ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Στην παρούσα διπλωµατική εργασία µε τίτλο «Η πόλη της Καστοριάς ως τουριστικός
προορισµός», µελετάται η σχέση τουρισµού και πόλης, εξετάζοντας αν η αλλαγή που
παρατηρείται σήµερα στη φυσιογνωµία της πόλης οφείλεται κατά κύριο λόγο στον τουρισµό.
Η Καστοριά είναι µια ιδιόµορφη πόλη µέσα στον ελλαδικό χώρο. Το βιοτικό επίπεδο
στην πόλη ήταν υψηλό από το 1960 έως τις αρχές της δεκαετίας του 1990 και δεν υπήρχε
πρόβληµα ανεργίας. Επιπλέον ο ρυθµός αύξησης του πληθυσµού ήταν υψηλότερος από τον
µέσο όρο στην Ελλάδα και το ακαθάριστο κατά κεφαλήν εισόδηµα φανέρωνε την ύπαρξη µιας
οικονοµικής ευρωστίας στην πόλη και γενικά στο νοµό. Αυτή η οικονοµική άνθιση είχε τη
βάση της στη βιοτεχνία της γούνας, που άκµαζε και αποτελούσε την κύρια απασχόληση του
πληθυσµού της πόλης. Η δυσκολία στην πρόσβαση και η αποµόνωση λόγω της γεωγραφικής
θέσης της πόλης φαίνονταν να µην αποτελούν πρόβληµα.

Ωστόσο, µετά την κρίση της γούνας, από το 1990 και εξής, η Καστοριά βρέθηκε στον
αντίποδα. Έγινε µια από τις πιο φτωχές πόλεις, µαστιζόµενη από την ανεργία και µεγάλο
µέρος του πληθυσµού άρχισε να µεταναστεύει.
Η φύση και η ιστορία όµως φάνηκαν γενναιόδωρες στην Καστοριά χαρίζοντας της τη
λίµνη της, µια από τις ωραιότερες της Ελλάδας, και το πλούσιο παραδοσιακό οικιστικό της

απόθεµα. Η προβολή και εκµετάλλευση αυτών των δύο πλεονεκτηµάτων της, ώστε ο µικρός
αριθµός επισκεπτών του παρελθόντος να µετατραπεί σε πραγµατική τουριστική κίνηση,
καθώς και η στροφή των κατοίκων σε άλλες παραγωγικές δραστηριότητες, πέρα από τη
γούνα, αποτελούν ευκαιρίες αναπλήρωσης του χαµένου εισοδήµατος των Καστοριανών.
Λαµβάνοντας υπόψη την επικρατούσα κατάσταση στην Καστοριά, εξετάζονται στην
παρούσα εργασία, η ανάπτυξη του τουρισµού στην πόλη, οι πραγµατικοί λόγοι που ώθήσαν
στην εµφάνιση του, καθώς και οι επιπτώσεις του στη φυσιογνωµία της πόλης. Επιπλέον,
εξετάζονται οι µετασχηµατισµοί που εντοπίζονται στην πόλη της Καστοριάς κατά την
µετάβασή της από τον δευτερογενή στον τριτογενή τοµέα.
Η εργασία προσπαθεί, ακολουθώντας, µια όσο το δυνατό πιο αυστηρά οργανωµένη
και επιστηµονική µεθοδολογία, να δώσει απαντήσεις στα παραπάνω, καθώς και σε άλλα
ερωτήµατα. Η εργασία στηρίζεται σε πέντε υποθέσεις οι οποίες σχετίζονται µε την ανάπτυξη
του τουρισµού στην πόλη της Καστοριάς, µε την ιστορικότητά της, µε τους τουριστικούς της
πόρους, µε τη µορφή τουρισµού που δέχεται και µε τη δυνατότητα οικονοµικής ανάκαµψης.
Όλες αυτές οι υποθέσεις συµβάλλουν στην επίτευξη του κύριου στόχου της εργασίας, ο
οποίος είναι η µελέτη του µετασχηµατισµού της πόλης σε τουριστικό προορισµό.
Αρχικά, µε τη βοήθεια στατιστικών στοιχείων αποκτούµε µια εικόνα για την ανάπτυξη
του τουρισµού στην τελευταία δεκαετία.
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Στη συνέχεια επιχειρείται να διαπιστωθεί η έννοια της ιστορικότητας και αν αυτή
αποτυπώνεται στον πολεοδοµικό ιστό της Καστοριάς, ώστε αυτή να θεωρηθεί ιστορική πόλη
και συνεπώς να πλήρει και τις προϋποθέσεις για την ανάπτυξη του τουρισµού. Η
βιβλιογραφική έρευνα απέδειξε ότι η ιστορία και ο πολιτισµός γενικά είναι από τις βασικότερες
παραµέτρους που επηρεάζουν τον τουρισµό και αποτελούν κίνητρα επίσκεψης µιας περιοχής.
Στην περίπτωση της Καστοριάς η έρευνα οδηγεί στο συµπέρασµα ότι η πόλη διαθέτει αυτό το
πλεονέκτηµα.

Τοπογραφικό σχέδιο της πλατείας ∆αβάκη όπου
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Κοµµάτι από την ιστορική συνοικία
Ντολτσό

Με την καταγραφή των πόρων, η εργασία προχωρά στη συνέχεια στη διερεύνηση του
είδους του τουρισµού που εντοπίζεται στην πόλη και επιχειρεί να διαπιστώσει, αν αυτός ο
τουρισµός συνδέεται µε αυτό που αποκαλούµε ¨αστικό τουρισµό¨. Τέλος, για ακόµη φορά
µέσα από στατιστικά στοιχεία µελετώνται και συγκρίνονται το φαινόµενο της ανάπτυξης του
τουρισµού µε το φαινόµενο της πτώσης του εµπορίου της γούνας και εξάγονται
συµπεράσµατα για το κοινωνικοοικονοµικό γίγνεσθαι της Καστοριάς, καθώς ένα πολεοδοµικό
πρόβληµα άπτεται, τις περισσότερες φορές, ενός κοινωνικού προβλήµατος.
Η αναζήτηση πληροφοριών από δευτερογενείς πηγές όπως η βιβλιογραφία, τα
στατιστικά στοιχεία, οι αναπτυξιακές και πολεοδοµικές µελέτες, έδειξε ότι η Καστοριά :
• Αποτελεί σήµερα τουριστικό προορισµό µικρής εµβέλειας, γεγονός που προκύπτει
από την αύξηση των επενδύσεων, καθώς και από τον αριθµού διανυκτερεύσεων µέσα
στην τελευταία δεκαετία.
• ∆ιαθέτει πλούσια ιστορικότητα που ανάγεται στις διάφορες ιστορικές της φάσεις
καθώς και πληθώρα άλλων τουριστικών πόρων, που δεν έχουν αξιοποιηθεί ακόµη
πλήρως.
• ∆έχεται διάφορες κατηγορίες τουριστών, η καθεµία από τις οποίες έχει τα δικά της
ενδιαφέροντα και εποµένως, διαθέτει όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά που απαιτούνται
για την ανάπτυξη του αστικού τουρισµού, χωρίς ωστόσο να µπορεί να συνδεθεί
σαφώς µε αυτόν.
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• Στηρίζει µερικώς την οικονοµία της στον τουρισµό, ο οποίος όµως δεν έχει
κατορθώσει να καλύψει πλήρως τη γενική απώλεια των εισοδηµάτων που
προκλήθηκε από την κρίση της γούνας.
Πιστεύετε ότι ο τουρισµός αποτελεί µια λύση απέναντι στην οικονοµική
κρίση της γούνας, και ότι έχει βελτιώσει, γενικά το βιοτικό επίπεδο της
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Προκειµένου να διασταυρωθούν τα στοιχεία από τη δευτερογενή πληροφόρηση, να
καλυφθούν κάποια κενά και να εξαχθούν πιο ασφαλή συµπεράσµατα, η εργασία προχωρά σε
έρευνα πεδίου.
Η έρευνα πεδίου στηρίχθηκε σε ερωτηµατολόγια, τα οποία µοιράστηκαν σε
ξενοδόχους της πόλης και σε συνεντεύξεις αιχµής εκπροσώπων ιδιωτικών και δηµοσίων
φορέων, οι οποίοι σχετίζονται µε τον τουρισµό στην Καστοριά.
Η επεξεργασία των αποτελεσµάτων από την άµεση συλλογή πληροφοριών φανέρωσε
ότι :
• Υπάρχει αξιόλογη ξενοδοχειακή υποδοµή, ωστόσο, µε απασχολούµενο προσωπικό
µικρότερο του αναµενόµενου και χωρίς ιδιαίτερη κατάρτιση.
• Υπάρχει µέτρια ετήσια πληρότητα των ξενοδοχείων και µικρή διάρκεια παραµονής
τουριστών.
• Ως κυριότεροι λόγοι επίσκεψης προέκυψαν η ξεκούραση, η αναψυχή, οι εµπορικές
δραστηριότητες και οι πολιτιστικές εκδηλώσεις, οι οποίες σχετίζονται µε τους
κυριότερους πόρους της περιοχής δηλαδή στη λίµνη, στην παράδοση και στην
πολιτιστική κληρονοµιά.
Η θεωρητική προσέγγιση του ζητήµατος σε συνδυασµό µε την επιτόπια έρευνα
απέδειξαν ότι ο τουρισµός προκαλεί αλλοιώσεις στη µορφή της πόλης, στις θεωρούµενες
τουριστικές ζώνες.

Επίσης, αν και το ισοζύγιο τουριστικής ζήτησης και προσφοράς βρίσκεται σε
ικανοποιητικό επίπεδο, η γενική εντύπωση που προκύπτει είναι ότι η προβολή της πόλης ως
τουριστικός προορισµός είναι ελλιπής και χρειάζεται βελτίωση.
Το γενικό συµπέρασµα είναι ότι, αν και η Καστοριά πληρεί τις προϋποθέσεις για
ανάπτυξη αστικού - πολιτιστικού τουρισµού, η έλλειψη στρατηγικού σχεδιασµού, η µη
αξιοποίηση των πόρων και η απουσία επιστράτευσης στρατηγικών µάρκετινγκ δεν έχουν
επιτρέψει τη σωστή διαχείριση του τουριστικού ρεύµατος, µε αποτέλεσµα η Καστοριά να µην
έχει µετατρέπει σε τουριστικό προορισµό µε την έννοια της αειφόρου ανάπτυξης. Αντίθετα, οι
λανθασµένοι χειρισµοί επέτρεψαν στην ιδιωτική πρωτοβουλία να δράσει αυθαίρετα και µε τις
επεµβάσεις της να αλλοιώσει τη γαλήνια εικόνα της πόλης.
Η περαιτέρω τουριστική ανάπτυξη είναι αναγκαίο να προχωρήσει µε πολύ
προσεκτικά βήµατα, ώστε να µην τρωθεί αλλά να αξιοποιηθεί η παραδοσιακή, ιστορική,
φυσιογνωµία της πόλης και να µην αποτελέσει ο τουρισµός µονόδροµο οικονοµικής
ανάκαµψης, καθώς είναι ευαίσθητο προϊόν, εξαρτηµένο από πολλές συγκυρίες και µια
λανθασµένη εκµετάλλευσή του µπορεί εύκολα να οδηγήσει σε ίδιες µε τη γούνα δυσµενείς
καταστάσεις.
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τουριστικοί πόροι.

