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ΕΤΦΑΡΙΣΙΕ  

 

Με ηελ παξνχζα πηπρηαθή εξγαζία, καο δίλεηαη ε επθαηξία λα επραξηζηήζνπκε 

θαηαξρήλ ηηο νηθνγέλεηεο καο γηα ηελ ακέξηζηε ππνζηεξημή ηνπο θαηα ηελ δηάξθεηα 

ησλ ζπνπδψλ καο, ηνπο θαζεγεηέο ηνπ ΣΔΗ Κξήηεο  θαη  ηδηαίηεξα ηελ θπξία 

Παπαζηεθαλάθε  νθία γηα ηελ ζπλεξγαζία θαη ηελ πνιχηηκε βνήζεηα πνπ καο 

παξείρε  γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ζέκαηνο  καο θαη ηέινο ηνπο ππεχζπλνπο ησλ 

Πεξηθεξεηψλ  Κξήηεο  θαη αληνξίλεο, πνπ γηα ιφγνπο  δηαθξηηηθφηεηαο ζεβφκαζηε 

ηελ επηζπκία ηνπο λα κελ αλαθέξνπκε  ηα νλνκαηά ηνπο  θαζψο θαη ηνπο ηδηνθηήηεο 

ησλ αγξνηνπξηζηηθψλ θαηαιπκάησλ, ηελ νηθνγέλεηα αινχζηξνπ  ηδηνθηήηεο ηνπ 

αγξνηνπξηζηηθνχ θαηαιχκαηνο  Αξφιηζνο ζην Ζξάθιεην Κξήηεο θαη ηηο αδειθέο θ.  

Καηεξίλα Αθχια θαη  θ. Πφπε Παξάβα, ηδηνθηήηξηεο  ηνπ αγξνηνπξηζηηθνχ 

θαηαιχκαηνο  Aegagros Caldera Houses  ζην  Μεγαινρψξη ηεο  αληνξίλεο. 
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ΠΕΡΙΛΗΧΗ 

 

ηελ παξνχζα  πηπρηαθή εξγαζία, αζρνιεζήθακε κε ην ζέκα ησλ  εηδηθψλ  

ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ  ηνπξηζκνχ ζηα λεζηά Κξήηε θαη αληνξίλε. ηφρνο ηεο 

εξγαζίαο είλαη λα εμεηάζνπκε φζν πην αληηθεηκεληθά θαη ξεαιηζηηθά γίλεηαη, ηελ 

αλάπηπμε ησλ ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ ηνπξηζκνχ ζηηο πεξηνρέο απηέο θαη ηελ 

δπλαηφηεηα λα πξνζθέξνπλ  κε ηελ εθαξκνγή ηνπο  έλα λέν ηνπξηζηηθφ πξντφλ 

πέξαλ ηνπ θαζηεξσκέλνπ ηνπ καδηθνχ  ηνπξηζκνχ. ηελ εξγαζία καο ινηπφλ  

επηρεηξνχκε  λα απνθηεζεί κηα εηθφλα ζρεηηθά κε ην ζέκα  καο, ρξεζηκνπνηψληαο 

πξσηνγελείο θαη  δεπηεξνγελείο πεγέο.  

Οη δεπηεξνγελείο πεγέο, αθνξφπλ ηελ βηβιηνγξαθία, ηελ αξζξνγξαθία θαη ηελ 

δηθηπνγξαθία πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εξγαζία καο, νπνπ νξίδνληαη θαη δηαρσξίδνληαη 

βαζηθέο έλλνηεο θαη νξηζκνί πνπ αθνξνχλ ην ζέκα.  Πξνθεηκέλνπ λα θαηαηνπηζηνχκε 

νζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξν , γίλεηαη κηα επηζθφπεζε ζηελ έλλνηα ηνπ ηνπξηζκνχ θαη 

ησλ κνξθψλ  ηνπ εηδηθνχ ελαιιαθηηθνχ  ηνπξηζκνχ γεληθά ζηελ Διιάδα αιιά θαη 

πνηέο ελαιιαθηηθέο κνξθέο ηνπξηζκνχ εθαξκφδνληαη ζε θάζε λεζί μερσξηζηά. Οη 

πξσηνγελείο πεγέο αθνξνχλ ηελ έξεπλα κέζσ  ησλ  ζπλεληεχμεσλ  πνπ 

πξαγκαηνπνηήζακε ζηνπο ππεχζπλνπ ησλ πεξηθεξεηψλ θαζψο θαη ησλ    

αγξνηνπξηζηηθψλ  θαηαιπκάησλ  ηεο  Κξήηεο  θαη  ηεο  αληνξίλεο.  

Ζ έξεπλα απηή θαηαιήγεη ζην ζπκπέξαζκα φηη ε αλάπηπμε ησλ εηδηθψλ θαη 

ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ ηνπξηζκνχ ζηα λεζηά απηά  δελ είλαη θάπνην επρνιφγην αιιά 

κηα πξαγκαηηθφηεηα πνπ ζπκβαίλεη ηψξα θαη πνπ είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλε κε ηελ 

αεηθφξα αλάπηπμε θαη ηελ επεκεξία ησλ λεζηψλ. Απηφ πνπ ρξεηάδεηαη λα γίλεη άκεζα, 

είλαη ε θηλεηνπνίεζε απφ πιεπξάο ηνπ θξάηνπο κε ηελ ελίζρπζε θαη ππνζηήξημε 

ηνπηθψλ θαη  ηδησηηθψλ θνξέσλ θαη  ηελ δεκηνπξγία θαηάιιεισλ ππνδνκψλ. 
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ABSTRACT 

 

 

 

  In this graduation project, we dealt with the issue of specific alternative forms of 

tourism in the islands of Crete and Santorini. The aim of this study is to look as 

objectively and realistically as possible, the development of alternative forms of 

tourism in these areas and the possibility to offer with their application a new tourism 

product beyond the established mass tourism. In our work we try to get a picture of 

our  topic, using primary and Secondary sources. 

 

 The secondary sources concern the literature, the arthrography and the internet 

related to our work, determining and separated basic notions and definitions related 

to the topic. To acquaint as much as possible, is an overview on the concept of 

tourism, alternative tourism and alternative forms of tourism in general in Greece and 

what alternative forms of tourism that applied to each island separately. The primary 

sources concern research through interviews that we held those responsible regions 

of both agrotourism accommodation in Crete and Santorini. 

. 

This research suppoorts that the development of special and alternative forms of 

tourism in these islands is not a wish list but a reality that is happening now and is 

inextricably linked to a sustainable development and prosperity of these islands. 

What needs to be done immediately is to mobilize the part of the state to strengthen 

and support local and private agencies, so as to develop the adequate infrastructure. 
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 1 

Η ΕΝΝΟΙΑ  ΣΟΤ  ΣΟΤΡΙΜΟΤ  

 

 

 

 

Οη  ελλνηνινγηθέο  πξνζεγγίζεηο θαη νη νξηζκνί ηνπ ηνπξηζκνύ πνηθίινπλ αλάινγα κε ην 

ζπγθεθξηκέλν  πιαίζην ζην νπνίν εμεηάδνληαη, πιαίζην πνπ αλαθέξεηαη ηόζν ζηνπο 

δηάθνξνπο  επηζηεκνληθνύο  θιάδνπο (νηθνλνκία, θνηλσληνινγία, γεσγξαθία ), όζν θαη  ζηνπο  

δηάθνξνπο δεκόζηνπο  θαη  ηδησηηθνύο θνξείο ζρεδηαζκνύ θαη πνιηηηθήο (ζε εζληθό ή δηεζλέο 

επίπεδν)(Κνκίιεο & Βαγηνλήο,1999). 

 

Γηα ηελ έλλνηα ηνπ ηνπξηζκνύ έρνπλ δνζεί πνιινί  νξηζκνί θαη ραξαθηεξηζκνί. Κάπνηνη από 

απηνύο  είλαη  νη παξαθάησ: 

 α) Καηά Mariotti (1950),ην ζύλνιν ζρέζεσλ θαη γεγνλόησλ πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηελ  

δηακνλή  μέλσλ (Forestieri), νη νπνίνη ηαμηδεύνπλ γηα  αλαςπρή, κόξθσζε ή ζεξαπεία ρσξίο 

θύξην ζθνπό ην θέξδνο.  

β) Καηά Hunziquer(1942) ν ηνπξηζκόο είλαη ην ζύλνιν ησλ ζρέζεσλ θαη ησλ γεγνλόησλ  πνπ  

δεκηνπξγνύληαη από ηελ δηακνλή αιινδαπώλ εθ' όζνλ απηή δελ έρεη ζαλ αηηία πξόζθαηξεο ή 

κόληκεο θεξδνθόξεο ελέξγεηεο.  

γ)Καηά Schwink (1929)  θίλεζε πξνζώπσλ ηα νπνία εγθαηαιείπνπλ πξνζσξηλά ηνλ  ηόπν ηεο 

κόληκεο δηακνλήο ηνπο γηα ιόγνπο πνπ αθνξνύλ ζην πλεύκα, ζην ζώκα ή ζην επάγγεικα. 

 δ) Καηά  Bormann είλαη ην ζύλνιν αθνξκήο γηα πξαγκαηνπνίεζε ηαμηδηώλ αλαςπρήο ή γηα 

εκπνξηθνύο ή επαγγεικαηηθνύο θαη άιινπο παξόκνηνπο ιόγνπο θαη εηδηθέο πεξηζηάζεηο, θαηά 

ηα νπνία ηαμίδηα, ε απνπζία από ηελ κόληκε θαηνηθία είλαη πξνζσξηλή θαη δελ έρεη σο αηηία 

ηα ηαμίδηα πνπ πξαγκαηνπνηνύληαη γηα κεηάβαζε ζηνλ ηόπν εξγαζίαο.  

ε) Καηά ηνλ De Magistris (1933)  είλαη ε θίλεζε αλζξώπσλ θαη πξαγκάησλ ζηελ μεξά, ηελ 

ζάιαζζα θαη ηνλ αέξα, είλαη ν αλζξώπηλνο πόζνο γηα θίλεζε γηα ιόγνπο αλαςπρήο, 

κόξθσζεο θαη πγείαο, είλαη ε αλαδήηεζε πάληνηε λέσλ ζπγθηλήζεσλ γηα ζσκαηηθή θαη 

ςπρηθή αλαγέλλεζε.  

 

¨ηελ αξρή ηνπ 21νπ αηώλα, ν ηνπξηζκόο θαίλεηαη λα έρεη εμειηρζεί ζε κηα νηθνλνκηθή 

δξαζηεξηόηεηα πνπ δηαζέηεη ηα δηθά ηεο ραξαθηεξηζηηθά θαη θαηέρεη ζεκαληηθή ζέζε ζηνπο 

θόιπνπο ηεο παγθόζκηαο νηθνλνκίαο¨(Βαξβαξέζνο, 2008).  
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Ο Παγθόζκηνο Οξγαληζκόο Σνπξηζκνύ (UNWTO) δίλεη ηνλ παξαθάησ νξηζκό: ¨Ο ηνπξηζκόο 

πεξηιακβάλεη ηηο δξαζηεξηόηεηεο ησλ αλζξώπσλ πνπ ηαμηδεύνπλ θαη δηακέλνπλ ζε 

πξννξηζκνύο θαη πεξηνρέο άιιεο εθηόο από απηέο πνπ απνηεινύλ ην ζπλεζηζκέλν πεξηβάιινλ 

ηνπο (π.ρ. ηνλ ηόπν ηεο κόληκεο θαηνηθίαο ηνπο) θαη γηα ρξνληθό δηάζηεκα πνπ δελ μεπεξλά 

ηνλ έλαλ ρξόλν (ρσξίο δηαθνπέο), κε ζθνπό ηελ αλαςπρή, ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ 

επαγγεικαηηθώλ ηνπο αλαγθώλ θ.ά¨(Παγθόζκηνο Οξγαληζκόο  Σνπξηζκνύ  UNWTO,2001). 

 

Από ηα πξώηα ρξόληα ηνπ ηνπξηζκνύ ε ηνπξηζηηθή αλάπηπμε ζηελ Ειιάδα ζηεξίρζεθε ζηελ 

πξνζθνξά ηνπ θιαζζηθνύ ηνπξηζηηθνύ πξντόληνο, ήιηνο & ζάιαζζα, θαη νπζηαζηηθά δελ έρεη 

δηαθνξνπνηεζεί. Εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκό από ηηο παξαδνζηαθέο ρώξεο πξνέιεπζεο ηεο 

Βνξεηνδπηηθήο Επξώπεο θαη αδπλαηεί λα αμηνπνηήζεη απνηειεζκαηηθά λέεο πεγέο 

ηνπξηζηηθήο δήηεζεο. 

¨Η αλάπηπμε ησλ ηαμηδηώλ ζπλδέεηαη ζηελά κε ηελ παξάιιειε αλάπηπμε ησλ κεηαθνξηθώλ 

αξηεξηώλ (πεξηζζόηεξε αζθάιεηα ησλ κεηαθνξηθώλ κέζσλ) θαη ηελ  εθεύξεζε ηνπ ρξήκαηνο 

από ηνπο νπκέξηνπο (θαζηέξσζε «θνηλήο γιώζζαο» ησλ ιαώλ), νη νπνίνη ζε ζπλδπαζκό κε 

ηε ζθελνεηδή ηνπο γξαθή θαηέρνπλ επάμηα ηνλ ηίηιν ησλ ηδξπηώλ ηνπ 

ηνπξηζκνύ¨(Σζάξηαο,1996). 

 

Πξηλ από ηνλ πόιεκν ηνπ 1940, ην κεγαιύηεξν κέξνο ησλ μέλσλ επηζθεπηώλ εξρόηαλ ζηε 

ρώξα καο κε ην ζαιάζζην ζπγθνηλσληαθό κέζν θαη ηδηαίηεξα ηα θξνπαδηεξόπινηα, πνπ είραλ 

ηελ πξνηίκεζε ησλ εύπνξσλ θνηλσληθώλ ζηξσκάησλ, ηα νπνία νπζηαζηηθά ήηαλ ηα κόλα πνπ 

είραλ ηελ νηθνλνκηθή δπλαηόηεηα λα επηζθέπηνληαη μέλεο ρώξεο. Οη ζπλζήθεο άιιαμαλ ξηδηθά 

κεηά ηα πξώηα κεηαπνιεκηθά ρξόληα θαη ήδε από ην 1962 νη πεξηζζόηεξνη ηνπξίζηεο άξρηζαλ 

λα θηάλνπλ ζηελ Ειιάδα κε αεξνπιάλν παξά κε πινίν.Η αλάπηπμε ηνπ καδηθνύ ηνπξηζκνύ 

νθείιεηαη όρη κόλν ζηελ κεγάιε ηερλνινγηθή εμέιημε ηνπ αεξνπνξηθνύ κέζνπ, πνπ πξνζθέξεη 

άλεζε, ηαρύηεηα, θαη αζθάιεηα , ζηελ νξγάλσζε νκαδηθώλ εθδξνκώλ, κε πιήξε επηβαηηθή 

θάιπςε ηεο κεηαθνξηθήο δπλαηόηεηαο ησλ αεξνζθαθώλ θαη επνκέλσο κείσζε ηνπ θόζηνπο 

ησλ λαύισλ, αιιά θαη ζηε βαζηά αιιαγή ηεο θνηλσληθήο ζύλζεζεο ηνπ ηνπξηζηηθνύ 

ξεύκαηνο, ράξε ζηελ δπλαηόηεηα πξαγκαηνπνίεζεο καθξηλώλ ηαμηδηώλ αλαςπρήο θαη από ηηο 

νηθνλνκηθά θαηώηεξεο ηάμεηο ησλ βηνκεραληθώλ ρσξώλ ηεο Επξώπεο, ηεο Βόξεηαο Ακεξηθήο 

θαη ηεο Θαπσλίαο (Γαιάλε & Μνπηάθε  2002). 

 

Η επηινγή από ηνπο εξγαδόκελνπο ησλ ρσξώλ απηώλ πιεξσκέλσλ δηαθνπώλ, ππήξμε  

ζεκαληηθόο παξάγνληαο αλάπηπμεο ηνπ δηεζλνύο ηνπξηζκνύ, ελώ παξάιιεια ε πεξηνξηζκέλε 

δηάξθεηα ηεο άδεηαο δελ επηηξέπεη ηελ απώιεηα πνιιώλ εκεξώλ ζηε δηάξθεηα ηνπ ηαμηδηνύ θαη 

θαηά ζπλέπεηα επλνεί ηε κεηαθίλεζε κε αεξνπνξηθό κέζν. πλέπεηα ηεο εμέιημεο απηήο είλαη 
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λα κεηαθηλνύληαη αεξνπνξηθώο ζήκεξα ζηε ρώξα καο πάλσ από ηα ηξία πέκπηα ηνπ ζπλόινπ 

ησλ μέλσλ επηζθεπηώλ ηεο.  

¨Η ζπλεηδεηνπνίεζε όηη ν ηνπξηζκόο κε ηε ζύγρξνλή ηνπ κνξθή αζθεί άκεζεο ή έκκεζεο 

επηδξάζεηο ζηηο νηθνλνκίεο πνιιώλ ρσξώλ θαη εηδηθόηεξα απηώλ πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο 

θαη' εμνρήλ ηνπξηζηηθέο, νδήγεζε εκπεηξνγλώκνλεο ηνπ ηνπξηζκνύ αιιά θαη επηζηήκνλεο 

δηαθόξσλ εηδηθνηήησλ λα δηεξεπλήζνπλ όιεο ηηο πηπρέο  ηνπ  ηνπξηζηηθνύ  θαηλνκέλνπ, ώζηε 

λα δηαπηζησζνύλ νη νηθνλνκηθέο θαη άιιεο σθέιεηεο ή ρξεζηκόηεηεο πνπ απνξξένπλ από 

απηόλ γηα ηνλ άλζξσπν κε ηε δηπιή ηνπ ηδηόηεηα θαη πην ζπγθεθξηκέλα κε εθείλε ηνπ 

παξαγσγνύ ηνπξηζηηθώλ πξντόλησλ θαη εθείλε ηνπ θαηαλαισηή ή ρξήζηε ηνπο, θαζώο επίζεο 

γηα ηελ νηθνλνκία  ηνπ ηνπξηζηηθνύ  πξννξηζκνύ  ζε ηνπηθό, πεξηθεξεηαθό θαη εζληθό 

επίπεδν¨ (Ηγνπκελάθεο  2007). 

 

Όζνλ  αθνξά  ζηηο  πξννπηηθέο  ηνπ  θιάδνπ, ζηε  κειέηε  ηεο  Hellastat  αλαθέξεηαη όηη  ε 

αλάπηπμε ελαιιαθηηθώλ κνξθώλ ηνπξηζκνύ γηα ηελ εμνκάιπλζε ηεο ηνπξηζηηθήο θίλεζεο 

κέζα ζην έηνο, ην λέν ρσξνηαμηθό πιαίζην, ε έληαζε ηνπ αληαγσληζκνύ  ζηηο  αεξνπνξηθέο 

κεηαθνξέο, ε αλάπηπμε λέσλ ππνδνκώλ ζε όιε ηελ επηθξάηεηα αιιά θαη ηα κέηξα πνπ 

εμαγγέιζεθαλ γηα ηε ζηήξημε ηνπ ηνπξηζκνύ - κεηαμύ απηώλ ε αύμεζε ησλ θνλδπιίσλ 

πξνβνιήο- δηακνξθώλνπλ έλα πιέγκα ζηήξημεο  ηνπ  ηνπξηζκνύ  ζηε  παξνύζα  δύζθνιε  

νηθνλνκηθή  πεξίνδν. 

Η  θαηάηαμε ηεο  ρώξαο καο, σο  ηνπξηζηηθνύ  πξννξηζκνύ  δελ  έρεη  ηε ζέζε  πνπ ηεο 

αλαινγεί θαη απηό θπξίσο νθείιεηαη ζηε ρακειή εμεηδίθεπζε ηνπ πξνζσπηθνύ, ζηε  

πξνζέιθπζε ηνπξηζηώλ ρακειήο θαη κεζαίαο εηζνδεκαηηθήο ηάμεο, ζηνλ θνξεζκό ησλ  

δεκνθηιώλ  πξννξηζκώλ, ζηηο αδπλακίεο ζην ρσξνηαμηθό πιαίζην, ζηελ έληνλε  επνρηθόηεηα  

θαηά ηνπο  ζεξηλνύο  κήλεο. 

ηα πξνβιήκαηα ηνπ θιάδνπ ζπγθαηαιέγεηαη ε άλαξρε εμάπισζε κηθξώλ επηρεηξήζεσλ 

παξνρήο θαηαιύκαηνο θαη ην θαηλόκελν ηεο παξάλνκεο ιεηηνπξγίαο κέξνπο απηώλ πνπ 

δπζθεκεί ην ειιεληθό ηνπξηζηηθό πξντόλ, ην πςειό θόζηνο παξνρήο ππεξεζηώλ εθηόο 

μελνδνρείνπ, νη αλεπαξθείο ππνδνκέο εθηόο ησλ δεκνθηιώλ πξννξηζκώλ, ν εληεηλόκελνο 

αληαγσληζκόο από γεηηνληθέο ρώξεο (Hellastat, 2009). 

 

 
 

1.1  Σο Κοινωνικό Υαινόμενο του Σουρισμού  

 

Ο ηνπξηζκφο κε ηελ ζεκεξηλή ηνπ έθηαζε απνηειεί πηα θαηλφκελν. Ο ζχγρξνλνο 

άλζξσπνο ζεσξεί πηα αλάγθε ηνπ, ηελ πξφζθαηξε κεηαθίλεζε ηνπ απφ ηελ 

κφληκεθαηνηθία ζε άιινπο ηφπνπο ηεο ρψξαο ηνπ ή άιιεο ρψξαο.Ζ ζεκεξηλή 



10 
 

ζχγρξνλε  κεραλνπνηεκέλε  δσή  ησλ  πφιεσλ  θνπξάδεη  ηνλ άλζξσπν, θαη απηφο 

κε ηελ αιιαγή επηδηψθεη ηελ μεθνχξαζε θαη ηελ ραιάξσζε. Ζ άθζνλε πηα παξνρή 

ζπγρξφλσλ απνιαχζεσλ νδεγεί ηνλ πνιηηηζκέλν άλζξσπν ζε κηα θπγή, ε νπνία 

ηθαλνπνηείηαη κε ην ηνπξηζηηθφ ηαμίδη. ηελ αλαδήηεζε γηα ηελ εμήγεζε ηνπ 

ηνπξηζηηθνχ  θαηλφκελνπ, έγηλε  απφ εηδηθνχο θάπνηνο παξαιιειηζκφο κεηαμχ 

αχμεζεο  ηεο ηνπξηζηηθήο θίλεζεο θαη  ηεο νηθνλνκηθήο  θαηάζηαζεο. Παξαηεξήζεθε 

έηζη  φηη ε αχμεζε ηεο ηνπξηζηηθήο  θίλεζεο ππήξρε  κεηά ηνλ Β' παγθφζκην πφιεκν, 

δηπιάζηα απφ ηελ αχμεζε ηνπ θνηλσληθνχ εηζνδήκαηνο. Ζ δηαπίζησζε απηή δελ 

δηθαίσζε ηελ ππφζεζε πνπ έγηλε αξρηθά φηη ε ηάζε ηνπ αλζξψπνπ γηα ην ηνπξηζηηθφ 

ηαμίδη είλαη αλάινγε κε ηα εηζνδήκαηα ηνπ.Φπζηθά ε βειηίσζε ηνπ θνηλσληθνχ 

εηζνδήκαηνο  παίδεη κεγάιν ξνιφ ζηελ ηνπξηζηηθή θίλεζε. Έηζη κπνξνχκε λα πνχκε 

φηη ζηηο πξψηεο αλάγθεο ηνπ αλζξψπνπ κεηά ηελ ηξνθή, θαηνηθία, ελδπκαζία, θαη 

κφξθσζε πξνζηίζεηαη θαη ε ςπραγσγία.ηελ ηεξάξρεζε απηψλ ησλ αλαγθψλ ηεο 

κεηαθίλεζεο  ε ςπραγσγία  δελ είλαη αλάγθε λα είλαη ηειεπηαία. Αλάινγα ινηπφλ κε 

ηελ ςπρνζχλζεζε θαη ηηο πεξηζηάζεηο ησλ αηφκσλ, είλαη δπλαηφλ ε αλάγθε ηεο 

κεηαθηλήζεσο  λα ηθαλνπνηείηαη κε ην αληίζηνηρν  πεξηνξηζκφ ηεο  ηθαλνπνηήζεσο  

ησλ άιισλ βαζηθψλ αλαγθψλ φηαλ ην αηνκηθφ εηζφδεκα πνπ δηαηίζεηαη δελ 

επαξθεί.Πνιιέο θνξέο ε ζέιεζε ηνπ αλζξψπνπ γηα κεηαθίλεζε κπνξεί λα ππάξρεη 

κέρξη ηέηνηνπ  ζεκείνπ  ψζηε ν άλζξσπνο λα πθίζηαηαη αθφκα θαη ζπζίεο 

πξνθεηκέλνπ λα ηθαλνπνηήζεη ηελ δηάζεζε απηή. Απηή ε παξαηήξεζε δείρλεη πνζφ 

αιεζηλή  είλαη  επεηδή πνιιά άηνκα θηλνχληαη  ρσξίο  νηθνλνκηθά  κέζα, θαη 

ζηεξνχληαη θαη ηα πην ζηνηρεηψδε  κέζα  άλεζεο  ζηελ κεηαθίλεζε απφ ηελ ρσξά 

ηνπο. Γελ πξέπεη λα αγλνεζεί ην γεγνλφο φηη πάξα πνιινί ηνπξίζηεο απφ απηή ηελ 

θαηεγνξία θαηεπζχλνληαη  ζηελ αλαδήηεζε ρξεκαηηθψλ πφξσλ ζηελ ρσξά πνπ 

επηζθέπηνληαη, κε ηε πξνζθνξά  ηεο  εξγαζίαο ηνπο. Έηζη θζάλνπκε ζηελ επνρή 

ζηελ νπνία δηθαηνινγνχληαη ε ζπαηάιε ρξεκάησλ γηα άηνκα θαη νηθνγέλεηεο κε 

πεξηνξηζκέλνπο νηθνλνκηθνχο πφξνπο φηαλ γίλεηαη γηα ράξε ηεο ςπραγσγίαο  ηνπ 

ηνπξηζκνχ.Αιιά  δελ είλαη κνλφ νη παξάγνληεο πνπ αλαθέξζεθαλ πξνεγνπκέλσο 

πνπ θηλνχλ ηνλ άλζξσπν ζηνλ ηνπξηζκφ.Οη θνηλσληνιφγνη πξνζζέηνπλ θαη άιινπο 

παξάγνληεο πνπ ζπληεινχλ ζηελ αχμεζεηεο ηνπξηζηηθήο θίλεζεο, έηζη επεηδή ν 

ηνπξηζκφο έρεη γίλεη πηα κφδα, φπνηνο  απνκαθξχλεηαη, δελ ζπκκνξθψλεηαη  θαη ηνλ 

απνθεχγεη είλαη νπηζζνδξνκηθφο.Γηα λα κελ ζεσξεζεί ινηπφλ θάπνηνο  

νπηζζνδξνκηθφο  θαη απξνζάξκνζηνο  θαη έρνληαο απηφ ηνλ ιφγν  ζαλ θίλεηξν γίλεηαη 

ηνπξίζηαο παξά ηελ επηζπκία ηνπ θαη ηα νηθνλνκηθά ηνπ κέζα. Έηζη φηαλ απηφ γίλεηαη 

ην ζπλεζίδεη θαη ην θάλεη ηνπξηζηηθφ βίσκα (ΔΟΣ 1985, Ζγνπκελάθεο, 1997). 

 Απφ ηελ άιιε κεξηά ζεσξείηαη  ζεκαληηθφ  θίλεηξν γηα ηελ ηνπξηζηηθή κεηαθίλεζε θαη 

ε επηζπκία απαζρνιήζεσο καο, κε ζέκαηα εθηφο θαζεκεξηλήο ξνπηίλαο, πξψηνλ γηα 
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λα απνηνμηλσζνχκε απφ ηηο ζθέςεηο ηεο αλάγθεο θαη θαηά δεχηεξνλ γηα λα βξνχκε 

θαηλνχξγηα ελδηαθέξνληα ζηελ δσή θαη λα παξνπζηαζηνχλ θαηλνχξγηεο επθαηξίεο 

πξνζσπηθήο δξαζηεξηφηεηαο.Τπάξρεη πνιιέο θνξέο ε κείσζε ηνπ ελδηαθέξνληνο 

γηα απνηακίεπζε ησλ εηζνδεκάησλ επεηδή: α) γίλνληαη δηάθνξεο κνξθέο 

πεξηνπζηαθψλ δεκεχζεσλ, β) ιφγσ ηεο εληαίαο λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο, γ) ηα 

απμεκέλα  θνξνινγηθά  βάξε θαη ηηο θνηλσληθέο  εηζθνξέο, δ) ηηο δηαθνξέο θαη ζπρλέο 

νηθνλνκηθέο  θαηαζηξνθέο. Απηή ε κείσζε ηεο δηάζεζεο γηα απνηακίεπζε  νδεγεί  ηνλ 

άλζξσπν  πεξηζζφηεξν ζηελ απφιαπζε  ηεο  δσήο ζήκεξα, παξά ηελ εμαζθάιηζε 

γηα ην αχξην.Έλα άιιν πνπ έδσζε επίζεο αθνξκή ζηνλ άλζξσπν λα επηζπκεί 

πεξηζζφηεξν απφ παιηά ηελ πεξηήγεζε, ήηαλ θαη νη παγθφζκηνη πφιεκνη. ζνη 

κεηαθηλήζεθαλ γηα λα ζηξαηεπζνχλ απφθηεζαλ θαηά θάπνην ηξφπν ηελ δηάζεζε γηα 

πεξηήγεζε. Ζ κεηαθίλεζε  φκσο  απηή ήηαλ ε αθνξκή  γηα  ηελ  γλσξηκία  απφ  θνληά 

ηεο δσήο ησλ άιισλ ιαψλ θαη ησλ επηδφζεσλ ηνπο, γλσξηκία πνπ νδεγεί ζηελ 

αιιεινθαηαλφεζε, ε νπνία δηαιχεη ηηο ερζξφηεηεο κεηαμχ ησλ ιαψλ, πξάγκα πνπ 

απνηειεί θαη ηελ ελδφκπρε επηζπκία θάζε αλζξψπνπ.Δπί πιένλ ε δηάζεζε ηνπ 

αλζξψπνπ λα  αηζζαλζεί  ειεχζεξνο, ηθαλνπνηείηαη  ζεκαληηθά απφ ην ηνπξηζηηθφ 

ηαμίδη πνπ ηνλ απνκαθξχλεη απφ ηηο θαζεκεξηλέο  θξνληίδεο  γηα  ηελ εμαζθάιηζε  

ησλ πφξσλ δσήο απφ ην θαζήθνλ, ηελ επαγγεικαηηθή  ξνπηίλα .Ο άλζξσπνο απφ 

ηελ ζηηγκή πνπ ηαμηδεχεη αξρίδεη λα βγάδεη απφ πάλσ ηνπ ηνλθαζεκεξηλφ άλζξσπν 

ηεο θξνληίδαο θαη κεηαηξέπεηαη ζε άλζξσπν ηεο ακεξηκλεζίαο(ΔΟΣ 1985, 

Ζγνπκελάθεο, 1997) 

 

 

1.2 Η  Ιστορική Εξέλιξη  του Σουρισμού 

 
Ο ηνπξηζκφο ππάξρεη απφ ηελ αξραηφηεηα.ηελ αξραία Διιάδα νη δηάθνξεο 

γηνξηαζηηθέο εθδειψζεηο, δηάθνξσλ πφιεσλ, νη νιπκπηαθνί αγψλεο θαη νη 

ζξεζθεπηηθέο  παλεγχξεηο, απνηεινχζαλ  κηα  αηηία γηα ηηο ηνπξηζηηθέο εμνξκήζεηο 

ησλ  αξραίσλ  Διιήλσλ. ηελ  ηειεπηαία πεξίνδν ηεο ξσκατθήο δεκνθξαηηθήο 

επνρήο  θαη θαηά ηελ απηνθξαηνξηθή επνρή, ν ηνπξηζκφο ήηαλ αξθεηά δηαδνκέλνο 

θχξηα  ζηηο  εππνξφηεξεο  ηάμεηο. Ζ θαηάζηαζε ζηνλ Μεζαίσλα άιιαμε. Ζ 

θαηαζηξνθή  ηνπ  νδηθνχ δηθηχνπ θαη ε αλαζθάιεηα ησλ ηαμηδηψλ, κεηά  ηελ πηψζε  

ηεο ξσκατθήο  απηνθξαηνξίαο, ήηαλ γηα πνιινχο  αηψλεο ζρεδφλ αμεπέξαζηα 

εκπφδηα γηα ηελ επαλεκθάληζε ηνπ θαηλνκέλνπ, πνπ επέδεζε φκσο κε ηε κνξθή 

θχξηα ηεο επίζθεςεο κε ζξεζθεπηηθφ ραξαθηήξα (π.ρ. ζηνπο Άγηνπο Σφπνπο). Απφ 

ηελ Αλαγέλλεζε θη έπεηηα εκθαλίδεηαη κε ζθνπφ ηελ αλαθάιπςε αξραηνινγηθψλ 

ιεηςάλσλ ζηελ Δπξψπε. 
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 Καηά ην 18ν αηψλα, ε αχμεζε ηνπ εηζνδήκαηνο ζε κεξηθέο ρψξεο (Μ. Βξεηαλία), ε 

ζρεηηθή αζθάιεηα ζηα ηαμίδηα, ε βειηίσζε ησλ νδηθψλ δηθηχσλ θη ε εκθάληζε 

κεηαθνξηθψλ κέζσλ φιν θαη πεξηζζφηεξν άλεησλ θαη γξήγνξσλ δεκηνχξγεζαλ ην 

ζχγρξνλν ηνπξηζκφ πνπ, πεξηνξηζκέλνο αξρηθά ζε ιίγνπο πξνλνκηνχρνπο, 

απιψζεθε  πξννδεπηηθά  θαη  θαηά ην 19ν αηψλα θαζψο θαη ηνλ 20ν, ψζηε λα 

δηαδνζεί  ζ' φια  ηα θνηλσληθά  ζηξψκαηα θαη λα γίλεη ζήκεξα  καδηθφ θαηλφκελν. 

ηελ Διιάδα απφ ην 1929 ιεηηνπξγεί ν Δ.Ο.Σ. (ειιεληθφο νξγαληζκφο ηνπξηζκνχ)  

πνπ έρεη σο  ζθνπφ  ηελ  πξνζέιθπζε μέλσλ απφ φιν ηνλ θφζκν ζηελ Διιάδα. 

κσο  δελ κπνξνχκε λα πνχκε πσο ζήκεξα, αλάινγα  κε ηηο δπλαηφηεηεο  ηεο 

ρψξαο καο, είλαη θαη ε ηνπξηζηηθή ηεο θίλεζε. Απηφ ζπκβαίλεη, γηαηί εθηφο απφ ηα 

κεγάια θέληξα, δελ ππάξρνπλ παληνχ νη θαηάιιειεο ππνδνκέο. Απνηέιεζκα ησλ 

πξνζπαζεηψλ ηνπ Δ.Ο.Σ. είλαη ε ηεξάζηηα  αχμεζε  ηνπ αξηζκνχ ησλ μέλσλ 

ηνπξηζηψλ πνπ επηζθέθηεθαλ ηε ρψξα καο κεηά ηελ ίδξπζε ηνπ παξαπάλσ 

νξγαληζκνχ. Δπίζεο ππάξρνπλ πάξα πνιιέο  ηνπηθέο  ενξηέο θαη παλεγχξηα, πνπ 

είλαη   ραξαθηεξηζηηθέο  γηα ηνλ ηφπν καο  θαη  έρνπλ  κεγάιν  ηνπξηζηηθφ  ελδηαθέξνλ. 

Κάζε  ηνπξηζηηθή  θίλεζε  βνεζά  ηνπο  αλζξψπνπο  λα κνξθσζνχλ θαη λα 

ζπλδεζνχλ κεηαμχ  ηνπο.Δπίζεο  φηαλ  μέλνη θηλνχληαη  ζηελ  Διιάδα  εηζάγεηαη  απφ 

ην εμσηεξηθφ  πνιχ ζπλάιιαγκα θη απηφ κπνξεί λα θαιχςεη σο έλα ζεκείν ην 

έιιεηκκα  ηνπ  εκπνξηθνχ  καο  ηζνδπγίνπ. Ζ εληππσζηαθή  αλάπηπμε ηνπ ηνπξηζκνχ 

ηεο  Διιάδαο  ηα ηειεπηαία  ρξφληα  ηνλ ηνπνζεηεί ήδε ζαλ κηα απφ ηηο 

ζεκαληηθφηεξεο  δξαζηεξηφηεηεο  ηεο  νηθνλνκίαο(Σνπξηζκφο). 

Γχν πνιχ ζεκαληηθνί  θνξείο – νξγαληζκνί  πνπ ζηεξίδνπλ θαη έρνπλ σο άκεζν 

ζηφρν ηελ αλάπηπμε ηνπ ειιεληθνχ ηνπξηζκνχ είλαη ν Διιεληθφο Οξγαληζκφο 

Σνπξηζκνχ (ΔΟΣ) θαη ην Ηλζηηηνχην Σνπξηζηηθψλ  Δξεπλψλ  θαη  Πξνβιέςεσλ  (ΗΣΔΠ). 

Γεληθά  ν ηνκέαο ηνπ ηνπξηζκνχ είλαη απφ εθείλνπο πνπ ζηεξίδνπλ απνηειεζκαηηθά 

ηελ εζληθή νηθνλνκία. Ζ ηζρπξή δπλακηθή ηνπ ηνκέα απηνχ, ηνλ θαηέζηεζε, θχξην 

κνριφ νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο φπσο θαηαγξάθεηαη ζην κεξίδηφ ηνπ ζην ΑΔΠ. Ζ 

επηζηεκνληθή πξνζέγγηζε ηεο ηνπξηζηηθήο δξαζηεξηφηεηαο απαηηεί αθξηβή θαη ζε 

βάζνο  γλψζε  ησλ  κεραληζκψλ πνπ δηέπνπλ ηε ιεηηνπξγία  ηνπ  ηνπξηζηηθνχ  ηνκέα, 

ζε  δηεζλέο, πεξηθεξεηαθφ θαη εζληθφ επίπεδν, θαη θαη‟ επέθηαζε  ηελ  νηθνλνκηθή  

ηνπο  αλάιπζε. Οη  κεραληζκνί  πνπ ηνλ πιαηζηψλνπλ, ηδίσο φζνλ αθνξά ηνλ 

ειιεληθφ  ηνπξηζκφ, θαίλεηαη  λα  είλαη  αλεπαξθείο  θαη  αδπλαηνχλ  λα εξκελεχζνπλ 

ηελ πξαγκαηηθή ηνπ δηάζηαζε θαη ζεκαζία ζηα πιαίζηα ηεο εζληθήο 

νηθνλνκίαο.(Σνπξηζκφο). 

Από ην 1962 θαη  κεηά πεξηζζόηεξνη  ηνπξίζηεο εθηαλάλ  ζηελ Ειιάδα κε αεξνπιάλν, παξά  

κε  πινίν. πλέπεηα ηεο εμέιημεο απηήο είλαη λα έξρνληαη αεξνπνξηθώο ζήκεξα πάλσ από ηα 

3/5 ηνπ ζπλόινπ ησλ μέλσλ επηζθεπηώλ ηεο ρώξαο  καο. Εμαηηίαο  ηεο  κεγάιεο δηάδνζεο ηνπ 
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ηδησηηθνύ απηνθηλήηνπ ζηελ Επξώπε  θαη  ηεο βειηίσζεο  ηνπ  νδηθνύ  δηθηύνπ, νη αθίμεηο κε 

ην κέζν απηό έθηαζαλ ζηε δεύηεξε ζέζε  εθείλεο ησλ ζαιάζζησλ κεηαθνξώλ, ελώ νη μέλνη 

ηαμηδηώηεο  πνπ  θηάλνπλ  κε ην  ζηδεξόδξνκν έκεηλαλ αξηζκεηηθά ζηάζηκνη ζε ρακειά 

επίπεδα θαηά ηε δεθαεηία 1962‐1972 θαη κεηά από ην δηπιαζηαζκό ηνπο, θαηά  ηα  επόκελα  

ηέζζεξα  ρξόληα, ζηαζεξνπνηήζεθαλ γύξσ ζηνπο 140.000 κόλν ην ρξόλν. Υάξε ζην θιίκα, ηα 

ηζηνξηθά κλεκεία, ηηο αθηέο θαη ηα λεζηά, ηελ πνηθηιία ηνπ  ηνπίνπ  θαη  ηεο  βιάζηεζεο, 

θαζώο θαη ηελ ηδηαίηεξε αηκόζθαηξα ηεο ρώξαο καο, όπνπ ε παξάδνζεηεο θηινμελίαο δελ 

έζβεζε αθόκε, ππάξρνπλ αθόκε κεγαιύηεξα πεξηζώξηα αλάπηπμεο ηνπηνπξηζκνύ, θαζώο θαη  

επλντθόηεξεο θαηαλνκήο ησλ επηζθεπηώλ ζηε δηάξθεηα ηνπ ρξόλνπ, κε ηελ αμηνπνίεζε ησλ 

κεγάισλ  δπλαηνηήησλ  ηνπ ρεηκεξηλνύ ηνπξηζκνύ, ράξε ζηελ νκνξθηά ησλ ειιεληθώλ 

βνπλώλ θαη ηηο πινύζηεο ρηνλνπηώζεηο ηνπο. Μέρξη ζήκεξα ην κεγάιν πιήζνο  ησλ μέλσλ 

επηζθεπηώλ έξρεηαη θαηά ηελ ζεξκή πεξίνδν ηνπ έηνπο (Απξίιηνο‐επηέκβξηνο) θαη ηδηαίηεξα 

θαηά ην δίκελν Θνπιίνπ‐Απγνύζηνπ. Καηά ην πεληάκελν Ννεκβξίνπ‐Μαξηίνπ, ν ζπλνιηθόο  

αξηζκόο ησλ επηζθεπηώλ είλαη κηθξόηεξνο  από ηνλ αληίζηνηρν ηνπ  Απγνύζηνπ θαη ηξεηο 

θνξέο κηθξόηεξνο  από  όηη θαηά ηνπο  πέληε  κήλεο Απξίιην‐Θνύλην θαη 

επηέκβξην‐Οθηώβξην (ρσξίο δειαδή ηνπο δπν κήλεο ηεο αηρκήο).  

 

Ο  ηνπξηζκόο  ζήκεξα είλαη  βηνκεραλία, παξαγσγή ελόο πξντόληνο θαηαλάισζεο ηεο κάδαο, 

πνπ πξνζπαζεί λα ηθαλνπνηήζεη ηελ αλάγθε ηνπ εξγαδνκέλνπ  γηα αλαςπρή  ζηνλ ειεύζεξν 

ρξόλν  ηνπ. Η ηνπξηζηηθή  βηνκεραλία έρεη επέκβεη πάλσ ζην έδαθνο πνπ ην κεηαζρεκάηηζε 

ζε εκπόξεπκα θαη πξνθάιεζε θαηλόκελα κε ραξαθηήξα  νηθνλνκηθν-θνηλσληθό. Σα  

νηθνλνκηθά  θαηλόκελα  θαίλνληαη ζηελ  αύμεζε ηεο ηηκήο ηεο γεο. Εθεί πνπ εκθαλίδνληαη 

ηνπξηζηηθά ελδηαθέξνληα. Έηζη γίλεηαη ην θαιό εκπόξεπκα γηαηί πξνζθέξεη κεγαιύηεξν 

εηζόδεκα όηαλ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνπξηζηηθέο εγθαηαζηάζεηο, παξάδεηγκα ε παξαιία από ην 

Φάιεξν κέρξη ην νύλην. Οη επηδξάζεηο θνηλσληθνύ ραξαθηήξα θαίλνληαη ζηελ αιιαγή  ηεο  

απαζρόιεζεο  ησλ θαηνίθσλ δηαθόξσλ πεξηνρώλ, από ηελ απαζρόιεζε  ζηελ  γεσξγία, 

θηελνηξνθία  θαη  αιηεία  πέξαζαλ ζηελ απαζρόιεζε κε ηνλ ηνπξηζκό. Οη αηηίεο πνπ 

ζπκβάινπλ ζηελ αλάπηπμε ηνπ ηνπξηζηηθνύ θαηλνκέλνπ έρνπλ ραξαθηήξα ππνθεηκεληθό, 

όπσο ε αλάγθε ηνπ αλζξώπνπ γηα αιιαγή  πεξηβάιινληνο, ε  επηζπκία  ηνπ λα γλσξίζεη  

δηαθνξεηηθνύο  ηξόπνπο  δσήο, θαηλνύξηνπο αλζξώπνπο, ηελ ηζηνξία θαη ηηο ζπλήζεηεο άιισλ 

ιαώλ, ελώ νη αληηθεηκεληθέο  αηηίεο  είλαη  ε  αύμεζε  ηνπ  θαηά θεθαιήλ εηζνδήκαηνο, ε 

θαιπηέξεπζε ησλ ζπγθνηλσληώλ, ε θαιπηέξεπζε ησλ απνδνρώλ θαη ην δηθαίσκα ειεύζεξνπ  

ρξόλνπ  ησλ  εξγαδνκέλσλ, ε απινπνίεζε  ησλ ηππηθώλ  δηαδηθαζηώλ γηα ηνπο  ηνπξίζηεο, 

δηάθνξεο  δηεπθνιύλζεηο ζηηο πιεξσκέο, ε αύμεζε ηνπ πιεζπζκνύ, ε αύμεζε ηνπ κέζνπ όξνπ 

δσήο θαη ε αιιαγή λννηξνπίαο (Γαιαλή & Μνπηάθε, 2002). 

Ζ πξψηε ρψξα ζηε Μεζφγεην, πνπ δέρηεθε ην ηνπξηζηηθφ θαηλφκελν είλαη ε Ηηαιία 

αξγφηεξα  εκθαλίζηεθαλ ε Ηζπαλία, ε Γηνπγθνζιαβία, ε Διιάδα  θαη  αξγφηεξα 
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αθφκα  ε Σπλεζία θαη ην Μαξφθν. Ζ Διιάδα  αξρίδεη λα δέρεηαη ηα  κεγάια  

ηνπξηζηηθά ξεχκαηα απφ ην 1950, φκσο δελ είλαη κηα θαηλνχξηα ρψξα γηα ηνλ 

ηνπξηζκφ, γηαηί  εθηφο  απφ ηνλ ήιην θαη ηελ  ζάιαζζα  πξνζθέξεη  ηνλ  πνιηηηζκφ  θαη 

ηελ ηζηνξία ηεο. Ζ Ρφδνο θαη ε Κέξθπξα “εμνπιηζκέλεο” απφ ηελ Ηηαιηθή θαηνρή 

δέρηεθαλ ηα πξψηα ξεχκαηα  θαη  αθνινχζεζαλ  άιιεο  πεξηνρέο  ηεο ρψξαο 

ηζηνξηθνχ  ελδηαθέξνληνο. Ζ Διιάδα πξνζθέξεη πινχζην παξαιηαθφ ηνπξηζκφ θαη 

είλαη  ζεκαληηθφ  ην φηη αθφκα θαη  ζήκεξα  ππάξρνπλ  δψλεο  πνπ  δελ ηηο  έρεη 

αγγίμεη  ν ηνπξηζκφο ηεο κάδαο, φπσο  ε Γ. Πεινπφλλεζνο, ε Νφηηα Κξήηε θαη ηα 

λεζηά  θνληά  ζηελ Σνπξθία.  Σν 1950 ε Διιάδα  ηειείσο  εμαληιεκέλε  απφ  ηνπο 

πνιέκνπο  βξίζθεηαη  ρσξίο  πξφγξακκα, ε  βηνκεραλνπνίεζε  απαηηεί  ρξφλν θαη 

έηζη ν ηνπξηζκφο δίλεη γξήγνξεο ιχζεηο ζην νηθνλνκηθφ πξφβιεκα ηεο ρψξαο πνπ 

δηαζέηεη  ηηο  θαηάιιειεο  πξνυπφζεζεηο  φπσο ην θαιφ θιίκα, ηηο θπζηθέο  θαιινλέο, 

ηελ ηέρλε θαη ηελ ηζηνξία (Γαιαλή & Μνπηάθε, 2002). 

 

Απφ ην 1950 κε ηελ βνήζεηα ηνπ θξάηνπο αξρίδεη ε ηνπξηζηηθή αλάπηπμε, 

θαηαζθεπάδνληαη δξφκνη θαιπηεξεχνπλ νη επηθνηλσλίεο θαη αξρίδνπλ νη 

δαλεηνδνηήζεηο γηα ηε θαηαζθεπή μελνδνρείσλ, bungalows, motels, camping θαη 

ηδξχνληαη ζρνιέο ηνπξηζηηθψλ επαγγεικάησλ, δηνξγαλψλνληαη θξνπαδηέξεο ζηα 

λεζηά, θεζηηβάι  θαη  αξρίδεη  ε  πξνβνιή  έξγσλ Λατθήο  Σέρλεο. Απφ ην 1953 

αξρίδεη κηα ζπλερήο αχμεζε ηνπ ηνπξηζηηθνχ ξεχκαηνο πξνο ηελ Διιάδα πνπ 

ζηαζεξνπνηείηαη  απφ ην 1965 θαη κεηά. Σν 1963 αλαπηχζζεηαη θαη ν εζσηεξηθφο 

ηνπξηζκφο  πνπ  βνεζά ηε πεξηθεξεηαθή αλάπηπμε. Ο εμσηεξηθφο ηνπξηζκφο 

εμαξηάηαη απφ ηε λννηξνπία θαη ηηο ζπλήζεηεο ησλ ηνπξηζηψλ, αλ θάζε πεξηνρή 

πξνζπαζεί λα πξνζαξκνζζεί ζηε δήηεζε, γηα λα πξνζθέξεη ηηο θαηάιιειεο 

ζπλζήθεο ζηνπο ηνπξίζηεο πνπ δέρεηαη. Ζ αλάπηπμε ηνπ παξαιηαθνχ ηνπξηζκνχ 

παίξλεη κεγάιεο δηαζηάζεηο θαη αξρίδεη ε ρψξα λα αμηνπνηεί κε θαηάιιειεο 

εγθαηαζηάζεηο ηηο παξαιίεο ηηο νπνίεο εθκεηαιιεχνληαη.Τπάξρνπλ 4 ηχπνη 

επηρεηξήζεσλ: 

α. νη πνιπεζληθέο 

β. νη κεγάιεο  εζληθέο  ηνπξηζηηθέο  επηρεηξήζεηο 

γ. νη κηθξέο επηρεηξήζεηο  θαη 

δ. κηθξέο  νηθνγελεηαθνχ  επηπέδνπ  επηρεηξήζεηο. 

ζνλ αθνξά ηα ειιεληθά πξαθηνξεία ηαμηδηψλ θαη δελ είλαη ηίπνηε άιιν απφ 

αληηπξφζσπνη ησλ κεγάισλ δηεζλψλ πξαθηνξείσλ θαη ραξαθηεξίδνληαη απφ ηε 

δηαίξεζε  ζε  πνιιά  κηθξά  πξαθηνξεία  πνπ  αληηκεησπίδνπλ  κεγάιν  ζπλαγσληζκφ 

θαη έιιεηςε ζπλεξγαζίαο. Οη tours operators επηρεηξήζεηο κε ζπγθεληξσκέλα 

θεθάιαηα, παξνπζηάδνληαη  ζηελ  Δπξψπε  ην 1960  θαη δεκηνπξγνχλ  κνλνπψιηα 
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πνπ ειέγρνπλ ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ ηνπξηζηηθνχ εκπνξίνπ. Σν θξάηνο ειέγρεη 

άκεζα  ηηο  θξαηηθέο  θαη  δεκφζηεο  επελδχζεηο, έκκεζα  δε  ηηο  ηδησηηθέο  

επελδχζεηο. Ζ πνιηηηθή ζηνλ ηνπξηζηηθφ ηνκέα έρεη εμαθνινπζήζεη ηελ αξρή ηεο 

ζπγθέληξσζεο  ηεο  πξνζθνξάο  ησλ  ηνπξηζηηθψλ  ππεξεζηψλ. Οη  δεκφζηεο 

θξαηηθέο επελδχζεηο πξννξίδνληαη γηα ηε θαηαζθεπή ηνπξηζηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ, 

ζπλήζσο ζηα ήδε αλεπηπγκέλα ηνπξηζηηθά θέληξα. Απφ ην 1960 γίλεηαη κηα 

πξνζπάζεηα  πξνγξακκαηηζκνχ  γηα  ηελ εμάπισζε ηνπ ηνπξηζκνχ ζε φιε ηε ρψξα 

κε  βαζηθφ  ζηφρν ηε  πεξηθεξεηαθή  αλάπηπμε. Σν  κεγαιχηεξν  κέξνο  ηνπ  

εξγαηηθνχ  δπλακηθνχ πνπ απαζρνιείηαη ζηνλ  ηνπξηζκφ απνξξνθάηαη απφ ηα 

μελνδνρεία (Γαιαλή & Μνπηάθε, 2002). 

 

 
 

1.3 Διακρίσεις των Μορφών του Σουρισμού  

 

Οη  δηαθξίζεηο  ηνπ  ηνπξηζκνύ είλαη πνιιέο θαη εμαξηώληαη από ηα θξηηήξηα κε βάζε ηα 

νπνία γίλεηαη ε δηάθξηζε. Σα θξηηήξηα απηά δελ είλαη άιια από ηα ελλνηνινγηθά ζηνηρεία  ηνπ  

ηνπξηζκνύ  (Κνιηηζδόπνπινο 2001). 

Γεσγξαθηθή θαη δηνηθεηηθή άπνςε: Με βάζε ην θξηηήξην ηεο ύπαξμεο δπν δηαθνξεηηθώλ  

ηόπσλ  έρνπκε ηελ δηάθξηζε ηνπ ηνπξηζκνύ ζηελ κεηαθίλεζε κέζα ζηελ επηθξάηεηα κηαο 

ρώξαο θαη ζηελ κεηαθίλεζε έμσ από απηή. ηελ πξώηε πεξίπησζε έρνπκε ηνλ εζσηεξηθό 

ηνπξηζκό θαη ζηελ δεύηεξε ηνλ εμσηεξηθό. Η ζεκαζία ησλ δύν απηώλ θαηεγνξηώλ είλαη 

ηδηαίηεξα ζεκαληηθή ηδηαίηεξα ζηνλ ραξαθηεξηζκό  κηαο  ρώξαο  ζαλ ηνπξηζηηθή ή όρη θαη 

θαη’ επέθηαζε ζηελ δηακόξθσζε  ηεο  ηνπξηζηηθήο  πνιηηηθήο  ηεο. 

 

- Εζωηεξηθόο ηνπξηζκόο: φηαλ ε κεηαθίλεζε αηφκσλ γηα ιφγνπο ηνπξηζηηθνχο 

πξαγκαηνπνηείηαη κέζα ζηα φξηα ηεο επηθξάηεηαο ηεο ρψξαο, ηεο νπνίαο είλαη 

πνιίηεο, ηφηε ν ηνπξηζκφο απηφο ιέγεηαη εζσηεξηθφο ηνπξηζκφο. Ο εζσηεξηθφο 

ηνπξηζκφο έρεη ζαλ βαζηθφ πιενλέθηεκα ηελ αλαδηαλνκή ηνπ εηζνδήκαηνο, φηαλ νη 

κεηαθηλήζεηο γίλνληαη ηδηαίηεξα απφ ηα αζηηθά θέληξα, φπνπ ην εηζφδεκα ηηο 

πεξηζζφηεξεο  θνξέο  είλαη  πςειφ, πξνο  ηελ  πεξηθέξεηα. εκαληηθφ  κεηνλέθηεκα 

ηνπ  εζσηεξηθνχ  ηνπξηζκνχ  είλαη  ην  γεγνλφο  φηη  νη  πνιίηεο ηεο ρψξαο κε ην λα 

κελ επηζθέπηνληαη άιιεο ρψξεο ζηεξνχληαη ηεο επθαηξίαο λα γλσξίζνπλ άιιεο 

πεξηνρέο κε δηαθνξεηηθά θπζηθά πξνζφληα θαη δηαθνξεηηθφ πνιηηηζκφ θαη γεληθά 

θνπιηνχξα.  

- Εμωηεξηθόο  ηνπξηζκόο: ηαλ ε κεηαθίλεζε  γίλεηαη  έμσ απφ ηα φξηα ηεο 

επηθξάηεηαο ηεο ρψξαο, ηεο νπνία είλαη πνιίηεο, ηφηε ν ηνπξηζκφο απηφο ιέγεηαη 
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εμσηεξηθφο  ηνπξηζκφο. Ο εμσηεξηθφο ηνπξηζκφο  αθνξά  δχν ρψξεο  θαη  ηνπο 

πνιίηεο  πνπ  κπνξνχλ  λα  κεηαθηλνχληαη.  

Από άπνςε ηνπξηζηηθνύ πιήζνπο: Ο  ηνπξηζκόο  αλάινγα κε ην αλ ζπκκεηέρεη έλα άηνκν ή 

θαη νηθνγέλεηα ζε ζρέζε κε ζπκκεηνρή νκάδαο αηόκσλ δηαθξίλεηαη ζε κεκνλσκέλν  ή  

αηνκηθό  ηνπξηζκό  θαη  ζε  καδηθό  ή  νκαδηθό  ηνπξηζκό.  

- Μεκνλωκέλνο ή αηνκηθόο ηνπξηζκόο: Ζ κνξθή απηή ηνπ ηνπξηζκνχ είλαη ε πξψηε 

κνξθή πνπ ζπλαληάκε ζηελ ηζηνξία ηεο ηνπξηζηηθήο δηαδηθαζίαο θαη ε πιένλ 

δηαδεδνκέλε  κέρξη ηηο αξρέο ηεο  δεθαεηίαο  ηνπ ‟70. Ζ κεηαθίλεζε  γίλεηαη  απφ  έλα 

άηνκν ή κηα νηθνγέλεηα νη νπνίνη  αλαιακβάλνπλ  ηελ  νξγάλσζε  θαη  ηελ  

κεηαθίλεζε  ηνπο. Σα πιενλεθηήκαηα  ηνπ κεκνλσκέλνπ ηνπξηζκνχ είλαη φηη ε 

επηινγή ηνπ πξνγξάκκαηνο  είλαη  επζχλε  ηνπ ίδηνπ ηνπ αηφκνπ πνπ επηπιένλ έρεη 

ηελ  δπλαηφηεηα  δηαθνξνπνίεζεο  ηνπ  αλάινγα κε ηηο νξέμεηο ηνπ θαη ηηο 

θαηαζηάζεηο πνπ ζα ζπλαληήζεη  θαηά  ηελ εθηέιεζε  ηνπ. Σα  κεηνλεθηήκαηα  ηνπ 

είλαη  φηη  ζηνηρίδεη αθξηβφηεξα, είλαη ιηγφηεξν αζθαιήο θαη πνιιέο θνξέο νη επηινγέο 

ηεο  ηνπξηζηηθήο  πεξηνρήο  δελ είλαη  ζχκθσλεο  κε  ηηο πξνζδνθψκελεο  θαη  αξρηθέο  

επηζπκίεο. 

- Μαδηθόο ή νκαδηθόο ηνπξηζκόο: Ζ πιένλ δηαδεδνκέλε κνξθή ηνπξηζηηθήο 

κεηαθίλεζεο  ζηελ  ζεκεξηλή  ηνπξηζηηθή  πξαγκαηηθφηεηα  πνπ  θαιχπηεη ζε 

πνζνζηφ ην 80%-85% ησλ  κεηαθηλνχκελσλ  ηνπξηζηψλ  ζε παγθφζκην επίπεδν. 

Δίλαη ε κεηαθίλεζε πνπ γίλεηαη απφ νκάδα αηφκσλ κε βάζε έλα πξνθαζνξηζκέλν 

πξφγξακκα φζνλ αθνξά ηελ δηάξθεηα ή ηηο πεξηνρέο θαη ην θφζηνο ηνπ. Σα 

κεηαθνξηθά κέζα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη είλαη καδηθήο κεηαθνξάο πνπ ηηο 

πεξηζζφηεξεο  θνξέο  δελ  αθνινπζνχλ  ηα ηαθηηθά  δξνκνιφγηα. Μεηνλέθηεκα  ηνπ 

είλαη  ε  πηζηή  εθαξκνγή  ηνπ πξνγξάκκαηνο ηνπ, αλ θαη ηα ηειεπηαία ρξφληα 

ππάξρεη αξθεηή ειαζηηθφηεηα ζε πνιιά ζεκεία ηνπ, ε ρακειή πνηφηεηα ησλ 

ππεξεζηψλ  ηνπ θαη ε αλνκνηνγέλεηα ηνπ ηνπξηζηηθνχ πιήζνπο επεξεάδεη ηελ 

πνηφηεηα ηνπ.  

Από άπνςε επνρήο: Αλάινγα  κε  ηηο  επνρέο  ηνπ  έηνπο πνπ πξαγκαηνπνηνύληαη νη  

ηνπξηζηηθέο  κεηαθηλήζεηο  κπνξνύκε  λα  δηαθξίλνπκε αλά  επνρή  ηνλ  ηνπξηζκό  ή λα ην 

ραξαθηεξίδνπκε  ζαλ ζπλερόκελν. Έηζη έρνπκε ηηο δύν κνξθέο δειαδή ηνλ ζπλερή  ή ηνλ  

εηήζην  ηνπξηζκό  θαη  ηνλ επνρηαθό  ηνπξηζκό.  

- Σσνετής ή εηήζιος ηοσριζμός: Είλαη  ε  κνξθή  εθείλε πνπ  ε ηνπξηζηηθή  θίλεζε  ζε κηα 

πεξηνρή παξακέλεη πνζνηηθά ακεηάβιεηε ζε όιε ηελ δηάξθεηα ηνπ έηνπο. πλεπώο  ππάξρεη  

κηα  ηζνθαηαλνκή  ζηνλ  αξηζκό  ησλ ηνπξηζηώλ ή ππάξρνπλ πνιύ κηθξέο πνζνηηθέο  
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δηαθπκάλζεηο  νη  νπνίεο  δελ  επεξεάδνπλ  ηελ όιε εηθόλα θαη  ηνλ  ραξαθηεξηζκό  ηνπ 

ηνπξηζκνύ  ηεο  πεξηνρήο  ζαλ  ζπλερή.  

- Εποτιακός ηοσριζμός: Από ηελ κνξθή απηή ηνπ ηνπξηζκνύ πεγάδνπλ ηα πεξηζζόηεξα  

πξνβιήκαηα  ηνπ θαη ζπληνλίδνληαη όιεο νη πξνζπάζεηεο ησλ αξκνδίσλ  γηα  ηελ εμάιεηςε 

ηνπο. Ο επνρηαθόο  ηνπξηζκόο  είλαη ε παξνπζία κεγάινπ αξηζκνύ ηνπξηζηώλ ζε κηα 

ζπγθεθξηκέλε επνρή ηνπ έηνπο. Ο ηνπξηζκόο απηόο ρσξίδεηαη  αλάινγα  κε ηελ επνρή ηνπ 

έηνπο ζε εαξηλό, ζεξηλό θαη θζηλνπσξηλό. Λόγσ  όκσο ησλ κεηαβνιώλ ζηηο θαηξηθέο 

ζπλζήθεο ν ηνπξηζκόο πιένλ δηαθξίλεηαη ζε ρεηκεξηλό θαη ζε θαινθαηξηλό. Οη πςειέο 

ζεξκνθξαζίεο ζε ζπλδπαζκό κε ηελ ζάιαζζα θαη ηνλ ήιην έρνπλ θάλεη ηνλ θαινθαηξηλό 

ηνπξηζκό πιένλ αλάγθε. Σνπο θαινθαηξηλνύο κήλεο παξαηεξείηαη κηα απμεκέλε θίλεζε πνπ 

πνιιέο θνξέο ην κέγεζνο  ηεο  δεκηνπξγεί  πξνβιήκαηα  ηόζν ζηνπο  ηνπξηζηηθνύο  

πξννξηζκνύο  όζν θαη  ζηνπο  ίδηνπο  ηνπο  ηνπξίζηεο.  

 

Από άπνςε κεγέζνπο ηνπ ηνπξηζηηθνύ πιήζνπο: Με ηελ δηάθξηζε απηή θαζνξίδνπκε  

εθείλεο  ηηο  πεξηόδνπο νη νπνίεο έρνπλ κηα δηαθύκαλζε ζηνλ αξηζκό ησλ ηνπξηζηώλ πνπ 

αλάινγα κε ηελ θαηαλνκή ηνπο ηηο ρσξίζνπκε ζε ηξεηο ππνπεξηόδνπο  πνπ  είλαη  ε λεθξή, ε  

κέζε  θαη  ε πςειή  πεξίνδνο.  

- Νεκρή περίοδος: Νεθξή  πεξίνδνο  είλαη εθείλε ε ηνπξηζηηθή πεξίνδνο ζηελ νπνία  δελ 

ππάξρνπλ θαζόινπ  ηνπξίζηεο  ή ν αξηζκόο  ηνπο  είλαη πνιύ κηθξόο.  

-Μέζη ηοσριζηική περίοδο : Έρνπκε  όηαλ ν αξηζκόο ησλ ηνπξηζηώλ ζε κηα ρξνληθή  

πεξίνδν  είλαη  ζρεηηθά  θαιόο κε ηάζεηο  αλόδνπ. 

- Υυηλή  περίοδος: Τςειή  πεξίνδν  έρνπκε όηαλ ν αξηζκόο  ησλ  ηνπξηζηώλ  ζε κηα  

ρξνληθή  πεξίνδν  είλαη  πάξα  πνιύ  κεγάινο  ζε  ζεκείν  πνιιέο  θνξέο  λα κελ  έρεη  ε  

πεξηνρή  ηεο  δπλαηόηεηα  λα  εμππεξεηήζεη  ηόζνπο  ηνπξίζηεο. 

 

Από άπνςε κνξθήο (ζθνπνύ ή ιόγνπ): Ο ζθνπόο ή ν ιόγνο ηεο ηνπξηζηηθήο κεηαθίλεζεο  ζα  

πξέπεη  λα  είλαη  ηνπξηζηηθόο ζύκθσλα κε ηνπο νξηζκνύο πνπ έρνπλ δνζεί. Ο βαζηθόηεξνο 

ζθνπόο ηνπξηζηηθήο κεηαθίλεζεο πνπ έρεη αλαθεξζεί είλαη  ε  ςπραγσγία, ε  αλαςπρή. ηελ 

πεξίπησζε απηή κηιάκε γηα ηελ θιαζηθή κνξθή πνπ θαζνξίδεη ηελ ηνπξηζηηθή κεηαθίλεζε 

πνπ γηα ηνλ πεξηζζόηεξν θόζκν αθνξά  ηνλ  ηνπξηζκό  ησλ  δηαθνπώλ. 

- Κλαζική μορθή ηοσριζμού: Η κνξθή απηή αλαθέξεηαη ζηνλ ηνπξηζκό γηα δηαθνπέο πνπ πέξα 

από ηνπο ιόγνπο ηεο αλάπαπζεο θαη ηεο αλαςπρήο πεξηιακβάλεη θαη επηζθέςεηο ζε ηνπξηζηηθά 

αμηνζέαηα  όπσο θπζηθέο  θαιινλέο  θαη  πνιηηηζηηθά κλεκεία θαη ρώξνπο. Η ζπκκεηνρή ζε 

απηή ηελ κνξθή ηνπ ηνπξηζκνύ είλαη θαη ε κεγαιύηεξε θαη ζπληειείηαη πεξηζζόηεξν θαηά ηελ 
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θαινθαηξηλή πεξίνδν θαη ιηγόηεξν θαηά ηελ ρεηκεξηλή. Ο ηνπξηζκόο ησλ δηαθνπώλ ή καδηθόο  

ηνπξηζκόο  έξρεηαη  πξώηνο ζηηο πξνηηκήζεηο ησλ ηνπξηζηώλ θαη ζε αξθεηέο πεξηπηώζεηο ιόγσ 

ηεο ππεξβνιηθήο  ζπγθέληξσζεο  πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ζε κηα πεξηνρή θαη ηεο αδπλακίαο 

απηήο λα αληαπνθξηζεί έρνπκε πνιιέο επηπηώζεηο θαη πξνβιήκαηα από απηή ηελ κνξθή ηνπ 

ηνπξηζκνύ. 

- Εναλλακηικός ηοσριζμός: Πξόθεηηαη γηα κηα εηδηθή κνξθή ηνπξηζκνύ ηεο νπνίαο βαζηθά 

ραξαθηεξηζηηθά είλαη ε επηζπκία γηα επαθή κε ηελ θύζε, ε δηαθύιαμε ηνπ πεξηβάιινληνο θαη 

ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο θαη ε πξνζθνξά εζεινληηθήο εξγαζίαο. Ο ελαιιαθηηθόο 

ηνπξηζκόο πξνέθπςε, αλαπηύρζεθε θαη ζπλερίδεη λα αλαπηύζζεηαη από ηνλ θνξεζκό ηεο 

παξαδνζηαθήο κνξθήο ηνπξηζκνύ. Οη ελαιιαθηηθέο  ή ήπηεο κνξθέο ηνπξηζκνύ είλαη απηέο 

ζηηο νπνίεο ζηεξίδνπλ νη αξκόδηνη  ηελ κεγάιε  επαλάζηαζε  ζηνλ ηνπξηζκό  θαη πξνζπαζνύλ 

λα ηηο πεξάζνπλ ζην ηνπξηζηηθό θαηαλαισηηθό θνηλό ώζηε λα επηηεπρζεί κηα ζπλερήο ξνή 

ηνπξηζηώλ  ζηηο  πεξηνρέο κε όιεο ηηο ζεηηθέο  ζπλέπεηεο  ηεο θαη ίζσο απεκπιαθεί έλα  

κεγάιν  κέξνο  ηεο πειαηείαο  ηεο θιαζηθήο  κνξθήο  ηνπξηζκνύ  θαη λα απαιύλεη ην κεγάιν 

πξόβιεκα ηεο επνρηθόηεηαο. Έηζη θύξηνο ζηόρνο είλαη θαη ε αλάπηπμε λέσλ  ζεκαηηθώλ  

ηξόπσλ  πξνζέιθπζεο  ηνπξηζηώλ. 

Αλαιπηηθά ζα εμεηάζνπκε ηνλ ελαιιαθηηθό ηνπξηζκό, ν νπνίνο έρεη άκεζε ζρέζε κε ην ζέκα 

ηεο εξγαζίαο καο  ζην  επόκελν θεθάιαην. 

 

 

1.4 Ο Σουρισμός  στην Ελλάδα 

 
Ζ Διιάδα απνηειεί θνξπθαίν ηνπξηζηηθφ πξννξηζκφ παγθνζκίσο. Ζ Διιάδα 

θαηαηάζζεηαη αλάκεζα ζηνπο Top 10 ηνπξηζηηθνχο πξννξηζκνχο γηα ην 2010 

ζχκθσλα  κε ηε Lonely Planet  θαη  επίζεο  βξίζθεηαη  ζηε  δεχηεξε ζέζε ζχκθσλα 

κε ηα Telegraph Travel Awards 2008 ηεο Αγγιίαο ζηελ θαηεγνξία ηεο θαιχηεξεο 

Δπξσπατθήο Υψξαο. Σελ ηειεπηαία δεθαεηία, ν αξηζκφο ησλ ηνπξηζηψλ απμάλεηαη 

ζηαζεξά. Σν 2004, 14,2 εθαηνκκχξηα  άηνκα  επηζθέθζεθαλ ηελ Διιάδα, αξηζκφο 

πνπ απμήζεθε ζε 17 εθαηνκκχξηα ην 2008 θαη αλακέλεηαη φηη νη επηζθέπηεο ζα 

απμεζνχλ ζε 20 εθαηνκκχξηα ηα επφκελα ρξφληα, ζρεδφλ ην δηπιάζην ηνπ 

πιεζπζκνχ  ηεο  ρψξαο.χκθσλα  κε  ηηο πξνβιέςεηο  ηνπ  Παγθφζκηνπ  

Οξγαληζκνχ Σνπξηζκνχ (ΠΟΣ), ε δξαζηεξηφηεηα απηή αλακέλεηαη λα απμεζεί  

ζεκαληηθά  κέζα ζηα  επφκελα  ρξφληα  ζηελ  Δπξψπε,  θζάλνληαο  ην 2020 ηα 1.6  

δηζεθαηνκκχξηα αθίμεηο απφ 665  εθαηνκκχξηα πνπ ήηαλ ην 1999, θαηαγξάθνληαο 

δειαδή κηα  εληππσζηαθή κέζε εηήζηα  αχμεζε 4,3%. Ζ Δπξψπε είρε πάληνηε ηε 

κεξίδα  ηνπ  ιένληνο ζηελ  παγθφζκηα  ηνπξηζηηθή θίλεζε  κε πνζνζηφ γχξσ ζην 
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64%,  ην  νπνίν  πξνβιέπεηαη λα δηαηεξήζεη,  έζησ θαη ειαθξά κεησκέλν,  ηα 

επφκελα ρξφληα.Μέζα ζην έληνλα  απηφ αληαγσληζηηθφ πεξηβάιινλ, ε  Διιάδα  

θαηέρεη  κηα εμαηξεηηθά πξνλνκηνχρα ζέζε κε κνλαδηθά αληαγσληζηηθά 

πιενλεθηήκαηα. Ο ειιεληθφο ηνπξηζκφο, είλαη έλαο απφ ηνπο δπλακηθφηεξνπο  

θιάδνπο  ηεο  ειιεληθήο νηθνλνκίαο, ν νπνίνο ζπλεηζθέξεη  πεξίπνπ ην 18% ζην  

ΑΔΠ  θαη απαζρνιεί πεξίπνπ 700.000  εξγαδνκέλνπο  ζε πνιχ κεγάιν αξηζκφ 

κηθξψλ θαη κεζαίσλ επηρεηξήζεσλ, ηδηαίηεξα ζηελ πεξηθέξεηα.Αθνινπζψληαο, έλαλ 

εληππσζηαθφ ξπζκφ αλάπηπμεο θαηά ηηο δεθαεηίεο 1960 θαη1970, θαη κηα ζηαζεξά 

αλνδηθή πνξεία ηηο δεθαεηίεο 1980 θαη 1990 ,ν ειιεληθφο  ηνπξηζκφο απνηειεί  

ζήκεξα  κηα  απφ ηηο  βαζηθφηεξε ο πεγέο  εζφδσλ γηα  ηελ ειιεληθή  νηθνλνκία. 

ήκεξα, ππάξρνπλ λέεο επθαηξίεο γηα ηνλ ειιεληθφ ηνπξηζκφ, νη νπνίεο κπνξνχλ λα 

αμηνπνηεζνχλ, κε ηα θαηάιιεια  βήκαηα. Γηα  παξάδεηγκα  ε  πξνζέιθπζε  μέλσλ 

επελδχζεσλ, ν δηαξθήο εθζπγρξνληζκφο φισλ ησλ ηνπξηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ θαη ε 

αλάπηπμε κηαο ζεηξάο ππνζηεξηθηηθψλ ηνπξηζηηθψλ ππνδνκψλ ζα επλνήζνπλ ηελ 

εμέιημε εηδηθψλ κνξθψλ ηνπξηζκνχ θαη ζα ακβιχλνπλ ηελ έληνλε επνρηθφηεηα πνπ 

ραξαθηεξίδεη ηε δήηεζε γηα ηε ρψξα. Ο ζαιάζζηνο ηνπξηζκφο είλαη έλαο απφ ηνπο 

ζεκαληηθφηεξνπο  ηνκείο  ηνπ  ηνπξηζκνχ, γεγνλφο πνπ  νθείιεηαη απνθιεηζηηθά  ζηελ 

χπαξμε  ρηιηάδσλ λεζηψλ ζηελ  Διιάδα.Ζ Διιάδα  δηαζέηεη πεξηζζφηεξα  απφ 

15.000  ρηιηφκεηξα  παξαιίαο, 190.000  αθηέο  θαη  6.000  κεγάια θαη  κηθξφηεξα 

λεζηά. Οη επηζθέπηεο  αλαθαιχπηνπλ πνηθίιεο επηινγέο ζε ηνκείο φπσο ε ηζηηνπινΐα 

θαη νη θξνπαδηέξεο, ηα  ηαμίδηα θηλήηξσλ θαη ηηο απνδξάζεηο  ζαββαηνθχξηαθνπ, πνπ 

παξνπζηάδνπλ λέεο επθαηξίεο ζε εμεηδηθεπκέλεο (niche markets)  θαη  ειθπζηηθέο  

αγνξέο. 

Σν κεζνγεηαθφ  θιίκα ηεο Διιάδαο είλαη ηδαληθφ γηα ηνπξηζκφ θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα 

ηνπ ρξφλνπ. ήκεξα κία απφ ηηο βαζηθέο πξνηεξαηφηεηεο ηεο Διιεληθήο Πνιηηείαο 

είλαη λα δεκηνπξγήζεη κία δπλακηθή θαη βηψζηκε ηνπξηζηηθή ππνδνκή γηα φιεο ηηο 

επνρέο ηνπ ρξφλνπ πνπ ζα αληαπνθξίλεηαη ζηηο πξνθιήζεηο ηνπ 21νπ αηψλα(Ο 

ηνπξηζκφο  ζηελ  Διιάδα). 

 

 

 

1.4.1 Φαρακτηριστικά του ΕλληνικούΣουρισμού πλεονεκτήματα και    

αδυναμίες 

 
Σα  βαζηθά  ραξαθηεξηζηηθά  ηνπ  ειιεληθνχ ηνπξηζκνχ είλαη  ηα  παξαθάησ: 

 Αλνδηθή ηάζε αθίμεσλ αιινδαπψλ ηνπξηζηψλ κε ζπλέπεηα ηελ δεκηνπξγία λέσλ 

ηνπξηζηηθψλ ππνδνκψλ γηα ηελ πξνζέιθπζε ηεο  απμαλφκελεο  πειαηείαο. 
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 εκαληηθή κείσζε ηνπ κεξηδίνπ ησλ Ακεξηθαλψλ ηνπξηζηψλ κε απνηέιεζκα ηελ 

απψιεηα πςεινχ ηνπξηζηηθνχ εηζνδήκαηνο  θαη ηελ αλαδήηεζε λέσλ αγνξψλ. 

 Απμαλφκελε ζπκκεηνρή εζσηεξηθνχ ηνπξηζκνχ κε ζπλέπεηα ηελ δπλαηφηεηα 

ρξνληθήο θαηαλνκήο  ηεο  δήηεζεο. 

 Μηθξή δηάξθεηα ηνπξηζηηθήο πεξηφδνπ κε ζπλέπεηα ηελ ζεξηλή επηβάξπλζε ησλ 

ππνδνκψλ θαη ηελ ππνιεηηνπξγία εθηφο ζεδφλ γεγνλφο πνπ θάλεη αλαγθαία ηελ 

αλάπηπμε άιισλ κνξθψλ ηνπξηζκνχ γηα ηνπο ππφινηπνπο κήλεο. 

 Μνλνδηάζηαην ηνπξηζηηθφ πξντφλ: „‟Ήιηνο – ζάιαζζα‟‟, κε ζπλέπεηα ηελ εχθνιε 

ππνθαηάζηαζε  απφ  άιιεο  κεζνγεηαθέο  ρψξεο. 

 Σα ζπγθξηηηθά πιενλεθηήκαηα ηνπ ειιεληθνχ ηνπξηζκνχ είλαη θπξίσο 

θιεξνλνκεκέλα φπσο γηα παξάδεηγκα ην θπζηθφ πεξηβάιινλ θαη ε πνιηηηζκηθή 

θιεξνλνκηά  κε  ζπλέπεηα  λα ππάξρεη ζεκαληηθφ πεξηζψξην πνηνηηθήο  βειηίσζεο 

κε ηελ δεκηνπξγία  ππνδνκψλ. 

 Τςειή γεσγξαθηθή ζπγθέληξσζε ηνπξηζηηθήο ππνδνκήο κε απνηέιεζκα ηελ 

άληζε αλάπηπμε  ησλ  ηνπξηζηηθψλ  ππνδνκψλ. 

 Πεξηνξηζκέλε  δηάξζξσζε  ηνπξηζηηθήο δήηεζεο κε ιίγνπο ηνπξηζηηθνχο 

πξάθηνξεο  κε απνηέιεζκα  ηελ χπαξμε  ηζρπξψλ πηέζεσλ γηα  ρακειέο  ηηκέο 

 Ξελνδνρεηαθέο κνλάδεο θαη θαηαιχκαηα ηα νπνία είλαη κηθξνχ ή κεζαίνπ 

κεγέζνπο θαη πξνζθέξνπλ ρακειή πνηφηεηα ππεξεζηψλ κε απνηέιεζκα ηελ 

αδπλακία δηαπξαγκάηεπζεο  κε ηνπο  ηζρπξνχο  ηαμηδησηηθνχο  πξάθηνξεο. 

 Γηνηθεηηθά εκπφδηα εηζφδνπ λέσλ μελνδνρεηαθψλ επηρεηξήζεσλ ζε αλεπηπγκέλεο 

ηνπξηζηηθέο πεξηνρέο κε ζπλέπεηα ηελ έιιεηςε θηλήηξσλ αλαβάζκηζεο 

θαηαιπκάησλ. 

 Μηθξφ κέγεζνο ησλ κε – μελνδνρεηαθψλ ηνπξηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ κε 

απνηέιεζκα ηελ δεκηνπξγία πξνβιεκάησλ βησζηκφηεηαο θαη δπζθνιία 

πξνζαξκνγήο  ζηα  λέα  ηερλνινγηθά  δεδνκέλα(ΔΟΣ,2001). 

 

χκθσλα  κε ηελ ζεκεξηλή  νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο Διιάδνο, ζπλάγνληαη 

νξηζκέλα πιενλεθηήκαηα  αιιά θαη αδπλακίεο ηνπ Διιεληθνχ Σνπξηζκνχ. Σα 

πιενλεθηήκαηα  ηεο  ρψξαο  καο  είλαη ηα εμήο: 

 Ζ αθζνλία θαη πνηθηινκνξθία ησλ θπζηθψλ πφξσλ πνπ επηηξέπνπλ ηνπξηζκφ 

12κελεο βάζεο. 

 Ζ ζέζε ηεο ρψξαο καο ζηνλ παγθφζκην ηνπξηζκφ αθνχ θαηέρεη ηελ 17εζέζε ζε 

αθίμεηο θαη ζε εηζπξάμεηο ηελ 27ε. 

 Σν ζεκαληηθφ ηζηνξηθφ θαη πνιηηηζηηθφ απφζεκα θαζψο θαη ε ζχγρξνλε 

πνιηηηζηηθή παξαγσγή. 
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 Ο ζεκαληηθφο ξφινο ηνπ Σνπξηζκνχ ζηελ Πεξηθεξεηαθή Αλάπηπμε 

 Ζ ζεηηθή ζπλεηζθνξά ηνπ Αλαπηπμηαθνχ Νφκνπ ζηελ αλαβάζκηζε ησλ 

μελνδνρεηαθψλ  θαηηνπξηζηηθψλ  ππνδνκψλ  γεληθφηεξα 

 Ζ δεκηνπξγία θαηά ηελ ηειεπηαία 15εηία ζεκαληηθψλ επηρεηξήζεσλ πνπ 

πξνζθέξνπλ εκπινπηηζκέλν πξντφλ γηα ηελ πξνζέιθπζε ηνπξηζηψλ εηδηθψλ 

ελδηαθεξφλησλ. 

  Ζ πινχζηα παξαγσγή παξαδνζηαθψλ πξντφλησλ πξσηνγελνχο θαη 

δεπηεξνγελνχο παξαγσγήο. 

Ο ηνπξηζκφο καο έρεη ηηο εμήο αδπλακίεο: 

 Ο έληνλνο  επνρηθφο  ραξαθηήξαο 

  Ζ επηβάξπλζε ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο ιφγσ ησλ ηνπξηζηηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ αθνχ  δελ ηεξνχληαη νη πεξηβαιινληηθνί  φξνη. 

  Ζ κείσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο εμαηηίαο ηεο 

αλάπηπμεο λέσλ  αγνξψλ  φπσο  είλαη ηεο  Σνπξθίαο. 

  Ζ αιινίσζε ησλ πνιηηηζηηθψλ  ραξαθηεξηζηηθψλ  ζηηο  ηνπηθέο  θνηλσλίεο. 

  Ζ κε δηαθνξνπνίεζε  ηνπ  ειιεληθνχ  ηνπξηζηηθνχ  πξντφληνο. 

  Ζ άληζε ηνπξηζηηθή  αλάπηπμε  ησλ  Πεξηθεξεηψλ  ηεο  ρψξαο. 

  Οη  ζεκαληηθέο  ειιείςεηο  ζε ππνδνκέο θαη αλσδνκέο φπσο είλαη νη κεηαθνξέο, 

νη μελνδνρεηαθέο  ππνδνκέο  θαη  νη  ζπλεδξηαθνί  ρψξνη. 

 Σν πςειφ πνζνζηφ  κέζεο  θαη  ρακειήο  ηάμεο  θιηλψλ. 

 Ζ ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ ηνπξηζηηθψλ κνλάδσλ είλαη Μηθξνκεζαίεο 

Δπηρεηξήζεηο κε πεξηνξηζκέλε ηθαλφηεηα πξνψζεζεο, αμηνπνίεζεο θαη 

απνηειεζκαηηθήο  νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο. 

  Γελ  ππάξρεη  επαξθψο  εηδηθεπκέλν  αλζξψπηλν  δπλακηθφ (Τπνπξγείν 

Αλάπηπμεο ). 

 

 

 
 
 
 

1.5 Διεθνής Οικονομική  Κρίση  και Σουρισμός  

 
Βάζεη ησλ εμειίμεσλ, είλαη θαηαλνεηφ φηη ε δηεζλήο νηθνλνκηθή θξίζε επεξεάδεη 

ζεκαληηθά ην ηνπξηζκφ θαη νη επηπηψζεηο  ηεο  έρνπλ  γίλεη  εκθαλείο. Γηάρπηνο  είλαη 

ν πξνβιεκαηηζκφο ζηνλ ηνπξηζηηθφ θφζκν ζρεηηθά κε ηελ παγθφζκηα 

ρξεκαηνπηζησηηθή θξίζε θαη ηηο ελδερφκελεο επηπηψζεηο πνπ κπνξεί λα έρεη ζηνλ 

ειιεληθφ ηνπξηζκφ. Ζ απαηζηνδνμία είλαη έληνλε θαζψο ην θιίκα απφ ηηο 
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πξνθξαηήζεηο  είλαη ηδηαίηεξα παγσκέλν, παξά ηηο πξνζθνξέο ζηηο νπνίεο έρνπλ 

θαηαθχγεη  νη  μελνδφρνη. Απηή  ε  πξννπηηθή  απεηθνλίδεη  ηξεηο  θάζεηο : 

 Δλίζρπζε ηνπ εζσηεξηθνχ ηνπξηζκνχ 

  Πεξηνξηζκφ ησλ ηαμηδηψλ ζε καθξηλνχο πξννξηζκνχο 

 Τπεξίζρπζε ησλ κεζαίαο θαη κηθξήο απφζηαζεο πξννξηζκψλ ζηηο 

      πξνηηκήζεηο ησλ ηνπξηζηψλ (Βαξβαξέζνο, 2009). 

 
 

1.5.1 Διεθνής  Οικονομική  Κρίση  και  Ελληνικός  Σουρισμος 

 

Σν 2009 νη δηαλπθηεξεχζεηο ζηα μελνδνρεηαθά θαηαιχκαηα κεηψζεθαλ νδεγψληαο 

ζεπεξηθνπή ζέζεσλ εξγαζίαο. Πνιιαπιαζηαζηηθά ηα παξαπάλσ επεξέαζαλ 

αξλεηηθά ηνπο πεξηζζφηεξνπο θιάδνπο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο νη νπνίνη 

εκπιέθνληαη ζηελ ηνπξηζηηθή παξαγσγηθή δηαδηθαζία. Σνλ Μάξηην ηνπ 2009 

εκθαλίζηεθε  κηα  κείσζε  ησλ  ηνπξηζηηθψλ  αθίμεσλ, ζε ζρέζε κε ηηο αληίζηνηρεο 

ηνπ 2008, πνπ ζε νξηζκέλεο  πεξηπηψζεηο  πιεζίαδε  ην 30%. Φπζηθά  ζε  απφιπηνπο 

αξηζκνχο  απηφ  ζπλεπάγεηαη  κείσζε  ησλ  ηνπξηζηηθψλ αθίμεσλ θαηά 1,5 εθαη. 

άηνκα (15,7 εθαη. Σνπξηζηηθέο αθίμεηο ην 2008), γεγνλφο  πνπ νδήγεζε ζε 

ελδερφκελε κείσζε ησλ ηνπξηζηηθψλ εηζπξάμεσλ θαηά 20% θαη απψιεηεο 120 ρηι. 

Θέζεσλ  εξγαζίαο   ζηνλ  ηνπξηζηηθφ  ηνκέα. κσο  εάλ  ε δηεζλήο νηθνλνκηθή θξίζε 

ε νπνία  έρεη  εκθαληζηεί απφ ην 2007, αλακελφηαλ λα επεξεάζεη ηνλ δηεζλή 

ηνπξηζκφ ηνπιάρηζηνλ  γηα  ηα επφκελα δχν ρξφληα, ην ειιεληθφ κνληέιν ηνπξηζηηθήο 

αλάπηπμεο  έρεη  εηζέιζεη ζε θάζε  θξίζεο  απφ  ηελ  δεθαεηία ηνπ 1990 

(Βαξβαξέζνο, 2009). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



23 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΕΥΑΛΑΙΟ 2 

 

ΕΝΑΛΛΑΚΣΙΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ 

 
 
 
 
 
Με ηνλ φξν ελαιιαθηηθφο ηνπξηζκφο νξίδεηαη ην ζχλνιν ησλ νινθιεξσκέλσλ 

ηνπξηζηηθψλ ππεξεζηψλ, νη νπνίεο δηαθξίλνληαη απφ εμεηδίθεπζε αλάινγα κε ηηο 

ηδηαίηεξεο αλάγθεο θαη πξνηηκήζεηο ησλ πειαηψλ ηνπο, απεπζχλνληαη ζε έλα 

εμεηδηθεπκέλν θνηλφ, ζηεξίδνληαη ζε νηθνινγηθά αλεθηέο θαη ήπηεο δξαζηεξηφηεηεο, 

ελψ  αλαδεηθλχνπλ  ρσξίο  λα  θαηαζηξέθνπλ  ηα  θπζηθά  θάιιε  κίαο  πεξηνρήο.  

Σα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ελαιιαθηηθνχ ηνπξηζκνχ είλαη ε αλαδήηεζε ηεο 

απζεληηθφηεηαο  θαη ηεο επαθήο κε ηελ θχζε, ε άξλεζε ησλ απξφζσπσλ 

ηνπξηζηηθψλ παθέησλ, ε απνθπγή ησλ θνζκηθψλ παξαιηψλ, ν ζπλδπαζκφο ησλ 

δηαθνπψλ κε ηελ πξνζθνξά εζεινληηθήο  εξγαζίαο  ζπκβάιιεη  ζηελ πξνζηαζία ηνπ 

πεξηβάιινληνο  θαη  ηελ  αλάδεημε ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο θαη πξνζθέξεη 
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ιχζεηο ζε πξνβιήκαηα ηεο ηνπξηζηηθήο επνρηθφηεηαο. Θεσξείηαη κηθξήο θιίκαθαο 

αλάπηπμεο ηνπ ηνπξηζκνχ, πνπ πξνέξρεηαη θαη νξγαλψλεηαη απφ ηνλ ηνπηθφ 

πιεζπζκφ  ή ηνπο  ηνπηθνχο θνξείο θαη πξνζειθχεη ηνπξίζηεο κε εηδηθά 

ελδηαθέξνληα. Δλαιιαθηηθή  κνξθή  Σνπξηζκνχ είλαη, θαη' αλαινγία θαη θαη‟ 

επέθηαζε, κηα απφ ηηο πνιιέο κνξθέο ηνπξηζκνχ πνπ ππάξρνπλ, πνπ κπνξεί λα 

αληηθαηαζηαζεί   ή λα  αληηθαηαζηήζεη  θάπνηα  άιιε  κνξθή. 

Σα ηειεπηαία ρξφληα έρεη απμεζεί ην ελδηαθέξνλ γηα ηηο ελαιιαθηηθέο κνξθέο 

ηνπξηζκνχ απφ ηνπξηζηηθνχο επελδπηέο θαη θνξείο αλάπηπμεο πνπ δελ είλαη 

ηθαλνπνηεκέλνη  απφ ηε καδηθνπνίεζε ηεο ηνπξηζηηθήο δηαθίλεζεο θαη ηηο 

επαθφινπζεο  αξλεηηθέο ηεο ζπλέπεηεο Ο ελαιιαθηηθφο ηνπξηζκφο πξνζδηνξίδεηαη 

απφ εθείλεο ηηο κνξθέο ηνπξηζκνχ, νη νπνίεο ζπλδένληαη κε ηηο θνηλσληθέο θαη 

πεξηβαιινληηθέο  θνηλνηηθέο  αμίεο  πνπ  επηηξέπνπλ  ηφζν ζηνπο «νηθνδεζπφηεο» 

φζν  θαη  ζηνπο  «θηινμελνχκελνπο»  λα  απνξξνθνχλ ηηο  ζεηηθέο  αιιειεπηδξάζεηο 

θαη λα κνηξάδνληαη εκπεηξίεο. Ο ελαιιαθηηθφο ηνπξηζκφο φπσο θαη ε «αεηθφξνο 

αλάπηπμε» είλαη έλλνηεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ επξχηαηα ηα ηειεπηαία ρξφληα, 

θαζφηη εηζάγνπλ θαηλνχξγηα πξνζέγγηζε θαη θηινζνθία ζε έλα παιηφ πξφβιεκα, 

πξνυπνζέηνληαο εθδήισζε ελεξγνχ ελδηαθέξνληνο εθ κέξνπο ηφζν ησλ 

«θηινμελνχκελσλ»  φζν  θαη  ησλ  «νηθνδεζπνηψλ».  

χκθσλα κε ηνλ Βutler (1990) νη ελαιιαθηηθνί ηφπνη ηνπξηζκνχ (θαη ηνπξίζηα) 

επηθέξνπλ  ιηγφηεξεο  αξλεηηθέο  ζπλέπεηεο  ζηνπο πξννξηζκνχο ππνδνρήο 

ηνπξηζηψλ ρσξίο φκσο λα κεηψλνπλ ηα ζεηηθά νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα, 

πξαγκαηηθφηεηα επηζπκεηή απφ φινπο φζνπο βξίζθνληαη ζε ζέζεηο θιεηδηά ζηελ 

ηνπξηζηηθή  αλάπηπμε  κηαο  πεξηνρήο  θαζψο  θαη ηνλ ληφπην  πιεζπζκφ. 

 Δλδεηθηηθά  ν Fennell (2001) ζεκεηψλεη: νη ελαιιαθηηθέο  κνξθέο  ηνπξηζκνχ δίλνπλ 

ηελ  επθαηξία  ζηηο  ρψξεο λα εθκεδελίζνπλ  ηηο εμσγελείο  επηδξάζεηο, λα 

αλαπηχμνπλ ηε δηθή ηνπο ππνδνκή  θαη αλσδνκή, ψζηε λα ζπκκεηέρνπλ νη ίδηεο ζηελ 

νξζνινγηθή  αλάπηπμε  ηνπο  νπζηαζηηθά  λα θεξδίζνπλ ηε κάρε ζε ζεκαληηθά 

ζέκαηα, αληί  λα ηα παξαρσξνχλ φια ζε μέλνπο επηρεηξεκαηίεο  θαη  μέλνπο 

ζεζκηθνχο  παξάγνληεο  ηνπ  ηνπξηζηηθνχ ρψξνπ. 

Πνιινί ζπγγξαθείο, φπσο νη Cazes (1989), Himmetoglu (1992), ζεσξνχλ ηνλ 

ελαιιαθηηθφ ηνπξηζκφ σο κηα ζχγρξνλε κνξθή αλάπηπμεο πνπ έρεη εξκελεπηεί ζε 

ζρέζε κε άιιεο εθθξάζεηο φπσο: «θαηάιιεινο», «νίθν-», «ήπηνο», «ππεχζπλνο», 

«ειεγρφκελνο», «ρακειψλ πξνζθξνχζεσλ», «επγελήο», «κηθξήο θιίκαθαο», 

«δηαθνξεηηθφο», «επηδέμηνο», «παξνξκεηηθφο», «αληηηνπξηζκφο», «ζπκκεηνρηθφο» θαη 

«πξάζηλνο». 
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ιεο φκσο νη παξαπάλσ εθθξάζεηο γεληθεχνπλ θαη δελ καο δίλνπλ κηα 

νινθιεξσκέλε   έλλνηα  ηνπ ελαιιαθηηθνχ  ηνπξηζκνχ, φπσο έρεη  παξνπζηαζηεί  απφ 

ηνλ Inskeep (1991) θαη  παξαηίζεηαη  παξαθάησ: 

Ο ελαιιαθηηθφο  ηνπξηζκφο  είλαη  κηθξήο  θιίκαθαο, κε ζπκβαηηθήο θχζεο, κε 

καδηθήο εμεηδίθεπζεο θαζψο θαη θνηλσληθά θαη πεξηβαιινληνινγηθά επαίζζεηνο θαη 

γεκάηνο ζεβαζκφ, ζε αληίζεζε κε ην ζπκβαηηθφ ηχπν καδηθνχ ηνπξηζκνχ ζε κεγάια 

ζέξεηξα. πλεπψο ν ελαιιαθηηθφο ηνπξηζκφο είλαη κηα δηαδηθαζία πνπ πξνσζεί κηα 

κνξθή ηαμηδηνχ, θηιηθή πξνο ην πεξηβάιινλ, επηηξέπνληαο ζεηηθέο θνηλσληθέο 

αιιειεπηδξάζεηο θαη απφ θνηλνχ βηψκαηα κεηαμχ ησλ κειψλ δηαθνξεηηθψλ 

θνηλσληψλ. Χζηφζν δελ ππάξρεη έλαο νξηζκφο ηνπ ελαιιαθηηθνχ ηνπξηζκνχ 

απνδεθηφο  ζε  δηεζλέο  επίπεδν  απφ  φινπο  εθείλνπο πνπ κε ηνλ έλαλ ε κε ηνλ 

άιιν ηξφπν εκπιέθνληαη  ζηελ ππφζεζε ηεο «βηνκεραλίαο» ηνπ ηνπξηζκνχ. 

Οξηζκέλνη εξεπλεηέο  ππνζηεξίδνπλ  φηη νπνηαδήπνηε άιιε κνξθή εθηφο απφ ην 

καδηθφ ηνπξηζκφ απνηειεί ηνλ ελαιιαθηηθφ ηνπξηζκφ, ν νπνίνο ππφζρεηαη ζηνπο 

ηνπξίζηεο  θάηη δηαθνξεηηθφ  απφ ην καδηθφ  ηνπξηζκφ  ελψ  άιινη πξνζπαζνχλ λα 

ηνλ ηαμηλνκήζνπλ, δηαθνξνπνηψληαο θπξίσο ηα άηνκα ε ηηο θαηαζηάζεηο  ζηα  νπνία 

αλαθέξεηαη. Τπάξρεη  φκσο  έλαο αξηζκφο ζπληζηακέλσλ ηνπ ελαιιαθηηθνχ 

ηνπξηζκνχ  νη  νπνίεο είλαη γεληθά  απνδεθηέο (θαθηαλάθεο  2000, Doswell  2002): 

 Ζ πξψηε  αθνξά  ην γεγνλφο φηη ν ελαιιαθηηθφο ηνπξηζκφο εθαξκφδεηαη ζε 

εθείλεο  ηηο  κνξθέο  ηνπξηζκνχ, νη νπνίεο δελ θαηαζηξέθνπλ ην πεξηβάιινλ θαη 

δελ  επηθέξνπλ  ηηο αξλεηηθέο  επηπηψζεηο  πνπ πξνθαιεί ν καδηθφο ηνπξηζκφο 

ζηηο  πεξηνρέο  πνπ  αλαπηχζζεηαη. 

 Ζ δεχηεξε αλαθέξεηαη ζην φηη ν ελαιιαθηηθφο ηνπξηζκφο ζεσξήζεθε, κηθξή 

θιίκαθα αλάπηπμεο ηνπ ηνπξηζκνχ, πνπ πξνέξρεηαη θαη νξγαλψλεηαη απφ ηνλ 

ηνπηθφ πιεζπζκφ ε ηνπο ηνπηθνχο θνξείο (ελδνγελνχο αλάπηπμε). Ο ηξφπνο 

απηφο  ηεο αλάπηπμεο αθελφο επηθέξεη ιηγφηεξεο αξλεηηθέο επηπηψζεηο-

θνηλσληθέο  θαη  πνιηηηζκηθέο  θαη  αθεηέξνπ έρεη κεγαιχηεξεο πηζαλφηεηεο 

επλντθήο  απνδνρήο  απφ  ηνλ ηνπηθφ πιεζπζκφ  απφ φηη ν  καδηθφο ηνπξηζκφο. 

 Ζ ηξίηε αθνξά ζην γεγνλφο φηη κεξηθέο κνξθέο ηνπξηζκνχ ζεσξνχληαη 

ελαιιαθηηθέο, δηφηη  δελ εθκεηαιιεχνληαη  ηνλ  ηνπηθφ  πιεζπζκφ.πγθεθξηκέλα, 

ηα νηθνλνκηθά  νθέιε  απφ  ηηο  ηνπξηζηηθέο  δξαζηεξηφηεηεο  δηνρεηεχνληαη 

θπξίσο  πξνο  ηνπο  κνλίκνπο  θαηνίθνπο ηεο πεξηνρήο ε πξνο ηηο κεηνλεθηηθέο  

πεξηνρέο θαη  νρη  πξνο ηηο πφιεηο ε ηηο άιιεο ρψξεο, φπσο ζπκβαίλεη κε ην 

καδηθφ  ηνπξηζκφ. 

 Σέινο  ν ηνπξηζκφο πνπ δελ θαηαζηξέθεη  ηνλ πνιηηηζκφ  ηεο  θνηλσλίαο 

ππνδνρήο  ζπλήζσο  νλνκάδεηαη  ελαιιαθηηθφο, δηφηη  εθηφο ησλ άιισλ 
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πξνζπαζεί ελεξγά λα ελζαξξχλεη ην ζεβαζκφ πξνο ηελ πνιηηηζκηθή 

πξαγκαηηθφηεηα  δηα κέζνπ ηεο εθπαίδεπζεο, ηεο  επηκφξθσζεο θαη γεληθφηεξα 

ησλ  νξγαλσκέλσλ «ζπλαληήζεσλ». 

 

 

Ο ηνπξηζηηθφο θιάδνο απνηειεί αλακθηζβήηεηα έλαλ απφ ηνπο κεγαιχηεξνπο 

νηθνλνκηθνχο  θιάδνπο  ζηνλ  θφζκν. πσο φκσο είλαη γλσζηφ, ν ζπκβαηηθφο 

καδηθφο ηνπξηζκφο, αλαπηπζζφκελνο άλαξρα, πξνθαιεί έληνλεο επηβαξχλζεηο ζην 

θπζηθφ πεξηβάιινλ, ζπαηαιά ηνπο θπζηθνχο πφξνπο, αιινηψλεη ην δνκεκέλν 

πεξηβάιινλ θαη ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ησλ πεξηνρψλ, ελψ έλα άιιν 

ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ είλαη ε άληζε πεξηθεξεηαθή θαηαλνκή ησλ θεξδψλ κεηαμχ ησλ 

δηαθφξσλ  πεξηνρψλ. Ζ θαηάζηαζε απηή, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ επαηζζεηνπνίεζε 

ησλ πνιηηψλ ζηα  πεξηβαιινληηθά  πξνβιήκαηα  πνπ δεκηνπξγεί ν καδηθφο 

ηνπξηζκφο, νδήγεζε ζηελ αλάγθε γηα αλάπηπμε λέσλ, ήπησλ κνξθψλ ηνπξηζκνχ, 

πνπ  ζπκβάιινπλ ζηελ πξνζηαζία  ηνπ θπζηθνχ  πεξηβάιινληνο  θαη ηεο 

πνιηηηζκηθήο  θιεξνλνκηάο, ελψ παξάιιεια εληζρχνπλ ην εηζφδεκα ησλ θαηνίθσλ 

ζηηο  πεξηνρέο-πξννξηζκνχο. 

 Πξέπεη σζηφζν λα αλαθεξζεί φηη ζπρλά γίλεηαη δπζδηάθξηηνο ν δηαρσξηζκφο ησλ 

ελαιιαθηηθψλ  κνξθψλ  ηνπξηζκνχ ηφζν κε ηνλ καδηθφ ηνπξηζκφ, φζν θαη κεηαμχ 

ηνπο. 

Οη  ελαιιαθηηθέο  κνξθέο  ηνπξηζκνχ  δηαθέξνπλ  απφ ηνλ καδηθφ ηνπξηζκφ  φηαλ: 

 Δίλαη  κηθξήο, ειεγρφκελεο  θαη  ξπζκηδφκελεο  θιίκαθαο. 

 Δληζρχνπλ  νηθνλνκηθά  θαη  θνηλσληθά  ηηο  ηνπηθέο  θνηλσλίεο. 

 Διαρηζηνπνηνχλ ηηο αξλεηηθέο επηδξάζεηο ζην θπζηθφ θαη πνιηηηζηηθφ 

πεξηβάιινλ. 

 Έρνπλ πνηθηιία  δξαζηεξηνηήησλ ζε αηνκηθή βάζε. 

 ηεξίδνληαη ζε  βηψζηκα  πξφηππα  αλάπηπμεο. 

         (θαθηαλάθεο  2000, Doswell  2002) 

 

 

2.1 ύγκριση Μαζικού με Εναλλακτικού Σουρισμού  

 

Μαδηθφο  είλαη ν ηνπξηζκφο ησλ κεγάισλ αξηζκψλ θαη απνηειεί ηελ θπξίαξρε 

έθθξαζε ηεο ηνπξηζηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ αζηηθνχ πιεζπζκνχ ησλ 

αλεπηπγκέλσλ  ρσξψλ  κεηά  ην Β‟ παγθφζκην  πφιεκν (Ρίγγαο, 2003). 

Μέρξη  ηα κέζα ηνπ αηψλα καο ν ηνπξηζκφο  απνηεινχζε  θαη‟εμνρήλ πξνλφκην ησλ 

ιίγσλ. Απηψλ  πνπ  είραλ  ειεχζεξν  ρξφλν θαη κεγάιε νηθνλνκηθή  άλεζε. Σφζν 
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φκσο ζηηο αλεπηπγκέλεο φζν θαη ζηηο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο ν ηνπξηζκφο 

παξνπζηάδεη αικαηψδε  αλάπηπμε  θαη είλαη πιένλ  ηξφπνο  δσήο. Απηφ νθείιεηαη 

ζηνπο παξαθάησ  παξάγνληεο: 

‐Λφγσ  ηνπ  εηζνδήκαηνο  ην νπνίν κε ηελ αχμεζή ηνπ, έλα κέξνο  ηνπ  πνζνχ  

κπνξεί ν ηνπξίζηαο λα ην μνδέςεη ζε ςπραγσγία. 

‐Λφγσ ππνδνκψλ ζηηο νπνίεο ζπκβάινπλ ζεηηθά νξγαλσκέλεο θαη εμειηγκέλεο 

θηηξηαθέο  εγθαηαζηάζεηο. 

‐Λφγσ κεηαθνξηθψλ κέζσλ (αεξνπιάλα, ηξέλα θ.ι.π) ηα νπνία εμειίρζεθαλ θαη 

παξέρνπλ  εθηφο  απφ αζθάιεηα, άλεζε  θαη  ηαρχηεηα άθημεο ζηνλ ηφπν 

πξννξηζκνχ. 

‐Λφγσ ειεχζεξνπ ρξφλνπ. Με ηελ ςήθηζε λφκνπ ε ππνρξεσηηθή αχμεζε άδεηαο, 

ζπκβάιεη  ζηελ αχμεζε  ειεχζεξνπ  ρξφλνπ  ηνπ ηνπξίζηα. 

‐Λφγσ  ηεο  ηνπξηζηηθήο  δηαθήκηζεο, ε νπνία επηδηψθεη ηελ πξνψζεζε θαη αχμεζε 

ηνπ  ηνπξηζκνχ. 

‐Λφγσ  ηεο  δεκνγξαθηθήο  εμέιημεο, ε νπνία απνηειείηαη απφ ηνλ ειεχζεξν ρξφλν 

θαη  ην ρξήκα  πνπ ρξεηάδεηαη ν ηνπξίζηαο. 

κσο ν καδηθφο ηνπξηζκφο φπσο ηνλ γλσξίζακε κέρξη ζήκεξα, δελ κπφξεζε λα 

απνθχγεη ηελ ππνβάζκηζε θπζηθψλ πφξσλ, ηνλ θνξεζκφ νξηζκέλσλ πξννξηζκψλ 

θαη ηελ αξλεηηθή επίδξαζε ζε παξαδνζηαθέο, θνηλσληθέο δνκέο ζηνπο ηφπνπο 

ππνδνρήο. ήκεξα ν καδηθφο ηνπξηζκφο ζεσξείηαη ζαλ κηα ερζξηθή πξνο ην 

πεξηβάιινλ κνξθή ηνπξηζκνχ. Μηα κνξθή ηνπξηζκνχ πνπ δελ ελδηαθέξεηαη γηα ην 

πεξηβάιινλ ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξννξηζκνχ θαη γηα ηνπο πφξνπο ηνπ, αιιά ην 

ππεξεθκεηαιιεχεηαη  θαη εμαληιεί  ηνπο  πφξνπο  ηνπ κέρξη λα γίλεη κε ειθπζηηθφ θαη 

νη πφξνη ηνπ λα κελ επαξθνχλ γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ ηνπξηζηψλ νπφηε θαη 

εγθαηαιείπεηαη. 

πλήζσο  ν καδηθφο  ηνπξηζκφο εθθξάδεηαη κε ηα κεγάια μελνδνρεία θαη ηα 

ηνπξηζηηθά ζέξεηξα πνπ ζπλήζσο δελ αλήθνπλ ζηνλ ληφπην πιεζπζκφ, αιιά ζε  

επηρεηξεκαηίεο (αιινδαπνχο, εκεδαπνχο), πνπ ν κφλνο ζθνπφο ηνπο είλαη λα 

ζπγθεληξψζνπλ  φζν  γίλεηαη  πεξηζζφηεξνπο  ηνπξίζηεο  θαη  λα  κεγηζηνπνηήζνπλ  

ηα θέξδε  ηνπο, ηα νπνία δε κέλνπλ ζηνλ ηνπξηζηηθφ πξννξηζκφ, γηα λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ  πξνο φθεινο ηνπ, αιιά κεηαθέξνληαη φπνπ ζέιεη ν 

επηρεηξεκαηίαο. πλέπεηα  ηεο ππεξζπγθέληξσζεο  ηνπξηζηψλ πνπ  αληηπξνζσπεχεη 

ηνλ  καδηθφ ηνπξηζκφ  είλαη  νη δπζκελείο  επηδξάζεηο, φπσο φινη μέξνπκε, ζην 

θπζηθφ, θνηλσληθφ  θαη πνιηηηζηηθφ  πεξηβάιινλ  ηνπ θάζε  πξννξηζκνχ. Παξφιν 

φκσο  πνπ  είλαη  γλσζηά  φια  απηά  ζε  φζνπο εκπιέθνληαη  ζηνλ  ηνπξηζκφ, απφ 

ηνπο  ηνπξηζηηθνχο  θνξείο  έσο  ηνπο  ηνπξίζηεο, ν καδηθφο  ηνπξηζκφο  εμαθνινπζεί 
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λα είλαη  ε  θπξηαξρνχζα  κνξθή. Δμεηάδνληαο  ην γηαηί ζπκβαίλεη απηφ, απφ ηε 

ζθνπηά ηνπ θάζε εκπιεθφκελνπ ζα ιέγακε φηη: Οη ηνπξηζηηθνί επηρεηξεκαηίεο ηνλ 

πξνηηκνχλ  γηαηί κε ηε καδηθφηεηά  ηνπ απνθέξεη  κεγάια  θέξδε  θαη νη ηνπξίζηεο  

γηαηί είλαη  θζελφηεξνο  απφ ηνλ ελαιιαθηηθφ  ηνπξηζκφ, γηαηί ηνπο πξνζθέξεη 

αζθάιεηα θαη  ηνπο  απαιιάζζεη  απφ ην ζρεδηαζκφ, ηελ πξνεηνηκαζία θαη ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε  ηνπ  ηαμηδηνχ ηνπο, αθνχ γη‟απηφ  θξνληίδνπλ  θάπνηνη άιινη. 

Χζηφζν ε αλάγθε αληηκεηψπηζεο ησλ κεηνλεθηεκάησλ ηνπ καδηθνχ ηνπξηζκνχ θαη 

κηαο θαιχηεξεο δηαρείξηζεο πφξσλ, ππνγξακκίδεηαη φιν θαη πεξηζζφηεξν, ηδίσο ηα 

ηειεπηαία 30 ρξφληα. Απηφ ζα κπνξνχζε λα επηηεπρζεί κέζσ ηεο εθαξκνγήο 

ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ ηνπξηζκνχ. Οη επηπηψζεηο ηφηε ζηνλ ηνκέα ηνπ ηνπξηζκνχ ζα 

είλαη ξηδηθέο: α) Ζ καδηθφηεηα ζηηο κεηαθηλήζεηο  θαη ζηελ δηακνλή  πνιχ πηζαλψλ ζα 

αληηθαηαζηαζεί  απφ πνιπκέξεηα θαη πνηθηιφηεηα. β) Ζ ζηαηηθφηεηα θαη νη επνρηθέο 

αηρκέο απφ ηελ θηλεηηθφηεηα θαη ηελ δηάρπζε ζε φιεο ηηο επνρέο ηνπ έηνπο. γ) Ζ 

ζπγθέληξσζε ζηηο θιαζηθέο ηνπξηζηηθέο πεξηνρέο απφ ηε δηαζπνξά ζε φια ηα 

ελδηαθέξνληα ζεκεία ηνπ ρψξνπ. δ) Ζ  παζεηηθφηεηα  ηνπ  επηζθέπηε  απφ ηελ 

ελεξγφ ζπκκεηνρή ηνπ. Έηζη ν ζθνπφο ηνπ ελαιιαθηηθνχ ηνπξηζκνχ ζα είλαη λα 

απνηξέςεη  ην  ζηφρν  ησλ κεγάισλ θεξδψλ, ηε ρσξνρξνληθή  ππεξζπγθέληξσζε 

ησλ  ηνπξηζηψλ, ηελ  εθκεηάιιεπζε  ησλ ηνπξηζηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη 

πξννξηζκψλ  απφ  μέλνπο  επηρεηξεκαηίεο,ηελ εγεηηθή ζέζε ησλ tour operators, θαη 

ζα  πξνηείλεη  κέηξα  πξνο  φθεινο  ηνπ πεξηβάιινληνο  ηνπ  ηνπξηζηηθνχ 

πξννξηζκνχ (Ρνδηηάθεο 2001). 

πσο θαη λα έρεη, ζθνπφο φισλ δελ είλαη ε εμάιεηςε ηνπ καδηθνχ ηνπξηζκνχ θαη ε 

αληηθαηάζηαζή ηνπ απφ ηνλ ελαιιαθηηθφ, απηφ ζα είλαη δχζθνιν έσο θαη αλέθηθην, 

αιιά  ε κείσζε ησλ επηπηψζεσλ ηνπ καδηθνχ ηνπξηζκνχ θαη απηφ ζα επηηεπρζεί κε 

ηελ πξνζζήθε ησλ ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ ηνπξηζκνχ. 

 

 

2.2Μορφές Ειδικού Εναλλακτικού Σουρισμού στην  Ελλάδα  

 

Οη  ελαιιαθηηθέο κνξθέο ηνπξηζκνχ ζπλίζηαληαη απφ πεξηβαιινληηθέο θαη 

πνιηηηζκηθέο  αμίεο θαη επηηξέπνπλ ζηνλ ηνπηθφ πιεζπζκφ θαη ζηνπο επηζθέπηεο λα 

πθίζηαληαη  ζεηηθέο  αιιειεπηδξάζεηο  θαη λα κνηξάδνληαη  εκπεηξίεο. 

Οη  κνξθέο ηνπ εηδηθνχ ελαιιαθηηθνχ ηνπξηζκνχ  είλαη νη εμήο: 

 Αγξνηνπξηζκφο  

 Οηθνηνπξηζκφο  

 Σνπξηζκφο πγείαο  

 Θξεζθεπηηθφο ηνπξηζκφο  
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 Οξεηλφο ηνπξηζκφο  

 Σνπξηζκφο άζιεζεο  

 Σνπξηζκφο πεξηπέηεηαο  

 Θαιάζζηνο ηνπξηζκφο  

 Πνιηηηζηηθφο ηνπξηζκφο  

 Δπαγγεικαηηθφο-πλεδξηαθφο-Δθζεζηαθφο ηνπξηζκφο  

 Υηνλνδξνκηθφο  

 Μνξθσηηθφο  

 Κνηλσληθφο  

 

 

 

1. Αγξνηνπξηζκόο 

 

Αγξνηνπξηζκφο νλνκάδεηαη ε ελαιιαθηηθή εθείλε κνξθή ηνπξηζκνχ ε νπνία 

αλαπηχζζεηαη ζε κε ηνπξηζηηθά θνξεζκέλεο αγξνηηθέο πεξηνρέο θαη ζπλδέεηαη κε 

θνηλσληθέο, πεξηβαιινληηθέο  θαη  πνιηηηζκηθέο αμίεο, νη νπνίεο επηηξέπνπλ ηφζν 

ζηνπο  «νηθνδεζπφηεο»  φζν  θαη  ζηνπο «θηινμελνχκελνπο»  ησλ πεξηνρψλ απηψλ 

λα πθίζηαληαη αιιειεπηδξάζεηο θαη λα κνηξάδνληαη εκπεηξίεο. Χο δξαζηεξηφηεηα 

αλαπηχζζεηαη  απφ  ηνπο κφληκνπο θάηνηθνπο ησλ πεξηνρψλ ηνπ πξσηνγελνχο 

ηνκέα, νη νπνίνη ρξεζηκνπνηνχλ ηνλ αγξνηνπξηζκφ σο ζπκπιεξσκαηηθή πεγή 

εηζνδήκαηνο. Σα  άηνκα πνπ επηιέγνπλ  ηελ  ελαιιαθηηθή  απηή  κνξθή ηνπ 

ηνπξηζκνχ  είλαη  άηνκα  πνπ αλαδεηνχλ ζηηο  δηαθνπέο  ηνπο  ηε «θφξκνπια ησλ 

3Φ» (Φχζε-Φηιία-Φηινμελία) θαη απνξξίπηνπλ ή δελ ληψζνπλ φηη ηνπο εθθξάδεη 

εθείλε  ησλ 3S (Sun-Sea-Sand) ηνπ  καδηθνχ ηνπξηζκνχ, φπσο απηή έρεη εμειηρζεί 

ζηηο κέξεο καο. Σα άηνκα απηά ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο έρνπλ ζπγθεθξηκέλα 

ελδηαθέξνληα (θπζηνιάηξεο, παξαηεξεηέο  πνπιηψλ, παξαηεξεηέο ρισξίδαο θαη 

παλίδαο, νξεηβάηεο θ.ά.) θαη είλαη ηδηαίηεξα επαηζζεηνπνηεκέλα ζηα πεξηβαιινληηθά 

θαη  θνηλσληθά  πξνβιήκαηα.  

Σα θπξηφηεξα  ραξαθηεξηζηηθά  ηνπ  αγξνηνπξηζηηθνχ πξντφληνο είλαη:  

Ζ  απφιαπζε ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο θαη ε γλσξηκία κε ηα ραξαθηεξηζηηθά 

θπζηθά ηνπία, ηα ηνπία  θπζηθνχ  θάιινπο θαη ηελ παλίδα θαη ρισξίδα ησλ εθάζηνηε 

πεξηνρψλ  ε  επαθή θαη ε γλσξηκία κε ηελ ηνπηθή  αγξνηηθή  πνιηηηζηηθή  θιεξνλνκηά, 

ηα ήζε θαη ηα έζηκα ησλ θαηνίθσλ, ε  ζπκκεηνρή  ζε ηνπηθέο  πνιηηηζηηθέο 

εθδειψζεηο.  Ζ πξνζθνξά δηαθνξνπνηεκέλσλ, πςειήο πνηφηεηαο ηνπξηζηηθψλ 

πξντφλησλ (γηα παξάδεηγκα βηνινγηθψλ παξαδνζηαθψλ πξντφλησλ, πξντφλησλ 

πξνζηαηεπφκελεο  νλνκαζίαο  πξνέιεπζεο, πξνζηαηεπφκελεο γεσγξαθηθήο 

έλδεημεο) .Ζ  παξαηήξεζε ησλ γεσξγηθψλ  δξαζηεξηνηήησλ θαη πηζαλψο ε 
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ζπκκεηνρή ζε απηέο ε άζθεζε παξάιιεισλ ηνπξηζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ζηελ 

χπαηζξν (νξεηβαζία, πεδνπνξία, αλεκφπηεξν  πιαγηάο ). 

Χο έλλνηα ν αγξνηνπξηζκφο εκθαλίζηεθε ζην δεχηεξν κηζφ ηνπ 20νπ αηψλα 

ζεαλεπηπγκέλεο  ρψξεο  ηεο  δχζεο  (Ζ.Π.Α. Γπηηθή Δπξψπε) κε ηελ ελζάξξπλζε 

ησλ εγρψξησλ ηνπξηζηψλ λα επηζθέπηνληαη ηελ χπαηζξν ηεο ρψξαο ηνπο γηα ηελ 

ζηήξημε  ησλ αγξνηηθψλ εηζνδεκάησλ (Έμαξρνο & Καξαγηάλλεο, 2004). Ζ δηαθνξά 

ηνπ απφ ηνλ γεληθφ  ηνπξηζκφ  είλαη  φηη ζπληειείηαη ζηνλ αγξνηηθφ ρψξν θαη 

παξέρεηαη  απφ ηνπο αγξφηεο, απνηειψληαο γη‟ απηνχο κηα ζπκπιεξσκαηηθή, σο 

πξνο ηελ θχξηα (αγξνηηθή) απαζρφιεζε. Ο ζπγθεθξηκέλνο νξηζκφο ηνπ 

αγξνηνπξηζκνχ  είλαη: 

¨Ζ ηνπξηζηηθή  εθείλε  δξαζηεξηφηεηα  πνπ αλαπηχζζεηαη ζε ρψξν κε αζηηθφ απφ 

ηνπο απαζρνινχκελνπο θπξίσο ζηνλ πξσηνγελή θαη δεπηεξνγελή ηνκέα θαη 

εηδηθφηεξα ζε νηθνγελεηαθήο ή ζπλεηαηξηζηηθήο  κνξθήο κηθξέο ηνπξηζηηθέο  κνλάδεο 

παξνρήο  αγαζψλ  θαη ππεξεζηψλ θαη  πνπ ζηεξίδεηαη  ζηελ αμηνπνίεζε ησλ 

θπζηθψλ, πνιηηηζηηθψλ θαη αλζξψπηλσλ ηνπηθψλ πφξσλ, ηθαλνπνηεί εμεηδηθεπκέλεο 

πξνζσπηθέο  αλάγθεο  ηνπ  ζχγρξνλνπ αλζξψπνπ θαη απνβιέπεη ζηε ζπγθξάηεζε 

θαη  παιηλλφζηεζε ηνπ γεγελή πιεζπζκνχ, ζηελ ελίζρπζε ηνπ αγξνηηθνχ 

εηζνδήκαηνο  θαη  ηεο ηνπηθήο νηθνλνκίαο θαη ζηελ άλνδν ηνπ βηνηηθνχ θαη 

πνιηηηζηηθνχ  επηπέδνπ¨ (Απνζηνιφπνπινο, 2007). 

Ο αγξνηνπξηζκφο θαηαηάζζεηαη ζηηο εηδηθέο θαη ζπγθεθξηκέλα, ζηηο ήπηεο ή 

ελαιιαθηηθέο κνξθέο ηνπξηζκνχ, πνπ άξρηζαλ ζηαδηαθά λα αλαπηχζζνληαη κεηά ην 

1980 ζε κηα πξνζπάζεηα πξνψζεζεο ελφο πξνηχπνπ ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο κε 

βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηε βηψζηκε αλάπηπμε (Κνθθψζεο & Σζάξηαο, 2001). Έλαο 

αξθεηά πεξηεθηηθφο νξηζκφο ηεο έλλνηαο «βηψζηκε ηνπξηζηηθή αλάπηπμε» είλαη ν 

παξαθάησ: ¨Με ηνλ φξν “βηψζηκε ηνπξηζηηθή αλάπηπμε” πεξηγξάθεηαη ν ηχπνο ηεο 

ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ηζφξξνπα ζηελ ηνπηθή, θνηλσληθή, 

νηθνλνκηθή, πνιηηηζκηθή, θαη πεξηβαιινληηθή δνκή ηεο θάζε ηνπξηζηηθήο πεξηνρήο, 

δηακνξθψλνληαο  παξάιιεια  φξνπο (ππεξεζίεο, ππνδνκέο, ηερλνγλσζία) γηα ηε 

ζπλερή  αλαηξνθνδφηεζε  ηεο¨ (Κνθθψζεο &Σζάξηαο , 2001). 

 

 

 

2. Οηθνηνπξηζκόο  

 

Ο νηθνηνπξηζκφο  είλαη κηα  κνξθή  ηνπξηζκνχ  πνπ εκπλέεηαη θαηά θχξην ιφγν απφ 

ηε θπζηθή  ηζηνξία  κηαο  πεξηνρήο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο  θαη  ηεο ηνπηθήο 

θνπιηνχξαο. Ο νηθνηνπξίζηαο  επηζθέπηεηαη  κε  αλεπηπγκέλεο πεξηνρέο  κε  πλεχκα 
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εθηίκεζεο, ζπκκεηνρήο θαη επαηζζεζίαο. Γελ ρξεζηκνπνηεί κε θαηαλαισηηθφ ηξφπν 

ηνπο θπζηθνχο πφξνπο θαη ηελ άγξηα θχζε, ελψ ζπκβάιιεη αθφκα ζηε δσή ηεο 

πεξηνρήο  πνπ  επηζθέπηεηαη  κέζα απφ ηελ πξνζσπηθή ηνπ εξγαζία ή ηελ 

νηθνλνκηθή  ηνπ  βνήζεηα  γηα  ηε  δηαηήξεζε ηεο πεξηνρήο θαη ηελ νηθνλνκηθή 

επεκεξία  ησλ  θαηνίθσλ ηεο. Ζ επίζθεςε ζα πξέπεη λα εληζρχεη ηελ αθνζίσζε θαη 

ηελ εθηίκεζε ηνπ νηθνηνπξίζηα απέλαληη ζηα νηθνινγηθά ζέκαηα γεληθψο θαη ζηηο 

αλάγθεο  ηεο  θνηλφηεηαο  εηδηθφηεξα (Fennel, 2001). 

Δπίζεο, ν νηθνηνπξηζκφο εκπεξηέρεη ηελ έλλνηα ηεο δηαρείξηζεο απφ ηελ πιεπξά 

ηεορψξαο ππνδνρήο, ε νπνία δεζκεχεηαη γηα ηελ πξνζηαζία θαη ηε δηαηήξεζε 

ηεοπεξηνρήο κε ηε ζπκκεηνρή ησλ ληφπησλ θαηνίθσλ, ηε ζσζηή πξνβνιή ηεο 

πεξηνρήο,ηελ ηήξεζε ησλ θαλφλσλ γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηε 

ρξήζε ησλ εζφδσλ ησλ επηρεηξήζεσλ γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο δηαρείξηζεο ησλ 

θπζηθψλ πφξσλ ηεο πεξηνρήο  θαη  ηεο  ληφπηαο  αλάπηπμεο. 

ήκεξα νη άλζξσπνη δίλνπλ κηα απμαλνκέλε πξνηεξαηφηεηα ζηελ νηθνινγηθή θαη 

πεξηβαιινληηθή πνηφηεηα, φηαλ επηιέγνπλ έλα πξννξηζκφ. Δπηδεηνχλ θαζαξφ θαη 

πγηεηλφ πεξηβάιινλ, θαζαξφ  αέξα, δάζε, θαζαξά  πνηάκηα  θαη ιίκλεο  θαη έλα 

θπζηθφ ηξφπν δσήο. Οη άλζξσπνη πνπ δνπλ ζηηο πφιεηο, ζέινπλ λα έρνπλ 

δηαθνξεηηθέο εκπεηξίεο, ζέινπλ λα γεπηνχλ ην κεγαιείν ηεο θχζεο. Έηζη, 

δεκηνπξγήζεθαλ πξνγξάκκαηα ηνπξηζηηθψλ κεηαθηλήζεσλ κε ζθνπφ λα 

δηαπηζησζνχλ βιάβεο ηνπ πεξηβάιινληνο, αιιά θαη λα ην πξνζηαηέςνπλ. Πέξα  απφ 

ηελ  πξνζηαζία, ν νηθνινγηθφο ηνπξίζηαο κπνξεί λα δξαζηεξηνπνηεζεί ζε 

πεδνπνξίεο, αλαξξηρήζεηο ππνβξχρηεο παξαηεξήζεηο, θαλφ, θαγηάθ θαη νξεηβαηηθφ 

ζθη. Ο νηθνηνπξηζκφο έρνληαο ζαλ πειάηεο ηνπ θπξίσο νηθνιφγνπο, πξνζπαζεί λα 

δηεπξχλεη  ηελ πειαηεία ηνπ, επαηζζεηνπνηψληαο  θαη άιια άηνκα πξνο ηε κνξθή 

απηή  ηνπ ηνπξηζκνχ, αιιά θαη  γεληθά ζην νηθνινγηθφ  πξφβιεκα. 

Υξεηάδεηαη φκσο θαη ε αλάινγε ππνδνκή, φπσο ε ράξαμε κνλνπαηηψλ, 

ραξηνγξάθεζε  ησλ  πεξηνρψλ, αλαζηχισζε παιηψλ θηηζκάησλ ιατθήο 

αξρηηεθηνληθήο θαη παιηψλ γεθπξηψλ, λα γίλνπλ παξαηεξεηήξηα γηα ηελ θαιχηεξε 

παξαηήξεζε  ηεο  ρισξίδαο  θαη ηεο παλίδαο θαη λα εθπαηδεπηνχλ  θαηάιιεια  

άηνκα, πνπ ζα πξνζθέξνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο ζηνπο ηνπξίζηεο, απηήο ηεο 

ελαιιαθηηθήο  κνξθήο  ηνπξηζκνχ. 

Ζ Διιάδα δηαζέηεη ηδηαίηεξα πινχζην θαη πνηθίιν θπζηθφ πεξηβάιινλ, θαζψο παξά 

ηελ κηθξή ηεο  έθηαζε  παξνπζηάδεη  ζπάληα γεσκνξθνινγία κε έληνλεο αληηζέζεηο 

θαη πνιιέο πεξηνρέο πςειήο νηθνινγηθήο αμίαο. Υηιηάδεο δαληεισηέο αθηέο, 

επηβιεηηθά βνπλά, ζπήιαηα θαη θαξάγγηα, ιίκλεο, πνηάκηα, βηφηνπνη εμαηξεηηθήο 

νκνξθηάο θαη κνλαδηθά νηθνζπζηήκαηα «πξνηθίδνπλ» ηελ ειιεληθή γε κε 

εληππσζηαθά ηνπία, ηα νπνία ζε ζπλδπαζκφ κε ην ήπην θιίκα ηεο ρψξαο θαζηζηνχλ 
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ηελ Διιάδα ηδαληθφ πξννξηζκφ γηα ηνπο ιάηξεηο ηνπ νηθνινγηθνχ ελαιιαθηηθνχ 

ηνπξηζκνχ(Fennel, 2001). 

 

 

 

 

3. Πνιηηηζηηθόο Σνπξηζκόο 

 

Ο πνιηηηζηηθφο ηνπξηζκφο ζρεηίδεηαη κε ηελ επίζθεςε ζε έλα ηφπν κε ζηφρν ηελ 

επαθή κε ηα πνιηηηζηηθά  ζηνηρεία απηνχ (αξραηνινγηθά, βπδαληηλά, θιαζηθά ή 

λεφηεξα  κλεκεία, ηζηνξία, ηέρλεο, ιανγξαθία ). πλήζσο  δελ  εκθαλίδεηαη κφλνο 

ηνπ, εθηφο  ησλ πεξηπηψζεσλ εθπαηδεπηηθψλ  εθδξνκψλ ζρνιείσλ, αιιά 

πξαγκαηνπνηείηαη  ζπκπιεξσκαηηθά κε θάπνην άιιν είδνο ηνπξηζκνχ, 

πξνζθέξνληαο  γλψζε  θαη  πνηθηιία  ζην  ηνπξηζηηθφ  πξντφλ.  

Ο πνιηηηζηηθφο ηνπξηζκφο απνηειεί έλα απφ ηα παιαηφηεξα  θαη  δεκνθηιέζηεξα είδε 

ηνπξηζκνχ. Απφ ηνπο πεξαζκέλνπο αηψλεο άηνκα ή νκάδεο πεξηεγεηψλ, 

αλαδεηψληαο ηε γλψζε, ηελ εκπεηξία, ηελ πξνζσπηθή αλαθάιπςε, 

πξαγκαηνπνηνχζαλ ηαμίδηα ζε ηφπνπο κε αξραηνινγηθφ, ηζηνξηθφ, ιανγξαθηθφ ή 

ζξεζθεπηηθφ ελδηαθέξνλ, ζε κέξε κε δηαθνξεηηθφ πνιηηηζκφ θαη εζλνινγηθέο 

ηδηνκνξθίεο. Ο  πνιηηηζηηθφο  ηνπξηζκφο πξνζθέξεη επθαηξίεο γηα πνιηηηζηηθή 

εκπεηξία, πξνζθέξεη ηελπεξηήγεζε ζηε θπζηθή, θαιιηηερληθή θαη πλεπκαηηθή 

θιεξνλνκηά  κίαο  πεξηνρήο  θαζψο  θαη  ζηε  ζεκεξηλή  δεκηνπξγία.  

Δπίζεο, πεξηιακβάλεη ηε ζπκκεηνρή ζε δξαζηεξηφηεηεο είηε παζεηηθέο, φπσο 

παξαθνινχζεζε θαιιηηερληθψλ εθδειψζεσλ (κνπζηθψλ ζπλαπιηψλ, ζεαηξηθψλ 

παξαζηάζεσλ θ.ά.), επηζθέςεηο  ζε  κνπζεία θαη αξραηνινγηθνχο ρψξνπο, 

πεξηεγήζεηο ζε πνιηηηζηηθέο δηαδξνκέο, είηε ελεξγεηηθέο, φπσο εθκάζεζε ηνπηθήο 

καγεηξηθήο, ηέρλεο ή ζπκκεηνρή ζε ιανγξαθηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Μία άιιε 

ζεκαληηθή  παξάκεηξνο  πνπ ραξαθηεξίδεη  απηή  ηελ κνξθή  ηνπξηζκνχ, είλαη ε 

ζηελή θαη νπζηαζηηθή επαθή πνπ απνθηνχλ νη επηζθέπηεο κε ηνλ ηνπηθφ πιεζπζκφ, 

ηα ήζε θαη ηηο παξαδφζεηο ηνπ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηα πνιηηηζκηθά  δξψκελα  ζηελ 

πεξηνρή. 

Αξραηνινγηθνί ρώξνη.Ππθλφ  πιέγκα αξραηνινγηθψλ ρψξσλ θαιχπηεη νιφθιεξε 

ηελ  ειιεληθή  επηθξάηεηα. Μεηά  ηε  δεκηνπξγία  ηνπ λένπ ειιεληθνχ  θξάηνπο  άξρηζε 

λα εθδειψλεηαη απμεκέλν ελδηαθέξνλ γηα ηελ αλάδεημε ηεο εζληθήο θιεξνλνκηάο. 

Αλαζθαθηθή  δξαζηεξηφηεηα  παξνπζηάζηεθε  ήδε απφ ην δεχηεξν κηζφ ηνπ 19νπ αη. 

ηφζν απφ ηελ  Διιεληθή  Αξραηνινγηθή Τπεξεζία φζν θαη απφ ηηο μέλεο 

αξραηνινγηθέο ρνιέο (Γαιιηθή Αξραηνινγηθή ρνιή, Γεξκαληθφ Αξραηνινγηθφ 

Ηλζηηηνχην). Σελ  επνρή απηή βέβαηα ην ελδηαθέξνλ ζηξεθφηαλ θπξίσο πξνο ηηο 
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ζέζεηο  ησλ  θιαζηθψλ  ρξφλσλ. Έηζη νη απνζηνιέο ησλ μέλσλ αξραηνινγηθψλ 

ζρνιψλ  αλάζθαςαλ ζεκαληηθνχο  αξραηνινγηθνχο  ρψξνπο, εληνπηζκέλνπο  ήδε 

απφ θαηξφ (π.ρ. Γειθνχο θαη Γήιν ε Γαιιηθή Αξραηνινγηθή ρνιή, Οιπκπία ην 

Γεξκαληθφ  Αξραηνινγηθφ Ηλζηηηνχην). Απφ  ειιεληθήο  πιεπξάο, πξσηνπφξνο  

ππήξμε  ν Έθνξνο  Αξραηνηήησλ Υξ. Σζνχληαο, ν νπνίνο  αλέδεημε πνιιέο ζέζεηο 

ησλ πξντζηνξηθψλ θαη πξσηντζηνξηθψλ ρξφλσλ, αλαζθάπηνληαο ζηηο Μπθήλεο 

(αλάθηνξν, ζνισηνί θαη ζαιακνεηδείο ηάθνη), ζηηο Κπθιάδεο θαη ζηε Θεζζαιία 

(λενιηζηθέο αθξνπφιεηο Γηκελίνπ θαη έζθινπ). ηαδηαθά ην ελδηαθέξνλ ησλ 

εξεπλεηψλ  ζηξάθεθε  θαη ζε  άιιεο πεξηφδνπο ηνπ ειιεληθνχ  πνιηηηζκνχ  θαη απφ 

ηηο αξρέο ηνπ 20νπ αη. άξρηζαλ λα αλαζθάπηνληαη θαη ζέζεηο ησλ πξντζηνξηθψλ, 

πξσηντζηνξηθψλ, ξσκατθψλ θαη βπδαληηλψλ ρξφλσλ. Παξά ηε δξαζηεξηφηεηα πνπ 

αλαπηχρζεθε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ κεζνπφιεκνπ, κφλν κεηά ην ηέινο ηνπ Β΄ 

Παγθνζκίνπ  Πνιέκνπ  πξνρψξεζαλ νπζηαζηηθά νη αλαζθαθηθέο  έξεπλεο θαη 

θαηέζηε δπλαηφ έπεηηα  απφ θαηάιιειεο  εξγαζίεο  ζπληήξεζεο  θαη  αλαζηήισζεο 

λα δεκηνπξγεζνχλ νη πξψηνη νξγαλσκέλνη αξραηνινγηθνί ρψξνη. Ζ νξγαλσκέλε θαη 

ζπζηεκαηηθή αξραηνινγηθή δξαζηεξηφηεηα θαηά ην β΄ κηζφ ηνπ 20νπ αη. είρε σο 

απνηέιεζκα λα αλαδεηρζνχλ θαη λα θαηαζηνχλ επηζθέςηκνη γηα ην θνηλφ αξραηνινγηθνί 

ρψξνη, πνπ θαιχπηνπλ ηελ πεξίνδν απφ ηελ Παιαηνιηζηθή επνρή έσο ηνπο 

λεψηεξνπο ρξφλνπο. Οη αξραηνινγηθνί ρψξνη ηεινχλ ππφ ηελ επνπηεία ηνπ 

Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ κέζσ ησλ θαηά ηφπνπο Δθνξεηψλ ηεο Αξραηνινγηθήο 

Τπεξεζίαο,  ιεηηνπξγνχλ κε βάζε ζπγθεθξηκέλν  σξάξην, ρεηκεξηλφ  ή  ζεξηλφ, θαη γηα 

ηελ είζνδν ζε απηνχο  απαηηείηαη  ε  έθδνζε  εηζηηεξίνπ.  

Μνπζεία . ε φιε ηε ρψξα ιεηηνπξγνχλ ζήκεξα πεξηζζφηεξα απφ 200 θξαηηθά ή 

επνπηεπφκελα απφ ην Τπνπξγείν Πνιηηηζκνχ θαη 107 κε δεκφζηα κνπζεία. Ο 

επηζθέπηεο ζηα κνπζεία απηά, έρεη  ηελ επθαηξία λα ζαπκάζεη  κνλαδηθά επηηεχγκαηα 

ηεο ηέρλεο θαη ηεο επηζηήκεο, φπσο αλαπηχρζεθαλ ζηνλ ειιεληθφ ρψξν γηα 

πεξηζζφηεξα απφ 6.000 ρξφληα. Σν ζχλνιν ησλ ειιεληθψλ κνπζείσλ θαη ζπιινγψλ 

θαηαλέκνληαη  ζηηο  αθφινπζεο  θαηεγνξίεο:  

 Αξραηνινγηθά  Μνπζεία  θαη  πιινγέο . 

 Βπδαληηλά  Μνπζεία θαη πιινγέο . 

 Ηζηνξηθά θαη Λανγξαθηθά Μνπζεία. 

 Μνπζεία Διιεληθήο Σέρλεο (αξραίαο, βπδαληηλήο, λεψηεξεο). 

 Μνπζεία Αζηαηηθήο Σέρλεο. 

 Δηθαζηηθά Μνπζεία θαη Πηλαθνζήθεο. 

 Μνπζεία Θεάηξνπ. 

 Μνπζεία Κηλεκαηνγξάθνπ θαη Φσηνγξαθίαο . 
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 Μνπζεία Μνπζηθήο . 

 Ναπηηθά Μνπζεία . 

 Μνπζεία Φπζηθήο Ηζηνξίαο . 

 Μνπζεία Δπηζηήκεο θαη Σερλνινγίαο . 

Κάζηξα  

Ζ αλάγθε θξνχξεζεο θαη άκπλαο ησλ νηθηζκψλ νδήγεζε ζηελ θαηαζθεπή 

νρπξψζεσλ, ήδε απφ ηνπο πξντζηνξηθνχο ρξφλνπο. Αθξνπφιεηο (φξνο 

ρξεζηκνπνηνχκελνο γηα ηνπο  πξντζηνξηθνχο  θαη αξραίνπο  ρξφλνπο) ή θάζηξα (φξνο 

ρξεζηκνπνηνχκελνο γηα ηνπο κεζαησληθνχο θαη λεψηεξνπο ρξφλνπο) 

θαηαζθεπάδνληαλ  αλάινγα  κε ηηο  απαηηήζεηο θαη ηα ηζηνξηθά δεδνκέλα θάζε 

επνρήο. Πξφδξνκεο κνξθέο νρπξσκέλσλ αθξνπφιεσλ ζπλαληψληαη ζηνλ ειιεληθφ 

ρψξν ζηνπο  λενιηζηθνχο  νηθηζκνχο  ηνπ έζθινπ θαη ηνπ Γηκελίνπ ηεο Θεζζαιίαο 

(5ε ρηιηεηία π.Υ. πεξίπνπ). Ορπξσκέλεο αθξνπφιεηο, κε εληππσζηαθή θαη κλεκεηψδε 

ηνηρνδνκία, εκθαλίδνληαη  θαηά ηνπο κπθελατθνχο ρξφλνπο (1600-1150 π.Υ. 

πεξίπνπ). Απνηεινχζαλ ηνλ ηφπν θαηνηθίαο ηνπ  αλψηαηνπ άξρνληα θαη παξάιιεια 

ην δηνηθεηηθφ, νηθνλνκηθφ θαη ζξεζθεπηηθφ θέληξν ησλ κπθελατθψλ βαζηιείσλ. Οη 

ζεκαληηθφηεξεο έρνπλ απνθαιπθζεί έσο ζήκεξα ζε Μπθήλεο, Σίξπλζα, Θήβα  θαη 

Αζήλα. Σελ παξάδνζε ησλ κπθελατθψλ αθνινπζνχλ νη αθξνπφιεηο ησλ αξραίσλ 

ειιεληθψλ πφιεσλ. Καηαιακβάλνπλ θαηά θαλφλα ηελ θνξπθή θπζηθά 

πξνζηαηεπκέλσλ ιφθσλ θαη νρπξψλνληαη κε ηείρε. ην ρψξν ησλ αθξνπφιεσλ 

απηψλ  θαηαζθεπάδνληαη  επί ην πιείζηνλ νηθνδνκήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε 

ιαηξεία ησλ ζεψλ. Γχξσ απφ απηέο εθηείλεηαη ν νηθηζκφο (ην άζηπ), πνπ ζπρλά 

πεξηβάιιεηαη  κε  νρχξσζε. Σελ  παξάδνζε  ησλ αξραίσλ αθξνπφιεσλ 

αθνινχζεζαλ ηα θάζηξα πνπ θαηαζθεπάζηεθαλ θαηά ηνπο κεζαησληθνχο θαη 

λεψηεξνπο ρξφλνπο. ε αξθεηέο πεξηπηψζεηο κάιηζηα δηαπηζηψλεηαη ζπλερηδφκελε 

θαηνίθεζε  απφ ηνπο αξραίνπο έσο ηνπο λεψηεξνπο ρξφλνπο (π.ρ. Αθξφπνιε 

Αζήλαο, Αθξφπνιε Κνξίλζνπ / Αθξνθφξηλζνο). Καη ηα θάζηξα πνπ πξνζηάηεπαλ ηηο 

πνιηηείεο ησλ βπδαληηλψλ ρξφλσλ θαηαζθεπάδνληαλ ζε θνξπθέο ιφθσλ. Σα ηείρε 

ηνπο  αθνινπζνχζαλ  ηηο  αλσκαιίεο  ηνπ εδάθνπο, ελψ θαηά δηαζηήκαηα 

πξνέβαιιαλ απφ απηά νξζνγψληνη ή ζηξνγγπινί πχξγνη. Κάζηξα φκνηα κε ηα 

βπδαληηλά  έθηηζαλ θαη νη Φξάγθνη ζηα  εδάθε  ηνπ ειιεληθνχ  ρψξνπ  πνπ  θαηέιαβαλ 

κεηά ην 1204. Πνιιά  θξαγθηθά  θάζηξα  θαη πχξγνη  ζψδνληαη ζηελ Πεινπφλλεζν 

(ηα πην γλσζηά ζην Υιεκνχηζη, ηελ Καξχηαηλα, ην Μηζηξά θαη ην Γεξάθη). Οη 

Οζσκαλνί, κεηά  ηελ θαηάιεςε θαη ησλ ηειεπηαίσλ βπδαληηλψλ θέληξσλ ζηα κέζα 

ηνπ 15νπ αη., δελ πξνρψξεζαλ  ζηελ  θαηαζθεπή  λέσλ θάζηξσλ. Αξθέζηεθαλ  

απιψο λα επηζθεπάζνπλ ηα ήδε ππάξρνληα ή λα θαηαζθεπάζνπλ ζπκπιεξσκαηηθά 
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έξγα. Ηδηαίηεξε  κλεία πξέπεη λα γίλεη ζηα θάζηξα πνπ έθηηζαλ νη Βελεηνί ζηηο 

πεξηνρέο ηνπ ειιεληθνχ ρψξνπ πνπ θαηέιαβαλ θαηά ηνπο κεζαησληθνχο ρξφλνπο. 

Πξφθεηηαη γηα έξγα επηβιεηηθά, κε επηκειεκέλε ηνηρνπνηία, κλεκεηψδεηο πχιεο θαη 

ραξαθηεξηζηηθφ γιππηφ δηάθνζκν, ρηηζκέλα ζε ρακεινχο ιφθνπο ή πεδηλέο 

παξαζαιάζζηεο εθηάζεηο. Σα γλσζηφηεξα ελεηηθά θξνχξηα βξίζθνληαη ζηελ Κξήηε 

(Ζξάθιεην, Υαληά, Ρέζπκλν), ζηελ Κέξθπξα θ.α. 

Άιια κλεκεία  

Δθηφο  απφ ηα  αξραία, βπδαληηλά  θαη κεηαβπδαληηλά κλεκεία θαη ηνπο 

αξραηνινγηθνχο ρψξνπο, ζεκαληηθνί πφινη έιμεο γηα ηνπο επηζθέπηεο είλαη θαη ηα 

πνηθίια θηίζκαηα δηαθφξσλ ρξήζεσλ θαη κνξθψλ, πνπ εμππεξεηνχζαλ ζε άιιεο 

επνρέο ηηο πξαθηηθέο, ιεηηνπξγηθέο  θαη  θνηλσληθέο  αλάγθεο  ησλ  θαηνίθσλ: γεθχξηα, 

αλεκφκπινη, πεξηζηεξεψλεο, πδξφκπινη, θξήλεο, εξψα θαη αλδξηάληεο, ηζηνξηθά θαη 

δεκφζηαο  ρξήζεο  θηήξηα, αθφκε  θαη παιηά βηνκεραληθά θηίζκαηα πνπ ζήκεξα 

έρνπλ αιιάμεη ρξήζε,  πεξηκέλνπλ  ηνλ επηζθέπηε λα ηα αλαθαιχςεη  θαη  λα  ηα 

ζαπκάζεη . 

Εθδειώζεηο  

Ζ Διιάδα είλαη κηα ρψξα κε εμαηξεηηθά πινχζηα πνιηηηζηηθή παξάδνζε θαη ιατθφ 

πνιηηηζκφ. Έηζη, ν επηζθέπηεο ζ‟ απηήλ  έρεη πνιιέο  επθαηξίεο λα εκπινπηίζεη ην 

ηαμίδη ηνπ, παξαθνινπζψληαο  ηηο  πνιππνίθηιεο πνιηηηζηηθέο ή αζιεηηθέο 

εθδειψζεηο, πνπ  πξαγκαηνπνηνχληαη  ζε θάζε  πεξηνρή  ηεο  ρψξαο, λα  

ζπκκεηάζρεη  ζηα  δξψκελα, ηα νπνία ζπλδένληαη κε γνεηεπηηθά έζηκα θαη λα 

γλσξίζεη άγλσζηεο αιιά ηδηαίηεξα ελδηαθέξνπζεο πηπρέο ηεο ειιεληθήο ιατθήο 

θιεξνλνκηάο. 

Πνιηηηζηηθέο εθδειώζεηο - Φεζηηβάι  

Καζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο, θπξίσο ηελ θαινθαηξηλή πεξίνδν, ζε φιε ηε ρψξα 

πξαγκαηνπνηνχληαη εθαηνληάδεο πνιηηηζηηθέο εθδειψζεηο θαη δηνξγαλψλνληαη 

δεθάδεο κεγαιχηεξα ή κηθξφηεξα θεζηηβάι γηα φιεο ηηο κνξθέο ηεο ηέρλεο. ην 

πξφγξακκα ησλ εθδειψζεσλ απηψλ, εληάζζνληαη νη ζεκαληηθφηεξνη Έιιελεο θαη 

μέλνη θαιιηηέρλεο, πνπ παξνπζηάδνπλ έξγα απφ έλα επξχ θάζκα θαιιηηερληθήο 

παξαγσγήο (θιαζηθήο θαη ζχγρξνλεο). Μεξηθέο  απφ ηηο  ζεκαληηθφηεξεο  εθδειψζεηο 

πξαγκαηνπνηνχληαη ζην πιαίζην ηνπ Διιεληθνχ Φεζηηβάι, ην νπνίν ηνπο 

θαινθαηξηλνχο κήλεο νξγαλψλεη ην Φεζηηβάι Αζελψλ, ην Φεζηηβάι Δπηδαχξνπ 

(ζέαηξν) θαη ην «Μνπζηθφ Ηνχιην» (ζηελ Δπίδαπξν), πνπ ζεσξνχληαη απφ ηα 

ζπνπδαηφηεξα θαιιηηερληθά θεζηηβάι ηεο επξσπατθήο  επείξνπ. Δπίζεο, ηδηαίηεξα 

ζεκαληηθέο είλαη νη εθδειψζεηο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζην Μέγαξν Μνπζηθήο 

Αζελψλ, φπνπ ππάξρεη κία απφ ηηο πιένλ ζχγρξνλεο αίζνπζεο ζπλαπιηψλ ζηνλ 

θφζκν θαη ζην Μέγαξν Μνπζηθήο Θεζζαινλίθεο. Ηδηαίηεξα ελδηαθέξνπζεο 
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παξαγσγέο  παξνπζηάδεη  ην  ρεηκψλα, αιιά  θαη  θαηά  ηε δηάξθεηα ηνπ θαινθαηξηνχ, 

ε Δζληθή Λπξηθή θελή (Δ.Λ..), ελψ ζην ρψξν ηνπ ζεάηξνπ, εθηφο απφ ηνπο 

ηδησηηθνχο ζηάζνπο θαη ηα Γεκνηηθά Πεξηθεξεηαθά Θέαηξα, κεγάιν ελδηαθέξνλ 

παξνπζηάδνπλ νη παξαζηάζεηο πνπ αλεβάδνπλ νη δχν θξαηηθέο ζθελέο, ην Δζληθφ 

Θέαηξν  ηεο Διιάδαο ζηελ Αζήλα θαη ην Κξαηηθφ Θέαηξν Βνξείνπ Διιάδνο 

(Κ.Θ.Β.Δ.) ζηε Θεζζαινλίθε. ην ρψξν ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ, πξαγκαηνπνηείηαη  θάζε 

Ννέκβξην ζηε Θεζζαινλίθε ην δηεζλέο Φεζηηβάι Κηλεκαηνγξάθνπ Θεζζαινλίθεο, 

πνπ  ηα  ηειεπηαία  ρξφληα έρεη αλαδεηρζεί σο έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα 

πεξηθεξεηαθά  θεζηηβάι ηεο Δπξψπεο, ελψ  γηα  ην βηβιίν  δηνξγαλψλεηαη  θάζε 

ρξφλν (Μάην) ε Γηεζλήο Έθζεζε Βηβιίνπ ζηε Θεζζαινλίθε ( θαθηαλάθεο,2000).  

Ο Παγθφζκηνο Οξγαληζκφο Σνπξηζκνχ εθηηκά φηη ν πνιηηηζηηθφο ηνπξηζκφο 

αλαπηχζζεηαη κε ξπζκφ 15% ηνλ ρξφλν θαη φηη ην 37% φισλ ησλ δηεζλψλ ηαμηδηψλ 

πεξηιακβάλεη έλα πνιηηηζηηθφ ζηνηρείν. Απφ ηελ άιιε, ν καδηθφο ηνπξηζκφο 

αλαπηχζζεηαη  κε  ξπζκφ  κφλν 8% ηνλ ρξφλν. 

 

 

4. Δπαγγεικαηηθόο Σνπξηζκόο 

 

Ο επαγγεικαηηθφο ηνπξηζκφο είλαη ε δξαζηεξηφηεηα ησλ αηφκσλ ηα νπνία 

ρξεζηκνπνηνχλ ηηο ππνδνκέο θαη ηηο ππεξεζίεο πνπ αλήθνπλ ζηελ ηνπξηζηηθή 

βηνκεραλία γηα ιφγνπο πνπ ζρεηίδνληαη ή πξνέξρνληαη απφ ην εξγαζηαθφ ηνπο 

πεξηβάιινλ. 

Ο επαγγεικαηηθφο  ηνπξηζκφο  ρσξίδεηαη  ζε ηέζζεξηο κεγάιεο θαηεγνξίεο: 

1) ην γεληθφ επαγγεικαηηθφ ηνπξηζκφ, 

2) ην ζπλεδξηαθφ ηνπξηζκφ, 

3) ηα ηαμίδηα θηλήηξσλ θαη 

4) ηνλ εθζεζηαθφ ηνπξηζκφ 

Θεσξείηαη  κηα απφ ηηο  παιαηφηεξεο  κνξθέο  ηνπξηζκνχ, αθνχ απφ ηα αξραία  

ρξφληα νάλζξσπνο ηαμίδεπε ζε δηάθνξα κέξε ηνπ θφζκνπ γηα επαγγεικαηηθνχο  

ιφγνπο, νη νπνίνη ηφηε ζρεηίδνληαλ θπξίσο κε ην εκπφξην. Ο επαγγεικαηηθφο 

ηνπξηζκφο απνηειε ίέλαλ ηδηαίηεξα δπλακηθφ ηνπξηζηηθφ ηνκέα θαη ζεσξείηαη 

ζεκαληηθή πεγή εζφδσλ θαη δεκηνπξγίαο ζέζεσλ εξγαζίαο, θαζψο θαη 

αλαδσνγφλεζεο  ηεο  ηνπξηζηηθήο  θίλεζεο (Λαδαλά 2003). 

ηελ  Διιάδα  ην  θαηλφκελν απηφ παξαηεξείηαη έληνλα ηελ ηειεπηαία 

δεθαεηία,θπξίσο πάιη ζηε δξάζε ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα. Οη ζπλέπεηεο ηνπ 

επαγγεικαηηθνχ  ηνπξηζκνχ  είλαη  νη  εμήο: 
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Ο επαγγεικαηηθφο ηνπξηζκφο επηθέξεη νθέιε γηα ηνλ θάζε πξννξηζκφ θαη ηνπο 

θαηνίθνπο ηνπ. χκθσλα κε δηεζλείο ζηαηηζηηθέο, ν ηνπξίζηαο πνπ ηαμηδεχεη γηα 

επαγγεικαηηθνχο  ιφγνπο  μνδεχεη  πνιχ  πεξηζζφηεξα  απφ ηνλ  ηνπξίζηα  

αλαςπρήο, πξνηηκά  κεηαμχ  άιισλ  πνιπηειή  μελνδνρεία  γηα ηε δηακνλή ηνπ θαη 

επηιέγεη πξψηε  ζέζε ζηα  κέζα  κεηαθνξάο. Παξάιιεια, κεηά  ην ηέινο ησλ  

επαγγεικαηηθψλ  ηνπ  ππνρξεψζεσλ, αζρνιείηαη  κε  επηπιένλ δξαζηεξηφηεηεο, 

φπσο  επηζθέςεηο  ζε κνπζεία, ςψληα ζηα καγαδηά, δείπλα ζε αθξηβά  εζηηαηφξηα 

θ.ι.π . πκβάιιεη  ζηε  κείσζε  ηεο  επνρηθφηεηαο  ηνπ  ηνπξηζηηθνχ  πξντφληνο, αθνχ 

πξαγκαηνπνηείηαη  θαζ' φιε ηε  δηάξθεηα  ηνπ ρξφλνπ. Οη ηνπξίζηεο πνπ ηαμηδεχνπλ 

γηα επαγγεικαηηθνχο ιφγνπο ζπγθαηαιέγνληαη ζηνπο ηνπξίζηεο πνπ δείρλνπλ 

ζεβαζκφ  πξνο  ην  πεξηβάιινλ. 

Σα ζπλέδξηα δηαθξίλνληαη: 

Με βάζε ην αληηθείκελν κε ην νπνίν αζρνινχληαη ζε: 

1) επαγγεικαηηθά, 

2) επηζηεκνληθά, 

3) πνιηηηζηηθά, 

4) πνιηηηθά, 

5) θνηλσληθά 

Με βάζε ηε  ζπρλφηεηα  κε ηελ νπνία  ζπλέξρνληαη  ζε ζηαζεξά  ζπλέδξηα ή 

εκεξίδεο, πνπ  ηεινχληαη ζε ζπλδπαζκφ κε εθζέζεηο, θαη ζε κε ζηαζεξά, πεξηνδηθά 

θαη κε πεξηνδηθά  ζπλέδξηα, φζα  δειαδή δελ παξνπζηάδνπλ νχηε  πεξηνδηθφηεηα 

νχηε ζηαζεξφηεηα. Με βάζε ηελ ρξνληθή ηνπο δηάξθεηα. Ζ δηάξθεηα ηνπ ζπλεδξίνπ 

εμαξηάηαη απφ ην πξφγξακκα πνπ ζα αθνινπζήζεη. Έηζη, ηα δηαθξίλνπκε ζε 

εκεξήζηα, νιηγνήκεξα θ.α. πλήζσο φκσο, νη ζχλεδξνη θηάλνπλ ζην ηφπν 

δηεμαγσγήο ηνπ ζπλεδξίνπ κηα κέξα πξηλ ηελ έλαξμε. Χζηφζν, ζπρλά νη ζχλεδξνη 

παξαηείλνπλ ηελ παξακνλή ηνπο γηα θάπνηεο κέξεο κεηά ηελ δηεμαγσγή ηνπ 

ζπλεδξίνπ, ηδηαίηεξα  αλ  αθνινπζεί αββαηνθχξηαθν. 

Με βάζε ην γεσγξαθηθφ ηνπο ραξαθηήξα ζε ηνπηθήο, πεξηθεξεηαθήο, εζληθήο θαη 

δηεζλνχο εκβέιεηαο. Με βάζε ηνλ αξηζκφ ησλ ζπκκεηερφλησλ ζε νιηγνκειή ή 

πνιπάξηζκα. Αλάινγα  κε ηνλ ηχπν θαη ην ζέκα ηνπ ζπλεδξίνπ, νη ζπκκεηέρνληεο 

είλαη επηρεηξεκαηίεο, ζηειέρε επηρεηξήζεσλ, εηδηθνί επηζηήκνλεο δηαθφξσλ 

εηδηθνηήησλ(Βελεηζαλνπνχινπ ,2006). 

 

 

5. Σνπξηζκόο Πεξηπέηεηαο 
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Ζ αλζξψπηλε ηάζε γηα αλαδήηεζε ηεο πεξηπέηεηαο αθνξά κηα αληίζηαζε ζηηο 

ζπλήζεηεο ηεο θαζεκεξηλφηεηαο, πνπ θπξηαξρείηαη απφ ηνλ νξζνινγηζκφ, ηελ 

νξγάλσζε, ην ζπλερή ππνινγηζκφ θαη ηε δηαξθή εμππεξέηεζε ζπκθεξφλησλ 

ζπγθεθξηκέλσλ  νκάδσλ. Δμάιινπ, θαηά  ηελ εμέηαζε  ησλ θηλήηξσλ  ηνπ ηνπξηζκνχ, 

δηαπηζηψλεη θαλείο φηη πνιιά απφ ηα θίλεηξα έρνπλ ζπλαηζζεκαηηθφ θαη κε ινγηθφ 

ραξαθηήξα, φπσο ε αλαδήηεζε ηνπ καθξηλνχ, ηνπ άγλσζηνπ, ηνπ αλέγγηρηνπ. Σα 

ηειεπηαία ρξφληα νινέλα θαη πεξηζζφηεξνη επηιέγνπλ, αληί ηεο θιαζηθήο 

ειηνζεξαπείαο, πην  ξηςνθίλδπλεο  δξαζηεξηφηεηεο. ηνλ ηνκέα ηνπ ηνπξηζκνχ φιν 

θαη  πεξηζζφηεξν  θαηαθηνχλ έδαθνο νη  ελαιιαθηηθέο  πξνηάζεηο  ηνπξηζκνχ, πνπ 

έρεη ηε δπλαηφηεηα λα πξνζθέξεη θάζε ρψξα ζηνπο επηζθέπηεο ηεο. Μηα ζεκαληηθή 

θαηεγνξία  ηνπξηζκνχ  πνπ  αλαπηχζζεηαη  είλαη ν ηνπξηζκφο  πεξηπέηεηαο, ηνπ 

νπνίνπ  νη δξαζηεξηφηεηεο  έρνπλ κηθξφ ή κεγάιν  βαζκφ επηθηλδπλφηεηαο. 

Χο ηνπξηζκφο πεξηπέηεηαο νξίδεηαη "ε δξαζηεξηφηεηα αλαςπρήο πνπ ιακβάλεη 

ρψξαζε έλαλ αζπλήζηζην, εμσηηθφ, απνκνλσκέλν ή δπζπξφζηην πξννξηζκφ θαη 

ραξαθηεξίδεηαη απφ έλα βαζκφ ξίζθνπ θαη ζπγθίλεζεο γηα απηφλ πνπ ηελ 

πξαγκαηνπνηεί. Ο  ηνπξηζκφο πεξηπέηεηαο πξνζθέξεηαη γηα λα γλσξίζεη θαλείο 

βνπλά, δηεζλή νξεηβαηηθά κνλνπάηηα, απφηνκα θαξάγγηα, θνηιάδεο, ήξεκεο  ιίκλεο, 

νξκεηηθά πνηάκηα. Με ηνλ ηνπξηζκφ πεξηπέηεηαο επηηπγράλεηαη ε αλάδεημε ηνπ 

θπζηθνχ ηνπίνπ, ησλ παξαδνζηαθψλ νηθηζκψλ, ε πξνζηαζία ηεο ρισξίδαο θαη ηεο 

παλίδαο ηεο πεξηνρήο, ρσξίο λα δηαηαξάζζνληαη νη πεξηβαιινληηθέο ηζνξξνπίεο. 

πλδπάδνληαη θπζηθή άζθεζε, δξάζε, ηφικε, ζάξξνο θαη ζεβαζκφο ζηε θχζε. 

Απαξαίηεηεο  επίζεο είλαη ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο νη ηερληθέο γλψζεηο, θαζψο θαη ε 

ζσζηή  νξγάλσζε  θαη ν εμνπιηζκφο.  

Σέινο, ζεκαληηθφο ζηφρνο γηα φιεο απηέο ηηο δξαζηεξηφηεηεο είλαη λα γλσξίζνπκε 

θαιχηεξα ηηο νκνξθηέο ηεο θχζεο θαη λα δήζνπκε θάπνηεο ψξεο ή κέξεο ζ' έλα 

κνλαδηθφ  πεξηβάιινλ. Οη πην  γλσζηέο  δξαζηεξηφηεηεο  ηνπξηζκνχ  πεξηπέηεηαο  

πνπ θαηαγξάθνληαη δηεζλψο είλαη : Trekking-πεδνπνξία, Rivertrekking-θαηαβαζή 

πνηακνχ, Kayak, Hydrospeed, Rafting, Monoraft -ξαθηηλγθ κε ζρεδία,CanoeKayak, 

Climbing  (Αλαξξίρεζε), Canoying, MountainBike-πνδειαζία βνπλνπ, Jeepsafari, 

Ski, Ηππαζία (Βελεηζαλνπνπινπ,2006). 

 

 

6. Δθπαηδεπηηθόο Σνπξηζκόο 

 

Ζ θαηεγνξία απηή ηνπ ηνπξηζκνχ πεξηιακβάλεη θπξίσο ζπνπδαζηέο, νη νπνίνη 

κεηαβαίλνπλ  δηάθνξεο  ρψξεο  γηα λα θνηηήζνπλ ζε  παλεπηζηήκηα  ή  άιιεο ζρνιέο, 

λα  παξαθνινπζήζνπλ  ζεκηλάξηα   επηκφξθσζεο  ή εμεηδίθεπζεο ή  επηζηήκνλεο  
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πνπ θάλνπλ  κεηαπηπρηαθέο  ζπνπδέο. Ο  κνξθσηηθφο ηνπξηζκφο είλαη ηδηαίηεξα 

δεκνθηιήο ζε επξσπατθά ζρνιεία θπξίσο ζηε Γαιιία θαη Απζηξία. Ζ Δπξσπατθή 

Έλσζε  επίζεο  επλνεί  ηέηνηεο  πξσηνβνπιίεο, νη νπνίεο θζάλνπλ κέρξη ηε 

ιεηηνπξγία "πξάζηλσλ ηάμεσλ" ή "ηάμεσλ θνληά ζηε  ζάιαζζα", γηα φινπο ηνπο 

καζεηέο   απφ ην δεκνηηθφ σο ην ιχθεην. Σα ηκήκαηα  απηά ζπλδπάδνπλ  ην ηαμίδη, ηε 

γλσξηκία  κε ηελ  πεξηνρή  πνπ ζα επηζθεθζνχλ  νη καζεηέο θαη  ηε δηδαζθαιία. 

Βαζηθφ  θίλεηξν  γηα ηελ πξνζέιθπζε  ηνπ  καζεηηθνχ  θαη  θνηηεηηθνχ  ηνπξηζκνχ 

είλαη  ε πξνζθνξά  ζπγθεθξηκέλσλ  εθπαηδεπηηθψλ  πξνγξακκάησλ,ηα  νπνία  

κπνξεί λα ζηεξίδνληαη θαη ζηε βάζε αληαιιαγήο καζεηψλ θαη θνηηεηψλ, πνπ 

εληζρχνληαη  απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Γηα εθπαηδεπηηθνχο ζθνπνχο  

νξγαλψλνληαη  επίζεο  νκαδηθέο  εθδξνκέο  ζπνπδαζηψλ  ζε  δηάθνξεο  ρψξεο, 

φπνπ ζπλδπάδεηαη ε απφθηεζε γλψζεσλ κε ηαπηφρξνλε ςπρηθή αλάηαζε. Σειεπηαία 

έρνπλ επηλνεζεί θξνπαδηέξεο   κε εηδηθά  πινία, ζηηο  νπνίεο  παίξλνπλ  κέξνο  

νιφθιεξεο   ηάμεηο κε  ην εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ ηνπο, πνπ ζπλερίδνπλ ηα 

καζήκαηα  ηνπο  ηαμηδεχνληαο(Βελεηζαλνπνχινπ, 2006). 

 

 

 

7. Θαιαζζηόο Σνπξηζκόο  

 

Θαιάζζηνο ηνπξηζκφο είλαη ν ηνπξηζκφο ηνπ νπνίνπ πξννξηζκφο είλαη ε αλνηρηή 

ζάιαζζα. Απηφ ζεκαίλεη φηη νη ηνπξίζηεο ηθαλνπνηνχλ ηηο βαζηθέο  ηνπξηζηηθέο  ηνπο 

αλάγθεο (δηακνλή, δηαηξνθή, ςπραγσγία, άζιεζε, πνιηηηζηηθέο αλάγθεο, θ.ι.π) ελ 

πιψ, δειαδή  ελψ ηαμηδεχνπλ  κε  έλα  πινίν, ην νπνίν ζ' απηή ηελ πεξίπησζε έρεη 

ηε κνξθή  ελφο  πισηνχ  μελνδνρείνπ (θαθηαλάθεο, 2000). 

Μέζα  γηα  ηελ χπαξμε ηνπ ζαιάζζηνπ ηνπξηζκνχ, είλαη ηα θξνπαδηεξφπινηα, ηα 

ζθάθε αλαςπρήο, ηα ηζηηνθφξα θαη άιια. Ζ ζαιάζζηα δηαδξνκή θαη νη ηφπνη 

πξννξηζκνχ, θαζψο θαη ν ειιηκεληζκφο ησλ ζθαθψλ θαη νη δηάθνξεο 

ζπκπιεξσκαηηθέο ππεξεζίεο, ζπλζέηνπλ ηα θχξηα ζπζηαηηθά ηνπ ζαιάζζηνπ 

ηνπξηζκνχ. Ζ λαχισζε  ησλ  ζθαθψλ  απνηειεί  ηελ πην  παξαγσγηθή  θαη 

θεξδνθφξα  δξαζηεξηφηεηα  απηνχ  ηνπ  ηχπνπ ηνπξηζκνχ. Ζ πειαηεία ζηελ νπνία 

απεπζχλεηαη θαη ηηο αλάγθεο  ηεο  νπνίαο  ηθαλνπνηεί ν ζαιάζζηνο  ηνπξηζκφο, είλαη 

σο επί ησ πιείζηνλ  άηνκα  πςειήο  εηζνδεκαηηθήο  ζηάζκεο. 

Δπίζεο, ζεκαληηθά θέξδε απνξξένπλ απφ ηηο θξνπαδηέξεο, ε δήηεζε ησλ νπνίσλ 

παξνπζηάδεη δηεζλψο ζεκαληηθή αχμεζε. Οη ζχγρξνλεο ηάζεηο ηεο αγνξάο ησλ 

θξνπαδηέξσλ  ζπγθιίλνπλ ζηα  κεγαιχηεξα θαη πνιπηειέζηεξα  θξνπαδηεξφπινηα, ηα 

νπνία  εμαζθαιίδνπλ πςειή πνηφηεηα δηακνλήο θαη ςπραγσγίαο ζηνπο ηνπξίζηεο. 



40 
 

Σειεπηαία, επηθξαηεί  θαη ε ηάζε ηεο  λαχισζεο  πνιπηειψλ  ζαιακεγψλ, ηζηηνθφξσλ 

θαη  θνπζθσηψλ  ζθαθψλ, κε πιήξσκα ή φρη, γηα κίλη  ηδησηηθέο  θξνπαδηέξεο, 

γεγνλφο πνπ αλζεί ζηε ρψξα καο ιφγσ ησλ λεζηψλ καο. Ο ζαιάζζηνο  ηνπξηζκφο 

ζπλδπάδεηαη πάληνηε θαη κε άιιεο κνξθέο ηνπξηζκνχ. Έηζη, γηα παξάδεηγκα ην 

πξφγξακκα  κηαο  θξνπαδηέξαο ζα κπνξνχζε λα πξνβιέπεη επηζθέςεηο ζε 

πνιηηηζηηθά κλεκεία ησλ πεξηνρψλ πνπ πξνζεγγίδεη, ή  πεξηεγήζεηο ζηα ηνπηθά 

αμηνζέαηα, επηζθέςεηο  ζηηο  ηνπηθέο  αγνξέο θαη άιια. Υψξεο πνπ δηαζέηνπλ 

ζάιαζζα  κπνξνχλ λα αλαπηχμνπλ ζαιάζζην ηνπξηζκφ, απφ ηεζηηγκή πνπ νη 

θαηξηθέο ζπλζήθεο ην επηηξέπνπλ θαη ε ππνδνκή πθίζηαηαη. Σν πξφβιεκα γηα ηελ 

αλάπηπμε  απηήο  ηεο κνξθήο ηνπξηζκνχ εληνπίδεηαη ζηε δπλαηφηεηα χπαξμεο 

πνιιψλ θαη  νξγαλσκέλσλ  καξίλσλ, νη νπνίεο είλαη αλαγθαίεο  γηα  ηελ  

εμππεξέηεζε ησλ  ζθαθψλ θαη ησλ επηβαηψλ ηνπο.ηε ρψξα καο παξφιν πνπ 

ππάξρνπλ  ζχγρξνλα  ιηκάληα, δελ ππάξρνπλ ηφζεο  νξγαλσκέλεο  καξίλεο, φζεο  ζα 

έπξεπε. Δπηζήκσο, ππάξρνπλ  πεξίπνπ  40 καξίλεο, νη νπνίεο θπζηθά δελ 

θαιχπηνπλ ηελ ππάξρνπζα  δήηεζε. Παξφιν, πνπ ε ρψξα καο δηεθδηθεί κηα 

μερσξηζηή ζέζε ζηνλ θαηάινγν ησλ ηνπξηζηηθψλ πξννξηζκψλ ηνπ ζαιάζζηνπ 

ηνπξηζκνχ, νη ππάξρνπζεο καξίλεο  είλαη  δπζηπρψο  ιίγεο ζηνλ αξηζκφ θαη ειιηπείο 

ζηελ νξγάλσζε ηνπο. Βέβαηα, ε πξαγκαηνπνίεζε ησλ  Οιπκπηαθψλ Αγψλσλ ζηε  

ρψξα  καο  βνήζεζε  θαηά  κεγάιν  βαζκφ  ζηε  δεκηνπξγία λέσλ ππνδνκψλ θαη 

ζηνλ εθζπγρξνληζκφ ησλ ήδε  ππαξρφλησλ. εκαληηθή  ψζεζε  ζην  ζαιάζζην 

ηνπξηζκφ  έδσζαλ θαη νη ηδησηηθέο καξίλεο πνπ θαηαζθεπάζηεθαλ, πξνθεηκέλνπ  λα 

ηθαλνπνηήζνπλ ην κεγαιχηεξν  κέξνο ησλ  ηνπξηζηψλ  θαη λα πξνζθέξνπλ  

ππεξεζίεο  πςεινχ  επηπέδνπ  ( θαθηαλάθεο 2000, Ghiolman 1996). 

 Δπνκέλσο, γηα  ηελ αλάπηπμε ηνπ ζαιάζζηνπ ηνπξηζκνχ δελ αξθνχλ κφλν νη 

επλντθέο  θαηξηθέο ζπλζήθεο, ε χπαξμε πνιιψλ λεζηψλ θαη νη ήζπρεο ζάιαζζεο, 

ρξεηάδνληαη ζχγρξνλεο θαη άξηηα εμνπιηζκέλεο καξίλεο θαη ιηκάληα, γηα ηνλ 

ειιηκεληζκφ, ηνλ αλεθνδηαζκφ  θαη  γεληθά  γηα ηελ εμππεξέηεζε  ηφζν ησλ ζθαθψλ 

αλαςπρήο, φζν  θαη  ησλ επηβαηψλ θαη ησλ  πιεξσκάησλ  ηνπο. 

 

8.  Οξεηλόο  Σνπξηζκόο  

Ο νξεηλφο ηνπξηζκφο πεξηιακβάλεη φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο ππαίζξηαο αλαςπρήο 

θαηηνπξηζκνχ, νη  νπνίεο εθδειψλνληαη  απνθιεηζηηθά  θαη  κφλν  ζε  νξεηλέο  

πεξηνρέο  ησλ ρσξψλ ππνδνρήο πνπ αλαπηχζζνπλ απηή ηε κνξθή ηνπξηζκνχ θαη 

δελ  έρεη  ρξνληθνχο  πεξηνξηζκνχο  γηα ηελ  εθδήισζε  ηνπ. 

Καη  φηαλ  αλαθεξφκαζηε  ζε νξεηλέο πεξηνρέο, ελλννχκε φιεο ηηο πεξηνρέο πνπ: 

Δίλαη ινθψδεο, πεξηνρέο, δειαδή πνπ θαιχπηνληαη απφ ιφθνπο χςνπο 300-500 
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κέηξσλ, βαηνχο θαη πξνζπειάζηκνπο θαζ' φιε ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο. Δίλαη κέζεο 

νξεηλέο ή εκηνξεηλέο, πεξηνρέο δειαδή πνπ θαιχπηνληαη  απφ βνπλά  χςνπο κέρξη 

1500  κέηξα, κε ζηξνγγπιέο θνξπθέο θαη φρη κε απφηνκεο πιαγηέο. Πεξηνρέο πνπ 

είλαη  βαηέο θαη πξνζπειάζηκεο θαζ' φιε ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο, εθηφο απφ ην 

ρεηκψλα, νπφηε κπνξεί λα θαιχπηνληαη απφ ρηφληα. Δίλαη νξεηλέο πεξηνρέο, πνπ 

θαιχπηνληαη δειαδή απφ βνπλά κε πςφκεηξν πάλσ απφ 1500 κέηξα θαη έρνπλ 

ζπλήζσο ζθιεξή αλάγιπθε κνξθή, κε αηρκεξέο θνξπθέο, απφηνκεο πιαγηέο, 

ραξάδξεο, νη νπνίεο είλαη βαηέο θαη πξνζπειάζηκεο κφλν θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

θαινθαηξηνχ. Ζ ρψξα καο ζην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο, είλαη θαιπκκέλε απφ βνπλά. 

Αληίζεηα κε ηα παξάιηα, πνπ ην θιίκα είλαη ηππηθά κεζνγεηαθφ, ζηα βνπλά νη 

βξνρνπηψζεηο  είλαη πην νκνηφκνξθα  θαηαλεκεκέλεο  κέζα ζηε ρξνληά. Δπίζεο, δελ  

είλαη ζπάληεο νη θαινθαηξηλέο θαηαηγίδεο, ελψ ζηα πςειφηεξα ζεκεία ησλ βνπλψλ 

δηαηεξείηαη ην ρηφλη γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα ηνπ έηνπο. Οη θιηκαηνινγηθέο 

ζπλζήθεο  ζε ζπλδπαζκφ κε ηνλ πνιηηηζκφ  πνπ αλαπηχρζεθε ζηνπο νξεηλνχο 

φγθνπο  ηεο ρψξαο καο, επλνεί ηελ αλάπηπμε ηνπ νξεηλνχ ηνπξηζκνχ. Πξφθεηηαη γηα 

έλα πνιηηηζκφ θαηά θχξην ιφγν πνηκεληθφ θαη γεσξγηθφ, πνπ δξαζηεξηνπνηήζεθε θαη 

ζηελ αλάπηπμε δηαθφξσλ επαγγεικάησλ, πνπ ηα έξγα ηνπο ηα ζαπκάδνπκε θαη 

ζήκεξα, έξγα  φπσο  ε  δσγξαθηθή, ε μπινγιππηηθή  θαη ε  θαηαζθεπή κνλνπαηηψλ 

θαη ζνισηψλ  γεθπξηψλ. 

Δπίζεο, πξνυπφζεζε γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ νξεηλνχ ηνπξηζκνχ είλαη ε θαιή θαη 

αζθαιήο πξνζπέιαζε ησλ πεξηνρψλ, θαζψο θαη ε δεκηνπξγία ηνπξηζηηθψλ 

θαηαιπκάησλ, πνπ λα θαιχπηνπλ ηηο  ηδηαίηεξεο αλάγθεο  ησλ  επηζθεπηψλ  θαη ησλ 

εξγαδνκέλσλ  ζε απηά, ηα νπνία ζα δέλνπλ κε ην θπζηθφ πεξηβάιινλ θαη ζα 

δηαζέηνπλ φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξνπο ζπκπιεξσκαηηθνχο ρψξνπο, φπσο 

εζηηαηφξηα, θαθεηέξηεο,  καγαδηά. 

Οη ζεκαληηθφηεξεο  δξαζηεξηφηεηεο ηνπ νξεηλνχ ηνπξηζκνχ είλαη ε νξεηβαζία, νη 

πεξηεγήζεηο κε εηδηθά νρήκαηα εθηφο ραξαγκέλσλ δξφκσλ, νη πεδνπνξίεο, νη 

αλαξξηρήζεηο, ην  νξεηβαηηθφ  πνδήιαην, ν αιπηληζκφο, νη νξεηλέο  θαηαζθελψζεηο,ην 

πέηαγκα  κε  δειηα πιάλν ή παξαπέληε, θαη άιια (θαθηαλάθεο, 2000). 

 

 

9. Υηνλνδξνκηθόο Σνπξηζκόο  

 

Ski ζηελ αγγιηθή γιψζζα ζεκαίλεη έλα κνλφ ή έλα δεπγάξη εηδηθά πέδηια, απφ 

ζηελφκαθξα  θνκκάηηα  μχινπ ή  πιαζηηθνχ  ή άιινπ ζπλζεηηθνχ πιηθνχ ή Plexiglas, 

ηα  νπνία  είλαη  θακππισηά  ζην κπξνζηηλφ κέξνο ηνπο, έρνπλ κήθνο 1,70-1,80 

κέηξα  θαη πιάηνο 15 cm  θαη ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα γιηζηξάεη απηφο πνπ ηα 



42 
 

θνξάεη, πάλσ ζην ρηφλη, ζηνλ πάγν ή ζην λεξφ, κφλνο ηνπ ή επηβνεζνχκελνο 

(θαθηαλάθεο,2000).  

Σν  άζιεκα  θαηά  ην νπνίν θάπνηνο γιηζηξάεη  κφλνο ηνπ ή επηβνεζνχκέλνο  πάλσ 

ζην  ρηφλη, ιέγεηαη ρηνλνδξνκία ή ζθη επί ρηνληνχ. ηαλ γιηζηξάεη πάλσ ζηνλ πάγν 

ιέγεηαη  παγνδξνκία  ή ζθη επί πάγνπ, ελψ  φηαλ γιηζηξάεη  πάλσ ζην λεξφ ιέγεηαη 

ζθη επί λεξνχ. Ο ρηνλνδξνκηθφο ηνπξηζκφο είλαη εθείλε ε ελαιιαθηηθή κνξθή 

ηνπξηζκνχ  θαηά ηε δηάξθεηα  ηεο  νπνίαο, ε θχξηα  δξαζηεξηφηεηα ησλ ηνπξηζηψλ 

είλαη νη ρηνλνδξνκίεο. πρλά, αιιά φρη ζσζηά, ν ρηνλνδξνκηθφο ηνπξηζκφο 

αλαθέξεηαη ζαλ ρεηκεξηλφο ή νξεηλφο ηνπξηζκφο. Δίλαη πξάγκαηη θαη ρεηκεξηλφο θαη 

νξεηλφο  φκσο απηά είλαη θάπνηα  απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά  ηνπ θαη φρη απηή θαζ' απηή 

ε θαηεγνξία. Γηαηί ππάξρνπλ θαη άιιεο κνξθέο ηνπξηζκνχ πνπ είλαη ρεηκεξηλέο ή 

νξεηλέο, φπσο  ν ηνπξηζκφο  παξαρείκαζεο ή ν νξεηβαηηθφο  ηνπξηζκφο. πλεθδνρηθά, 

θαη ηα παξαπάλσ αζιήκαηα αλαθέξνληαη ζαλ ρεηκεξηλά, ελψ ην ζσζηφ ζα ήηαλ λα 

αλαθέξνληαη ζαλ ρηνλνδξνκηθά θαη παγνδξνκηθά. κσο ζπρλά ζηελ ηνπξηζηηθή 

βηβιηνγξαθία  επηθξαηεί ν φξνο  ρεηκεξηλά  αζιήκαηα (Παπιφπνπινο, 2002). 

 

 

 

10.  Σνπξηζκόο πγείαο  

Κίλεηξν ηνπ είλαη ε πγεία, ςπρηθή θαη ζσκαηηθή. Γηαθξίλεηαη ζε ζεξαπεπηηθφ 

ηνπξηζκφ, ηνπξηζκφ  πγηεηλήο  θαη  θπζηθήο  δηαβίσζεο θαη ηνπξηζκφ αηφκσλ κε 

εηδηθέο  αλάγθεο  (Ζγνπκελάθεο θ.α., 1989). Ο ζεξαπεπηηθφο – ηακαηηθφο  ηνπξηζκφο 

ηα ηειεπηαία 15 ρξφληα εμειίζζεηαη ζε κηα απφ ηηο βαζηθφηεξεο κνξθέο ηνπξηζκνχ. 

Αθνξά ηελ επίζθεςε ζε πεξηνρέο πνπ δηαζέηνπλ ηακαηηθά ινπηξά, πεγέο, θέληξα 

ζαιαζζνζεξαπείαο, Spa, πδξνζεξαπεπηήξηα θηι, κε ζθνπφ ηελ ίαζε απφ θάπνην 

λφζεκα  ή ηελ επίζθεςε  γηα ιφγνπο  θνζκεηνινγίαο, μεθνχξαζεο  θαη  ραιάξσζεο. Ζ 

λέα απηή  εμεηδίθεπζε ηνπ ηνπξηζκνχ πγείαο θεξδίδεη δηαξθψο θαη κεγαιχηεξε 

πειαηεία ζηηο  αλεπηπγκέλεο  ρψξεο θαη ηδηαίηεξα ζηελ Κεληξηθή θαη Βφξεηα Δπξψπε.  

Σα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά απηήο ηεο κνξθήο ηνπξηζκνχ αλαθέξνληαη απφ ηε κηα 

πιεπξά ζηε ζχλζεζε ηεο πειαηείαο ηνπο, πνπ δελ απνηειείηαη απνθιεηζηηθά απφ 

άηνκα ηεο δεχηεξεο θαη ηξίηεο  ειηθίαο  αιιά θαη απφ λεφηεξνπο αλζξψπνπο. Ζ 

κνξθή απηή ηνπξηζκνχ, εθηφο απφ εηδηθέο εγθαηαζηάζεηο πδξφινπηξν 

ζαιαζζνζεξαπείαο, θαηαιχκαηα  αμηψζεσλ κε  ζπκπιεξσκαηηθέο  εγθαηαζηάζεηο, 

απαηηεη θαη εηδηθέο ηαηξηθέο θαη θπζηνζεξαπεπηηθέο ππεξεζίεο πεξηιακβάλεη ηηο 

ππεξεζίεο  πνπ  έρνπλ  ζρέζε  κε ηελ πγεία, ηνλ ηαηξηθφ  έιεγρν, ηελ εηδηθή  
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δηαηηεηηθή, ηελ  ζεξαπεία  κε βηηακίλεο, ηηο  βνηαλνζεξαπείεο, ηε γπκλαζηηθή, ηηο 

εηδηθέο ζεξαπείεο φπσο  αληηθαπληζηηθή, ζεξαπεία ηνπ άγρνπο, ςπρνζεξαπεία, 

θηλεζηνζεξαπεία. Ζ θχζε εθηφο απφ ζπάληα  ηνπία  θαη  ηδηαίηεξεο  θπζηθέο  

νκνξθηέο, «ράξηζε» ζηελ  Διιάδα  θαη  πεγέο  κε ζεκαληηθέο  ζεξαπεπηηθέο  

ηδηφηεηεο. Σα  ηακαηηθά ινπηξά απνηεινχλ κέξνο ηνπ εζληθνχ πινχηνπ ηεο ρψξαο, 

ελψ νη ζεξαπεπηηθέο  ηνπο  ηδηφηεηεο  ήηαλ  γλσζηέο, ήδε, απφ ηνπο  αξραίνπο  

ρξφλνπο(Ο ηνπξηζκφο πγείαο,2010) . 

 

 

11. Σνπξηζκνο  Άζιεζεο  

Σνπξηζκφο Άζιεζεο: ζθνπφο απηήο ηεο κνξθήο ηνπξηζκνχ είλαη ε πξνβνιή 

ησλζεηηθψλ δξάζεσλ ηεο άζιεζεο. Γηαθξίλεηαη ζε ηνπξηζκφ αζιεηψλ γηα 

πξνπνλήζεηο, ζε ηνπξηζκφ  άζιεζεο  ηνπξηζηψλ  πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη 

επθαηξηαθά θαη  ζε ηνπξηζκφ  κεηαθίλεζεο  θηιάζισλ. Πνιινί  ζπγγξαθείο  νξίδνπλ 

ηελ έλλνηα ηνπ  αζιεηηθνχ  ηνπξηζκνχ σο  φιεο  ηηο κνξθέο  ελεξγεηηθήο θαη 

παζεηηθήο αλάκημεο  ζε  αζιεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο  φπνπ  ε ζπκκεηνρή  είλαη ηπραία 

ή νξγαλσκέλε θαη γίλεηαη γηα επαγγεικαηηθνχο ή κε ιφγνπο κε πξνυπφζεζε ηε 

κεηαθίλεζε  καθξηά απφ ηνλ ηφπν δηακνλήο θαη εξγαζίαο. Δίλαη θαλεξφ φηη ν 

αζιεηηθφο ηνπξηζκφο απνηειεί έλα ηδηαίηεξα ζχλζεην θαη επξχθαηλφκελν. Γηα ηελ 

αλάπηπμε ηνπ αζιεηηθνχ ηνπξηζκνχ ππάξρεη ε αλάγθε γηα δηεπξπκέλε πςειήο 

πνηφηεηαο ππνδνκήο ζε δηάθνξνπο ηνκείο ππνζηήξημεο, νη νπνίνη είλαη ην θπζηθφ 

πεξηβάιινλ, νη ππεξεζίεο, ε δηαζθέδαζε, νη κεηαθνξέο,ην ηερλεηφ πεξηβάιινλ, ε 

ζηέγαζε, ε πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά, νη νξγαληζκνί θαη νη θαηαζθεπαζκέλεο 

δηεπθνιχλζεηο. Ο  αζιεηηθφο ηνπξηζκφο  θαηάθεξε  λα  πξνζειθχζεη ζεκαληηθφ 

αξηζκφ ελδηαθεξνκέλσλ απνθηψληαο ηελ αληίζηνηρε νηθνλνκηθή, θνηλσληθή θαη 

πνιηηηζηηθή  ζεκαζία. Παξάιιεια, νη παξαγσγνί ηεο ηνπξηζηηθήο βηνκεραλίαο νη 

νπνίνη αλέθαζελ αλαδεηνχζαλ λένπο ηνκείο επέθηαζεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπο 

δηέθξηλαλ λσξίο ηα νηθνλνκηθά θπξίσο νθέιε ηνπ αζιεηηθνχ ηνπξηζκνχ θαη 

πξνρψξεζαλ ζε ζεκαληηθέο επελδχζεηο. Χο ζπλέπεηα, ν αζιεηηθφο ηνπξηζκφο 

ραξαθηεξίδεηαη  απφ  γνξγφ ξπζκφ  αλάπηπμεο,κεγάιεο  δπλαηφηεηεο  εμέιημεο θαη 

απφ ην ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ πνπ δεκηνπξγεί ζε φινπο ηνπο εκπιεθφκελνπο ζην 

ηνπξηζηηθφ  θχθισκα, παξαγσγνχο  θαη θαηαλαισηέο( Ο ηνπξηζκφο άζιεζεο,2012). 

 

12. Θξεζθεπηηθόο Σνπξηζκόο  
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Ο ζξεζθεπηηθφο  ηνπξηζκφο δελ είλαη θάπνηα θαηλνχξηα έλλνηα, πξφζθαηα 

επηλνεκέλε. Πξφθεηηαη γηα ηελ παιαηφηεξε θαη επηθξαηέζηεξε κνξθή κεηαθίλεζεο 

ζηελ ηζηνξία  ηεο  αλζξσπφηεηαο, θαζψο ηα κέιε φισλ ησλ θνηλσληψλ επηδήηεζαλ 

λα επηθνηλσλήζνπλ κε ην ζείν. Χο ζπλέπεηα, ην ζξεζθεπηηθφ ηαμίδη αλάγεη ηηο 

θαηαβνιέο ηνπ ζηελ πξνζθπλεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα παιαηφηεξσλ επνρψλ. Απφ 

ηνπο αξραίνπο ρξφλνπο αθφκε, ην ηαμίδη κε ζξεζθεπηηθφ ραξαθηήξα απνηέιεζε 

ηζρπξφ θίλεηξν πνπ νδήγεζε Έιιελεο θαη μέλνπο λα θαηεπζπλζνχλ ζε ζξεζθεπηηθά 

θέληξα αλά ηελ Διιάδα. Αλέθαζελ νη Έιιελεο ζπλήζηδαλ λα εθθξάδνπλ ην 

ζξεζθεπηηθφ ηνπο αίζζεκα, ηε βαζηά ηνπο πίζηε θαη επιάβεηα πξνο ην Θεφ, βαζηθφ 

ραξαθηεξηζηηθφ  ηεο  Οξζνδνμίαο  εδψ θαη 2.000 ρξφληα. 

Δπηπιένλ, ε ζξεζθεία σο πνιηηηζκηθό θαηλφκελν ζπλδέεηαη άκεζα κε ηνλ ηνπξηζκφ 

θαη ζπληζηά εηδηθφ ηνπξηζηηθφ απφζεκα πνπ βαζίδεηαη ζε δηαθξηηφ πνιηηηζηηθφ 

ππφβαζξν θαη παξαδφζεηο. Έιιελεο θαη μέλνη επηζθέπηεο ζπγθινλίδνληαη απφ ηνπο 

κεγαινπξεπείο βπδαληηλνχο λανχο, ηα ακέηξεηα μσθιήζηα, κνλαζηήξηα θαη κεηφρηα, 

ηεξά πξνζθπλήκαηα θαη ζξεζθεπηηθά  θέληξα πνπ πξνθαινχλ ην δένο. Ο επηζθέπηεο 

θαηά  ηε δηάξθεηα  ελφο  ηαμηδηνχ κε ζξεζθεπηηθνχο ή ακηγψο  ηνπξηζηηθνχο  ζθνπνχο 

ζα ζαπκάζεη ηφζν ζηα λεζηά φζν θαη ζηελ ελδνρψξα  αλαξίζκεηνπο ηφπνπο ιαηξείαο 

κε ζπνπδαίεο αλαθνξέο ηεξφηεηαο. πρλά, ν επηζθέπηεο έρεη ηελ επθαηξία λα 

ζπλαληήζεη, επίζεο, θηίζκαηα θαη κλεκεία ιαηξείαο δηαθνξεηηθψλ δνγκάησλ θαη 

ζξεζθεηψλ, πνπ ζπλππάξρνπλ ζε έλα δηαξθή δηάινγν, αλαδεηθλχνληαο ην ζπάλην 

ηζηνξηθφ θαη πνιηηηζκηθφ παιίκςεζην ηνπ ειιεληθνχ ρψξνπ(Ο ζξεζθεπηηθφο 

Σνπξηζκφο, 2010) 

 

13. Κνηλωληθόο Σνπξηζκόο  

Ο  ηνπξηζκφο σο θνηλσληθφ αγαζφ έγηλε απαίηεζε θαη αλάγθε γηα φινπο ηνπο 

αλζξψπνπο. Απηή ηελ απαίηεζε θαη αλάγθε έξρεηαη λα ππεξεηήζεη ν θνηλσληθφο 

ηνπξηζκφο, ν νπνίνο απεπζχλεηαη ζε φια ηα ζηξψκαηα ηνπ πιεζπζκνχ θαη ηδηαίηεξα 

ζε εθείλα κε ρακειά  εηζνδήκαηα. Πξφθεηηαη  γηα  κηα κνξθή  θνηλσληθήο  παξνρήο  

ηνπ θξάηνπο, ε  νπνία  ζθνπεχεη  ζηελ  ελίζρπζε ησλ ρακειψλ εηζνδεκαηηθψλ 

ηάμεσλ (άλεξγνη, λένη, ειηθησκέλνη, ρακειφκηζζνη) ελφο  πιεζπζκνχ.  

Απεπζχλεηαη ηδηαίηεξα ζε εππαζείο νκάδεο ηνπ πιεζπζκνχ φπσο π.ρ. ζε άλεξγνπο, 

άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο, πνιχηεθλνπο, γπλαίθεο θαη άλδξεο ελ ρεξεία, πξφζθπγεο, 

θαη γεληθφηεξα ζε άηνκα κε ηδηαίηεξα νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα, νη νπνίνη απνηεινχλ 

ηνπο  δηθαηνχρνπο  ηνπ  θνηλσληθνχ  ηνπξηζκνχ.  

Οη θνξείο πνπ επηδνηνχλ θαη ππνζηεξίδνπλ ην πιαίζην αλάπηπμήο ηνπο είλαη ζε 

Δπξσπατθφ επίπεδν ε Δ. Δ, ζε εζληθφ ν ΔΟΣ, Δξγαηηθή εζηία, θαη ε Γεληθή 
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Γξακκαηεία  Νέαο  Γεληάο, ζε  πεξηθεξεηαθφ νη Ννκαξρίεο θαη ηέινο ζε ηνπηθφ 

επίπεδν νη ΟΣΑ κε ηελ ζπκπιεξσκαηηθή ππνζηήξημε ησλ αλαπηπμηαθψλ εηαηξεηψλ 

ηνπο (θαθηαλάθεο, 2000). 

 

14.  Γαζηξνλνκηθόο Σνπξηζκόο  

Πξνζδηνξίδνληαο ηνλ φξν "γαζηξνλνκηθφο ηνπξηζκφο", ελλννχκε ηε λέα κνξθή ελφο  

ελαιιαθηηθνχ ηξφπνπ δηαθνπψλ, ζηνλ νπνίν θπξηαξρεί ε θνπιηνχξα ηεο ηνπηθήο  

θνπδίλαο. Ζ γαζηξνλνκία απνηειεί έλα ηδηαίηεξα πξφζθνξν ηνπξηζηηθφ πξντφλ γηα  

ηελ Διιάδα, κε ηε κεγάιε πνηθηιία πξψησλ πιψλ πνπ δηαζέηεη θαη ηνλ αλεμάληιεην  

πινχην ησλ παξαδνζηαθψλ ζπληαγψλ. Αλαθεξφκαζηε δειαδή ζηελ αλάδεημε ηνπ 

γαζηξνλνκηθνχ καο πινχηνπ (θαγεηφ θαη θξαζί) θαη ζηελ ελζσκάησζε ηνπ ζην 

ηνπξηζηηθφ πξντφλ ηεο Διιάδαο. 

Πην ζπγθεθξηκέλα ζε πξφζθαηε έξεπλα ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Σνπξηζκνχ, 

θαίλεηαη πσο ην 44% ησλ ηαμηδησηψλ ζπγθαηαιέγεη ην θαγεηφ κέζα ζηα αλψηεξα 

ηεξαξρηθά θξηηήξηα γηα ηελ επηινγή ελφο πξννξηζκνχ σο ηφπν δηαθνπψλ. Δπίζεο 

ζχκθσλα κε άιιεο έξεπλεο νη ηνπξίζηεο μνδεχνπλ ην 40% ηνπ ζπλνιηθνχ ηνπο 

ηαμηδησηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ζην θαγεηφ θαη ζην πνηφ, θαη ζπλεζίδνπλ λα 

επηζθέπηνληαη μαλά έλαλ ηφπν ζε πεξίπησζε πνπ απνθνκίζνπλ κηα επράξηζηε 

γαζηξνλνκηθή εκπεηξία. Δπηπιένλ, είλαη ζεκαληηθφ λα αλαθέξνπκε πσο φηαλ έλαο 

ηνπξίζηαο  κείλεη  ηθαλνπνηεκέλνο  απφ ηελ θνπδίλα κηαο πεξηνρήο, είλαη 

δηαηεζεηκέλνο λα δαπαλήζεη αθφκα κεγαιχηεξα πνζά γηα λα δνθηκάζεη θαη άιια 

ηνπηθά  εδέζκαηα αιιά θαη λα αγνξάζεη γαζηξνλνκηθά δψξα. Δίλαη θαηαλνεηφ 

δειαδή πσο κέζσ ηεο αλάδεημεο ηεο ηνπηθήο θνπδίλαο κπνξνχκε φρη κφλν λα 

πξνζειθχζνπκε επηζθέπηεο, αιιά λα θαηνξζψζνπκε λα απμήζνπκε ηα ήδε 

ηθαλνπνηεηηθά  απφ ηνλ ηνπξηζκφ  έζνδα. Έλαλ ηνπξηζκφ πνπ απνηειεί θαηά κέζν 

φξν ην 16% ηνπ Α.Δ.Π θαη ραξαθηεξίδεηαη σο ε βαξηά καο βηνκεραλία.  Ο 

γαζηξνλνκηθφο  ηνπξηζκφο  αλήθεη  ζηελ πνιίηηθε έμππλεο αλάπηπμεο. Απηφ 

ζπκβαίλεη γηαηί ε αλάπηπμε ηνπ δελ απαηηεί κεγάιεο επελδχζεηο ζε πάγηα θαη άιια 

ζηνηρεία (θάηη πνπ  είλαη  κνλφδξνκνο  ιφγσ ηεο νηθνλνκηθήο  θαηάζηαζεο  ζηελ 

νπνία έρεη πεξηέιζεη  ε  ρψξα). Σν βαζηθφ πξντφλ ππάξρεη (θαιφ θαγεηφ θαη θαιφ 

θξαζί). Σν κφλν πνπ ρξεηάδεηαη είλαη ε θαηάιιειε  αλάπηπμε θαη εθαξκνγή  κηαο  

ζηξαηεγηθήο δηαθήκηζεο, ε νπνία ζα έρεη σο ζηφρν ηεο, ηε δεκηνπξγία πνηνηηθψλ 

κνξθψλ ηνπξηζκνχ, ηε δεκηνπξγία  ππεξαμίαο (added value) ζηνλ ηνπξίζηα θαη ηελ 

άκβιπλζε ηεο επνρηθφηεηαο ηεο  ηνπξηζηηθήο πεξηφδνπ (Ο γαζηξνλνκηθφο 

ηνπξηζκφο,2010). 
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 3 

ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΜΕΛΕΣΗ  

ΑΝΑΛΤΗ ΣΗ ΕΡΕΤΝΑ-ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

 

ην πιαίζην ηεο  πξσηνγελνχο  έξεπλαο  αμηνπνηήζεθε ε εκηδνκεκέλε  ζπλέληεπμε 

γηα ηε ζπιινγή δεδνκέλσλ απφ δχν πεγέο, έλα ζηέιερνο ηεο Πεξηθέξεηαο θαη έλαλ 

επηρεηξεκαηία πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνλ ηνκέα ηνπ αγξνηνπξηζκνχ, θαη ζηελ 

Πεξηθέξεηα Κξήηεο θαη ζηελ Πεξηθέξεηα Κπθιάδσλ. Καηά ζπλέπεηα δηεμήρζεζαλ 

ηέζζεξηο ζπλεληεχμεηο, δχν γηα θάζε Πεξηθέξεηα, θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ 

25/8/2014 έσο  5/9/ 2014. 

 

3.1 . Άξονες ερωτήσεων συνεντεύξεων 

 

θνπφο ηεο έξεπλαο ήηαλ λα εμεηάζεη θαηά πφζν έρνπλ αλαπηπρζεί ελαιιαθηηθέο 

κνξθέο  ηνπξηζκνχ ζηηο λήζνπο Κξήηε θαη αληνξίλε, πνηα νθέιε θαη πνηεο 
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δπζθνιίεο  παξαηεξνχληαη ζε ζρέζε κε ηελ παξνρή ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ 

ηνπξηζκνχ θαη πνηεο πεξαηηέξσ ελέξγεηεο είλαη ζθφπηκν λα γίλνπλ γηα ηελ αλάπηπμε 

ησλ κνξθψλ απηψλ.  Δηδηθφηεξα, ηα εξσηήκαηα πνπ απνηέιεζαλ ηνπο άμνλεο ησλ 

ζπλεληεχμεσλ  ήηαλ ηα εμήο: 

1.Πνηέο  Δλαιιαθηηθέο  κνξθέο είλαη  ηδηαίηεξα  δηαδεδνκέλεο ζην  λεζί  

ζαο(Κξήηεο/αληνξίλεο); 

2. Πνηά  κνξθή ελαιιαθηηθνχ ηνπξηζκνχ (πρ. ζπλεδξηαθφο, ζαιάζζηνο, ππαίζξνπ 

θηι.) ηη  πηζηεχεηε φηη δελ έρεη αμηνπνηεζεί ή  δελ έρεη πξνβιεζεί επαξθψο ζην  λεζί  

ζαο ; 

3. Πνηά  ε  εηθφλα  ησλ  ηνπξηζηηθψλ  ππνδνκψλ  ζην  λεζί  ζαο , γηα  ηηο ελαιιαθηηθέο  

κνξθέο ηνπξηζκνχ ; (δπζθνιίεο, κειινληηθά  ζρέδηα). 

4. Πφζν απαξαίηεηε είλαη κηα ζηξνθή ζηηο Δλαιιαθηηθέο κνξθέο ηνπξηζκνχ γηα ην 

Σνπξηζηηθφ πξντνλ ηνπ λεζηνχ ζαο (Κξήηεο/αληνξίλεο); 

5. Μπνξεί ε αλάπηπμε ελαιιαθηηθψλ  Μνξθψλ  ηνπξηζκνχ λα πξνζειθχζεη πειαηεία 

Τςεινηεξψλ  εηζνδεκάησλ; 

6. Τπάξρεη θξαηηθή πξσηνβνπιία γηα ηελ Αλάπηπμε ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ 

ηνπξηζκνχ; 

7. Ση  είλαη  απαξαίηεην γηα ηελ  πεξαηηέξσ   αλάπηπμε  ηνπ   Δλαιιαθηηθνχ  

Σνπξηζκνχ; 

8. Πφζν ζσζηά πξνσζείηαη ην ηνπξηζηηθφ Πξντνλ ηνπ λεζηνχ ζαο  ζην εμσηεξηθν; 

9. Με πνηά ελαιιαθηηθή  κνξθή  αζρνιεηζηαη; Αλαπηχμηε  ηελ απαληεζή 

ζαο.(απαληνχλ κφλν νη μελνδφρνη) 

10. Μπνξνχλ νη ελαιιαθηηθέο κνξθέο Σνπξηζκνχ λα ζπκβάιινπλ ζηελ επηκήθπλζε 

ηεο  Σνπξηζηηθήο  ζαηδφλ; 

11. Μπνξνχλ νη ελαιιαθηηθέο  κνξθέο  Σνπξηζκνχ  λα αληηθαηαζηήζνπλ  πιήξσο ηνλ 

Μαδηθφ  ηνπξηζκφ; 

12. Μπνξνχλ νη  ελαιιαθηηθέο  κνξθέο  λα  πξνζθέξνπλ  ελα λέν  αλαλεσκέλν 

ηνπξηζηηθφ  παθέην ψζηε λα πξνζειθχζνπλ  λέεο  αγνξέο; 

13. ε  πνηα θαηεγνξία  ππφθεηηαη ε επηρείξεζε ή νη επηρεηξήζεηο ζαο ;  (Δξψηεζε 

πνπ απαληνχλ  κφλν νη μελνδφρνη).  

14. Πνηά  ηα  ζεηηθά  θαη  πνηα  ηα  αξλεηηθά ζεκεία  πνπ  αληηκεησπίδεηαη  θαηά ηελ 

εθαξκνγή  ησλ  ελαιιαθηηθψλ  κνξθψλ  ηνπξηζκνχ. 



48 
 

 

 

3.2  Ανάλυση Δεδομένων των Περιφερειών Κρήτης και 

αντορίνης  

 

 

 Ζ ζπλέληεπμε  πνπ πξαγκαηνπνηήζακε ζηελ πεξηθέξεηα Κξήηεο  καο 

έδωζε ηα παξαθάηω απνηειέζκαηα. 

 

 

Οη ελαιιαθηηθέο  κνξθέο πνπ είλαη ηδηαίηεξα δηαδεδνκέλεο ζην  λεζί ηεο Κξήηεο, 

φπσο καο απάληεζαλ απφ ηελ Πεξηθέξεηα, είλαη ν πνιηηηζηηθνο ηνπξηζκφο, ν 

εθπαδεπηηθφο,ν ηνπξηζκφο πγείαο, ν θπζηνιαηξηθφο  ηνπξηζκφο, ν αγξνηνπξηζκφο, ν 

νξεηλφο ηνπξηζκφο, ν ζξεζθεπηηθφο, ν γαζηξνλνκηθφο, ν ηνπξηζκφο πεξηπέηεηαο, ν 

ζαιάζζηνο ηνπξηζκφο θαη ν ηνπξηζκφο άζιεζεο. Ζ  κνξθή ελαιιαθηηθνχ ηνπξηζκνχ 

πνπ δελ ερεη έρεη αμηνπνηεζεί  είλαη ν ρηνλνδξνκηθφο ιφγσ έιιεηςεο ππνδνκψλ, ζε 

γελληθέο  γξακκέο  φκσο νη ηνπξηζηηθέο  ππνδνκέο ζηελ Κξήηε είλαη θάιεο, 

παξνιαπηά ππάξρνπλ κειινληηθά ζρέδηα αλάπηπμεο γηα ηα νπνία ρξεηάδεηαη ε  

ζπλεξγαζία ηεο Πνιηηείαο, ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο  θαη ησλ ηνπηθψλ 

θνξέσλ.Δίλαη ζεκαληηθφ λα αμηνπνηεζνχλ νη κνξθέο  ηνπ ελαιιαθηηθνχ ηνπξηζκνχ, 

πέξαλ ηεο αμηνπνίεζεο ηνπ καδηθνχ ηνπξηζκνχ, έηζη ψζηε ην λεζί λα κπνξέζεη λα 

πξνζειθχζεη  αθφκα  πεξηζζφηεξνπο  ηνπξίζηεο θαη κε πςειφηεξα εηζνδήκαηα,γηα 

ηελ δεδνκέλε ρξνληθή ζηηγκε φκσο, δελ ππάξρεη  θξαηηθή πξσηνβνπιία γηα ηελ 

επίηεπμε ησλ ζηφρσλ απηψλ.Γηα ηελ    αλάπηπμε  ηνπ   Δλαιιαθηηθνχ  Σνπξηζκνχ 

ρξεηάδεηαη  εζρεδίαζε θαη εθαξµνγή πξνγξαµµάησλ δηαθεµηζηηθήο πξνβνιήο ησλ 

πξννξηζµψλ ηνπ λεζηνχ, γεγνλφο πνπ απαηηεί ηελ  ζπλεξγαζία µεηαμχ ησλ  

νξγαλψζεσλ ησλ ηνπξηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ, ησλ Οξγαληζµψλ Σνπηθήο 

Απηνδηνίθεζεο θαη ησλ Οξγαληζµψλ  ηνπ Γεµνζίνπ θαη αθφκα  θαιχηεξε ζρεδίαζε  

θαη πινπνίεζε  πξνγξαµµάησλ πξνβνιήο ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο  ηνπ  λεζηνχ 

ζην εμσηεξηθφ. Καζψο  νη  ελαιιαθηηθέο  κνξθέο  ηνπξηζκνχ κπνξνχλ λα ζπκβάιινπλ 

ζηελ  επηκήθπλζε  ηεο ηνπξηζηηθήο  ζαηδφλ αθφκα θαη λα αληηθαηαζηήζνπλ πιήξσο 

ηνλ καδηθφ ηνπξηζκφ  θαη  λα πξνζειθχζνπλ λέεο αγνξέο.Οη ελαιιαθηηθέο κνξθέο 

ηνπξηζκνχ   κπνξνχλ λα  απνθέξνπλ  ηελ  εηζξνή θεθαιαίσλ ηφζν ζε ηνπηθφ 

επίπεδν φζν θαη ζε εζληθφ, ηελ  δεκηνπξγία λέσλ ζέζεσλ  απαζρφιεζεο απφ ηελ 

άλζηζε ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ ελαιιαθηηθνχ ηνπξηζκνχ, ηελ βειηίσζε ηεο δσήο ηεο 

πνηφηεηαο  ησλ θαηνίθσλ ηνπ ηφπνπ,λα  πεξηνξίζνπλ ην θαηλνκέλν  ηεο εξήκσζεο 
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ησλ νξεηλψλ θαη κεηνλεθηηθψλ πεξηνρψλ ηεο ππαίζξνπ, λα αλαδείμνπλ  ηελ ηνπηθή  

θνπιηνχξα  θαη  ην  ηνπηθφ  πνιηηηζκφ, λα ζπκβάιινπλ ζηελ πξνζηαζία ηνπ 

πεξηβάιινληνο θαη ζηελ αμηνπνίεζε ησλ πφξσλ θπζηθψλ θαη πνιηηηζηηθψλ.Γηα  

απηνχο ηνπο ιφγνπο ν ζρεδηαζκφο ηνπ εηδηθνχ  ελαιιαθηηθνχ πξνίφληνο πξέπεη λα 

είλαη νινθιεξσκέλνο γηα λα ππάξμνπλ θαη  απνηειέζκαηα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ζ ζπλέληεπμε  πνπ πξαγκαηνπνηήζακε ζηελ πεξηθέξεηα Κπθιάδωλ καο 

έδωζε ηα παξαθάηω απνηειέζκαηα. 

 

 

Οη ελαιιαθηηθέο  κνξθέο   πνπ είλαη ηδηαίηεξα δηαδεδνκέλεο ζην  λεζί  ηεο αληνξίλεο  

φπσο καο απάληεζαλ απφ ηελ Πεξηθέξεηα, είλαη  ν πνιηηηζηηθνο ηνπξηζκφο, ν 

εθπαδεπηηθφο, ν θπζηνιαηξηθφο  ηνπξηζκφο, ν αγξνηνπξηζκφο, ν νξεηλφο  ηνπξηζκφο, 

ν ζξεζθεπηηθφο, ν γαζηξνλνκηθφο, ν νηλνινγηθφο, ν ζαιάζζηνο  ηνπξηζκφο  θαη  ν 

ηνπξηζκφο  πγείαο.Ζ  κνξθή  ελαιιαθηηθνχ ηνπξηζκνχ πνπ δελ ερεη έρεη αμηνπνηεζεί 

ζην λεζί είλαη ν αζιεηηθφο  ηνπξηζκφο  ιφγσ έιιεηςεο  ππνδνκψλ, ζε γεληθέο  

γξακκέο φκσο  νη ηνπξηζηηθέο ππνδνκέο ηεο αληνξίλεο είλαη ηθαλνπνηεηηθέο, 

παξνιαπηά  ζηα  άκεζα  κειινληηθά  ζρέδηα  είλαη ε δεκηνπξγία θαιχηεξσλ 

ππνδνκψλ ή αθφκα  θαη αλαβάζκηζεο  ησλ ήδε  ππάξρνλησλ.Οη Κπθιάδεο είλαη απφ 

ηηο πεξηνρέο πνπ  ελδείθλπηαη  γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ ελαιιαθηηθνχ  ηνπξηζκνπ  θαη  

ηεο  δπλαηφηεηαο  πξνζέιθπζεο  ηνπξηζηψλ κε πςειφηεξα  εηζνδήκαηα  γεγνλφο  

πνπ ζπληέιεζε  θαηα ην  παξειζφλ ζηελ  θξαηηθή  θηλεηνπνίεζε γηα ηελ πεξαηηέξσ 

αλάπηπμε ηνπ, πνπ κειινληηθά φκσο αδξαλνπνηήζεθε, γεγνλφο απνγνεηεπηηθφ 

θαζψο γηα ηελ αλάπηπμε ησλ ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ ηνπξηζκνχ ρξεηάδεηαη ε  µειέηε 

θαη εθηέιεζε έξγσλ νινθιεξσµέλεο αλάπηπμεο θαη ππνδνµήο, ηα νπνία 

ρξεµαηνδνηνχληαη απφ εζληθνχο πφξνπο ή πφξνπο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο , 

σζηφζν ζεσξείηαη φηη ε πξνβνιή  ηνπ  ζπγθεθξηκέλνπ  λεζηνπ  ζην εμσηεξηθφ  είλαη  

ηθαλνπνηεηηθή. Οη ελαιιαθηηθέο κνξθέο επίζεο κπνξνχλ λα ζπκβάιινχλ ζηελ 

επηκήθπλζε ηεο ηνπξηζηηθήο ζαηδφλ αθφκα θαη λα αληηθαηαζηήζνπλ ηνλ καδηθφ 



50 
 

ηνπξηζκφ πξνζειθχνληαο  λέεο αγνξέο, επηπιένλ  έρνπλ  ην  πιενλέθηεκα  λα 

απνθέξνπλ έζνδα,  λα ζπκβάιινπλ ζηελ αλάδεημε ησλ πεξηνρψλ, ζηελ πξνβνιή  

ηνπ  λεζηνχ πξνο ηα έμσ,ζηελ  βειηίσζε  ησλ δεμηνηήησλ ηνπ  αλζξψπηλνπ 

δπλακηθνχ θαη ζηελ δεκηνπξγία λέσλ επθαηξηψλ  απαζρφιεζεο θαζψο θαη ηελ  

κεγηζηνπνίεζε ηνπ κεξηδίνπ ηεο αγνξάο. Γηα  απηνχο ηνπο ιφγνπο νη ελαιιαθηηθέο  

κνξθέο  ηνπξηζκνχ δεκηνπξγνχλ  κεγάιε επζχλε  ηφζν ζηελ δηαζθάιηζε ηεο  

πξνζηαζίαο  ηνπ  πεξηβάιινληνο  φζν θαη ζηε δεκηνπξγία ηεο θαηάιιειεο 

ηνπξηζηηθήο ππνδνκήο θαη ζηε  ζσζηή δηαρείξηζή πνπ αλαδεηθλχνληαη ζε 

ζεκαληηθνχο  παξάγνληεο  γηα ηελ  ηνπξηζηηθή  αλάπηπμε  ηεο  πεξηνρήο. 

 

 

 

3.3 Ανάλυση  Δεδομένων των Αγροτουριστικών Καταλυμάτων 

Κρήτης και αντορίνης 

 

 Ζ ζπλέληεπμε  πνπ  πξαγκαηόπνηεζακε  ζηνπο ππέπζπλνπο ηνπ 

αγξνηνπξηζηηθνύ  θαηαιύκαηνο  «Αξόιηζνο», ζηελ πεξηνρή Ζξαθιείνπ 

Κξήηεο, έδωζε ηα παξαθάηω απνηειέζκαηα. 

 

 Οη ελαιιαθηηθέο κνξθέο  πνπ είλαη ηδηαίηεξα δηαδεδνκέλεο ζην  λεζί, φπσο καο 

απάληεζε ν ππεχζπλνο ηνπ θαηαιχκαηνο  είλαη  ν πνιηηηζηηθνο ηνπξηζκφο, ν 

εθπαηδεπηηθφο, ν θπζηνιαηξηθφο  ηνπξηζκφο, ν αγξνηνπξηζκφο, ν νξεηλφο  ηνπξηζκφο, 

ν ζξεζθεπηηθφο, ν  γαζηξνλνκηθφο, ν ηνπξηζκφο  πεξηπέηεηαο, ν ζαιάζζηνο  

ηνπξηζκφο  θαη  ν ηνπξηζκφο  άζιεζεο. Ζ κνξθή ελαιιαθηηθνπ ηνπξηζκνχ πνπ δελ 

έρεη αμηνπνηεζεη  είλαη ν  ρηνλνδξνκηθφο  ηνπξηζκφο. Ζ εηθφλα  πνπ ππάξρεη γηα ηηο 

ηνπξηζηηθέο ππνδνκέο ζην λεζί φηη αθνξά ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα έρνπλ γίλεη πνιχ 

πξνζεγκέλεο δνπιεηέο νηη αθνξα ηνλ δεκφζην πξέπεη λα γίλεη κεγαιχηεξε  

πξνζπάζεηα κε ηηο ππνδνκέο,   ην ζρεδηαζκφ θαη ηε δηαρείξηζε ηνπ ηνπξηζηηθνχ 

πξντφληνο θαζψο  ε ελαζρφιεζε κε ηνλ ελαιιαθηηθφ  ηνπξηζκφ θξίλεηαη απαξαίηεηε 

θαη  κπνξεί λα πξνζειθχζεη  πειαηεία κε πςειφηεξα  εηζνδήκαηα  θαη ζα έπξεπε λα 

ππάξρεη ελεξγή θξαηηθή πξσηνβνπιία, γεγνλφο πνπ δελ ηζρχεη. Γηα ηελ  πεξαηηέξσ   

αλάπηπμε  ηνπ   ελαιιαθηηθνχ  ηνπξηζκνχ  απαηηείηαη ε ζπλεξγαζία ηνπ ηδησηηθνχ θαη 

ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα θαη λα γίλνπλ  έξγα ππνδνκήο  ηα νπνία ζα αλαδεηθλχνπλ 
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ηνπνζεζίεο πνπ εηλαη θαηάιιειεο γηα ηνλ ελαιιαθηηθφ ηνπξηζκφ, λα έρνπλ 

πξνζβαζηκφηεηα  απφ  ηνλ επηζθέπηε κε θαηάιιεια νδηθά δίθηπα θαη κέζα 

κεηαθνξάο θαη λα  γίλεη κηα πην ζσζηή θαη παξαπάλσ πξνσζεζε ηνπ ηνπξηζηηθνχ 

πξντφληνο. Ζ αζρνιία  κε ηνλ αγξνηνπξηζκφ, έδεημε φηη νη ελαιιαθηηθέο κνξθέο 

ηνπξηζκνχ  ζαθέζηαηα θαη κπνξνχλ λα ζπκβάιινπλ ζηελ επηκήθπλζε ηεο 

ηνπξηζηηθήο ζαηδφλ αθφκα  θαη  λα  αληηθαηαζηήζνπλ ηνλ  καδηθφ  ηνπξηζκφ θαη λα 

πξνζειθχζνπλ  λέεο  αγνξέο.  Οη ελαιιαθηηθέο κνξθέο ηνπξηζκνχ κπνξνχλ επίζεο 

λα ζπκβάιινπλ ζηε γεληθφηεξε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηεο δσήο θπξίσο ησλ 

θαηνίθσλ ησλ νξεηλψλ θαη απνκνλσκέλσλ πεξηνρψλ,  ζηελ ελίζρπζε ηεο 

απαζρφιεζεο  θαη ηελ αχμεζε ηνπ εηζνδήκαηνο, κπνξνχλ φκσο  θαη λα 

πξνθαιέζνπλ  αληαγσληζηηθέο  ζρέζεηο  κε ηνπο  άιινπο  βαζηθνχο ηνκείο ηεο 

ηνπηθήο παξαγσγήο  εηδηθά  ηεο  γεσξγνθηελνηξνθίαο, δηφηη  ε  δεκηνπξγία 

ππνδνκψλ  απαηηεί νηθνπεδνπνίεζε θαη θαηά ζπλέπεηα απνξξφθεζε θπζηθψλ 

πφξσλ (γε θαη λεξφ) αιιά  θαη  επελδχζεσλ πνπ είλαη αλαγθαίεο γηα ηελ αλάπηπμε 

ηνπ πξσηνγελή ηνκέα. 

 

 

 Ζ ζπλέληεπμε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο ππεύζπλεο ηνπ 

αγξνηνπξηζηηθνύ θαηαιύκαηνο « Aegagros Caldera Houses», καο έδωζε 

ηα παξαθάηω απνηειέζκαηα. 

 

Οη ελαιιαθηηθέο κνξθέο  πνπ είλαη ηδηαίηεξα δηαδεδνκέλεο ζην  λεζί φπσο καο 

απάληεζε ε ππεχζπλε  ηνπ θαηαιχκαηνο ηεο αληνξίλεο,είλαη  ν πνιηηηζηηθνο 

ηνπξηζκφο, ν εθπαδεπηηθφο, ν θπζηνιαηξηθφο  ηνπξηζκφο, ν νξεηλφο  ηνπξηζκφο, ν 

ζξεζθεπηηθφο, ν γαζηξνλνκηθφο, ν νηλνινγηθφο  ηνπξηζκνο, ν  ηνπξηζκφο  

πεξηπέηεηαο, ν ζαιάζζηνο  ηνπξηζκφο, ν ηνπξηζκφο  άζιεζεο θαη ν  ηνπξηζκφο 

πγείαο.Ζ  κνξθή  ελαιιαθηηθνχ  ηνπξηζκνχ πνπ δελ έρεη  αμηνπνηεζεί  επαξθψο 

αθφκα ζην λεζί  αληνξίλεο, είλαη ν ηνπξηζκφο  πγεηαο,φκσο  ζε  γεληθέο  γξακκέο νη 

ηνπξηζηηθέο ππνδνκέο  ηεο  αληνξίλεο  εηλαη αξθεηά  ηθαλνπνηεηηθέο,είλαη απν ηα 

λεζηά  πνπ  κπνξεί λα ζηεξίμεη  θαη ηνλ  ελαιιαθηηθφ  ηνπξηζκφ θαη θξίλεηαη 

απαξαίηεηε ε  ελαζρφιεζε  κε ηηο  ελαιιαθηηθέο  κνξθέο  ηνπξηζκνχ  θαζψο  κπνξεί 

λα πξνζειθχζεη  επηζθέπηεο  κε πςειφηεξα  εηζνδήκαηα, γεγνλφο πνπ ζεκαίλεη φηη 

είλαη απαξαίηεηε ε χπαξμε  θξαηηθήο πξσηνβνπιίαο πνπ ηελ ζπγθεθξηκέλε ζηηγκή 

δελ ππάξρεη θαη ε νπνία είλαη ζεκαληηθή γηα ηελ πεξαηηέξσ   αλάπηπμε  ηνπ   

ελαιιαθηηθνχ  ηνπξηζκνχ φπσο θαη ε κεγαιχηεξε πξνσζεζε ηνπ ηνπξηζηηθνχ 
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πξντφληνο, κε ηνλ θαηάιιειν ζπληνληζκφ ησλ δξάζεσλ κεηαμχ ησλ ηδησηηθψλ θαη 

δεκφζησλ θνξέσλ. Ζ  αζρνιία κε ηνλ αγξνηνπξηζκφ έδεημε φηη νη ελαιιαθηηθέο  

κνξθέο ηνπξηζκνχ  κπνξνχλ λα ζπκβάιινπλ ζηελ επηκήθπλζε ηεο ηνπξηζηηθήο 

ζαηδφλ θαη λα αληηθαηαζηήζνπλ  ηνλ καδηθφ ηνπξηζκφ φπσο θαη λα πξνζειθχζνπλ 

λέεο  αγνξέο. Δπίζεο  κπνξνχλ  λα  απνθέξνπλ έζνδα κε απνηέιεζκα  ηελ 

βειηίσζεο ηεο πνηφηεηαο ηεο δσήο ηεο θνηλσλίαο  ηεο  αληνξίλεο θαη  ηε  

κεγηζηνπνίεζε ηνπ κεξηδίνπ ηεο  αγνξάο,παξάιιεια  φκσο επεηδή   ε  αληνξίλε 

έηλαη έλαο θνξεζκέλνο παξαδνζηαθφο πξννξηζκφο ηνπ καδηθνχ  ηνπξηζκνχ  πξέπεη  

λα επαλαπξνζδηνξηζηεη  σο ηνπξηζηηθφ πξντφλ θαη λα θεξδίζεη  εθ λένπ ην 

αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα  ζηελ παγθνζκηνπνηεκέλε αγνξά θαη ζηνλ  ελαιιαθηηθφ 

ηνπξηζκφ. 

 

 

 

 

ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ 

 

Ζ παξνχζα έξεπλα απνηειεί κηα πξνζπάζεηα λα απνηππσζεί - ζην βαζκφ πνπ 

επηηξέπεη κηα πηπρηαθή εξγαζία - ε ζπνπδαηφηεηα ησλ εηδηθψλ θαη ελαιιαθηηθψλ 

κνξθψλ ηνπξηζκνχ φπσο απηέο εκθαλίδνληαη ζηα λεζηά Κξήηε θαη αληνξίλε. Ζ 

αθεηεξία  ηεο  ζπδήηεζεο   ήηαλ (θαη ζα εμαθνινπζεί  λα είλαη  γηα ηα επφκελα  

ρξφληα)  ν θνξεζκφο  πιένλ ηνπ κνληέινπ καδηθνχ ηνπξηζκνχ, ηφζν γηα ηα λεζηά φζν 

θαη γηα ηελ Διιάδα γεληθφηεξα. Ζ άληζε αλάπηπμε ησλ λεζηψλ ησλ Κπθιάδσλ 

επηθεληξψζεθε  ζε 4 κε 5 πξννξηζκνχο έλαο απν ηνπο νπνίνπο θαη ε 

αληνξίλε,αθήλνληαο ηα ππφινηπα λεζηά ζηελ „αθάλεηα‟ θαη ηελ αξγή νηθνλνκηθή 

αλάπηπμε. Απηφ βέβαηα κε ηα λέα δεδνκέλα φπσο καο είπαλ θαη νη ζπκκεηέρνληεο 

ζηελ έξεπλα, απνδεηθλχεηαη  πσο ιεηηνπξγεί  σο αληαγσληζηηθφ  πιενλέθηεκα γηα 

ηνπο κηθξφηεξνπο – άγλσζηνπο  κέρξη  πξφζθαηα  πξννξηζκνχο, πνπ είλαη 

„παξζέλνη‟ θαη αλαιινίσηνη απφ ηελ άθξαηε αλάπηπμε ηνπ καδηθνχ ηνπξηζκνχ. Οη 

εηδηθέο θαη ελαιιαθηηθέο κνξθέο  ηνπξηζκνχ ηαηξηάδνπλ απφιπηα ζην λεζησηηθφ 

ζχκπιεγκα ησλ Κπθιάδσλ κηαο θαη απηέο πιεξνχλ φιεο ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ 

επηηπρεκέλε αλάπηπμή ηνπο. Αθφκα θαη νη θνξεζκέλνη παξαδνζηαθνί πξννξηζκνί 

(π.ρ. Μχθνλνο θαη αληνξίλε) κπνξνχλ λα επαλαπξνζδηνξηζηνχλ σο ηνπξηζηηθφ 

πξντφλ θαη λα θεξδίζνπλ εθ λένπ ην αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα ζηελ 

παγθνζκηνπνηεκέλε αγνξά. 
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Απν ηελ άιιε ε Κξήηε, έλα κεγάιν λεζί , πνπ νη  εηδηθέο απηέο κνξθέο ηνπξηζκνχ 

κπνξνχλ λα ιεηηνπξγήζνπλ ζπκπιεξσκαηηθά κε ηνλ παξαζεξηζηηθφ ηνπξηζκφ, πνπ 

αλζεί ζηνλεζί , εκπινπηίδνληαο, δηεπξχλνληαο θαη δηαθνξνπνηψληαο ην ηνπξηζηηθφ 

ηεο  πξντφλ, κε ηελ αλάπηπμή  ηνπο  κπνξεί λα επηηεπρζεί ε απνκάθξπλζε κέξνπο 

ηεο  ηνπξηζηηθήο  δξαζηεξηφηεηαο  απφ ηα βφξεηα παξάιηα ηεο Κξήηεο, ηα νπνία 

έρνπλ  πηα θνξεζζεί  ηνπξηζηηθά. Ζ  απνθέληξσζε απηή  ηεο  ηνπξηζηηθήο  θίλεζεο  

θαη ε δηνρέηεπζε ηεο ζην εζσηεξηθφ ηνπ λεζηνχ,ζα  δψζεη  ζηηο  θσκνπφιεηο  θαη ηα 

ρσξηά  ηνπ λεζηνχ  ηε δπλαηφηεηα  λα  αλαπηπρζνχλ ηνπξηζηηθά.  

Απφ νηθνλνκηθήο άπνςεο ζπλεηζθέξνπλ ηα κέγηζηα κηαο θαη ηα έζνδα απφ ηηο 

επηρεηξήζεηο κέλνπλ ζην εθάζηνηε λεζί – ηα μέλα θεθάιαηα δελ ελδηαθέξνληαη γηα 

ηφζν κηθξέο επελδχζεηο. Τπάξρνπλ φκσο θαη ηα θνηλσληθά – πνιηηηζκηθά νθέιε κηαο 

θαη ε χπαξμε ζέζεσλ εξγαζίαο γηα ηνπο ληφπηνπο ζπκβάιεη ζηελ επεκεξία ησλ 

λεζηψλ θαη ζηακαηά αλ κε ηη άιιν ηε κεηαλάζηεπζε θαη ηνλ θίλδπλν εξήκσζεο πνπ 

αληηκεησπίδεη ε Διιεληθή επαξρία εδψ θαη δεθαεηίεο. Ζ ήπηα αλάπηπμε κπνξεί λα 

δψζεη  πλνή  ζηνπο κηθξνχο θαη άγλσζηνπο πξννξηζκνχο ρσξίο λα ηνπο αιινηψζεη 

ζε κεγάιν βαζκφ, φπσο έγηλε ζηελ πεξίπησζε ησλ πξννξηζκψλ πνπ δέρηεθαλ 

ηνπξίζηεο καδηθά. 

 

 

 

 

Ζ  πηνζέηεζε ησλ εηδηθψλ θαη ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ ηνπξηζκνχ σο θεληξηθφ άμνλα 

ηεο αλαπηπμηαθήο πνιηηηθήο, κπνξεί απνδεδεηγκέλα λα ζπκβάιεη ζηε βηψζηκε 

αλάπηπμε ησλ λεζηψλ. ην πιαίζην απηφ πξέπεη λα πξνσζνχληαη ζπγθξνηεκέλα 

ζρέδηα  ηνπξηζηηθήο  αλάπηπμεο, ηα  νπνία  απνβιέπνπλ ζηε ιεηηνπξγηθή  δηαζχλδεζε 

ησλ δηαθνξεηηθψλ θιάδσλ ηεο νηθνλνκίαο κε ηνλ ηνπξηζκφ θαη ζηελ πξνζηαζία θαη 

αλάδεημε  ηνπ ηνπηθνχ θπζηθνχ  θαη  δνκεκέλνπ  πεξηβάιινληνο.  

Ζ αλάπηπμε ησλ  εηδηθψλ θαη ελαιιαθηηθψλ  κνξθψλ ηνπξηζκνχ, πξέπεη  λα  

βαζίδεηαη ζε κεγάιν βαζκφ ζηελ ηνπηθή πξσηνβνπιία, ελψ ε πνιηηεία θαη ε ηνπηθή 

απηνδηνίθεζε πξέπεη λα ελζαξξχλνπλ θαη λα ππνζηεξίδνπλ ηηο παξαγσγηθέο, 

πνιηηηζκηθέο θαη αλαπηπμηαθέο δπλάκεηο ησλ πεξηνρψλ, γηα λα ζπκβάιινπλ ζηελ 

αεηθφξν  πεξηβαιινληηθή, νηθνλνκηθή  θαη  θνηλσληθή  αλάπηπμή . 
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 Ο γαζηξνλνκηθφο ηνπξηζκφο ζηελ Κξήηε. Γηαζέζηκν ζην : 

http://www.cretetaxitransfers.gr/el/alternative-tourism.php 

[ πξφζβαζε 10  Ηνπιίνπ 2014]. 

 

 

Ο  Δθπαηδεπηηθφο  ηνπξηζκφο ζηελ Κξήηε.Γηαζέζηκν ζην: 

http://www.explorecrete.com/greek/archaeology-gr.html 

 [ πξφζβαζε 10  Ηνπιίνπ 2014]. 

 

Ο ηνπξηζκφο πγείαο ζηελ Κξήηε. Γηαζέζηκν ζην:  

http://www.incrediblecrete.gr/58/index.el.html
http://www.incrediblecrete.gr/1370/index.el.htm
http://www.cretanadventures.gr/gr/tour-diakopes-peripetias-kriti.html
http://www.cretanadventures.gr/gr/drast-istioploia.html
http://www.cretanadventures.gr/gr/tour-diakopes-peripetias-kriti.html
http://www.incrediblecrete.gr/1417/index.el.html
http://www.incrediblecrete.gr/165/index.el.html
http://www.cretetaxitransfers.gr/el/alternative-tourism.php
http://www.explorecrete.com/greek/archaeology-gr.html
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http://www.incrediblecrete.gr/1395/index.el.html 

[ πξφζβαζε 10  Ηνπιίνπ 2014]. 

 

 

Ο αγξνηνπξηζκφο ζηελ αληνξίλε. Γηαζέζηκν ζην:  

http://santorini-living.blogspot.gr/p/a.html 

http://www.santorini.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=131&Itemid=

106&lang=el[ πξφζβαζε 12  Ηνπιίνπ 2014]. 

 

 

Ο ζπλεδξηαθφο  ηνπξηζκφο  ζηελ  αληνξίλε. Γηαζέζηκν ζην: http://santorini-

living.blogspot.gr/p/blog-page_7516.html 

[ πξφζβαζε 12  Ηνπιίνπ 2014]. 

 

Ο νξεηλφο  ηνπξηζκφο  ζηελ  αληνξίλε. Γηαζέζηκν ζην: 

http://www.santorini365.com/el/climbing-

santorinihttp://www.kathimerini.gr/498408/article/oikonomia/epixeirhseis/epimhkynsht

oyristikhs-sezon-me-en νξεηλνο  

[ πξφζβαζε 12  Ηνπιίνπ 2014]. 

 

 

Ο νηθνηνπξηζκφο  ζηελ  αληνξίλε. Γηαζέζηκν ζην: 

http://www.minenv.gr/1/12/121/12103/viotopoi/g4220003.html 

[ πξφζβαζε 12  Ηνπιίνπ 2014]. 

 

Ο ζαιάζζηνο  ηνπξηζκφο  ζηελ  αληνξίλε. Γηαζέζηκν ζην: 

http://www.santorini.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=155&Itemid=

101&lang=el 

[ πξφζβαζε 12  Ηνπιίνπ 2014]. 

 

Ο εθπαηδεπηηθφο  ηνπξηζκφο  ζηελ αληνξίλε.  Γηαζέζηκν ζην: 

http://santorini-living.blogspot.gr/p/blog-page_16.html 

[ πξφζβαζε 12  Ηνπιίνπ 2014]. 

 

Ο γαζηξνλνκηθφο  ηνπξηζκφο  ζηελ  αληνξίλε. Γηαζέζηκν ζην: 

http://santorini-living.blogspot.gr/p/blog-page_5104.html 

http://www.incrediblecrete.gr/1395/index.el.html
http://santorini-living.blogspot.gr/p/a.html
http://www.santorini.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=131&Itemid=106&lang=el
http://www.santorini.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=131&Itemid=106&lang=el
http://santorini-living.blogspot.gr/p/blog-page_7516.html
http://santorini-living.blogspot.gr/p/blog-page_7516.html
http://www.santorini365.com/el/climbing-santorini
http://www.santorini365.com/el/climbing-santorini
http://www.santorini365.com/el/climbing-santorini
http://www.minenv.gr/1/12/121/12103/viotopoi/g4220003.html
http://www.santorini.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=155&Itemid=101&lang=el
http://www.santorini.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=155&Itemid=101&lang=el
http://santorini-living.blogspot.gr/p/blog-page_16.html
http://santorini-living.blogspot.gr/p/blog-page_5104.html
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[ πξφζβαζε 12  Ηνπιίνπ 2014]. 

 

Ο νηλνινγηθφο  ηνπξηζκφο  ζηελ  αληνξίλε. Γηαζέζηκν ζην: 

http://santorini-living.blogspot.gr/p/a.html 

[ πξφζβαζε 12  Ηνπιίνπ 2014]. 

 

Ο ζξεζθεπηηθφο  ηνπξηζκφο  ζηελ αληνξίλε. Γηαζέζηκν ζην: 

http://santorini-living.blogspot.gr/p/blog-page_6878.html 

[ πξφζβαζε 12  Ηνπιίνπ 2014]. 

 

Ο ηνπξηζκφο πγεηαο ζηελ αληνξίλε. Γηαζέζηκν  ζην: 

http://santorini-living.blogspot.gr/p/blog-page.html 

[ πξφζβαζε 12  Ηνπιίνπ 2014]. 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ I 

 

ΤΝΕΝΣΕΤΞΕΙ  

 

 

 Ζ ζπλέληεπμε  πνπ πξαγκαηνπνηήζακε ζηελ πεξηθέξεηα Κξήηεο καο 

έδωζε ηα παξαθάηω απνηειέζκαηα. 

 

 

ηελ εξώηεζε:Πνηέο  Ελαιιαθηηθέο  κνξθέο είλαη  ηδηαίηεξα  δηαδεδνκέλεο ζην  

λεζί  ζαο(Κξήηε); 

 

Απφ ηελ πεξηθέξεηα Κξήηεο καο απάληεζαλ, φηη νη κνξθέο πνπ είλαη ηδηαίηεξα 

δηαδεδνκέλεο  ζην  λεζί είλαη  ν πνιηηηζηηθνο  ηνπξηζκφο, ν εθπαδεπηηθφο, ν 

ηνπξηζκφο πγείαο, ν θπζηνιαηξηθφο  ηνπξηζκφο, ν αγξνηνπξηζκφο, ν νξεηλφο  

ηνπξηζκφο, ν ζξεζθεπηηθφο, ν γαζηξνλνκηθφο, ν ηνπξηζκφο  πεξηπέηεηαο, ν ζαιάζζηνο  

ηνπξηζκφο  θαη  ν ηνπξηζκφο  άζιεζεο. 

 

 

http://santorini-living.blogspot.gr/p/a.html
http://santorini-living.blogspot.gr/p/blog-page_6878.html
http://santorini-living.blogspot.gr/p/blog-page.html
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ηελ εξώηεζε:Πνηά  κνξθή ελαιιαθηηθνύ ηνπξηζκνύ (πρ. ζπλεδξηαθόο, 

ζαιάζζηνο, ππαίζξνπ θηι.) ηη  πηζηεύεηε όηη δελ έρεη αμηνπνηεζεί ή  δελ έρεη 

πξνβιεζεί επαξθώο ζην  λεζί  ζαο ; 

 

ηελ ζπγθεθξηκέλε εξψηεζε, ε απάληεζε πνπ καο δψζεθε απν ηελ Πεξηθέξεηα 

Κξήηεο, είλαη φηη ε κνξθή ελαιιαθηηθνχ  ηνπξηζκνχ πνπ δελ έρεη αμηνπνηεζεί 

επαξθψο αθφκα ζην λεζί ιφγσ έιιεηςεο ππνδνκψλ, είλαη ν ρηνλνδξνκηθφο 

ηνπξηζκφο, ππάξρνπλ πνιιέο πεξηνρέο ηεο Κξήηεο, φπνπ ην ρεηκψλα ρηνλίδεη θαη νη 

νπνίεο είλαη θαηάιιειεο  γηα ηελ δεκηνπξγία  ρηνλνδξνκηθψλ  θέληξσλ 

 

 

ηελ εξώηεζε:Πνηά  ε  εηθόλα  ησλ  ηνπξηζηηθώλ  ππνδνκώλ  ζην  λεζί  ζαο , 

γηα  ηηο ελαιιαθηηθέο  κνξθέο ηνπξηζκνύ ; (δπζθνιίεο, κειινληηθά  ζρέδηα) 

 

Ζ απάληεζε πνπ πήξακε ζε απηε ηελ εξψηεζε είλαη φηη ζε γελληθέο  γξακκέο νη 

ηνπξηζηηθέο  ππνδνκέο είλαη θάιεο, αιιά ζίγνπξα ρξεηάδεηαη δνπιεηά αθφκε, 

ππάξρνπλ κειινληηθά ζρέδηα αλάπηπμεο  πνπ γηα ηελ πινπνίεζή ηνπο, ρξεηάδεηαη ε 

ζπλεξγαζία ηεο Πνιηηείαο, ηεο Σνπηθήο  Απηνδηνίθεζεο  θαη ησλ ηνπηθψλ 

θνξέσλ.Τπάξρνπλ θαη ηα Δπξσπατθά θνλδχιηα, µε ηα νπνία µπνξνχλ λα ππάξμνπλ 

ζεµαληηθά απνηειέζµαηα εθφζνλ δηαηεζνχλ ζσζηά, φπσο ε δεκηνπξγία νδηθψλ 

δηθηχσλ θαη ε βειηίσζε ησλ ήδε ππάξρνλησλ. 

 

 

ηελ εξώηεζε:Πόζν απαξαίηεηε είλαη κηα ζηξνθή ζηηο Ελαιιαθηηθέο κνξθέο 

ηνπξηζκνύ γηα ην Τνπξηζηηθό πξντνλ ηνπ λεζηνύ ζαο (Κξήηε); 

 

Απφ ηελ Πεξηθέξεηα Κξήηεο καο απάληεζαλ, φηη είλαη ζεκαληηθφ λα αμηνπνηήζνπκε 

ηηο κνξθέο  ηνπ ελαιιαθηηθνχ ηνπξηζκνχ, πέξαλ ηεο αμηνπνίεζεο ηνπ καδηθνχ 

ηνπξηζκνχ, έηζη  ψζηε ην λεζί καο  λα  πξνζειθχζεη  αθφκα  πεξηζζφηεξνπο 

ηνπξίζηεο  θαη λα είλαη έηνηκν λα  ηθαλνπνηήζεη  ηελ θάζε ηνπο επηζπκία. 

 

 

ηελ εξώηεζε:Μπνξεί ε αλάπηπμε ελαιιαθηηθώλ  Μνξθώλ  ηνπξηζκνύ λα 

πξνζειθύζεη πειαηεία πςεινηεξώλ εηζνδεκάησλ; 

Ζ απάληεζε πνπ καο δψζεθε ζε απηήλ ηελ εξψηεζε, είλαη φηη ν ελαιιαθηηθφο 

ηνπξηζκφο θπζηθά θαη κπνξεί λα πξνζειθχζεη  πειαηεία κε πςειά εηζνδήκαηα, 
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θαζψο  ππάξρνπλ πνιιέο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο ηα ζαιάζζηα ζπφξ, ηα αζιήκαηα 

θηι  πνπ  ην θφζηνο ηνπο δελ είλαη γηα ηνπξίζηεο κε πνιχ ρακειά εηζνδήκαηα. 

 

ηελ εξώηεζε:Υπάξρεη θξαηηθή πξσηνβνπιία γηα ηελ Αλάπηπμε ελαιιαθηηθώλ 

κνξθώλ ηνπξηζκνύ; 

ηελ  ζπγθεθξηκέλε  εξψηεζε  ε απάληεζε πνπ πήξακε απφ ηελ Πεξηθέξεηα, είλαη  

φηη   γηα ηελ αλάπηπμε ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ ηνπξηζκνχ ζην λεζί, θαηά θαηξνχο 

ππήξμαλ αλαπηπμηαθά πξνγξακκάηα ηα νπνία ρξεκαηνδνηνχληαη είηε απφ ηελ Δ.Δ. 

είηε απφ ην ίδην ην θξάηνο, πνπ κπνξνχζαλ λα εληζρχζνπλ ηελ  επηρεηξεκαηηθή 

δξαζηεξηφηεηα πάλσ ζηνλ ελαιιάθηηθφ ηνπξηζκφ,  φκσο  γηα ηελ δεδνκέλε ρξνληθή 

ζηηγκε πνπ κηιάκε, δελ ππάξρεη θάπνηα λέα θξαηηθή πξσηνβνπιία. 

 

ηελ εξώηεζε:Τη  είλαη  απαξαίηεην γηα ηελ  πεξαηηέξσ   αλάπηπμε  ηνπ   

Ελαιιαθηηθνύ  Τνπξηζκνύ;  

Ζ απάληεζε πνπ καο δψζεθε ζε απηήλ ηελ εξψηεζε, είλαη φηη γηα ηελ πεξαηηέξσ 

αλάπηπμε ηνπ ελαιιαθηηθνχ ηνπξηζκνχ, απαηηείηαη ε ζπλεξγαζία µε ηηο νξγαλψζεηο 

ησλ ηνπξηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ, ηνπο Οξγαληζµνχο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, ηνπο 

Οξγαληζµνχο ηνπ Γεµνζίνπ γηα ηελ επεμεξγαζία, ζρεδίαζε θαη εθαξµνγή 

πξνγξαµµάησλ δηαθεµηζηηθήο πξνβνιήο ησλ πξννξηζµψλ ηνπ λεζηνχ.  

 

ηελ εξώηεζε:Πόζν ζσζηά πξνσζείηαη ην ηνπξηζηηθό Πξντνλ ηνπ λεζηνύ ζαο  

ζην εμσηεξηθν; 

Ζ απάληεζε πνπ πήξακε απφ ηνπο ππέπζπλνπο ηεο Πεξηθέξεηαο Κξήηεο  ζε απηήλ 

ηελ εξψηεζε είλαη, φηη απαηηείηαη κηα θαιχηεξε ζρεδίαζε  θαη πινπνίεζε 

πξνγξαµµάησλ πξνβνιήο  ηνπ  ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο  ηνπ λεζηνχ ζην εμσηεξηθφ. 

 

ηελ εξώηεζε:Μπνξνύλ νη ελαιιαθηηθέο κνξθέο Τνπξηζκνύ λα ζπκβάιινπλ 

ζηελ επηκήθπλζε ηεο Τνπξηζηηθήο ζαηδόλ; 

Ζ απάληεζε πνπ καο δψζεθε ζε απηήλ ηελ εξψηεζε, είλαη νηη νη ελαιιαθηηθέο 

κνξθέο ηνπξηζκνχ ζαθέζηαηα θαη κπνξνχλ λα ζπκβάιινπλ ζηελ επηκήθπλζε ηεο 
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ηνπξηζηηθήο ζαηδφλ, νη ελαιιαθηηθέο κνξθέο ηνπξηζκνχ εκπεξηέρνπλ δξαζηεξηφηεηεο 

γηα φιεο ηηο επνρέο. 

 

ηελ εξώηεζε:Μπνξνύλ νη ελαιιαθηηθέο κνξθέο Τνπξηζκνύ λα 

αληηθαηαζηήζνπλ πιήξσο ηνλ Μαδηθό  ηνπξηζκό; 

Οη Τπέπζπλνη ηεο  Πεξηθέξεηαο  ηεο Κξήηεο καο απάληεζαλ, φηη ζαθψο νη κνξθέο 

ηνπ ελαιιαθηηθνχ ηνπξηζκνχ  ζα κπνξνχζαλ  λα αληηθαηαζηήζνπλ πιήξσο ηνλ 

καδηθφ ηνπξηζκφ, αιιά ε θάζε κνξθή  έρεη ην δηθφ ηεο  target group  θαη έλα 

ηνπξηζηηθφ κέξνο  πξέπεη λα θξνληίδεη λα απεπζχλεηαη  θαη λα πξνζειθχεη φια ηα 

target group. 

 

ηελ εξώηεζε:Μπνξνύλ νη ελαιιαθηηθέο κνξθέο λα πξνζθέξνπλ ελα λέν 

αλαλεσκέλν ηνπξηζηηθό  παθέην ώζηε λα πξνζειθύζνπλ λέεο αγνξέο; 

Ζ απάληεζή πνπ καο δψζεθε ζε απηήλ ηελ εξψηεζε, είλαη νηη νη κνξθέο 

ελαιιαθηηθνχ ηνπξηζκνχ ζαθψο θαη κπνξνχλ λα πξνζειθχζνπλ λέεο αγνξέο, γηαηί 

φζν  πεξηζζφηεξα πξνζθέξεη έλα ηνπξηζηηθφ κέξνο, ηφζεο πεξηζζφηεξεο λέεο  

αγνξέο πξνζειθχεη. 

 

ηελ εξώηεζε:Πνηά ηα ζεηηθά θαη πνηα ηα  αξλεηηθά ζεκεία πνπ αληηκεησπίδεηαη  

θαηά ηελ εθαξκνγή ησλ ελαιιαθηηθώλ κνξθώλ ηνπξηζκνύ. 

Ζ απάληεζε πνπ καο δψζεθε, απφ ηνπο ππέπζπλνπο ηεο Πεξηθέξεηαο Κξήηεο είλαη, 

φηη ηα ζεηηθά πνπ αληηκεησπίδνπλ είλαη ε εηζξνή θεθαιαίσλ ηφζν ζε ηνπηθφ επίπεδν 

φζν θαη ζε εζληθφ θπζηθά, δελ μερλάκε νηη ν ηνπξηζκφο ζπκβάιιεη κε  έλαο ζεκαληηθφ 

πνζνζηφ ζην ΑΔΠ  ηεο ρψξαο,  ε δεκηνπξγία λέσλ ζέζεσλ απαζρφιεζεο απφ ηελ 

άλζηζε ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ ελαιιαθηηθνχ ηνπξηζκνχ, ε βειηίσζε ηεο δσήο ηεο 

πνηφηεηαο  ησλ θαηνίθσλ ηνπ ηφπνπ, ν πεξηνξηζκφο ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο ηεο 

εξήκσζεο ησλ νξεηλψλ θαηκεηνλεθηηθψλ πεξηνρψλ ηεο ππαίζξνπ,αλάδεημε ηεο 

ηνπηθήο θνπιηνχξαο θαη ηνπ ηνπηθνχ πνιηηηζκνχ, πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη 

αμηνπνίεζε  ησλ πφξσλ θπζηθψλ θαη πνιηηηζηηθψλ. 

ζν  γηα ηα αξλεηηθά ν ζρεδηαζκφο ηνπ εηδηθνχ ελαιιαθηηθνχ πξνίφληνο πξέπεη λα 

είλαη νινθιεξσκέλνο γηα λα ππάξμνπλ θαη απνηειέζκαηα, γεγνλφο πνπ είλαη 

δχζθνιν, κνλν λα αλαινγηζηνπκε φηη ζε κηα ηνπξηζηηθή ρψξα, δεκηνπξγήζεθε 
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ππνπξγείν ηνπξηζκνχ κφιηο πξίλ απφ δέθα ρξφληα ζρεδφλ,  θαηαιαβαίλνπκε νηη γηα 

λα έρεη επηηπρία ν ελαιιαθηηθφο ηνπξηζκφο ζην λεζί πξέπεη λα ζπλεξγαζηνχλ κε 

αξκνλία  πνιινί  παξαγνληεο, απφ ηνλ δεκφζην κέρξη ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα. 

 

 

 Ζ ζπλέληεπμε  πνπ πξαγκαηνπνηήζακε ζηελ πεξηθέξεηα Κπθιάδωλ καο 

έδωζε ηα παξαθάηω απνηειέζκαηα. 

 

 

ηελ εξώηεζε:Πνηέο  Ελαιιαθηηθέο  κνξθέο είλαη  ηδηαίηεξα  δηαδεδνκέλεο ζην  

λεζί  ζαο(Σαληνξίλε); 

 

Οη ππέζπλνη απφ ηελ πεξηθέξεηα Κπθιάδσλ καο απάληεζαλ, φηη νη κνξθέο πνπ είλαη 

ηδηαίηεξα δηαδεδνκέλεο ζην  λεζί  ηεο αληνξίλεο είλαη  ν πνιηηηζηηθνο ηνπξηζκφο, ν 

εθπαηδεπηηθφο, ν θπζηνιαηξηθφο  ηνπξηζκφο, ν αγξνηνπξηζκφο, ν νξεηλφο  ηνπξηζκφο, 

ν ζξεζθεπηηθφο, ν γαζηξνλνκηθφο, ν νηλνινγηθφο, ν ζαιάζζηνο  ηνπξηζκφο  θαη  ν 

ηνπξηζκφο  πγείαο. 

 

 

ηελ εξώηεζε:Πνηά  κνξθή ελαιιαθηηθνύ ηνπξηζκνύ (πρ. ζπλεδξηαθόο, 

ζαιάζζηνο, ππαίζξνπ θηι.) ηη  πηζηεύεηε όηη δελ έρεη αμηνπνηεζεί ή  δελ έρεη 

πξνβιεζεί επαξθώο ζην  λεζί  ζαο ; 

 

ηελ ζπγθεθξηκέλε εξψηεζε, ε απάληεζε πνπ καο δψζεθε απν ηελ Πεξηθέξεηα 

Κπθιάδσλ, είλαη φηη ε κνξθή ελαιιαθηηθνχ  ηνπξηζκνχ πνπ δελ έρεη αμηνπνηεζεί 

επαξθψο αθφκα ζην λεζί ιφγσ έιιεηςεο  ππνδνκψλ, είλαη ν αζιεηηθφο  ηνπξηζκφο, 

πέξαλ απφ ηα ζαιάζζία ζπφξ θαη ηηο αζιεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ κπνξνπλ λα 

πξαγκαηνπνηεζνχλ ζην λεξφ, δελ ππάξρνπλ ππνδνκέο φπσο γήπεδα γθνιθ, ή 

θάπνην κεγάιν αζιεηηθφ θέληξν ζην λεζί ηεο αληνξίλεο. 

 

 

ηελ εξώηεζε:Πνηά  ε  εηθόλα  ησλ  ηνπξηζηηθώλ  ππνδνκώλ  ζην  λεζί  ζαο , 

γηα  ηηο ελαιιαθηηθέο  κνξθέο ηνπξηζκνύ ; (δπζθνιίεο, κειινληηθά  ζρέδηα) 
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Ζ απάληεζε πνπ πήξακε ζε απηε ηελ εξψηεζε είλαη φηη ζε γελληθέο  γξακκέο νη 

ηνπξηζηηθέο ππνδνκέο είλαη ηθαλνπνηεηηθέο, αιιά ζηα άκεζα κειινληηθά ζρέδηα είλαη  

ε ζρεδίαζε θαη πινπνίεζε πξνγξαµµάησλ γηα ηελ βειηίσζε ηνπ ελαιιαθηηθνχ 

πξντφληνο, κέζσ ηεο δεκηνπξγίαο θαιχηεξσλ ππνδνκψλ ή αθφκα θαη αλαβάζκηζεο 

ησλ ήδε ππάξρνλησλ. 

 

 

ηελ εξώηεζε:Πόζν απαξαίηεηε είλαη κηα ζηξνθή ζηηο Ελαιιαθηηθέο κνξθέο 

ηνπξηζκνύ γηα ην Τνπξηζηηθό πξντνλ ηνπ λεζηνύ ζαο (Σαληνξίλε); 

 

Απφ ηελ Πεξηθέξεηα Κπθιάδσλ καο απάληεζαλ, φηη είλαη απαξαίηεηε ε ζηξνθή ζηηο 

ελαιιαθηηθέο κνξθέο ηνπξηζκνχ, θαζψο ζηηο Κπθιάδεο ππάξρνπλ πεξηνρέο πνπ 

ελδείθλπηαη κφλν γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ ελαιιαθηηθνχ ηνπξηζκνχ θαη φρη ηφζν γηα ηνλ 

καδηθφ, ιφγσ ηεο  δνκήο  θαη ηεο αγλφηεηαο ηνπ πεξηβάιινληνο  ησλ πεξηνρψλ 

απηψλ. 

 

 

ηελ εξώηεζε:Μπνξεί ε αλάπηπμε ελαιιαθηηθώλ  Μνξθώλ  ηνπξηζκνύ λα 

πξνζειθύζεη πειαηεία πςεινηεξώλ εηζνδεκάησλ; 

Ζ απάληεζε πνπ καο δψζεθε ζε απηήλ ηελ εξψηεζε, είλαη φηη ν ελαιιαθηηθφο 

ηνπξηζκφο ζαθψο θαη κπνξεί λα πξνζειθχζεη  πειαηεία κε πςειφηεξα  εηζνδήκαηα, 

θαζψο ε πειαηεία απηή δελ αξθείηαη κφλν ζηνλ καδηθφ ηνπξηζκφ, αιιά απνδεηά 

αθφκα πεξηζζφηεξα ζηελ ςπραγσγία θαη ηελ δηακνλή ηνπ. 

 

ηελ εξώηεζε:Υπάξρεη θξαηηθή πξσηνβνπιία γηα ηελ Αλάπηπμε ελαιιαθηηθώλ 

κνξθώλ ηνπξηζκνύ; 

ηελ ζπγθεθξηκέλε εξψηεζε ε απάληεζε πνπ πήξακε απφ ηελ Πεξηθέξεηα 

Κπθιάδσλ, είλαη  φηη   γηα ηελ αλάπηπμε  ελαιιαθηηθψλ  κνξθψλ  ηνπξηζκνχ  ζην 

λεζί, πέξαλ απφ θάπνηα ζπλέδξηα πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί κε ηελ παξνπζία 

θάπνησλ  πνιηηηθψλ πξνζψπσλ θαη φηη ζρεδφλ πξηλ απφ δέθα ρξφληα έηρε επηηξαπεί 

ε ζπκκεηνρή ησλ θπθιάδσλ ζην πξφγξακκα leader, γηα ηελ ελίζρπζε ηεο 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο ησλ ελαιαιθηηθψλ κνξθψλ ηνπξηζκνχ,  γηα ηελ δεδνκέλε 

ρξνληθή  ζηηγκε πνπ κηιάκε, δελ ππάξρεη θάηη λεφηεξν απφ ην θξάηνο. 



66 
 

 

ηελ εξώηεζε:Τη  είλαη  απαξαίηεην γηα ηελ  πεξαηηέξσ   αλάπηπμε  ηνπ   

Ελαιιαθηηθνύ  Τνπξηζκνύ;  

Ζ απάληεζε πνπ καο δψζεθε ζε απηήλ ηελ εξψηεζε, είλαη φηη γηα ηελ πεξαηηέξσ 

αλάπηπμε ηνπ ελαιιαθηηθνχ ηνπξηζκνχ, απαηηείηαη, ε  µειέηε θαη εθηέιεζε έξγσλ 

νινθιεξσµέλεο αλάπηπμεο  θαη ππνδνµήο, ηα νπνία  ρξεµαηνδνηνχληαη απφ 

εζληθνχο πφξνπο ή πφξνπο Δπξσπατθήο Έλσζεο, µε ή ρσξίο ζπλεξγαζία άιισλ 

θνξέσλ. 

 

ηελ εξώηεζε:Πόζν ζσζηά πξνσζείηαη ην ηνπξηζηηθό Πξντνλ ηνπ λεζηνύ ζαο  

ζην εμσηεξηθν; 

Ζ απάληεζε πνπ πήξακε απφ ηνπο ππέπζπλνπο ηεο Πεξηθέξεηαο Κπθιάδσλ  ζε 

απηήλ ηελ εξψηεζε είλαη, φηη ζεσξνχλ φηη γίλεηαη ζσζηή πξνβνιή ηνπ λεζηνχ ζην 

εμσηεξηθφ, αιιά κηα ζπλεξγαζία απφ δεκφζηνπο θαη ηδησηηθνχο θνξείο γηα ηελ 

πεξαηηέξσ πξνψζεζε ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξνίφληνο ηεο αληνξίλεο επηπιένλ, δελ ζα 

έβιαπηε. 

 

ηελ εξώηεζε:Μπνξνύλ νη ελαιιαθηηθέο κνξθέο Τνπξηζκνύ λα ζπκβάιινπλ 

ζηελ επηκήθπλζε ηεο Τνπξηζηηθήο ζαηδόλ; 

Ζ απάληεζε πνπ καο δψζεθε ζε απηήλ ηελ εξψηεζε, είλαη νηη νη ελαιιαθηηθέο 

κνξθέο ηνπξηζκνχ, θπζηθά θαη κπνξνχλ λα ζπκβάιινχλ ζηελ επηκήθπλζε ηεο 

ηνπξηζηηθήο  ζαηδφλ. 

 

ηελ εξώηεζε:Μπνξνύλ νη ελαιιαθηηθέο κνξθέο Τνπξηζκνύ λα 

αληηθαηαζηήζνπλ πιήξσο ηνλ Μαδηθό  ηνπξηζκό; 

Οη Τπέπζπλνη ηεο  Πεξηθέξεηαο  ησλ  Κπθιάδσλ καο απάληεζαλ, φηη ζαθψο νη 

κνξθέο ηνπ ελαιιαθηηθνχ ηνπξηζκνχ, φπσο αλαθέξζεθε θαη ζε πξνεγνχκελε 

εξψηεζε, ζα κπνξνχζαλ λα αληηθαηαζηήζνπλ ηνλ καδηθφ ηνπξηζκφ, ππάξρνπλ 

πεξηνρέο πνπ ελδείθλπηαη κφλν γηα  απηφ ηνλ ζθνπφ. 
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ηελ εξώηεζε:Μπνξνύλ νη ελαιιαθηηθέο κνξθέο λα πξνζθέξνπλ ελα λέν 

αλαλεσκέλν ηνπξηζηηθό  παθέην ώζηε λα πξνζειθύζνπλ λέεο αγνξέο; 

Ζ απάληεζή πνπ καο δψζεθε ζε απηήλ ηελ εξψηεζε, είλαη νηη νη κνξθέο 

ελαιιαθηηθνχ ηνπξηζκνχ κπνξνχλ λα πξνζειθχζνπλ λέεο αγνξέο,  ππάξρνπλ target 

group, πνπ απνδεηνχλ θάηη ην δηαθνξεηηθφ. 

 

ηελ εξώηεζε:Πνηά ηα ζεηηθά θαη πνηα ηα  αξλεηηθά ζεκεία πνπ αληηκεησπίδεηαη  

θαηά ηελ εθαξκνγή ησλ ελαιιαθηηθώλ κνξθώλ ηνπξηζκνύ. 

Ζ απάληεζε πνπ καο δψζεθε, απφ ηνπο ππέπζπλνπο ηεο Πεξηθέξεηαο  Κπθιάδσλ 

είλαη, φηη  ζηα ζεηηθά  ζπκπεξηιακβάλνληαη ηα έζνδα, ε αλάδεημε ησλ πεξηνρψλ,ε 

πξνβνιή  καο  πξνο ηα έμσ,ε  βειηίσζε ησλ δεμηνηήησλ ηνπ  αλζξψπηλνπ  

δπλακηθνχ  θαη  λέεο επθαηξίεο απαζρφιεζεο, κεγηζηνπνίεζε ηνπ κεξηδίνπ ηεο 

αγνξάο  κε  ηνλ εληνπηζκφ λέσλ αγνξψλ –ζηφρσλ. 

 ζν γηα ηα αξλεηηθά ππάξρεη κεγάιε επζχλε  κε  ηηο ελαιιαθηηθέο  κνξθέο  

ηνπξηζκνχ  ηίζεληαη  ζηελ πξψηε  γξακκή  ηεο ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο νη θπζηθνί θαη 

νη πνιηηηζηηθνί πφξνη θαη ζα πξέπεη λα δηαζθαιίδεηαη ε πξνζηαζία  ηνπ  

πεξηβάιινληνο  ηφζν θαηά ηε δεκηνπξγία ηεο ηνπξηζηηθήο ππνδνκήο φζν θαη θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο ηνπξηζηηθήο ρξήζεο ησλ θπζηθψλ πφξσλ. Σν εχξνο, ε πνηφηεηα, ε 

εμεηδίθεπζε  θαη ζσζηή  δηαρείξηζή  ηνπο  αλαδεηθλχνληαη  ζε ζεκαληηθνχο 

παξάγνληεο  γηα ηελ ηνπξηζηηθή  αλάπηπμε ηεο πεξηνρήο. 

 

 

 Ζ ζπλέληεπμε  πνπ  πξαγκαηόπνηεζακε  ζηνπο ππέπζπλνπο ηνπ 

αγξνηνπξηζηηθνύ  θαηαιύκαηνο  «Αξόιηζνο», ζηελ πεξηνρή Ζξαθιείνπ 

Κξήηεο, έδωζε ηα παξαθάηω απνηειέζκαηα. 

 

Ο Αξόιηζνο  είλαη ε κνλαδηθή αγξνηνπξηζηηθή επηρείξεζε ζε κνξθή ελφο  

παξαδνζηαθνχ θξεηηθνχ ρσξηνχ. Βξίζθεηαη κφιηο 11 ρικ έμσ απφ ηνΖξάθιεην, ζηνλ 

παιηφ εζληθφ δξφκν Ζξαθιείνπ – Ρεζχκλνπ. Κηηζκέλνο ζηελ πιαγηά ελφο βνπλνχ, 

κέζα ζην άγξην θξεηηθφ ηνπίo απνηειεί έλα ζηνιίδη ζην ράξηε ηεο θξεηηθήο θχζεο, 

ζπκίδνληαο ζηνπο παιαηφηεξνπο αλακλήζεηο απφ ηνλ ηξφπν ηεο δσήο ηνπο θαη 

δείρλνληαο ζηνπο λεψηεξνπο ηελ απιφηεηα θαη ηελ νκνξθηά ηνπ παξειζφληνο. Ο 
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Αξφιηζνο είλαη  νηθνγελεηαθή επηρείξεζε, ε νπνία αλήθεη ζηελ νηθνγέλεηα 

αινχζηξνπ. Έρεη δεκηνπξγεζεί κε πνιχ πάζνο θαη αγάπε. ηφρνο ηνπ είλαη λα 

πξνβάιιεη ηελ θξεηηθή παξάδνζε, ηα ήζε θαη ηα έζηκα ηνπ ηφπνπ, ηελ αξρηηεθηνληθή 

θαη ηηο αμίεο ηνπ θξεηηθνχ ιανχ, κέζα απφ έλα έξγν, ην νπνίν ζα κείλεη  δσληαλφ αλά 

ηνπο αηψλεο. 

Ο Αξφιηζνο ζα  κπνξνχζε λα ραξαθηεξηζηεί  σο έλα ηνπξηζηηθφ ζπγθξφηεκα ην  

νπνίν πεξηιακβάλεη: Ξελνδνρείν, Δζηηαηφξην Δθδειψζεσλ,Σαβέξλα,Καθελείν, 

Καθεηέξηα Μνπζείν Αγξνηηθήο Ηζηνξίαο & Λατθήο Σέρλεο, Παξαδνζηαθά 

πίηηα,Δξγαζηήξην Κεξακηθψλ, Δξγαζηήξην Εσγξαθηθήο, Δξγαζηήξην Τθαληψλ, 

Παιηφ ηδεξάδηθν, Μαγαδηά  κε Κξεηηθά  Πξντφληα, Δθθιεζία, Aίζνπζα ζπλεδξίσλ. 

 Οη επηζθέπηεο , αλ ην ζειήζνπλ κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ ζηηο αγξνηηθέο δνπιεηέο 

ηνπ αγξνηνπξηζηηθνχ θαηαιχκαηνο. Έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα αξκέμνπλ πξφβαηα θαη 

θαηζίθεο, λα ηαΐζνπλ ηηο θφηεο θαη λα πάξνπλ ηα απγά πνπ έρνπλ θάλεη θαη γεληθά λα 

θξνληίζνπλ  ηα  νηθφζηηα δψα ηνπ θαηαιχκαηνο. Μπνξνχλ επίζεο λα βνεζήζνπλ 

ζηελ κεηαηξνπή ηνπ θαηζηθίζηνπ ή θαη πξνβαηίζηνπ γάιαηνο ζε δηαθφξσλ εηδψλ 

ηπξηά, φπσο θεθαινηχξη, γξαβηέξα , θέηα ή αθφκα θαη λα θηηάμνπλ θξεηηθφ 

παξαδνζηαθφ γηανχξηη , ζην δχκσκα  ηνπ ςσκηνχ, ζην καγείξεκα θαγεηψλ ηεο 

θξεηηθήο  θνπδίλαο ζε  θαη πνιιέο άιιεο αθφκα  δξαζηεξηφηεηεο.  

 

 

ηελ εξώηεζε:Πνηέο  Ελαιιαθηηθέο  κνξθέο είλαη  ηδηαίηεξα  δηαδεδνκέλεο ζην  

λεζί  ζαο(Κξήηε); 

 

 Ο ππέπζπλνο ηνπ θαηαιχκαηνο καο απάληεζε, φηη νη κνξθέο πνπ είλαη ηδηαίηεξα 

δηαδεδνκέλεο ζην  λεζί είλαη  ν πνιηηηζηηθνο ηνπξηζκφο, ν εθπαηδεπηηθφο, ν 

θπζηνιαηξηθφο  ηνπξηζκφο, ν αγξνηνπξηζκφο, ν νξεηλφο  ηνπξηζκφο, ν ζξεζθεπηηθφο, 

ν γαζηξνλνκηθφο, ν ηνπξηζκφο  πεξηπέηεηαο, ν ζαιάζζηνο  ηνπξηζκφο  θαη  ν 

ηνπξηζκφο  άζιεζεο. 

 

 

ηελ εξώηεζε:Πνηά  κνξθή ελαιιαθηηθνύ ηνπξηζκνύ (πρ. ζπλεδξηαθόο, 

ζαιάζζηνο, ππαίζξνπ θηι.) ηη  πηζηεύεηε όηη δελ έρεη αμηνπνηεζεί ή  δελ έρεη 

πξνβιεζεί επαξθώο ζην  λεζί  ζαο ; 

 

ηελ ζπγθεθξηκέλε εξψηεζε, ε απάληεζε πνπ καο δψζεθε απν ηελ  είλαη φηη ε 

κνξθή ελαιιαθηηθνχ  ηνπξηζκνχ  πνπ δελ έρεη αμηνπνηεζεί  επαξθψο  αθφκα ζην 



69 
 

λεζί, είλαη ν ρηνλνδξνκηθφο ηνπξηζκφο, ελψ ππάξρνπλ φιεο νη πξνδηαγξάθεο γηα λα 

αλαπηπρζεί  θαη  απην ην είδνο  ελαιιαθηηθνχ  ηνπξηζκνχ ζην λεζί ηεο Κξήηεο. 

 

 

 

 

ηελ εξώηεζε:Πνηά  ε  εηθόλα  ησλ  ηνπξηζηηθώλ  ππνδνκώλ  ζην  λεζί  ζαο , 

γηα  ηηο ελαιιαθηηθέο  κνξθέο ηνπξηζκνύ ; (δπζθνιίεο, κειινληηθά  ζρέδηα) 

 

Ζ απάληεζε πνπ πήξακε ζε απηε ηελ εξψηεζε είλαη φηη αθνξά ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα 

έρνπλ  γίλεη πνιχ πξνζεγκέλεο  δνπιεηέο, κε φξεμε θαη κεξάθη, νηη αθνξα ηνλ 

δεκφζην πξέπεη λα γίλεη πξνζπάζεηα κε ηηο ππνδνκέο,   ηνζρεδηαζκφ θαη ηε 

δηαρείξηζε ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο κε  πξνυπνζέζεηο νη νπνίεο ζα πξέπεη λα 

ζηνρεχνπλ ζηελ ηθαλνπνίεζε ησλ επηζθεπηψλ, ηνπ ηνπηθνχ πιεζπζκνχ θαη ζηελ 

πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. 

 

 

ηελ εξώηεζε:Πόζν απαξαίηεηε είλαη κηα ζηξνθή ζηηο Ελαιιαθηηθέο κνξθέο 

ηνπξηζκνύ γηα ην Τνπξηζηηθό πξντνλ ηνπ λεζηνύ ζαο (Κξήηε); 

 

Ο ππέπζπλνο  ηνπ αγξνηνπξηζηηθνχ θαηαιχκαηνο αξφιηζνο, καο απάληεζε, φηη είλαη 

απαξαίηεην ε ελαζρνιεζε θαη κε ηνλ ελαιιαθηηθφ ηνπξηζκφ, ρσξηο βέβαηα λα 

απνθιείνπκε ηνλ καδηθφ, έλαο κέξνο φπσο ην λεζί ηεο Κξήηεο πξέπεη λα βξίζθεη 

φζνλ ην δπλαηνλ πεξηζζφηεξνπο ηξφπνπο, έηζη ψζηε λα απμάλεηαη ν αξηζκφο ησλ 

επηζθεπηψλ θαη λα πξνζειθχεη λέεο αγνξέο. 

 

 

ηελ εξώηεζε:Μπνξεί ε αλάπηπμε ελαιιαθηηθώλ  Μνξθώλ  ηνπξηζκνύ λα 

πξνζειθύζεη πειαηεία πςεινηεξώλ εηζνδεκάησλ; 

Ζ απάληεζε πνπ καο δψζεθε ζε απηήλ ηελ εξψηεζε, είλαη φηη ν ελαιιαθηηθφο 

ηνπξηζκφο  κπνξεί λα πξνζειθχζεη  πειαηεία κε πςειφηεξα εηζνδήκαηα, είλαη 

απηνλφεην. 

 

ηελ εξώηεζε:Υπάξρεη θξαηηθή πξσηνβνπιία γηα ηελ Αλάπηπμε ελαιιαθηηθώλ 

κνξθώλ ηνπξηζκνύ; 
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ηελ ζπγθεθξηκέλε εξψηεζε ε απάληεζε πνπ πήξακε είλαη φηη, δελ ππάξρεη θξαηηθή 

πξσηνβνπιία, πεξηζζφηεξν  ελδηαθέξνλ  ππάξρεη  απφ ηδησηηθνχο θνξείο, 

 

ηελ εξώηεζε:Τη  είλαη  απαξαίηεην γηα ηελ  πεξαηηέξσ   αλάπηπμε  ηνπ   

Ελαιιαθηηθνύ  Τνπξηζκνύ;  

Ζ απάληεζε πνπ καο δψζεθε ζε απηήλ ηελ εξψηεζε, είλαη φηη γηα ηελ πεξαηηέξσ 

αλάπηπμε ηνπ ελαιιαθηηθνχ ηνπξηζκνχ, απαηηείηαη ε ζπλεξγαζία ηνπ ηδησηηθνχ θαη ηνπ 

δεκφζηνπ ηνκέα θαη λα γίλνπλ  έξγα ππνδνκήο  ηα νπνία ζα αλαδεηθλχνπλ 

ηνπνζεζίεο πνπ εηλαη θαηάιιειεο γηα ηνλ ελαιιαθηηθφ ηνπξηζκφ, λα έρνπλ 

πξνζβαζηκφηεηα  απφ ηνλ  επηζθέπηε κε θαηάιιεια νδηθά δίθηπα θαη κέζα 

κεηαθνξάο  θαη θπζηθά ε ζσζηή πξνβνιή. 

 

ηελ εξώηεζε:Πόζν ζσζηά πξνσζείηαη ην ηνπξηζηηθό Πξντνλ ηνπ λεζηνύ ζαο  

ζην εμσηεξηθν; 

Ζ απάληεζε πνπ πήξακε είλαη, φηη  κπνξεη λα γίλεη  θαη πην ζσζηή θαη παξαπάλσ 

πξνσζεζε ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο,  νη θαηά ηφπνπο αξκφδηνη θνξείο ζα πξέπεη λα 

έξζνπλ ζε επαθή κε ηνπξηζηηθά πξαθηνξεία ηνπ εμσηεξηθνχ ψζηε λα πξνβιεζεί 

θαηάιιεια ε πεξηνρή, λα ζρεδηάζνπλ  ηνπξηζηηθά πξνγξάκκαηα θαη παθέηα κε 

πνηθίια  ηνπξηζηηθά  ελδηαθέξνληα  θαη λα ηα πξνηείλνπλ  ζηνπο πξάθηνξεο. 

 

 

ηελ εξώηεζε: Με πνηά ελαιιαθηηθή  κνξθή  αζρνιείζηαη; 

 

Ζ απάληεζε πνπ καο δψζεθε είλαη ν αγξνηνπξηζκφο. 

 

ηελ εξώηεζε:Μπνξνύλ νη ελαιιαθηηθέο κνξθέο Τνπξηζκνύ λα ζπκβάιινπλ 

ζηελ επηκήθπλζε ηεο Τνπξηζηηθήο ζαηδόλ; 

Ζ απάληεζε πνπ καο δψζεθε ζε απηήλ ηελ εξψηεζε, είλαη νηη νη ελαιιαθηηθέο 

κνξθέο ηνπξηζκνχ ζαθέζηαηα θαη κπνξνχλ λα ζπκβάιινπλ ζηελ επηκήθπλζε ηεο 

ηνπξηζηηθήο ζαηδφλ, κε ηνλ ελαιιαθηηθφ ηνπξηζκφ κπνξνχκε λα έρνπκε 

επηζθεςηκφηεηα  θαζ΄ φιε ηελ δηαξθεηα ηνπ έηνπο,  νπσο γίλεηαη θαη κε ην θαηάιπκα 
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ηνπ αξφιηζνπ, εκπεξηέρεη ηφζεο ππεξεζίεο θαη δξαζηεξηφηεηεο, κε απνηέιεζκα λα 

ιεηηνπξγεί  ηκεκαηηθά  θαη ηνπο  δψδεθα κήλεο ηνπ ρξφλνπ. 

 

ηελ εξώηεζε:Μπνξνύλ νη ελαιιαθηηθέο κνξθέο Τνπξηζκνύ λα 

αληηθαηαζηήζνπλ πιήξσο ηνλ Μαδηθό  ηνπξηζκό; 

Ο ππεχζπλνο  ηνπ αγξνηνπξηζηηθνχ  θαηαιχκαηνο καο απάληεζε, φηη βέβαηα νη 

κνξθέο ηνπ ελαιιαθηηθνχ  ηνπξηζκνχ  ζα κπνξνχζαλ λα αληηθαηαζηήζνπλ  ηνλ 

καδηθφ ηνπξηζκφ, εμάιινπ ην λεζί ηεο Κξήηεο δηαζέηεη ηε κνλαδηθή δπλαηφηεηα λα 

πξνζθέξεη ζχγρξνλεο ελαιιαθηηθέο κνξθέο ηνπξηζκνχ πςειήο πνηφηεηαο, 

αλαπηχζζνληαο θαηλνηφκα  πξντφληα  θαη ππεξεζίεο. 

 

ηελ εξώηεζε:Μπνξνύλ νη ελαιιαθηηθέο κνξθέο λα πξνζθέξνπλ ελα λέν 

αλαλεσκέλν ηνπξηζηηθό  παθέην ώζηε λα πξνζειθύζνπλ λέεο αγνξέο; 

Ζ απάληεζή πνπ καο δψζεθε ζε απηήλ ηελ εξψηεζε, είλαη νηη νη κνξθέο 

ελαιιαθηηθνχ ηνπξηζκνχ  κπνξνχλ λα πξνζειθχζνπλ λέεο αγνξέο, γηαηί φζν 

πεξηζζφηεξεο λέεο ππεξεζίεο θαη πξντφληα πξνζθέξνπκε,  άιιν ηφζν  

κεγηζηνπνηνχκε  ην κεξίδηφ  καο  ζηηο  λέεο  αγνξέο. 

 

 

 

ηελ εξώηεζε:   Σε πνηα θαηεγνξία ππόηθεηηαη ε επηρείξεζε ή νη επηρεηξήζεηο 

ζαο ;   

Ο  ππεχζπλνο ηνπ αξφιηζνο καο απάληεζε  φηη, ε επηρείξεζε ππφθεηηαη ζηελ 

θαηεγνξία  ηνπ  αγξνηνπξηζηηθνχ  θαηαιχκαηνο. 

 

ηελ εξώηεζε:Πνηά ηα ζεηηθά θαη πνηα ηα  αξλεηηθά ζεκεία πνπ αληηκεησπίδεηαη  

θαηά ηελ εθαξκνγή ησλ ελαιιαθηηθώλ κνξθώλ ηνπξηζκνύ. 

Ζ απάληεζε  πνπ καο δψζεθε, είλαη ε γεληθφηεξε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο 

θπξίσο ησλ θαηνίθσλ ησλ νξεηλψλ θαη απνκνλσκέλσλ πεξηνρψλ, κε έκθαζε ζηελ 

ελίζρπζε ηεο απαζρφιεζεο θαη ηελ αχμεζε ηνπ εηζνδήκαηνο. Χζηφζν ε αλάπηπμε 
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ηνπ ηνπξηζκνχ θαη ε πξνψζεζε ησλ εηδηθψλ θαη ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ ηνπξηζκνχ, 

κπνξεί λα δεκηνπξγήζνπλ αξλεηηθέο επηπηψζεηο, δεκηνπξγψληαο αληαγσληζηηθή 

ζρέζε κε ηνπο άιινπο βαζηθνχο ηνκείο ηεο ηνπηθήο παξαγσγήο εηδηθά ηεο 

γεσξγνθηελνηξνθίαο, δηφηη  ε δεκηνπξγία ππνδνκψλ απαηηεί νηθνπεδνπνίεζε θαη 

θαηά ζπλέπεηα απνξξφθεζε θπζηθψλ πφξσλ (γε θαη λεξφ) αιιά θαη επελδχζεσλ 

πνπ είλαη αλαγθαίεο γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ πξσηνγελή ηνκέα. 

 

 

 

 Ζ ζπλέληεπμε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο ππεύζπλεο ηνπ 

αγξνηνπξηζηηθνύ θαηαιύκαηνο « Aegagros Caldera Houses», καο έδωζε 

ηα παξαθάηω απνηειέζκαηα. 

 

Σα Aegagros Caldera Houses, ζηε  αληνξίλε, είλαη  έλα αγξνηνπξηζηηθφ θαηάιπκα 

ην νπνίν απνηειείηαη απφ πέληε νηθίεο θαη κηα ηδησηηθή εθθιεζία ηεο Αγίαο Μαξίλαο 

ηνπ  17 αη., πνπ πέξαζε ζηα  ρέξηα ηεο νηθνγέλεηάο ηεο θ.  Καηεξίλα Αθχια θαη ηεο 

αδειθήο  ηεο Πφπε Παξάβα, κέζα ζε έλαλ ακπειψλα έμη ζηξεκκάησλ  ζην θξχδη ηεο 

Καιληέξαο ηνπ Μεγαινρσξίνπ, απέλαληη απφ ην  εθαίζηεην. Οη επηζθέπηεο κπνξνχλ 

λα απνιαχζνπλ  ηα ζπηηηθά  πξντφληα, φπσο  αβγά, ςσκί, καξκειάδεο,  ηεγαλίηεο θαη 

θάζε ινγήο πίηεο, κπνξνχλ επίζεο λα ζαπκάζνπλ  ηα ζπάληα  θπθιαδίηηθα 

αληηθείκελα, ηα θνκκάηηα-αληίθεο θαη ηα  ρεηξνπνίεηα έπηπια πνπ  δίλνπλ  έλαλ 

ηδηαίηεξν ραξαθηήξα  ζηε θάζε νηθία, έηζη ψζηε λα  κε κνηάδεη  θακηά κε ηηο  

ππφινηπεο. Ο επηζθέπηεο  κπνξεί λα βνεζά  ζην κάδεκα ησλ βηνινγηθψλ θξνχησλ 

θαη ιαραληθψλ απφ  ηνλ θήπν ή  λα ζπκκεηέρεη  ζην πάηεκα ηνπ θξαζηνχ, πνπ 

ζπλνδεχεηαη απφ κηα κηθξή  γηνξηή  ηνλ  Αχγνπζην. 

 

ηελ εξώηεζε:Πνηέο  Ελαιιαθηηθέο  κνξθέο είλαη  ηδηαίηεξα  δηαδεδνκέλεο ζην  

λεζί  ζαο(Σαληνξίλε); 

 

Ζ ππεχζπλε  ηνπ θαηαιχκαηνο καο απάληεζε, φηη νη κνξθέο πνπ είλαη ηδηαίηεξα 

δηαδεδνκέλεο ζην  λεζί είλαη  ν πνιηηηζηηθνο ηνπξηζκφο, ν εθπαδεπηηθφο, ν 

θπζηνιαηξηθφο  ηνπξηζκφο, ν νξεηλφο  ηνπξηζκφο, ν ζξεζθεπηηθφο, ν γαζηξνλνκηθφο, ν 

νηλνινγηθφο ηνπξηζκνο, ν ηνπξηζκφο  πεξηπέηεηαο, ν ζαιάζζηνο  ηνπξηζκφο, ν 

ηνπξηζκφο  άζιεζεο  θαη ν  ηνπξηζκφο πγείαο. 
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ηελ εξώηεζε:Πνηά  κνξθή ελαιιαθηηθνύ ηνπξηζκνύ (πρ. ζπλεδξηαθόο, 

ζαιάζζηνο, ππαίζξνπ θηι.) ηη  πηζηεύεηε όηη δελ έρεη αμηνπνηεζεί ή  δελ έρεη 

πξνβιεζεί επαξθώο ζην  λεζί  ζαο ; 

 

ηελ ζπγθεθξηκέλε εξψηεζε, ε απάληεζε πνπ καο δψζεθε είλαη, φηη ε κνξθή 

ελαιιαθηηθνχ  ηνπξηζκνχ πνπ δελ έρεη αμηνπνηεζεί επαξθψο αθφκα ζην λεζί ηεο 

αληνξίλεο, είλαη ν ηνπξηζκφο πγεηαο, ελψ ππάξρνπλ φιεο νη πξνδηαγξάθεο γηα λα 

αλαπηπρζεί  θαη απην ην είδνο ελαιιαθηηθνχ ηνπξηζκνχ ζην λεζί ηεο αληνξίλεο 

αθφκα πεξηζζφηεξν θαζψο ππάξρνπλ ζεξαπεπηηθέο πεγέο πνπ είλαη αθφκα 

αλεθκεηάιεπηεο  ή  παξακειεκέλεο. 

 

 

 

ηελ εξώηεζε:Πνηά  ε  εηθόλα  ησλ  ηνπξηζηηθώλ  ππνδνκώλ  ζην  λεζί  ζαο , 

γηα  ηηο ελαιιαθηηθέο  κνξθέο ηνπξηζκνύ ; (δπζθνιίεο, κειινληηθά  ζρέδηα) 

 

Ζ απάληεζε πνπ πήξακε ζε απηε ηελ εξψηεζε είλαη, φηη νη ηνπξηζηηθέο ππνδνκέο  

ηεο  αληνξίλεο  εηλαη αξθεηά  ηθαλνπνηεηηθέο, αιιά γηα λα έρνπκε αθφκα θαιχηεξεο 

ππεξεζίεο  θαη  πξντφληα, δελ πξέπεη  λα  επαλαπάπνληαη νχηε νη δεκφζηνη θνξείο, 

νχηε  νη  ηδησηηθνί, αιιά  λα  επηδεηνχλ  ζπλερψο  ηελ  βειηίσζε. 

 

 

 

ηελ εξώηεζε:Πόζν απαξαίηεηε είλαη κηα ζηξνθή ζηηο Ελαιιαθηηθέο κνξθέο 

ηνπξηζκνύ γηα ην Τνπξηζηηθό πξντνλ ηνπ λεζηνύ ζαο (Σαληνξίλε); 

 

Ζ  ππεχζπλε  ηνπ αγξνηνπξηζηηθνχ  θαηαιχκαηνο,  καο απάληεζε φηη είλαη 

απαξαίηεηε ε  ελαζρνιεζε θαη  κε ηνλ ελαιιαθηηθφ  ηνπξηζκφ, θαζψο ε αληνξίλε 

είλαη απν ηα λεζηά  πνπ  κπνξεί λα ζηεξίμεη  θαη ηνλ  ελαιιαθηηθφ  ηνπξηζκφ, φπσο 

θαη ηνλ καδηθφ  άιισζηε. 

 

 

ηελ εξώηεζε:Μπνξεί ε αλάπηπμε ελαιιαθηηθώλ  Μνξθώλ  ηνπξηζκνύ λα 

πξνζειθύζεη πειαηεία πςεινηεξώλ εηζνδεκάησλ; 
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Ζ απάληεζε πνπ καο δψζεθε ζε απηήλ ηελ εξψηεζε, είλαη φηη ν ελαιιαθηηθφο 

ηνπξηζκφο  κπνξεί λα πξνζειθχζεη  πειαηεία κε πςειφηεξα εηζνδήκαηα. 

 

 

ηελ εξώηεζε:Υπάξρεη θξαηηθή πξσηνβνπιία γηα ηελ Αλάπηπμε ελαιιαθηηθώλ 

κνξθώλ ηνπξηζκνύ; 

ηελ  ζπγθεθξηκέλε  εξψηεζε  ε απάληεζε πνπ πήξακε είλαη φηη, δελ ππάξρεη 

θξαηηθή πξσηνβνπιία, πεξηζζφηεξε  πξνζπάζεηα  γίλεηαη απφ ηδησηηθνχο θνξείο. 

 

 

ηελ εξώηεζε:Τη  είλαη  απαξαίηεην γηα ηελ  πεξαηηέξσ   αλάπηπμε  ηνπ   

Ελαιιαθηηθνύ  Τνπξηζκνύ;  

Ζ απάληεζε πνπ καο δψζεθε ζε απηήλ ηελ εξψηεζε, είλαη φηη γηα ηελ πεξαηηέξσ 

αλάπηπμε ηνπ ελαιιαθηηθνχ ηνπξηζκνχ, απαηηείηαη ε θξαηηθή πξσηνβνπιία, λα 

βειηηψζεη  ηηο  ηνπξηζηηθέο  ππνδνκέο  θαη  πεξηζζφηεξν πξνβνιή  πξνο ην εμσηεξηθφ. 

 

ηελ εξώηεζε:Πόζν ζσζηά πξνσζείηαη ην ηνπξηζηηθό Πξντνλ ηνπ λεζηνύ ζαο  

ζην εμσηεξηθν; 

Ζ απάληεζε πνπ πήξακε είλαη, φηη  κπνξεη λα γίλεη  κεγαιχηεξε πξνσζεζε ηνπ 

ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο, κε ηνλ θαηάιιειν ζπληνληζκφ ησλ δξάζεσλ κεηαμχ ησλ 

ηδησηηθψλ θαη δεκφζησλ θνξέσλ, κπνξεί λα απνηειέζνπλ δπλακηθνχο πφινπο 

αλάπηπμεο. 

 

 

ηελ εξώηεζε: Με πνηά ελαιιαθηηθή  κνξθή  αζρνιείζηαη; 

 

Ζ απάληεζε πνπ καο δψζεθε  ζε απηήλ ηελ εξψηεζε, είλαη ν αγξνηνπξηζκφο. 
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ηελ εξώηεζε:Μπνξνύλ νη ελαιιαθηηθέο κνξθέο Τνπξηζκνύ λα ζπκβάιινπλ 

ζηελ επηκήθπλζε ηεο Τνπξηζηηθήο ζαηδόλ; 

Ζ απάληεζε πνπ  καο δψζεθε ζε απηήλ ηελ εξψηεζε, είλαη νηη θπζηθά νη 

ελαιιαθηηθέο  κνξθέο ηνπξηζκνχ  κπνξνχλ λα ζπκβάιινπλ ζηελ επηκήθπλζε ηεο 

ηνπξηζηηθήο  ζαηδφλ. 

 

ηελ εξώηεζε:Μπνξνύλ νη ελαιιαθηηθέο κνξθέο Τνπξηζκνύ λα 

αληηθαηαζηήζνπλ πιήξσο ηνλ Μαδηθό  ηνπξηζκό; 

Ζ ππεχζπλε  ηνπ αγξνηνπξηζηηθνχ θαηαιχκαηνο καο απάληεζε, φηη θαη  βέβαηα νη 

κνξθέο  ηνπ ελαιιαθηηθνχ ηνπξηζκνχ  ζα κπνξνχζαλ λα αληηθαηαζηήζνπλ  ηνλ 

καδηθφ  ηνπξηζκφ, αιιά  ε  αληνξίλε  είλαη  έλα λεζί  πνπ είλαη πξνηηκφηεξν ν 

καδηθφο  θαη ν  ελαιιαθηηθφο  ηνπξηζκφο  λα δξνχλ ζπκπιεξσηηθά.  

 

ηελ εξώηεζε:Μπνξνύλ νη ελαιιαθηηθέο κνξθέο λα πξνζθέξνπλ ελα λέν 

αλαλεσκέλν ηνπξηζηηθό  παθέην ώζηε λα πξνζειθύζνπλ λέεο αγνξέο; 

Ζ απάληεζή πνπ καο δψζεθε ζε απηήλ ηελ εξψηεζε, είλαη νηη νη κνξθέο 

ελαιιαθηηθνχ ηνπξηζκνχ  κπνξνχλ λα πξνζειθχζνπλ λέεο αγνξέο, επεηδή ν  

ελαιιαθηηθφο  ηνπξηζκφο  εκπεξηέρεη  πνιιέο  δξαζηεξηφηεηεο,  κπφξεί λα θαιχςεη 

θαη πεξηζζφηεξεο  αλάγθεο- επηζπκίεο ελφο απιφπ ηνπξίζηα, αιιά θαη ηνπ 

ελαιιαθηηθνχ  ηνπξίζηα, νπφηε  ζίγνπξα έλα ελαιιαθηηθφ ηνπξηζηηθφ παθέην κπνξεί 

λα  πξνζειθχζεη  λέεο  αγνξέο.  

 

ηελ εξώηεζε:   Σε πνηα θαηεγνξία ππόθεηηαη ε επηρείξεζε ή νη επηρεηξήζεηο 

ζαο ;   

Ζ  ππεχζπλε  καο απάληεζε  φηη, ε επηρείξεζε ππφθεηηαη ζηελ θαηεγνξία ηνπ 

αγξνηνπξηζηηθνχ  θαηαιχκαηνο. 

 

ηελ εξώηεζε:Πνηά ηα ζεηηθά θαη πνηα ηα  αξλεηηθά ζεκεία πνπ αληηκεησπίδεηαη  

θαηά ηελ εθαξκνγή ησλ ελαιιαθηηθώλ κνξθώλ ηνπξηζκνύ. 
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Ζ απάληεζε  πνπ καο δψζεθε, είλαη νηη ζηα  ζεηηθά  ζπγθαηαιέγνληαη, ε απφθηεζε 

εζφδσλ απν ηνλ ελαιιαθηηθφ  ηνπξηζκφ  κε απνηέιεζκα  ηεο βειηίσζεο ηεο 

πνηφηεηαο  ηεο  δσήο  ηεο  θνηλσλίαο   ηεο  αληνξίλεο, ε  κεγηζηνπνίεζε ηνπ 

κεξηδίνπ ηεο αγνξάο κε ηνλ εληνπηζκφ λέσλ αγνξψλ – ζηφρσλ, κείσζε ηεο 

επνρηθφηεηαο  θαη ζηελ  επηκήθπλζε  ηεο  ηνπξηζηηθήο  πεξηφδνπ. 

ηα  αξλεηηθά απηφ πνπ έρεη δηαπηζησζεί είλαη φηη ε  αληνξίλε έηλαη έλαο  

θνξεζκέλνο  παξαδνζηαθφο πξννξηζκφο ηνπ καδηθνχ ηνπξηζκνχ κε απνηέιεζκα λα 

πξέπεη  λα επαλαπξνζδηνξηζηεη  σο ηνπξηζηηθφ πξντφλ θαη λα θεξδίζεη  εθ λένπ ην 

αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα ζηελ παγθνζκηνπνηεκέλε αγνξά  θαη ζηνλ  ελαιιαθηηθφ  

ηνπξηζκφ. 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ 

Ο  ΕΝΑΛΛΑΚΣΙΚΟ  ΣΟΤΡΙΜΟ  ΣΑ  ΝΗΙΑ  ΚΡΗΣΗ  

ΚΑΙ ΑΝΣΟΡΙΝΗ 

 

ην  θεθάιαην  2 αλαιχζακε ηηο κνξθέο  ηνπ ελαιιαθηηθνχ ηνπξηζκνχ ζηελ  Διιάδα, 

κε ζθνπφ λα  θαηαηνπηζηνχκε  θαη  λα θαηαλνήζνπκε  πεξηζζφηεξν ηελ  κνξθή  θαη 

ηελ έλλνηα  απηνχ ηνπ  είδνπο ηνπξηζκνχ, έηζη ψζηε λα πξνρσξήζνπκε ζηελ 

αλάπηπμε ηεο  ζπγθεθξηκέλεο  πηπρηαθήο  εξγαζίαο. ηνλ παξφλ παξάξηεκα ζα 

εμεηάζνπκε  ηηο κνξθέο ελαιιαθηηθνχ  ηνπξηζκνχ πνπ   εθαξκφδνληαη  ζηα λεζηά  

Κξήηε  θαη αληνξίλε.  

 

  

Ο Εναλλακτικός  Σουρισμός  στην  Κρήτη 

 

Γεληθά  

Ζ Κξήηε είλαη ην κεγαιχηεξν λεζί ζηελ Διιάδα θαη ην δεχηεξν κεγαιχηεξν (κεηά 

ηελ Κχπξν) ηεο αλαηνιηθήο  Μεζνγείνπ. Βξίζθεηαη ζην λφηην άθξν ηνπ Αηγαίνπ 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%8D%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B5%CF%83%CF%8C%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%B8%CE%AC%CE%BB%CE%B1%CF%83%CF%83%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B9%CE%B3%CE%B1%CE%AF%CE%BF
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πειάγνπο  θαη θαιχπηεη κηα πεξηνρή 8.336 km². Ο πιεζπζκφο ηεο είλαη 622.913 

άλζξσπνη (απνγξαθή 2011). Έρεη κήθνο 260 ρικ θαη πνηθίιιεη ζην πιάηνο κε έλα 

κέγηζην 60 ρικ (απφ ην αθξσηήξην Γίνλ έσο ην αθξσηήξην Λίζηλν), ζε έλα ειάρηζην 

12 ρικ ζηνλ ηζζκφ Ηεξάπεηξαο ζηελ αλαηνιηθή Κξήηε. Ζ αθηνγξακκή ηεο 

παξνπζηάδεη βαζχ γεσγξαθηθφ δηακειηζκφ, ν νπνίνο  παξνπζηάδεη  ζηελ  Κξήηε 

πάλσ απφ 1.000 ρικ αθηψλ. Σν λεζί  είλαη  εμαηξεηηθά  νξεηλφ θαη θαζνξίδεηαη απφ 

κηα πςειή ζεηξά βνπλψλ πνπ ην δηαζρίδεη ηελ απφ ηε δχζε σο ηελ αλαηνιή, 

δηακνξθσκέλε  απφ ηξεηο  δηαθνξεηηθέο  νκάδεο  βνπλψλ. Απηέο  είλαη: 

 ηα Λεπθά ξε (2.452 κ). 

 ε νξνζεηξά Ίδε (2.456 κ). 

 ην φξνο Γίθηε (2.148 κ). 

' απηά ηα βνπλά νθείιεηαη ε χπαξμε ζην λεζί εχθνξσλ νξνπεδίσλ ν Οκαιφο, 

ε Νίδα θαη ην νξνπέδην Λαζηζίνπ, ζπειαίσλ φπσο ην Γηθηαίν θαη ην Ηδαίν άληξν θαη 

θαξάγγηα φπσο ην δηάζεκν θαξάγγη ηεο ακαξηάο, ην θαξάγγη Ίκπξνπ, 

ην Κνπξηαιηψηηθν θαξάγγη, ην Φαξάγγη  ησλ  Νεθξψλ  ζηελ Κάησ Εάθξν Λαζηζίνπ 

θ.α. Ζ νηθνλνκία ηεο Κξήηεο, ε νπνία βαζηδφηαλ θπξίσο ζηε γεσξγία, άξρηζε λα 

αιιάδεη νξαηά θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1970. Δλψ δηαηεξείηαη ε 

παξαδνζηαθή  έκθαζε  ζηε γεσξγία  θαη ζηελ θηελνηξνθία, ιφγσ ηνπ θιίκαηνο θαη 

ηεο έθηαζεο ηνπ λεζηνχ, παξνπζηάδεηαη κηα πηψζε ζηηο θαηαζθεπέο, θαζψο θαη κηα 

κεγάιε  αχμεζε ζηελ  παξνρή  ππεξεζηψλ (θπξίσο ζρεηηθψλ κε ηνλ ηνπξηζκφ). Καη νη 

ηξεηο  απηνί  ηνκείο  ηεο  θξεηηθήο  νηθνλνκίαο, ε (γεσξγία, ε επεμεξγαζία-

ζπζθεπαζία, θαη νη ππεξεζίεο), ζπλδένληαη  άκεζα  θαη  αιιεινεμαξηψληαη. Ζ Κξήηε 

εκθαλίδεη κέζν θαηά θεθαιήλ  εηζφδεκα  πνπ αγγίδεη ην 100% εθείλνπ ηεο ππφινηπεο 

ρψξαο  θαη ε αλεξγία  θπκαίλεηαη πεξίπνπ ζην 4%. Σν λεζί δηαζέηεη ηξεηο 

ζεκαληηθνχο αεξνιηκέλεο: ηνλ αεξνιηκέλα  Νίθνο  Καδαληδάθεο  ζην  Ζξάθιεην πνπ 

είλαη ην δεχηεξν κεγαιχηεξν ζηελ Διιάδα ζε θίλεζε Δπηβαηψλ θαη εκπνξεπκάησλ, 

ηνλ αεξνιηκέλα  Γαζθαινγηάλλεο ζηα  Υαληά  θαη ην λέν, κηθξφηεξεο  έθηαζεο 

αεξνιηκέλα ζηε εηεία. Ζ Κξήηε έρεη έλα θαιά  αλεπηπγκέλν  νδηθφ δίθηπν, ηδηαίηεξα 

ζην βφξεην ηκήκα ηνπ λεζηνχ. πλδέεηαη  αθηνπιντθψο  θαζεκεξηλά  κε ηνλ Πεηξαηά 

κε ηα ιηκάληα ηνπ Ζξαθιείνπ, πνπ είλαη  απφ ηα κεγαιχηεξα ηεο Διιάδαο θαη ηεο 

νχδαο, ηα νπνία είλαη ηα θχξηα ιηκάληα ηνπ λεζηνχ. Άιια ιηκάληα ζηε βφξεηα αθηή 

ηεο Κξήηεο είλαη ηνπ Κηζάκνπ, ησλ Υαλίσλ, ηνπ Ρεζχκλνπ, ηνπ Άγηνπ Νηθφιανπ θαη 

ηεο εηείαο. Τπάξρεη  ζπρλή  αεξνπνξηθή  ζχλδεζε  κε ηελ Αζήλα.  

Ζ Κξήηε  είλαη έλαο απφ ηνπο δεκνθηιέζηεξνπο  ειιεληθνχο  πξννξηζκνχο  

δηαθνπψλ. Σν 15% ησλ ζπλνιηθψλ αθίμεσλ, ιηκέλα  θαη αεξνιηκέλα, ζηε ρψξα 

http://el.wikipedia.org/wiki/2011
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%83%CE%B8%CE%BC%CF%8C%CF%82_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%99%CE%B5%CF%81%CE%AC%CF%80%CE%B5%CF%84%CF%81%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%B5%CF%85%CE%BA%CE%AC_%CE%8C%CF%81%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%AF%CE%BA%CF%84%CE%B7
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9F%CE%BC%CE%B1%CE%BB%CF%8C%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%AF%CE%B4%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%AD%CE%B4%CE%B9%CE%BF_%CE%9B%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%B8%CE%AF%CE%BF%CF%85
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%BA%CF%84%CE%B1%CE%AF%CE%BF_%CE%AC%CE%BD%CF%84%CF%81%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CE%B4%CE%B1%CE%AF%CE%BF_%CE%AC%CE%BD%CF%84%CF%81%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CE%B1%CF%81%CE%AC%CE%B3%CE%B3%CE%B9_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%A3%CE%B1%CE%BC%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%AC%CF%82
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A6%CE%B1%CF%81%CE%AC%CE%B3%CE%B3%CE%B9_%CE%8A%CE%BC%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%85&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9A%CE%BF%CF%85%CF%81%CF%84%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CF%8E%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%BF_%CF%86%CE%B1%CF%81%CE%AC%CE%B3%CE%B3%CE%B9&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/1970
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B5%CF%89%CF%81%CE%B3%CE%AF%CE%B1_(%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1)
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%95%CF%80%CE%B5%CE%BE%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A3%CF%85%CF%83%CE%BA%CE%B5%CF%85%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A5%CF%80%CE%B7%CF%81%CE%B5%CF%83%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BD%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CE%91%CE%B5%CF%81%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%B1%CF%82_%CE%97%CF%81%CE%B1%CE%BA%CE%BB%CE%B5%CE%AF%CE%BF%CF%85_%C2%AB%CE%9D%CE%AF%CE%BA%CE%BF%CF%82_%CE%9A%CE%B1%CE%B6%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B6%CE%AC%CE%BA%CE%B7%CF%82%C2%BB
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CF%81%CE%AC%CE%BA%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B1%CF%83%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%AC%CE%BD%CE%BD%CE%B7%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%B7%CF%84%CE%B5%CE%AF%CE%B1
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γίλνληαη κέζσ ηεο πφιεο ηνπ Ζξαθιείνπ. Σν 2006 νη λαπισκέλεο πηήζεηο ζην 

Ζξάθιεην αξηζκνχζαλ ην 20% ηνπ ζπλφινπ ησλ πηήζεσλ λαχισζεο ζηε ρψξα θαη 

ζπλνιηθά, πεξηζζφηεξνη  απφ δχν  εθαηνκκχξηα ηνπξίζηεο  επηζθέθζεθαλ  ηελ Κξήηε 

θαηά ην έηνο απηφ. Ζ αχμεζε απηή  ζηνλ ηνπξηζκφ  απεηθνλίδεηαη  ζηνλ αξηζκφ θιηλψλ 

ησλ μελνδνρείσλ, ν νπνίνο απμήζεθε ζηελ Κξήηε θαηά 53% απφ ην 1986 σο ην 

1991, ελψ ην ππφινηπν ηεο Διιάδαο παξνπζίαδε αχμεζε ησλ 25%. Ζ ζεκεξηλή 

ηνπξηζηηθή ππνδνκή ζηελ Κξήηε  εμππεξεηεί  κεγάιν εχξνο πξνηηκήζεσλ, απφ 

κεγάια, πνιπηειή μελνδνρεία, κε φιεο ηηο πξνδηαγεγξακκέλεο εγθαηαζηάζεηο 

(πηζίλεο, εγθαηαζηάζεηο αζιεηηζκνχ θαη αλαςπρήο θιπ), έσο κηθξφηεξα ηδηφθηεηα  

νηθνγέλεηαθα δηακεξίζκαηα ή νξγαλσκέλεο θαηαζθελψζεηο. Ζ πξφζβαζε ησλ 

επηζθεπηψλ ζην λεζί γίλεηαη αεξνπνξηθψο κέζσ ηνπ δηεζλνχο αεξνιηκέλα ζην 

Ζξάθιεην θαη ησλ θξαηηθψλ αεξνιηκέλσλ ζηα Υαληά θαη ζηε εηεία, ή αθηνπιντθψο 

ζηνπο ιηκέλεο Ζξαθιείνπ, Υαλίσλ, Ρεζχκλνπ, Αγίνπ Νηθνιάνπ, εηείαο θαη 

Καζηειίνπ Κηζζάκνπ. 

 Ζ επίζεκε ηζηνζειίδα ηνπξηζκνχ ηεο Πεξηθέξεηαο Κξήηεο είλαη πξνζβάζηκε ζηε 

δηεχζπλζε www.incrediblecrete.gr(http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%81%CE

%AE%CF%84%CE%B7 ). 

 

Ζ Κξήηε, ε λαπαξρίδα  ηνπ  ηνπξηζκνχ, ε  ηδηαηηεξφηεηα ηνπ λεζηνχ, ε κνξθνινγία 

ηνπ εδάθνπο, ν λεζησηηθφο  ραξαθηήξαο, νη έληνλεο δηαθνξέο πνπ ππάξρνπλ απφ 

βνξξά ζε λφην, απφ ηε ζάιαζζα ζηνλ νξεηλφ φγθν, ν πινχηνο ησλ ρξσκάησλ ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ  ησλ αλζξψπσλ αιιά θαη ησλ πξντφλησλ  ηεο  Κξεηηθήο  γεο  

θάλνπλ ην θαηαιιειφηεξν ζεκείν γηα λα αλαπηπρζνχλ νη ελαιιαθηηθέο κνξθέο 

ηνπξηζκνχ. 

Ο ελαιιαθηηθφο ηνπξηζκφο ζέιεη λα θάλεη ηνλ θαζέλα λα «αηζζάλεηαη ζαλ ζην ζπίηη 

ηνπ», «νηθεηψλνληαο» ηνλ κε ηηο ηνπηθέο  αξεηέο, ηα ηνπία, ηηο ηξνθέο, ηα ηξαγνχδηα, 

ην ρνξφ, ηε δσγξαθηθή, ηελ νδνηπνξία (http://www.cretetaxitransfers.gr/el/alternative-

tourism.php ). 

 

 

 

 Ο Αγροτουρισμός στην  Κρήτη  

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CE%B3%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%9D%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CE%BB%CE%B1%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%AF%CF%83%CF%83%CE%B1%CE%BC%CE%BF%CF%82_%CE%A7%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CF%89%CE%BD
http://www.incrediblecrete.gr/
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%81%CE%AE%CF%84%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%81%CE%AE%CF%84%CE%B7
http://www.cretetaxitransfers.gr/el/alternative-tourism.php
http://www.cretetaxitransfers.gr/el/alternative-tourism.php


79 
 

 

Ο  Αγξνηνπξηζκφο  είλαη κηα  ήπηα  κνξθή ηνπξηζηηθήο αλάπηπμήο ζηνλ αγξνηηθφ 

ρψξν ε νπνία έρεη ζηφρν λα ζπκβάιεη ψζηε ν επηζθέπηεο λα γλσξίζεη ηηο αγξνηηθέο 

αζρνιίεο, ηελ απζεληηθή δσή ησλ θαηνίθσλ ζηα ρσξηά, ηελ θξεηηθή παξαδνζηαθή 

θνπδίλα θαη ηα πνιηηηζκηθά ζηνηρεία ηνπ ρψξνπ απηνχ.Ο επηζθέπηεο κέζσ ηνπ 

αγξνηνπξηζκνχ έξρεηαη ζε επαθή κε ηε θχζε θαζψο θαη κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο ζηελ 

χπαηζξν  ζηηο  νπνίεο ζπκκεηέρνληαο αλαθαιχπηεη ην δηαθνξεηηθφ πνπ δε ηνπ 

παξέρεη ν καδηθφο ηνπξηζκφο.Ο αξηζκφο ησλ παξαδνζηαθψλ θαηαιπκάησλ ζηελ 

Κξήηε  απμάλεηαη ζπλερψο. ε αξθεηέο πεξηνρέο ηνπ λεζηνχ ππάξρνπλ μελνδνρεία 

θαη κνλάδεο δηακνλήο κε ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά πξνζαξκνζκέλα ζην θπζηθφ 

πεξηβάιινλ θαη ζηελ παξαδνζηαθή  αξρηηεθηνληθή  ηεο  θξεηηθήο ππαίζξνπ. Ζ 

δηακνλή ζε παξαδνζηαθνχο  νηθηζκνχο  απφ πέηξα θαη  μχιν  ζίγνπξα ζα  

ελζνπζηάζεη  ηνλ επηζθέπηε  θαη ζα δψζεη κηα άιιε δηάζηαζε ζηηο δηαθνπέο ηνπ.Καη 

θπζηθά ζα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα γλσξίζεη  απφ θνληά ηε γλήζηα θξεηηθή θηινμελία 

φπσο κφλν νη θάηνηθνη  ζηα ρσξηά ηεο Κξήηεο μέξνπλ λα ηελ παξέρνπλ.Οη δηαθνπέο 

ζε αγξνηνπξηζηηθφ θαηάιπκα ζηελ Κξήηε ζπλδένληαη άξξεθηα κε ηε θεκηζκέλε 

Κξεηηθή  Γηαηξνθή, φπνπ ν επηζθέπηεο  ζα έρεη ηε  δπλαηφηεηα λα δνθηκάζεη  ή/θαη  

λα βνεζήζεη  ζηελ πξνεηνηκαζία ηεο.Οη  πεξηζζφηεξεο  αγξνηνπξηζηηθέο  κνλάδεο  

έρνπλ ηδηφθηεηεο θαιιηέξγηεο θαη θάξκεο, φπνπ παξάγνληαη πξντφληα βηνινγηθά ή 

απαιιαγκέλα  απφ θάζε είδνπο θάξκαθα  θαη  ρεκηθά. Έηζη γλήζηα θξεηηθά πξντφληα 

φπσο ηπξί θαη κέιη, ιαραληθά, ειαηφιαδν, ζπκάξη, θαζθφκειν, παμηκάδηα, ξίγαλε, 

θξαζί θαη ηζηθνπδηά απφ ληφπηα ζηαθχιηα θαη αξσκαηηθά θπηά θαζψο θαη αξθεηά 

άιια ζα απνηειέζνπλ ηα θχξηα ζπζηαηηθά ηνπ θαγεηνχ ηνπο, ην νπνίν ζπλήζσο ζα 

είλαη καγεηξεκέλν απφ ηελ ίδηα ηελ ηδηνθηήηξηα ή θάπνηα άιιε λνηθνθπξά ηνπ 

πιεζηέζηεξνπ  ρσξηνχ βαζηζκέλν πάληα ζε παξαδνζηαθέο ζπληαγέο.Δπηπξφζζεηα 

ζε θάπνηνπο νηθηζκνχο ζα  δνζεί ε δπλαηφηεηα  ζηνλ  επηζθέπηε λα ζπκκεηέρεη 

ελεξγά ζηελ εηνηκαζία ηνπ θαγεηνχ ή αθφκα θαη λα κάζεη ηα  κπζηηθά ηεο 

παξαδνζηαθήο θξεηηθήο  καγεηξηθήο, ηεο  παξαδνζηαθήο  βηνινγηθήο θαιιηέξγεηαο 

θεπεπηηθψλ θαη ηεο παξαζθεπήο  γιπθψλ κέζα απφ νξγαλσκέλα καζήκαηα πνπ 

παξέρνληαη. Αγξνηνπξηζηηθεο κνλαδεο  ζην λεζί ππάξρνπλ θ ζηνπο 4 λνκνπο 

(http://www.crete.tournet.gr/el/alternative-tourism/outdoor-activities).  

 

 

 Ο  Οικοτουρισμός ή φυσιολατρικός Σουρισμός στην Κρήτη  

http://www.crete.tournet.gr/el/alternative-tourism/outdoor-activities
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Ο νηθνηνπξηζκφο απνηειεί κηα κνξθή ηνπξηζκνχ ε νπνία ζπλδέεηαη κε δηάθνξεο 

κνξθέο ηνπξηζηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηε θχζε. Πξφθεηηαη γηα δξαζηεξηφηεηεο πνπ 

δελ ζπκβάινπλ απαξαίηεηα ζηελ πξνζηαζία ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο, αιιά 

πεξηιακβάλνπλ φιεο εθείλεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ δηνξγαλψλνληαη ζην θπζηθφ 

πεξηβάιινλ. Σν πινχζην  θαη  πξνηθηζκέλν θπζηθφ πεξηβάιινλ ηεο Κξήηεο 

ελδείθλπηαη  γηα πιήζνο  δξαζηεξηνηήησλ 

Σα ηνπία Ηδηαίηεξνπ Φπζηθνύ Κάιινπο : 

 Γπηηθά Αζηεξνύζηα (από Αγηνθάξαγγν έωο Κόθθηλν Πύξγν). 

Ζ πεξηνρή απνηειείηαη απφ δχν θπξίσο ηκήκαηα. Σν πξψην είλαη βξαρψδεο κε 

θξεκλνχο  θαη θαξάγγηα. Σν δεχηεξν πεξηθιείεη  κηα ακκψδε παξαιία (φπνπ σνηνθεί 

ε ζαιάζζηα ρειψλα Caretta Caretta), θαζψο θαη ηελ εθβνιή ηνπ πνηακνχ 

Γεξνπφηακνπ. Ζ πεξηνρή θζάλεη σο ηνλ Κφθθηλν Πχξγν, πεξηιακβάλνληαο ηα δχν 

ηξίηα ηεο αθηνγξακκήο ηνπ θφιπνπ ηεο Μεζζαξάο. Σα θαξάγγηα παξνπζηάδνπλ 

ζπλερείο ελαιιαγέο ηνπίνπ, ηδηαίηεξα ην Αγηνθάξαγγν. Τπάξρεη κεγάιε πνηθηιία 

κηθξψλ θπηνθνηλσληψλ. Αλάκεζά  ηνπο αλαπηχζζνληαη ζπζηάδεο κε Nerium 

oleander, κηα κηθξή ζπζηάδα Phoenix  theophrastii ζηελ πεξηνρή ηνπ Μάξηζαινπ, 

έλα κηθηφ δάζνο κε Juniperus  phoenicea, καθθία Oleo-Ceratonion (matorral) θαη 

θξχγαλα. 

 Όξνο Αζηεξνύζηα (Κόθηλαο).Ζ πεξηνρή πεξηιακβάλεη ηελ αλαηνιηθή έθηαζε ηνπ 

νξεηλνχ φγθνπ ησλ Αζηεξνπζίσλ ζηε λφηηα Κξήηε. Ζ ζαιάζζηα έθηαζε θαιχπηεη 

ιηγφηεξν  απφ  ην 1% ηεο πεξηνρήο. Ζ ζεκαζία ηεο πεξηνρήο ζπλίζηαηαη ζηα 

ελδεκηθά  θαη  πξνζηαηεπφκελα  θπηηθά είδε, ζηηο ζέζεηο  θσιηάζκαηνο πνπ παξέρεη 

ην βνπλφ  Κφθηλαο  ζηα κεγάια  αξπαθηηθά  πνπιηά, ζηελ παξνπζία ηεο Μεζνγεηαθήο 

θψθηαο  ζηηο  ζαιάζζηεο  ζπειηέο, ζηα  ελδηαθέξνληα  ελδεκηθά ζαιηγθάξηα, ελληά 

απφ ηα νπνία  είλαη  ελδεκηθά  ηεο Κξήηεο, ελψ ην Albinaria terebra είλαη ελδεκηθφ 

ζηα Αζηεξνχζηα. Μεγάιε είλαη ε αξραηνινγηθή  ηεο αμία (ε φιε πεξηνρή πεξηιακβάλεη 

πνιχ  ελδηαθέξνπζεο  ζπειηέο κε πξντζηνξηθά ππνιείκκαηα, αξραηνινγηθά επξήκαηα 

θαη ηέκπια, Βπδαληηλά  κνλαζηήξηα θ.ιπ.) αιιά θαη ε αηζζεηηθή ηεο αμία πνπ 

νθείιεηαη  ζηε  κνξθνινγία  ηεο. 

 Όξνο Γίθηε: Οκαιόο Βηάλλνπ (ύκε-Οκαιόο).Ζ πεξηνρή είλαη νξεηλή, εληνπίδεηαη 

ζηε λφηηα θεληξηθή Κξήηε θαη θαιχπηεη κέξνο ηνπ νξεηλoχ φγθνπ ηεο λφηηαο Γίθηεο 

ζην Ζξάθιεην. Οξίδεηαη απφ ην νξνπέδην ηνπ Οκαινχ θαη ην ξέκα Έξγαλαο ζε 

πςφκεηξν 700 έσο 800 κέηξα, πεξηιακβάλνληαο ηηο λνηηναλαηνιηθέο θνξπθέο θαη 
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πιαγηέο (Σνπξινχ, Κπλεγνχ, Γξαζπηάζκαηα θ.ιπ.) ησλ βνπλψλ ηεο Γίθηεο, ηελ 

έθηαζε ηνπ Άλσ Βηάλλνπ ζηα λφηηα θαη ηε χκε ζηα λνηηναλαηνιηθά. Ζ πεξηνρή έρεη 

κεγάιε νηθνινγηθή θαη αηζζεηηθή αμία εμαηηίαο ηεο χπαξμεο ελφο θάζκαηνο ηχπσλ 

νηθνηφπσλ, κε βιάζηεζε ζε θαιή θαηάζηαζε θαηά ην πιείζηνλ. Ζ ρισξίδα θαη ε 

παλίδα  απηψλ  ησλ βηφηνπσλ πεξηέρεη ηππηθά ελδεκηθά θαη επηπιένλ ηνπηθά 

ελδεκηθά είδε ηεο Κξήηεο. 

  Σν ηκήκα ηνπ Κξαζίνπ ηνπ όξνπο Γίθηε. Ζ πεξηνρή βξίζθεηαη ζην αλαηνιηθφ 

ηκήκα ηεο θεληξηθήο Κξήηεο. Υαξαθηεξίδεηαη απφ κηα νξνζεηξά πνπ απνηειείηαη απφ 

ηε Γίθηε (2.148 m), ην ειέθαλν, ην Καζαξφ θαη ηε ειέλα, πνπ πεξηθιείνπλ ην 

κεγαιχηεξν νξνπέδην ηεο Κξήηεο, ην Λαζίζη (800 m). Οη δνιίλεο παξνπζηάδνπλ 

κεγάιν ελδηαθέξνλ. Ζ νηθνινγηθή ηεο ζεκαζία θαη αμία νθείινληαη ζηε κεγάιε 

πνηθηιία νηθνηφπσλ, νη πεξηζζφηεξνη θαιά δηαηεξεκέλνη θαη ζηε ρισξίδα ηεο, πνπ 

είλαη ηδηαίηεξα πινχζηα ζε θνηλά αιιά θαη ζε ζπάληα θαη ηξσηά ελδεκηθά είδε.  

Δπίζεο, άμηα  κλείαο  είλαη  επίζεο  ηα  θεξπγκέλα  Γηαηεξεηέα  Μλεκεία  ηεο Φχζεο, 

ηα νπνία  αθνξνχλ  είδε  ηεο θξεηηθήο  ρισξίδαο θαη είλαη: 

Ο Γξπο Κνξθώλ 

Βξίζθεηαη θνληά ζην ρσξηφ Κνξθέο ηεο επαξρίαο Μαιεβηδίνπ, ηνπ Ζξαθιείνπ. 

Πξφθεηηαη γηα αησλφβην δξπ κε ηδηάδνπζα βνηαληθή αμία πνπ ζπλδέεηαη κε ηζηνξηθά 

γεγνλφηα ηεο πεξηνρήο. 

Σν θξεηηθό Κεθαιάλζεξν, Κακάξεο. Βξίζθεηαη ζηε ζέζε «Μάλα λεξνχ» ζε 

πςφκεηξν 1.400 κέηξσλ θνληά ζηα ρσξηά Κακάξεο θαη Βνξίδα ηνπ Ζξαθιείνπ. 

Ζ πξνζηαηεπφκελε πεξηνρή είλαη ν βηφηνπνο ηνπ ζπάληνπ θαη απεηινχκελνπ είδνπο 

νξρηδέαο, πνπ νλνκάδεηαη  θξεηηθφ  Κεθαιάλζεξν. Δίλαη  έλα απφ ηα πέληε είδε 

απηνχ ηνπ γέλνπο πνπ θχνληαη ζηελ Διιάδα θαη είλαη ελδεκηθφ ζην βνπλφ Ίδε ηεο 

Κξήηεο. 

Νήζνο Κνπθνλήζη. Σν Κνπθνλήζη βξίζθεηαη ζηα λνηηναλαηνιηθά ηνπ Ξεξφθακπνπ 

θαη δσγξαθίδεη κε ην ζρήκα ηνπ ην θφλην ηεο ζάιαζζαο. Δδψ ε αξραηνινγηθή 

ζθαπάλε έθεξε ζην θσο εξείπηα απφ εγθαηαζηάζεηο  κηλσηθήο  αιιά θαη ξσκατθήο 

επνρήο. Φαίλεηαη φηη ην λεζί  ππθλνθαηνηθήζεθε  απφ ηα παιαηφηαηα  ρξφληα κέρξη 

θαη ηα  χζηεξα ξσκατθά. Απηφ  απνδεηθλχεηαη  απφ ην κεγάιν  ειιελνξσκατθφ  

ζέαηξν ησλ 1000 ζέζεσλ πνπ αλαζθάθηεθε. χκθσλα κε ηα επξήκαηα ην λεζί ήηαλ 

θέληξν  ζπιινγήο  θαη επεμεξγαζίαο  ηνπ  ζαιάζζηνπ φζηξαθνπ πνξθχξα πνπ δεη 

ζηηο  ζάιαζζεο ηεο πεξηνρήο. 
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Φαξάγγη Εάθξνπ. Σν δηαζεκφηεξν θαη πεξηζζφηεξν επηζθέςηκν θαξάγγη ηεο 

αλαηνιηθήο Κξήηεο. Μηα ππέξνρε δηαδξνκή πνπ μεθηλάεη λνηηναλαηνιηθά απφ ην 

ρσξηφ Άλσ Εάθξνο, δηαζρίδεη ην θαξάγγη θαη θαηαιήγεη δίπια απφ ην κηλσηθφ 

αλάθηνξν ζηνλ θφιπν ηεο Κάησ Εάθξνπ. Δίλαη βαηφ φιν ην ρξφλν ζρεδφλ, έρεη 

ζπλνιηθφ κήθνο 2,5 ρηιηφκεηξα θαη ε πςνκεηξηθή δηαθνξά εηζφδνπ - εμφδνπ είλαη 

πεξίπνπ 100 κέηξα. Δίλαη  κέξνο ηνπ επξσπατθνχ  κνλνπαηηνχ  Δ4  θαη  εχθνια ζε 

κηα ψξα πεξίπνπ κπνξείηε λα ην δηαζρίζεηε. 

 

Όξνο Θξππηή. Ζ πεξηνρή ηνπ φξνπο Θξππηή  ραξαθηεξίδεηαη  απφ πςειή  

αηζζεηηθή αμία, εηδηθά ζηηο λφηηεο πιαγηέο κε ηα πεπθνδάζε ηξαρείαο πεχθεο θαη απφ 

κεγάιε βηνινγηθή πνηθηιφηεηα, ηφζν ζε φηη αθνξά ηελ παλίδα (ζπάληα θαη ηξσηά 

αξπαθηηθά  πνπιηά, ζπάληα, ελδεκηθά  θαη ζηελνελδεκηθά αζπφλδπια θιπ), φζν θαη 

ηε ρισξίδα (ζηελνελδεκηθά, θπηηθά είδε ηεο Θξππηήο). Οη θνξπθνγξακκέο πνπ 

εθηείλνληαη αλάκεζα ζηηο θνξπθέο Αθέληεο (1.476κ), Κάςα(997κ), Παπνχξα 

(1.010κ), Κνπθσηφ (912κ) θαη ην ζεακαηηθφ θαξάγγη ηνπ Υα κε εζσηεξηθνχο 

γθξεκνχο, ραξάδξεο θαη νξζνπιαγηέο θάλνπλ ην αλάγιπθν ηδηαίηεξα ηξαρχ θαη 

δεκηνπξγνχλ έλαλ απφ ηνπο πιένλ ζεκαληηθνχο βηνηφπνπο ζηελ Κξήηε γηα ηα 

αξπαθηηθά  πνπιηά  αιιά  θαη  πνιιά  άιια κέιε ηεο  εληφπηαο  παλίδαο. 

 

Όξνο Όξλνλ. Γξαθηθφ ρσξηφ κε ζαπκάζηα ζέα θαη πξάζηλν ζηηο ππψξεηεο ηνπ 

βνπλνχ Αθέληεο (1475 κ.)11 ρικ. απφ ην Νφηην άμνλα ρηηζκέλν ζε πςφκεηξν 640κ. 

Δίλαη ην λνηηνδπηηθφηεξν ρσξηφ ηεο επαξρίαο  εηείαο, ζηα ζχλνξα κε ηελ επαξρία 

Ηεξάπεηξαο. Ολνκάδεηαη έηζη ιφγσ ηεο νξεηλήο ηνπνζεζίαο ηνπ. Οη ληφπηνη ην 

πξνθέξνπλ Οξλφ. Ζ αξραηφηεξε κλεία ηνπ νηθηζκνχ αλαθέξεηαη ζε έγγξαθν ηνπ 

Γνπθηθνχ Αξρείνπ ηνπ Υάλδαθα ηνπ 1368.ηε ζπλέρεηα αλαθέξεηαη ζηε εηεία ην 

1577 απφ ηνλ Μπαξφηζε, ελψ ζηελ απνγξαθή ησλ Δλεηψλ ηνπ 1583 γξάθεηαη Orno 

θαη  είρε  217 θαηνίθνπο. 

 

Όξνο Γίθηε. Ζ Γίθηε αληηπξνζσπεχεηαη ζην δίθηπν Natura 2000 κε ηελ επξχηεξε 

πεξηνρή Οκαινχ – Βηάλλνπ, ηηο πεξηνρέο ειάθαλνπ, Κξαζίνπ θαη ειέλαο θαη ηα 

νξνπέδηα Λαζηζίνπ θαη Καζαξνχ. Σα θχξηα ζηνηρεία πνπ  ζπλζέηνπλ ηελ εηθφλα ηεο 

θπζηθήο βιάζηεζεο ζην νξεηλφ ζπγθξφηεκα ηεο Γίθηεο είλαη ηα δάζε ηεο ηξαρείαο 

πεχθεο  θπξίσο  ζηηο λφηηεο πιαγηέο, νη  ζακλφηνπνη κε θξπγαληθή θαη ειάρηζηε 

καθθία βιάζηεζε ζην ζχλνιν ηνπ νξεηλνχ φγθνπ θαη ηα πξηλνδάζε ζηηο βνξεηλέο 

πιαγηέο. Οη ζακλφηνπνη θαιχπηνπλ ην 65% πεξίπνπ ηνπ ζπλφινπ ελψ δαζηθέο 
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εθηάζεηο  κε ηξαρεία πεχθε θαη θππαξίζζηα  αληηζηνηρνχλ ζην 10% ηεο θάιπςεο.  Με 

ηα ζεκεξηλά  δεδνκέλα νη πιεζπζκνί  ηξαρείαο πεχθεο ζηνπο λφηηνπο θαη 

αλαηνιηθνχο πξφπνδεο θαη πιαγηέο ηεο νξνζεηξάο ηεο Γίθηεο ζπγθαηαιέγνληαη 

κεηαμχ ησλ ζεκαληηθφηεξσλ πεπθνδαζψλ ηεο Κξήηεο. Σνλίδεηαη φηη φια ηα 

ελαπνκείλαληα δάζε έρνπλ ηδηαίηεξε ζεκαζία γηα ηελ Κξήηε ιφγσ ηνπ φηη ε έθηαζε 

ηνπο έρεη πεξηνξηζηεί ζην 5% ηεο επηθάλεηαο ηεο. ην αλάγιπθν νιφθιεξνπ ηνπ 

νξεηλνχ  φγθνπ νη έληνλεο βξαρψδεηο εμάξζεηο ζε φια ηα πςφκεηξα ελψ ζηα 

νξνπέδηα έρνπκε θαιιηέξγεηεο ακπειηνχ θαη εγθαηαιειεηκκέλεο θαιιηέξγεηεο 

νπσξνθφξσλ δέληξσλ θαη δεκεηξηαθψλ, ζεκαληηθφ ζηνηρείν ηεο έληνλεο 

αλζξψπηλεο  δξάζεο  απφ ην παξειζφλ. 

ειελάξη.Σνπο λφηηνπο πξφπνδεο ηνπ φξνπο Αλαχινρνπ δηαζρίδεη ην θαξάγγη 

ειελάξη πνπ απνηειεί απφ ηα αξραία αθφκε ρξφληα ην θπζηθφ πέξαζκα απφ ηε 

βφξεηα  αθηή  ηεο θεληξηθήο Κξήηεο πξνο ηνλ θφιπν ηνπ Μηξακπέιινπ. Δδψ 

βξίζθνπλ θαηαθχγην πνιιά αξπαθηηθά  πνπιηά. Κάπνηε δνχζαλ νκάδεο απφ θξη θξη, 

ζπάληνη θξεηηθνί αίγαγξνη, νη νπνίνη δπζηπρψο εμαθαλίζηεθαλ. Δπίζεο ππάξρνπλ 

αξθεηέο πεγέο κε λεξφ, αιιά ην γλσζηφηεξν αμηνζέαην απνηειεί ην ηζηνξηθφ 

κνλαζηήξη  ηνπ Αγίνπ Γεσξγίνπ. 

  

Φνηληθόδαζνο Βάη - Βνξεηναλαηνιηθό άθξν Κξήηεο. Σν κνλαδηθφ θνηληθφδαζνο 

ζηελ Δπξψπε κε ηελ φκνξθε παξαιία θαη ηελ πεληαθάζαξε ζάιαζζα ζην βφξεην 

άθξν ηεο επαξρίαο πάλσ ζην αθξσηήξην ίδεξν, απνηειεί κηα κνλαδηθήο  νκνξθηάο 

γσληά ηεο θξεηηθήο γεο. Οη θνίληθεο εδψ είλαη απηνθπείο θαη νη ζπζηάδεο ηνπο 

θαιχπηνπλ  ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο κηθξήο ξεκαηηάο κέρξη ηε ζάιαζζα. Σν Βάη 

εθηφο απφ αηζζεηηθή έρεη θαη κεγάιε βηνινγηθή αμία. Ο πδξνβηφηνπνο πνπ 

δεκηνπξγείηαη  αλάκεζα  ζην Φνηληθφδαζνο  θαη ζηελ παξαιία είλαη ζεκαληηθφο γηα 

ηελ νξληζνπαλίδα, ελψ κέζα ζηε ζάιαζζα αλαπηχζζεηαη ηεξάζηηνο πινχηνο 

ζαιάζζηαο δσήο. Αλ θαη ην «Αηζζεηηθφ Γάζνο» ηνπ Βαΐνπ, φπσο είλαη γλσζηφ ην 

θνηληθφδαζνο ζην βνξεηαλαηνιηθφ  άθξν  ηεο Κξήηεο,  θαηαιακβάλεη  κηα έθηαζε 

κφιηο 20 εθηαξίσλ, κία επξχηεξε πεξηνρή γχξσ απφ απηφ, 9.630 εθηαξίσλ, 

εληάζζεηαη ζην δίθηπν NATURA 2000. Πεξηιακβάλεη ην αθξσηήξην ίδεξν, ηηο 

Γηνλπζάδεο θαη ηελ Διάζα κέρξη ην αθξσηήξην Πιάθα, ζην λφην. Οη ζεκαληηθφηεξνη 

βηνινγηθνί παξάγνληεο πνπ νδήγεζαλ ζε έληαμε νιφθιεξε ηελ πεξηνρή, εθηφο 

απφηελ κνλαδηθφηεηα ηνπ θνηληθνδάζνπο, ήηαλ ε ζεκαζία ησλ βξαρνλεζίδσλ ζην 

θψιηαζκα ηνπ καπξνπεηξίηε (Falco eleonorae), ε ζπρλή παξνπζία κεγάισλ 

αξπαθηηθψλ πνπιηψλ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ γππαεηψλ, ε παξνπζία 
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ππνζαιάζζησλ ιηβαδηψλ πνζεηδψληαο (Posidonia Oceanical) θαη ε παξνπζία 

δειθηληψλ (Tursiops trancatus) θαη κεζνγεηαθήο θψθηαο (monachus monachus). 

Φπζηθό  Πάξθν εηείαο. Ζ ηζηνξία απηήο ηεο γεο θπιά γηα ρηιηάδεο ρξφληα 

παξάιιεια κε ηελ ηζηνξία ησλ αλζξψπσλ ηεο. Καη αλ ζπλήζσο ν ρξφλνο ησλ 

αλζξψπσλ αθήλεη  θελά  θαη  αλεμεξεχλεηα ζεκεία, ν ρξφλνο ηεο γεο ζηελ εηεία 

έρεη θαηαγξάςεη ηα ζεκάδηα ηνπ κέρξη ηελ ηειεπηαία ιεπηνκέξεηα πάλσ ηεο. Πάλσ 

ζηελ πέηξα, κέζα ζηηο ραξάδξεο, ζηα ζπήιαηα θαη ζηα κνλαδηθά ηεο θαξάγγηα. Οη 

πνξείεο ηνπ αλζξψπνπ θαη ηεο γεο εδψ ζηελ αλαηνιηθή Κξήηε ζπκπιέθνληαη θαη 

αιιεινζπκπιεξψλνληαη. Σα ζεκάδηα ησλ αλζξψπσλ  απνθαιχπηνληαη ζηηο 

πινχζηεο αξραηνινγηθέο αλαθαιχςεηο αιιά θαη ζηε ζεκεξηλή, αλφζεπηε αθφκα, δσή 

ησλ θαηνίθσλ. Ζ γε απνθαιχπηεηαη ζε θάζε έλα απφ ηα εθαηνληάδεο ζεκεία 

γεσινγηθνχ ελδηαθέξνληνο ηεο πεξηνρήο. Απηή ηελ παξάιιειε δηαδξνκή κε ηα 

ζεκεία ησλ αλζξψπσλ  θαη ηα ζεκεία ηεο γεο, ηα «γεσζεκεία» κπνξεί λα 

αλαθαιχςεη ν ζεκεξηλφο επηζθέπηεο ηνπ Φπζηθνχ Πάξθνπ εηείαο. ην Φπζηθφ 

πάξθν εηείαο, ζα έρεηε  ηε  δπλαηφηεηα λα  παξαηεξήζεηε  Μαπξνπεηξίηε ή γεξάθη 

ηεο Διενλφξαο  Falco eleonorae, Αξηέκε Colonectris diomedea, ηνλ  

Θαιαζζνθφξαθα  Phalacrocorax  aristotelis, ην Κηξθηλέδη Falco naumanni, ην  

ξπζαεηφ ή Βηηζίια Aquila chrysaetos, ην Πεηξίηε Falco  peregrines  brookei  θαη 

πνιιά  άιια ζπάληα πνπιηά. 

 

Νήζνο  Υξπζή. Ζ Υξπζή είλαη έλα ζρεδφλ επίπεδν λεζί έρνληαο κέζν πςφκεηξν 

κφιηο 10m. Απφ καθξηά θαίλεηαη ζα κηα ιεπηή ισξίδα γεο πνπ πξνεμέρεη απφ ηε 

ζάιαζζα. Έρεη κέγηζην κήθνο 5km, κέζν πιάηνο 1km θαη θαηαιακβάλεη έθηαζε 

πεξίπνπ 5km2. Σν ςειφηεξν ζεκείν βξίζθεηαη  αλαηνιηθά ζηε ζέζε Κεθάια θαη 

θηάλεη ηα 31 m. Δθεί  ππάξρεη  θαη ην δαζηθφ  θπιάθην, πνπ έρεη ζέα νιφθιεξν ην 

λεζί. Πεξίπνπ  700m  αλαηνιηθά ηεο Υξπζήο ππάξρεη ην Μηθξνλήζη, έλα βξαρψδεο  

λεζάθη, ην  νπνίν θαηαιακβάλεη  έθηαζε  κφιηο 117 ζηξέκκαηα. Ζ ζάιαζζα γχξσ 

απφ ηα λεζηά είλαη ξερή. ε απφζηαζε 1km πξνο Βνξξά θαη ζρεδφλ 500m πξνο 

Νφην δελ  είλαη  βαζχηεξε  απφ 100m, ελψ ε  ηζνβαζήο  ησλ 5m ελψλεη  ηε  Υξπζή  

κε ην  Μηθξνλήζη. 

Σα πεηξψκαηα θαη ην έδαθνο 

Σα βαζηθά  πεηξψκαηα ηεο Υξπζήο δεκηνπξγήζεθαλ κε ηε ζηεξενπνίεζε  ιάβαο, 

πνπ εθρχζεθε απφ ππνζαιάζζην εθαίζηεην εθαηνκκχξηα ρξφληα πξηλ. Πεξπαηψληαο 

ζηελ πεξηθέξεηα ηνπ λεζηνχ ν επηζθέπηεο ζα εληππσζηαζηεί απφ ηα ρξψκαηα ησλ 

πεηξσκάησλ (θαζηαλνθφθθηλν, γθξηδνπξάζηλν, καχξν).Σν κεγαιχηεξν κέξνο ηεο 

Υξπζήο θαιχπηεηαη απφ  άκκν. ηα επίπεδα κέξε ην έδαθνο είλαη  ζρεηηθά  
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ζπκπαγέο θαη απνηειείηαη απφ ιεπηφθνθθε θνθθηλσπή άκκν, πνπ ζε κεγάιν 

πνζνζηφ είλαη θαιπκκέλν απφ βξπφθπηα θαη ιεηρήλεο. ηα κέξε φπνπ ππάξρνπλ 

ακκνζίλεο ε άκκνο  είλαη ρνληξφθνθθε  θαη  θηηξηλσπή. Απηή ζπγθξαηείηαη θπξίσο 

απφ ην εθηεηακέλν ξηδηθφ ζχζηεκα ησλ θέδξσλ, αιιά θαη απφ ην θχιισκά ηνπο, ην 

νπνίν  αγγίδεη  ην  έδαθνο. 

 

 

 

Tα απνιηζψκαηα 

ια ηα απνιηζψκαηα (49 ζπλνιηθά είδε, θνρχιηα, πεηαιίδεο, θνξάιιηα, αρηλνί).πνπ 

έρνπλ βξεζεί ζην λεζί είλαη ζαιάζζηαο πξνέιεπζεο. Απνηέζεθαλ πάλσ ζηα 

εθαηζηεηαθά πεηξψκαηα πξηλ απφ 350.000 έσο 70.000 ρξφληα, φηαλ ε Υξπζή ήηαλ 

αθφκε βπζηζκέλε ζην λεξφ. Οη βφξεηεο αθηέο ηεο Υξπζήο είλαη γεκάηεο θνρχιηα θαη 

ηδηαίηεξα  ζηελ αλαηνιηθή  πιεπξά  ηεο βφξεηαο  παξαιίαο ην πιήζνο ηνπο είλαη 

ηέηνην, πνπ  απνηειεί  έλα  απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά  ηνπ  λεζηνχ. 

Υισξίδα θαη παλίδα 

Παξνπζηάδεη κεγάιε πνηθηιία ζε ζρέζε κε ην κέγεζνο ηνπ λεζηνχ. (Κπξηαξρεί ν 

θέδξνο, ην ζακλνθππάξηζζν, ν ζρίλνο, πνπ ππάξρνπλ ζε κνξθή ζάκλνπ θαη 

δέληξνπ, θαη ακκφθηιε βιάζηεζε). Σν θεδξφδαζνο  ηεο Υξπζήο είλαη ηδηαίηεξα 

ζπάλην ζε έθηαζε θαη ζε δνκή γηα ηνλ ειιαδηθφ ρψξν. Έρεη έθηαζε 350 πεξίπνπ 

ζηξέκκαηα θαη ε ππθλφηεηα ησλ θέδξσλ είλαη 14 δέληξα αλά ζηξέκκα. Πεξηιακβάλεη 

αησλφβηα δέληξα κε κέζε ειηθία απφ 200 σο 300 ρξφληα, χςνο κέρξη θαη 10 κέηξα θαη 

δηάκεηξν ηνπ θνξκνχ πνπ θηάλεη ην 1 m. Οη θέδξνη έρνπλ ξηδηθφ ζχζηεκα πνπ 

αλαπηχζζεηαη ζε αθηίλα ηνπιάρηζηνλ δηπιάζηα απφ ην χςνο ηνπο. Δθηφο απφ ηηο 

κεγάιεο ξίδεο ηνπο κηα ηεξάζηηα πνζφηεηα πνιχ ιεπηψλ ξηδψλ δηακνξθψλνπλ έλα 

ππθλφ πιέγκα πνπ ζπγθξαηεί ηελ άκκν. Ο αξηζκφο ησλ θπηηθψλ εηδψλ ηεο Υξπζήο 

είλαη  πνιχ κεγάινο ζε ζρέζε κε ηελ έθηαζή ηεο  θαη αληηζηνηρεί ζην 1/20 ηεο 

θξεηηθήο ρισξίδαο. Σα είδε απηά, πνπ ππάξρνπλ ζην λεζί, θπκαίλνληαη  απφ  ζπάληα 

ζε αθηέο  ηεο λφηηαο  θπξίσο Δπξψπεο έσο κνλαδηθά ζ‟ φιν ηνλ θφζκν. ηε 

ζαιάζζηα πεξηνρή γχξσ απφ ηε Υξπζή ε πνηθηιία θαη νη πιεζπζκνί ησλ ζαιάζζησλ 

εηδψλ απμάλνπλ θαηαθφξπθα, γηαηί ην λεξά είλαη πνιχ ξερά. Μηα έθηαζε πεξίπνπ 

εμαπιάζηα απηήο ηνπ λεζηνχ (30km2) ην θπθιψλεη, ρσξίο λα μεπεξλά ζε βάζνο ηα 

20m. Σα πεξηζζφηεξα είδε δψσλ ηνπ λεζηνχ έρνπλ κεζνγεηαθή εμάπισζε. Καλέλα 

δελ είλαη επηθίλδπλν γηα ηνλ άλζξσπν. Ζ ζαιάζζηα ρειψλα Caretta caretta έρεη 

παξαηεξεζεί πνιιέο θνξέο ζην λεζί, ρσξίο, φκσο, λα έρεη αλαθεξζεί σνηνθία. 
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Έρνπλ αλαθεξζεί ζπλνιηθά πάλσ απφ 120 είδε πνπιηψλ, ζηελ πιεηνςεθία ηνπο 

κεηαλαζηεπηηθά, ηα νπνία βξίζθνπλ ηξνθή θαη μεθνχξαζε ζην λεζί, γηα λα 

ζπλερίζνπλ ην ηαμίδη ηνπο. ηα  πξφζθαηα  ρξφληα  είραλ εηζαρζεί απφ ηνπο 

θαηνίθνπο  ηεο  απέλαληη αθηήο πέξδηθεο, ιαγνί θαη θνπλέιηα. Οη ιαγνί, έρνπλ 

εθιείςεη, ελψ γίλεηαη ζπζηεκαηηθή πξνζπάζεηα γηα λα απνκαθξπλζνχλ  θαη ηα 

θνπλέιηα. Παιηφηεξα, φηαλ αθφκα δελ ηελ απεηινχζε ηφζν έληνλα ν άλζξσπνο, ε 

κεζνγεηαθή θψθηα (Monachus monachus) έβγαηλε γηα λα ιηαζηεί ζηηο παξαιίεο ηνπ 

λεζηνχ. ήκεξα ζπάληα θάλεη ηελ εκθάληζή ηεο θαη κφλν ην ηνπσλχκην 

«Φσθφζπειην» ζην βνξεηνδπηηθφ άθξν ηεο Υξπζήο καο ζπκίδεη ηελ άιινηε ζπρλή 

παξνπζία ηεο (http://www.incrediblecrete.gr/1365/index.el.html). 

 

Ζ  ηδηαίηεξε  θπζηνγλσκία  ηεο Κξήηεο  θαζνξίδεηαη  απφ ηελ παξνπζία ηνπ 

Φεινξείηε  πνπ είλαη ην  πςειφηεξν βνπλφ  2458 κ πςφκεηξν ,ν ν πνίνο δεζπφδεη 

ζην θέληξν ηνπ λεζηνχ. 

  Ζ πινχζηα  βηνπνηθηιφηεηα, κε ηελ ρισξίδα λα πεξηιακβάλεη πάλσ απφ 1700 

είδε απφ ηα νπνία ην 10% είλαη ελδεκηθά. 

  Ζ απίζηεπηε πνηθηιία δψσλ πνπ επηβηψλνπλ ζηηο κηθξνθιηκαηηθέο ζπλζήθεο 

θάζε πεξηνρήο. 

  Σα εθαηνληάδεο πνπιηά πνπ δνπλ κφληκα ζην λεζί ,αιιά θαη απηά πνπ ην 

ρξεζηκνπνηνχλ σο ζηαζκφ, φηαλ κεηαλαζηεχνπλ. 

  Σα ηδηαίηεξα γεσινγηθά θαηλφκελα  απηά πνπ δεκηνχξγεζαλ θαη ζπλερίδνπλ 

λα δεκηνπξγνχλ ην Φεινξείηε - ηα ηειεπηαία 5 εθαηνκκχξηα ρξφληα ην βνπλφ 

ςήισζε 1500 κ σο απνηέιεζκα ηεο ζχγθξνπζεο ησλ ιηζνζθαηξηθψλ πιαθψλ 

ηεο Αθξηθήο θαη ηεο Δπξψπεο. 

  Αιιά θαη νη άλζξσπνη πνπ θαηνηθνχλ απηή ηε γε απφ ηελ παιαηνιηζηθή 

πεξίνδν κέρξη ζήκεξα κε πνιηηηζκφ, κε ηνπο κχζνπο, ηελ ηζηνξία, ηα ήζε θαη 

ηα έζηκα, κε ηηο ηερληθέο  πνπ θαιιηεξγνχλ θαη  αμηνπνηνχλ ηελ γε. 

Σα παξαπάλσ  είλαη  νη βαζηθνί  ιφγνη, γηα ηνπο νπνίνπο, ν Φεινξείηεο έρεη 

ραξαθηεξηζηεί ΦΤΗΚΟ ΓΑΗΟΠΑΡΚΟ θαη είλαη ππφ ηελ πξνζηαζία ηεο ΟΤΝΔΚΟ. 

ια απηά είλαη πνπ θαζηζηνχλ ηελ Κξήηε θαη ηνλ Φεινξείηε κνλαδηθφ κέξνο , γηα 

επηζθέςεηο νηθνινγηθέο, θπζηνιαηξηθέο, αζιεηηθέο, επηζηεκνληθέο κα θαη αλαςπρήο 

(http://www.enagron.gr/gr/about-enagron-ecotourism-village/ecotourism-crete-

greece) . 

 

http://www.incrediblecrete.gr/1365/index.el.html
http://www.enagron.gr/gr/about-enagron-ecotourism-village/ecotourism-crete-greece
http://www.enagron.gr/gr/about-enagron-ecotourism-village/ecotourism-crete-greece
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 Πολιτιστικος Σουρισμός στην Κρήτη  

 

Οη ξίδεο ησλ ζχγρξνλσλ πνιηηηζηηθψλ εθδειψζεσλ πξέπεη λα αλαδεηεζνχλ ζηηο 

ενξηέο θαη ηα παλεγχξηα, ηα νπνία δηνξγαλψλνληαλ ζηελ χπαηζξν ηεο Κξήηεο κε 

αθνξκή  θπξίσο  ζξεζθεπηηθέο  ενξηέο.ε  πνιιά  ρσξηά ηεο Κξήηεο, κε 

πξσηνβνπιία ησλ πνιηηηζηηθψλ ζπιιφγσλ ή κεκνλσκέλα, εμαθνινπζνχλ λα 

δηνξγαλψλνληαη παλεγχξηα, φπσο π.ρ. ην παλεγπξη ηνπ Ατ-Γηάλλε ηνπ Κιήδνλα, 

Γήκνο Γφξηπλαο, Αξραλσλ – Αζηεξνπζίσλ, ην παλεγχξη  ηεο Αγίαο Μαξίλαο, Γήκνο 

Μαιεβηδίνπ, Μηλψα Πεδηάδαο , ην παλεγχξη  ηνπ Αγίνπ Σίηνπ,  Γήκνο Ζξαθιείνπ, 

αγψλεο δξφκνπ, φπσο  π.ρ  ηα  Γηθηαία  πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη  ηνλ  Απγνπζην 

πξνο  ηηκήλ  ηνπ Γία, ζην Οξνπέδην Λαζηζίνπ, Αγψλεο  δξφκνπ ζηε  Βηάλλν επίζεο 

ηνλ  Απγνχζην, αθηεξσκέλνο  ζηα  70 ρξφληα  απφ ην νινθαχησκα  ηεο  Βηάλλνπ  απφ 

ηα ζηξαηεχκαηα  ηεο Γεξκαληθήο  θαηνρήο, εθδειψζεηο κλήκεο, ζεαηξηθέο 

παξαζηάζεηο, ζπλαπιίεο, πνπ  πξαγκαηνπνηνχληαη  ζε  θάζε λνκφ ηεο  Κξήηεο, νη 

νπνίεο απνηεινχλ αθνξκή ζπλεχξεζεο  ηνπ  ηνπηθνχ  πιεζπζκνχ  θαη ησλ 

επηζθεπησλ, ελψ παξάιιεια  ζπκβάιινπλ ζηε  δηαηήξεζε ησλ εζίκσλ θαη ησλ 

παξαδφζεσλ ηνπ 

ηφπνπ(http://www.crete.gov.gr/index.php?option=com_ohanah&view=events&Itemid=

676&lang=el#.U--zWVPBB91). 

 

 

 Ο Επαγγελματικός Σουρισμός  στην Κρήτη  

 

ηελ Κξήηε πξαγκαηνπνηείηαη ζεκαληηθφο αξηζκφο ζπλεδξίσλ θάζε ρξφλν. Σα 

ζπλεδξηαθά θέληξα ησλ κεγάισλ, αιιά θαη ησλ κηθξφηεξσλ μελνδνρείσλ 

παξέρνπλ ζχγρξνλεο ηερλνινγηθέο δπλαηφηεηεο γηα ηελ ηθαλνπνίεζε θαη ηεο πην 

απαηηεηηθήο εθδήισζεο. πλδπάδνληαο ηε δηνξγάλσζε θαη ηελ πινπνίεζε ηνπ 

ζπλεδξίνπ ησλ επαγγεικαηηψλ  κε μεθνχξαζηεο δηαθνπέο θαη πνηθίιεο 

δξαζηεξηφηεηεο  ζην λεζί.  Σαπηφρξνλα δεκφζηνη θαη δεκνηηθνί ρψξνη απνηεινχλ 

πξφζζεηεο επηινγέο γηα δηνξγάλσζε εθζέζεσλ, πνηθίισλ εθδειψζεσλ, ζπλεδξίσλ 

θ.η.ι. Οη εγθαηαζηάζεηο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ θαη ηνπ Πνιπηερλείνπ Κξήηεο 

http://www.crete.gov.gr/index.php?option=com_ohanah&view=events&Itemid=676&lang=el#.U--zWVPBB91
http://www.crete.gov.gr/index.php?option=com_ohanah&view=events&Itemid=676&lang=el#.U--zWVPBB91
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πξνζθέξνπλ  επίζεο πιήζνο πιήξσο εμνπιηζκέλσλ αηζνπζψλ, φπσο  θαη ηα  

παξαθάησ  μελνδνρεία  πνπ ζα αλαθέξνπκε ελδεηθηηθά γηα ηνλ θάζε λνκφ 

ANGELASUITESBOUTIQUEHOTEL    ΑΓΗΟ ΝΗΚΟΛΑΟ, ASTORIACAPSIS   

ΖΡΑΚΛΔΗΟ, CRETAROYAL   ΡΔΘΤΜΝΟ ,  ELOUNDABAY  ΔΛΟΤΝΣΑ ,  

LUISCRETAPRINCESS  ΥΑΝΗΑ (http://www.incrediblecrete.gr/58/index.el.html ). 

 

 

 

 Ο Σουρισμός Περιπέτειας στην Κρήτη  

 

Ο ηνπξηζκφο πεξηπέηεηαο ζηελ Κξήηε είλαη ζπλπθαζκέλνο κε ην νξεηλφ θαη ζαιάζζην 

ηνπξηζκφ ηνπ λεζηνχ, ζε απηφ ην θεθάιαην ζα  εμεηάζνπκε νξηζκέλεο 

δξαζηεξηφηεηεο, ελψ ηηο ππφινηπεο ζα ηηο ζπλαληήζνπκε παξαθάησ ζηα θεθάιαηα 

νξεηλνχ  θαη  ζαιάζζηνπ  ηνπξηζκνχ.  

Οη εκπεηξίεο πεξηπέηεηαο ραξαθηεξίδνπλ ηελ Κξήηε θαζψο νη πεδηάδεο, ηα βνπλά θαη 

ε ζάιαζζα  πξνζθέξνληαη γηα ηέηνηεο δξαζηεξηφηεηεο. Ο θπζηθφο πινχηνο, 

πξνηξέπεη  ηνπο  θπζηνιάηξεο – επηζθέπηεο λα αλαδεηήζνπλ δπλαηέο εκπεηξίεο, 

θνληά  ζηε θχζε  πνπ  αλεβάδνπλ  ηελ αδξελαιίλε ζηα χςε, φρη κφλν σο 

δηαθνξεηηθέο αιιά θαη σο απζεληηθέο. πεξηνρέο ηεο Κξήηεο θαη νξηζκέλεο κάιηζηα  

έρνπλ εληαρζεί ζην δίθηπν Natura 2000, φπσο ηνπ  Γήκνπ Υεξεζνλήζνπ. 

 

 

Δηθφλα 1:Πνδειαζία ζην Οξνπέδην Λαζηζίνπ 

http://www.incrediblecrete.gr/58/index.el.html
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Οη  δξαζηεξηφηεηεο  πεξηπέηεηαο  αθνξνχλ ηελ πνδειαζία: Οη ζαπκάζηνη επαξρηαθνί 

δξφκνη, πληγκέλνη ζην πξάζηλν θαη ηα αξψκαηα ησλ βνηάλσλ θαη ησλ ινπινπδηψλ, 

φρη απιψο πξνζθέξνληαη, αιιά  κπνξνχλ  λα εμαζθαιίζνπλ θαηαπιεθηηθέο  

εκπεηξίεο ζην ιάηξε ηνπ mountain bike. Γξαζηεξηφηεηεο  πνδειαζίαο  

πξαγκαηνπνηνχληαη  είηε νξγαλσκέλα, ζπκκεηέρνληαο ζε θάπνηα νκάδα κε 

πξνγξακκαηηζκέλεο εμνξκήζεηο, φπσο νη πνδειαηνδξνκίεο  ζην κεγαιχηεξν 

νξνπέδην ηεο Κξήηεο, ην Οξνπέδην Λαζηζίνπ,  είηε  κεκνλσκέλα  λνηθηάδνληαο 

πνδήιαην  θαη αθνινπζψληαο  δηαδξνκέο κε νδεγφ ην έλζηηθην  θαη ηε δηάζεζε γηα 

γλσξηκία κε ηελ απζεληηθή  Κξήηε. 

Σν αιεμίπηωην πιαγηάο, ή αιιηψο Parapente απφ ηε γαιιηθή ηνπ ζχλζεηε νλνκαζία 

(para- απφ ην parachute=αιεμίπησην θαη pente= πιαγηά) είλαη έλα ζπνξ κε αξθεηνχο 

ππνζηεξηθηέο. ηελ Κξήηε ιεηηνπξγνχλ ζρνιέο φπνπ  ν επηζθέπηεο κπνξεί λα κάζεη 

ηα κπζηηθά ηεο πηήζεο θάλνληαο παξάιιεια θαη πξαθηηθή εμάζθεζε. Δπίζεο 

ππάξρνπλ  αξθεηέο πίζηεο φπνπ ν αξράξηνο ή ν πξνρσξεκέλνο  έρεη ηε δπλαηφηεηα 

λα εμαζθεζεί  απνιακβάλνληαο  απφ ςειά ηελ θξεηηθή θχζε. 

 

Δηθφλα 2: Απεηθφληζε ησλ ηνπνζεζηψλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη πηήζεηο κε 
αιεμίπησην πιαγηάο. 

 

 

 

 

 

 

 

Σνπνζεζίεο  παξα πέληε  

 

1. Ακκφινθνο Νέαο Υψξαο 

2. Οξνπέδην Οκαινχ 

3. Φαιάζαξλα 

4. Οξνπέδην Αζθχθνπ 

5. Λίκλε Κνπξλά 

6. Βαξχπεηξν 

7. Αβδνχ 

8. ηαιίδα 

9. Κακηλάθη,Οξνπεδίνπ 

Λαζηζίνπ  

 

http://old.tournet.gr/outdoor/parapente-el.jsp#AMMO
http://old.tournet.gr/outdoor/parapente-el.jsp#OMALOS
http://old.tournet.gr/outdoor/parapente-el.jsp#FALASS
http://old.tournet.gr/outdoor/parapente-el.jsp#ASKUFO
http://old.tournet.gr/outdoor/parapente-el.jsp#KOURNAS
http://old.tournet.gr/outdoor/parapente-el.jsp#BARUPETRO
http://old.tournet.gr/outdoor/parapente-el.jsp#ABDOU
http://old.tournet.gr/outdoor/parapente-el.jsp#STALIDA
http://old.tournet.gr/outdoor/parapente-el.jsp#KAMIVAKI
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Ο Ηππνηνπξηζκόο: Οη επηζθέπηεο  ηεο θξήηεο  κπνξνχλ λα απνιαχζνπλ ηελ 

ειεχζεξε ηππαζία ή ηελ εκπεηξία εθκάζεζεο ηππαζίαο ζηηο ζχγρξνλεο κνλάδεο 

ηππνηνπξηζκνχ θαη  κηα εθ ησλ νπνίσλ βξίζθεηαη   ζηα δηνηθεηηθά φξηα ηνπ Γήκνπ 

Υεξεζνλήζνπ.  Αθνχ ν ηνπξίζηαο γλσξίζεη ηα άινγα ζε νξγαλσκέλν  ηππηθφ  φκηιν, 

φπσο ηνλ φκηιν Καξηεξνχ ηνπ Γήκνπ Υεξεζνλήζνπ, πξαγκαηνπνηνχληαη εθδξνκέο 

ζε παξαζαιάζζηεο  πεξηνρέο  θαη  κνλνπάηηα ηνπ Γήκνπ. 

 

                     

                                          Δηθφλα 3: Ηππαζία ζηε Υεξεζφλεζν  

 

 

Πεδνπνξία :  ε πεδνπνξία πνπ κπνξεί  λα ραξάμεη  θάζε  επηζθέπηεο, πξνζθέξεη 

ηελ εξεκία ηεο θχζεο κέζα απφ ην άγξην θξεηηθφ ηνπίν ησλ νξεηλψλ φγθσλ, ηα 

θαξάγγηα θαη ηα ζπήιαηα, αιιά θαη ηε δξνζηά ηεο ππέξνρεο ζάιαζζαο. ια απηά 

ζπλζέηνπλ κία κνλαδηθή εκπεηξία πεδνπνξίαο, γεκάηε αληηζέζεηο. Οη θπξηφηεξνη 

πξννξηζκνί πεξηιακβάλνπλ:  

 River Trek ζηνλ Κνπξηαιηψηε πνηακφ ν νπνίνο θαηαιήγεη ζηε πεξίθεκε παξαιία 

ηνπ Πξέβειε κέζσ ηνπ θνηληθφδαζνπο,   πεδνπνξηθή  αλάβαζε  ζην  ηεξό  βνπλό 

Καξθί κε ηε εληππσζηαθή ζέα ζην νξνπέδην Λαζηζίνπ μεθηλψληαο απφ ην ρσξηφ 

Σδεξκηάδν θαη επηζηξνθή πάιη κε ζθν΄πν ηελ επίζθεςε ζην Γηθηαίν Άληξν ζηε 

ζπειηά φπνπ γελλήζεθε ν Γίαο, αλαξξίρεζε  βξάρνπ  θαη δξνζεξφ κπάλην ζηελ 

φκνξθε παξαιία θαη ηε κηθξή  ιίκλε  ηνπ Αγηνθάξαγγνπ. 
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     Δηθφλα 4: Πεδνπνξηθή  αλάβαζε ζην ηεξφ βνπλφ Καξθί ζην Οξνπέδην Λαζηζίνπ 

 

Σαμίδηα πεξηπέηεηαο κε νρήκαηα 4ρ4: Γηα ηνπο ιάηξεηο ησλ δξφκσλ, είλαη ν 

επθνιφηεξνο ηξφπνο εμεξεχλεζεο ηεο  θαξδηάο ηνπ λεζηνχ.  Ζ νδήγεζε ηνπ  4x4 

απηνθίλεηνπ  κέζσ ησλ δαζηθψλ δξφκσλ θαη ησλ νξνζεηξψλ ηεο Κξήηεο, δίλεη ηελ 

επθαηξία  ζηνλ  θάζε ηνπξίζηα λα απνιαχζεη  ηηο νξεηλέο πεξηνρέο πνπ 

πξνζθέξνπλ  ζπλαξπαζηηθή  ζέα, θαζψο επίζεο θαη ηα κνλαδηθά  βαζηά  κπιε θαη  

πξάζηλα  θαζαξά  ζαιάζζηα  θξπζηαιιηθά λεξά, θαηά κήθνο ησλ αθηψλ ηεο 

Κξήηεο, ην λεζί ησλ αληηζέζεσλ. Μεξηθέο  απφ ηηο δηαδξνκέο  πνπ  

πξαγκαηνπνηνχληαη  κε 4ρ4  είλαη: 

 (Αλαηνιηθή Κξήηε)  Καζηέιιη- Σεχκα θαη κπάλην ζηνλ Σζνχηζνπξν- θνηληάο-

Οξνπέδην Λαζηζίνπ, (Γπηηθή Κξήηε) Θέξηζνο- Λάθθνη- Γεχκα ζην ρσξηφ Γέξεο- 

Παιαηά Ρνπκάηα-Παξαιία Κνιπκπάξη (http://www.cretanadventures.gr/gr/tour-

diakopes-peripetias-kriti.html ). 

 

                   

              Δηθφλα 5: Σνπξηζκφο πεξπέηεηαο κε νρήκαηα 4ρ4 Αλαηνιηθή Κξήηε 

 

http://www.cretanadventures.gr/gr/tour-diakopes-peripetias-kriti.html
http://www.cretanadventures.gr/gr/tour-diakopes-peripetias-kriti.html
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 Ο  Θαλάσσιος Σουρισμός στην Κρήτη  

 

Ζ  Κξήηε είλαη έλαο  παξάδεηζνο  ζηελ θαξδία ηεο Μεζνγείνπ, πεξηηξηγπξηζκέλε απφ 

ππέξνρα θξπζηάιιηλα λεξά θαη ππέξνρν βπζφ. Θα ήηαλ αδηαλφεην ινηπφλ ν θάζε 

ηνπξίζηαο-επηζθέπηεο  λα κελ ηα εθκεηαιεπηεί , νη δξαηεξηφηηεηεο πνπ πξνζθέξνληαη 

είλαη νη θαηαδχζεηο, ην ζαιάζζην θαγηάθ, θαλφ θαη ηζηηνπιντα .  

ε φιε ηελ Κξήηε ιεηηνπξγνχλ πνιιά θαηαδπηηθά θέληξα (θπξίσο ζηα βφξεηα ηνπ 

λεζηνχ) πνπ κπνξνχλ λα εμππεξεηήζνπλ δχηεο θάζε θαηεγνξίαο θάζε ρξνληθή 

πεξίνδν κε αζθάιεηα θαη ππεπζπλφηεηα. ηε Νφηηα Κξήηε, ην Ληβπθφ Πέιαγνο κε 

πεληαθάζαξα θαη δηαπγή λεξά θαζεκεξηλά φιν ην ρξφλν, δηαζέηεη ζην βπζφ ηνπ 

πινχζηα δσή θαη έρεη ηνλ πιένλ ελδηαθέξνληα αλάγιπθν βπζφ ζηε Μεζφγεην. Ο 

ηνπξίζηαο  κπνξεί λα απνιαχζεη ηνλ ππέξνρν ππνβξχρην θφζκν ηεο Κξήηεο ν 

νπνίνο  πεξηιακβάλεη  πιήζνο  θαηαδπηηθψλ  ηνπνζεζηψλ. Δπηηξεπφκελεο 

θαηαδπηηθέο  πεξηνρέο: 

Ζξάθιεην: Καηά κήθνο ηεο αθηήο ηνπ θφιπνπ ηνπ Φφδειε ζην αθξσηήξη  

Υεξζφλεζνο, βφξεηα  απφ  ηηο Γνχξλεο, ζην  αθξσηήξη  Γαθφξη. 

Λαζίζη: Καηά κήθνο ηεο αθηήο ζε απφζηαζε 500κ. αλαηνιηθά απφ ηελ Παλαγηά 

Ρέζπκλν: Καηά  κήθνο  ηεο  αθηήο  Κνξηάθνπ  θαη  ζην  δπηηθφ  κέξνο  ηνπ Πάλνξκνπ 

Υαληά: Καηά  κήθνο  ηεο  αθηήο  ηνπ  θφιπνπ  Μεγάινπ  θαθνχ  κέρξη ηνλ θφιπν 

Αθξάησλ( http://www.incr ediblecrete.gr/1370/index.el.html ). 

 

χκθσλά κε ην National Geographic, ε Κξήηε είλαη κηα απφ ηηο θαιχηεξεο ηνπνζεζίεο 

ηνπ θφζκνπ γηα ζαιάζζην  θαγηάθ,  εκεξήζηεο θαη πνιπήκεξεο εθδξνκέο  κε θαγηάθ 

νξγαλψλνληαη  ζε φινπο ηνπο λνκνχο ηεο Κξήηεο, νξηζκέλεο απν ηηο εθδξνκέο απηέο 

είλαη : Ζξάθιεην- Μπαιί( κηα εκέξα), Μάηαια-Ηεξάπεηξα(7 εκέξεο),  γχξσ απφ ηε 

Υψξα θαθίσλ θαη πνιιέο άιιεο. 
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                              Δηθφλα 6 : Θαιάζζην  Καγηάθ Μάηαια  

 

 

Καλό  ζαιάζζεο, ε δηαδξνκή μεθηλά  απν ηελ πξνβιήηα ηεο Δινχληαο , θαηαιήγεη 

ζην ηζηνξηθφ λεζί ηεο πίλαινλθα  θαη επηζηξνθή ζηε βάζε φπνπ ν ηνπξίζηαο έρεη 

ηελ επθαηξία λα απνιαχζεη, ζαιάζζηα ζπνξ φπσο windsurf, water ski, wakeboard, 

rings, banana, θιπ (http://www.cretanadventures.gr/gr/tour-diakopes-peripetias-

kriti.html ). 

                  

                                 Δηθφλα 7: Καλφ ζαιάζζεο Δινχληα 

 

Ηζηηνπινΐα, ππάξρνπλ ηφζν ζρνιέο γηα εθκάζεζε ηεο ηζηηνπιντθήο ηέρλεο γηα 

αξράξηνπο θαη πξνρσξεκέλνπο, φζν θαη εηαηξίεο ελνηθηάζεσο ζθαθψλ γηα 

θξνπαδηέξεο κε αθεηεξία ην λεζί. 

 Ζκεξήζηεο εθδξνκέο.Μηα νιηγφσξε ή εκεξήζηα απφδξαζε κε ζθάθνο ζίγνπξα 

πξνζζέηεη ζην ηέιεην ζρέδην δηαθνπψλ: Μηα δξνζεξή βνπηηά ζηα θαηαγάιαλα λεξά 

ηεο Νηίαο (ην λεζάθη απέλαληη απφ ην Ζξάθιεην) 

Δβδνκαδηαίεο δηαθνπέο. Κάζε ζθάθνο δηαζέηεη 3 θακπίλεο  θαη ζπλνιηθά δπλαηφηεηα 

θηινμελίαο  έσο  8 αηφκσλ, πιήξσο  εμνπιηζκέλε  θνπδίλα, θαζψο θαη ηνλ 

απαξαίηεην εμνπιηζκφ  ελδηαίηεζεο  (ζεληφληα, θνπβέξηεο, καμηιάξηα θιπ) θαη 

λαπζηπινΐαο (jenoa, bimini, Tender, GPS-Plotter, Radio CD-MP3-USB). Ξεθηλψληαο 

απφ ην Ζξάθιεην Κξήηεο  άββαην  πξσί, ν ηνπξηζηαο  κπνξεη λα επηζθεθηεί  ηηο 

παλέκνξθεο παξαιίεο  ηεο  Μχινπ, ην Ζθαίζηεην ηεο αληνξίλεο,  ηε Φνιέγαλδξν ή 

ηε ίθηλν, ηνπο  αξραηνινγηθνχο  ρψξνπο, λα  αλαθιχςεη  ηα ειιεληθά λεζηψηηθα  

παλεγχξηα( http://www.cretanadventures.gr/gr/drast-istioploia.html). 

http://www.cretanadventures.gr/gr/tour-diakopes-peripetias-kriti.html
http://www.cretanadventures.gr/gr/tour-diakopes-peripetias-kriti.html
http://www.cretanadventures.gr/gr/drast-istioploia.html
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 Ο ορεινός Σουρισμός στην Κρήτη  

 

ηελ Κξήηε εθηφο απφ ηε ζάιαζζα θαη ηηο ππνδνκέο πνπ εμαζθαιίδνπλ ηα 

νξγαλσκέλα ζέξεηξα, αμίδεη λα απνιαχζεη θαλείο ηηο νκνξθηέο ηεο ππαίζξνπ θαη ηνπ 

βνπλνχ. ην ηνπίν κε ηηο δηαξθείο ελαιιαγέο ηνπ απφ ηξαρχ θαη έξεκν ζε 

θαηαπξάζηλν θαη ήκεξν κπνξεί θαλείο λα γλσξίζεη ηα βνπλά θαη ηα θαξάγγηα, λα 

αληρλεχζεη ηελ ηζηνξία θαη ηνλ πνιηηηζκφ ηεο πεξηνρήο κέζα απφ ηα αξραηνινγηθά 

απνκεηλάξηα, ηα ηζηνξηθά κνλαζηήξηα, ηηο εθθιεζίεο θαη ηνπο νηθηζκνχο. Ο 

Φεινξείηεο, ηα Λεπθά ξε θαη ηα ππφινηπα βνπλά θξχβνπλ ακέηξεηα κνλνπάηηα 

φισλ ησλ βαζκψλ δπζθνιίαο, ελψ ηα θαξάγγηα πνπ ζρεκαηίδνληαη αλάκεζα ηνπο 

απνηεινχλ κνλαδηθή εκπεηξία θαη πξφθιεζε γηα θάζε πεδνπφξν θαη νξεηβάηε. ηελ 

Κξήηε ππάξρεη επίζεο ηκήκα ηνπ επξσπατθνχ κνλνπαηηνχ Δ4 ην νπνίν δηαζρίδεη 

κεγάιν κέξνο  ηνπ λεζηνχ θαη έρεη πνιχ  θαιή  ζεκαηνδφηεζε. Σέινο  γηα ηνπο 

ιάηξεηο ηεο αλαξξίρεζεο ππάξρεη έλα νξγαλσκέλν αλαξξηρεηηθφ πεδίν ζην ρσξηφ 

Καπεηαληάλα, ζηα  Αζηεξνχζηα  φξε  ηνπ  Ζξαθιείνπ. 

Αλαξξηρεηηθή πίζηα, δίπια ζηε ζάιαζζα, ζηελ πεξηνρή ηνπ Καιαζά ζην Αθξσηήξη 

Υαλίσλ. Σα βξάρηα δελ μεπεξλνχλ ηα 15 κέηξα, ππάξρνπλ φκσο φιεο νη δπζθνιίεο 

απφ IV - VII. Τπάξρνπλ γχξσ ζηηο 30 δηαδξνκέο θαη παξαιιαγέο απηψλ. Δίλαη 10 

ρικ. έμσ απφ ηα Υαληά. ε φιεο ηηο δηαδξνκέο ππάξρνπλ top rope αζθάιεηεο. 

                             

                 Δηθφλα 8: Αλαξξηρεηηθή πίζηα Γθίγθηινο - Ν. Υαλίσλ 

 

Ζ πην εληππσζηαθή νξζνπιαγηά ζηελ Κξήηε. Βξίζθεηαη αθξηβψο πάλσ απφ ην 

θαξάγγη ηεο  ακαξηάο θαη ε πξφζβαζε απαηηεί πεδνπνξία πεξίπνπ 1 ψξαο, απφ ην 

http://www.crete.tournet.gr/Akrotiri_Hills-si-960-el.jsp
http://www.crete.tournet.gr/Akrotiri_Hills-si-960-el.jsp
http://www.crete.tournet.gr/Chania-ar-385-el.jsp
http://www.crete.tournet.gr/Samaria_Gorge-si-6-el.jsp
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κνλνπάηη, ή απφ ην Ξπιφζθαιν. Τπάξρνπλ γχξσ ζηηο 15 δηαδξνκέο αλνηγκέλεο θαη 

πνιιέο παξαιιαγέο απηψλ. Οη δπζθνιίεο είλαη απφ V - VII βαζκνχ. Λφγσ ηνπ 

ζαζξνχ ηνπ εδάθνπο δελ είλαη εμνπιηζκέλν κε κφληκεο αζθάιεηεο. Ζ  πςνκεηξηθή 

δηαθνξά είλαη απφ 400κ. έσο 800κ. αλάπηπγκα.  

 Παιηφθαζηξν - Ν.Ρεζχκλνπ 

Αθξηβψο θάησ απν ηε γέθπξα ηεο εζληθήο νδνχ Ζξαθιείνπ-Ρεζχκλνπ βξίζθεηαη ε 

παξαιία ηνπ Παιηνθάζηξνπ, ζηελ δεμηά πιεπξά ηεο νπνίαο είλαη έλαο 15 κέηξσλ 

βξάρνο πνπ πξνζθέξεη 3 δηαδξνκέο δπζθνιίαο V έσο VII θαη παξαιιαγέο  

παξφκνηαο  δπζθνιίαο.  

Κνςηάο - Ν. Ζξαθιείνπ 

Σα βξάρηα απηά βξίζθνληαη  πάλσ απφ ηελ εζληθή νδφ Ζξαθιείνπ - Αγ. Νηθνιάνπ 

ζηελ πεξηνρή Κνθθίλε Υάλη. Ο Κνςηάο απνηειεί αλαξξηρεηηθή πίζηα, ηα βξάρηα ηνπ 

νπνίνπ δελ μεπεξλνχλ ηα 60κ. χςνο. Έρνπλ αλνηρηεί πεξίπνπ 20 δηαδξνκέο 

δπζθνιίαο απφ IV έσο VIII. 

Γίθηε - Ν. Λαζηζίνπ 

Ζ δεχηεξε εληππσζηαθή  νξζνπιαγία  ηεο  Κξήηεο  κεηά ηνλ Γθίγθηιν  βξίζθεηαη 

πάλσ απφ ην νξνπέδην Λαζηζίνπ ζην νξνπέδην Ληκλάθαξν θαη είλαη ε νξζνπιαγηά 

ηνπ παζηνχ. ηελ νξζνπιαγηά έρνπλ αλνηρηεί 14 δηαδξνκέο δπζθνιίαο απφ IV έσο 

VI. 

Σα θαηαθύγηα ηεο Κξήηεο, θηιφμελα θαη δεζηά βξίζθνληαη ζαλ ηηο αεηνθσιηέο 

ζθαξθαισκέλα πάλσ ζηα θαθνηξάραια βνπλά. Απεπζχλνληαη ζε "αλήζπρνπο" 

πεξηπαηεηέο  θαη ηαμηδηψηεο. Γηα λα ηα επηζθεπηεί θαλείο ζα πξέπεη λα έξζεη ζε 

επαθή κε ηνπο θαηά ηφπνπο νξεηβαηηθνχο ζπιιφγνπο, εθηφο απφ ην θαηαθχγην 

Καιιέξγε πνπ ην βξίζθεηε αλνηρηφ απφ Απξίιην έσο Οθηψβξην  

(http://www.crete.tournet.gr/el/crete-activities/936-mountain-shelters ). 

 

             Δηθφλα 9: Απεηθφληζε ηνπνζεζηψλ  ησλ θαηαθπγίσλ ηεο Κξήηεο 

 

http://www.crete.tournet.gr/Hani_Kokkini-ar-639-el.jsp
http://www.crete.tournet.gr/Oropedio_Lassithiou-ar-654-el.jsp
http://www.crete.tournet.gr/el/crete-activities/936-mountain-shelters
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 Σνπνζεζίεο  

1. Καηαθχγην Καιιέξγε - Λεπθά 

ξε 

2. Καηαθχγην Καηζηβέιη-βνπξηρηήο 

- Λεπθά ξε 

3. Καηαθχγην Βφιηθα - Λεπθά ξε 

4. Καηαθχγην Σαχξεο - Λεπθά ξε 

5. Καηαθχγην Σνπκπσηφο Πξίλνο - 

Φεινξείηεο 

6. Καηαθχγην Πξίλνο - Αζίηεο-

Φεινξείηεο 

7. Καηαθχγην Ληκλάθαξνπ - ξνο 

Γίθηπ 
 

 

 Ο Σουρισμός  Τγείας  στην  Κρήτη  

 

Ο ηνπξηζκφο πγείαο μεθεχγεη απφ ην θιαζζηθφ κνηίβν ηνπ ελαιιαθηηθνχ ηνπξηζκνχ 

θαη απεζχλεηαη ζην ηνπξίζηα πγείαο δειαδή ζε απηφλ πνπ αλαδεηά αξρηθά ηελ ίαζε 

ελψ παξάιιειαλ ελδηαθέξεηαη θαη γηα ηε ςπραγσγία  ηνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

δηακνλήο ηνπ. θνπφο  ηνπ ηακαηηθνχ ηνπξηζκνχ είλαη ε ζεξαπεία ή αλαθνχθηζε απφ 

θάπνηα  αζζέλεηα.  

Σνπξηζκφο επεμίαο ζεσξείηαη ε ζαιαζζνζεξαπεία θαη ν ζθνπφο ηεο  είλαη είηε ε 

απνηνμίλσζε είηε ε αηζζεηηθή βειηίσζε ηεο εκθάληζεο θαη δελ ζηνρεχεη σο επί ην 

πιείζηνλ ζε ζεξαπεία απφ αζζέλεηεο. Ζ ζαιαζζνζεξαπεία γίλεηαη ζε εηδηθά 

δηακνξθσκέλα θέληξα (spa) πνπ παξέρνπλ εθηφο απφ ηε ζεξαπεία, δηακνλή θαη 

ζίηηζε  αλ  θάπνηνο  ην  επηζπκεί. 

ηελ  Κξήηε  ιεηηνπξγεί ην θέληξν «ΜΔΟΓΔΗΟ», πνπ  θαηαζθεπάζηεθε απφ 

ηδησηηθά θεθάιαηα  θαη απνηειεί πξφηππε µνλάδα ηερλεηνχ λεθξνχ. Ζ µνλάδα 

ηδξχζεθε ην 2000 θαη ππνινγίδεηαη φηη  έρνπλ θηινμελεζεί 1.700 αιινδαπνί  θαη 200 

Έιιελεο λεθξνπαζείο, µε µέζν φξν παξαµνλήο 11  δηαλπθηεξεχζεηο έθαζηνο. Αλ 

ζπµπεξηιεθζνχλ θαη νη ζπλνδνί ησλ αζζελψλ, νη δηαλπθηεξεχζεηο  αλέξρνληαη ζε 

47.000, µέρξη ηηο αξρέο ηνπ 2007.χµθσλα µε ζηνηρεία ηνπ Παλειιελίνπ πλδέζµνπ 

Νεθξνπαζψλ, νη Έιιελεο αηµνθαζαηξφµελνη αλέξρνληαη ζήµεξα ζε 7.800. Οη 

λεθξνπαζείο,  δεδνµέλσλ ησλ ζπγθεθξηµέλσλ ηαηξηθψλ αλαγθψλ ηνπο, απνηεινχλ 

έλα ηµήµα ηεο αγνξάο µε  µεγάιεο πξννπηηθέο αμηνπνίεζεο ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ 

Σνπξηζµνχ Τγείαο. Άιιεο µνλάδεο  λεθξνπαζψλ έρνπλ δεµηνπξγεζεί ζηελ Διιάδα, 

βξίζθνληαη ζηελ Μεζζήλε, ζηελ Καιιηζέα θαη  ζηελ Υαιθίδα. Σν 1200ηµ 

ππεξζχγρξνλν θηίξην δπλαµηθφηεηαο 100 θιηλψλ ην νπνίν βξίζθεηαη ζε  ηδηφθηεην 

ρψξν 4 ζηξεµµάησλ ζηελ Μεζζήλε µέζα ζε έλα θαηαπξάζηλν πεξηβάιινλ 

εμππεξεηεί ηνπο αηµνθαζαηξφµελνπο επηζθέπηεο ηεο Ννηηνδπηηθήο Πεινπνλλήζνπ 

http://www.crete.tournet.gr/crete-activities/936-mountain-shelters#KALERGI
http://www.crete.tournet.gr/crete-activities/936-mountain-shelters#KALERGI
http://www.crete.tournet.gr/crete-activities/936-mountain-shelters#KATSIVELI
http://www.crete.tournet.gr/crete-activities/936-mountain-shelters#KATSIVELI
http://www.crete.tournet.gr/crete-activities/936-mountain-shelters#VOLIKA
http://www.crete.tournet.gr/crete-activities/936-mountain-shelters#TAVRI
http://www.crete.tournet.gr/crete-activities/936-mountain-shelters#TOUBOTOS
http://www.crete.tournet.gr/crete-activities/936-mountain-shelters#TOUBOTOS
http://www.crete.tournet.gr/crete-activities/936-mountain-shelters#PRINOS
http://www.crete.tournet.gr/crete-activities/936-mountain-shelters#PRINOS
http://www.crete.tournet.gr/crete-activities/936-mountain-shelters#LIMNAKAROU
http://www.crete.tournet.gr/crete-activities/936-mountain-shelters#LIMNAKAROU
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απφ ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ  2009. Αλά πεξηφδνπο γίλνληαη θαµπάληεο απφ απηά ηα 

θέληξα, γηα λα πξνζεγγίζνπλ ηνπξίζηεο απφ  μέλα θξάηε, θαζψο επηιέγνπλ σο 

πξννξηζµφ ηνπο θαη άιια θξάηε, φπσο ηελ Σνπξθία ηελ Ηζπαλία θαη ην Μαξφθν 

(http://www.incrediblecrete.gr/1395/index.el.html ). 

 

 Ο Σουρισμός  Άθλησης  στην  Κρήτη  

 

 Σν Crete Golf Club, απνηειεί ην κνλαδηθφ γήπεδν γθνιθ ζηελ Κξήηε, θαη έλα απφ ηα 

πην εληππσζηαθά ζηε Μεζφγεην, ην νπνίν πξνζθέξεη δπλαηή εκπεηξία γθνιθ ζηνπο 

ηνπξίζηεο. Δίλαη έλα απφ ηα αζιήκαηα, πνπ ηα ηειεπηαία ρξφληα αλαπηχζζνληαη 

ξαγδαία  ζηελ  Διιάδα  θαη απνθηνχλ νινέλα θαη πεξηζζφηεξνπο θίινπο. Σν θιίκα 

ηεο Διιάδαο επηηξέπεη ηελ άζθεζε ηνπ αζιήκαηνο θαηά ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ 

ρξφλνπ, ελψ ηα γήπεδα είλαη δηάζπαξηα ζε  φιε ηε ρψξα, επηηξέπνληαο ζηνπο 

θίινπο ηνπ γθνιθ λα ζπλδπάδνπλ ηηο δηαθνπέο ηνπο κε ην αγαπεκέλν ηνπο ζπνξ. 

ήκεξα, ζε φιε ηε ρψξα ιεηηνπξγνχλ εθηά γήπεδα γθνιθ δηεζλψλ πξνδηαγξαθψλ 

(18 νπψλ), εθ ησλ νπνίσλ ην έλα βξίζθεηαη ζηε Υεξζφλεζν Κξήηεο  θαζψο θαη έλα 

γήπεδν 9 νπψλ ζηελ Δινχληα Κξήηεο, ζηα νπνία εμαζθνχληαη ζπζηεκαηηθά 

πεξηζζφηεξνη  απφ 1.300 παίθηεο επηζθέπηεο, θαζ‟φιε ηε δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ, ζε 

έλα  ρψξν 720 ζηξεκκάησλ( http://www.incrediblecrete.gr/1417/index.el.html ) 

 

                

                      Δηθφλα 10: Γήπεδν γθφιθ ζηε ρεξεζφλεζν Κξήηεο 

 

 

http://www.incrediblecrete.gr/1395/index.el.html
http://www.incrediblecrete.gr/1417/index.el.html
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 Ο θρησκευτικός  Σουρισμός  στην  Κρήτη  

 

Ζ Κξήηε, ηφπνο εξψσλ θαη αγίσλ, έρεη πλεπκαηηθή παξάδνζε αηψλσλ, πνπ 

απνηππψλεηαη  ζηα  ηζηνξηθά  κλεκεία ηνπ λεζηνχ, ζηνπο  λανχο, ζηα  κνλαζηήξηα θαη 

ζηα  μσθθιήζηα  ηνπ. ε  φιε ηε καθξαίσλε  ηζηνξία  ηεο, ε Κξήηε ππήξμε έλαο ηφπνο 

κε έληνλε πλεπκαηηθφηεηα θαη ζξεζθεπηηθφηεηα. Απφδεημε, νη πνιπάξηζκνη ηφπνη 

ιαηξείαο, φπσο  καξηπξνχλ  ηα απνκεηλάξηα  λαψλ αθηεξσκέλσλ ζε αξραίεο 

κηλστθέο  θαη  ειιεληθέο  ζεφηεηεο, ηα ηεξά θνξπθήο  αθηεξσκέλα ζην Γία, νη 

ακέηξεηνη λανί ηεο βπδαληηλήο  θαη  κεηαβπδαληηλήο πεξηφδνπ, ηα ηαπεηλά 

παξεθθιήζηα  πνπ είλαη δηάζπαξηα ζηελ χπαηζξν ηεο Κξήηεο. Δπίζεο, ηα 

πνιπάξηζκα κνλαζηήξηα πνπ θξχβνπλ πνιχηηκνπο ζεζαπξνχο θαη ηεξά θεηκήιηα, 

έηνηκα λα ππνδερζνχλ ηνλ επηζθέπηε πνπ επηζπκεί λα βηψζεη ηελ πλεπκαηηθφηεηα 

ζηα ιηηά, κα θηιφμελα θειηά ηνπο.   ηελ  Κξήηε αθφκα θαη ζήκεξα ν επηζθέπηεο ζα 

ζπλαληήζεη  πξνζθπλεηέο  πνπ πεξπαηάλε ψξεο γηα λ‟ αλέβνπλ ζ‟ έλα μωθθιήζη 

ζην βνπλό, θη εθεί κεηά ηε Λεηηνπξγία κνηξάδνληαη ηα θαγεηά ηνπο κε φινπο ηνπο 

παξηζηακέλνπο. Δπίζεο, κπνξεί  λα αλαθαιχςεη  θνληά  ζε εθθιεζίεο  πεγέο κε 

αγίαζκα, ζηα νπνία επί αηψλεο νη άλζξσπνη  απηνχ  ηνπ ηφπνπ πξνζηξέρνπλ. 

Παξαθάησ  παξαζέηνπκε  έλα πίλαθα κε ηα πην γλσζηά Μνλαζηήξηα θαη Δθθιεζίεο 

ζηελ Κξήηε.(http://www.incrediblecrete.gr/165/index.el.html ).  

 

Δθθιεζίεο θαη Μνλαζηήξηα 

Μνλή Αξθαδίνπ 

Μνλή Αξεηίνπ 

Μνλή Κξεκαζηώλ 

Μνλή Κνπθήο Πέηξαο 

Μνλή Αγίνπ Γεσξγίνπ - ειελάξη 

Μνλή Κξνπζηαιιέληαο 

Μνλή Βηδηαλήο 

Μνλή Εμαθνπζηήο 

Μνλή Καςά 

Εθθιεζία «Σν Ρόδνλ ην Ακάξαληνλ» 

 

 

 Ο Γαστρονομικός  Σουρισμός  στην  Κρήτη  

 

http://www.incrediblecrete.gr/165/index.el.html
http://www.incrediblecrete.gr/1375/index.el.html
http://www.incrediblecrete.gr/1382/index.el.html
http://www.incrediblecrete.gr/1383/index.el.html
http://www.incrediblecrete.gr/1384/index.el.html
http://www.incrediblecrete.gr/1385/index.el.html
http://www.incrediblecrete.gr/1386/index.el.html
http://www.incrediblecrete.gr/1387/index.el.html
http://www.incrediblecrete.gr/1388/index.el.html
http://www.incrediblecrete.gr/1389/index.el.html
http://www.incrediblecrete.gr/1474/index.el.html
http://www.incrediblecrete.gr/1186/index.el.html
http://www.incrediblecrete.gr/1186/index.el.html
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Ο  γαζηξνλνκηθφο  ηνπξηζκφο αξρίδεη λα θπξηαξρεί σο ηάζε ζηελ ηνπξηζηηθή αγνξά 

θαη είλαη έλαο λένο ηχπνο αλάπηπμεο ελαιιαθηηθνχ  ηνπξηζκνχ φπνπ κέζσ απηνχ ε 

Κξήηε πξνσζεί ηα αγξνηηθά ηεο πξντφληα. Ζ Κξήηε είλαη αδηακθηζβήηεηα ε 

βαζίιηζζα ηε ειιεληθήο γαζηξνλνκίαο θαη νη πεξηζζφηεξνη ηνπξίζηεο ηελ επηιέγνπλ 

γηα πξννξηζκφ ηνπο.  Δπεξεαζκέλνη  απφ ηε θήκε ηεο θξεηηθήο θνπδίλαο. Σα 

ηειεπηαία ρξφληα , ε θξεηηθή  θνπδίλα  ζεσξείηαη πξφηππν κεζνγεηαθήο δηαηξνθήο 

πνπ ηφζα ζεηηθά νθέιε έρεη ζηελ αλζξψπηλε πγεία. Οη ππφινηπεο ρψξεο ηεο 

Δπξψπεο δελ κπνξνχζαλ λα θαηαιάβνπλ ην ιφγν πνπ νη Κξεηηθνί έρνπλ ηα 

ρακειφηεξα πνζνζηά ζε θαξθίλν θαη θαξδηαγγεηαθά λνζήκαηα. Σειηθά, κεηά απφ 

έξεπλεο  αλαθάιπςαλ  φηη ε θαζεκεξηλή ηνπο δηαηξνθή είλαη πνπ θάλεη ηε δηαθνξά. 

Σα ιαραληθά, ηα φζπξηα, ηα δεκεηξηαθά, ην ειαηφιαδν ν πεξηνξηζκφο ηνπ θφθθηλνπ 

θξέαηνο θαη ε θαηαλάισζε ζε θξνχηα θαη ζαιάηεο έρνπλ επεξγεηηθέο επηπηψζεηο 

ζηνλ νξγαληζκφ. Έηζη, ινηπφλ, ε θξεηηθή  θνπδίλα  κειεηήζεθε  εθηελψο θαη 

απνηέιεζε ηελ επηηνκή ηεο κεζνγεηαθήο δηαηξνθήο θαη ηε βάζε γηα ηε δεκηνπξγία 

δηαηηνινγηθψλ πξνηχπσλ. Ζ ζσζηή δηαηξνθή πεξηιακβάλεη ζε θαζεκεξηλή βάζε 

απεξηφξηζηεο πνζφηεηεο ρφξησλ θαη ιαραληθψλ (σκψλ θαη βξαζκέλσλ) αιιά θαη 

θξνχηα  ελψ  ηα φζπξηα θαη ηα δεκεηξηαθά βξίζθνληαη ζην ηξαπέδη δπν κε ηξεηο 

θνξέο ηελ εβδνκάδα. Σν ειαηφιαδν αληηθαζηζηά εληειψο ηηο καξγαξίλεο θαη ηα 

βνχηπξα ελψ θαζεκεξηλά ιίγν γάια ή ηπξί είλαη απαξαίηεηα. Σν θφθθηλν θξέαο δελ 

πξέπεη λα θαηαλαιψλεηαη  πάλσ  απφ κηα θνξά ηελ εβδνκάδα,  ελψ ηα πνπιεξηθά ην 

πνιχ δχν. Σέινο, ην ςάξη κπνξεί λα θαηαλαιψλεηαη πνιχ ζπρλφηεξα ελψ έλα 

πνηεξάθη  θφθθηλν  θξαζί  ζε θάζε γεχκα  ζπκπιεξψλεη  ηδαληθά ην θαγεηφ. 

Δπηπιένλ, ε  θξεηηθή  θνπδίλα  δίλεη  ππέξνρεο  ιχζεηο  γηα φινπο εθείλνπο πνπ 

πξέπεη λα  θφςνπλ  ην αιάηη είηε εμ αηηίαο  πξνβιεκάησλ  πγείαο  φπσο ε ππέξηαζε 

είηε  ιφγσ θαηαθξάηεζεο  πγξψλ, ηα πην πνιιά θαγεηά  κπνξνχλ  λα λνζηηκίζνπλ αλ 

μέξεηε  λα ρξεζηκνπνηήζεηε  ην θαηάιιειν  κπαραξηθφ. Σφηε, ε γεχζε ηνπ αιαηηνχ 

δελ ιείπεη. Σν ζπκάξη, ε ξίγαλε, ν βαζηιηθφο, ν δπφζκνο κπνξνχλ θάιιηζηα λα 

πάξνπλ ηε ζέζε ηνπ( http://www.cretetaxitransfers.gr/el/alternative-tourism.php ). 

 

http://www.cretetaxitransfers.gr/el/alternative-tourism.php


100 
 

               Δηθφλα 11:  Κξεηηθή θνπδίλα ρνριηνί (ζαιηγθάξηα) θαη ληάθνο. 

 

 Ο Εκπαιδευτικός  Σουρισμός  στην  Κρήτη  

 

Ο αξραηνινγηθφο θαη ν εθπαηδεπηηθφο ηνπξηζκφο παξνπζηάδνπλ μερσξηζηφ 

ελδηαθέξνλ ζηε Κξήηε. Ο πξψηνο ζρεηίδεηαη κε ηελ αλάδεημε ησλ αξραηνινγηθψλ 

ρψξσλ θαη κνπζείσλ, θαζψο θαη κε ηελ νξγάλσζε δηθηχνπ πεξηπάησλ 

αξραηνινγηθψλ  πεξηνρψλ, ελψ ν δεχηεξνο κε ηελ επίζθεςε θαη εθπαίδεπζε 

ζρνιείσλ θάζε βαζκίδαο θαη εηδηθψλ νκάδσλ επηζθεπηψλ, ζε αξραηνινγηθνχο 

ρψξνπο, πνιηηηζκηθά κλεκεία, νηθνζπζηήκαηα θηι.  Ζ Κξήηε απνηειεί έλα 

ζπειαηνινγηθφ παξάδεηζν, αθνχ νη νξεηλνί ηεο φγθνη απνηεινχληαη απφ 

αζβεζηνιηζηθά πεηξψκαηα πνπ δηαβξψλνληαη εχθνια απφ ην πέξαζκα ηνπ λεξνχ, 

δεκηνπξγψληαο  πνηθίινπο  θαξζηηθνχο  ζρεκαηηζκνχο. ηελ Κξήηε ππάξρνπλ  ηα 

ηξία κεγαιχηεξα ζπειαηνβάξαζξα  ηεο  Διιάδαο  θαη  πεξηζζφηεξα απφ 3500 

ζπήιαηα. Σα ζπήιαηα ήηαλ  αλέθαζελ ρψξνο κπζηεξίνπ θαη ηφπνο ιαηξείαο. Δδψ 

ζχκθσλα κε ηε κπζνινγία γελλήζεθε θαη αλαηξάθεθε ν Γίαο (Γηθηαίνλ & Ηδαίνλ 

Άληξν). κσο ιεηηνχξγεζαλ θαη ζαλ αζθαιή θαηαθχγηα ησλ ληφπησλ απφ ηνπο 

δηάθνξνπο θαηαθηεηέο ηνπ λεζηνχ θαη έγηλαλ ηφπνη κάρεο, ζπζίαο θαη πφλνπ.Σα 

ζπήιαηα ηεο Κξήηεο είλαη άξξεθηα δεκέλα κε ηελ ηζηνξία ηεο θάζε πεξηνρήο, κε 

κχζνπο  θαη  κπζηηθά πνπ πεξηκέλνπλ λα ηα αλαθαιχςνπκε καδί. 

Οξηζκέλα απν ηα ζπήιαηα  θαη  ηνπο αξραηνινγηθνύο ρώξνπο  ηεο Κξήηεο 

είλαη:  

Ζ Γφξηπλα ή Γφξηπο ζηελ λφηηα Κξήηε, ε πξσηεχνπζα ηεο Κξήηεο ηελ επνρή ησλ 

Ρσκαίσλ, To Γηθηαίν Αληξν θαη ην Ηδαίν Αληξν, άξαγε ζε πνηφ απφ ηα δχν ζπήιαηα 

γελλήζεθε ν Γίαο ζηελ Κξήηε; Εψκηλζνο, κηα κηλσηθή πφιε ζηελ νξεηλή Κξήηε, 

Καδάξκα, ην θξνχξην Καδάξκα ζηε εηεία, Κνκκφο, ε κηλσηθή πφιε - ιηκάλη ηεο 

Φαηζηνχ, Ληζζφο, κηα αξραία  πφιε ζηε λνηην-δπηηθή Κξήηε, ηζηνξία  ηεο 

πηλαιφγθαο, απφ ηελ επνρή ησλ  Δλεηψλ  κέρξη ην Γηεζλέο Λεπξνθνκείν ζηε 

πηλαιφγθα, ε αξραία  Φαιάζαξλα  κε ην ιηκάλη  ηεο  πνπ  κεγάινο ζεηζκφο αλέβαζε 

πάλσ απφ ηε ζάιαζζα, ε Φνξηέηδα, ην Δλεηηθφ θξνχξην Φνξηέηδα ζην Ρέζπκλν,  ην 

Μηλσηθφ Παιάηη ηεο Κλσζνχ, ην Μηλσηθφ  Αλάθηνξν ζηε Φαηζηφ, ην Μηλσηθφ 

Αλάθηνξν ησλ Μαιίσλ  θαη  ην Μηλσηθφ  Αλάθηνξν  ζηελ  Κάησ Εάθξν. 

http://www.explorecrete.com/greek/gortys-gr.html
http://www.explorecrete.com/greek/gortys-gr.html
http://www.explorecrete.com/archaeology/GR-diktaio-antro-cave.html
http://www.explorecrete.com/archaeology/GR-idaion-antron.html
http://www.explorecrete.com/archaeology/GR-zominthos.html
http://www.explorecrete.com/crete-east/GR-Siteia-frourio-kazarma.html
http://www.explorecrete.com/archaeology/GR-kommos-arxaiologikos-xoros.html
http://www.explorecrete.com/crete-west/GR-Lissos.html
http://www.explorecrete.com/crete-east/GR-spinalonga.html
http://www.explorecrete.com/crete-east/GR-spinalonga.html
http://www.explorecrete.com/crete-west/GR-falasarna-istoria.html
http://www.explorecrete.com/greek/Rethymnon_Fortezza_GR.html
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Μνπζεία ζηελ Κξήηε 

Αξραηνινγηθφ  κνπζείν  Ζξαθιείνπ, Αξραηνινγηθφ  κνπζείν Υαλίσλ, Αξραηνινγηθφ  

κνπζείν  Αγίνπ Νηθνιάνπ, εηείαο, ην ηζηνξηθφ κνπζείνο  Κξήηεο ζην  Ζξάθιεην, ην 

Ναπηηθφ κνπζείν   ζηα Υαληά 

(http://www.explorecrete.com/greek/archaeology-gr.html). 

 

 

 

 

 Ο Εναλλακτικός  Σουρισμός στην αντορίνη  

 

Γεληθά  

Σν λεζί αληνξίλε ή Θήξα βξίζθεηαη ζην λφηην Αηγαίν πέιαγνο, ζην λεζησηηθφ 

ζχκπιεγκα  ησλ  Κπθιάδσλ, λφηηα ηεο Ίνπ θαη δπηηθά απφ ηελ Αλάθε. Απέρεη απφ 

ηνλ Πεηξαηά 134 λαπηηθά  κίιηα  θαη 68 λαπηηθά  κίιηα  απφ ηε Κξήηε. Ζ έθηαζε ηεο 

είλαη 79,194 ηεηξαγσληθά ρηιηφκεηξα. Ζ  ζέζε ηεο σο ζηαζκνχ ζηηο ζαιάζζηεο 

επηθνηλσλίεο αλάκεζα ζηελ Κξήηε θαη ηελ επεηξσηηθή Διιάδα απφ ηε κία, θαη ε 

εθαηζηεηαθή πξνέιεπζε ηνπ εδάθνπο ηεο απφ ηελ άιιε, θαζνξίδνπλ ηελ πνιηηηζηηθή 

εμέιημε  ηνπ λεζηνχ απφ ηελ  Αξραηφηεηα  κέρξη ζήκεξα. 

Σν  φλνκα «Κπθιάδεο» αλαθέξεηαη ζηα λεζηά πνπ ζρεκαηίδνπλ έλαλ θχθιν γχξσ 

απφ ην  ηεξφ  λεζί ηεο Γήινπ. Ζ αληνξίλε (ή Θήξα) βξίζθεηαη  ζην  λνηηφηεξν  

ζεκείν ησλ Κπθιάδσλ θαη είλαη ζηελ νπζία έλα ζχκπιεγκα λεζηψλ πνπ απνηειείηαη 

απφ ηα λεζηά ηεο Θήξαο, ηεο Θεξαζζηάο, ηνπ Αζπξνλεζίνπ, ηεο Παιαηάο θαη ηεο 

Νέαο Κακέλεο. Σν λεζηψηηθν απηφ ζχκπιεγκα δεκηνπξγήζεθε ιφγσ ηεο έληνλεο 

εθαηζηεηαθήο δξαζηεξηφηεηαο – ζα ιέγακε φηη  πξαγκαηηθά  μεπξφβαιιε απφ ηα 

ζπιάρλα ηεο γεο. ηελ αξραηφηεηα νλνκάδνληαλ ηξνγγχιε ιφγσ ηνπ θπθιηθνχ 

ζρήκαηνο ηεο ην νπνίν άιιαμε κε ηελ έθξεμε ηνπ εθαηζηείνπ ην 1630. ήκεξα ε 

αληνξίλε  είλαη  γλσζηή γηα ην λεφηεξν εθαίζηεην ηεο Διιάδαο θαη απφ ηα πην 

ελεξγά εθαίζηεηα ηεο Δπξψπεο. Ζ ηειεπηαία εθαηζηεηαθή δξαζηεξηφηεηα ήηαλ ην 

1950 θαη κειινληηθέο εθξήμεηο είλαη ζίγνπξεο. Ζ αληνξίλε αλήθεη ζην εθαηζηεηαθφ 

ηφμν ηνπ Αηγαίνπ θαη  ραξαθηεξίδεηαη ζαλ ελεξγφ εθαίζηεην καδί κε ηα Μέζαλα, ηελ 

http://www.explorecrete.com/greek/archaeology-gr.html
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Μήιν θαη ηελ Νίζπξν. Σν έδαθνο  ηνπ λεζηνχ είλαη εθαηζηεηνγελέο θαη απφ ηελ 

πιεπξά  ηνπ εθαηζηείνπ είλαη εμαηξεηηθά βξαρψδεο. Οη καχξεο παξαιίεο ηνπ λεζηνχ, 

νη  απφηνκνη  γθξεκλνί θαη ηα εθαηζηεηνγελή  πεηξψκαηα  δίλνπλ ζην λεζί κηα 

ηδηαίηεξε θπζηνγλσκία. Σν λεζί ηεο αληνξίλεο δηαζέηεη πνιηηηζηηθή θαη θπζηθή 

θιεξνλνκία. Τπάξρεη ε δπλαηφηεηα  δηαθνξνπνίεζεο  ηεο  ηνπξηζηηθήο  αλάπηπμεο  

κε  ηελ πξνψζεζε ελαιιαθηηθψλ  κνξθψλ ηνπξηζκνχ. Με απηφλ ηνλ ηξφπν ζα 

ακβιχλνληαη  νη  επηπηψζεηο  ζην πεξηβάιινλ  ηνπ καδηθνχ  θαη  ρξνληθά 

εληνπηζκέλνπ ηνπξηζκνχ πνπ βηψλεηαη ζην λεζί ηεο αληνξίλεο θαη παξάιιεια  

απμάλνληαη  ηα νηθνλνκηθά  νθέιε  απφ ηνλ ηνπξηζκφ κε  επηκήθπλζε  ηεο  

ηνπξηζηηθήο πεξηφδνπ θαη  κε δηεχξπλζε ησλ νκάδσλ ζηφρσλ ηνπξηζηψλ πνπ 

πξνζειθχνληαη ζηελ πεξηνρή. Ζ αληνξίλε κπνξεί λα ζπγθξνηήζεη έλα πξννξηζκφ 

ελαιιαθηηθνχ ηνπξηζκνχ  ζπλδπάδνληαο  πνιχκνξθα  ηελ πνηθηιία ησλ πφξσλ πνπ 

δηαζέηεη  γηα  ηελ αλάπηπμε  φισλ ζρεδφλ ησλ κνξθψλ  ηνπ ελαιιαθηηθνχ  ηνπξηζκνχ 

(http://www.silverpalacesantorini.com/?page_id=153). 

 

 

 Ο Αγροτουρισμός  στην  αντορίνη  

 

Ο  αγξνηνπξηζκφο  ηεο  αληνξίλεο είλαη ζπλπθαζκέλε έλλνηα κε ηνλ νηλνηνπξηζκφ. 

Αλ  θάπνηνο  επηζθεθζεί ηελ πεξηνρή ηεο αληνξίλεο, ζα δηαθξίλεη πσο είλαη 

θαηάθπηε απφ κεγάιεο πνζφηεηεο ακπειηψλ. Ζ γεληθφηεξε πνξεία αλάπηπμεο ηεο 

πεξηνρήο απηήο, ζπλδέεηαη άκεζα κε ηελ φπνηα εμέιημε ηεο θαιιηέξγεηαο ησλ 

ζηαθπιηψλ  ζην πέξαζκα ησλ ρξφλσλ. ηε λήζν αληνξίλε θαιιηεξγνχληαη  γλσζηέο 

πνηθηιίεο ζηαθπιηψλ, ηα νπνία πξνζθέξνπλ ιφγσ ησλ ζπγθεθξηκέλσλ εδαθν-

θιηκαηηθψλ ζπλζεθψλ, ζηαθχιηα κφλν εθιεθηήο πνηφηεηαο κε έληνλν θαη σξαίν 

ρξψκα, κεγάιν κέγεζνο, ηδηαίηεξν άξσκα θαη γεχζε, ζθιεξφηεηα θαη αληνρή ζηε 

ζπληήξεζε  ζε ςπθηηθνχο ζαιάκνπο θαη κε άξηζηεο νξγαλνιεπηηθέο ηδηφηεηεο απ 

νθηψ έσο ελλέα κήλεο. Σα θξαζηά πνπ παξάγνληαη θαη παξαζθεπάδνληαη ζηελ 

πεξηνρή ηεο  αληνξίλεο  απνηεινχλ  ζηηο  κέξεο καο ην ζήκα θαηαηεζέλ ηεο 

πεξηνρήο θαη έρνπλ γίλεη γεληθψο γλσζηά κε ην εκπνξηθφ φλνκα ηνπ εθάζηνηε 

παξαγσγνχ. ηελ  αληνξίλε  ππάξρνπλ αγξνηνπξηζηηθά θαηαιιχκαηα κε 

ακπειψλεο,  πνπ δίλνπλ ηελ επθαηξία ζηνλ επηζθέπηε λα ζπκκεηέρεη ελεξγά ζε 

αγξνηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο  ν ηξχγνο  θαη ην πάηεκα ζηαθπιηψλ.  Σν ζίγνπξν 

είλαη φηη ζηε αληνξίλε ν επηζθέπηεο   κπνξεί, φπνηα επνρή ηνπ ρξφλνπ θη αλ ην 

επηζθεθζεί, λα ζαπκάζεη ηνλ ηνπηθφ ακπειψλα, λα ελεκεξσζεί γηα ηηο πνηθηιίεο ηνπ, 

γηα ηηο κεζφδνπο  ηεο  θαιιηέξγεηαο, γηα  ηηο  δηαδηθαζίεο  νηλνπνίεζεο  θαη 

http://www.silverpalacesantorini.com/?page_id=153
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εκθηάισζεο είηε πξφθεηηαη γηα νηθηαθέο παξαδνζηαθέο είηε γηα ζχγρξνλεο, ελψ ζα 

κπνξέζεη λα δνθηκάζεη  θαη ηα κνλαδηθήο πνηφηεηαο θξαζηά ηνπ ηφπνπ.Αμίδεη δε λα 

αλαθέξνπκε φηη κεγάιν κέξνο ησλ θαιιηεξγεηψλ ηνπ λεζηνχ είλαη θαη έρνπλ 

ραξαθηεξηζηεί σο βηνινγηθέο θαη νξγαληθέο  πνπ  ζεκαίλεη φηη ζηνπο ακπειψλεο δελ 

ρξεζηκνπνηνχληαη θάξκαθα, φπσο  επίζεο  θαη θαηά ηελ  δηαδηθαζία  ηεο 

νηλνπνίεζεο.  Οη  πξνεηνηκαζίεο  μεθηλνχλ ηηο πξψηεο κέξεο ηνπ Απγνχζηνπ. Σα 

ζηαθχιηα  κεηαθέξνληαλ ζηελ  θάλαβα (νηλνπνηείν) θαη αλάινγα κε ην ρξψκα ηνπο 

(άζπξα ή καχξα), ηα ξίρλνπλ ζε ρσξηζηφ παηεηήξη.  

ηε ζπλέρεηα παηηνχληαη θαη απνζεθεχνληαη ζε βαξέιηα.  ηηο  22 Οθησβξίνπ, ζηε 

γηνξηή  ηνπ  Αγίνπ  Αβεξθίνπ,  αλνίγνληαη  ηα βαξέιηα  θαη  δνθηκάδνληαη  ηα θξαζηά. 

Σα  βαξέιηα ζηαπξψλνληαη  κε θιαδί  βαζηιηθνχ, αγηαζκέλν απφ ηνλ παπά. 

Φέιλνληαο  δνθηκάδνπλ  ην  θαηλνχξην  θξαζί. Αθνινπζεί γιέληη κε ηξαγνχδηα  θαη 

ρνξνχο(http://www.santorini.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=131

&Itemid=106&lang=el , http://santorini-living.blogspot.gr/p/a.html). 

 

 

 

 

 

 

 Ο Οικοτουρισμός  στην αντορίνη  

 

 

Οη Κπθιάδεο ραξαθηεξίδνληαη απφ  ηελ παξνπζία κεγάινπ αξηζκνχ ρεξζαίσλ θαη 

ζαιάζζησλ νηθνηφπσλ. ην πιαίζην ηνπ  πξνγξάκκαηνο "Αλαγλψξηζε θαη  

πεξηγξαθή ησλ Σχπσλ Οηθνηφπσλ ζε Πεξηνρέο Δλδηαθέξνληνο γηα ηε παξαηήξεζε 

ηεο Φχζεο" έγηλε θαηαγξαθή  20 πεξηνρψλ  πνπ  εληάζζνληαη ζην δίθηπν Natura 

2000 θαη ππάγνληαη  ζην Ννκφ Κπθιάδσλ. Δλδεηθηηθά  αλαθέξνληαη νη  πην   

αμηφινγεο  πεξηνρέο φπσο ε Άλδξνο, ε Αλάθε,  ε Κίκσινο, ε Μήινο, ε αληνξίλε, ε 

ίθλνο, ε Σήλνο,  θηι. 

Ζ παλίδα ζηελ  πεξηνρή  κειέηεο  είλαη  εμαηξεηηθά  ελδηαθέξνπζα δηφηη  

πεξηιακβάλεη: 

• Μεγάιν αξηζκφ εηδψλ αζπφλδπισλ θαη ζπνλδπισηψλ πνπ είλαη ελδεκηθά ηεο  

Διιάδαο πνιιά  απφ ηα νπνία  είλαη ζηελφηνπα  ελδεκηθά, απαληψληαη δειαδή ζε 

έλα  κφλν λεζί ή  βξαρνλεζίδα  ηεο πεξηνρήο. 

• Μεγάιν  αξηζκφ εηδψλ πνπ  αλαθέξνληαη  ζην  Κφθθηλν  Βηβιίν  ησλ  Α̟πεηινχκελσλ 

http://www.santorini.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=130&Itemid=105&lang=el
http://www.santorini.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=131&Itemid=106&lang=el
http://www.santorini.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=131&Itemid=106&lang=el
http://santorini-living.blogspot.gr/p/a.html


104 
 

̟πνλδπισηψλ ηεο Διιάδαο θαη  πξνζηαηεχνληαη απφ δηεζλείο  πκβάζεηο θαη Οδεγίεο  

ηεο  Δπξσπατθήο  Έλσζεο αιιά θαη απφ ηελ ειιεληθή λνκνζεζία. Δηδηθφηεξα  γηα ηελ 

νξληζνπαλίδα ζα  πξέπεη λα επηζεκαλζεί ν ζεκαληηθφο ξφινο  ηεο πεξηνρήο γηα ηε 

δηαηήξεζή ηεο αθνχ πξνζηαηεπφκελα είδε  πηελψλ ρξεζηκνπνηνχλ  ηελ πεξηνρή σο 

ζηαζκφ αλάπαπζεο θαηά ηελ θξίζηκε πεξίνδν ηεο απνδεκίαο ηνπο. Υαξαθηεξηζηηθή  

επίζεο  είλαη ε παξνπζία πιεζπζκψλ αξπαθηηθψλ πηελψλ πνπ, αλ θαη είλαη κηθξνί, 

ζεσξνχληαη  ζεκαληηθνί  δηφηη  ζηελ  ππφινηπε ρψξα παξαηεξείηαη  δξακαηηθή  

κείσζε ή  θαη εμαθάληζή  ηνπο. 

ηελ  αληνξίλε  ν επηζθέπηεο –ηνπξίζηαο κπνξεί λα απνιαχζεη ηελ πεξηνρή  ηνπ 

βνπλνχ  Πξνθήηε  Ζιία, ηηο ηξηγχξσ  ηνπνζεζίεο θαη δχν κηθξά λεζηά(Νέα θαη Παιηά 

Κακέλε). Ο Πξνθήηεο Ζιίαο είλαη ε κνλαδηθή ηνπνζεζία ζην λεζί πνπ έρεη 

αζβεζηνιηζηθά πεηξψκαηα, ζε αληίζεζε κε ην ππφινηπν ηνπ λεζηνχ πνπ θαιχπηεηαη 

απφ ηα πξντφληα ηεο  εθαηζηεηαθήο  έθξεμεο. ηελ θνξπθή  ηνπ βνπλνχ είλαη 

θηηζκέλν ην νκψλπκν Μνλαζηήξη.  ηνπο πξφπνδεο ηνπ βνπλνχ θνληά ζηα ρσξηά 

Κακάξη, Δκπνξεηφ  θαη  Πεξίζζα  ππάξρνπλ ακπειψλεο, ελψ ην ππφινηπν ηνπ 

βνπλνχ  θαιχπηεηαη  απφ ηππηθά αηγαηαθά θξχγαλα. ηελ πεξηνρή ηνπ ρσξηνχ 

Κακάξη, ππάξρεη κία ζπειηά κε ελδεκηθά αζπφλδπια. Ζ αξραία Θήξα βξίζθεηαη ζηελ 

θνξπθή ηνπ ιφθνπ, βφξεηα ηεο Πεξίζζαο. Γχν κηθξά λεζηά δεκηνπξγήζεθαλ ζην 

πξφζθαην  παξειζφλ απφ ηελ έθξεμε ηνπ εθαηζηείνπ. Ζ  επηθάλεηά  ηνπο  

απνηειείηαη απφ άγνλα εδάθε πνπ θαιχπηνληαη απφ ιάβα θαη ραξαθηεξίδνληαη 

θπξίσο απφ πξσηνγελή βιάζηεζε. Οη  αθηέο ζπλίζηαληαη απφ απφθξεκλα  βξάρηα, 

κε ζρεδφλ θάζεηεο πιεπξέο  δίπια  ζηε  ζάιαζζα.  

Ζ ζαιάζζηα έθηαζε, πνπ πεξηβάιιεη ηηο βξαρνλεζίδεο  απηέο, έρεη  ζθιεξφ  

ππφζηξσκα θαη ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ παξνπζία  ζεξκψλ πεγψλ  θαη  αηκίδσλ  

(http://www.minenv.gr/1/12/121/12103/viotopoi/g4220003.html). 

 

 

 

 Ο Πολιτιστικός Σουρισμός στην αντορίνη  

 

 

Ζ αληνξίλε έρεη κεγάιε ρνξεπηηθή παξάδνζε πνπ δηαθέξεη απν ρσξηφ ζε ρσξηφ 

φπσο επίζεο θαη απν ηα ππφινηπα λεζηά ηνπ Αηγαίνπ σο απνηέιεζκα ησλ πνιιψλ 

επηξξνψλ ηεο, κε ηνπο ρνξνχο ηεο λα είλαη θπξίσο γξήγνξνη θαη λα ρνξεχνληαη 

νκαδηθά  αιιά θαη ζε δεπγάξηα. Οη πην γλσζηνί, ν "Μπάινο" θαη ν "πξηφο" 

ζπλερίδνπλ λα ρνξεχνληαη ζε πνιιέο πεξηνρέο θαη πεξηπηψζεηο ζηελ αληνξίλε. 

http://www.minenv.gr/1/12/121/12103/viotopoi/g4220003.html
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Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη ην γεγνλφο, γηα φζνπο ελδερνκέλσο λα ζεσξνχλ νηη "ηα έζηκα 

ζηγά ζηγά ηείλνπλ λα εθιείςνπλ", νηη νη ρνξνί ηεο αληνξίλεο  ρνξεχνληαη απν 

δεθάδεο  αλζξψπνπο  ζε θάζε επθαηξία  γηνξηήο ηα θαινθαίξηα αιιά θαη ηνπο 

ρεηκψλεο  ζε  ζξεζθεπηηθέο  ή νηθνγελεηαθέο  εθδειψζεηο.  

ε πνιιέο πεξηπηψζεηο ζρήκαηα θαη ζπγθξνηήκαηα παξαδνζηαθψλ ρνξψλ ηεο 

αληνξίλεο  έρνπλ ζπκκεηάζρεη ζε εγρψξηνπο θαη δηεζλείο δηαγσληζκνχο 

απνζπψληαο  ζεκαληηθέο δηαθξίζεηο. Παξάιιεια, ρνξεπηηθά  ζρήκαηα ηεο 

αληνξίλεο  αληαπνθξίλνληαη  ζε πξνζθιήζεηο  λα ζπκκεηάζρνπλ  ζε εθδειψζεηο 

πνπ γίλνληαη ζε νιφθιεξε ηελ Διιάδα, ελψ θαη ζην λεζί, θπξίσο ηα θαινθαίξηα, 

θηινμελνχληαη ρνξεπηηθά ζρήκαηα απν άιιεο πεξηνρέο, ζην πιαίζην «θεζηηβάι 

παξαδνζηαθψλ  ρσξψλ»  πνπ  δηνξγαλψλνληαη  ζπρλά. 

Ζ κνπζηθή παξάδνζε ηεο αληνξίλεο  είλαη πινχζηα θαη έρεη ζεκαληηθέο δηαθνξέο 

απν απηή ησλ άιισλ λεζηψλ πνπ ππν ηνλ φξν "λεζηψηηθα" ζπκπεξηιακβάλνπλ  φια 

ζρεδφλ ηα ήδε  ηεο  ρνξεπηηθήο κνπζηθήο σο απνηέιεζκα ηεο ζχκπξαμεο ηνπ 

βηνιηνχ, ηνπ  ιανχηνπ  θαη ηεο ιχξαο. 

Δηζη ν θάζε επηζθέπηεο   κπνξεί λα  παξαθνινπζήζεη θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο 

παξακνλήο ηνπ, κηα ιατθή  παξαδνζηαθή γηνξηή κε ηελ ζπκκεηνρή ληφπησλ 

κνπζηθψλ. Οη αθνξκέο άιισζηε θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ θαινθαηξηνχ είλαη πνιιέο. 

Λατθέο  παξαδνζηαθέο  κνπζηθέο έρεη ηελ επθαηξία λα αθνχζεη θαλείο ζηα 

πεξηζζφηεξα  παλεγχξηα  πνπ  αθνινπζνχλ ηηο  ζξεζθεπηηθέο  γηνξηέο, ζε 

εθδειψζεηο  ηεο  Γεκνηηθήο  Αξρήο  φπνπ παξνπζηάδνληαη ηα ρνξεπηηθά ζρήκαηα ηνπ 

Γήκνπ, ζε  γάκνπο  Διιήλσλ αιιά θαη επηζθεπηψλ ηνπ λεζηνχ, ζε αξξαβψλεο, 

θαζψο θαη ζε πνιιέο  ιανγξαθηθέο  θπξίσο  εθδειψζεηο  πνπ  δηνξγαλψλνπλ  θαηά  

ηελ  δηάξθεηα  ηνπ  θαινθαηξηνχ  νη ζχιινγνη ηνπ λεζηνχ.  

Ζ εκπεηξία είλαη εμαηξεηηθή θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ην θαγεηφ θαη ην θξαζί πνπ ζηηο 

πεξηζζφηεξεο εθδειψζεηο πξνζθέξνληαη  δσξεάλ, απνηεινχλ  κηα απν  ηηο 

θαιχηεξεο  αλακλήζεηο πνπ  κπνξεί θαλείο λα πάξεη  καδί  ηνπ απν  ηελ 

αληνξίλε(http://santorini-living.blogspot.gr/p/blog-page_7516.html). 

 

http://santorini-living.blogspot.gr/p/blog-page_7516.html
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          Δηθφλα 12  : 15λζήκεξν θεζηηβάι παξαδνζηαθψλ ρνξψλ ζηε αληνξίλε  

 

Σε δπλαηφηεηα λα κπεζνχλ ζηνλ ειιεληθφ πνιηηηζκφ θαη ζπγρξφλσο λα εμαζθεζνχλ 

ζηελ  ειιεληθή  γιψζζα  πξνζθέξεη  ην Κέληξν Διιεληθνχ Πνιηηηζκνχ ζε ελειίθνπο, 

νη νπνίνη επηζθέπηνληαη θάζε εβδνκάδα ηδηαίηεξα ζεκεία ηεο αληνξίλεο, γηα λα 

κάζνπλ γηα ηε δσή ησλ ληφπησλ, ηηο  εξγαζίεο, ηηο  θαηνηθίεο θαη  ηηο  ζπλήζεηέο  ηνπο. 

Γηα ηνπο μέλνπο  επηζθέπηεο  πνπ επηζπκνχλ λα κάζνπλ βαζηθά ζηνηρεία ηεο 

ειιεληθήο γιψζζαο ζε έλα ηαρχξπζκν  πξφγξακκα δχν σξψλ ην Κέληξν εηνίκαζε 

έλα κάζεκα  survivalGreek (ειιεληθά γηα ηηο βαζηθέο θαζεκεξηλέο αλάγθεο), φπνπ 

καζαίλνπλ λα ζπζηήλνληαη, λα  εθθξάδνπλ  ηηο πξνηηκήζεηο ηνπο θαη λα 

παξαγγέιλνπλ  ζε  εζηηαηφξηα  θαη  θαθέ. Αλ ζπλερίζνπλ, νη επηζθέπηεο ζα κάζνπλ 

λα πξνζαλαηνιίδνληαη  θαη λα δεηνχλ  πιεξνθνξίεο γηα ηα μελνδνρεία θαη ηα 

δξνκνιφγηα. Σν πξφγξακκα πινπνηείηαη ζε ζπλεξγαζία κε ηα μελνδνρεία ηνπ λεζηνχ.  

Φπζηθά ππάξρεη θαη ην Οινθιεξσκέλν Πξφγξακκα Διιεληθήο Γιψζζαο θαη 

Πνιηηηζκνχ, κε 73 ψξεο ζε δχν εβδνκάδεο, φπνπ κε ππεξεληαηηθφ ξπζκφ νη 

μελφγισζζνη ελήιηθνη ζπνπδαζηέο καζαίλνπλ ηε γιψζζα καο. Μαζήκαηα 

παξαδνζηαθήο  θνπδίλαο  ζην Μεγαινρψξη, ειιεληθψλ  ηξαγνπδηψλ, θεξακηθήο, 

επηζθέςεηο ζε κέξε κε ηδηαίηεξε θπζηθή νκνξθηά αιιά θαη πνιηηηζηηθή αμία, 

επηζθέςεηο ζηελ Έλσζε πλεηαηξηζκψλ SantoWines, ζε παλεγχξηα θαη κνπζεία 

ζπλζέηνπλ ην πινχζην πνιηηηζηηθφ πξφγξακκα  ησλ επηζθεπηψλ  ηεο  αληνξίλεο 

πνπ ελδηαθέξνληαη γηα ην λεζί θαη γηα ηνλ ζχγρξνλν ειιεληθφ πνιηηηζκφ. Σν 

πξφγξακκα  απηφ  πινπνηείηαη  θαη ζε ζπλεξγαζία κε ηα ηνπξηζηηθά γξαθεία ηνπ 

λεζηνχ(http://www.koinignomi.gr/news/paideia/2014/08/08/politistikos-kai 

ekpaideytikos-toyrismos.html ). 

 

 

 Ο Επαγγελματικός/υνεδριακός  Σουρισμός  στην  αντορίνη  

http://www.koinignomi.gr/news/paideia/2014/08/08/politistikos-kai%20ekpaideytikos-toyrismos.html
http://www.koinignomi.gr/news/paideia/2014/08/08/politistikos-kai%20ekpaideytikos-toyrismos.html
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ηελ  αληνξίλε  ππάξρεη  έλα απν ηα ηέζζεξα  ζπλεδξηαθά θέληξα  ησλ Κπθιάδσλ 

θαη  θπζηθά  μελνδνρεία  πνπ δηαζέηνπλ  εγθαηαζηάζεηο  γηα ηελ  θηινμελία ησλ 

ζπλεδξίσλ. Σηο βαζηθέο πξνυπνζέζεηο  αλάπηπμεο ελφο πξντφληνο ζπλεδξηαθνχ 

ηνπξηζκνχ δηαζέηνπλ ζήκεξα  ε αληνξίλε θαη ε Μχθνλνο  ιφγσ ησλ κεγάισλ 

ηνπξηζηηθψλ κνλάδσλ θαη ησλ δηεζλψλ  αεξνδξνκίσλ. ηελ αληνξίλε έρνπλ 

δηνξγαλσζεί  δεθάδεο  δηεζλή  αιιά  θαη  εζληθήο  εκβέιεηαο θαη αθξναηεξίνπ 

ζπλέδξηα κε ζέκα ηελ θαιιηέξγεηα ησλ ακπειηψλ θαη ηηο δηαδηθαζίεο, παξαδνζηαθέο 

θαη ζχγρξνλεο, ηεο νηλνπνίεζεο, κε ηνπο ληφπηνπο ακπεινθαιιηεξγεηέο θαη 

νηλνπαξαγσγνχο λα είλαη απφ ηνπο πην ελεκεξσκέλνπο  θαη ζπλεηδεηνπνηεκέλνπο 

σο  πξνο  ην  αληηθείκελν  θαη  ην  πξντφλ ηνπο, ζηελ  Διιάδα.  

Ζ Έλσζε  πλεηαηξηζκψλ  Θεξατθψλ Πξντφλησλ ζηελ πξνζπάζεηά ηεο λα 

ελεκεξψλεη δηαξθψο ηνπο ακπεινθαιιηεξγεηέο αιιά θαη ηνπο ελδηαθεξφκελνπο 

νηλνπαξαγσγνχο δηνξγαλψλεη πνιχ ζπρλά ζεκηλάξηα θαζ φιε ηελ δηάξθεηα ηνπ 

ρξφλνπ κε ζέκαηα ζρεηηθά κε ηελ θαιιηέξγεηα, ηελ νηλνπνίεζε θαζψο θαη ην 

ζχγρξνλν κάξθεηηλγθ  ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο(http://santorini-living.blogspot.gr/p/blog-

page_7516.html ) .  

 

 

 Ο Θαλάσσιος Σουρισμός στην αντορίνη  

 

 

Ο ζαιάζζηνο  ηνπξηζκφο, θαη θπξίσο  ε  ηζηηνπινΐα βξίζθεη ζην ζχλνιν ησλ 

Κπθιάδσλ έλαλ ηδαληθφ ρψξν αλάπηπμήο ηνπ. Λφγσ ηνπ πνιπλεζηαθνχ ραξαθηήξα 

ηνπο, ηεο  κνξθνινγίαο  ησλ  λεζηψλ, ηνπ θιίκαηνο  θαη ησλ θπζηθψλ θαη  

πνιηηηζηηθψλ ηνπο πφξσλ, ε πεξηνρή δηαζέηεη  έλα ηζρπξφ  ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα 

γηα ηελ αλάπηπμε  ηεο ζπγθεθξηκέλεο εηδηθήο κνξθήο ηνπξηζκνχ.  Σν θάζε λεζί έρεη 

ηηο θπζηθέο  θαη  πνιηηηζηηθέο πξνυπνζέζεηο (παξαιίεο, θπζηθά αγθπξνβφιηα, 

αμηφινγν ηνπίν, γξαθηθά ιηκαλάθηα, αμηνζέαηα) αιιά  θαη ηηο βαζηθέο ιηκεληθέο 

εγθαηαζηάζεηο γηα λα απνηειεί ζηαζκφ ζε ζαιάζζηεο δηαδξνκέο. Δπίζεο νη 

απνζηάζεηο κεηαμχ ησλ λεζηψλ είλαη ηέηνηεο ψζηε λα επηηξέπνπλ ηελ εχθνιε 

κεηάβαζε απφ ην έλα ζην άιιν  ζε ιίγεο ψξεο  δηεπθνιχλνληαο  ηελ δεκηνπξγία  

ζρεδφλ  απεξηφξηζησλ ζπλδπαζκψλ κε κεγάιν ελδηαθέξoλ θαη  ελαιιαγή.  

ε φιεο ηηο παξαιίεο  ηεο αληνξίλεο, ν  επηζθέπηεο  κπνξεί λα απνιαχζεη  

ζαιάζζηα ζπνξ θαη θαηαδχζεηο, θαζψο πξφθεηηαη γηα έλα λεζί πνπ έρεη άξηζηε 

http://santorini-living.blogspot.gr/p/blog-page_7516.html
http://santorini-living.blogspot.gr/p/blog-page_7516.html
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ηνπξηζηηθή ππνδνκή θαη πξνζθέξεη φιεο ηηο ζχγρξνλεο αλέζεηο. Ο βπζφο ηεο 

αληνξίλεο πξνζθέξεηαη γηα θαηαδχζεηο πνπ ραξίδνπλ εληππσζηαθέο εηθφλεο. 

Δμαηξεηηθή πεξηνρή γηα θαηάδπζε είλαη ην αθξσηήξη Σξππεηή ζηε  Θεξαζηά θαη ν 

Σαμηάξρεο κε ην λαπάγην, ζηελ  Παιηά Κακέλε.Ο χθαινο ζηελ πεξηνρή  Αδηάβαηε  

(εληφο ηεο Καιληέξαο, λφηηα, θνληά  ζην  Αθξσηήξη) πξνζθέξεηαη επίζεο γηα βνπηηέο. 

Ο επηζθέπηεο γηα  λα αλαθαιχςεη  ηηο ζπειηέο, πξέπεη λα θαηαδπζεί ζηα Μέζα 

Πεγάδηα θαη ζηνλ  απνθαινχκελν  βξάρν ηνπ Ηλδηάλνπ, ή Μαξηλάηνπ (πνπ 

πξνζνκνηάδεη κε ηελ θαηαηνκή ηνπ δηάζεκνπ  θαζεγεηή  θαη αλαζθαθέα ηνπ  

πξντζηνξηθνχ νηθηζκνχ ηνπ Αθξσηεξίνπ).Άιιεο πεξηνρέο πνπ πξνζθέξνληαη είλαη  ε 

 Αξκέλε  θνληά  ζηελ  Οία (γηα wall dive), ην  Ακκνχδη  θαη ην  Αζπξνλήζη. 

ηελ αληνξίλε ν επηζθέπηεο έρεη ηελ επθαηξία   λα εμαζθεζεί ζην αγαπεκέλν ηνπ 

ζαιάζζην ζπνξ ζηηο πεξηζζφηεξεο  νξγαλσκέλεο παξαιίεο  ηεο, πην  νξγαλσκέλεο 

παξαιίεο κε εγθαηαζηάζεηο γηα ζαιάζζηα ζπνξ  ππάξρνπλ  ζηνλ Πεξίβνιν, ηελ 

Πεξίζζα  θαη  ην  Κακάξη.Τπάξρεη  θάζε είδνπο αζιεηηθή δξαζηεξηφηεηα κέζα απφ 

κηα  Πινχζηα  Καηεγνξία  φπσο: 

Ηζηηνπινΐα, Ζκεξήζηεο εθδξνκέο είηε ηδησηηθέο είηε κε γθξνππ , Καηαδχζεηο ζηνπο 

καγεπηηθνχο βπζνχο ηνπ λεζηνχ, Τπνβξχρην ςάξεκα, Jet ski, Wind surfing, Kite 

boarding, Water ski, Wake board, Canoe kayak, Pedal boats( 

http://www.santorini.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=155&Itemid=

101&lang=el ). 

 

 
                           Δηθφλα 13 :   jetski   Πεξίβνιν αληνξίλεο 

 

 

 

http://www.santorini.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=145&Itemid=75&lang=el
http://www.santorini.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=171%3A2012-09-11-11-24-08&catid=76%3Avolcano&Itemid=72&lang=el
http://www.santorini.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=167&Itemid=78&lang=el
http://www.santorini.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=44&Itemid=50&lang=el
http://www.santorini.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=60%3A2012-08-31-15-39-09&catid=12%3A2012-08-31-15-13-09&Itemid=60&lang=el
http://www.santorini.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=43&Itemid=49&lang=el
http://www.santorini.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=171%3A2012-09-11-11-24-08&catid=76%3Avolcano&Itemid=72&lang=el
http://www.santorini.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=155&Itemid=101&lang=el
http://www.santorini.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=155&Itemid=101&lang=el
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 Ο Ορεινός  Σουρισμός  στην  αντορίνη  

 

ην Μέζα Βνπλφ θαη ζηελ πιεπξά ηεο θαιληέξαο έρνπλ ραξαρζεί αλαξξηρεηηθέο 

δηαδξνκέο γηα φζνπο αγαπνχλ λα ζθαξθαιψλνπλ  ζε  θνξπθέο. Ο ζπλδπαζκφο ηεο 

πεδνπνξίαο κε ηε ζέα ζηελ θαιληέξα γίλεηαη κηα κνλαδηθή εκπεηξία γηα φζνπο 

αγαπνχλ  ην πεξπάηεκα. Τπάξρνπλ πνιιέο δηαδξνκέο βέβαηα θαη ζηελ ελδνρψξα 

θαη ην Μέζα  Βνπλφ. Μεξηθέο  απφ απηέο  είλαη: 

Φεξά - Οία: Ζ πην δηάζεκε  πεδνπνξηθή  δηαδξνκή ζην λεζί. Γηαξθεί 2 ½  κε 3  ψξεο 

θαi ν επηζθέπηεο έρεη ζε φιε ηε δηαδξνκή ηελ θαιληέξα ζην πιεπξφ ηνπ. 

«Κξπθό ρνιεηό» - Μνλαζηήξη ηνπ Πξνθήηε Ζιία: ην ηέινο ηνπ ρσξηνχ ηνπ 

Πχξγνπ ν επηζθέπηεο  κπνξεί λα αθνινπζήζεη  ην πέηξηλν κνλνπάηη πνπ  θηάλεη 

κέρξη ην κνλαζηήξη ηνπ Πξνθήηε Ζιία. Ζ δηαδξνκή δηαξθεί πεξίπνπ κηζή ψξα. 

Πξνθήηεο Ζιίαο - Αξραία Θήξα: Αλ  ν επηζθέπηεο  ηνπξίζηαο  δελ  ζέιεη  λα  

αλέβεη  ηελ αλεθφξα  πξνο  ηνλ  Πξνθήηε  Ζιία, κπνξεί  λα αθήζεη  ην απηνθίλεην  

ηνπ  ζην κνλαζηήξη  θαη λα  αθνινπζήζεη  ην  δξφκν  πνπ νδεγεί  ζηελ  Αξραία  

Θήξα. Ζ  ζέα είλαη εληππσζηαθή θαη ε δηαδξνκή δηαξθεί πεξίπνπ κία ψξα 

(http://www.santorini365.com/el/climbing-santorini ). 

 

                                  Δηθφλα 14: Αλαξξηρεηηθν πεδίν Θεξάο  

 

Αθνινπζψληαο  ην  κνληέιν  πνπ  εθαξκφδνπλ  πνιινί  πξννξηζκνί  ηνπ εμσηεξηθνχ, 

ε αληνξίλε,  πξνζειθχεη  λένπο  επηζθέπηεο  κε  εηδηθά  ελδηαθέξνληα ζε εθηφο 

αηρκήο πεξίνδν κε αθνξκή  ηελ νξγάλσζε  αζιεηηθψλ  γεγνλφησλ. Δηδηθφηεξα, ηνλ 

http://www.santorini365.com/el/climbing-santorini
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ηειηθφ  ηνπ Red Bull Art of Motion 2013  ζηε  αληνξίλε,  ζηνλ νπνίν  ζπκκεηείραλ  

18  αζιεηέο  freerunners   απν φιν ηνλ  θφζκν.  Σν 2011, πξψηε  ρξνληά  

νξγάλσζεο, ε  αληνξίλε  επειέγε σο ν θνξπθαίνο πξννξηζκφο free running 

(http://www.kathimerini.gr/498408/article/oikonomia/epixeirhseis/epimhkynshtoyristik

hs-sezon-me-en 

Λφγσ  ηεο  κνξθνινγίαο  ηεο  αληνξίλεο (απφηνκνη γθξεκνί- βαζηά λεξά) ν 

αζιεηηθφο ηνπξηζκφο κπνξεί λα αλαπηπρζεί κέζα ζε ζηελά φξηα θαη πάληα 

νξγαλσκέλα. Γηα απηφ ην ιφγν ν αζιεηηθφο ηνπξηζκφο κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη σο 

ζπλνδεπηηθή δξαζηεξηφηεηα  κίαο  άιιεο  κνξθήο  ηνπξηζκνχ, π.ρ. ηνπ  ζαιάζζηνπ 

θαη ηνπ νξεηλνχ πνπ έρνπκε αλαθέξεη  θαη  παξαπάλσ. Πέξα απφ απηεο ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο, ν επηζθέπηεο  ζηελ αληνξίλε  κπνξεί λα απνιαχζεη  ηελ 

ηζηηνπιντα, θαζψο ζην λεζί ππάξρνπλ θέληξα φπνπ  ν ηνπξίζηαο  κπνξεί λα 

ελνηθηάζεη  ηζηηνπιντθφ  θαη λα εμαζθεζεί  ζην  αγαπεκέλν  ηνπ  άζιεκα ζηα λεξά ηεο  

αληνξίλεο .  

 

 

 

 Ο Εκπαιδευτικός Σουρισμός στη αντορίνη  

 

ηελ  ηδηαίηεξε  θπζηνγλσκία  ηνπ  λεζηνχ ζπλεηζθέξεη έλαο ζεκαληηθφο 

αξραηνινγηθφο πινχηνο. Ο "πξντζηνξηθφο νηθηζκφο ηνπ Αθξσηεξίνπ" βξίζθεηαη ζην 

λνηηναλαηνιηθφ άθξν ηεο αληνξίλεο θαη ηνπ νκψλπκνπ νηθηζκνχ. 

ηνλ  ρψξν  ζψδνληαη  αλέγγηρηα ζρεδφλ απν ηνλ ρξφλν, ηξηψξνθεο θαηνηθίεο, ηα 

ηείρε ηεο πφιεο θαη ηα ζθαινπάηηα ησλ δξφκσλ ηεο,  ε ζαπκάζηαο  αηζζεηηθήο θαη 

ηερληθήο ηνηρνγξαθίεο, θαζψο επίζεο θαη ηα εθαηνληάδεο αληηθείκελα θαζεκεξηλήο 

ρξήζεο  (εξγαιεία, ζθεχε θιπ)  πνπ  θαηαζθεχαζε θαη ρξεζηκνπνηνχζε ε θνηλσλία 

ηνπ Αθξσηεξίνπ ην 3000π.Υ.  Ζ πνιχ ηζρπξή θαη θαηαζηξνθηθή  έθξεμε ηνπ 

Ζθαηζηείνπ ην 1500 π.Υ. αθάληζε  θάζε κνξθή  δσήο απν νιφθιεξν ην λεζί θαη 

έζαςε θάησ απν ηφλνπο ιάβαο θαη ηέθξαο (ζεξατθήο άζπαο) νιφθιεξν ηνλ νηθηζκφ 

ηκήκα ηνπ νπνίνπ ζψδεηαη ζήκεξα.Έλα πνιχ ζεκαληηθφ θνκκάηη ηνπ ηνπξηζκνχ 

θαζψο θαη ηεο δεκνηηθφηεηαο  θαη  αλαγλσξηζηκφηεηαο  ηεο αληνξίλεο, βαζίζηεθε  

ζηελ αλαθάιπςε θαη χπαξμε  ηνπ αξραηνινγηθνχ απηνχ ρψξνπ, κε ηελ κεγάιε  

http://www.kathimerini.gr/498408/article/oikonomia/epixeirhseis/epimhkynshtoyristikhs-sezon-me-en
http://www.kathimerini.gr/498408/article/oikonomia/epixeirhseis/epimhkynshtoyristikhs-sezon-me-en
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ζεκαζία γηα ηελ δηεζλή αξραηνινγηθή  θνηλφηεηα.  Μεηά  ηελ νινθιήξσζε  ηνπ λένπ 

βηνθιηκαηηθνχ  ζηεγάζηξνπ  ησλ αξραηνηήησλ, θαη ηελ δηακφξθσζε  ηνπ εζσηεξηθνχ  

θαη  εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο  ρψξνπ ηνπ, ν αξραηνινγηθφο  ρψξνο  είλαη 

επηζθέςηκνο  θαζ φιε  ηελ  δηάξθεηα   ηεο εκέξαο, ζην  κεγαιχηεξν  κέξνο ηνπ 

ρξφλνπ. Ζ αληνξίλε δηαζέηεη επίζεο κία κνλαδηθή θιεξνλνκηά ιατθήο παξαδνζηαθήο 

 αξρηηεθηνληθήο πνπ είλαη επθνιν λα δηαθξίλεη ν επηζθέπηεο ζηνπο νηθηζκνχο  ηνπ  

Βφζσλα, ηεο  Μεζαξηάο, ηεο  Φνηληθηάο  θαη  ηνπ Μεγαινρσξίνπ, θαζψο θαη 

εμειηγκέλνπο νρπξσκαηηθνχο νηθηζκνχο ζηνλ Πχξγν, ην Δκπνξείν θαη ην Αθξσηήξη 

ηνπο νπνίνπο αμίδεη λα επηζθεθζνχλ, πεξπαηήζνπλ θαη λα θσηνγξαθήζνπλ.   

Μνπζεία  

Ζ αληνξίλε δηαζέηεη πεξηζζφηεξα απν 14 Μνπζεία δεκφζηα θαη ηδησηηθά, ηα 

πεξηζζφηεξα εθ ησλ νπνίσλ είλαη αλνηρηά θαη επηζθέςηκα ηνπο θαινθαηξηλνχο κήλεο, 

έρεη  2  Αξραηνινγηθά  Μνπζεία, ην "Μνπζείν Πξντζηνξηθήο Θήξαο" πνπ ιεηηνχξγεζε 

γηα  πξψηε ρξνληά ην 2004  θαη ην "Αξραηνινγηθφ  Μνπζείν  Θήξαο" ην νπνίν κεηά 

ηελ αλαθαίληζή ηνπ εμ αηηίαο ηνπ ζεηζκνχ ηνπ 1956, μαλάλνημε θαη ιεηηνπξγεί φπσο 

είλαη ζήκεξα, απφ ην 1960. Καη ηα δχν βξίζθνληαη ζηα Φεξά, ην πξψην ζηελ είζνδν 

ηεο πφιεο θαη ην δεχηεξν ζην θέληξν ηεο, δίπια ζην ηειεθεξίθ. ην "Μνπζείν 

Πξντζηνξηθήο  Θήξαο, ν επηζθέπηεο  κπνξεί λα δεί  κεξηθέο απν ηηο ζεκαληηθφηεξεο 

θαη δηεζλνχο αξραηνινγηθνχ ελδηαθέξνληνο ηνηρνγξαθίεο πνπ βξέζεθαλ ζηνλ 

Πξντζηνξηθφ Οηθηζκφ ηνπ Αθξσηεξίνπ θαζψο θαη ζεκαληηθά αληηθείκελα απν ηελ 

Νενιηζηθή κέρξη ηελ Όζηεξε Δπνρή. ην  "Αξραηνινγηθφ  Μνπζείν  Θήξαο"  κπνξεί 

λα  ζαπκάζεη  αληηθείκελα  θαη  αγάικαηα  απν ηελ Αξρατθή, Ρσκατθή, Διιεληζηηθή 

θαη Γεσκεηξηθή πεξίνδν, πνπ βξέζεθαλ ζε αλαζθαθέο ζηελ αληνξίλε. Καη ηα δχν 

Μνπζεία έρνπλ επξήκαηα κεγάιεο αξραηνινγηθήο αμίαο θαη είλαη αλα ηνλ θφζκν 

γλσζηά  γηα ηνλ πινχην ηνπο ελψ θάζε ρξφλν δέρνληαη  ρηιηάδεο έιιελεο θαη μέλνπο 

επηζθέπηεο.  

"Santozeum¨ - Ζ Έθζεζε  ησλ  αλαπαξαγσγψλ  ησλ ηνηρνγξαθηψλ  ηεο  

πξντζηνξηθήο πφιεο  ηνπ  Αθξσηεξίνπ". Ζ ζπιινγή  ε νπνία απν ην θαινθαίξη ηνπ 

2011  θηινμελείηαη ζε λέν ρψξν, ζην "Αξρνληηθφ  ηεο  νηθνγέλεηαο Ννκηθνχ" ζηα 

Φεξά, παξνπζηάδεη ηα πηζηά αληίγξαθα ησλ ηνηρνγξαθηψλ ηεο πξντζηνξηθήο πφιεο 

ηνπ Αθξσηεξίνπ, κηαο  θαη  νη πεξηζζφηεξεο  απν ηηο απζεληηθέο ηνηρνγξαθίεο δελ 

είλαη ζπληεξεκέλεο θαη δελ εθηίζεληαη. Ζ ζπιινγή, ζηνλ λέν ηεο ρψξν κε ππέξνρε 

ζέα ζηελ  θαιληέξα, είλαη αλνηρηή  θαη επηζθέςηκε  θαζεκεξηλά απφ ηνλ Απξίιην κέρξη 

ηνλ Οθηψβξην. 

Σν "Ναπηηθό Μνπζείν" βξίζθεηαη  ζηελ Οία θαη ζηνπο ρψξνπο ηνπ ν επηζθέπηεο 

κπνξεί λα δεί  αληηθείκελα, θσηνγξαθίεο, ρεηξφγξαθα, εκεξνιφγηα, καθέηεο πινίσλ 
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θαη έγγξαθα  ζρεηηθά κε ηελ πινχζηα θαη ζεκαληηθή  λαπηηθή  ηζηνξία  ηνπ λεζηνχ απν 

ηηο αξρέο ηνπ 1900 κέρξη θαη ην 1940 πεξίπνπ νπφηε θαη ε κεραλνθίλεηε λαπζηπινΐα 

νδήγεζε ζηελ απφζπξζε ησλ ηζηηνθφξσλ πνπ είραλ έδξα ην ιηκάλη ηεο Οίαο. 

Σν "Μνπζείν ηνπ Μεγάξνπ Γθύδε" σο κέξνο ηνπ Πνιηηηζηηθνχ Κέληξνπ "Μέγαξν 

Γθχδε" πνπ βξίζθεηαη ζηα Φεξά, ηδξχζεθε θαη ιεηηνπξγεί απν ηελ Καζνιηθή 

Δπηζθνπή Θήξαο. Σν Μνπζείν θηινμελεί παιηνχο ράξηεο θαη γθξαβνχξεο ηεο 

αληνξίλεο, ρεηξφγξαθα, θσηνγξαθίεο απν ηα παιηά ρξφληα, θνζηνχκηα ηεο παιηάο 

επνρήο θαη πίλαθεο δσγξαθηθήο. Κάζε Αχγνπζην ζην Μέγαξν Γθχδε δηνξγαλψλεηαη 

θεζηηβάι πνιηηηζηηθψλ εθδειψζεσλ κε ζπλαπιίεο λέσλ Διιήλσλ κνπζηθψλ, 

εηθαζηηθέο εθδειψζεηο, εθζέζεηο δσγξαθηθήο θαη ραξαθηηθήο, παξνπζηάζεηο βηβιίσλ 

θ.α. 

Σν "Λανγξαθηθό Μνπζείν Ληγλνύ" θηινμελείηαη ζε ρψξνπο, πνιινί εθ ησλ νπνίσλ 

ππφζθαθνη, πνπ δεκηνπξγήζεθαλ ην 1861 γηα λα ιεηηνπξγήζνπλ σο αξρνληηθφ θαη 

νηλνπνηείν. Ο ηδηνθηήηεο ηνπ Μνπζείνπ θ. Ληγλφο κεηά απν ρξφληα έξεπλαο θαη 

αλαδήηεζεο  θαηφξζσζε λα ζπγθεληξψζεη θαη λα ζπληεξήζεη πνιιά παιηά 

αληηθείκελα ηα νπνία ζήκεξα εθζέηεη ζε ρψξνπο πνπ έρνπλ δηακνξθσζεί έηζη ψζηε 

λα παξνπζηάδνπλ ην πψο ήηαλ ηα παιηά ρξφληα δηάθνξεο κηθξέο εκπνξηθέο 

επηρεηξήζεηο ηνπ ηφπνπ, φπσο  ην  ππνδεκαηνπνηείν, ην βαξεινπνηείν θ.α.  

Σν "Μνπζείν Οξπθηώλ θαη Πεηξωκάηωλ" ζηελ Πεξίζα αλ θαη κηθξφ ζε κέγεζνο νη 

ζπιινγέο θαη ηα εθζέκαηά ηνπ είλαη ζεκαληηθά ζε αμία θαη παξνπζηάδνπλ ελα κέξνο 

ηεο  γεσινγηθήο  ηζηνξίαο  ηνπ λεζηνχ.  

Ζ "πιινγή Δηθόλωλ θαη Βπδαληηλώλ Κεηκειίωλ Πύξγνπ" αλ θαη πεξηνξηζκέλε ζε 

κέγεζνο θηινμελεί πνιιά θαη ζεκαληηθά αληηθείκελα θαζεκεξηλήο ρξήζεο αιιά θαη 

ζξεζθεπηηθήο  ιαηξείαο  πνπ  ρξεζηκνπνηνχληαλ ηα πξνεγνχκελα ρξφληα αιιά θαη 

ηελ Βπδαληηλή πεξίνδν 

Σν "Μνπζείν Αξραίωλ Διιεληθώλ θαη Βπδαληηλώλ Μνπζηθώλ Οξγάλωλ" ζηελ 

Οία είλαη ην πην θαηλνχξγην Μνπζείν ηεο αληνξίλεο πνπ εγθαηληάζηεθε ηελ Άλνημε 

ηνπ 2010 θαη  αλ  θαη νινθαίλνπξγην έρεη θαηαθέξεη λα απνθηήζεη ελζνπζηψδεηο 

θίινπο  θαη λα δεκηνπξγήζεη  ζεηηθφηαηεο  εληππψζεηο ζηνπο ρηιηάδεο αλζξψπνπο 

πνπ ην  επηζθέθζεθαλ. 

Σν "Μνπζείν Οίλνπ ηεο νηθνγέλεηαο Κνπηζνγηαλόπνπινπ" είλαη ην κνλαδηθφ 

Μνπζείν Οίλνπ ζηελ Διιάδα θαη ελα απν ηα δεκνθηιέζηεξα θαη κε ηελ κεγαιχηεξε 

επηζθεςηκφηεηα  ζηελ  αληνξίλε.  
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Ο εθζεζηαθφο ρψξνο πνπ βξίζθεηαη ζην πξνζεθηηθά αλαθαηληζκέλν θαη ελ ιεηηνπξγία 

νηλνπνηείν "Art Space" δελ κπνξεί αθξηβψο λα ραξαθηεξηζηεί Μνπζείν, πιήλ φκσο 

είλαη έλαο απν ηνπο εληππσζηαθφηεξα ζπληεξεκέλνπο εθζεζηαθνχο ρψξνπο ζηελ 

αληνξίλε ν νπνίνο θάζε θαινθαίξη απν ην 1998 θηινμελεί έξγα αλαγλσξηζκέλσλ 

αιιά θαη αλεξρφκελσλ Διιήλσλ θαη επξσπαίσλ θαιιηηερλψλ. 

Σν "Santorini of the past Cultural village / Παξαδνζηαθφ Υσξηφ - ε αληνξίλε πνπ 

έθπγε" βξίζθεηαη ζηνλ Πχξγν θαη απνηειείηαη απν ελα ζπγθξφηεκα θαηνηθηψλ ζηα 

νπνία εθηίζεληαη αληηθείκελα, βηβιία, θσηνγξαθίεο θαη αλζξψπηλα νκνηψκαηα πνπ 

αλαπαξηζηνχλ ηελ δσή θαη ηελ θαζεκεξηλφηεηα ζηελ αληνξίλε ηα παιηά ρξφληα.  

Σν "Αξρνληηθό Αξγπξνύ" ζηελ Μεζαξηά είλαη ελα πνιχ φκνξθα θαη κε γνχζην 

αλαθαηληζκέλν αξρνληηθφ θαηαζθεπαζκέλν ζηηο αξρέο ηνπ αηψλα πνπ ζήκεξα 

ιεηηνπξγεί σο Μνπζείν, παξνπζηάδνληαο ηα αληηθείκελα ηεο θαζεκεξηλήο ρξήζεο 

εθείλεο  ηεο  επνρήο. 

Σν "Μπειιώλεην Πνιηηηζηηθό Κέληξν" δελ ζεσξείηαη  Μνπζείν πιήλ φκσο απν ην 

1994 νπφηε θαη ιεηηνπξγεί έρεη θηινμελήζεη ηηο πεξηζζφηεξεο θαη ζεκαληηθφηεξεο 

πνιηηηζηηθέο εθδειψζεηο ηεο αληνξίλεο απνηειψληαο ηνλ ππξήλα ηεο πνιηηηζηηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο  ηνπ λεζηνχ. 

Σν "πλεδξηαθό Κέληξν Ννκηθνύ" δελ ζεσξείηαη  Μνπζείν, ζηνπο ρψξνπο  ηνπ 

φκσο θηινμελήζεθε απν ην 1998 ε "Έθζεζε ησλ αλαπαξαγσγψλ ησλ ηνηρνγξαθηψλ 

ηεο  πξντζηνξηθήο  πφιεο  ηνπ  Αθξσηεξίνπ"  πνπ απν ην 2011 βξίζθεηαη ζηνλ λέν 

ηεο ρψξν "Santozeum" ζηα Φεξά. ην"πλεδξηαθφ  Κέληξν Ννκηθνχ" 

πξαγκαηνπνηνχληαη θπξίσο ζπλέδξηα ελψ ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο έρεη θηινμελήζεη 

παξνπζηάζεηο θαη κνπζηθέο παξαζηάζεηο. Πξφθεηηαη γηα πνιχ φκνξθνπο θαη κε 

γνχζην ζπληεξεκέλνπο ρψξνπο κε ππέξνρε ζέα ζηελ θαιληέξα(http://santorini-

living.blogspot.gr/p/blog-page_16.html). 

 

 

 Ο Σουρισμός Τγείας στη αντορίνη  

 

Ζ δεµηνπξγία ησλ ζεξµψλ πεγψλ ζην λεζί ηεο αληνξίλεο νθείιεηαη , εμαηηίαο ηνπ 

ελεξγνχ  εθαηζηείνπ, ζηελ  χπαξμε  ιησµέλνπ πεηξψµαηνο (µάγµαηνο), πνπ 

http://santorini-living.blogspot.gr/p/blog-page_16.html
http://santorini-living.blogspot.gr/p/blog-page_16.html
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βξίζθεηαη ζε ζεµαληηθέο  πνζφηεηεο  ζε βάζνο 3-4 ριµ. θάησ απφ ηελ επηθάλεηα ηεο 

ζάιαζζαο. ην λεζί  ηεο Θήξαο, νη  ζεξµέο εθδειψζεηο εληνπίδνληαη ζην δπηηθφ 

πεξηζψξην  ηνπ  πξνεθαηζηεηαθνχ  ππνβάζξνπ.  Σξεηο θχξηεο ζεξµέο πεγέο 

ππάξρνπλ εδψ: ηεο Πιάθαο θαη ζην Αζέξµη Υξηζηνχ ζηελ αθηή  ησλ πξαλψλ ηεο 

θαιληέξαο, θαη ηέινο, ε Βιπράδα ζηε λνηηφηεξε αθηή ηνπ λεζηνχ.  Καηά µήθνο ησλ 

αθηψλ  ηεο  Παιαηάο  θαη  Νέαο  Καµέλεο εµθαλίδνληαη  πνιιέο  ζεξµέο πεγέο.  Οη 

δχν θπξηφηεξεο εληνπίδνληαη  θαηά  µήθνο ηεο  ελεξγήο  ηεθηνληθήο γξαµµήο ησλ 

Καµέλσλ, ζηνλ ηζζµφ µεηαμχ  Παιαηάο  θαη  Νέαο  Καµέλεο.  

Αλαιπηηθφηεξα :  

Πεγή Νέαο  Κακέλεο-Οξκόο  Αθξνέζζαο .Ζ πεγή απηή εληνπίδεηαη ζην εθαίζηεην 

ε αιιηψο  Νέα θαµέλε θαη ε πξφζβαζε ζε απηήλ είλαη  αξθεηά  δχζθνιε θαζψο είλαη 

δπλαηή µφλν απφ ζαιάζζεο. Ζ πξνζέγγηζε ζε απηήλ γίλεηαη  µφλν µε θαΐθηα ε 

βάξθεο ηα νπνία ζηαµαηνχλ ζε απφζηαζε ηνπιάρηζηνλ δεθαπέληε µέηξα  απφ ηελ 

πεγή ιφγσ επηθηλδπλφηεηαο  βπζίζµαηνο. Έηζη νη επηζθέπηεο    θνιπµπνχλ απφ  ηα  

θαΐθηα,  γηα λα θηάζνπλ ζηελ πεγή. Ζ µέγηζηε ζεξµνθξαζία  πνπ έρεη θαηαγξάθεη 

είλαη 34ν c θαη ε πεγή απηή  δηαθξίλεηαη γηα ηα  ζηδεξνχρα λεξά ηεο.  

Πεγή  Παιαηάο Κακέλεο-Οξκόο Αγίνπ Νηθνιάνπ.Ζ πεγή ηνπ Α. Νηθνιάνπ 

βξίζθεηαη ζε έλα µηθξφ εθαηζηεηνγελέο λεζί δίπια ζην εθαίζηεην.  Σν λεζί απηφ 

δεµηνπξγήζεθε ην 726 µΥ. θαη θαηά µήθνο ησλ αθηψλ ηνπ εµθαλίδνληαη  πνιιέο  

ζεξµέο  πεγέο. Ζ θπξηφηεξε  ζεξµή  πεγή ηνπ λεζηνχ  βξίζθεηαη ζηνλ φξµν ηνπ Αγίνπ  

Νηθνιάνπ. Ζ πξφζβαζε  θαη απηήλ ηελ πεγή  γίλεηαη µφλν απφ ηελ ζάιαζζα µε ηνλ 

ίδην ηξφπν  φπσο ζηελ πεγή ηεο Νέαο Καµέλεο. Δπίζεο ζην λεζί ππάξρνπλ ζεξµά 

αέξηα πνπ εμέξρνληαη  απφ αηµίδεο.  Ζ  µέγηζηε  ζεξµνθξαζία πνπ  έρεη θαηαγξάθεη  

ζε απηήλ ηελ πεγή είλαη 38ν c θαη ηελ  ραξαθηεξίδνπλ  ηα  θίηξηλα  απφ ην ζεηάθη  

λεξά ηεο.  ηηο πεγέο απηέο  πξαγµαηνπνηνχληαη  θαζεµεξηλά  ηδηαίηεξα  θαηά ηνπο 

θαινθαηξηλνχο µήλεο  πνιιέο εθδξνµέο ,νη νπνίεο  νξγαλψλνληαη απφ ηα δηάθνξα 

ηνπηθά  πξαθηνξεία  θαη  πεξηιαµβάλνπλ  επίζθεςε  ζην  εθαίζηεην µε  μελάγεζε  θαη 

µπάλην  ζηα  δεζηά λεξά ησλ πεγψλ ηεο Παιαηάο ή ηεο Νέαο θαµέλεο.  
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Δηθφλα 15: Πεγή Α. Νηθνιάνπ                

 

Πεγε Πιάθαο . Ζ πεγή  απηή  βξίζθεηαη  ζηνλ νηθηζµφ ηνπ Μεγαρνρσξίνπ ζηελ αθηή 

ηεο θαιληέξαο. Ζ µέζε  ζεξµνθξαζία  πνπ έρεη θαηαγξαθεί είλαη 33,6ν c. Ζ πεξηνρή 

φπνπ αλαβιχδεη ε πεγή απηή αλήθεη ζηελ νηθνγέλεηα Γαβαιά. Ζ  αλάγθε  ησλ 

ινπφµελσλ γηα παξαµνλή ζηελ πεγή  ηνπιάρηζηνλ  10 εµεξψλ  γηα ζπλερφµελα  

ινπηξά νδήγεζε ηελ νηθνγέλεηα Γαβαιά  ζηελ δεµηνπξγία ππφζθαθσλ δσµαηίσλ ην 

1916. Ο  αξηζµφο ησλ δσµαηίσλ απμαλφηαλ µε ην πέξαζµα ησλ ρξφλσλ θηάλνληαο 

πεξίπνπ ζην ζχλνιν ηα είθνζη, παξέρνληαο µφλν ηηο βαζηθέο αλέζεηο ελψ ζηελ ίδηα 

πεξηνρή δεµηνπξγήζεθε θαη εθθιεζία. ηνλ ρψξν φπνπ αλαβιχδεη ε πεγή 

δεµηνπξγήζεθε ινπηξφ γηα ηε δηεπθφιπλζε  ησλ επηζθεπηψλ, ζην νπνίν γηλφηαλ  

ρξήζε  πάληα απφ έλαλ µφλν επηζθέπηε - ινπφµελν  ηε θνξά  θαη µεηά άδεηαδαλ ην 

ινπηξφ  γηα ρξήζε ηνπ επφµελνπ ινπφµελνπ. Σν ινπηξφ μαλαγέµηδε µφλν  ηνπ µεηά 

απφ δέθα πεξίπνπ ιεπηά. Ζ δηάξθεηα ηνπ ινπηξνχ πνπ είρε ν θάζε επηζθέπηεο –  

ινπφµελνο  ζηελ δηάζεζε  ηνπ  ήηαλ  γχξσ  ζηα 45 ιεπηά  θαη θνζηνινγνχληαλ  απφ 

1 δξαρµή ηελ εµέξα ζηελ  νπνία  πεξηιαµβαλφηαλ  θαη ην δσµάηην. Σα δσµάηηα απηά 

ιεηηνχξγεζαλ  έσο ηηο  αξρέο ηνπ 1980  πεξίπνπ θαζψο ππήξρε δπζθνιία 

πξφζβαζεο ζηελ πεγή ιφγσ  επηθηλδπλφηεηαο ησλ γθξεµψλ ηεο θαιδέξαο.  

Πεγε Αζέξκη-Υξηζηνύ. Καη απηή ε πεγή  βξίζθεηαη  ζηνλ νηθηζµφ ηνπ Μεγαινρσξίνπ 

ζηνλ επφµελν φξµν απφ ηνλ φξµν ηεο πεγήο πιάθαο. Ζ πεγή απηή θαηαγξάθεη ηελ 

µεγαιχηεξε µέζε  ζεξµνθξαζία  ζηνπο 56νc. Σελ επηζθεπηφηαλ πιήζνο ινπφµελσλ 

γηα ηηο ζεξαπεπηηθέο ηδηφηεηεο ησλ λεξψλ ηεο  ηδηαίηεξα ζηηο αξρέο ηνπ εηθνζηνχ 

αηψλα. Λφγσ ηεο πςειήο ζεξµνθξαζίαο ησλ λεξψλ ηεο νη  επηζθέπηεο-ινπφµελνη 

αλαµείγλπαλ  ην λεξφ ηεο πεγήο  µε λεξφ  ηεο  ζάιαζζαο. Καη εδψ έρεη  δεµηνπξγεζεί 

εηδηθφο  ρψξνο –ινπηξφ  γηα  λα µπνξνχλ νη ινπφµελνη λα ρξεζηµνπνηνχλ  

επθνιφηεξα ηελ πεγή. Δπίζεο νη ληφπηνη  ρξεζηµνπνηνχζαλ ηνλ λεξφ ηεο πεγήο 

παίξλνληαο  ην  ζηα ζπίηηα ηνπο  µε ηελ βνήζεηα  ησλ γατδνπξηψλ, γηα ρξήζεηο  ζην  

ζπίηη  αιιά  θαη  µπάληα.  
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Πεγε Βιπράδαο. Ζ πεγή απηή εληνπίδεηαη ζηελ πεξηνρή ηεο Bιπράδαο ζηελ 

λνηηφηεξε  αθηή ηνπ λεζηνχ θαη  ηελ εθµεηαιιεχεηαη εμ νινθιήξνπ ην μελνδνρείν 

Notos  Therme and Spa.Πξηλ ηελ δεµηνπξγία ηνπ μελνδνρείνπ (αξρέο ηνπ 1990) ηελ 

πεγή  απηήλ  ρξεζηµνπνηνχζαλ νη  θάηνηθνη  ηνπ λεζηνχ γηα ηηο αλάγθεο ηνπο ιφγν 

ησλ ζεξαπεπηηθψλ ηεο ηδηνηήησλ. ηνλ ρψξν  φπνπ ππήξρε ε πεγή είραλ 

δεµηνπξγεζεί δχν ζνισηά δσµάηηα.  Ζ πεγή ζήµεξα  αλαβιχδεη  ζηνλ  ππφγεην 

εζσηεξηθφ ρψξν ηνπ μελνδνρείνπ ζε έλαλ θαηάιιεια δηαµνξθσµέλν ρψξν µε 

εζσηεξηθέο πηζίλεο. ηνλ ίδην ρψξν επίζεο πξνζθέξνληαη θαη άιιεο  ππεξεζίεο  

φπσο Spa, ηχιηγµα  ζψµαηνο  µε  ζαιαζζηλά θχθηα, εθαηζηεηαθή ιάζπε αίζνπζεο 

µαζάδ θαη άιια. Ζ πεγή  απηή  θαηαγξάθεη µέζε ζεξµνθξαζία ζηνπο 32ν c 

(http://santorini-living.blogspot.gr/p/blog-page.html ). 

 

 Ο Θρησκευτικός Σουρισμός στη αντορίνη  

πσο ζπκβαίλεη ζηα πεξηζζφηεξα Αηγαηνπειαγίηηθα λεζηά, έηζη θαη ζηελ αληνξίλε 

φπνπ θαη λα γπξίζεηο ην βιέκκα ζνπ ππάξρεη έλα εθθιεζάθη, γηα λα δειψζεη ηελ 

παξάδνζε, ηα ήζε θαη ηα έζηκα, ηελ βαζηά  πίζηε ησλ Διιήλσλ. Σα θχξηα  

ραξαθηεξηζηηθά  ηεο  ηδηαίηεξεο  αξρηηεθηνληθήο  ησλ αληνξηλαίτθσλ  εθθιεζηψλ  είλαη  

ε πιαζηηθφηεηα  θαη ε ιεπηφηεηα. Οη ηξνχινη   ησλ εθθιεζηψλ ηεο αληνξίλεο   

μερσξίδνπλ εμαηηίαο ησλ 3 κνλαδηθψλ ηνπο ραξαθηεξηζηηθψλ. Σηο δχν ζεηξέο απφ 

πέηξεο πνπ πξνεμέρνπλ ζηελ εμσηεξηθή επηθάλεηα ηνπ ηξνχινπ. Σν πνιπεδξηθφ 

ηχκπαλν, κε έλα άλνηγκα ζε θάζε έδξα. Σέινο, ν ππξγνεηδήο θαλφο ζηελ ζέζε ηνπ 

θιεηδηνχ. Δμαηξεηηθά  δείγκαηα απηήο ηεο ηδηάδνπζαο αξρηηεθηνληθήο απνηεινχλ 

πνιιέο εθθιεζίεο, λανί, μσθιήζηα θαη κνλαζηήξηα.Οη πεξηζζφηεξεο απφ ηηο 

ζξεζθεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο εθηεινχληαη ζε ζηαζεξή εβδνκαδηαία βάζε απφ ηνλ 

Απξίιην έσο ηνλ  Οθηψβξην.  

 Γηα ηελ επίζθεςή  ζηηο εθθιεζίεο ηνπ λεζηνχ δελ ππάξρνπλ ελδπκαηνινγηθνί 

πεξηνξηζκνί. Δλδπκαηνινγηθνί  πεξηνξηζκνί  ππάξρνπλ  ζηα Μνλαζηήξηα  ηνπ  

λεζηνχ, ζην αλδξηθφ Μνλαζηήξη ηνπ Πξνθήηε Ζιία ζηνλ Πχξγν, ζην γπλαηθείν 

Μνλαζηήξη ηνπ Αγίνπ Νηθνιάνπ ζην Φεξνζηεθάλη θαη ζην Μνλαζηήξη ησλ 

Γνκηληθαλψλ  Μνλαρψλ ζηα Φεξά ζηελ πεξηνρή ησλ Καζνιηθψλ. 

Αμηφινγεο εθθιεζίεο γηα  επηζθεςε επίζεο, είλαη ε Μεηξφπνιε ζηα Φεξά πνπ 

γηνξηάδεη  ζηηο 2 Φεβξνπαξίνπ εκέξα ηεο Τπαπαληήο, ν Άγηνο Υαξάιακπνο ζηελ 

Έμσ Γσληά  πνπ  δηαθνξνπνηείηαη  απν ηελ ηππηθή  λεζηψηηθε αξρηηεθηνληθή, φληαο 

κηα κεγαινπξεπείο "βαζηιηθή" κε ηξνχιν κε θεξακίδηα, ε "Παλαγία ε Μπξηπδηψηηζα" 

http://santorini-living.blogspot.gr/p/blog-page.html
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ζην Κακάξη, ε "Παλαγία ε Δπηζθνπή" ζην Κακάξη, ε εθθιεζία ηνπ "Υξηζηνχ" ζηνλ 

Πχξγν, ε "Παλαγία ησλ Δηζνδίσλ" ζην Μεγαινρψξη, νη "Άγηνη Αλάξγπξνη" ζην 

Μεγαινρψξη, ε "Παλαγία ε Κνίκεζε" ζην Αθξσηήξη, ν Άγηνο Γεψξγηνο ζηελ Οία, ν 

Άγηνο  Γεκήηξηνο  ζηελ Μεζαξηά, ε  Αγία Άλλα  ζηνλ Βφζσλα, ν  Σίκηνο  ηαπξφο 

ζηελ Πεξίζα, ν Άγηνο  Μελάο  ζην Ζκεξνβίγιη θ.α. Ζ αληνξίλε  έρεη  33 ελνξηαθνχο 

λανχο, 228  παξεθθιήζηα  θαη  349 μσθιήζηα. 

πνηα επνρή ηνπ ρξφλνπ θη αλ επηιέμεη ν επηζθέπηεο-ηνπξίζηαο  λα επηζθεθζεί ηελ 

αληνξίλε, πφζν κάιινλ ην θαινθαίξη, είλαη ζίγνπξν νηη ζα έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα 

παξαθνινπζήζεη θάπνηα ζξεζθεπηηθή γηνξηή αιιά θαη ην παλεγχξη πνπ ηελ 

αθνινπζεί.  

27 Ηαλνπαξίνπ ηνπ Αγίνπ Υξπζνζηφκνπ ζηνλ νκψλπκν λαφ ζην Ζκεξνβίγιη 23 

Φεβξνπαξίνπ ηνπ Αγίνπ Πνιπθάξπνπ ζηνλ νκψλπκν λαφ ζην Κνληνρψξη 

28 Φεβξνπαξίνπ ηεο Αγίαο Κπξηαθήο θαη ησλ Αγίσλ Απνζηφισλ ζηνλ νκψλπκν λαφ 

ζηνλ  Πχξγν  25  Μαξηίνπ ηνπ "Δπαγγειηζκνχ  ηεο Θενηφθνπ" ζηνλ νκψλπκν 

ελνξηαθφ  λαφ ζην Δκπνξείν  ζηνλ Πχξγν, θαζψο  θαη  ηνπο  νκψλπκνπο  λανχο  ζηελ 

Ίν, ζηελ Υψξα  ηεο  Ακνξγνχ  θαη ζηελ ρνηλνχζα 31 Μαξηίνπ ηνπ "Αθάζηζηνπ" 

ζηνπο νκψλπκνπο ελνξηαθνχο λανχο ζηελ Οία θαη ζηελ ρνηλνχζα, 

17  Απξηιίνπ  ηνπ Αγίνπ Ραθαήι  ζηνπο  νκψλπκνπο λανχο  ζην  Αθξσηήξη  θαη  ζηνλ 

Καξηεξάδν, 20   Απξηιίνπ  ηεο "Καιακηψηηζζαο" ζηνλ  νκψλπκν  λαφ  ζηελ  

Πεξίζζαο θαη  ζην  νκψλπκν  Μνλαζηήξη ζηελ Αλάθε 8 Μαίνπ,  ηνπ Αγίνπ Ησάλλε 

ηνπ Θενιφγνπ ζηνλ νκψλπκν λαφ ζηα Φεξά, 9 Μαίνπ ηνπ Αγίνπ Υξηζηφθνξνπ ζηνλ 

νκψλπκν λαφ ζηνλ Πχξγν, 12 Μαίνπ ηνπ Αγίνπ Δπηθαλίνπ ζηνλ νκψλπκν λαφ ζην 

Αθξσηήξη 27 Ηνπλίνπ ηνπ Αγίνπ ακςψλ ζηνλ Πχξγν, 29 Ηνπλίνπ ηνπ Αγίνπ Πέηξνπ 

ζηνλ νκψλπκν λαφ ζην Μεγαινρψξη, 30 Ηνπλίνπ ησλ Αγίσλ Απνζηφισλ ζηνλ 

νκψλπκν λαφ  ζηνλ  Πχξγν  9  Ηνπιίνπ  ηνπ  Αγίνπ  Παγθξαηίνπ  ζηνλ  νκψλπκν  λαφ 

ζην Κακάξη, 17 Ηνπιίνπ ηεο Αγίαο Μαξίλαο ζηνλ νκψλπκν λαφ ζην Μεγαινρψξη 

18 Ηνπιίνπ ηνπ Αγίνπ Αηκηιηαλνχ,  15 Απγνχζηνπ  "Κνίκεζε  ηεο Θενηφθνπ" (αξγία) 

ζην Αθξσηήξη, ζηελ "Παλαγία ηελ Δπηζθνπή" ζην Κακάξη, ζηελ "Παλαγία ηελ 

Κφθθηλε" ζηνλ  Καξηεξάδν, ζηελ  Παλαγία  ηελ Μεζηαλή  ζην  Δκπνξείν  θαζψο  θαη 

ζε φινπο  ηνπ  νκψλπκνπο λανχο ηνπ λεζηνχ θ.α  

(http://santorini-living.blogspot.gr/p/blog-page_6878.html). 
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 Ο Γαστρονομικός Σουρισμός στην αντορίνη  

 

Ζ  γαζηξνλνκία  είλαη κηα  παγθφζκηα  γιψζζα  θη έρεη ηηο δπλαηφηεηεο λα απνηειέζεη 

ην ζεκέιην ηνπ ηνπξηζκνχ», αλέθεξε ν Ακεξηθαλφο Erik Wolf, executive director ηνπ 

World Food Travel Association, θαηά ηε δηάξθεηα ζπλεδξίνπ γαζηξνλνκηθνχ 

πεξηερνκέλνπ, πνπ είρε  πξαγκαηνπνηεζεί   ζηε αληνξίλε.Ζ θνπδίλα ηεο αληνξίλεο 

 ζε ελα  πνιχ κεγάιν  κέξνο ηεο θαη  ηδίσο  ζηα  πηάηα  πνπ  απνηεινχληαη   απν 

θάβα, παξακέλεη αλαιινίσηε  ζην πέξαζκα ησλ αηψλσλ, κηαο θαη ην  ζπγθεθξηκέλν  

πξντφλ, ε  θάβα, απνηέιεζε  βαζηθφ δηαηξνθηθφ  ζπζηαηηθφ, φπσο έρνπλ  απνδείμεη  

ζρεηηθέο  έξεπλεο, ησλ  θαηνίθσλ  ηνπ λεζηνχ ζηα πξντζηνξηθά  ρξφληα. Μεξηθά  απφ  

ηα ραξαθηεξηζηηθά  πηάηα  ηεο  αληνξίλεο  είλαη νη ςεπηνθεθηέδεο  πνπ δελ 

πεξηέρνπλ  θαζφινπ  θξέαο  αιιά  ληφπηα  ληνκαηάθηα θαη αιεχξη, ην «ζθνπγγάην» 

πνπ είλαη ε θιαζηθή νκειέηα κε ηηο παηάηεο θαη ηα απγά ε νπνία ζπκπιεξψλεηαη  κε 

ληφπην λνζηηκφηαην ινπθάληθν θαζψο  θαη ε ηαπεηλή  «καλέζηξα» ε  ειαθξψο  

παξεμεγεκέλε θαη ππνηηκεκέλε ηα ηειεπηαία ρξφληα  έλαληη ησλ πην «γθνπξκέ» 

γεχζεσλ. Σν ζπγθεθξηκέλν πηάην πάλησο «έζξεςε» γεληέο θαη γεληέο αληνξηληψλ 

πνπ ζπλήζηδαλ λα ην ηξψλε ηα απνγεχκαηα θαη ηα βξάδηα κεηά ηελ δνπιεηά  ζηνλ  

θάκπν, ζηηο νηθνδνκέο  ή ζηελ εξγαζία  πνπ έθαλε ν θαζέλαο. Σν πηάην πάλησο 

ζπλερίδεη λα παξακέλεη δεκνθηιέο αθφκε θαη ζήκεξα, ζε δηάθνξεο  παξαιιαγέο, κε 

ηξηκκέλν ηπξί ή ληφπην ινπθάληθν. Σα εζηηαηφξηα  ηεο αληνξίλεο είλαη θεκηζκέλα γηα 

ηελ πνηφηεηα ηεο θνπδίλαο ηνπο θαη γηα ην πςεινχ επηπέδνπ service  ηνπο  θαη  ε  

επηινγή ελφο  δείπλνπ  κε ζέα  ηελ θαιληέξα είλαη κηα εκπεηξία πνπ ζα κείλεη 

αμέραζηε ζηνπο επηζθέπηεο , φπσο άιισζηε επηζεκαίλνπλ θαη πνιιά πεξηνδηθά 

ηαμηδησηηθνχ  πεξηερνκέλνπ. Δλψ, ζηα  ζνθάθηα  ησλ  Φεξψλ έρνπλ  ηελ δπλαηφηεηα 

λα δηαιέμνπλ  λα γεπκαηίζνπλ  ζε κηα απφ ηηο πνιιέο  ηαβέξλεο  πνπ ζα 

ζπλαληήζνπλ. Γθνπξκέ  ή ηνπηθή θνπδίλα. Ζ  θνπδίλα  ηεο  αληνξίλεο  εμ αηηίαο ηεο 

δεκνηηθφηεηαο  πνπ απέθηεζε  απφ ηελ κεγάιε  ηνπξηζηηθή  θίλεζε πνπ έρεη ην λεζί, 

έρεη απνηειέζεη θαη ζπλερίδεη λα απνηειεί πξντφλ πξνο  κίκεζε, κε εθαηνληάδεο  

εζηηαηφξηα ζε νιφθιεξν ηνλ θφζκν λα έρνπλ δεκηνπξγήζεη θαη λα ζεξβίξνπλ πηάηα 

απν ηελ αληνξηληά θνπδίλα. Δληππσζηαθφο  είλαη  δε ν αξηζκφο  εζηηαηνξίσλ  ζε 

νιφθιεξν  ηνλ  θφζκν κε  ηίηιν «αληνξίλε» σο απνηέιεζκα ηεο πνηφηεηαο ησλ 

γεχζεψλ  ηνπ θαζψο θαη ηεο αλαγλσζηκφηεηαο ηνπ λεζηνχ  

(http://santorini-living.blogspot.gr/p/blog-page_5104.html ). 
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 Ο Οινολογικός  Σουρισμός  στη αντορίνη  

 

ηελ Διιάδα  κπνξεί λα ζπλαληήζεη  θαλείο  ζήκεξα  πεξηζζφηεξεο απφ 500 

πνηθηιίεο  ελψ ζηελ αληνξίλε κπνξεί  λα δεί κεξηθέο απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο 

πνηθηιίεο  ηνπ  ειιεληθνχ  ακπειψλα  φπσο  Αζχξηηθν, Ατδάλη, Αζήξη, Μαπξνηξάγαλν, 

Μαληειαξηά θ.α ελψ απν ηα πην γλσζηά θξαζηά ηνπ λεζηνχ είλαη ην Νπρηέξη, ην 

Αζχξηηθν θαη ην πεξίθεκν  Βηζάλην. Καη  ηα ηξία αλήθνπλ  ζηελ  θαηεγνξία 

«Ολνκαζίαο  Πξνειεχζεσο Αλσηέξαο Πνηφηεηαο» θαη ππάγνληαη ζηνπο νίλνπο ηεο 

Δπξσπατθήο  Έλσζεο σο  «νίλνη  πνηφηεηαο  παξαγφκελνη ζε θαζνξηζκέλε 

πεξηνρή». 

Σν "Μνπζείν Οίλνπ ηεο νηθνγέλεηαο Κνπηζνγηαλφπνπινπ" είλαη ην κνλαδηθφ Μνπζείν 

Οίλνπ ζηελ Διιάδα θαη ελα απν ηα δεκνθηιέζηεξα θαη κε ηελ κεγαιχηεξε 

επηζθεςηκφηεηα ζηελ αληνξίλε. Βξίζθεηαη ζηνλ δξφκν πξνο ην Κακάξη θαη ζηνπο 

ρψξνπο  ηνπ ν επηζθέπηεο  κπνξεί λα δεί θαη λα γλσξίζεη  ηελ δηαδηθαζία κε ηελ 

νπνία γηλφηαλ ε νηλνπνίεζε ηα παιηά ρξφληα ζηελ αληνξίλε. ηα εθζέκαηα ηνπ 

Μνπζείνπ πεξηιακβάλνληαη παιηά κεραλήκαηα γηα ηελ εθρχκσζε ησλ ζηαθπιηψλ 

κέρξη ην ηειηθφ ζηάδην ηεο εκθηάισζεο, πνπ κε πνιχ κεξάθη μεθίλεζε λα 

ζπγθεληξψλεη απν ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο  ηνπ 80' ν ηδηνθηήηεο ηνπ.  Ζ μελάγεζε 

ζηνπο πνιινχο ρψξνπο ηνπ Μνπζείνπ γίλεηαη κέζα απν ζχγρξνλα ζπζηήκαηα 

μελάγεζεο  ελψ  δεθάδεο  νκνηψκαηα  απν  ρεηξνπνίεηεο  θνχθιεο ζε θπζηθφ 

κέγεζνο, αλαπαξηζηνχλ ηνλ ηξφπν εξγαζίαο ησλ αλζξψπσλ ηελ παιηά επνρή. 

Δμαηξεηηθά  εληππσζηαθφ είλαη ην γεγνλφο νηη ζην ζχλνιφ ηνπ ζρεδφλ ην Μνπζείν 

είλαη ππφζθαθν, ζηα 3- 10 κέηξα θάησ απν ηελ επηθάλεηα ηεο γεο θαη νπζηαζηηθά 

απνηειείηαη  απν  ελα  ζχκπιεγκα ππφγεησλ δηαδξφκσλ θαη αηζνπζψλ, ρψξνπο 

ζηνπο  νπνίνπο  γηλφηαλ ε νηλνπνίεζε  ζηα  πξνεγνχκελα  ρξφληα. Σν Μνπζείν είλαη 

επηζθέςηκν  θαζεκεξηλά  ηνπο  θαινθαηξηλνχο  κήλεο  αιιά  θαη ηνπο ρεηκψλεο 

θαηφπηλ ζπλελλφεζεο. Δπίζεο  ζηελ αληνξίλε πξαγκαηνπνηνχληαη εθδξνκέο γηα 

ηνπο επηζθέπηεο  ζε  δίαθνξα επηζθέςηκα  νηλνπνηεία, φπσο:   

ART SPACE WINERY-ANTΧΝΖΑΡΓΤΡΟ 

ΓΑΗΑΟΗΝΟΠΟΗΖΣΗΚΖ 

ΚΑΝΑΒΑ ΡΟΤΟ 

KASTELI WINES 

ΚΣΖΜΑ ΑΡΓΤΡΟΤ 

ΚΣΖΜΑ ΗΓΑΛΑ 

ΟΗΝΟΠΟΗΔΗΟ ΜΠΟΤΣΑΡΖ ΑΝΣΟΡΗΝΖ 
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ΟΗΝΟΠΟΗΔΗΟ ΚΑΡΑΜΟΛΔΓΚΟΤ ΑΡΣΔΜΖ 

ΟΗΝΟΠΟΗΔΗΟ ΚΟΤΣΟΓΗΑΝΝΟΠΟΤΛΟΤ/VOLCAN WINES 

ΟΗΝΟΠΟΗΔΗΟ ΥΑΣΕΖΓΑΚΖ 

ΟΗΝΟΠΟΗΗΑ ΓΑΒΑΛΑ 

SANTOWINES 

(http://santorini-living.blogspot.gr/p/a.html ) 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ III 

 

ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΡΨΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟΤ 

TEXNOΛΟΓΙΚΟ  ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ  ΙΔΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ 

 

 

ΣΔΟ 

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

 

 

 

 

 
 Εξώηεζε 1  

Πνηέο  Ελαιιαθηηθέο  κνξθέο είλαη  ηδηαίηεξα  δηαδεδνκέλεο ζην  λεζί  

ζαο(Κξήηεο/Σαληνξίλεο); Αλαπηύμηε  ηελ απαληεζή ζαο. 

 

...................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 

ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ  

¨ ΕΙΔΙΚΕ ΕΝΑΛΛΑΚΣΙΚΕ ΜΟΡΦΕ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΣΗΝ 

ΚΡΗΣΗ ΚΑΙ ΣΗ ΑΝΣΟΡΙΝΗ¨ 

 

 

 

 

<<ΓΡΗΓΟΡΗ ΟΜΙΛΟ ΕΣΑΙΡΕΙΩΝ ΕΣΙΑΗ >> 
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...................................................................................................................................... 

 

 
 

 
Εξώηεζε 2  

 Πνηά  κνξθή ελαιιαθηηθνύ ηνπξηζκνύ (πρ. ζπλεδξηαθόο, ζαιάζζηνο, ππαίζξνπ 

θηι.) ηη  πηζηεύεηε όηη δελ έρεη αμηνπνηεζεί ή  δελ έρεη πξνβιεζεί επαξθώο ζην  λεζί  

ζαο ; Αλαπηύμηε  ηελ απαληεζή ζαο. 

....................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 

 

 

Εξώηεζε 3  

Πνηά  ε  εηθόλα  ησλ  ηνπξηζηηθώλ  ππνδνκώλ  ζην  λεζί  ζαο , γηα  ηηο 

ελαιιαθηηθέο  κνξθέο ηνπξηζκνύ ; (δπζθνιίεο, κειινληηθά  ζρέδηα)Αλαπηύμηε  ηελ 

απαληεζή ζαο. 

 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

 

 
 

Εξώηεζε 4 

Πόζν απαξαίηεηε είλαη κηα ζηξνθή ζηηο Ελαιιαθηηθέο κνξθέο ηνπξηζκνύ γηα ην 

Τνπξηζηηθό πξντνλ ηνπ λεζηνύ ζαο (Κξήηεο/Σαληνξίλεο); Αλαπηύμηε  ηελ 

απαληεζή ζαο. 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................ 
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Εξώηεζε 5  

Μπνξεί ε αλάπηπμε ελαιιαθηηθώλ  Μνξθώλ  ηνπξηζκνύ λα πξνζειθύζεη πειαηεία 

Υςεινηεξώλ εηζνδεκάησλ; Αλαπηύμηε  ηελ απαληεζή ζαο. 

....................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................... 

 

 
 

Εξώηεζε 6 

Υπάξρεη θξαηηθή πξσηνβνπιία γηα ηελ Αλάπηπμε ελαιιαθηηθώλ κνξθώλ 

ηνπξηζκνύ; Αλαπηύμηε  ηελ απαληεζή ζαο. 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

 

 

 

 

 

 

Εξώηεζε 7  

Τη  είλαη  απαξαίηεην γηα ηελ  πεξαηηέξσ   αλάπηπμε  ηνπ   Ελαιιαθηηθνύ  

Τνπξηζκνύ; Αλαπηύμηε  ηελ απαληεζή ζαο. 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................

......................................................................................................................................... 

 

 
 

 

Εξώηεζε 8  
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Πόζν ζσζηά πξνσζείηαη ην ηνπξηζηηθό Πξντνλ ηνπ λεζηνύ ζαο  ζην εμσηεξηθν; 

Αλαπηύμηε  ηελ απαληεζή ζαο. 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

 

 

 

              

 Εξώηεζε 9                                                    

Με πνηά ελαιιαθηηθή  κνξθή  αζρνιεηζηαη; Αλαπηύμηε  ηελ απαληεζή 

ζαο.(απαληνύλ κόλν νη μελνδόρνη) 

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

.......................................................................................................................................... 

 

 

 

Εξώηεζε 10 

Μπνξνύλ νη ελαιιαθηηθέο κνξθέο Τνπξηζκνύ λα ζπκβάιινπλ ζηελ επηκήθπλζε ηεο 

Τνπξηζηηθήο ζαηδόλ; Αλαπηύμηε  ηελ απαληεζή ζαο. 

..........................................................................................................................................

.......................................................................................................................................... 

 

..........................................................................................................................................

.......................................................................................................................................... 

 

 

 

Εξώηεζε 11 

Μπνξνύλ νη ελαιιαθηηθέο κνξθέο Τνπξηζκνύ λα αληηθαηαζηήζνπλ πιήξσο ηνλ 

Μαδηθό  ηνπξηζκό; Αλαπηύμηε  ηελ απαληεζή ζαο. 
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..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

.......................................................................................................................................... 

 

 

Εξώηεζε 12 

Μπνξνύλ νη ελαιιαθηηθέο κνξθέο λα πξνζθέξνπλ ελα λέν αλαλεσκέλν ηνπξηζηηθό  

παθέην ώζηε λα πξνζειθύζνπλ λέεο αγνξέο; Αλαπηύμηε  ηελ απαληεζή ζαο. 

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

.......................................................................................................................................... 

 

 

 
 

Εξώηεζε 13 

Σε πνηα θαηεγνξία ππόθεηηαη ε επηρείξεζε ή νη επηρεηξήζεηο ζαο ;  (Εξώηεζε πνπ 

απαληνύλ κόλν νη μελνδόρνη).  

......................................................................................................................................... 

 

 

 

 

Εξώηεζε 14 

Πνηά ηα ζεηηθά θαη πνηα ηα  αξλεηηθά ζεκεία πνπ αληηκεησπίδεηαη  θαηά ηελ 

εθαξκνγή ησλ ελαιιαθηηθώλ κνξθώλ ηνπξηζκνύ. Αλαπηύμηε  ηελ απαληεζή ζαο. 

.......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................
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..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

.......................................................................................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


