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ΚΕΦΑΛΑΙΟ1ο 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
 

 
«ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ∆ΡΟΜΗ ΤΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ 

ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ» 
 
 
Στην ιστορική εξέλιξη του τουριστικού φαινοµένου, που µε 

όλες της τις λεπτοµέρειες αναφέρεται στην τουριστική βιβλιογραφία, 
υπάρχουν αναφορές που αποδεικνύουν ότι µερικές εναλλακτικές 
µορφές τουρισµού αναπτύχθηκαν από τους πρώτους χρόνους των 
θεωρουµένων, µε τα σηµερινά κριτήρια, τουριστικών 
δραστηριοτήτων και µάλιστα µερικές από αυτές αποτελούσαν και τη 
µοναδική, τότε, τουριστική δραστηριότητα. 

Πριν όµως από τη χρονολόγηση αυτών των εναλλακτικών 
µορφών και επειδή πολλοί συγγραφείς, όπως ήδη αναφέρθηκε, 
χαρακτηρίζουν όλες τις εναλλακτικές µορφές τουρισµού σαν «νέες» 
κρίνεται σκόπιµο να διευκρινιστεί ότι ο όρος αυτός χρησιµοποιήθηκε 
στη δεκαετία του 1970 για να περιγράψει τις, πράγµατι νέες 
εναλλακτικές µορφές τουρισµού που στην ολότητά τους αποτελούν 
το λεγόµενο ήπιο ή µαλακό ή εναλλακτικό τουρισµό που 
δηµιουργήθηκε για να αντιµετωπιστεί ο σκληρός µαζικός τουρισµός 
και σι δυσµενείς περιβαλλοντικές και κοινωνικές επιπτώσεις του, 
όπως και ο απανθρωπισµός του βιοµηχανοποιηµένου και 
πακεταρισµένου τουρισµού. 

Κατά συνέπεια και κατά την κρατούσα γνώµη, υπάρχουν νέες 
µορφές Τουρισµού, αλλά όλες οι εναλλακτικές τουριστικής µορφής 
δεν είναι νέες. Στις 90 περίπου µορφές τουρισµού που προσδιορίζει ο 
S.W. Βογd υπάρχουν και κύριες (επικρατούσες σε έναν τόπο) και 
εναλλακτικές µορφές. Και µερικές από αυτές έχουν ρίζες που 
χάνονται στην αρχαιότητα, ενώ άλλες δηµιουργήθηκαν τα τελευταία 
χρόνια. Και όλες βάσει της αρχής της εναλλακτικότητας και των 
γενικών τουριστικών χαρακτηριστικών τους, µπορούν να 
αλληλοαντικαθίστανται και να χαρακτηρίζονται ανάλογα µε το 
µέγεθος τους στο τοπικό περιβάλλον, κύριες ή εναλλακτικές. 

 
α. Η πρώτη τουριστική περίοδος 

Οι κυριότερες εναλλακτικές µορφές τουρισµού που έχουν τις 
ρίζες τους στην αρχαιότητα και εξελίχθηκαν στα προ Χριστού χρόνια, 
παράλληλα µε το όλο τουριστικό φαινόµενο, είναι ο τουρισµός 
αναψυχής, ο επαγγελµατικός τουρισµός (επαγγελµατικά ταξίδια και 
συνεδριακός τουρισµός), ο πολιτιστικός, ο θρησκευτικός, ο 
αθλητικός και ο ιαµατικός τουρισµός. Οι µορφές αυτές 
πρωτοεµφανίστηκαν (µε ευρύτερα από τα σηµερινά κριτήρια) στην 
Αρχαία Αίγυπτο, στη Μεσοποταµία (Σουµέριοι, Βαβυλώνιοι και 
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Ασσύριοι), στην Αρχαία Ελλάδα, στην Περσία και στη Ρωµαϊκή 
Αυτοκρατορία (στην προ Χριστού περίοδό της). 

Επαγγελµατικά ταξίδια κάνουν οι Αιγύπτιοι και οι Ασσύριοι 
δηµόσιοι υπάλληλοι που µετακινούνται για κρατικές υποθέσεις. Είναι 
γνωστό επίσης ότι οι Αιγύπτιοι έκαναν ηµερήσιες εκδροµές στις 
όχθες του Νείλου όπου και ελούοντο, εξασκούσαν δηλαδή ένα είδος 
παραποτάµιου τουρισµού. 

0 συνεδριακός τουρισµός αναπτύχθηκε στην Αρχαία Ελλάδα µε 
το θεσµό των Αµφικτιονικών που, ως γνωστό, ήταν συγκεντρώσεις 
αντιπροσώπων των γειτονικών ελληνικών φύλων και αργότερα των 
γειτονικών πόλεων - κρατών για επίλυση θρησκευτικών, πολιτικών, 
πολεµικών, φορολογικών, τοπικών και κοινού ενδιαφέροντος 
προβληµάτων. Η πρώτη Αµφικτιονία ήταν εκείνη των Θερµοπυλών 
το 1522 π.Χ. ενώ αργότερα γινόταν σε τακτά χρονικά διαστήµατα 
Αµφικτιονίες στους ∆ελφούς, στη Βοιωτία, στον Πόρο και στη ∆ήλο. 

Στην τελευταία προ Χριστού χιλιετία αναπτύσσεται κυρίως 
στην Αρχαία Ελλάδα ο αθλητικός και ο θρησκευτικός τουρισµός. 

0 αθλητικός τουρισµός ήταν τα ταξίδια των Αρχαίων Ελλήνων 
για να µεταβούν στους τόπους των µεγάλων πανελλήνιων 
πανηγυρικών αγώνων που γινόταν για να τιµήσουν τους θεούς τους. 
Τέτοιοι αγώνες ήταν τα Ολύµπια, οι γνωστοί Ολυµπιακοί αγώνες, 
που γινόταν στην Ολυµπία προς τιµήν του ∆ία, τα Πύθια που γινόταν 
στους ∆ελφούς προς τιµήν του Απόλλωνα, τα Ίσθµια που γινόταν 
στον Ισθµό της Κορίνθου προς τιµή του Ποσειδώνα και τα Νεµέα που 
γινόταν στη Νεµέα προς τιµήν της ∆ήµητρας. 

Ο θρησκευτικός τουρισµός ήταν τα ταξίδια των Αρχαίων 
Ελλήνων για να µεταβούν στις µεγάλες θρησκευτικές εορτές προς 
τιµήν των θεών τους. Τέτοιες γιορτές ήταν οι ∆ιονυσιακές γιορτές 
προς τιµήν του ∆ιονύσου, τα Ελευσίνια µυστήρια προς τιµή της 
∆ήµητρας και της Περσεφόνης, τα Παναθήναια προς τιµήν της 
Αθηνάς και πλήθος άλλων µικρότερων γιορτών προς τιµή άλλων 
θεών ή ηµιθέων ή και θνητών ηρώων. 

Χαρακτηριστική είναι η σύνδεση αθλητικού και θρησκευτικού 
τουρισµού της εποχής εκείνης αφού οι αθλητικοί αγώνες γινόταν 
προς τιµή των Θεών. 

Οι πρώτοι ταξιδιώτες-τουρίστες και πρωτοπόροι του 
περιηγητικού τουρισµού θεωρούνταν ο Ηρόδοτος (480-421 π.Χ.) και 
ο Παυσανίας ο Περιηγητής (2ος π.Χ. αιώνας) που εκτός από 
γεωγράφοι και ιστορικοί, ήταν και οι πρώτοι συγγραφείς τουριστικών 
οδηγών. ‘Όσον αφορά τον ιαµατικό τουρισµό και αυτός αναπτύχθηκε 
στην Αρχαία Ελλάδα και η ύπαρξη και η χρήση των ιαµατικών πηγών 
για θεραπευτικούς σκοπούς αναφέρεται από πολλούς ιστορικούς, 
γεωγράφους και φιλοσόφους της εποχής (Αριστοτέλης, Στράβων, 
Πλούταρχος, Ηρόδοτος, Ιπποκράτης κ.λπ.). Είναι γνωστά τα 
Ασκληπιεία, τα πρώτα κέντρα υγείας, που δηµιουργήθηκαν γύρω από 
τις θερµοµεταλλικές πηγές. Η λουτροθεραπεία παίρνει µεγάλες 
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διαστάσεις κατά τους ρωµαϊκούς χρόνους και ιδρύονται οι πρώτες 
λουτροπόλεις. 

Η θαλασσοκρατία των ελληνικών φύλων (Φοίνικες, Κρήτες, 
Αθηναίοι κ.λπ.) και των Ρωµαίων αργότερα και τα πολλά θαλάσσια 
ταξίδια, δεν στοιχειοθετούν φυσικά καµιά µορφή θαλάσσιου 
τουρισµού αφού όλα τα ταξίδια γινόταν για αυστηρούς 
κερδοσκοπικούς εµπορικούς και στρατιωτικούς σκοπούς. 

Αντίθετα σαν µορφή πολιτιστικού τουρισµού σε συνδυασµό µε 
τουρισµό αναψυχής µπορούν να θεωρηθούν τα ταξίδια επίσκεψης 
των επτά θαυµάτων του τότε γνωστού κόσµου µεταξύ των οποίων 
και η Αρχαία Έφεσος, την οποία επισκεπτόταν ετησίως 700.000 
τουρίστες για διασκέδαση και πολιτιστικές δραστηριότητες. 

 
β. Η δεύτερη τουριστική περίοδος 

Η περίοδος από τη γέννηση του Χριστού µέχρι και το πρώτο 
µισό του 19 αιώνα (1850) περιλαµβάνει, ως γνωστόν, µικρότερες 
ιστορικές περιόδους, οι κυριότερες των οποίων είναι: 
- Η µετά Χριστό περίοδος της Ρωµαϊκής Αυτοκρατορίας µέχρι την 
πτώση της (300 µ.Χ.) 
- Η περίοδος της Βυζαντινής αυτοκρατορίας στην Ανατολική Ευρώπη 
(300 - 1453 µ.Χ.) 
- Η περίοδος του Μεσαίωνα στη ∆υτική Ευρώπη (300- 1308 µ.Χ.) 
- Η περίοδος της Αναγέννησης (1305 - 1618)25 
- Η ευρύτερη περίοδος της Γαλλικής επανάστασης και των 
Ναπολεόντειων πολέµων. 

Κατά τη διάρκεια των περιόδων αυτών, που από πολλούς 
συγγραφείς θεωρούνται τουριστικά ανενεργές, δεν παρουσιάστηκαν 
νέες µορφές τουρισµού, αλλά δεν έπαψε να υπάρχει τουριστική 
δραστηριότητα. Κυρίως µε τη µορφή του προϋπάρχοντος 
θρησκευτικού, αθλητικού, ιαµατικού τουρισµού και των 
επαγγελµατικών ταξιδιών. Οι επικρατούσες τότε συνθήκες των 
συνεχών πολέµων µεταξύ των Κρατών της Ευρώπης και των 
συνεχών εθνικών ανακατατάξεων, της διάσπαρτης κοινωνικής 
αναταραχής, της ανασφάλειας των ταξιδιών λόγω της έντονης 
ληστρικής και πειρατικής δράσης, του καθεστώτος της φεουδαρχίας, 
του θεοκρατισµού µε τους σχολαστικούς κανόνες και τους 
δογµατικούς τύπους που επέβαλε η ∆υτική Εκκλησία, της έλλειψης 
δρόµων, συγκοινωνιακών µέσων, του τουριστικής υποδοµής και 
διαθεσίµου εισοδήµατος και της γενικής κατάστασης όπου οι 
µεµονωµένοι άνθρωποι αλλά και ολόκληροι λαοί επεδίωκαν απλώς 
να επιβιώσουν, όλες αυτές οι συνθήκες δεν επέτρεπαν να εκδηλωθεί 
µια σοβαρή τουριστική δραστηριότητα. 

Οι ίδιες όµως συνθήκες επέβαλαν να δηµιουργηθούν έργα, να 
εκδηλωθούν ενέργειες και να καθιερωθούν διαδικασίες και 
πρακτικές, που αν και εξυπηρετούσαν σκοπούς µη τουριστικούς, 
απεδείχθησαν εκ των υστέρων σαν οι πρώτοι θεµέλιοι λίθοι της 
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µελλοντικής τουριστικής υποδοµής (οδικά δίκτυα, θαλάσσια ταξίδια, 
καταλύµατα, καινούργιοι τόποι). 

Κατά την µετά Χριστό περίοδο της Ρωµαϊκής αυτοκρατορίας 
ολοκληρώθηκε και λειτούργησε το πρώτο οργανωµένο και 
εποπτευόµενο οδικό δίκτυο, µε θέσεις ανάπαυσης κάθε 40-50 
χιλιόµετρα που χρησιµοποιούσαν οι κρατικοί υπάλληλοι και οι 
στρατιωτικοί αλλά αργότερα και οι απλοί πολίτες που δια διάφορους 
λόγους ταξίδευαν. Την ίδια περίοδο κατασκευάζονταν πανδοχεία 
κατά µήκος του οδικού δικτύου µε δυνατότητα διαµονής και 
διατροφής ανθρώπων και ζώων, ενώ για πρώτη φορά θεσπίζονται οι 
ηµέρες αργίας και ανάπαυσης. Ο ιαµατικός τουρισµός κατά κύριο 
λόγο, αλλά και ο αθλητικός και θρησκευτικός τουρισµός ήταν σε 
ανάπτυξη ενώ οι κάτοικοι πολλών ρωµαϊκών πόλεων αρχίζουν να 
εκδηλώνουν πολιτιστικές δραστηριότητες, επισκεπτόµενοι τις τότε 
πολιτιστικές πόλεις της Ελλάδας και της Ανατολής. 

Κατά τη Βυζαντινή περίοδο στην Ανατολική Ευρώπη δεν 
υπήρξε αυτοτελής τουριστική δραστηριότητα. Στην αρχή της 
περιόδου επικρατούσαν οι µετακινήσεις κληρικών για διάδοση της 
νέας χριστιανικής θρησκείας και τα µοναστήρια και οι ξενώνες των 
εκκλησιών πρόσφεραν υπηρεσίες διαµονής και διατροφής που 
αργότερα απολάµβαναν και άλλοι κρατικοί υπάλληλοι και απλοί 
ταξιδιώτες. 

Χαρακτηριστική άνοδο στις µετακινήσεις πιστών στους Αγίους 
τόπους προκάλεσε η εύρεση του Τίµιου Σταυρού και ο ευπρεπισµός 
του Λόφου της Σταύρωσης. 

Στη ∆υτική Ευρώπη κατά την περίοδο του Μεσαίωνα (300-
1308 µ.Χ.) αλλά και κατά την περίοδο της Αναγέννησης (1308-
1618) λόγω των συνθηκών που επικρατούσαν και που αναφέρθηκαν 
παραπάνω, δεν µπορεί επίσης να γίνει σοβαρός λόγος για τουριστική 
ανάπτυξη. 

Τα ταξίδια που γινόταν τότε ήταν κυρίως τα ταξίδια 
προσκυνητών προς τους Αγίους Τόπους, τα ταξίδια των εµπόρων και 
αργότερα τα ταξίδια των εξερευνητών. Πρέπει όµως να τονιστεί ότι 
τα ταξίδια αυτά ήταν δύσκολα, ακριβά και επικίνδυνα. Κάθε ταξίδι 
ήταν σωστό κατόρθωµα και το επιχειρούσαν µόνον οι τολµηροί, οι 
πλούσιοι και οι τυχοδιώκτες που συνήθως ήταν έµποροι, 
σταυροφόροι και προσκυνητές, διπλωµάτες και κατάσκοποι, 
ιεραπόστολοι, αρχαιολόγοι και γεωγράφοι και θησαυροθήρες. 

Στην περίοδο από 1618 µέχρι το 1850, το ευρωπαϊκό σκηνικό 
δεν άλλαξε πολύ από τουριστική άποψη. Η Γαλλική επανάσταση και 
οι Ναπολεόντειοι πόλεµοι προκάλεσαν πολιτικές, εθνικές, κοινωνικές 
και οικονοµικές ανακατατάξεις αλλά η τουριστική άνοιξη δεν ήλθε. 
Παρόλα αυτά πρέπει να σηµειωθεί ότι στην περίοδο αυτή 
εµφανίζονται τα οργανωµένα πλέον ξενοδοχεία, γενικεύεται η χρήση 
του ατµοκίνητου σιδηροδρόµου, γίνονται οδικά δίκτυα που συνδέουν 
τις πόλεις µεταξύ τους, εµφανίζονται τα πρώτα εστιατόρια, 
γράφονται πολλοί τουριστικοί οδηγοί και εκδηλώνεται η επιθυµία 
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όλων και περισσοτέρων ανθρώπων και όχι µόνο των προνοµιούχων, 
να ταξιδέψουν. Οι προσπάθειες οργάνωσης των ταξιδιών γίνονται 
πραγµατικότητα και δειλά-δειλά εµφανίζονται σι πρώτες µορφές του 
οργανωµένου τουρισµού και των τουριστικών πακέτων. 

 
 

γ. Η τρίτη τουριστική περίοδος 
Από τα χαρακτηριστικά της περιόδου από το 1850 µέχρι το 

1950, τα οποία περιγράφονται αναλυτικά στην ιστορία της εξέλιξης 
του τουριστικού φαινοµένου. Θα µπορούσε κάποιος να 
σταχυολογήσει τα παρακάτω, για να τα συσχετίσει µε τις νέες 
εναλλακτικές µορφές τουρισµού που εµφανίστηκαν ή που 
ενισχύθηκαν. 

Ι. Η καθιέρωση του λεγόµενου «Grand Tour» που από 
νωρίτερα είχε αρχίσει, του ταξιδιού δηλαδή που έκαναν οι γόνοι των 
αριστοκρατικών και πλουσίων οικογενειών της Γαλλίας, της Μεγάλης 
Βρετανίας και αργότερα των ΗΠΑ, για να συµπληρώσουν την 
ακαδηµαϊκή τους µόρφωση και την κοινωνική τους συγκρότηση, 
επισκεπτόµενοι τις ιστορικές πόλεις της Ευρώπης που εθεωρούντο 
τότε κέντρα γραµµάτων και εµπορίου, όπως το Παρίσι, η Ρώµη, η 
Φλωρεντία κ.λπ. Τα ταξίδια αυτά ήταν µια µορφή περιηγητικού 
τουρισµού, µε έντονα τα χαρακτηριστικά του πολιτιστικού και του 
µορφωτικού τουρισµού. Παρόµοια σχεδόν ήταν τα ταξίδια που 
οργάνωναν αργότερα πολλά Ευρωπαϊκά Πανεπιστήµια, στα πλαίσια 
µορφωτικών και εξερευνητικών προγραµµάτων, µε αποστολές στους 
αρχαιολογικούς χώρους για ανασκαφές ή σε άλλα µέρη για µελέτη 
διαφόρων ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του φυσικού και 
ανθρωπογενούς περιβάλλοντος. 

ΙΙ. Η αλµατώδης ανάπτυξη των µεταφορικών µέσων και η 
παράλληλη ανάπτυξη των οδικών δικτύων. Η χρήση του 
σιδηροδρόµου αποτελεί συνήθη τακτική, το αυτοκίνητο µπαίνει σιγά-
σιγά στην αγορά των µετακινήσεων, ενώ στο τέλος της περιόδου 
εµφανίζεται δυναµικά το αεροπλάνο. Τα ταξίδια, εµπορικά ή 
τουριστικά, γίνονται ασφαλέστερα, γρηγορότερα και οικονοµικότερα 
και προ παντός προσιτά στο ευρύ κοινό. 

ΙΙΙ. Η θεαµατική ανάπτυξη των ξενοδοχείων από απόψεως 
κατασκευής, µεγέθους και χωρητικότητας, πλήθους, βοηθητικών 
εγκαταστάσεων, εξοπλισµού αλλά και από απόψεως εξυπηρέτησης 
του πελάτη. 

ΙV. Η καθιέρωση του θεσµού των πληρωµένων διακοπών, 
πρώτα στη Γαλλία (1936) και µετά στις λοιπές Ευρωπαϊκές χώρες. 
Αυτό επιτρέπει στο µέσο εργαζόµενο πολίτη να ταξιδεύει 
ευκολότερα. 

V. Η εµφάνιση των πρώτων οργανωτών ταξιδιών (Τουr 
operators και ταξιδιωτικών γραφείων) µε πρωτοπόρο τον Thomas 
Cook που εµπορευµατοποιεί σε µεγάλη κλίµακα τα τουριστικά 
πακέτα. Ο οργανωµένος τουρισµός εδραιώνεται και λόγω της 
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χαµηλής σχετικά τιµής των πακέτων, προαναγγέλλεται ο µαζικός 
τουρισµός. 

VΙ. Η ίδρυση και οργάνωση παράκτιων και ορεινών θέρετρων, 
η ανάπτυξη λουτροπόλεων και η καθιέρωση ορισµένων περιοχών 
σαν τουριστικών προορισµών της νέας µόδας (Κυανή ακτή, Ιταλία, 
Ισπανία κ.λπ.). 0 παράκτιος, ο ορεινός ο φυσιολατρικός τουρισµός, 
διαφοροποιούνται από τον γενικό περιηγητικό τουρισµό και 
εµφανίζονται σαν νέες µορφές τουρισµού. 

VII. Η γενίκευση του θεσµού των εκθέσεων σε πολλές 
ευρωπαϊκές πόλεις και η εµφάνιση των ∆ιεθνών Εκθέσεων που 
προσελκύουν µεγάλο πλήθος επισκεπτών των οποίων σι τουριστικές 
δραστηριότητες συγκροτούν τον εκθεσιακό τουρισµό, µια νέα 
εναλλακτική µορφή τουρισµού. 

VIII. Η δυναµική είσοδος των ΗΠΑ στην τουριστική αρένα που 
δίδει µεγαλύτερη διάσταση στο τουριστικό φαινόµενο. Τα θαλάσσια 
ταξίδια µε τα καινούργια µεγάλα και ταχυκίνητα πλοία µεταξύ 
Ευρώπης και ΗΠΑ, επιτρέπουν την εµφάνιση του διηπειρωτικού 
τουρισµού που σήµερα στηρίζουν αποκλειστικά τα αεροπλάνα. 

IX. Η συνειδητοποίηση της οικονοµικής και κοινωνικής 
διάστασης του τουρισµού, που αφυπνίζει και τα κράτη που σπεύδουν 
να ιδρύσουν ∆ηµόσιους Τουριστικούς Φορείς και τους τουριστικούς 
επιχειρηµατίες που προσπαθούν να παράγουν νέα τουριστικά 
προϊόντα, αλλά και τους πολίτες που διεκδικούν πλέον δυναµικά το 
κοινωνικό αγαθό του τουρισµού. 

 
δ. Η τέταρτη τουριστική περίοδος 

Η περίοδος αυτή που αρχίζει από το τέλος του Β’ Παγκόσµιου 
πόλεµου και ειδικά για τη χώρα µας από το 1950 και για άλλους 
τελειώνει το 1980 και για άλλους η περίοδος αυτή συνεχίζεται µέχρι 
σήµερα. 

Είναι η περίοδος του τουριστικού boom. Της γρήγορης δηλαδή 
αύξησης ή άνθησης ή έκρηξης ή γιγάντωσης (µε την ευρεία έννοια 
του όρου) του τουριστικού φαινοµένου. Η γιγάντωση αυτή έχει 
αποδειχθεί και εκφράζεται µε αριθµούς και αιτιολογείται από τη 
µελέτη των πολιτικών, κοινωνικών, οικονοµικών, τεχνολογικών, 
πολιτιστικών και ψυχολογικών παραγόντων ή αιτίων που την 
προκάλεσαν.  

Υπενθυµίζοντας αυτούς τους αριθµούς και τους παράγοντες, 
σηµειώνεται περιληπτικά ότι η γενική εκτίµηση της ποσοτικής 
αύξησης του τουρισµού, από το 1950 µέχρι το 1980, είναι ότι τα 
τουριστικά µεγέθη δεκαπλασιάστηκαν ή και εικοσιπλασιάστηκαν ενώ 
σαν κυριότερη αιτίες αυτής της αύξησης µπορούν να αναφερθούν οι 
εξής: 

i. Η ανάπτυξη των συγκοινωνιών και όλων των µεταφορικών 
µέσων (αυτοκινήτων, πλοίων, σιδηροδρόµων) κυρίως όµως η χρήση 
των αεριωθουµένων αεροσκαφών που µε τη µεγάλη ταχύτητα τους 
(ίση ή και µεγαλύτερη αυτής του Ήχου) ελαχιστοποίησαν η 



 - 10 -  

χρονοαπόσταση µεταξύ των τόπων προέλευσης και προορισµού των 
τουριστών. 

ii. Η αύξηση των ηµερών των πληρωµένων διακοπών και το 
υποχρεωτικό της χορήγησής τους. Στις περισσότερες ανεπτυγµένες 
χώρες σήµερα, χορηγούνται στους εργαζοµένους 5 κατά µέσο όρο 
εβδοµάδες διακοπών, παραπάνω από τις 8- 14 επίσηµες αργίες και 
τα 52 σαββατοκύριακα του χρόνου. Στις ΗΠΑ µάλιστα χορηγούνται 
και 13 ηµέρες ασθενείας οι οποίες και µεταφέρονται στον επόµενο 
χρόνο αν δε χρησιµοποιηθούν τον προηγούµενο.  

iii. Η αύξηση των εισοδηµάτων των εργαζοµένων και η σχετική 
µείωση των τιµών πολλών τουριστικών προϊόντων και κυρίως 
εκείνων του οργανωµένου τουρισµού (τουριστικών πακέτων). 

ίν. Το ανώτερο επίπεδο εκπαίδευσης των πολιτών και η αύξηση 
του αριθµού εκείνων µε πανεπιστηµιακή εκπαίδευση, δεδοµένου ότι 
συγκριτικές µελέτες έδειξαν ότι η τουριστική δραστηριότητα των 
ανθρώπων αυξάνεται ανάλογα µε την εκπαίδευσή τους. 

ν. Η διεύρυνση του εύρους ηλικιών των ανθρώπων που 
κάνουν τουρισµό και η είσοδος στην τουριστική αγορά των 
«ενεργών» συνταξιούχων, των ανθρώπων της 3ης ηλικίας και 
οµάδων πληθυσµού που είχαν αποκλεισθεί από την αγορά αυτή τα 
προηγούµενα χρόνια (φτωχοί και άτοµα µε ειδικές ανάγκες). 

vi. Η αναγνώριση του τουρισµού σαν κοινωνικού αγαθού και η 
ανάληψη της υποχρέωσης της πολιτείας να προωθήσει την 
τουριστική ανάπτυξη και να κάνει τα τουριστικά προϊόντα προσιτά σε 
όλους. 

νίί. Η ευρεία εµπορευµατοποίηση του τουρισµού από τους 
τουριστικούς επιχειρηµατίες, για κερδοσκοπικούς φυσικά λόγους, οι 
οποίοι εφαρµόζουν όλους τους νόµους και τα µέσα της αγοράς, των 
πωλήσεων και του marketing για να αυξήσουν τον αριθµό των 
τουριστών / πελατών τους. 

νίίi. Η αύξηση των κοινωνικών, οικογενειακών, ατοµικών 
αναγκών και των ψυχοσωµατικών επιβαρύνσεων και συµπλεγµάτων 
που ωθούν τους ανθρώπους να κάνουν τουρισµό, οι οποίοι ζώντας 
κυρίως σε αστικά κέντρα µε το πρότυπο της κυψελοειδούς ζωής, 
καταπιέζονται και ασφυκτιούν και η µόνη διέξοδός τους είναι να 
αναζητήσουν, µέσω του τουρισµού, την ελευθερία τους στην εξοχή, 
στη θάλασσα, στα βουνά, στις ρίζες τους, στο παρελθόν τους, για να 
βρουν την πνευµατική και σωµατική τους ισορροπία. 

‘Όµως ο τουρισµός παρααναπτύχΘηκε. Και πολλές φορές 
άναρχα, ανεξέλεγκτα, ληστρικά και ανησυχητικά. Παραστράτησε και 
παραµορφώθηκε. ’Έχασε τη ανθρωπρέπεια, την οµορφιά και το 
στοιχείο της ελευθερίας του. ‘Έγινε µια σκληρή, απρόσωπη και 
υλιστική βιοµηχανία. Ο τουρισµός «χάριν του ειδέναι» έγινε 
τουρισµός «χάριν του κερδίζειν» 

Το νέο πρόσωπο του τουρισµού το ονόµασαν µαζικό τουρισµό 
που στην πράξη σηµαίνει υπερβολική συγκέντρωση τουριστών 
(τουριστικού φορτίου) σε ένα τόπο (τουριστικό προορισµό) και κατά 
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τη διάρκεια της τουριστικής εποχής (χρονική κα τοπική 
υπερφόρτωση), µε αποτέλεσµα να καταστρέφεται το φυσικό και 
ανθρωπογενές περιβάλλον, να µειώνεται η ποιότητα των 
τουριστικών υπηρεσιών και να επιβαρύνεται ο ντόπιος πληθυσµός. 

Και για να επανέλθουµε στο θέµα µας, δηλαδή στις 
εναλλακτικές µορφές τουρισµού κατά την περίοδο αυτή, πρέπει να 
επισηµάνουµε ότι όλες σχεδόν οι προϋπάρχουσες εναλλακτικές 
µορφές ακολούθησαν τη γενική πορεία της γιγάντωσης του 
τουρισµού. Μερικές µορφές όπως για παράδειγµα ο παράκτιος 
τουρισµός στις θερµές και νησιωτικές χώρες, ο χιονοδροµικός 
τουρισµός στα χειµερινά θέρετρα της Ευρώπης και ο θρησκευτικός 
τουρισµός κατά τη διάρκεια µεγάλων θρησκευτικών εκδηλώσεων, 
συχνά ταυτίζονται µε το µαζικό τουρισµό. Άλλες µορφές 
µεγεθύνθηκαν χωρίς να γιγαντωθούν και ελάχιστες (αν κάποιες) 
διατήρησαν το προηγούµενο µέγεθός τους. Πολλές επίσης µορφές 
άλλαξαν τα χαρακτηριστικά τους, ολοκληρούµενες ή και 
διαφοροποιούµενες. Και φυσικά υπήρξαν και νέες µορφές 
τουρισµού. 

O αγροτουρισµός αναπτύσσεται στις ΗΠΑ το 1960 και 
καθιερώνεται σαν εναλλακτική µορφή τουρισµού µε δύο παραλλαγές 
(αγροτουρισµός και αγροτικός τουρισµός). 

O ιαµατικός τουρισµός γίνεται µέρος του ευρύτερου τουρισµού 
υγείας που παίρνει τη σηµερινή µορφή του κατά την περίοδο αυτή. 
Από τον επαγγελµατικό τουρισµό, ο τουρισµός κινήτρων 
καθιερώνεται στις ΗΠΑ µετά το 1960 στην προσπάθεια αύξησης των 
πωλήσεων. 

O τουρισµός του διεθνούς jet set καθιερώνεται µε την 
καθιέρωση των αεριωθουµένων αεροσκαφών από τα οποία πήρε και 
το όνοµά του. 

O τουρισµός των ορεινών σπορ (καταβάσεις ποταµών - 
αιωροπτερισµός) αναπτύχθηκε παράλληλα µε την εµφάνιση και τη 
βελτίωση των µηχανικών µέσων µε τα οποία εξασκείται. 

O θαλάσσιος τουρισµός γίνεται προσιτός και στο µέσο τουρίστα 
λόγω µείωσης των τιµών των προϊόντων του. 0 περιπατητικός 
τουρισµός αναπτύσσεται θεαµατικά µετά το 1970 και επισηµοποιείται 
από την Ευρωπαϊκή ‘Ένωση µετά τη χάραξη και σήµανση των 8 
Ευρωπαϊκών µονοπατιών (ΕΙ έως Ε8) εκ των οποίων τα Ε4 και Ε6 
καταλήγουν στη χώρα µας. 

Την ίδια περίοδο παρατηρείται η τάση µετακίνησης ή ταξιδιών 
προς τις θερµές περιοχές κυρίως εκ µέρους των ηλικιωµένων και των 
συνταξιούχων, οι οποίοι εξασκούν τον τουρισµό παραχείµασης. 

Τέλος πρέπει να επισηµανθεί ότι το 1970 όλοι µιλούσαν για τον 
κοινωνικό τουρισµό, ο οποίος πράγµατι αναπτύχθηκε. ∆ε µιλούσαν 
για τον τουρισµό ατόµων µε ειδικές ανάγκες που καθιερώθηκε στην 
επόµενη τουριστική περίοδο. 

Ούτως εχόντων των πραγµάτων η εξέλιξη του τουρισµού µε 
τις διάφορες µορφές του, έφθασε στο έτος 1980 το οποίο συνδέθηκε 
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µε την αναθεώρηση της τουριστικής ιδέας και της µέχρι τότε 
τουριστικής πρακτικής. Και τότε άρχισε η τελευταία τουριστική 
περίοδος, η λεγόµενη σύγχρονη τουριστική περίοδος. 

 
 
 

ε. Η σύγχρονη τουριστική περίοδος 
Μαζικοποίηση τουρισµού υπάρχει, όχι όταν ο αριθµός των 

τουριστών αυξάνεται, αλλά όταν σι τουρίστες ανισοκατανέµονται στο 
χρόνο και στον τόπο. Και πρέπει να διευκρινιστεί ότι κανένας δεν 
υποστήριξε ποτέ ότι αυτό καθεαυτό το τουριστικό φορτίο πρέπει να 
περιοριστεί. Η αύξηση του αριθµού των τουριστών  πάντα είναι 
επιθυµητή. Η συνεχής τουριστική ανάπτυξη πάντα είναι επιθυµητή. 
∆εν είναι όµως επιθυµητή ούτε η εκδήλωση της τουριστικής 
δραστηριότητος κατά τη διάρκεια της θερινής µόνο περιόδου και 
µόνο στους τουριστικούς προορισµούς και ούτε η άναρχη, 
ανεξέλεγκτη και απρογραµµάτιστη τουριστική ανάπτυξη. Γιατί η 
εκδήλωση της τουριστικής δραστηριότητας µόνο κατά τη θερινή 
περίοδο δηµιουργεί το πρόβληµα της τουριστικής εποχικότητας και η 
συγκέντρωση των τουριστών σε ορισµένους µόνο τόπους, τους 
τουριστικούς προορισµούς, έχει σαν αποτέλεσµα οι τόποι αυτοί να 
υπεραναπτύσσονται τουριστικά, συχνά άναρχα και ανεξέλεγκτα, να 
υπερεκµεταλλεύονται από τους τουριστικούς επιχειρηµατίες, συχνά 
ληστρικά και εξαντλητικά και τελικά να αποστερούνται τους πόρους 
τους, συχνά οριστικά και µη αναστρέψιµα, για να εγκαταλειφθούν 
τότε και να αναζητηθούν νέοι προορισµοί που παράγουν νέα 
τουριστικά προϊόντα. Οι επιχειρηµατίες φεύγουν µε τα κέρδη τους 
και ο ντόπιος πληθυσµός και ο τόπος τους µένουν µε τα σηµάδια της 
καταστροφής. 

Σήµερα ο µαζικός τουρισµός κατηγορείται και χαρακτηρίζεται 
σαν τερατούργηµα και σαν µια τουριστική τακτική που δεν έχει στην 
ουσία κανένα αντισταθµιστικό όφελος για τον τουριστικό προορισµό, 
τον ντόπιο πληθυσµό και το φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον. 

Ο τουριστικός προορισµός υπερφορτώνεται από τουριστικές 
εγκαταστάσεις, που δεν ανήκουν στο ντόπιο πληθυσµό αλλά 
ανήκουν και διευθύνονται από µητροπολικά κέντρα που επιδιώκουν 
µόνο το κέρδος, για τη µεγιστοποίηση του οποίου εφαρµόζουν 
νόµους και κανόνες της αγοράς και του marketing που επιτείνουν το 
πρόβληµα της µαζικοποίησης και από αυτό το κέρδος ελάχιστο µόνο 
ποσοστό χρησιµοποιείται τοπικά προς όφελος της τοπικής ανάπτυξης 
και του ντόπιου πληθυσµού. Και ακόµη χειρότερα, δεν 
χρησιµοποιούνται τα τοπικά προϊόντα, αλλά συχνά εισάγονται ξένα, 
προερχόµενα από τους τόπους των επιχειρηµατιών για να ενισχύουν 
τις αγορές τους. Χρησιµοποιούνται όµως, και µάλιστα καταχρηστικά, 
οι πόροι που δεν εισάγονται. 0 κάτοικος ενός ελληνικού νησιού π.χ. 
υδροδοτείται ορισµένες µόνο ώρες την ηµέρα, όταν ο τουρίστας του 
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κοντινού ξενοδοχείου ξοδεύει όσο νερό θέλει και όπως θέλει, ακόµη 
και για να παίξει. 

Ο ντόπιος πληθυσµός χρησιµοποιείται τόσο όσο το απαιτούν οι 
ανάγκες των επιχειρηµατιών. Συνήθως µερικά και εποχιακά. Και 
βεβαίως αυξάνεται η απασχόληση και οι εργαζόµενοι έχουν ένα 
πρόσθετο εισόδηµα (επιχείρηµα των υποστηρικτών των 
επιχειρηµατιών) αλλά µακροχρόνια το µόνο που κερδίζουν είναι να 
υπηρετούν ξένα συµφέροντα. 

Ο τόπος αναπτύσσεται τόσο και µόνο όσο το απαιτούν οι 
ανάγκες εξυπηρέτησης των τουριστών. 

Οι φυσικοί και οι πολιτιστικοί πόροι εµπορευµατοποιούνται και 
υπερεκµεταλλεύονται χωρίς να λαµβάνονται µέτρα προστασίας και 
αειφορίας τους. Και όλ’ αυτά γίνονται δεκτά από την πολιτεία χάριν 
του άµεσου, καθαρού και χειροπιαστού συναλλαγµατικού οφέλους 
το οποίο δυστυχώς σήµερα δεν αποτελεί, υποχρεωτικά, εθνικό 
εισόδηµα αφού µπορεί να µεταφέρεται όπου επιθυµούν σι 
επιχειρηµατίες µέσα στο χώρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Οι δυσµενείς επιδράσεις αυτού του µαζικού τουρισµού στο 
περιβάλλον και στο ντόπιο πληθυσµό και τα αδιέξοδα που 
δηµιούργησε η τουριστική ανάπτυξη που εξυπηρετεί το είδος αυτό 
του τουρισµού, άρχισαν να γίνονται ορατές και µετρήσιµες στη 
δεκαετία του 1970 και αργότερα έγιναν πιεστικές και απαράδεκτες. 

Τότε πολλές οµάδες ανθρώπων έκρουσαν τον κώδωνα του 
κινδύνου και προσπάθησαν να πάρουν προστατευτικά µέσα. Στις 
οµάδες αυτές περιλαµβανόταν µελετητές και ερευνητές τουρισµού, 
καθηγητές και συγγραφείς, οικολόγοι, οι οπαδοί του Πράσινου 
Κινήµατος (πράσινοι), διάφορες περιβαλλοντικές οργανώσεις, γιατροί 
και άνθρωποι που ανησυχούσαν για τους κινδύνους της υγείας που 
ενυπάρχουν στο µαζικό τουρισµό (ηλιοθεραπεία, αφροδίσια 
νοσήµατα, ΑΙDS κ.λπ.), κοινωνιολόγοι που ανησυχούσαν για την 
αλλοίωση των τοπικών κοινωνιών, άνθρωποι που απέρριπταν το 
τουριστικό µπούγιο, τον τουρισµό των 4S και τον 
«κονσερβοποιηµένο» οργανωµένο τουρισµό και πολλοί θεωρητικοί 
που έβλεπαν να αλλοιώνεται η τουριστική ιδέα, η ανθρωπρέπεια του 
και το στοιχείο της ελευθερίας του τουριστικού κινήµατος. 

‘Όλοι αυτοί οι άνθρωποι χωρίς να αµφισβητούν τις πολλές 
πράγµατι ευµενείς επιδράσεις του τουρισµού και χωρίς να 
επιδιώκουν να µειωθεί ο ρυθµός και η ενθάρρυνση της τουριστικής 
ανάπτυξης, πρότειναν να επανεξεταστεί και να επαναξιολογηθεί ο 
τρόπος εκδήλωσης και άσκησης του τουριστικής δραστηριότητας και 
συγκεκριµένα πρότειναν να ληφθούν άµεσα µέτρα αντιµετώπισης 
του τερατουργήµατος του µαζικού τουρισµού. ‘Έτσι δηµιουργήθηκε 
µια τάση, που αργότερα έγινε συµπεριφορά πολλών τουριστών, 
τουριστικών φορέων και µελετητών, που άρχισαν να αναζητούν πιο 
φιλικές και ήπιες προς το περιβάλλον και πιο ανθρωποκεντρικές 
µορφές τουρισµού, µορφές που στο σύνολό τους συγκροτούν το 
λεγόµενο εναλλακτικό τουρισµό (Αlternative Tourism ή ΑΤ). 
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Η φιλοσοφία του εναλλακτικού τουρισµού συνοψίζεται στη 
διαφύλαξη του περιβάλλοντος και των πόρων του τουριστικού 
προορισµού, στην ικανοποίηση των αναγκών του ντόπιου 
πληθυσµού και στη δυνατότητα των χωρών, στις οποίες υπάρχουν σι 
τουριστικοί προορισµοί να παίρνουν αυτές τις αποφάσεις της 
τουριστικής ανάπτυξης, σύµφωνα µε τις δικές τους τουριστικές 
πολιτικές, και να µην οδηγούνται από τους µεγάλους τουριστικούς 
επιχειρηµατίες (τους tours operators - ξενοδόχους) που συνήθως 
εξυπηρετούν πολυεθνικά ή ίδια οφέλη. ∆υστυχώς οι µεγάλοι του 
τουρισµού συχνά επικυριαρχούν και διαµορφώνουν το τουριστικό 
γίγνεσθαι χωρίς να λαµβάνουν υπόψη τους τις τοπικές ανάγκες. 

‘Έτσι στη σύγχρονη τουριστική περίοδο, υπάρχει η τάση 
περιορισµού του µαζικού τουρισµού και ενθάρρυνσης του 
εναλλακτικού ήπιου τουρισµού. Ειδικότερα, καταβάλλεται 
προσπάθεια να ενθαρρυνθούν αντιεποχικές µορφές τουρισµού και 
µορφές που µπορούν να αναπτυχθούν εκτός κεκορεσµένων 
τουριστικών προορισµών και εκτός τουριστικών θέρετρων. Η 
προσπάθεια αυτή γενικεύεται τα τελευταία χρόνια και καταβάλλεται 
όχι µόνον από τις οµάδες πληθυσµού που προαναφέρθηκαν, αλλά 
και από τον Παγκόσµιο Οργανισµό Τουρισµού, την Ευρωπαϊκή 
‘Ένωση, τους Εθνικούς τουριστικούς φορείς αλλά και από πολλούς 
ιδιωτικούς φορείς.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο 

 

 
«Ο ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α» 

 
 

Τι είναι ο εναλλακτικός τουρισµός; Ποιες µορφές του 
εναλλακτικού τουρισµού αναπτύσσονται στην Ελλάδα; 

 
Με τον όρο εναλλακτικός τουρισµός ορίζεται το σύνολο των 

ολοκληρωµένων τουριστικών υπηρεσιών, οι οποίες διακρίνονται από 
εξειδίκευση ανάλογα µε τις ιδιαίτερες ανάγκες και προτιµήσεις των 
πελατών τους, απευθύνονται σε ένα εξειδικευµένο κοινό, στηρίζονται 
σε οικολογικά ανεκτές και ήπιες δραστηριότητες, ενώ αναδεικνύουν 
χωρίς να καταστρέφουν τα φυσικά κάλλη µίας περιοχής. 

Τα κύρια χαρακτηριστικά του εναλλακτικού τουρισµού είναι η 
αναζήτηση της αυθεντικότητας και της επαφής µε την φύση, η 
άρνηση των απρόσωπων τουριστικών πακέτων, η αποφυγή των 
κοσµικών παραλιών, ο συνδυασµός των διακοπών µε την προσφορά 
εθελοντικής εργασίας συµβάλλει στην προστασία του περιβάλλοντος 
και την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονοµιάς και προσφέρει λύσεις 
σε προβλήµατα της τουριστικής εποχικότητας. Θεωρείται µικρής 
κλίµακας ανάπτυξης του τουρισµού, που προέρχεται και 
οργανώνεται από τον τοπικό πληθυσµό ή τους τοπικούς φορείς και 
προσελκύει τουρίστες µε ειδικά ενδιαφέροντα. 

Τα σηµαντικότερα είδη τουρισµού που συνθέτουν αυτό που 
ονοµάζουµε εναλλακτικό τουρισµό είναι: 

• Αγροτουρισµός 
• Οικοτουρισµός 
• Επαγγελµατικός τουρισµός 
• Πολιτιστικός τουρισµός 
• Μαθησιακός τουρισµός 
• Θρησκευτικός τουρισµός 
• Τουρισµός υγείας 
• Κοινωνικός τουρισµός 
• Θαλάσσιος τουρισµός 
• Αθλητικός τουρισµός 
• Γεωτουρισµός 
• Ορεινός-ορειβατικός τουρισµός 
• Χιονοδροµικός τουρισµός και τουρισµός χειµερινών 
αθληµάτων 

• Περιπατητικός τουρισµός 
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Αγροτουρισµός 
 

 
Αγροτουρισµός ονοµάζεται η εναλλακτική εκείνη µορφή 

τουρισµού η οποία αναπτύσσεται σε µη τουριστικά κορεσµένες 
αγροτικές περιοχές και συνδέεται µε κοινωνικές, περιβαλλοντικές και 
πολιτισµικές αξίες, οι οποίες επιτρέπουν τόσο στους «οικοδεσπότες» 
όσο και στους «φιλοξενούµενους» των περιοχών αυτών να 
υφίστανται αλληλεπιδράσεις και να µοιράζονται εµπειρίες. Ως 
δραστηριότητα αναπτύσσεται από τους µόνιµους κάτοικους των 
περιοχών του πρωτογενούς τοµέα, οι οποίοι χρησιµοποιούν τον 
αγροτουρισµό ως συµπληρωµατική πηγή εισοδήµατος. Τα άτοµα που 
επιλέγουν την εναλλακτική αυτή µορφή του τουρισµού είναι άτοµα 
που αναζητούν στις διακοπές τους τη «φόρµουλα των 3Φ» (Φύση-
Φιλία-Φιλοξενία) και απορρίπτουν ή δεν νιώθουν ότι τους εκφράζει 
εκείνη των 3S (Sun-Sea-Sand) του µαζικού τουρισµού, όπως αυτή 
έχει εξελιχθεί στις µέρες µας. Τα άτοµα αυτά τις περισσότερες φορές 
έχουν συγκεκριµένα ενδιαφέροντα (φυσιολάτρες, παρατηρητές 
πουλιών, παρατηρητές χλωρίδας και πανίδας, ορειβάτες κ.ά.) και 
είναι ιδιαίτερα ευαισθητοποιηµένα στα περιβαλλοντικά και κοινωνικά 
προβλήµατα. 
Τα κυριότερα χαρακτηριστικά του αγροτουριστικού προϊόντος 

είναι: 
• η απόλαυση του φυσικού περιβάλλοντος και η γνωριµία µε τα 
χαρακτηριστικά φυσικά τοπία, τα τοπία φυσικού κάλλους και 
την πανίδα και χλωρίδα των εκάστοτε περιοχών 

• η επαφή και η γνωριµία µε την τοπική αγροτική πολιτιστική 
κληρονοµιά, τα ήθη και τα έθιµα των κατοίκων, η συµµετοχή 
σε τοπικές πολιτιστικές εκδηλώσεις κτλ. 

• η προσφορά διαφοροποιηµένων, υψηλής ποιότητας 
τουριστικών προϊόντων ( για παράδειγµα βιολογικών 
παραδοσιακών προϊόντων, προϊόντων προστατευόµενης 
ονοµασίας προέλευσης, προστατευόµενης γεωγραφικής 
ένδειξης) 

• η παρατήρηση των γεωργικών δραστηριοτήτων και πιθανώς η 
συµµετοχή σε αυτές 

• η άσκηση παράλληλων τουριστικών δραστηριοτήτων στην 
ύπαιθρο (ορειβασία, πεζοπορία, ανεµόπτερο πλαγιάς κτλ.) 
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Τα είδη των αγροτουριστικών καταλυµάτων είναι τα εξής: 
• µικρές ξενοδοχειακές µονάδες-ξενώνες 
• ενοικιαζόµενα δωµάτια στα σπίτια αγροτικών 
οικογενειών 

• ανεξάρτητες αγροτικές κατοικίες παραδοσιακής 
αρχιτεκτονικής που εναρµονίζονται µε το φυσικό 
περιβάλλον 

• κάµπινγκ σε αγροκτήµατα, τα οποία δεν είναι ιδιαίτερα 
διαδεδοµένα στην Ελλάδα σε αντίθεση µε ορισµένες 
περιοχές της Ευρώπης 

Όπως είναι φανερό, η απαιτούµενη υποδοµή του αγροτουρισµού 
είναι µικρής κλίµακας, συγκρινόµενη µε εκείνη του µαζικού 
τουρισµού. Ο αγροτουρισµός δεν απαιτεί εξελιγµένη τουριστική 
υποδοµή, τουλάχιστον στα πρώτα στάδια ανάπτυξής του. 
Παράλληλα, η προσφορά των αγροτικών προϊόντων είναι άφθονη, 
καθώς αυτά είναι κατά κύριο λόγο ελεύθερα αγαθά (αέρας, νερό, 
φύση). 

 
Αγροτουριστικά καταλύµατα ανά την Ελλάδα 
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Οικοτουρισµός 
 
 

Ως οικοτουρισµός ορίζεται ο περιβαλλοντικά υπεύθυνος 
τουρισµός και η επίσκεψη σε φυσικές περιοχές, που αποσκοπεί στην 
απόλαυση και εκτίµηση της φύσης(και των πολιτισµικών στοιχείων 
του παρόντος και του παρελθόντος) και ο οποίος προάγει στη 
διατήρηση της φύσης, έχει χαµηλή επίδραση επισκεπτών και παρέχει 
χρήσιµη ενεργή κοινωνικο-οικονοµική ανάµιξη του ντόπιου 
πληθυσµού. 

Η Ελλάδα διαθέτει ιδιαίτερα πλούσιο και ποικίλο φυσικό 
περιβάλλον, καθώς παρά την µικρή της έκταση παρουσιάζει σπάνια 
γεωµορφολογία µε έντονες αντιθέσεις και πολλές περιοχές υψηλής 
οικολογικής αξίας. Χιλιάδες δαντελωτές ακτές, επιβλητικά βουνά, 
σπήλαια και φαράγγια, λίµνες, ποτάµια, βιότοποι εξαιρετικής 
οµορφιάς και µοναδικά οικοσυστήµατα «προικίζουν» την ελληνική 
γη µε εντυπωσιακά τοπία, τα οποία σε συνδυασµό µε το ήπιο κλίµα 
της χώρας καθιστούν την Ελλάδα ιδανικό προορισµό για τους λάτρεις 
του οικολογικού εναλλακτικού τουρισµού. 
Επισκεπτόµενος διάφορες περιοχές της χώρας, ο φυσιολάτρης-

περιηγητής έχει την ευκαιρία: 
 να περιπλανηθεί στα αισθητικά δάση ή να εξερευνήσει τους 
εθνικούς δρυµούς όχι µόνο στην ορεινή ενδοχώρα αλλά και σε 
ορισµένα νησιά ή κοντά σε ποταµούς ή λίµνες 
 να απολαύσει τα υπέροχα µνηµεία της φύσης, τα φαράγγια, τα 
σπήλαια και τους καταρράκτες 
 να παρατηρήσει και να θαυµάσει τα σπάνια είδη πουλιών που 
φωλιάζουν ή καταφεύγουν στα παράκτια οικοσυστήµατα και 
τους υγρότοπους (βραχώδεις ακτές, αµµώδεις παραλίες, 
αµµοθίνες, δέλτα ποταµών, λίµνες, έλη κτλ.) 
 να µελετήσει την εξαιρετική ποικιλία της χλωρίδας στην 
ελληνική ύπαιθρο 
 να συµµετάσχει σε δραστηριότητες extreme σπορ (κανό-
καγιακ, rafting, monocraft, hydro speed, ποδήλατο βουνού 
κ.ά.) που τα τελευταία χρόνια γνωρίζουν θεαµατική άνοδο 
στην Ελλάδα 
 τέλος, να διαµείνει σε πρότυπες αγροτουριστικές µονάδες, που 
αναπτύσσονται σε όλη την επικράτεια και δίνουν την 
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δυνατότητα στον επισκέπτη να γνωρίσει την τοπική 
αρχιτεκτονική, πολιτιστική και γαστρονοµική παράδοση, αλλά 
και τα προϊόντα, τις αγροτικές ασχολίες και την καθηµερινή 
ζωή των κατοίκων κάθε περιοχής 

Οι επισκέπτες των οικολογικά ευαίσθητων περιοχών οφείλουν να 
τηρούν προσεκτικά τις απαιτήσεις για την προστασία του 
περιβάλλοντος από την ρύπανση, την αποφυγή κάθε ενόχλησης των 
φυσικών βιοτόπων και διατάραξης της ισορροπίας των 
οικοσυστηµάτων. 
Τα κυριότερα µέρη που µπορεί ο επισκέπτης να χαρεί την φύση 

και να ζήσει οικολογικά είναι: 
 δάσος ∆αδιά, Ν. Έβρου 
 εκβολές ποταµού Έβρου, Ν. Έβρου 
 κοιλάδα Νέστου, Ν. Καβάλας 
 λιµνοθάλασσα Πόρτο Λάγος, Ν. Ξάνθης 
 λίµνη Λαγκαδά, Ν. Θεσσαλονίκης 
 λίµνη Βόλβη, Ν. Θεσσαλονίκης 
 λίµνη Κερκίνη, Ν. Κιλκής 
 εκβολές ποταµού Αξιού, Ν. Θεσσαλονίκης 
 εκβολές ποταµού Αλιάκµονα, Ν. Θεσσαλονίκης 
 εκβολές ποταµού Λουδία, Ν. Θεσσαλονίκης 
 λίµνη Μικρή Πρέσπα, Ν. Φλώρινας 
 κοιλάδα Τεµπών, Ν. Λάρισας 
 ποτάµια Βίκου και Αώου, Ν. Ιωαννίνων 
 Πίνδος, Ν. Ιωαννίνων 
 Όλυµπος, Ν. Πιερίας 
 Παρνασσός, Ν. Βοιωτίας 
 Όσσα, Ν. Λάρισας 
 Κουρί-Αλµυρός, Ν. Μαγνησίας 
 Κουκουναριές-Σκιάθος, Ν. Μαγνησίας 
 Αµβρακικός Κόλπος, Ν. Πρεβέζης 
 Λιµνοθάλασσα Μεσολογγίου, Ν. Αιτωλοακαρνανίας 
 Πάρνηθα, Ν. Αττικής 
 Στενή, Ν. Ευβοίας 
 Φοινικόδασος Βάι, Ν. Λασιθίου 
 Αίνος, Ν. Κεφαλληνίας 
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Επαγγελµατικός Τουρισµός 
 
 

Ως επαγγελµατικός τουρισµός ορίζεται ο τουρισµός που 
αναπτύσσεται κατά την διάρκεια επαγγελµατικών ταξιδιών. Έχει 
µερικότερες διακρίσεις ανάλογες µε το κριτήριο του σκοπού για τον 
οποίο γίνεται το επαγγελµατικό ταξίδι. Αν σκοπός του ταξιδιού είναι 
η συµµετοχή σε ένα συνέδριο, τότε ονοµάζεται συνεδριακός 
τουρισµός. Αν σκοπός του ταξιδιού είναι η συµµετοχή των 
επαγγελµατιών σε µία έκθεση, τότε πρόκειται για τον τουρισµό 
εκθέσεων. Αντίστοιχα, στην περίπτωση σεµιναρίων έχουµε τον 
τουρισµό σεµιναρίων, συµποσίων τον τουρισµό συµποσίων κτλ. 
Τέλος, αν το ταξίδι είναι ένα τουριστικό πακέτο που δίδεται στους 
επαγγελµατίες σαν δώρο-αµοιβή για την καλή τους απόδοση, τότε 
πρόκειται για τον τουρισµό κινήτρων, αφού τα τουριστικά πακέτα 
είναι κίνητρα που ωθούν τους επαγγελµατίες σε µεγαλύτερες από τις 
συνηθισµένες αποδόσεις. 

Ο επαγγελµατικός τουρισµός αντιπροσωπεύει µία σηµαντική 
αγορά σε διεθνές επίπεδο. Η αγορά αυτή αφορά συνήθως επισκέπτες 
υψηλού εκπαιδευτικού και οικονοµικού επιπέδου, οι οποίοι κινούνται 
σε καταλύµατα υψηλών κατηγοριών, είναι διατεθειµένοι να 
ξοδέψουν αρκετά χρήµατα, αλλά απαιτούν και πολύ υψηλή ποιότητα 
παρεχόµενων υπηρεσιών και προϊόντων. Ο χρόνος παραµονής τους 
στον τουριστικό προορισµό κυµαίνεται συνήθως από 3 έως 5 ηµέρες, 
ενώ υπάρχει η πιθανότητα παράτασης της παραµονής τους για 
µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα, µε την µορφή κάποιων άλλων 
µορφών τουρισµού. Βασικό ρόλο προς αυτήν την κατεύθυνση 
διαδραµατίζει η ικανότητα ενός τόπου να προσελκύσει την προσοχή 
του επισκέπτη-επαγγελµατία. 

Η περίοδος αιχµής του επαγγελµατικού τουρισµού σηµειώνεται 
κυρίως τους µήνες Φεβρουάριο-Μάιο και Σεπτέµβριο-Νοέµβριο, 
οπότε και συνήθως διοργανώνονται τα περισσότερα συνέδρια, 
εκθέσεις κτλ. 

Σηµαντικό ρόλο για την ανάπτυξη του επαγγελµατικού 
τουρισµού σε ένα τόπο, διαδραµατίζει η διαθεσιµότητα των 
απαραίτητων υποδοµών και υπηρεσιών, όπως αµφιθεάτρων, 
εκθεσιακών χώρων, καταλυµάτων, υποδοµών για καφέ και εστίαση, 
υπηρεσιών διερµηνείας κτλ. Επίσης, η εύκολη πρόσβαση στον τόπο 
πραγµατοποίησης ενός συνεδρίου ή µίας έκθεσης είναι κρίσιµος 
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παράγοντας για την προσέλκυση επισκεπτών. Για την εξυπηρέτηση 
αυτών λειτουργούν σήµερα σε ολόκληρη την Ελλάδα αυτοτελή ή 
µέσα σε ξενοδοχεία συνεδριακά κέντρα και συνεδριακές 
εγκαταστάσεις και εκθεσιακοί χώροι. 

 
  
 
 
Τα κυριότερα συνεδριακά κέντρα στην Ελλάδα είναι: 

1. Ζάππειο Μέγαρο 
2. Ευγενίδιο Ίδρυµα 
3. Πολεµικό Μουσείο 
4. Μέγαρο Μουσικής 
5. Εθνικό Ίδρυµα Ερευνών 
6. Πάντειο Πανεπιστήµιο 
7. Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης 
8. Κολέγιο Αθηνών 
9. ΕΣΗΕΑ 
10. ΕΒΕΑ 
11. Κέντρο ∆ηµόκριτος 
12. Πολιτιστικό Κέντρο «Ελληνικός Κόσµος» 
13. Κέντρο Ιονίων Νήσων 
14. Εκπαιδευτικό Κέντρο Αγροτικής Τράπεζας 
15. Εκπαιδευτικό Κέντρο Αγροτικής Τράπεζας 
16. Πανεπιστήµιο Πειραιώς 
17. Συνεδριακό Κέντρο ∆ΕΘ 
18. Εταιρία Μακεδονικών Σπουδών 
19. Συνεδριακό Κέντρο ΠΑΣΕΓΕΣ Θεσ /νίκη 
20. Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο ∆ελφών 
21. Ολυµπιακό Συνεδριακό Κέντρο Αρχαίας Ολυµπίας 
22. ∆ιάφορα Συνεδριακά Κέντρα (υπό κατασκευή) 
 

Τα κυριότερα εκθεσιακά κέντρα της Ελλάδας είναι: 
1. ο εκθεσιακός χώρος της ∆ιεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης 
2. Ζάππειο Μέγαρο 
3. Εθνικά Στάδια ανά την χώρα ( Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, 
ΟΑΚΑ, Αλεξάνδρειο Στάδιο της Θεσσαλονίκης) 

4. ο εκθεσιακός χώρος του Οργανισµού Λιµένος Πειραιώς 
5. ιδιωτικά εκθεσιακά κέντρα, όπως το Εκθεσιακό Κέντρο 
Αθηνών   
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Πολιτιστικός Τουρισµός 
 
 

Ο πολιτιστικός τουρισµός σχετίζεται µε την επίσκεψη σε ένα 
τόπο µε στόχο την επαφή µε τα πολιτιστικά στοιχεία αυτού 
(αρχαιολογικά, βυζαντινά, κλασικά ή νεότερα µνηµεία, ιστορία, 
τέχνες, λαογραφία κτλ.). Συνήθως δεν εµφανίζεται µόνος του, εκτός 
των περιπτώσεων εκπαιδευτικών εκδροµών σχολείων, αλλά 
πραγµατοποιείται συµπληρωµατικά µε κάποιο άλλο είδος τουρισµού, 
προσφέροντας γνώση και ποικιλία στο τουριστικό προϊόν. 

Ο πολιτιστικός τουρισµός αποτελεί ένα από τα παλαιότερα και 
δηµοφιλέστερα είδη τουρισµού. Από τους περασµένους αιώνες άτοµα 
ή οµάδες περιηγητών, αναζητώντας τη γνώση, την εµπειρία, την 
προσωπική ανακάλυψη, πραγµατοποιούσαν ταξίδια σε τόπους µε 
αρχαιολογικό, ιστορικό, λαογραφικό ή θρησκευτικό ενδιαφέρον, σε 
µέρη µε διαφορετικό πολιτισµό και εθνολογικές ιδιοµορφίες. Ο 
πολιτιστικός τουρισµός προσφέρει ευκαιρίες για πολιτιστική εµπειρία, 
προσφέρει την περιήγηση στη φυσική, καλλιτεχνική και πνευµατική 
κληρονοµιά µίας περιοχής καθώς και στη σηµερινή δηµιουργία. 

Επίσης, περιλαµβάνει τη συµµετοχή σε δραστηριότητες είτε 
παθητικές, όπως παρακολούθηση καλλιτεχνικών εκδηλώσεων 
(µουσικών συναυλιών, θεατρικών παραστάσεων κ.ά.), επισκέψεις σε 
µουσεία και αρχαιολογικούς χώρους, περιηγήσεις σε πολιτιστικές 
διαδροµές, είτε ενεργητικές, όπως εκµάθηση τοπικής µαγειρικής, 
τέχνης ή συµµετοχή σε λαογραφικές δραστηριότητες. Μία άλλη 
σηµαντική παράµετρος που χαρακτηρίζει αυτή την µορφή τουρισµού, 
είναι η στενή και ουσιαστική επαφή που αποκτούν οι επισκέπτες µε 
τον τοπικό πληθυσµό, τα ήθη και τις παραδόσεις του, σε συνδυασµό 
µε τα πολιτισµικά δρώµενα στην περιοχή. 

 
 

Αρχαιολογικοί χώροι 

Πυκνό πλέγµα αρχαιολογικών χώρων καλύπτει ολόκληρη την 
ελληνική επικράτεια. Μετά τη δηµιουργία του νέου ελληνικού 
κράτους άρχισε να εκδηλώνεται αυξηµένο ενδιαφέρον για την 
ανάδειξη της εθνικής κληρονοµιάς. Ανασκαφική δραστηριότητα 
παρουσιάστηκε ήδη από το δεύτερο µισό του 19ου αι. τόσο από την 
ελληνική Αρχαιολογική Υπηρεσία όσο και από τις ξένες αρχαιολογικές 
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Σχολές (Γαλλική Αρχαιολογική Σχολή, Γερµανικό Αρχαιολογικό 
Ινστιτούτο). Την εποχή αυτή βέβαια το ενδιαφέρον στρεφόταν 
κυρίως προς τις θέσεις των κλασικών χρόνων. Έτσι οι αποστολές 
των ξένων αρχαιολογικών σχολών ανάσκαψαν σηµαντικούς 
αρχαιολογικούς χώρους, εντοπισµένους ήδη από καιρό (π.χ. 
∆ελφούς και ∆ήλο η Γαλλική Αρχαιολογική Σχολή, Ολυµπία το 
Γερµανικό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο). Από ελληνικής πλευράς, 
πρωτοπόρος υπήρξε ο Έφορος Αρχαιοτήτων Χρ. Τσούντας, ο οποίος 
ανέδειξε πολλές θέσεις των προϊστορικών και πρωτοϊστορικών 
χρόνων, ανασκάπτοντας στις Μυκήνες (ανάκτορο, θολωτοί και 
θαλαµοειδείς τάφοι), στις Κυκλάδες και στη Θεσσαλία (νεολιθικές 
ακροπόλεις ∆ιµηνίου και Σέσκλου). 
Σταδιακά το ενδιαφέρον των ερευνητών στράφηκε και σε άλλες 
περιόδους του ελληνικού πολιτισµού και από τις αρχές του 20ου αι. 
άρχισαν να ανασκάπτονται και θέσεις των προϊστορικών, 
πρωτοϊστορικών, ρωµαϊκών και βυζαντινών χρόνων. Παρά τη 
δραστηριότητα που αναπτύχθηκε κατά τη διάρκεια του µεσοπόλεµου, 
µόνο µετά το τέλος του Β΄ Παγκοσµίου Πολέµου προχώρησαν 
ουσιαστικά οι ανασκαφικές έρευνες και κατέστη δυνατό έπειτα από 
κατάλληλες εργασίες συντήρησης και αναστήλωσης να 
δηµιουργηθούν οι πρώτοι οργανωµένοι αρχαιολογικοί χώροι. 
Η οργανωµένη και συστηµατική αρχαιολογική δραστηριότητα κατά 
το β΄ µισό του 20ου αι. είχε ως αποτέλεσµα να αναδειχθούν και να 
καταστούν επισκέψιµοι για το κοινό αρχαιολογικοί χώροι, που 
καλύπτουν την περίοδο από την Παλαιολιθική εποχή έως τους 
νεώτερους χρόνους. Οι αρχαιολογικοί χώροι τελούν υπό την 
εποπτεία του Υπουργείου Πολιτισµού µέσω των κατά τόπους 
Εφορειών της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας. Λειτουργούν µε βάση 
συγκεκριµένο ωράριο, χειµερινό ή θερινό, και για την είσοδο σε 
αυτούς απαιτείται η έκδοση εισιτηρίου.  

 

Μουσεία 

Σε όλη τη χώρα λειτουργούν σήµερα περισσότερα από 200 
κρατικά ή εποπτευόµενα από το Υπουργείο Πολιτισµού και 107 µη 
δηµόσια µουσεία. Επισκεπτόµενοι τα µουσεία αυτά, έχετε την 
ευκαιρία να θαυµάσετε µοναδικά επιτεύγµατα της τέχνης και της 
επιστήµης, όπως αναπτύχθηκαν στον ελληνικό χώρο για 
περισσότερα από 6.000 χρόνια. Το σύνολο των ελληνικών µουσείων 
και συλλογών κατανέµονται στις ακόλουθες κατηγορίες: 

• Αρχαιολογικά Μουσεία και Συλλογές  
• Βυζαντινά Μουσεία και Συλλογές  
• Ιστορικά και Λαογραφικά Μουσεία  
• Μουσεία Ελληνικής Τέχνης (αρχαίας, βυζαντινής, νεώτερης)  
• Μουσεία Ασιατικής Τέχνης  
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• Εικαστικά Μουσεία και Πινακοθήκες  
• Μουσεία Θεάτρου  
• Μουσεία Κινηµατογράφου και Φωτογραφίας  
• Μουσεία Μουσικής  
• Ναυτικά Μουσεία  
• Μουσεία Φυσικής Ιστορίας  
• Μουσεία Επιστήµης και Τεχνολογίας  

 

 

Κάστρα 

Η ανάγκη φρούρησης και άµυνας των οικισµών οδήγησε στην 
κατασκευή οχυρώσεων, ήδη από τους προϊστορικούς χρόνους. 
Ακροπόλεις (όρος χρησιµοποιούµενος για τους προϊστορικούς και 
αρχαίους χρόνους) ή κάστρα (όρος χρησιµοποιούµενος για τους 
µεσαιωνικούς και νεώτερους χρόνους) κατασκευάζονταν ανάλογα µε 
τις απαιτήσεις και τα ιστορικά δεδοµένα κάθε εποχής. 
Πρόδροµες µορφές οχυρωµένων ακροπόλεων συναντώνται στον 
ελληνικό χώρο στους νεολιθικούς οικισµούς του Σέσκλου και του 
∆ιµηνίου της Θεσσαλίας (5η χιλιετία π.Χ. περίπου). Οχυρωµένες 
ακροπόλεις, µε εντυπωσιακή και µνηµειώδη τοιχοδοµία, 
εµφανίζονται κατά τους µυκηναϊκούς χρόνους (1600-1150 π.Χ. 
περίπου). Αποτελούσαν τον τόπο κατοικίας του ανώτατου άρχοντα 
και παράλληλα το διοικητικό, οικονοµικό και θρησκευτικό κέντρο 
των µυκηναϊκών βασιλείων. Οι σηµαντικότερες έχουν αποκαλυφθεί 
έως σήµερα σε Μυκήνες, Τίρυνθα, Θήβα, Γλα και Αθήνα. 
Την παράδοση των µυκηναϊκών ακολουθούν οι ακροπόλεις των 
αρχαίων ελληνικών πόλεων. Καταλαµβάνουν κατά κανόνα την 
κορυφή φυσικά προστατευµένων λόφων και οχυρώνονται µε τείχη. 
Στο χώρο των ακροπόλεων αυτών κατασκευάζονται επί το πλείστον 
οικοδοµήµατα που σχετίζονται µε τη λατρεία των θεών. Γύρω από 
αυτές εκτείνεται ο οικισµός (το άστυ), που συχνά περιβάλλεται µε 
οχύρωση.  
       Για τις ακροπόλεις των προαναφερόµενων περιόδων, δείτε τον 
κατάλογο των αρχαιολογικών χώρων της χώρας.  
Την παράδοση των αρχαίων ακροπόλεων ακολούθησαν τα κάστρα 
που κατασκευάστηκαν κατά τους µεσαιωνικούς και νεώτερους 
χρόνους. Σε αρκετές περιπτώσεις µάλιστα διαπιστώνεται 
συνεχιζόµενη κατοίκηση από τους αρχαίους έως τους νεώτερους 
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χρόνους (π.χ. Ακρόπολη Αθήνας, Ακρόπολη Κορίνθου / 
Ακροκόρινθος).  
     Και τα κάστρα που προστάτευαν τις πολιτείες των βυζαντινών 
χρόνων κατασκευάζονταν σε κορυφές λόφων. Τα τείχη τους 
ακολουθούσαν τις ανωµαλίες του εδάφους, ενώ κατά διαστήµατα 
προέβαλλαν από αυτά ορθογώνιοι ή στρογγυλοί πύργοι. Κάστρα 
όµοια µε τα βυζαντινά έκτισαν και οι Φράγκοι στα εδάφη του 
ελληνικού χώρου που κατέλαβαν µετά το 1204. Πολλά φραγκικά 
κάστρα και πύργοι σώζονται στην Πελοπόννησο (τα πιο γνωστά στο 
Χλεµούτσι, την Καρύταινα, το Μιστρά και το Γεράκι). 
Οι Οθωµανοί, µετά την κατάληψη και των τελευταίων βυζαντινών 
κέντρων στα µέσα του 15ου αι., δεν προχώρησαν στην κατασκευή 
νέων κάστρων. Αρκέστηκαν απλώς να επισκευάσουν τα ήδη 
υπάρχοντα ή να κατασκευάσουν συµπληρωµατικά έργα. 
Ιδιαίτερη µνεία πρέπει να γίνει στα κάστρα που έκτισαν οι Βενετοί 
στις περιοχές του ελληνικού χώρου που κατέλαβαν κατά τους 
µεσαιωνικούς χρόνους. Πρόκειται για έργα επιβλητικά, µε 
επιµεληµένη τοιχοποιία, µνηµειώδεις πύλες και χαρακτηριστικό 
γλυπτό διάκοσµο, χτισµένα σε χαµηλούς λόφους ή πεδινές 
παραθαλάσσιες εκτάσεις. Τα γνωστότερα ενετικά φρούρια βρίσκονται 
στην Κρήτη (Ηράκλειο, Χανιά, Ρέθυµνο), στην Κέρκυρα κ.α.  

Άλλα µνηµεία 
 

Εκτός από τα αρχαία, βυζαντινά και µεταβυζαντινά µνηµεία και 
τους αρχαιολογικούς χώρους, σηµαντικοί πόλοι έλξης για τους 
επισκέπτες είναι και τα ποικίλα κτίσµατα διαφόρων χρήσεων και 
µορφών, που εξυπηρετούσαν σε άλλες εποχές τις πρακτικές, 
λειτουργικές και κοινωνικές ανάγκες των κατοίκων: γεφύρια, 
ανεµόµυλοι, περιστερεώνες, υδρόµυλοι, κρήνες, ηρώα και 
ανδριάντες, ιστορικά και δηµόσιας χρήσης κτήρια, ακόµη και παλιά 
βιοµηχανικά κτίσµατα που σήµερα έχουν αλλάξει χρήση, σας 
περιµένουν να τα ανακαλύψετε και να τα θαυµάσετε. 

 

 

Εκδηλώσεις 
 

Η Ελλάδα είναι µια χώρα µε εξαιρετικά πλούσια πολιτιστική 
παράδοση και λαϊκό πολιτισµό. Έτσι, ο επισκέπτης σ’ αυτήν έχει 
πολλές ευκαιρίες να εµπλουτίσει το ταξίδι του, παρακολουθώντας τις 
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πολυποίκιλες πολιτιστικές ή αθλητικές εκδηλώσεις, που 
πραγµατοποιούνται σε κάθε περιοχή της χώρας, να συµµετάσχει στα 
δρώµενα, τα οποία συνδέονται µε γοητευτικά έθιµα και να γνωρίσει 
άγνωστες αλλά ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες πτυχές της ελληνικής λαϊκής 
κληρονοµιάς. 

Πολιτιστικές εκδηλώσεις - Φεστιβάλ 

Καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, κυρίως την καλοκαιρινή 
περίοδο, σε όλη τη χώρα πραγµατοποιούνται εκατοντάδες 
πολιτιστικές εκδηλώσεις και διοργανώνονται δεκάδες µεγαλύτερα ή 
µικρότερα φεστιβάλ για όλες τις µορφές της τέχνης. Στο πρόγραµµα 
των εκδηλώσεων αυτών, εντάσσονται οι σηµαντικότεροι Έλληνες και 
ξένοι καλλιτέχνες, που παρουσιάζουν έργα από ένα ευρύ φάσµα 
καλλιτεχνικής παραγωγής (κλασικής και σύγχρονης). 
    Μερικές από τις σηµαντικότερες εκδηλώσεις πραγµατοποιούνται 
στο πλαίσιο του Ελληνικού Φεστιβάλ, το οποίο τους καλοκαιρινούς 
µήνες οργανώνει το Φεστιβάλ Αθηνών, το Φεστιβάλ Επιδαύρου 
(θέατρο) και το «Μουσικό Ιούλιο» (στην Επίδαυρο), που θεωρούνται 
από τα σπουδαιότερα καλλιτεχνικά φεστιβάλ της ευρωπαϊκής 
ηπείρου.  
     Επίσης, ιδιαίτερα σηµαντικές είναι οι εκδηλώσεις που 
πραγµατοποιούνται στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, όπου υπάρχει µία 
από τις πλέον σύγχρονες αίθουσες συναυλιών στον κόσµο και στο 
Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης. 
     Ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες παραγωγές παρουσιάζει το χειµώνα, 
αλλά και κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, η Εθνική Λυρική Σκηνή 
(Ε.Λ.Σ.), ενώ στο χώρο του θεάτρου, εκτός από τους ιδιωτικούς 
θιάσους και τα ∆ηµοτικά Περιφερειακά Θέατρα, µεγάλο ενδιαφέρον 
παρουσιάζουν οι παραστάσεις που ανεβάζουν οι δύο κρατικές 
σκηνές, το Εθνικό Θέατρο της Ελλάδας στην Αθήνα και το Κρατικό 
Θέατρο Βορείου Ελλάδος (Κ.Θ.Β.Ε.) στη Θεσσαλονίκη. 
     Στο χώρο του κινηµατογράφου, πραγµατοποιείται κάθε Νοέµβριο 
στη Θεσσαλονίκη το διεθνές Φεστιβάλ Κινηµατογράφου 
Θεσσαλονίκης, που τα τελευταία χρόνια έχει αναδειχθεί ως ένα από 
τα σηµαντικότερα περιφερειακά φεστιβάλ της Ευρώπης, ενώ για το 
βιβλίο διοργανώνεται κάθε χρόνο (Μάιο) η ∆ιεθνής Έκθεση Βιβλίου 
στη Θεσσαλονίκη. 
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Μαθησιακός Τουρισµός 
 
 

Μαθησιακός τουρισµός είναι ο τουρισµός που αναφέρεται στην 
µάθηση. Συγκεκριµένα, είναι κάθε µορφή τουρισµού που έχει σαν 
τουριστικό προϊόν τη µάθηση ή που η τουριστική πελατεία έχει 
θεσµική σχέση µε τη µάθηση. 
Οι κυριότερες µορφές µαθησιακού τουρισµού είναι: 

a) ο εκπαιδευτικός τουρισµός 
Ο εκπαιδευτικός τουρισµός έχει σαν κύριο τουριστικό προϊόν τη 

µάθηση. Οι τουρίστες, δηλαδή, µεταβαίνουν σε ένα τουριστικό 
προορισµό για να εκπαιδευτούν και κατά τη διάρκεια της 
εκπαίδευσής τους έχουν και τουριστικές δραστηριότητες. Ή κάνουν 
τουρισµό, ένα οποιοδήποτε είδος τουρισµού, και κατά τη διάρκεια 
των διακοπών τους έχουν και εκπαιδευτικές δραστηριότητες. 
Μορφές εκπαιδευτικού τουρισµού είναι τα διάφορα εκπαιδευτικά 

ταξίδια στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό, που οργανώνουν διάφοροι 
εκπαιδευτικοί οργανισµοί. Είναι επίσης η συµµετοχή σπουδαστών ή 
φοιτητών σε εκπαιδευτικές αποστολές (ανασκαφές, διάφορες 
έρευνες, πρακτικές ασκήσεις κλπ.), όπως και η συµµετοχή σε 
εκπαιδευτικά σεµινάρια, σε σεµινάρια επαγγελµατικής κατάρτισης και 
σε διάφορες εκπαιδευτικές συγκεντρώσεις, αν και εφόσον η 
συµµετοχή προϋποθέτει µετακίνηση προς τον τόπο που λαµβάνουν 
χώρα. 

b) ο µαθητικός, σπουδαστικός, φοιτητικός τουρισµός 
Αυτές οι µορφές τουρισµού έχουν σαν κύριο χαρακτηριστικό 

τους, το ότι η τουριστική τους πελατεία αποτελείται από µαθητές, 
σπουδαστές ή φοιτητές. Είναι στην ουσία τουρισµός νέων. Είναι 
επίσης εκπαιδευτικός τουρισµός, αφού η τουριστική πελατεία 
αποτελείται από νέους που έχουν θεσµική σχέση µε την εκπαίδευση 
(φοιτούν σε κάποιο εκπαιδευτικό ίδρυµα). Κατά τη διάρκεια του 
µαθητικού, σπουδαστικού, φοιτητικού τουρισµού, οι µαθητές, 
σπουδαστές και φοιτητές αντίστοιχα ταξιδεύουν στα πλαίσια 
διαφόρων προγραµµάτων µε την µαθησιακή τους ιδιότητα. Χωρίς 
την ιδιότητα αυτή, όταν ταξιδεύουν, απλά κάνουν τουρισµό νέων. 

Τα παραπάνω ταξίδια εκδηλώνονται συνήθως µε την µορφή 
του κατασκηνωτικού τουρισµού ή µε την µορφή εκδροµών (2-5 
ηµέρες) ή και µεγάλων εκδροµών (άνω των 5 ηµερών). 
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Θρησκευτικός Τουρισµός 
 
 

Ο θρησκευτικός τουρισµός αποτελεί σηµαντικό κοµµάτι της 
ελληνικής τουριστικής κίνησης και αφορά την επίσκεψη σε 
θρησκευτικούς τόπους λατρείας, όπως µοναστήρια και εκκλησίες. 

Τα µνηµεία της ελληνικής ορθοδοξίας είναι αναπόσπαστο 
τµήµα της εθνικής κληρονοµιάς και αποτελούν αξιόλογο πόλο έλξης 
επισκεπτών. Οι βυζαντινές και µεταβυζαντινές εκκλησίες, οι 
επιβλητικοί καθεδρικοί ναοί, τα ξωκλήσια, τα µοναστήρια, µε την 
αξιόλογη εικονογράφησή τους, µε ψηφιδωτά, τοιχογραφίες και 
εικόνες, µαρτυρούν την επίµονη προσήλωση µε την θρησκευτική 
λατρεία. Ο θρησκευτικός τουρισµός αφορά κυρίως ευσεβείς 
περιηγητές, φιλέρευνους τουρίστες, αλλά και θαυµαστές της 
βυζαντινής τέχνης, οι οποίοι, µέσα από πολιτιστικά οδοιπορικά στον 
ελληνικό χώρο, έρχονται σε επαφή µε την πνευµατικότητα της 
ορθοδοξίας. 

Σε πολλές περιοχές της χώρας, ο επισκέπτης έχει την ευκαιρία 
να συναντήσει, επίσης, κτίσµατα και µνηµεία λατρείας διαφορετικών 
δογµάτων και θρησκειών, που συνυπάρχουν σε ένα διαρκή διάλογο, 
αναδεικνύοντας το σπάνιο ιστορικό και πολιτισµικό παλίµψηστο του 
ελληνικού χώρου. 
Ο θρησκευτικός τουρισµός χωρίζεται σε δύο κατηγορίες: 
 προσκυνητές τουρίστες, στους οποίους επικρατεί το 
θρησκευτικό κίνητρο, επισκέπτονται µία περιοχή αποκλειστικά 
για την επίσκεψη στον θρησκευτικό χώρο 
 τουρισµός θρησκευτικής κληρονοµιάς, του οποίου οι τουρίστες 
ταξιδεύουν οµαδικά και συνδυάζουν το ταξίδι τους και µε 
άλλες τουριστικές δραστηριότητες 

Τα γενεσιουργά αίτια του θρησκευτικού τουρισµού: 
 το πανανθρώπινο θρησκευτικό συναίσθηµα, το οποίο 
παρακινεί τους τουρίστες να µεταβαίνουν σε τόπους των 
θρησκευτικών εκδηλώσεων για να ικανοποιήσουν τις 
θρησκευτικές τους ανάγκες 

 η διασπορά των θρησκευτικών µνηµείων-τόπων λατρείας 
σε διαφορετικούς τόπους από τους τόπους που 
διαµένουν οι θρησκευόµενοι 
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 ο χαρακτηρισµός των µεγάλων χριστιανικών γιορτών 
σαν ηµερών αργίας, γεγονός που επιτρέπει στους 
εργαζόµενους να αποµακρύνονται από τις εργασίες τους, 
όπως και στους γονείς µε παιδιά σχολικής ηλικίας 

 η επιθυµία επιστροφής στις ρίζες, τάση που τα τελευταία 
χρόνια συνεχώς ενδυναµώνεται 

 η επιθυµία φυγής από τα αστικά κέντρα, η οποία 
ενισχύεται από την πιεστική, αγχώδη, και κουραστική 
ζωή της πόλης και από τις ψυχοσωµατικές επιβαρύνσεις 
του αστικού περιβάλλοντος.   

Εκκλησίες - Μοναστήρια 

Οι εκκλησίες, χώροι προορισµένοι να καλύψουν τις ανάγκες 
της χριστιανικής λατρείας, αποτελούν χαρακτηριστικό και 
αναπόσπαστο στοιχείο του ελληνικού τοπίου. Από τα λιτά, µονόχωρα 
ξωκλήσια έως τους επιβλητικούς εγγεγραµµένους σταυροειδείς 
ναούς, οι εκκλησίες ακολουθούν συγκεκριµένους αρχιτεκτονικούς 
τύπους που καθιερώθηκαν σταδιακά, από τους πρώτους αιώνες 
διάδοσης του χριστιανισµού και εξής. Η διακόσµησή τους, 
ζωγραφική, ψηφιδωτή ή άλλη αντανακλά πάντα το ορθόδοξο δόγµα 
ακολουθώντας συγκεκριµένα τεχνοτροπικά ρεύµατα και καθιερωµένα 
εικονογραφικά προγράµµατα. 
     Σηµαντικοί αρχιτέκτονες, κτίστες ή ζωγράφοι έχουν συµβάλλει 
ανά τους αιώνες στην κατασκευή και διακόσµηση των ελληνικών 
εκκλησιών, πολλές από τις οποίες αποτελούν πλέον διατηρητέα 
µνηµεία. 
     Οι παλαιότερες εκκλησίες στον ελληνικό χώρο, οι σηµαντικότερες 
από τις οποίες συναντώνται σε Θεσσαλονίκη, Νέα Αγχίαλο, 
Νικόπολη, Αθήνα και Κόρινθο, χρονολογούνται στους πρώτους 
βυζαντινούς αιώνες (4ος – 6ος αι. µ.Χ.). Κατά την περίοδο αυτή 
σηµαντικοί αρχαιοελληνικοί ναοί, όπως ο Παρθενώνας, το Ερεχθείο ή 
το «Θησείο» στην Αθήνα, µετατράπηκαν και λειτούργησαν ως 
εκκλησίες, ενώ πολλοί χριστιανικοί ναοί χτίστηκαν κοντά ή στη θέση 
γνωστών ειδωλολατρικών κέντρων (π.χ. σε ∆αφνί, Ελευσίνα, 
∆ελφούς, Επίδαυρο, ∆ήλο). Εκκλησίες χτίστηκαν όµως και σε 
χώρους συνδεόµενους µε πρόσωπα ή συµβάντα σηµαντικά για τους 
χριστιανούς, όπως π.χ. οι χώροι ταφής µαρτύρων. 
Οι ελληνικές εκκλησίες παρουσιάζουν έντονα τοπικό χαρακτήρα κατά 
την επόµενη, µεσοβυζαντινή περίοδο (7ος αι. µ.Χ. - 1204), 
διαφέροντας αρκετά από τα αντίστοιχα µνηµεία στην 
Κωνσταντινούπολη. Οι πιο αξιόλογες συναντώνται στην Αττική, τη 
Βοιωτία, την Αργολίδα, τη Μάνη κ.α. Ορισµένες από αυτές 
αποτελούν Καθολικά µονών, δηλαδή τους κεντρικούς ναούς των 
µοναστηριών στα οποία εντάσσονται. 
     Οι εκκλησίες της υστεροβυζαντινής περιόδου (1204-1453) 
συνεχίζουν τους παραδοσιακούς αρχιτεκτονικούς τύπους. Σε Άρτα, 
Βέροια, Καστοριά, Θεσσαλονίκη και Μιστρά σώζονται ορισµένοι από 
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τους πιο σηµαντικούς ναούς που κτίστηκαν αυτή την περίοδο. Οι 
εκκλησίες, που κατασκευάστηκαν αυτή την εποχή σε περιοχές υπό 
φραγκική ή ενετική κατοχή, υιοθέτησαν αρκετά δυτικά στοιχεία, 
αρχιτεκτονικά ή διακοσµητικά.  
Οι εκκλησίες, που κατασκευάζονται στον ελληνικό χώρο κατά τους 
αιώνες της οθωµανικής κυριαρχίας, είναι ιδιαίτερα λιτές. Εξαίρεση 
αποτελούν οι ναοί σε περιοχές που βρίσκονταν υπό ενετική ή δυτική 
εν γένει κυριαρχία (Κρήτη, Επτάνησα). Μετά τον Αγώνα της 
Ανεξαρτησίας η οικονοµική δυσπραγία δεν επέτρεψε την οικοδόµηση 
µεγαλόπρεπων εκκλησιών. Εξαίρεση αποτελεί η Μητρόπολη Αθηνών, 
που χτίστηκε στα µέσα του 19ου αι., για να λειτουργήσει ως ο 
κεντρικός ναός στην πρωτεύουσα του νεοσύστατου ελληνικού 
κράτους. Ωστόσο από το τέλος του 19ου και κυρίως κατά τις πρώτες 
δεκαετίες του 20ου αι. παρατηρείται µια νέα άνθηση στην 
εκκλησιαστική αρχιτεκτονική. 

Όπως οι εκκλησίες, έτσι και τα µοναστήρια είναι στενά 
συνδεδεµένα µε την ιστορία και την παράδοση της Ελλάδας. Ως 
µοναστήρι χαρακτηρίζεται το σύνολο των οικηµάτων µέσα στα οποία 
διαβιούν µοναχοί ή γενικότερα τα µέλη µιας θρησκευτικής 
κοινότητας. Οι µονές απαρτίζονται συνήθως από ένα κεντρικό ναό 
(το λεγόµενο Καθολικό), παρεκκλήσια, τα κελιά των µοναχών, 
ξενώνες, την τράπεζα (τραπεζαρία), το µαγειρείο, τη βιβλιοθήκη κ.ά. 
 Ο θεσµός του µοναχισµού πρωτοεµφανίστηκε τον 4ο αι. µ.Χ. µε 
τους αναχωρητές (ή ασκητές) στην έρηµο της Αιγύπτου, και 
γρήγορα εξαπλώθηκε σε άλλες περιοχές της τότε βυζαντινής 
αυτοκρατορίας. Η µεγάλη ακµή του από τον 10ο αι. µ.Χ. 
συνδυάστηκε µε την ίδρυση πολλών µοναστηριών. 
    Η µεγαλύτερη µοναστηριακή κοινότητα στον ελληνικό χώρο 
βρίσκεται στο Άγιο Όρος, το γνωστό και ως περιβόλι της Παναγίας. 
Οι πρώτοι µοναχοί εγκαταστάθηκαν εκεί τον 5ο αι. µ.Χ. Το πρώτο 
κοινόβιο όµως ιδρύθηκε τον 10ο αι., όταν ο Όσιος Αθανάσιος ο 
Αθωνίτης θεµελίωσε τη Μονή Μεγίστης Λαύρας (963), η οποία 
διατηρεί έκτοτε πρωτεύουσα θέση µεταξύ των άλλων αθωνικών 
ιδρυµάτων. 
     Η ιδιαιτερότητα του Αγίου Όρους έγκειται στο ότι αποτελεί 
αυτοδιοίκητο τµήµα του ελληνικού κράτους, υπαγόµενο πολιτικά στο 
Υπουργείο Εξωτερικών και θρησκευτικά στην δικαιοδοσία του 
Οικουµενικού Πατριαρχείου της Κωνσταντινούπολης. Και οι είκοσι 
αθωνικές µονές λειτουργούν κοινοβιακά, επιβάλλουν δηλαδή κοινή 
λειτουργία, προσευχή, στέγη, σίτιση και εργασία στους µοναχούς. Οι 
τελευταίοι εκλέγουν και τον επικεφαλής της κάθε µονής, τον 
Ηγούµενο, που διατηρεί το τίτλο του δια βίου. Πλήθος κειµηλίων 
(χειρόγραφα, ιστορικά έγγραφα, χρυσόβουλα, φορητές εικόνες κ.ά.) 
έχουν θησαυριστεί στις µονές του Αγίου Όρους, το οποίο αποτελεί 
ακόµη άβατο για το γυναικείο πληθυσµό. Εκτός αυτών όµως και τα 
ίδια τα µοναστήρια αποτελούν πολιτιστικά µνηµεία µοναδικά, όχι 
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µόνο για την Ορθοδοξία και την Ελλάδα, αλλά για ολόκληρο τον 
κόσµο. 
     Το δεύτερο µεγαλύτερο και σηµαντικότερο µοναστικό 
συγκρότηµα του ελληνικού χώρου είναι τα Μετέωρα. Οι πρώτοι 
ερηµίτες εγκαταστάθηκαν εκεί τον 11ο αι. Οι παλαιότερες µονές 
όµως ανάγονται στο 14ο αι. Από τα 24 αρχικά µοναστήρια σήµερα 
λειτουργούν µόνο τα έξι, ενώ τα υπόλοιπα είναι ερειπωµένα. Από 
αυτά οι µονές Μεταµορφώσεως του Σωτήρος, Βαρλαάµ, Αγ. 
Νικολάου Ανάπαυσα και Αγ. Τριάδος φιλοξενούν άνδρες µοναχούς 
ενώ οι µονές Ρουσσάνου και Αγ. Στεφάνου είναι γυναικείες. Οι µονές 
των Μετεώρων έχουν χαρακτηριστεί από την UNESCO ως µνηµεία 
πολιτιστικής κληρονοµιάς. 
Σηµαντικά µοναστικά µνηµεία αποτελούν η Μονή ∆αφνίου στην 
Αττική (11ος αι.), ο Όσιος Λουκάς στη Φωκίδα (11ος αι.), η Νέα 
Μονή Χίου (11ος αι.) κ.ά. 
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Τουρισµός Υγείας 
 
 

Τουρισµός υγείας είναι ο τουρισµός 
όπου οι τουρίστες συµµετέχουν σε 
προγράµµατα υγείας ή σε προγράµµατα που 
σχετίζονται µε την υγεία. 

Τα προγράµµατα υγείας είναι: 
διατήρησης, πρόληψης, θεραπείας, 
ανάρρωσης και αποκατάστασης της υγείας µε 
σύγχρονες ιατρικές µεθόδους/ φυσικές 
µεθόδους και προγράµµατα που σχετίζονται 
και επηρεάζουν την υγεία, όπως υγιεινής 
διαβίωσης, υγιεινής διατροφής, ενεργητικής 
άθλησης, ψυχικής ισορροπίας, οµορφιάς, 
αδυνατίσµατος, κοινωνικής επανένταξης κτλ. 

Ο τουρισµός υγείας περιλαµβάνει 
µερικότερες εναλλακτικές µορφές τουρισµού 
και συγκεκριµένα τις εξής: 

i. Θεραπευτικός τουρισµός 
ii. Ιαµατικός τουρισµός 
iii. Τουρισµός φυσιοθεραπείας 
iv. Τουρισµός υγιεινής διαβίωσης 
v. Τουρισµός οµορφιάς 
vi. Θερµαλισµός ή θερµαλιστικός 

τουρισµός 
Η φύση εκτός από τα σπάνια τοπία και τις 

ιδιαίτερες φυσικές οµορφιές «χάρισε» στην 
Ελλάδα και πηγές µε σηµαντικές 
θεραπευτικές ιδιότητες. Τα ιαµατικά λουτρά αποτελούν µέρος του 
εθνικού πλούτου της χώρας, ενώ οι θεραπευτικές τους ιδιότητες 
ήταν γνωστές ήδη από τους αρχαίους χρόνους. Οι ιαµατικοί φυσικοί 
πόροι είναι διάσπαρτοι στην ελληνική επικράτεια, ενώ τα νερά των 
συγκεκριµένων πηγών διαφέρουν από τα συνηθισµένα, είτε λόγω 
της υψηλής θερµοκρασίας είτε λόγω της παρουσίας σπάνιων 
δραστικών συστατικών. Τα νερά αυτά χαρακτηρίζονται ως µεταλλικά 
εξαιτίας της θερµοκρασίας ή της γενικής τους χηµικής σύστασης. 
Εκτός από τις ψυχρές µεταλλικές πηγές υπάρχουν και οι 
θερµοπηγές µε τις οποίες οικοδοµήθηκε ένας κλάδος θεραπευτικής 
αγωγής, η ιαµατική υδροθεραπεία ( θερµαλισµός ). 
Η γεωγραφική κατανοµή των πηγών δεν είναι τυχαία, καθώς 

συνδέεται είτε µε τεκτονικά γεγονότα, όπως για παράδειγµα στις 
περιπτώσεις των πηγών του Καϊάφα, της Κυλλήνης και του 
Λαγκαδά, είτε µε ηφαιστειακές δραστηριότητες, όπως για 
παράδειγµα στις περιπτώσεις των πηγών των Μεθάνων, της Μήλου, 
της Λέσβου, της Σαµοθράκης και της Λήµνου.  
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Η υδροθεραπεία είναι ιδιαίτερα σηµαντική για την αντιµετώπιση 
πολλαπλών παθήσεων, όπως είναι τα αρθριτικά και οι 
ρευµατοπάθειες και διακρίνεται σε δύο είδη: 

• την εσωτερική, η οποία περιλαµβάνει την ποσιθεραπεία 
(πόση ιαµατικών νερών), εισπνοθεραπεία (εισπνοή των 
αερίων ή των σταγονιδίων των µεταλλικών νερών) και τις 
πλύσεις (στοµαχικές, ρινικές, γυναικολογικές) 

• την εξωτερική, η οποία περιλαµβάνει τα λουτρά, τις 
καταιονήσεις (για ορισµένο χρόνο το σώµα δέχεται το 
θερµοµεταλλικό νερό, που έρχεται µε ψηλή ή χαµηλή 
πίεση), τις υδροµαλάξεις (το σώµα δέχεται την πίεση του 
νερού), την υδροκινησιοθεραπεία (συνδυασµός 
λουτροθεραπείας και κινησιοθεραπείας, όσο το σώµα 
βρίσκεται στο νερό) και την πηλοθεραπεία (εφαρµογή 
πηλού, που έχει «ωριµάσει» σε σηµεία του σώµατος µε 
διάφορες παθήσεις). 

 
 

Η πελατεία του Τουρισµού Υγείας 
 

Τουρισµό υγείας κάνουν οι άνθρωποι που έχουν προβλήµατα 
υγείας ή που θέλουν να µάθουν να ζουν υγιεινά, αλλά παράλληλα 
έχουν και τουριστικές ανάγκες και προσπαθούν κατά την διάρκεια 
των διακοπών τους να επιτύχουν και την καλή αντιµετώπιση των 
προβληµάτων υγείας και την ικανοποίηση των τουριστικών τους 
αναγκών. 
Η ηµεδαπή πελατεία, που κατά κανόνα κάνει ιαµατικό τουρισµό, 

αποτελείται από άτοµα µέσης και τρίτης ηλικίας µε προβλήµατα 
υγείας και από τους συνοδούς τους. Για τα άτοµα αυτά η ανακούφιση 
της υγείας τους έχει πρωταρχική σηµασία και η παροχή τουριστικών 
υπηρεσιών είναι απλή επιβοηθητική. 
Στον τουρισµό υγείας ικανοποιούνται και πρόσθετες ανάγκες που 

έχουν άτοµα νεώτερης ηλικίας και µεγαλύτερων σωµατικών 
δυνατοτήτων. Πολλές φορές µάλιστα οι υπόλοιπες ανάγκες πλην 
αυτών της υγείας, έχουν πρωταρχική σηµασία, σε αντίθεση µε τον 
ιαµατικό τουρισµό. Στον τουρισµό υγείας επίσης αντιµετωπίζονται 
ανάγκες που ικανοποιεί η συµβατική ιατρική αλλά οι άνθρωποι που 
έχουν τις ανάγκες αυτές προτιµούν παράλληλα µε την αντιµετώπισή 
τους να έχουν και τουριστικές δραστηριότητες. 

 
 

Ιαµατικά λουτρά στην Ελλάδα 
 

o Λουτρά Τραϊανούπολης, Ν. Έβρου  
o Θέρµες, Ν. Ξάνθης  
o Λουτρά Ελεύθερων, Ν. Καβάλας  
o Νιγρίτα, Ν. Σερρών  
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o Σιδηρόκαστρο, Ν. Σερρών  
o Λαγκαδάς, Ν. Θεσσαλονίκης  
o Νέα Απολλωνία, Ν. Θεσσαλονίκης  
o Θέρµη, Ν. Θεσσαλονίκης  
o Αγ. Παρασκευή, Ν. Χαλκιδικής  
o Πικρολίµνη, Ν. Κιλκίς  
o Λουτρά Αριδαίας, Ν. Εδέσσης  
o Καρίτσα, Ν. Λαρίσης  
o Λουτρά Καϊτσης, Ν. Καρδίτσας  
o Λουτρά Σµοκόβου, Ν. Καρδίτσας  
o Πυρσόγιαννη, Ν. Ιωαννίνων  
o Λουτρά Καβασίλων, Ν. Ιωαννίνων  
o Καµµένα Βούρλα, Ν. Φθιώτιδας  
o Θερµοπύλες, Ν. Φθιώτιδας  
o Λουτρά Υπάτης, Ν. Φθιώτιδας  
o Πλατυστόµιο, Ν. Φθιώτιδας  
o Αιδηψός, Ν. Εύβοιας  
o Κύµη, Ν. Εύβοιας  
o Λουτρά Γιαλτρών, Ν. Εύβοιας  
o Βουλιαγµένη, Ν. Αττικής  
o Αίγινα, Ν. Αττικής  
o Κυλλήνη, Ν. Ηλείας  
o Καϊάφας, Ν. Ηλείας  
o Λουτρά Υρµίνης, Ν. Αχαΐας  
o Λουτράκι, Ν. Κορινθίας  
o Μέθανα, Ν. Αργολίδας  
o Βόνιτσα, Ν. Αιτ/νίας  
o Λουτρά Αγ. Παρασκευής, Ν. Αιτ/νίας  
o Θερµό, Ν. Αιτ/νίας  
o Θερµά Σαµοθράκης, Ν. Έβρου  
o Aνδρος, Ν. Κυκλάδων  
o Κύθνος, Ν. Κυκλάδων  
o Κίµωλος, Ν. Κυκλάδων  
o Σαντορίνη, Ν. Κυκλάδων  
o Καλλιθέα Ρόδου, Ν. ∆ωδεκανήσου  
o Κως, Ν. ∆ωδεκανήσου  
o Νίσυρος, Ν. ∆ωδεκανήσου  
o Ικαρία, Ν. Σάµου  
o Αγιάσµατα Χίου, Ν. Χίου  
o Παλαιοχώρι, Ν. Λέσβου  
o Πολύχνιτος, Ν. Λέσβου  
o Σκάλα, Ν. Λέσβου  
o Ευφαλού, Ν. Λέσβου  
o Λουτρά Θέρµης, Ν. Λέσβου  
o Βλυχάδια Καλύµνου, Ν. ∆ωδεκανήσου  
o Θερµών Παρανεστίου, Ν. ∆ράµας  
o Κρηνίδων, Ν. Καβάλας  
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o Γενησσαίας, Ν. Ξάνθης  
o Αγκίστρου, Ν. Σερρών 
o Λουτροχωρίου Σκύδρας, Ν. Πέλλας  
o Αµµουδαράς, Ν. Καστοριάς  
o Αγραπιδιάς, Ν. Φλώρινας  
o Κιβωτού, Ν. Γρεβενών  
o Αµάραντου, Ν. Ιωαννίνων  
o Πρεβέζης, Ν. Πρέβεζας  
o Κόκκινου Νερού, Ν. Λάρισας  
o Αγ. Βαρβάρου. Ν. Αιτωλοακαρνανίας  
o Σουλαντά, Ν. Καρδίτσας  
o Λουτρών Ωραίας Ελένης, Ν. Κορινθίας  
o Κόλπου Γέρας, Ν. Λέσβου  
o Αγ. Ιωάννου Λισβορίου, Ν. Λέσβου  
o Θερµών Λήµνου, Ν. Λέσβου  
o Αγιάσου, Ν. Λέσβου  
o Αδάµαντος Μήλου, Ν. Κυκλάδων  
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Κοινωνικός Τουρισµός 
 
 

Σύµφωνα µε το ∆ιεθνές Γραφείο Κοινωνικού Τουρισµού 
(ΒΙΤS:Bureau Internationale la Tourisme Social), κοινωνικός 
τουρισµός είναι το σύνολο των σχέσεων και διεργασιών που 
προκύπτουν από την επιδοτούµενη από την πολιτεία, βάσει 
ορισµένων προγραµµάτων, συµµετοχή στον τουρισµό των 
κοινωνικών στρωµάτων µε χαµηλό εισόδηµα. 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση στο σχέδιο δράσης για την ανάπτυξη 
κατά προτεραιότητα, διαφόρων τοµέων του τουρισµού ορίζει τον 
κοινωνικό τουρισµό σαν τη διευκόλυνση, εκ µέρους των κρατών-
µελών, της πρόσβασης στον τουρισµό οµάδων ατόµων, που για 
διάφορες αιτίες, αλλά κυρίως για κοινωνικούς λόγους και για λόγους 
υγείας έχουν δυσκολίες να κάνουν διακοπές. Και στα µέτρα που 
προτείνει είναι και τα µέτρα περιορισµού των εµποδίων που 
συναντούν τα άτοµα, µε ειδικές ανάγκες στην πρόσβασή τους στον 
τουρισµό εντάσσοντας τον τουρισµό ατόµων µε ειδικές ανάγκες ή 
τον τουρισµό για όλους όπως ονοµάζεται, στον κοινωνικό τουρισµό. 

Ο γενικός χαρακτηρισµός των δικαιούχων του κοινωνικού 
τουρισµού είναι «κοινωνικά στρώµατα µε χαµηλά εισοδήµατα» 
(ορισµός ΒΙΤS) ή «οµάδες ατόµων που για διάφορες αιτίες, αλλά 
κυρίως για κοινωνικούς λόγους και για λόγους υγείας, έχουν 
δυσκολίες να κάνουν διακοπές» (ορισµός της Ε.Ε.) 
Κάτω από αυτούς τους χαρακτηρισµούς µπορούν να υπαχθούν 

διάφορες κατηγορίες ατόµων, όπως: 
 εργαζόµενοι και συνταξιούχοι µε χαµηλό εισόδηµα 
 άνεργοι 
 άτοµα µε ειδικές ανάγκες συµπεριλαµβανοµένων και των 
υπερηλίκων  
 πολύτεκνοι των οποίων το εισόδηµα είναι συνήθως ανεπαρκές 
λόγω των µεγάλων οικογενειακών δαπανών 
 πολιτικοί πρόσφυγες, αγρότες και αγρότισσες των οποίων η 
πρόσβαση στον τουρισµό είναι δύσκολη ή δεν έχουν την 
απαιτούµενη πληροφόρηση και εµπειρία 
 ανύπαντρες µητέρες και γυναίκες ή άντρες εν χηρεία που 
αντιµετωπίζουν ιδιαίτερα οικονοµικά προβλήµατα 
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 η νεολαία, για τα προγράµµατα της Γενικής Γραµµατείας Νέας 
Γενιάς, που δεν έχει δικό της εισόδηµα και αντιµετωπίζει 
δαπάνες σπουδών  
 οι ασφαλισµένοι του ΙΚΑ, για τα προγράµµατα της Εργατικής 
Εστίας, που κατά κανόνα είναι χαµηλόµισθοι και 
χαµηλοσυνταξιούχοι. 
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Θαλάσσιος Τουρισµός 
 
 

Ο θαλάσσιος τουρισµός είναι ο τουρισµός ο οποίος σχετίζεται 
µε την πραγµατοποίηση δραστηριοτήτων στη θάλασσα. Συνήθως 
αφορά την κολύµβηση και την αναψυχή στην παραλία, αλλά µε την 
εναλλακτική του έννοια εµπεριέχει και λοιπές δραστηριότητες, όπως 
θαλάσσια σπορ, παρακολούθηση βυθού κλπ. 

Ο πλούτος και η ποικιλία των ελληνικών θαλασσών, τα 15.000 
χιλιόµετρα των ελληνικών ακτών, το πλήθος των νησιών, οι 
προστατευµένες θαλάσσιες περιοχές χιλιάδων τετραγωνικών 
χιλιοµέτρων, το ήπιο κλίµα, τα υψηλά ποσοστά ηλιοφάνειας και το 
ενδιαφέρον και εναλλασσόµενο τοπίο καθιστούν την Ελλάδα ιδανικό 
προορισµό για την ανάπτυξη δραστηριοτήτων θαλάσσιου τουρισµού. 

Το πλεονέκτηµα αυτό ενισχύεται τόσο από την ναυτική 
παράδοση χιλιετηρίδων, όσο και από τις ευνοϊκές για θαλάσσιους 
πλόες συνθήκες (τα ελληνικά πελάγη θεωρούνται ασφαλή από την 
σκοπιά των ναυτικών κινδύνων, οι αποστάσεις µεταξύ των ακτών 
είναι µικρές, ενώ εξίσου ευνοϊκές είναι και οι συνθήκες που 
σχετίζονται µε την ένταση των ανέµων και τις θερµοκρασίες 
περιβάλλοντος και θάλασσας).  

 
 

«Θαλάσσια σπορ» 

Θαλάσσιο-σκι                      
     Το θαλάσσιο σκι «γεννήθηκε» γύρω στο 1900, από µια παρέα 
νεαρών που διασκέδαζε στα νερά µιας λίµνης των Η.Π.Α. Γρήγορα η 
µόδα εξαπλώθηκε, ενώ µε την εµφάνιση όλο και πιο δυνατών 
µηχανών στα σκάφη, αυξήθηκε η ταχύτητα, η δυσκολία αλλά και η 
δηµοφιλία του αθλήµατος.  
    Στην Ελλάδα, ο Ναυτικός Όµιλος Βουλιαγµένης (στην περιοχή της 
Αττικής) ήταν το πρώτο σωµατείο, που το 1957 ίδρυσε τµήµα 
θαλάσσιου σκι, ενώ το 1963 ιδρύθηκε η Ελληνική Οµοσπονδία 
Θαλάσσιου Σκι, µε στόχο τη διάδοση του αθλήµατος στη χώρα.  
    Το θαλάσσιο σκι είναι πλέον από τα πιο διαδεδοµένα σύγχρονα 
σπορ του νερού και δεν χρειάζεται ιδιαίτερη εξάσκηση όταν γίνεται 
ερασιτεχνικά. Σε όλη την Ελλάδα υπάρχουν ιδιωτικές σχολές 
εκπαίδευσης, οι οποίες λειτουργούν σε οργανωµένες παραλίες ή στις 
εγκαταστάσεις µεγάλων ξενοδοχειακών µονάδων.  

Ιστιοπλοΐα 
    Η ιστιοπλοΐα είναι ένα άθληµα που συνδέεται άρρηκτα τον 
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ελληνικό λαό, µέσα από τη µακρόχρονη ιστορία της χώρας και τη 
µακραίωνη θαλασσινή παράδοσή της. Σήµερα, είναι ένα από τα 
δηµοφιλέστερα αθλήµατα και χιλιάδες Έλληνες ασκούνται 
συστηµατικά (ως πρωταθλητές ή απλοί αθλητές) σε όλους τους 
τύπους ιστιοπλοϊκών σκαφών. 

Ιστιοσανίδα(Windsurfing) 
   Η ιστιοσανίδα (windsurfing) είναι ένα συναρπαστικό άθληµα για 
όλους τους ανθρώπους, ανεξαρτήτως ηλικίας και φύλου. ∆εν απαιτεί 
ιδιαίτερη σωµατική δύναµη, τουλάχιστον στην αρχή, τον κυριότερο 
ρόλο παίζει η σωστή τεχνική.  
   Εκτός από διασκέδαση και ολυµπιακό άθληµα, το windsurfing έχει 
γίνει και επαγγελµατικό σπορ από το 1985, καθώς και άθληµα 
επιδείξεων και αγώνων σε κλειστούς χώρους, όπου δηµιουργούνται 
τεχνητά οι απαραίτητες συνθήκες.  
  Καθώς στην Ελλάδα, οι καιρικές συνθήκες είναι ιδανικές (ήπιο 
κλίµα, κατάλληλη ένταση ανέµων κ.λπ.) το άθληµα έχει γνωρίσει 
θεαµατική ανάπτυξη και ολοένα και περισσότεροι Έλληνες 
ασχολούνται συστηµατικά µε αυτό. Μάλιστα, τα τελευταία χρόνια, 
κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών µηνών, πραγµατοποιούνται σε 
διάφορα σηµεία της χώρας ευρωπαϊκοί και παγκόσµιοι αγώνες 
(τουρνουά) και πρωταθλήµατα, µερικοί από τους οποίους είναι από 
τους σηµαντικότερους διεθνώς. Στις περισσότερες οργανωµένες 
παραλίες της χώρας, έχετε τη δυνατότητα να χαρείτε το άθληµα της 
ιστιοσανίδας ή να πάρετε µαθήµατα από εξειδικευµένους 
εκπαιδευτές. Ενδεικτικά (και µόνο) σηµεία, όπου µπορεί κάποιος να 
κάνει οργανωµένα windsurfing είναι:  
-Αττική: στις παραλίες Αναβύσσου, Βάρκιζας, Λαυρίου, Λούτσας, 
Ραφήνας, Σχοινιά (Μαραθώνα) και Γαλάζια Ακτή (Μαραθώνα) 
-Κυκλάδες: στην Πάρο (παραλίες Χρυσή Ακτή, Νέα Χρυσή Ακτή, 
Τσουκαλιά, Σάντα Μαρία και Πούντα), στη Μύκονο (παραλίες Φτελιά 
και Καλαφάτης), στη Νάξο (παραλίες Άγιος Γεώργιος και Μικρή 
Βίγλα), στην Ίο (παραλία Μυλόποτας), στη Σαντορίνη κ.α. 
-∆ωδεκάνησα: στη Ρόδο (παραλίες Τριάντα, Φανές, Πρασσονήσι και 
Θεολόγος), στην Κάρπαθο (Όρµος του ∆ιαβόλου), στην Κω κ.α. 
-Πάτρα (Πελοπόννησος): στις παραλίες ∆ρέπανο και Ζαχάρω 
-Ιόνια νησιά: στη Λευκάδα (παραλία Βασιλική), στη Ζάκυνθο 
-Κρήτη 
-Σποράδες: στην Σκιάθο 
-Μακεδονία: στο νοµό Θεσσαλονίκης (παραλίες Αγία Τριάδα και Νέα 
Μηχανιώνα και στη λίµνη Βόλβη), στη Χαλκιδική (παραλία Sunny 
Beach) 

Καταδυτικός-τουρισµός 
    Η ιδιαίτερη καθαρότητα των ελληνικών θαλασσών και ο τεράστιος 
πλούτος του βυθού, αποτελούν πόλο έλξης για όσους αναζητούν τη 
µαγεία της υποβρύχιας εξερεύνησης. Με µάσκα επιτρέπεται παντού η 
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ελεύθερη κατάδυση, αλλά η κατάδυση µε τη χρήση φιαλών 
ατµοσφαιρικού αέρα (80% άζωτο + 20% οξυγόνο) απαγορεύεται σε 
περιοχές µε υποθαλάσσιες αρχαιότητες.  
    Στην Ελλάδα λειτουργούν δεκάδες σχολές καταδύσεων, που 
υπόκεινται σε ειδική άδεια του υπουργείου Εµπορικής Ναυτιλίας. 
Όλοι οι αυτοδύτες υποχρεούνται να συµφωνούν και να τηρούν τους 
κανονισµούς και τους περιορισµούς του νόµου 5351/32 περί 
αρχαιοτήτων. Υποβρύχιες δραστηριότητες µε καταδυτικό εξοπλισµό 
επιτρέπονται από την ανατολή µέχρι τη δύση του ηλίου.  
Ειδικότερα, οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να γνωρίζουν ότι 
απαγορεύεται: 
-το ψάρεµα µε εξοπλισµό αυτόνοµης κατάδυσης (το ψαροντούφεκο 
µε µπουκάλες).  
-η φωτογράφηση, η αφαίρεση ή η µεταφορά αρχαιοτήτων. Σε 
περίπτωση εντοπισµού αρχαίων πρέπει αµέσως να το αναφέρετε 
στην πλησιέστερη αρχαιολογική υπηρεσία του υπουργείου 
Πολιτισµού (ή στην  Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων), λιµενική ή 
αστυνοµική αρχή. 
-η χρήση και κατοχή (πάνω σε πλοίο) ειδικού εξοπλισµού ανεύρεσης 
αρχαιοτήτων.  

 

 

 

«Κρουαζιέρες» 

    Η Ελλάδα, ως τουριστικός προορισµός, αποτελεί ειδυλλιακό χώρο 
για να πραγµατοποιήσετε ολιγοήµερες ή πολυήµερες κρουαζιέρες, 
καθώς διαθέτει πολλά νησιά και λιµάνια που µπορείτε να 
επισκεφθείτε, αλλά και ιδανικό κλίµα, το οποίο επιτρέπει ένα 
ευχάριστο ταξίδι τις περισσότερες εποχές του χρόνου.  
    Επιπλέον, µια κρουαζιέρα στις ελληνικές θάλασσες σας δίνει την 
ευκαιρία να επισκεφθείτε σηµαντικούς αρχαιολογικούς χώρους, 
µοναδικές εκκλησίες και µοναστήρια, µνηµεία νεώτερων χρόνων, 
εξαιρετικά ενδιαφέροντα µουσεία και παραδοσιακούς οικισµούς αλλά 
και να απολαύσετε τις φυσικές οµορφιές πολλών περιοχών της 
χώρας. 
    Στην Ελλάδα λειτουργούν αρκετές εταιρείες, που διοργανώνουν 
κρουαζιέρες στις ελληνικές θάλασσες και νησιά, ενώ και ξένες 
εταιρείες δραστηριοποιούνται στον τοµέα αυτό.  
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Αθλητικός Τουρισµός 
 
 

Ο αθλητικός τουρισµός είναι η εναλλακτική µορφή τουρισµού 
κατά τη διάρκεια της οποίας οι τουρίστες ασκούνται, γυµνάζονται, 
παίζουν ή αθλούνται και συγκεκριµένα επιδίδονται σε ένα ή 
περισσότερα αγωνίσµατα. Η µορφή αυτή του τουρισµού ονοµάζεται 
ειδικότερα αθλητικός τουρισµός ανάπαυσης ή αναψυχής. 

Όταν οι ασχολούµενοι µε τον αθλητισµό (αθλητές, 
προπονητές, συνοδοί, βοηθητικό προσωπικό, οπαδοί) ταξιδεύουν για 
να συµµετάσχουν σε αθλητικούς αγώνες, αλλά προ, ενδιάµεσα και 
µετά τους αγώνες αναπτύσσουν τουριστικές δραστηριότητες, τότε 
προκύπτει η εναλλακτική µορφή του αθλητικού τουρισµού 
επιδόσεων ή άµιλλας. 

Η Ελλάδα, χώρα όπου γεννήθηκαν οι Ολυµπιακοί Αγώνες, είναι 
ιδανική για την ανάπτυξη αθλητικών δραστηριοτήτων καθώς και για 
την τέλεση αθλητικών αγώνων. Τις τελευταίες δεκαετίες, στη χώρα 
διοργανώνονται όλο και συχνότερα µεγάλες αθλητικές διοργανώσεις 
σε πολλά σπορ (παγκόσµια πρωταθλήµατα, πανευρωπαϊκοί αγώνες, 
σηµαντικά διεθνή τουρνουά κ.ά.) µε κορυφαίο γεγονός τους 
Ολυµπιακούς Αγώνες 2004, στην Αθήνα. Οι αθλητικές αυτές 
διοργανώσεις συνέβαλαν σηµαντικά στην κατασκευή, σε όλη την 
επικράτεια, πολλών σύγχρονων µεγαλύτερων ή µικρότερων 
αθλητικών εγκαταστάσεων, σταδίων και προπονητικών κέντρων για 
ένα ευρύ φάσµα αθληµάτων, όπου σήµερα οι κάτοικοι αλλά και οι 
επισκέπτες κάθε περιοχής έχουν την δυνατότητα να ασκηθούν στο 
αγαπηµένο τους σπορ (στίβος, ποδόσφαιρο, βόλεϊ, µπάσκετ, τένις, 
γκολφ, κτλ). 

 
 

«Σπορ και Αθλήµατα» 

 

 

 

Γκολφ 

Είναι ένα από τα αθλήµατα, που τα τελευταία χρόνια 
αναπτύσσονται ραγδαία στην Ελλάδα και αποκτούν ολοένα και 
περισσότερους φίλους. Σήµερα, σε όλη τη χώρα λειτουργούν πέντε 
γήπεδα γκολφ διεθνών προδιαγραφών (18 οπών), που βρίσκονται 
στην Αθήνα (Γλυφάδα), την Κέρκυρα, τη Ρόδο, τη Χαλκιδική και τη 
Χερσόνησο Κρήτης, καθώς και ένα γήπεδο 9 οπών στην Ελούντα 
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Κρήτης, στα οποία εξασκούνται συστηµατικά περισσότεροι από 1.300 
παίκτες. 

  

 

 

 

Ιππασία   

Το άθληµα της ιππασίας ξεκίνησε στην Ελλάδα λίγο πριν τον Β' 
Παγκόσµιο Πόλεµο, µε πρωτοβουλία µιας οµάδας ανωτέρων 
αξιωµατικών του στρατού και απλών «φιλίππων», όταν ιδρύθηκε ο 
Ελληνικός Ιππικός Όµιλος (Ε.Ι.Ο.) σε ένα κτήµα στον Χολαργό 
Αττικής. Μεταπολεµικά, ο Ε.Ι.Ο. µετακινήθηκε σε νέες εγκαταστάσεις 
στον Παράδεισο Αµαρουσίου (Αττικής), συγκεντρώνοντας το 
ενδιαφέρον πολλών Αθηναίων που διέθεταν τις προϋποθέσεις να 
ασχοληθούν µε την ιππασία. Αποτέλεσε, έτσι, τον πρώτο σηµαντικό 
πυρήνα ανάπτυξης της αγωνιστικής ιππασίας στην Ελλάδα. 
     Από τότε µέχρι τις µέρες µας, η ιππασία αναπτύσσεται συνεχώς 
στη χώρα και θεωρείται ένα από τα ανερχόµενα αθλήµατα, µε 
µεγάλη απήχηση στον κόσµο και κυρίως στην νεολαία. Κάθε χρόνο 
νέοι όµιλοι ιδρύονται, νέα µέλη εγγράφονται και νέοι ιππείς 
εµφανίζονται στους αγωνιστικούς στίβους. Ενδεικτικά αναφέρεται 
ότι, σήµερα, λειτουργούν πάνω από 50 περίπου ιππικοί όµιλοι (και 
σχολές ιππασίας), από τους οποίους οι 46 είναι αναγνωρισµένοι από 
την Ελληνική Οµοσπονδία Ιππασίας. Η αθλητική δύναµη της ιππασίας 
ανέρχεται σε 2.450 αθλητές και 1000, περίπου, αθλητικά άλογα.  
Εκτός από την αγωνιστική ιππασία, µπορεί κάποιος να συµµετάσχει 
και σε προγράµµατα ιππασίας τόσο για αρχάριους όσο και για 
εµπειρότερους αναβάτες, τα οποία πραγµατοποιούνται σε ειδικά 
διαµορφωµένους χώρους και αγροκτήµατα (ιππικά κέντρα), που 
βρίσκονται σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί, ειδικά 
εκπαιδευµένο προσωπικό µε εκπαιδευµένα άλογα θα σας αποκαλύψει 
τα πρώτα βασικά µυστικά της ιππασίας, τηρώντας όλους τους 
κανόνες ασφάλειας, ενώ έχετε την ευκαιρία να κάνετε και ιππικές 
διαδροµές, διάρκειας µερικών ωρών, σε φυσικά µονοπάτια και 
πανέµορφους ορεινούς όγκους. 
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Τένις 

Στη σύγχρονη υπερεκατονταετή ιστορία του ελληνικού 
αθλητικού και ολυµπιακού κινήµατος ελάχιστα αθλήµατα δηλώνουν 
διαρκώς «παρών» και ανάµεσά τους εξέχουσα θέση κατέχει η 
αντισφαίριση (τένις). Αρχικά, εµφανίστηκε ως άθληµα της αστικής 
κοινωνίας στις παραµονές των Α’ Oλυµπιακών Aγώνων του 1896 
(Αθήνα), στους οποίους και συµµετείχε συµβάλλοντας ενεργά στην 
αναγέννησή τους, αλλά σήµερα, είναι ένα εξαιρετικά δηµοφιλές 
άθληµα και εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες ασκούνται σ’ αυτό σε 
ερασιτεχνική ή επαγγελµατική βάση.  
Το ήπιο κλίµα της χώρας βοηθά σηµαντικά στην εξάσκηση του σπορ, 
ενώ εκτός από τα γήπεδα που διαθέτουν οι κατά τόπους σύλλογοι 
αντισφαίρισης, πολλές ξενοδοχειακές µονάδες έχουν, επίσης, ειδικές 
εγκαταστάσεις για τένις. 

 Αιωροπτερισµός – Αλεξίπτωτο πλαγιάς (parapente) 

Στον αιωροπτερισµό ο πιλότος είναι «κρεµασµένος» (δεµένος 
µε ειδική ζώνη) κάτω από το αιωρόπτερο (µία πτητική κατασκευή, 
που αποτελείται από πανί dacron και σωλήνες αλουµινίου 
αεροπορικού κράµατος), µε τέτοιο τρόπο ώστε το σώµα του να 
αιωρείται στο κενό σαν εκκρεµές. Μετακινώντας το βάρος του 
κατάλληλα και αξιοποιώντας τα ανοδικά ρεύµατα του αέρα, ο πιλότος 
ακολουθεί την επιθυµητή κατεύθυνση, κινούµενος σε τρεις άξονες: 
τον διαµήκη, τον εγκάρσιο και τον κάθετο. Ανάλογα µε το βαθµό 
εκπαίδευσης του, µπορεί να φτάσει σε ύψος 5.000 µέτρων και να 
παραµείνει στον αέρα επί 10 συνεχείς ώρες. 
      Το άθληµα ξεκίνησε τη δεκαετία του 1970 στις Η.Π.Α. και την 
Αυστραλία, γνωρίζοντας σηµαντική ανάπτυξη. Τα επόµενα χρόνια, το 
άθληµα έγινε γνωστό σε παγκόσµιο επίπεδο και σήµερα είναι 
ιδιαίτερα δηµοφιλές σε πάνω από πενήντα χώρες, σε όλο τον 
πλανήτη. Από το 1985 έχει χαρακτηριστεί ως ολυµπιακό άθληµα, 
αλλά ακόµα δεν έχει περιληφθεί ως αγώνισµα στο πρόγραµµα των 
Ολυµπιακών Αγώνων.   
     Στην Ελλάδα, εµφανίστηκε το 1978 και το 1999 εντάχθηκε στην 
Ελληνική Αεραθλητική Οµοσπονδία (ΕΛ.Α.Ο.). Σήµερα, στη χώρα ο 
αιωροπτερισµός γίνεται ολοένα και πιο δηµοφιλής, µε αποτέλεσµα να 
υπάρχουν, πλέον, πολλά σωµατεία, που ασχολούνται µε το άθληµα 
και µπορούν να παράσχουν υπηρεσίες εκπαίδευσης στους 
ενδιαφεροµένους. 
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Το αλεξίπτωτο πλαγιάς (parapente) έλαβε το όνοµά του από 
τις γαλλικές λέξεις parachute (αλεξίπτωτο) και pent (πλαγιά). Η 
ιστορία του ξεκινά τη δεκαετία του 1960 από ένα πρόγραµµα της 
αµερικανικής N.A.S.A., αλλά οι ουσιαστικές του βάσεις τέθηκαν στα 
µέσα της δεκαετία του 1980, στη Γαλλία. 
Το άθληµα απαιτεί καλή φυσική κατάσταση, άριστη τεχνική, ψυχική 
και πνευµατική διαύγεια, παρατηρητικότητα, αλλά και γνώσεις 
µετεωρολογίας και αεροδυναµικής, που παρέχονται από ειδικούς 
εκπαιδευτές. Ανάλογα µε τον καιρό, το αλεξίπτωτο πλαγιάς µπορεί 
να φτάσει µέχρι ύψους 4.000 µέτρων και να διανύσει απόσταση 2-
2,5 χλµ. Οι πτήσεις διαρκούν µερικές ώρες και οι ταχύτητες που 
αναπτύσσονται κυµαίνονται ανάµεσα στα  48 και 60 χλµ / ώρα.  
Η Ελλάδα διαθέτει ιδανικό κλίµα για πτήσεις µε αλεξίπτωτο πλαγιάς, 
καθώς όσο πιο ξηρό είναι το κλίµα µιας περιοχής ή µιας χώρας, τόσο 
καταλληλότερο για την ανάπτυξη του αθλήµατος. 
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Γεωτουρισµός  

                                                   

Γεωπολιτιστικά µονοπάτια & Γεωµυθότοποι 
Ο γεωτουρισµός θεωρείται µια νέα µορφή πολιτιστικο-

περιβαλλοντικού τουρισµού, που µπορεί να αναπτυχθεί σε περιοχές 
που διαθέτουν σηµαντικά γεωλογικά µνηµεία, τα οποία µπορούν να 
αποτελέσουν πόλο προσέλκυσης τουριστών ειδικού ενδιαφέροντος. 
Κύριος στόχος του είναι η σύνδεση των στοιχείων του φυσικού 
περιβάλλοντος µε τη γεωλογική κληρονοµιά κάθε τόπου, τα 
πολιτιστικά µνηµεία και τις παραδόσεις του.  

Μεµονωµένες περιπτώσεις ανάδειξης και αξιοποίησης 
γεωλογικών µνηµείων υπάρχουν σε ολόκληρη την Ευρώπη. 
Κυριότερο παράδειγµα γεωτουριστικής δραστηριότητας στην Ελλάδα 
αποτελεί το απολιθωµένο δάσος Λέσβου και οι πολλαπλές 
δραστηριότητες που αναπτύσσονται σε αυτό, από το µουσείο 
Φυσικής Ιστορίας της περιοχής (εκπαιδευτικές δραστηριότητες, 
διοργάνωση εκδηλώσεων και διεθνών συνεδρίων κ.τ.λ.).Το 
παράδειγµα αυτό αποδεικνύει τις θετικές επιδράσεις του 
γεωτουρισµού στην περιφερειακή αναπτυξιακή διαδικασία (αύξηση 
εισοδηµάτων, δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας, συγκράτηση του 
πληθυσµού, προσέλκυση επιστηµονικού ενδιαφέροντος). 

Η ανάπτυξη του γεωτουρισµού απαιτεί τη δηµιουργία των 
απαραίτητων υποδοµών (ενηµερωτικά περίπτερα, σήµανση 
διαδροµών, δηµιουργία κέντρων περιβαλλοντικής ενηµέρωσης-
εκπαίδευσης κ.τ.λ.) καθώς και παραγωγή γεωτουριστικών προϊόντων 
(ενηµερωτικοί οδηγοί, αναµνηστικά είδη κ.τ.λ.). Για την ανταλλαγή 
εµπειριών και απόψεων σχετικά µε το θέµα αυτό και τη βελτίωση 
των παρεχόµενων υπηρεσιών συστάθηκε το δίκτυο ευρωπαϊκών 
γεωπάρκων, στο οποίο συµµετέχει και η Ελλάδα.  

Ενδεικτικά, αναφέρονται άλλα παραδείγµατα περιοχών 
αξιόλογου γεωτουριστικού δυναµικού: 

• To φαράγγι της Σαµαριάς Κρήτης  
• Τα Μετέωρα  
• Το ηφαίστειο της Σαντορίνης.  
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Γεωµυθολογικά µονοπάτια 
 
Ο ελλαδικός χώρος βρίσκεται στο µέτωπο σύγκρουσης της 

ευρασιατικής και της αφρικανικής πλάκας (ελληνικό τόξο), και είναι 
µια από τις πιο ενεργές περιοχές του γήινου φλοιού, τόσο από 
τεκτονική, όσο και σεισµική άποψη. 

Παράλληλα, αρκετά στοιχεία της ελληνικής µυθολογίας 
σχετίζονται µε γεωλογικά φαινόµενα. 

Γεωλογικά φαινόµενα ή τόποι γεωλογικού ενδιαφέροντος οι 
οποίοι σχετίζονται µε κάποιο µυθικό πρόσωπο-ήρωα, µπορούν να 
ενταχθούν σε ειδική κατηγορία δραστηριοτήτων γεωτουρισµού, στη 
δηµιουργία γεωµυθολογικών διαδροµών. Για τους λόγους που 
αναφέρθηκαν παραπάνω, ο ελλαδικός χώρος ευνοεί την ανάπτυξη 
των γεωµυθολογικών διαδροµών. 
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Ορεινός-Ορειβατικός Τουρισµός 
 
 

Στον ορεινό τουρισµό υπάγεται ο τουρισµός ορεινών 
αθληµάτων (απλή ορειβασία, τεχνητή ορειβασία, αναρριχήσεις), ο 
τουρισµός της ορεινής ποδηλασίας και ο τουρισµός ορεινών 
κατασκηνώσεων. Ο ορειβατικός τουρισµός είναι υπάλληλη έννοια 
του ορεινού τουρισµού και περιλαµβάνει µόνο την ορειβασία και τις 
αναρριχήσεις. 
Επειδή το κύριο χαρακτηριστικό του ορεινού τουρισµού είναι ότι 

αναπτύσσεται στις ορεινές περιοχές κρίνεται σκόπιµο να οριστούν οι 
περιοχές αυτές σύµφωνα µε τον γεωγραφικό κατακόρυφο 
διαµελισµό. 

i. Λοφώδεις περιοχές, είναι εκείνες που καλύπτονται από λόφους 
χαµηλούς και οµαλούς µε ύψος 300 έως 500 µέτρα, βατούς 
και προσπελάσιµους καθ΄όλη τη διάρκεια του έτους 

ii. Μέσες ορεινές ή ηµιορεινές περιοχές, που καλύπτονται από 
βουνά ύψους µέχρι 1500 µέτρα µε στρογγυλές κορυφές και 
όχι απότοµες πλαγιές, βατές και προσπελάσιµες όλο το έτος 
εκτός από τον χειµώνα, οπότε οι βόρειες ηµιορεινές περιοχές 
είναι δυνατόν να καλύπτονται από χιόνια 

iii. Ορεινές περιοχές, που είναι αυτές που καλύπτονται από βουνά 
µε υψόµετρο πάνω από 1500 µέτρα και είναι εύκολα 
προσπελάσιµες µόνο κατά την διάρκεια του καλοκαιριού. 
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Χιονοδροµικός Τουρισµός και Τουρισµός Χειµερινών 
Αθληµάτων 

 
 

Χιονοδροµικός τουρισµός είναι η εναλλακτική µορφή 
τουρισµού κατά τη διάρκεια της οποίας η κύρια δραστηριότητα των 
τουριστών είναι οι χιονοδροµίες. 

Τις τελευταίες δεκαετίες, η χιονοδροµία και το άθληµα του σκι 
έγιναν εξαιρετικά δηµοφιλή στην Ελλάδα. Σήµερα, στο ηπειρωτικό 
τµήµα της χώρας λειτουργούν, συνολικά, 19 χιονοδροµικά κέντρα 
σύγχρονων προδιαγραφών, που αποτελούν σηµαντικούς πόλους για 
την ανάπτυξη δραστηριοτήτων χειµερινού τουρισµού και είναι 
ιδιαίτερα προσφιλή τόσο στους Έλληνες, όσο και στους ξένους 
επισκέπτες της χώρας. 

Τουρισµός χειµερινών αθληµάτων (χιονοδροµικών ή 
παγοδροµικών) είναι η εναλλακτική µορφή τουρισµού κατά τη 
διάρκεια της οποίας η κύρια δραστηριότητα των τουριστών είναι η 
ενασχόλησή τους µε τα χειµερινά αθλήµατα. 

Σαν χειµερινά αθλήµατα εννοούνται τα χιονοδροµικά και 
παγοδροµικά αθλήµατα, τα αθλήµατα δηλαδή που διεξάγονται πάνω 
στο χιόνι ή στον πάγο.  

 
 

Κατάλογος µε τα χιονοδροµικά κέντρα ανά την Ελλάδα 
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Περιπατητικός Τουρισµός 
 
 

Ο περιπατητικός τουρισµός ορίζεται ως η πραγµατοποίηση 
τουριστικών δραστηριοτήτων, που αφορούν τη διενέργεια 
περιπατητικών εκδροµών διαµέσου περιοχών αξιόλογης αισθητικής, 
περιβαλλοντικής και πολιτιστικής αξίας. 

Η πεζοπορία σαν φυσική σωµατική δραστηριότητα είναι 
συµφυής της ανθρώπινης σωµατικής οντότητας, εύκολη στην 
εξάσκησή της και προσιτή σε όλους. 

Η πεζοπορία γίνεται σε βατές λοφώδεις και ηµιορεινές περιοχές 
µε σκοπό την ήπια σωµατική άθληση µέσα σε ένα παρθένο φυσικό 
περιβάλλον και µε τη δυνατότητα περιήγησης και επίσκεψης 
αξιοθέατων περιοχών που βρίσκονται κοντά στα µονοπάτια της 
πεζοπορίας. 

Ο περιπατητικός τουρισµός αλληλοσυνδέεται σε πολλές 
περιπτώσεις µε τον οικοτουρισµό. Η βασική διαφορά των δύο 
έγκειται στο ότι ο οικοτουρισµός προϋποθέτει τη συµµετοχή του 
επισκέπτη για τη διατήρηση του τοπίου και της οικολογικής 
ισορροπίας, ενώ ο περιπατητικός τουρισµός όχι.  

Η Ελλάδα άργησε να δηµιουργήσει ολοκληρωµένο δίκτυο 
αυτοκινητοδρόµων, πέραν των βασικών oδικών αρτηριών που 
διέσχιζαν τη χώρα. Μέχρι τότε, η επικοινωνία πραγµατοποιούταν, 
κυρίως, µέσω των µονοπατιών, τα οποία οι γεροντότεροι κάτοικοι 
των ορεινών χωριών αναφέρουν ακόµα σαν «δηµοσιά» (δηµόσιος, 
κεντρικός δρόµος), διότι γι’ αυτούς αποτελούσε τη σηµαντικότερη 
οδική πρόσβαση. Παρόλο που κάποια από τα παλιά µονοπάτια και τα 
πετρόκτιστα καλντερίµια, αληθινά έργα τέχνης, έχουν γίνει 
ασφαλτοστρωµένοι δρόµοι, τα περισσότερα από αυτά ξεγλιστρούν 
ανάµεσα στους δρόµους και συνεχίζουν να υπάρχουν και να 
διατρέχουν βουνά, λόγγους και χαράδρες. Έτσι, τα τελευταία χρόνια, 
µε διάφορες χρηµατοδοτήσεις και από ποικίλους φορείς (δήµους 
ορειβατικούς συλλόγους, ιδιώτες κ.α.) συντηρήθηκαν, αναβίωσαν 
και σηµατοδοτήθηκαν µεγάλα τµήµατά τους σε όλη την Ελλάδα, 
δηµιουργώντας ένα ευρύ δίκτυο συνολικού µήκους, περίπου, 3.500 
χλµ. Το κυριότερο τµήµα τους καταλαµβάνουν οι επεκτάσεις των 
Ευρωπαϊκών Μονοπατιών Μεγάλων ∆ιαδροµών Ε4, Ε6 και 
κατηγορίας Ο (3.000 χλµ.), ενώ εκτός από αυτά έχουν διαµορφωθεί 
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ακόµα 500 χλµ. µικρότερων µονοπατιών, που παρουσιάζουν 
εφάµιλλο ενδιαφέρον.                                                                      

• Μονοπάτι Ε4 (-GR):  Ξεκινά από τα Πυρηναία Όρη και φθάνει 
στην Ελλάδα, µέσω της πρώην Γιουγκοσλαβίας. Το ελληνικό 
τµήµα του E4, διασχίζει τη βόρεια και κεντρική Ελλάδα, την 
Πελοπόννησο, καταλήγει στο Γύθειο και συνεχίζεται στο νησί 
της Κρήτης. Προσφέρει, έτσι, τη δυνατότητα στον πεζοπόρο ή 
τον ορειβάτη να γνωρίσει όλη την ποικιλία του ελληνικού 
τοπίου και τον πλούτο της ελληνικής φύσης. 

• Μονοπάτι Ε6: Το ελληνικό τµήµα του έχει δύο σκέλη. Το 
πρώτο ξεκινά από την περιοχή των Πρεσπών και µέσω 
Καστοριάς, Ιωαννίνων και ∆ωδώνης φτάνει ως την πόλη της 
Ηγουµενίτσας. Το δεύτερο σκέλος ξεκινά από την περιοχή της 
Φλώρινας, διασχίζει τις ορεινές περιοχές της δυτικής, 
κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας (κατά µήκος των 
συνόρων της Ελλάδας µε τη FYROM και τη Βουλγαρία) και 
φτάνει ως την πόλη της Αλεξανδρούπολης, στην περιοχή της 
Θράκης. 

 

Που µπορώ να κάνω trekking; (trekking είναι πεζοπορία µέσα 
σε µονοπάτια και διαδροµές στο βουνό, µε συνοδεία 
επαγγελµατιών οδηγών βουνού) 

• Ευρυτανία -Άγραφα, Χελιδόνα, Καλιακούδα, Κρέντης  
• Καστοριά - Καταρράκτες  
• Τζουµέρκα - Καλαρρύτες  
• Πελοπόννησος - Φαράγγι Λούσιου, Ταΰγετος, Χελµός  
• Κρήτη - Φαράγγι Σαµαριάς, Φαράγγι  Αγ. Ειρήνης, νότια 
παράλια, Λευκά Όρη, Ψηλορείτης, Λασιθιώτικα Όρη  

• Κυκλάδες  
• Ιθάκη  
• Ζαγοροχώρια - Φαράγγι Βίκου, Βοϊδοµάτης, Βραδέτο, Όρος 
Γκαµήλα, ∆ρακόλιµνη  

• Όλυµπος  
• Γρεβενά - Βάλια Κάλντα, Ορλιακας, Λίµνες Φλέγγας  
• Κέρκυρα - Λίµνη Κορισίων  
• Χελµός  
• Καλάβρυτα - Φαράγγι Βουραϊκού  
• Ορεινή Πέλλα- Καιµακτσαλάν, Τζένα Πίνοβο 
• Ξάνθη- Καταρράκτης Λειβαδίτη, Στενά Νέστου, Κούλα, 
Γυφτόκαστρο 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο 

 

 
«ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α» 
 
 

Ο εναλλακτικός τουρισµός προσδιορίζεται από εκείνες τις 
µορφές τουρισµού, οι οποίες συνδέονται µε τις κοινωνικές και 
περιβαλλοντικές κοινοτικές αξίες που επιτρέπουν τόσο στους 
«οικοδεσπότες» όσο και στους «φιλοξενούµενους» να υφίστανται τις 
θετικές αλληλεπιδράσεις και να µοιράζονται εµπειρίες. Είναι µία 
µορφή τουρισµού, η οποία δεν καταστρέφει το περιβάλλον και δεν 
επιφέρει τις αρνητικές επιπτώσεις που προκαλεί ο µαζικός τουρισµός 
στις περιοχές που αναπτύσσεται. Θεωρείται µικρής κλίµακας 
ανάπτυξης του τουρισµού, που προέρχεται και οργανώνεται από τον 
τοπικό πληθυσµό ή τους τοπικούς φορείς. Ο τρόπος ανάπτυξης έχει 
αφενός λιγότερες αρνητικές επιπτώσεις κοινωνικές και πολιτιστικές 
και αφετέρου έχει µεγαλύτερες πιθανότητες ευνοϊκής αποδοχής από 
τον τοπικό πληθυσµό από ότι ο µαζικός τουρισµός.  
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Επιπτώσεις / οφέλη του εναλλακτικού τουρισµού για τους 
επιχειρηµατίες, την τοπική κοινωνία & την εθνική οικονοµία 

 
 

Οι θετικές επιδράσεις της ανάπτυξης των διαφόρων µορφών 
του εναλλακτικού τουρισµού στην Ελλάδα εντοπίζονται σε 
οικονοµικό, κοινωνικό, πολιτισµικό, περιβαλλοντικό επίπεδο της 
χώρας. Σε επιχειρηµατικό επίπεδο, ο εναλλακτικός τουρισµός 
συµβάλλει στη δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας. Αυτό είναι 
καθοριστικό για τις ευαίσθητες, από άποψη εργασίας, κοινωνικές 
οµάδες των νέων και των γυναικών. Μπορεί να ενεργοποιήσει άµεσα 
θέσεις εργασίας µέσω ξενοδοχείων, εστιατορίων, πωλήσεων 
αναµνηστικών αντικειµένων αλλά και έµµεσα µε την παροχή αγαθών 
και υπηρεσιών που χρειάζονται από τις επιχειρήσεις που σχετίζονται 
µε τον εναλλακτικό τουρισµό. 

Ακόµα, αναπτύσσεται συνήθως από τον τοπικό πληθυσµό 
δηµιουργώντας συµπληρωµατικά εισοδήµατα για τις οικογένειες και 
συγκρατώντας τον κόσµο στις εστίες του. Αυτό αποκτά ιδιαίτερη 
σηµασία στις περιοχές που αντιµετωπίζουν σηµαντική πληθυσµιακή 
µείωση και δηµογραφική γήρανση. Η συµπληρωµατικότητα του 
εισοδήµατος αποτελεί θεµελιακό στοιχείο και εισάγει αυτοµάτως την 
αναπτυξιακή και κοινωνική διάσταση στην έννοια «εναλλακτικός 
τουρισµός». ∆εν αποτελεί τουριστική δραστηριότητα που θα 
υποκαταστήσει την ήδη υπάρχουσα απασχόληση του ντόπιου 
πληθυσµού, αλλά –αντιθέτως- είναι αυτός που θα την στηρίξει και 
θα την ενισχύσει. Αυτό σηµαίνει µεγαλύτερο διαθέσιµο εισόδηµα και 
βελτίωση των όρων ζωής. 

Η ανάπτυξη του εναλλακτικού τουρισµού συµβάλλει τα µέγιστα 
στην τοπική, περιφερειακή ανάπτυξη αφού η ύπαρξη του συντελεί 
στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου, µέσω της δηµιουργίας της 
απαραίτητης τουριστικής υποδοµής ήπιας κλίµακας, η οποία 
εναρµονίζεται µε το φυσικό περιβάλλον. Αναπτυξιακά έργα 
υποδοµής και ανωδοµής, που πιθανά να καθυστερούσαν για µεγάλα 
χρονικά διαστήµατα, υλοποιούνται εξαιτίας της τουριστικής 
ανάπτυξης. Σ΄αυτά τα έργα περιλαµβάνονται βελτιώσεις σε θέµατα 
υγιεινής και συγκοινωνιών, δίκτυα παροχής ηλεκτρικού ρεύµατος, 
παροχής τηλεπικοινωνιών, νέες αθλητικές και αναψυχικές 
εγκαταστάσεις, εστιατόρια, δηµόσιοι χώροι, καθώς και µία µαζική 
εισροή καλύτερης ποιότητας αγαθών και ειδών διατροφής. 

Η περιφερειακή ανάπτυξη συνδυάζεται µε την προστασία και 
την ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος, δεν δρα ανταγωνιστικά 
προς τους φυσικούς πόρους. Αντίθετα, συµβάλλει στην 
ευαισθητοποίηση τόσο των µόνιµων κατοίκων όσο και των 
επισκεπτών στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και της 
πολιτιστικής κληρονοµιάς. Η επαφή του τουρίστα-επισκέπτη µε τα 
οικοσυστήµατα εντείνει την οικολογική συνείδηση και 
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ευαισθητοποίηση µε σκοπό την ενεργό συµµετοχή του στην 
προστασία της φύσης. 

Η εκµετάλλευση του πλούτου της περιοχής γίνεται από τους 
ντόπιους επιχειρηµατίες, που δεν παραβλέπουν την πολιτιστική 
κληρονοµιά. Έτσι δίνεται η ευκαιρία στην τοπική κοινωνία να 
αναπτύξει και να διατηρήσει τη λαογραφία, την τοπική 
αρχιτεκτονική, να αναβιώσει εργασίες και τέχνες ξεχασµένες για να 
παράγει παραδοσιακά προϊόντα, τοπικά έθιµα και να οργανώσει 
πολιτιστικές εκδηλώσεις. Όλα αυτά συντηρούν και δεν αλλοιώνουν 
το χαρακτήρα της περιοχής, αναδεικνύοντας τη διαφορετικότητα και 
την µοναδικότητα του κάθε τόπου. 

Θεωρητικά ο εναλλακτικός τουρισµός είναι ο τουρισµός που 
στην ιδανική περίπτωση ισοκατανέµει τους τουρίστες και το σύνολο 
της τουριστικής δραστηριότητας σε όλους τους µήνες του έτους 
αµβλύνοντας έτσι το πρόβληµα της τουριστικής εποχικότητας και τη 
διαφοροποίηση των τουριστικών περιόδων, που ως γνωστόν, 
αποτελεί ένα από τα σηµαντικότερα προβλήµατα του ελληνικού 
τουρισµού. Αποτελεί λύση για την αποκέντρωση του τουριστικού 
κυκλώµατος, καταργεί την τοπική και χρονική υπερσυγκέντρωση 
τουριστών, αλλά και για την µείωση του κοινωνικού κόστους 
ανάπτυξης του τουρισµού αστικών περιοχών που έχει επιφέρει ο 
µαζικός τουρισµός. 

Ακόµα, ο εναλλακτικός τουρισµός αποτελεί πηγή εσόδων για 
την ελληνική οικονοµία. Οι κύριες θετικές οικονοµικές επιδράσεις 
σχετίζονται µε κέρδη συναλλάγµατος και τις συνεισφορές στα 
κρατικά έσοδα. Οι τουριστικές δαπάνες, η εξαγωγή και εισαγωγή 
σχετιζόµενων αγαθών και υπηρεσιών επιφέρουν έσοδα στην 
οικονοµία της Ελλάδας που φιλοξενεί τους τουρίστες. Άλλα κρατικά 
έσοδα από την ανάπτυξη του εναλλακτικού τουρισµού µπορούν να 
κατηγοριοποιηθούν ως άµεσες και έµµεσες εισφορές. Στις άµεσες 
εισφορές περιλαµβάνονται οι φόροι σε εισοδήµατα που προέρχονται 
από τουριστική απασχόληση, από τουριστικές επιχειρήσεις και από 
άµεσες χρεώσεις σε τουρίστες, όπως ο οικολογικός φόρος ή οι φόροι 
αναχώρησης. Οι έµµεσες εισφορές προκύπτουν από φόρους και 
δασµούς σε αγαθά και υπηρεσίες προς τους τουρίστες, όπως για 
παράδειγµα φόρους για αναµνηστικά αντικείµενα, αλκοολούχα ποτά, 
εστιατόρια κ.λ.π. 

Τα ταξίδια φέρνουν τους ανθρώπους, διαφορετικών 
πολιτισµών, σε επαφή µεταξύ τους. Λόγω του ιδιαίτερου χαρακτήρα 
του εναλλακτικού τουρισµού, µπορεί να δηµιουργηθεί σιωπηρά ένα 
κλίµα κατανόησης ανάµεσα στους ανθρώπους και στους πολιτισµούς 
και να προωθηθούν πολιτιστικές ανταλλαγές ανάµεσα στους 
«φιλοξενούµενους» και τους «οικοδεσπότες». Με τον τρόπο αυτό, 
αυξάνονται οι πιθανότητες για τους ανθρώπους να αναπτύξουν 
αµοιβαία συµπάθεια και κατανόηση και να µειωθούν οι 
προκαταλήψεις. Έτσι, ο εναλλακτικός τουρισµός λειτουργεί κι αυτός 
ως µέσο για τη διατήρηση της ειρήνης.      
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Επιπτώσεις / οφέλη για τον τουρίστα-επισκέπτη του 
εναλλακτικού τουρισµού  

 
 

Ο εναλλακτικός τουρισµός αποτελεί ένα συνεχώς 
αναπτυσσόµενο είδος τουρισµού στην Ελλάδα και ασκεί µεγάλη 
γοητεία ιδιαίτερα στους κατοίκους των µεγαλουπόλεων. Οι δύσκολες 
συνθήκες ζωής των µεγάλων πόλεων δηµιουργούν στους ανθρώπους 
έντονη επιθυµία να βρεθούν κοντά στην φύση για να απολαύσουν 
την γαλήνη, την ησυχία αλλά και το διαφορετικό τρόπο ζωής που 
τους. Ο επισκέπτης αποφεύγει τον συνωστισµό, το θόρυβο, την 
αισχροκέρδεια των ανεπτυγµένων και ήδη κορεσµένων τουριστικών 
περιοχών µε στόχο την ψυχολογική του ικανοποίηση και να περάσει 
ένα ευχάριστο «διάλειµµα» από το άγχος, το στρες και τους 
έντονους και γρήγορους ρυθµούς της πόλης. 

Κυρίως όµως µπορεί να χαρεί τη ζεστή ανθρώπινη «φιλοξενία» 
και την αυθόρµητη καλοσυνάτη συµπεριφορά των κατοίκων του 
τόπου προορισµού. Έρχεται σε γνωριµία µε τα τοπικά ήθη και έθιµα, 
τα πολιτισµικά στοιχεία και τα αυθεντικά χαρακτηριστικά του τόπου 
που επισκέπτεται. Ο τουρίστας έρχεται σε στενή επαφή µε το 
περιβάλλον και µε δραστηριότητες, στις οποίες µπορεί να 
συµµετέχει, να ψυχαγωγηθεί, να αθληθεί και νιώσει τη χαρά της 
περιήγησης, της γνώσης και της ανακάλυψης. Τέτοιες 
δραστηριότητες µπορεί να είναι: 

 Αγροτικές δραστηριότητες, όπως µάζεµα ελιάς, µανιταριών 
 Οικοτουρισµό, όπως παρατήρηση φυτών και ζώων, 
υγροβιότοπων 
 Αθλητικές δραστηριότητες, όπως ποδηλασία, ιππασία, τένις 
 Πολιτιστικές δραστηριότητες, όπως παρακολούθηση 
φεστιβάλ, επίσκεψη σε αρχαιολογικούς χώρους, µοναστήρια 
 Μαθήµατα, όπως αργαλειού, παραδοσιακής µαγειρικής 

Ο εναλλακτικός τουρισµός απευθύνεται και σε άτοµα, τα οποία 
δεν έχουν τη δυνατότητα να προσφέρουν στον εαυτό τους τις 
διακοπές που επιθυµούν. Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελεί τόσο 
ο κοινωνικός τουρισµός όσο και ο τουρισµός υγείας. Άτοµα που 
ανήκουν σε χαµηλότερα κοινωνικά στρώµατα, άτοµα µε ειδικές 
ανάγκες καθώς και άτοµα της τρίτης ηλικίας µπορούν να 
απολαύσουν ένα τουριστικό πακέτο διακοπών.  
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∆υσµενείς επιπτώσεις του εναλλακτικού τουρισµού 
 
 

Όταν η ανάπτυξη του εναλλακτικού τουρισµού δεν είναι συµβατή 
µε τις αρχές της αειφορικής διαχείρισης έχει δυσµενείς επιπτώσεις 
στο φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον. Στην περίπτωση αυτή, οι 
επιπτώσεις αναφέρονται:  

• Στην άναρχη και υπέρµετρη 
ανάπτυξη του σε βάρος της 
φέρουσας ικανότητας της 
περιοχής, που προκαλεί 
υποβάθµιση του φυσικού 
περιβάλλοντος των περιοχών. 

• Στον κίνδυνο ανάπτυξης του 
τουρισµού στις περιφερειακές 
περιοχές εις βάρος της ζωής 
της υπαίθρου. Στην πράξη 
έχει παρατηρηθεί ότι σε ορισµένες περιπτώσεις 
εγκαταλείπονται, για παράδειγµα οι αγροτικές εργασίες 
προς χάριν ενός µεγαλύτερου βραχυχρόνιου τουριστικού 
κέρδους. 

• Στην αλλοίωση του πολιτισµικού χαρακτήρα των περιοχών, 
στις περιπτώσεις που ο εναλλακτικός τουρισµός 
ακολουθήσει τα γνωστά αναπτυξιακά τουριστικά «πρότυπα» 
των περασµένων δεκαετιών (πρότυπα του µαζικού 
τουρισµού).  

• Στον κίνδυνο αλλοίωσης οικοσυστηµάτων, υγροβιότοπων 
και γενικά οικολογικά ευαίσθητων περιοχών. 

• Στον κίνδυνο υπερσυγκέντρωσης τουριστών-επισκεπτών σε 
µία περιοχή µε δυσµενή αποτελέσµατα, όπως ρύπανση του 
περιβάλλοντος (γη, νερό, ατµόσφαιρα),ηχορύπανση. 

• Στην αύξηση της εγκληµατικότητας, σε µερικές περιπτώσεις 
παρατηρούνται τέτοια φαινόµενα, συνήθως κλοπές, εξαιτίας 
της τουριστικής ανάπτυξης σε µία περιοχή κι αυτό γιατί οι 
τουρίστες συγκριτικά µε τους κατοίκους είναι άτοµα µε 
υψηλότερο οικονοµικό επίπεδο. 

Κάθε τουριστική ανάπτυξη πρέπει να επιτυγχάνει το σηµείο 
ισορροπίας, ανάµεσα στις ανάγκες και παροχές των επισκεπτών και 
του οφέλους των ατόµων που αναπτύσσουν τον εναλλακτικό 
τουρισµό και να γίνεται σύµφωνα µε τις αρχές της αειφορίας (όχι 
υπερσυγκεντρώσεις). Κάθε µορφή βιοµηχανοποίησης κυρίως από 
τους τουριστικούς επιχειρηµατίες, οι οποίοι ενδιαφέρονται µόνο για 
το κέρδος κι όχι για την «σωστή» ανάπτυξή του και η 
εµπορευµατοποίηση των προϊόντων οδηγούν στον εκφυλισµό του 
εναλλακτικού τουρισµού.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο 

 

«ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΟΥ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ 
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α» 

 

«Ελλάδα»: ιδανική χώρα για την ανάπτυξη και εξέλιξη 
του εναλλακτικού τουρισµού 

Η αύξηση της τουριστικής κίνησης, εξαρτάται κυρίως από τρεις 
παράγοντες: α) την καλή οικονοµία των χωρών πρoέλευσης, β) την 
παγκόσµια ηρεµία, αλλά και την ηρεµία στις σχέσεις µεταξύ των 
κρατών και β) το φυσικό, δοµηµένο και πολιτιστικό περιβάλλον της 
χώρας υποδοχής.  

Το πιο βασικό όµως είναι το περιβάλλον µε την ευρεία έννοια 
της χώρας προορισµού και εδώ µπορούµε να πούµε ότι η Ελλάδα 
διαθέτει πολλές περιοχές ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, εθνικούς 
δρυµούς, αισθητικά δάση, σπάνια βιοποικιλότητα, άριστες 
κλιµατολογικές συνθήκες και µια ανεξάντλητη αρχαιολογική και 
πολιτιστική κληρονοµιά. Κατά συνέπεια πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη 
βαρύτητα στα έργα υποδοµής ώστε να αναδειχτεί το τουριστικό 
προϊόν. 

                                                                  
Προγράµµατα στήριξης του εναλλακτικού τουρισµού 

Από τα µέσα του '90, η αειφορική ανάπτυξη του τουρισµού 
θεωρείται θέµα προτεραιότητας για θεσµούς της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Στο πλαίσιο Ανακοίνωσης µε τίτλο "Συνεργασία µεταξύ µας 
για το µέλλον του Ευρωπαϊκού τουρισµού", η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
πρότεινε την περαιτέρω "προώθηση της αειφορικής ανάπτυξης των 
τουριστικών δραστηριοτήτων στην Ευρώπη µέσα από τον καθορισµό 
και την εφαρµογή της Ατζέντα 21". Αυτό το ζήτηµα υποστηρίχθηκε 
σθεναρά και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Ευρωπαϊκό 
Συµβούλιο και την Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή 
και την Επιτροπή των Περιφερειών. Η πρόσφατη Ανακοίνωση της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής µε τίτλο "Βασικοί προσανατολισµοί για την 
αειφορία του Ευρωπαϊκού τουρισµού" προτείνει περισσότερα µέτρα 
για την ενδυνάµωση της συνεισφοράς της Ένωσης στην αειφορία 
του Ευρωπαϊκού τουρισµού. Επιπλέον, ο αειφορικός τουρισµός 
µπορεί να ωφεληθεί ιδιαιτέρως από τις προσεγγίσεις και τα όργανα 
που περιγράφηκαν στην Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
πάνω σε θέµατα περιβαλλοντικής ολοκλήρωσης µε την οικονοµική 
πολιτική. Παράδειγµα αποτελεί η Στρατηγική της Ευρωπαϊκής 
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Κοινότητας για τη βιοποικιλότητα που περιλαµβάνει οδηγίες σχετικές 
µε το θέµα της ανάπτυξης αειφορικού τουρισµού µέσα στις 
προστατευόµενες περιοχές και µε χαµηλό αντίκτυπο στις 
προστατευόµενες περιοχές του Ευρωπαϊκού Οικολογικού ∆ικτύου 
Natura 2000. Τέλος, το Λευκό Βιβλίο σχετικά µε την "Ευρωπαϊκή 
πολιτική µεταφορών για το 2010: καιρός για αποφάσεις" και οι 
πολιτικές της Ε.Ε. για τη διαχείριση του νερού και των αποβλήτων 
που επηρεάζουν άµεσα τον τοµέα του τουρισµού, µπορούν να 
βοηθήσουν στην προώθηση της αειφορίας του τουρισµού. 

 Το 1993 στο πλαίσιο του Πέµπτου Προγράµµατος ∆ράσης για 
το περιβάλλον "προς µια Αειφόρο Ανάπτυξη" προτάθηκαν τρεις 
άξονες δράσεις για τον τουρισµό και την παράλληλη προστασία του 
περιβάλλοντος: 

• διαφοροποίηση των τουριστικών δραστηριοτήτων, 
συµπεριλαµβανοµένης της καλύτερης διαχείρισης του µαζικού 
τουρισµού και την ενθάρρυνση εναλλακτικών τύπων τουρισµού.  
• βελτίωση της ποιότητας των παρεχοµένων υπηρεσιών, έµφαση 
στην πληροφόρηση και ευαισθητοποίηση των επισκεπτών, καθώς και 
στην καλύτερη διαχείριση της ροής των επισκεπτών.  
• αλλαγή της συµπεριφοράς των τουριστών, στο πλαίσιο αυτό 
ενθαρρύνονται ειδικές δράσεις, όπως τηλεοπτικές καµπανιές, 
σύνταξη κώδικα συµπεριφοράς και ενθάρρυνση των επισκεπτών για 
κατάλληλη επιλογή µέσων µεταφοράς. 

Η βιώσιµη ανάπτυξη του Τουρισµού προϋποθέτει διάφορους 
τοµείς (Council of Europe 1996):  

α) Σχεδιασµός (πολεοδοµία - χωροταξία):  
Ο σχεδιασµός των τουριστικών περιοχών πρέπει να γίνεται µε βάση 
την φέρουσα ικανότητα του συστήµατος, θα πρέπει να γίνεται 
οριοθέτηση περιοχών µε τουριστική ανάπτυξη, να χρησιµοποιούνται 
τεχνικές για τη διαχείριση της ροής των επισκεπτών, να γίνει 
ουσιαστική εφαρµογή µελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων για 
κάθε έργο τουριστικής ανάπτυξης, να παρέχεται βοήθεια στις 
υποβαθµισµένες περιοχές προκειµένου να επανενταχθούν στην 
τουριστική αγορά, να γίνεται συστηµατική και λεπτοµερειακή 
καταγραφή περιοχών και να προτείνονται συνδυασµοί που θα 
αξιοποιούν την ποικιλία των µνηµείων και της γεωγραφικής και της 
γεωγραφίας, θα πρέπει να υιοθετηθούν µέτρα για την επιµήκυνση 
της τουριστικής περιόδου, να υπάρξει ενθάρρυνση ήπιων 
παρεµβάσεων και γενικότερα ενθάρρυνση ήπιων µορφών τουρισµού 
(π.χ. αγροτοτουρισµός) που σέβονται τις ιδιαιτερότητες του τόπου 
υποδοχής κ.α.  

β) Θεσµική οργάνωση:  
Θα πρέπει να υιοθετηθούν µέτρα για την προστασία παραδοσιακών 
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οικισµών, περιοχών µε ιδιαίτερα οικολογικό ενδιαφέρον που 
αποτελούν ταυτόχρονα και τουριστικούς προορισµούς. Ταυτόχρονα 
θα πρέπει να ενισχυθεί η διαδικασία παρακολούθησης και εφαρµογής 
των διαφόρων κανονισµών που προβλέπονται γι' αυτές τι περιοχές.  

γ) Οικονοµική ανάπτυξη: 
Θα πρέπει να υιοθετηθούν κίνητρα για την ενθάρρυνση ορισµένων 
τύπου τουρισµού που σέβεται τις τοπικές ιδιαιτερότητες.  

δ) Έρευνα:  
Παράλληλα µε τις παραπάνω δράσεις απαιτείται να συνεχισθεί η 
µελέτη των επιπτώσεων από το φαινόµενο του τουρισµού αλλά και 
των δυνατοτήτων αποκατάστασης για περιοχές που αντιµετωπίζουν 
ήδη προβλήτα υποβάθµισης.  

Η χώρα µας παρά τα προβλήµατα που αντιµετωπίζει έχει 
πολλαπλές δυνατότητες ανάπτυξης εναλλακτικών µορφών 
τουρισµού.  

Για να ανταποκριθεί στις νέες αυτές προκλήσεις δεν πρέπει 
απλά και µόνο να επιλύσουµε τα όποια προβλήµατα υποδοµών και 
εξυπηρετήσεων. Επιβάλλεται να αναζητήσουµε και στη συνέχεια να 
υιοθετήσουµε µια καινούργια άποψη που θα θέτει τα προβλήµατα 
του περιβάλλοντος στο κέντρο του ενδιαφέροντος. 

Μετά από όλα αυτά µερικά χρήσιµα συµπεράσµατα για το 
µέλλον του τουρισµού µπορούν να εξαχθούν είτε θετικά είναι αυτά 
είτε αρνητικά:  

Τα θετικά του Ελληνικού τουρισµού: 
α) Σηµαντικός τουριστικός προορισµός παγκοσµίως (17η χώρα σε 
αφίξεις, 27η σε εισπράξεις: στοιχεία 2000). β) Πολύ σηµαντικοί 
ιστορικοί και πολιτιστικοί πόροι. γ) Αφθονία και ποικιλοµορφία 
φυσικών πόρων. δ) Ευρύτατη παραγωγή προϊόντων πρωτογενούς 
και δευτερογενούς τοµέα στο πλαίσιο των τελευταίων τάσεων 
διατροφής. ε) ∆ηµιουργία τα τελευταία σηµαντικών επιχειρήσεων 
όλων των κλάδων για προσέλκυση ειδικού τουρισµού, αναβάθµιση 
και εκσυγχρονισµοί µονάδων.  

Τα αρνητικά του Ελληνικού τουρισµού: 
α) Ελλείψεις σε κοινωνικές υποδοµές, εξοπλισµό και συναφείς 
υπηρεσίες. β) Αδυναµίες οργάνωσης και λειτουργίας επιµέρους 
τουριστικών κλάδων που οδηγούν σε χαµηλής ποιότητας τουριστικό 
προϊόν. γ) Περιορισµένη διεύρυνση τουριστικού προϊόντος σε νέες 
κατηγορίες και νέες αγορές. δ) Χαµηλή ηµερήσια δαπάνη και µικρή 
διάρκεια παραµονής εισερχόµενου τουρισµού. ε) Χαµηλή 
ανταγωνιστικότητα τουριστικού προϊόντος. στ) Εξάρτηση από µεγάλα 
πρακτορεία διεθνούς τουρισµού. ζ) Έλλειψη κατάλληλα 
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εκπαιδευµένου ανθρώπινου δυναµικού, τόσο σε αριθµό όσο και 
σύνθεση. η) Άνιση ανάπτυξη µεταξύ περιφερειών της χώρας,         
θ) Κόπωση των τουριστών από προϊόντα του µαζικού τουρισµού 
αλλά και από τους παραδοσιακούς χώρους υποδοχής. ι) Αυξανόµενη 
ευαισθητοποίηση σε θέµατα ποιότητας του περιβάλλοντος. Οι 
επισκέπτες αποφεύγουν περιοχές µε προβλήµατα ρύπανσης καθώς 
και περιοχές υπέρ-εµπορευµατοποιηµένες, αιτώντας περισσότερες 
αυθεντικές εµπειρίες.  
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∆ηµόσιες Σχέσεις-∆ιαφήµιση 
 
 

Οι δηµόσιες σχέσεις αποτελούν το εργαλείο διεύρυνσης της 
επικοινωνίας ανάµεσα στα φυσικά πρόσωπα και τις κοινωνικές 
οµάδες και ως διαδικασία υφίσταται από τα προχριστιανικά χρόνια, 
από την εποχή του φιλοσόφου Αριστοτέλη, ο οποίος υποστήριζε πως 
«η επικοινωνία και οι φιλικές σχέσεις αποτελούν προϋπόθεση της 
ευτυχίας». 

Κατά τον 20ο αιώνα οι δηµόσιες σχέσεις αποσαφήνισαν τον ρόλο 
τους και οριοθέτησαν το πεδίο δράσης τους µε σκοπό την 
εξυπηρέτηση των δύο βασικών σκοπών των επιχειρήσεων: 

1. την άσκηση του κατάλληλου έργου στην κατάλληλη στιγµή 
για όφελος του κοινωνικού συνόλου ώστε κατά αυτόν τον 
τρόπο να µπορούν να αναπτυχθούν γόνιµες σχέσεις µε αυτό 
το σύνολο 

2. την επίλυση προβληµάτων ή τον προγραµµατισµό 
αντιδράσεων σε συνθήκες ή καταστάσεις που 
δηµιουργούνται από τρίτους παράγοντες και που αφορούν 
εκείνον (πρόσωπο, φορέα ιδιωτικό ή κρατικό, ιδιωτικό ή 
δηµόσιο οργανισµό) ο οποίος χρησιµοποιεί τις δηµόσιες 
σχέσεις λαµβάνοντας υπόψιν οικονοµικά γεγονότα, 
κοινωνική κατάσταση, συνδικαλιστικές ενέργειες, γεγονότα 
εντός και εκτός των φορέων-οργανισµών, ενέργειες του 
κράτους. 

Οι δηµόσιες σχέσεις –εκ των πραγµάτων- συνιστούν 
επικοινωνιακή λειτουργία που δρα µε στόχους, προοπτικές και 
σύστηµα και επιδέχονται κανόνες, µεθοδολογία και επιστηµονική, 
θεωρητική και τεχνολογική καθοδήγηση. Κύριος σκοπός τους είναι 
να καταρτιστούν και στη συνέχεια να εφαρµόσουν ένα πρόγραµµα 
ανάµεσα στην επιχείρηση και στο κοινό προς το οποίο 
απευθύνονται, συµβάλλοντας εκ παραλλήλου:  

a) στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναµικού 
b) στην επέκταση των καταναλωτικών σχέσεων 
c) στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος 
d) στην αντιµετώπιση των επαγγελµατικών κρίσεων. 

Αυτός ο σκοπός καθιστά αναγκαίες τις δηµόσιες σχέσεις και 
στις τουριστικές επιχειρήσεις και –κατ΄επέκταση- και στις 
επιχειρήσεις του εναλλακτικού τουρισµού. 
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Οι παράγοντες που επηρεάζουν τους πελάτες και ο σωστός 
τρόπος προσέλκυσής τους 

 
Οι δηµόσιες σχέσεις αποσκοπούν πρωτίστως στο να επιδράσουν 

καταλυτικά στη διαµόρφωση της κοινής γνώµης και στο να την 
οδηγήσουν εκεί που επιθυµούν και σχεδιάζουν και εν προκειµένω να 
την οδηγήσουν στο να επιλέξει το προϊόν του εναλλακτικού 
τουρισµού. 

Κοινή γνώµη είναι η άποψη για ένα «θέµα» ή «ζήτηµα» που 
γίνεται αποδεκτή από την πλειονότητα ενός πληθυσµιακού συνόλου, 
ανεξαιρέτως από το εάν είναι ορθή ή όχι και στη διαµόρφωσή της 
επιδρούν παράγοντες όπως: 

o ψυχολογικοί παράγοντες, ανάλογα µε το βαθµό 
καλλιέργειας του κάθε ατόµου σχηµατίζει τη δική του 
γνώµη 

o κοινωνικοί παράγοντες, οι κοινωνικοί θεσµοί και οι 
παράγοντες όπως οικογένεια και θρησκεία επηρεάζουν 
την κοινή γνώµη 

o  πολιτιστικοί παράγοντες, το πολιτισµικό περιβάλλον, τα 
ήθη και τα έθιµα, η γλώσσα, οι παραδόσεις κ.λ.π. 
συντελούν στη διαµόρφωσή της 

o οικονοµικοί παράγοντες, καθοριστικό ρόλο για τη 
διαµόρφωση της κοινής γνώµης παίζει η απασχόληση, η 
οργάνωση του οικονοµικού συστήµατος 

o επικοινωνιακοί παράγοντες, Μ.Μ.Ε., έντυπος και 
ηλεκτρονικός τύπος 

o φυσικοί παράγοντες, κλίµα, έδαφος, σεισµικότητα κ.λ.π. 
Οι δηµόσιες σχέσεις εκτός από την προώθηση µίας επιχείρησης 

αποβλέπουν στο να δηµιουργήσουν µία φιλική σχέση µεταξύ του 
πελάτη, του προσωπικού και κατά συνέπεια και της επιχείρησης. 

Ο ελληνικός τουρισµός, που ξεκίνησε µε κυρίαρχη φιλοσοφία 
την εξυπηρέτηση και τη φροντίδα του πελάτη –πρόκειται για στοιχείο 
απαραίτητο για την επιβίωση του τουρισµού-, οφείλει την ανάπτυξή 
του στην πατροπαράδοτη ελληνική φιλοξενία και στη φροντίδα του 
πελάτη. Αυτά τα δύο «στοιχεία» συνέβαλαν καθοριστικά στη 
δηµιουργία της ελληνικής τουριστικής βιοµηχανίας. 

Είναι αλήθεια ότι πολλές τουριστικές επιχειρήσεις φιλοξενίας 
αποδέχονται τη δογµατική άποψη πως «ο πελάτης έχει πάντα δίκιο», 
αλλά φαίνεται ότι αυτή δεν ισχύει σε περιόδους οικονοµικής κάµψης, 
µε συνέπεια να µην διατίθενται οικονοµικοί πόροι για την ειδική 
εκπαίδευση του προσωπικού τους. 

Στη στρατηγική εξυπηρέτησης του πελάτη, ιδίως σε περιόδους 
οικονοµικών κάµψεων όπου ο ανταγωνισµός για την εύρεση 
πελατών (ακόµα και µε µειωµένο εισόδηµα) είναι πολύ έντονος, η 
εκπαίδευση θεωρείται ιδιαίτερα σηµαντική. Οι επιχειρήσεις του 
εναλλακτικού τουρισµού, που είναι υπέρ της τελειότητας στην 
εξυπηρέτηση των πελατών, ξεπερνούν ευκολότερα την οικονοµική 
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κάµψη από οποιαδήποτε άλλη επιχείρηση που δίνει µικρότερη 
σηµασία σε αυτό το θέµα.  

 
 
 

Πως ορίζεται όµως ο πελάτης; Τι είναι ο πελάτης; 
 
 

Οι ασχολούµενοι µε αυτό το θέµα (ειδήµονες και 
επιχειρηµατίες) προσέγγισαν την ερµηνεία και το περιεχόµενο του 
όρου «πελάτης» είτε µε καταφατικό τρόπο, είτε µε επαγωγή «εκ του 
αντιθέτου» έχοντας πάντοτε κατά νου την «εξυπηρέτηση του 
πελάτη». Έτσι µε λακωνικό τρόπο, έχουν αποφανθεί ότι οι πελάτες: 

 είναι οι πιο σηµαντικοί άνθρωποι για την επιχείρηση 
 δεν εξαρτώνται από εµάς, αλλά εµείς εξαρτόµαστε από 
αυτούς 
 δεν αποτελούν διακοπή/διάλειµµα από την εργασία µας, 
αλλά αυτοί είναι ο σκοπός της εργασίας µας 
 δεν ερχόµαστε σε αντίλογο µαζί τους  
 δεν είναι αριθµοί και στατιστικές, αλλά ανθρώπινα όντα 

µε συναισθήµατα 
 είναι αυτοί που µας φέρνουν τις ανάγκες τους και εµείς 
τις ικανοποιούµε, προκαλώντας κέρδος και στις δύο 
πλευρές 
 έχουν πάντα δίκιο 

Ένας ειδικός του management o Peter Drucker, βλέπει 
διαφορετικά τα πράγµατα και αποφαίνεται ότι «υπάρχει µόνο ένας 
ορισµός του πελάτη για επαγγελµατικό σκοπό, η δηµιουργία του 
πελάτη, ο πελάτης είναι αυτός που καθορίζει το είδος της 
επιχείρησης και της επιχειρηµατικής δράσης». 

Με βάση µε αυτό τον απλό ορισµό συνεπάγεται ότι εάν δεν 
υπήρχαν πελάτες δε θα υπήρχαν και επιχειρήσεις. Μόνο όταν η κάθε 
επιχείρηση θέσει στο επίκεντρο όλων των δραστηριοτήτων της τον 
πελάτη, µόνο τότε µπορούµε να πούµε ότι έχει αρχίσει να λειτουργεί 
«η εξυπηρέτηση του πελάτη» (customer service). 

Ανάµεσα στα κύρια ζητήµατα που απασχολούν τις επιχειρήσεις 
είναι και τα εξής: 

α) αναγνώριση του πελάτη, θεωρείται µεγάλη επιτυχία της 
επιχείρησης που µπορεί να αναγνωρίσει τις ανάγκες του πελάτη, 
αυτό µπορεί να γίνει µετά από συλλογή πληροφοριών για τον 
πελάτη, υπόθεση που είναι σχετικά εύκολη αλλά απαιτεί χρήση 
διαφόρων τεχνικών 

β) ανάπτυξη σωστών προϊόντων και υπηρεσιών, µετά την 
ανακάλυψη των αναγκών του πελάτη, η κάθε επιχείρηση µπορεί να 
παράγει τα ανάλογα προϊόντα και να τα προσφέρει σε σωστή τιµή, 
στον κατάλληλο χώρο και χρόνο, µε κάποιο κέρδος 
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γ) µέτρηση της ικανοποίησης του πελάτη, η «εξυπηρέτηση του 
πελάτη» έχει την έννοια ότι υπάρχει µίας συνεχής προσπάθειας της 
επιχείρησης να ικανοποιεί πάντοτε µε επιτυχία τις ανάγκες του 
πελάτη, τα προσφερόµενα προϊόντα και υπηρεσίες πρέπει να 
βρίσκονται υπό συνεχή έλεγχο, ώστε να ανταποκρίνονται στις 
απαιτήσεις του πελάτη 

δ) ανάπτυξη στα εσωτερικά συστήµατα της επιχείρησης, η 
εξυπηρέτηση του πελάτη δεν αφορά µόνο στην ικανοποίηση του 
πελάτη µόνο γιατί πληρώνει, οι επιχειρήσεις πρέπει να προσέξουν και 
τις ανάγκες του «εσωτερικού πελάτη», δηλαδή τις ανάγκες του 
προσωπικού που εργάζεται στην επιχείρηση, η εσωτερική 
επικοινωνία βελτιώνεται µε τακτικές συναντήσεις, µε κοινωνικές 
δραστηριότητες, µε έκδοση εσωτερικών ενηµερωτικών φυλλαδίων, 
που αποτελούν τµήµα του τρόπου βελτίωσης της «εξυπηρέτησης του 
πελάτη» 

ε) εκπαίδευση του προσωπικού, για τη λειτουργία του 
συστήµατος της «εξυπηρέτησης του πελάτη» πρέπει να γίνεται ειδική 
εκπαίδευση σε όλο το προσωπικό της επιχείρησης και όχι µόνο σε 
αυτό που έχει άµεση επαφή µε τον πελάτη, το προσωπικό που 
εργάζεται στα «παρασκήνια» π.χ. στην κουζίνα ή στην οµάδα 
συντήρησης κ.λ.π. οφείλει να εκτιµήσει σωστά τον ρόλο στο 
σύστηµα «εξυπηρέτηση του πελάτη». 

Ώστε το δόγµα «ο πελάτης έχει πάντα δίκιο» είναι αυτό που 
οδήγησε τις επιχειρήσεις στη δηµιουργία του συστήµατος 
«εξυπηρέτηση του πελάτη» (customer service), ενός συστήµατος 
που διαµορφώνει σωστή κουλτούρα µέσα στην επιχείρηση, που 
άλλοτε ονοµάζεται «ποιοτική κουλτούρα» και άλλοτε «κουλτούρα 
του πελάτη». Το επιδιωκόµενο αποτέλεσµα πρέπει να είναι πάντοτε 
το ίδιο, δηλαδή να είναι ικανοποιηµένοι οι πελάτες για να γυρίσουν/ 
έρθουν ξανά και ξανά και θα το λένε/ πούνε και στους φίλους τους. 

Ορισµένες κυκλοφορούσες φράσεις είναι επιβεβαιωτικές της 
αναγνώρισης του συστήµατος «εξυπηρέτησης του πελάτη», όπως οι 
επόµενες: 

 ο πελάτης έχει πάντα δίκιο 
 ο πελάτης που κάνει καλές πληρωµές 
 το κέρδος προέρχεται από τις καλές υπηρεσίες 
 υπάρχει ενδιαφέρον για τον πελάτη 
 υπάρχει γρήγορη εξυπηρέτηση 
 υπάρχει υπεροχή στην εξυπηρέτηση 
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Οι δηµόσιες σχέσεις ως λειτουργία και ως µοχλός ανάπτυξης στις 
επιχειρήσεις του Εναλλακτικού Τουρισµού 

 
 

Οι δηµόσιες σχέσεις, ως λειτουργία απαιτούν καλό 
προγραµµατισµό και ακρίβεια κινήσεων και βηµάτων υλοποίησης των 
στόχων τους, ώστε να οδηγήσουν σε ικανοποιητικά αποτελέσµατα. 
Προγραµµατισµός είναι ένα σύνολο λελογισµένων ενεργειών και 
µέσων κατάρτισης, εφαρµογής και έλεγχου και - εν τέλει 
πραγµάτωσης ενός προγράµµατος, που εκπνοήθηκε αποκλειστικώς 
για την επίτευξη συγκεκριµένων επιδιωκόµενων σκοπών και στόχων. 

Ο σχεδιασµός ενός προγράµµατος δηµόσιων σχέσεων για µια 
επιχείρηση εναλλακτικού τουρισµού, διακρίνεται σε δυο σκέλη: 

α)στρατηγικός προγραµµατισµός, είναι αυτός που ασχολείται 
µε τους µακροπρόθεσµους στόχους της τουριστικής επιχείρησης και 
τις στρατηγικές και που χρησιµοποιεί τεχνικές προβλέψεων, ώστε να 
µπορεί να κάνει µακροπρόθεσµες προγνώσεις για τις εξελίξεις στον 
τουριστικό χώρο, για χρονική διάρκεια µεγαλύτερη της πενταετίας. 

β) τακτικός προγραµµατισµός, είναι αυτός που ασχολείται µε 
τις συγκεκριµένες αποφάσεις που πρέπει να παίρνονται για την 
λειτουργία της τουριστικής επιχείρησης προκείµενου να 
πραγµατωθούν οι στόχοι που τίθενται από τον στρατηγικό 
προγραµµατισµό. 

Οι δηµόσιες σχέσεις για να είναι αποτελεσµατικές πρέπει να τις 
χαρακτηρίζει η συνέπεια, η συνοχή και ο µακροπρόθεσµος 
χαρακτήρας των στόχων τους, τα δε συστατικά τους στοιχεία είναι: 

i) ο εντοπισµός των προβληµάτων 
ii) η συλλογή στοιχείων µε πρωτογενή ή δευτερογενή ερευνά 
iii) η ανάλυση-αξιολόγηση των στοιχείων και εντοπισµός των 

αδυναµιών 
iv) η επιλογή των στόχων µε βάση την υλοποίηση µιας 

στρατηγικής για την επίτευξη τους 
v) η επιλογή µέσων και τεχνικών για την υλοποίηση των 

στόχων 
vi) η πρόβλεψη αποτελεσµάτων µε βάση τα στοιχεία της 

έρευνας 
vii) ο προϋπολογισµός κόστους υλοποίησης του συνολικού 

προγράµµατος 
viii) ο έλεγχος των αποτελεσµάτων 
ix) η ενδεχόµενη/ πιθανή έρευνα για αξιολόγηση του 

προγράµµατος και αναπροσαρµογή του αν αυτό κριθεί αναγκαίο. 
Οι δηµόσιες σχέσεις εκτός από έναν καλό προγραµµατισµό 

χρειάζονται και ένα «πλάνο πληροφόρησης» έτοιµο και ευέλικτο για 
εφαρµογή του σε περιπτώσεις ανάγκης. Όλος αυτός ο «διοικητικός 
σχεδιασµός» µπορεί να εφαρµοστεί µόνο όταν περιέχει τα επόµενα 
έξι βήµατα: 
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   1ο. δηµιουργία βάσης δεδοµένων µε εκτίµηση της υφισταµένης 
κατάστασης, ανάλυση της και αξιολόγηση της 
   2Ο. εντοπισµός των απειλών και ευκαιριών καθώς και σαφής 
προσδιορισµός των στόχων 
   3Ο. προσδιορισµός και επιλογή των «κοινωνικών οµάδων» στις 
οποίες θα απευθυνθούµε 
   4Ο. επιλογή των µέσων, των µηνυµάτων καθώς και των τεχνικών 
που θα χρησιµοποιήσουµε 
   5Ο. πρόβλεψη και προϋπολογισµός εξόδων 
   6Ο. αξιολόγηση των αποτελεσµάτων 

Αυτά τα «έξι βήµατα» για την κατάρτιση και εκπόνηση 
προγραµµάτων δηµόσιων σχέσεων, όταν συντονιστούν 
αποτελεσµατικά, τότε ικανοποιούν απολύτως και πλήρως τους 
σκοπούς της τουριστικής επιχείρησης, µέσα στα πλαίσια και τα όρια 
που τίθενται εξ’ορισµού από : 

α) οικονοµικούς φραγµούς, 
β) τον χρόνο, 
γ) το προσωπικό, 
δ) τους άλλους παράγοντες. 

Η επιτυχία η µη των προγραµµάτων δηµοσίων σχέσεων 
εξαρτάται από το εάν —οι σχεδιάζοντες αυτά- έχουν εκτιµήσει σωστά 
ή όχι την υφισταµένη κατάσταση, δηλαδή από το εάν έχουν 
εντοπίσει τις ευκαιρίες που θα µπορούσαν να χρησιµοποιήσουν για 
την πραγµάτωση των στόχων. 

Όµως η υφισταµένη κατάσταση σε µια τουριστική επιχείρηση, 
διαµορφώνεται από την «εικόνα» που έχει το κοινό γι’αυτή, εικόνα 
άλλοτε θετική άλλοτε αρνητική και που εκφράζεται πότε σαν 
συµπάθεια και αποδοχή ή γνώση και ενδιαφέρον και πότε σαν 
εχθρότητα, προκατάληψη, αµάθεια και απάθεια —καταστάσεις που οι 
δηµόσιες σχέσεις οφείλουν να διαγνώσουν και να αποδεχτούν ή να 
απορρίψουν. 

Οι µέθοδοι µε τις οποίες µπορεί να εκτιµηθεί η υφισταµένη 
κατάσταση µιας τουριστικής επιχείρησης, συνήθως περιλαµβάνουν: 
1) ανάλυση και αξιολόγηση των µεθόδων που χρησιµοποιούν οι 
διαµορφωτές της κοινής γνώµης 
2) άποψη ή εικόνα που έχει το κοινό για την συγκεκριµένη 
τουριστική επιχείρηση 
3)δηµοσιεύµατα ηµερήσιου, περιοδικού τύπου και 
«βιντεοσκοπηµένα» στιγµιότυπα 
4) διάγραµµα πωλήσεων και άλλες σχετικές αναφορές 
5) χαρτογράφηση της κατάστασης και του ανταγωνισµού στον 
τουριστικό χώρο 
6) εργασιακές σχέσεις και εργασιακό περιβάλλον και γενικώς 
απεργίες και µισθολογική κατάσταση των εργαζοµένων στον 
τουρισµό 
7) καταγραφή παραπόνων των πελατών και ανάλυση του «βιβλίου 
εντυπώσεων» της τουριστικής επιχείρησης 
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8) οικονοµική και πολιτική κατάσταση της χώρας 
9) ύψος τιµών όλων των παρεχόµενων υπηρεσιών από τις 
τουριστικές επιχειρήσεις. 

Εικόνα της κατάστασης της τουριστικής επιχείρησης σηµαίνει 
και εντοπισµό των προβληµάτων της και πρόταση λύσεων αυτών 
των προβληµάτων, αλλά πάνω απ’ολα σηµαίνει διασφάλιση των 
στοιχείων εκείνων που θα βοηθήσουν να γίνουν ορθές προβλέψεις / 
προγνώσεις για τις µελλοντικές εξελίξεις. 

 
 
Οι τρόποι προώθησης των επιχειρήσεων του εναλλακτικού τουρισµού 

 
Η στρατηγική της τουριστικής επιχείρησης και η γνώση της 

κατάστασης της, µε βάση την αξιολόγηση του κόστους και του 
αναµενόµενου κέρδους αποσκοπεί στο να προσδιορίσει και να 
επαναπροσδιορίσει το στόχο της καθώς και τις προτεραιότητες της οι 
οποίες σχετίζονται µε: 

 τη βελτίωση των ποιοτικών χαρακτηριστικών των εργαζοµένων 
 τη φιλοσοφία και την επιδίωξη να γίνει η τουριστική 
επιχείρηση γνωστή σε κάθε νέα τουριστική αγορά 
 την παρουσίαση της ιστορικής διαδροµής της επιχείρησης και 
την ανάδειξη των επιτευγµάτων της 
 την προσπάθεια ανάδειξης της εικόνας της επιχείρησης, αν έχει 
υιοθετήσει σύγχρονες οικονοµικές τεχνικές ή νέες τεχνικές 
διείσδυσης στην τουριστική αγορά 
 την προετοιµασία για νέες επενδυτικές δραστηριότητες που θα 
διευρύνουν το µέγεθος της και το κύκλο των εργασιών της 
 την ανάπτυξη ή τη βελτίωση των σχέσεων της µε τους 
κατοίκους των τοπικών κοινωνιών 
 την επιµόρφωση των εργαζοµένων σε αυτή ώστε να µπορούν 
να διαθέτουν όσο πιο αποτελεσµατικά το τουριστικό προϊόν 
προς τουρίστες —καταναλωτές ή προς διανοµείς τουριστικών 
πακέτων 
 την απόκτηση εµπιστοσύνης των τουριστών —καταναλωτών ή 
την επαναπόκτηση της εµπιστοσύνης, εάν αυτή έχει χαθεί από 
κάποιο ατυχές συµβάν 
 τη δηµιουργία νέας επιχειρηµατικής ταυτότητας και προβολής 
προς τα έξω 
 τη γνωστοποίηση των κοινωνικών δραστηριοτήτων της 
τουριστικής επιχείρησης αλλά και των δραστηριοτήτων των 
ανθρώπων της 

Από τις προτεραιότητες των δηµόσιων σχέσεων µιας τουριστικής 
επιχείρησης δεν µπορούν να απουσιάζουν δραστηριότητες και 
εκδηλώσεις, όπως: 

 αποστολή και δηµοσίευση «δελτίων τύπου» 
 διοργάνωση πολιτιστικών (εθιµικών και θρησκευτικών) 
εκδηλώσεων 
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 διοργάνωση διαφηµιστικής καµπάνιας κύρους 
 επαφή µε το κοινό και τους εν δυνάµει τουρίστες 
 επαφή µε τον ηµερήσιο και περιοδικό Τύπο 
 ίδρυση γραφείων ενηµέρωσης κοινού (µε συνεργασία 
των διευρυµένων ΟΤΑ.  

Αναλυτικότερα τα µέσα επίτευξης των προτεραιοτήτων και 
στόχων των δηµόσιων σχέσεων για την προώθηση και ανάπτυξη του 
εναλλακτικού τουρισµού είναι ποικίλα, και ανάλογα µε την 
τουριστική επιχείρηση πρέπει να επιλέγουν εκείνα που είναι πιο 
κατάλληλα ή πιο αποδοτικά µετά από την αξιολόγηση της 
κατάστασης και την επιλογή των στόχων και των κοινών 
(πληθυσµιακών οµάδων)που θέλουµε να απευθυνθούµε. Τα µέσα 
των δηµόσιων σχέσεων λοιπόν είναι τα ακόλουθα: 

α)διάφορα έντυπα, ενηµερωτικά κλπ 
β)ειδικές εκθέσεις, εµπορικές, τοπικών προϊόντων, διεθνείς 

εκθέσεις, ειδικού κοινού, γενικού κοινού κλπ 
 γ)οπτικό-ακουστικά συστήµατα, κινηµατογραφικές ταινίες, 
βιντεοταινίες, διαφάνειες, φωτογραφικά λευκώµατα, DVD, CD-ROM, 
σλάιντς κ.λ.π. 
 δ)ραδιόφωνο 
 ε)τηλεόραση 
 στ)βιβλία 
 ζ)ηλεκτρονικό ταχυδροµείο, προσωπικές επιστολές και άλλα 
µηνύµατα και πληροφορίες προς παραλήπτες και εν δυνάµει 
καταναλωτές τουριστικού προϊόντος 
 η)διαλέξεις 
 θ)εφηµερίδες και άλλα έντυπα, είτε απευθυνόµενα στον κόσµο 
(επιχειρηµατίες και εργαζοµένους) των τουριστικών 
δραστηριοτήτων, είτε στους τουρίστες ή στους εν δυνάµει τουρίστες, 
στη χώρα ή στην αλλοδαπή, είτε σε πελάτες και πρόσωπα µε τα 
οποία συναλλάσσεται η τουριστική επιχείρηση 
 ι)έρευνες, (π.χ. σε µορφή ερωτηµατολογίου) οι οποίες 
χρησιµοποιούνται και ως διαφηµιστικό υλικό για να γνωστοποιούν 
την εκάστοτε επιχείρηση στους τουρίστες-πελάτες και κατά συνέπεια 
να προωθούν τον εναλλακτικό τουρισµό αλλά και ως βοηθοί-οδηγοί 
για τους επιχειρηµατίες. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 
 

 
«ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ : ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΞΕΛΙΞΗ  ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ» 

 
 
Η Ελλάδα έχει ανάγκη τον ποιοτικό τουρισµό, που θα βασίζεται 

στις αρχές της αειφορίας, δηµιουργώντας ένα παράλληλο αλλά και 
εξειδικευµένο τουριστικό προϊόν, το οποίο θα αναδεικνύει το 
ιδιαίτερο και αυθεντικό της πρόσωπο. 

Οι εναλλακτικές µορφές τουρισµού εισάγουν την µορφωτική 
εµπειρία στη θέση της επιδερµικής επαφής µε το «ξένο» στοιχείο, 
λαµβάνουν υπόψη τη φέρουσα ικανότητα του επισκέπτη 
εξατοµικεύοντας τις ταξιδιωτικές προτάσεις, αρνούνται τη δηµιουργία 
µηχανισµών περιφρούρησης του τουρίστα µέσω της διαµόρφωσης 
γυάλινων πύργων. Ο περιβαλλοντικός, αγροτικός, αθλητικός, 
θρησκευτικός, πολιτιστικός ή τουρισµός µε µορφές εθελοντισµού, 
επιχειρούν την επαναπροσέγγιση και ζεύξη της τουριστικής εµπειρίας 
µε άλλες, παραγωγικές ή πολιτιστικές δραστηριότητες. Ο 
εναλλακτικός τουρισµός δεν µετατρέπει το χρόνο αναψυχής σε 
χρόνο σεµιναρίων, όµως αρνείται την κατάσταση της «υπνοβασίας» 
στην οποία καταδικάζεται ο συµβατικός τουρίστας (Εντγκαρ Μορεν). 
∆εν υποτάσσεται σε στενά πελατειακές λογικές αλλά προτάσσει την 
ιδιαιτερότητα του τοπικού χώρου και µέσω αυτής της ιδιαιτερότητας 
διαφοροποιεί το τουριστικό προϊόν και το κάνει µοναδικό και 
ελκυστικό. Ο εναλλακτικός τουρισµός θέλει να κάνει τον καθένα να 
«αισθάνεται σαν το σπίτι του», οικειώνοντάς τον µε τις τοπικές 
αρετές, τα τοπία, τις τροφές, τα τραγούδια, το χορό, την ζωγραφική, 
την οδοιπορία, τη δηµιουργία µέσα από την κατάσταση της σχόλης. 

Αυτό που ανακαλύπτουµε σήµερα εµείς ως λύση στα 
προβλήµατα του ελληνικού τουρισµού, οι ευρωπαίοι εταίροι µας το 
εφαρµόζουν µε αξιοσηµείωτη επιτυχία εδώ και αρκετά χρόνια. Η 
Ευρώπη ήδη δρέπει τα οφέλη του εναλλακτικού τουρισµού και 
βρίσκεται στο επόµενο στάδιο, αυτό της εξέλιξης, της εξειδίκευσης 
και της τελειοποίησης του. Η Ελλάδα βρίσκεται ακόµα στην αρχή. 

Ο εναλλακτικός τουρισµός είναι αυτός που θα σηµατοδοτήσει 
µία νέα περίοδο τουριστικής ανάπτυξης και τουριστικής πολιτικής για 
τον ελληνικό χώρο και αυτό γιατί ο αριθµός των ευρωπαίων πολιτών 
που στρέφεται προς τον εναλλακτικό τουρισµό ξεπερνά τα 
35.000.000 και αυξάνεται µε ρυθµούς του 20% κατά χρόνο.  

Ο εναλλακτικός τουρισµός µπορεί και πρέπει να προχωρήσει. 
το απαιτούν οι περιστάσεις. Πρέπει να προχωρήσει ολιστικά και 
συντονισµένα, βάσει ενός θεσµικού πλαισίου, µίας εθνικής πολιτικής 
που θα ενεργοποιήσει τις δράσεις και τους τοµείς που τον 
απαρτίζουν. Πρέπει να προχωρήσει και να προχωρήσει σωστά. Ο 
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εναλλακτικός τουρισµός δεν µπορεί και δεν πρέπει να είναι µία 
άναρχη ανάπτυξη του ελληνικού τουρισµού, αλλά είναι η ευκαιρία 
για την αναγέννησή του. 

 
Το «τουριστικό σύµπλεγµα του Ανταίου» 

 
Η τάση του ανθρώπου να επαναπροσδιορίσει τη σχέση του µε 

την φύση, όταν εκδηλώνεται µε την µορφή τουριστικής 
δραστηριότητας, ονοµάζεται στην ψυχολογία «τουριστικό σύµπλεγµα 
του Ανταίου». Ο µύθος αναφέρει ότι ο Ανταίος ήταν γίγαντας, γιος 
του Ποσειδώνα και της Γαίας. Νικούσε κάθε αντίπαλό του στην πάλη 
αντλώντας δύναµη από την επαφή του µε τη γη. Ηττήθηκε και 
σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια της πάλης του µε τον Ηρακλή. Ο 
Ανταίος έχασε τη δύναµή του, όταν ο Ηρακλής τον κράτησε ψηλά, 
έτσι ώστε να µην ακουµπά στη γη. 

Ο µύθος αυτός συµβολίζει την άρρηκτη σχέση της ύπαρξης του 
ανθρώπου µε το φυσικό περιβάλλον και την «αναγέννηση» που του 
προσφέρει η επαφή του µε αυτό. 
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«ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ» 
 
 
 

 «ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ» 
Μανώλης  Κων. Σφακιανάκης 

Εκδόσεις «ΕΛΛΗΝ» 
 

 «ΑΕΙΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ» 
Ρίγγας Χρήστος [Περιφερειολόγος (lic. rer. reg.)-

Οικονοµολόγος]2003 
 

 «ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ: ΜΟΧΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ 
ΥΠΑΙΘΡΟΥ» 

∆ρ. Γεώργιος Στ. Έξαρχος / ∆ρ. Στέφανος Γ. Καραγιάννης 
Κέντρο Τεχνολογικής Έρευνας Κρήτης, Θεσσαλονίκη 2004 

 
 «ΟΙΚΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ» 

David A. Fennell 
 

 «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: ΑΡΧΕΣ, ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ» 
William C. Gartner 

 
 
 
 
 

                               «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ & ΕΝΤΥΠΑ» 
 

 
 «ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ» 

ένθετο περιοδικό του «ΒΗΜΑ MAGAZINO» στo                                               
«ΒΗΜΑ Της Κυριακής» 

 
 www.gnto.gr (Ε.Ο.Τ.) 

 
 www.world-tourism.org (world tourism organization) 

 
 www.wttc.org (world travel & tourism organization) 

 
 www.greek-tourism.gr 

 
  www.agrotour.gr 

 
 www.agrotourism.gr 

 
 www.anthropos.gr 
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 www.traveldailynews.gr 

 
 www.touristnews.gr 

 
 www.ecocrete.gr 

 
 www.in.gr/agro 

 
 www.greekhotels-association.com 

 
 www.experts.pathfinder.gr 

 
 www.gspa.gr 

 
 www.alternativegreece.gr 

 
 www.statistics.gr 

 
 www.touristorama.gr 

 
 www.altergreece.gr 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


