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ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Η διερεύνηση όλων εκείνων των παραγόντων που επηρεάζουν την ε

φαρμογή Διοικητικών πιλοτικών αναπτυξιακών σχεδίων με ή και αντικείμενο 

τον Τουρισμό, δεν έχει προσεγγιστεί διεξοδικά, στο βαθμό μάλιστα που να 

καλύπτουν πλήρως τις ανάγκες εφαρμογής τους σε επίπεδο αγροτικών και 

υπαίθριων ή ορεινών περιοχών. Είναι προφανές ότι αυτό οφείλεται κατά ένα 

μεγάλο ποσοστό και στην πρόσφατη (μετά την δεκαετία του ‘80) σύλληψη και 

ανάπτυξη του αντικειμένου της Διοικητικής και του Μάρκετινγκ βιώσιμων 

Προορισμών (Sustainable Destination or Place Marketing-Management).

Στο A' μέρος της παρούσας μελέτης γίνεται μια διεξοδική ανάλυση της 

ενδεικτικής βιβλιογραφίας που σχετίζεται με το αντικείμενο έρευνας, δηλαδή 

την υποστήριξη μιας βιώσιμης τουριστικής προοπτικής σε περιοχές διαμονής 

απομονωμένων κοινωνικών ομάδων όπως η περιοχή διαμονής των Πομάκων 

του νομού Ξάνθης. Πιο συγκεκριμένα αναλύονται όλες εκείνες οι πηγές ανα

φορών που μπορούν να συμβάλλουν στην καλύτερη διεξαγωγή πρακτικών 

συμπερασμάτων. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις μελέτες , και τα αναπτυξιακά 

προγράμματα των φορέων Διοίκησης καθώς επίσης και στην σχετική βιβλιο

γραφία και διεθνής πρακτικές θεμάτων Διοίκησης Προορισμών ενώ οι αναφο

ρές στα κοινωνικοπολιτιστικά στοιχεία απλά καταγράφονται με σκοπό την δη

μιουργία μιας ενδεικτικής βάσης χρήσιμων πηγών που θα συνέβαλαν στην 

καλύτερη προσέγγιση των ιστορικών καταβολών και του τρόπου ζωής των 

κατοίκων της περιοχής διερεύνησης. Τέλος στην τελευταία ενότητα του Α ’ μέ

ρους γίνεται μια συνοπτική παρουσίαση της αρθρογραφίας που σχετίζεται με 

το εμπειρικό μέρος της μελέτης που ακολουθεί. Με άλλα λόγια στις τελευταίες 

ενότητες παρουσιάζονται σε πινακοποιημένη ανάλυση βασικά πρόσφατα άρ

θρα Διοίκησης Προορισμών και χρήσιμα συμπεράσματα καθώς και εφαρμο

γές περιγραφικών και συγκεκριμένων στατιστικών τεχνικών (Factor και 

Importance Performance Analysis) σε παρόμοια προβλήματα διερεύνησης.

Στο Β’ μέρος της μελέτης παρουσιάζεται η εμπειρική διερεύνηση της 

υπάρχουσας κατάστασης στην ορεινή περιοχή διαμονής των Πομάκων του 

νομού Ξάνθης. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ανάλυση του θεωρητικού υπο-
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δείγματος έρευνας. Το υπόδειγμα υποστηρίζει τον βιώσιμο σχεδιασμό και την 

εφαρμογή τουριστικών επιχειρησιακών δραστηριοτήτων βάσει των ενδεδειγ- 

μένων δράσεων της περιφερειακής ευρωπαϊκής πολιτικής (βάσει της Ε.Ε).

Η μελέτη προσπαθεί να αναδείξει την σημαντικότητα του συντονισμού 

μεταξύ των εταίρων μιας περιοχής και των συνεργατών προώθησης των του

ριστικών δραστηριοτήτων, δίνοντας έμφαση στις αντιλήψεις που διαμορφώ

νουν οι κάτοικοι και οι εν δυνάμει επισκέπτες και κατά πόσο αυτές οι αντιλή

ψεις παρουσιάζουν πιθανότητες συνταιριάσματος με τις απόψεις των φορέων 

Διοίκησης (τοπικών στην περίπτωση της εμπειρικής έρευνας μας) όσο αφορά 

τα φυσικά, πολιτιστικά, τεχνητά χαρακτηριστικά της περιοχής και τις δραστη

ριότητες που μπορούν να αξιοποιηθούν και να αναδειχθούν. Με άλλα λόγια 

από την σκοπιά ανάλυσης του Μάρκετινγκ κάτι τέτοιο θα σήμαινε σχεδιασμός 

και ανάπτυξη κατάλληλων βιώσιμων προϊόντων σε μια περιοχή, βάσει ωφέλι

μων χαρακτηριστικών ή χαρακτηριστικών που προσδίδουν Αξία στο συνολικά 

προσφερόμενο Προϊόν μιας περιοχής (βαρύτητα στην ανάλυση της έλξης των 

τουριστικών πόρων). Μεγάλη βαρύτητα δόθηκε και στις αντιλήψεις των κατοί

κων μια και η βιώσιμη ανάπτυξη απαιτεί μια συμμετοχική διαδικασία καθορι

σμού στόχων και λήψεων αποφάσεων που δεν αναιρεί την συμμετοχή των 

κατοίκων.

Στην μελέτη χρησιμοποιούνται για την ανάλυση των αντιλήψεων των κατοί

κων, των εν δυνάμει επισκεπτών και επαγγελματιών διαμεσολάβησης (δηλα

δή τα τουριστικά γραφεία και τους πράκτορες), περιγραφικές μέθοδοι και στα

τιστικές τεχνικές που εφαρμόζονται στην εμπειρική ανάλυση δεδομένων του 

γνωστικού αντικειμένου της ανάλυσης αντιλήψεων και στάσεων επισκεπτών ή 

κατοίκων (Factor Analysis και Importance Performance Analysis). Σκοπός της 

ανάλυσης είναι η διερεύνηση παραγόντων που υποκρύπτονται κάτω από την 

ανάλυση των 35 χαρακτηριστικών που εξέφρασαν ως παράγοντες τουριστι

κής ανάδειξης οι τοπικοί φορείς Διοίκησης και η διεξαγωγή τυχόν αποκλίσεων 

μεταξύ των εταίρων διερεύνησης ενώ χρησιμοποιείται για το λόγο αυτό και 

βοηθητικό διάγραμμα ανάλυσης των σημαντικότερων διαφορών μεταξύ των 

εταίρων.

Για την ανάλυση των αντιλήψεων διεξήχθησαν σε διαφορετικές χρονικές φά

σεις τέσσερις έρευνες συλλογής πρωτογενών στοιχείων με την χρήση ερωτη
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ματολογίου. Οι έρευνες αυτές διεξήχθησαν την περίοδο 2000-2001 και αφο

ρούν την συλλογή στοιχείων από:

• 6 κάτοικοι (τα 4 μέλη των φορέων της τοπικής Διοίκησης και 2 επαγγελμα- 

τίες άμεσα συμβεβλημένοι με τα δρώμενα και την λήψη αποφάσεων σχετι

κά με τοπικά διοικητικά θέματα της περιοχής)

• 198 κατοίκους της ορεινής περιοχής διαμονής των Πομάκων του νομού 

Ξάνθης και 48 μαθητές δημοτικού σχολείου (Γλαύκης)

• 28 επαγγελματίες - τουριστικά γραφεία, της περιοχής Θεσσαλονίκης

• 200 εν δυνάμει και τυχαία επιλεγμένους ταξιδιώτες που αναχωρούσαν από 

τον Αερολιμένα ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ της Θεσσαλονίκης για διάφορους προορι

σμούς του εσωτερικού

Οι έξι κάτοικοι και μέλη της τοπικής Διοίκησης, εξέφρασαν σε έρευνες συ

νεντεύξεων βάθους (in-depth interviews) ως σημαντικά 35 κύρια χαρακτηρι

στικά τα οποία κωδικοποιήθηκαν και αξιολογήθηκαν σε ερωτηματολόγιο από 

τους υπόλοιπους τρεις εταίρους (κατοίκους, εν δυνάμει επαγγελματίες και εν 

δυνάμει επισκέπτες). Στην περίπτωση των κατοίκων για την διεξαγωγή συ

μπερασμάτων σχετικά με το μελλοντικό τουριστικό όραμα που διαμόρφωσαν 

οι νέοι της αγροτικής, παραμεθόριας και ορεινής περιοχής, διεξήχθη συμπλη

ρωματικά έρευνα έντυπης αποτύπωσης του οράματος με την τεχνική της α

ποπεράτωσης μιας σχετικής με το θέμα ζωγραφιάς (Visual Images of 

Tourism).

Τα αποτελέσματα των σχετικών αναλύσεων, παρουσιάζουν ιδιαίτερο εν

διαφέρον και επισημαίνουν την διαφοροποίηση που επικρατεί μεταξύ των ο

μάδων -  εταίρων σχετικά με την διαμόρφωση μιας κοινής τουριστικής συνεί

δησης, μεταξύ όλων των μελών. Πιο συγκεκριμένα τα αποτελέσματα δείχνουν 

ότι η επικράτηση μιας κοινής τουριστικής συνείδησης μεταξύ των φορέων της 

τοπικής Διοίκησης και των κατοίκων που θα προάγει την βιωσιμότητα των 

προορισμών, εξαρτάται από την δυνατότητα προσαρμογής των αντιλήψεων 

στα πρότυπα κατάλληλων ομάδων της Ζήτησης και απαιτήσεων των φορέων 

προώθησης των τουριστικών προϊόντων (π.χ τα τουριστικά γραφεία των με- 

γαλουπόλεων). Οι ομάδες αυτές θα πρέπει να διασφαλίζουν και αναδεικνύουν
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τους τουριστικούς πόρους της περιοχής και παράλληλα να προσφέρουν την 

δυνατότητα στήριξης του εισοδήματος των κατοίκων και επαγγελματιών του 

προορισμού. Παράλληλα ο συντονισμός , η τεχνογνωσία και η συμμετοχική 

διαδικασία λήψης αποφάσεων δείχνουν να εξασφαλίζουν τις βιώσιμες προο

πτικές ενός υπαίθριου προορισμού.

Στην συλλογή και προπαρασκευή ορισμένων στοιχείων εκφράζω ένα θερ

μό ευχαριστώ στους φοιτητές του τμήματος ΟΔΕ, του Πανεπιστημίου Μακε

δονίας καθώς και στον επιβλέποντα της έρευνας κύριο Καθηγητή Βάϊο Λάζο 

για την ένθερμη ηθική υποστήριξη που παρείχε για την επίλυση διαφόρων 

διοικητικών λεπτομερειών της έρευνας και την πρόσκαιρη ενημέρωσή μου σε 

θέματα βιβλιογραφίας με την άμεση παραγγελία των σχετικών εγχειριδίων.

Ιδιαίτερες ευχαριστίες εκφράζω στο ΙΚΥ για την οικονομική και ηθική 

υποστήριξή του, μια και η έρευνα αυτή καθυστέρησε να ολοκληρωθεί στα 

πλαίσια του ενδεικτικού χρονοδιαγράμματος λόγω των πολυποίκιλων δεδομέ

νων και της χρονοβόρας στατιστικής επεξεργασίας καθώς και της ακόλουθης 

συγγραφής της. Επίσης θα ήθελα να εκφράσω τις ευχαριστίες μου στους 

Φορείς της Τοπικής Διοίκησης και στους κατοίκους της περιοχής διαμονής 

των Πομάκων του νομού Ξάνθης για το χρόνο που διέθεσαν, συζητώντας με

ταξύ άλλων θεμάτων κατά την διάρκεια σερβιρίσματος του παραδοσιακού κα

φέ και τα σχετικά σημεία διερεύνησης του ερωτηματολογίου. Για την έκκληση 

παράλειψης του όρου Πομάκος ή Πομακοχώρια (λόγω του ότι δημιουργείται 

μια αντίληψη κατωτερότητας) θα ήθελα να με συγχωρέσουν, μια και ο όρος 

έχει ήδη καθιερωθεί στην σχετική διεθνή και εγχώρια αρθρογραφία και βιβλιο

γραφία και χρησιμοποιείται για να διευκρινίσει τα τοπογραφικά και λαογραφικά 

χαρακτηριστικά των κατοίκων της περιοχής. Επίσης οφείλω ευχαριστίες στους 

τοπικούς συνεργάτες, τον κύριο Εργκιούλ Κ. δημοτικό υπάλληλο του Δήμου 

Μύκης, για την συνεργασία του, στον Αερολιμενάρχη του Αερολιμένα ΜΑΚΕ

ΔΟΝΙΑ, κύριο Καναβάκη και στα τουριστικά γραφεία της περιοχής Θεσσαλο

νίκης (Avanti Travel, Athos Hellas S. A, A και Γ Μ ΑΚΡΗΣ O.E, ALEXANDERS, 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ και ΣΙ A O.E, ARM A TOURS, A & Δ ΧΡΙΣΤΟ- 

ΦΙΔΗ O.E (OASIS), BRITANNIA TOURS, B. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ O.E, ΓΚΙ- 

ΝΗΣ Α.Ε, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΒΟΓΙΑΣ, CRETE Air Travel, CARAVEL 

TRAVEL, ΔΙΟΝ TOURS, ERIETI TRAVEL, KOSTINOU TRAVEL 2K, MORN-
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ING STAR, MIBS TRAVEL, OCEANIC WORLD LTD, PLANAIR, ΠΡΑΚΤΟ

ΡΕΙΟ ΤΣΑΛΑΝΤΖΙΑΝ ΕΠΕ, ΣΙΣΜΑΝΙΔΗΣ ΤΑΞΙΔΙΑ A.E, SPLENDID Γ. NIKO- 

ΛΑΪΔΗΣ A.E, ΤΣΙΓΓΕΡΛΙΩΤΗΣ Π. ΓΕΩΡΓΙΟΣ, UTS, VELAS TOURS) για την 

θερμή υποστήριξη που έδειξαν για την αποπεράτωση της έρευνας. Τέλος θα 

ήθελα να ευχαριστήσω τα στελέχη της περιφέρειας ΑΜΘ για το πλούσιο υλικό 

που μου παρείχαν.

Χωρίς όλους τους παραπάνω δεν θα ήταν τεχνικά, επιστημονικά και πρα

κτικά δυνατό να αποπερατωθεί η έρευνα. Τέλος θα πρέπει να αναφερθεί ότι 

τυχόν παραλείψεις ή σφάλματα αφορούν αποκλειστικά τον ερευνητή και συ

ντάκτη της μελέτης.

Δρ. Χρ. Α. Βασιλειάδης
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η παρούσα έρευνα έχει ως σκοπό την διερεύνηση όλων εκείνων των 

παραγόντων που προσδιορίζουν την βιώσιμη Οργάνωση , Διοίκηση και Ανά

πτυξη των υπαίθριων τουριστικών περιοχών. Ιδιαίτερη έμφαση δίνει σε παρό

μοιες διοικητικές πρακτικές άλλων περιοχών της Γης και προσπαθεί να ενι- 

σχύσει με χρήσιμα συμπεράσματα τον σχεδιασμό βιώσιμων δραστηριοτήτων 

σε μια ευαίσθητη ορεινή περιοχή της χώρας μας, τα λεγάμενα Πομακοχώρια. 

Η μελέτη με άλλα λόγια κάνοντας χρήση των όρων του γνωστικού αντικειμέ

νου της στρατηγικής των επιχειρήσεων, προσπαθεί να διερευνήσει όλα εκείνα 

τα ανταγωνιστικά χαρακτηριστικά του τουριστικού προϊόντος της περιοχής 

βάσει των διαφορετικών αντιλήψεων των εταίρων ώστε να σχεδιαστούν τελικά 

και να αναδειχθούν χρήσιμα για την περιοχή και τους κατοίκους τουριστικά 

προϊόντα και υπηρεσίες. Παράλληλα διερευνούνται όλοι εκείνοι οι παράγο

ντες που επηρεάζουν τις αντιλήψεις των εταίρων και την βιωσιμότητα της πε

ριοχής (π.χ πολιτικοί παράγοντες, έργα υποδομής κ.ά). Στο Α ’ μέρος της με

λέτης παρουσιάζεται η σχετική βιβλιογραφία που σχετίζεται με το θέμα και το 

γνωστικό αντικείμενο της Διοίκησης των προορισμών ενώ στο Β’ μέρος πα

ρουσιάζεται η εμπειρική διερεύνηση στην ορεινή περιοχή διαμονής των Πομά

κων του νομού Ξάνθης καθώς και τα συμπεράσματα που σχετίζονται με τις 

αναλύσεις των εν δυνάμει επισκεπτών του Αερολιμένα ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ και τους 

επαγγελματίες τουριστικών γραφείων.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Συχνά η τουριστική έρευνα δίνει έμφαση σε μεμονωμένες επιχειρησια

κές δραστηριότητες που σχετίζονται με ένα μόνο μέρος του συνολικά παρα- 

γόμενου τουριστικού προϊόντος μιας περιοχής. Η πολυπλοκότητα του τουρι

στικού συστήματος και οι διαφορετικές οργανωτικές και διοικητικές δομές που 

επικρατούν σε κάθε κράτος, δυσκολεύουν ακόμη περισσότερο την διαδικασία 

τυποποίησης μιας κοινά αποδεκτής θεωρίας που να αντιπροσωπεύει μια συ- 

στημική προσέγγιση των τουριστικών δραστηριοτήτων σε μια περιοχή. Για το 

λόγο αυτό η έρευνα αυτή κάνει μια διεξοδική προσέγγιση των σύγχρονων 

πρακτικών και της σχετικής επιστημονικής αρθρογραφίας ενώ προσπαθεί να 

υποστηρίξει τον βιώσιμο σχεδιασμό και ανάπτυξη, της επιλεγμένης περιοχής 

διερεύνησης.

Θα πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι η παρούσα έρευνα επικεντρώνεται εν

δεικτικά στην ανάλυση των αντιλήψεων ομάδων εταίρων για ένα νέο ή ανερ- 

χόμενο τουριστικό προϊόν (τουριστική περιοχή) που είναι:

Οι κάτοικοι

Οι επαγγελματίες του τουριστικού κλάδου 

Οι εν δυνάμει επισκέπτες 

Οι τοπική Διοίκηση

Περιορισμοί θα πρέπει να τεθούν στα συμπεράσματα μια και η εφαρμογή 

τους σε άλλες περιοχές λόγω της διαφορετικότητας του δείγματος ανάλυσης 

και των απόψεων των ομάδων που επιλέγονται για διερεύνηση . Το κέντρο 

εστίασης της έρευνας αναφέρεται στην χρησιμότητα διερεύνησης των αντιλή

ψεων και στάσεων των διαφόρων εταίρων που συμμετέχουν από κοινού σε 

μια διαδικασία λήψης αποφάσεων σχετικά με την ανάδειξη νέων ιδιόμορφων 

προορισμών (π.χ ορεινών παραμεθόριων περιοχών με ιδιαίτερα πολιτιστικά 

και λαογραφικά χαρακτηριστικά). Η έρευνα στηρίζεται στην υπόθεση ότι οι α

ντιλήψεις των τοπικών φορέων και κατοίκων θα πρέπει να διερευνώνται ως 

προς τις δυνατότητες βιώσιμης ανάπτυξης για το λόγω αυτό είναι απαραίτητη 

μια διαδικασία Έρευνας Μάρκετινγκ. Οι αντιλήψεις των πιο πάνω εταίρων 

διασταυρώνονται με τις αντιλήψεις των καταναλωτών παρόμοιων τουριστικών 

προϊόντων και υπηρεσιών καθώς και με τις αντιλήψεις των επαγγελματιών 

τουριστικών γραφείων (μέλη της διαδικασίας Διανομής του τουριστικού προϊό

ντος), με σκοπό την διεξαγωγή χρήσιμων στρατηγικών συμπερασμάτων. Ε
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πειδή ο άμεσος φορέας άσκησης Διοίκησης είναι η Τοπική Αυτοδιοίκηση, 

στην παρούσα έρευνα διερευνώνται οι απόψεις των διοικητικών φορέων- 

μελών των τριών ενοτήτων οικισμών της περιοχής (Σατρών, Θερμών, Κοτύ

λης· οικισμοί εκτός σχεδίου Καποδίστρια) και του ενός Δήμου (Μύκης- με οι

κισμούς που εντάσσονται στο σχέδιο Καποδίστρια).

Η μελέτη παρουσιάζεται με την δομή 3 βασικών κεφαλαίων που εντάσσονται 

σε δύο βασικά μέρη. Το πρώτο μέρος περιλαμβάνει το πρώτο κεφάλαιο και 

αφορά την σχετική ανασκόπηση θεωρητικών και εμπειρικών ερευνών. Σκο

πός του κεφαλαίου είναι η όσο το δυνατό εκτενέστερη προσέγγιση του γνω

στικού αντικειμένου και της ερευνητικής μεθοδολογίας που αφορά την Διοίκη

ση Προορισμών, παράλληλα παρουσιάζονται όλα εκείνα τα θέματα προγραμ

ματισμένων πολιτικών ή ενεργειών που θα επηρέαζαν την ανάπτυξη του 

προορισμού της εμπειρικής έρευνας. Στο δεύτερο μέρος παρουσιάζονται το 

δεύτερο και τρίτο κεφάλαιο. Αντίστοιχα, στο δεύτερο κεφάλαιο εφαρμόζονται 

οι στατιστικές τεχνικές και αναλύεται η μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε για 

να διεξαχθούν τα εμπειρικά αποτελέσματα της έρευνας και στο τρίτο κεφάλαιο 

παρουσιάζονται οι γενικές διαπιστώσεις οι στρατηγικές υποδείξεις και τα συ

μπεράσματα των αναλύσεων. Τέλος στο παράρτημα εμπεριέχονται τα μέσα 

και έγγραφα συλλογής δεδομένων με σκοπό την στατιστική επεξεργασία, πί

νακας κατοίκων που θα ήθελαν να συμμετάσχουν σε μελλοντικά σεμινάρια 

τουριστικής κατάρτισης, χρήσιμα διαφημιστικά φυλλάδια και εικόνες που αφο

ρούν συγκεκριμένα σημεία αναφοράς στην περιοχή.

Εν κατά κλείδι θα ήταν ευχής έργο τα συμπεράσματα της έρευνας να 

χρησιμοποιηθούν κατά τον σχεδιασμό μελλοντικών δράσεων που αφορούν 

τον προγραμματισμό και την βιώσιμη τουριστική ανάδειξη ορεινών, αγροτι

κών, παραμεθόριων και ιδιαίτερης φυσιογνωμίας, περιοχών.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1:

Η ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ

1.1 Ιστορικά στοιχεία και παρατηρήσεις για την Βιβλιογραφία και την 

περιοχή.

Η Βιβλιογραφική έρευνα που αφορά κυρίως την ανάδειξη των ιστορικών 

και λαογραφικών στοιχείων της περιοχής, ενδεικτικά μπορεί να ταξινομη

θεί σε τρεις κατηγορίες πηγών:

♦ Οι πηγές που αναφέρονται στην Θράκη με αναφορές και στην ορει

νή περιοχή του Νομού Ξάνθης. Τέτοιες βιβλιογραφικές πηγές είναι οι 

παρακάτω:

>... Βακαλιός Θ. 1997, «Το-πρόβλημα της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης 

στη Δυτική Θράκη - Έρευνα», Εκδόσεις GUTENBERG, Αθήνα

> Θρακικό Κέντρο και Εταιρία Θρακικών Μελετών, «ΘΡΑΚΙΚΑ»

> Κυριακίδου Σ. Π. 1993, «ΠΕΡΙ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑΝ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ», 

ΒΈΚΔΟΣΗ, Ινστιτούτο Βαλκανικών Σπουδών, Θεσσαλονίκη

> Καρακούσης Δ. Δ. 1995, «Θράκη -  Τουριστικός Ιστορικός Αρχαιολογι

κός Οδηγός Θράκης», ARROWHEAD, Αλεξανδρούπολη, 12

> Μπακιρτζής X. και Τριανταφύλλου Δ. 1989, «ΘΡΑΚΗ», Εκδ.: ΕΤΒΑ- 

ΕΟΤ-ΕΟΜΜΕΧ, Αθήνα

> Γενική Γραμματεία Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας και Θράκης 1994, 

«ΘΡΑΚΗ», 11

> Γενική Γραμματεία Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας και Θράκης 1991, 

« ΘΡΑΚΗ -  Η ΜΕΓΑΛΗ ΓΗ», 12

> Δεσύλλας Ν., «ΘΡΑΚΗ -  ΧΡΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ», Εκδ.: Σύνο

λο

> Λαδοπούλου Α. , «Η ΟΡΑΚΗ ΤΟΥ ΧΘΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΗΜΕΡΑ»

>  Οικονομικός Ταχυδρόμος, «Η ΘΡΑΚΗ ΧΘΕΣ, ΣΗΜΕΡΑ ΑΥΡΙΟ», 2026, 

18.03.93
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> Σύλλογος Ιμβρίων -  Κωνσταντινουττολιτών -  Τενεδίων Ανατολικής 

Θράκης 1994, «ΘΡΑΚΗ, από τον Όμηρο μέχρι τις μέρες μας», 5

> Ζεχερλής Σ., «ΘΡΑΚΗ»

> Κούκου Μ., «ΣΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΤΘΥ ΟΡΦΕΑ -  Οδοιπορικό της Θράκης»

>  Μουσόπουλου Αθ., «Η ΓΗ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ»

>  Μουσόπουλου Αθ. 1997, «ΘΡΑΚΗ, ΜΝΗΜΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ»,Εκδ.: 

Φοροτεχνική και Θρακική Προσέγγιση, Ξάνθη

> Otto Walter F. (μετάφραση: Κοντόλις Α.), «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ»

> «Η Οθωμανική κυριαρχία στη Θράκη και οι αρχικές επιπτώσεις της», 

στην διεύθυνση: http://orpheus.ee.duth.gr/lstoria/Thrace/Thrace.htm

• Οι πηγές που αναφέρονται στην ορεινή περιοχή της Οροσειράς της 

Ροδόπης, με αναφορές σε συγκεκριμένα γεωγραφικά σημεία και λαο- 

γραφικά στοιχεία που αφορούν τους Ροδοπαίους Πομάκους.

Οι σημαντικότερες πηγές είναι οι:

> Ανδρεάδης, Κ. 1956, «Η Μουσουλμανική μειονότητα της Δ. Θράκης», 

Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, Θεσσαλονίκη

> Βαρβούνης, Μ. 1997, «Η καθημερινή ζωή των Πομάκων -  Εθνική συ
νείδηση και θρησκευτική ταυτότητα», Οδυσσέας, Αθήνα

> Βαρβούνης Μ.Γ. 1995, «Συμβολή στη Λαογραφική Μελέτη των Πομά

κων και του παραδοσιακού πολιτισμού της Θράκης», Μορφωτικός Όμι

λος Κομοτηνής -  Κέντρο Θρακικών Μελετών, Κομοτηνή

> Brunnbauer Ulf 1998, «Histories and Identities: Nation-state and Minor

ity Discourses -  The Case of the Bulgarian Pomaks», Bulgarian Soci

ety for Regional Cultural Studies in cooperation with the Austrian Insti

tute for East and Southeast Europe of University of Graz- Branch Of

fice , Sofia (με δυνατότητα επικοινωνίας στην thrace@armory.com

> Γιαννουλάτος, Αν. 1990, «Ισλάμ και Αγωγή», Παιδαγωγική Ψυχολογική 

Εγκυκλοπαίδεια-Λεξικό, τόμος 5ος, Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα

> Γονατάς, Ν. -  Κυδωνιάτης Π. 1985, «Η Μουσουλμανική μειονότητα της 

Θράκης: Μέσα από τα άρθρα του τοπικού τύπου», Κομοτηνή

> Δ’ Σώμα Στρατού 1996, «ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΑ ΠΟΜΑΚΟΧΩΡΙΑ» 12
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> Θεοχαρίδη Π. Δ., 1995, «ΠΟΜΑΚΟΙ, ΟΙ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ ΤΗΣ ΡΟ

ΔΟΠΗΣ», Έκδοση Πολιτιστικού Αναπτυξιακού Κέντρου Θράκης, Ξάνθη

> Κανακίδου, Ε. 1994, «Η εκπαίδευση στη μουσουλμανική μειονότητα της 

Δυτικής Θράκης», Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα

> Κοντάς, Ν. και Κυδωνιάτης, Π. 1985, « Η Μουσουλμανική μειονότητα 

της Θράκης», Κομοτηνή

> Κοππά, Μ. 1997, «Οι μειονότητες στα μετακομμουνιστικά Βαλκάνια -  

Πολίτες του κέντρου και μειονοτικές απαιτήσεις», Νέα Σύνορα, Αθήνα

> Μαγκριώτης, Γ. 1980-81, «Πομάκοι ή Ροδοπαίοι», Θρακική Σειρά 2η, 

τομ.3, Αθήνα

> Μυλωνά Π., «ΟΙ ΠΟΜΑΚΟΙ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ»

> Νομαρχία Ξάνθης/ Περιβαλλοντική Ομάδα 1ου Γυμνάσιου Ξάνθης και 

Κόκας Ν 1999, «Παραδοσιακοί οικισμοί της ορεινής Ξάνθης», Νομαρ

χιακή Αυτοδιοίκηση Ξάνθης, Ξάνθη

> Παναγιωτίδης, Ν. 1991, «Οι Πομάκοι και η γλώσσα τους», Το σχολείο 

και το σπίτι, τ. 8, Αθήνα

> Παναγιωτίδης, Ν. 1996, «Το μειονοτικό εκπαιδευτικό σύστημα της Ελ

λάδας», Γνώμη, Αλεξανδρούπολη

> Παπαχριστοδούλου, Π. 1948, «Οι Πομάκοι», Αρχείο Θρακικού Λαο- 

γραφικού και Γλωσσικού Θησαυρού, Αθήνα

> Πασχαλινού Γ. Α., «ΡΟΔΟΠΑΙΟΙ ΠΟΜΑΚΟΙ»

> Τρουμπέτα Σ., 2001, «Κατασκευάζοντας ταυτότητες για τους Μουσουλ

μάνους της Θράκης -  Το παράδειγμα των Πομάκων και των Τσιγγά

νων», Κέντρο Ερευνών Μειονοτικών Ομάδων, Εκδόσεις ΚΡΙΤΙΚΗ, Α

θήνα

> ΤΥΠΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ- ΕΞΤΡΑ, «Η ΘΡΑΚΗ ΠΟΥ ΧΑΝΕΤΑΙ... Ο

ΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΑ ΠΟΜΑΚΟΧΩΡΙΑ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ» 

5.9.1993

> Φωτέας, Π. 1978, «Οι Πομάκοι της Δ. Θράκης», Κομοτηνή

> Χαραλαμπίδης, Α. 1985-86, «Οι Πομάκοι της Ροδόπης», Ανάτυπο, 

Θρακική επετηρίδα, τόμος ΣΤ’ , Κομοτηνή

> Χιδίρογλου, Π. 1989, «Οι Έλληνες Πομάκοι και η σχέση τους με την 

Τουρκία», Αθήνα
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> Στοιχεία για τους Πομάκους μπορεί να βρει κανείς στις διευθύνσεις: 

http://www.greekhelsinki.gr/english/reports/pomaks.html 

http://www.armory.com/~thrace/pomaks.htm 

http://philippos.mpa.gr/archive/1997/10/30/eng/n1430.html

• Τα τουριστικά έντυπα με αναφορές στους Πομάκους είναι τα παρακά

τω:

> Γραφείο Οικοτουρισμού και Περιπέτειας «Forestland», φυλλάδιο δραστη

ριοτήτων, (http://www.forest.otenet.gr)

> Επιμελητήριο Ξάνθης 1990, «Τουριστικός Πληροφοριακός Χάρτης Νομού 

Ξάνθης», Ξάνθη

> Δήμος Ξάνθης 1992, «ΞΑΝΘΗ- ΘΡΑΚΗ -ΕΛΛΑΣ», Ξάνθη

> Νομαρχία Ξάνθης 2000, «Ξάνθη ... ο θησαυρός της Θράκης», Ξάνθη 

(http://www.Xanthi.gspa.gr) .

> Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 1992, «ΕΛΛΑΣ- ΑΝΑΤ. 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ- ΘΡΑΚΗ», 11

> Πολιτιστικό Αναπτυξιακό Κέντρο Θράκης και Περιφέρεια Ανατολικής Μα

κεδονίας και Θράκης 1992, «ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΗΝ ΘΡΑΚΗ», (Έκδ.: Ανα

τύπου του τεύχους Ιανουαρίου 1992 του περιοδικού 4 Τροχοί)

Πληροφορίες από την Περιηγητική Λέσχη Νέστου για την παρανέστια περιοχή 

και το φυσικό της πλούτο με ζωντανή αναμετάδοση εικόνων, μπορεί κανείς να 

βρει στην διεύθυνση: http://www.ectc.com.gr/nestos/

Πληροφορίες για την ορεινή Ροδόπη χωρίς όμως να γίνεται αναφορά στις πε

ριοχές διαμονής των Πομάκων μπορεί κανείς να βρει σε οπτικοακουστικό υλι

κό (έξι Video κασέτες τύπου VHS, μία εκ των οποίων αναφέρεται στον Ορεινό 

Τουρισμό, (2000)) που έχει στην διάθεσή της η Περιφέρεια ΑΜΘ με την συγ- 

χρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Ο μελετητής μπορεί βάσει των παραπάνω πηγών:
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• να συμπεριλάβει στην ανάλυσή του, χρήσιμα στοιχεία για την ύπαρξη α

ξιοθέατων που αφορούν την περιοχή

• να σκιαγραφήσει με στοιχεία ανθρωπολογίας την ταυτότητα του τόπου 

βάσει των φυσικών και πολιτιστικών αξιοθέατων και των υφιστάμενων και 

παραδοσιακών κοινωνικών δομών (θρησκεία, αξίες, ήθη και έθιμα, αντι

λήψεις, δημιουργία κοινωνικών ομάδων, τρόπος ζωής)

Από την παραπάνω Βιβλιογραφία ξεχωρίζει κανείς κάποιες σημαντικές πηγές 

άντλησης χρήσιμων πληροφοριών σχετικά με τα σημαντικότερα αξιοθέατα της 

περιοχής διερεύνησης. Ο Καρακούσης Δ. (1995, σελ. 50-58) κάνει κάποιες 

αξιόλογες αναφορές για τα χωριά της ορεινής Ροδόπης που βρίσκονται στο 

Νομό Ξάνθης. Ταξινομεί δε την περιοχή ονομάζοντάς την ως περιοχή των 

Αγριάνων -  Σατρών -  Βησσών. Η περιγραφή αυτή της περιοχής στηρίζεται 

στην ταξινόμηση του ιστορικού Ηροδότου (Καρακούσης Δ. 1995, σελ.11) ο 

οποίος περιέγραψε κατά την περιήγησή του (περίπου 484-424 π.Χ.), τα θρα- 

κικά φύλα αριθμώντας τα σε 22. Τα χρησιμότερα για την ανάλυσή μας σημεία 

του Οδηγού που συνέγραψε ο συγγραφέας, παραθέτονται στον πίνακα που 

ακολουθεί.

Πίνακας ανάλυοΓης σημαντικών πληροφοριών που αναφέρονται από 
τον Δ. Καρακούση (1995)

Θέμα Αναφορές και 

Αξιοθέατα

Περιοχή Σελίδα αναφο-
onr

• Δεσποτοβού- 
νι: η παλαιό 
ονομασία της 
περιοχής

11*16 Αιώνας 
Μοναστηριακό 
κέντρο ισάξιο του 
Αγίου Όρους

Οροσειρά Ροδό
πης: Περιοχή Ε- 
χίνος- Θέρμες- 
Μέδουσα

50, 52

στον Άθω
. . . . : '

•  Ροδοπαίοι 
Πομάκοι: οι 
μακρινοί προ-

1656-1660: 
Γκρεμίζονται 218 
εκκλησίες και 336
ττορεκκΛΓ}υιο qtto 
τον πασά Μεχμέτ 
Κιοπρόγλου 
Ιστορικές πηγές 
7000 χρόνων

50, 51, 52
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γονοί τους οι 
Αγριάνες

• Γλαύκη 
(Κοτύλη, Πάχνη)

•  Εχίνος

Απόγονοι του Μ. 
Αλεξάνδρου (Ο 
βασιλιάς Λάγα- 
ρος 430 π.Χ. ή
ταν φίλος του Μ. 
Αλεξάνδρου και 
βάσει του Αρρια- 
νού στην Αλεξάν
δρου Ανάβαση, 
υπήρξαν γενναίοι 
πολεμιστές Αγρι- 
άνες)

Πόμαξ = Πότης 
λόγω της λατρεί
ας του Διονύσου 
ή της ύπαρξης 
της αρχαίας θρα- 
κικής πόλης Πό- 
μα
Φρούριο με ρω
μαϊκό περίβολο.

Μούμτσε Κάϊα: Ο 
βράχος κορι
τσιού, το 1650 
αυτοκτόνησαν 
στον γκρεμό κο
ρίτσια από την 
Κοτύλη και Πάχνη 
για να μην παρα
δοθούν σ τους 
Τούρκους εισβο
λείς.

Με κατεύθυνση 
από Ξάνθη προς 
Εχίνο, η κοινότη
τα βρίσκεται αρι
στερά του Εχινου

50, 51

Γραφική κωμό
πολη, παρέμεινε 
μέχρι το 600 μ.Χ. 
η δεύτερη πρω
τεύουσα των Α- 
γριάνων

Προστατευόμενη 
περιοχή από το 
Βασιλιά Φίλιππο 
τον Β' και τον 
Μέγα Αλέξανδρο

Μέχρι το 17 Αιώ
να τα ήθη και έθι
μα της περιοχής

Περιοχή στις ό
χθες του ποταμού 
Κομψάτου

51,52
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• Πάχνη 
(Χλόη και Ρούσ- 
σα)

• Μελίβοια

• Έρανος

• Κοτύλη

διατηρήθηκαν α
νέπαφα

Ερείπια μεγάλου 
χριστιανικού ναού

Σπίτια από τσα- 
τμά, οικισμοί που 
θυμίζουν φρούρια

Οχειρό Μεταξά 
του 1941 
1650: Οι κοπέλες 
γκρεμίζονται στο 
βράχο Μούμτσε 
Κάϊα

Χλόη και Ρούσσα 
: περιοχή κατοικί
ας του Θεού της 
Αρχαιότητας, 
Ορφέα. Στις 15 
Αυγούστου ανα
βιώνει το πανάρ- 
χαιο έθιμο της 
πάλης.
Ύπαρξη φρουρί
ου και παλαιο
χριστιανικού τά
φου

Βυζαντινό μονα
στήρι

Διάσπαρτη πε-
ΓΗΓiV n  1 f£* rfO V ftlfT

Όμορφο γραφικό 
χωριό

52

: ; : ::λ!!/!: !:::::;:/1 ν!;;:,':; iJ;.;;;̂ ;;;■ -:;;;:·. 

' - ' " ' ' '

54

Γ Λ  I Μ vijJy^mvA
όπως στον Κέ
νταυρο και τον 
Κύκνο
Ύπαρξη πύργου 
με ερειπωμένη 
εκκλησία 
Κυνήγι Λαγού, 
Αγριογούρουνου 
και Φάσας

Ορεινό κρασί

Περιοχή του Αρ
χαίου Μαντείου

Επιστρέφοντας 
από τον Εχίνο με 
κατεύθυνση το 
Βορρά

54

54
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• Θέρμες

• Σάτραι

του Διονύσου 
Ορεινή διαδρομή Βορειοανατολικά 54 -  56
με όμορφο τοπίο 15 χμ. από τον 

Εχίνο
(βλέπε και Μπα

κιρτζής X. και 
Τριαντάφυλλος Δ. 
1989, σελ. 27-28 

)

Κυνήγι και υγιεινή 
ζωή

Ανάγλυφη βρα
χογραφία του Μί- 
θρα (20ί με αρχές
Ο MiUUVU) UIU~
στάσεων 1,04 χ 
2,03 μέτρα

Ιαματικά λουτρά 
Μεγάλο Μαντείο 
του Διονύσου

Μάλλον η περιο
χή με το Μαντείο 
του Διονύσου. 
Ανατολικά του 
Εχίνου σε υψόμε
τρο 780 μέτρων 
«επί της υψίστης 
κορυφής της Ρο
δόπης κείμενον 
μαντείον του Διο
νύσου» -  (Στρά
βων ΙΙξ 4 ενστηλ 
Σάτραι), αναφο
ρές υπάρχουν για 
το Μαντείο και 
από τον Ηρόδοτο 
(Ηροδότου VII, 
ill), τον Ευριπίδη 
(Εκάβη 1267) και 
τον Παυσανία 
(Παυσανίου IX 9).

Από το Μαντείο 
έλαβαν χρησμό ο 
Μέγας Αλέξαν
δρος και ο στρα
τηγός Οκτάβιος, 
και ήταν ανέπαφο 
μέχρι τέλη του 
4ου μ.Χ. Αιώνα.

Οι κάτοικοι κατά 
το 25 π.Χ., ασχο
λήθηκαν με την 
μεταλλουργία, την

57, 58
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Σε ειδική έκδοση του περιοδικού άρδην (1998, σελ. 20- 65), υπάρχει μια εκτε

ταμένη παρουσίαση άρθρων, τα οποία εμβαθύνουν σε κοινωνικά και οικονο

μικά προβλήματα της Θράκης. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στα κοινωνικά 

προβλήματα που δημιουργήθηκαν λόγω των διαχρονικών πολιτικών παρεμ

βάσεων. Αξιόλογα σημεία αναφοράς του ειδικού αφιερώματος είναι τα παρα

κάτω:

• Το υποπρόγραμμα Τουρισμός, περιβάλλον και ποιότητα ζωής 1994-1999 

(Ναξάκης X.)

• Το ΤΑΜΙΕΙΟΝ ΘΡΑΚΗΣ. Ο φορέας αυτός με την ιδιότητα του Ν.Π.Ι.Δ, 

δραστηριοποιείται για την δημιουργία κατάλληλων συνθηκών, ώστε η Βό

ρεια Ελλάδα και η Θράκη να αναδειχθούν σε γέφυρα πολιτιστικής και οι

κονομικής σύζευξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τα Βαλκάνια και την ευ

ρύτερη περιοχή (άρδην 1998, σελ. 32).

• Το πομακικό αλφαβητάριο «Πομάτσκου» των Μουμίν Αϊντίν και Ομέρ 

Χαμδή (Χαμδή Ομέρ)

• Το επίπεδο εκπαίδευσης των κατοίκων (άρδην 1998, σελ. 44-47) και τα 

υλικά και χρηματικά βραβεία του Ομίλου Φίλων Νίκου Ράπτη σε μαθητές 

που πρώτευσαν (άρδην 1998, σελ. 50)

• Οι αξιόλογες προσπάθειες ανάδειξης της πολιτιστικής φυσιογνωμίας του 

τόπου από ιδιωτικές πρωτοβουλίες επιχειρηματιών (άρδην 1998, σελ. 33, 

37) και κατοίκων (άρδην 1998, σελ. 51)

• Οι πολιτικές παρεμβάσεις και οι αρνητικές συνέπειες τους στην δημιουρ

γία κοινής συνείδησης και στην προσπάθεια ανάδειξης του χώρου (άρδην 

1998, σελ. 34-35, 38-39, 46-47, 51)

• Η συνεισφορά των Πομάκων στον ένοπλο αγώνα και στην αντίσταση κατά 

των Ναζί, (βλέπε επίσης Καρακούση (1995) την αναφορά στο οχυρό του 

Μεταξά στον Εχίνο), (άρδην 1998, σελ.50, 61)

Θα ήταν παράλειψη επίσης να μην αναφέρουμε τα έργα των Βαρβούνη 

(1995) και Θεοχαρίδη (1995). Ο πρώτος μελετητής συγκεντρώνει πλούσιο 

ταξινομημένο υλικό ελληνικής και ξένης βιβλιογραφίας σχετικά με τους Πο-
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μάκους ενώ ο Θεοχαρίδης αναλύει με εικόνες και κείμενο τον τρόπο ζωής , 

τα ήθη και έθιμα καθώς και το ιστορικό της περιοχής διαμονής των Πομά

κων. Χαρακτηριστικό των δύο έργων - μελετών είναι επίσης ότι υπάρχει 

βοηθητικό λεξικό ελληνοπομακικής γλώσσας. Επίσης αξιόλογα στοιχεία 

σχετικά με τα παραπάνω στοιχεία ανάλυσης μας δίνει μεταξύ άλλων και η 

μελέτη -  διατριβή της Τρουμπέτα (2001). Η μελέτη αυτή περιλαμβάνει και 

διαφορετικές απόψεις σχετικά με το θέμα της καταγωγής ή προέλευσης 

των Πομάκων δίνοντας με τον τρόπο αυτό στον αναγνώστη την δυνατότη

τα της κριτικής αξιολόγησης όλων των διαφορετικών απόψεων που επι

κρατούν κυρίως εδώ στον βαλκανικό γεωγραφικό χώρο.

1.2Τα Αναπτυξιακά προγράμματα και οι Οικονομοτεχνικές Μελέτες Του

ριστικού Σχεδιασμού σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο

1.2.1 ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ (Συ

νοπτικό Σχέδιο Δομικών Παρεμβάσεων), (Υπουργείο Χωροταξίας 

Οικισμού και Περιβάλλοντος -  Διεύθυνση Χωροταξίας, 1984

Οι προτάσεις του χωροταξικού πενταετούς προγράμματος σχεδιασμού 

κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης της χώρας 1983-1987, που διατυ

πώνονται στον 72 τόμο του τότε ΥΧΟΠ και σημερινού ΥΠΕΧΩΔΕ, ξεκι

νούν με τους βασικούς αναπτυξιακούς στόχους για τον Νομό Ξάνθης 

(σελ. 31). Οι στόχοι αυτοί δίνουν επίσης έμφαση:

> στην στήριξη του πρωτογενή και δευτερογενή τομέα (σελ. 31, § 1.1)

> στην βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων των ορεινών περιο

χών (σελ. 31, 47 § 1.2.3)

> στην συγκράτηση του πληθυσμού των ορεινών περιοχών (σελ. 31,44- 

45 § 1.2.1)

> στην αύξηση του αριθμού των απασχολούμενων (σελ. 31,46- 47 § 

1.2.2)

> στην αξιοποίηση και ανάδειξη του ιστορικού και πολιτιστικού περιβάλ

λοντος (σελ.31, § 1.2.4).

Ο αναγνώστης παρατηρεί ότι οι αναφορές στο τριτογενή τομέα, είναι πε

ριορισμένες σε σύγκριση με τις αναφορές σε ενέργειες που αφορούν την 

πραγματοποίηση των στόχων της πρωτογενούς και δευτερογενούς παραγω-
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Υήζ (π ·Χ στ|ζ σ£λ. 46-47, 60 γίνεται απλά μια αναφορά, σχετικά με την αξιο

ποίηση πολιτιστικών και φυσικών πόρων χωρίς ιδιαίτερους καθορισμούς ζω

νών ή τον προσδιορισμό περιοχών, ενώ συχνά γίνεται απλά μια αναφορά για 

ανάπτυξη ορεινών τουριστικών δραστηριοτήτων, αποκλειστικά στην περιοχή 

της Χαϊντούς, λόγω της δυνατής ανάπτυξης του χιονοδρομικού κέντρου). Το 

ίδιο παρατηρεί κανείς και στην περίπτωση των κοινωνικών στόχων που ανα- 

φέρονται στην βελτίωση της ποιότητας της ζωής των κατοίκων των ορεινών 

περιοχών (σελ. 47). Οι αναφορές στην περιοχή των Πομάκων της Ορεινής 

Ροδόπης είναι σχετικά περιορισμένες. Όσο αφορά το τριτογενή τομέα και την 

ανάπτυξη των τουριστικών δραστηριοτήτων περιορίζονται στην περιοχή της 

Χαϊντούς και στο προβλεπόμενο υπό ίδρυση χιονοδρομικό κέντρο (σελ. 60). Η 

πρώτη αναφορά σχετικά με την περιοχή της ορεινής περιοχής Εχίνου -  

Μελίβοιας γίνεται στην ενότητα που αφορά τις Ειδικές ζώνες ανάπτυξης του 

Ν. 1262/ 82 (σελ. 60-61), τα οδικά δίκτυα υποδομής (σελ. 65- 66) και στις οι

κιστικές ενότητες (σελ. 76) ενώ επίσης στις ίδιες ενότητες γίνεται μια πιο λε

πτομερή αναφορά για δυνατότητες ανάπτυξης των φυσικών και παραδοσια

κών πόρων. Πιο συγκεκριμένα προτείνεται η ανάπτυξη τουριστικών δραστη

ριοτήτων για ιαματικό τουρισμό στην περιοχή Θερμών (σελ. 61, 66, 76).

Στην μελέτη αναλύονται οι οικιστικές ενότητες της περιοχής Εχίνου με 

συνολικό πληθυσμό (απογραφή 1981) τις 15.865 κατοίκων σε σύνολο Νομού 

87.777 κατοίκων (σελ. 76). Σημαντική είναι η αναφορά σχετικά με την δυνατό

τητα τουριστικής ανάπτυξης του Ιαματισμού και τις επιπτώσεις που θα επιφέ

ρει αυτή στην περιοχή Θερμών, συγκεκριμένα αναφέρεται ότι ..Δεν αναμένεται 

μεταβολή στην απασχόληση του πληθυσμού, με την αξιοποίηση των ιαματικών 

πηγών στις Θέρμες πιθανόν ένας πολύ μικρός αριθμός, να απασχοληθεί συ

μπληρωματικά με τον τουρισμό. Οι οικιστικές ενότητες της περιοχής του Εχί

νου- Μύκης- Μελιβοίων (με συνολικό πληθυσμό περιοχής κατά την απογρα- 

φή του 1981, τις 15.865 κατοίκων), περιλαμβάνουν τις κοινότητες (σελ. 74):

Κοινότητες στην περιοχή Εχίνου- Μύκης- Μελιβοίων
(Πηγή: Υπουργείο Χωροταξίας Οικισμού και Περιβάλλοντος -  Διεύθυνση Χωροταξίας. ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘί 

ΤΑΣΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ (Συνοπτικό Σχέδιο Δομικών Παρεμβάσεων), Αθήνα Μάϊος 1984, Τ<
σελ. 74, 89-90).

(*) Πληθυσμός απογραφής ΕΣΥΕ 5/4/1981

Λ” , ’
1ΣΠΡΟ-
5μο<;72.

Ι2 £ >
•  Σάτραι 249(*)

•  Ακραίος 143

• Γιδότοττος 107

•  Ιαματικές Πηγές -

•  Κοττάνη 101

•  Θέρμες 214

•  Σμίνθη 187

•  Ράχη 1

•  Σούλα 63
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• Δουργούτιο 57 • Α. Θέρμες 381 • Τέμενος 272

• Καλότυχο 116 • Διάςτταρτο 138 • Τσαλαπετεινός 47

• Κούνδουρο 6 • Κίδαρις 131 • Μέδουσα 508

• Λυκότοττος 45 • Κορυφή 37 • Μ. Θέρμες 94

• Πολύσκιο 45 • Κότινο 100 • Μάνταινα 237

• Ποταμοχώρι 178 • Κουτσομύτης 117 • Όασις 115

• Ρεματιά 126 • Κρανιά 27 • Πανέριο 64

• Χρυσόν 167 • Τρίγωνο 49 • Ωραίο 962

• Θεοτόκος 57 • Κοτύλη 490 • Αιμόνιο 180

• Δημάριο 622 • Πάχνη 1024 • Αιώρα 185

• Αλμα 253 • Α. Κίρα 143 • Α. Σμίνθη 66

• Γλαύκη 1058 • Ζουμττούλιο 105 • Καττνόανθος 6

• Κένταυρος 2008 • Κίρρα 40 • Κύκνος 266

• Ρεύμα 189 • Προσήλιο 128 • Σταμάτιο 17

• Μύκη 824 • Βασιλοχώρι - • Εχίνος 2296

• Μελίβοια 827 • Γ οργόνα 172 • Διάφορον 84

• Στήριγμα 86 • Σιρόκον 101

1.2.2 Το Σχέδιο Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος 
(ΠΕΠ) 1994 -  1999 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ 
ΘΡΑΚΗΣ (Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης -  Υπουργείο Εθνικής Οι
κονομίας και Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, 1994)

Το ΠΕΠ 1994-1999 της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θρά

κης, συμπεριέλαβε μεταξύ άλλων (όπως τα έργα υποδομής σε Αερολιμένες, 

σελ.38 και Οδικά Δίκτυα σελ. 33) τις παρακάτω προβλεπόμενες ενέργειες ι

διαίτερης σημαντικότητας για την ανάπτυξη των τουριστικών δραστηριοτήτων 

(σελ. 18, 87-98):

• Πολιτική λήψης μέτρων στήριξης υφιστάμενων προβληματικών επιχειρή

σεων

• Παρεμβάσεις για την ανάπτυξη του τουρισμού. Ως κύριος στόχος των πα

ρεμβάσεων αναφέρθηκε η διασπορά της τουριστικής κίνησης και στην η

πειρωτική ενδοχώρα και όχι η αποκλειστική ανάπτυξη της τουριστικής κί

νησης στα νησιά Θάσο και Σαμοθράκη
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Οι ενέργειες για την επιτυχία των παραπάνω στόχων ακολουθούσαν τους 

στόχους των προγραμμάτων του Εθνικού Σκέλους και των Κοινοτικών πρω

τοβουλιών και προέβλεπαν σε επίπεδο Περιφέρειας (σελ. 18, 87-88):

1. Τον εκσυγχρονισμό των παρεχόμενων τουριστικών υπηρεσιών

2. Την λήψη μέτρων προστασίας του περιβάλλοντος

3. Την καθιέρωση προγραμμάτων εκπαίδευσης στελεχών ξενοδοχειακών και 

λοιπών τουριστικών επιχειρήσεων

4. Την τουριστική προβολή της Περιφέρειας στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό

5. Την ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού

1.2.3 Τα Προγράμματα Δημοσίων Επενδύσεων (ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ Ε

ΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, 2000).

= r Ξ τ

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΜΕΧΡΙ ΣΑΤΡΕΣ Ν. 

ΞΑΝΘΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΓΕΦΥΡΑΣ 

ΜΕ ΠΡΟΣΒΑΣΕΙΣ

340.000.000 ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟ
ΜΗΣ

ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΟΔΟΥ 

ΔΗΜΑΡΙΩΝ -  ΕΛΛΗΝΟΒΟΥΛΓΑΡΙ- 

ΚΩΝ ΣΥΝΟΡΩΝ

300.000.000 ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟ

ΜΗΣ
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ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΙΣΤΟ

ΡΙΑΣ ΤΗΣ ΞΑΝΘΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ 

ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

3.000.000.000 ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟ

ΜΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕ- 

ΔΙΑΣΜΟΣ ΔΡΑ

ΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ 

ΑΞΙΟΘΕΑΤΩΝ

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΠΟ 
ΕΧΙΝΟ ΜΕΧΡΙ ΔΙΑΣΤ. ΠΡΟΣ ΔΗ- 

ΜΑΡΙΟ

175.000.000 ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟ

ΜΗΣ

ΟΔΟΣ ΠΑΧΝΗΣ -  ΓΛΑΥΚΗΣ ΝΟ

ΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ
200.000.000 ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟ

ΜΗΣ

ΔΑΣΙΚΑ ΕΡΓΑ ΝΟΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ 186.000.000 ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟ

ΜΗΣ

ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΑΓΡΟΔΑΣΙΚΩΝ ΔΡΟ

ΜΩΝ Κ. ΣΑΤΡΩΝ Ν. ΞΑΝΘΗΣ
85.215.000 ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟ

ΜΗΣ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ

ΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑ

ΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΚΑΙ ΟΡΕΙΝΟΥ ΟΓΚΟΥ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑ

ΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

1.800.000.000 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 

ΔΡΑΣΕΩΝ ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ 

ΤΩΝ ΟΡΕΙΝΩΝ 

ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ

ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΜΝΗ

ΜΕΙΩΝ ΟΡΕΙΝΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ
100000.000 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 

ΔΡΑΣΕΩΝ ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ 

ΤΩΝ ΑΞΙΟΘΕΑ

ΤΩΝ

Η μελέτη των οικονομικών στοιχείων, που περιλαμβάνονται στους πί

νακες των Προγραμμάτων Δημοσίων Επενδύσεων του 2000 (ΠΔΕ 2000) και 

αφορούν τα εγκριμένα έργα των Συλλογικών Αποφάσεων ΕΠ0312 ΤΡΟΠ.Ο 

και ΕΠ0313 ΤΡΟΠ.Ο της περιοχής διερεύνησης, αφορούν κυρίως θέματα έρ

γων υποδομής (δημιουργία και βελτίωση οδικών προσβάσεων σε δασικές και 

κατοικήσιμες περιοχές). Η ολοκληρωμένη μελέτη τουριστικής ανάπτυξης του 

ορεινού όγκου της Περιφέρειας καθώς και οι δράσεις ανάδειξης των ιστορικών 

μνημείων της ορεινής Ροδόπης, αναμένουμε να περιλάβουν μεταξύ άλλων 

περιοχών και συγκεκριμένες δράσεις για την περιοχή διερεύνησης.

1.2.4 Το πρόγραμμα Οικοανάπτυξης «Ροδόπης - Νέστου» (Β’ φάση).

(ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΧΩΡΟΥ/ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΣΗ -  ΕΛ

ΛΗΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ, 1994)
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Μεταξύ άλλων, ενώ στην σελίδα 21 της μελέτης αυτής, αναφέρεται ότι ως 

αντικείμενο του οικοτουρισμού θεωρείται η προσέγγιση, κατανόηση και μελέτη 

..του τρόπου ζωής και σκέψης ορισμένων πολιτισμών, παραγωγικών και κοι

νωνικών δομών τελικά η μελέτη αυτή δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα, αποκλειστικά 

στα έργα υποδομής, και πιο συγκεκριμένα κυρίως στην διάνοιξη δασικών 

προσβάσεων προς και από τις ορεινές περιοχές και στην προστασία των οι

κοσυστημάτων που αψορούν μεταξύ άλλων και κάποια από τα Πομακοχώρια 

του Νομού Ξάνθης (βλέπε Μέρος Γ, σελ. 93-124). Οι ορεινές -  ημιορεινές 

περιοχές αναφοράς στην μελέτη, εντοπίζονται στα βορειοδυτικά του Νομού 

Ξάνθης και αφορούν κυρίως τις κοινότητες Δυτικά των περιοχών που κατοι

κούν οι Πομάκοι, δηλαδή τις κοινότητες Σταυρούπολη, Κομνηνά, Καρυόφυτο, 

Λειβαδίτη και Ερύμανθο (βλέπε Οικιστικό Πυρήνα Δ, σελ. 102-107).

Τέλος θα πρέπει να επισημάνουμε ότι η παραπάνω μελέτη προσκομίζει αξιό

λογες πληροφορίες στον αναγνώστη, σχετικά με τις προϋποθέσεις εφαρμογής 

μιας ήπιας ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή του Νομού.

1.2.5 Ο Αναπτυξιακός Νόμος 1892/ 90. Η Αξιολόγηση των Αποτε

λεσμάτων του . (Καμπέλης Σταύρος, 1999)

Η μελέτη της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, σχετικά με την 

απόδοση των κινήτρων που παρείχε ο Αναπτυξιακός Νόμος 1892/ 90 στις 

περιοχές αρμοδιότητας της Περιφέρειας, αποτελεί μια ουσιαστική πηγή διε- 

ρεύνησης της υπάρχουσας κατάστασης σε θέματα εξέλιξης των ιδιωτικών 

τουριστικών επενδύσεων για τα έτη 1991-97.

Τα σημαντικότερα σημεία στην μελέτη που σχετίζονται με την έρευνα ανάλυ

σης των τουριστικών δραστηριοτήτων στον νομό Ξάνθης, είναι:

• Το νέο θεσμικό πλαίσιο του νέου Αναπτυξιακού Νόμου 2601/ 98 (σελ. 21- 

24). Η Θράκη ταξινομείται εξ'ολοκλήρου στην ζώνη Δ. Στην ζώνη αυτή ι

σχύουν τα υψηλότερα κίνητρα για ιδιωτικές επενδύσεις στο σύνολο της 

χώρας. Η επιχορήγηση στην περιοχή αυτή για τις νέες επιχειρήσεις είναι
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ίσες με το 40% της συνολικής επένδυσης. Ειδικές ενισχύσεις προβλέπο- 

νται μεταξύ άλλων στην περίπτωση των:

> Αγροτικών συνεταιρισμών, καθώς και ομάδων παραγωγών

> Εκμετάλλευσης μέσων μεταφοράς, ανθρώπων και εμπορευμάτων σε 

απομονωμένες περιοχές

> Ίδρυσης, επέκτασης, εκσυγχρονισμού τουριστικών υποδομών και ε

γκαταστάσεων

> Ιερών μονών για την ανέγερση και τον εκσυγχρονισμό ξενώνων

> Παραγωγής και τυποποίησης παραδοσιακών προϊόντων

• Η μελλοντική στήριξη και ο προσανατολισμός της επιχειρηματικής δρα

στηριότητας από την Περιφέρεια. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην ενεργο

ποίηση της επιχειρηματικής πρωτοβουλίας σε επενδύσεις σχετικά με την 

βελτίωση του συστήματος μεταφορών και δημιουργίας σημαντικής ξενο

δοχειακής υποδομής (σελ.24)

• Ο αναπτυξιακός Νόμος 1892/ 90. Στον τομέα του Τουρισμού τα ποσοστά 

των κινήτρων για την Θράκη όσο αφορά τις επιχορηγήσεις του Δημοσίου 

ήταν 35% επί του συνόλου της επένδυσης και 100% στις αφορολόγητες 

εκπτώσεις. Στις παροχές κινήτρων ο τομέας του Τουρισμού περιελάμβανε, 

τις επενδύσεις ξενοδοχειακών επιχειρήσεων σε ΠΟΤΑ ή αυτές που εντάσ

σονται σε καθορισμένες από τον EOT ζώνες , τις ειδικές μορφές τουρι

σμού (όπως οι μονάδες εξυπηρέτησης- θεραπείας και άθλησης ή χειμερι

νού τουρισμού), την μετατροπή παραδοσιακών κτιρίων σε ξενοδοχεία.

• Τα χαρακτηριστικά των ιδιωτικών επενδύσεων που έχουν υπαχθεί στα κί

νητρα παροχών του ν. 1892/ 90 (σελ. 55 - 65). Στην κατηγορία:

> των μικρών επενδυτικών σχεδίων με ύψος επένδυσης κάτω των 500 

Εκατ. Δρχ. τα Ξενοδοχεία και Εστιατόρια (Κωδικός Γ1) αποτελούν 

το 5% του συνολικού ποσού των υπαγωγών του Ν. 1892/ 90 για τα έτη

1991- 1997

> των μεσαίων επενδυτικών σχεδίων με ύψος επένδυσης από 500 Εκατ. 

Δρχ. μέχρι 999 Εκατ. Δρχ. ο Γ1, αποτελεί το 2% του συνολικού ποσού 

των υπαγωγών του Ν. 1892/ 90 για τα έτη 1991- 1997

> των μεγάλων επενδυτικών σχεδίων με ύψος επένδυσης από 1.000 Ε

κατ. Δρχ. μέχρι 1.999 Εκατ. Δρχ. τα Ξενοδοχεία και Εστιατόρια (Κω
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δικός Γ1) αποτελούν το 6% του συνολικού ποσού των υπαγωγών του 

Ν. 1892/ 90 για τα έτη 1991- 1997

Οι παραπάνω υπαγωγές δεν θεωρούνται ιδιαίτερα σημαντικές σε σχέση με το 

συνολικό κεφάλαιο των επενδύσεων που επενδύθηκαν σε διάφορες κλαδικές 

δραστηριότητες κατά τα έτη 1991- 1997 (σελ. 64- 65). Οι πιο σημαντικές υπα

γωγές των επενδύσεων για δημιουργία σύγχρονης ξενοδοχειακής υποδομής 

πραγματοποιήθηκαν κυρίως μετά το 1996 (σελ. 78- 79). Οι υπαγωγές αυτές 

προβλέπεται να επιφέρουν 578 συνολικά νέες θέσεις εργασίας στον κλάδο 

τον Ξενοδοχειακό και της Εστιατορικής (σελ.98-99). Στο Νομό Ξάνθης προ- 

βλέπεται η δημιουργία 228 θέσεων εργασίας δηλαδή το 39,5% του συνόλου 

των προβλεπόμενων θέσεων στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη (σελ. 

104- 105) που οφείλονται κυρίως στην ίδρυση ξενοδοχειακών μονάδων με 

επενδυμένα κεφάλαια από 1-1,9 Δισ. Δρχ και σε εκσυγχρονισμούς και επε

κτάσεις ξενοδοχειακών μονάδων της πόλεως (σελ. 106- 107, 152).

• Από όλη την ανάλυση των στοιχείων διαφαίνεται μια επενδυτική συμπερι

φορά για ανάπτυξη δραστηριοτήτων που σχετίζονται με το τουρισμό πό

λεων. Αξιοσημείωτο είναι επίσης το γεγονός ότι καμία από τις υπαγόμενες 

επενδύσεις δεν εντάσσεται στην κατηγορία προώθησης των ειδικών μορ

φών τουρισμού (όπως οι μονάδες εξυπηρέτησης- θεραπείας και άθλησης 

ή χειμερινού τουρισμού), ή στην μετατροπή παραδοσιακών κτιρίων σε ξε

νοδοχεία. Οι δραστηριότητες αυτές αποτελούν σημαντικό μοχλό προώθη

σης των δραστηριοτήτων ανάδειξης των ορεινών περιοχών του Νομού.

1.2.6 Η πρόταση Σχεδίου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΣΠΑ) 2000-2006 

του Υπουργείου Ανάπτυξης. (Υπουργείο Ανάπτυξης -  Ελληνικός Οργανι

σμός Τουρισμού, 1999)

Σύμφωνα με τους στόχους του Σχεδίου που καθορίζουν το πλαίσιο της 

ανάπτυξης ειδικών μορφών τουρισμού (βλέπε σελ. 37), η ανάπτυξη του ορει

νού και περιπατητικού τουρισμού αφορά κυρίως τους ορεινούς όγκους της η

πειρωτικής χώρας.. Η ανάπτυξη του αγροτοτουρισμού θα πραγματοποιηθεί 

κυρίως σε μειονεκτικές αγροτικές περιοχές. Το δίκτυο παραδοσιακών οικισμών
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θα έχει πεδίο εφαρμογής το σύνολο της χώρας, με ιδιαίτερη έμφαση τις μειο

νεκτικές περιοχές.

Το Σχέδιο ανάπτυξης της ανταγωνιστικότητας των Μ.Μ.Ε δίνει προτεραιότητα 

στις ολιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες της χώρας βάσει του Ακαθάριστου 

Συνολικού Προϊόντος και του Επιπέδου Τουριστικής Ανάπτυξής τους.

Στο Σχέδιο (βλέπε σελ. 61) επισημαίνεται η ανάγκη απεξάρτησης του Ελληνι

κού Τουριστικού Προϊόντος (ΕΤΠ) από τον οργανωμένο, εποχιακό και παρα- 

θεριστικό τουρισμό. Η διαφοροποίηση του ΕΤΠ μπορεί να επιτευχθεί με την 

ενίσχυση δράσεων που αφορούν την ανάπτυξη του θεματικού τουρισμού. 

Στην ενότητα του θεματικού τουρισμού ανήκουν ο πολιτιστικός τουρισμός, ο 

θαλάσσιος τουρισμός, ο ορεινός και περιπατητικός τουρισμός, ο οικολογικός 

τουρισμός, ο αγροτοτουρισμός, ο αθλητικός τουρισμός, ο συνεδριακός τουρι

σμός, ο θεραπευτικός και ο τουρισμός περιπέτειας.

Επίσης το Σχέδιο περιλαμβάνει τις περιοχές με έντονα προβλήματα ανεργίας 

ή απομόνωσης με στόχο την διεύρυνση των ευκαιριών απασχόλησης.

Τέλος η βελτίωση της σύνδεσης του τουρισμού με άλλους παραγωγικούς 

κλάδους θα συμβάλλει βάσει του Σχεδίου (βλέπε σελ. 37) στην ενίσχυση το

πικών οικονομιών και παραγωγικών πρωτοβουλιών, είτε σε μειονεκτικές -  

απομονωμένες περιοχές είτε σε φθίνουσες αστικές και αγροτικές περιοχές.

Η πρόταση ΣΠΑ του Υπουργείου Ανάπτυξης επισημαίνει επίσης ότι τα χαρα

κτηριστικά που καθορίζουν την ανταγωνιστικότητα του Ελληνικού Τουριστικού 

Προϊόντος σήμερα είναι (βλέπε σελ. 59-60):

• Το βασικό κίνητρο έλευσης των επισκεπτών «Ήλιος, παραλία και θάλασ

σα». Το κίνητρο «Πολιτισμός και άλλα αξιοθέατα» ενισχύει επίσης σε ση

μαντικό βαθμό την ελκυστικότητα του Ελληνικού Τουριστικού Προϊόντος. 

Τα βασικό κίνητρο έλευσης παρουσιάζει μία έντονη εξάρτηση από τον ορ

γανωμένο και εποχιακό παραθεριστικό τουρισμό με αποτέλεσμα την χα

μηλή απόδοση. Η απόδοση κρίνεται από τις χαμηλές τιμές ανά τουριστικό
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πακέτο προσφοράς, την χαμηλή συναλλαγματική απόδοση για τη χώρα 

και τέλος την συγκέντρωση της ζήτησης σε ορισμένες εποχές του έτους και 

γεωγραφικές περιοχές.

• Οι σοβαρές ελλείψεις στην γενική υποδομή και τις μεταφορές. Η κατάστα

ση αναμένεται να βελτιωθεί με την ολοκλήρωση των μεγάλων έργων που 

υλοποιούνται στα πλαίσια του Β’ και Γ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης

Στην πρόταση επίσης συμπεραίνεται η δυνατότητα διαφοροποίησης του Ελ

ληνικού Τουριστικού Προϊόντος στην Διεθνή Αγορά (βλέπε σελ. 60). Η δυνα

τότητα αυτή πηγάζει από τους μοναδικούς σε αξία τουριστικούς πόρους της 

χώρας. Μεταξύ άλλων κυρίως ξεχωρίζουν οι ανεκμετάλλευτοι φυσικοί πόροι, 

τα τοπία, οι περιοχές οικολογικού ενδιαφέροντος, οι ορεινοί όγκοι, τα ποτάμια 

και οι λίμνες, ο νησιωτικός της χαρακτήρας.

1.2.7 Η πρόταση Σχεδίου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΣΠΑ) 2000- 

2006 του Υπουργείου Πολιτισμού. (Υπουργείο Πολιτισμού, 1999)

Στην πρόταση αυτή του Υπουργείου Πολιτισμού, γίνεται αναφορά στους 

πολιτιστικούς θεσμούς και τις δραστηριότητες που συμβάλλουν στην (βλέ

πε σελ. 13):

• Ανάπτυξη του δωδεκάμηνου πολιτιστικού τουρισμού

• Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας σε σύγχρονα επαγγέλματα στενά 

συνδεδεμένα με την νέα αντίληψη για τον ελεύθερο χρόνο και με την 

κοινωνία της πληροφορίας

Το Β’ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης, περιελάμβανε δράσεις που περιέχονταν 

κυρίως (βλέπε σελ. 13-14):
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• σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα όπως το ολοκληρωμένο πρόγραμμα πα

ρεμβάσεων και έργων «Πολιτισμός». Σκοπός του προγράμματος είναι η 

ενίσχυση και βελτίωση του Τουριστικού Προϊόντος και η τόνωση της οικο

νομικής δραστηριότητας με την αξιοποίηση, αναβάθμιση και ορθολογική 

διαχείριση των πολιτιστικών υποδομών και δραστηριοτήτων

• σε ΠΕΠ και Κοινοτικές Πρωτοβουλίες με σκοπό την προστασία, ορθολο

γική αξιοποίηση, την προβολή και ανάδειξη επιλεγμένων μνημείων, τα έρ

γα αναβάθμισης αρχαιολογικών χώρων, την ίδρυση, τον εκσυγχρονισμό 

και την επέκταση των υπαρχόντων Μουσείων Περιφερειακής Εμβέλειας

Οι ειδικοί στόχοι και οι προτεινόμενες κατηγορίες δράσεων προβλέπουν (βλέ

πε σελ. 16):

• την προστασία και την ανάδειξη της Πολιτιστικής Κληρονομιάς με σημεία 

δράσεων την αναβάθμιση της υποδομής των Μουσείων και την Βελτίωση 

των Προσφερόμενων Υπηρεσιών και στα Περιφερειακά Μουσεία καθώς 

επίσης την προστασία και ανάδειξη μνημείων, συνόλων και αρχαιολογι

κών χώρων με σημεία δράσεων τις επεμβάσεις σε αρχαιολογικούς χώ

ρους, μνημεία και σύνολα και τέλος την προστασία και ανάδειξη ιδιωτικών 

μνημείων

• την ανάπτυξη Σύγχρονου Ελληνικού Πολιτισμού που μεταξύ άλλων προ

βλέπει και την δημιουργία -  ενίσχυση θεσμών του σύγχρονου πολιτισμού 

και ειδικότερα την Πολιτιστική Ολυμπιάδα, τους εθνικούς θεσμούς και εκ

δηλώσεις και τέλος τα Πολιτιστικά Δίκτυα

• την ανάπτυξη του Πολιτισμού στην Κοινωνία των Πληροφοριών με ειδικό

τερες δράσεις την ανάπτυξη ενός Ενιαίου Πληροφοριακού Πολιτιστικού 

Συστήματος (ΕΠΠΟΣ)

• την ενίσχυση της Απασχόλησης στον τομέα του Πολιτισμού με ειδικότερες 

δράσεις την προώθηση παραδοσιακών επαγγελμάτων με βαρύτητα στην
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αποκατάσταση μνημείων, επίσης αποβλέπει στην ενίσχυση της πραγμα

τοποίησης συνεδρίων, σεμιναρίων και εκθέσεων, στην προώθηση σύγ

χρονων επαγγελμάτων σε σχέση με τον πολιτισμό, τον ελεύθερο χρόνο, 

την πληροφορική και τις σύγχρονες τεχνολογίες

Σύμφωνα πάντοτε με την πρόταση του Υπουργείου Πολιτισμού, τα παραπά

νω θα συμβάλλουν αποφασιστικά (βλέπε σελ.67) στην ανάπτυξη του πολιτι

στικού, συνεδριακού, περιβαλλοντικού και αστικού τουρισμού της χώρας.

1.2.8 Η μελέτη για λογαριασμό της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδο

νίας και Θράκης με τίτλο: Διεθνής Έρευνα Τάσεων Εναλλακτικού Τουρι

σμού και Οικοτουρισμού (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ -  

ΘΡΑΚΗΣ/ INDECO Σύμβουλοι Ανάπτυξης και Επενδύσεων, 1998, (α))

Η μελέτη αυτή αποτελεί μία συνοπτική έκθεση ανάλυσης της υπάρχουσας 

κατάστασης στα θέματα οικοτουρισμού τόσο στην εγχώρια τουριστική Αγορά 

όσο και στην διεθνή τουριστική Αγορά. Αξιοπρόσεκτη είναι η αναφορά που 

γίνεται σχετικά με την επίδραση της δημιουργίας οικοτουριστικών υποδομών 

και της τουριστικής δραστηριότητας στο περιβάλλον (βλέπε σελ. 7-8). Στην 

ενότητα αυτή γίνεται μία συνοπτική ανάπτυξη των εφτά αρχών για την επίτευ

ξη ανάπτυξης υποδομών αειφορικού τουρισμού βάσει του καταλόγου αρχών 

που συνέταξε η Βρετανική Επιτροπή Τουρισμού. Επίσης στην μελέτη διευκρι

νίζονται όλες οι πιθανές δραστηριότητες ανάπτυξης εναλλακτικών μορφών 

τουρισμού ανά τύπο μορφολογίας μιας γεωγραφικής περιοχής

Τέλος στην μελέτη αυτή, παρουσιάζονται τα ευρήματα της έρευνας που αφο

ρούσε τις δυνατότητες ανάπτυξης οικοτουριστικών δραστηριοτήτων σε συνερ

γασία με τις Διευθύνσεις Τουρισμού της χώρας μας στο Εξωτερικό (ΔΙ.Τ.ΕΞ). 

Αξιοσήμαντη είναι η διαπίστωση ότι προβλέπεται μία αύξηση της Ζήτησης για 

δραστηριότητες περιηγήσεων (Trekking), φυσιολατρικών ανιχνεύσεων (Natu

ralist Holidays), ποδηλασίας βουνού (Mountain Biking) και περιηγήσεων με 

τετρακίνηση (Jeep Safari), κυρίως για προγράμματα επτά ημερών (σελ. 27-
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35). Οι χώρες που προτιμούνται σήμερα και από τους διεθνών δραστηριοτή

των τουριστικούς πράκτορες είναι βάσει της έρευνας κυρίως οι χώρες Γαλλία 

και Αυστρία.

1.2.9 Η μελέτη τουριστικής προβολής της Περιφέρειας Ανατολικής 

Μακεδονίας -  Θράκης (Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας -  Θράκης/ Ευ

ρωπαϊκή Αναπτυξιακή, 1996)

Η μελέτη αυτή αποτελεί μια χρήσιμη πηγή άντλησης πληροφοριών 

σχετικά με τα υπαρκτά προγράμματα που χρηματοδοτούν τις δράσεις των 

τουριστικών πολιτικών. Στο Γ' Κεφάλαιο (σελ. 23- 32) γίνεται μια διεξοδική 

ανάλυση των Κοινοτικών Πολιτικών και των Χρηματοδοτικών Μέσων στον το

μέα του Τουρισμού. Τα σημαντικότερα Ταμεία υποστήριξης και των δράσεων 

υπέρ του Τουρισμού είναι το ΕΤΠΑ (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανά

πτυξης), το ΕΚΤ (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το ΕΓΤΠΕ (Τμήμα Προ

σανατολισμού του Γεωργικού Ταμείου). Οι σημαντικότερες Κοινοτικές Πρω

τοβουλίες για την προώθηση του τουρισμού είναι οι LEADER (1989-1993, 

1994- 1999), INTERREG (1989-1993, 1994-1999), REGIS και ENVIREG. Πα- 

λαιότερα υπήρξαν και πρωτοβουλίες με την εισαγωγή ειδικών προγραμμάτων 

για ορισμένες περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως κατά την περίοδο 

1986- 1992 τα ΜΟΠ (Μεσογειακά Ολοκληρωμένα Προγράμματα).

Ως χρήσιμη για την αναλυσή μας, κρίνεται και η παρουσίαση των του

ριστικών στοιχείων ανά Νομό (σελ. 55-88), στην ενότητα Κεφάλαιο Ε'. Στον 

Νομό Ξάνθης συγκαταλέγονται διάφορα αξιοθέατα φυσικών και πολιτιστικών 

πόρων χωρίς όμως κάποια ιδιαίτερη αναφορά στην Ορεινή Ροδόπη της Πε

ριοχής των Πομάκων (σελ. 64).

Σύμφωνα πάντοτε με την παραπάνω μελέτη οι Αλλοδαποί επισκέπτες 

του Νομού είναι κυρίως επισκέπτες από τις χώρες της Κεντρικής και Ανατολι

κής Ευρώπης (37-49% των Αλλοδαπών Επισκεπτών ήταν από Βουλγαρία, 

Ρωσία και Γιουγκοσλαβία) και λιγότερο από την Ε.Ε. (Γερμανοί, Ιταλοί, Αγγλοι 

και Γάλλοι). Οι επισκέπτες αυτοί αντιπροσώπευαν κατά το χρονικό διάστημα

1992- 1994 το 34-37% των Αλλοδαπών επισκεπτών του Νομού. Όσον αφορά
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τις διανυκτερεύσεις, αυτές παρουσιάζονται υψηλότερες κατά τα έτη 1992 και 

1994 στους επισκέπτες από τις χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώ

πης. Οι Αλλοδαποί αποτελούσαν συνολικά κατά το χρονικό διάστημα 1992- 

1994 το 7-12% των επισκεπτών του Νομού Ξάνθης.

Η στρατηγική προβολής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και 

Θράκης, επικεντρώνεται στις:

> παραδοσιακές αγορές, Γερμανία, Αυστρία, Αγγλία, Ελβετία και 

Σκανδιναβία

> ευρωπαϊκές αγορές με χαμηλή προέλευση τουριστών δηλαδή Ιτα

λία, Γαλλία, Βέλγιο, Ολλανδία

> νέες αγορές όπως Ανατολική Ευρώπη (Ουγγαρία, Τσεχία, Σλοβα

κία, Πολωνία), Ρωσία, Ουκρανία, και τις Βαλκανικές χώρες Σερβία 

(η μελέτη αναφέρεται στην κατάσταση πρίν τον πόλεμο), Βουλγα

ρία, Ρουμανία

> αγορές της Ελλάδας, αστικά κέντρα Βορείου Ελλάδος, την Θεσσα

λονίκη, τα αστικά κέντρα της Θεσσαλίας, την Αθήνα και τον Πειραιά

1.2.10 Το περίγραμμα τουριστικής πολιτικής για την Ανατολική 

Μακεδονία -  Θράκη (Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας -  Θράκης, 1998

.(β))

Η τουριστική πολιτική της περιφέρειας στοχεύει στην αναμόρφωση της τουρι

στικής εικόνας της γεωγραφικής περιοχής Ανατολικής Μακεδονίας και Θρά

κης. Σύμφωνα με τον Γενικό Γραμματέα της περιφέρειας κ. Καμπέλη (σελ. 2), 

οι κύριοι άξονες δράσεις που θα αποτελέσουν παράλληλα τμήμα της εθνικής 

πολιτικής για τα έτη 1995-2005, είναι οι παρακάτω:

> Ανάδειξη και προβολή των διεθνώς γνωστών και προστατευόμενων βιο

τόπων της περιοχής

> Ανάδειξη, προβολή και αξιοποίηση των ιστορικών και πολιτιστικών στοι

χείων της περιοχής

> Βελτίωση και ανάπτυξη των υποδομών στον τουρισμό
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> Ανάπτυξη δικτύων μεταφοράς και επικοινωνιών τόσο με την υπόλοιπη 

χώρα όσο και με τις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, τις Βαλκανικές και 

τις Παρευξείνιες χώρες

> Ανάπτυξη σχέσεων συνεργασίας με τις γειτονικές χώρες

Η παραπάνω μελέτη αφορά μια πολιτική που εντάσσεται στα σχέδια της κοι

νοτικής πολιτικής ή καλύτερα στις κοινοτικές δράσεις υπέρ του τουρισμού μια 

και μέχρι σήμερα δεν έχει διαμορφωθεί μια οριστική κοινοτική τουριστική πολι

τική με συγκεκριμένο νομικό πλαίσιο και χρηματοδοτικό πρόγραμμα υποστή

ριξης. Σήμερα ισχύει το Κοινοτικό Σχέδιο Δράσεων υπέρ του Τουρισμού που 

εκδόθηκε το 1992, και δίνει μεταξύ άλλων προτεραιότητα στα παρακάτω ση

μεία δράσεων (σελ. 4):

> Ποιοτική βελτίωση του τουρισμού, με στόχο την καλύτερη εκμετάλλευση 

των τάσεων της τουριστικής ζήτησης

> Διαφοροποίηση των τουριστικών δραστηριοτήτων και προϊόντων με στό

χο την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και αποδοτικότητας της κοινοτι

κής τουριστικής βιομηχανίας

> Ένταξη της έννοιας της ισόρροπης και αειφόρου ανάπτυξης στον τουρι

σμό με στόχο την τόνωση των πολιτιστικών και περιβαλλοντικών διαστά

σεων του τουρισμού

Η τουριστική κίνηση

Η τουριστική κίνηση στο νομό Ξάνθης εξελίχθηκε κατά τα έτη 1992- 1997 μη 

ικανοποιητικά σε σχέση με τους υπόλοιπους νομούς της Ανατολικής Μακεδο

νίας και Θράκης. Ενώ μετά το 1995 παρατηρούνται αυξήσεις στις διανυκτε- 

ρεύσεις των υπόλοιπων νομών της Περιφέρειας, η Ξάνθη κατά το 1997 πα

ρουσιάζει μια φθίνουσα κατάσταση σε αριθμό διανυκτερεύσεων. Ο Νομός 

Ξάνθης παρουσιάζεται πριν από το Νομό Δράμας, στην προτελευταία θέση 

σε σχέση με τους υπόλοιπους νομούς της Περιφέρειας όσο αφορά τον Αριθμό 

των Μονάδων (11), τον Αριθμό Δωματίων (409) και τον Αριθμό Κλινών (788) 

(σελ. 11).Η Περιφέρεια παρουσιάζει μέση πληρότητα των πάσης φύσεως ξε

νοδοχειακών καταλυμάτων της από 42- 48% (περίοδος 1992- 1997).
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Πιο συγκεκριμένα τα προβλεπόμενα έργα για τον νομό Ξάνθης και την Ορεινή 

Ροδόπη, ταξινομούνται στον παρακάτω πίνακα παρουσίασης των συγκεκρι

μένων δράσεων της τουριστικής πολιτικής του αναπτυξιακού προγράμματος 

της Περιφέρειας, για την δεκαετία 1995 -  2005 (Β' Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης 

(Κ.Π.Σ)- Πακέτο Ντελόρ και Γ' Κ.Π.Σ- Πακέτο Σαντέρ).

Συνοπτικός πίνακας Δράσεων του 1 θετούς Αναπτυξιακού Προγράμματος 
___________________1995- 2005 της Περιφέρειας
I____________

Σημεία εφαρμογής Περιγραφή του Έργου Κωδικοί Υπο
προγράμματος 
και μέτρα δρά
σεων

Σελίδα αναφο
ράς

» *  * XV» "· ------ Si----

ΠΕΠ -  ΑΜΘ εφαρμογή μέσω του υποπρογράμμα
τος III με τίτλο Τουρισμός- Περιβάλλον- Ποιότητα

111, 1,2,4 26

Μακεδονία και Θρά
κη συμπεριλαμβα

IS

ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ -  ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΡΑΛΙΩΝ
Μέτρο 1:14.037 
εκ. Δρχ. Δράσεις

26- 31

νομένου και της 
Ορεινής Ροδόπης,

> Ανάπλαση οικισμού Πόρτο Λάγους Ξάνθης Ανάπτυξης του 
Τουρισμού Μέ

Σύμβαση Ramsar 
και οι περιοχές με 

οικολογικό ενδιαφέ
ρον

ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟ 
ΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

τρο 2: 12.849 
εκ,Δρχ. Διατή

> Ανάπλαση και Ανάδειξη περιοχής Δυτικού Τεί
χους Αβδήρων Ν. Ξάνθης

> Κατασκευή Εστιατορίου Δασικού Χωριού Ερυ-

ρηση και Αξιο
ποίηση του Φυ
σικού και Αν- 
θρωπογενούς 
Περιβάλλοντος 
Μέτρο 4: 320 εκ.

jUUVwWv «-.UVwijS
> Κατασκευή οδού Καρυόφυτο -  Δασικό χωριό 

Ξάνθης
> Ασφαλτόστρωση δασόδρομου Γαλάνης- Κρωμνι- 

κού (Στενά Νέστου)
Δρχ. για Κατάρ
τιση

ΕΡΓΑ ΔΑΣΙΚΗΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ
> Κατασκευή Δασικών Αναψυχής και μονοπατιών 

Ερυμάνθου Ξάνθης
> Έργα Δασοτουριστικής Ανάπτυξης και αξιοποίη

ση αισθητικών δασών και διατηρητέων μνημείων
της φύσης Ν. Ξάνθης 

> Ανόρθωση και προστασία Δασών και Φυσικού
Περιβάλλοντος Ν. Ξάνθης

ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΑΛΑΙΩΣΕΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ KTI-
niAkl t/A> ΙΙΡΤΛ ΤΠΛΠΙ it* T'KWJ'T' «"Γ· « Ί  1PICtN ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥΣ ΣΕ ΜΟΥΣΕΙΑ Ή 
ΑΛΛΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ
> Αναστήλωση και αξιοποίηση Χώρων 1. Μ. Πανα

γίας Αρχαγγελιώτισσας Ξάνθης για την στέγαση 
Μουσείου Βυζαντινής και Εκκλησιαστικής Τέχνης

> Αποκατάσταση Λαογραφικού Μουσείου Ξάνθης

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΕΔΡ1ΑΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ
> Ανέγερση Συνεδριακού Κέντρου Αβδήρων

ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΟΙΚΙΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ
> Ανάπλαση Οδού Π. Τσαλδάρη στην Κεντρική 

πλατεία Ν. Ξάνθης 
ΙΑΜΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ
> Κατασκευή Ιαματικών Λουτρών Ν. Κεσσάνης

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
> Διανομαρχιακή δράση

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΟΝ TOY-
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ΡΙΣΜΟ
>  Παραγωγικές επενδύσεις στον τουρισμό- διανο- 

μαρχιακή δράση

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΥ ΚΑΛΛΟΥΣ
ΒΙΟΤΟΠΩΝ ..(ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ)
>  Ολοκληρωμένη μελέτη τουριστικής ανάπτυξης 

της παραλιακής ζώνης και του ορεινού όγκου της 
Περιφέρειας -  Διανομαρχιακή μελέτη δράσεων

>  Φυτοκομική και τεχνική διευθέτηση του Χειμάρ
ρου Κοσύνθου

Μακεδονία και Θρά
κη συμπεριλαμβα
νομένου και της 
Ορεινής Ροδόπης. 
Φορείς υλοποίησης 
για το Νομό Ξάν- 
βης:

ΕΑΠΤΑ -  ΑΜΘ 1994-1999 εφαρμογή μέσω του 
υποπρογράμματος 5 .Η συνεισφορά του στον 
Τουρισμό
Τίτλος Μέτρου: Ποιότητα Ζωής. Φορείς Υλοποίησης οι 
Τεχνικές Υπηρεσίες των Νομαρχιών (ΤΥΔΚ) και των 
Δήμων
Τίτλος Μέτρου: Στήριξη Τοπικής Οικονομίας. Φορείς 
Υλοποίησης οι Τεχνικές Υπηρεσίες των Νομαρχιών 
(ΤΎΔΚ) και των Δήμων

5.2

5.3

36

37

38

Συμβούλιο Περιοχής 
2ηζ Ε.Π. Ξάνθης

Δήμος -άνθης

Συμβούλιο Περιοχής 
5ης Ε.Π. Ξάνθης

Συμβούλιο Περιοχής 
1ης Ε.Π. Ξάνθης

Μελέτες και έργα για την δημιουργία Κέντρου Ενημέ
ρωσης Επισκεπτών και Προβολής Λαογραφικών Α-
ξιών_________________
Τηλεματικό Δίκτυο για την τουριστική Προβολή και
ανάπτυξη των Στενών του Νέστου_________________
Μελέτες και έργα για την δημιουργία οικοτουριστικών 
εγκαταστάσεων στα Κομνηνά, Καλλιθέα και Γαλάνη
Έργα τουριστικής ανάπτυξης της πόλης Ξάνθης_____
Έργα αναστήλωσης και ανάδειξης παραδοσιακών
κτιρίων του Δήμου Ξάνθης___________
Έργα εκσυγχρονισμού των Ιαματικών Λουτρών οικι-
σμοΰ Νέας Κεσσάνης___________________________
Λαογραφικό Μουσείο Αβδήρων -  Κέντρο Ενημέρωσης 
Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου Μουσείου Αβδή
ρων________________________________________
Μελέτες και έργα για την δημιουργία Κέντρου Υποστή-
ριξης Αγροτικών Προϊόντων______________________
Μελέτες και έργα τουριστικής ανάπτυξης παραλιακών
κοινοτήτων___________________________________
Ανάπλαση οδού Π. Τσαλδάρη από οδό Μιαούλη

ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ 1994-1999 . Η συ- 
νεισφορά τους στον Τουρισμό
Τίτλος Μέτρου: Κοινοτική πρωτοβουλία Leader II, 
ΕΠΟΠ 1994-1999. Φορείς Υλοποίησης οι κάτοικοι ως 
ιδιώτες ή σε συνεργασία με τοπικούς φορείς.

41

42

41

41
41

41

41
41

41

42

42

Μακεδονία και Θρά
κη συμπεριλαμβα
νομένου και της 
Ορεινής Ροδόπης. 
Φορείς υλοποίησης 
για το Νομό Ξάν
θης:

43-55

43-48

Αναπτυξιακή -άν
θης ΑΕ

Ενοικιαζόμενα δωμάτια στην Σταυρούπολη

Προμήθεια κατάλληλου εξοπλισμού περιήγησης και 
άθλησης κατά μήκος των στενών του Νέστου
Αποκατάσταση και μεταρρύθμιση υπάρχουσας αίθου
σας της Κοινότητας Κομνηνών για την επανάχρησή 
της ως πολλαπλών χρήσεων
Αξιοποίηση καταφυγίου ΕΟΣ -άνθης στο Λειβαδίτη
Περιπέτεια και τουρισμός στην ορεινή -άνθη
Αυτοεξυπηρετούμενα δωμάτια στην Σταυρούπολη
Ξενοδοχείο τύπου επιπλωμένων διαμερισμάτων 
Γ'τάξης στα Κομνηνά
Ήπιες μορφές παρέμβασης κατά μήκος της κοιλάδας 
του Νέστου
Αξιοποίηση κτιρίου Παλιού παιδικού σταθμού στο 
Μαργαρίτη

46

Μακεδονία και Θρά
κη συμπεριλαμβα
νομένου και της 
Ορεινής Ροδόπης.

Τίτλος Μέτρου: Κοινοτική πρωτοβουλία INTERREG II, 
Μέτρο 4.1.

49-52
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Φορείς υλοποίησης 
για το Νομό Ξάν
θης:
Δήμος ^άνθης 
ΥΠ.ΠΟ

και Ανάπλαση ιστορικού κέντρου πόλεως Ξάνθης 52

Νομαρχιακή Αυτο
διοίκηση των πέντε 
νομών

Τουριστική και πολιτιστική προβολή των πέντε νομών

Μακεδονία και Θρά
κη συμπεριλαμβα
νομένου και της 
Ορεινής Ροδόπης. 
Φορείς υλοποίησης 
για το Δήμο Ξάνθης:

Τίτλος Μέτρου: Κοινοτική πρωτοβουλία URBAN 52-55

Δήμος -άνθης Μέτρο 1: ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟ
ΜΙΑΣ - ΥΠΟΔΟΜΕΣ

Επανάχρηση παλαιών καπναποθηκών σε συνεδριακό* 
εκθεσιακό κέντρο
Αξιοποίηση αξιόλογων Δημοτικών διατηρητέων κτιρί- 
ων Παλιάς πόλης
Ενίσχυση τοπικών επενδύσεων για την επανάχρηση 
κτιρίων παλιάς πόλης

55

Μέτρο 2: ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ- ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟ
ΣΑΡΜΟΓΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ 

ΠΟΡΩΝ

55

Προγράμματα κατάρτισης πολιτιστικής ανάπτυξης · 
παραδοσιακές τέχνες
Προγράμματα επαγγελματικής προσαρμογής
Πρόγραμμα επιδότηση της απασχόλησης

Μέτρο 3: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ
Προγράμματα Κατάρτισης κοινωνικά αποκλεισμένων 
ομάδων

55

Υποδομή για την επαγγελματική ένταξη των γυναικών
Δράσεις για την κοινωνική προώθηση της Κοινωνικής 
συνοχής

Μέτρο 4: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΕΣ 55
Βελτίωση ένταξης της παλιάς πόλης στο αστικό περι
βάλλον
Δίκτυο mini-bus
Δημιουργία χώρων στάθμευσης
Δίκτυο κοινοχρήστων χώρων

Μακεδονία και Θρά
κη συμπεριλαμβα
νομένου και της 
Ορεινής Ροδόπης. 
Φορείς υλοποίησης 
για το Νομό Ξάν
θης:

ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΕΡΓΑ ΠΑ 
ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

56

Υπουργείο Ανάπτυ
ξης και Νομαρχια
κές επιτροπές του
ρισμού

Κατασκευή εννέα σταθμών Τουριστικής Πληροφόρη
σης στα σημεία Εισόδου της Περιφέρειας

56

Υπουργείο Ανάπτυ
ξης και Περιφέρεια

Ιαματικά Λουτρά Νέας Κεσσάνης 56

Μακεδονία και Θρά
κη συμπεριλαμβα
νομένου και της 
Ορεινής Ροδόπης. 
Φορείς υλοποίησης 
για το Νομό Ξάν
θης:

ΕΡΓΑ ΤΩΝ ΝΟΜΑΡΧΙΩΝ (ΣΑΝΑ 1). ΕΡΓΑ ΓΙΑ ΣΤΗ
ΡΙΞΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

57

Οικολογικό Βιολογικό Κάμπινγκ στο Πόρτο Λάγος Ν. 
Ξάνθης

57

Εργα πολιτιστικού ενδιαφέροντος και τουριστικής 
προβολής_______________
Αγορά οικοπέδου και του νεοκλασικής αρχιτεκτονικής 
κτιρίου του
Μελέτες συντήρησης- αναστήλωσης παραδοσιακών 
γεφυριών και αναπλάσεις πέριξ περιοχών
Ανάπλαση παραλίας Αγιου Ιωάννη Αβδήρων

41



Μακεδονία και Θρά
κη συμπεριλαμβα
νομένου και της 
Ορεινής Ροδόπης. 
Φορείς υλοποίησης 
για το Νομό Ξάν
θης:

ΕΡΓΑ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΩΝ. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 
ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΩΝ -  ΥΠΑΓΩΓΕΣ ΣΤΟ Ν. 1892/ 90 ΠΕ
ΡΙΟΔΟΣ 1991- 1997 ΒΛΕΠΕ ΚΑΙ Ο Αναπτυξιακός 
Νόμος 1892/ 90. Η Αξιολόγηση των Αποτελεσμά
των του , (Πηγή: Καμπέλης Σταύρος, «Οι Ιδιωτικές 
Επενδύσεις στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας 
και Θράκης -  Ο Ανατπυξιακός Νόμος 1892/ 90. Η 
Αξιολόγηση των Αποτελεσμάτων του», Περιφέρεια 
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Κομοτηνή Μάρ
τιος 1999)

59-63

Ιδιώτες επενδυτές Ξενοδοχειακή υποδομή στην 'πόλη της Ξάνθης (12 
μονάδες) και στην περιοχή Κομνηνών (1 Μονάδα, 7 
θέσεων)

62

Β. Δράσεις για το χρονικό διάστημα 2000- 2006.
______  Πλαίσιο Στήριξης.

Έργα για το Γ' Κοινοτικό

Μακεδονία και Θρά
κη συμπεριλαμβα
νομένου και της 
Ορεινής Ροδόπης. 
Φορείς υλοποίησης 
για το Νομό Ξάν
θης:

Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 
(Π.Α.Μ.Θ). Ομάδα παρεμβάσεων με γενικό τίτλο: 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ- ΑΝΑΤΟΛΙ
ΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΑ

ΡΑΔΕΙΣΟΣ

65

ΠΕΠ και ΥΠΕΧΩΔΕ Διαχείριση και αξιοποίηση Βιοτόπων
Πρόγραμμα ανάπτυξης ορεινού χώρου

65

Πρόγραμμα Νέστου
ΠΕΠ και ΥΠ ΑΝ Πρόγραμμα Ιαματικού Τουρισμού (*)

ΠΕΠ και Π.Α.Μ.Θ: Κατασκευή ιαματικών Λουτρών Ν. 
Κεσσάνης. Φορέας Κοινότητα Νέας Κεσσάνης
Leader Έργα εκσυγχρονισμού Ιαματικών λουτρών 

Νέας Κεσσάνης
Προβολή: Αξιοποίηση τουρισμού διελεύσεων, παιδικός 
τουρισμός και εκπαιδευτικός, Θρακική κουζίνα και 
γλυκά, κυνηγετικός τουρισμός, πρόγραμμα οι πόλεις 
των Κάστρων

Προβολή σε εκθέσεις όπως: ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟ
ΝΙΚΗΣ, ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ, ΛΟΝΔΙΝΟΥ ΑΓ
ΓΛΙΑΣ, ΜΟΣΧΑΣ ΡΩΣΙΑΣ, ΠΡΑΓΑΣ ΤΣΕΧΙΑΣ, ΒΟΥ
ΔΑΠΕΣΤΗΣ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ, ΓΚΑΙΤΕΜΠΟΡΓΚ ΣΟΥΗ
ΔΙΑΣ, ΒΙΕΝΝΗΣ ΑΥΣΤΡΙΑΣ, ΟΣΛΟ ΝΟΡΒΗΓΙΑΣ, 
ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ ΟΛΛΑΝΔΙΑΣ.

Προβολή Πολιτιστικών εκδηλώσεων: Το Καρναβάλι 
της Ξάνθης, Οι Γιορτές της Παλαιός Πόλης στην Ξάν- 
θη, Αναβίωση Κάβειρων στη Σαμοθράκη
Αξιοποίηση Γεωθερμίας και Υδατοπτώσεων
Νέες μορφές Τουρισμού (Θρησκευτικός, Συνεδριακός, 
Ιαματικός, Ιστορικός, Ορεινός, Trekking) - Επενδύσεις

65-69
69

69

71

65
65

ΠΕΠ και ΥΠΠΟ Πρόγραμμα Αρχαιολογικών- Περιβαλλοντικών Πάρκων
Πρόγραμμα ανάδειξης ιστορικών κέντρων πόλεων

ΠΕΠ και ΥΠΓΕ Βιολογικές καλλιέργειες

65
65
65

ΥδατΌκάλ̂ ρ̂νέιες;
(*) στην μελέτη 7 σελ. 67) προφανώς εκ παραδρομής απλά αναφέρονται τα Ιαματικά Λουτρά ΕΧΙΝΟΥ ΞΑΝΘΗΣ χωρίς 
όμως να διευκρινίζεται εάν πρόκειται για τα Λουτρά Θερμών Νομού Ξάνθης. Τα τελευταία είναι και τα μοναδικά στην 
περιοχή. Επίσης στην συνέχεια στα σχέδια μελλοντικών δράσεων δεν υπάρχει σε κανένα σημείο της μελέτης, αναφο- 
ρά για τα Λουτρά της περιοχής Ορεινής Ροδόπης Νομού Ξάνθης.

1.2.11 Η Έκθεση με τίτλο: Τα μνημεία της Θράκης σε σχέση με τα προ

γράμματα της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. (Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδο

νίας και Θράκης, 2000 (α))
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Η έκθεση της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (για συντομία 

Περιφέρεια Α.Μ.Θ) με τίτλο: Τα μνημεία της Θράκης σε σχέση με τα προγράμ

ματα της Περιφέρειας Α.Μ.Θ, δίνει σημαντικές πληροφορίες για τα μοναδικά 

πολιτιστικά αξιοθέατα που προβλέπεται να διαφοροποιήσουν στο μέλλον το 

συνολικά παρεχόμενο Τουριστικό προϊόν της περιοχής. Επίσης στην ίδια πά

ντοτε έκθεση αναδεικνύεται η σημαντικότητα προώθησης του πολιτιστικού 

τουρισμού στην Α.Μ.Θ για τους παρακάτω πέντε σημαντικούς λόγους:

• Συμβολή στην ενίσχυση της ανάπτυξης προβληματικών και παραμεθόριων 

περιοχών

• Συμβολή στην διάχυση της τουριστικής κίνησης από καθιερωμένες τουρι

στικές περιοχές προς νέες, από τις ακτές προς την ενδοχώρα

• Συμβολή στην επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου και την άμβλυνση της 

εποχικότητας

• Συμβολή στην προσέλκυση επισκεπτών με ειδικά ενδιαφέροντα

• Συμβολή στην καθιέρωση πολιτιστικών διαδρομών που συνδέουν χώρες 

και μνημεία όλων των εποχών με οδικά δίκτυα, ξενώνες, χώρους εξυπηρέ

τησης κ.ά,

• Συμβολή στην αναβίωση παραδοσιακών οικισμών με σκοπό την εξυπηρέ

τηση των σύγχρονων αναγκών

Τα πολιτιστικά μνημεία της Α.Μ.Θ παρουσιάζουν τα παρακάτω χαρακτηριστι

κά:

• Καλύπτουν διαχρονικά τους Προϊστορικούς, Υστερορωμαϊκούς, Βυζαντι

νούς, Οθωμανικούς και Νεώτερους χρόνους

• Πολλά από τα μνημεία πολιτιστικής κληρονομιάς καταστράφηκαν από επι

δρομές κατακτητών, σφετεριστών καθώς και από φυσικά γεγονότα

• Πολλά από τα μνημεία είναι θαμμένα κάτω από την γη

• Οι αρχαιολογικές έρευνες ανέδειξαν πολλά από τα μνημεία της περιοχής. 

Οι αρχαιολογικές έρευνες ξεκινούν τέλη του 19ου αιώνα και αρχές του 

20ου αιώνα, με κύριο ενδιαφέρον που επικεντρώνεται στις περιοχές Σαμο

θράκης, Φιλίππων, Θάσου, Παραδημής, Αβδήρων, Στρύμης, Μεσημβρίας 

και Μαρώνειας.
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• Κύριο πρόβλημα για την ανάδειξη του αρχαιολογικού πλούτου της περιο

χής είναι οι περιορισμένοι χρηματικοί πόροι που διαθέτονται για αρχαιολο

γικές σκαπάνες. Οι κύριοι πόροι χρηματοδότησης για έρευνες, εργασίες 

συντήρησης, προστασίας και ανάδειξης των μνημείων είναι τα Ευρωπαϊκά 

Προγράμματα (ΜΟΠ, Ειδικό Πρόγραμμα Θράκης, ΠΕΠ, Leader II, 

INTERREG II και το Γ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης). Ο συνολικός προϋ

πολογισμός χρηματοδοτικής συνεισφοράς στο Β’ ΚΠΣ και στο υποβαλλό

μενο Γ  ΚΠΣ ήταν αντίστοιχα 6.000.000.000 Δρχ και 9.500.000.000 Δρχ

• Οι φορείς διαχείρισης , έρευνας και ανάδειξης των μνημείων πολιτιστικής 

κληρονομιάς όσο αφορά:

> Τα αρχαιολογικά ευρήματα είναι οι αρμόδιες Εφορίες Αρχαιοτήτων της 

περιφέρειας Α.Μ.Θ. (η διεξαγωγή των εργασιών γίνεται με αυτεπιστα- 

σίες)

> Τα νεώτερα ευρήματα είναι, οι Δήμοι, οι Διευθύνσεις Τεχνικών Υπηρε

σιών των Νομαρχιών και οι Μητροπόλεις της Περιφέρειας

Επισημάνσεις στην έκθεση σχετικά με τα θέματα Μάρκετινγκ και Διοίκησης 

των πόρων πολιτιστικής κληρονομιάς

Αξιοσημείωτο είναι ότι στην έκθεση επισημαίνεται η προσπάθεια ανάδειξης 

των πολιτιστικών πόρων μέσω της έντυπης ενημέρωσης και της προβολής 

των πολιτιστικών πόρων. Πιο συγκεκριμένα στην έκθεση αναφέρονται οι κά

τωθι ενέργειες:

• Έκδοση τόμου με θέμα την ΘΡΑΚΗ και προβλεπόμενη έκδοση του τόμου 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

• Έκδοση ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΟΔΗΓΩΝ

• Συμμετοχή σε εκθέσεις Αρχαιολογικής Φωτογραφίας και εκμαγείων

• Διαλέξεις σε ευρωπαϊκές πόλεις (Λουξεμβούργο, Μόναχο, Βερολίνο, Γε

νεύη, Βασιλεία, Βρυξέλλες και Γρενάδα)

Μείζον διοικητικά προβλήματα για την ταχύτερη ανάδειξη και αξιοποίηση 

της πολιτιστικής κληρονομιάς θεωρούνται:

• Η έλλειψη επαρκούς επιστημονικού και τεχνικού προσωπικού του ΥΠ.ΠΟ 

στην Α.Μ.Θ
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• Η έλλειψη Εφορείας Νεωτέρων Μνημείων στην Κομοτηνή

• Η έλλειψη Εφορίας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων στην Θράκη

• Η έλλειψη μουσειακού χώρου σύγχρονων απαιτήσεων με εκθέματα και τε

χνικές παρουσίασης βάσει της χρήσης πολυμέσων (multimedia)

Η έκθεση αυτή αποτελεί σημαντικό υλικό ενημέρωσης μια και οι αναφορές 

σχετικά με τα θέματα πολιτιστικής κληρονομιάς στην Θράκη και Ανατολική 

Μακεδονία, συνδυάζονται με τις προτεινόμενες στρατηγικές ανάδειξης της πε

ριοχής διερεύνησης. Η ορεινή γεωγραφική περιοχή διαμονής των Πομάκων 

του Νομού Ξάνθης, μπορεί να αποτελέσει μέρος της αλυσιδωτής δικτύωσης 

των διαφόρων αξιόλογων μνημείων της περιοχής. Τα κοντινά μνημεία των άλ

λων περιοχών αποτελούν συγγενικούς κρίκους της αλυσίδας πολιτιστικών 

πόρων.

Η ορεινή περιοχή της Ροδόπης και πιο συγκεκριμένα η περιοχή διαμονής 

των Πομάκων του Νομού Ξάνθης, μπορεί βάσει των σημείων ανάδειξης της 

Έκθεσης να συνδυαστεί με τα σημεία:

• Άβδηρα - Αρχαιολογικός χώρος και Μουσείο. Στον χώρο αυτό προ- 

βλέπεται η συνέχιση εργασιών στο Δυτικό Τείχος, η συνέχιση της έρευνας 

στην μέση πόλη και στην Ακρόπολη του Πολύστυλου και στην θέση του 

Αρχαίου Θεάτρου, η συνέχιση των σωστικών εργασιών στα αρχαία νεκρο

ταφεία και συμπληρωματικές εργασίες ενοποίησης του χώρου, η προώθη

ση των απαλλοτριώσεων, των στραγγιστικών έργων και περιφράξεων, η 

διαμόρφωση της εισόδου και η δημιουργία εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης 

επισκεπτών. Στο χώρο αυτό ιδρύθηκε το νέο Μουσείο Αβδήρων με χρημα

τοδότηση από το ΥΠ.ΠΟ

• Παραποτάμια περιοχή του ποταμού Νέστου -  Φρούρια του Φιλίππου 

του Β Στην περιοχή αυτή προβλέπεται βάσει της έκθεσης η συνέχιση της 

έρευνας και η προώθηση των εργασιών διαμόρφωσης του περιβάλλοντος 

χώρου. Σημαντικά είναι και τα έργα δικτύωσης των Φρουρίων της περιο

χής (Φρούρια Καλύβας, Μυρτούσας, Πασχαλιάς, Κομνηνών και Χιονοβου- 

νίου Νομού Ξάνθης) μέσω κατάλληλων προσβάσεων. Επίσης σημαντικές 

μπορούν να θεωρηθούν και οι προτάσεις και παρεμβάσεις για την ανάδει

ξη του ημιορεινού Δήμου Σταυρούπολης και των Δήμων Τοπείρου και Βι- 

στωνίδας
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• Παττίκιο Όρος -  ορεινή περιοχή του Νομού Ροδόπης. Στην περιοχή 

αυτή προβλέπεται η συνέχιση της έρευνας για την ανάδειξη των Βυζαντι

νών Κέντρων Μοναχισμού

• Ξάνθη -  Λαογραφικό Μουσείο, Μουσείο Εκκλησιαστικής Τέχνης, Συ

ντήρηση δύο μεταβυζαντινών μονών και ανάδειξη παραδοσιακών οι

κισμών. Στην περιοχή της Ξάνθης συντηρήθηκαν το Λαογραφικό Μουσείο 

με σκοπό την στέγαση των νεώτερων μνημείων και δημιουργήθηκε το 

Μουσείο Εκκλησιαστικής Τέχνης στην Ιερά Μονή της Αρχαγγελιώτισσας 

Ξάνθης και συντηρήθηκαν δύο μεταβυζαντινές μονές με σκοπό την στέγα

ση των βυζαντινών μνημείων. Στην έκθεση προτείνεται η δημιουργία Μου

σείων και Εκθεσιακών χώρων (Κέντρο Έρευνας Ορεινής Ροδόπης και Ι

στορικό Εκπαιδευτικό Μουσείο Ξάνθης) που θα εξυπηρετούν την ανάγκη 

μιας συνολικής προβολής και ενημέρωσης των επισκεπτών σχετικά με τα 

μνημεία της περιοχής. Επίσης στην πόλη της Ξάνθης προτείνεται η ανά

δειξη των παραδοσιακών οικιστικών συνόλων στα παραδοσιακά κτίρια των 

καπναποθηκών του Δήμου Ξάνθης

• Άλλοι νομοί -  Μνημεία Οθωμανικής Περιόδου. Αξιόλογα μνημεία της 

Οθωμανικής Περιόδου είναι τα μνημεία Ιμαρέτ Καβάλας και Τέμενος Βο- 

γιατζή του Διδυμοτείχου

Παρακάτω παρουσιάζεται ο πίνακας ανάλυσης των προτεινόμενων πολιτιστι

κών έργων για το Γ’ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης (ΚΠΣ 2000-2006) της Περιφέ

ρειας Α.Μ.Θ , σχετικά με την περιοχή του Νομού Ξάνθης
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Πίνακας ανάλυσης των προτεινόμενων πολιτιστικών έργων για το Π Κοι
νοτικό Πλαίσιο Στήριξης (ΚΠΣ 2000-2006) της Περιφέρειας Α.Μ.Θ , σχετικά 
με την περιοχή του Νομού Ξάνθης
ΠΠΥΠ χρηματοδότη- 1 
σης

Περιγραφή του έργου Προτεινόμενος προϋπολο
γισμός

|  · r κ π ς

Άβδηρα Ξάνθης- Αρχαιολογικές εργασίες ανά
πλασης και ανάδειξης αρχαιολογικών χώρων του 
Νομού Ξάνθης

100.000.000

Δήμος Ξάνθης -  Δημιουργία Μουσείου Ιστορίας 
της Ξάνθης και ανάδειξης της ευρύτερης περιοχής

3.000.000.000

Δήμος Ξάνθης -  Αποπεράτωση του Μουσείου 
Βυζαντινής εκκλησιαστικής τέχνης και διαμόρφω
ση του περιβάλλοντος χώρου στην ιερά Μονή 
Αχαγγελιώτισσας

200.000.000

Δήμος Σταυρούπολης -  Ανάδειξη του ιστορικού 
οικιστικού κέντρου του Δήμου

150.000.000

|  · ΕΑΠΤΑ

Δήμος Ξάνθης Ξάνθη -  Αποκατάσταση του κτιρίου 
της παλαιάς καπναποθήκης για την δημιουργία 
κέντρου εφαρμογής και προβολής ενεργειακών 
συστημάτων

185.000.000

Δήμος Σταυρούπολης -  Μελέτες και έργα για την 
δημιουργία Κέντρου Ενημέρωσης Επισκεπτών και 
Προβολής Οικολογικών Αξιών καθώς και για την 
δημιουργία Λαογραφικού Μουσείου

45.000.000

Δήμος Αβδήρων -  Λαογραφικό Μουσείο και Κέ
ντρο Ενημέρωσης, Διαμόρφωση του περιβάλλο
ντος χώρου του Μουσείου

30.298.000

Δήμος Τοπείρου -  Κέντρο Ενημέρωσης Επισκε
πτών και Προβολής Οικολογικών Αξιών καθώς και 
δημιουργία Λαογραφικού Μουσείου στην Γαλάνη

35.000.000

Δήμος Βιστωνίδας -  Ανακαίνιση διατηρητέου κτι
ρίου και μετατροπή του σε Λαογραφικό Μουσείου 
(Γενισέα)

60.000.000

Γ ·  ΠΕΠ/ΑΜΘ
Αβδηρα Ξάνθης (ΙΘ, ΕΠΚΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ)-Αρ
χαιολογικές εργασίες για την ανάδειξη και ανά
πλαση της αρχαίας πόλης και εργασίες ανάδειξης 
ανάπλασης του Δυτικού Τείχους

250.000.000

Παρανέστια περιοχή (ΙΘ, ΕΠΚΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ)- 
Αρχαιολογικές εργασίες για την ανάδειξη μνημείων

40.000.000

Ορεινή περιοχή Ροδόπης (ΙΘ, ΕΠΚΑ ΚΟΜΟΤΗ
ΝΗΣ)- Αρχαιολογικές εργασίες ανάδειξης μνημεί
ων και χώρων της οροσειράς

15.000.000

Άβδηρα Ξάνθης (12η ΕΒΑ ΚΑΒΑΛΑΣ)-Ανάδειξη 
βυζαντινών μνημείων

36.000.000

Παπίκιο Όρος και Μαξιμιανούπολη (12η ΕΒΑ ΚΑ
ΒΑΛΑΣ)· Ανάδειξη μνημείων

30.000.000

Ξάνθη (ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΞΑΝΘΗΣ)- Αναστή- 
λωση και αξιοποίηση I. Μ. Παναγίας Αρχαγγελιώ- 
τισσας για την στέγαση Μουσείου Βυζαντινής και 
Εκκλησιαστικής Τέχνης. Δημιουργία Κέντρου 
Προβολής και Πολιτισμικής Παράδοσης της Θρά
κης στην Μονή Παναγίας Καλαμού

324.000.000

'· · - · · ' : ■

Ξάνθη (ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ)- Αποκατάσταση Λαο- 
γραφικού Μουσείου

172.000.000
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1.2.12 Η μελέτη της ERGOPLAN Α.Ε για λογαριασμό της Περιφέρειας 

Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με τίτλο: ΣΧΕΔΙΟ Ολοκληρω

μένης Ανάπτυξης των Ορεινών Περιοχών της Ανατολικής Ροδό

πης (Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ,Διεύθυνση Σχε- 

διασμού και Ανάπτυξης, / ERGOPLAN Α.Ε Σύμβουλοι Οργάνωσης 

Προγραμματισμού και Ανάπτυξης, 2000 (β))

Η μελέτη παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον λόγω της συνάφειάς της με το θέ

μα διερεύνησης. Στην μελέτη παρουσιάζονται με σαφήνεια όλες οι δυνατότη

τες για μια αειφόρα ανάπτυξη στους τρεις νομούς της Θράκης με ιδιαίτερη έμ

φαση στην περιοχή του ορεινού όγκου της Ανατολικής Ροδόπης. Στην μελέτη 

περιγράφονται η φυσιογνωμία, τα προγράμματα ανάπτυξης των ορεινών ό

γκων ανά οικονομικό τομέα ανάπτυξης, τα δημογραφικά και κοινωνικοοικονο

μικά χαρακτηριστικά με ιδιαίτερα εκτεταμένη αναφορά στις αγροτικές δραστη

ριότητες, οι φυσικοί πόροι, οι τουριστικές υποδομές και οι πολιτιστικοί πόροι 

του Ορεινού Όγκου της Ροδόπης και παρουσιάζονται ενδεικτικές προτάσεις 

και παρεμβάσεις καθώς και ένας κατάλογος δράσεων ανά Νομό της Θράκης.

Ιδιαίτερα σημαντικά σημεία αναφοράς για τους σκοπούς της παρούσας 

έρευνας αποτελούν μεταξύ άλλων, οι ενότητες με αναφορές στις τουριστικές 

υποδομές και τους πολιτιστικούς πόρους της περιοχής.

Στον παρακάτω πίνακα γίνεται μια προσπάθεια ανάλυσης των σημαντικότε

ρων αναφορών σχετικά με την βιώσιμη προοπτική ανάπτυξης των ορεινών 

περιοχών της οροσειράς της Ροδόπης στην περιοχή του Νομού Ξάνθης, επί

σης παρουσιάζονται ανά περιοχή τα σημαντικότερα θέματα που αφορούν τον 

σχεδιασμό και την ανάδειξη των ορεινών όγκων διαμονής των Πομάκων του 

Νομού Ξάνθης.
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Πίνακας ανάλυσης των σημαντικότερων αναφορών σχετικά με την βιώσιμη 
ττροοτΓτική ανάπτυξης των ορεινών περιοχών της Ροδόπης στην περιοχή 
του Νομού Ξάνθης
Πηγή: ΣΧΕΔΙΟ Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης των Ορεινών Περιοχών της Ανατολικής Ροδόπης, Περιφέρεια Ανατολικής 
Μακεδονίας και Θράκης,Διεύθυνση Σχεδιασμού και Ανάπτυξης, /  ERGOPLAN Α.Ε Σύμβουλοι Οργάνωσης Προγραμμστ 
σμού και Ανάπτυξης, Κομοτηνή, Ιούλιος 2000 
Θεματική [ Περιοχές I Σχετικές αναφορές

|  ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ-

Καταλύματα (σελ. 
149-51)

30.000 καταγεγραμμένες κλίνες των οποίων η κατανομή ανά νομό, είναι:
* Καβάλα - Θάσος (78%)
* 'Εβρος (κυρίως περιοχή Νέας Χιλής) (12%)
* Δράμα, Ξάνθη και Ροδόπη (κυρίως στις πρωτεύουσες των νομών) (10%) 
(Πηγή: EOT, στοιχεία 1992) και αριθμός καταλυμάτων και μονάδων παραμονής 
στην Θράκη (ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια και κατασκηνώσεις): 2% της 
χώρας με κατανομή για την Ξάνθη: Ξάνθη 18 κλίνες ενοικιαζόμενων δωματίων 
στον Εχίνο, 258 στον Δήμο Ξάνθης, 610 κλίνες ξενοδοχείων στον Δήμο Ξάνθης 
και 22 στα Κιμμέρια =.άνθης

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ-

Καταλύματα (σελ.

Οι ιδιωτικές επενδύσεις βάσει των νόμων 1262/82 και 1892/90, παρακίνησαν τους 
ιδιώτες για επενδύσεις σε παραθαλάσσια θέρετρα κυρίως της Καβάλας και της 
Θάσου

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ-

Οι νομοί της Θράκης διαθέτουν πλούσιους φυσικούς και πολιτιστικούς πόρους οι 
οποίοι έχουν υποστεί μικρότερη εκμετάλλευση και φθορά

Καταλύματα (σελ. 
150)
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ Σ-

Επισκέπτες ορει
νών προορισμών 
(σελ. 153-54)

Αξιοσημείωτο είναι ότι στην μελέτη περιγράφεται το προφίλ του μέσου επισκέπτη
ορεινών προορισμών. Βέβαια δεν αναφέρεται η πηγή διεξαγωγής των περιγρα
φών (π.χ από πρωτογενή ή δευτερογενή πηγή). Ο μέσος επισκέπτης ορεινών
προορισμών έχει τα παρακάτω χαρακτηριστικά:
♦ Ηλικία 30-45 ετών
• Επίπεδο εκπαίδευσης που ξεπερνά τα 12 έτη
♦ Καλή οικονομική κατάσταση
♦ Επάγγελμα που σχετίζεται με θετικές ή κοινωνικές επιστήμες
* Κίνητρα έλευσης: Η γνωριμία με την φύση, το περιβάλλον και τις δραστη

ριότητες που αναπτύσσονται σ'αυτό
• Βαθμός επανέλευσης: Επισκέπτες που έρχονται για πρώτη φορά
• Ενημέρωση: Από άλλους επισκέπτες -  προφορικά, ανυπαρξία διαφήμισης
• Προτεινόμενη στρατηγική: Η προώθηση επισκεπτών προς τους ορεινούς 

όγκους από τα νησιά Θάσος και Σαμοθράκη με την προώθηση προγραμμά
των εκδρομών

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ Σ

Τσυριστική Πολιτι
κή και Σχεδιασμός 
(σελ. 154-156)

Η τουριστική ανάπτυξη ποιοτικών μορφών που δεν σχετίζονται άμεσα με τον μαζι
κό τουρισμό διακοπών, προτείνεται να στηριχθεί στα στοιχεία:
•  Πολυμορφία και ποικιλότητα στην ιστορία και φύση κάθε περιοχής. Ο αγροτι

κός χώρος των ορεινών περιοχών διαθέτα κατά κανόνα το φυσικό αντικείμενα 
του τουριστικού ενδιαφέροντος και αποτελεί πόλο έλξης για ανάπτυξη ήπιων 
με το περιβάλλον δραστηριοτήτων

• Διασύνδεση ορεινών -  πεδινών περιοχών
• Έργα υποδομής
* Πολιτικές συνεργασίας: Ανοιγμα νέων μεθοριακών σταθμών και ανάπτυξη 

διασυνοριακών σχέσεων
* Εθνικό δίκτυο παραδοσιακών καταλυμάτων
* Ειδικές μορφές τουρισμού: Πολιτιστικό , ορεινό, περιπατητικό, οικολογικό, 

αγροτοτουρισμό
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w f lm K »  « Β Η  ι  r ™ Σχετικές αναφορές
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ
ΠΟΡΟΙ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ-

Τουριστική Κα
τάταξη μνημείων 
περιοχής (σελ. 
157-170)

Τα μνημεία της περιοχής (κυρίως εκκλησιαστικά μνημεία και οχυρωματικοί περί
βολοι) μπορούν να ταξινομηθούν σε τρεις ενότητες:
Α) Μνημεία στο Παπίκιο Όρος του νομού Ροδόπης (περιοχή μεταξύ χωριών Πο
λύανθου. Κερασιάς και Νυμφαίου με μνημεία τις μοναστικές κοινότητες της περιό
δου 11ου -13ου αιών,, μ.Χ)
Β) Μνημεία της ΒΑ πλευράς του νομού Ροδόπης και του ΒΔ άκρου του νο

μού Έβρου (περιοχή μεταξύ Σαρακινής και Κέχρου και Ρουσας)

Γ) Μνημεία στη Βόρεια πλευρά του νομού Ξάνθης

Οπως επισημαίνει κανείς ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την παρούσα μελέτη παρουσιά
ζει η " Γ "  ενότητα. Πιο συγκεκριμένα η ενότητα αυτή περιλαμβάνει την περιοχή 
μεταξύ των χωριών Ωραίου, Εχίνου, Θερμών και μια σειρά από μνημεία στα 
νότια της περιοχής (περιοχή υπώρειας του ορεινού όγκου της Ροδόπης). Στην 
περιοχή αυτή πρόκειται να περάσει κάθετη όδευση της Εγνατίας Οδού και οι ερ
γασίες ανάδειξης θα εξασφαλίσουν εργασία στους κατοίκους της περιοχής

ΟΡΕΙΝΗ ΠΕ
ΡΙΟΧΗ ΒΟΡΕΙΑ 
ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 
ΞΑΝΘΗΣ -

Κατάταξη 
μνημείων περιο
χής (σελ. 161- 
163)

Τα υπό ανάδειξη μνημεία της περιοχής του ορεινού όγκου του νομού Ξάν

θης μπορούν να ταξινομηθούν για την καλύτερη προσέγγιση του θέματος 

στις παρακάτω ενότητες:

• Ορεινές κοινότητες διαμονής των Πομάκων του γομου Ξάνθης.
Χωριό Πάχνη- περιοχή Γερίβα Μπαρτσνίκη και Κοιλιά: Πληροφορίες ύπαρξης 
αρχαίων τάφων και επιφανειακής κεραμικής και νομισμάτων (ευρήματα άγνωστης 
περιόδου). Χωριό Γλαύκη- περιοχή λόφου 2χλμ ΝΔ του χωριού: Τμήματα φρου- 
ριακού περιβόλου με καταχύτρα και αμυντικούς πύργους, θεμέλια κτισμάτων και 
τάφους (βυζαντινής περιόδου). Χωριό Ωραίο- περιοχή δυτικά του χωριού: Τμήμα
τα οχυρωματικού περιβόλου (σκάζεται ότι πρόκειται για μνημεία της ρωμαϊκής 
περιόδου). Χωριό Εχίνος- περιοχές: Νότια περιοχή στο 4ο χλμ Εχίνου -  
Μελιβοίων, ΒΔ του Εχίνου το Ύψωμα Ελένκα στο 6ο χλμ, Ανατολικά του Εχίνου 
στο Ύψωμα Ιγκρίμπικ, αντίστοιχα ανά περιοχή βρέθηκαν : Ντόπια θρακική χον- 
δρόκοκκη κεραμική, τμήμα τείχους και θεμέλια Κυκλικού κτίσματος καθώς και χον- 
δρόκοκκη κεραμική και τμήματα τετράπλευρου περιβόλου (ευρήματα άγνωστης 
περιόδου). Χωριό Θέρμες- Νοτιοανατολικά του πρώτου συνοικισμού σε βραχώδες 
ύψωμα: Ανάγλυφη βραχογραφία του Μίθρα Ταυροκτόνου (περίοδος μεταξύ τέλη 
2ου ή αρχές 3ου αιών μ.Χ) και ΒΑ του πρώτου συνοικισμού στο 2ο χλμ περιοχή 
του υψώματος Γκραντίτσε: εντοπίστηκαν ερείπια φρουρίου (ευρήματα άγνωστης 
περιόδου). Χωριό Μέδουσα- ΝΑ του νέου χωριού στο 4ο χλμ και Ανατολικά σώζο
νται ακέραια δύο γεφύρια το πρώτο απαυτά με τρίτοξο άνοιγμα (νεότερη περίο
δος) και Δυπκά του χωριού στην περιοχή Κιολσέ εντοπίστηκε κτίσμα μάλλον ναός 
της βυζαντινής περιόδου (βυζαντινή περίοδος)
♦ Υπόλοιπες περιοχές του νομού Ξάνθης.
Πόλη της Ξάνθης- περιοχή αρχαίας Ξάνθειας στα Βόρεια της σύγχρονης πό- 
λης:ερείπια οικισμού, τμήματα τειχών και καθολικό μονής Παμμεγίστων Ταξιαρχών 
(βυζαντινή περίοδος). Περιοχή Λιβάδι: Εντοπίστηκαν υπαίθριοι ληνοί και κεραμική 
(υστερορωμαϊκής εποχής). Χωριό Μακάριο (ακατοίκητο)- Εντοπίστηκαν τμήματα 
φρουριακού περιβόλου με δύο αμυντικούς πύργους (ρωμαϊκή -  ύστερορωμάίκή 
περίοδος). Χωριό Λευκόττετρα (βόρεια και βορειοδυτικά)- Εντοπίστηκαν ερείπια 
περιβόλου και τάφοι (εικάζεται ότι πρόκειται για μνημεία της ρωμαϊκής περιόδου). 
Χωριό Φίλλια (περιοχές Ερέκ Ταρλά και Ύψωμα Καλές) εντοπίστηκαν στοιχεία 
επιφανειακής κεραμικής και θεμέλια κτίσματος καθώς και τμήματα φρουριακού 
περιβόλου (εικάζεται ότι πρόκειται ως επί το πλείστον, για μνημεία Ρωμαϊκής πε
ριόδου). Χωριό Κιμμέρια (μέσα στο χωριό και γύρω από το χωριό καθώς και ΒΔ 
στο ύψωμα Καλές)- Εντοπίστηκαν οικοδομικά λείψανα και κεραμική καθώς και 
φρουριακός εξαγωνικός περίβολος (ρωμαϊκή και βυζαντινή περίοδος). Χωριό 
Ρύμη (ΒΔ περιοχή του Υψώματος Κους Καγιά)- Εντοπίστηκαν λείψανα φρουρίου 
με διπλό περίβολο και στοιχεία κεραμικής (ευρήματα άγνωστης περιόδου).

Τα μνημεία αυτά μπορούν να συνδυαστούν με τα άλλα αξιόλογα μνημεία των 
ορεινών σημείων της Θράκης (π.χ με ένα δίκτυο πολιπστικών διαδρομών) τα ο
ποία ανήκουν στην διοικηπκή ενότητα των κονπνών νομών Ροδόπης και Έβρου.
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Θεματική οχές Σχετικές αναφορές
I ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ ΠΟ- 
1 ρο ι

ΟΡΕΙΝΗ ΠΕ
ΡΙΟΧΗ ΒΟ
ΡΕΙΑ ΤΟΥ 
ΝΟΜΟΥ 
ΞΑΝΘΗΣ -

Εργασίες ανά
δειξης των 
μνημείων της 
περιοχής (σελ. 
161-163)

Οι εργασίες που προτείνονται στην μελέτη της περιφέρειας AMO/ERGOPLAN 
Α.Ε, και αποβλέπουν μεταξύ άλλων στην ανάδειξη των εντοπισμένων πολιτι
στικών πόρων μπορούν να παρουσιαστούν ανά περιοχή ενδιαφέροντος βάσει 
της παρακάτω κατάταξης:
Ορεινές κοινότητες διαμονής των Πομάκων του νομού Ξάνθης
• Γλαύκη: Καθαρισμοί -  περιορισμένες ανασκαφές και αναστηλώσεις
• Θέρμες και Μέδουσα: Σήμανση 
Υπόλοιπες περιοχές του νομού Ξάνθης
•  Πόλη Ξάνθης -περιοχή Ξάνθεκτ και χωριά Λευκόπετρα, Κιμμέρια και Ρύ

μη: Καθαρισμοί- περιορισμένες ανασκαφές και αναστηλώσεις

ΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑ
ΔΕΙΞΗΣ

ΟΡΕΙΝΗ ΠΕ
ΡΙΟΧΗ ΒΟ
ΡΕΙΑ ΤΟΥ 
ΝΟΜΟΥ 
ΞΑΝΘΗΣ -

Στρατηγικές 
και γενικότε
ρες προτάσεις 
αξιοποίησης 
και ανάδειξης 
των
μνημείων της 
περιοχής (σελ. 
169-174)

Η προτάσεις για την ανάπτυξη κατάλληλων στρατηγικών ανάδειξης των
μνημείων και τουριστικής αξιοποίησης των ορεινών περιοχών της πε
ριφέρειας και ειδικότερα των ορεινών σημείων του νομού Ξάνθης, μπο
ρούν να ταξινομηθούν ως εξής:
* Ένταξη των μνημείων σε ένα πολυποίκιλο πρόγραμμα επισκέψεων των 

εν δυνάμει επισκεπτών, που θα μπορούσε να περιλαμβάνει: Δικτύωση 
και αξιοποίηση ορεινών μονοπατιών (π.χ στα πλαίσια του διεθνούς μο
νοπατιού Ε6), προώθηση της εκτροφής αλόγων με σκοπό την υποστήρι
ξη πραγματοποίησης ιππευτικών διαδρομών, προώθηση της εκτροφής 
μουλαριών για την διοργάνωση ημερήσιων εκδρομών με ντόπιους οδη
γούς, ενδυνάμωση και προώθηση της προβολής των μνημείων σε ομά
δες επισκεπτών (ορειβατικοί σύνδεσμοι, οικολογικές οργανώσεις στην 
Ελλάδα και το Εξωτερικό κ.ά) με την χρήση απλών ενημερωτικών εντύ
πων, δημιουργία σταθμών ενημέρωσης σε πλατείες χωριών ή σε κιόσκια 
και οδοσημάνσεις σε κεντρικές οδούς και πινακίδες κατά τόπους, καθαρι
σμοί και καθαριότητα στο περιβάλλον , τα οδικά δίκτυα, μνημεία και περί- 
φραξη- συντήρηση της περίφραξης και φύλαξη των μνημείων, διαμόρ
φωση και συντήρηση των προσβάσεων των μνημείων, καταγραφή και 
ανάδειξη παλιών μονοπατιών που χρησιμοποιούνταν παλιότερα από 
τους κατοίκους και επισκευή και συντήρηση των λιθόστρωτων μονοπα
τιών και των τοξοτών γεφυριών της περιοχής. Επίσης η ανάδειξή των 
μνημείων εκτός του ΓΙαπίκοιυ όρους, απαιτεί έργα υποδομής όπως η ο
λοκλήρωση των κάθετων αξόνων της Εγνατίας Οδού, με σκοπό να λει
τουργήσουν συμπληρωματικά στις αναπτυξιακές προοπτικές των περιο
χών

• Προτάσεις παρεμβάσεων και κατάλογος δράσεων ανά περιοχή του νο
μού Ξάνθης: Δράσεις βασικών υποδομών. Δήμος Μύκης -  έργα ανά
πλασης κεντρικού χώρου και πλατείας του Δήμου, βελτίωση του Δημοτι
κού οδικού δικτύου εντός του Δήμου. Οικισμός Γλαύκης-ίργα ανάπλασης 
κεντρικού χώρου και πλατείας του οικισμού, ανέγερση παιδικού σταθμού, 
κατασκευή υποδομών κοινωνικής και πολιτιστικής δραστηριότητας (αί
θουσα πολλαπλών χρήσεων). Οικισμός Κενταύρου- έργα ανάπλασης κε
ντρικού χώρου και πλατείας του οικισμού, κατασκευή υποδομών κοινωνι
κής και πολιτιστικής δραστηριότητας (αίθουσα πολλαπλών χρήσεων), 
βελτίωση κοινοτικής οδοποιίας. Οικισμός Εχίνου- έργα ανάπλασης κοινό
χρηστων χώρων του οικισμού που υπέστησαν καταστροφές από φαινό
μενα πλημμύρων, κατασκευή γέφυρας που συνδέει τον οικισμό με τον 
χώρο αθλητικών δραστηριοτήτων. Οικισμοί Γοργόνας /Α/ώρας-βελτίωση 
οδικού δικτύου μεταξύ των οικισμών. Δράσεις οδικών δικτύων. Βελτιώ
σεις του χωμάτινου οδικού δικτύου που συνδέει τους οικισμούς. Δράσεις 
κατασκευής ξενώνων και καταφυγίων. Οικισμός Ωραίου- ολοκλήρωση 
και αξιοποίηση τριών ξενώνων και ανάπλαση του περιβάλλοντος χώρου. 
Οικισμός Δημαρίου και κατάληξη στον όγκο Κούλας-κατασκευή καταφυ
γίου στον όγκο της Κούλας και αξιοποίηση μη χαρτογραφημένου μονο
πατιού στο Δημάριο. Οικισμός Μελιβοίων και Κοτύλης- κατασκευή ξενώ
νων και ανάπλαση του περιβάλλοντος χώρου. Μη κατοικήσιμοι οικισμοί 
Άνω και Κάτω Σταματίου- αξιοποίηση εγκαταλειμμένων αγροικιών σε πε
ριοχή ιδιαίτερου φυσικού κάλους στο μέσον της διαδρομής σε φαράγγι με 
παραπόταμο που συνδέει τους οικισμούς Ωραίου και Σμίνθης. Δράσεις 
ανάπτυξης περιπατητικών -  οικοτουριστικών διαδρομών. Περιοχή 
μεταξύ οικισμών Ωραίου και Σμίνθης- διαμόρφωση περιπατητικού μονο-
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παπού σε μήκος του παραποτάμου Οπου υπάρχουν δύο νερόμυλοι και 
ένα τρίτοξο γεφύρι, επίσης υπάρχει ιδιωτικό εκτροφείο πέστροφας με ε
στιατόριο που λειτουργεί άνοιξη και καλοκαίρι. Είναι κατάλληλο για ορεινή 
ποδηλασία και ιππασία. Περιοχή Δημαρίου- διαμόρφωση μονοπατιού μέ
τριας δυσκολίας και κατάληξη στον ορεινό όγκο της Κούλας (στο ττροτει- 
νόμενο καταφύγιο). Διαμόρφωση και ανάδειξη του μονοπατιού καπνού. 
Δράσεις διαμόρφωσης χώρων και σημείων ανάπαυσης- Περιοχή 
ορανών σημείων του νομού Ξάνθης (εκτός της διαδρομής Ξάνθης - 
Σταυρούπολης): Παντελής έλλειψη σήμανσης για τους επισκέπτες, σταθ
μών και χώρων ανάπαυσης. Περιοχές της διαδρομής Γλαύκης-Πάχνης- 
Ωραίου: Διαμόρφωση χώρων στάσης και ανάπαυσης, καθώς και στις 
διαδρομές: Εχίνου-Θζρμών, Εχίνοα-Μελιβοίων-Κοτύλης-Δημαρίου. Θερ~ 
μών-Μέδουσας-Κοτάνης, Ωραίου -  Σμίνθης. Δράσεις διερεύνησης δυ
νατότητας δημιουργίας εκτροφείου πέστροφας και διαχείρισης θη- 
ραματοπανίδας- Περιοχή μεταξύ του Τριγώνου Γυφτοκάστρου- 
Δημαρίου: Η περιοχή βάσει των κατοίκων έχει καφέ αρκούδες, ζαρκάδια, 
αγριογούρουνα και αγριοκάτσικα. Περιοχή Μελιβοίων-Κοτύλης-Δημαρίου: 
Δυνατότητα δημιουργίας εκτροφείου πέστροφας. Εφαρμογή του προ- j 
γράμματος «Άρτεμις* και στην περιοχή με σκοπό την ανάλυση των προ
τιμήσεων των κυνηγών και της ανάλυσης των δημογραφικών χαρακτηρι
στικών τους. Δράσεις Προβολής- Το πρόγραμμα ήπιας ανάπτυξης α
παιτεί ενημέρωση τόσο των επισκεπτών όσο και των κατοίκων της πε
ριοχής. Γ ια τους επισκέπτες προτείνεται η δημιουργία Κέντρου Πληροφό
ρησης (μεοπηκοακουσηκή υποστήριξη .εκθέματακαι ενημερωτικό υλι
κό) κατά την είσοδο των επισκεπτών στην περιοχή. Επίσης προτείνονται 
ενέργειες έκδοσης έντυπου υλικού με στοιχεία υποδομών, εκδηλώσεων 
και διαδρομών, ξεναγήσεις επιλεγμένων ομάδων επισκεπτών και ενδιά
μεσων συνεργατών (όπως κυνηγών, επισκεπτών ιαματικών δραστηριο
τήτων, νέων, μαθητών και ξενοδόχων). Για τους πολίτες προτείνεται η 
δημιουργία ημερίδων, ειδικών εκδόσεων και προγραμμάτων ευαίσθητο- 
ποίησης

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 
ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ 
ΝΕΩΝ ΟΤΑ ΚΑΙ ΜΗ
ΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ Ε
ΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ 
ΔΗΜΩΝ

ΟΡΕΙΝΗ ΠΕ
ΡΙΟΧΗ ΒΟ
ΡΕΙΑ ΤΟΥ 
ΝΟΜΟΥ 
ΞΑΝΘΗΣ -

Άμεσες πολιτι
κές και προ
τάσεις υπο
δομών, των 
ΟΤΑ της πε
ριοχής (σελ. 
181-183)

Έργα υποδομής με άμεση προτεραιότητα προβλέπονται για τις περιοχές:

Δήμου Μύκης- Οδικό δίκτυο (βελτιώσεις στα Δυτικά του Δήμου), Γέφυρα στον 

οικισμό Σμίνθης (κατασκευή), Δίκτυα ύδρευσης για επάρκεια σε πόσιμο νερό 

(κατασκευή), Δημαρχείο Μύκης (κατασκευή), Κοινωνικές δομές (βελτιώσεις),

Αθλητικές εγκαταστάσεις στο Ωραίο και την Σμίνθη (κατασκευή), Ανάπλαση
· . ■ ■ ■ .  ■ : ■ ...... ■ ■ ■ ■ ■ -

περιοχών στον οικισμό της Σμίνθης, Αποχετεύσεις όμβριων υδάτων στους

οικισμούς Μελίβοια, Εχίνο και Σμίνθη

Οικισμού Κοτύλης- Οδικό δίκτυο (ασφαλτόστρωση), Δίκτυο ύδρευσης (επι

σκευή και συντήρηση), Ανππλημμυρικά έργα, Ανακαίνιση κοινωνικού κατα

στήματος Κοτύλης, Αθλητικός χώρος και χώρος αναψυχής στο Δημάριο, Ανά

πλαση κεντρικού χώρου στον οικισμό Κοτύλης

Οικισμού Θερμών- Οδικό δίκτυο (βελτίωση και διάνοιξη), Αντικατάσταση εξω- 
s'··. ■ ' 

τερικού δικτύου ύδρευσης και κατασκευή υδατοδεξαμενής, Αντιπλημμυρικά

έργα στον οικισμό Ανω Θερμών, Αθληπκές εγκαταστάσεις (Αγ. Γιάννη Θερ

μών), Ιαματικές πηγές Θερμών (έργα ανάπλασης οικισμού) 1- · ;ν ' : . · · .......  · · . ·
Οικισμού Σατρών- Κοινοτικό κατάστημα (επισκευές), Οδοποιία (βελτιώσεις), 

Αθλητικό κέντρο (κατασκευή), Ανάπλαση στους οικισμούς Σάτρες και Τέμενος
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1.2.13 Η εκπαιδευτική δράση του προγράμματος ΓΡΑΜΜΟΣ-ΡΟΔΟΠΗ,

εφαρμογή διαχειριστικών σχεδίων στις περιοχές Γράμμου και

Ροδόπης (Αραβίδης Η., «Προγράμματα Life και ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ», 2000)

Τα προγράμματα Life και ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ προβλέπουν μεταξύ άλλων για την 

περιοχή διερεύνησης, την χρήση πρωτογενών δεδομένων με σκοπό την ε

φαρμογή διαχειριστικών σχεδίων, αποτελούν δε για το λόγο αυτό σημαντική 

πηγή άντλησης πληροφοριών σχετικά με τις απόψεις των ορεινών κατοίκων 

για το τόπο τους και την μελλοντική ανάπτυξη του τόπου. Κατά την διάρκεια 

διεξαγωγής της μελέτης δεν ήταν δυνατό να αντληθούν πληροφορίες σχετικά 

με τα συμπεράσματα της μελέτης, μια και αυτή βρισκόταν στην φάση διεξα

γωγής της (βλέπε Παράρτημα: Έντυπο συλλογής πρωτογενών στοιχείων έ

ρευνας των προγραμμάτων Life και ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ, για την περιοχή των ορει

νών σημείων της ΡΟΔΟΠΗΣ).

1.2.14 Ο ιαματικός τουρισμός και η ανάπτυξη του τουρισμού υγεί

ας στην Ελλάδα (Σπάθής, 2000)

Η παραπάνω μελέτη παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον κυρίως για την πα

ρουσίαση σημαντικών και πρόσφατων στοιχείων σχετικά με την κατάσταση 

των ιαματικών πηγών. Οι σημαντικότερες πληροφορίες της μελέτης σχετικά 

με τις ιαματικές πηγές στην Θράκη και την ορεινή περιοχή της Ροδόπης στον 

Νομό Θράκης, παρουσιάζονται παρακάτω σ' ένα συνοπτικό πίνακα.
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Πίνακας ανάλυσης παρουσίασης των σημαντικότερων πληροφοριών 
που αφορούν την κατάσταση των ιαματικών πηγών στην Θράκη.

Πηγή: Σ. Κ. Σπάθή, Ο ΙΑΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, 
Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ), Εκθέσεις Αριθ.: 29, Αθήνα 2000

Ο EOT προχώρησε κατά το διάστημα 1961- 95 στην 
χρηματοδότηση των ιαματικών πηγών της Τραϊανούπο- 
λης και των Ψαροθέρμων της Σαμοθράκης, με 0,2% των 
συνολικών κεφαλαίων που επενδύθηκαν πανελλαδικά. 
Οι πηγές αυτές θεωρούνται εκμεταλλεύσιμες μια και 
μπορούν και εξυπηρετούν από 2000 μέχρι 8000 άτομα. 
Υπάρχουν όμως παρά πολλές πηγές που δεν προσδιο
ρίστηκαν ακόμη και δεν εξερευνήθηκαν.
Η Θράκη δεν περιλαμβάνεται στις περιοχές των ιαματι
κών πηγών με ιδιαίτερη τουριστική σημασία. Οι πηγές 
της Θράκης περιλαμβάνονται στις ιαματικές πηγές τοπι
κής σημασίας.
Η περιοχή του Νομού Ξάνθης δεν περιλαμβάνεται στις 
συνολικές δημόσιες επενδύσεις του EOT κατά τα έτη 
1981-95

79- 80

> Υδροθεραπευτήριο με δύο ομαδικούς και τρεις ατομικούς 
λουτήρες. Ύπαρξη ξενώνων με δυναμικότητα 60 κλινών 
και ενοικιαζόμενων δωματίων με 30 κλίνες (στοιχεία 
1994- 1997) με ποσοστά πληρότητας μεταξύ 59,58% 
(στοιχεία Ιουν.-Οκτ. 1997) και 91,15% (στοιχεία Σεπτ. 
1997). Ύπαρξη οξυπηγής των αλκαλικών γαιών υπέρ
θερμη (52ο C). Δραστηριότητες: Λουτροθεραπεία με θε
ραπευτικές ιδιότητες για παθήσεις ρευματικών, αρθριτι
κών, νευρίτιδας και γυναικολογικών. Προεδρικό διάταγμα 
ανακήρυξης της πηγής ως ιαματικής: 24.12.27 (ΦΕΚ 
5/Α/28) και Νομική διάταξη παραχώρησης της πηγής: 
107/ 26.01.81 (ΦΕΚ 36/Α/81) στην κοινότητα Θερμών.

73, 87 115,118

Παρακάτω παρουσιάζονται σε διάγραμμα οι διαχρονικές κινήσεις της ιαματι

κής πηγής Εχίνου Νομού Ξάνθης (Σπάθή, σελ. 87).
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Κίνηση ιαματικής πηγής τοπικής σημασίας Εχίνου Νομού 
Ξάνθης (Περιοχή Ορεινής Ροδόπης, Πομακοχώρια)
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■  Λ ούσεις

Σύμφωνα με το διάγραμμα κατά την δεκαετία 1981-1990 παρουσιάζονται α

ριθμητικά οι περισσότερες λούσεις και επισκέψεις επισκεπτών.

1.3 Η Ευρωπαϊκή πολιτική

1.3.1 Η σύγχρονη τουριστική πραγματικότητα και η Πολιτική της 

Ε.Ε στα θέματα αειφόρας τουριστικής ανάπτυξης

Η συνειδητοποίηση της ανάγκης για προστασία της πολιτιστικής κλη

ρονομιάς με στόχο την βιώσιμη ανάπτυξη και την βελτίωση της ποιότητας ζω

ής στα γεωγραφικά πλαίσια της Ε.Ε., αποτέλεσε ενεργό αντικείμενο των πολι

τικών στόχων που σχεδιάστηκαν στα τέλη της δεκαετίας του '70 και αρχές της 

δεκαετίας του '80. Η Ευρωπαϊκή Πολιτική στα πλαίσια της Ε.Ε, έχει ως στόχο 

την δημιουργία συναγωνίσιμων οικονομικά περιφερειών. Οι βασικές παραδε

κτές αρχές για τον επιτυχή πλέον Σχεδιασμό των τουριστικών δραστηριοτή

των σε πανευρωπαϊκό επίπεδο είναι οι παρακάτω (Wanhill, 1995, pp. 188- 

189):
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1. Η χρήση του πλάνου ή σχεδίου ανάπτυξης θα πρέπει να προσφέρει 

οφέλη και κατά πενήντα τοις εκατό σε μη τοπικούς χρήστες

2. Το πλάνο ή σχέδιο ανάπτυξης θα πρέπει να συμβάλλει στην επαύξηση 

των διανυκτερεύσεων

3. Το πλάνο ή σχέδιο ανάπτυξης θα πρέπει να συμβάλλει στην επαύξηση 

των δυνατοτήτων απασχόλησης και στην αντιμετώπιση της ανεργίας

4. Το πλάνο ή σχέδιο ανάπτυξης θα πρέπει να συμβάλλει στην οικονομι

κή ανάπτυξη της τοπικής κοινωνίας

5. Το πλάνο ή σχέδιο ανάπτυξης θα πρέπει να διαμορφώνει και να απο

τελεί βασικό μέρος της τουριστικής στρατηγικής που αφορά την ανά

πτυξη των προορισμών της τοπικής κοινωνίας

6. Η υποστήριξη από τους φορείς τουριστικής διοίκησης ενισχύει τις δυ

νατότητες εφαρμογών που προτείνονται σ'ένα σχέδιο ανάπτυξης

Τα παραπάνω πρέπει να σχεδιάζονται λαμβάνοντας υπ όψη τις κοινές 

στρατηγικές ανάπτυξης και άλλων γειτονικών περιφερειών, καθώς και τις επι

πτώσεις των ενεργειών στους φυσικούς πόρους και στην οικονομική υποδομή 

των περιοχών διερεύνησης.

Ένας σημαντικός φορέας που εκπροσωπεί την προσπάθεια εδραίωσης των 

βιώσιμων στρατηγικών ανάπτυξης σε πανευρωπαϊκό επίπεδο είναι:
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• Η Πανευρωπαϊκή Στρατηγική Διαφοροποιημένης Βιολογίας και Τοπίου 

(Pan-European Biological and Landscape Diversity Strategy- βλέπε και 

Βιβλιογραφία «Άλλες πηγές ανεύρεσης βιβλιογραφίας»)

Η πανευρωπαϊκή αυτή στρατηγική, εκφράζει την νέα αντίληψη για δια

τήρηση και βιώσιμη ανάπτυξη της διαφοροποίησης στο τοπίο και στην βιο

λογία των γεωγραφικών προορισμών της Ευρώπης. Η στρατηγική προτάθηκε 

το 1993 και περιλήφθηκε στην Διακήρυξη του Μάαστριχ, σχετικά με την πολι

τική Διατήρησης της Ευρωπαϊκής Φυσικής Κληρονομιάς. Οι δράσεις για την 

επιτυχία της στρατηγικής περικλείουν την καθιέρωση της, στους παρακάτω 

κοινωνικοοικονομικούς τομείς δραστηριοποίησης, την Αγροτική , Δασική, Αλι

ευτική, Ενεργειακή, Βιομηχανική, Τουριστική, πολιτική και δραστηριότητα.

Η επιτυχία των στρατηγικών Σχεδιασμού ελκυστικών τουριστικών προϊόντων 

που λαμβάνουν υπ'όψη τους την διαθεσιμότητα των φυσικών και πολιτιστι

κών πόρων, με άλλα λόγια η αειφορία τους εξαρτάται άμεσα και από την συ

νεργασία μεταξύ των Δημόσιων και Ιδιωτικών φορέων Διοίκησης (Klemm, 

1992, pp. 169-80).

Η Ισπανία φαίνεται να προσπαθεί να υιοθετήσει την πολιτική της υπαίθριας 

τουριστικής ανάπτυξης των αγροτικών περιοχών. Σκοπός των πολιτικών αυ

τών είναι η ανάπτυξη δραστηριοτήτων που θα συμβάλλουν στην δημιουργία 

κατάλληλων υποδομών και κινήτρων έλευσης. Σύμφωνα με τον Garcia- 

Ramon (1995, ρρ.267-82), η Ισπανία προσπαθεί τα τελευταία έτη να υποστη

ρίξει τουριστικά προϊόντα που ενισχύουν τις τοπικές κοινωνίες της υπαίθρου. 

Παράλληλα η ανάπτυξή τους συμβάλλει στο να παροτρυνθούν οι επισκέπτες 

να διανυκτερεύσουν στις γεωγραφικές περιοχές των τοπικά διαμενόντων.

Γενικότερα οι αειφόρες πολιτικές ανάπτυξης των τουριστικών δραστηριοτήτων 

απαιτούν τέσσερις βασικές ενέργειες εφαρμογών και δραστηριοποίησης. Οι 

ενέργειες αυτές φαίνεται να είναι (Eccles and Costa, 1996, ρρ.44-51):

• η εφαρμογή των κατάλληλων εκπαιδευτικών προγραμμάτων

• οι ενέργειες χορηγούμενες από πλευράς κυβερνήσεων και επιχειρηματιών
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• η ανάπτυξη υπαίθριων και οικολογικών τουριστικών δραστηριοτήτων

• η ανάπτυξη προϊόντων που υποστηρίζουν τις τοπικές κοινωνίες

1.3.2 Η Ευρωπαϊκή Πολιτική και οι περιφερειακοί προορισμοί στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.)

Η υποστήριξη της βιώσιμης ανάπτυξης των παραμεθόριων και υπαί

θριων αγροτικών περιοχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελεί σημαντικό 

στόχο των προτεραιοτήτων της Ε.Ε. Η θέσπιση προγραμμάτων υποστήριξης 

της Ευρωπαϊκής υπαίθρου σχετίζεται συχνά με συγκεκριμένα προγράμματα 

χρηματοδότησης επενδύσεων, διατήρησης των πόρων και υποστήριξης δη

μιουργίας υποδομών.

Ένα σημαντικό πρόγραμμα που υποστηρίζει την ανάπτυξη στις αγροτικές και 

παραμεθόριες περιοχές της Ε.Ε. είναι το Leader.

To Leader αποσκοπεί:

• Στην οικονομική διαφοροποίηση των υπαίθριων, αγροτικών και παραμε

θόριων περιοχών

• Στην προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος

• Στην προστασία της ποιότητας ζωής της υπαίθρου

Μια προσέγγιση των εξελίξεων των τουριστικών επενδύσεων της ευρωπαϊκής 

υπαίθρου μπορεί να διεξαχθεί βάσει του μεγέθους των επενδύσεων που διε- 

ξήχθησαν πανευρωπαϊκά στα πλαίσια του προγράμματος Leader της Ε.Ε.

Τα ποσοστά των επενδύσεων σε τουριστικές δραστηριότητες της υπαίθρου, 

φαίνεται να αυξάνονται πανευρωπαϊκά στις περιοχές της Δυτικής Μεσογείου 

και της Βόρειας Ευρώπης. Πιο συγκεκριμένα τα ποσοστά παρουσιάζονται ι

διαίτερα αυξημένα στην Ισπανία (60% min.-100% max.), στην Πορτογαλία 

(60% min.-80% max.), στην Γερμανία (60% min.-100% max.) και το Βέλγιο 

(60% min.-80% max.).
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Σύμφωνα με τον Carminda (1995, ρ.146), η παρούσα κατάσταση στην Ευ

ρωπαϊκή Ένωση έχει να παρουσιάσει τόσο προορισμούς με επιτυχημένη εξέ

λιξη στις οικονομικές δραστηριότητες όσο και προορισμούς που παρουσίασαν 

προβλήματα στην αναπτυξιακή τους εξέλιξη. Στον παρακάτω πίνακα παρου

σιάζονται μερικοί ευρωπαϊκοί προορισμοί με επιτυχημένη και αποτυχημένη 

πορεία καθώς και τα αίτια αυτής της πορείας ανά προορισμό.

Πίνακας παρουσίασης των επιτυχιών και αποτυχιών σε πέντε ευρωπαϊκούς υπαί
θριους αγροτικούς προορισμούς (δεκαετία 1990)

ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ ΑΙΤΙΟ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ ΑΙΤΙΟ ΑΠΟΤΥΧΙΑΣ
Ponte de lima 
στο Minho της 
Πορτογαλίας

Υπηρεσίες υψηλής 
ποιότητας σε καταλύ
ματα με μορφή βίλας 
και φάρμας.

Creuse στην Γαλλία Προβλήματα υιοθέτησης της 
αναπτυξιακής προσπάθειας 
από τους κατοίκους και την 
τοπική κοινωνία. Προβλήμα
τα ερήμωσης της υπαίθρου 
λόγω έντονης αστυφιλίας.

--

Alentejo στην 
Πορτογαλία

Δραστηριότητες κυνη
γιού.

Salamanca- 
Estremadura 
στην Ισπανία

Δραστηριότητες κυνη
γιού.

Αμοργός στις 
Κυκλάδες της 
Ελλάδας

Έργα υποδομής στο 
νησί και παλιννόστη- 
ση.

1.4 Η εξειδικευμένη διεθνής βιβλιογραφία σχετικά θέματα Τουριστικού 

Σχεδιασμού περιφερειακών προορισμών

Επειδή η ελληνική βιβλιογραφία σχετικά με τα θέματα ανάπτυξης των τουρι

στικών δραστηριοτήτων επικεντρώνεται κυρίως στην οργάνωση και διοίκηση 

τουριστικών μονάδων καθώς και στην Μακροοικονομική προσέγγιση των 

τουριστικών δραστηριοτήτων, η παρούσα ανάλυση θα στηριχθεί στην διερεύ- 

νηση της διεθνούς βιβλιογραφίας με ιδιαίτερες επισημάνσεις στις διερευνήσεις 

περιπτώσεων που έχουν εφαρμογή σε ημιορεινές και ορεινές περιοχές.

Οι σύγχρονες διεθνείς πρακτικές για την τουριστική ανάδειξη των ορει

νών γεωγραφικών περιοχών παραθέτονται παρακάτω σ' ένα συνοπτικό πίνα-
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κα ανάλυσης και διερεύνησης περιπτώσεων. Ο πίνακας παραθέτει πληροφο

ρίες σχετικά με τις παρακάτω τρεις κατηγορίες ενοτήτων ανάλυσης:

■ Στοιχεία σχετικά με τον χαρακτήρα του προγράμματος εφαρμογής ή

των δραστηριοτήτων που επιτελούνται

■ Στοιχεία σχετικά με τον επιδιωκόμενο στόχο του προγράμματος εφαρ

μογής

■ Στοιχεία σχετικά με τον τρόπο εφαρμογής του στόχου

Τα στοιχεία αυτά αναλύουν την κατάσταση όσο αφορά τις διαδικασίες Σχε- 

διασμού και Ελέγχου, την Χρηματοοιονομική επάρκεια των μελών και των φο

ρέων δραστηριοποίησης, την δημιουργία Υποδομής και Δυναμικότητας στις 

περιοχές διερεύνησης, τις πολιτικές Καθορισμού Ζωνών και Παρεμβάσεων 

και τέλος την Προβολή των Τουριστικών Προϊόντων και Προορισμών. Σε κάθε 

ένα από τα παραδείγματα του πίνακα (βλέπε μεσαία στήλη του πίνακα) υ

πάρχει η αντίστοιχη πηγή βιβλιογραφικής αναφοράς.
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ:
ΟΙ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΡΕΙΝΩΝ

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΠΕΔΟ.
Βιβλιογραφία Γεωγραφικό Ιδιαιτερες εττισημάνσεις σχετικά με

σημείο αναφο
ράς
(διεθνείς ορεινοί 
προορισμοί)

την εφαρμογή της κάθε μελέτης ή 
του πιλοτικού προγράμματος

•  Η μελέτη του Sovis 
W. Die Entwickiung 
von Leitbildern als 
strategische Analyse 
-  und Planungsme- 
thode des touristi- 
schen Manage
ments, στο: Zins A. 
(Hrsg.), Strategi- 
sches Management 
im Tourismus, Sprin
ger Verlag, 1993, ss. 
31-65.

•  0  τοπικός οι
κισμός 
Buchscha-  

chen της κοι
νότητας Markt 
Allhau, στην, 
περιοχή Sud- 
burgenland 
της Αυστρίας 
Μελέτη Σε

Σχεδιασμος και Ελεγχος
1. Χαρακτήρας του προγράμματος 

εφαρμογής: Προώθηση της κοινής 
τουριστικής Εικόνας που διαμορ
φώθηκε από την μικτή ομάδα ερ
γασίας με διάφορα μέλη επαγγελ- 
ματιών δηλαδή τον Δήμαρχο, ε- 
παγγελματίες εμπόρους, τεχνίτες 
και αγρότες, ιδιοκτήτες ενοικιαζό
μενων δωματίων, Διευθυντή Σχο

πτέμβριος-
Οκτώβριος
1991,

·■ ί ϊ ν : :  ·.

·.·· . \ .., “ Μ, Κ  / , »  f  u■ - ; .

λείου, εστιάτορες και οπωροκη- 
πουργούς, καταστηματάρχες, υ
πεύθυνους ανάπλασης του χω
ριού, και υπάλληλο της κοινότητας 

2. Στόχος: Η επιτυχέστερη ανάδειξη
V  » ,

' - \ '
του προορισμού μέσα από κοινά 
αποδεκτές ενέργειες.

,
p f f l  ρ Β  1 '''ζ '- S

3. Τρόπος εφαρμογής: Η προώθηση 
λαμβάνει υπόψη της τα βασικά

* '· '

' . - 

....... · ;  ■ . ■ ’·

Ί: * ψί V  1Ι§ Λ \  . r,‘ <1, ' ί  - i  -.. Γ -' -. < i  -
-ν  ·ν'; :γ ·.? ” :·«;?··.

* -
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σημεία που συμφωνήθηκαν από 
τα μέλη της μικτής ομάδας εργασί
ας. Τα σημεία προώθησης περι
λαμβάνουν εκθέσεις πορισμάτων 
για την δημιουργία κοινής εσωτε
ρικής (interne Version) και εξωτε
ρικής Εικόνας (externe Version). Η 
τυποποιημένη Λίστα διαμόρφωσης 
κοινής τουριστικής Εικόνας με την 
ακολουθία 38 βημάτων (Die Leit- 
bildererstellungschekliste) αποτε
λεί βοηθητικό εργαλείο ελέγχου

■·, Λ

8 9 Η Ι Ι  %

της διαδικασίας εφαρμογής του
προγράμματος. Η μικτή ομάδα έρ
χεται σε επικοινωνία τουλάχιστον 
κάθε τρίμηνο και ασχολείται με την 
εξέλιξη και απόδοση των ενερ
γειών και δράσεων που έχουν α-
ναληφθεί

• Langoya C. 
D. and Long 
C., Local 
Communities 
and Ecotour- 
ism Devel-

• Budongo For- 
est στην 
Uganda Α
φρικής. 1997 
Budongo For- 
esJLEcotour-

Σχεδιασμος και Έλεγχος.
1. Χαρακτήρας του προγράμματος 

εφαρμογής: Εφαρμογή τοπικού 
Στρατηγικού Πλάνου Τουριστικής 
Ανάπτυξης

2. Στόχος: 0  συντονισμός των δρα-
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opment in 
Budongo 
Forest Re
serve,
Uganda 
Overseas 
Development 
Institute 
(ODI),Networ 
k paper 22e, 
Winter 
1997/98, 
Portland 
House, Stag 
place London 
SWIE 5DP, 
ISSN: 0968- 
2627, p.1-8

mfsup-
port@mtnforum.o
rg

ism Project 
(BFEP)
•

-
, -. _ . : - 

. :■■:·.·· ■: - '' :

;T ■ ■
' \  . .

. . . ' . \  .

.

στηριοτήτων μεταξύ των μελών 
της κοινότητας έτσι ώστε να επι
τευχθεί η Αειφορία (διαιώνιση) της 
Ανάπτυξης

3. Τρόπος εφαρμογής: Το Σχέδιο 
στηρίζεται σε Μακροχρόνιους στό
χους και περιλαμβάνει δράσεις της 
τοπικής κοινωνίας, δράσεις σε πο
λιτιστικές δραστηριότητες και δρά
σεις σχετικά με το περιβάλλον

Χρηματοοικονομική εττάρκεια
1. Χαρακτήρας του προγράμματος 

εφαρμογής: Η συλλογή των εσό
δων και η κατανομή τους κατά κα
τηγορία

2. Στόχος: Η διαφάνεια της επένδυ
σης των εσόδων στην κοινότητα

3. Τρόπος εφαρμογής: οι κατηγορίες 
που ταξινομήθηκαν κατά την εί
σπραξη ισχύουν και κατά την δια
νομή

• Valaoras G., 
Alternative 
Development 
and Biodiver
sity Conser
vation: Two 
Case Studies 
from Greece, 
Mountain Fo
rum On-Line 
Library 
Document, 
p.1-11 

mfsup-
port@mtnforum.o
rg

♦ Ελλάδα:
: t : ..~

...: : . r : .
£7

Διαμόρφωση Υποδομής και Δυνα
μικότητας
1. Χαρακτήρας του προγράμματος 

εφαρμογής: Γυναικείοι συνεταιρι
σμοί

2. Στόχος: Η απόκτηση εσόδων, η 
διατήρηση της πολιτιστικής κληρο
νομιάς, δημιουργία συνείδησης

3. Τρόπος εφαρμογής: Οι γυναίκες 
εργάζονται από κοινού για την πα
ραγωγή τροφίμων και προώθηση 
των καταλυμάτων

. λ' '..λ·.:.: ■■ Μ 1 

■ ; :

Χρηματοοικονομική επάρκεια
4. Χαρακτήρας του προγράμματος 

εφαρμογής: Δανειοδοτήσεις
5. Στόχος: Προσφορά απαραίτητου 

κεφαλαίου για την έναρξη των επι
χειρησιακών δραστηριοτήτων

6. Τρόπος εφαρμογής: Δανειοδοτή
σεις χαμηλού ενδιαφέροντος για 
να προωθηθούν συνεργασίες με 
ποιοτικό χαρακτήρα

• Valaoras G. , 
Pistola N. A. 
και Pistola A. 
Κ., The Role 
of Women in

• Ελλάδα: Δα
διά 1994-98

Διαμόρφωση Υποδομής και Δυνα
μικότητας
1. Χαρακτήρας του προγράμματος 

εφαρμογής: Γ υναικείοι συνεταιρι
σμοί
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the Conserva ' ·. 'w. . 2. Στόχος: Η απόκτηση εσόδων, η
tion and De
velopment of

' ■ διατήρηση της πολιτιστικής κληρο
νομιάς, δημιουργία συνείδησης

the Dadia 
Forest Re
serve, Moun

3. Τρόπος εφαρμογής: Οι γυναίκες 
εργάζονται από κοινού για την πα
ραγωγή τροφίμων και προώθηση

tain Forum 
On-Line Li
brary Docu
ment, p. 1-10

των καταλυμάτων

mfsup
port® mtnfo rum. o
rg
• Pitamber 

Sharma
• Νεττάλ, πε

ριοχή του 
Ghale Kharka 
Siklis και στην

Περιοχή του Ghaie Kharka Siklis. 
Σχεδιασμος και Έλεγχος.

1998a , 1998c 
στο: Mountain

Λ “ 3 1Λ 3
1. Χαρακτήρας του προγράμματος 

εφαρμογής: Εφαρμογή τοπικού
Forum, elec Hindu Kush Στρατηγικού Πλάνου Τουριστικής
tronic confer
ence on 
Community 
Based Moun

των Ιμαλαΐων Ανάπτυξης και έλεγχος της από
δοσης των ενεργειών με δείκτες 
ελέγχου

-~ ' : ' 2. Στόχος: 0  συντονισμός των δρα
tain Tourism, ;:·'·· ■: :;ν̂ ·§5:̂·;.··:' :ν’V:··;'·; ’&■}:· % ■ Γ:: στηριοτήτων μεταξύ των μελών
p .1-34 - της κοινότητας έτσι ώστε να επι

mfsup
port® mtnfo rum. o
rg

,

.
τευχθεί η Αειφορία της Ανάπτυξης 
καθώς και ο καθορισμός της επι
τυχίας των ενεργειών βάσει με
τρήσεων (Tourism Indicators)

• 3. Τρόπος εφαρμογής: Το Σχέδιο

■
'

στηρίζεται σε Μακροχρόνιους στό
χους και περιλαμβάνει δράσεις της 
τοπικής κοινωνίας, δράσεις σε πο
λιτιστικές δραστηριότητες και δρά
σεις σχετικά με το περιβάλλον. Οι 
παράμετροι μετρήσεων καθορίζο
νται βάσει του Τουριστικού Σχεδί
ου Ανάπτυξης, των συμπερασμά
των της μελέτης και των εμπειριών 
που αποκομίζουν τα μέλη της κοι
νότητας και οι φιλοξενούμενοι ε
μπειρογνώμονες 

Διαμόρφωση Υττοδομής και Δυνα
μικότητας
1. Χαρακτήρας του προγράμματος

εφαρμογής: Επιτροπές 
2. Στόχος: Η διαμόρφωση μιας βά

σης για ανάπτυξη της συνεργατι- 
κότητας και για διαμόρφωση μι
κρών ομάδων επικοινωνίας και 
δράσης
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. 3. Τρόπος εφαρμογής: Οι ενδιαφε-
ρόμενες ομάδες συζητούν και ακο
λουθούν συνεργατικές δραστηριό
τητες και κοινή συμμετοχή στις 
διαδικασίες λήψεων αποφάσεων

• Miriam Torres 
1998 στο:

• Περού, πε
ριοχή Huasca- 
ran National 
Park

Καθορισμός Ζωνών και Παρεμβά
σεων

Mountain Fo
rum, elec

1. Χαρακτήρας του προγράμματος 
εφαρμογής: Κωδικοί ηθικής

tronic confer
ence on 
Community 
Based Moun

>. i ·,/<?*■ > /'"“v

.

2. Στόχος: Δεοντολογία για υιοθέτηση 
από τους επισκέπτες

3. Τρόπος εφαρμογής: Ομάδες κα
θορίζουν τον τρόπο συμπεριφοράς

tain Tourism, 

p .1-34 
mfsup-
port@mtnforum.o

•

των ίδιων καθώς και των επισκε
πτών

,

rg
• Laurence 

Moss 1998 
στο: Mountain 
Forum, elec

■ Τσεχία
•  Καναδάς πε

ριοχή Alberta,

■ Καναδάς,
περιοχή Ανα
τολικά του 
Εθνικού Πάρ
κου Glacier

Περιοχή Alberta του Καναδά και Τσε
χία. Σχεδιασμος και 'Ελεγχος.
1. Χαρακτήρας του προγράμματος 

εφαρμογής: Εφαρμογή Περιφε
tronic confer
ence on 
Community 
Based Moun
tain Tourism,

ρειακού Σχεδίου Ανάπτυξης
2. Στόχος: Η αύξηση των διαθέσιμων 

πόρων για τις κοινότητες που συ
νεργάστηκαν από κοινού

3. Τρόπος εφαρμογής: Το Κράτος
p .1-34

mfsu ρ-
ρο rt(a)mtnfo rum. o
rg
• FeickJ. 1998, 

στο: Mountain 
Forum, elec
tronic confer
ence on 
Community 
Based Moun
tain Tourism, 
p .1-34

ϋ  * π

- η  , ,

υποστηρίζει τις κοινότητες στο να 
προχωρούν σε συνεργατικές δια
δικασίες Σχεδιασμού 

Διαμόρφωση Υττοδομής και Δυνα
μικότητας (περιοχή Τσεχίας)
1. Χαρακτήρας του προγράμματος 

εφαρμογής: Ενώσεις Κοινοτήτων
2. Στόχος: Αύξηση της συνεργατικό- 

τητας, της ισχύος, και των απόψε
ων των απομονωμένων κοινοτή
των

3. Τρόπος εφαρμογής: Οι κοινότητες 
προωθούν την συνεχή συνεργασία

mf sup και προώθηση των αιτημάτων
port© mtnfo rum. o
rg

τους

• Pam Godde 
1998a,b στο: 
Mountain Fo
rum, elec

•  Νησιά Fiji
περιοχή: Το
ΟροςΚοΓογ-
anitu

Περιοχή Fiji.
Σχεδιασμος και Έλεγχος.
1.  Χαρακτήρας του προγράμματος 

εφαρμογής: Εφαρμογή Εθνικού
tronic confer
ence on

' Σχεδίου Στρατηγικής Ανάπτυξης 
2. Στόχος: Ύπαρξη ενός Οδηγού Α-
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Community 
Based Moun
tain Tourism, 

p .1-34 
mfsup-
port@mtnforum.o
r g

'

;
, ■·. ·..... .

-

. . .

m m  I

Η  I  :y\ ν·'.: : I I  ...'’‘"v.'-,."

νάπτυξης και μιας κατευθυντήριας 
πολιτικής

3. Τρόπος εφαρμογής: Το Κράτος 
καθορίζει πολιτικές σχετικά με τα 
πολιτιστικά, οικονομικά και περι
βαλλοντικά θέματα

Διαμόρφωση Υττοδομής και Δυνα
μικότητας
4. Χαρακτήρας του προγράμματος 

εφαρμογής: Δρόμοι
5. Στόχος: Η δυνατότητα δημιουργίας 

κατάλληλων προσβάσεων προς 
τους τουριστικούς προορισμούς

6. Τρόπος εφαρμογής: Η ανάπτυξη 
των υποδομών γίνεται βάσει της 
υπαρκτής δυναμικότητας, της δια
φοροποίησης, των τουριστικών 
αναγκών, του περιβάλλοντος χώ
ρου και των αναγκών των διαμε- 
νόντων

• Kim Yates 
1998, στο: 
Mountain Fo
rum, elec
tronic confer
ence on 
Community 
Based Moun
tain Tourism, 

p. 1-34 
mfsup-
port@mtnforum.o
r g

.  Η.Π.Α περιο
χή : North 
Carolina

Περιοχή North Carolina.
Σχεδιασμος και Έλεγχος.
1. Χαρακτήρας του προγράμματος 

εφαρμογής: Εφαρμογή προγράμ
ματος για την διερεύνηση του 
βαθμού οικονομικής επίδρασης 
της χειροτεχνίας και των επιχειρη
σιακών δραστηριοτήτων της

2. Στόχος: Διερεύνηση της οικονομι
κής επίδρασης και δυνατής ωφέ
λειας από την εφαρμογή

3. Τρόπος εφαρμογής: Έρευνα Αγο
ράς με την χρήση ερωτηματολογί
ων και χρήση τεχνικών χρηματοοι
κονομικής ανάλυσης

Διαμόρφωση Υττοδομής και Δυνα
μικότητας
1. Χαρακτήρας του προγράμματος 

εφαρμογής: Δρόμοι
2. Στόχος: Η δυνατότητα δημιουργίας 

κατάλληλων προσβάσεων προς 
τους τουριστικούς προορισμούς

3. Τρόπος εφαρμογής: Η ανάπτυξη 
των υποδομών γίνεται βάσει της 
υπαρκτής δυναμικότητας, της δια
φοροποίησης, των τουριστικών 
αναγκών, του περιβάλλοντος χώ
ρου και των αναγκών των διαμε- 
νόντων
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Καθορισμός Ζωνών και Παρεμβά
σεων
1. Χαρακτήρας του προγράμματος 

εφαρμογής: Προστασία πολιτιστι
κής κληρονομιάς

'■ -
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2 . Στόχος: Η προστασία των περιο
χών με μοναδική πολιτιστική αξία

3. Τρόπος εφαρμογής: Θεσμικοί ή 
δεοντολογικοί κανόνες προωθούν 
την πρακτική συμπεριφορά των 
επισκεπτών και διαμενόντων έτσι 
ώστε να μην αλλοιωθεί πολιτιστικά 
η περιοχή

• Frolich L . ,  

Guevara E. 
και Fry M. 
1998, στο: 
Mountain Fo
rum, elec
tronic confer
ence on 
Community 
Based Moun
tain Tourism, 
p. 1-34 

mfsup-
port@mtnforum.o
rg

•  Εκουαδόρ
περιοχή: Δά
σος Guandera 
στο Carchi

, *

Περιοχή Guandera στο Carchi.
Σχεδιασμος και Ελεγχος.
1. Χαρακτήρας του προγράμματος 

εφαρμογής: Κατάρτιση των τοπι
κών κοινοτήτων

2. Στόχος: Η δυνατότητα ενίσχυσης 
των κοινοτήτων με πληροφορίες 
που δίνουν την δυνατότητα στα 
άτομα αυτά για ενεργή και αποδο
τική συμμετοχή στην λήψη απο
φάσεων

3. Τρόπος εφαρμογής: Εξωτερική 
ενίσχυση ή ενημερωμένα μέλη της 
κοινότητας εργάζονται μέσα από 
ομάδες εργασίας, παρακολούθηση 
εισηγήσεων και σεμιναρίων με 
σκοπό την ενημέρωση των μελών 
της κοινότητας για τις θετικές και 
αρνητικές επιδράσεις του Τουρι
σμού καθώς και τις δυνατές εναλ
λακτικές λύσεις

• MunicJ.
1998, στο: 
Mountain Fo
rum, elec
tronic confer
ence on 
Community 
Based Moun
tain Tourism, 
p .1-34 

mfsup-
port@mtnforu
m.org

•  Κροατία, πε-
ριοχή Ορο- 
σειράς Velebit
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Περιοχή Οροσειράς Velebit
Σχεδιασμος και Έλεγχος.
1. Χαρακτήρας του προγράμματος 

εφαρμογής: Έρευνα σε τοπικό ε
πίπεδο και συλλογή σύγχρονου 
φωτογραφικού υλικού

2. Στόχος: Η αξιολόγηση των μακρο
χρόνιων επιπτώσεων

3. Τρόπος εφαρμογής: η λήψη συνε
ντεύξεων, η έρευνα βιβλιογραφίας, 
η παρατήρηση και το αντίστοιχο 
φωτογραφικό υλικό σχετικά με τις 
διάφορες φάσεις της τουριστικής 
ανάπτυξης

• Gaspoz M. 
1998, στο:

* Ελβετία, πε-
... ριοχή S t-Mar-

Περιοχή του St- Martin. 
Σχεδιασμος και Έλεγχος.
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1998, στο: 
Mountain Fo
rum, elec
tronic confer
ence on

ριοχή St- Mar
tin

1. Χαρακτήρας του προγράμματος 
εφαρμογής: Εφαρμογή τοπικού 
Στρατηγικού Πλάνου Τουριστικής 
Ανάπτυξης

2. Στόχος: 0  συντονισμός των δρα
Community στηριοτήτων μεταξύ των μελών
Based Moun
tain Tourism, 
p .1-34 

mfsup-
port(a)mtnforu

της κοινότητας έτσι ώστε να επι
τευχθεί η Αειφορία της Ανάπτυξης 

3. Τρόπος εφαρμογής: Το Σχέδιο 
στηρίζεται σε στόχους μακροχρό
νιας προοπτικής και περιλαμβάνει

m.orq

: i  r  -

δράσεις για την τοπική κοινωνία, 
δράσεις σε πολιτιστικές δραστη
ριότητες και δράσεις σχετικά με το
περιβάλλον 

Διαμόρφωση Υττοδομής και Δυνα

• ··. ·::■ :■ -
μικότητας
1. Χαρακτήρας του προγράμματος 

εφαρμογής: Δρόμοι
2. Στόχος: Η δυνατότητα δημιουργίας, · "

.
κατάλληλων προσβάσεων προς
τους τουριστικούς προορισμούς 

3. Τρόπος εφαρμογής: Η ανάπτυξη

■
' ' ,·

t * jjp | *'

των υποδομών γίνεται βάσει της
υπαρκτής δυναμικότητας, της δια
φοροποίησης, των τουριστικών 
αναγκών, του περιβάλλοντος χώ
ρου και των αναγκών των διαμε- 
νόντων

Διαμόρφωση Υττοδομής και Δυνα
:■ :M ii ρφ 

. μικότητας
1. Χαρακτήρας του προγράμματος 

εφαρμογής: Ανανέωση και αναπα
λαίωση των αυθεντικών φυσικών
πόρων

2. Στόχος: Η προώθηση νέων τουρι
στικών προϊόντων και η ανανέωση

: με άλλους τρόπους οικονομικής
και πολιτιστικής δραστηριότητας

• ·

.

4. Τρόπος εφαρμογής: Η χρήση της
παραδοσιακής αρχιτεκτονικής και 
του σχεδιασμού για την ανανέωση
και την αναπαλαίωση των ιστορι
κών κτιρίων και υποδομών

Διαμόρφωση Υττοδομής και Δυνα
·"■ ' : .· ,

mi * $$$$$■. i ’ ' μικότητας
1. Χαρακτήρας του προγράμματος

εφαρμογής: Ενώσεις Κοινοτήτων 
2. Στόχος: Αύξηση της συνεργατικό-

τητας, της ισχύος, και των απόψε-
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'  Μ  ' f  ς ων των απομονωμένων κοινοτή
των

3. Τρόπος εφαρμογής: Οι κοινότητες 
προωθούν την συνεχή συνεργασία

, _ _ ' i : -  ? και προώθηση των αιτημάτων
Τ Ο Ι Ι Γ

•  Gurung G. 
1998, στο: 
Mountain Fo
rum, elec
tronic confer
ence on 
Community 
Based Moun
tain Tourism, 
p .1-34 

mfsup-

»  Νεττάλ, πε-
ρ,οχή: An
napurna 
Sanctuary

' . .  V .  .. ,  , ■ - .  . .  -

*  '  ν * .  - *
•; 4  1 ί ϊ : * 

. .

-·· .

1 V / U V

Διαμόρφωση Υττοδομής και Δυνα
μικότητας
1. Χαρακτήρας του προγράμματος 

εφαρμογής: Εναλλακτικό πρό
γραμμα ενέργειας

2. Στόχος: Η μείωση της ανάγκης για 
κατανάλωση αμιγούς σε σύσταση 
ξύλου και μείωση των δέντρων 
που κόβονται

3. Τρόπος εφαρμογής: Η δημιουργία 
υποδομής σε σταθμούς Κεροζίνης

port@mtnforu
m.org

*  | '  1  W m m m i

-  | i *  ϊ  '  w im
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από υλικά ανανεώσιμα και η λει
τουργία της διαδικασίας από άτο
μα της κοινότητας 

Καθορισμός Ζωνών και Παρεμβά
σεων

- - ' « r f ** 
■ ;ψή} i  Λ - , - —

1. Χαρακτήρας του προγράμματος 
εφαρμογής: Καθορισμός ζωνών

; « . * /$ 41&>-<vta»* ύ<,■<'
1 *<5 , r’.V  t“ - . ' για ορθολογική Διοίκηση
1 1' r  * ;*. < * ’

■~4 ; ~’fr / ν V~ ft- \ t <

2. Στόχος: Προώθηση της διαφορο
ποίησης και της περιορισμένης 
ΧΡήσης

3. Τρόπος εφαρμογής: Οι ζώνες 
προσδιορίζονται βάσει της συχνό

*  « ν ; · ·  ΐ  | h f c

i  _ * . i  r

■

„  . 1 *  *  ^ τητας χρήσης και των προκαθορι
’  1 *  '  

' ·  ·.

«

σμένων στόχων της Διοίκησης 
Καθορισμός Ζωνών και Παρεμβά
σεων
1.  Χαρακτήρας του προγράμματος 

εφαρμογής: Διατάξεις για το μέγε

-  T ~  ,  |  -  " g l  > .5™  

'  '  ,  <
'  .

'  ~  ,  * v - *

*  '  *

' • t  >  1  « ’ • C i  *  ,
<·» U s  S f e t  

"  · ; .  . 1 '  . · ·■ ■; ■

>  ^  f !

θος των καταλυμάτων
2. Στόχος: Ίση κατανομή εσόδων με

ταξύ των ιδιοκτητών και διατήρηση 
της δυναμικότητας των καταλυμά
των στα πλαίσια των χαρακτηρι
στικών του περιβάλλοντος

3. Τρόπος εφαρμογής: Ο αριθμός

S> « if X I?}·’ ί >̂ϊ»·»
4 f ^  1 -,·,1"*̂ ί!̂ ,.ŷ..: * ^ *■’f" ’ ^ ·.■.,;

των επισκεπτών ελέγχεται βάσει 
της καθορισμένης δυναμικότητας 
των καταλυμάτων 

Καθορισμός Ζωνών και Παρεμβά
σεων

- * '* (> 1. Χαρακτήρας του προγράμματος 
εφαρμογής: Στρατηγική τοποθέτη-
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ση των υπηρεσιών
2. Στόχος: Η αύξηση της διαμονής 

επισκεπτών, μείωση αρνητικών 
επιδράσεων, διαφοροποίηση του 
προϊόντος

3. Τρόπος εφαρμογής: οι τουριστικές 
υπηρεσίες και τα καταλύματα συ
γκεντρώνονται σε κέντρα διανομής 
απ όπου οι επισκέπτες μπορούν 
να λαμβάνουν μέρος σε ένα ευρύ 
σύνολο από εξωτικές δραστηριό
τητες

Καθορισμός Ζωνών και Παρεμβά
σεων
1 Χαρακτήρας του προγράμματος 

εφαρμογής: Τιμολόγηση και Ποιο
τικός έλεγχος
Στόχος: Μεγαλύτερη σε βαθμό ι
κανοποίηση των επισκεπτών, η
ρεμία, άριστη υγιεινή και υγεία των 
επισκεπτών

3.

2.

3.

Τρόπος εφαρμογής: Οι ρόλοι 
προωθούνται από την κοινότητα, 
υπάρχει τυποποίηση των εξυπη
ρετήσεων και προωθούνται χαμη
λοί φόροι καθώς και ο έλεγχος της 
ποιότητας 

Χρηματοοικονομική εττάρκεια
1. Χαρακτήρας του προγράμματος 

εφαρμογής: Δανειοδοτήσεις 
Στόχος: Προσφορά απαραίτητου 
κεφαλαίου για την έναρξη των επι
χειρησιακών δραστηριοτήτων 
Τρόπος εφαρμογής: Δανειοδοτή
σεις χαμηλού ενδιαφέροντος για 
να προωθηθούν συνεργασίες με 
ποιοτικό χαρακτήρα 

Χρηματοοικονομική εττάρκεια
1. Χαρακτήρας του προγράμματος 

εφαρμογής: Κεφάλαια εμπιστοσύ
νης

2. Στόχος: Προώθηση της μακροχρό
νιας χρηματοδότησης και κάποιας 
ανεξαρτησίας από μερικές ομάδες 
δανειοδότησης

3. Τρόπος εφαρμογής: Γραφεία πα
ροχής δωρεών δημιουργούν κλη
ροδοτήματα που διοικούνται από 
επιτροπές διαχείρησης
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• Carlsson U. 
1998, στο: 
Mountain Fo
rum, elec
tronic confer
ence on 
Community 
Based Moun
tain Tourism, 
p .1-34 

mfsup-
port@mtnforu
m.org

• Κένυα, πε
ριοχή Όρους 
ϊ / » . . _  
r \c V U u
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Διαμόρφωση Υττοδομής και Δυνα
μικότητας
1. Χαρακτήρας του προγράμματος 

εφαρμογής: Διοίκηση απορριμμά
των

2. Στόχος: Η προστασία του περι
βάλλοντος και η βελτίωση της ο
πτικής αισθητικής των χώρων

3. Τρόπος εφαρμογής: Τοπικές δρά
σεις καθαριότητας και η χρήση 
τουαλέτας με δυνατότητες απο
σύνθεσης απορριμμάτων ή σηπτι
κής ιδιότητας

Διαμόρφωση Υττοδομής και Δυνα
μικότητας
4. Χαρακτήρας του προγράμματος 

εφαρμογής: Συνεργασίες Τουριστι
κών Πρακτόρων

5. Στόχος: Συνεργασία και αναδιάρ
θρωση

6. Τρόπος εφαρμογής: Οι τουριστικοί 
πράκτορες αναλαμβάνουν την ορ
γάνωση της προστασίας και προ
βολής του κοινού αξιοθέατου πό
ρου

• Kelly J. 1998, 
στο: Mountain 
Forum, elec
tronic confer
ence on 
Community 
Based Moun
tain Tourism, 
p. 1-34 

mfsup-
port@mtnforu
m.org

• Αυστραλία,
περιοχή Εθνι
κού Πάρκου 
του Uluru 
Kata Tjuta

.

. \  *

pSgtgg

Διαμόρφωση Υττοδομής και Δυνα
μικότητας
1. Χαρακτήρας του προγράμματος 

εφαρμογής: Κέντρα ενημέρωσης 
επισκεπτών

2. Στόχος: Ελέγχει την εμπειρία των 
επισκεπτών και ενημερώνει τους 
επισκέπτες για τα πολιτιστικά α
ξιοθέατα και το ορεινό οικοσύστη
μα

3. Τρόπος εφαρμογής: Ανάρτηση και 
διανομή στις στάσεις και τα σημεία 
εισόδου προς το πάρκο, με ενημε
ρωτικές μπροσούρες και έντυπα.

Προβολή
1. Χαρακτήρας του προγράμματος 

εφαρμογής: Προβολή με χαρακτή
ρα υπευθυνότητας

2. Στόχος: η προστασία των τοπικών 
πολιτισμών και επισκεπτών από 
διαστρεβλώσεις

3. Τρόπος εφαρμογής: Η παρουσία
ση σε προωθητικό υλικό της
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πραγματικής κατάστασης με ανα
φορά σε τοπικού χαρακτήρα επι
χειρήσεις

• QuessarM. 
and Belhedi 
H. 1998, στο: 
Mountain Fo
rum, elec
tronic confer
ence on 
Community 
Based Moun
tain Tourism, 
p .1-34 

mfsup-
port@mtnforu
m.org

• Τυνησία, πε
ριοχή παρα
δοσιακού οι
κισμού του 
Douiret στην 
Οροσειρά 
Matmata 

•
• ·
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■
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Διαμόρφωση Υποδομής και Δυνα
μικότητας
1. Χαρακτήρας του προγράμματος 

εφαρμογής: Ανανέωση και αναπα
λαίωση των αυθεντικών φυσικών 
πόρων

2. Στόχος: Η προώθηση νέων τουρι
στικών προϊόντων και η επαναει- 
σαγωγή άλλων τρόπων οικονομι
κής και πολιτιστικής δραστηριότη
τας

3. Τρόπος εφαρμογής: Η χρήση της 
παραδοσιακής αρχιτεκτονικής και 
του σχεδιασμού για την ανανέωση 
και την αναπαλαίωση των ιστορι
κών κτιρίων και υποδομών

Χρηματοοικονομική επάρκεια
7. Χαρακτήρας του προγράμματος 

εφαρμογής: Παροχές
8. Στόχος: Προσφορά κεφαλαίου και 

άλλων αναγκαίων πόρων
9. Τρόπος εφαρμογής: Η παροχή 

χρηματοοικονομικών και τεχνικών 
πόρων υποστήριξης για πιλοτικές 
ενέργειες που καλύπτουν τα κρι
τήρια παροχών από δωρεές

• Banskota K. 
1998b, Lama 
W. 1998, στο: 
Mountain Fo
rum, elec
tronic confer
ence on 
Community 
Based Moun
tain Tourism, 
p. 1-34 

mfsup-
port@mtnforu
m.org

• Νεπάλ, πε-
ριοχή Εθνικού 
Πάρκου Lang- 
tang

7 ‘-·ν ·
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Διαμόρφωση Υποδομής και Δυνα
μικότητας
1. Χαρακτήρας του προγράμματος 

εφαρμογής: Προετοιμασία και υ
ποστήριξη με κατάλληλο δυναμικό

2. Στόχος: Η διάχυση της κατάλληλης 
γνώσης σε θέματα λειτουργίας και 
διοίκησης τουριστικών δραστηριο
τήτων

3. Τρόπος εφαρμογής: Η εκπαίδευση 
υποστηρίζεται από μη Κυβερνητι
κούς Οργανισμούς, με διδασκαλία, 
δημιουργία ομάδων εργασίας και 
εκδρομές παρατήρησης σε μονά
δες εξυπηρέτησης που είναι ήδη 
σε λειτουργία.

Διαμόρφωση Υποδομής και Δυνα
μικότητας
1. Χαρακτήρας του προγράμματος 

εφαρμογής: Εκπαίδευση και εξά-
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σκηση γυναικών 

2. Στόχος: Αυξάνει την ικανότητα των
*t '«■ " t* γυναικών για συμμετοχή στην λή

ψη αποφάσεων και στον έλεγχο 
των πόρων

3. Τρόπος εφαρμογής: Εκπαίδευση
•’ , . : ■ · '· . - ' · των μελών της κοινότητας, εξά

σκηση και δημιουργία ομάδων ερ
•

■ - .. ·.·■■ ' ■ ·. ■ ‘
γασίας και διοίκησης

• Morales T. 
1998, στο: 
Mountain Fo

• Μεξικό, πε
ριοχή Oaxaca

·:· ' -

Διαμόρφωση Υττοδομής και Δυνα
μικότητας
1. Χαρακτήρας του προγράμματος

rum, elec
tronic confer ______

εφαρμογής: Κέντρα ενημέρωσης 
επισκεπτών

ence on 2. Στόχος: Ελέγχει την εμπειρία των
Community επισκεπτών και ενημερώνει τους
Based Moun
tain Tourism, 
p. 1-34 

mfsup-
port@mtnforu

’/  " i t
επισκέπτες για τα πολιτιστικά α
ξιοθέατα και το ορεινό οικοσύστη
μα

3. Τρόπος εφαρμογής: Ανάρτηση και 
διανομή στις στάσεις και τα σημεία

" ; '■' ; ■ ■ ■ ■
S| i ■' ·' - '· , ,ί ‘ .; ' r : 7 ' " '-t ■ ■'
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m.org εισόδου προς το πάρκο, με ενημε

ρωτικές μπροσούρες και έντυπαp f|, ' I ι
,1 **ι'*κ..gty Διαμόρφωση Υποδομής και Δυνα

μικότητας
1. Χαρακτήρας του προγράμματος

εφαρμογής: Επιτροπές.....- .........;

‘ > Λ • · '
2. Στόχος: Η διαμόρφωση μιας βά

σης για ανάπτυξη της συνεργατι-

'M11 iV * f  ” ,* "«
- * - ■ v  - , . ■ ' ■■ .· ■ ...

- ■ ■. - . .. . ,. ,

κότητας και για διαμόρφωση μι
κρών ομάδων επικοινωνίας και 
δράσης

3. Τρόπος εφαρμογής: Οι ενδιαφε-
i - < y <- ^

; - * · ’M"; !,
.

ΙΙΗ ΙΐΙ ‘ * $ "111

ρόμενες ομάδες συζητούν και ακο
λουθούν συνεργατικές δραστηριό
τητες και κοινή συμμετοχή στις 
διαδικασίες λήψεων αποφάσεων

• Koeman A. 
1998, στο: 
Mountain Fo
rum, elec

* Βιετνάμ, πε-
ριοχη Sa Pa

Διαμόρφωση Υποδομής και Δυνα
μικότητας
1. Χαρακτήρας του προγράμματος 

εφαρμογής: Δίκτυα
tronic confer •• ■ ' ... ' 2. Στόχος: Προώθηση μιας κοινής
ence on 
Community 
Based Moun

. Αγοράς για διαμοιρασμό πληρο
φοριών

3. Τρόπος εφαρμογής: Οι ομάδες1 ί >.’ l
tain Tourism, 
p .1-34

V ' C' "tf ' * l’ κοινού ενδιαφέροντος καθορίζουν 
στόχους και καλούν τις παρόμοιες

mfsup- ομάδες κοινού ενδιαφέροντος σε
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port@mtnforu
m.org
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συνεργασία

Χρηματοοικονομική εττάρκεια
1. Χαρακτήρας του προγράμματος 

εφαρμογής: Παροχές
'
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.
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2. Στόχος: Προσφορά κεφαλαίου και 
άλλων αναγκαίων πόρων

3. Τρόπος εφαρμογής: Η παροχή 
χρηματοοικονομικών και τεχνικών 
πόρων υποστήριξης για πιλοτικές 
ενέργειες που καλύπτουν τα κρι
τήρια παροχών από δωρεές

• Sole T. και 
Woods K. 
1998, στο: 
Mountain Fo
rum, elec
tronic confer

• Νέα Ζηλαν- 
δία

Καθορισμός Ζωνών και Παρεμβά
σεων (περιοχή Maori Rahui)
1. Χαρακτήρας του προγράμματος 

εφαρμογής: Απαγορεύσεις σε 
προσπελάσεις ευαίσθητων και μο
ναδικών χώρων

ence on 
Community 
Based Moun
tain Tourism, 
p .1-34 

mfsup-
port@mtnforu
m.org
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2. Στόχος: Η προστασία και η δυνα
τότητα αυτοανάπλασης του χώρου

3. Τρόπος εφαρμογής: Περιορισμοί 
στους τρόπους χρήσης των χώ
ρων ή και κλείσιμο -  απαγόρευση 
εισόδου στους χώρους αυτούς

Καθορισμός Ζωνών και Παρεμβά
σεων
1.  Χαρακτήρας του προγράμματος

; ,  , · ' εφαρμογής: Προστασία πολιτιστι
κής κληρονομιάς

2. Στόχος: Η προστασία των περιο
χών με μοναδική πολιτιστική αξία

3, Τρόπος εφαρμογής: Θεσμικοί ή 
δεοντολογικοί κανόνες προωθούν 
την πρακτική συμπεριφορά των 
επισκεπτών και διαμενόντων έτσι 
ώστε να μην αλλοιωθεί πολιτιστικά 
η περιοχή

• Gaspoz M. 
1998, στο: 
Mountain Fo

• Αυστραλία,
,  ■

περιοχή
Yuendumu

Χρηματοοικονομική εττάρκεια
1.  Χαρακτήρας του προγράμματος 

εφαρμογής: Ενδοσυνεργασία
rum, elec
tronic confer
ence on 
Community 
Based Moun
tain Tourism, 
p. 1-34 

mfsup-
port@mtnforu
m.org
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2. Στόχος: 0  διαμοιρασμός των εσό
δων και η προώθηση της αίσθη
σης της κοινότητας με διαμοιρα- 
σμό της κοινής πολιτιστικής ταυτό
τητας

3. Τρόπος εφαρμογής: Τα πετυχημέ
να μέλη ενός συνεταιρισμού επιδο
τούν την εργασία των λιγότερο 
αποδοτικών μελών του ίδιου συνε
ταιρισμού
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• Cochrane J. 
1998, στο: 
Mountain Fo

* Ινδονησία,
περιοχή Εθνι
κού Πάρκου

Χρηματοοικονομική επάρκεια
1. Χαρακτήρας του προγράμματος 

εφαρμογής: Εισαγωγή και έλεγχος
rum, elec
tronic confer
ence on 
Community 
Based Moun
tain Tourism, 
p .1-34 

mfsup-
port@mtnforu
m.org

του Bromo 
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των αμοιβών
2. Στόχος: Η δημιουργία εσόδων για 

να καλυφθεί το κόστος συντήρη
σης και προστασίας των πόρων

3. Τρόπος εφαρμογής: Επιπρόσθε
τες αμοιβές καθορίζονται για τους 
τουρίστες ή τουριστικούς πράκτο
ρες για την είσοδό τους στο πάρκο 
ή την χρήση των πόρων

• Saffery A. 
1998, στο: 
Mountain Fo
rum, elec
tronic confer

• Μογγολία,
ορεινή στεπ- 
πώδης περιο
χή Gobi

- ' I

Χρηματοοικονομική επάρκεια
1. Χαρακτήρας του προγράμματος 

εφαρμογής: Κατανομή των εσό
δων με κοινή ομοφωνία των μελών 
των ομάδων

ence on 
Community 
Based Moun
tain Tourism, 
p. 1-34 

mfsup-
port@mtnforu
m.org
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2. Στόχος: Η δίκαια επένδυση των 

εσόδων στην κοινότητα
3. Τρόπος εφαρμογής: η ομάδα ερ

γασίας ή τα μέλη τοπικών ενώσε
ων διοχετεύουν τα έσοδα σε δρα
στηριότητες συντήρησης και ανά
πτυξης της κοινότητας

• McGee C. 
1998, στο: 
Mountain Fo
rum, elec
tronic confer
ence on 
Community 
Based Moun
tain Tourism, 
p. 1-34 

mfsup-
port@mtnforu
m.org

• Μεξικό
_
- _ _-Λ ~ ‘ *„-■*„ ~ κ

X,«*ν > ...t. t t _ ' ‘■
•, ’

: ■ V J ·.' . '

1 I f ;

: : ..■ ■. . . ■ . ■, ·

Περιοχή Μεξικού.
Σχεδιασμος και Έλεγχος.
1. Χαρακτήρας του προγράμματος 

εφαρμογής: Εφαρμογή Εθνικού 
Σχεδίου Στρατηγικής Ανάπτυξης

2. Στόχος: Ύπαρξη ενός Οδηγού Α
νάπτυξης και μιας κατευθυντήριας 
πολιτικής

3. Τρόπος εφαρμογής: Το Κράτος 
καθορίζει πολιτικές σχετικά με τα 
πολιτιστικά, οικονομικά και περι
βαλλοντικά θέματα

Διαμόρφωση Υποδομής και Δυνα
μικότητας (περιοχή El Cielo Μεξικού)
1. Χαρακτήρας του προγράμματος 

εφαρμογής: Γ υναικείοι συνεταιρι
σμοί

2. Στόχος: Η απόκτηση εσόδων, η 
διατήρηση της πολιτιστικής κληρο

. νομιάς, δημιουργία συνείδησης 
3. Τρόπος εφαρμογής: Οι γυναίκες

• εργάζονται από κοινού για την πα
ραγωγή τροφίμων και προώθηση
των καταλυμάτων
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• Harron A. I.. 
1998, στο: 
Mountain Fo
rum, elec
tronic confer
ence on 
Community 
Based Moun
tain Tourism, 
p .1-34 

mfsup-
port@mtnforu
m.org

Προβολή περιοχής Huichoi, Μεξι
κού
1. Χαρακτήρας του προγράμματος 

εφαρμογής: Η προβολή με την 
χρήση του Διαδίκτυου

2. Στόχος: Η με χαμηλό κόστος πα
γκόσμια προώθηση μιας περιοχής

3. Τρόπος εφαρμογής: η δημιουργία 
ιστοσελίδων για την προβολή 
πληροφοριών σχετικά με τα παρε
χόμενα τουριστικά προϊόντα και 
τους προορισμούς

Σχεδιασμος και Έλεγχος. Οι τοπι
κές κοινωνίες και ο Οικοτουρισμός
1. Χαρακτήρας του προγράμματος 

εφαρμογής: Η συμπεριφορά των 
ατόμων μεταβάλλεται ανά κοινότη
τα διερεύνησης άλλες θα ήθελαν 
μια μαζική τουριστική ανάπτυξη 
και άλλες όχι

2. Στόχος: Η διατήρηση μιας καλής 
συνεργασίας μεταξύ των μη κυ
βερνητικών οργανισμών και των 
τοπικών κοινωνιών για προώθηση 
των οικοτουριστικών δραστηριοτή
των

3. Τρόπος εφαρμογής: Η άσκηση βέ-
το από ομάδες πίεσης στην περί
πτωση που οι εξωγενείς συνεργά
τες εκμεταλλεύονται την κατάστα
ση παρά ευνοούν την ανάπτυξη 
μιας βιώσιμης για την τοπική κοι
νωνία, πολιτικής. Η κατανόηση 
από τα μέλη της τοπικής κοινωνί
ας, της αδιαπραγμάτευτης και μο
ναδικής σε αξία πολιτιστικής κουλ- 
τούρας τους_____________

Μία ανάλυση των πρόσφατων προσπαθειών ανάδειξης των τουριστικών 

προορισμών βάσει διαφόρων τύπων Σχεδίων Τουριστικής Ανάπτυξης, δίνεται 

ενδεικτικά στον παρακάτω πίνακα από τον Eccles (1995, ρ.21).
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Πίνακας. Βιβλιογραφία Σχεδιασμού Προορισμών (Destination plan-
wrtTOf Ρλ'γΊλο / i  QQfs 04 \v//  ̂1 vvv/j I J

Συγγραφείς Βαρύτητα Υποθεματικές
Chon Η ανάπτυξη του τουριστικού 

προϊόντος στην σημαντική περιο
χή της Virginia των ΗΠΑ

Οικονομικά οφέλη

Olokesusi Η ανάπτυξη του δυναμικού παι- 
γνίων στην Νιγηρία με σκοπό την 
βελτίωση της κατάστασης απα
σχόλησης στην χώρα

Τουρισμός και δυ
ναμικό απασχό- 
λησης

Hinch Η ανάπτυξη της τουριστικής βιο
μηχανίας της Κούβας με την υιο
θέτηση αυστηρών ελέγχου κατά 
τον Σχεδιασμό

Ντόπιοι και τουρί
στες

Barucci and Η χρήση του τουρισμού ως ανα Βελτιώσεις στην
Becheri πτυξιακό εργαλείο της Νότιας Ιτα

λίας
δημόσια υποδομή

Schluter Η τουριστική ανάπτυξη στην Λα
τινική Αμερική δεν λαμβάνει υπ 
όψη τους ιθαγενείς της Νότιας 
Αμερικής

Τοπικός τουρι
σμός

Holder 0  τουρισμός της Καραϊβικής θα 
πρέπει να παρακολουθεί και τις 
δύο περιβαλλοντικές τάσεις τόσο 
στο Μίκρο- όσο και στο Μάκρο- 
περιβάλλον

Ενδυνάμωση των 
προοπτικών του
ριστικής ανάπτυ
ξης

Buckley Η Βόρεια Ιρλανδία χρειάζεται να 
εξετάσει τις τουριστικές στρατηγι
κές που εφαρμόστηκαν από την 
Ιρλανδία κατά την ανάπτυξη των 
τουριστικών ελκυστικοτήτων

Δυναμικό για του
ριστική ανάπτυξη

Σύμφωνα με τον Eccles η ανάπτυξη του τουριστικού προϊόντος εξαρτά- 

ται από τον προσεκτικό Σχεδιασμό των τουριστικών δραστηριοτήτων. Η διαδι

κασία Σχεδιασμού συντελεί στην βιώσιμη και αειφόρα ανάπτυξη του τουριστι

κού προϊόντος. Σύμφωνα με τον Schluter (1991, ρ. 221-8) οι χώρες της Λατι

νικής Αμερικής έχασαν ένα μεγάλο μέρος από επισκέπτες κατά την διάρκεια 

δραστηριοποίησης τους στην προσέλκυση υπερατλαντικών επισκεπτών. Οι 

προσοδοφόρες Αγορές φάνηκε τελικά σχετίζονται με τοπικές και περιφερεια

κές αγορές των χωρών της Λατινικής Αμερικής παρά με υπερατλαντικές και
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γενικότερα μακρινών αποστάσεων Αγορές διοχέτευσης επισκεπτών (Eccles, 

1995, pp. 20-26).

1.4.1 Οι περιφερειακοί προορισμοί

Ο Carminda (1995, pp. 127-150) ταξινομεί τις αγροτικές υπαίθριες πε

ριοχές (rural areas) στις παρακάτω κατηγορίες:

• Περιοχές με λόφους στο εσωτερικό της χώρας. Οι περιοχές αυτές 

αποτελούνται από διάφορους τύπους τοπίων καθώς και από τοπι

κές κοινωνίες-οικονομίες (χωριά) που παρουσιάζουν μια ιδιαίτερη 

επάρκεια σε πολιτιστικές και ιστορικές παραδόσεις.

• Περιοχές φυσικών πάρκων και πόρων. Οι περιοχές αυτές αποτε

λούνται από ορεινά αγροκτήματα στα οποία παρουσιάζεται μια αύ

ξηση σε βοσκότοπους και δραστηριότητες κτηνοτροφίας, κυνηγιού. 

Επίσης οι περιοχές αυτές συμπεριλαμβάνουν συχνά δασικές εκτά

σεις με εξειδίκευση στην παραγωγή παραδοσιακών φρούτων.

1Α.2. Η Ζήτηση υπαίθριων τουριστικών δραστηριοτήτων και α
ναψυχής

Ένα σχετικό παράδειγμα συνταιριάσματος των χαρακτηριστικών του 

προϊόντος των all-season resorts του Καναδά με τα χαρακτηριστικά ευρωπαϊ

κών τμημάτων αγοράς είναι το παρακάτω. Σύμφωνα με την Owens (1994. ρ. 

41), οι τουριστικές ελκυστικότητες του Καναδά προσαρμόζουν στις επιθυμίες 

των Ευρωπαίων για τα παρακάτω στοιχεία: σκι, γκολφ, αυθεντική κουλτούρα, 

και πολιτιστικές δραστηριότητες, υψηλό επίπεδο υγιεινής, θερμή υποδοχή ε

πισκεπτών, και διαμένοντες φιλικοί κάτοικοι με ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Ιδιαίτερα 

οι ελκυστικότητες του Καναδά συνδέονται με δύο βασικά τμήματα αγοράς 

στην Ευρώπη:

• τους αθλητικούς - υπαίθριους (sports-and-outdoors) και

• τους πολιτιστικούς - φυσιολάτρες (culture-and-nature groups), 

τύπους επισκεπτών.

Το πρώτο τμήμα οκτώ εκατομμυρίων περίπου ατόμων αποτελείται κυρίως 

από νεαρά άτομα, μεμονωμένων ανδρών, που αναζητούν προϊόντα περιπέ
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τειας. Ενώ το δεύτερο τμήμα έξι περίπου εκατομμυρίων ατόμων αποτελείται 

κυρίως από άτομα διαφόρων δημογραφικών χαρακτηριστικών ανά ευρωπαϊκή 

χώρα εξέτασης. Έτσι στην Αγγλία ο πολιτιστικός - φυσιολατρικός τύπος απο- 

τελείται από γυναίκες 45 με 54 ετών, ενώ στην Γερμανία αποτελείται από άτο

μα 25 μέχρι 34 ετών. Τα κύρια ενδιαφέροντα τους σχετίζονται με ταξίδια που 

οργανώνονται από πριν βάσει πληροφοριακού υλικού, με την αναζήτηση δια

φόρων πολιτιστικών εμπειριών, και με την αναζήτηση εντυπωσιακών τοπίων.

Οι υπαίθριοι προορισμοί και οι προτιμήσεις των επισκεπτών

Ο στρατηγικός σχεδιασμος των δραστηριοτήτων Marketing Manage

ment στηρίζεται στην ανάλυση συγκεκριμένων τμημάτων από υποψήφιους 

καταναλωτές. Η διαδικασία ανάλυσης, επιλογής τμημάτων και η ακόλουθη 

ανάπτυξη στρατηγικών ενδυναμώνει την ξεκάθαρη τοποθέτηση των επιχειρη

σιακών δραστηριοτήτων στην Αγορά (Market Positioning).

Παρακάτω παρουσιάζεται ένας πίνακας ανάλυσης τμημάτων αγοράς από υ

ποψήφιες ομάδες επισκεπτών. Οι αναφορές σε ποιοτικά και ποσοτικά στοι

χεία (βλέπε πίνακα «ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ 

ΓΙΑ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ») στηρίζονται 

στα αποτελέσματα σχετικών πρωτογενών ερευνών.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 
ΘΡΙΟΥΣ Π

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΓΙΑ ΥΠΑΙ-, .· ■. . .. ■
ΡΟΟΡΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Επισκέπτες 
κατά Εθνι
κότητα

Χαρακτηριστικά των επισκε
πτών

Κίνητρα, δραστηριότητες 
και προτιμήσεις

Πηγές των α
ναφορών

Γερμανοί

• 1970-1985: Το 1 % των Γερμανών 
προτιμούν την ύπαιθρο κατά την 
διάρκεια της εαρινής περιόδου 
των διακοπών τους.

• Καταλύματα: Κατά την διάρκεια 
των διακοπών τους επιλέγουν κυ
ρίως αγροικίες και παραδοσιακά 
καταλύματα στην περιοχή της 
Βαυαρίας.

• Περιγραφή επισκεπτών: Νεαροί 
παντρεμένοι με μικρά παιδιά κα
θώς και ενήλικες πάνω από 50 
ετών. Διαμένουν σε μεγάλες και 
μεσαίου μεγέθους πόλεις και δεί
χνουν ιδιαίτερη προτίμηση στα 
προάστια. Εκπαιδευτικό και κοι
νωνικοοικονομικό επίπεδο μεσαίο 
και υψηλό.

• Κίνητρα: Η αίσθηση έλλειψης 
επαφής με την φύση. Ανάγκη 
για αλλαγή από το περιβάλ
λον της καθημερινής ρουτί
νας.

• Προτιμήσεις: Προτιμούν 
να επισκέπτονται τους 
προορισμούς με την οι- 
κογένειά τους. Επιθυ
μούν κατάλληλες τιμές 
στα αγαθά.

• Δραστηριότητες: Ύπνος, 
ξεκούραση, περίπατος, συ
νομιλίες με άλλους ανθρώ
πους, φροντίδα των παιδιών, 
κολύμβηση, ηλιοθεραπεία 
και μπάνιο, ιππασία, επι
σκέψεις σε φυσικά πάρκα, 
και βοήθεια στις καθημερινές 
εργασίες της αγροικίας.

Grolleau, 1987

Ιταλοί

• Δεκαετία '80: Το 38% των Ιταλών 
ηλικίας 30-40 ετών και το 23% 
των Ιταλών ηλικίας 40-50 ετών, 
προτιμούν το ύπαιθρο.

• Κίνητρα: Η αίσθηση έλλειψης 
επαφής με την φύση. Η ήσυ
χη ζωή. Οι πολιτιστικές εκ
δηλώσεις.
• Προτιμήσεις: Προτιμούν 

να επισκέπτονται τους 
προορισμούς με την οι- 
κογένειά τους και τους 
φίλους τους. Επιθυμούν 
μέτριου επιπέδου τιμές 
στα αγαθά.

Cannata in: Grol
leau, 1987 pp.125- 
127

Ισπανοί

Το 24,9% των επισκεπτών παραμέ
νουν σε ξενοδοχείο 
Το 9% προτιμάει την κατασκήνωση 
Το 2% παραμένει σε δημόσια κοινωνι
κής φύσεως καταλύματα 
Το 44% προτιμάει το ύπαιθρο 
Το 51% είναι ηλικίας 30-50 ετών 
Το 52% κατέχει το βασικό απολυτήριο 
Το 35% είναι απόφοιτη συμπληρωμα
τικής εκπαίδευσης
Οι περισσότεροι ανήκουν στην μεσαία 
και χαμηλή κοινωνική τάξη 
Το 31% είναι εξειδικευμένοι εργάτες 
Το 16,6% είναι συνταξιούχοι 
Το 10,5% είναι μικρομεσαίοι επιχειρη
ματίες
Το 9% είναι τεχνικοί μικρομεσαίας διοι
κητικής ιεραρχίας
Το 9,6% είναι ανειδίκευτοι μισθωτοί

■ Κίνητρα: Ξεκούραση , περιη
γήσεις

Bote, 1993

Καναδοί 
Τουρίστες και 
Οικο- τουρί
στες

Οι Καναδοί οικο- τουρίστες ενδιαφέρο- 
νται λιγότερο για ελκυστικότητες όπως 
παίγνια, πάρκα αναψυχής και διασκέ
δασης, νυχτερινή ζωή, μεγαλουπόλεις, 
θέαση αθλημάτων, απραξία, δραστη
ριότητες εσωτερικών χώρων, αγορές 
και οργανωμένες περιοχές διακοπών

Τα κύρια κίνητρα έλευσης των 
Καναδών τουριστών (όχι οικο- 
τουρίστες), κατά σειρά προτεραιό
τητας είναι:

■ Επισκέψεις σε φίλους και 
συγγενείς

■ Αγορές
■ Νυχτερινή ζωή και διασκέ

δαση
■ Πάρκα αναψυχής και δια-

Eagles, 1992, 
p. 3-7
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σκέδασης 
« Περιοχές με οργανωμένες 

εγκαταστάσεις
■ Οικογενειακή ατμόσφαιρα
■ Να μην κάνουμε τίποτα
■ Μεγαλουπόλεις
■ Να αισθάνομαι σαν το σπίτι 

μου μακριά από το σπίτι μου
* Άλλες εσωτερικές δραστη

ριότητες (indoor activities)

Τα κύρια κίνητρα έλευσης 
των Καναδών οικο- τουρι
στών, κατά σειρά προτε
ραιότητας είναι:

* Αγρια και παρθένα φύση 
Λίμνες και ποτάμια

■ Φυσική δραστηριότητα
■ Βουνά
* Εθνικά και περιφερειακά 

πάρκα
« Εμπειρίες από νέους τρό

πους ζωής 
Υπαίθριες περιοχές

■ Ωκεανοί και θαλάσσιες πε
ριοχές

■ Να συναντήσω ανθρώπους 
με παρόμοια ενδιαφέροντα

■ Απλούστερος τρόπος ζωής
* Οι επισκέψεις σε αρχαιολο

γικούς χώρους
■ Αναψυχή σε υπαίθριους 

χώρους
■ Η περιπέτεια και η δράση
* Πολιτιστικές δραστηριότητες
* Να βλέπω όσο το δυνατό 

περισσότερα πράγματα
■ Η αυτογνωσία
■ Αλλαγή διαφυγή από μια 

πολυάσχολη εργασία
■ Τοπικά προϊόντα
* Ιστορικά σημεία και πάρκα
* Οικονομικά εισιτήρια 

Μουσεία , και γκαλερί τεχνών
* Χρήματα για το κατάλυμα
■ Διαφυγή από την καθημερι

νότητα
■ Συμμετοχή σε σπορ
■ Δοκιμή νέων εδεσμάτων
■ Να έχω ευχαρίστηση και να 

είμαι ψυχαγωγημένος
■ Μικρότερες πόλεις και χωριά
* Τοπικά φεστιβάλ και εκδη

λώσεις
* Να πάω σε μέρη που άλλοι 

φίλοι δεν έχουν πάει
■ Οικονομικά εδέσματα
■ Συζήτηση σχετικά με το ταξί

δι μετά την επιστροφή
* Ζωντανό θέατρο και μουσι-

κές παραστάσεις__________
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Η Ζήτηση υπαίθριων δραστηριοτήτων αναψυχής στην περιοχή 

Πρεσπών

Βάσει στοιχείων του Κέντρου Προστασίας της Πρέσττας, η εξέλιξη της ετήσιας 

Ζήτησης μεταξύ των ετών 1993-1996 στις κατηγορίες επισκεπτών «φοιτη

τές» και «τουρίστες» παρουσιάζει διαχρονικά αυξητική άνοδο (Βλέπε παρα

κάτω σχετικό πίνακα).

Πίνακας παρουσίασης των ετήσιων αριθμών επισκεπτών και των αντί- 
στοίχων ετήσιων μεταβολών τους, στο Κέντρο Προστασίας της Πρέσπας

1993 1994
ΕΤΗΣΙΑ

ΜΕΤΑΒΟΛΗ

1995
ΕΤΗΣΙΑ

ΜΕΤΑΒΟΛΗ

1996
ΕΤΗΣΙΑ

ΜΕΤΑΒΟΛΗ
Φοιτητές 2,300 4,000 73,9% 5,500 37,5 8,400 52,7

Τουρίστες 3,027 7,328 142 7,649 4,4 12,123 58,5

Σύνολα 5,327 11,328 112 13,149 16,1 20,523 56,1

Πηγή: Valaoras G. 2000, “Conservation and Development in Greek Mountain Areas” in: Godde 
P.M, Price M.F and Zimmermann F.M (edit.) TOURISM AND DEVELOPMENT IN MOUNTAIN 
REGIONS, CABI Publishing, UK 2000, pp. 69-83

Όπως παρατηρεί κανείς η κατηγορία των «φοιτητών» αποτελεί σημαντική πε

λατεία του Κέντρου Προστασίας και γενικότερα της περιοχής επίσκεψης μια 

και στην άλλη κατηγορία συγκαταλέγονται όλοι οι υπόλοιποι επισκέπτες χωρίς 

βέβαια να είναι δυνατή μια αναλυτικότερη προσέγγιση π.χ μέσω άλλων δημο- 

γραφικών κριτηρίων κατάταξης.

Αντίστοιχη έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε 1.000 άτομα φοιτητών 

των ΑΕΙ και ΤΕΙ, δείχνει μια υψηλή προτίμηση για ταξίδια στις ηλικίες 18-29 

ετών (97%) (Τουρισμός & Οικονομία, 2001, σελ. 38-41). Οι φοιτητές προτι

μούν κατά 36,8% να ταξιδεύουν έστω και μία φορά ανά τρίμηνο και κατά 

30,4% μία φορά το μήνα (34,9%), συνήθως για εκδρομές Σαββατοκύριακου 

(79,9%). Οι περισσότεροι ταξιδεύουν με Ι.Χ (51,2%). Την επιλογή του μέσου 

την καθορίζει αρχικά ο οικονομικός παράγοντας (44,5%) αλλά και η άνεση. Ο 

χειμώνας αναλογεί στο 19,4% των ταξιδιών που πραγματοποιούν κατά την 

διάρκεια του έτους. Η κατηγορία αυτή των επισκεπτών ξοδεύει αντίστοιχα:

• για μία εβδομάδα διακοπών έως και 200.000 Δρχ (σε ποσοστό 32,5%)

για μία εβδομάδα διακοπών έως 100.000 Δρχ (σε ποσοστό 54,1%).

Οι περισσότεροι φοιτητές ταξιδεύουν για αναψυχή (58%).
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Η έρευνα της Kapa Research που παρουσιάστηκε στην έκθεση Τουριστικό 

Πανόραμα 2001, παρουσιάζει επίσης χρήσιμα συμπεράσματα για τις ταξιδιω

τικές συνήθειες των ελληνικών οικογενειών της μεγαλούπολης των Αθη

νών. Η έρευνα διεξήχθη σε δείγμα 801 νοικοκυριών (σε άνδρες και γυναίκες 

18 ετών και άνω) για λογαριασμό του περιοδικού Τουρισμός & Οικονομία. 

Ποσοστό 49,9 % των ελληνικών νοικοκυριών, ξοδεύει από 100.000 Δρχ μέχρι

300.000 Δρχ κατά την διάρκεια των διακοπών.

Χρήσιμα συμπεράσματα για τους επισκέπτες Αρχαιολογικών μου

σείων μπορεί κανείς να βρει στην έρευνα της Βιδάλη Μ που πραγματοποιή

θηκε σε δείγμα 748 επισκεπτών κατά την χειμερινή περίοδο 1996- 

98,(Μπαστέα Νατάσα, Πάμε Μουσείο; - Έρευνα, Πρόσωπα 21ος Αιώνας, στο: 

Symbol, σ. 19-21) όπου ο τυπικός επισκέπτης είναι απόφοιτος ΑΕΙ (68,3%). 

Οι συμπεριφορές και οι στάσεις των επισκεπτών σε σχέση με τα προβαλλό

μενα έργα και εκθέματα, συνδέονται άμεσα σχεδόν αποκλειστικά με την εκ

παίδευσή τους. Στις μεσαίες και ανώτερες τάξεις οι συγγενείς και οι γονείς 

συμμετέχουν στις επισκέψεις κατά 40% ενώ στις κατώτερες οικονομικά τάξεις 

το ποσοστό αυτό είναι μόλις 20,7%.
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Οι γενικότερες προτιμήσεις των αλλοδαπών επισκεπτών και η 

συνολική τουριστική Εικόνα των κρατών μελών της Ε.Ε

Οι κυριότεροι προορισμοί διακοπών 
ανά Κράτος - Μέλος προέλευσης
(Eurostat/ DG XXIII, Eurobarometer 1997-1998, Έρευνα του 1997)

ΠΕΙ Πρώτη επιλογή, χώρα της Ε.Ε 

Θ  Δεύτερη επιλογή, χώρα της Ε.Ε 

GED Χώρες εκτός Ε.Ε 

E*j Άλλοι προορισμοί της Ε.Ε

Αυστρία (Α) 

Βέλγιο (Β)

Γερμανία (ΓΕΡ) 

Δανία (Δ)

Ισπανία (ΙΣΠ) 

Γαλλία (Γ) 

Φινλανδία (Φ) 

Ελλάδα (ΕΛ)
Ιταλία (I)

Ιρλανδία (ΙΡΛ) 

Λουξεμβούργο (Λ) 

Ολλανδία (Ο) 

Πορτογαλία (Π) 

Σουηδία (Σ) 

Ηνωμένο Βασίλειο (ΗΒ) 
Ε.Ε
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Βάσει της παραπάνω έρευνας η Ελλάδα παρουσιάζει ως προς τα τμή

ματα αγοράς της Ευρώπης μια ιδιαίτερη προτίμηση από Αγορές όπως η Αυ

στρία 19%, η Δανία 9% και Σουηδία 10%. Οι Αγορές της Αγγλίας και Γερμανί

ας που αθροιστικά αποτελούν για την Ελλάδα την κύρια κατηγορία αλλοδα

πών επισκεπτών μετά την δεκαετία του '80, δείχνουν να προτιμούν πρώτιστα 

την Ισπανία, ως προορισμό των διακοπών τους. Η Ισπανία και η Ιταλία μετά 

το 1989 φαίνεται να παρουσιάζουν υψηλές ελεύσεις κατά κύριο από την Γερ

μανική και Αγγλική Αγορά. Μάλιστα το 1991, που χαρακτηρίστηκε ως μια δύ

σκολη τουριστική χρονιά διεθνώς, το 61,8% του συνόλου των διανυκτερεύσε- 

ων της χώρας μας οφειλόταν στους Γερμανούς και Αγγλους επισκέπτες (Eu

rostat , Tourism, 7c).
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Σχετικά με τα τμήματα αυτά των επισκεπτών της Αγγλικής και Γερμανι

κής Αγοράς παρατηρούμε ότι (Ψωϊνός, 1994/ Smeral, 1994/ Πετρέας, 1992/ 

Σταύρου -  EOT, 1986):

Οι Άγγλοι προτιμούν τα ταξίδια αναψυχής και διακοπών στο Εξωτερι

κό, κυρίως για Ισπανία, Γαλλία και ΗΠΑ. Στο εξωτερικό ταξιδεύουν κυρίως ά

τομα νεαρής ηλικίας, κάτοικοι μεγάλων αστικών κέντρων, που η επαγγελματι

κή τους ενασχόληση σχετίζεται με διευθυντικές και ανώτατες διοικητικά θέσεις. 

Τα άτομα αυτά οργανώνουν τα ταξίδια τους σε ταξιδιωτικά γραφεία , επίσης 

πληροφορούνται από φίλους και συγγενείς, από εφημερίδες και περιοδικά (ει

δικά για άτομα ηλικίας 26-65 ετών), ενώ κύριο μέσο μεταφοράς τους, αποτελεί 

το αεροπλάνο. Η Ελλάδα ως προορισμός, αποτελεί για τους ίδιους μια χώρα 

διακοπών για τουρίστες νεαρής ηλικίας (κυρίως για φοιτητές και σπουδαστές). 

Αρνητική εντύπωση διαμορφώνουν τα άτομα 41-65 ετών για τις υψηλές θερ

μοκρασίες, για τις συνθήκες υγιεινής, τη μόλυνση του περιβάλλοντος και την 

πολυκοσμία, που επικρατούν σύμφωνα με τους ίδιους στην Ελλάδα.

Οι «μέσοι» Γερμανοί προτιμούν τα ταξίδια του Εξωτερικού και ιδιαίτε

ρα τα ταξίδια προς την Ισπανία, την Ιταλία, την Αυστρία, την Γαλλία και τέλος 

την Ελλάδα. Τα κύρια κίνητρα έλευσης για την επιλογή των προορισμών μιας 

χώρας, είναι η ξεκούραση (16,6 εκ. δυνητικοί επισκέπτες), η αλλαγή περιβάλ

λοντος, η ανανέωση των δυνάμεων και η καλοπέραση (15 εκ. δυνητικοί επι

σκέπτες), τα μπάνια (13,4 εκ. επισκέπτες), η επισκέψεις σε συγγενικά πρό

σωπα (6,9 εκ. δυνητικοί επισκέπτες), η περιήγηση (5,7 εκ. δυνητικοί επισκέ

πτες), η υγεία (4,6 εκ. δυνητικοί επισκέπτες). Τα άτομα αυτά είναι κυρίως ηλι

κίας 40-49 ετών και 30-39 ετών. Το μορφωτικό τους επίπεδο είναι υψηλό, ενώ 

πραγματοποιούν τα συχνότερα ταξίδια κατά το γ' και β' τρίμηνο κάθε έτους. 

Προτιμούν κατά κύριο λόγο τον Οδικό Τουρισμό, για ταξίδια στο εσωτερικό και 

εξωτερικό και προτιμούν να οργανώνουν τα ταξίδια από μόνοι τους. Η χώρα 

μας θεωρείται από τους ίδιους πάντοτε, ως οικονομικός προορισμός διακο

πών. Οι πηγές ενημέρωσης των Γερμανών είναι κυρίως οι εφημερίδες και τα 

περιοδικά. Τα περιοδικά προτιμούνται κυρίως από εμπόρους και διευθυντικά 

στελέχη, ενώ το βασικό κίνητρό τους παραμένει το φυσικό τοπίο στους ελλη

νικούς προορισμούς επίσκεψης. Οι Γερμανοί προγραμματίζουν τα ταξίδια
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τους μέχρι τον Φεβρουάριο κάθε νέου έτους διακοπών. Άλλος σημαντικός 

προορισμός διακοπών των Γερμανών είναι η Αυστρία. Η Αυστρία θεωρείται 

ως προορισμός διακοπών για όλο το έτος. Στην Αυστρία παρατηρούνται κυ

ρίως Γερμανοί επισκέπτες μεγάλης ηλικίας και μεσήλικες υπάλληλοι 40-59 

ετών. Οι αποφάσεις λαμβάνονται ύστερα από πληροφορίες που συλλέγονται 

από τους ίδιους προσωπικά. Κυρίως οι δυνητικοί Γερμανοί επισκέπτες της 

Αυστρίας, προέρχονται από τις περιοχές Nordheim και Bayern.

Σύμφωνα με την ετήσια Έρευνα ανάλυσης των Γερμανών επισκεπτών 

του 1997 σε δείγμα 7500 ατόμων, οι Γερμανοί ταξιδιώτες ταξινομούνται κα

τά κατηγορία ηλικίας (Reiseanalyse, Germany 1997 της Ένωσης Ερευνών για 

Διακοπές και Ταξίδια με έδρα το Αμβούργο) (Lohman Μ. and Merzbach G., 

3/1997, p.4-12) προτιμούμενο προορισμό διακοπών, ως εξής:

■ Όλοι οι ταξιδιώτες. Διακοπές στο εσωτερικό το 29%. Διακοπές στο 

εξωτερικό κυρίως στην Ισπανία 15%, Ιταλία 10% και Αυστρία 6%. 

Το 1990 κύριος προορισμός σ' αυτήν την κατηγορία ήταν η Ισπανία 

(13%) ενώ το 1975 κύριος προορισμός ήταν η Αυστρία (15%).

■ Ταξιδιώτες 30-49 ετών (το 1975: 30 ετών η κύρια ηλικία της κατηγο

ρίας, 1990: 45, 1994: 49). Διακοπές στο εσωτερικό το 28%. Οι Δια

κοπές στο εξωτερικό κατανέμονται κατά προτιμούμενο προορισμό 

όπως και στο σύνολο των ταξιδιωτών. Το 1990 κύριος προορισμός 

σ' αυτήν την κατηγορία ήταν η Ισπανία (14%) ενώ το 1975 κύριος 

προορισμός ήταν η Αυστρία (14%) και Ισπανία (13%).

■ Ταξιδιώτες 55-74 ετών (το 1975: 55 ετών η κύρια ηλικία της κατηγο

ρίας, 1990: 70, 1994: 74). Διακοπές στο εσωτερικό το 62%. Διακο

πές στο εξωτερικό κυρίως στην Ισπανία 12%, Ιταλία 4% και Αυ

στρία 7%. Το 1990 κύριος προορισμός σ' αυτήν την κατηγορία ήταν 

η Ιταλία (10%) ενώ το 1975 κύριος προορισμός ήταν η Αυστρία 

(18%).
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Οι τάσεις στα τμήματα αγοράς επισκεπτών από την Ευρώπη

Το 2000 και το 2010, οι επισκέπτες 65-75 ετών προβλέπεται να εξελιχθούν 

ως εξής: Διακοπές στο εσωτερικό το 39% (2000) και 28% (2010). Διακοπές 

στο εξωτερικό κυρίως στην Ισπανία 10%, Ιταλία 10% και Αυστρία 10% για το 

2000. Το 2010 οι κύριοι προορισμοί σ' αυτήν την κατηγορία προβλέπεται να 

είναι η Ισπανία (13%), η Ιταλία (11%) και η Αυστρία (10%). Τα ταξίδια θα ορ

γανώνονται από την κατηγορία αυτή κυρίως από τους ίδιους κατά 63% ή από 

τουριστικούς πράκτορες κατά 37% (τα ποσοστά ισχύουν τόσο για το 2000 

όσο και για το 2010) (Lohman Μ. and Merzbach G., 3/1997, p.4-12).

Στην Ευρώπη μελλοντικά 2010 -  2030 θα επικρατήσουν οι παρακάτω τά

σεις κατά εύρος ηλικίας επισκεπτών:

Τα άτομα ηλικίας 45 ετών και άνω. Τα άτομα αυτά μπορούν να διαχωρι

στούν στις παρακάτω διακριτές κατηγορίες:

- Άτομα ηλικίας 45-59 ετών, με ελάχιστο καθαρό μηνιαίο εισόδημα 

3500 Γερμανικά Μάρκα και άνω, σε τιμές 1985. Το 2025 αναμένεται να υπάρ

ξει ένα δυναμικό κατανάλωσης ίσο με 9,1 εκ. άτομα. Τα σημαντικότερα κριτή

ρια επιλογής ενός προορισμού, είναι τα παρακάτω:

■ Οι γνωριμίες

■ Οι επαφές

■ Η ασφάλεια

■ Η υγεία

■ Η κατανάλωση

- Άτομα ηλικίας 55-64 ετών, με ελάχιστο καθαρό μηνιαίο εισόδημα 

2500 Γερμανικά Μάρκα και άνω, σε τιμές 1985. Το 2025 αναμένεται να υπάρ

ξει ένα δυναμικό κατανάλωσης ίσο με 6 εκ. άτομα. Τα σημαντικότερα κριτήρια 

επιλογής ενός προορισμού, είναι τα παρακάτω:

■ Ο ελεύθερος χρόνος

■ Η άθληση

■ Η υγεία

■ Η αλλαγή των παραστάσεων
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- Άτομα ηλικίας 60-69 ετών, με ελάχιστο καθαρό μηνιαίο εισόδημα 

2500 Γερμανικά Μάρκα και άνω, σε τιμές 1985. Το 2025 αναμένεται να υπάρ

ξει ένα δυναμικό κατανάλωσης ίσο με 7,8 εκ. άτομα. Τα σημαντικότερα κριτή

ρια επιλογής ενός προορισμού, είναι τα παρακάτω:

■ Ο ελεύθερος χρόνος

■ Η άθληση

■ Η υγεία

■ Τα ταξίδια

■ Η νεανικότητα στις δραστηριότητες

■ Η διατροφή

- Άτομα ηλικίας 70 ετών και άνω, με ελάχιστο καθαρό μηνιαίο εισό

δημα 3000 Γερμανικά Μάρκα και άνω, σε τιμές 1985. Το 2025 αναμένεται να 

υπάρξει ένα δυναμικό κατανάλωσης ίσο με 4,8 εκ. άτομα. Τα σημαντικότερα 

κριτήρια επιλογής ενός προορισμού, είναι τα παρακάτω:

■ Οι επαφές

■ Τα πολλαπλά ενδιαφέροντα

■ Η υγιεινή ζωή

■ Η χωρίς κόπο διαβίωση

■ Τα ταξίδια

■ Οι εμπειρίες που συνδυάζονται με υγιεινή διατροφή

Τα νεαρά άτομα κάτω των 39 ετών. Στην (Δυτική) Γερμανία το 2010 μόνο το 

39% του συνολικού πληθυσμού της χώρας θα αποτελείται από άτομα ηλικίας 

κάτω των 39 ετών. Το 47,6% των ατόμων θα είναι το 2030 ηλικίας 60 ετών και 

άνω. Λόγω του μικρότερου ποσοστού των ατόμων μικρής ηλικίας στο σύνολο 

των δυνητικών επισκεπτών από την Γερμανία, μελλοντικά προβλέπεται μια 

αύξηση της ανταγωνιστικής πίεσης στην νεανική Αγορά. Ενώ προβλέπονται 

ευκαιρίες για εκμετάλλευση στην ώριμη Αγορά (από 45 ετών και άνω) με το 

μεγάλο πληθυσμιακό δυναμικό. Επίσης σημαντικό στοιχείο αποτελεί και η αυ

ξανόμενη συμμετοχή των γυναικών στα ταξίδια κουλτούρας, περιήγησης και 

εκπαίδευσης.
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Οι Οικογένειες Γερμανών με παιδιά, προτιμούν όλο και περισσότερο 

τον προορισμό κυρίως της Ιταλίας (προτιμήσεις από το 1977-87), καθώς και 

τον προορισμό της Ισπανίας. Επίσης προτιμούν την περιοχή της Βαυαρίας 

και την Αυστρία. Ως κύριο μέσο μεταφοράς επιλέγουν το Ι.Χ (61, 5%) με μια 

αισθητή μείωση (- 6,4%) σε σύγκριση με τις προτιμήσεις που παρουσίαζαν 

κατά το 1977. Ως δεύτερο σημαντικότερο μέσο επιλέγουν το αεροπλάνο 

(16,7%) με μια αισθητή αύξηση στις προτιμήσεις σε σχέση με το 1977 

(+5,4%). Αρνητική εξέλιξη παρουσιάζει ο σιδηρόδρομος και θετική εξέλιξη 

παρουσιάζει το τροχόσπιτο και το Λεωφορείο, ως μέσα μετακινήσεων για δια

κοπές. Στα καταλύματα παρουσιάζεται μια ιδιαίτερη προτίμηση για εξοχικά 

σπίτια και κατοικίες διαμονής (25,2% με θετική εξέλιξη κατά +12,8% σε σχέση 

με το 1977). Τα ξενοδοχεία, οι Πανσιόν και οι ξενώνες προτιμούνται επίσης σε 

σημαντικό επίπεδο (18,4% και 14,2% αντίστοιχα) αλλά παρουσιάζουν μια 

πτώση στις προτιμήσεις σε σχέση με το 1977. Τα Πανδοχεία παρουσιάζουν 

στις οικογένειες με παιδιά, μια προτίμηση κατά 2,2%, και ένα αυξητικό ρυθμό 

κατά 7,3% σε σχέση με το 1977.

Οικογένειες Γερμανών χωρίς παιδιά, προτιμούν όλο και περισσότε

ρο τον προορισμό κυρίως της Ισπανίας (προτιμήσεις από το 1977-87), καθώς 

και τον προορισμό της Ιταλίας. Επίσης προτιμούν την Αυστρία και την περιο

χή της Βαυαρίας. Ως κύριο μέσο μεταφοράς επιλέγουν το Ι.Χ (46, 5%) με μια 

αισθητή μείωση (- 4,4%) σε σύγκριση με τις προτιμήσεις που παρουσίαζαν 

κατά το 1977. Ως δεύτερο σημαντικότερο μέσο επιλέγουν το αεροπλάνο 

(24,5%) με μια αισθητή αύξηση στις προτιμήσεις σε σχέση με το 1977 

(10,1%). Αρνητική εξέλιξη παρουσιάζει ο σιδηρόδρομος και θετική εξέλιξη πα

ρουσιάζει το τροχόσπιτο και το Λεωφορείο, ως μέσα μετακινήσεων για διακο

πές. Στα καταλύματα παρουσιάζεται μια ιδιαίτερη προτίμηση για εξοχικά σπί

τια και κατοικίες διαμονής (13,4% με θετική εξέλιξη κατά +12,8% σε σχέση με 

το 1977). Τα ξενοδοχεία, οι Πανσιόν και οι ξενώνες προτιμούνται επίσης σε 

σημαντικό επίπεδο (25,4% και 0,2% αντίστοιχα) αλλά παρουσιάζουν μια χα

μηλή αύξηση στις προτιμήσεις σε σχέση με το 1977. Τα Πανδοχεία παρουσιά

ζουν στις οικογένειες χωρίς παιδιά, μια προτίμηση κατά 11,8%, και ένα αυξη

τικό ρυθμό κατά 5,1% σε σχέση με το 1977.

88



Οι έλληνες κάτοικοι και οι απόψεις τους για τους ελληνικούς προορι
σμούς

Σύμφωνα με έρευνα της εταιρείας Καπα -  Research -  Γ. Δ. Καλοφω- 

λιάς που δημοσιεύθηκε το 1993, (Καπα -  Research -  Γ. Δ. Καλοφωλιάς και Κ. 

Σ. Ρουζούνης, 1993), οι κάτοικοι της χώρας μας φαίνονται γενικά ικανοποιη

μένοι από την υπάρχουσα υποδομή, το έμψυχο δυναμικό και τις παρεχόμενες 

υπηρεσίες. Παρουσιάζουν όμως αρνητική εικόνα για τις προσπάθειες αξιο

ποίησης του τουριστικού πλούτου της χώρας μας.

Οι παράγοντες αρνητικής επιρροής και το Ελληνικό Τουριστικό Προϊόν 

από πλευράς Ζήτησης

Ένας καλός τρόπος για να εντοπιστούν οι πιθανές αδυναμίες του ελλη

νικού τουριστικού προϊόντος είναι να ανατρέξουμε στα εκφρασμένα παράπο

να των επισκεπτών. Τα παράπονα των επισκεπτών κατά την δεκαετία 1980- 

90 περιελάμβαναν τα παρακάτω θέματα (Υπηρεσία προστασίας τουριστών 

της Ένωσης Πολιτών Ελλάδας, 1994/ Σταύρου -  EOT, 1986):

* Τιμές

■ Ποικιλία

■ Οδική υποδομή

■ Ποιότητα των καταλυμάτων

■ Συνθήκες υγιεινής

■ Ελλείψεις στην ενοικίαση Ι.Χ επιβατικών αυτοκινήτων

1.4.3 Ο συντονισμός μεταξύ των φορέων και η αναγκαιότητα έκφρα

σης των απόψεων των διαμενόντων στην λήψη στρατηγικών αποφά

σεων
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Αναλύοντας όλη την προηγούμενη αρθρογραφία διεξάγονται αρκετά σημαντι

κά συμπεράσματα για τον τρόπο συντονισμού των διαφόρων εταίρων καθώς 

και την αναγκαιότητα υποστήριξης των συμμετοχικών διαδικασιών στην λήψη 

αποφάσεων. Συνοπτικά εδώ παρουσιάζονται τα βασικότερα σημεία και επιβε

βαιώνονται με σχετικές πηγές αναφορών.

Πριν ακόμη αναλυθούν τα τμήματα αγοράς και τεθούν οι στρατηγικές που α

φορούν το συνολικά παρεχόμενο τουριστικό προϊόν μιας γεωγραφικής περιο

χής θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα στον συντονισμό των φορέων 

(Pearce 1995, ρρ.229-243). Έτσι π.χ ο συντονισμός μεταξύ κοινοτήτων, δή

μων, νομών, περιφερειών, εθνικών , διεθνών και επαγγελματικών φορέων 

θεωρείται αναγκαίος για την αποπεράτωση των στόχων της στρατηγικής που 

θα ακολουθηθεί (βλέπε επίσης Kotler, Heider, Rein, 1993, p.34).

Ο συντονισμός απλοποιείται με την ενδυνάμωση των πληροφοριακών δικτύ

ων επικοινωνίας μεταξύ των φορέων συνεργασίας και του φορέα υλοποίησης 

των στρατηγικών σχεδίων (βλέπε επίσης Shertler, Schmid, Tjoa, Werthner, 

1994). Στην ενότητα των ενεργειών για συντονισμό των φορέων περικλείεται 

και ο συντονισμός φορέων και τοπικής κοινωνίας (Jurowski, Uysal, Williams 

1997, p.3-11).

Η δημιουργία αειφόρας τουριστικής συνείδησης από τους διαμένοντες συμ

βάλλει στην δημιουργία κατάλληλου κλίματος συνεργασίας μεταξύ της τοπικής 

κοινωνίας και των φορέων διοίκησης. Στην πράξη η έκφραση αυτής της ανα

γκαίας προϋπόθεσης συναντάτε με την μορφή αειφόρων τοπικών σχεδίων 

ανάπτυξης γνωστών και ως SAM (Special Area Management planns) (White, 

Barker, Tantrigama, 1997 pp. 335-344). Η ποιότητα των παρεχόμενων υπη

ρεσιών εξαρτάται σημαντικά από το ανθρώπινο δυναμικό που απασχολείται 

στην τουριστική βιομηχανία ή κατοικεί στην τοπική κοινωνία και πιο συγκεκρι

μένα η ποιότητα εξαρτάται από την κατεχόμενη τεχνογνωσία και την ικανότητά 

του (Keane, 1996 ρ.1545).
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Η επιτυχία των κατοίκων της κοινότητας Kuzaki στην Ιαπωνία οφείλεται όσο 

αφορά την αναλλοίωτη διατήρηση των παραδόσεων τους και την παράλληλη 

ανάπτυξη των τουριστικών δραστηριοτήτων, στην συντονισμένη δραστηριο- 

ποίηση των μελών της κοινότητας και των φορέων προώθησης (δημόσιοι ορ

γανισμοί και καταστήματα λιανικής) που βρίσκονται στο αστικό κέντρο προέ

λευσης των επισκεπτών, το Tokyo (Creighton 1997, pp. 239-254).

Γενικότερα η συμμετοχή των κατοίκων στο Σχεδιασμό συμβάλλει στην δη

μιουργία εικόνας προορισμού με εσωτερική και εξωτερική συνάφεια (Simpson, 

1993/ Sovis, 1993, ss. 31-66).

Συχνά παραβλέπουμε την συμμετοχή των κατοίκων στην λήψη αποφάσεων. 

Επίσης συχνά δεν λαμβάνουμε υπ όψη ως φορείς της Προσφοράς την επιθυ

μητή ποιότητα ζωής του μέσου διαμένοντα κατοίκου και προσωρινού επισκέ

πτη. Οι φορείς δεν θα πρέπει εδώ να θέτουν σε εφαρμογή τεχνικές έρευνας 

που αναλύουν απλά τα δεδομένα μιάς τυποποιημένης συλλογής από αντικεί

μενα παρατήρησης. Η βίωση της καθημερινότητας, η έρευνα σε βάθος και η 

υπόδηση ρόλου διαμένοντα από πλευράς των ερευνητών-φορέων διοίκησης 

για να γίνουν κατανοητές οι τοπικές ανάγκες των μικρών κοινωνιών συχνά 

παραβλέπεται ως μεθοδολογία έρευνας.

Οι έρευνες ανάλυσης των αντιλήψεων των διαμενόντων, συμπληρώνουν τα 

ποσοτικά μεγέθη και δίνουν πληροφορίες για το κατάλληλο προς τον χρήστη 

σχεδιασμό της υποδομής, τον βαθμό αποδοχής της εφαρμογή στρατηγικών 

τουριστικού μάρκετινγκ, και τις ιδιαιτερότητες μιας ενεργής διοικητικής συμμε

τοχής των κατοίκων της τοπικής κοινωνίας (Sandiford and Αρ, 1998 ρ.3-11, 

βλέπε επίσης Fetterman, 1998 pp.479-488).

Τα τοπικά και κοινωνικά συμβόλαια ανάπτυξης περιέχουν αναφορές για την 

δημιουργία κοινής τουριστικής συνείδησης από τους συμμετέχοντες. Η δη

μιουργία ανταγωνιστικής πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, η ενδυνάμωση της 

παιδείας σε θέματα τοπικών αναπτυξιακών αναγκών, η διεύρυνση της τεχνο

γνωσίας σε ευρύτερες ομάδες των τοπικών κοινωνιών μέσω της κατάρτισης, 

καθώς και η συνεπακόλουθη δυνατότητα αξιοποίησης σε θέματα χρηματοδο-
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τήσεων αποτελούν στοιχεία μίας προσπάθειας για βιώσιμη στρατηγική ανά

πτυξη.

1.4.4 Η πρόσφατη αρθρογραφία Διοίκησης Προορισμών και α

νάλυσης των Εικόνων και Αντιλήψεων των συμβαλλόμενων μερών

Η αρθρογραφία σχετικά με την επιστημονική προσέγγιση του γνωστικού αντι

κειμένου της Διοίκησης Προορισμών, και της σχετικής με αυτήν έρευνας αντι

λήψεων μπορεί να ταξινομηθεί βάσει των παρακάτω πηγών αναφοράς σε κα

τηγορίες ή θεωρητικές ενότητες (βλέπε παρακάτω πίνακα)

Πίνακας ενδεικτικής πρόσφατης αρθρογραφίας του γνωστικού αντικειμέ-a > wm * r % *vou της Διοίκησης Προορισμών και ερευνάς αντιλήψεων
Πηγή αναφοράς Αντικείμενο έρευνας Θεματική ενότητα διερεύνησης

I Chen J.S. (2001) Εικόνες επισκεπτών (κο- 
ρεάτες ταξιδιώτες) σχετι
κά με προορισμούς της 
Ευρώπης, Βόρειας Αμε
ρικής και Ασίας / Ειρηνι
κού. Μεθοδολογία έ
ρευνας: Correspon
dence analysis

Εικόνες -  αντιλήψεις επισκεπτών. 
Χρησιμότητα της έρευνας: Δυ

νατότητα ανάπτυξης στρατηγικών 
τοποθέτησης (product positioning) 
των προορισμών.

Tosun C. (2000) Ανάλυση και ερμηνεία 
των περιορισμών που 
υφίστανται στην περί
πτωση της συμμετοχικής 
τουριστικής διαδικασίας 
ανάπτυξης
Μεθοδολογία έρευνας:
Θεωρητική ανάλυση 
σχετικής βιβλιογραφίας 
και αρθρογραφίας

Περιορισμοί στην συμμετοχή των τοπι
κών κοινωνιών στην διαδικασία τουριστι
κής ανάπτυξης των προορισμών 
Χρησιμότητα της έρευνας:
Στην περίπτωση των αναπτυσ
σόμενων οικονομιών, η τουριστι
κή ανάπτυξη βάσει της συμμετο- 
χικότητας έχει να αντιμετωπίσει 
προβλήματα λειτουργικά, δομών 
και πολιτιστικά. Μεγάλη προσοχή 
πρέπει να δοθεί σε σημαντικές και 
απαραίτητες αλλαγές σχετικά με 
θεσμικά, κοινωνικοπολιτικά, διοι
κητικά, περιβαλλοντικά και οικο
νομικά θέματα και διαδικασίες κα
θώς επίσης και στην ανάπτυξη 
διεθνών συνεργασιών μεταξύ Διε
θνών πρακτορείων, Εθνικών Ορ
γανισμών Τουρισμού, τουριστι
κών πρακτόρων και πολυεθνικών 
εταιρειών.

Garrod Β. & Fyall 
A. (2000)

Σχολιασμός των αποτελεσμά
των έρευνας συνεντεύξεων η 
οποία πραγματοποιήθηκε

Τεχνητά διαμορφωμένα πολιτιστικά α
ξιοθέατα και στρατηγικές βιωσιμότητας 
βάσει των αντιλήψεων που διαμόρφω-
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στην Αγγλία και περιελάμβανε 
ιδιοκτήτες , διευθυντικά στε
λέχη ιστορικών αξιοθεάτων, 
ανώτατα διευθυντικά στελέχη 
οργανισμών πολιτιστικής 
κληρονομιάς, συμβούλους 
επιχειρήσεων και ακαδημαϊ
κούς. Σκοπός της έρευνας η 
διερεύνηση των κύριων πε
ριορισμών και επιταγών για 
μια μακροχρόνια προοπτική 
και βιωσιμότητα των τεχνητών 
πολιτιστικών αξιοθέατων 
Μεθοδολογία έρευνας: 
Έρευνα με την μέθοδο 
Delphi

σαν οι διάφοροι φορείς διαχείρισης των 
αξιοθέατων.
Χρησιμότητα της έρευνας:
Τα ιδρύματα διαχείρισης της πολι
τιστικής κληρονομιάς φαίνεται να 
δίνουν περισσότερη έμφαση στην 
διατήρηση και στην εκπαίδευση 
και λιγότερο στην σύγχρονη χρή
ση και την τοπική κοινωνία

Tomljenovic R. & 
Faulkner B. 
(1999)

Η δυνατότητα ενσωμά
τωσης των ηλικιωμένων 
κατοίκων που ζουν σε 
ανεπτυγμένες τουριστικά 
παράλιες περιοχές, σε 
τουριστικές αναπτυξια
κές στρατηγικές. 
Μεθοδολογία έρευνας: 
Χρήση ερωτηματολογίου 
με ερωτήσεις 5-βαθμης 
κλίμακας τύπου Λίκερτ 
και Παραγοντική ανάλυ
ση των δεδομένων της 
έρευνας με την μέθοδο 
Principal components 
analysis with Varimax 
rotation καθώς και έλεγ
χοι διαφορών μεταξύ 
των ηλικιών σε κάθε fac
tor με την διαδικασία Τ- 
test analysis

Διερεύνηση αντιλήψεων των ηλι
κιωμένων κατοίκων στην περιοχή 
Gold Coast της Αυστραλίας και 
σύγκριση των αποτελεσμάτων με 
τις απόψεις των νέων επισκε
πτών.
Χρησιμότητα της έρευνας:
Βάσει της ιεραρχίας των αναγκών 
στην πυραμίδα του Maslow και 
των αποτελεσμάτων της έρευνας, 
οι ηλικιωμένοι φαίνεται να έχουν 
αρνητικές αντιλήψεις σχετικά με 
αναγκαιότητα της τουριστικής α
νάπτυξης λόγω των επιπτώσεων 
υπερκορεσμού που αντιλαμβάνο
νται στις τοπικές υπηρεσίες και 
τα κέντρα υγείας (Ανάγκη Υγείας) 
επίσης σημαντικές για την ανά
πτυξη κατάλληλων στρατηγικών 
φιλικών προς τους ηλικιωμένους 
διαμένοντες είναι και οι απαιτή
σεις τους για βελτίωση των υπη
ρεσιών αστυνόμευσης (Ανάγκη 
Ασφάλειας)

Litvin S. W. & 
Ling S Ng S 
(2001)

Η δυνατότητα ανάπτυξης ενός 
χρήσιμου υποδείγματος ανά
λυσης των αντιλήψεων των 
επισκεπτών λαμβάνοντας υ' 
όψη τις εμπειρίες και αναμο
νές των επισκεπτών 
Μεθοδολογία έρευνας: 
Gap analysis

Μέτρηση των ταξιδιωτικών αναμονών 
και εμπειριών πριν και μετά την έλευση 
σ’ ένα προορισμό
Χρησιμότητα της έρευνας: Η
δυνατότητα κατανόησης των πα
ραγόντων που επηρεάζουν την 
ταξιδιωτική εμπειρία και η δυνατό
τητα ανίχνευσης όλων εκείνων 
των παραγόντων που επηρεά
ζουν την αγοραστική απόφαση 
των ταξιδιωτών σ' όλα τα στάδια 
της αγοραστικής διαδικασίας, με 
την χρήση του υποδείγματος Διοί-
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| κησης των χαρακτηριστικών ενός 
προορισμού (Destination Attribute 
Management Model).

Upchurch R. S. & 
Teivane U. 
(2000)

Διερεύνηση του επιπέ
δου ανάπτυξης του του
ρισμού στην Riga της 
Latvia και εκτίμηση της 
θετικής και αρνητικής ε
πίδρασης της τουριστι
κής ανάπτυξης στην πε
ριοχή.
Μεθοδολογία έρευνας:
Χρήση του υποδείγματος 
του Butler (Tourist Area 
Life Cycle Theory) σχετι
κά με τον Τουριστικό Κύ
κλο Ζωής των Περιοχών 
και η χρήση του θεωρη
τικού υποδείγματος της 
τουριστικής ανάπτυξης 
μιας περιοχής των Αρ 
και Crompton (tourism 
development model). Η 
συλλογή των δεδομένων 
έγινε με την χρήση τυ
ποποιημένου ερωτημα
τολογίου

Η διερεύνηση των αντιλήψεων των δια- 
μενόντων της περιοχής Riga της Latvia, 
σχετικά με την φάση τουριστικής ανά
πτυξης που αντιλαμβάνονται ότι βρίσκε
ται η περιοχή τους.

Χρησιμότητα της έρευνας:
Η δυνατότητα εντοπισμού της 
φάσης τουριστικής εξέλιξης μιας 
περιοχής π.χ στον Τουριστικό 
Κύκλο Ζωής των Περιοχών, με 
την χρήση συνεντεύξεων που έ
χουν ως σκοπό να αναλύσουν τις 
αντιλήψεις των διαμενόντων της 
περιοχής

Kusluvan S. & 
Kusluvan Z. 
(2000)

Μέτρηση της τουριστικής 
συνείδησης και των αντι
λήψεων των φοιτητών 
σχετικά με τις στάσεις 
τους για τα τουριστικά 
επαγγέλματα. Μεθοδο
λογία ανάλυσης: Χρή
ση μιας νέας πολυδιά
στατης και πολυσημεια- 
κής κλίμακας ανάλυσης 
στάσεων με την χρήση 
5- βαθμης κλίμακας τύ
που Likert

Στάσεις των φοιτητών σχετικά με 
τα τουριστικά επαγγέλματα 
Χρησιμότητα της έρευνας:
Βελτίωση της ποιότητας προσφε- 
ρόμενων τουριστικών υπηρεσιών 
, της εμπιστοσύνης και την ικανο
ποίηση των πελατών με την απα
σχόληση κατάλληλου ανθρώπι
νου δυναμικού που συμβάλλει 
στην δημιουργία ανταγωνιστικών 
πλεονεκτημάτων. Έλεγχος του 
βαθμού δυσαρέσκειας των φοιτη
τών από τυχόν πρακτική απα
σχόληση και πρόληψη αρνητικών 
συνεπειών από ακόλουθες αρνη
τικές για το μέλλον του τουριστι
κού κλάδου, επιπτώσεις

Williams P.W.
,Penrose R. W. & 
Hawkes S.
(1998)

Συμμετοχικά συστήματα 
διοίκησης με σκοπό την 
βιώσιμη μελλοντική χρή
ση του εδάφους για τις 
τουριστικές δραστηριό
τητες

Διοίκηση προορισμών -  κριτήρια 
για την ανάπτυξη συμμετοχικών 
μορφών λήψης αποφάσεων σχε
τικά με την τουριστική χρήση του 
εδάφους
Χρησιμότητα της έρευνας:
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Μεθοδολογία ανάλυ
σης:
Ένα θεωρητικό και πρα
κτικό πλαίσιο ανάλυσης 
(ονομάστηκε ως CORE 
process από την αρμό
δια επιτροπή 
Commission on 
Resources and 
Environment) και αξιολό
γησης των κριτηρίων 
που θεωρούνται απαραί
τητα για την ανάπτυξη 
ενός συμμετοχικού συ
στήματος λήψης απο
φάσεων. Η διαπίστωση 
της δυνατότητας πρακτι
κής εφαρμογής του υπο
δείγματος CORE οφείλε
τε στην επιτυχία που 
παρουσίασε κατά την 
εφαρμογή του στην ε
παρχία της British 
Columbia του Καναδά

Η δυνατότητα να λαμβάνονται υπ' 
όψη όλες οι απόψεις των ενδια- 
φερόμενων μερών υιοθετώντας 
την τεχνική της CORE διαδικασίας 
σχετικά με το σχεδιασμό και την 
χρήση του εδάφους για την ανά
πτυξη μελλοντικών τουριστικών 
δραστηριοτήτων

Kneafsey Μ. 
(2001)

Διερεύνηση των παρα
γόντων που επιδρούν 
στην απόδοση της συμ
μετοχής των κατοίκων 
σχετικά με τα θέματα 
εμπορευματοποίησης 
της τοπικής οικονομίας 
Μεθοδολογία ανάλυ
σης:
Case study (Διερεύνηση 
-  ανάλυση περίπτωσης). 
Ποιοτική έρευνα με χρή
ση τεχνικών παρατήρη
σης και συνεντεύξεων

Διοίκηση τουριστικών προορι
σμών και διασύνδεση της υπαί
θριας τοπικής οικονομίας με εξω
τερικούς φορείς 
Χρησιμότητα της έρευνας: 
Διερεύνηση της δυνατότητας α
νάπτυξης της τουριστικής οικονο
μίας βάσει της διασύνδεσης της 
τοπικής κουλτούρας (δηλαδή τις 
κοινωνικές και ιστορικές σχέσεις) 
ενός προορισμού και των οργανι
σμών και ατόμων που βρίσκονται 
εκτός της τοπικής κοινωνίας

Saveriades A. 
(2000)

Διερεύνηση της υπάρ- 
χουσας δυναμικότητας 
σ'ένα προορισμό και η 
σχέση της με το κατώφλι 
της κοινωνικής δυναμι
κότητας (social capacity 
threshold)
Μεθοδολογία ανάλυ
σης:
Ανάλυση του Θεωρητι
κού υποδείγματος με την 
υποστήριξη της συλλο-

Σχεδιασμος τουριστικών προορι
σμών βάσει της ανάλυσης των 
στάσεων που διαμόρφωσαν οι 
διαμένοντες
Χρησιμότητα της έρευνας:
Η δυνατότητα προσδιορισμού ε
νός κατωφλιού κοινωνικής απο
δοχής των διαμενόντων σχετικά 
με τον αριθμό (την μάζα) έλευσης 
επισκεπτών
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γής πρωτογενών στοι- 
χείων (χρήση 
τυποποιημένου 
ερωτηματολογίου για 
τους διαμένοντες) 
σχετικά με τα θέματα 
κοινωνικής δυναμικότη-

Toh R. S , Khan 
H. & Koh A. J. 
(2001)

Η(§ιερεύνηση του Του
ριστικού Κύκλου Ζωής 
(Tourist Area Life Cycle) 
με την χρήση δεικτών 
ανάλυσης της διακύμαν
σης των ταξιδιών (Travel 
Balance Approach). Η 
ανάλυση του κύκλου ζω
ής ενός προορισμού 
στηρίζεται όπως αποδει- 
κνύεται στην περίπτωση 
της Σιγκαπούρης, στην 
ανάλυση της ελαστικότη
τας εισοδήματος και τι
μών που αφορούν την 
Ζήτηση καθώς επίσης 
και στο επίπεδο οικονο
μικής ανάπτυξης 
Μεθοδολογία ανάλυ
σης:
Προσδιορισμός των 
σταδίων του Τουριστικού 
Κύκλου Ζωής ενός προ
ορισμού με την χρήση 
δεικτών ελαστικότητας 
της Ζήτησης και ανάλυ
σης του επιπέδου οικο
νομικής ανάπτυξης

Σχεδιασμος τουριστικών προορι
σμών βάσει της ανάλυσης του 
Τουριστικού Κύκλου Ζωής 
(Tourist Area Life Cycle) 
Χρησιμότητα της έρευνας:
0  στρατηγικός σχεδιασμος των 
δραστηριοτήτων σε ένα προορι
σμό βάσει του εντοπισμού του 
Κύκλου Ζωής που διανύει ένας 
προορισμός

Crompton J. L. & 
Ap J. (1998)

Η μέτρηση των στάσεων 
των κατοίκων μιας πε
ριοχής σχετικά με τις 
επιπτώσεις των τουρι
στικών δραστηριοτήτων 
στην περιοχή 
Μεθοδολογία ανάλυ

σης:
Ανάπτυξη μιας τυπο
ποιημένης κλίμακας μέ
τρησης με σκοπό την γε
νικότερη χρήση της σε 
έρευνες ανάλυσης στά
σεων των κατοίκων. Η

Σχεδιασμος και Μάρκετινγκ Προ
ορισμών βάσει των στάσεων των 
κατοίκων
Χρησιμότητα της έρευνας:
Η προσαρμογή των στρατηγικών 
ανάπτυξης ενός προορισμού και 
στα ενδιαφέροντα των διαμενό- 
ντων. Εντοπισμός αδυναμιών στις 
στρατηγικές, με την χρήση 7 τυ
ποποιημένων προτάσεων -  ση
μείων διερεύνησης, των τουριστι
κών επιδράσεων σε μια τοπική 
κοινωνία.
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κλίμακα μέτρησης ανα
πτύχθηκε μετά από έ
ρευνα βιβλιογραφίας και 
προσωπικές συνεντεύ
ξεις. Τελικά επιλέχθηκαν 
82 προτάσεις διερεύνη- 
σης οι οποίες αξιολογή
θηκαν συνολικά από 958 
κατοίκους και επαγγελ- 
ματίες τριών κοινοτήτων 
στο Texas των ΗΠΑ. 
Στην συνέχεια ακολού
θησε παραγοντική ανά
λυση με την τεχνική 
Varimax Rotation. Οι 
τρεις κοινότητες επισή- 
μαναν σταθερά τους ί
διους παράγοντες επιρ
ροής ανά κατηγορία των 
7 κύριων παραγόντων- 
συνιστωσών (Factors).

Uysal Μ. & For
mica S. (1996)

Η διερεύνηση μιας χώ
ρας ως προορισμού έ
λευσης επισκεπτών με 
την χρήση της τεχνικής 
του Προϊοντικού Κύκλου 
Ζωής (Product Life Cycle 
concept)
Μεθοδολογία ανάλυ
σης:
Product Life Cycle 
concept για την περί
πτωση της Ιταλίας

Διοίκηση προορισμών. Ανάπτυξη 
στρατηγικών για μια χώρα βάσει 
του ΚΖΠ (Κύκλου Ζωής Προϊό- 
ντος)
Χρησιμότητα της έρευνας:
Η δυνατότητα ανάπτυξης διοικητι
κών στρατηγικών και υποδείξεων 
σχετικά με χωροταξικά, χρονικά 
ζητήματα και θέματα Ζήτησης

Baloglu S. & 
McCleary K. W. 
(1999)

Η κατασκευή υποδείγμα
τος που ενισχύει την 
διαδικασία ανάλυσης 
των σημαντικότερων 
παραγόντων που επη
ρεάζουν την Εικόνα ενός 
προορισμού. 
Μεθοδολογία ανάλυ
σης:
Θεωρητικό υπόδειγμα 
ανάλυσης της διαμορ
φωμένης Εικόνας για ένα 
προορισμό με την συνε- 
κτίμηση προσωπικών 
παραγόντων (Ψυχολογι
κοί και Κοινωνικοί) και 
παραγόντων δημιουργί-

Διοίκηση Εικόνας προορισμού 
(Destination Image Management). 
Χρησιμότητα της έρευνας:
Η δυνατότητα εφαρμογής του υ
ποδείγματος σε προβλήματα διοί
κησης Εικόνων και εφαρμογής 
προγραμμάτων Μάρκετινγκ σχετι
κά με την δημιουργία και ενίσχυση 
της Εικόνας ενός προορισμού 
διερεύνησης.Οι διαφορετικές πη
γές ενημέρωσης, ο τύπος των 
πηγών ενημέρωσης, η ηλικία και 
το επίπεδο εκπαίδευσης των ατό
μων επηρεάζουν την αντιληπτική 
αξιολόγηση των προορισμών.
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ας ερεθίσματος (Πηγές 
πληροφόρησης, προη
γούμενη εμπειρία και 
φορείς Διανομής). Το 
υπόδειγμα δοκιμάσθηκε 
αρχικά σε 60 φοιτητές 
και αναλύθηκε σε δείγμα 
448 ατόμων, βάσει έρευ
νας ανάλυσης δεδομέ
νων που συλλέχθηκαν 
με διαδικασία ταχυδρό
μησης ερωτηματολογίων 
και αφορούσαν την Ει
κόνα τεσσάρων προορι
σμών (Ελλάδα, Τουρκία, 
Ιταλία και Αίγυπτο). Τα 
στοιχεία αναλύθηκαν 
βάσει Παραγοντικής α
νάλυσης και οι υποθέ
σεις αναλύθηκαν βάσει 
της Path Analysis.

Dahles Η. (1998) Η διαμόρφωση μιας ξε
κάθαρης Εικόνας για την 
πόλη Amsterdam της 
Ολλανδίας, με την προ
σέγγιση κατάλληλων 
τμημάτων αγοράς που 
σχετίζονται και με την 
Ζήτηση πολιτιστικών α
γαθών -  αξιοθέατων και 
ειδικότερα την προβολή 
της κουλτούρας της το
πικής κοινωνίας. Η βελ
τίωση της υπάρχουσας 
κατάστασης θα υποστη
ρίξει την υγιή εικόνα του 
προορισμού και θα απο
δυναμώσει την Εικόνα 
ενός προορισμού για 
σεξ, ναρκωτικά και ε
γκλήματα.
Μεθοδολογία ανάλυ
σης:
Διερεύνηση αρθρογρα- 
φίας και σύζευξη των 
πηγών με στοιχεία του 
τουριστικού οργανισμού 
του Άμστερνταμ

Διοίκηση Εικόνας ενός προορι
σμού
Χρησιμότητα της έρευνας:
Η υποστήριξη της άποψης ότι η 
ανάπτυξη συγκεχυμένων Εικό
νων για ένα προορισμό περιορίζει 
την βιώσιμη ανάπτυξή του στα 
πλαίσια της μοναδικότητας και 
εύκολης αναγνώρισης των τοπι
κών ιδιαιτεροτήτων του

Carey S. , Goun- 
tas Y. & Gilbert

Η συμβολή των Τουρι
στικών Πρακτορείων

Βιώσιμη ανάπτυξη και διοίκηση 
προορισμών και η συμβολή ση-
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D. (1997) στην βιωσιμότητα των 
προορισμών 
Μεθοδολογία ανάλυ
σης:
Η επιλογή δείγματος των 
τριάντα πρώτων σε μέ
γεθος πωλήσεων τουρι
στικών πρακτόρων απο
στολής επισκεπτών στο 
εξωτερικό, της Αγγλίας. 
Διεξαγωγή τυποποιημέ
νων συνεντεύξεων με 
δείγμα από τουριστικά 
πρακτορεία μαζικού και 
εξειδικευμένου τουρι
σμού

μαντικών τουριστικών πρακτόρων 
του εξωτερικού 
Χρησιμότητα της έρευνας:
Η διαπίστωση ότι η επιρροή των 
τουριστικών πρακτόρων μαζικού 
τουρισμού είναι μεγαλύτερη στην 
Ζήτηση απ'ότι η στρατηγικές 
Μάρκετινγκ που ακολουθούν οι 
τουριστικοί προορισμοί από μόνοι 
τους.

Murphy P, 
Pritchard M. P. & 
Smith B (2000)

Ανάλυση αρθρογραφίας 
και εμπειρική προσέγγι
ση του θέματος της α
ποσαφήνισης του όρου 
Προϊόν Προορισμού 
(Destination Product) 
Μεθοδολογία ανάλυ
σης:
Θεωρητικό υπόδειγμα 
ανάλυσης του προϊόντος 
ενός προορισμού βάσει 
τριών επιπέδων (βάσει 
της εμπειρίας των τουρι
στών, της υποδομής σε 
υπηρεσίες και του περι
βάλλοντος ενός προορι
σμού ). Το θεωρητικό 
υπόδειγμα ελέγχθηκε 
βάσει επτά υποθέσεων 
κάνοντας χρήση της 
Partial Least Squares 
analysis 
(PLS)

Διοίκηση Προορισμού και Διοίκη
ση Προϊόντος ενός Προορισμού 
Χρησιμότητα της έρευνας:
Η δυνατότητα μέτρησης της ικα
νότητας ενός προορισμού για ε
παύξηση της Αξίας , της ποιότη
τας και της επιθυμίας για επανέ- 
λευση των επισκεπτών και ο συ
γκερασμός των συμπερασμάτων 
με τον έλεγχο της υποδομής και 
του περιβάλλοντος ενός προορι
σμού

Selby M & Mor
gan N. J. (1996)

Η διερεύνηση της σημα
ντικότητας ύπαρξης ε
ρευνών αγοράς σχετικά 
με την δημιουργία Εικό
νων Προορισμού 
Μεθοδολογία ανάλυ
σης:
Εμπειρική εφαρμογή με 
την τεχνική των case 
study στην περιοχή 
Barry Island στο South

Διοίκηση προορισμών και έρευνα 
ανάλυσης Εικόνων Προορισμού 
(place or destination image 
studies)
Χρησιμότητα της έρευνας:
Οι τεχνικές δημιουργίας και διοί
κησης εικόνας για ένα χώρο 
(place image techniques), μπο
ρούν να χρησιμοποιηθούν ως ερ
γαλεία ανάλυσης πολιτικών και 
πιο συγκεκριμένα στην ανάλυση
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Wales της Αγγλίας. Η 
τεχνική υποστηρίχθηκε 
από το αρμόδιο τουρι
στικό γραφείο της περιο
χής (Wales Tourist 
Board). Πρωτογενή 
στοιχεία σχετικά με το 
βαθμό ικανοποίησης των 
επισκεπτών και τα χαρα
κτηριστικά των επισκε
πτών στον προορισμό, 
έχουν συλλεχθεί από την 
συμπλήρωση 850 ερω
τηματολογίων με την τε
χνική των συνεντεύξεων. 
Ακολούθως η έρευνα 
στηρίχθηκε στην διεξα
γωγή συμπερασμάτων 
βάσει της ανάλυσης συ
χνοτήτων.

δυνάμεων και αδυναμιών ενός 
προϊόντος καθώς και στην αξιο
λόγηση της σχετικής μ'αυτό Εικό
νας.

Mihalic T. (2000)

...

Μια τεχνική αξιολόγησης 
και ελέγχου της ανταγω
νιστικότητας ενός προο
ρισμού βάσει βιώσιμων 
κριτηρίων του περιβάλ
λοντος. Η τεχνική στηρί
ζεται στα κριτήρια αξιο
λόγησης που τέθηκαν 
στο Calgary model και 
εμπλουτίζεται από τις 
μεταβλητές περιβαλλο
ντικές επιρροές και την 
περιβαλλοντική ποιότητα 
Μεθοδολογία ανάλυ
σης:
Βελτίωση και προσαρ
μογή του υποδείγματος 
Calgary με την θεωρητι
κή υποστήριξη των κρι
τηρίων ελέγχου περι
βαλλοντικών επιρροών 
και ποιότητας. Η αρθρο- 
γράφος προτείνει ένα 
τυποποιημένο πίνακα 
αξιολόγησης της περι
βαλλοντικής ανταγωνι
στικότητας ενός προορι
σμού και γενικότερα υ
ποστήριξης της Διοίκη
σης Περιβάλλοντος και

Διοίκηση Προορισμών -  Διασφά
λιση και έλεγχος της περιβαλλο
ντικής ποιότητας των προορι
σμών
Χρησιμότητα της έρευνας:
Δυνατότητα καθιέρωσης του πί
νακα κριτηρίων περιβαλλοντικής 
ανταγωνιστικότητας ενός προορι
σμού ως εργαλείο για μια πανευ
ρωπαϊκή πολιτική διασφάλισης 
και ελέγχου της φιλικής προς το 
περιβάλλον και τους επισκέπτες, 
ποιότητας.
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Προορισμών.
Baloglu S. & 
Mangaloglu M. 
(2001)

Διερεύνηση της Εικόνας 
των προορισμών Τουρ
κίας, Αιγύπτου, Ελλάδας 
και Ιταλίας όπως γίνονται 
αντιληπτές από τους 
τουριστικούς πράκτορες 
και τα γραφεία των ΗΠΑ. 
Μεθοδολογία ανάλυ
σης:
Στάλθηκαν ταχυδρομικά 
313 ερωτηματολόγια σε 
πράκτορες και γραφεία 
των ΗΠΑ, που προω
θούν επισκέπτες σε ένα 
από τους τέσσερις προ
ορισμούς του εξωτερι
κού. Τελικά απαντήθη
καν 46 ερωτηματολόγια 
(14,9%) με 14 χαρακτη
ριστικά αξιολόγησης. Τα 
χαρακτηριστικά αξιολο
γήθηκαν σε 5- βαθμη 
κλίμακα. Επίσης τέθηκαν 
ερωτήσεις ανοικτού τύ
που για να διερευνηθούν 
και άλλα χαρακτηριστικά 
επιρροής π.χ με την βο
ήθεια της καταγραφής 
των τριών πρώτων ου
σιαστικών ή επιθέτων 
που έρχονται στο μυαλό 
του ερωτώμενου για κά
θε ένα από τους προο
ρισμούς διερεύνησης.

Διοίκηση προορισμών και η χρη
σιμότητα διερεύνησης της Εικόνας 
των μελών των Καναλιών Διανο
μής
Χρησιμότητα της έρευνας:
Η διεξαγωγή χρήσιμων συμπερα
σμάτων για τη στρατηγική Διανο
μής των τουριστικών προορισμών 
(χωρών ή περιοχών)

Hollier R. (1997) Η ανάγκη για μια πανευ
ρωπαϊκή στρατηγική 
Μάρκετινγκ 
Μεθοδολογία ανάλυ
σης:
Θεωρητική προσέγγιση 
βάσει της εμπειρίας του 
πρώην Διευθυντή της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
Ταξιδιών

Διοίκηση προορισμών -  Ευρω
παϊκή πολιτική 
Χρησιμότητα του άρθρου:
Η κατανόηση της υπάρχουσας 
κατάστασης και των τάσεων στην 
Ε.Ε

WaittG. (1996) Η δυνατότητα προώθη- 
σης της Κορέας ως ένα 
διεθνή τουριστικό προο
ρισμό. Η προσπάθεια 
του υπουργείου μεταφο-

Διοίκηση προορισμών -  Η διε
θνής τοποθέτηση νέων τουριστι
κών προορισμών 
Χρησιμότητα του άρθρου:
Η διαπίστωση ότι οι αναγκαίες με-
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ρών και άλλων συναφών 
υπουργείων για δη
μιουργία κατάλληλων 
υποδομών και ανάδειξη 
της φυσικής ομορφιάς, 
των αγορών καταναλω
τικών αγαθών, των α
θλητικών δραστηριοτή
των και της πολιτιστικής 
κληρονομιάς της Κορέας, 
μετά το 1992. 
Μεθοδολογία ανάλυ
σης:
Διερεύνηση της σχετικής 
βιβλιογραφίας και χρήση 
ιστορικών στοιχείων που 
αφορούν την εξέλιξη της 
τουριστικής πολιτικής 
στην χώρα.

ταρρυθμίσεις που συμβαίνουν 
στην Οικονομία μιας χώρας δεν 
διασφαλίζουν και την βιωσιμότητα 
ενός προορισμού. Η τοποθέτηση 
(market positioning) ενός προορι
σμού σε διεθνές επίπεδο απαιτεί 
σύγχρονες στρατηγικές Μάρκε
τινγκ (σλόγκαν, διαφημιστικές κα- 
μπάνιες και σύμβολα) οι οποίες 
στηρίζονται σε δεδομένα ερευνών 
αγοράς (π.χ εν δυνάμει τμήματα 
καταναλωτών).

Palmer A. & Be- 
jou D (1995)

Η πολυπλοκότητα του 
τουριστικού συστήματος 
και η πλειάδα μελών και 
φορέων επιρροής, οδη
γεί στην προσφορά σύν
θετων προϊόντων. 
Μεθοδολογία ανάλυ
σης:
Διερεύνηση της υπάρ- 
χουσας κατάστασης στις 
ΗΠΑ και Αγγλία. Σύγκρι
ση μεταξύ 24 Tourism 
Development 
Companies της Αγγλίας 
και 67 Visitor and 
Convention Bureaus των 
ΗΠΑ, βάσει ερωτηματο
λογίου και έρευνας ανά
λυσης συχνοτήτων.

Διοίκηση προορισμών -  Διοικητι
κά σχήματα συνασπισμένων επι
χειρήσεων με σκοπό την προώ
θηση των δραστηριοτήτων Μάρ
κετινγκ
Χρησιμότητα του άρθρου:
Η χρηματοδότηση των προσπα
θειών καθώς και η επιτυχία των 
προγραμμάτων Μάρκετινγκ, δια
φοροποιείται ανά χώρα διερεύνη- 
σης και επιχειρησιακό περιβάλλον

Buhalis D. (2000) Η διερεύνηση τεχνικών 
Μάρκετινγκ που επαυ
ξάνουν την ανταγωνιστι
κότητα των προορισμών 
Μεθοδολογία ανάλυ
σης:
Παραδείγματα από πρα
κτικές τεχνικών Διοίκη
σης και Μάρκετινγκ 
προορισμών ανά το κό
σμο και η διερεύνηση 
σχετικών πηγών και α-

Διοίκηση προορισμών -  Το Μάρ
κετινγκ Προορισμών και ο ρόλος 
της διαμεσολάβησης μεταξύ Ζή
τησης και Προσφοράς 
Χρησιμότητα του άρθρου:
Η διαπίστωση ότι τα στελέχη του 
Μάρκετινγκ που ασχολούνται με 
θέματα διοίκησης προορισμών, 
θα πρέπει να πετυχαίνουν τους 
στρατηγικούς στόχους με την 
χρήση αναλυτικών εργαλείων που 
αποσαφηνίζουν τις επιδιώξεις των
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ναφορών αρθρογραφίας αμφότερων μελών και να συνται
ριάζουν κάνοντας χρήση των νέ
ων επικοινωνιακών τεχνικών, την 
συγκεκριμένη Ζήτηση τουριστικών 
προϊόντων με την Προσφορά.

Chaudhary Μ. 
(2000)

Η διερεύνηση της Εικό
νας ενός προορισμού σε 
δείγμα Αλλοδαπών επι
σκεπτών -  Η περίπτωση 
της Ινδίας και οι αντιλή
ψεις των επισκεπτών 
πριν και μετά το πέρας 
του ταξιδιού 
Μεθοδολογία ανάλυ
σης:
Gap analysis μεταξύ των 
επιπέδων ικανοποίησης 
μετά το ταξίδι και αναμο
νών πριν το ταξίδι. Η έ
ρευνα πραγματοποιήθη
κε σε δείγμα 152 αλλο
δαπών και χρησιμοποιή
θηκαν έλεγχοι t-student’s 
και στατιστική Ανάλυσης 
Διακυμάνσεων [ANOVA 
(F-statistic)]

Διοίκηση προορισμών -  Προσ
διορισμός Δυνάμεων και Αδυνα
μιών στην Εικόνα του προορι
σμού
Χρησιμότητα του άρθρου:
Η δυνατότητα προσδιορισμού 
Αδυναμιών και Δυνάμεων στην 
Εικόνα ενός προορισμού με σκο
πό την ικανοποίηση των αναμο
νών των επισκεπτών

Klenosky D. B. & 
Gitelson R. E. 
(1998)

Οι συστάσεις των τουρι
στικών πρακτόρων και η 
προσπάθεια ανάπτυξης 
ενός θεωρητικού υπο
δείγματος το οποίο θα 
αναλύει την διαδικασία 
παροχής συστάσεων 
Μεθοδολογία ανάλυ
σης:
Εμπειρική προσέγγιση 
του υποδείγματος σε 260 
εν δυνάμει πράκτορες 
των ΗΠΑ, με σκοπό την 
διερεύνηση της επιρροής 
που ασκούν στις παρε
χόμενες συστάσεις των 
πρακτόρων οι παράγο
ντες: τύπος του ταξιδιού 
(ταξίδια μέλιτος, Ιστορικά 
και πολιτιστικά ταξίδια, 
φθινοπωρινά ταξίδια, τα
ξίδια αναψυχής, ταξίδια -  
εκδρομές τριημέρου) και 
ο τόπος προέλευσης του

Διοίκηση προορισμών και συστά
σεις τουριστικών πρακτόρων 
Χρησιμότητα του άρθρου:
Η ανάλυση της σημαντικότητας 
της επιρροής του τύπου ταξιδιού 
και του τόπου προέλευσης του 
ταξιδιού στις συστάσεις προορι
σμών των τουριστικών πρακτό
ρων.
Ο τύπος του ταξιδιού επηρεάζει 
περισσότερο τις συστάσεις προ- 
τεινόμενων προορισμών των του
ριστικών πρακτόρων. Προορισμοί 
με μοναδικά χαρακτηριστικά σχε
τίζονται κυρίως με ταξίδια μέλιτος, 
φθινοπώρου και ιστορικών πολι
τιστικών ταξιδιών. Τα ταξίδια αυτά 
επηρεάζονται ελάχιστα από το 
τόπο προέλευσης του ταξιδιού. 
Στην περίπτωση προορισμών με 
παρόμοια χαρακτηριστικά ο τό
πος προέλευσης του ταξιδιού ε
πηρεάζει σημαντικά τις συστάσεις 
των πρακτόρων και τα ταξίδια
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ταξιδιού. Τα αποτελέ
σματα της έρευνας στη
ρίζονται στην ανάλυση 
συχνοτήτων

που σχετίζονται συνήθως με τους 
προορισμούς αυτούς είναι ταξίδια 
αναψυχής, τριημέρου κ.ά

Dredge D. (1999) Προσπάθεια παρουσία
σης ενός θεωρητικού 
υποδείγματος τυποποί
ησης του χωροταξικού 
σχεδιασμού των προο
ρισμών
Μεθοδολογία ανάλυ
σης:
Χρήση βιβλιογραφικών 
πηγών για την ανάλυση 
και παρουσίαση όλων 
των τεχνικών χωροταξι
κού σχεδιασμού και πα
ρουσίαση σχεδίων ανά
λυσης της διαδικασίας 
σχεδιασμού στην περί
πτωση των:
• Μεμονωμένων -  α

πλών κόμβων (single 
node destination 
regions)

• Πολλαπλών κόμβων 
(multiple node desti
nation regions)

και των προτεινόμενων 
από τον αρθρογράφο, 
ως αποτέλεσμα του συ
γκερασμού των δύο πα
ραπάνω,
• Αλυσιδωτών προορι

σμών (chained 
destination regions)

Διοίκηση προορισμών -  τυπο
ποιημένες τεχνικές χωροταξικού 
σχεδιασμού των προορισμών 
Χρησιμότητα του άρθρου:
Η δυνατότητα υποστήριξης των 

υπευθύνων χωροταξικού σχεδια- 
σμού με ένα υπόδειγμα -  εργα
λείο ανάλυσης των λειτουργιών 
στο χώρο το οποίο παράλληλα 
δίνει βαρύτητα σε ταξιδιωτικά μο- 
τίβα, συστήματα αξιοθέατων και 
κομβικών δομών.

King B., McVey 
M. & Simmons D. 
(2000)

0  τουριστικός σχεδια- 
σμός στην περιοχή του 
Νότιου Ειρηνικού και η 
ανάπτυξη ενός υποδείγ
ματος σχεδιασμού του
ριστικών δραστηριοτή
των που λαμβάνει υπ' 
όψη του τις φιλοδοξίες 
των τοπικών κοινωνιών. 
Μεθοδολογία ανάλυ
σης:
Ανάλυση σχετικής αρ- 
θρογραφίας και ανάλυση 
εμπειριών των αρθρο-

Διοίκηση προορισμών βάσει συμ
μετοχικών συστημάτων Τουριστι
κού Σχεδιασμού 
Χρησιμότητα του άρθρου:
Αναδεικνύει την ανάγκη για μια 
κοινωνική συμμετοχική διαδικασία 
σχεδιασμού βάσει ενός πρακτικά 
δοκιμασμένου θεωρητικού υπο
δείγματος έτσι ώστε η οικονομική 
και περιβαλλοντική πολιτική να 
γίνει αποδεκτή και να υιοθετηθεί 
μια ισόρροπη ανάπτυξη των ανα
πτυσσόμενων οικονομιών.

104



γράφων οι οποίοι συμμε
τείχαν σε διαδικασίες 
Σχεδιασμού. Αναφορά 
σε δύο πρακτικές περι
πτώσεων Σχεδιασμού, 
στις περιοχές Niue και 
Vanuatu του Νότιου Ει
ρηνικού.

Prideaux Β. 
(1999)

Ένα υπόδειγμα ανάλυ
σης του μεταφορικού 
κόστους και των επι
πτώσεων που αυτό έχει 
στην ανάπτυξη των 
προορισμών και στην 
διαδικασία επιλογής των 
εναλλακτικών προορι
σμών από πλευράς επι
σκεπτών
Μεθοδολογία ανάλυ
σης:
Ανάπτυξη ενός θεωρητι
κού υποδείγματος και 
διερεύνηση της εφαρμο
γής του στην περίπτωση 
του νέου διεθνή προορι
σμού Cairns της Αυ
στραλίας

Διοίκηση προορισμών - Συστήμα
τα μεταφορών και ανάπτυξη προ
ορισμών
Χρησιμότητα του άρθρου:
Η ανάπτυξη ενός προορισμού λαμβάνει υπ' όψη 
της το μεταφορικό κόστος και πιο συγκεκριμένα:
• την απόσταση από το σημείο προέλευσης μια 

και το μεταφορικό μέσο επιλέγεται βάσει του 
κόστους.

• τους ναύλους, τον χρόνο και την απόσταση 
του ταξιδιού στον προορισμό

• την πρόσβαση σε διεθνή αεροδρόμια στην 
περίπτωση των μακρινών αποστάσεων από 
την χώρα προέλευσης των επισκεπτών ή στην 
περίπτωση της ύπαρξης θαλάσσιων περιοχών 
που παρεμβάλλονται μεταξύ σημείου προέ
λευσης και άφιξης

Η εφαρμογή του προτεινόμενου υποδείγματος 
βοηθά την ανάλυση των διαφόρων μεταβλητών 
κόστους σε σχέση με το διαθέσιμο προϋπολογι
σμό για ταξίδια διακοπών και τις ταξιδιωτικές προ
τιμήσεις των μεμονωμένων επισκεπτών

MacKay K. J., 
Fesenmaier D. R. 
(1997)

Οι προβαλλόμενες εικό
νες και πως επηρεάζουν 
την γενικότερη διαμόρ
φωση μιας Εικόνας προ
ορισμού
Μεθοδολογία ανάλυ
σης:
• Ταξινόμηση των οπτικών θεμά

των (διαφανειών) σε πέντε κατη
γορίες χαρακτηριστικών φυσικό 
τοπίο, άγρια ζωή, άνθρωποι, 
αναψυχή και ανθρωπογενές ο
ρόσημα με σκοπό την διεξαγωγή 
της ακόλουθης έρευνας προσέγ
γισης ομάδων (Focus group 
analysis).

• Έρευνα Focus group 1-4: (Επι
σκέπτες πάρκου, προσωπικού 
του πάρκου, μη επισκέπτες, μέ
λη της επιτροπής τουρισμού). 
Ερωτηματολόγια μιας σελίδας 
και χρήση οπτικού υλικού, προ
βολή 20 διαφανειών και τήρηση 
σημειώσεων

• Προετοιμασία υλικού έρευνας. 
Μέγεθος εικόνων και τρόπος 
προβολής των εικόνων και της 
κλίμακας μέτρησής τους

• Δοκιμαστική έρευνα για καθορι
σμό του χρόνου συμπλήρωσης 
και το βαθμό κατανόησης των

Διοίκηση προορισμών και Τουρι
στικό Μάρκετινγκ Προορισμών-  
διαμόρφωση της Εικόνας ενός 
προορισμού
Χρησιμότητα του άρθρου:
Η διευκρίνηση χρήσιμων παραγόντων που επηρε
άζουν την διαμόρφωση της εικόνας ενός προορι
σμού. Η διαπίστωση ότι η εικόνα ενός προορισμού 
διαμορφώνεται από στοιχεία εισαγωγής που αφο
ρούν το ίδιο το άτομο και στοιχεία που αφορούν το 
Μάρκετινγκ. Η οικειότητα, το γένος και το εισόδημα 
(ατομικά στοιχεία) καθώς και τα στοιχεία σύστασης, 
ελκυστικότητας και μοναδικότητας των οπτικών 
θεμάτων (στοιχεία εισαγωγής Μάρκετινγκ), δια
μορφώνουν κύρια την Εικόνα για ένα προορισμό 
και υποστηρίζουν την διεξαγωγή μιας γενικότερης 
παρουσίασης του προορισμού. Τα στοιχεία Μάρκε
τινγκ συμβάλλουν περισσότερο απ ότι τα ατομικά 
στην διαμόρφωση μιας εικόνας για ένα προορισμό 
(εκτός της περίπτωσης των ταξιδιών διακοπών)
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οδηγιών ή το τρόπο τοποθέτη
σης των εικόνων στο ερωτημα
τολόγιο

• Έρευνα στο Πάρκο
• Έρευνα στο Πανεπιστήμιο (119 

φοιτητές non users)
Χρήση της παραγοντικής ανάλυσης 
για την διεξαγωγή σημαντικών συνι
στωσών διαμόρφωσης της εικόνας 
ενός προορισμού (Correspondence 
analysis with Varimax rotation)

Kozak Μ .& 
Rimmington Μ 
(1999) "

Μέθοδος για την δη
μιουργία ανταγωνιστικών 
στοιχείων που υποστη
ρίζουν την διεθνή πα
ρουσία ενός προορισμού 
Μεθοδολογία ανάλυ
σης:
Ποιοτική και ποσοτική 
μέθοδος ανάλυσης. Διε
ξαγωγή έρευνας πεδίου 
σε δείγμα 294 Βρετανών 
τουριστών της Τουρκίας 
σχετικά με το επίπεδο 
ανταγωνιστικής κατά
στασης της Τουρκίας 
συγκρίνοντάς την με άλ
λους προορισμούς της 
Μεσογείου και χρήση 
δευτερογενών στοιχείων 
έρευνας

Διοίκηση προορισμών και αντα
γωνιστικότητα - εντοπισμός Δυ
νάμεων και Αδυναμιών 
Χρησιμότητα του άρθρου:
Η ανάλυση της ανταγωνιστικότη
τας ενός προορισμού κάνοντας 
χρήση πρωτογενών και δευτερο
γενών στοιχείων έρευνας (προη
γούμενες επισκέψεις επισκεπτών 
και παράπονα επισκεπτών)

Palmer A. (1998) Ανάλυση της δυνατότη
τας ανάπτυξης σχέσεων 
συνεργασίας μεταξύ των 
πολυποίκιλων μελών 
προώθησης των δρα
στηριοτήτων Μάρκετινγκ 
σ'ένα προορισμό. 
Μεθοδολογία ανάλυ
σης:
Διερεύνηση δείγματος 
από μέλη τουριστικών 
ενώσεων της Αγγλίας. 
Χρήση της Παραγοντικής 
ανάλυσης και κατασκευή 
υποδείγματος παλινδρό
μησης.

Διοικητική Μάρκετινγκ των προο
ρισμών -  δυνατότητα συντονι
σμού των μελών προώθησης 
δραστηριοτήτων Μάρκετινγκ 
Χρησιμότητα του άρθρου:
Τα αποτελέσματα της έρευνας ε
νισχύουν την υπόθεση ότι υπάρ
χει ισχυρή θετική σχέση μεταξύ 
«σφικτής» διακυβέρνησης και α
ντιληπτικής απόδοσης και μια ι
σχυρή αρνητική σχέση μεταξύ 
απόδοσης και του επιπέδου συμ
φωνίας των μελών. Τα μέλη των 
ενώσεων αντιλαμβάνονται ως ι
διαίτερα αποδοτική την σφικτή 
διακυβέρνηση. Η σφικτή διακυ
βέρνηση απαιτεί γραμματειακή 
υποστήριξη που εποπτεύει την 
απόδοση των πολιτικών. Επίσης 
μέλη που έχουν διαφορετικές α
ναμονές και δεν δείχνουν να συμ
βιβάζονται για την επίτευξη κοι
νών στόχων θα πρέπει να απο-
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μακρύνονται.
Perdue R. R., 
Long P. T. & 
Kang Y. S (1999)

Η σύγκριση μεταξύ της 
θεωρίας του Τουριστικού 
Κύκλου Ανάπτυξης 
(Tourism Development 
Cycle) και των Θεωριών 
Κοινωνικής Εξάρθρωσης 
(social disruption 
theories) με σκοπό την 
αξιολόγηση του βαθμού 
επίδρασης που ασκεί ο 
τουρισμός παιγνίων στην 
ποιότητα ζωής των κα
τοίκων της τοπικής κοι
νωνίας.
Μεθοδολογία ανάλυ
σης:
Διεξοδική ανάλυση και 
παρουσίαση της σχετι
κής με την ανάλυση των 
επιδράσεων του τουρι
σμού βιβλιογραφίας. 
Συλλογή δεδομένων από 
προορισμούς: 
που δεν χαρακτηρίζο

νται ως προορισμοί παι- 
γνίων (Grand Lake 
community), που χαρα
κτηρίζονται ως προορι
σμοί εισαγωγής στο 
στάδιο ανάπτυξης των 
παιγνίων (early stage 
communities like Central 
City, Blackhawk and 
Cripple Creek), που χα
ρακτηρίζονται ως προο
ρισμοί ωριμότητας (later 
stage communities like 
Deadwood community). 
Τα τελικά αποτελέσματα 
της έρευνας υποστηρί
ζουν την θεωρία της Κοι
νωνικής Εξάρθρωσης. 
Ανάλυση παλινδρόμη
σης και μέσων για την 
διεξαγωγή συμπερασμά
των σχετικά με τα χαρα
κτηριστικά μιας κοινωνί
ας και της ποιότητας ζω
ής των κατοίκων της.

Διοίκηση προορισμών -  Μάρκε
τινγκ, Τουριστικές δραστηριότητες 
των επιχειρήσεων και Ποιότητα 
Ζωής των κατοίκων 
Χρησιμότητα του άρθρου: 
Εφαρμογή από τα αρμόδια στελέ
χη των Casino’s, κατάλληλων 
στρατηγικών Δημοσίων Σχέσεων 
βάσει των αποτελεσμάτων της 
έρευνας. Υποστήριξη της άποψης 
ότι απαιτείται εκτός από τους ερ
γαζόμενους, την επιχείρηση και 
τους πελάτες και η υποστήριξη 
των κατοίκων. Μια επιχείρηση 
δραστηριοποιείται επιτυχέστερα 
εφ'όσον έχει μια ξεκάθαρη υπο
στήριξη από τους τοπικούς φορείς 
Διοίκησης και άσκησης πολιτικής 
και τους κατοίκους της περιοχής
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Lawson R. W, 
Williams J,
Young T. & 
Cossens J (1998)

Διερεύνηση των αντιλή
ψεων των κατοίκων της 
Νέα Ζηλανδίας (New 
Zealand resident’s) σχε
τικά με τον τουρισμό. 
Μεθοδολογία ανάλυ
σης:
Ταχυδρόμηση ερωτημα
τολογίων σε δέκα πόλεις, 
με διαφορετική διάρ
θρωση ή επίπεδο συμ
βολής σε θέματα τουρι
στικών δραστηριοτήτων. 
Τα αποτελέσματα της 
ανάλυσης παρουσιάζο
νται σε σύστημα πολυ
διάστατης ταξινόμησης 
στο χώρο
(multidimensional scaling 
approach). Τέλος προ- 
τείνονται για κάθε προο
ρισμό μελλοντικές πολι
τικές υποστήριξης διοι
κητικών θεμάτων βάσει 
των αντιλήψεων των κα
τοίκων.

Διοίκηση Προορισμών -  Στρατη
γικές Διοίκησης Προορισμών βά
σει των αντιλήψεων των κατοί
κων.
Χρησιμότητα του άρθρου:
Η διοίκηση προορισμών βάσει 
τουριστικών δραστηριοτήτων α
παιτεί ιδιαίτερα στο στάδιο της 
ωριμότητας μια διεξοδική διερεύ- 
νηση των αντιλήψεων των κατοί
κων από πλευράς συμβούλων ή 
υπευθύνων σχεδιασμού.

Brunt P. & Court
ney P (1999)

Ανάλυση των αντιλήψε
ων των κατοίκων σχετικά 
με τις κοινωνικοπολιτι- 
στικές επιδράσεις του 
τουρισμού.
Μεθοδολογία ανάλυ
σης:
Case study με 12 in 
depth interviews. Διε- 
ρεύνηση των αντιλήψε
ων σε τέσσερις κατηγο
ρίες κατοίκων. Η πρώτη 
περιλαμβάνει κατοίκους 
που έρχονται σε άμεση 
επαφή με επισκέπτες και 
εξαρτώνται από τον του
ρισμό ως επάγγελμα- 
απασχόληση (π.χ κατα
στηματάρχες, ιδιοκτήτες 
ταβέρνας), η δεύτερη 
περιλαμβάνει κατοίκους 
που λόγω των δραστη
ριοτήτων τους έρχονται 
έμμεσα σε επικοινωνία

Διοίκηση προορισμών -  ποιοτικές 
μέθοδοι ανάλυσης για την ανάλυ
ση των αντιλήψεων των κατοίκων 
Χρησιμότητα του άρθρου:
Η δυνατότητα γρήγορης διεξαγω
γής συμπερασμάτων με την χρή
ση in-depth συνεντεύξεων
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με επισκέπτες (π.χ Μη
χανικούς, Κτηματομεσί
τες) , η τρίτη περιλαμβά
νει κατοίκους που έχουν 
μεταξύ άλλων ένα εισό
δημα από τουριστικές 
δραστηριότητες και έρ
χονται σε άμεση επαφή 
με τους επισκέπτες (π.χ 
Ναυαγοσώστες, ιδιοκτή
τες τοπικών πάρκων α
ναψυχής -  ζωολογικών 
κήπων) και η τέταρτη 
περιλαμβάνει άτομα χω
ρίς επαφή με τους επι
σκέπτες (π.χ Συνταξιού
χοι). Στην συνέχεια σχε
διάστηκαν 12 ανοικτού 
τύπου ερωτήσεις και 
απαντήθηκαν από τρία 
άτομα που ανήκαν σε 
κάθε μια από τις παρα
πάνω τέσσερις κατηγο
ρίες κατοίκων.

Madrigal R. 
(1995)

Διερεύνηση των αντιλή
ψεων των κατοίκων 
σχετικά με την τοπική 
κυβέρνηση ή διοίκηση. 
Μεθοδολογία ανάλυ
σης:
Διερεύνηση περιπτώσε
ων από δύο διαφορετι
κές περιοχές διαφορετι
κών κρατών. Έρευνα 
στις περιοχές Sedona 
των ΗΠΑ (επαρχία -  
υπαίθριος προορισμός) 
και York της Αγγλίας (α
στική πόλη -  αστικός 
προορισμός). Χρήση τυ
ποποιημένου ερωτημα
τολογίου. Διεξαγωγή 
Factor και Cluster 
analysis για χαρακτηρι
σμό ομάδων από κατοί
κους και χρήση 
MANCOVA για προσ
διορισμό της σχέσης με
ταξύ πόλης διαμονής κα
τοίκου και ομάδων της

Διοίκηση Προορισμών -  Διοίκηση 
βάσει της έκφρασης αντιλήψεων 
των κατοίκων
Χρησιμότητα του άρθρου:
Η ανάγκη διερεύνησης των αντι
λήψεων των διαφορετικών ομά
δων κατοίκων (segments). Τα 
αποτελέσματα εκφράζουν τον 
διαφορετικό ρόλο της τοπικής κυ
βέρνησης σχετικά με την τουρι
στική ανάπτυξη μιας περιοχής, 
έτσι όπως τον αντιλαμβάνονται οι 
διάφορες ομάδες κατοίκων
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Cluster Analysis και ε
πιρροής αυτών στις στά
σεις των κατοίκων 
σχετικά με τις τοπικές 
κυβερνήσεις

Charlton C. & 
Essex S (1996)

Η διερεύνηση της διαμε- 
σολάβησης των περιφε
ρειακών επιτροπών ( 
τοπικών φορέων) στα 
θέματα τουρισμού 
Μεθοδολογία ανάλυ
σης:
Διερεύνηση της Αγοράς 
των τοπικών φορέων -  
επιτροπών της Αγγλίας 
και της περιοχής του 
Wales καθώς και του έρ
γου τους όσο αφορά την 
συμβολή τους στην ανά
πτυξη του τουρισμού. Η 
συμβολή διερευνήθηκε 
με έρευνα ταχυδρόμη
σης ερωτηματολογίων 
και αφορούσε διάφορες 
επιτροπές από διάφορα 
γεωγραφικά σημεία. Ε
πίσης όσο αφορά την 
συμβολή στην ανάπτυξη 
διερευνήθηκε η συμμε
τοχή του κάθε φορέα σε 
θέματα ανάπτυξης που 
αφορούν τον τουρισμό 
μακράς διαμονής (τον 
τουρισμό διακοπών), τα 
ημερήσια ταξίδια ή τις 
εκδρομές, τα σύντομης 
διάρκειας ταξίδια (τα τρι
ημέρου) και τον επαγ
γελματικό τουρισμό.

Διοίκηση Προορισμών -  Τοπικά 
συμβούλια -  γραφεία ανάπτυξης 
τουριστικών δραστηριοτήτων 
Χρησιμότητα του άρθρου: 
Σημαντικότητα της συμβολής των 
τοπικών φορέων Διοίκησης στα 
θέματα ανάπτυξης των τουριστι
κών δραστηριοτήτων

Moreno J. & Lit- 
trell M. A (2001)

Η συμβολή των μεσαζό
ντων (Λιανέμπορων) 
στην τουριστική προώ
θηση προϊόντων παρα
δοσιακής χειρονακτικής 
εργασίας
Μεθοδολογία ανάλυ

σης:
Ποιοτικές μέθοδοι διε- 
ρεύνησης των αντιλή
ψεων των τοπικών Λια-

Διοίκηση προορισμών -  Η προώ
θηση παραδοσιακών προϊόντων 
και η συμβολή των Λιανέμπορων 
Χρησιμότητα του άρθρου:
Η δυνατότητα γρήγορης διεξαγω
γής συμπερασμάτων με την χρή
ση in-depth συνεντεύξεων
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νέμπορων στην Γουατε
μάλα. Χρησιμοποιήθηκε 
η τεχνική των Συνεντεύ
ξεων Βάθους (In depth 
interviews). Για τους 
σκοπούς της έρευνας 
ακολουθήθηκε μια διαδι
κασία ανάλυσης συχνο
τήτων των απαντήσεων 
σε 15 αντιπροσωπευτι
κούς Λιανέμπορους και 
συλλέχθηκαν πληροφο
ρίες σχετικά με τα χαρα
κτηριστικά των παραδο
σιακών προϊόντων

Gbadegesin A. 
and Ayileka 0. 
(2000)

Η ανάλυση του βαθμού 
συμμετοχής των κατοί
κων σε θέματα διοίκησης 
και η δυνατότητα ανά
πτυξης μιας διοικητικής 
στρατηγικής βάσει της 
συμμετοχής των τοπικών 
κοινωνιών (Η περίπτωση 
του Εθνικού Πάρκου της 
Abuja στην Νιγηρία) 
Μεθοδολογία ανάλυ
σης:
Κοινωνικο -  οικονομική 
έρευνα στις κοινότητες 
της περιοχής διερεύνη- 
σης

Διοίκηση προορισμών - Η Διοί
κηση Εθνικών Πάρκων και γενικό
τερα των φυσικών πόρων με την 
συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας 
Χρησιμότητα του άρθρου:
Η διαπίστωση ότι η βιωσιμότητα 
των εθνικών πάρκων εξαρτάται 
άμεσα από την συμμετοχή των 
κατοίκων στις διοικητικές αποφά
σεις που αφορούν την προστασία 
των φυσικών πόρων

Agrawal A. and 
Gibson C. C. 
(1999)

0  ρόλος της τοπικής κοι
νωνίας και η προστασία 
των φυσικών πόρων 
Μεθοδολογία ανάλυ
σης:
Ιστορική ανασκόπηση 
στην εξέλιξη της έννοιας 
κοινωνία. Πρόταση για 
μια κοινωνία δυναμική με 
διάφορα μέλη που επι
δρούν διαφορετικά λόγω 
των διαφόρων ιδιοτήτων 
τους και με φορείς που 
επηρεάζουν τα αποτελέ- 
ματα των πολιτικών δια
δικασιών. Οι τοπικοί φο
ρείς μέσω ενώσεων , ι
δρυμάτων θα πρέπει να 
αποκτούν περισσότερη

Διοίκηση προορισμών -  Διοίκηση 
φυσικών πόρων και συμμετοχή 
των μελών της τοπικής κοινωνίας 
Χρησιμότητα του άρθρου: 
Πρόταση για ανάπτυξη κατάλλη
λων διοικητικών δομών με σκοπό 
την δυνατότητα συμμετοχής των 
μελών των τοπικών κοινωνιών σε 
θέματα λήψης αποφάσεων
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εξουσία για να μπορούν 
να ελέγχουν τυχόν ατα
σθαλίες από κυβερνητι
κές ή άλλες παρεμβάσεις 
του εξωτερικού περιβάλ
λοντος , να ελέγχουν 
τους πόρους και να 
προβλέπουν την Ζήτηση 
καθώς και να αναπτύσ
σουν διασυμμετοχικά 
συστήματα λήψης απο
φάσεων

Baker J. E (1997) Το κυνήγι άθλησης και οι 
μετακινήσεις περιπέ
τειας, ως προσοδοφόροι 
τουριστικοί πόροι των 
τοπικών κοινωνιών 
Μεθοδολογία ανάλυ
σης:
Η περιγραφή της τουρι
στικής βιομηχανίας κυ
νηγιού σε έξι περιοχές 
της Ανατολικής και Νό
τιας Αφρικής. Στο άρθρο 
γίνεται μια διεξοδική με
λέτη και ανάλυση των 
τρόπων παραγωγής ε
σόδων καθώς και των 
ωφελειών που συμφω
νούν παράλληλα με τις 
απόψεις της τοπικής κοι
νωνίας και τα προγράμ
ματα προστασίας της 
Άγριας Ζωής στις έξι πε
ριοχές διερεύνησης. Τέ
λος από τα παραπάνω 
Cases προτείνεται ένα 
ικανό σύστημα παραγω
γής εσόδων.

Διοίκηση προορισμών -  Διοίκηση 
νέων τάσεων τουριστικής δρα- 
στηριοποίησης στην φύση (Κυνή
γι και εκδρομές περιπέτειας) 
Χρησιμότητα του άρθρου:
Η δυνατότητα προσαρμογής των 
επιχειρησιακών οικονομικών 
δραστηριοτήτων στις αναμονές 
της τοπικής κοινωνίας και τα προ
γράμματα προστασίας της χλωρί
δας και πανίδας των περιοχών. Η 
δυνατότητα εφαρμογής του προ- 
τεινόμενου συστήματος ανάπτυ
ξης προσοδοφόρων επιχειρησια
κών δραστηριοτήτων για όλα τα 
μέλη της και για το μέλλον των 
κοινωνιών που σχετίζονται με 
δραστηριότητες κυνηγιού και δια
δρομών περιπέτειας

Alavalapati J. 
R.R and Ada- 
mowicz W. L. 
(2000)

Η ανάπτυξη ενός υπο
δείγματος ανάλυσης των 
αλληλοεπιδράσεων με
ταξύ του τουρισμού , άλ
λων οικονομικών κλά
δων - δραστηριοτήτων 
και του φυσικού περι
βάλλοντος
Μεθοδολογία ανάλυ
σης:
Ανάπτυξη ενός υποδείγ-

Διοίκηση προορισμών -  Διοίκηση 
και υπολογισμός των τουριστικών 
επιδράσεων
Χρησιμότητα του άρθρου:
Η δυνατότητα υπολογισμού των 
επιδράσεων του τουρισμού σε 
θέματα τιμολογιακής διάρθρωσης 
και επάρκειας φυσικών πόρων, με 
την χρήση ενός απλού μαθηματι
κού υποδείγματος προσομείωσης

.
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ματος προσομείωσης
Kousis Μ. (2000) Η διερεύνηση, των κοι

νωνικών κινητοποιήσεων 
στις Νότιες Μεσογειακές 
χώρες (Ελλάδα, Ισπανία 
και Πορτογαλία), σχετικά 
με θέματα τουριστικών 
επιδράσεων που έχουν 
αρνητικό αντίκτυπο στα 
μέλη μιας τοπικής κοι
νωνίας, κατά την περίο
δο των δεκαετιών ‘ 70 
μέχρι μέσα ’90. 
Μεθοδολογία ανάλυ
σης:
Καταγραφή γεγονότων 
από τον ημερήσιο τύπο 
και στατιστική ανάλυση 
των συχνοτήτων βάσει 
των κινητοποιήσεων ο
μάδων ατόμων από 5 και 
άνω μέλη, σχετικά με 
θέματα επιδράσεων των 
τουριστικών δραστηριο
τήτων

Διοίκηση προορισμών -  Κοινω
νικές επιδράσεις των τουριστικών 
δραστηριοτήτων στις μεσογειακές 
χώρες
Χρησιμότητα του άρθρου:
Η συμμετοχή των κατοίκων στην 
Λήψη αποφάσεων εδώ και είκοσι 
χρόνια στις μεσογειακές χώρες 
θεωρείται χαμηλή. Η Βιομηχανία, 
οι κυβερνητικοί φορείς και οι φο
ρείς τοπικής διοίκησης προσδιο
ρίζουν τις πολιτικές και στο μέλ
λον ο βαθμός συμμετοχής των 
κατοίκων θα εξαρτηθεί από τη θέ
ληση των τριών φορέων για απο
δοχή των κατοίκων στα θέματα 
σχεδιασμού βιώσιμων τουριστι
κών δραστηριοτήτων

Haralambopoulos 
& N. Pizam A. 
(1996)

Οι αντιλήψεις 85 νοικο
κυριών του Πυθαγορεί
ου στην Σάμο σχετικά με 
τις επιδράσεις των του
ριστικών δραστηριοτή
των (υψηλές τιμές, χρή
ση ναρκωτικών, βανδα
λισμούς, εγκλήματα κ.ά) 
Μεθοδολογία ανάλυ
σης:
Έρευνα πεδίου. Συνε
ντεύξεις με επικεφαλείς 
νοικοκυριών σχετικά με 
τις αντιλήψεις που δια
μόρφωσαν σχετικά με 
την ανάπτυξη των τουρι
στικών δραστηριοτήτων. 
Η αξιολόγηση των επι
δράσεων έγινε βάσει 5- 
βαθμης κλίμακας

Διοίκηση προορισμών -  Ανάλυση 
αντιλήψεων των κατοίκων μιας 
περιοχής σχετικά με τις επιπτώ
σεις των τουριστικών δραστηριο
τήτων
Χρησιμότητα του άρθρου:
Μεθοδολογία συλλογής δεδομέ
νων και επεξεργασίας τους, σχετι
κά με τις αντιλήψεις των κατοίκων 
μιας περιοχής

Mason P. & 
Cheyne J. (2000)

Διερεύνηση των αντιλή
ψεων των κατοίκων σχε
τικά με την προβλεπόμε- 
νη τουριστική ανάπτυξη 
Μεθοδολογία ανάλυ-

Διοίκηση προορισμών -  Διερεύ- 
νηση αποδοχής των τουριστικών 
προγραμμάτων από τους κατοί
κους
Χρησιμότητα του άρθρου:
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σης:
Έρευνα ερωτηματολογί
ου σχετικά με τις αντιλή
ψεις των κατοίκων όσο 
αφορά την εφαρμογή 
προγράμματος τουριστι
κής ανάπτυξης σε υπαί
θρια περιοχή της Νέας 
Ζηλανδίας. Το τελικό 
δείγμα περιελάμβανε 
120 χρήσιμα ερωτημα
τολόγια. Η αξιολόγηση 
του προγράμματος έγινε 
βάσει 5-βαθμης κλίμακας 
τύπου Likert.

Η δυνατότητα αξιολόγησης και 
βελτίωσης των προγραμμάτων 
τουριστικής ανάπτυξης.

Jamal Τ. Β. & 
Getz D. (1995)

0  τουριστικός σχεδια- 
σμός βάσει της συμμετο
χής των κατοίκων 
Μεθοδολογία ανάλυ
σης:
Θεωρητική προσέγγιση 
της σχετικής βιβλιογρα
φίας. Ακολουθεί η έρευ
να ανάλυσης περιπτώ
σεων με περιοχές που 
πέτυχαν να αναδειχθούν 
δημιουργώντας προ
γράμματα σχεδιασμού 
βάσει της συμμετοχής 
των τοπικών κοινω
νιών. Στο άρθρο γίνεται 
αναφορά στο υπόδειγμα 
συμμετοχής τριών φά
σεων του Gray 
(Collaboration 
process)

Διοίκηση προορισμών -  Τουριστι
κός σχεδιασμος και κάτοικοι 
Χρησιμότητα του άρθρου:
Στρατηγικός σχεδιασμος τουριστι
κών προορισμών με την ανάδειξη 
των τοπικών ενδιαφερόντων της 
κοινωνίας. Πρόταση για δημιουρ
γία κατάλληλων οργανισμών που 
θα συμβάλλουν στην βιώσιμη α
νάπτυξη διαμεσολαβώντας μετα
ξύ κοινότητας και περιφέρειας ή 
των αρχών της περιοχής. Η ανά
πτυξη στηρίζεται στην υιοθέτηση 
κοινών αποδεκτών οραμάτων, απ 
όλα τα μέλη ή τους αντιπροσώ
πους της τοπικής κοινωνίας

Ενδεικτική βιβλιογραφία με εφαρμογές της ανάλυσης Σημα

ντικότητας Απόδοσης (Importance Performance Analysis (ΙΡΑ))
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Η επιστημονική προσέγγιση των αντιλήψεων των εταίρων που συμμε

τέχουν στην παρούσα έρευνα γίνεται βάσει της Importance Performance 

Analysis. Στην ενότητα αυτή γίνεται μια συνοπτική αναφορά σε αντίστοιχες 

εφαρμογές που παρουσιάζονται στην σχετική επιστημονική αρθρογραφία.

Στο γνωστικό αντικείμενο του Μάρκετινγκ η τεχνική ανάλυσης γνωστή 

ως Importance Performance προτάθηκε αρχικά από τους Martilla και James 

(1977). Η εφαρμογή αφορούσε την διερεύνηση και ταξινόμηση των χαρακτη

ριστικών των υπηρεσιών στην Αυτοκινητοβιομηχανία, βάσει δύο κριτηρίων, 

της πελατειακής σημαντικότητας (“customer importance”) και της εταιρικής 

απόδοσης (“company performance”). Τόσο η σημαντικότητα όσο και η εμπει

ρία αξιολογούνται σε τετράβαθμη κλίμακα (ιδιαίτερα σημαντικό χαρακτηριστι

κό, σημαντικό, κάπως σημαντικό και καθόλου σημαντικό χαρακτηριστικό και 

αντίστοιχα για την εμπειρία, Απόλυτα καλά, καλώς, κάπως καλά και κακώς). 

Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στην συνέχεια σε πίνακα δύο διαστάσεων, 

με τέσσερα τεταρτημόρια που επισημαίνουν γραφικά με την βοήθεια της κλί

μακας μέτρησης και των δύο διαστάσεων στο χώρο, το βαθμό σημαντικότητας 

του κάθε χαρακτηριστικού.

Επίσης στην τεχνική αυτή αναφέρθηκαν οι Chase και Hayes (1991) 

χωρίς όμως να παρουσιάζουν παράλληλα τους τρόπους χρήσεις ενός τέτοιου 

πίνακα ανάλυσης χαρακτηριστικών. Οι Easingwood και Arnott (1991) την ίδια 

χρονιά αναφέρθηκαν και έκαναν χρήση της τεχνικής σε εφαρμογές του γνω

στικού αντικειμένου Μάρκετινγκ Υπηρεσιών. Οι τελευταίοι μάλιστα καινοτόμη- 

σαν παραλλάσσοντας τις ονομασίες των διαστάσεων και επομένως τα κριτή

ρια ταξινόμησης των χαρακτηριστικών στο χώρο (αντί της έννοιας «σημαντι

κότητα» παρουσιάζετε στην εργασία τους η έκφραση «τωρινή επίδραση στην 

απόδοση» και αντί της έννοιας «απόδοση» εμφανίζεται η έννοια «όρια της 

βελτίωσης»). Τελικά συμπεραίνουμε ότι η τεχνική χρησιμοποιείται για να επι

φέρει αποτελέσματα σε βελτιώσεις των χαρακτηριστικών ενός προϊόντος ή 

υπηρεσίας ή γενικότερα για να συμβάλλει στην ανάπτυξη αποδοτικών προϊο- 

ντικών χαρακτηριστικών (Slack, 1994/ Vazquez, Del Bosque, Diaz and Ruiz, 

2001).

Η χρήση αυτής της τεχνικής είναι διαδεδομένη και στην τουριστική έ

ρευνα.

Η τεχνική χρησιμοποιήθηκε σε:
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• αναλύσεις αντιλήψεων διοργανωτών συναντήσεων/ συνεδρίων (Weber, 

2000/ Go και Zhang, 1997/ Oppermann, 1996)

• αναλύσεις Εικόνων που σχετίζονται με συγκεκριμένους τουριστικούς προ

ορισμούς (Joppe, Martin και Waalen 2001/ Kozak και Nield, 1998/ Hudson 

και Shephard, 1998 / Chon, Waever και Kim, 1991) και στην περίπτωση 

της έρευνας των Joppe, Martin και Waalen, τα κριτήρια ταξινόμησης δια

μορφώθηκαν κατάλληλα αντί για το κριτήριο της απόδοσης 

(«performance») των Martilla και James, στην μελέτη αυτή χρησιμοποιείται 

το κριτήριο του βαθμού ικανοποίησης τμημάτων επισκεπτών (satisfaction 

levels of visitor segments)

• αναλύσεις χαρακτηριστικών-παραγόντων που επιδρούν στην επιλογή κα

ταλυμάτων βάσει των αντιλήψεων τμημάτων επισκεπτών (Chu και Choi, 

2000)
• αναλύσεις διαμόρφωσης και αξιολόγησης τουριστικών πολιτικών (Evans 

και Chon, 1989)

• αναλύσεις προϊοντικής τοποθέτησης επιλεγμένων εστιατορίων (Lewis, 

1985)

Οι παραπάνω εφαρμογές συχνά χρησιμοποιούν σε συνδυασμό και την στατι

στική της Παραγοντικής Ανάλυσης (Factor Analysis, βλέπε επίσης, 

Oppermann, 1996/ Go και Zhang, 1997/ Chu και Choi, 2000). Η αναγκαιότητα 

αυτή απορρέει από την πληθώρα των διερευνούμενων χαρακτηριστικών, τα 

οποία με την χρήση της στατιστικής τεχνικής μειώνονται, αντιπροσωπευόμενα 

πλέον από ολιγάριθμους Παράγοντες (Factors).
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Μέρος Β'



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2:

\i ΙΞΡΙΞΥΝΑ Γ Γ Η Ν  ΟΡΪΞίΝΚ Π ΓΞ Ρ ΙΟ 'Κ  TO W  Π (3 Μ Α ΙΏ Ν  Τ Ο Υ  Ν Ο Μ Ο Υ  SAM* 

<3ΚΓ -  Κ Α Λ Ο Κ Α ΙΡ Ι ΣΓ.Γιίι

ΣΧΗΜΑ: Η περιοχή έρευνας και τα κύρια γεωγραφικά σημεία διερεύνησης

2.1 Η προκαταρκτική έρευνα ανάλυσης των δυνατοτήτων ανάπτυξης 

Αγροτοτουριστικών δραστηριοτήτων στην ορεινή περιοχή διαμονής 

των Πομάκων της οροσειράς Ροδόπης στο Νομό Ξάνθης

2.1.1 Ο στόχος της έρευνας

Η προκαταρκτική αυτή έρευνα έχει ως στόχο της να προσδιορίσει και 

να εκτιμήσει τα χαρακτηριστικά που επηρεάζουν την τουριστική ανάπτυξη της 

ιδιόμορφης παραμεθόριας ορεινής περιοχής των Πομάκων του Νομού Ξάν-
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θης. Τα αποτελέσματα της έρευνας φιλοδοξούν να χρησιμοποιηθούν για τον 

κατάλληλο αναπτυξιακό σχεδιασμό της περιοχής.

Η έρευνα ξεκινά με την υπόθεση ότι κάθε μια περιοχή μπορεί να αναδειχθεί 

κάνοντας χρήση των ελκυστικών φυσικών και πολιτιστικών της χαρακτηριστι

κών σε συνδυασμό με την κατάλληλη συμπληρωματική αναδομή και υποδομή 

(προκαταρκτική κατάρτιση κατοίκων και επαγγελματιών, ενημέρωση και προ

σέλκυση της Ζήτησης, ύπαρξη υποδομής σε καταλύματα, οδικά δίκτυα και 

σύγχρονες εξυπηρετήσεις). Σύμφωνα με τον Gunn (1988, ρ. 15) λειτουργικά η 

ανάπτυξη του τουριστικού συστήματος και επομένως ο Σχεδιασμος επηρεάζε

ται από πέντε παράγοντες. Οι παράγοντες αυτοί είναι:

• Ο πληθυσμός (Ανθρώπινοι πόροι και Ζήτηση)

• Οι παρεχόμενες υπηρεσίες σε καταλύματα, φαγητό και προϊόντα

• Οι ελκυστικότητες

• Οι μεταφορές

• Η προβολή και η πληροφόρηση

Η παρούσα έρευνα αναφέρεται ευρύτερα στην διερεύνηση των αναπτυξιακών 

προοπτικών μιας υπαίθριας αγροτικής και ορεινής περιοχής κάνοντας χρήση 

δεδομένων που συλλέχθηκαν από πρωτογενή έρευνα. Ιδιαίτερη έμφαση δίνε

ται στις αντιλήψεις που διαμόρφωσαν οι «εταίροι απόδοσης των δραστηριοτή

των ανάδειξης της περιοχής», σχετικά με τα ανταγωνιστικά στοιχεία ελκυστι- 

κοτήτων που διαθέτει ο προορισμός διερεύνησης.

2.1.2 Οι φάσεις διεκπεραίωσης της προκαταρκτικής έρευνας

Η αναγκαιότητα διερεύνησης της Ζήτησης και Προσφοράς

Όπως ήδη έχει τονισθεί, στο κεφάλαιο 1, η άντληση πληροφοριών σχε

τικά με τις απόψεις των διαμενόντων (κατοίκων, μελών των τοπικών φορέων 

διοίκησης, επαγγελματιών) αποτελεί μια σημαντική διαδικασία για την επιτυχή 

εξέλιξη των ενεργειών σχεδιασμού και ανάδειξης ενός τουριστικού προορι

σμού. Η αξιόπιστη διάγνωση της υπάρχουσας κατάστασης βάσει των αντιλή
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ψεων και προτιμήσεων των ίδιων των διαμενόντων χαρακτηρίζεται ως μια 

σημαντική πρόκληση για τον ερευνητή και τον υπεύθυνο σχεδιασμού της του

ριστικής ανάπτυξης. Οι σύγχρονες στρατηγικές σχεδιασμού και αειφόρας α

νάπτυξης, και ιδιαίτερα οι πρόσφατες εφαρμογές σε ορεινές ευαίσθητες περι

βαλλοντικά περιοχές προδιαγράφουν την αναγκαιότητα εφαρμογής μιας προ- 

μελετημένης στρατηγικής ανάπτυξης των τουριστικών προϊόντων και υπηρε

σιών βάσει της παρακολούθησης και αξιολόγησης των απόψεων της Ζήτησης 

και της Προσφοράς.

Η μεθοδολογία και τα αποτελέσματα της ανεπίσημης έρευνας

Παρακάτω παρουσιάζονται οι συλλεγμένες πληροφορίες της έρευνας 

συνεντεύξεων βάθους (in-depth interviews). Οι πληροφορίες αντλήθηκαν από 

τα δεδομένα της διαδικασίας συλλογής ερωτηματολογίων. Οι πληροφορίες 

αυτές αναφέρονται στις αντιλήψεις που εξέφρασαν τα μέλη της τοπικής διοί

κησης και οι επαγγελματίες -  κάτοικοι της περιοχής. Για την καλύτερη προ

σέγγιση του θέματος έγινε χρήση και τυποποιημένων ερωτήσεων που περι- 

λήφθησαν σε ερωτηματολόγια. Οι τυποποιημένες ερωτήσεις χρησιμοποιήθη

καν στην συνέχεια για την αξιολόγηση κάποιων βασικών χαρακτηριστικών ή 

παραγόντων, που επηρεάζουν σύμφωνα πάντοτε με τις αντιλήψεις των ερω- 

τηθέντων, την τουριστική ανάπτυξη.

Η συλλογή των δεδομένων

Η συλλογή των δεδομένων ανάλυσης έγινε βάσει έντυπων ερωτηματο

λογίων, τα οποία συμπληρώνονταν από τον ερευνητή κατά την διάρκεια της 

συνέντευξης. Με τον τρόπο αυτό συλλέγονταν και άλλες πληροφορίες, μια και 

συχνά οι ομιλητές έκαναν αναφορές και σε άλλα σχετικά θέματα. Οι παρατη

ρήσεις αυτές αρχειοθετήθηκαν και παρουσιάζονται επίσης στην συνέχεια της 

ανάλυσης. Εικόνες από την διαδικασία της έρευνας παρουσιάζονται στο Πα

ράρτημα (βλέπε Παράρτημα: Εικόνες).
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2.1.3 Ποιες αντιλήψεις εξέφρασαν οι επαγγελματίες-κάτοικοι και οι 
φορείς διοίκησης, σχετικά με την τουριστική ανάπτυξη και την αναγκαι

ότητα του τουριστικού σχεδιασμού;

■ 2.1.3.1 Ποια άποψη εξέφρασαν οι αντιπρόσωποι των τοπικών φο

ρέων Διοίκησης (Δημαρχείο Μύκης, Κοινότητα Σατρών, Κοινότητα 

Θερμών, Κοινότητα Κοτύλης) και οι επαγγελματίες- κάτοικοι, σχετικά 

με τους παράγοντες που επηρεάζουν την τουριστική ανάπτυξη μιας 

γεωγραφικής περιοχής;

Παρατήρηση 1: Μ. Μ., Επαγγελματίας -  Κά 
τοικος, Επάγγελμα ιδιοκτήτης Καφενείου, ετώ 
29, Κάτοικος Κοτύλης

Εικόνα 1: Κοτύλι, Αύγουστος 2000, 

Καφενείο Μ.Μ.,

Το σημείο συνέντευξης 

Ερώτηση 1: Ποιοι παράγοντες συμβάλλουν περισσότερο στο να αναδειχθεί 

μελλοντικά ένας γεωγραφικός χώρος που είναι αγροτική περιοχή ή γενικότερα 

ύπαιθρο. Κατά πόσο συμβάλλει ο κάθε παράγοντας;

Μ.Μ.: Βάσει της εμπειρίας μου εδώ στην Κοτύλι.

Οι φυσικοί ελάχιστα 

Οι πολιτιστικοί ελάχιστα 

Οι τεχνητοί ελάχιστα 

.. Γενικότερα είμαι απαισιόδοξος

Εικόνες 2,3: Κοτύλι

■ V':-\5- ·.»- “'·
£ν·'ν * . ·

■
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Παρατήρηση 2: ΟΥ. Ζ., Επαγγελματίας -  Κάτοι
κος, Επάγγελμα ιδιοκτήτης Καφεπαντοπωλεί- 
ου, Κάτοικος Σμίνθης

4

Εικόνα 4: Σμίνθη, Αύγουστος 2000, 

Καφενείο ΟΥ.Ζ.,

Το σημείο συνέντευξης

Ερώτηση 1: Ποιοι παράγοντες συμβάλλουν περισσότερο στο να αναδειχθεί 

μελλοντικά ένας γεωγραφικός χώρος που είναι αγροτική περιοχή ή γενικότερα 

ύπαιθρο. Κατά πόσο συμβάλλει ο κάθε παράγοντας;

ΟΥ.Ζ.: Εάν αναφερόμαστε γενικότερα ..

Οι φυσικοί κατά πολύ 

Οι πολιτιστικοί κατά πολύ 

Οι τεχνητοί κατά πολύ
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Παρατήρηση 3: Τ. Κ., , Επάγγελμα/ ιδιότητ 
Πρόεδρος της Κοινότητας και ιδιοκτήτης Καφε 
νείου, Κάτοικος Σατρών

5

Εικόνα 5: Σάτρες, Ιούλιος 2000, 

Καφενείο του Προέδρου.Τ.Κ, 

Το σημείο συνέντευξης

Ερώτηση 1: Ποιοι παράγοντες συμβάλλουν περισσότερο στο να αναδειχθεί 

μελλοντικά ένας γεωγραφικός χώρος που είναι αγροτική περιοχή ή γενικότερα 

ύπαιθρο. Κατά πόσο συμβάλλει ο κάθε παράγοντας;

Τ.Κ.: Οι φυσικοί κατά πολύ

Οι πολιτιστικοί ελάχιστα 

Οι τεχνητοί πάρα πολύ
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Παρατήρηση 4: Μ. Σ ,, Επάγγελμα/ ιδιότητα: Α- 
ντιδήμαρχος Δήμου Μύκης, ηλικία 68 ετών, Κά
τοικος Εχίνου

6

Εικόνα 6: Το Δημαρχείο Μύκης στην 

Σμίνθη, Ιούλιος 2000,

Το σημείο συνέντευξης

Ερώτηση 1: Ποιοι παράγοντες συμβάλλουν περισσότερο στο να αναδειχθεί 

μελλοντικά ένας γεωγραφικός χώρος που είναι αγροτική περιοχή ή γενικότερα 

ύπαιθρο. Κατά πόσο συμβάλλει ο κάθε παράγοντας;

Μ.Σ.: Οι φυσικοί πάρα πολύ

Οι πολιτιστικοί πάρα πολύ 

Οι τεχνητοί πάρα πολύ
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Παρατήρηση 5: Ν.Ν., Επάγγελμα/ ιδιότητα: 
Γραμματέας, ηλικία 30-45.

7
Εικόνα 7: Η κοινότητα Θερμών, Ιού

λιος 2000,

Το σημείο συνέντευξης

Ερώτηση 1: Ποιοι παράγοντες συμβάλλουν περισσότερο στο να αναδειχθεί 

μελλοντικά ένας γεωγραφικός χώρος που είναι αγροτική περιοχή ή γενικότερα 

ύπαιθρο. Κατά πόσο συμβάλλει ο κάθε παράγοντας;

Ν.Ν.: Με βάσει την εμπειρία μου..

Οι φυσικοί κατά πολύ 

Οι πολιτιστικοί κατά πολύ 

Οι τεχνητοί πάρα πολύ
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Εικόνα 8: Η κοινότητα Κοτύλης, Ιού

λιος 2000,

Το σημείο συνέντευξης

Ερώτηση 1: Ποιοι παράγοντες συμβάλλουν περισσότερο στο να αναδειχθεί 

μελλοντικά ένας γεωγραφικός χώρος που είναι αγροτική περιοχή ή γενικότερα 

ύπαιθρο. Κατά πόσο συμβάλλει ο κάθε παράγοντας;

Μ.Χ.: Θα έλεγα..

Οι φυσικοί κατά πολύ 

Οι πολιτιστικοί κατά πολύ 

Οι τεχνητοί κατά πολύ
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Συμπέρασμα από την ανάλυση των παρατηρήσεων 1-6. Οι απόψεις της 

Τοπικής Διοίκησης.

Bar Chart
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΦΥΣΙΚΟΙ

5,______________________________

4

3

Α 
ΤΟ 1 
Μ 
Α 0

ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΠΟΛΥ ΠΑΡΑ ΠΟ\Υ

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΦΥΣΙΚΟΙ

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ

3

2

Ο 
Μ 
Α 0

ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΠΟΛΥ ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΤΕΧΝΗΤΟΙ

3

Μ 
Α

0
ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΠΟΛΥ ΠΑΡΑ ΠΟ\Υ

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΤΕΧΝΗΤΟΙ

Η ανάλυση των τριών παραπάνω Ραβδογραμμάτων δίνει μια σαφή εικόνα 

των αντιλήψεων που εξέφρασε η μικτή ομάδα διερεύνησης των έξι παρατη

ρήσεων.
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Συμπέρασμα της ανεπίσημης έρευνας σχετικά με την σημαντικότητα 

των παραγόντων φυσικοί, πολιτιστικοί και τεχνητοί πόροι.

Οι παράγοντες που φαίνεται να επηρεάζουν την τουριστική ανάπτυξη μιας 

περιοχής για τα μέλη και εκπροσώπους της Τοπικής Διοίκησης είναι κυρίως:

■ οι φυσικοί και πολιτιστικοί κατά πολύ,

■ οι τεχνητοί κατά πάρα πολύ

Αξιοσημείωτο είναι ότι στους παράγοντες που επηρεάζουν ελάχιστα την του

ριστική ανάπτυξη μιας περιοχής, παρουσιάζεται μια τάση μη αποδοχής της 

σημαντικότητας των πολιτιστικών παραγόντων, ως παράγοντες επηρεασμού 

της τουριστικής ανάπτυξης.

2.1.3.2 Ποια άποψη εξέφρασαν οι αντιπρόσωποι των τοπικών φορέων 

Διοίκησης (Δημαρχείο Μύκης, Κοινότητα Σατρών, Κοινότητα Θερμών, 

Κοινότητα Κοτύλης) και οι επαγγελματίες- κάτοικοι, σχετικά με τους πο

λιτιστικούς, φυσικούς και τεχνητούς πόρους της περιοχής τους, που 

μπορούν να υποστηρίξουν την τουριστική ανάπτυξη της γεωγραφικής 

ενότητας στα Πομακοχώρια;

Παρακάτω παρουσιάζεται ένας συγκεντρωτικός πίνακας ανάλυσης των από

ψεων που εξέφρασαν οι αντιπρόσωποι των τοπικών φορέων Διοίκησης (Δη

μαρχείο Μύκης, Κοινότητα Σατρών, Κοινότητα Θερμών, Κοινότητα Κοτύλης) 

και οι επαγγελματίες- κάτοικοι, σχετικά με τους παράγοντες που μπορούν να 

υποστηρίξουν την τουριστική ανάπτυξη της γεωγραφικής ενότητας στα Πομα

κοχώρια.
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Πίνακας ανάλυσης των αντιλήψεων που εξέφρασαν οι τοπικοί Φορείς 
Διοίκησης και οι Επαγγελματίες -  κάτοικοι, σχετικά με τους σπουδαιό

τερους φυσικούς, πολιτιστικούς και τεχνητούς παράγοντες

Παράγοντες

Παράγοντες που θα επηρεάσουν 
κατά πολύ

Παράγοντες που ίσως 
να επηρεάσουν

Παρατήρηση 
που εξέφρα- 
σε την άποψη 
(κατά πολύ / 
ίσως)

Φ υσ ικο ί Το τσάι βουνού στην Κοτύλι 1 /3
» Τα ιαματικά λουτρά στις Θέρμες * Τα ιαματικά λουτρά στις 

Θέρμες
1 ,2 ,  4, 5 / 3

• Στο Γκιούλιτζικ Σατρών το σπήλαιο 3
■ Στις κάτω Σάτρες, η πανίδα της πε

ριοχής ενδείκνυται για δραστηριότητες 
Κυνηγιού

■ Η χλωρίδα, και η πανίδα 
στο Πολύσκιο, στο 
Ντουρκούτι, στον Τσα
λαπετεινό στην περιοχή 
Σατρών

3

* Στην περιοχή Θερμών, η πανίδα της 
περιοχής ενδείκνυται για δραστηριότη
τες Κυνηγιού (κυνήγι Αγριόχοιρου και 
Λαγών)

5

■ Η πηγή στον Εχίνο (Μάλοκ Βρύς) 4
■ Το Δασήλειο στον Εχίνο 4
* Το τοπίο και το ποταμάκι στην περιο

χή του Νερόμυλου στο Ωραίον
4

» Τα μικρά αγροκτήματα καπνών στις 
Σάτρες

4

• Το τοπίο στο Αρκουδόρεμα στην πε
ριοχή Ωραίον

4

* Στην Ραϊβίτσα το σπήλαιο 6
* Τα μικρά αγροκτήματα καπνών στην 

Κοτύλι
6

* Το τοπίο στις πλαγιές του όρους Κού- 
λα στην περιοχή Κοτύλι

6

» Τα βράχια -  φωλιές γερακιών στην 
Κοτύλι

6

■ Τα αγριοκάτσικα και οι αρκούδες στο
φαράγγι του όρους Κούλα

6

Π ο λ ιτ ισ τ ικο ί • 0  παραδοσακός νερόμυλος στο ρέμα 
της περιοχής Ωραίου

■ 0  παραδοσακός νερό
μυλος στο ρέμα της πε
ριοχής Ωραίου

3 , 4 / 2

* Παραδοσιακά πέτρινα μονοπάτια
στην ορεινή περιοχή Σατρών, τα οποία 
καταλήγουν στην πεδινή περιοχή του 
Σουνίου

» Παραδοσιακά γεφύρια
στην περιοχή Σατρών

3 /3

Το παραδοσιακό τζαμί στο Πολύσκιο 3
• Η περιοχή στο Τσέρεβο 

έχει πλούσιο ιστορικό 
από την περίοδο της 
κατοχής των Βουλγά
ρων

13

* Τα τρία παραδοσιακά τζαμιά στον 
Εχίνο

4

■ Παραδοσιακά κτίρια στον Εχίνο 4
• 0  φούρνος στον Εχίνο 4
* Βιβλιοθήκη υπό ίδρυση στον Εχίνο 4

Βραχογραφία με παράσταση του 
θεού Μύθρα στις Θέρμες

5

• 0  Μύλος στο Δημάρι 6“
• Οι παραδοσιακές ενδυμασίες στην 

περιοχή Κοτύλι 6
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• Τα τέσσερα παραδοσιακά τζαμιά στην 
Κοτύλι. Αιμόνιο, Πάχνη και Διμάριο

6

Τεχνητοί • Ταβέρνες στις Θέρμες 1
• Ξενώνες για Κυνηγούς στην περιοχή 

Κοτύλης και Ωραίου
1,6

• Σύγχρονο γήπεδο ποδοσφαίρου
στην Κοτύλι

1

■ Κέντρο Υγείας, ΟΤΕ, και Ταχυδρο
μείο στον Εχίνο ως έργα υποδομής

4

* Η ψαροταβέρνα με σταθμό ιχθυο
καλλιέργειας σε Πέστροφες στην πε
ριοχή του Ωραίου

4

» Το εστιατόριο στην Μύκη 4
■ Οι Ξενώνες και τα τέσσερα ενοικια

ζόμενα καταλύματα στις Θέρμες-  
Λουτρά, δυναμικότητας περίπου 42 
δωματίων

5, 6

Σημείωση:
* Παρατήρηση 1: Μ. Μ., Επαγγελματίας -  Κάτοικος, Επάγγελμα ιδιοκτήτης Καφενείου, ετών 29, Κάτοικος 

Κοτύλης, σύμφωνες απόψεις με των Πατίνγκο Χιλμί και Μουσταφά, και Ιντζέ Σαμπρί (κατοίκων- πελα
τών του Καφενείου στην Κοτύλι)
Παρατήρηση 2: ΟΥ. Ζ., Επαγγελματίας -  Κάτοικος, Επάγγελμα ιδιοκτήτης Καφεπαντοπωλείου, Κάτοι
κος Σμίνθης

* Παρατήρηση 3: Τ. Κ., , Επάγγελμα/ ιδιότητα Πρόεδρος της Κοινότητας και ιδιοκτήτης Καφενείου, Κά
τοικος Σατρών
Παρατήρηση 4: Μ. Σ, , Επάγγελμα/ ιδιότητα: Αντιδήμαρχος Δήμου Μύκης, ηλικία 68 ετών, Κάτοικος 
Εχίνου

« Παρατήρηση 5: Ν.Ν., Επάγγελμα/ ιδιότητα: Γραμματέας, ηλικία 30-45.
* Παρατήρηση 6: Μ.Χ., Επάγγελμα/ ιδιότητα: Πρόεδρος της κοινότητας, ηλικία 30-45.

Στην συνέχεια ακολουθεί ένας χάρτης προσδιορισμού των σημαντικότερων 

περιοχών τουριστικών αξιοθέατων. Οι περιοχές προσδιορίστηκαν βάσει των 

τοπικών Φορέων Διοίκησης και Επαγγελματιών -  κατοίκων της ομάδας διε- 

ρεύνησης.
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Χάρτης προσδιορισμού των σημαντικότερων περιοχών τουριστικών α

ξιοθέατων

,̂Φτελώ V7
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Οι σημαντικότερες περιοχές βάσει του παραπάνω σχήματος ανάλυσης 

των τουριστικών περιοχών προς ανάδειξη, είναι οι ορεινές περιοχές Κοτύ

λης και θερμών και ακολουθούν οι περιοχές Πάχνης, Σμίνθης, Κενταύρου, 

και Μέδουσας. Οι περιοχές προσδιορίστηκαν γραπτώς από την ομάδα διε- 

ρεύνησης, βάσει σχετικών ερωτήσεων που περιέχονταν στο έντυπο του ερω

τηματολογίου (βλέπε Παράρτημα: Ερωτηματολόγιο προκαταρκτικής έρευνας 

για τον προσδιορισμό των τουριστικών παραγόντων ανάλυσης”). Ο κάθε α

ριθμός αντιστοιχεί στον κωδικό αριθμό της παρατήρησης και μέλος της ομά

δας διερεύνησης (βλέπε κωδικούς στον παραπάνω “Πίνακα ανάλυσης των
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αντιλήψεων που εξέφρασαν οι τοπικοί Φορείς Διοίκησης και οι Επαγγελματίες

-  κάτοικοι, σχετικά με τους σπουδαιότερους φυσικούς, πολιτιστικούς και τε

χνητούς παράγοντες”).

Συμπεράσματα σχετικά με την σημαντικότητα των Ελκυστικοτήτων της 

περιοχής βάσει της Αντίληψης που εξέφρασαν τα μέλη της τοπικής 

διοίκησης και επαγγελματίες της περιοχής.

Οι απόψεις συγκλίνουν κυρίως στους παράγοντες (φυσικούς, πολιτιστικούς 

και τεχνητούς για συντομία αντίστοιχα Φ, Π και Τ) που θα επηρεάσουν κατά 

πολύ την τουριστική ανάπτυξη της περιοχής και αυτοί είναι κατά σημαντικότη

τα οι:

❖ Ιαματικά Λουτρά (Θερμών, Φ). Τέσσερις στους έξι εκπροσώπους 

συμφωνούν με την υψηλή σημαντικότητα του παράγοντα (4/6).

❖ Νερόμυλος παραδοσιακός (στο ρέμα της περιοχής Ωραίου, Π), με 

βαρύτητα 2/6

❖ Ξενώνες (Ξενώνες κατάλυσης του Δασαρχείου και της Κοινότητας 

στην Κοτύλι και Ωραίου για Κυνηγούς και Παραθεριστές, Τ) και καταλύ

ματα (Ενοικιαζόμενα στις Θέρμες, Τ) με βαρύτητα 2/6 αντίστοιχα

2.2 Η διεξαγωγή της τελικής έρευνας

2.2.1 Η έρευνα αξιολόγησης των αντιλήψεων των κατοίκων

Η έρευνα, επιλογή , διευκρίνιση, μέτρηση, συλλογή δεδομένων και πε

ριγραφή των μεταβλητών.

Η έρευνα στηρίχθηκε στην διανομή τυποποιημένων ερωτηματολογίων που 

απαντήθηκαν στις οικίες των μωαμεθανών κατοίκων ή στα καφενεία, της πε

ριοχής Σμίνθης, Ωραίου και Γλαύκης, στην βόρεια ορεινή περιοχή του νομού 

Ξάνθης. Ομάδα από δύο ερευνητές - μωαμεθανούς υπαλλήλους του Δήμου 

Μύκης με καθοδήγηση του επιβλέποντα της έρευνας, πραγματοποίησε συνε

ντεύξεις στις κατοικίες και στα καφενεία των παραπάνω κοινοτήτων. Τελικά
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συγκεντρώθηκαν 198 πλήρως απαντημένα ερωτηματολόγια, τα οποία στην 

συνέχεια κωδικοποιήθηκαν και αρχειοθετήθηκαν σε στατιστικό πακέτο επε

ξεργασίας των δεδομένων (SPSS/WIN 10.0).

Όλες οι μεταβλητές παρουσίασαν λοξότητα στην κατανομή των τιμών τους 

μεταξύ 2 και -2. Για το λόγο αυτό θεωρήθηκαν όλες οι μεταβλητές ικανές για 

περαιτέρω διερεύνηση.

Οι μεταβλητές αξιολόγησης του ερωτηματολογίου

Παρακάτω παρουσιάζονται σε πίνακα όλα τα χαρακτηριστικά αξιολόγησης 

που εξέφρασαν ως σημαντικά για την τουριστική ανάπτυξη μιας ορεινής πε

ριοχής οι φορείς της τοπικής Διοίκησης (Κοινοτάρχες και μέλη των κοινοτή

των Κοτύλης, Μύκης, Σατρών και Θερμών). Τα χαρακτηριστικά αυτά αποτέ- 

λεσαν τις τυποποιημένες προτάσεις οι οποίες αξιολογήθηκαν από τους κα

τοίκους σε ένα τυποποιημένο ερωτηματολόγιο. Στην συνέχεια το ερωτηματο

λόγιο (βλέπε Παράρτημα: Ερωτηματολόγια και ερευνητικό υλικό κατά την 

φάση διεξαγωγής της τελικής έρευνας) σχεδιάστηκε έτσι ώστε να συγκε

ντρωθούν πληροφορίες από τους κατοίκους σχετικά με:

❖ την σημαντικότητα των χαρακτηριστικών της περιοχής που εξέφρασαν οι 

φορείς διοίκησης (Importance Analysis) για τους κατοίκους

❖ την απόδοση των χαρακτηριστικών αυτών στην περιοχή διαμονής των κα

τοίκων (Performance Analysis)

❖ τα δημογραφικά χαρακτηριστικά του δείγματος

❖ τους πιθανούς παράγοντες που πιθανόν να επηρεάζουν την τουριστική 

ανάδειξη ορεινών υπαίθριων τουριστικών περιοχών και που δεν είχαν πε- 

ριληφθεί στο ερωτηματολόγιο
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Χαρακτηριστικά της περιοχής

(τα Χαρακτηριστικά εκφρσστηκαν από μελη των φορέων της τοτπκης αυτοδιοίκησης και 
αξιολογήθηκαναπο τους κατοίκους ωςττροςτηνσημαντικοτητά τους και την καταλληλο-

τητά τους για μια τουριστική ανάδειξη της περιοχής διαμονής των κατοίκων)
Φυσικά 

Φυσική ομορφιά 
Το κλίμα 

Τα σπήλαια
Τα βράχια με εντυπωσιακά σχήματα και φωλιές πτηνών 

Τα άγρια κατσίκια και οι αρκούδες 
Το πόσιμο νερό 

Οι δασικές εκτάσεις 
Οι καπνοκαλλιέργειες και τα μικρά αγροκτήματα 

Τα ποτάμια και οι φυσικές παραποτάμιες εκτάσεις
❖ Πολιτιστικά 

Οι παραδοσιακοί μύλοι και τα παραδοσιακά κτίρια 
Τα παραδοσιακά γεφύρια 

Οι ιστορικοί, θρησκευτικοί ναοί 
Οι βραχογραφίες (αρχαιολογικά ευρήματα)

Οι παραδοσιακοί φούρνοι 
Τα ιστορικά σημεία 

Βιβλιοθήκες και έντυπα ενημέρωσης για τον πολιτισμό 
μιας περιοχής 

Τα λαογραφικό στοιχεία
❖ Τεχνητά 

Οι ταβέρνες και τα εστιατόρια 
Οι ξενώνες, τα ενοικιαζόμενα και τα ξενοδοχεία 

Τα γήπεδα άθλησης 
Τα κέντρα υγείας 

Οι τηλεπικοινωνίες 
Το ταχυδρομείο 

Οι χώροι στάθμευσης 
Τα ιαματικά λουτρά και οι εγκαταστάσεις

*** Δραστηριότητες 
Μάζεμα βοτάνων 

Λούσεις σε ιαματικά λουτρά 
Το κυνήγι

Η παρατήρηση της φύσης, του τοπίου και των ζώων 
Ο περίπατος σε παραδοσιακά δρομάκια και ορεινά μονοπάτια 

Οι επισκέψεις σε θρησκευτικούς ναούς- τζαμιά 
Η μελέτη και διερεύνηση της ιστορίας ενός τόπου και οι επισκέψεις αρχαιολογικών χώρων

Η άθληση και γυμναστική 
Οι επισκέψεις σε χωράφια και καλλιέργειες 

_________________ Συμμετοχή σε γεύματα με καλό φαγητό και ποτό
Ανοικτές ερωτήσεις για εντοπισμό πιθανών προβλημάτων

Προβλήματα σχετικά με την τουριστική ανάπτυξη της περιοχής 
Αντίληψη των κατοίκων για μια μελλοντική πιθανή τουριστική ανάπτυξη στην περιοχή

4πμ_ογρβφ»κά χαρακτηριστικά
Φύλο

❖ Τόπος διαμονής
❖ Ηλικία

❖ Επάγγελμα 
Μόνιμος κάτοικος περιοχής

Για τους 198 κατοίκους της περιοχής τα ιδιαίτερα σημαντικά χαρακτηριστικά 

ενός ορεινού υπαίθριου τουριστικού προορισμού, εκφράζονται από τα παρα

κάτω φυσικά, πολιτιστικά, τεχνητά χαρακτηριστικά και τις επιθυμητές δραστη

ριότητες:

❖ Φυσική ομορφιά (με μέση τιμή 3,282)
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❖ Το κλίμα (με μέση τιμή 3,056)

❖ Το πόσιμο νερό (με μέση τιμή 3,154)

❖ Οι δασικές εκτάσεις (με μέση τιμή 3,067)

❖ Τα ποτάμια και οι παραποτάμιες φυσικές εκτάσεις (με μέση τιμή 3,041)

❖ Τα κέντρα υγείας (με μέση τιμή 3,359)

❖ Οι τηλεπικοινωνίες (με μέση τιμή 3,118)

❖ Οι επισκέψεις σε θρησκευτικούς ναούς και τζαμιά (με μέση τιμή 3,010)

Στα παραπάνω χαρακτηριστικά, οι κάτοικοι εξέφρασαν μια μέση σημαντικότη

τα πάνω από 3 . Η αξιολόγηση των χαρακτηριστικών έγινε βάσει μιας κοινής 

για όλα τα χαρακτηριστικά και τυποποιημένης κλίμακας αξιολόγησης. Πιο συ

γκεκριμένα η αξιολόγηση της σημαντικότητας των χαρακτηριστικών έγινε σε 5- 

βαθμη κλίμακα, με τιμές: 0=ιδιαίτερα ασήμαντο, 1=ασήμαντο, 2=έτσι και έτσι, 

3=σημαντικό και 4=ιδιαίτερα σημαντικό.

Χαμηλή αξιολόγηση (κάτω από 2) στην σημαντικότητα των χαρακτηριστικών 

παρατηρήθηκε στην μέση σημαντικότητα που εκφράσθηκε για το χαρακτηρι

στικό «κυνήγι» (με μέση τιμή 1,716)

Επίσης στην συνέχεια οι κάτοικοι εξέφρασαν τις απόψεις τους σχετικά με την 

απόδοση του κάθε χαρακτηριστικού, όσον αφορά την συγκεκριμένη περιοχή 

διαμονής τους. Η 5-βαθμη κλίμακα αξιολόγησης των χαρακτηριστικών της πε

ριοχής, είχε τιμές: 0=απόλυτα ακατάλληλο, 1=ακατάλληλο, 2=έτσι και έτσι, 

3=κατάλληλο και 4=απόλυτα κατάλληλο. Αξιοσημείωτο είναι ότι, μέση απόδο

ση πάνω από 3 δεν παρουσιάστηκε σε κανένα από τα χαρακτηριστικά διερεύ- 

νησης.

Μεταξύ των τιμών 2 και 3 κυμάνθηκαν τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

❖ Τα αγριοκάτσικα και οι αρκούδες (με μέση τιμή 2,195)

❖ Οι βιβλιοθήκες και τα έντυπα (με μέση τιμή 2,088)

❖ Οι ταβέρνες και τα εστιατόρια (με μέση τιμή 2,159)

❖ Ξενώνες, ενοικιαζόμενα δωμάτια και ξενοδοχεία (με μέση τιμή 2,441)

❖ Γήπεδα άθλησης (με μέση τιμή 2,378)
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❖ Ιαματικά λουτρά και εγκαταστάσεις (με μέση τιμή 2,374)

❖ Επισκέψεις σε χωράφια και καλλιέργειες (με μέση τιμή 2,036)

Χαμηλή αξιολόγηση (κάτω από 1) παρατηρήθηκε επίσης στην μέση απόδοση 

που εκφράσθηκε για τα δύο χαρακτηριστικά της περιοχής, την φυσική ομορ

φιά (με μέση τιμή 0,790) και το κλίμα (με μέση τιμή 0,979).

Η ανάλυση των δεδομένων

Η ανάλυση των δεδομένων ακολουθεί τρία βασικά βήματα:

1. Την ανάλυση των ερωτήσεων που αφορούν τα 35 χαρακτηριστικά που ε

ξέφρασαν ως σημαντικά οι φορείς Διοίκησης (βλέπε παραπάνω πίνακα 

χαρακτηριστικών)

2. Την ανάλυση Importance-Performance για την διεξαγωγή στρατηγικών 

συμπερασμάτων σχετικά με τα χαρακτηριστικά αυτά

3. Την ανάλυση των ανοικτού τύπου ερωτήσεων

Η ανάλυση των χαρακτηριστικών

Για την ανάλυση των 35 χαρακτηριστικών, επιλέχθηκε η ανάλυση βασικών 

συνιστωσών (principal components analysis and varimax rotational tech

niques) με την χρήση της τεχνικής εντοπισμού σχέσεων επεξήγησης της μέ- 

γιστης διακύμανσης μέσω περιστροφικών κινήσεων. Στόχος της ανάλυσης 

είναι η μείωση των πολυάριθμων μεταβλητών διερεύνησης και η διευκρίνιση 

του αριθμού των παραγόντων που υποκρύπτονται στις μεταβλητές. Η επιλο

γή των σημαντικότερων χαρακτηριστικών έγινε βάσει του κριτηρίου της πα- 

ραγοντικής βαρύτητας (factor loadings). Έτσι χαρακτηριστικά με factor load

ings μεγαλύτερες του 0,5 περιελήφθησαν σε παράγοντες (factors). Τελικά, 

επιλέχθηκαν 17 παράγοντες με μοναδικές τιμές (eigenvalues) πάνω από την 

μονάδα.

Στην συνέχεια υπολογίστηκε το μέτρο εσωτερικής εγκυρότητας Cron- 

bach's Alpha. Για τους 3 πρώτους σημαντικότερους συσχετιζόμενους με τις 

μεταβλητές, παράγοντες το μέτρο ήταν πάνω από 0,5 (factor 1: 0,7233, fac

tor 2: 0,8594, factor 3: 0,5486). Με άλλα λόγια το χαμηλότερο ποσοστό εγκυ-
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ρότητας της έρευνας βάσει των τριών factors είναι περίπου 55% (βλέπε πίνα

κα ανάλυσης παραγόντων και εγκυρότητας).

Πίνακα*ς ανάλυσης των παραγόντων και της εγκυ 3θτητας
Παράγοντας Κωδικός χαρακτηρι Παραγοντική βαρύ Συντελεστής εγκυ-
(Factor) στικού τητα (factor loading) ρότητας (Reliability

Coefficient, Cron-
bach's Alpha)

V28 0,631
1 V37 0,630

Φυσικά, Πολιτιστικά, Τεχνη V55 -0,590
τά και Δραστηριότητες. V21 0,582

Χαρακτηριστικά που οι κάτοι V69 -0,579
κοι θεωρούν σημαντικά για ένα V17 0,577
τουριστικό προορισμό επίσκε V36 0,570
ψης και διαμονής με έμφαση V30 0,562
στα ήθη και έθιμα, στην κουλ V15 0,558
τούρα και τα πολιτιστικά στοι V20 0,551 0,7233
χεία, καθώς και στην ψυχική V26 0,550

και σωματική υγιεινή όταν V47 -0,549
συνδυάζονται με σημαντικές V35 0,542

εξυπηρετήσεις σε καταλύματα, V29 0,533
ταχυδρομικές υπηρεσίες, κέ V16 0,530

ντρα υγείας, άθλησης, χώρους V71 -0,529
στάθμευσης και ενημέρωσης V44 -0,529
και δραστηριότητες περιήγη V25 0,527

σης V53 -0,526
V22 0,522
V18 0,519
V52 -0,506
V67 -0,504
V19 0,503
V59 0,684

2 V64 0,620
Πολιτιστικά και τεχνητά. V60 0,618 0,8594

Χαρακτηριστικά που οι κάτοι V58 0,584
κοι προσδίδουν στον τόπο V61 0,558

διαμονής τους ως ένα τουρι V56 0,520
στικό προορισμό με σύγχρονες
εξυπηρετήσεις σε καταλύματα,

κέντρα εστίασης και υγείας,
άθλησης, χώρους στάθμευσης

και ενημέρωσης
V74 0,579

3 V66 0,486 0,5486
Δραστηριότητες.

Χαρακτηριστικά που οι κάτοι
κοι προσδίδουν στον τόπο

διαμονής τους ως ένα τουρι
στικό προορισμό με αγροτικές

δραστηριότητες και μάζεμα
βοτάνων

Η ανάλυση της μήτρας σημαντικότητας - απόδοσης

Η ανάλυση της μήτρας σημαντικότητας - απόδοσης, στηρίζεται στην τεχνική 

ανάλυσης "Importance - Performance" (Martilla J.A. and James J.C., 1977, 

p.729). Η μήτρα βοηθάει στον εντοπισμό της υπάρχουσας κατάστασης σχετι-
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κά με την απόδοση από πλευράς κατοίκων, των χαρακτηριστικών που προσ

διόρισαν οι τοπικοί φορείς διοίκησης για την περιοχή διαμονής των κατοίκων 

και παρέχει προς τους φορείς διοίκησης την απαραίτητες πληροφορίες για να 

προσεχθούν ιδιαίτερα εκείνα τα φυσικά, πολιτιστικά, τεχνητά στοιχεία και 

δραστηριότητες που οι κάτοικοι εκφράζουν ότι είναι οι σημαντικότεροι συν

δυασμοί για την τουριστική ανάδειξη ενός προορισμού.

Για την διαμόρφωση της μήτρας (σημείο τομής των αξόνων) λάβαμε 

υπ' όψη τις υψηλές σημαντικότητες και τις καταλληλότητες που παρουσιάσα

με παραπάνω (βλέπε ενότητα μεταβλητές αξιολόγησης, μέσες τιμές πάνω 

από 3 και 2 αντίστοιχα).

Στην συνέχεια κατασκευάστηκε ο παρακάτω συγκριτικός πίνακας ση

μαντικότητας - απόδοσης, με σκοπό την κατασκευή της μήτρας σημαντικότη

τας απόδοσης για κάθε ένα από τους τρεις παράγοντες (factors).
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Συγ'κριτικός πίνακας ση*ιαντικότητας - απόδοσης
Παράγοντας
(Factor)

Κωδικός χαρακτηρι
στικού

Μέση σημαντικότητα 
(Mean of impor
tance)

Μέση απόδοση 
(Mean of perform
ance)

V28 2,892 1,472
V37 2,713 1,649
V55 2,815 1,644
V21 2,795 2,088
V69 2,653 1,523
V17 2,949 1,995
V36 3,010 1,119
V30 2,779 1,918
V15 2,720 1,763

1 V20 2,815 1,644
Φυσικά, Πολιτιστικά, Τεχνη V26 3,359 1,521

τά και Δραστηριότητες V47 3,067 1,277
V35 2,851 1,262
V29 2,785 2,374
V16 2,814 1,711
V71 3,010 1,119
V44 2,456 1,985
V25 2,804 2,378
V53 2,559 1,195
V22 2,805 1,889
V18 2,559 1,995
V52 2,949 1,294
V67 2,467 1,646
V19 2,295 1,407
V59 2,815 2,441
V54 2,785 2,374

2 V60 2,804 2,378
Πολιτιστικά και Τεχνητά V58 2,703 2,159

V61 3,359 1,521
V56 2,795 2,088

3
Δραστηριότητες

V74
V66

2,133
2,402

1,477
1,323

Στρατηγική τουριστικής ανάπτυξης βάσει της διαττοίκιλσης σε 

φυσικά, πολιτιστικά, τεχνητά στοιχεία και δραστηριότητες (Factor 1)

Ο παράγοντας 1, (δηλαδή ο παράγοντας που περικλείει ένα συνδυα

σμό από Φυσικά, Πολιτιστικά, Τεχνητά στοιχεία και Δραστηριότητες) παρου

σιάζει την παρακάτω δομή Μήτρας Σημαντικότητας - Απόδοσης των χαρα

κτηριστικών (βλέπε ακόλουθο σχήμα ανάλυσης της Μέσης Σημαντικότητας -  

Απόδοσης σχετικά με τον Παράγοντα 1).
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IMPORTANCE PERFORMANCE ANALYSIS
Residents, Means of importance and performance in Factor 1

importan

Η ταξινόμηση των χαρακτηριστικών στην μήτρα σημαντικότητας -  Α

πόδοσης, υποστηρίζει την διεξαγωγή στρατηγικών συμπερασμάτων σχετικά 

με την σημαντικότητα των χαρακτηριστικών και την απόδοση (δηλαδή την 

υπαρκτή κατάσταση) των χαρακτηριστικών αυτών, στον προορισμό διαμονής 

των κατοίκων.

Χαρακτηριστικά χωρίς προοπτική

Βάσει της παραπάνω μήτρας, τα περισσότερα από τα αλληλοσχετιζό- 

μενα χαρακτηριστικά του Παράγοντα 1 (Factor 1) καταμερίζονται βάσει της 

μέσης σημαντικότητας και Απόδοσης του κάθε χαρακτηριστικού, στο κάτω α

ριστερό τεταρτημόριο της μήτρας. Στο τεταρτημόριο αυτό, συγκαταλέγονται 

όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά που δεν παρουσιάζουν, σύμφωνα με τους δια- 

μένοντες, ιδιαίτερα σημαντική προοπτική (δηλαδή πάνω από 3) για την τουρι

στική ανάδειξη κάποιου ορεινού - υπαίθριου προορισμού. Παράλληλα τα χα

ρακτηριστικά αυτά δεν παρουσιάζουν σημαντική ή ιδιαίτερα σημαντική από

δοση (δηλαδή πάνω από 2), για να υποστηρίξουν την τουριστική ανάδειξη του
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ορεινού προορισμού που διαμένουν οι μωαμεθανοί Έλληνες. Οι μεταβλητές 

19 (παραδοσιακοί φούρνοι), 67 (λούσεις σε ιαματικά λουτρά) και 53 (βραχο

γραφίες -  αρχαιολογικά ευρήματα) παρουσιάζουν βάσει της μήτρας μια αδυ

ναμία ενίσχυσης της τουριστικής ανάδειξης των ορεινών υπαίθριων περιοχών 

αλλά και παράλληλα ενίσχυσης της συγκεκριμένης ορεινής υπαίθριας περιο

χής. Τα χαρακτηριστικά 16 (παραδοσιακά γεφύρια), 17 (ιστορικοί θρησκευτι

κοί ναοί), 22 (λαογραφικά στοιχεία), 55 (ιστορικά σημεία) και η δραστηριότητα 

37 (μελέτη και διερεύνηση της ιστορίας του τόπου), παρουσιάζουν μια προο

πτική για βελτίωση, μια και θεωρούνται αρκετά σημαντικά χαρακτηριστικά 

(3>importance>2,75) για την ανάδειξη του προορισμού.

Σημαντικά χαρακτηριστικά ττρος βελτίωση

Στο κάτω δεξί τεταρτημόριο της μήτρας ανάλυσης των χαρακτηριστι

κών του παράγοντα 1, παρουσιάζονται εκείνα τα χαρακτηριστικά που ενώ 

θεωρούνται από τους κατοίκους ιδιαίτερα σημαντικά (με μέση αξιολόγηση πά

νω από 3), στον προορισμό διαμονής τους φαίνεται (λόγω της κατάστασης 

που βρίσκονται), να μην αξιολογούνται ως κατάλληλα για μια πιθανή τουριστι

κή ανάδειξη του προορισμού. Στο τεταρτημόριο αυτό τοποθετούνται οι μετα

βλητές 26 (κέντρα υγείας) και 47 (δασικές εκτάσεις). Στην περίπτωση αυτή οι 

φορείς διοίκησης θα πρέπει να επανεξετάσουν τα στοιχεία αυτά και να βελ

τιώσουν τις τυχόν αδυναμίες τους, μια και συμφωνούν οι αξιολογήσεις σημα

ντικότητας των κατοίκων ως προς τις απόψεις των φορέων, αλλά κρίνονται ως 

αδύναμα να υποστηρίξουν μια ενδεχόμενη τουριστική ανάδειξη του συγκεκρι

μένου προορισμού.
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Τα χαρακτηριστικά εκμετάλλευσης, χαρακτηριστικά με χαμηλή ση

μαντικότητα αλλά υψηλή απόδοση για μια τουριστική ανάδειξη του 

προορισμού

Στο πάνω αριστερό τεταρτημόριο της μήτρας, τοποθετούνται όλα εκεί

να τα χαρακτηριστικά που παρουσιάζουν υψηλή απόδοση για την ανάδειξη 

του προορισμού διαμονής, αλλά χαμηλότερη σημαντικότητα επίδρασης για 

μια τουριστική ανάδειξη ενός ορεινού υπαίθριου προορισμού. Ιδιαίτερα σημα

ντικές μεταβλητές για μια ενδεχόμενη τουριστική ανάδειξη είναι οι μεταβλητές 

17 (ιστορικοί θρησκευτικοί ναοί), 25 (γήπεδα άθλησης), 29 (χώροι στάθμευ

σης) και 21 (βιβλιοθήκες και έντυπο υλικό ενημέρωσης).

Στρατηγική τουριστικής ανάπτυξης βάσει της διαττοίκιλσης σε 

πολιτιστικά, και τεχνητά στοιχεία (Factor 2)

Ο παράγοντας 2, (δηλαδή ο παράγοντας που περικλείει ένα συνδυα

σμό από Πολιτιστικά, Τεχνητά στοιχεία) παρουσιάζει την παρακάτω δομή Μή

τρας Σημαντικότητας - Απόδοσης των χαρακτηριστικών (βλέπε ακόλουθο 

σχήμα ανάλυσης της Μέσης Σημαντικότητας -  Απόδοσης σχετικά με τον Πα

ράγοντα 2).
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IMPORTANCE PERFORMANCE ANALYSIS
Residents, Means of importance and performance in Factor 2

importa

Σημαντικά χαρακτηριστικά προς βελτίωση

Στο κάτω δεξί τεταρτημόριο της μήτρας ανάλυσης των χαρακτηριστι

κών του παράγοντα 2, παρουσιάζονται εκείνα τα χαρακτηριστικά που ενώ 

θεωρούνται από τους κατοίκους ιδιαίτερα σημαντικά (με μέση αξιολόγηση πά

νω από 3) στον προορισμό διαμονής τους, φαίνεται (λόγω της κατάστασης 

που βρίσκονται) να μην αξιολογούνται ως κατάλληλα για μια πιθανή τουριστι

κή ανάδειξη του προορισμού. Στο τεταρτημόριο αυτό τοποθετείται η μεταβλη

τή 61 (κέντρα υγείας). Στην περίπτωση αυτή οι φορείς διοίκησης θα πρέπει να 

επανεξετάσουν το στοιχείο αυτό και να βελτιώσουν τις τυχόν αδυναμίες του, 

μια και οι αξιολογήσεις σημαντικότητας των κατοίκων συμφωνούν ως προς τις 

απόψεις των φορέων, αλλά κρίνεται ως αδύναμο να υποστηρίξει μια ενδεχό

μενη τουριστική ανάδειξη του συγκεκριμένου προορισμού βάσει ενός συν

δυασμού από πολιτιστικά και τεχνητά στοιχεία.

Τα χαρακτηριστικά εκμετάλλευσης, χαρακτηριστικά με χαμηλή σημαντικό

τητα αλλά υψηλή απόδοση για μια τουριστική ανάδειξη του προορισμού
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Στο πάνω αριστερό τεταρτημόριο της μήτρας, τοποθετούνται όλα εκεί

να τα χαρακτηριστικά που παρουσιάζουν υψηλή απόδοση για την ανάδειξη 

του προορισμού διαμονής, αλλά αρκετά χαμηλή σημαντικότητα επίδρασης 

για μια τουριστική ανάδειξη ενός ορεινού υπαίθριου προορισμού. Ιδιαίτερα 

σημαντικές μεταβλητές για μια ενδεχόμενη τουριστική ανάδειξη είναι οι μετα

βλητές 59 (ξενώνες, ενοικιαζόμενα καταλύματα, ξενοδοχεία), 60 (γήπεδα ά

θλησης) και 64 (χώροι στάθμευσης). Οι μεταβλητές αυτές συνεισφέρουν στην 

τοπική τουριστική ανάδειξη και θα πρέπει να συνεχίσουν να αναδεικνύονται 

και στο μέλλον.

Στρατηγική τουριστικής ανάπτυξης βάσει των δραστηριοτήτων 

(Factor 3)

Ο παράγοντας 3, (δηλαδή ο παράγοντας που περικλείει μόνο δραστη

ριότητες) παρουσιάζει την παρακάτω δομή Μήτρας Σημαντικότητας - Απόδο

σης των χαρακτηριστικών (βλέπε ακόλουθο σχήμα ανάλυσης της Μέσης Ση

μαντικότητας -  Απόδοσης σχετικά με τον Παράγοντα 3).
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IMPORTANCE PERFORMANCE ANALYSIS
Residents, Means of importance and performance in Factor 3
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Η παραπάνω μήτρα σημαντικότητας -  Απόδοσης των δραστηριοτή

των, δεν παρουσιάζει σημαντικές (πάνω από 3) ή κατάλληλες (πάνω από 2) 

μεταβλητές για μια τουριστική ανάδειξη υπαίθριων ορεινών προορισμών. 

Μπορούμε απλά να επισημάνουμε ότι η μεταβλητή 66 (δραστηριότητα μαζέ

ματος βοτάνων) παρουσιάζει σημαντικότητα πάνω από 2 αλλά ιδιαίτερα χα

μηλή μέση απόδοση (1,32) για την ανάδειξη του συγκεκριμένου προορισμού. 

Η δραστηριότητα αυτή σε στρατηγικό επίπεδο λήψης αποφάσεων θα πρέπει 

να αποτελέσει από τούς τοπικούς φορείς διοίκησης αντικείμενο διερεύνησης 

και σωστής διοργάνωσης. Η δραστηριότητα αυτή αναγνωρίζεται ως αρκετά 

σημαντική και μπορεί συνεισφέρει στον σχεδιασμό κατάλληλων δραστηριοτή

των που βρίσκουν σύμφωνη την αντίληψη των κατοίκων.
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Η ανάλυση των ανοιχτού τύπου ερωτήσι

Οι δύο ανοιχτού τύπου ερωτήσεις που προτάθηκαν στους κατοίκους προς 

απάντηση, ήταν: «Ποια είναι τα σημαντικότερα προβλήματα που συνάντησες 

και συναντάς και που επηρεάζουν την τοπική τουριστική και οικονομική ανά

πτυξη της περιοχής;» και «Πιστεύεις ότι στο μέλλον θα υπάρξει τουριστική 

ανάπτυξη στην περιοχή σου;».

Τα κύρια προβλήματα που επηρεάζουν την τουριστική ανάπτυξη της περιοχής 

βάσει της συχνότητας αναφοράς των προβλημάτων από τους κατοίκους (σε 

σύνολο αναφορών Ν=183), σχετίζονται με:

• Την κατάσταση και οργάνωση των οδικών δικτύων στην περιοχή (38% 

του συνολικού αριθμού των αναφορών, βλέπε σημείο 8 στο Πίνακα: 

Απαντήσεις των κατοίκων σχετικά με προβλήματα που επηρεάζουν την 

τουριστική ανάπτυξη της περιοχής)

• Την έλλειψη διαφόρων υποδομών (24,8% των αναφορών, βλέπε ση

μείο 19 στο Πίνακα: Απαντήσεις των κατοίκων σχετικά με προβλήματα 

που επηρεάζουν την τουριστική ανάπτυξη της περιοχής)

• Την γενικότερη πολιτική του Ελληνικού Κράτους (23,1% των αναφο

ρών, βλέπε σημείο 10 στο Πίνακα: Απαντήσεις των κατοίκων σχετικά 

με προβλήματα που επηρεάζουν την τουριστική ανάπτυξη της περιο-

χής)
• Την έλλειψη καταλυμάτων (14% των αναφορών, βλέπε σημείο 4 στο 

Πίνακα: Απαντήσεις των κατοίκων σχετικά με προβλήματα που επηρε

άζουν την τουριστική ανάπτυξη της περιοχής)

• Την αδιάφορη πολιτική που εφαρμόζεται λόγω της ιδιότητάς τους ως 

θρησκευτική μειονότητα (8,7% των αναφορών, βλέπε σημείο 17 στο 

Πίνακα: Απαντήσεις των κατοίκων σχετικά με προβλήματα που επηρε

άζουν την τουριστική ανάπτυξη της περιοχής)

• Την έλλειψη κατάλληλης εκπαίδευσης και την παιδεία των κατοίκων 

(8,2 % των αναφορών, βλέπε σημείο 13 στο Πίνακα: Απαντήσεις των 

κατοίκων σχετικά με προβλήματα που επηρεάζουν την τουριστική α

νάπτυξη της περιοχής)
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Πίνακας: Απαντήσεις των κατοίκων σχετικά με προβλήματα που επη
ρεάζουν την τουριστική ανάπτυξη της περιοχής (Ν=183)

Κύρια προβλήματα που εκφράστηκαν και συχνότητα αναφοράς των 
προβλημάτων

1. Δεν έχει τίποτα που να είναι σημαντικό για τουριστική ανάπτυξη, Έλλειψη σημαντικών 
σημείων επίσκεψης (14%), έλλειψη πολιτιστικών στοιχείων , δεν υπάρχουν ιστορικά 
μέρη (1,6%), οι σπηλιές ανεκμετάλλευτες (1,1%). (Σ=16,7~17%%)

2. Εγκαταστάσεις σε Luna Park, ζωολογικούς κήπους (2,1%) με ζώα της περιοχής, παι
δικές χαρές (2,1%). (Σ=4,2)

3. Ναι υπάρχουν πολλά προβλήματα (14%)
4. Η έλλειψη ξενοδοχείων, ξενώνων (14%)
5. Χωριάτικο φαγητό , εστιατόρια , ταβέρνες (2,1%)
6. Όχι, δεν πιστεύω να υπάρχουν προβλήματα σχετικά με μια τουριστική ή οικονομική 

ανάπτυξη (1,1%)
7. Τα πολλά οδικά δίκτυα καταστρέφουν τις περιοχές (0,5%)
8. Η έλλειψη κατάλληλων οδικών δικτύων (προς Βουλγαρία), δύσβατοι οδικοί άξονες 

(διαπλάτυνση και βελτιώσεις οδοστρώματος) (38%)
9. Ανυπαρξία κατάλληλων χώρων για τους επισκέπτες, ενημέρωση για επισκέπτες (πο

λιτιστικά κ.ά) (1,1%)
10. Το κράτος και η πολιτική του, η αδιαφορία του κράτους, η ανύπαρκτη κρατική υπο

στήριξη , οι διαφορές μεταξύ κρατών και οι πολιτικές τους (21%) .Οικονομική υπανά
πτυξη, εξάρτηση από την οικονομική εκμετάλλευση των καπνών, έλλειψη άλλων κλα
δικών δραστηριοτήτων που θα αξιοποιήσουν το εργατικό δυναμικό (2,1%).
(Σ=23,1%)

11. Ανεκμετάλλευτοι πόροι και πολιτιστικοί χώροι μη αξιοποιημένοι, ανυπαρξία οικονομι
κής ανάπτυξης (0,5%)

12. Η μετανάστευση λόγω ανεργίας, οι κάτοικοι φεύγουν στο εξωτερικό (0,5%), πολύ με
γάλη ανεργία και η σχετική οικονομική κατάσταση των κατοίκων (6%). (Σ=6,5%)

13. Η κατάλληλη εκπαίδευση και παιδεία, εκπαίδευση σε θέματα υγιεινής και συμμετοχή 
σε κοινωνικές δραστηριότητες (8,2%)

14. Ανυπαρξία ενδιαφέροντος από φορείς και ενδιαφερόμενους για επενδύσεις, πολλά 
χρήματα επενδύθηκαν λόγο της λανθάνουσας πολιτικής του ελληνικού κράτους στην 
Τουρκία (ούτε αγορά ούτε χτίσιμο σπιτιών) (2,2%)

15. Άγονη περιοχή, η περιοχή γενικότερα , περιορισμένοι πόροι (3,3%)
16. Οι αρμόδιοι και τα στελέχη του Δήμου (1,1%)
17. Το ότι είμαστε μειονότητα, μας εκμεταλλεύονται, ήμαστε παρατημένοι, αποκλεισμός 

(8,7%)
18. Η καθαριότητα (0,5%)
19. Έλλειψη υποδομών (υπόνομοι, υποδομές συγκέντρωσης και ποιότητα πόσιμου νε

ρού κ. α ) (9,8%), έλλειψη αθλητικών εγκαταστάσεων (γήπεδα και εγκαταστάσεις ά
θλησης) (5,0%) τράπεζες (1,1%), Λουτρά, Σούπερ Μάρκετ, κέντρα υγείας- 
νοσοκομεία, φαρμακεία (1,6%), σχολεία, γυμνάσια και λύκεια (3,2%), φροντιστήρια 
ξένων γλωσσών, Μουσεία (1,6%), Βιβλιοπωλεία (0,5%), Πάρκινγκ (2%). (Σ=24,8%)

20. Η κτηνοτροφία, μελισσοκομία (0,5%)

Οι κύριες αντιλήψεις των κατοίκων σχετικά με μια ενδεχόμενη τουριστική ανά

πτυξη της περιοχής διαμονής τους, ήταν:
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• Αρνητική αντίληψη (το 34% των αναφορών, βλέπε σημείο 1 στο Πίνα

κα: Απαντήσεις των κατοίκων σχετικά με μια ενδεχόμενη μελλοντική 

τουριστική ανάπτυξη στην περιοχή)

• Θετική αντίληψη (28,4% των αναφορών, βλέπε σημείο 5 στο Πίνακα: 

Απαντήσεις των κατοίκων σχετικά με μια ενδεχόμενη μελλοντική τουρι

στική ανάπτυξη στην περιοχή)

• Συγκεχυμένη αντίληψη (20% των αναφορών, βλέπε σημείο 2 στο Πίνα

κα: Απαντήσεις των κατοίκων σχετικά με μια ενδεχόμενη μελλοντική 

τουριστική ανάπτυξη στην περιοχή)

• Θετική αντίληψη με προϋποθέσεις (11,9% των αναφορών, βλέπε ση

μείο 3 στο Πίνακα: Απαντήσεις των κατοίκων σχετικά με μια ενδεχόμε

νη μελλοντική τουριστική ανάπτυξη στην περιοχή)

Hive*κας: Απαντήσεις των κατοίκων σχετικά με μια ενδεχόμενη μελλο- 
ντικη τουριστική σνατττυξη στην ττεριοχη (Ν=183)

Κύριες απόψεις των κατοίκων σχετικά με την μελλοντική τουριστική
αναπτυξιακή προοπτική της γεωγραφικής ενότητας και συχνότητα ανα-
φορας των απόψεων

1. Δεν το νομίζω , δεν θα υπάρξει, ποτέ, ουδέποτε, καθόλου (8,2%). Όχι (24%), Όχι 
καθόλου, επειδή είμαστε μειονότητα (1,1%) όχι τα προβλήματα είναι πολλά 
(0,5%), Όχι, λόγω πιθανής έλευσης Αλβανών και Γύφτων και της σχετικής 
ανασφάλειας (0,5%). (Σ=34%)

2. Ίσως, το ελπίζω , μπορεί, μακάρι, και ναι και όχι (13% ), Ίσως, αλλά δεν το πιστεύω 
και πολύ γιατί ο χώρος μας δεν είναι κατάλληλος για μια ενδεχόμενη τουρι
στική ανάπτυξη (0,5%), Μπορεί να υπάρξει στο μέλλον αλλά όχι τώρα, δεν 
το πιστεύω μπορεί και να υπάρξει, έτσι και έτσι (4,9%), Κάτι τέτοιο θα γίνει 
πολύ δύσκολα (1,6%). (Σ=20%)

3. Ναι, εφ' όσον το επιθυμεί το κράτος με ανάλογη ευαισθησία από τους αρμόδιους φο
ρείς, Ναι εάν θέλει η πολιτεία και πιέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση (2,7%), Ναι με 
τις κατάλληλες υποδομές (0,5%), Πιστεύω ότι μπορεί να γίνει (5,5%) εξαρτά- 
ται από το κράτος ή και από το κράτος (1,1%), Ναι, θα έρθουν ξένοι- 
αλλοδαποί (0,5%), Ναι, αλλά μόνο με προγράμματα που θα αναλύουν τα θέ
ματα πραγματικά (0,5%). Ναι, εφ' όσον υπάρξει ενδιαφέρον από τους κατοί
κους και εφ' όσον βοηθήσουν και αξιόλογοι αναπτυξιακοί φορείς (1,1%).
(Σ=11,9%)

4. Δεν γνωρίζω (1,1%)
5. Ναι (27,9%), Ναι, μια και ήδη υπάρχουν επισκέπτες, περιηγητές από διάφορα μέρη 

(0,5%). (Σ=28,4%)

Η έρευνα ανάλυσης οραμάτων των παιδιών σχολικής ηλικίας

Για την καλύτερη κατανόηση των οραμάτων που έχουν τα παιδιά μι

κρής ηλικίας σχετικά με μια ενδεχόμενη τουριστική ανάπτυξη και ανάδειξη της
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περιοχής διαμονής τους, η έρευνα επικεντρώθηκε στον τρόπο αποτύπωσης 

του οράματος σε χαρτί με την παρουσίαση μιας Εικόνας-Ζωγραφιάς (βλέπε 

επίσης Pearce, Moscardo και Ross, 1996, pp.76). Για να επιτευχθεί πρακτικά 

η έρευνα θα έπρεπε να αφιερωθεί κατάλληλος χρόνος από το πρόγραμμα δι

δασκαλίας του Μειονοτικού Δημοτικού. Τελικά η έρευνα πραγματοποιήθηκε 

τον Ιούνιο του 2001 στο Δημοτικό Σχολείο Γλαύκης κατόπιν άδειας από την 

αρμόδια διεύθυνση πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης μειονοτικών σχολείων. Ενώ 

αναμένονταν μια ανταπόκριση 100 μαθητών- τριών τελικά ανταποκρίθηκαν 48 

μαθητές -τριες.

Τα στοιχεία των θεμάτων ζωγραφικής που απεικόνισαν οι 48 μαθητές, ταξινο

μήθηκαν ονομαστικά και μετρήθηκαν οι συχνότητες εμφάνισής τους.

Τα σημαντικότερα στοιχεία που ολοκληρώνουν ένα κοινό όραμα των παιδιών 

σχολικής ηλικίας για μια ενδεχόμενη τουριστική ανάπτυξη της περιοχής τους, 

ήταν κατά κατηγορία

(βλέπε Πίνακα: Χαρακτηριστικά στοιχεία των θεμάτων ζωγραφικής και οι συ

χνότητες εμφάνισής τους):

Φυσικά χαρακτηριστικά του προορισμού

• Ο ήλιος (72,9%)

• Τα δένδρα (62,5%)

• Τα λουλούδια (37,5%)

• Οι λόφοι και τα όρη (31,2%)

• Τα πουλιά (25,0%)

Τεχνητά χαρακτηριστικά του τουριστικού προορισμού

• Τα σπίτια -  οι μονοκατοικίες (58,3%)

• Εναέρια μέσα μεταφοράς (18,7%)

• Τα ξενοδοχεία (14,6%)

• Τα μέσα μετακίνησης και μεταφοράς (14,6%)

• Το οδικό δίκτυο (10,4)

Βάσει των χαρακτηριστικών (βλέπε Πίνακα: Χαρακτηριστικά στοιχεία των 

θεμάτων ζωγραφικής και οι συχνότητες εμφάνισής τους) διαφαίνεται ότι τα
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παιδιά σχολικής ηλικίας του συγκεκριμένου μειονοτικού σχολείου, οραματίζο

νται κυρίως θέματα που περιέχουν φυσικά και ακολούθως τεχνητά στοιχεία. 

Επίσης σημειώνουμε ότι είναι σχεδόν ανύπαρκτη η παρουσία στοιχείων πολι

τιστικής κληρονομιάς (όπως μουσείων, αρχαιολογικών χώρων, βιβλιοθηκών, 

παραδοσιακών εκδηλώσεων κ.ά). Θα μπορούσαμε ίσως εδώ να επισημάνου- 

με παρά την χαμηλή συχνότητα εμφάνισής τους την παρουσία δύο πολιτιστι

κών στοιχείων που είναι οι Ναοί (4,1%) και οι Πύργοι (4,1%).

Πίνακας: Χαρακτηριστικά στοιχεία των θεμάτων ζωγραφικής και οι συχνότητες
εμφάνισής τους (Ν=48)

Ήλιος 72,9 % (*)
Βροχή 4,1
Νύχτα με άστρα και φεγγάρι 2,0
Χόρτο 4,1
Ζώα (πουλιά, παπαγάλος, λύκος και λαγός) 25,0
Ποτάμι 8,3
Λόφοι και όρη 31,2
Δένδρα 62,5
Λουλούδια 37,5
Φοινικόδενδρο 2,0
Θάλασσα 4,1
Άνθρωπος με μαγιό 6,2
Ανεμόμυλος 2,0
Πύργοι 4,1
Πρατήριο καυσίμων 6,2
Ξενοδοχεία 14,6
Πολυώροφα κτίρια 6,2
Οικίες, μονοκατοικίες 58,3
Δημαρχείο 6,2
Σινεμά 4,1
Μέσα μετακίνησης και μεταφοράς 14,6»

Σηματοδότες, οδικός φωτισμός 8,2
Ναοί 4,1
Τραίνο 2,0
Εναέρια μέσα μεταφοράς (Αεροπλάνο, ελικόπτερο) 18,7
Οδικό δίκτυο 10 4
Καράβια 4,1
Εξυπηρετήσεις και εξοπλισμός παράκτιος (μπαράκι στην πα
ραλία, ομπρέλες στην παραλία, κασετόφωνο) 6,2
Ατμόσφαιρα συναισθηματισμού - καρδούλες 2,0
Νυχτερινά κέντρα (Bar), Τηλεπικοινωνίες (ΟΤΕ), Τράπεζες, 
Υπέρ -  Αγορές (Super Market) 8,3
(*) Η σκουρόχρωμη απόχρωση πλαισιώνει ποσοστά μεγαλύτερα του 10%
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2.2.2 Η έρευνα ανάλυσης αντιλήψεων των επαγγελματιών - τουριστικών

γραφείων 

Οι μεταβλητές διερεύνησης και η έρευνα ανάλυσης των αντιλήψεων.

Η έρευνα όπως και στην περίπτωση των κατοίκων και εν δυνάμει επι

σκεπτών στηρίχθηκε στην διανομή τυποποιημένων ερωτηματολογίων που 

απαντήθηκαν από τα υπεύθυνα διοικητικά στελέχη τουριστικών γραφείων της 

Θεσσαλονίκης. Ομάδες από δύο ερευνητές - φοιτητές του Πανεπιστημίου Μα

κεδονίας υπό την καθοδήγηση του επιβλέποντα της έρευνας, πραγματοποίη

σαν συνεντεύξεις σε τουριστικά γραφεία της Θεσσαλονίκης. Τα τουριστικά 

γραφεία προσεγγίστηκαν βάσει πληροφοριών που περικλείονταν σε πρόσφα

τη έκδοση τουριστικού οδηγού και διασταυρώθηκαν με σχετικό ενημερωτικό 

έντυπο της Διεύθυνσης EOT Θεσ/ νίκης. Μετά από ημερολογιακό προγραμ

ματισμό της κατανομής των επισκέψεων και των συναντήσεων ανά ομάδα έ

ρευνας, ακολούθησε η φάση εκτέλεσης των συνεντεύξεων. Τελικά συγκε

ντρώθηκαν 28 πλήρως απαντημένα ερωτηματολόγια1, τα οποία στην συνέ

χεια κωδικοποιήθηκαν και αρχειοθετήθηκαν σε στατιστικό πακέτο επεξεργα

σίας των δεδομένων (SPSS/WIN 10.0).

Οι περισσότερες μεταβλητές παρουσίασαν λοξότητα στην κατανομή των τι

μών τους μεταξύ 2 και -2. Για το λόγο αυτό θεωρήθηκαν ικανές για περαιτέρω 

διερεύνηση. Οι μεταβλητές που παρουσίασαν λοξότητα εκτός του παραπάνω 

διαστήματος ήταν οι: το είδος του τουριστικού γραφείου [V2 (Skewness 

3,258)], τα τουριστικά προγράμματα του γραφείου στην Βόρεια Ελλάδα [V4 

(2,828)], η σημαντικότητα των φυσικών στοιχείων: δασικών εκτάσεων [V12 (- 

2, 071)], ο πρώτος προτιμούμενος προορισμός [V42 (2,894)], ο δεύτερος

1 Στην έρευνα ανταποκρίθηκαν επώνυμα τα παρακάτω 26 τουριστικά γραφεία:
Avanti Travel, Athos Hellas S.A., Α και Γ. ΜΑΚΡΗΣ O.E, ALEXANDERS, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ και ΣΙΑ Ο.Ε, 
ARMA TOURS, α & Δ Χριστοφίδη O.E (OASIS), BRITANNIA TOURS, Β. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε, ΓΚΙΝΗΣ Α.Ε, 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΩΡΟΘΕΟΥ ΒΟΓΙΑΣ,CRETE Air Travel, CARAVEL TRAVEL, ΔΙΟΝ TOURS, ERIETI TRAVEL, KOSTI- 
NOY TRAVEL 2K, MORNING STAR, MIBS TRAVEL, OCEANIC WORLD LTD, PLANAIR, ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ 
ΤΣΑΛΑΝΤΖΙΑΝ Ε.Π.Ε, ΣΙΣΜΑΝΙΔΗΣ ΤΑΞΙΔΙΑ A.E, SPLENDID Γ. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ A.E, ΤΣΙΓΓΕΡΛΙΩΤΗΣ Π. ΓΕΩΡ
ΓΙΟΣ, UTS, VELAS TOURS.
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προτιμούμενος προορισμός [ν43 (2,978)], ο τέταρτος προτιμούμενος προο

ρισμός [ν45 (3,085)], ο πέμπτος προτιμούμενος προορισμός [ν46 (2,390)]

Οι μεταβλητές αξιολόγησης του ερωτηματολογίου

Παρακάτω παρουσιάζονται σε πίνακα όλα τα χαρακτηριστικά αξιολόγησης 

που εξέφρασαν ως σημαντικά για την τουριστική ανάπτυξη μιας ορεινής πε

ριοχής οι φορείς της τοπικής Διοίκησης (Κοινοτάρχες και μέλη των κοινοτή

των Κοτύλης, Μύκης, Σατρών και Θερμών). Τα χαρακτηριστικά αυτά αποτέ- 

λεσαν τις τυποποιημένες προτάσεις οι οποίες αξιολογήθηκαν από τους ε- 

παγγελματίες σε ένα τυποποιημένο ερωτηματολόγιο. Στην συνέχεια το ερω

τηματολόγιο (βλέπε Παράρτημα; Ερωτηματολόγια και ερευνητικό υλικό κατά 

την φάση διεξαγωγής της τελικής έρευνας) σχεδιάστηκε έτσι ώστε να συγκε

ντρωθούν πληροφορίες από τους επαγγελματίες σχετικά με:

❖ την μέση σημαντικότητα του κάθε χαρακτηριστικού που εξέφρασαν οι φο

ρείς διοίκησης (Importance Analysis) (για την περιγραφή των χαρακτηρι

στικών βλέπε τον παρακάτω πίνακα τυποποιημένων ερωτήσεων)

❖ τις γενικές σημαντικότητες των φυσικών, πολιτιστικών, τεχνητών χαρα

κτηριστικών και των δραστηριοτήτων για την τουριστική ανάδειξη ενός 

προορισμού

❖ τα χαρακτηριστικά των επιχειρήσεων του δείγματος

❖ τους προορισμούς που προτιμούν οι υπεύθυνοι των τουριστικών γραφεί

ων

❖ τα μοναδικά χαρακτηριστικά που αναδεικνύουν τους προορισμούς αυτούς

❖ τα χαρακτηριστικά που θα πρέπει να έχει ένα ιδεατός ορεινός -  υπαίθριος 

τουριστικός προορισμός
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Τυποποιημένες ερωτήσεις
Χαρακτηριστικά της περιοχής

❖ Φυσικά 
Φυσική ομορφιά

Το κλίμα 
Τα σπήλαια

Τα βράχια με εντυπωσιακά σχήματα και φωλιές πτηνών 
Τα άγρια κατσίκια και οι αρκούδες 

Το πόσιμο νερό 
Οι δασικές εκτάσεις 

Οι καπνοκαλλιέργειες και τα μικρά αγροκτήματα 
Τα ποτάμια και οι φυσικές παραποτάμιες εκτάσεις

❖ Πολιτιστικά 
Οι παραδοσιακοί μύλοι και τα παραδοσιακά κτίρια 

Τα παραδοσιακά γεφύρια 
Οι ιστορικοί, θρησκευτικοί ναοί 

Οι βραχογραφίες (αρχαιολογικά ευρήματα)
Οι παραδοσιακοί φούρνοι 

Τα ιστορικά σημεία 
Βιβλιοθήκες και έντυπα ενημέρωσης για τον πολιτισμό 

μιας περιοχής 
Τα λαογραφικό στοιχεία

❖ Τε*νητά
Οι ταβέρνες και τα εστιατόρια 

Οι ξενώνες, τα ενοικιαζόμενα και τα ξενοδοχεία 
Τα γήπεδα άθλησης 

Τα κέντρα υγείας 
Οι τηλεπικοινωνίες 

Το ταχυδρομείο 
Οι χώροι στάθμευσης 

Τα ιαματικά λουτρά και οι εγκαταστάσεις
♦♦♦ Δράστη ριότητε<:

Μάζεμα βοτάνων 
Λούσεις σε ιαματικά λουτρά 

Το κυνήγι
Η παρατήρηση της φύσης, του τοπίου και των ζώων 

Ο περίπατος σε παραδοσιακά δρομάκια και ορεινά μονοπάτια 
Οι επισκέψεις σε θρησκευτικούς ναούς- τζαμιά 

Η μελέτη και διερεύνηση της ιστορίας ενός τόπου και οι επισκέψεις αρχαιολογικών χώρων
Η άθληση και γυμναστική 

Οι επισκέψεις σε χωράφια και καλλιέργειες 
Συμμετοχή σε γεύματα με καλό φαγητό και ποτό 

Σημαντικότητα των γενικών κατηγοριών
❖ Φυσικά

❖ Πολιτιστικά
♦♦♦ Τεχνητά
Δραστηριότητες____________________________

Ανοικτές ερωτήσεις για εντοπισμό προτιμήσεων
Προτιμούμενοι προορισμοί -  προορισμοί που επισκέφθηκαν οι ερωτώμενοι

❖ Μοναδικά χαρακτηριστικά των προτιμούμενων προορισμών 
Ιδεατοί ορεινοί προορισμοί για επίσκεψη κατά την διάρκεια όλου του έτους 

Ιδεατά χαρακτηριστικά των ιδεατών ορεινών προορισμών επίσκεψης
Χαρακτηριστικά του τουριστικού γραφείου '0 ν

Επωνυμία εταιρείας
❖ Είδος τουριστικού γραφείου

❖ Ομάδα των πελατών 
Ύπαρξη τουριστικών προγραμμάτων για την Βόρεια Ελλάδα

Για τους 28 επαγγελματίες τουριστικών γραφείων της Θεσσαλονίκης τα ιδιαί

τερα σημαντικά χαρακτηριστικά ενός ορεινού υπαίθριου τουριστικού προορι

σμού, εκφράζονται από τα παρακάτω φυσικά, πολιτιστικά, τεχνητά χαρακτη

ριστικά και τις επιθυμητές δραστηριότητες:
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❖ Φυσική ομορφιά (με μέση τιμή 3,79)

❖ Οι ξενώνες, τα ενοικιαζόμενα δωμάτια και τα ξενοδοχεία (με μέση τιμή 3,5)

❖ Οι δασικές εκτάσεις (με μέση τιμή 3,4)

❖ Οι τηλεπικοινωνίες (με μέση τιμή 3,39)

❖ Τα ιστορικά σημεία (με μέση τιμή 3,36)

❖ Τα ποτάμια και οι παραποτάμιες φυσικές εκτάσεις (με μέση τιμή 3,3)

❖ Γεύμα με καλό φαγητό και ποτό (με μέση τιμή 3,3)

❖ Οι χώροι στάθμευσης (με μέση τιμή 3,3)

❖ Ο περίπατος σε παραδοσιακά και ορεινά μονοπάτια (με μέση τιμή 3,29)

❖ Οι ιστορικοί θρησκευτικοί ναοί (με μέση τιμή 3,25)

❖ Η μελέτη και διερεύνηση της ιστορίας ενός τόπου και οι επισκέψεις σε αρ

χαιολογικούς χώρους (με μέση τιμή 3,21)

❖ Οι παραδοσιακοί μύλοι και τα παραδοσιακά κτίρια (με μέση τιμή 3,2)

❖ Τα λαογραφικό στοιχεία (με μέση τιμή 3,18)

❖ Το κλίμα (με μέση τιμή 3,0)

❖ Τα παραδοσιακά γεφύρια (με μέση τιμή 3,0)

❖ Τα κέντρα υγείας (με μέση τιμή 3,0)

❖ Τα ιαματικά λουτρά και οι εγκαταστάσεις (με μέση τιμή 3,0)

Στα παραπάνω χαρακτηριστικά, οι επαγγελματίες εξέφρασαν μια μέση σημα

ντικότητα πάνω από 3 . Η αξιολόγηση των χαρακτηριστικών έγινε βάσει μιας 

κοινής και τυποποιημένης κλίμακας αξιολόγησης. Πιο συγκεκριμένα η αξιολό

γηση της σημαντικότητας των χαρακτηριστικών έγινε σε 5-βαθμη κλίμακα, με 

διάρθρωση κλίμακας τιμών: 0=ιδιαίτερα ασήμαντο, 1=ασήμαντο, 2=έτσι και 

έτσι, 3=σημαντικό και 4=ιδιαίτερα σημαντικό.

Χαμηλή αξιολόγηση (κάτω από 2) στην σημαντικότητα των χαρακτηριστικών 

παρατηρήθηκε στην μέση σημαντικότητα που εκφράσθηκε για τα χαρακτηρι

στικά, «εκτάσεις με καπνοκαλλιέργειες και μικρά αγροκτήματα» (με μέση τιμή 

1,7), «το μάζεμα βοτάνων» (με μέση τιμή 1,9), «το κυνήγι» (με μέση τιμή 1,1), 

«οι επισκέψεις σε χωράφια και καλλιέργειες» (με μέση τιμή 1,5). Παρατηρούμε 

ότι το χαρακτηριστικό της δραστηριότητας «κυνήγι» παρουσιάζει και στην πε

ρίπτωση των επαγγελματιών μια χαμηλή μέση αξιολόγηση.
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Η αξιολόγηση της σημαντικότητας ανά ενότητα-κατηγορία χαρακτηρι

στικού

Η αξιολόγηση των κατηγοριών «φυσικά, πολιτιστικά, τεχνητά χαρακτηριστικά 

και δραστηριότητες» έγινε σε δεκάβαθμη κλίμακα από 0% (καθόλου σημαντι

κά) μέχρι 100% (ιδιαίτερα σημαντικά).

Η μέση σημαντικότητα ανά ενότητα χαρακτηριστικών, παρουσίασε βάσει του 

δείγματος ανάλυσης, την παρακάτω διάρθρωση:

0,94 για τα φυσικά στοιχεία 

0,85 για τα πολιτιστικά 

0,83 για τις δραστηριότητες 

0,80 για τα τεχνητά

Βάσει των παραπάνω ποσοστών σημαντικότητας, τα φυσικά χαρακτηριστικά 

ενός προορισμού φαίνεται να αποτελούν για τους επαγγελματίες την σημαντι

κότερη ενότητα χαρακτηριστικών τουριστικής ανάδειξης και ανάπτυξης ενός 

υπαίθριου και ορεινού προορισμού.

Η διαδικασία ανάλυσης των δεδομένων

Η ανάλυση των δεδομένων του ερωτηματολογίου, ακολουθεί τέσσερα 

βήματα:

> Την ανάλυση των ερωτήσεων που αφορούν τα 35 χαρακτηριστικά που 

εξέφρασαν ως σημαντικά οι φορείς της τοπικής Διοίκησης (βλέπε σχε

τικό πίνακα χαρακτηριστικών)

> Την συγκριτική ανάλυση μέσης τιμής, για την διεξαγωγή στρατηγικών 

συμπερασμάτων σχετικά με τα χαρακτηριστικά αυτά. Η σύγκριση γίνε

ται μεταξύ μέσων τιμών που εξέφρασαν ανά χαρακτηριστικό οι κάτοικοι 

και οι επαγγελματίες, οι επαγγελματίες και οι επισκέπτες

> Την ανάλυση των ανοικτού τύπου ερωτήσεων

> Την περιγραφή των τουριστικών γραφείων του δείγματος
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Η ανάλυση των χαρακτηριστικών

Για την ανάλυση των 35 χαρακτηριστικών, επιλέχθηκε η ανάλυση βασικών 

συνιστωσών (principal components analysis and varimax rotational tech

niques) με την χρήση της τεχνικής εντοπισμού σχέσεων επεξήγησης της μέ- 

γιστης διακύμανσης μέσω περιστροφικών κινήσεων. Στόχος της ανάλυσης 

είναι η μείωση των πολυάριθμων μεταβλητών διερεύνησης και η διευκρίνιση 

του αριθμού των παραγόντων που υποκρύπτονται στις μεταβλητές. Η επιλο

γή των σημαντικότερων χαρακτηριστικών έγινε βάσει του κριτηρίου της πα- 

ραγοντικής βαρύτητας (factor loadings). Στην παρούσα έρευνα, τα χαρακτη

ριστικά με factor loadings μεγαλύτερα του 0,5 επιλέχθηκαν για να χαρακτηρί

σουν τους παράγοντες (factors). Τελικά 11 factors παρουσίασαν μοναδιαίες 

τιμές (eigenvalues) πάνω από την μονάδα. Οι πρώτοι εννέα από τους έντεκα 

παράγοντες δικαιολογούν το 77,9% της συνολικής διακύμανσης που παρα- 

τηρείται στο δείγμα ανάλυσης.

Στην συνέχεια υπολογίστηκε το μέτρο εσωτερικής εγκυρότητας Cron- 

bach's Alpha. Για τους εννέα σημαντικότερους factors ο χαμηλότερος συντε

λεστής εγκυρότητας είναι περίπου 85% (βλέπε πίνακα ανάλυσης παραγό

ντων και εγκυρότητας).

Πίνακας ανάλυσης παραγόντων και εγκυρότητας
Παράγοντας Κωδικός σημαντικά Παραγοντική βαρύ Συντελεστής εγκυ-
(Factor) συσχετιζόμενων με τητα (factor loading) ρότητας (Reliability

ταβλητών Coefficient, Alpha if
item deleted in 35
variables)

V21 0,834 0,8506
I 1 V11 0,675 0,8538
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Πολιτιστικά, Φυσικά , Δρα V14 0,660 0,8542
στηριότητες και τεχνητά. V19 0,649 0,8568

Χαρακτηριστικά που οι κάτοι V37 0,637 0,8567
κοι θεωρούν σημαντικά για ένα V27 0,586 0,8587
τουριστικό προορισμό επίσκε V26 0,585 0,8617
ψης και διαμονής με έμφαση V12 0,577 0,8560
στις βιβλιοθήκες, το πόσιμο V9 0,565 0,8575
νερό , τα ποτάμια και τις πα V13 0,547 0,8581
ραποτάμιες φυσικές εκτάσεις, V30 0,534 0,8549
τους παραδοσιακούς φούρ V16 0,528 0,8584

νους, τις δραστηριότητες μελέ V10 0,516 0,8588
της και διερεύνησης της ιστο
ρίας ενός τόπου και οι επισκέ
ψεις αρχαιολογικών χώρων.

V39 -0,673 0,8610
2 V32 -0,621 0,8590

Δραστηριότητες, Φυσικά και V31 -0,540 0,8620
Πολιτιστικά V13 -0,523 0,8581

Χαρακτηριστικά που οι επαγ- V22 0,524 0,8610
γελματίες προσδίδουν στον V20 0,500 0,8609

τόπο επίσκεψης ως ένα του
ριστικό προορισμό που δεν

περικλείει επισκέψεις σε χω
ράφια και καλλιέργειες, λούσεις
σε ιαματικά λουτρά, το μάζεμα

βοτάνων, με εκτάσεις από
καπνοκαλλιέργειες και μικρά
αγροκτήματα και περικλείει

ιστορικά και λαογραφικό ση
μεία

3 V7 0,694 0,8660
Φυσικά και Πολιτιστικά V16 -0,511 0,8584

Χαρακτηριστικά που οι επαγ-
γελματίες προσδίδουν στον

τόπο επίσκεψης ως ένα του
ριστικό προορισμό με κατάλ

ληλο κλίμα και αδιαφορία
σχετικά με την ύπαρξη παρα

δοσιακών γεφυριών
4 V8 -0,644 0,8639

Φυσικά και Δραστηριότητες V34 0,596 0,8628
Χαρακτηριστικά που οι V35 0,658 0,8616
επαγγελματίες προσδί
δουν στον τόπο επίσκε
ψης ως ένα τουριστικό

προορισμό με αδιαφορία
όσο αφορά τα σπήλαια

αλλά με δυνατότητες πα
ρατήρησης της φύσης,

του τοπίου και των ζώων
Σημαντικούς θεωρούν επίσης
τους περίπατους σε παραδο

σιακά δρομάκια και ορεινά
μονοπάτια

5 V6 -0,516 0,8628
Φυσικά, Πολιτιστικά και Τε V17 0,519 0,8603

χνητά V24 -0,511 0,8626
Χαρακτηριστικά που οι επαγ-
γελματίες προσδίδουν στον

τόπο επίσκεψης ως ένα του
ριστικό προορισμό με ιστορι

κούς θρησκευτικούς ναούς και
εκφράζουν αδιαφορία όσο

αφορά την φυσική ομορφιά και
τους ξενώνες και τα καταλύμα

τα
6 V10 -0,627 0,8588

Φυσικά και Τεχνητά V23 0,547 .0,8680
Χαρακτηριστικά που οι επαγ-
γελματίες προσδίδουν στον

τόπο επίσκεψης ως ένα του-
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ριστικό προορισμό με ταβέρ
νες και χώρους εστίασης ενώ 

εκφράζουν την αδιαφορία τους 
για την ύπαρξη πανίδας (αγρι

οκάτσικα κ.ά)
7 V33 0,467 0,8672

Δραστηριότητες
Χαρακτηριστικά που οι επαγ- 
γελματίες προσδίδουν στον 

τόπο επίσκεψης ως ένα του
ριστικό προορισμό με δυνατό
τητες κυνηγιού και επισκέψεις 

σε θρησκευτικούς ναούς

V36 0,435 0,8623

8
Τεχνητά

Χαρακτηριστικά που οι επαγ- 
γελματίες προσδίδουν στον 

τόπο επίσκεψης ως ένα του
ριστικό προορισμό με ταβέρ

νες και κέντρα εστίασης

V23 0,542 0,8680

9
Τεχνητά

Χαρακτηριστικά που οι επαγ- 
γελματίες προσδίδουν στον 

τόπο επίσκεψης ως ένα του
ριστικό προορισμό με χώρους 

στάθμευσης

V29 0,542 0,8594

Η συγκριτική ανάλυση μέσων τιμών

Στην συνέχεια κατασκευάστηκε ο παρακάτω συγκριτικός πίνακας σημαντικό

τητας, με σκοπό την κατασκευή της μήτρας σημαντικότητας επαγγελματιών -  

κατοίκων και επαγγελματιών -  εν δυνάμει επισκεπτών για κάθε ένα από τους 

εννέα παράγοντες (factors).

Συγκριτικός πίνακας σημαντικότητας επαγγελματιών -  κατοίκων και επάγγελμα- 
τιών εν δυνάμει επισκεπτών για τους 9 παράγοντες της ανάλυσης επαγγελματιών
Παράγοντας 
(Factor)

Χαρακτηριστικό Μέση σημαντι
κότητα εν δυνά
μει επισκεπτών 
(Mean of 
importance)

Μέση σημαντι
κότητα επαγγελ- 
ματιών

Μέση σημα
ντικότητα κα
τοίκων

1
Πολιτιστικά, Φυσικά , 
Δραστηριότητες και 

τεχνητά.

Βιβλιοθήκες και έντυπα ενημέρωσης για τον 
πολιτισμό της περιοχής 

Πόσιμο νερό
Ποτάμια και παραποτάμιες φυσικές εκτάσεις 

Παραδοσιακοί φούρνοι 
Μελέτη της ιστορίας του τόπου και επισκέψεις 

σε αρχαιολογικούς χώρους 
________________________Τηλεπικοινωνίες

3,14
3,38
3,40
2,36

3,12
3,25

2,93
2,89
3,32
2,07

3,21
3,39

2,79
3,15
3,04
2,30

2,71
3,12
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Κέντρα υγείας 
Δασικές εκτάσεις 

Βράχια και φωλιές πτηνών 
Εκτάσεις με καπνοκαλλιέργειες και μικρά α

γροκτήματα 
Ιαματικά λουτρά και εγκαταστάσεις 

Παραδοσιακά γεφύρια 
Αγριοκάτσικα και αρκούδες

3,38
3,57
2,69

2,08
2,36
3,11
2,51

2.96 
3,36 
2,39

1,71
3,00
2.96 
2,14

3,35
3,06
2,46

2,05
2,78
2,81
2,03

Επισκέψεις σε χωράφια και καλλιέργειες 1,75 1,46 2,13
2 Λούσεις σε ιαματικά λουτρά 1,83 2,36 2,46

Δραστηριότητες, Φυσι
κά και Πολιτιστικά

Μάζεμα βοτάνων και τσάι βουνού 
Εκτάσεις με καπνοκαλλιέργειες και μικρά α

1,78 1,86 2,40

γροκτήματα 2,08 1,71 2,05
Λαογραφικά στοιχεία 3,24 3,18 2,81

Ιστορικά σημεία 3,20 3,36 2,82

3 Κλίμα της περιοχής 3,07 2,96 3,06
Φυσικά και Πολιτιστικά Παραδοσιακά γεφύρια 3,11 2,96 2,81

4
Φυσικά και Δραστηριό

Σπήλαια
Παρατήρηση της φύσης του τοπίου και των

2,51 2,39 2,40

τητες ζώων
Περίπατος σε παραδοσιακά και ορεινά δρομά

3,01 2,86 2,65

κια 3,38 3,29 2,85
5 Φυσική ομορφιά 3,70 3,79 3,28

Φυσικά, Πολιτιστικά και Ιστορικοί θρησκευτικοί ναοί 2,90 3,25 2,95
Τεχνητά Ξενώνες και καταλύματα 3,12 3,50 2,82

6 Αγριοκάτσικα και αρκούδες 2,51 2,14 2,03
Φυσικά και Τεχνητά Ταβέρνες και εστιατόρια 2,79 2,93 2,70

7 Κυνήγι 0,97 1,11 1,72
Δραστηριότητες Επισκέψεις σε θρησκευτικούς ναούς και τζαμιά 2,63 2,89 3,01

8
Τεχνητά

Ταβέρνες και εστιατόρια 2,79 2,93 2,70

9
Τεχνητά

Χώροι στάθμευσης 2,79 3,25 2,78

Οι παραπάνω μέσες τιμές που εκφράζουν τις σημαντικότητες του κάθε 

χαρακτηριστικού διερεύνησης, παρουσιάζονται παρακάτω σε διάγραμμα 

ανάλυσης.
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Φιδόγραμμα ανάλυσης: Αποκλίσεις σε μέσες σημαντικότητες
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Αριθμός μεταβλητής
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Υπόμνημα ανάλυσης κωδικών των μεταβλητών του διαγράμματος
Series 1 ΚΑΤΟΙΚΟΙ
Series 2 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ
Series 3 ΕΝ ΔΥΝΑΜΕΙ ΕΠΙΣΚΕ

ΠΤΕΣ
Βιβλιοθήκες και έντυπα ενημέρωσης για τον πολι-

τισμο της περιοχής 1
Πόσιμο νερό 2

Ποτάμια και παραποτάμιες φυσικές εκτάσεις 3
Παραδοσιακοί φούρνοι 4

Μελέτη της ιστορίας του τόπου και επισκέψεις σε
αρχαιολογικούς χώρους 5

Τηλεπικοινωνίες 6
Κέντρα υγείας 7

Δασικές εκτάσεις 8
Βράχια και φωλιές πτηνών 9

Εκτάσεις με καπνοκαλλιέργειες και μικρά αγρο
κτήματα 10

Ιαματικά λουτρά και εγκαταστάσεις 11
Παραδοσιακά γεφύρια 12

Αγριοκάτσικα και αρκούδες 13
Επισκέψεις σε χωράφια και καλλιέργειες 14

Λούσεις σε ιαματικά λουτρά 15
Μάζεμα βοτάνων και τσάι βουνού 16

Εκτάσεις με καπνοκαλλιέργειες και μικρά αγρο
κτήματα 17

Λαογραφικό στοιχεία 18
Ιστορικά σημεία 19

Κλίμα της περιοχής 20
Παραδοσιακά γεφύρια 21

Σπήλαια 22
Παρατήρηση της φύσης του τοπίου και των ζώων 23
Περίπατος σε παραδοσιακά και ορεινά δρομάκια 24

Φυσική ομορφιά 25
Ιστορικοί θρησκευτικοί ναοί 26

Ξενώνες και καταλύματα 27
Αγριοκάτσικα και αρκούδες 28

Ταβέρνες και εστιατόρια 29
Κυνήγι 30

Επισκέψεις σε θρησκευτικούς ναούς και τζαμιά 31
Ταβέρνες και εστιατόρια 32

Χώροι στάθμευσης 33

Από το παραπάνω φιδόγραμμα ανάλυσης των αποκλίσεων σημαντικότητας 

μεταξύ των κατοίκων και επαγγελματιών, παρατηρείται κατά σειρά προτεραιό

τητας μια απόκλιση πάνω από 0,5 σε βαθμούς σημαντικότητας των χαρακτη

ριστικών, στα χαρακτηριστικά: «Ξενώνες και καταλύματα»(27) με απόκλιση 

0,68, «Επισκέψεις σε χωράφια και καλλιέργειες» (14) με απόκλιση 0,67, «Κυ

νήγι» (30) με απόκλιση 0,61, «Μάζεμα βοτάνων και τσάι βουνού» και «Ιστορι

κά σημεία» (16 και 19 αντίστοιχα) με απόκλιση 0,54 αντίστοιχα, «Φυσική ο

μορφιά» (25) με απόκλιση 0,51 και «Μελέτη της ιστορίας του τόπου και επι

σκέψεις σε αρχαιολογικούς χώρους» (5) με απόκλιση 0,5.

Στα χαρακτηριστικά που παρουσιάζονται οι υψηλότερες αποκλίσεις μεταξύ 

των επαγγελματιών και κατοίκων, οι κάτοικοι αξιολόγησαν με υψηλότερη ση

μαντικότητα απ'ότι οι επαγγελματίες τα χαρακτηριστικά:
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• Επισκέψεις σε χωράφια και καλλιέργειες

• Μάζεμα βοτάνων και τσάι βουνού

• Κυνήγι

Τα στοιχεία αυτά αξιολογήθηκαν σε υψηλότερη αξία από τους κατοίκους και 

αποτελούν χαρακτηριστικά του 2ου και 7ου παράγοντα (βλέπε ενότητα Έρευ

νας ανάλυσης αντιλήψεων των επαγγελματιών τουριστικών γραφείων: Συγκρι

τικό πίνακα σημαντικότητας και σχετικό πίνακα ανάλυσης των παραγόντων και 

της εγκυρότητας-αξιοπιστίας) ανάλυσης των αντιλήψεων των επαγγελματιών 

τουριστικών γραφείων. Οι παράγοντες αυτοί περιέχουν στοιχεία κυρίως δρα

στηριοτήτων καθώς και φυσικά και πολιτιστικά στοιχεία. Οι επισκέψεις σε χω

ράφια και καλλιέργειες και η δραστηριότητα μάζεμα βοτάνων και τσαγιού από 

ορεινές εκτάσεις αποτελούν στοιχεία του 2ου παράγοντα- συνιστώσας της 

παραγοντικής ανάλυσης των αντιλήψεων των επαγγελματιών τουριστικών 

γραφείων συγκαταλέγεται μεταξύ άλλων πολιτιστικών και φυσικών στοιχείων 

ενώ το χαρακτηριστικό δραστηριότητας «κυνήγι» συγκαταλέγεται στα χαρα

κτηριστικά δραστηριοτήτων του 7ου παράγοντα.

Οι επαγγελματίες αξιολόγησαν με υψηλότερη σημαντικότητα απ’ ότι οι κάτοι

κοι τα χαρακτηριστικά:

• Μελέτη της ιστορίας του τόπου και επισκέψεις σε αρχαιολογικούς χώ

ρους

• Ιστορικά σημεία

• Φυσική ομορφιά

• Ξενώνες και καταλύματα

Στην περίπτωση της υψηλότερης αξίας σε χαρακτηριστικά που επεσήμαναν 

οι επαγγελματίες σε σύγκριση με τους κατοίκους, τα παραπάνω στοιχεία απο

τελούν χαρακτηριστικά του 1ου , 2ου και 5ου παράγοντα (βλέπε ενότητα Έ

ρευνας ανάλυσης αντιλήψεων των επαγγελματιών τουριστικών γραφείων: Συ

γκριτικό πίνακα σημαντικότητας και σχετικό πίνακα ανάλυσης των παραγό

ντων και της εγκυρότητας-αξιοπιστίας). Οι παράγοντες αυτοί περιέχουν διά

φορες κατηγορίες χαρακτηριστικών. Το χαρακτηριστικό δραστηριότητας Μελέ
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τη της ιστορίας του τόπου και επισκέψεις σε αρχαιολογικούς χώρους, αποτελεί 

στοιχείο του 1ου παράγοντα- συνιστώσας της παραγοντικής ανάλυσης των 

αντιλήψεων των επαγγελματιών τουριστικών γραφείων και συγκαταλέγεται 

μεταξύ άλλων πολιτιστικών, φυσικών και τεχνητών στοιχείων ενώ το πολιτι

στικό χαρακτηριστικό «Ιστορικά σημεία» συγκαταλέγεται στα χαρακτηριστικά 

δραστηριοτήτων, φυσικών και πολιτιστικών στοιχείων του 2ου παράγοντα. 

Τέλος τα χαρακτηριστικά Φυσική ομορφιά και Ξενώνες και καταλύματα συγκα

ταλέγονται στην κατηγορία των πολιτιστικών, φυσικών και τεχνητών στοιχείων 

του 5ου παράγοντα.

Βάσει των παραπάνω ενώ οι κάτοικοι συμφωνούν με απόκλιση κάτω από 0,5 

βαθμούς σε μέση σημαντικότητα χαρακτηριστικών, με τις μέσες απόψεις των 

επαγγελματιών, παρ’ αυτά σημαντικές διαφορές εντοπίζονται όπως προανα- 

φέρθηκε στην σημαντικότητα επτά χαρακτηριστικών. Οι κάτοικοι διαφορο

ποιούνται από τους επαγγελματίες στο ότι προσδίδουν έμφαση για την ανά

πτυξη ενός ιδεατού ορεινού τουριστικού προορισμού κυρίως σε τρεις δραστη

ριότητες ενώ υποβαθμίζουν σε σύγκριση με τους επαγγελματίες, την σημαντι

κότητα ορισμένων πολιτιστικών, φυσικών και τεχνητών πόρων ανάδειξης.

Επίσης από το παραπάνω φιδόγραμμα ανάλυσης των αποκλίσεων σημαντι

κότητας, μεταξύ των επαγγελματιών και εν δυνάμει επισκεπτών (series 2 και 3 

αντίστοιχα) παρατηρείται κατά σειρά προτεραιότητας μια απόκλιση πάνω από

0,5 σε βαθμούς σημαντικότητας, στα χαρακτηριστικά: «Ιαματικά λουτρά και 

εγκαταστάσεις»(11) με απόκλιση 0,64 και«Λούσεις σε ιαματικά λουτρά»(15) 

με απόκλιση 0,53. Θα πρέπει επίσης να αναφερθεί ότι οι επαγγελματίες κατά 

μέσο όρο αξιολόγησαν με υψηλότερη σημαντικότητα απ’ ότι οι εν δυνάμει ε

πισκέπτες τα παραπάνω δύο χαρακτηριστικά.

Στην περίπτωση της υψηλότερης αξίας σε χαρακτηριστικά που επεσήμαναν 

οι επαγγελματίες σε σύγκριση με τους εν δυνάμει επισκέπτες, τα παραπάνω 

στοιχεία αποτελούν χαρακτηριστικά του 1ου και 2ου παράγοντα (βλέπε ενότη

τα Έρευνας ανάλυσης αντιλήψεων των επαγγελματιών τουριστικών γραφείων: 

Συγκριτικό πίνακα σημαντικότητας και σχετικό πίνακα ανάλυσης των παραγό

ντων και της εγκυρότητας-αξιοπιστίας). Οι παράγοντες αυτοί περιέχουν διά-
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φορές κατηγορίες χαρακτηριστικών. Το χαρακτηριστικό δραστηριότητας Λού

σεις σε ιαματικά λουτρά, αποτελεί στοιχείο του 2ου παράγοντα- συνιστώσας 

της παραγοντικής ανάλυσης των αντιλήψεων των επαγγελματιών τουριστικών 

γραφείων και συγκαταλέγεται μεταξύ άλλων πολιτιστικών, φυσικών στοιχείων 

ενώ το τεχνητό χαρακτηριστικό Ιαματικά λουτρά και εγκαταστάσεις συγκαταλέ

γεται στα χαρακτηριστικά δραστηριοτήτων, φυσικών, πολιτιστικών και τεχνη

τών στοιχείων του 1ου παράγοντα.

Τέλος από το παραπάνω φιδόγραμμα ανάλυσης των αποκλίσεων σημαντικό

τητας, μεταξύ των κατοίκων και εν δυνάμει επισκεπτών, παρατηρείται κατά 

σειρά προτεραιότητας μια απόκλιση πάνω από 0,5 σε βαθμούς σημαντικότη

τας των χαρακτηριστικών, στα πέντε παρακάτω χαρακτηριστικά: «Δραστηριό

τητες Κυνηγιού»(30) με απόκλιση 0,75, «Λούσεις σε ιαματικά λουτρά»(15) με 

απόκλιση 0,63, «Μάζεμα βοτάνων και τσάι βουνού »(16) με απόκλιση 0,62, 

«Περίπατος σε παραδοσιακά δρομάκια και ορεινά μονοπάτια»(24) με απόκλι

ση 0,53, «Δασικές εκτάσεις» (8) με απόκλιση 0,51.

Στα χαρακτηριστικά που παρουσιάζονται οι υψηλότερες αποκλίσεις μεταξύ 

των εν δυνάμει επισκεπτών και κατοίκων, οι κάτοικοι αξιολόγησαν με υψηλό

τερη σημαντικότητα απ'ότι οι επισκέπτες τα χαρακτηριστικά:

• Λούσεις σε ιαματικά λουτρά

• Μάζεμα βοτάνων και τσάι βουνού

• Κυνήγι

Στην περίπτωση της υψηλότερης αξίας σε χαρακτηριστικά που επεσήμαναν 

οι κάτοικοι σε σύγκριση με τους εν δυνάμει επισκέπτες, τα παραπάνω στοι

χεία αποτελούν χαρακτηριστικά του 2ου και 7ου παράγοντα (βλέπε ενότητα 

Έρευνας ανάλυσης αντιλήψεων των επαγγελματιών τουριστικών γραφείων: 

Συγκριτικό πίνακα σημαντικότητας και σχετικό πίνακα ανάλυσης των παραγό

ντων και της εγκυρότητας-αξιοπιστίας). Οι παράγοντες αυτοί περιέχουν κυρί

ως δραστηριότητες και φυσικά, πολιτιστικά χαρακτηριστικά. Τα χαρακτηριστι

κά δραστηριότητας Λούσεις σε ιαματικά λουτρά, και Μάζεμα βοτάνων και τσάι 

βουνού αποτελούν στοιχεία του 2ου παράγοντα- συνιστώσας της παραγοντι-
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κής ανάλυσης των αντιλήψεων των επαγγελματιών τουριστικών γραφείων και 

συγκαταλέγεται μεταξύ άλλων πολιτιστικών, φυσικών στοιχείων ενώ το χαρα

κτηριστικό δραστηριότητας «Κυνήγι» συγκαταλέγεται στα χαρακτηριστικά 

δραστηριοτήτων 7ου παράγοντα.

Οι εν δυνάμει επισκέπτες αξιολόγησαν με υψηλότερη σημαντικότητα απ’ ότι οι 

κάτοικοι τα χαρακτηριστικά:

• Δασικές εκτάσεις

• Περίπατος σε παραδοσιακά δρομάκια και ορεινά μονοπάτια

Τέλος στην περίπτωση της υψηλότερης αξίας σε χαρακτηριστικά που επεσή- 

μαναν οι εν δυνάμει επισκέπτες σε σύγκριση με τους κατοίκους, τα παραπά

νω στοιχεία αποτελούν χαρακτηριστικά του 1ου και 4ου παράγοντα (βλέπε 

ενότητα Έρευνας ανάλυσης αντιλήψεων των επαγγελματιών τουριστικών γρα

φείων: Συγκριτικό πίνακα σημαντικότητας και σχετικό πίνακα ανάλυσης των 

παραγόντων και της εγκυρότητας-αξιοπιστίας). Οι παράγοντες αυτοί περιέ

χουν κυρίως δραστηριότητες και φυσικά στοιχεία, καθώς και πολιτιστικά και 

τεχνητά χαρακτηριστικά στον πρώτο παράγοντα. Το φυσικό χαρακτηριστικό 

Δασικές εκτάσεις, αποτελεί στοιχείο του 1ου παράγοντα- συνιστώσας της πα- 

ραγοντικής ανάλυσης των αντιλήψεων των επαγγελματιών τουριστικών γρα

φείων και συγκαταλέγεται μεταξύ άλλων πολιτιστικών, φυσικών, τεχνητών 

στοιχείων και δραστηριοτήτων ενώ το χαρακτηριστικό δραστηριότητας «Περί

πατος σε παραδοσιακά δρομάκια και ορεινά μονοπάτια» συγκαταλέγεται στα 

φυσικά χαρακτηριστικά και δραστηριότητες του 4ου παράγοντα.

Σχήμα ανάλυσης χαρακτηριστικών της Έρευνας ανάλυσης αντιλήψεων 
των επαγγελματιών τουριστικών γραφείων, που διαφοροποιούνται ση
μαντικά ανά παράγοντα -  συνιστώσα, μεταξύ των ομάδων διερεύνησης 
επαγγελματιών, κατοίκων και εν δυνάμει επισκεπτών
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Σημείωση: Όπου (+)=χαρακτηριστικά που αξιολόγησε η εν λόγω ομάδα (ομά
δα αναφοράς) με υψηλότερη μέση αξία απ' ότι η ομάδα σύγκρισης

Ό π ου---------= Β. Επαγγελματίες
Ό που______ = Α. Κάτοικοι
Όπου ===== = Γ. Επισκέπτες

Η ανάλυση των ανοικτού τύπου ερωτήσεων

Στην ερώτηση για το «ποιοι είναι οι σημαντικότεροι τουριστικοί υπαίθριοι προ

ορισμοί στην Ελλάδα και το εξωτερικό που επισκέφθηκε ή σκοπεύει να επι- 

σκεφθεί στο μέλλον ο ή η επαγγελματίας καθώς και για το ποια είναι τα μονα

δικά εκείνα χαρακτηριστικά του εκάστοτε προορισμού που τον κάνουν και ε

πιθυμητό για διακοπές ή άλλη δραστηριότητα στην περίπτωση της διεξαγω

γής προγραμμάτων διακοπών» (βλέπε Παράρτημα: Ερωτηματολόγια και ε

ρευνητικό υλικό κατά την φάση διεξαγωγής της τελικής έρευνας), οι συχνότη

τες των απαντήσεων που δόθηκαν παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα 

με την ακόλουθη δομή (Βλέπε Πίνακα παρουσίασης της συχνότητας των απα

ντήσεων κατά μοναδικούς προορισμούς και μοναδικά χαρακτηριστικά).

ΚΑΤΟΙΚΟΙ

ΕΠΑΓΤΈΛΜ/?ξΙΕΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ

ΕΝ ΔΥΝΑΜΕΙ 
ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ

1 Factor

ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΕΤΑΞΥ ΚΑΤΟΙ
ΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ
Γ. ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ (+)
Δασικές εκτάσεις
Περίπατος σε παραδοσιακά
δρομάκια και ορεινά μονοπάτια
Α. ΚΑΤΟΙΚΟΙ (+)
Λούσεις σε ιαματικά λουτρά
Μάζεμα βοτάνων και τσάϊ
βουνού
Κυνήγι

ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΕΤΑΞΥ ΚΑΤΟΙΚΩΝ 
ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 

Α. ΚΑΤΟΙΚΟΙ (+)
Επισκέψεις σε χωράφια και 
καλλιέργειες
Μάζεμα βοτάνων και τσάϊ 
βουνού
Κυνήγι
Β. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ (+) 
Μελέτη της ιστορίας του τό- 
-που και επισκέψεις σε αρχαι
ολογικούς χώρους 
Ιστορικά σημεία 
Φυσική ομορφιά 
Ξενώνες και καταλύματα

ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΕΤΑΞΥ ΕΠΙΣΚΕ
ΠΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ

Β. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ (+) 
Ιαματικά λουτρά και εγκατα
στάσεις
Λούσεις σε ιαματικά λουτρά
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Ίίνακσς παρ ουσίασης τ 
κατά μοναδικούς πβ'οορ

ΠΡΩΤΟΙ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ TTPU 11- 
ΜΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΟΙ 
ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ (V42)

ισμούς και μοναδικά χαρακτ

• ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ *”γ- ■ ,
■ ■

εων των επαγγελματιών
'■ V ' ~ · * * > * ' '"--V , - -■· . '··' -

ΑΝΑΛΟΓί Α &ΠAwtwτ ρ λ μ

ΝΥΜΦΑΙΟ 13%
ΖΑΓΟΡΙΑ, ΖΑΓΟΡΟΧΩΡΙΑ ΚΑΙ 
ΠΑΠΙΝΓΚΟ

8,7

ΠΕΡΤΟΥΛΙ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 8,7
ΕΛΒΕΤΙΑ 8,7

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΜΟΝΑΔΙΚΑ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΠΡΩ
ΤΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΟΥ- 
ΜΕΝΩΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ (V421)

ΦΥΣΗ, ΦΥΣΙΚΗ ΟΜΟΡΦΙΑ ΚΑΙ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

38,9

ΤΟΠΙΟ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΘΕΑ 22,2
ΔΕΥΤΕΡΟΙ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟ
ΤΙΜΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΟΙ 

| ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ (V43)
ΜΕΤΣΟΒΟ 14,3
ΟΛΥΜΠΟΣ 14,3
ΖΑΓΟΡΙΑ , ΖΑΓΟΡΟΧΩΡΙΑ, ΠΑ- 
ΠΙΝΓΚΟ

9,5

ΠΗΛΙΟ 9,5
ΑΛΠΕΙΣ ΑΥΣΤΡΙΑΣ 9,5
ΑΥΣΤΡΙΑ 9,5

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΜΟΝΑΔΙΚΑ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΔΕΥΤΕ
ΡΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΟΥ- 
ΜΕΝΩΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ (V431)

ΦΥΣΗ, ΦΥΣΙΚΗ ΟΜΟΡΦΙΑ ΚΑΙ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

33,3

ΤΟΠΙΟ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΘΕΑ 26,7
ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ 20

ΤΡΙΤΟΙ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗ
ΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΟΙ ΠΡΟΟ
ΡΙΣΜΟΙ (V44)

ΠΗΛΙΟ 22,2
ΝΥΜΦΑΙΟΝ 11,1
ΖΑΓΟΡΙΑ , ΖΑΓΟΡΟΧΩΡΙΑ, ΠΑ- 
ΠΙΝΓΚΟ

11,1

! ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΜΟΝΑΔΙΚΑ 
! ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ 

ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΟΥΜΕΝΩΝ 
ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ (V441)

ΤΟΠΙΟ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΘΕΑ 33,3
ΦΥΣΗ, ΦΥΣΙΚΗ ΟΜΟΡΦΙΑ ΚΑΙ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

16,7

ΤΕΤΑΡΤΟΙ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟ
ΤΙΜΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΟΙ 
ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ (V45) I

ΝΑΟΥΣΑ, ΤΡΙΑ ΠΕΝΤΕ ΠΗΓΑ
ΔΙΑ

18,2

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΜΟΝΑΔΙΚΑ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΤΕΤΑΡ
ΤΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΟΥ- 
ΜΕΝΩΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ (V451)

ΤΟΠΙΟ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΘΕΑ 37,5
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ΦΥΣΗ, ΦΥΣΙΚΗ ΟΜΟΡΦΙΑ ΚΑΙ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

25

ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ 25
ΠΕΜΠΤΟΙ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙ
ΜΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΟΙ 
ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ (V46)

ΝΥΜΦΑΙΟΝ 33,3
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΜΟΝΑΔΙΚΑ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΠΕΜ- 
ΤΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΟΥ- 
ΜΕΝΩΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ (V461)

ΤΟΠΙΟ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΘΕΑ 33,3
ΦΥΣΗ, ΦΥΣΙΚΗ ΟΜΟΡΦΙΑ ΚΑΙ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

33,3

ΟΡΓΑΝΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΥ
ΝΤΟΝΙΣΜΟΣ

33,3

Οι επιθυμητοί προορισμοί που φαίνεται να ξεχωρίζουν λόγω της συχνότητας 

επανάληψης των απαντήσεων στις κατηγορίες σημαντικότερων προορισμών 

είναι οι Νυμφαίο, Ζαγόρια- Ζαγοροχώρια -  Πάπινγκο και Πήλιο με κύρια μο

ναδικά χαρακτηριστικά τα Φύση, φυσική ομορφιά και περιβάλλον, Τοπίο και 

μοναδική θέα και σ'11ε σημαντικό βαθμό συχνότητας επανάληψης τα Χιονο

δρομικά κέντρα.

Αντίστοιχα στην ερώτηση για το «τι φυσικά, πολιτιστικά, τεχνητά στοιχεία και 

δραστηριότητες θα πρέπει να περικλείει ένας ορεινός ή υπαίθριος προορι

σμός για να προσελκύει το ενδιαφέρον των επισκεπτών » (βλέπε Παράρτημα: 

Ερωτηματολόγια και ερευνητικό υλικό κατά την φάση διεξαγωγής της τελικής 

έρευνας) οι συχνότητες των απαντήσεων που δόθηκαν παρουσιάζονται στον 

παρακάτω πίνακα με την ακόλουθη δομή (Βλέπε Πίνακα παρουσίασης της 

συχνότητας των απαντήσεων κατά φυσικά, πολιτιστικά, τεχνητά στοιχεία και 

δραστηριότητες προσέλκυσης).

ι ιρωτο φυσικό χαρακτηριστικό..
• Ποτάμια, λίμνες και κοιλάδες 

(code Nr. 15)
• Δάση, άλση, λιβάδια και δρυ

μοί (3)
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Ποτάμια, λίμνες και κοιλάδες 
(15)____________________

• c.- * ·ΙΜ Β ^— ι—■—ma

Ί,-~

μηΗΒΗΗΒΗΗΙ

Τρίτο φυσικό χαρακτηριστικό..

Πρώτο πολιτιστικό χαρακτηριστι
κό..

Άνετοι οικισμοί (code Nr. 
38,02)
Τουριστικές εγκαταστάσεις 
(32,07)
Χώροι διασκέδασης (36,05) 
Εστιατόρια (37,03) 
Υποδομές σε ξενοδοχεία και 
καταλύματα (38,01)

Δεύτερο τεχνητό χαρακτηριστικό.
Υποδομές σε ξενοδοχεία και 
καταλύματα (38,01)

Πρώτο χαρακτηριστικό δραστη
ριοτήτων..

Πλούσια βλάστηση και πολύ 
πράσινο (11)
Καλό κλίμα (12)

Σκι (code Nr. 41,02)
Άθληση (41,01)
Ορειβασία (41,05)
Αθλητικές εκδηλώσεις (44)

Δεύτερο χαρακτηριστικό δραστη-

Δεύτερο φυσικό χαρακτηριστικό..
• Φυσική ομορφιά, αναλλοίωτη 

(7)
• Ποτάμια, λίμνες και κοιλάδες 

(15)
• Φυσικές πηγές (19,02)_____

Δεύτερο πολιτιστικό χαρακτηρι
στικό..

Παραδοσιακά κτίρια και οικι
σμοί (21,01)
Ναοί ιστορικοί και θρησκευτι
κοί (23,01)
Εκκλησίες και ναοί (23,02) 
Φυσικές πηγές (27)

Πρώτο τεχνητό χαρακτηριστικό..

Αρχαιολογικοί τόποι και χώ
ροι (code Nr. 28,01)
Μουσεία (29)
Ναοί ιστορικοί και θρησκευτι- 
κοί (23,01)_______________
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ριοτήτων..
• Σκι (41,02) 13,3
• Γυμναστική (41,12) 13,3
• Πεζοπορία (41,08) 13,3

Τρίτο χαρακτηριστικό δραστηριο
τήτων..

• Ιππασία (41,07) 33,3
• Λουτρά (48) 33,3

Όπως παρατηρεί κανείς από την συχνότητα των αναφοράς των φυσικών 

στοιχείων, τα Ποτάμια, λίμνες και κοιλάδες (15) αναφέρονται συχνότερα 

απ'ότι τα υπόλοιπα στοιχεία και αποτελούν σημαντικά στοιχεία και στις 

τρεις κατά σειρά κατάταξης κατηγορίες απαντήσεων, με ελάχιστη αναλογία 

επί του συνόλου του δείγματος = 15,4% και μέγιστη = 31,8%.

Στην περίπτωση των πολιτιστικών στοιχείων οι ιστορικοί ναοί και οι εκκλη

σίες (23,01 και 23,02), αποτελούν επιθυμητά πολιτιστικά στοιχεία ενός υ

παίθριου και ορεινού προορισμού. Τα στοιχεία αυτά παρουσιάζουν επί

σης, συχνότητα αναφοράς και στις δύο κατηγορίες απαντήσεων, με ελά

χιστη αναλογία επί του συνόλου του δείγματος = 17,6% και μέγιστη = 20%.

Αντίστοιχα στα τεχνητά στοιχεία φαίνεται να επικρατούν ως προς την συ

χνότητα αναφοράς οι Υποδομές σε ξενοδοχεία και καταλύματα (38,01) , με 

ελάχιστη αναλογία επί του συνόλου του δείγματος = 11,1% και μέγιστη = 

30%.

Τέλος στις δραστηριότητες ενασχόλησης κατά την διάρκεια της επίσκεψης 

στον υπαίθριο και ορεινό προορισμό, επιθυμητό στοιχείο για τους επαγ- 

γελματίες φαίνεται να είναι οι δραστηριότητες Σκι (41,02), , με ελάχιστη α

ναλογία επί του συνόλου του δείγματος = 13,3% και μέγιστη = 27,8%.

Η περιγραφή των τουριστικών γραφείων του δείγματος

Το μεγαλύτερο ποσοστό (88,5%)των τουριστικών γραφείων του δείγματος 

(η=23 επιχειρήσεις) με γραφεία ή έδρα στην Θεσσαλονίκη, ανήκουν στην 

κατηγορία των επιχειρήσεων άσκησης δραστηριοτήτων Γενικού Τουρι-
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σμού. Μόνο δύο σε αριθμό επιχειρήσεις παρατηρήθηκαν να παρουσιάζουν 

δραστηριότητες Εναλλακτικού Τουρισμού.

Οι πελάτες των εταιρειών αυτών χαρακτηρίζονται κατά σειρά κατάταξης 

σημαντικότητας, ως μεμονωμένοι ταξιδιώτες (42,9%), ως πελάτες -  εται

ρείες (35,7%) και ως ομάδες ταξιδιωτών (21,4%). Οι περισσότερες δε από 

τις επιχειρήσεις (87,5%), διοργανώνουν τουριστικά προγράμματα στην 

περιοχή της Βόρειας Ελλάδας.

2.2.3 Η έρευνα ανάλυσης αντιλήψεων των επισκεπτών 

Οι μεταβλητές διερεύνησης και η έρευνα ανάλυσης των αντιλήψεων

Η τρίτη φάση της έρευνας οργανώθηκε με σκοπό την συλλογή πρωτο

γενών στοιχείων που θα αφορούσαν τους εν δυνάμει επισκέπτες και τις προ

τιμήσεις τους σχετικά με τα επιθυμητά χαρακτηριστικά ενός υπαίθριου ορεινού 

προορισμού. Η ανάλυση των δεδομένων υποστηρίζει την διεξαγωγή στρατη

γικών συμπερασμάτων σχετικά με τα επιθυμητά χαρακτηριστικά που θα έ

πρεπε να περικλείει ο ορεινός υπαίθριος προορισμός διαμονής των Ελλήνων 

Μωαμεθανών (Πομάκων) της Ροδόπης.

Για την επίτευξη του προηγούμενου σκοπού διανεμήθηκε τυποποιημέ

νο ερωτηματολόγιο το οποίο και απαντήθηκε κατά τον Μάιο του 2001, από 

200 εν δυνάμει τυχαία επιλεγμένους επισκέπτες στον Αερολιμένα ΜΑΚΕΔΟ

ΝΙΑ της Θεσσαλονίκης. Η δειγματοληψία έγινε στους χώρους του Αεροδρομί

ου. Τα ερωτηματολόγια διανεμήθηκαν από ομάδες ερευνητών. Η έρευνα τυ

χαίας δειγματοληψίας διεξήχθη, βάσει καθορισμένου ημερολογιακού προ

γράμματος πτήσεων, στην αίθουσα αναχωρήσεων εσωτερικού. Ο χρόνος συ

μπλήρωσης του ερωτηματολογίου κρίθηκε ως ιδιαίτερα επαρκής λόγω της 

χρονικής ευχέρειας που παρουσιάζεται στους επιβάτες κατά την διάρκεια α

ναμονής των πτήσεών τους.
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Το τυχαίο δείγμα ανάλυσης των πλήρως απαντημένων ερωτηματολογίων που 

συγκεντρώθηκε βάσει μαθηματικού πίνακα τυχαίας κατανομής αριθμών, α

νήλθε τελικά για τους σκοπούς της επιστημονικής έρευνας στις 200 παρατη

ρήσεις (Μακράκης, 1997, σελ. 44-48). Τα ερωτηματολόγια αυτά αρχειοθετή

θηκαν σε κωδικοποιημένη μορφή στο στατιστικό πακέτο επεξεργασίας των 

δεδομένων της έρευνας.

Οι μεταβλητές διερεύνησης των χαρακτηριστικών του προορισμού της έρευ

νας, παρουσίασαν λοξότητα με εύρος τιμών στα πλαίσια αποδοχής δηλαδή 

μεταξύ -2  και 2. Οι μεταβλητές που δεν αναφέρονταν στην αξιολόγηση της 

σημαντικότητας των χαρακτηριστικών, παρουσίασαν λοξότητα εκτός του πα

ραπάνω διαστήματος και ήταν οι: Μοναδικά χαρακτηριστικά του δεύτερου ε

πιθυμητού προορισμού [V431 (Skew ness 2,053)], Μοναδικά χαρακτηριστικά 

του τρίτου επιθυμητού προορισμού [V441(2,923)], Ο τέταρτος επιθυμητός 

προορισμός [V45 (2,255)], Ο πέμπτος επιθυμητός προορισμός [V46 

(2,002)], Μοναδικά χαρακτηριστικά του πέμπτου επιθυμητού προορισμού 

[V461 (3,291)], Σημαντικότητα των φυσικών στοιχείων για την ανάδειξη ενός 

προορισμού [V47 (-2, 476)], Ιδεατός ορεινός προορισμός πρώτο χαρακτηρι

στικό δραστηριοτήτων [V54 (14,001)], Ιδεατός ορεινός προορισμός δεύτερο 

χαρακτηριστικό δραστηριοτήτων [V541 (5,809)], Ιδεατός ορεινός προορισμός 

τρίτο χαρακτηριστικό δραστηριοτήτων [V542 (7,278)]

Οι μεταβλητές διερεύνησης

Όπως και στην περίπτωση της ανάλυσης των αντιλήψεων των επαγγελματιών

-  υπευθύνων τουριστικών γραφείων, έτσι και στην περίπτωση των εν δυνάμει 

επισκεπτών το ερωτηματολόγιο σχεδιάστηκε έτσι ώστε να συγκεντρωθούν 

συγκρίσιμα στοιχεία από πλευράς εν δυνάμει επισκεπτών σχετικά με (βλέπε 

Παράρτημα: Ερωτηματολόγια και ερευνητικό υλικό κατά την φάση διεξαγω- 

Υ ή ζ  της τελικής έρευνας ):

❖ Την μέση σημαντικότητα του κάθε χαρακτηριστικού που εξέφρασαν οι φο

ρείς διοίκησης (βλέπε στον παρακάτω πίνακα: Τυποποιημένες ερωτήσεις)
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❖ Τις γενικές σημαντικότητες των φυσικών, πολιτιστικών, τεχνητών στοιχεί

ων και δραστηριοτήτων ενασχόλησης

❖ Τα χαρακτηριστικά των εν δυνάμει επισκεπτών (Φύλο, Κατοικία διαμονής, 

Ηλικία, Επάγγελμα)

❖ Το κύριο λόγο του πραγματοποιημένου ταξιδιού

❖ Τους προορισμούς που προτιμούν οι εν δυνάμει επισκέπτες

❖ Τα μοναδικά χαρακτηριστικά που αναδεικνύουν τους επιθυμητούς προο

ρισμούς

❖ Τα επιθυμητά χαρακτηριστικά που θα πρέπει να έχει ένας επιθυμητός 

προορισμός
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Τοττοττοιημένες ερωτήσεις
Χαρακτηριστικά της περιοχής

❖ Φυσικά 
Φυσική ομορφιά

Το κλίμα 
Τα σπήλαια

Τα βράχια με εντυπωσιακά σχήματα και φωλιές πτηνών 
Τα άγρια κατσίκια και οι αρκούδες 

Το πόσιμο νερό 
Οι δασικές εκτάσεις 

Οι καπνοκαλλιέργειες και τα μικρά αγροκτήματα 
Τα ποτάμια και οι φυσικές παραποτάμιες εκτάσεις

❖ Πολιτιστικά 
Οι παραδοσιακοί μύλοι και τα παραδοσιακά κτίρια 

Τα παραδοσιακά γεφύρια 
Οι ιστορικοί, θρησκευτικοί ναοί 

Οι βραχογραφίες (αρχαιολογικά ευρήματα)
Οι παραδοσιακοί φούρνοι 

Τα ιστορικά σημεία 
Βιβλιοθήκες και έντυπα ενημέρωσης για τον πολιτισμό 

μιας περιοχής 
Τα λαογραφικά στοιχεία

❖ Τεγνητά
Οι ταβέρνες και τα εστιατόρια 

Οι ξενώνες, τα ενοικιαζόμενα και τα ξενοδοχεία 
Τα γήπεδα άθλησης 

Τα κέντρα υγείας 
Οι τηλεπικοινωνίες 

Το ταχυδρομείο 
Οι χώροι στάθμευσης 

Τα ιαματικά λουτρά και οι εγκαταστάσεις
♦♦♦ Δραστηριόπ^

Μάζεμα βοτάνων 
Λούσεις σε ιαματικά λουτρά 

Το κυνήγι
Η παρατήρηση της φύσης, του τοπίου και των ζώων 

Ο περίπατος σε παραδοσιακά δρομάκια και ορεινά μονοπάτια 
Οι επισκέψεις σε θρησκευτικούς ναούς- τζαμιά 

Η μελέτη και διερεύνηση της ιστορίας ενός τόπου και οι επισκέψεις αρχαιολογικών χώρων
Η άθληση και γυμναστική 

Οι επισκέψεις σε χωράφια και καλλιέργειες 
Συμμετοχή σε γεύματα με καλό φαγητό και ποτό 

Σημαντικότητα των γενικών κατηγοριών
❖ Φυσικά

❖ Πολιτιστικά
Τεχνητά 

Δραστηριότητες

Προτιμούμενοι προορισμοί -  προορισμοί που επισκέφθηκαν οι ερωτώμενοι
❖ Μοναδικά χαρακτηριστικά των προτιμούμενων προορισμών 

Ιδεατοί ορεινοί προορισμοί για επίσκεψη κατά την διάρκεια όλου του έτους 
Επιθυμητά χαρακτηριστικά των ιδεατών ορεινών προορισμών επίσκεψης

Χαρακτηριστικά των εν δυνάμει ετπσκετττών
❖ Φύλο

❖ Κατοικία διαμονής
❖ Ηλικία

❖ Επάγγελμα 
________________ ❖ Κύριος λόγος του ταξιδιού

Οι 200 εν δυνάμει επισκέπτες εξέφρασαν ως ιδιαίτερα σημαντικά (δη

λαδή με σημαντικότητα πάνω από τρία) τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

V6 Φυσικά στοιχεία: Φυσική ομορφιά (Mean 3,700)

V7 Φυσικά στοιχεία: Το κλίμα (3,065)
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V11 Φυσικά στοιχεία: Το πόσιμο νερό (3,377)

V12 Φυσικά στοιχεία: Οι δασικές εκτάσεις (3,570)

V14 Φυσικά στοιχεία: Ποτάμια και φυσικές παραποτάμιες εκτάσεις (3,402)

V15 Πολιτιστικά στοιχεία: Οι παραδοσιακοί μύλοι και τα παραδοσιακά κτίρια 

(3,201)

V16 Πολιτιστικά στοιχεία: Τα παραδοσιακά γεφύρια (3,106)

V18 Πολιτιστικά στοιχεία: Οι βραχογραφίες των αρχαίων (3,091)

V20 Πολιτιστικά στοιχεία: Τα ιστορικά σημεία (3,204)

V21 Πολιτιστικά στοιχεία: Βιβλιοθήκες και έντυπα ενημέρωσης για τον πολιτι

σμό μιας περιοχής (3,141)

V22 Πολιτιστικά στοιχεία: Λαογραφία (3,237)

V24 Τεχνητά στοιχεία: Ξενώνες, ενοικιαζόμενα και ξενοδοχεία (3,121)

V26 Τεχνητά στοιχεία: Τα κέντρα υγείας (3,380)

V27 Τεχνητά στοιχεία: Οι τηλεπικοινωνίες (3,253)

V34 Δραστηριότητες: Παρατήρηση της φύσης του τοπίου και των ζώων 

(3,005)

V35 Δραστηριότητες: Περίπατος σε παραδοσιακά δρομάκια και ορεινά μονο

πάτια (3,380)

V37 Δραστηριότητες: Μελέτη και διερεύνηση της ιστορίας ενός τόπου και οι 

επισκέψεις αρχαιολογικών χώρων (3,115)

Η αξιολόγηση των παραπάνω χαρακτηριστικών έγινε βάσει μιας κοινής και 

τυποποιημένης κλίμακας αξιολόγησης. Πιο συγκεκριμένα η αξιολόγηση της 

σημαντικότητας των χαρακτηριστικών έγινε σε 5-βαθμη κλίμακα, με διάρθρω

ση κλίμακας τιμών: 0=ιδιαίτερα ασήμαντο, 1=ασήμαντο, 2=έτσι και έτσι, 

3=σημαντικό και 4=ιδιαίτερα σημαντικό.

Χαμηλή αξιολόγηση (κάτω από 2) στην σημαντικότητα των χαρακτηρι

στικών παρατηρήθηκε στην μέση σημαντικότητα που εκφράσθηκε από τους 

εν δυνάμει επισκέπτες για τα χαρακτηριστικά, « επισκέψεις σε χωράφια και 

καλλιέργειες» (με μέση τιμή 1,75), «κυνήγι» (0,97), «μάζεμα βοτάνων» 

(1,78)», «λούσεις σε ιαματικά λουτρά» (1,83). Από τα δεδομένα των αναλύ

σεων γίνεται αντιληπτό ότι το χαρακτηριστικό της δραστηριότητας «κυνήγι»
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παρουσιάζει όπως και στην περίπτωση των κατοίκων και επαγγελματιών, μια 

χαμηλή μέση αξιολόγηση.

Η αξιολόγηση της σημαντικότητας ανά ενότητα-κατηγορία χαρακτηρι

στικού

Όπως προαναφέρθηκε ήδη κατά την ανάλυση των επαγγελματιών η κλίμακα 

ανάλυσης για την αξιολόγηση των κατηγοριών «φυσικά, πολιτιστικά, τεχνητά 

χαρακτηριστικά και δραστηριότητες» ήταν δεκάβαθμη με κλίμακα μέτρησης 

στους δύο πόλους 0% (καθόλου σημαντικά) μέχρι 100% (ιδιαίτερα σημαντι

κά).

Η μέση σημαντικότητα ανά ενότητα χαρακτηριστικών, παρουσίασε βάσει του 

δείγματος ανάλυσης, την παρακάτω διάρθρωση:

0,89 για τα φυσικά στοιχεία 

0,80 για τα πολιτιστικά 

0,70 για τις δραστηριότητες

0.64.για τα τεχνητά

Βάσει των παραπάνω ποσοστών σημαντικότητας, τα φυσικά χαρακτηριστικά 

όπως και στην περίπτωση των επαγγελματιών τουριστικών γραφείων, φαίνε

ται να αποτελούν την σημαντικότερη ενότητα χαρακτηριστικών τουριστικής 

ανάδειξης ενός υπαίθριου και ορεινού προορισμού.

Η διαδικασία ανάλυσης των δεδομένων

Η ανάλυση των δεδομένων του ερωτηματολογίου, ακολουθεί τέσσερα 

βασικά βήματα:

1. Την ανάλυση των ερωτήσεων που αφορούν τα 35 χαρακτηριστικά που ε

ξέφρασαν ως σημαντικά οι φορείς της τοπικής Διοίκησης (βλέπε σχετικό 

πίνακα χαρακτηριστικών)

2. Την συγκριτική ανάλυση μέσης τιμής, για την διεξαγωγή στρατηγικών συ

μπερασμάτων σχετικά με τα χαρακτηριστικά αυτά. Η σύγκριση γίνεται με
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ταξύ μέσων τιμών που εξέφρασαν ανά χαρακτηριστικό οι κάτοικοι και οι 

επαγγελματίες, οι επαγγελματίες και οι επισκέπτες

3. Την ανάλυση των ανοικτού τύπου ερωτήσεων

4. Την περιγραφή των επισκεπτών

Η ανάλυση των χαρακτηριστικών

Για την ανάλυση των 35 χαρακτηριστικών, επιλέχθηκε η ανάλυση βασικών 

συνιστωσών (principal components analysis and varimax rotational 

techniques) με την χρήση της τεχνικής εντοπισμού σχέσεων επεξήγησης της 

μέγιστης διακύμανσης μέσω περιστροφικών κινήσεων. Στόχος της ανάλυσης 

είναι η μείωση των πολυάριθμων μεταβλητών διερεύνησης και η διευκρίνιση 

του αριθμού των παραγόντων που υποκρύπτονται στις μεταβλητές. Η παρα- 

γοντική ανάλυση (Π.Α) υποστηρίζει δίνοντας βαρύτητες, την ανάλυση της ι- 

σχύουσας δομής μεταξύ των μεταβλητών διερεύνησης. Οι δομές αυτές δεν 

είναι άμεσα παρατηρήσημες, και για το λόγο αυτό θα μπορούσαν να υπο

βοηθήσουν δια μέσω της χρήσης της Π.Α την περιγραφή δυσνόητων εννοιών 

όπως οι αντιλήψεις των επισκεπτών.

Η επιλογή των σημαντικότερων χαρακτηριστικών έγινε βάσει του κριτηρίου 

της παραγοντικής βαρύτητας (factor loadings). Στην παρούσα έρευνα, τα χα

ρακτηριστικά με factor loadings μεγαλύτερα του 0,5 επιλέχθηκαν για να χα

ρακτηρίσουν τους παράγοντες (factors). Τελικά 10 factors παρουσίασαν μο

ναδιαίες τιμές (eigenvalues) πάνω από την μονάδα. Το 69,2% της συνολικής 

διακύμανσης -  μεταβλητότητας που παρατηρείται στις 35 μεταβλητές της α

νάλυσης οφείλεται στους πρώτους 10 παράγοντες.

Στην συνέχεια υπολογίστηκε το μέτρο εσωτερικής εγκυρότητας - αξιο

πιστίας Cronbach's Alpha. Το μέτρο αυτό παρουσιάζει τον ελάχιστο βαθμό 

αξιοπιστίας της έρευνας. Για τις μεταβλητές που συγκαταλέγονται στους πα

ράγοντες παρουσιάζουν ως χαμηλότερη τιμή αξιοπιστίας Alpha = 0,8865 

(βλέπε πίνακα ανάλυσης παραγόντων και εγκυρότητας).
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Πίνακας ανάλυσης παραγόντων και εγκυρότη τας
Παράγοντας Κωδικός σημαντικά Παραγοντική βαρύ Συντελεστής εγκυ-
(Factor) συσχετιζόμενων με τητα (factor loading) ρότητας - αξιοπιστί

ταβλητών από τον πίνακα 
«Rotated Compo
nent Matrix»

ας (Reliability Coef
ficient, Alpha if item 
deleted)

V38 0,835 0,8911
1 V25 0,726 0,8914

Δραστηριότητες, Τεχνητά, V13 0,726 0,8879
Φυσικά

Χαρακτηριστικά που οι εν δυ
νάμει επισκέπτες θεωρούν 

σημαντικά για ένα τουριστικό 
προορισμό επίσκεψης και 
διαμονής με έμφαση κατά 
σειρά προτεραιότητας στις 

αθλητικές δραστηριότητες, τα 
γήπεδα άθλησης, την ύπαρξη 
εκτάσεων με καπνοκαλλιέρ
γειες και μικρά αγροκτήματα 

που συνδυάζονται με δυνατό
τητες επίσκεψης των καλλιερ

γειών

V39 0,698 0,8882

V26 0,834 0,8916
2 V27 0,779 0,8934

Τεχνητά V28 0,596 0,8915
Χαρακτηριστικά που οι εν δυ

νάμει επισκέπτες θεωρούν 
σημαντικά για ένα τουριστικό 
προορισμό που θα πρέπει να 
περικλείει κέντρα υγείας, τηλε
πικοινωνίες, ταχυδρομείο και 

χώρους στάθμευσης

V29 0,585 0,8919

V32 0,793 0,8878
3 V30 0,751 0,8894

Δραστηριότητες και Τεχνητά
Χαρακτηριστικά που οι εν δυ

νάμει επισκέπτες θεωρούν 
σημαντικά για ένα τουριστικό 
προορισμό που περικλείει 

δραστηριότητες που περιλαμ
βάνουν λούσεις σε ιαματικά 
λουτρά, κατάλληλες εγκατα
στάσεις και δραστηριότητες 

μαζέματος βοτάνων και ορει
νού τσαγιού

V31 0,684 0,8865

4
Φυσικά

Χαρακτηριστικά που οι εν δυ
νάμει επισκέπτες θεωρούν 

σημαντικά για ένα τουριστικό 
προορισμό που περικλείει 

φυσικά στοιχεία σε ποτάμια και 
φυσικές εκτάσεις παραποτά

μιες

V14 0,929 0,8913

5 V37 0,742 0,8922
Πολιτιστικά και Δραστηριό V21 0,731 0,8900

τητες V22 0,711 0,8902
Χαρακτηριστικά που οι εν δυ

νάμει επισκέπτες θεωρούν 
σημαντικά για ένα τουριστικό 

προορισμό που περικλείει 
δραστηριότητες που σχετίζο

νται με την δυνατότητα μελέτης 
της ιστορίας του τόπου επί
σκεψης και την δυνατότητα 
περιήγησης αρχαιολογικών 
χώρων. Ιδιαίτερα σημαντικά 

θεωρούνται τα ιστορικά σημεία 
καθώς και η ύπαρξη λαογρα- 
φικών στοιχείων όπως επίσης 
οι βιβλιοθήκες και τα έντυπα 

ενημέρωσης για τον πολιτισμό

V20 0,543 0,8904
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μιας περιοχής
6 V15 0,827 0,8915

Πολιτιστικά
Χαρακτηριστικά που οι εν δυ

νάμει επισκέπτες θεωρούν 
σημαντικά για ένα τουριστικό 

προορισμό που περικλείει 
παραδοσιακούς μύλους και 
κτίρια καθώς και με παραδο

σιακά γεφύρια

V16 0,808 0,8909

7 V17 0,821 0,8911
Πολιτιστικά και Δραστηριό

τητες
Χαρακτηριστικά που οι εν δυ

νάμει επισκέπτες θεωρούν 
σημαντικά για ένα τουριστικό 

προορισμό που περικλείει 
ύπαρξη ιστορικών θρησκευτι
κών ναών και με δυνατότητες 

επίσκεψης των ναών (εκκλησί
ες και τζαμιά)

V36 0,803 0,8930

8 V6 0,683 0,8930
Φυσικά V8 0,672 0,8892

Χαρακτηριστικά που οι εν δυ
νάμει επισκέπτες θεωρούν 

σημαντικά για ένα τουριστικό 
προορισμό που περικλείει 

φυσική ομορφιά, σπήλαια και 
βράχια με εντυπωσιακά σχή

ματα και φωλιές πτηνών

V9 0,553 0,8898

9 V23 0,779 0,8941
Τεχνητά και δραστηριότητες V40 0,750 0,8977
Χαρακτηριστικά που οι εν δυ

νάμει επισκέπτες θεωρούν 
σημαντικά για ένα τουριστικό 

προορισμό που περικλείει 
εγκαταστάσεις εστίασης (τα

βέρνες και εστιατόρια) και 
εγκαταστάσεις καταλυμάτων 

(ξενώνες, ενοικιαζόμενα δωμά
τια και ξενοδοχεία). Ως προς 
τις δραστηριότητες ιδιαίτερη 

έμφαση δίνεται στην ποιότητα 
του γεύματος (καλό φαγητό και 

ποτό).

V24 0,617 0,8949

10 V34 0,719 0,8914
Δραστηριότητες V33 0,538 0,8957

Χαρακτηριστικά που οι εν δυ
νάμει επισκέπτες θεωρούν 

σημαντικά για ένα τουριστικό 
προορισμό που περικλείει 

δυνατότητες δραστηριοποίη- 
σης για παρατήρηση της φύ

σης, του τοπίου και του ζωικού 
βασιλείου καθώς και δραστη
ριότητες κυνηγιού ή περιηγή

σεων σε παραδοσιακά και 
ορεινά μονοπάτια.

V35 0,503 0,8925
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Η συγκριτική ανάλυση μέσων τιμών

Στην συνέχεια κατασκευάστηκε ο παρακάτω συγκριτικός πίνακας 

σημαντικότητας, με σκοπό την κατασκευή των Μήτρων Σημαντικότητας 

επισκεπτών -  κατοίκων και εν δυνάμει επισκεπτών και επαγγελματιών για 

κάθε ένα από τους δέκα παράγοντες (factors).

Συγκριτικός ττινακας σημαντικότητας επαγγελματιών , κατοίκων και επισκεπτών 
για τους 10 παράγοντες της αναλυσης επισκεπτών

Παράγοντας
(Factor)

Χαρακτηριστικό Μέση σημαντικό
τητα εν δυνάμει 
επισκεπτών 
(Mean of 
importance)

Μέση σημα
ντικότητα 
επαγγελμα- 
τιών

Μέση σημαντι
κότητα κα κατοί
κων

1 Άθληση και γυμναστική 2,327 2,11 2,86
Δραστηριότητες, Τεχνη Γήπεδα άθλησης 2,156 2,07 2,80

τά, Φυσικά Εκτάσεις με καπνοκαλλιέργειες και μικρά α
γροκτήματα 2,075 1,71 2,05

Επισκέψεις σε χωράφια και καλλιέργειες 1,745 1,46 2,13

Τα κέντρα υγείας 3,380 2,96 3,36
2 Τ ηλεπικοινωνίες 3,253 3,39 3,12

Τεχνητά Ταχυδρομείο 2,635 2,32 2,89
Χώροι στάθμευσης (πάρκινγκ) 2,794 3,25 2,78

3 Λούσεις σε ιαματικά λουτρά 1,825 2,36 2,47
Δραστηριότητες και Ιαματικά λουτρά και κατάλληλες εγκαταστάσεις 2,355 3,00 2,78

Τ εχνητά Μάζεμα βοτάνων και τσάι βουνού 1,783 1,86 2,40

4 Ποτάμια και φυσικές εκτάσεις δίπλα από τα
Φυσικά ποτάμιά 3,402 3,32 3,04

5 Μελέτη διερεύνησης της ιστορίας ενός τόπου
Πολιτιστικά και Δρα και επισκέψεις αρχαιολογικών χώρων 3,115 3,21 2,71

στηριότητες Βιβλιοθήκες και έντυπα ενημέρωσης για τον
πολιτισμό της περιοχής 3,141 2,93 2,79

Λαογραφικό στοιχεία 3,237 3,18 2,81
Ιστορικά σημεία 3,204 3,36 2,82

6 Παραδοσιακοί μύλοι και κτίρια 3,201 3,21 2,72
Πολιτιστικά Παραδοσιακά γεφύρια 3,106 2,96 2,81

7 Ιστορικοί θρησκευτικοί ναοί 2,899 3,25 2,95
Πολιτιστικά και Δρα Επισκέψεις σε θρησκευτικούς ναούς και τζαμιά 2,625 2,89 3,01

στηριότητες

8 Φυσική ομορφιά 3,700 3,79 3,28
Φυσικά Σπήλαια 2,508 2,39 2,40

Βράχια με εντυπωσιακά σχήματα και φωλιές
πτηνών 2,693 2,39 2,46

9 Ταβέρνες και εστιατόρια 2,792 2,93 2,70
Τεχνητά και δραστηριό Γεύμα με καλό φαγητό και ποτό 2,985 3,25 2,73

τητες Ξενώνες, ενοικιαζόμενα δωμάτια και ξενοδο
χεία 3,121 3,50 2,82

Παρατήρηση φύσης, τοπίου και ζώων 3,005 2,86 2,65
10 Κυνήγι 0,965 1,11 1,72

Δραστηριότητες Περίπατος σε παραδοσιακά δρομάκια και
ορεινά μονοπατια 3,380 3,29 2,85
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Οι παραπάνω μέσες τιμές που εκφράζουν τις σημαντικότητας του κάθε 

χαρακτηριστικού διερεύνησης, παρουσιάζονται παρακάτω σε διάγραμμα 

ανάλυσης.

4.00 

3,50

3.00 

«« 2,50

ίτ 2,00OJ
1  1,50

1.00 

0,50 

0,00

Φιδόγραμμα ανάλυσης: Μέσες τιμές - σημαντικότητες που εξέφρασαν οι 
επαγγελματίες για τα χαρακτηριστικά διερεύνησης των 10 παραγόντων και οι 
αντίστοιχες μέσες τιμές που εξέφρασαν για τα χαρακτηριστικά διερεύνησης οι 

επαγγελματίες και εν δυνάμει επισκέπτες_______
■Σειράΐ : ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ
■Σειρά2 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ 

ΚΑΤΟΙΚΟΙ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Αριθμός του χαρακτηριστικού διερεύνησης

18-1



Υπόμνημα ανάλυσης κωδικών των μεταβλητών του διαγράμματος
Series 1 ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ
Series 2 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ
Series 3 ΚΑΤΟΙΚΟΙ

Άθληση και γυμναστική 1
Γήπεδα άθλησης 2

Εκτάσεις με καπνοκαλλιέργειες και μικρά αγροκτήματα 3
Επισκέψεις σε χωράφια και καλλιέργειες 4

Τα κέντρα υγείας 5
Τηλεπικοινωνίες 6

Ταχυδρομείο 7
Χώροι στάθμευσης (πάρκινγκ) 8

Λούσεις σε ιαματικά λουτρά 9
Ιαματικά λουτρά και κατάλληλες εγκαταστάσεις 10

Μάζεμα βοτάνων και τσάι βουνού 11

Ποτάμια και φυσικές εκτάσεις δίπλα από τα ποτάμια 12

Μελέτη διερεύνησης της ιστορίας ενός τόπου και επισκέψεις
αρχαιολογικών χώρων 13

Βιβλιοθήκες και έντυπα ενημέρωσης για τον πολιτισμό μιας
περιοχής 14

Λαογραφικό στοιχεία 15
Ιστορικά σημεία 16

Παραδοσιακοί μύλοι και κτίρια 17
Παραδοσιακά γεφύρια 18

Ιστορικοί θρησκευτικοί ναοί 19
Επισκέψεις σε θρησκευτικούς ναούς και τζαμιά 20

Φυσική ομορφιά 21
Σπήλαια 22

Βράχια με εντυπωσιακά σχήματα και φωλιές πτηνών 23

Ταβέρνες και εστιατόρια 24
Γεύμα με καλό φαγητό και ποτό 25

Ξενώνες , ενοικιαζόμενα δωμάτια και ξενοδοχεία 26

Παρατήρηση φύσης, τοπίου και ζώων 27
Κυνήγι 28

Περίπατος σε παραδοσιακά δρομάκια και ορεινά μονοπάτια 29

Από το παραπάνω φιδόγραμμα ανάλυσης εντοπισμού των αποκλίσε

ων μέσης σημαντικότητας μεταξύ των κατοίκων, επαγγελματιών και εν δυ

νάμει επισκεπτών, παρατηρείται κατά σειρά προτεραιότητας μια απόκλιση 

πάνω από 0,5 σε βαθμούς σημαντικότητας των χαρακτηριστικών,

Α) Στην περίπτωση της σύγκρισης μεταξύ εν δυνάμει επισκεπτών και ε- 

παγγελματιών, στα δύο χαρακτηριστικά:

• «Λούσεις σε ιαματικά λουτρά» (No. 9)

• «Ιαματικά λουτρά και κατάλληλες εγκαταστάσεις» (10)

, με απόκλιση -0,54 και -0,65 αντίστοιχα
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Β) Στην περίπτωση της σύγκρισης μεταξύ των εν δυνάμει επισκεπτών και 

κατοίκων, στα παρακάτω έξι χαρακτηριστικά:

• «Άθληση και γυμναστική» (1)

• «Γήπεδα άθλησης» (2)

• «Λούσεις σε ιαματικά λουτρά» (9)

• «Μάζεμα βοτάνων και τσάι βουνού» (11)

• «Κυνήγι» (28)

• «Περίπατος σε παραδοσιακά δρομάκια και ορεινά μονοπάτια» (29)

, με απόκλιση -0,53, -0,64, -0,65, -0,62 , -0,76 και 0,53 αντίστοιχα.

Όπως διαφαίνεται από τις τιμές απόκλισης μεταξύ των εν δυνάμει επισκε

πτών και κατοίκων, οι επισκέπτες αξιολόγησαν με μεγαλύτερη μέση τιμή 

ένα από τα έξι χαρακτηριστικά με υψηλότερη απόκλιση. Στην περίπτωση 

του χαρακτηριστικού «Περίπατος σε παραδοσιακά δρομάκια και ορεινά 

μονοπάτια», παρατηρείταί- μια αυξημένη απόκλιση, που οφείλεται στην 

υψηλότερη μέση τιμή που εξέφρασαν οι επισκέπτες

Γ) Στην περίπτωση της σύγκρισης μεταξύ των επαγγελματιών και κατοί

κων, στα παρακάτω δέκα χαρακτηριστικά:

• «Άθληση και γυμναστική» (No. 1)

• «Γήπεδα άθλησης» (2)

• «Επισκέψεις σε χωράφια και καλλιέργειες» (4)

• «Ταχυδρομείο» (7)

• «Μάζεμα βοτάνων και τσάι βουνού» (11)

• «Ιστορικά σημεία» (16)

• «Φυσική ομορφιά» (21)

• «Γεύμα με καλό φαγητό και ποτό» (25)

• «Ξενώνες , ενοικιαζόμενα δωμάτια και ξενοδοχεία» (26)

• «Κυνήγι» (28)

, με απόκλιση -0,75, -0,73, -0,67, -0,57 , -0,54, 0,54, 0,51, 0,52, 0,68 και
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-0,61 αντίστοιχα.

Σχήμα ανάλυσης χαρακτηριστικών της Έρευνας ανάλυσης αντιλήψεων 
των εν δυνάμει επισκεπτών, που διαφοροποιούνται σημαντικά ανά πα
ράγοντα -  συνιστώσα, μεταξύ των ομάδων διερεύνησης επαγγελμα- 
τιών, κατοίκων και εν δυνάμει επισκεπτών

ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΕΤΑΞΥ ΚΑΤΟΙΚΩΝ 
ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 

Α. ΚΑΤΟΙΚΟΙ (+)
Άθληση και γυμναστική 
Γήπεδα άθλησης 
Επισκέψεις σε χωράφια και 

,καλλιέργειες 
Ταχυδρομείο
Μάζεμα βοτάνων και τσάϊ βου
νού 
Κυνήγι
Β. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ (+)
Γεύμα με καλό φαγητό και 
ποτό
Ιστορικά σημεία 
Φυσική ομορφιά
Ξενώνες και καταλύματα

ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΕΤΑΞΥ ΕΠΙΣΚΕ
ΠΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ

Β. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ (+) 
Ιαματικά λουτρά και εγκατα
στάσεις
Λούσεις σε ιαματικά λουτρά

ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΕΤΑΞΥ ΚΑΤΟΙ 
ΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ 
Γ. ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ (+)
Περίπατος σε παραδοσιακά 
δρομάκια και ορεινά μονοπά
τια
Α. ΚΑΤΟΙΚΟΙ {+)
Άθληση και γυμναστική
Γήπεδα άθλησης
Λούσεις σε ιαματικά λουτρά
Μάζεμα βοτάνων και τσάϊ
βουνού
Κυνήγι

Σημείωση: Όπου (+)=χαρακτηριστικά που αξιολόγησε η εν λόγω ομάδα (ομά
δα αναφοράς) με υψηλότερη μέση αξία απ' ότι η ομάδα σύγκρισης

Όπου---------= Β. Επαγγελματίες
Όπου______ = Α. Κάτοικοι
Όπου ===== = Γ. Επισκέπτες

Από το παραπάνω σχεδιάγραμμα της «Ανάλυσης χαρακτηριστικών της Έρευ

νας ανάλυσης αντιλήψεων των εν δυνάμει επισκεπτών», συμπεραίνουμε ότι οι 

δέκα παράγοντες factors της ανάλυσης επισκεπτών (συμβολίζονται με ακτίνες 

του ήλιου), περιέχουν χαρακτηριστικά του προορισμού διερεύνησης με σημα

ντικές αποκλίσεις στις μέσες τιμές (με τιμές >±0,50) που εξέφρασαν οι κάτοι

κοι, επαγγελματίες και εν δυνάμει επισκέπτες.
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Σημαντικές διαφορές στους δέκα παράγοντες μεταξύ των κατοίκων, επαγγελ- 

ματιών και εν δυνάμει επισκεπτών μπορούμε να εντοπίσουμε στους παράγο

ντες:

❖ 1 ,3  και 10 (επίπεδο κατοίκων - επισκεπτών)

❖ 1,2,3 , 10 και 9,8 και 5 (επίπεδο κατοίκων - επαγγελματιών)

❖ 3 (επίπεδο επισκεπτών -  επαγγελματιών)

Βάσει των παραπάνω ο παράγοντας 3 της παραγοντικής ανάλυσης επισκε

πτών, φαίνεται να περιέχει χαρακτηριστικά που αποκλίνουν και στις τρεις ο

μάδες σημαντικά. Οι παράγοντες 1 και 10 παρουσιάζουν χαρακτηριστικά με 

σημαντικές αποκλίσεις μεταξύ των ομάδων δηλαδή (κατοίκων , επαγγελμα- 

τιών και επισκεπτών).

Η ανάλυση των ανοικτού τύπου ερωτήσεων

Οι εν δυνάμει επισκέπτες του δείγματος ανταποκρίθηκαν επίσης στις απαιτή

σεις της έρευνας, απαντώντας στις παρακάτω δύο ανοικτού τύπου, ερωτή

σεις:

«Ποιοι είναι οι σημαντικότεροι τουριστικοί υπαίθριοι προορισμοί στην Ελλάδα 

και το εξωτερικό που επισκέφθηκε ή σκοπεύει να επισκεφθεί στο μέλλον ο ή η 

επισκέπτης καθώς και για το ποια είναι τα μοναδικά εκείνα χαρακτηριστικά του 

εκάστοτε προορισμού που τον κάνουν και επιθυμητό για διακοπές ή άλλη 

δραστηριότητα στην περίπτωση της διεξαγωγής προγραμμάτων διακοπών» 

και

«77 φυσικά, πολιτιστικά, τεχνητά στοιχεία και δραστηριότητες θα πρέπει να πε

ρικλείει ένας ορεινός ή υπαίθριος προορισμός για να προσελκύει το ενδιαφέ

ρον των επισκεπτών» (βλέπε Παράρτημα: Ερωτηματολόγια και ερευνητικό 

υλικό κατά την φάση διεξαγωγής της τελικής έρευνας).

Οι συχνότητες των απαντήσεων που δόθηκαν στην πρώτη ερώτηση παρου

σιάζονται στον παρακάτω πίνακα (Βλέπε Πίνακα παρουσίασης της συχνότη-

185



τας των απαντήσεων των εν δυνάμει επισκεπτών κατά μοναδικούς προορι

σμούς και μοναδικά χαρακτηριστικά).
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Πίνακας παρουσίασης της συχνότητας των απαντήσεων των εν δυνάμει επ ι
σκεπτών κατά μοναδικούς προορ/σμούς κα ι μοναδικά χαρακτηριστικά
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ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΤΟΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΕΠΙ
ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ ΔΟΓΜΑΤΟΣ (%)

ΠΡΩΤΟΙ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΟΙ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ (V42)

ΠΗΛΙΟ 9,6%
ΟΛΥΜΠΟΣ 8,6

ΟΛΥΜΠΟΣ-ΛΙΤΟΧΩΡΟ 5,1
ΖΑΓΟΡΙΑ , ΖΑΓΟΡΟΧΩΡΙΑ, ΠΑΠΙΝΓΚΟ 6,4

ΗΠΕΙΡΟΣ 4,5
ΝΥΜΦΑΙΟΝ 3,2
ΜΕΤΕΩΡΑ 2,6

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΜΟΝΑΔΙΚΑ ΧΑΡΑ
ΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ 
ΠΡΟΤΙΜΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ 
(V421)

ΦΥΣΗ, ΦΥΣΙΚΗ ΟΜΟΡΦΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙ
ΒΑΛΛΟΝ

25

ΔΑΣΗ 8,6
ΦΥΣΙΚΗ ΟΜΟΡΦΙΑ ΜΕ ΕΝΑΛΛΑΓΗ 

ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΓΑΛΑΖΙΟΥ
8,6

ΤΟΠΙΟ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΘΕΑ 7,8
ΧΙΟΝΙ 5,5

ΓΡΑΦΙΚΟΤΗΤΑ 3,9
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΣΠΙΤΙΑ 3,1

ΣΠΗΛΑΙΑ 3,1
ΒΛΑΣΤΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΠΡΑΣΙΝΟ 3,1

ΔΕΥΤΕΡΟΙ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΟΙ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ (V43)

ΠΗΛΙΟ 6,7
ΟΛΥΜΠΟΣ 5,9

ΟΛΥΜΠΟΣ-ΛΙΤΟΧΩΡΟ 3,4
ΜΕΤΕΩΡΑ 3,4

ΛΙΜΝΗ ΠΛΑΣΤΗΡΑ 3,4
ΑΛΠΕΙΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ 3,4

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΜΟΝΑΔΙΚΑ ΧΑΡΑ
ΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΔΕΥΤΕΡΩΝ ΚΑΤΑ 
ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΟΡΙ
ΣΜΩΝ (V431)

ΦΥΣΗ, ΦΥΣΙΚΗ ΟΜΟΡΦΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙ
ΒΑΛΛΟΝ

29,5

ΤΟΠΙΟ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΘΕΑ 7,4
ΒΛΗΣΤΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΠΡΑΣΙΝΟ 6,3

ΦΥΣΙΚΗ ΟΜΟΡΦΙΑ ΜΕ ΕΝΑΛΛΑΓΗ 
ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΓΑΛΑΖΙΟΥ

5,3

ΑΓΡΙΑ ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΑΓΡΙΑ ΟΜΟΡΦΙΑ 3,2
ΗΡΕΜΙΑ ΚΑΙ ΗΣΥΧΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 3,2

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΣΠΙΤΙΑ 3,2
ΤΡΙΤΟΙ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΣΗ
ΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΟΙ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ (V44)

ΖΑΓΟΡΙΑ , ΖΑΓΟΡΟΧΩΡΙΑ, ΠΑΠΙΝΓΚΟ 6,2
I ΓΡΕΒΕΝΑ 4,6

ΟΛΥΜΠΟΣ -  ΛΙΤΟΧΩΡΟ 4,6
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ 4,6

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΜΟΝΑΔΙΚΑ ΧΑΡΑ
ΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ 
ΠΡΟΤΙΜΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ
(V441)

ΦΥΣΗ, ΦΥΣΙΚΗ ΟΜΟΡΦΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙ- 28,9
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BAAAON
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΣΠΙΤΙΑ 8,9

ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΤΟΠΙΟ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑ 6,7
ΒΛΑΣΤΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΠΡΑΣΙΝΟ 6,7
ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 6,7

ΤΕΤΑΡΤΟΙ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΟΙ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ (V45)

ΗΠΕΙΡΟΣ 5,6
ΜΕΤΣΟΒΟ 5,6

ΑΛΠΕΙΣ ΑΥΣΤΡΙΑΣ 5,6
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΜΟΝΑΔΙΚΑ ΧΑΡΑ
ΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΤΕΤΑΡΤΩΝ ΚΑΤΑ 
ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΟΡΙ
ΣΜΩΝ (V451)

ΦΥΣΗ, ΦΥΣΙΚΗ ΟΜΟΡΦΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙ
ΒΑΛΛΟΝ

37

ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ 7,4
ΠΕΜΠΤΟΙ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΟΙ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ (V46)

ΓΡΕΒΕΝΑ 10
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΜΟΝΑΔΙΚΑ ΧΑΡΑ
ΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΠΕΜΤΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ 
ΠΡΟΤΙΜΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ
(V461)

ΦΥΣΗ, ΦΥΣΙΚΗ ΟΜΟΡΦΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙ
ΒΑΛΛΟΝ

26,7

ΦΥΣΙΚΗ ΟΜΟΡΦΙΑ ΜΕ ΕΝΑΛΛΑΓΗ 
ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΓΑΛΑΖΙΟΥ

13,3

ΠΟΤΑΜΙΑ 13,3

Οι επιθυμητοί προορισμοί που φαίνεται να ξεχωρίζουν λόγω της συ

χνότητας επανάληψης των απαντήσεων στις κατηγορίες σημαντικότερων 

προορισμών είναι οι Όλυμπος-Λιτόχωρο, Όλυμπος, Ήπειρος, Ζαγόρια- Ζαγο- 

ροχώρια -  Πάπινγκο, Μετέωρα, Πήλιο και Γοεβενά με κύρια μοναδικά χαρα

κτηριστικά τα Φύση, φυσική ομορφιά και περιβάλλον, Φυσική ομορφιά με ε

ναλλαγή πρασίνου και γαλάζιου, Τοπίο και μοναδική θέα , Βλάστηση και πολύ 

πράσινο και Παραδοσιακοί οικισμοί.

Αντίστοιχα στην ερώτηση για το «τι φυσικά, πολιτιστικά, τεχνητά στοιχεία και 

δραστηριότητες θα πρέπει να περικλείει ένας ορεινός ή υπαίθριος προορι

σμός για να προσελκύει το ενδιαφέρον των επισκεπτών» οι συχνότητες των 

απαντήσεων που δόθηκαν παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα με την 

ακόλουθη δομή (Βλέπε Πίνακα παρουσίασης της συχνότητας των απαντήσε

ων κατά φυσικά, πολιτιστικά, τεχνητά στοιχεία και δραστηριότητες
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Πίνακας παρουσίασης της συχνότητας των απαντήσεων των εν  δυνάμει επισκε
πτών κατά τα ιδανικά φυσικά, πολιτιστικά, τεχνητά στοιχεία κα ι δραστηριότητες
(Ν=200)

Συχνότερες αναφορές εττιθυμη- ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΕΣ ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ 
των φυσικών χαρακτηριστικών ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ 
προσέλκυσης ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ (%)

Πρώτο φυσικό χαρακτηριστικό..
• Ποτάμια, λίμνες και κοιλάδες 

(code Nr. 15)
15,4

• Δάση, άλση, λιβάδια και δρυ
μοί (3) και Δάση , δασικές ε
κτάσεις (3,06)

31,5

• Πλούσια βλάστηση και πολύ 
πράσινο (11)

13,1

• Αναλλοίωτη φυσική ομορφιά 
(7)

6,9

• Ορεινοί όγκοι και βουνά 
(3,01)

5,4

• Χλωρίδα και πανίδα, εναλλα
γές τοπίου (11,01)

4,6

• Παρθένα τοπία και θέα μονα
δική (7,06)

3,8

Δεύτερο φυσικό χαρακτηριστικό..
• Ποτάμια, λίμνες και κοιλάδες 

(15)
30,4

• Δάση, άλση, λιβάδια και δρυ
μοί (3) και Δάση , δασικές ε
κτάσεις (3,06)

15,6

• Ύπαρξη νερού, υγρού στοι
χείου (15,03)

7,8

• Πλούσια βλάστηση και πολύ 
πράσινο (11)

5,9

• Αναλλοίωτη φυσική ομορφιά 
(7)

4,9

Τρίτο φυσικό χαρακτηριστικό..
• Ποτάμια, λίμνες και κοιλάδες 

(15)
10,9

• Χλωρίδα και πανίδα, εναλλα
γές τοπίου (11,01)

10,9

Συχνότερες αναφορές εττιθυμη- ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΕΣ ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ
. . ' ''. ■. - ' ■ : ' '' . : . των πολιτιστικών χαρακτηριστι ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ

Λ κών προσέλκυσης ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ (%)
Πρώτο πολιτιστικό χαρακτηριστι
κό..

• Μουσεία (29) 21,2
• Αρχαιολογικοί τόποι και χώ

ροι (code Nr. 28,01)
11,5

• Παραδοσιακά κτίρια και οικι
σμοί (21,01)

9,7

• Ήθη και έθιμα παραδόσεις 
(26,04)

8,8

• Φυσικές πηγές (27) 7,1
• Ναοί ιστορικοί και θρησκευτι

κοί (23,01)
6,2

Δεύτερο πολιτιστικό χαρακτηρι
στικό..

• Μουσεία (29) 15
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• Παραδοσιακά κτίρια και οικι
σμοί (21,01)

• Αρχαιολογικοί χώροι και τό
ποι (28,01)

• Φυσικές πηγές (27)

11,07

10

10
Τρίτο πολιτιστικό χαρακτηριστι
κό..

• Παραδοσιακά κτίρια και οικι
σμοί (21,01)

22,2

Συχνότερες αναφορές επιθυμη
τών τεχνητών χαρακτηριστικών 
προσέλκυσης

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΕΣ ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ 
ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ 
ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ (%)

Πρώτο τεχνητό χαρακτηριστικό..
• Άνετοι οικισμοί (code Nr. 

38,02)
• Υποδομές σε ξενοδοχεία και 

καταλύματα (38,01)
• Ευκολίες πρόσβασης, δρόμοι 

και γέφυρες (32,02)
• Κέντρα υγείας (32,03)
• Φράγματα (36)

14,9

11.5

11.5

8
5,7

Δεύτερο τεχνητό χαρακτηριστικό..
• Υποδομές σε ξενοδοχεία και 

καταλύματα (38,01)
• Άνετοι οικισμοί (code Nr. 

38,02)
• Φαγητό και ποτά (37,02)

11,8

9.8

7.8
. . .... . .

' ■ : "
Συχνότερες αναφορές επιθυμη
τών δραστηριοτήτων

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΕΣ ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ 
ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ 
ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ (%)

Πρώτο χαρακτηριστικό δραστη
ριοτήτων..

• Περίπατος με διαδρομές 
(code Nr. 43,09)

10,3

• Ξεναγήσεις (42,01) 9,2
• Αθλητικές εκδηλώσεις (44) 8
• Άθληση (41,01) 6,9
• Σκι (41,02) 6,9
• Περίπατος στο δάσος (43,03) 6,9
• Πεζοπορία (43,08) 6,9

Δεύτερο χαρακτηριστικό δραστη
ριοτήτων..

• Περίπατος με διαδρομές 
(code Nr. 43,09)

14,3

• Πολιτιστικά προγράμματα και 
εκδηλώσεις και φιλοξενία και 
επαφή με παράδοση (42,2)

9,5

• Επισκέψεις σε ιστορικούς 
χώρους (42,9)

7,1

Όπως παρατηρεί κανείς από την συχνότητα των αναφοράς των φυσικών

στοιχείων, τα Ποτάμια, λίμνες και κοιλάδες (15) αναφέρονται συχνότερα απ'ότι 

τα υπόλοιπα στοιχεία και αποτελούν σημαντικά στοιχεία και στις τρεις κατά 

σειρά κατάταξης κατηγορίες απαντήσεων, με ελάχιστη αναλογία επί του συ

νόλου του δείγματος = 10,9% και μέγιστη = 30,4%.
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Στην περίπτωση των πολιτιστικών στοιχείων τα Παραδοσιακά κτίρια και οικι

σμοί (21,01), αποτελούν επιθυμητά πολιτιστικά στοιχεία ενός υπαίθριου και 

ορεινού προορισμού. Επίσης τα στοιχεία αυτά, παρουσιάζουν συχνότητα α

ναφοράς και στις τρεις κατηγορίες απαντήσεων, με ελάχιστη αναλογία επί του 

συνόλου του δείγματος = 9,7% και μέγιστη = 22,2%.

Αντίστοιχα στα τεχνητά στοιχεία φαίνεται να επικρατούν ως προς την συχνό

τητα αναφοράς οι Υποδομές σε ξενοδοχεία και καταλύματα (38,01) στις δύο 

κατηγορίες απαντήσεων, με ελάχιστη αναλογία επί του συνόλου του δείγματος 

= 11,5% και μέγιστη = 11,8% καθώς και ο\ Άνετοι οικισμοί (code Nr. 38,02), με 

ελάχιστη αναλογία επί του συνόλου του δείγματος = 9,8% και μέγιστη = 14,9%

Τέλος στις δραστηριότητες ενασχόλησης κατά την διάρκεια της επίσκεψης 

στον υπαίθριο και ορεινό προορισμό, επιθυμητό στοιχείο για τους επισκέπτες 

φαίνεται να είναι ο Περίπατος με διαδρομές (code Nr. 43,09), με ελάχιστη α

ναλογία επί του συνόλου του δείγματος = 10,3% και μέγιστη = 14,3%.

Η περιγραφή των επισκεπτών

Οι επισκέπτες του δείγματος ανάλυσης περιγράφονται από τα παρακάτω δη- 

μογραφικά, γεωγραφικά και συμπεριφορικά χαρακτηριστικά.

Ο μέσος εν δυνάμει επισκέπτης του δείγματος ανάλυσης (με Ν=200 

άτομα), ήταν κυρίως αρσενικού φύλου (59,5%) με κατοικία διαμονής την

Θεσσαλονίκη (55,5%)ή την Αττική (15,6%).

Η ηλικία των ατόμων του δείγματος ήταν κυρίως μεταξύ 20-34 ετών 

(57,9%) και 35-49 ετών (24,6%). Αρκετά ήταν και τα άτομα με ηλικία άνω των 

50 ετών (14,2%) ενώ ελάχιστα τα άτομα κάτω των 19 ετών (3,3%).

Το επάγγελμα των εν δυνάμει επισκεπτών χαρακτηρίζεται κύρια από 

τις κατηγορίες Ιδιωτικός υπάλληλος (25,3%), Φοιτητής, μαθητής ή σπουδα

στής (22,7%), Δημόσιος υπάλληλος (11,9%), Ελεύθερος επαγγελματίας
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(11,9%). Κάτω από 10% παρουσιάστηκε η αναλογία συμμετοχής των Ανωτά- 

των διοικητικών στελεχών (με 7,7%) στο δείγμα ανάλυσης, όπως επίσης των 

εμπόρων (6,2%), συνταξιούχων (5,7%),αγροτών (2,1%) και εργατών (1,5%).

Τέλος ως κύριο λόγο του ταξιδιού τους οι επισκέπτες δήλωσαν τον :

1. επαγγελματικό (38,9%)

2. διακοπών-τουρισμού (26,5%)

3. προσωπικό (25,9%)

4. εκπαιδευτικό (7,4%)

5. άλλο (1,2%)
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3:

π ξκ ικ ιξ ε  ΛϊΑΠίΓΓΠΠιΐΓ. , r r r -A T iin it iu :  υπγ^π ϊηπ ϊτ: \ m  m r a »
ΕΜΛ.ΤΛ TON A IJ M Y H & K

Η ανάλυση υττάρχουσας κατάστασης

Η ανάλυση του Κεφαλαίου 1, δίνει αξιόλογα συμπεράσματα που υπο

στηρίζουν την διαδικασία ανάλυσης υπάρχουσας κατάστασης στην περιοχή. 

Τα στοιχεία που συνθέτουν τις Δυνάμεις, Αδυναμίες της περιοχής και τις Ευ

καιρίες και Απειλές του περιβάλλοντος, μπορούν να διεξαχθούν από την ανά

λυση των στοιχείων της σχετικής βιβλιογραφίας που παρουσιάστηκε στο σχε

τικό Κεφάλαιο. Ο παρακάτω πίνακας περιλαμβάνει τις οι γενικές διαπιστώσεις 

σχετικά με τις Δυνάμεις και Αδυναμίες του προορισμού και οι Ευκαιρίες και 

Απειλές του ευρύτερου Περιβάλλοντος (SWOT Analysis).

Πίνακας Ανάλυσης SWOT
[ΔΥΝΑΜΕΙΣ

Μοναδικά αξιοθέατα και γενικότερα τουριστικοί 
πόροι που θα συνέβαλλαν στην ευκολότεροι δια
φοροποίηση και ανάδειξη του Τουριστικού Προϊό
ντος
Μελέτες, προγράμματα και πολιτικές που έχουν 
υποβληθεί για την προώθηση και ανάπτυξη των 
ειδικών μορφών τουρισμού και προστασία των οι
κοσυστημάτων
Συμμετοχή σε προηγούμενα, τωρινά και μελλοντι
κά χρηματοδοτικά προγράμματα και δράσεις της 
Ε.Ε
Ύπαρξη Ν.Π.Ι.Δ με τοπικό χαρακτήρα που δρα
στηριοποιούνται για την ανάδειξη της περιοχής 
Διάνοιξη, βελτίωση οδικών δικτύων και προσβά
σεων στους προορισμούς, κατασκευή εξυπηρετή
σεων σε δασικά χωριά και αισθητική ανάπλαση 
του ορεινού όγκου 
Πρόβλεψη για:
> Δημιουργία οικοτουριστικών εγκαταστάσεων 

σε ορεινά χωριά
> Τηλεματικά δίκτυα τουριστικής προβολής α

ξιόλογων περιοχών
> Δημιουργία Κέντρων ενημέρωσης επισκε

πτών
Δασικά έργα και αγροδασικοί δρόμοι 
Σχέδιο με στρατηγικές που αφορούν την προβολή 
της Περιφέρειας Α.Μ.Θ σε Αγορές του εσωτερικού 
και του εξωτερικού. Συμμετοχή σε κλαδικές εκθέ
σεις. Έμφαση στα στοιχεία τουρίστες διέλευσης, 
παιδικός και εκπαιδευτικός τουρισμός, ανάδειξη 
θρακικής κουζίνας και γλυκών της περιοχής, ανά
πτυξη κυνηγετικού τουρισμού και ανάδειξη των 
κάστρων της περιοχής και τέλος ανάδειξη εκδη
λώσεων
Ύπαρξη αρμόδιων φορέων με προγράμματα και 
δράσεις (π.χ Συμβούλια περιοχών, Αναπτυξιακές 
εταιρείες, ΟΤΑ και Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, Υ
πουργεία)
Ενοικιαζόμενα δωμάτια, δημιουργία ξενώνων και 
ξενοδοχείων σε άλλα κοντινά οικιστικά σύνολα της 
υπαίθρου και προμήθεια κατάλληλου εξοπλισμού 
περιήγησης και άθλησης, αξιοποίηση καταφυγίων, 
αποκατάσταση κτιρίων και χώρων για επανάχρη
ση

ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ
* Κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα λόγω της έλλειψης 

εφαρμογής μιας ενιαίας στρατηγικής στα μεταπολεμικά ανα
πτυξιακά προγράμματα

► Αδυναμίες σχετικά με την συγκρότηση ενός συνολικού προ
γράμματος επισήμανσης και δικτύωσης ολοκληρωμένων 
φυσικών πολιτιστικών εκθεμάτων

► Χαμηλή ποιότητα παρεχόμενων υπηρεσιών και περιορισμέ
νη ποικιλία παροχών στο συνολικά προσφερόμενο τουριστι
κό προϊόν

► Καταλληλότητα του ανθρώπινου δυναμικού
► Τουριστική προβολή της περιοχής στα προγράμματα της 

περιφέρειας και των ιδιωτών, και ανάδειξη των δυνατοτήτων 
σε δράσεις εναλλακτικών μορφών τουρισμού

* Χαμηλό επενδυτικό ενδιαφέρον των ιδιωτών για δραστηριό
τητες ανάπτυξης ειδικών μορφών τουρισμού (π.χ αναπτυξια
κοί νόμοι 1892/ 90, 2601/ 98)

► Ελλείψεις στην γενική υποδομή και τις μεταφορές
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ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
• Ανάδειξη των νέων ατόμων της περιοχής που 

παρουσιάζουν επίδοση σε διάφορους τομείς (π.χ 
με βραβεία)

• Στην περίπτωση της ύπαρξης κατάλληλων υπο
δομών τότε φαίνεται να αποδίδει η προσέγγιση 
τμημάτων επισκεπτών για ανάπτυξη τουρισμού 
υγείας -  ιαματικού ή θερμαλικού τουρισμού

• Ολοκληρωμένη μελέτη τουριστικής ανάπτυξης του 
ορεινού όγκου της Περιφέρειας και αξιοποίηση 
σχεδίων ανάπτυξης που αφορούν την δημιουργία 
Μουσείων και δράσεων για την ανάδειξη της πε
ριοχής

• Προγράμματα της ΕΕ για την ανάπτυξη της Κοι
νωνίας των Πληροφοριών (π.χ το πρόγραμμα 
ΕΠΠΟΣ για την ανάπτυξη ενιαίου πληροφοριακού 
συστήματος στον Πολιτισμό)___________________

ΑΠΕΙΛΕΣ
Πολιτικές παρεμβάσεις σε λεπτά τοπικά και κοινωνικά θέμα
τα
Η αδυναμία ανταπόκρισης της τουριστικής πελατείας σχετικά 
με την ηπειρωτική ενδοχώρα λόγω της υφιστάμενης τουρι
στικής ανάπτυξης στους παραθαλάσσιους προορισμούς δη
λαδή ή σε άλλους ανεπτυγμένους και γνωστούς υπαίθριους, 
ορεινούς και χειμερινούς τουριστικούς προορισμούς 
Καταστροφές και αδυναμίες ανάδειξης των τουριστικών 
πόρων και των αξιοθέατων
Η ευρύτερη αντίληψη ότι η Ελλάδα ως Τουριστικό Προϊόν 
συνδέεται με κυρίως με τα στοιχεία «Ήλιος, Παραλία και Θά
λασσα»
Η καθιέρωση της Γαλλίας και Αυστρίας στην Αγορά της Διε
θνούς τουριστικής πρακτόρευσης ως ιδανικούς προορισμούς 
για ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού

Η ανάλυση πολιτικών και παραγόντων επιτυχίας σε παρόμοιους υπαί

θριους ή ορεινούς προορισμούς εμπλουτίζει την ανάλυση SWOT στα σημεία 

ανάλυσης των Απειλών και Ευκαιριών του ευρύτερου περιβάλλοντος που 

πλαισιώνει τις τουριστικές δραστηριότητες ενός προορισμού. Πιο συγκεκριμέ

να , βάσει της βιβλιογραφίας του κεφαλαίου 1, οι βασικοί παράγοντες που ε

πηρέασαν και θα μπορούσαν να επηρεάσουν την αναπτυξιακή εξέλιξη των 

προορισμών την δεκαετία ’90 και μετά, είναι κατά κατηγορία Ευκαιριών και 

Απειλών, οι:

Ευκαιρίες (αίτια επιτυχίας και δράσεις για την επιτυχία)

• Ύπαρξη Ζήτησης από επιλεγμένες ομάδες επισκεπτών

• Υπηρεσίες υψηλής ποιότητας σε καταλύματα υπαίθρια με μορφή βίλας και 

φάρμας (προορισμοί της Πορτογαλίας)

• Δραστηριότητες Κυνηγιού (προορισμοί της Πορτογαλίας και Ισπανίας)

• Παλιννόστηση σε συνδυασμό με τα έργα υποδομής (προορισμοί της Ελ

λάδας)

• Τα υψηλά ποσοστά αύξησης των επενδύσεων για δραστηριότητες της υ

παίθρου (π.χ πρόγραμμα Leader) φαίνεται να σχετίζονται με τα αίτια επι

τυχίας σε χώρες όπως η Ισπανία και Πορτογαλία

• Προγράμματα ανάπτυξης υποδομών με σκοπό την δημιουργία κατάλλη

λων προσβάσεων προς τους προορισμούς και τα τουριστικά αξιοθέατα 

(προορισμοί των νήσων Fiji, των ΗΠΑ, της Ελβετίας)

• Προγράμματα προστασίας και βελτίωσης των τουριστικών πόρων, προ

γράμματα πολιτιστικής κληρονομιάς, προγράμματα κωδικών ηθικής, (προ

ορισμοί των ΗΠΑ, των Περού, της Κροατίας, της Ελβετίας, του Νεπάλ, της 

Κένυα, της Τυνησίας, της Νέας Ζηλανδίας, της Ινδονησίας)
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• Προώθηση της κοινής σε επίπεδο εσωτερικής και εξωτερικής συνάφειας 

τουριστικής Εικόνας των προορισμών, του συντονισμού και της αναδιανο

μής των εσόδων σε τοπικό επίπεδο, με την δημιουργία:

> μικτών ομάδων εργασίας (προορισμοί της Αυστρίας, της Μογγολίας, 

του Πακιστάν)

> τοπικών στρατηγικών προγραμμάτων (πλάνων) τουριστικής ανάπτυξης 

(προορισμοί Αφρικής, Νεπάλ, Ελβετίας) και ειδικών διοικητικών σχεδί

ων για περιοχές (S.A.M plans) (προορισμοί στην Sri Lanka)

> συνεταιρισμών ιδιωτών μελών (προορισμοί της Ελλάδας, του Μεξικού), 

ενώσεων κοινοτήτων (προορισμοί Ελβετίας), επιτροπών από μικρές 

ομάδες (προορισμοί Μεξικού) και συνεργασιών τουριστικών πρακτό

ρων (προορισμοί στην Κένυα)

> κέντρων ενημέρωσης επισκεπτών (προορισμοί Αυστραλίας, Μεξικού, 

Ιαπωνίας)

> περιφερειακών σχεδίων ανάπτυξης που υποστηρίζουν τις συνεργατικές 

διαδικασίες σχεδιασμού (με σκοπό την υποστήριξη των συνεργαζόμε- 

νων κοινοτήτων) (προορισμοί Τσεχίας, Καναδά)

> προγραμμάτων οικονομικής επίδρασης της τοπικής χειροτεχνίας και 

των επιχειρησιακών δραστηριοτήτων της (προορισμοί των ΗΠΑ)

> Κατάρτισης των τοπικών κοινοτήτων (προορισμοί του Εκουαδόρ, του 

Νεπάλ)

> Χρήσης του διαδίκτυου, δικτύων ενημέρωσης και συνεργασίας (προο

ρισμοί του Βιετνάμ, του Μεξικού)

> Προγραμμάτων ενδοσυνεργασίας και αλληλοϋποστήριξης μεταξύ των 

μελών των συνεταιρισμών (προορισμοί Αυστραλίας)

Απειλές (αίτια αποτυχίας άλλων προορισμών)

• Προβλήματα υιοθέτησης της αναπτυξιακής προσπάθειας από τους κατοί

κους και την τοπική κοινωνία (προορισμοί της Γαλλίας)

• Προβλήματα ερήμωσης της υπαίθρου λόγω έντονης αστυφιλίας (προορι

σμοί της Γαλλίας)

Από την ανάλυση της υπάρχουσας κατάστασης προκύπτουν χρήσιμα συ

μπεράσματα για το περιβάλλον στο οποίο πρόκειται να δραστηριοποιηθεί ο 

προορισμός διερεύνησης καθώς και παρουσιάζονται συνοπτικά οι σημαντικό
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τεροι παράγοντες που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τις τουριστικές δραστη

ριότητες στον προορισμό. Οι Ευκαιρίες και οι Δυνάμεις αποτελούν στρατηγικά 

χαρακτηριστικά προς εκμετάλλευση, ενώ οι Αδυναμίες και οι Απειλές θα πρέ

πει να οδηγούν τους υπεύθυνους φορείς λήψης αποφάσεων σε βελτιώσεις και 

προετοιμασίες προς αποφυγή παρόμοιων συμβάντων, ενεργειών και κατα

στάσεων.

Στο κεφάλαιο 2, η ανάλυση των στατιστικών συμπερασμάτων για την περιοχή 

διερεύνησης, μας δίνει χρήσιμες ενδείξεις για την χάραξη αποδοτικών στρατη

γικών επιχειρησιακών ενεργειών. Πιο συγκεκριμένα οι αναλύσεις που αφο

ρούν τις αντιλήψεις των τουριστικών εταίρων αποτελούν μέρος της επιτυχίας 

ενός ευρύτερου βιώσιμου προγράμματος ανάπτυξης μιας περιοχής. Η σχέση 

αυτή μπορεί να παρουσιαστεί στο παρακάτω διάγραμμα θεωρητικής σύλλη- 

Μ Κ :_______________________________________________________________________

Άτομα κάτοικοι (οι 
διαμένοντες στην 

περιοχή)
δραστηριότητες 
και επιπτώσεις 

τους (Αξίες 
οφέλη) Γ

Κοινωνικές 
δραστηριότητες και 

κοινωνική συμμετοχή 
των κατοίκων (υπο

ομάδες π.χ κουλτούρα, 
θρησκεία, πολιτική)

Άλλοι παράγοντε 
επιρροής το 

^ρΰτερου συστήματος 
περιβάλλοντο 

του προορισμο

Στάσεις, εικόνες και 
αντιλήψεις σχετικά 
με τις δυνατότητες 

και την 
σημαντικότητα της 

ανάπτυξης 
Τουριστικών 
υπαίθριων 

προορισμών

Τοπικοί φορείς Διοίκησης

Στάσεις σχετικά με την 
σημαντικότητα των 

χαρακτηριστικών ενός 
υπαίθριου προορισμού

Επισκέπτες και 
Επαγγελματίες του 
τουριστικού κλάδου

Σημείο 
ταύτησης 
Αντιλήψεων και 
επαύξησης της 
Αξίας όλων των 
εταίρων ΑΝΑΛΥΣΗ 

ΣΥΜΒΟΛΩΝ:

ΠΕΔΙΟ ΕΡΕΥΝΑ

'<4 ΕΚΦΡΑΣΗ, 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΥΣΗ

ΕΠΙΡΡΟΗ
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Βάσει του παραπάνω διαγράμματος οι στάσεις, αντιλήψεις και εικόνες 

των εταίρων μπορούν να αποτελέσουν σημεία διερεύνησης για μια μελλοντική 

πολιτική υποστήριξης της διαδικασίας ταύτισης των αντιλήψεων σε θέματα 

κοινής λήψης τουριστικών αποφάσεων. Στο παράδειγμά μας οι αντιλήψεις 

των εν δυνάμει επισκεπτών και των επαγγελματιών αποτελούν τους δείκτες 

απόκλισης των αντιλήψεων των κατοίκων και φορέων τοπικής αυτοδιοίκησης. 

Επίσης στο παράδειγμά μας οι αντιλήψεις των τοπικών φορέων κρίνονται από 

όλους τους εταίρους. Στόχος της στατιστικής ανάλυσης του Β'μέρους της έ

ρευνας είναι ο εντοπισμός όλων εκείνων των πιθανόν αποκλίσεων που αφο

ρούν τα χαρακτηριστικά διερεύνησης για μια τουριστική ανάδειξη της υπαίθρι

ας ορεινής περιοχής διερεύνησης.

Διαπιστώσεις από την ανάλυση των φυσικών, πολιτιστικών, τεχνητών 

χαρακτηριστικών και δραστηριοτήτων της περιοχής.

Η έρευνα ανέδειξε τα παρακάτω χαρακτηριστικά απόκλισης αντιλήψε

ων μεταξύ των εταίρων όσο αφορά την σημαντικότητα των χαρακτηριστικών 

που εξέφρασαν οι τουριστικοί φορείς της περιοχής (αποκλίσεις πάνω από 0,5 

βαθμούς στο μέσο όρο έκφρασης του χαρακτηριστικού):

Οι Επαγγελματίες

• Δίνουν λιγότερη βαρύτητα απ’ ότι οι κάτοικοι σε στοιχεία τουριστικής ανά

δειξης που σχετίζονται με την καθημερινότητα των κατοίκων όπως οι επι

σκέψεις σε χωράφια και καλλιέργειες, το μάζεμα βοτάνων και τσαγιού και 

το κυνήγι. Επίσης δίνουν λιγότερη βαρύτητα σε στοιχεία όπως η άθληση 

και γυμναστική, τα γήπεδα άθλησης, η ύπαρξη ταχυδρομείου.

• Δίνουν υψηλότερη βαρύτητα απ' ότι οι κάτοικοι σε στοιχεία που σχετίζο

νται με την ανάπτυξη πετυχημένων ή ολοκληρωμένων τουριστικών προ

γραμμάτων και επομένως στην επιτυχία των επαγγελματικών τους δρα

στηριοτήτων. Η διαπίστωση αυτή εκφράζεται από τα στοιχεία υψηλότερης 

αξιολόγησης όπως η μελέτη της ιστορίας του τόπου και οι επισκέψεις σε 

αρχαιολογικούς χώρους, τα ιστορικά σημεία, η φυσική ομορφιά και οι ξε
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νώνες και τα καταλύματα. Όπως επίσης δίνουν υψηλότερη βαρύτητα σε 

στοιχεία όπως το γεύμα με καλό φαγητό και ποτό.

Επίσης δίνουν υψηλότερη βαρύτητα σε στοιχεία όπως οι Λούσεις σε ιαμα

τικά λουτρά και τα Ιαματικά λουτρά και εγκαταστάσεις, σε σύγκριση με τους 

εν δυνάμει επισκέπτες.

• Προτιμήσεις δείχνουν για ορεινούς προορισμούς όπως το Νυμψαίο, τα Ζα- 

γόρια , τα Ζαγοροχώρια, το Πάπινγκο και το Πήλιο

• Μοναδικά χαρακτηριστικά των προορισμών αυτών είναι τα στοιχεία φύση, 

φυσική ομορφιά και περιβάλλον, το τοπίο και η μοναδική θέα

• Ένας ιδεατός προορισμός θα πρέπει να περιλαμβάνει τα χαρακτηριστικά:

Ποτάμια, λίμνες και κοιλάδες, ιστορικούς ναούς και εκκλησίες, υποδο

μές σε ξενοδοχεία και καταλύματα και δραστηριότητες Σκι

Οι Επισκέπτες

• Δίνουν υψηλότερη βαρύτητα σε στοιχεία όπως οι δασικές εκτάσεις και οι 

περίπατοι σε παραδοσιακά δρομάκια και ορεινά μονοπάτια, σε σύγκριση με 

τους κατοίκους

• Δίνουν χαμηλότερη βαρύτητα σε στοιχεία όπως οι λούσεις σε ιαματικά λου

τρά, το μάζεμα βοτάνων και τσάι βουνού και το κυνήγι , η άθληση και γυ

μναστική, τα γήπεδα άθλησης, απ ότι οι κάτοικοι

• Προτιμήσεις δείχνουν για ορεινούς προορισμούς όπως ο Όλυμπος- 

Λιτόχωρο, η Ήπειρος, τα Ζαγόρια , τα Ζαγοροχώρια, το Πάπινγκο, τα Με

τέωρα και το Πήλιο και τα Γρεβενά

• Μοναδικά χαρακτηριστικά των προορισμών αυτών είναι τα στοιχεία φύση, 

φυσική ομορφιά και περιβάλλον, φυσική ομορφιά με εναλλαγή πρασίνου 

και γαλάζιου, το τοπίο και η μοναδική θέα, η βλάστηση -  το πράσινο και οι 

παραδοσιακοί οικισμοί

• Ένας ιδεατός προορισμός θα πρέπει να περιλαμβάνει τα χαρακτηριστικά:

Ποτάμια, λίμνες και κοιλάδες, παραδοσιακά κτίρια και οικισμοί, υποδο

μές σε ξενοδοχεία και καταλύματα και δραστηριότητες, περίπατος με 

διαδρομές
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Στρατηγικές για την τοπική αυτοδιοίκηση και τους αρμόδιους φορείς 

λήψης αποφάσεων της τοπικής κοινωνίας

Τα στοιχεία της παραπάνω ανάλυσης SWOT καθώς και τα συμπερά

σματα της στατιστικής ανάλυσης αποτελούν σημαντικές πηγές ενημέρωσης 

για τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη των τουριστικών δραστηριοτήτων σε μια 

περιοχή.

Όπως ήδη έχει προαναφερθεί στο κεφάλαιο 1(Eccles and Costa, 1996, ρρ.44- 

51), η βιώσιμη ανάπτυξη απαιτεί την ολοκλήρωση τεσσάρων βασικών δρά

σεων:

Κατάλληλα εκπαιδευτικά προγράμματα, ενέργειες χορηγούμενες από πλευράς 

κυβερνήσεων και επιχειρηματιών, ανάπτυξη υπαίθριων και οικολογικών δρα

στηριοτήτων και ανάπτυξη προϊόντων που υποστηρίζουν τις τοπικές κοινωνί

ες-

Κατάλληλα εκπαιδευτικά προγράμματα

Η ανάλυση της υπάρχουσας κατάστασης βάσει της SWOT, δεν δείχνει 

μια ιδιαίτερη εμβάθυνση των αναπτυξιακών προγραμμάτων σε θέματα κατάρ

τισης των εταίρων , ιδιαίτερα δε σε θέματα κατάρτισης κατοίκων που θα εν

διαφέρονταν να δραστηριοποιηθούν τοπικά βάσει του τουρισμού (π.χ οι πα- 

λιννοστούντες στην περιοχή, οι νέοι της υπαίθρου, οι επαγγελματίες -  επιχει

ρηματίες - επενδυτές). Η έρευνα παρουσιάζει στο Παράρτημα (βλέπε παράρ

τημα πίνακα ενδιαφερόμενων για τουριστική κατάρτιση) μερικά από τα ενδια

φερόμενο άτομα της περιοχής, που εξέφρασαν την επιθυμία για συμμετοχή σε 

σχετικά σεμινάρια κατάρτισης. Αξιοσημείωτο είναι ότι αρκετά από τα άτομα 

αυτά είναι νεαρές άνεργες γυναίκες.

Οι κάτοικοι αντιλαμβάνονται ως αρνητικούς παράγοντες επιρροής στην περί

πτωση της μελλοντικής τουριστικής ανάδειξης τα παρακάτω στοιχεία (βλέπε 

πριν πίνακα: Απαντήσεις των κατοίκων σχετικά με μια ενδεχόμενη μελλοντική 

τουριστική ανάπτυξη στην περιοχή):

• Κατάσταση και οργάνωση των οδικών δικτύων
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• Ελλείψεις σε έργα υποδομής και τουριστικά καταλύματα

• Η γενικότερη πολιτική του Ελληνικού Κράτους και η αδιάφορη πολιτική 

που πηγάζει κυρίως λόγω της ιδιότητάς τους ως θρησκευτική μειονότητα

• Η έλλειψη κατάλληλης εκπαίδευσης και παιδείας των κατοίκων

Όπως συμπεραίνουμε ένας από τους παράγοντες που επιδρούν αρνητικά 

βάσει των αντιλήψεων που διαμόρφωσαν οι κάτοικοι είναι και η ανεπάρκεια 

κατάλληλων τουριστικών γνώσεων και εμπειριών.

Επίσης όπως συμπεραίνετε από την ανάλυση των αντιλήψεων των κατοίκων, 

οι αντιλήψεις των ατόμων σχολικής ηλικίας δεν ενσωματώνουν σχεδόν καθό

λου στοιχεία πολιτιστικής κληρονομιάς, όσο αφορά την μέση Εικόνα που αντι

λαμβάνονται για τον προορισμό διαμονής τους. Τα θέματα που οραματίζονται 

οι μαθητές σε ένα ανεπτυγμένο τουριστικό προορισμό της περιοχής τους, 

σχετίζονται κυρίως με φυσικά και τεχνητά στοιχεία.

Όπως γίνεται εύκολα κατανοητό η τουριστική συνείδηση των μελλοντικών ε- 

παγγελματιών και κατοίκων της περιοχής διαπλάθεται και από το σχολικό σύ

στημα εκπαίδευσης. Στην περίπτωσή μας η σημαντικότητα των πολιτιστικών 

στοιχείων ή οι επιπτώσεις των τουριστικών δραστηριοτήτων σε μια ορεινή και 

υπαίθρια περιοχή, μπορούν να αποτελέσουν εκπαιδευτικά αντικείμενα για πε

ρισσότερη εμβάθυνση και κατανόηση.

Επίσης μια καλή παρότρυνση για να προσελκυστούν οι νέοι στον κλάδο των 

τουριστικών δραστηριοτήτων θα ήταν η ανάδειξη νέων ατόμων της περιοχής 

που παρουσιάζουν επίδοση σε διάφορους τομείς (π.χ με καθιέρωση βραβεί

ων)
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Ενέργειες χορηγούμενες από πλευράς κυβερνήσεων και επιχειρημα

τιών

Η περιοχή λόγω της ιδιαιτερότητας σχετικά με το ανθρωπογενές περι

βάλλον (π.χ ιδιαιτερότητες σε πολιτισμικές αξίες, ιστορικά γεγονότα και λαο- 

γραφικά στοιχεία), παρουσιάζει μια ιδιαίτερη ευαισθησία ως προς τα αποτελέ

σματα των εκάστοτε πολιτικών παρεμβάσεων, με αποτέλεσμα τελικά αυτές να 

μην υιοθετούνται από όλα τα μέλη της κοινότητας και να αντιμετωπίζονται με 

αδιαφορία ή με αρνητική διάθεση (βλέπε και συμπεράσματα ανάλυσης στην 

ενότητα της ανάλυσης αντιλήψεων των κατοίκων).

Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει η πολιτεία να υποστηρίξει βιώσιμες αναπτυ

ξιακές πολιτικές που θα υιοθετούνται πλήρως από τους τοπικούς φορείς διοί

κησης και θα είναι το αποτέλεσμα μιας αμοιβαίας συνεργασίας. Τέτοιου είδους 

μορφές συνεργασιών παρουσιάζονται σε αρκετές άλλες χώρες και υποστηρί

ζονται μέχρι σήμερα με επιτυχία. Οι παρεμβάσεις θα πρέπει να γίνονται με 

προσοχή και να στηρίζονται στην κοινή συναίνεση της πλειοψηφίας των δια- 

μενόντων ή των αντιπροσώπων τους. Για το λόγω αυτό η κατάρτιση και η 

προεργασία καθώς και οι άτυπες συζητήσεις σε επίπεδο μικτών ομάδων, πριν 

την επιλογή μιας αναπτυξιακής πολιτικής ή πρότασης, είναι φανερό ότι απαι

τούνται για την βιωσιμότητα των εφαρμογών μιας πολιτικής ή πρότασης, 

(βλέπε πριν ενότητα Ευκαιριών: Προώθηση της κοινής σε επίπεδο εσωτερι

κής και εξωτερικής συνάφειας τουριστικής Εικόνας των προορισμών, του συ

ντονισμού και της αναδιανομής των εσόδων σε τοπικό επίπεδο).

Το παράδειγμα γνωστού επιχειρηματία από άλλη περιοχή της χώρας 

που υποστήριξε την πολιτιστική ανάπτυξη στην περιοχή δίνοντας έμφαση στα 

λαογραφικά στοιχεία της, αντιμετωπίστηκε από ορισμένους κατοίκους αλλά 

ακόμη και από άτομα της τοπικής αυτοδιοίκησης ως πολιτική παρεμβατισμού 

στα πολιτιστικά αλλά και πολιτικά θέματα της τοπικής κοινωνίας.
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Ανάπτυξη υπαίθριων και οικολογικών δραστηριοτήτων και ανάπτυξη 

προϊόντων που υποστηρίζουν τις τοπικές κοινωνίες

Όπως διαφαίνεται από την Ανάλυση SWOT, η περιοχή παρουσιάζει ιδιαίτερο 

πολιτιστικό, φυσικό πλούτο και μπορεί να συνδυαστεί με την αξιόλογη ποικι

λία τουριστικών πόρων των γύρω περιοχών.

Όπως διαπιστώθηκε παραπάνω από την στατιστική ανάλυση, η αναπτυξιακή 

προσπάθεια βάσει του τουρισμού κωλύει λόγω των παρακάτω παραγόντων:

• Κατάσταση και οργάνωση των οδικών δικτύων

• Ελλείψεις σε έργα υποδομής και τουριστικά καταλύματα

• Η γενικότερη πολιτική του Ελληνικού Κράτους και η αδιάφορη πολιτική 

που πηγάζει κυρίως λόγω της ιδιότητάς τους ως θρησκευτική μειονότητα

Τα τρία αυτά στοιχεία- παράγοντες καθώς και ο προηγούμενος παράγο

ντας της κατάρτισης των κατοίκων, θα πρέπει να βελτιωθούν και θα πρέπει 

παράλληλα να προσφέρουν ή να συμβάλλουν για νέες δυνατότητες απασχό

λησης στους νέους της περιοχής ή θα πρέπει γενικότερα να προσφέρουν Αξί

ες στην τοπική κοινωνία (π.χ να προσφέρουν συμπληρωματικούς οικονομι

κούς πόρους στους αγρότες ή τους λιανέμπορους της περιοχής, ή να συμ

βάλλουν στην αύξηση της απόδοσης των δραστηριοτήτων τους). Η διαπί

στωση ότι οι κάτοικοι εκφράζουν σε υψηλότερο ποσοστό μια αρνητική και ε

πιφυλακτική αντίληψη για μια ενδεχόμενη τουριστική ανάπτυξη της περιοχής, 

αποτελεί σημείο αναφοράς για παρεταίρω κριτική και έλεγχο αξιολόγησης των 

αιτίων ή αλλιώς των τεσσάρων στοιχείων που μόλις προαναφέρθηκαν. Επί

σης μια και η πολιτική της Ε.Ε κατευθύνεται προς την ενδυνάμωση της Περι

φερειακής Διοίκησης, οι μελέτες και τα προβλεπόμενα έργα δράσεων θα πρέ

πει να καλύψουν άμεσα τις ανάγκες της περιοχής, βελτιώνοντας τα παραπά

νω στοιχεία, με σκοπό την καθιέρωση μιας αμοιβαίας αντίληψης αλληλοκατα

νόησης και ενδιαφέροντος που πηγάζει και από την συμμετοχή των κατοίκων 

στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων. Υπεύθυνοι για τον σχεδιασμό και την 

σωστή ολοκλήρωση των έργων είναι και οι φορείς της τοπικής διοίκησης κα

θώς και οι συνεργαζόμενοι μ'αυτούς φορείς της Νομαρχιακής Διοίκησης.
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Ιδιαίτερη έμφαση θα πρέπει να δοθεί και στην δημιουργία κατάλληλων υπο

δομών (περιοχή Θερμών) έτσι ώστε να αποδώσει η προσέγγιση τμημάτων 

επισκεπτών για ανάπτυξη τουρισμού υγείας -  ιαματικού ή θερμαλικού τουρι

σμού. Ήδη από την ανάλυση των εν δυνάμει επαγγελματιών τουριστικών 

γραφείων, παρουσιάζεται μια υψηλή προτίμηση σε στοιχεία όπως οι Λούσεις 

σε ιαματικά λουτρά και τα Ιαματικά λουτρά και εγκαταστάσεις. Οι επαγγελματί- 

ες θα μπορούσαν να προωθήσουν τουριστικές ροές ομάδων επισκεπτών σε 

κατάλληλα διαμορφωμένες εγκαταστάσεις της περιοχής.

Επίσης στην Ανάλυση SWOT μεταξύ των Αδυναμιών του προορισμού πα

ρουσιάζονται τα στοιχεία:

• Αδυναμίες σχετικά με την συγκρότηση ενός συνολικού προγράμματος επι

σήμανσης και δικτύωσης ολοκληρωμένων φυσικών πολιτιστικών εκθεμά

των

• Χαμηλή ποιότητα παρεχόμενων υπηρεσιών και περιορισμένη ποικιλία πα

ροχών στο συνολικά προσφερόμενο τουριστικό προϊόν

• Τουριστική προβολή της περιοχής στα προγράμματα της περιφέρειας και 

των ιδιωτών, και ανάδειξη των δυνατοτήτων σε δράσεις εναλλακτικών 

μορφών τουρισμού

• Χαμηλό επενδυτικό ενδιαφέρον των ιδιωτών για δραστηριότητες ανάπτυ

ξης ειδικών μορφών τουρισμού (π.χ αναπτυξιακοί νόμοι 1892/ 90, 2601/ 

98)

• Ελλείψεις στην γενική υποδομή και τις μεταφορές

Όλα τα παραπάνω στοιχεία αποτελούν παράγοντες μείωσης της απόδοσης 

ενός ολοκληρωμένου βιώσιμου τουριστικού προγράμματος που θα διασφαλί

ζει τους τουριστικούς πόρους της περιοχής και τα συμφέροντα των κατοίκων 

της. Τα προβλήματα σχετίζονται με:

• την προσέλκυση ιδιωτικών επενδύσεων (ίσως αυτό να αντιμετωπιστεί με 

την διάνοιξη της κάθετης οδικής αρτηρίας που συνδέει την γειτονική 

Βουλγαρία με το αντίστοιχο Λιμάνι στην Θράκη (Πόρτο - Λάγους))
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• την απόδοση της τουριστικής προβολής (στις στρατηγικές προβολής της 

περιφέρειας δεν συμμετέχουν και δεν γίνεται μια συστηματική αναφορά 

για τις οικιστικές ενότητες και το Δήμος Μύκης)

• τις ελλείψεις σε προσβάσεις και σε ευκολίες μετακινήσεων προς και από 

τα αξιοθέατα

• την ενημέρωση και προβολή των επισκεπτών βάσει ενός δικτυωμένου 

προγράμματος ανάδειξης των φυσικών και πολιτιστικών πόρων της πε

ριοχής.

Καθοριστικός παράγοντας ανάπτυξης βιώσιμων τουριστικών προϊόντων για 

την περιοχή είναι η ύπαρξη ενός κατευθυντήριου στρατηγικού σχεδίου. Η α

νάλυση SWOT, δείχνει την ύπαρξη σχετικών μελετών που αφορούν την δη

μιουργία Μουσείων και δράσεων για την ανάδειξη της περιοχής. Ιδιαίτερα ση

μαντική θεωρείται για την ήπια ανάδειξη των ορεινών περιοχών, η μελέτη α

ναπτυξιακού χαρακτήρα που αφορά τον ορεινό όγκο της Ροδόπης. Η μελέτη 

αυτή μπορεί να αποτελέσει το κατευθυντήριο στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης 

της περιοχής λαμβάνοντας υπ’ όψη διαχρονικά τις εκάστοτε αναγκαίες σε το

πικό επίπεδο αναγκαίες αναπροσαρμογές.

Οι διάφορες μελέτες (βλέπε Α'μέρος της έρευνας) θα πρέπει συντονισμένα να 

δώσουν έμφαση στις παραπάνω διαπιστώσεις της έρευνας και να αποτελέσει 

τον κανόνα προώθησης δράσεων στον ορεινό όγκο διαμονής των Πομάκων. 

Επίσης σημαντική θεωρείται η δυνατότητα εδραίωσης ενός ολοκληρωμένου 

δικτύου πληροφοριακής υποστήριξης για ανάπτυξη τουριστικών δραστηριοτή

των, η δυνατότητα αυτή προβλέπεται στα Προγράμματα της ΕΕ για την ανά

πτυξη της Κοινωνίας των Πληροφοριών (π.χ όπως το πρόγραμμα ΕΠΠΟΣ για 

την ανάπτυξη ενιαίου πληροφοριακού συστήματος στον Πολιτισμό).

Στρατηγικές Διοικητικής των δραστηριοτήτων Marketing 

Το συνολικά παρεχόμενο Τουριστικό Προϊόν του προορισμού διερεύ- 

νησης και η Προβολή
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Εφ'όσον το τουριστικό προϊόν της περιοχής αναπτυχθεί βάσει των παρα

πάνω χαρακτηριστικών (τεσσάρων δράσεων ή προϋποθέσεων για μια βιώσι

μη ανάπτυξη), οι τοπικοί φορείς διοίκησης και οι ομάδες εργασίας (που μπο

ρεί να αποτελούνται από τα ενδιαφερόμενο μέλη που παρακολούθησαν τα 

προγράμματα κατάρτισης) σε συνεργασία με την περιφέρεια, θα πρέπει να 

συντονίσουν τις προσπάθειές τους με σκοπό την προώθηση των τουριστικών 

δραστηριοτήτων στον προορισμό.

Τα χαρακτηριστικά του συνολικά παρεχόμενου τουριστικού προϊόντος της πε

ριοχής θα πρέπει να είναι προσαρμοσμένα στις επιθυμίες των ειδικότερων 

ομάδων επισκεπτών καθώς και στα πρότυπα των συνεργατών στα δίκτυα 

διανομής (π.χ τουριστικά γραφεία).

Βάσει των αποτελεσμάτων της στατιστικής έρευνας οι προτιμήσεις των εν δυ

νάμει επισκεπτών στον Αερολιμένα ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Θεσσαλονίκης, κυρίως σχε

τίζονται με στοιχεία φυσικά και πολιτιστικά (πάνω από 80% αντίστοιχα κατά 

μέσο όρο) όπως, η φυσική ομορφιά και οι δασικές εκτάσεις (με μέσο όρο πά

νω από 3,5 βαθμούς αντίστοιχα), τα ποτάμια και οι παραποτάμιες φυσικές ε

κτάσεις, ο περίπατος σε παραδοσιακά δρομάκια και ορεινά μονοπάτια καθώς 

και η ύπαρξη πόσιμου νερού (με μέσο όρο πάνω από 3,3 βαθμού αντίστοιχα).

Επίσης η παραγοντική ανάλυση ανέδειξε 10 βασικές τάσεις προτιμήσεων 

στους επισκέπτες.

Παράγοντας πρώτος, επισκέπτες με προτιμήσεις σε χαρακτηριστικά όπως, 

Αθλητικές δράσεις σε κατάλληλα διαμορφωμένους χώρους (γήπεδα)

Αγροτικές καλλιέργειες και δυνατότητες επίσκεψής τους

Παράγοντας δεύτερος, επισκέπτες με προτιμήσεις σε χαρακτηριστικά όπως, 

Υποδομές και εξυπηρετήσεις σε κέντρα υγείας, τηλεπικοινωνίες, ταχυδρομεία 

και χώρους στάθμευσης

Παράγοντας τρίτος, επισκέπτες με προτιμήσεις σε χαρακτηριστικά όπως, 

Υγιεινή (Ιαματικές δραστηριότητες και κατάλληλες εγκαταστάσεις
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, Δραστηριότητες μαζέματος βοτάνων και ορεινού τσαγιού)

Παράγοντας τέταρτος, επισκέπτες με προτιμήσεις σε χαρακτηριστικά όπως, 

Φυσικοί πόροι, ποτάμια και φυσικές εκτάσεις παραποτάμιες

Παράγοντας πέμπτος, επισκέπτες με προτιμήσεις σε χαρακτηριστικά όπως, 

Ιστορία, λαογραφία, έντυπη ενημέρωση, περιηγήσεις και επισκέψεις αρχαιο

λογικών χώρων

Παράγοντας έκτος, επισκέπτες με προτιμήσεις σε χαρακτηριστικά όπως, 

Παραδοσιακή αρχιτεκτονική (γεφύρια και μύλοι)

Παράγοντας έβδομος, επισκέπτες με προτιμήσεις σε χαρακτηριστικά όπως, 

Θρησκευτικά στοιχεία (ναοί και επισκέψεις)

Παράγοντας όγδοος, επισκέπτες με προτιμήσεις σε χαρακτηριστικά όπως, 

Χαρακτηριστικά ορεινών βράχων και όγκων (Φυσική ομορφιά, βράχια εντυ

πωσιακά με κατοικίες πουλιών και σπήλαια)

Παράγοντας ένατος, επισκέπτες με προτιμήσεις σε χαρακτηριστικά όπως, 

Τουριστικές εγκαταστάσεις και εξυπηρετήσεις διαμονής και εστίασης με έμφα

ση στην καλή ποιότητα φαγητού και ποτού

Παράγοντας δέκατος, επισκέπτες με προτιμήσεις σε χαρακτηριστικά όπως, 

Παρατήρηση της φύσης και του ζωικού βασιλείου, Κυνήγι και Περιηγήσεις σε 

παραδοσιακά δρομάκια και ορεινά μονοπάτια

Τα στοιχεία αυτά θα πρέπει να προσεχθούν ιδιαίτερα και να βελτιωθούν ως 

απαραίτητα χαρακτηριστικά ανάδειξης των ορεινών προορισμών της περιο

χής. Στην περίπτωση του Κυνηγιού βλέπουμε ότι η ύπαρξη μονοπατιών και 

δυνατοτήτων παρατήρησης της φύσης, αποτελούν μέρη του συνολικού τουρι

στικού προϊόντος αυτής της κατηγορίας επισκεπτών.

Η Περιφέρεια σε συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση θα πρέπει να ελέγ

χει την ποιότητα και διαθεσιμότητα όλων των παραπάνω με σκοπό την ικα
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νοποίηση όσο το δυνατό ενός μεγαλύτερου μέρους από τις προτιμήσεις των 

επισκεπτών, χωρίς βέβαια αυτό να αποβαίνει εις βάρος της βιωσιμότητας των 

τουριστικών πόρων.

Τα παραπάνω χαρακτηριστικά των 10 κατηγοριών, αποτελούν και θεματικές 

για την έκδοση κατάλληλων φυλλαδίων ενημέρωσης των επισκεπτών, μια και 

η παραπάνω ανάλυση ανέδειξε όλα τα δυνατά στοιχεία προτιμήσεων των ε

πισκεπτών. Επίσης τα θέματα Προβολής μπορούν να προωθηθούν ως στοι

χεία προβολής μέσω του Διαδίκτυου. Στο Παράρτημα της παρούσας μελέτης 

παρουσιάζονται ενδεικτικά μεταξύ άλλων και εικόνες αξιοθεάτων του προορι

σμού διερεύνησης (βλέπε Παράρτημα: Εικόνες).

Ιδέες για ανάπτυξη κατάλληλων στρατηγικών Marketing (π.χ βελτιώσεις προϊ- 

οντικών χαρακτηριστικών, τρόποι προβολής και θέματα προβολής, επιλογή 

δικτύων διανομής και τιμολόγηση τουριστικών προϊόντων και υπηρεσιών) κα

θώς και συγκρίσεις απόδοσης των δράσεων μπορούν να γίνουν από τους υ

πεύθυνους Σχεδιασμού και Διοίκησης, βάσει παρόμοιων προορισμών. Στην 

έρευνά μας οι προορισμοί αυτοί βάσει των επισκεπτών είναι:

• Ο συνδυασμός των στοιχείων Όλυμπος-Λιτόχωρο, η Ήπειρος, τα Ζαγόρια 

, τα Ζαγοροχώρια, το Πάπινγκο, τα Μετέωρα και το Πήλιο και τα Γρεβενά

Μοναδικά χαρακτηριστικά των προορισμών αυτών είναι τα στοιχεία φύση, 

φυσική ομορφιά και περιβάλλον, φυσική ομορφιά με εναλλαγή πρασίνου και 

γαλάζιου, το τοπίο και η μοναδική θέα, η βλάστηση -  το πράσινο και οι παρα

δοσιακοί οικισμοί. Ένας ιδεατός ορεινός υπαίθριος προορισμός θα πρέπει να 

περιλαμβάνει για τους επισκέπτες τα χαρακτηριστικά:

Ποτάμια, λίμνες και κοιλάδες, παραδοσιακά κτίρια και οικισμοί, υποδο

μές σε ξενοδοχεία και καταλύματα και δραστηριότητες, δραστηριότητες 

για περίπατο σε σχεδιασμένες διαδρομές
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Πιθανά τμήματα για διεύρυνση των επιχειρησιακών δραστηριοτήτων 

και σε άλλες ομάδες επισκεπτών είναι όλα τα τμήματα που αναλύθηκαν στο 

τμήμα Α'της έρευνας (βλέπε §1.4.2).

Ιδιαίτερη έμφαση πριν την οργανωμένη τουριστική ανάδειξη της περιο

χής (δηλαδή μετά την φάση κατασκευής της υποδομής και οργάνωσης των 

ανοδομών), μπορεί να δοθεί σε παραδοσιακά τμήματα επισκεπτών της πε- 

ριοχής (visitor segments), όπως οι επισκέπτες ιαματικών λουτρών, οι φοιτη

τές, οι μαθητές και οι κυνηγοί. Τα τμήματα αυτά επισκέπτονται την περιοχή 

ήδη, ιδιαίτερα δε κατά την άνοιξη και την περίοδο του κυνηγιού αντίστοιχα. 

Στην περίπτωση του κυνηγιού θα πρέπει να ληφθούν μέτρα προστασίας των 

φυσικών τουριστικών πόρων της περιοχής. Σημαντικός είναι και ο τουρισμός 

Υγείας (κυρίως μεγαλύτερης ηλικίας άτομα) στην περιοχή, λόγω των ιαματι

κών λουτρών. Αρκετοί είναι επίσης και οι “εκδρομείς τριημέρου” από τα μακρι

νά αστικά κέντρα της Θεσσαλονίκης και των Αθηνών, που επισκέπτονται με 

Ι.Χ την περιοχή. Παρά την ύπαρξη κάποιων επισκεπτών που συγκαταλέγο

νται στις παραπάνω ομάδες, η προβολή για την περιοχή διαμονής των Πομά

κων παραμένει ελάχιστη έως και ανύπαρκτη. Ακόμη και τα φυλλάδια που δί

νουν έμφαση στην ευρύτερη περιοχή του νομού ή της Θράκης αναφέρουν ε

λάχιστα για την περιοχή αυτή (βλέπε Παράρτημα Διαφημιστικά φυλλάδια άλ

λων κοντινών περιοχών και ενότητα 1.1 σχετικά σχόλια για την τουριστική 

προβολή).

Η διανομή και τιμολόγηση

Η προώθηση του συνολικού τουριστικού προϊόντος μιας περιοχής α

παιτεί την προσεκτική επιλογή συνεργατών που σχετίζονται με τις εναλλακτι

κές δραστηριότητες τουρισμού. Η παρουσία του προορισμού στο Διαδίκτυο 

αποτελεί μια σχετικά εύκολη και γρήγορη διαδικασία που επιφέρει θετικά απο

τελέσματα στην προσέγγιση των κατάλληλων δικτύων διανομής και κατάλλη

λων ομάδων επισκεπτών. Όπως προαναφέρθηκε πληροφορίες για την πε

ριοχή του Νέστου μπορεί κανείς να βρει στην διεύθυνση: 

http://www.ectc.com.gr/nestos/. Μεταξύ άλλων η προώθηση της περιοχής θα 

μπορούσε να γίνει και μέσω της ιστοσελίδας αυτής, που οργανώθηκε από την
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Περιηγητική Λέσχη Νέστου για την παρανέστια περιοχή και το φυσικό της 

πλούτο με ζωντανή αναμετάδοση εικόνων.

Ενδεικτικά παρακάτω παρουσιάζονται μερικά από τα τουριστικά γραφεία 

προώθησης εναλλακτικών δραστηριοτήτων με εθνική εμβέλεια δράσεων (ΠΗ

ΓΗ: gtp, SEPT, 2000 p.29/ www.gtpnet.com).

Πίνακας παρουσίασης γραφείων εναλλακτικού τουρισμού με εξειδικευμέ- 
νες δραστηριότητες εναλλακτικού τουρισμού

ΤΙΤΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙ
ΚΤΥΟ

ADRENALINE Team (Αθήνα) • Οικοτουρισμός
• Δραστηριότητες περιπέ

τειας στο Ύπαιθρο

www.adrenaline.gr

ALPINE TRAVEL (Χανιά) • Τουρισμός περιπέτειας με 
παγκόσμια εμβέλεια

www.multimedia-sa.gr/alpine

ARISTOTLE TRAVEL (Γλυ
φάδα)

• Κλασσικά ταξίδια θρη
σκευτικού τουρισμού -  στα 
βήματα του Απόστολου 
Παύλου

BLUE AEGEAN (Ηράκλειο) • Οικοτουρισμός
• Ποτάμιος αθλητικός του

ρισμός καταβάσεων
• Τουρισμός περιπέτειας με 

τετρακίνηση
• Αγροτουρισμός - Τουρι

σμός τρίτης ηλικίας

TREKKING HELLAS S.A
(Αθήνα)

• Ποτάμιος αθλητικός του
ρισμός καταβάσεων

• Τουρισμός περιπέτειας με 
τετρακίνηση

• Καταδύσεις
• Σκι

ΕΥΖΗΝ (Αθήνα) • Ειδικές τάσεις
• Ταξίδια περιπέτειας
• Οικοτουρισμός

www.f-zein.gr

INTERNATIONAL TOURS 
(Κέρκυρα)

• Περίπατοι και περιηγήσεις, 
ποδηλασία/ ορεινή ποδη
λασία

• Γ κολφ
• Ζωγραφική
• Αγροτουρισμός
• Θαλασσοθεραπεία
• Προσκυνήματα

208

http://www.gtpnet.com
http://www.adrenaline.gr
http://www.multimedia-sa.gr/alpine
http://www.f-zein.gr


Βάσει των αποτελεσμάτων της έρευνας τα τουριστικά γραφεία γενικού τουρι

σμού στην περιοχή της Θεσσαλονίκης δίνουν ιδιαίτερη έμφαση σε ορεινούς 

προορισμούς που ενσωματώνουν τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

• Ποτάμια, λίμνες και κοιλάδες

• Ιστορικοί ναοί και εκκλησίες

• Ξενοδοχεία και Καταλύματα

• Δραστηριότητες Σκι

Οι προτιμούμενοι προορισμοί φαίνεται να είναι:

• Το Νυμφαίο

• ΤαΖαγόρια

• Τα Ζαγοροχώρια

• Το Πάπινγκο

• Το Πήλιο

Και τα κύρια χαρακτηριστικά ανάδειξης τους είναι:

• Η φύση, η φυσική ομορφιά και το περιβάλλον

• Το τοπίο και η μοναδική θέα

• Τα χιονοδρομικά κέντρα

Τα στοιχεία αυτά θα πρέπει να προσεχθούν ιδιαίτερα και να βελτιωθούν ως 

απαραίτητα χαρακτηριστικά ανάδειξης των ορεινών προορισμών της περιο

χής, με απώτερο σκοπό την βελτίωση της ικανότητας του προορισμού για 

προσέλκυση συνεργατών στα δίκτυα διανομής.

Όσο αφορά την τιμολογιακή πολιτική των τουριστικών προϊόντων και 

υπηρεσιών θα πρέπει να ακολουθηθεί η πολιτική διείσδυσης με χαμηλότερες 

τιμές απ’ ότι οι γνωστοί ορεινοί υπαίθριοι προορισμοί που αναφέρθηκαν μόλις 

πριν. Στόχος της τιμολογιακής πολιτικής στα καταλύματα, στην εστίαση και τις 

τουριστικές υπηρεσίες (π.χ Μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους, τουριστικά κα

ταστήματα ειδών δώρου κ.ά) θα πρέπει να είναι η προσέλκυση επισκεπτών 

και η ενδυνάμωση απομνημόνευσης θετικών εμπειριών κατά την παραμονή 

των επισκεπτών. Για την καλύτερη προσέγγιση χρηματοδοτικών συστημάτων 

και διαχείρισης χρηματικών πόρων σε επίπεδο τοπικής διαχείρισης παραθέ-
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τονται ενδεικτικά παραδείγματα χωρών και προορισμών στο Α'μέρος της έ

ρευνας.

Γενικά συμπεράσματα
Τα αποτελέσματα και οι διαπιστώσεις καθώς και οι ενδεικτικές στρατηγικές 

της έρευνας συμβάλλουν στην καλύτερη κατανόηση της δομής ανάλυσης ενός 

προγράμματος ανάπτυξης βιώσιμων τουριστικών δραστηριοτήτων σε μια υ

παίθρια ορεινή περιοχή. Ειδικότερα, τα αποτελέσματα των αναλύσεων μπορεί 

να έχουν ιδιαίτερη σημασία και επίπτωση στον προβλεπόμενο αναπτυξιακό 

σχεδιασμό της περιοχής βάσει και των σχεδίων ανάπτυξης της Περιφέρειας 

Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Παράλληλα όμως η μεθοδολογία ανάλυ

σης των αντιλήψεων των συμβαλλόμενων εταίρων (Τοπική Διοίκηση, Κάτοι

κοι, Τουριστικά Γραφεία και εν δυνάμει επισκέπτες) αποτελεί χρήσιμο εργα

λείο για εφαρμογή σε παρόμοιες περιπτώσεις ανάλυσης στρατηγικών και 

προγραμμάτων σε ορεινούς και υπαίθριους προορισμούς.Η μεθοδολογία α

νάλυσης των αντιλήψεων για τον εντοπισμό ύπαρξης κοινής τουριστικής συ

νείδησης μεταξύ των εταίρων, και η ακόλουθη χρήση των συμπερασμάτων σε 

στρατηγικές Διοίκησης και Marketing, μπορούν να αποτελέσουν ένα κανόνα 

για ακόλουθες εφαρμογές σε παρόμοια προβλήματα διερεύνησης.
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ΆΛΛΕΣ ΠΗΓΕΣ ΑΝΕΥΡΕΣΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ

• Στοιχεία για τους Πομάκους μπορεί να βρει κανείς στις διευθύν
σεις: http://www.greekhelsinkLgr/english/reports/pomaks.html

http://www armory.com/~thrace/pomaks.htm 
http://philipposs.mpa.gr/archive/1997/1Q/3Q/eng/n143Q.html

• «Η Οθωμανική κυριαρχία στη Θράκη και οι αρχικές επιπτώσεις 
της», στην διεύθυνση:
http://orpheus ee.duth gr/lstnria/Thrace/Thrace.htm

• Πληροφορίες από την Περιηγητική Λέσχη Νέστου για την παρα- 
νέστια περιοχή και το φυσικό της πλούτο με ζωντανή αναμετά
δοση εικόνων, μπορεί κανείς να βρει στην διεύθυνση: 
http://www.ectc.com.gr/nestos/

• Mountain Forum On-Line Library Documents: 
mfsupport@mtnforum.org

• Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Πανευρωπαϊκή 
Στρατηγική Διαφοροποιημένης Βιολογίας και Τοπίου, μπορείτε 
να απευθυνθείτε στην ηλεκτρονική Ιστοσελίδα του Διαδίκτυου 
και στην Διεύθυνση:
http://www.ecnc.nl/dQc/europe/legislat/strafulLhtml με τίτλο: Pan- 
European Biological and Landscape Diversity Strategy. Η στρα
τηγική αυτή, περικλείει άμεσες ενέργειες και δράσεις με χρονικό 
ορίζοντα την εικοσαετία 1996-2016.

• Πληροφορίες σχετικά με τουριστικές δραστηριότητες ελληνικών 
επιχειρήσεων μπορεί κανείς να βρει στην διεύθυνση: gtp, SEPT, 
2000 p.29/ www.gtpnet.com )
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ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 2000-2001

ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ:
Δρ. X. Α. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ
®  0541-21164, 093-2246196, B h ris@ U O m .gr

(*) ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΡΕΥΝΗΤΗ:
- ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ □
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-ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΣ □
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-ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ □

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ.
Σκοπός του ερωτηματολογίου είναι η συλλογή δεδομένων που θα 

διευκολύνουν την διερεύνηση των παραγόντων επηρεασμού της τουριστικής 
ανάπτυξης στην γεωγραφική περιοχή των Πομακοχωρίων του νομού Ξάνθης, 
καθώς επίσης την αποσαφήνιση της υπαρκτής κατάστασης στις περιοχές 
αυτές.
Παρακαλούμε απαντήστε σ ' όλες τις παρακάτω ερωτήσεις. Σας 
ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την συνεργασία σας.

1. Ποιοι από τους παρακάτω παράγοντες νομίζετε ότι συμβάλλουν 
περισσότερο στο να αναπτυχθεί τουριστικά μια αγροτική περιοχή 
και γενικότερα το ύπαιθρο; (προσδιορίστε και το κατά πόσο);

1.1 Οι φυσικοί (π.χ οι Λίμνες, οι Καταρράκτες, τα Δάση, τα Σπήλαια κ.ά); 
ναι □  όχι □  Εάν ναι.. ΠΑΡΑ ΠΟΛΥΟ ΠΟΛΥ£),5, ΕΛΑΧΙΣΤΑ^)

1.2 Οι πολιτιστικοί ( π.χ οι παραδοσιακοί οικισμοί, τα ήθη και έθιμα, η Λαογραφία, , η 
Μουσική, η ένδυση, η παραδοσιακή αρχιτεκτονική, τα αξιοθέατα και έργα τέχνης κ.ά.);

ναι □όχι □  Εάν ναι.. ΠΑΡΑ ΠΟΛΥΡ ΠΟΛΥΡ, 5, ΕΛΑΧΙΣΤΑ^
1.3 Οι τεχνητοί και άλλοι πόροι που δεν κληρονομήθηκαν από τις προηγούμενες γενεές ( 
π.χ τα οδικά δίκτυα, οι αποχετεύσεις, η καθαριότητα, η υγιεινή, οι εξυπηρετήσεις : όπως 
κέντρα πληροφόρησης, ασφαλής μεταφορές, τουριστικές υπηρεσίες διοργάνωσης, 
ενοικιάσεις μεταφορικών μέσων, υγειονομική περίθαλψη, τράπεζες , συνάλλαγμα κ.ά);

ναι Q όχι □  Εάν ναι.. ΠΑΡΑ ΠΟΛΥΟ Π Ο Λ Υ £.5, ΕΛΑΧΙΣΤΑ^

Εάν θέλετε συμπληρώνετε
Ονοματεπώνυμο..................

Επάγγελμα...........................

Ηλικία...................................

mailto:Bhris@UOm.gr


2. Ποιοι αττό τους πολιτιστικούς και φυσικούς πόρους πιστεύετε ότι 
μπορούν να υποστηρίξουν την τουριστική ανάπτυξη της 
γεωγραφικής ενότητας στα Πομακοχώρια; (αναφέρατε και δηλώστε 
το κατά πόσο σημειώνοντας την μία από τις επιλογές: πολύ, ίσως, 
καθόλου)

2.1 Όσον αφορά τους φυσικούς οι:
.................................................  -ΙΙτολύ 2. 3 σ ω ς  -

.................................................  Οτολύ 2. 3σ ω ς  0

.................................................  Οτολύ 2. 3σ ω ς  0.

................................................. 3  ολύ 2. □  σως 0.

.................................................  Οτολύ 2. ιΟσωςο.

.................................................  Οτολύ 2. ϋσ  ως 0.

.................................................  ΙΙτολύ 2. Οτωςο,

.................................................  Οτολύ 2. [Οσωςο.

.................................................  Οτολύ 2. □  σως 0
................................................. Ο ολύ 2. Ι ΐσως 0.

2.2 Όσον αφορά τους πολιτιστικούς οι:

.................................................  Οτολύ 2. □ σωςο.

.................................................  Οτολύ 2. □  σωςο.

.................................................  Οτολύ 2, ϋΐσωςο,

................................................. Ο ολύ 2. ϋ σ ω ς  0.

.................................................  Οτολύ 2. Ώ σ ω ς 0.

.................................................  Οτολύ 2 ί ΐσωςο.

.................................................  Οτολύ 2. Οτ_ως 0.

.................................................  Οτολύ 2. ϋσωςο.

.................................................  Οτολύ 2. 3σ ω ς  0.

................................................. Ο ολύ 2. Οσως 0.

2.3 Όσον αφορά τους τεχνητούς οι:

.................................................  Οτολύ 2. □  σωςο.

.................................................  Οτολύ 2. Ώσωςο.

.................................................  Οτολύ 2. Ώσωςο.

................................................. Ο ολύ 2. Ώσως 0.

.................................................  Οτολύ 2. ιΟσωςο.

.................................................  Οτολύ 2. 3σω ς  0.

.................................................  Οτολύ 2. Οτως 0.

.................................................  Οτολύ 2. ϋσ  ως ο.

.................................................  Οτολύ 2. άΐσωςο.
................................................. Ο ολύ 2. Ώσως 0.

□καθόλου _2
□ καθόλου _2
□ καθόλου _2
□ καθόλου _2
□ καθόλου _2
□ καθόλου _2
□ καθόλου _2
□ καθόλου .2
□ καθόλου _2
□  καθόλου _2

□ καθόλου _2
□  καθόλου _2
□ καθόλου _2
□  καθόλου _2
□  καθόλου _2 
□καθόλου _2
□  καθόλου _2 
□καθόλου _2
□  καθόλου _2
□ καθόλου _2

□ καθόλου _2
□ καθόλου _2
□  καθόλου _2
□  καθόλου .2
□ καθόλου -2
□  καθόλου _2
□ καθόλου _2
□ καθόλου _2
□  καθόλου _2
□  καθόλου _2

3. Ποιοι πολιτιστικοί και φυσικοί πόροι στα Πομακοχώρια πιστεύετε ότι 
μπορούν να αποτελέσουν μοναδικά αξιοθέατα διεθνούς 
ενδιαφέροντος;

3.1 Όσον αφορά τους φυσικούς οι:

3.2 Όσον αφορά τους πολιτιστικούς οι:

3.3 Όσον αφορά τους τεχνητούς οι:



4. Ποια αντίληψη διαμορφώσατε όσο αφορά την τουριστική ανάδειξη 
των Αξιοθέατων της περιοχής;

4.1 Συμβάλλει στην καταπολέμηση της ανεργίας^

4.2 Δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας^

4.3 Συνεισφέρει στο εισόδημα του τοπικού επαγγελματία καθώς και του αγρότηΟ

4.4 Διευρύνει την Παιδεία, προβάλλοντας τα τοπικά ήθη και έθιμα τόσο σε εθνικό όσο και 
διεθνές επίπεδο □

4.5 Φέρνει σε επαφή τις κοινωνίες, τα άτομα και τους πολιτισμούς και συμβάλλει στην 
ανάδειξη και διατήρηση των πολιτισμών^

4.6 Είναι αναγκαία μία ευρωπαϊκή πολιτική ενίσχυσης των προσπαθειών, χρηματοδότησης 

και ανάδειξης των φυσικών και πολιτιστικών πόρωνϋ

4.7 Άλλα.........................................................................................................................................

5. Ποια είναι η αντίληψή σας για το Σχεδιασμό και την οργάνωση που 
απαιτούνται για μια κοινή προσπάθεια ανάδειξης της τουριστικής 
συνείδησης σχετικά με τα Πομακοχώρια (απαντήστε με ένα ναι ή
όχι)·

5.1 ..αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα σαφέστατο σχέδιο τουριστικής 
ανάπτυξης της περιοχής και αυτό έχει τεθεί σε εφαρμογή ΝΑΙ ΟΧΙ □

5.2 ..νομίζω ότι θα πρέπει να υπάρξει ένα σαφέστατο σχέδιο 
τουριστικής ανάπτυξης της περιοχής και αυτό να τεθεί
σε εφαρμογή ΝΑΙ ζ30ΧΙ □

5.3 .. αυτή τη στιγμή υπάρχει μία διάχυτη αντίληψη ότι είναι 
απαραίτητη η τουριστική ανάπτυξη λόγω πολλαπλών
ωφελειών ΝΑΙ ϋΟ ΧΙ □

5.4 ..νομίζω ότι πρέπει να υπάρξει μία διάχυτη αντίληψη
ότι είναι απαραίτητη η τουριστική ανάπτυξη λόγω πολλαπλών 
ωφελειών και στους αρμόδιους φορείς (ιδιωτικούς
και δημόσιους) ΝΑ! Ο ΟΧΙ □

5.5 .. οι κάτοικοι συμμετέχουν εδώ ενεργά στην λήψη 
διοικητικών αποφάσεων (π.χ με αντιπροσώπους
πολιτιστικούς συλλόγους κ,ά) ΝΑΙ pOXI □

5.6 .. οι κάτοικοι θα πρέπει να συμμετέχουν ενεργά στην λήψη 
διοικητικών αποφάσεων (π.χ με αντιπροσώπους 
πολιτιστικούς συλλόγους κ,ά)

5.7 ..οι κάτοικοι εδώ συμφωνούν συνήθως μεταξύ τους 
και επικρατεί συνήθως ένα κλίμα συνεργασίας

5.8 ..θα πρέπει οι κάτοικοι εδώ να συμφωνούν μεταξύ τους 
και να επικρατεί ένα κλίμα συνεργασίας

5.9 .. η τοπική Αυτοδιοίκηση ως θεσμός είναι ενισχυμένη και 
μπορεί να σχεδιάζει και να επηρεάζει την ανάπτυξη του τόπου NAIPOXICI

5.10 .. η τοπική Αυτοδιοίκηση ως θεσμός θα πρέπει να ενισχυθεί
ώστε να μπορεί να σχεδιάζει και να επηρεάζει την ανάπτυξη 
του τόπου ΝΑΙ QOXI □

5.11 Άλλο.................................................................................................................

ΝΑΙ □  ΟΧΙ □

ΝΑ! □  ΟΧΙ □

ΝΑΙ □  ΟΧΙ □



6. Ποιοι πιστεύετε ότι μπορεί να είναι οι κατάλληλοι ως προς το 
ενδιαφέρον και παράλληλα οι αποδοτικότεροι επισκέπτες σχετικά με 
τα Πομακοχώρια (απαντήστε με χαρακτηρισμούς που αφορούν το 
επάγγελμα, την ηλικία, το εισόδημα και τα ενδιαφέροντα);

6.1 Οι Αλλοδαποί, κυρίως οι π.χ συνταξιούχοι..

6.2 Οι Ημεδαποί, κυρίως οι

7. Σήμερα, ποιοι είναι οι επισκέπτες στα Πομακοχώρια (απαντήστε με 
χαρακτηρισμούς που αφορούν το επάγγελμα, την ηλικία, το 
εισόδημα και τα ενδιαφέροντα). Προσδιορίστε και την συνήθη 
συχνότητα έλευσης των επισκεπτών;

7.1 Οι Αλλοδαποί, κυρίως οι

7.2 Οι Ημεδαποί, κυρίως οι

8. Εάν συμφωνείτε ως προς την γρήγορη μετακίνηση των επισκεπτών 
προς και από τα Πομακοχώρια, ποια πιστεύετε ότι είναι ή θα πρέπει 
να είναι η κατάλληλη πύλη έλευσης των επισκεπτών. Προσδιορίστε 
και το κατάλληλο μεταφορικό μέσο;

Η έλευση γίνεται ή θα πρέπει να γίνεται κυρίως :
8.1 Από την Ξάνθη με μεταφορικό μέσο τ ο ...............................................................................
8.2 Από την Βουλγαρία με μεταφορικό μέσο τ ο ......................................................................
8.3 Από την Δράμα με μεταφορικό μέσο τ ο .............................................................................
8.4 Άλλες περιοχές  .................................. με μεταφορικό μέσο τ ο ...............................

9. Εάν μελλοντικά επιτευχθεί μια αυξημένη μετακίνηση των επισκεπτών 
προς και από τα Πομακοχώρια, ποια θα είναι η έλευση κατά την 
γνώμη σας;

Η έλευση των επισκεπτών θα γίνει κυρίως απ ό ...................................................................

............................................................λόγω .............................................................................

10. Νομίζετε ότι υπάρχουν σήμερα τουριστικά γραφεία που 
αναπτύσσουν ή που θα μπορούσαν να αναπτύξουν ενδεχομένως 
τουριστικές δραστηριότητες και στα Πομακοχώρια; (προσδιορίστε τα 
αξιοθέατα και γενικότερα τα κίνητρα δραστηριοποίησης τους)

Τα γραφεία αυτά θα είναι μάλλον κυρίως από (τοπικά, Θεσσαλονίκη κ.ά).................................

................................................................... επειδή τα ενδιαφέρει η περιοχή για:.............................
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11. Ποιες προοπτικές διανοίγονται σήμερα ως προς την χρηματοδότηση 
των προσπαθειών όλης της περιοχής όσο αφορά την δημιουργία 
καταλυμάτων και έργων υποδομής (ποια η αντίληψή σας, επιλέξτε 
αυτό που πιστεύετε ότι ισχύει)

11.1 Ευρωπαϊκά Προγράμματα ...

□δεν υπάρχουν, Ί)σως να υπάρχουν, □  π άρχουν, 5£ ν γνωρίζω

11.2 Αυτοχρηματοδότηση (ίδια κεφάλαια των επενδυτών) ...

□δ εν υπάρχουν, ΟΟσως να υπάρχουν, ΰ3πάρχουν, 51 ν γνωρίζω

11.3 Υποστήριξη από προγράμματα του Εθνικού σκέλους ή

άλλα προγράμματα του Ελληνικού Δημοσίου δηλαδή της χώρας ...

□δ εν υπάρχουν, ΙΏσως να υπάρχουν, □  π άρχουν, Ο; ν γνωρίζω

11.4 Τράπεζες...

□δεν υπάρχουν, Ώσως να υπάρχουν, □  π άρχουν, ν γνωρίζω

11.5 Άλλοι δανειοδότες ...

□δεν υπάρχουν, Ώσως να υπάρχουν, ΰ] π άρχουν, ν γνωρίζω

12. Ποια η αντίληψή σας ως προς:
12.1 Τις οικολογικές και περιβαλλοντικές επιδράσεις που θα έχει η εφαρμογή ενός
προγράμματος βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης στην περιοχή;

□τερισσότερο θετική2, Περισσότερο αρνητική επίδραση.2 , 5b ι τα δύο0, γιατί...

12.2 Τις κοινωνικές και πολιτιστικές επιδράσεις που θα έχει η εφαρμογή ενός προγράμματος

βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης στην περιοχή;

Περισσότερο θετική2, Περισσότερο αρνητική επίδραση.2 , Qj ι τα δύο0,γιατί...

13. Ποια ή ποιές δραστηριότητα /ες πιστεύετε ότι θα είναι ωφέλιμες για 
την τοπική οικονομία της περιοχής; στηρίξει /ουν μελλοντικά την 
τοπική οικονομία της περιοχής; (π.χ Αγροτική δραστηριότητα, 
Τουρισμός, Βιοτεχνία κ.ά. Τοποθετήστε τες κατά προτεραιότητα με 
αύξοντα αριθμό όπως π.χ 1. Αγροτική δραστηριότητα, 2. Τουρισμός)

14. Ποια στοιχεία του τόπου πιστεύετε ότι μελλοντικά θα αναδείξουν 
γρηγορότερα την περιοχή; (π.χ Ήθη και έθιμα, θρησκεία, Αγροτική 
παραγωγή, αξιοθέατα κ.ά);

15. Πώς φαντάζεστε στο μέλλον εσείς προσωπικά ως ένα ιδεατό 
προορισμό επισκεπτών για όλο το έτος; (Απαντήστε σύντομα στα 
παρακάτω)

15.1 Τον φαντάζομαι με (π.χ πολλές πολιτιστικές εκδηλώσεις , ανεπτυγμένο δίκτυο 

μετακινήσεων κ.ά)............................................................................................................................



15.2 Σημειώστε στο χάρτη τα σημαντικότερα αξιοθέατα που νομίζετε ότι θα 

προσελκύσουν, και ονομάστε τα εδώ (π.χ Πηγή Νερού στην Σμίνθη πηγή του Ισμαήλ)

15.3 Σημειώστε τα ενεργά ή πιθανά καταλύματα για παραμονή των επισκεπτών και 

ονομάστε τα εδώ (π.χ Σμίνθη στο χάρτη και σπίτι ή καφενείο του Χασάν Ογλού..)

15.4 Σημειώστε τις δραστηριότητες που θα προσελκύσουν το ενδιαφέρον των 

επισκεπτών και ονομάστε τα εδώ (π.χ Σμίνθη στο χάρτη και Τοξοβολία ή άρμεγμα αγελάδας 

για παραγωγή γάλακτος, επίσκεψη στο καφενείο του Σαμπετίν στην Σμίνθη και κατανάλωση 

καφέ..)

ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ ΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΣ ΤΟ ΤΟΠΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

(ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ Ο ΧΑΡΤΗΣ)
----------- ----------------
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ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΑΣ Η 
ΟΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΜΑΣ!
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Ερωτηματολόγια και ερευνητικό υλικό κατά την φάση διεξαγωγής

της τελικής έρευνας

1. Ερωτηματολόγιο για τους κατοίκους

2. Ερωτηματολόγιο για τους επαγγελματίες και επισκέπτες

3. Πρόταση έρευνας για τα δημοτικά σχολεία της περιοχής

4. Πίνακας κατοίκων -  οι ενδιαφερόμενοι για τα μελλοντικά σεμινά

ρια κατάρτισης



\ Τ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΟΔΕ
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:
ΒΑΪΟΣ ΑΧ. ΛΑΖΟΣ , *
®  031 891582
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ 
ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ ΙΚΥ

ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 2000-2001

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΤΗΣ 
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ:
Δρ. X. Α. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ 
g  0541 21164, 0974607893, Η chris@uom.qr

(τ
21  ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΤΟΙΚΟ,

ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ ΣΤΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΑΚΙΑ 0 :

-ΦΥΛΟ: ΑΡΣΕΝΙΚΟ □ /  ΘΗΛΥΚΟ □  ,
- ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ (χωρίο/ κοινοτητα/ δήμος)...
-ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΤΩ ΑΠΟ 19Q, 20-34Q, 3 5 -4 9 ^ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 50Q
- ΑΓΡΟΤΗΣΟ^
- ΕΜΠΟΡΑΣϋ 
-ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ^
-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ^
-ΕΡΓΑΤΗΣ, ΕΜΠΕΙΡΟΤΕΧΝΗΣ^
-ΑΛΛΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΟΠΩΣ....................................
-ΔΙΑΜΕΝΩ ΕΔΩ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΛΟ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ; NAIg /

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ.

Αξιότιμε πολίτη,

Σκοπός του ερωτηματολογίου είναι η συλλογή πληροφοριών που θα 

υποστηρίξουν την Διοίκηση στον βιώσιμο σχεδιασμό και την τουριστική ανάπτυξη των 

γεωγραφικών περιοχών. Οι κάτοικοι που θα συυπληοώσουντο ανώνυυο 

ερωτηυατολόνιο και που θα εκφράσουν το ενδιαφέρον t o u c  επώνυυα στην κοινότητα 

κατά την παράδοση του ερωτηματολογίου, συυυετέγουν λόνω του ενδιαφέροντος t o u c  

στα υελλοντικά προνράυυατα κατάρτισης των κατοίκων και επαννελυατιών που 

προβλέπεται να διεξανθούν από το εκπαιδευτικό ίδρυυα σε συνεργασία υε τους Φορείς 

της τοπικής διοίκησης και τους ευρύτερους διοικητικούς φορείς.

Σημείωση: Το ερωτηματολόγιο διανέμεται στους κατοίκους και επαγγελματίες της κάθε 
κοινότητας. Στην περίπτωση που υπάρξει κάποιο πρόβλημα στην κατανόηση του 
κειμένου απευθύνσου στην κοινότητά σου. Εφ ' όσον συυπληρωθεί το ερωτηυατολόνιο. 
άφησέ το στην κοινότητα και εξέφρασε στην κοινότητα το ενδιαφέρον σου για τα 
προβλεπόμενα προγράμματα κατάρτισης.

1
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Αξιότιμε πολίτη, παρακαλώ απάντησε σ' όλες τις παρακάτω ερωτήσεις. Σε 
ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την συνεργασία σου.

Έστω ότι εσύ ο ίδιος ή η ίδια θα ήθελες να ταξιδέψεις σε μια άλλη περιοχή. Τι θα 
εξέταζες από τα παρακάτω για να πάς. Εάν για σένα το στοιχείο (όπως π.χ η φυσική 
ομορφιά), n
είναι πολύ σημαντικό τότε κύκλωσε το 4^ 
είναι σημαντικό κύκλωσε το@  ~
είναι και σημαντικό αλλά και ασήμαντο κύκλωσε το (&J 
είναι ασήμαντο κύκλωσε το <Χ)και τέλ©^ 
είναι ιδιαίτερα ασήμαντο κύκλωσε το \QJ

1. ΤΑ ΦΥΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

©  ©
Ρτα μένα , η φυσική ομορφιά (το τοπίο) σε ένα μέρος επίσκεψης, είναι:

3 2 1 0
Πολύ έτσι και έτσι ιδιαίτερα
σημαντική σημαντική ασήμαντη ασήμαντη

Hq μένα, το κλίμα (ο καιρός) σε ένα μέρος επίσκεψης, είναι:

1_Πόλύ
σημαντικό

3

σημαντικό

2
έτσι και έτσι

Για μένα, τα σπήλακχ-σε ένα μέρος επίσκεψης, είναι:
4 f 3 J  2
Πολύ ^  έτσι και έτσι
σημαντικά σημαντικά

ασήμαντο

ασήμαντα

Ο
ιδιαίτερα

ασήμαντο

Ο
ιδιαίτερα

ασήμαντα

Για μένα, τα βράχια που έχουν εντυπωσιακά σχήματα και που φιλοξενούν φωλιές 
κ τη νώ ν σε ένα μέρος επίσκεψης, είναι:

( •4/ 3 2  1 0
Ηίολύ έτσι και έτσι ιδιαίτεραΤολύ

σημαντικά σημαντικά ασήμαντα ασήμαντα

Για μένα, η ύπαρξη αγριοκάτσικων και οι αρκούδων σε ένα μέρος επίσκεψης, είναι:
4 , ' 3' ;  2 1 0
Πολύ έτσι και έτσι ιδιαίτερα
σημαντικά ' σημαντικά ασήμαντα ασήμαντα

Γ ια μένα, το πόσιμο νερό (φυσικές πηγές) σε ένα μέρος επίσκεψης, είναι:

4  3 2 1
έτσι και έτσι

σημαντικό ασήμαντο
: Πολύ 
'"σημαντικό

Ο
ιδιαίτερα

ασήμαντο

ftp  μένα, οι δασικές εκτάσεις (Άλση, Δάση, Δρυμοί) σε ένα μέρος επίσκεψης, είναι:

^ολύ 
σημαντικές

3

σημαντικές

2
έτσι και έτσι

ασήμαντες

Ο
ιδιαίτερα
ασήμαντες

Γ ια μένα, οι εκτάσεις με καπνοκαλλιέργειες και τα μικρά αγροκτήματα σε ένα μέρος 
επίσκεψης, είναι:

ί  Λ
Πολύ
σημαντικές

3

σημαντικές

2
έτσι και έτσι

ασήμαντες

Ο
ιδιαίτερα

ασήμαντες

Για μένα, τα ποτάμια και οι φυσικές εκτάσεις δίπλα από τα ποτάμια σε ένα μέρος 
^επίσκεψης, είναι: Ο  ' ~ ·
\ Α ; \ .  3 *"Τ
ΝΤολύ

2
έτσι και έτσι

σημαντικά σημαντικά ασήμαντα

Ο
ιδιαίτερα

ασήμαντα



2. ΤΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

©

I Γ ια μένα, ταπαραδοσιακάγεφύριασεένα μέρος επίσκεψης, είναι:’’Ί? "IF8 Sf;' 5 ' ^  ̂  ̂  2'·
3  2  - -I

ν -  Κ ■' ΐ-*---- *'-■'* 'ν*έτσΗκαι έτσι J ϋ J ϋ
?--£ημαντικ&' _  . σημαντικά

ρ§»

■ 'χ-'ί - ' · - *- ·Λ: >' - ' '· * & * ·?ί#ίtv. Ο
I ιδιαίτερα 
ασήμαντα

^Ji a μένα, οι ιστορικοί θρησκευτικοί ναοί (π.χ παλιά τζαμιά) σε ένα μέρος επίσκεψης, 
ιναΐΐ- : ν·>·*Ο  ν: - -ν?'.

••’ν ' .
ί  ’σημαντικοί

. ' * ·» ; . . .

3

σημαντικοί

2 1 . 0
έτσι και έτσι ιδιαίτερα

ασήμαντοι ασήμαντοι

ipupi μένα,:-οι βραχογραφίες των αρχαίων (π.χ ζωγραφιές των αρχαίων ανθρώπων σε 
μέρος επίσκεψης, είναι:

3  y  2  1 Ο
/-*- * · * · - - -  έτσι και έτσι ·* *·—· -  .· ^  . . . . . ^  ^  * ιδιαίτερα

σημαντικές· ' -  -  \  ζ. Ζ 5 . 1 ~* CL

σε
Ιολα. .

V' I V  ‘Ο- «ooft<M ES\ Ι ^ ι ,  f \  ί  ασήμαντες

f ^ ia  μένα; οι παραδοσιακοί φούρνοι σε ενας μέρος επίσκεψης, είναι:
4  ■ ’· 3  ** *2 1................

ικοί ·; > , · ;

Λ  ··?».» , * ·

έτσι και έτσι
σημαντικοί ασήμαντοι

Ο
ιδιαίτερα

ασήμαντοι

ν- Για μένα, τα ιστορικά σημεία σε ενα μέρος επίσκεψης (π.χ τοπος που εζησαν ιστορικά 
ϊΦτρόσώπά ;ήέγιναν ιστορικά γεγονότα), είναι:

- Π5λύ ·' * "t r ’---AVt.---- «.σημαντικά . javnKa
2

έτσι και έτσι
ασήμαντα

Ο
ιδιαίτερα

ασήμαντα %>%-

Για μένα, οι βιβλιοθήκες και τα έντυπα ενημέρωσης για το πολιτισμό μιας
περιοχής,.που υπαρχουν σε ενας μερος?ερσκεψης είναι: /

Γ.  , ,
4̂

^ολύ
σημαντικά

■ ν ο ,,Λ Α  

■ϋ
3

σημαντικά

$  >£ 
έτσικαι έτσι

C'i

-  ■ ' . ·  ■ ν.
1

ασήμαντα- - >.-■ ·

llA
o i | |

ιδιαίτερα ;'lg
ασήμαντα

Για μένα;· τα λαογραφικό στοιχεία (π.χ παραδόσεις, ήθη και έθιμα, χοροί, μουσική — 
τέχνες;.ενδυμασίες) σε ένας μέρος επίσκεψης είναι:
4
Πολύ
σημαντικά

3
σημαντικά

"2
έτσι και έτσι

1

ασήμαντα

Ο
ιδιαίτερα

ασήμαντα



3. ΤΑ ΤΕΧΝΗΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

©
Ζ* ·—■’1 I

Για μένα, οι ταβέρνες (εστιατόρια) σε ένα>μερος επίσκεψης, είναι:
■ '  : ' / τ ι » ·  : ■ ·  Τ "τ' ·|« >3

4 3 gr · . ·*χβ , ' - 4  r -  c . ;.τ ο. ·
Πολύ " p f  έτσι και έτσι l-. t  - 'gg  . - ~ ■ ιδιαίτερο
σημαντικές * σημαντικές ν- ; -ασήμαντες : . Γ' .ασήμαντες

' ■ · *'·/■' . ·
Για μένα, οι ξενώνες, τα ενοικιαζόμενα δωμάτια και τα ξενοδοχεία σε~ένα μέρος
επίσκεψης, είναι: >— , _
4 ·' /· 3 /  "  ' 2 1 · · ■ ' Ο
Πολύ ___  W-'·'' έτσι και έτσι ' \  ιδιαίτερα
σημαντικά σημαντικά ασήμαντα .. ... ασήμαντα

' ν; ' ' ’ν....... ;ν -

^4^0 μένα, τα γήπεδα άθλησης (π.χ ποδοσφαίρου) σε ένα μέρος επίσκεψης, είναι:
45 3 2 1 ο

»—-^Ιολύ έτσι και έτσι _ ιδιαίτερα
σημαντικά σημαντικά ασήμαντα '.ασήμαντα

Για μένα, τα κέντρα υγείας σε ένας μέρος επίσκεψης, είναι:
4 3 2 1 - . _* ο
■Ftoλύ έτσι και έτσι ιδιαίτερα
σημαντικά σημαντικά ασήμαντα ασήμαντα

■ . ■ · ■ ........ν · , ■ < · . . -  ' · . **>?·'■■
\ ν >

,Αα μένα, οι τηλεπικοινωνίες (π.χ τηλέφωνα) σε ένα μέρος επίσκεψης, είναι:
'  Λ /  3 2 1 Ο

ΤΤολύ .. . „έισι και έτσι ....... . . ...... Ί .  ιδιαίτερα
σημαντικές σημαντικές ασήμαντες ασήμαντες

Για μένα, το ταχυδρομείο σε ένας μέρος επίσκεψης είναι:

4 η 3 / 2  1 ο
Πολύ '— ^  έτσι και έτσι ? ιδιαίτερα
σημαντικό σημαντικό ασήμαντο ασήμαντο

Για μένα, οι χώροι στάθμευσης (πάρκινγκ) σε ένας μέρος επίσκεψης, είναι:

4 ! Μ 2 " Λ * ο *·
Πολύ |; · -έτσι και έτσι _ ̂ ~  - ιδιαίτερα
σημαντικοί r σημαντικοί * ' ασήμαντοι . ασήμαντοι

Για μένα, τα ιαματικά λουτρά και οι κατάλληλες εγκαταστάσεις σε ένας μέρος 
επίσκεψης/είναι: "
4 '' · ' "'S . ' . 2 1 | ο
Πολύ ί έτσι και έτσι /  \ ιδιαίτερα
σημαντικά ^σημαντικά — " “ ; .  : ασήμαντα ασήμαντα
: . . f t  ^  U  ΐ ί  I I  d i  ?· | ·  ί : ί  ?'Γ

ι p.

L . L



■*£»· ψ,·* ϊ* * -**■ <*« ·/'·->. & · - ·■ ·» «* - * 
· '"■ * /  *' *  , " *’ £ ■ * ' · · - ν / '  - \  — ---- . ί  /

Για μένα, το μάζεμα βοτάνων (π.χ τσάϊ βουνού)*σε Ινα  μέροςΥπίσκεψης, είναι:
4  3  2  ·? ' 1 '  Ιο
Πολύ :· , ν ·■ έτστκαι έ τσ ι/- ~ - · ...c  ' - · · .  ιδιαίτερα
Σημαντική σημαντική ασήμαντη ασήμαντη
Δραστηριότητα , δραστηριότητα ·- δραστηριότητα _ ' δραστηριότητα

‘ , : ’ * * f-: Τ;·* '
Για μένα, οι λούσεις ^ α  ιαματικά λ ο υ Ί^ σ ε  ενα-μερος επίσκεψης, είναι: -

: ·'■ .*·’ ' " v*f ’’ '
4  . . . .  L;„. 3  -  “ / 2  J  - ~ Λ  ;· ; Ό  _
Πολύ * ^Veucamoi ? ■·■'·* ιδ^ τεΡ?
Σημαντική -----  σημαντική ' - -  ασήμαντη ασήμαντη
Δραστηριότητα δραστηριότητα δραστηριότητα ^  --δραστηριότητα

*" ·<£' ,
Γ ια μένα, το κυνήγι Θηραμάτων σε ένα μέρος επίσκεψης, είναι: ^  ■
4  3  2 . . ί  ό  j
Πολύ έτσι και έτσι - ιδιαίτερα ^
σημαντικό σημαντικό ασήμαντο ασήμαντο

4. ΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

©

Για μένα, η παρατήρηση της φύσης, του τοπίου και των ζώων σε ένας μέρος 
επίσκεψης, είναι: .
4 3 2 ψ  1 - ο
Πολύ / '  έτσι και έτσι ιδιαίτερα
σημαντικά σημαντικά ασήμαντα ασήμαντα

Για μένα, ο περίπατος σε παραδοσιακά δρομάκια και ορεινά μονοπάτια σε ένα
μέρος επίσκεψης, είναι;
4 Γ2> . 2 1 ο
Πολύ j  /  έτσι και έτσι ιδιαίτερα
Σημαντική '-σήμαντική ασήμαντη ·, ασήμαντη
Δραστηριότητα ; δραστηριότητα δραστηριότητα δραστηριότητα

Jf ·Ί ; ν’'' : .
Για μένα, οι επισκέ/ψετς σε θρησκευτικούς ναούς (τζαμιά) σε ένα μέρος επίσκεψης, 
είναι: i J
4 ϊ - 3/  2 1 Ο
Πολύ ; ^  έτσι και έτσι ιδιαίτερα
Σημαντική ; σημαντική ασήμαντη.... — · ασήμαντη
Δραστηριότητα ! δραστηριότητα - ....      ....  δραστηριότητα δραστηριότητα

Για μένα, η μελέτη και διερεύνηση της ιστορίας ενός τόπου και οι επισκέψεις
αρχαιολογικών χώρων σε ένα μέρος επίσκεψης, είναι: .
4 3 12 J  1 ■ Ο
Πολύ I  έτστηβίίτσι ■ . ' = I ιδιαίτερα
Σημαντική
Δραστηριότητα

σημαντική _ ■·--·-■.· ” :~τ: ασήμαντη ; ασήμαντη
: δραστηριότητα f  ’ ·> ·». '· ' δραστηριότητα ί δραστηριότητα

Για μένα, η άθληση και γυμναστική σε ένα μέρος επίσκεψης, είναι:
4  Λ Γ λ  2  ί  ο
Πολύ * /  J  έτσι και έτσι ιδιαίτερα
Σημαντική ι σημαντική ασήμαντη ασήμαντη
Δραστηριότητα δραστηριότητα δραστηριότητα δραστηριότητα
& } .1 " Μ': %ί&:Α ■ ···;'■·■' ' · ■ "·■.' ' ■' ; ·ί : ; ΐ;; . . ;
Για μένα, οι επισκέψεις στα χωράφια στις καλλιέργειες σε ένα μέρος επίσκεψης,
είναι? ------ .·1 "  _____
4  3 / 2  ί  ~..—  - ο . .........
Πολύ * έτσι και έτσι ιδιαίτερα
Σημαντική σημαντική ασήμαντη ασήμαντη
Δραστηριότητα δραστηριότητα δραστηριότητα δραστηριότητα
Γ ια μένα, το να γευματίζεις έχοντας καλό φαγητό και ποτό σε ένα μέρος επίσκεψης, 
είναι: ■/ ^ \
4 3 2 1 ο
Πολύ έτσι και έτσι \ J  ιδιαίτερα
Σημαντική σημαντική ασημβντη ασήμαντη
Δραστηριότητα δραστηριότητα δραστηριότητα δραστηριότητα



Αξιότιμε πολίτη, ο Χασάν ως φίλος και νέος δήμαρχος στο επάγγελμα, σου δίνει τα 
παρακάτω στοιχεία και παρακαλεί να του πεις ως φίλος και κάτοικος της περιοχής, τις 
σκέψεις σου γα το πώς βλέπεις εσύ την περιοχή αυτή που την ζεις και την κατοικείς 
κάθε μέρα.

Έστω ότι εσύ ο ίδιος ή η ίδια, δίνεις πληροφορίες στον Χασάν για την περιοχή 
που ζεις. Τι θα έλεγες στον Χασάν για την περιοχή σου; Εάν αισθάνεσαι ότι το στοιχείο 
(όπως π.χ η φυσική ομορφιά),

είναι απόλυτα κατάλληλο για ένα επισκέπτη, στην περιοχή που ζεις σε σχέση με άλλες
κοντινές περιοχές τότε κύκλωσε το @  .
είναι απλά κατάλληλο τότε κύκλωσε το 6, J
είναι έτσι και έτσι τότε κύκλωσε το (21—.
είναι ακατάλληλο τότε κύκλωσε το \L J  και τέλος όπου
είναι απόλυτα ακατάλληλο, τότε κύκλωσε το(θΓ)

1. ΤΑ ΦΥΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

^  I ο ο

Για μένα , η φυσική ομορφιά (το τοπίο) εδώ που μένω, αισθάνομαι ότι είναι:
3 2 1 0

Ντίΐόλυτα έτσι και έτσι απόλυτα
κατάλληλη κατάλληλη ακατάλληλη ακατάλληλη

Γ ια μένα, το κλίμα (ο καιρός) εδώ που μένω, αισθάνομαι ότι είναι:

4 3 2 1 Ο
απόλυτα V— έτσι  και έτσι απόλυτα
κατάλληλο κατάλληλο ακατάλληλο ακατάλληλο

Για μένα, τα σπήλαια εδώ που μένω, αισθάνομαι ότι είναι: Λ
4  3 2 1 Ί  Ο
απόλυτα έτσι και έτσι ^—<  απόλυτα
κατάλληλα κατάλληλα ακατάλληλα ακατάλληλα

Για μένα, τα βράχια που έχουν εντυπωσιακά σχήματα και που φιλοξενούν φωλιές 
πτηνών εδώ που μένω^αισθάνομαι ότι είναι:
4 3 2 1 0
απόλυτα ν '  έτσι και έτσι απόλυτα
κατάλληλα κατάλληλα ακατάλληλα ακατάλληλα

Για μένα, η ύπαρξη αγριοκάτσικων και οι αρκούδων εδώ που μένω, αισθάνομαι ότι είναι:
4 3 } 2 1 Ο
απόλυτα έτσι και έτσι απόλυτα
κατάλληλη κατάλληλη ακατάλληλη ακατάλληλη

Για μένα, το πόσιμο νερό (φυσικές πηγές)^5ώ που μένω, αισθάνομαι ότι είναι:

4 3 1 ο
απόλυτα έτσι και έτσι απόλυτα
κατάλληλο κατάλληλο ακατάλληλο ακατάλληλο

Για μένα, οι δασικές εκτάσεις (Άλση, Δάση, Δρυμοί) εδώ που μένω, αισθάνομαι ότι είναι:

2  1 °
γ απόλυτα ~ ^  έτσι και έτσι . απόλυτα

κατάλληλες yir ·*; κατάλληλες ακατάλληλες ακατάλληλες

6



Για μένα, οι εκτάσεις με καπνοκαλλιέργειες και τα μικρά αγροκτήματα εδώ που μένω, 
αισθάνομαι ότι είναι:
Α  2 1 0
απόλυτα έτσι και έτσι απόλυτα
κατάλληλες κατάλληλες ακατάλληλες .ακατάλληλες

Για-μένα, τα ποτάμια,και οι φυσικές εκτάσεις δίπλα από τα ποτάμια εδώ που μένω, 
αισθάνομαι ότι είναι: _  '
4 ■ --2 . · ' ·  J’ ί  ° 
απόλυτα ν; -'7 · , / ^ '  ·*Γ . έτσι και έτσι -  - , · ' -  ·.. — - απόλυτα
κατάλληλα ‘ '  κατάλληλα* ~  .... ακατάλληλα ακατάλληλα

2. ΤΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

..................-Ρ....  __ Β ϋβ  ...—....., - ..........Για μένα, οι παραδοσιακοί μύλοι και τα παραδοσιακά κτίρια (το τοπίο) εδώ που μένω,
αισθάνομαι ότι είναι:

; Α  ■' 3.  42 V  1
απόλυτα νέισΗκαΓέτσι

-  κατάλληλα, κατάλληλα^ .... .. ........................... _  ................... ακατά

ί- -ν ν/.·..
; Πια-μένα, τα παραδοσιακά γεφύρια εδώ που μένω, σισθάνομαι ότι-είναι:

Λ  3 ψ **?  ------i  2 —  .1 ...
'απόλυτα i l § I  | |§ | έτσι_κα^σι

κατάλληλα ακατάλληλα

' -

θ' 
απόλυτα

ακατάλληλα ακατάλληλα

Ο
απόλυτα 

ακατάλληλα

- : ' : . ■ »
Για μένα, οι ιστορικοί θρησκευτικοί ναοί (π.χ παλιά τζαμιά) εδώ που μένω, αισθάνομαι ότι

l i l t

A  ( 3 i  ^ 2 1 O
απόλυτά / r y ^  —  ·4 ~ έτσι και έτσι , απόλυτα

L : ·^ατάλληλοι Τ '^ .  κατάλληλοι ακατάλληλοι ακατάλληλοι
,0• .

? ; Για ρένα, οι βραχογραφίες τωνπρχαίων (π.χ ζωγραφιές των-αρχαίων ανθρώπων σε βράχο) 
εδώ που μένω, αισθάνομαι ότι είναι:'
Α  ■.'·

. κατάλληλες
Α>3-■·.‘-‘ν Τ '  ■ ■ ·ν

3

κατάλληλες

-  'Λ. 2 % I „V,·' .. ...
έτσι και έτσι ^CKK’̂

ακατάλληλες

Για μένα, οι παραδοσιακοί φούρνοι εδώ που μένω, αισθάνομαι ότι είναι: 

. απόλυτα - έτσι και έτσι
κατάλληλοι ακατάλληλοι

Ο
απόλυτα

ακατάλληλες

Ο
απόλυτα

ακατάλληλοι

Π α "^α Γ  τα'ιστορικά σημεία (π.χ τόπος που έζησαν ιστορικά πρόσωπα ή έγιναν ιστορικά
γεγονότα) εδώ που μένω, αισθάνομαι ότι είναι:\ •''"Λ;·;:.. -, ο *Α ■ / 3 2
απόλυτα έτσι και έτσι
κατάλληλα κατάλληλα ακατάλληλα

Ο
απόλυτα

ακατάλληλα"Μ · ν'·;·.

Για μένα, οι βιβλιοθήκες και τα έντυπαενημέρωσης για το πολιτισμό μιας περιοχής, που
υπάρχουν, εδώ που μένω, αισθάνομαι ότι είναι:
■4 ^  2 1 0  I?
απόλυτα -·;^4  έτσι και έτσι απόλυτα % ϊ
κατάλληλα \  κατάλληλα > Y«rv, . .=ακατάλληλα . -.ακατάλληλα

- ' ί "... ν V *" w ^  ·*'.'· ···■■. 0
Για μένα, τα λαογραφικό στοιχεία (π.χπαραδόσεις, ή θ η  κα ι έθιμα, χοροί, μουσική, τέχνες, 

^ενδυμασίες) εδώ που μένω, αισθάνομαι ότι είναι:.................................  | |



3. ΤΑ ΤΕΧΝΗΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

©
·;·Χ.Μ*· 3jj& ς  ·

f_; U» . · <“ ■ *'· -----
■ -·λ· ;Για μένα, οι ταβέρνες (εστιατόρια) εδώ που μένω, αισθάνομαι ότι είναι:

4 3 2 :rj: · ~~ ν?Γ 3 '* ‘;0
απόλυτα / .  r " ,:~ . ' Γ '  ■ " έ τ σ ι - κ α ι £ ι ο ι •■‘-“' z - c  : απόλυτα
κατάλληλες . κατάλληλες _.r I ' -ακατάλληλες ακατάλληλες

SI3I . *** i  . · .
Για μένα, οι ξενώνες, τα ενοικιαζόμενα δώμάτιο^και τα ξενοδοχεία εδώ που μένω,
αισθάνομαι ότι είναι: . '  V -.> y  ' · " ' - *·“..·  ̂ * 7 · '’ · ·
4 3 ·· *’ - ,’ 2 -■ 1 Cj>
απόλυτα · '  * -  * έτσι και έτσι _ απόλυτα
κατάλληλοι κατάλληλοι - - ακατάλληλοι ακατάλληλοι

------------ Λ  *■ ~  : *  . ■ · > ' .  -

Για μένα, τα γήπεδα άθλησης (π.χ ποδοσφαίρου) εδώ που μένω, αισθάνομαι ότι είναι:
4..;;..:· -  3 2 ~ ■ 2^  / , ο
απόλυτα \  έτσι και έτσι ;  C - " ' '  απόλυτα
κατάλληλα κατάλληλα ακατάλληλα ακατάλληλα

: ■ ■ ' · :  w, γ ■ ·- ^ '■ ,

Για μένα, τα κέντρα υγείας εδώ που μένω, αισθάνομαι ότι είναι:
4 s' 3 . 2 1 ' Ο
απόλυτα X, έτσι και έτσι απόλυτα
κατάλληλα ^ -κα τά λλη λα  ακατάλληλα ακατάλληλα

Γ ια μένα, οι τηλεπικοινωνίες (π.χ τηλέφωνα) εδώ που μένω, αισθάνομαι ότι είναι:
4 3 — ....  _ 2 .. ... . Ί „ 0„
απόλυτα ;___ χ  έτσι και έτσι απόλυτα
κατάλληλες κατάλληλες ακατάλληλες ακατάλληλες

Για μένα, το ταχυδρομείο εδώ που μένω, αισθάνομαι ότι είναι:

4 Ί Γ /  2 1 - ~ ο
απόλυτα Ν έτσι  και έτσι απόλυτα
κατάλληλο κατάλληλο ακατάλληλο ακατάλληλο

Για μένα, οι χώροι στάθμευσης (πάρκινγκ) εδώ που μένω, αισθάνομαι ότι είναι:

4 3 2 .Τ'::... . ( 1 - - * · ·  ο
απόλυτα ί έτσι και έτσι S —--·''' απόλυτα
κατάλληλοι κατάλληλοι ακατάλληλοι ακατάλληλοι

Για μένα, τα ιαματικά λουτρά και οι εγκαταστάσεις εδώ που μένω, αισθάνομαι ότι είναι:
4 - / 3 \  2 ----- 1 Ο
απόλυτα - ; έτσι και έτσι * . * . απόλυτα
κατάλληλα ί κατάλληλα ακατάλληλα ; ακατάλληλα

r  r- ε / _...........  γ  : Γ τ  WSTk · ά ” ί γϊ Γ
. .................! : -· ' - . .. : . . . . .



© ©
Γ ια μένα, το μάζεμα βοτάνων (π.χ τσάϊ βουνού) εδώ που μένω, ̂ αισθάνομαι ότι είναι:
4 3 ( 2 >   ̂ϊ  . . Ί ' · . . ; Ο
απόλυτα έτσικΟΓίκη,f <Ι’ **· - «, ~ #απόλυτα
κατάλληλη κατάλληλη ! _ ' ^ Ι Γ ’ '· ακατάλληλη -ακατάλληλη
δραστηριότητα νδραστηρίότητα - * ^ . '"r X : " "δ ρ α σ τη ρ Γ ό τη τα ’δραστηριότητα

‘U-V ' · · .Γ* "· ·' .Ι../ ' · ** » ..·/ - ·* ·; · ■ Τ ϊ · · .
‘XV ’ * ’ V  “ ·' ;  *  - ·' ·■* ν ,

Για μένα, οι λούσεις στα ιαματικά λουτρά εδώ που μένω, αισθάνομαι ότι είναι: .
ύ  ' νν·· - '■ - / ·

4 ,V3* ~··τ' * *.."·;*?.
'ν '·' ’ ν ν # · ^  ν

απόλυτα έτσΝϋ^τσι " ~ απόλυτα
κατάλληλη ·- * κατάλληλη _ ακατάλληλη ακατάλληλη
δραστηριότητα δραστηριότητα δραστηριότητα δραστηριότητα

Γ ια μένα, το κυνήγι θηραμάτων εδώ που μένω, αισθάνομαι ότι είναι:
4̂ r - 3 2 1 ο
απόλυτα * 1  έτσκκακέτσι απόλυτα
κατάλληλη κατάλληλη ....  ακατάλληλη ακατάλληλη
δραστηριότητα δραστηριότητα “ δραστηριότητα δραστηριότητα

Για μένα, η παρατήρηση της φύσης, του τοπίου και των ζώων εδώ που μένω, αισθάνομαι 
ότι είναι: χ  >
4 . 3  2 1 ο
απόλυτα έτσι και έτσι "  απόλυτα
κατάλληλη κατάλληλη ακατάλληλη ακατάλληλη
δραστηριότητα δραστηριότητα δραστηριότητα δραστηριότητα

Γ ια μένα, ο περίπατος σε παραδοσιακά δρομάκια και ορεινά μονοπάτια εδώ που μένω, 
αισθάνομαι ότι είναι: '  )
4 ί  3 , 2 1 ο
απόλυτα (  S  έτσι και έτσι απόλυτα
κατάλληλη ν-'£ατάλληλη ακατάλληλη ακατάλληλη
δραστηριότητα ~ δραστηριότητα δραστηριότητα ' δραστηριότητα

Για μένα, οι επισκέψεις_οε θρησκευτικούς ναούς (τζαμιά) εδώ που μένω, αισθάνομαι ότι 
είναι: I,
4 3 /  2 1 ο
απόλυτα έτσι και έτσι ; . · · ' ♦ · : ί Λ : α : ί : ·- ';··* απόλυτα
κατάλληλη I κατάλληλη -· ακατάλληλη ακατάλληλη
δραστηριότητα · δραστηριότητα ~ --- ---------- -·· δραστηριότητα δραστηριότητα

Γ ια μένα, η μελέτη και διερεύνηση της ιστορίας ενός τόπου και οι επισκέψεις
αρχαιολογικών χώρων εδώ που μένω, αισθάνομαι ότι είναι:
4 r . „■ 3 2 —- s  ί~· ... ο
απόλυτα ^  _ έτσι και έτσι ^ ^  . απόλυτα
κατάλληλη ί κατάλληλη ακατάλληλη ; ακατάλληλη
δραστηριότητα δραστηριότητα ν„„. ,, λ,,,. ~ δραστηριότητα ’ δραστηριότητα

Fia μένα, η άθληση και γυμναστική εδώ που μένω, αισθάνομαι όπ~είναι:
4 3 2 1 s ο
απόλυτα. έτσι και έτσι απόλυτα
κατάλληλη ? κατάλληλη ακατάλληλη ακατάλληλη
δραστηριότητα δραστηριότητα δραστηριότητα δραστηριότητα

Για μένα, οι επισκέψεις στα χωράφια στιςίΚαλλιέργειες εδώ που μένω, αισθάνομαι ότι είναι:
4 | / F 3 ■ --------- = / 2 1 ο
απόλυτα- · _____ > ; ί  ■ ' έτσι και έτσι απόλυτα
κατάλληλη /  C  κατάλληλη ακατάλληλη - ακατάλληλη
δραστηριότητα ~ ~~~ δραστηριότητα δραστηριότητα δραστηριότητα

Για μένα, το να γευματίζεις έχοντας καλό φαγητό και ποτό εδώ που μένω, αισθάνομαι ότι
είναι: /" ^
4 3 2 / 1 / ο
απόλυτα έτσι και έτσι απόλυτα
κατάλληλη κατάλληλη ακατάλληλη ακατάλληλη
δραστηριότητα δραστηριότητα δραστηριότητα δραστηριότητα

4. ΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

9



Ποια είναι τα σημαντικότερα προβλήματα που συνάντησες και συναντάς 

και που επηρεάζουν την τοπική τουριστική και οικονομική ανάπτυξη της 

περιοχής; λ
^  '°  CA "0 \  Ό  V \  -

σου;

Πιστεύεις ότι στο μέλλον θα υπάρξει τουριστική ανάπτυξη στην περιοχή

ν *  \  V s  ν.·& \ .

Σε ευχαριστούμε για τις σημαντικές πληροφορίες που μας έδωσες, μην 
ξεχάσεις να αναγράψεις στην πρώτη σελίδα κάποια σημαντικά χαρακτηριστικά 

σου χωρίς να χρειάζεται να αναφέρεις το όνομά σου.
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ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ.

Αξιότιμε επισκέπτη και επαγγελματία,

Σκοπός του ερωτηματολογίου είναι η συλλογή πληροφοριών που θα 

υποστηρίξουν μελλοντικά την Διοίκηση στον βιώσιμο σχεδιασμό και την τουριστική 

ανάπτυξη των ορεινών γεωγραφικών περιοχών της Βόρειας Ελλάδας (ορεινή περιοχή 

Ροδόπης). Οι επισκέπτες και επαγγελματίες που θα εκφράσουν το ενδιαφέρον τους 

απαντώντας σε όλες τις σχετικές ερωτήσεις βοηθούν τον ακαδημαϊκό ερευνητικό 

φορέα, στην ανάλυση των σημαντικών παραγόντων που επηρεάζουν την έλευση σε 

ορεινούς επί το πλείστον, τουριστικούς προορισμούς.

Σημείωση: Το ερωτηματολόγιο διανέμεται στους επισκέπτες και επαγγελματίες της 
περιοχής Θεσσαλονίκης. Στην περίπτωση που υπάρξει κάποιο πρόβλημα στην 
κατανόηση του κειμένου απευθύνσου στον ερευνητή. Εφ' όσον συμπληρωθεί το 
ερωτηματολόγιο, η παραλαβή θα γίνει από touc βοηθούς έρευνας στον χώρο 
διεξανωνής της έρευνας. Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την συνεργασία σας.

mailto:chris@uom.gr


Αξιότιμε επισκέπτη και ετταγγελματία,

Έστω ότι εσύ ο ίδιος ή η ίδια θα ήθελες να ταξιδέψεις σε μια άλλη υπαίθρια ορεινή 
περιοχή. Τι θα εξέταζες από τα παρακάτω για να πάς. Εάν για σένα το στοιχείο (όπως 
π.χ η φυσική ομορφιά), ^
είναι πολύ σημαντικό τότε κύκλωσε το ^  
είναι σημαντικό κύκλωσε το@ 
είναι και σημαντικό αλλά και ασήμαντο κύκλωσε το 
είναι ασήμαντο κύκλωσε το ( T J και τέλος 
είναι ιδιαίτερα ασήμαντο κύκλωσε το ( g j

1. ΤΑ ΦΥΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Για μένα , η φυσική ομορφιά (το τοπίο) σε ένα μέρος επίσκεψης, είναι:
4 3 2 1
Πολύ έτσι και έτσι
σημαντική σημαντική ασήμαντη

Ο
ιδιαίτερα
ασήμαντη

Γ ια μένα, το κλίμα (ο καιρός) σε ένα μέρος επίσκεψης, είναι:

4
Πολύ
σημαντικό

3

σημαντικό

2
έτσι και έτσι

Για μένα, τα σπήλαια σε ένα μέρος επίσκεψης, είναι:
4 3 2
Πολύ έτσι και έτσι
σημαντικά σημαντικά

ασήμαντο

ασήμαντα

Ο
ιδιαίτερα
ασήμαντο

Ο
ιδιαίτερα
ασήμαντα

Για μένα, τα βράχια που έχουν εντυπωσιακά σχήματα και που φιλοξενούν φωλιές
πτηνών σε ενα μέρος επίσκεψης, είναι:
4 3 2
Πολύ έτσι και έτσι
σημαντικά σημαντικά ασήμαντα

Ο
ιδιαίτερα

ασήμαντα

Γ ια μένα, η ύπαρξη αγριοκάτσικων και οι αρκούδων σε ένα μέρος επίσκεψης, είναι:
4 - 3 2 1 0  
Πολύ έτσι και έτσι ιδιαίτερα
σημαντικά σημαντικά ασήμαντα ασήμαντα

Γ ία μένα, το πόσιμο νερό (φυσικές πηγές) σε ένα μέρος επίσκεψης, είναι:

4 3 2 1
Πολύ έτσι και έτσι
σημαντικό σημαντικό ασήμαντο

Ο
ιδιαίτερα
ασήμαντο

Γ ια μένα, οι δασικές εκτάσεις (Άλση, Δάση, Δρυμοί) σε ένα μέρος επίσκεψης, είναι:

4
Πολύ
σημαντικές

3

σημαντικές

2
έτσι και έτσι

ασήμαντες

Ο
ιδιαίτερα
ασήμαντες

Για μένα, οι εκτάσεις με καπνοκαλλιέργειες και τα μικρά αγροκτήματα σε ένα μέρος 
επίσκεψης, είναι:
4 3 2 1 0

έτσι και έτσι ιδιαίτεραΠολύ
σημαντικές σημαντικές ασήμαντες ασήμαντες

Γ ία μένα, τα ποτάμια και οι φυσικές εκτάσεις δίπλα από τα ποτάμια σε ένα μέρος 
επίσκεψης, είναι:
4 3 2 1 0

έτσι και έτσι ιδιαίτεραΠολύ
σημαντικά σημαντικα ασήμαντα ασήμαντα



2. ΤΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

© ©
Για μένα, οι παραδοσιακοί μύλοι και τα παραδοσιακά κτίρια (το τοπίο) σε ένα 
μέρος επίσκεψης, είναι:

4 3 2 1 ο
Πολύ έτσι και έτσι ιδιαίτερα
σημαντικά σημαντικά ασήμαντα ασήμαντα

Γ ια μένα, τα παραδοσιακά γεφύρια σε ένα μέρος επίσκεψης, είναι:
Γ * Ύ ΐ ^ ΐ

4 * 3 2 1 ,· 1 V  Ο
Πολύ έτσι και έτσι ιδιαίτερα ■, .*· .
σημαντικά σημαντικά ασήμαντα ασήμαντα

? ■ , ' ; 'Τζβ 'ΐ.γ. “■*> , 23?* ν ,ζΡ w ' ' , '

Γ ια μένα, οι ιστορικοί θρησκευτικοί ναοί (π.χ παλιά τζαμιά) σε ένα μέρος επίσκεψης, 
είναι: - U ~. _ ν̂;· © ::4 ; 3 2 ms* f-  0 2
Πολύ έτσι και έτσι . »· · ' ιδιαίτερα «
σημαντικοί σημαντικοί ασήμαντοι , ασήμαντοι

Γ ια μένα, οι βραχογραφίες των αρχαίων (π.χ ζωγραφιές των αρχαίων ανθρώπων σε 
βράχο) σε ένας μέρος επίσκεψης, είναι:
4 3 2 1 ο
Πολύ " -% .. έτσι και έτσι ιδιαίτερα
σημαντικές σημαντικές ασήμαντες ασήμαντες

!
Γ ια μένα, οι παραδοσιακοί φούρνοι σε ένας μέρος επίσκεψης, είναι:
4 3 2 1 ο
Πολύ έτσι και έτσι ιδιαίτερα
σημαντικοί σημαντικοί ασήμαντοι ασήμαντοι

. . ϊ r: 1 * ' V! r; · s' 7 : 'C;©' vn.0· ' <j ~ ?*'···
;:|g· , fl I 7 ?-Γ*·: - , f ir  s c . | jf; '

Γ»α μένα, τα ιστορικά σημεία σε ένα μέρος επίσκεψης (π.χ τόπος που έζησαν ιστορικά 
πρόσωπα ή έγιναν ιστορικά γεγονότα), είναι:
4 3 2 1 ο
Πολύ έτσι και έτσι ιδιαίτερα
σημαντικά σημαντικά ασήμαντα ασήμαντα

Για μένα, οι βιβλιοθήκες και τα έντυπα ενημέρωσης για το πολιτισμό μιας 
περιοχής, που υπάρχουν σε ένας μέρος επίσκεψης είναι:
4 3 2 1 ο
Πολύ έτσι και έτσι ιδιαίτερα ‘
σημαντικά σημαντικά ασήμαντα ασήμαντα

Για μένα, τα λαογραφικό στοιχεία (π.χ παραδόσεις, ήθη και έθιμα, χοροί, μουσική, 
τέχνες, ενδυμασίες) σε ένας μέρος-επίσκεψης, είναι:
4 __ .3 2 1 ο
Πολύ. —  ^:.;©; έτσι και έτσι ” ιδιαίτερα
σημαντικά ■*- ; σημαντικά ασήμαντα ασήμαντα

3
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3. ΤΑ ΤΕΧΝΗΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

©
Για μένα, οι ταβέρνες (εστιατόρια) σε ένα μέρος επίσκεψης, είναι:

4 3 -~2 . _ 0
Πολύ έτσι και έτσι - „ ιδιαίτερα
σημαντικές σημαντικές . " ; . - ασήμαντες .ασήμαντες

*
Για μένα, οι ξενώνες, τα ενοικιαζόμενα δωμάτια και τα ξενοδοχεία σε^ένα μέρος 
επίσκεψης, είναι: .
4 Λ ■ ; 3 2 1 ■ ο
Πολύ ___  - . έτσι και έτσι- — · ιδιαίτερα
σημαντικά σημαντικά ασήμαντα ασήμαντα

Για μένα, τα γήττεδα άθλησης (π.χ ποδοσφαίρου) σε ένα μέρος επίσκεψης, είναι:
4 3 2 1 Ο
Πολύ έτσι και έτσι ιδιαίτερα
σημαντικά σημαντικά · ασήμαντα ασήμαντα

Γ ια μένα, τα κέντρα υγείας σε ένας μέρος επίσκεψης, είναι:
4 3 2 1 ο
Πολύ έτσι και έτσι ιδιαίτερα
σημαντικά σημαντικά ασήμαντα ‘ ασήμαντα

.  ̂ . ;  . ,  ̂ · -  · -

Για μένα, οι τηλεπικοινωνίες (π.χ τηλέφωνα) σε ένα μέρος επίσκεψης, είναι:
4 3 2 1 ο
Πολύ . ·  . . έτσι και έτσι ... ..... ιδιαίτερα
σημαντικές σημαντικές ασήμαντες ασήμαντες

Για μένα, το ταχυδρομείο σε ένας μέρος επίσκεψης είναι:

4 r 3 2 1 0
Πολύ f  έτσι και έτσι ιδιαίτερα
σημαντικό |ί σημαντικό ασήμαντο ασήμαντο

Γ ια μένα, οι χώροι στάθμευσης (πάρκινγκ) σε ένας μέρος επίσκεψης, είναι:
4 J 3 2 ■ 1 Ο *
Πολύ , !; } 4.. ~ έτσι και έτσι  ~ „ ιδιαίτερα
σημαντικοί I σημαντικοί ασήμαντοι ασήμαντοι

Για μένα, τα ιαματικά λουτρά και οι κατάλληλες εγκαταστάσεις σε ένας μέρος 
επίσκεψης, είναι:
4 3 2 1 ο
Πολύ έτσι και έτσι * ιδιαίτερα
σημαντικα ■ σημαντικά r -  ρ, r~ 7Γ V ”' ασήμαντα j ; ν ασήμαντα



© © ©
ν '  . >-·· ν ·'. . ; ν ..: ” „*.'.. ■ · 3γ

Για μένα, το μάζεμα βοτάνων (π.χ τσάϊ βουνού) σε ένα μέρος επίσκεψης, είναι:*
4  3 2 ι Milf V 1 Ο
Πολύ έτσι και έτσι. ' · .. _  ιδιαίτερα
Σημαντική \σημαντική . ^ασήμαντη : ; . ασήμαντη
Δραστηριότητα δραστηριότητα δραστηριότητα " δραστηριότητα . -

Γ ια μένα, οι λούσεις στα ιαματικά λουτρά σε ένα μέρος επίσκεψης, είναι: -  —
■·5 1 - ' ... -  

4  . ,/  3  - 2  1 Ο
Πολύ έτσι και έτσι . ιδιαίτερα Λ _
Σημαντική ...... .........σημαντική - —  ασήμαντη ασήμαντη .
Δραστηριότητα δραστηριότητα δραστηριότητα ..δραστηριότητα. ; *.

Για μένα, το κυνήγι Θηραμάτων σε ένα μέρος επίσκεψης, είναι:
4  3  2 1 Ο '
Πολύ έτσι και έτσι ιδιαίτερα
σημαντικό σημαντικό ασήμαντο ασήμαντο

• ·· V ■, Λ - “: · · . · '  * "''V' ' b ' - '
Για μένα, η παρατήρηση της φύσης, του τοπίου και των ζώων σε ένας μέρος 
επίσκεψης, είναι: ·— -
4 3 2 1 ' ο
Πολύ έτσι και έτσι - ιδιαίτερα
σημαντικά σημαντικά ασήμαντα ασήμαντα

' - . ■

4. 01 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Γ ια μένα, ο περίπατος σε παραδοσιακά δρομάκια και ορεινά μονοπάτια σε ένα
μέρος επίσκεψης, είναι:
4  3  2  1 0
Πολύ έτσι και έτσι ιδιαίτερα
Σημαντική σημαντική ασήμαντη ασήμαντη
Δραστηριότητα ~ δραστηριότητα δραστηριότητα δραστηριότητα

Για μένα, οι επισκέψεις σε θρησκευτικούς ναούς (τζαμιά) σε ένα μέρος επίσκεψης, 
είναι:
4  3  2  1 ο
Πολύ έτσι και έτσι » .......  ιδιαίτερα
Σημαντική σημαντική - -..... ασήμαντη__— m · ασήμαντη
Δραστηριότητα δραστηριότητα δραστηριότητα * δραστηριότητα

Για μένα, η μελέτη και διερεύνηση της ιστορίας ενός τόπου και οι επισκέψεις
αρχαιολογικών χώρων σε ένα μέρος επίσκεψης, είναι:
4 ; 3  2  1 Ο
Πολύ έτσι και έτσι ν ί ιδιαίτερα
Σημαντική σημαντική .... ασήμαντη ... ; ασήμαντη
Δραστηριότητα δραστηριότητα δραστηριότητα ; .δραστηριότητα , -

Για μένα, η άθληση και γυμναστική σε ένα μέρος επίσκεψης, είναι:
4  · 3  2  1 Ο
Πολύ έτσι και έτσι ιδιαίτερα
Σημαντική σημαντική ασήμαντη ασήμαντη
Δραστηριότητα δραστηριότητα δραστηριότητα δραστηριότητα

Για μένα, οι επισκέψεις στα χωράφια στις καλλιέργειες σε ένα μέρος επίσκεψης,
είναι:— -— - 4 - ' .
4  ©.· Γ : -3 2  1 ...ο __________ __
Πολύ έτσι και έτσι ιδιαίτερα
Σημαντική σημαντική ασήμαντη ασήμαντη
Δραστηριότητα δραστηριότητα δραστηριότητα δραστηριότητα
Για μένα, το να γευματίζεις έχοντας καλό φαγητό και ποτό σε ένα μέρος επίσκεψης, 
είναι:
4  3 2  1 0
Πολύ έτσι και έτσι ιδιαίτερα
Σημαντική σημαντική ασήμαντη ασήμαντη
Δραστηριότητα δραστηριότητα δραστηριότητα δραστηριότητα



5. Ποιοι είναι οι σημαντικότεροι υπαίθριοι ορεινοί προορισμοί (στην 
Ελλάδα και στο Εξωτερικό) που επισκέφθηκες και θα επισκεφθείς στο μέλλον, 
ποιο χαρακτηριστικό συναντά κανείς στον προορισμό αυτό που τον κάνει 
μοναδικό για διακοπές ή άλλη δραστηριότητα και που επηρεάζει την προτίμησή 
σου (στην περίπτωση του επισκέπτη)/ ή τα προγράμματα διακοπών σου (στην 
περίπτωση του επαγγελματία);

Προορισμοί Μοναδικά χαρακτηριστικά

6. Πόσο σημαντικά θεωρείς τα Φυσικά, Πολιτιστικά, Τεχνητά στοιχεία και 
τις δραστηριότητες για ένα επισκέπτη σχετικά με την ανάπτυξη ενός 
προορισμού;

Φυσικά καθόλου σημαντικάΟ 0 ,1  0 ,2  0 ,3  0 ,4  0 ,5  0 ,6  0 ,7  0 ,8  0 ,9  1 πολύ σημαντικό

Πολιτιστικά καθόλου σημαντικάΟ 0 ,1  0 ,2  0 ,3  0 ,4  0 ,5  0 ,6  0 ,7  0 ,8  0 ,9  1 πολύ σημαντικά

Τεχνητά καθόλου σημαντικάΟ 0 ,1  0 ,2  0 ,3  0 ,4  0 ,5  0 ,6  0 ,7  0 ,8  0 ,9  1 πολύ σημαντικά

Δραστηριότητες καθόλου σημαντικάΟ 0 ,1  0 ,2  0 ,3  0 ,4  0 ,5  0 ,6  0 ,7  0 ,8  0 ,9  1 πολύ σημαντικά

7. Τι πιστεύεις ότι θα πρέπει να περιλαμβάνει ένας ορεινός ή υπαίθριος 
τουριστικός προορισμός για να προσελκύει το ενδιαφέρον των επισκεπτών (π.χ
Φυσικά στοιχεία........... , Πολιτιστικά στοιχεία..............., Τεχνητά στοιχεία.................. );
Όσον αφορά τους ιδεατούς ορεινούς ή υπαίθριους προορισμούς για επίσκεψη θα πρέπει να

περικλείουν, Φυσικά στοιχεία όπως:

Πολιτιστικά στοιχεία όπως:

Τεχνητά στοιχεία όπως:

Δραστηριότητες όπως:

Σε ευχαριστούμε για τις σημαντικές πληροφορίες που μας δώσατε, μην 
ξεχάσετε να αναγράψετε στην πρώτη σελίδα κάποια σημαντικά χαρακτηριστικά 

σας χωρίς να χρειάζεται να αναφέρεις το όνομά σας.
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Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΝ ΧΑΙ ΚΟΙΝΟΝΙΚΟΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝ
Μ Κ  _

Θέμα: “Έρευνα στάσεων και αντιλήψεων”
Υπεύθυνος έρευνας: Δρ. X. Α. Βασιλειάδης 
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 
Τμήμα ΟΔΕ 
E-mail: chris@uom.gr
Τηλ. Επικοινωνίας: 0974607893 ή 031-891566

Θεσσαλονίκη 3/2001
ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ

Η παρακάτω πρόταση έρευνας αφορά μεταδιδακτορική έρευνα του 
Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών. Η έρευνα διεξάγεται κατά την εαρινή 
περίοδο 2001, στα πλαίσια της Ερευνητικής Πρότασης για την ανάδειξη των 
στάσεων και αντιλήψεων των νέων και παιδιών της περιοχής διαμονής των 
μωαμεθανών Ελλήνων του ορεινού και ημιορεινού όγκου του Νομού Ξάνθης. 
Στόχος είναι η διεξοδική ανίχνευση όλων εκείνων των παραγόντων που 
επιδρούν θετικά ή και αρνητικά στην προοπτική τουριστικής ανάπτυξης των 
ορεινών παραμεθόριων περιοχών.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

• Τόπος διεξαγωγής: Τα σχολεία και γυμνάσια της περιοχής.
• Τρόπος διεξαγωγής: Θέμα ζωγραφικής με τίτλο ‘Πώς φαντάζομαι 

μελλοντικά τον τόπο μου ως ένα τουριστικό π ρ ο ο ρ ισ μ ό . Το
θέμα ζωγραφίζεται σε ένα λευκό φύλο Α4 από κάθε πιθανό μαθητή 
(διαφορετικές τάξεις, ηλικίες, φύλο) στα πλαίσια των ωρών που 
καθόρισε ο συνεργαζόμενος φορέας πρωτοβάθμιας ή 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Ο υπεύθυνος συνεργάτης - συλλογής 
(π.χ άτομο από τον Δήμο ή την κοινότητα) των ερωτηματολογίων 
συγκεντρώνει το κάθε θέμα και ελέγχει εάν αναγράφεται η ηλικία και 
η τάξη του μαθητή ή της μαθήτριας.

• Χρόνος διεξαγωγής: Εαρινή περίοδος 2001

Για την ολοκλήρωση της έρευνας απαιτείται η συνεργασία με την 
πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για το ένθερμο ενδιαφέρον σας 
και ειδικότερα τον κύριο Εργιόλ για την συνεισφορά του.

mailto:chris@uom.gr


ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ 
Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ: Δρ. X. Α. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ 
Τηλέφωνο: 09746C7893, FAX: 031-891282, E-mail: chris@uom.gr 
ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 2000-2001

Όλοι/ ες οι παρακάτω ενδιαφερόμαστε για μια προβλεπόμενη μελλοντι
κή κατάρτιση στα θέματα τουρισμού και υπαίθριας ανάπτυξης.
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Όλοι οι παραπάνω ενδιαφερόμαστε για προβ^εττόμενα σεμινάρια κατάρτισης tfa/σ υμ η ν ο ύ 
με να δημοσιευτούν τα στοιχεία μας έτσι ώστε να εκφραστεί το ενδιαφέρον μας με συνκεκρι- 
μένο τρόπο και όχι αόριστα._____________________________________________________

Ημερομηνία και τόπος ολοκλήρωσης της καταγραφής: 

Ο υπεύθυνος της καταγραφής:
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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
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Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ: Δρ. X. Α. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ 
Τηλέφωνο: 0974607893, FAX: 031-891282, E-mail: chris@uom.gr 
ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 2000-2001

Όλοι/ ες οι παρακάτω ενδιαφερόμαστε για μια προβλεττόμενη μελλοντι
κή κατάρτιση στα θέματα τουρισμού και υπαίθριας ανάπτυξης.
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Όλοι οι παραπάνω ενδιαφερόμαστε για προβλεπόμενα σεμινάρια κατάρτισης και συμφωνού
με να δημοσιευτούν τα στοιχεία μας έτσι ώστε να εκφραστεί το ενδιαφέρον μας με συγκεκρι
μένο τρόπο και όχι αόριστα.
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Ο υπεύθυνος της καταγραφής:
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Έντυπο συλλογής πρωτογενών στοιχείων έρευνας των προγραμμά

των Life και ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ, για την περιοχή των ορεινών σημείων της

ΡΟΔΟΠΗΣ



Η Ρ Ο Δ  ρ  Π Η

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

GIS ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ, Η. ΑραΚΛης

Α /  Όρια περιοχής μελέτης

Ερ.: ερείπια 
Κλβ.: καλύβια

<>

Ιχητ6ΧΛος φ 0 q
- (̂ αρσπ6

ηί̂ νονσχΟρ»

Στο χάρτη απεικονίζεται ολόκληρη η περιοχή της Ροδόπης. Βάλε σε κύκλο το χωριό που μένεις -αν Βρίσκεται πάνω στο Βουνό- και άλλα χωριά ή μέρη που έχεις επισκεφθεί.

Κορίτσι | | Αγόρι | |

Σχολείο:

Τάξη:

Χωριό/Πόλη: 

Νομός: ........

ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ
Εκπαιδευτική δράση του προγράμματος ΓΡΑΜΜΟΣ - ΡΟΔΟΠΗ. 

εφαρμογή διαχειριστικόν σχεδίων στις περιοχές Γράμμου και Ροδόπης



Η ΔΙΚΗ MOV ΡΟΔΟΠΗ
Η Ροδόπη είναι το Βουνό της περιοχής σου. Εσύ ίσως την γνωρίζεις από τα μέρη που έχεις επισκεφθεί και σου άρεσαν, από βόλτες, από ιστορίες που έχεις ακούσει, από τις ασχολίες των δικών σου στην περιοχή, από τη ζωή στο χωριό ή 
την πόλη που μένεις.
Για όλα αυτά γράψε μικρές προτάσεις και τοποθέτησε τες στο περίγραμμα της Ροδόπης που ακολουθεί.



Εικόνες



Η περιοχή προς Εχίνο









Η περιοχή του οικισμού Σατρών
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Η περιοχή του οικισμού Δημαρίου































Η περιοχή του οικισμού Κοτύλης
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Η περιοχή του οικισμού Σμίνθης







Η περιοχή του οικισμού Κενταύρου















Το Δημαρχείο και οι Κοινότητες των οικισμών











Το Κέντρο Υγείας Εχίνου







Η ομάδα έρευνας στον Αερολιμένα ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ





Η περιοχή του οικισμού Θέρμες

















ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΙΚΟΝΩΝ
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΖΩΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗ ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ

ΕΙΚΟΝΑ
1

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ 
ΠΕΤΡΙΝΟ ΓΕΦΥΡΙ 

ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ 
ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΟΥ

10

11

12 ΑΦΙΣΑ 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ 
ΕΚΔΗΛΏΣΕΩΝ 

ΣΤΗΝ 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ 

ΡΟΔΟΠΗ, ΜΕ 
ΑΝΑΓΡΑΦΗ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 
ΣΤΗΝ 

ΤΟΥΡΚΙΚΗ

ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟ -  
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ 
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 
ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ 
ΤΟΥ ΩΡΑΙΟΥ

ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΤΗΣ 
ΓΛΑΥΚΗΣ ΣΕ 

ΚΑΦΕΝΕΙΟ ΤΟΥ 
ΟΙΚΙΣΜΟΥ 

Η ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΑ 
ΤΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ 

ΤΗΣ ΤΑΒΕΡΝΑΣ 
ΣΤΟ

ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΟ
ΠΕΣΤΡΟΦΑΣ

ΕΞΟΔΟΣ ΤΩΝ 
ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΤΗΣ 
ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΓΙΑ 

ΦΑΓΗΤΟ ΚΑΤΑ ΤΟ 
ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ 
. Η ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ 
ΤΑΒΕΡΝΑΣ ΤΟΥ 

ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΟΥ

ΑΓΡΟΤΗΣ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΗΣ

ΚΑΠΝΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 
ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ 

ΚΑΦΕΝΕΙΑ ΣΤΗΝ 
ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΟΥ 

ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΩΡΑΙΟΥ

ΞΕΝΩΝΕΣ ΤΟΥ 
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ ΣΤΟ 

ΩΡΑΙΟ ΚΑΙ 
ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗ 

ΒΡΥΣΗ - ΠΗΓΗ 
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ΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΒΡΥΣΗΣ 
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Ο ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΧΩΡΟΣ 
ΤΗΣ ΨΑΡΟΤΑΒΕΡΝΑΣ

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ 
ΝΕΡΟΜΥΛΟΣ 

ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 
ΩΡΑΙΟΥ ΚΟΝΤΑ 

ΣΤΟ
ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΟ

ΤΟΠΙΟ- Η 
ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΡΟΣ 

ΤΟ
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ΤΟΠΙΟ- Η 
ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΡΟΣ 
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Η ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΟΥ 
ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΩΡΑΙΟΥ







Διαφημιστικά φυλλάδια άλλων κοντινών περιοχών



Τουριστικά φυλλάδια
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16. The loom in the modern life 
o f the Pomaki 

The everlasting beauty of die forest 
inside an amumn landscape, 

18. Mountain Bikes' Race during the 
festivities called '.Test os '99’. 

19. The traditional architecture o f a 
house tn the villages o f  Pomaki. 

he inhabitants o f the mountainous 
region* ofXatuhi. the ones 

called Pomaki, managed to preserve 
their old way o f life. 

!. The cultivation o f tobacco is still the 
main occupation, ol the inhabitants of 

the mountainous regions ol Xanthi. 
The facilities «/ the Hostel 'hiiochos’ 

in the village ol Stavroupolis 
called Komnina.

/ liking in the trails o f the area 
around the River Nestos. 

24. Stavroupoiis. 
25. The festivities called 'Sextos '99'. 

U>. The old-aged custom of'the Camel' 
in Stavroupoiis 

27. Λ Macedonian Tomb in the village 
o f  Komnina. 

2H. 'fi:c Classic o f Kalina.
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\ /  B1 r < f t e n  SηΒ: Στις λιμνοθάλασσες της περιοχής,·'
4 στο Δέλτα του Νέστου και στην ορεινή Ροδόπη, 

ι ski: στο ,Φαλακρό Της Δράμας
Mountain Bike: Στα πανέμορφα κανκαταπράσινα 

βομνά της.Ροδόπης και στο Νέστο, 
iotionno.a: ενοικιάσεις σκαφών, οργάνωση 

' σχολών εκμάθησης στο Πόρτο Λόγος 
opnuooiu τπορ: Κολύμπι, Θαλάσσιο Ski, Οργάνωση σχολών 

καταδύσεων oro Πόρτο Λάγοςκαι την Μαρώνεία · 
mpjpurtBovtiKii r.KHCiifteuen: οργάνωση για μαθητές

Η γνώση και η εμπειρία του γραφείου μας με την συνε
χή συνεργασία ηεριραηηονχικών ομάδων μπορεί να προ
σφέρει υψηλό επίπεδο πληροφόρησης και εκπαίδευσης για 
τα φυσικά οικοσυστήματα και πολιτισμικά · ιστορικά στα· 
χεία της ευρύτερης περιοχής Μακεδονίας · Θράκης.

Σημαντικό θεωρούμε το γεγονός ότι υπάρχει ειδική 
ομάδα ξεναγών για εκδρομές Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, 
αποτελοϋμενη από επιστήμονες ( 
μηχανικούς περιβάλλοντος, ηαιδα- , /
γωγούς. γυμναστές, βιολόγους 
κ.α.), με ειδικό προγράμματα via 
μαθητές. ^  , m

τους εταίρους, καθώς και όλα Hfk _ . , |
τα στελέχη του γραφείου, συνι- 
στουν άτομα με εξειδικευμένες 
γνώσεις, ιδιαίτερες ευαισθησίες \{ M S B  |
και μακροχρόνια ενασχόληση στο 
αντικείμενο της οικολογίας και του εναλλακτικού τουρι
σμού.

ζητήστε μας πληροφορίες και προγράμματα για την 
ΐάνθη αλλά και την ευρύτερη περιοχή της Θράκης.

Υ Π Α Ι Θ Ρ Ι Ε Σ  Ε Ξ Ο Ρ Μ Η Σ Ε Ι Σ
Οργανώστε την παρέα σας για ξεχωριστές εμπειρίες 

στην πανέμορφη ΘΡΑΚΗ και τα υπόλοιπα αφήστε τα σ’ εμάς.
Διαμονή σε σκηνές, ποδηλασία, 

|.*w E m  I  πεζοπορία, διήμερα περιπέτειας με
ί  μουλάρια, μέσα σε καταπράσινα
' ■ ? ' μονοπάτι α και πάντα με την αοφά- 
IW m  * 3 * F m  λεια της Forestland.

.: Παρέχουμε όλο τον ειδικό εξο·
fX^Sir '" ''V H k l πλισμό (αντίσκηνα, στρωματάκια,
| ^  , V  ορειβατικό σακίδια πλάτης, ποδή·

1 ΛβΓβ nuffig f' ακεύη διατροφής, 
κ.α.ι αλλά και τους ειδικούς συνεργάτες μας για να περάσε
τε μια αξέχαστη εκδρομή στη ΘΡΑΚΗ.

ip lk iiu c

ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ & ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑΣΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ & ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑΣ

’ΜΊΦΐ· auaxivii

*  \ s A * .

0541 -  62488

W. ΚΑΡΑΟΛΗ 16, 67100 ΞΑΝΟΗ, TflB/Fax 0541 - 62488 
ΒΑΣΗ ΝΕΣΤΟΥ: ΤΟΞΟΤΕΣ - ΞΑΝΟΗΓ Τηλ.: 0541 · 93088 
e * mail: forest@otenet.gr www.forest.otenet.gr
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/  1 vn διαδρομή σπάνιας ομορφιάς σας ηροσφέ<■ 
J f ρει μοναδικές συγκινήσεις και εμπειρίες. Συ

νήθως ιο πέρασμα rov ποταμού δ ιαρκείιρ ε ίς  έως ιέσ - 
αερες ώρες και αυιά εξαρτάιοι κυρίως από την ηοσό- 
ιητα κον νερών, που διαφέρει από ειιοχή σε εποχή.

Κρυστάλλινα νερά, από φυσικές πηγές, σε διάφο
ρο σημεία, διαμορφωμένα με τέχνη οπό ιο Δασαρχείο 
Ξάνθης ξεδιψούν ιους εηισκέιηες, όπως και χώροι 
αναψυχής με πάγκους, τραπέζια και στέγαστραί φτιαγ

μένοι με μερά
κι, ηρσσφέρο- 
νια ι για φαγητό 
και ξεκούραση.

Ο δ ο ιπ ορ ώ 
ντας σια μονο
πάτια ο επισκέ
πτης έχει τη δυ
νατότητα ιιαρα- 

ιηρήση ιην πλούσια βλάστηση με ποικιλία δένδρων 
και θάμνων που ανάμεσά τους ξεχωρίζουν Πλατάνια, 
Σκλήθρα, Ιτιές, Αγριοκουμαριές, Κέδροι, Βελανιδιές, 
Αγριοπαοχαλιές και Αγριελιές, σπάνια αγριολούλου
δο. όπως Βιολέ
τες, Ιριδες, Ορχι
δέες, ανθισμένα  
ανάλογα με ιην  
ειιοχή επίσκεψης, 
ιδ ιαίτερα σπάνια 
πουλιά, Ιίρωδιοί,
Α ετο ί Γυιιες, και 
ακόμη σπανιότερα θηλαστικά όπως οι Βίδρες και τα 
ζαρκάδια που εντοπίζονται από έμηειρους ηαρατηρη- 
ιές μόνο από τα ίχνη που αφήνουν στις διάφορες δρα
στηριότητες τους.

Νέστος το ποτάμι της ζωής, ξεκινά από ιη
/  1 γειτονική Βουλγαρία το ταξίδι του για ιη θά-

λασσα. Πασχίζσνιας να διαπεράσει ια (ίουι ά 
που ορθώνονται μιιροσιά του, σχηματίζει τα Σ ιενά ιον, 
μια διαδοχή από εξαίσιους μαιανδρισμούς σε μήκος 
είκοσι (20)χλμ..

Συνεχίζοντας να κυλάει ανάμεσα στα βουνά που ιαν 
συντρόφευανν αιώνες κόρα, μουρμουρίζει ιο  τραγού
δι του και μπλέκει στον ήχο ιοη· νερών του. μυστικά α ι
ώνιον ακστόληιηο, θρύλους και μύθους για νύμφες 

σάτορσνς, ιιερνώνιας μας δελεαστικά στη Φαντα
σία και στο Ονειρο.

Συνάμα, ο Νέστος δίνει ζο»ί σ ’ ένα σπάνιο παραπο
τάμιο δάσος με μοναδική οικολογική και αισθητική

Σ ισ  αισθηιικσ δάσος ταυ Νέστου και σκι βουνά ιιον 
ιο ι περιστοιχίζουν, φωλιάζουν σπάνιο αρποκτικά, μυ»> 
οι πληθυσμοί της Βίδρας έχουν βρει ιο  ζωιικο ιους 
χοίρο.

Σπάνια αγριολούλουδα μαζ ί με υδροχαρή φυτά και 
συνθέτουν εξαίσια σπουδή πόνο> στη χλωρίδα.

S  Υ JL βλάστηση, 
στην καρδιά row Στενών 
τον Νέστου, βρίσκεται ο 
παλιός Σ ιδη ρ οδ ρ ο μ ι
κός Σταθμός no ν Α ιθ ε
ρών.

Ανακαινισμένες καλόγουστα οι εγκαταστάσεις του πα
λιού σταθμού από τον ΟΣΙ: , φιλοδοξούν να εξυιιηρειή

σουν ιις  ανάγκες για 
αναψυχή των επισκε
πτών από όλη την Ι 'λλό- 
δα, που σννεχοις πλη
θαίνουν σιην περιοχή. 
Αναψνκϊήριο, εστιατό
ριο, δύο διαμερίσματα 
δυναμικότητας 20 ατό

μων συνολικά και ο ηεριβάλλων χώρος του Παλιού Σταθ
μού, αναπλασμένος με πλακόστρωτα μονοπάτια, υπαίθριες 
ψησταριές και πάγκους, 
κολυπιουν επαρκώς και 
με σεβασμό το ευαίσθη
το οικσσύσιημα ιης πε
ριοχής, δίνοντας τη δυ- 
νατίηητα στους εραστές 
της φύσης να ζήσουν 
αξέχαστες οιιγμές γα- 
λήνης σε ένα μαγευτικό χώρο, που όμοιος ταυ δεν υπάρχει 
άλλον σιην Ιίλλαδα.

Ίο  ανεξερεύνητο σπή
λαιο των Αιβεροιν δ ιεκδ ικεί 
ένα κομμάτι α ιιό  ιην περιή
γησή σας στον τόπο. Εξαί
σιο θέαμα προσφέρουν τα 
ανθισμένα λιβάδια ιην  
Ανοιξη με ιις  ορχιδέες να 
κλέβουν την ματιά του πε
ρί ηγηι ή.

Τα Στενά μπορείτε να 
προσεγγίσετε είτε με τρένο, 
είτε κατεβαίνοντας το μονο
πάτι των Αιθερών.



TradiUonclice Gasthaus
ατάάαύσεχε δίπλα στο τζάκι το
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πρωινό σας, τον καφέ ή το
I y ' ■ ;ποτάσας. I  . ·,  ̂ ■ :

t <& - I M h t  j R W  zwei Raume, in denen Sie 
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Τηλ. 0542-22444 Griechenland
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Χαρακιηριοιικό ίου Λήμου ΛΙ&ήρων 
ιίνο ι κι κολοδιαιηρημένα αρχονπκά 
κ<ιι οι πορα&χιΐιικι'ς Γκκληοίις των 
παλαιών Αβδηριτών, που ουνιοιούν 
μια ανκιανάλπιπη πολιιιοιική κληρο
νομιά γιο tnv πιριοχή κοι [ους καιοί- 
κους πις.

Ι ο Λοογ(κΐφΐκό Mount ίο Alk'iiiptov 
ciuiVtci ανιικαμινα μοναδικής αξίας 
όικος: πήλινα κοι μπρούιζινα οικκικά 
OKfun ιργολίΊ'α, υφ(ινκι, παραδοσιακές 
ινδυμαοίίς, παλιίς φίοτογ^πίφίες, όπου 
onorunwvovmi οι παριιδόοας, ίο ήθη 
και to έθιμα και άλλο ΓκΟίμαια, μ< 
σπουδαία ιοιορική αξία. (φωι. δΐ'ζιΰ)

|  Λυιό που ζΐ’χο'ρί/π και 
unoirAtf οιολίδι για rnv 
πιριοχή μας, rival to Μο- 
νοοιήρι του Αγίου Νικο 
λάου οιο I Ιόριο-Λάγος, 
όπου ουνονιόιαι ίο τίλαο 
πόντρτμα πκ φύοης, του 
ουρανού κοι ιης <Υιλαο· 
οος, or άριυτο ουνδυοσμό 
}tf ιην ανθρώπινη ιιιίμ - 
βαοη. (φωι. opiorifxi)





ΐς ενδιάμεσες λύσεις υπάρχουν:

Επισκεψεις οι ο Μακεδονικο τάφο και ο το Βυζανπ- 
νό τούνελ υδρομάστευσης
Διάβαση των ατενών του Νεοτου μεσα οτην απόλυ
τη ησυχία ενός ιοπιου μοναδικοί) μέχρι τα Λιβερά, 
όπου βόσκουν κοπάδια αγρίων αλόγων.
Εκδρομή με τρένο οτα Λιβερα. οιιου υπάρχει ανα- 
ψυκτήριο και ξενώνας οιο παλιό σιδηροδρομικά 
σταθμό

Εκδρομές οτο Κρωμνικό και τους άλλους εγκατα
λειμμένους οικισμούς μέσα από παλιούς δρόμους 
και πετροκποια μονοπάτια οτα παλιά πηγάδια και 
στο ανεξερεύνητο σπήλαιο τα>ν Λιβερων. 
Παρατήρηση τοπίων, Φωτογράφηση.
Διαδρομές με Mountain Bikes 
Τοξοβολία.
Κατάβασή οτα ήσυχα νερά του Νέστου με καγιακ η 
φουσκωτά
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■ΛΙΜΝΕΣ ΒΙΣΤΩΝΙΔΑ-(ΣΜΑΡΙΔΑ 1
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ΕΘΝίΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

01 ΒΙΟΤΟΠΟΙ
Η μεγάλη ποικιλομορφία της βλάστησης οδήγησε στο σχη

ματισμό και στη συνύπαρξη πολλών διαφορετικών βιοτόπων.
Ας ρίξουμε μια ματιά στους πιο Ξεχωριστούς:

J T  Α μ μ ώ δ ε ι ς  ε κ τ ά σ ε ι ς
Σε πολλά σημείο, εκεί οπου η θάλασσα αγγίζει τις λιμνοθά- 
Χασσες, η άμμος δημιουργεί ένα τελείως ξεχωριστό τόπο 

όπου ζουν μόνο τα ειδικά προσαρμοσμένα φυτά, όπως ο 
πάλλευκος κρίνος της θάλασσας, καθώς και πουλιά που προτιμούν 
τις αμμώδεις άγονες τοποθεσίες.

Ζ ' . j ' τ; :· ·. * οϋ . ,
0 ?  Στις λιμνοθάλασσες διαμορφώθηκαν περιοχές επίπεδες.

που κατακλύζονται περιοδικά από υφάλμυρα ή αλμυρά νε
ρά. Εδώ φυτρώνουν φυτά ττολύ ανθεκτικά στο αλάτι. Οι μι
κρές λιμνοθάλασσες του Ν. Ροδόπης περικλείονται σ' ένα τέτοιο 
στεφάνι βλάστησης. Ιδιαίτερες προσαρμογές στο αντίξοο πε
ριβάλλον έχουν αναπτύξει και τα ζώα. Χαρακτηριστικά ανάμεσά τους 
τα πουλιά ανκαθοκαλημάνα, αβοκέτα και καλαμοκανάς.

C  Λ ι β ά δ ι α  μ ε  β ο ύ ρ λ α
Μεγάλες εκτάσεις σκεπάζομαι με Βούρλα και κάποια αγοω- 
στώδη. Είναι οι τόποι που επισκέπτονται τα εκτρεφόμενα 

ζώα για vc βοσκήσουν. Την τροφή τους. επίσης, αναζητούν εδω πε
λαργοί. αρπακτικά καθώς και κάποια από τα πουλιά που περνούν 
το χειμώνα τους στον υνρότοπο.

C  K c A a u c c v c e
Τα καλάμια, μαζί με τα φοθιά και τα σάζια, κάνουν αισθητή 
την παρουσία τους σχεδόν παντού: στις λίμνες, στα έλη. στο 

κανάλια ώς και μέχρι την οκτή. Οι συστάδες τους είνοι τόττος ιδα
νικός για το φώλιασμα μίας αξιοσημείωτης ποικιλίας από είδη 
πουλιών παρόντα σε μεγάλους αριθμούς. Γλαρόνια, βουτηχτάριο. 
ερωδιοί, κορμοράνοι, χουλιαρομύτες, χαλκόκοτες... κι ανάμεσά τους 
ένας δεινός ψαράς, η αλκυόνη.

S  β α μ ν ώ ν ε ς > ε  α ρ μ υ ρ ί κ ι α  
λ** Μετα τους καλαμωνες εμφανίζονται συνήθως προς την 

πλευρά της ξηράς τα αρμυρίκια, νότα φρεσκάδας και ομορ-

Φ Σαν στολίδι στην άκρη μαντίλας κεντά και ξανακε'/τά το 
νερό την επικράτεια του στην άκρια εκείνη της θρακικής 
γης που βρέχεται από την αρμύρα του Θρακικού πέλαγους. 
Ατελείωτη σειρά κολπίσκοι, λιμνοθάλασσες, βάλτοι, λίμνες 
και ποταμοί ξεκινούν ανατολικά από το δέλτα του Νέστου 
και φτάνουν ώς το δέλτα του Λίσσου. Ατελείωτη σειρά τα 
καταφύγια και το ενδιαιτήματα της άγρια ζωής...

•S Η λίμνη Βιστωνίδα δεσπόζει με τη μεγάλη της έκταση. Η 
περιεκτικότητά της σε αλάτι διαφέρει από τόπο σε τόπο. Γϊ αυτό 
και προσφέρει μία ποικιλία από συνθήκες κάτω από τις οποίες 
μπορούν vc ζουν διαφορετικά είδη από υδρόβια πουλιά, 
ϋ Ακριβώς νότια απλώνεται ο όρμος της Βιστωνίας. με τις 
εκτεταμένες αβαθείς ποραλίες του όπου άφθονα πουλιά βρίσκουν 
τροφή. 0 τόπος είναι σημαντικός via γλάρους και γλαρόνια που 
σταθμεύουν εδώ κατά τη μετανάστευσή τους.
; Λάφρη, Λαφρούδα, Πόρτο Λάγος, Ξηρολίμνη, Αρωγή, 
Αλυκή, Πτελέα, Ελος: κάποιες από τις λιμνοθάλασσες. Η 
προσφορά τους via τη ζωή χιλιάδων πουλιών είναι πραγματικά μεγά
λη. Ακόμα κι οι νησίδες που σχηματίζονται μέσα σ' αυτές αποτελούν 
τόπους πολύτιμους για το φώλιασμα γλάρων και γλορονιών. Το πευ- 
κοδάσος στο Πόρτο Λάγος έχει εξελιχτεί σ ένα τόπο καταπληκτικό 
όπου φωλιάζουν ερωδιοί.
% Η λίμνη Ισμαρίδα του Ηρόδοτου ή λίμνη Μητρικού, μία μικρή 
αβαδής λίμνη με γλυκό νερό. είνοι ίσως ο πιο σημαντικός σταθμός 
στη χώρα μας για διάφορα είδη από χήνες. Πάπιες, κύκνοι, κορμο
ράνοι κι ερωδιοί είναι κάποιοι μόνο από τους φτερωτούς κατοίκους 
κι επισκέπτες της λίμνης.
0 ευλογημένος από την Φύση αυτός τόπος έχει αξία και σημασία 
που ξέφυγαν από τα όρια της χώοος: ανήκει στους Υγρότοττους 
της Διεθνούς Σύμβασης Ραμσάρ. προστατεύεται με βάση 
την Κοινοτική Οδηγία 79/409 για την Προστασία της Ορνιθοπα- 
νίδας και έχει προταθεί για ένταξη στο Δίκτυο “ΦΥΣΗ 2000". Με 
το Δέλτα του Νέστου συνθέτουν το Εθνικό Πάρκο Ανατολικής Μακε
δονίας και Θράκης.
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ΥΓΡ0Τ0Π01 ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΡΑΜΣΑΡ
Η τεράστια οικολογική σημασία των υγροτόπων έχει rue πα

γκόσμια αναγνωριστεί. Αρκετοί απ' αυτούς προστατεύονται με ε
θνικές νομοθεσίες ή/και με διεθνείς συμβάσεις, όπως είναι η "Σύμ
βαση γιο τους Υγρότοπους Διεθνούς Σημασίας ως Ενδιαιτήματος 
για Υδρόβια Πουλιά', πιο γνωστή ως "Σύμβαση Ραμσάρ" (1971), που 
έχει συνυπογράφει και από τη χώρο μας. Χαρακτηρίζει 11 από 
τους ελληνικούς υγρότοπους ως βιότοπους που χρειάζονται ειδική 
προστασία.

r X>:

φιάς την άνοιξη που ανθίζουν. 0 τόπος προσφέρεται για φώ* 
λιασμα πολλών μικρών πουλιών Κυρίαρχο με τη μελωδία 
της οωνής του, το αηδόνι.

J+. 'i 5αοη
Δέντρα που αγαπούν το νερο, πλάτανοι, λεύκες, πιες. φρά- 
ξοι και φτελιές, στολίζουν όχθες και δέλτα των ποταμών. 

Ο τιροφυλαγμένοςτους χώρος προσφέρει συνθήκες κατάλλη
λες για την αναπαραγωγή πολλών αρπακτιχών: το ορνιο, 
ο ασπροπάρης, ο φιόαετός. ο χρυοαετός. ο κραυγαετός. ο πετρίτης, 
μα και άλλα, βρίσκουν άφθονη τροφή στον υγρότοπο.

j*  Α ο φ ο ι  
0 ’ Εξαιρετική είναι η σημασία των δύο λόφων βόρεια από τη

*·· λιμνοθάλασσα Λάφρη. Σκεπασμένοι με χαρακτηριστικούς
μεσογειακούς θάμνους, αποτελούν το ορμητήριο των αρπακτι
κών. Από εδώ τα πουλιά κατοπτεύουν με ευκολία ολες τις περιοχές 
του κυνηγιού τους.

J T  Κ α λ Λ ιε ρ ν τ ιμ έ ν ο ς  ε κ τ ά σ ε ις  
0 *  Οι γεωργικες δραστηριότητες είχαν ως αποτέλεσμα τη δημι

ουργία του ιδιόμορφου αυτού βιότοπου, σχετικά 
φτωχού, όμως, αε είδη άγριας ζωής, εξαιτίαςτης έντονης παρουσίας 
:ου ανθρώπου. Σταθερός στις επισκέψεις του για αναζήτηση τρο- 
ρής είναι ο πελοργός μα και αρκετά μικρά πουλιά, κορυδαλοί. σου* 
?ουράδες, σπίζες.

VIIA ΜΑΤΙΑ ΣΤΑ ΖΩΑ ΤΟΥ ΥΓΡ0Τ0Π0Υ
I  Ο κόσμος των πουλιών είναι χωρίς αμφιβολία αυτός που 
ιυριαρχεί με τους αριθμούς των πληθυσμών και την ποικιλία των 
:ιδώντου. Σχεδόν 300 είναι τα είδη που έχουν καταμετρηθεί μέχρι 
ήμερα. Απ’ αυτά άλλα είναι μόνιμοι κάτοικοι, άλλα ξεχειμωνιάζουν, 
:νώ υπάρχουν και πολλά που μόνο αναπαύονται εδώ κατά το κοπια- 
ττικό ταξίδι της μετανάστευσης.
'.την επικράτεια αυτή του νερού ο πλούτος δεν τελειώνει εδώ:
. Τα ψάρια παρουσιάζουν μεγάλη ποικιλία. Μόνο 34 είδη. κυρίως 
ιαλασσινά. έχουν παρατηρηθεί στη λιμνοθάλασσα του Πόρτο Λα
ός. Υπάρχουν, βέβαια, και είδη του γλυκού νερού.
IΟ κόσμος των αμφιβίων αντιπροσωπεύεται από τρίτωνες μπο- 
,πίνες. βάτραχους και φρύνους.
a Τα ερπετά παρουσιάζουν αξιόλογους πληθυσμούς και ποικιλία 
πό είδη: χελώνες κα; φίδια του νερού και της ξηρός, σαύρες.

Η σύμβαση ορίζει τους υγρότοπους ως “περιοχές που 
αποτελού'/ται από έλη/βάλτους, συγκεντρώσεις νερού φυσικές ή 
τεχνητές, πρόσκαιρες η μό νιμες, με νερό στάσιμο ή τρεχούμενο, 
γλυκό ή υφάλμυρο ή αλμυρό, και θαλάσσιες περιοχές που το 
βάθος τους κατά την άμπωτη δεν ξεπερνά τα έξι μέτρα".

Η διαχείριση των υγροτόπων χολιάζεται ιδιαίτερη προσοχή 
εξαιτίας της μεγάλης αξίας και της σημασίας τους. και πρέπει να 
βασίζεται στην ολόπλευρη γνώση τους.

Στον υγρότοπο, μα και στην ευρύτερη περιοχή του. βρίσκουν 
καταφύγιο πολλά θηλαστικά, όπως βίδρες, λιγοστοί λύκοι, 
τσακάλια, αγριόγατες, ζαρκάδια, ασβοί, αλεπούδες κ.ά.

Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ
Από τον κύκλο των άθλων του Ηρακλή κι από άλλους μύ

θους, φαίνεται πως η περιοχή ήταν κατοικημένη σπό τα πανάρχαια 
κιόλας χρόνια. Αξιόλογες πολπείες ανθισαν κατα την αρχαιότητα 
και τη βυζαντική περίοδο.
Η πιο σημαντική παραγωγική δραστηριότητα των κστοίκων είναι η 
γεωργία, ενώ η κτηνοτροφία αποτελεί τη δεύτερη απασχόληση των 
περισσοτέρων. Η αλιεία έχει αναπτυχθεί ιδιαίτερα: όλες οι μεγάλες 
λιμνοθάλασσες αξιοποιούνται ως ιχθυοτροφεία.
Οι βιομηχανικές υονάδες έχουν μικρή δυναμικότητα.
Η καλοκαιριάτικη τουριστική κίνηση είναι αρκετα σημαντική.
Τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο υγρότοπος οφείλονται στη δια
τάραξη των υδρολογιών συνθηκών (π.χ. αποστραγγίσεις, κατα
σκευή υδραυλικών έργων), στη μη ορθολογική χρήση των φυσικών 
πόρων (υπερβοσκηση, υπεραλίευση. λαθροθηρία, λαθροϋλοτομία), 
στην ελάττωση της υγροτοπικης έκτασης (π.χ. αποξηράνσεις εκτά
σεων προς όφελος των καλλιεργειών) και στη ρύπανση (π.χ. από 
γεωργικές δραστηριότητες).

Λίμνες, λιμνοθάλασσες κι όλες οι άλλες μορφές του υ- 
γρότοπου: εδώ έχει "κράτος και εξουσία" το νερό. Φρόντισε 
και φροντίζει να δίνει ζωή και αξία στον τόπο. Ο άνθρωπος, 
προσεγγίζοντας τον υγρότοπο, χρέος έχει να φροντίζει κι 
αυτός να διατηρεί τον φυσικό πλούτο σώο και ακέραιο. □
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ΗΝΙΟΧΟΙ'

ο χωρο

καΓλειτουργοϋν

:ρο της βιΟνυΟιακής Λαιρειας και των ορφικών μυ- 

>ίο>ν των Θρακικών φυλών αρχικά και ολων καν Ηλ

ον αργότερα

Γυναικείος Μ\ψονουβϊύΐΜός 
Σϋνι ΐύΐβίάμάζ κομ νηνών

Πληροφορίες για τα Κσμνηνα

* ^ωρος μυστηριακός που δεσπόζει οτα περίφή- 
1 μα Θρακικα Τέμπη με αδιάψευστα τα στοιχεία 
%»■ της Μακεδονικής και Βυζαντινής παρουσίας, 

νμορφο χο)ριο χτιομένο οτο βάθος της Κοιλάδας 
Νέστου, οε μια τοποθεσία με παναρχαιο ιστορία.

Το χωριό απέχει πένα (5) χιλιόμετρα ana την πρωτεύ
ουσα ιοιι δήμου, τη Σ κιυρουπολη. εχει πρόσβαση από 
ιην Ηανβη και ιη Λραμα μέου) (ΐαρανεσαου και εξυπη
ρετείται απο το Αεροδρόμιο Καβάλας.
Λπο το 1923 και μετά κατοικείκ η  απο πρόσφυγες των 
παραλίων του Βύξέινου Πόντου. οι οπαίοι μετ εφεραν

Ο Γυναικείος Λ γμ ο ιο υ ρ ιο ά κά ς  Συνειαιμισμός αναδει 
κνυονιας αυιην την παράδοση και τους ισχυρούς δε
σμούς τών κατοίκων και αξιοποιώντας κο ινοτικούς ni> 
ρους (με χρήμαιοδοτηοη απο ιο LEADS: Η II) δημίουρ 
γεί μια σύγχρονη.επιχείρηση μειαποιηαης και \unorio i- 

ηαης λαχανικών με έμφασή ο την καθετοποιημένη πα
ρασκευή παραδοσιακού ποντιακού ιουροιου και προϊό
ντων του δάσους, καλλιεργημένων με τις πυλαίες οικο
λογικές μεθόδους.

Διαμονή

Το χωρίο διαθειει υπερουγχρονα οικοτουριοτικά κατα
λύματα σε ανεξάρτητα· οικήματα δύο (?) και τριών {3)

αβαατηρκηητεζ
ί) ι ο να ο : 1 · ·;ς που προοφ εοοντα ι ο ιο ν  επ ισκεπτη  

να εχΓ! μ:υ π ; χόρ ιο  ιη  δ ιαμονή, να γνω ρ ίσ ε ι τον τό 

kq\ '.%)·. ;ς ανθρώ πους η να αΟληθει. μπορούν να κλ 

!·(οθ:,)ύν a '■· ιό Βραδ ινά  γλεντ ια  σ τ ις  ταβερνες  ίο υ  . 

ρωυ με παραδοσ ιακές  ποντ ιακές γ εύ σ ε ις  μέχρ ι αεί 

π ιερ ισ μ ο .
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To κα τα π ρά σ ινα  βουνό, ο ι επ ιβ λ η τ ικ ο ί καταρ 

ρ άκτες  κο ι τα σ π ά ν ια  ε ίδα  ά γρ ιω ν  ζώ ω ν και 

φ υτώ ν τ ιις  π ερ ιο χής , σ υνθέτουν ένα ιδ α ν ικό  

το π ίο  γ ια  κάθε επ ισ κέπ τη .

Ο . Η * : · ' . ' · * . !  . ι ι · !  m r :  *  > . ■  w s t o d

<»ϊ·<? g p i·  ,!f)S O f W iit Λ η ίΠ ;ϋ ί ■ <: ! j ) ( ;i > |‘j

:·!·■; ·ν·< ;it> liin ij- <<ip;· *·: : ·?ν<·;ν

Ο α ρ χα ιο λο γ ικό ς  χώ ρος σ τη ν  π ερ ιο χή  της 

Κ αλύβας, μας γυ ρ ίζε ι ο ιη ν  ετ ιο χ ή  του Φ ιλ ίπ π ου  

{356 ιτ.Χ .) Ι τ ο  σ ύ γχ ρ ο νο  χο^ριό τω ν Κ ομ νηνώ ν 

υττάρχει ένας εν τυ π ω σ ια κό ς  θολω τός Μ α κεδ ον ικός  τάφ ος

i

Ο π οταμός Νέστος συνδυάζει το τρο π ικό  κλίμα στο Λέλτα του, 

το αλπ ικό  στην π ερ ιοχή Λ ειβαδίτη , ενώ  το κλίμα σ την κοιλάδα του 

είνα ι εύκρατο. Ετσι καλύπ τει τις  ανάγκες κάθε επ ισκέπ τη  και 

π ροσφ έρετα ι για ο ικολογ ικές και αθλητικές δρασ τηρ ιότητες. Η 

δ ιαδρομ ή  του οδηγεί μέσα απ ό βαθιές κοιλάδες, σχηματίζοντας 

π ανέμορφους μα ιάνδρους.

Nostos five»*. Vi λ*, !h?ou»jh ctaep valleys bwutliui nie<ifidefs.
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Ο Δήμος Σταυρούπολης απέχει μόλις 28 χλμ. από την πόλη της 
Ξάνθης και αποτελεί ιδανικό τόπο αναψυχής και εναλλακτικού 
τουρισμού. Η πρόσβαση είναι εύκολη με αυτοκίνητο, λειυφορείο 
ή με τραίνο μέσα από την κοιλάδα του Νέστου. Πλησιέστερο 
αεροδρόμιο είναι αυτό της Καβάλας σε απόσταση 40 χλμ.
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Η Π Ε Η Π 3 = Ο Ξ 3 Η Β
HNIOXOMNIOCHOS 
(003)0542*22483

NOtTOr-NOSTOS 
(003) 0542-22027

ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΙΒΕΡΩΝ 
OLD RAILWAY STATION 
(003) 0541-93055. 62488

ΗΕΝΙ0Σ ΖΕΥΣ-XENIOS 2EUS 
(003) 0541-72122

ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ 
CLIMBERS REFUGE 
(003)0541-24818

A P A S fH R IO T H T il
OUTDOOR/ACTIVITIES

Κονο-Κανιόκ CanoeCayak 
Toiofiorlici Archery 
Πεζοπορία Trekking 

ΠοδηΑοοια Mountain biking 
Καταβάσεις Rafting 

Κοταρριχήοεις Rappeling

f uvomgioc Συνετοιρΐομ<χ Σκιυροϋηοιίιχ 
Women's Coorporation of Stavroupolis 

(005) 0547 22027 
Γυνοικίκχ IuV£ioipio|i6c ΚΟμνηνών 
Women s Coorporation of Komnina 

(005) 054? 22678

GmSCEQB

Vistonis Travel 

(003)0541-23047 FAX 21084

Μαίανδρος Me.indros 

(003) 0542-22690

Περιηγητική Λέσχη Νέοτου 

Nestos Touring Club 

(003)0542-22485

δημαρχείο Σταυρούπολης Townimil of Stavroupolis (003) 0542-22;220 

κέντρο Υγείας ΣτουροΟηολης Health Center (005) 0542-55555

Σιδηροδρομικός Σταθμός Railway Station (005! 0542*22255



ΣΤΑ ΥΡΟΥΠΟΛΗ

οτε
Ταχυδρομείο
Κέντρο Υγείας
Φαρμακείο
Κτηνιατρείο
Παντοπωλεία
Βενζινάδικο
Υποκατάστημα Αγροτικής Τράπεζας
Συμβολαιογραφείο
Ταβέρνες
Καφενεία
Μηαράκια
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- Δημοτικό Σχολείο
- Γ υμνόαιο
- Λύκειο
- Ειρηνοδικείο
- Δασαρχείο
- Πυροσβεστική
Ψ: "'<&;* __ · , k - 
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- Γλυκά κουταλιού και μαρμελάδες,
- Παραδοσιακά ζυμαρικά,
- Κεντήματα
όλα φτιαγμένα από τις γυναίκες του Συνεταιρισμού.

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΝΟΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ. Α.Ε.

Μ β τ ν τ  τ  ■’
;  ■ : - ,

. ■ Λ  : :: " . . . .  ;; >ν
.............. ν

. ·;α,)μα ΤΜήφωνα 
Για κρατήσεις δωματίων 
Γυναικείος Συνεταιρισμός Τουρισμού Υπαίθρου
0542) 22027, 22253. 22054 

Ξενώνας “ΗΝΙΟΧΟΣ”
(0542) 22483

,νωμέΗ ς 6(jaamflt6tntc4 
περιηγητική Λέσχη Νέστου
Τηλ. (0542) 22483
Forestland - Γραφείο οκοιουρισμού και Περιπέτειας
1 ηλ lax : (0541) 62488, Βάση Νέστου: 0541 · 93088
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ϊηροφοριες για τη ΣΐαυρούηοΗη

-οΜίοπολη μιρωτεύουσα ίου ομώνυμου Δήμοιή. 
χτισμένη δίπλα στον ποταμό Ncc.no, 28 χλμ. 

t από την πόλη της Ξάνθης, στην κάργιά ίου 
χι ‘όγκου της Ροδόπης, Κέντρο καλλιέργειας και 
ργααιας καπνού μέχρι τη δεκαετία ion 60; ;iS- 
α ra σημάδια ιης οικονομικής ευημερίας \<> ·. ■ >
)υ παρελθόνιος αποτυπωμένα σιην πάΡαδοο;άκη 
)δόμηοη και οτα μακεδονικής και Ορακικης α; ·χ »ε 
<ής σπίτια της.
.ο σημείο για διαμονή και ξεκούραση, αψ? tnpiu 
κρές και μεγάλες εκδρομες στην Κοιλάδά ··,>■ Νε 
και οτα γύρο.» Βουνό.
βαοη υπάρχει οι ίο Ξάνθη ή από Δόμο ut ,·· 
λεώφορείο ή ίρένο. μέσα από ία πανέμορφο ο.: 
νΌ βουνά της Ροδόπης Το αεροδρόμιο πς; KoiV;· 
ριοκειαι οε αποοιαόη 40 χλμ

11 yif mιικ ύ  ν
'εταιρισμός r«v γυναικών της Σταυρουήολη·· uno* 
την πρώτη έκφραση ιης συμμέτοχης * - πιο
ου χώριού για ιην τουριστική προβολή :■ ■■■: κα; in 
υργια εναλλακτικών δρασ τ ηριοι ή t ων.
)αδόθιακή κουζίνα και η ανάμνηση των K0!Vi. .iv

δηλώσεων με την ποικιλία ιοιν εδεσμάτων και <η ουμ 
μετοχή ιης κάθε νοικοκυράς ο in yioptn. εξελίχθηκε f-ί
μια κοινή επιχείρηση Caioring;
Το πρόγραμμα LEADER II και η Αναπτυξιακή Εταιρε'-.α 
ίου Ν. Ξάνθης έρχονται να ενιαχυσουν ιην προοπα 
θειο. προαφεροντό,ς τη συμβολή >ους για ιην προμπ 
θειο του απαραίτητου εξοπλισμού 
ErOi. η παράδοση μπορεί να α νδυ-ισιε. με τις σύγχρο 
νες απαιτήσεις της ονοραε ί. ο.··' να δημ.οι πγηυο. ■/ ο 
προϋποθέσεις για την απασχόληση ιων νοναικων ιης 
Κωμόπολης και την ικανοποίηση ιων καταναλώέών >?μ 
περιοχής.

Επιπλωμένα δωμάτια ιου Γυναικείου £υνετοιρισμ<ν* 
τύπου 13 & Β φιλοξενούν επισκέπιες όλο το.χρόνο. 
Σερβίρεται πρωινό με παραδοσιακές λιχουδιές καΟ 
επίσης γεύματα και μπρ.χφε με τοπικά έδεσμαια κο 
παραγγελία.

ΐΐβ ο & ΐη β ώ ΐΊ ϊϊες
Από πς γυναίκες του Συνεταιρισμού προοψέρεται ΐρ · 
νάγηση και πακέτο δραοιήριοτήτιαν ανάλογα με πς ευ 
θυμίες του επισκέπτη.

• Κάψες και ουζο οτην πλατεία με το πλατόνια και επ 
σκέψη στο λαογραφικό μουσείο 
Περίπατος στα δρομάκια ιης κωμόπολης με τα π ’< 
ραδοσιακα σπίτια.

Εκδρομές στα δέκα (10] παρεκκΛήΟξά που βρισκο- 
νπιι γύρω απο τη Σταυρο-οοΛη 
Επίάκεψή στο Φράξια του Ν έο:ου. ένα απο ιο με
γάλο ιερά της Ευρώπης. :
Επίσκεψη ο ιο δαοικο χωρίο ο π Χοιντου

Εκδροι ιη ο ίο  αρχαίο χάσιμο της. Καλύβας, τοποΟέ 
αία με καταπληκτική θεο
Εκδρομή ο το διατηρ'μεο μνημείο ιης φύσης και 
στον καιαρρόκιη του ΛειΒαδηη. είτε με αυτοκίνητο 
είτε κο* ακολουθώντας ι ο Διεθνές Ορειβατικό μονο 
πατί Ε6
ΛτελειοτΤες διαδρομές στα δασωμένο βουνά μέχρι 
ια βονλγαρικσ ουνοοο οεοο οιή σπάνιά χ&ωρ ό  κα; 
ορνιόοπανιδο της Ροδοπης. ακολουθών ιός το τέρα- ί 
σπο δίκτυο δασικών δρόμων και μονοπααων
Κατάβαση του Νέστου μ* καγιάκ και φουσκωτό οκά 
φη. με οδηγό και εξοπλισμό.



Καταλήγεις
στις αρχές του Νομού Ξάνθης, την πύλη της Θράκης, 

όπου σε καλοσωρίζει ο
Ένας τόπος που συνδιάζει ιστορία και πολιτισμό, 

τουρισμό και ανάπτυξη, σπορ και γαλήνη. 
Μια περιοχή, απλόχερα προικισμένη με φυσικές ομορφιές, 

περιβαλλοντολογία ελεγχόμενη και προστατευόμενη με διεθνής συνθήκες (Ramsar). 
όπου το βουνό και η θάλασσα ανταγωνίζονται γιο το ποιος θα μαγέψει περισσότερο τους φίλους του περιβάλλοντος.

Τα Στενά του Νέστου ποταμού με τα κρυστάλλινα νερά από φυσικές πηγές, είναι έτοιμα να ξεδιψάσουν 
τους λάτρες της ορειβασίας, του ποδηλάτου και του kayak. Η ανθρώπινη παρέμβσση κάλυπτε; 

επαρκώς και με σεβασμό το ευαίσθητο οικοσύστημα της περιοχής, δίνοντας τη δυνατότητα 
στους εραστές της φύσης να ζήσουν αξέχαστες στιγμές γαλήνης σε ένα μαγευτικό χώρο.

0; μαγευτικές παραλίες, "βραβευμένες" με την Γαλάζια Σημαία της 11.. 

με την υιλή άμμο και τα ολοκάθαρα νερά. δίνουν την αίσθηση ότι ο τόπος αυτός 
δεν υπάρχει απλά για να απολαύσει κανείς μόνο ένα καλοκαιριάτικο μπάνιο.

Η φιλοξενία καί ο; συνεχείς πολιτιστικές εκδηλώσεις, που κοουφώνονται τον ιςαύγουστο 
με τις εκδηλώσεις “Προσκύνημα στην Παναγ:ά”, θα αφήσουν στον επισκέπτη μια γλυκ.ά ανάμνηση, 

αρκετή via να τον πείσει να επισκευθεί αυτόν τον τόπο μια δεύτερη φορά. ή... και παραπάνω!

Δήμος Τοπείρου

και για τους λάτρες του... internet
http://www.topeiros.gr

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

http://www.topeiros.gr
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Δημαρχείο:

ΕΛ.ΤΑ.(ί.~ύλαλο):

(0541) 41834. 41265 
Fax: 42090

Αστυνομικοί Σταθμοί:
Ευλόλου:
Εξοχής.
Τοξοτών:

41230

41222
94207
93333

ΔΕΤΑ (Δηιι. Επιχείρηοη Τοπικής Λναιπυξης)
93257, 93292-3

Αγροτική Τράπεζα Αβατου: 4 1142

Σιδηροδρομ. Σταθμός Τοξοτών: 93290

Ταξί Ξάνθης: 
Κ.Τ.Ε.Λ. Ξάνθης:

29977
22684

Αερολιμένας Χρυσούιτολης: 0591/53273

Νοσοκομείο Ξάνθης:

Αγροτικά Ιατρεία:
Αβάιου:
Εξοχής:
Ερασμίου:
Τοξοτών:

72131

42032
94270
61395
93232

Τουριστικές Πληροφορίες 
Γραφεία περιπέτειας:
Λιβερά: 93055 - 0945/803811
Γαλανή: 093 7013121

A i y a  A o y i c t  

y i a  τ ο ν  Τ ό π α ρ ο

ί  άπειρος. ονομύΰία πόλης. της αναrολικό ίου Νέσιου 
περιοχής, ιιου ιφωτοαναφερειαι απο ιον Στράβωνα. 
Δημιουργηθηκε επί της Εγναιίας Οδού κοι a το 2ο και 3ο μ X 
αιώνα άκμαζε και ειχε όικά της νομίσματα.
Kara ία χρόνια του louoitviavoi) (549μ X.) ιιολιορκήθηκε 
και καταλήφθηκε αιιο ιους Σκλαβηνούς βαρβαρους αλλά 
ανακατακτηθηκε από τον Ιουστινιανό. Το 8ΐ2ρ.Χ. 
ξανακαταοιράφηκε αιιό ιον Βούλγαρο Τοαρο Κρουμο και 
εκτοτε παύει η μνΐ}μονευοη ιης οιην Ιοτορια.
0 ίοιορικός Προκοπιος ιην περιγραφή ως έξης:
"... Ποταμού μεν ρείθρα περιβάλλεται
ως εκ του επί πλειοτον, λοφον δε επανεοτηκοτα
ορβιου είχε εφ' ου ου πολλω εμπροοθεν εολω..."

"S
ι Δήμος Τοπειρου προήλθε αιιο συνένωση των κοινοτήτων:
- Ευλαλου που περιλαμβάνει τους οικιομους Ευλαλο.
Αέκαχρο, Ηλιόπειρα. Κρεμαστή, Κυρνος, Μικροχώρι, Ορφανό. 
Παλαιό Ολβιο. Κενιηιή.
- Αβατου με ιον οικιομό Άβατο.
- Γαλανής με τον οικιομους (αλάνι), Ιμερο. Κρωμνικό, Αιβερα.
- Εξοχής με τους οικιομους Εξοχή, Βανιόνο, Δάφνη,
Κοοοος.Κυψέλη.
Μέλισσα, Ν. Αμμιοό.
* Μαγγάνων με ιον οικιομό Μάγγανα.
• Εράσμιου με rον οικιομό Εράσμιο.
- Ολβιου με ιους οικισμό Ν. Όλβιο.

Τοξοτών με τους οικισμούς Τοξότες. Αγιος Αθανάσιος. 
Οαλασοιά. Κοσμηιή, Μέγα Τύμπανο, Μικρό Τύμπανο.
Σέβέλη, Αγέλη. Ποίμνη.

( ] συνολικός πληθυσμός του Δήμου ανέρχεται 
σε 13.500 περίπου μόνιμους κατοίκους και η συνολική 
του έκιαοη είναι 312.493 οτρ.

/  ον Δήμο διασχίζει στην περιοχή Τοξοτών η σιδηροδρομική 
γραμμή Οεοοαλονίκης - Αλεξανδρούπολης.

η
,· το Δήμο λειρτουργούν 7 παιδικοί σταθμοί. 11 νηπιαγωγία, 
27 δημοτικό, 3 γυμνάσια.

I ρωτος Δήμαρχος Τοπειρου εξελέγει 
ο κ. Στυλιανός Χατξηευαγέλλου. πρώην πρόεδρος 
της κοινόιητας Ν. Ολβίου.



Η πρώτη επαφή μ ε  τη Θράκη είνα ι ο Δήμος Τοπείρου. 
Ο ποταμός Ν έστος μ ια  οπτική πανδαισ ία !
Φυσικό ούνορο μ ε  το Ν. Καβάλας, 
είνα ι ο γραφ ικό τερος ποταμός της Ελλάδας Β
και αξίζε ι να γνωρίσει κανείς από κοντά  8|
γο κάλΑΐ) του. | |

Στον τόπο αυτό  λες  
και ανταγω νίζοντα ι 

τα βουνά και οι θάλασσες  
για  το ποιος  

θα μαγέψ ει περ ισσότερο  
τους φ ίλους της Ξάνθης. 

Κι ο κάμπος είνα ι απλόχερα  
προικισμένος και εύφορος.Μ οιάζει με φ ίδι υγρό, που ξετυλ ίγετα ι ανάμεσα  

από τις β α θε ιές  χαράδρες με τις  βαθύσκιες, 
πολύχρωμες ανακλάσεις  και ανταύγιες  
του πλούσιου φ υτικου βασ ιλείου του.

Δίπλα του περνάει η σ ιδηροδρομική γραμμή, 
δ ιασχ ίζοντας τ ις  30 γαλαρίες, προσφέροντας  
στον ταξιδ ιώ τη ένα μαγευτικό  θέαμα.

Η πρω ιη  τ ου σ ϋ νό η η σ η  απ οτελε ί ένα συμβόλαιο  
φ ιλίας, ο σ ιδηρόδρομος αδελφω μένα ακολουθεί 
βημα προς βήμα το  ποτάμι, θέλοντας να ανακαλύψ·: 
το μυστικό  της ουορφ ιάς  του.

Στην περιοχή του Ερασμίου, πριν απο τις εκβολες  
σχηματίζετα ι το Δέλτα του Νέστου.
Έγινε γνωστό από το  σπάνιο σε είδος  
φ τερω τό του κόσμο, που ζει εδώ.

Εδώ παλεύει η μυρω διά των δασών να νικήσει 
τη δροσ ιά της Θάλασσας.

Οι μαγεοτυ  ές  παραλίες μ ε  την ψιλή άμμο, τα ολοκάθαρα νερά, 
τα σπάνιά κρίνα της θάλασσας και η πληθώρα των πουλιών, 

δίνουν αμέσω ς την α ίσθηση ότι ο τόπος αυτός δεν είνα ι απλά 
για VC απολαύσει κανείς  μόνο ένα καλοκα ιρ ιάτικο  μπάνιο.

Οι φ ίλο ι της φ ύσης και των σπορ μπορούν να 
απολαύσουν το ποτάμι, περπατώντας δίπλα σ ’ αυτο, 
στη διαδρομή Ευρωπαϊκό μονοπάτι Ε6 ή δ ιασχ ίζοντας  
το μ ε  rafting. Το ποτάμι αυτό  υπήρξε "κέρας αμαλθείας", 
για αυτό  α π α ιτε ί προστασία και ευα ισθησ ία  από όλους μας

Μ |1  Οι α κτές  ου Δήμου Τοπείρου έχουν πλούτο μα κα ι απλότητα,
έχουν ζωντάνια και ηρεμία.

Εράσμιο, Μ αγγανα, Δαοοχωρι, χωρία δίπλα στη θαλασσα, προσφέρουν  
στον επ ισκέπτη ό, η επ ιθυμεί <αι ιδ ια ίτερα  π εντανόσ ιιμους  θαλασσ ινούς μεζέδες.





Παραδοσιακοί οικισμοί, σπίτια. εκκλησίες βρίσκονται σε 

όλους τους οικισμούς του Δήμου, που αναπτύχθηκαν ιδ ια ίτε

ρα μετα το 1922 και την άφιξη των προσφυγών.

Οι κάτοικοι του Δήμου, χριστιανοί κο: μουσουλμάνοι, ζουν 

αρμονικά και συμβάλλουν στη γενικότερη ανάπτυξη και προ- 

οδο.
Στην αρχαία εποχή την περιοχή κατοικούσαν οι Sίσιωνες.

**/■
' Δήμος Βιστωνιδας καταλσμβανει το κεντρικό τμή

μα της πεδιάδας της Ξάνθης. Συνορεύει βόρεια με το Δήμο 

Ξάνθης, ανατολικα με το νομό Ροδόπης και τη λιμνοθαλασσο 

Βιστωνίδα, νότια με το Δήμο Αβδηρων και δυτικά με το 

Τοηείρου.

Πρωτεύουσα του Δήμου Βιστωνιδας είναι η Γενισεα. που

εχει μακραίωνη ιστορία, Ο'/τας κέντρο της περιοχής Ξάνθης 

κατα την Οθωμανική κατοχή. Στα ορια του Δήμου έχουν εντο 

πιστεί αξιόλογοι αρχαιολογικοί χώροι (Διομπδεια. Μαγικό, 

Κουτσο, Σέλινο. Πολύσιτο, Πηγάδια. Ν. Ζυγό) από τα νεολιθι

κό ως τα ύστερα βυζαντινά χρονιά.

γύρω απο τη λίμνη Βιστωνίδα, απ' όπου και το ονομα του Δή

μου. Ο Βασιλιας των Βιστώνων Διομήδης με τα άλογό ίου. 

που σκότωσε ο Ηρακλής, εχει αφήσει τα αποτυπώματα του σε 

ολη την περιοχή.

Η περιοχή κατοικούνταν συνεχώς απο τα αρχαία κλασικό, 

ελληνιστικά, ρωμαϊκα, βυζαντινό και μεταβυζαντινό χρόνια, 

όπως δείχνουν τα αρχαιολογικά ίχνη. ενώ στα Βόρεια του Δή

μου περνούσε η εγνατία Οδος.

C Δήμος Βιστωνιδας διαπερνάται από την εθνική οδο Ξάν

θης ■ Κομοτηνής μέσω Λόγους. Σ' όλο το εθνικό και επαρχια

κό δίκτυο, στις κορυφές των στύλων της Δ.Ε Η., ο επισκέπτης 

βλέπει φωλιές πελαργών, με τους πελαργούς και τα μικρά 

τους. να συνδέουν τη φύοη με τον άνθρωπο.



■ ■ ' ν ·>

ο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον. λιγότερο  

η περισσότερο κοντά στη λίμνη Βιστωνίδα. είναι svac ονειρι- 

κος συνδυασμός χρωμάτων και αποχρώσεων, κόβε εποχή με  

το χρώμα, καθε εποχή με τις μυρουδιές, την πανίδα και χλω

ρίδα της ευλογημενπς τούτης γης. Η παρουσία του ανθρώπου 

διακριτική και ευγενική.

Πανηγύρια - Πολιτιστικά Δρώμενα
Οι κάτοικοι των οικισμών του Δήμου, μ ε  τη βοήθεια πολι- 

-,ισΏκών φορέων και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης οργανώνουν 

ιληθος πολιτιστικών εκδηλώσεων, που συντελούν στη διά

τρηση των παραδόσεων και στην αναδειζπ του τοπικού πο

λιτισμού.

Οργανώνονται λαικα Πανηγύρια στον Πετεινό 29 Ιουνίου. 

*Αλεκτόρεια«. Μαγικό 21 Μαίου. «Κωνσταντίνεια·’, Σούνιο την 

Κυριακή του θωμά, Κουτσά και Δίσμήδεια του Αγίου Γεωργί

ου. Συδινη 2 Μαίου του Αγίου Αθανασίου. Πηγάδια 15 Αυγού- 

στ ου. «Θεοτακεια■·. ΒαΦέικα 20 Οκτωβρίου. «Γεράσιμε :θ \ Γενι- 

σεα Τσικνοπέμπτη, «Το τσίκνισμο του κόκορα».

Π οηπιστικο! θ εσ μ ο ί

Πολύσιτος. «Καθαρό Δεύτερα»: Παρέλαση αρμάτων με λα- 
ογραφικα και οατιρικα Θέματα, παραδοσιακή μουσική, νηστί
σιμα εδέσματα.

Φελώνη. ‘ Πατατιαδα». πρώτο σαββατοκύριακο μετα  τον 

δεκαηενταύγουστο: Εδέσματα πατάτας. Θεατρικές παραστα- 

σεις. μουσικές συναυλίες, ποδοσφαιρικοί αγώνες, ανώμαλος 
δρομος. κ.α.

Γενισεα, «Γιορτές Πολιτισμού και Παράδοσης» δεύτερη  
εβδομάδα Ιουλίου: Συναυλίες. Θέατρο, εκθέσεις χορευτικά 
συγκροτήματα, αθλητικές εκδηλώσεις.



Ε ηψ ίλ ίΐα  Τκδοσης: Λ«όηοινα Μιχαηλίδου, Γίώργιος Βαλαοίδης

Φωτογραφίις: Άρχ<ίο Κέντρου Πληροφόρησης
•Α λκυτικός Συν<ταιρισμός Βιστονϊδος και 

και Βιστωνικού κόλποι» "Ο Αγ, Ν ικόλαος"  
-ΖαρδαΧίδης 0«μάς-Δαααρχ<ίο Ιά ν8ης

Το φυλλάδιο αυτό «κδόθηκί οτο πλαίσιο της Προγραμματικής 
Σύμβασης για την Ανόδπξη και Προστασία της πιριοχής της 

Λίμνης Βιστονίδας.

Χρηματοδότηση: Υ,Π ϊ.ΧΟ .Δ .Τ. - ϊΤίΡΠΣ

Πόρτο-Λόγος ϊά ν θη ς, Τ.Κ. 6 70  63 Ιά ν 8 η  
Τηλ. & fA X  0541 -96616
e-m ail: vistonisftxari.forthnef.gr

- II ενίσχυση ιης ενημέρωσης και ευαισθη- 
τοπυίιτοης αρχών κ<τι κοινού στις 
οικολογικές αξίες και λειτουργίες της 
περιοχής, καθώς και τις αναγκαίες ενέργειες 
για τη διαφύλαξή ι ο u ς .

II ενεργός συμμετοχή του τοπικού 
πληθυσμού στα θέμα κι προστασίας της 
φ ύ ο η ς .

m  I v t  t  * ν / |  ? * \r j  IV ! |Λ » \^  .—.V i Υ \ t*  ι ν ^  I V \M  » U  \ Ί  11 »

?  προοταιειόμενη περιοχή της Λίμνης’ 
,/i.mmtrfΒιστωνιδας, λειτουργεί από τα μέσα του 
1998 το Κέντρο Πληροφόρησης της Λίμνης 
Βιστοηίδας, σιο πλαίσιο της I Ιρογραμμαπκής 
Σύμβασης για ιην Ανάδειξη και Προστασία 
της Λίμνης Βισιωνίδας.

Συμβαλλόμενοι φορείς:
II 11 ρογρα μ μ« ι ι κ ή Σύμβαση 

υηογράφϋηκε σιις 6 Μαϊου 1997, με 
συμβαλλόμενα μέρη το ΥΠΪ ΧΩΛΗ, το Υιιουρ- 
γείο Γεωργίας, τα Νομαρχιακά Διαμερίσματα 
Ξάνθης και Ροδόπης, τις Αναπτυξιακές 
Γκηρείες Ξάνθης και Ροδόπης, καθώς και 
φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Σ ιόχοι ι ου προγράμματος:

Μέσα από την αξιοποίηση της υποδομής 
που κατασκευάστηκε από το Υ. Π Ρ.ΧΩ.Λ.Ρ. 
στο πλαίσιο του Λ ’ Κ.Ι1.Σ. προβλέπεται ότι 
Oct επι τευχΟ εί:
- Η προώθηση της ιιροσιασίας της φύσης 
στην προστατευόμενη από ιη Συνθήκη 
RAMSAK περιοχή της λίμνης Βιστωνιδας.
- II ανάδειξη της περιοχής με ήπιας μορφής

ΚΙ ΗΤ1Φ
ΙΙΛΗΡόψΟ ΐ̂αίΟ:
λιμνηϊ
Ip lXTf!?!!  ̂ftX



i



7.00 μ,μ. Kcvtpnui l lX m tia

ν! ΛιαΛΡολΙη kWuoiKiiy. Μ θΤοοικΛεια>>
Ο Μοιοο/κός Ομιλος !::.ΰν(>ιις (lixplorci Cllll>) ίίιυμγο 
ViiAXi tin iipf.un ιΗκιυρομπ κλοοίκής μοιοοικλι tuc

".00 μ.μ. «Παλιό Χαμάμ» (Λαογρ. M a u a tfa a  *1·.Ι .Ξ .) 

Παρουιιαιη Βιβλίου
«\1κη> . λ\ΧύΑΐ\ ' :Χύ<·

I lopouoiuon ion {ίφλίου tη«_ Ν ίκης  Λναοιαοέα -Λαιη η

(!()', Π |U |H I lipOVdlpOIKU

ι).00 μ.μ. Σιιπι I !<>/ιιιομοά Φ. /:.
Συναυλία
«IfcVh Ιοί I ΗΠί’ί>1

(ΙΙίΙ !lUj>ll(SoOUIKli jipUOK'l (Hit, ΙψΟΟΚαλεΐ ii <1\ 1 ,H.

ΚΥΙΜΛΚΊ I .1 0  l l . m  I MIWIOY

9.00 μ.μ. IiX a it  la M ntpotto).rwt;

ΣΥΝΑΥΛΙΑ
VUii’ ioX i\)K<i>. · <<Γΐ(ι>ΡΙ ΌΪ. 

X (U /.!VU O !()%. ■

Ο ια ν  f tu o  α ι ιό  to u t;  μ ελ ο ^ Η κ ό τερ ο Η ς  

I / .A n v t t  o tiv O i UX, OUVUVCKHIVUll t i l l  ο κ η ν η ς , 

η  ο ΐίό λο Μ Ο η  γ ια  το  κ ο ιν ό  η ρ έ ιιε ι  να  O tX iijn i- 

u i i  ιΝ ε& ομ ινη .

/ 1.00 ii.ft. Il όρκο Κολυμβηπψίοα (thoiva)
«8 Ynd' A rS io ifX v ia  Au iΟ κ ιΚ ή κ ιΑ  »

9,00 μ.μ. « ΙΙόλιό  Χαμάμ» (Λαογρ. Mouoi'ioa Φ.!:.Ξ.)

« Γο Μ ίκ ιΡ α κ ι t η>_ Φ .Κ .Ξ .»

10.00 μ.μ. I έρμα tnc υβού Ιίιζιιηνοιί και Φιλίιηιου  

Συναυλία
ό ι ΚίΐΛ\nr.\vti; πκ; ΙΙό.Λης Μας»
Μ κι |}(Hu>K! μι ένιε̂ νο ;>/ιινικό tpuyotioi.

£  ΙΚ Λ >  ΊΊΚΊ«:>. * f  ( Α λ , \ \  >. tS  Κ Λ ΙΙ . \ ί ) . \ \ . ΙΥ .

! -«‘ ΟΛΗ ι Η Λ! >!'> . : \ -)Ν ΪΙΟ! liJN Οί ! !|)>ΚΙ ΜΠ \
Μποί’«>νκ νλ ΐίΛΓΛΚ»i.\nv<-)Hj:ovN ί κ>·)ί ;·ί ί>. /πι ρλφι-.ίχ. 
ΐΛΥΙΙΊ ΙΚϋΚ. Κ.Λ., ts '■ ΚΆι ΝΛ Π Ι ΙΚ Μ Ί 11Π ΪΝ  Ι Λ ί.Ι ΐΚ ί,Λ



9.00  μ.μ. « Π αλ ιό  Χ αμαρ'· A aoyp. Μ ου σ είο  
Λ ο γ ο τ ε χ ν ικ ή  Β ρ α δ ια

ιο ί  Σί''·. 1 ·
Ι:,γύ ou· ! cujpv ίο Χλοερή.

'Π·.Ί AIM ί ! b  I U  : 1 \!K P IO \

9 .00  p .p . Π λάνε ία  Μ η τροηο/.εω^
ΒΡΑΔΙΑ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ

·■'Χ ί>\>α: Γ ικά Χ'κ'··· η  ο α τ α -
Ία  χορευτικά ουγκροιήματν. rou Νο
μοί’; μυι, παρουοκίς·>υ\ μουσικές και 
\·<»<η>ύς από δκκρου^ Πϊριοχές ;ης r./7-.όόας.

10.00 η .ρ . &  6 .00  p .p . Ενχευκτ. Σ κ α κ ιο τ ικ υ ό  ΟμίΛου 
Σ κ α κ ις τ ικ ε ς  Ε κ δ ή λω σ ε  ις

Αγώνες σκάκι.

9.00 p .p . «Π α λ ιό  Χαμάμ·' (A aoyp. Μ ο υ σ ε ίο  Φ .Ε.Σ.)

« ;ό  Μ ποί’άκ! ν.ιΣ  Φ .Ι· Ξ .  ··

9.00 p .p . Σ υ  in Π ο λ ια ο μ ο ν  ιη ς  Φ .Ε.Σ.
Σ υ ν α υ λ ία

·:·. ’. α 11 νε  ι; ο ι  α ι  η l  i'u  1ι \  ί  ένκ  3< χ  ιΧ »
Ί ; \α πανόραμα napubooiuKik. μοκίόονίτικικ. μουσικής. 
Ot συνουαομό μι αγαπημένους ήχουν tu>v Βαλκάνιών.

9.00 p .p . Υ παίθριο  Λ η μ ο ιικ ό  Α μ ψ ιθ έα ιρο  
Θ ε α τρ ικ ή  Π α ρ α ς τα ς η

" Τ Λ!ΧΝ.ιΒωνιάολ1ατ&»

Ίο  1 Ιολίτιοτικό Κέντρο Εργαζομένων Ο ,1.1·.. Ν Ληικέκ. 
παρουσιάζει to θεαιρικό έργο too Λημήτρη ■■ Γ
αρραΐχ^νιάσμαια-',

i !Ε\ίί ΠΊ ί 7ΣΕΠΤΕΜ ΒΡΙΟΥ

9.00 p . p .  Π λατεία  Μ η ιρ ο η ό λ εα κ  

Σ υ ν α υ λ ία

‘■<Ον,υ! O V O "

To μουσικό σχήμα •■■Οςυ\όνο» πα
ρουσιάζει ένα ποικίλο πρόγραμμα 
με ϊλληνικό ι  ραγού δια, σύγχρονες 
μπολανκες. oiuuC και ιραγουδια με- 
λ·..λ ιου ί.;^κροτήματος.

10.00 ιι.μ. &C 6 .00  p .p . Ε\ icon τ. Σ κ α ια ο τ ικ ο ύ  Ο μίλου
ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

9.00  μ.μ . « Π αλ ιό  Χαμάμ** ί  A a oyp . Μ ο υ ο ε ιο  Φ.Ε.~. 
Σ υ ν α υ λ ία

ν Ξ α Χ θ κ : Λ Ι 'Σ  λ  ί  i >i i l i  Κ< ) ί "

Βραδιά ελληνικής μουοικής. 

ί ΙΑΡΑΣΚΙ-Λ Μ Sill  ITEM BPii >Υ

9.00 μ.μ. Π λ ατεία  Μ ητραηοΛ εωκ  

Σ υ ν α υ λ ία

<·-· Ν I Κ.< )«L ; IG Π Q Κ i j j  0 1C ■

<· \  <l!cii Ν ■
Πρόκειται για μια. μουοική περιήγη
ση cnov άξονα της εγναιϊας οδού.
Συμμετέχουν οι ερμηνευτές. Ν. Κα- 
ραγιάννη και ο Αλ. Χατζής.

10.00 η.μ. Sc 6 .0 0  μ.μ. Ε νιευκ* Σ κ α κ ισ η κ ο ά  Ο μίλου
ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

~.00 μ.μ. Α ίΟ οαοα h .B .L . Ξ άνθη ς  
Π α ρ ο υ σ ία σ η  Β ιβ λ ίο υ

* θ ω \ ία  ΚΞάιΧν >π ·
1 ίαρουοίαοη βολιού ιου (“). Εςαρχου ··Εφτά χρόνια 
μ ιακ τιό/·Λ*ς. Σ ά νθτι. .Ιανουάριος / 9.λΌ \εκέρβρ :ο^ / w'Jy··.

9.00 μ.μ. « Π αλ ιό  Χ αμάμ» (A a oyp . Μ ο υ σ είο  Φ .Ε.Σ.) 
Σ υ ν α υ λ ία

-Nor c an.;)
Μια βρασιά μουσικικ τζαζ.

9.00  μ.μ. Z i£xj Σ υλ. Μ υ< ραοια ιώ ν  (ο δό  Ε Σ γ ο υ ρ ο σ ) 
Π α ρ α δ ο σ ια κ ή  Β ρ α δ ια

9-00 μ .μ. Σ η ίιι Π ο λ ιι ιο μ ο σ  Φ .Ε.Σ.
Ρ ε μ π ε τ ικ η  Β ρ α δ ια

«Λα,Λ,η ιαΛεΧ απο την κ<>Μοιπνή'·

ΣΑΒΒΑΤΟ 9  ΣΕΠ ΤΕΜ ΒΡΙΟ Υ

9 .0 0  μ .μ. Π λατεία  Μ η τρου όλ εω ς  

Σ υ ν α υ λ ία

<v\£N-G ΛΛΚΛΧίΟυ ·' 

«■ Κ< : )ΟΙαΧ ΜGVTZI O l ·*>
Η Λένα Αλκαίου και ο Κώστας Μά- 
χτζιος. υποοτηριςόμενοΐ από μια 
αυθεντική Λαϊκή ορχήστρα, προτεί
νουν ένα ονειρύγραμμα των δικών μας τραγουόιών.



ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
Περίπτερο Ενημέρωσης Πλατείας Ανήκα *'■ 

Δ.Ε.Α.Ξ., τηλ.: (0?41) 73640.22632 
στη σελίδα μας στο Internet: orpheus.ee.duth.gr/oc 
Σύστημα Ενημέρωσης Πο/ατών Δήμου Ξάνθης,

{ τηλ.: (0541) 24444

3-10 Σεπτεμβρίου 2000 
3-10 September 2000

Κατά on διάρκεια των Γιορτών, ο Δημοκρίτειος 
Πιστωτικός Συνεταιρισμός θα περιμένει όλους τους 

Ξανθιώτες. για μια προσωπική γνωριμία και ενημέρωση.
στην είοοδο της Παλιός Πόλης, στο περίπτερο 

πληροφοριών της οπό ίδρυση Δημοκρίταας Τράπεζας. 
Παράλληλα, θα ενημερώνει όλους τουςεπισκέπτες για τις 
δραστηριότητες και τα στέκια όλων των Πολ. Συλλόγων 

ιιου συμμετέχουν* στις Γιορτές Παλιάς IΙόλης 2000-

Δ η μ ο τ ικ η  Ε π ιχ ε ίρ η σ η  

Α ν ά π τ υ ξ η ς  Ξ ά ν θ η ς

ΠΛΑΤΕΙΑ ΜΑΤΣ1ΝΉ. 6 7 1 0 0  ΞΑΝΘΗ. 
ΤΗΛ.: (0543) 22632 . 73640

Κ ρ Μ * .
AMSTEL

ΚΑΖΙΝΟ 5ΑΝΘΚ2



ΔΗΥΤΕΡΛ 4  HE! ΠΤ.ΜΒΡίΟΥ
9.00 p .p . Ι ίλ α ιε ία  Μ  π ιροηό)λεω<.
ΣΥΝΑΥΛΙΑ

mm
Ο ν Αίολος» είναι lvu ποιιάικη ο γή
ρα που προέκυψε μέοα αη<’· μια ΐκι- 
ρεα ποιρΊθΐαΐί'>|>ων κα; λα /η ιαό^ιν 
από την Καβάλα και την ΞανΗπ.

5 .00  p.p. Sc 6 .0 0  p .p . Ε θ ν ικ ό  Σ τά δ ιο  Ξ ά ν θ η ς  
Τ ο υ ρ ν ο υ ά  Π ο δ ο σ φ α ίρ ο υ

6 .0 0  p .p . Κ εντρ ική  Π λ ατεία
ΣΚΑΚίΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΏΣΕΙΣ

S..yO p.p. Α α ο γ ρ α ψ ικ ό  Μ ο υ σ ε ίο  Φ .Ε.Σ.
Ε γ κ α ίν ια  Ε κ ο ε ς η ς

Ε γ κ α ίν ια  ιη ς  έκ θ ε ο η ς  ιό  λ* u o ^ n  u iiv  ιοί.* ερ γ α ο ιπ ρ ίο :ι (,<··'' 

γραφικής '•■•Κρύωνάς 1-».

9 .0 0  p .p . « l l a s j o  Χ α ρ ά ρ "  (Λ αογρ. Μ ο υ σ ε ίο  Φ .Ε.Σ.) 
Β ρ ά δ ια  Κ ιν η μ α τ ο γ ρ ά φ ο υ

«Χτη Μαΐ'εία τ π ΐ  7'' rc X vn l -

9 .0 0  p .p . Υ ιια ίθρ ιο  Δ η μ οτικ ό  Α μ φ ιθ έατρο  
Θ ε α τ ρ ικ ή  Π α ρ α ς τ α ς η

«Λα ΜοοκέτΛ »
1 ο Α ί 11ΙΕΘΕ Καβάλας nqpouaidCa τπν κωμωδία -Λα 
Μοσκέτα>> οε σκηνοθεσία ί πύργου Ρεμούνδου.

Γκ::: -c·: .>.·)')( ·-·.·. m 1 «,·?)·.. ■'■,··■

TP  Π Ή Ε Γ Π Έ Μ Β Ρ ΙΟ Υ

9 .0 0  p.p. Ιίλα ιεία  Μηιροτιόλεως 
Σ υ ν α υ λ ία

«ΙαΒΒίνα ΓιανναΤου &
Ρ r i m a ye R a c n sal:on  i κ o  *
I ί οιεθνούς cjj βελειας τραγουδί- 
<71 pic Σαββίνα I ιαννάηη; τραγου
δάει και κερδίζει τ κ  καρδιές του 
κοινού εξ ίΑ.{Χ)όο>;, Μ ας ί ι ης οι 
Aprixwavera eh Sa lon lko*.

5.00  p .p . &  6 .0 0  p .p . Ε θ ν ικό  Σζά6?ο Σ ά ν θ η ς  
Τ ο υ ρ ν ο υ ά  Π ο δ ο σ φ α ίρ ο υ

10.00 ιι.ρ . Sc 6 .00  p.p. Ε ν τευκ ι. Σ κ α κ ιο τ ικ ο ύ  Ο ρίλου
ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ


