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ΣΚΟΠΌΣ ΤΗΣ 
ΈΡΕΥΝΑΣ

ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Αφού το θέμα μας ήταν οι Εναλλακτικές Μορφές 
Τουρισμού στην Ανάφη, αποφασίσαμε να 
συντάξουμε ένα ερωτηματολόγιο και να το 

δώσουμε να το συμπληρώσουν ντόπιοι 
τουριστικοί φορείς, ώστε να βγάλουμε κάποια 

συμπεράσματα. Έτσι συμπλήρωσαν το 
ερωτηματολόγιο 24 άτομα που ασχολούνται και 

εμπλέκονται με τον Τουρισμό στην Ανάφη. 



ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΘΑ 
ΑΠΟΠΕΙΡΑΘΟΥΜΕ ΝΑ ΔΩΣΟΥΜΕ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΜEΣΩ ΤΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓIΟΥ.

• Υπάρχει αποδοχή των Εναλλακτικών 
Μορφών Τουρισμού στην Ανάφη; 

• Ποια από τις Εναλλακτικές Μορφές 
Τουρισμού θεωρούν ότι θα είχε μεγαλύτερη
επιτυχία στο νησί τους;

• Ποιο μέσο θα ήταν καλό να χρησιμοποιηθεί για την προβολή αυτ  
των νέων μορφών τουρισμού στην Ανάφη, καθώς και ποια έργα 
υποδομής πιστεύουν ότι χρειάζεται να γίνουν για την περαιτέρω 
ανάπτυξη του Τουρισμού στο νησί τους;
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ΣΥΜΠΕΡAΣΜΑΤΑ EΡΕΥΝΑΣ

• Το 59% του δείγματος ήταν γυναίκες και το 41% ήταν άνδρες. 
Άρα η πλειονότητα ήταν γυναίκες.

• Η πλειονότητα των ατόμων, δηλαδή το 46%, είναι ηλικίας 36-45 
ετών.

• Από τα άτομα που ερωτήθηκαν το 37,5% έχει ενοικιαζόμενα 
δωμάτια και το ίδιο ποσοστό, δηλαδή 37,5% έχει ταβέρνα ή 
εστιατόριο. Λιγότερο ποσοστό των ατόμων δουλεύει στο 
Δήμο ή έχει τουριστικό πρακτορείο.



• Από τα άτομα που συμμετείχαν στην έρευνα, το 42% θεωρεί 
ότι είναι αρκετά αυξημένη η τουριστική κίνηση στην Ανάφη 
σε σχέση με το παρελθόν και το 37% θεωρεί ότι είναι λίγο 
αυξημένη.

• Το 42% πιστεύει ότι το τουριστικό προϊόν της Ανάφης υστερεί 
στις υποδομές (καταλύματα και συγκοινωνίες) και ακολουθεί 
το 33% των ατόμων που πιστεύει ότι υστερεί στην τουριστική 
προβολή.

• Το 54% θεωρεί ότι ο τουρισμός στην Ανάφη δημιουργεί άλλα 
προβλήματα πέρα από την καταστροφή του φυσικού και του 
δομημένου περιβάλλοντος, καθώς και τις κοινωνικές 
αλλαγές.



• Από τα άτομα που συμμετείχαν στην έρευνα, το 31% 
θεωρεί ότι τα έργα υποδομής που χρειάζεται η Ανάφη είναι 
το Αεροδρόμιο και το 28% θεωρεί ότι χρειάζεται 
Λιμάνι&Μαρίνα. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι σε αυτή την 
ερώτηση οι ερωτώμενοι είχαν περισσότερες από μία 
επιλογές.

• Το 50% απάντησε ότι είναι λίγο ικανοποιημένο από την 
τουριστική κίνηση στην Ανάφη και ιδιαίτερα στην 
επιχείρησή του ή στο Δήμο του και ακολουθεί το 29% που 
είναι αρκετά ικανοποιημένο.



• Από τα άτομα που συμμετείχαν στην έρευνα, το 54% νομίζει 
ότι κίνητρο για την προσέλευση τουριστών στην Ανάφη είναι 
το φυσικό τοπίο (φυσικό, θαλάσσιο και υποθαλάσσιο 
περιβάλλον) και ακολουθούν όλες οι υπόλοιπες επιλογές. Να 
σημειωθεί ότι και σε αυτή την ερώτηση οι ερωτώμενοι είχαν 
περισσότερες από μία επιλογές.

• Επίσης το 54% των ατόμων που ερωτήθηκαν θεωρεί ότι η 
ανάπτυξη νέων μορφών τουρισμού στην Ανάφη θα κάνει 
αρκετά πιο ανταγωνιστικό το τουριστικό προϊόν του νησιού.



• Επιπλέον το 36% θεωρεί ότι ο τουρισμός της υπαίθρου ή 
κατασκηνωτικός τουρισμός (camping) θα είχε μεγάλη επιτυχία 
στην Ανάφη και ακολουθούν με αρκετά μεγάλα ποσοστά ο 
θαλάσσιος και ο αθλητικός-ορειβατικός-περιπατητικός 
τουρισμός. Να σημειωθεί ότι κι εδώ οι ερωτώμενοι είχαν τη 
δυνατότητα να επιλέξουν περισσότερες από μία απαντήσεις.

• Ακόμα το 54% πιστεύει ότι δεν έχουν γίνει προσπάθειες για την 
ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού στην Ανάφη και 
το 46% που πιστεύει ότι έχουν γίνει προσπάθειες.



• Αξίζει να σημειωθεί ότι από το 54% που πιστεύει πως  έχουν 
γίνει προσπάθειες για την ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών 
τουρισμού στην Ανάφη, μόνο το 21% θεωρεί ότι οι 
προσπάθειες αυτές είναι επαρκείς, αντιθέτως προς τα 
υπόλοιπα άτομα που θεωρούν ότι είναι ανεπαρκείς αυτές οι 
προσπάθειες.

• Στην ερώτηση, αν υπάρχει κάποιο μοναδικό ανταγωνιστικό 
στοιχείο που θα βοηθήσει στην ανάπτυξη εναλλακτικών 
μορφών τουρισμού στην Ανάφη, το 62% των ατόμων δεν 
απάντησε καθόλου. Αξιοπρόσεκτες είναι δύο απαντήσεις: Η 
μία που λέει ότι μοναδικό ανταγωνιστικό προϊόν είναι η 
ησυχία, οι παραλίες, το όρος Κάλαμος και η Παναγία η 
Καλαμιώτισσα και η άλλη που λέει ότι είναι ο καινούργιος 
οικισμός, τα πολιτιστικά και τα αρχαιολογικά μνημεία.



• Αξίζει να σημειωθεί ότι το 28% θεωρεί πως θα ήταν καλό να 
χρησιμοποιηθεί το διαδίκτυο για την προβολή των νέων 
μορφών τουρισμού στην Ανάφη και ακολουθούν οι 
διαφημιστικές εκπομπές με ποσοστό 20%. Κι εδώ δόθηκε η 
δυνατότητα στους ερωτώμενους για περισσότερες επιλογές.

• Σχετικά με την χώρα προέλευσης του τουρισμού στην  
Ανάφη, το 31% των ατόμων λέει ότι προέρχεται από την 
Ιταλία, το 27% από Γερμανία και το 15% από Ελλάδα. Κι εδώ 
δόθηκε η δυνατότητα στους ερωτώμενους για περισσότερες 
επιλογές.



• Θα πρέπει να σημειωθεί ότι το 37,5% των ατόμων που 
ερωτήθηκαν πιστεύει πως φθάνουν αρκετά τα καταλύματα και 
γενικότερα οι τουριστικές εγκαταστάσεις κατά τη διάρκεια της 
θερινής περιόδου και επίσης το 37,5% πιστεύει ότι φθάνουν 
λίγο.

• Στο αν υπάρχει κάτι που θα μπορούσαν να προτείνουν 
σχετικά με την ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού 
στην Ανάφη, το 84% των  ατόμων  δεν έδωσε καθόλου 
απάντηση. Αξιοπρόσεκτη είναι η απάντηση που έδωσε ένα 
άτομο, σύμφωνα με το οποίο, θα πρέπει να υπάρχουν 
περισσότερα καράβια και καταλύματα.



ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤOYΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧH ΣΑΣ!!!
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• Αρβανίτης Ματθαίος(Α’ Λυκείου)
• Ρούσσος Νικόλαος(Β’ Λυκείου)
• Χάλαρη Ειρήνη(Α’ Λυκείου)
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