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Θεµατική ενότητα: Ερευνητική εργασία.
Περίληψη
Οι Εθνικοί δρυµοί µπορούν να καταστούν µοχλοί βιώσιµης ανάπτυξης των ορεινών κυρίως περιοχών, µε τον
τοπικό πληθυσµό να παίζει έναν ουσιαστικό ρόλο.
Κύριος στόχος είναι η µείωση της πληθυσµιακής ερήµωσης του ορεινού χώρου και η προστασία του φυσικού
περιβάλλοντος και της πολιτιστικής µας κληρονοµιάς. Η σηµερινή εικόνα ενός Ε.∆. «Εµπόδιο και Τροχοπέδη» µπορεί
να παραχωρήσει τη θέση της σ’ έναν Ε.∆. «Φορέα στήριξης της τοπικής Κοινωνίας» ο οποίος θα συµβάλλει στη
βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των κατοίκων και στην αποτελεσµατική προστασία του περιβάλλοντος. Παράλληλα
ένας Ε.∆ µπορεί να διαδραµατίσει έναν σηµαντικό ρόλο στον τοµέα της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και
ευαισθητοποίησης, µαθητών , φοιτητών και κάθε πολίτη επισκέπτη του χώρου.
Η παρούσα εργασία ερευνά και αναλύει τις προτιµήσεις και τη «συµπεριφορά» των επισκεπτών του εθνικού
δρυµού Παρνασσού, µε στόχο τη δηµιουργία ενός χωροταξικού µοντέλου ανάπτυξης του ορεινού χώρου, το οποίο θα
έχει ως βασικούς µοχλούς το φυσικό περιβάλλον και την τοπική κοινωνία και θα κινείται στο πλαίσιο που οι αρχές της
ορθολογικής και αειφόρου διαχείρισης του φυσικού και πολιτιστικού µας πλούτου ορίζουν.

Συνοπτική παρουσίαση ερευνητικής εργασίας - Σκοποί.
Η εν λόγω έρευνα την οποία πραγµατοποιήσαµε στον Εθνικό ∆ρυµό Παρνασσού, αφορά τις
προτιµήσεις των επισκεπτών και τουριστών της περιοχής, την γνώµη τους για τη σηµερινή
κατάσταση, την άποψή τους για την ανάδειξη και αξιοποίηση του φυσικού και πολιτιστικού
πλούτου, για την υπάρχουσα υποδοµή, για το ρόλο της τοπικής κοινωνίας στην υπόθεση της
ανάπτυξης, την προστασία του περιβάλλοντος, το ρόλο του Ε.∆ στην περιβαλλοντική εκπαίδευση.
Η δυνατότητα που προσφέρει ο Παρνασσός για τουρισµό και αναψυχή στη φύση, από τη µία
και η άναρχη ανάπτυξή του από την άλλη, µας προτρέπουν να αναζητήσουµε νέους τρόπους
διαχείρισής του, αναδεικνύοντας το φυσικό και πολιτιστικό πλούτο και καθιστώντας την τοπική
κοινωνία εγγυητή της προστασίας του. Όλα αυτά σεβόµενοι τις αρχές της αειφορίας, πριν η
υπάρχουσα «άναρχη» ανάπτυξη καταστεί µη αναστρέψιµη.
Ο ορεινός µας χώρος (70% της επικράτειας) αποτελεί κεφάλαιο αναξιοποίητο, το οποίο δεν
έχουµε το δικαίωµα να αφήνουµε στην «τύχη» του. Εξάλλου ο ορεινός ήπιος και εναλλακτικός
τουρισµός φαίνεται πολύ υποσχετικός για το µέλλον :
- στον οικονοµικό τοµέα, διότι στοχεύει στην οικονοµική αναβάθµιση του ορεινού και
µειονεκτικού χώρου,
- στον οικολογικό τοµέα, διότι η επαφή µε το φυσικό περιβάλλον και ο τουρισµός στη φύση
µπορούν να συµβάλλουν στην περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση του κόσµου και κυρίως των νέων,
- στο χωροταξικό σχεδιασµό, διότι προσφέρει ευκαιρίες ανάπτυξης σε περιφερειακές
περιοχές, όχι µόνον αραιοκατοικηµένες, αλλά και σε πορεία ερηµοποίησης. Το όφελος τελικά θα
είναι διπλό : ενίσχυση της τοπικής κοινωνίας και προστασία του περιβάλλοντος.
Μέθοδοι και υλικά
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Η εργασία αυτή βασίζεται σε αποτελέσµατα της ∆ιδακτορικής διατριβής που εκπονήθηκε στο τµήµα Géographie,
Aménagement et recomposition des territoires. Espace société et environnement του Πανεπιστηµίου Paul Valéry –
Montpellier III της Γαλλίας.
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Η έρευνά διεξήχθη στην ευρύτερη περιοχή του Παρνασσού, χρησιµοποιήσαµε ένα δείγµα
400 ατόµων/επισκεπτών και έλαβε υπόψη της τις δύο βασικές τουριστικές περιόδους, τη χειµερινή
(Νοέµβριος - Μάρτιος 2001-2002) και τη θερινή (Ιούνιος - Οκτώβριος 2002).
Χρησιµοποιήθηκαν δύο ερωτηµατολόγια:
Το ερωτηµατολόγιο Α, αφορά προσωπικές πληροφορίες των επισκεπτών και
Το ερωτηµατολόγιο Β, οι ερωτήσεις του οποίου αφορούν κυρίως το φυσικό και πολιτιστικό
περιβάλλον και το ρόλο τον οποίο θα έπρεπε να έχει ένας τέτοιος προστατευόµενος φυσικός χώρος,
Τα αποτελέσµατα της επεξεργασίας των ερωτηµατολογίων ανταποκρίθηκαν στους σκοπούς
της έρευνας. Μελετήθηκαν συµπεριφορές των επισκεπτών, οι αναψυχικές τους προτιµήσεις, η
σχέση τους µε το φυσικό περιβάλλον, οι παρατηρήσεις τους για την προστασία του Εθνικού
Πάρκου, η περιβαλλοντική τους ευαισθητοποίηση. Όλα αυτά, προκειµένου να προτείνουµε έναν
ολοκληρωµένο χωροταξικό και βιώσιµο αναπτυξιακό σχεδιασµό για όλο τον ορεινό όγκο του
Παρνασσού, αναδεικνύοντας το φυσικό και πολιτιστικό πλούτο του, µε την τοπική κοινωνία στο
επίκεντρο της προσπάθειας.
Περιοχή έρευνας
Ο Παρνασσός βρίσκεται στην κεντρική Ελλάδα και αποτελεί µέρος της οροσειράς της
Πίνδου, η οποία αρχίζει από τα βόρεια σύνορα και καταλήγει στο νότιο µέρος της κεντρικής
Ελλάδας. Η συνολική έκταση του όρους είναι περίπου 48.000 ha, αλλά η κεντρική ζώνη, ή ζώνη
απόλυτης προστασίας του Εθνικού ∆ρυµού δεν καλύπτει παρά µόνον 3.600 ha. Ο Παρνασσός έχει
πολλές κορυφές, αλλά η πιο ψηλή είναι η κορυφή της Λιάκουρας, η οποία φτάνει τα 2.457 µέτρα.
Η περιοχή, σύµφωνα µε την οικονοµική ανάπτυξη και το βιοτικό επίπεδο των κατοίκων,
χωρίζεται σε δύο ζώνες. (Μαρτίνης, 2001:6-10) Την «άναρχα» αναπτυγµένη και κορεσµένη ζώνη
του νότου και τη βόρεια ζώνη, η οποία δεν διαφέρει από την υπόλοιπη ελλαδική ορεινή ζώνη. Η
έλλειψη οικονοµικών πόρων, το χαµηλό βιοτικό επίπεδο της τοπικής κοινωνίας και η αστυφιλία
είναι τα κύρια χαρακτηριστικά τα οποία ευθύνονται για την εγκατάλειψη και τα έντονα σηµάδια
ερήµωση της περιοχής.
Συµπεράσµατα
Η µεγάλη πλειοψηφία των επισκεπτών του Παρνασσού είναι κυρίως από την Αθήνα και
ακολουθούν τα άλλα αστικά κέντρα. Αυτό δείχνει τη µεγάλη ανάγκη του αστικού πληθυσµού να
βρεθεί κοντά στη φύση.
Η συντριπτική πλειοψηφία των επισκεπτών, 71%, εισέρχεται από την είσοδο της Αράχοβας,
παρότι η απόσταση από την Αθήνα είναι η ίδια µε αυτή της βόρειας ζώνης.
Οι επισκέπτες έρχονται εδώ µε κυρίως µε ιδιωτικό αυτοκίνητο (80%) και οι βασικοί πόλοι
έλξης κατά τη χειµερινή περίοδο είναι το χιονοδροµικό κέντρο και ο αρχαιολογικός χώρος των
∆ελφών. Κατά τη θερινή περίοδο, οι λίγοι επισκέπτες του ορεινού όγκου είναι ελάχιστοι.
Ένα µέρος των καλοκαιρινών επισκεπτών ασχολείται ήδη µε τα ορεινά σπορ, πρόκειται
βέβαια για µια µειοψηφία, αλλά δεδοµένης της έλλειψης υποδοµής, µπορούµε να πούµε ότι οι
έλληνες άρχισαν να ενδιαφέρονται για το ορεινό φυσικό περιβάλλον και τις ορεινές αθλητικές
δραστηριότητες, κάτι που είναι υποσχετικό για το µέλλον.
Μεταξύ των ερωτηθέντων επισκεπτών, κατά τη διεξαγωγή της έρευνας, οι αθηναίοι
αντιπροσωπεύουν το 59% και οι αλλοδαποί το 7%, λόγω της παρουσίας της παρουσίας της πρώην
"Pechinéy" (Alcan) στην περιοχή.
Ανύπαρκτα είναι τα καταλύµατα για νέους ανθρώπους. Τα ήδη υπάρχοντα είναι
απαγορευτικά για το ευρύ κοινό, διότι απευθύνονται σε υψηλά εισοδηµατικά στρώµατα.
Για τον Εθνικό δρυµό:
Η ύπαρξη στην περιοχή του εθνικού δρυµού δεν φαίνεται να παίζει τον ρόλο που θα έπρεπε
για την τοπική κοινωνία. Η σηµερινή διαχείριση περιορίζεται µόνον σε µία σειρά από
«ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ». Εξ' άλλου, µεγάλο µέρος των επισκεπτών αγνοεί την ύπαρξή του.
Η ενηµέρωση των επισκεπτών είναι ανύπαρκτη, όπως ανύπαρκτη είναι και η σχετική
σήµανση στο "Πάρκο" (95% των ερωτηθέντων). Η υπεύθυνη υπηρεσία πρέπει να φροντίσει ώστε
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µπαίνοντας ο πιεσµένος αστός στο χώρο της προστατευόµενης φυσικής περιοχής να έχει στα χέρια
του και στα "µάτια του" όλο το σχετικό υλικό ενηµέρωσης.
Οι επισκέπτες πιστεύουν ότι είναι πολύ σηµαντικός ο ρόλος του Πάρκου για την προστασία
της φύσης, όµως ταυτόχρονα πρέπει να αποτελέσει ευκαιρία για ήπια και αειφόρο ανάπτυξη της
περιοχής. Ο επισκέπτης επιθυµεί ένα «ζωντανό» και αποτελεσµατικά προστατευόµενο φυσικό
περιβάλλον. Η αστυφιλία µπορεί να περιοριστεί και οι παραδοσιακές δραστηριότητες να
αναβιώσουν. Αρκεί η πολιτεία να είναι ουσιαστικός υποστηρικτής αυτής της προσπάθειας,
υιοθετώντας µια υπεύθυνη πολιτική για τον ορεινό χώρο, η οποία σήµερα είναι ανύπαρκτη.
Επίσης το 80% των ερωτηθέντων είναι θετικοί στην ιδέα για επιβολή εισιτηρίου εισόδου
στον εθνικό δρυµό, αρκεί τα χρήµατα να διατεθούν για την προστασία του περιβάλλοντος.
Τέλος, απουσιάζει η σχετική υποδοµή για περιβαλλοντική εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση
µαθητών και πολιτών. Η συντριπτική πλειοψηφία των ερωτηθέντων (90%), θεωρεί ότι σε έναν
τέτοιο φυσικό χώρο οι µαθητές θα µπορούσαν να διδαχθούν και να βιώσουν το σηµαντικό ρόλο του
φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος. Θα µπορούσαν να εµπεδώσουν την έννοια της βιώσιµης
ανάπτυξης και να αντιληφθούν ότι µπορεί να συνυπάρξει αρµονικά το φυσικό περιβάλλον µε έναν
ενεργό και δραστήριο οικονοµικά τοπικό πληθυσµό.
Συµπερασµατικά, ο Παρνασσός αποτελεί ένα οικολογικό εργαστήρι µε πολύ σηµαντικά και
ευαίσθητα οικοσυστήµατα. Είναι Εθνικό Πάρκο, έχει πλούσια ιστορία και πολιτιστική κληρονοµιά.
Ένας χώρος ο οποίος, πράγµατι, θα µπορούσε να αποτελέσει µοντέλο ήπιων και εναλλακτικών
µορφών τουρισµού του ορεινού µας χώρου. Μπορεί ο φυσικός και πολιτιστικός πλούτος να
λειτουργήσει ως µοχλός ανάπτυξης και η τοπική κοινωνία να αποτελέσει εγγυητή της
προστασίας του.
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