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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η παρούσα πτυχιακή εργασία έχει ως αντικείµενο  την  πρόταση ανάπτυξης 

συγκεκριµένων µορφών εναλλακτικού τουρισµού για την Κρήτη. Αφού γίνει 

αναφορά στον ελληνικό τουρισµό γενικά - σηµαντικό κοµµάτι του οποίου αποτελεί ο 

τουρισµός της Κρήτης-και στις βασικές υπάρχουσες µορφές εναλλακτικού τουρισµού 

στα 2 πρώτα κεφάλαια ,στο τρίτο κεφάλαιο πραγµατοποιείται µια ανάλυση και 

περιγραφή των ειδικών χαρακτηριστικών και τουριστικών πόρων του νησιού βάσει 

των οποίων θα πρέπει να γίνει η όποια προσπάθεια ανάπτυξης εναλλακτικής µορφής 

τουρισµού. Στη συνέχεια γίνεται µια ακόµα ανάλυση, αυτή τη φορά αναφορικά στην 

τουριστική ανάπτυξη του νησιού ειδικότερα και κυρίως µέσα στην τελευταία 10 ετία. 

Σε αυτό το κοµµάτι επικεντρωνόµαστε στα τουριστικά εκείνα µεγέθη , τα οποία 

πρέπει να αναλύσουµε ώστε να βρεθούν τρόποι βελτίωσης τους τόσο ποιοτικά όσο 

και ίσως ποσοτικά. Έχοντας στο νου τα πιο πρόσφατα τουριστικά µεγέθη στο πέµπτο 

κεφάλαιο γίνεται µια πρόταση-σύσταση εναλλακτικών µορφών τουρισµού (µε τη 

µορφή νέων τουριστικών προϊόντων).Οι προτάσεις χαρακτηρίζονται από την 

επίδραση των πρόσφατων συνθηκών ,αναγκών και στοχεύουν στον εκµοντερνισµό 

του τουριστικού προϊόντος του νησιού. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 
Η παρούσα εργασία θα ασχοληθεί µε το θέµα των εναλλακτικών µορφών τουρισµού 

όσον αφορά την Κρήτη. Μέσα από µελέτη παλαιοτέρων δεδοµένων και την 

πραγµατοποίηση έρευνας θα αποφασίσουµε καταρχήν εάν οι εναλλακτικές µορφές 

τουρισµού µπορούν να συµβάλλουν θετικά στην γενικότερη ανάπλαση , βελτίωση και 

ανταγωνιστικότητα του Κρητικού τουριστικού προϊόντος και έπειτα θα γίνει πρόταση 

για το ποια είδη εναλλακτικών µορφών θα µπορούσαν να αναπτυχθούν ώστε να 

επιτευχθεί ο σκοπός µας. 

 

Είναι γνωστό ότι ο Τουρισµός αποτελεί έναν σηµαντικό κλάδο οικονοµικής 

δραστηριότητας και παίζει σηµαντικό ρόλο στις οικονοµίες των χωρών. Η Ελλάδα 

είναι µια χώρα για την οποία ο Τουρισµός παίζει σπουδαίο ρόλο και η Κρήτη 

αποτελεί έναν από τους σηµαντικότερους πόλους έλξης τουρισµού. Μεγάλο µέρος 

της ίδιας της οικονοµίας του νησιού βασίζεται στον Τουρισµό. 

 

Έχοντας στο µυαλό ότι ο Τουρισµός µπορεί να συµβάλει αποφασιστικά στην 

ανάπτυξη και άλλων κλάδων οικονοµικής δραστηριότητας , αντιλαµβανόµαστε πόσο 

σηµαντικό είναι να διατηρούµε υψηλά στάνταρ προϊόντων και υπηρεσιών 

γενικότερα. Θα πρέπει ανά πάσα στιγµή το τουριστικό προϊόν της Κρήτης να 

συµβαδίζει µε τις τρέχουσες απαιτήσεις των τουριστών και να ανταγωνίζεται άλλους 

τουριστικούς προορισµούς τόσο εγχώρια όσο και από το εξωτερικό. 

 

Η σύγχρονη όµως παγκόσµια οικονοµική κατάσταση ,η τρέχουσα παγκόσµια 

οικονοµική κρίση δεν θα µπορούσε να µην επηρεάζει και τον τουρισµό σε παγκόσµια 

κλίµακα. Άρα σίγουρα επηρεάζει και τον τουρισµό της Ελλάδας και κατά συνέπεια 

και αυτόν της Κρήτης ειδικότερα. Πέρα όµως από τους εξωγενείς παράγοντες που 

αποτελούν εν δυνάµει τροχοπέδη στην ανάπτυξη του τουρισµού του νησιού , βάρος 

θα πρέπει να δοθεί στο υπάρχον τουριστικό µοντέλο πάνω στο οποίο χτίζεται και 

λειτουργεί αυτός.  

 

Είναι επαρκές το υπάρχον τουριστικό µοντέλο; Ανταπεξέρχεται στις απαιτήσεις του 

διεθνούς ανταγωνισµού; Μήπως ήρθε η ώρα για εγκατάλειψη του και ανέγερση στη 
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θέση του ενός νέου ,σύγχρονου και πιο ανταγωνιστικού προτύπου; Η µαζικότητα που 

χαρακτηρίζει τον τουρισµό του νησιού φέρνει και αρνητικές επιπτώσεις. Εάν οι 

τελευταίες υπερτερούν έναντι των θετικών τότε είναι σοφό να αρχίσει ο 

επανασχεδιασµός του τουριστικού προϊόντος του νησιού ώστε να προσαρµοστεί στις 

σύγχρονες απαιτήσεις. Θα µπορούσαµε άραγε να διατηρήσουµε τα θετικά 

χαρακτηριστικά του υπάρχοντος τουριστικού προϊόντος και να εξαλείψουµε τα 

αρνητικά; 

 

Για να βελτιωθεί και εξελιχθεί όµως το οτιδήποτε απαιτείται γνώση της µέχρι τώρα 

δοµής του. Πρέπει να γνωρίζουµε την πορεία του µέχρι και το σηµείο στο οποίο θα 

κάνουµε παρέµβαση για να επιτευχθεί η ανάπλαση , η αναµόρφωση η εξέλιξη του. 

 

Στο πρώτο λοιπόν κεφάλαιο της εργασίας αυτής θα γνωρίσουµε τον τουρισµό της 

Ελλάδας γενικότερα. Θα δούµε µε πιο τρόπο αναπτυσσόταν έως τώρα και τα βασικά 

χαρακτηριστικά του. Είναι απαραίτητο εφόσον ο Τουρισµός της Κρήτης είναι µέρος 

του τουρισµού της χώρας γενικότερα. Θα δούµε κάποια βασικά µεγέθη του 

τουρισµού της χώρας στα οποία εννοείται έχει σηµαντική συµµετοχή και το 

τουριστικό προϊόν του νησιού. Επίσης θα δούµε προβλήµατα καθώς και αδυναµίες 

που παρουσιάζει ο Τουρισµός της Ελλάδας γενικότερα και που κατά συνέπεια θα 

επηρεάζουν και την Κρήτη. 

 

Στο κεφάλαιο 2ον θα µιλήσουµε για τον Τουρισµό σαν έννοια. Θα δούµε το κοινωνικό 

φαινόµενο του Τουρισµού θα αναφερθούµε στην τυπολογία των µορφών και στην 

µορφολογία του Τουρισµού. Επίσης θα συγκρίνουµε τα χαρακτηριστικά του Μαζικού 

Τουρισµού πάνω στον οποίο είναι χτισµένο το τουριστικό οικοδόµηµα του νησιού µε 

αυτά των Εναλλακτικών µορφών ,και θα κάνουµε λόγο για τα βασικά είδη 

Εναλλακτικού Τουρισµού. 

 

Στο επόµενο κεφάλαιο θα γνωρίσουµε τη Κρήτη από όλες τις απόψεις. Την 

γεωγραφική της θέση, τις κλιµατολογικές συνθήκες την χλωρίδα και πανίδα, θα 

αναφερθούµε στην Ιστορία του νησιού, στους τουριστικούς της πόρους, στην 

αρχαιολογία στον πολιτισµό και στις υπάρχουσες υποδοµές και άνοµες. Συνοπτικά 

όλα αυτά τα παραπάνω έχουν στενή σχέση µε το γενικότερο τουριστικό προϊόν που 

δύναται να προσφέρει το νησί. 
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Στο 4ο κεφάλαιο θα κάνουµε µια αναδροµή στην τουριστική εξέλιξη του νησιού. Θα 

δούµε τα βασικά µεγέθη του τουρισµού του νησιού ,ώστε να έχουµε µια ιδέα για το 

που βαδίζει µέχρι τώρα. 

 

Έχοντας όλα τα παραπάνω στο µυαλό µας θα κάνουµε γενικές σκέψεις και 

παρατηρήσεις και θα ορίσουµε στόχους και θα διατυπώσουµε ένα όραµα ανάπτυξης.  

 

Εν τέλει θα προχωρήσουµε στην πρόταση επιλογή κάποιων µορφών Εναλλακτικού 

Τουρισµού που θα µπορούσαν να προσφέρουν εκείνα τα οποία απαιτούνται για να 

επιτευχθεί ο γενικότερος στόχος που δεν είναι άλλος από την εναρµόνιση του 

τουριστικού προϊόντος µε τις τρέχουσες οικονοµικοκοινωνικές συνθήκες. Αυτό θα 

είναι το 5ο κεφάλαιο. 
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1. ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΛΛΑ∆Α 

 

 

 

1.1. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ 

 

Η οικονοµική ευηµερία που διαθέτει ένα αυξανόµενο ποσοστό κατοίκων του πλανήτη 

µας, η ανάπτυξη των µέσων µαζικής µεταφοράς και των µέσων ενηµέρωσης είναι 

µερικοί από τους παράγοντες που συνεισφέρουν στην ανάδειξη του τουρισµού ως 

ενός από τους πιο ισχυρούς και ραγδαία αναπτυσσόµενους οικονοµικούς τοµείς της 

παγκόσµιας κοινωνίας του 21ου αιώνα. 

 

Η τουριστική βιοµηχανία αντλεί την δύναµη της από εύθραυστες πηγές όπως το 

περιβάλλον, η ιστορία και ο πολιτισµός και συχνά χαρακτηρίζεται ως νόµισµα µε δύο 

όψεις. Από τη µία, συνεισφέρει στην οικονοµική ανάπτυξη µιας περιοχής 

δηµιουργώντας θέσεις εργασίας και εισροή συναλλάγµατος ενώ από την άλλη, είναι 

παράγοντας περιβαλλοντικών και κοινωνικών επιβαρύνσεων που συχνά εµποδίζουν 

την οµαλή λειτουργία της τοπικής κοινωνίας και του τοπικού τουρισµού. 

Παραδείγµατα από την παγκόσµια πραγµατικότητα δείχνουν ότι η χωρίς µέτρο, η 

ασχεδίαστη ή η λανθασµένη ανάπτυξη του τουρισµού επιφέρει, βραχυπρόθεσµα, 

γρήγορα οικονοµικά οφέλη καταλήγοντας ωστόσο, µακροπρόθεσµα, σε χαµηλής 

ποιότητας τουριστική δραστηριότητα (Αβδελλή, 2005). 

 

Πολλοί τουριστικοί προορισµοί στην Ελλάδα και όχι µόνο, έχουν ως στόχο τη συνεχή 

αύξηση του οικονοµικού οφέλους που αποφέρει ο τουρισµός, έτσι συχνά 

προσανατολίζονται στην αναζήτηση ολοένα και µεγαλύτερου αριθµού τουριστών 

χρησιµοποιώντας ως µοντέλο τουριστικής ανάπτυξης τον µαζικό τουρισµό. Όµως, η 

µεγάλη πληθυσµιακή συγκέντρωση σε περιοχές µε συγκεκριµένες περιβαλλοντικές 

και κοινωνικές δυνατότητες δηµιουργεί διαταραχές στις συνήθειες της τοπικής 

κοινωνίας και δυσλειτουργίες όπως: συνωστισµό, µόλυνση του περιβάλλοντος, 

κατασπατάληση ή καταστροφή φυσικών και πολιτιστικών πηγών και ανταγωνισµό 

µεταξύ τοπικού πληθυσµού και τουριστικής βιοµηχανίας για την χρησιµοποίηση 
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αγαθών πρώτης ανάγκης (νερό, καύσιµα, κ.λπ.), έργων υποδοµής (δρόµοι, 

νοσοκοµεία, κ.λπ.), τόπων αναψυχής (µουσεία, πάρκα, παραλίες κ.λπ.). Αυτές οι 

αρνητικές επιπτώσεις εµποδίζουν την συνεχή και οµαλή διεξαγωγή της τουριστικής 

διαδικασίας αφού σύµφωνα µε έρευνες του Παγκόσµιου Οργανισµού Τουρισµού 

(Π.Ο.Τ.) η πλειοψηφία των τουριστών σήµερα επιθυµεί να επισκέπτεται περιοχές µε 

υψηλή περιβαλλοντική ποιότητα και έντονα στοιχεία τοπικού πολιτισµού.  

 

Αρκετοί διεθνείς οργανισµοί σχετικοί µε τον τουρισµό, το περιβάλλον και τον 

πολιτισµό (Π.Ο.Τ, UNEP , UNESCO κ.λπ.) προτείνουν ως λύση στα παραπάνω 

προβλήµατα, κάθε είδους τουριστική δραστηριότητα να σχεδιάζεται, να διευθύνεται 

και να αναπτύσσεται ώστε (Αβδελλή, 2005): 

• να είναι περιβαλλοντικά ανεκτή σε βάθος χρόνου, 

• να αποφέρει βιώσιµα οικονοµικά οφέλη στις περιοχές που αναπτύσσεται, 

• να είναι ηθικά και κοινωνικά σύµφωνη µε τις τοπικές κοινωνίες και 

• να εξασφαλίζει την διατήρηση του φυσικού και πολιτιστικού κεφαλαίου για 

τις µελλοντικές γενιές. 

 

Απαραίτητες προϋποθέσεις για την σωστή και αποτελεσµατική εφαρµογή, λειτουργία 

και αποδοτικότητα των παραπάνω χαρακτηριστικών σύµφωνα µε τον Π.Ο.Τ, την 

Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλους διεθνείς οργανισµούς, είναι (Αβδελλή, 2005): 

• η συνεργασία όσων εµπλέκονται στη τουριστική διαδικασία, 

• η τοπική συµµετοχή στο σχεδιασµό της τουριστικής ανάπτυξης, 

• η εκπαίδευση των επαγγελµατιών, των πολιτών και των τουριστών και 

• η υψηλή ποιότητα των προσφεροµένων τουριστικών υπηρεσιών και 

εγκαταστάσεων. 

 

1.2. ∆ΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 

 

Βάσει των εξελίξεων, είναι κατανοητό ότι η διεθνής οικονοµική κρίση επηρεάζει 

σηµαντικά το τουρισµό και οι επιπτώσεις της έχουν γίνει εµφανείς. ∆ιάχυτος είναι ο 

προβληµατισµός στον τουριστικό κόσµο σχετικά µε την παγκόσµια 

χρηµατοπιστωτική κρίση και τις ενδεχόµενες επιπτώσεις που µπορεί να έχει στον 
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ελληνικό τουρισµό. Η απαισιοδοξία είναι έντονη καθώς το κλίµα από prebookings  

είναι ιδιαίτερα παγωµένο, παρά τις προσφορές στις οποίες έχουν καταφύγει οι 

ξενοδόχοι. Αυτή η προοπτική απεικονίζει τρεις φάσεις : 

 

• Ενίσχυση του εσωτερικού τουρισµού  

• Περιορισµό των ταξιδιών σε µακρινούς προορισµούς 

• Υπερίσχυση  των  µεσαίας και µικρής  απόστασης προορισµών στις 

προτιµήσεις των τουριστών (Βαρβαρέσος, 2009).  

 

1.3. ∆ΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ 

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 

 

Το 2009 οι διανυκτερεύσεις στα ξενοδοχειακά καταλύµατα µειώθηκαν οδηγώντας σε 

περικοπή θέσεων εργασίας. Πολλαπλασιαστικά τα παραπάνω επηρέασαν αρνητικά 

τους περισσότερους κλάδους της ελληνικής οικονοµίας οι οποίοι εµπλέκονται στην 

τουριστική παραγωγική διαδικασία. Τον Μάρτιο του 2009 εµφανίστηκε µια µείωση 

των τουριστικών αφίξεων, σε σχέση µε τις αντίστοιχες του 2008, που σε ορισµένες 

περιπτώσεις πλησίαζε το 30%. Φυσικά σε απόλυτους αριθµούς αυτό συνεπάγεται 

µείωση των τουριστικών αφίξεων κατά 1,5 εκατ. άτοµα (15,7 εκατ. τουριστικές 

αφίξεις το 2008), γεγονός που οδήγησε σε ενδεχόµενη µείωση των τουριστικών 

εισπράξεων κατά 20% και απώλειες 120 χιλ. θέσεων εργασίας στον τουριστικό 

τοµέα. 

 

Όµως εάν η διεθνής οικονοµική κρίση η οποία έχει εµφανιστεί από το 2007, 

αναµένεται να επηρεάσει τον διεθνή τουρισµό τουλάχιστον για τα επόµενα δύο 

χρόνια, το ελληνικό µοντέλο τουριστικής ανάπτυξης έχει εισέλθει σε φάση κρίσης 

από την δεκαετία του 1990. (Βαρβαρέσος, 2009). 
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1.4. ΚΡΙΣΗ ΜΟΝΤΕΛΟΥ 4S 

 

Η απαρχή της κρίσης µπορεί να συνδυαστεί µε την κρίση του " µοντέλου των 4S", 

στα οποία οικοδοµήθηκε το ελληνικό µοντέλο τουριστικής ανάπτυξης. Τα 4 S είναι 

ένα µοντέλο τουρισµού βασισµένο στα : Sun , Sand , Sea and Sex το οποίο στοχεύει  

τα τµήµατα του πληθυσµού που διαθέτουν όλο και χαµηλότερα εισοδήµατα. Αυτή η 

διαδικασία µπορεί να γίνει δυνατή, χάρη σε µία καταγραφή των κερδών 

παραγωγικότητας αποδιδόµενα στην µαζικοποίηση. 

 

Η ζήτηση του τουριστικού προϊόντος των 4S υπήρξε ανοδική για ένα µεγάλο αριθµό 

ετών. Έτσι µία µαζική προσφορά αναπτύχθηκε µε ταχείς ρυθµούς προκειµένου να 

την ικανοποιήσει. Όµως στη φάση της ωριµότητας ο ρυθµός ανάπτυξης σταµατά. 

Ουσιαστικά βρισκόµαστε στο στάδιο ενός προϊόντος το οποίο απευθύνεται σε µεγάλα 

πληθυσµιακά στρώµατα. 

 

Για να διαµορφωθεί ένας νέος διαφορετικός τύπος ζητησης θα πρέπει να γίνουν 

επενδύσεις, εφόσον είναι γνωστή η υφισταµένη δοµή µιας ζήτησης προερχόµενης 

από άτοµα χαµηλού εισοδηµατικού επιπέδου. Το µοντέλο µιας σταθερής τουριστικής 

ανάπτυξης δεν µπορεί να διατηρηθεί. Θα πρέπει να τονιστεί επίσης ότι στο τέλος του 

κύκλου ζωής του προϊόντος των 4S παρατηρείται µία τάση για άνοδο των τιµών. 

(Βαρβαρέσος, 2009). 

 

1.5. ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟΥ 4S 

 

Γενικά οι τιµές τείνουν να αυξηθούν, ανάλογα µε τον βαθµό ανοίγµατος µιας χώρας 

σε ένα διεθνοποιηµένο οικονοµικό σύστηµα και το στάδιο της οικονοµικής της 

ανάπτυξης. Κόστος εργατικών χεριών, τουριστικοί πόροι και κόστος συντήρησης 

τους, κόστος γης και µαζικές εισαγωγές τουριστικών αγαθών και υπηρεσιών, 

συµβάλλουν σηµαντικά στην αύξηση των τιµών (Βαρβαρέσος, 2009). 

 

Σύµφωνα µε τον Stafford (1995), η αύξηση της παραγωγικότητας των τουριστικών 

υπηρεσιών είναι εξαιρετικά δύσκολη, εξαιρουµένων κάποιων µεταφορικών 
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υπηρεσιών. Αυτή η παραγωγικότητα αυξανόµενη σε αργούς ρυθµούς, επικεντρωµένη 

σε µία αύξηση του κόστους του εργατικού δυναµικού αυξάνει τις τιµές του 

τουριστικού προϊόντος. Το µοντέλο των 4S του µαζικού τουρισµού δηµιουργεί 

υψηλότερο κόστος αλλά και πολύ χαµηλή ποιότητα.   

 

1.6. ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΣΕ ΚΡΙΣΗ 

 

Το έτος 1991 µε την µείωση κατά 11,2% του αριθµού των διεθνών τουριστών γίνεται 

αποδεκτή η έναρξη της κρίσης του ελληνικού τουρισµού. Η λέξη "κρίση" αρχίζει να 

διαχέεται από τα Μ.Μ.Ε και τους επαγγελµατίες του τουριστικού τοµέα. Ήδη την 

εποχή εγγραφής αυτής της εργασίας οι πληροφορίες για τον ελληνικό τουρισµό 

δείχνουν την δύσκολη κατάσταση του. Μέσα από µία σειρά αναλύσεων προκύπτει ότι 

η ελληνική τουριστική κρίση παρουσιάζει ταυτόχρονα έναν χαρακτήρα συγκυριακό 

και δοµικό. Τελικά πέρα από µία γενικότερη κρίση του ελληνικού τουρισµού, η 

διαχρονική χειροτέρευση του υιοθετηµένου µοντέλου τουριστικής ανάπτυξης, 

ανταποκρίνεται σε µία κρίση του µοντέλου των 4S.  

 

Στατιστικά το φαινόµενο της µαζικοποίησης, στην περίπτωση του ελληνικού 

τουριστικού µοντέλου θα µπορούσε να ερµηνευτεί ως µία αύξηση των αφίξεων. 

Φυσικά η αύξηση των αφίξεων των διεθνών τουριστικών ανάγεται σε µία σύνθετη 

διαδικασία εφόσον προϋποθέτει: 

 

• Μία αύξηση του αριθµού των τουριστών 

• Μία αντικατάσταση των τουριστών µεσαίων ή υψηλών εισοδηµατικών 

κατηγοριών από τουρίστες χαµηλότερων κατηγοριών. 

 

Έτσι καταγράφεται µία µείωση της κατανάλωσης του προϊόντος "ήλιος και 

θάλασσα", η οποία δεν επηρεάζει ουσιαστικά την διαµόρφωση ενός ιδίου και 

αµετάβλητου προϊόντος. Κατόπιν τούτου διαπιστώνεται ότι η κρίση µπορεί να είναι 

περισσότερο γενικευµένη και πολυδιάστατη.  
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1.7. ∆ΟΜΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

 

Ο ελληνικός τουρισµός εάν επιθυµεί να επιβιώσει µέσα στον  διεθνή ανταγωνισµό 

και εάν επιζητεί να παραµείνει ένας αξιόλογος οικονοµικός παράγοντας (εισοδήµατα, 

απασχόληση) θα πρέπει να επιχειρήσει µία αναδιάρθρωση του προϊόντος στα πλαίσια 

διαµόρφωσης ενός νέου αναπτυξιακού µοντέλου. Οι διαρθρωτικοί παράγοντες που 

συνηγορούν σε αυτό είναι οι εξής : 

 

• Η κρίση ήταν συνέπεια ενός ποσοτικού µοντέλου, όπου εµφανίστηκε µε την 

υπέρ προσφορά τουριστικών καταλυµάτων. Με την αύξηση ξενοδοχειακών 

καταλυµάτων σε θαλάσσιες περιοχές όλοι περίµεναν την διατήρηση και 

µεγέθυνση της τουριστικής ζήτησης. Αυτό όµως δεν έγινε, παρά µόνο 

ξεκίνησε η µείωση της ποιότητας των καταλυµάτων. Έτσι η αύξηση των 

τιµών οδήγησε τους τουρίστες στην αναζήτηση άλλου τύπου καταλυµάτων, 

χαµηλότερης ποιότητας και προσφερόµενων υπηρεσιών. 

• Το δεύτερο πρόβληµα του ελληνικού τουρισµού ορίζεται στην προσφορά ενός 

και µόνο προϊόντος (4 S), το οποίο είχε επιτρέψει στην χώρα να αυξήσει τις 

τουριστικές της εισπράξεις που απαιτούνται για την οικονοµική της ανάπτυξη. 

Σήµερα το µοντέλο των 4 S φαίνεται να έχει φθάσει σε ένα επίπεδο κορεσµού. 

• Η τρίτη µεγάλη διαρθρωτική αιτία της κρίσης του ελληνικού τουρισµού θα 

µπορούσε να είναι η διαρκής αλλοίωση των χωρικών ενοτήτων υποδοχής των 

τουριστών, που οφείλεται στην περιβαλλοντική, αισθητική και ηχητική 

ρύπανση, την υπερβολική συγκέντρωση των δοµών της υποδοχής, την 

ελλειµµατική ποιότητα των δηµοσίων υπηρεσιών και των εγκαταστάσεων 

υγιεινής, των ανεπαρκών υποδοµών κ.λ.π. Όλα τα παραπάνω υπογραµµίζουν 

"µια κακή τουριστική ανάπτυξη" και αποτελούν σηµαντικό ανασταλτικό 

παράγοντα στην ανάπτυξη ποιοτικού τουρισµού. 

 

Η τελευταία αξιόλογη αιτία που θα µπορούσε να ερµηνεύσει την δοµική κρίση του 

ελληνικού τουρισµού, είναι η απουσία πολιτικής ευαισθησίας και ενδιαφεροντος για 

τον τουριστικό τοµέα καθώς και απεργίες, όπως είδαµε και πολύ πρόσφατα σε 

αεροδρόµια, λιµάνια κ.λ.π. (Βαρβαρέσος, 2009). 
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1.8. ΜΟΝΤΕΛΟ 4 Ε 

 

Το µοντέλο των 4 S βασίστηκε ουσιαστικά στον ορισµό του "homo-touristicus 

masse", τον οποίο χαρακτηρίζει µία συµπεριφορά αγέλης και ένας τύπος 

κατανάλωσης επικεντρωµένος στον µιµητισµό. Ο κλασσικός παράκτιος 

παραθεριστικός τουρισµός που όλοι ξέρουµε δεν ικανοποιεί πλέον τις νέες απαιτήσεις 

της τουριστικής πελατείας. Αυτό φαίνεται µε την µείωση του αριθµού των τουριστών 

στις Μεσογειακές χώρες, καθώς και τις χαµηλές κρατήσεις των ξενοδοχειακών 

καταλυµάτων. 

 

Για να αλλάξει αυτό προτείνεται: 

• Η αναζήτηση ενός µακροχρόνιου µοντέλου τουριστικής ανάπτυξης σε 

σχέση µε ένα βραχυχρόνιο. 

• Η ανάδειξη της ποιότητας έναντι της ποσότητας. 

• Η διαφοροποίηση έναντι της οµογενοποίησης. 

 

Σε αντιπαράθεση µε το µοντέλο των 4S προτείνεται ένα νέο µοντέλο των 4Ε που 

εξαρτάται από τις ίδιες αναζητήσεις του τουρίστα και το τουριστικό προϊόν του τόπου  

υποδοχής. Αυτό επικεντρώνεται στις ακόλουθες τέσσερις µεταβλητές : 

 

1. Environment and clean nature (Περιβάλλον και καθαρή φύση) 

2. Educational tourism, culture and history (Εκπαιδευτικός τουρισµός, 

κουλτούρας και ιστορίας) 

3. Event and mega event (Εκδηλώσεις) 

4. Entertainment and fun (∆ιασκέδασης και χαράς) 

 

Το υποθετικό αυτό µοντέλο αποτελεί πλέον µία κύρια στρατηγική για έναν µεγάλο 

αριθµό χωρών προκειµένου να έχουν επιρροή στον "νέο τουρισµό". Ο τουρισµός 

χαρακτηρίζεται βιοµηχανία και συχνά βαριά βιοµηχανία και ως εκ τούτου φαίνεται 

να απαιτεί έναν υψηλό βαθµό σχεδιασµού. 
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Προτεραιότητα πρέπει να δοθεί στην ποιότητα και όχι στην ποσότητα, ώστε να δώσει 

και έναν αέρα αλλαγής στον τουριστικό τοµέα. Η ανάγκη µετατροπής του ελληνικού 

τουριστικού µοντέλου των 4 S σε εκείνο των 4 Ε είναι αναγκαιότητα. 

 

∆ιαφαίνεται λοιπόν ότι η κρίση του ελληνικού τουρισµού προϋπήρχε της διεθνούς 

οικονοµικής κρίσης και µπορεί να χαρακτηριστεί δοµική. Η διεθνής οικονοµική 

κρίση µε την σειρά της θα επιβαρύνει ακόµα περισσότερο τα οικονοµικά 

αποτελέσµατα του ήδη υπάρχοντος τουριστικού µοντέλου. 

 

Η Ελλάδα ως χώρα υποδοχής, πρέπει να εγκαταλείψει το µοντέλο του Ford στο οποίο 

στήριξε την τουριστική της ανάπτυξη και να διαµορφώσει ένα µοντέλο 

επικεντρωµένο στην ποιότητα των προσφεροµένων υπηρεσιών. Ως εκ τούτου οι 

αναζητήσεις αφορούν έναν τουρισµό που µπορεί να χαρακτηριστεί "µετά Ford" 

επικεντρωµένου ως επί το πλείστον στην ποιότητα των εξοπλισµών, του 

περιβάλλοντος και του εργατικού δυναµικού (Βαρβαρέσος, 2009). 

 

1.9. ΕΓΧΩΡΙΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ  

 

Ενδιαφέροντα είναι τα στοιχεία δηµοσίευσης στο Βήµα σχετικά µε τον εγχώριο 

τουρισµό στην τρέχουσα περίοδο οικονοµικής ύφεσης. Σε αρνητικό πρωταγωνιστή 

αναδεικνύεται ο εγχώριος τουρισµός για το 2011, σε µια περίοδο όπου οι εκτιµήσεις 

για αύξηση του εισερχόµενου τουριστικού ρεύµατος στην Ελλάδα, θα πρέπει να 

θεωρούνται βέβαιες ,σύµφωνα µε τους παράγοντες του τουριστικού κλάδου. 

 

Με τη βιωσιµότητα πολλών ελληνικών ξενοδοχειακών µονάδων να κρέµεται 

κυριολεκτικά σε µια κλωστή, ο Έλληνας τουρίστας που θα µπορούσε να «σώσει» τον 

µικροµεσαίο Έλληνα ξενοδόχο, που δεν εξαρτάται από τους µεγάλους tour operators, 

το 2011 δεν θα ταξιδεύσει και άρα δεν θα δαπανήσει όπως έκανε στο παρελθόν. 

 

Η µεγάλη ανασφάλεια των Ελλήνων για τα οικονοµικά τους αποτυπώνεται στις 

εκτιµήσεις του πρόεδρου της Πανελλήνιας Οµοσπονδίας Ξενοδόχων Ανδρέα 

Ανδρεάδη, ο οποίος επισηµαίνει ότι ο εγχώριος τουρισµός το 2011 θα σηµειώσει 

πτώση 20% σε σχέση µε το 2010. 
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Αν και δεν προβλέπεται αυτό το ποσοστό να επηρεάσει σηµαντικά τα συνολικά 

τουριστικά µεγέθη που θα επιτύχει η Ελλάδα τη νέα τουριστική περίοδο, ωστόσο 

εύλογα γεννάται το ερώτηµα τι µέλλει γεννέσθαι µε τις επιχειρήσεις που εξαρτώνται 

αποκλειστικά από τον εγχώριο τουρισµό.  

 

Για παράδειγµα, ο κλάδος των ενοικιαζόµενων δωµατίων, που κατά πλειοψηφία 

κατευθύνεται ο Έλληνας τουρίστας διαθέτει 40.000 επιχειρήσεις, µε δυναµικό 

500.000 κλινών, που αντιστοιχούν στο 50% του τουριστικού δυναµικού της χώρας 

και προσφέρει πάνω από 100.000 θέσεις εργασίας.  

 

Η κακή ηµέρα είχε αρχίσει να φαίνεται από το 2010, όταν, µε βάση τα στοιχεία της 

Eurostat, ο εσωτερικός τουρισµός από τις αρχές του 2010 ως τον Απρίλιο η µείωση 

στις διανυκτερεύσεις των Ελλήνων ήταν 5,3%, τη θερινή περίοδο εκτινάχθηκε στο 

12,8% και το διάστηµα Σεπτεµβρίου - ∆εκεµβρίου περιορίστηκε οριακά, στο 11,3%.  

 

Ο Έλληνας παρόλα αυτά ήταν ο τουρίστας που βοήθησε την τουριστική βιοµηχανία 

το 2009 και αύξησε, έστω και οριακά, τις διανυκτερεύσεις στα καταλύµατα των 

ξενοδοχείων και τα κάµπινγκ της χώρας.  

 

Αυτό προκύπτει από έρευνα της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ), σύµφωνα 

µε την οποία, το 2009 στο σύνολο των καταλυµάτων ξενοδοχειακού τύπου και 

κάµπινγκ της χώρας παρουσιάστηκε αύξηση στις διανυκτερεύσεις κατά 0,6%, η 

οποία οφείλεται στους ηµεδαπούς (αύξηση 9,6%), καθώς οι αλλοδαποί τουρίστες 

εµφάνισαν µείωση κατά 2,7%.  

 

Με την διαφαινόµενη αρνητική εξέλιξη στο µέτωπο του εσωτερικού τουρισµού τα 

προγράµµατα του κοινωνικού τουρισµού του Οργανισµού Εργατικής Εστίας και του 

Ελληνικού Οργανισµού Τουρισµού εκτιµάται ότι θα κρίνουν τις επιδόσεις του 

ελληνικού τουρισµού τη φετινή χρονιά αλλά και τα έσοδα των τουριστικών 

επιχειρήσεων.  
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Συγκεκριµένα, µε το πρόγραµµα κοινωνικού τουρισµού το 2011 θα απευθύνεται 

πανελλαδικά σε µεγαλύτερο αριθµό δικαιούχων σε σχέση µε πέρυσι, καλύπτοντας 

570.000 άτοµα µε τη δαπάνη να προϋπολογίζεται σε 62.700.000 ευρώ.  

 

Την ίδια στιγµή ανακοινώθηκε και το εαρινό εκδροµικό πρόγραµµα συνολικής 

διάρκειας 15 εβδοµάδων θα πραγµατοποιηθεί από τον Οργανισµό Εργατικής Εστίας 

το χρονικό διάστηµα από 1/04/2011 -12/06/2011, για δικαιούχους παροχών νοµού 

Αττικής.  

 

Πρόκειται για ένα ευέλικτο πρόγραµµα που περιλαµβάνει 3 αυτόνοµες δράσεις, 

διάρκειας 5 εβδοµάδων η κάθε µία, εµπλουτισµένο µε περισσότερους προορισµούς 

σε σχέση µε πέρυσι, για µεγαλύτερο αριθµό δικαιούχων, απευθύνεται σε 4.290 

άτοµα, έναντι 3.900 πέρυσι, µε διαφορετικά χαρακτηριστικά υλοποίησης από 

αντίστοιχα προηγούµενων ετών.  

 

Η δαπάνη του προϋπολογίζεται σε 500.000 ευρώ, έναντι 245.000 ευρώ το 2010. 

(Το Βήµα, 2011) 

1.10. ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

 

 

1.10.1. Συµµετοχή στο ΑΕΠ 

 

Πίνακας 1. : Συµµετοχή στο ΑΕΠ 

Έτος % Συµµετοχή 

Τουριστικής 

Οικονοµίας στο 

ΑΕΠ1* 

Τουριστικές 

Εισπράξεις 

(εκατ. €) 

2000 16,40% 10.061,2 

2001 16,90% 10.579,9 

2002 16,50% 10.284,7 

                                                 
1
 Τα στοιχεία υπόκεινται σε συνεχείς επικαιροποιήσεις από το WTTC. 
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2003 15,90% 9.495,3 

2004 16,40% 10.347,8 

2005 17,30% 10.729,5 

2006 17,50% 11.356,7 

2007 17,30% 11.319,2 

2008 16,50% 11.635,9 

2009 15,20% 10.400,3 

2010 15,30% 9.611,3 

Πηγή: ΣΕΤΕ, επεξεργασία στοιχείων της Τράπεζας της Ελλάδος και του World 

Travel & Tourism Council, Μάρτιος 2011 

 

Στον παραπάνω πίνακα βλέπουµε τη συµµετοχή του τουρισµού της χώρας στο Α.Ε.Π. 

Παρατηρούµε ότι το 2006 είχε το υψηλότερο ποσοστό συµµετοχής 17,50% ενώ το 

2008 ήταν η χρονιά όπου οι εισπράξεις παρουσίασαν την υψηλότερη τιµή 

11.635.900€. Τέλος γίνεται αντιληπτό ότι από το 2006 έως το 2010 η συµµετοχή του 

τουρισµού στο Α.Ε.Π είναι σε συνεχή πτώση. Μάλιστα τη διετία 2009-2010 

σηµειώνεται η ελάχιστη συµµετοχή του τουρισµού στο Α.Ε.Π µε ποσοστά 15,2% και 

15,3% αντίστοιχα. 

 

1.10.2. Τουρισµός & Απασχόληση 

 

Πίνακας 2.: ∆εδοµένα Απασχόλησης 

Έτος ΄Αµεση2 

Απασχόληση 

(000)* 

Συνολική 

(Άµεση+Έµµεση3) 

Απασχόληση 

(000)* 

2000 344,3 777,6 

2001 338,6 785,4 

                                                 
2
 Η Άµεση απασχόληση ορίζεται ως η απασχόληση σε αµιγώς τουριστικές επιχειρήσεις. 

3
 Η Έµµεση απασχόληση ορίζεται ως η απασχόληση που δηµιουργείται για την παραγωγή ενδιάµεσων / 
υποστηρικτικών της τουριστικής κατανάλωσης προϊόντων /υπηρεσιών από επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται 
στην ευρύτερη τουριστική οικονοµία. 
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2002 338,6 783,7 

2003 329,4 769,2 

2004 329,1 783,4 

2005 357,6 837,7 

2006 367,5 866,6 

2007 366,2 867,6 

2008 351,3 817,1 

2009 318 741,5 

2010 322 746,2 

Πηγή: ΣΕΤΕ, επεξεργασία στοιχείων του World Travel & Tourism Council, Μάρτιος 

2011 

 

Όπως παρατηρούµε από τον παραπάνω πίνακα η απασχόληση στον τουρισµό το 2009 

σηµείωσε την χαµηλότερη τιµή της , όσον αφορά την άµεση (απασχόληση) 

συµπαρασέρνοντας και την συνολική. Το 2010 παρόλο που οι τιµές βελτιώθηκαν σε 

σχέση µε το 2009 δεν έπαψαν να είναι από τις πιο χαµηλές της 10ετιας. 

 

1.10.3. Τουριστικές Αφίξεις 

 
Πίνακας 3.: ∆ιεθνής αφίξεις 2000-2009 

∆ιεθνείς αφίξεις 2000-2009 (µε και χωρίς οικονοµικούς µετανάστες4) 

Έτος Αφίξεις 

χωρίς 

οικονοµικούς 

µετανάστες5 

Μεταβολή Αφίξεις µε 

οικονοµικούς 

µετανάστες 

Μεταβολή Κρουαζιέρες 

2000 12.378.282   13.095.545   471.908 

2001 13.019.202 5,18% 14.057.331 7,34% 621.357 

                                                 
4 Ο όρος "οικονοµικοί µετανάστες" αναφέρεται σε Αλβανούς και Βούλγαρους οικονοµικούς µετανάστες. 
The term "economic immigrants" refers to economic immigrants from Albania and Bulgaria. 
 

5  Για τα έτη 2000 και 2001 έχουν αφαιρεθεί µόνο οι Αλβανοί οικονοµικοί µετανάστες. 

 For the years 2000 and 2001 only Albanian economic immigrants have been taken into account. 
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2002 12.556.494 -3,55% 14.179.999 0,87% 738.178 

2003 12.468.411 -0,70% 13.969.393 -1,49% 815.167 

2004 11.735.556 -5,88% 13.312.629 -4,70% 954.791 

2005 12.902.048 9,94% 14.765.463 10,91% 1.172.668 

2006 13.993.371 8,46% 16.039.216 8,63% 1.244.694 

      

Έτος Αφίξεις6 Μεταβολή    

2007 16.165.265      

2008 15.938.806 -1,40%    

2009 14.914.534 -6,43%    

2010  15.007.490 0,62%    

Σηµείωση
7. 

Πηγή: ΣΕΤΕ, επεξεργασία στοιχείων από Ελληνική Στατιστική Αρχή, Τράπεζα της 

Ελλάδος και National Statistical Institute of Bulgaria για τον αριθµό των Βούλγαρων 

εργαζόµενων στη χώρα µας την περίοδο 2002-2006 

 

Στον πίνακα παραπάνω παρατηρούµε ότι οι αφίξεις αλλοδαπών στην χώρα 

σηµείωσαν την υψηλότερη τιµή της 10ετίας ξεπερνώντας τα 16 εκατοµµύρια. Την 

επόµενη όµως 2ετια σηµειώθηκε µείωση στον αριθµό των αφίξεων 1,4% µεταξύ 

2008-2007 και 6,43% µεταξύ 2009-2008. 

 

                                                 
6  Για τα έτη 2007-2009 τα στοιχεία προέρχονται από την Έρευνα Συνόρων της Τράπεζας της Ελλάδος. 

 For the years 2007-2009 data comes from the "Border Survey" of the Bank of Greece. 

 

7
 Τα στοιχεία των ετών 2007, 2008 και 2009 προέρχονται από την Έρευνα Συνόρων της ΤτΕ και γι'αυτό 

παρατηρείται ασυνέχεια µε τα στοιχεία της ΕΣΥΕ των προηγούµενων ετών. Βάσει της µεθοδολογίας της έρευνας της 
ΕΣΥΕ, λαµβάνονται υπόψη οι διελεύσεις των συνόρων όλων ανεξαρτήτως των αλλοδαπών, ενώ βάσει της Έρευνας 
Συνόρων λαµβάνεται υπόψη η διέλευση µόνο των µη-κατοίκων, δηλαδή των ατόµων που δεν έχουν µόνιµο τόπο 
διαµονής την Ελλάδα. To φαινόµενο αυτό παρατηρείται κυρίως στα άτοµα προερχόµενα από Αλβανία και 
Βουλγαρία, λόγω του µεγάλου αριθµού µεταναστών που βρίσκονται στη Χώρα µας. Ο ΣΕΤΕ είχε επισηµάνει εδώ και 
καιρό τα προβλήµατα της µεθοδολογίας που ακολουθούσε η ΕΣΥΕ και γι'αυτό ανακοίνωνε στοιχεία διεθνών 
αφίξεων αφαιρώντας τους Αλβανούς και τους Βούλγαρους οικονοµικούς µετανάστες, κάτι που δεν είναι πλέον 
αναγκαίο µε τα πιο ακριβή στοιχεία της Έρευνας Συνόρων. 
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1.10.3.1. ∆ιεθνείς αφίξεις στα κυριότερα αεροδρόµια. 

 

Πίνακας 4.: Αφίξεις στα κυριότερα αεροδρόµια 2008. 

2008 Αθήνα Θεσ/κη  Ρόδος Ηράκλειο Σύνολο 

Ιανουάριος: 199.266 67.606 117 1.617 268.606 

Φεβρουάριος 147.781 52.553 142 1.050 201.526 

Μάρτιος 221.112 53.152 2.216 4.740 281.220 

Απρίλιος 233.597 84.175 33.652 89.169 440.593 

Μάιος 356.079 131.704 166.769 279.284 933.836 

Ιούνιος 364.121 158.777 243.740 365.536 1.132.174 

Ιούλιος 414.122 191.622 284.106 439.347 1.329.197 

Αύγουστος 452.166 185.800 300.818 456.163 1.394.947 

Σεπτέµβριος 388.600 143.202 226.625 351.846 1.110.273 

Οκτώβριος 299.216 81.282 92.664 160.202 633.364 

Νοέµβριος 174.488 48.550 434 4.985 228.457 

∆εκέµβριος 134.410 63.690 936 1.594 200.630 

Σύνολο 3.384.958 1.262.113 1.352.219 2.155.533  

Πηγή: Σ.Ε.Τ.Ε 

 

Στον πίνακα παραπάνω βλέπουµε τις αφίξεις στα 4 κύρια αεροδρόµια της χώρας. Τα 

4 αυτά αεροδρόµια δέχτηκαν περίπου το 70% των συνολικών αφίξεων (11.544.445). 

 

Πίνακας 4.: Αφίξεις στα κυριότερα αεροδρόµια 2009. 

2009 Αθήνα Θεσ/κη  Ρόδος Ηράκλειο Σύνολο 
Ιανουάριος 170.130 56.707 643 1.760 229.240 
Φεβρουάριος 125.840 41.077 754 848 168.519 
Μάρτιος 173.334 57.182 758 2.731 234.005 
Απρίλιος 254.191 95.689 42.193 88.100 480.173 
Μάιος 293.524 112.418 160.274 249.763 815.979 
Ιούνιος 359.975 143.626 219.801 312.811 1.036.213 
Ιούλιος 444.541 174.277 275.935 404.903 1.299.656 

Αύγουστος 419.813 172.700 289.482 423.124 1.305.119 
Σεπτέµβριος 363.317 126.799 224.266 312.292 1.026.674 
Οκτώβριος 254.002 91.310 97.820 149.739 592.871 
Νοέµβριος 152.791 51.229 1.902 4.856 210.778 
∆εκέµβριος 129.353 64.219 1.651 1.147 196.370 
Σύνολο 3.140.811 1.187.233 1.315.479 1.952.074  

Πηγή :Σ.Ε.Τ.Ε 

 

Στον πίνακα για το έτος 2009 τα 4 κύρια αεροδρόµια δέχτηκαν περίπου το 70% και 

πάλι του συνόλου των αφίξεων της χώρας (10.687.710) 
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Πίνακας 5.: Αφίξεις στα κυριότερα αεροδρόµια 2010. 

2010 Αθήνα θεσ/κη  Ρόδος Ηράκλειο Σύνολο 

Ιανουάριος 159.382 58.387 1.563 1.704 221.036 

Φεβρουάριος 120.687 46.018 1.382 904 168.991 

Μάρτιος 175.075 69.745 4.466 8.850 258.136 

Απρίλιος 235.026 78.394 29.421 63.007 405.848 

Μάιος 286.263 108.137 177.063 245.987 817.450 

Ιούνιος 328.410 120.873 231.263 305.571 986.117 

Ιούλιος 406.531 169.847 308.532 412.517 1.297.427 

Αύγουστος 412.338 164.259 316.347 425.197 1.318.141 

Σεπτέµβριος 334.065 123.677 250.038 324.946 1.032.726 

Οκτώβριος 270.903 89.615 97.272 142.092 599.882 

Νοέµβριος 150.174 53.878 3.861 2.133 210.046 

∆εκέµβριος 117.719 63.399 3.705 1.643 186.466 

Σύνολο 2.996.573 1.146.229 1.424.913 1.934.551  

Πηγή :Σ.Ε.Τ.Ε 

 

Στον πίνακα µε τις αφίξεις των 4 κυρίων αεροδροµιών για το 2010 το σύνολο των 

αφίξεων ισοδυναµεί και πάλι µε το 70% των συνολικών αφίξεων της χώρας 

(10.633.559) 

 

Έτος Σύνολο Μεταβολή 2010/2008 
2008 1.544.445,00     
2009 10.687.710,00 -7,42%   
2010 10.633.559,00 -0,51% -7,89% 

Πηγή :Σ.Ε.Τ.Ε 

 

Στον πίνακα παραπάνω βλέπουµε τις συνολικές αφίξεις τουριστών της χώρας την 3 

ετια 2008-2010. Στις µεταβολές βλέπουµε σηµειώνεται µείωση της τάξης του 7,9% 

στις αφίξεις του 2010 σε σχέση µε το 2008. 
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1.10.3.2. Αφίξεις κατά χώρα προέλευσης 

 

Πίνακας 6.: Αφίξεις κατά χώρα προέλευσης  2007-2008 

 

Πηγή : Έρευνα συνόρων της Τράπεζας της Ελλάδος µέσω σιδηροδροµικών 

συνοριακών σταθµών. 

ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ: Ιανουαριος - ∆εκέµβριος

2007 2008

14.731.798 14.474.979 -1,70 91,10 90,80
12.462.489 11.815.256 -5,20 77,10 74,10

1. Αυστρία 377.341 354.748 -6,00 2,30 2,20
2. Βέλγιο 408.654 420.748 3,00 2,50 2,60
3. Βουλγαρία 701.666 623.476 -11,10 4,30 3,90
4. Γαλλία 991.117 910.021 -8,20 6,10 5,70
5. Γερµανία 2.711.662 2.469.151 -8,90 16,80 15,50
6. ∆ανία 267.648 245.946 -8,10 1,70 1,50
7. Εσθονία 28.732 26.018 -9,40 0,20 0,20
8. Ην. Βασίλειο 2.508.651 2.278.014 -9,20 15,50 14,30
9. Ιρλανδία 77.450 93.534 20,80 0,50 0,60
10. Ισπανία 182.644 219.917 20,40 1,10 1,40
11. Ιταλία 1.251.779 1.099.983 -12,10 7,70 6,90
12. Κύπρος 492.475 474.941 -3,60 3,00 3,00
13. Λεττονία 11.861 31.010 161,40 0,10 0,20
14. Λιθουανία 16.399 34.537 110,60 0,10 0,20
15. Λουξεµβούργο 20.145 25.135 24,80 0,10 0,20
16. Μάλτα 21.744 11.702 -46,20 0,10 0,10
17. Ολλανδία 737.771 756.940 2,60 4,60 4,70
18. Ουγγαρία 201.703 180.914 -10,30 1,20 1,10
19. Πολωνία 227.363 270.039 18,80 1,40 1,70
20. Πορτογαλία 17.948 24.678 37,50 0,10 0,20
21. Ρουµανία 350.723 327.261 -6,70 2,20 2,10
22. Σλοβακία 68.643 63.096 -8,10 0,40 0,40
23. Σλοβένια 33.037 75.185 127,60 0,20 0,50
24. Σουηδία 311.358 382.922 23,00 1,90 2,40
25. Τσεχία 269.774 267.596 -0,80 1,70 1,70
26. Φινλανδία 174.201 147.746 -15,20 1,10 0,90
27. Αλβανία 213.725 242.999 13,70 1,30 1,50
28. Ελβετία 310.293 339.808 9,50 1,90 2,10
29. Νορβηνία 213.349 277.303 30,00 1,30 1,70
30. Ισλανδία 8.237 4.476 -45,70 0,10 0,00
31. Ρωσία 199.591 309.071 54,90 1,20 1,90
32. Σερβία - Μαυροβούνιο 553.499 686.996 24,10 3,40 4,30
33. Λοιπές χώρες Ευρώπης 770.615 799.070 3,70 4,80 5,00

374.894 384.900 2,70 2,30 2,40
34. Ιαπωνία 28.779 10.926 -62,00 0,20 0,10
35. Ιράν 641 847 32,10 0,00 0,00
36. Ισραήλ 73.283 84.221 14,90 0,50 0,50
37. Κίνα 5.331 5.941 11,40 0,00 0,00
38. Λίβανος- Συρία 14.009 11.457 -18,20 0,10 0,10
39. Ν. Κορέα 9.675 4.391 -54,60 0,10 0,00
40. Τουρκία 182.490 207.609 13,80 1,10 1,30
41. Λοιπά κράτη Μ. Ανατολής 17.623 22.689 28,70 0,10 0,10
42. Λοιπές χώρες Ασίας 43.064 36.819 -14,50 0,30 0,20

60.969 58.125 -4,70 0,40 0,40
43. Αίνυπτος - Σουδάν 14.644 13.556 -7,40 0,10 0,10
44. Νοτιοαφρικανική Ένωση 34.242 35.689 4,20 0,20 0,20
45. Λοιπές χώρες Αφρικής 12.083 8.880 -26,50 0,10 0,10

842.815 849.015 0,70 5,20 5,30
46. Αρνεντινή 9.389 14.298 52,30 0,10 0,10
47. Βραζιλία 23.532 27.485 16,80 0,10 0,20
48. Μεξικό 12.008 8.877 -26,10 0,10 0,10
49. Η.Π .Α. 617.478 612.825 -0,80 3,80 3,80
50. Καναδάς 158.796 158.447 -0,20 1,00 1,00
51. Λοιπές χώρες Αµερικής 21.612 27.082 25,30 0,10 0,20

143.462 159.923 11,50 0,90 1,00
52. Αυστραλία 125.636 136.086 8,30 0,80 0,90
53. Λοιπές χώρες Ωκεανίας 17.825 23.836 33,70 0,10 0,10

16.153.937 15.926.942 -1,40 99,90 99,90
Μη προσδιορίσιµες χώρες 
ταξιδιωτών **

11.345 11.864 4,60 0,10 0,10

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 16.165.265 15.938.806 -1,40 100,00 100,00

Χώρα προέλευσης µη-κατοίκων
ΕΤΟΣ 
2007

ΕΤΟΣ 
2008

Μεταβολή 
2008/2007

Αναλογια επι του συνολου

V. ΧΩΡΕΣ ΩΚΕΑΝΙΑΣ

VI. ΣΥΝΟΛΟ ΜΗ-ΚΑΤΟΙΚΩΝ

Ι. ΧΩΡΕΣ ΕΥΡΩΠΗΣ
από τις οποίες:  ΧΩΡΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

II. ΧΩΡΕΣ ΑΣΙΑΣ

III. ΧΩΡΕΣ ΑΦΡΙΚΗΣ

IV. ΧΩΡΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
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Όπως παρατηρούµε για την 2 ετια 2007-2008 οι 3 κύριες βασικές αγορές για τον 

Ελληνικό Τουρισµό ήταν κατά σειρά η Γερµανία, το Ηνωµένο Βασίλειο και η 

γειτονική Ιταλία. Στον πίνακα απεικονίζεται η µείωση των αφίξεων και βλέπουµε ότι 

από τις 3 κύριες αυτές αγορές την µεγαλύτερη µείωση παρουσίασε η αγορά της 

Ιταλίας µε ποσοστό 12.1%. Στο σύνολο το 2008 έκλεισε µε µείωση 1,4% σε σχέση µε 

το 2007. 

Πίνακας 7.: Αφίξεις κατά χώρα προέλευσης  2008-2009 

2008 2009 20 08 200 9
ΕΥΡΩΠ Η 14 .474 .979 13 .601 .417 -6 ,00 90,8 9 1,2
Χώρες  ΕΕ 11 .815 .256 10 .887. 535 -7 ,90 74,1 73

Αυστρία 354 .748 352 .223 -0 ,70 2,2 2,4
Βέλ γιο 420 .748 334 .240 -20 ,60 2,6 2,2
Βουλγαρ ία 623 .476 657 .130 5 ,40 3,9 4,4
Γαλλία 910 .021 962 .435 5 ,80 5,7 6,5
Γερµανία 2.469 .151 2.364 .486 -4 ,20 15,5 1 5,9
∆αν ία 245 .946 264 .040 7 ,40 1,5 1,8
Εσθονία 26 .018 21 .242 -18 ,40 0,2 0,1
Ηνω µένο  Βασ ίλει ο 2.278 .014 2.112 .149 -7 ,30 14,3 1 4,2
Ιρλανδ ία 93 .534 73 .167 -21 ,80 0,6 0,5
Ισπαν ία 219 .917 164 .461 -25 ,20 1,4 1,1
Ιταλ ία 1.099 .983 935 .011 -15 ,00 6,9 6,3
Κύπρος 474 .941 434 .746 -8 ,50 3 2,9
Λε ττονία 31 .010 12 .027 -61 ,20 0,2 0,1
Λιθ ουανία 34 .537 37 .501 8 ,60 0,2 0,3
Λουξεµβούργο 25 .135 22 .792 -9 ,30 0,2 0,2
Μάλτα 11 .702 4 .367 -62 ,70 0,1 0
Ολλανδία 756 .940 651 .440 -13 ,90 4,7 4,4
Ουγ γαρ ία 180 .914 70 .894 -60 ,80 1,1 0,5
Πολω νία 270 .039 203 .487 -24 ,60 1,7 1,4
Πορτογαλ ία 24 .678 13 .300 -46 ,10 0,2 0,1
Ρουµανία 327 .261 307 .596 -6 ,00 2,1 2,1
Σλ οβακία 63 .096 48 .549 -23 ,10 0,4 0,3
Σλ οβενία 75 .185 45 .924 -38 ,90 0,5 0,3
Σουηδ ία 382 .922 356 .154 -7 ,00 2,4 2,4
Τσεχία 267 .596 267 .833 0 ,10 1,7 1,8
Φινλ ανδία 147 .746 170 .341 1 5,30 0,9 1,1

Α λβ αν ία 242 .999 234 .276 -3 ,60 1,5 1,6
Ε λβ ετία 339 .808 352 .514 3 ,70 2,1 2,4
Νορβη νία 277 .303 315 .595 13 ,80 1,7 2,1
Ισ λανδία 4 .476 3 .340 -25 ,40 0 0
Ρωσία 309 .071 276 .021 -10 ,70 1,9 1,9
Σερβ ία  -  Μαυρο βούν ιο 686 .996 498 .356 -27 ,50 4,3 3,3
Λ οιπ ές χώρ ες Ε υρώπης 799 .070 1 .033 .780 29 ,40 5 6,9

ΑΣΙΑ 384 .900 372 .369 -3 ,30 2,4 2,5
Ια πω ν ία 10 .926 6 .765 -38 ,10 0,1 0
Ιρ άν 8 46,9 1 647 94 ,50 0 0
Ισρ αήλ 84 .221 82 .443 -2 ,10 0,5 0,6
Κ ίνα 5 .941 7 .793 31 ,20 0 0,1
Λ ίβ ανος -  Συρ ία 11 .457 14 .753 28 ,80 0,1 0,1
Ν . Κ ορ έα 4 .391 5 .123 16 ,70 0 0
Του ρκ ία 207 .609 200 .348 -3 ,50 1,3 1,3
Λ οιπά  κρ άτη  Μ .  Ανατολής 22 .689 28 .481 25 ,50 0,1 0,2
Λ οιπ ές χώρ ες Ασία ς 36 .819 25 .016 -32 ,10 0,2 0,2

ΑΦ ΡΙΚΗ 58 .125 38 .186 -34 ,30 0,4 0,3
Α ίγυπ τος  -  Σουδά ν 13 .556 12 .610 -7 ,00 0,1 0,1
Νοτ ιο αφρ ικα νική  Ένωση 35 .689 20 .539 -42 ,50 0,2 0,1
Λ οιπ ές χώρ ες Αφρ ικής 8 .880 5 .037 -43 ,30 0,1 0

ΑΜ ΕΡΙΚΗ 849 .015 729 .446 -14 ,10 5,3 4,9
Α ργεντ ινή 14 .298 13 .878 -2 ,90 0,1 0,1
Β ραζιλ ία 27 .485 24 .540 -10 ,70 0,2 0,2
Μεξ ικό 8 .877 8 .909 0 ,40 0,1 0,1
Η .Π Α. 612 .825 531 .276 -13 ,30 3,8 3,6
Κ αναδά ς 158 .447 134 .983 -14 ,80 1 0,9
Λ οιπ ές χώρ ες Α µερ ικής 27 .082 15 .860 -41 ,40 0,2 0,1

ΩΚΕΑΝΙΑ 159 .923 161 .512 1 ,00 1 1,1
Α υστρα λ ία 136 .086 133 .869 -1 ,60 0,9 0,9
Λ οιπ ές χώρ ες Ω κεα ν ία ς 23 .836 27 .643 16 ,00 0,1 0,2

Σύνολ ο  αφ ίξεω ν  µη  κατο ίκω ν 15 .926 .942 14 .902 .930 -6 ,40 99,9 9 9,9
Μη  προσδιορίσιµε ς χώ ρες  ταξιδ ιω τώ ν 11 .864 11 .604 -2 ,20 0,1 0,1

Γε νικό  σύνολο 15 .938 .806 14 .914 .534 -6 ,40 1 00 10 0

Πηγή :  Έρευν α  Συν όρω ν της  Τράπ εζας  της  Ε λλ άδας .

(1) Μέσω  σιδ ηροδ ροµ ικώ ν συ νορ ια κώ ν  σταθµών .

Χώ ρα  προέ λευσης  µη  κ ατο ί κω ν
Ιαν-∆εκ  200 9 Μ εταβολ ή 

200 9/20 08
Αναλ ογία  %  επί του συν όλου

Αφίξε ις  µη  κατο ίκω ν  από  το  εξω τερ ικό  κατά  χώρα  προέλ ευσης : Ιαν-∆εκ 200 9
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Και για τη 2ετια 2008-2009 οι 3 κύριες αγορές Τουρισµού είναι η Γερµανία , 

Ηνωµένο Βασίλειο και Ιταλία. Η Ιταλία παρουσιάζει και πάλι την µεγαλύτερη πτώση 

αυτή τη φορά µε 15%. Στο σύνολο το 2009 έκλεισε παρουσιάζοντας πτώση κατά 

6,4% σε σχέση µε το 2008. 
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Πίνακας 8.: Αφίξεις κατά χώρα προέλευσης  2009-2010 

2 009 20 10 2 009 201 0

Ε ΥΡΩΠΗ 11. 620 .957 1 1.51 5.6 66 -0,90  91 ,5% 8 9,3%

Χώρες Ε Ε 9.3 19.8 81 8 .829 .23 8 -5,3 0 75 ,4% 68 ,5%

Αυ στρ ία 3 20.3 37 318 .17 9 -0,7 0 2 ,5% 2,5 %

Β έλγιο 2 94.7 28 304 .68 7 3,40 2 ,3% 2,4 %

Β ουλγαρία 5 22.4 48 520 .32 2 -0,4 0 4 ,1% 4,0 %

Γ αλλία 8 51.1 90 762 .69 9 -10, 40 6 ,7% 5,9 %

Γ ερ µανία 1.9 07.3 71 1 .654 .79 9 -13, 20 1 5,0% 12,8 %

∆ανία 2 44.2 98 205 .92 3 -15, 70 1 ,9% 1,6 %

Ε σθ ονία 18.2 32 12 .50 9 -31, 40 0 ,1% 0,1 %

Ηνωµένο Β ασ ίλε ιο 1.8 61.2 62 1 .564 .63 6 -15, 90 1 4,6% 12,1 %

Ιρ λανδ ία 69.0 64 62 .92 4 -8,9 0 0 ,5% 0,5 %

Ισπ ανία 1 42.5 09 133 .80 5 -6,1 0 1 ,1% 1,0 %

Ιτα λ ία 8 61.9 24 798 .93 6 -7,3 0 6 ,8% 6,2 %

Κ ύπρ ος 3 27.5 82 461 .50 1 4 0,9 0 2 ,6% 3,6 %

Λε ττον ία 8.2 02 20 .05 9 1 44,6 0 0 ,1% 0,2 %

Λιθο υανία 30.7 26 13 .42 7 -56, 30 0 ,2% 0,1 %

Λο υξε µβ ούρ γο 21.8 08 16 .61 8 -23, 80 0 ,2% 0,1 %

Μ άλτα 4.3 67 9 .38 0 1 14,8 0 0 ,0% 0,1 %

Ολλα νδία 5 19.9 47 463 .35 5 -10, 90 4 ,1% 3,6 %

Ου γγαρ ία 64.2 71 101 .69 7 5 8,2 0 0 ,5% 0,8 %

Πολωνία 1 89.3 24 377 .73 8 9 9,5 0 1 ,5% 2,9 %

Πορ τογα λία 11.0 82 16 .95 2 5 3,0 0 0 ,1% 0,1 %

Ρ ουµ ανία 2 55.2 11 212 .84 9 -16, 60 2 ,0% 1,7 %

Σλοβα κία 44.2 97 48 .12 0 8,60 0 ,3% 0,4 %

Σλοβε νία 44.9 64 36 .38 1 -19, 10 0 ,4% 0,3 %

Σουη δία 3 14.5 44 243 .93 4 -22, 40 2 ,5% 1,9 %

Τσεχ ία 2 54.3 35 284 .98 1 1 2,0 0 2 ,0% 2,2 %

Φ ινλανδία 1 35.8 58 182 .82 7 3 4,6 0 1 ,1% 1,4 %

Αλβανία 158 .189 17 0.2 85 7 ,60 1, 2% 1 ,3%

Ελβε τία 299 .842 22 4.1 49 -2 5,2 0 2, 4% 1 ,7%

Νορβηνία 287 .665 16 5.6 64 -4 2,4 0 2, 3% 1 ,3%

Ισλα νδία 2 .960 0 -1 00,0 0 0, 0% 0 ,0%

Ρωσία 251 .279 41 5.2 98 65 ,30 2, 0% 3 ,2%

Σερβ ία -  Μαυ ροβ ού νιο 418 .533 68 8.0 05 64 ,40 3,3  Αι 5 , 3λ>

Λοιπέ ς  χώρ ες  Ευ ρώπ ης 882 .608 1.02 3.0 27 15 ,90 6 ,9% 7 ,9%

ΑΣΙ Α 308 .832 68 9.6 96 12 3,30 2 ,4% 5 ,3%

Ιαπ ωνία 6 .416 8.4 37 31 ,50 0 ,1% 0 ,1%

Ιρά ν 1 647 73 63 34 7,10 0 ,0% 0 ,1%

Ισρ αήλ 69 .693 17 1.8 23 14 6,50 0 ,5% 1 ,3%

Κίνα 5 .915 1 0.8 34 83 ,20 0 ,0% 0 ,1%

Λίβα νος  -  Συρία 10 .757 3.6 70 -6 5,9 0 0 ,1% 0 ,0%

Ν. Κορ έα 4 .181 6.6 36 58 ,70 0 ,0% 0 ,1%

Το υρ κία 171 .845 42 2.4 97 14 5,90 1 ,4% 3 , 3λ>

Λοιπά  κρ άτη  Μ. Ανατ ολής 20 .693 2 2.6 97 9 ,70 0 ,2% 0 ,2%

Λοιπέ ς  χώρ ες  Ασ ία ς 17 .685 3 5.7 39 10 2,10 0 ,1% 0 ,3%

ΑΦΡΙΚΗ 32 .337 3 7.3 27 15 ,40 0 ,3% 0 ,3%

Αίγυπτο ς - Σο υδά ν 9 .502 1 5.1 29 59 ,20 0 ,1% 0 ,1%

Νο τιο αφ ρικαν ική Ένωση 19 .828 1 6.0 94 -1 8,8 0 0 ,2% 0 ,1%

Λοιπέ ς  χώρ ες  Αφ ρικής 3 .007 6.1 04 10 3,00 0 ,0% 0 ,0%

ΑΜΕ ΡΙΚΗ 600 .901 54 3.3 96 -9,60  4 ,7% 4 ,2%

Αργεντινή 12 .030 1 3.8 69 15 ,30 0 ,1% 0 ,1%

Βρα ζιλ ία 23 .551 2 4.4 03 3 ,60 0 ,2% 0 ,2%

Μεξ ικό 7 .912 6.3 57 -1 9,7 0 0 ,1% 0 ,0%

Η.Π  Α 433 .909 39 2.7 83 -9,50  3 ,4% 3 ,0%

Καναδάς 110 .379 9 0.1 71 -1 8,3 0 0 ,9% 0 ,7%

Λοιπέ ς  χώρ ες  Αµ ερ ικής 13 .120 1 5.8 13 20 ,50 0 ,1% 0 ,1%

Ω ΚΕ ΑΝ ΙΑ 133 .956 10 7.2 12 -2 0,0 0 1 ,1% 0 ,8%

Αυστρ αλία 110 .487 9 3.2 83 -1 5,6 0 0 ,9% 0 ,7%

Λοιπέ ς  χώρ ες  Ωκεα νίας 23 .469 1 3.9 29 -4 0,6 0 0 ,2% 0 ,1%

Σύνολο  αφίξ εων µη  κ ατο ίκω ν 12. 696 .983 1 2.89 3.2 97 1 ,50 99 ,9% 10 0,0 %

ινιη  προσο ιορισιµες  χώρες  
ταξι διωτών

8 .009 -1 00,0 0 0 ,1% 0 ,0%

Γενικ ό σ ύνολ ο 12.704.99 2 1 2.89 3.2 97 1 ,50 10 0,0% 10 0,0 %

Χ ώρα προ έλε υση ς  µη κατο ίκων Ιαν -Σεπτ Μεταβολή  
201 0/20 09

Αναλ ον ία  %  επ ί του  σ υνόλ ου
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Στην 2ετια 2009-2010 οι 2 πρώτες αγορές παρουσίασαν µεγάλη πτώση. Η Γερµανία 

παρουσίασε µείωση κατά 13,2% ενώ το Ηνωµένο Βασίλειο άγγιξε το -16%. Στο 

σύνολο το 2010 έκλεισε παρουσιάζοντας αύξηση σε σχέση µε το 2009 της τάξης του 

1,5%. 

 

 

1.10.4. Κατάταξη του Ελληνικού Τουρισµού βάσει των ∆ιεθνών αφίξεων 

2000-2009 

 

Πίνακας 9.: Κατάταξη Ελλάδας βάσει ∆ιεθνών Αφίξεων Ελληνικού Τουρισµού 

2000-2009 

Έτος  ∆ιεθνείς αφίξεις8 

(εκατ.)\ 

Σειρά 

κατάταξης -

Κόσµος 

Σειρά 

κατάταξης -

Ευρώπη  

2000 12,4 12η 8η 

2001 13 12η 8η 

2002 12,6 15η 10η 

2003 12,5 14η 9η 

2004 11,7 18η 12η 

2005 12,9 17η 11η 

2006 14 17η 11η 

2007 16,2 16η 10η 

2008 15,9 16η 10η 

2009 14,9 16η 10η 

Πηγή :Σ.Ε.Τ.Ε 

 

Στον πίνακα παραπάνω βλέπουµε που κυµαίνεται η θέση του Ελληνικού Τουρισµού 

βάσει των διεθνών αφίξεων την 10ετια 2000-2009. Παρατηρούµε δηλαδή την πτώση 

                                                 
8
Για τα έτη 2000-2006 λαµβάνεται υπόψη η διέλευση όλων των αλλοδαπών εξαιρώντας τους Αλβανούς υπηκόους 

και τους Βούλγαρους οικονοµικούς µετανάστες, ενώ για τα έτη 2007-2009 λαµβάνεται υπόψη η διέλευση µόνο 

των µη κατοίκων σύµφωνα µε την Έρευνα Συνόρων της ΤτΕ. 
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της χώρας µας στις κατατάξεις µέσα σε αυτή την 10ετια κατά 4 θέσεις στην 

παγκόσµια κατάταξη και 2 στην ευρωπαϊκή κατάταξη. 

 

1.10.5. Μερίδιο Αγοράς του Ελληνικού Τουρισµού 2000-2009 

 

Πίνακας 10.: Μερίδιο Ελληνικού Τουρισµού 2009-2010 

Έτος  Αφίξεις 

Ελλάδα  

Αφίξεις 

Ευρώπη  

Αφίξεις 

Κόσµος  

Μερίδιο 

Ελλάδας 

στην 

Ευρώπη  

Μερίδιο 

Ελλάδας 

στον Κόσµο  

2000 12.378.282 392.400.000 683.000.000 3,15% 1,81% 

2001 13.019.202 388.000.000 684.100.000 3,36% 1,90% 

2002 12.556.494 397.000.000 702.600.000 3,16% 1,79% 

2003 12.468.411 399.000.000 691.000.000 3,12% 1,80% 

2004 11.735.556 424.400.000 764.000.000 2,77% 1,54% 

2005 12.902.048 431.600.000 805.000.000 2,99% 1,60% 

2006 13.993.371 460.800.000 846.000.000 3,04% 1,65% 

  

20079 16.165.265 485.400.000 900.000.000 3,33% 1,80% 

2008 15.938.806 487.345.000 918.766.000 3,27% 1,73% 

2009 14.914.534 460.042.000 879.701.000 3,24% 1,70% 

Πηγή :Σ.Ε.Τ.Ε 

 

 

                                                 
9 Σηµείωση: Τα στοιχεία των ετών 2007, 2008 και 2009 προέρχονται από την Έρευνα Συνόρων της ΤτΕ και 
γι'αυτό παρατηρείται ασυνέχεια µε τα στοιχεία της ΕΣΥΕ των προηγούµενων ετών. Βάσει της µεθοδολογίας της 
έρευνας της ΕΣΥΕ, λαµβάνονται υπόψη οι διελεύσεις των συνόρων όλων ανεξαρτήτως των αλλοδαπών, ενώ 
βάσει της Έρευνας Συνόρων λαµβάνεται υπόψη η διέλευση µόνο των µη-κατοίκων, δηλαδή των ατόµων που δεν 
έχουν µόνιµο τόπο διαµονής την Ελλάδα. To φαινόµενο αυτό παρατηρείται κυρίως στα άτοµα προερχόµενα από 
Αλβανία και Βουλγαρία, λόγω του µεγάλου αριθµού µεταναστών που βρίσκονται στη Χώρα µας. Ο ΣΕΤΕ είχε 
επισηµάνει εδώ και καιρό τα προβλήµατα της µεθοδολογίας που ακολουθούσε η ΕΣΥΕ και γι'αυτό ανακοίνωνε 
στοιχεία διεθνών  
αφίξεων αφαιρώντας τους Αλβανούς και τους Βούλγαρους οικονοµικούς µετανάστες, κάτι που δεν είναι πλέον 

αναγκαίο µε τα πιο ακριβή στοιχεία της Έρευνας Συνόρων. 
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Στον παραπάνω πίνακα παρατηρούµαι ότι το 2001 ήταν η χρονιά µε το υψηλότερο 

µερίδιο στην Παγκόσµια αγορά (άρα και στην Ευρωπαϊκή). Αντίθετα το 2004 ήταν η 

χρονιά µε το χαµηλότερο µερίδιο στην Παγκόσµια και Ευρωπαϊκή αγορά. 

 

1.10.6. Εποχικότητα ∆ιεθνών Τουριστικών Αφίξεων 2000-2009 

 

Πίνακας 11.: Εποχικότητα ∆ιεθνών Αφίξεων 2000-2009 

Έτος Ιανουάριος - 

Μάρτιος  

Απρίλιος - 

Ιούνιος  

Ιούλιος - 

Σεπτέµβριος  

Οκτώβριος - 

∆εκέµβριος  

2000 5,56% 30,63% 51,19% 12,62% 

2001 5,63% 30,91% 51,31% 12,15% 

2002 6,97% 30,08% 50,32% 12,63% 

2003 6,31% 30,70% 50,57% 12,43% 

2004 7,64% 31,89% 49,08% 11,39% 

2005 8,21% 30,32% 49,48% 12,00% 

2006 7,23% 31,11% 49,33% 12,33% 

200710 7,02% 25,50% 52,24% 15,24% 

2008 7,79% 26,62% 51,05% 14,54% 

2009 6,94% 26,05% 52,20% 14,81% 

Πηγή: ΣΕΤΕ, επεξεργασία στοιχείων από Ελληνική Στατιστική Αρχή, Τράπεζα της 

Ελλάδος και National Statistical Institute of Bulgaria 

 

Ο παραπάνω πίνακας µας δίνει την εποχικότητα των αφίξεων της χώρας ανά 3 µήνα. 

Παρατηρούµε ότι το 3 µηνο Ιούλιος-Αύγουστος-Σεπτέµβρης είναι η περίοδος όπου η 

χώρα µας δέχεται το 50% των συνολικών αφίξεων διαχρονικά µέσα στην 10ετια 

2000-2009. 

 

                                                 
10 Σηµείωση: Η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος από το έτος 2008 (περιλαµβάνοντας και τα στοιχεία 

του έτους 2007 για συγκριτική αναφορά), ανακοινώνει στοιχεία σχετικά µε τις αφίξεις µη κατοίκων από το 

εξωτερικό µε βάση τη δειγµατοληπτική Έρευνα Συνόρων της Τράπεζας της Ελλάδος που πραγµατοποιείται στους 

συνοριακούς σταθµούς της Χώρας. 
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1.10.7. Μερίδια Αγοράς Των 5 Κυριότερων Αγορών Προέλευσης στο 

Σύνολο των ∆ιεθνών Τουριστικών  Αφίξεων, 2000-2009 

 

Πίνακας 12.: Μερίδια Αγοράς Των 5 Κυριότερων Αγορών Προέλευσης  

2000-2009 

 

Έτος  
Γερµανία  Μ.Βρετανία  Γαλλία  

Αφίξεις  Μερίδιο Αφίξεις  Μερίδιο Αφίξεις  Μερίδιο  

2000 2.395.185 19,35% 2.772.256 22,40% 602.353 4,87% 

2001 2.345.440 18,02% 2.932.342 22,52% 726.816 5,58% 

2002 2.510.849 20,00% 2.858.360 22,76% 735.568 5,86% 

2003 2.267.063 18,18% 3.008.382 24,13% 714.821 5,73% 

2004 2.189.222 18,65% 2.869.737 24,45% 621.407 5,30% 

2005 2.241.942 17,38% 2.718.721 21,07% 676.658 5,24% 

2006 2.267.961 16,21% 2.615.836 18,69% 712.131 5,09% 

2007 2.711.662 16,77% 2.508.651 15,52% 991.117 6,13% 

2008 2.469.151 15,49% 2.278.014 14 910.021 5,71% 

2009 2.364.486 15,85% 2.112.149 14,16% 962.435 6,45% 

Μεταβολές 

2000-2009  

  -3,50%   -8,23%   1,59% 

Έτος  
Ιταλία Ολλανδία  

Αφίξεις  Μερίδιο  Αφίξεις  Μερίδιο 

2000 823.245 6,65% 655.285 5,29% 

2001 889.925 6,84% 715.926 5,50% 

2002 805.008 6,41% 721.413 5,75% 

2003 865.730 6,94% 635.882 5,10% 

2004 898.208 7,65% 611.990 5,21% 

2005 1.128.506 8,75% 666.287 5,16% 

2006 1.187.598 8,49% 782.154 5,59% 

2007 1.251.779 7,74% 737.771 4,56% 
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Πηγή: ΣΕΤΕ, επεξεργασία στοιχείων από Ελληνική Στατιστική Αρχή και Τράπεζα 

της Ελλάδος 

 

Οι παραπάνω πίνακες µας δείχνουν την µείωση των αφίξεων των 5 βασικών 

τουριστικών αγορών της χώρας. Μέσα στη 10ετια 2000-2009 το µερίδιο των 5 

                                                 
11 Σηµείωση: Για τα έτη 2000 έως 2006 τα στοιχεία τουριστών από τη Γερµανία, Μ.Βρετανία, Ιταλία, Γαλλία και 

Ολλανδία προέρχονται από την ΕΣΥΕ και για τα έτη 2007, 2008 και 2009 προέρχονται από την Έρευνα Συνόρων 

της ΤτΕ. Το σύνολο των αφίξεων για τα έτη 2000-2006 προκύπτει από τον υπολογισµό του ΣΕΤΕ µετά την 

αφαίρεση Αλβανών και Βουλγάρων οικονοµικών µεταναστών ενώ για τα έτη 2007-2009 προέρχονται από την 

Έρευνα Συνόρων της ΤτΕ. 

 

2008 1.099.983 6 756.940 4,75% 

2009 935.011 6,27% 651.440 4,37% 

Μεταβολές 

2000-2009  

  -0,38%   -0,93% 

Έτος  
Αφίξεις 5 

αγορών  

Σύνολο 

Αφίξεων  

Μερίδιο 5 

αγορών  

200011 7.248.324 12.378.282 58,56% 

2001 7.610.449 13.019.202 58,46% 

2002 7.631.198 12.556.494 60,77% 

2003 7.491.878 12.468.411 60,09% 

2004 7.190.564 11.735.556 61,27% 

2005 7.432.114 12.902.048 57,60% 

2006 7.565.680 13.993.371 54,07% 

2007 8.200.980 16.165.265 50,73% 

2008 7.514.109 15.938.806 47,14% 

2009 7.025.521 14.914.534 47,11% 

Μεταβολές 

2000-2009  

-222.803 2.536.252 -11,45% 
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βασικών αγορών, δηλαδή της Γερµανίας, Ηνωµένου Βασιλείου, Γαλλίας, Ολλανδίας , 

Ιταλίας έχει πτώση της τάξης του 11,5% περίπου. 

 

1.10.8. Τουριστικές Εισπράξεις 

 

Πίνακας 13.: Συνολικές εισπράξεις 11 ετίας 2000-2010. 

Τουριστικές Εισπράξεις 2000-2010 

Έτος εκατ. € Μεταβολές 

2000 10.061,20 - 

2001 10.579,90 5,16% 

2002 10.284,70 -2,79% 

2003 9.495,30 -7,68% 

2004 10.347,80 8,98% 

2005 10.729,50 3,69% 

2006 11.356,70 5,85% 

2007 11.319,20 -0,33% 

2008 11.635,90 2,80% 

2009 10.400,20 -10,62% 

2010 9.611,30 -7,59% 

Πηγή: ΣΕΤΕ, επεξεργασία στοιχείων της Τράπεζας της Ελλάδος 

 

Ο παραπάνω πίνακας µας φανερώνει την κατάσταση στις τουριστικές εισπράξεις της 

χώρας. Παρατηρούµε ότι το 2008 ήταν η χρονιά µε τις περισσότερες εισπράξεις. 

Αντίθετα το 2003 ήταν η χρονιά µε τις λιγότερες. Η 2ετια 2009-2010 ήταν πολύ 

αρνητική όσον αφορά τις εισπράξεις αφού το 2009 αυτές ήταν 10,62% λιγότερες από 

το 2008 ενώ το 2010 ήταν λιγότερες κατά 7,6% σε σχέση µε το 2009. 
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Πίνακας 14.: Εισπράξεις ανά µήνα 2 ετίας 2008-2009 

Ταξιδιωτικές Εισπράξεις (εκατ. €)12 2009 2008 Μεταβολές 

Ιανουάριος 152,4 185,7 -17,93% 

Φεβρουάριος 137,7 170 -19,00% 

Μάρτιος 196,2 230,5 -14,88% 

Απρίλιος 387,6 408,3 -5,06% 

Μάιος 886,8 1.087,1 -18,42% 

Ιούνιος 1.398,0 1.547,5 -9,66% 

Ιούλιος 2.081,5 2.302,4 -9,59% 

Αύγουστος 2.362,6 2.764,5 -14,54% 

Σεπτέµβριος 1.606,0 1.638,2 -1,96% 

Οκτώβριος 785,5 842,5 -6,76% 

Νοέµβριος 219,9 252,2 -12,82% 

∆εκέµβριος 185,9 207 -10,20% 

  

Ιανουάριος-∆εκέµβριος 10.400,3 11.635,9 -10,62% 

Πηγή: ΣΕΤΕ, επεξεργασία στοιχείων της Τράπεζας της Ελλάδος, 18.02.2011 

 

Στον πίνακα παραπάνω βλέπουµε την διαφορά στις τουριστικές εισπράξεις µεταξύ 

2008 και 2009 ανά µήνα. Ενδεικτικό είναι ότι το µήνα Αύγουστο το 2009 είχαµε 

14,5% χαµηλότερες εισπράξεις σε σχέση µε το 2008. 

 

Πίνακας 15.: Εισπράξεις ανά µήνα 2 ετίας 2009-2010 

Ταξιδιωτικές Εισπράξεις (εκατ. €)13 2010 2009 Μεταβολές 

Ιανουάριος 147,6 152,4 -3,15% 

Φεβρουάριος 147,1 137,7 6,83% 

Μάρτιος 181,9 196,2 -7,29% 

Απρίλιος 327,8 387,6 -15,44% 

Μάιος 817,6 886,8 -7,81% 

                                                 
12
Προσωρινά στοιχεία 

13 Προσωρινά στοιχεία 
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Ιούνιος 1.229,4 1.398,0 -12,06% 

Ιούλιος 1.929,5 2.081,5 -7,30% 

Αύγουστος 2.232,9 2.362,6 -5,49% 

Σεπτέµβριος 1.489,1 1.606,0 -7,28% 

Οκτώβριος 746,9 785,5 -4,92% 

Νοέµβριος 216,3 219,9 -1,62% 

∆εκέµβριος 148,3 185,9 -20,24% 

  

Ιανουάριος - ∆εκέµβριος 9.614,4 10.400,3 -7,56% 

Πηγή: ΣΕΤΕ, επεξεργασία στοιχείων της Τράπεζας της Ελλάδος, 18.02.2011 

 

Στον παραπάνω πίνακα βλέπουµε τις Τουριστικές εισπράξεις της 2ετιας 2009-2010. 

Στο σύνολο τους οι εισπράξεις του 2010 είναι λιγότερες κατά 7,5% περίπου σε σχέση 

µε το 2009. 

1.10.9. Ποσοστιαία Κατανοµή Τουριστικών Εισπράξεων. 

 

Πίνακας 16.: Κατανοµή Τουριστικών Εισπράξεων. 

Μήνα 2009 2008 2007 2006 2005 

Ιανουάριος 1,47% 1,60% 1,32% 1,34% 1,79% 

Φεβρουάριος 1,33% 1,46% 1,38% 1,37% 1,66% 

Μάρτιος 1,89% 1,98% 2,11% 1,87% 2,24% 

Απρίλιος 3,74% 3,51% 3,63% 3,60% 3,41% 

Μάιος 8,55% 9,34% 8,42% 8,21% 9,09% 

Ιούνιος 13,48% 13,30% 12,74% 12,90% 12,20% 

Ιούλιος 20,07% 19,79% 20,28% 19,74% 18,43% 

Αύγουστος 22,79% 23,76% 23,09% 24,16% 23,16% 

Σεπτέµβριος 15,49% 14,08% 14,97% 14,89% 15,13% 

Οκτώβριος 7,43% 14,08% 7,86% 8,09% 8,43% 

Νοέµβριος 2,02% 7,24% 2,34% 2,09% 2,33% 

∆εκέµβριος 1,74% 2,17% 1,86% 1,75% 2,12% 

Σύνολο 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
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Μήνας 2004 2003 2002 2001 2000 

Ιανουάριος 1,79% 1,51% 1,66% 6,43% 4,61% 

Φεβρουάριος 1,23% 1,15% 1,45% 5,24% 4,62% 

Μάρτιος 2,02% 1,78% 1,73% 5,72% 5,48% 

Απρίλιος 3,63% 3,41% 2,69% 6,02% 5,76% 

Μάιος 9,22% 8,80% 9,53% 8,01% 9,51% 

Ιούνιος 12,11% 13,22% 13,56% 9,65% 10,01% 

Ιούλιος 16,53% 18,82% 18,61% 12,93% 12,81% 

Αύγουστος 25,09% 21,89% 20,75% 14,42% 14,67% 

Σεπτέµβριος 14,74% 14,64% 14,99% 11,66% 11,71% 

Οκτώβριος 9,04% 9,81% 10,25% 9,40% 9,33% 

Νοέµβριος 2,40% 2,64% 2,42% 5,47% 5,92% 

∆εκέµβριος 2,21% 2,34% 2,35% 5,05% 5,55% 

Σύνολο 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

 

Πίνακας 17.: Ποσοστιαία κατανοµή των Τουριστικών Εισπράξεων ανά µήνα 

(2000-2009) 

Μήνας Μ.Ο.2000-2009  

Ιανουάριος 2,35% 

Φεβρουάριος 2,09% 

Μάρτιος 2,68% 

Απρίλιος 3,93% 

Μάιος 8,86% 

Ιούνιος 12,32% 

Ιούλιος 17,83% 

Αύγουστος 21,31% 

Σεπτέµβριος 14,26% 

Οκτώβριος 8,69% 

Νοέµβριος 2,98% 

∆εκέµβριος 2,69% 

Σύνολο 100,00% 

Πηγή: ΣΕΤΕ, επεξεργασία στοιχείων από Τράπεζα της Ελλάδος 
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Στον πάνω πίνακα βλέπουµε την ποσοστιαία κατανοµή των Τουριστικών Εισπράξεων 

ανά µήνα την 10 ετια 2000-2009. Αποδεικνύεται ότι το 2 µηνο Ιούλιος-Αύγουστος 

είναι το 2 µηνο µε τις υψηλότερες εισπράξεις αφού ο µέσος όρος του Αυγούστου 

είναι 21,31% ενώ του Ιουλίου 17,83%. Ακολουθούν ο Σεπτέµβριος µε 14,26% και ο 

Ιούνιος µε 12,32%. 

 

1.10.11. Μέσος Όρος Εσόδων 2000-2009 

 

Πίνακας 18.: Μέσος Όρος Εσόδων 2000-2009 

 

Πηγή: ΣΕΤΕ, επεξεργασία στοιχείων από Τράπεζα της Ελλάδος 

 

1.10.12. Μέση Κατά Κεφαλή ∆απάνη 

 
Πίνακας 19.: Μέση κατά Κεφαλή ∆απάνη 2000-2009 

Έτος Μέση Κατά 

Κεφαλή ∆απάνη 

(€) 

Μεταβολή 

2000 813 - 

2001 813 -0,02% 

2002 819 0,79% 
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2003 762 -7,02% 

2004 882 15,78% 

2005 832 -5,67% 

2006 812 -2,40% 

      

200714 700   

2008 730 4,29% 

2009 697 -4,52% 

Πηγή: ΣΕΤΕ, επεξεργασία στοιχείων από Ελληνική Στατιστική Αρχή και Τράπεζα 

της Ελλάδος 

 

Στον παραπάνω πίνακα βλέπουµε την Μέση κατά Κεφαλή ∆απάνη των επισκεπτών 

της χώρας για την 10ετια 2000-2009 σε τιµές €. Βλέπουµε ότι η χρονιά µε την 

υψηλότερη Μ κ Κ∆ ήταν το 2004 (χρονιά Ολυµπιακών Αγώνων στην Αθηνά) µε τιµή 

882€, ενώ η χρονιά µε την χαµηλότερη ήταν το 2009 µε τιµή 697€. Με άλλα λόγια το 

2009 η Μ κ Κ∆ είναι µειωµένη περίπου 21% σε σχέση µε το 2004. 

 

1.10.13. Ταξιδιωτικές Εισπράξεις ανά λόγο ταξιδιού 

 

Πίνακας 20.: Εισπράξεις ανά λόγο ταξιδιού (εκατ. Ευρώ) 

Εισπράξεις ανά 

λόγο ταξιδιού 

(εκατ. Ευρώ) 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Προσωπικοί λόγοι 9.786,5 10.438,7 10.338,6 10.731,8 9.701,8 8.865,7 

Αναψυχή 8.345,0 8.877,8 8.765,8 9.301,2 8.336,1 7.461,8 

Σπουδές 286,5 245,6 280,6 272,2 306,4 282,1 

                                                 
14 Σηµείωση: Τα στοιχεία διεθνών αφίξεων των ετών 2007-2009 προέρχονται από την Έρευνα Συνόρων της ΤτΕ 

και γι'αυτό προκύπτει ασυνέχεια µε τα στοιχεία της ΕΣΥΕ των προηγούµενων ετών. Επισηµαίνουµε ότι βάσει της 

µεθοδολογίας της έρευνας της ΕΣΥΕ, λαµβάνονταν υπόψη οι διελεύσεις των συνόρων όλων ανεξαρτήτως των 

αλλοδαπών, ενώ βάσει της Έρευνας Συνόρων λαµβάνεται υπόψη η διέλευση µόνο των µη-κατοίκων, δηλαδή των 

ατόµων που δεν έχουν µόνιµο τόπο διαµονής την Ελλάδα. 
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Λόγοι υγείας 47,8 36,1 41,7 50,4 40,3 29,8 

Επίσκεψη σε 

οικογένεια 

728,8 782,3 715,5 646 546,6 471,6 

Λοιποί λόγοι 378,5 496,9 534,9 462 472,3 620,4 

Επαγγελµατικοί 

λόγοι 

943 918 980,7 904,1 698,4 745,6 

Συνολο 10.729,5 11.356,7 11.319,2 11.635,9 10.400,2 9.611,3 

 

Πηγή: ΣΕΤΕ, επεξεργασία στοιχείων από Τράπεζα της Ελλάδος 

 

1.10.14. Ταξιδιωτικές Εισπράξεις ανά Χώρα Προέλευσης. 

 

Πίνακας 21.: Τουριστικές Εισπράξεις ανά Χώρα Προέλευσης 2005-2010 

Τουριστικές Εισπράξεις ανά Χώρα Προέλευσης 2005-2010 (εκατ.€) 

Χώρα Προέλευσης 2005 2006 2007 2008 2009 201

0 

Χώρες ΕΕ (27) 8.451,2 8.921,0 8.718,4 8.590,8 7.712,3 6.704,1 

Χώρες Ζώνης Ευρώ 5.543,8 5.850,1 5.459,4 5.543,9 5.055,0 4.527,2 

εκ των οποίων             

Αυστρία 335,7 345,9 230,7 275,1 285,6 276,3 

Βέλγιο 281,2 315,5 314,4 359,5 313,7 247,4 

Γαλλία 617,3 573,9 718,2 778,3 732,3 641,2 

Γερµανία 2.235,3 2.452,8 2.039,9 1.915,8 1.836,3 1.623,9 

Ισπανία 121,5 134,3 110,7 115,7 109,5 100,1 

Ιταλία 846 867,6 872,7 823,8 629,4 541,5 

Κύπρος 400,9 429,8 439,2 394,2 380,2 483,2 

Ολλανδία 463,8 497,7 491,3 581,9 482,9 344,9 

Λοιπές Χώρες EE 2.875,3 3.028,7 3.219,8 3.006,5 2.657,3 2.176,8 

εκ των οποίων             

∆ανία 174,4 186,8 185,2 158,6 185,9 137,6 

Ηνωµένο Βασίλειο 1.932,9 2.011,1 2.160,5 1.869,3 1.624,5 1.244,3 

Ρουµανία 201,6 183,2 177,5 163,9 168 107,6 
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Σουηδία 178,9 202,7 175,4 225,3 224 151,1 

Τσεχία 110,4 154,9 142,6 182 156,4 160,3 

Λοιπές Χώρες 2.278,3 2.435,7 2.600,9 3.045,1 2.688,0 2.907,2 

εκ των οποίων             

Αλβανία 60,3 58,7 68,1 89,2 90,1 78,2 

Αυστραλία 132,8 188 128,2 160,4 180,4 146,7 

Ελβετία 213,7 183,8 258,7 282,6 303,7 265 

ΗΠΑ 674,3 674,3 757,4 726,1 568,3 599 

Καναδάς 138,9 158,8 200,2 186,8 144,4 134,3 

Ρωσία 130 233,1 237,8 400,5 301,3 495,9 

Συνολο 10.729,5 11.356,7 11.319,2 11.635,9 10.400,2 9.611,3 

Μεµονωµένοι 

ταξιδιώτες 

7.391,5 7.872,3 7.289,6 7.299,5 6.611,5 6.422,5 

Οργανωµένα ταξίδια15 3.338,0 3.484,4 4.029,7 4.336,4 3.788,7 3.188,8 

Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος, Απρίλιος 2011 

 

1.10.15. Κατάταξη Ελληνικού Τουρισµού Βάσει ∆ιεθνών Τουριστικών 

Εισπράξεων 

 

Πίνακας 22.: Τουριστικές Εισπράξεις 2007-2010 

Έτος  Τουριστικές Εισπράξεις 

(δις. US$)  

Σειρά Κατάταξης – 

Κόσµος  

Σειρά Κατάταξης – 

Ευρώπη  

2010 12,7 21 10 

2009 14,5 14 8 

2008 17,1 12 8 

2007 15,5 12 8 

Πηγή: ΣΕΤΕ, επεξεργασία στοιχείων από Παγκόσµιο Οργανισµό Τουρισµού 

(Παγκόσµιο Τουριστικό Βαρόµετρο, Οκτώβριος 2010) 

                                                 
15
Από τον Ιανουάριο 2010 η κατηγορία ‘οργανωµένα ταξίδια’ περιλαµβάνει οιονδήποτε συνδυασµό των 

ταξιδιωτικών υπηρεσιών για εισιτήρια, διαµονή και λοιπές υπηρεσίες, που αγοράζονται µέσω ταξιδιωτικών 

πρακτορείων. Περιλαµβάνει επίσης και τα πακέτα κρουαζιέρας. 
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1.10.16. ∆απάνη ανά Ταξίδι Τουριστών 

 

Πίνακας 23.: ∆απάνη ανά ταξίδι µη κατοίκων στην Ελλάδα κατά χώρα 

προέλευσης 2005-2010 (€) 

∆απάνη ανά ταξίδι µη κατοίκων στην Ελλάδα κατά χώρα προέλευσης 2005-

2010 (€) 

Χώρα Προέλευσης 2005 200

6 

200

7 

200

8 

200

9 

201

0 

Χώρες ΕΕ (27) 753,4 749 719,8 747,4 723,3 657,3 

Χώρες Ζώνης Ευρώ 789 778 754,4 806,2 790,4 742,7 

εκ των οποίων             

Αυστρία 714,6 694,3 643,6 784,9 811,8 816,6 

Βέλγιο 770,9 782,2 774,5 864,4 938,5 728 

Γαλλία 819,7 749,4 766,3 863,2 783,1 738,4 

Γερµανία 803,4 852,6 794,5 821 809 796,5 

Ισπανία 899,3 791,5 611,4 645,1 665,9 644,5 

Ιταλία 779,5 669,2 725,1 755,5 702,1 641,9 

Κύπρος 894 898,1 891,9 830 874,6 840,7 

Ολλανδία 706,3 688,5 672,7 780,1 761,4 653 

Λοιπές Χώρες E.E 692,9 698,4 667,4 658,1 622,7 530,3 

εκ των οποίων             

∆ανία 648,3 685,3 691,8 644,7 704,2 572,1 

Ηνωµένο Βασίλειο 845 842,2 861,5 825,2 778,7 690,4 

Ρουµανία 574,4 572,2 520,6 524,6 557,6 417,3 

Σουηδία 588,3 623 567,2 605,9 631,6 537,7 

Τσεχία 546,8 556,9 539,1 682,3 584,3 543,4 

Λοιπές Χώρες 718,4 734,5 641,7 685,2 632,1 604,7 

εκ των οποίων             

Αλβανία 321,3 341,5 321,3 367,5 384,4 323,1 

Αυστραλία 1.099,8 1.235,3 1.036,0 1.186,9 1.354,3 1.357,1 

Ελβετία 892,1 831,9 836,5 831,8 861,6 965,7 

ΗΠΑ 1.211,3 1.237,6 1.228,6 1.184,9 1.076,7 1.202,0 
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Καναδάς 1.120,4 1.134,7 1.274,8 1.179,0 1.071,3 1.185,1 

Ρωσία 1.211,9 1.142,6 1.191,3 1.295,7 1.102,3 1.099,1 

Συνολο 745,7 745,9 700,2 730 697,3 640,4 

Μεµονωµένοι 

ταξιδιώτες 

690 689,9 622,4 650,1 620,4 583,9 

Οργανωµένα ταξίδια16 908,1 913 904,9 920,6 889,9 795,4 

Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος, Απρίλιος 2011 

 

Πίνακας 24.:Μερίδιο Αγοράς Ελληνικού Τουρισµού Βάσει των Τουριστικών 

Εισπράξεων 2007-2009 

Έτος  Μερίδιο 

στην 

Ευρώπη  

Μερίδιο 

στον 

Κόσµο  

2009 3,53% 1,71% 

2008 3,63% 1,82% 

2007 3,57% 1,81% 

Πηγή: ΣΕΤΕ, επεξεργασία στοιχείων από Παγκόσµιο Οργανισµό Τουρισµού 

(Παγκόσµιο Τουριστικό Βαρόµετρο, Οκτώβριος 2010) 

 

 

1.10.17. Ξενοδοχειακό ∆υναµικό  

 

Πίνακας 25.: ∆ιαχρονική Εξέλιξη Ξενοδοχειακών Μονάδων, ∆ωµατίων, Κλινών, 

1990-2009 

                                                 
16
Από τον Ιανουάριο 2010 η κατηγορία ‘οργανωµένα ταξίδια’ περιλαµβάνει οποιονδήποτε συνδυασµό των 

ταξιδιωτικών υπηρεσιών για εισιτήρια, διαµονή και λοιπές υπηρεσίες, που αγοράζονται µέσω ταξιδιωτικών 

πρακτορείων. Περιλαµβάνει επίσης και τα πακέτα κρουαζιέρας. 
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Έτος Μονάδες Μεταβολή ∆ωµάτια Μεταβολή Κλίνες Μεταβολή

1990 6.423 224.882 423.660
" " " "

2000 8.073 312.993 593.990
∆ 1990-2000 1.650 25,69% 88.111 39,18% 170.330 40,20%

2001 8.285 2,63% 320.467 2,39% 608.104 2,38%
2002 8.527 2,92% 330.348 3,08% 626.914 3,09%
2003 8.689 1,90% 339.540 2,78% 644.898 2,87%
2004 8.843 1,77% 348.943 2,77% 660.797 2,47%
2005 9.036 2,18% 358.721 2,80% 682.050 3,22%
2006 9.111 0,83% 364.179 1,52% 693.252 1,64%
2007 9.207 1,05% 367.992 1,05% 700.933 1,11%
2008 9.385 1,93% 375.067 1,92% 715.857 2,13%
2009 9.559 1,85% 383.008 2,12% 732.279 2,29%

∆ 2000-2009 1.486 18,41% 70.015 22,37% 138.289 23,28%  

Πηγή: ΣΕΤΕ, επεξεργασία στοιχείων από Ξενοδοχειακό Επιµελητήριο Ελλάδος 

 

Πίνακας 26.: ∆ιαχρονική Εξέλιξη Ξενοδοχειακών Κλινών Κατά Περιφέρεια, 

1990-2009 

ΣτερεάΕλλάδα Πελοπόννησος Ιόνια Νησιά Ήπειρος Νησιά Αιγαίου Κρήτη
1990 95.509 36.335 40.403 6.818 12.679 76.095

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

2000 93.325 41.524 66.488 9.643 20.948 116.513
Α1990-2000 -2,29% 14,28% 64,56% 41,43% 65,22% 53,12%

2001 90.055 43.516 69.622 9.758 21.017 119.863
2002 91.692 44.260 72.762 10.222 21.702 124.403
2003 92.419 43.804 75.971 10.419 21.815 131.713
2004 93.163 44.418 78.964 10.530 21.835 138.062
2005 94.107 45.247 81.959 10.933 21.743 143.480
2006 92.498 47.169 82.991 10.880 21.546 146.073
2007 93.816 47.377 85.111 11.286 20.967 146.955
2008 94.856 48.477 86.120 12.773 21.077 151.677
2009 95.373 49.796 86.981 13.457 21.683 155.322

∆2000-2009 2,19% 19,92% 30,82% 39,55% 3,51% 33,31% 

 

∆ωδεκάνησα Κυκλάδες Θεσσαλία Μακεδονία Θράκη Σύνολο
1990 69.829 21.845 17.700 42.596 3.851 423.660

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

2000 105.036 36.397 23.730 75.637 4.749 593.990
Α1990-2000 50,42% 66,61% 34,07% 77,57% 23,32% 40,20%

2001 107.510 38.023 24.943 78.584 5.223 608.114
2002 109.907 38.031 25.668 83.010 5.257 626.914
2003 112.332 38.126 26.066 86.494 5.739 644.898
2004 112.838 39.024 26.461 90.167 5.517 660.979
2005 115.471 40.635 27.093 95.279 6.103 682.050
2006 120.156 41.612 27.328 96.761 6.238 693.252
2007 120.527 42.316 27.195 98.882 6.501 700.933
2008 122.787 42.911 28.055 100.669 6.455 715.857
2009 128.282 43.598 28.437 102.564 6.786 732.279

∆2000-2009 22,13% 19,78% 19,84% 35,60% 42,89% 23,28%

Πηγή: ΣΕΤΕ, επεξεργασία στοιχείων από Ξενοδοχειακό Επιµελητήριο Ελλάδος 
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Πίνακας 27.: Ποσοστιαία Κατανοµή Ξενοδοχειακών Μονάδων, ∆ωµατίων , 

Κλινών 2009 

  Γενικό Άθροισµα 5***** 

2009 Μ* ∆* Κ* Μ* ∆* Κ* 

Στερεά Ελλάδα 13,70% 13,34% 13,34% 14,62% 15,15% 14,62% 

Πελοπόννησος 8,27% 6,76% 6,85% 4,64% 6,20% 6,41% 

Ιόνια Νησιά  9,50% 11,97% 11,97% 7,14% 7,24% 7,00% 

Ηπείρος 3,56% 1,81% 1,85% 1,43% 1,10% 1,43% 

Νησιά Αιγαίου 82,60% 3,00% 2,98% 2,14% 1,61% 1,70% 

Κρήτη 16,09% 21,68% 21,38% 23,93% 30,81% 30,73% 

∆ωδεκάνησα 10,60% 17,53% 17,66% 13,21% 19,48% 19,81% 

Κυκλάδες 10,17% 5,96% 6,00% 10,71% 2,86% 2,88% 

Θεσσαλία 

Σποράδες 

6,24% 3,86% 3,91% 7,50% 2,87% 2,87% 

Μακεδονία 16,52% 13,92% 14,12% 14,29% 12,56% 12,72% 

Θράκη 1,14% 0,93% 0,93% 1,43% 0,77% 0,52% 

 

  4**** 3*** 

2009 Μ* ∆* Κ* Μ* ∆* Κ* 

Στερεά Ελλάδα 11,25% 11,01% 14,23% 12,30% 12,92% 12,65% 

Πελοπόννησος 8,33% 4,97% 5,05% 9,64% 8,33% 8,30% 

Ιόνια Νησιά  8,25% 10,85% 10,78% 8,90% 14,68% 14,74% 

Ηπείρος 3,95% 0,88% 0,93% 5,14% 2,57% 2,65% 

Νησιά Αιγαίου 2,41% 1,35% 1,27% 5,78% 4,65% 4,65% 

Κρήτη 24,33% 24,33% 24,32% 15,14% 16,85% 16,54% 

∆ωδεκάνησα 14,26% 28,80% 28,95% 10,97% 13,85% 13,84% 

Κυκλάδες 12,71% 4,72% 4,65% 8,54% 5,29% 5,35% 

Θεσσαλία 

Σποράδες 

2,97% 2,97% 2,97% 5,55% 2,13% 4,06% 

Μακεδονία 8,93% 9,72% 9,69% 16,25% 15,46% 15,76% 

Θράκη 0,77% 0,77% 0,52% 1,79% 1,46% 1,87% 
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  2** 1* 

2009 Μ* ∆* Κ* Μ* ∆* Κ* 

Στερεά Ελλάδα 14,61% 14,36% 14,23% 14,92% 14,01% 13,92% 

Πελοπόννησος 8,47% 7,74% 7,81% 6,38% 4,43% 4,63% 

Ιόνια Νησιά  11,72% 13,78% 13,98% 5,48% 6,18% 6,22% 

Ηπείρος 3,32% 2,18% 2,23% 2,10% 1,92% 1,93% 

Νησιά Αιγαίου 4,65% 3,66% 3,69% 3,32% 2,54% 2,57% 

Κρήτη 19,06% 19,80% 19,06% 13,52% 18,88% 18,15% 

∆ωδεκάνησα 11,31% 13,84% 13,09% 4,91% 4,42% 4,43% 

Κυκλάδες 9,89% 7,81% 7,98% 11,22% 8,84% 9,06% 

Θεσσαλία 

Σποράδες 

5,86% 4,69% 4,77% 5,80% 5,54% 5,70% 

Μακεδονία 13,48% 11,98% 12,30% 31,31% 32,25% 32,42% 

Θράκη 0,94% 0,87% 0,86% 1,02% 0,98% 0,98% 

Πηγή: ΣΕΤΕ, επεξεργασία στοιχείων από Ξενοδοχειακό Επιµελητήριο Ελλάδος 

 

Πίνακας 28.: Ξενοδοχειακό ∆υναµικό Χώρας 

 

Πηγή: Ξενοδοχειακό Επιµελητήριο Ελλάδος 
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2. ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 

 

2.1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

 

Ο τουρισµός σήµερα αποτελεί µια οικονοµική, κοινωνική και πολιτιστική 

δραστηριότητα που κινείται σε τοπικό και διεθνές επίπεδο και για πολλές εθνικές 

οικονοµίες η πρωταρχική παραγωγική διαδικασία που λειτουργεί σαν βασική πηγή 

εισοδήµατος. Καλύπτει σχεδόν όλα τα εισοδηµατικά στρώµατα και προσπαθεί να 

ικανοποιήσει τη βασική πλέον ανάγκη του ανθρώπου που είναι η δυνατότητα 

αλλαγής περιβάλλοντος και τρόπου ζωής, για ένα χρονικό διάστηµα, που σε ποιότητα 

και ποσότητα διαφοροποιείται ανάλογα µε τη διάθεση και το µέγεθος της δαπάνης 

που ο κάθε άνθρωπος έχει τη δυνατότητα να πραγµατοποιήσει (Ηγουµενάκης, 2007).  

 

Τουρισµός, όπως αναφέρει ο Medecin, είναι µια δραστηριότητα ευκαιρίας που 

συνίσταται στο να ταξιδεύει κανείς µακριά από τον τόπο διαµονής του για 

διασκέδαση, για ανάπαυση, για εµπλουτισµό των εµπειριών του και την ανύψωση του 

πνευµατικού επιπέδου από την παρουσίαση νέων µορφών ανθρώπινης δράσης και 

από τις εικόνες µιας άγνωστης φύσης (Κολτσιδόπουλος, 2005). 

 

Ο όρος τουρισµός έχει αγγλική προέλευση από τον αντίστοιχο αγγλικό όρο 

«TOURING» που προέρχεται από την γαλλική λέξη «TOUR» που σηµαίνει γύρος, 

περιοδεία, ταξίδι. Η λέξη τουρίστας (TOURIST) χρησιµοποιήθηκε για πρώτη φορά 

το 1800, ενώ το 1811 πρωτοεµφανίστηκε ο όρος τουρισµός (TOURISM) για να 

δηλώσει µε επεξηγηµατικό τρόπο την πρακτική να ταξιδεύει κανείς για λόγους 

ευχαρίστησης. Στην ελληνική γλώσσα η επικρατέστερη εξήγηση του όρου 

«τουρίστας» είναι « Ο ταξιδιώτης χάριν ψυχαγωγίας » και αντιστοίχως του « 

τουρισµού » η « Μετακίνηση χάρη της ψυχαγωγίας ». Αν θέλουµε να µεταφέρουµε 

στην ελληνική γλώσσα τους όρους «TOURISTE» και « TOURISME» θα πρέπει να 

τους αποδώσουµε µε τους παλιούς όρους « Περιηγητής » και « Περιήγηση ». 

 

Αυτοί οι ξενόγλωσσοι όροι έχουν καθιερωθεί διεθνώς και είναι αντίστοιχα 

πολιτογραφηµένοι σε όλες τις γλώσσες και έτσι η όποια µετάφραση τους θα είναι 

ανώφελη και παρακινδυνευµένη. Παρακινδυνευµένη γιατί ενδεχόµενα να µην 
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καλύπτει όλη την έκταση των όρων. Ανώφελη γιατί έχουν ήδη ενσωµατωθεί οι όροι 

αυτοί και στην ελληνική γλώσσα µε σαφείς περιεχόµενο της έννοιας τους. 

(Ηγουµενάκης, 1997) 

 

Ωστόσο, η λέξη Τουρισµός προσέλαβε αρνητικούς συνειρµούς, καθώς υποδήλωνε τα 

φτηνά οµαδικά ταξίδια και συνοδευόταν από ένα είδος βρετανικής υπεροψίας 

απέναντι στους ξένους. Αντίθετα, οι όροι ταξίδι και ταξιδιώτης διατήρησαν τη θετική 

σηµασία τους, καθώς συνδέονταν µε την εικόνα των πρώτων ταξιδευόντων, οι οποίοι 

προέρχονταν από την εύπορη, µορφωµένη ή αριστοκρατική ελίτ (Αποστολόπουλος, 

Σδράλη, 2009). Ο περιηγητής (τουρίστας) της παλιάς εποχής ήταν άνθρωπος που 

διέθετε χρόνο και χρήµα για µεγάλες διακοπές και περιηγήσεις. Ο σύγχρονος 

περιηγητής στη γενικότερη µορφή είναι ο εργαζόµενος άνθρωπος µε µετρηµένα 

εισοδήµατα, που επιδιώκει σε µικρό σχετικά χρονικό διάστηµα, να πετύχει το 

µεγαλύτερο αποτέλεσµα τουριστικής απόλαυσης (Ηγουµενάκης, 1997). 

 

Οι σηµερινές οικονοµικές και κοινωνικές συνθήκες και η προέλευση τουριστών, 

καθιέρωσαν το νέο είδος τουρισµού που υπάρχει σήµερα, το οποίο έχει κατακτήσει 

τον κόσµο και µε την σχετική του ψυχολογία που δηµιουργήθηκε, έχει γίνει πια όχι 

µόνο επιθυµία αλλά και ανάγκη. Αυτή η περιγραφή του περιεχοµένου του σύγχρονου 

τουρισµού, αποτελεί και το περιεχόµενο του όρου τουρισµός. Το περιεχόµενο αυτό 

διαρκώς µεταβάλλεται και µεγαλώνει για αυτό πρέπει να δεχτούµε την σηµερινή 

έκφραση του όρου. Μέχρι πριν από λίγο καιρό το µόνο κίνητρο για την περιήγηση 

ήταν η επιθυµία. Τώρα προστέθηκε και η ανάγκη. Στο µέλλον δεν αποκλείεται να 

προσθέτουν και αλλά κίνητρα ώστε ανάλογα να µεταβληθεί και το περιεχόµενο του 

όρου τουρισµός (Ηγουµενάκης, 1997). 

 

2.2. ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

 

Ο τουρισµός µε την σηµερινή του έκταση αποτελεί πια φαινόµενο. Ο σύγχρονος 

άνθρωπος θεωρεί πια ανάγκη του, την πρόσκαιρη µετακίνηση του από την µόνιµη 

κατοικία σε άλλους τόπους της χώρας του ή άλλης χώρας. 
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Η σηµερινή σύγχρονη µηχανοποιηµένη ζωή των πόλεων κουράζει τον άνθρωπο, και 

αυτός µε την αλλαγή επιδιώκει την ξεκούραση και την χαλάρωση. Η άφθονη πια 

παροχή συγχρόνων απολαύσεων οδηγεί τον πολιτισµένο άνθρωπο σε µια φυγή, η 

οποία ικανοποιείται µε το τουριστικό ταξίδι. Παράλληλα ο άνθρωπος της υπαίθρου 

µαγεύεται από την µεγάλη ζωή των µεγαλουπόλεων και µε την µετακίνηση του σε 

αυτές ζητά να απολαύσει και αυτός, αυτό που άνθρωποι των πόλεων προσπαθούν να 

αποφύγουν στις διακοπές τους. 

 

Στην αναζήτηση για την εξήγηση του τουριστικού φαινόµενου, έγινε από ειδικούς 

κάποιος παραλληλισµός µεταξύ αύξησης της τουριστικής κίνησης και της 

οικονοµικής κατάστασης. Παρατηρήθηκε έτσι ότι η αύξηση της τουριστικής κίνησης 

υπήρχε µετά τον Β' παγκόσµιο πόλεµο, διπλάσια από την αύξηση του κοινωνικού 

εισοδήµατος. Η διαπίστωση αυτή δεν δικαίωσε την υπόθεση που έγινε αρχικά ότι η 

τάση του ανθρώπου για το τουριστικό ταξίδι είναι ανάλογη µε τα εισοδήµατα του. 

Φυσικά η βελτίωση του κοινωνικού εισοδήµατος παίζει µεγάλο ρολό στην τουριστική 

κίνηση. Έτσι µπορούµε να πούµε ότι στις πρώτες ανάγκες του ανθρώπου µετά την 

τροφή, κατοικία, ενδυµασία, και µόρφωση προστίθεται και η ψυχαγωγία. 

 

Στην ιεράρχηση αυτών των αναγκών της µετακίνησης η ψυχαγωγία δεν είναι ανάγκη 

να είναι τελευταία. Ανάλογα λοιπόν µε την ψυχοσύνθεση και τις περιστάσεις των 

ατόµων, είναι δυνατόν η ανάγκη της µετακινήσεως να ικανοποιείται µε το αντίστοιχο 

περιορισµό της ικανοποιήσεως των άλλων βασικών αναγκών όταν το ατοµικό 

εισόδηµα που διατίθεται δεν επαρκεί. 

 

Πολλές φορές η θέληση του ανθρώπου για µετακίνηση µπορεί να υπάρχει µέχρι 

τέτοιου σηµείου ώστε ο άνθρωπος να υφίσταται ακόµα και θυσίες προκειµένου να 

ικανοποιήσει την διάθεση αυτή. Αυτή η παρατήρηση δείχνει ποσό αληθινή είναι 

επειδή πολλά άτοµα κινούνται χωρίς οικονοµικά µέσα, και στερούνται και τα πιο 

στοιχειώδη µέσα άνεσης στην µετακίνηση από την χωρά τους. 

 

∆εν πρέπει να αγνοηθεί το γεγονός ότι πάρα πολλοί τουρίστες από αυτή την 

κατηγορία κατευθύνονται στην αναζήτηση χρηµατικών πόρων στην χωρά που 

επισκέπτονται, µε τη προσφορά της εργασίας τους. 
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Έτσι φθάνουµε στην εποχή στην οποία δικαιολογούνται η σπατάλη χρηµάτων για 

άτοµα και οικογένειες µε περιορισµένους οικονοµικούς πόρους όταν γίνεται για χάρη 

της ψυχαγωγίας του τουρισµού. 

 

Αλλά δεν είναι µονό οι παράγοντες που αναφέρθηκαν προηγουµένως που κινούν τον 

άνθρωπο στον τουρισµό.  

 

Οι κοινωνιολόγοι προσθέτουν και άλλους παράγοντες που συντελούν στην αύξηση 

της τουριστικής κίνησης, έτσι επειδή ο τουρισµός έχει γίνει πια µόδα, από τον οποίο, 

οποίος αποµακρύνεται, δεν συµµορφώνεται και τον αποφεύγει είναι καθυστερηµένος. 

Για να µην θεωρηθεί λοιπόν κάποιος καθυστερηµένος και απροσάρµοστος και 

έχοντας αυτό τον λόγω σαν κίνητρο γίνεται τουρίστας παρά την επιθυµία του και τα 

οικονοµικά του µέσα. Έτσι όταν αυτό γίνεται το συνηθίζει και το κάνει τουριστικό 

βίωµα. 

 

∆έχονται επίσης ότι το ταξίδι αποτελεί εντυπωσιακό τρόπο επίδειξης και αυτό 

βοηθάει στην ανάπτυξη του τουρισµού. Έτσι ότι δεν µπορεί να πετύχει ένας κοινός 

άνθρωπος από πλευράς κοινωνικής προβολής, το επιτυγχάνει µε έναν εντυπωσιακό 

τρόπο, που µπορεί να είναι ένα πολυδάπανο ταξίδι αναψυχής. Επίσης η βαθύτερη 

ψυχολογική έννοια του να στείλουµε από το ταξίδι που είµαστε κάρτες σε διαφόρους 

φίλους ή το να φέρουµε κάποια ενθύµια, δεν είναι τίποτα άλλο από την υπόµνηση ότι 

ταξιδέψαµε εκεί για να προκαλέσουµε τον θαυµασµό. 

 

Από την άλλη µεριά θεωρείται σηµαντικό κίνητρο για την τουριστική µετακίνηση και 

η επιθυµία απασχολήσεως µας, µε θέµατα εκτός καθηµερινής ρουτίνας, πρώτον για 

να αποτοξινωθούµε από τις σκέψεις της ανάγκης και κατά δεύτερον για να βρούµε 

καινούργια ενδιαφέροντα στην ζωή και να παρουσιαστούν καινούργιες ευκαιρίες 

προσωπικής δραστηριότητας. 

 

Υπάρχει πολλές φορές η µείωση του ενδιαφέροντος για αποταµίευση των 

εισοδηµάτων επειδή: α) γίνονται διάφορες µορφές περιουσιακών δηµεύσεων, β) λόγω 

της ενιαίας νοµισµατικής πολιτικής, γ) τα αυξηµένα φορολογικά βάρη και τις 

κοινωνικές εισφορές, δ) τις διαφορές και συχνές οικονοµικές καταστροφές. Αυτή η 
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µείωση της διάθεσης για αποταµίευση οδηγεί τον άνθρωπο περισσότερο στην 

απόλαυση της ζωής σήµερα, παρά την εξασφάλιση για το αύριο. 

 

Ένα άλλο που έδωσε επίσης αφορµή στον άνθρωπο να επιθυµεί περισσότερο από 

παλιά την περιήγηση, ήταν και η παγκόσµιοι πόλεµοι. Όσοι µετακινήθηκαν για να 

στρατευθούν απόκτησαν κατά κάποιο τρόπο την διάθεση για περιήγηση. Η 

µετακίνηση όµως αυτή ήταν η αφορµή για την γνωριµία από κοντά της ζωής των 

άλλων λαών και των επιδόσεων τους, γνωριµία που οδηγεί στην αλληλοκατανόηση, η 

οποία διαλύει τις εχθρότητες µεταξύ των λαών, πράγµα που αποτελεί και την 

ενδόµυχη επιθυµία κάθε ανθρώπου. 

 

Επί πλέον η διάθεση του ανθρώπου να αισθανθεί ελεύθερος, ικανοποιείται σηµαντικά 

από το τουριστικό ταξίδι που τον αποµακρύνει από τις καθηµερινές φροντίδες για την 

εξασφάλιση των πόρων ζωής από το καθήκον, την επαγγελµατική ρουτίνα κ.λ.π. Ο 

άνθρωπος από την στιγµή που ταξιδεύει αρχίζει να βγάζει από πάνω του τον 

καθηµερινό άνθρωπο της φροντίδας και µετατρέπεται σε άνθρωπο της αµεριµνησίας. 

(ΕΟΤ/ Τουρισµός, 1985),(Ν. Ηγουµενάκης, 1997) 
 

 

2.3. ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

 

Ο Τουρισµός είναι µια πολυσύνθετη, πολυδιάστατη και πολυσήµαντη ανθρώπινη 

δραστηριότητα µε ένα πλήθος καθοριστικών παραγόντων και µε σχέσεις 

αλληλεξάρτησης µε το οικονοµικό, φυσικό, κοινωνικό, πολιτιστικό και ανθρωπογενές 

περιβάλλον. 

 

Και τα εκάστοτε ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά των παραγόντων και των 

σχέσεων αυτών καθορίζουν τη µορφή του τουρισµού που επικρατεί. Μια απλή 

προσέγγιση στην τυπολογία των µορφών τουρισµού είναι η ανάλυση των 

παραγόντων που εµπεριέχονται στον ορισµό του τουρισµού. 

 

Τουρισµός, σύµφωνα µε έναν από τους πολλούς ορισµούς που αναφέρονται, είναι η 

ανθρώπινη δραστηριότητα κατά την οποία οι άνθρωποι µετακινούνται προσωρινά και 
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διαµένουν για µικρό χρονικό διάστηµα (1 διανυκτέρευση µέχρι ένα χρόνο, για τους 

τουρίστες εξωτερικού τουρισµού και µέχρι έξι µήνες για τους τουρίστες εσωτερικού 

τουρισµού )σε τόπους διαφορετικούς εκείνων στους οποίους ζουν και εργάζονται 

κανονικά, για λόγους ανάπαυσης, ψυχαγωγίας, περιήγησης, εξερεύνησης, άσκησης, 

θεραπείας, επίσκεψης φίλων και συγγενών, θρησκείας, επαγγέλµατος, µόρφωσης και 

συµµετοχής σε διάφορες εκδηλώσεις, αν και εφόσον οι λόγοι αυτοί δεν έχουν 

χρηµατικό ή άλλο υλικό κίνητρο και η δραστηριότητα αυτή συνεπάγεται δαπάνη και 

εκδηλώνεται κατά τη διάρκεια των διακοπών. Στον ορισµό αυτό εµπεριέχονται τα 

παρακάτω στοιχεία ή παράγοντες προσδιορισµού: 

1. Οι άνθρωποι που κάνουν τουρισµό, που ονοµάζονται τουρίστες, 

2. Η µετακίνηση τους (το τουριστικό ταξίδι), 

3. Η διαµονή και διατροφή τους (το τουριστικό κατάλυµα), 

4. Ο χρόνος εκδήλωσης της τουριστικής τους δραστηριότητας (Εποχή 

διακοπών), 

5. Ο τουριστικός προορισµός τους, 

6. Ο λόγος για τον οποίο κάνουν τουρισµό (ο σκοπός του τουριστικού ταξιδιού), 

7. Η δαπάνη της τουριστικής του δραστηριότητας (τουριστική δαπάνη). 

 

Βάσει των στοιχείων αυτών θα καταβληθεί προσπάθεια προσδιορισµού των µορφών / 

τύπων του τουρισµού, αλλά πρέπει να τονιστεί ότι στην πραγµατικότητα και κατά τη 

διάρκεια του τουριστικού ταξιδιού, καµιά µορφή τουρισµού δεν είναι αµιγής. Μεταξύ 

της µιας και της άλλης µορφής δεν υπάρχουν σαφείς διαχωριστικές γραµµές και 

στεγανά και πολλές φορές οι δραστηριότητες της µιας µορφής είναι παράλληλες µε 

τις δραστηριότητες µιας, δύο ή και περισσοτέρων άλλων µορφών. Ο τουρίστας π.χ. 

που κάνει παράκτιο τουρισµό µπορεί συγχρόνως να έχει και πολιτιστικές, 

περιπατητικές, περιηγητικές και άλλες τουριστικές δραστηριότητες 

Βιβλιογραφία: 

(Παγκόσµιος Οργανισµός Τουρισµού-WΤΟ) , (Σφακιανάκης Μ., 2000) 

 

2.4. ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

 

Μορφές τουρισµού προσδιοριζόµενες από τον παράγοντα «Τουρίστες». 



 55

Κάθε τουρίστας σαν άνθρωπος έχε την δική του µοναδική προσωπικότητα µε τα 

ιδιαιτέρα σωµατικά, ψυχοδυναµικά, κοινωνικά και φυλετικά χαρακτηριστικά. Επίσης 

κάθε τουρίστας έχει τα δικά του δηµογραφικά και ψυχογραφικά στοιχειά και έχει τις 

δικές του σωµατικές επιβαρύνσεις, τα δικά του κίνητρα, τα δικά του συµπλέγµατα , 

τον δικό του τρόπο ζώνης και τις δικές του διαφορετικές εµπειρίες. Με αυτή την 

επιρροή των προσωπικών στοιχειών διαµορφώνεται η τουριστική συµπεριφορά του 

κάθε τουρίστα που αξιολογεί και επιλεγεί, δέχεται και ακολουθεί τις τουριστικές 

εκδηλώσεις µιας κάποιας µορφής τουρισµού, όταν κάνει διακοπές. 

 

Αναφέρεται ότι πολλές µορφές τουρισµού διαµορφώνονται όταν πολλοί τουρίστες µε 

τα ιδία προσωπικά χαρακτηριστικά εκδηλώνουν µια ιδιαίτερη τουριστική 

δραστηριότητα που επαναλαµβάνεται στο χρόνο. 

 

Έτσι λαµβάνοντας υπόψη τα σωµατικά χαρακτηριστικά της προσωπικότητας των 

τουριστών και συγκεκριµένα αυτά του φύλου, της αρτιµέλειας, της ηλικίας και της 

υγειάς, τότε η τουριστική δραστηριότητα που εκδηλώνεται από τουρίστες µε τα ιδία 

χαρακτηριστικά, επαναλαµβανόµενα στο χρόνο, µπορεί επίσης να πάρει τη µορφή 

του τουρισµού της τρίτης ηλικίας (όταν οι τουρίστες έχουν ηλικία άνω των 60 ετών), 

του τουρισµού νέων και κατά επέκταση του µαθητικού και σπουδαστικού τουρισµού, 

του τουρισµού γυναικών, του τουρισµού ανδρών, και του τουρισµού ατόµων µε 

ειδικές ανάγκες. Πρέπει να διευκρινιστεί στο σηµείο αυτό ότι µια µορφή τουρισµού 

µπορεί να προσδιορίζεται από περισσοτέρους του ενός παράγοντες, όπως ο τουρισµός 

υγειάς (προσδιοριστικοί παράγοντες «ιός» τουρίστες µε προβλήµατα υγειάς και ο 

λόγος (σκοπός) που γίνεται το ταξίδι είναι η υγειά). Επίσης µια µορφή τουρισµού 

µπορεί να αποτελεί µέρος µιας ευρείας µορφής όπως ο τουρισµός για άτοµα µε 

σωµατικές ανάγκες που αποτελεί µέρος του τουρισµού για άτοµα µε ειδικές ανάγκες 

ή όπως τελευταία ονοµάζεται του τουρισµού για όλους. 

 

Αν λάβουµε υπόψη τα κοινωνικά, φυλετικά χαρακτηριστικά, η θρησκεία είναι το 

βασικό γνώρισµα του οικογενειακού τουρισµού και του τουρισµού αγάµων, ενώ τα 

ψυχογραφικά στοιχειά των τουριστών (ψυχογενετικές ανάγκες - βιογενετικές ανάγκες 

- στάσεις, ενδιαφέροντα, γνώµες - προσωπικές αξίες - τρόποι ζωής δραστηριότητες 

κ.λπ.) επηρεάζουν και τους λογούς για τους οποίους οι άνθρωποι κάνουν τουρισµό 

και τι µορφές του τουρισµού προτιµούν. 
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Σηµειώνεται ακόµα ότι το σύνολο των τουριστών αποτελεί την λεγοµένη τουριστική 

πελατεία που είναι ένα βασικό στοιχειό της τουριστικής αγοράς η τµηµατοποίηση της 

οποίας, συµφωνά µε τις ανάγκες του τουριστικού µάρκετινγκ γίνεται βάσει των 

παραπάνω προσωπικών χαρακτηριστικών των τουριστών. 

 

2.4.1. ∆ιάκριση από πλευράς διακινουµένων προσώπων σε Εσωτερικό και 

Εξωτερικό τουρισµό. 

 
Εσωτερικός τουρισµός: περιλαµβάνει όλες τις µετακινήσεις που πραγµατοποιούνται 

από ηµεδαπούς τουρίστες µέσα στη χωρά ή και από αλλοδαπούς, που είναι όµως 

µόνιµα εγκατεστηµένοι στη χωρά. Στον εσωτερικό τουρισµό ανήκουν και όλες οι 

εργασίες που αναφέρονται στη διακίνηση αυτών των τουριστών. 

Εξωτερικός τουρισµός: περιλαµβάνει τις µετακινήσεις των ξένων τουριστών µέσα σε 

µια χωρά όπως και των ηµεδαπών που µένουν µόνιµα στο εξωτερικό. Κατά τον ίδιο 

λόγω στον εξωτερικό τουρισµό ανήκουν και όλες οι εργασίες διακινήσεως αυτών των 

τουριστών. Η διάκριση αυτή του τουρισµού µας ενδιαφέρει από την πλευρά της 

εισροής ξένου συναλλάγµατος σε µια χωρά και την προσπάθεια για την προσέκλυση 

των ξένων τουριστών.(Π. Λύτρας, 1993),(Π. Λύτρας, 1987),(Παγκόσµιος 

Οργανισµός Τουρισµού-WΤΟ)  

 

2.4.2. Μορφές τουρισµού προσδιορισµένες από τον παράγοντα 

«τουριστική µετακίνηση». 

 

Τουρισµός σηµαίνει ταξίδι. Και ταξίδι σηµαίνει µετακίνηση. Ένα από τα πολλά και 

σπουδαιότερα στοιχεία του τουρισµού είναι ο τρόπος µε τον οποίο οι τουρίστες 

µεταβαίνουν από τον τόπο τους στον τουριστικό προορισµό. Αυτός ο τρόπος 

καθορίζεται από το είδος των µεταφορικών µέσων που χρησιµοποιούνται από το 

είδος της οργάνωσης της µετακίνησης και από το µέγεθος της µετακινούµενης 

τουριστικής οµάδας. 

 



 57

Εάν θέλουµε να διαχωρίσουµε τον τουρισµό ως προς το είδος των µεταφορικών 

µέσων µπορούµε να τον διακρίνουµε σε θαλάσσιο, οδικό, αεροπορικό, 

σιδηροδροµικό, ποτάµιο και µικτό τουρισµό. 

 

Στην οργάνωση της τουριστικής µετακίνησης ο τουρισµός διακρίνεται σε τουρισµό 

µε οργανωµένη µετακίνηση και σε τουρισµό µε µη οργανωµένη µετακίνηση. Η 

οργάνωση των µετακινήσεων γίνεται από τους οργανωτές ταξιδιών και τα 

ταξιδιωτικά γραφεία, µέσα στα πλαίσια οργάνωσης ολοκλήρου του τουριστικού 

πακέτου, µια περίπτωση που αποτελεί τον κανόνα ολόκληρου του µαζικού 

πακεταρισµένου τουρισµού. Αυτές οι οργανωµένες µετακινήσεις τουριστών γίνονται 

µε πτήσεις CHARTERS για τις µεγάλες αποστάσεις ή µε ενοικιαζόµενα τουριστικά 

λεωφορεία για τις µικρές αποστάσεις χωρίς να αποκλείουµε την µετακίνηση των 

τουριστών και µε αλλά µέσα µεταφοράς. 

 

Στην µη οργανωµένη µετακίνηση είναι η περίπτωση που ο τουρίστας µόνος του, 

επιλεγεί τον τρόπο µετακίνησης τους τοπικά και χρονικά. Εάν πάρουµε το µέγεθος 

της µετακινούµενης οµάδας ο τουρισµός µπορεί να διακριθεί σε ατοµικό (όταν 

µετακινείται ένα άτοµο), οικογενειακό (όταν µετακινείται µια οικογένεια) και 

οµαδικό (όταν µετακινείται µια οµάδα). 

 

Όταν θέλουµε να προσδιορίσουµε τις µορφές τουρισµού οι παράγοντες της 

τουριστικής µετακίνησης γίνονται σε αρκετές περιπτώσεις βασικά γνωρίσµατα 

διάφορων εναλλακτικών µορφών τουρισµού. 

 

Για τον ατοµικό τουρισµό σαν παράδειγµα, υπάρχει µεµονωµένη µετακίνηση, µε 

µεταφορικό µέσο που αντιστοιχεί στην οικονοµική δυνατότητα του µεµονωµένου 

τουρίστα (από ποδήλατο µέχρι ιδιωτικό αεροπλάνο). 

 

Στον λαϊκό τουρισµό χρησιµοποιούνται τα πιο φθηνά µεταφορικά µέσα (αυτοκίνητα, 

δηµοσιά µέσα µεταφοράς, τροχόσπιτα), ενώ στον επιλεκτικό τουρισµό 

χρησιµοποιούνται πιο ακριβά µεταφορικά µέσα (λιµουζίνες, ελικόπτερα, ιδιωτικά 

αεροπλάνα) αυτή είναι επιλογή του πλουσίου τουρίστα που προτιµά τον επιλεκτικό 

τουρισµό. 
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Ένας από τους πιο ακριβούς τουρισµούς είναι ο κοσµοπολίτικος τουρισµός ή ο 

τουρισµός του διεθνούς «τζετ σετ» η µετακίνηση εδώ γίνεται µε ιδιωτικά αεροπλάνα, 

πολυτελή ιδιωτικά κρουαζιερόπλοια, ελικόπτερα, yachts, κ.λπ. 

 

Οι τουρίστες όταν µετακινούνται κατά την διάρκεια των διακοπών τους, µέσα ή γύρω 

από τον τουριστικό προορισµό, γίνονται µε όλα τα µέσα και µε όλους τους τρόπους 

ανάλογα µε την µορφή του τουρισµού π.χ. µε δηµοσιά µέσα, µε ενοικιαζόµενα µέσα 

µεταφοράς, µε ειδικά οχήµατα κ.λπ. 

 

Τα σύγχρονα αεροπλάνα µε τις πολύ µεγάλες ταχύτητες και τις αυτόνοµες πτήσεις 

µεγάλων αποστάσεων, τα οποία έχουν µειώσει τις αποστάσεις και έτσι µειώνουν το 

χρόνο ταξιδιών, συνεπώς µειώνονται οι δαπάνες των ταξιδιών, τα µέσα αυτά γίνονται 

προσιτά στους τουρίστες των µεσαίων εισοδηµάτων, που δηµιούργησαν τα τελευταία 

χρονιά τις εναλλακτικές µορφές του ∆ιηπειρωτικού και Ηµισφαιρικού τουρισµού το 

οποίο µπορεί να σηµαίνει «κάνω τουρισµό σε οποιοδήποτε µέρος του κόσµου και σε 

οποία εποχή του χρόνου θέλω (παγκοσµιοποίηση της τουριστικής αγοράς και 

καταπολέµηση της τουριστικής εποχικότητας). 

 

Αναλυτικότερα: από πλευράς ατοµικής και οµαδικής µετακίνησης 

Ατοµικός τουρισµός: είναι ο τουρισµός που γίνεται από ένα πρόσωπο ή περισσότερα 

που συνδέονται φιλικά µεταξύ τους και πραγµατοποιείται από δική τους πρωτοβουλία 

και διοργάνωση. 

 

Συλλογικός ή οµαδικός τουρισµός: είναι η οργανωµένη συλλογική µετακίνηση 

προσώπων που δεν έχουν καµιά άλλη σχέση µεταξύ τους, παρά µονό ότι έτυχε να 

µετέχουν σε ένα ταξίδι που οργανώθηκε και εκτελεστικέ από τουριστικό γραφείο, 

επιχείρηση µεταφορών, σωµατείο ή άλλη οργάνωση ιδιωτική ή κρατική.(Κ. 

Κραβαρίτη, 1992), (Ν. Ηγουµένης, 1998), (Παγκόσµιος Οργανισµός Τουρισµού-

WΤΟ) 
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2.4.3. Μορφές τουρισµού προσδιοριζόµενες από τον παράγοντα διαµονή 
 

Σε αυτόν τον παράγοντα της διαµονής στον τουρισµό προσδιορίζεται από τρία 

στοιχειά και πιο συγκεκριµένα από τα στοιχειά της διάρκειας, του καταλύµατος και 

της δαπάνης διαµονής. Η χρονική διάρκεια διαµονής των τουριστών στον τουριστικό 

προορισµό είναι τόση όση είναι και η διάρκεια των διακοπών τους, αφού η χρονική 

διάρκεια της τουριστικής µετακίνησης είναι µερικές ώρες µέχρι και µια και σπάνια, 

δυο ηµέρες. 

Οι διακοπές όπως τις γνωρίζουµε σήµερα από άποψη διαρκείας κατατάσσονται σε 

τρεις κυρίες κατηγορίες: 

• Στις κύριες διακοπές (main holidays) που διαρκούν 15-30 ηµέρες. 

• Στις δεύτερες διακοπές (second holidays) που διαρκούν 5-15 ηµέρες. 

• Στις µικρές διακοπές (short breaks) που διαρκούν 1-4 ηµέρες και 

περιλαµβάνουν τα διαφορά εορταστικά «τριήµερα» και «τετραήµερα» γνωστά 

και σαν µεγάλα Σαββατοκύριακα (Long Weekends). 

 

Η διαµονή των τουριστών γίνεται στα λεγόµενα τουριστικά καταλύµατα που 

περιλαµβάνουν Ξενοδοχεία, Μοτέλ, πανδοχεία, ξενώνες, πλωτά καταλύµατα, 

οικοτροφεία, ενοικιαζόµενα δωµάτια και διαµερίσµατα, τροχόσπιτα, σκηνές και 

σπίτια φίλων ή συγγενών και διακρίνονται στα κυρία ή ξενοδοχειακά καταλύµατα και 

στα συµπληρωµατικά τουριστικά καταλύµατα. Τα τουριστικά καταλύµατα 

συγκεντρώνονται σε διάφορους σχηµατισµούς γνωστούς σαν τουριστικά θέρετρα, 

τουριστικά χωριά, πάρκα, κατασκηνώσεις (Campings), κέντρα διακοπών κ.λπ. 

 

Έτσι στον προσδιορισµό των µορφών του τουρισµού ο παράγοντας «διαµονή» αλλά 

και ο παράγοντας «µετακίνηση» γίνεται σε αρκετές περιπτώσεις βασικό γνώρισµα 

των εναλλακτικών µορφών τουρισµού. 

 

Στον λαϊκό τουρισµό οι τουρίστες διαµένουν σε φθηνά καταλύµατα. Στον επιλεκτικό 

και στον κοσµοπολίτικο τουρισµό οι τουρίστες διαµένουν σε καταλύµατα Ιυχ 

(πολυτελείας) που είναι πανάκριβα. 

Στον επαγγελµατικό τουρισµό (Συνεδριακό, Εκθέσεων, Κινήτρων, Επαγγελµατικών 

ταξιδιών) οι τουρίστες διαµένουν σε ακριβά καταλύµατα γιατί τα πληρώνουν οι 

χορηγοί και οι διοργανωτές του επαγγελµατικού τουρισµού. 
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Ο µαζικός πακεταρισµένος τουρισµός εδώ οι τουρίστες διαµένουν σε ακριβά 

συνήθως καταλύµατα 3-5 αστέρων µε σχετικά χαµηλή τιµή την οποία εξασφαλίζουν 

οι tour operators κατά τις διαπραγµατεύσεις τους µε τους ξενοδόχους έναντι ενός 

αριθµού τουριστών που στέλνουν στα ξενοδοχεία τους (εξασφάλιση µιας επιθυµητής 

πληρότητας).(∆. Καραχοντζίδης-Κ.Σφακιανάκης, 2002), 

2.4.4. Μορφές τουρισµού προσδιοριζόµενες από τον παράγοντα Εποχή 

διακοπών. 

 

Η εποχή των διακοπών πότε δηλαδή γίνεται η κύρια τουριστική δραστηριότητα, οι 

αιτίες της εκδήλωσης αυτής της δραστηριότητας σε ορισµένη εποχή του χρόνου και 

τα προβλήµατα που δηµιουργεί τοπικά και χρονικά η πραγµατοποίηση µεγάλου 

αριθµού τουριστικών ταξιδιών, συγκροτούν το φαινόµενο της τουριστικής 

εποχικότητας που επιδρά δυσµενώς στη λειτουργία ολόκληρου του τουριστικού 

κυκλώµατος και στην ποιότητα των προσφερόµενων τουριστικών υπηρεσιών. 

 

Η τουριστική εποχικότητα είναι το φαινόµενο της εκδήλωσης της τουριστικής 

δραστηριότητας σε ορισµένη εποχή του έτους και πρακτικά αντιπροσωπεύει το 

µεγάλο πλήθος των κύριων διακοπών που έχουν πραγµατοποιηθεί και των ταξιδιών 

κατά την τουριστική εποχή που είναι η θερινή περίοδος και κυρίως οι µήνες Ιούλιος 

και Αύγουστος για το Βόρειο ηµισφαίριο και οι µήνες Ιανουάριος και Φεβρουάριος 

για το Νότιο ηµισφαίριο. 

 

Έτσι ο εποχιακός τουρισµός (tourism de season), είναι ο τουρισµός που δίνει το 

µεγαλύτερο µέρος της κινήσεως, η όλη τη κίνηση σε µια ορισµένη  εποχή του 

χρόνου, όπως το χειµώνα το καλοκαίρι κ.λ.π. Ο εποχιακός τουρισµός µπορεί να 

αναφέρεται σε θερινό τουρισµό , χειµερινό και αντίστοιχα σε τουρίστα θερινής 

εποχής και τουρίστα χειµερινής εποχής κ.λ.π. 

 

Η τουριστική κίνηση σε ένα τόπο µπορεί να είναι συνεχής σε όλη την διάρκεια του 

χρόνου µε µικρές µονό παραλλαγές σε κάθε εποχή. Αυτό συµβαίνει κυρίως στις 

µεγάλες πόλεις, που διαθέτουν πολλά και ποικίλα ενδιαφέροντα για τον τουρισµό, 

οπότε η κίνηση σε αυτές διατηρείται σχεδόν αδιάκοπη και αµείωτη. Υπάρχουν όµως 
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και τόποι που έχουν µονό εποχικό τουρισµό. Έτσι υπάρχει ο χειµερινός τουρισµός 

που προκαλείται από το ενδιαφέρον για τα χειµερινά σπόρ π.χ. στις ορεινές 

τοποθεσίες για Σκι ή ο θερινός τουρισµός για την απόλαυση της θάλασσας και των 

θαλασσίων σπόρ π.χ. στις παραλίες και στα νησιά. 

 

Επίσης γίνεται σε ένα τόπο να έχει µεν διαρκή τουρισµό, αλλά σε κάθε εποχή η 

κίνηση να προκαλείται από διαφορετικό ενδιαφέρον. Σε αυτή την περίπτωση ο 

τουρισµός είναι άθροισµα εποχικών τουρισµών. 

 

Συνεπεία της αυξηµένης ή της µειωµένης κατά την εποχή προς ένα ορισµένο τόπο 

τουριστικής κίνησης έχουµε αντίστοιχα την πλήρη εποχή και την νεκρή εποχή. Το 

µεγαλύτερο µέρος της τουριστικής κίνησης εκφράζεται µε τον παραστατικό ορό 

«τουριστική αιχµή». Στις περιπτώσεις της νεκρής εποχής µπορεί να έχουµε διακοπή 

της λειτουργίας των εγκαταστάσεων υποδοχής και µέσων συγκοινωνίας ή τη µείωση 

των σχετικών τιµολογίων για να προσελκύουµε όσο το δυνατό περισσοτέρους 

τουρίστες για αυτή την εποχή. 

 

Μπορούµε να εκφράσουµε την τουριστική εποχικότητα µε την διαµόρφωση των 

λεγοµένων τουριστικών περιόδων που είναι τρεις: 

 

• Η περίοδος αιχµής που καλύπτει τους µήνες Ιούλιο και Αύγουστο για το 

βόρειο ηµισφαίριο και τους µήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο για το νότιο 

ηµισφαίριο. 

• Η ενδιάµεση περίοδος  που καλύπτει τους µήνες Μάιο, Ιούνιο, Σεπτέµβριο και 

Οκτώβριο (δυο µήνες πριν και δυο µήνες µετά την περίοδο αιχµής) για το 

βόρειο ηµισφαίριο και τους µήνες Νοέµβριο, ∆εκέµβριο, Μάρτιο και Απρίλιο 

για το Νότιο. 

• Η νεκρή περίοδος που καλύπτει τους µήνες Νοέµβριο, ∆εκέµβριο, Ιανουάριο, 

Φεβρουάριο, Μάρτιο και Απρίλιο για το βόρειο ηµισφαίριο και τους µήνες 

Μάιο, Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο, Σεπτέµβριο και Οκτώβριο για το νότιο (οι 6 

χειµερινοί µήνες). 
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Σε τοπική κλίµακα, η εποχή των διακοπών παίζει πρωταγωνιστικό ρολό στην 

τυπολογία των µορφών του τουρισµού. Οι περισσότερες εναλλακτικές µορφές 

τουρισµού έχουν έντονο εποχικό χαρακτήρα και πολλές από αυτές υπάρχουν γιατί 

υπάρχουν οι κατάλληλες εποχές. 

• Ο θερινός τουρισµός, ο παραθεριστικός τουρισµός και ο παράκτιος τουρισµός 

υπάρχουν γιατί υπάρχει το καλοκαίρι. 

• Ο χειµερινός τουρισµός, ο τουρισµός παραχείµασης, ο χιονοδροµικός 

τουρισµός και ο τουρισµός χειµερινών σπόρ υπάρχουν γιατί υπάρχει 

χειµώνας. 

• Ο θαλάσσιος τουρισµός γίνεται κυρίως κατά την διάρκεια του καλοκαιριού 

γιατί τότε οι θάλασσες είναι πιο ήρεµες. 

• Ο αγροτουρισµός αναπτύσσεται περισσότερο την άνοιξη και το καλοκαίρι 

γιατί τότε γίνονται οι περισσότερες γεωργικές εργασίες. 

• Ο περιπατητικός, ο οικολογικός και ο φυσιογνωστικός αναπτύσσονται το 

καλοκαίρι, την άνοιξη και το φθινόπωρο για να αποφεύγεται ο 

χιονοσκεπασµένος χειµώνας. 

• Ο µαζικός τουρισµός, εκδηλώνεται το καλοκαίρι. 

 

Και άλλες µορφές τουρισµού, ενώ µπορούν να αναπτυχθούν σε όλες τις εποχές του 

έτους, όπως ο επαγγελµατικός, ο αθλητικός, ο τουρισµός πόλεων, τουρισµός υγειάς 

και ο πολιτιστικός τουρισµός, συνήθως εκδηλώνονται το καλοκαίρι. 

Ο µόνος τουρισµός που δεν ακολουθεί τις εποχές του έτους είναι ο θρησκευτικός 

τουρισµός που ακολουθεί το εορτολόγιο της κάθε θρησκείας και τουρισµός 

επιστροφής στις ρίζες που συνδυάζεται µε τον θρησκευτικό η γίνεται 

περιστασιακά.(Σφακιανάκης Μ., 2000) 

 

2.4.5. Μορφές τουρισµού προσδιοριζόµενες από τον παράγοντα 

τουριστικός προορισµός. 

 

Μπορούµε να πούµε ότι οι περισσότερες εναλλακτικές µορφές τουρισµού πήραν το 

όνοµα τους από το όνοµα του τουριστικού προορισµού που φιλοξενεί τους τουρίστες 

της κάθε µορφής. 
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Έτσι η θάλασσα φιλοξενεί το θαλάσσιο τουρισµό, οι ακτές τον παράκτιο, οι λίµνες 

τον παραλίµνιο, οι ποταµοί τον παραποτάµιο, τα όρη τον ορεινό, η ύπαιθρος τον 

τουρισµό υπαίθρου, τα αθλητικά κέντρα τον αθλητικό, τα πολιτιστικά κέντρα τον 

πολιτιστικό, ο τόπος των θρησκευτικών µνηµείων και των εκκλησιών το 

θρησκευτικό, οι αγροί τον αγροτουρισµό κ.λ.π. 

 

Ένας προορισµός µπορεί να χαρακτηριστεί τουριστικός όταν δέχεται και φιλοξενεί 

τουρίστες κατά την διάρκεια των διακοπών τους. Για να προσελκύσει τους τουρίστες 

αυτός ο τόπος πρέπει να διαθέτει ορισµένα στοιχειά έλξης και ικανοποίησης τους, τα 

αποκαλούµενα τουριστικά θέλγητρα, συνήθως τα στοιχειά αυτά είναι φυσικά, 

κλιµατολογικά, γεωγραφικά, και οικονοµικά στοιχεία, σηµαντικά πολιτιστικά και 

κοινωνικά στοιχεία, αλλά και τα απαραίτητα ανθρωπογενή τουριστικά στοιχεία και 

κυρίως την κατάλληλη τουριστική υποδοµή στην ευρεία της έννοια, δηλαδή υποδοµή 

που να εξυπηρετεί ολόκληρο το τουριστικό κύκλωµα. 

 

Η κατηγοριοποίηση των τουριστικών προορισµών στηρίζεται στο κριτήριο της 

γεωγραφικής θέσης, έτσι µπορούµε να τους διακρίνουµε σε τουριστικούς 

προορισµούς που βρίσκονται σε παράκτιες, σε ορεινές περιοχές, σε αστικές περιοχές, 

σε πολιτιστικές περιοχές, και στις φυσικές περιοχές που προστατεύονται άµεσα η 

έµµεσα (εθνικοί δρυµοί, πάρκα αγρίων ζωών, πάρκα αναψυχής κ.λ.π). 

 

Αξίζει να τονιστεί ότι οι τουριστικοί προορισµοί παράγουν τουριστικά προϊόντα 

(τουριστική υποδοµή) που δεν µεταφέρονται και δεν αποθηκεύονται αλλά 

καταναλώνονται επί τόπου και για να τα απολαύσουν οι τουρίστες πρέπει να 

µεταβούν στους τουριστικούς προορισµούς. Αυτά τα προϊόντα αξιοποιούν τους 

τουριστικούς προορισµούς οι οποίοι όταν δεν τα παράγουν δεν είναι τουριστικοί 

προορισµοί. 

 

Μπορούµε να αναφέρουµε ότι ένας τουριστικός προορισµός χάνει την τουριστική του 

παραγωγικότητα από την αναποτελεσµατική και απρογραµµάτιστη τουριστική 

ανάπτυξη, από την συγκέντρωση, χρονικά και τοπικά, υπερβολικού τουριστικού 

βάρους, από την περιβαλλοντική του αλλοίωση και από την υπερεκµετάλλευση του. 

Για να καταπολεµηθεί αυτός ο κίνδυνος της απαξίωσης του τουριστικού προορισµού, 
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υιοθετείται ο αειφόρος τουρισµός που αντιπροσωπεύει την αειφορική τουριστική 

ανάπτυξη, αυτή η ανάπτυξη εξασφαλίζει την ικανότητα του τουριστικού προορισµού 

να παράγει εξακολουθητικά τα προϊόντα από τα οποία και χαρακτηριστικέ σαν 

τουριστικός.(Σφακιανάκης Μ., 2000) 

 

2.4.6. Μορφές τουρισµού προσδιοριζόµενες από τον παράγοντα «Λόγος» 

(σκοπός) Τουριστικού Ταξιδιού 

 

Σε αυτή την κατηγορία ανάλογα µε τον σκοπό ο τουρισµός παίρνει και την ανάλογη 

µορφή,οι µορφές είναι: 

 

1. Ανάπαυση, αναψυχή, ψυχαγωγία -Τουρισµός διακοπών 

2. Περιήγηση -Περιηγητικός 

3. Μόρφωση, εκπαίδευση -Εκπαιδευτικός 

4. Σπουδές- Σπουδαστικός 

5. Άθληση , Αθλοπαιδιά -Αθλητικός, χειµερινών σπορ. 

6. Περπάτηµα -Περιπατητικός 

7. Θεραπεία, Λόγοι υγειάς -Θεραπευτικός, τουρισµός υγειάς 

8. Ιαµατικά λουτρά- Ιαµατικός 

9. Θρησκεία -Θρησκευτικός 

10. Επάγγελµα- Επαγγελµατικός 

11. Συµµετοχή σε συνέδριο -Συνεδριακός 

12. Επίσκεψη ή συµµετοχή σε έκθεση -Εκθεσιακός 

13. Παρακίνηση εργαζοµένων- Τουρισµός κινήτρων 

14. Τουρισµός Περιπέτειας, τουρισµός µεγάλων συγκινήσεων 

15. Επίσκεψη πόλεων- Αστικός 

16. Επίσκεψη πολιτιστικών κέντρων- Πολιτιστικός 

17. Επίσκεψη φυσικών τοπιών -Φυσιολατρικός 

18. Απόκτηση γνώσεων για την φύση -Φυσιογνωστικός 

19. Επαφή µε το περιβάλλον- Οικοτουρισµός 

20. Φιλοξενία -Τουρισµός φιλοξενίας 

21. Επιστροφή στις ρίζες- Τουρισµός επιστροφής στο παρελθόν 
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22. Γαµήλιο ταξίδι- Τουρισµός νεόνυµφων 

23. Γνωριµία µε αγρότες και την αγροτική ζωή -Αγροτουρισµός 

24. Απόλαυση του χειµώνα -Χειµερινός 

25. Απόλαυση του θέρους -Θερινός 

26. Απόλαυση της θάλασσας -Θαλάσσιος 

27. Αποφυγή του χειµώνα -Τουρισµός παραχείµασης 

28. Αποφυγή του θέρους -Παραθεριστικός 

29. Παρατήρηση χλωρίδας 

30. Πανίδας- Τουρισµός παρατήρησης πουλιών 

31. Κυνήγι- Κυνηγετικός 

32. Κυνήγι αγρίων ζωών -Τουρισµός Σαφάρι 

33. Κολύµπι , µαύρισµα, παράκτια παιγνίδια -Παράκτιος ή τουρισµός των 4s 

- Φλερτ (sea, sun, sand, sex) 

34. Γυµνισµός -Γυµνιστικός 

35. Συµµετοχή στο τουριστικό µπούγιο -Μαζικός τουρισµός 

36. Έρωτας -Ερωτικός τουρισµός 

37. Τεµπελιά, ξεγνοιασιά, χαλάρωση, αποµόνωση -Τουρισµός switch off ή relax 

38. Επίσκεψη κοσµοπολίτικων κέντρων- Κοσµοπολίτικος Αγορές κατά την 

διάρκεια Εκπτώσεων- Τουρισµός αγορών 

39. Ικανοποίηση προσωπικών αναγκών- Όλες οι µορφές τουρισµού 

40. Αποφυγή αστικού περιβάλλοντος –Τουρισµός , υπαίθρου, αγροτουρισµός 

(Σφακιανάκης Μ., 2000),(Μελάκη Ε.,2007) 

 

2.5. ΜΑΖΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 

 

Με τον όρο µαζικός τουρισµός που αποτελεί και την επικρατέστερη µέχρι σήµερα 

µορφή τουρισµού, γίνεται αναφορά «στην οργανωµένη µετακίνηση µιας οµάδας 

ατόµων για ένα συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα και συνήθως για παραθαλάσσιες 

διακοπές » ενώ η επικράτηση του οφείλεται κυρίως «στο γεγονός ότι εξαιτίας των 

οργανωτικών και τεχνολογικών καινοτοµιών προσέφερε πολύ χαµηλό κόστος 

µεταφοράς και διαµονής ανά επισκέπτη, κάνοντας το πολύ πιο δελεαστικό και 

προσιτό οικονοµικά σε ένα µεγάλο αριθµό ατόµων» (Κοκκώσης και Τσάρτας, 2001). 

 



 66

Εξάλλου αξίζει να σηµειωθεί συµπληρωµατικά ότι ο µαζικός τουρισµός «είναι ο γιος 

της ταχύτητας και της δηµοκρατίας, που είναι αναπόσπαστα µέλη της βιοµηχανικής 

εξέλιξης, της οποίας εξολοκλήρου ακολούθησε τα βήµατα» (Siegfried, 1995)  

 

Ο µαζικός τουρισµός είναι ο τουρισµός των µεγάλων αριθµών και αποτελεί την 

κυρίαρχη έκφραση της τουριστικής δραστηριότητας του αστικού πληθυσµού των 

ανεπτυγµένων χωρών µετά το Β' παγκόσµιο πόλεµο. Πρόκειται για το φαινόµενο που 

εκφράζει την ανάγκη του ανθρώπου για ψυχαγωγία, ανάπαυση φυγή από την 

καθηµερινότητα και συνδέεται µε νέες αξίες που έχουν γίνει αποδεκτές από τις 

σύγχρονες κοινωνίες. 

 

Η αύξηση του τουρισµού µεταπολεµικά συνδέεται άµεσα ή έµµεσα µε τους εξής 

παράγοντες: 

 

• Μεγάλη και σταθερή αύξηση του εισοδήµατος. 

• Αύξηση του ελευθέρου χρόνου. 

• Βελτίωση και επέκταση των µεταφορικών µέσων, ιδίως του αυτοκινήτου και 

του αεροπλάνου καθώς και του οργανωµένου τουρισµού. - Ο οργανωµένος 

τουρισµός κατόρθωσε  µε τις φθηνές τιµές που προσφέρουν οι ταξιδιωτικοί 

οργανισµοί, να µαζικοποιήσει τον τουρισµό. 

• Εδραίωση του «κράτους πρόνοιας», το οποίο µε τις ετήσιες αµειβόµενες 

άδειες και τη σύνταξη βελτίωσε το οικονοµικό επίπεδο των εργαζοµένων. 

 

Όµως ο οργανωµένος - µαζικός τουρισµός αντιµετωπίζει έντονη κριτική ιδίως τα 

τελευταία χρονιά, από τους παρατηρητές και ερευνητές που ασχολούνται µε την 

ανάπτυξη του, εξαιτίας των προβληµάτων που προκαλεί στις κοινωνίες υποδοχής. 

Ιδιαίτερη έµφαση δίδεται στα κοινωνικά, περιβαλλοντικά και πολιτισµικά 

προβλήµατα που επιφέρει. 

 

Τα πιο σηµαντικά από αυτά εντοπίζονται στις στάσεις και αντιλήψεις του τοπικού 

πληθυσµού ο οποίος χάνει σταδιακά την πολιτιστική και τοπική του ιδιαιτερότητα και 

αλλοτριώνεται σε µια µαζική οµοιοµορφία. Επίσης οι πιέσεις και οι εντάσεις στον 

πληθυσµό (θόρυβο, πολυκοσµία), η απώλεια των δικαιωµάτων ιδιοκτησίας και η 
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µόλυνση διάφορων µορφών (πυρκαγιές στα δάση για ανέργεση ξενοδοχείων, 

µόλυνση των υδάτων από ανυπαρξία αποχετευτικού δικτύου κ.λπ.) που ο µαζικός 

τουρισµός µπορεί να προκαλέσει. Τέλος αναφέρουµε τον υποβιβασµό της αισθητικής, 

την έλλειψη του ελέγχου και τα ειδικά προβλήµατα, αλλά και την κακοπληρωµένη 

εποχιακή εργασία τις αυξήσεις των τιµών, αγαθών, και συντελεστών παραγωγής 

(εργασία αγαθών, γης, φόρων) που επιβαρύνουν οικονοµικά κυρίως τον ντόπιο 

πληθυσµό. 

 

Οι αρνητικές επιπτώσεις για το φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον και τις 

παραδοσιακές κοινωνίες στις χώρες ή στις περιοχές υποδοχής τουριστών, οδήγησε σε 

διεθνή επανεξέταση της άποψης ότι ο τουρισµός έχει αυτονόητα θετικά 

αποτελέσµατα. Αντίθετα πολλοί σήµερα εκτιµούν ότι τα βραχυχρόνια οικονοµικά 

οφέλη τελικά δεν αντισταθµίζουν το υψηλό κοινωνικό και περιβαλλοντικό κόστος. 

 

Ο µαζικός τουρισµός αποτελεί µια µορφή τουρισµού εχθρική προς το περιβάλλον και 

εκφράζεται συνήθως µε µεγάλες σε µέγεθος τουριστικές δραστηριότητες που έχουν 

σαν σκοπό την µεγιστοποίηση του κέρδους αδιαφορώντας για τις επιπτώσεις στο 

περιβάλλον. Η αιτία των επιπτώσεων αυτών ήταν η απρογραµµάτιστη και µη 

ελεγχόµενη τουριστική ανάπτυξη προκειµένου να αντιµετωπιστεί η αυξηµένη 

τουριστική ζήτηση σε τόσο µικρό χρονικό διάστηµα αφενός και αφετέρου η µη 

υιοθέτηση µέτρων για την προστασία του φυσικού - πολιτιστικού - κοινωνικού -

οικονοµικού περιβάλλοντος. 

 

Η επικράτηση αυτού του τύπου οφείλεται ακριβώς στο γεγονός ότι εξαιτίας των 

οργανωτικών και τεχνολογικών καινοτοµιών προσέφερε πολύ χαµηλό κόστος 

µεταφοράς και διαµονής ανά επισκέπτη, κάνοντας το περισσότερο δελεαστικό και 

προσιτό οικονοµικά σ' ένα µεγάλο αριθµό ατόµων. 

 

Πρόσφατα ωστόσο, παρατηρείται κάποια µεταστροφή των προτιµήσεων των 

τουριστών και αντίστοιχη της προσφοράς τουριστικών υπηρεσιών προς πιο 

ανεξάρτητες µορφές, προσαρµοσµένες στα ιδιαιτέρα ενδιαφέροντα του κάθε 

τουρίστα για επαφή µε την φύση (φυσιολατρικός τουρισµός), αναζήτηση 

πολιτισµικών δραστηριοτήτων (πολιτιστικός τουρισµός), έντονη άσκηση ή 

ενασχόληση µε αθλητισµό (αθλητικός τουρισµός), συµµετοχή σε επιστηµονικές και 
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άλλες εκδηλώσεις (συνεδριακός τουρισµός), αναζήτηση εναλλακτικών τρόπων ζωής ( 

οικοτουρισµός , αγροτουρισµός) και διαφορές άλλες ειδικές µορφές. 

 

Για να αντιµετωπιστούν τα προβλήµατα αυτά, άρχισαν οι εµπλεκόµενοι φορείς του 

τουρισµού να σκέφτονται την ιδέα του εναλλακτικού τουρισµού. Οι πολυεθνικές 

εταιρίες που σήµερα διακινούν το µεγαλύτερο µέρος του µαζικού τουρισµού ή 

διαχειρίζονται µεγάλες ξενοδοχειακές µονάδες µε ντόπια ή διεθνή συµφέροντα έχουν 

καταλάβει τις επιπτώσεις στο περιβάλλον από την µετακίνηση τόσων ανθρώπων και 

προσπαθούν µε διάφορες εκδηλώσεις να δώσουν λύση, στις κακές επιπτώσεις του 

µαζικού τουρισµού. 

 

Έτσι δηµιουργούν οικολογικές µονάδες παραγωγής προϊόντων για την διατροφή των 

πελατών τους, αναλαµβάνουν την καθαριότητα της περιοχής τους, υιοθετούν 

εθνικούς δρυµούς ή οικολογικά πάρκα, προστατεύουν τυχόν περιοχές διαχείµασης 

πουλιών και ζώων (προστασία θαλάσσιας χελώνας), αναλαµβάνουν την φύλαξη ή την 

συνέχιση αρχαιολογικών ανασκαφών που βρίσκονται κοντά τους και γενικά 

επιδεικνύουν µια ευαισθησία που λογικά θα έπρεπε να ήταν κρατική µεριµνά. 

Στην προσπάθεια υλοποίησης του εναλλακτικού τουρισµού σηµαντική θέση έχουν ο 

Παγκόσµιος Οργανισµός Τουρισµού (W.Τ.Ο), Ευρωπαϊκή Ένωση, οι Εθνικοί 

τουριστικοί φορείς (Υπουργείο ανάπτυξης, ΕΟΤ), αλλά και οι ιδιωτικοί 

φορείς.(Κοκκώσης Χ. – Παρπαίρης Α. ,1995),(Κοκκώσης και Τσάρτας, 2001)  

 

2.6. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 

 

Εναλλακτικός είναι αυτός που προκαλεί ή δέχεται εναλλαγή, δηλαδή διαδοχική 

αλλαγή ή αντικατάσταση από κάποιον άλλον και αντίθετα. 

Εναλλακτική µορφή είναι µια µορφή από πολλές άλλες παρόµοιες που έχουν τη 

δυνατότητα εναλλαγής. 

 

Εναλλακτική µορφή Τουρισµού είναι, κατ' αναλογία και κατ’ επέκταση, µια από τις 

πολλές µορφές τουρισµού που υπάρχουν, που µπορεί να αντικατασταθεί ή να 

αντικαταστήσει κάποια άλλη µορφή. 
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Τα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί το ενδιαφέρον για τις εναλλακτικές µορφές 

τουρισµού από τουριστικούς επενδυτές και φορείς ανάπτυξης που δεν είναι 

ικανοποιηµένοι από τη µαζικοποίηση της τουριστικής διακίνησης και τις 

επακόλουθες αρνητικές της συνέπειες 

 

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 

απορροφούν τις θετικές αλληλεπιδράσεις και να µοιράζονται εµπειρίες. Ο 

εναλλακτικός τουρισµός όπως και η «αειφόρος ανάπτυξη» είναι έννοιες που 

χρησιµοποιήθηκαν ευρύτατα τα τελευταία χρόνια, καθότι εισάγουν καινούργια 

προσέγγιση και φιλοσοφία σε ένα παλιό πρόβληµα, προϋποθέτοντας εκδήλωση 

ενεργού ενδιαφέροντος εκ µέρους τόσο των «φιλοξενούµενων» όσο και των 

«οικοδεσποτών». 

 

Σύµφωνα µε τον Βutler (1990) οι εναλλακτικοί τόποι τουρισµού (και τουρίστα) 

επιφέρουν λιγότερες αρνητικές συνέπειες στους προορισµούς υποδοχής τουριστών 

χωρίς όµως να µειώνουν τα θετικά οικονοµικά αποτελέσµατα, πραγµατικότητα 

επιθυµητή από όλους όσους βρίσκονται σε θέσεις κλειδιά στην τουριστική ανάπτυξη 

µιας περιοχής καθώς και τον ντόπιο πληθυσµό. Ενδεικτικά ο Fennell (2001) 

σηµειώνει: οι εναλλακτικές µορφές τουρισµού δίνουν την ευκαιρία στις χώρες να 

εκµηδενίσουν τις εξωγενείς επιδράσεις, να αναπτύξουν τη δική τους υποδοµή και 

ανωδοµή, ώστε να συµµετέχουν οι ίδιες στην ορθολογική ανάπτυξη τους - 

ουσιαστικά να κερδίσουν τη µάχη σε σηµαντικά θέµατα, αντί να τα παραχωρούν όλα 

σε ξένους επιχειρηµατίες και ξένους θεσµικούς παράγοντες του τουριστικού χώρου. 

 

Πολλοί συγγραφείς, όπως οι Cazes (1989), Himmetoglu (1992), θεωρούν τον 

εναλλακτικό τουρισµό ως µια σύγχρονη µορφή ανάπτυξης που έχει ερµηνευτεί σε 

σχέση µε άλλες εκφράσεις όπως: «κατάλληλος», «οίκο-», «ήπιος», «υπεύθυνος», 

«ελεγχόµενος», «χαµηλών προσκρούσεων», «ευγενής», «µικρής κλίµακας», 

«διαφορετικός», «επιδέξιος», «παρορµητικός», «αντιτουρισµός», «συµµετοχικός» και 

«πράσινος». 
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Όλες όµως οι παραπάνω εκφράσεις γενικεύουν και δεν µας δίνουν µια ολοκληρωµένη 

έννοια του εναλλακτικού τουρισµού, όπως έχει παρουσιαστεί από τον Inskeep (1991) 

και παρατίθεται παρακάτω: 

Ο εναλλακτικός τουρισµός είναι µικρής κλίµακας, µη συµβατικής φύσης, µη µαζικής 

εξειδίκευσης καθώς και κοινωνικά και περιβαλλοντολογικά ευαίσθητος και γεµάτος 

σεβασµό, σε αντίθεση µε το συµβατικό τύπο µαζικού τουρισµού σε µεγάλα θέρετρα. 

 

Συνεπώς ο εναλλακτικός τουρισµός είναι µια διαδικασία που προωθεί µια µορφή 

ταξιδιού, φιλική προς το περιβάλλον, επιτρέποντας θετικές κοινωνικές 

αλληλεπιδράσεις και από κοινού βιώµατα µεταξύ των µελών διαφορετικών 

κοινωνιών. 

 

Ωστόσο δεν υπάρχει ένας ορισµός του εναλλακτικού τουρισµού αποδεκτός σε διεθνές 

επίπεδο από όλους εκείνους που µε τον έναν η µε τον άλλο τρόπο εµπλέκονται στην 

υπόθεση της «βιοµηχανίας» του τουρισµού. Ορισµένοι ερευνητές υποστηρίζουν ότι 

οποιαδήποτε άλλη µορφή εκτός από το µαζικό τουρισµό αποτελεί τον εναλλακτικό 

τουρισµό, ο οποίος υπόσχεται στους τουρίστες κάτι διαφορετικό από το µαζικό 

τουρισµό ενώ άλλοι προσπαθούν να τον ταξινοµήσουν, διαφοροποιώντας κυρίως τα 

άτοµα η τις καταστάσεις στα οποία αναφέρεται. 

 

Υπάρχει όµως ένας αριθµός συνισταµένων του εναλλακτικού τουρισµού οι οποίες 

είναι γενικά αποδεκτές: 

 

• Η πρώτη αφορά το γεγονός ότι ο εναλλακτικός τουρισµός εφαρµόζεται σε 

εκείνες τις µορφές τουρισµού, οι οποίες δεν καταστρέφουν το περιβάλλον και 

δεν επιφέρουν τις αρνητικές επιπτώσεις που προκαλεί ο µαζικός τουρισµός 

στις περιοχές που αναπτύσσεται. 

• Η δεύτερη αναφέρεται στο ότι ο εναλλακτικός τουρισµός θεωρήθηκε, µικρή 

κλίµακα ανάπτυξης του τουρισµού, που προέρχεται και οργανώνεται από τον 

τοπικό πληθυσµό η τους τοπικούς φορείς (ενδογενούς ανάπτυξη). Ο τρόπος 

αυτός της ανάπτυξης αφενός επιφέρει λιγότερες αρνητικές επιπτώσεις- 

κοινωνικές και πολιτισµικές- και αφετέρου έχει µεγαλύτερες πιθανότητες 

ευνοϊκής αποδοχής από τον τοπικό πληθυσµό από ότι ο µαζικός τουρισµός. 
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• Η τρίτη αφορά στο γεγονός ότι µερικές µορφές τουρισµού θεωρούνται 

εναλλακτικές, διότι δεν εκµεταλλεύονται τον τοπικό πληθυσµό. 

Συγκεκριµένα, τα οικονοµικά οφέλη από τις τουριστικές δραστηριότητες 

διοχετεύονται κυρίως προς τους µονίµους κατοίκους της περιοχής η προς τις 

µειονεκτικές περιοχές και οχι προς τις πόλεις η τις άλλες χώρες, όπως 

συµβαίνει µε το µαζικό τουρισµό. 

• Τέλος ο τουρισµός που δεν καταστρέφει τον πολιτισµό της κοινωνίας 

υποδοχής συνήθως ονοµάζεται εναλλακτικός, διότι εκτός των άλλων 

προσπαθεί ενεργά να ενθαρρύνει το σεβασµό προς την πολιτισµική 

πραγµατικότητα δια µέσου της εκπαίδευσης, της επιµόρφωσης και γενικότερα 

των οργανωµένων «συναντήσεων». 

 

Ο τουριστικός κλάδος αποτελεί αναµφισβήτητα έναν από τους µεγαλύτερους 

οικονοµικούς κλάδους στον κόσµο. Όπως όµως είναι γνωστό, ο συµβατικός µαζικός 

τουρισµός, αναπτυσσόµενος άναρχα, προκαλεί έντονες επιβαρύνσεις στο φυσικό 

περιβάλλον, σπαταλά τους φυσικούς πόρους, αλλοιώνει το δοµηµένο περιβάλλον και 

τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των περιοχών, ενώ ένα άλλο χαρακτηριστικό του είναι η 

άνιση περιφερειακή κατανοµή των κερδών µεταξύ των διαφόρων περιοχών. 

 

Η κατάσταση αυτή, σε συνδυασµό µε την ευαισθητοποίηση των πολιτών στα 

περιβαλλοντικά προβλήµατα που δηµιουργεί ο µαζικός τουρισµός, οδήγησε στην 

ανάγκη για ανάπτυξη νέων, ήπιων µορφών τουρισµού, που συµβάλλουν στην 

προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και της πολιτισµικής κληρονοµιάς, ενώ 

παράλληλα ενισχύουν το εισόδηµα των κατοίκων στις περιοχές-προορισµούς. 

 

Οι εναλλακτικές αυτές µορφές τουρισµού συνθέτουν ένα νέο πρότυπο αειφορικής 

τουριστικής ανάπτυξης, οι σηµαντικότερες µορφές του οποίου γενικά είναι ο 

οικοτουρισµός, ο αγροτουρισµός, ο γαστρονοµικός τουρισµός, ο πολιτιστικός 

τουρισµός, ο θρησκευτικός τουρισµός, ο φυσιολατρικός και περιπατητικός 

τουρισµός, ο ορειβατικός τουρισµός, ο χειµερινός τουρισµός, ο θαλάσσιος τουρισµός, 

ο αθλητικός τουρισµός, ο εκπαιδευτικός τουρισµός, ο συνεδριακός τουρισµός, ο 

τουρισµός υγείας κ.λπ. 
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Πρέπει ωστόσο να αναφερθεί ότι συχνά γίνεται δυσδιάκριτος ο διαχωρισµός των 

εναλλακτικών µορφών τουρισµού τόσο µε τον µαζικό τουρισµό, όσο και µεταξύ τους. 

Οι εναλλακτικές µορφές τουρισµού διαφέρουν από τον µαζικό τουρισµό όταν: 

 

� Είναι µικρής, ελεγχόµενης και ρυθµιζόµενης κλίµακας 

� Ενισχύουν οικονοµικά και κοινωνικά τις τοπικές κοινωνίες 

� Ελαχιστοποιούν τις αρνητικές επιδράσεις στο φυσικό και πολιτιστικό 

περιβάλλον 

� Έχουν ποικιλία δραστηριοτήτων σε ατοµική βάση 

� Στηρίζονται σε βιώσιµα πρότυπα ανάπτυξης 

 

 (Σφακιανάκης Μ., 2000),(Roger Doswell,2002) 

 

2.7. ΜΑΖΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΕΝΑΝΤΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ 

ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

 

Η σύγκριση των δυο µορφών τουρισµού ποικίλει ανάλογα µε τον τρόπο προσέγγιση 

της. Και αυτό έγκειται στο γεγονός της διαφορετικής αντίληψης των δρώντων του 

τουρισµού. 

Οι τουριστικοί επιχειρηµατίες τάσσονται υπέρ του µαζικού τουρισµού αφού αυτοί 

τον µεγέθυναν και τον ανέπτυξαν λόγω των τεράστιων κερδών που αποκοµίζουν από 

την πώληση των τουριστικών προϊόντων. 

 

 

Πίνακας 29.: Σύγκριση του µαζικού και του εναλλακτικού τουρισµού 
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Από την παραπάνω ανασκόπηση κατανοούµε ότι ο εναλλακτικός τουρισµός 

θεωρείται ως διαµετρικά αντίθετος του µαζικού, µε τον εναλλακτικό να εµφανίζεται 

ως καλός και ο µαζικός ως κακός (Lane 1993, Pearce 1992). Όπως έχουν αποκαλύψει 

πολλοί µελετητές, η πλειοψηφία των αρνητικών συνεπειών της τουριστικής 

ανάπτυξης προκύπτει από το µαζικό τουρισµό, για το λόγο ότι συγκεντρώνει µεγάλο 

αριθµό τουριστών, απαιτεί επενδύσεις µεγάλης κλίµακας και λιγότερη συµµετοχή της 
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ντόπιας κοινωνίας στην αναπτυξιακή διαδικασία (Doggart & Doggart 1996). Οι 

αρνητικές επιπτώσεις του µαζικού τουρισµού είναι πιο έκδηλες για τους τουριστικούς 

προορισµούς, γιατί ο µαζικός τουρισµός χαρακτηρίζεται από συγκέντρωση υποδοµής 

και τουριστών στο χρόνο και στον τόπο, εµφανιζόµενοι µε λιγότερη ευαισθησία 

στους εγχώριους πλουτοπαραγωγικούς πόρους εξ' αιτίας του εντατικού τύπου 

τουριστικής ανάπτυξης και της συµπεριφοράς των τουριστών που προσελκύονται από 

φθηνές αγοραστικές επιλογές (Κοκκώσης και Παρπαϊρης 1996, Pearce 1989)  

 

Παρόλο τις επιπτώσεις και τα µειονεκτήµατα του ο µαζικός τουρισµός κατέχει 

παγκοσµίως το µεγαλύτερο κοµµάτι της πίτας της τουριστικής βιοµηχανίας µε 

ποσοστό 90% έναντι του εναλλακτικού που κατέχει το υπόλοιπο 10%. Όµως η 

αριθµητική υπεροχή του εκφράζεται ποσοτικά και µη φιλικά ως προς το περιβάλλον 

που αναπτύσσεται, σε αντίθεση µε τον εναλλακτικό ο οποίος είναι πιο φιλικός µε το 

περιβάλλον και πιο ποιοτικός. 

 

Άσχετα από την άποψη της κάθε πλευράς (υποστηρικτές µαζικού-εναλλακτικού) η 

ανάγκη για την επανατοποθέτηση της τουριστικής ανάπτυξης και σχεδιασµού είναι 

µονόδροµος. Και αυτό θα γίνει µέσα από τις συντονισµένες δράσεις όλων των 

σχετιζοµένων µε τον τουρισµό στην βάση µιας κοινής πολιτικής και στρατηγικής. 

 

Έτσι σκοπός όλων δεν είναι η εξαφάνιση του µαζικού τουρισµού και η 

αντικατάσταση του από τον εναλλακτικό αλλά η µείωση των επιπτώσεων του 

µαζικού τουρισµού στο µέγιστο βαθµό και αυτό θα επιτευχθεί µε την προσθήκη των 

εναλλακτικών µορφών τουρισµού , µέσα από την ανάλυση των οποίων θα 

διαπιστώσουµε την αναγκαιότητα της εφαρµογής τους. 

 

Συνεπώς τόσο η διεθνή όσο και η Ευρωπαϊκή Ένωση στρέφονται στην ανάπτυξη των 

εναλλακτικών µορφών τουρισµού, οι οποίες αποβλέπουν στο σεβασµό του ανθρώπου 

και του περιβάλλοντος και επιµηκύνουν το διάστηµα της τουριστικής περιόδου. 

 

Τα πεδία εφαρµογής είναι εκεί οπού εµφανίζεται ο µαζικός τουρισµός , και οι 

περιοχές µε αρχικά στάδια τουριστικής ανάπτυξης. Οι κυριότερες µορφές είναι ο 

Αγροτουρισµός ή ο τουρισµός υπαίθρου, ο Συνεδριακός , Αθλητικός, Θαλάσσιος 
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,Πολιτιστικός, Θρησκευτικός, Φυσιολατρικός τουρισµός , και τουρισµός υγειάς 

κ.λπ.(www.alternative.gr , Ριγγας Χρηστος ,2003) 

 

2.8. ΤΑ ΚΙΝΗΤΡΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΑ 

 
Η οµάδα των κινήτρων που οδηγούν σε εναλλακτικό τουρισµό συνδέεται άµεσα µε 

πρότυπα τουριστικής ανάπτυξης τα οποία διαφέρουν ριζικά από αυτά που έχει 

επιβάλλει ο οργανωµένος µαζικός τουρισµός. Συγκεκριµένα τα κίνητρα που ωθούν 

κάποιο άτοµο σε «εναλλακτικό τύπο» ταξιδιού είναι διαφορετικά από τα κίνητρα του 

συνηθισµένου µαζικού τουρίστα που θεωρείται «απαθής», «λιγόψυχος», 

«νεοαποικιστής» και «άξεστος» (Cazes 1989).  

 

Ο εναλλακτικός τουρίστας έχει διαφορετικής µορφής κίνητρα που µπορούν να 

νοηθούν ως αυτά του λεγόµενου ενεργητικού τύπου τουρισµού (περιπλάνηση, 

περίπατος, αναρρίχηση, τουρισµός «περιπέτειας»), εξερευνητικού χαρακτήρα και 

συνάντησης (ιστορικοί και αρχαιολογικοί χώροι, συναναστροφή µε τους ντόπιους 

κατοίκους, τον αυτόχθων πολιτισµό και τα ήθη και έθιµα) και δεσµευτικό χαρακτήρα 

(εθελοντικές υπηρεσίες σε κράτη του εξωτερικού, προσφορά βοήθειας και ενίσχυσης, 

συµµετοχή σε αρχαιολογικές ανασκαφές, εργασιακές κατασκηνώσεις, κ.λ.π) (Cazes 

1989). 

Συνεπώς, στις εναλλακτικές µορφές τουρισµού οι διακοπές δεν πραγµατοποιούνται 

σαν µια µεµονωµένη προσπάθεια φυγής από την καθηµερινότητα αλλά το ταξίδι 

αποκτάει κάποιο νόηµα µε κοινωνικές, πολιτιστικές, περιβαλλοντολογικές και 

εκπαιδευτικές προεκτάσεις. Συνοπτικά, οι εναλλακτικές µορφές τουρισµού 

«καταγράφουν την έµφαση που δίνεται στα κίνητρα που σχετίζονται µε το 

περιβάλλον και την αυτονοµία στο ταξίδι» (Τσάρτας 1996).  

 

2.9. Ο ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΑΣ 

 

Ο εναλλακτικός τουρίστας δεν µπορεί να θεωρηθεί ως «πελάτης» ή «καταναλωτής» 

αφού διαφέρει από τα καθιερωµένα πρότυπα του φθηνού µαζικού τουρισµού, ενώ 

είναι γεγονός ότι ο εναλλακτικός τουρισµός προσφέρει µια εναλλαγή από τον 
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καθιερωµένο τρόπο ζωής. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγµα που σχετικά µε τους 

νεαρούς ταξιδιώτες του παρελθόντος που δεν αποδέχονταν για τον εαυτό τους τον 

όρο του τουρίστα, αλλά αυτοαποκαλούνταν «ταξιδευτές» και «κοσµογυρισµένοι», 

που ταξιδεύουν µε σκοπό την αναζήτηση του αυθεντικού, ενώ όλοι οι άλλοι τους 

αποκαλούσαν άσκοπα περιφερόµενους, χίπις, τουρίστες του σακιδίου, 

γυφτοτουρίστες, κλπ. (Cohen 1973, 1979) 

 

Οι εναλλακτικοί τουρίστες αποτελούν ένα τµήµα της αγοράς µε διαφοροποιητικά 

χαρακτηριστικά στα κίνητρα που τους ωθούν σε τουριστική µετακίνηση, τις 

δραστηριότητες τους κατά τη διάρκεια των διακοπών τους κλπ. Οι διαφορές των 

εναλλακτικών τουριστών από όλα σχεδόν τα άλλα είδη τουρισµού τείνει να τους 

αποµονώνει σε ευδιάκριτες κατηγορίες που η κάθε µια απ' αυτές παρουσιάζει τις 

δικές της ιδιαιτερότητες. 

 

Ο εναλλακτικός τουρίστας έχει τα παρακάτω χαρακτηριστικά: 

ο   Προσπαθεί να επισκέπτεται µέρη που δεν έχει πατήσει ανθρώπινο πόδι. 

ο   ∆ιεγείρεται από το αίσθηµα της περιήγησης. 

ο   Προσπαθεί να αποφύγει τον πολιτισµό για κάποιο χρονικό διάστηµα. 

ο   Προσπαθεί να δηµιουργήσει κανάλια επικοινωνίας µε τον ντόπιο πληθυσµό. 

ο   ∆εν επιζητάει την ύπαρξη τουριστικής υποδοµής. 

ο   Συλλέγει περισσότερες πληροφορίες πριν και κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του. 

ο   Ταξιδεύει µόνος του ή σε µικρές οµάδες. 

ο   Είναι καλά εκπαιδευµένος. 

ο   Έχει περισσότερα έσοδα από το µέσο όρο. 

ο   Τείνει να παραµένει σε µια χώρα για περισσότερες µέρες από τον παραδοσιακό 

τουρίστα.(Laarman & Durst 1987) 

2.9.1. Ο τουριστικός προορισµός 

 

∆ιαφοροποιητικό χαρακτηριστικό του εναλλακτικού τουρισµού είναι επίσης και η 

τοποθεσία που επισκέπτεται ο τουρίστας. Ο εναλλακτικός τουρισµός προωθεί 

επιθυµητές διαφορές µεταξύ προορισµών. Όπως σηµειώνουν πολλοί συγγραφείς οι 

περισσότεροι τουριστικοί προορισµοί επικρίνονται για την αποστέρηση από τον 

τουρίστα της αυθεντικότητας του ταξιδιού µε την επίδειξη πλαστών θέλγητρων που 
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έχουν κατασκευαστεί µε µοναδικό σκοπό την τουριστική χρήση. Αντίθετα στον 

εναλλακτικό τουρισµό, ελκυστικά στοιχεία είναι το «νέο, πρωτοποριακό, παρθένο ή 

ανεξερεύνητο» του προορισµού που τον διαφοροποιούν από άλλες κορεσµένες 

τουριστικές περιοχές. Αξιοσηµείωτο είναι ότι ο εναλλακτικός τουρίστας ελκύεται από 

ένα ιδανικά ονειρεµένο και ήσυχο περιβάλλον και από την ιδέα της συνάντησης µε 

τον ντόπιο πληθυσµό, γεγονός που δεν συµβαδίζει µε την αστικοποίηση του 

«µαζικού» τουριστικού προορισµού. Συνεπώς, ο εναλλακτικός τουρισµός µπορεί να 

θεωρηθεί ως µια αντίδραση του τουρίστα στην εµπορευµατοποίηση των διακοπών 

του και την προσπάθεια των τουριστικών προορισµών να παρουσιάζουν µια σειρά 

ψεύτικων γεγονότων ως αυτοχθόνων. (Ανδριώτης ,2003) 

2.9.2. Συνεισφορά του εναλλακτικού τουρισµού στην τοπική ανάπτυξη 

 

Τα τελευταία χρόνια εξαιτίας των αρνητικών σχολίων που αποδίδονται στο µαζικό 

τουρισµό, πολλά κράτη διαµορφώνουν την πολιτική τους προς την ενθάρρυνση πιο 

ήπιων (εναλλακτικών) µορφών τουρισµού, αναζητώντας έτσι µια λύση για τα 

µακροχρόνια προβλήµατα που έχουν προκληθεί από την ανεξέλεγκτη τουριστική 

ανάπτυξη. Τα κίνητρα του εναλλακτικού τουρίστα και τα καταναλωτικά του πρότυπα, 

που κατευθύνονται στην αναζήτηση της αυθεντικότητας και στην συναναστροφή του 

µε την παρθένα φύση και τον αυτόχθονα πολιτισµό, περικλείουν ιδιαίτερη σηµασία 

στην προστασία της κοινωνίας, του πολιτισµού και του περιβάλλοντος της περιοχής 

υποδοχής τουριστών, συνεισφέροντας έτσι στην αειφόρο ανάπτυξη και στη 

µακροβιότητα των υπαρχόντων πόρων. Ως εκ τούτου, ο εναλλακτικός τουρισµός 

υποδεικνύει περιορισµούς αναφορικά µε τη φέρουσα ικανότητα µιας τουριστικής 

περιοχής και µπορεί να θεωρηθεί ως τουρισµός µειωµένων αρνητικών επιπτώσεων. 

(Ανδριώτης ,2003) 

 

Αυξηµένη είναι µέσω του εναλλακτικού τουρισµού η διασύνδεση του τουριστικού 

τοµέα µε άλλους τοµείς της οικονοµίας, π.χ. γεωργία, κτηνοτροφία και χειροτεχνία. 

Απ' την άλλη, υπάρχει µειωµένη διαρροή χρηµάτων από την τοπική οικονοµία για 

λόγους όπως αγορά εισαγόµενων προϊόντων, εξάρτηση από ξένους οργανωτές 

ταξιδιών και απασχόληση αλλοδαπών στην ντόπια βιοµηχανία, δηµιουργώντας έτσι 

υψηλούς οικονοµικούς δεσµούς σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Ντόπιοι 

επιχειρηµατίες µικρών επιχειρήσεων µπορούν, µε µέτριες δαπάνες, να συνεισφέρουν 
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αξιοσηµείωτα στην οικονοµική ανάπτυξη γιατί προµηθεύουν µικρότερες αγορές, 

αξιώνουν σχετικά µικρά κεφάλαια, χρησιµοποιούν ντόπιους πλουτοπαραγωγικούς 

πόρους και ακατέργαστα υλικά και δεν απαιτούν δαπανηρή και εξεζητηµένη υποδοµή 

(Gannon,1993).  

 

Οι επενδύσεις µικρής κλίµακας που προωθούνται διαµέσου του εναλλακτικού 

τουρισµού διατηρούν τον έλεγχο της τουριστικής ανάπτυξης από τους ντόπιους 

κατοίκους και εξασφαλίζουν αυξηµένα οικονοµικά οφέλη. Ταυτόχρονα, οι µικρής 

κλίµακας επιχειρήσεις µπορούν να ενσωµατωθούν µε µεγαλύτερη ευκολία στο 

υπάρχον κοινωνικό-πολιτιστικό και οικονοµικό περιβάλλον της κοινότητας, 

βοηθώντας πιο αποτελεσµατικά την αειφόρο ανάπτυξη ενός προορισµού(Ανδριώτης 

,2003) 

 

2.10. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

 

2.10.1. Αγροτουρισµός 

Ο αγροτουρισµός, ως µία από τις εναλλακτικές µορφές τουρισµού, επιδιώκει τη 

δηµιουργία θετικών κοινωνικών, πολιτιστικών και περιβαλλοντικών επιπτώσεων και 

ανταποκρίνεται σε δύο ανάγκες. Η πρώτη είναι η ανάγκη των κατοίκων των αστικών 

κέντρων για επιστροφή στη φύση µε σκοπό να ξεφύγουν από τις δυσκολίες της 

καθηµερινής ζωής (Ιακωβίδου, 2002). 

 

Σύµφωνα µε έρευνες σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη το 1996 και 2000, αλλά και µε 

βάση τη διεθνή βιβλιογραφία διαπιστώθηκε πως αυτοί που επιλέγουν τον 

αγροτουρισµό είναι κυρίως κάτοικοι πόλεων, οι οποίοι επιθυµούν να ξεφύγουν από 

την εξαντλητική καθηµερινότητα της πόλης και να χαλαρώσουν για λίγες µέρες στην 

ύπαιθρο (Ιακωβίδου, 2006). Η δεύτερη ανάγκη αφορά τους αγρότες, οι οποίοι 

υπερνικούν το ρόλο τους ως παραγωγοί και ασχολούνται επιπλέον µε τον τοµέα των 

υπηρεσιών σε µία προσπάθεια να συµπληρώσουν το αγροτικό τους εισόδηµα 

(Ιακωβίδου, 2002). 
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Ο όρος «αγροτουρισµός» ορίζεται ως «η δραστηριότητα που αναπτύσσεται στον 

αγροτικό χώρο από αγρότες κατά κύριο επάγγελµα που είναι µόνιµοι κάτοικοι µιας 

περιοχής και έχουν ως κύριο σκοπό την ενίσχυση του αγροτικού τους εισοδήµατος 

και της τοπικής οικονοµίας µε την εκµετάλλευση µικρών τουριστικών καταλυµάτων 

(ενοικιαζόµενα δωµάτια, πανσιόν, ξενώνες, κάµπινγκ), την τροφοδοσία των 

τουριστικών µονάδων µε προϊόντα τοπικής παραγωγής και την ανάπτυξη άλλων 

δραστηριοτήτων που συνδέονται συµπληρωµατικά µε τον τουρισµό» (Λαγός, 

Τοµάρας, 2005)  

 

Ο αγροτουρισµός ως εναλλακτική µορφή τουρισµού εµφανίσθηκε τη δεκαετία του 

1960 στις ΗΠΑ µε τη µορφή της φιλοξενίας σε αγροκτήµατα και αγροτουριστικά 

καταλύµατα και µε τις παραλλαγές του γεωργικού τουρισµού  και του αγροτικού 

τουρισµού (Σφακιανάκης, 2000). 

 

Στη διεθνή πρακτική επικράτησε µε δύο µορφές. Η πρώτη περιλαµβάνει διακοπές σε 

αγροκτήµατα (farm house holidays) τα οποία σχετίζονται έντονα µε τη γεωργική 

εκµετάλλευση. Η δεύτερη µορφή αγροτουρισµού είναι γνωστή ως "Bed & Breakfast" 

δηλαδή "κλίνη και πρωινό". Σ' αυτή την περίπτωση οι φιλοξενούµενοι µένουν σε 

ενοικιαζόµενα δωµάτια σε εξωαστικούς συνοικισµούς ή σε αγροτικά καταλύµατα 

(αγροικίες) που βρίσκονται µέσα στον αγροτικό οικισµό (Λαγός, Τοµάρας, 2005). 

 

Στην Ελλάδα, η ανάπτυξη του αγροτικού τουρισµού καθυστέρησε. Μέχρι τα τέλη της 

δεκαετίας του 1970 δεν υπήρχε οργανωµένη µορφή αγροτουρισµού, χωρίς αυτό 

βέβαια να σηµαίνει πλήρη απουσία καταλυµάτων στην ύπαιθρο(Παρταλίδου, 2005). 

 

Τα πρώτα ουσιαστικά βήµατα του αγροτουρισµού στην Ελλάδα έγιναν στις αρχές της 

δεκαετίας του '80, λίγο µετά την ένταξη της χώρας στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα το 

1981, µε τη θέσπιση ευρωπαϊκών και εθνικών κανονισµών και νόµων. Από την 

δεκαετία του '90 ο αγροτουρισµός έγινε γνωστός ως ο τουρισµός των 3Φ (Φύση, 

Φιλία, Φιλοξενία). Πολλές περιοχές της χώρας, εντάχθηκαν στο χάρτη των 

εναλλακτικών µορφών τουρισµού ως αγροτουριστικοί προορισµοί και άρχισαν να 

έχουν ζήτηση από τους κατοίκους των µεγάλων αστικών κέντρων της χώρας 

(Ιακωβίδου, 2006). 
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2.10.2. Οικοτουρισµός 

Ο οικοτουρισµός είναι µια µορφή τουρισµού που εµπνέεται κατά κύριο λόγο από τη 

φυσική ιστορία µιας περιοχής, συµπεριλαµβανοµένης και της τοπικής κουλτούρας. Ο 

οικοτουρίστας επισκέπτεται µη ανεπτυγµένες περιοχές µε πνεύµα εκτίµησης, 

συµµετοχής και ευαισθησίας. ∆εν χρησιµοποιεί µε καταναλωτικό τρόπο τους 

φυσικούς πόρους και την άγρια φύση, ενώ συµβάλλει ακόµα στη ζωή της περιοχής 

που επισκέπτεται µέσα από την προσωπική του εργασία ή την οικονοµική του 

βοήθεια για τη διατήρηση της περιοχής και την οικονοµική ευηµερία των κατοίκων 

της. Η επίσκεψη θα πρέπει να ενισχύει την αφοσίωση και την εκτίµηση του 

οικοτουρίστα απέναντι στα οικολογικά θέµατα γενικώς και στις ανάγκες της 

κοινότητας ειδικότερα (Fennel, 2001). 

 

Επίσης, ο οικοτουρισµός εµπεριέχει την έννοια της διαχείρισης από την πλευρά της 

χώρας υποδοχής, η οποία δεσµεύεται για την προστασία και τη διατήρηση της 

περιοχής µε τη συµµετοχή των ντόπιων κατοίκων, τη σωστή προβολή της περιοχής, 

την τήρηση των κανόνων για την προστασία του περιβάλλοντος και τη χρήση των 

εσόδων των επιχειρήσεων για τη χρηµατοδότηση της διαχείρισης των φυσικών πόρων 

της περιοχής και της ντόπιας ανάπτυξης. 

 

Σήµερα οι άνθρωποι δίνουν µια αυξανοµένη προτεραιότητα στην οικολογική και 

περιβαλλοντική ποιότητα, όταν επιλέγουν ένα προορισµό. Επιζητούν καθαρό και 

υγιεινό περιβάλλον, καθαρό αέρα, δάση, καθαρά ποτάµια και λίµνες και ένα φυσικό 

τρόπο ζωής. Οι άνθρωποι που ζουν στις πόλεις, θέλουν να έχουν διαφορετικές 

εµπειρίες, θέλουν να γευτούν το µεγαλείο της φύσης. Έτσι, δηµιουργήθηκαν 

προγράµµατα τουριστικών µετακινήσεων µε σκοπό να διαπιστωθούν βλάβες του 

περιβάλλοντος, αλλά και να το προστατέψουν. Πέρα από την προστασία, ο 

οικολογικός τουρίστας µπορεί να δραστηριοποιηθεί σε πεζοπορίες, αναρριχήσεις 

υποβρύχιες παρατηρήσεις, κανό, καγιάκ και ορειβατικό σκι. Ο οικοτουρισµός 

έχοντας σαν πελάτες του κυρίως οικολόγους, προσπαθεί να διευρύνει την πελατεία 

του, ευαισθητοποιώντας και άλλα άτοµα προς τη µορφή αυτή του τουρισµού, αλλά 

και γενικά στο οικολογικό πρόβληµα. 
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Χρειάζεται όµως και η ανάλογη υποδοµή, όπως η χάραξη µονοπατιών, 

χαρτογράφηση των περιοχών, αναστύλωση παλιών κτισµάτων λαϊκής αρχιτεκτονικής 

και παλιών γεφυριών, να γίνουν παρατηρητήρια για την καλύτερη παρατήρηση της 

χλωρίδας και της πανίδας και να εκπαιδευτούν κατάλληλα άτοµα, που θα 

προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στους τουρίστες, αυτής της εναλλακτικής µορφής 

τουρισµού.  

 

2.10.3. Πολιτισµικός τουρισµός 

Ο πολιτιστικός τουρισµός είναι η εναλλακτική µορφή τουρισµού, που έχει σαν κύρια 

δραστηριότητα την επαφή, τη γνωριµία, τη γνώση και την απόλαυση του πολιτισµού 

των τουριστικών προορισµών, καθώς και τη συµµετοχή ή την παρακολούθηση 

διαφόρων πολιτιστικών εκδηλώσεων. Συγκεκριµένα, η τουριστική πολιτιστική 

δραστηριότητα εκδηλώνεται  

• µε επισκέψεις σε ιστορικά και αρχαιολογικά µνηµεία, σε παραδοσιακούς 

οικισµούς και αίθουσες τέχνης,  

• µε παρακολουθήσεις συναυλιών, θεατρικών παραστάσεων και επιδείξεων 

παραδοσιακών χορών και  

• µε συµµετοχή σε εκδηλώσεις, όπως πανηγύρια, φεστιβάλ και σε κοινωνικές 

και πνευµατικές δραστηριότητες (Σφακιανάκης, 2000). 

 

Χαρακτηριστικό του πολιτιστικού τουρισµού είναι ότι συνδέεται µε τις έννοιες της 

πολιτιστικής κληρονοµιάς και του πολιτιστικού πλούτου του τουριστικού 

προορισµού, τα στοιχεία του οποίου χρησιµοποιεί σαν τουριστικά προϊόντα. Επίσης, 

συντελεί στην προβολή των πολιτιστικών χαρακτηριστικών του προορισµού και 

προκαλεί την ανάπτυξη, αναβίωση και προστασία των πολιτιστικών του στοιχείων. 

Συνάµα, προάγεται η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. 

 

Ο πολιτιστικός τουρισµός αναπτύσσεται παράλληλα µε άλλες µορφές τουρισµού και 

απαραίτητη προϋπόθεση ανάπτυξης του είναι η ευαισθητοποίηση του τοπικού 

πληθυσµού και των τοπικών φορέων, καθώς και η εκπαίδευση τους σε θέµατα 

διαχείρισης και προστασίας του πολιτιστικού πλούτου. 
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Οι τουρίστες που επιλέγουν αυτή τη µορφή τουρισµού είναι συνήθως µέσης και 

µεγάλης ηλικίας, υψηλού οικονοµικού και κυρίως υψηλού µορφωτικού επιπέδου. 

Είναι άνθρωποι που ενδιαφέρονται για τον πολιτισµό, την ιστορία, τα ήθη και τα 

έθιµα άλλων λαών, τα γράµµατα και τις τέχνες, καθώς και τις λαϊκές παραδόσεις. 

Γνωρίζουν τους περισσότερους από τους πολιτιστικούς πόρους του τουριστικού 

προορισµού που επιλέγουν και µε τα ταξίδια τους επιβεβαιώνουν και εµπλουτίζουν 

τις γνώσεις τους. 

 

Οι τουρίστες που επιλέγουν αυτή τη µορφή τουρισµού είναι συνήθως µέσης και 

µεγάλης ηλικίας, υψηλού οικονοµικού και κυρίως υψηλού µορφωτικού επιπέδου. 

Είναι άνθρωποι που ενδιαφέρονται για τον πολιτισµό, την ιστορία, τα ήθη και τα 

έθιµα άλλων λαών, τα γράµµατα και τις τέχνες, καθώς και τις λαϊκές παραδόσεις. 

Γνωρίζουν τους περισσότερους από τους πολιτιστικούς πόρους του τουριστικού 

προορισµού που επιλέγουν και µε τα ταξίδια τους επιβεβαιώνουν και εµπλουτίζουν 

τις γνώσεις τους. 

 

Ο Παγκόσµιος Οργανισµός Τουρισµού εκτιµά ότι ο πολιτιστικός τουρισµός 

αναπτύσσεται µε ρυθµό 15% τον χρόνο και ότι το 37% όλων των διεθνών ταξιδιών 

περιλαµβάνει ένα πολιτιστικό στοιχείο. Από την άλλη, ο µαζικός τουρισµός 

αναπτύσσεται µε ρυθµό µόνο 8% τον χρόνο.  

 

2.10.4. Επαγγελµατικός τουρισµός 

Ο επαγγελµατικός τουρισµός είναι η δραστηριότητα των ατόµων τα οποία 

χρησιµοποιούν τις υποδοµές και τις υπηρεσίες που ανήκουν στην τουριστική 

βιοµηχανία για λόγους που σχετίζονται ή προέρχονται από το εργασιακό τους 

περιβάλλον.  

 

Ο επαγγελµατικός τουρισµός χωρίζεται σε τέσσερις µεγάλες κατηγορίες:  

1) το γενικό επαγγελµατικό τουρισµό,  

2) το συνεδριακό τουρισµό,  

3) τα ταξίδια κινήτρων και  

4) τον εκθεσιακό τουρισµό.  
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Θεωρείται µια από τις παλαιότερες µορφές τουρισµού, αφού από τα αρχαία χρόνια ο 

άνθρωπος ταξίδευε σε διάφορα µέρη του κόσµου για επαγγελµατικούς λόγους, οι 

οποίοι τότε σχετίζονταν κυρίως µε το εµπόριο. Ο επαγγελµατικός τουρισµός αποτελεί 

έναν ιδιαίτερα δυναµικό τουριστικό τοµέα και θεωρείται σηµαντική πηγή εσόδων και 

δηµιουργίας θέσεων εργασίας, καθώς και αναζωογόνησης της τουριστικής κίνησης. 

(Λαζανά 2003) 

 

Στην Ελλάδα το φαινόµενο αυτό παρατηρείται έντονα την τελευταία δεκαετία, 

κυρίως πάλι στη δράση του ιδιωτικού τοµέα. Οι συνέπειες του επαγγελµατικού 

τουρισµού είναι οι εξής: 

Ο επαγγελµατικός τουρισµός επιφέρει οφέλη για τον κάθε προορισµό και τους 

κατοίκους του. Σύµφωνα µε διεθνείς στατιστικές, ο τουρίστας που ταξιδεύει για 

επαγγελµατικούς λόγους ξοδεύει πολύ περισσότερα από τον τουρίστα αναψυχής, 

προτιµά µεταξύ άλλων πολυτελή ξενοδοχεία για τη διαµονή του και επιλέγει πρώτη 

θέση στα µέσα µεταφοράς. Παράλληλα, µετά το τέλος των επαγγελµατικών του 

υποχρεώσεων, ασχολείται µε επιπλέον δραστηριότητες, όπως επισκέψεις σε µουσεία 

ψώνια στα µαγαζιά, δείπνα σε ακριβά εστιατόρια κ.λ.π . 

 

Συµβάλλει στη µείωση της εποχικότητας του τουριστικού προϊόντος, αφού 

πραγµατοποιείται καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Οι τουρίστες που ταξιδεύουν για 

επαγγελµατικούς λόγους συγκαταλέγονται στους τουρίστες που δείχνουν σεβασµό 

προς το περιβάλλον (Βενετσανοπούλου, 2006). 

 

Τα συνέδρια διακρίνονται: 

Με βάση το αντικείµενο µε το οποίο ασχολούνται σε: 

1) επαγγελµατικά,  

2) επιστηµονικά,  

3) πολιτιστικά,  

4) πολιτικά,  

5) κοινωνικά  

 

Με βάση τη συχνότητα µε την οποία συνέρχονται σε σταθερά συνέδρια ή ηµερίδες, 

που τελούνται σε συνδυασµό µε εκθέσεις, και σε µη σταθερά, περιοδικά και µη 
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περιοδικά συνέδρια, όσα δηλαδή δεν παρουσιάζουν ούτε περιοδικότητα ούτε 

σταθερότητα. 

 

Με βάση την χρονική τους διάρκεια. Η διάρκεια του συνεδρίου εξαρτάται από το 

πρόγραµµα που θα ακολουθήσει. Έτσι, τα διακρίνουµε σε ηµερήσια, ολιγοήµερα κ.α. 

Συνήθως όµως, οι σύνεδροι φτάνουν στο τόπο διεξαγωγής του συνεδρίου µια µέρα 

πριν την έναρξη. Ωστόσο, συχνά οι σύνεδροι παρατείνουν την παραµονή τους για 

κάποιες µέρες µετά την διεξαγωγή του συνεδρίου, ιδιαίτερα αν ακολουθεί 

Σαββατοκύριακο. 

 

Με βάση το γεωγραφικό τους χαρακτήρα σε τοπικής, περιφερειακής, εθνικής και 

διεθνούς εµβέλειας. 

 

Με βάση τον αριθµό των συµµετεχόντων σε ολιγοµελή ή πολυάριθµα. 

 

Ανάλογα µε τον τύπο και το θέµα του συνεδρίου, οι συµµετέχοντες είναι 

επιχειρηµατίες, στελέχη επιχειρήσεων, ειδικοί επιστήµονες διαφόρων ειδικοτήτων 

(Βενετσανοπούλου ,2006). 

 

2.10.5. Τουρισµός " περιπέτειας" 

Η ανθρώπινη τάση για αναζήτηση της περιπέτειας αφορά µια αντίσταση στις 

συνήθειες της καθηµερινότητας, που κυριαρχείται από τον ορθολογισµό, την 

οργάνωση, το συνεχή υπολογισµό και τη διαρκή εξυπηρέτηση συµφερόντων 

συγκεκριµένων οµάδων. Εξάλλου, κατά την εξέταση των κινήτρων του τουρισµού, 

διαπιστώνει κανείς ότι πολλά από τα κίνητρα έχουν συναισθηµατικό και µη λογικό 

χαρακτήρα, όπως η αναζήτηση του µακρινού, του άγνωστου, του ανέγγιχτου. 

 

Τα τελευταία χρόνια ολοένα και περισσότεροι επιλέγουν, αντί της κλασικής 

ηλιοθεραπείας, πιο ριψοκίνδυνες δραστηριότητες. Στον τοµέα του τουρισµού όλο και 

περισσότερο κατακτούν έδαφος οι εναλλακτικές προτάσεις τουρισµού, που έχει τη 

δυνατότητα να προσφέρει κάθε χώρα στους επισκέπτες της. Μια σηµαντική 

κατηγορία τουρισµού που αναπτύσσεται είναι ο τουρισµός περιπέτειας, του οποίου οι 
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δραστηριότητες έχουν µικρό ή µεγάλο βαθµό επικινδυνότητας. 

(Βενετσανοπουλου,2006). 

 

Ως τουρισµός περιπέτειας ορίζεται "η δραστηριότητα αναψυχής που λαµβάνει χώρα 

σε έναν ασυνήθιστο, εξωτικό, αποµονωµένο ή δυσπρόσιτο προορισµό και 

χαρακτηρίζεται από ένα βαθµό ρίσκου και συγκίνησης για αυτόν που την 

πραγµατοποιεί. Ο τουρισµός περιπέτειας προσφέρεται για να γνωρίσει κανείς βουνά, 

διεθνή ορειβατικά µονοπάτια, απότοµα φαράγγια, κοιλάδες, ήρεµες λίµνες, ορµητικά 

ποτάµια κλπ. Με τον τουρισµό περιπέτειας επιτυγχάνεται η ανάδειξη του φυσικού 

τοπίου, των παραδοσιακών οικισµών, η προστασία της χλωρίδας και της πανίδας της 

περιοχής, χωρίς να διαταράσσονται οι περιβαλλοντικές ισορροπίες. Συνδυάζονται 

φυσική άσκηση, δράση, τόλµη, θάρρος και σεβασµός στη φύση. Απαραίτητες επίσης 

είναι σε αρκετές περιπτώσεις οι τεχνικές γνώσεις, καθώς και η σωστή οργάνωση και 

ο εξοπλισµός. (Βενετσανοπουλου,2006). 

 

Τέλος, σηµαντικός στόχος για όλες αυτές τις δραστηριότητες είναι να γνωρίσουµε 

καλύτερα τις οµορφιές της φύσης και να ζήσουµε κάποιες ώρες ή µέρες σ' ένα 

µοναδικό περιβάλλον. 

 

Οι πιο γνωστές δραστηριότητες τουρισµού περιπέτειας που καταγράφονται διεθνώς 

είναι : Trekking , River trekking,  Kayak , Hydrospeed, Rafting, Monoraft, Canoe 

Kayak, Climbing (Αναρρίχηση), Canoying, Mountain Bike , Jeep safari, Ski , Ιππασία 

(Βενετσανοπουλου,2006). 

 

2.10.6. Μορφωτικός τουρισµός 

Η κατηγορία αυτή του τουρισµού περιλαµβάνει κυρίως σπουδαστές, οι οποίοι 

µεταβαίνουν διάφορες χώρες για να φοιτήσουν σε πανεπιστήµια ή άλλες σχολές, να 

παρακολουθήσουν σεµινάρια επιµόρφωσης ή εξειδίκευσης κ.λ.π. ή επιστήµονες που 

κάνουν µεταπτυχιακές σπουδές. 

Ο µορφωτικός τουρισµός είναι ιδιαίτερα δηµοφιλής σε ευρωπαϊκά σχολεία κυρίως 

στη Γαλλία και Αυστρία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση επίσης ευνοεί τέτοιες πρωτοβουλίες, 

οι οποίες φθάνουν µέχρι τη λειτουργία "πράσινων τάξεων" ή "τάξεων κοντά στη 

θάλασσα", για όλους τους µαθητές από το δηµοτικό ως το λύκειο. Τα τµήµατα αυτά 
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συνδυάζουν το ταξίδι, τη γνωριµία µε την περιοχή που θα επισκεφθούν οι µαθητές 

και τη διδασκαλία. 

 

Βασικό κίνητρο για την προσέλκυση του µαθητικού και φοιτητικού τουρισµού είναι η 

προσφορά συγκεκριµένων εκπαιδευτικών προγραµµάτων, τα οποία µπορεί να 

στηρίζονται και στη βάση ανταλλαγής µαθητών και φοιτητών, που ενισχύονται από 

την Ευρωπαϊκή Ένωση. Για εκπαιδευτικούς σκοπούς οργανώνονται επίσης οµαδικές 

εκδροµές σπουδαστών σε διάφορες χώρες, όπου συνδυάζεται η απόκτηση γνώσεων 

µε ταυτόχρονη ψυχική ανάταση.  

 

Τελευταία έχουν επινοηθεί κρουαζιέρες µε ειδικά πλοία, στις οποίες παίρνουν µέρος 

ολόκληρες τάξεις µε το εκπαιδευτικό    προσωπικό τους, που συνεχίζουν τα 

µαθήµατα τους ταξιδεύοντας (Βενετσανοπούλου, 2006). 

 

2.10.7. Θαλάσσιος τουρισµός 

Θαλάσσιος τουρισµός είναι ο τουρισµός του οποίου προορισµός είναι η ανοιχτή 

θάλασσα. Αυτό σηµαίνει ότι οι τουρίστες ικανοποιούν τις βασικές τουριστικές τους 

ανάγκες (διαµονή, διατροφή, ψυχαγωγία, άθληση, πολιτιστικές ανάγκες, κ.λ.π) εν 

πλώ, δηλαδή ενώ ταξιδεύουν µε ένα πλοίο, το οποίο σ' αυτή την περίπτωση έχει τη 

µορφή ενός πλωτού ξενοδοχείου(Σφακιανάκης, 2000). 

 

Μέσα για την ύπαρξη του θαλάσσιου τουρισµού, είναι τα κρουαζιερόπλοια, τα σκάφη 

αναψυχής, τα ιστιοφόρα και άλλα. Η θαλάσσια διαδροµή και οι τόποι προορισµού, 

καθώς και ο ελλιµενισµός των σκαφών και οι διάφορες συµπληρωµατικές υπηρεσίες, 

συνθέτουν τα κύρια συστατικά του θαλάσσιου τουρισµού. Η ναύλωση των σκαφών 

αποτελεί την πιο παραγωγική και κερδοφόρα δραστηριότητα αυτού του τύπου 

τουρισµού. Η πελατεία στην οποία απευθύνεται και τις ανάγκες της οποίας ικανοποιεί 

ο θαλάσσιος τουρισµός, είναι ως επί τω πλείστον άτοµα υψηλής εισοδηµατικής 

στάθµης. 

 

Επίσης, σηµαντικά κέρδη απορρέουν από τις κρουαζιέρες, η ζήτηση των οποίων 

παρουσιάζει διεθνώς σηµαντική αύξηση. Οι σύγχρονες τάσεις της αγοράς των 
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κρουαζιέρων συγκλίνουν στα µεγαλύτερα και πολυτελέστερα κρουαζιερόπλοια, τα 

οποία εξασφαλίζουν υψηλή ποιότητα διαµονής και ψυχαγωγίας στους τουρίστες. 

 

Τελευταία, επικρατεί και η τάση της ναύλωσης πολυτελών θαλαµηγών, ιστιοφόρων 

και φουσκωτών σκαφών, µε πλήρωµα ή όχι, για µίνι ιδιωτικές κρουαζιέρες, γεγονός 

που ανθεί στη χώρα µας λόγω των νησιών µας. 

 

Ο θαλάσσιος τουρισµός συνδυάζεται πάντοτε και µε άλλες µορφές τουρισµού. Έτσι, 

για παράδειγµα το πρόγραµµα µιας κρουαζιέρας θα µπορούσε να προβλέπει 

επισκέψεις σε πολιτιστικά µνηµεία των περιοχών που προσεγγίζει, ή περιηγήσεις στα 

τοπικά αξιοθέατα, επισκέψεις στις τοπικές αγορές και άλλα. 

 

Χώρες που διαθέτουν θάλασσα µπορούν να αναπτύξουν θαλάσσιο τουρισµό, από τη 

στιγµή που οι καιρικές συνθήκες το επιτρέπουν και η υποδοµή υφίσταται. Το 

πρόβληµα για την ανάπτυξη αυτής της µορφής τουρισµού εντοπίζεται στη 

δυνατότητα ύπαρξης πολλών και οργανωµένων µαρίνων, οι οποίες είναι αναγκαίες 

για την εξυπηρέτηση των σκαφών και των επιβατών τους. 

 

Στη χώρα µας παρόλο που υπάρχουν σύγχρονα λιµάνια, δεν υπάρχουν τόσες 

οργανωµένες µαρίνες, όσες θα έπρεπε. Επισήµως, υπάρχουν περίπου 40 µαρίνες, οι 

οποίες φυσικά δεν καλύπτουν την υπάρχουσα ζήτηση. Παρόλο, που η χώρα µας 

διεκδικεί µια ξεχωριστή θέση στον κατάλογο των τουριστικών προορισµών του 

θαλάσσιου τουρισµού, οι υπάρχουσες µαρίνες είναι δυστυχώς λίγες στον αριθµό και 

ελλιπείς στην οργάνωση τους. Βέβαια, η πραγµατοποίηση των Ολυµπιακών Αγώνων 

στη χώρα µας βοήθησε κατά µεγάλο βαθµό στη δηµιουργία νέων υποδοµών και στον 

εκσυγχρονισµό των ήδη υπαρχόντων. Σηµαντική ώθηση στο θαλάσσιο τουρισµό 

έδωσαν και οι ιδιωτικές µαρίνες που κατασκευάστηκαν, προκειµένου να 

ικανοποιήσουν το µεγαλύτερο µέρος των τουριστών και να προσφέρουν υπηρεσίες 

υψηλού επιπέδου (Γκιόλµαν, 1966). 

 

Εποµένως, για την ανάπτυξη του θαλάσσιου τουρισµού δεν αρκούν µόνο οι ευνοϊκές 

καιρικές συνθήκες, η ύπαρξη πολλών νησιών και οι ήσυχες θάλασσες, χρειάζονται 

σύγχρονες και άρτια εξοπλισµένες µαρίνες και λιµάνια, για τον ελλιµενισµό, τον 
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ανεφοδιασµό και γενικά για την εξυπηρέτηση τόσο των σκαφών αναψυχής, όσο και 

των επιβατών και των πληρωµάτων τους. 

 

2.10.8. Ορεινός τουρισµός 

Ο ορεινός τουρισµός περιλαµβάνει όλες τις δραστηριότητες υπαίθριας αναψυχής και 

τουρισµού, οι οποίες εκδηλώνονται αποκλειστικά και µόνο σε ορεινές περιοχές των 

χωρών υποδοχής που αναπτύσσουν αυτή τη µορφή τουρισµού και δεν έχει χρονικούς 

περιορισµούς για την εκδήλωση του. 

 

Και όταν αναφερόµαστε σε ορεινές περιοχές, εννοούµε όλες τις περιοχές που: 

Είναι λοφώδης. Περιοχές, δηλαδή που καλύπτονται από λόφους ύψους 300-500 

µέτρων, βατούς και προσπελάσιµους καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. 

 

Είναι µέσες ορεινές ή ηµιορεινές. Περιοχές δηλαδή που καλύπτονται από βουνά 

ύψους µέχρι 1500 µέτρα, µε στρογγυλές κορυφές και όχι µε απότοµες πλαγιές. 

Περιοχές που είναι βατές και προσπελάσιµες καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, εκτός 

από το χειµώνα, οπότε µπορεί να καλύπτονται από χιόνια. 

 

Είναι ορεινές. Περιοχές, που καλύπτονται δηλαδή από βουνά µε υψόµετρο πάνω από 

1500 µέτρα και έχουν συνήθως σκληρή ανάγλυφη µορφή, µε αιχµηρές κορυφές, 

απότοµες πλαγιές, χαράδρες, οι οποίες είναι βατές και προσπελάσιµες µόνο κατά τη 

διάρκεια του καλοκαιριού. 

 

Η χώρα µας στο µεγαλύτερο µέρος της, είναι καλυµµένη από βουνά. Αντίθετα µε τα 

παράλια, που το κλίµα είναι τυπικά µεσογειακό, στα βουνά οι βροχοπτώσεις είναι πιο 

οµοιόµορφα κατανεµηµένες µέσα στη χρονιά. Επίσης, δεν είναι σπάνιες οι 

καλοκαιρινές καταιγίδες, ενώ στα υψηλότερα σηµεία των βουνών διατηρείται το χιόνι 

για µεγάλο χρονικό διάστηµα του έτους. Οι κλιµατολογικές συνθήκες σε συνδυασµό 

µε τον πολιτισµό που αναπτύχθηκε στους ορεινούς όγκους της χώρας µας, ευνοεί την 

ανάπτυξη του ορεινού τουρισµού.  

 

Πρόκειται για ένα πολιτισµό κατά κύριο λόγο ποιµενικό και γεωργικό, που 

δραστηριοποιήθηκε και στην ανάπτυξη διαφόρων επαγγελµάτων, που τα έργα τους τα 
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θαυµάζουµε και σήµερα, έργα όπως η ζωγραφική, η ξυλογλυπτική και η κατασκευή 

µονοπατιών και θολωτών γεφυριών. 

 

Επίσης, προϋπόθεση για την ανάπτυξη του ορεινού τουρισµού είναι η καλή και 

ασφαλής προσπέλαση των περιοχών, καθώς και η δηµιουργία τουριστικών 

καταλυµάτων, που να καλύπτουν τις ιδιαίτερες ανάγκες των επισκεπτών και των 

εργαζοµένων σε αυτά, τα οποία θα δένουν µε το φυσικό περιβάλλον και θα διαθέτουν 

όσο το δυνατόν περισσότερους συµπληρωµατικούς χώρους, όπως εστιατόρια, µπαρ, 

καφετέριες, µαγαζιά, κλπ. 

 

Οι σηµαντικότερες δραστηριότητες του ορεινού τουρισµού είναι η ορειβασία, οι 

περιηγήσεις µε ειδικά οχήµατα εκτός χαραγµένων δρόµων, οι πεζοπορίες, οι 

αναρριχήσεις, το ορειβατικό ποδήλατο, ο αλπινισµός, οι ορεινές κατασκηνώσεις, το 

πέταγµα µε δελταπλάνο ή παραπέντε, και άλλα (Σφακιανάκης, 2000)  

 

2.10.9. Χιονοδροµικός τουρισµός 

Ski στην αγγλική γλώσσα σηµαίνει ένα µονό ή ένα ζευγάρι ειδικά πέδιλα, από 

στενόµακρα κοµµάτια ξύλου ή πλαστικού ή άλλου συνθετικού υλικού ή Plexiglas, τα 

οποία είναι καµπυλωτά στο µπροστινό µέρος τους, έχουν µήκος 1,70-1,80 µέτρα και 

πλάτος 15 cm και χρησιµοποιούνται για να γλιστράει αυτός που τα φοράει, πάνω στο 

χιόνι, στον πάγο ή στο νερό, µόνος του ή επιβοηθούµενος (Σφακιανάκης,2000). 

 

Το άθληµα κατά το οποίο κάποιος γλιστράει µόνος του ή επιβοηθούµένος πάνω στο 

χιόνι, λέγεται χιονοδροµία ή σκι επί χιονιού. Όταν γλιστράει πάνω στον πάγο λέγεται 

παγοδροµία ή σκι επί πάγου, ενώ όταν γλιστράει πάνω στο νερό λέγεται σκι επί 

νερού. 

 

Ο χιονοδροµικός τουρισµός είναι εκείνη η εναλλακτική µορφή τουρισµού κατά τη 

διάρκεια της οποίας, η κύρια δραστηριότητα των τουριστών είναι οι χιονοδροµίες. 

Συχνά, αλλά όχι σωστά, ο χιονοδροµικός τουρισµός αναφέρεται σαν χειµερινός ή 

ορεινός τουρισµός. Είναι πράγµατι και χειµερινός και ορεινός όµως αυτά είναι 

κάποια από τα χαρακτηριστικά του και όχι αυτή καθ' αυτή η κατηγορία. Γιατί 

υπάρχουν και άλλες µορφές τουρισµού που είναι χειµερινές ή ορεινές, όπως ο 
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τουρισµός παραχείµασης ή ο ορειβατικός τουρισµός. Συνεκδοχικά, και τα παραπάνω 

αθλήµατα αναφέρονται σαν χειµερινά, ενώ το σωστό θα ήταν να αναφέρονται σαν 

χιονοδροµικά και παγοδροµικά. Όµως συχνά στην τουριστική βιβλιογραφία επικρατεί 

ο όρος χειµερινά αθλήµατα (Παυλόπουλος, 2002)  

 

2.10.10. Γαστρονοµικός τουρισµός 

Προσδιορίζοντας τον όρο "γαστρονοµικός τουρισµός", εννοούµε τη νέα µορφή ενός 

εναλλακτικού τρόπου διακοπών, στον οποίο κυριαρχεί η κουλτούρα της τοπικής 

κουζίνας. Η γαστρονοµία αποτελεί ένα ιδιαίτερα πρόσφορο τουριστικό προϊόν για 

την Ελλάδα, µε τη µεγάλη ποικιλία πρώτων υλών που διαθέτει και τον ανεξάντλητο 

πλούτο των παραδοσιακών συνταγών. Παρά την αδιαµφισβήτητη διατροφική αξία 

της τοπικής κουζίνας, δυστυχώς ελάχιστες τουριστικές µονάδες έχουν αναδείξει τη 

γεύση σε κυρίαρχο στοιχείο των πακέτων που προσφέρουν.  

 

Σύµφωνα µε τα στοιχεία του Παγκόσµιου Οργανισµού Τουρισµού, το 44% των 

ταξιδιωτών ανά τον κόσµο, θεωρούν το φαγητό ως ένα από τα πρωτεύοντα κριτήρια 

του τόπου που θα επισκεφθούν. Ωστόσο, ο γαστρονοµικός τουρισµός στη χώρα µας 

βρίσκεται σε εµβρυακή φάση και δυστυχώς ακόµα δεν έχει αναπτυχθεί, στο βαθµό 

που θα την κατέτασσε ανάµεσα στους πιο ελκυστικούς και ανταγωνιστικούς 

προορισµούς, όπως η γειτονική Ιταλία, η Ισπανία και η Γαλλία. Ο γαστρονοµικός 

τουρισµός, που µεσουρανεί στη µεσογειακή τουριστική αγορά και επιφέρει τεράστια 

οικονοµικά οφέλη στις γείτονες µεσογειακές χώρες ελάχιστα έχει απασχολήσει στην 

Ελλάδα τους τουριστικούς επιχειρηµατίες, ανεξαρτήτως µεγέθους. Παρόλο που η 

µεσογειακή δίαιτα αποτελεί µόδα και επικρατεί ως σύγχρονο µοντέλο υγιεινής 

διατροφής, οι Έλληνες δεν έχουµε κατορθώσει να αναδείξουµε την Ελλάδα ως 

κοιτίδα του συγκεκριµένου τρόπου διατροφής και δεν την εκµεταλλευόµαστε ως 

θησαυρό ανάπτυξης του τουριστικού προϊόντος της χώρας µας. Το µοντέλο της 

µεσογειακής διατροφής, έχει χρησιµοποιηθεί πάρα πολύ από τις βασικές 

ανταγωνιστικές χώρες της λεκάνης της Μεσογείου (Ιταλία, Ισπανία ), για να 

προσελκύσουν µεγάλο κοµµάτι του γαστρονοµικού τουρισµού.  

 

Στην εποχή της παγκοσµιοποίησης, εµείς θα πρέπει να επιβάλλουµε τη διεθνοποίηση 

της τοπικής κουζίνας και να διαδώσουµε ότι το κυρίαρχο στοιχείο στο γαστρονοµικό 
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τουρισµό είναι η εθνική του ταυτότητα και η εντοποιότητα των γεύσεων. Με καλά 

συντονισµένες ενέργειες από όλους τους φορείς, η Ελλάδα µπορεί να αναδειχτεί σε 

µητρόπολη της µεσογειακής διατροφής. Για να γίνει αυτό απαιτείται σοβαρή 

προσπάθεια και συνειδητοποίηση της ανάγκης να δηµιουργηθούν νέα πρότυπα 

εστίασης, από την βάση µέχρι την κορυφή της ελληνικής τουριστικής βιοµηχανίας. 

∆ιότι το πρόβληµα που έχουµε να αντιµετωπίσουµε, δεν είναι να πείσουµε τον 

τουρίστα καταναλωτή να επισκεφθεί τη χώρα µας, για να γνωρίσει την τοπική 

παραδοσιακή κουζίνα. Οι περισσότεροι έχουν ακούσει για τα ελληνικά προϊόντα και 

το γαστρονοµικό πλούτο της πατρίδας µας και κάποια στιγµή στη ζωή τους έχουν 

γευτεί τις σπεσιαλιτέ µας σε ελληνικά εστιατόρια του εξωτερικού.  

 

Το σηµαντικότερο πρόβληµα είναι τι µπορεί κανείς να πει στον ενηµερωµένο 

επισκέπτη, ο οποίος θα έχει ταξιδέψει από την άλλη άκρη της Ευρώπης ή και του 

κόσµου για να δοκιµάσει τους παραδοσιακούς ελληνικούς µεζέδες µε φρέσκα υλικά 

και τελικά του προσφέρουν κρύες προτηγανισµένες πατάτες; Ή έρθει και βρει 

τουριστικές υποδοµές χαµηλού επιπέδου µε ανειδίκευτο προσωπικό, που προσφέρει 

µέτριο έως κακό service. Με τον τρόπο αυτό χάνονται ένας ένας οι λάτρεις της 

ελληνικής κουζίνας και της χώρας µας γενικότερα. Όσο πιο έγκαιρα γίνει κατανοητό 

από τους επιχειρηµατίες του τουρισµού, ότι ο καλύτερος πρεσβευτής για τον 

ελληνικό τουρισµό και πολιτισµό στη χώρα µας είναι η γαστρονοµία, τόσο πιο 

γρήγορη θα είναι η ανάπτυξη του ελληνικού τουριστικού προϊόντος, γεγονός που θα 

αποφέρει τεράστια οφέλη στην εθνική οικονοµία(www.aegeancuisine.gr)  

 

2.10.11. Οινολογικός τουρισµός 

Αυξηµένο ενδιαφέρον για τους "∆ρόµους του Κρασιού" στη Β. Ελλάδα φαίνεται ότι 

επιδεικνύουν το τελευταίο διάστηµα ολοένα και περισσότεροι ξένοι, από ΗΠΑ, 

Γερµανία και Ρωσία, αλλά και από Κορέα και Βραζιλία. Αυτό τουλάχιστον προκύπτει 

από τα "χτυπήµατα" χρηστών στην ιστοσελίδα “wineroads.gr”, καθώς η καταγραφή 

των τουριστικών ροών στα βορειοελλαδικά οινοποιεία είναι δύσκολη και δεν έχει 

µέχρι σήµερα πραγµατοποιηθεί (παλαιότερες στατιστικές κάνουν λόγο για περίπου 

200.000 Έλληνες και ξένους επισκέπτες ετησίως).  
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Σύµφωνα µε τον διευθυντή της Ένωσης Οινοπαραγωγών Αµπελώνα Βόρειας 

Ελλάδας (ΕΝΟΑΒΕ), Γιάννη Αλµπάνη, από το σύνολο των επισκέψεων που δέχτηκε 

η ιστοσελίδα “wineroads.gr” στο πρώτο εξάµηνο 2009, το 70% προερχόταν από 

ξένους και µόνο το 30% από Έλληνες. Από τους ξένους επισκέπτες της ιστοσελίδας, 

το 20% ήταν Αµερικανοί, το 9% Γερµανοί και το 4% Κινέζοι, ενώ ακολουθούν κατά 

σειρά οι Ρώσοι, Καναδοί, Ουκρανοί, Βραζιλιάνοι και Κορεάτες. Στο σύνολο του 

2008, ξένοι ήταν το 40% των επισκεπτών της σελίδας. Θεωρείται ότι υπάρχει 

αυξηµένη δυναµική στα κρασιά και τον οινοτουρισµό, οπού στη διάρκεια της 

Philoxenia, στελέχη της ΕΝΟΑΒΕ είχαν επαφή µε τουριστικά πρακτορεία, που 

ενδιαφέρονται για ειδικά πακέτα οινοτουρισµού στη Β. Ελλάδα (πχ, από Ινδία), χωρίς 

ωστόσο να υπάρχουν µέχρι στιγµής απτά αποτελέσµατα. 

 

Ενδεικτικό της δυναµικής του κλάδου, πάντως, είναι το γεγονός ότι κατά το διήµερο 

εκδηλώσεων "Ανοιχτές Πόρτες", που διοργάνωσε η ΕΝΟΑΒΕ, τα βορειοελλαδικά 

οινοποιεία επισκέφτηκαν πάνω από 5.500 άτοµα µέσα σε ένα Σαββατοκύριακο. 

Γενικά , πάντως, οι ξένοι "οινοτουρίστες" στην Ελλάδα φαίνεται ότι έρχονται 

µεµονωµένα και όχι σε γκρουπ, καθώς τα ειδικά τουριστικά πακέτα σπανίζουν. 

Χαρακτηριστικό της δυναµικής του κλάδου γαστρονοµικού-οινικού τουρισµού είναι 

το γεγονός ότι στον παγκόσµιο ιστό καταγράφονται 19.100.000 αναζητήσεις για 

“gourmet travel” (ταξίδια "γκουρµέ") και άλλες 10.500.000 για "gourmetclub", καθώς 

και 84.000 για "γαστρονοµικά ταξίδια" και 358.000 για "γαστρονοµικές διακοπές" 

(www.ant1online.gr/Ereuna). 

 

Όµως τι σηµαίνει ο όρος «∆ρόµος του Κρασιού» (Route du vin); Πρόκειται για µια 

πρόταση προς τον σύγχρονο περιηγητή να ακολουθήσει µια προκαθορισµένη, 

επιλεγµένη διαδροµή, η οποία διασχίζει τα πιο γραφικά σηµεία µιας αµπελουργικής 

ζώνης. Έχει τη δυνατότητα να επισκεφθεί επιλεγµένες οινοπαραγωγικές µονάδες, που 

συµµορφώνονται σε ορισµένες προδιαγραφές και εγγυώνται υψηλά επίπεδα 

φιλοξενίας.  

 

Παράλληλα έχει τη δυνατότητα στη διαδροµή αυτή να απολαύσει σηµεία 

αρχαιολογικού, λαογραφικού, περιβαλλοντικού ή πολιτιστικού ενδιαφέροντος. Είναι   

φανερό το ότι ένας ∆ρόµος Κρασιού, είναι ένα τουριστικό προϊόν, το οποίο 

εκµεταλλεύεται τα πάσης φύσεως «κάλλη» µιας περιοχής ή ενός συνόλου περιοχών, 
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για να προσελκύσει επισκέπτες, συντελώντας µε αυτό τον τρόπο σηµαντικά στην 

ανάπτυξη της, και στοχεύοντας φυσικά έµµεσα στην αύξηση της κατανάλωσης του 

κρασιού. Μερικά στοιχεία από τη διεθνή εµπειρία : Ο γερµανικός ∆ρόµος του 

Κρασιού, καλύπτει περίπου 80 χλµ. και διασχίζει 40 πόλεις και χωριά. 

Αντιπροσωπεύει µια έκταση 230.000 στρεµµάτων αµπελώνων. Φιλοξενεί κάθε χρόνο 

περισσότερους από 600.000 επισκέπτες που σηµειώνουν τουλάχιστον 2 εκατοµµύρια 

διανυκτερεύσεις . Άλλοι τουλάχιστον 5 εκατοµµύρια επισκέπτες έρχονται για µόνο 

µια µέρα. Στη Γαλλία, στην Ιταλία, την Ισπανία, την Πορτογαλία, το Λουξεµβούργο, 

την Αυστρία έχει αναπτυχθεί περισσότερο ή λιγότερο ο «αµπελουργικός -οινικός 

τουρισµός» (Συνέδριο Οινικής Πράξης και Προβληµατισµού, 2008). 

 

2.10.12. Αστικός τουρισµός 

Ο αστικός τουρισµός είναι µια εναλλακτική µορφή τουρισµού µε ιδιαίτερη έµφαση 

στην αξιοποίηση αξιοθέατων, µουσείων, αιθουσών τέχνης, θεµατικών πάρκων και 

δραστηριοποιείται σε θέµατα που αφορούν συνέδρια, συναυλίες, όπερες, τυχερά 

παιχνίδια, εξόδους για φαγητό και ποτό καθώς και ειδικά γεγονότα(καλλιτεχνικά, 

αθλητικά φεστιβάλ) και αγορές αναψυχής. 

 

Οι βασικές συνθήκες για την επιτυχηµένη ανάπτυξη ενός τόπου, είναι: η ελκυστική 

εικόνα, η ικανότητα προσφοράς ποικιλίας τουριστικών προϊόντων µε εύκολη 

πρόσβαση και υψηλή ανταγωνιστικότητα και η εξασφάλιση της βιώσιµης ανάπτυξης 

σε ολόκληρο τον αναπτυξιακό κύκλο. 

 

Από την στιγµή που ο αστικός τουρισµός είναι µια σύνθεση πολλαπλών 

δραστηριοτήτων και ιδιαίτερων χαρακτηριστικών που προσφέρονται µε την έννοια 

των "αγαθών" ή προϊόντων" στο περιβάλλον µιας πόλης βλέπουµε παρακάτω πως 

διαµορφώνουν την ανταγωνιστική ελκυστικά εικόνα των πόλεων. 

Καταρχήν η έννοια των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών βασίζεται στη διάγνωση, τον 

σχεδιασµό, την προώθηση και την υποστήριξη εκείνων που αποτελούν συγκριτικό 

πλεονέκτηµα για την πόλη, προκειµένου η τελική εικόνα της πόλης να είναι σε υψηλό 

επίπεδο ανταγωνιστική. 
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Οι εικόνες των πόλεων άλλοτε είναι ένας συνδυασµός πολλών χαρακτήρων όπως ο 

πολιτιστικός-ιστορικός, ο κοινωνικός, ο οικονοµικός, ο πολιτικός κ. α. και άλλοτε 

διαµορφώνονται µε βάση κάποιο σηµαντικό, αναγνωρισµένο, ιδιαίτερο 

χαρακτηριστικό, το οποίο θα µπορούσαµε να το ονοµάσουµε "ταυτότητα πόλης". Για 

πολλούς ειδικούς, το πολιτιστικό περιβάλλον και η ιστορική κληρονοµιά είναι ένας 

από τους βασικούς παράγοντες ελκυστικότητα ενός τόπου/πόλης. H επιτυχής 

ανάπτυξη του αστικού τουρισµού βασίζεται στην επιτυχή ανάπτυξη του πολιτιστικού 

τουρισµού. 

 

Παραδείγµατα επιτυχηµένων πόλεων όσον αφορά την διαµόρφωση της εικόνας τους 

αποτελούν η Πράγα, η Κοπεγχάγη, η Βουδαπέστη, η Κωνσταντινούπολη, η Κορσική. 

Με όσα προαναφέρθηκαν, διαµορφώνονται τα εξής δεδοµένα:  

 

Η πόλη/προορισµός αποτελεί ένα αγαθό ή κατά άλλους ένα προϊόν.  

Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά ή η ταυτότητα της κάθε πόλης είναι τα κύρια 

τουριστικά αγαθά/προϊόντα που παράγονται ή σχεδιάζονται και προωθούνται στις 

υποψήφιες αγορές/στόχους.Η ανταγωνιστικότητα και η ελκυστικότητα της πόλης 

αποτελούν κύριους στόχους του αστικού τουρισµού (Μεταξάς, 2002)  
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3.0. ΚΡΗΤΗ 

 

 

3.1. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

Η Κρήτη είναι το µεγαλύτερο νησί της Ελλάδας και το 5ο σε έκταση από τα νησιά 

της Μεσογείου(µετά τη Σαρδηνία , τη Σικελία , την Κορσική και την Κύπρο). 

Βρίσκεται ανάµεσα στην Ασία , την Αφρική και την Ευρώπη. Έχει µεγαλύτερο 

πλάτος 60 χλµ και µήκος 260 χλµ (µήκος ακτών 1046 χλµ). Το µικρότερο πλάτος της 

που είναι 12 χλµ ,βρίσκεται στον Ισθµό της Ιεράπετρας. Στα Βόρεια βρέχεται από το 

Κρητικό Πέλαγος και στα Νότια από το Κυβικό Πέλαγος 

Η Κρήτη είναι ορεινό νησί και σε ολόκληρη την έκταση της εκτείνονται τρεις 

µεγάλες οροσειρές : 1) τα Λευκά Όρη (2453µ) στη δυτική Κρήτη 2) ορός Ίδη ή 

Ψηλορείτης (2456µ)στο κέντρο του νησιού και 3) όρος ∆ίκτη (2148µ) στην 

Ανατολική Κρήτη 

 

Μεγάλες πεδιάδες δεν υπάρχουν στην Κρήτη. Οι σπουδαιότερες πεδινές περιοχές 

είναι : του Κίσσαµου , της Κυδωνιάς , του Αποκορώνου , οι κοιλάδες Αρµενών και 

Καντάνου , που βρίσκονται στο νοµό Χανίων. Οι πεδιάδες Ρέθυµνου – Μυλοποτάµου 

, και Αγίου Βασιλείου, στο νοµό Ρεθύµνης, οι πεδιάδες Ηρακλείου και Μεσαράς , τα 

οροπέδια Μονοφατσίου και Καστελλίου Πεδιάδας, στο νοµό Ηρακλείου. Τέλος , η 

πεδιάδα της Ιεράπετρας , στο νοµό Λασιθίου. Επιβλητικά και µεγαλοπρεπή είναι τα 

φαράγγια Σαµαριάς – Αγίας Ρούµελης , της Νίµπρου και του Λαγκού Κατρέ. 

Στην Κρήτη υπάρχουν λίγα ποτάµια και αυτά είναι ασήµαντα. Επίσης δεν έχει 

αξιόλογες λίµνες. Μεγαλύτερη από αυτές η λίµνη του Κουρνά στην επαρχία 

Αποκορώνου. 

 

Παρόλο ότι το έδαφος της Κρήτης είναι ορεινό και βραχώδες , εντούτοις το νησί είναι 

γενικά εύφορο. Στα Κρητικά εδάφη ευδοκιµούν όλες οι καλλιέργειες ακόµα και 

µερικές των τροπικών κλιµάτων. Το ορεινό τµήµα καταλαµβάνει το 48% του 
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συνολικού εδάφους της, ενώ το υπόλοιπο 23% αποτελείται από εύφορες πεδιάδες. Η 

γεωργία, που είναι ιδιαίτερα αποδοτική για τα Ελληνικά δεδοµένα, παίζει κυρίαρχο 

ρόλο στην οικονοµία του νησιού. Τα κυριότερα αγροτικά προϊόντα είναι το 

ελαιόλαδο, το κρασί, τα σταφύλια, τα εσπεριδοειδή, τα χαρούπια,, τα κηπευτικά κ.α. 

Αξιόλογο συγκριτικό πλεονέκτηµα στην Κρήτη αποτελούν οι καλλιέργειες 

κηπευτικών χάρη στο ευνοϊκό κλίµα της. 

 

∆ιοικητικά η Κρήτη διαιρείται σε τέσσερις νοµούς :  

1. Χανίων,  

2. Ρεθύµνης,  

3. Ηρακλείου και  

4. Λασιθίου. 

(el.wikipedia.org),(www.2811.gr),(www.hellenica.de) 

 

Τα Χανιά είναι ο δεύτερος σε πληθυσµό νοµός της Κρήτης, µε 133,774 κατοίκους. Ο 

χώρος των Χανίων κατοικήθηκε στα υστερονεολιθικά χρόνια. Μια άποψη συνδέει το 

όνοµα Χανιά µε την αρχαία Αλχανία, ενώ σύµφωνα µε άλλη προέρχεται από την 

αραβική ονοµασία Αλ Χανίµ. Τα σηµερινά Χανιά χωρίζονται σε δυο τµήµατα : την 

παλιά και η νέα πόλη. Η παλιά πόλη µέσα στο χωριό των ενετικών τειχών, διατηρεί 

ένα εντελώς δικό της χρώµα µε τα πολυάριθµα µνηµεία. Είναι η γενέτειρα του 

Ελευθέριου Βενιζέλου, το σπίτι του οποίου σώζεται στη συνοικία Χαλέπα. 

Οικονοµικό, εµπορικό, πνευµατικό και συγκοινωνιακό κέντρο της δυτικής Κρήτης, η 

πόλη διαθέτει πολυτεχνείο και αεροδρόµιο. Ο νοµός Χανίων είναι ο πιο 

ανεπτυγµένος οικονοµικά και πλουσιότερος νοµός της Κρήτης µετά το νοµό 

Ηρακλείου. Η οικονοµία του νοµού στηρίζεται ιδιαίτερα στη γεωργία, κυριότερα 

προϊόντα της οποίας είναι το λάδι, τα εσπεριδοειδή και το κρασί. Ανεπτυγµένη είναι η 

κτηνοτροφία, ενώ ο βιοµηχανικός τοµέας εστιάζεται στην επεξεργασία αγροτικών 

προϊόντων. Στο νοµό που είναι ιδιαίτερα ανεπτυγµένος οικονοµικά υπάρχουν περίπου 

307 νόµιµα ξενοδοχειακά καταλύµατα. .(www.agiotatos.gr),(el.wikipedia.org), 

(www.2811.gr) 
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Το Ρέθυµνο είναι ο µικρότερος σε πληθυσµό νοµός της νήσου µε 70,095 κατοίκους. 

Η πόλη πρωτοκατοικήθηκε στα προϊστορικά χρόνια. Αποτελεί συνέχεια της 

Μινωικής Ρίθυµνας. Το Ρέθυµνο υπήρξε σπουδαίο πνευµατικό κέντρο, κυρίως κατά 

την περίοδο της Ενετοκρατίας. Είναι η µόνη πόλη της Κρήτης που διατηρεί σχεδόν 

αµετάβλητο το µεσαιωνικό χαρακτήρα έχοντας πλήθος ενετικών οικηµάτων, γραφικά 

στενά, επιγραφές και διάφορα µνηµεία. Το Ρέθυµνο βρίσκεται στη βόρεια ακτή του 

νησιού και αποτελεί το διοικητικό, συγκοινωνιακό και εµπορικό κέντρο του νοµού, η 

οικονοµία του οποίου βασίζεται στον τουρισµό, τη γεωργία και την κτηνοτροφία. 

Από τη σχολική περίοδο 1977 λειτουργεί πανεπιστηµιακή φιλοσοφική σχολή. Η µισή 

περίπου καλλιεργούµενη έκταση του νοµού καλύπτεται από ελαιόδεντρα. Στο νοµό, 

που είναι αρκετά ανεπτυγµένος τουριστικά, υπάρχουν περίπου 223 ξενοδοχειακά 

καταλύµατα. .(el.wikipedia.org) 

Το Ηράκλειο µε πληθυσµό 126,907 κατοίκους, είναι η µεγαλύτερη πόλη της Κρήτης, 

στο µέσο περίπου της βόρειας ακτής της, η τέταρτη σε µέγεθος και απ’ τις 

γρηγορότερα αναπτυσσόµενες πόλεις της Ελλάδος. Το Ηράκλειο διαθέτει το 

µοναδικό µουσείο στον κόσµο που εκθέτει δείγµατα του Κρητικού πολιτισµού. 

Παρόλο που το Ηράκλειο στα τέλη του 20ού αιώνα παρουσίαζε το χαµηλότερο 

δυναµικό στην Ελλάδα, από άποψη φυσικών πόρων, θεωρήθηκε ο ποιο ανεπτυγµένος 

στην Κρήτη χάρη στις υποδοµές, την οικονοµική ευηµερία και τον παραγωγικό 

δυναµισµό. Η τουριστική δραστηριότητα είναι περισσότερο ανεπτυγµένη από κάθε 

άλλο νοµό της Κρήτης. Στο νοµό του Ηρακλείου υπάρχουν περίπου 461 νόµιµα 

ξενοδοχειακά καταλύµατα. .(el.wikipedia.org) 

 

Ο Άγιος Νικόλαος είναι η πρωτεύουσα του νοµού Λασιθίου στην ανατολική Κρήτη 

µε περίπου 8,500 κατοίκους και έχει χτιστεί στο νοτιοδυτικό τµήµα του κόλπου 

Μιραµπέλου. Μια διώρυγα, µε αφετηρία το καινούριο λιµάνι εισχωρεί στην πόλη, τη 

χωρίζει σε δυο µέρη και ενώνει το λιµάνι µε µια µικρή αλλά βαθιά λίµνη. 

Χαρακτηριστικό της πόλης και της περιοχής που την περιβάλει είναι οι συνεχείς και 

κατηφορικοί λόφοι. Η γραφικότητα του τοπίου, το ωραίο κλίµα, τα αρχαιολογικά 

ενδιαφέροντα και οι σύγχρονες εγκαταστάσεις έχουν αναδείξει τον Άγιο Νικόλαο σε 

τουριστικό κέντρο διεθνούς προβολής. Στην τουριστική και οικονοµική κίνηση έχουν 

συµβάλλει επίσης η εγκατάσταση κοντά στην πόλη σταθµού που ανεφοδιάζονται τα 

πλοία υπερπόντιων γραµµών. Πέραν της ελαιοκαλλιέργειας που κυριαρχεί, όπως 

άλλωστε και στην υπόλοιπη Κρήτη, σε κυρίαρχη θέση είναι η ντοµάτα, η σουλτανίνα, 
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τα αγγούρια και τα χαρούπια. Η βιοµηχανική δραστηριότητα είναι σχεδόν µηδαµινή, 

αντίθετα, ιδιαίτερα ανεπτυγµένος είναι ο τουρισµός. Η περιοχή του Αγίου Νικολάου 

εξαρτάται σχεδόν αποκλειστικά από τον τουρισµό, ενώ στις περιοχές Σητεία και 

Ιεράπετρα παρατηρείται ισορροπία τουριστικών και αγροτικών δραστηριοτήτων. Στο 

νοµό υπάρχουν περίπου 280 νόµιµα ξενοδοχειακά καταλύµατα. Στο Λασίθι 

βρίσκονται οι περισσότερες ίσως από κάθε άλλο νοµό της χώρας ξενοδοχειακές 

µονάδες πολυτελείας, συγκεντρωµένες κυρίως στην περιοχή της Ελούντας. Μεταξύ 

των κυριότερων αξιοθέατων περιλαµβάνονται το φοινικόδασος στο Βάι, το κάστρο 

και ο πρώην οικισµός των λεπρών στη νήσο Σπιναλόγκα, το φαράγγι του Χαυγά, οι 

Μινωικοί οικισµοί κ.α. .(el.wikipedia.org) 

 

3.2. ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ 

 

Η Κρήτη διασχίζεται από δύο κλιµατικές ζώνες, της Μεσογείου και της Βόρειας 

Αφρικής, και κυρίως εµπίπτει στην πρώτη. Ως εκ τούτου, το κλίµα της Κρήτης είναι 

εύκρατο. Η ατµόσφαιρα µπορεί να είναι αρκετά υγρή, ανάλογα µε την απόσταση από 

τη θάλασσα, ενώ ο χειµώνας είναι αρκετά ήπιος. Οι χιονοπτώσεις είναι πολύ συχνές 

στα βουνά µεταξύ του Νοεµβρίου και του Μαΐου, αλλά σπάνια σε περιοχές που 

βρίσκονται χαµηλά, ιδιαίτερα κοντά στην ακτή, όπου το χιόνι παραµένει µόνο για 

λίγα λεπτά ή ώρες. Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, οι µέσες θερµοκρασίες 

αρχίζουν από 20-30 βαθµούς Κελσίου, µε τις µέγιστες τιµές να αγγίζουν τους 30-40. 

(www.cretanbeaches.com) 

 

Το κλίµα της Κρήτης θεωρείται ως ένα από τα ωραιότερα, πιο υγιή και ηπιότερα της 

Ευρώπης. Ένας παράγοντας ο οποίος παίζει καθοριστικό ρόλο στη διαµόρφωση του 

κλίµατος είναι η θάλασσα που περιβάλλει το νησί και περιορίζει τη καυστική ένταση 

του ήλιου κατά το καλοκαίρι. Η Ιεράπετρα θεωρείται η πιο θερµή ελληνική πόλη και 

οι περιοχές των ακτών του Λιβυκού πελάγους θεωρούνται ως οι πιο θερµές και ξηρές 

της Ελλάδας. Η νότια ακτή, συµπεριλαµβανοµένης της πεδιάδας της Μεσσαράς και 

τα Αστερούσια Όρη, εµπίπτει στη Βόρεια Αφρική κλιµατική ζώνη και έτσι έχει 

πολλές ηλιόλουστες ηµέρες και πολύ υψηλές θερµοκρασίες όλο το χρόνο. Ενδεικτικό 

του κλίµατος είναι το γεγονός ότι στη νότια Κρήτη και τη Γαύδο τα χελιδόνια 
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παραµένουν όλο το χρόνο, χωρίς να µεταναστεύουν στην Αφρική. 

(www.cretanbeaches.com) 

 

Στις παραλιακές περιοχές ιδιαίτερα στις νότιες, το κλίµα είναι τόσο ήπιο ώστε να 

καλλιεργούνται τροπικά φυτά, όπως είναι η µπανανιά. Ευνοϊκές είναι οι 

κλιµατολογικές συνθήκες στην Κρήτη για την ανάπτυξη υποτροπικών φυτών όπως το 

αβοκάντο, το µάνγκο, η τσεριµόγια, το πεκάν, δεσπολιά, η φραγκοσυκιά και η 

χουρµαδιά. Οι κλιµατολογικές και εδαφικές συνθήκες στην Κρήτη θεωρούνται καλές 

για την ανάπτυξη αυτών των καλλιεργειών, που απαιτούν στην πλειοψηφία τους 

αρκετή υγρασία και υψηλή θερµοκρασία. Ευνοεί την ανάπτυξη των βιολογικών 

καλλιεργειών και ιδιαιτέρως, στα βασικά αγροτικά προϊόντα, εκείνα που έχουν 

εγκλιµατιστεί κατά τρόπον ιδανικό στις κλιµατολογικές συνθήκες που επικρατούν 

στο νησί. Τα τελευταία χρόνια οµάδες βιοκαλλιεργητών ξεκίνησαν µε µεράκι µια 

σηµαντική προσπάθεια: Να προσφέρουν στην κατανάλωση προϊόντα βιολογικής 

καλλιέργειας που θα ανταποκρίνονται απολύτως στις ανάγκες του σύγχρονου 

καταναλωτή. (www.cretanbeaches.com) 

 

Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, ακόµα και κατά τους µήνες Ιούλιο και Αύγουστο, 

που παρατηρούνται οι µεγαλύτερες θερµοκρασίες, βορειοδυτικοί άνεµοι, τα µελτέµια, 

µετριάζουν τη ζεστή ατµόσφαιρα. Περιστασιακά, ισχυροί νοτιάδες αυξάνουν τη µέση 

θερµοκρασία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Οι βροχοπτώσεις είναι σπάνιες κατά 

τη διάρκεια της θερινής περιόδου. Το φθινόπωρο είναι συχνά για πολλούς 

παραθεριστές η αγαπηµένη τους εποχή στην Κρήτη, γιατί έχουµε θερµοκρασίες που 

συχνά ξεπερνούν αυτές της άνοιξης. (www.cretanbeaches.com) 

 

3.2.1. ∆ιαφοροποιήσεις ανά περιοχή 

Η περίοδος των βροχοπτώσεων ξεκινάει στα τέλη Οκτωβρίου και διαρκεί έως το 

Μάρτιο ή ακόµη και τον Απρίλιο. Οι χιονοπτώσεις είναι σπάνιες στη παραλιακή 

ζώνη, ειδικά στα ανατολικά του νησιού. 

Το ανατολικό τµήµα της Κρήτης (Σητεία), είναι θερµότερο απ’ότι το δυτικό. Ο νοµός 

Χανίων έχει περισσότερη βλάστηση. 

Οι ίδιες διαφορές παρατηρούνται και µεταξύ του βορείου και νοτίου τµήµατος του 

νησιού, το οποίο είναι και θερµότερο. 
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Τα ψηλά βουνά της Κρήτης καλύπτονται µε χιόνι αρκετούς µήνες το χρόνο, γεγονός 

σπάνιο για τις παράκτιες περιοχές. (www.cretanbeaches.com) 

 

Πίνακας 30:. Στατιστικά Θερµοκρασιών  

Μήνες Μέση 

Θερµοκρασία 

(Celcius) 

Μέση Θερµοκρασία 

Θάλασσας (Celcius) 

Ώρες 

Ηλιοφάνειας 

Βροχερές 

Μέρες/Έτος 

∆εκέµβριος 17.4-10.8 17 4 10 

Ιανουάριος 15.6-8.7 16 3.4 12 

Φεβρουάριος 16.2-8.8 15 4.7 7 

Μάρτιος 17.1-9.6 16 5.7 8 

Απρίλιος 20.1-11.6 16 8.1 4 

Μάιος 23.7-14.8 19 10.2 2 

Ιούνιος 27.5-19.1 22 11.6 1 

Ιούλιος 29-21.7 24 12.7 0 

Αύγουστος 29.2-21.7 25 11.8 0 

Σεπτέµβριος 29.6-19.1 24 9.7 2 

Οκτώβριος 23.5-26.2 23 6.5 6 

Νοέµβριος 20.8-13.5 20 5.7 6 

(www.cretanbeaches.com) 

 

3.3. ΧΛΩΡΙ∆Α ΚΑΙ ΠΑΝΙ∆Α ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 

 

Παρόλο που τα βουνά της Κρήτης είναι γυµνά υπάρχουν πάνω από 2000 είδη φυτών 

µε ένα δέκα τοις εκατό να µην συναντάται πουθενά αλλού εκτός του νησιού. Η 

Κρητική χλωρίδα είναι πλούσια και σε βότανα και φαρµακευτικά φυτά όπως ρίγανη, 

θυµάρι και λάβδανο. Ένα µεγάλο ποσοστό από αυτά συλλέγεται και εξάγεται από το 

νησί τόσο στην υπόλοιπη Ελλάδα όσο και σε χώρες του εξωτερικού. Σηµαντική είναι 

και η ποικιλία σε λουλούδια που υπάρχει στο νησί, όπως τουλίπες, κυκλάµινα, 
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ορχιδέες κτλ. Εξαιτίας του κλίµατος είναι περίοδος βλάστησης διαρκεί πάνω από 6 

µήνες από τον Μάρτιο ως τον Σεπτέµβριο. Ακόµα η Κρήτη είναι το βορειότερο 

σηµείο του πλανήτη όπου φυτρώνουν 2 συγκεκριµένοι τύποι αφρικανικών δέντρων 

όπως ο κέδρος και οι φοινικιές. (www.cretanadventures.gr) 

 

Η Κρήτη είναι αποµονωµένη από τις υπόλοιπες ηπειρωτικές περιοχές της Ευρώπης, 

της Ασίας και της Αφρικής, γεγονός που αποτυπώνεται έντονα στην γεννητική 

διαφορετικότητα της πανίδας του νησιού. Από τον περήφανο Κρητικό αίγαγρο, τον 

Κρητικό αγριόγατο και την Κρητική µυγαλή, ως τα στενοενδηµικά αρθρόποδα και τις 

νυχτερίδες της Κρήτης, η πανίδα της Κρήτης κρύβει πολλά µυστικά για την εξέλιξη 

των ειδών. (www.cretanadventures.gr) 

 

Στη Κρήτη δεν υπάρχουν ζώα επικίνδυνα για τον άνθρωπο, όπως συµβαίνει στις 

υπόλοιπες περιοχές της Ηπειρωτικής Ελλάδας. Μάλιστα, οι πρόγονοί µας απέδιδαν 

στην Κρήτη την έλλειψη µεγάλων θηλαστικών -όπως αρκούδων, λύκων, τσακαλιών, 

αλλά και δηλητηριωδών φιδιών- στον άθλου του Ηρακλή (η σύλληψη του ταύρου της 

Κρήτης και η µεταφορά του στις Μυκήνες), ο οποίος ήθελε να τιµήσει έτσι τη 

γενέτειρα του ∆ία, γι’αυτό την καθάρισε από κάθε "βλαβερό" και "δηλητηριώδες" 

ζώο. Οι µεταγενέστεροι πίστευαν ότι το νησί το καθάρισε ο Απόστολος Παύλος, που 

έµεινε για δύο χρόνια στο νησί, µε τους ξορκισµούς του και τις ευλογίες 

του.(www.cretanadventures.gr) 

3.3.1. Κρητικός αίγαγρος 

Το Κρητικό αγριοκάτσικο είναι ένα από τα σύµβολα της Κρήτης, που κάποτε ζούσε 

περήφανο σε όλα τα βουνά της Κρήτης. Σήµερα ο φυσικός του πληθυσµός έχει 

συρρικνωθεί σε λίγες εκατοντάδες άτοµα στα Λευκά Όρη και γίνονται προσπάθειες 

για την διάσωση του υποείδους του, µεταφέροντας οµάδες ατόµων σε ελεγχόµενες 

περιοχές, όπως ακατοίκητες νησίδες. 

 

Ο περήφανος Κρητικός αίγαγρος (επιστ. Capra aegagrus creticus), γνωστός κι ως κρι-

κρι, αγρίµι ή Κρητικό αγριοκάτσικο είναι ένα ενδηµικό υποείδος αγριοκάτσικου και η 

µοναδική µορφή αιγάγρου στην Ευρώπη. Με βάση τα γενετικά του χαρακτηριστικά, 

ο Κρητικός αίγαγρος εισήχθη στην Κρήτη σε άγρια µορφή από την Ασία και στη 
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συνέχεια ήρθε σε επαφή µε τα ήµερα κατσίκια του νησιού, διατηρώντας όµως πολλά 

από τα κύρια χαρακτηριστικά των αιγάγρων της Ασίας. 

 

Μέχρι τις αρχές του 20ου αιώνα το είδος εξαπλωνόταν και στις τρεις µεγάλες 

οροσειρές της Κρήτης (Λευκά Όρη, Ίδη και ∆ίκτη), αλλά ο φυσικός του πληθυσµός 

περιορίζεται σήµερα σε 700 κατσίκια (2010) που ζουν στον Εθνικό ∆ρυµό της 

Σαµαριάς, στα Λευκά Όρη, σε έκταση 150.000 στρεµµάτων. Τα αγριοκάτσικα σχεδόν 

εξαφανίστηκαν από τα όλα βουνά της Κρήτης την διάρκεια του 2ου παγκοσµίου 

πολέµου, καθώς οι αντάρτες δεν είχαν άλλη πηγή τροφής στα άγρια βουνά της 

Κρήτης, µε το 1960 να έχουν αποµείνει µόλις 200 άιγαγροι στα Λευκά Όρη και να 

γι’αυτό να ανακηρυχτεί η Σαµαριά ως Εθνικός ∆ρυµός το 1962. Ακόµη και σήµερα 

το κρι κρι στα Λευκά Όρη απειλείται από το παράνοµο κυνήγι, τις περιορισµένες 

εκτάσεις για αναζήτηση τροφής και τις αρρώστιες. Ο κύριος όµως κίνδυνος που 

απειλεί τη διατήρηση του υποείδους είναι ο υβριδισµός µε ήµερα κατσίκια. 

 

Για την διατήρηση του υποείδους, αίγαγροι έχουν µεταφερθεί στην προστατευόµενη 

νησίδα Θοδωρού των Χανίων, και από εκεί σε άλλα νησιά µε σηµαντικότερο τη 

Σαπιέντζα Μεσσηνίας (200 άτοµα). Επίσης έχουν εισαχθεί κατσίκια στις νήσους Hai 

Bai του Ισραήλ, Άγιοι Πάντες του Αγίου Νικολάου, Μονή Αίγινας, Αταλαντονήσι 

Φθιώτιδας, αλλά και στον Εθνικό ∆ρυµό Πάρνηθας. Ένας µικρός πληθυσµός εισήχθη 

και στη νήσο Ντία Ηρακλείου, αλλά λόγω του υβριδισµού του µε ήµερα κατσίκια 

γίνεται προσπάθεια αποµάκρυνσης όλων των κατσικιών, ώστε να ξαναεισαχθούν 

καθαρόαιµα κρι-κρι. 

 

Τα αγρίµια έχουν ανοιχτόχρωµο σκούρο τρίχωµα το οποίο, κατά την εποχή του 

ζευγαρώµατος τον Οκτώβριο και Νοέµβριο, γίνεται ανοιχτότερο. Επίσης στη ράχη 

τους έχουν µια σκούρα καφετιά γραµµή από το κεφάλι ως την ουρά και έχουν µεγάλο 

γένι. Επιπλέον, έχουν δύο κέρατα που κλίνουν πίσω από το κεφάλι του και φτάνουν 

το 1m στα αρσενικά. Το µήκος τους φτάνει τα 1.30-1.40m και τα αρσενικά φτάνουν 

τα 40kg. Όταν γεράσουν, στα 10 τους χρόνια το χρώµα τους ανοίγει και πάλι, και 

ζουν συνήθως 11-12 χρόνια. 

 

Το αγρίµι τρέφεται µε βλαστούς, οφθαλµούς και φύλλα θάµνων και χαµηλών 

δέντρων, καθώς και µε αγρωστώδη και πλατύφυλλες πόες. Προτιµάει βραχώδεις 
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περιοχές µε µεγάλη κλίση, αφού µπορεί να πηδήξει πάνω από 8 µέτρα. Το καλοκαίρι 

ανεβαίνει σε µεγαλύτερα υψόµετρα, ενώ το χειµώνα κατεβαίνει χαµηλότερα. 

 

Ο αίγαγρος της Κρήτης σχηµατίζει οµόφυλες αγέλες µέχρι και 20 άτοµα, εκτός από 

την περίοδο της αναπαραγωγής, µέσα στις οποίες υπάρχει σαφής ιεραρχία, µε τα 

γηραιότερα και σωµατικά µεγαλύτερα άτοµα να είναι τα κυρίαρχα. Την περίοδο της 

αναπαραγωγής σχηµατίζονται χαρέµια, ενώ τα µικρά του έτους ακολουθούν τα 

θηλυκά. Είναι πολύ ντροπαλά ζώα και δεν πλησιάζουν συχνά τους τουρίστες. 

 

Τέλος, έχουν βρεθεί πολλές τοιχογραφίες µε κρι-κρι, γεγονός που υποδηλώνει ότι οι 

αίγαγροι λατρεύονταν κατά την αρχαιότητα. Όµως ακόµη και σήµερα εξακολουθεί να 

αποτελεί ένα από τα ισχυρά σύµβολα της Κρήτης. (www.cretanbeaches.com) 

 

3.3.2. Κρητικός αγριόγατος 

Ο αγριόγατος της Κρήτης αποτελούσε µέχρι το 1996 ένα φάντασµα, καθώς οι 

επιστήµονες δεν είχαν καταφέρει να εντοπίσουν κάποιο ζωντανό ζώο, όταν και 

πιάστηκε µια γάτα σε παγίδα µιας οµάδας ερευνητών. Είναι το πιο σπάνιο θηλαστικό 

της Κρήτης και αποτελεί ένα από τα πιο µυστηριώδη πλάσµατα του νησιού. 

 

Ο µυστηριώδης αγριόγατος της Κρήτης (επιστ. Felis silvestris cretensis) ή 

φουρόγατος αποτελεί ενδηµικό υποείδος του Ευρωπαϊκού αγριόγατου. Θα ακούσετε 

κάποιους να τον αναφέρουν κι ως Κρητικό Λύγκα, παρόλο που δεν ανήκει στην ίδια 

οικογένεια µε τους λύγκες. Είναι το µόνο άγριο αιλουροειδές του νησιού, το οποίο 

είναι περιορισµένο σε µικρό τµήµα της Κρήτης. 

 

Ο φουρόγατος για πολλά χρόνια θεωρούνταν εξαφανισµένος, ένα «ζώο φάντασµα», 

και οι µαρτυρίες για την ύπαρξη του περιοριζόταν σε βοσκούς. Μοναδικό 

χειροπιαστό επιστηµονικό στοιχείο που υπήρχε µέχρι το τέλος του 20ου αιώνα ήταν 

δύο δέρµατα που είχε αγοράσει το 1905 µια Αγγλίδα επιστήµονας στα Χανιά. 

Ωστόσο, στις 10 Απριλίου του 1996 δύο φοιτήτριες του πανεπιστηµίου της Perugia 

που µελετούσαν τα σαρκοφάγα ζώα της Κρήτης σε συνεργασία µε το µουσείο 

Φυσικής Ιστορίας του Πανεπιστηµίου Κρήτης, έστησαν παγίδες κοντά στον Πλάτανο 
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Αµαρίου. Σε µία από αυτές πιάστηκε ένας αγριόγατος, παίρνοντας σάρκα και οστά. 

Αργότερα, βοσκός εντόπισε µια φωλιά µε 5 µικρά γατάκια στο δάσος του Ρούβα. 

Το σώµα του φουρόγατου είναι µεγαλύτερο από τις κοινές γάτες, και στα αρσενικά 

φτάνει σε µήκος τα 50cm και η ουρά τα 30cm. Η ουρά είναι στενότερη στη βάση και 

πιο φουντωτή στην άκρη. Επίσης, το χρώµα του τριχώµατος είναι ανοιχτό καφέ µε 

σκούρες κηλίδες και ραβδώσεις. Στη ουρά υπάρχουν µαύροι δακτύλιοι, ενώ το άκρο 

είναι πάντα µαύρο. Τρέφεται µε λαγούς, πουλιά, έντοµα και τρωκτικά, ενώ ζει σε 

βραχώδεις περιοχές και αποµονωµένα δάση σε υψόµετρο 900-1200m. Τέλος γεννάει 

4-7 µικρά, 1-2 φορές το χρόνο. 

Το εξαιρετικά σπάνιο αυτό ζώο ζει κυρίως στον Ψηλορείτη και ιδιαίτερα στο 

πρινοδάσος του Ρούβα. Επίσης, ένα πτώµα φουρόγατου βρέθηκε στα Λευκά Όρη το 

1997, επιβεβαιώνοντας τις µαρτυρίες ότι τις σκοτεινές νύχτες ακούγονται στριγγλιές 

από γάτες µέσα στο φαράγγι της Σαµαριάς. Η αγριόγατα βρίσκεται σε οριακό σηµείο 

επιβίωσης, καθώς κινδυνεύει µε εξαφάνιση κυρίως λόγω της χρήσης δηλητηρίων στη 

φύση. Επίσης, µπορεί να ζευγαρώσει µε κανονικές γάτες και να προκύψουν υβρίδια 

µε αλλοιωµένο γενετικό κώδικα. 

 

Πιστεύεται ότι οι πρώτοι έποικοι της Κρήτης µετέφεραν εξηµερωµένες γάτες στην 

Κρήτη, πιθανότερα από την Αφρική, οι οποίοες ανήκαν στο πιο µικρόσωµο υποείδος 

του Felis silvestris libyca. Οι γάτες αυτές πέρασαν στη φύση και εξελίχτηκαν στο 

άγριο υποείδος του cretensis. Εναλλακτικά, η γάτα προυπήρχε στη Κρήτη πριν από 

τον χωρισµό της από την ηπειρωτική χώρα.(www.cretanbeaches.com) 

 

3.3.3. Κρητική νυφίτσα 

Η νυφίτσα της Κρήτης (mustela nivalis galinthias) αποτελεί ενδηµικό υποείδος της 

κοινής νυφίτσας, το οποίο βρίσκεται σε όλο το νησί. Στην Κρήτη είναι γνωστό κι ως 

Καλογιαννού ή καλογυναικάρι, καθώς η άσπρη λουριδωτή κοιλιά της θυµίζει 

καλόγρια. 

Είναι ζώο µικρό µε κοντά πόδια, µακρύ σώµα και µέτρια ουρά, φτάνοντας συνολικό 

µήκος 17 έως 24 εκ. (Τα θηλυκά είναι µικρότερα από τα αρσενικά). Το χρώµα της 

Κρητικής νυφίτσας είναι σκούρο καστανό, προς σταχτί-κιτρινωπό µε ανοιχτόχρωµη 

κοιλιά. 
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Είναι ζώο νυκτόβιο. Την ηµέρα κρύβεται στη φωλιά που µπορεί να είναι στη ρίζα 

ενός δένδρου, ή ανάµεσα σε πέτρες ή σε τοίχους. Πολύ συχνά χρησιµοποιεί σαν 

κατοικία της τις φωλιές ποντικών που τις στρώνει µε ξερά φύλλα για ν’ αναθρέψει 

εκεί τα µικρά της. (www.cretanbeaches.com) 

 

3.3.4. Μεσογειακή φώκια 

Η µεσογειακή φώκια Μοναχός (επιστ. Monachus monachus) αποτελεί ένα από τα πιο 

απειλούµενα θηλαστικά του κόσµου, µε λίγες εκατοντάδες εναποµείναντα άτοµα. Το 

όνοµα της προέρχεται από τις δίπλες που έχει στο λαιµό της που θυµίζει πτυχές σε 

ράσα µοναχού ή λόγω του ότι ζει µοναχικά. 

 

Το είδος ζει κυρίως στις ελληνικές θάλασσες, ενώ υπάρχουν κι άλλοι σηµαντικοί 

πληθυσµοί στη Μεσόγειο, όπως στην Μαδέρα, στο Μαρόκο, στην Αλγερία, στη 

Τουρκία, στη Κύπρο, αλλά και στον Ατλαντικό (Μαυριτανία). Στην Κρήτη ο 

πληθυσµός είναι πολύ µικρός σε σχέση µε το υπόλοιπο Αιγαίο (Αλόννησος, Γυάρος, 

Κάρπαθος, Κίµωλος, κλπ.), αλλά παρόλα αυτά πρέπει να προστατευθεί. 

 

Στην Κρήτη φωλιάζει σχεδόν σε όλο το εύρος της. Γνωστές περιοχές που ζει είναι η 

περιοχή µε τις σπηλιές ανάµεσα στη Σκαλέτα, το Κουφονήσι, τη Γαύδο, τα Σφακιά, , 

τη χερσόνησο και τα νησιά της Γραµβούσας, τη Χρυσή, το Ακρ. ∆ράπανο στα Χανιά 

(π.χ. Σπήλαιο Ελεφάντων), το Ξερόκαµπο και τις ακτές των Αστερουσίων. 

 

Το σώµα της φώκιας έχει µήκος 2.0 – 2.4 µέτρα, ενώ το βάρος της φτάνει τα 300 

κιλά. Τρέφονται µε µικρά ψάρια και αστακούς, αλλά κυρίως µε χταπόδια τα οποία 

ψαρεύουν ακόµη και σε 150m βάθος. ∆εν αποµακρύνονται ιδιαίτερα από τις ακτές 

και συνήθως βρίσκουν καταφύγιο σε µικρές παραλίες που σχηµατίζονται µέσα σε 

σπηλιές, πάντα µακρυά από τον άνθρωπο. Ζουν έως και 30 χρόνια, και τα θηλυκά 

γεννούν ένα φωκάκι κάθε χρόνο. Τα µωρά γεννιούνται µαύρα µε ένα λευκό σηµάδι 

στην κοιλιά αλλά µετά από δυο µήνες αλλάζουν χρώµα και γίνονται γκρι ή µπεζ, σαν 

τις ενήλικες φώκιες. Πιο συγκεκριµένα, τα ενήλικα θηλυκά εµφανίζουν 

χρωµατισµούς που ποικίλουν µεταξύ του καφέ µπεζ και γκρι-ασηµί, µε πιο 

ανοιχτόχρωµες αποχρώσεις στην κοιλιά, ενώ τα αρσενικά εµφανίζονται σκούρα γκρι 

ή µαύρα, µε µια ευδιάκριτη λευκή περιοχή στην κοιλιά. 
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Τον τελευταίο αιώνα ο αριθµός τους µειώθηκε δραµατικά. Ο κυριότερος λόγος είναι 

η θανάτωση από ψαράδες, καθώς θεωρούσαν ότι τρώνε τα ψάρια τους. Επίσης, η 

φώκια αναπαράγεται σε πολύ απόµερα σηµεία και αποµονωµένες ακτές, που έχουν 

λιγοστέψει δραµατικά λόγω της ανθρώπινης παρουσίας σχεδόν παντού. Τέλος, σε 

πολλές περιοχές έχουν λιγοστέψει τα ψάρια, λόγω της µόλυνσης ή της υπεραλιείας, 

και έτσι δεν βρίσκουν πλέον τροφή. Μάλιστα,  η ύπαρξη φώκιας σε ένα µέρος 

θεωρείται ότι αποδεικνύει το πόσο καθαρό και και υγιές είναι το θαλάσσιο 

οικοσύστηµα, ενώ η εξαφάνιση µιας φώκιας δείχνει την υποβάθµιση του 

περιβάλλοντος. 

 

Οι φώκιες ανακηρύχτηκαν το 1981 ως προστατευόµενο είδος και σήµερα ανήκει στα 

κρισίµως απειλούµενα µε εξαφάνιση ζώα. Στην Κρήτη δεν έχει οριστεί κάποιος 

χώρος για της προστασία της, όπως στο Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο της Αλοννήσου. 

Επίσης, το 1992 ιδρύθηκε η σηµαντικότατη οικολογική οργάνωση «Ελληνική 

Εταιρεία για την µελέτη και προστασία της θαλάσσιας φώκιας (MOM) µε σκοπό την 

προστασία της φώκιας, η οποία δραστηριοποιείται επιτυχώς µέχρι και σήµερα. 

(www.cretanbeaches.com) 

 

3.3.5. Γυπαετός 

Ο γυπαετός (επιστ. Gypaetus barbatus) αποτελεί το σπανιότερο είδος γύπα από τα 

τέσσερα που υπάρχουν στην Ευρώπη, του οποίου ο πληθυσµός έχει µειωθεί 

δραµατικά στην Ελλάδα και κινδυνεύει άµεσα µε εξαφάνιση. Παλαιότερα το είδος 

ήταν διαδεδοµένο σε όλη την Ελλάδα, αλλά σήµερα έχει περιοριστεί αποκλειστικά 

στην Κρήτη. Παρόλο που παλαιότερα υπήρχαν 25 ζευγάρια σε όλη την Ελλάδα, το 

1995 υπήρχαν µόνο 4 ζευγάρια στη Κρήτη. 

 

Το όνοµα barbatus σηµαίνει γενειοφόρος και προέρχεται από το µικρό γένι από 

µαύρες τρίχες που έχει κάτω από το ράµφος του. Έχει µακριές µυτερές φτερούγες και 

µεγάλη ροµβοειδή ουρά. Χαρακτηριστικά επίσης είναι το δυναµικό και γρήγορο 

πέταγµά του και οι ελιγµοί του, παρά το µεγάλο βάρος του (5-7kg) και το άνοιγµα 

των φτερών του, που φτάνει τα 2,80m στα ενήλικα άτοµα. Τα νεαρά πουλιά έχουν 

γκρίζο χρώµα, ενώ τα ενήλικα ασπροκίτρινο κεφάλι και ξανθοκάστανο ή πορτοκαλί 
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σώµα. Οι φτερούγες και η ουρά είναι γκριζόµαυρες από πάνω και καστανόµαυρες 

από την κάτω πλευρά τους. Το πορτοκαλί χρώµα της κοιλιάς οφείλεται στο 

«µακιγιάρισµα» των φτερών του µε σκουριά, που προσλαµβάνει, καθώς τρίβεται στα 

ασβεστολιθικά πετρώµατα, ενώ το φυσικό χρώµα του είναι υπόλευκο. 

 

Ο γυπαετοί διατηρούν µεγάλες επικράτειες 350 τετραγωνικών χιλιοµέτρων, όπου 

µένουν για όλη τους τη ζωή σε ζευγάρια. Αν ένα άτοµο πεθάνει, τότε το άλλο ταίρι 

παραµένει στην επικράτεια του µοναχικό, µε αποτέλεσµα να µην αναπαράγεται το 

είδος. Για να ξαναβρεί µια επικράτεια το ζευγάρι της, πρέπει να γεννηθεί ή να 

εισαχθεί ενήλικος µοναχικός γυπαετός από διπλανή επικράτεια. Έτσι, σήµερα στην 

Κρήτη, όπου υπάρχουν συνολικά 13 επικράτειες, υπολογίζεται ότι ζουν 4-6 ζευγάρια 

γυπαετών (2004) ενώ οι υπόλοιπες επικράτειες έχουν µοναχικούς γύπες. Έτσι, τα 

συνολικά άτοµα στη Κρήτη είναι περίπου 30, µε τα 10 περίπου να είναι νεαροί 

γυπαετοί και µόλις τα 8-12 να είναι σε θέση να αναπαραχθούν. Η συντριπτική 

πλειονότητα των νεαρών που γεννιούνται κάθε χρόνο (2-3) προέρχεται από δύο 

επικράτειες: της δυτικής Κρήτης και του Εθνικού Πάρκου Λευκών Ορέων. 

 

Οι γυπαετοί απαντώνται το χειµώνα σε κοιλάδες, ενώ το καλοκαίρι αποσύρονται σε 

µεγαλύτερο υψόµετρο κοντά στα 2000m. Συνήθως παρατηρούνται κοντά σε βράχια ή 

απότοµες ορθοπλαγιές, τόσο στην ενδοχώρα όσο και σε παράκτιες περιοχές. Σε κάθε 

επικράτεια το ζευγάρι χτίζει σε µικρές σπηλιές 1-2 φωλιές (έχουν παρατηρηθεί έως 

7), τις οποίες χρησιµοποιεί εναλλακτικά. Στην Κρήτη έχει καταγραφεί η χαµηλότερη 

ενεργή φωλιά (300m) και η πρωιµότερη ωοτοκία του είδους (10 Οκτωβρίου) 

παγκοσµίως. Ο γυπαετός γεννά 1-2 αβγά από τα µέσα Νοεµβρίου έως τα τέλη 

Ιανουαρίου και η επώαση διαρκεί 53-55 ηµέρες, από τα οποία επιζεί µόνο ένας 

νεοσσός. Οι νεαροί γυπαετοί εγκαταλείπουν την φωλιά τους µετά από 120-130 

ηµέρες και παραµένει στη γενέθλια επικράτεια για 3-5 µήνες επιπλέον. 

 

Στην Κρήτη τον ονοµάζουν και κόκαλα, καθώς τρέφεται κατά 80-90% µε κόκαλα 

από πτώµατα, τα οποία εντοπίζουν συνήθως µε τη βοήθεια άλλων πτωµατοφάγων 

ζώων. Η παρατήρηση ενός γυπαετού την ώρα που τρώει είναι µοναδική εµπειρία, 

καθώς ανεβάζει τα µεγάλα κόκαλα σε µεγάλο ύψος σε βραχώδεις, απότοµες πλαγιές 

(σπάστρες), ακολουθώντας τα µε χαρακτηριστική ελικοειδή κάθοδο, ώσπου σπάσουν. 

Τα µικρότερα κόκαλα τα καταπίνει ολόκληρα και τα χωνεύει εύκολα, λόγω των 
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πανίσχυρων γαστρικών υγρών στο στοµάχι του. Αυτή η διατροφική του συνήθεια 

φαντάζει περίεργη, αλλά τα κόκαλα αποτελούν µια πολύ θρεπτική και εύκολα 

αποθηκεύσιµη τροφή, για την οποία επιπλέον έχει ελάχιστους ανταγωνιστές. Στη 

Κρήτη, ο γυπαετός εξαρτάται αποκλειστικά από τη νοµαδική κτηνοτροφία, καθώς οι 

µικρές οµάδες αιγοπροβάτων που ζουν σε ηµιάγρια κατάσταση σε όλους τους 

ορεινούς όγκους του νησιού αποτελούν σηµαντική πηγή τροφής του. 

 

Οι κυριότερες απειλές για το απειλούµενο είδος στην Κρήτη είναι η λαθροθηρία και η 

χρήση δολωµάτων, που στοχεύει στην εξολόθρευση κορακιών και αδέσποτων 

σκύλων. Άλλες απειλές είναι η όχληση στις θέσεις φωλιάσµατος, η οποία επιτείνεται 

µε την ανεξέλεγκτη διάνοιξη αγροτικών δρόµων που πάνε στα πιο δύσβατα σηµεία. 

Επίσης, η πιθανή έλλειψη τροφής την περίοδο της εκκόλαψης του νεοσσού, όταν 

αυτός δεν µπορεί να τραφεί µε κόκαλα, αποτελεί το κρισιµότερο στάδιο του 

αναπαραγωγικού κύκλου (www.cretanbeaches.com) 

 

3.3.6. Χρυσαετός 

Ο χρυσαετός (επιστ. Aquila chrysaetos) ή βιτσίλα είναι το ισχυρότερο αρπακτικό της 

Ελλάδας, µε άνοιγµα φτερούγων 185-220cm και µήκος σώµατος 75-90cm. ∆υστυχώς 

το είδος απειλείται µε εξαφάνιση, καθώς µόνο λίγα ζευγάρια έχουν αποµείνει.  

 

Όταν πετά ο χρυσαετός, διακρίνεται ο χρυσοκίτρινος λαιµός (εξου και το όνοµα του) 

και η µακριά ουρά του. Το ενήλικο πουλί έχει χαρακτηριστικό χρυσαφί κεφάλι και 

αυχένα, το σώµα και οι φτερούγες του είναι οµοιόµορφα σκούρες από κάτω, ενώ από 

πάνω οι φτερούγες είναι πιο ανοιχτόχρωµες και τα πόδια σκεπάζονται µε φτέρωµα. 

 

Ο Χρυσαετός γυροπετά διαγράφοντας µικρούς κύκλους σε ύψος 5000m, ενώ οι 

φτερούγες του όταν παρατηρείται από µπροστά έχουν σχήµα V. Για το µέγεθός του 

είναι ιδιαίτερα ευκίνητο αρπακτικό, ικανό να εφορµά προς το έδαφος µε µεγάλη 

ταχύτητα. Συνήθως κυνηγά σε ζευγάρια. Χαρακτηριστικές είναι οι πτήσεις των 

Χρυσαετών την προ-αναπαραγωγική περίοδο όταν διαφηµίζουν τα όρια της 

επικράτειας τους. Τα πουλιά παίρνουν µεγάλο ύψος και στη συνέχεια βυθίζονται µε 

µαζεµένες τις φτερούγες. 
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Είναι µονογαµικό πτηνό και ζευγαρώνει για ισόβια. Το θηλυκό γεννά 2-3 αυγά στο 

τέλος Φεβρουαρίου και τα επωάζει για 40-45 ηµέρες σε φωλιές που βρίσκονται σε 

απόµερους γκρεµούς. Οι νεοσσοί δεν έχουν φτέρωµα. Μένουν στη φωλιά 11 

εβδοµάδες και τους φροντίζουν οι γονείς τους. Συνήθως επιβιώνει µόνο ο ένας , ο 

οποίος σκοτώνει τους άλλους ή τρώει όλη την τροφή, µε αποτέλεσµα οι άλλοι να 

πεθάνουν από ασιτία. Ο χρυσαετός σε καλές συνθήκες διαβίωσης ζει πολλά χρόνια. 

Μάλιστα, στα αυτοκρατορικά ανάκτορα της Βιέννης, στην αιχµαλωσία και µε καλή 

περιποίηση, υπήρξε αετός που έζησε 100 χρόνια. (www.cretanbeaches.com) 

 

3.3.7. Χελώνα Καρέτα (Caretta caretta) 

Η χελώνα Καρέττα (επιστ. Caretta caretta) είναι το σηµαντικότερο είδος θαλάσσιας 

χελώνας της Ελλάδος, το οποίο προστατεύεται αυστηρά από την ελληνική νοµοθεσία. 

Στην Ελλάδα δραστηριοποιούνται δύο οργανώσεις για την θαλάσσια χελώνα, η 

ΑΡΧΕΛΩΝ και η MEDASSET, οι οποίες πράγµατι κάνουν σπουδαίο και αξιέπαινο 

έργο. 

 

Η καρέτα έχει σκληρό καβούκι µε 5 πλάκες σε κάθε πλευρά του και το µήκος του 

φτάνει µέχρι και 120cm, συνήθως όµως δεν ξεπερνά τα 100cm. Το βάρος της φτάνει 

συνήθως τα 100-150 κιλά, µπορεί όµως να ξεπεράσει τα 450kg σε εξαιρετικές 

περιπτώσεις, ενώ µπορεί να ζει 47–67 χρόνια. Τρέφεται κυρίως µε µέδουσες, 

µαλάκια, µαλακόστρακα και, σπανιότερα, µε φύκη. ∆υστυχώς, ένας µεγάλος αριθµός 

χελωνών χάνει την ζωή του από κατάποση πλαστικών σακουλών που πετιούνται στην 

θάλασσα, νοµίζοντας ότι είναι µέδουσες. 

 

Η Κρήτη αποτελεί ένα από τα σηµαντικότερα µέρη για την αναπαραγωγή τους, 

καθώς εκατοντάδες χελώνες καρέτα γεννούν τα αυγά τους στις αµµουδιές του νησιού 

κάθε καλοκαίρι. Γι’ αυτό το λόγο οι οργανώσεις για τη προστασία των θαλάσσιων 

χελωνών δραστηριοποιούνται στις τουριστικές βόρειες παραλίες των Χανίων και του 

Ρεθύµνου , αλλά και στο κόλπο της Μεσαράς, όπου η πυκνότητα γεννήσεων είναι 

µεγαλύτερη. 

 

Η θηλυκιά καρέτα πλησιάζει τις ακτές της Κρήτης µόνον για να γεννήσει κάθε 2-4 

χρόνια, από τον Μάιο ως τον Σεπτέµβρη, δηλαδή τη περίοδο που οι παραλίες 



 111

γεµίζουν µε κόσµο. Αφού βρει µια παραλία χωρίς φώτα, βγαίνει στο σκοτάδι και 

γεννάει 20-200 αυγά, τα οποία θάβει στην άµµο. Όταν τα χελωνάκια εκκολαφτούν 

µετά από 2 µήνες, κατευθύνονται στη θάλασσα και µένουν σε αυτή για πολλά χρόνια, 

έως ότου επιστρέψουν οι ενήλικες θηλυκές στην ίδια πάντα παραλία για να 

γεννήσουν τα αυγά τους. 

Το πρόβληµα που προκύπτει µε τον κύκλο ζωής των χελωνών είναι η τυχόν 

υποβάθµιση ή καταστροφή της παραλίας όπου γεννήθηκαν, που τις καθιστά ανίκανες 

για αναπαραγωγή (καθώς γεννούν µόνο στην ίδια παραλία). Γι’ αυτό το λόγο στις 

περιοχές που αναπαράγεται το είδος απαγορεύεται η χρήση φωτισµού, ηχείων, η 

οδήγηση στην άµµο, το βραδινό περπάτηµα στη παραλία και γενικά η καθ’ όποιον 

τρόπο ενόχληση των χελωνών. 

 

Στην Κρήτη οι χελώνες γεννούν σε όλες τις παραλίες µε άµµο, κι έτσι καλό είναι να 

αποφεύγουµε τις βραδινές περιπλανήσεις στη παραλία τις ώρες αυτές. Επίσης, αν 

εντοπίσουµε κάποια φωλιά, πρέπει να ενηµερώσουµε την ΑΡΧΕΛΩΝ και να 

σηµαδέψουµε την περιοχή προσωρινά ώστε να µην πλησιάζει κάποιος και σπάσει τα 

αυγά. Η ίδια η ΑΡΧΕΛΩΝ τοποθετεί µεταλλικά κλουβιά πάνω από τη φωλιά και 

φωτοφράγµατα για να µην µπερδεύονται οι νεοσσοί (οι οποίοι κατευθύνονται προς τα 

φώτα της ξηράς). Επίσης, για όσους ενδιαφέρονται, η ΑΡΧΕΛΩΝ δέχεται δωρεές και 

εθελοντές για την στήριξη του έργου της. (www.cretanbeaches.com) 

 

3.3.8. Παραδοσιακά προϊόντα - ∆ιατροφή 

Η Κρήτη είναι επίσης γνωστή για την ποιότητα των αγροτικών της προϊόντων που 

εξαιτίας του κλίµατος καλλιεργούνται σχεδόν όλο τον χρόνο. Τα σηµαντικότερα από 

αυτά είναι το λάδι, η σταφίδα , τα εσπεριδοειδή , τα κηπευτικά , τα όσπρια κτλ . Από 

λαχανικά µεγάλη οικονοµική σηµασία έχουν οι ντοµάτες οι οποίες εξάγονται , καθώς 

και οι πατάτες. Πολλά είναι και τα κτηνοτροφικά προϊόντα της Κρήτης. Φηµίζονται 

το ανθότυρο , η µυζήθρα , και διάφορες άλλες κατηγορίες τυριού. Αξιόλογο προϊόν 

αποτελεί και το µέλι που φηµίζεται για το άρωµα του. 

 

Η µεσογειακή δίαιτα είναι τρόπος ζωής που χαρίζει µακροζωία και καλή υγεία. Είναι 

διεθνώς γνωστό ότι η Κρητική δίαιτα είναι το καλύτερο παράδειγµα µεσογειακής 

διατροφής. Η σύγχρονη διαιτολογία διαπίστωσε ότι οι κάτοικοι του νησιού έχουν 
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τους µικρότερους δείκτες θνησιµότητας σε παγκόσµια κλίµακα από καρδιαγγειακά 

νοσήµατα και καρκίνους και αναζήτησε τη διατροφή που χαρίζει στους Κρητικούς 

αυτά τα εξαιρετικά προνόµια υγείας. Η ιστορία της Κρητικής διατροφής ξεκινά από 

πολύ παλιά και από ευρήµατα των αρχαιολογικών ανασκαφών φαίνεται πως οι 

αρχαίοι Κρήτες και οι Μινωίτες , κατανάλωναν τα ίδια σχεδόν προϊόντα που 

καταναλώνονται και σήµερα. Στα δε ανάκτορα της µινωικής εποχής βρέθηκαν 

µεγάλα πιθάρια που χρησιµοποιούνταν για ελαιόλαδο , δηµητριακούς καρπούς, 

όσπρια και µέλι. Ο αγροτικός πληθυσµός εξακολουθεί να αξιοποιεί τη φύση και τα 

προϊόντα της, που αποτελούν τη βάση της περίφηµης Κρητικής παραδοσιακής 

κουζίνας. Τα τελευταία χρόνια αναπτύσσονται οι βιοκαλλιέργειες λόγω των ευνοϊκών 

κλιµατολογικών συνθηκών. 

 

Το µυστικό της καλής υγείας και της µακροζωίας είναι απλό για τους Κρητικούς που 

τρώνε ότι παράγει η πλούσια γη τους. Φρούτα, λαχανικά, χόρτα, κηπευτικά, όσπρια, 

τυριά και ψωµί. Αρωµατίζουν τη γεύση µε θαυµάσια αρωµατικά φυτά, 

παρασκευάζουν γλυκίσµατα µε µέλι και πετιµέζι, και συνοδεύουν το γεύµα τους µε 

καλό Κρητικό κρασί.(www.hotelsline.gr) 

 

Στην Κρήτη Αµερικανοί διαιτολόγοι εξέτασαν το φαινόµενο της µακροζωίας των 

Κρητικών και δεν πίστευαν στα µάτια τους! "Πόσο λάδι τρώνε, θεέ µου", αναφώνησε 

ο διεθνούς φήµης γιατρός και πρωτοπόρος σε θέµατα διατροφής Ancel Keys, 

βλέποντας την πράσινη σαλάτα να κολυµπά κυριολεκτικά στο ελαιόλαδο. Στην ουσία 

ο Keys επανέλαβε εκείνο που είχαν προσέξει κατά τους προηγούµενους αιώνες οι 

περιηγητές που έδειξαν ενδιαφέρον για την καθηµερινή ζωή των Κρητών. Σήµερα 

πιστεύεται πως το ελαιόλαδο είναι το µεγαλύτερο µυστικό της Κρητικής διατροφής 

και µακροζωίας. Έρευνες που έγιναν και γίνονται σε Ευρώπη και Αµερική 

αποκαλύπτουν πως το ελαιόλαδο όχι µόνον προστατεύει την καρδιά, αλλά βοηθά 

στην καλή λειτουργία πολλών οργάνων. ∆ρα ευεργετικά σε µια σειρά ασθενειών, πχ. 

µειώνει τη χοληστερόλη, έχει αντιοξειδωτική δράση, προστατεύει από καρκίνους και 

βοηθά στη λειτουργία του ήπατος. Ιδανικό για διατροφή ανθρώπων πάσχοντες από 

διαβήτη. Το Κρητικό λάδι, γνωστό στον κόσµο για την ποιότητά του, δεν είναι 

βιοµηχανικό αλλά φυσικό προϊόν που βγαίνει από απλή σύνθλιψη της ελιάς, χωρίς 

εκχυλίσµατα και βελτιωτικά. Είναι το καλύτερο , ελαφρύτερο και γευστικότερο 

ελαιόλαδο του κόσµου. (www.hotelsline.gr) 
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Οι Κρητικοί καταναλώνουν το περισσότερο τυρί στον κόσµο απολαµβάνοντας 

αξεπέραστες γεύσεις, όπως η γραβιέρα, κεφαλογραβιέρα , κεφαλοτύρι, γλυκιάς και 

ξινής µυζήθρας και άλλων τυροκοµικών προϊόντων. Το τυρί διαδραµατίζει 

πρωτεύοντα ρόλο στην διατροφή τους ως πηγή ασβεστίου και κεκορεσµένων λιπών, 

αλλά αυτοί που το τρώνε δεν έχουν υψηλά επίπεδα χοληστερόλης πιθανότατα γιατί οι 

συνδυασµοί του Κρητικού διατροφικού προτύπου παρέχουν ιδανική ισορροπία. Στην 

Κρητική διατροφή υπάρχει µια εντυπωσιακή ισορροπία φυσικών προϊόντων που 

προσφέρουν εκείνο ακριβώς που χρειάζεται ο άνθρωπος για να παραµένει υγιής. Οι 

βιταµίνες που περιέχονται στα τυριά µας είναι πολλές (Α, Β1, Β2, Β3, Β6, φολικό 

οξύ), όπως συµβαίνει και µε τα βασικά µέταλλα και µε τα αµινοξέα. Στη Μυθολογία 

λέγεται, πως τα γαλακτοκοµικά προϊόντα της Κρήτης έθρεψαν τον µεγάλο θεό ∆ία, 

που γεννήθηκε σ' ένα σπήλαιο, έχοντας συντροφιά και τροφό του µιαν αίγα, την 

Αµάλθεια. Από τότε η κτηνοτροφία στην Κρήτη δεν έχει αλλάξει χαρακτήρα. 

Στηρίζεται σε µικρά ζώα (αίγες, πρόβατα) ενώ οι αγελάδες είναι ελάχιστες. Επίσης, 

στηρίζεται στην ελεύθερη βοσκή. ∆εν υπάρχουν κτηνοτροφικές επιχειρήσεις που να 

κρατούν κλεισµένα σε συγκεκριµένο χώρο τα ζώα για µεγάλα χρονικά διαστήµατα· 

τα ζώα της Κρήτης είναι όλο το χρόνο ελεύθερα στα βουνά ή στα χειµαδιά και 

τρέφονται σχεδόν κατ' αποκλειστικότητα µε άγρια χόρτα, Κρητικά βότανα και 

θάµνους. Η κρητική γραβιέρα προσφέρει µια γεύση που ξαφνιάζει, όπως συµβαίνει 

µε όλες τις ποικιλίες των τυριών του νησιού (κεφαλοτύρι, κεφαλογραβιέρα, 

ανθότυρος). (www.hotelsline.gr) 

 

Μία σηµαντική διαφορά της Κρητικής δίαιτας από τις άλλες των µεσογειακών 

περιοχών έγκειται στην κατανάλωση φρούτων! Ο Κρητικός τρώει έξι φορές 

περισσότερα φρούτα από το µέσο κάτοικο των άλλων µεσογειακών περιοχών και έξι 

φορές περισσότερα από τον κάτοικο µιας βόρειας χώρας (π.χ. Ολλανδία). Οι 

Ευρωπαίοι περιηγητές που έφταναν στην Κρήτη το 19ο αιώνα εγκωµίαζαν τα 

πορτοκάλια του νησιού. Η µυθολογία µας λέει πως τα εσπεριδοειδή ήταν το δώρο 

που έκανε η Γαία (γη), στο γάµο του πατέρα των Θεών, ∆ία µε την Ήρα. Αυτό το 

δώρο, που κρατήθηκε, σύµφωνα πάντα µε την µυθολογία, στους κήπους των 

Εσπερίδων, µακριά από ανθρώπους, καλλιεργείται σε µια εκτεταµένη περιοχή στα 

Χανιά. Μικρότερες καλλιέργειες υπάρχουν στη Μεσσαρά , το Φόδελε του Ηρακλείου 

και στο Μυλοπόταµο. Ήταν το κυριότερο χειµωνιάτικο φρούτο, το φρούτο που δεν 
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έλειπε από κανένα Κρητικό σπίτι. Την ίδια συνταγή συνιστούν και σήµερα οι γιατροί: 

Το πορτοκάλι δεν πρέπει να λείπει από το τραπέζι µας, ο φυσικός χυµός δεν πρέπει 

να λείπει από τη ζωή µας, τα φρούτα δεν πρέπει να διαδραµατίζουν ποτέ 

δευτερεύοντα ρόλο στη διατροφή µας: Είναι πλούσιες πηγές βιταµίνης C (ιδιαίτερα 

το πορτοκάλι), βιταµίνης Β12 (απαραίτητη για την παραγωγή του αίµατος), αλλά και 

βιταµινών που έχουν αντιοξειδωτική δράση, δηλαδή αντικαρκινική και 

προστατευτική για καρδιοπάθειες , (A, C και E). Το κατ' εξοχήν καλοκαιρινό φρούτο 

της Κρήτης, το σταφύλι, θεωρείται σήµερα ιδανικό για µια ισορροπηµένη δίαιτα. 

Είναι γευστικό και ο φλοιός του περιέχει ουσίες αντικαρκινικές. (www.hotelsline.gr) 

 

3.3.9. Μυθολογία 

Η προέλευση της λέξης Κρήτη δεν έχει καθορισθεί µε βεβαιότητα. Υπάρχουν 

διάφορες αντικρουόµενες ετυµολογίες κατά τις οποίες, µία από τις Εσπερίδες 

ονοµαζόταν Κρήτη, όπως Κρήτη ονοµαζόταν και η σύζυγος του βασιλιά Μίνωα 

καθώς και µία από τις νύµφες που παντρεύτηκε ο ∆ίας Άµµων. Επίσης, ο Κρης, γιός 

του ∆ία και της νύµφης Ίδας θεωρείται να έχει δώσει το όνοµα του στην Κρήτη, 

ειδικά αφού το υψηλότερο βουνό του νησιού φέρει το όνοµα της µητέρας του. 

 

Η Κρήτη, σύµφωνα µε την γνώµη πολλών ιστορικών, κατοικείται ήδη από την 

Παλαιολιθική εποχή και παρουσιάζει συνεχή ανθρώπινη παρουσία τα τελευταία 10 

χιλιάδες χρόνια Αν και ο Μινωικός πολιτισµός αναπτύχθηκε κυρίως στο Κρητικό και 

Αιγαιοπελαγίτικο έδαφος, η Κρήτη εµφανίζει ξεχωριστή θέση στην ελληνική 

µυθολογία και πρωταγωνιστεί στον ελληνικό πολιτισµό από τις απαρχές του. 

 

Ο ∆ίας, ο πατέρας Θεών και ανθρώπων, κατά την αρχαία ελληνική µυθολογία 

γεννήθηκε στο ∆ικταίο Άντρο. Αφού απήγαγε την Ευρώπης από τις ακτές της 

Φοινίκης, στον σηµερινό Λίβανο, κατέφυγαν στην Κρήτη όπου και συνευρέθησαν. Ο 

µύθος τοποθετεί την πράξη κάτω από τον αειθαλή πλάτανο της Γόρτυνος, αρχαίας 

πρωτεύουσας του νησιού αλλά και ολόκληρης της Κυρηναϊκής κατά το απόγειό της 

ακµής της, επί Ρωµαϊκής Αυτοκρατορίας. Το δένδρο της Γόρτυνος διατηρείται ως τις 

µέρες µας ως ένας από τους ελάχιστους διασωθέντες αειθαλείς πλατάνους. Η Ευρώπη 

γέννησε τρεις γιους, τους Μίνωα, Ραδάµανθυ και Σαρπηδόνα. Ο βασιλιάς Μίνωας, 

αφού υπέταξε το νησί, παντρεύτηκε τη µάγισσα Πασιφάη, αδελφή της Καλυψούς και 
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της Κίρκης, οµηρικών ηρωίδων της Οδύσσειας. Αφιέρωσε ναό στον Ποσειδώνα θεό 

της θάλασσας, θυσιάζοντας προς τιµήν του έναν πελώριο λευκό ταύρο. Το ζώο, 

προσφορά στον Μίνωα από τον Ποσειδώνα, ήταν τόσο όµορφο που εκείνος 

αποφάσισε να το αντικαταστήσει και να θυσιάσει έναν υποδεέστερο ταύρο στην θέση 

του. Το µένος του Ποσειδώνα για την ιερόσυλη απόφαση του Μίνωα, τον οδήγησε 

στο να καταραστεί την Πασιφάη να ερωτευθεί σφοδρά τον ταύρο. Εκείνη για να 

ικανοποιήσει τον πόθο της, κρύφθηκε µέσα στο ξύλινο ειδώλιο αγελάδας, που 

κατασκεύασε ο αρχιτέκτων ∆αίδαλος και συνευρέθηκε µε το ζώο. Ο καρπός της 

πράξης, µισός άνθρωπος και µισός ταύρος, ήταν το µυθικό τέρας Μινώταυρος το 

οποίο αµέσως µετά τη γέννησή του φυλακίσθηκε στον Λαβύρινθο που κατασκεύασε 

ο ∆αίδαλος. Η πόλη της Αθήνας υποχρεώθηκε θεσµικά να στέλνει κάθε χρόνο 10 

νέους και 10 νέες για να τρέφεται ο Μινώταυρος. Αργότερα, εξολοθρεύτηκε από τον 

Αθηναίο πρίγκηπα Θησέα, απαλλάσσοντας την Αθήνα από τον βάρβαρο θεσµό. 

(el.wikipedia.org) 

 

3.3.10. Ιστορία 

3.3.10.1. Νεολιθική περίοδος 

Η καταγεγραµµένη ιστορία του νησιού ξεκινά κατά τη Νεολιθική περίοδο, κοντά στο 

7000 π.Χ. Οι πρώτοι κάτοικοι φέρονται να έφθασαν στην Κρήτη από τη Μικρά Ασία 

ή τη Βόρεια Αφρική και να αναπτύχθηκαν αργά για τα επόµενα 3.000 χρόνια. Αρχικά 

καλλιέργησαν τη γη µε πρωτόγονες µεθόδους, έµαθαν την εκτροφή των ζώων και 

σχηµατίστηκαν οι πρώτοι οικισµοί. Ο πληθυσµός κατοικούσε σε λίθινα σπίτια και 

σπανιότερα σε σπηλιές, όπως µαρτυρούν ευρήµατα στα σπήλαια της Ειλείθυιας, του 

Στραβοµύτη, του Ελληνοσπήλαιου κ.ά όπου έχουν βρεθεί όπλα, εργαλεία, αγγεία, 

λεπίδες και κοκκάλινοι ή λίθινοι πέλεκεις όπως και αντικείµενα θρησκευτικής 

λατρείας αφιερωµένα στη θεά της γονιµότητας. Το νησί αποµονωµένο, λόγω της 

φύσης της νεολιθικής οικονοµίας, βασιζόταν στην αυτάρκεια και επιβίωνε χάρη στη 

γεωργία και την κτηνοτροφία. Με την πάροδο του χρόνου, η σχετικά πρωτόγονη 

αγγειοπλαστική εξελίχθηκε µε τη χρήση της φωτιάς και βελτιώθηκε καλλιτεχνικά. 

Κατάλοιπα της συγκεκριµένης περιόδου έχουν ανεβρεθεί στη Φαιστό, στην Κνωσό 

και στη Σητεία. (el.wikipedia.org) 
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3.3.10.2 Προανακτορική περίοδος 

Σύµφωνα µε τον Άγγλο αρχαιολόγο Έβανς, γύρω στο 2600 π.Χ δύο φυλετικά 

στοιχεία εγκαταστάθηκαν στα παράλια της Κρήτης: Ένα πρωτολιβυκό προερχόµενο 

από την Αίγυπτο και ένα από τη Μικρά Ασία. Οι Κρήτες, αρχικά, διατήρησαν τον 

παραδοσιακό τρόπο ζωής, γρήγορα όµως αφοµοιώθηκαν µε τα δύο νέα φύλα όπως 

που µαρτυρούν τα σχετικά ευρήµατα. Με τη διάδοση της χρήσης του χαλκού 

αυξάνεται ο πληθυσµός του νησιού και αρχίζουν, γύρω στο 2000 π.Χ., οι πρώτες 

εµπορικές επαφές µε τις γειτονικές περιοχές των Κυκλάδων, της Μικράς Ασίας και 

της Αιγύπτου, οι οποίες ευνοήθηκαν από την καίρια γεωγραφική θέση του νησιού και 

έθεσαν έτσι τις βάσεις της δηµιουργίας του λαµπρού µετέπειτα Μινωϊκού πολιτισµού. 

Τα πρώτα αστικά κέντρα του νησιού σχηµατίζονται κατά το 2000 π.Χ. γύρω από τα 

παλάτια των τοπικών αρχόντων στο κέντρο των διάφορων αγροτικών κοινωνιών και 

ο πλούτος ορίζεται από τα γεωργικά πλεονάσµατα. Αυτού του είδους η κοινωνική 

οργάνωση διήρκεσε για µια περίοδο 600-700 χρόνων και ήκµασε κατά τη διάρκεια 

του Μινωϊκού πολιτισµού, στα µέσα της δεύτερης χιλιετίας προ Χριστού. 

(el.wikipedia.org)  

3.3.10.3 Ανακτορικές περίοδοι και Μινωικός πολιτισµός 

Κατά το 1900 π.Χ. χτίζονται στην Κρήτη τα πρώτα ανάκτορα, επακόλουθο της 

µεγάλης οικονοµικής ανάπτυξης του νησιού. Σύµφωνα µε τις αρχαιολογικές 

ανασκαφές, εκείνη την εποχή δηµιουργούνται τα ανάκτορα της Κνωσού, της 

Φαιστού, των Μαλίων και της Κάτω Ζάκρου. Σηµαντικό εύρηµα της 

Παλαιοανακτορικής περιόδου θεωρείται ο δίσκος της Φαιστού (1700-1600 π.Χ.). Το 

τέλος της Παλαιοανακτορικής περιόδου θεωρείται πως επέφερε ο µεγάλος σεισµός 

του 1700 π.Χ. που προκάλεσε την καταστροφή των περισσότερων ανακτόρων. 

(el.wikipedia.org) 

3.3.10.4. Νεοανακτορική εποχή 

Με την ανοικοδόµηση των ανακτόρων εγκαινιάζεται η Νεοανακτορική εποχή που 

θεωρείται ως η περίοδος της ακµής του Μινωϊκού πολιτισµού, κέντρο του οποίου 

ήταν η Κνωσσός , 10 χλµ νότια του Ηρακλείου. Η Κνωσός βασίλευσε στην Κρήτη 

απόλυτα χωρίς κίνδυνο εσωτερικών ή εξωτερικών εισβολών όπως καταµαρτυρά η 

παντελής έλλειψη οχυρωµατικών έργων γύρω από το ανάκτορο. Τα παλάτια της 

Ζάκρου, των Μαλίων, της Φαιστού κ.α. ιδρύθηκαν ως τοπικά διοικητικά κέντρα και 
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χρησιµοποιήθηκαν στον έλεγχο του εµπορίου µεταξύ Κνωσού και Κύπρου, 

ηπειρωτικής Ελλάδας και µε τους υπόλοιπους εµπορικούς εταίρους. Τα αρχαιολογικά 

ευρήµατα της συγκεκριµένης εποχής µας φανερώνουν πολλές πτυχές της οργάνωση 

της οικονοµίας και της καθηµερινότητας του νησιού, που διέφερε από πόλη σε πόλη. 

Κύρια ενασχόληση των κατοίκων αποτελούσε πρωτίστως η ναυτιλία και το εµπόριο 

ενώ σε δεύτερη µοίρα πλέον είχαν περάσει η γεωργία, η κτηνοτροφία, η υφαντική και 

η κεραµική. Το µεγαλύτερο µέρος της εµπορικής κίνησης της Κρήτης 

συγκεντρωνόταν στα λιµάνια της Αγίας Τριάδας, των Μαλίων, της Φαιστού και της 

Αµνισού και τα προϊόντα µεταφέρονταν στο εσωτερικό της µέσω του πολύ καλά 

οργανωµένου οδικού δικτύου της εποχής. Παλαιότερα πιστευόταν πως ο Μινωικός 

πολιτισµός έφτασε απρόοπτα στο τέλος του µε την τελευταία µεγάλη έκρηξη του 

ηφαιστείου της Θήρας (Σαντορίνης). Η υπόθεση διατυπώθηκε για πρώτη φορά από 

τον Έλληνα αρχαιολόγο Σπυρίδωνα Μαρινάτο στη δεκαετία του 1930. Ο Μαρινάτος 

υποστήριξε ότι η καταστροφή της Κνωσσού και της Φαιστού προκλήθηκε από 

πελώρια παλιρροϊκά κύµατα και νέφη στάχτης που αποδυνάµωσαν σηµαντικά την 

εσωτερική και εξωτερική οικονοµία του νησιού. Η υπόθεση αυτή δεν είναι πια 

αποδεκτή σήµερα. (el.wikipedia.org) 

3.3.10.5. Αχαιοί 

Πρώτοι οι Αχαιοί καταλαµβάνουν την Κνωσό εδραιώνοντας την κυριαρχία τους και ο 

ισχυρός σεισµός του 1380 π.Χ. εξαφανίζει, µαζί µε το ανάκτορο της Κνωσού, τα 

τελευταία δείγµατα Μινωικού πολιτισµού [εκκρεµεί παραποµπή]. Κατά το 1200 π.Χ., 

οι πηγές αναφέρουν ότι η Κρήτη διέθετε ισχυρό στόλο ο οποίος λίµναζε και 

πραγµατοποιούσε πειρατικές επιδροµές στην περιοχή της ανατολικής 

Μεσογείου[εκκρεµεί παραποµπή]. Παράλληλα η Κρήτη συµµετέχει στον Τρωικό 

Πόλεµο, µε αρχηγό το βασιλιά Ιδοµενέα , γιο του ∆ευκαλίωνα κι εγγονό του βασιλιά 

Μίνωα. (el.wikipedia.org) 

3.3.10.6. ∆ωριείς 

Τον 10ο π.Χ. αιώνα, στην Κρήτη καταφθάνουν οι ∆ωριείς και εγκαθίστανται στις 

σηµαντικότερες πόλεις του νησιού (Κνωσό, Φαιστό, Γόρτυνα, Τύλισο , Χερσόνησο, 

Κυδωνία κ.α.). Οι αυτόχθονες, γνωστοί και ως Ετεοκρήτες καταφεύγουν στις 

δυσπρόσιτες περιοχές της κεντρικής και ανατολικής Κρήτης ενώ οι νέοι κάτοικοι 

εισάγουν στο νησί σειρά καινούργιων εθίµων (κάψιµο των νεκρών κ.α) και νέων 
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παραγωγικών µεθόδων όπως η γενικευµένη χρήση του σιδήρου, ο οποίος πλέον 

χρησιµοποιείται , εκτός από την κατασκευή όπλων, και στην κατασκευή εργαλείων 

και διακοσµητικών αντικειµένων. Με την επικράτηση των ∆ωριέων στην Κρήτη, θα 

κυριαρχήσει στην πολιτική ζωή της Κρήτης η ολιγαρχία και η τοπική Κρητική 

κοινωνία θα αρχίσει να εµφανίζει σαφείς οµοιότητες µε την σπαρτιατική. Πάνω από 

100 πόλεις-κράτη δηµιουργούνται, µε σηµαντικότερες εκείνες της Γόρτυνος, της 

Φαιστού, της Κνωσού, της Ιεράπυτνας (σηµερινή Ιεράπετρα) και της Κυδωνίας. Οι 

κοινωνικές οµάδες θα διαιρεθούν σε τέσσερις κατηγορίες: στους ∆ωριείς, στους 

Περίοικους, στους Μινωίτες και στους Αφαµιώτες ή Κλαρώτες (οι δυο τελευταίες 

περιελάµβαναν δούλους χωρίς πολιτικά δικαιώµατα). Κατά τον 7ο π.Χ. αιώνα 

παρουσιάζεται άνθηση στην πολιτιστική και καλλιτεχνική δηµιουργία της Κρήτης η 

οποία όµως θα διαταραχθεί από τις εχθρικές επιδροµές που ακολουθούν. 

(el.wikipedia.org) 

3.3.10.7. Κλασική και ελληνιστική περίοδος 

Καθ' όλη τη διάρκεια της κλασικής περιόδου και ενώ στην ηπειρωτική Ελλάδα οι 

πόλεις εµπλέκονται σε αλλεπάλληλους πολέµους και προστριβές, οι πόλεις της 

Κρήτης θα παραµείνουν αµέτοχες, ακόµα και στους δυο µεγάλες συρράξεις της 

εποχής, τους Περσικούς Πολέµους και τον Πελοποννησιακό Πόλεµο. Κατά την 

εποχή του Μεγάλου Αλεξάνδρου καλλιεργήθηκε έντονο φιλοµακεδονικό ρεύµα στην 

Κρήτη. Το 216 π.Χ. οι Κρήτες ανακηρύσσουν τον Μακεδόνα βασιλιά Φίλιππο Ε' 

προστάτη του νησιού ενώ την ίδια εποχή είναι έκδηλη και η επιρροή των 

Πτολεµαίων. Σε µια προσπάθεια καταπολέµησης του φιλοµακεδονικού ρεύµατος της 

Κρήτης, η Αρχαία Σπάρτη έστειλε κατά του νησιού τον ναύαρχο Αµφοτερό. 

Αργότερα την Κρήτη µαστίζει ο Κρητικός Πόλεµος ο οποίος έληξε µε ήττα των 

φιλοµακεδονικών πόλεων της Ιεράπυτνας και της Ολούντας απο την Κνωσό που 

συµµάχησε µε τη Ρόδο και την Ρώµη. ∆έχτηκε επιδροµές από πειρατές της Κιλικίας 

και το 67 π.Χ., έπειτα από σκληρή διετή αντίσταση, κατελήφθη εξολοκλήρου από 

τους Ρωµαίους, µε τελευταία πόλη να υποτάσσεται στις λεγεώνες την Ιεράπυτνα, υπό 

το πρόσχηµα της υποστήριξης στον βασιλιά του Πόντου Μιθριδάτη. 

(el.wikipedia.org) 
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3.3.10.8. Ρωµαιοκρατία 

Με την κατάληψη του νησιού από τους Ρωµαίους ξεκινά µια µακρά περίοδος ειρήνης 

και ευηµερίας στα πλαίσια της οποίας αναπτύχθηκαν εκ νέου οι πόλεις της Κυδωνίας, 

Κνωσού και Φαιστού. Ως διοικητικό κέντρο του νησιού ορίζεται η Γόρτυνα, η µόνη 

πόλη που δεν καταστράφηκε από τη ρωµαϊκή εισβολή, έχοντας συµµαχήσει µε τους 

κατακτητές. Η παρουσία των Ρωµαίων δεν επηρέασε ουσιαστικά τη καθηµερινότητα 

των κατοίκων, οι οποίοι διατήρησαν τη γλώσσα, τα ήθη και τα έθιµα τους. 

Παράλληλα, το Κοινόν των Κρητών διατήρησε την ελεύθερη λειτουργία του. Οι 

Ρωµαίοι κατασκεύασαν σηµαντικά δηµόσια έργα, λείψανα των οποίων διασώζονται 

µέχρι σήµερα. Το 58 µ.Χ. η Κρήτη έρχεται σε επαφή µε τον Χριστιανισµό χάρη στον 

µαθητή του Αποστόλου Παύλου, Τίτο. (el.wikipedia.org) 

3.3.10.9. Πρωτοβυζαντινή περίοδος 

Με τη διάσπαση του Ρωµαϊκού Κράτους σε Ανατολικό και ∆υτικό το 395, η Κρήτη 

περνά στο πρώτο, τη µετέπειτα Βυζαντινή αυτοκρατορία. Κατά τον 5ο αιώνα αρχίζει 

να εξαπλώνεται στη νήσο ο Χριστιανισµός και η επισκοπή της Κρήτης υπάγεται στο 

Πατριαρχείο Κωνσταντινούπολης και χτίζονται οι πρώτες µεγάλες εκκλησίες, µε 

κυριότερη τη βασιλική του Αγίου Τίτου, που σώζεται µέχρι σήµερα στη Γόρτυνα. 

(el.wikipedia.org) 

3.3.10.10. Αραβοκρατία 

Η Κρήτη εξακολουθεί να αποτελεί τµήµα της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας µέχρι και 

το 823, όπου, επί αυτοκράτορος Μιχαήλ Τραυλού, οι Σαρακηνοί της Ισπανίας υπό 

την αρχηγία του Απόχαψι επέδραµαν µε 20 πλοία λεηλατώντας το νησί. Τη 

σθεναρότερη αντίσταση στους Σαρακηνούς κατακτητές επέδειξε η η πρωτεύουσα 

Γόρτυνα. Το επόµενο έτος, ο Απόχαψις επανέρχεται µε 40 πλοία, κατακτά εξ 

ολοκλήρου το νησί και ως νέα πρωτεύουσα οι Άραβες ορίζουν το νεόκτιστο 

Χάνδακα. Την κατάληψη της Κρήτης ακολούθησε η άγρια καταδίωξη του 

χριστιανικού πληθυσµού µε αποτέλεσµα σηµαντική εθνολογική και θρησκευτική 

αλλοίωση. Αρκετοί ντόπιοι σφαγιάστηκαν, άλλοι θανατώθηκαν αρνούµενοι να 

εξισλαµιστούν, άλλοι εξισλαµίστηκαν δια της βίας, ενώ άλλοι κατέφυγαν για να 

γλιτώσουν στα ορεινά του νησιού. Έπειτα η Κρήτη εποικίστηκε από αρκετούς 

Άραβες. 



 120

Οι Βυζαντινοί επιχείρησαν επανειληµµένα να ανακτήσουν το νησί, το οποίο πλέον 

είχε µετατραπεί σε ορµητήριο πειρατών και σε σκλαβοπάζαρο, το 825-26, το 902 και 

το 949 διαδοχικά, χωρίς όµως αποτέλεσµα. (el.wikipedia.org) 

3.3.10.11. Ανακατάληψη Κρήτης από τον Νικηφόρο Φωκά 

Το 960 ο Νικηφόρος Φωκάς επέδραµε κατά της Κρήτης ελευθερώνοντας το νησί 

αφού κατάφερε να αλώσει τον Χάνδακα, στον οποίο είχαν κλειστεί οι Άραβες. 

Περίπου 200.000 Άραβες υπολογίζεται ότι σκοτώθηκαν κατά τις µάχες και την 

άλωση του Χάνδακα ενώ άλλοι τόσοι αιχµαλωτίστηκαν. Καθώς στα 136 χρόνια 

Αραβοκρατίας ο χριστιανικός πληθυσµός είχε συρρικνωθεί αισθητά και ελήφθησαν 

σηµαντικά µέτρα για την αναζωπύρωσή του: Τα τζαµιά µετετράπησαν σε εκκλησίες , 

πλήθος Κρήτες που είχαν εξισλαµισθεί µε τη βία, εκχριστιανίστηκαν και νέοι 

πληθυσµοί, Έλληνες ως επί το πλείστον, εγκαταστάθηκαν µαζί µε οµάδες Σλάβων και 

Αρµενίων. 

 

Το 1092, υποκινούµενη από τους Καρύτση και Ραψοµµάτη , ξεσπάει εξέγερση στην 

Κρήτη, η οποία σύντοµα κατεστάλη. Έπειτα νέοι άποικοι εµφανίζονται στο νησί, εκ 

των οποίων προέρχονται µετέπειτα αριστοκρατικοί οίκοι του νησιού όπως οι 

Φωκάδες, Καλλέργηδες , Μελισσηνοί, Βλαστοί κ.α. (el.wikipedia.org) 

3.3.10.12. Ενετοκρατία 

Η Βυζαντινή περίοδος έλαβε οριστικά τέλος το 1204, µε την πτώση της 

Κωνσταντινούπολης στις ορδές των Σταυροφόρων. Αρχικά την Κρήτη κατέλαβαν 

Γενουάτες αλλά µετά από πόλεµο που διήρκεσε ως το 1211 το νησί περιέρχεται στους 

Ενετούς. Τα Χανιά, το Ρέθυµνο και το Ηράκλειο γίνονται ορµητήρια των Ενετών, οι 

οποίοι χτίζουν οχυρωµατικά έργα που διασώζονται µέχρι σήµερα. Πρωτεύουσα του 

νησιού ήταν τότε το Ηράκλειο, που ονοµαζόταν Χάνδακας, από το χαντάκι που 

περιέβαλλε τα τείχη της πόλης. Κατά τα χρόνια της Ενετοκρατίας σηµειώθηκαν 

δεκάδες επαναστάσεις, µε κυριότερες εκείνες των Αργυρόπουλων (1212), των 

Μελισσηνών (1230), των Χορτάτσηδων και των Καλλέργηδων (1273) και την 

επανάσταση που σε συνεργασία µε τους Βενετούς αποίκους του 1363 που οδήγησε 

στη δηµιουργία του βραχύβιου κράτους της ∆ηµοκρατίας του Αγίου Τίτου. 

 



 121

Οι τελευταίοι δύο αιώνες της βενετικής κατοχής χαρακτηρίζονται ως οι πλέον 

σκληρότεροι. Εντούτοις, την ίδια περίοδο, η Κρήτη παρουσιάζει σηµαντική 

πολιτιστική άνθηση. Ιδιαίτερα αναπτύχθηκε η κρητική λογοτεχνία και 

δηµιουργήθηκαν µείζονα, παγκόσµια έργα της νεότερης ελληνικής λογοτεχνικής 

παραγωγής, όπως ο Ερωτόκριτος του Βιντσέντζου Κορνάρου και η Ερωφίλη του 

Γεωργίου Χορτάτση. (el.wikipedia.org) 

3.3.10.13. Τουρκοκρατία 

Το 1645, µε αφορµή την επίθεση πειρατών σε πλοίο µε προσκυνητές, οι Οθωµανοί 

εκστράτευσαν κατά της Κρήτης. Τον Αύγουστο του ίδιου έτους κατέλαβαν τα Χανιά 

και κατά το επόµενο, το Ρέθυµνο. Ύστερα από 21 ετών, διαρκή πολιορκία, ο 

Χάνδακας πέρασε και αυτός υπό οθωµανική κατοχή, το 1669 και το 1715 οι Βενετοί 

παραχώρησαν στους Τούρκους τα τελευταία φυλάκια που διατηρούσαν στο νησί. 

Κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας ο Χριστιανισµός γνώρισε και πάλι απάνθρωπη 

καταπίεση. Ενδεικτικό φαίνεται το γεγονός ότι στις παραµονές της Επανάστασης του 

1821, λόγω της Τουρκικής αποίκισης και των εξισλαµιστικών πρακτικών, 

Μουσουλµάνοι και Χριστιανοί υπολογίζονταν ως σχεδόν ίσοι πληθυσµιακά. Η 

Ελληνική Επανάσταση του 1821, που ολοκληρώθηκε µε την υπογραφή της Συνθήκης 

του Λονδίνου το 1832, δεν περιέλαβε την Κρήτη, η οποία έγινε έκτοτε πεδίο 

εξαιρετικά βίαιων απελευθερωτικών ξεσηκωµών κατά τον 19ο αιώνα. Κυριότεροι 

από αυτούς ήταν οι επαναστάσεις του 1866-1869 και του 1897-1898. Τελικά, το 

1897, µετά την δολοφονία του Βρετανού πρόξενου στα Χανιά και µερικών 

προξενικών φρουρών από τις τουρκικές αρχές, στόλοι της Βρετανίας, της Γαλλίας, 

της Ρωσίας και της Ιταλίας κατέπλευσαν στην Κρήτη θέτοντας τέλος στην 

Οθωµανική κυριαρχία. 

 

Η Κρητική νήσος ανακηρύχθηκε ως ανεξάρτητο κράτος µε το όνοµα «Κρητική 

Πολιτεία», υπό τη διοίκηση του Πρίγκηπα Γεωργίου της Ελλάδας. Κήρυξε την ένωσή 

της µε την Ελλάδα και κατάργησε την αρµοστεία στις 12 Οκτωβρίου 1908 (στις 25 

Οκτωβρίου µε το νέο ηµερολόγιο) και ενώθηκε τελικώς µε τη χώρα µετά τους 

Βαλκανικούς Πολέµους του 1912-13. Υπολογίζεται πως κατά την ένωση οι Έλληνες 

αποτελούσαν το 90% των κατοίκων της Κρήτης. (el.wikipedia.org) 
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3.4. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΡΗΤΗΣ 

 

3.4.1. ΠΑΡΑΛΙΕΣ 

 

Ένας απ’ τους πιο σηµαντικούς τουριστικούς πόρους της Κρήτης είναι οι παραλίες 

της. Παραλίες στην Κρήτη υπάρχουν πολλές και θαυµάσιες, τόσο οργανωµένες όσο 

και αποµακρυσµένες και ερηµικές. Μπορεί οι ερηµικές παραλίες να µην προσφέρουν 

κάποιες ανέσεις, σίγουρα όµως προσφέρουν έλλειψη πολυκοσµίας, πιο "παρθένο" 

περιβάλλον και αυτή την πολυπόθητη αίσθηση ηρεµίας και αποµόνωσης στη φύση. 

 

Οι ακτές της Κρήτης είναι πολυσχιδείς, µε µικρούς και µεγάλους όρµους. Ξεχωρίζουν 

τέσσερις µεγάλες χερσόνησοι : της Γραµβούσας, της Ροδωπού, το Ακρωτήρι και της 

Σητείας. Κατά µήκος των ακτών σχηµατίζονται οι κόλποι : Κισσάµου, Χανίων, 

Ηρακλείου και Μιραµπέλλου. Το συνολικό µήκος των ακτών της Κρήτης είναι 1.046 

χλµ περίπου. Ο νοµός Χανίων διαθέτει δύο υπέροχες παραλίες στη δυτική πλευρά 

του, το Ελαφονήσι στα νοτιοδυτικά και τη Φαλάσαρνα στα βορειοδυτικά & µία από 

τις µεγαλύτερες αµµώδεις παραλίες βρίσκεται στη Γεωργιούπολη , µεταξύ Χανίων 

και Ρεθύµνου. Μία τροπική παραλία βρίσκεται στο ανατολικότερο άκρο του νησιού 

είναι η παραλία Βάι ένα παραδεισένιο τοπίο όπου φυτρώνει ο µόνος φυσικός 

φοίνικας της Ευρώπης, δηµιουργώντας και το µοναδικό φοινικόδασος της ηπείρου. 

Tα  Μάταλα στα νότια του Ηρακλείου, είναι γνωστά για τις σπηλιές τους ενώ 

διαθέτουν και µια απολαυστική, ηλιόλουστη παραλία µε άµµο. Όµορφες παραλίες 

υπάρχουν στο Φραγκοκάστελλο , στο Μακρύ Γιαλό, στην Κάτω Ζάκρο, στην 

Πρέβελη , στην Παλαιόχωρα , στην Αγία Πελαγία, στο Ίστρο και στα Μάλια. 

 

Η θάλασσα στην Κρήτη είναι ζεστή το καλοκαίρι και το µπάνιο είναι πάντα 

ευχάριστο. Η θερµοκρασία της θάλασσας τον Μάιο είναι 20 βαθµοί, ανεβαίνει 

σταδιακά µέχρι τους 26-27 βαθµούς τον Ιούλιο και σιγά-σιγά πέφτει στους 20 

βαθµούς τον Νοέµβριο. Ακόµα και το χειµώνα η θερµοκρασία της θάλασσας δεν 

πέφτει κάτω από τους 17 βαθµούς, οπότε τα θαλασσινά µπάνια στην Κρήτη είναι 

δυνατά όλο το χρόνο.  
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Κάποιες από τις πιο γνωστές παραλίες είναι οι εξής: 

3.4.1.1. Μάταλα 

 

Τα Μάταλα βρίσκονται στη νότια Κρήτη στο νοµό Ηρακλείου, περίπου 70 χλµ από 

την πόλη. Πρόκειται για ένα µικρό, ψαράδικο χωριό µε την ξακουστή, πανέµορφη, 

αµµώδη παραλία του. Τα καθαρά, καταγάλανα νερά σε συνδυασµό µε τα τεχνητά 

µικρά σπήλαια που είναι λαξευµένα που  κάνουν την παραλία των Ματάλων 

µοναδική! Στα Μάταλα υπάρχουν υποδοµές όπως ενοικιαζόµενα δωµάτια, 

ξενοδοχειακές µονάδες, ταβέρνες, µπαρ, καφετέριες. Η παραλία είναι οργανωµένη 

και η πρόσβαση εύκολη! (www.2811.gr) 

3.4.1.2. Ελαφόνησος 

Στα νοτιοδυτικά παράλια της Κρήτης απλώνεται µια από τις πιο µαγικές παραλίες του 

νησιού. Η Ελαφόνησος, που απέχει περίπου 80 χλµ από τα Χανιά χαρακτηρίζεται από 

τους αµµόλοφους µε λευκή άµµο, τα καταγάλανα και καθαρά ρηχά νερά, την ηρεµία 

και τη γαλήνη που προσφέρει. Το τοπίο σε παραπέµπει σε παραλίες εξωτικές, και τα 

ρηχά νερά της πολλές φορές συνεχίζονται για αρκετά µέτρα µέσα στη θάλασσα. Το 

τοπίο της Ελαφονήσου σε καθηλώνει, καθώς είναι σπάνιο να συναντήσεις στην 

Ελλάδα παραλία µε τα δικά της . (www.2811.gr) 

 

3.4.1.3. Γραµβούσα 

Στα βορειοδυτικά της Κρήτης βρίσκεται η Γραµβούσα. Πρόκειται για µια χερσόνησο 

στα δυτικά της οποίας απλώνεται η µαγευτική παραλία του Μπάλου. Στη χερσόνησο 

της Γραµβούσας υπάρχει ένα κάστρο το οποίο έχτισαν οι Βενετοί και το 

χρησιµοποιούσαν ως φρούριο ενάντια στους επίδοξους κατακτητές που κατά καιρούς 

θέλησαν να το καταπατήσουν. Τελικά οι Τούρκοι κατάφεραν να κυριεύσουν το  

κάστρο δωροδοκώντας το Βενετό φρούραρχο! Η παραλία του Μπάλου είναι µια από 

τις πιο όµορφες παραλίες τις Μεσογείου. Πολύ ψιλή άσπρη και κόκκινη άµµος, ρηχά 

νερά και σε κάποιο σηµείο µια λιµνοθάλασσα µε καθαρά γαλαζοπράσινα νερά. 

(www.2811.gr) 
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3.4.1.4. Βάι-Πρέβελη 

Ανατολικά της Σητείας περίπου 25 χλµ από την πόλη και 6 χλµ από το Παλαίκαστρο, 

πάνω στο ακρωτήριο Σίδερο, βρίσκεται η πανέµορφη παραλία του Βάι. Είναι 

µοναδική στο είδος της στην Ευρώπη χάρη στο πλούσιο φοινικόδασός της που σε 

συνδυασµό µε τα γαλαζοπράσινα νερά της δίνει την αίσθηση ότι βρίσκεσαι σε κάποια 

τροπική ακτή. Η παραλία είναι πεντακάθαρη µε λεπτή άµµο και βότσαλο, 

οργανωµένη και έχει πάρει πολλά βραβεία και τη Γαλάζια Σηµαία της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. Πρόκειται για µια περιοχή που διαφέρει αισθητικά από τις συνηθισµένες 

παραλίες στην Ελλάδα. Η παραλία βρίσκεται στα νότια του Νοµού Ρεθύµνης, µέσα 

σε έναν καταπράσινο χώρο στο τέλος του Κουρταλιώτικου φαραγγιού. Μετά το 

φοινικόδασος απλώνεται η αµµώδης παραλία της Πρέβελης µε τους υπέροχους 

καταρράκτες που ξεχύνονται στην θάλασσα. Η λίµνη Πρέβελη είναι ένα από τα 

οµορφότερα αξιοθέατα του νησιού. Το τοπίο µοιάζει τροπικό. Πολλοί χαρακτηρίζουν 

την περιοχή της Πρέβελης, ως έναν επίγειο παράδεισο! (www.2811.gr) 

 

3.4.1.5. Φαλάσαρνα 

Τα Φαλάσαρνα βρίσκονται στη δυτική ακτή της Κρήτης. Στα Φαλάσαρνα υπάρχει 

µικρός οικισµός που διαθέτει µια από τις πιο γνωστές παραλίες του νοµού Χανίων και 

της Κρήτης, συγκεντρώνοντας µεγάλο αριθµό τουριστών κάθε καλοκαίρι.Τα 

Φαλάσαρνα αποτελούν σήµερα έναν από τους πιο φηµισµένους προορισµούς στην 

Κρήτη, τόσο για τις παραλίες τους, όσο και για λόγους οικολογικού ενδιαφέροντος. 

Τα Φαλάσαρνα έχουν ενταχθεί στο σχέδιο Natura 2000, λόγω της ποικιλίας χλωρίδα 

και πανίδας στην περιοχή, αλλά και λόγω του ιδιαίτερου φυσικού κάλλους. 

 

Η παραλία στα Φαλάσαρνα έχει βραβευτεί σαν η πιο όµορφη παραλία της Κρήτης 

και συµπεριλαµβάνεται πάντα µέσα στο τοπ-10 των καλύτερων παραλιών στην 

Ευρώπη, διαθέτοντας υπέροχη λευκή ψιλή άµµο και ζεστά, κρυστάλλινα και 

πεντακάθαρα νερά. Είναι τόσο µεγάλη η παραλία Παχιά Άµµος, που δύσκολα θα 

αισθανθείτε να «πνίγεστε» από κόσµο ακόµα και στην καρδιά του καλοκαιριού, όταν 

εκατοντάδες άλλοι θα βρίσκονται γύρω σας. Μοναδικό µειονέκτηµα της ότι είναι 

εκτεθειµένη στους βόρειους και δυτικούς ανέµους, οπότε συχνά θα συναντήσετε 

µεγάλα κύµατα. Ωστόσο αυτό είναι που την κάνει δηµοφιλή σε όσους αρέσει το 

windsurfing. 



 125

 

Η παραλία στα Φαλάσαρνα είναι πλήρως οργανωµένη, µε οµπρέλες και ξαπλώστρες 

στο µεγαλύτερο κοµµάτι της. Υπάρχουν ωστόσο αρκετά σηµεία ελεύθερα για όσους 

προτιµούν να βάλουν την δική τους οµπρέλα και την πετσέτα τους στην άµµο. 

Υπάρχουν δυο µπαρ και καφέ στην παραλία, για να προµηθευτείτε κάποιο σνακ, νερό 

ή καφέ, ενώ τις βραδινές ώρες διοργανώνονται συχνά beach party στην παραλία, 

οπότε µη βιαστείτε να φύγετε γιατί το κέφι ανεβαίνει κατακόρυφα όσο περνάει η 

ώρα, ιδιαίτερα µετά το οµολογουµένως εντυπωσιακό ηλιοβασίλεµα στα Φαλάσαρνα, 

από τα πιο εντυπωσιακά στην Κρήτη. Στην παραλία προσφέρονται επίσης και 

θαλάσσια σπορ, ενώ υπάρχει και γήπεδο για beach volley. Τα Φαλάσαρνα είναι 

ιδανικά για όσους θέλουν να περάσουν τις διακοπές τους σε ένα ήσυχο µέρος µε 

όµορφες παραλίες και δυνατότητες για πολλές εκδροµές. Τα Φαλάσαρνα επίσης είναι 

ιδανικά για ερωτευµένα ζευγάρια και ροµαντικούς, γιατί εδώ θα απολαύσετε το 

οµορφότερο ηλιοβασίλεµα στη δυτική Κρήτη. Η νυχτερινή ζωή στα Φαλάσαρνα 

περιορίζεται στα µπαρ στην παραλία, που συχνά διοργανώνουν beach party. Αν 

κάποιο βράδυ θέλετε κάτι περισσότερο, µπορείτε να οδηγήσετε 40 χιλιόµετρα µέχρι 

τον Πλατανιά , όπου οι επιλογές σε µπαρ και κλαµπ είναι ανεξάντλητες. 

(www.explorecrete.com) 

 

3.4.1.6. Φραγκοκάστελλο 

Το Φραγκοκάστελλο βρίσκεται στην περιοχή Σφακιά, στη νότια ακτή της δυτικής 

Κρήτης 13 χιλιόµετρα ανατολικά από την Χώρα Σφακίων και δυτικά από τον Πλακιά. 

 

Το Φραγκοκάστελλο είναι ένας µικρός παραθαλάσσιος οικισµός µε λίγα σπίτια και 

αρκετά δωµάτια και διαµερίσµατα για τους τουρίστες. Είναι γνωστό για το οµώνυµο 

βενετσιάνικο κάστρο που σώζεται σε πολύ καλή κατάσταση, τις όµορφες παραλίες 

του και τους ∆ροσουλίτες , τα φαντάσµατα που εµφανίζονται στο Φραγκοκάστελλο 

το χάραµα κάθε Μάιο. Ωστόσο, στη διάρκεια των αιώνων η περιοχή ανέδειξε 

σπουδαία µνηµεία, ελάχιστα από τα οποία σώζονται σήµερα. Πολλά καταστράφηκαν 

στους πολέµους και τις επαναστάσεις που έλαβαν χώρα στην περιοχή και οι πέτρες 

από τα ερείπια τους χρησιµοποιήθηκαν για το χτίσιµο του κάστρου.  
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Το Φραγκοκάστελλο βρίσκεται σε µια αναπάντεχα επίπεδη µικρή πεδιάδα, που πίσω 

της ορθώνονται τα ανατολικά Λευκά Όρη µε το φαράγγι και το οροπέδιο του 

Καλλικράτη. Είναι κι αυτή η περιοχή µια από τις πολλές εκπλήξεις που προσφέρει 

στον ταξιδιώτη η φύση της Κρήτης. Ακριβώς µπροστά από το κάστρο βρίσκεται µια 

όµορφη αµµουδιά µε πολύ ρηχά νερά, κατάλληλη για µικρά παιδιά. ∆υτικά από το 

κάστρο αρχίζει µια άλλη παραλία µε βότσαλα και βραχώδη βυθό, κατάλληλη για 

εξερεύνηση µε τη µάσκα. Στην πλευρά αυτή του οικισµού υπάρχουν τα περισσότερα 

διαµερίσµατα και δωµάτια. Ανατολικά από το κάστρο, περίπου 300 µέτρα, αρχίζει 

µια από τις οµορφότερες παραλίες στην Κρήτη, η παραλία «Ορθή Άµµος». Λέγεται 

έτσι από τις αµµοθίνες που σχηµατίζονται και που θα πρέπει να τις κατέβετε για να 

φτάσετε στο νερό. Τα νερά είναι κρυστάλλινα και ο βυθός βαθαίνει πολύ οµαλά. Ένα 

µικρό µυστικό για το Φραγκοκάστελλο είναι ότι για να το απολαύσετε να το 

επισκεφτείτε όταν στην Κρήτη δεν φυσά δυνατός βόρειος άνεµος. Τότε η θάλασσα θα 

είναι γαλήνια και δεν θα σας µαστιγώνει η άµµος αλύπητα. ∆υστυχώς τα ψηλά βουνά 

της περιοχής και η πεδιάδα µε τα ελάχιστα δέντρα ενισχύουν τους βόρειους ανέµους, 

όπως εξάλλου συµβαίνει στις περισσότερες περιοχές της νότιας Κρήτης. Αυτό που 

σώζεται σήµερα από το κάστρο Φραγκοκάστελλο δεν απέχει από την αρχική του 

µορφή του 1371 µ.Χ., αλλά στην ουσία το µεγαλύτερο µέρος ανακατασκευάστηκε 

τον 19ο µ.Χ. αιώνα από τον Μουσταφά Ναϊλή Πασά, τον ίδιο που το είχε 

καταστρέψει νωρίτερα όταν νίκησε τους αγωνιστές του Χατζή Μιχάλη Νταλιάνη.  

 

Το Φραγκοκάστελλο έχει χτιστεί σύµφωνα µε τις αρχές της οχυρωµατικής 

αρχιτεκτονικής πριν την εµφάνιση της πυρίτιδας και την µετέπειτα επικράτηση του 

«προµαχωνικού συστήµατος». ∆εν εκσυγχρονίστηκε ποτέ γιατί η περιοχή είχε 

δευτερεύουσα σηµασία για τους Ενετούς. Αποτελείται από τέσσερις τετράγωνους 

πύργους οι οποίοι ενώνονται µεταξύ τους µε ευθύγραµµα κατακόρυφα τείχη 

σχηµατίζοντας ένα ορθογώνιο κτίσµα, που καταλήγει σε οδοντωτές πολεµίστρες. Μία 

είσοδος του φρουρίου, µικρή τοξωτή, βρίσκεται ανατολικά ενώ η κύρια είσοδος 

βρίσκεται στα νότια και κοσµείται από εντοιχισµένα γλυπτά οικόσηµα επιφανών 

οικογενειών. Ακριβώς από πάνω δεσπόζει ανάγλυφο µε τον φτερωτό λέοντα του 

Αγίου Μάρκου, σύµβολο της  ∆ηµοκρατίας της Βενετίας. Ο Νοτιοδυτικός πύργος 

είναι µεγαλύτερος σε µέγεθος από τους υπόλοιπους τρεις, συνεπώς και µεγαλύτερης 

σηµασίας γιατί α) έχει µεγαλύτερη χωρητικότητα β) µεγαλύτερο οπτικό πεδίο γ) 

αποτελούσε το τελευταίο χώρο άµυνας σε περίπτωση κατάληψης και δ) προστάτευε 
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τη νότια κύρια πύλη. Εσωτερικά παράλληλα στα τείχη υπήρχαν ορθογώνιοι χώροι, οι 

οποίοι δεν σώζονται σε άριστη κατάσταση, για στρατωνισµό, στάβλοι, αποθήκες, 

µαγειρεία, φούρνοι κ.α. (www.explorecrete.com) 

 

3.4.1.7. Λέντας 

Ο Λέντας βρίσκεται στα νότια παράλια της Κρήτης, ανάµεσα στο ακρωτήρι Λέντα 

και στο Ψαµιδοµούρι και απέχει 78,8 χλµ από το Ηράκλειο. Εκτός από την όµορφη 

παραλία του Λέντα, µένοντας εκεί έχετε κι άλλες επιλογές για µπάνιο, όπως να πάτε 

στη γειτονική πολύ καλή παραλία του Λούτρα, που βρίσκεται ανατολικά του Λέντα ή 

στο ∆υτικό (ή ∆ισκό), που βρίσκεται δυτικά του Λέντα και είναι επίσης όµορφη 

παραλία για γυµνιστές και µή. Ο Λέντας είναι χτισµένος στη θέση της αρχαίας 

Κρητικής πόλης "Λεβήν", που ήταν λιµάνι της Γόρτυνας.(Κατά τη µυθολογία εδώ 

απολιθώθηκε ένα από τα λιοντάρια που τραβούσαν την άµαξα της Ρέας κι απ' αυτό 

πήρε το όνοµα "Λεβήν" το λεοντόµορφο ακρωτήρι του Λέντα και ο οικισµός). Ο 

Λέντας έχει πηγή µε θαυµάσιο ιαµατικό νερό, γνωστό από πολύ παλιά για τις 

θεραπευτικές του ιδιότητες. Ακόµα και σήµερα οι µελέτες δείχνουν ότι κάνει καλό σε 

παθήσεις του στοµάχου, του αίµατος και στις αιµορραγικές διαθέσεις. Το ιαµατικό 

νερό του Λέντα ήταν η αφορµή για την ίδρυση του ιερού του Ασκληπιού, γνωστού 

σαν "Ασκληπιείου". Ο ναός του Ασκληπιού ιδρύθηκε τον 4ο αιώνα π.Χ από 

Γορτύνιους (που λάτρευαν τον Ασκληπιό και την Υγιεία Σώτειρα) και ήταν 

φηµισµένο κέντρο υδροθεραπείας, φυσιοθεραπείας και ψυχιατρείο. Στο κέντρο αυτό 

έρχονταν ασθενείς ακόµα κι από τη Λιβύη κι άλλα µακρινά µέρη. Από το ναό 

σώζονται σήµερα ο βωµός, δυο µαρµάρινες κολώνες και η βάση αγάλµατος του 

Ασκληπιού. (users.sch.gr/)  

 

3.4.2. ΣΠΗΛΑΙΑ 

 

Άλλη µία σηµαντική κατηγορία τουριστικών πόρων για την Κρήτη είναι τα σπήλαια. 

Πάνω από 3500 σπήλαια έχουν καταγραφεί στην Κρήτη από το 1962 που ο 

αείµνηστος Ελευθέριος Πλατάκης ίδρυσε το τοπικό τµήµα της Ελληνικής 

Σπηλαιολογικής Εταιρείας. Από αυτά µόλις 800 έχουν εξερευνηθεί.  
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Ας δούµε µερικά από τα πιο σηµαντικά σπήλαια της Κρήτης λοιπόν 

 

3.4.2.1 Σπήλαιο του Σφεντόνη 

 

Το Σπήλαιο του Σφεντόνη βρίσκεται στο χωριό Ζωνιανά 43 χλµ από το Ηράκλειο και 

52 από την πόλη του Ρεθύµνου, στην Κρήτη. Πρόκειται για ένα από τα τα πέντε πιο 

σηµαντικά σπήλαια στην Ελλάδα και το πιο µεγάλο στην Κρήτη. Έχει έκταση 3.000 

τ.µ. και ο επισκέπτης µπορεί να διανύσει µόλις 270 µ. Η πρώτη οργανωµένη 

εξερεύνηση του άρχισε το 1956 από το ζευγάρι σπηλαιολόγων Ιωάννη και Άννα 

Πετρόχειλου. Σύµφωνα µε έρευνα του Υπουργείου Πολιτισµού το σπήλαιο του 

Σφεντόνη κατοικήθηκε την Πρωτοµινωική εποχή έως την Ρωµαϊκή. 

 

Μέσα στο σπήλαιο 

 

Το θέαµα που αντικρίζει ο επισκέπτης κόβει την ανάσα! Το σπήλαιο είναι επιβλητικό 

µε τεράστιους σταλακτίτες και σταλαγµίτες! Για να δηµιουργηθεί 1 εκατοστό 

σταλακτίτη χρειάζονται περίπου 100 χρόνια! Η διαδικασία είναι η εξής: Το νερό 

όπως κυλάει, διαλύει το ανθρακικό ασβέστιο που υπάρχει πάνω στα πετρώµατα. 

Επειδή αυτό γίνεται πάρα πολύ αργά, το ανθρακικό ασβέστιο κρυσταλλώνεται γύρω 

από µια σταγόνα. Σιγά σιγά σχηµατίζεται ένας µικροσκοπικός σωλήνας. Όταν ο 

σωλήνας φράξει, το νερό περνάει εξωτερικά και το ανθρακικό ασβέστιο µαζεύεται 

εκεί. Έτσι δηµιουργείται µε πολύ αργούς ρυθµούς ο σταλακτίτης! Οι σταλαγµίτες 

δηµιουργούνται από τις σταγόνες που πέφτουν από τον σταλακτίτη στο έδαφος. Αν 

τίποτα δεν διακόψει αυτή τη διαδικασία, κάποια στιγµή ο σταλακτίτης ενώνεται µε 

τον σταλαγµίτη κι έτσι δηµιουργούνται οι πανέµορφες κολώνες µέσα στη σπηλιά. 

Υπάρχει µια νότα ροµαντισµού σε όλο αυτό, αν σκεφτεί κανείς πόσα εκατοµµύρια 

χρόνια υποµονής και διεργασίας χρειάστηκαν για να ενωθούν οι σταλακτίτες µε τους 

σταλαγµίτες! Θα µπορούσε κάποιος να σκεφτεί ότι µέσα στο σπήλαιο, λόγω της 

έλλειψης οξυγόνου και φωτός, δεν είναι δυνατόν να υπάρχει κάποια µορφή ζωής. Κι 

όµως, υπάρχει ζωή προσαρµοσµένη στα δεδοµένα της σπηλιάς. Τα ζώα που ζουν εκεί 

είναι τυφλά, διάφανα και στην πλειονότητά τους µικροσκοπικά. Υπάρχουν πολλές 

νυχτερίδες και ποντίκια που βρίσκουν καταφύγιο εκεί. 
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Παραδόσεις και θρύλοι 

 

Το σπήλαιο πήρε την ονοµασία του από τον αντάρτη Σφεντόνη από τα Σφακιά, ο 

οποίος χρησιµοποιούσε το σπήλαιο ως κρησφύγετο. Κάποια µέρα, ενώ έψηνε κρέας 

έξω από τη σπηλιά, ένα µικρό παιδί που βρέθηκε εκεί του ζήτησε λίγο. Ο Σφεντόνης , 

επειδή φοβήθηκε µήπως το παιδί τον προδώσει, τον κλώτσησε πολύ δυνατά µε 

αποτέλεσµα να τον σκοτώσει. 

 

Η νεράιδα 

Μέσα στο σπήλαιο ζούσε µια νεράιδα και κάθε µέρα, µια συγκεκριµένη ώρα, έβγαινε 

έξω για να πάει στην πηγή µε το νερό. Ένας βοσκός που την παρακολουθούσε την 

κυνήγησε. Η νεράιδα φοβήθηκε κι έτρεξε να κρυφτεί στο σπήλαιο. Έτσι ο βοσκός, 

µία µέρα κρύφτηκε και την περίµενε. Μόλις την είδε, την χτύπησε µε την σφεντόνα 

του µε αποτέλεσµα η νεράιδα να τραυµατιστεί. Κατάφερε όµως να ξεφύγει προς την 

σπηλιά. Στην είσοδο όµως της έπεσε το µατωµένο µαντήλι της! 

 

Το µικρό παιδί 

 

Πριν πολλά χρόνια, στο τελευταίο δωµάτιο του σπηλαίου, βρέθηκε ο σκελετός ενός 

µικρού παιδιού. Βρισκόταν εκεί για αιώνες, βαθιά µέσα στο σπήλαιο, καλυµµένος 

από ασβεστολιθικό υλικό. Η ταυτότητα του παιδιού ήταν αδύνατο να βρεθεί και 

κάποιοι υποθέτουν ότι είτε µπήκε στο σπήλαιο για να παίξει και χάθηκε, είτε είναι το 

παιδί που σκότωσε ο Σφεντόνης! (www.2811.gr) 

 

3.4.2.2. Σπήλαιο Μελιδονίου 

Το Σπήλαιο Μελιδονίου βρίσκεται 18 χλµ από το οµώνυµο χωριό στο νοµό 

Ρεθύµνου. Ονοµάζεται και Γεροντόσπηλιος και αποτελεί ένα από τα πιο όµορφα 

σπήλαια στην Κρήτη. Μέσα έχουν βρεθεί αρκετά ευρήµατα από τα αρχαία χρόνια 

που µαρτυρούν ότι την Μινωική εποχή η σπηλιά χρησίµευε ως τόπος λατρείας του 

Τάλου του χάλκινου γίγαντα που η µυθολογία θέλει να ήταν ο προστάτης του νησιού. 

Το σπήλαιο ανά τα χρόνια έδωσε καταφύγιο σε πολλούς όπως τον Οκτώβριο του 

1823 όπου 370 γυναικόπαιδα και 30 άντρες κλείστηκαν εκεί για να αποφύγουν τους 
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Τούρκους πολεµιστές. Οι Κρητικοί δεν ήθελαν µε τίποτα να παραδοθούν οπότε οι 

Τούρκοι ύστερα από τρεις µήνες πολιορκίας έβαλαν φωτιά και τους έκαψαν 

ζωντανούς µέσα στο σπήλαιο. 

 

Μέσα στο σπήλαιο 

 

Η πρώτη αίθουσα του σπηλαίου ονοµάζεται Αίθουσα Ηρώων όπου και υπάρχει το 

Μνηµείον , αφιέρωµα στους ανθρώπους που έχασαν εκεί τη ζωή τους. Από εκεί 

αρχίζουν οι σταλαγµίτες και προχωρώντας φτάνουµε στην αίθουσα Σταυροδρόµι. 

Μετά συναντάµε την αίθουσα Πάσλεϋ όπου είναι και η πιο φανταχτερή αίθουσα του 

σπηλαίου µε συµπλέγµατα σταλακτιτών και σταλαγµιτών. Το θέαµα εντυπωσιάζει 

τον επισκέπτη! Προχωρώντας λίγο, τεράστιοι βράχοι αρχίζουν να εµφανίζονται και 

το τοπίο αλλάζει. Πρόκειται για την Αίθουσα των Βράχων που οδηγεί στον Θάλαµο 

της Καταβόθρας καταλήγοντας στο Υπερώον. Εδώ έχει τελειώσει το δεξιό µέρος του 

σπηλαίου. Αν θέλετε να επισκεφθείτε και το αριστερό πρέπει να ξαναπάτε στο 

Σταυροδρόµι και να ακολουθήσετε τον αριστερό δρόµο όπου θα σας οδηγήσει στον 

Θάλαµο των Παραπετασµάτων µε τον διάκοσµό του από πτυχώσεις, τους 

σταλαγµίτες και τους σταλακτίτες . (www.2811.gr) 

 

3.4.2.3. Σπήλαιο Ψυχρού - ∆ικταίο Άνδρο 

Το ∆ικταίο Άντρο, γνωστό και ως σπήλαιο Ψυχρό, βρίσκεται λίγο µετά το χωριό 

Ψυχρό στο οροπέδιο Λασιθίου σε υψόµετρο 1.025 µ. στην Κρήτη. Πρόκειται για έναν 

πολύ σηµαντικό αρχαιολογικό χώρο και ένα από τα πιο γνωστά σπήλαια της Κρήτης. 

Άρχισε να ερευνάται το 1888 από τους Evans , Halbherr, Hogarth και Demargne και 

οι έρευνες κράτησαν έως το 1902. Οι ανασκαφές φανέρωσαν αρκετά ευρήµατα 

µεταξύ αυτών κι έναν βωµό, ένα τέµενος κι έναν διαχωριστικό τοίχο. Επίσης 

βρέθηκαν και διάφορα ειδώλια, όπλα και διπλοί πέλεκεις , κάποια από τα οποία 

φιλοξενούνται στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου. Μέσα στο σπήλαιο, το οποίο 

χωρίζεται σε πάνω και κάτω µέρος, µπορείς να διακρίνεις την µεγαλοπρέπεια των 

λιθωµάτων , πολλούς σταλακτίτες και σταλαγµίτες, κάποιους θαλάµους και µια µικρή 

λίµνη. Το θέαµα είναι πανέµορφο και µαγικό! Μια µυθολογική εκδοχή λέει ότι εκεί 

γεννήθηκε ο ∆ίας και στη συνέχεια µεταφέρθηκε στο Ιδαίον Άντρο στον Ψηλορείτη, 

όπου τον ετάιζε η Αµάλθεια και τον προστάτευαν οι Κουρήτες. Ένας άλλος µύθος 
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αναφέρει ότι στο σπήλαιο του Ψυχρού ενώθηκαν ο ∆ίας και η Ευρώπη. 

(www.2811.gr) 

 

3.4.2.4. Ιδαίο Άντρο 

Το Ιδαίο Άντρο ή Αρσένιο ή Σπηλιά της Ίδης βρίσκεται στο οροπέδιο του Ψηλορείτη 

(Νίδα) στο νοµό Ρεθύµνου στην κεντρική Κρήτη. Πρόκειται για ένα σπήλαιο στο 

οποίο όπως αναφέρεται στη µυθολογία µεγάλωσε ο ∆ίας γνωστός ως "Κρηταγενής". 

Στις µέρες µας το σπήλαιο αυτό, που από τους κατοίκους της περιοχής ονοµάζεται 

και Σπηλιάρα, είναι αρχαιολογικός χώρος όπου µέσα έχουν ανακαλυφθεί αρχαία 

αντικείµενα της Μινωικής εποχής, όπως µικρά αγαλµατίδια, ασπίδες από χαλκό κ.ά. 

Αν πάτε στο Ιδαίο Άντρο από την Κνωσσό θα συναντήσετε στο δρόµο σας και τον 

αρχαιολογικό χώρο Ζώµινθο όπου πρόσφατα έχουν βρεθεί µινωικά ευρήµατα. 

ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ Οι µύθοι που ζώνουν το Σπήλαιο του Ιδαίου Άντρου είναι πολλοί. 

Ένας από αυτούς µιλάει για τη γέννηση του ∆ία. Ο πατέρας του ο Κρόνος από φόβο 

να µη χάσει την εξουσία του από τα παιδιά του, τα έτρωγε. Όταν ο ∆ίας γεννήθηκε, η 

µητέρα του η Ρέα δεν άντεχε στην ιδέα ότι ο Κρόνος θα τον φάει! Έτσι τον ξεγέλασε 

δίνοντάς του να φάει µια µεγάλη πέτρα. Ύστερα έκρυψε το µωρό στη σπηλιά του 

Ιδαίου Άντρου όπου το ανέθρεψαν η νύµφη Μέλισσα και η κατσίκα Αµάλθεια που 

από το κέρατό της έβγαζε για τον µικρό ∆ία ότι αγαθό χρειαζόταν. Τη φασαρία από 

το κλάµα του µωρού κάλυπταν µε τις µουσικές τους τα µυθικά πλάσµατα Κουρήτες 

που χόρευαν χτυπώντας τα τύµπανά τους! Ο ∆ίας όταν µεγάλωσε έδιωξε τον πατέρα 

του Κρόνο και πήρε την εξουσία. Ένας άλλος θρύλος λέει ότι εκεί έθαψε τη γυναίκα 

του ο Χαρίδηµος (άρχοντας της Γόρτυνας) όταν την σκότωσε καταλάθος καθώς 

κυνηγούσε. Το Ιδαίο Άντρο χρησίµευε και ως τόπος προσκύνησης για τον ∆ία. Γι' 

αυτό το λόγο λένε ότι έφτασε µέχρι εκεί και ο Πυθαγόρας από τη Σάµο!. 

(www.2811.gr) 

 

3.4.3. ΦΑΡΑΓΓΙΑ 

 
Υπάρχουν αναρίθµητα φαράγγια στην Κρήτη, ορισµένα απ' αυτά πάρα πολύ γνωστά, 

όπως της Σαµαριάς. στόσο τα περισσότερα παραµένουν άγνωστα στον πολύ κόσµο, 

αν κι όχι λιγότερο εντυπωσιακά κι όµορφα. Τα φαράγγια παρέχουν τη δυνατότητα για 
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ευκολότερη πεζοπορία, ιδίως τους καλοκαιρινούς µήνες, οπότε δεδοµένων των 

ψηλών θερµοκρασιών της εποχής είναι πολύ ευκολότερο να κατέβεις ένα φαράγγι 

παρά να ανέβεις ένα βουνό . Αυτός είναι και ο λόγος που όλες οι καλοκαιρινές 

εξορµήσεις των Ορειβατικών Συλλόγων της Κρήτης περιορίζονται σε διασχίσεις 

φαραγγιών και καταλήγουν στη θάλασσα για ένα δροσιστικό µπάνιο. Φυσικά 

υπάρχουν φαράγγια αληθινά δύσκολα, που απαιτούν ιδιαίτερες ικανότητες, γνώσεις 

κι εξοπλισµό. 

 

Μερικά από αυτά είναι τα παρακάτω: 

 

3.4.3.1. Φαράγγι Σαµαριάς 

Το Φαράγγι της Σαµαριάς βρίσκεται στο νοµό Χανίων στην οροσειρά Λευκά Όρη. 

Έχει µήκος 18 χλµ και είναι το µεγαλύτερο φαράγγι της Κρήτης αλλά και της 

Ευρώπης (σε µήκος). Έχει πλάτος από 150 µέτρα έως 3 µέτρα που είναι και το 

στενότερο σηµείο του µε την ονοµασία "Πόρτες". Το 1962 χαρακτηρίστηκε Εθνικός 

∆ρυµός Ελλάδας και είναι τόπος διαµονής πολλών ενδηµικών πουλιών και διαφόρων 

ειδών ζώων. Το πιο γνωστό από τα ζώα που βρίσκουν καταφύγιο στο Φαράγγι 

Σαµαριάς είναι ο Κρητικός αίγαγρος (κρι κρι). Εκεί επίσης φυτρώνουν σπάνια 

βότανα και φυτά, όπως το άγριο δίκταµο κι τα αγριολούλουδα. Το φαράγγι πήρε το 

όνοµά του από το χωριό Σαµαριά και που κι αυτό οφείλει την ονοµασία του στην 

βυζαντινή εκκλησία Οσία Μαρία του 14ου αιώνα, που βρίσκεται εκεί και σώζεται 

έως σήµερα µε πολλές εικόνες και τοιχογραφίες. Το χωριό αναγκάστηκαν να 

εγκαταλείψουν οι λιγοστοί κάτοικοι (βοσκοί και ξυλοκόποι) όταν το φαράγγι 

χαρακτηρίστηκε Εθνικός ∆ρυµός. Επί Τουρκοκρατίας, το χωριό Σαµαριά, 

χρησιµοποιούνταν ως κρησφύγετο. Τα εγκαταλελειµµένα σπίτια αυτού του χωριού 

βρίσκονται λίγο πριν τη µέση του φαραγγιού και σήµερα χρησιµοποιούνται από τους 

φύλακες του δρυµού. Το χωριουδάκι αυτό, έχει πηγή και χώρους για να καθίσεις, 

οπότε είναι ιδανικό για στάση, νερό και ίσως ένα πρόχειρο γεύµα για όσους 

επισκέπτονται το φαράγγι. 

 

Όλο το µονοπάτι έχει πολύ καλή σήµανση και είναι το πιο περπατηµένο µονοπάτι 

στην Ελλάδα. ∆εύτερο έρχεται το µονοπάτι του Ολύµπου. Η διαδροµή για το 

Φαράγγι αρχίζει από τον Οµαλό, στο σηµείο Ξυλόσκαλο, σε υψόµετρο περίπου 1.200 
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µ. Είναι ένα στενό µονοπάτι που κατηφορίζει. Από τα πρώτα κιόλας βήµατα νιώθεις 

το δέος να κυριαρχεί. Πανύψηλα βουνά και µια ατελείωτη χαράδρα να ξεχύνεται 

µπροστά σου! Για περίπου τέσσερα χιλιόµετρα το τοπίο έχει αρκετές εναλλαγές. 

Πότε τεράστια βουνά, πότε πολύ ψηλά δέντρα, µεγάλοι βράχοι και πηγές µε νερό. 

Αργότερα συναντάµε στα δεξιά µας το εκκλησάκι του Αγίου Νικολάου µε τα ωραία 

κυπαρίσσια του. Λίγο πιο κάτω αρχίζουν να ορθώνονται τεράστια βουνά έως 2.000 µ. 

Εδώ η διαδροµή αρχίζει να γίνεται πιο οµαλή. Αρχίζουν να φαίνονται και άλλα 

φαράγγια που ενώνονται µε το φαράγγι της Σαµαριάς και η κοιλάδα γίνεται πιο 

πλατιά. Βρισκόµαστε περίπου στη µέση του φαραγγιού και συναντάµε το παλιό 

χωριό Σαµαριά µε την όµορφη βυζαντινή εκκλησία του. Ύστερα από µια µικρή 

στάση για ξεκούραση, αρχίζουµε να περπατάµε το µονοπάτι ξανά. Το τοπίο πάλι 

αλλάζει όψη. Η χαράδρα αρχίζει να στενεύει αρκετά και ο δρόµος οδηγεί στις Πόρτες 

(το πιο στενό σηµείο στο φαράγγι). Λίγο πριν, υπάρχει ένα ρυάκι που µπορείς να 

ξαποστάσεις και να πιεις νερό. Αυτό που αντικρίζεις φθάνοντας στις Πόρτες σε 

αφήνει άναυδο! Το τοπίο είναι µαγικό. Οι δύο πλευρές των βράχων, δεξιά κι 

αριστερά, πλησιάζουν η µια την άλλη τόσο πολύ, που ο χώρος που αποµένει για να 

περάσεις ανάµεσα τους είναι µόλις 3 µέτρα πλάτος! Το ύψος φτάνει τα 600 µ. Μετά 

το πέρασµα στις Πόρτες αντικρίζεις τη θάλασσα! Το επόµενο σηµείο είναι ο 

χείµαρρος πάνω σε στρογγυλές, µεγάλες, άσπρες πέτρες και αµέσως µετά φτάνεις σε 

ένα άλλο παλιό κι ερειπωµένο χωριό, την Αγία Ρούµελη. Ύστερα από ένα ακόµα 

χιλιόµετρο πεζοπορίας φτάνουµε στο νέο χωριό Αγία Ρούµελη. Το τέλος της 

διαδροµής είναι πανέµορφο, µιας και αντικρίζεις το Λιβυκό πέλαγος και την υπέροχη 

παραλία της Αγίας Ρούµελης! Μια δροσερή βουτιά στη θάλασσα και η ξεκούραση 

στην ακρογιαλιά της παραλίας είναι ο όµορφος επίλογος της εκδροµής µας στο 

πανέµορφο και επιβλητικό Φαράγγι Σαµαριάς! (www.2811.gr) 

 

3.4.3.2. Κουρταλιώτικο Φαράγγι 

Το Κουρταλιώτικο Φαράγγι βρίσκεται στο νοµό Ρεθύµνου περίπου 22 χλµ νότια από 

την πόλη. Ξεκινάει από το χωριό Κοξαρέ, ακολουθεί τον ποταµό Κουρταλιώτη και 

καταλήγει στη λίµνη της πανέµορφης παραλίας στην Πρέβελη. Στα µισά της 

διαδροµής σας θα συναντήσετε τον δρόµο που περνάει µέσα από το φαράγγι µε 

πάρκινγκ και µονοπάτια που οδηγούν στο πανέµορφο εκκλησάκι του Αγίου 

Νικολάου. Προς το τέλος του φαραγγιού υπάρχει ένα σηµείο που µοιάζει µε τροπική 
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λίµνη κι έχει ονοµαστεί η Παραλία µε τους Φοίνικες! Το φαράγγι έχει απίστευτη 

οµορφιά και το τοπίο είναι άγριο. Έχει πλούσια χλωρίδα και πανίδα και το ποτάµι 

χωρίζεται σε πέντε ρυάκια τα οποία ενώνονται και σχηµατίζουν µικρές λιµνούλες κι 

έναν τεράστιο καταρράκτη! Καθ' όλη τη διαδροµή θα παρατηρήσετε ότι το φαράγγι 

είναι στενό κι οι βράχοι είναι τεράστιοι και γεµάτοι µικρές σπηλιές και χαράκια. Το 

Κουρταλιώτικο Φαράγγι είναι ένα θαύµα της φύσης! Πραγµατικά αξίζει να το 

περπατήσετε και να δείτε την οµορφιά και την αγριάδα του Κρητικού τοπίου! 

(www.2811.gr) 

 

3.4.3.3. Φαράγγι Ίµβρου 

Το Φαράγγι της Ίµβρου βρίσκεται κοντά στα Σφακιά νότια των Χανίων. Ξεκινάει από 

το µικρό οροπέδιο του χωριού Ίµβρος και καταλήγει στο χωριό Κοµιτάδες µε την 

υπέροχη θέα στο Λιβυκό πέλαγος. Το µήκος του είναι περίπου 7 χλµ και είναι εύκολο 

να το περπατήσεις οποιαδήποτε εποχή του χρόνου. Ο χρόνος που απαιτείται είναι 

περίπου 3 ώρες. Πρόκειται για ένα φαράγγι µε βραχώδεις σχηµατισµούς, στενό σε 

κάποια περάσµατά του και άγρια βλάστηση µε δέντρα που στην κυριολεξία 

φυτρώνουν µέσα στις πέτρες και τους βράχους! Το πιο όµορφο σηµείο του φαραγγιού 

είναι στη µέση της διαδροµής όπου οι βράχοι πλησιάζουν τόσο πολύ ο ένας τον άλλο 

και η απόσταση που τους χωρίζει είναι µόλις 2 µ. (www.2811.gr) 

 

3.4.3.4. Φαράγγι Αγίας Ειρήνης 

Το Φαράγγι της Αγίας Ειρήνης βρίσκεται στην επαρχία Σελίνου στα δυτικά των 

Λευκών Όρεων, 43 χλµ από τα Χανιά. Πρόκειται για ένα φαράγγι απαράµιλλης 

οµορφιάς µε πλούσια βλάστηση! Την ονοµασία του την πήρε από το χωριό της Αγίας 

Ειρήνης που είναι χτισµένο κοντά στην βόρεια είσοδό του. Έχει µήκος 7,5 χλµ, είναι 

τµήµα του Ευρωπαϊκού µονοπατιού Ε4 και ο χρόνος που απαιτείται για την διάβασή 

του είναι περίπου 3 ώρες. Το χωριό της Σούγιας µε την πανέµορφη παραλία του, 

απέχει 5 χλµ από τη νότια είσοδο του φαραγγιού. Μέσα στο φαράγγι βρίσκουν 

καταφύγιο πολλά είδη ζώων όπως ο Κρητικός αίγαγρος (κρι κρι) και φυτρώνουν 

αρκετά είδη δέντρων, φυτών και βοτάνων. Την εποχή της Τουρκοκρατίας µέσα στο 

φαράγγι στη θέση "Πολλά σπιτάκια" είχαν τα κρησφύγετά τους οι επαναστάτες. Στη 

γύρω περιοχή υπάρχουν η όµορφη εκκλησία του Χριστού που χτίστηκε το 1358 µ.Χ. 
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και ο ναός του Αγ. Γεωργίου που χτίστηκε το 1460 µ.Χ., καθώς και άλλα αξιόλογα 

µνηµεία και αξιοθέατα που αξίζει να δείτε. Το φαράγγι της Αγίας Ειρήνης είναι το 

δεύτερο πιο σηµαντικό φαράγγι στα Χανιά µετά το φαράγγι της Σαµαριάς κι έχει 

αυξηµένη επισκεψιµότητα. (www.2811.gr) 

 

3.4.3.5. Φαράγγι Aγίου Νικολάου (Φαράγγι Ρούβα ή Φαράγγι Γάφαρη) 

Το Φαράγγι του Αγίου Νικολάου ή Φαράγγι Ρούβα (τα τελευταία χρόνια είναι 

γνωστό και ως Φαράγγι Γάφαρη) βρίσκεται στο νοµό Ηρακλείου και τα όρια του 

είναι στα ανατολικά από τις κορυφές Αµπελάκια και στα δυτικά από την κορυφή 

Σαµάρι. Μπορείτε να ξεκινήσετε από τη λίµνη του Ζαρού, όπου µετά 1,5 χλµ θα 

συναντήσετε το µοναστήρι του Αγίου Νικολάου. Θα ακολουθήσετε το µονοπάτι στα 

αριστερά και θα ανηφορίσετε προς την είσοδο του φαραγγιού. Εκεί το θέαµα δεν 

είναι και πολύ ευχάριστο µιας και το 1994 το σηµείο αυτό κάηκε (περίπου το 1/3 του 

φαραγγιού). Όταν όµως προσπεράσετε αυτό το σηµείο και περπατήσετε λιγάκι θα 

δείτε την πραγµατική οµορφιά του τοπίου! Το µήκος του φαραγγιού είναι 4 χλµ και 

πότε συναντάτε ανηφόρες, πότε κατηφόρες. Τους χειµερινούς µήνες και τον πρώτο 

καιρό της άνοιξης, κυλάει ακόµα το ρέµα. (www.2811.gr) 

 

3.4.3.6. Αγιοφάραγγο 

Το Αγιοφάραγγο βρίσκεται στο νοµό Ηρακλείου Κρήτης ανάµεσα στη Μονή 

Οδηγήτριας και το παραθαλάσσιο χωριό Καλοί Λιµένες. Χρειάζονται περίπου 20 

λεπτά βαδίσµατος και στα πρώτα βήµατα της διαδροµής µας συναντάµε τον ιερό ναό 

της Αγίας Κυριακής που είναι µέσα σε σπήλαιο! Μέσα στο φαράγγι βρίσκεται επίσης 

και ο ναός του Αγίου Αντωνίου που κι αυτός βρίσκεται εν µέρει µέσα σε σπηλιά και 

αποτελούσε το κέντρο των ασκητών της περιοχής. Στο Αγιοφάραγγο έχουν βρεθεί και 

αρκετά αρχαιολογικά ευρήµατα που δείχνουν ότι εκεί υπήρξε δραστηριότητα στα 

µινωικά και ενετικά χρόνια, όπως ο µινωικός, κυκλικός, θολωτός τάφος που 

βρίσκεται κοντά στο ναό του Αγίου Αντωνίου. Λίγο µετά θα συναντήσουµε ένα 

σπήλαιο µε χαµηλή είσοδο κι ένα µεγάλο δωµάτιο. Εκεί λέγεται ότι έµενε ο 

Ηγούµενος της Μονής Αγίου Αντωνίου και ονοµάζεται "γουµενόσπηλιος". Γενικά 

στο Αγιοφάραγγο έζησαν πολλοί ασκητές οι οποίοι έµεναν στις σπηλιές και 

τρέφονταν µε ότι έβρισκαν από τη φύση! Κάποια ιστορικά στοιχεία δείχνουν ότι το 
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Αγιοφάραγγο κατοικείται τουλάχιστον από τον 11ο αιώνα. Όταν διασχίσετε το 

φαράγγι θα καταλήξετε σε µια πανέµορφη παραλία µε θέα στο Λιβυκό πέλαγος!. 

(www.2811.gr) 

 

3.4.3.7. Αστρακιανό φαράγγι (Φαράγγι Καρτερού) 

Το Αστρακιανό φαράγγι ή φαράγγι του Καρτερού βρίσκεται στο νοµό Ηρακλείου 

ανατολικά της πόλης. Έχει συνολικό µήκος 21,5 χλµ και ξεκινάει από το χωριό Κάτω 

Αστρακοί. Σε όλη τη διαδροµή κυλάει το ποτάµι του Καρτερού όπου και καταλήγει 

στον Καρτερό, µια τουριστική περιοχή µε όµορφη παραλία. Η διαδροµή κρατάει 

περίπου τρεις ώρες και το βάδισµα είναι εύκολο µιας και κι έχουν γίνει έργα 

υποδοµής για την ευκολία του επισκέπτη. Μέσα στο φαράγγι λειτουργούσαν κάποτε 

10 νερόµυλοι και ντόπιοι ψαράδες ψάρευαν χέλια κι έπιαναν καβούρια. Το τοπίο που 

αντικρίζει κανείς στο Φαράγγι του Καρτερού είναι πανέµορφο! Ένα καταπράσινο 

µονοπάτι µε µικρές λιµνούλες και µικρούς καταρράκτες, θαυµάσιοι σχηµατισµοί στα 

πετρώµατα, δίνουν την αίσθηση ότι βρίσκεσαι σ' έναν τόπο µαγικό. Μπορείτε να 

επισκεφθείτε το φαράγγι είτε για πεζοπορία είτε για βόλτα µε mountainbike, όπου και 

θα χρειαστεί σε κάποια σηµεία να σηκώσετε το ποδήλατό σας. Η επίσκεψή σας στο 

Φαράγγι του Καρτερού θα είναι σίγουρα µια αξέχαστη εµπειρία! (www.2811.gr) 

 

3.4.3.8. Φαράγγι των Νεκρών 

βρίσκεται στο δήµο Ιτάνου, 39 χλµ νοτιοανατολικά από τη Σητεία. Ξεκινάει λίγο 

µετά την Επάνω Ζάκρο και καταλήγει στην όµορφη Κάτω Ζάκρο µε την 

κρυσταλλένια παραλία της! Όταν φτάσετε στην είσοδο του φαραγγιού (θα δείτε 

ταµπέλες) αφήστε το αυτοκίνητό σας στον διαµορφωµένο χώρο και ξεκινήστε την 

πεζοπορία. Για την επιστροφή υπάρχουν λεωφορεία ΚΤΕΛ από την Κάτω Ζάκρο για 

να σας µεταφέρουν ξανά στα αυτοκίνητά σας. Το φαράγγι είναι πολύ όµορφο και σε 

όλο το µήκος της διαδροµής θα συναντήσετε πολλές µικρές σπηλιές οι οποίες στα 

µινωικά χρόνια χρησίµευαν ως τάφοι. Γι' αυτό και το φαράγγι ονοµάζεται Φαράγγι 

των Νεκρών. Μέσα στους τάφους έχουν βρεθεί πολύ σηµαντικά αρχαία ευρήµατα. Η 

διάρκεια της πεζοπορίας είναι περίπου 1.5 ώρα και το τοπίο είναι συναρπαστικό! 

Κάθε χρόνο το φαράγγι δέχεται εκατοντάδες κόσµο από το εξωτερικό αλλά και την 

Ελλάδα που έρχονται για να απολαύσουν την οµορφιά του επιβλητικού τοπίου και 
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στη συνέχεια το µπάνιο τους στην όµορφη Κάτω Ζάκρο! Μια εκδροµή που 

συστήνουµε ανεπιφύλακτα στους φυσιολάτρες και τους οπαδούς της άγριας οµορφιάς 

που προσφέρει η Κρήτη! (www.2811.gr)@ 

 

3.4.4. ΛΙΜΝΕΣ 

 

3.4.4.1. Λίµνη Κουρνά 

Η λίµνη Κουρνά είναι µια µοναδική φυσική λίµνη που δηµιουργείται από την 

παρεµπόδιση του υπόγειου νερού, που κατεβαίνει από τον όγκο των Λευκών Όρεων, 

από τα αδιαπέραστα πετρώµατα και την κατάκλιση του φυσικού κοιλώµατος. Η 

λίµνη τροφοδοτείται από την πηγή Αµάτι και αποστραγγίζεται προς το ποταµό 

∆έλφινα. 

 

Η απόστασή της από την θάλασσα είναι 2.5 km. Το µέγιστο µήκος της είναι 1080 

µέτρα και το µέγιστο πλάτος της είναι 880 µέτρα. Καταλαµβάνει έκταση 579 

στρέµµατα µε µέγιστο βάθος τα 22.5 µέτρα (3.5 µέτρα κάτω από την επιφάνεια της 

θάλασσας). Η περιοχή της λίµνης χαρακτηρίζεται σαν τεκτονικό ρήγµα που 

κατακλύζεται µε νερό από την πηγή "Αµάτι" λόγω των νεογενών αποθέσεων που 

εξασφαλίζουν την στεγανότητα της. Απλά, φανταστείτε ένα µεγάλο κοίλωµα που 

τροφοδοτείται από την µία του πλευρά µε νερό λόγω του πορώδους του εδάφους ενώ 

από την απέναντι στεγανοποιείται λόγω της φύσης των πετρωµάτων. Σε κάποια 

τµήµατα της λίµνης έχουν γίνει και έργα υπερχείλισης και αποστράγγισης του νερού 

προς τις καλλιεργούµενες εκτάσεις και την θάλασσα. 

 

Η λίµνη αναφέρεται από τα αρχαία χρόνια µε το όνοµα Κορησία. Μάλιστα πιστεύεται 

ότι υπήρχε ιερό στις όχθες προς τιµήν της Κορησίας Αθηνάς. Στα αραβικά η λέξη 

Κουρνά σηµαίνει λουτήρας και λίµνη. Ίσως λοιπόν οι Άραβες να ήταν αυτοί που την 

µετονόµασαν από Κορησία σε Κουρνά. Τα σκοτεινά νερά της λίµνης έκαναν 

εντύπωση σε όλους τους επισκέπτες αλλά και τους κατοίκους αφού θεωρούσαν την 

λίµνη χωρίς πυθµένα (άπατη). Μάλιστα περιηγητές ήδη από τα χρόνια του Μεσαίωνα 

αναφέρονταν µε δέος για το εκτιµώµενο βάθος της λίµνης. (www.travelmagic.gr) 
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Ένας µύθος για την Κούρνα.. 

Ο µύθος αναφέρει ότι στην θέση της λίµνης βρισκόταν ένα χωριό. Κάποια µέρα ένας 

από τους χωρικούς πήρε την κόρη του για να πάνε στα χωράφια. Στον δρόµο έκατσαν 

να ξαποστάσουν και η κόρη άρχισε να χτενίζει τα ξανθά µαλλιά της. Ο πατέρας της 

ενώ αρχικά την καµάρωνε, ξαφνικά την ορέχτηκε και της ρίχτηκε. Η κόρη στην 

απελπισία της ζήτησε να πει µοναχά τρία λόγια που ήταν "Βούλα και Βουλολίµνα! Κι 

εγώ στοιχειό στην λίµνα!". Αµέσως ο τόπος βούλιαξε και έγινε η λίµνη. Μάλιστα οι 

κάτοικοι παλαιότερα πιστεύανε ότι όσοι έχουν "αλαφρό ίσκιο" (βλέπουν δηλαδή 

φαντάσµατα) βλέπουν στην µέση της λίµνης απάνω σε ένα βράχο µια κόρη να 

κάθεται και να χτενίζει τα ολόχρυσα ξανθά µαλλιά της. (www.travelmagic.gr) 

 

3.4.4.2. Λίµνη Ζαρού (Λίµνη Βοτόµος) 

Η τεχνητή λίµνη του Ζαρού ή Βοτόµος βρίσκεται στις νότιες πλαγιές του Ψηλορείτη, 

1km βόρεια από τον Ζαρό και 45km νοτιοδυτικά του Ηρακλείου. Η λίµνη πριν το 

1987 ήταν ένας µικρός υδροβιότοπος ο οποίος σχηµατιζόταν από τον κρατήρα της 

πηγής Βοτόµου. Την σηµερινή της µορφή την πήρε το 1987, όταν η ∆ασική υπηρεσία 

ανέπλασε την περιοχή και δηµιούργησε µια τεχνητή λίµνη όπου συγκρατούνται τα 

νερά της πηγής. 

 

Η λίµνη τροφοδοτείται µε νερό από την πηγή Βοτόµος, µια από τις πολλές πηγές της 

ευρύτερης περιοχής. Η ονοµασία Βοτόµος είναι γνωστή στους Κρητικούς από την 

οµώνυµη εταιρεία εµφιάλωσης ενός από τα πιο διάσηµα νερά στην Κρήτη, το 

«Ζαρός». Η ονοµασία Ζαρός προέρχεται από το µόριο Ζα , που σηµαίνει πολύ, και το 

ρήµα ρέω. «Ζαρός» δηλαδή σηµαίνει το µέρος όπου ρέει πολύ νερό. 

(www.cretanbeaches.com) 

 

3.4.4.3. Λίµνη Φανερωµένης 

Το φράγµα της Φανερωµένης βρίσκεται 7km δυτικά του χωριού Ζαρού και περίπου 

7km βόρεια του Τυµπακίου. Βρίσκεται σε µια υπέροχη τοποθεσία, µέσα σε µια 

καταπράσινη κοιλάδα στους νότιους πρόποδες του Ψηλορείτη και καλύπτει µια 

έκταση 1000 περίπου στρεµµάτων και χωρητικότητας 20 εκατοµµυρίων κυβικών 

µέτρων. 
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Κατασκευάστηκε το 2005 για να καλύψει τις αυξηµένες ανάγκες νερού για την 

άρδευση της πεδιάδας της Μεσαράς. Στα λίγα χρόνια λειτουργίας του, η λίµνη της 

Φανερωµένης έχει γίνει ένας εξαιρετικής σηµασίας υδροβιότοπος, όπου φωλιάζουν 

και σταµατούν σπάνια πουλιά και ζώα. 

 

Η πρόσβαση στο φράγµα γίνεται κυρίως µέσα από το χωριό Βώροι, από όπου 

υπάρχουν πινακίδες. Άλλοι τρόποι πρόσβασης είναι µέσω του χωριού Γαλιά, αλλά κι 

από το Ζαρό. Μια βόλτα στο φράγµα την περίοδο της άνοιξης είναι µια υπέροχη 

εµπειρία. (www.cretanbeaches.com) 

 

3.4.4.4. Λίµνη Μπραµιανών 

Η τεχνητή λίµνη Μπραµιανών κατασκευάστηκε το 1986 για να καλύψει τις ανάγκες 

καλλιέργειας των χιλιάδων στρεµµάτων της Ιεράπετρας. Βρίσκεται 5km 

βορειοδυτικά από την πόλη, στο δρόµο που ενώνει την Ιεράπετρα µε την Καλαµαύκα. 

Η λίµνη έχει έκταση 1350 στρέµµατα και χωρητικότητα 15 εκατοµµυρίων m3, 

κάνοντας την το µεγαλύτερο υγρότοπο της Νότιας Ελλάδας. 

 

Ο Υδροβιότοπος 

 

Η τεχνητή αυτή λίµνη σε µια τόσο άνυδρη περιοχή, σύντοµα έγινε ένας σπουδαίος 

υδροβιότοπος και σταθµός µεταναστευτικών πουλιών. Σήµερα, προσελκύει τους 

µεγαλύτερους πληθυσµούς υδρόβιων πτηνών στη Κρήτη. Σύµφωνα µε στοιχεία του 

Μουσείου φυσικής ιστορίας, πάνω από 218 διαφορετικά είδη πουλιών έχουν 

καταγραφεί στη περιοχή, αριθµός πολύ µεγάλος για µια τόσο νέα λίµνη. Όλοι αυτοί 

οι λόγοι συνέβαλαν στο χαρακτηρισµό των Μπραµιανών ως εθνικό δρυµό. 

Στο φράγµα έχει αρχίσει να φωλιάζει η πρασινοκέφαλη πάπια η οποία είχε 

εξαφανιστεί από την Κρήτη ήδη από το 1975. Βαλτόπαπιες, βουτηχτάρια, νερόκοτες, 

ερωδιοί, χαραδριοί, γλάροι και γλαρόνια είναι ακόµη µερικά από τα υδρόβια πουλιά 

της λίµνης. Εκτός από αυτά, τριγύρω έχουν παρατηρηθεί αετοί, γεράκια, πέρδικες, 

τρυγόνια, κορυδαλλοί, χελιδόνια κλπ. Την άνοιξη και το φθινόπωρο, τα Μπραµιανά 

κατακλύζονται από µεταναστευτικά πουλιά. Το χειµώνα η λίµνη αποτελεί καταφύγιο 

για τα πουλιά που ξεχειµωνιάζουν εκεί, πολλά από αυτά απειλούµενα µε εξαφάνιση 
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σε ολόκληρο τον κόσµο (βαλτόπαπια, µαυροπελαργός, χρυσογέρακο, κιρκινέζι). 

Άλλα ζώα που συναντά κανείς στη λίµνη είναι βατράχια, λαγοί, σκαντζόχοιροι, 

νυχτερίδες, µυγαλές, ζουρίδες, νεροχελώνες, νερόφιδα και σαύρες. Η βλάστηση γύρω 

από τη λίµνη χαρακτηρίζεται από καλάµια, πλατάνια, πεύκα, λεύκες και αλµυρίκια. Η 

καλύτερη περίοδος για να έρθετε είναι η άνοιξη, όταν τα νερά βρίσκονται στην 

µέγιστη στάθµη τους και θα δείτε πολλά µεταναστευτικά πουλιά. Επίσης, το 

καλοκαίρι που η στάθµη των νερών πέφτει, θα διακρίνετε στη µέση της λίµνης να 

ξεπροβάλουν τα ερείπια µιας εκκλησίας, υπενθυµίζοντας το παρελθόν της περιοχής. 

(www.cretanbeaches.com) 

 

3.5. ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ 
 

Ίχνη ανθρώπινης παρουσίας υποδηλώνουν πως η Κρήτη κατοικείται για πρώτη φορά 

στην περίοδο της νεολιθικής εποχής, δηλαδή γύρω στο 6000 π.Χ. Για τους πρώτους 

κατοίκους της δεν ξέρουµε αν έρχονται από την Ασία, την Αφρική, τα ∆ωδεκάνησα ή 

τις Κυκλάδες. Η πιθανότερη αλλά όχι αδιαµφισβήτητη εκδοχή, είναι ότι έρχονται από 

την Ασία. Το ερώτηµα πάντως παραµένει ακόµα ανοιχτό. Αν και ο πολιτισµός τους 

είναι σχετικά πρωτόγονος ακόµα, µπαίνουν σιγά σιγά στο στάδιο της παραγωγής 

αφού µαθαίνουν να καλλιεργούν τη γη, εξηµερώνουν και συντηρούν τα ζώα και 

γνωρίζουν τη χρήση του πηλού. Χρησιµοποιούν τα σπήλαια ως τόπους διαµονής, 

αλλά µπορούν να χτίζουν και κατοικίες από πλίνθους, ξύλα και πέτρες. Τα έργα 

αυτής της περιόδου έχουν στην αρχή όψη χονδροειδή. Τα µέταλλα και η χρήση του 

κεραµικού τροχού, είναι ακόµα άγνωστα. (Η Κρήτη και η Ιστορία της  ,1995) 

 

Από τα απλά και πρωτόγονα ειδώλια, αντλείται το συµπέρασµα πως λατρεύουν µια 

γυναικεία θεότητα, σύµβολο της γονιµότητας. Στα κοντινότερα σε µας στάδια της 

νεολιθικής εποχής, υπάρχουν ενδείξεις για εµπορικές ανταλλαγές και πολιτιστικές 

σχέσεις της Κρήτης µε τις Κυκλάδες, την Ανατολή και την Αίγυπτο. Πάντως ο 

Κρητικός νεολιθικός πολιτισµός, παραµένει για µικρό χρόνο αποµονωµένος και 

στατικός. Λίγο µετά το 3000 π.Χ. τη νεολιθική εποχή διαδέχεται η εποχή του χαλκού 

ή Μινωική όπως την ονοµάζει ο Άγγλος αρχαιολόγος Α. Evans, που καλύπτει 

χρονικά την περίοδο ως το 1100 π.Χ. (Η Κρήτη και η Ιστορία της ,1995) 
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Ο πολιτισµός στην περίοδο αυτή µπαίνει σε ένα νέο στάδιο, µε γρηγορότερους 

ρυθµούς ανάπτυξης, διαγράφοντας µια λαµπρή τροχιά. Η Κρήτη κατέχει 

προνοµιούχο θέση σ’ ολόκληρο το Μεσογειακό χώρο και εξελίσσεται σε µια µεγάλη 

ναυτική δύναµη. Η γεωγραφική της θέση, ανάµεσα σε τρεις ηπείρους, διευκολύνει 

στο να συναντιούνται τα ρεύµατα των πολιτισµών της εποχής, τους οποίους 

αφοµοιώνει. ∆ηµιουργεί µάλιστα ένα δικό της πολιτισµό, που οριοθετεί ένα νέο 

τρόπο ζωής και καθιερώνει νέες αντιλήψεις για την τέχνη και την αισθητική. Η 

προνοµιακή αυτή θέση αποτελεί ευνοϊκή προϋπόθεση για τη θαλάσσια κυριαρχία των 

Μινωιτών. (Η Κρήτη και η Ιστορία της ,1995) 

 

Ο Μινωικός πολιτισµός, που είναι ο µακρινός πρόγονος του σηµερινού ευρωπαϊκού, 

έχει το κέντρο του στην Κνωσό. Πολυτελή ανάκτορα, ιερά, αυλές, αίθουσες και 

τοιχογραφίες µε πλούσιο θεµατολογικό περιεχόµενο, δηµιούργησαν ένα 

αριστούργηµα αρχιτεκτονικής συµπληρωµένο από σύγχρονες για την εποχή 

αποχετευτικές και υδραυλικές εγκαταστάσεις. Από το 2000 έως το 1700 π. Χ. η 

εξουσία συγκεντρώνεται στα χέρια των βασιλιάδων και δηµιουργούνται τα πρώτα 

ανακτορικά κέντρα. Γύρω στο 1900 π. Χ. χτίζονται τα πρώτα εντυπωσιακά σε 

µεγαλοπρέπεια ανάκτορα της Κνωσού, της Φαιστού και των Μαλίων. Το 1700 π. Χ. 

τα ανάκτορα δέχονται ξαφνικά τις καταστρεπτικές συνέπειες κάποιου δυνατού 

σεισµού ή άλλης ζηµιογόνου αιτίας. Στα ερείπια των παλαιών ανακτόρων 

ξαναχτίζονται αµέσως καινούρια πιο όµορφα και µεγαλοπρεπή. Προς τα τέλη του 

17ου αιώνα χτίζεται και το ανάκτορο της Ζάκρου. (Η Κρήτη και η Ιστορία της ,1995) 

 

3.6. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 

 

Λόγω της γεωγραφικής θέσης του νησιού τους και της πολυτάραχης ιστορίας του, οι 

Κρητικοί δέχτηκαν από την αρχαιότητα πολλές επιρροές, που και σήµερα 

εξακολουθούν να δέχονται µε τη µορφή του τουριστικού ρεύµατος που κατακλύζει 

τον τόπο τους τα τελευταία χρόνια. Ο ιδιόµορφος όµως χαρακτήρας τους δεν άλλαξε. 

Έκλεισαν πεισµατικά βαθιά µέσα στην ψυχή τους ένα πάθος για ανεξαρτησία και 

ελευθερία και µια τρυφερή αγάπη για την πατρίδα που ξεπήδησε από τους σκληρούς 

αγώνες τους κατά των διαφόρων κατακτητών που διαδέχονταν ο ένας τον άλλο. 

(Κρήτη Ιστορία και Πολιτισµός,1998) 
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Είναι κοινωνικοί και εγκάρδιοι, φιλόξενοι και φιλικοί µε τους ξένους, αισιόδοξοι και 

ανοιχτόκαρδοι. Στην καθηµερινή ζωή τους είναι αυθόρµητοι και παρ’ όλες τις ξένες 

επιδράσεις και τα πρότυπα, διατηρούν τις παραδόσεις, τα ήθη και τα έθιµα τους, 

ιδιαίτερα στα χωριά και τις κωµοπόλεις, όπου ακόµη και σήµερα συναντάµε άνδρες 

µε τη χαρακτηριστική, τοπική βράκα, το κεφαλοµάντιλο και τις ψηλές µπότες 

(στιβάνια). Αγαπούν τη διασκέδαση, το χορό και το τραγούδι. Χαίρονται τις γιορτές 

και τα πανηγύρια, τους γάµους και τα γλέντια που στα περισσότερα χωριά 

αναβιώνουν µε το παλιό τους κέφι. Χορεύουν τους λεβέντικους τοπικούς χορούς 

(πεντοζάλης, χανιώτης, σούστα, όρτσες κ.ά.) και τραγουδούν τις όµορφες µαντινάδες 

µε τους εύγλωττους, γεµάτους νόηµα στίχους. Οι χαρακτηριστικοί ήχοι της 

πατροπαράδοτης Κρητικής λύρας συνοδεύει συνήθως τα τραγούδια τους. Ο αστικός 

πληθυσµός ασχολείται µε το εµπόριο, τη βιοτεχνία, την αναπτυσσόµενη βιοµηχανία 

και τον τουρισµό, που την τελευταία δεκαετία διαδραµατίζει πρωτεύοντα ρόλο στην 

οικονοµική ανάπτυξη του νησιού. (Κρήτη Ιστορία και Πολιτισµός, 1998), (www.e-

nerokourou.gr) 

 

Σ' αυτό συντέλεσαν αρκετοί παράγοντες, µεταξύ των οποίων τα πλούσια 

αρχαιολογικά ενδιαφέροντα, το καλό κλίµα, οι ωραίες παραλίες, οι καθαρές 

θάλασσες, οι φιλόξενοι κάτοικοι και η ποικιλία του φυσικού περιβάλλοντος. 

Συγχρόνως όµως έγιναν αξιόλογα έργα υποδοµής, χτίστηκαν µεγάλες µονάδες 

υψηλών προδιαγραφών και γενικά δόθηκε ώθηση στον τοµέα αυτό, έτσι ώστε η 

Κρήτη σήµερα να είναι ένας σηµαντικότατος τουριστικός προορισµός µε διεθνή 

απήχηση. Αρκετοί κάτοικοι στην ύπαιθρο ασχολούνται µε τη γεωργία και την 

κτηνοτροφία, ενώ στα παραθαλάσσια ασχολούνται µε την αλιεία. Ιδιαίτερη έµφαση 

έχει δοθεί στο να γίνονται οι εργασίες µε σύγχρονες µεθόδους και µηχανήµατα ώστε 

να υπάρχει η µεγαλύτερη δυνατή απόδοση. Η επεξεργασία των 

αγροτοκτηνοτροφικών προϊόντων και η τυποποίηση τους απασχολεί σηµαντικό 

αριθµό εργαζοµένων. ∆εν λείπουν όµως και οι παραδοσιακές ασχολίες που 

ασκούνται παράλληλα µε κάποιο επάγγελµα. Υπάρχουν ακόµα γυναίκες που έχουν 

στα σπίτια τους αργαλειούς και υφαίνουν τα ζωηρόχρωµα υφαντά, κι άλλες που 

κεντούν τα όµορφα κρητικά κεντήµατα. Η πανάρχαια τέχνη του πηλού εξακολουθεί 

να παράγει αξιόλογα χειροτεχνήµατα, µια και οι σηµερινοί ντόπιοι τεχνίτες 

δουλεύουν το εύπλαστο υλικό τους το ίδιο επάξια µε τους Μινωίτες. 
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Ο τρύγος το Σεπτέµβρη είναι µια ανοιχτή, υπαίθρια γιορτή για τους τρυγητές. 

Ακολουθεί το πάτηµα των σταφυλιών και όλες οι απαραίτητες διαδικασίες µέχρι να 

µετατραπεί ο µούστος σε γλυκόπιοτο κρασί. Μερικοί Κρητικοί φτιάχνουν ακόµη τη 

δική τους ρακή ή τσικουδιά, που πίνεται "µονορούφι" από µικρά ποτηράκια – τα 

ρακοπότηρα-. Ζεσταίνει και θεραπεύει τα πάντα... Είναι φτιαγµένη από 28 µούρα 

(µουρνορακή) ή από σταφύλια και χρησιµοποιείται και σαν οινόπνευµα στη λαϊκή 

θεραπευτική. Οι γυναίκες στα χωριά "πήζουν" τις µυζήθρες και τον ευωδιαστό 

ανθότυρο και φτιάχνουν πολλές νόστιµες πίτες (Κρήτη Ιστορία και 

Πολιτισµός,1998), (www.e-nerokourou.gr) 

 

Γενικά η ζωή στην Κρήτη του σήµερα, παρά τους γοργούς ρυθµούς που επέβαλε η 

ανάπτυξη και η βιοµηχανοποίηση, εξακολουθεί - ιδιαίτερα έξω από τα µεγάλα αστικά 

κέντρα - να διατηρεί την ανθρωπιά της και τη γαλήνη των παλιών, καλών καιρών. 

Παράλληλα, οι πόλεις σφύζουν από ζωή, η ύπαιθρος ευηµερεί, οι τέχνες, τα 

γράµµατα και οι επιστήµες ανθούν, το πολιστικό επίπεδο ανυψώνεται. Σ' αυτό 

συντέλεσε σηµαντικά η ίδρυση του Πανεπιστηµίου και του Πολυτεχνείου της 

Κρήτης, που παραρτήµατα τους λειτουργούν στο Ηράκλειο, το Ρέθυµνο και τα Χανιά 

και του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος Κρήτης, που λειτουργεί στο 

Ηράκλειο, µε παραρτήµατα στο Ρέθυµνο, τα Χανιά, τον Άγιο Νικόλαο, την 

Ιεράπετρα και τη Σητεία. Η πολιτιστική δραστηριότητα είναι έντονη στο νησί. 

∆ιοργανώνονται εκθέσεις, θεατρικές παραστάσεις, µουσικές εκδηλώσεις, σεµινάρια 

και συνέδρια µε µεγάλη απήχηση και συµµετοχή του κόσµου. Έτσι η Κρητική 

κουλτούρα αναζωπυρώνεται κι ίσως σήµερα να µην έχει να επιδείξει έναν 

Θεοτοκόπουλο, έναν Καζαντζάκη ή έναν Ελευθέριο Βενιζέλο -γιγάντιες µορφές της 

καλλιτεχνικής, πνευµατικής και πολιτικής ιστορίας του τόπου -, αλλά, πιστεύουµε ότι 

το έδαφος είναι πρόσφορο κι ευνοεί τη δηµιουργία σ' όλους τους τοµείς. (Κρήτη 

Ιστορία και Πολιτισµός,1998), (www.e-nerokourou.gr) 

 

3.6.1. Λαϊκός πολιτισµός και παράδοση 

 
Ο πλούσιος λαϊκός πολιτισµός της Κρήτης που κληρονοµήθηκε και επιβίωσε στις 

µέρες µας ή - σε ορισµένες εκδηλώσεις του - µέχρι τον προηγούµενο αιώνα, 
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χαρακτηρίζεται από µια πιστή και έντονη προσκόλληση στα αρχαία ελληνικά και 

βυζαντινά πρότυπα και αποτελεί εµφανώς τη φυσιολογική συνέχεια εκείνων µέσα στο 

χρόνο. Όµως, όπως ήταν φυσικό, έχει δεχθεί και την επίδραση των λαών που έζησαν 

για πολλά χρόνια στο νησί. Έτσι, έχουµε βυζαντινές εκκλησίες δίπλα σε βενετσιάνικα 

µέγαρα που συνυπάρχουν µε τούρκικα κτίσµατα. Παράλληλα, εκπλήσσει η οµοιότητα 

εργαλείων και σκευών οικιακής χρήσης, που χρησιµοποιούνταν µέχρι πριν λίγα 

χρόνια στα χωριά, µε ανάλογα αντικείµενα µινωικής εποχής που ήρθαν στο φως µε 

τις ανασκαφές. Επίσης, συγκεκριµένες εκδηλώσεις της ανθρώπινης ζωής θυµίζουν 

αντίστοιχες πολλούς αιώνες πίσω. Για παράδειγµα, οι νεκροί θρηνούνται ακόµα στα 

κρητικά χωριά όπως και την εποχή του Οµήρου. Ο πολιτισµός και οι παραδόσεις του 

κρητικού λαού πηγάζουν από την αρχαία Ελλάδα και φθάνουν µέχρι τους νεότερους 

χρόνους διασταυρούµενα καθοδόν µε ξένα στοιχεία, που αναπτύσσονται στον ίδιο 

χώρο και προσαρµόζονται στην τοπική πραγµατικότητα. (www.e-nerokourou.gr) 

 

3.6.2. Παραδοσιακή αρχιτεκτονική 

 
Αξιοπρόσεχτο χαρακτηριστικό της οίκησης στο νησί είναι η θέση των τριών βασικών 

πόλεων (Χανιά, Ρέθυµνο, Ηράκλειο) στα βόρεια παράλια - για να ελέγχουν το Αιγαίο 

- και σε τοποθεσίες που ήταν κατοικηµένες από την αρχαιότητα, έτσι ώστε η αλυσίδα 

της οικιστικής εξέλιξης να είναι αρραγής. Εκτός από τις µεγάλες πόλεις το νησί έχει 

πολλά χωριά και οικισµούς (µόνιµους και εποχιακούς - µετόχια). Στην πλειοψηφία 

τους τα χωριά και οι οικισµοί είναι ορεινοί ή ηµιορεινοί (µέχρι 800 µέτρα υψόµετρο 

και ακόµα υψηλότερο για τα µετόχια). Τα σπίτια στους ορεινούς οικισµούς είναι 

διατεταγµένα αµφιθεατρικά στις πλαγιές ή τις κορυφές λόφων και, κατ' αυτό τον 

τρόπο, δηµιουργείται ένα φυσικό οχυρό για προφύλαξη από τις πειρατικές επιδροµές. 

Η αµφιθεατρική διάταξη ακολουθεί το σχήµα του λόφου και αναπτύσσεται µε κέντρο 

την εκκλησία, την πλατεία και το καφενείο. Η δόµηση είναι τις περισσότερες φορές 

πυκνή και συνεχής - όπως γενικά στους οχυρούς οικισµούς, όπου κύριο µέληµα είναι 

η προστασία από τους πειρατές -και αλλού αραιή και ελεύθερη. Οι οικισµοί - 

αρµονικά δεµένοι µε το περιβάλλον - λόγω της θέσης τους πάνω στο ύψωµα είναι 

χωρισµένοι σε τρεις γειτονιές: Πανωχώρι, Μεσοχώρια και Κατωχώρι. Οι 

παραθαλάσσιοι οικισµοί ήταν ελάχιστοι µέχρι τα µέσα του 19ου αιώνα, λόγω της 

µάστιγας των πειρατικών επιδροµών που ανάγκαζε τους κατοίκους να 
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συγκεντρώνονται στις µεγάλες οχυρωµένες πόλεις ή στο εσωτερικό του νησιού, σε 

όσο το δυνατόν πιο απρόσιτους και οχυρούς από τη φύση τους τόπους. Μετά το τέλος 

του 19ου αιώνα πραγµατοποιήθηκε ο εποικισµός παλιών 30 ερηµωµένων 

βενετσιάνικων παραλιακών θέσεων - Άγιος Νικόλαος (Castle Mirambello), Σητεία, 

Παλαιοχώρα (Selino), Πάνορµο (Castle Milopotamo). Οι περισσότεροι 

παραθαλάσσιοι οικισµοί δηµιουργήθηκαν τα τελευταία χρόνια µε την ανάπτυξη του 

τουρισµού. Τα κτίσµατα µέσα σ' αυτούς τους µοντέρνους οικισµούς είναι 

δηµιουργήµατα της σύγχρονης αρχιτεκτονικής αντίληψης που προσπαθεί να 

συνδυάσει την άνεση µε την παράδοση και να τα εναρµονίσει µε το φυσικό 

περιβάλλον. Σ' ένα βαθµό ο στόχος αυτός έχει επιτευχθεί, χωρίς, δυστυχώς, να 

λείπουν ορισµένες κακοτεχνίες και αυθαίρετες επεµβάσεις στο χώρο. Οι Βενετοί και 

οι Τούρκοι κατακτητές έβαλαν τη σφραγίδα της επιρροής τους στην αρχιτεκτονική 

του νησιού. Από το 15ο αιώνα έως τον 17ο, που είναι εποχή ειρήνης και ευηµερίας 

για την Κρήτη κατασκευάζονται τα σηµαντικότερα κτίσµατα της Κρητικής 

αναγεννησιακής αρχιτεκτονικής, µιας αρχιτεκτονικής επηρεασµένης από τη δυτική 

αναγεννησιακή τεχνοτροπία, αλλά προσαρµοσµένης στις ανάγκες της Κρητικής 

κοινωνίας και τις τοπικές συνθήκες. Η "Γαληνότατη ∆ηµοκρατία της Βενετίας" από 

τα πρώτα χρόνια της κατάκτησης της Κρήτης αισθάνεται την ανάγκη αρχικά να 

οχυρώσει και να διασφαλίσει την πολυτιµότατη κτήση της από τους διάφορους 

επιδροµείς και κατόπιν να την κοσµήσει µε µεγαλόπρεπα δηµόσια κτίρια και 

πολυτελείς κατοικίες αξιωµατούχων, µεταφέροντας κατ' αυτό τον τρόπο, το γόητρο 

και την αίγλη της στο κατακτηµένο νησί. Για τους σκοπούς αυτούς µετακαλεί 

έµπειρους Ιταλούς µηχανικούς - γνωστότερος είναι ο Michele Sanmicheli- που 

αναλαµβάνουν τη σχεδίαση και την εκτέλεση των έργων: οχύρωση της Κάντιας – που 

τα τείχη της κτίζονταν για 100 ολόκληρα χρόνια -, οχύρωση του Ρεθύµνου, Φορτέτσα 

Ρεθύµνου, οχύρωση Χανίων. Εκτός από την πρωταρχική θωράκιση των βασικών 

λιµανιών, η άµυνα του νησιού ενισχύεται µε µια σειρά φρουρίων (Castelli) που 

χτίζονται σε τοποθεσίες στρατηγικής σηµασίας (Καστέλια Γραµβούσας, 

Σπιναλόγκας, Φραγκοκάστελλου). Αξιόλογο δείγµα της αναγεννησιακής Κρητικής 

αρχιτεκτονικής είναι οι πύργοι των Βενετών φεουδαρχών, που βρίσκονται 

σκορπισµένοι στην Κρητική ύπαιθρο, απ' όπου οι ιδιοκτήτες τους έλεγχαν το φέουδο 

και τους κολίγους τους. Αν τα οχυρωµατικά έργα, τα καστέλια και οι βενετσιάνικοι 

πύργοι είναι δείγµατα δύναµης και εξουσίας, τα παλάτια, οι κρήνες, οι λότζες, τα 

ρολόγια, οι πλατείες, τα µνηµεία στο Ηράκλειο, το Ρέθυµνο και τα Χανιά είναι 
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δείγµατα µεγαλοπρέπειας και αρχοντιάς. Η αναγεννησιακή αρχιτεκτονική επηρέασε 

την αρχιτεκτονική των κατοικιών, των εκκλησιών και των µοναστηριών (Μονή 

Αρκαδίου, Μονή Αγίας Τριάδας στο Ακρωτήρι). Στο Ρέθυµνο και τα Χανιά 

διατηρούνται βενετσιάνικες γειτονιές µε αστικά σπίτια, από τα λιγοστά δείγµατα που 

σώζονται στον ελλαδικό χώρο. Επίσης, στην ύπαιθρο συναντάµε αρκετές κατοικίες - 

πύργους, βίλες και αγροτικά βενετσιάνικα σπίτια. Τέλος, οι παλιές πέτρινες 

λαξεµένες πύλες, τα λιοτρίβια, τα αγροτικά σπίτια µε δώµα ή µε στέγη διατηρούνται 

σε αρκετά κρητικά χωριά. Το αστικό σπίτι αποτελείται από κατώγι (ισόγειο), µετζάο 

(µεσοπάτωµα) και ανώγι (όροφο). Έχει συνήθως εσωτερική αυλή και αναπτύσσεται 

σε σχήµα Γ ή Π γύρω της. Η είσοδος του είναι σκεπαστή και πάνω της βρίσκεται ο 

όροφος. Στο κατώγι υπήρχαν οι αποθήκες και οι βοηθητικοί χώροι. Το µετζάο το 

χρησιµοποιούσε ο ιδιοκτήτης σαν επαγγελµατική στέγη, ενώ το ανώγι ήταν η κυρίως 

κατοικία της αστικής οικογένειας. Περιελάµβανε τη σάλα, τα υπνοδωµάτια (κάµερες) 

και τους βοηθητικούς χώρους. Χαρακτηριστικά των σπιτιών αυτών είναι οι 

"πορτέλες" (κεντρικές πόρτες) και τα παράθυρα µε τα λαξευτά πέτρινα πλαίσια που 

φέρουν επιγραφές ή διακόσµηση. Επίσης οι πέτρινες σκαλιστές κουτσουνάρες 

(υδρορρόες για να φεύγουν τα νερά από την επίπεδη ταράτσα του δώµατος), η 

πέτρινη σκάλα κ.ά. Οι Πύργοι των Βενετών φεουδαρχών είναι, δείγµατα φρουριακής 

αρχιτεκτονικής µε τετράγωνο σχήµα, παχείς πέτρινους τοίχους, αρκετό ύψος, µε 

ισόγειο και δύο ορόφους. Έχουν µικρά και λιγοστά ανοίγµατα και πέτρινη εξωτερική 

σκάλα. Το λαϊκό αγροτικό Κρητικό σπίτι είναι απλό, κυβικό, µε λίγα ανοίγµατα. Τα 

υλικά που χρησιµοποιούνται για την κατασκευή του - πέτρα, ξύλο, χώµα –είναι 

ελάχιστα επεξεργασµένα και του δίνουν ένα αυστηρό και λιτό χαρακτήρα, αλλά και 

µια µορφή προσωρινότητας. Προσαρµοσµένο τέλεια στο περιβάλλον, γίνεται ένα µ' 

αυτό, αφού το γκρίζο της πέτρας του και της πλαγιάς πάνω στην οποία είναι χτισµένο 

ταυτίζονται. Αργότερα άρχισαν να ασβεστώνουν τα σπίτια τους οι Κρητικοί, αλλά 

και να τα βάφουν στο χρώµα της ώχρας, το γαλάζιο ή το ροζ, κυρίως στους οικισµούς 

που επικρατούν νεοκλασικά στοιχεία. Στην πιο απλή µορφή του είναι µονόχωρο µε 

δώµα και συγκεντρώνει όλες τις λειτουργίες. Έχει γωνιακό τζάκι που χρησιµεύει για 

µαγείρεµα και θέρµανση. Συχνά υπάρχει ένα πατάρι για τον ύπνο, ο σοφάς, και ο 

χώρος κάτω απ' αυτόν χρησιµοποιείται σαν αποθήκη. Το δώµα κατασκευάζεται µε 

επιµήκη ξύλα και όταν χρειάζεται να αυξηθεί το πλάτος ή το µήκος του σπιτιού 

προστίθεται ένα ξύλινο µεσοδόκι για να στηρίξει το δώµα. Σε µεταγενέστερες µορφές 

το ξύλινο µεσοδόκι αντικαθίσταται από ένα πέτρινο ηµικυκλικό τόξο, την καµάρα. 
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Έτσι δηµιουργείται το κριτικό καµαρόσπιτο που το συναντάµε σ' ολόκληρη την 

Κρήτη. Η καµάρα χωρίζει το σπίτι σε δύο µέρη. Καθώς το καµαρόσπιτο εξελίσσεται, 

προστίθεται άλλη µια καµάρα κατά µήκος ή πλάτος και δηµιουργείται το δικάµαρο 

σπίτι. Στην πιο προηγµένη του µορφή προστίθενται κι άλλα κτίσµατα σε σχήµα Γ και 

σε τελική µορφή καταλήγει να γίνει διώροφο. Ο τύπος αυτός συναντάται κυρίως στη 

Χώρα Σφακιών και στα παραθαλάσσια χωριά της ίδιας επαρχίας. Τα κτίσµατα είναι 

περισσότερο προσεγµένα µε ξύλινα χωρίσµατα στον όροφο, µεγαλύτερα κουφώµατα 

βαµµένα σε έντονα χρώµατα, σοβαντισµένα και ασβεστωµένα. Στο δυτικό κυρίως 

τµήµα του νησιού τα σπίτια έχουν κεραµοσκεπές, είναι συνήθως διώροφα, µε 

εσωτερική, ξύλινη σκάλα που στον όροφο - τον οντά, όπου βρίσκονται τα 

υπνοδωµάτια – κλείνει µε καταπακτή. Η αυλή - όταν υπάρχει - περιστοιχίζεται από 

ψηλούς µαντρότοιχους και κλείνεται µε χαρακτηριστική τοξωτή εξώθυρα. Τα 

ανοίγµατα είναι µεγάλα και περιβάλλονται από πελεκηµένα πέτρινα πλαίσια που στο 

πάνω µέρος έχουν πέτρινα γείσα για να προφυλάσσονται από τη βροχή. Όλα αυτά τα 

στοιχεία, καθώς επίσης και οι πωρόλιθοι που ενισχύουν τις γωνιές των κτιρίων και τα 

τοξωτά υπέρθυρα υποδηλώνουν µια έντονη βενετσιάνικη επίδραση πάνω στη λαϊκή 

αρχιτεκτονική του τόπου. Την εποχή της τουρκοκρατίας το αστικό σπίτι στις πόλεις 

Ηράκλειο, Ρέθυµνο, Χανιά και Σητεία πλουτίζεται µ' ένα νέο στοιχείο: ένα κλειστό, 

ξύλινο εξώστη στον όροφο, "το σαχνισί" που είναι συνήθως προσθήκη σε παλιότερα 

βενετσιάνικα κτίρια. Στα δηµιουργήµατα της λαϊκής αρχιτεκτονικής περιλαµβάνονται 

ακόµη νερόµυλοι, ανεµόµυλοι, φάµπρικες και φούρνοι. Αυτές είναι οι κυριότερες 

µορφές των Κρητικών σπιτιών. Η εξέλιξη τους από τους απλούστερους στους πιο 

σύνθετους τύπους υπογραµµίζει την ανέλιξη της κοινωνικής ζωής στο νησί και 

µπορεί να χρησιµοποιηθεί σαν βάση για τη µελέτη της. Η Κρητική παραδοσιακή 

αρχιτεκτονική είναι ένα µέρος της κοινωνικής και πολιτιστικής ιστορίας του τόπου µε 

µεγάλο ενδιαφέρον. Τα δείγµατα της που έχουν αποµείνει είναι πολυτιµότατα και 

πρέπει να φυλαχθούν "ως κόρη οφθαλµού". (www.e-nerokourou.gr) 

 

3.7. ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ 

 

Οι υποδοµές παίζουν σηµαντικό ρόλο στην ανάπτυξη οποιαδήποτε περιοχής. 

Συνεπώς οι υποδοµές παίζουν πολύ σηµαντικό ρόλο και στην τουριστική ανάπτυξη 
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περιοχών υποδοχής τουρισµού. Παρακάτω αναφερόµαστε στις υποδοµές της Κρήτης 

που παίζουν σηµαντικό ρόλο στην τουριστική ανάπτυξη (και όχι µόνο) του νησιού. 

 

3.7.1. Ο∆ΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ 

 

Ο Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης είναι ο δρόµος που ενώνει όλες τις µεγάλες πόλεις 

του νησιού από Ανατολή προς ∆ύση ακολουθώντας την βόρεια ακτογραµµή. Το 

µήκος του ξεπερνά τα 250 χλµ αλλά ελάχιστα από αυτά είναι αυτοκινητόδροµος. Το 

οδικό δίκτυο της δυτικής Κρήτης παραµένει επαρχιακό. Ο ΒΟΑΚ παραµένει µια 

παλιά Εθνική Οδό µε επικίνδυνη χάραξη που δεν διαθέτει καµία ασφάλεια για τους 

οδηγούς της. Να µην µιλήσουµε για το υπόλοιπο επαρχιακό και αστικό δίκτυο το 

οποίο είναι σε αρκετά κακή κατάσταση και χρίζει µεγάλης προσοχής. 

 

Ο οδικός άξονας που συνδέει την Κρήτη καλείται να εξυπηρετήσει τους µόνιµους 

κατοίκους του νησιού, οι οποίοι φτάνουν τους εξακόσιους πενήντα χιλιάδες συν του 

καλοκαιρινούς επισκέπτες, αθροιστικά λοιπόν ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς µήνες ο 

ΒΟΑΚ καλείται να εξυπηρέτηση παραπάνω από ένα εκατοµµύριο ανθρώπους. Από 

αυτό το σύνολο βέβαια δεν πρέπει να ξεχνάµε και την βαριά βιοµηχανία του νησιού 

την εξαγωγή οπωροκηπευτικών, τα οποία για να µεταφερθούν από την Νότια στην 

Βόρεια Κρήτη και να εξέλθουν χρησιµοποιείται ο ΒΟΑΚ. Ένας απαρχαιωµένος 

δρόµος λοιπόν καλείται να εξυπηρετήσει τις ανάγκες τόσων ανθρώπων συν τα βαριά 

φορτηγά και τα λεωφορεία για τις µεταφορές. Βάση αυτών των αντικειµενικών 

δεδοµένων ο ΒΟΑΚ είναι ο πλέον ακατάλληλος οδικός άξονας για την σύνδεση της 

Κρήτης, καθώς µε την µορφή που έχει τώρα ο δρόµος είναι ικανός να καλύψει µε 

ασφάλεια το ένα τρίτο των σηµερινών αναγκών. Η διαχρονική αδιαφορία των 

εκάστοτε κυβερνήσεων για την οδική εξυπηρέτηση της Κρήτης έχει στερήσει στο 

νησί πολλές ζωές αλλά και τη δυνατότατα για περεταίρω ανάπτυξη και ευηµερία. Το 

γεγονός ότι δεν υπάρχει Νότιος Οδικός άξονας και ότι η Νότια µε την Βόρεια πλευρά 

συνδέονται µε δρόµους άλλων εποχών είναι ένας από τους βασικούς λογούς που η 

Κρήτη έχει ρυθµούς ανάπτυξης δυο ταχυτήτων. Επίσης το γεγονός, ότι η Νότια 

Κρήτη έχει επηρεαστεί από την οδική σύνδεση, έχει σαν αποτέλεσµα να µένει 

ανεκµετάλλευτη στερώντας έσοδα και ευηµερία από τους κατοίκους της. Επίσης 
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αξίζει να σηµειωθεί ότι µεγάλο κοµµάτι του βόρειου οδικού άξονα της Κρήτης 

κατασκευάστηκε επί Χούντας. 

 

Το πρόβληµα όµως οξύνεται όταν επικεντρώνεται η προσοχή στο νοµό Ρεθύµνου. 

Ένας νοµός δυστυχώς αποκλεισµένος από αέρα και θάλασσα, όπου ο µόνος τρόπος 

σύνδεσης µε την Ηπειρωτική χώρα είναι ο ΒΟΑΚ µέσω Χανίων η Ηρακλείου. Οι 

Ρεθυµνιώτες είναι λοιπόν αναγκασµένοι να ρισκάρουν την ζωή τους κάθε φορά που 

θέλουν να φύγουν από τον νοµό, αφού για να φτάσουν είτε στα Χανιά είτε στο 

Ηράκλειο περνούν τα πιο επικίνδυνα κοµµάτια του ΒΟΑΚ (Αγ. Ραφαήλ-Σούδα για 

Χανιά, Σίσσες-Φόδελε για Ηράκλειο). (Νοµαρχιακή αυτοδιοίκηση Χανίων, ο βόρειος 

οδικός άξονας της Κρήτης και το λοιπό οδικό δίκτυο, 2008) 

 

3.7.2. ΛΙΜΑΝΙΑ 

 

3.7.2.1. Λιµάνι Χανίων 

Το λιµάνι των Χανίων, γνωστό και ως λιµάνι της Σούδας ή απλά Σούδα, βρίσκεται 

στην νότια πλευρά του κόλπου της Σούδας, κοντά στο Αεροδρόµιο των Χανίων και 8 

χλµ. από την πόλη. Είναι ένα από τα ασφαλέστερα φυσικά λιµάνια της Μεσογείου. 

Το λιµάνι ήταν πάντα εξαιρετικής σπουδαιότητας για το νησί της Κρήτης, λόγω της 

στρατηγικής του θέσης στο δυτικό τµήµα του νησιού, στο θαλάσσιο δρόµο προς το 

Γιβραλτάρ και τη διώρυγα του Σουέζ, στο µονοπάτι που συνδέει τον Ατλαντικό 

ωκεανό µε την Ερυθρά Θάλασσα. Είναι το δεύτερο µεγαλύτερο λιµάνι της Κρήτης, 

µετά το Ηράκλειο, και εξυπηρετεί πλοία εσωτερικού και εξωτερικού, κυρίως από την 

Αίγυπτο και την Κύπρο. 

 

Ο κόλπος της Σούδας είναι γνωστός για την ασφάλεια και το καταφύγιο που παρέχει 

στα φεριµπότ και στα κρουαζιερόπλοια, καθώς είναι πολύ κλειστός και προσφέρει 

εξαιρετική ασφάλεια από τις καιρικές συνθήκες. Το λιµάνι µπορεί να εξυπηρετεί 

εµπορικά πλοία, τουριστικά πλοία και φέριµποτ, ενώ στον κόλπο της Σούδας 

βρίσκεται και ο Ναύσταθµος της Σούδας και οι εγκαταστάσεις του Αµερικανικού 

Ναυτικού. 

 



 150

Το λιµάνι στη Σούδα έχει καθηµερινή σύνδεση µε το λιµάνι του Πειραιά και άλλα 

λιµάνια των ελληνικών νησιών και εξυπηρετεί πολλά κρουαζιερόπλοια που 

µεταφέρουν επισκέπτες και τουρίστες στα ελληνικά νησιά. 

 

Το λιµάνι των Χανίων έχει όλες τις απαραίτητες εγκαταστάσεις και προσφέρει όλες 

τις αναγκαίες υπηρεσίες. Τα µικρά γιώτ και τα ιστιοπλοϊκά µπορούν να 

ανεφοδιαστούν νερό και πετρέλαιο, και τα µεγάλα πλοία να κάνουν και επισκευές αν 

χρειαστεί. Τη νύχτα, η είσοδος στο λιµάνι απαγορεύεται και όλες οι δραστηριότητες 

ξεκινούν εκ νέου το πρωί. Τα πλοία απαγορεύεται να προσεγγίσουν το βόρειο τµήµα 

του όρµου, λόγω των ναυτικών και στρατιωτικών βάσεων. (www.chania-airport-

carhire.com) 

 

3.7.2.2. Λιµάνι Ρέθυµνου 

Το πρόβληµα του λιµανιού είχε από τη Βενετοκρατία ως τις µέρες µας µεγάλη 

σηµασία για την ανάπτυξη της πόλης του Ρεθύµνου. Το Βενετσιάνικο λιµάνι 

κατασκευάστηκε γύρω στα 1300 και για αρκετά χρόνια αργότερα γίνονταν εργασίες 

επισκευής και συντήρησης. Η στενότητα της λεκάνης του, οι συνεχείς προσαµµώσεις 

και η γνώµη αρκετών Βενετών αξιωµατούχων που πίστευαν ότι ένα ακόµα ισχυρό 

λιµάνι διασπούσε τον στόλο της Κρήτης, οδήγησαν σε µια ατέλειωτη σειρά 

αναδιατάξεων. Τον µεγαλύτερο, πάντως, ανασταλτικό παράγοντα αποτέλεσε η 

αδύνατη οχύρωση της πόλης. Η σηµερινή όψη του λιµανιού βρίσκεται αρκετά κοντά 

σ' αυτήν των σχεδιαγραµµάτων της Βενετοκρατίας. Ο µεγάλος λιµενοβραχίονας στα 

αριστερά είναι σύγχρονο έργο που ακόµα συνεχίζεται, χωρίς κι αυτός να µπορεί να 

λύσει το πρόβληµα ελλιµενισµού σκαφών κάποιου µεγέθους. Σήµερα το 

Βενετσιάνικο λιµάνι αποτελεί τουριστικό σηµείο της πόλης. Ο πλακόστρωτος 

δρόµος, µε υπέροχα νεοκλασικά κτίρια να ορθώνονται στη µια πλευρά του και τη 

θάλασσα στην άλλη πλευρά δείχνει την τέχνη και το γούστο των Βενετών. Επίσης 

υπάρχουν οι ταβέρνες, τα εστιατόρια, τα µπαράκια δίνοντας την ευκαιρία στον κόσµο 

να αφήνεται στη γοητεία και την ειδυλλιακή ατµόσφαιρα του λιµανιού. 

(www.explorecrete.com) 
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3.7.2.3. Λιµάνι Ηρακλείου 

Στο λιµάνι Ηρακλείου, υπάρχει ο επιβατικός σταθµός και οι προβλήτες για τα φέρρυ 

προς και από Πειραιά. Υπάρχουν καθηµερινά δροµολόγια όπου τα πλοία αναχωρούν 

τη νύχτα και φτάνουν νωρίς το πρωί, ενώ το καλοκαίρι εκτελούνται και ηµερήσια 

δροµολόγια. Τα τελευταία χρόνια γίνεται ιδιαίτερη προσπάθεια ώστε το λιµάνι 

Ηρακλείου να προσφέρει σύγχρονες υπηρεσίες στους ταξιδιώτες. Σηµαντική 

βελτίωση αποτελεί ο νέος επιβατικός σταθµός που κάνει την παραµονή των επιβατών 

ευχάριστη στις καινούριες εγκαταστάσεις µε εµβαδόν 2.500 τ.µ. Στον επιβατικό 

σταθµό του λιµανιού έχετε επίσης τη δυνατότητα να κάνετε το Check-in ή Check-out 

για την πτήση σας από το αεροδρόµιο Ηρακλείου. Επίσης στον επιβατικό σταθµό 

µπορείτε να φυλάξετε τις αποσκευές σας προσωρινά ή να συνδεθείτε στο Ιντερνέτ 

ασύρµατα µε το φορητό σας υπολογιστή. Το νέο λιµάνι Ηρακλείου δέχεται 2 

εκατοµµύρια επιβάτες το χρόνο, τόσο από τα καθηµερινά δροµολόγια από Πειραιά, 

τη Σαντορίνη και άλλα νησιά, αλλά και από κρουαζιερόπλοια που σταµατούν στο 

Ηράκλειο για µια επίσκεψη στην Κνωσό και την πόλη του Ηρακλείου. 

(www.explorecrete.com) 

 

3.7.2.4. Λιµάνι Σητείας 

Το λιµάνι της Σητείας εξυπηρετεί κυρίως µικρά πλοιάρια αλιείας και ιστιοπλοϊκά, 

αλλά είναι -δυνητικά- σε θέση να εξυπηρετήσει µεγαλύτερα επιβατηγά. Η Σητεία 

συνδέεται µε τον Πειραιά ακτοπλοϊκώς µε τα επιβατηγά «Βιτσέντζος Κορνάρος» και 

«Ιεράπετρα» της Λ.Α.Ν.Ε. 

 

Παράλληλα, η Σητεία συνδέεται µε νησιά των Κυκλάδων και των ∆ωδεκανήσων. Το 

διοικητικό Συµβούλιο του Σωµατείου «Σύλλογος Μετόχων Λ.Α.Ν.Ε » σε δελτίο 

τύπου που εξέδωσε στα ΜΜΕ ζητάει από το πρόεδρο της ΑΝΕΚ τα πλοία της ΛΑΝΕ 

να εκπληρώσουν το σκοπό του που είναι η θαλάσσια συγκοινωνία Πειραιά –Νοµού 

Λασιθίου και η εξυπηρέτηση των κατοίκων του Νοµού και όχι η τυπική και µόνον 

σύνδεση του Νοµού Λασιθίου µε το λιµάνι του Πειραιά. Τα τελευταία χρόνια 

γίνονται µελέτες για νέο λιµάνι και µαρίνα στην περιοχή της Ιεράπετρας. 

(el.wikipedia.org), (www.hellenica.de) 
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3.7.3. ΑΕΡΟ∆ΡΟΜΙΑ 

 
Η Κρήτη διαθέτει 3 αεροδρόµια τα οποία παίζουν και αυτά σηµαντικό ρόλο στην 

τουριστική ανάπτυξη του νησιού. Ένα είναι το αεροδρόµιο Χανίων Ιωάννης 

∆ασκαλογιάννης . Στο Ηράκλειο υπάρχει το µεγαλύτερο από τα 3 αεροδρόµια του 

νησιού Καζαντζάκης και τέλος υπάρχει το δηµοτικό αεροδρόµιο Σητείας. 

 

3.7.3.1. Αεροδρόµιο Χανίων 

Το αεροδρόµιο των Χανίων έχει κωδικό CHQ και επίσηµα ονοµάζεται διεθνές 

αεροδρόµιο «Ιωάννης ∆ασκαλογιάννης» , προς τιµή του Κρητικού επαναστάτη 

Ιωάννη ∆ασκαλογιάννη που πολέµησε ενάντια στην Οθωµανική αυτοκρατορία τον 

18ο αιώνα. 

 

Το αεροδρόµιο Χανίων βρίσκεται στη χερσόνησο του Ακρωτηρίου (ή Σούδα), 

περίπου 20 λεπτά (14 χιλιόµετρα) από τα Χανιά. Στο αεροδρόµιο των Χανίων 

πραγµατοποιούνται πτήσεις εσωτερικού από και προς το αεροδρόµιο Αθηνών, το 

αεροδρόµιο Θεσσαλονίκης και άλλα αεροδρόµια στην Ελλάδα. Από τον Απρίλιο 

µέχρι τις αρχές Νοεµβρίου, υπάρχουν πολλές απευθείας πτήσεις charter για το 

αεροδρόµιο των Χανίων από τη Βρετανία, τη Γερµανία, τη Σκανδιναβία και άλλες 

ευρωπαϊκές χώρες. Η κίνηση των επιβατών στο αεροδρόµιο Χανίων είναι περίπου 

2.500.000 επιβάτες το χρόνο. Η επιβατική κίνηση προς τα Χανιά είναι τέτοια που 

χρειάζεται να βελτιωθούν ακόµα περισσότερο οι υποδοµές στο αεροδρόµιο Γιάννης 

∆ασκαλογιάννης. Πρέπει να σηµειωθεί ότι το αεροδρόµιο µπορεί να εξυπηρετεί 1100 

επιβάτες την ώρα, ενώ οι πραγµατικές ανάγκες τους µήνες Ιούλιο και Αύγουστο 

φτάνουν τους 2500 επιβάτες την ώρα. Σήµερα έχουν ολοκληρωθεί οι µελέτες για τον 

εκσυγχρονισµό του αεροδροµίου "Ιωάννης ∆ασκαλογιάννης" στα Χανιά και πλέον 

είναι θέµα χρόνου να προχωρήσει ο σχεδιασµός του νέου κτιρίου για τους επιβάτες 

και η κατασκευή νέου Πύργου Ελέγχου. 

 

Το αεροδρόµιο των Χανίων κατασκευάστηκε το 1954 στο Μάλεµε και ως το 1959 

εξυπηρετούσε πτήσεις εσωτερικού. Το 1959 µεταφέρθηκε στη χερσόνησο Ακρωτήρι 

ή Σούδα στο υπάρχον στρατιωτικό αεροδρόµιο της Σούδας, που άρχισε να 

χρησιµοποιείται και για επιβατικές πτήσεις. Το 1967 κατασκευάστηκε ο πρώτος 
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αεροσταθµός µε δύο θέσεις στάθµευσης αεροσκαφών. Το 1974 πραγµατοποιείται η 

πρώτη διεθνής πτήση προς το αεροδρόµιο των Χανίων. Η αύξηση του τουρισµού στα 

Χανιά δηµιούργησε την ανάγκη για την κατασκευή ενός νέου κτηρίου καθώς οι 

πτήσεις προς το αεροδρόµιο Χανίων συνεχώς αυξάνονταν. Το 1996 ολοκληρώθηκε η 

κατασκευή νέου αεροσταθµού σε διαφορετική θέση µε 6 θέσεις στάθµευσης 

αεροσκαφών. Το 2005 έγινε η ολοκλήρωση επέκτασης του αεροδροµίου που έλαβε 

επίσηµα την ονοµασία Κρατικός Αερολιµένας Χανίων " Ιωάννης ∆ασκαλογιάννης". 

Ο νέος αεροσταθµός έχει συνολική επιφάνεια 14,650 m2, και έξι χώρους στάθµευσης 

αεροσκαφών. (el.wikipedia.org) , (www.explorecrete.com) 

 

3.7.3.2. Αεροδρόµιο Ηρακλείου 

Το αεροδρόµιο Ηρακλείου βρίσκεται 5 χιλιόµετρα ανατολικά από το κέντρο του 

Ηράκλειου στην περιοχή Νέα Αλικαρνασσός, και ονοµάζεται επίσηµα ∆ιεθνές 

Αεροδρόµιο Ηρακλείου "Νίκος Καζαντζάκης", προς τιµή του διάσηµου Κρητικού 

συγγραφέα. Το ∆ιεθνές Αεροδρόµιο Ηρακλείου είναι το δεύτερο µεγαλύτερο σε 

κίνηση αεροδρόµιο στην Ελλάδα. Τους καλοκαιρινούς µήνες δέχεται εκατοντάδες 

πτήσεις εσωτερικού καθώς επίσης και πτήσεις τσάρτερ από το εξωτερικό. 

 

Στο χώρο του αεροδροµίου υπάρχει ειδικός χώρος στάθµευσης ο οποίος προσφέρεται 

δωρεάν στους επισκέπτες τις ώρες που είναι σε λειτουργία το αεροδρόµιο. Απέναντι 

από το αεροδρόµιο και σε πολύ κοντινή απόσταση υπάρχουν και ιδιωτικοί χώροι 

στάθµευσης οι οποίοι µπορούν να χρησιµοποιηθούν σε περίπτωση που κάποιος 

θελήσει να αφήσει εκεί το αµάξι του µε ασφάλεια για περισσότερες µέρες. 

 

Από το αεροδρόµιο Ηρακλείου µπορεί εύκολα ο επισκέπτης να οδηγηθεί σε 

οποιοδήποτε µέρος της Κρήτης καθώς σε µικρή απόσταση υπάρχει είσοδος για την 

εθνική οδό και προς τις δύο κατευθύνσεις. Η µικρή απόσταση από το κέντρο του 

Ηρακλείου αποτελεί επιπλέον θετικό στοιχείο καθώς εύκολα κανείς µπορεί να φτάσει 

στο χώρο διαµονής του στη πόλη του Ηρακλείου. Εξίσου εύκολη, όπως γίνετε 

αντιληπτό, είναι και η πρόσβαση στο αεροδρόµιου Ηρακλείου για όσους επιθυµούν 

να χρησιµοποιήσουν το αεροδρόµια για την αποχώρηση τους από την πόλη του 

Ηρακλείου. 
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Αεροπορικές εταιρίες που εκτελούν πτήσεις εσωτερικού από και προς το αεροδρόµιο 

Ηρακλείου είναι η Olympic Airways, η Aegean Airways και η Sky Express. Πτήσεις 

εσωτερικού γίνονται από και προς τα νησιά Μύκονο, Σαντορίνη, Πάρο και Ρόδο, και 

φυσικά προς τα αεροδρόµια των µεγάλων πόλεων Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Το 

αεροδρόµιο Ηρακλείου φιλοξενεί και πτήσεις charter από πολλές ευρωπαϊκές χώρες 

κυρίως από το Ηνωµένο Βασίλειο, τη Γερµανία, την Ιταλία, τη Ρωσία και τη 

Ρουµανία. (www.explorecrete.com), (www.heraklion-airport-carhire.com) 

 

3.7.3.3. Αεροδρόµιο Σητείας 

Ο ∆ηµοτικός Αερολιµένας Σητείας, βρίσκεται στην περιοχή Μπόντα του ∆ήµου 

Σητείας, σε απόσταση 1 χλµ. από το κέντρο της πόλης. Στις 7 Ιουνίου του 1984 

προσγειώνεται στον αερολιµένα της Σητείας, το πρώτο αεροσκάφος. Στις 9/6/84 

γίνονται τα εγκαίνια του ∆ηµοτικού Αερολιµένα Σητείας. Στις 6/9/86 

πραγµατοποιούνται οι εργασίες για την Στις 20/5/93 γίνεται η µεταστέγαση των 

Υπηρεσιών ∆ΑΣΤ, από το παλαιό κτίριο στο νέο µε ΠΕΑ. Οι νέες κτιριακές 

εγκαταστάσεις είναι εµβαδού 550 τµ. Από τη 1/5/2003 λειτουργεί ο νέος διάδροµος 

προσγείωσης/απογείωσης αεροσκαφών, µε µήκος 2100 m και πλάτος 60 και 2 νέοι 

χώροι στάθµευσης αεροσκαφών για µεγάλα και µικρά αεροσκάφη. Στη 1/5/2003 

γίνεται η µεταστέγαση των Υπηρεσιών ∆ΑΣΤ, από τα παλαιά κτίρια που 

κατεδαφίστηκαν σε νέα προσωρινά κτήρια. Οι νέες κτιριακές εγκαταστάσεις είναι 

εµβαδού 1000 τµ. Το αεροδρόµιο της Σητείας είναι το σηµαντικότερο έργο του 

Νοµού Λασιθίου, είναι έργο στρατηγικής σηµασίας για την ανάπτυξη ολόκληρης της 

Ανατολικής Κρήτης. (www.hcaa-eleng.gr) 

 

3.8. ΑΝΩ∆ΟΜΕΣ 

 

Παρακάτω παρατίθενται στοιχεία σχετικά µε το ξενοδοχειακό δυναµικό της Κρήτης 

ανά κατηγορία για το έτος 2010. 
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Πίνακας 30.: Ξενοδοχειακό δυναµικό της Κρήτης 

 

 

 

(πηγή: Ξενοδοχειακό Επιµελητήριο Ελλάδος) 

 

 

 

 

 

ΠΕΡΙΟΧΗ 
5***** 

Ξενοδοχ. ∆ωµάτια Κλίνες 

KPHTH 76 15.626 31.265 

ΗΡΑΚΛΕΙΟ 26 7.150 14.374 

ΛΑΣΗΘΙ 24 4.383 8.730 

ΡΕΘΥΜΝΟ 10 2.157 4.286 

ΧΑΝΙΑ 16 1.936 3.875 

ΠΕΡΙΟΧΗ 
4**** 

Ξενοδοχ. ∆ωµάτια Κλίνες 

KPHTH 232 24.209 46.766 

ΗΡΑΚΛΕΙΟ 103 12.695 24.473 

ΛΑΣΗΘΙ 34 3.194 6.127 

ΡΕΘΥΜΝΟ 47 4.584 8.844 

ΧΑΝΙΑ 48 3.736 7.322 

ΠΕΡΙΟΧΗ 
3*** 

Ξενοδοχ. ∆ωµάτια Κλίνες 

KPHTH 335 15.540 29.278 

ΗΡΑΚΛΕΙΟ 100 5.239 9.944 

ΛΑΣΗΘΙ 33 1.586 3.024 

ΡΕΘΥΜΝΟ 92 4.114 7.742 

ΧΑΝΙΑ 110 4.601 8.568 

ΠΕΡΙΟΧΗ 
2** 

Ξενοδοχ. ∆ωµάτια Κλίνες 

KPHTH 696 24.546 44.202 

ΗΡΑΚΛΕΙΟ 176 6.355 11.830 

ΛΑΣΗΘΙ 84 2.706 4.939 

ΡΕΘΥΜΝΟ 139 4.824 8.811 

ΧΑΝΙΑ 297 10.661 18.622 

ΠΕΡΙΟΧΗ 
1* 

Ξενοδοχ. ∆ωµάτια Κλίνες 

KPHTH 210 5.486 10.067 

ΗΡΑΚΛΕΙΟ 96 3.148 5.732 

ΛΑΣΗΘΙ 33 484 907 

ΡΕΘΥΜΝΟ 26 545 1.020 

ΧΑΝΙΑ 55 1.309 2.408 

ΠΕΡΙΟΧΗ 
ΣΥΝΟΛΟ 

Ξενοδοχ. ∆ωµάτια Κλίνες 

KPHTH 1.549 85.407 161.578 

ΗΡΑΚΛΕΙΟ 501 34.587 66.353 

ΛΑΣΗΘΙ 208 12.353 23.727 

ΡΕΘΥΜΝΟ 314 16.224 30.703 

ΧΑΝΙΑ 526 22.243 40.795 
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Από τους παραπάνω πίνακες παρατηρούµε ότι ο νοµός Ηρακλείου καταλαµβάνει το 

32,24% των ξενοδοχειακών µονάδων του νησιού το 40,50% των δωµατίων και το 

41,07% των κλινών. 

Ο νοµός Χανίων καταλαµβάνει αντίστοιχα το 33,96% των ξενοδοχειακών µονάδων 

το 26,04% των δωµατίων και το 25,25% των κλινών. 

Ο νοµός Ρεθύµνης καταλαµβάνει το 20,27% των ξενοδοχειακών µονάδων το 19,00% 

των δωµατίων και το 19,00% των κλινών. 

Τέλος ο νοµός Λασηθίου καταλαµβάνει το 13,43% των ξενοδοχειακών µονάδων το 

14,46% των δωµατίων και το 14,68% των κλινών. 

 

 

Πίνακας 31.: Αριθµός Καταλυµάτων & Κλινών$ 

(πηγή: Ξενοδοχειακό Επιµελητήριο Ελλάδος) 

 

Ο παραπάνω πίνακας περιλαµβάνει και την κατηγορία των κάµπινγκ στα 

ξενοδοχειακά καταλύµατα. 

 

 

 

 

 

 

Περιοχή 

Αριθµός καταλυµάτων Αριθµός κλινών 

Ξενοδοχεία 

και οµοειδή 

καταλύµατα 

Τουριστικά 

κάµπινγκ 
Σύνολο 

Ξενοδοχεία 

και οµοειδή 

καταλύµατα 

Τουριστικά 

κάµπινγκ 
Σύνολο 

Κρήτη 1.549 17 1.566 161.578 2.779 164.357 

Ηράκλειο 501 4 505 66.353 870 67.223 

Λασίθι 208 3 211 23.727 483 24.210 

Ρέθυµνο 314 4 318 30.703 570 31.273 

Χανιά 526 6 532 40.795 856 41.651 
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4. ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ 

 

4.1. Ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ  

 
Η ανάπτυξη του τουρισµού της Κρήτης ακολουθεί σε γενικές γραµµές τις τάσεις 
ανάπτυξης του Ελληνικού Τουρισµού, ο οποίος ξεκινάει στη δεκαετία του ‘30, σαν 
οργανωµένος περιηγητικός τουρισµός, µε αποκλειστικό σκοπό την επίσκεψη των 
σηµαντικών αρχαιολογικών χώρων.  
 
Από τον περιορισµένο και επιλεκτικό περιηγητικό ή µορφωτικό - εκπαιδευτικό 
τουρισµό, όπως αυτός ονοµάζεται σήµερα, ο τουρισµός της Κρήτης µετεξελίχθηκε 
όπως γενικότερα ο Ελληνικός τουρισµός, αλλά και ο Μεσογειακός τουρισµός, σε 
µαζικό και προσανατολισµένο, κυρίως, προς τις θερινές διακοπές των 
Βορειοευρωπαίων.  
 
Ο τουρισµός ειδικότερα αποτελεί για την Κρήτη ένα δυναµικό παράγοντα που εδώ 
και µερικές δεκαετίες στηρίζει και προωθεί την τοπική ανάπτυξη. Τη δυναµική αυτή 
παρουσία του τουρισµού στην τοπική οικονοµία επιβεβαιώνει η ευρεία συµµετοχή 
του στην διαµόρφωση του Ακαθάριστου Περιφερειακού Προϊόντος και η µαζική 
προσφορά του στην εξασφάλιση ευκαιριών απασχόλησης, όχι µόνο για τον ντόπιο 
πληθυσµό, αλλά και σε εργατικό δυναµικό άλλων περιοχών της χώρας. 
 
Τα τελευταία χρόνια το νησί το επισκέπτονται περίπου δυόµισι εκατοµµύρια 
τουρίστες. Το µεγαλύτερο ποσοστό των επισκεπτών συγκεντρώνεται κυρίως στα 
βόρεια παράλια του νησιού γεγονός που έχει προκαλέσει σηµαντικά προβλήµατα στις 
περιοχές αυτές. Το περιβάλλον αντιµετωπίζει όντως προβλήµατα λόγω της 
τουριστικής ανάπτυξης, ωστόσο αυτό δεν οφείλεται στην τουριστική δραστηριότητα, 
αλλά στον άναρχο και απρογραµµάτιστο τρόπο ανάπτυξής της( Σωτηριάδης , 1995). 
 
Η νέα εποχή έχει πολύ περισσότερες απαιτήσεις και πολύ περισσότερες προκλήσεις. 
Οι ποιοτικές απαιτήσεις τόσο του µαζικού τουρισµού όσο και των µεµονωµένων, 
ειδικών ενδιαφερόντων επισκεπτών έχουν αυξηθεί, ενώ ταυτόχρονα έχει αυξηθεί 
πολύ ο ανταγωνισµός ακόµα και από τουριστικούς προορισµούς που βρίσκονται σε 
πολύ µακρινές τοποθεσίες, ακόµη και σε άλλες ηπείρους.  
 
Το Κρητικό τουριστικό προϊόν στρέφεται µε αργά αλλά σταθερά βήµατα προς την 
ανάπτυξη εναλλακτικών µορφών τουρισµού µε απώτερο σκοπό την αναβάθµιση του 
τουριστικού προϊόντος αλλά και την επιµήκυνση της τουριστικής περιόδου. Οι 
εναλλακτικές µορφές τουρισµού (αγροτουρισµός, οικοτουρισµός, αθλητικός 
τουρισµός, πολιτιστικός τουρισµός κ.λ.π.) βοηθούν στην ανάπτυξη της βιώσιµης 
τουριστικής ανάπτυξης του νησιού καθώς είναι περιβαλλοντικά φιλικές και δεν 
λαµβάνουν εντατική µορφή (Κοκκώσης Χ. και Τσάρτας Π.: 2001).  
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4.2. ΜΕΓΕΘΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 

 
Η Κρήτη αποτελεί σήµερα εάν όχι τον σηµαντικότερο, έναν από τους 
σηµαντικότερους και κυριότερους τουριστικούς προορισµούς της Ελλάδας. Την ίδια 
όµως στιγµή ο τουρισµός της , αποτελεί και τον σηµαντικότερο κλάδο της, αφού η 
οικονοµία του νησιού στηρίζεται στο µεγαλύτερο µέρος της, στην τουριστική 
βιοµηχανία. Το πόσο σηµαντικό ρόλο για τον τουρισµό της χώρας παίζει το νησί 
είναι εύκολο να το αντιληφθεί κανείς κοιτώντας µερικά στατιστικά στοιχεία. 
 

 

4.2.1 ΑΦΙΞΕΙΣ CHARTERS ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ 

 
Με κύριες πύλες εισερχοµένου Τουρισµού τα αεροδρόµια του Ηρακλείου (Ν. 
Καζαντζάκης) και Χανίων (Ι.∆ασκαλογιαννης) η Κρήτη αποτελεί την 2η µεγαλύτερη 
πύλη εισερχοµένου Τουρισµού της χώρας όσον αφορά αφίξεις charters πίσω από το 
αεροδρόµιο Αθηνών. Ενδεικτικό είναι ότι για το 2010 το αεροδρόµιο Αθηνών είχε 
συνολικά 2.996.573 αφίξεις ενώ την ίδια χρονιά τα αεροδρόµια Ηρακλείου και 
Χανίων δεχτήκαν συνολικές αφίξεις 2.527.897. 
 
 
 
 
Ας δούµε τις αφίξεις στα αεροδρόµια της Κρήτης την 4 ετία 2007-2010. 
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Πίνακας 31.: Αφίξεις 2007 
 

    
(Σ.Ε.Τ.Ε) 
 
Παραπάνω βλέπουµε πίνακες µεικτών αφίξεων των 2 αεροδροµίων της Κρήτης για το 
2007. Παρατηρούµε ότι το δίµηνο Ιούλιος-Αύγουστος το νησί δέχεται τον κύριο όγκο 
(41,32%) των αφίξεων των charters. Επίσης γίνεται αντιληπτό ότι το χειµερινό 3µηνο 
∆εκέµβρης-Ιανουάριος-Φεβρουάριος οι αφίξεις τουριστών είναι σχεδόν µηδαµινές. 
Το ποσοστό αφίξεων του εν λόγω 3µηνου το 2007 µόλις που άγγιξε το 0,16% των 
συνολικών αφίξεων 
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Πίνακας 32.: Αφίξεις 2007 ανά αεροδρόµιο 
 

 

 
(Σ.Ε.Τ.Ε) 
 
Παραπάνω βλέπουµε πίνακες αναλογίας αφίξεων µεταξύ των 2 αεροδροµίων. Από το 
σύνολο των αφίξεων Παρατηρούµε ότι το αεροδρόµιο Ηρακλείου (Ν.Καζαντζάκης) 
συγκεντρώνει το 76% ενώ το αεροδρόµιο Χανίων (Ι.∆ασκαλογιαννης) συγκεντρώνει 
το 24% 
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Πίνακας 33.: Αφίξεις 2008 
 

    
(Σ.Ε.Τ.Ε) 
 
Παραπάνω βλέπουµε πίνακες µεικτών αφίξεων των 2 αεροδροµίων της Κρήτης για το 
2008. Παρατηρούµε ότι το δίµηνο Ιούλιος-Αύγουστος το νησί δέχεται τον κύριο όγκο 
(41,29%) των αφίξεων των charters. Επίσης γίνεται αντιληπτό ότι το χειµερινό 3µηνο 
∆εκέµβρης-Ιανουάριος-Φεβρουάριος οι αφίξεις τουριστών είναι σχεδόν µηδαµινές. 
Το ποσοστό αφίξεων του εν λόγω 3µηνου το 2008 µόλις που άγγιξε το 0,17% των 
συνολικών αφίξεων. 
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Πίνακας 34.: Αφίξεις 2008 ανά αεροδρόµιο 
 

 

 
(Σ.Ε.Τ.Ε) 
 
 
Στον Παραπάνω πίνακα βλέπουµε το ποσοστό συµµετοχής των 2 αεροδροµίων της 
Κρήτης στις αφίξεις για το 2008. Όπως και για το 2007 η αναλογία παραµένει βασικά 
η ίδια δηλαδή µε το Ηράκλειο να δέχεται το 76% των αφίξεων ενώ τα Χανιά το 24% 
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Πίνακας 35.: Αφίξεις 2009 
 

    
(Σ.Ε.Τ.Ε) 
 
Στους Παραπάνω πίνακες βλέπουµε τις αφίξεις ανά µήνα για το 2009 καθώς και το 
ποσοστό που αντιστοιχεί σε κάθε µήνα. Το 2 µηνο Ιούλιος-Αύγουστος επαληθεύεται 
και αυτή τη χρονιά ότι αποτελεί την εποχή του κύριου όγκου των αφίξεων στο νησί. 
Αντίθετα το 3 µηνο ∆εκέµβριος Ιανουάριος Φεβρουάριος συνεχίζει να δέχεται µόλις 
το 0,15% των συνολικών αφίξεων. 
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Πίνακας 36.: Αφίξεις 2009 ανά αεροδρόµιο 
 

 

 
(Σ.Ε.Τ.Ε) 
 
Στον πάνω πίνακα βλέπουµε το ποσοστό συµµετοχής των 2 αεροδροµίων στις αφίξεις 
του νησιού ανά µήνα αλλά και στο σύνολο. 
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Πίνακας 37.: Αφίξεις 2010 
 

    
(Σ.Ε.Τ.Ε) 
 
Στους πάνω πίνακες βλέπουµε τις αφίξεις στην Κρήτη ανά µήνα καθώς και το 
ποσοστό επί του συνόλου των αφίξεων που αντιστοιχεί σε κάθε µήνα. Ιούλιος-
Αύγουστος και για το 2010 έχουν τον κύριο λόγο αφού στο διάστηµα των 2 αυτών 
µηνών η Κρήτη δέχτηκε το 42,85% των συνολικών αφίξεων της χρονιάς. Το 
χειµερινό 3 µηνο ∆εκέµβριος-Ιανουάριος-Φεβρουάριος συγκέντρωσε µόλις το 0,21% 
των συνολικών αφίξεων. 
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Πίνακας 38.: Αφίξεις 2010 ανά αεροδρόµιο 
 

 

 
(Σ.Ε.Τ.Ε) 
Στους πίνακες Παραπάνω βλέπουµε το ποσοστό των 2 αεροδροµίων στις αφίξεις του 
νησιού ανά µήνα καθώς και το ποσοστό επί των συνολικών αφίξεων µεταξύ των 2 
αεροδροµίων. Το αεροδρόµιο Ηρακλείου δέχτηκε για το 2010 το 77% των συνολικών 
αφίξεων µε το αεροδρόµιο των Χανίων να συµπληρώνει το υπόλοιπο 23%. 
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Πίνακας 39.: Συνολικές Αφίξεις ανά έτος 
 

 
(Σ.Ε.Τ.Ε) 
 
Στον πίνακα Παραπάνω έχουµε τις Συνολικές αφίξεις ανά έτος στο νησί καθώς και 
τις µεταβολές κάθε χρονιάς µε την προηγούµενη της. Παρατηρούµε Επίσης ότι η 
µεταβολή µεταξύ 2007-2010 είναι της τάξης του – 11% περίπου. Άρα συµπεραίνουµε 
ότι η Τουριστική κίνηση στην Κρήτη την 4ετια 2007-2010 είναι σε συνεχή πτώση. 
 

 

4.2.2. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΣ ΚΡΗΤΗ 

 
Σηµαντικό ρόλο στην ανάπτυξη του Τουρισµού της Κρήτης παίζει και ο Τουρισµός 
Κρουαζιέρας. Σύµφωνα µε άρθρο της www.anatolh.com περισσότερα από 24.000.000 
€ εισέρρευσαν το 2010 στην τοπική οικονοµία του Ηρακλείου από τον εν λόγω 
τουρισµό. Επίσης 760.000 ήταν τα έσοδα για τον νοµό Χανίων. Χαρακτηριστικό 
είναι ότι στο λιµάνι του Ηρακλείου έδεσαν 273 κρουαζιερόπλοια ενώ αντίστοιχα στο 
λιµάνι της Σούδας 18. Ο αριθµός των επισκεπτών που επισκέφτηκαν το Ηράκλειο 
ήταν 320.000 ενώ 10.138 ήταν οι επισκέπτες στο λιµάνι της Σούδας. 
 
Χαρακτηριστική είναι και µια πρώτη σύγκριση στις αφίξεις κρουαζιερόπλοιων σε 
Χανιά και Ηράκλειο κατά το 2009 - 2010. Το 2009 το λιµάνι της Σούδας 
προσέγγισαν 11 κρουαζιερόπλοια και το λιµάνι του Ηρακλείου 287.  
 
Όσον αφορά την ενίσχυση της τοπικής οικονοµίας από την άµεση κατανάλωση 
επιβατών και πληρώµατος µέσω του τουρισµού κρουαζιέρας υπολογίζεται ότι στον 
Νοµό Χανίων το 2009 εισέρρευσαν 440.500 ευρώ, ενώ στον Νοµό Ηρακλείου 
23.810.850 ευρώ. Το 2010 στον Νοµό Χανίων 760.350 ευρώ και 24.000.000 στο 
Ηράκλειο. 
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4.2.3. ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΟ ∆ΥΝΑΜΙΚΟ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 

 
 
 
Πίνακας 40.: Χωροταξική κατανοµή ξενοδοχειακού δυναµικού Κρήτης 2009 
 

 
(Σ.Ε.Τ.Ε) 
 
Στον πίνακα Παραπάνω έχουµε το ξενοδοχειακό δυναµικό της Κρήτης για το2009, 
ανά νοµό και ανά κατηγορία (ξενοδοχεία ,δωµάτια ,κλίνες). Παρατηρούµε ότι στο 
σύνολο των ξενοδοχείων ο νοµός Χανίων διαθέτει το 33,51%. Ακολουθεί ο νοµός 
Ηρακλείου µε 32,73%. Ο νοµός Ρεθύµνης έρχεται 3ος καλύπτοντας το 20,17% ενώ 
στην τελευταία θέση ο τέταρτος νοµός Λασηθίου καλύπτοντας το υπόλοιπο 13,60%. 
Γενική παρατήρηση πάνω στο σύνολο των ξενοδοχειακών µονάδων είναι ότι το 65% 
του συνόλου συγκεντρώνεται στους 2 από τους 4 νοµούς του νησιού. 
 
Από άποψης ποιότητας ξενοδοχειακών µονάδων τώρα οι νοµοί Λασηθίου και 
Ηρακλείου παρουσιάζονται ποιοτικότεροι από τους άλλους δυο. Το 26,32% των 
ξενοδοχείων του νοµού Λασηθίου είναι κατηγορίας 5&4 *. Για τον νοµό Ηρακλείου 
το 25,84% ανήκει στην ίδια κατηγορία ξενοδοχείων. Ακολουθεί ο νοµός Ρεθύµνης µε 
το 17,10% των ξενοδοχείων του να ανήκουν στην κατηγορία. Τελευταίος από άποψης 
ποιότητας ξενοδοχειακών µονάδων έρχεται ο νοµός Χανίων στον οποίο µόλις το 
11,84% ανήκει στην κατηγορία 5&4*. 
 
Όσον αφορά την δυνατότητα φιλοξενίας τουριστών (ποσοτική διάκριση) ο νοµός 
Ηρακλείου µε τις 33.899 δωµάτια(41,13% του συνόλου του νησιού) και 64.838 
κλίνες (41,74% του συνόλου του νησιού) καταλαµβάνει την 1η θέση. Ακολουθεί ο 
νοµός Χανίων µε 20.846 δωµάτια (25,29%)και 37.982 κλίνες (24,45%). Στην 3η θέση 
έρχεται ο νοµός Ρεθύµνης µε 15.816 δωµάτια (19,19%) και 29.883 κλίνες (19,24%). 
Στην τελευταία θέση µένει ο νοµός Λασηθίου µε 11.864 δωµάτια και 22.619 κλίνες 
(14,39%,14,36% αντίστοιχα). 
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Πίνακας 41.: Χωροταξική κατανοµή ξενοδοχειακού δυναµικού Κρήτης 2010 
 

 
(Σ.Ε.Τ.Ε) 
 
Στον Παραπάνω πίνακα έχουµε την εικόνα του ξενοδοχειακού δυναµικού της Κρήτης 
για το 2011,ανα νοµό και κατηγορία (ξενοδοχεία ,δωµάτια ,κλίνες). Σε σύνολο 
ξενοδοχειακών µονάδων την 1η θέση κατέχει ο νοµός Χανίων µε 526 µονάδες και 
ποσοστό επί του συνόλου 33,96%. Στην 2η θέση έρχεται ο νοµός Ηρακλείου στον 
οποίο δραστηριοποιούνται 501 µονάδες κατέχοντας ποσοστό 32,34%. Εν συνεχεία ο 
νοµός Ρεθύµνης καταλαµβάνει το 20,27% του συνόλου των µονάδων µε 314 µονάδες 
και τέλος έχουµε τον νοµό Λασηθίου να καταλαµβάνει το 13,43% µε 208 µονάδες. 
 
Στα ποιοτικά στατιστικά τώρα για το2010 το 19,88% των µονάδων συνολικά στο 
νησί είναι 5&4 αστέρων. Ανά νοµό έχουµε στην πρώτη θέση τον νοµό Λασηθίου µε 
το 27,88% των µονάδων του να είναι 5&4* αστέρων. Στη 2η θέση ο νοµός 
Ηρακλείου µε το 25,75% των µονάδων του στη κατηγορία 5&4* αστέρια. 
3η θέση για τον νοµό Ρεθύµνης µε ποσοστό 18,15% και στην 4η θέση ο νοµός 
Χανίων µε ποσοστό 12,17%. 
 
Από άποψης δυνατότητας φιλοξενίας τουριστών η Κρήτη για το 2010 διαθέτει 85.407 
δωµάτια και 161.578 κλίνες. Πως είναι µοιρασµένα τα δωµάτια αυτά και οι κλίνες 
στο νησί µας δείχνει ο πίνακας. Ο νοµός Ηρακλείου παρόλο που υπολείπεται 25 
ξενοδοχειακές µονάδες σε σχέση µε τον νοµό των Χανίων παρόλα αυτά βρίσκεται 
στην 1η θέση µε σύνολο δωµατίων 34.587 (το εντυπωσιακό 40,50%) και 66.353 
κλίνες (το Επίσης εντυπωσιακό (41,07%). Ο νοµός Χανίων έρχεται στη 2η θέση µε 
22.243 δωµάτια (26,04%)και 40.795 κλίνες (25,25%). Στην 3η θέση έχουµε τον νοµό 
Ρεθύµνης µε 16.224 δωµάτια και 30.703 κλίνες (19% και για τα 2). Στην 4η θέση 
µένει ο νοµός Λασηθίου µε 12.353 δωµάτια και 23.727 κλίνες (14,46% , 14,68% 
αντίστοιχα). 
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Πίνακας 42.: Ξενοδοχειακό ∆υναµικό Κρήτης 
 

 
(Σ.Ε.Τ.Ε) 
 
Στον πίνακα Παραπάνω µπορούµε να κάνουµε σύγκριση στο ξενοδοχειακό δυναµικό 
της Κρήτης µεταξύ 2010 & 2009. Παρατηρούµε ότι οι ξενοδοχειακές µονάδες στο 
σύνολο τους αυξήθηκαν οριακά κατά 0,78%. Αριθµητικά στον νοµό Ηρακλείου 
µειώθηκαν κατά 2 στο νοµό Λασηθίου κατά 1. Αντίθετα στο νοµό Ρεθύµνης 
αυξήθηκαν κατά 4 ενώ στον νοµό Χανίων αυξήθηκαν κατά 11. 
 
Όσον αφορά τα δωµάτια στο νοµό Ηρακλείου παρά την µείωση των µονάδων 
παρατηρείται αύξηση στα δωµάτια και τις κλίνες κατά 2,03%. Στο νοµό Λασηθίου 
είχαµε αύξηση στις κλίνες κατά 4,12%, στον νοµό Ρεθύµνης 2,58% , ενώ τέλος η 
µεταβολή στα δωµάτια για τον νοµό Χανίων άγγιξε το +6,70%. 
 
Πίνακας 43.: Θέση πληρότητας νοµών Κρήτης  
 

 
(Σ.Ε.Τ.Ε) 
 
Παραπάνω βλέπουµε πίνακα µε τις πληρότητες των νοµών. Για τα έτη 2008-2009 
Παρατηρούµε ότι οι νοµοί της Κρήτης βρίσκονται στις πρώτες 8 θέσεις και µάλιστα 
µε πληρότητες πολύ πιο πάνω από τον µέσο όρο της χώρας συνολικά. Ο πίνακας 
λοιπόν µας δείχνει ότι για το 2008 οι νοµοί Ρεθύµνης και Ηρακλείου ήταν οι νοµοί µε 
την µεγαλύτερη Πληρότητα στην Κρητη,72,6% και µάλιστα µοιράστηκαν την 2η 
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θέση για την Ελλάδα. Όσον αφορά την Κρήτη ο 3ος σε Πληρότητα νοµός ήταν ο 
νοµός Χανίων µε ποσοστό 66,4% (καταλαµβάνοντας την 6η θέση πανελλαδικά). Ο 
νοµός Λασηθίου ήταν για το 2008 ο τελευταίος νοµός σε Πληρότητα για την Κρήτη , 
καταλαµβάνοντας την 8η θέση πανελλαδικά µε ποσοστό πληρότητας 63,5%. 
 
Αξιοσηµείωτο είναι η µείωση στα ποσοστά πληρότητας και για τους 4 νοµούς της 
Κρήτης το 2009 σε σχέση µε το 2008. Ο νοµός Ρεθύµνης σηµείωσε µείωση της τάξης 
του 14,7% αφού η Πληρότητα του έπεσε από το 72,6% το 2008 στο 61,9% το 2009. 
Ο νοµός Ηρακλείου παρουσίασε µείωση της πληρότητας 11,3% , αφού από 72,6% το 
2008 έπεσε στο 64,4 το 2009. Το Ηράκλειο για το 2009 ήταν ο νοµός µε το 
µεγαλύτερο ποσοστό πληρότητας. Ο νοµός Χανίων το 2009 είχε µειωµένη 
Πληρότητα κατά 11,3% , σε σχέση µε το 2008. Τέλος ο νοµός Λασηθίου παρουσίασε 
µειωµένη Πληρότητα το 2009 (56,5%) κατά 11% σε σχέση µε το 2008 ( 63,5%). 
 
Πίνακας 44.: ∆ιανυκτερεύσεις ανά περιφέρεια 3ετία 2007-2009 

 
(Σ.Ε.Τ.Ε) 
Ο Παραπάνω πίνακας µας δείχνει τις διανυκτερεύσεις ανά περιφέρεια. Παρατηρούµε 
ότι η Κρήτη είναι στην πρώτη θέση των διανυκτερεύσεων την 3 ετια 2007-2008-2009 
µε µέσο όρο 23,7% επί του συνόλου της χώρας.  
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5.0. ΕΡΕΥΝΑ – ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

Παράθεση Αποτελεσμάτων Έρευνας Σχετικά με τον Τουρισμό τις Εναλλακτικές 

Μορφές Τουρισμού της Κρήτης. 

 

5.1. ΠΑΡΑΘΕΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΙ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΈΡΕΥΝΑΣ 

Σε συνεχεία της δευτερογενούς έρευνας που προηγήθηκε για την ολοκλήρωση της 

παρούσας πτυχιακής εργασίας, έγινε συλλογή στοιχείων  και µέσω πρωτογενούς 

έρευνας µε τη χρήση ερωτηµατολογίου σχετικά µε το τουριστικό προϊόν και τις 

εναλλακτικές µορφές τουρισµού. Η έρευνα έγινε µε ηλεκτρονική αποστολή του 

ερωτηµατολογίου σε στελέχη και υπάλληλους τουριστικών επιχειρήσεων προς 

συµπλήρωση. 

 

Οι ερωτήσεις 1 έως 5 αφορούν τα δηµογραφικά στοιχεία του δείγµατος του 

πληθυσµού. Ο πληθυσµός στόχος του ερωτηµατολογίου ήταν το διοικητικό 

προσωπικό στον τουριστικό κλάδο όπως διευθυντές ,υποδιευθυντές , contract-sales  

managers, marketing managers και λοιπά στελέχη. Παρόλα αυτά µπορούσε να 

συµπληρωθεί από κάθε απασχολούµενο που εργάζεται στον τουριστικό κλάδο (απλοί 

υπάλληλοι).  

 

Ερώτηση 1. ΦΥΛΟ 

 

Το 37% των ερωτηθέντων ήταν Γυναίκες ενώ το 63% ήταν Αντρες. 
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Ερώτηση 2. ΗΛΙΚΙΑ 

 

Όπως βλέπουµε από το διάγραµµα επάνω το 89% των ερωτηθέντων είναι από 26 εως 

60 ετών.Το 3% είναι ηλικας 60 και ανω χρονων ,ενώ το 8% είναι µεταξυ 18 και 25 

ετών. 

 

Ερώτηση 3. ΕΙ∆ΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

 

Το 74% των ερωτηθέντων απασχολούνται σε Ξενοδοχειακές µονάδες και το 23% σε 

τουριστικά γραφεία. Το 3% απασχολείται σε λοιπές επιχειρήσεις 
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Ερώτηση 4. ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

Το 37% των ερωτηθέντων είναι ∆ιευθυντές τουριστικών επιχειρήσεων (κυρίως 

ξενοδοχειακών µονάδων). Υπεύθυνος Άλλου τµήµατος , Υπάλληλος και Βοηθός 

∆ιευθυντή καταλαµβάνουν από 17% , 3% είναι Υπεύθυνοι Τµήµατος Μάρκετιν και 

∆ηµοσίων Σχέσεων ενώ ένα 6% δηλώνει Άλλο. 

 

 

Ερώτηση 5. ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ 

 

Το 40% των ερωτηθέντων έχει προυπηρεσία πανω από 21 χρόνια. Από 20% 

καταλαµβάνουν εργαζόµενοι µε προυπηρεσία 9 εώς 15 και 15 εώς 20 χρόνια.Το 17% 

έχει προυπηρεσία 4 εώς 8 χρόνια ενώ µόλις ένα 3% έχει προυπηρεσία 1 εώς 3 χρόνια. 
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Ερώτηση 6. ΠΟΙΑ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΚΡΗΤΗ.  

Επιλέξτε πόσο σηµαντικό θεωρείτε τον τουρισµό για την οικονοµία του νησιού  

(1 καθόλου σηµαντικός-5 απόλυτα σηµαντικός) 

 

Παρατηρούµε ότι το 86% των ερωτηθέντων θεωρεί τον Τουρισµό απόλυτα 

σηµαντικό για την Κρήτη. Το υπόλοιπο 14% απαντάει ότι ο Τουρισµός είναι πολύ 

σηµαντικός. 

 

Ερώτηση 7. ΠΟΣΟ ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 

ΚΡΗΤΗΣ 

Επιλέξτε πόσο ποιοτικό είναι το Τουριστικό Προϊόν του νησιού (1 καθόλου 

ποιοτικό-5 απόλυτα ποιοτικό) 

 

Στην ερώτηση για την ποιότητα του Τουρισµού της Κρήτης το 63% θεωρεί ότι το 

τουριστικό προϊόν του νησιού είναι µέτριο από ποιοτικής άποψης. Το 9% απαντάει 

ότι είναι ελάχιστα ποιοτικό , το 23% ότι είναι αρκετά ποιοτικό και ένα 6% θεωρεί ότι 

είναι απόλυτα ποιοτικό. 
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Ερώτηση 8. ΠΟΣΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 

ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 

Επιλέξτε πόσο ανταγωνιστικό είναι το Τουριστικό Προϊόν του νησιού (1 καθόλου 

ανταγωνιστικό-5 απόλυτα ανταγωνιστικό) 

 

Από άποψης ανταγωνιστικότητας, το 80% απαντάει ότι το Τουριστικό Προϊόν του 

νησιού είναι από µέτρια ως αρκετά ανταγωνιστικό. Το 9% θεωρεί ότι είναι απόλυτα 

ανταγωνιστικό και το 11% δηλώνει ότι είναι ελάχιστα ανταγωνιστικό. 

 

Ερώτηση 9. ΠΟΣΟ ΣΩΣΤΑ ΠΡΟΩΘΕΙΤΑΙ ΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ 

ΠΡΟΪΟΝ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 

Επιλέξτε πόσο σωστά προβάλλεται-διαφηµίζεται το Τουριστικό Προϊόν του 

νησιού (1 καθόλου σωστά -5 απόλυτα σωστά) 

 

 

Στην ερώτηση για το πόσο σωστά προωθείται το τουριστικό προϊόν το 

91%(συνδιασµένο) των ερωτηθέντων απαντάει ότι προωθείτε από λίγο ως µέτρια. 

Άρα δηλώνουν ότι απαιτείται βελτίωση της διαφηµιστικής καµπάνιας για το 
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τουριστικό προϊόν της Κρήτης. Μόλις το 6% (συνδιασµένο και αυτό) δηλώνει ότι ο 

Τουρισµός του νησιού προωθείται από πολύ ως απόλυτα σωστά. 

 

Ερώτηση 10. ΠΕΡΙΘΩΡΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ 

ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΝΗΣΙΟΥ 

Επιλέξτε αν υπάρχουν ουσιαστικά-πραγµατικά περιθώρια βελτίωσης του 

Τουριστικού Προϊόντος του νησιού (1 µηδενικά -5 πολλά) 

 

Η µεγάλη πλειοψηφία , το 94% πιστεύει  ότι τα περιθώρια βελτίωσης του τουριστικού 

προϊόντος του νησιού είναι από αρκετά ως πολλά. Το 6% δηλώνει ότι τα περιθώρια 

δεν είναι και τόσα πολλά. 

 

Ερώτηση 11. ΠΟΣΟ ΠΑΛΑΙΩΜΕΝΟ ΘΕΩΡΕΙΤΕ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ  ΤΟ 

ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΩΝ 4S ( SUN,SAND,SEA,SEX ) 

Επιλέξτε πόσο παλαιωµένο θεωρείται ότι είναι πλέον το µοντέλο των 

4S(SUN,SAND,SEA,SEX) στο οποίο είναι βασισµένο το Τουριστικό Προϊόν του 

νησιού (1 καθόλου -5 πρέπει πλέον να εγκαταλειφθεί) 
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Στην ερώτηση για το πόσο απαρχαιωµένο είναι πλέον το µοντέλο των 4S το 26% 

νοµίζει ότι είναι αρκετά, το 23% ότι είναι πολύ και το 29% ότι θα πρέπει πλέον να 

εγκαταλειφθεί. Το υπόλοιπο 23% συνδιασµένο δηλώνει ότι το µοντέλο δεν έχει 

φτάσει σε κορεσµό ακόµα. 

 

Ερώτηση 12. Ο ΜΑΖΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΠΡΟΣ 

ΟΦΕΛΟΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΑ; 

Επιλέξτε πόσο συµβάλλει ο Μαζικός Τουρισµός στην γενικότερη τουριστική 

ανάπτυξη του νησιού (1 καθόλου -5 σηµαντικά) 

 

Στην ερώτηση για το εάν ο Μαζικός τουρισµός λειτουργεί προς όφελος γενικότερα 

του Τουρισµού , 17% των ερωτηθέντων πιστεύει ότι όντως συµβάλλει σηµαντικά 

όταν µιλάµε για την γενικότερη τουριστική ανάπτυξη. 34% πιστεύει ότι συµβάλλει 

λίγο και 31% πιστεύει πολύ. Το 6% µας δηλώνει καθόλου ενώ το 11% πιστεύει ότι 

οφελεί ελάχιστα. 

 

Ερώτηση 13. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟ ΟΙ 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΩΝ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑ∆ΩΝ; 

Απαντήστε αν λέγοντας Τουριστικό Προϊόν εννοούµε µόνο τις προσφερόµενες 

υπηρεσίες (διανυκτέρευση-εστίαση) µίας ξενοδοχειακής µονάδας 
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100% των ερωτηθεντων επιβεβαιωνουν ότι λεγοντας Τουριστικο Προιον το µυαλο 

µας δεν θα πρεπει να σταµαταει µόνο σε ότι αφορα Ξενοδοχειακες µοναδες. 

 

Ερώτηση 14. ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΛΛΟΥΝ ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗ 

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΝΗΣΙΟΥ ΤΑ ΠΑΚΕΤΑ ALL-

INCLUSIVE; 

Επιλέξτε πόσο συµβάλουν τα τουριστικά πακέτα all-inclusive στην γενικότερη 

τουριστική ανάπτυξη του νησιού (1πάρα πολύ -5 καθόλου) 

 

 

Στην ερωτηση για τη συµβολη των all-inclusive πακέτων στην γενικότερη ανάπτυξη 

του Τουρισµού και έχοντας στο µυαλό ότι π.χ τουριστικό προϊόν προσφέρει και ένα 

εστιατόριο ή ζαχαροπλαστείο εκτός κάποιας τουριστικής µονάδας, ένα 46% των 

ερωτηθέντων απαντάει ότι το all-inclusive πακέτο συµβάλλει αρκετά εώς πολύ στην 

ανάπτυξη του Τουριστικού Προϊόντος γενικότερα. Ότι συµβάλουν πάρα πολύ το 
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νοµίζει µόλις το 6%. Το 31% µας δηλώνει ότι συµβάλλει λίγο ενώ 20% απαντάει ότι 

τα πακέτα all-inclusive δεν συµβάλλουν καθόλου στην γενικότερη τουριστική 

ανάπτυξη του νησιού. 

 

Ερώτηση 15. ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΓΝΩΜΗ ΣΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ 

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

Επιλέξτε πόσο θετική ή αρνητική είναι η γνώµη σας για τις εναλλακτικές µορφές 

τουρισµού (1 εντελώς αρνητική -5 απόλυτα θετική). 

 

Στην ερώτηση για το τι πιστεύουν για τις Εναλλακτικές Μορφές Τουρισµού ένα 

µικρό κατά την προσωπική µου άποψη, ποσοστό 66% δηλώνει ότι έχει απόλυτα 

θετική γνώµη. Το 16% θεωρεί ότι έχει αρκετά καλή άποψη για τις εναλλακτικές 

µορφές τουρισµού ενώ δυσάρεστα υψηλό είναι το 18% που νοµίζει ότι οι 

εναλλακτικές µορφές δεν είναι και κάτι άξιο αναφοράς. 

 

Ερώτηση 16. ΠΟΣΟ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΣΤΡΟΦΗ ΣΤΙΣ 

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ; 

 

Επιλέξτε πόσο απαραίτητη είναι µία στροφή προς τις εναλλακτικές µορφές 

τουρισµού (1 καθόλου απαραίτητη -5 πολύ απαραίτητη) 
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Ενθαρρυντικό είναι το ποσοστό 82% των ερωτηθέντων που δηλώνει ότι µια στροφή 

προς τις Εναλλακτικές Μορφές Τουρισµού είναι από αρκετά έως πολύ απαραίτητη 

για την ανανέωση ή και βελτίωση του τουριστικού προϊόντος του νησιού. Σε 

συνεχεία όπως φαίνεται από την προηγουµένη ερώτηση το 18% δεν θεωρεί ότι µια 

στροφή προς τις εναλλακτικές µορφές τουρισµού είναι κάτι που πρέπει να λάβει 

χώρα άµεσα. 

 

Ερώτηση 17. ΜΠΟΡΕΙ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ 

ΜΟΡΦΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΝΑ ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΕΙ ΠΕΛΑΤΕΙΑ 

ΥΨΗΛΟΤΕΡΩΝ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΩΝ; 

Επιλέξτε πόσο η ανάπτυξη εναλλακτικών µορφών τουρισµού δύναται να 

προσελκύσει υψηλότερα εισοδήµατα (1 καθόλου -5 είναι σίγουρο) 

 

Ένα αρκετά µεγάλο ποσοστό 86% είναι της άποψης ότι η ανάπτυξη Εναλλακτικών 

Μορφών Τουρισµού µπορεί και θα προσελκύσει τουρισµό υψηλού και υψηλοτέρου 
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εισοδήµατος από του τρέχοντος. Το 14% παρουσιάζεται πιο συγκρατηµένο όσον 

αφορά την ικανότητα αυτή των εναλλακτικών µορφών τουρισµού. 

 

Ερώτηση 18. ΜΠΟΡΟΥΝ ΟΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ 

ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΝΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΜΗΚΥΝΣΗ ΤΗΣ 

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΣΑΙΖΟΝ 

 

Επιλέξτε πόσο πιστεύετε ότι µπορεί να συµβάλουν οι εναλλακτικές µορφές 

τουρισµού στην αύξηση της εποχικότητας του τουρισµού του νησιού (1 καθόλου 

-5 πάρα πολύ) 

 

 

Υψηλό είναι και το ποσοστό εκ των ερωτηθέντων , το οποίο θεωρεί ότι η ανάπτυξη 

εναλλακτικών µορφών τουρισµού µπορεί να συµβάλλει στην επιµήκυνση της 

τουριστικής σαιζόν για το νησί. Το υπόλοιπο 3% παρουσιάζεται απαισιόδοξο. 

 

Ερώτηση 19. ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΡΑΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ; 

Επιλέξτε πόση κρατική ενίσχυση για την ανάπτυξη εναλλακτικών µορφών 

τουρισµού στο νησί 
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Λογικά ανταποκρίνεται στην πραγµατικότητα η θέση των ερωτηθέντων ότι η κρατική 

πρωτοβουλία όσο αφορά την ουσιαστική ανάπτυξη Εναλλακτικών Μορφών 

Τουρισµού. Το 17% απαντάει ότι η συµβολή του κράτους για την ανάπτυξη των 

εναλλακτικών µορφών τουρισµού είναι ανύπαρκτη. Το 40% την θεωρεί ελάχιστη , το 

11% λίγη ενώ το 31% την κατατάσσει κάπου στη µέση. 

 

Ερώτηση 20. ΜΠΟΡΟΥΝ ΟΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ 

ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΝΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΗΣΟΥΝ ΠΛΗΡΩΣ ΤΟΝ 

ΜΑΖΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟ; 

Επιλέξτε κατά πόσο νοµίζετε ότι οι εναλλακτικές µορφές τουρισµού µπορούν να 

πάρουν τη θέση του µαζικού τουρισµού 

 

Αρκετά µεγάλο είναι το ποσοστό 69% των ερωτηθέντων που πιστεύει ότι οι 

Εναλλακτικές Μορφές Τουρισµού δεν θα µπορούσαν να αντικαταστήσουν πλήρως 
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τον Μαζικό Τουρισµό. Το 9% θεωρεί ότι µπορεί να γίνει η αντικατάσταση του 

µαζικού τουρισµού από τις εναλλακτικές µορφές τουρισµου ενω το 22% εµφανίζεται 

να µην µπορεί να απαντήσει µε σαφήνεια. 

 

Ερώτηση 21. ΟΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΘΑ 

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ... 

 

Συµπληρώστε την πρόταση µε µια από τις δύο παρακάτω επιλογές µε βάσει το 

καταλληλότερο για εσάς είδος συµβολής των εναλλακτικών µορφών τουρισµού 

στο τουριστικό προϊόν. 

 

Το 97% των ερωτηθέντων, θεωρεί (έχοντας στο µυαλό την ερώτηση 20) ότι οι 

Εναλλακτικές Μορφές Τουρισµού θα πρέπει (εφόσον δεν γίνεται να 

αντικαταστήσουν τον Μαζικό) να δράσουν συµπληρωµατικά ή και διορθωτικά µε τον 

Μαζικό ώστε να επιτευχθεί ένα καλύτερο , ποιοτικότερο και πιο ελκυστικό 

τουριστικό προϊόν για το νησί. Πάντως το 3% µάλλον επιθυµεί και εύχεται κάποια 

στιγµή να πραγµατοποιηθεί η αντικατάσταση του µαζικού τουρισµού από τις 

εναλλακτικές µορφές. 

 

Ερώτηση 22. ΜΠΟΡΟΥΝ ΟΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΝΑ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΕΝΑ ΝΕΟ ΑΝΑΝΕΩΜΕΝΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ 

ΠΑΚΕΤΟ ΩΣΤΕ ΝΑ ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΟΥΝ ΝΕΕΣ ΑΓΟΡΕΣ; 

Επιλέξτε εάν οι εναλλακτικές µορφές τουρισµού µπορούν να συµβάλλουν στην 

ανανέωση του τουριστικού προϊόντος του νησιού 
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Σύµφωνα µε τις απαντήσεις των ερωτηθέντων υπάρχει η δυνατότητα η ανάπτυξη των 

εναλλακτικών µορφών τουρισµού να συνεπάγεται ανάπτυξη ενός ανανεωµένου 

τουριστικού πακέτου µε τη δυνατότητα να  προσελκύσει νέες αγορές. Το 28% 

φαίνεται πεπεισµένο ότι οι εναλλακτικές µορφές τουρισµού µπορούν να 

προσελκύσουν νέες αγορές. Το 26% δηλώνει και αυτό πολύ σίγουρο ενώ ακόµα ένα 

26% φαίνεται αρκετά σίγουρο. Το 17% παρουσιάζεται συγκρατηµένο ενώ ένα 3% 

δεν το θεωρεί και τόσο εφικτό. 

 

Ερώτηση 23. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΠΕΡΑ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ; 

Επιλέξτε τι θεωρείται πως χρειάζεται για την σωστή ανάπτυξη του τουρισµού. 
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Στην ερώτηση τι είναι αυτό που χρειάζεται για σωστή ανάπτυξη τουρισµού το 94% 

των ερωτηθέντων απαντάει ότι αυτό που χρειάζεται είναι ο συνδυασµός κρατικής και 

ιδιωτικής πρωτοβουλίας. Το υπόλοιπο 6% µοιράζεται ισόποσα στο ένα από τα 2. 

 

Ερώτηση 24. ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ  

Επιλέξτε 3 βασικά κατά την άποψη σας τουριστικά πλεονεκτήµατα του νησιού 

 

Στην ερώτηση για την επιλογή βασικών τουριστικών πλεονεκτηµάτων του νησιού, η 

απάντηση Κλιµατολογικές Συνθήκες βρίσκεται στην επιλογή του 83% των 

ερωτηθέντων. Η απάντηση Φυσικός πλούτος-Τοπία περιλαµβάνεται στο 63% των 

απαντήσεων ενώ την τρίτη θέση µε 46% µοιράζονται η Ιστορία του νησιού και η 

∆ιατροφή. Ο Πολιτισµός έρχεται τέταρτος στις επιλογές των ερωτηθέντων µε 37% 

ενώ η Γεωγραφική Θέση ακολουθεί µε 29%. Προτελευταία θέση στις προτιµήσεις 

κατέχουν οι Παραδόσεις-Ήθη Έθιµα και τελευταία θέση καταλαµβάνουν οι 

Προσφερόµενες Υπηρεσίες, φανερώνοντας έτσι την µη εµπιστοσύνη στο τρέχον 

επίπεδο του τουριστικού προϊόντος. 

 

Ερώτηση 25. ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΡΗΤΗΣ  

Επιλέξτε 5  βασικά κατά την άποψη σας τουριστικά µειονεκτήµατα του νησιού. 
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Στην ερώτηση όσον αφορά τα βασικά µειονεκτήµατα του νησιού τις περισσότερες 

εµφανίσεις (εµφανίζεται στις επιλογές του 77% των ερωτηθέντων) έχει η 

Λανθασµένη Κρατική Τουριστική Πολιτική. Στο 74% των απαντήσεων περιέχεται η 

επιλογή των Ανεπαρκών Υποδοµών–Αναδοµών. Στην τρίτη θέση βρίσκεται η 

Εποχικότητα του προϊόντος του νησιού µε 63%. Ακολουθεί η ακριβή τιµολόγηση 

προϊόντων και υπηρεσιών µε 54%. Εν συνεχεία έχουµε την Παγκόσµια Ύφεση µε 

49%,την χαµηλή ποιότητα Υπηρεσιών-Προϊόντων µε 43%. Η Μη Ανανέωση του 

τουριστικού πακέτου βρίσκεται στην πεντάδα του 40% των ερωτηθέντων. Με 29% 

ακολουθεί η µειωµένη ιδιωτική πρωτοβουλία και οι λιγοστές επενδύσεις. Ο Μαζικός 

τουρισµός αναφέρεται ως µειονέκτηµα στις επιλογές µόλις του 23%. Ο χαµηλός 

εσωτερικός τουρισµός εµφανίζεται στις επιλογές του 20% των ερωτηθέντων και 

τέλος η έλλειψη αγορών στις απαντήσεις του 11%. 

 

Ερώτηση 26. ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ 

Σε τι κατάσταση φαντάζεστε τον τουρισµό της Κρήτης στο άµεσο µέλλον; 
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Στην ερώτηση για πρόβλεψη της κατάστασης του Τουρισµού της Κρήτης σχεδόν το 

50% θεωρεί ότι αυτό θα είναι απλά βελτιωµένο ελάχιστα. Το 3% δηλώνει ότι το 

τουριστικό προϊόν θα φτάσει τα όρια του από πλευράς δυνατοτήτων και το 9% λίγο 

πιο συγκρατηµένο πιστεύει ότι θα βελτιωθεί αρκετά. Το 11% αντίθετα προβλέπει ότι 

θα παρουσιαστούν περισσότερα προβλήµατα ενώ το 29% κάνει την πρόβλεψη ότι η 

κατάσταση θα παραµείνει ως έχει. 

 

 

5.2. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

Η έρευνα που παρουσιάστηκε παραπάνω µας προσφέρει χρήσιµες πληροφορίες ώστε 

να καταλήξουµε σε διάφορα συµπεράσµατα. 

 

Επιβεβαιώνει ότι ο Τουρισµός είναι για την Κρήτη το Α και το Ω. Αύξηση του 

Τουρισµού σηµαίνει άνοδο της οικονοµίας του νησιού. Πραγµατοποιείται αύξηση 

του εισερχόµενου χρήµατος και κυκλοφορία αυτού µέσα στο οικονοµικό σύστηµα 

του νησιού. 

 

Αναγνωρίζεται όµως ότι ποιοτικά το τουριστικό πακέτο του νησιού είναι ένα µέτριο 

πακέτο το οποίο χρειάζεται ανανέωση και αναβάθµιση ώστε να καταστεί 

ανταγωνιστικό. 
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Η ανταγωνιστικότητα είναι και αυτή σε µέτρια επίπεδα αφού συνδέεται άµεσα µε την 

ποιότητα που αναφέραµε παραπάνω και µε την τιµολόγηση. Ένα µέτριο και 

ταυτόχρονα λανθασµένα τιµολογηµένο προϊόν δεν µπορεί να είναι ανταγωνιστικό. 

 

Ένα άλλο θέµα που σχετίζεται µε τα 2 προηγούµενα είναι η προώθηση και διαφήµιση 

του τουριστικού προϊόντος. ∆ιότι ακόµα και αν υπάρχει ποιοτικό και ανταγωνιστικό 

προϊόν εάν αυτό δεν προβληθεί σωστά , τότε το καταναλωτικό κοινό ,στην 

προκειµένη περίπτωση ο υποψήφιος πελάτης-τουρίστας δεν θα µάθει ποτέ την 

ύπαρξη του. Στο ερώτηµα µας αυτό βλέπουµε ότι η συντριπτική πλειοψηφία (91%) 

θεωρεί την προβολή του Τουρισµού του νησιού κακή ως µέτρια. Πρέπει λοιπόν οι 

αρµόδιοι φορείς να δραστηριοποιηθούν πιο σωστά στο εν λόγω κοµµάτι. Να 

οργανωθούν καλύτερες καµπάνιες και να επιλεγούν τα σωστά µέσα στον σωστό 

χρόνο ώστε να αποκοµίσει ο τουρισµός τα µεγαλύτερα δυνατά οφέλη. 

 

Βέβαια επιστρέφουµε στο θέµα της ποιότητας και του ανταγωνισµού και πάλι. Εάν 

ένα προϊόν είναι µέτριο όσο καλή και εάν είναι η διαφηµιστική του καµπάνια όταν 

έρθει η στιγµή τα µειονεκτήµατα δεν γίνεται να κρυφτούν. Όταν λέµε καλύτερη και 

αποδοτικότερη καµπανιά µιλάµε πάντα σε συνάρτηση µε την ανταγωνιστικότητα του 

προϊόντος. Ο τουρισµός δεν πρέπει να έχει τον χαρακτήρα της «αρπαχτείς» , δηλαδή 

καταφέραµε και ξεγελάσαµε τον τουρίστα και τον φέραµε για µια σαιζόν ,άρα να τον 

εκµεταλλευτούµε. Μπορούµε να τους γελάσουµε όλους µια φορά, όχι όµως συνέχεια 

και το ζητούµενο είναι η διάρκεια. Έχουµε ανάγκη από επαναλαµβανόµενο τουρισµό 

άρα δεν τίθεται θέµα απλά να τους εξαπατήσουµε για µια φορά. 

 

Ένα άλλο στοιχείο που προκύπτει από την έρευνα είναι ότι υπάρχουν πολλά 

περιθώρια βελτίωσης του τουριστικού προϊόντος του νησιού. Η πεποίθηση λογικά 

πηγάζει φέρνοντας στο νου όλα τα πλεονεκτήµατα από πλευράς φυσικού πλούτου 

αλλά και από το γεγονός ότι κάποιες υποδοµές –ανωδοµές µπορούν να βελτιωθούν 

και εκµεταλλευόµενοι τα φυσικά προσόντα του νησιού τα περιθώρια αναβάθµισης 

είναι ορατά. 

 

Όσον αφορά τώρα το µοντέλο πάνω στο οποίο στηρίζεται ο σχεδιασµός και η 

φιλοσοφία του τουρισµού , το µοντέλο των 4S ( SUN,SAND,SEA,SEX ), είναι πλέον 
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καιρός να εγκαταλειφθεί. Οι νέες τάσεις και άρα οι νέες απαιτήσεις από πλευράς των 

τουριστών δεν καλύβονται απλά µε βάση το εν λόγω µοντέλο. Ο τουρισµός σαν 

προϊόν πρέπει να στοχεύει σε συγκεκριµένα target group προσφέροντας τους ακριβώς 

αυτό που έχουν ανάγκη. 

 

Θα πρέπει σταδιακά να κάνει την είσοδο του ένα νέο µοντέλο το οποίο θα αποτελέσει 

τον οδηγό πάνω στον οποίο θα χτιστεί ένα νέο τουριστικό προϊόν παράλληλα µε το 

ήδη υπάρχων ώστε να µπορεί να γίνει αποδέσµευση από το τελευταίο. 

 

Κυρίως θα πρέπει να γίνει προσπάθεια απεξάρτησης από τη µάστιγα της 

υπερµαζικότητας του Τουρισµού. Ναι µεν ο Μαζικός Τουρισµός εξασφαλίζει 

πληρότητες στις ξενοδοχειακές µονάδες αλλά είναι και εκεί που σταµατάνε κυρίως τα 

θετικά του. Όταν µιλάµε για ανάπτυξη του Τουρισµού ασφαλώς και δεν εννοούµε 

απλά πλήρωση των κλινών στις ξενοδοχειακές µονάδες. Τουρισµός δεν σηµαίνει 

απλά µεταφέροµαι σε µια ξενοδοχειακή µονάδα και κινούµαι σε µια ακτίνα 5 

χιλιοµέτρων γύρω της. Τουρισµός είναι να επισκεφτεί και να γνωρίσει ο τουρίστας 

και άλλες τοποθεσίες από αυτή στην οποία βρίσκεται ο τόπος διαµονής του. 

Τουρισµός δεν είναι ότι να µένει µόνο στο ξενοδοχείο του για τη σίτιση του. Θα 

πρέπει να βγει από τα σύνορα του ξενοδοχείου και να επισκεφτεί παραδοσιακές 

ταβέρνες και εστιατόρια. 

 

Η υπερµαζικότητα συνήθως µετατρέπει τους ξενοδόχους σε πιόνια των µεγάλων Tour 

Operators. Αν δεν υπακούσουν στις προσταγές των τελευταίων µπορεί να βρεθούν 

προ δυσάρεστων εκπλήξεων. Επίσης υπάρχει και το κοινωνικό κοµµάτι όπου οι 

πιθανοί εγχώριοι τουρίστες καλούνται να πληρώσουν για τις ίδιες υπηρεσίες 

πολλαπλάσια χρήµατα. 

 

Η έρευνα υπογραµµίζει ότι πλέον υπάρχει θετική γνώµη για τις ονοµαζόµενες 

Εναλλακτικές Μορφές Τουρισµού και µάλιστα η στροφή προς αυτές θεωρείται 

απαραίτητη. 

 

Παράλληλα υπάρχει η αίσθηση ότι οι Εναλλακτικές Μορφές Τουρισµού δύναται να 

προσελκύσουν τουρισµό υψηλοτέρων εισοδηµάτων. Γενικά οι Εναλλακτικές Μορφές 

εµπεριέχουν µια έννοια εξειδίκευσης όσον αφορά το περιεχόµενο τους αφού 
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απευθύνονται σε πελάτες µε συγκεκριµένα χαρακτηριστικά. Αυτά τα χαρακτηριστικά 

είναι ακριβώς οι απαιτήσεις που έχουν οι πελάτες και κατά συνέπεια αυτό που 

περιέχεται στη σύσταση του τουριστικού προϊόντος που τους προσφέρεται. 

 

Όταν κάποιος αναζητά και επιθυµεί συγκεκριµένα πράγµατα από ένα τουριστικό 

προϊόν συνήθως συνεπάγεται ότι γνωρίζει και αναµένει ότι το κόστος θα είναι κάπως 

πιο υψηλό από τα πακέτα µαζικής παραγωγής, αλλά η εµπειρία που θα ζήσει και οι 

αναµνήσεις που θα κρατήσει αποζηµιώνουν στο ακέραιο για το χρηµατικό κόστος. 

 

Επιπλέον γίνεται αντιληπτό ότι οι Εναλλακτικές Μορφές Τουρισµού συµβάλλουν 

στην επιµήκυνση της Τουριστικής Περιόδου για τον τόπο υποδοχής τουριστών. 

Ειδικά η Κρήτη µε το κλίµα που διαθέτει θα έπρεπε να εκµεταλλεύεται το φυσικό 

αυτό πλεονέκτηµα και να παράγει και κατά συνέπεια να προσφέρει πακέτα σχεδόν 

όλο το χρόνο. Εκεί που ο Μαζικός Τουρισµός σωπαίνει προς το τέλος του Οκτώβρη , 

θα έπρεπε να κάνουν την εµφάνιση τους Εναλλακτικές Μορφές τουρισµού. 

 

Όταν όµως η πλειοψηφία των υπαρχόντων υποδοµών δεν είναι σε θέση να προσφέρει 

βασικές υπηρεσίες κατά τη διάρκεια του χειµώνα φυσικό επόµενο είναι το διάστηµα 

Νοέµβριος – Απρίλης να µένει ανεκµετάλλευτο. 

 

Άρα είναι θέµα που χρειάζεται τόσο ιδιωτική όσο και κρατική πρωτοβουλία. Όσον 

αφορά το πρώτο είναι θέµα επιλογής για τον κάθε επιχειρηµατία που 

δραστηριοποιείται ήδη στον τουρισµό για το εάν αποφασίσει να επενδύσει και σε 

Εναλλακτικές Μορφές τουρισµού. Όσον αφορά την κρατική πρωτοβουλία δεν 

µπορούµε να πούµε ότι δεν υπάρχει. Πρόσφατο παράδειγµα η προκήρυξη του 

προγράµµατος «Εναλλακτικός Τουρισµός» που συγχρηµατοδοτήθηκε από τους 

πόρους του ΕΣΠΑ 2007-2013, και φάνηκε στο επιχειρησιακό πρόγραµµα ΕΠ 

"Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα" µε περιοχή εφαρµογής όλη την 

Ελλάδα και απευθυνόταν σε Φυσικά ή Νοµικά Πρόσωπα (Ανώνυµη Εταιρεία, 

Εταιρεία Περιορισµένης Ευθύνης, Οµόρρυθµη Εταιρεία, Ετερόρρυθµη Εταιρεία, 

Κοινωνία Αστικού ∆ικαίου) τα οποία: 

Έχουν, τουλάχιστον έναν Κωδικό Αριθµό ∆ραστηριότητας (Κ.Α.∆.), από αυτούς που 

περιλαµβάνονται στον Πίνακα 2 του παρόντος Οδηγού (Εφεξής επιλέξιµος Κ.Α.∆.) 

Λειτουργούν νόµιµα σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις 
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Έχουν έναρξη δραστηριότητας του επιλέξιµου Κ.Α.∆. πριν από την 01/01/2010 

Η χρηµατοδότηση περιλάµβανε  

Εξοπλισµός 

Κτιριακά- ∆ιαµόρφωση χώρων - Ειδικές και βοηθητικές εγκαταστάσεις 

Προβολή - Προώθηση 

Υπηρεσίες Συµβούλων 

Άλλες δαπάνες 

Και ο συνολικός προϋπολογισµός ήταν  

€ 20.000.000 

Αναλυτικά: 

13.645.616 € από το ΠΕΠ «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα» 

1.618.456 € από το ΠΕΠ Αττικής 

938.490 € από το ΠΕΠ Μακεδονίας-Θράκης (Κεντρική Μακεδονία) 

930.498 € από το ΠΕΠ Μακεδονίας-Θράκης (∆υτική Μακεδονία) 

1.789.031 € από το ΠΕΠ Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας-Ηπείρου (Στερεά Ελλάδα) 

1.077.909 € από το ΠΕΠ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου (Νότιο Αιγαίο) 

Περίοδος υποβολής 

από 15/9/2011 έως 30/12/2011. 

Το παραπάνω παράδειγµα αποδεικνύει ότι υπάρχει κρατική πρωτοβουλία µεν αλλά 

πρέπει να συνεχιστεί και να βελτιωθεί µεσοπρόθεσµα. 

 

Με συνδυασµό της κρατικής και ιδιωτικής πρωτοβουλίας όσον αφορά τις 

Εναλλακτικές Μορφές Τουρισµού είναι δυνατό να πετύχουµε αναβάθµιση του 

τουριστικού προϊόντος και παράλληλα να επιµηκύνουµε την τουριστική σαιζόν προς 

όφελος της οικονοµίας του νησιού. Έτσι θα µπορούµε να προσελκύσουµε τουρίστες 

υψηλοτέρων εισοδηµάτων τόσο από τις υπάρχουσες αγορές αλλά Κυρίως και από 

νέες. Είναι απαραίτητο να γίνει και άνοιγµα σε νέες χώρες αγορές  
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6. ΟΡΑΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 

 
 

6.1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΚΕΨΕΙΣ -ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

 
Παρατηρώντας τα στατιστικά αφίξεων της Κρήτης , είναι αντιληπτό ότι καθίσταται  
αναγκαία µια προσπάθεια τόνωσης της τουριστικής ζήτησης του νησιού όσον αφορά 
το 3µηνο ∆εκέµβριος – Ιανουάριος – Φεβρουάριος. Το εν λόγω 3µηνο συγκεντρώνει 
το σχεδόν µηδενικό 0,18% , των συνολικών αφίξεων στο νησί. Περιθώρια σαφώς και 
υπάρχουν αφού η πληρότητα αγγίζει περίπου το 60%. 
 
Είναι σαφές ότι η Κρήτη σαν προορισµός τουριστών πρέπει αν όχι να αποτινάξει τον 
χαρακτηρισµό που κυριαρχεί χρόνια τώρα ως καλοκαιρινός αποκλειστικά 
τουριστικός προορισµός και να προβάλλει και τα υπόλοιπα πλεονεκτήµατα της. 
Πλέον το πακέτο Ήλιος-Άµµος-Θάλασσα προσφέρεται και από άλλες χώρες µε πιο 
νέες τουριστικές υποδοµές , µε το ίδιο ποιοτικές ή ακόµα ποιοτικότερες υπηρεσίες 
και σε πολύ ανταγωνιστικές τιµές. 
 
Επίσης ένα ακόµα στοιχείο είναι ότι χρόνια τώρα το τουριστικό προϊόν του νησιού 
δεν έχει διαφοροποιηθεί σηµαντικά , δεν έχει αναβαθµιστεί και απευθύνεται κατά 
κανόνα στις ίδιες αγορές χωρών και στις ίδιες κατηγορίες τουριστών. 
 
Συνεχίζεται ακόµα η τακτική του all-inclusive που σε συνδιασµό µε τα γενικότερα 
χαρακτηριστικά του Μαζικού Τουρισµού, δεν υπόσχεται γενικότερη τουριστική 
ανάπτυξη των περιοχών στόχων . Οι ξενοδοχειακές µονάδες µε τον καιρό κατέληξαν 
πιόνια των µεγάλων τουριστικών πρακτόρων-πελατών τους από το εξωτερικό (Tour 
Operators) µε αποτέλεσµα να εµπλέκονται σε πόλεµο τιµών που δεν λειτουργεί υπέρ 
τους και κατά συνέπεια υπέρ της ανάπτυξης των υπολοίπων τουριστικών 
επιχειρήσεων. Οι ξενοδοχειακές µονάδες προσπαθούν να εκµεταλλευτούν όσον το 
δυνατό µεγαλύτερο ποσοστό των δαπανών των τουριστών ,προσφέροντας τους 
ολοένα και περισσότερες υπηρεσίες εντός των τειχών τους. Έτσι οι δευτερεύουσες 
τουριστικές επιχειρήσεις όπως για παράδειγµα αυτές της εστίασης αντιµετωπίζουν 
πρόβληµα επιβίωσης. 
 
Οι πελάτες έχοντας προπληρώσει πακέτο διανυκτέρευσης και σίτισης στην 
ξενοδοχειακή µονάδα δεν κάνουν τόσο µεγάλες δαπάνες σίτισης σε ανεξάρτητες 
µονάδες. Άρα λοιπόν πρέπει να αρχίσουµε να κάνουµε προσπάθειες προσέλκυσης 
υψηλοτέρων εισοδηµάτων , έτσι ώστε να τονωθεί η επιχειρηµατική δραστηριότητα 
γύρω από τις ξενοδοχειακές µονάδες. Ο τουρίστας µε πιο παχύ πορτοφόλι θα δείξει 
διάθεση να γνωρίσει και άλλους τόπους συνεπώς θα επισκεφτεί και άλλες περιοχές 
είτε ανεξάρτητα είτε σε γκρουπ εκδροµών , θα θελήσει να δοκιµάσει την τοπική 
κουζίνα ,θα γευµατίσει σε τοπικά εστιατόρια και ταβέρνες και θα δει δείγµατα 
τοπικής τέχνης ,ίσως να αγοράσει σουβενίρ, να ζήσει εµπειρίες τοπικής διασκέδασης 
και γενικότερα θα είναι ανοιχτός σε οποιαδήποτε εµπειρία που του προσφέρεται 
εκτός των συνόρων της ξενοδοχειακής µονάδας που τον φιλοξενεί.  
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Γενικότερα η Κρήτη πρέπει να προβληθεί έτσι ώστε να δείξει την δυνατότητα που 
έχει , στο να είναι σε θέση να ικανοποιήσει ευρύτερες ανάγκες τουριστών και να 
τραβήξει πελάτες διαφορετικών κινήτρων από αυτά που προβάλλονται τα τελευταία 
30 σχεδόν χρόνια. Το νησί διαθέτει πολλά περισσότερα όπλα στην φαρέτρα του από 
αυτά τα οποία χρησιµοποιεί. 
 
Το κλίµα , η γεωγραφική θέση, ο φυσικός πλούτος , η παράδοση ,τα ήθη και έθιµα, η 
ιστορία , η φιλοξενία, η χλωρίδα και η πανίδα, η κουζίνα , τα ντόπια προϊόντα , οι 
τέχνες , οι αρχαιολογικοί χώροι είναι µερικά από τα ατού του νησιού που µπορούν να 
τραβήξουν πελάτες διαφόρων και διαφορετικών κινήτρων από το είδος της πελατείας 
που προσελκύει κατά παράδοση και µάλιστα σε πολύ συγκεκριµένες χρονικές 
περιόδου. 
Ο τουρισµός του νησιού αναγκαστικά ακολούθησε την πορεία του Τουρισµού της 
χώρας γενικότερα ,εφόσον η Κρήτη πάντα αποτελούσε τον µεγαλύτερο τουριστικό 
προορισµό της χώρας (2009 23,7% των διανυκτερεύσεων της χώρας-πρώτη θέση).  
 

 

6.2 ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

 
Η πορεία δεν ήταν άλλη από την εξής: 
 
10 ετια 60-70 άρχισε να γίνεται µόδα σαν τουριστικός προορισµός. 
10 ετια 70-80 άρχισε να καθιερώνεται πλέον σαν δηµοφιλής τουριστικός προορισµός 
φτάνοντας στο ζενίθ 
10 ετια 80-90 άρχισε ο κορεσµός και το να θεωρείται απλά οικείος προορισµός ώστε 
10 ετια 90-2000 να αρχίζει να κουράζει τον επισκέπτη. 
 
Πλέον στην 10ετία 2000-2010 συνέχισε να κουράζει ενώ ταυτόχρονα έχει να 
αντιµετωπίσει οξύ ανταγωνισµό από γειτονικούς προορισµούς όσον αφορά τις 
βασικές αγορές του Γερµανία-Αγγλία-Ολλανδία.(Σ.Ε.Τ.Ε) 

 

6.3. ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

 
Κρίνεται επιτακτική ανάγκη την 10 ετια 2010-2020 ο τουρισµός της Κρήτης σε 
συνάρτηση µε τον τουρισµό γενικότερα της χώρας να: 
 

• Να συνδέσει τις αξίες και τα νοήµατα του Κρητικού πολιτισµού µε τις 
σύγχρονες ανάγκες, τις προσδοκίες και τις αντιλήψεις της 
παγκοσµιοποιηµένης κοινωνίας, αναδεικνύοντας την Κρήτη στην πρωτοπορία 
της νέας εποχής. 

• Να συµβάλλει στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των κατοίκων της Κρήτης 
µέσα από τη δηµιουργία απασχόλησης και εισοδήµατος. 
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• Να ενηµερώνει και να προστατεύει τους τουρίστες-καταναλωτές 
εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα το 
δικαίωµα σε ποιοτικές διακοπές για όλους. 

• Να αναλάβει πρωτοβουλίες προστασίας και διαχείρισης του περιβάλλοντος 
µαζί µε την προετοιµασία 
για την αντιµετώπιση των κλιµατικών αλλαγών. 

• Να δηµιουργήσει υποδοµές ποιότητας σε ολόκληρη την περιφέρεια της, ώστε 
να επιτευχθεί  ισόρροπη τουριστική περιφερειακή ανάπτυξη 

• Να αναβαθµίσει το κύρος της επιχειρηµατικότητας στην κοινωνία 
εξασφαλίζοντας παράλληλα τη 
βιωσιµότητα και κερδοφορία των επιχειρήσεων. 

• Να προσδώσει αίγλη στα τουριστικά επαγγέλµατα και υπερηφάνεια στους 
εργαζόµενους. 

• Να αναπτύξει συνέργειες µε άλλους τοµείς και κλάδους της οικονοµίας, 
δηµιουργώντας και διαχέοντας ακόµη περισσότερα οφέλη σε όλες τις περιοχές 
και σε µεγαλύτερα τµήµατα του πληθυσµού. 

Να αυξήσει την ανταγωνιστικότητα της µέσα από ένα ποιοτικό, value for money, 
παγκόσµιας 
κλάσης “Crete Lifestyle Experiences”τουριστικό προϊόν(Σ.Ε.Τ.Ε) 
 

6.4. ΟΡΑΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

 
Το όραµα για την ανάπτυξη του Τουρισµού στην Κρήτη πρέπει να  λάβει υπόψιν του 
ορισµένα βασικά σηµεία: 
 

1. Αύξηση της ανταγωνιστικότητας 
2. Απασχόληση για το ευρύτερο σύνολο 
3. Εισόδηµα για το ευρύτερο σύνολο 
4. Σύνδεση αρχαίου και σύγχρονου κόσµου 
5. Σεβασµός στο περιβάλλον 
6. Ισόρροπη περιφερειακή ανάπτυξη 
7. Κύρος επιχειρηµατικότητας 
8. Υπερηφάνεια εργαζόµενων 
9. ∆ιατοµεακές συνέργιες 
10. Υψηλό βιοτικό επίπεδο 

(Σ.Ε.Τ.Ε) 
 
Πρέπει να γίνει σαφές, κατά κύριο λόγο στην κυβέρνηση και τον ευρύτερο δηµόσιο 
τοµέα, ότι ο τουρισµός δεν περιορίζεται σ’ ένα  µεµονωµένο τοµέα της οικονοµίας 
αλλά είναι µέρος ενός ευρύτερου συστήµατος το οποίο, εκτός από το οικονοµικό 
περιβάλλον, περιλαµβάνει το κοινωνικό και το φυσικό περιβάλλον, στοιχεία 
αναπόσπαστα για την ανάπτυξη της κοινωνίας συνολικά. Έτσι, το τουριστικό προϊόν 
δεν οριοθετείται µόνον από την προσφορά τουριστικών υπηρεσιών στο πλαίσιο ενός 
υποσυστήµατος αξιοθέατων, καταλυµάτων και εστίασης, αλλά είναι διευρυµένο, 
καθώς συµπεριλαµβάνει κι άλλα αγαθά, καταναλωτικά και επενδυτικά. Ως εκ τούτου, 
το επίπεδο ανάπτυξης και η βιωσιµότητα του τουρισµού επηρεάζουν και 
επηρεάζονται από την ανάπτυξη και τη βιωσιµότητα του συστήµατος, µε τον 
τουρισµό όµως να αποτελεί τον προσδιοριστικό παράγοντα. 
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Με άλλα λόγια όταν αναφερόµαστε στον τουρισµό δεν πρέπει να περιοριζόµαστε στη 
συζήτηση για το πότε θα πάµε διακοπές , αλλά να έχουµε υπόψη µας ότι ο τουρισµός 
είναι πρωτίστως οικονοµικό και κοινωνικό φαινόµενο , όπου οι επενδύσεις και η 
δηµιουργία απασχόλησης πρέπει να θεωρούνται προτεραιότητες 
 
Εικόνα 1: Τουριστικό Προϊόν και Υπηρεσίες 
 

 
 

6.5. ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΕ ΝΕΟ ΜΟΝΤΕΛΟ 

 
Πρώτο επίπεδο στη διαδικασία µετάβασης σε ένα νέο µοντέλο είναι η σαφής 
αναφορά σε ένα πλαίσιο επιλογών-πρακτικών που πρέπει να δίνουν το στίγµα της 
νέας προσέγγισης. Καλούµαστε λοιπόν να εξετάσουµε και να απαντήσουµε, 
ουσιαστικά δηλαδή να επιλέξουµε µε συνδυασµό τεχνικών και πολιτικών κριτηρίων, 
συγκεκριµένες αναπτυξιακές κατευθύνσεις και πρακτικές. Τα ερωτήµατα - διλήµµατα 
που κατ' ελάχιστον πρέπει να απαιτηθούν είναι τα ακόλουθα: 
 

6.5.1. ΠΟΣΟΤΗΤΑ Ή ΠΟΙΟΤΗΤΑ 

Η Ελλάδα είναι ένας ώριµος τουριστικός προορισµός. Ο αριθµός των τουριστών κατ' 
έτος ξεπερνά τον αντίστοιχο των κατοίκων και οι κατά τόπους υποδοµές, έχοντας σε 
αρκετές περιπτώσεις ξεπεράσει τα όρια τους, δεν αντέχουν την εποχική πίεση. 
Συνηθίζουµε να λέµε ότι ο ελληνικός τουρισµός πρέπει να στοχεύει σε τουρίστες που 
προέρχονται από τα υψηλά οικονοµικά και κοινωνικά στρώµατα. Απαραίτητη 



 197

προϋπόθεση βέβαια είναι και να µπορεί. Όταν µόλις το 20% των µονάδων του νησιού 
είναι κατηγορίας 5&4 *, τότε οι φιλοδοξίες µας προφανώς περιορίζονται. Όσο 
βελτιώνουµε την ποιότητα της προσφοράς µας, συνολικά και όχι µόνο στα 
ξενοδοχεία, τόσο δικαιούµαστε - και έχει νόηµα -να στοχεύουµε υψηλότερα. 
Συνεπώς, η προσέγγιση µας πρέπει να αποσκοπεί στην σταδιακή ανύψωση του 
ποιοτικού κέντρου βάρους του τουρισµού του νησιού (βλ. ∆ιάγραµµα παρακάτω). 
Κάποιοι προορισµοί θα επιδιώξουν την προσέλκυση εύπορων τουριστών, άρα 
περισσότερη ποιότητα (από το σηµείο ΤΕΙ στο σηµείο ΤΕ2), κάποιοι άλλοι 
προορισµοί θα επιλέξουν περισσότερους τουρίστες, άρα µεγαλύτερη ποσότητα (από 
το σηµείο ΜΙ στο σηµείο Μ2) και κάποιοι θα επιλέξουν ενδιάµεσους συνδυασµούς. 
Το ζητούµενο προφανώς είναι η διαφορά ΤΕ2-ΤΕΙ να είναι µεγαλύτερη από την 
διαφορά Μ2-ΜΙ. 
 
Συµπέρασµα: η επιλογή βρίσκεται εκεί που το γινόµενο [ποσότητα Χ ποιότητα] 
µεγιστοποιείται, ενώ παραµένει σταθερό το άθροισµα [κοινωνικές + 
περιβαλλοντικές] επιπτώσεις. (Σ.Ε.Τ.Ε) 
 
Εικόνα 2: Ποσότητα ή Ποιότητα 
 

 
 

 

6.5.2. ΚΑΘΙΕΡΩΜΕΝΕΣ Ή ΝΕΕΣ ΑΓΟΡΕΣ; 

Να επαναπαυθούν οι φορείς ιδιωτικοί και κρατικοί στις παραδοσιακές-υπάρχουσες 
αγορές ή να επιχειρηθεί άνοιγµα σε Νέες για τις οποίες το νησί σαν προορισµός δεν 
είναι κορεσµένος. Η αγορά που θεωρείται σήµερα καθιερωµένη ∆ΕΝ πρέπει και ∆ΕΝ 
µπορεί να θεωρείται καθιερωµένη για πάντα. Αν ήταν δύσκολη η κατάκτηση της, 
τότε η διατήρηση των µεριδίων και η περαιτέρω διείσδυση είναι ακόµα 
δυσκολότερες. 
 
Από την άλλη πλευρά, οι νέες αγορές είναι δύο ειδών: γεωγραφικές και προϊοντικές. 
Ως νέες γεωγραφικές θεωρούνται οι χώρες των οποίων η οικονοµία άρχισε να 
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χαρακτηρίζεται από εξωστρέφεια και ταυτόχρονα βρίσκονται σε αποδεκτή 
«αεροπορική» απόσταση. 
 
Οι νέες προϊοντικές αγορές είναι αυτές που προκύπτουν από την τµηµατοποίηση της 
ζήτησης και προφανώς οι περισσότερες από αυτές βρίσκονται µεταξύ των 
γεωγραφικά καθιερωµένων. 
 
Οι στρατηγικές επιλογές είναι τέσσερις (4) (βλ. Εικόνα 3): (Σ.Ε.Τ.Ε) 
 
Εικόνα 3: Αγορές και Προϊόντα 
 

Α. Περαιτέρω 
διείσδυση στις 
σηµερινές αγορές 
συνεχίζοντας την 
προσφορά του 

υφιστάµενου 
προϊόντος (πχ 
προϊόν «ήλιος και 
θάλασσα» στην 
αγορά της 
Γερµανίας). 
Β. Προσφορά 
εµπλουτισµένων 

ή νέων προϊόντων 
στις σηµερινές 
αγορές (πχ γκολφ, 

αθλητικός 
τουρισµός στη 

σκανδιναβική αγορά). 
Γ. Ανάπτυξη νέων γεωγραφικών αγορών προσφέροντας το σηµερινό προϊόν (πχ 
πολιτιστικός τουρισµός για την αγορά της Κίνας). 
∆. Προσέλκυση νέων γεωγραφικών αγορών µε νέα/διαφοροποιηµένα προϊόντα (πχ 
τουριστική κατοικία στη ρωσική αγορά). 
Συµπέρασµα: θα χρειαστεί να δηµιουργήσουµε ένα µίγµα αγοράς, το οποίο θα 
προέλθει από την µελέτη και ανάλυση των υφιστάµενων αγορών και των προϊόντων, 
καθώς και από την έρευνα και την ταυτοποίηση νέων αγορών και 
νέων/διαφοροποιηµένων προϊόντων, µε στόχο τη µεγιστοποίηση της ζήτησης. 
(Σ.Ε.Τ.Ε) 
 

6.5.3. ΜΟΝΑ∆Α ΄Η ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ 

Τι είναι αποτελεσµατικότερο και τι θα είναι καλύτερο για τον τουρισµό σε όλο το 
φάσµα του και όχι µόνο ότι αφορά τις µονάδες διανυκτέρευσης. Τι χρειάζεται το νησί 
είναι προβολή και ανάδειξη µεµονωµένων µονάδων ή ανάλυση των χαρακτηριστικών 
του νησιού ως προορισµός. Ένα χαρακτηριστικό της τουριστικής οικονοµίας είναι η 
αδυναµία της να συντονίσει αποτελεσµατικά τους διακριτούς ρόλους της 
επιχειρηµατικής µονάδας και του προορισµού στην αναγκαία συµπόρευση για την 
επίτευξη των στόχων της ανταγωνιστικότητας και της ανάπτυξης. Σε επίπεδο 
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ανταγωνισµού, ο τουρίστας-καταναλωτής επιλέγει πρώτα προορισµό (χώρα ή 
ευρύτερη περιοχή) και µετά κατάλυµα και λοιπές καταναλωτικές δραστηριότητες 
στον προορισµό. Η ελκυστικότητα και το ειδικό τουριστικό βάρος ενός προορισµού 
είναι κατά πολύ σηµαντικότερα από τα αντίστοιχα µεγέθη της επιχειρηµατικής 
µονάδας, µε απειροελάχιστες εξαιρέσεις. 
 
Η επιλογή για την κατά προτεραιότητα ενίσχυση προορισµών πρέπει να γίνει 
λαµβάνοντας υπόψη το βαθµό ανάπτυξης και το κατά κεφαλήν εισόδηµα στους 
διάφορους νοµούς της χώρας* Ο προφανής σκοπός είναι η υποβοήθηση µε 
ορθολογικό τρόπο της προσπάθειας διόρθωσης των εισοδηµατικών ανισορροπιών 
στις διάφορες µειονεκτικές περιοχές του νησιού, µέσα από την ποσοτική και ποιοτική 
βελτίωση της απασχόλησης. Συµπέρασµα: το νέο µοντέλο θα πρέπει να θέσει σε 
προτεραιότητα τον προορισµό, αξιοποιώντας τις µονάδες ως απαραίτητα εργαλεία για 
την ανάπτυξη του. (Σ.Ε.Τ.Ε) 
 

6.5.4. ΕΠΙ∆ΟΤΗΣΗ Ι∆ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ ΄Η 

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ 

Τι θα συµβάλει πιο αποτελεσµατικά στην ποιοτική αναβάθµιση του τουριστικού 
προϊόντος του νησιού. 
 
Το δίληµµα αυτό ακολουθεί το προηγούµενο και τίθεται πάντα πριν από κάθε 
προσπάθεια χάραξης αναπτυξιακής πολιτικής. 
 
Η παροχή των κρατικών ενισχύσεων, µε τη µορφή των επιχορηγήσεων - 
επιδοτήσεων, στηρίζεται στη λογική ότι αυτές αντισταθµίζουν τις δυσκολίες που 
αντιµετωπίζει ένας κλάδος της οικονοµίας ή µια γεωγραφική περιοχή της χώρας. Στο 
πλαίσιο αυτό, οι επιδοτήσεις στις µονάδες έχουν νόηµα σε δύο περιπτώσεις: πρώτον, 
όταν ισχύει το επιχείρηµα της «νηπιακής βιοµηχανίας», όταν δηλαδή µία 
δραστηριότητα απαιτεί ένα µεγάλο αρχικό κόστος επένδυσης σε πάγια και παίρνει 
χρόνο µέχρι να φτάσει το κρίσιµο εκείνο µέγεθος που απαιτείται ώστε να είναι 
ανταγωνιστική. ∆εύτερον, όταν επιδιώκεται η περιφερειακή σύγκλιση µεταξύ των 
περιοχών της χώρας. Είναι προφανές ότι οι περιοχές που υστερούν σε ανάπτυξη, 
όπως αυτή µετράται κυρίως µε βάση το κατά κεφαλή εισόδηµα των κατοίκων κάθε 
περιοχής, πρέπει να καθίστανται ελκυστικές για επενδύσεις µέσα και από την παροχή 
κινήτρων για ιδιωτικές επενδύσεις. 
 
Από την άλλη πλευρά, είναι γενικά παραδεκτό ότι οι υποδοµές συµβάλλουν 
αποτελεσµατικά στην βελτίωση της παραγωγικότητας του ιδιωτικού τοµέα, 
δηµιουργώντας προστιθέµενη αξία σε όλες τις επιχειρήσεις και στην ευρύτερη 
οικονοµία και κοινωνία που τις φιλοξενεί, χωρίς να στρεβλώνουν τον ενδοκλαδικό 
ανταγωνισµό. 
 
Συµπέρασµα: Η αξιοποίηση των διαθέσιµων πόρων πρέπει να σκοπεύει στην 
ισόρροπη περιφερειακή ανάπτυξη, εξασφαλίζοντας την προσέλκυση ιδιωτικών 
επενδύσεων κι αυξάνοντας παράλληλα την προστιθέµενη αξία που δηµιουργούν οι 
υποδοµές για όλες τις επιχειρήσεις. 
 



 200

Στήριξη και χρηµατοδότηση ιδιωτικών πρωτοβουλιών και ιδεών ή δηµιουργία 
γενικότερων υποδοµών πάνω στις οποίες να µπορούν να στηρίζονται παραπέρα 
ιδιωτικές πρωτοβουλίες; (Σ.Ε.Τ.Ε) 
 

6.5.5. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΄Η ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΙΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ «ΑΤΜΟΜΗΧΑΝΗ» ΚΑΘΕ ΚΛΑ∆ΟΥ. 

Να στηρίζονται οι επιχειρήσεις ναυαρχίδες του κλάδου και να αφήνονται στο έλεος 
του ανταγωνισµού µε αυτές οι µικρότερες επιχειρήσεις; Οι µικρές και οι µεγάλες 
τουριστικές επιχειρήσεις συµβάλλουν από κοινού τόσο στη δηµιουργία της συνολικής 
εικόνας της τουριστικής οικονοµίας της χώρας, όσο και στην τοπική ανάπτυξη. Οι 
διαφόρων µορφών ενισχύσεις στις επιχειρήσεις είναι επιβεβληµένες και ποικίλουν 
ανάλογα µε τη φάση στην οποία βρίσκεται η οικονοµία, από ενισχύσεις για την 
εξασφάλιση της βιωσιµότητας τους µέχρι τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας τους. 
Προτεραιότητα πρέπει να δίδεται στην ενίσχυση των επιχειρήσεων που συµβάλλουν 
αναλογικά περισσότερο στην ευρύτερη οικονοµία και στην περιφερειακή ανάπτυξη 
σε βάθος χρόνου. Ένα άλλο σηµαντικό κριτήριο για την κατά προτεραιότητα 
ενίσχυση, πρέπει να είναι η δηµιουργία απασχόλησης. Για παράδειγµα, για κάθε 
εκατό (100) ξενοδοχειακές κλίνες προκύπτει απασχόληση µε εξαρτηµένη σχέση 
εργασίας για δεκαέξι (16) άτοµα, ενώ για εκατό (100) κλίνες σε βοηθητικά 
καταλύµατα, προκύπτει απασχόληση για έξι (6) άτοµα1. 
 
Συµπέρασµα: επειδή η διάκριση µεταξύ των επιχειρήσεων συνεπάγεται εκτός από 
οικονοµικό και πολιτικό κόστος, η στήριξη πρέπει να γίνεται µε κριτήριο τη συνολική 
βελτίωση των επιχειρήσεων κάθε κλάδου, τη µεγιστοποίηση των ωφελειών για την 
οικονοµία γενικά και την περιφερειακή ανάπτυξη ειδικά. Συνήθως αυτό προκύπτει 
από την επιλογή του κατάλληλου µίγµατος µεταξύ µεγάλων-πρωτοπόρων για κάθε 
κλάδο επιχειρήσεων και µικρών, συνεπών followers επιχειρήσεων. (Σ.Ε.Τ.Ε) 
 

6.5.6. ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟΣ Ή ΕΓΧΩΡΙΟΣ 

Τι θα τονώσει τον τουρισµό του νησιού πιο σφαιρικά ο Εισερχόµενος τουρισµός µε 
αναδιανοµή πλούτου από χώρες µε µεγαλύτερο «πορτοφόλι» ή ο εσωτερικός 
κάνοντας αναδιανοµή του εγχώριου πλούτου και µια ανακύκλωση του στα 
χαµηλότερα εισοδήµατα; Τόσο ο εισερχόµενος (ζήτηση από µη κατοίκους για 
τουριστικές υπηρεσίες στην Ελλάδα), όσο και ο εγχώριος τουρισµός (ζήτηση που 
προέρχεται από κατοίκους της Ελλάδας), δηµιουργούν εγχώρια πρωτογενή ζήτηση 
και, µέσω των διαχύσεων σε άλλους τοµείς, δευτερογενώς δηµιουργούν 
πολλαπλασιαστική επίδραση στο ΑΕΠ.  
 
Ο εισερχόµενος τουρισµός (που πραγµατοποιεί πάνω από το 70% του συνόλου των 
διανυκτερεύσεων), έχει ευεργετική επίδραση και στο Ισοζύγιο Εξωτερικών 
Πληρωµών. Στην περίπτωση της Ελλάδας, ως γνωστό, οι εισπράξεις από τον 
τουρισµό αποτελούν, µαζί µε τις εισπράξεις από µεταφορικές υπηρεσίες (ναυτιλία) 
τους δύο βασικούς πυλώνες των εξαγωγών. Εποµένως, η επίδραση στο ΑΕΠ είναι 
µεγαλύτερη καθόσον ο εισερχόµενος τουρισµός συνιστά αύξηση της καθαρής 
ζήτησης για εγχωρίως παραγόµενα αγαθά και υπηρεσίες. Με άλλα λόγια ο 
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εισερχόµενος τουρισµός δηµιουργεί πρόσθετο εισόδηµα για τη χώρα, ενώ ο εγχώριος 
βοηθά περισσότερο στην αναδιανοµή των εισοδηµάτων. 
 
Συµπέρασµα: ενώ είναι φανερή η προτεραιότητα που πρέπει να έχει ο εισερχόµενος 
τουρισµός και για την Κρήτη, από τη στιγµή που σε ορισµένες περιοχές του νησιού η 
ζήτηση για τουριστικές υπηρεσίες προέρχεται κατά κύριο λόγο από κατοίκους της 
Ελλάδας, σε αυτές τις περιπτώσεις πρέπει να διαµορφωθεί το κατάλληλο µίγµα 
εισερχόµενου-εγχώριου, ώστε να µεγιστοποιηθούν τα οφέλη. (Σ.Ε.Τ.Ε) 
 

6.5.7. ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Το σηµερινό χαρτοφυλάκιο προϊόντων του Κρητικού τουρισµού περιλαµβάνει - 
θεωρητικά τουλάχιστον- τα εξής οκτώ (8) προϊόντα:  
 

1. «ήλιος και θάλασσα» 
2. θαλάσσιος τουρισµός 
3. περιηγητικός τουρισµός 
4. τουρισµός ευεξίας 
5. City Break 
6. οικοτουρισµός 
7. πολιτιστικός τουρισµός 
8. συνεδριακός τουρισµός 

 
Ο τουρισµός πολυτελείας δεν είναι ξεχωριστή µορφή τουρισµού, αλλά ποιοτικό 
χαρακτηριστικό όλων των προϊόντων και µπορεί να υπάρχει παντού. Για αυτόν το 
λόγο δεν συνυπολογίζεται ως διακριτό προϊόν στο χαρτοφυλάκιο. 

 

6.5.8. ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Μια λεπτοµερής στατιστική καταγραφή της προσφοράς του δεν θα ωφελούσε 
περισσότερο στην παρούσα φάση που το ζητούµενο είναι ένα νέο µοντέλο 
ανάπτυξης, µια νέα φιλοσοφία για την τουριστική οικονοµία του νησιού. Αντίθετα, 
παρατηρήσεις που αφορούν σε ποιοτικά χαρακτηριστικά χρησιµεύουν στη χάραξη 
ενός πλαισίου βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας. 
 
Ας δούµε ορισµένες αρχές ορθολογικής διαχείρισης της τουριστικής προσφοράς και 
µε ποιον τρόπο αυτές εφαρµόζονται σήµερα: 
 
Πρωτογενές Προϊόν + Προστιθέµενη Αξία = Τελικό Προϊόν 
 
Το τελικό προϊόν που αποτελεί και την εµπειρία του τουρίστα-καταναλωτή είναι το 
άθροισµα του πρωτογενούς προϊόντος και της προστιθέµενης αξίας. Το πρωτογενές 
προϊόν στην Κρήτη είναι εξαιρετικο. Ήλιος, θάλασσα, παραλίες, φυσικές οµορφιές, 
κλίµα, πολιτιστική κληρονοµιά κι όλα αυτά µε συνεχείς εναλλαγές µέσα σε σχετικά 
µικρό γεωγραφικό χώρο. Η προστιθέµενη αξία όµως, όχι µόνο δεν είναι εξαιρετική, 
αλλά µερικές φορές είναι και αρνητική. Γενικές υποδοµές, υποβάθµιση 
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περιβάλλοντος, κακή εξυπηρέτηση. Αποτέλεσµα, µέτριο τελικό προϊόν, πολλές φορές 
υπερτιµηµένο, άρα και µη ανταγωνιστικό. 
 
Επίσης, εξακολουθούµε να θεωρούµε λαθεµένα ότι ο πολιτισµός αποτελεί 
ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα για τον τουρισµό της Κρήτης. Ο πολιτισµός ήταν πάντα 
συγκριτικό πλεονέκτηµα, αλλά σήµερα δεν µπορεί να θεωρηθεί ταυτόχρονα και 
ανταγωνιστικό. Αυτό συµβαίνει διότι δεν αναδεικνύουµε/προωθούµε/πουλάµε µε 
σύγχρονο τρόπο την πολιτιστική µας κληρονοµιά, αλλά ακόµη χειρότερα αδυνατούµε 
να παρουσιάσουµε τα όποια επιτεύγµατα του σύγχρονου πολιτισµού µας. Κοινό 
µυστικό, το οποίο συνήθως δεν το αναφέρουµε στις πραγµατικές του διαστάσεις είναι 
η υποβάθµιση του περιβάλλοντος. 
 
Χάσµα Προσδοκιών και Value for money 
 
∆ύο πολύ σηµαντικά προβλήµατα που αφορούν στον τρόπο διαχείρισης της 
προσφοράς µας είναι ακόµα, η δηµιουργία χάσµατος προσδοκιών και η σχέση τιµής-
ποιότητας. 
 
Το χάσµα προσδοκιών δηµιουργείται όταν υποσχόµαστε περισσότερα από όσα 
µπορούµε να προσφέρουµε. Αυτό συµβαίνει, τόσο µε τις γενικές προωθητικές 
ενέργειες που αφορούν συνολικά στον ελληνικό τουρισµό, όσο και µε το τι υπόσχεται 
η κάθε περιοχή και επιχείρηση χωριστά. 
 
Χάσµα προσδοκιών προκύπτει και από την κατάταξη των καταλυµάτων, όπου πολλές 
φορές υπάρχει σοβαρή απόκλιση µεταξύ του αριθµού των αστέρων/κλειδιών που 
επίσηµα αναφέρονται σε κάθε κατάλυµα, από το πραγµατικό επίπεδο υπηρεσιών που 
προσφέρει. Αν προσθέσουµε το πρόβληµα µε το επίπεδο των υποδοµών µας, που 
συνήθως δεν αντιστοιχεί σε χώρα της ΕΕ και του ΟΟΣΑ και υπολείπεται κατά πολύ 
ακόµα και πολλών εκ των αναπτυσσόµενων χωρών, τότε το πρόβληµα γίνεται 
µεγαλύτερο. Γενικότερα υπάρχει µια αρκετά διαδεδοµένη πρακτική να υποσχόµαστε 
περισσότερα από όσα µπορούµε να προσφέρουµε και να τα χρεώνουµε περισσότερα 
από αυτά που αξίζουν. Προσοχή: ο πελάτης βαθµολογεί τη συνολική εµπειρία και την 
αντιστοιχεί στο συνολικό κόστος των διακοπών. Έτσι οδηγούµαστε στο γνωστό 
«χάσµα προσδοκιών» που είναι ότι χειρότερο µπορεί να συµβεί σε επίπεδο 
µάρκετινγκ για ένα προορισµό. Η λύση λέγεται underpromise-overdeliver. Είναι απλή 
στη σύλληψη, αλλά δύσκολη στην εφαρµογή, διότι απαιτεί αλλαγή νοοτροπίας. 
 
Στην περίπτωση των καταλυµάτων, ως ακραία λύση θα µπορούσε -θεωρητικά- να 
εξεταστεί η περίπτωση υποβιβασµού όλων των µονάδων κατά ένα (Ι) αστέρι/κλειδί. 
Στη συνέχεια, όποιος θεωρεί ότι αξίζει το παραπάνω µπορεί να ζητήσει το σχετικό 
έλεγχο. Όµως, µια τέτοια επιλογή θα δηµιουργούσε διαφόρων ειδών προβλήµατα, γι' 
αυτό θα ήταν καλύτερα να ΜΗΝ είναι υποχρεωτική η κατά ΕΟΤ κατάταξη. Έτσι κι 
αλλιώς, οι ΤΟ’s χρησιµοποιούν τα δικά τους συστήµατα, τα οποία και εµπιστεύονται 
οι πελάτες τους. Ο κυριότερος όµως, λόγος που οι υποχρεωτικές κατατάξεις, στο 
άµεσο µέλλον, δεν θα έχουν σχεδόν καµία χρησιµότητα, είναι ότι το διαδίκτυο, µέσω 
της δια δραστικότητας των χρηστών του θα κρίνει όχι µόνο τα καταλύµατα, αλλά και 
όλες τις υπηρεσίες (βλ. Εικόνα 4). (Σ.Ε.Τ.Ε) 
 
Εικόνα 4: Ο κύκλος µιας κράτησης 
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6.5.9. ΣΥΝ∆ΡΟΜΟ ANTI-SERVICE 

Άλλο σηµαντικό πρόβληµα είναι το σύνδροµο του Anti-Service, το οποίο διακατέχει 
σηµαντικό τµήµα των άµεσα κι έµµεσα ασχολουµένων µε τον τουρισµό και δυστυχώς 
είναι χαρακτηριστικό της προσφοράς µας. Υπάρχει µια προφανής σύγχυση µεταξύ 
πνεύµατος εξυπηρέτησης και αίσθησης δουλοπρέπειας. Η λύση είναι κι εδώ δύσκολη 
και µακροχρόνια Η ευθύνη βαρύνει όλους τους ασχολούµενους µε τον τουρισµό και 
η αυτοκριτική είναι το πρώτο βήµα για την αντιµετώπιση του προβλήµατος. 
(Σ.Ε.Τ.Ε) 

 

6.5.10. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ 

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Οι κύριες κατευθύνσεις της πολιτικής για την προσφορά αφορούν προφανώς τον 
έλεγχο και τη διαχείριση της υφιστάµενης προσφοράς, καθώς και τη δηµιουργία νέας. 
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6.5.10.1. Υφισταµένη προσφορά 

Αρχικά να καταστήσουµε σαφές ότι οφείλουµε να διατηρήσουµε το προϊόν «ήλιος 
και θάλασσα». ∆εν υπάρχει κανένας λόγος να εγκαταλείψουµε/απαξιώσουµε το 
βασικό µας προϊόν του οποίου το πρωτογενές τµήµα (core product) είναι εξαιρετικό. 
Η αναβάθµιση της ποιότητας του και η συνεχής βελτίωση της σχέσης τιµής/ποιότητας 
πρέπει να είναι οι στόχοι µας ως προς την περαιτέρω ανάπτυξη του. 
 
Τα προβλήµατα υπερπροσφοράς και κορεσµού που παρατηρούνται σε ορισµένες 
περιοχές, πρέπει να αντιµετωπισθούν στο πλαίσιο του ειδικού χωροταξικού για το 
τουρισµό. Η απόσυρση των γερασµένων καταλυµάτων φαίνεται να είναι καλύτερη 
λύση τόσο από περιβαλλοντικής πλευράς, όσο και µε κριτήρια τουριστικής αγοράς. 
(Σ.Ε.Τ.Ε) 
 

6.5.10.2. ∆ηµιουργία νέας προσφοράς 

Η παραδοσιακή προσέγγιση προτείνει τον εµπλουτισµό-διαφοροποίηση του 
υπάρχοντος προϊόντος µε διάφορα άλλα είδη τουρισµού, αρκεί να έχουν τη κατάληξη 
«-ικός». Όµως, υπάρχει και η νέα φιλοσοφία που προτείνει τα νέα προϊόντα να 
προκύπτουν ως αποτελέσµατα διατοµεακών/διακλαδικών συνεργασιών. 
 
Αυτό σηµαίνει δύο πράγµατα: πρώτον, προτού αρχίσουµε την αναζήτηση για νέα 
προϊόντα, θα πρέπει να φροντίσουµε την ανάπτυξη κι αξιοποίηση των υφισταµένων 
και δεύτερον, δεν µπορούµε να χρησιµοποιούµε ως δικαιολογία για τις -χαµηλές- 
επιδόσεις µας την έλλειψη εξειδικευµένων µορφών τουρισµού (όλα αυτά που 
τελειώνουν σε -ικός). (Σ.Ε.Τ.Ε) 
 

6.5.10.3. Προσέγγιση «-ικος» 

Οι ειδικές µορφές τουρισµού προκύπτουν µέσα από αναλυτική τµηµατοποίηση της 
ζήτησης, δηλαδή, µέσα από ενδελεχή µελέτη των αναγκών, σηµερινών και 
µελλοντικών, των πελατών. Το αποτέλεσµα της τµηµατοποίησης για να 
µορφοποιηθεί σε προϊόν και κυρίως για να ενταχθεί στο χαρτοφυλάκιο των 
προϊόντων ενός τουριστικού προορισµού, πρέπει να πληρεί κάποιες προϋποθέσεις: να 
είναι επενδυτικά ελκυστικό, η ζήτηση να είναι ικανή, δηλαδή οι όροι, το κόστος και 
οι προοπτικές της επένδυσης να επιτρέπουν την βιωσιµότητα και την κερδοφορία. 
∆ιαφορετικά το ενδιαφέρον παραµένει σε φιλολογικό επίπεδο.. (Σ.Ε.Τ.Ε) 
 

6.5.10.4. ∆ιατοµεακή προσέγγιση 

Η προσέγγιση αυτή αποσκοπεί στο να δηµιουργήσει ζήτηση για µέρος ή για το 
σύνολο της τουριστικής προσφοράς µέσα από άλλες δραστηριότητες της οικονοµίας, 
µέσα από ζήτηση για υπηρεσίες-προϊόντα άλλων τοµέων/κλάδων. Μέχρι σήµερα ο 
τουρισµός δηµιουργούσε ζήτηση για µια ευρύτατη γκάµα επιχειρήσεων. Στη 
προσπάθεια για διαφοροποίηση του προϊόντος και αύξηση της ζήτησης, ο τουρισµός 
πρέπει να στραφεί, κυρίως, στις οικονοµίες φάσµατος (βλ. Εικόνα 5) 
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Εικόνα 5: Αναζήτηση Συνεργείων 

 
 
Οι οικονοµίες φάσµατος αφορούν κυρίως στην εκµετάλλευση ζήτησης που 
δηµιουργείται από άλλους τοµείς/κλάδους (βλ. Εικόνα παρακάτω), την αύξηση της 
παραγωγικότητας µέσω χρησιµοποίησης εισροών, υποδοµών, ανθρώπινων και 
κεφαλαιακών πόρων άλλων τοµέων/κλάδων, την εκµετάλλευση καναλιών διανοµής, 
δοµών marketing και brand names. (Σ.Ε.Τ.Ε) 
 
 
Εικόνα 6: Τοµείς Τουριστικής Ζήτησης 
Συνέργειες µε άλλους τοµείς και αύξηση τουριστικής ζήτησης 

 
 
Οι αρχές και τα κριτήρια επιλογής των τοµέων/κλάδων η συνεργασία µε τους οποίους 
θα δηµιουργήσει «νέα τουριστικά προϊόντα» είναι: 
 

• η ευρύτερη κοινωνικοοικονοµική χρησιµότητα, 
• η µικρή (ή καθόλου) εποχική ευαισθησία, 
• η δηµιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος µέσω "brand ownership", 
• το ύψος επένδυσης και ο χρόνος υλοποίησης. 

 
 
Οι τοµείς/κλάδοι µε τους οποίους η συνεργεία µπορεί να αποδώσει «νέα τουριστικά 
προϊόντα» είναι οι ακόλουθοι:  
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• πολιτισµός,  
• αθλητισµός, 
• εκπαίδευση,  
• ιατρικές υπηρεσίες και  
• η γαστρονοµία.  

 
Το κοινό χαρακτηριστικό όλων αυτών είναι ότι ως τοµείς ενδιαφέρουν το σύνολο 
σχεδόν της κοινωνίας και κατά συνέπεια οι πολιτικές ηγεσίες θα δείξουν 
(περισσότερο) ενδιαφέρον. Στους δύο πρώτους, πολιτισµό και αθλητισµό, η Ελλάδα 
αναγνωρίζεται ως brand owner διαχρονικών αξιών και νοηµάτων (∆ηµοκρατία, 
Ολυµπιακό Πνεύµα, κ.λπ.). Στην εκπαίδευση, η χώρα µας µπορεί να διεκδικήσει και 
να καθιερωθεί ως τόπος διδασκαλίας µιας σειράς γνωστικών αντικειµένων τα οποία 
σχετίζονται µε πολιτισµό και αθλητισµό, αλλά και µε γνωστικά αντικείµενα σε 
χώρους όπου η Ελλάδα διακρίνεται διεθνώς. Γιατί να µην είναι η Ελλάδα, π.χ. 
παγκόσµιο κέντρο ναυτιλιακών σπουδών; Όλα τα παραπάνω στοιχεία µπορούν να 
χρησιµοποιηθούν προς όφελος του νησιού επίσης 
 
Οι ιατρικές υπηρεσίες µπορούν να προσθέσουν µεγάλη αξία σε αυτό που ονοµάζεται 
visitor economy και η γαστρονοµία στη χώρα µας υπάρχει, αλλά παραµένει ως 
αυτοτελές τουριστικό προϊόν σε µεγάλο βαθµό ανεκµετάλλευτη. Το ίδιο 
ανεκµετάλλευτη είναι και ειδικότερα η γαστρονοµία της Κρήτης. 
 
Επίσης, αξίζει να σηµειωθεί µια ακόµη διαπίστωση που ισχυροποιεί τη διατοµεακή 
προσέγγιση. Όπως ήδη επισηµάνθηκε οι περιηγήσεις και τα city break/holiday 
αποτελούν τις πιο σηµαντικές αγορές µετά την «ήλιος και θάλασσα». Αν 
δηµιουργηθούν συνέργειες µε τους παραπάνω προτεινόµενους τοµείς, οι 
συγκεκριµένες αγορές µπορούν να αυξήσουν την ελκυστικότητα τους. Η διασύνδεση 
τους είναι προφανής. Τόσο στις περιηγήσεις, όσο και στα city break περιλαµβάνονται 
προϊόντα και υπηρεσίες πολιτισµού, γαστρονοµίας και εκπαίδευσης. Τέλος, ο 
αθλητισµός (µε την έννοια της διοργάνωσης αγώνων) και οι ιατρικές υπηρεσίες 
λαµβάνουν χώρα κατά κύριο λόγο σε πόλεις, ενισχύοντας έτσι σηµαντικά τον 
τουρισµό πόλης. 
 
Στην συνέχεια ακολουθεί µια σύντοµη αναφορά σε κάθε έναν από τους 
προτεινόµενους τοµείς/κλάδους. (Σ.Ε.Τ.Ε) 
 

6.5.10.5. Η Γαστρονοµία 

Η γαστρονοµία ως τουριστικό προϊόν περιλαµβάνει ένα µίγµα προϊόντων, υπηρεσιών, 
δραστηριοτήτων που αναδεικνύουν τα χαρακτηριστικά προϊόντα και πιάτα ενός 
τόπου, το ταλέντο και τη δηµιουργικότητα όσων τα παρασκευάζουν, τη µοναδικότητα 
και την παράδοση του τόπου, έτσι ώστε να προσφέρουν στον επισκέπτη µια 
ολοκληρωµένη και αξιοµνηµόνευτη ταξιδιωτική-γαστρονοµική εµπειρία. 
Ένα τουριστικό χαρτοφυλάκιο γαστρονοµικών προϊόντων µπορεί να διαθέτει µια 
ευρεία ποικιλία στοιχείων, από εστιατόρια τοπικής κουζίνας µέχρι περιποιήσεις Spa 
µε χαρακτηριστικά προϊόντα. 
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Εικόνα 7: Χαρτοφυλάκιο γαστρονοµικών προϊόντων 

 
 
Τα οφέλη από την γαστρονοµία διαχέονται, εκτός από τον τουρισµό, σε ένα ευρύ 
φάσµα οικονοµικών δραστηριοτήτων. Ως προς τον τουρισµό, είναι αποδεδειγµένο ότι 
το καλό φαγητό αφενός µεν αποτελεί µια σηµαντική πηγή ικανοποίησης για κάθε 
τουρίστα, αφετέρου δε υποκινεί υψηλότερη τουριστική δαπάνη. 'Όταν ο τουρίστας 
διαπιστώσει ότι ένας προορισµός έχει καλό φαγητό, είναι πρόθυµος να δαπανήσει 
µεγαλύτερα ποσά π.χ. µε το να δοκιµάζει περισσότερα εδέσµατα στους χώρους 
εστίασης, µε το να αγοράζει γαστρονοµικά δώρα κ.ο.κ. Ως προς το συνολικό όφελος, 
παρατηρείται ότι όταν η τουριστική κατανάλωση κατευθύνεται στην τοπική 
γαστρονοµία, ενισχύονται η τοπική οικονοµία, η αγροτική παραγωγή και η 
µεταποίηση τροφίµων. 
 
Όσον αφορά στη ζήτηση για γαστρονοµία, τα δεδοµένα και οι ενδείξεις δείχνουν 
ανοδική τάση. Σύµφωνα µε έρευνα, τα τελευταία χρόνια αυξάνεται ο αριθµός των 
τουριστών που ασχολούνται ολοένα και περισσότερο στα ταξίδια τους µε το φαγητό 
και το ποτό. Μάλιστα, ένας σηµαντικός αριθµός ταξιδιωτών επιζητά ενεργητικότερη 
ενασχόληση µε τη γαστρονοµία. 
 
Ο ελληνικός τουρισµός και κατά συνέπεια και ο τουρισµός της Κρήτης, έχει την 
δυνατότητα να αξιοποιήσει αυτή την τάση. Πρόσφατη έρευνα του ΣΕΤΕ έδειξε ότι η 
ελληνική κουζίνα έχει κερδίσει πολλούς φίλους στο εξωτερικό χάρη στον ιδιαίτερο 
χαρακτήρα της. Η ποικιλία των µεζέδων, η απλότητα των παρασκευών, η νοστιµιά 
και η θρεπτική αξία των φρέσκων ελληνικών προϊόντων, την έχουν κάνει ευρύτερα 
γνωστή κι αγαπητή. 
 
Η Κρήτη και η Σαντορίνη έχουν αποδείξει ότι η ενασχόληση µε την γαστρονοµία 
αποδίδει αλλά πρέπει να συνεχίσουν πιο δυναµικά , ώστε να ενισχυθεί αυτή η τάση. 
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Η Κρήτη, σε σχεδόν κάθε γωνιά της, διαθέτει αξιόλογους γαστρονοµικούς πόρους και 
για τη διαµόρφωση τους δεν απαιτούνται µεγάλες επενδύσεις σε εγκαταστάσεις και 
πάγια, αλλά σχετικά µικρές επενδύσεις σε ενέργειες µάρκετινγκ. 
 
Αν προσεγγίσουµε συστηµατικά τη σύνδεση γαστρονοµίας και τουρισµού, γρήγορα 
θα ανακαλύψουµε ότι αποκτούµε ένα σαφές συγκριτικό πλεονέκτηµα και µια 
σηµαντική πηγή πόρων για την οικονοµία του τόπου µας. (Σ.Ε.Τ.Ε) 
 

6.5.10.6. Ο Αθλητισµός 

Η προσέγγιση του αθλητισµού ως τουριστικού προϊόντος παρουσιάζει ενδιαφέρον σε 
τρία (3) τουλάχιστον επίπεδα: 

• τους αθλητικούς αγώνες, 
• τα σπορ αναψυχής, 
• τα προπονητικά προγράµµατα. 

 
 
Εικόνα 7:Αθλητισµός  
 

 
 
Οι αθλητικοί αγώνες, ως γεγονότα/events δηµιουργούν ζήτηση για τουριστικές 
υπηρεσίες, αφού προσελκύουν ταξιδιώτες µε βασικό κίνητρο την παρακολούθηση 
των αγώνων. Τα σπορ αναψυχής απευθύνονται στους ταξιδιώτες για τους οποίους η 
εξάσκηση κάποιου σπορ σε οργανωµένες εγκαταστάσεις ή στην ύπαιθρο κατά την 
διάρκεια των διακοπών τους αποτελεί είτε κύριο κίνητρο, είτε συµπληρωµατική 
δραστηριότητα. Τα προπονητικά προγράµµατα στοχεύουν σε επαγγελµατικές 
αθλητικές οµάδες και µεµονωµένους αθλητές που ταξιδεύουν σε ένα τόπο για να 
προετοιµαστούν. 
 
Ο προορισµός που επενδύει σε µια ευρεία γκάµα αθλητικών προϊόντων ωφελείται 
πολλαπλά, αφού παράλληλα δηµιουργείται ζήτηση τουριστικών υπηρεσιών. Αθλητές, 
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θεατές, λάτρεις των σπορ-τουρίστες δαπανούν χρήµατα σε διάφορες δραστηριότητες, 
όπως µετακίνηση, διαµονή, διατροφή, αγορές, περιήγηση και συνεπώς αποτελούν µια 
σηµαντική πηγή εσόδων για τον προορισµό. Επιπλέον, τα µεγάλα γεγονότα 
προβάλλονται έντονα από τα διεθνή ΜΜΕ. Η προβολή αυτή βελτιώνει την 
αναγνωρισιµότητα του προορισµού, γεγονός µε προφανή µακροπρόθεσµα οφέλη. 
 
Η σύνδεση αθλητισµού-τουρισµού έχει παράλληλα ευεργετικό αντίκτυπο στην 
ευρύτερη κοινωνία. Οι Επενδύσεις στον αθλητισµό δίνουν το µήνυµα για έναν πιο 
δραστήριο τρόπο ζωής. Οι κάτοικοι παρακινούνται να συµµετάσχουν σε αθλητικές 
δραστηριότητες βελτιώνοντας µε τον καλύτερο τρόπο την ποιότητα ζωής και την 
υγεία τους. 
 
Ο ελληνικός τουρισµός έχει όλες τις προϋποθέσεις για µια πετυχηµένη ένταξη του 
αθλητισµού στο χαρτοφυλάκιο του. Η Ελλάδα διαθέτει µια µακρά αθλητική 
παράδοση. Οι Ολυµπιακοί Αγώνες και ο Μαραθώνιος γεννήθηκαν εδώ. Οι σύγχρονοι 
Ολυµπιακοί Αγώνες αναβίωσαν εδώ. Τα εναποµείναντα αρχαία στάδια και οι 
απεικονίσεις µε αθλητική θεµατολογία στα αρχαιολογικά ευρήµατα αποτελούν 
αδιάψευστα πειστήρια της αγάπης των Ελλήνων για τον αθλητισµό. 
 
Η διοργάνωση των Ολυµπιακών Αγώνων 2004 και άλλων µεγάλων γεγονότων 
στέφτηκαν µε επιτυχία και τα ΜΜΕ προέβαλαν θετικά την Ελλάδα. Η χώρα πλέον 
διαθέτει όλα τα συστατικά στοιχεία-υποδοµές, τεχνογνωσία, ανθρώπινο δυναµικό-για 
τη σύνδεση τουρισµού-αθλητισµού. Το κλίµα {µεγάλη ηλιοφάνεια όλο σχεδόν το 
χρόνο) και η ιδιαίτερη γεωµορφολογία (εκτεταµένη ακτογραµµή, εναλλαγή βουνού-
θάλασσας, µεγάλος αριθµός νησιών) της Ελλάδας την καθιστούν κατάλληλη για την 
εξάσκηση πολλών αθληµάτων. 
 
Λαµβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, προτείνεται στα αρχικό τουριστικό χαρτοφυλάκιο 
αθλητικών προϊόντων να συµπεριληφθούν προϊόντα από τρεις (3) κατηγορίες: 
 

1. προϊόντα για τα οποία η Ελλάδα έχει ιστορική παράδοση, όπως η πάλη και ο 
Μαραθώνιος, 

2. προϊόντα για τα οποία διαθέτουµε ισχυρό brand name σήµερα, όπως το 
µπάσκετ και το πόλο, 

3. προϊόντα για τα οποία διαθέτουµε ισχυρούς και ιδιαίτερους φυσικούς ή/και 
τεχνητούς πόρους, όπως θαλάσσια σπορ (κολύµβηση, ιστιοπλοΐα, καταδύσεις 
κ.ά.), αεραθλήµατα (αλεξίπτωτο πλαγιάς γενική αεροπορία κ.ά.), Mountain 
bike, αναρρίχηση κ.ο.κ. 

 
Αξίζει να σηµειώσουµε ότι κάποια αθλήµατα προσελκύουν τουρίστες υψηλής 
εισοδηµατικής τάξης, οι οποίοι επιλέγουν υψηλού επιπέδου καταλύµατα, δαπανούν 
αρκετά χρήµατα και συνεπώς αποτελούν ένα ιδιαίτερα προσοδοφόρο κοινό-στόχο. 
(Σ.Ε.Τ.Ε) 
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Εικόνα 8: Αθλητικά Προϊόντα 

 
 

6.5.10.7. Οι Ιατρικές Υπηρεσίες 

Οι ιατρικές, υπηρεσίες µπορούν να αποτελέσουν µια µεγάλη πηγή ζήτησης 
τουριστικών υπηρεσιών. Στο πλαίσιο της παρούσας µελέτης, µε τον όρο ιατρικές 
υπηρεσίες εννοούµε υπηρεσίες που παρέχονται από γιατρούς µέσα σε µια 
ολοκληρωµένη µονάδα περίθαλψης- Πρώτον, προς άτοµα που χρειάζονται κάποια 
συγκεκριµένη επέµβαση ή άλλη εξειδικευµένη θεραπεία, όπως πχ επεµβάσεις 
πλαστικής χειρουργικής οδοντιατρικές υπηρεσίες, υποβοηθούµενη γονιµοποίηση 
κ.ο.κ και δεύτερον, προς άτοµα που χρειάζονται διαχρονική θεραπεία, όπως π.χ. οι 
νεφροπαθείς. 
 
Καθώς, στον κλάδο της υγείας στον οποίο ανήκουν οι ιατρικές υπηρεσίες 
εντάσσονται και οι υπηρεσίες ευεξίας όπως η θαλασσοθεραπεία, χρειάζεται να 
διασαφηνισθούν οι όροι. θεωρούµε λοιπόν, τουρίστες-ασθενείς εκείνους που 
ταξιδεύουν έχοντας ως αποκλειστικό κίνητρο κάποιο λόγο υγείας –Health not 
Holiday- (π.χ. ο ταξιδιώτης που έρχεται στην Ελλάδα για υποβοηθούµενη 
γονιµοποίηση). Αντίθετα, δεν αναφερόµαστε σε εκείνους που έρχονται στην Ελλάδα 
για διακοπές και συµπληρωµατικά κάνουν χρήση κάποιας υπηρεσίας ευεξίας. 
 
Επενδύσεις στον κλάδο της υγείας µε την προαναφερθείσα λογική, µπορούν να 
αποδειχθούν ιδιαίτερα επωφελείς για το τουρισµό, αφού δηµιουργείται ζήτηση για 
τουριστικές υπηρεσίες τόσο από τον ασθενή-τουρίστα, όσο και από τούς συνοδούς. 
Έχει µάλιστα υπολογιστεί ότι ένας ασθενής συνοδεύεται από περίπου 2,2 άτοµα. 
Επιπλέον, οι ασθενείς επιθυµούν το καλύτερο, δεν διστάζουν να ξοδέψουν πολλά 
χρήµατα και ας υπογραµµιστεί ότι οι συγκεκριµένες δαπάνες έχουν ανελαστικό 
χαρακτήρα.. Οποιαδήποτε αναβάθµιση στις υπηρεσίες υγείας, σε αντίστοιχες 
υποδοµές και ανθρώπινο δυναµικό ωφελεί και το σύνολο της κοινωνίας. 
 
Τα στοιχεία και οι επιβεβαιωµένες τάσεις, δείχνουν ότι υπάρχει δυναµική στη ζήτηση 
για Υπηρεσίες υγείας. Υπολογίζεται ότι 10% των Ευρωπαίων ασθενών αναζητά 
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θεραπεία εκτός της χώρας τους. Καθώς η Ευρώπη γηράσκει, η ανάγκη για διατήρηση 
της νεότητας και της υγείας θα εντείνεται ταυτόχρονο µε τη ζήτηση για υπηρεσίες 
υγείας. Τέλος, αξίζει να σηµειωθεί ότι γειτονικές χώρες όπως η Τουρκία , η Αίγυπτος, 
η Κροατία και η Κύπρος δραστηριοποιούνται δυναµικά στην προσέλκυση 
«ταξιδιωτών υγείας». 
 
Σήµερα, παρόλο που δεν είναι ευρέως γνωστό, παρέχονται ιατρικές υπηρεσίες σε 
κάποιους ελληνικούς προορισµούς όπως, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, στη Ρόδο, 
στην Κρήτη και στην Κέρκυρα. Τα ιδιωτικά νοσοκοµεία στην Ελλάδα µπορούν να 
προσελκύσουν αλλοδαπούς ασθενείς που επιζητούν προσιτές τιµές σε συνδυασµό µε 
ποιοτικές υπηρεσίες και κορυφαίους ιατρούς π.χ. για πλαστικές επεµβάσεις και 
εξωσωµατική γονιµοποίηση. 
 
Υπάρχει λοιπόν, µια ευκαιρία την οποία ιδιαίτερα οι ξενοδόχοι, δεδοµένης της 
υπερπροσφοράς κλινών, πρέπει να εξετάσουν µε προσοχή. Πιο συγκεκριµένα, θα 
µπορούσαν είτε να διαµορφώσουν κάποια πτέρυγα του ξενοδοχείου ώστε να 
υποδέχονται τουρίστες-ασθενείς, είτε να µετατρέψουν µια ολόκληρη µονάδα σε 
εξειδικευµένη µονάδα παροχής ιατρικών υπηρεσιών και διαµονής (καθετοποίηση). 
Ένας τέτοιου είδους εκσυγχρονισµός του υφισταµένου ξενοδοχειακού δυναµικού θα 
µπορούσε παράλληλα να αποτελέσει και µια εναλλακτική κατεύθυνση του 
αναπτυξιακού νόµου. 
 
Τέλος, ο αριθµός των ιατρών ανά 1.000 κατοίκους στην Ελλάδα, έχει αυξηθεί από 1,6 
το 1970 σε 6 το 2008 (έναντι 3,2 στις χώρες του ΟΟΣΑ), γεγονός το οποίο δείχνει ότι 
η σύνδεση τουρισµού και υγείας έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και για τον ιατρικό κλάδο. 
 
 
∆ιάγραµµα 1: Αναλογία Γιατρών 
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6.5.10.8. Η Εκπαίδευση 

Η εκπαίδευση ως πεδίο ενδιαφέροντος για την τουριστική οικονοµία περιλαµβάνει 
εκπαιδευτικές-επιµορφωτικές υπηρεσίες από εκπαιδευτικά ιδρύµατα και από 
ιδιωτικούς φορείς. Οι υπηρεσίες ποικίλλουν από υψηλού επιπέδου µεταπτυχιακές 
σπουδές µέχρι απλά θερινά µαθήµατα εκµάθησης γλώσσας. 
 
Με δεδοµένο ότι το επίπεδο εκπαίδευσης στην Ελλάδα επιδέχεται βελτιώσεις και ότι 
το σύστηµα εκπαίδευσης χρειάζεται ειδική προετοιµασία (π.χ παράδοση µαθηµάτων 
στην Αγγλική γλώσσα), η σύνδεση τουρισµού και εκπαίδευσης θα µπορούσε να 
ξεκινήσει µε δηµιουργία σειράς µαθηµάτων-σεµιναρίων τα οποία θα απευθύνονται σι 
τουρίστες. 
 
Αν και χρειάζεται έρευνα για να εντοπιστούν « εκπαιδευτικοί τοµείς στους οποίους 
θα πρέπει να επενδύσει ο ελληνικός τουρισµός γενικότερα αλλά και η Κρήτη 
ειδικότερα, προτείνεται να διαµορφωθούν ειδικά σεµινάρια σε τοµείς στους οποίους 
είτε η χώρα µας έχει εξαιρετική απόδοση, όπως η ναυτιλία και ο τουρισµός. 
 
Είναι ευνόητο ότι συµµετέχουν σε κάποιο εκπαιδευτικό πρόγραµµα, θα πληρώσουν 
δίδακτρα, θα µείνουν σε κάποιο κατάλυµα και γενικά θα πραγµατοποιήσουν δαπάνες 
σε ένα ευρύτερο φάσµα για καθηµερινές δραστηριότητες. 
 
Όπως και στην περίπτωση της υγείας, οποιαδήποτε, επένδυση σε εκπαιδευτικές 
υπηρεσίες και υποδοµές ωφελεί στο σύνολο της κοινωνίας. Οι µόνιµοι κάτοικοι 
παρακινούνται να συµµετάσχουν σε διάφορες εκπαιδευτικές δραστηριότητες και οι 
εκπαιδευτικοί βελτιώνονται, µε αποτέλεσµα τη γενικότερη αναβάθµιση του 
µορφωτικού επιπέδου. (Σ.Ε.Τ.Ε) 
 

6.5.10.9. Ο Πολιτισµός 

Ο πολιτισµός ως τουριστικό προϊόν περιλαµβάνει δραστηριότητες που συνδέονται µε 
την πολιτιστική κληρονοµιά, µε τις σύγχρονες τέχνες (performing και οπτικές τέχνες, 
σύγχρονη αρχιτεκτονική κ.λ.π) µε τα στοιχεία lifestyle (κουζίνα, παραδόσεις κ.ο.κ.) 
και µε τις δηµιουργικές βιοµηχανίες (µόδα, web και graphic design , κινηµατογράφος 
κ.ο.κ.). 
 
Εικόνα 9: Πολιτισµός 
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∆υστυχώς, η Ελλάδα και κατά συνέπεια η Κρήτη, δεν προβάλλει τον σύγχρονο 
πολιτισµό της. Οι περισσότεροι πιστεύουν ότι τα αρχαία µνηµεία είναι ένα από τα 
δυνατά χαρτιά του ελληνικού τουρισµού. Λίγοι όµως γνωρίζουν ότι λιγότερο από το 
2% των τουριστών µας έχει ως βασικό και κύριο σκοπό του ταξιδιού του στην 
Ελλάδα να ζήσει την εµπειρία του ελληνικού πολιτισµού. Εδώ είναι η πρόκληση-
πρόταση: να διαµορφώσουµε και να δυναµώσουµε αυτήν την εµπειρία µε όρους 
σύγχρονης, διαχρονικής έκφρασης. Να κάνουµε αυτήν την εµπειρία ζητούµενο, 
όνειρο ζωής για πολλούς επισκέπτες. 
 
Στη σηµερινή εποχή υπάρχει η σχετική «τεχνολογία». Λέγεται "visitor management" 
και σκοπεύει στη µεγιστοποίηση της έντασης της εµπειρίας. Εντάσσεται σε µια 
«πελατοκεντρική» προσέγγιση, να εξυπηρετήσει δηλαδή τον επισκέπτη. Ώρες 
λειτουργίας που γνωστοποιούνται έγκαιρα και τηρούνται. Λειτουργοί µε γνώσεις και 
παθιασµένοι µε το αντικείµενο. Πληροφοριακό υλικό ποιότητας αντίστοιχης µε τη 
σηµασία και το ειδικό βάρος των µνηµείων. ∆ιαδικτυακή παρουσία που θα υπερέχει 
και θα συναρπάζει εξ αποστάσεως. 
 
Τέτοιου είδους επενδύσεις είναι απαραίτητες. Ανεξάρτητα από το πόσο θα 
επιτύχουµε να αναδείξουµε τον πολιτισµό ως κύριο κίνητρο επίσκεψης, µια δυνατή 
πολιτιστική εµπειρία εµπλουτίζει, συµπληρώνει και διαφοροποιεί σηµαντικά την 
τουριστική προσφορά της χώρας. 
Τα οφέλη για την κοινωνία από µια στροφή προς τον πολιτισµό είναι αυτονόητα: 
υψηλότερο επίπεδο πολιτών, καλύτερη ποιότητα ζωής, ενίσχυση της 
δηµιουργικότητας. Όλες αυτές οι επιδράσεις διαχέονται σε όλες τις οικονοµικές και 
κοινωνικές δοµές, καθιστώντας την Ελλάδα συνολικά περισσότερο ανταγωνιστική. 
 
Επιπλέον, ας µην ξεχνάµε ότι η αγορά του πολιτιστικού τουρισµού είναι ιδιαίτερα 
ελκυστική. Η συγκεκριµένη αγορά, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, είναι η δεύτερη 
µεγαλύτερη µετά την αγορά «ήλιος και θάλασσα». Ο ελληνικός πολιτισµός όµως, 
έχει δυστυχώς µικρό µερίδιο αγοράς και τα δεδοµένα του Πίνακα παρακάτω το 
επιβεβαιώνουν. (Σ.Ε.Τ.Ε) 
 
Πίνακας 46: Ευρωπαϊκός Εξερχόµενος Πολιτιστικός Τουρισµός 
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Εντούτοις, ο πολιτισµός µπορεί να αναδειχτεί σε ανταγωνιστικό µας πλεονέκτηµα. Η 
χώρα µας είναι γνωστή ανά τον κόσµο για τους φιλοσόφους, την τέχνη και την 
ιστορία της. Μάλιστα το 2009, στο Country  Brand Index, κατατάχθηκε 5η στις 
τέχνες και τον πολιτισµό και 7η στην ιστορία, ανάµεσα σε 102 χώρες. 
Ειδικότερα η Κρήτη µε όπλα τα ανάκτορα της Κνωσού και την Φαιστό που 
αποτελούν σηµαντικότατους παγκόσµιους αρχαιολογικούς χώρους , θα πρέπει να 
εντείνει τις προσπάθειες περαιτέρω ανάδειξης και αξιοποίησης τους ,ενισχύοντας το 
τουριστικό προϊόν του νησιού. 
 
 

6.5.10.10. Οι Αυριανοί-Μελλοντικοί Ταξιδιώτες 

Το προφίλ των αυριανών-µελλοντικών ταξιδιωτών προκύπτει προφανώς ως το 
αποτέλεσµα της διαδικασίας της τµηµατοποίησης της αγοράς. Με δεδοµένες τις 
συχνές αλλαγές στα πρότυπα του lifestyle είναι κάτι παραπάνω από σίγουρο ότι θα 
είναι αυξηµένες οι ανάγκες για ευελιξία στην «γραµµή παραγωγής» των τουριστικών 
προϊόντων και υπηρεσιών. 
 
Σε κάθε περίπτωση και ανεξάρτητα από την εξέλιξη του lifestyle, ανεξάρτητα από 
ηλικίες και οικονοµική επιφάνεια, υπάρχουν τέσσερις (4) βασικές αρχές οι οποίες θα 
χαρακτηρίζουν όλους τους αυριανούς-µελλοντικούς ταξιδιώτες: α. Value for money, 
β. εξοικονόµηση χρόνου, γ. αυθεντικότητα και δ. τήρηση υποσχέσεων. 
 
Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα έρευνας για τους αυριανούς - µελλοντικούς 
ταξιδιώτες, διαµορφώνονται τέσσερις (4) µεγάλες κατηγορίες ταξιδιωτών, µε 
αντίστοιχα διακριτά χαρακτηριστικά. 
 

1. Active Seniors: 
 

• οµάδα ηλικίας 50-75 ετών (το 2020), 
• πιο υγιείς και δραστήριοι (λόγω της προόδου των επιστηµών και της 

ιατρικής), 
• µε υψηλότερο διαθέσιµο εισόδηµα, 
• µε διάθεση για διακοπές και µικρής διάρκειας ταξίδια, 
• θα απαιτούν µεγαλύτερη κατανόηση σε θέµατα υγείας και άνεσης από όσους 

προσφέρουν τουριστικές υπηρεσίες, 
• θα είναι πιο ευαισθητοποιηµένοι ως προς το θέµα των τιµών. 

 
2. Global Clans 

 
• µεµονωµένα άτοµα ή οµάδες ατόµων (group travel), 
• θα ταξιδεύουν διεθνώς για να επισκεφτούν φίλους και συγγενείς, 
• τα ταξίδια θα αφορούν κυρίως στην επανένωση οικογενειών παρά στη 

δηµιουργία «ταξιδιωτικής εµπειρίας», 
• καθοριστική σηµασία στο ταξίδι έχουν οι τιµές, 
• θα πρέπει ταυτόχρονα να καλύπτονται οι ανάγκες, παιδιών, γονέων και 

παππούδων που πιθανόν να ταξιδεύουν µαζί. 
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3. Cosmopolitan Commuters 
 

• άτοµα που θα ζουν και θα εργάζονται σε διαφορετικές περιοχές, 
• θα εκµεταλλεύονται τις ευέλικτες δοµές εργασίας µε στόχο τη βελτίωση της 

ποιότητας ζωής, 
• η παροχή τεχνολογιών για τη διευκόλυνση της εργασίας κατά τη διάρκεια του 

ταξιδιού είναι σηµαντική, 
• η αποτελεσµατική διαχείριση του χρόνου του ταξιδιού είναι καθοριστική. 

 
4. Global Executives 

 
• στελέχη επιχειρήσεων µε ενδιαφέρον για διεθνή ταξίδια, 
• αναζητούν την πολυτέλεια και τη µεγαλύτερη δυνατή ευελιξία κατά τη 

διάρκεια του ταξιδίου, απαιτούν την παροχή απόλυτα εξατοµικευµένων 
υπηρεσιών (premium experience), 

• δεν είναι ευαίσθητοι σε θέµατα τιµών. 
 
Προφανώς η κατηγοριοποίηση αυτή είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική, κυρίως 
όµως χρησιµεύει στο να επιβεβαιωθεί ακόµα µια φορά η ανάγκη της συνεχούς 
έρευνας, µελέτης και τµηµατοποίησης της αγοράς. (Σ.Ε.Τ.Ε) 
 

6.6. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ 

ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ 

 
Για να προβούµε σε πρόταση εναλλακτικής µορφής τουρισµού για την Κρήτη θα 
πρέπει να λάβουµε λοιπόν κάποια βασικά χαρακτηριστικά. ∆ηλαδή οι προτάσεις –
ιδέες θα πρέπει να κινούνται γύρω από ή να έχουν βάσεις και στόχους τα παρακάτω: 
 

• Να στοχεύουν στην επιµήκυνση της τουριστικής περιόδου για το νησί 
• Να στοχεύουν σε όσο το δυνατό υψηλοτέρα εισοδήµατα 
• Να ενισχύουν τον τουρισµό περιφερειακά και όχι µόνο τις ξενοδοχειακές 

µονάδες 
• Να δηµιουργούν θέσεις εργασίας 
• Να κάνουν πρωτότυπη χρήση των πλεονεκτηµάτων των πόρων (φυσικών και 

µη) που διαθέτει το νησί 
• Να στοχεύουν σε «ειδικές» κατηγορίες τουριστών(Σ.Ε.Τ.Ε) 

 

6.6.1. ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΥΓΕΙΑΣ-3ΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ-ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ 

Μια πρόταση εναλλακτικής µορφής Τουρισµού θα µπορούσε να είναι ο Τουρισµός 
που συνδιαζει τα χαρακτηριστικά του Τουρισµού υγειάς µε αυτά του Τουρισµού 3ης 
Ηλικίας και του Τουρισµού Γαστρονοµίας. 
 
Μιλάµε δηλαδή για µια µορφή Τουρισµού που απευθύνεται σε µια πολύ ειδική 
κατηγορία επισκεπτών-τουριστών οι ανάγκες των οποίων υπαγορεύουν την 
δηµιουργία ενός ειδικού προϊόντος. 
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Εξαιτίας των αλλαγών στις διατροφικές συνήθειες των ανθρώπων, της αφθονίας των 
αγαθών και της αλλαγής του καθηµερινού τρόπου διαβίωσης, η ανθρωπότητα 
καλείται να αντιµετωπίσει µια από τις µεγαλύτερες προκλήσεις. Η παχυσαρκία είναι 
ανεξάρτητος παράγοντας κινδύνου καρδιαγγειακών νοσηµάτων, ενώ αποτελεί και 
µείζονα παράγοντα κινδύνου για: 
 

• Σακχαρώδη διαβήτη 
• Αρτηριακή υπέρταση 
• Υπερλιπιδαιµία 
• Μεταβολικό σύνδροµο 

 
Το 2002 εκτιµάται ότι η παχυσαρκία απορροφά περισσότερο από το 7% των δαπανών 
της υγειονοµικής περίθαλψης. Με τα ίδια επίσης στοιχεία εκτιµάται ότι η παχυσαρκία 
ευθύνεται για το 30% των εµφραγµάτων και των αγγειακών εγκεφαλικών επεισοδίων, 
καθώς και για το 60% της υπερτασικής νόσου. Περισσότεροι από 60% των ενηλίκων 
Αµερικανών είναι υπέρβαροι ή παχύσαρκοι. Πληθυσµιακές µελέτες στον ευρωπαϊκό 
χώρο δείχνουν ότι το 63% των εµφραγµάτων στη δυτική Ευρώπη και το 28% στην 
κεντρική και ανατολική Ευρώπη αποδίδονται στην παχυσαρκία, ενώ τα άτοµα µε 
κοιλιακή παχυσαρκία (αναλογία µέση/περιφέρεια>0.91), διατρέχουν διπλάσιο 
κίνδυνο εµφάνισης εµφράγµατος του µυοκαρδίου. 
 
Αξιοσηµείωτο είναι ότι η παχυσαρκία δρα συνεργικά και µε τους υπόλοιπους 
παράγοντες καρδιαγγειακών νοσηµάτων. Συγκεκριµένα οι παχύσαρκοι καπνιστές 
ζουν κατά µέσο όρο 14 έτη λιγότερα σε σχέση µε τους καπνιστές που έχουν 
φυσιολογικό βάρος. (www.lifemag.gr) 
 
Στις ΗΠΑ όπως επίσης σε ορισµένες µειονότητες Αφροαµερικάνων και 
Λατινοαµερικάνων, πάνω από το ¼ των ενηλίκων είναι παχύσαρκοι. Στην Ευρώπη το 
πρόβληµα της παχυσαρκίας είναι αυξανόµενο και αγγίζει το 15-20% των ενηλίκων. 
Με ένα µέσο όρο στη Βόρεια Ευρώπη 10%, αλλά ως και 50% του γυναικείου 
πληθυσµού στην ανατολική Ευρώπη. Η Γαλλία έχει 37% υπέρβαρους ενήλικους εκ 
των οποίων το 8% είναι παχύσαρκοι. Συνεχώς αυξάνονται τα ποσοστά στους νέους. 
Στις ΗΠΑ, 17% των εφήβων είναι υπέρβαροι ενώ 4% είναι παχύσαρκοι και από 
αυτούς ένα 80% θα παραµείνει παχύσαρκο δια βίου. Το φαινόµενο της παχυσαρκίας 
αφορά τις “πλούσιες χώρες” αλλά και όλες τις αναπτυσσόµενες χώρες του πλανήτη. 
Οι αιτίες της καλπάζουσας αυτής επιδηµίας είναι πολλές: κοινωνικοοικονοµικές, 
περιβαλλοντικές, ψυχολογικές και γενετικές. (www.metropolitanobesity.gr) 
 
Με τόσα υψηλά λοιπόν ποσοστά σε ενήλικες αλλά και σε εφήβους , είναι σίγουρο ότι 
η µελλοντική τρίτη ηλικία παγκοσµίως θα έχει συσσωρευµένα προβλήµατα υγειάς 
από την λανθασµένη διατροφή και µόνο. 
 
Άρα εδώ η Κρήτη προβάλλοντας την µεσογειακή κουζίνα και τα οφέλη της στον 
ανθρώπινο οργανισµό µπορεί να σχεδιάσει ένα ελκυστικό πακέτο για αυτή την ειδική 
κατηγορία τουριστών-ασθενών. 
 
Η πρόσκληση να έρθουν να γνωρίσουν τον σωστό και υγιή τρόπο διατροφής και να 
αποκοµίσουν τα οφέλη του, κρατώντας συµβουλές και µεθόδους για προσωπική τους 
χρήση αποτελεί ένα πολύ δυνατό κίνητρο. 
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Αυτό βέβαια θα πρέπει να συνδυαστεί µε ένα υψηλό επίπεδο παρεχόµενων ιατρικών 
υπηρεσιών. 
Σύγχρονες Ιατρικές εγκαταστάσεις µέσα σε ξενοδοχειακές µονάδες αλλά και 
γενικότερα στον τόπο παραθέρισης είναι ευνόητο ότι δεν πρέπει να λείπουν. Το 
ιατρικό προσωπικό τους να είναι έµπειρο και υψηλού επιπέδου εµπνέοντας σιγουριά 
στον ασθενή-τουρίστα και δίνοντας κύρος στις Υπηρεσίες του νησιού στο σύνολο 
τους. 
Άρα ένας συνδιασµος µελετηµένης διατροφής και χορήγησης ποιοτικών ιατρικών 
υπηρεσιών και υπηρεσιών περίθαλψης σε γενικότερο συνδιασµό µε τις οµορφιές του 
νησιού , τα ήθη και έθιµα , την φιλοξενία των ντόπιων , το κλίµα τον πολιτισµό και 
την ιστορία που ακολουθεί τον τόπο είναι σε θέση να συνθέσουν ένα άκρως ποιοτικό, 
ανταγωνιστικό και πρότυπο πακέτο διακοπών. 
 

6.6.2. ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΣΠΟΡ ΑΝΑΨΥΧΗΣ 

Αναφερόµαστε σε µια µορφή ειδικού Τουρισµού , του οποίου του target group είναι 
άτοµα ηλικίας µέχρι 40ετων και των 2 φύλλων ,που χαρακτηρίζονται ως δραστήρια 
άτοµα. ∆ηλαδή άτοµα που ασχολούνται µε τον αθλητισµό σε όλο του το φάσµα. Ο 
τουρίστας-αθλητής είναι άτοµο που δεν επιθυµεί να πάψει να αθλείται ακόµα και 
κατά την διάρκεια των διακοπών του. Για αυτά τα άτοµα η άθληση δεν συνεπάγεται 
κούραση. Αντιθέτως είναι αναπόσπαστο κοµµάτι της καθηµερινότητας τους. Η 
έλλειψη άσκησης οποιαδήποτε µορφής ή έντασης  είναι κάτι που δεν επιθυµούν τα 
συγκεκριµένα άτοµα. 
 
Άρα έχει λογική να προσφέρουµε δραστηριότητα σε άτοµα αυτού του προφίλ κατά τη 
διάρκεια της επίσκεψης τους στο νησί. Έχοντας ως φυσικές υποδοµές τις παραλίες 
για παράδειγµα µπορούν να σχεδιαστούν αρκετές δραστηριότητες που να 
προσφέρουν τις απαιτούµενες συγκινήσεις σε αυτούς τους τουρίστες αθλητές. 
 
Ένα παραδοσιακό σπορ και Ολυµπιακό Αγώνισµα εδώ και αρκετό καιρό είναι το 
Beach Volley. Αποτελεί ένα πολύ καλό σπορ Αναψυχής και όντας οµαδικό 
προσφέρει ευκαιρίες γνωριµίας µεταξύ των αθλητών που συµµετέχουν σε τουρνουά. 
Μια σκέψη είναι να οργανώνονται τέτοια τουρνουά µε τέτοιο τρόπο ώστε να 
αποτελούν πόλο έλξης για κάθε ενδιαφερόµενο. Ίσως κάλυψη του γεγονότος από 
Μ.Μ.Ε να καθιστούν το γεγονός πιο δηµοφιλή ακόµα και γιατί όχι µε την πάροδο του 
χρόνου κάτι τέτοιες διοργανώσεις να καταντούν ‘’ παράδοση’’ µε την έννοια της 
επανάληψης. 
 
Μια νέα µόδα έχει αρχίσει να γίνεται και το λεγόµενο Beach Tennis. Μια 
δραστηριότητα αρκετά γνωστή στον Έλληνα λουόµενο δηλαδή η ρακέτα παραλίας 
έχει εξελιχθεί πλέον σε ανταγωνιστικό σπορ µε επίσηµες διοργανώσεις να λαµβάνουν 
χωρά Πανευρωπαϊκά αλλά και Παγκοσµίως.  
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Παρακάτω µέρος από το καλεντάρι για το 2011. 

 
 
Το νησί διαθέτοντας ελκυστικές παραλίες θα µπορούσε µε την ανάπτυξη των 
καταλλήλων υποδοµών να διεκδικήσει µια θέση στο καλεντάρι των τουρνουά. Έτσι 
θα αποτελούσε προορισµό αναγκαστικά των συµµετεχόντων αλλά και όσων 
θεωρούνται “FANS” του συγκεκριµένου σπορ. Επιπροσθέτως αναφορές από διεθνή 
Μ.Μ.Ε ενισχύουν το προφίλ του προορισµού, λειτουργώντας στην ουσία ως δωρεάν 
διαφήµιση. 
 
Επίσης όσον αφορά αξιοποίηση των παραλιών-ποταµιών του νησιού δεν ξεχνάµε ότι 
πρέπει να βελτιωθούν οι υποδοµές και κατά συνέπεια και οι προσφερόµενες 
Υπηρεσίες των ήδη γνωστών δραστηριοτήτων όπως ιστιοπλοΐα, wind surfing, 
καταδύσεις , κωπηλασία , κανοε-καγιακ. 
 
Από την άλλη πλευρά πέραν των παραλιών που συνδέονται άµεσα µε τη διάρκεια του 
καλοκαιριού , η Κρήτη διαθέτει και βουνά τα οποία µπορούν να χρησιµοποιηθούν ως 
βάση κάθε λογής αθλητικής δραστηριότητας και που Ίσως δεν εξαρτώνται 
αποκλειστικά από το καλοκαίρι. ∆ηλαδή υπάρχουν δραστηριότητες που δεν έχουν 
σαν αναγκαία προϋπόθεση τις υψηλές θερµοκρασίες του καλοκαιριού. 
 
Οι οπαδοί των αναρριχήσεων, των περιπάτων και του mountain bike θα έχουν στη 
διάθεση τους πλήθος τοπίων να επισκεφτούν εφόσον αυτά ενισχύονται από την 
ύπαρξη καταλλήλων υποδοµών. υποδοµών που δεν αλλοιώνουν το περιβάλλον και 
δεν θα το επιβαρύνουν κατά τη διάρκεια χρήσης του από τους επισκέπτες. Μιλάµε για 
υποδοµές που θα προσφέρουν τουλάχιστον τις ελάχιστες αναγκαίες υπηρεσίες στους 
άµεσα ενδιαφερόµενους. 
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Για παράδειγµα δρόµοι –µονοπάτια προσέγγισης των τόπων, καταφύγια διαµονής 
,παροχή νερού και ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης και δυνατότητα τηλεφωνικών 
επικοινωνιών.  
 
Από κει και πέρα η δηµιουργία διεθνών συναντήσεων για κάθε είδος δραστηριότητας 
προσελκύουν τόσο τους συµµετέχοντες όσο και εκείνους που επιθυµούν να 
παρακολουθήσουν τέτοιου είδους θεάµατα. 
 
Αναφορά αξίζει να γίνει και στην  δηµοτικότητα που κερδίζει το σπορ των 
Καταδύσεων από Βράχους ή αλλιώς Cliff Diving. 

 
 
Ήδη το 2011 έλαβε µέρος στην Αθήνα και συγκεκριµένα στη λίµνη Βουλιαγµένης 
γύρος Παγκοσµίου Προγράµµατος. Μάλιστα ο ίδιος τόπος είχε φιλοξενήσει το 2009 
τους τελικούς των Καταδύσεων , στην πρώτη µάλιστα χρονιά διοργάνωσης του 
συγκεκριµένου σπορ. 
 
Η Κρήτη ασφαλώς και διαθέτει τις απαραίτητες φυσικές υποδοµές για να 
εκµεταλλευτεί είτε διοργανώνοντας αγώνες είτε ως παρέχοντας τα απαραίτητα σε 
αθλητές του σπορ για να αποτελεί προπονητικό τους κέντρο. 
 
Και µε τους 2 τρόπους αποτελεί πόλο έλξης Τουρισµού και άρα αιτία γενικότερης 
τουριστικής ανάπτυξης. 
 
Και στο συγκεκριµένο σπορ οι αναφορές των διεθνών µέσων ενηµέρωσης είναι 
σηµαντικές και συντελούν στο να ακούγεται το µέρος φιλοξενίας της όλης δράσης. 
 
Επίσης παρά τις αντιδράσεις για την κατασκευή γηπέδων Γκολφ στην Κρήτη , από τη 
στιγµή που πλέον υπάρχουν γήπεδα θα πρέπει να αξιοποιηθούν στο έπακρο , ώστε να 
συµβάλουν στην γενικότερη τουριστική ανάπτυξη. Θα πρέπει λοιπόν να γίνει σωστή 
µελέτη στον τρόπο και τη µέθοδο προσέλκυσης του τουρίστα Γκόλφερ. Ένα θετικό 
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είναι ότι συνήθως οι ασχολούµενοι µε το σπορ αυτό είναι άτοµα υψηλού εισοδήµατος 
πράγµα βέβαια απολύτως θεµιτό. 
 
Προσελκύοντας λοιπόν παίχτες του Γκολφ σηµαίνει ότι πέραν του βασικού , δηλαδή 
την ύπαρξη ποιοτικών εγκαταστάσεων , θα πρέπει να υπάρχουν µονάδες 
διανυκτέρευσης , εστίασης κτλ δηλαδή ένα ολοκληρωµένο σύστηµα διαβίωσης. Άρα 
θα πρέπει να ύπαρξη ανάπτυξη ξενοδοχειακών µονάδων , εστιατορίων εµπορικών 
καταστηµάτων , κέντρων διασκέδασης κτλ συµβάλλοντας µε αυτόν τον τρόπο στην 
γενικότερη αναβάθµιση της εν λόγω περιοχής. 
 

6.6.3. ∆ΙΑΧΕΙΜΑΣΗ 

Η ∆ιαχείµαση ως τουριστικό προϊόν προκύπτει από την τµηµατοποίηση της ζήτησης 
και αφορά στο τµήµα αυτής που ενδιαφέρεται να ζει για ένα µεγάλο µέρος του 
χρόνου σε έναν προορισµό διαφορετικό από τον τόπο της µόνιµης κατοικίας του και 
ο οποίος κατά τεκµήριο διαθέτει καλύτερες κλιµατολογικές συνθήκες. Η διαχείµαση 
πληρεί το κριτήριο του µη εποχικά ευαίσθητου προϊόντος και αποτελεί σηµαντικό 
στοιχείο για το visitor economy. 
 
Η διαχείµαση αναφέρεται ευρύτερα σε όλους όσοι επιθυµούν να αγοράσουν κατοικία 
στη Κρήτη και να διαβιούν εδώ, είτε όλο το χρόνο είτε µέρος αυτού. Ο καλύτερος 
τρόπος κάλυψης αυτής ανάγκης είναι µέσα από την ανάπτυξη των τουριστικών 
κατοικιών, ως αναπόσπαστων τµηµάτων ευρύτερων τουριστικών συγκροτηµάτων, 
διότι έτσι επιτυγχάνεται η τόνωση της τουριστικής ζήτησης, κυρίως στην εκτός 
αιχµής περίοδο. 
 
Η ανάπτυξη της τουριστικής κατοικίας πρέπει να είναι ήπια, ελεγχόµενη, µε υψηλές 
προδιαγραφές και προστιθέµενη αξία που δεν θα προσανατολίζεται απλά στην 
προσέλκυση των χαµηλοσυνταξιούχων της Ευρώπης, αλλά θα απευθύνεται στους 
τουρίστες υψηλής εισοδηµατικής στάθµης. 
 
Η συγκεκριµένη αγορά είναι ιδιαίτερα ελκυστική. Εκτιµάται ότι περισσότεροι από 
ένα εκατοµµύριο Ευρωπαίοι θεωρούν την Ελλάδα ως υποψήφιο προορισµό δεύτερης 
κατοικίας. Ο αριθµός είναι αρκετά µεγάλος ώστε η Κρήτη να πάρει ένα µεγάλο µέρος 
της πίτας συνολικά.  Η αγορά των ταξιδιών προς τουριστική κατοικία (βλ. Πίνακα), 
συγκαταλέγεται ανάµεσα στις τρεις-τέσσερις (3-4) σπουδαιότερες αγορές και κατά 
συνέπεια πρέπει να της δώσουµε την αντίστοιχη προτεραιότητα. 
 
Πίνακας 47: Ταξίδια προς Τουριστική Κατοικία 
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ 
 

Σε ένα άκρως ανταγωνιστικό περιβάλλον ο Τουρισµός της Κρήτης θα πρέπει 

καταρχήν να επιβιώσει και εν συνεχεία να προσπαθήσει να διεκδικήσει όσον το 

δυνατό µεγαλύτερο κοµµάτι από την πίτα. 

 

Για να υλοποιηθούν τα παραπάνω είναι απαραίτητος ένας επανασχεδιασµός του 

µοντέλου πάνω στο οποίο αναπτύσσεται ο Τουρισµός. Οι αρµόδιοι κρατικοί φορείς 

αλλά και οι επιχειρηµατίες που επενδύουν στον κλάδο του τουρισµού δεν πρέπει να 

µένουν παγιδευµένοι στο µοντέλο µε το οποίο ο Τουρισµός της χώρας µας γενικότερα 

αναπτύχθηκε τα προηγούµενα έτη. 

 

Το µοντέλο εκείνο έκανε τον κύκλο του. Είναι καιρός για ριζική ανανέωση του 

προσφερόµενου τουριστικού προϊόντος τόσο της χώρας όσο και της Κρήτης που µας 

απασχολεί. 

 

Βέβαια κάτι τέτοιο δεν είναι δυνατόν να πραγµατοποιηθεί από τη µια µέρα στην 

άλλη. Χρειάζεται οργάνωση ,σχεδιασµό και τήρηση των 2 σε ένα χρονοδιάγραµµα 

χωρίς αποκλίσεις.  

 

Ο Τουρισµός το τελευταίο ίσως χαρτί στα χέρια της εθνικής µας οικονοµίας ,άρα και 

της οικονοµίας της Κρήτης δεν πρέπει να καεί αβίαστα ή µάλλον δεν πρέπει να καεί 

καθόλου.  

 

Είναι καιρός όλοι οι φορείς να δουλέψουν συντονισµένα πάνω σε ένα πρόγραµµα 

δηµιουργίας ανταγωνιστικού Τουριστικού προϊόντος που θα µπορεί να ανταπεξέλθει 

τον σκληρό ανταγωνισµό γειτονικών προορισµών. 

 

Η Κρήτη µε ατού τη γεωγραφική της θέση, το κλίµα , τα πολιτισµικά χαρακτηριστικά 

της και τον φυσικό πλούτο και τη µοναδικότητα της διατροφής της µέσω των 

γεωργικών προϊόντων αλλά και αυτών της αλιείας και της κτηνοτροφίας θα έπρεπε να 

αποτελεί σηµείο αναφοράς στα τουριστικά προϊόντα της Μεσογείου. 
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Είναι καιρός η Κρήτη να προβάλλει όλα τα παραπάνω και να µην µένει στάσιµη µόνο 

στην προβολή του ήλιου και της θάλασσας. Το νησί θα πρέπει να προβάλει τα 

µοναδικά χαρίσµατα του και κατά τη χειµερινή περίοδο. 

 

Οι Εναλλακτικές Μορφές θα πρέπει να αποτελέσουν τον άξονα γύρω από τον οποίο 

θα αναπτυχθεί το νέο προφίλ του Κρητικού Τουρισµού. 

 

Οι Εναλλακτικές Μορφές θα αποτελέσουν το µέσο µέσω του οποίου η Κρήτη θα 

καταφέρει να αξιοποιήσει στο έπακρο όλες της , τις δυνατότητες και έτσι να 

προσελκύσει ένα ποιοτικότερο προφίλ τουριστών. Θα µπορέσει να κάνει άνοιγµα σε 

νέες αγορές και να τραβήξει τουρισµό υψηλοτέρων εισοδηµάτων. 

 

Έτσι θα τονωθεί η οικονοµία του νησιού και θα δηµιουργηθούν θέσεις εργασίας. Στα 

συν και η εισροή ξένου χρήµατος µέσω των καταναλώσεων των τουριστών. 

 

Όµως το νέο µοντέλο στο οποίο θα σχεδιαστεί η ανάπλαση του τουριστικού 

προϊόντος δεν θα πρέπει να είναι «ξενοδοχειακοκεντρικό». Ανάπτυξη σηµαίνει 

γενικότερη ανάπτυξη και όχι µιας µόνο έκφανσης της τουριστικής δραστηριότητας. 

 

Τουριστική Ανάπτυξη δεν σηµαίνει απλά πληρότητα σε ξενοδοχειακές µονάδες. 

Σηµαίνει επισκέψεις σε µουσεία ,σε αρχαιολογικούς χώρους, σε ιστορικά και 

πολιτισµικά µνηµεία , σε εθνικά πάρκα και εθνικούς δρυµούς , περιηγήσεις σε τόπους 

φυσικού κάλλους, κατανάλωση και πωλήσεις παραδοσιακών προϊόντων , Ανάπτυξη 

και ενίσχυση βιοτεχνιών. Γνωριµία µε την φύση και τους ανθρώπους µε τις συνήθειες 

τους τις παραδόσεις και τα έθιµα αλλά και την διατροφή την µαγειρική και την 

διασκέδαση τους. 

 

Η Κρήτη σε σύνδεση µε την Ελλάδα γενικότερα έχει αρκεστεί στο να πουλάει ήλιο 

και παραλία. Πλέον αυτά τα προσφέρουν οι ανταγωνιστές σε καλύτερη ποιότητα και 

χαµηλότερες τιµές. Είναι καιρός να προβάλλει Πλέον άλλη θεµατολογία στον 

υποψήφιο αγοραστή ή και να προσπαθήσει να τραβήξει τον τουρίστα µε διαφορετικά 

κίνητρα από αυτά του απλού παραθεριστή που απλά διαµένει σε κάποια Τουριστική 

µονάδα και απολαµβάνει απλά τον ήλιο.  
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Μέχρι τώρα όλα ήταν προσαρµοσµένα για την ικανοποίηση αυτού του τύπου 

τουρίστα µε επακόλουθο να παραµερίζονται οι ανάγκες του εναλλακτικού τουρίστα. 

Που επιθυµεί να έχει έναν πιο ενεργό ρολό. Που θέλει να έχει δραστηριότητες να 

γνωρίσει νέα πράγµατα και να ζήσει νέες εµπειρίες. 

 

Ας αρχίσουµε λοιπόν να καλύψουµε τις ανάγκες του εναλλακτικού τουρίστα ώστε να 

επιτύχουµε την ζητούµενη τουριστική ανάπτυξη προς όφελος του νησιού και κατά 

συνεπεία της χώρας. 
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