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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

 

Ο σκοπός της εργασίας ήταν η διεξαγωγή μιας εκτενούς ανάλυσης πάνω στην χρήση των 

υπηρεσιών ευεξίας στο πλαίσιο του συνδυασμού τους με τον θρησκευτικό τουρισμό στα 

Μετέωρα. Για αυτό τον σκοπό, διεκπεραιώθηκε πρώτα μια βιβλιογραφική ανασκόπηση για τον 

εντοπισμό κοινών σημείων ανάμεσα στα δύο είδη τουρισμού και την διαμόρφωση ερευνητικών 

υποθέσεων. Στη συνέχεια, τα αποτελέσματα της ανάλυσης οδήγησαν στη δημιουργία ενός 

ποσοτικού πλαισίου μέσα στο οποίο οι αντιλήψεις τουριστών και επαγγελματιών τουρισμού γύρω 

από το ζήτημα προσμετρήθηκαν και αναλυθήκαν. Περιγραφικά στατιστικά, ποσοστά και 

συχνότητες χρησιμοποιήθηκαν για να συνοψιστούν και να επεξηγηθούν οι θέσεις των 

συμμετεχόντων. Τα ευρήματα έδειξαν ότι υπάρχει υψηλή ζήτηση για υπηρεσίες ευεξίας από τους 

τουρίστες, τα δημογραφικά χαρακτηριστικά και οι προτιμήσεις των οποίων επίσης 

χρησιμοποιήθηκαν για την εξαγωγή ουσιωδών συμπερασμάτων γύρω από τις τάσεις της αγοράς. 

Επιπλέον, οι επιχειρηματίες και οι υπάλληλοι οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης δήλωσαν ήπιο 

ενδιαφέρον για την επένδυση σε υπηρεσίες ευεξίας. Παράλληλα, στο μεγαλύτερο τους μέρος είδαν 

θετικά την εισαγωγή υπηρεσιών ευεξίας στην τοπική αγορά. Συνολικά, ο συνδυασμός ευεξίας και 

θρησκευτικού τουρισμού κρίνεται ότι είναι προσφιλής με βάση τα αποτελέσματα της έρευνας, 

ενώ παρέχονται κατευθύνσεις για περεταίρω έρευνα. 

 

Λέξεις - κλειδιά: Τουρισμός Ευεξίας, Θρησκευτικός Τουρισμός, Καλαμπάκα, Μετέωρα 
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ABSTRACT 

 

 

The purpose of this dissertation was to conduct an extensive analysis on the compatibility of 

wellness services and religious tourism in Meteora, Greece. For this purpose, a thorough analysis 

of relevant literature was carried out in order to identify common elements between wellness and 

religious tourism. Subsequently, the literature review results led to the formulation of a quantitative 

framework within which the perceptions and preferences of tourists and tourism professionals 

were identified and analysed. Descriptive statistics, percentages and frequencies were employed 

to summarise and present the statements of participants. Findings suggest that there is a high 

demand for wellness services from tourists, the demographic characteristics and preferences of 

which were also used for the extraction of meaningful conclusions regarding tendencies in the 

local market. In addition, entrepreneurs and public servants expressed a mild interest for investing 

in wellness services. At the same time, they assessed the introduction of wellness services in the 

local market as a positive outcome. In conclusion, the combination of wellness and religious 

tourism is judged as compatible based on the findings of the present research. Directions for further 

research are provided.  

 

Keywords: Religious Tourism, Wellness, Kalabaka, Meteora, SPA Services 
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Ο τουρισμός αποτελεί ένα δυναμικό και συνεχώς εξελισσόμενο τομέα της ελληνικής 

οικονομίας. Είναι πηγή σημαντικών εσόδων για την Ελλάδα και ως εκ τούτου ισχυρός πυλώνας 

ανάπτυξης (Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών, 2012). Πέρα από την συνεισφορά 

στο Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν της χώρας, ο τουρισμός προσφέρει θέσεις εργασίας για την 

απασχόληση χιλιάδων εργαζομένων και ευθύνεται για την προσέλκυση επενδυτικών κεφαλαίων. 

Εν όψει του απόηχου της Ελληνικής οικονομικής κρίσης, υποδεικνύεται η αναγκαιότητα για την 

εύρεση νέων αναπτυξιακών προτύπων στον τουριστικό τομέα, ο οποίος καλείται να διαδραματίσει 

πιο κεντρικό ρολό στην οικονομική ανάπτυξη των κοινοτήτων και κατά συνέπεια της χώρας. 

Επομένως, είναι αναγκαία η κατάλληλη εκμετάλλευση των εγχώριων τουριστικών κλάδων και ο 

επαναπροσδιορισμός των στρατηγικών ανάπτυξης τουριστικών προϊόντων και υπηρεσιών. 

Η δημοτική ενότητα Μετέωρων διακρίνεται για το ομώνυμο σύμπλεγμα βράχων από 

κροκαλοπαγή πετρώματα με υψηλή περιεκτικότητα σε ψαμμίτες, το όποιο αποτελεί φυσικό 

μνημείο παγκόσμιας κληρονομίας της UNESCO. Τα Μετέωρα είναι διάσπαρτα με μοναστήρια, 

τα όποια είναι χτισμένα στις κορυφές των βράχων και που στο σύνολο τους αποτελούν το δεύτερο 

σημαντικότερο μοναστηριακό συγκρότημα μετά το Άγιο Όρος. Επισημαίνεται το ότι ο Δήμος 

Καλαμπάκας έχει ιδιαίτερη σημασία ως τουριστικός προορισμός καθώς τα Μετέωρα 

προσελκύουν εκατομμύρια τουρίστες κάθε χρόνο (Αλεξίου & Καμενάκης, 2015). Ο θρησκευτικός 

τουρισμός επομένως αποτελεί οδηγό οικονομικής ακμής για όλη την περιφέρεια Τρικάλων και 

ιδιαίτερα για τον Δήμο Καλαμπάκας, ο όποιος έχει σημειώσει σημαντική ανάπτυξη την τελευταία 

δεκαετία (Πολίτης, 2013).  

Στα πλαίσια της κατάλληλης εκμετάλλευσης του τουριστικού δυναμικού της περιοχής, 

προτείνεται ο συνδυασμός του θρησκευτικού τουρισμού με μια άλλη μορφή εναλλακτικού 

τουρισμού, τον τουρισμό ευεξίας. Οι άνθρωποι στην καθημερινή τους ζωή συχνά αναζητούν 

δραστηριότητες ευεξίας προκειμένου να διορθώσουν η να καλυτερεύσουν στοιχειά της ζωής τους. 

Αυτή η αναζήτηση έχει κοινά στοιχειά με την πνευματικότητα, καθώς μέσω της θρησκείας ο 

άνθρωπος προσπαθεί να δώσει νόημα στην ζωή του και να την βελτιώσει σε ψυχολογικό επίπεδο. 

Παρόμοιες αντιλήψεις παρουσιάζουν και κάποιοι ερευνητές οι όποιοι στηρίζουν ότι ο 
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θρησκευτικός τουρισμός μπορεί να κατηγοριοποιηθεί και ως τουρισμός ευεξίας δεδομένου ότι 

απορρέει σε βελτίωση της υγείας και της ποιότητας ζωής μέσω του διαφωτισμού και της 

πνευματικής προόδου του ατόμου (Voigt, Brown & Howat, 2011).  

 

1.1. Σκοπός και ερευνητικοί στόχοι 

Σκοπός της έρευνας είναι να μελετήσει τις προοπτικές δημιουργίας υπηρεσιών ευεξίας στον Δήμο 

Καλαμπάκας καθώς και η αποσαφήνιση των αναγκών του τουριστικού κοινού προς το όποιο θα 

απευθύνονται οι εν λόγω υπηρεσίες. Πιο συγκεκριμένα, η παρούσα έρευνα θέτει τους παρακάτω 

στόχους: 

a. Να ερευνήσει και να αναλύσει τις σύγχρονες τάσεις στην τουριστική αγορά του Δήμου 

Καλαμπάκας μέσω της λήψης δεδομένων από τουριστικούς φορείς. 

b. Να παρουσιάσει λεπτομερώς τις προοπτικές προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών 

ευεξίας στην παρούσα τουριστική αγορά καθώς και την δυναμική της παραπάνω. 

c. Να ερευνήσει τις αντιλήψεις και τις θέσεις των τουριστών που εισέρχονται στον Δήμο 

Καλαμπάκας προκειμένου οι παραπάνω στόχοι να βασιστούν στις γνώμες των άμεσα 

ενδιαφερόμενων. 

d. Να μελετήσει τον βαθμό στον όποιο η διοίκηση της τοπικής κοινωνίας είναι δεκτική 

απέναντι στον συνδυασμό θρησκευτικού τουρισμού και τουρισμού ευεξίας, μέσω της 

διεξαγωγής έρευνας σε διοικητικούς υπάλληλους. 

e. Να ερευνήσει την προθυμία ιδιοκτήτων τουριστικών επιχειρήσεων να 

δραστηριοποιηθούν στον τομέα τις ευεξίας. 

1.2. Δομή της Εργασίας 

 Μετά από το παρόν κεφάλαιο της εισαγωγής, ακολουθεί το κεφάλαιο της βιβλιογραφικής 

ανασκόπησης, όπου τα διαφορετικά είδη τουρισμού παρουσιάζονται και αναλύονται, προκειμένου 

να αποσαφηνιστεί η κοινή βάση τους και άρα η δυναμική συνδυασμού τους. Επιπλέον, σε αυτό 

το κεφάλαιο παρουσιάζονται και αναλύονται έρευνες στις οποίες εξετάζονται οι παράγοντες που 

συμβάλλουν στην ικανοποίηση των τουριστών καθώς και στην ελκυστικότητα των προορισμών 

που επιλέγουν. Στην συνέχεια, ακολουθεί το κεφάλαιο της μεθοδολογίας, οπού συζητούνται οι 

μέθοδοι που χρησιμοποιήθηκαν για την συλλογή και ανάλυση δεδομένων, καθώς και 

λεπτομέρειες  αναφορικά με την ερευνητική διαδικασία που ακολουθήθηκε αλλά και τα 
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χαρακτηριστικά του δείγματος. Στο επόμενο κεφάλαιο, παρουσιάζονται και αναλύονται τα 

αποτελέσματα της επεξεργασίας των δεδομένων που συλλέχθηκαν. Τέλος, στο τελευταίο 

κεφάλαιο, τα κεντρικά θέματα της έρευνας συνοψίζονται. Στην συνέχεια, εξάγονται 

συμπεράσματα με βάση τα αποτελέσματα της έρευνας αλλά και με βάση τους παραλληλισμούς 

ανάμεσα σε αυτά και την προ υπάρχουσα βιβλιογραφία. Τέλος, οι περιορισμοί της ερευνάς 

ταυτοποιούνται και δίνονται κατευθύνσεις για μελλοντική έρευνα. 
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2. ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ 

 

Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζεται η σχετική βιβλιογραφία με τα κεντρικά θέματα που 

αποτυπώνονται μέσω των ερευνητικών στόχων της έρευνας. Σκοπός αυτής της διαδικασίας είναι 

να ξεκαθαριστεί το εννοιολογικό πλαίσιο της έρευνας και ειδικότερα, να εντοπιστούν τα κοινά 

σημεία ανάμεσα στον θρησκευτικό τουρισμό, τον πνευματικό τουρισμό και τον τουρισμό ευεξίας, 

έτσι ώστε να αποσαφηνιστεί η δυναμική του συνδυασμού τους εντός του δήμου Μετεώρων.  

 

2.1. Θρησκευτικό και Πνευματικός Τουρισμός 

Ο θρησκευτικός τουρισμός είναι ένα σύνθετο φαινόμενο κατά το οποίο ένας άνθρωπος ή 

ομάδα ανθρώπων ταξιδεύει με κύριο κίνητρο την βίωση μορφών θρησκείας, η των παραγώγων 

που απορρέουν από αυτές, όπως τέχνη, κουλτούρα, παραδόσεις και αρχιτεκτονική (SIGA, 2012). 

Η μορφή αυτή τουρισμού είναι μια από τις αρχαιότερες, δεδομένου ότι η ανθρώπινη 

μετανάστευση είχε συνδεθεί με την θρησκεία από τις απαρχές του πολιτισμού (Vuconic, 1996). 

Αυτό διαφαίνεται στο μεγάλο εύρος της τουριστικής δραστηριότητας σε θρησκευτική βάση, όπως 

για παράδειγμα μακροχρόνια ταξίδια (προσκυνήματα) προς θρησκευτικά κέντρα και διαμονή σε 

αυτά, και βραχυπρόθεσμες επισκέψεις σε θρησκευτικές τοποθεσίες για σκοπούς θρησκευτικού 

εορτασμού, διαλογισμού η συνάντησης. Στην περίπτωση των προσκυνημάτων, ολόκληρο το 

ταξίδι έχει θρησκευτικό χαρακτήρα, ενώ στην περίπτωση της βραχυπρόθεσμης επίσκεψης σε 

θρησκευτικές τοποθεσίες, η θρησκευτική δραστηριότητα πιθανότατα αποτελεί ένα στοιχείο ενός 

πιο πολυπλεύρου ταξιδιού.  

Κάποιοι ερευνητές μάλιστα στηρίζουν ότι ο ίδιος ο τουρισμός είναι μια μορφή θρησκείας. 

Αυτή η θεωρία έχει τις ρίζες της στο γεγονός ότι στην σύγχρονη, μη θρησκευτική κοινωνία, ο 

ελεύθερος χρόνος που διαθέτει ένας άνθρωπος λειτουργεί σαν ένα διάστημα περισυλλογής και 

δημιουργίας αλλά και ως ευκαιρία αναγνώρισης και καλλιέργειας των πνευματικών αναγκών του 

(Vucovic, 1996, p.8). Κατ’ επέκταση, ο τουρισμός ως μια συγκεκριμένη χρήση του ελεύθερου 

χρόνου ενός ατόμου έχει φτάσει να θεωρείται από κάποιους ως ιερό ταξίδι. Σύμφωνα με τον 

Graburn (1989, p.22), ο τουρισμός έχει κοινό συμβολικό και λειτουργικό χαρακτήρα με άλλες 

δραστηριότητες και θεσμούς μέσω των οποίων οι άνθρωποι προσπαθούν να εμπλουτίσουν και να 
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προσθέσουν νόημα στις ζωές τους. Μπορεί επί παραδείγματι να θεωρηθεί ως μια τελετουργία μη 

θρησκευτικού χαρακτήρα που έρχεται σε αντίθεση με την ρουτίνα της καθημερινότητας (ετήσιες 

διακοπές) η ως μια βαθιά προσωπική εμπειρία μετάβασης που επιζητά ένας άνθρωπος σε 

συγκεκριμένη φάση της ζωής του (Nash & Smith, 1991).  

Είναι σημαντικό το να επισημανθεί σε αυτό το σημείο ότι η θρησκεία και η 

πνευματικότητα είναι δυο διαφορετικές έννοιες σε ότι αφορά την τουριστική δραστηριότητα. Ο 

διαχωρισμός αυτός ξεκινάει από το κίνητρο με βάση το οποίο ταξιδεύει κάποιος σε θρησκευτικούς 

τόπους, το οποίο μπορεί να μην έχει άμεση σχέση με την θρησκεία, αλλά με την πνευματικότητα 

εν γένει, δεδομένου ότι πολλοί άνθρωποι που θεωρούν τον εαυτό τους πνευματικό δεν βλέπουν 

τον εαυτό τους ως θρησκευόμενο και το αντίστροφο, όπως επισημαίνουν οι Timothy και Olsen 

(2006). Στην προσπάθεια διαχωρισμού της έννοιας του θρησκευτικού και του πνευματικού μέσα 

στο ταξιδιωτικό πλαίσιο, προέκυψε η έννοια του πνευματικού τουρισμού, η οποία εμπεριέχει τον 

θρησκευτικό και ορίζεται ως τουρισμός ο όποιος διακατέχεται από ένα εγχείρημα πνευματικής 

αυτοεκτίμησης (McGettigan, 2016). Μάλιστα αυτή η θεώρηση έχει κοινή βάση με τον ισχυρισμό 

ότι ο τουρισμός αυτός κάθε αυτός είναι μια μορφή θρησκείας. Η ανεξαρτητοποίηση της 

πνευματικότητας από την θρησκεία έχει ως αποτέλεσμα μια ευρύτερη θεώρηση του τι θεωρείται 

ιερό τουριστικό μέρος και ως εκ τούτου, μεγαλύτερη συμμετοχή σε τέτοιες μορφές τουρισμού. Η 

ανεξαρτητοποίηση αυτή οδήγησε στον σχηματισμό μιας ομοκεντρικής φιλοσοφίας νέας εποχής 

κατά την όποια το άτομο είναι ιερό και εμπεριέχει την πνευματική φύση (Smith & Puczco, 2013).  

 

2.2. Τουρισμός Ευεξίας 

Ο τουρισμός ευεξίας είναι ένας κλάδος τουρισμού ο όποιος είναι ιδιαίτερα ανερχόμενος 

παρά το γεγονός της οικονομικής κρίσης που έπληξε την παγκόσμια αγορά τουρισμού. Οι 

άνθρωποι ολοένα και περισσότερο αναζητούν νέους τρόπους χαλάρωσης και βελτίωσης της 

υγείας τους, και σε επίπεδο τουρισμού το μοντέλο της ευεξίας ανταποκρίνεται σε αυτές τους τις 

ανάγκες (Koncul, 2012). H ευεξία στον τουρισμό είναι μια ανερχόμενη τάση η όποια αυξάνεται 

με εντυπωσιακούς ρυθμούς. Δύο βασικοί λόγοι ευθύνονται για αυτό. Πρώτον, ο Παγκόσμιος 

Οργανισμός Υγείας έχει προωθήσει ένα νέο πλαίσιο υγιεινών προτύπων στην παγκόσμια πολιτική 

υγείας του. Αυτά τα πρότυπα ευθύνονται για την ιατρικοποίηση των συνήθειων του δυτικού 

κόσμου (Maturo, 2012). Κατά συνέπεια ο σύγχρονος άνθρωπος αφιερώνει όλο και μεγαλύτερο 
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μέρος του ελευθέρου χρόνου του στην περιποίηση του σώματος και της υγείας του. Δεύτερον, το 

συνολικό μορφωτικό επίπεδο των ανθρώπων παγκοσμίως έχει ανέβει και παράλληλα έχει αυξηθεί 

η συναίσθηση των ανθρώπων για θέματα που αφορούν την προσωπική τους υγεία και επομένως 

παρατηρείται αύξηση και στην μέριμνα για αυτά τα θέματα. Οι αλλαγές στις καθημερινές 

συνήθειες και στην αξιοποίηση του ελευθέρου χρόνου που απορρέουν από την εξάπλωση των 

ιατρικών προτύπων και την άνοδο του μορφωτικού επιπέδου των δυτικών κοινωνιών 

αναπόφευκτα επηρεάζουν και τις τουριστικές συνήθειες των τελευταίων. Πιο συγκεκριμένα, είναι 

φυσικό ένας σύγχρονος άνθρωπος να αναζητά ολοένα και περισσότερο την συμπερίληψη 

υπηρεσιών και δραστηριοτήτων ευεξίας στο πρόγραμμα ενός ταξιδιού, δεδομένου ότι ο ίδιος 

τουρισμός αποτελεί δραστηριότητα που λαμβάνει χώρα κατά τον ελεύθερο χρόνο του, ο οποίος 

αυξανόμενα τείνει να αφιερώνεται στην φροντίδα της υγείας.  

Στη σύγχρονη εποχή, το νόημα και η προοπτική της υγείας εκφράζονται μέσω μιας 

ιδιωτικής, πολυτελούς και ευρείας αγοράς προϊόντων και υπηρεσιών. Η προώθηση αυτών των 

προϊόντων/υπηρεσιών γίνεται στη βάση της ατομικής υπεροχής και περιλαμβάνει την 

εσωτερίκευση μεγαλοπρεπών υποσχέσεων στην ταυτότητα του καταναλωτή, υποσχέσεων όπως 

αιωνία νεότητα, εμφανισιακή υπεροχή (το πρότυπο της πιο όμορφης) και σωματική υπεροχή (το 

πρότυπο το πιο δυνατού/υγιή) (Fox & Ward, 2006). Η επιτυχία των προτύπων υπεροχής 

διαφαίνεται στην αυξανόμενα καταναλωτική τάση των ανθρώπων που επιθυμούν την βελτίωση 

της υγείας τους, κάτι το οποίο συμβάλλει στη διαμόρφωση νέων και βελτιωμένων υπηρεσιών 

ευεξίας. Οι πάροχοι υπηρεσιών τουρισμού και ιδίως τα πολυτελή ξενοδοχεία εκμεταλλεύτηκαν 

αυτή την τάση και δημιούργησαν ένα εύρος υπηρεσιών ευεξίας, κάτι το όποιο βοήθησε τις 

επιχειρήσεις τους να αναπτυχθούν (Koncul, 2012). Σύμφωνα με μια έρευνα η οποία διεξήχθη στην 

Πορτογαλία με σκοπό την διερεύνηση των καταναλωτικών συνηθειών στα SPA, οι περισσότερες 

εγκαταστάσεις SPA βρίσκονται εντός ξενοδοχείων τεσσάρων και πέντε αστέρων (Gustavo, 2010). 

Τα αποτελέσματα της ιδίας έρευνας αποκάλυψαν ότι ο μέσος πελάτης SPA στην Πορτογαλία είναι 

γυναικά 39 ετών, με πτυχίο ανώτατης εκπαίδευσης, η οποία εργάζεται ως υψηλόβαθμο στέλεχος 

management η ως εμπειρογνώμονας, δεν έχει παιδιά , ζει σε αστική περιοχή και έχει ένα μέσο 

μηνιαίο εισόδημα της τάξεως των 3.000 ευρώ. Τα αποτελέσματα της έρευνας αναφορικά με το 

προφίλ του μέσου καταναλωτή SPA συμφωνούν σε μεγάλο βαθμό με δεδομένα ερευνών που 

διεξάχθηκαν από τον παγκόσμιο σύλλογο SPA (ISPA, 2006; 2012). Ειδικότερα, τα 

χαρακτηριστικά του μέσου καταναλωτή SPA που είναι κοινά σε αυτές τις έρευνες είναι η μέση 
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ηλικία, το γυναίκειο φύλο και η ανώτατη εκπαίδευση. Ακολούθως, καταναλωτές με αυτά τα 

χαρακτηριστικά αποτελούν τον πιο δόκιμο στόχο για την προώθηση υπηρεσιών SPA στα πλαίσια 

θρησκευτικού τουρισμού. 

 

2.3. Ευεξία και Πνευματικότητα 

Συμφώνα με μια ανάλυση βιβλιογραφίας που επιχειρήθηκε από τους Voigt, Brown και 

Howat (2011), ο πνευματικός τουρισμός και ο τουρισμός ευεξίας έχουν κοινή βάση δεδομένου ότι 

υποστηρίζονται από όμοια κίνητρα αυτοβελτίωσης. Oι Smith και Puczco (2013) βρίσκουν την 

σύνδεση στην εννοιολογική φύση της ευεξίας. Η ευεξία κατά εκείνους είναι μια σύνθετη έννοια η 

όποια περιλαμβάνει στοιχεία σωματικής, πνευματικής και νοητικής ευεξίας, τρόπου ζωής 

κάποιου, καθώς και τις σχέσεις ενός ατόμου με άλλους και με το περιβάλλον του. Επιπλέον, 

στηρίζουν ότι η ευεξία σχετίζεται με άλλες έννοιες όπως υγεία, ευτυχία, ποιότητα ζωής, ολιστικές 

πρακτικές και πνευματικές πεποιθήσεις. Με αλλά λόγια, η πνευματικότητα για πολλούς είναι 

άρρηκτα συνδεδεμένη με την ευεξία καθώς σχετίζεται με μια στάση ζωής του ατόμου η οποία 

αποσκοπεί στην προώθηση της ανάπτυξης του εαυτού καθώς και την συμφιλίωση του σώματος, 

του νου και του πνεύματος (Smith & Kelly, 2006). Πέρα από τα κοινά που εντοπίζονται κατά την 

εννοιολογική ανάλυση, είναι σημαντικό το να εξετάσουμε την κοινή βάση των δυο ειδών 

τουρισμού στην πράξη. Δεδομένου λοιπόν ότι ο τουρισμός ευεξίας συνδυάζει σωματικές, 

ψυχολογικές, κοινωνικές και πνευματικές εμπειρίες οι οποίες αναζητούνται από άτομα των 

οποίων το κύριο κίνητρο είναι να βελτιώσουν την υγεία και την ευημερία τους, μπορεί να 

θεωρηθεί ότι ο τουρισμός ευεξίας περιλαμβάνει μια θετική και ολιστική κατανόηση της υγείας. 

Μια θεώρηση η οποία εμπεριέχει την πνευματικότητα εξ’ ορισμού. 

Πολλοί συγγραφείς στηρίζουν ότι οι τουρίστες που ταξιδεύουν για λογούς πνευματικούς, 

θρησκευτικούς η ευεξίας, επισκέπτονται όμοιους προορισμούς παρόλο που οι ατομικές τους 

αναζητήσεις διαφέρουν (McGettigan, 2016; Norman, 2012; Timothy & Olsen, 2006). Σύμφωνα 

με τους παραπάνω, οι θαμώνες πνευματικού, θρησκευτικού και τουρισμού ευεξίας επισκέπτονται 

από κοινού ξενοδοχεία, λουτρά, ιερά σημεία, καταφύγια, θρησκευτικά κτίρια, κέντρα 

προσκυνήματος και πανηγύρια. Επομένως, και τα τρία αυτά ειδή τουρισμού αξιοποιούν κοινούς 

πόρους, κάτι το οποίο έχει ιδιαίτερη σημασία για την εκμετάλλευση του τουριστικού δυναμικού 

του δήμου Καλαμπάκας και σημαντικές προεκτάσεις για την παρούσα έρευνα. Μάλιστα, έρευνες 
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έχουν δείξει ότι ο πνευματικός τουρισμός και ο τουρισμός ευεξίας έχουν συνδυαστεί επιτυχώς σε 

αλλά μέρη του κόσμου. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με μια έρευνα που διεξήχθη στο Byron’s Bay 

στην Αυστραλία με σκοπό τον εντοπισμό των παραγόντων που κατέστησαν την περιοχή πόλο 

έλξης εγχωρίου και διεθνούς εναλλακτικού τουρισμού ευεξίας, η πνευματικότητα βρέθηκε ότι 

είναι ένας από τους παράγοντες – κλειδιά που συνέβαλλαν στην τουριστική και οικονομική 

ανάπτυξη της περιοχής (Wray, Laing & Voigt, 2010). Σε μια άλλη έρευνα η οποία διεξήχθη σε 

διοικητικούς υπαλλήλους/ ιδιοκτήτες κέντρων ευεξίας με σκοπό την ανάλυση της τουριστικής 

αγοράς ευεξίας, βρέθηκε ότι η πνευματικότητα είναι ένα από τα κύρια οφέλη που αποζητούν οι 

πελάτες. Για αυτόν τον λόγο μάλιστα, τα προϊόντα και οι υπηρεσίες των κέντρων ευεξίας 

προωθούνται με πνευματικό θεματικό χαρακτήρα (Kelly, 2010).  

 

2.4. Παράγοντες Ικανοποίησης Τουριστών 

Σύμφωνα με έρευνες, έχει αποδειχθεί ότι υπάρχει ισχυρή συσχέτιση ανάμεσα στην 

ικανοποίηση ενός επισκέπτη και την απόφαση του να επιλέξει ξανά ένα προϊόν η να προσφέρει 

συστάσεις για το προϊόν σε άλλα άτομα στον κοινωνικό του κύκλο (π.χ. Tian-Cole & Crompton, 

2003). Εφαρμοσμένα στο παρόν θέμα, τα ευρήματα αυτά σημαίνουν ότι όσο πιο υψηλό το επίπεδο 

ικανοποίησης ενός τουρίστα κατά την επίσκεψη του στα Μετέωρα, τόσο μεγαλύτερη είναι η 

πιθανότητα να επιλέξει να επισκεφθεί ξανά αυτόν τον προορισμό η να εκφράσει θετικά σχόλια σε 

άτομα που βρίσκονται στον κύκλο του αναφορικά με τον προορισμό αυτό. Και στις δύο αυτές 

περιπτώσεις, η επισκεψιμότητα του προορισμού αυξάνεται. Επομένως, μπορούμε να 

συμπεράνουμε ότι είναι στο άμεσο συμφέρον των επιχειρηματιών καθώς και των λοιπών 

παραγόντων που αποσκοπούν στην ανάπτυξη μιας τοπικής τουριστικής αγοράς, να συμβάλλουν 

ενεργά στην προσαύξηση του επιπέδου ικανοποίησης των εισερχομένων επισκεπτών. Το επίπεδο 

ποιότητας υπηρεσιών είναι ένας σημαντικός παράγοντας ο οποίος εκφράζεται ως ένα σύνολο 

γνωστικών πεποιθήσεων για τα χαρακτηριστικά στοιχεία του προορισμού και συμβάλλει στο 

ευρύτερο επίπεδο ικανοποίησης ενός επισκέπτη, το οποίο έχει κυρίως συναισθηματικό χαρακτήρα 

(Tian-Cole & Crompton, 2003). Μέσω της ταυτοποίησης των διαφορετικών ειδών επισκεπτών 

που εισέρχονται σε έναν δεδομένο προορισμό και της κατανόησης των κίνητρων που βρίσκονται 

πίσω από την επίσκεψη στον προορισμό αυτό, οι διαχειριστές και ιδιοκτήτες επιχειρήσεων 

μπορούν να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους έτσι ώστε να προσφέρουν νέες και υψηλοτέρου 

επιπέδου υπηρεσίες οι οποίες θα προωθήσουν την επισκεψιμότητα του προορισμού και θα 
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διασφαλίσουν μακροπρόθεσμα την επιτυχία του τουριστικού τομέα στην τοπική αγορά (Mackoy 

& Osland, 2004; Suanmali, 2014). 

Σε αντίθεση με τα υλικά αγαθά, των οποίων η ποιότητα μπορεί να μετρηθεί αντικειμενικά 

με βάση την υλική τους διάσταση (π.χ. βάρος, υφή, παρουσία η απουσία ελαττωμάτων), οι 

υπηρεσίες είναι άυλες και η κατανάλωση τους συμβαίνει παράλληλα με την παραγωγή τους (Hill, 

1977). Η μέτρηση της ποιότητας μιας υπηρεσίας επομένως είναι ανεξάρτητη από την υπηρεσία 

αυτή κάθε αυτή καθώς η ποιότητα απορρέει από μια υποκειμενική εκτίμηση από μέρους του 

καταναλωτή, μπορεί να διαφέρει από πελάτη σε πελάτη και επηρεάζεται από τον τρόπο με τον 

οποίο η υπηρεσία προσφέρεται (π.χ. φιλικότητα εκ μέρους του παρόδου) (Bowen, 2002). Οι 

υποκειμενικές αυτές εκτιμήσεις της ποιότητας μιας υπηρεσίας διαμορφώνονται είτε με βάση 

προηγούμενες εμπειρίες με μια υπηρεσία είτε είναι αποτελέσματα εξωγενούς πληροφόρησης 

μέσω διαφήμισης η επικοινωνίας με φίλους/οικογενειακά μέλη (Fuchs and Weiermair, 2004). Στα 

πλαίσια του τουρισμού, οι υπηρεσίες λαμβάνουν την υπόσταση μιας αλληλεπίδρασης ανάμεσα 

στην διαχειριστική δομή μιας φυσικής, θρησκευτικής ή πολιτισμικής τοποθεσίας και τον 

επισκέπτη. Οι διαχειριστές τέτοιων τοποθεσιών δημιουργούν ευκαιρίες αναψυχής τις οποίες οι 

επισκέπτες μπορούν να βιώσουν ως καταναλωτές. Η παραγωγή ευκαιριών αναψυχής και η χρήση 

τους έχουν ως αποτέλεσμα μια υπηρεσιακή συνάντηση. Αυτή η συνάντηση επιτρέπει στον 

επισκέπτη να αποκομίσει οφέλη από την αλληλεπίδραση του με την τοποθεσία (Tian-Cole & 

Crompton, 2003).  

Ο βαθμός κατά τον οποίο ο καταναλωτής μένει ικανοποιημένος από την αλληλεπίδραση 

του με τις υπηρεσίες που του προσφέρονται έχει μελετηθεί από διάφορους ερευνητές και πολλά 

θεωρητικά μοντέλα έχουν επινοηθεί για να εξηγήσουν τους παράγοντες που συμβάλλουν στην 

καταναλωτική ικανοποίηση. Μία από τις πιο αποδεκτές τέτοιου είδους θεωρίες είναι η θεωρία του 

Προτύπου Διαβεβαίωσης - Προσδοκιών (Expectancy-Disconfirmation Paradigm) του Oliver 

(1980). Στην θεωρία αυτή προτείνεται ότι η ικανοποίηση του καταναλωτή είναι απόρροια 

διαφορών στις προσδοκίες που έχει από την αλληλεπίδραση του με τον παροχή υπηρεσιών. 

Ειδικότερα, πριν από την κατανάλωση ενός αγαθού ή υπηρεσίας, ο καταναλωτής ήδη έχει κάποιες 

προσδοκίες αναφορικά με τα αναμενόμενα οφέλη. Αυτές οι προσδοκίες διαμορφώνονται σε βάθος 

χρόνου και είναι αποτέλεσμα προηγούμενων εμπειριών με παρόμοια αγαθά ή υπηρεσίες και της 

παρουσίασης των τελευταίων μέσα από διαφημίσεις. Ανεξαρτήτως από το αν είναι θετικές η 

αρνητικές, σύμφωνα με το μοντέλο του Oliver, οι προσδοκίες γίνονται το κριτήριο με βάση το 
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οποίο οι καταναλωτές κρίνουν το αγαθό ή την υπηρεσία. Αυτό το κριτήριο σε συνδυασμό με την 

αντίληψη του καταναλωτή σχετικά με την απόδοση ενός αγαθού ή υπηρεσίας έχει ως αποτέλεσμα 

την ικανοποίηση ή δυσαρέσκεια του τελευταίου. Η ικανοποίηση βιώνεται όταν οι προσδοκίες 

συναντώνται η ξεπερνιούνται (θετική διαβεβαίωση) και η δυσαρέσκεια όταν οι προσδοκίες δεν 

ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα (αρνητική διαβεβαίωση). Μελλοντικές αποφάσεις 

επανάληψης της εμπειρίας του αγαθού ή της υπηρεσίας επηρεάζονται από το αίσθημα 

ικανοποίησης που προκλήθηκε από την προηγουμένη καταναλωτική εμπειρία.  

Πολλά διαφορετικά θεωρητικά μοντέλα έχουν δημιουργηθεί σε αυτή τη βάση, 

εμπεριέχοντας την έννοια των προσδοκιών και υπογραμμίζοντας τη σημαντικότητα της. Ένα  

τέτοιο συνδυαστικό μοντέλο που προσπαθεί να εξηγήσει την αλληλεπίδραση μεταξύ της 

ικανοποίησης ενός επισκέπτη και την ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρονται σε έναν 

τουριστικό προορισμό είναι αυτό από τους Tian-Cole και Crompton (2003). Το μοντέλο αυτό 

προτείνει δύο επίπεδα στην ικανοποίηση του επισκέπτη – το επίπεδο διάδρασης και το καθολικό 

επίπεδο (Tian-Cole, Crompton & Willson, 2002). Στο επίπεδο διάδρασης, ο επισκέπτης 

αλληλοεπιδρά για παράδειγμα με τους υπαλλήλους του ξενοδοχείου, απολαμβάνει κάποια 

υπηρεσία ή βιώνει την καθαριότητα και την διακόσμηση του χώρου. Τα χαρακτηριστικά της 

τοποθεσίας μπορούν να μεταβληθούν με την παρέμβαση του διαχειριστή, η αλληλεπίδραση αυτή 

κάθε αυτή όχι πάντα. Κάθε εμπειρία αλληλεπίδρασης συμβάλλει σε ένα γενικό αίσθημα 

ικανοποίησης/ εντύπωση για την ποιότητα των υπηρεσιών που σχετίζεται με την τοποθεσία. Με 

βάση τις μεμονωμένες εμπειρίες αλληλεπίδρασης, δημιουργείται μια γενικότερη εκτίμηση της 

εμπειρίας στην τοποθεσία. Η γενική αυτή εκτίμηση οδηγεί στην διαμόρφωση μιας στάσης 

απέναντι στην τοποθεσία, η οποία συμβαίνει στο καθολικό επίπεδο και επηρεάζει το αίσθημα του 

επισκέπτη απέναντι στην τοποθεσία καθώς και μελλοντικές αλληλεπιδράσεις με άλλες 

τοποθεσίες. Διαφαίνεται επομένως ότι οι καθολικές στάσεις διαμορφώνουν και μεταβάλλουν τις 

προσδοκίες και τις επιθυμίες ενός ατόμου και επιστρατεύονται κατά την λήψη αποφάσεων 

αναφορικά με την επιλογή προορισμού και δραστηριοτήτων επί του προορισμού. Το μοντέλο αυτό 

περιγράφει επαρκώς την δυναμική διαδικασία κατά την οποία οι προσδοκίες και οι στάσεις κατά 

την τουριστική εμπειρία διαμορφώνονται και μεταβάλλονται (Tian-Cole & Crompton, 2003).  

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, αν ένας επισκέπτης μείνει ικανοποιημένος με το επίπεδο 

υπηρεσιών που προσφέρονται σε μια τοποθεσία, θα προωθήσει την επισκεψιμότητα της υπηρεσίας 

είτε άμεσα (επανεπίσκεψη του ιδίου), είτε έμμεσα (σύσταση σε φίλους και συγγενείς). Σύμφωνα 
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με έρευνες marketing, η προσέγγιση νέων πελατών κοστίζει πέντε φορές περισσότερο από την 

διατήρηση ήδη υπαρχόντων πελατών (Lau & McKercher, 2004). Αυτή η διαφορά μπορεί να 

επεξηγηθεί αν αναλογιστούμε την προσπάθεια και το χρηματικό κεφάλαιο το οποίο απαιτείται 

προκειμένου να βρεθούν νέοι πιθανοί επισκέπτες καθώς και να προσελκυσθούν στην τοποθεσία 

μέσω διαφημίσεων στην τηλεόραση, σε περιοδικά, φυλλάδια, ίντερνετ κλπ. Απεναντίας, ένας 

πρώην επισκέπτης μπορεί εύκολα να εντοπιστεί μέσω των αρχείων ιστορικού ενός ξενοδοχείου η 

ενός ταξιδιωτικού γραφείου και με βάση τα ήδη υπάρχοντα καταχωρημένα στοιχεία (email, 

διεύθυνση), νέα προγράμματα και προσφορές μπορούν να προωθηθούν απευθείας σε 

παρελθοντικούς επισκέπτες. Αυτές οι προσπάθειες προώθησης είναι πιθανό να παρέχουν κίνητρο 

σε ικανοποιημένους επισκέπτες να επιστρέψουν στην τοποθεσία. Είναι σημαντικό για τους 

διαχειριστές μιας τοποθεσίας να δημιουργήσουν ένα περιβάλλον όπου νέοι καθώς και 

επαναλαμβανόμενοι επισκέπτες ικανοποιούνται συστηματικά με το επίπεδο υπηρεσιών που 

προσφέρονται.  

Αν ένας νέος επισκέπτης μείνει ικανοποιημένος έχει περισσότερες πιθανότητες να 

επαναλάβει την επίσκεψη του η να μοιραστεί την εμπειρία του με τους φίλους και την οικογένεια 

του, κάτι το οποίο αποτελεί την πιο φθηνή και ταυτόχρονα πιο ισχυρή μορφή διαφήμισης 

(Tiefenbacher, Day & Walton, 2000). Επομένως, υπογραμμίζεται η σημαντικότητα του να 

διασφαλίζεται η παροχή υπηρεσιών που ανταποκρίνονται στις ανάγκες και τα κίνητρα του 

συγκεκριμένου τουριστικού κοινού έτσι ώστε να αυξηθεί η πιθανότητα αυτές οι υπηρεσίες να 

γίνουν αντιληπτές ως υψηλής ποιότητας. Παράλληλα, χρήζει επισήμανσης το ότι οι νέοι 

επισκέπτες και οι επαναλαμβανόμενοι επισκέπτες συχνά έχουν διαφορετικά κίνητρα για την 

επίσκεψη μιας τοποθεσίας. Ως εκ τούτου, είναι σημαντικό οι διαχειριστές ενός προορισμού να 

εξασφαλίσουν μια ποικιλία δραστηριοτήτων και ευκαιριών αναψυχής, καθώς έρευνες έχουν δείξει 

ότι τέτοιου είδους προορισμοί έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα να παρέχουν υψηλά επίπεδα 

ικανοποίησης και στις δύο αυτές ομάδες επισκεπτών (Lau & McKercher, 2004). Στα πλαίσια της 

παρούσας εργασίας, η εισαγωγή νέων υπηρεσιών ευεξίας αποσκοπεί στην παροχή νέων ευκαιριών 

αναψυχής στον δήμο Καλαμπάκας, οι οποίες σχετίζονται με τον θρησκευτικό τουρισμό και που 

δυνητικά μπορούν να συνεισφέρουν με τους προαναφερθείς τρόπους στην ανάπτυξη του 

τουριστικού δυναμικού της περιοχής.  
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2.5. Ο Δήμος Καλαμπάκας και τα Μετέωρα 

 Η Καλαμπάκα είναι μια πόλη η οποία ανήκει στον νομό Τρικάλων και την ευρύτερη 

περιοχή της Θεσσαλίας. Είναι χτισμένη στους πρόποδες των βράχων που απαρτίζουν τον 

γεωλογικό σχηματισμό των Μετέωρων. Ο πληθυσμός της σύμφωνα με απογραφή του 2011 

ανέρχεται σε τουλάχιστον 8,330 κάτοικους εντός των ορίων της πόλης, ενώ στην ευρύτερη 

περιοχή του δήμου Καλαμπάκας υπολογίζεται πως διαμένουν 21,991 μόνιμοι κάτοικοι (Ελληνική 

Στατιστική Αρχή, 2011). Ο δήμος Καλαμπάκας σχηματίστηκε το 2011 μετά από ανασχηματισμό 

της τοπικής διοίκησης με βάση το σχέδιο Καλλικράτη (Ελληνικό Υπουργείο Εσωτερικών, 2010) 

και περιλαμβάνει 8 πρώην ανεξάρτητους δήμους (Ασπροπόταμος, Χάσια, Καλαμπάκα, Καστανιά, 

Κλεινό, Μαλακάσι, Τυμφαία και Βασιλική και 72 χωριά). Η συνολική έκταση που ανήκει στον 

δήμο ανέρχεται σε περίπου 1.650 τετραγωνικά χιλιόμετρα (Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της 

Ελλάδος, 2012) και είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος δήμος της χώρας σε έκταση.  

 

2.5.1. Τουρισμός στην Καλαμπάκα 

Η πόλη της Καλαμπάκας βρίσκεται στο επίκεντρο μεγάλης εισροής τουριστών από όλο 

τον κόσμο, δεδομένου ότι είναι προσκείμενη στα μοναστήρια των Μετέωρων, τα οποία είναι στο 

επίκεντρο του θρησκευτικού τουρισμού στην Ελλάδα, ξεπερνώντας μάλιστα το Άγιον Όρος, 

δεδομένου ότι το τελευταίο δεν δέχεται γυναίκες επισκέπτες. Ο ακριβής αριθμός τουριστών δεν 

είναι γνωστός καθώς δεν υπάρχουν πολλές πήγες επίσημων στοιχείων πέραν του Κέντρου 

Τουριστικής Πληροφόρησης Καλαμπάκας, το οποίο άρχισε την λειτουργία του το 2016 και έκτοτε 

έχουν επισκεφθεί την ιστοσελίδα του περίπου 23.000 επισκέπτες, η πλειοψηφία των οποίων είναι 

ξένοι (Γκουσιαρη, 2017; Ζαουτσος, 2017). Σύμφωνα με δήλωση του προέδρου της Ένωσης 

Ξενοδόχων του νομού Τρικάλων η οποία δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα «Το Βήμα», τα μετέωρα 

δέχονται περίπου 850.000 επισκέπτες ανά χρόνο, ενώ εκτιμάται κατά τον ίδιο ότι 500.000 από 

αυτούς διανυκτερεύουν για τουλάχιστον ένα βραδύ στην πόλη της Καλαμπάκας (Πουτετση, 

2017). Ωστόσο, το Κέντρο Τουριστικής Πληροφόρησης Καλαμπάκας σε δημοσίευση του στην 

ΕΡΤ εκτιμάει ότι τον τελευταίο χρόνο επισκέφθηκαν την περιοχή του δήμου Καλαμπάκας 

1.200.000 τουρίστες (Γκουσιαρη, 2017). Κάποιοι μάλιστα εκτιμούν ότι η ετήσια προσέλευση 

τουριστών στα Μετέωρα μόνο ανέρχεται σε 2.000.000 επισκέπτες τον χρόνο (Κυριακόπουλος, 

2012). 
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Σύμφωνα με το Κέντρο Τουριστικής Πληροφόρησης Καλαμπάκας, η πόλη παρά το μικρό 

της μέγεθος διαθέτει εύρος καταλυμάτων για την φιλοξενία κάθε είδους επισκεπτών. Ειδικότερα, 

η Καλαμπάκα διαθέτει 4 ξενοδοχεία και 1 ξενώνα τεσσάρων αστέρων, 17 ξενοδοχεία και 5 

ξενώνες τριών αστέρων, έξι ξενοδοχεία και τρεις ξενώνες δυο αστέρων, ενώ διαθέτει και 4 

κάμπινγκ (Κέντρο Τουριστικής Πληροφόρησης Καλαμπάκας, 2017). Αυτό που δεν διαθέτει 

ωστόσο η πόλη της Καλαμπάκας είναι καταλύματα τα οποία να προσφέρουν υπηρεσίες SPA, η 

ζήτηση για τις οποίες είναι στο επίκεντρο της παρούσας εργασίας. Εικάζεται ότι τέτοιου είδους 

υπηρεσίες όχι μόνο θα προσέφεραν σε ένα ξενοδοχείο το γόητρο των πέντε αστέρων, αλλά θα 

μπορούσαν δυνητικά να προσελκύσουν και πιο εύπορους επισκέπτες στον δήμο Καλαμπάκας.  

 

2.5.2. Πολιτισμικές/ Αθλητικές Εκδηλώσεις 

Κάθε χρόνο διεξάγονται αθλητικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις στον δήμο Καλαμπάκας, 

οι οποίες προσελκύουν πλήθος μονίμων κάτοικων και επισκεπτών (Δήμος Καλαμπάκας, 2016). 

Οι κυριότερες αθλητικές εκδηλώσεις είναι: 1) Ο Δρόμος Μετέωρων, που αποτελείται από αγώνες 

23ων και 6 χιλιομέτρων στην περιοχή των Μετεώρων, 2) Ο Διεθνής Ημιμαραθώνιος 

Καλαμπάκας-Τρικάλων(22χιλιομέτρων), ένας από τους μεγαλύτερους μαραθωνίους της Ελλάδας, 

3) Ο ετήσιος 2ημερος αγώνας μοτοσικλέτας Enduromania που διεξάγεται στο μεγαλύτερο μέρος 

της έκτασης του δήμου Καλαμπάκας, και τέλος, 4) Οι ποδηλατικοί αγώνες Mountain Bike στην 

περιοχή των Μετεώρων. 

Οι πιο σημαντικές πολιτιστικές εκδηλώσεις στον δήμο Καλαμπάκας περιλαμβάνουν: 1) 

Το αποκριάτικο κυνήγι θησαυρού, μια εκδήλωση που προσελκύει μεγάλη συμμετοχή και 

απευθύνεται σε όλες τις ηλικίες, 2) Την ετήσια γιορτή μανιταριών που διοργανώνεται στο τέλος 

του καλοκαιριού από το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας και Μουσείο Μανιταριών Μετεώρων και 

περιλαμβάνει πλήθος δραστηριοτήτων όπως συναυλίες, χορούς, σεμινάρια, θεατρικά δρώμενα και 

κυνήγι μανιταριών, 3) Την εμποροπανήγυρη του προφήτη Ηλία η οποία αποτελεί μείζον 

πολιτιστικό, ψυχαγωγικό και οικονομικό γεγονός για την περιοχή, 4) πολιτιστικές εκδηλώσεις από 

το θεατρικό εργαστήρι ΕΠΙ ΣΤΑΓΩΝ, και 5) πολιτιστικές εκδηλώσεις από τη φιλαρμονική του 

δήμου Καλαμπάκας (τα τελευταία 2χρόνια). 
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2.5.3. Τα Μοναστήρια των Μετεώρων 

Έξι μοναστήρια συνολικά είναι χτισμένα στους βράχους των Μετέωρων. Η ιερά μονή 

Μεγάλου Μετέωρου αποτελεί το μεγαλύτερο εκ των έξι και στεγάζει στην μονή Μεταμορφώσεως 

μια από τις μεγαλύτερες μοναστηριακές βιβλιοθήκες. Εκτιμάται ότι ιδρύθηκε το 1340 μ.Χ. από 

τον μοναχό Άγιο Αθανάσιο και κατοικείται αποκλειστικά από άνδρες μοναχούς (Βαξεβανιδης, 

2017 α).  

 

 

Εικόνα 1. Η ιερά μονή Μεγάλου Μετεώρου 

 

Η ιερά μονή Αγίου Νικολάου Ανάπαυσα ιδρύθηκε τον 16ο αιώνα από τον μητροπολίτη 

Λαρίσης άγιο Διονύσιο και τον έξαρχο Σταγών ιεροδιάκονο Νικάνορα. Είναι επίσης μονή ανδρών 

και χαρακτηριστικό της γνώρισμα αποτελούν οι υψηλής ποιότητας τοιχογραφίες που 

εκπονήθηκαν από τον Θεοφάνη Στρελιτζα, ιδρυτή της Κρητικής Σχολής (Σοφιανός, 2011 α). 
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Εικόνα 2. Η ιερά μονή Αγίου Νικολάου 

 

Η ιερά μονή Αγίας Τριάδος εκτιμάται ότι χτίστηκε τον 14ο αιώνα μ.Χ. από τον μοναχό Δομετιο 

και είναι επίσης μονή ανδρών. Χαρακτηριστικό της γνώρισμα είναι το ότι είναι χτισμένη πιο ψηλά 

από τα υπόλοιπα μοναστήρια και η άφιξη σε αυτήν είναι η πιο δύσκολη. Η πρόσβαση στην μονή 

είναι εφικτή μέσω της ανάβασης 145 λαξεμένων σκαλοπατιών τα οποία ξεκινούν από την βάση 

του βράχου (Δερζιωτης, 2012).  

 

 

Εικόνα 3. Η ιερά μονή Αγίας Τριάδος 

  

Η ιερά μονή Βαρλαάμ είναι ακόμα μια ανδρική μονή, η οποία ιδρύθηκε στα μέσα του 14ου αιώνα 

από τους ιερομονάχους αδελφούς Θεοφάνη και Νεκτάριο. Διακρίνεται για το αρχιτεκτονικό 
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ενδιαφέρον που παρουσιάζουν τα κτίσματα της μονής όπως το μαγειρείο, η παλαιά τράπεζα, η 

εστία καθώς και το νοσοκομείο. Επίσης, η μονή στεγάζει αναπαλαιωμένο σκευοφυλάκιο με 

πλούσια συλλογή κειμήλιων, χειρόγραφων και άλλων εκκλησιαστικών έργων (Σοφιανός, 2011 β). 

 

 

Εικόνα 4. Η ιερά Μονή Βαρλαάμ 

  

Η ιερά μονή Αγίου Στέφανου είναι η μεγαλύτερη γυναίκεια μονή των Μετεώρων. Ιδρύθηκε στις 

αρχές του 15ου αιώνα από τον άγιο Αντώνιο και στη σύγχρονη εποχή ανακαινίσθηκε μετά από τον 

βομβαρδισμό της το 1943 και μετατράπηκε το 1961. Χαρακτηριστικά γνωρίσματα είναι η 

αρχιτεκτονική του ναού, η οποία είναι ρυθμού μονόκλιτης βασιλικής καθώς και η πρώην παλιά 

τράπεζα που σήμερα λειτουργεί ως σύγχρονο μουσείο. Στο μοναστήρι επίσης φυλάσσεται το 

λείψανο του αγίου Χαραλάμπους (Μοναστήρια της Ελλάδας, 2016). 

 

Εικόνα 5. Η ιερά μονή Αγίου Στεφάνου 
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Τέλος, η ιερά μονή Ρουσάνου ιδρύθηκε στις αρχές του 16ου αιώνα από τους γιαννιώτες 

ιερομονάχους Ιωασάφ και Μάξιμο. Μετά από την αναστήλωση του από την 7η Εφορεία 

Βυζαντινών Αρχαιοτήτων το 1980, η μονή Ρουμάνου λειτούργησε ως γυναίκειο μοναστήρι μέχρι 

σήμερα. Αξιοσημείωτη είναι η τοιχογράφηση του καθολικού του ναού της οποίας η τεχνοτροπία 

ανήκει στην Κρητική Σχολή, όπως οι τοιχογραφίες στο μοναστήρι του Αγίου Νικολάου 

(Βαξεβανιδης, 2017 β).  

 

 

Εικόνα 6. Η ιερά μονή Ρουσάνου 
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3. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 

3.1. Το Ερευνητικό Πλαίσιο 

Η παρούσα έρευνα επιστρατεύει την εμπειρική καθώς και τη θεωρητική διάσταση για την 

εξέταση του προβλήματος του συνδυασμού θρησκευτικού τουρισμού και τουρισμού ευεξίας στο 

Δήμο Καλαμπάκας, καθώς εξετάζονται πληροφορίες από πρωτογενή καθώς και από δευτερογενή 

έρευνα. Ο τύπος της έρευνας είναι εξολοκλήρου ποσοτικός, καθώς τα εργαλεία της αποτελούνται 

από ερωτηματολόγια τα οποία έχουν ως στόχο την συλλογή αριθμητικών δεδομένων τα οποία 

στην συνέχεια αναλύονται προκειμένου να γίνουν προβλέψεις σχετικά με τις προοπτικές 

συνδυασμού των δυο ειδών τουρισμού. Η ποσοτική έρευνα είναι κατάλληλη για την διερεύνηση 

μεγάλων πληθυσμιακών δειγμάτων, μέσω των οποίων εξάγεται ένας σημαντικός αριθμός 

δεδομένων, τα όποια αργότερα υπόκεινται σε στατιστικές αναλύσεις (Caputi & Balnaves, 2007). 

Η αντικειμενικότητα των αποτελεσμάτων καθώς και το γεγονός ότι η έρευνα σε μεγάλα δείγματα 

επιτρέπει την γενίκευση συμπερασμάτων και σε άλλες πληθυσμιακές ομάδες ήταν οι κυριότεροι 

λόγοι επιλογής ποσοτικής μεθόδου. Φυσικά, υπάρχουν και μειονεκτήματα συγκριτικά με την 

ποιοτική έρευνα, το σημαντικότερο εκ των οποίων είναι το ότι η ποσοτική έρευνα θέτει 

περιορισμούς στην ελεύθερη έκφραση των αντιλήψεων των συμμετεχόντων, μέσα από την όποια 

μπορεί να επιτευχθεί μια βαθύτερη κατανόηση ενός φαινόμενου η ερευνητικού προβλήματος 

(Denzin & Lincoln, 2015). Ωστόσο, η αντικειμενική φύση των συμπερασμάτων που εξάγονται 

από την ποσοτική έρευνα και η όποια έγκειται στο γεγονός ότι τα δεδομένα που συλλέγονται δεν 

υποβάλλονται στην υποκειμενική ερμηνεία του ερευνητή κατά την επεξεργασία τους, όπως 

συμβαίνει στην ποιοτική έρευνα, συμβάλλει στην αξιοπιστία των αποτελεσμάτων και την 

επαναληψιμότητα της έρευνας (Babbie, 2016). 

 

3.2. Το Δείγμα του Πληθυσμού 

Δεδομένου ότι οι στόχοι της παρούσας έρευνας καλύπτονται με την διερεύνηση 

πληθυσμών σε συγκεκριμένη περιοχή, η αντιπροσωπευτικότητα του δείγματος βασίζεται στο 

μέγεθος του δείγματος και την τυχαιότητα της επιλογής συμμετεχόντων ενώ δειγματοληψία σε 
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άλλες περιοχές δεν κρίνεται απαραίτητη. Η τυχαιότητα του δείγματος διασφαλίστηκε μέσω της 

τυχαίας επιλογής συμμετεχόντων στην περιοχή της δειγματοληψίας. Κατ’ επέκταση, μπορεί να 

ειπωθεί ότι όλοι οι συμμετέχοντες είχαν ίσες ευκαιρίες συμμέτοχης στην έρευνα. Προκειμένου να 

διασφαλιστεί η αντιπροσωπευτικότητα του δείγματος και η επαρκής διασπορά των δεδομένων, ο 

πληθυσμός του δείγματος που συλλέχθηκε ήταν αρκετά μεγάλος. 

Πριν την πραγματοποίηση της κύριας έρευνας, διεξήχθη πιλοτική έρευνα στην οποία 

συμμετείχε μικρός αριθμός εθελοντών. Συνολικά, 10 τουρίστες και 9 επαγγελματίες από τον τομέα 

του τουρισμού αποτέλεσαν τα δείγματα για την δοκιμή εγκυρότητας των ερωτηματολογίων.  

 Συνολικά, Ν=200 τουρίστες συμπεριλήφθηκαν στο πληθυσμιακό δείγμα πάνω στο οποίο 

βασίστηκε η κύρια έρευνα. Η δειγματοληψία για την συλλογή δεδομένων από τους τουρίστες 

έλαβε χώρα στην ευρύτερη περιοχή του δήμου Καλαμπάκας, σε εστιατόρια και σε κεντρικά 

σημεία της πόλης, καθώς και στην περιοχή των μοναστηριών. Σε 100 τουρίστες από το συνολικό 

δείγμα χορηγήθηκε ερωτηματολόγιο στην Ελληνική γλώσσα, ενώ στους υπολοίπους 100 

χορηγήθηκε ερωτηματολόγιο στην Αγγλική.  

 Επιπλέον, ερωτηματολόγια χορηγήθηκαν σε δείγμα πληθυσμού Ν=76, το οποίο 

συμπεριλάμβανε εργαζομένους Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ), ιδιοκτήτες 

ξενοδοχείων καθώς και ιδιοκτήτες τουριστικών γραφείων. Η δειγματοληψία έγινε στον εκάστοτε 

χώρο εργασίας των συμμετεχόντων κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας. 

 

3.3. Μέθοδος Συλλογής Δεδομένων 

Η συλλογή δεδομένων έγινε με την χρήση ειδικά διαμορφωμένων ερωτηματολογίων τα 

οποία χορηγήθηκαν στους συμμετέχοντες κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας σε κάποιες 

περιπτώσεις και τυχαία στον τόπο της δειγματοληψίας σε άλλες. Τα δεδομένα που συλλέχθηκαν 

στην συνέχεια αποθηκευτήκαν, ταξινομήθηκαν και μεταφέρθηκαν σε στατιστική εφαρμογή 

λογισμικού προκειμένου να αναλυθούν. Τα εργαλεία της έρευνας παρατίθενται στο Παράρτημα 1 

και στο Παράρτημα 2 της εργασίας. 

 

3.3.1. Διαδικασία Οργάνωσης της Έρευνας 

 Η έρευνα πραγματοποιήθηκε το Νοέμβριο του 2017, στην περιοχή της Καλαμπάκας και 

ειδικότερα στα περίχωρα των μοναστηριών για τους τουρίστες, ενώ σε γραφεία εργαζομένων ΟΤΑ 
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και ιδιοκτήτων ξενοδοχείων και τουριστικών γραφείων για τους αντίστοιχους συμμετέχοντες. 

Πριν την πραγματοποίηση της κανονικής έρευνας, όπως έχει υποθεί, μια πιλοτική έρευνα διεξήχθη 

σε μικρό δείγμα εθελοντών. Μετά την συλλογή και την ανάλυση των δεδομένων που 

συλλέχθηκαν, αξιολογήθηκαν η καταλληλόλητα και η εγκυρότητα των ερωτηματολογίων. Στην 

συνέχεια, αφού έγιναν μικρές τροποποιήσει με σκοπό τα ερωτηματολόγια να υπηρετούν καλύτερο 

το σκοπό και τους στόχους της έρευνας, τα ερωτηματολόγια κρίθηκαν κατάλληλα για την συλλογή 

δεδομένων, και ξεκίνησε άμεσα η διαδικασία της συλλογής τους.  

Κατά την κύρια αλλά και την πιλοτική έρευνα, πριν από την συμπλήρωση των 

ερωτηματολογίων, οι συμμετέχοντες προμηθευτήκαν από την ερευνήτρια ένα έντυπο εν επιγνώσει 

συναίνεσης, το οποίο περιέγραφε τα δικαιώματα των συμμετεχόντων. Μετά από την συμπλήρωση 

των εντύπων αυτών, χορηγήθηκαν τα ερωτηματολόγια, τα οποία συμπληρωθήκαν από τους 

συμμετέχοντες. Ο χρόνος συμπλήρωσης των ερωτηματολογίων δεν ήταν σταθερός, αλλά σε 

γενικές γραμμές ο μέσος όρος συμπλήρωσης ήταν τα δέκα λεπτά. Μετά από την συμπλήρωση των 

ερωτηματολογίων, οι συμμετέχοντες έλαβαν ένα ενημερωτικό έντυπο το οποίο περιέγραφε 

περιληπτικά τους στόχους της έρευνας και συμπεριλάμβανε τα στοιχεία επικοινωνίας της 

ερευνήτριας σε περίπτωση που κάποιος συμμετέχοντας είχε τυχόν απορίες.  

 

3.4. Ανάλυση Δεδομένων 

 Η στατιστική ανάλυση των συλλεγμένων δεδομένων έγινε στο πρόγραμμα 

λογισμικού SPSS. Οι τύποι στατιστικής ανάλυσης που χρησιμοποιήθηκαν ήταν κυρίως 

περιγραφικές στατιστικές όπως συχνότητες, μεσοί οροί και τυπικές αποκλίσεις. Αυτές οι 

αναλύσεις χρησιμοποιήθηκαν για να υπολογίσουν τα δημογραφικά χαρακτηριστικά καθώς και την 

κατανομή των αποκρίσεων του δείγματος στις ερωτήσεις που τέθηκαν στο ερωτηματολόγιο. 

Επιπλέον, ανάλυση ANOVA χρησιμοποιήθηκε για να διευκρινιστούν οι διάφορες στις 

προτιμήσεις του δείγματος με βάση τα δημογραφικά χαρακτηριστικά. 
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4. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 

Παρακάτω θα παρουσιαστούν πρώτα τα αποτελέσματα από τις δύο πιλοτικές έρευνες στους 

τουρίστες και στους επαγγελματίες του χώρου και έπειτα τα αποτελέσματα της κανονικής 

έρευνας. Ο λόγος που παρουσιάζεται εδώ η κάθε μία πιλοτική έρευνα είναι διότι α) τα 

αποτελέσματα μας δίνουν σημαντικά δεδομένα, συγκρίσιμα με τα δεδομένα της κύριας έρευνας, 

και β) η ανάλυση μας πιστοποιεί ότι η παρούσα έρευνα είναι αξιόπιστη και έγκυρη, αφού μετά 

την πιλοτική εφαρμογή της έγινε πλήρης ανάλυση αυτών των δεδομένων. 

 

4.1. Πιλοτικές Έρευνες 

 

4.1.1. Έρευνα στους Τουρίστες - Πιλοτική Έρευνα 

Το πληθυσμιακό δείγμα για την πιλοτική έρευνα του ερωτηματολογίου των τουριστών 

συνολικά περιλάμβανε δέκα επισκέπτες σε μοναστήρια των Μετεώρων, 5 άντρες και 5 γυναίκες. 

Το ηλικιακό εύρος των συμμετεχόντων εκτεινόταν από 23 έως 39 έτη. Από τους επισκέπτες,  τρεις 

ήταν Έλληνες και επτά αλλοδαποί. Από τους επτά αλλοδαπούς, δυο ήταν Ρώσοι, ένας Ιταλός, ένας 

Γερμανός, ένας Αμερικάνος και δυο Ιάπωνες. Συνολικά, τα δεδομένα που συλλέχθηκαν από το 

πρώτο μέρος του ερωτηματολογίου συνιστούν ότι όλοι οι συμμετέχοντες είχαν λάβει εκπαίδευση 

πανεπιστήμιου, ενώ μόλις δυο είχαν στην κατοχή τους μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών. Το εύρος 

του ημερήσιου προϋπολογισμού των συμμετεχόντων βρέθηκε ότι κυμαινόταν από 201 -300 έως 

πάνω από 300 ευρώ, με 6 από τους 10 να βρίσκονται στην πρώτη κατηγορία και τους υπολοίπους 

4 στην δεύτερη.  

Αναφορικά με το Β΄ μέρος του ερωτηματολογίου και συγκεκριμένα τις προτιμήσεις 

χρόνου και τόπου διακοπών, τα στοιχεία έδειξαν ότι οι ερωτηθέντες συμμετέχοντες προτιμούν ένα 

μέτριο προς μεγάλο χρονικό διάστημα διακοπών, εφόσον τέσσερις απάντησαν πως το σύνηθες 

χρονικό διάστημα διακοπών τους εκτείνεται από 4 έως 7 νύχτες, πέντε απάντησαν 8 έως 13 νύχτες, 

ενώ ένας απάντησε πως συνήθως κάνει διακοπές για περισσότερο από τρεις εβδομάδες. Επιπλέον, 

έξι από τους δέκα συμμετέχοντας απάντησαν πως προτιμούν συνήθως να ταξιδεύουν στο 
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εξωτερικό, ενώ οι υπόλοιποι τέσσερις απάντησαν πως συνήθως ταξιδεύουν στην χωρά διαμονής 

τους. Τέλος, έξι από τους δέκα συμμετέχοντες δήλωσαν πως προτιμούν να κάνουν διακοπές το 

καλοκαίρι, ενώ τρεις προτιμούν την άνοιξη και ένας το φθινόπωρο.   

Στις ερωτήσεις γύρω από τις προτιμήσεις οργάνωσης των διακοπών τους, έξι από τους 

δέκα δήλωσαν ότι προτιμούν να επιλέγουν πλήρη πακέτα διακοπών που συμπεριλαμβάνουν 

γεύματα και δραστηριότητες, εκτός από την διαμονή, ενώ τέσσερις δήλωσαν ότι προτιμούν 

πακέτα που περιορίζονται στην κάλυψη μετακίνησης και διαμονής. Για την οργάνωση των 

διακοπών τους οι περισσότεροι συμμετέχοντες έδειξαν ότι βασίζονται σε παρόχους υπηρεσιών – 

ενδεικτικά, έξι από τους δέκα δήλωσαν ότι οργανώνουν τις διακοπές τους μέσω ταξιδιωτικού 

πρακτορείου, δυο ότι προτιμούν να τις οργανώνουν αυτόνομα και επίσης δυο μέσω άλλων 

οργανισμών (λέσχες, συντεχνίες, κλπ.). Η κύρια πηγή πληροφοριών για την επιλογή ταξιδιωτικού 

προορισμού για τους συμμετέχοντες φάνηκε ότι είναι εταιρίες που δραστηριοποιούνται στο 

Internet, όπως το TripAdvisor και το Βooking.com, εφόσον πέντε από τους δέκα έδειξαν ότι 

προτιμούν αυτή την επιλογή, ενώ τρεις από τους δέκα δήλωσαν ότι βασίζονται σε συγγενείς και 

φίλους, ένας στο Internet και επίσης ένας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (Instagram, Facebook 

κτλ.). 

Σχετικά με την επισκεψιμότητα των μοναστηριών στα Μετέωρα, μόλις τρεις από τους δέκα 

δήλωσαν ότι επισκέφθηκαν όλα τα μοναστήρια, ενώ οι υπόλοιποι επτά όχι. Οι κυριότεροι λόγοι 

επίσκεψης όλων των μοναστηριών φάνηκε ότι ήταν ενδιαφέρον για τα μνημεία της περιοχής, ενώ 

για την μη επίσκεψη η έλλειψη χρόνου και διάθεσης, όχι η έλλειψη πληροφοριών. Έξι από τους 

δέκα δήλωσαν ότι είχαν επισκεφθεί και αλλά μοναστήρια, ενώ τέσσερις όχι. Κάποια από τα 

μοναστήρια αυτά περιλάμβαναν το μοναστήρι της Πέτρας στην Ιορδανία, το μοναστήρι της 

Τραπεζώνας, το Άγιον Όρος, το μοναστήρι της Αγίας Αικατερίνης στο Όρος Σινά και το Αββαείο 

του Glastonbury.  

Στους παρακάτω πίνακες παρουσιάζονται τα κυριότερα χαρακτηριστικά του δείγματος 

αναφορικά με τις απαντήσεις στις ερωτήσεις προτιμήσεων που περιέχονται στην έρευνα. 

Συνολικά, οι απαντήσεις των συμμετεχόντων γύρω από τις προτιμήσεις τουριστικών 

ενδιαφερόντων (ερώτηση 14, Πίνακας 1) έδειξαν ότι η τουριστική κατηγορία που παρουσιάζει το 

μεγαλύτερο ενδιαφέρον για τους τουρίστες είναι αυτή του τουρισμού φύσης και κουλτούρας. 

Δεύτερη αναδείχθηκε αυτή της πνευματικότητας και της θρησκείας, ενώ η λιγότερο δημοφιλής 
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κατηγορία ήταν εκείνη των σπορ και χαλάρωσης, δείχνοντας έτσι ότι πολύ λίγοι επιλέγουν να 

ταξιδέψουν κάπου με αυτά ως κίνητρο. 

 

Πίνακας 1. Προτιμήσεις τουριστικών θεμάτων ειδικών ενδιαφερόντων 

Περιγραφικά Στατιστικά 

  N Ελάχιστη Τιμή Μέγιστη Τιμή 
Μέσος 
Όρος 

Τυπική 
Απόκλιση 

Φύση και κουλτούρα 10.00 2.00 5.00 4.10 1.10 

Σπορ και χαλάρωση 10.00 1.00 4.00 2.80 0.79 

Γαστρονομία 10.00 1.00 5.00 3.50 1.51 

Πνευματικότητα/ θρησκεία 10.00 3.00 4.00 3.70 0.48 

Υγειά και ευεξία 10.00 1.00 5.00 3.20 1.14 

Έγκυρο N  10.00         

 

 Τα δεδομένα για τις ατομικές προτιμήσεις των συμμετεχόντων γύρω από  δραστηριότητες 

άθλησης (ερώτηση 15, Πίνακας 2) και χαλάρωσης έδειξαν ότι ως πιο δημοφιλής δραστηριότητα 

αναδείχθηκε η Yoga, με μικρή διαφορά από το SPA και την πεζοπορία, που ήταν δεύτερη και 

τρίτη αντίστοιχα στην προτίμηση των συμμετεχόντων. Οι λιγότερο δημοφιλείς δραστηριότητες 

ήταν η κολύμβηση και το Pilates.  

Πίνακας 2. Εκδήλωση ενδιαφέροντος για συγκεκριμένες δραστηριότητες άθλησης και χαλάρωσης 

Περιγραφικά Στατιστικά 

  N Ελάχιστη Τιμή Μέγιστη Τιμή 
Μέσος 
Όρος 

Τυπική 
Απόκλιση 

SPA 10.00 1.00 5.00 3.50 1.18 

Ορειβασία 10.00 1.00 5.00 3.10 1.10 

Πεζοπορία 10.00 1.00 5.00 3.40 1.17 

Μασάζ 10.00 1.00 5.00 3.00 1.05 

Πιλάτες (pilates) 10.00 1.00 4.00 2.80 0.79 

Κολύμβηση 10.00 1.00 4.00 1.60 1.07 

Yoga 10.00 2.00 5.00 3.70 0.95 

Έγκυρο N  10.00         

 

Τα δεδομένα στην πρώτη κατηγορία της ερώτησης 16 (Πίνακας 3) συνιστούν ότι οι 

περισσότεροι παράγοντες που αναφέρθηκαν καθορίζουν σε σημαντικό βαθμό την επιλογή 
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προορισμού διακοπών για φυσικό και πολιτιστικό τουρισμό. Ο επικρατέστερος παράγοντας 

βρέθηκε ότι είναι η παροχή τουαλέτας και καθισμάτων για ξεκούραση, με αρκετή διαφορά από 

τους υπολοίπους, ενώ ο λιγότερο σημαντικός αναδείχθηκε η διαθεσιμότητα οπτικοακουστικού 

υλικού στα αξιοθέατα. Η καθαριότητα και τα βολικά ωράρια των αξιοθέατων ήταν δυο ακόμα 

παράγοντες αρκετά ψηλά στις προτιμήσεις του κοινού.  

Πίνακας 3. Προτιμήσεις επιλογής προορισμού διακοπών για Φυσικό και Πολιτιστικό Τουρισμό 

Περιγραφικά Στατιστικά 

  N Ελάχιστη Τιμή Μέγιστη Τιμή 
Μέσος 
Όρος 

Τυπική 
Απόκλιση 

Καθαριότητα αξιοθέατων 10.00 1.00 5.00 4.10 1.37 

Ωράρια αξιοθέατων 10.00 2.00 5.00 4.00 1.15 

Χρήση και διαθεσιμότητα 
οπτικό ακουστικού υλικού στα 
αξιοθέατα 

10.00 2.00 5.00 3.00 1.33 

Υπηρεσίες ξεναγού 10.00 2.00 4.00 3.40 0.70 

Εύκολη πρόσβαση στα 
αξιοθέατα 

10.00 1.00 5.00 3.50 1.18 

Παροχές τουαλέτας και 
καθίσματα για ξεκούραση αν 
χρειαστούν 

10.00 4.00 5.00 4.60 0.52 

Ποικιλία πολιτιστικών 
εκδηλώσεων 

10.00 1.00 5.00 3.20 1.23 

Προσιτό κόστος αξιοθέατων 10.00 2.00 5.00 3.90 1.10 

Έγκυρο N  10.00         

 

 Οι απαντήσεις στην δεύτερη κατηγορία της ερώτησης 16 (Πίνακας 4), έδειξαν ότι οι 

παράγοντες που αναφέρθηκαν επηρεάζουν θετικά σε πολύ ήπιο βαθμό τις προτιμήσεις επιλογής 

προορισμού διακοπών για θρησκευτικό και πνευματικό τουρισμό. Κατά μέσο ορό, η καθαριότητα 

των χωρών ήταν το πιο σημαντικό κριτήριο επιλογής προορισμού για θρησκευτικό και πνευματικό 

τουρισμό, ενώ το λιγότερο σημαντικό βρέθηκε ότι είναι το ωράριο επισκεψιμότητα. 
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Πίνακας 4. Προτιμήσεις επιλογής προορισμού διακοπών για Θρησκευτικό και Πνευματικό Τουρισμό 

Περιγραφικά Στατιστικά 

  N Ελάχιστη Τιμή Μέγιστη Τιμή 
Μέσος 
Όρος 

Τυπική 
Απόκλιση 

Καθαριότητα χώρων 10.00 2.00 5.00 3.70 1.06 

Ωράριο επισκεψιμότητας 10.00 1.00 4.00 3.00 1.25 

Υπηρεσίες ξεναγού 10.00 1.00 5.00 3.20 1.03 

Προσβασιμότητα αξιοθέατων 10.00 1.00 5.00 3.20 1.48 

Ποικιλία πνευματικών - 
θρησκευτικών εκδηλώσεων 

10.00 1.00 4.00 3.40 1.07 

Έγκυρο N  10.00         

 

Στην τρίτη κατηγορία της ερώτησης 16 (Πίνακας 5), οι απαντήσεις έδειξαν ότι οι 

περισσότεροι παράγοντες από αυτούς που αναφέρθηκαν επηρεάζουν σε μέτριο βαθμό τις 

προτιμήσεις επιλογής προορισμού διακοπών για τουρισμό υγείας και ευεξίας. Ο πιο καθοριστικός 

παράγοντας στην επιλογή προορισμού φάνηκε ότι είναι οι υπηρεσίες SPA, με μικρή διαφορά από 

τον δεύτερο, δηλαδή το προσιτό κόστος υπηρεσιών, ενώ ο λιγότερο καθοριστικός αναδείχθηκε η 

προσφορά υπηρεσιών ομορφιάς εντός του ξενοδοχείου.  

Πίνακας 5. Προτιμήσεις επιλογής προορισμού διακοπών για Τουρισμό Υγείας και Ευεξίας 

Περιγραφικά Στατιστικά 

  N Ελάχιστη Τιμή Μέγιστη Τιμή 
Μέσος 
Όρος 

Τυπική 
Απόκλιση 

Ποιότητα υπηρεσιών 
εξειδικευμένου προσωπικού 

10.00 2.00 4.00 3.60 0.70 

Ποιότητα χώρων 10.00 1.00 5.00 3.60 1.35 

Προσιτό κόστος υπηρεσιών 10.00 2.00 5.00 3.70 1.06 

Υπηρεσίες ομορφιάς εντός 
ξενοδοχείου 

10.00 1.00 4.00 2.10 1.29 

Διαθεσιμότητα υγιεινού 
φαγητού 

10.00 1.00 5.00 3.60 1.43 

Υπηρεσίες SPA 10.00 2.00 5.00 3.80 0.92 

Διαθεσιμότητα 
δραστηριοτήτων σπορ εντός 
ξενοδοχείου 

10.00 1.00 5.00 3.10 1.37 

Έγκυρο N  10.00         
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Σύμφωνα με τα στοιχεία που συλλέχθηκαν από τις απαντήσεις σχετικά με την ικανοποίηση 

των συμμετεχόντων από την διαθεσιμότητα παροχών στα Μοναστήρια (Πίνακας 6, ερώτηση 17), 

φάνηκε ότι συνολικά, το επίπεδο ικανοποίησης είναι υψηλό, εφόσον κατά μέσο ορό οι 

περισσότερες απαντήσεις ξεπέρασαν το μέσο κριτήριο. Ενδεικτικά, οι επισκέπτες έμειναν 

ιδιαίτερα ικανοποιημένοι από την καθαριότητα των χώρων, ενώ δήλωσαν μέτρια προς χαμηλή 

ικανοποίηση με την ποικιλία θρησκευτικών εκδηλώσεων.  

 

Πίνακας 6. Επίπεδο ικανοποίησης σχετικά με την διαθεσιμότητα παροχών στα Μοναστήρια 

Περιγραφικά Στατιστικά 

  N Ελάχιστη Τιμή Μέγιστη Τιμή 
Μέσος 
Όρος 

Τυπική 
Απόκλιση 

Καθαριότητα χώρων 10.00 3.00 5.00 4.50 0.71 

Άνετες ώρες επισκεψιμότητας 10.00 2.00 4.00 3.50 0.71 

Υπηρεσίες ξεναγού 10.00 2.00 5.00 3.60 0.84 

Προσιτό κόστος επίσκεψης 
αξιοθέατων 

10.00 2.00 5.00 3.00 0.94 

Προσβασιμότητα αξιοθέατων 10.00 3.00 4.00 3.50 0.53 

Ποικιλία θρησκευτικών/ 
πνευματικών εκδηλώσεων 

10.00 1.00 4.00 2.80 0.92 

Έγκυρο N  10.00         

 

Αναφορικά με την διαθεσιμότητα παροχών υγείας και ευεξίας, στο γενικό σύνολο οι 

επισκέπτες δήλωσαν δυσαρεστημένοι, δεδομένου ότι κατά μέσο ορό έδωσαν αρνητικές 

απαντήσεις στα πέντε από τα επτά ερωτήματα (Πίνακας 7, ερώτηση 17). Η χαμηλότερη 

ικανοποίηση σημειώθηκε στις υπηρεσίες SPA. Ωστόσο, δήλωσαν ικανοποιημένοι με το προσιτό 

κόστος υπηρεσιών και το υγιεινό φαγητό. 
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Πίνακας 7. Επίπεδο ικανοποίησης σχετικά με την διαθεσιμότητα παροχών Υγείας και Ευεξίας 

Περιγραφικά Στατιστικά 

  N Ελάχιστη Τιμή Μέγιστη Τιμή 
Μέσος 
Όρος 

Τυπική 
Απόκλιση 

Ποιότητα υπηρεσιών 
εξειδικευμένου προσωπικού 

10.00 1.00 3.00 2.70 0.67 

Ποιότητα εγκαταστάσεων και 
υπηρεσιών 

10.00 1.00 4.00 2.90 1.20 

Προσιτό κόστος υπηρεσιών 10.00 2.00 5.00 4.00 1.15 

Υπηρεσίες ομορφιάς εντός 
ξενοδοχείου 

10.00 1.00 5.00 2.70 1.16 

Υπηρεσίες SPA 10.00 1.00 3.00 2.10 0.88 

Υγιεινό Φαγητό 10.00 2.00 5.00 3.70 0.95 

Αθλητικές δραστηριότητες 
εντός ξενοδοχείου 

10.00 2.00 3.00 2.80 0.42 

Έγκυρο N  10.00         

 

Σχετικά με την διαθεσιμότητα λοιπών παροχών, οι συμμετέχοντες έδωσαν ανάμεικτες 

απαντήσεις (Πίνακας 8, ερώτηση 17). Συγκεκριμένα, δήλωσαν αρκετή ικανοποίηση με το φαγητό 

στην Καλαμπάκα και ήπια ικανοποίηση με τις υποδομές. Από την άλλη, έδειξαν σχετική 

δυσαρέσκεια με τις πολιτιστικές εκδηλώσεις, ενώ αρκετά δυσαρεστημένοι έμειναν με την 

διαθεσιμότητα διασκέδασης/ νυχτερινής ζωής. 

 

Πίνακας 8. Επίπεδο ικανοποίησης σχετικά με την διαθεσιμότητα λοιπών παροχών στην Καλαμπάκα 

Περιγραφικά Στατιστικά 

  N Ελάχιστη Τιμή Μέγιστη Τιμή 
Μέσος 
Όρος 

Τυπική 
Απόκλιση 

Φαγητό/ Κουζίνα 10.00 2.00 5.00 3.90 0.88 

Διασκέδαση/ Νυχτερινή ζωή 10.00 1.00 3.00 2.20 0.79 

Υποδομές 10.00 3.00 4.00 3.20 0.42 

Πολιτιστικές εκδηλώσεις 10.00 2.00 4.00 2.80 0.63 

Έγκυρο N 10.00         

 

Όπως φαίνεται στον πίνακα 9, οπού συνοψίζονται οι απαντήσεις στην ερώτηση 18, η 

ασφάλεια και το φυσικό περιβάλλον είναι οι πιο σημαντικοί παράγοντες στην προτίμηση των 

συμμετεχόντων. Άλλοι παράγοντες που έλαβαν υψηλή κατά μέσο ορό βαθμολογία περιλαμβάνουν 
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την τοπική κουλτούρα, την τοπική κουζίνα, την ποιότητα διαμονής στο ξενοδοχείο, την 

καθαριότητα, τις ιατρικές υπηρεσίες και τις τοπικές μεταφορές. Απεναντίας, οι λιγότερο 

σημαντικοί παράγοντες ήταν πρωτίστως η ποιότητα υπηρεσιών αεροδρομίου, Μετα οι υποδομές 

κάμπινγκ, η προσβασιμότητα, και τέλος οι υπηρεσίες ξεναγού. 

 

Πίνακας 9. Ατομικές προτιμήσεις τουριστικών υποδομών 

Περιγραφικά Στατιστικά 

  N Ελάχιστη Τιμή Μέγιστη Τιμή 
Μέσος 
Όρος 

Τυπική 
Απόκλιση 

Κουζίνα/ Φαγητό 10.00 3.00 5.00 3.80 0.79 

Φυσικό περιβάλλον 10.00 3.00 5.00 3.90 0.74 

Τοπική κουλτούρα 10.00 2.00 5.00 3.80 1.14 

Διαμονή στο ξενοδοχείο 10.00 3.00 5.00 3.80 0.92 

Κάμπινγκ 10.00 1.00 3.00 2.30 0.95 

Ασφάλεια  10.00 4.00 5.00 4.40 0.52 

Καθαριότητα 10.00 3.00 5.00 3.70 0.82 

Διαθεσιμότητα απευθείας 
πτήσεων από η προς χωρά 
προορισμού 

10.00 2.00 4.00 3.10 0.57 

Τοπικές μεταφορές 10.00 3.00 5.00 3.70 0.67 

Προσβασιμότητα 10.00 1.00 3.00 2.40 0.70 

Ιατρικές υπηρεσίες 10.00 3.00 5.00 3.70 0.67 

Φιλοξενία ντόπιων 10.00 3.00 4.00 3.30 0.48 

Διαθέσιμη και αξιόπιστη 
τουριστική πληροφόρηση 

10.00 2.00 5.00 3.00 0.94 

Ευκαιρίες κοινωνικοποίησης 10.00 2.00 4.00 3.20 0.63 

Υποστήριξη ξεναγών 10.00 2.00 4.00 2.90 0.74 

Υπηρεσίες τηλεπικοινωνίων 
και ιντερνέτ 

10.00 1.00 5.00 3.30 1.42 

Χαμηλές τιμές 10.00 1.00 5.00 3.50 1.43 

Ποιότητα υπηρεσιών 
αεροδρομίου 

10.00 1.00 3.00 1.90 0.74 

Φιλικότητα προς το 
περιβάλλον 

10.00 3.00 4.00 3.60 0.52 

Έγκυρο N  10         

 

Στο διάγραμμα 1 παρουσιάζονται οι απαντήσεις των συμμετεχόντων στην ερώτηση 19. 

Χαρακτηριστικά, οι περισσότεροι τουρίστες δήλωσαν πως επιθυμούν την ύπαρξη σουπερμάρκετ, 
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τουαλετών, πάρκων και θεματικών εμπειριών στον προορισμό που μεταβαίνουν. Η λιγότερο 

περιζήτητη υπηρεσία φάνηκε πως είναι η επί τόπου πληροφόρηση, ενώ δυο μόλις συμμετέχοντες 

δήλωσαν πως θα προτιμούσαν κάποια άλλη υπηρεσία από αυτές που αναγράφονταν. 

Συγκεκριμένα, ο ένας δήλωσε πως θα επιθυμούσε να υπάρχουν μουσεία και ο άλλος επαρκείς 

υπηρεσίες μεταφοράς από/ προς τα αξιοθέατα και το ξενοδοχείο. 
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Διάγραμμα 1. Προτιμήσεις  τουριστών για την παροχή επιπλέον υπηρεσιών και 

υποδομών στους τουριστικούς προορισμούς 
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Κατά μέσο όρο, οι συμμετέχοντες έδειξαν ήπια διατεθειμένοι να παρατείνουν την διαμονή 

τους στην Καλαμπάκα στην περίπτωση διαθεσιμότητας υπηρεσιών SPA σε ξενοδοχεία (Πίνακας 

10, ερώτηση 22). 

Πίνακας 10. Πιθανότητα παράτασης διαμονής στην Καλαμπάκα σε περίπτωση ύπαρξης παροχών SPA 

Περιγραφικά Στατιστικά 

  N Ελάχιστη Τιμή Μέγιστη Τιμή Μέσος Όρος 
Τυπική 

Απόκλιση 

Πιθανότητα παράτασης 
διαμονής στην Καλαμπάκα σε 
περίπτωση ύπαρξης 
παροχών SPA σε ξενοδοχεία 
5* 

10.00 2.00 4.00 3.50 0.71 

 

Τέλος, ορισμένες από τις πιο δημοφιλείς απαντήσεις που δοθήκαν στην ερώτηση 23 («Τι 

θα θέλατε να σας προσφέρει η Καλαμπάκα για να γίνει για εσάς ένας δυνατός προορισμός?») 

περιλαμβάνουν διασκέδαση, υπαίθριες δραστηριότητες, πολιτιστικές εκδηλώσεις και νυχτερινή 

ζωή.  
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4.1.2. Πιλοτική Έρευνα - Επιχειρηματίες 

 

Στο πρώτο μέρος του ερωτηματολογίου, οπού διερευνώνται τα δημογραφικά 

χαρακτηριστικά του δείγματος και κάποια επαγγελματικά χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων, 

βρέθηκε ότι από τους εννέα επαγγελματίες, 5  ήταν άντρες και 4 γυναίκες. Από αυτούς, τρεις ήταν 

εργαζόμενοι ΟΤΑ,  πέντε ιδιοκτήτες ξενοδοχείων και ένας ιδιοκτήτης ταξιδιωτικού πρακτορείου. 

Το εύρος ετών εμπειρίας στον τομέα εργασίας εκτεινόταν από επτά έως δεκαεπτά χρόνια. 

Επιπλέον, στην πιλοτική έρευνα έλαβαν μέρος ιδιοκτήτες ξενοδοχείων τριών αστέρων και 

ξενώνων.  Τέλος, οι επιχειρήσεις που συμπεριλήφθηκαν στην πιλοτική έρευνα εξυπηρετούν 

Έλληνες και αλλοδαπούς τουρίστες μαζί. 

Στους παρακάτω πίνακες παρουσιάζονται τα κυριότερα χαρακτηριστικά του δείγματος 

σχετικά με τις απαντήσεις στις ερωτήσεις αξιολόγησης του τουριστικού δυναμικού της 

Καλαμπάκας και των υπηρεσιών σπα ως μοχλό εκμετάλλευσης και ανάπτυξης αυτού. Ενδεικτικά, 

στο πρώτο μέρος της ερώτησης 7 (Πίνακας 11), οι απαντήσεις των επαγγελματιών στον δημόσιο 

και ιδιωτικό τομέα δείχνουν ότι οι παραπάνω πιστεύουν ότι η προσφορά υπηρεσιών ευεξίας 

μπορεί να συμβάλλει θετικά στην ανάπτυξη του τουριστικού δυναμικού στην περιοχή. 

 

Πίνακας 11. Συμβολή υπηρεσιών ευεξίας στην ανάπτυξη του τουριστικού δυναμικού στην Καλαμπάκα 

Περιγραφικά Στατιστικά 

  N 
Ελάχιστη 

Τιμή 
Μέγιστη 

Τιμή 
Μέσος 
Όρος 

Τυπική 
Απόκλιση 

Προσέλκυση πιο ευπορών τουριστών 9.00 2.00 5.00 3.44 1.01 

Προσέλκυση περισσοτέρων τουριστών 9.00 2.00 5.00 4.00 1.12 

Αύξηση της ελκυστικότητας της Καλαμπάκας 
ως προορισμό 

9.00 2.00 5.00 3.78 1.30 

Παροχή κινήτρων σε τουρίστες για 
μεγαλύτερη παραμονή 

9.00 3.00 5.00 4.22 0.67 

Έγκυρο N  9.00         

 

Μέσα από τις απαντήσεις που δοθήκαν στο δεύτερο σκέλος της ερώτησης 7 (Πίνακας 12), 

φάνηκε επίσης ότι οι επαγγελματίες τουρισμού βλέπουν θετικά την εισαγωγή των υπηρεσιών 
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ευεξίας στην τοπική αγορά όχι μόνο σε ότι αφορά την τοπική κοινωνία και οικονομία, αλλά 

ιδιαίτερα σε ότι αφορά την διαφήμιση της Καλαμπάκας σε εθνικό επίπεδο. Μάλιστα, ο λιγότερο 

σημαντικός παράγοντας σύμφωνα με τους επαγγελματίες φάνηκε ότι είναι η δημιουργία θέσεων 

εργασίας. 

Πίνακας 12. Συμβολή υπηρεσιών ευεξίας σε διάφορους τοπικούς παράγοντες 

Περιγραφικά Στατιστικά 

  N 
Ελάχιστη 

Τιμή 
Μέγιστη 

Τιμή 
Μέσος 
Όρος 

Τυπική 
Απόκλιση 

Ανάπτυξη άλλων τοπικών επιχειρήσεων 9.00 2.00 5.00 3.56 1.01 

Ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας 9.00 2.00 5.00 3.89 1.17 

Θετική συμβολή στο brand name της 
Καλαμπάκας 

9.00 2.00 5.00 3.89 1.05 

Θετική επίδραση σε τοπικό και εθνικό επίπεδο για 
την περιοχή της Καλαμπάκας 

9.00 3.00 5.00 4.33 0.71 

Ανάπτυξη της τοπικής κοινωνίας 9.00 2.00 5.00 3.67 1.41 

Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας 9.00 2.00 5.00 3.22 1.20 

Κίνητρο για τους νέους να μείνουν στην περιοχή 9.00 1.00 5.00 3.89 1.17 

Αλλαγή της κουλτούρας γύρω από τον τουρισμό 
στην περιοχή 

9.00 3.00 5.00 4.00 0.71 

Ενδυνάμωση του δήμου και των υπηρεσιών του 9.00 2.00 4.00 3.56 0.73 

Έγκυρο N  9.00         

 

Όσον αφορά το επίπεδο τουρισμού των αλλοδαπών στην Καλαμπάκα (ερώτηση 8, 

Πίνακας 13), οι επιχειρηματίες έδειξαν να πιστεύουν ότι οι αλλοδαποί τουρίστες είναι μέτρια προς 

θετικά διατεθειμένοι να διαθέτουν χρήματα στην αγορά καθώς και να αγοράζουν υπηρεσίες/ 

προϊόντα πέρα των βασικών αναγκών. Επίσης, φάνηκε πως στηρίζουν το ότι οι αλλοδαποί 

τουρίστες δείχνουν ένα αρκετά ισχυρό ενδιαφέρον για την αγορά υπηρεσιών ευεξίας. Παράλληλα, 

υψηλό φαίνεται ότι είναι και το ενδιαφέρον για αναζήτηση οικονομικών λύσεων για διαμονή. 

Τέλος, οι αλλοδαποί τουρίστες φαίνεται ότι είναι ήπια θετικά προδιατεθειμένοι να επιστρέφουν 

στην Καλαμπάκα για επιπλέον επισκέψεις, σύμφωνα με τους επιχειρηματίες.  
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Πίνακας 13. Επίπεδο τουρισμού Αλλοδαπών στην Καλαμπάκα 

Περιγραφικά Στατιστικά 

  N 
Ελάχιστη 

Τιμή 
Μέγιστη 

Τιμή 
Μέσος 
Όρος 

Τυπική 
Απόκλιση 

Προθυμία αγοράς υπηρεσιών/ προϊόντων πέρα 
των βασικών αναγκών - Α 

9.00 3.00 5.00 3.89 0.60 

Διάθεση χρημάτων στην αγορά - Α 9.00 3.00 5.00 3.56 0.73 

Αναζήτηση οικονομικών υπηρεσιών για διαμονή - 
Α 

9.00 3.00 5.00 4.00 0.50 

Εκδήλωση ενδιαφέροντος για την αγορά 
υπηρεσιών ευεξίας - Α 

9.00 3.00 5.00 4.67 0.71 

Επαναλαμβανόμενες επισκέψεις - Α 9.00 3.00 5.00 3.56 0.73 

Έγκυρο N  9.00         

 

 Από την άλλη, όσον αφορά το επίπεδο του τουρισμού Ελλήνων στην Καλαμπάκα 

(Πίνακας 14), τα δεδομένα έδειξαν ότι οι Έλληνες γενικά διαθέτουν λιγότερα χρήματα από τους 

ξένους στην τοπική αγορά, και δεν αγοράζουν τόσα προϊόντα η υπηρεσίες, πέραν των βασικών. 

Επιπλέον, δεν επαναλαμβάνουν συχνά την επίσκεψη τους στην Καλαμπάκα όσο οι ξένοι μετά την 

πρώτη φορά, ενώ φαίνεται να αναζητούν σε ήπιο βαθμό οικονομικές λύσεις. Τέλος, εκδηλώνουν 

ήπιο ενδιαφέρον για την αγορά υπηρεσιών ευεξίας, πολύ λιγότερο από αυτό των ξένων. 

Πίνακας 14. Επίπεδο τουρισμού Ελλήνων στην Καλαμπάκα 

Περιγραφικά Στατιστικά 

  N 
Ελάχιστη 

Τιμή 
Μέγιστη 

Τιμή 
Μέσος 
Όρος 

Τυπική 
Απόκλιση 

Προθυμία αγοράς υπηρεσιών/ προϊόντων πέρα 
των βασικών αναγκών - Ε 

9.00 1.00 4.00 3.00 1.32 

Διάθεση χρημάτων στην αγορά - Ε 9.00 1.00 4.00 3.22 1.20 

Αναζήτηση οικονομικών υπηρεσιών για διαμονή - 
Ε 

9.00 2.00 4.00 3.33 0.87 

Εκδήλωση ενδιαφέροντος για την αγορά 
υπηρεσιών ευεξίας - Ε 

9.00 2.00 4.00 3.56 0.88 

Επαναλαμβανόμενες επισκέψεις - Ε 9.00 2.00 4.00 3.00 0.87 

Έγκυρο N  9.00         

 

Οι απαντήσεις των επιχειρηματιών (Πίνακας 15) γύρω από γενικές ερωτήσεις για το 

επίπεδο τουρισμού στην Καλαμπάκα έδειξαν πως το τουριστικό επίπεδο της Καλαμπάκας καθώς 
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και το οικονομικό επίπεδο των τουριστών έχουν αυξηθεί αρκετά τα τελευταία χρόνια. Επιπλέον, 

οι επιχειρηματίες πιστεύουν ότι οι παρούσες τουριστικές υποδομές της Καλαμπάκας είναι 

επαρκείς για την περεταίρω ανάπτυξη της περιοχής, ενώ οι ιδιωτικές τουριστικές υπηρεσίες 

κρίθηκαν ως πιο επαρκείς από τις δημόσιες. 

Πίνακας 15. Γενικές ερωτήσεις γύρω από το τουριστικό επίπεδο της Καλαμπάκας 

Περιγραφικά Στατιστικά 

  N 
Ελάχιστη 

Τιμή 
Μέγιστη 

Τιμή 
Μέσος 
Όρος 

Τυπική 
Απόκλιση 

Το τουριστικό επίπεδο της Καλαμπάκας έχει αυξηθεί 
τα τελευταία χρόνια 

9.00 3.00 4.00 3.89 0.33 

Το οικονομικό επίπεδο των επισκεπτών στην 
Καλαμπάκα έχει αυξηθεί τα τελευταία χρόνια 

9.00 2.00 5.00 3.78 1.48 

Οι τουριστικές υποδομές της Καλαμπάκας είναι 
επαρκείς για την οικονομική ανάπτυξη της περιοχής 

9.00 3.00 5.00 4.44 0.73 

Οι τουριστικές υπηρεσίες του Δήμου Καλαμπάκας 
είναι επαρκείς για την οικονομική ανάπτυξη της 
περιοχής 

9.00 2.00 5.00 3.56 1.33 

Οι ιδιωτικές τουριστικές υπηρεσίες της Καλαμπάκας 
είναι επαρκείς για την οικονομική ανάπτυξη της 
περιοχής 

9.00 2.00 5.00 4.00 1.00 

Έγκυρο N  9.00         

  

Τέλος, οι απαντήσεις των επιχειρηματιών τουρισμού στην ερώτηση εννέα (Πίνακας 16), 

έδειξαν ότι κατά μέσο όρο οι παραπάνω είναι διστακτικοί στην αξιολόγηση των υπηρεσιών 

ευεξίας εντός του δήμου Καλαμπάκας, διότι είτε δεν είναι σίγουροι για τις προοπτικές που έχει το 

αντικείμενο, είτε αμφισβητούν το ποσό κερδοφόρο είναι, είτε δεν το γνωρίζουν καλά. Παρόλα 

αυτά, κατά μέσο όρο συγκλίνουν στο ότι θα ήταν αρκετά διατεθειμένοι να επενδύσουν στον τομέα 

ευεξίας, ιδιαίτερα στο πλαίσιο τουριστικών επιχειρήσεων όπως τα ξενοδοχεία, καθώς οι 

περισσότεροι πιστεύουν ότι ταιριάζουν αποκλειστικά σε αυτό το επιχειρηματικό μοντέλο. Επίσης, 

φάνηκαν ανοιχτοί στην ιδέα περεταίρω πληροφόρησης γύρω από τις υπηρεσίες ευεξίας, κάτι το 

οποίο είναι θετικό για την εν δυνάμει ανάπτυξη των τελευταίων. 
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Πίνακας 16. Αξιολόγηση επιχειρηματικής αξίας των υπηρεσιών ευεξίας στον δήμο Καλαμπάκας 

Περιγραφικά Στατιστικά 

  N 
Ελάχιστη 

Τιμή 
Μέγιστη 

Τιμή 
Μέσος 
Όρος 

Τυπική 
Απόκλιση 

Η επένδυση στις υπηρεσίες ευεξίας έχει καλές 
προοπτικές 

9.00 1.00 5.00 3.00 1.73 

Θα ήμουν διατεθειμένος να επενδύσω στον τομέα της 
ευεξίας εντός τουριστικών επιχειρήσεων 

9.00 1.00 5.00 4.11 1.45 

Δεν πιστεύω ότι η δημιουργία υπηρεσιών ευεξίας 
στην Καλαμπάκα είναι καλή ιδέα 

9.00 2.00 5.00 2.56 1.13 

Συνολικά, η δημιουργία υπηρεσιών ευεξίας θα 
ωφελήσει την Καλαμπάκα 

9.00 3.00 5.00 4.00 0.87 

Οι υπηρεσίες ευεξίας είναι μόνο για περιοχές με 
θάλασσα 

9.00 1.00 3.00 2.22 0.97 

Οι υπηρεσίες ευεξίας δεν προσφέρουν οφέλη στους 
επισκέπτες 

9.00 1.00 3.00 1.67 0.71 

Οι υπηρεσίες ευεξίας είναι μόνο για 5* ξενοδοχεία 9.00 3.00 5.00 4.22 0.83 

Οι υπηρεσίες ευεξίας είναι μόνο για περιοχές σε 
βουνό 

9.00 1.00 3.00 2.33 0.87 

Θα μπορούσα να αναπτύξω υπηρεσίες ευεξίας, και 
να εστιάσω και στην τοπική κοινωνία για μεγαλύτερο 
κέρδος 

9.00 2.00 3.00 2.11 0.33 

Οι υπηρεσίες ευεξίας είναι μόνο το μασάζ 9.00 2.00 3.00 2.67 0.50 

Οι υπηρεσίες ευεξίας είναι ακριβές και δεν ταιριάζουν 
στην Καλαμπάκα 

9.00 1.00 5.00 2.33 2.00 

Λόγω κρίσης θέλω να επενδύσω σε υπηρεσίες που 
μου φέρνουν υπερ. απόδοση 

9.00 3.00 4.00 3.11 0.33 

Οι υπηρεσίες ευεξίας δεν προσφέρονται για κέρδος 
στις επιχειρήσεις 

9.00 2.00 4.00 3.11 0.78 

Τις υπηρεσίες ευεξίας δεν θα τις χρησιμοποιεί η 
τοπική κοινωνία 

9.00 1.00 5.00 3.67 1.80 

Δεν γνωρίζω σε βάθος το θέμα γύρω από τις 
υπηρεσίες ευεξίας 

9.00 1.00 5.00 3.33 1.41 

Δεν θα επένδυα σε εάν αντικείμενο που δεν γνωρίζω 9.00 3.00 4.00 3.44 0.53 

Ίσως θα ήθελα καλύτερη ενημέρωση από τους φορείς 
για το θέμα με σκοπό να προβώ σε κάποια 
μελλοντική επένδυση 

9.00 2.00 5.00 3.56 1.24 

Έγκυρο N  9.00         
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Η πιλοτική έρευνα διεξήχθη ομαλά και δεν δημιουργήθηκαν προβλήματα κατά την 

καταγραφή, μεταφορά, ανάλυση η παρουσίαση των δεδομένων. Ως εκ τούτου, αποφασίστηκε η 

χρήση των αυτούσιων ερωτηματολογίων και στην κύρια έρευνα. 
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4.2. ΚΥΡΙΑ ΕΡΕΥΝΑ – ΤΟΥΡΙΣΤΕΣ 

 

4.2.1. Μέρος Πρώτο – Δημογραφικά Δεδομένα 

Οι συμμετέχοντες στην παρούσα έρευνα ήταν κυρίως γυναίκες (n= 109) ενώ οι άνδρες 

ήταν επίσης αρκετοί έτσι ώστε να μην υπόεκπροσωπούνται (n= 91). Οι συχνότητες αυτές 

συνιστούν ότι εκπρόσωποι και των δυο φυλών ήταν παρόντες σε ικανοποιητικό βαθμό στην 

έρευνα, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι οι γενικά οι περισσότεροι επισκέπτες στα Μετέωρα είναι 

γυναίκες. 

Πίνακας 17 Συχνότητες φύλου τουριστών 

Φύλο 

  Συχνότητα Ποσοστό Έγκυρο Ποσοστό Αθροιστικό Ποσοστό 

Έγκυρο Άνδρες 91 45.5 45.5 45.5 

Γυναίκες 109 54.5 54.5 100.0 

Σύνολο 200 100.0 100.0   

 

 

Διάγραμμα 2. Ποσοστιαία αναπαράσταση φύλου τουριστών 

45%
55%

Ανδρες

Γυναικες



Θρησκευτικός Τουρισμός και Τουρισμός Ευεξίας στα Μετέωρα   Σελ. | 48 

 

Το μεγαλύτερο μέρος των συμμετεχόντων στην παρούσα έρευνα ήταν στην ηλικιακή 

κατηγορία 23 με 30 ετών (53 συμμετέχοντες, 26,5 τοις εκατό του συνολικού δείγματος.) Η 

δεύτερη μεγαλύτερη κατηγορία περιλάμβανε ηλικίες ανάμεσα από 31 έως 39 ετών (46 

συμμετέχοντες, 23 τοις εκατό του συνολικού δείγματος), ενώ πολλοί συμμετέχοντες βρέθηκε ότι 

ανήκαν και στην κατηγορία ηλικιών από 40 έως 49 ετών (36 συμμετέχοντες, 18 τοις εκατό του 

συνολικού δείγματος. Στο σύνολο, το ηλικιακό εύρος των συμμετεχόντων ήταν αρκετά μεγάλο 

έτσι ώστε να εξασφαλιστεί το ότι ομάδες ατόμων με διαφορά επίπεδα ταξιδιωτικών εμπειριών 

εκπροσωπούνται επαρκώς. 

 

Πίνακας 18. Συχνότητες ηλικίας τουριστών 

Ηλικία 

  Συχνότητα Ποσοστό Έγκυρο Ποσοστό Αθροιστικό Ποσοστό 

Έγκυρο 18 και κάτω 15 7.5 7.5 7.5 

19-22 16 8.0 8.0 15.5 

23-30 53 26.5 26.5 42.0 

31-39 46 23.0 23.0 65.0 

40-49 36 18.0 18.0 83.0 

50-65 22 11.0 11.0 94.0 

65+ 12 6.0 6.0 100.0 

Σύνολο 200 100.0 100.0   
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Διάγραμμα 3. Ποσοστιαία αναπαράσταση ηλικίας τουριστών 

 

Η πλειοψηφία των συμμετεχόντων ήταν απόφοιτοι δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης , ενώ ένα πολύ μικρό ποσοστό ήταν απόφοιτοι πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης η κάτοχοι 

μεταπτυχιακών τίτλων. Αυτό δείχνει ότι το μορφωτικό επίπεδο των τουριστών που έρχονται στην 

Καλαμπάκα γενικά είναι μέτρια υψηλό, κάτι το οποίο προσδοθείτε να αλλάξει προς το καλύτερο 

με την εισαγωγή νέων υπηρεσιών ευεξίας καθώς το μορφωτικό επίπεδο είναι συχνά συνδεδεμένο 

με μια αυξημένη οικονομική ευχέρεια. 

Πίνακας 19. Συχνότητες επιπέδου μόρφωσης τουριστών 

Επίπεδο μόρφωσης 

  Συχνότητα Ποσοστό Έγκυρο Ποσοστό Αθροιστικό Ποσοστό 

Έγκυρο Πρωτοβάθμια 20 10.0 10.0 10.0 

Δευτεροβάθμια 95 47.5 47.5 57.5 

Πανεπιστήμιο 77 38.5 38.5 96.0 

Μεταπτυχιακό 8 4.0 4.0 100.0 

Σύνολο 200 100.0 100.0   

 

 

7%
8%

27%

23%

18%

11%
6%

18 και κατω

19-22

23-30

31-39

40-49

50-65

65+
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Διάγραμμα 4. Ποσοστιαία αναπαράσταση επιπέδου μόρφωσης τουριστών 

 

Οι περισσότεροι τουρίστες δήλωσαν πως ο ημερήσιος προϋπολογισμός τους δεν ξεπερνάει 

τα 300 ευρώ την ημέρα (93,5 τοις εκατό του συνολικού δείγματος), ενώ για το 32,5 τοις εκατό του 

δείγματος μόλις 100 ευρώ είναι διαθέσιμα ανά ημέρα, κάτι το οποίο επιδέχεται περιθώρια 

βελτίωσης αναφορικά με την ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας. Όπως και με το μορφωτικό 

επίπεδο, η εισαγωγή υπηρεσιών ευεξίας στην τοπική αγορά αναμένεται να συνεισφέρει θετικά σε 

αυτό το ζήτημα με την προσέλκυση πιο ευπορών τουριστών. 

Πίνακας 20. Συχνότητες ημερήσιου προϋπολογισμού τουριστών 

Μέσος ημερήσιος προϋπολογισμός 

  Συχνότητα Ποσοστό Έγκυρο Ποσοστό Αθροιστικό Ποσοστό 

Έγκυρο 100/ημέρα 66 32.5 32.5 32.5 

101-200/ημέρα 24 12.0 12.0 44.5 

201-300/ημέρα 98 49.0 49.0 93.5 

301+/ημέρα 12 6.0 6.0 99.5 

Σύνολο 200 100.0 100.0   

 

10%

47%

39%

4%

Πρωτοβαθμια

Δευτεροβαθμια

Πανεπιστημιο

Μεταπτυχιακο
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Διάγραμμα 5. Ποσοστιαια αναπαρασταση ημερησιου προυπολογυσμου τουριστων 

 

4.2.2. Μέρος Δεύτερο – Παράγοντες επίσκεψης 

Οι περισσότεροι από τους συμμετέχοντες έδειξαν ότι συνήθως επιλέγουν περιόδους 

διακοπών από 4 έως 7 νύχτες (42 τοις εκατό). Το 38 τοις εκατό επιλεγεί διακοπές που διαρκούν 

από 8 νύχτες έως 3 εβδομάδες, ένα μικρότερο ποσοστό (15 τοις εκατό) επιλεγεί να ταξιδέψει για 

τριήμερο το πολύ, ενώ πολύ λίγοι (5 τοις εκατό) επιλέγουν περιόδους διακοπών μεγαλύτερους 

από τρεις εβδομάδες. Αυτό δείχνει ότι η περιοχή των Μετέωρων προσελκύει τουρίστες που 

κάνουν διακοπές για αρκετά μεγάλο διάστημα, και με την δημιουργία υπηρεσιών SPA, μέρος 

αυτού του πληθυσμού μπορεί να επιλέξει να παρατείνει την διαμονή του στην Καλαμπάκα. 

Πίνακας 21. Συχνότητες περιόδου διακοπών τουριστών 

Σύνηθες διάστημα διακοπών 

  Συχνότητα Ποσοστό Έγκυρο Ποσοστό Αθροιστικό Ποσοστό 

Έγκυρο 1-3 νύχτες 30 15.0 15.0 15.0 

4-7 νύχτες 84 42.0 42.0 57.0 

8-13 νύχτες 38 19.0 19.0 76.0 

2-3 εβδομάδες 38 19.0 19.0 95.0 

Περισσοτερο από 3 εβδομάδες 10 5.0 5.0 100.0 

Σύνολο 200 100.0 100.0   

33%

12%

49%

6%

100/ημερα

101-200/ημερα

201-300/ημερα

301+/ημερα
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Διάγραμμα 6. Ποσοστιαία αναπαράσταση σύνηθους διάρκειας διακοπών  

 

Αναφορικά με τις προτιμήσεις προορισμού διακοπών, η έρευνα έδειξε ότι η συντριπτική 

πλειοψηφία των τουριστών που επισκέπτονται τα Μετέωρα συνήθως επιλέγουν να κάνουν 

διακοπές στο εξωτερικό (145 συμμετέχοντες, 72,5 τοις εκατό του δείγματος).  31 συμμετέχοντες 

επιλέγουν να κάνουν διακοπές στην χωρά καταγωγής τους (15,5 τοις εκατό), ενώ μόλις 24 

επιλέγουν ως προορισμό την χωρά διαμονή τους ( 12 τοις εκατό). 

 

Πίνακας 22. Συχνότητες προτίμησης προορισμού τουριστών 

Προτιμήσεις προορισμού διακοπών 

  Συχνότητα Ποσοστό Έγκυρο Ποσοστό Αθροιστικό Ποσοστό 

Έγκυρο Εξωτερικό 145 72.5 72.5 72.5 

Χώρα διαμονής 24 12.0 12.0 84.5 

Χώρα καταγωγής 31 15.5 15.5 100.0 

Σύνολο 200 100.0 100.0   

 

15%

42%
19%

19%

5% 1-3 νυχτες

4-7 νυχτες

8-13 νυχτες

2-3 εβδομαδες

Περισσοτερο απο 3 
εβδομαδες



Θρησκευτικός Τουρισμός και Τουρισμός Ευεξίας στα Μετέωρα   Σελ. | 53 

 

 

Διάγραμμα 7. Ποσοστιαία αναπαράσταση προτιμήσεων προορισμού 

 

Επιπλέον, το καλοκαίρι φαίνεται να είναι η πιο δημοφιλής εποχή για διακοπές, εφόσον το 

60,5 τοις εκατό των συμμετεχόντων την προτιμάει, με δεύτερη την άνοιξη (27 τοις εκατό). 

Δεδομένου ότι τα Μετέωρα είναι ένας χειμερινός προορισμός λόγω του ότι δεν διαθέτουν 

θάλασσα σε κοντινή απόσταση σε συνδυασμό με το γεγονός ότι η δειγματοληψία έλαβε χωρά 

χειμερινούς μήνες, δείχνουν ότι η περιοχή προσελκύει τουρίστες περιόδους πέραν αυτών που 

προτιμώνται για διακοπές λόγω του μοναδικού χαρακτήρα της.  

Πίνακας 23. Συχνότητες εποχιακής προτίμησης διακοπών  

Προτιμήσεις εποχής διακοπών 

  Συχνότητα Ποσοστό Έγκυρο Ποσοστό Αθροιστικό Ποσοστό 

Έγκυρο Άνοιξη 54 27.0 27.0 27.0 

Καλοκαίρι 121 60.5 60.5 87.5 

Φθινόπωρο 13 6.5 6.5 94.0 

Χειμώνας 12 6.0 6.0 100.0 

Σύνολο 200 100.0 100.0   

 

72%

12%

16%

Εξωτερικο

Χωρα διαμονης

Χωρα καταγωγης
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Διάγραμμα 8. Ποσοστιαία αναπαράσταση εποχιακής προτίμησης διακοπών 

 

Σχετικά με την επιλογή τουριστικού πακέτου, φαίνεται ότι οι περισσότεροι τουρίστες 

προτιμούν ταξιδιωτικά πακέτα που να καλύπτουν μόνο τα μεταφορικά και την διαμονή, ενώ ένα 

σημαντικό μέρος του δείγματος προτιμάει πλήρες πακέτο που καλύπτει διατροφή και αλλά έξοδα 

όπως εξορμήσεις και υπηρεσίες ξεναγού. Ένα μικρό μέρος του δείγματος (20.5 τοις εκατό) 

προτιμάει εναλλακτικές που περιλαμβάνουν λίγη οργάνωση η απουσία ταξιδιωτικών πακέτων.  

 

Πίνακας 24. Συχνότητες ταξιδιωτικών πακέτων τουριστών 

Προτιμήσεις ταξιδιωτικών πακέτων 

  Συχνότητα Ποσοστό Έγκυρο Ποσοστό Αθροιστικό Ποσοστό 

Έγκυρο Μεταφορικά και διαμονή 90 45.0 45.0 45.0 

Πλήρες πακέτο 69 34.5 34.5 79.5 

Άλλο 41 20.5 20.5 100.0 

Σύνολο 200 100.0 100.0   
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Διάγραμμα 9. Ποσοστιαία αναπαράσταση προτιμήσεων ταξιδιωτικών πακέτων 

 

Η συντριπτική πλειοψηφία του δείγματος έδειξε να προτιμάει το να οργανώνει τις διακοπές 

του μέσω ταξιδιωτικών γραφείων, ενώ ένα πολύ μικρό ποσοστό προτιμάει την οργάνωση μέσω 

συλλογών, λεσχών και ενοριών. Το μέρος του δείγματος που έδειξε να προτιμά εναλλακτικές με 

λίγη οργάνωση αντί για ταξιδιωτικά πακέτα με σταθερές παροχές στην προηγουμένη ερώτηση 

δικαιολογείται εν μέρει από το γεγονός ότι ένα μεγάλο μέρος των τουριστών (34 τοις εκατό) 

επιλέγουν να οργανώνουν μεμονωμένα τις διακοπές τους χωρίς την παρέμβαση τρίτου φορέα. 

 

Πίνακας 25. Συχνότητες τρόπου οργάνωσης διακοπών τουριστών  

Τρόπος οργάνωσης διακοπών 

  Συχνότητα Ποσοστό Έγκυρο Ποσοστό Αθροιστικό Ποσοστό 

Έγκυρο Μεμονωμένα 68 34.0 34.0 34.0 

Ταξιδιωτικό γραφείο 101 50.5 50.5 84.5 

Οργανισμοί/ Λέσχες 31 15.5 15.5 100.0 

Σύνολο 200 100.0 100.0   
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Διάγραμμα 10. Ποσοστιαία αναπαράσταση τρόπου οργάνωσης διακοπών 

Το μεγαλύτερο μέρος των τουριστών δήλωσε πως ενημερώνεται για ταξιδιωτικούς 

προορισμούς μέσω ιντερνέτ, μέσων κοινωνικής δικτύωσης και διαδικτυακών εταιριών (11.5, 9.5 

και 43 τοις εκατό αντίστοιχα), ενώ λιγότεροι (21 τοις εκατό) μέσω φίλων και συγγενών. Αυτό το 

εύρημα συνιστά ότι πήγες του Internet αποτελούν ισχυρούς πιθανούς στόχους για διαφήμιση και 

προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών ευεξίας στα Μετέωρα. 

Πίνακας 26. Συχνότητες πηγών πληροφόρησης τουριστών 

Κυρίες πήγες πληροφόρησης προορισμού 

  Συχνότητα Ποσοστό Έγκυρο Ποσοστό Αθροιστικό Ποσοστό 

Έγκυρο Φίλοι και συγγενείς 42 21.0 21.0 21.0 

Ίντερνετ 23 11.5 11.5 32.5 

Διαδικτυακές εταιρίες 86 43.0 43.0 75.5 

Μέσα κοινωνικής δικτύωσης 19 9.5 9.5 85.0 

Ταξιδιωτικά πρακτορεία 15 7.5 7.5 92.5 

Ταξιδιωτικοί οδηγοί και περιοδικά 8 4.0 4.0 96.5 

Ενορίες 5 2.5 2.5 99.0 

Άλλο 2 1.0 1.0 100.0 

Σύνολο 200 100.0 100.0   

 

Μεμονωμενα
34%

Ταξιδιωτικο 
γραφειο

50%

Οργανισμοι/ 
Λεσχες

16%



Θρησκευτικός Τουρισμός και Τουρισμός Ευεξίας στα Μετέωρα   Σελ. | 57 

 

 

Διάγραμμα 11. Ποσοστιαία αναπαράσταση κυριότερων πηγών πληροφόρησης προορισμού διακοπών 

 

Το μεγαλύτερο μέρος των τουριστών δεν επισκέφθηκε όλα τα κυριότερα μοναστήρια των 

Μετεώρων (52,5 τοις εκατό), με μικρή όμως διαφορά από εκείνους που τα επισκέφθηκαν (47,5 

τοις εκατό). Οι  κυριότεροι λόγοι επίσκεψης και των 6 μοναστηριών περιλάμβαναν το ενδιαφέρον 

για την τοπική κουλτούρα, ενδιαφέρον για το αρχιτεκτονικό κομμάτι, τάματα και θρησκευτικοί 

λόγοι. Οι κυριότεροι λόγοι μη επίσκεψης ήταν η έλλειψη χρόνου σε μεγάλο βαθμό, ενώ κάποιοι 

ανέφεραν ότι είναι περαστικοί στην περιοχή η ότι δεν ήταν αναγκαίο καθώς θεωρούν ότι δεν 

υπάρχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ τους και ότι η επίσκεψη μόνο κάποιων είναι αρκετή. 

Πίνακας 27. Συχνότητες επίσκεψης μοναστηριών Μετεώρων 

Επίσκεψη και των έξι μοναστηριών στα Μετέωρα 

  Συχνότητα Ποσοστό Έγκυρο Ποσοστό Αθροιστικό Ποσοστό 

Έγκυρο Ναι  95 47.5 47.5 47.5 

Όχι 105 52.5 52.5 100.0 

Σύνολο 200 100.0 100.0   
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Διάγραμμα 12. Ποσοστιαία αναπαράσταση επισκεψιμότητας όλων των μοναστηριών στα Μετέωρα 

 

Αναφορικά με τον βαθμό επισκεψιμότητας άλλων μοναστηριών από τους τουρίστες που 

επισκέφθηκαν τα Μετέωρα, οι πιο πολλοί δήλωσαν ότι έχουν επισκεφθεί και αλλά μοναστήρια, 

με σημαντική διαφορά από εκείνους που δεν έχουν ξανά επισκεφθεί μοναστήρια (62,5 έναντι 37,5 

τοις εκατό). Οι απαντήσεις περιλάμβαναν πολλά διάσημα μοναστήρια του εξωτερικού, ενώ το πιο 

δημοφιλές μοναστήρι στην Ελλάδα αναδείχθηκε το Άγιον Όρος. Η κατανομή των απαντήσεων 

δείχνει ότι οι περισσότεροι τουρίστες που επισκέπτονται τα μετέωρα έχουν ξαναεπισκεφθεί 

θρησκευτικούς προορισμούς, και αυτό το γεγονός τους καθιστά σημαντική δημογραφική ομάδα 

για την εστίαση προωθητικών προσπαθειών αναφορικά με προϊόντα ευεξίας. 

Πίνακας 28. Συχνότητες επίσκεψης άλλων μοναστηριών 

Επίσκεψη άλλων μοναστηριών εκτός Μετεώρων 

  Συχνότητα Ποσοστό Έγκυρο Ποσοστό Αθροιστικό Ποσοστό 

Έγκυρο Ναι  125 62.5 62.5 62.5 

Όχι 75 37.5 37.5 100.0 

Σύνολο 200 100.0 100.0   
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Διάγραμμα 13. Ποσοστιαία αναπαράσταση επισκεψιμότητας άλλων μοναστηριών εκτός Μετεώρων 

 

Οι απαντήσεις των τουριστών έδειξαν ότι η φύση και η κουλτούρα είναι αρκετά 

σημαντικοί παράγοντες στην επιλογή προορισμού για εκείνους, καθώς το 85,5 τοις εκατό του 

πληθυσμού του συνολικού δείγματος επέλεξε τις κατηγορίες «αρκετά» και «πολύ σημαντικό» 

(35,5 και 48 τοις εκατό αντίστοιχα). Επομένως, υπηρεσίες που χρησιμοποιούν αυτή την 

θεματολογία έχουν πολύ καλές πιθανότητες να έχουν απήχηση στο κοινό. 

Πίνακας 29. Σημαντικότητα φύσης και κουλτούρας στην επιλογή προορισμού 

Φύση και κουλτούρα 

  Συχνότητα Ποσοστό Έγκυρο Ποσοστό Αθροιστικό Ποσοστό 

Έγκυρο Καθόλου σημαντικό 
0 0.0 0.0 0.0 

Αρκετά ασήμαντο 
9 4.5 4.5 4.5 

Ούτε σημαντικό, ούτε ασήμαντο 20 10.0 10.0 14.5 

Αρκετά σημαντικό 
75 37.5 37.5 52.0 

Πολύ σημαντικό 
96 48.0 48.0 100.0 

Σύνολο 200 100.0 100.0   
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Διάγραμμα 14. Συχνότητες απαντήσεων στην ερώτηση σημαντικότητας του θέματος «φύση και κουλτούρα» 

στην επιλογή προορισμού 

 

Περίπου οι μισοί τουρίστες δήλωσαν ενδιαφέρον για την θεματική τουριστική κατηγορία 

σπορ και χαλάρωσης (54,5 τοις εκατό), ενώ για ένα σημαντικό μέρος του πληθυσμού (32 τοις 

εκατό) την βρήκε αδιάφορη. Χωρίς να σημαίνει ότι η θεματολογία αυτή δεν θα είχε αποτέλεσμα, 

ειδικά εφόσον συνδυάζεται καλά με τις υπηρεσίες ευεξίας, πιθανόν να μην είναι τόσο καλή 

επιλογή όσο άλλες στο σχεδιασμό υπηρεσιών που θα κεντρίσουν το ενδιαφέρον των τουριστών 

για την περιοχή. 

Πίνακας 30. Σημαντικότητα σπορ και χαλάρωσης στην επιλογή προορισμού 

Σπορ και χαλάρωση 

  Συχνότητα Ποσοστό Έγκυρο Ποσοστό Αθροιστικό Ποσοστό 

Έγκυρο Καθόλου σημαντικό 
2 1.0 1.0 1.0 

Αρκετά ασήμαντο 
25 12.5 12.5 13.5 

Ούτε σημαντικό, ούτε ασήμαντο 64 32.0 32.0 45.5 

Αρκετά σημαντικό 
44 22.0 22.0 67.5 

Πολύ σημαντικό 
65 32.5 32.5 100.0 

Σύνολο 200 100.0 100.0   
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Διάγραμμα 15. Συχνότητες απαντήσεων στην ερώτηση σημαντικότητας του θέματος «σπορ και χαλάρωση» 

στην επιλογή προορισμού 

 

Σχεδόν όλοι οι τουρίστες εκδήλωσαν ενδιαφέρον για την γαστρονομία ως παράγοντα 

επιλογής προορισμού. Έτσι επισημαίνεται ότι οι τουρίστες επιλέγουν να πηγαίνουν σε μέρη οπού 

πιστεύουν ότι θα μείνουν ικανοποιημένοι με τις γαστρονομικές επιλογές που προσφέρονται. 

Συγκεκριμένα, το 95 τοις εκατό των τουριστών εκδήλωσαν ενδιαφέρον για την γαστρονομία, 4,5 

τοις εκατό απάντησαν ουδέτερα και μόλις 0,5 τοις εκατό αρνητικά. 

Πίνακας 31. Σημαντικότητα γαστρονομίας στην επιλογή προορισμού 

Γαστρονομία 

  Συχνότητα Ποσοστό Έγκυρο Ποσοστό Αθροιστικό Ποσοστό 

Έγκυρο Καθόλου σημαντικό 0 0.0 0.0 0.0 

Αρκετά ασήμαντο 
1 0.5 0.5 0.5 

Ούτε σημαντικό, ούτε ασήμαντο 9 4.5 4.5 5.0 

Αρκετά σημαντικό 
54 27.0 27.0 32.0 

Πολύ σημαντικό 
136 68.0 68.0 100.0 

Σύνολο 200 100.0 100.0   
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Διάγραμμα 16. Συχνότητες απαντήσεων στην ερώτηση σημαντικότητας του θέματος «γαστρονομία» στην 

επιλογή προορισμού 

Σημαντική θεματική τουριστική ενότητα φάνηκε ότι είναι και η θρησκεία/ 

πνευματικότητα, αφού οι τουρίστες την χαρακτήρισαν ως σημαντική στη μεγάλη πλειοψηφία τους 

(70,5 τοις εκατό). Το ένα τέταρτο του πληθυσμού τουριστών δήλωσε ουδέτερη στάση απέναντι 

σε αυτήν την θεματολογία (24 τοις εκατό), ενώ μόλις 5,5 τοις εκατό δήλωσε ότι δεν το βρίσκει 

σημαντικό. Τα αποτελέσματα αυτά δεν προκαλούν έκπληξη δεδομένου ότι τα Μετέωρα είναι ένας 

προορισμός που διακρίνεται για το θρησκευτικό του στοιχείο και αρά είναι επόμενο να 

προσελκύει τουρίστες που ενδιαφέρονται για την πνευματικότητα. 

Πίνακας 32. Σημαντικότητα θρησκείας και πνευματικότητας στην επιλογή προορισμού 

Θρησκεία και πνευματικότητα 

  Συχνότητα Ποσοστό Έγκυρο Ποσοστό Αθροιστικό Ποσοστό 

Έγκυρο Καθόλου σημαντικό 1 .5 .5 .5 

Αρκετά ασήμαντο 10 5.0 5.0 5.5 

Ούτε σημαντικό, ούτε ασήμαντο 48 24.0 24.0 29.5 

Αρκετά σημαντικό 
110 55.0 55.0 84.5 

Πολύ σημαντικό 
31 15.5 15.5 100.0 

Σύνολο 200 100.0 100.0   
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Διάγραμμα 17. Συχνότητες απαντήσεων στην ερώτηση σημαντικότητας του θέματος «θρησκεία και 

πνευματικότητα» στην επιλογή προορισμού 

 

Τέλος, η θεματική ενότητα υγείας και ευεξίας σημείωσε επίσης σημαντικό ενδιαφέρον από 

τους τουρίστες (55,5 τοις εκατό την χαρακτήρισαν ως σημαντική). Παρόλα αυτά, ένα μέρος του 

πληθυσμού κράτησε ουδέτερη στάση σχετικά με τη σημαντικότητα της κατηγορίας αυτής (23 τοις 

εκατό). 

Πίνακας 33. Σημαντικότητα υγείας και ευεξίας στην επιλογή προορισμού 

Υγειά/ ευεξία 

  Συχνότητα Ποσοστό Έγκυρο Ποσοστό Αθροιστικό Ποσοστό 

Έγκυρο Καθόλου σημαντικό 1 .5 .5 .5 

Αρκετά ασήμαντο 
42 21.0 21.0 21.5 

Ούτε σημαντικό, ούτε ασήμαντο 
46 23.0 23.0 44.5 

Αρκετά σημαντικό 
66 33.0 33.0 77.5 

Πολύ σημαντικό 
45 22.5 22.5 100.0 

Σύνολο 200 100.0 100.0   
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Διάγραμμα 18. Συχνότητες απαντήσεων στην ερώτηση σημαντικότητας του θέματος «υγεία και ευεξία» στην 

επιλογή προορισμού 

 

Συγκεκριμένα για τις υπηρεσίες SPA, η συντριπτική πλειοψηφία των τουριστών δήλωσε 

ότι θα έβρισκε ενδιαφέρουσα την παροχή υπηρεσιών SPA στις διακοπές του (84 τοις εκατό). 

Παράλληλα, ένα μικρό ποσοστό (12 τοις εκατό) κράτησε ουδέτερη στάση, ενώ ένα ακόμα 

μικρότερο (4 τοις εκατό) δήλωσε ότι δεν τις βρίσκει πολύ ενδιαφέρουσες. Τα αποτελέσματα αυτά 

συνιστούν ότι υπάρχει αρκετά σημαντικό αγοραστικό δυναμικό έτοιμο να πληρώσει για τέτοιες 

υπηρεσίες. 

Πίνακας 34. Ενδιαφέρον τουριστών για υπηρεσίες σπα 

Ενδιαφέρον για Σπα 

  Συχνότητα Ποσοστό Έγκυρο Ποσοστό Αθροιστικό Ποσοστό 

Έγκυρο Καθόλου ενδιαφέρον 0 0.0 0.0 0.0 

Όχι πολύ ενδιαφέρον 8 4.0 4.0 4.0 

Ούτε ενδιαφέρον, ούτε αδιάφορο 24 12.0 12.0 16.0 

Αρκετά ενδιαφέρον 125 62.5 62.5 78.5 

Πολύ ενδιαφέρον 43 21.5 21.5 100.0 

Σύνολο 200 100.0 100.0   
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Διάγραμμα 19. Αναπαράσταση συχνοτήτων εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σπα 

 

Λιγότεροι από τους μίσους συμμετέχοντες εκδήλωσαν θετικό ενδιαφέρον για την 

ορειβασία (48,5 τοις εκατό). Παράλληλα, 30,5 τοις εκατό δεν βρήκαν αυτή την δραστηριότητα 

ενδιαφέρουσα, ενώ αρκετοί έμειναν ουδέτεροι (22 τοις εκατό). 

Πίνακας 35. Ενδιαφέρον τουριστών για ορειβασία 

Ενδιαφέρον για Ορειβασία 

  Συχνότητα Ποσοστό Έγκυρο Ποσοστό Αθροιστικό Ποσοστό 

Έγκυρο Καθόλου ενδιαφέρον 40 20.0 20.0 20.0 

Όχι πολύ ενδιαφέρον 21 10.5 10.5 30.5 

Ούτε ενδιαφέρον, ούτε αδιάφορο 44 22.0 22.0 52.5 

Αρκετά ενδιαφέρον 86 43.0 43.0 95.5 

Πολύ ενδιαφέρον 9 4.5 4.5 100.0 

Σύνολο 200 100.0 100.0   
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Διάγραμμα 20. Αναπαράσταση συχνοτήτων εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ορειβασία 

 

Αρκετό ήταν το ενδιαφέρον για πεζοπορία στην φύση από τους τουρίστες αφού πολλοί 

δήλωσαν ότι βρίσκουν ενδιαφέρουσα αυτή την δραστηριότητα (67,5 τοις εκατό). Αυτό το εύρημα 

ταιριάζει και με τις απαντήσεις που δοθήκαν στην προηγουμένη ερώτηση, εφόσον φάνηκε ότι 

πολλοί προτιμούν την κατηγορία φυσικού τουρισμού. Μόλις 17 τοις εκατό των τουριστών 

απάντησαν ουδέτερα, ενώ το 15,5 τοις εκατό δήλωσαν μη ενδιαφερόμενοι. 

Πίνακας 36. Ενδιαφέρον τουριστών για πεζοπορία 

Ενδιαφέρον για Πεζοπορία 

  Συχνότητα Ποσοστό Έγκυρο Ποσοστό Αθροιστικό Ποσοστό 

Έγκυρο Καθόλου ενδιαφέρον 15 7.5 7.5 7.5 

Όχι πολύ ενδιαφέρον 16 8.0 8.0 15.5 

Ούτε ενδιαφέρον, ούτε αδιάφορο 34 17.0 17.0 32.5 

Αρκετά ενδιαφέρον 87 43.5 43.5 76.0 

Πολύ ενδιαφέρον 48 24.0 24.0 100.0 

Σύνολο 200 100.0 100.0   
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Διάγραμμα 21. Αναπαράσταση συχνοτήτων εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πεζοπορία 

 

Αρκετά μεγάλο ήταν και το ενδιαφέρον των τουριστών για μασάζ, εφόσον 64 τοις εκατό 

του πληθυσμού του δείγματος έδωσαν θετικές απαντήσεις. Παράλληλα, οι περισσότερες από τις 

εναλλακτικές απαντήσεις που δοθήκαν ήταν ουδέτερες (26,5 τοις εκατό). Οι υπηρεσίες μασάζ 

συχνά συνδυάζονται με τις υπηρεσίες SPA καθώς και οι δύο αποτελούν υπηρεσίες της κατηγορίας 

υγείας/ευεξίας και το ενδιαφέρον και για τις δύο μπορεί να εκληφθεί ως ενδιαφέρον για αυτή την 

κατηγορία, παρόλο που στην σχετική ερώτηση αυτό δεν φάνηκε τόσο έντονα.  

Πίνακας 37. Ενδιαφέρον τουριστών για υπηρεσίες μασάζ 

Ενδιαφέρον για μασάζ 

  Συχνότητα Ποσοστό Έγκυρο Ποσοστό Αθροιστικό Ποσοστό 

Έγκυρο Καθόλου ενδιαφέρον 9 4.5 4.5 4.5 

Όχι πολύ ενδιαφέρον 10 5.0 5.0 9.5 

Ούτε ενδιαφέρον, ούτε αδιάφορο 53 26.5 26.5 36.0 

Αρκετά ενδιαφέρον 103 51.5 51.5 87.5 

Πολύ ενδιαφέρον 25 12.5 12.5 100.0 

Σύνολο 200 100.0 100.0   
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Διάγραμμα 22. Αναπαράσταση συχνοτήτων εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μασάζ 

 

Πολύ μικρό φάνηκε ότι είναι το ενδιαφέρον για υπηρεσίες Pilates (31 τοις εκατό 

συνδυαστικά), ενώ αρκετοί δήλωσαν ότι δεν βρίσκουν ενδιαφέρουσα αυτή την δραστηριότητα 

(επίσης 31 τοις εκατό συνδυαστικά). Οι περισσότεροι έδωσαν ουδέτερες απαντήσεις γύρω από το 

ενδιαφέρον του Pilates ως προσφερόμενη υπηρεσία στις διακοπές (38 τοις εκατό). 

Πίνακας 38. Ενδιαφέρον τουριστών για πιλάτες 

Ενδιαφέρον για Pilates 

  Συχνότητα Ποσοστό Έγκυρο Ποσοστό Αθροιστικό Ποσοστό 

Έγκυρο Καθόλου ενδιαφέρον 32 16.0 16.0 16.0 

Όχι πολύ ενδιαφέρον 30 15.0 15.0 31.0 

Ούτε ενδιαφέρον, ούτε αδιάφορο 76 38.0 38.0 69.0 

Αρκετά ενδιαφέρον 41 20.5 20.5 89.5 

Πολύ ενδιαφέρον 21 10.5 10.5 100.0 

Σύνολο 200 100.0 100.0   
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Διάγραμμα 23. Αναπαράσταση συχνοτήτων εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πιλάτες 

 

Λιγότεροι από τους μισούς τουρίστες έδειξαν ενδιαφέρον για να ασχοληθούν με την 

κολύμβηση κατά τις διακοπές τους (46 τοις εκατό), ενώ αρκετοί δήλωσαν πως δεν θα τους 

ενδιέφερε κάτι τέτοιο (35,5 τοις εκατό). Ένα σχετικά μικρό ποσοστό έμειναν ουδέτεροι (18,5 τοις 

εκατό). Συνολικά, φάνηκε ότι η κολύμβηση δεν είναι μια από τις δραστηριότητες που προτιμώνται 

ιδιαίτερα από τους τουρίστες, αν και υπάρχουν κάποιοι ενδιαφερόμενοι. 

Πίνακας 39. Ενδιαφέρον τουριστών για κολύμβηση 

Ενδιαφέρον για Κολύμβηση 

  Συχνότητα Ποσοστό Έγκυρο Ποσοστό Αθροιστικό Ποσοστό 

Έγκυρο Καθόλου ενδιαφέρον 18 9.0 9.0 9.0 

Όχι πολύ ενδιαφέρον 53 26.5 26.5 35.5 

Ούτε ενδιαφέρον, ούτε αδιάφορο 37 18.5 18.5 54.0 

Αρκετά ενδιαφέρον 55 27.5 27.5 81.5 

Πολύ ενδιαφέρον 37 18.5 18.5 100.0 

Σύνολο 200 100.0 100.0   
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Διάγραμμα 24. Αναπαράσταση συχνοτήτων εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κολύμβηση 

 

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι και η γιόγκα είναι μια από τις λιγότερο δημοφιλείς 

δραστηριότητες, αφού το 36 τοις εκατό των τουριστών έδειξε ενδιαφέρον, ενώ ένα ακόμη 

μεγαλύτερο ποσοστό (40 τοις εκατό) δήλωσε πως δεν θα ενδιαφερόταν για αυτή την 

δραστηριότητα. 

 

Πίνακας 40. Ενδιαφέρον τουριστών για yoga 

Ενδιαφέρον για Yoga 

  Συχνότητα Ποσοστό Έγκυρο Ποσοστό Αθροιστικό Ποσοστό 

Έγκυρο Καθόλου ενδιαφέρον 35 17.5 17.5 17.5 

Όχι πολύ ενδιαφέρον 45 22.5 22.5 40.0 

Ούτε ενδιαφέρον, ούτε αδιάφορο 48 24.0 24.0 64.0 

Αρκετά ενδιαφέρον 48 24.0 24.0 88.0 

Πολύ ενδιαφέρον 24 12.0 12.0 100.0 

Σύνολο 200 100.0 100.0   
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Διάγραμμα 25. Αναπαράσταση συχνοτήτων εκδήλωσης ενδιαφέροντος για yoga 

Αναφορικά με τις προτιμήσεις επιλογής προορισμού διακοπών για φυσικό και πολιτιστικό 

τουρισμό, οι πιο σημαντικοί παράγοντες για τους τουρίστες φάνηκαν ότι είναι η καθαριότητα των 

αξιοθέατων και οι παροχές τουαλέτας και καθισμάτων για ξεκούραση, εφόσον ο μέσος ορός των 

απαντήσεων σύγκλινε αρκετά προς την απάντηση «πολύ σημαντικό». Ένας άλλος λιγότερο 

σημαντικός παράγοντας βρέθηκε ότι είναι το προσιτό κόστος των αξιοθέατων ενώ κάποια σχετική 

προτίμηση εκδηλώθηκε και για τις υπηρεσίες ξεναγού. 

Πίνακας 41. Περιγραφικά στατιστικά 16α 

Προτιμήσεις επιλογής προορισμού διακοπών για Φυσικό και Πολιτιστικό Τουρισμό 

  N 
Ελάχιστη 

Τιμή 
Μέγιστη 

Τιμή 
Μέσος 
Όρος 

Τυπική 
Απόκλιση 

Καθαριότητα αξιοθέατων 200 3.00 5.00 4.8450 0.41453 

Ωράρια αξιοθέατων 200 1.00 5.00 2.8100 1.18784 

Χρήση και διαθεσιμότητα οπτικό ακουστικού 
υλικού στα αξιοθέατα 

200 1.00 5.00 2.6650 1.42581 

Υπηρεσίες ξεναγού 200 1.00 5.00 3.4350 1.26641 

Εύκολη πρόσβαση στα αξιοθέατα 200 1.00 5.00 2.8850 1.26084 

Παροχές τουαλέτας και καθίσματα για 
ξεκούραση αν χρειαστούν 

200 3.00 5.00 4.6550 0.48699 

Ποικιλία πολιτιστικών εκδηλώσεων 200 1.00 5.00 3.0450 1.46756 

Προσιτό κόστος αξιοθέατων 200 1.00 5.00 3.7450 1.09360 
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Διάγραμμα 26. Αναπαράσταση μέσων όρων προτιμήσεων προορισμού για φυσικό και πολιτιστικό προορισμό  

Όταν ταξιδεύουν σε τουριστικούς προορισμούς με θρησκευτικό ή πνευματικό 

περιεχόμενο, οι συμμετέχοντες στην έρευνα έδειξαν ότι οι πιο σημαντικοί παράγοντες που τους 

ενδιαφέρουν είναι η καθαριότητα των εκκλησιαστικών/ θρησκευτικών χώρων και η ποικιλία 

εκδηλώσεων. Το ωράριο επισκεψιμότητας, οι υπηρεσίες ξεναγού και η προσβασιμότητα των 

αξιοθέατων κρίθηκαν ως σχετικά ασήμαντοι παράγοντες δεδομένου ότι ο μέσος ορός των 

απαντήσεων συνέκλινε κάτω από την ουδέτερη απάντηση. 

Πίνακας 42. Περιγραφικά στατιστικά 16β 

 
Προτιμήσεις επιλογής προορισμού διακοπών για Θρησκευτικό και Πνευματικό τουρισμό 

  N 
Ελάχιστη 

Τιμή 
Μέγιστη 

Τιμή 
Μέσος 
Όρος 

Τυπική 
Απόκλιση 

Καθαριότητα χώρων 200 1.00 5.00 4.2000 1.28384 

Ωράριο επισκεψιμότητας 200 1.00 5.00 2.2450 1.08668 

Υπηρεσίες ξεναγού 200 1.00 5.00 2.4700 1.03657 

Προσβασιμότητα αξιοθέατων 200 1.00 5.00 2.6300 1.28505 

Ποικιλία πνευματικών - θρησκευτικών 
εκδηλώσεων 

200 1.00 5.00 3.8100 0.81067 
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Διάγραμμα 27. Αναπαράσταση μέσων όρων προτιμήσεων προορισμού για θρησκευτικό και πνευματικό 

τουρισμό 

Σε τουριστικούς προορισμούς υγείας και ευεξίας, οι απαντήσεις των συμμετεχόντων 

έδειξαν πως οι σημαντικότερες παροχές που καθιστούν έναν προορισμό ελκυστικό είναι η 

διαθεσιμότητα υγιεινού φαγητού και η ποιότητα των χώρων όπου προσφέρονται υπηρεσίες. Άλλοι 

παράγοντες που κρίθηκαν σημαντικοί είναι η ποιότητα των υπηρεσιών εξειδικευμένου 

προσωπικού, η διαθεσιμότητα σπορ εντός ξενοδοχείου, οι υπηρεσίες σπα και οι υπηρεσίες 

ομορφιάς εντός του ξενοδοχείου, με αυτή την σειρά. Σε αυτό το είδος τουρισμού, το προσιτό 

κόστος υπηρεσιών δεν κρίθηκε σημαντικό. 

Πίνακας 43. Περιγραφικά στατιστικά 16γ 

Προτιμήσεις επιλογής προορισμού διακοπών για Τουρισμό Υγείας και Ευεξίας 

  N 
Ελάχιστη 

Τιμή 
Μέγιστη 

Τιμή 
Μέσος 
Όρος 

Τυπική 
Απόκλιση 

Ποιότητα υπηρεσιών εξειδικευμένου 
προσωπικού 

200 2.00 5.00 3.9300 0.67630 

Ποιότητα χώρων 200 2.00 5.00 4.2800 0.61112 

Προσιτό κόστος υπηρεσιών 200 1.00 5.00 2.9900 1.02231 

Υπηρεσίες ομορφιάς εντός 
ξενοδοχείου 

200 1.00 5.00 3.6350 0.93603 

Διαθεσιμότητα υγιεινού φαγητού 200 1.00 5.00 4.3850 0.83683 

Υπηρεσίες SPA 200 1.00 5.00 3.8350 0.88979 

Διαθεσιμότητα δραστηριοτήτων σπορ 
εντός ξενοδοχείου 

200 2.00 5.00 3.8750 0.64143 
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Διάγραμμα 28. Αναπαράσταση μέσων όρων προτιμήσεων προορισμού για τουρισμό υγείας και ευεξίας 

Κατά μέσο όρο, οι επισκέπτες που έλαβαν μέρος στην έρευνα δήλωσαν αρκετά 

ικανοποιημένοι με τη διαθεσιμότητα των παροχών στα μοναστήρια. Συγκεκριμένα, οι τουρίστες 

εξέφρασαν ιδιαίτερη ικανοποίηση με την καθαριότητα των χώρων και την προσβασιμότητα των 

αξιοθέατων, ενώ κατά μέσο όρο δήλωσαν αρκετά υψηλή ικανοποίηση και με τους υπόλοιπους 

παράγοντες 

Πίνακας 44. Περιγραφικά στατιστικά 17α 

Επίπεδο ικανοποίησης σχετικά με την διαθεσιμότητα παροχών στα Μοναστήρια 

  N 
Ελάχιστη 

Τιμή 
Μέγιστη 

Τιμή 
Μέσος 
Όρος 

Τυπική 
Απόκλιση 

Καθαριότητα χώρων 200 2.00 5.00 4.6000 0.59309 

Άνετες ώρες επισκεψιμότητας 200 2.00 5.00 3.7500 0.62406 

Υπηρεσίες ξεναγού 200 1.00 5.00 3.6350 1.00839 

Προσιτό κόστος επίσκεψης 
αξιοθέατων 

200 1.00 5.00 3.5800 0.73231 

Προσβασιμότητα αξιοθέατων 200 3.00 5.00 4.2150 0.60048 

Ποικιλία θρησκευτικών/ πνευματικών 
εκδηλώσεων 

200 2.00 5.00 3.8950 0.62925 
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Διάγραμμα 29. Αναπαράσταση μέσων όρων της ικανοποίησης των τουριστών με την διαθεσιμότητα διαφόρων 

παροχών στα μοναστήρια 

Αναφορικά με την διαθεσιμότητα παροχών υγείας και ευεξίας, οι τουρίστες δήλωσαν 

ικανοποιημένοι ιδιαίτερα με το προσιτό κόστος των υπηρεσιών, τις αθλητικές δραστηριότητες 

εντός ξενοδοχείου (πισίνες, γυμναστήριο), το υγιεινό φαγητό και την ποιότητα των 

εγκαταστάσεων και υπηρεσιών. Επίσης, σχετική ικανοποίηση εκδηλώθηκε και με τις υπηρεσίες 

ομορφιάς εντός ξενοδοχείου (μακιγιέζ). Ωστόσο, εξέφρασαν δυσαρέσκεια με την διαθεσιμότητα/ 

ποιότητα υπηρεσιών εξειδικευμένου προσωπικού (π.χ. μασέρ, φυσικοθεραπευτές) καθώς και των 

υπηρεσιών SPA.  

Πίνακας 45. Περιγραφικα στατιστικά 17β 

Επίπεδο ικανοποίησης σχετικά με την διαθεσιμότητα παροχών Υγείας και Ευεξίας 

  N 
Ελάχιστη 

Τιμή 
Μέγιστη 

Τιμή 
Μέσος 
Όρος 

Τυπική 
Απόκλιση 

Ποιότητα υπηρεσιών εξειδικευμένου 
προσωπικού 

200 1.00 4.00 2.1100 0.82541 

Ποιότητα εγκαταστάσεων και υπηρεσιών 200 2.00 5.00 3.6850 0.84816 

Προσιτό κόστος υπηρεσιών 200 3.00 5.00 4.5250 0.56655 

Υπηρεσίες ομορφιάς εντός ξενοδοχείου 200 1.00 5.00 3.5800 0.84091 

Υπηρεσίες SPA 200 1.00 5.00 2.5300 0.95059 

Υγιεινό Φαγητό 200 2.00 5.00 3.7200 0.75794 

0,0000 1,0000 2,0000 3,0000 4,0000 5,0000

Καθαριοτητα χωρων

Ανετες ωρες επισκεψιμοτητας

Υπηρεσιες ξεναγου

Προσιτο κοστος επισκεψης αξιοθεατων

Προσβασιμοτητα αξιοθεατων

Ποικιλια θρησκευτικων/ πνευματικων 
εκδηλωσεων
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Αθλητικές δραστηριότητες εντός 
ξενοδοχείου 

200 2.00 5.00 3.8750 0.62557 

Έγκυρο N  200         

 

 

Διάγραμμα 30. Αναπαράσταση μέσων όρων της ικανοποίησης τουριστών με την διαθεσιμότητα παροχών 

υγείας και ευεξίας 

 

Οι τουρίστες σε γενικές γραμμές έμειναν μέτρια ικανοποιημένοι με την διαθεσιμότητα 

λοιπών παροχών στην πόλη της Καλαμπάκας. Συγκεκριμένα, δήλωσαν αρκετή ικανοποίηση με 

τις πολιτιστικές εκδηλώσεις ενώ αρκετά πιο χαμηλή αλλά θετική γνώμη έδειξαν για το φαγητό. 

Μέτρια άποψη διαμόρφωσαν για τις υποδομές, ενώ φάνηκε ότι έκριναν την νυχτερινή ζωή και την 

διασκέδαση στην πόλη αρκετά ελλιπή. 

Πίνακας 46. Περιγραφικα στατιστικα 17γ 

Επίπεδο ικανοποίησης σχετικά με την διαθεσιμότητα λοιπών παροχών στην Καλαμπάκα 

  N Ελάχιστη Τιμή Μέγιστη Τιμή Μέσος Όρος Τυπική Απόκλιση 

Φαγητό/ Κουζίνα 200 1.00 5.00 3.4000 0.75021 

Διασκέδαση/ Νυχτερινή ζωή 200 1.00 5.00 2.2800 0.91421 

Υποδομές 200 1.00 5.00 3.0700 1.06337 

Πολιτιστικές εκδηλώσεις 200 1.00 5.00 4.2600 0.72459 

Έγκυρο N  200         

 

0,0000 1,0000 2,0000 3,0000 4,0000 5,0000

Ποιοτητα υπηρεσιων εξειδικευμενου 
προσωπικου

Ποιοτητα εγκαταστασεων και υπηρεσιων

Προσιτο κοστος υπηρεσιων

Υπηρεσιες ομορφιας εντος ξενοδοχειου

Υπηρεσιες Spa

Υγιεινο Φαγητο

Αθλητικες δραστηριοτητες εντος 
ξενοδοχειου
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Διάγραμμα 31. Αναπαράσταση μέσων όρων της ικανοποίησης τουριστών με το γενικό επίπεδο παροχών στην 

Καλαμπάκα 

 

Σε ερώτηση για την σημαντικότητα που έχουν διάφορες τουριστικές υποδομές για 

εκείνους, οι απαντήσεις των τουριστών έδειξαν ότι οι περισσότεροι παράγοντες χαρακτηρίστηκαν 

κατά μέσο όρο σημαντικοί, ενώ ξεχώρισαν τρεις περισσότερο από τους υπολοίπους. 

Συγκεκριμένα, η ασφάλεια, η καθαριότητα και οι απευθείας πτήσεις ήταν στην κορυφή των 

προτιμήσεων των τουριστών Παράλληλα, το ενδιαφέρον για υπηρεσίες κάμπινγκ ήταν αρκετά 

μικρότερο από όλες τις άλλες προτάσεις. 

 

 

 

 

 

 

0,0000 1,0000 2,0000 3,0000 4,0000 5,0000

Φαγητο/ Κουζινα

Διασκεδαση/ Νυχτερινη ζωη

Υποδομες

Πολιτιστικες εκδηλωσεις



Θρησκευτικός Τουρισμός και Τουρισμός Ευεξίας στα Μετέωρα   Σελ. | 78 

 

Πίνακας 47. Περιγραφικά στατιστικά 18 

Ατομικές προτιμήσεις τουριστικών υποδομών 

  N 
Ελάχιστη 

Τιμή 
Μέγιστη 

Τιμή 
Μέσος 
Όρος 

Τυπική 
Απόκλιση 

Κουζίνα/ Φαγητό 200 2.00 5.00 4.0600 0.69195 

Φυσικό περιβάλλον 200 1.00 5.00 4.1200 0.99020 

Τοπική κουλτούρα 200 1.00 5.00 4.2300 0.89504 

Διαμονή στο ξενοδοχείο 200 2.00 5.00 4.2050 0.66723 

Κάμπινγκ 200 1.00 5.00 2.0650 0.84519 

Ασφάλεια  200 3.00 5.00 4.7350 0.45366 

Καθαριότητα 200 4.00 5.00 4.6950 0.46156 

Διαθεσιμότητα απευθείας πτήσεων από η προς 
χώρα προορισμού 

200 1.00 5.00 4.5600 0.65463 

Τοπικές μεταφορές 200 3.00 5.00 4.4400 0.59849 

Προσβασιμότητα 200 2.00 5.00 4.4950 1.00250 

Ιατρικές υπηρεσίες 200 2.00 5.00 4.2350 0.69440 

Φιλοξενία ντόπιων 200 2.00 5.00 4.1050 0.77263 

Διαθέσιμη και αξιόπιστη τουριστική πληροφόρηση 200 1.00 5.00 4.1600 0.55311 

Ευκαιρίες κοινωνικοποίησης 200 1.00 5.00 3.5600 1.26666 

Υποστήριξη ξεναγών 200 1.00 5.00 4.1150 1.09901 

Υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών και ίντερνετ 200 1.00 5.00 4.1700 1.03268 

Χαμηλές τιμές 200 2.00 5.00 4.0750 0.74306 

Ποιότητα υπηρεσιών αεροδρομίου 200 1.0 5.0 3.375 1.2090 

Φιλικότητα προς το περιβάλλον 200 2.00 5.00 3.6650 0.88697 

Έγκυρο N  200         
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Διάγραμμα 32. Μέσοι όροι προτιμήσεων διαφόρων ειδών τουριστικών υποδομών  

 

Η πιο δημοφιλής κατηγορία επιπλέον παροχών ήταν τα σουπερμάρκετ (38,5 τοις εκατό 

των τουριστών επέλεξαν αυτή την κατηγορία), ενώ αρκετά ψηλά στην προτίμηση των τουριστών 

φάνηκε ότι είναι τα φαρμακεία (26,5 τοις εκατό) και οι μαρίνες (24,5 τοις εκατό). Τα καζίνο και 

τα σημεία τουριστικής πληροφόρησης ήταν αρκετά χαμηλά στις προτιμήσεις, με 4 και 6 τοις εκατό 

αντίστοιχα. Στην κατηγορία «άλλο», κάποιοι τουρίστες ανέφεραν αξιόπιστες μεταφορές, 

περίπτερα/ καταστήματα ψιλικών, πισινά και εστιατόρια. 

Πίνακας 48. Ποσοστά θετικών απαντήσεων 19 

Παροχή Επιλεγμένο ποσοστό / κατηγορία 

Πάρκα 19 

Μαρίνες 24.5 

Σουπερμάρκετ 38.5 

Φαρμακεία 26.5 

Σημεία πληροφόρησης 6 

Τουαλέτες 18 

Καζίνο 4 

Θεματικές εμπειρίες 16.5 

Άλλο 2.5 

 

0,0000 1,0000 2,0000 3,0000 4,0000 5,0000

Κουζινα/ Φαγητο

Τοπικη κουλτουρα

Καμπινγκ

Καθαριοτητα

Τοπικες μεταφορες

Ιατρικες υπηρεσιες

Διαθεσιμη και αξιοπιστη τουριστικη …

Υποστηριξη ξεναγων

Χαμηλες τιμες

Φιλικοτητα προς το περιβαλλον
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Διάγραμμα 33. Ποσοστά εκδήλωσης ενδιαφέροντος ανά κατηγορία επιπλέον τουριστικών παροχών 

 

Σε  μεγάλο ποσοστό (59,5 τοις εκατό), οι τουρίστες δήλωσαν πως θα ήταν διατεθειμένοι 

να παρατείνουν την διαμονή τους στην Καλαμπάκα αν υπήρχαν υπηρεσίες σπα. 22,5 τοις εκατό 

απάντησαν ουδέτερα στην ερώτηση ενώ μόλις 18 τοις εκατό απάντησε αρνητικά. Συνδυαστικά με 

τις απαντήσεις από άλλες ερωτήσεις παραπάνω, κρίνεται ότι το ενδιαφέρον για υπηρεσίες σπα 

στην Καλαμπάκα είναι αρκετά υψηλό.  

 

Πίνακας 49. Συχνότητες απαντήσεων 22 

Πιθανότητα παράτασης διαμονής αν υπήρχαν υπηρεσίες σπα 

  Συχνότητα Ποσοστό Έγκυρο Ποσοστό Αθροιστικό Ποσοστό 

Έγκυρο Καθόλου πιθανό 
4 2.0 2.0 2.0 

Όχι πολύ πιθανό 
32 16.0 16.0 18.0 

Ούτε πιθανό ούτε απίθανο 
45 22.5 22.5 40.5 

Αρκετά πιθανό 
84 42.0 42.0 82.5 

Πολύ πιθανό 
35 17.5 17.5 100.0 

Σύνολο 200 100.0 100.0   

0 5 10 15 20 25 30 35 40

Παρκα

Μαρινες

Σουπερμαρκετ

Φαρμακεια

Σημεια πληροφορησης

Τουαλετες

Καζινο

Θεματικες εμπειριες

Άλλο
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Διάγραμμα 34. Αναπαράσταση συχνοτήτων εκδήλωσης ενδιαφέροντος για επιπλέον παραμονή στην πόλη της 

Καλαμπάκας, στην περίπτωση διαθεσιμότητας παροχών σπα σε 5* ξενοδοχεία 
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4.3. ΚΥΡΙΑ ΕΡΕΥΝΑ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ 

 

4.3.1. Δημογραφικά Στοιχεία 

Το δείγμα των επιχειρηματιών που συμμετείχαν στην έρευνα απαρτιζόταν κυρίως από 

άνδρες (n=39) και από ελάχιστα λιγότερες γυναίκες (n=34). Όπως και με το ερωτηματολόγιο των 

τουριστών, και τα δύο φύλα εκπροσωπήθηκαν επαρκώς στην δειγματοληψία προκειμένου να 

εξαχθούν πιο αντικειμενικά αποτελέσματα. 

Πίνακας 50. Συχνότητες φύλου επιχειρηματιών 

Φύλο 

  Συχνότητα Ποσοστό Έγκυρο Ποσοστό Αθροιστικό Ποσοστό 

Έγκυρο Άνδρες 39 53.4 53.4 53.4 

Γυναίκες 34 46.6 46.6 100.0 

Σύνολο 73 100.0 100.0   

 

 

Διάγραμμα 35. Ποσοστιαία κατανομή φύλου επιχειρηματιών 

 

 

53%

47%

Ανδρες Γυναικες
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Το μεγαλύτερο μέρος των συμμετεχόντων είχαν ηλικία από 31 έως 35 έτη (24,4 τοις εκατό 

του συνολικού δείγματος), ενώ η αμέσως μεγαλύτερη κατηγορία ήταν αυτή από 36 έως 40 έτη (26 

τοις εκατό) και τρίτη με μικρή διαφορά ήταν εκείνη από 41 έως 50 έτη (20,5 τοις εκατό).  Στο 

σύνολο, το ηλικιακό εύρος των συμμετεχόντων ήταν ικανοποιητικά ευρύ για το μέγεθος και το 

είδος του δείγματος. 

Πίνακας 51. Συχνότητες ηλικίας επιχειρηματιών - ΟΤΑ 

Ηλικία 

  Συχνότητα Ποσοστό Έγκυρο Ποσοστό Αθροιστικό Ποσοστό 

Έγκυρο 26-30 9 12.3 12.3 12.3 

31-35 20 27.4 27.4 39.7 

36-40 19 26.0 26.0 65.8 

41-50 15 20.5 20.5 86.3 

51-60 6 8.2 8.2 94.5 

61+ 4 5.5 5.5 100.0 

Σύνολο 73 100.0 100.0   

 

 

Διάγραμμα 36. Ποσοστιαία αναπαράσταση ηλικίας επιχειρηματιών - ΟΤΑ 
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Στην έρευνα συμμετείχαν συνολικά 44 ιδιοκτήτες ξενοδοχείων (60,3 τοις εκατό του 

συνολικού δείγματος), 24 υπάλληλοι ΟΤΑ (32,9 τοις εκατό του συνολικού δείγματος) και 5 

ιδιοκτήτες ταξιδιωτικών πρακτορείων (6,8 τοις εκατό του συνολικού δείγματος). Για τους 

επιχειρηματίες, οι αριθμοί αυτοί ήταν άμεσα εξαρτώμενοι από τον αριθμό των αντίστοιχων 

επιχειρήσεων στην Καλαμπάκα και το Καστράκι, καθώς στην έρευνα συμμετείχαν οι 

περισσότεροι ιδιοκτήτες τέτοιου είδους επιχειρήσεων. Με αλλά λόγια, η συλλογή δεδομένων από 

μεγαλύτερο δείγμα δεν κρίθηκε εφικτή.  

Πίνακας 52. Συχνότητες επαγγελματικής κατηγορίας 

Επάγγελμα 

  Συχνότητα Ποσοστό 
Έγκυρο 

Ποσοστό 
Αθροιστικό 
Ποσοστό 

Έγκυρο Υπάλληλος ΟΤΑ 24 32.9 32.9 32.9 

Ιδιοκτήτης ταξιδιωτικού 
πρακτορείου 

5 6.8 6.8 39.7 

Ιδιοκτήτης Ξενοδοχείου 44 60.3 60.3 100.0 

Σύνολο 73 100.0 100.0   

 

 

Διάγραμμα 37. Ποσοστιαία αναπαράσταση επαγγελματικής κατηγορίας επιχειρηματιών - ΟΤΑ 

 

33%

7%

60%

Υπαλληλος ΟΤΑ Ιδιοκτητης ταξιδιωτικου πρακτορειου Ιδιοκτητης Ξενοδοχειου



Θρησκευτικός Τουρισμός και Τουρισμός Ευεξίας στα Μετέωρα   Σελ. | 85 

 

Το μεγαλύτερο μέρος των συμμετεχόντων είχαν από 2 έως 10 χρόνια εμπειρίας στο 

αντικείμενο εργασίας τους (74 τοις εκατό του συνολικού δείγματος). Αυτό είναι σημαντικό καθώς 

άνθρωποι με διαφορετικό χρόνο εμπειρίας στο επάγγελμα είναι σε θέση να αξιολογήσουν 

διαφορετικά την επιχειρηματική αξία ενός ανερχομένου είδους υπηρεσιών.  

Πίνακας 53. Συχνότητες ετών εμπειρίας επαγγελματιών 

Χρονιά στο επάγγελμα 

  Συχνότητα Ποσοστό 
Έγκυρο 

Ποσοστό 
Αθροιστικό 
Ποσοστό 

Έγκυρο 2 1 1.4 1.4 1.4 

3 3 4.1 4.1 5.5 

4 5 6.8 6.8 12.3 

5 9 12.3 12.3 24.7 

6 8 11.0 11.0 35.6 

7 11 15.1 15.1 50.7 

8 9 12.3 12.3 63.0 

9 5 6.8 6.8 69.9 

10 3 4.1 4.1 74.0 

11 3 4.1 4.1 78.1 

12 1 1.4 1.4 79.5 

13 2 2.7 2.7 82.2 

14 1 1.4 1.4 83.6 

15 1 1.4 1.4 84.9 

16 2 2.7 2.7 87.7 

17 2 2.7 2.7 90.4 

18 3 4.1 4.1 94.5 

19 1 1.4 1.4 95.9 

20 1 1.4 1.4 97.3 

21 1 1.4 1.4 98.6 

23 1 1.4 1.4 100.0 

Σύνολο 73 100.0 100.0   

 



Θρησκευτικός Τουρισμός και Τουρισμός Ευεξίας στα Μετέωρα   Σελ. | 86 

 

 

Διάγραμμα 38. Συχνότητες ετών επαγγελματικής εμπειρίας 

 

Από τους 44 ιδιοκτήτες ξενοδοχείων, 4 ηγούνταν επιχειρήσεων 4ων αστέρων, 24 είχαν 

ξενοδοχεία 3ων αστέρων, έξι 2 αστέρων και 10 είχαν ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις χωρίς 

βαθμολογία αστέρων (ξενώνες). Η πόλη της Καλαμπάκας δεν διαθέτει ξενοδοχεία πέντε αστέρων, 

καθώς δεν προσφέρονται υπηρεσίες SPA. Ωστόσο κάποιοι ιδιοκτήτες ξενοδοχείων τεσσάρων 

αστέρων δήλωσαν πως είναι στα άμεσα σχέδια τους να δημιουργήσουν υπηρεσίες εντός των 

ξενοδοχείων τους.  

Πίνακας 54. Συχνότητες αριθμών αστέρων ξενοδοχείου 

Αριθμός αστέρων ξενοδοχείου 

  Συχνότητα Ποσοστό Έγκυρο Ποσοστό Αθροιστικό Ποσοστό 

Έγκυρο 0 10 13.7 22.7 22.7 

2 6 8.2 13.6 36.4 

3 24 32.9 54.5 90.9 

4 4 5.5 9.1 100.0 

Σύνολο 44 60.3 100.0   

Missing System 29 39.7     

Σύνολο 73 100.0     
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Διάγραμμα 39. Ποσοστιαία αναπαράσταση αστέρων ξενοδοχείων 

 

Οι απαντήσεις των επιχειρηματιών έδειξαν ότι οι τουριστικές επιχειρήσεις στην 

Καλαμπάκα απευθύνονται στον μεγαλύτερο τους ποσοστό σε επισκέπτες τόσο από την Ελλάδα 

όσο και από το εξωτερικό (55,1 τοις εκατό). 38,8 τοις εκατό δουλεύουν μόνο με Έλληνες 

τουρίστες ενώ μόλις 3 επιχειρήσεις (6,1 τοις εκατό) δουλεύουν αποκλειστικά με αλλοδαπούς 

τουρίστες. 

Πίνακας 55. Συχνότητες προέλευσης τουριστών που εξυπηρετούνται από τις επιχειρήσεις 

Τύπος τουριστών 

  Συχνότητα Ποσοστό Έγκυρο Ποσοστό Αθροιστικό Ποσοστό 

Έγκυρο Έλληνες 19 26.0 38.8 38.8 

Αλλοδαποί 3 4.1 6.1 44.9 

Και τα δυο 27 37.0 55.1 100.0 

Σύνολο 49 67.1 100.0   

Missing System 24 32.9     

Σύνολο 73 100.0     
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Διάγραμμα 40. Ποσοστιαία κατανομή εξυπηρετούμενων από τις επιχειρήσεις τουριστών 

 

 

4.3.2. Αξιολόγηση Δυναμικού Υπηρεσιών Ευεξίας 

Το μεγαλύτερο μέρος των επιχειρηματιών απάντησαν σε σχετική ερώτηση ότι κρίνουν πως 

οι υπηρεσίες ευεξίας θα ήταν αποτελεσματικές στην βελτίωση του τουριστικού δυναμικού της 

Καλαμπάκας μέσω της προσέλκυσης πιο ευπορών τουριστών (50,7 τοις εκατό). Ένα επίσης 

σημαντικό μέρος του πληθυσμού κράτησε ουδέτερη στάση (30,1 τοις εκατό) και μόλις 19,2 τοις 

εκατό απάντησαν αρνητικά. 

Πίνακας 56. Αντιληπτή αποτελεσματικότητα Υ.Ε. στην προσέλκυση πιο ευπορών τουριστών 

Προσέλκυση πιο ευπορών τουριστών 

  Συχνότητα Ποσοστό 
Έγκυρο 

Ποσοστό 
Αθροιστικό 
Ποσοστό 

Έγκυρο Καθόλου αποτελεσματικές 7 9.6 9.6 9.6 

Όχι πολύ αποτελεσματικές 7 9.6 9.6 19.2 

Ούτε αποτελεσματικές, ούτε 
αναποτελεσματικές 

22 30.1 30.1 49.3 

Αρκετά αποτελεσματικές 20 27.4 27.4 76.7 

Πολύ αποτελεσματικές 17 23.3 23.3 100.0 

Σύνολο 73 100.0 100.0   
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Διάγραμμα 41. Αναπαράσταση αποτελεσματικότητας Υ.Ε. στην προσέλκυση πιο ευπορών τουριστών 

 

Στην μεγάλη τους πλειοψηφία, οι επαγγελματίες τουρισμού δήλωσαν πως οι υπηρεσίες 

ευεξίας θα μπορούσαν να συμβάλλουν θετικά στην προσέλκυση μεγαλύτερου αριθμού τουριστών 

στην περιοχή της Καλαμπάκας. Ενδεικτικά, 64,4 τοις εκατό απάντησαν θετικά σε αυτήν την 

προοπτική, 35,6 τοις εκατό απάντησαν ουδέτερα ενώ ένα 16,4 τοις εκατό απάντησαν αρνητικά. 

Πίνακας 57. Αποτελεσματικότητα Υ.Ε. στην προσέλκυση μεγαλύτερου αριθμού τουριστών 

Προσέλκυση περισσοτέρων τουριστών 

  Συχνότητα Ποσοστό 
Έγκυρο 

Ποσοστό 
Αθροιστικό 
Ποσοστό 

Έγκυρο Καθόλου αποτελεσματικές 4 5.5 5.5 5.5 

Όχι πολύ αποτελεσματικές 8 11.0 11.0 16.4 

Ούτε αποτελεσματικές, ούτε 
αναποτελεσματικές 

14 19.2 19.2 35.6 

Αρκετά αποτελεσματικές 18 24.7 24.7 60.3 

Πολύ αποτελεσματικές 29 39.7 39.7 100.0 

Σύνολο ύ 100.0 100.0   
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Διάγραμμα 42. Αναπαράσταση αποτελεσματικότητας Υ.Ε. στην προσέλκυση περισσοτέρων τουριστών 

 

Επίσης, οι ερωτηθέντες επαγγελματίες έκριναν ότι η προσφορά υπηρεσιών ευεξίας θα 

μπορούσε να αυξήσει την ελκυστικότητα της Καλαμπάκας ως προορισμό. Συγκεκριμένα, το 78 

τοις εκατό απάντησαν θετικά, 13,7 τοις εκατό ουδέτερα και 8,2 αρνητικά αναφορικά με την 

επίδραση αυτή των υπηρεσιών ευεξίας. 

 

Πίνακας 58. Συμβολή Υ.Ε. στην αύξηση ελκυστικότητας της Καλαμπάκας ως προορισμό 

Αύξηση ελκυστικότητας Καλαμπάκας  

  Συχνότητα Ποσοστό 
Έγκυρο 

Ποσοστό 
Αθροιστικό 
Ποσοστό 

Έγκυρο Όχι πολύ αποτελεσματικές 6 8.2 8.2 8.2 

Ούτε αποτελεσματικές, ούτε 
αναποτελεσματικές 

10 13.7 13.7 21.9 

Αρκετά αποτελεσματικές 22 30.1 30.1 52.1 

Πολύ αποτελεσματικές 35 47.9 47.9 100.0 

Σύνολο 73 100.0 100.0   
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Διάγραμμα 43. Αναπαράσταση συμβολής Υ.Ε. στην αύξηση ελκυστικότητας της Καλαμπάκας ως προορισμό 

 

Θετική αξιολογείται και η εν δυνάμει δράση των υπηρεσιών ευεξίας στην δημιουργία 

κίνητρων για πιο μακροσκελή παραμονή τουριστών στην Καλαμπάκα. Χαρακτηριστικά, 76, 7 τοις 

εκατό των συμμετεχόντων απάντησαν με θετικό κριτήριο , 15,1 με ουδέτερο και 5,2 με αρνητικό 

κριτήριο αναφορικά με την αποτελεσματικότητα των Υ.Ε. σε αυτό το ζήτημα. Αυτές οι 

απαντήσεις συμφωνούν με τα ευρήματα στο ερωτηματολόγιο των τουριστών, οι οποίοι δήλωσαν 

σε μεγάλο βαθμό ότι θα ήταν διατεθειμένοι να παρατείνουν την διαμονή τους αν υπήρχαν 

διαθέσιμες υπηρεσίες SPA στην Καλαμπάκα. 

 

Πίνακας 59. Αποτελεσματικότητα Υ.Ε. στην δημιουργία κίνητρων για πιο μακροσκελή διαμονή 

Παροχή κινήτρων για μεγαλύτερη διαμονή 

  Συχνότητα Ποσοστό 
Έγκυρο 

Ποσοστό 
Αθροιστικό 
Ποσοστό 

Έγκυρο Όχι πολύ αποτελεσματικές 6 8.2 8.2 8.2 

Ούτε αποτελεσματικές, ούτε 
αναποτελεσματικές 

11 15.1 15.1 23.3 

Αρκετά αποτελεσματικές 29 39.7 39.7 63.0 

Πολύ αποτελεσματικές 27 37.0 37.0 100.0 

Σύνολο 73 100.0 100.0   
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Διάγραμμα 44. Αναπαράσταση αποτελεσματικότητας Υ.Ε. στην δημιουργία κίνητρων για πιο μακροσκελή 

διαμονή 

 

Οι επιχειρηματίες φαίνεται να υποστηρίζουν ότι η δημιουργία υπηρεσιών ευεξίας θα 

μπορούσε να συμβάλλει θετικά και στην ανάπτυξη άλλων επιχειρήσεων στην Καλαμπάκα. Αυτό 

βέβαια θα μπορούσε να πει κάνεις ότι θα ήταν φυσικό επακόλουθο της αύξησης του αριθμού 

τουριστών που εισέρχονται στην Καλαμπάκα. Αν μη τι άλλο, οι απαντήσεις σε αυτή την ερώτηση 

(72,6 τοις εκατό θετικές, 19,2 ουδέτερες, 8,2 αρνητικές) υποδηλώνουν συνέπεια στις αντιλήψεις 

των επιχειρηματιών.   

Πίνακας 60. Συμβολή Υ.Ε. στην ανάπτυξη άλλων επιχειρήσεων στην Καλαμπάκα 

Ανάπτυξη άλλων τοπικών επιχειρήσεων 

  Συχνότητα Ποσοστό 
Έγκυρο 

Ποσοστό 
Αθροιστικό 
Ποσοστό 

Έγκυρο Όχι πολύ αποτελεσματικές 6 8.2 8.2 8.2 

Ούτε αποτελεσματικές, ούτε 
αναποτελεσματικές 

14 19.2 19.2 27.4 

Αρκετά αποτελεσματικές 32 43.8 43.8 71.2 

Πολύ αποτελεσματικές 21 28.8 28.8 100.0 

Σύνολο 73 100.0 100.0   
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Διάγραμμα 45. Αναπαράσταση συμβολής Υ.Ε. στην ανάπτυξη άλλων επιχειρήσεων στην Καλαμπάκα 

 

Επιπλέον ,οι επιχειρηματίες στην Καλαμπάκα φάνηκε ότι πιστεύουν στην πλειοψηφία τους 

ότι οι υπηρεσίες ευεξίας θα βοηθήσουν στην ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας (76,7 τοις εκατό). 

Οι απαντήσεις σε αυτή την ερώτηση συμφωνούν με αυτές σε άλλες ερωτήσεις σχετικά με την 

εμπορική δυναμική των υπηρεσιών ευεξίας. 

 

Πίνακας 61. Συμβολή Υ.Ε. στην ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας 

Ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας 

  Συχνότητα Ποσοστό Έγκυρο Ποσοστό Αθροιστικό Ποσοστό 

Έγκυρο Καθόλου αποτελεσματικές 8 11.0 11.0 11.0 

Όχι πολύ αποτελεσματικές 9 12.3 12.3 23.3 

Αρκετά αποτελεσματικές 44 60.3 60.3 83.6 

Πολύ αποτελεσματικές 12 16.4 16.4 100.0 

Σύνολο 73 100.0 100.0   
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Διάγραμμα 46. Αναπαράσταση της συμβολής Υ.Ε. στην ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας 

 

Θετικές ήταν και οι απαντήσεις γύρω από το αν οι υπηρεσίες ευεξίας μπορούν να 

αναδείξουν το brand name της Καλαμπάκας. Συγκεκριμένα, 64,4 τοις εκατό των τουριστών 

απάτησαν θετικά σε αυτή την ερώτηση, 15,1 ουδέτερα και 20,5 τοις εκατό αρνητικά. 

Πίνακας 62. Θετική συμβολή Υ.Ε. στο brand name της Καλαμπάκας 

Ανάδειξη brand name Καλαμπάκας 

  Συχνότητα Ποσοστό 
Έγκυρο 

Ποσοστό 
Αθροιστικό 
Ποσοστό 

Έγκυρο Καθόλου αποτελεσματικές 5 6.8 6.8 6.8 

Όχι πολύ αποτελεσματικές 10 13.7 13.7 20.5 

Ούτε αποτελεσματικές, ούτε 
αναποτελεσματικές 

11 15.1 15.1 35.6 

Αρκετά αποτελεσματικές 26 35.6 35.6 71.2 

Πολύ αποτελεσματικές 21 28.8 28.8 100.0 

Σύνολο 73 100.0 100.0   
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Διάγραμμα 47. Αναπαράσταση αξιολόγησης θετικής συμβολής των Y.E. στο brand name της Καλαμπάκας 

 

Οι επιχειρηματίες επίσης φαίνεται να πιστεύουν ότι οι υπηρεσίες ευεξίας θα συμβάλλουν 

θετικά στην Καλαμπάκα τόσο σε τοπικό επίπεδο, όσο και σε εθνικό, κυρίως σε ότι αφορά την 

διαφήμιση και το όνομα. Συγκεκριμένα, 67,1 τοις εκατό απάντησαν θετικά σε αυτή την ερώτηση, 

15,1 ουδέτερα, ενώ 17,8 τοις εκατό αρνητικά. Τέλος, οι απαντήσεις αυτές είναι συνεπείς με τα 

αποτελέσματα άλλων απαντήσεων εντός του ερωτηματολογίου. 

 

Πίνακας 63. Θετική επίδραση Υ.Ε. στην Καλαμπάκα, σε τοπικό και εθνικό επίπεδο  

Θετική επίδραση σε τοπικό και εθνικό επίπεδο για την περιοχή της Καλαμπάκας 

  Συχνότητα Ποσοστό 
Έγκυρο 

Ποσοστό 
Αθροιστικό 
Ποσοστό 

Έγκυρο Καθόλου αποτελεσματικές 3 4.1 4.1 4.1 

Όχι πολύ αποτελεσματικές 10 13.7 13.7 17.8 

Ούτε αποτελεσματικές, ούτε 
αναποτελεσματικές 

11 15.1 15.1 32.9 

Αρκετά αποτελεσματικές 27 37.0 37.0 69.9 

Πολύ αποτελεσματικές 22 30.1 30.1 100.0 

Σύνολο 73 100.0 100.0   
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Διάγραμμα 48. Αναπαράσταση θετικής συμβολής Υ.Ε. στην Καλαμπάκα σε τοπικό και εθνικό επίπεδο 

 

Η συμβολή των υπηρεσιών ευεξίας στην ανάπτυξη της τοπικής κοινωνίας κρίνεται θετική, 

με τους περισσοτέρους επιχειρηματίες να απαντούν ότι οι υπηρεσίες ευεξίας θα είναι 

αποτελεσματικές σε αυτό το πλαίσιο (68,5 τοις εκατό). 13,7 τοις εκατό των επιχειρηματιών 

απάντησαν ουδέτερα στην ερώτηση ενώ 17,8 αρνητικά. 

 

Πίνακας 64. Συμβολή Υ.Ε στην ανάπτυξη της τοπικής κοινωνίας 

Ανάπτυξη της τοπικής κοινωνίας 

  Συχνότητα Ποσοστό 
Έγκυρο 

Ποσοστό 
Αθροιστικό 
Ποσοστό 

Έγκυρο Όχι πολύ αποτελεσματικές 13 17.8 17.8 17.8 

Ούτε αποτελεσματικές, ούτε 
αναποτελεσματικές 

10 13.7 13.7 31.5 

Αρκετά αποτελεσματικές 12 16.4 16.4 47.9 

Πολύ αποτελεσματικές 38 52.1 52.1 100.0 

Σύνολο 73 100.0 100.0   
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Διάγραμμα 49. Αναπαράσταση συμβολής Υ.Ε. στην ανάπτυξη της τοπικής κοινωνίας 

 

Οι επαγγελματίες τουρισμού επιπλέον πιστεύουν σε μεγάλο βαθμό ότι οι υπηρεσίες 

ευεξίας θα είναι αρκετά αποτελεσματικές στην δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. 67,1 τοις εκατό 

απάντησαν θετικά, 8,2 ουδέτερα, ενώ 24,7 αμφισβητούν την αποτελεσματικότητα τους στην 

δημιουργία νέων θέσεων, πιθανώς λόγο του ότι οι υπηρεσίες ευεξίας απαιτούν απασχόληση από 

μικρό αριθμό εξειδικευμένου προσωπικού. 

 

Πίνακας 65. Συμβολή Υ.Ε. στην δημιουργία θέσεων εργασίας 

  Συχνότητα Ποσοστό 
Έγκυρο 

Ποσοστό 
Αθροιστικό 
Ποσοστό 

Έγκυρο Καθόλου αποτελεσματικές 4 5.5 5.5 5.5 

Όχι πολύ αποτελεσματικές 14 19.2 19.2 24.7 

Ούτε αποτελεσματικές, ούτε 
αναποτελεσματικές 

6 8.2 8.2 32.9 

Αρκετά αποτελεσματικές 26 35.6 35.6 68.5 

Πολύ αποτελεσματικές 23 31.5 31.5 100.0 

Σύνολο 73 100.0 100.0   
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Διάγραμμα 50. Αναπαράσταση συμβολής Υ.Ε. στην δημιουργία θέσεων εργασίας 

 

Στην συντριπτική πλειοψηφία τους οι συμμετέχοντες δήλωσαν ότι οι υπηρεσίες ευεξίας θα 

ήταν αρκετά αποτελεσματικές στο να αποτελέσουν κίνητρο για τους νέους να παραμείνουν στην 

περιοχή (89 τοις εκατό), ενώ δεν υπήρξαν αρνητικές απαντήσεις. Πιθανώς οι λόγοι που απάντησαν 

έτσι να σχετίζονται όχι τόσο άμεσα με τις ίδιες τις υπηρεσίες ευεξίας αλλά με την ανάπτυξη της 

περιοχής στην οποία οι τελευταίες ενδεχομένως να συνεισφέρουν. 

 

Πίνακας 66. Αποτελεσματικότητα Υ.Ε. ως κίνητρο για τους νέους να παραμείνουν στην περιοχή 

Κίνητρο για τους νέους να μείνουν στην περιοχή 

  Συχνότητα Ποσοστό Έγκυρο Ποσοστό Αθροιστικό Ποσοστό 

Έγκυρο Καθόλου αποτελεσματικές 8 11.0 11.0 11.0 

Αρκετά αποτελεσματικές 46 63.0 63.0 74.0 

Πολύ αποτελεσματικές 19 26.0 26.0 100.0 

Σύνολο 73 100.0 100.0   
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Διάγραμμα 51. Αναπαράσταση αποτελεσματικότητας Υ.Ε ως κίνητρο για τους νέους να παραμείνουν στην 

περιοχή 

 

Η αλλαγή της τουριστικής κουλτούρας στην περιοχή είναι άλλος ένας τομέας στον οποίο 

οι επιχειρηματίες έκριναν ότι οι υπηρεσίες ευεξίας θα μπορούσαν να φανούν αποτελεσματικές. 

71,2 τοις εκατό των συμμετεχόντων έδωσαν θετικές απαντήσεις, 5,5 έδωσαν αρνητικές και το 

υπόλοιπο 23,3 τοις εκατό έδωσαν ουδέτερες. Η αλλαγή της τουριστικής κουλτούρας στην περιοχή 

πρέπει να ειπωθεί ότι είναι αναμενόμενη, αν αυξηθεί το οικονομικό επίπεδο των εισερχομένων 

τουριστών.  

 

Πίνακας 67. Αποτελεσματικότητα Υ.Ε στην αλλαγή τουριστικής κουλτούρας της περιοχής 

Αλλαγή της κουλτούρας γύρω από τον τουρισμό στην περιοχή 

  Συχνότητα Ποσοστό 
Έγκυρο 

Ποσοστό 
Αθροιστικό 
Ποσοστό 

Έγκυρο Καθόλου αποτελεσματικές 4 5.5 5.5 5.5 

Ούτε αποτελεσματικές, ούτε 
αναποτελεσματικές 

17 23.3 23.3 28.8 

Αρκετά αποτελεσματικές 20 27.4 27.4 56.2 

Πολύ αποτελεσματικές 32 43.8 43.8 100.0 

Σύνολο 73 100.0 100.0   
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Διάγραμμα 52. Αναπαράσταση αποτελεσματικότητας Υ.Ε στην αλλαγή τουριστικής κουλτούρας της περιοχής 

 

Τέλος, οι επιχειρηματίες βρέθηκε ότι υποστήριξαν σε μεγάλο βαθμό την ιδέα ότι οι 

υπηρεσίες ευεξίας θα φανούν αποτελεσματικές ως προς την ενδυνάμωση του δήμου Καλαμπάκας 

και των υπηρεσιών του. 68,9 τοις εκατό του συνολικού δείγματος υποστήριξαν κάτι τέτοιο, ενώ 

13,7 απάντησαν ουδέτερα και 16,5 απάντησαν αρνητικά. 

 

Πίνακας 68. Αποτελεσματικότητα Υ.Ε. στην ενδυνάμωση του δήμου Καλαμπάκας και των υπηρεσιών του 

Ενδυνάμωση του δήμου και των υπηρεσιών του 

  Συχνότητα Ποσοστό 
Έγκυρο 

Ποσοστό 
Αθροιστικό 
Ποσοστό 

Έγκυρο Καθόλου αποτελεσματικές 8 11.0 11.0 11.0 

Όχι πολύ αποτελεσματικές 4 5.5 5.5 16.4 

Ούτε αποτελεσματικές, ούτε 
αναποτελεσματικές 

10 13.7 13.7 30.1 

Αρκετά αποτελεσματικές 38 52.1 52.1 82.2 

Πολύ αποτελεσματικές 13 17.8 17.8 100.0 

Σύνολο 73 100.0 100.0   
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Διάγραμμα 53. Αναπαράσταση αποτελεσματικότητας Υ.Ε στην ενδυνάμωση του Δήμου Καλαμπάκας και των 

υπηρεσιών του 

 

4.3.3. Αξιολόγηση Τουριστικού Δυναμικού Καλαμπάκας 

Αναφορικά με το υπάρχον τουριστικό δυναμικό της Καλαμπάκας και συγκεκριμένα τους 

αλλοδαπούς τουρίστες, οι επαγγελματίες τουρισμού έκριναν πως οι αλλοδαποί τουρίστες γενικά 

αναζητούν οικονομικές υπηρεσίες για διαμονή. Επιπλέον, φάνηκε ότι οι αλλοδαποί τουρίστες 

εκδηλώνουν ένα ήπια ισχυρό ενδιαφέρον για την αγορά υπηρεσιών ευεξίας, ενώ σε γενικές 

γραμμές τείνουν να επαναλαμβάνουν τις επισκέψεις τους στα Μετέωρα. Τέλος, οι αλλοδαποί 

τουρίστες είναι σχετικά ήπια προδιατεθειμένοι να αγοράζουν υπηρεσίες και προϊόντα πέρα των 

βασικών καθώς και να διαθέτουν χρήματα στην αγορά γενικότερα. 
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Πίνακας 69. Αξιολόγηση τουριστικών συνήθειων αλλοδαπών τουριστών 

Περιγραφικά Στατιστικά 

  N 
Ελάχιστη 

Τιμή 
Μέγιστη 

Τιμή 
Μέσος 
Όρος 

Τυπική 
Απόκλιση 

Προθυμία αγοράς υπηρεσιών/ προϊόντων πέρα 
των βασικών αναγκών - Α 

73 1.00 5.00 3.5479 1.33376 

Διάθεση χρημάτων στην αγορά - Α 73 1.00 5.00 3.5068 1.24859 

Αναζήτηση οικονομικών υπηρεσιών για διαμονή 
- Α 

73 1.00 5.00 3.7945 1.12988 

Εκδήλωση ενδιαφέροντος για την αγορά 
υπηρεσιών ευεξίας - Α 

73 1.00 5.00 3.6301 1.53213 

Επαναλαμβανόμενες επισκέψεις - Α 73 1.00 5.00 3.5616 1.22459 

Έγκυρο N  73         

 

 

Διάγραμμα 54. Αναπαράσταση αξιολόγησης τουριστικών συνήθειων αλλοδαπών τουριστών 

 

Οι Έλληνες τουρίστες φάνηκε να αξιολογούνται χαμηλότερα από τους αλλοδαπούς σε 

όλες τις κατηγορίες. Επιπλέον, οι απαντήσεις των επαγγελματιών δεν απέκλιναν αρκετά (πάνω 

0,5) από την ουδέτερη κατηγορία κατά μέσο όρο έτσι ώστε να εκδηλωθεί ξεκάθαρη τάση. Παρόλα 

αυτά, οι ισχυρότερες τάσεις που σημειωθήκαν ήταν στην εκδήλωση ενδιαφέροντος για αγορά 

υπηρεσιών ευεξίας και στην αναζήτηση οικονομικών υπηρεσιών για διαμονή. Όλες οι άλλες 

κατηγορίες ξεχώρισαν ελάχιστα από την ουδέτερη κατηγορία. 

2,0000 3,0000 4,0000

Π Ρ Ο Θ Υ Μ Ι Α  Α Γ Ο Ρ Α Σ  Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Ω Ν /  
Π Ρ Ο Ι Ο Ν Τ Ω Ν  Π Ε Ρ Α  Τ Ω Ν  Β Α Σ Ι Κ Ω Ν  

Α Ν Α Γ Κ Ω Ν  - Α

Δ Ι Α Θ Ε Σ Η  Χ Ρ Η Μ Α Τ Ω Ν  Σ Τ Η Ν  Α Γ Ο Ρ Α  
- Α

Α Ν Α Ζ Η Τ Η Σ Η  Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν  
Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Ω Ν  Γ Ι Α  Δ Ι Α Μ Ο Ν Η  - Α

Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Η  Ε Ν Δ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ  Γ Ι Α  
Τ Η Ν  Α Γ Ο Ρ Α  Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Ω Ν  Ε Υ Ε Ξ Ι Α Σ  -

Α

Ε Π Α Ν Α Λ Α Μ Β Α Ν Ο Μ Ε Ν Ε Σ  
Ε Π Ι Σ Κ Ε Ψ Ε Ι Σ  - Α
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Πίνακας 70. Αξιολόγηση τουριστικών συνήθειων Ελλήνων τουριστών 

Περιγραφικά Στατιστικά 

  N 
Ελάχιστη 

Τιμή 
Μέγιστη 

Τιμή 
Μέσος 
Όρος 

Τυπική 
Απόκλιση 

Προθυμία αγοράς υπηρεσιών/ προϊόντων πέρα 
των βασικών αναγκών - Ε 

73 1.00 5.00 3.1096 1.31827 

Διάθεση χρημάτων στην αγορά - Ε 73 1.00 5.00 3.2877 0.99274 

Αναζήτηση οικονομικών υπηρεσιών για διαμονή - 
Ε 

73 1.00 5.00 3.3699 1.17269 

Εκδήλωση ενδιαφέροντος για την αγορά 
υπηρεσιών ευεξίας - Ε 

73 1.00 5.00 3.3973 1.06379 

Επαναλαμβανόμενες επισκέψεις - Ε 73 1.00 5.00 3.1781 1.13459 

Έγκυρο N  73         

 

 

Διάγραμμα 55. Αναπαράσταση αξιολόγησης τουριστικών συνήθειων Ελλήνων τουριστών 

 

Το τουριστικό επίπεδο της Καλαμπάκας τα τελευταία χρόνια αξιολογήθηκε ως 

ικανοποιητικό από τους επαγγελματίες τουρισμού. Συγκεκριμένα, 75,4 τοις εκατό έδωσαν θετική 

αξιολόγηση, 13,7 ουδέτερη ενώ 11 τοις εκατό αρνητική αξιολόγηση στο τουριστικό επίπεδο της 

Καλαμπάκας. 
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Π Ρ Ο Ι Ο Ν Τ Ω Ν  Π Ε Ρ Α  Τ Ω Ν  Β Α Σ Ι Κ Ω Ν  

Α Ν Α Γ Κ Ω Ν  - Ε

Δ Ι Α Θ Ε Σ Η  Χ Ρ Η Μ Α Τ Ω Ν  Σ Τ Η Ν  Α Γ Ο Ρ Α  
- Ε

Α Ν Α Ζ Η Τ Η Σ Η  Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν  
Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Ω Ν  Γ Ι Α  Δ Ι Α Μ Ο Ν Η  - Ε

Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Η  Ε Ν Δ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ  Γ Ι Α  
Τ Η Ν  Α Γ Ο Ρ Α  Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Ω Ν  Ε Υ Ε Ξ Ι Α Σ  -

Ε

Ε Π Α Ν Α Λ Α Μ Β Α Ν Ο Μ Ε Ν Ε Σ  
Ε Π Ι Σ Κ Ε Ψ Ε Ι Σ  - Ε
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Πίνακας 71. Αξιολόγηση τουριστικού επιπέδου Καλαμπάκας τα τελευταία χρόνια 

Τουριστικό επίπεδο Καλαμπάκας τα τελευταία χρόνια 

  Συχνότητα Ποσοστό Έγκυρο Ποσοστό Αθροιστικό Ποσοστό 

Έγκυρο Καθόλου ικανοποιητικό 1 1.4 1.4 1.4 

Όχι πολύ ικανοποιητικό 7 9.6 9.6 11.0 

Ούτε ικανοποιητικό ούτε ελλιπές 10 13.7 13.7 24.7 

Αρκετά ικανοποιητικό 48 65.8 65.8 90.4 

Πολύ ικανοποιητικό 7 9.6 9.6 100.0 

Σύνολο 73 100.0 100.0   

 

 

 

Διάγραμμα 56. Αναπαράσταση αξιολόγησης τουριστικού επιπέδου Καλαμπάκας 

 

Σχεδόν οι μισοί συμμετέχοντες αξιολόγησαν το οικονομικό επίπεδο των επισκεπτών στην 

Καλαμπάκα τα τελευταία χρόνια ως ικανοποιητικό (49,3 τοις εκατό). Παράλληλα, 27,4 τοις εκατό 

του δείγματος απάντησαν ουδέτερα στην συγκεκριμένη ερώτηση ενώ 23,3 δήλωσαν μη 

ικανοποιημένοι με το οικονομικό επίπεδο των τουριστών στην Καλαμπάκα. 
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Πίνακας 72. Αξιολόγηση οικονομικού επιπέδου τουριστών στην Καλαμπάκα τα τελευταία χρόνια 

Οικονομικό επίπεδο επισκεπτών στην Καλαμπάκα τα τελευταία χρόνια 

  Συχνότητα Ποσοστό Έγκυρο Ποσοστό Αθροιστικό Ποσοστό 

Έγκυρο Καθόλου ικανοποιητικό 1 1.4 1.4 1.4 

Όχι πολύ ικανοποιητικό 16 21.9 21.9 23.3 

Ούτε ικανοποιητικό ούτε ελλιπές 20 27.4 27.4 50.7 

Αρκετά ικανοποιητικό 16 21.9 21.9 72.6 

Πολύ ικανοποιητικό 20 27.4 27.4 100.0 

Σύνολο 73 100.0 100.0   

 

 

 

Διάγραμμα 57. Αναπαράσταση οικονομικού επιπέδου επισκεπτών τα τελευταία χρόνια 

 

Το σημερινό επίπεδο τουριστικών υποδομών κρίθηκε επαρκές από τους επαγγελματίες 

τουρισμού για την συνεχιζόμενη ανάπτυξη της περιοχής. Συγκεκριμένα, 82,2 τοις εκατό των 

συμμετεχόντων το βρήκαν ικανοποιητικό, 12,3 τοις εκατό απάντησαν ουδέτερα και 5,5 τοις εκατό 

απάντησαν πως δεν το βρήκαν ικανοποιητικό. 

0 5 10 15 20 25

Καθολου ικανοποιητικο

Οχι πολυ ικανοποιητικο

Ουτε ικανοποιητικο ουτε ελλιπες

Αρκετα ικανοποιητικο

Πολυ ικανοποιητικο



Θρησκευτικός Τουρισμός και Τουρισμός Ευεξίας στα Μετέωρα   Σελ. | 106 

 

Πίνακας 73. Αξιολόγηση επιπέδου τουριστικών υποδομών για την συνεχιζόμενη οικονομική ανάπτυξη της 

Καλαμπάκας 

Επίπεδο τουριστικών υποδομών 

  Συχνότητα Ποσοστό Έγκυρο Ποσοστό Αθροιστικό Ποσοστό 

Έγκυρο Καθόλου ικανοποιητικό 1 1.4 1.4 1.4 

Όχι πολύ ικανοποιητικό 3 4.1 4.1 5.5 

Ούτε ικανοποιητικό ούτε ελλιπές 9 12.3 12.3 17.8 

Αρκετά ικανοποιητικό 24 32.9 32.9 50.7 

Πολύ ικανοποιητικό 36 49.3 49.3 100.0 

Σύνολο 73 100.0 100.0   

 

 

 

Διάγραμμα 58. Αναπαράσταση αξιολόγησης επιπέδου τουριστικών υποδομών δήμου Καλαμπάκας 

 

Σε γενικές γραμμές, επαρκές κρίθηκε και το επίπεδο δημοτικών υποδομών αναφορικά με 

την συνεχιζόμενη οικονομική ανάπτυξη της Καλαμπάκας. Ειδικότερα, 71,3 τοις εκατό του 

συνολικού δείγματος το βρήκαν ικανοποιητικό, 11 τοις εκατό δεν πήραν ξεκάθαρη θέση και 17,8 

τοις εκατό των συμμετεχόντων το βρήκαν μη ικανοποιητικό. 
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Πίνακας 74. Αξιολόγηση επιπέδου δημοτικών υποδομών για την συνεχιζόμενη οικονομική ανάπτυξη της 

Καλαμπάκας 

Επίπεδο δημοτικών υποδομών 

  Συχνότητα Ποσοστό Έγκυρο Ποσοστό Αθροιστικό Ποσοστό 

Έγκυρο Καθόλου ικανοποιητικό 1 1.4 1.4 1.4 

Όχι πολύ ικανοποιητικό 12 16.4 16.4 17.8 

Ούτε ικανοποιητικό ούτε ελλιπές 8 11.0 11.0 28.8 

Αρκετά ικανοποιητικό 34 46.6 46.6 75.3 

Πολύ ικανοποιητικό 18 24.7 24.7 100.0 

Σύνολο 73 100.0 100.0   

 

 

 

Διάγραμμα 59. Αναπαράσταση του επιπέδου δημοτικών υποδομών της Καλαμπάκας 

 

Τέλος, το επίπεδο των ιδιωτικών τουριστικών υπηρεσιών στην Καλαμπάκα κρίθηκε ως το 

πιο ικανοποιητικό αναφορικά με την συνεισφορά των τελευταίων στην συνεχιζόμενη ανάπτυξη 

της περιοχής. 90,4 τοις εκατό των συμμετεχόντων το χαρακτήρισαν ως ικανοποιητικό, ενώ ένα 

αμελητέο 9,6 τοις εκατό απάντησαν ουδέτερα και αρνητικά ως προς αυτό. 
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Πίνακας 75. Αξιολόγηση του επιπέδου ιδιωτικών τουριστικών υπηρεσιών για την συνεχιζόμενη οικονομική 

ανάπτυξη της Καλαμπάκας 

Επίπεδο ιδιωτικών τουριστικών υπηρεσιών Καλαμπάκας 

  Συχνότητα Ποσοστό Έγκυρο Ποσοστό Αθροιστικό Ποσοστό 

Έγκυρο Καθόλου ικανοποιητικό 1 1.4 1.4 1.4 

Όχι πολύ ικανοποιητικό 3 4.1 4.1 5.5 

Ούτε ικανοποιητικό ούτε ελλιπές 3 4.1 4.1 9.6 

Αρκετά ικανοποιητικό 31 42.5 42.5 52.1 

Πολύ ικανοποιητικό 35 47.9 47.9 100.0 

Σύνολο 73 100.0 100.0   

 

 

Διάγραμμα 60. Αναπαράσταση ικανοποίησης επιχειρηματιών - ΟΤΑ με το επίπεδο ιδιωτικών τουριστικών 

υπηρεσιών της Καλαμπάκας 
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4.3.4. Αξιολόγηση Επιχειρηματικής Αξίας των Υπηρεσιών Ευεξίας 

Όσον αφορά τις αντιλήψεις των συμμετεχόντων για τις υπηρεσίες ευεξίας (Διάγραμμα 61), 

φάνηκε ότι  οι τελευταίοι δεν έχουν παγιωμένες και μη ισχύουσες αντιλήψεις για το ζήτημα, όπως 

για παράδειγμα ότι είναι κατάλληλες μόνο για βουνό, μόνο για θάλασσα η ότι περιλαμβάνουν 

μόνο το μασάζ. Ωστόσο, οι περισσότεροι κρίνουν ότι οι υπηρεσίες ευεξίας είναι κατάλληλες μόνο 

στο πλαίσιο ξενοδοχείων 5 αστέρων. Επιπλέον, πολύ λίγοι είναι αυτοί που έκριναν ότι η επένδυση 

σε υπηρεσίες ευεξίας είναι κακή ιδέα, ενώ οι περισσότεροι απάντησαν πως πιστεύουν ότι έχουν 

καλές προοπτικές. 

 

Διάγραμμα 61. Γενικές εντυπώσεις επιχειρηματιών – ΟΤΑ σχετικά με τις υπηρεσίες ευεξίας 

 

Σχετικά με τις επενδυτικές τάσεις στον τομέα ευεξίας εντός της Καλαμπάκας, οι 

περισσότεροι επαγγελματίες δήλωσαν πρόθυμοι να επενδύσουν στις υπηρεσίες ευεξίας, αν και 

0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0 90,0 100,0

Είναι μονο για θαλασσα

Είναι μονο για βουνο

Είναι μονο μασαζ

Είναι μονο για ξενοδοχεια 5*

Είναι κακη ιδεα

Εχουν καλες προοπτικες

Είναι μονο για 
θαλασσα

Είναι μονο για 
βουνο

Είναι μονο 
μασαζ

Είναι μονο για 
ξενοδοχεια 5*

Είναι κακη 
ιδεα

Εχουν καλες 
προοπτικες

Διαφωνω πληρως 17,8 50,7 16,4 11,0 21,9 17,8

Διαφωνω 34,2 30,1 46,6 6,8 28,8 0,0

Ουτε συμφωνω, ουτε διαφωνω 42,5 19,2 26,0 5,5 42,5 42,5

Συμφωνω 5,5 0 5,5 43,8 0,0 27,4

Συμφωνω πληρως 0 0 5,5 32,9 6,8 12,3

Διαφωνω πληρως Διαφωνω Ουτε συμφωνω, ουτε διαφωνω Συμφωνω Συμφωνω πληρως
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ήταν ελάχιστοι αυτοί που δήλωσαν διατεθειμένοι να κατευθύνουν τις υπηρεσίες αυτές στην τοπική 

κοινωνία για μεγαλύτερο κέρδος, καταδεικνύοντας έτσι την πεποίθηση τους για τον καθαρά 

τουριστικό χαρακτήρα των υπηρεσιών αυτών. Επιπλέον, ουδέτερη στάση κράτησαν οι 

περισσότεροι γύρω από την επιθυμία επένδυσης σε υπέρ-αποδοτικά μοντέλα επιχειρήσεων. 

Τέλος, οι περισσότεροι επαγγελματίες δήλωσαν ότι κατείχαν ελλιπή γνώση γύρω από το 

αντικείμενο των υπηρεσιών ευεξίας, ενώ παράλληλα δήλωσαν ότι δεν θα ήταν πρόθυμοι να 

επενδύσουν σε ένα αντικείμενο το οποίο δεν γνωρίζουν. Ωστόσο, οι περισσότεροι κατά έδειξαν 

προθυμία ενημέρωσης γύρω από το αντικείμενο προκειμένου να προχωρήσουν μελλοντικά σε 

κάποια επένδυση. 

 

Διάγραμμα 62. Επενδυτικές τάσεις επιχειρηματιών – ΟΤΑ στον τομέα ευεξίας 

 

0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0 90,0 100,0

Προθυμια επενδυσης

Εστιαση Υ.Ε. τοπικα

Επιθυμια υπερ-αποδοσης

Ελλειπης γνωση αντικειμενου

Απροθυμια επενδυσης σε αγνωστο 
αντικειμενο

Προθυμια ενημερωσης

Προθυμια 
επενδυσης

Εστιαση Υ.Ε. 
τοπικα

Επιθυμια 
υπερ-

αποδοσης

Ελλειπης 
γνωση 

αντικειμενου

Απροθυμια 
επενδυσης σε 

αγνωστο 
αντικειμενο

Προθυμια 
ενημερωσης

Διαφωνω πληρως 19,2 2,7 13,7 16,4 1,4 1,4

Διαφωνω 6,8 41,1 9,6 13,7 4,1 13,7

Ουτε συμφωνω, ουτε διαφωνω 28,8 42,5 60,3 21,9 34,2 31,5

Συμφωνω 12,3 12,3 16,4 38,4 41,1 38,4

Συμφωνω πληρως 32,9 1,4 0 9,6 19,2 15,1

Διαφωνω πληρως Διαφωνω Ουτε συμφωνω, ουτε διαφωνω Συμφωνω Συμφωνω πληρως
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Κατά την αξιολόγηση του δυναμικού των υπηρεσιών ευεξίας για την τοπική οικονομία και 

κοινωνία, οι συμμετέχοντες δήλωσαν στην πλειοψηφία τους ότι οι υπηρεσίες ευεξίας θα είναι 

συνολικά ωφέλιμες για την Καλαμπάκα, ενώ διαφώνησαν με προτάσεις που παρουσίαζαν τις 

παραπάνω ως ανωφελείς, ανεπικερδείς και ακριβές για τους επισκέπτες, τις επιχειρήσεις και την 

Καλαμπάκα αντίστοιχα. Ωστόσο, οι περισσότεροι συμμετέχοντες δήλωσαν ότι οι υπηρεσίες 

ευεξίας θα είναι άχρηστες για τους ντόπιους, πάρα το γεγονός ότι περισσότερο από το εν τρίτο 

των συμμετεχόντων διαφώνησε με αυτή την δήλωση. 

 

 

Διάγραμμα 63. Αξιολόγηση του δυναμικού των υπηρεσιών ευεξίας στην τοπική αγορά 

 

 

  

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Ωφελιμες για Καλαμπακα

Ακριβες για Καλαμπακα

Αχρηστες για ντοπιους

Ανεπικερδεις για επιχειρησεις

Ανωφελεις για επισκεπτες

Ωφελιμες για 
Καλαμπακα

Ακριβες για 
Καλαμπακα

Αχρηστες για 
ντοπιους

Ανεπικερδεις για 
επιχειρησεις

Ανωφελεις για 
επισκεπτες

Διαφωνω πληρως 0 65,8 21,9 6,8 68,5

Διαφωνω 13,7 6,8 17,8 28,8 21,9

Ουτε συμφωνω, ουτε διαφωνω 17,8 8,2 9,6 46,6 9,6

Συμφωνω 27,4 19,2 24,7 17,8 0

Συμφωνω πληρως 41,1 0,0 26,0 0,0 0

Διαφωνω πληρως Διαφωνω Ουτε συμφωνω, ουτε διαφωνω Συμφωνω Συμφωνω πληρως
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5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν το να μελετήσει τις προοπτικές δημιουργίας 

υπηρεσιών ευεξίας στον Δήμο Καλαμπάκας καθώς και το να αποσαφηνιστούν οι ανάγκες του 

τουριστικού κοινού προς το οποίο θα απευθύνονται οι εν λόγω υπηρεσίες. Πιο συγκεκριμένα, η 

παρούσα έρευνα προσπάθησε να κατακτήσει τους παρακάτω στόχους: 

 

a. Να ερευνήσει και να αναλύσει τις σύγχρονες τάσεις στην τουριστική αγορά του Δήμου 

Καλαμπάκας μέσω της λήψης δεδομένων από τουριστικούς φορείς. 

b. Να παρουσιάσει λεπτομερώς τις προοπτικές προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών 

ευεξίας στην παρούσα τουριστική αγορά καθώς και την δυναμική της παραπάνω. 

c. Να ερευνήσει τις αντιλήψεις και τις θέσεις των τουριστών που εισέρχονται στον Δήμο 

Καλαμπάκας προκειμένου οι παραπάνω στόχοι να βασιστούν στις γνώμες των άμεσα 

ενδιαφερόμενων. 

d. Να μελετήσει το βαθμό στον οποίο η διοίκηση της τοπικής κοινωνίας είναι δεκτική 

απέναντι στο συνδυασμό θρησκευτικού τουρισμού και τουρισμού ευεξίας, μέσω της 

διεξαγωγής έρευνας σε διοικητικούς υπάλληλους. 

e. Να ερευνήσει την προθυμία ιδιοκτητών τουριστικών επιχειρήσεων να 

δραστηριοποιηθούν στον τομέα της ευεξίας. 

Αυτοί οι στόχοι επιτευχθήκαν μέσω των απαντήσεων που δοθήκαν από τουρίστες που 

επισκέφθηκαν την περιοχή τους τελευταίους μήνες αλλά και με την συμβολή επαγγελματιών που 

ασχολούνται με τον τουρισμό. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι τουρίστες που επισκέπτονται τα 

Μετέωρα είναι σχετικά μέτριου οικονομικού και μορφωτικού επιπέδου. Ένας λόγος είναι ίσως ότι 

αρκετοί κανονίζουν να επισκεφθούν τα Μετέωρα μέσω ταξιδιωτικών γραφείων, τα οποία κλείνουν 

συνεργασίες με τα ξενοδοχεία για γκρουπ τουριστών και παρέχουν φθηνή διαμονή και μετάβαση. 

Σκοπός της δημιουργίας υπηρεσιών SPA θα είναι η προσέλκυση πιο εύπορου τουριστικού 

πληθυσμού που θα κινείται ανεξάρτητα και θα επιλέγει να έρθει στα Μετέωρα και την Καλαμπάκα 

για τον ιδιαίτερο χαρακτήρα της περιοχής. Η ενημέρωση για αυτές τις υπηρεσίες και η προώθηση 
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της περιοχής σε αυτό το πλαίσιο μπορεί να γίνει μέσω Internet, εφόσον το μεγαλύτερο μέρος των 

επισκεπτών ενημερώνεται μέσα από διαδικτυακές εταιρίες και άλλους ισότοπους. 

 

Οι τουρίστες που επισκέπτονται τα Μετέωρα δείχνουν να θεωρούν ιδιαίτερα σημαντική 

την γαστρονομία, την πνευματικότητα, την φύση αλλά και την κουλτούρα όταν επιλέγουν έναν 

προορισμό. Η οργάνωση δραστηριοτήτων και οργανωμένων πακέτων που θα συνδυάζουν 

υπηρεσίες SPA και αυτές τις κατηγορίες φαίνεται ως εκ τούτου ότι θα έχει επιτυχία με βάση τα 

δεδομένα. Επιπλέον, οι τουρίστες έδειξαν ιδιαίτερη προτίμηση για υπηρεσίες σπα και μασάζ αλλά 

και για δραστηριότητες όπως η πεζοπορία και η ορειβασία. Μέχρι στιγμής, μόνο οι δυο τελευταίες 

είναι διαθέσιμες στην Καλαμπάκα. Δεδομένου ωστόσο ότι οι τουρίστες δήλωσαν διατεθειμένοι 

να παρατείνουν την διαμονή τους στην περιοχή αν υπήρχαν διαθέσιμες υπηρεσίες SPA, η 

προσθήκη τους στην πόλη  της Καλαμπάκας φαίνεται να έχει μόνο θετικές προοπτικές.  

Όσον αφορά τις εγκαταστάσεις και τις υποδομές, η ασφάλεια, η καθαριότητα και η 

ποιότητα των χώρων, η διαθεσιμότητα καταρτισμένων επαγγελματιών, η διαθεσιμότητα υγιεινού 

φαγητού και η ποικιλία πολιτιστικών εκδηλώσεων φάνηκαν ότι είναι πολύ ψηλά στις προτιμήσεις 

των τουριστών και οποιαδήποτε απόπειρα βελτίωσης η δημιουργίας υπηρεσιών και προϊόντων 

που απευθύνονται σε αυτό το κοινό θα πρέπει να λάβει υπόψη αυτούς τους παράγοντες. Κάποιοι 

τουρίστες δήλωσαν δυσαρέσκεια με την έλλειψη διασκέδασης και νυχτερινής ζωής στην 

Καλαμπάκα, κάτι το οποίο θίχτηκε αρκετά τόσο στις ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής αλλά και 

πολύ συχνά στην τελευταία ερώτηση του ερωτηματολογίου («Τι θα θέλατε να σας προσφέρει η 

Καλαμπάκα για να γίνει για εσάς ένας δυνατός προορισμός»). Άλλες παροχές για τις οποίες οι 

τουρίστες έδειξαν αρκετό ενδιαφέρον ήταν η ύπαρξη σουπερμάρκετ, φαρμακείων και πάρκων.  

 

Οι επαγγελματίες τουρισμού – ΟΤΑ έδειξαν ότι πιστεύουν πως οι υπηρεσίες ευεξίας έχουν 

καλές προοπτικές για την αγορά της Καλαμπάκας τόσο μέσω της αύξησης της ελκυστικότητάς 

της ως προορισμό και της προσέλκυσης περισσότερων και πιο εύπορων τουριστών όσο και μέσω 

της παροχής κίνητρων επιπλέων διαμονής στους τουρίστες, της δημιουργίας νέων θέσεων 

εργασίας αλλά και της έμμεσης συμβολής τους στην ανάπτυξη άλλων τοπικών επιχειρήσεων. 

Επιπλέον, οι απαντήσεις των επαγγελματιών έδειξαν πως πιστεύουν ότι οι υπηρεσίες ευεξίας 

μπορούν να συμβάλλουν και στην τοπική κοινωνία με άλλους τρόπους, ενδεικτικά με την 

δημιουργία κίνητρων για παραμονή των νέων στην περιοχή, την ενδυνάμωση των δημοτικών 
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υπηρεσιών και την αλλαγή της τοπικής τουριστικής κουλτούρας έτσι ώστε να προωθείται η 

αυτοβελτίωση των επιχειρήσεων και ο υγιής ανταγωνισμός. 

Σχετικά με το επίπεδο τουρισμού, τα δεδομένα έδειξαν ότι οι επαγγελματίες θεωρούν πως 

οι αλλοδαποί επιστρέφουν πιο συχνά από τους Έλληνες στην Καλαμπάκα για επαναληπτική 

επίσκεψη, ενώ επίσης διαθέτουν περισσότερα χρήματα στην αγορά. Επίσης, εκδηλώνουν 

περισσότερο ενδιαφέρον για τις υπηρεσίες SPA από τους Έλληνες. Ωστόσο, πρέπει να σημειωθεί 

ότι οι διαφορές που βρέθηκαν ήταν μικρές. Σχετικά με το οικονομικό επίπεδο των τουριστών στην 

Καλαμπάκα, οι απόψεις είναι διχασμένες. Κάποιοι θεωρούν ότι το επίπεδο είναι χαμηλό, για 

άλλους είναι επαρκές. Ωστόσο, το τουριστικό επίπεδο της Καλαμπάκας συνολικά κρίθηκε αρκετά 

επαρκές αναφορικά με μια συνεχιζόμενη ανάπτυξη. Το συνολικό επίπεδο των υπηρεσιών που 

προσφέρονται στους τουρίστες επίσης κρίθηκε επαρκές, κυρίως για ιδιωτικές υπηρεσίες. 

Η επιχειρηματική αξία των υπηρεσιών ευεξίας αξιολογήθηκε θετικά από τους 

επιχειρηματίες, ενώ οι περισσότεροι φάνηκε να συμφωνούν ότι οι υπηρεσίες ευεξίας είναι πιο 

κατάλληλες στο πλαίσιο ξενοδοχείου πέντε αστέρων. Και παρόλο που οι περισσότεροι θεωρούν 

ότι δεν θα έχουν μεγάλη χρησιμότητα για τον ντόπιο πληθυσμό, γενικά οι απαντήσεις έδειξαν ότι 

έκριναν την δημιουργία τους ωφέλιμη για την Καλαμπάκα. Τέλος, πολλοί έδειξαν πρόθυμοι να 

επενδύσουν σε υπηρεσίες ευεξίας. Βέβαια, πολλοί επίσης δήλωσαν ελλιπή γνώση του 

αντικειμένου ενώ ταυτόχρονα δήλωσαν ότι δεν θα ήταν πρόθυμοι να επενδύσουν σε αντικείμενο 

το οποίο δεν γνωρίζουν καλά. Ωστόσο, επίσης οι περισσότεροι έδειξαν πρόθυμοι να ενημερωθούν 

για τον τομέα ευεξίας προκειμένου να επενδύσουν σε αυτόν. Συνολικά, τα παραπάνω ευρήματα 

υποστηρίζουν την δοκιμότητα του συνδυασμού θρησκευτικού τουρισμού και τουρισμού ευεξίας 

στην περιοχή των Μετεώρων, εφόσον οι επαγγελματίες τουρισμού δήλωσαν αισιόδοξοι για την 

πορεία των υπηρεσιών ευεξίας στην αγορά και οι τουρίστες έδειξαν ενδιαφέρον για αυτές.   
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6. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ 

ΕΡΕΥΝΑ 

 

Πάραυτα, αξίζει να σημειωθεί ότι οι προτιμήσεις του δείγματος των τουριστών ενδέχεται 

να αλλάξουν με την αλλαγή των δημογραφικών χαρακτηριστικών τους και την πάροδο του 

χρόνου. Επομένως, κρίνεται σκόπιμο να εξακολουθήσουν να γίνονται έρευνες σαν και την 

παρούσα εργασία προκειμένου να βοηθήσουν στην ανάπτυξη καταλληλότερων υπηρεσιών και 

προϊόντων για την τουριστική ανάπτυξη της περιοχής. Σε αυτό το πλαίσιο θα ήταν χρήσιμες όχι 

μόνο μεταγενέστερες έρευνες μεμονωμένης χρονικής περιόδου, αλλά και μελέτες διαχρονικού 

τύπου, όπου δειγματοληψίες λαμβάνουν χώρα ανά τακτικά χρονικά διαστήματα. Ωστόσο, οι 

τελευταίες θα ήταν ίσως πιο χρήσιμες για την μελέτη του τρόπου αλλαγής των τάσεων της αγοράς, 

πάρα για την δυναμική ενός τομέα της αγοράς μια δεδομένη στιγμή.  

Επιπλέον, αξίζει να ερευνηθεί ο βαθμός στον οποίο χρησιμοποιούν SPA στην 

καθημερινότητα και τις διακοπές τους οι αλλοδαποί αλλά και Έλληνες τουρίστες, προκειμένου να 

ξεκαθαριστεί με μεγαλύτερη βεβαιότητα το κατά πόσο οι τουρίστες θα ήταν διατεθειμένοι να 

χρησιμοποιήσουν υπηρεσίες SPA εφόσον αυτές είναι διαθέσιμες στην Καλαμπάκα. Άλλα 

ερωτήματα,  οι απαντήσεις των οποίων μπορούν να βοηθήσουν στην πληρέστερη κατανόηση της 

ζήτησης των υπηρεσιών SPA από τους τουρίστες περιλαμβάνουν:  

1) Πόσα χρήματα ξοδεύουν μηνιαίως σε υπηρεσίες SPA?  

2) Ποιες υπηρεσίες SPA είναι πιο δημοφιλείς?  

3) Σε ποιο πλαίσιο χρησιμοποιούνται οι υπηρεσίες SPA (λόγοι υγείας η αναψυχή)? 

 

Όσον αφορά συγκεκριμένα την πληρέστερη κατανόηση του αγοραστικού δυναμικού που 

προκύπτει από τον συνδυασμό θρησκευτικού τουρισμού και υπηρεσιών SPA, αξίζει να 

διερευνηθούν τα παρακάτω ερωτήματα. Αρχικά, οι τουρίστες που επισκέπτονται τα Μετέωρα 

έρχονται για θρησκευτικό τουρισμό η για την ιδιαιτερότητα του περιβάλλοντος? Στην παρούσα 

έρευνα οι τουρίστες έδειξαν να προτιμούν σε σημαντικό βαθμό και τις δύο κατηγορίες αυτές 

τουρισμού, όμως δεν είναι απολυτά ξεκάθαρο το γιατί επισκέφθηκαν τα Μετέωρα εξαρχής. 

Επιπλέον, όσον αφορά την ανάπτυξη του τουριστικού δυναμικού, σημαντικό είναι να 
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ερευνήσουμε την προέλευση των πληροφοριών για τα Μετέωρα - από που έμαθαν για τον 

προορισμό αυτό? Αυτή η γνώση θα μας επιτρέψει να ενισχύσουμε τα πιο αποτελεσματικά κανάλια 

επικοινωνίας με τον καταναλωτή, οδηγώντας έτσι στην πιο αποτελεσματική προώθηση της 

περιοχής και των υπηρεσιών που προσφέρονται εντός. 

Ένας άλλος σημαντικός παράγοντας ο οποίος αναπόφευκτα ασκεί επιρροή στους βαθμούς 

ελευθερίας των επιχειρήσεων και κατ’ επέκταση στην ανάπτυξη του τουριστικού δυναμικού στην 

Καλαμπάκα, είναι η τοποθέτηση των εκκλησιαστικών φορέων της περιοχής. Είναι γνωστό ότι η 

εξουσία που ασκεί η ορθόδοξη εκκλησία στην περιοχή των Μετεώρων είναι μεγάλη, καθώς η 

τελευταία έχει δηλωθεί ως ιερός τόπος. Μάλιστα, υπάρχουν και κάποιοι θεσπισμένοι νόμοι οι 

οποίοι εισήχθησαν με πρωτοβουλία της εκκλησίας και απαγορεύουν για παράδειγμα την ύπαρξη 

εξωτερικών πισίνων στην περιοχή και την ορειβασία στους βράχους των Μετεώρων. Είναι 

αναγκαίο λοιπόν να αποφασιστεί το αν η διοίκηση της εκκλησίας θα μπορούσε ενδεχομένως να 

σταθεί εμπόδιο στην ανάπτυξη υπηρεσιών SPA. Ως εκ τούτου, αξίζουν να ερευνηθούν το μέγεθος 

της επιρροής της εκκλησίας στον Δήμο Καλαμπάκας, η ελευθερία που μπορεί να εξασκηθεί από 

τους επιχειρηματίες σε αυτά τα πλαίσια και οι αντιλήψεις των θρησκευτικών φορέων πάνω στο 

ζήτημα ανάπτυξης μιας μορφής τουρισμού η οποία δεν έχει άμεση σχέση με την επίσκεψη στα 

μοναστήρια. Τέλος, μια άλλη πιθανή κατεύθυνση για περεταίρω έρευνα περιλαμβάνει την  

αντιλήψεις των κάτοικων της περιοχής. 
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RESEARCH QUESTIONNAIRE 

 

What are your expectations and interests when you travel for holiday? 

 

The goal of the present questionnaire is to identify the needs of visitors coming to Meteora as well 

as to measure their satisfaction regarding the services offered in the area. 

 

The results of this questionnaire will aid in the development of appropriate services in Meteora 

that correspond to the needs and desires of incoming tourists. 

 

We thank you in advance for your time and please do not hesitate to Vivi Sinani - 

vivisinani@hotmail for any questions! 

 

 

PART A: Demographic Characteristics 

 

1. Are you... 

a) ❑ Man 

b) ❑ Woman 

 

2. How old are you?  

a)  up to 18 

b)  19-22 

c)  23-30 

d)  31-39 

e)  40-49 

f)  50-65 

g)  65+ 

 

 

3. Country of Residence............................................................................. 

 

 

4. What is your level of education? 

a)  Primary Education (elementary school) 

b)  Secondary Education (secondary school)  

c)  Tertiary Education (university)  

d)  Postgraduate 

e)  Other – please specify …………………………………… 

 

5. What is your average daily budget while on holidays abroad (excluding air tickets)? 

a)  Up to €100 / day   

b)  €101 - €200 / day 

c)  €201 - €300 / day         
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d)  €301+ 

 

 

PART B: VISITING FACTORS 

 

6. What is the usual length of your holidays? 

a)  1-3 nights 

b)  4-7 nights 

c)  8-13 nights 

d)  2-3 weeks 

e)  More 

 

7. Where do you mostly travel? 

a)  Abroad 

b)  In country of residence 

c)  In homeland country 

 

8. When do you prefer to travel? (multiple choices allowed) 

a)  Spring 

b)  Summer 

c)  Autumn 

d)  Winter 

 

9. When you organize your holiday, do you prefer to: 

a)  Arrange only travel & accommodation 

b)  Arrange an all-inclusive package (i.e. travel, accommodation, meals and tours) 

c)  Other – please specify ………………………………………… 

 

10. How do you usually organize your holiday? (multiple choices allowed) 

a)  I organize it individually 

b)  I rely on a travel agency 

c)  I rely on organisations (parish associations, professional clubs…) 

 

11. What are your main sources of information when choosing your holiday destination? 

(multiple choices allowed) 

a)  Relatives and friends 

b)  Internet 

c) Web based companies (e.g. Booking.com) 

d)  Social media 

e)  Travel Agencies 

f)  Guidebooks and magazines 

g)  Parish organisations 

h)  Other – please specify …………………………………………………. 
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12. Did you visit all 6 monasteries in Meteora during your vacation?............. 

Yes 

No  

Why………………………………………………………………………………….. 

 

13. Have you visited other monasteries apart from those in Meteora? ....Y/N.... 

 If yes, which? ………………….. 

 

14. Please rate the importance of the following themes when choosing your holiday 

destination, using the scale (1-5), where 1=not important and 5=very important 

 

Special Interest Tourism  

Themes 

How important are these themes for 

you when choosing your holiday 

destination? 

      

a) Nature & Culture 1 2 3 4 5 

b) Sports & Leisure  1 2 3 4 5 

c) Eno-gastronomy  1 2 3 4 5 

d) Spiritual/Religion 1 2 3 4 5 

e) Health and wellbeing 1 2 3 4 5 

 

f) Other: please specify……………………………………… 

 

15.  Please rate your level of interest for the following sports & leisure activities while on 

holiday, using the scale (1-5) where 1=not interesting and 5=very interesting 

 

Sports & Leisure Activity How interesting do you find the 

following activities while on 

holiday? 

 

 1 2 3 4 5 

a) SPA 1 2 3 4 5 

b) Climbing 1 2 3 4 5 

c) Hiking 1 2 3 4 5 

d) Massage 1 2 3 4 5 

e) Pilates 1 2 3 4 5 

f) Swimming 1 2 3 4 5 

g) Yoga  1 2 3 4 5 

h) Other (please specify) 

……………………. 

1 2 3 4 5 

i) Other (please specify) 

……………………. 

1 2 3 4 5 

j) Other (please specify) 

……………………. 

1 2 3 4 5 
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16. Please rate the importance of the following factors when choosing your holiday 

destination, using the  scale (1-5), where 1=not  important and 5=very  important 

 

Factors Rate the level of  importance 

Natural & Cultural Heritage Tourism      

a) Clean  sites 1 2 3 4 5 

b) Working hours of  sites 1 2 3 4 5 

c) Use and availability of  audio-visual media on-site 1 2 3 4 5 

d) Guide services 1 2 3 4 5 

e) Easy Access to  sites 1 2 3 4 5 

f) Provision of toilets and benches/chairs for resting if 

needed 

1 2 3 4 5 

g) Variety of cultural events 1 2 3 4 5 

h) Affordable cost of the sites 1 2 3 4 5 

Spiritual & Religious Tourism      

i) Cleanliness of places (e.g. churches) 1 2 3 4 5 

j) Visiting/Working hours  1 2 3 4 5 

k) Guide services 1 2 3 4 5 

l) Ease of access to sites 1 2 3 4 5 

m) Variety of spiritual/religious events 1 2 3 4 5 

Health and Wellbeing Tourism      

n) Quality of services offered by specialized personnel 

(e.g. masseurs) 

1 2 3 4 5 

o) Quality of facilities and services 1 2 3 4 5 

p) Affordable cost of services 1 2 3 4 5 

q) Beauty services within the hotel 1 2 3 4 5 

r) Healthy food availability 1 2 3 4 5 

s) SPA services 1 2 3 4 5 

t) Sport activities within the hotel 1 2 3 4 5 
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17. Please rate your level of satisfaction regarding the availability of amenities offered in 

the municipality of Kalabaka, using the scale (1-5), where 1=very unsatisfactory and 5= 

very satisfactory 

Availability of Services Rate the level of  satisfaction 

Monasteries      

a) Cleanliness of places (e.g. churches) 1 2 3 4 5 

b) ComforΠίνακας Visiting/Working hours  1 2 3 4 5 

c) Guide services 1 2 3 4 5 

d) Affordable prices for visiting the sites      

e) Ease of access to sites 1 2 3 4 5 

f) Variety of spiritual/religious events 1 2 3 4 5 

Health and Wellbeing       

g) Quality of services offered by specialised personnel 

(e.g. masseurs) 

1 2 3 4 5 

h) Quality of facilities and services 1 2 3 4 5 

i) Affordable cost of services 1 2 3 4 5 

j) Beauty services within hotels 1 2 3 4 5 

k) SPA services 1 2 3 4 5 

l) Healthy food 1 2 3 4 5 

m) Sport activities within the hotels 1 2 3 4 5 

Other       

n) Food products/cuisine 1 2 3 4 5 

o) Recreation/ Nightlife 1 2 3 4 5 

p) Infrastructure 1 2 3 4 5 

q) Cultural Events 1 2 3 4 5 
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18. Please rate the importance of the following issues: 

 

General factors and tourism infrastructure 
 (1=not important and 5=very 

important) 

      

a) Cuisine 1 2 3 4 5 

b) Natural environment 1 2 3 4 5 

c) Local culture 1 2 3 4 5 

d) Hotel accommodation 1 2 3 4 5 

e) Camping  1 2 3 4 5 

f) Security 1 2 3 4 5 

g) Cleanliness 1 2 3 4 5 

h) Availability of direct flights to/from destination 

country 

1 2 3 4 5 

i) Local transportation (including buses, metros 

and taxis 

1 2 3 4 5 

j) Easy access (accessibility) 1 2 3 4 5 

k) Healthcare and medical services 1 2 3 4 5 

l) Hospitality of natives and “street level 

experience” 

1 2 3 4 5 

m) Available and reliable tourist information 1 2 3 4 5 

n) Opportunities for socialization 1 2 3 4 5 

o) Support of guide(s) 1 2 3 4 5 

p) Telecoms services including internet 1 2 3 4 5 

q) Low prices 1 2 3 4 5 

r) Quality of airport services 1 2 3 4 5 

s) Sustainability and environmental friendliness 1 2 3 4 5 

 

19. Please state any other additional tourism facilities / infrastructure you feel it would be 

appropriate to be present in your  tourist destinations: 

a)  Parks 

b)  Marinas 

c)  Supermarkets 

d)  Pharmacies 

e)  Info points 

f)  Toilets   

g)  Casinos 

h)  Thematic experiences (e.g. in agro-tourism) 

i)  Other (please specify): …........................................................... 

 

20. Last country you visited …………………………………...... 

 

21. Next country you plan to visit …………………................. 

 State the reason………………........................................... 
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22. If 5 star hotels with SPA services were available in Kalabaka, how likely would it be 

for you to extend your stay for more days? Use the five point scale, where 

1=Unlikely and 5= Very likely 

 

1        2  3  4  5 

 

23.  What kind of services would you like to be offered in Kalabaka in order for it to 

become an attractive destination for you? 

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

............................................................................................................................................. 
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ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 

Ποιες είναι οι προσδοκίες και τα ενδιαφέροντα σας όταν ταξιδεύετε για διακοπές? 

 

Ο στόχος του παρόντος ερωτηματολογίου είναι το να εντοπίσει τις ανάγκες των επισκεπτών που 

έρχονται στα Μετέωρα καθώς και το να προσμετρήσει την ικανοποίηση τους αναφορικά με τις 

υπηρεσίες που προσφέρονται στην περιοχή. 

 

Τα αποτελέσματα αυτού του ερωτηματολογίου θα βοηθήσουν στην ανάπτυξη κατάλληλων 

υπηρεσιών στον Δήμο Καλαμπάκας, οι οποίες θα ανταποκρίνονται στις ανάγκες και τις επιθυμίες 

των εισερχομένων τουριστών. 

 

Σας ευχαριστούμε για τo χρόνο σας, και σας παρακαλούμε να μην διστάσετε να επικοινωνήσετε 

στην ηλεκτρονική διεύθυνση vivisinani@hotmail.com για τυχόν ερωτήσεις. 

 

 

ΜΕΡΟΣ A: Δημογραφικά χαρακτηριστικά 

 

1. Είστε... 

a)  Άνδρας 
b)  Γυναίκα 

 

2. Πόσο χρονών είστε? 

h)  έως 18 

i)  19-22 

j)  23-30 

k)  31-39 

l)  40-49 

m)  50-65 

n)  65+ 

 

 

3. Χώρα Διαμονής............................................................................. 

 

 

4. Ποιο είναι το επίπεδο μόρφωσης σας? 

a)  Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση (Δημοτικό) 

b)  Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση  (Γυμνάσιο -Λύκειο)  

c)  Τριτοβάθμια εκπαίδευση 

d)  Μεταπτυχιακό 

e)  Άλλο - παρακαλώ διευκρινίστε …………………………………… 
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5. Ποιος είναι ο μέσος ημερήσιος προϋπολογισμός σας όταν ταξιδεύετε (χωρίς τα 

αεροπορικά εισιτήρια) 

a)  Κάτω από 100€ ημερησίως   

b)  101€ - 200€ ημερησίως 

c)  201€ - 300€ ημερησίως        

d)  301€+ ημερησίως 

 

 

ΜΕΡΟΣ Β: ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ 

 

6. Για πόσο ταξιδεύετε συνήθως? 

a)  1-3 νύχτες 

b)  4-7 νύχτες 

c)  8-13 νύχτες 

d)  2-3 εβδομάδες 

e)  Περισσότερο 

 

7. Που ταξιδεύετε πιο συχνά? 

a)  Στο εξωτερικό 

b)  Στη χώρα διαμονής σας 

c)  Στην πατρίδα σας 

 

8. Πότε προτιμάτε να ταξιδεύετε? (πολλές επιλογές επιτρέπονται) 

a)  Άνοιξη 

b)  Καλοκαίρι 

c)  Φθινόπωρο  

d)  Χειμώνας 

 

9. Όταν οργανώνετε τις διακοπές σας, προτιμάτε: (πολλές επιλογές επιτρέπονται) 

 

a)  Να κλείνετε μόνο εισιτήρια και διαμονή 

b)  Να κλείνετε ένα ολοκληρωμένο πακέτο (π.χ. εισιτήρια, διαμονή, γεύματα και 

ξεναγήσεις) 

c)  Άλλο – παρακαλώ διευκρινίστε ………………………………………… 

 

10. Πως οργανώνετε τις διακοπές σας συνήθως? (πολλές επιλογές επιτρέπονται) 

a)  Τις διοργανώνω ατομικά 

b)  Βασίζομαι σε ένα ταξιδιωτικό πρακτορείο  

c)  Βασίζομαι σε οργανισμούς (π.χ. ενορίες, επαγγελματικούς συλλόγους) 
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11. Ποιες είναι οι κύριες πηγές πληροφόρησης σας όταν επιλέγετε προορισμούς διακοπών? 

a)  Συγγενείς και φίλοι 

b)  Το Web (Internet) 

c)  Εταιρείες στο Web (πχ. Booking.com) 

d)  Μέσα κοινωνικής δικτύωσης (πχ. Facebook)  

e)  Ταξιδιωτικά πρακτορεία 

f)  Ταξιδιωτικοί οδηγοί και περιοδικά 

g)  Ενορίες 

h)  Άλλο – Παρακαλώ διευκρινίστε …………………………………………………. 

 

12. Επισκεφθήκατε και τα 6 μοναστήρια των Μετεώρων κατά τις διακοπές σας?............. 

 ΝΑΙ   Γιατί……………………………………………………………………….. 

 ΟΧΙ   Γιατί………………………………………………………………………… 

 

13. Έχετε επισκεφθεί άλλα μοναστήρια πέρα από αυτά των Μετεώρων?............ 

 ΝΑΙ   Αν ναι, ποια? ………………………………………………. 

 ΟΧΙ 

 

 

14. Παρακαλώ βαθμολογήστε το πόσο σημαντικά είναι για σας τα παρακάτω θέματα όταν 

επιλέγετε τον προορισμό διακοπών σας, χρησιμοποιώντας την κλίμακα (1-5), όπου 

1=καθόλου σημαντικό και 5=πολύ σημαντικό 

 

Τουριστικά θέματα ειδικών 

ενδιαφερόντων 

Πόσο σημαντικά είναι για σας τα 

παρακάτω θέματα όσον αφορά την 

επιλογή προορισμού διακοπών? 

      

a) Φύση και Κουλτούρα 1 2 3 4 5 

b) Σπορ και Χαλάρωση 1 2 3 4 5 

c) Γαστρονομία  1 2 3 4 5 

d) Πνευματικότητα/ 

Θρησκεία 

1 2 3 4 5 

e) Υγεία και Ευεξία 1 2 3 4 5 

 

f) Άλλο, παρακαλώ διευκρινίστε……………………………………… 
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15.  Παρακαλώ βαθμολογήστε το επίπεδο ενδιαφέροντος σας για τις παρακάτω 

δραστηριότητες άθλησης και χαλάρωσης, χρησιμοποιώντας την κλίμακα (1-5), όπου 1= 

καθόλου ενδιαφέρον και 5= πολύ ενδιαφέρον 

 

Δραστηριότητες άθλησης και χαλάρωσης Πόσο ενδιαφέρουσες βρίσκετε 

τις παρακάτω δραστηριότητες 

όταν είστε σε διακοπές? 

 

 1 2 3 4 5 

a) SPA 1 2 3 4 5 

b) Ορειβασία 1 2 3 4 5 

c) Πεζοπορία 1 2 3 4 5 

d) Massage 1 2 3 4 5 

e) Pilates 1 2 3 4 5 

f) Κολύμβηση 1 2 3 4 5 

g) Yoga  1 2 3 4 5 

h) Άλλο (Παρακαλώ Διευκρινίστε) 

……………………. 

1 2 3 4 5 

i) Άλλο (Παρακαλώ Διευκρινίστε) 

……………………. 

1 2 3 4 5 

j) Άλλο (Παρακαλώ Διευκρινίστε) 

……………………. 

1 2 3 4 5 

 

 

16. Παρακαλώ βαθμολογήστε την σημαντικότητα των παρακάτω παραγόντων όσον αφορά 

την επιλογή προορισμού διακοπών, χρησιμοποιώντας την κλίμακα (1-5), όπου 

1=καθόλου σημαντικό και 5=πολύ σημαντικό 

 

Παράγοντες 
Βαθμολογήστε το επίπεδο 

σημαντικότητας 

Φυσικός και Πολιτιστικός Τουρισμός      

a) Καθαριότητα αξιοθέατων 1 2 3 4 5 

b) Ωράρια αξιοθέατων 1 2 3 4 5 

c) Χρήση και διαθεσιμότητα οπτικό - ακουστικού υλικού  

στα αξιοθέατα  

1 2 3 4 5 

d) Υπηρεσίες ξεναγού 1 2 3 4 5 

e) Εύκολη πρόσβαση στα αξιοθέατα 1 2 3 4 5 

f) Παροχές τουαλέτας και καθίσματα για ξεκούραση αν 

χρειαστούν 

1 2 3 4 5 

g) Ποικιλία πολιτιστικών εκδηλώσεων 1 2 3 4 5 

h) Προσιτό κόστος αξιοθέατων  1 2 3 4 5 

Θρησκευτικός και Πνευματικός Τουρισμός      

i) Καθαριότητα χώρων (εκκλησίες, Μοναστήρια) 1 2 3 4 5 

j) Ωράριο επισκεψιμότητας  1 2 3 4 5 
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k) Υπηρεσίες ξεναγού 1 2 3 4 5 

l) Προσβασιμότητα αξιοθέατων 1 2 3 4 5 

m) Ποικιλία πνευματικών – θρησκευτικών εκδηλώσεων 1 2 3 4 5 

Τουρισμός Υγείας και Ευεξίας      

n) Ποιότητα υπηρεσιών που προσφέρεται από 

εξειδικευμένο προσωπικό (μασέρ) 

1 2 3 4 5 

o) Ποιότητα χώρων  1 2 3 4 5 

p) Προσιτό κόστος υπηρεσιών 1 2 3 4 5 

q) Υπηρεσίες ομορφιάς εντός του ξενοδοχείου 1 2 3 4 5 

r) Διαθεσιμότητα υγιεινού φαγητού 1 2 3 4 5 

s) Υπηρεσίες SPA 1 2 3 4 5 

t) Διαθεσιμότητα δραστηριοτήτων σπορ εντός του 

ξενοδοχείου 

1 2 3 4 5 

 

17. Παρακαλώ βαθμολογήστε το επίπεδο ικανοποίησης σας αναφορικά με την 

διαθεσιμότητα των παροχών που προσφέρονται στον Δήμο Καλαμπάκας 

χρησιμοποιώντας την κλίμακα (1-5), οπού 1=καθόλου ικανοποιητικό και 5=πολύ 

ικανοποιητικό 

Διαθεσιμότητα Παροχών 
Βαθμολογήστε το επίπεδο 

ικανοποίησης 

Μοναστήρια      

a) Καθαριότητα χώρων 1 2 3 4 5 

b) Άνετες ώρες επισκεψιμότητας  1 2 3 4 5 

c) Υπηρεσίες ξεναγού 1 2 3 4 5 

d) Προσιτό κόστος επίσκεψης αξιοθέατων      

e) Προσβασιμότητα αξιοθέατων 1 2 3 4 5 

f) Ποικιλία θρησκευτικών/ πνευματικών εκδηλώσεων  1 2 3 4 5 

Υγειά και Ευεξία       

g) Ποιότητα υπηρεσιών εξειδικευμένου προσωπικού 1 2 3 4 5 

h) Ποιότητα εγκαταστάσεων και υπηρεσιών 1 2 3 4 5 

i) Προσιτό κόστος υπηρεσιών 1 2 3 4 5 

j) Υπηρεσίες ομορφιάς εντός των ξενοδοχείων 1 2 3 4 5 

k) Υπηρεσίες SPA 1 2 3 4 5 

l) Υγιεινό φαγητό 1 2 3 4 5 

m) Αθλητικές δραστηριότητες εντός των ξενοδοχείων 1 2 3 4 5 

Άλλα      

n) Φαγητό/ Κουζίνα 1 2 3 4 5 

o) Διασκέδαση/ Νυχτερινή ζωή 1 2 3 4 5 

p) Υποδομές 1 2 3 4 5 

q) Πολιτιστικές εκδηλώσεις 1 2 3 4 5 
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18. Παρακαλώ βαθμολογήστε το πόσο σημαντικά είναι για σας τα παρακάτω ζητήματα: 

 

Γενικοί παράγοντες και τουριστικές υποδομές 
1 = καθόλου σημαντικό, 5= 

πολύ σημαντικό 

      

a) Κουζίνα (Φαγητό) 1 2 3 4 5 

b) Φυσικό περιβάλλον 1 2 3 4 5 

c) Τοπική κουλτούρα 1 2 3 4 5 

d) Διαμονή στο ξενοδοχείο 1 2 3 4 5 

e) Κάμπινγκ  1 2 3 4 5 

f) Ασφάλεια 1 2 3 4 5 

g) Καθαριότητα 1 2 3 4 5 

h) Διαθεσιμότητα απευθείας πτήσεων από ή προς τη 

χώρα προορισμού 

1 2 3 4 5 

i) Τοπικές μεταφορές (λεωφορεία, μετρό, ταξί) 1 2 3 4 5 

j) Προσβασιμότητα 1 2 3 4 5 

k) Ιατρικές υπηρεσίες 1 2 3 4 5 

l) Φιλοξενία ντόπιων 1 2 3 4 5 

m) Διαθέσιμη και αξιόπιστη τουριστική πληροφόρηση 1 2 3 4 5 

n) Ευκαιρίες κοινωνικοποίησης 1 2 3 4 5 

o) Υποστήριξη από τους ξεναγούς 1 2 3 4 5 

p) Υπηρεσίες τηλεπικοινωνίας και ιντερνέτ 1 2 3 4 5 

q) Χαμηλές τιμές 1 2 3 4 5 

r) Ποιότητα υπηρεσιών αεροδρομίου 1 2 3 4 5 

s) Φιλικότητα προς το περιβάλλον 1 2 3 4 5 

 

19. Παρακαλώ επισημάνετε οποίες άλλες τουριστικές παροχές/υποδομές θα θέλατε να 

βρίσκονται στους προορισμούς σας: 

a)  Πάρκα 

b)  Μαρίνες 

c)  Σουπερμάρκετ 

d)  Φαρμακεία  

e)  Σημεία Πληροφοριών 

f)  Τουαλέτες 

g)  Καζίνο 

h)  Θεματικές Εμπειρίες (πχ αγροτουρισμός) 

i)  Άλλο (παρακαλώ επισημάνετε): …........................................................... 

 

 

20. Η τελευταία χώρα  που επισκεφθήκατε …………………………………...... 

 

21. Η επόμενη χώρα που σκέφτεστε να επισκεφθείτε …………………................. 

Επισημάνετε τον λόγο………………........................................... 
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22. Αν η Καλαμπάκα σας προσέφερε ξενοδοχεία 5 αστέρων με παροχές SPA, πόσο 

πιθανό θα ήταν να παρατείνετε την επίσκεψη σας για περισσότερες μέρες? 

Χρησιμοποιήστε την κλίμακα (1-5), όπου 1= Απίθανο και 5= Πολύ πιθανό  

 

1  2  3  4  5 

 

23. Τι θα θέλατε να προσφέρει η Καλαμπάκα για να γίνει για εσάς ένας δυνατός 

προορισμός ; 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………… 

 

Σας ευχαριστώ για τον χρόνο σας 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 – ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 

ΟΤΑ (ΕΛΛΗΝΙΚΑ) 
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ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΙ 

 

Ποιες είναι οι απόψεις σας σχετικά με την εν δυνάμει δημιουργία υπηρεσιών SPA στον Δήμο 

Καλαμπάκας? 

 

Τα αποτελέσματα αυτού του ερωτηματολογίου θα βοηθήσουν στην ανάπτυξη κατάλληλων 

υπηρεσιών στον Δήμο Καλαμπάκας, οι οποίες θα ανταποκρίνονται στις ανάγκες και τις επιθυμίες 

των τουριστών. 

 

Σας ευχαριστούμε για τον χρόνο σας, και σας παρακαλούμε να μην διστάσετε να επικοινωνήσετε 

στην διεύθυνση (vivisinani@hotmail.com) για τυχόν ερωτήσεις!  

 

 

ΜΕΡΟΣ A: Δημογραφικά χαρακτηριστικά 

 

24. Είστε... 

c) ❑ Άνδρας 

d) ❑ Γυναίκα 

 

25. Ποσών χρονών είστε? 

a) ❑ 15-20 

b) ❑ 21-25 

c) ❑ 26-30 

d) ❑ 31-35 

e) ❑ 36-40 

f) ❑ 41-50 

g) ❑ 51-60 

h) ❑ 61+ 

 

26. Ιδιότητα 

e) ❑ Εργαζόμενος ΟΤΑ  

f) ❑ Ιδιοκτήτης Ταξιδιωτικού Πρακτορείου 

g) ❑ Ιδιοκτήτης Ξενοδοχείου         

 

27. Πόσα χρόνια είστε στο συγκεκριμένο επάγγελμα;______________________ 

 

28. (Μόνο για ιδιοκτήτες ξενοδοχείων) Αριθμός αστέρων ξενοδοχείου: 

f) ❑ 1* 

g) ❑ 2* 

h) ❑ 3* 

i) ❑ 4* 

j) ❑ 5* 
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29. (Για ιδιοκτήτες επιχειρήσεων) Η επιχείρηση σας εξυπηρετεί: 

d) ❑ Έλληνες 

e) ❑ Αλλοδαπούς τουρίστες 

f) ❑ Και τις δύο κατηγορίες 

 

 

 

30. Παρακαλώ βαθμολογήστε το πόσο αποτελεσματικές πιστεύετε ότι θα ήταν οι υπηρεσίες 

ευεξίας στην Καλαμπάκα στο να επηρεάσουν τους παρακάτω παράγοντες, 

χρησιμοποιώντας την κλίμακα (1-5), οπού 1=καθόλου αποτελεσματικές και 5=πολύ 

αποτελεσματικές 

 

Παράγοντες 
Βαθμολογήστε το επίπεδο 

αποτελεσματικότητας 

Ανάπτυξη τουριστικού δυναμικού      

a) Προσέλκυση πιο ευπορών τουριστών 1 2 3 4 5 

b) Προσέλκυση περισσοτέρων τουριστών 1 2 3 4 5 

c) Αύξηση της ελκυστικότητας της Καλαμπάκας ως 

προορισμό 

1 2 3 4 5 

d) Παροχή κινήτρων σε τουρίστες για πιο μεγαλύτερη 

παραμονή 

1 2 3 4 5 

Λοιποί παράγοντες      

e) Ανάπτυξη άλλων τοπικών επιχειρήσεων  1 2 3 4 5 

f) Ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας 1 2 3 4 5 

g) Θετική συμβολή στο brand name της Καλαμπάκας 1 2 3 4 5 

h) Θετική επίδραση σε τοπικό και εθνικό επίπεδο για την 

περιοχή της Καλαμπάκας 

1 2 3 4 5 

i) Ανάπτυξη της τοπικής κοινωνίας 1 2 3 4 5 

j) Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας 1 2 3 4 5 

k) Κίνητρο για τους νέους να μείνουν στην περιοχή 1 2 3 4 5 

l) Αλλαγή της κουλτούρας γύρω από τον τουρισμό στην 

περιοχή 

1 2 3 4 5 

m) Ενδυνάμωση του Δήμου και των υπηρεσιών του 1 2 3 4 5 
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31. Παρακαλώ βαθμολογήστε το επίπεδο τουρισμού στον Δήμο Καλαμπάκας 

χρησιμοποιώντας την κλίμακα (1-5), οπού 1=καθόλου ικανοποιητικό και 5=πολύ 

ικανοποιητικό 

Χαρακτηριστικά τουρισμού 
Βαθμολογήστε τα 

χαρακτηριστικά  

Αλλοδαποί      

a) Προθυμία αγοράς υπηρεσιών/ προϊόντων πέρα των 

βασικών αναγκών 

1 2 3 4 5 

b) Διάθεση χρημάτων στην αγορά  1 2 3 4 5 

c) Αναζήτηση οικονομικών υπηρεσιών για διαμονή 1 2 3 4 5 

d) Εκδήλωση ενδιαφέροντος για την αγορά υπηρεσιών 

ευεξίας 

     

e) Επαναλαμβανόμενες επισκέψεις 1 2 3 4 5 

Έλληνες      

f) Προθυμία αγοράς υπηρεσιών/ προϊόντων πέρα των 

βασικών αναγκών 

1 2 3 4 5 

g) Διάθεση χρημάτων στην αγορά 1 2 3 4 5 

h) Αναζήτηση οικονομικών υπηρεσιών για διαμονή 1 2 3 4 5 

i) Εκδήλωση ενδιαφέροντος για την αγορά υπηρεσιών 

ευεξίας 

1 2 3 4 5 

j) Επαναλαμβανόμενες επισκέψεις 1 2 3 4 5 

Γενικά      

k) Το τουριστικό επίπεδο της Καλαμπάκας έχει αυξηθεί 

τα τελευταία χρόνια 

1 2 3 4 5 

l) Το τουριστικό επίπεδο των επισκεπτών στην 

Καλαμπάκα έχει αυξηθεί τα τελευταία χρόνια 

1 2 3 4 5 

m) Οι τουριστικές υποδομές της Καλαμπάκας είναι 

επαρκείς για την οικονομική ανάπτυξη της περιοχής 

1 2 3 4 5 

n) Οι τουριστικές υπηρεσίες του Δήμου Καλαμπάκας 

είναι επαρκείς για την οικονομική ανάπτυξη της 

περιοχής 

1 2 3 4 5 

o) Οι τουριστικές υπηρεσίες (ιδιωτικές) της Καλαμπάκας 

είναι επαρκείς για την οικονομική ανάπτυξη της 

περιοχής 

1 2 3 4 5 
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32. Παρακαλώ βαθμολογήστε το ποσό συμφωνείτε με τις παρακάτω προτάσεις 

 

Αξιολόγηση επιχειρηματικής αξίας των 

υπηρεσιών ευεξίας στον Δήμο 

Καλαμπάκας 

1 = δεν συμφωνώ καθόλου, 5= συμφωνώ απολυτά 

      

a) Η επένδυση στις υπηρεσίες 

ευεξίας έχει καλές προοπτικές 

1 2 3 4 5 

b) Θα ήμουν διατεθειμένος να 

επενδύσω στον τομέα της ευεξίας 

εντός τουριστικών επιχειρήσεων 

1 2 3 4 5 

c) Δεν πιστεύω ότι η δημιουργία 

υπηρεσιών ευεξίας στην 

Καλαμπάκα είναι καλή ιδέα 

1 2 3 4 5 

d) Συνολικά, η δημιουργία 

υπηρεσιών ευεξίας θα ωφελήσει 

την Καλαμπάκα 

1 2 3 4 5 

e) Οι υπηρεσίες ευεξίας είναι μόνο 

για περιοχές με θάλασσα 

1 2 3 4 5 

f) Οι υπηρεσίες ευεξίας δεν 

προσφέρουν οφέλη στους 

επισκέπτες 

1 2 3 4 5 

g) Οι υπηρεσίες ευεξίας είναι μόνο 

για 5* ξενοδοχεία 

1 2 3 4 5 

h) Οι υπηρεσίες ευεξίας είναι μόνο 

για περιοχές σε βουνό 

1 2 3 4 5 

i) Θα μπορούσα να αναπτύξω 

υπηρεσίες ευεξίας και να εστίαζα 

και στην τοπική κοινωνία για 

μεγαλύτερο κέρδος 

1 2 3 4 5 

j) Οι υπηρεσίες ευεξίας είναι μόνο 

το μασάζ 

1 2 3 4 5 

k) Οι υπηρεσίες ευεξίας είναι 

ακριβές και δεν ταιριάζουν στην 

Καλαμπάκα 

1 2 3 4 5 

l) Λόγω κρίσης θέλω να επενδύσω 

σε υπηρεσίες που να μου φέρνουν 

υπέρ απόδοση 

1 2 3 4 5 

m) Οι υπηρεσίες ευεξίας δεν 

προσφέρονται για κέρδος στις 

επιχειρήσεις 

1 2 3 4 5 

n) Τις υπηρεσίες ευεξίας δεν θα τις 

χρησιμοποιεί η τοπική κοινωνία 

1 2 3 4 5 
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o) Δεν γνωρίζω σε βάθος το θέμα 

γύρω από τις υπηρεσίες ευεξίας 

1 2 3 4 5 

p) Δεν θα επένδυα σε ένα 

αντικείμενο που δεν γνωρίζω 

1 2 3 4 5 

q) Ίσως θα ήθελα καλύτερη 

ενημέρωση από τους φορείς 

(επιμελητήρια, Δήμο, κλπ.) για το 

θέμα με σκοπό να προβώ σε 

κάποια μελλοντική επένδυση 

1 2 3 4 5 

 
 

Σας ευχαριστώ πολύ για τις απαντήσεις σας! 

 

 


