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Εισαγωγή – Το γενικό πλαίσιο εκπόνησης του project    
 
Tο DeTour  Project αποτελεί µια προσπάθεια για να εξεταστεί, να µελετηθεί και 
να επαναπροσδιορισθεί το τουριστικό προϊόν κάθε περιοχής πριν και µετά από 
την έρευνα µας.  
Η µεθοδολογική προσέγγιση γίνεται µέσω του όρου «βιώσιµος προορισµός», της 
ανάπτυξης δηλαδή µέσα από τρεις τοµείς – δείκτες: περιβάλλον, οικονοµία και 
κοινωνία. Οι τοµείς αυτοί αποτελούν αυτό που χαρακτηρίζεται ως βιώσιµη 
ανάπτυξη, καταλήγοντας σε ένα τελικό προϊόν για το προφίλ του προορισµού-
branding.  

Αρχικά διεξήχθη συνοπτική ανάλυση της υφιστάµενης κατάστασης της 
τουριστικής προσφοράς του νησιού (τουριστικές υποδοµές και ανωδοµές) όσο και της 
τουριστικής ζήτησης, µε βάση υπάρχοντα δευτερογενή στοιχεία. Αναλυτικότερα, 
καταγράφηκαν ακόµη οι υπάρχουσες υποδοµές (ή µέρος τους όπου ήταν 
δυνατόν), οι συγκοινωνίες, τα καταλύµατα, η εστίαση, τα χαρακτηριστικά του 
φυσικού περιβάλλοντος (χλωρίδα και πανίδα), τα πολιτιστικά στοιχεία και οι 
συντελεστές της τοπικής οικονοµίας, καθώς και οι σχέσεις που δηµιουργούνται 
µεταξύ αυτών. 

Στο κύριο µέρος της έρευνας πραγµατοποιήθηκε πρωτογενή επιτόπια 
έρευνα (field research)µε τη διανοµή αυτοσυµπληρωµένων ερωτηµατολόγιων 
καθώς και προσωπικές συνεντεύξεις µε επιχειρήσεις, κατοίκους και επισκέπτες 
για να µετρηθεί η άποψη τους για το τουριστικό προϊόν. Στη συνέχεια 
αναλύθηκαν και αξιολογήθηκαν οι απόψεις των συµµετεχόντων στην έρευνα 
(δηλ., των επιχειρήσεων, των κατοίκων και των επισκεπτών) και καταλήξαµε στο 
ιδανικότερο συνδυασµό παρεχόµενου τουριστικού προϊόντος από τον προορισµό 
(place branding) µε στόχο πάντα την παροχή στους επισκέπτες µιας 
εµπλουτισµένης και βιώσιµης τουριστικής εµπειρίας. 

Στα πλαίσια αυτά, εκπονήθηκε στοχευµένο επιχειρησιακό σχέδιο για την 
υποστήριξη της προτεινόµενης στρατηγικής για τον προορισµό (marketing plan), 
καθώς και έγινε επιλογή συγκεκριµένων δράσεων µε στόχο την ενίσχυση της 
δηµοσιότητας και τη βέλτιστη προβολή και διαχείριση του παρεχόµενου 
τουριστικού προϊόντος του προορισµού. 

 
Το τελευταίο στάδιο του Project ήταν η αξιολόγηση και κατηγοριοποίηση 

των αναλύσεων που προέκυψαν από όλα τα προηγούµενα στάδια και η 
µετάφραση αυτών σε συγκεκριµένες και εφικτές ενέργειες δηµοσιοποίησης και 
διάχυσης των συµπερασµάτων και πορισµάτων σχετικά µε την αναβάθµιση και 
αναδιάρθρωση του τουριστικού προϊόντος του προορισµού.  
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Ανάλυση της παρούσας Τουριστικής Προσφοράς  
 
Η Καρδίτσα απέχει περίπου το ίδιο από Αθήνα (300 χιλιόµετρα) και από 
Θεσσαλονίκη (220 χιλιόµετρα). Οι τρόποι πρόσβασης του προορισµού  από την 
Αθήνα είναι µε αυτοκίνητο έως τη Λαµία (Εθνικό Οδικό ∆ίκτυο χωρίς ιδιαίτερες 
δυσκολίες, όπου κατασκευάζεται και καινούργιος δρόµος). Στη συνέχεια, από το 
∆οµοκό έως την Καρδίτσα συναντάµε αρκετές στροφές για σαράντα χιλιόµετρα 
περίπου, αλλά σε διαπλατυσµένο πλέον δρόµο. Ο συνολικός εκτιµώµενος 
χρόνος είναι τέσσερις ώρες περίπου. Με το λεωφορείο, το δροµολόγιο 
πραγµατοποιείται σε λιγότερο από πέντε ώρες, µε µια στάση κοντά στην Λαµία. 
Με το τρένο, ενώ υπάρχουν µόλις δύο απευθείας δροµολόγια από την Αθήνα 
(διάρκειας σχεδόν τεσσάρων ωρών), υπάρχουν ακόµη έξι ανταποκρίσεις από τα 
Παλαιοφάρσαλα (τρεις – τέσσερις ώρες από την Αθήνα και δεκαπέντε λεπτά έως 
την Καρδίτσα).   
Από τη Θεσσαλονίκη µε το αυτοκίνητο έως τη Λάρισα και από εκεί έως την 
Καρδίτσα (Εθνικό Οδικό ∆ίκτυο χωρίς ιδιαίτερες δυσκολίες, εκτός από την 
περιοχή των Τεµπών). Ο συνολικός εκτιµώµενος χρόνος είναι δύο ώρες 
περίπου. Με το λεωφορείο, από τον κεντρικό Σταθµό ΚΤΕΛ "Μακεδονία", το 
δροµολόγιο πραγµατοποιείται σε δυόµισι ώρες περίπου.  
Τρένο: Υπάρχει µόνο ένα απευθείας δροµολόγιο από τη Θεσσαλονίκη (σχεδόν  
δυόµισι ώρες), ενώ υπάρχουν ακόµη τέσσερις ανταποκρίσεις από την Λάρισα σε 
περίπου σαράντα λεπτά.  
 

Ανάλυση της υπάρχουσας τουριστικής κίνησης 
Η τουριστική δραστηριότητα γύρω από την περιοχή της λίµνης Πλαστήρα 
ξεκίνησε στα µέσα της δεκαετίας του 1990. Από τότε, πολλές επιχειρήσεις έχουν 
στηριχθεί από την Αναπτυξιακή Καρδίτσας (ΑΝΚΑ), όσον αφορά στη λειτουργία 
και την ανάπτυξή  τους. Μπορεί µεν σε επίπεδο υποδοµών να έχουν αναπτυχθεί 
δραστηριότητες, λόγω χρηµατοδότησης από το Γ’ ΚΠΣ, αλλά δεν έχει 
αναβαθµιστεί όσο θα µπορούσε ποιοτικά και εµπορικά το τουριστικό προϊόν της 
περιοχής. 
 
Η Καρδίτσα αποτελεί προς το παρόν προορισµό για επισκέψεις µικρής διάρκειας 
συνήθως, και τα κύρια εκδροµικά µοντέλα που δουλεύουν στην περιοχή είναι 
δύο. Το πρώτο µοντέλο έχει ως αφετηρία ένα σηµείο όπως το ∆ασικό χωριό στο 
∆ήµο Ιτάµου, από το οποίο οι επισκέπτες µπορούνε να πάνε µέχρι τη Νεράιδα, 
όπου υπάρχουν πολλά µέρη για να δουν, όπως µοναστήρια, φυσικά τοπία, η 
λίµνη, ο βοτανικός κήπος, το φράγµα και το φαράγγι στη Σάικα. Έτσι µπορεί να 
καλύψει κανείς εύκολα ένα διήµερο µε ορµητήριο από το χωριό.  

Το δεύτερο µοντέλο δραστηριοποιείται µε τη χρήση τουριστικών λεωφορείων για 
ηµερήσιες εκδροµές. Ανεβαίνουν από το εργοστάσιο της ∆ΕΗ, κάνουν το γύρο 
της λίµνης, πάνε στο δασικό χωρίο ή σε κάποιο ξενοδοχείο, κατεβαίνουν και δεν 
κοιµούνται πουθενά στην περιοχή. Συνήθως οι επισκέπτες παραµένουν στην 
περιοχή και για µία (και µοναδική) διανυκτέρευση. Εποµένως, υπάρχει 
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προσέλευση στην περιοχή αλλά όχι για διαµονή και αυτό είναι κάτι οικονοµικά 
αρνητικό, διότι χάνονται έσοδα. Η περιοχή όµως δεν έχει να προσφέρει στον 
επισκέπτη άλλες δραστηριότητες, που αν υπήρχαν θα τον ανάγκαζαν να 
παραµείνει. Πρέπει, λοιπόν, να προωθηθεί η νοοτροπία της εκδροµής µε 
διανυκτέρευση στην αρχή για σαββατοκύριακα. Ιδίως από τη Θεσσαλονίκη οι  
δυόµισι ώρες απόσταση είναι καθοριστικός παράγοντας, προκειµένου να 
απολαύσουν οι εκδροµείς τις φυσικές οµορφιές της Καρδίτσας και των γύρω 
περιοχών. 

 

Ανάλυση του τουριστικού προϊόντος της Καρδίτσας 

Το µοντέλο της λίµνης Πλαστήρα 
Το κύριο τουριστικό προϊόν της Καρδίτσας ταυτίζεται µε τη λίµνη Πλαστήρα (ή 
λίµνη Ταυρωπού), η οποία βρίσκεται στα κεντροδυτικά του Νοµού. 
Για τη Λίµνη υπάρχουν πάρα πολλές πληροφορίες στο διαδίκτυο, σε 
τουριστικούς οδηγούς και σε αρκετές ιστοσελίδες, αλλά δεν συγκεντρώνει κάποια 
τις απαραίτητες πληροφορίες για τις διαθέσιµες δραστηριότητες και το πού θα τις 
βρει κανείς, καθώς η περιοχή της Καρδίτσας είναι λίγο δύσκολη στον 
προσανατολισµό και στην εξεύρεση των απαιτούµενων πληροφοριών. (Για 
παράδειγµα, κάτι σηµαντικό που δεν είναι ευρέως γνωστό είναι ότι στην περιοχή 
της λίµνης υπήρχε συµµαχικό αεροδρόµιο του Β’ Παγκοσµίου Πολέµου πριν τη 
δηµιουργία της).  
 
Η Λίµνη έχει ταυτιστεί µε το οµώνυµο Φράγµα Πλαστήρα (το οποίο 
χρηµατοδοτήθηκε από τα χρήµατα των αποζηµιώσεων του Β’ Παγκοσµίου 
Πολέµου). Στη µία άκρη του φράγµατος βρίσκονται τουριστικά περίπτερα από 
τους τοπικούς συνεταιρισµούς και  διατίθενται στους επισκέπτες τοπικά 
προϊόντα. Περιµετρικά της λίµνης έχουν κτισθεί τα τελευταία χρόνια, 
ξενοδοχειακές µονάδες οι οποίες θεωρούνται ικανοποιητικές από άποψης 
υποδοµών, συγκριτικά µε τα τουριστικά δεδοµένα της περιοχής.  
 
Επιπροσθέτως, έχουν αναπτυχθεί γύρω από την ευρύτερη περιοχή της Λίµνης 
µικρά δίκτυα διανοµής  των τοπικών προϊόντων (όπως για παράδειγµα οι 
Συνεταιρισµοί Γυναικών Ιτάµου και Πλαστήρα), µικρές αγροτουριστικές, 
βιοτεχνικές, καθώς και µονάδες εναλλακτικών µορφών τουρισµού, οι οποίες 
προσφέρουν υπηρεσίες για εναλλακτικές αθλητικές δραστηριότητες.   

 

 

 

 



 6

Που απευθύνεται το τουριστικό προϊόν της Καρδίτσας; 

Ο προορισµός της Καρδίτσας απευθύνεται σχεδόν αποκλειστικά σε Έλληνες 
επισκέπτες. Εκτός από τα εκδροµικά groups τα οποία έρχονται από το 
εξωτερικό, το συντριπτικό ποσοστό των επισκεπτών στο Νοµό είναι ηµεδαποί. Η 
διαφήµιση στην Καρδίτσα γίνεται µέσω προσωπικών γνωριµιών και 
δηµοσιογράφων, κάτι που µπορεί να είναι προσωρινά αποδοτικό αλλά είναι 
τουριστικά και επιχειρηµατικά  αντιεπαγγελµατικό. Απαιτείται οργάνωση ειδικού 
γραφείου για την προώθηση, τις κρατήσεις, και τη διαχείριση των πελατών και όχι 
απλά να αποτελούν αρµοδιότητες µερικών υπαλλήλων, που όσο και καλά αν 
κάνουν τη δουλειά τους δεν µπορούν να διαχειριστούν επαγγελµατικά το σύνολο 
του Project. Οι επισκέπτες έρχονται στο Νοµό από τις διαφηµίσεις στα µεγάλα 
κανάλια (τα κρατικά κυρίως) των µεγάλων αστικών κέντρων, ιδίως από την 
Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, οι οποία απέχουν περίπου το ίδιο από το Νοµό, και 
µάλιστα είναι χαρακτηριστικό ότι οι Έλληνες έρχονται κυρίως µεµονωµένα.  

 

Σµόκοβο 
 
Το Σµόκοβο αν και αποτελεί ένα γνωστό για τα ιαµατικά νερά τόπο, εν τούτοις 
δεν έχει αποτελέσει κέντρο προσπάθειας για την τουριστική αξιοποίηση του.  
Στις 19 Απριλίου 1982 παραδόθηκε από τον Ελληνικό Οργανισµό Τουρισµού 
στην κοινότητα Λουτροπηγής. Από τότε η Κοινοτική Επιχείρηση Λουτρών 
Σµοκόβου προχώρησε στην ανανέωση των εγκαταστάσεων και βελτιώθηκαν οι 
σηµερινές παρεχόµενες υπηρεσίες των εισπνοών, των ρινοπλύσεων και της 
θεραπευτικής σάουνας. 

Οι παραπάνω φυσικοχηµικές ιδιότητες δίνουν στα Λουτρά Σµοκόβου τις εξής 
χρήσεις:  

1. Στη λουτροθεραπεία, για παθήσεις των αρθρώσεων και του δέρµατος.  
2. Στη ποσιθεραπεία, για τις παθήσεις του γαστρεντερικού σωλήνα ή των 

απεκκριτικών οδών  
3. Στην εισπνοθεραπεία, για διάφορες παθήσεις των αεροφόρων οδών, είτε 

γενικά µε τη συνδυασµένη χρήση και των τριών µεθόδων.  

Τουριστικά δεδοµένα για τα Λουτρά Σµοκόβου  

Η περίοδος λειτουργίας των Λουτρών είναι οι µήνες από τον Ιούνιο έως τον 
Οκτώβριο. Οι γυναικεία παρουσία υπερτερεί στο προσωπικό των 
εγκαταστάσεων και η ετήσια κίνηση ανέρχεται ετησίως στα 5.000-6.000 άτοµα. 
Το 2006 επισκέφτηκαν τα Λουτρά 6.300 άτοµα, τα οποία έρχονται µόνα τους 
κατά κύριο λόγο. Οργανωµένα groups έρχονται κυρίως από την Αθήνα και τη 
Θεσσαλονίκη, και η µεγαλύτερη προσέλευση παρατηρείται από τον Αύγουστο 
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έως το Σεπτέµβρη. Οι ηλικίες των επισκεπτών είναι στο µεγαλύτερο ποσοστό 
τους άνω από των 50 ετών.  

Τα Λουτρά λειτουργούν επτά ηµέρες την εβδοµάδα και συνεργάζονται µε τα 
κοινωνικά προγράµµατα του Ελληνικού Οργανισµού Τουρισµού, µε µία µικρή 
συµµετοχή ανάλογα την περίοδο της επίσκεψης. Οι επισκέπτες προέρχονται από 
ολόκληρη την Ελλάδα.  

    Τιµοκατάλογος Λουτρών 

Υπηρεσίες Κόστος 
σε ευρώ 

απλό µπάνιο 5 
υδροµασάζ 6 
ψεκασµοί 
(εισπνοές) 4,5 

σάουνα 4 

 

 

∆ασικό χωριό ∆ρυάδες 
 
Το ∆ασικό χωριό δηµιουργήθηκε το 2001. Η δηµοτική επιχείρηση στήθηκε µε 
σκοπό τη λειτουργία του ∆ασικού χωριού αλλά και άλλων παράλληλων 
δραστηριοτήτων. Σήµερα η επιχείρηση είναι βιώσιµη και να σηµειωθεί ότι 
πρόκειται για δηµοτική επιχείρηση, στη δράση της οποίας δεν έχει εµπλακεί 
ιδιώτης. Απασχολούνται περίπου δέκα-δεκαπέντε άτοµα όλο το χρόνο µε 
τέσσερα άτοµα µόνιµα, και φυσικά λόγω του ∆ασικού χωριού λειτουργούν στην 
περιφέρειά του καταστήµατα, πρατήρια καυσίµων και χώροι εστίασης, οπότε 
συµπεραίνει γρήγορα κανείς ότι πρόκειται για µία σοβαρή προσπάθεια.  
Ο ∆ήµος Ιτάµου κρατάει τα οικονοµικά στοιχεία και είναι υπεύθυνος για τη 
συνολική διαχείριση. Από τις 7 Νοεµβρίου του 2001 που ξεκίνησε η λειτουργία 
του, περίοδο χειµώνα µε πάγο και χιόνι, υπήρχε η ανησυχία εάν θα µπορέσει 
τελικά να έρχεται ο κόσµος. Σήµερα ο ∆ήµος θεωρεί και καταλήγει στο ότι σε 80 
κρεβάτια ο κόσµος δε χωράει, κάτι το οποίο φανερώνουν άλλωστε και τα 
στοιχεία. Από την πρώτη ηµέρα έως το 2007 διανυκτέρευσαν 19.008 άτοµα. Η 
µέση ηµερήσια πληρότητα αγγίζει το 33%, δηλαδή επτά σπίτια την ηµέρα είναι 
καλυµµένα και συνολικά έχουν γίνει 13.500 διανυκτερεύσεις χωρίς τα 
προγράµµατα. ∆εν είναι καθόλου µικρά νούµερα για ένα δασικό χωριό. 
Επειδή φιλοξενηθήκαµε στο χωριό, µπορούµε να βεβαιώσουµε την ποιότητα της 
διαµονής µας οι ίδιοι.  
 
 



 8

Σηµαντικά και ιδιαίτερα σηµεία επισκεψιµότητας στην πόλη της 
Καρδίτσας  

Παυσίλυπο, ∆ηµοτική Αγορά, Άλσος Παπαράτζας 

Η πόλη της Καρδίτσας φιλοξενεί ορισµένα πολύ σηµαντικά σηµεία προσέλκυσης 
επισκεπτών στην περιοχή. Το Παυσίλυπο αποτελεί ένα σηµείο πρασίνου στην 
καρδιά της πόλης και αποτελεί θέλγητρο τόσο για τους κατοίκους όσο και για 
τους επισκέπτες. Το Άλσος και το Αναψυκτήριο αποτελούν ένα σταθερό σηµείο 
επίσκεψης για τις οργανωµένες επισκέψεις στο Νοµό και µια πρόταση για τον 
εµπλουτισµό των τουριστικών προγραµµάτων. Η ∆ηµοτική Αγορά ως 
αρχιτεκτονικό µνηµείο αποτελεί τη σύγχρονη πολιτιστική κληρονοµιά της πόλης 
και είναι ένα ακόµη σηµείο υψηλής επισκεψιµότητας. Τέλος, το άλσος της 
Παπαράτζας, τρία χιλιόµετρα νοτιοδυτικά της πόλης, είναι ένα ακόµη 
χαρακτηριστικό σηµείο για επίσκεψη, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της καλοκαιρινής 
περιόδου. 
 

Πως εµπλέκεται και επηρεάζει το προϊόν η νοοτροπία των 
τουριστικών επιχειρηµατιών   

Η τοπική κοινωνία συµµετέχει ανοργάνωτα, αλλά σταθερά, στη διαδικασία 
παραγωγής και διανοµής των τοπικών προϊόντων, µε το ρόλο των γυναικών του 
Νοµού να είναι ιδιαίτερα αυξηµένος, αφού έχουν δηµιουργήσει αρκετούς 
συνεταιρισµούς, οι οποίοι πωλούν διάφορα προϊόντα. Για τα δεδοµένα, µάλιστα, 
µίας τοπικής και περιορισµένης αγοράς, οι πωλήσεις εµφανίζονται να είναι 
ικανοποιητικές σε ποιότητα και τα προϊόντα διατηρούν τον ποιοτικό χαρακτήρα 
τους. Η επιτυχής λειτουργία των τοπικών γυναικείων συνεταιρισµών στο Νοµό 
είναι πράγµατι άξια αναφοράς και οφείλεται σε µεγάλο βαθµό στα προγράµµατα 
υποστήριξης της ΑΝΚΑ, το έργο της οποίας θα πρέπει να θεωρείται πρότυπο για 
τις αναπτυξιακές των Νοµών. 

 

Συµπεράσµατα πρωτογενούς έρευνας στους κατοίκους 
 
Η νοοτροπία των κατοίκων χαρακτηρίζεται από συντηρητισµό και σχετική 
αδιαφορία για την εµπορική αξιοποίηση των προϊόντων τους. Μέσα στα πλαίσια 
του προγράµµατος LEADER II η ΑΝΚΑ προσπάθησε να προωθήσει τη 
δηµιουργία ατοµικών εργαστηρίων, ώστε κάθε γυναίκα να έχει τη δική της 
παραγωγή. Οι προτάσεις που έγιναν προς αυτή την κατεύθυνση έπεσαν 
δυστυχώς στο κενό, καθώς συνοδεύτηκαν από αδιαφορία από την πλευρά των 
κατοίκων/παραγωγών. Για το λόγο αυτό δεν έχει επιτευχθεί η αναδιάρθρωση του 
παραγωγικού συστήµατος, το οποίο µε τη σειρά θα τονώσει τη γερασµένη 
κοινωνία της Καρδίτσας [σε όλη την ορεινή Ελλάδα υπήρξε έντονη µετακίνηση 
των πληθυσµών. Στη λίµνη Πλαστήρα ειδικά, µια πλούσια περιοχή που σκέπασε 
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τα πιο εύφορα χωράφια της Καρδίτσας, οι κάτοικοι αφού έλαβαν γενναίες 
αποζηµιώσεις έφυγαν, όχι τυχοδιωκτικά αλλά µε κεφάλαιο, ώστε να αγοράσουν 
χωράφια στην πόλη και στον κάµπο της Καρδίτσας]. Η επιτυχία του 
προγράµµατός της ΑΝΚΑ είναι η κινητοποίηση του ιδιωτικού κεφαλαίου. Για να 
ξεπεράσει η Καρδίτσα αυτό το εµπόδιο της αντίθετης προς την 
επιχειρηµατικότητα ψυχολογία είναι η εκπαίδευση και η αποµυθοποίηση, καθώς 
και η ένταξη της επιχειρηµατικής δραστηριότητας στην καθηµερινότητα των 
κατοίκων, διατηρώντας τη φιλοξενία τους και το αυθεντικό τους προϊόν υψηλής 
ποιότητας, την αξία µάλλον του οποίου δεν έχουν καταλάβει ούτε και οι ίδιοι. Για 
τις υποδοµές αυτή τη στιγµή στη λίµνη Πλαστήρα έχουν δηµιουργηθεί σοβαρές 
ξενοδοχειακές µονάδες και µπορούν να καλύψουν τη διαµονή, αλλά σίγουρα όχι 
κάποιες µεγάλες εκδηλώσεις (δεν εντοπίσαµε κάποια µεγάλη συνεδριακή µονάδα 
στην περιοχή).  

 

Ο ρόλος των γυναικών στον τουρισµό και στο προϊόν της Καρδίτσας 
– Μία κάθετη προσέγγιση  

Οι γυναίκες στην Καρδίτσα έχουν αναλάβει ένα δυναµικό ρόλο, µέσα από τα 
προγράµµατα εκπαίδευσης και επιµόρφωσης για τα αγροτικά προϊόντα από την 
ΑΝΚΑ. Αποτελούν ένα πρότυπο υγιούς επιχειρηµατικής δράσης και πρέπει η 
προσπάθεια τους να προωθηθεί ως κίνηση καθώς και να τυποποιηθεί ως ορθή 
πρακτική. Οι προσπάθειες των συνεταιρισµών ήταν ό,τι πιο πρακτικό 
συναντήσαµε στον προορισµό αλλά χρειάζεται να προετοιµαστεί η διάδοχη 
κίνηση, (ηλικιακά και εµπορικά) αλλιώς θα σταµατήσει σε αυτό το επίπεδο. 

 
Οι συνεταιρισµοί που υπάρχουν στο νοµό είναι οι εξής: 
Συνεταιρισµός Γυναικών Λίµνης Πλαστήρα  
Συνεταιρισµός Γυναικών Σοφάδων  
Συνεταιρισµός Γυναικών ∆ήµου Ιτάµου  
Συνεταιρισµός Γυναικών Μουζακίου  
Συνεταιρισµός Γυναικών Μενελαίδας   
Συνεταιρισµός Γυναικών ∆.∆. Θραψιµίου   
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Συµπεράσµατα πρωτογενούς έρευνας στους επισκέπτες 

Οι επισκέπτες στο νοµό θεωρούν ότι το φυσικό περιβάλλον σε συνδυασµό µε το 
γεγονός ότι αυτό έχει παραµείνει αναλλοίωτο, αποτελεί τον κύριο πόλο έλξης. Για 
το λόγο αυτό αξιολογείται τόσο υψηλά στα ερωτηµατολόγια και τις συνεντεύξεις, 
που έγιναν µέσα στα πλαίσια του Project. Αξίζει ακόµη να αναφερθεί το γεγονός 
ότι οι επισκέπτες είναι σε µεγάλο ποσοστό ικανοποιηµένοι από τη διαµονή, 
παρόλο που ο Νοµός δεν είναι ευρέως γνωστός για την ποιότητα των 
ξενοδοχείων του, ούτε η ποιότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών είναι υψηλή 
(όπως χαρακτηριστικά ειπώθηκε και κατά τη διάρκεια συνέντευξης στην περιοχή, 
ο επισκέπτης θέλει αγάπη, περιποίηση και καθαριότητα). Παρόλο που δεν έχει 
γίνει σοβαρή επένδυση στα καταλύµατα εντός της πόλης, όπου υπάρχουν 
ελάχιστα ξενοδοχεία, ο επισκέπτης βρίσκει το επίπεδο των υπηρεσιών διαµονής 
ικανοποιητικό. Αυτό αποδεικνύει ότι η Καρδίτσα αποτελεί ένα σοβαρό 
εναλλακτικό προορισµό, γεγονός το οποίο αποδέχεται ο επισκέπτης στην 
ανώριµη ακόµη αγοραστική µορφή του. Ο Νοµός δουλεύει τουριστικά κυρίως τα 
τριήµερα, κατά τη χειµερινή περίοδο, ενώ το Πάσχα και τα Χριστούγεννα η 
πληρότητα φθάνει το 100%. Ο επισκέπτης λοιπόν, που φτάνει στην Καρδίτσα, 
θέλει αυτό ακριβώς που του παρέχεται σήµερα, αλλά θα µπορούσαν να του 
προσφερθούν και ορισµένες ακόµη παράλληλες υπηρεσίες.  

Η ποιότητα του φαγητού αξιολογήθηκε ως υψηλή από τους επισκέπτες µαζί µε 
την ποιότητα του τοπίου και σε συνδυασµό µε τις λογικές τιµές αποτελούν τα 
δυνατά σηµεία της περιοχής, πράγµα που αποδεικνύει την ποιότητα των τοπικών 
προϊόντων του νοµού. Για το φυσικό περιβάλλον µπορεί οι επισκέπτες να είναι 
πάρα πολύ ικανοποιηµένοι από τη συντήρηση των µονοπατιών, αλλά δεν είναι 
τόσο για την καθαριότητα των φυσικών χώρων.  

Για τις εκδηλώσεις στο νοµό, επίσης δεν είναι ικανοποιηµένοι. Μόλις το 1/3 
δηλώνει ικανοποιηµένο, ενώ το ένα τρίτο δηλώνει το αντίθετο. Για τη ψυχαγωγία 
τα ποσοστά είναι περίπου τα ίδια, αλλά λιγότερο είναι το ποσοστό των 
ικανοποιηµένων επισκεπτών, µε ένα 10% να διαφέρει. Για την ποιότητα των 
υπηρεσιών γενικά η γνώµη των επισκεπτών είναι µέτρια, µε καλύτερη την 
ποιότητα του τοπίου, όπου το 55% θεωρεί ότι είναι πολύ καλή. Για την ποιότητα 
των υπηρεσιών, όµως, όπως και για την ποιότητα των τουριστικών πληροφοριών 
η γνώµη των επισκεπτών είναι µέτρια. Γενικότερα, στους υπόλοιπους δείκτες 
φανερώνεται η αδυναµία των υποδοµών και εν γένει του τριτογενούς τοµέα στο 
νοµό. 
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∆είκτες  ποιότητας για τα χαρακτηριστικά του νοµού: πληροφόρηση, υπηρεσίες, τοπίο, υποδοµές, 
δραστηριότητες, εστίαση. Οι επισκέπτες εκτός της αυξηµένης ικανοποίησης από την ποιότητα του τοπίου, 
στους υπόλοιπους δείκτες εµφανίζονται απογοητευµένοι σχετικά, ειδικά στον τοµέα της ποιότητας των 
υπηρεσιών.  
 
 
 
 

 
Στο παραπάνω διάγραµµα φαίνεται το θετικό ποσοστό της ικανοποίησης των επισκεπτών συνολικά αφού 
ξεπερνάει το 50%. Το καθόλου ικανοποιηµένος ανέρχεται στο 15%. Αυτό σηµαίνει ότι προφανώς µία οµάδα 
επισκεπτών δεν µπορεί να ταυτιστεί µε τον προορισµό και αποτελεί  λογικό συµπέρασµα, αφού υπάρχουν 
αρκετές ελλείψεις, που δεν αφήνουν αδιάφορες τις οµάδες των επισκεπτών. 
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Οι επισκέπτες αξιολογούν και το περιβάλλον θετικά στην περιοχή αλλά όχι την καθαριότητα (κάτι που 
παρατηρείται σχεδόν σε ολόκληρο τον ελλαδικό χώρο)  
 
 
 
 

 
Και για τα πολιτιστικά του νοµού ένα ποσοστό της τάξης του 15% δεν είναι καθόλου ικανοποιηµένο. 
Επιβεβαιώνεται το διάγραµµα του πίνακα 2 για την ικανοποίηση στη διαµονή.  
 

 

Να σηµειωθεί κάπου εδώ ότι και η οµάδα βρήκε ότι το φαγητό είναι ιδιαίτερα 
ικανοποιητικό και ότι παραµένει παραδοσιακό, αυθεντικό και αναλλοίωτο σε 
διαφοροποιηµένα σηµεία εστίασης (εστιατόριο ξενοδοχείου – ταβέρνα στη λίµνη 
Πλαστήρα – αποµονωµένο καφενείο κοντά στο ∆ασικό χωριό).  
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Συνολικά συµπεράσµατα για το υπάρχον µοντέλο  

Το µοντέλο, που δουλεύει σήµερα στο Νοµό, είναι ικανοποιητικό για το επίπεδο 
της «επιβίωσης» των τουριστικών επιχειρήσεων και θα µπορούσαµε να 
ισχυριστούµε ότι λειτουργεί  ως «κατοικοκεντρικό» και όχι ως πελατοκεντρικό 
µοντέλο, και είναι επόµενο ότι δεν αποδίδει στο βαθµό που θα µπορούσε να 
αποδώσει. Οι κάτοικοι επιθυµούν την ανάπτυξη και είναι ανοιχτοί, αλλά 
αρκούνται στην υπάρχουσα κατάσταση. Εξαιτίας του ότι τους λείπει το νεανικό 
στοιχείο, ο παράγοντας δηλαδή που θα µετατρέψει το προϊόν  σε κινητικό και 
δυναµικό, το γεγονός ότι διαθέτουν τους κατάλληλους φυσικούς πόρους έρχεται 
σε δεύτερη µοίρα και δεν αξιοποιείται επαρκώς.  

Οι γυναίκες του νοµού θα πρέπει να αναλάβουν περισσότερες πρωτοβουλίες, 
γιατί τα προϊόντα τους έχουν µεγάλη απήχηση, και όπως ξεκίνησαν µε την 
ΑΝΚΑ, θα πρέπει να συνεχίσουν και να προχωρήσουν πιο συγκροτηµένα, µε τη 
βοήθεια συµβούλων. Αλλά το κλίµα, δυστυχώς, από την πλευρά των γυναικών 
επιχειρηµατιών είναι σχετικά επιφυλακτικό, όσον αφορά στο χρόνο που θέλουν 
να διαθέσουν για τις επιχειρήσεις τους και την περαιτέρω εξέλιξή τους.  

 
Νέο προτεινόµενο προϊόν, ελλείψεις, πολιτικές  
Υπάρχοντα δυνατά σηµεία προορισµού 

Η λίµνη Πλαστήρα «ακούστηκε» αρκετά στα τέλη της δεκαετίας του 1990. Το 
θέµα είναι ότι τώρα ως προορισµός έχει γίνει καλύτερος, αλλά δεν υπάρχει τόση 
διαφήµιση, εκτός από µεµονωµένες προσπάθειες, όπως ο Ζαµπέτας και ο ∆ήµος 
Ιταµού. Θα πρέπει να ασκηθεί µια κεντρική πολιτική προώθησης για την 
προβολή του Νοµού. 
Οι κάτοικοι είναι σε µεγάλο ποσοστό ανεκπαίδευτοι, κυρίως επειδή η νεολαία έχει 
εγκαταλείψει την επαρχία  και για το λόγο αυτό απαιτείται επαναπατρισµός των 
νέων, ίσως µε στοχευµένη ανάπτυξη νέων επαγγελµάτων στον τοµέα των 
υπηρεσιών στο Νοµό. Θα πρέπει οι κάτοικοι και οι γονείς να φέρουν τους 
πτυχιούχους νέους «σπίτι» µε την προοπτική να αναλάβουν την σύνδεση του 
υπάρχοντος προϊόντος µε κάτι νέο και ποιοτικά αναβαθµισµένο. 
Το ∆ασικό χωριό, θα πρέπει να λειτουργήσει περισσότερο σύµφωνα µε τα 
πρότυπα µίας  ιδιωτικής επιχείρησης - και καλύτερα να µη δραστηριοποιείται 
απλά ως δηµοτική επιχείρηση -  και να αναλάβει να συγκεντρώσει όλα τα τοπικά 
προϊόντα του νοµού, (local products' corner για παράδειγµα) αν όχι εκεί, κάπου 
στο δρόµο προς αυτό, διότι αποτελεί από µόνο του σηµείο πώλησης, αφού εκεί 
µένουν οι επισκέπτες. ∆ε θα πρέπει επίσης να µείνει στην εποχικότητα (Πάσχα 
και Χριστούγεννα) αλλά να προσπαθήσει να καλύψει ολόκληρο το χρόνο, και να 
προσπαθήσει να δηµιουργήσει νέες θέσεις εργασίας, συνδυάζοντας την παροχή 
νέων υπηρεσιών και όχι µόνο τη διαµονή και την εστίαση. Οι επισκέπτες του είναι 
ευχαριστηµένοι από τη διαµονή τους και κυρίως από το τοπίο και πρέπει να το 
εκµεταλλευτούν αυτό οι ντόπιοι επιχειρηµατίες. Η επιτυχία του ∆ασικού χωριού 
οφείλεται κυριολεκτικά στο µεράκι του Έλληνα, στην καλή συµπεριφορά του και 
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γενικότερα στην ποιότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών του. Αυτό όµως για να 
συνεχιστεί και να µην είναι θέµα ατόµων όπως είναι σήµερα απαιτεί αφενός 
επαγγελµατισµό και αφετέρου περισσότερη εξωστρέφεια. Το χωριό χρειάζεται, 
επιπροσθέτως, συντήρηση  των υπαρχόντων υποδοµών καθώς και διαφήµιση 
για την προσέλκυση περισσότερων τουριστών. 
 
 
 
 
Σµόκοβο 
 
Το Σµόκοβο είναι γνωστό ιστορικά για τα Λουτρά του και θα µπορούσε να 
αποτελέσει ένα πόλο έλξης, κυρίως για µεγαλύτερες ηλικίες, αλλά σε συνδυασµό 
µε θρησκευτικές περιηγήσεις και διαδροµές, θα µπορούσε να κρατήσει και να 
επαναφέρει τον επισκέπτη ανά τακτά χρονικά διαστήµατα στην περιοχή. ∆εν 
υπάρχουν ιδιαίτερης σηµασίας και αναφοράς υποδοµές, αλλά οι ανταγωνιστικές 
τιµές του και το φυσικό τοπίο που το περιβάλλει το κάνουν έναν από τους 
καλύτερους προορισµούς για χαλάρωση. 
Χρειάζεται οργάνωση, όχι σε επίπεδο ενηµέρωσης αλλά δοµηµένης 
πληροφόρησης. Στο διαδίκτυο υπάρχουν πάρα πολλές ιστοσελίδες για την 
Καρδίτσα, αλλά δεν συναντήσαµε πουθενά στην περιοχή κάποιο συγκεκριµένο 
σηµείο πληροφόρησης. Για την προώθηση των τοπικών προϊόντων, είναι 
σίγουρο ότι χρειάζεται διαφήµιση, αλλά οι ίδιοι οι κάτοικοι/παραγωγοί 
εµφανίστηκαν αντίθετοι σε αυτήν την προοπτική. Προφανώς οι ανάγκες τους 
καλύπτονται από τα υπάρχοντα έσοδα και δε χρειάζονται περισσότερα, 
επιβεβαιώνοντας την ελληνική αντίληψη για επιχειρηµατικότητα ανάγκης και όχι 
ευκαιρίας. 
 

Βιώσιµο µοντέλο Καρδίτσας 
 
Η Καρδίτσα αποτελεί έναν προορισµό ανεκµετάλλευτο εµπορικά και 
επιχειρηµατικά, εκτός από την περιοχή γύρω από τη Λίµνη Πλαστήρα. Αν και έχει 
ό,τι χρειάζεται για να αναπτυχθεί τουριστικά, υπάρχει 
έλλειψη ανθρώπινου δυναµικού, που να µπορεί και να θέλει να αναλάβει την 
πρωτοβουλία και να ηγηθεί όχι µόνο των αναπτυξιακών πρωτοβουλιών όπως 
κάνει και έκανε η ΑΝΚΑ, αλλά και της εν γένει επιχειρηµατικής νοοτροπίας και 
κουλτούρας, εκσυγχρονίζοντας το ήδη ποιοτικό προϊόν του Νοµού. Στη διάρκεια 
του Project θεωρούµε ότι εντοπίσαµε αφενός τα κενά και αφετέρου τις ευκαιρίες 
που υπάρχουν, ώστε να µπορέσει η Καρδίτσα (εάν θέλει) να προχωρήσει σε κάτι 
που θα της αποφέρει οικονοµικό και κοινωνικό όφελος και θα είναι οικονοµικά και 
περιβαλλοντικά βιώσιµο. Οι κάτοικοι σέβονται το περιβάλλον, και φοβούνται κατά 
κάποιο τρόπο την ανάπτυξη. Ιδιωτικές πρωτοβουλίες όπως το saloοn µε τα 
άλογα δίνουν ώθηση στην ανάπτυξη, αλλά όταν είναι µεµονωµένες δεν οδηγούν 
πουθενά. Θα πρέπει αφενός να υποστηριχθούν από τους φορείς και αφετέρου, 
µέσω της δικτύωσης, να αγκαλιαστούν από τους ανεκπαίδευτους µε τον 
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τουρισµό κατοίκους κατανοώντας το κοινωνικό όφελος της επιχειρηµατικής 
δραστηριότητας. 
Οι πόλοι έλξης υπάρχουν, όπως επίσης τα αυθεντικά και µοναδικά σηµεία 
διαφοροποίησης του προϊόντος, και εποµένως  δεν υπάρχει κάτι που αποτελεί 
εµπόδιο, όσον αφορά στην πρόσβαση ή την ενηµέρωση, οπότε όλα είναι θέµα 
ανθρωπίνων πόρων. 
Υπάρχουν αρκετά επιχειρηµατικά κενά, αλλά, για να δηµιουργηθούν τοπικά 
δίκτυα θα πρέπει να υπάρχει και να χτιστεί εµπιστοσύνη µεταξύ των κατοίκων και 
των επιχειρηµατιών του νοµού. Θα πρέπει να δηµιουργηθεί ένα συνολικό 
στρατηγικό µοντέλο ανάπτυξης µε έµφαση κυρίως στον εσωτερικό 
περιβαλλοντικό χειµερινό οικολογικό τουρισµό. 
Οι ηλικίες που µπορεί να τραβήξει η Καρδίτσα είναι αφενός νεαρές, αλλά όχι σε 
groups, γιατί δεν υπάρχουν τόσο πολλές υποδοµές για δραστηριότητες, και 
αφετέρου µεγαλύτερες ηλικίες για τις οποίες µερικά από τα παρεχόµενα προϊόντα 
είναι το Σµόκοβο, η Λίµνη, η χαλάρωση και η περιήγηση στα µοναστήρια. Οι νέοι 
µπορούν να ασχοληθούν µε κάποιες δραστηριότητες στη λίµνη και στα 
µονοπάτια αλλά δεν υπάρχει κάτι παραπάνω, το όποιο συµπεράναµε και κατά τη 
διάρκεια της επίσκεψής µας. 
Εκτός από το καλό φαΐ (τα ψάρια, τα λουκάνικα και τα γλυκά του κουταλιού είναι 
µερικές µόνο από τις διάσηµες τοπικές λιχουδιές) ο επισκέπτης µπορεί να 
επιλέξει µερικές διαδροµές στο βουνό και κατ' αυτό τον τρόπο να ζήσει µερικές 
µέρες "φυσικά" µέσα σε τρεις λίµνες (Πλαστήρα, Σµοκόβου, Στεφανιάδας) και στα 
δάση, στα Άγραφα, να µείνει στο ∆ασικό χωριό και να ηρεµήσει µε τη θέα στη 
Λίµνη. Αποτελεί ένα πολύ δυνατό εναλλακτικό προορισµό, που σαν εµπειρία 
επιβεβαιώνεται, ακόµα και µόνο από το φυσικό του κάλλος. 
Η συνεργασία όλων των ανθρώπων που διαχειρίζονται είτε άµεσα είτε έµµεσα 
τους τουριστικούς πόρους είναι απαραίτητη και οι ίδιοι το αγνοούν σε πολλές 
περιπτώσεις. Όπως αναφέρθηκε σε προηγούµενη ενότητα της µελέτης και 
αποτελεί µάλιστα γενική διαπίστωση, η ελληνική επαρχία δυστυχώς γερνάει, 
αφού ο νέος σε ηλικία κόσµος την εγκαταλείπει προς αναζήτηση καλύτερων 
ευκαιριών εργασίας ή για λόγους σπουδών. Αρκετοί νέοι που εγκατέλειψαν την 
Καρδίτσα τις τελευταίες δυο δεκαετίες είναι πλέον µορφωµένοι και επιχειρηµατικά 
ώριµοι, ώστε να αναλάβουν την ανάπτυξη της γενέτειράς τους. Το ζήτηµα είναι 
να δηµιουργηθούν οι προϋποθέσεις, ώστε να επιστρέψουν οι νέοι αυτοί, καθώς 
και οι λίγο µεγαλύτεροι σε ηλικία, και να αξιοποιήσουν τους ήδη υπάρχοντες 
πόρους του Νοµού. Αρωγοί στην προσπάθεια αυτή θα πρέπει να είναι οι ίδιοι οι 
κάτοικοι, οι οποίοι πρέπει να κατανοήσουν ότι το µέλλον της Καρδίτσας – και του 
Νοµού κατ' επέκταση – βρίσκεται στους νέους ανθρώπους, τους οποίους θα 
πρέπει να υποστηρίξουν µε όποια µέσα διαθέτουν (εξέλιξη και ανάπτυξη των 
γυναικείων συνεταιρισµών για τη δηµιουργία  νέων θέσεων εργασίας και 
υποστήριξη-προώθηση των νέων επιχειρήσεων). 
Ένα µοντέλο βιώσιµης ανάπτυξης θα µπορούσε εύκολα να εφαρµοστεί στην 
Καρδίτσα, αλλά πρώτα πρέπει να γίνει αποδεκτό από τους κατοίκους, και ίσως 
αυτό είναι η µεγαλύτερη πρόκληση. 
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Προτεινόµενες πολιτικές για αναβάθµιση 
Ο στόχος της οµάδας δεν ήταν να κάνει ακόµα µία έρευνα για την περιοχή µιας 
που η ΑΝΚΑ έχει φροντίσει για όλο το πλάνο, αλλά να δώσει µία εικόνα για το 
τουριστικό προϊόν και τις µεταβλητές που το περιβάλλουν, πριν και µετά την 
έρευνα.  
Ο τουρισµός χαρακτηρίζεται από σηµειακές ή ευρύτερες συγκεντρώσεις σε 
διάφορες περιοχές που διαθέτουν φυσικούς, κυρίως, και άλλους τουριστικούς 
πόρους και κυρίως στη λίµνη Πλαστήρα, στο ∆ήµο Νεβρόπολης και στα λουτρά  
του Σµοκόβου. Αυτό που πρέπει να γίνει κατανοητό είναι ότι ο Νοµός θα πρέπει 
να αναπτυχθεί ακολουθώντας τα ήδη επιτυχηµένα µοντέλα στο εξωτερικό του 
Αγροτουρισµού και του Οικολογικού τουρισµού, δίνοντας ταυτόχρονα έµφαση 
στις ήπιες µορφές τουρισµού. 
Ανάπτυξη παρουσιάζει επίσης ο αθλητισµός αναψυχής, όπως η ιππασία, η 
ιστιοπλοΐα, το κανό-καγιάκ (ακτή Λαµπερού), η πεζοπορία (Μέγα Ρέµα 
Μουζακίου), η ποδηλασία βουνού (Καλύβια Πεζούλας), το ερασιτεχνικό ψάρεµα 
(λίµνη Πλαστήρα), ο αιωροπτερισµός και το παραπέντε (Πορτή) και οι 
οργανωµένες διαδροµές πεζοπορίας (περί τα 385 χλµ) σε δασικούς δρόµους, 
λιβάδια και δάση οξιάς. 

Επιπρόσθετα φυσικά – χωρικά πλεονεκτήµατα   
Το µεγάλο πλεονέκτηµα της Καρδίτσας είναι η ποικιλία και η ποιότητα των 
φυσικών τοπικών προϊόντων της. Παράγει και διαθέτει ρετσέλι, λουκάνικα, 
πέστροφες, κράνι, κρασί, τσίπουρο, οικολογικά προϊόντα  αρωµατικά φυτά, 
καλλυντικά, γλυκά του κουταλιού, ζυµαρικά, θεραπευτικά φυτά, µέλι, γλυκά του 
κουταλιού, καρότο, µήλο, κεράσι, κυδώνι, χυλοπίτες, τραχανά, ρίγανη, τσάι, 
γάλα, φέτα, γιαούρτι, αλλαντικά και σαλάτες.  
Όλα αυτά τα προϊόντα σε συνδυασµό µε την δυναµική της λίµνης µπορούν να 
αποτελέσουν τη βάση για να χτισθεί ένα συνολικό brand image για την περιοχή.  
 

Μη αξιοποίηση των πιστοποιηµένων τοπικών προϊόντων και 
απουσία προσπαθειών πιστοποίησης των νέων  

Ένα σηµαντικό πλήθος προϊόντων που παράγονται στην περιοχή έχουν τη 
δυνατότητα να αποκτήσουν ταυτότητα και να λειτουργήσουν συµπληρωµατικά µε 
την τουριστική κίνηση στο Νοµό, αποτελώντας ένα από τα βασικά συστατικά του 
Αγροτουρισµού. Παρόλα αυτά όµως, δεν είναι πιστοποιηµένα και δεν 
προβάλλονται µε ενιαίο τρόπο ούτως ώστε να αποτελούν σηµείο αναφοράς της 
περιοχής. Αν και στις µέρες µας δίνονται κίνητρα για την πιστοποίηση των 
προϊόντων, µόνο το κρασί Μεσενικόλα έχει χαρακτηριστεί ως Προϊόν Ονοµασίας 
Προέλευσης (Π.Ο.Π.), όπως και η Γραβιέρα Αγράφων. Όµως, θα µπορούσαν 
πολλά ντόπια προϊόντα να αποκτήσουν ταυτότητα και να γίνουν γνωστά στον 
ευρύτερο κόσµο, µιας και είναι χαρακτηριστικά προϊόντα της περιοχής. Η 
συµµετοχή σε περισσότερες θεµατικές εκθέσεις, είτε µεµονωµένα είτε ως 
νοµαρχιακή αυτοδιοίκηση θα βοηθήσει σηµαντικά την προώθηση των τοπικών 
προϊόντων. Απαραίτητο για την Καρδίτσα είναι να κινηθεί προς το branding των 
τοπικών προϊόντων, µέσω ανεύρεσης δικτύων διανοµής στην Ελλάδα αλλά και 
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στο εξωτερικό. Πρέπει να επιχειρηθεί η µετατροπή των γυναικείων 
συνεταιρισµών σε αυτόνοµες εξαγωγικές µονάδες. Με αυτόν τον τρόπο θα γίνει 
γνωστός ο προορισµός και θα δηµιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας.  
Κάθε τουριστικός προορισµός συνδέει το όνοµα του στην αγορά µε ορισµένα 
προϊόντα και υπηρεσίες, που παρέχει, για τα οποία γίνεται γνωστός και τα οποία 
τον καταστούν ανταγωνιστικό έναντι άλλων προορισµών. Στην περίπτωση της 
Καρδίτσας πρέπει να δοθεί έµφαση σε πρώτη φάση στα προϊόντα που 
παράγονται εκεί, ώστε να συνδεθούν άρρηκτα µε την περιοχή. Με λίγα λόγια στο 
άκουσµα κάποιων παραδοσιακών προϊόντων (οι τοπικοί φορείς πρέπει να 
αποφασίσουν ποια) θα πρέπει να γίνεται ο συνειρµός µε την Καρδίτσα και στην 
υπόλοιπη Ελλάδα σε πρώτη φάση και στη συνέχεια και στο εξωτερικό. 
 
 
 
 
Συµπεράσµατα  
 

1. H Καρδίτσα ως προορισµός διαθέτει φυσικά κάλλη και αµόλυντο 
περιβάλλον.  

2. Το ανταγωνιστικό της πλεονέκτηµα και αυτό που πρέπει να εκµεταλλευτεί 
είναι η διάθεση και ανάδειξη των αυθεντικών τοπικών της προϊόντων, 
µέσα σε ένα επίσης αυθεντικό φυσικό περιβάλλον.  

3. Οι κάτοικοι µεµονωµένα προβαίνουν σε πολύ σηµαντικές και αξιόλογες 
προσπάθειες ανάδειξης του πλούτου της περιοχής και αναβάθµιση του 
τουριστικού της προϊόντος. ∆εν µπορούν να κάνουν τίποτα παραπάνω 
όµως αν δεν τους βοηθήσουν και τα νεότερα µέλη των οικογενειών τους, 
όσο και αν τους υποστηρίζει η ΑΝΚΑ. Οι γυναίκες οφείλουν να αναλάβουν 
πιο ενεργητικό ρόλο.  

4. Οι επισκέπτες µένουν ικανοποιηµένοι από ό,τι τους προσφέρει η περιοχή, 
αλλά σίγουρα θα µπορούσαν να πάρουν περισσότερα, εάν τους 
προσφέρονταν, και να κερδίσουν αφενός οι ίδιοι περισσότερες εµπειρίες, 
και αφετέρου η ίδια η περιοχή µεγαλύτερη ανάπτυξη.  

 
Προτάσεις για την ανάδειξη και την ποιοτική αναβάθµιση του 
προϊόντος 

1. Η πρόκληση για τα τοπικά προϊόντα του νοµού και τη διαχείριση τους είναι 
η δηµιουργία και εκµετάλλευση των δικτύων διανοµής µέσα από µία 
βιώσιµα οργανωµένη τουριστική ανάπτυξη, κάτι το οποίο µπορεί να 
επιτύχει η Καρδίτσα, µε τη συνεργασία όλων.   

2. Είναι φανερό ότι στις µέρες µας ο πρωτογενής τοµέας εισέρχεται σε φάση 
ύφεσης, αλλά και ότι οι εναλλακτικές καλλιέργειες έρχονται όλο και 
περισσότερο στο προσκήνιο. Αυτό αποτελεί µία ευκαιρία για την 
περιφέρεια γενικότερα, αλλά απαιτείται αρµονική σύνδεση µε την 



 18

περιφερειακή βιώσιµη (και ενδογενή) ανάπτυξη. Θα πρέπει οι αγρότες να 
στραφούν προς τις εναλλακτικές καλλιέργειες για να αναβαθµίσουν την 
παραγωγή τους και τις δυνατότητες διανοµής των προϊόντων τους.   

3. Γενικότερα, ο τουρισµός µπορεί και πρέπει να αποτελέσει µοχλό 
ανάπτυξης στο Νοµό µε κύριο σηµείο αναφοράς µια 
βιώσιµα προσανατολισµένη οικονοµική και επιχειρηµατική ανάπτυξη που 
βάση της θα είναι η επιµόρφωση και εκπαίδευση των κατοίκων του νοµού.  

4. Πόλοι ανάπτυξης και προσέλκυσης ενδιαφέροντος θα µπορούσαν να είναι 
εκτός από τη Λίµνη Πλαστήρα, τα µονοπάτια και το ∆ασικό χωριό, και οι 
οργανωµένες µορφές θρησκευτικού και ιαµατικού τουρισµού (Σµόκοβο), 
τα οποία είναι  ανεκµετάλλευτα στοιχεία της ανάπτυξης σήµερα. Απαιτείται 
προφανώς µία τουριστική προσέγγιση που  θα προσέλκυε επισκέπτες 
που ψάχνουν κάτι το ιδιαίτερο, καθ' όλη τη διάρκεια του έτους 
(εποχικότητα).  Άποψη µας είναι ότι η Καρδίτσα διαθέτει τους φυσικούς 
πόρους που χρειάζεται ένας προορισµός να το πετύχει αυτό.  

5. Οργανωµένη και στρατηγική αναβάθµιση της λίµνης Πλαστήρα µε τη 
δηµιουργία και ανάπτυξη δραστηριοτήτων όπως  οι κωπηλατοδροµίες και 
άλλα αθλήµατα, είτε µέσω ενός ενιαίου φορέα είτε µε ιδιωτική 
πρωτοβουλία. 

 
Συµπληρωµατικά 

• Ανάδειξη των ιαµατικών Λουτρών και της Λίµνης Σµοκόβου. 
• Ανάδειξη και προστασία του οικιστικού περιβάλλοντος και των πόρων της 

πολιτιστικής κληρονοµιάς, (περιοχή και µοναστήρια γύρω από τη λίµνη)   
• Βελτίωση και επέκταση του οδικού δικτύου κυρίως προς τα Άγραφα και 

δηµιουργία προσπελάσιµων µονοπατιών.  
• Εκπαίδευση και εξειδίκευση του ανθρώπινου δυναµικού.  
• Αποκατάσταση και αξιοποίηση των παλαιών παραδοσιακών κτιρίων. 
• ∆ηµιουργία ξενοδοχειακών µονάδων και εκσυγχρονισµός των 

υφιστάµενων µε σεβασµό στην αρχιτεκτονική της περιοχής και στο φυσικό 
περιβάλλον. 

 
Προκλήσεις 
 
Οι κάτοικοι θα πρέπει να κατανοήσουν ορισµένα ζητήµατα και να τα 
ενστερνιστούν στη νοοτροπία τους. Πιο συγκεκριµένα, τα εν λόγω ζητήµατα είναι: 

• Η µεταφορά της διαπίστωσης πως η ανάπτυξη ενός µοντέλου αειφόρου 
τουριστικής ανάπτυξης επιφέρει και δηµογραφική ανανέωση, σε έναν ήδη 
γερασµένο πληθυσµό.  

• Η προσπάθεια εµπέδωσης της έννοιας της αειφόρου ανάπτυξης προς 
φορείς και κατοίκους.  

• Η προστασία των οικολογικών πόρων και της φύσης και δηµιουργία 
µηχανισµών υποστήριξης της διαδικασίας για ήπια- οικολογική τουριστική 
ανάπτυξη.  
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Χάρτης της Καρδίτσας  
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Το «καρδιτσιώτικο» brand  

Συµπερασµατικά, θα µπορούσαµε να καταλήξουµε στο ότι η Καρδίτσα διαθέτει 
µία έµφυτη δυναµική ως περιβαλλοντικός προορισµός, αφού συνδυάζει τη 
φυσική περιβαλλοντική µοναδικότητα µέσα σε λίµνη, δάση και βουνά. Οι 
παράγοντες αυτοί, αν και είναι αναγκαίες συνθήκες για την τουριστική ανάπτυξη, 
δεν είναι επαρκείς, διότι στο µεγαλύτερο µέρος τους παραµένουν 
ανεκµετάλλευτοι ή σε πολλές περιπτώσεις δε γίνεται σωστή διαχείρισή τους. Με 
λίγα λόγια, η ανάπτυξη της Καρδίτσας πρέπει να γίνει συστηµατικά, µε άξονα την 
εκπαίδευση και ενηµέρωση του συνόλου των κατοίκων και των επιχειρηµατιών, 
και την προσέλευση νέου ανθρώπινου δυναµικού για να εκσυγχρονίσει το προϊόν 
της.   

Στην εποχή της διαδικτυακής πληροφόρησης, της άµεσης δηλαδή και γρήγορης 
πληροφορίας και της δυναµικής διαφήµισης, οι προορισµοί χρειάζεται να 
προβάλλουν συνεχώς τα δυνατά τους σηµεία και να βελτιώνουν τα αρνητικά 
τους, προκειµένου να είναι ανταγωνιστικοί. Σύµφωνα µε την αρχή αυτή πρέπει να 
συνεργάζονται όλοι οι εµπλεκόµενοι φορείς και για το λόγο αυτό προσπαθήσαµε, 
µέσω των συµπερασµάτων και των όσων καταγράψαµε, να αναδηµιουργήσουµε 
ένα βιώσιµο brand για τους προορισµούς, εφαρµόζοντας τη βασική µεθοδολογία 
branding σε όσα εµείς βρήκαµε.  

Θέλαµε να παρουσιάσουµε λοιπόν µε ένα τρόπο το προϊόν µε το οποίο µπορεί 
να ταυτιστεί η Καρδίτσα. Χρησιµοποιώντας την τεχνολογία και τα λεγόµενα tag 
clouds που υπάρχουν στο διαδίκτυο, οδηγηθήκαµε στον παρακάτω πίνακα, ο 
οποίος εξηγεί (και δεν αναλύει) την επιλογή των φωτογραφιών καθώς και των 
λέξεων- κλειδιά που παρουσιάζουν την Καρδίτσα ως προορισµό. 

Οι λέξεις κλειδιά που παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα ολοκληρώνουν το 
προϊόν σε συνδυασµό µε το τρίπτυχο για την Καρδίτσα και το προϊόν που εµείς 
θεωρούµε ως διαφορετικό από ότι έχει προβληθεί, βιώσιµο και χαρακτηριστικό 
του προορισµού. Ελπίζουµε να σας πείσουµε.  
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Ευχαριστήρια  

 
Από τη µεριά µας θέλουµε να ευχαριστήσουµε ειλικρινά τους: 

Αλέξανδρο Αγγελόπουλο [για την ιδέα (και την υποµονή του)] 

Βασίλη Μπέλλη  (για τη συνεργασία και γιατί µας πίστεψε) 

Ρούλα Μπακαλάκου (για τη βοήθεια παντού και πάντα)  

Φώτη Αλεξάκο (για τη συζήτηση)  

Λαµπρινή Τριάντου (για τη φιλοξενία)  

Σωτηρλή  Ευαγγελο (για τη φιλοξενία και την εις βάθος συζήτηση) 

Χρήστο Ζαµπέτα  (για τις αλήθειες) 

Γιώργο Μίσσια (για τη συνεργασία του) 

Γιώργο Αναστασάκο (για την οµάδα) 
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η Οµάδα  

Θέµης Παπαδηµόπουλος 

Λευτέρης Ελευθεριάδης 

Μελίνα Κολιάδη 

Γιάννης Χριστοδούλου 

Καλοτίνα Χαλκίτη 

Χαρίδηµος Σπινθάκης 

Κατερίνα Γούσιου 

Βασίλης Σασιρµάζ 

Κωνσταντίνος Γιαννούλης 

Αντριάννα Μαρίνου 

Απόστολος  Γεωργόπουλος 

 

 

Για τις πολύτιµες συµβουλές τους 

Γιώργο Αναστασάκο 

Χρήστο Βασιλόπουλο 

Γιώργο Τζιραλή 

Γεωργία Ζούνη  
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Πόσο είναι το detour≈ από όταν ξεκίνησε έως σήµερα (∆εκέµβριος 2008)  

 

πόσοι δουλέψαµε      11 

πόσα Χιλιόµετρα κάναµε      ≈ 6700 

πόσες ήταν οι ώρες/µέρες ταξιδιού   ≈ 720 

πόσες ώρες/µέρες στο δρόµο    ≈ 72 

πόσα laptops είχαµε      8 

πόσα memory disks      3 

πόσοι φάκελοι στα windows    ≈ 900 

πόσες φωτογραφίες τραβήξαµε    ≈ 4000 

πόσα βίντεο τραβήξαµε      ≈ 350 

πόσα ανεβάσαµε στο youtube     33 

πόσα views είχανε       ≈ 21000 

πόσα τοπικά προϊόντα φάγαµε     ≈ 20 (και καλά)  

µε πόσους µιλήσαµε      50 

πόσους ρωτήσαµε       ≈ 300 

µε πόσους το συζητήσαµε     10 

πόσες φορές τσακωθήκαµε     2 

πόσοι ερωτευτήκαµε      2 

πόσοι µας βρίσανε      2 

πόσα sites κάναµε       1  

πόσα views είχε       ≈ 6,400 

 


