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Περίληψη 
Με ανάλυση των στάσεων που πραγματοποιήθηκε με διμεταβλητή συσχέτιση σε 

τυποποιημένα ερωτηματολόγια και με επιλογή δείγματος που πλησίαζε τις ιδιότητες του 

τυχαίου μέσω τηλεφωνικού καταλόγου σε εγχώριο πληθυσμό τόσο του αστικού κέντρου 

της Καβάλας (ΝΚ=200), όσο και της αγροτικής περιοχής του Αμυγδαλεώνα (ΝΑ=62), 

σχετικά με τα λατομεία των περιοχών τους αντίστοιχα, βρέθηκαν τα ακόλουθα 

αποτελέσματα: Οι μεν κάτοικοι του αστικού κέντρου τείνουν να είναι πιο θορυβημένοι 

από τους κατοίκους της αγροτικής περιοχής για περιβαλλοντικά ζητήματα που τίθενται 

λόγω της ύπαρξης των λατομείων και να επιθυμούν την αποκατάστασή τους με στοιχεία 

φυσικού περιβάλλοντος (λχ αναδάσωση ή ίδρυση ζωολογικού κήπου) ή δομημένου 

περιβάλλοντος (λχ θέατρο ή στάδιο). 

Επιπλέον εξετάσθηκε η επίδραση του φύλου, της ηλικίας, της αστικής-αγροτικής 

καταγωγής, του εκπαιδευτικού επιπέδου, του κοινωνικού στρώματος, του εισοδήματος 

και της ιδιότητας του συνταξιούχου ή μη, στις στάσεις τους απέναντι στα λατομεία. 

Επικεντρώνοντας την διερεύνηση των ίδιων παραγόντων χωριστά στον πληθυσμό 

Καβάλας και Αμυγδαλεώνα, παρατηρήθηκαν ομοιότητες και διαφορές μεταξύ αστικής και 

αγροτικής περιοχής. Κυριότερη παρατήρηση συνιστά το γεγονός ότι στην αγροτική 

περιοχή ως κυριότερος παράγοντας στη διαμόρφωση των στάσεων εμφανίζεται το φύλο, 

ενώ στην αστική περιοχή η ηλικία. 



Λέξεις-κλειδιά: λατομεία, αποκατάσταση τοπίου, προθυμία πληρωμής, αστικός-

αγροτικός χώρος, παράγοντες αποδοχής πολιτικών σεναρίων 

 
1 Εισαγωγή 

Σκοπός της έρευνας αυτής είναι η σύγκριση των στάσεων αγροτικού και αστικού 

πληθυσμού απέναντι σε ζητήματα διαταραγμένων περιοχών λατομείων και σε 

εναλλακτικά σενάρια αποκατάστασής τους και να τις συσχετίσει με προσωπικά-

κοινωνικά χαρακτηριστικά των ερωτωμένων.  

Η έρευνα αυτή αποτελεί συνέχεια παλιότερης έρευνας [9] που δημοσιεύθηκε το 

2009 και είχε στόχο την εξέταση στάσεων μόνο του αστικού πληθυσμού της 

Καβάλας και όχι σύγκριση στάσεων μεταξύ αγροτικού και αστικού πληθυσμού. 

Τέτοιες έρευνες είναι γενικά σκόπιμες καθώς αποτελεί ανοιχτό ερώτημα κατά 

πόσο οι ομάδες συμφέροντος (περιβαλλοντικές, πολιτιστικές κ.α.) ή οι αρχές 

(εκλεγμένες και μη) βασίζονται πράγματι σε εμπειρικά στοιχεία όταν προσπαθούν 

να εκτιμήσουν τους προσανατολισμούς και τις προτιμήσεις του Κοινού όσον 

αφορά στην περιβαλλοντική πολιτική και διαχείριση [1].  

 

 

2. Ανασκόπηση βιβλιογραφίας 
Πρόδρομος της έρευνας αυτής αποτελεί η έρευνα των Hasanagas κ.α. [9] η 

οποία δεν προέβαινε σε σύγκριση μεταξύ αστικού και αγροτικού πληθυσμού και 

στην οποία ήδη έχει αναλυθεί η ακόλουθη βιβλιογραφία. 

Είναι πλέον γνωστό ότι μη αντίδραση δεν σημαίνει απαραίτητα αποδοχή και ότι 

δεν διασφαλίζει βιώσιμο πολιτικό σχεδιασμό. Είναι λοιπόν πολύπλευρα αναγκαία 

η έρευνα ∆ημόσιας Γνώμης για τη λήψη πολιτικών αποφάσεων όσον αφορά τη 

χρήση γης [2]. Ωστόσο, το ερευνητικό ενδιαφέρον εστιάσθηκε μόνο σε μια γενική 

τυπολογία σχέσεων ανθρώπου και φυσικού περιβάλλοντος με ανάλυση 

συστάδων, χωρίς εξέταση παραγόντων που τις επηρεάζουν. Έχει επίσης τονιστεί 

ότι οι μεγάλης κλίμακας τοπιακές αλλαγές απαιτούν αντικειμενικές μετρήσεις για 

να εκτιμηθούν τα αποτελέσματά τους στις στάσεις του πληθυσμού. Η ανάγκη 

εμπειρικής δοκιμής εννοιών και δεικτών σε διαφορετικούς τύπους τοπίου έχει 



αναγνωρισθεί. Τα εμπειρικά δεδομένα αφορούσαν ωστόσο μόνο φοιτητές 

γεωγραφίας και όχι πληθυσμούς περιοχών [3].  

Ορισμένοι ερευνητές [4] ανέλυσαν στάσεις και περιπτώσεις διαχειριστών 

ιδιωτικών εκτάσεων σε δίκτυα προστασίας φύσης αλλά όχι προτιμήσεις χρηστών 

γης σε θέματα αποκατάστασης. Άλλοι [5] αναγνώρισαν ότι η τοπιακές αλλαγές 

κατευθύνονται από ποικίλους φορείς και δυνάμεις (πολιτικού, οικονομικού, 

πολιτιστικού, πολιτισμικού, τεχνολογικού και φυσικού χαρακτήρα) αλλά 

επικεντρώθηκαν σε ιστορικές προσεγγίσεις, συνεντεύξεις ειδικών και ανάλυση 

ντοκουμέντων. Σε αυτό το πλαίσιο, ανέλυσαν στάσεις και δόγματα αλλά σε 

επίπεδο θεσμών και όχι κοινωνικής δυναμικής. Σε άλλες έρευνες [6] ορισμένες 

στάσεις ερευνήθηκαν αλλά κυρίως όσον αφορά θέματα συγκρότησης ταυτότητας 

μέσω του τοπίου και όχι όσον αφορά σενάρια αποκατάστασης. 

Η σπουδαιότητα της λήψης απόφασης που θα ανέμενε κανείς υπό ιδανικές 

συνθήκες να εναρμονίζει πολλαπλούς σκοπούς σε διαχείριση φυσικού τοπίου για 

επίτευξη βιώσιμων πολιτικών [7]. Η εξατομικευμένη θεώρηση κάθε στόχου 

μπορεί να περιορίζει την χωρική πολυπλοκότητα αλλά μπορεί να οδηγεί σε 

μελλοντικές συγκρούσεις στόχων. Άλλοι συγγραφείς [8] επιχείρησαν με εποπτική 

θεώρηση των παραγόντων που επηρεάζουν την αποδοχή της διαχείρισης 

τοπίου. Βρέθηκε ότι η πρόσληψη, η επικοινωνία και οι δυνατότητες συμμετοχής 

στον πολιτικό σχεδιασμό είναι οι κυριότεροι παράγοντες αποδοχής. Τυχόν 

οικονομικά κίνητρα παίζουν δευτερεύοντα ρόλο. Ωστόσο, δεν εστίασαν σε 

συγκεκριμένα σενάρια αποκατάστασης ούτε και σε προσωπικές-κοινωνικές 

παραμέτρους που επηρεάζουν τις στάσεις προς αυτά. Χρησιμοποίησαν επίσης 

ποιοτικές μεθόδους και όχι ποσοτικές. Επομένως, παρήγαγαν πρακτικά μόνο 

ενδιαφέρουσες υποθέσεις παρά «τελικά» αποτελέσματα.  

 
3. Περιοχή έρευνας και μέθοδος 
Τα επονομαζόμενα ως «λατομεία Καβάλας» βρίσκονται περίπου 10 χλμ 

ανατολικά από το κέντρο του ομώνυμου αστικού κέντρου και τα λατομεία 

Αμυγδαλεώνα περίπου 7,5 χλμ βορειοδυτικά από αυτό. Και τα δυο λατομεία 

αποτελούν διαταραγμένες περιοχές με ανώμαλο ανάγλυφο και μεγάλες κλίσεις 



όπως κάθε συνηθισμένο λατομείο. Επελέγησαν επειδή συνιστούν λόγω των 

συνθηκών αυτών συγκρίσιμα αλλά και σαφώς διαχωρισμένα γεωγραφικά τοπία, 

αφού οι δυο διαταραγμένες περιοχές δεν είχαν μεταξύ τους οπτική επαφή ούτε 

και άμεση συγκοινωνιακή σύνδεση. 
Σε συνέχεια της έρευνας που πραγματοποιήθηκε το 2009 στα λατομεία 

μαρμάρου Καβάλας [9] διεξήχθη εκ νέου έρευνα με όμοιο τυποποιημένο 

ερωτηματολόγιο και στα λατομεία μαρμάρου Αμυγδαλεώνα, που αποτελεί 

αγροτική περιοχή πλησίον της Καβάλας, ώστε να τα αποτελέσματα να είναι 

συγκρίσιμα και κοινώς επεξεργάσιμα με αυτά της έρευνας του 2009. Κάθε 

ερωτώμενος ρωτήθηκε για τα λατομεία της περιοχής του. 

Με ανάλυση των στάσεων που πραγματοποιήθηκε με διμεταβλητή συσχέτιση σε 

τυποποιημένα ερωτηματολόγια και με επιλογή απλού τυχαίου δείγματος μέσω 

τηλεφωνικού καταλόγου σε εγχώριο πληθυσμό τόσο του αστικού κέντρου της 

Καβάλας (ΝΚ=200), όσο και της αγροτικής περιοχής του Αμυγδαλεώνα (ΝΑ=62), 

σχετικά με τα λατομεία των περιοχών τους αντίστοιχα. Συμπληρώθηκαν 

τηλεφωνικά και η επιλογή του πληθυσμού έγινε βάσει τηλεφωνικού καταλόγου. 

Επομένως το δείγμα δύναται να θεωρηθεί ότι πλησιάζει όχι απόλυτα αφού 

πολλοί μετανάστες και φοιτητές δεν είναι καταχωρημένοι αλλά σημαντικά τις 

ιδιότητες του «απλού τυχαίου», αν και αυτό δεν ήταν απαραίτητο στην παρούσα 

έρευνα καθώς διενεργείται αναλυτική και όχι περιγραφική στατιστική. Οι τιμές των 

μεταβλητών εμφάνισαν αισθητή διακύμανση ώστε να είναι κατάλληλες για 

αναλυτική στατιστική, όπως θα εμφάνιζαν και στην περίπτωση ενός δείγματος 

κρίσης που συχνά εφαρμόζεται για τις ανάγκες τις αναλυτικής στατιστικής. 

Η επεξεργασία έγινε με διμεταβλητή συσχέτιση Pearson (επίπεδα 

σημαντικότητας 0,01:«**» και 0,05:«*». Τα αποτελέσματα επαληθεύτηκαν με test 

Kendall και Spearman ώστε να υπερβληθεί η σκόπελος της μη κανονικότητας και 

των τιμών που θα μπορούσαν να θεωρηθούν ως «ακραίες». Ωστόσο, εδώ 

επισημαίνεται ότι ακόμη και οι λεγόμενες «ακραίες» τιμές αποτελούν τμήμα της 

μετρήσιμης κοινωνικής πραγματικότητας και η αποκοπή τους θα μπορούσε να 

θεωρηθεί ως αλλοίωση αυτής. Σε περιπτώσεις τέτοιες λοιπόν το test Pearson 

εξωθεί τον ερευνητή να εμβαθύνει το θεωρητικό πλαίσιο ώστε να ερμηνεύσει πιο 



ολοκληρωμένα τα φαινόμενα, περιλαμβάνοντας σε ενιαία θεωρητικοποίηση 

ακόμη και τα «ακραία» και όχι μόνο τα τεχνητώς απομονωθέντα «πιο κανονικά». 

Αυτό δύναται να θεωρηθεί ως γενικότερο πλεονέκτημα του παραμετρικού test 

Pearson ακόμη και σε περιπτώσεις μη κανονικής κατανομής των τιμών. 

Χρησιμοποιήθηκαν διερευνητικές συνεντεύξεις με τους ερωτώμενους για την 

ερμηνεία των αποτελεσμάτων. 

 

4. Αποτελέσματα και συζήτηση 
Στον Πίνακα 1 παρατηρείται ότι οι κάτοικοι της αγροτικής περιοχής γνωρίζουν 

λιγότερο την ύπαρξη των λατομείων στην περιοχή τους σε σχέση με τους 

κατοίκους του αστικού χώρου. Αυτό δύναται να αποδοθεί στο γεγονός ότι 

περιβαλλοντικές ιδεολογίες και δόγματα σχετικά με «περιβαλλοντικές 

καταστροφές» βρίσκουν συνήθως μεγαλύτερη απήχηση σε αστικά κέντρα, και 

μάλιστα υπερθεματίζονται και από τα ΜΜΕ. Αντιθέτως, οι κάτοικοι του αγροτικού 

χώρου έχουν πιο άμεση επαφή με τη φύση, συνηθίζουν το φυσικό τοπίο ως έχει, 

ακόμη και με τις ανθρωπογενείς επεμβάσεις και ως εκ τούτου, η ύπαρξη 

λατομείων δεν αποτελεί θέμα ιδιαίτερου ενδιαφέροντος. Ωστόσο, ο 

χαρακτηρισμός των λατομείων ως αρνητικό στοιχείο για το περιβάλλον ή ως 

ευκαιρία για ένα νέο τοπίο, δεν φαίνεται να εξαρτάται από την περιοχή και από τα 

αντίστοιχα περιβαλλοντικά μηνύματα που υπερτονίζονται. Επομένως, 

παρατηρείται μια τάση εξατομίκευσης της άποψης αυτής, ή τουλάχιστον μια 

απεξάρτησή της από τυχόν ευρύτερη περιβαλλοντική κουλτούρα που επικρατεί 

στην κάθε περιοχή. 

Ειδικότερα δε, η κάτοικοι της αγροτικής περιοχής, που έχουν άμεση εμπειρική 

επαφή με την πραγματικότητα του τοπίου και μένουν σχετικώς πιο ανεπηρέαστοι 

από τα περιβαλλοντικά δόγματα των αστικών κέντρων τείνουν να πιστεύουν ότι 

τα λατομεία δεν αποτελούν καθόλου πρόβλημα. 

Όσον αφορά τις προτιμήσεις σεναρίων αποκατάστασης, εκείνοι που τείνουν να 

προτιμούν ισχυρά την αναδάσωση (καθώς επίσης και ζωολογικό κήπο) είναι, 

όπως ήταν αναμενόμενο, οι κάτοικοι της αστικής περιοχής λόγω της έκθεσής 

τους σε περιβαλλοντικά δόγματα αλλά και λόγω της αντικειμενικά πιο μειωμένης 



προσβασιμότητας σε φυσικό περιβάλλον που έχουν σε σχέση με τους κατοίκους 

της αγροτικής περιοχής. Αξιοσημείωτος είναι επίσης και ο πλουραλισμός 

προτιμήσεων που εμφανίζονται αισθητά στους κατοίκους της αστικής περιοχής. 

Εκτός από αναδάσωση, εμφανίζονται και εναλλακτικές που έχουν με πολιτισμό 

(θέατρο) και αθλητισμό (στάδιο).  

Παράλληλα, οι κάτοικοι της αστικής περιοχής εμφανίζονται να είναι συνεπείς 

προς την πληθώρα των προτιμήσεων αποκατάστασης καθώς παρουσιάζονται 

ως πιο διατεθειμένοι να πληρώσουν. 

 
Πίνακας 1. Στάσεις κατοίκων αστικής και αγροτικής περιοχής σε σύγκριση 

 

Κάτοικοι αστικής περιοχής=0 (Καβάλα),  

κάτοικοι αγροτικής περιοχής=1 (Αμυγδαλεώνα) 

Γνώση της ύπαρξης των λατομείων στην περιοχή 

σας 
-,174(**)

  ,005

Θεωρείτε τα λατομεία αρνητικό στοιχείο για το τοπίο -,096

  ,121

Θεωρείτε ότι τα λατομεία είναι ευκαιρία για ένα νέο 

τοπίο 
,074

  ,230

Θεωρείτε ότι τα λατομεία δεν δημιουργούν κανένα 

πρόβλημα 
,173(**)

  ,005

Θα προτιμούσατε στη θέση των λατομείων να γίνει 

αναδάσωση 
-,300(**)

  ,000

Θα προτιμούσατε στη θέση των λατομείων να 

δημιουργηθεί ένας ζωολογικός κήπος 
-,182(**)

  ,003

Θα προτιμούσατε στη θέση των λατομείων να 

δημιουργηθεί ένα υπαίθριο θέατρο 
-,145(*)

  ,019

Θα προτιμούσατε στη θέση των λατομείων να 

δημιουργηθεί ένα αθλητικό στάδιο 
-,136(*)

  ,027

Προθυμία πληρωμής -,480(**)

  ,000

 



Στον Πίνακα 2 εμφανίζονται στάσεις και προτιμήσεις των κατοίκων του αστικού 

χώρου και βασικοί παράγοντες που τις επηρεάζουν. Οι γυναίκες απλά 

εκδηλώνουν εμφανή απορριπτική στάση προς το σενάριο του αθλητικού σταδίου. 

Οι νεότερες γενιές, χάρη στα περισσότερα ερεθίσματα που δέχονται από το 

αστικό περιβάλλον, βλέπουν το διαταραγμένο τοπίο των λατομείων ως ευκαιρία 

για ένα νέο τοπίο, αναζητώντας διαφορετικές και πιο αστικού χαρακτήρα λύσεις 

από την κλασική αναδάσωση και το πράσινο γενικά. Τέτοιες είναι το αθλητικό 

στάδιο και το εμπορικό κέντρο. ∆ηλώνουν και αντίστοιχη προθυμία πληρωμής. 

Παρόμοιες στάσεις παρουσιάζουν και όσοι έχουν υψηλό εκπαιδευτικό επίπεδο, 

δηλώνοντας επιπλέον δεκτικοί και στην εκδοχή του υπαίθριου θεάτρου. Οι 

κάτοικοι αγροτικής καταγωγής φαίνονται να μην έχουν ενστερνισθεί πλήρως την 

αστικοποίηση και τον συνήθη καταναλωτικό τρόπο ζωής μιας πόλης, καθώς  

τείνουν να αρνούνται το εμπορικό κέντρο ως λύση. Όσοι θεωρούν ότι ανήκουν σε 

υψηλότερο κοινωνικό στρώμα εμφανίζουν και αναλόγως υψηλότερη προθυμία 

πληρωμής, ενώ όσοι έχουν υψηλότερο εισόδημα δείχνουν να συγκινούνται 

ιδιαίτερα από ένα αθλητικό στάδιο στο οποίο θα μπορούν να βλέπουν αγώνες με 

εισιτήριο και με την ανάπτυξη κοινωνικών επαφών, ευκαιρίες επίδειξης και 

στοιχημάτων που αυτό συνεπάγεται, παρά από μια ήσυχη πράσινη πλαγιά που 

θα μπορούσε να την επισκεφτεί καθένας και δωρεάν. ∆ηλώνουν επίσης πιο 

πρόθυμοι να πληρώσουν για την επίτευξη αυτού του σεναρίου αποκατάστασης. 

Σε αντίθεση με τα άτομα μεγάλου εισοδήματος, οι συνταξιούχοι προτιμούν λύσεις 

ήσυχες και όσον το δυνατόν λιγότερο δαπανηρές, τόσο για την επίτευξη όσο και 

για τη μετέπειτα χρήση τους, όπως αναδάσωση και αντιτίθενται στο σενάριο του 

αθλητικού σταδίου και του εμπορικού κέντρου, και φυσικά δηλώνουν και 

αντιστοίχως μειωμένη προθυμία πληρωμής. 

 
Πίνακας 2. Παράγοντες στάσεων κατοίκων αστικής περιοχής (Καβάλας) 

ΝΚ=200 

Άντρας=0, 

γυναίκα=1 

Έτος 

γέννησης 

Εκπαιδευτι

κό επίπεδο

Αγροτική 

καταγωγή 

Αίσθημα 

κοινωνικού 

στρώματος Εισόδημα Συνταξιούχος 

Θεωρείτε ότι τα λατομεία είναι 

ευκαιρία για ένα νέο τοπίο 
,078 ,205(**) ,177(*) -,053 ,044 ,019 -,123



  ,272 ,004 ,012 ,459 ,534 ,786 ,082

Θα προτιμούσατε στη θέση 

των λατομείων να γίνει 

αναδάσωση 

-,089 -,228(**) -,095 -,004 -,107 ,133 ,243(**)

  ,212 ,001 ,179 ,950 ,133 ,062 ,001

Θα προτιμούσατε στη θέση 

των λατομείων να 

δημιουργηθεί μια πράσινη 

πλαγιά χωρίς δέντρα 

,105 -,190(**) -,215(**) ,011 -,079 -,174(*) ,056

  ,141 ,007 ,002 ,873 ,269 ,015 ,427

Θα προτιμούσατε στη θέση 

των λατομείων να 

δημιουργηθεί ένα υπαίθριο 

θέατρο 

,084 ,046 ,169(*) -,025 ,129 ,092 -,082

  ,239 ,515 ,016 ,726 ,069 ,197 ,250

Θα προτιμούσατε στη θέση 

των λατομείων να 

δημιουργηθεί ένα αθλητικό 

στάδιο 

-,302(**) ,203(**) ,194(**) -,030 ,072 ,204(**) -,147(*)

  ,000 ,004 ,006 ,678 ,308 ,004 ,038

Θα προτιμούσατε στη θέση 

των λατομείων να 

δημιουργηθεί ένα εμπορικό 

κέντρο 

,117 ,223(**) ,188(**) -,171(*) ,112 -,019 -,216(**)

  ,100 ,002 ,008 ,016 ,114 ,791 ,002

Προθυμία πληρωμής -,001 ,277(**) ,369(**) -,080 ,350(**) ,366(**) -,244(**)

  ,994 ,000 ,000 ,263 ,000 ,000 ,000

 

Στον Πίνακα 3 φαίνονται οι στάσεις των κατοίκων του αγροτικού χώρου και η 

σύνδεσή τους με τους ίδιους βασικούς παράγοντες που αναλύθηκαν και στον 

Πίνακα 2. Παρατηρείται ότι σε αντίθεση με τη γενικότερη ουδετερότητα του 

αγροτικού πληθυσμού απέναντι σε περιβαλλοντικά ζητήματα που περιγράφηκε 

στον Πίνακα 1, ειδικά ο γυναικείος πληθυσμός του αγροτικού χώρου εμφανίζει 

έναν μεγαλύτερο προβληματισμό ακόμη και σε σχέση με το γυναικείο πληθυσμό 

του αστικού χώρου. Ενώ στον Πίνακα 1 ο γυναικείος πληθυσμός απλά εκδηλώνει 

αρνητική στάση απέναντι στο σενάριο αποκατάστασης του αθλητικού σταδίου, ο 

αγροτικός γυναικείος πληθυσμός έχει άποψη γενικά για «προβλήματα» που 

μπορούν να ανακύψουν απ’ τα λατομεία αλλά παράλληλα και για γενικότερες 



ευκαιρίες που δημιουργούν για δημιουργία νέου τοπίου, ενώ εμφανίζει και την 

άποψη ότι δεν αποτελούν καταστροφή για το περιβάλλον. ∆ιαφαίνεται δηλαδή 

ένας πολυσχιδής και πλουραλιστικός προβληματισμός στον γυναικείο αγροτικό 

πληθυσμό. Παράλληλα, οι γυναίκες του αγροτικού χώρου εμφανίζονται να έχουν 

πιο ομοιόμορφη στάση απέναντι στα σενάρια αποκατάστασης. Προτιμούν 

σχετικώς μη δαπανηρές λύσεις, τόσο ως προς την εκτέλεση όσο ή ως προς τη 

χρήση τους, που προάγουν την κοινωνικοποίηση και τον πολιτισμό, όπως 

πράσινη πλαγιά ή υπαίθριθο θέατρο, και αρνούνται το αθλητικό στάδιο (όπως και 

οι γυναίκες του αστικού χώρου) καθώς και το εμπορικό κέντρο που συνδέεται 

έντονα με τον αστικό καταναλωτικό τρόπο ζωής. 

Οι νεότερες γενιές του αγροτικού χώρου εμφανίζουν επίσης έναν αισθητό 

πλουραλισμό στάσεων. ∆εν θεωρούν τα λατομεία βλαπτικά για την υγεία αλλά τα 

βλέπουν ως αρνητικό στοιχείο για το περιβάλλον γενικά. Παράλληλα, τείνουν να 

υιοθετήσουν στοιχεία αστικού καταναλωτισμού καθώς εμφανίζονται θετικές στην 

ίδρυση εμπορικού κέντρου, όπως και οι νεότερες γενιές της πόλης. Άτομα με 

αυξημένο εκπαιδευτικό επίπεδο τείνουν να εμφανίσουν παρόμοιες στάσεις αλλά 

παράλληλα παρουσιάζουν και τάσεις αισιοδοξίας, αφού θεωρούν τα λατομία μια 

ευκαιρία για νέο τοπίο και αντί για την κλασική αναδάσωση προτιμούν λύσεις 

πολιτιστικού χαρακτήρα όπως πάρκο με γλυπτά, και φυσικά αντίστοιχη προθυμία 

πληρωμής για να επιτευχθεί αυτή η καινοτομία. Παρουσιάζουν δηλαδή αισθητές 

ομοιότητες με τα άτομα υψηλού εκπαιδευτικού επιπέδου του αστικού χώρου. 

Όσοι θεωρούν ότι έχουν καθαρά αγροτική καταγωγή, εμφανίζονται και πάλι 

αρνητικοί στο εμπορικό κέντρο, όπως και στον Πίνακα 2. 

Το αίσθημα υψηλού κοινωνικού στρώματος, σε αντίθεση με τον Πίνακα 2 που 

φαίνεται να μην επηρεάζει σχεδόν καθόλου τις στάσεις, στον αγροτικό χώρο 

φαίνεται να συνδέεται με έντονο πλουραλισμό απόψεων και βαθύτερο 

προβληματισμό και συνειδητοποίηση: αρνητικό στοιχείο για το τοπίο, ευκαιρία για 

νέο τοπίο, όχι όμως με τη συνήθη λύση αναδάσωσης αλλά ούτε και του 

εργοστασίου, και προθυμία πληρωμής. 



Το υψηλό εισόδημα προκαλεί όμοιες στάσεις με αυτές που προκαλεί και το 

εκπαιδευτικό επίπεδο, με μια επιπρόσθετη τάση για στοιχείο πολιτισμού 

(υπαίθριο θέατρο) 

 
Πίνακας 3. Παράγοντες στάσεων κατοίκων αγροτικής περιοχής (Αμυγδαλεώνα) 

 ΝΑ=62 

Άντρας=0, 

γυναίκα=1 

Έτος 

γέννησης 

Εκπαιδευτι

κό επίπεδο

Αγροτική 

καταγωγή 

Αίσθημα 

κοινωνικού 

στρώματος Εισόδημα 

Θεωρείτε βλαβερά τα 

λατομεία για την υγεία 
,210 -,340(**) -,075 ,068 -,081 ,054

  ,101 ,007 ,563 ,602 ,529 ,675

Θεωρείτε τα λατομεία 

αρνητικό στοιχείο για το τοπίο 
,103 ,269(*) ,271(*) -,145 ,280(*) ,108

  ,428 ,035 ,033 ,260 ,027 ,404

Θεωρείτε ότι τα λατομεία δεν 

δημιουργούν κανένα 

πρόβλημα 

-,314(*) ,093 -,150 ,040 -,163 -,163

  ,013 ,472 ,244 ,755 ,205 ,207

Θεωρείτε ότι τα λατομεία είναι 

καταστροφή για το 

περιβάλλον 

-,257(*) -,058 ,062 -,033 ,003 ,123

  ,044 ,654 ,632 ,797 ,981 ,342

Θεωρείτε ότι τα λατομεία είναι 

ευκαιρία για ένα νέο τοπίο 
,294(*) ,103 ,347(**) -,034 ,390(**) ,215

  ,020 ,426 ,006 ,793 ,002 ,093

Θα προτιμούσατε στη θέση 

των λατομείων να γίνει 

αναδάσωση 

-,086 -,185 -,375(**) ,202 -,252(*) -,284(*)

  ,507 ,149 ,003 ,116 ,048 ,025

Θα προτιμούσατε στη θέση 

των λατομείων να 

δημιουργηθεί μια πράσινη 

πλαγιά χωρίς δέντρα 

,421(**) -,110 -,086 ,164 -,045 -,130

  ,001 ,393 ,507 ,203 ,727 ,315

Θα προτιμούσατε στη θέση 

των λατομείων να 

δημιουργηθεί ένα υπαίθριο 

θέατρο 

,253(*) -,246 ,005 -,120 ,208 ,337(**)

  ,048 ,054 ,967 ,355 ,105 ,007



Θα προτιμούσατε στη θέση 

των λατομείων να 

δημιουργηθεί ένα αθλητικό 

στάδιο 

-,289(*) ,159 ,073 -,158 ,029 -,162

  ,023 ,218 ,574 ,219 ,823 ,207

Θα προτιμούσατε στη θέση 

των λατομείων να 

δημιουργηθεί ένα πάρκο με 

μνημεία/ γλυπτά 

-,032 ,093 ,339(**) -,070 ,161 ,259(*)

  ,806 ,470 ,007 ,590 ,211 ,042

Θα προτιμούσατε στη θέση 

των λατομείων να 

δημιουργηθεί ένα εργοστάσιο 

-,201 -,008 -,173 ,103 -,293(*) ,023

  ,117 ,952 ,178 ,425 ,021 ,856

Θα προτιμούσατε στη θέση 

των λατομείων να 

δημιουργηθεί ένα εμπορικό 

κέντρο 

-,307(*) ,331(**) ,075 -,264(*) ,049 ,013

  ,015 ,009 ,560 ,038 ,708 ,922

Προθυμία πληρωμής -,181 ,065 ,263(*) -,254 ,299(*) ,248

  ,169 ,626 ,044 ,052 ,021 ,058

 

 

5. Σύνοψη 

Οι μεν κάτοικοι του αστικού κέντρου τείνουν να είναι πιο θορυβημένοι από τους 

κατοίκους της αγροτικής περιοχής για περιβαλλοντικά ζητήματα που τίθενται 

λόγω της ύπαρξης των λατομείων και να επιθυμούν την αποκατάστασή τους με 

στοιχεία φυσικού περιβάλλοντος (λχ αναδάσωση ή ίδρυση ζωολογικού κήπου) ή 

δομημένου περιβάλλοντος (λχ θέατρο ή στάδιο). 

Επικεντρώνοντας την διερεύνηση των ίδιων προσωπικών-κοινωνικών 

παραγόντων χωριστά στον πληθυσμό Καβάλας και Αμυγδαλεώνα, 

παρατηρήθηκαν ομοιότητες και διαφορές μεταξύ αστικής και αγροτικής περιοχής. 

Κυριότερη παρατήρηση συνιστά το γεγονός ότι στην αγροτική περιοχή ως 

κυριότερος παράγοντας στη διαμόρφωση των στάσεων εμφανίζεται το φύλο, ενώ 

στην αστική περιοχή η ηλικία. 
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