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ΕΙΣΑΓΩΓΗ:
Ο τουρισμός αποτελεί κεντρικό πυλώνα ανάπτυξης της Ελληνικής οικονομίας με
σημαντική συνεισφορά στο Ακαθάριστο Εγχώριο Προιόν και στις επενδύσεις. Η
πλούσια πολιτιστική κληρονομιά, η εκτεταμένη ακτογραμμή και το φυσικό
περιβάλλον είναι ορισμένα από τα συγκριτικά πλεονεκτήματα που καθιστούν την
Ελλάδα από τους σημαντικότερους τουριστικούς προορισμούς παγκοσμίως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι: Βόλος
1.1 Γενικά
Ο Βόλος, είναι μια από τις μεγαλύτερες πόλεις της Θεσσαλίας και η πρωτεύουσα του
νομού Μαγνησίας. Μια μεγάλη, δυναμική και σύγχρονη πόλη, που βρέχεται από τον
Παγασητικό Κόλπο και σκιάζεται από το πανέμορφο Πήλιο.
Βρίσκεται στο κέντρο σχεδόν της Ελλάδας ανάμεσα στην πρωτεύουσα Αθήνα
(απόσταση 325χλμ.) και τη συμπρωτεύουσα Θεσσαλονίκη (απόσταση 215χλμ.).

1.2 Ιστορικά Στοιχεία
1.2.1 Αρχαία Περίοδος
Η περιοχή συγκεντρώνει μερικές από τις σημαντικότερες νεολιθικές θέσεις, όχι μόνο
για τα ελληνικά δεδομένα, αλλά και για τα δεδομένα της Βαλκανικής. Μέχρι τώρα οι
αρχαιολογικές έρευνες έχουν φέρει στο φως 40 περίπου νεολιθικούς οικισμούς (7η8η χιλιετία π.Χ.), που αρκετοί από αυτούς εξακολούθησαν τις δραστηριότητές τους
και στη διάρκεια της εποχής του χαλκού (3000-1500 π.Χ.). Σημαντικότεροι
νεολιθικοί οικισμοί είναι το Σέσκλο και το Διμήνι, όπου οι έρευνες ανέδειξαν
χαρακτηριστικά γραπτά κεραμικά, κοκάλινα και λίθινα εργαλεία, καθώς και
αντικείμενα από οψιδιανό, που προερχόταν από τη Μήλο.

1.2.2 Παλαιοχριστιανική, Βυζαντινή και Μεταβυζαντινή Περίοδος
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Η Δημητριάδα εξακολούθησε την πορεία της και κατά τη διάρκεια της ρωμαϊκής
κατάκτησης. Μαζί με τις Φθοιώτιδες Θήβες, που βρίσκονται στη σημερινή Ν.
Αγχίαλο, ήταν τα σημαντικότερα κέντρα της παλαιοχριστιανικής και βυζαντινής
Θεσσαλίας, αποτελώντας τη διέξοδο της ενδοχώρας προς την θάλασσα. Από τον 5ο
αι. μ.Χ. η Δημητριάδα είναι έδρα επισκόπου.

1.2.3 Τουρκοκρατία
Την περίοδο της τουρκοκρατίας η οικονομική και πνευματική δραστηριότητα της
περιοχής μεταφέρεται στο Πήλιο, γεγονός που ευνοείται από το καθεστώς προνομίων
που απολαμβάνει από τους Οθωμανούς. Στη διάρκεια του 18ου αι. το Πήλιο
εξελίσσεται σ' ένα από τα σημαντικότερα πρωτοβιομηχανικά και πνευματικά κέντρα
του ελλαδικού χώρου, ενώ στο κάστρο του Βόλου απαγορεύεται ή αποφεύγεται η
εγκατάσταση των χριστιανών.

1.2.4 Νεότερη Περίοδος
Η ανάπτυξη του Βόλου μετά την προσάρτηση υπήρξε ραγδαία. Η βιοτεχνική
παράδοση του Πηλίου, το λιμάνι του καθώς και τα παροικιακά κεφάλαια που
εισέρευσαν στην περιοχή ήταν μερικοί από τους παράγοντες, που ευνόησαν την
οικονομική εξέλιξη της πόλης με κύριες κατευθύνσεις το εμπόριο και τη βιομηχανία.
Η ευνοϊκή θέση και η αλματώδης οικονομική εξέλιξη της πόλης προσέλκυσαν
κατοίκους και επενδυτές από άλλες περιοχές. Η περιπέτεια της κατάληψης του
Βόλου, για ένα χρόνο, στη διάρκεια του ελληνοτουρκικού πολέμου του 1896-97, δεν
είχε μακροπρόθεσμες επιπτώσεις στην ανάπτυξή του.
Το 1886 ολοκληρώθηκε η σιδηροδρομική σύνδεση του Βόλου με τη Λάρισα και την
Καλαμπάκα. Το 1895 επίσης, άρχισε τη λειτουργία της η σιδηροδρομική γραμμή
Βόλου- Λεχωνίων , που επεκτάθηκε ως τις Μηλιές το 1904. Παράλληλα, το 1892,
ξεκίνησαν τα έργα διαμόρφωσης του λιμανιού που συνεχίστηκαν και μετά τον Α΄
Παγκόσμιο πόλεμο, αφού οι ανάγκες της διακίνησης των εμπορευμάτων συνεχώς
αυξάνονται. Ας σημειωθεί ότι το 1919 το λιμάνι του Βόλου ήταν το πρώτο λιμάνι σε
εξαγωγές καπνών στην Ελλάδα με ποσοστό εξαγωγών 30%.

Συγκεντρώνοντας όλες τις προϋποθέσεις -κεφάλαια, εργατική δύναμη, διευρυμένη
εσωτερική αγορά, πρόσβαση στις πρώτες ύλες- ο Βόλος εξελίχθηκε προπολεμικά σε
σημαντικό βιομηχανικό κέντρο. Οι κυριότεροι κλάδοι της βιομηχανίας ήταν τα
τρόφιμα, το μέταλλο, ο καπνός, η υφαντουργία και η βυρσοδεψία.
Παράλληλα με την οικονομική άνθηση, αναπτύχθηκε σημαντική πολιτιστική και
κοινωνική δραστηριότητα. Το 1894 θεμελιώθηκε το Δημοτικό Θέατρο, το 1896
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ιδρύεται ο Γυμναστικός Σύλλογος, το 1908, το Ανώτερο Δημοτικό Παρθεναγωγείο,
πεδίο εφαρμογής των εκσυγχρονιστικών εκπαιδευτικών αντιλήψεων του διευθυντή
του Αλ. Δελμούζου και το Εργατικό Κέντρο Βόλου, το πρώτο στην Ελλάδα.
Μεταπολεμικά ο Βόλος εξελίχθηκε σ' ένα από τα σημαντικότερα πολεοδομικά
συγκροτήματα της Ελλάδας από οικονομική και δημογραφική άποψη, αποτελούμενο
από τους Δήμους Βόλου και Ν. Ιωνίας και μικρότερες περιαστικές κοινότητες.
Η σύγχρονη πόλη, αξιοποιώντας τη βιοτεχνική τεχνογνωσία του Πηλίου, το εργατικό
δυναμικό της Θεσσαλίας και ιδιωτικές επενδύσεις εξελίχθηκε σε σημαντικό
βιοτεχνικό και βιομηχανικό κέντρο, με το τρίτο κατά σειρά μεγέθους λιμάνι της
χώρας. Η οικονομία της πόλης στηρίζεται στη βιομηχανία, το εμπόριο, τη βιοτεχνία,
τις υπηρεσίες και τον τουρισμό.
Διαθέτοντας ένα νέο και σύγχρονο πανεπιστήμιο, μια ζωντανή καλλιτεχνική και
πνευματική ζωή, αξιόλογη πολιτιστική υποδομή, αλλά και μια προοπτική
ουσιαστικής ανάπτυξης ο Βόλος εξελίσσεται σε ένα δυναμικό κέντρο της Ελληνικής
περιφέρειας και της Ευρώπης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ: Πήλιο
2.1 Γενικά
Το Πήλιο είναι ένα καταπράσινο φυσικό φρούριο που δεσπόζει πάνω στον Βόλο.
Ολόκληρη η περιοχή είναι ένας ανεξάντλητος θησαυρός μύθων, θρύλων, ιστορίας και
πολιτιστικής παράδοσης, κι ένας παράδεισος για τους φυσιοδίφες, αρχαιολόγους,
ιστορικούς, και ανθρωπολόγους. Υπήρξε επίσης το πεδίο της "Γιγαντομαχίας" και το
αγαπημένο θέρετρο των θεών του Ολύμπου.

2.2 Ιστορικά Στοιχεία
2.2.1 Αρχαιότητα
Γύρω στο 300 π.χ. ιδρύεται από το βασιλιά της Μακεδονίας Δημήτριο τον
Πολιορκητή η πόλη της Δημητριάδας, που αποτέλεσε το κέντρο της ζωής των
Μαγνητών και σηματοδότησε και την αρχή της ιστορίας του Πηλίου.
Διάφορες αρχαίες πόλεις και πολιτείες έχουν καταγραφεί στο χώρο του Πηλίου από
τα αρχαία χρόνια όπως η αρχαία πόλη Αχίλλειον, στις παρυφές του Ανηλίου, την
οποία ίδρυσε ο ομηρικός Αχιλλέας, η αρχαία πόλη της Μεθώνης, λίγο έξω από τα
Άνω Λεχώνια, η αρχαία Κορώπη, η αρχαία πόλη Σπάλαυθρα στο Χόρτο και η
κωμόπολη Κασθαναία όπου καταστράφηκε ο στόλος του Ξέρξη. Από τις πιο
σημαντικές αρχαίες πόλεις της Μαγνησίας ήταν η Ολιζών, που εντοπίζεται κοντά στη
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σημερινή Μηλίνα και βασιλιάς της οποίας ήταν ο Φιλοκτήτης, ο ήρωας της
ομώνυμης τραγωδίας του Σοφοκλή, που πήρε μέρος στον Τρωικό πόλεμο.
Πολλοί αρχαίοι ποιητές και συγγραφείς όπως ο Όμηρος και ο Ησίοδος απέδωσαν και
διάφορα περιγραφικά επίθετα και τιμητικούς χαρακτηρισμούς στο Πήλιο όπως
«μέγα» εξαιτίας της μεγαλοπρέπειάς του, «πολυφάρμακον» για την ποικιλία σε
θεραπευτικά βότανα που διαθέτει και «υλήεν» για την πλούσια ξυλεία του.

2.2.2 Βυζαντινά χρόνια
Στα χρόνια της ακμάζουσας βυζαντινής αυτοκρατορίας και από τον 6ο αιώνα και
μετά, ολόκληρη η Μαγνησία και ευρύτερα η Θεσσαλία ανήκει στη Μακεδονία.
Δέχεται πολλές επιθέσεις ξένων βάρβαρων λαών όπως οι Γότθοι και οι Σλάβοι που
την καταστρέφουν με κάθε τρόπο ενώ το Πήλιο ερημώνεται και καμία πόλη του δεν
αναπτύσσεται. Από το 10ο αιώνα και μετά στο Πήλιο χτίζονται τόσα πολλά
μοναστήρια και κατοικείται από τόσους πολλούς μοναχούς, οι πιο γνωστοί από τους
οποίους ήταν οι Μελισσηνοί, που την κάνουν να μοιάζει σαν μια μεγάλη μοναστική
πολιτεία. Γύρω από αυτά τα μοναστήρια θα οργανωθούν αργότερα τα σημερινά
πηλιορείτικα χωριά. Δυστυχώς, οι περισσότεροι από αυτούς τους ναούς δε σώζονται
σήμερα και τη θέση τους έχουν πάρει μεγαλοπρεπείς μεταβυζαντινοί ναοί.
Επίσης, από τα μεσοβυζαντινά χρόνια και μετά κάποιες γόνιμες περιοχές του Πηλίου,
όπως τα Λεχώνια, περνούν στα χέρια Βενετσιάνων κατακτητών. Σήμερα σώζονται
ερείπια περίπου είκοσι οχυρά που είχαν χτίσει την περίοδο εκείνη ντόπιοι φεουδάρχες
και Βενετσιάνοι για την αντιμετώπιση των πειρατών, που αποτελούσαν τότε το φόβο
και τον τρόμο των κατοίκων της περιοχής.
2.2.3 Τουρκοκρατία
Με την άλωση της Κωνσταντινούπολης το 1453 έχουμε την πτώση της Βυζαντινής
Αυτοκρατορίας και την εγκατάσταση της τουρκοκρατίας στα Βαλκάνια και την
Ελλάδα από τους Οθωμανούς. Ωστόσο, χάρις στην ιδεώδη γεωγραφική του θέση, την
απόκρημνη και φυσικά οχυρή διαμόρφωση του εδάφους του, την πλούσια βλάστηση
και το εύφορο χώμα του, τα αστείρευτα νερά του και την πλούσια παραγωγή ξυλείας
και καρπών της γης, το Πήλιο έγινε ένας από τους προορισμούς των χιλιάδων
διανοούμενων, δασκάλων, δημοσίων υπαλλήλων, ιερέων, μοναχών, εμπόρων,
καλλιτεχνών, τεχνητών και γενικά ανθρώπων με ελεύθερο πνεύμα και υψηλό
αίσθημα φιλελευθερίας .
2.2.4 Νεότερη Περίοδος
Σήμερα τα περισσότερα μέρη στο Πήλιο και την ευρύτερη περιοχή της Μαγνησίας
διατηρούν τα ίδια τοπωνυμία που είχαν επί χιλιετίες, διατηρώντας έτσι την
μακρόχρονη ελληνική τους ταυτότητα
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Συμπέρασμα:
Πραγματικά ένα απαράμιλλο επίτευγμα που για δεκάδες χρόνια έχει καταστήσει το
Πήλιο τον μυστικό τόπο διακοπών και διαμονής για τους λίγους, Έλληνες και ξένους,
που είχαν την τύχη να το ανακαλύψουν και να μαγευτούν από τα θέλγητρά του σε
τέτοιο βαθμό που επιστρέφουν ξανά και ξανά. Είναι πασίγνωστο άλλωστε ότι
υπάρχουν μόνο δύο τύποι τουριστών του Πηλίου: ο πρωτοερχόμενος επισκέπτης και
ο επανερχόμενος προσκυνητής. Μετά βέβαια υπάρχει και ο ενδημών προσκυνητής.

2.2.5 Μυθολογία
Οι Κένταυροι:
Σύμφωνα με τη Μυθολογία , στο Πήλιο ζούσαν τα πανάρχαια χρόνια οι Κένταυροι .
Πρόκειται για παράξενα όντα , που ήταν από τη μέση και κάτω άλογα . Προήλθαν
από το ερωτικό σμίξιμο του βασιλιά των Θεσσαλών Ιξίωνα και της Νεφέλης

.
Λαπίθης μάχεται κένταυρο , νότια μετώπη του Παρθενώνα .

Οι Αργοναύτες:
Πριν περίπου 3500 χρόνια ξεκίνησε από τη Μαγνησία το μεγάλο της ταξίδι η Αργώ
του Ιάσονα . Ο μύθος της Αργούς και της Αργοναυτικής εκστρατείας , της πρώτης
μεγάλης εξόρμησης των Ελλήνων σχετίζεται άμεσα με την Ιωλκό , που , σύμφωνα με
τη Μυθολογία , ήταν η κυρίαρχη πόλη του Παγασητικού .
Ο βασιλιάς Πελίας της Λοκρίδας στην Θεσσαλία , είχε λάβει χρησμούς ότι θα βρεί
τον θάνατο από έναν απόγονο του Αιόλου και ότι πρέπει να φυλάγεται από έναν
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άνδρα , που θα φοράει ένα σανδάλι . Όταν ο Πελίας είδε τον Ιάσονα μπροστά του να
φοράει ένα σανδάλι μόνο στο δεξί του πόδι , για να τον απομακρύνει από κοντά του ,
του έδωσε εντολή να φέρει πίσω το Χρυσόμαλλο δέρας . Ο φημισμένος ξυλουργός
Άργος ναυπήγησε με ξυλεία από το γειτονικό Πήλιο ένα πολύ γρήγορο και ελαφρύ
πλοίο , που ονόμασε Αργώ . Η θεά Αθηνά προσάρμοσε στην πλώρη του ένα κομμάτι
ξύλο από την ιερή βελανιδιά της Δωδώνης , που είχε την μαγική ιδιότητα να μιλά και
να προφητεύει το μέλλον.
Στην Αργοναυτική Εκστρατεία έλαβαν μέρος όλοι οι ήρωες της Ελλάδας , πενήντα
τον αριθμό , συμπεριλαμβανομένου του Ηρακλή .
Οι Αργοναύτες μετά από πολλές περιπέτειες έφθασαν στο στόμιο του ποταμού Φάση
, στην Κολχίδα . Εκεί , ο βασιλιάς Αιήτης υποσχέθηκε να τους δώσει το χρυσόμαλλο
δέρας , εάν ο Ιάσονας έσπερνε πρώτα τα εναπομείνοντα δόντια του δράκοντα , τα
οποία δεν είχε χρησιμοποιήσει ο Κάδμος στις Θήβες ενώ έπρεπε να ζέψει και τα δύο
βόδια που έβγαζαν φωτιές από τα ρουθούνια τους και είχαν ατσάλινα πόδια .
Ο Ιάσονας με τη βοήθεια της Μήδειας , της κόρης του Αιήτη , η οποία τον είχε
ερωτευθεί , κατάφερε να πάρει το χρυσόμαλλο δέρας . Μαζί με την Μήδεια , πήραν
τον δρόμο της επιστροφής , αλλά έπεσαν σε μεγάλη φουρτούνα και βρέθηκαν στην
Ιταλία , κατα άλλους ερευνητές ίσως και στην Αμερική . Τελικά μετά από πολλές
περιπέτειες έφθασαν πίσω στην Ιωλκό .

2.3 Οικολογική Αξία του Πηλίου

2.3.1 Γενικά
Η οικολογική αξία του Πηλίου έγκειται στην ποικιλία βιοτόπων του . Η περιοχή
συνδυάζει την πυκνή δασική βλάστηση – φυλλοβόλα και παραποτάμια δάση – και
τους αναπτυγμένους θαμνώνες αειφύλλων πλατυφύλλων , (maqui) . Συνολικά στην
περιοχή εμφανίζονται 3 ζώνες βλάστησης και έχουν διακριθεί 14 οικότοποι . Η
χλωρίδα του Πηλίου είναι πλούσια σε κοινά taxa1 , (τουλάχιστον 620) και
περιλαμβάνει πολλά αρωματικά φαρμακευτικά βότανα , (πάνω από 50) , ενδημικά 2 ,
(μέχρι στιγμής έχουν καταγραφεί 23 ελληνικά ενδημικά) και σπάνια είδη .

2.3.2 Χλωρίδα και Πανίδα
Η ποικιλομορφία του οικοσυστήματος του Πηλίου , το οποίο περιλαμβάνει ζώνες
παράκτιες , πεδινές , αλλά και ορεινές , βοηθά στην ανάπτυξη δράσεων
περιβαλλοντικού τουρισμού όπως η παρατήρηση πουλιών και ζώων , η συλλογή
βοτάνων και καρπών κλπ. .
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Το Πήλιο είναι κατάφυτο και εύφορο μέρος , με ενδιαφέρουσα βιοποικιλότητα και
έναν πλούσιο υδροφόρο ορίζοντα που υποστηρίζει τα είδη χλωρίδας και πανίδας και
υποστηρίζεται από το εύκρατο , Μεσογειακό κλίμα .

2.3.3 Κλίμα
Η περιοχή του Πηλίου παρουσιάζει , ανάλογα με τις επιμέρους περιοχές είτε κλίμα
υγρό , που χαρακτηρίζεται από μεγάλης διάρκειας και πολύ θερμό καλοκαίρι , με
ήπιους χειμώνες και πολύ υγρές όλες τις εποχές του έτους , είτε κλίμα χερσαίο
μεσογειακό , που χαρακτηρίζεται από πολύ θερμά και ξηρά καλοκαίρια και ήπιους
χειμώνες .
2.3.4 Περιβαλλοντική ποιότητα και Οικολογική σημασία
Η περιβαλλοντική ποιότητα και η οικολογική σημασία της περιοχής του Πηλίου
καθορίζεται από σημαντικά οικολογικά , οικονομικά , ιστορικά και αισθητικά
χαρακτηριστικά . Η οικολογική αξία έγκειται στην ποικιλία βιοτόπων με καλή έως
άριστη δομή και κατάσταση διατήρησης που υποστηρίζουν πλούσιες σε είδη
κοινωνίες . Η περιοχή συνδυάζει την πυκνή δασική βλάστηση – φυλλοβόλα και
παραποτάμια δάση – και την αναπτυγμένη maqui . Η χλωρίδα του Πηλίου είναι
πλούσια σε κοινά είδη , γεγονός γνωστό από την αρχαιότητα , ιδιαίτερα όσον αφορά
στα φαρμακευτικά βότανα , (κατά τη μυθολογία στο Πήλιο ζούσε ο σοφός
θεραπευτής Κένταυρος Χείρων) , αλλά περιλαμβάνει και ενδημικά και σπάνια είδη .

2.3.5 Ζώνες Βλάστησης
Στο Πήλιο εμφανίζονται τρεις ζώνες βλάστησης: 1.Η μεσογειακή ζώνη βλάστησης ,
που καταλαμβάνει τα χαμηλότερα υψόμετρα της περιοχής . Στη ζώνη αυτή
εμφανίζονται τα περισσότερα αυτοφυή αρωματικά και φαρμακευτικά taxa , όπως τα
Salvia fruticosa (φασκόμηλο) , Thymus spp , (θυμάρι) , Sideritis spp , (τσάι) , κ.ά. .
2.Η παραμεσογειακή ζώνη βλάστησης , που καταλαμβάνει τα μέσα υψόμετρα της
περιοχής . Στη ζώνη αυτή εμφανίζονται δάση δρυός , (Quercus frainetto) και δάση
καστανιάς , (Castanea sativa) . 3.H ζώνη οξιάς , που εμφανίζεται πάνω από την
παραμεσογειακή ζώνη και φτάνει ως τα δενδροόρια .

2.3.5 Οικότοποι
Στο Πήλιο έχουν καταγραφεί περίπου 14 οικότοποι . Σύμφωνα με το Natura 2000 στο
κεντρικό τμήμα του ορεινού όγκου εκτείνεται πυκνό δάσος οξιάς , (Fagus sylvatica) ,
με άριστη δομή και κατάσταση διατήρησης , που αποτελεί την επικρατούσα
βλάστηση στα μεγαλύτερα υψόμετρα . Υπάρχουν επίσης σχηματισμοί με λεύκες ,
(Populus tremula) και ιτιές , (Salix caprea) . Τα παράλια του Αιγαίου είναι πολυσχιδή
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και σχηματίζουν κόλπους και όρμους . Η ανθρώπινη παρουσία είναι φανερή σε όλη
την περιοχή . Κυρίως καλλιεργούνται οπωροφόρα , μηλιές , αχλαδιές , κερασιές ,
ροδακινιές αλλά και καρυδιές και αμυγδαλιές και τα τελευταία χρόνια , ακτινίδια .
Απαντούν επιπλέον αμπέλια και ελαιώνες . Ενδημικά taxa μιας περιοχής, είναι τα
taxa που εμφανίζονται μόνο μέσα στα όρια της περιοχής που αναφερόμαστε.

2.4 Αρχιτεκτονική του Πηλίου

Η χερσόνησος του Πηλίου είναι φημισμένη για τη φυσική της ομορφιά και είναι από
τις πιο αγαπημένες περιοχές της Ελλάδας . Σε αυτό το μέρος η θάλασσα και το βουνό
συνυπάρχουν αρμονικά δημιουργώντας υπέροχα τοπία , όπου τα διάφορα χωριά που
υπάρχουν διάσπαρτα συμπληρώνουν την εικόνα με τη δική τους ξεχωριστή ομορφιά .
Η Πηλειορίτικη Αρχιτεκτονική είναι χαρακτηριστική και διακρίνεται σε όλα τα
οικήματα και εκκλησίες του Πηλίου που ακόμα και σήμερα ακολουθούν τις ίδιες
γραμμές , στα παλιά γεφύρια , τις βρύσες και τα πλακόστρωτα καλντερίμια . Έχει
διατηρηθεί στο πέρασμα των χρόνων και είναι εμφανής τόσο στα σπίτια όσο και στα
παραδοσιακά αρχοντικά που βρίσκονται σε κάθε χωριό του Πηλίου . Τα υπέροχα
αυτά οικήματα εντυπωσιάζουν με την επιβλητική ομορφιά τους και προσφέρουν ένα
δείγμα αρχιτεκτονικής που εναρμονιζόμενη με το φυσικό περιβάλλον έχει διατηρήσει
την εικόνα του Πηλίου αναλλοίωτη .
Τα περισσότερα αρχοντικά του Πηλίου είναι χτισμένα με πέτρα και πλάκες που
εξορύσσονται στα ορυχεία του Πηλίου . Πολλά αρχοντικά και οικήματα ανήκουν
στην πρώιμη πηλιορείτικη αρχιτεκτονική και έχουν τρεις ορόφους , όπου η βάση
είναι πάντα χτισμένη με πέτρα ενώ τα πάνω πατώματα είναι χτισμένα σε συνδυασμό
πέτρας και ξύλου .
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2.5 Το Τρενάκι του Πηλίου (ο θρυλικός Μουτζούρης)

Η ατμάμαξα Tubiz διερχόμενη απο την πεντάτοξη λίθινη γέφυρα στο Καλόρρεμα
(Ν.Κ.) .

Στα μέρη της ξακουστής «Σχολής των Μηλέων» και την ιδιαίτερη πατρίδα των , Ρήγα
Βελεστινλή , Άνθιμου Γαζή , Δανιήλ Φιλιππίδη και πολλών ακόμα προσωπικοτήτων
της νεοελληνικής διανόησης , δεν θα μπορούσε να μην υπάρξει και ένας
σιδηρόδρομος αυτής της μορφής . Το τρενάκι του Πηλίου . Στην περίοδο της μεγάλης
ακμής του Βόλου και του Πηλίου , περί το 1890 με την εντυπωσιακή οικονομική
αλλά και πολιτιστική ανάπτυξη ήρθε και ο σιδηρόδρομος που έδωσε τις λύσεις στην
συγκοινωνία και τις μεταφορές της όλης περιοχής , ωθώντας την σε πολύ μεγαλύτερα
άλματα προόδου .
Από το 1878 είχαν αρχίσει οι συζητήσεις στην Βουλή για την αναγκαιότητα της
συγκοινωνίας της χερσονήσου του Πηλίου το οποίο την εποχή εκείνη είχε
περισσότερους από 60.000 κατοίκους και πλούσια παραγωγή με πάμπολλα προϊόντα
τα οποία έμεναν αδιάθετα λόγω της ανυπαρξίας συγκοινωνιακών έργων . Στα
παράλια υπήρχε μια σχετικά ανεπτυγμένη ναυσιπλοΐα που βοηθούσε , αλλά ο ορεινός
όγκος δεν επικοινωνούσε παρά μόνο με μικρά μονοπάτια . . Έτσι περί το 1882 αυτές
οι σκέψεις άρχισαν να ωριμάζουν και να απασχολούν τους ιθύνοντες των
Σιδηροδρόμων Θεσσαλίας , (Σ.Θ.) . Στα τέλη του 1889 είχαν ωριμάσει από πλευράς
των Σ.Θ. και οι οικονομικές συνθήκες και λήφθηκε η απόφαση να γίνει η
σιδηροδρομική σύνδεση του Βόλου με τις εύφορες περιοχές του Δυτικού Πηλίου . Η
επιλογή του στενού εύρους των 60cm έγινε με γνώμονα το σχετικά μικρότερο
μεταφορικό έργο που καλούταν να επιτελέσει αυτό το δίκτυο , το οποίο θα μετέφερε
τα αγαθά της συγκεκριμένης περιοχής στο Λιμάνι του Βόλου . Στο ορεινό και
δύσβατο του εδάφους που η 60άρα γραμμή θα ελισσόταν πολύ πιο εύκολα , θα ήθελε
μικρότερης έκτασης και προϋπολογισμού τεχνικά έργα και επομένως θα ήθελε και
μικρότερους χρόνους αποπερατώσεως . Ακόμα , υπήρχε πολύ ανεπτυγμένη
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τεχνογνωσία , καθώς σε πολλά μέρη της Ευρώπης , παράγονταν και λειτουργούσαν
ήδη στενοί σιδηρόδρομοι τύπου Decauville και επομένως τα κόστη , του τροχαίου
υλικού , ήταν χαμηλά .
Το 1892 τελικά συνομολογείται η σύμβαση μεταξύ του Ελληνικού Κράτους και της
εταιρείας των Σ.Θ. «περί κατασκευής και εκμετάλλευσης σιδηρόδρομου από Βόλου
εις Λεχώνια» . Το σχετικό νομοσχέδιο κύρωσης της σύμβασης συζητείται σε τρείς
συνεχόμενες συνεδριάσεις της Βουλής και γίνεται δεκτό χωρίς αντιρρήσεις και
κυρώνεται με το νόμο ΒΡΗΒ/30 – 3 - 1893 . Η γραμμή πλάτους 60cm θα έχει
συνολικό μήκος 12.430m .
Στο τέλος του έτους έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες έγκρισης και κατασκευής
σχεδίων από το Υπουργείο αλλά λόγω της καθυστέρησης των απαλλοτριώσεων οι
εργασίες ξεκινούν στις 24 Μαρτίου 1894 . Εκπρόσωπος των Σ.Θ. ήταν ο Εβαρίστο
Ντε Κίρικο και την γενική εποπτεία των συνεργείων είχε ο εργολάβος Ιωσήφ
Βούκολιτς ο οποίος στα μισά των εργασιών απεχώρησε λόγω ασθενείας και όλη την
εποπτεία και εργολαβία ανέλαβε ο Ντε Κίρικο , ο οποίος με την εμπειρία του
επιτάχυνε τις διαδικασίες . Έτσι το Σεπτέμβριο του 1895 η γραμμή είναι έτοιμη και
τα μεγαλοπρεπή εγκαίνιά της γίνονται στις 12 Οκτωβρίου και την ίδια μέρα ξεκινούν
και τα κανονικά δρομολόγια . Η λειτουργία διακόπηκε τον Ιούλιο του 1897 , καθώς
μετά τον ατυχή πόλεμο για την Ελλάδα η Θεσσαλία περιήλθε , προσωρινά ευτυχώς ,
υπό τον Έλεγχο της Οθωμανικής αυτοκρατορίας .
Τα πρώτα χρόνια λειτουργίας της γραμμής , στέφθηκαν με μεγάλη επιτυχία και είχαν
και μεγάλη κερδοφορία . Έτσι λοιπόν άρχιζαν να ωριμάζουν και οι αρχικές σκέψεις
για επέκταση της γραμμής προς το ορεινό Ανατολικό Πήλιο και προς Τσαγκαράδα
και Ζαγορά . Το υψηλό όμως προϋπολογισθέν κόστος είναι και η αιτία της τελικής
απόφασης για την κατασκευή της γραμμής μέχρι τις Μηλιές , (Μηλεαί) . Η κύρωση
της σύμβασης της επέκτασης Άνω Λεχωνίων – Μηλεών , έγινε με τον νόμο
ΒΨΝΘ/8.4.1900 .
Οι μελετητικές και τοπογραφικές εργασίες ξεκίνησαν τον Μάιο του 1900 και τα έργα
κατασκευής τον Ιούλιο του 1901 , κάτω από την γενική διεύθυνση του Ε. ντε Κίρικο .
Αυτό το δεύτερο κομμάτι του σιδηρόδρομου του Πηλίου ήταν πολύ πιο δύσκολο
στην κατασκευή λόγω του ορεινού ανάγλυφου και της ανάγκης πολύ περισσότερων
τεχνικών έργων . Εκτός από τις πολλές μικρότερες των 4m , κατασκευάσθηκαν επτά
μεγάλες λιθόκτιστες κοιλαδογέφυρες και μια μεταλλική , καθώς και 2 σήραγγες .
Ακόμα έγιναν πλήθος άλλων βοηθητικών έργων καθώς και οι σταθμοί στην Άνω
Γατζέα και στις Μηλιές . Την 1η Ιουλίου 1903 αποπερατώνονται οι εργασίες
κατασκευής , αφού μεσολάβησαν αρκετές διακοπές λόγω των κακών καιρικών
συνθηκών του χειμώνα 1902 - 1903 καθώς και αρκετών αντιδράσεων κατοίκων της
περιοχής που διαφωνούσαν με τα ποσά των απαλλοτριώσεων . Μετά την έναρξη
λειτουργίας του τρένου , λόγω των πολύ κακών καιρικών συνθηκών υπήρξαν
προβλήματα στο τμήμα μεταξύ Γατζέας και Μηλέων με αποτέλεσμα το κλείσιμο του
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και την ανακατασκευή πολλών σημείων . Το τμήμα αυτό αποκαθίσταται και
λειτουργεί εκ νέου στις 2 – 5 – 1904 .

2.6 Παραλίες του Πηλίου
2.6.1 Γενικά
Το Πήλιο είναι από τις ομορφότερες περιοχές της Ελλάδας και αποτελεί ιδανικό
προορισμό διακοπών όλο το χρόνο . Οι παραλίες του φημίζονται για τα καθαρά νερά
και το ωραίο περιβάλλον και πολλές έχουν βραβευτεί με γαλάζια σημαία από την
Ε.Ε. .
Η Χερσόνησος του Πηλίου βρίσκεται σε ιδανικό σημείο και καθώς βρέχεται από το
Αιγαίο Πέλαγος στα ανατολικά παράλια και τον Παγασητικό κόλπο στα νότια ,
προσφέρει στον επισκέπτη πολλές επιλογές για κολύμπι σε πανέμορφες παραλίες .
Υπάρχουν κοσμικές παραλίες , ήσυχες και απομονωμένες . Οι παραλίες του Πηλίου
είναι ιδανικές για χαλάρωση , κολύμπι και ψάρεμα ενώ πολλές από αυτές
προσφέρονται ιδανικά και για θαλάσσια sports .
Στο Πήλιο υπάρχουν πολλά τουριστικά θέρετρα και παραθαλάσσιοι οικισμοί που
είναι άρτια οργανωμένοι τουριστικά και προσφέρονται για καλοκαιρινές διακοπές
κοντά σε πανέμορφες παραλίες και γραφικές ακτές .
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2.6.2 Γνωστές παραλίες του Πηλίου στον Παγασητικό Κόλπο

Κάτω Λεχώνια

Είναι η πρώτη παραλία που συναντάμε ερχόμενοι από το Βόλο και κατά συνέπεια
έχει πληθώρα μόνιμων κατοίκων Βόλου λόγω απόστασης.

Καλά Νερά

Η παραλία στο τουριστικό θέρετρο Καλά Νερά είναι από τις πιο γνωστές και έχει
βραβευτεί με γαλάζια σημαία . ίσως το πιο γνωστό Τουριστικό θέρετρο του Πηλίου
φημίζεται για την ποιότητα της εξυπηρέτησης που προσφέρει, καθότι διαθέτει πλήρης
αγορά καταστημάτων και χώρων ψυχαγωγίας ή εστίασης καθώς κι ένα μεγάλο
αριθμό καταλυμάτων ποιότητας
Μπούφα
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Η Μπούφα είναι η μεγαλύτερη παραλία του Πηλίου και βρίσκεται ανάμεσα στα
χωριά Καλά Νερά και Άφησσο . Είναι επίσης από τις πιο γνωστές παραλίες και
συγκεντρώνει πολλούς παραθεριστές από τα γύρω χωριά . Είναι πολύ όμορφη και
έχει καθαρά νερά .

Άφησσος

Στην ΄Αφησσο υπάρχουν αρκετές παραλίες με πιο γνωστές την παραλία Αμποβός και
Καλιφτέρη , που έχουν ψιλή άμμο και πεντακάθαρα νερά .

2.6.3 Γνωστές παραλίες του Πηλίου στο Αιγαίο Πέλαγος
Μικρό

Η παραλία του Μικρού είναι από τις ομορφότερες του Πηλίου με πολλά δέντρα στην
άκρη της , ψιλή άμμο που μετατρέπεται σε πολύ ψιλό βοτσαλάκι κοντά στη θάλασσα
και πεντακάθαρα νερά . Παρ’όλο που το Μικρό είναι μικρός οικισμός , η παραλία του
είναι πολύ γνωστή .

18

Καστρί

Η παραλία στο Καστρί έχει ψιλή άμμο και είναι ιδανική για windsurfing .

Πάλτση , (Άγιος Κωνσταντίνος)

Η παραλία της Πάλτσης είναι από τις πιο γνωστές στα ανατολικά παράλια του
Πηλίου . Είναι μεγάλη και έχει ψιλή άμμο.
Ποτιστικά

Η παραλία στα Ποτιστικά είναι ακόμα μια γνωστή παραλία του Πηλίου που
συγκεντρώνει πολλούς παραθεριστές . Έχει ψιλή άμμο και είναι ιδανική για
ξεκούραση στο ωραίο φυσικό περιβάλλον τη
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Μυλόποταμος

Μια από τις πιο διάσημες παραλίες του Πηλίου . Το περιβάλλον της είναι πολύ
εντυπωσιακό με τα βράχια και τη χρυσαφένια αμμουδιά . Πολύ κοντά υπάρχουν και
άλλες παραλίες που είναι ιδανικές για κολύμπι .
Φακίστρα

Η δεύτερη διάσημη παραλία του Πηλίου και της Τσαγκαράδας με βραχώδες τοπίο και
πλούσια κοντινή βλάστηση .

Παπά Νερό

Η παραλία του Παπά Νερό είναι μια υπέροχη χρυσαφένια αμμουδιά όπου η πλούσια
ορεινή βλάστηση φτάνει μέχρι τη θάλασσα .
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Άγιος Ιωάννης

Η παραλία Άγιος Ιωάννης βρίσκεται στα ανατολικά παράλια του Πηλίου είναι πολύ
γνωστή και έχει μεγάλη χρυσαφένια αμμουδιά , που συγκεντρώνει πολλούς
παραθεριστές .
Άγιοι Σαράντα

Η παραλία των Αγίων σαράντα βρίσκεται βόρεια του Αγίου Ιωάννη και είναι μια
ακόμα γνωστή παραλία του Πηλίου . Τα νερά είναι γαλαζοπράσινα , ενώ η
χρυσαφένια αμμουδιά κοντά στη θάλασσα μετατρέπεται σε κατάλευκο ψιλό χαλικάκι.

Χορευτό

Η παραλία στο Χορευτό είναι πολύ όμορφη καθώς περιτριγυρίζεται από πλούσια
βλάστηση που φτάνει μέχρι τη θάλασσα σε μερικά σημεία της.
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2.7 Χιονοδρομικό κέντρο Πηλίου

Ένα από τα πρώτα χιονοδρομικά κέντρα που λειτούργησαν στην Ελλάδα , (από το
1967) , ήταν το ski centre Αγριόλευκες .
Απέχει μόνο 2km από το ορεινό χωριό Χάνια , 12km από το όμορφο χωριό της
Πορταριάς και 27km από την πόλη του Βόλου .
Λειτουργούν αναβατήρες που εξυπηρετούν περίπου 500 άτομα την ώρα , που δίνουν
την δυνατότητα στους σκιέρ , να φτάσουν στις πίστες "Θέτις" , "Φαλκονέρα" ,
“Πανόραμα" και των αρχαρίων , συνολικού μήκους 5000m .
Το χιονοδρομικό κέντρο είναι πολύ δημοφιλές και πολυσύχναστο κατά τη διάρκεια
της χειμερινής περιόδου .
Το χιονοδρομικό κέντρο Αγριόλευκες βρίσκεται σε μια θαυμάσια γραφική περιοχή
του Πηλίου , όπου , η φύση βρίσκεται σε απόλυτη αρμονία , προσφέροντας
πανοραμικά μαγευτική θέα , στην πεδιάδα και τα γαλάζια νερά του Αιγαίου και του
Παγασητικού .
Το κέντρο διαθέτει επίσης , καταφύγιο με 80 διαθέσιμα κρεβάτια , καθώς επίσης και
μια επιλογή από εγκαταστάσεις όπως ο χώρος στάθμευσης και εστιατόριο .
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ΧΑΡΤΗΣ Ν.ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

2.8 Εναλλακτικές Μορφές Τουρισμού στο Πήλιο
2.8.1 Γενικά

Το Πήλιο αποτελεί ιδανική περιοχή ανάπτυξης εναλλακτικών μορφών τουρισμού
στον ελληνικό χώρο. Διαθέτει μοναδική φυσική ομορφιά, που με τον απόλυτο
συνδυασμό βουνού και θάλασσας, ενδείκνυται για την ανάπτυξη δραστηριοτήτων
εναλλακτικού τουρισμού.
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2.8.2 Κύριες μορφές εναλλακτικού τουρισμού



Πολιτιστικός - Θρησκευτικός τουρισμός

Ο παραδοσιακός χαρακτήρας και η ιστορία των οικισμών του Πηλίου προσφέρονται
για την ανάπτυξη πολιτιστικών δρώμενων βασισμένων σε παραδόσεις και ήθη της
περιοχής (Πηλιορείτικος Γάμος, Έθιμο Κλήδωνα, Κούλουμα, Φεστιβάλ
παραδοσιακών χωρών).
Το προνομιακό καθεστώς, εξάλλου, που απολάμβανε η περιοχή του Πηλίου από το
Σουλτάνο κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας αποτέλεσε παράγοντα άνθισης των
γραμμάτων και των τεχνών στην περιοχή, δημιουργώντας παράλληλα χώρο στον
οποίο αναπτύχθηκαν πολλές Μονές και ορθόδοξοι ναοί οι οποίοι σήμερα αποτελούν
παρακαταθήκη για την άνθιση του θρησκευτικού τουρισμού.
Ο θρησκευτικός τουρισμός είναι μια ειδική μορφή τουρισμού που έχει ως κεντρικό
σημείο αναφοράς του τα θρησκευτικά ταξίδια περιορισμένης διάρκειας τα οποία
γίνονται απο τουρίστες με θρησκευτικά κυρίως κίνητρα σε χώρους και τόπους
προσκυνημάτων.
Στο Πήλιο υπάρχουν πολλά μέρη με θρησκευτικά αξιοθέατα που αποτελούν
αναπόσπαστο τμήμα της Εθνικής κληρονομιάς και προσελκύουν σημαντικό αριθμό
τουριστών.

ΤΑ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
1.ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΛΑΥΡΕΝΤΙΟΥ
2.ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΣΟΥΡΒΙΑΣ
3.ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ – ΦΛΑΜΟΥΡΙΟΥ
4.ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΄΄ΡΑΣΟΥΛΑΣ΄΄ ή ΄΄ΡΑΣΟΒΑΣ , (ΖΑΓΟΡΑΣ)
5.ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ ΖΑΓΟΡΑΣ
6.ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΛΑΜΠΗΔΟΝΑΣ ΠΗΛΙΟΥ
7.ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΤΙΜΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΣΥΚΗΣ
8.ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΔ ΠΡΟΜΥΡΙΟΥ
9.ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΛΑΥΚΟΥ
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10.ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ ΑΝΩ ΓΑΤΖΕΑΣ
11.ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΒΥΖΙΤΣΑΣ
12.ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ , (ΠΙΝΑΚΑΤΕΣ)
13.ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ , (ΠΙΝΑΚΑΤΕΣ)
14.ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΠΑΜΜΕΓΙΣΤΩΝ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΗΛΕΙΑΣ
15.ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ή ΄΄ΜΕΓΑ ΣΩΤΗΡΑ΄΄
ΑΓΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΗΛΕΙΑΣ
16.ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΓΕΝΕΣΙΟΥ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΛΑΣΙΟΥ
17.ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑΣ
18.ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΟΔΗΓΗΤΡΙΑΣ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ
19.ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΑΝΩ ΞΕΝΙΑΣ
21.ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ , (ΝΗΣΙ ΤΡΙΚΕΡΩΝ)



Περιβαλλοντικός - Φυσιολατρικός τουρισμός

Η ποικιλομορφία του οικοσυστήματος του Πηλίου, το οποίο περιλαμβάνει ζώνες
παράκτιες, πεδινές, αλλά και ορεινές, βοηθά στην ανάπτυξη δράσεων
περιβαλλοντικού τουρισμού όπως η παρατήρηση πουλιών και ζώων, η συλλογή
βοτάνων και καρπών κλπ.
Το Πήλιο είναι κατάφυτο και εύφορο μέρος, με ενδιαφέρουσα βιοποικιλότητα και
έναν πλούσιο υδροφόρο ορίζοντα που υποστηρίζει τα είδη χλωρίδας και πανίδας και
υποστηρίζεται από το εύκρατο, Μεσογειακό κλίμα.



Περπάτημα, ιππασία, ποδήλατο βουνού

Το Πήλιο διαθέτει μεγάλο αριθμό από μονοπάτια που είναι ιδανικά για περιπατητικό,
ιππικό και ποδηλατικό τουρισμό, ήπιας μορφής.
Τα μονοπάτια-καλντερίμια, μαζί με το σιδηρόδρομο Βόλου - Μηλεών, αποτελούσαν
μέχρι την δεκαετία του '50 το μοναδικό άξονα επικοινωνίας των χωριών μεταξύ τους
και με το Βόλο.

25

Παρά το πέρασμα του χρόνου, πολλά από τα παλιά μονοπάτια διατηρούνται σε πολύ
καλή κατάσταση χάρη στη φροντίδα των τοπικών κοινωνιών δίνοντας την ευκαιρία
στον επισκέπτη να εξερευνήσει το βουνό από κοντά και με ασφάλεια.


Μηχανοκίνητος ακτιβισμός - extreme sports

Το ανεξάντλητο δίκτυο δασικών δρόμων του βουνού, δίνει τη δυνατότητα στους
λάτρεις του μηχανοκίνητου ακτιβισμού να βρουν ένα πεδίο δράσης, ενώ δεν είναι
λίγα τα σημεία που λάτρεις της αναρρίχησης και της κατάβασης φαραγγιών
επισκέπτονται για τις δραστηριότητές τους.


Θαλάσσια σπορ

Το Αιγαίο πέλαγος και οι ακτές του Παγασητικού κόλπου αποτελούν ιδανικούς
χώρους για την ανάπτυξη κάθε είδους θαλασσίων δραστηριοτήτων καθώς
συνδυάζουν τις δυνατότητες του ανοιχτού πελάγους (ιστιοσανίδα, ιστιοπλοΐα) αλλά
και αυτές του κλειστού, ήπιου κόλπου (θαλάσσιο σκι, παραπέντε, κανό κλπ).


Χειμερινά σπορ

Στην κορυφή Αγριολεύκες (1460μ) οι λάτρεις των χειμερινών σπορ μπορούν να
απολαύσουν δραστηριότητες και παιχνίδια στο χιόνι στο μοναδικό χιονοδρομικό
κέντρο με θέα δύο θάλασσες! Το χιονοδρομικό κέντρο Πηλίου είναι προσβάσιμο από
τον οικισμό «Χάνια» του Δήμου Αγριάς, στο μέσον περίπου του οδικού δικτύου
Πορταριάς -Ζαγοράς.

2.8.3 Νέες επιπρόσθετες μορφές εναλλακτικού τουρισμού
 Καταδύσεις
Καταδύσεις για την ανακάλυψη της ξεχωριστής ομορφιάς που προσφέρει ο βυθός
των θαλασσών του Πηλίου, είναι μία από τις δημοφιλείς δραστηριότητες στις οποίες
επιδίδονται τουρίστες.
 Τοξοβολία
Η τοξοβολία που αποτελεί και Ολυμπιακό άθλημα, επίσης συγκεντρώνει κάθε χρόνο,
ολοένα και περισσότερους τουρίστες.
 Canyoning
Τα τελευταία χρόνια, άρχισε να αναπτύσσεται και το canyoning (καταβάσεις
φαραγγιών). Και πάλι τοπικές ομάδες ιδιωτών και συγκεκριμένα Σύλλογος από την
Τσαγκαράδα, ήταν εκείνοι που φρόντισαν για την ασφάλιση των φαραγγιών με
διεθνή πρότυπα.

26

 yoga
Επισκέπτες του Πηλίου, έχουν πλέον εξοικειωθεί και με την εικόνα τουριστών να
κάνουν ομαδικά yoga στην παραλία ή μέσα στο πράσινο τοπίο του βουνού.
Πρόκειται όμως για άθλημα που απαιτεί ψυχική ηρεμία και ήδη ο τουριστικός
κόσμος αναζητά εκτάσεις εκτός οικισμών προκειμένου να αναπτύξει εναλλακτικές
υπαίθριες δραστηριότητες, εμπόδιο όμως στο όραμά τους θα αποτελέσει -εάν ισχύσειτο νέο χωροταξικό για τον τουρισμό.
 Χοροί και μαθήματα μαγειρικής
Εκμάθηση ελληνικών χορών αλλά και μαθήματα μαγειρικής με βάση τις μυστικές
συνταγές του Πηλίου, είναι μερικές ακόμη δραστηριότητες, που αναπτύσσονται με
ιδιωτική πρωτοβουλία.
 Γαμήλιος τουρισμός
Ο γαμήλιος τουρισμός είναι μια ακόμη μορφή εναλλακτικού τουρισμού, που
αναπτύσσεται πλέον στο Πήλιο, από τοπικά τουριστικά πρακτορεία.
Ο γαμήλιος τουρισμός παρουσιάζει δυνατότητες ανάπτυξης στην περιοχή του
Πηλίου, αλλά και των Βορείων Σποράδων. Με αφορμή το μιούζικαλ «Μάμμα Μία»,
που έκανε διάσημη τη Μαγνησία σε όλο τον κόσμο, ήδη τόσο στις Σποράδες, όσο
και στο Πήλιο, γίνονται κρατήσεις για τη διοργάνωση γαμήλιων τελετών από
ζευγάρια του εξωτερικού, αλλά και από Έλληνες.
Περιλαμβάνει πακέτα που συνδυάζουν τη γαμήλια τελετή, τα γλέντια πριν και μετά την
τελετή, τη διαμονή των μελλονύμφων και των προσκεκλημένων τους, ακόμη και το
στολισμό του χώρου και τη μεταφορά τους.

Συμπέρασμα
Περίπου 3.000 τουρίστες έρχονται κάθε χρόνο στο Πήλιο για εναλλακτικές μορφές
τουρισμού, όπως ο περιπατητικός, ο ιππευτικός, το ποδήλατο βουνού, το καγιάκ στη
θάλασσα, ο διαλογισμός, αλλά και τα ειδικά προγράμματα περιήγησης, όπως το
Τρενάκι του Πηλίου ή οι «Μοντέρνοι Αργοναύτες». Πρόκειται για προγράμματα που
υλοποιούν τοπικά τουριστικά πρακτορεία και απευθύνονται κυρίως σε τουρίστες από
τη Δυτική και Κεντρική Ευρώπη, καθώς και από την Αμερική.
το 80% είναι αλλοδαποί και ξοδεύει έκαστος περίπου 700 ευρώ την εβδομάδα.
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Οι εναλλακτικές μορφές τουρισμού αναπτύσσονται Απρίλιο, Μάιο, Ιούνιο,
Σεπτέμβριο και Οκτώβριο. Ο εναλλακτικός τουρισμός εκτός από τη συμβολική
έννοια που έχει αποκτήσει ως μορφή τουρισμού, της οποίας τα κύρια χαρακτηριστικά
είναι η αναζήτηση της αυθεντικότητας και της επαφής με τη φύση, η άρνηση των
απρόσωπων τουριστικών πακέτων, η αποφυγή των κοσμικών παραλιών ή ο
συνδυασμός των διακοπών με την προσφορά εθελοντικής εργασίας, αναφέρεται σε
κάθε ειδική μορφή τουρισμού, η οποία προσελκύει τουρίστες με ειδικά ενδιαφέροντα,
συμβάλλει στην προστασία του περιβάλλοντος και την ανάδειξη της πολιτιστικής
κληρονομιάς και τέλος προσφέρει λύσεις σε προβλήματα της τουριστικής
εποχικότητας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙI:

Η Σημασία του Τουρισμού στην Ελλάδα

3.1 Η συμβολή του τουρισμού στην απασχόληση
Η συμβολή του τουρισμού στην απασχόληση είναι σημαντική, ιδίως στην περίοδο
της οικονομικής κρίσης και της μεγάλης ανεργίας που παρατηρείται. Με το δεδομένο
ότι ο τουρισμός είναι εντάσεως εργατικού δυναμικού, παρατηρούμε ότι σχεδόν ένας
στους πέντε κατοίκους της χώρας μας απασχολείται άμεσα ή έμμεσα στον τουριστικό
τομέα.
Το 2010, η συνολική απασχόληση στην τουριστική οικονομία (746.200 θέσεις
εργασίας) αντιστοιχεί στο 17,9% των απασχολουμένων.
Βάσει πρόσφατων μελετών εκτιμάται, πως μέχρι το 2019 η απασχόληση στην
τουριστική οικονομία μπορεί να αυξηθεί τουλάχιστον κατά 360.000 άτομα,
διαμορφώνοντας το μέγεθος της συνολικής απασχόλησης σε ένα επίπεδο ικανό να
καλύψει το 100% των ανέργων του 2010. Σήμερα (αρχές 2014), έχει ιδιαίτερα
αυξηθεί ο αριθμός των ανέργων και δεν υπάρχουν στοιχεία για τις δυνατότητες του
τουρισμού να καλύψει τις θέσεις αυτές.
Μελέτη του Παγκόσμιου Συμβουλίου Ταξιδίων και Τουρισμού αναφέρει ότι η
συνολική συνεισφορά - επίδραση του τουρισμού στην απασχόληση ήταν περίπου
768.000 θέσεις το 2011 και εκτιμάται ότι μπορεί να αυξάνεται κατά 2,1% κατ’ έτος
για να φθάσει τις 944.000 θέσεις το 2021 αντιστοιχώντας στο 21,7% του συνόλου.
Ειδικότερα διαπιστώνονται τα εξής:
 Το βασικό κίνητρο του ταξιδιού προς την Ελλάδα εξακολουθεί να παραμένει
«ο ήλιος και η θάλασσα» (sunlust). Αυτό σημαίνει ότι το ελληνικό τουριστικό
προϊόν παραμένει τυπικά «μεσογειακό» και δεν έχει επιτύχει ακόμη να
διαφοροποιηθεί, ώστε να αμβλύνει την εξάρτησή του από τον οργανωμένο
παραθεριστικό τουρισμό και να επιμηκύνει την περίοδο ζήτησής του.
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 Διατηρείται η εξάρτηση από τον οργανωμένο παραθεριστικό τουρισμό, που
χαρακτηρίζεται από χαμηλή τιμή πακέτου και χαμηλή συναλλαγματική
απόδοση για τη χώρα –προορισμό και καθοριστική συγκέντρωση της ζήτησης
στο χρόνο (υψηλή εποχικότητα) και στο χώρο (προορισμοί καθίστανται μόνο
οι περιοχές που δέχονται ναυλωμένες πτήσεις).
 Εντοπίζονται ελλείψεις στη γενική υποδομή και τις μεταφορές (κυρίως
περιφερειακά αεροδρόμια, αλλά και οδικό δίκτυο, λιμάνια, κατάσταση
σιδηροδρόμων, ακτοπλοΐας, ανυπαρξία αερομεταφορέα για ναυλωμένες
πτήσεις, κ.λπ.).
 Η τουριστική κίνηση είναι έντονα εποχική, ενώ μέχρι σήμερα οι προσπάθειες
που έχουν γίνει δεν έχουν αποδώσει πρέπει να γίνουν και για την άμβλυνση
της εποχικότητας του τουρισμού, αλλά και για την αντιμετώπιση της υψηλής
συγκέντρωσης της τουριστικής προσέλευσης σε συγκεκριμένες περιοχές της
ελληνικής επικράτειας.

3.2 Η συμβολή της τουριστικής οικονομίας το 2012 στο ΑΕΠ της
Ελλάδας

Η συμβολή της τουριστικής οικονομίας το 2012 στο ΑΕΠ της Ελλάδας φτάνει το
16,4%, ενώ η συνολική απασχόληση στην τουριστική οικονομία (688.800 θέσεις
εργασίας) αντιστοιχεί στο 18,3% των απασχολουμένων.

Συγκρινόμενος σε παγκόσμιο επίπεδο, ο ελληνικός τουρισμός καταγράφει
ικανοποιητικές επιδόσεις. Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία του
Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού (WTO), η Ελλάδα το 2012 ήταν 17η σε επίπεδο
διεθνών αφίξεων και 23η σε επίπεδο εσόδων. Επίσης, σύμφωνα με το Παγκόσμιο
Οικονομικό Φόρουμ (WEF) το 2013, η χώρα μας καταλαμβάνει την 32η θέση μεταξύ
140 χωρών στο Δείκτη Ταξιδιωτικής και Τουριστικής Ανταγωνιστικότητας, ενώ στο
Γενικό Δείκτη Ανταγωνιστικότητας καταλαμβάνει μόλις την 96η.
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3.3 Η συμβολή της τουριστικής οικονομίας το 2011 στο ΑΕΠ της
Ελλάδας

Η συμβολή της τουριστικής οικονομίας το 2011 στο ΑΕΠ της Ελλάδας φτάνει το
15,8%, ενώ η συνολική απασχόληση στην τουριστική οικονομία (720.600 θέσεις
εργασίας) αντιστοιχεί στο 17,6% των απασχολουμένων. Μέχρι το 2019 η
απασχόληση στην τουριστική οικονομία μπορεί να αυξηθεί τουλάχιστον κατά
360.000 άτομα, καλύπτοντας το 100% των ανέργων κατά το 2009.

Συγκρινόμενος σε παγκόσμιο επίπεδο, ο ελληνικός τουρισμός καταγράφει
ικανοποιητικές επιδόσεις. Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία του
Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού (WTO), η Ελλάδα το 2011 ήταν 17η σε επίπεδο
διεθνών αφίξεων και 19η σε επίπεδο εσόδων. Επίσης, σύμφωνα με το Παγκόσμιο
Οικονομικό Φόρουμ (WEF) το 2011, η χώρα μας καταλαμβάνει την 29η θέση μεταξύ
139 χωρών στο Δείκτη Ταξιδιωτικής και Τουριστικής Ανταγωνιστικότητας, ενώ στο
Γενικό Δείκτη Ανταγωνιστικότητας καταλαμβάνει μόλις την 90η.

3.4 Η συμβολή της τουριστικής οικονομίας το 2010 στο ΑΕΠ της
Ελλάδας
Η συμβολή της τουριστικής οικονομίας το 2010 στο ΑΕΠ της Ελλάδας φτάνει το
16%, ενώ η συνολική απασχόληση στην τουριστική οικονομία (786.000 θέσεις
εργασίας) αντιστοιχεί στο 17,8% των απασχολουμένων. Μέχρι το 2019 η
απασχόληση στην τουριστική οικονομία μπορεί να αυξηθεί τουλάχιστον κατά
360.000 άτομα, καλύπτοντας το 100% των ανέργων κατά το 2009.
Συγκρινόμενος σε παγκόσμιο επίπεδο, ο ελληνικός τουρισμός καταγράφει
ικανοποιητικές επιδόσεις. Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία του
Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού (WTO), η Ελλάδα το 2010 ήταν 17η σε επίπεδο
διεθνών αφίξεων και 21η σε επίπεδο εσόδων. Επίσης, σύμφωνα με το Παγκόσμιο
Οικονομικό Φόρουμ (WEF) το 2011, η χώρα μας καταλαμβάνει την 29η θέση μεταξύ
139 χωρών στο Δείκτη Ταξιδιωτικής και Τουριστικής Ανταγωνιστικότητας, ενώ στο
Γενικό Δείκτη Ανταγωνιστικότητας καταλαμβάνει μόλις την 83η.
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Τα στοιχεία αυτά αποδεικνύουν ότι ο ελληνικός τουρισμός είναι ένας από τους
ελάχιστους τομείς της εθνικής οικονομίας, ο οποίος είναι ανταγωνιστικός σε
παγκόσμιο επίπεδο.

3.5 Η συμβολή της τουριστικής οικονομίας το 2009 στο ΑΕΠ της
Ελλάδας
Η συμβολή της τουριστικής οικονομίας το 2009 στο ΑΕΠ της Ελλάδας φτάνει το
15,9%, ενώ η συνολική απασχόληση στην τουριστική οικονομία (798.600 θέσεις
εργασίας) αντιστοιχεί στο 17,7% των απασχολουμένων. Μέχρι το 2019 η
απασχόληση στην τουριστική οικονομία μπορεί να αυξηθεί τουλάχιστον κατά
360.000 άτομα, καλύπτοντας το 100% των ανέργων κατά το 2009.
Συγκρινόμενος σε παγκόσμιο επίπεδο, ο ελληνικός τουρισμός καταγράφει
ικανοποιητικές επιδόσεις. Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία του
Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού (WTO), η Ελλάδα το 2009 ήταν 16η σε επίπεδο
διεθνών αφίξεων και 15η σε επίπεδο εσόδων. Επίσης, σύμφωνα με το Παγκόσμιο
Οικονομικό Φόρουμ (WEF) το 2009, η χώρα μας καταλαμβάνει την 24η θέση μεταξύ
133 χωρών στο Δείκτη Ταξιδιωτικής και Τουριστικής Ανταγωνιστικότητας, ενώ στο
Γενικό Δείκτη Ανταγωνιστικότητας καταλαμβάνει μόλις την 71η.
Τα στοιχεία αυτά αποδεικνύουν ότι ο ελληνικός τουρισμός είναι ένας από τους
ελάχιστους τομείς της εθνικής οικονομίας, ο οποίος είναι ανταγωνιστικός σε
παγκόσμιο επίπεδο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV: Ο τουρισμός στην Θεσσαλία

4.1 Επιπτώσεις του τουρισμού στην ανάπτυξη της περιφέρειας
Θεσσαλίας

Το 2001 η απασχόληση στον τριτογενή τομέα στην περιφέρεια Θεσσαλίας αφορούσε
το 52% περίπου των εργαζόμενων, ενώ το 5,45% του συνόλου των εργαζόμενων
απασχολούνταν σε ξενοδοχεία-εστιατόρια. Γνωρίζοντας τον αριθμό και τα
χαρακτηριστικά των επιχειρήσεων όπως τα τουριστικά γραφεία, τουριστικές
μεταφορές κτλ. Για την περιφέρεια της Θεσσαλίας, εκτιμάται ότι η απασχόληση σε
αυτές τις δραστηριότητες δεν υπερβαίνει το 8% με 8,5% του ποσοστού των
εργαζομένων σε ξενοδοχεία-εστιατόρια. Επομένως, το ποσοστό αυτών που
απασχολούνται άμεσα με τουριστικές δραστηριότητες αγγίζει το 11,3% των
απασχολούμενων στον τριτογενή τομέα.
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Στις αστικές περιοχές, είναι δυνατό η τουριστική ανάπτυξη να δώσει διέξοδο σε
άνεργους και ιδιαίτερα σε νέους και γυναίκες που αντιμετωπίζουν μεγαλύτερα
προβλήματα εύρεσης εργασίας. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι περιοχές με αυξημένη
τουριστική κίνηση παρουσιάζουν καλύτερη δημογραφική εικόνα από την αντίστοιχη
στο σύνολο της περιφέρειας.
Αντίστοιχα θετικές μπορεί να είναι και οι επιπτώσεις για τους κατοίκους των ορεινών
και αγροτικών περιοχών. Η υιοθέτηση του προτύπου της βιώσιμης τουριστικής
ανάπτυξης και εναλλακτικών μορφών τουρισμού μπορεί να συμβάλει στην
συγκράτηση του πληθυσμού, στην απόκτηση ανώτερων δεξιοτήτων καθώς και στην
προσαρμοστικότητα στις μεταβαλλόμενες συνθήκες της αγοράς εργασίας και να
συμβάλει να αποφευχθούν παρενέργειες της τουριστικής ανάπτυξης που
παρατηρούνται ήδη στις ώριμες τουριστικές περιοχές της Θεσσαλίας.
Οι αντιφάσεις της τουριστικής δραστηριότητας σε σχέση με την περιβαλλοντική
προστασία προέρχονται κυρίως α) από την μη ύπαρξη συγκεκριμένου κατάλληλου
σχεδίου τουριστικής ανάπτυξης και β) από την ασυμβατότητα του κυρίαρχου
μοντέλου τουριστικής ανάπτυξης που εφαρμόζεται σε συγκεκριμένη περιοχή με τα
φυσικά χαρακτηριστικά της. Η άνευ ορίων ανάπτυξη του μοντέλου του μαζικού
τουρισμού «ήλιος- θάλασσα» σε περιοχές που περιβάλλονται ευαίσθητα
οικοσυστήματα αποτελεί ένα ακραίο, αλλά εντούτοις υπαρκτό, παράδειγμα
ασυμβατότητας του μοντέλου ανάπτυξης με τα φυσικά χαρακτηριστικά της περιοχής.
Η ανάπτυξη του πολιτισμού ως στοιχείου διαφοροποίησης του τουριστικού προιόντος
μπορεί να οδηγήσει στην βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του. Σημαντικοί
πολιτιστικοί πόροι συναντώνται διάσπαρτοι σε όλη την Θεσσαλική επικράτεια και
αφορούν μνημεία της κλασσσικής, της Βυζαντινής και της νεώτερης περιόδου. Κτίρια
και οικισμοί με ιδιαίτερο αρχιτεκτονικό ενδιαφέρον αποτελούν σημαντικό τουριστικό
πόρο και σε αρκετές περιπτώσεις εξυπηρετούν άμεσα την τουριστική δραστηριότητα
χρησιμοποιούμενα ως καταλύματα, μουσεία, βιβλιοθήκες, κέντρα ενημέρωσης κτλ.
Υπάρχει επίσης ποικιλία εθίμων και τοπικών εκδηλώσεων που αναβιώνουν μέχρι και
τις μέρες μας σε διάφορες περιοχές καθ’ όλη την διάρκεια του χρόνου.
Η συμβολή του τουριστικού κλάδου στην θετική μεταβολή του τριτογενούς τομέα
είναι σημαντική ενώ εμφανίζει σημαντικά περιθώρια περαιτέρω ενίσχυσης. Παρά το
γεγονός της ύπαρξης σημαντικών τουριστικών πόρων, η ανάπτυξη του τουρισμού
παραμένει περιορισμένη λόγω των ανεπαρκειών της βασικής και της τουριστικής
υποδομής και της ποιότητας των υπηρεσιών.
Το μοντέλο ανάπτυξης που κυριαρχεί στις ώριμες περιοχές είναι αυτό του μαζικού
τουρισμού αλλά τα σημάδια από την κατά τόπους εμφάνιση μορφών εναλλακτικού
τουρισμού είναι ενθαρρυντικά.
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4.2 Ανάλυση των πλεονεκτημάτων και των αδυναμιών της σημερινής
τουριστικής ανάπτυξης της Περιφέρειας Θεσσαλίας

Πλεονεκτήματα:
-Η περιφέρεια διαθέτει σημαντικούς τουριστικούς πόρους (φυσικό περιβάλλον,
παραδοσιακούς οικισμούς, αρχαιολογικούς χώρους) που συγκεντρώνονται κυρίως
στην ανατολική παραλιακή ζώνη, τα νησιά και τις ορεινές ζώνες.
-Στο Πήλιο η τουριστική ανάπτυξη βοήθησε στην διάσωση της παραδοσιακής
αρχιτεκτονικής και στην ανάδειξη της. Όλα τα καταλύματα Ά κατηγορίας και
πολυτελείας είναι παραδοσιακά κτίρια.
-Αρκετές από τις ιαματικές πηγές είναι αξιοποιημένες, το οποίο σημαίνει οτι
διαθέτουν υποτυπώδεις υποδομές.
-Τα τελευταία χρόνια σημειώθηκε αύξηση των κλινών των ξενοδοχειακών
καταλυμάτων.
-Αν και το κυρίαρχο μοντέλο ανάπτυξης είναι αυτό του μαζικού τουρισμού, ωστόσο
τα σημάδια από την κατα τόπους εφαρμογή προγραμμάτων εναλλακτικού τουρισμού
είναι ενθαρρυντικά.
-Η γεωγραφική θέση της περιφέρειας, κυρίως όσον αφορά το εθνικό οδικό και
σιδηροδρομικό δίκτυο αποτελεί σημαντικό πλεονέκτημα για την τουριστική
ανάπτυξη.

Αδυναμίες:
-Η ανάπτυξη του τουρισμού στην περιφέρεια παραμένει συνολικά περιορισμένη( σε
σύγκριση με τις υπάρχουσες δυνατότητες) και ταυτόχρονα άνισα κατανεμημένη στο
χώρο και έντονα εποχιακή.
-Φαινόμενα κορεσμού παρατηρούνται στην περίπτωση της Σκιάθου και λιγότερο της
Σκοπέλου.
-Λόγω ελλείψεων στις υποδομές(δίκτυα αποχέτευσης, ΧΥΤΑ κτλ), ο τουρισμός
προκαλεί σημαντικές πιέσεις στο φυσικό περιβάλλον, κυρίως στις περιοχές που είναι
ήδη κορεσμένες.
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-Λειτουργία πολλών μη νόμιμων τουριστικών καταλυμάτων, γεγονός που αυξάνει τον
ανταγωνισμό σε τοπικό επίπεδο, με αποτέλεσμα τη μείωση των τιμών και την μείωση
της κατά κεφαλήν δαπάνης ανά τουρίστα.
-Ανεπάρκεια μεταφορικών υποδομών. Προβληματικό επαρχιακό δίκτυο και έλλειψη
υπερτοπικών συνδέσεων.
-Αναξιοποίητοι πόροι
-Χαμηλό επίπεδο των προσφερόμενων τουριστικών υπηρεσιών.
-Ανεπαρκής τουριστική υποδομή απουσία ανάπτυξης νέων μορφών τουρισμού, παρά
την καταλληλότητα της Περιφέρειας γι’αυτούς(ιαματικός τουρισμός, περιηγητικός
τουρισμός, οικοτουρισμός, ορεινός τουρισμός, συνεδριακός τουρισμός κλπ) για την
άμβλυνση της εποχικότητας και την ποιοτική αναβάθμιση του τομέα.
-Δημιουργία τουριστικών υποδομών(καταλυμάτων) χωρίς την λήψη αναγκαίας
μέριμνας για την δημιουργία-παροχή άλλων αναγκαίων συνοδευτικών υπηρεσιών.
-Η ανάπτυξη του τουρισμού σε πολλές περιοχές έχει οδηγήσει τόσο στην αλλαγή
χρήσεων γής , στην δημιουργία συγκρούσεων όσο και στην αλλοίωση της
παραδοσιακής οικονομίας.
-Απουσία περιβαλλοντικής ευαισθησίας του ντόπιου πληθυσμού γεγονός που
αντανακλάται και στην συμπεριφορά των τουριστών.
-Έλλειψη βασικών μελετών και ολοκληρωμένου σχεδιασμού, καθώς και υποδομών
παρακολούθησης, ενημερώσεις, έρευνας όσον αφορά το φυσικό περιβάλλον.
-Τα τουριστικά πακέτα που πωλούνται στο εξωτερικό και αφορούν την περιφέρεια,
οργανώνονται από ξένες εταιρείες με συνέπεια την δημιουργία διαφυγόντων κερδών
από τον ντόπιο πληθυσμό που ασχολείται με τον τουρισμό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V: Ο τουρισμός στην Μαγνησία
5.1 Γενικά
Η Μαγνησία, στο γεωγραφικό κέντρο της ηπειρωτικής χώρας, είναι προικισµένη µε
εξαίρετου φυσικού κάλλους τουριστικούς πόρους. Περιλαµβάνει το Πήλιο, τόσο το
ίδιο το όρος όσο και τις ακτές των δύο πλευρών του, και το σύµπλεγµα των Βορείων
Σποράδων (Σκιάθος, Σκόπελος, Αλόννησος, και τα µικρότερα νησιά), και αποτελεί
έναν από τους σηµαντικότερους τουριστικούς πόλους της χώρας.
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Γενικότερα, η Μαγνησία κατηγοριοποιείται ως περιοχή όπου ο τουρισµός
παρουσιάζει ανάπτυξη χωρίς να έχει καθοριστική σηµασία.
Όµως ειδικά στο Πήλιο, και στις Β.Σποράδες, ο τουρισµός αποτελεί µια από τις
βασικότερες δραστηριότητες των κατοίκων, και εν πάσει περιπτώσει δραστηριότητα
στην οποία προσβλέπουν οι περισσότεροι. Στα νησιά και στις παράλιες περιοχές του
Πηλίου υπάρχουν αρκετές ξενοδοχειακές µονάδες. Η τουριστική περίοδος
περιορίζεται στις 40 ηµέρες, ενώ ο βαθµός πληρότητας σε ετήσια βάση είναι σχετικά
χαµηλός. Παρ’ όλ’ αυτά, υπάρχουν περίοδοι αιχµής που δηµιουργούν συγκοινωνιακά
(κυκλοφοριακά) προβλήµατα και γεννούν συµφορήσεις των γενικότερων υπηρεσιών.
Ώς εκ τούτου πολλές υπηρεσίες κατά τη διάρκεια των περιόδων αιχµής εµφανίζονται
υποβαθµισµένες. Κατά τη διάρκεια των ίδιων περιόδων αιχµής οι τιµές των
προϊόντων και υπηρεσιών που σχετίζονται µε τον τουρισµό συνήθως τείνουν να
αυξάνονται.
Τα τουριστικά καταλύματα στην περιφέρεια διαιρούνται σε ξενοδοχεία, δωµάτια,
παραδοσιακούς ξενώνες, και αγροτουριστικές µονάδες των 20-25 κλινών.
Υπάρχουν επίσης αρκετά campings αλλά όχι µεγάλα ξενοδοχεία. Τα καταλύµατα
θεωρούνται επαρκή σε σχέση µε την τρέχουσα ζήτηση, ενώ η ποιότητα των
προσφεροµένων υπηρεσιών εκτιµάται ότι είναι ανεπαρκής.
Σύµφωνα µε στοιχεία του 1997-98 (που έχουν συντεθεί από το Πανεπιστήµιο
Θεσσαλίας) το σύνολο της Μαγνησίας έχει 16000 περίπου ξενοδοχειακές κλίνες,
18900 κλίνες σε ενοικιαζόµενα δωµάτια , 600 σε ξενώνες και 1600 θέσεις σε
campings. Εξαιρώντας τις κλίνες των δωµατίων, το Πήλιο έχει περίπου 7000 κλίνες,
τα νησιά 9000, ο Βόλος 1800 και το υπόλοιπο του νοµού 300. Οι κλίνες των
δωµατίων, σύµφωνα µε µια αντίστοιχη προσέγγιση κατανέµονται ως εξής: Πήλιο
6000, νησιά 12000, Βόλος 200, και υπόλοιπο νοµού 700(Τουρισµός, µεταφορές και
περιβάλλον στις παράλιες
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ VΙ: Βασικές τουριστικές αγορές Βόλου & Πηλίου
6.1 Γενικά
Η Γερμανία, η Γαλλία, το Ισραήλ και η Ιταλία είναι οι 4 βασικές τουριστικές αγορές
του εξωτερικού οι οποίες «τροφοδοτούν» με επισκέπτες το Βόλο και το Πήλιο,
ωστόσο η συντριπτική πλειοψηφία των τουριστών που επιλέγει την περιοχή
προέρχεται από την Ελλάδα. Οι επισκέπτες είναι 35-60 ετών, διαθέτουν υψηλό
επίπεδο εκπαίδευσης και η κύρια επαγγελματική τους κατάσταση είναι συνήθως του
ιδιωτικού υπαλλήλου και του ελεύθερου επαγγελματία. Οι περισσότεροι είναι
ζευγάρια ή ζευγάρια με παιδιά και επιλέγουν την περιοχή για τη φυσική ομορφιά, το
κλίμα, τον ήλιο και τη θάλασσα. Αντλούν τις πληροφορίες για το ταξίδι τους από το
ίντερνετ, κάνουν 7 περίπου διανυκτερεύσεις και ξοδεύουν 80,8 ευρώ ανά ημέρα το
άτομο.
Τα ενδιαφέροντα αυτά συμπεράσματα προκύπτουν από την έρευνα που διενήργησε
το επιστημονικό προσωπικό του Τμήματος Τουρισμού της Διεύθυνσης Τοπικής
Οικονομικής Ανάπτυξης Δήμου Βόλου.

6.2 Οι Ρώσοι στο Πήλιο
Η παρουσία των Ρώσων επιχειρηματιών που έχουν έλθει στο Πήλιο και που έχουν
αναζητήσει συνδέσμους στην περιοχή μας για να ευοδωθούν τα επιχειρηματικά τους
σχέδια ξεκίνησε από τις αρχές της άνοιξης.
Είχε προηγηθεί από πέρυσι το καλοκαίρι εκστρατεία των τοπικών φορέων και της
Περιφέρειας Θεσσαλίας στη ρωσική αγορά, που περιελάβανε, εκτός των άλλων, την
επίσκεψη Ρώσων δημοσιογράφων στην περιοχή μας, επίσκεψη αντιπροσωπείας της
Περιφέρειας, των Επιμελητηρίων και των Ενώσεων Ξενοδόχων της Μαγνησίας και
της Λάρισας στη Μόσχα τον περασμένο Φεβρουάριο, κάτι που δεν πέρασε
απαρατήρητο, αφού προκάλεσε δεκάδες εγκωμιαστικά άρθρα και ρεπορτάζ για το
Πήλιο σε έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα της Ρωσίας, κάτι που όπως φαίνεται δεν
πέρασε απαρατήρητο από την επιχειρηματική τάξη της Μόσχας που αναζητά νέες
επενδυτικές ευκαιρίες στον τομέα του τουρισμού σε χώρες του εξωτερικού. Είναι
χαρακτηριστικό πως αξιόπιστη πηγή που μίλησε στον Ταχυδρόμο και που θέλησε να
διατηρήσει την ανωνυμία της, είπε ότι μόνον ο ίδιος από την περασμένη άνοιξη μέχρι
και σήμερα έγινε αποδέκτης από έξι διαφορετικούς Ρώσους που του μετέφεραν την
πρόθεσή τους να αγοράσουν οικόπεδα, τόσο στο ανατολικό, όσο και στο νότιο Πήλιο,
με στόχο την ανέγερση, όπως του διεμήνυσαν, τουριστικών μονάδων δυναμικότητας
100 - 120 κλινών.
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Όπως πρόσθεσε η ίδια πηγή που μίλησε στον ΤΑΧΥΔΡΟΜΟ, λόγω της
γεωμορφολογίας που έχει το Πήλιο, όπου είναι εξαιρετικά σπάνιες οι μεγάλες και
επίπεδες επιφάνειες, οι εκτάσεις που ζητούνται από τους Ρώσους εντός των οικισμών
είναι 2- 3 στρέμματα, ενώ τα οικόπεδα που ζητούνται εκτός οικισμών είναι αρκετά
μεγαλύτερα. Από 15 έως 20 στρέμματα. Η ίδια πηγή τόνισε ότι στις παραθαλάσσιες
περιοχές που έχουν επικεντρώσει το ενδιαφέρον τους οι Ρώσοι, οι ντόπιοι ζητούν
800.000 - 1.000.000 ευρώ το στρέμμα, ενώ για τα εκτός οικισμών τα ποσά που
ζητούνται κυμαίνονται από 300.000 - 500.000 ευρώ το στρέμμα. Σημειώνεται πως
Ρώσοι έχουν ήδη προχωρήσει σε αγορές εκτάσεων στην περιοχή του Αλμυρού, με
κτηματομεσίτες του Βόλου να χαρακτηρίζουν τους υποψήφιους αγοραστές
καλοπληρωτές, αλλά και σκληρούς διαπραγματευτές για την επίτευξη της βέλτιστης
για τους ίδιους οικονομικής τιμής.

6.3 Οι Ισραηλινοί στο Βόλο και στο Πήλιο
Ξεπέρασαν κάθε προηγούμενο οι αφίξεις Ισραηλινών τουριστών στην Ελλάδα κατά
τη διάρκεια της φετινής τουριστικής περιόδου, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του
Γραφείου του ΕΟΤ στο Τελ Αβίβ. Σημαντικός αριθμός Ισραηλινών τουριστών
επέλεξε το Βόλο και το Πήλιο για τις διακοπές του, ως αποτέλεσμα της προσπάθειας
που κατέβαλε η Δημοτική Αρχή Βόλου για άνοιγμα στην αγορά του Ισραήλ.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία του γραφείου του ΕΟΤ στην ισραηλινή
πρωτεύουσα, φέτος σημειώθηκε αύξηση κατά 7% στις αφίξεις Ισραηλινών τουριστών
στην Ελλάδα, σε σύγκριση με την περσινή χρονιά, με τους μήνες Απρίλιο-Μάιο να
παρουσιάζουν μικρή υποχώρηση εξαιτίας των διαδοχικών εκλογικών αναμετρήσεων.
Αυτό σημαίνει ότι το 2012 καταγράφεται πλέον ως η καλύτερη χρονιά των
τελευταίων ετών, όσον αφορά την επίτευξη στόχων για το γραφείο του ΕΟΤ στο Τελ
Αβίβ.

Στο πλαίσιο αυτό, αισθητά αυξημένος ήταν ο αριθμός Ισραηλινών τουριστών που
επισκέφθηκαν το Βόλο και το Πήλιο, όπως προκύπτει από δηλώσεις επαγγελματιών
του τουρισμού, αλλά και από την προσέλευση στο Κέντρο Τουριστικής
Πληροφόρησης. Σύμφωνα με τα στελέχη του ΕΟΤ στο Τελ Αβίβ, οι Ισραηλινοί που
ενδιαφέρονται να επισκεφθούν την περιοχή του Βόλου προτιμούν το αεροδρόμιο
Ελευθέριος Βενιζέλος, όπου η κίνηση στις πτήσεις από και προς Τελ Αβίβ
παρουσίασε αύξηση φέτος κατά 15%, και συνήθως συνδυάζουν την επίσκεψη με
άλλες επισκέψεις στα Μετέωρα-Τρίκαλα ή ακόμη και τα Ζαγοροχώρια,
αποφεύγοντας ωστόσο την διαμονή τους στην Αθήνα. Σημειώνεται, εξάλλου, ότι
σημαντικός αριθμός Ισραηλινών επισκέφθηκε φέτος το καλοκαίρι την περιοχή με το
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κρουαζιερόπλοιο «Golden Iris», το οποίο κατέπλευσε στο λιμάνι του Βόλου δυο
φορές μεταφέροντας συνολικά 1400 επισκέπτες από το Ισραήλ.

Η αύξηση των Ισραηλινών τουριστών στο Βόλο συνδυάζεται με την προσπάθεια για
άνοιγμα στην αγορά του Ισραήλ που επιχειρήθηκε πρόσφατα με πρωτοβουλία του
Δημάρχου Βόλου, κ. Πάνου Σκοτινιώτη, καθώς και την παρουσία του Δήμου Βόλου
στην έκθεση του Τελ Αβίβ, με τη συμμετοχή επαγγελματιών ξενοδόχων της περιοχής.

6.4 Οι Γερμανοί και ο εναλλακτικός τουρισμός στο Βόλο και στο
Πήλιο
Προβολή της περιοχής στο Μόναχo, ενόψει και της αεροπορικής σύνδεσης μέσω
“Germania”
Με την ανακοίνωση της έναρξης απευθείας πτήσεων από το Μόναχο στο αεροδρόμιο
της Νέας Αγχιάλου, που πραγματοποιεί για πρώτη φορά η εταιρεία Germania και
αποτελεί ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη για την τόνωση του τουρισμού στην περιοχή,
συνέπεσε η φετινή παρουσία του Δήμου Βόλου στην έκθεση του Μονάχου, στο
πλαίσιο του σχεδιασμού που υλοποιεί η Επιτροπή Τουριστικής Προβολής και
Ανάπτυξης.
Η παρουσία του Δήμου Βόλου στην έκθεση πλαισιώθηκε από επαγγελματίες της
περιοχής και ήταν, κατά κοινή ομολογία, ιδιαίτερα δυναμική. Τις εντυπώσεις έκλεψε
το καλαίσθητο έντυπο με ποικίλες προτάσεις εναλλακτικών δραστηριοτήτων στο
Βόλο, το Πήλιο και την ευρύτερη περιοχή, που πρόσφατα εκδόθηκε από το Δήμο και
παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στο Μόναχο. Στο πλαίσιο της προσπάθειας
προώθησης του εναλλακτικού τουρισμού, η Δημοτική Αρχή Βόλου έδωσε ιδιαίτερη
έμφαση στην ανάδειξη των μονοπατιών της περιοχής ως «δρόμων» αναψυχής και
πολιτισμού, που συνδέουν τόπους, ανθρώπους και κοινωνίες, καθώς επίσης ως μέσων
επαφής με τη φύση, γνωριμίας με τις τοπικές κοινωνίες, τις παραδόσεις και την
ιστορία τους, εξοικείωσης με τη ζωή της υπαίθρου.
Σε μια προσπάθεια να χαρακτηριστούν τα μονοπάτια ως βασική τουριστική υποδομή,
στελέχη του Τμήματος Τουρισμού, υπό την καθοδήγηση του ορειβάτη κ.Νίκου
Μαγγίτση, περπάτησαν και κατέγραψαν όλα τα μονοπάτια και τις διαδρομές του
προορισμού «Volos – Pelion» (αποτύπωση, χαρτογράφηση, φωτογράφηση, κτλ.),
συντόνισαν όλους τους φορείς προς την αξιοποίηση, προστασία και προβολή των
μονοπατιών μας και συγκέντρωσαν όλες τις εναλλακτικές δραστηριότητες τουρισμού,
στις οποίες μπορεί να επιδοθεί ο επισκέπτης στην περιοχή μας, όπως περίπατοι, σκι,
ποδήλατο, kayak, κτλ.

38

Το πρωτότυπο έντυπο, μεταφρασμένο στα γερμανικά, εντυπωσίασε τους επισκέπτες
της έκθεσης, αφού τέτοιες δραστηριότητες είναι ιδιαίτερα δημοφιλείς στους
Γερμανούς, οι οποίοι παρατήρησαν ότι πρόκειται για μια εξαιρετική προσπάθεια
καταγραφής δυνατοτήτων εναλλακτικού τουρισμού, μοναδική ίσως όχι μόνο στην
Ελλάδα, αλλά και στην Ευρώπη, ενώ εξέφρασαν την επιθυμία να επισκεφθούν
σύντομα την περιοχή.

6.5 Τουριστική προβολή του Βόλου και του Πηλίου στη Σερβική
αγορά

Στη διεθνή έκθεση “International Fair Of Τουρισμός” που πραγματοποιήθηκε από 27
Φεβρουαρίου έως 2 Μαρτίου στο Βελιγράδι, συμμετείχε ο Δήμος Βόλου στο πλαίσιο
υλοποίησης του προγράμματος τουριστικής προβολής του Δήμου, επιμένοντας στην
προσπάθεια ενίσχυσης της προβολής της περιοχής σε χώρες της Βαλκανικής
χερσονήσου.
Το εκθεσιακό περίπτερο του Δήμου Βόλου, το οποίο ήταν τοποθετημένο στο
Κεντρικό Περίπτερο του ΕΟΤ, επισκέφθηκε μεταξύ άλλων ο Υπουργός ΜακεδονίαςΘράκης κ. Θεόδωρος Καράογλου, ο οποίος ενημερώθηκε από τον Αντιπρόεδρο της
Επιτροπής Τουριστικής Προβολής και Ανάπτυξης Δήμου Βόλου, κ.Νίκο Στόϊκο, για
την προσπάθεια της Δημοτικής Αρχής στον τομέα του τουρισμού.
Σημειώνεται ότι στην έκθεση συμμετείχε από κοινού με το Δήμο Βόλου, για δεύτερη
χρονιά φέτος, ο Σύλλογος Ενοικιαζομένων Δωματίων & Διαμερισμάτων Ν.
Μαγνησίας, ο οποίος εκπροσωπήθηκε από τον Αντιπρόεδρο Θ.Σπύρου – που είναι
παράλληλα και μέλος της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης & Προβολής Δήμου
Βόλου – και τον Αντιπρόεδρο της Ομοσπονδίας Θεσσαλίας Ενοικιαζομένων
Δωματίων & Διαμερισμάτων Ν.Φιλίππου. Μέσα από έντυπο και ηλεκτρονικό υλικό
παρουσιάστηκαν τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της περιοχής, όπως οι φυσικές
ομορφιές, ο πολιτιστικός και μυθολογικός πλούτος της περιοχής, οι σύγχρονες
υποδομές και η εύκολη οδική πρόσβαση. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στα μοναστήρια
και τα εκκλησιαστικά μνημεία του Πηλίου, όπως επίσης στις θρησκευτικές και
πολιτιστικές εκδηλώσεις, στοιχεία που κέρδισαν το ενδιαφέρον των Σέρβων. Το
περίπτερο επισκέφθηκαν εκπρόσωποι μεγάλων τουριστικών γραφείων της Σερβίας, οι
οποίοι εξέφρασαν ενδιαφέρον για συνεργασία με επαγγελματίες της περιοχής.
Η δράση τουριστικής προβολής του Βόλου και του Πηλίου πλαισιώθηκε από την
παρουσίαση χορευτικού προγράμματος από ομάδα του Λυκείου Ελληνίδων Βόλου,
τόσο σε αίθουσα εκδηλώσεων της Έκθεσης, όσο και στο κέντρο του Βελιγραδίου.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ VΙI: Διεθνείς τουριστικές αφίξεις

7.1 Ιανουάριος – Οκτώβριος 2013
Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία των τουριστικών αφίξεων στα κυριότερα
αεροδρόμια της χώρας, που ανακοινώνει ο ΣΕΤΕ, το δεκάμηνο Ιανουαρίου Οκτωβρίου 2013 σημειώνει διψήφια αύξηση +10,93% σε σχέση με το ίδιο διάστημα
2012. Είναι αξιοσημείωτο το γεγονός ότι, βάσει των διαθέσιμων στοιχείων του ΣΕΤΕ,
ο Οκτώβριος 2013 είναι από πλευράς διεθνών αφίξεων ο καλύτερος Οκτώβριος όλων
των εποχών, με αύξηση της τάξεως του 21,52% σε σχέση με το 2012. Επίσης,
επιβεβαιώνεται το γεγονός ότι ο προορισμός της Αθήνας έχει μπει σε πορεία
ανάκαμψης, με την κίνηση του αεροδρομίου να παρουσιάζει τον Οκτώβριο διψήφιο
ποσοστό +13,24% και στο σύνολο της περιόδου Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2013 για
πρώτη φορά θετικό πρόσημο +1,26%.
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7.2 Ιανουάριος –Φεβρουάριος 2014

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία των τουριστικών αφίξεων στα κυριότερα
αεροδρόμια της χώρας, που ανακοινώνει ο ΣΕΤΕ, το διάστημα Ιανουαρίου Φεβρουαρίου 2014 σημειώνει αύξηση σχεδόν 28,8% σε σχέση με το ίδιο διάστημα
2013.
Ο προορισμός της Αθήνας διαφαίνεται να συνεχίζει την πορεία ανάκαμψης που
εμφάνισε τους τελευταίους μήνες του προηγούμενου έτους. Η κίνηση του
αεροδρομίου παρουσίασε το δίμηνο Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου άνοδο αφίξεων +30%
η κατά 60.000 άτομα σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα το 2013.
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ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΡΕΥΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ
ΔΑΠΑΝΗΣ

Σ.Ε.Τ.Ε
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7.3 Αεροδρόμιο Νέας Αγχιάλου

Γενικά
Ο Κρατικός Αερολιμένας Νέας Αγχιάλου με κωδικό VOL άρχισε την λειτουργία του
το 1993, είναι ένας σύγχρονος Αερολιμένας που μπορεί να καλύψει τις ανάγκες της
κεντρικής Ελλάδας εξυπηρετώντας πτήσεις εσωτερικού/ εξωτερικού και πτήσεις
τσάρτερ από τις μεγαλύτερες πόλεις της Ευρώπης. Το αεροδρόμιο βρίσκεται 3
χιλιόμετρα μετά την έξοδο του κόμβου Αλμυρού Μαγνησίας του αυτοκινητόδρομου
Ε75. Η εκμετάλλευση του Κρατικού Αερολιμένα Νέας Αγχιάλου ανήκει στην
Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) και τα κύρια χαρακτηριστικά στοιχεία
παρουσιάζονται στο Εγχειρίδιο Αεροναυτικών Πληροφοριών (ΕΑΠ) Ελλάδας (AIP
Greece).

7.3.2 Κίνηση Εσωτερικού-Εξωτερικού Αερολιμένος Ν.ΑΓΧΙΑΛΟΥ
1994-2012
ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ Ν.ΑΓΧΙΑΛΟΥ
ΚΙΝΗΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΕΤΗ Α/ΦΗ
ΑΦ.+
ΑΝ.
1994 10
1995 34
1996 1
1997 1
1998 18
1999 11
2000 7
2001 0
2002 12
2003 11
2004 10
2005 14
2006 15
2007 27
2008 6
2009 4
2010 28
2011 119
2012 11

ΕΠΙΒΑΤΕΣ
ΕΜΠΟΡ/ΤΑ σε τον.
ΑΦΙΞΕΙΣ ΑΝΑΧΩΡ. ΑΦΙΞΕΙΣ
ΑΝΑΧΩΡ.
34
58
0
759
197
0
0
10
0
0
0
0
2
4
0
8
3
0
3
3
0
0
0
0
152
209
0
6
15
0
29
8
0
173
171
0
189
62
0
73
82
0
163
164
0
29
29
0
319
357
0
906
1.014
0
19
42
0
ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ Ν.ΑΓΧΙΑΛΟΥ
ΚΙΝΗΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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ΕΤΗ Α/ΦΗ
ΑΦ.+
ΑΝ.
1994 142
1995 272
1996 377
1997 241
1998 286
1999 306
2000 379
2001 414
2002 478
2003 501
2004 522
2005 446
2006 221
2007 179
2008 223
2009 298
2010 540
2011 899
2012 803

ΕΠΙΒΑΤΕΣ
ΕΜΠΟΡ/ΤΑ σε τον.
ΑΦΙΞΕΙΣ ΑΝΑΧΩΡ. ΑΦΙΞΕΙΣ
ΑΝΑΧΩΡ.
6.929
10.823
14.831
10.071
11.447
17.279
22.700
22.610
24.790
19.974
17.936
14.161
9.000
6.800
11.787
13.675
26.867
45.514
38.238

7.189
11.843
14.946
9.926
10.534
16.887
22.608
22.720
25.439
19.930
18.070
14.258
8.869
7.098
12.913
12.665
27.007
45.140
39.298

0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
2
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
Αύξηση της κίνησης
Τα μηνύματα για αύξηση του εισερχόμενου τουρισμού στην Ελλάδα και οι νέες
τακτικές πτήσεις αεροπορικών εταιρειών, που συνδέουν το Βόλο με προορισμούς της
Ευρώπης, εκτιμάται ότι θα τονώσουν την κίνηση στον τοπικό αερολιμένα και κατ’
επέκταση στους τουριστικούς προορισμούς της Μαγνησίας και ευρύτερα της
Θεσσαλίας.
Φαίνεται μάλιστα ότι θα καλυφθεί και η μικρή μείωση της επιβατικής κίνησης που
παρατηρήθηκε πέρυσι στο αεροδρόμιο Ν. Αγχιάλου, που φιλοδοξεί να καθιερωθεί ως
το αεροδρόμιο της Κεντρικής Ελλάδος, προσελκύοντας και νέες αεροπορικές
εταιρείες με τακτικές πτήσεις.
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ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
7.3.3 Συμπέρασμα
Τα αεροδρόμια της Θεσσαλίας το 2010-2011 καταγράφουν αύξηση των
διακινούμενων επιβατών, με το αεροδρόμιο της Νέας Αγχιάλου να σημειώνει
μεγαλύτερη αύξηση. Στη συνέχεια όμως το αεροδρόμιο της Νέας Αγχιάλου εμφανίζει
μείωση, ενώ το αεροδρόμιο της Σκιάθου συνεχίζει να σημειώνει αύξηση με
μικρότερο όμως ρυθμό. Το γεγονός αυτό βέβαια μπορεί να οφείλεται στην τουριστική
κίνηση που αντιμετωπίζει το νησί κατά τους καλοκαιρινούς μήνες.
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7.4 Πρόβλεψη για το 2014
Πτήσεις από 1η Απριλίου
Συνολικά φέτος θα δραστηριοποιηθούν δύο αεροπορικές εταιρείες με τακτικές
πτήσεις από Βόλο και έξι ακόμη εταιρείες με πτήσεις τσάρτερ.
Την αυλαία των πτήσεων από τον τοπικό αερολιμένα ανοίγει η Ryanair που
δραστηριοποιείται για τέταρτη συνεχόμενη σεζόν στην περιοχή. Η πρώτη
προσγείωση στο αεροδρόμιο Ν. Αγχιάλου, θα γίνει την 1η Απριλίου, από αεροπλάνο
της εταιρείας που θα εκτελεί δρομολόγιο Βόλος - Βρυξέλλες και αντίστροφα, κάθε
Τρίτη και κάθε Σάββατο.
Τη σκυτάλη παίρνει στις 10 Απριλίου η Germania, που θα εγκαινιάσει νέα γραμμή
τακτικών πτήσεων, συνδέοντας το Βόλο με το Μόναχο κάθε Πέμπτη.
Οι δύο αεροπορικές εταιρείες θα δραστηριοποιηθούν σε τρεις ακόμη προορισμούς.
Θα συνδέσουν το Βόλο με το Μιλάνο, τη Φρανκφούρτη και το Λονδίνο.

Πτήσεις τσάρτερ
Το πάνθεον των αφίξεων και αναχωρήσεων στο αεροδρόμιο Ν. Αγχιάλου,
συμπληρώνουν αεροπορικές εταιρείες με πτήσεις τσάρτερ.
Η Transavia θα φέρει στον τοπικό αερολιμένα τις πρώτες πτήσεις τσάρτερ από
Άμστερνταμ. Η πρώτη άφιξη αναμένεται στις 25 Απριλίου και κάθε Παρασκευή.
Σειρά προσγείωσης στον αεροδιάδρομο Ν. Αγχιάλου, παίρνουν για τις 9 Μαΐου,
Monarch και Niki.
Η Monarch θα πετάει κάθε Παρασκευή από το Λονδίνο (Γκάτγουικ) προς Βόλο, από
Βόλο προς Σκιάθο και από εκεί επιστροφή. Επίσης κάθε Παρασκευή θα υπάρχουν
πτήσεις από Μάντσεστερ- Σκιάθο- Βόλο- Μάντσεστερ.
Αντίστοιχα η Niki θα συνδέει κάθε Παρασκευή το Βόλο με τη Βιέννη.
Από τις 17 Μαΐου και κάθε Σάββατο, πτήσεις τσάρτερ θα υπάρχουν και από την
εταιρεία Austrian που επίσης θα συνδέει τη Βιέννη με το Βόλο.
Τέλος, δίαυλο επικοινωνίας μεταξύ Βόλου και Γενεύης ανοίγει η εταιρεία Regional
που θα εκτελεί πτήσεις από 15 Ιουνίου και κάθε Κυριακή.

7.4.1 Συμπέρασμα
Το Πήλιο ως τουριστικός προορισμός είναι ένα από τα λίγα μέρη στην Ελλάδα που
συνδυάζει παραλίες με ορεινούς όγκους. Το Πήλιο λόγω της διαμόρφωσης του τοπίου
47

αλλά και χάρη στην εξέλιξη των υποδομών του μπορεί να έχει τουρισμό όλο τον
χρόνο. Ο πολιτισμός είναι ιδιαίτερα αναπτυγμένος και η ταυτότητα που έχει
αποκτήσει έχει καθιερωθεί ανάμεσα στους τουριστικούς προορισμούς. Η βελτίωση
των υποδομών με την λειτουργία του αεροδρομίου διευκολύνουν την πρόσβαση σε
μεγαλύτερο αριθμό επισκεπτών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII: Έρευνα ικανοποίησης τουριστών 2013

8.1 Γενικά
Προκειμένου να συλλεχθούν στοιχεία για το τοπικό τουριστικό προϊόν αλλά και για
να αξιολογηθεί ο βαθμός ικανοποίησης των τουριστών από την περιοχή,
υλοποιήθηκαν το καλοκαίρι του 2013, δύο έρευνες πεδίου.
Η πρώτη έρευνα πραγματοποιήθηκε στα καταλύματα της περιοχής του Δήμου Βόλου
με σκοπό την καταγραφή της σύνθεσης των τουριστικών επισκεπτών αναφορικά με
τον τόπο προέλευσή τους. Ουσιαστικά έγινε προσπάθεια εντοπισμού των βασικών
αγορών αλλά και προσδιορισμού πιθανών αλλαγών στην αναλογία Ελλήνων και
Αλλοδαπών επισκεπτών.
Η έρευνα απευθύνθηκε στο σύνολο των ξενοδοχείων της περιοχής του
Καλλικρατικού Δήμου Βόλου και πραγματοποιήθηκε τηλεφωνικά.
Παράλληλα υλοποιήθηκε δεύτερη έρευνα που αφορούσε στην συλλογή πρωτογενών
στοιχείων με χρήση ερωτηματολογίου και στόχο είχε την αξιολόγηση των
χαρακτηριστικών του τουρισμού, με την βοήθεια των επισκεπτών.
Η διανομή των ερωτηματολογίων πραγματοποιήθηκε σε καταλύματα και χώρους
συνάθροισης επισκεπτών με την βοήθεια των στελεχών του Τμήματος τουρισμού.
Παράγοντες που αξιολογούνται είναι η διαμονή, η διατροφή, η ψυχαγωγία, οι
μεταφορές και μετακινήσεις, το περιβάλλον και οι άνθρωποι, όλα δηλαδή τα στοιχεία
που συνθέτουν την εικόνα που εισπράττει κάθε επισκέπτης.

8.1.1 Α’ Έρευνα
Στόχος της πρώτης έρευνας ήταν η καταγραφή της σύνθεσης των τουριστικών
επισκεπτών αναφορικά με τον τόπο προέλευσή τους.
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Για το 2013, οι Έλληνες καλύπτουν το 72,6% του συνόλου των τουριστικών
επισκεπτών, αποτελώντας έτσι για άλλη μια χρονιά τη σημαντικότερη πηγή εσόδων.
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Από του αλλοδαπούς επισκέπτες, οι Γερμανοί, οι Γάλλοι, οι Ισραηλινοί και οι Ιταλοί,
καταλαμβάνουν τις τέσσερις πρώτες θέσεις.

50

Στην προτίμηση των τεσσάρων προηγούμενων εθνικοτήτων υπερέχουν τα ξενοδοχεία
κλασσικού τύπου σε σχέση με αυτά του παραδοσιακού.
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Όσον αφορά όμως τα αστέρια των ξενοδοχείων, οι επισκέπτες από την Γαλλία και το
Ισραήλ προτιμούν αυτά των 4*, ενώ οι Γερμανοί και οι Ιταλοί επιλέγουν ξενοδοχεία
3* κυρίως. Ωστόσο συμφωνούν στον τόπο διαμονής. Έτσι συναντιούνται στην
Πορταριά , στην Μακρινίτσα και τα Χάνια.
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Σε αντίθεση με τους Άγγλους και του Δανούς που διαμένουν σε μεγάλα ξενοδοχεία,
οι υπόλοιποι τουρίστες επιλέγουν ξενοδοχεία με λιγότερες κλίνες.
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Εκτός από τα ξενοδοχεία, και στα ενοικιαζόμενα δωμάτια είναι μεγαλύτερη η
παρουσία των ελλήνων τουριστών.
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Μάλιστα όπως και στην περίπτωση των ξενοδοχείων, έτσι και για τα ενοικιαζόμενα
δωμάτια, οι βασικοί ξένοι επισκέπτες είναι οι Γάλλοι, οι Ιταλοί, οι Γερμανοί, οι
Ισραηλινοί, οι Βέλγοι και οι Άγγλοι.
8.1.2 Β’ Έρευνα
Στόχος της δεύτερης έρευνας ήταν η αξιολόγηση των χαρακτηριστικών του
τουρισμού (διαμονή, διατροφή, ψυχαγωγία, μεταφορές και μετακινήσεις,
περιβάλλον, άνθρωποι), με την βοήθεια των επισκεπτών.
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Από τους τουρίστες οι περισσότεροι είναι ζευγάρια ή οικογένειες και οι
περισσότεροι από αυτούς επισκέπτονται τον Βόλο για πρώτη φορά.
Κύρια πηγή πληροφόρησης των επισκεπτών για τον Βόλο ως μέρος προορισμού για
τουρισμό είναι οι φίλοι και οι συγγενείς ενώ στην συνέχεια ακολουθεί το Internet
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Το μεγαλύτερο ποσοστό των τουριστών κάνει κράτηση σε κάποιο κατάλυμα
τουλάχιστον 22 ημέρες πριν την άφιξη ενώ δεν είναι μικρό και το ποσοστό των
επισκεπτών της τελευταίας στιγμής.
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Σχεδόν το 60% των επισκεπτών είχαν εξετάσει εναλλακτικούς προορισμούς για
διακοπές κάτι το οποίο αναδεικνύει τον έντονο ανταγωνισμό που επικρατεί.

Βασικός ανταγωνιστής του Βόλου είναι τα Ελληνικά νησιά.
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Οι σημαντικότεροι λόγοι επιλογής του Βόλου ως ταξιδιωτικό προορισμό από τους
Έλληνες είναι η φυσική του ομορφιά και το κλίμα και ακολουθεί ο ήλιος και η
θάλασσα. Ίδιοι είναι οι λόγοι και για τους ξένους τουρίστες αλλά σε αντίστροφη
σειρά.
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Οι περισσότεροι από τους τουρίστες αφιερώνουν τον περισσότερο χρόνο τους
επισκεπτόμενοι το Πήλιο.
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Οι αλλοδαποί επισκέπτες διαμένουν περισσότερο διάστημα στον Βόλο σε σχέση με
τους Έλληνες (10,24 και 5,6 νύχτες αντίστοιχα) αλλά οι τελευταίοι καταναλώνουν
περισσότερο.
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Το internet αποτελεί το σημαντικότερο μέσο πληροφόρησης των τουριστών
προκειμένου να επιλέξουν κατάλυμα, να ενημερωθούν για την μετακίνησή τους και
γενικότερα για την περιοχή.
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Η γνώμη των επισκεπτών για την τοπική κουζίνα είναι πολύ καλή.
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Η παραλία του Βόλου καθώς και τα χωριά του Πηλίου είναι τα προτιμώμενα μέρη
ψυχαγωγίας για τους τουρίστες οι οποίοι επιλέγουν τις ταβέρνες και της θαλάσσιες
δραστηριότητες για να διασκεδάσουν σε αυτά.

Οι ξένοι τουρίστες αποβιβάζονται με το αεροπλάνο στον Βόλο και στη συνέχεια
κάνουν χρήση ενοικιαζόμενων αυτοκινήτων. Σε αντίθεση, οι Έλληνες χρησιμοποιούν
το δικό τους μεταφορικό μέσο για την μετακίνησή τους.
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Οι περισσότεροι από τους τουρίστες (ημεδαποί-αλλοδαποί), είναι ικανοποιημένοι από
τις διακοπές τους στην περιοχή του Βόλου και είναι πρόθυμοι να τις επαναλάβουν
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Για τους Έλληνες τουρίστες ο ήλιος και η θάλασσα χαρακτηρίζουν την ταυτότητα της
περιοχής ενώ για τους ξένους τουρίστες το Πήλιο.

8.1.3 Συνολική επιβατική κίνηση σιδηροδρομικού σταθμού Βόλου
Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία που δημοσίευσε η Εγνατία οδός Α,Ε, όπως
εμφανίζονται παρακάτω, η συνολική επιβατική κίνηση στο σιδηροδρομικό σταθμό
του Βόλου κατά την περίοδο 2005-2010 παρουσιάζει την ακόλουθη πορεία.
Το διάστημα 2005-2007 η μεταβολή είναι θετική και συγκεκριμένα η αύξηση είναι
της τάξεως 0,37%.
Το διάστημα 2007-2011 η μεταβολή είναι αρνητική (- 26,46%), λόγω της σημαντικής
πτώσης κατά τα έτη 2009 και 2010.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΧ.
ΘΑΛΑΣΣΙΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
9.1.1 Νομοσχέδιο για τον θαλάσσιο τουρισμό
Αύξηση θέσεων εργασίας και αύξηση εσόδων για την εθνική οικονομία υπόσχεται το
νομοσχέδιο για τον θαλάσσιο τουρισμό.
Στόχος του νέου νομοσχεδίου του υπουργείου Ναυτιλίας «Τουριστικά πλοία και
άλλες διατάξεις» που αναμορφώνει πλήρως το θεσμικό πλαίσιο γύρω από τον
θαλάσσιο τουρισμό, είναι το άνοιγμα της αγοράς με την προσέλκυση τουριστικών
σκαφών στην Ελλάδα. Μια αγορά, ο τζίρος της οποίας το 2013 ανήλθε σε 430 εκατ.
ευρώ.
Ωστόσο, η Ελλάδα παρουσιάζει τον χαμηλότερο μέσο όρο θέσεων ελλιμενισμού από
όλες τις χώρες (0,5 ανά χιλιόμετρο ακτογραμμής για την Ελλάδα αντί 8,9 για τις
χώρες της Μεσογείου, της ΕΕ και της Τουρκίας). Εάν προσεγγίσει τον ευρωπαϊκό
μέσο όρο θα αντιστοιχούν σε 142.000 θέσεις ελλιμενισμού με ανάλογα οφέλη σε
θέσεις εργασίας και έσοδα.
Επισημαίνεται ότι στην Ελλάδα, σύμφωνα με τα στοιχεία πρόσφατης μελέτης του
Ναυτικού Επιμελητηρίου Ελλάδος και του Πανεπιστημίου Πειραιώς, έχουμε 17.000
σκάφη αναψυχής, τα οποία δημιουργούν 20.000 άμεσες θέσεις εργασίας.
Στη μελέτη αυτή, παράλληλα, επισημαίνεται ότι με τη διαμόρφωση του κατάλληλου
θεσμικού πλαισίου, ο αριθμός των σκαφών μπορεί να αυξηθεί σε 67.000 και οι
άμεσες θέσεις εργασίας στις 78.000 καθώς η Ελλάδα διαθέτει 16.500 χιλιόμετρα
ακτογραμμής.

9.1.2 Τα σημαντικότερα σημεία του νομοσχεδίου είναι τα εξής:
 Ευνοείται η επιχειρηματικότητα και ενισχύεται η ανταγωνιστικότητα.
 Καταργείται η «άδεια» των επαγγελματικών πλοίων αναψυχής.
 Επιτρέπεται η χρήση του πλοίου αναψυχής και για εκπαιδευτικούς σκοπούς ή
συμμετοχή σε αγώνες.
 Εξορθολογίζεται η απαίτηση εκτέλεσης ελάχιστων ημερών ναύλωσης και
προσαρμόζεται ανάλογα με την ηλικία του πλοίου.
 Αναστέλλεται η υποχρέωση εκτέλεσης ελάχιστων ημερών ναύλωσης για το
διάστημα που τα πλοία αναψυχής είναι παροπλισμένα ή κατασχεμένα.
 Επεκτείνεται, υπό προϋποθέσεις, το δικαίωμα ναύλωσης σε πλοία αναψυχής
με μη κοινοτική σημαία.
 Συμπεριλαμβάνονται πλέον και οι ναυτικοί πράκτορες στα πρόσωπα που
μπορούν να διενεργούν ναυλώσεις (σύσταση και του ΟΟΣΑ).
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 Καταργείται η δυνατότητα καθορισμού με υπουργική απόφαση του
κατώτατου ημερήσιου ναύλου των επαγγελματικών πλοίων αναψυχής
(σύσταση και του ΟΟΣΑ).
 Επιτρέπεται να ναυλώνονται χωρίς πλοίαρχο και πλήρωμα πλοία αναψυχής
μήκους έως 24μ. όπως ισχύει και σε άλλες χώρες της ΕΕ.
 Διευκρινίζεται το ασφαλιστικό καθεστώς του κυβερνήτη, που είναι εν
ενεργεία ναυτικός, ώστε να ασφαλίζεται μόνο στο ΝΑΤ (όχι διπλή ασφάλιση
στον ΟΑΕΕ).
 Αποσαφηνίζεται και απλοποιείται το πλαίσιο σύναψης χρηματοδοτικής
μίσθωσης για τα πλοία αναψυχής.
 Περιορίζεται η γραφειοκρατία.
 Ηλεκτρονικό Μητρώο τουριστικών πλοίων.
 Ηλεκτρονική υποβολή ναυλοσυμφώνου.
 Απλοποίηση της διαδικασίας απομάκρυνσης εγκαταλελειμμένων πλοίων
αναψυχής και ναυαγίων από τους τουριστικούς λιμένες.
 Κατάργηση του παραβόλου των 0,88 ευρώ για α) λήψη άδειας απόπλου και β)
λήψη άδειας καθέλκυσης-ανέλκυσης.
 Κατάργηση της απαγόρευσης επιβίβασης σε επαγγελματικό πλοίο αναψυχής
προσώπων που δεν είναι δηλωμένα στο ναυλοσύμφωνο.

9.1.3 ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ
Από τις πρώτες ημέρες της ανάληψης των καθηκόντων του, ο υπουργός Ναυτιλίας
και Αιγαίου, Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης, είχε θέσει ως προτεραιότητα την ολοκλήρωση
του νομοσχεδίου για τουριστικά πλοία.
Αποτελεί, εξάλλου, κοινή και πάγια πεποίθηση όλων των εμπλεκόμενων φορέων ότι
η διαμόρφωση κατάλληλου θεσμικού πλαισίου γύρω από τον θαλάσσιο τουρισμό θα
αποδειχθεί επωφελής για τη χώρα, τόσο σε έσοδα όσο και σε δημιουργία θέσεων
εργασίας.
Ως κρίσιμο σημείο που πρέπει να δοθεί βαρύτητα, ο κ. Βαρβιτσιώτης, κατά τη
διάρκεια της παρουσίασης του νομοσχεδίου ανέδειξε την εισροή εσόδων από την
ανάπτυξη του κλάδου: «Κάθε τουρίστας που ξοδεύει 100 ευρώ σε μία μαρίνα ξοδεύει
επιπλέον 450 στην τοπική οικονομία», συμπληρώνοντας ότι, «για κάθε 1 ευρώ
άμεσων επενδύσεων σε μαρίνα δημιουργείται 1,5 ευρώ άμεσης οικονομικής
δραστηριότητας στη μαρίνα και 6,84 ευρώ έμμεσης οικονομικής δραστηριότητας
στην τοπική οικονομία», και πρόσθεσε ότι «με αυτό το νομοσχέδιο επιτυγχάνεται η
συνολική αναμόρφωση του πλαισίου δραστηριοποίησης των τουριστικών πλοίων, η
κατάργηση των αναχρονιστικών και γραφειοκρατικών ρυθμίσεων, ενώ εισάγονται
απλές και σύγχρονες ρυθμίσεις που αποσκοπούν στη δημιουργία φιλεπιχειρηματικού
περιβάλλοντος»
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9.1.4 Συνολικοί διακινούμενοι επιβάτες στο Λιμάνι του Βόλου
Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία που δημοσίευσε η Εγνατία οδός Α,Ε, όπως
εμφανίζονται παρακάτω, η συνολική επιβατική κίνηση στο λιμάνι του Βόλου κατά
την περίοδο 2000-2012 παρουσιάζει την ακόλουθη πορεία.
Το διάστημα 2000-2005 παρατηρείται σχετικά σταθερή κίνηση.
Το διάστημα 2006-2009 υπάρχει αύξηση της κίνησης των επιβατών σε αντίθεση με
το διάστημα 2010-2012 όπου παρατηρείται σταθερή πτώση.
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Μειωμένη η επιβατική κίνηση το 2012 σε σύγκριση με 2010
Όσον αφορά στην κίνηση πλοίων και επιβατών, από τα στοιχεία προκύπτει μεγάλη
πτώση που αποδίδεται στην οικονομική κρίση. Το 2012, στο λιμάνι του Βόλου,
καταγράφονται 2.033 αφίξεις πλοίων και 2.068 αναχωρήσεις. Οι διακινηθέντες
επιβάτες, από και προς το λιμάνι του Βόλου, ανέρχονται σε 337.949, έναντι 391.902
το 2011 (μείωση περίπου 15%).
Κατέπλευσαν 21 κρουαζιερόπλοια, έναντι 62 το 2011. Διακινηθέντες επιβάτες
κρουαζιεροπλοίων 12.535, έναντι 75.243 το 2011.
Κατάπλοι τουριστικών σκαφών 1191, έναντι 1.258 το 2011 (μείωση περίπου 5%).
Απόπλοι τουριστικών σκαφών 1197, έναντι 1.264 το 2011 (μείωση περίπου 6%).
Παρατηρείται μείωση 116.661 επιβατών ετησίως, από τους οποίους οι 62.708 είναι
επιβάτες κρουαζιεροπλοίων.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ
Περίπου 3.000 τουρίστες τον χρόνο έρχονται στο Πήλιο για τις εναλλακτικές μορφές
τουρισμού εκ των οποίων το 80% είναι αλλοδαποί και ξοδεύουν έκαστος 700 ευρώ
την εβδομάδα.
Ένας στους πέντε τουρίστες της χώρας μας ασχολείται άμεσα ή έμμεσα στον
τουριστικό τομέα.
Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού, η συμβολή της τουριστικής
οικονομίας το 2012 στο ΑΕΠ της Ελλάδας φτάνει το 16,4%, ενώ η συνολική
απασχόληση στην τουριστική οικονομία αντιστοιχεί στο 18,3% των
απασχολουμένων και καθιστά την Ελλάδα 17η σε επίπεδο διεθνών αφίξεων και 23η σε
επίπεδο εσόδων. Το 2011 η συμβολή στο ΑΕΠ φτάνει το 15,8% ενώ η συνολική
απασχόληση φτάνει το 17,6% και καθιστά την Ελλάδα 17η σε διεθνείς αφίξεις και 29η
στον δείκτη ταξιδιωτικής και τουριστικής ανταγωνιστικότητας. Το 2010 η συμβολή
της στο ΑΕΠ φτάνει το 16% και η συνολική απασχόληση το 17,8%, Έρχεται 17η σε
επίπεδο διεθνών αφίξεων και 21η σε επίπεδο εσόδων. Τέλος το 2009 η συμβολή της
Τουριστικής Οικονομίας στο ΑΕΠ φτάνει το 15,9%, η συνολική απασχόληση φτάνει
το 17,7% και έρχεται 16η σε επίπεδο Διεθνών αφίξεων.
Από τα παραπάνω συμπεραίνουμε ότι ο Ελληνικός τουρισμός είναι ανταγωνιστικός
σε Παγκόσμιο επίπεδο.
Η Μαγνησία είναι ένας από τους σημαντικότερους τουριστικούς πόλους της χώρας.
Οι βασικές αγορές Βόλου και Πηλίου είναι η Γερμανία, η Γαλλία, το Ισραήλ, η
Ιταλία ενώ η συντριπτική πλειοψηφία είναι Έλληνες. Σύμφωνα με το τμήμα
τουρισμού του Δήμου Βόλου, η πλειοψηφία των επισκεπτών είναι 35-60 ετών, με
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υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης και οι περισσότεροι είναι ζευγάρια ή ζευγάρια με παιδιά.
Αντλούν τις πληροφορίες τους από το internet, κάνουν περίπου επτά διανυκτερέυσεις
και ξοδεύουν 80,8 ευρώ ανά ημέρα ανά άτομο.
Από έρευνα του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος για τον εισερχόμενο
τουρισμό στη Θεσσαλία τον Σεπτέμβρη του 2013, προκύπτει ότι οι επισκέπτες ήταν
61.616, οι δαπάνες έφτασαν τα 14.786.382 ευρώ και οι δαπάνες ανά επισκέπτη ήταν
240ευρώ.
Σύμφωνα με την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, στο Αεροδρόμιο της Νέας
Αγχιάλου για τους διακινούμενους επιβάτες, τα στοιχεία των αφίξεων για τα έτη
2010-2013, ήταν τα εξής:
2010: 54.550
2011: 92.574
2012: 77.597
2013*: 44.290 (προσωρινά στοιχεία)
Βάσει των παραπάνω στοιχείων παρατηρείται:
αύξηση το 2011 σε σχέση με το 2010
μείωση το 2012 σε σχέση με το 2011
μείωση το 2013 σε σχέση με τα έτη 2010-2012
Οι προβλέψεις για το 2014 είναι θετικές γιατί θα δραστηριοποιηθούν δύο
αεροπορικές εταιρείες και έξι ακόμα με πτήσεις charter. Νέα σύνδεση Βόλου με
Μιλάνο-Φρανκφούρτη και Λονδίνο.
Η συνολική επιβατική κίνηση στο Σιδηροδρομικό Σταθμό Βόλου βάσει του δείκτη
αποτελεσμάτων της εταιρείας Εγνατία οδός Α.Ε, για τα έτη 2005-2007 παρουσιάζει
θετική μεταβολή της τάξεως του 0,37% ενώ τα έτη 2007-2011 αρνητική μεταβολή (26,46%) λόγω της πτώσης κατά τα έτη 2009 και 2011.
Η πορεία διακίνησης επιβατών στο Λιμάνι του Βόλου τα έτη 2000-2005 εμφανίζει
σταθερή πορεία. Τα έτη 2006-2009 σταθερή αύξηση ενώ από το 2010-2012 σταθερή
πτώση.(Παρατηρείται μείωση 116.661 επιβατών ετησίως, από τους οποίους 62.708
είναι επιβάτες κρουαζιεροπλοίων)
Βάσει της Έρευνας Ικανοποίησης Τουρισμού του Δήμου Βόλου, οι Έλληνες
επισκέπτες συνεχίζουν να είναι η σημαντικότερη αγορά για την περιοχή του Βόλου.
Για το 2013 καλύπτουν το 72,6% του συνόλου των τουριστικών επισκεπτών ενώ οι
αλλοδαποί το 27,4%.
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Οι βασικές αγορές αλλοδαπών τουριστών( Γερμανοί-Γάλλοι-Ισραηλινοί-Ιταλοί), σαν
τόπο διαμονής προτιμούν την Πορταριά, τη Μακρυνίτσα και τα Χάνια.
Οι σημαντικότεροι λόγοι επιλογής του Βόλου ως ταξιδιωτικό προορισμό από τους
Έλληνες είναι η φυσική ομορφιά και το κλίμα και ακολουθεί ο ήλιος και η θάλασσα.
Ίδιοι είναι οι λόγοι και για τους ξένους τουρίστες, αλλά σε αντίστροφη σειρά.
Οι αλλοδαποί επισκέπτες διαμένουν στον Βόλο περισσότερο διάστημα σε σχέση με
τους Έλληνες, αλλά οι Έλληνες καταναλώνουν περισσότερο.
Οι περισσότεροι από τους τουρίστες είναι ικανοποιημένοι από τις διακοπές τους στο
Βόλο και είναι πρόθυμοι να τις επαναλάβουν.
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