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Περιοδικό Αθλητικού Τουρισµού και Αναψυχής

Το προφίλ του Έλληνα χιονοδρόµου τουρίστα και η περιβαλλοντική του ταυτότητα

Περίληψη
Ο καιρός και το κλίµα επηρεάζουν σηµαντικά τον τουρισµό και τις δραστηριότητες
αναψυχής σε όλο το κόσµο. Παρόλο που ο τουρισµός και η αναψυχή έχουν υψηλή
εξάρτηση από το κλίµα, η κατανόηση για το πώς οι κλιµατικές αλλαγές επηρεάζουν τον
τουριστικό και αναψυχικό προϊόν είναι περιορισµένη. Ο χιονοδροµικός τουρισµός είναι
µια εναλλακτική µορφή τουρισµού και αναφέρεται στο σύνολο των δραστηριοτήτων
υπαίθριας αναψυχής και τουρισµού, που εκδηλώνεται σε ορεινές περιοχές που
επιθυµούν να αναπτύξουν αυτής της µορφής τουρισµό. Η έρευνα αυτή είχε ως σκοπό να
περιγράψει το προφίλ του χιονοδρόµου τουρίστα και την περιβαλλοντική του ταυτότητα
καθώς και να µελετήσει- σκιαγραφήσει το προφίλ των Ελλήνων που επιλέγουν τα
χιονοδροµικά κέντρα στα βουνά της βόρειας Ελλάδος για τις χειµερινές τους
δραστηριότητες. Ακόµα αποσκοπούσε στην καταγραφή των περιβαλλοντικών τους
συνηθειών και κατά πόσο αυτές επηρεάζουν το περιβάλλον στο χιονοδροµικό κέντρο. Η
έρευνα πραγµατοποιήθηκε τη χειµερινή σαιζόν 2011-2012 και σε αυτή συµµετείχαν 231
συµµετέχοντες σε δραστηριότητες σκι και snowboard. Το ερωτηµατολόγιο που
χρησιµοποιήθηκε είναι του Bryan William Prince (2010). Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι οι
Έλληνες χιονοδρόµοι φαίνεται να είναι αρκετά ευαισθητοποιηµένοι σε θέµατα
περιβάλλοντος και δηλώνουν ότι και οι ίδιοι συµµετέχουν µε ότι τρόπο µπορούν στην
προστασία του περιβάλλοντος. Επιπλέον η άνοδος του χειµερινού τουρισµού, στην
χώρα ιδιαιτέρα τα τελευταία χρόνια, συνδέεται µε την επιθυµία για αναψυχή καθ' όλη την
διάρκεια του χρόνου. Η χιονοδροµική τουριστική ανάπτυξη συνδέεται στενά µε την
ποιότητα του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων και οι χειµερινές διακοπές στην
Ελλάδα είναι πλέον ιδιαίτερα ανεπτυγµένες.
Λέξεις-κλειδιά: αναψυχή, χιονοδροµικά κέντρα, περιβάλλον
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The profile of Greek skier and his/hers environmental identity

Abstract
Weather and climate significantly affect tourism and recreational activities throughout the
world. Although tourism and recreation have a high dependence on climate,
understanding how climate change is affecting the tourism and leisure sector is limited.
The ski tourism is an alternative form of tourism. It refers to all activities of outdoor
recreation and tourism, which occurs in mountainous areas where it is expected to
develop this form of tourism. This research aims to describe the profile of ski tourist and
environmental identity and to study – sketch the profile of the Greek people who choose
the ski resorts in the mountains of northern Greece for winter activities. Furthermore, it
registers the environmental habits and how these affect the environment in the ski
center. The survey was conducted during the winter season 2011 – 2012 and was
attended by 231 participants in skiing and snowboard. The questionnaire used is of
Bryan and William-Prince (2010). The Greek skiers seem to be quite aware of
environment and state that they participate themselves in an attempt to protect it.
Moreover, the rise of winter tourism in the country especially in recent years, linked to
the desire for pleasure throughout the year. The development of the skiing tourism is
closely related to the quality of the environment and natural resources, and winter
vacation in Greece is, for the time being, highly developed.
Key words: recreation, snow resort, environment
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Το προφίλ του Έλληνα χιονοδρόµου τουρίστα και η περιβαλλοντική του ταυτότητα
Εισαγωγή
Οι υπαίθριες δραστηριότητες αναψυχής αποτελούν µέσο εκτόνωσης για τον άνθρωπο
της πόλης, καθώς και ένα εναλλακτικό τρόπο ενεργοποίησης του (∆αλάκης, 2011). Η
ενασχόληση των πολιτών µια χώρας µε προγράµµατα αθλητικής αναψυχής αποτελεί ένδειξη
σωµατικής, πνευµατικής και ψυχικής υγείας αλλά ταυτόχρονα απόδειξη ενός υψηλού βιοτικού
επιπέδου και αντίστοιχα ποιότητα ζωής (Φατσέα, 2011).
Ο τουρισµός αποτελεί τη µεγαλύτερη βιοµηχανία στην Ελλάδα και ένα οικονοµικό τοµέα
της χώρας που µπορεί να ανταγωνιστεί σε παγκόσµια κλίµακα (ΣΕΤΕ, 2010). Ο τουρισµός είναι
µία από τις πιο σηµαντικές δυνάµεις που διαµορφώνουν τον κόσµο (Cohen και Kennedy, 2000)
και υπάρχουν ξεκάθαρα στοιχεία ότι αλλάζει (Simpson, Gossling, Scott, Hall & Gladin, 2008),
παίζοντας σηµαντικό ρόλο στις περιβαλλοντικές συνθήκες που µπορούν να αποτρέψουν τους
τουρίστες να επισκεφτούν µια περιοχή.
Ο τουρισµός και το περιβάλλον είναι άρρηκτα δεµένες έννοιες. Η κλιµατική αλλαγή και η
σύνδεση του µε τον τουρισµό έχει εξεταστεί εντατικά τα τελευταία χρόνια. (Becken & Patterson,
2006; Dubois & Ceron , 2006; Gösling, 2009; Mendes & Santos, 2008; Scott, 2011; Weaver,
2011). Οι αρνητικές επιπτώσεις των κλιµατικών αλλαγών από κοινού µε πολλές ακόµα
ανθρώπινες επεµβάσεις στο περιβάλλον απειλούν πλέον ανοικτά την τουριστική ανάπτυξη στον
πλανήτη. Για περισσότερα από 20 χρόνια, οι ερευνητές έχουν εξετάσει τις µελλοντικές επιπτώσεις
της κλιµατικής αλλαγής στον τουρισµό (Scott et al., 2005) καταλήγοντας ότι το κλίµα καθορίζει τη
διάρκεια και την ποιότητα της τουριστικής περιόδου και παίζει σηµαντικό ρόλο στην επιλογή του
προορισµού και στις τουριστικές δαπάνες (Tourism NT Australia, 2009).
Ο χειµερινός τουρισµός, όπως και ο θερινός, δεν είναι µορφή τουρισµού υπό την έννοια
της ανεξαρτησίας και των ίδιων χαρακτηριστικών. Είναι απλά η ονοµασία της κατηγορίας εκείνων
των µορφών τουρισµού, που έχουν κοινό χαρακτηριστικό ότι αναπτύσσονται κατά τη διάρκεια του
χειµώνα, όταν δηλαδή στον τουριστικό προορισµό επικρατεί χειµώνας (Ι.Τ.Ξ.Ε., 2005). Οι µορφές
του χειµερινού τουρισµού είναι οι ο χιονοδροµικός τουρισµός, ο τουρισµός παραχείµασης, ο
τουρισµός χειµερινών αθληµάτων και ο αθλητικός τουρισµός των χειµερινών Ολυµπιακών
Αγώνων. Από την άλλη όµως, παρατηρείται όλο περισσότερη αύξηση του παγκόσµιου µέσου
όρου θερµοκρασίας από τα µέσα του 20

ου

αιώνα και έπειτα και η οποία είναι πολύ πιθανόν να

προέρχεται από ανθρώπινες δραστηριότητες που αυξάνουν την συγκέντρωση των αεριών του
θερµοκηπίου στη ατµόσφαιρα (Simpson και συν., 2008).
Η βιοµηχανία του τουρισµού που βασίζεται στο χιόνι, όπως τα αλπικά τοπία και τα
χιονοδροµικά κέντρα, δεν έχουν ανοσία από τις κλιµατικές αλλαγές και επηρεάζονται οπότε
άµεσα. Από τα µέσα του 1980 οι ευρωπαϊκές Άλπεις έχουν βιώσει περίπου τρεις φορές
µεγαλύτερη αύξηση της θερµοκρασίας από το παγκόσµιο µέσο όρο µαζί µε µια υποχώρηση της
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ποσότητας της βροχής από το 1970 (Abegg Jette-Nantel, Crickκαι De Montfalcon, 2007). O
χειµερινός τουρισµός ιδιαίτερα το σκι, έχει επανειληµµένα αναγνωριστεί δυνητικά ευάλωτος στις
κλιµατικές αλλαγές (Wall, 1992, WTO, 2003) και είναι ο πρώτος που έχει πληγεί και ίσως πληγεί
περισσότερο από αυτές τις αλλαγές. Για αυτό το σκοπό, ο χιονοδροµικός τουρισµός µπορεί να
φέρει τους ανθρώπους σε µια πιο κοντινή επαφή µε το φυσικό περιβάλλον που αυτόµατα θα
οδηγήσει στην περιβαλλοντική τους ενεργοποίηση αλλά πολύ συχνά όµως είναι και υπεύθυνος
για µια σειρά από αρνητικές επιπτώσεις προς το περιβάλλον (Λογοθέτης, 2001).
Σκοπός της µελέτης ήταν να καταγράφουν και να κατανοηθούν οι προσδοκίες των
Ελλήνων χιονοδροµικών τουριστών και κατά πόσο είναι περιβαλλοντικά ενήµεροι και
ευαισθητοποιηµένοι, έτσι ώστε τα χιονοδροµικά κέντρα να προσανατολιστούν ανάλογα όπως και
οι τοπικές κοινωνίες που βρίσκονται γύρω από αυτά.
Μέθοδος
Εξεταζόµενοι
Το δείγµα αποτέλεσαν 231 τυχαίοι επισκέπτες χιονοδροµικών κέντρων της Ελλάδας.
Μέσα συλλογής δεδοµένων
Για τη συλλογή των δεδοµένων χρησιµοποιήθηκε το ερωτηµατολόγιο του Brian William
Prince (2010) το οποίο µεταφράστηκε στα ελληνικά, τροποποιήθηκε-προσαρµόστηκε στα
ελληνικά δεδοµένα του χειµερινού τουρισµού και ειδικότερα του χιονοδροµικού τουρισµού.
∆ιαδικασία συλλογής δεδοµένων
Η µελέτη περιλάµβανε δειγµατοληψίες από τέσσερα χιονοδροµικά κέντρα της Βορείου
Ελλάδας (Πισοδέρι, Σέλι, Καϊµακτσαλάν, 3-5 Πηγάδια) την χειµερινή περίοδο Φεβρουάριος –
Μάρτιος 2012. Η συλλογή των ερωτηµατολόγιων έγινε στο µεγαλύτερο σαλέ του κάθε
χιονοδροµικού κέντρου, γιατί οι συµµετέχοντες είχαν περισσότερο χρόνο για να απαντήσουν στο
ερωτηµατολόγιο. Το ερωτηµατολόγιο µοιράζονταν τυχαία σε άτοµα που είτε είχαν τελειώσει το σκι
είτε ετοιµαζόταν να ξεκινήσουν. Η έρευνα αποτελούνταν από 5 µέρη: γενικά χαρακτηριστικά,
συµπεριφορά στις µεταφορές, η βιοµηχανία του σκι και η αντίδραση στο περιβάλλον, η κλιµατική
αλλαγή και τέλος ερωτήσεις µε δηµογραφικά χαρακτηριστικά.
Στατιστική ανάλυση
Η επεξεργασία των στοιχείων για την εξαγωγή των αποτελεσµάτων έγινε µε τη βοήθεια
του στατιστικού προγράµµατος SPSS 17.0 για Windows.Οι συσχετίσεις µεταξύ των διαφόρων
µεταβλητών έγιναν µε την παραµετρική µέθοδο (Pearson 2 tailedcorrelation), διότι όλες οι
µεταβλητές που εξετάστηκαν ακολουθούσαν την κανονική κατανοµή, όπως αποδείχθηκε από την
στατιστική δοκιµασία Shapiro – Wilks. Σε κάθε συσχέτιση υπολογίστηκε η στατιστική
σηµαντικότητα τόσο στο επίπεδο του 5% p<0,05 όσο και στο επίπεδο του 1% p<0,01.
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Αποτελέσµατα
Γράφηµα 1. Ηλικία των χιονοδροµικών τουριστών.
Οι περισσότεροι είναι µεταξύ 18 – 30 ετών σε ποσοστό 51,4%. Αντίθετα άτοµα πάνω από 61
χρονών δεν ασχολούνται µε σκι.

Γράφηµα 2. Μορφωτικό επίπεδο.
Το µεγαλύτερο ποσοστό των ερωτηθέντων ανήκει στην τριτοβάθµια εκπαίδευση (Α.Ε.Ι., Τ.Ε.Ι. και
µεταπτυχιακά/διδακτορικά προγράµµατα ).

Γράφηµα 2. Οικογενειακό εισόδηµα.
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Λαµβάνοντας υπόψη τα νέα οικονοµικά δεδοµένα της χώρας από τον παρακάτω πίνακα,
προκύπτει το συµπέρασµα ότι οι επισκέπτες των χιονοδροµικών κέντρων είναι κυρίως µεσαίου
εισοδήµατος, αφού το 39% αυτών δηλώνει εισόδηµα από 1000€ µέχρι 2000€, ενώ το 24,8%
δηλώνει πάνω από 2000€.

Γράφηµα 3. Απόφαση επίσκεψης.
Στην ερώτηση αν οι περιβαλλοντικές πρωτοβουλίες που λαµβάνει το χιονοδροµικό κέντρο
επηρεάζει την επιλογή του για επίσκεψη το 53,7% δεν επηρεάζεται στην επιλογή του
χιονοδροµικού κέντρου µε βάση τις ενέργειες που λαµβάνει προκειµένου να γίνει φιλικό στο
περιβάλλον ενώ το 39,8% το λαµβάνει υπόψη του.

Γράφηµα 4. Ποια πιστεύεται είναι η αιτία των κλιµατικών αλλαγών.
Στην ερώτηση για το ποια θεωρείται η αιτία των κλιµατικών αλλαγών προκύπτει το συµπέρασµα
ότι κατά το πλείστον οι κλιµατικές αλλαγές οφείλονται σε συνδυασµό ανθρώπινων και φυσικών

16

Περιοδικό Αθλητικού Τουρισµού και Αναψυχής
δραστηριοτήτων και το µεγαλύτερο µέρος των ανθρώπων που ασπάζονται αυτήν την άποψη
είναι απόφοιτοι ΑΕΙ ή ΤΕΙ, κάτοχοι µεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου σπουδών. Υπάρχουν
όµως και αυτοί που πιστεύουν ότι οι κλιµατικές αλλαγές οφείλονται σε ανθρώπινες
δραστηριότητες όπως η χρήση ορυκτών καυσίµων που και αυτοί έχουν υψηλό µορφωτικό
επίπεδο και ελάχιστοι είναι αυτοί που δηλώνουν ότι οι αλλαγές οφείλονται σε φυσικές µεταβολές
του κλίµατος.

Γράφηµα 5. Τρόποι αντιµετώπισης της κλιµατικής αλλαγής και αν έχουν αναλάβει ανάλογη
πρωτοβουλία.
Σε ποσοστό 60% οι ερωτώµενοι απάντησαν ότι υπάρχει τρόπος να αντιµετωπιστεί αυτό το
φαινόµενο, σε σχέση µε το 10,8% που απάντησε αρνητικά. Ποσοστό ίσο µε 15,6% δεν έδωσε
απάντηση. Από το 60% έχουν αναλάβει κάποια δράση για την αντιµετώπιση της κλιµατικής
αλλαγής το 44,3%, ενώ το υπόλοιπο 55,7% δεν έχει αναλάβει κάποια πρωτοβουλία.
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Γράφηµα 6.
Σε σχέση µε τον τρόπο αντίδρασης του κάθε χιονοδροµικού κέντρου στις αλλαγές του καιρού το
29% του δείγµατος δεν εξέφρασε άποψη, το 19% εκφράστηκε αρνητικά και το 16,2% πολύ
θετικά. Βέβαια, το 35,8% εκφράστηκε θετικά, αλλά η γενική εικόνα είναι ότι υπάρχει ποικιλοτροπία
στις απόψεις που επικρατούν. Σε ποσοστό 77% οι εκδροµείς που ρωτήθηκαν δεν γνώριζαν την
έκφραση

«keepwintercool»

που

σχετίζεται

µε

την

παγκόσµια

υπερθέρµανση.
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Συζήτηση
Από τα αποτελέσµατα προκύπτει ότι ο χιονοδροµικός τουρισµός στην Ελλάδα είναι
δηµοφιλής σε ηλικίες µέχρι σαράντα ετών και οι περισσότεροι χιονοδροµικοί τουρίστες είναι
µορφωµένοι και έχουν πανεπιστηµιακή µόρφωση. Το µεγαλύτερο ποσοστό των Ελλήνων
χιονοδρόµων τουριστών είναι περιβαλλοντικά ευαισθητοποιηµένοι και έχουν την τάση να κάνουν
ενέργειες για την προστασία του περιβάλλοντος.
Αντίθετα λόγω της οικονοµικής κατάστασης που επικρατεί στην Ελλάδα τα τελευταία
χρόνια τους αποτρέπει να ακολουθήσουν τις όποιες πρωτοβουλίες αναλαµβάνουν τα
χιονοδροµικά κέντρα ώστε να γίνουν περισσότερο φιλικά προς το περιβάλλον. ∆εν έχουν την
οικονοµική άνεση να επισκέπτονται χιονοδροµικά κέντρα που είναι περισσότερο φιλικά στο
περιβάλλον και προτιµούν αυτά που βρίσκονται πιο κοντά στον τόπο διαµονής τους. ∆εν θέλουν
να πληρώσουν περισσότερα χρήµατα τα οποία θα χρησιµοποιηθούν για την βελτίωση της
ποιότητας του χιονιού µέσω της τεχνητής χιόνωσης. Επιπλέον, δεν γίνονται εκδηλώσεις για την
ενηµέρωση των τουριστών ώστε να αποκτήσουν οικολογική συνείδηση και να ενηµερωθούν για
19
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τα θετικά και αρνητικά στοιχεία καθώς και τους τρόπους ορθής περιβαλλοντικής συµπεριφοράς
κατά την επίσκεψη τους σε ένα χιονοδροµικό κέντρο. Τέλος, υπάρχει θέληση να συνεισφέρουν οι
χειµερινοί τουρίστες στη προστασία του περιβάλλοντος αλλά η πολιτική που ακολουθείται για την
προστασία του, είναι ελλιπής.
Μια πρόταση για να µειωθεί το περιβαλλοντικό αποτύπωµα που αφήνουν οι τουρίστες
είναι τα χιονοδροµικά κέντρα σε συνεργασία µε τουριστικά γραφεία να προσφέρουν λεωφορεία
για την µετάβαση των τουριστών προς αυτά και να µην χρησιµοποιούν τα ιδιωτικά τους
αυτοκίνητα. Ακόµα, µπορεί να ενηµερωθεί ο κόσµος για τρόπους που µπορεί να γίνει ακόµα πιο
φιλικός µε το περιβάλλον και τα χιονοδροµικά κέντρα µέσω διαφηµιστικών αλλά και διαφόρων
ενηµερώσεων µέσω του ψηφιακού τύπου όπου όλο και περισσότεροι άνθρωποι έχουν
πρόσβαση. Επιπλέον, µπορούν τα χιονοδροµικά κέντρα να κάνουν συνεργασίες µε τις εταιρείες
που τα προµηθεύουν έτσι ώστε να δώσουν κίνητρα στους τουρίστες π.χ. µέσα από διαγωνισµούς
και δώρα, µε σκοπό να κάνουν ανακύκλωση και διάφορες ενέργειες φιλικές προς το περιβάλλον.
Οι µάνατζερς των χιονοδροµικών κέντρων µπορούν να συνεργαστούν και να
οργανώσουν ένα κοινό πρόγραµµα για την βελτίωση του περιβάλλοντος των χιονοδροµικών
κέντρων και µπορούν να εκπαιδεύσουν το προσωπικό των χιονοδροµικών κέντρων µε σκοπό την
απόκτηση µιας καλύτερης οικολογικής συµπεριφοράς. Θα πρέπει να γίνουν ενηµερώσεις σε
χιονοδροµικούς, ορειβατικούς συλλόγους και σε σχολεία πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας
εκπαίδευσης, µέσω επαγγελµατιών αθλητών χειµερινών σπορ, για την απόκτηση οικολογικής
συµπεριφοράς έτσι ώστε µελλοντικά όταν θα επισκέπτονται κάποιο χιονοδροµικό κέντρο να είναι
ήδη ενήµεροι µε ποιους τρόπους µπορούν να είναι φιλικοί στο περιβάλλον.
Από την πλευρά της η πολιτεία µπορεί να διαδραµατίσει σηµαντικό ρόλο σε θέµατα
ενηµέρωσης, όπως οργάνωση διαφόρων δράσεων και ενηµερώσεων σε δηµοτικές αθλητικές
εγκαταστάσεις, γήπεδα, σχολεία και ηµερίδες όπου θα ενηµερώνουν τον κόσµο για το
περιβαλλοντικά θέµατα.
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