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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΝΗΣΙΩΝΝΗΣΙΩΝ--

ΚΕΡΚΥΡΑΚΕΡΚΥΡΑ
�� ΗΗ ΚέρκυραΚέρκυρα είναιείναι έναένα απόαπό τατα βορειότεραβορειότερα νησιάνησιά

τουτου ΙονίουΙονίου ΠελάγουςΠελάγους, , βρίσκεταιβρίσκεται στηνστην είσοδοείσοδο τηςτης
ΑδριατικήςΑδριατικής ΘάλασσαςΘάλασσας κοντάκοντά στιςστις ΗπειρωτικέςΗπειρωτικές
ακτέςακτές..

�� ΟιΟι βορειοανατολικέςβορειοανατολικές ακτέςακτές τηςτης πλησιάζουνπλησιάζουν
αρκετάαρκετά ( ( περπερ. 2 . 2 KmKm ) ) στηνστην ΑλβανίαΑλβανία

�� ΈχειΈχει σχήµασχήµα µακρόστενοµακρόστενο πλατύτεροπλατύτερο στοστο βόρειοβόρειο
τµήµατµήµα τηςτης, , ενώενώ στενεύειστενεύει προςπρος τοτο νότονότο. . ΤαΤα
παράλιαπαράλια τηςτης έχουνέχουν συνολικόσυνολικό µήκοςµήκος 217 217 χλµχλµ. . καικαι
σχηµατίζουνσχηµατίζουν αρκετούςαρκετούς όρµουςόρµους καικαι ακρωτήριαακρωτήρια. . 

�� ΤοΤο έδαφόςέδαφός τηςτης είναιείναι κυρίωςκυρίως ορεινόορεινό, , ιδιαίτεραιδιαίτερα στοστο
βόρειοβόρειο τµήµατµήµα. . ΟιΟι ξένοιξένοι τηντην αποκαλούναποκαλούν ΚορφούΚορφού
((αγγλαγγλ. . CorfuCorfu), ), απόαπό τιςτις δύοδύο κορυφέςκορυφές πουπου
φαίνονταιφαίνονται καθώςκαθώς πλησιάζειπλησιάζει οο επισκέπτηςεπισκέπτης στοστο
νησίνησί. . 

�� ΥψηλότερεςΥψηλότερες κορυφέςκορυφές οιοι: : ΠαντοκράτοραςΠαντοκράτορας ηη
αρχαίααρχαία ΙστώνηΙστώνη (914 (914 µµ.), .), ΣτραβοσκιάδιΣτραβοσκιάδι (849 (849 µµ.). .). 
ΕίναιΕίναι απόαπό τατα πλέονπλέον πυκνοκατοικηµέναπυκνοκατοικηµένα νησιάνησιά τηςτης
ΜεσογείουΜεσογείου µεµε πυκνότηταπυκνότητα πληθυσµούπληθυσµού 193 193 
κατοίκουςκατοίκους ανάανά τετρτετρ..χλµχλµ
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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΝΗΣΙΩΝΝΗΣΙΩΝ--

ΛΕΥΚΑ∆ΑΛΕΥΚΑ∆Α
�� ΗΗ ΛευκάδαΛευκάδα είναιείναι τοτο τέταρτοτέταρτο σεσε έκτασηέκταση ελληνικόελληνικό νησίνησί

τουτου ΙονίουΙονίου πελάγουςπελάγους καικαι τωντων ΕπτανήσωνΕπτανήσων. . ΒρίσκεταιΒρίσκεται
νότιανότια τηςτης ΚέρκυραςΚέρκυρας καικαι πλησίονπλησίον τωντων ακτώνακτών τηςτης
ΑιτωλοακαρνανίαςΑιτωλοακαρνανίας καικαι στηνστην αρχαιότητααρχαιότητα πίστευανπίστευαν ότιότι
ήτανήταν χερσόνησοςχερσόνησος αυτήςαυτής. . ΈχειΈχει σχήµασχήµα ελλειψοειδέςελλειψοειδές. . 

�� ΚυριότερεςΚυριότερες πηγέςπηγές πλούτουπλούτου οο τουρισµόςτουρισµός, , ηη ελαιουργίαελαιουργία, , 
αµπελουργίααµπελουργία καικαι ηη αλιείααλιεία. . ΑπόΑπό τιςτις ανασκαφέςανασκαφές πουπου έκανεέκανε
οο ∆αίρπφελντ∆αίρπφελντ υποστηρίζειυποστηρίζει ότιότι τοτο νήσινήσι αυτόαυτό είναιείναι ηη ΙθάκηΙθάκη
τουτου ΟδυσσέαΟδυσσέα..

�� ΣήµεραΣήµερα αποτελείαποτελεί οµώνυµοοµώνυµο νοµόνοµό µεµε πρωτεύουσαπρωτεύουσα τηντην
πόληπόλη τηςτης ΛευκάδαςΛευκάδας. . ΚοντάΚοντά στοστο νησίνησί βρίσκονταιβρίσκονται οιοι
µικρέςµικρές νησίδεςνησίδες ΜεγανήσιΜεγανήσι, , ΣπάρτηΣπάρτη, , ΣκορπιόςΣκορπιός, , ΑρκούδιΑρκούδι, , 
ΆτοκοςΆτοκος, , ΚαστόςΚαστός, , ΚάλαµοςΚάλαµος κκ..άά. . ΠαλαιότεραΠαλαιότερα ονοµαζότανονοµαζόταν
ΆγιαΆγια ΜαύραΜαύρα ((ΣάνταΣάντα ΜάουραΜάουρα) ) απόαπό τοντον ναόναό τηςτης ΑγίαςΑγίας
ΜαύραςΜαύρας πουπου είχανείχαν οικοδοµήσειοικοδοµήσει οιοι ΦράγκοιΦράγκοι κατάκατά τοντον 1313οο
αιώνααιώνα στοστο οµώνυµοοµώνυµο επιθαλάσσιοεπιθαλάσσιο φρούριοφρούριο..

�� ΗΗ ΛευκάδαΛευκάδα διαθέτειδιαθέτει πολλέςπολλές γραφικέςγραφικές παραλίεςπαραλίες
απαράµιληςαπαράµιλης οµορφιάςοµορφιάς πουπου χαρακτηρίζονταιχαρακτηρίζονται αποαπο τατα
γαλαζοπράσιναγαλαζοπράσινα νεράνερά τουςτους τατα οποίαοποία τιςτις κατατάσουνκατατάσουν στιςστις
οµορφότερεςοµορφότερες τηςτης χώραςχώρας αλλάαλλά καικαι ολόκληρηςολόκληρης τηςτης
ΜεσογείουΜεσογείου. . ΗΗ διάσηµηδιάσηµη παραλίαπαραλία τηςτης ΠόρτοΠόρτο ΚατσίκιΚατσίκι έχειέχει
κατάκατά καιρούςκαιρούς ψηφιστείψηφιστεί αποαπο διεθνήδιεθνή τουριστικάτουριστικά περιοδικάπεριοδικά
ωςως ηη οµορφότερηοµορφότερη παραλίαπαραλία τηςτης ΜεσογείουΜεσογείου..



ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΝΗΣΙΩΝΝΗΣΙΩΝ--

ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ & & ΙΘΑΚΗΙΘΑΚΗ

�� ΗΗ ΚεφαλλονιάΚεφαλλονιά είναιείναι τοτο µεγαλύτεροµεγαλύτερο καικαι τοτο πιοπιο ορεινόορεινό νησίνησί τωντων
ΕπτανήσωνΕπτανήσων. . ΒρίσκεταιΒρίσκεται απέναντιαπέναντι απόαπό τηντην είσοδοείσοδο τουτου ΠατραϊκούΠατραϊκού
ΚόλπουΚόλπου, , βόρειαβόρεια τηςτης ΖακύνθουΖακύνθου καικαι νότιανότια τηςτης ΛευκάδαςΛευκάδας. . ΘεωρείταιΘεωρείται, , 
σύµφωνασύµφωνα µεµε πρόσφαταπρόσφατα ιστορικάιστορικά στοιχείαστοιχεία, , νανα είναιείναι αυτήαυτή ηη ΙθάκηΙθάκη
τουτου ΟµήρουΟµήρου µεµε τηντην οποίαοποία έχουνέχουν ασχοληθείασχοληθεί τόσοιτόσοι πολλοίπολλοί
µελετητέςµελετητές..

�� ΤοΤο νησίνησί έχειέχει έκτασηέκταση περίπουπερίπου 688 688 ττ..χλµχλµ. . καικαι σεσε αυτόαυτό κατοικούνκατοικούν
περίπουπερίπου 27.651 27.651 κάτοικοικάτοικοι. . ΜεγάλοΜεγάλο µέροςµέρος τηςτης έκτασηςέκτασης τουτου
καταλαµβάνεικαταλαµβάνει τοτο όροςόρος ΑίνοςΑίνος µεµε σηµαντικότερεςσηµαντικότερες κορυφέςκορυφές τοτο
ΓιούπαριΓιούπαρι (1.121(1.121µµ.), .), τηντην ΑγίαΑγία ∆υνατή∆υνατή (1.131(1.131µµ.), .), τηντην ΕυµορφίαΕυµορφία
(1.043(1.043µµ.) .) καικαι τηντην ΚόκκινηΚόκκινη ΡάχηΡάχη (1.078(1.078µµ.) .) ΟιΟι σηµαντικότερεςσηµαντικότερες
πεδιάδεςπεδιάδες είναιείναι αυτέςαυτές τηςτης ΚραναίαςΚραναίας καικαι τηςτης χερσονήσουχερσονήσου ΠαλικήςΠαλικής..

�� ΗΗ ΙθάκηΙθάκη είναιείναι τοτο µικρότεροµικρότερο µετάµετά τουςτους ΠαξούςΠαξούς νησίνησί τωντων
ΕπτανήσωνΕπτανήσων καικαι βρίσκεταιβρίσκεται σταστα νότιανότια τηςτης ΛευκάδαςΛευκάδας καικαι σταστα
βορειοανατολικάβορειοανατολικά τηςτης ΚεφαλονιάςΚεφαλονιάς, , απόαπό τηντην οποίαοποία χωρίζεταιχωρίζεται µεµε τοντον
οµώνυµοοµώνυµο πορθµόπορθµό. . ΠρόκειταιΠρόκειται γιαγια επίµηκεςεπίµηκες νησίνησί µεµε έκτασηέκταση 92,6 92,6 
ττ..χλµχλµ. . καικαι πληθυσµόπληθυσµό 3.646 3.646 κατοίκουςκατοίκους. . ΜαζίΜαζί µεµε άλλαάλλα µικρότεραµικρότερα
νησιάνησιά αποτελείαποτελεί τηντην επαρχίαεπαρχία ΙθάκηςΙθάκης πουπου ανήκειανήκει στοστο νοµόνοµό
ΚεφαλληνίαςΚεφαλληνίας..



ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΝΗΣΙΩΝΝΗΣΙΩΝ--

ΖΑΚΥΝΘΟΣΖΑΚΥΝΘΟΣ

�� ΗΗ ΖάκυνθοςΖάκυνθος είναιείναι έναένα απόαπό τατα νησιάνησιά τωντων ΕπτανήσωνΕπτανήσων. . ΕίναιΕίναι τοτο νοτιότερονοτιότερο
καικαι τοτο τρίτοτρίτο σεσε έκτασηέκταση καικαι πληθυσµόπληθυσµό νησίνησί τωντων ΙονίωνΙονίων νήσωννήσων..ΗΗ έκτασήέκτασή τηςτης
είναιείναι 406 406 ττ. . χλµχλµ καικαι οο πληθυσµόςπληθυσµός ανέρχεταιανέρχεται στουςστους 38.680 38.680 κατοίκουςκατοίκους
((απογραφήαπογραφή 20012001). ). ΑπόΑπό τηντην ΠελοπόννησοΠελοπόννησο απέχειαπέχει 9,5 9,5 ναυτναυτ. . µίλιαµίλια ((απόαπό τηντην
ΚυλλήνηΚυλλήνη τουτου ΝοµούΝοµού ΗλείαςΗλείας) ) καικαι 8,5 8,5 ναυτναυτ. . µίλιαµίλια απόαπό τοτο πλησιέστεροπλησιέστερο σεσε
αυτήαυτή νησίνησί, , τηντην ΚεφαλονιάΚεφαλονιά. . 

�� ΤοΤο σχήµασχήµα τηςτης ΖακύνθουΖακύνθου είναιείναι ακανόνιστοακανόνιστο τριγωνικότριγωνικό µεµε τοτο µενµεν βορειότεροβορειότερο
άκροάκρο τουτου νησιούνησιού νανα καταλήγεικαταλήγει στοστο ακρωτήριακρωτήρι ΣκινάριΣκινάρι, , ενώενώ στοστο
νοτιοανατολικόνοτιοανατολικό σχηµατίζεταισχηµατίζεται οο κόλποςκόλπος τουτου ΛαγανάΛαγανά µεταξύµεταξύ τωντων δύοδύο
ακρωτηρίωνακρωτηρίων, , ΜαραθίαΜαραθία στηστη ∆ύση∆ύση καικαι ΓέρακαΓέρακα τοτο ανατολικόανατολικό. . ΜέσαΜέσα στονστον
κόλποκόλπο τουτου ΛαγανάΛαγανά υπάρχουνυπάρχουν δύοδύο νησιάνησιά, , τοτο ΜαραθωνήσιΜαραθωνήσι καικαι τοτο
ΠελούζοΠελούζο,,ενώενώ 37 37 ναυτικάναυτικά µίλιαµίλια νότιανότια τουτου ΛαγανάΛαγανά βρίσκονταιβρίσκονται οιοι νήσοινήσοι
ΣτροφάδεςΣτροφάδες. . ΟΟ κόλποςκόλπος τουτου ΛαγανάΛαγανά είναιείναι προστατευόµενοςπροστατευόµενος τόποςτόπος γέννησηςγέννησης
αυγώναυγών καικαι κατασκευήςκατασκευής φωλιώνφωλιών τηςτης υπόυπό εξαφάνισηεξαφάνιση χελώναςχελώνας ΚαρέτταΚαρέττα--
ΚαρέτταΚαρέττα. . 

�� ΟιΟι δυτικέςδυτικές ακτέςακτές έχουνέχουν µήκοςµήκος περίπουπερίπου 34 34 χλµχλµ ,,είναιείναι βραχώδειςβραχώδεις καικαι
απότοµεςαπότοµες σχηµατίζονταςσχηµατίζοντας πολλέςπολλές σπηλιέςσπηλιές καικαι κολπίσκουςκολπίσκους.. .. ΑντίθεταΑντίθετα οιοι
ανατολικέςανατολικές ακτέςακτές πουπου κοιτάζουνκοιτάζουν προςπρος τηντην ΠελλοπόννησοΠελλοπόννησο καικαι έχουνέχουν µήκοςµήκος
37 37 χλµχλµ είναιείναι αµµώδειςαµµώδεις µεµε όµορφεςόµορφες παραλίεςπαραλίες



ΠαραδοσιακέςΠαραδοσιακές ΜορφέςΜορφές ΤουρισµούΤουρισµού

�� ΜαζικόςΜαζικός ΤουρισµόςΤουρισµός:: ΟΟ µαζικόςµαζικός τουρισµόςτουρισµός
χαρακτηρίζεταιχαρακτηρίζεται απόαπό τηντην οµαδικήοµαδική
συµµετοχήσυµµετοχή τωντων τουριστώντουριστών στιςστις διάφορεςδιάφορες
φάσειςφάσεις τηςτης τουριστικήςτουριστικής δραστηριότηταςδραστηριότητας. . ΟΟ
χαρακτήραςχαρακτήρας τουτου µαζικούµαζικού τουρισµούτουρισµού
οφείλεταιοφείλεται στονστον τρόποτρόπο οργάνωσηςοργάνωσης τουτου
ταξιδιούταξιδιού καθώςκαθώς καικαι στονστον επιλεγµένοεπιλεγµένο τόποτόπο
διακοπώνδιακοπών. . ΜαζικόςΜαζικός ΤουρισµόςΤουρισµός καικαι χώροχώρο--
χρονικέςχρονικές συγκεντρώσειςσυγκεντρώσεις ερµηνεύουνερµηνεύουν
βασικάβασικά τοτο σύγχρονοσύγχρονο τουριστικότουριστικό φαινόµενοφαινόµενο. . 



ΠαραδοσιακέςΠαραδοσιακές ΜορφέςΜορφές ΤουρισµούΤουρισµού

�� ΑτοµικόςΑτοµικός ΤουρισµόςΤουρισµός:: ΟΟ ατοµικόςατοµικός τουρισµόςτουρισµός
αντιτίθεταιαντιτίθεται στοστο µαζικόµαζικό τουρισµότουρισµό καικαι
χαρακτηρίζεταιχαρακτηρίζεται απόαπό τηντην ανεξάρτητηανεξάρτητη ατοµικήατοµική
οργάνωσηοργάνωση καικαι εκτέλεσηεκτέλεση τουτου ταξιδιούταξιδιού εκεκ µέρουςµέρους
τωντων τουριστώντουριστών. . ΗΗ ανάπτυξηανάπτυξη αυτήςαυτής τηςτης κατηγορίαςκατηγορίας
τουρισµούτουρισµού συνδυάζεταισυνδυάζεται σεσε µεγάλοµεγάλο βαθµόβαθµό µεµε
ατοµικάατοµικά--ιδιωτικάιδιωτικά µέσαµέσα µετακίνησηςµετακίνησης, , όπωςόπως τατα
αυτοκίνητααυτοκίνητα, , τατα θαλαµηγάθαλαµηγά σκάφησκάφη κκ..αα., ., τόσοτόσο κατάκατά
τηντην µετάβασηµετάβαση όσοόσο καικαι κατάκατά τηντην διάρκειαδιάρκεια τηςτης
παραµονήςπαραµονής τουτου τουρίστατουρίστα στηστη χώραχώρα ήή τιςτις χώρεςχώρες
υποδοχήςυποδοχής καικαι φιλοξενίαςφιλοξενίας. . ΟΟ κύριοςκύριος χαρακτήραςχαρακτήρας
τηςτης κατηγορίαςκατηγορίας αυτήςαυτής τουρισµούτουρισµού είναιείναι
περιηγητικόςπεριηγητικός..



ΠαραδοσιακέςΠαραδοσιακές ΜορφέςΜορφές ΤουρισµούΤουρισµού

�� ΕποχιακόςΕποχιακός ΤουρισµόςΤουρισµός:: ΧαρακτηριστικήΧαρακτηριστική
διάκρισηδιάκριση τουτου εποχιακούεποχιακού τουρισµούτουρισµού είναιείναι ότιότι δενδεν
διαρκείδιαρκεί όλοόλο τοτο χρόνοχρόνο πουπου σηµαίνεισηµαίνει ότιότι σεσε αντίθεσηαντίθεση
µεµε τοτο συνεχήσυνεχή τουρισµότουρισµό ηη δραστηριότητεςδραστηριότητες τουτου
επηρεάζονταιεπηρεάζονται αποφασιστικάαποφασιστικά απόαπό τιςτις
κλιµατολογικέςκλιµατολογικές συνθήκεςσυνθήκες πουπου επικρατούνεπικρατούν σεσε
διαφορετικέςδιαφορετικές εποχέςεποχές, , γι΄αυτόγι΄αυτό καικαι αναστέλλονταιαναστέλλονται
αυτέςαυτές προσωρινάπροσωρινά γιαγια έναένα µικρόµικρό ήή µεγάλοµεγάλο χρονικόχρονικό
διάστηµαδιάστηµα κάθεκάθε έτοςέτος. . ΟιΟι αντιπροσωπευτικότερεςαντιπροσωπευτικότερες
µορφέςµορφές τουρισµούτουρισµού αυτήςαυτής τηςτης κατηγορίαςκατηγορίας είναιείναι οο
γενικόςγενικός τουρισµόςτουρισµός κατάκατά τηντην διάρκειαδιάρκεια τουτου
καλοκαιριούκαλοκαιριού, , οο τουρισµόςτουρισµός παραχείµασηςπαραχείµασης καικαι οο
τουρισµόςτουρισµός χειµερινώνχειµερινών σπορσπορ..



ΠαραδοσιακέςΠαραδοσιακές ΜορφέςΜορφές ΤουρισµούΤουρισµού

�� ΣυνεχήςΣυνεχής ΤουρισµόςΤουρισµός:: ΧαρακτηριστικήΧαρακτηριστική
διάκρισηδιάκριση τουτου συνεχούςσυνεχούς τουρισµούτουρισµού είναιείναι ότιότι
διαρκείδιαρκεί όλοόλο τοτο χρόνοχρόνο, , πουπου σηµαίνεισηµαίνει ότιότι σεσε
καµίακαµία περίπτωσηπερίπτωση δενδεν επηρεάζονταιεπηρεάζονται οιοι
δραστηριότητεςδραστηριότητες τουτου απόαπό τιςτις κλιµατολογικέςκλιµατολογικές
συνθήκεςσυνθήκες πουπου επικρατούνεπικρατούν σεσε όλεςόλες τιςτις
εποχέςεποχές, , δηλαδήδηλαδή σεσε όληόλη τηντην διάρκειαδιάρκεια τουτου
χρόνουχρόνου. . ΟιΟι αντιπροσωπευτικότερεςαντιπροσωπευτικότερες µορφέςµορφές
τουρισµούτουρισµού αυτήςαυτής τηςτης κατηγόριαςκατηγόριας είναιείναι οο
συνεδριακόςσυνεδριακός τουρισµόςτουρισµός , , οο τουρισµόςτουρισµός
κίνητρωνκίνητρων οο τουρισµόςτουρισµός εκθέσεωνεκθέσεων , , οο
τουρισµόςτουρισµός πόληςπόλης καικαι οο µορφωτικόςµορφωτικός
τουρισµόςτουρισµός..



ΠαραδοσιακέςΠαραδοσιακές ΜορφέςΜορφές ΤουρισµούΤουρισµού

�� ΕξωτερικόςΕξωτερικός ΤουρισµόςΤουρισµός: : ΟΟ εξωτερικόςεξωτερικός ηη διεθνήςδιεθνής
τουρισµόςτουρισµός πραγµατοποιείταιπραγµατοποιείται απόαπό άτοµαάτοµα πουπου διαµένουνδιαµένουν
µόνιµαµόνιµα σεσε µιαµια χώραχώρα καικαι τηντην εγκαταλείπουνεγκαταλείπουν προσωρινάπροσωρινά γιαγια
νανα επισκεφτούνεπισκεφτούν κάποιακάποια άλληάλλη ήή κάποιεςκάποιες άλλεςάλλες χώρεςχώρες γιαγια
τουριστικούςτουριστικούς σκοπούςσκοπούς έτσιέτσι ώστεώστε νανα ικανοποιήσουνικανοποιήσουν
συγκεκριµένεςσυγκεκριµένες τουριστικέςτουριστικές ανάγκεςανάγκες ήή επιθυµίεςεπιθυµίες τουςτους κατάκατά
συνέπειασυνέπεια εξωτερικόεξωτερικό τουρισµότουρισµό έχειέχει οποιαδήποτεοποιαδήποτε χώραχώρα ότανόταν
µόνιµοιµόνιµοι κάτοικοικάτοικοι άλλωνάλλων χωρώνχωρών τηντην επισκέπτονταιεπισκέπτονται ήή ότανόταν
µόνιµοιµόνιµοι κάτοικοικάτοικοι τηςτης επισκέπτονταιεπισκέπτονται άλλεςάλλες χώρεςχώρες γιαγια
τουριστικούςτουριστικούς σκοπούςσκοπούς. . ΣτηνΣτην πρώτηπρώτη περίπτωσηπερίπτωση οο εξωτερικόςεξωτερικός
τουρισµόςτουρισµός χαρακτηρίζεταιχαρακτηρίζεται σανσαν ενεργητικόςενεργητικός, , αφούαφού ωςως κύριοκύριο
χαρακτηριστικόχαρακτηριστικό τηςτης είναιείναι ηη εισροήεισροή συναλλάγµατοςσυναλλάγµατος. . ΣτηνΣτην
δεύτερηδεύτερη περίπτωσηπερίπτωση οο εξωτερικόςεξωτερικός τουρισµόςτουρισµός χαρακτηρίζεταιχαρακτηρίζεται
σανσαν παθητικόςπαθητικός, , αφούαφού ωςως κύριοκύριο χαρακτηριστικόχαρακτηριστικό τηςτης είναιείναι ηη
εκροήεκροή πολυτίµουπολυτίµου συναλλάγµατοςσυναλλάγµατος..



ΠαραδοσιακέςΠαραδοσιακές ΜορφέςΜορφές ΤουρισµούΤουρισµού

�� ΕσωτερικόςΕσωτερικός τουρισµόςτουρισµός:: ΟΟ εσωτερικόςεσωτερικός τουρισµόςτουρισµός
πραγµατοποιείταιπραγµατοποιείται απόαπό τοντον ντόπιοντόπιο πληθυσµόπληθυσµό µιαςµιας χώραςχώρας
µέσαµέσα, , πάνταπάντα σταστα φυσικάφυσικά τηςτης όριαόρια δηλαδήδηλαδή µέσαµέσα στηνστην
επικράτειάεπικράτειά τηςτης. . ΗΗ συγκεκριµένησυγκεκριµένη κατηγορίακατηγορία τουρισµούτουρισµού
παρουσιάζειπαρουσιάζει σηµαντικέςσηµαντικές οικονοµικέςοικονοµικές καικαι άλλεςάλλες ωφέλειεςωφέλειες γιαγια
τητη χώραχώρα στηνστην οποίαοποία αναπτύσσεταιαναπτύσσεται. . ΜιαΜια απόαπό αυτέςαυτές είναιείναι ηη
συγκράτησησυγκράτηση τηςτης εκροήςεκροής συναλλάγµατοςσυναλλάγµατος εξαιτίαςεξαιτίας τηςτης µηµη
πραγµατοποίησηςπραγµατοποίησης εξωτερικούεξωτερικού τουρισµούτουρισµού εκεκ µέρουςµέρους τουτου
ντόπιουντόπιου πληθυσµούπληθυσµού. . ΗΗ ανάπτυξηανάπτυξη τουτου εσωτερικούεσωτερικού τουρισµούτουρισµού
προϋποθέτειπροϋποθέτει τηντην δηµιουργίαδηµιουργία κατάλληλωνκατάλληλων καικαι ταυτόχροναταυτόχρονα
οικονοµικάοικονοµικά προσιτώνπροσιτών µέσωνµέσων φιλοξενίαςφιλοξενίας στουςστους ντόπιουςντόπιους
τουρίστεςτουρίστες καθώςκαθώς καικαι τητη βελτίωσηβελτίωση –– ανάπτυξηανάπτυξη τωντων διάφορωνδιάφορων
δικτύωνδικτύων καικαι µέσωνµέσων συγκοινωνίαςσυγκοινωνίας, , ώστεώστε οιοι µετακινήσειςµετακινήσεις τωντων
ντόπιωνντόπιων τουριστώντουριστών στηνστην επικράτειαεπικράτεια τηςτης χώραςχώρας πουπου
κατοικούνκατοικούν µόνιµαµόνιµα νανα είναιείναι ταχύτερεςταχύτερες, , ανετότερεςανετότερες καικαι
ασφαλέστερεςασφαλέστερες..



ΕναλλακτικέςΕναλλακτικές ΜορφέςΜορφές

ΤουρισµούΤουρισµού
�� ΗΗ ραγδαίαραγδαία ανάπτυξηανάπτυξη τουτου τουρισµούτουρισµού, , ιδίωςιδίως µεταπολεµικάµεταπολεµικά, , έχειέχει

αναγάγειαναγάγει τητη δραστηριότηταδραστηριότητα αυτήαυτή σεσε µιαµια απόαπό τιςτις µεγαλύτερεςµεγαλύτερες
εξαγωγικέςεξαγωγικές βιοµηχανίεςβιοµηχανίες στονστον κόσµοκόσµο µεµε πολύπολύ σηµαντικέςσηµαντικές επιδράσειςεπιδράσεις
στιςστις αναπτυξιακέςαναπτυξιακές προσπάθειεςπροσπάθειες τωντων χωρώνχωρών υποδοχήςυποδοχής[1][1].  .  ΤηΤη
δεκαετίαδεκαετία τουτου 1960 1960 οιοι ρυθµοίρυθµοί αυξήθηκαναυξήθηκαν ακόµαακόµα περισσότεροπερισσότερο λόγωλόγω
τηςτης επίδρασηςεπίδρασης τεσσάρωντεσσάρων βασικώνβασικών παραγόντωνπαραγόντων::

�� ΤηςΤης εντυπωσιακήςεντυπωσιακής ανάπτυξηςανάπτυξης καικαι οργάνωσηςοργάνωσης τωντων εταιριώνεταιριών τουτου
ΤουρισµούΤουρισµού..

�� ΤηςΤης επέκτασηςεπέκτασης τωντων θεσµώνθεσµών τουτου κοινωνικούκοινωνικού κράτουςκράτους µεµε τηντην
παράλληληπαράλληλη ύπαρξηύπαρξη περισσευούµενωνπερισσευούµενων εισοδηµάτωνεισοδηµάτων στιςστις
αναπτυγµένεςαναπτυγµένες χώρεςχώρες..

�� ΤηςΤης επικράτησηςεπικράτησης τουτου ταξιδιούταξιδιού διακοπώνδιακοπών ωςως κοινωνικούκοινωνικού προτύπουπροτύπου
πουπου υποδεικνύειυποδεικνύει κοινωνικήκοινωνική πρόοδοπρόοδο..

�� ΤηςΤης κρατούσαςκρατούσας άποψηςάποψης στουςστους οικονοµολόγουςοικονοµολόγους τωντων διεθνώνδιεθνών
οργανισµώνοργανισµών ότιότι οο ΤουρισµόςΤουρισµός είναιείναι έναςένας κλάδοςκλάδος πουπου µπορείµπορεί νανα
συµβάλεισυµβάλει θετικάθετικά στηνστην οικονοµικήοικονοµική ανάπτυξηανάπτυξη τωντων υπανάπτυκτωνυπανάπτυκτων
χωρώνχωρών, , αλλάαλλά καικαι όσωνόσων αναπτυσσόµενωναναπτυσσόµενων ήή αναπτυγµένωναναπτυγµένων χωρώνχωρών
έχουνέχουν τουςτους ανάλογουςανάλογους τουριστικούςτουριστικούς πόρούςπόρούς[2][2]..

�� ΑρχικάΑρχικά, , οιοι Tour OperatorsTour Operators ((TOTO) ) αναλάµβαναναναλάµβαναν νανα πουλήσουνπουλήσουν στουςστους
πελάτεςπελάτες τουςτους οργανωµέναοργανωµένα ταξίδιαταξίδια τατα οποίαοποία περιελάµβανανπεριελάµβαναν τιςτις
µετακινήσειςµετακινήσεις -- τητη διαµονήδιαµονή/ / διατροφήδιατροφή -- καικαι κάποιεςκάποιες ξεναγήσειςξεναγήσεις.  .  ΗΗ
συνεχήςσυνεχής εξέλιξηεξέλιξη καθετοποίησεκαθετοποίησε τιςτις παρεχόµενεςπαρεχόµενες υπηρεσίεςυπηρεσίες, , 
µειώνονταςµειώνοντας ολοέναολοένα καικαι περισσότεροπερισσότερο τοτο κόστοςκόστος..



ΕναλλακτικέςΕναλλακτικές ΜορφέςΜορφές

ΤουρισµούΤουρισµού
�� ΗΗ µείωσηµείωση επέτρεψεεπέτρεψε τοτο ««άνοιγµαάνοιγµα»» τουτου τουρισµούτουρισµού σεσε ακόµαακόµα

µεγαλύτερεςµεγαλύτερες κοινωνικέςκοινωνικές µάζεςµάζες χαµηλότερωνχαµηλότερων εισοδηµάτωνεισοδηµάτων.  .  
ΠαράλληλαΠαράλληλα, , ηη κατοχύρωσηκατοχύρωση τουτου δικαιώµατοςδικαιώµατος τηςτης ετήσιαςετήσιας
πληρωµένηςπληρωµένης άδειαςάδειας καικαι ηη ανάπτυξηανάπτυξη τουτου κράτουςκράτους πρόνοιαςπρόνοιας
µεµε τητη δηµιουργίαδηµιουργία τωντων προγραµµάτωνπρογραµµάτων κοινωνικούκοινωνικού
τουρισµούτουρισµού, , έδωσεέδωσε επιπλέονεπιπλέον ώθησηώθηση στονστον τουριστικότουριστικό κλάδοκλάδο..

�� ΗΗ ανάπτυξηανάπτυξη τουτου µαζικούµαζικού οργανωµένουοργανωµένου ΤουρισµούΤουρισµού
συνδέθηκεσυνδέθηκε µεµε τοτο ταξίδιταξίδι γιαγια λόγουςλόγους διακοπώνδιακοπών, , ψυχαγωγίαςψυχαγωγίας, , 
ξεκούρασηςξεκούρασης καικαι περιήγησηςπεριήγησης σεσε περιοχέςπεριοχές µεµε πολιτιστικόπολιτιστικό
ενδιαφέρονενδιαφέρον.  .  ΑυτόςΑυτός πουπου ταξίδευεταξίδευε επιβεβαίωνεεπιβεβαίωνε τηντην
οικονοµικήοικονοµική καικαι κοινωνικήκοινωνική τουτου άνοδοάνοδο, , συγκέντρωνεσυγκέντρωνε
εµπειρίεςεµπειρίες, , χαρακτηριζότανχαρακτηριζόταν απόαπό καινοτοµικήκαινοτοµική διάθεσηδιάθεση καικαι
νεωτεριστικέςνεωτεριστικές αντιλήψειςαντιλήψεις κκ..λλ..ππ.  .  

�� ΠαράλληλαΠαράλληλα ηη επικρατούσαεπικρατούσα άποψηάποψη τωντων οικονοµολόγωνοικονοµολόγων ότιότι ηη
εφαρµογήεφαρµογή τουτου µοντέλουµοντέλου τουτου οργανωµένουοργανωµένου µαζικούµαζικού
τουρισµούτουρισµού µπορείµπορεί νανα παίξειπαίξει σηµαντικόσηµαντικό ρόλορόλο στηνστην
αναπτυξιακήαναπτυξιακή προσπάθειαπροσπάθεια τωντων µειονεκτουσώνµειονεκτουσών περιοχώνπεριοχών
ενθάρρυνεενθάρρυνε ακόµαακόµα περισσότεροπερισσότερο τιςτις τουριστικέςτουριστικές
δραστηριότητεςδραστηριότητες..



ΕναλλακτικέςΕναλλακτικές ΜορφέςΜορφές

ΤουρισµούΤουρισµού
�� ΗΗ ταύτισηταύτιση τωντων απαιτήσεωναπαιτήσεων τηςτης τουριστικήςτουριστικής ζήτησηςζήτησης καικαι

προσφοράςπροσφοράς οδήγησεοδήγησε στηνστην επικράτησηεπικράτηση τουτου τουρισµούτουρισµού ωςως
επιχειρηµατικήςεπιχειρηµατικής δραστηριότηταςδραστηριότητας βιοπορισµούβιοπορισµού, , έναντιέναντι τηςτης
γεωργίαςγεωργίας καικαι τηςτης βιοµηχανίαςβιοµηχανίας.  .  ΜεΜε τοτο πέρασµαπέρασµα τουτου χρόνουχρόνου
καικαι τηντην εµφάνισηεµφάνιση τωντων πρώτωνπρώτων επιδράσεωνεπιδράσεων στουςστους τόπουςτόπους
προορισµούπροορισµού έγινεέγινε αντιληπτόαντιληπτό ότιότι τοτο τουριστικότουριστικό φαινόµενοφαινόµενο
αποτελείαποτελεί µιαµια πολυσχιδήπολυσχιδή δραστηριότηταδραστηριότητα πουπου άπτεταιάπτεται τηςτης
επιστηµονικήςεπιστηµονικής µελέτηςµελέτης ενόςενός ευρύτατουευρύτατου φάσµατοςφάσµατος
επιστηµώνεπιστηµών εκτόςεκτός απόαπό τηντην οικονοµικήοικονοµική..

�� ΗΗ εµπλοκήεµπλοκή καικαι άλλωνάλλων επιστηµώνεπιστηµών ((κοινωνιολογίακοινωνιολογία, , 
ανθρωπολογίαανθρωπολογία, , χωροταξίαχωροταξία κκ..αα.) .) στηστη µελέτηµελέτη τουτου τουριστικούτουριστικού
φαινόµενουφαινόµενου επισήµανεεπισήµανε τοτο εύροςεύρος καικαι τοτο βάθοςβάθος τωντων
επιπτώσεωνεπιπτώσεων πουπου παρατηρούντανπαρατηρούνταν στονστον τόποτόπο υποδοχήςυποδοχής απόαπό
τοντον µαζικόµαζικό οργανωµένοοργανωµένο τουρισµότουρισµό.  .  ΗΗ αναλυτικήαναλυτική προσέγγισηπροσέγγιση
τωντων πολλαπλώνπολλαπλών επιπτώσεωνεπιπτώσεων καικαι τωντων λειτουργικώνλειτουργικών
συσχετίσεωνσυσχετίσεων πουπου παρουσιάζονταιπαρουσιάζονται µεταξύµεταξύ τουςτους, , οδήγησεοδήγησε
στηνστην κριτικήκριτική καικαι τελικάτελικά στηνστην ανατροπήανατροπή απόψεωναπόψεων γιαγια τηντην
χωρίςχωρίς όριαόρια τουριστικήτουριστική ανάπτυξηανάπτυξη καικαι τατα οφέληοφέλη τηςτης. . ΟΟ
προβληµατισµόςπροβληµατισµός επικεντρώθηκεεπικεντρώθηκε σεσε τρίατρία θέµαταθέµατα::



ΕναλλακτικέςΕναλλακτικές ΜορφέςΜορφές

ΤουρισµούΤουρισµού
1.1. ΣτηνΣτην αναζήτησηαναζήτηση νέωννέων προτύπωνπροτύπων τουριστικούτουριστικού ταξιδιούταξιδιού πουπου

θαθα έχουνέχουν λιγότερολιγότερο αρνητικέςαρνητικές επιπτώσειςεπιπτώσεις στονστον τόποτόπο
υποδοχήςυποδοχής..

2.2. ΣτηνΣτην ανάδειξηανάδειξη τουτου περιβάλλοντοςπεριβάλλοντος καικαι τουτου πολιτισµούπολιτισµού ωςως
πόρωνπόρων ανεκτίµητηςανεκτίµητης αξίαςαξίας, , πουπου ηη προστασίαπροστασία τουςτους είναιείναι
επιβεβληµένηεπιβεβληµένη..

3.3. ΣτηνΣτην επιστηµονικήεπιστηµονική µελέτηµελέτη τουτου τουρισµούτουρισµού µεµε διεπιστηµονικόδιεπιστηµονικό
τρόποτρόπο ιδιαίτεραιδιαίτερα σεσε ότιότι αφοράαφορά τατα ζητήµαταζητήµατα πουπου σχετίζονταισχετίζονται
µεµε τηντην ανάπτυξηανάπτυξη καικαι τιςτις επιπτώσειςεπιπτώσεις τηςτης, , αλλάαλλά καικαι τηντην
αναζήτησηαναζήτηση νέωννέων καικαι περισσότεροπερισσότερο ισορροπηµένωνισορροπηµένων γιαγια τηντην
τοπικήτοπική κοινωνίακοινωνία µοντέλωνµοντέλων ανάπτυξηςανάπτυξης..

�� ΠαράλληλαΠαράλληλα, , οο εντεινόµενοςεντεινόµενος ανταγωνισµόςανταγωνισµός, , ηη εµφάνισηεµφάνιση
νέωννέων τουριστικώντουριστικών προϊόντωνπροϊόντων, , ηη ανάπτυξηανάπτυξη τηςτης οικολογίαςοικολογίας, , ηη
µεταβολήµεταβολή σταστα καταναλωτικάκαταναλωτικά πρότυπαπρότυπα, , αλλάαλλά καικαι ηη εµφάνισηεµφάνιση
τωντων πρώτωνπρώτων αρνητικώναρνητικών επιπτώσεωνεπιπτώσεων απόαπό τηντην ανάπτυξηανάπτυξη τουτου
µαζικούµαζικού τουρισµούτουρισµού έχειέχει ωςως συνέπειασυνέπεια νανα παρατηρηθείπαρατηρηθεί
στροφήστροφή στιςστις επιλογέςεπιλογές τωντων τουριστώντουριστών..



ΕναλλακτικέςΕναλλακτικές ΜορφέςΜορφές

ΤουρισµούΤουρισµού
�� ΗΗ σταδιακήσταδιακή εξειδίκευσηεξειδίκευση τωντων κινήτρωνκινήτρων τουτου ταξιδιούταξιδιού ώθησεώθησε σεσε µίαµία αντίστοιχηαντίστοιχη

εξειδίκευσηεξειδίκευση τωντων ταξιδιώνταξιδιών, , δηµιουργώνταςδηµιουργώντας αυτέςαυτές πουπου ονοµάζουµεονοµάζουµε νέεςνέες, , 
ειδικέςειδικές καικαι εναλλακτικέςεναλλακτικές µορφέςµορφές τουρισµούτουρισµού[1][1].  .  

�� ΗΗ εξέλιξηεξέλιξη αυτήαυτή είναιείναι συνέπειασυνέπεια µιαςµιας σειράςσειράς παραγόντωνπαραγόντων όπωςόπως::
�� ΗΗ κριτικήκριτική πουπου ασκήθηκεασκήθηκε απόαπό πολλούςπολλούς επιστήµονεςεπιστήµονες διαφορετικώνδιαφορετικών

ειδικοτήτωνειδικοτήτων πουπου σχετίζονταισχετίζονται µεµε τοντον ΤουρισµόΤουρισµό στοστο πρότυποπρότυπο τουτου µαζικούµαζικού
οργανωµένουοργανωµένου τουρισµούτουρισµού καικαι στιςστις επιπτώσειςεπιπτώσεις τουτου στονστον τόποτόπο υποδοχήςυποδοχής..

�� ΤαΤα προβλήµαταπροβλήµατα κορεσµούκορεσµού καικαι περιβαλλοντικήςπεριβαλλοντικής ρύπανσηςρύπανσης πουπου
δηµιουργήθηκανδηµιουργήθηκαν σεσε πολλέςπολλές τουριστικέςτουριστικές περιοχέςπεριοχές καικαι οδήγησανοδήγησαν σεσε µείωσηµείωση
τωντων αφίξεωναφίξεων καικαι στροφήστροφή τωντων ΤΟΤΟ σεσε άλλεςάλλες λιγότερολιγότερο κορεσµένεςκορεσµένες αγορέςαγορές..

�� ΗΗ πίεσηπίεση οργανωµένωνοργανωµένων οµάδωνοµάδων πολιτώνπολιτών στιςστις χώρεςχώρες υποδοχήςυποδοχής πουπου κυρίωςκυρίως
επιζητούσανεπιζητούσαν τηντην προστασίαπροστασία τουτου περιβάλλοντοςπεριβάλλοντος καικαι πόρωνπόρων τουτου τοπικούτοπικού
πολιτισµούπολιτισµού..

�� ΗΗ σταδιακήσταδιακή αλλαγήαλλαγή τωντων κινήτρωνκινήτρων πουπου οδηγούσανοδηγούσαν τουςτους τουρίστεςτουρίστες στηνστην
απόφασηαπόφαση νανα ταξιδέψουνταξιδέψουν.  .  ΚυριαρχούνΚυριαρχούν κίνητρακίνητρα πουπου δίνουνδίνουν έµφασηέµφαση στηνστην
επιστροφήεπιστροφή στηνστην ύπαιθρούπαιθρο, , τηντην αυτονοµίααυτονοµία στοστο ταξίδιταξίδι, , τηντην αναζήτησηαναζήτηση τηςτης
ουσιαστικήςουσιαστικής διάστασηςδιάστασης τουτου τοπικούτοπικού πολιτισµούπολιτισµού, , τηςτης ενεργούςενεργούς συµµετοχήςσυµµετοχής
µέσωµέσω τουτου αθλητισµούαθλητισµού..

�� ΗΗ επιτυχηµένηεπιτυχηµένη εµπειρίαεµπειρία ανάπτυξηςανάπτυξης πολλώνπολλών µορφώνµορφών τουρισµούτουρισµού πουπου µετάµετά
απόαπό αρκετάαρκετά χρόνιαχρόνια παρουσίαςπαρουσίας κερδίζουνκερδίζουν υψηλάυψηλά ποσοστάποσοστά τουριστώντουριστών..

�� ΣταδιακέςΣταδιακές αλλαγέςαλλαγές στηνστην πολιτικήπολιτική τωντων ΤΟΤΟ πουπου βλέπουνβλέπουν ότιότι υπάρχειυπάρχει
σηµαντικήσηµαντική στροφήστροφή στηστη ζήτησηζήτηση καικαι σπεύδουνσπεύδουν νανα ανταποκριθούνανταποκριθούν



ΤαΤα ΧαρακτηριστικάΧαρακτηριστικά τωντων ΕναλΕναλ. . 

ΜορφώνΜορφών ΤουρισµούΤουρισµού
�� ΗΗ ιδιαίτερηιδιαίτερη βαρύτηταβαρύτητα πουπου δόθηκεδόθηκε απόαπό τιςτις ανθρωπιστικέςανθρωπιστικές

επιστήµεςεπιστήµες, , αλλάαλλά καικαι απόαπό τουςτους τουριστικούςτουριστικούς παραγωγούςπαραγωγούς σταστα
κίνητρακίνητρα τωντων τουριστώντουριστών γιαγια τηντην επιλογήεπιλογή τωντων ταξιδιώνταξιδιών τουςτους, , 
απέδωσεαπέδωσε ενδιαφέρονταενδιαφέροντα στοιχείαστοιχεία.  .  ΑρχικάΑρχικά υποστηρίχθηκευποστηρίχθηκε ότιότι
οο µαζικόςµαζικός οργανωµένοςοργανωµένος τουρισµόςτουρισµός στηρίχθηκεστηρίχθηκε εκεκ µέρουςµέρους
τωντων τουριστώντουριστών στηνστην αναζήτησηαναζήτηση τωντων τεσσάρωντεσσάρων SS ((SunSun, , 
SandSand, , SexSex, , SeaSea). ). 

�� ΗΗ διεξοδικήδιεξοδική µελέτηµελέτη τωντων κινήτρωνκινήτρων τωντων τουριστώντουριστών όµωςόµως είχεείχε
δείξειδείξει ότιότι καικαι παράγοντεςπαράγοντες, , όπωςόπως οιοι ψυχολογικοίψυχολογικοί, , οιοι
κοινωνικοίκοινωνικοί καικαι οιοι δηµογραφικοίδηµογραφικοί είχανείχαν συχνάσυχνά σηµαντικόσηµαντικό ρόλορόλο
στηνστην επιλογήεπιλογή ενόςενός ταξιδιούταξιδιού.  .  ΤαΤα καταναλωτικάκαταναλωτικά πρότυπαπρότυπα, , ηη
κοινωνικήκοινωνική θέσηθέση, , ηη ηλικίαηλικία, , ηη τάσητάση γιαγια αναζήτησηαναζήτηση καικαι
εξερεύνησηεξερεύνηση, , τατα ιδιαίτεραιδιαίτερα ενδιαφέρονταενδιαφέροντα κκ..αα. . πρόβαλανπρόβαλαν ωςως
στοιχείαστοιχεία πουπου διαµόρφωνανδιαµόρφωναν τιςτις τελικέςτελικές επιθυµίεςεπιθυµίες τωντων
τουριστώντουριστών.  .  ΗΗ δειλήδειλή αρχικάαρχικά, , καικαι µετέπειταµετέπειτα µαζικότερηµαζικότερη
εµφάνισηεµφάνιση οµάδωνοµάδων πουπου προέτασσανπροέτασσαν τατα ιδιαίτεραιδιαίτερα
ενδιαφέρονταενδιαφέροντα τουςτους ωςως απαραίτητααπαραίτητα συστατικάσυστατικά τωντων διακοπώνδιακοπών
τουςτους ήτανήταν τατα πρώταπρώτα δείγµαταδείγµατα διαφοροποίησηςδιαφοροποίησης απόαπό τοντον
βιοµηχανοποιηµένοβιοµηχανοποιηµένο τυποποιηµένοτυποποιηµένο τουρισµότουρισµό πουπου
επικρατούσεεπικρατούσε έωςέως τότετότε. . 



ΤαΤα ΧαρακτηριστικάΧαρακτηριστικά τωντων ΕναλΕναλ. . 

ΜορφώνΜορφών ΤουρισµούΤουρισµού
�� ΤοΤο τρίπτυχοτρίπτυχο τιµήτιµή--ανάπαυσηανάπαυση--περιήγησηπεριήγηση δέχθηκεδέχθηκε τηντην

εσωτερικήεσωτερική τουτου κριτικήκριτική απόαπό τουρίστεςτουρίστες πουπου επιζητούσανεπιζητούσαν
διαρκώςδιαρκώς τοντον εµπλουτισµόεµπλουτισµό τωντων δυνατοτήτωνδυνατοτήτων πουπου τουςτους
παρέχοντανπαρέχονταν ((γνήσιεςγνήσιες πολιτιστικέςπολιτιστικές εκδηλώσειςεκδηλώσεις, , επιλογέςεπιλογές
στονστον ελεύθεροελεύθερο χρόνοχρόνο κκ..λλ..ππ.).  .).  ΗΗ αντίδρασηαντίδραση τωντων ΤΟΤΟ ήτανήταν ηη
δηµιουργίαδηµιουργία δύοδύο τύπωντύπων οργανωµένωνοργανωµένων ταξιδιώνταξιδιών χωρίςχωρίς τηντην
ανατροπήανατροπή τωντων βασικώνβασικών συστατικώνσυστατικών στοιχείωνστοιχείων τουτου
οργανωµένουοργανωµένου τουρισµούτουρισµού ((chartercharter, , µαζικήµαζική εστίασηεστίαση & & 
στέγασηστέγαση).  ).  ΣτονΣτον έναένα τύποτύπο τοτο πρόγραµµαπρόγραµµα ήτανήταν
προκαθορισµένοπροκαθορισµένο δίχωςδίχως νανα αφήνειαφήνει περιθώριαπεριθώρια αυτονοµίαςαυτονοµίας
στονστον τουρίστατουρίστα / / πελάτηπελάτη, , ενώενώ στονστον άλλοάλλο τύποτύπο οο τουρίσταςτουρίστας
διέθετεδιέθετε σχετικήσχετική αυτονοµίααυτονοµία ήή µπορούσεµπορούσε νανα συµµετάσχεισυµµετάσχει στηνστην
οργάνωσήοργάνωσή τουτου.  .  ΤιςΤις περισσότερεςπερισσότερες φορέςφορές αυτόςαυτός οο
εµπλουτισµόςεµπλουτισµός τουτου τουριστικούτουριστικού προϊόντοςπροϊόντος περιελάµβανεπεριελάµβανε
δραστηριότητεςδραστηριότητες πουπου ανταποκρίνοντανανταποκρίνονταν σταστα χόµπιχόµπι πουπου είχεείχε οο
τουρίσταςτουρίστας στηνστην περιοχήπεριοχή µόνιµηςµόνιµης διαµονήςδιαµονής τουτου.  .  ΜεΜε αυτόναυτόν
τοντον τρόποτρόπο οιοι παθητικέςπαθητικές διακοπέςδιακοπές µετεξελίσσονταιµετεξελίσσονται σεσε
ενεργητικέςενεργητικές, , αφούαφού παρέχουνπαρέχουν τητη δυνατότηταδυνατότητα ενεργούςενεργούς
συµµετοχήςσυµµετοχής τουτου τουρίστατουρίστα σεσε διάφορεςδιάφορες δραστηριότητεςδραστηριότητες στονστον
τόποτόπο προορισµούπροορισµού. . 



ΤαΤα ΧαρακτηριστικάΧαρακτηριστικά τωντων ΕναλΕναλ. . 

ΜορφώνΜορφών ΤουρισµούΤουρισµού
�� ΤοΤο νέονέο πρότυποπρότυπο ενεργούενεργού τουρίστατουρίστα

απογαλακτίζεταιαπογαλακτίζεται απόαπό τοντον µαζικόµαζικό
οργανωµένοοργανωµένο τουρισµότουρισµό καικαι
αναζητάαναζητά ολοέναολοένα καικαι µεγαλύτερηµεγαλύτερη
αυτονοµίααυτονοµία.  .  ΈτσιΈτσι έχουµεέχουµε τηντην
εµφάνισηεµφάνιση τωντων ειδικώνειδικών µορφώνµορφών
τουρισµούτουρισµού οιοι οποίεςοποίες δενδεν ήρθανήρθαν ωςως
αποτέλεσµααποτέλεσµα µιαςµιας συγκροτηµένηςσυγκροτηµένης
κίνησηςκίνησης κάποιαςκάποιας κοινωνικήςκοινωνικής
οµάδαςοµάδας ήή τηςτης αλλαγήςαλλαγής τωντων
κινήτρωνκινήτρων σεσε παγκόσµιαπαγκόσµια κλίµακακλίµακα, , 
αλλάαλλά ωςως αποτέλεσµααποτέλεσµα διαφόρωνδιαφόρων
γεγονότωνγεγονότων τόσοτόσο στιςστις χώρεςχώρες
αποστολήςαποστολής, , όσοόσο καικαι στιςστις χώρεςχώρες
προορισµούπροορισµού τωντων τουριστώντουριστών.  .  ΟιΟι
βασικότερεςβασικότερες µορφέςµορφές εναλλακτικούεναλλακτικού
τουρισµούτουρισµού είναιείναι::

�� ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣΜΟΡΦΕΣ
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Πολιτιστικός τουρισµός κ.α.9

Οικολογικός τουρισµός8

Θαλάσσιος τουρισµός (διάφορες

µορφές)

7

Περιηγητικός τουρισµός6

Τουρισµός υγείας - φυσικής ζωής5

Ορειβατικός τουρισµός4

Αθλητικός τουρισµός3

Τουρισµός στην ύπαιθρο2

Αγροτοτουρισµός1

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ

ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ



ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Αγροτουρισµός ονοµάζεται η εναλλακτική εκείνη µορφή τουρισµού η οποία αναπτύσσεται σε
µη τουριστικά κορεσµένες αγροτικές περιοχές και συνδέεται µε κοινωνικές, 
περιβαλλοντικές και πολιτισµικές αξίες, οι οποίες επιτρέπουν τόσο στους οικοδεσπότες
όσο και στους φιλοξενούµενους των περιοχών αυτών να υφίστανται αλληλεπιδράσεις και
να µοιράζονται εµπειρίες.

Ως δραστηριότητα αναπτύσσεται από τους µόνιµους κατοίκους των περιοχών του
πρωτογενούς

τοµέα, οι οποίοι χρησιµοποιούν τον αγροτουρισµό ως συµπληρωµατική πηγή εισοδήµατος.

Τα κύρια χαρακτηριστικά του αγροτουριστικού προϊόντος είναι:
• Η απόλαυση του φυσικού περιβάλλοντος και η γνωριµία µε τα χαρακτηριστικά

φυσικάτοπία, τα τοπία φυσικού κάλλους και την πανίδα και τη χλωρίδα των εκάστοτε
περιοχών. 

Αγροτικές περιοχές που περιλαµβάνουν υγροβιότοπους µπορούν να
συνδυάσουν την αγροτουριστική δραστηριότητα µε το λεγόµενο "τουρισµό των
υγροβιότοπων" (παρατήρηση χλωρίδας και πανίδας, δηµιουργία κέντρων
περιβαλλοντικής εκπαίδευσης κ.τ.λ.).
• Η επαφή και η γνωριµία µε την τοπική αγροτική πολιτιστική κληρονοµιά, τα ήθη και τα
έθιµα των κατοίκων, η συµµετοχή σε τοπικές πολιτιστικές εκδηλώσεις κ.τ.λ.
• Η προσφορά διαφοροποιηµένων, υψηλής ποιότητας τουριστικών προϊόντων (π.χ.
προσφορά βιολογικών παραδοσιακών προϊόντων, προϊόντων προστατευόµενης
ονοµασίας προέλευσης, προστατευόµενης γεωγραφικής ένδειξης)
• Η παρατήρηση των γεωργικών δραστηριοτήτων και πιθανώς η συµµετοχή σε αυτές
• Η άσκηση παράλληλων τουριστικών δραστηριοτήτων στην ύπαιθρο (ορειβασία,
πεζοπορία, ανεµόπτερο πλαγιάς κ.τ.λ.).



ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

� Είδη αγροτουριστικών καταλυµάτων
Τα είδη αγροτουριστικών καταλυµάτων είναι τα εξής:
• Μικρές ξενοδοχειακές µονάδες - ξενώνες
• Ενοικιαζόµενα δωµάτια στα σπίτια αγροτικών οικογενειών
• Ανεξάρτητες αγροτικές κατοικίες παραδοσιακής αρχιτεκτονικής

(που εναρµονίζονται µε το φυσικό περιβάλλον).
• Κάµπινγκ σε αγροκτήµατα, τα οποία δεν είναι διαδεδοµένα

στην Ελλάδα σε αντίθεση µε ορισµένες περιοχές της Ευρώπης.
Όπως είναι φανερό, η απαιτούµενη υποδοµή του αγροτουρισµού

είναι µικρής κλίµακας, συγκρινόµενη µε εκείνη του µαζικού
τουρισµού. 

Ο αγροτουρισµός δεν απαιτεί εξελιγµένη τουριστική υποδοµή, 
τουλάχιστον στα πρώτα στάδια της ανάπτυξής του. 
Παράλληλα, η προσφορά των αγροτικών προϊόντων είναι
άφθονη, καθώς αυτά είναι κατά κύριο λόγο ελεύθερα αγαθά
(αέρας, νερό,φύση)



ΟΙΚΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣΟΙΚΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
� Ο οικοτουρισµός "αγκαλιάζει" τις αρχές του βιώσιµου τουρισµού... 

και τις ακόλουθες αρχές, που τον διακρίνουν από την ευρύτερη
έννοια του βιώσιµου τουρισµού:

� 1. να συµβάλει ενεργά στη διατήρηση της φυσικής και πολιτιστικής
κληρονοµιάς, να περιλαµβάνει τις τοπικές και γηγενείς κοινότητες
στον προγραµµατισµό του, την ανάπτυξη και λειτουργία που
συµβάλλουν στην ευηµερία τους, να ερµηνεύει τη φυσική και
πολιτιστική κληρονοµιά του προορισµού στον επισκέπτη,

� 2. να παραχωρεί καλύτερες υπηρεσίες στους ανεξάρτητους
ταξιδιώτες, καθώς επίσης και στους οργανωµένους, για τις µικρές
οµάδες µεγέθους».

� Ο οικοτουρισµός είναι βιώσιµος τουρισµός, που ακολουθεί τις
σαφείς διαδικασίες που:

� 1. εξασφαλίζουν την προγενέστερη ενηµερωµένη συµµετοχή όλων
των συµµετεχόντων, µέσα από ίση, ενεργή και αποτελεσµατική
συµµετοχή,

� 2. προάγουν την όλη διαδικασία για τους γηγενείς λαούς και την
τοπική κοινότητα να ελέγχουν και να διατηρήσουν τα ιδιαίτερα
στοιχεία συµπεριφοράς και κουλτούρας.



ΟΙΚΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣΟΙΚΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

� Σύµφωνα µε τη σχετική έρευνα και µελέτη, ορίστηκαν
οι παρακάτω έννοιες:

� Ο όρος «Οικοτουριστικό Προϊόν» είναι σε πολλές
περιπτώσεις ασαφής, τόσο από γεωγραφική όσο και
από λειτουργική άποψη.

� • Στόχος της δράσης αυτής είναι η καθιέρωση της
Περιφέρειας ως έναν από τους κύριους προορισµούς
οικοτουρισµού στην Ελλάδα και στη Νότια Ευρώπη.

� • Ο οικοτουρισµός, δηλαδή ο τουρισµός που αξιοποιεί
τους πολιτιστικούς πόρους και τους πόρους του
φυσικού περιβάλλοντος, αποτελεί µία ταχύτατα
αναπτυσσόµενη και οικονοµικά αποδοτική αγορά του
τοµέα του τουρισµού στην Ευρώπη.



ΓΕΩΤΟΥΡΙΣΜΟΣΓΕΩΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

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

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



ΓΕΩΤΟΥΡΙΣΜΟΣΓΕΩΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

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

� Ενδεικτικά, αναφέρονται άλλα παραδείγµατα περιοχών
αξιόλογου γεωτουριστικού δυναµικού:

• To φαράγγι της Σαµαριάς Κρήτης
• Τα Μετέωρα
• Το ηφαίστειο της Σαντορίνης.



ΤΟΥΡΙΣΜΟΣΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑΣΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑΣ

� Είναι το σύνολο εκείνων των δραστηριοτήτων που χαρακτηρίζονται
από έντονο το στοιχείο της περιπέτειας και στηρίζεται στον
ιδιαίτερο χαρακτήρα του φυσικού περιβάλλοντος στο οποίο
πραγµατοποιείται. Μεταξύ των δραστηριοτήτων αυτών, 
συγκαταλέγονται και οι ακόλουθες:

� trekking
� trekking είναι η πεζοπορία µέσα σε µονοπάτια και διαδροµές στο

βουνό µε συνοδεία επαγγελµατιών οδηγών βουνού.
� River trekking
� Πεζοπορία στις όχθες και σε ορισµένα σηµεία µέσα στα ποτάµια. Οι

πεζοπορίες αυτές πραγµατοποιούνται τους καλοκαιρινούς µήνες

� Kayak ποταµού
� Κατάβαση ποταµού µε καγιάκ και συνοδεία επαγγελµατία οδηγού.
� Rafting
� Κατάβαση ποταµού µε φουσκωτές βάρκες. Το πλήρωµα αποτελείται

από 6-8 κωπηλάτες και έναν επαγγελµατία οδηγό ποταµού.



ΤΟΥΡΙΣΜΟΣΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑΣΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑΣ

� Μonocraft
� Κατάβαση ποταµού µε µονοθέσιες φουσκωτές βάρκες. Επαγγελµατίας

οδηγός ποταµού συνοδεύει 5-6 βάρκες.
� Canoe-Kayak
� Περιήγηση σε λίµνη σε διθέσια canoe-Kayak µε τη συνοδεία επαγγελµατία

οδηγού
� Αναρρίχηση – canyoning
� Aνάβαση σε βράχους και αναρριχητικά πεδία µε καθοδήγηση έµπειρων

συνοδών.
� Mountain bike
� Ποδηλασία σε δασικές διαδροµές, µε ποδήλατα 28 ταχυτήτων µε

δισκόφρενα και πλήρη ανάρτηση µε συνοδεία επαγγελµατία οδηγού
� ΣΚΙ
� Κατάβαση µε ειδικά πέδιλα σε χιονισµένες πλαγιές.
� Ιππασία
� Ιππασία µε εκπαιδευµένα άλογα ακολουθώντας προκαθορισµένες δασικές

διαδροµές µε τη συνοδεία επαγγελµατιών εκπαιδευτών.
� Καταδύσεις
� Υποβρύχιες εξερευνήσεις µε τον απαραίτητο καταδυτικό εξοπλισµό και τη

συνοδεία έµπειρου εκπαιδευτή – δύτη.



ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

� Το σύνολο των τουριστικών δραστηριοτήτων που επικεντρώνονται γύρω
από τα µνηµεία πολιτισµού και της πολιτιστικής κληρονοµιάς.

� Η µόνιµη αγορά στην οποία κατά κύριο λόγο απευθυνόµαστε, δηλ. 
κεντρική και βορειοδυτική Ευρώπη, γνώρισε ήδη τις τελευταίες δεκαετίες
το προϊόν αυτό και συνεπώς δεν µπορεί να αναµένεται µία ανάκαµψη και
µάλιστα δραστική. Στα ίδια πλαίσια, οφείλουµε να αντιληφθούµε ότι νέο
ρεύµα στον περιηγητικό µας τουρισµό µπορούµε να αναµένουµε από τις
κεντρο-ανατολικοευρωπαϊκές χώρες που πορεύονται σε νέες
κοινωνικοοικονοµικές κατευθύνσεις που επιτρέπουν µία οικονοµική
βελτίωσή των και ελευθερία µετακίνησής των. 

� Αρκετές από τις χώρες αυτές προβλέπεται να ενταχθούν στην ΕΕ. Αρκετές
από τις χώρες αυτές διατηρούν πολιτιστική και θρησκευτική συγγένεια µε
την πατρίδα µας [κυριλλικό αλφάβητο, Ορθοδοξία] και ποθούν να έρθουν
πιο κοντά στον Ελληνικό Πολιτισµό για τον οποίο έχουν λίγο - πολύ
ενηµερωθεί. Η σκέψη αυτή σηµατοδοτεί ταυτόχρονα και τις αναγκαίες εκ
µέρους µας κινήσεις, ώστε να διευκολυνθεί αυτό το ρεύµα προς την
Ελλάδα. Εννοούµε τις δυσχέρειες εφαρµογής της συνθήκης Schengen, τη
χορήγηση βίζας, την άδεια εργασίας στη χώρα µας των απαραίτητων tour
leaders.



ΘΑΛΑΣΣΙΟΣΘΑΛΑΣΣΙΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

� Το σύνολο των τουριστικών δραστηριοτήτων που
εστιάζονται γύρω από τη θάλασσα µε γνώµονα όµως τα
σκάφη αναψυχής.

� Ο Θαλάσσιος Τουρισµός είναι ένα µεγάλο τµήµα της
τουριστικής βιοµηχανίας και λειτουργεί αλληλεπιδραστικά
και σαν τροφοδότης σε άλλες κατηγορίες. 

� Σύµφωνα µε πρόσφατα στοιχεία η χώρα µας αριθµεί 3.413 
σκάφη. Ο στόλος αυτός είναι µακράν ο µεγαλύτερος και
νεότερος παγκοσµίως.

� Από Εθνικής πλευράς, ο Θαλάσσιος Τουρισµός βοηθά στην
διατήρηση της συνοχής της Νησιωτικής Ελλάδας και
µεταφέρει την Ελληνική Σηµαία και στην τελευταία νησίδα.

� ∆υστυχώς όµως, στο 3ο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης δεν
έγινε καµία αναφορά για τον Θαλάσσιο Τουρισµό.



ΕιδικέςΕιδικές ΜορφέςΜορφές ΤουρισµούΤουρισµού--

ΙΑΜΑΤΙΚΟΣΙΑΜΑΤΙΚΟΣ-- ΤΟΥΡΙΣΜΟΣΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΥΓΕΙΑΣΥΓΕΙΑΣ
� Ο Θεραπευτικός Τουρισµός είναι µία επιλεκτική µορφή

Τουρισµού µε σηµαντικά οικονοµικά πλεονεκτήµατα. Είναι η
µορφή Τουρισµού που υφίσταται τις λιγότερες αρνητικές
επιδράσεις από τυχόν δυσµενείς συγκυρίες και µπορεί να
δώσει δωδεκάµηνη Τουριστική περίοδο.

� Πολλά κέντρα Τουρισµού Υγείας λειτουργούν σήµερα στην
Κεντρική Ευρώπη και συγκεκριµένα στην Γερµανία, Ιταλία, 
Γαλλία, Ελβετία, Αυστρία και λιγότερο στο Βέλγιο, Ισπανία, 
Πορτογαλία, Ελλάδα, Ολλανδία, Φιλανδία, Σουηδία.

� Επίσης λειτουργούν πολλά τέτοια κέντρα στις χώρες της
Ανατολικής Ευρώπης όπου ο ιαµατικός τουρισµός αποτελεί
σηµαντικό κοµµάτι της οικονοµίας τους π.χ. 
Ουγγαρία,Τσεχία, Σλοβακία, Ρουµανία, Ρωσία, 
Γιουγκοσλαβία, Βουλγαρία. Στο χώρο της Μεσογείου εκτός
της Ιταλίας, Ισπανίας, Ελλάδας και Πορτογαλίας ιαµατικό
τουρισµό και τουρισµό υγείας έχουν επίσης αναπτύξει το
Ισραήλ, η Τουρκία , η Τυνησία, το Μαρόκο και η Κύπρος.



ΕιδικέςΕιδικές ΜορφέςΜορφές ΤουρισµούΤουρισµού--

ΙΑΜΑΤΙΚΟΣΙΑΜΑΤΙΚΟΣ-- ΤΟΥΡΙΣΜΟΣΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΥΓΕΙΑΣΥΓΕΙΑΣ
� Τα πακέτα διακοπών προορισµού σε αυτά τα κέντρα

συνδυάζονται τις περισσότερες φορές και µε προσφορά άλλων
τουριστικών υπηρεσιών αναψυχής, αναζωογόνησης, σπορ
(όπως σκι,ιστιοπλοΐα, ιππασία, τένις, κλπ.) και πολιτιστικών
δραστηριοτήτων της υψηλής κοινωνικής ζωής (όπως
κινηµατογράφο, θέατρο, φεστιβάλ µουσικής κλπ.) γιατί
απευθύνονται όχι µόνο σε ασθενείς αλλά και στους συνοδούς
των ασθενών, καθώς και σε άλλους επισκέπτες συνήθως
ανωτέρου εισοδηµατικού επιπέδου. 

� Εξάλλου, απαιτείται η µακρά παραµονή των ατόµων σε αυτά τα
θέρετρα, µεγαλύτερη από τα συνήθη τουριστικά θέρετρα, 
προκειµένου να φανούν τα αποτελέσµατα µιας ορισµένης
θεραπείας στην οποία υποβάλλονται, ιδίως αν πρόκειτα για
ειδικές θεραπείες (όπως αντικαπνική θεραπεία, θεραπεία του
άγχους, ψυχοθεραπεία, κινησιοθεραπεία, χαλάρωση, διαιτητική, 
εκµάθηση ύπνου, έρευνα της σωστής γραµµής-στάσης του
σώµατος, αισθητικής κλπ.). 



ΕιδικέςΕιδικές ΜορφέςΜορφές ΤουρισµούΤουρισµού--

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΚΟΣΣΥΝΕ∆ΡΙΑΚΟΣ
� Είναι γεγονός ότι η έννοια του "συνέρχεσθαι" είναι ήδη

γνωστή από την Αρχαιότητα. Οι Έλληνες, ιδιαίτερα από τον
5ο αιώνα, κάνουν ευρεία χρήση της στην πράξη, µε
ανοικτές συναθροίσεις και ανοικτά θέµατα πολιτικής, 
επιστηµονικής ή φιλοσοφικής χροιάς. Έκτοτε τέτοιου είδους
ανάγκες επικοινωνίας και ανταλλαγής απόψεων σε διάφορα
πεδία επιστηµονικών ή κοινωνικών πεδίων
πολλαπλασιάστηκαν. 

� Στο µέλλον δε, οι Συνεδριακές δραστηριότητες κάθε είδους
θα συνεχίσουν την αυξανόµενη πορεία. Μπορεί οι νέες
τεχνολογίες επικοινωνίας, όπως το internet, η
teleconference, η ηλεκτρονική πληροφόρηση κ.λπ., να
αλλάζουν σηµαντικά τον τρόπο των καθηµερινών µας
συναλλαγών, αλλά πολύ λίγο θα επηρεάσουν την ανάγκη
του "συνέρχεσθαι“ και της ανθρώπινης επαφής. Η
αµεσότητα της ανθρώπινης tet-a-tet επαφής δεν είναι
δυνατόν να υποκατασταθεί µε την ψυχρή ηλεκτρονική
τεχνολογία.



ΕιδικέςΕιδικές ΜορφέςΜορφές ΤουρισµούΤουρισµού--

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΚΟΣΣΥΝΕ∆ΡΙΑΚΟΣ
� Η Πρωτεύουσα φαίνεται να συγκεντρώνει το 40% περίπου της

συνολικής συνεδριακής κίνησης τα τελευταία χρόνια ενώ
σηµαντικά είναι και τα µερίδια της Κρήτης, της ∆ωδεκανήσου
και της Μακεδονίας.

� Τα τελευταία χρόνια, σε παγκόσµιο επίπεδο, η συνεδριακή
δραστηριότητα αναπτύσσεται µε σχετικά χαµηλούς ρυθµούς
(µεταξύ 1 και 2%). Για τη χώρα µας η κίνηση φαίνεται να
κυµαίνεται από έτος σε έτος τα τελευταία χρόνια, χωρίς όµως
σαφή ανοδική ή καθοδική τάση. Οι κυριότερες πηγές ζήτησης
συνεδριακών υπηρεσιών είναι δύο, δηλ. τα διάφορα είδη
οργανώσεων (επιστηµονικών, επαγγελµατικών, κ.ά.) από τη
µια µεριά (association market), που καλύπτουν περισσότερο
από το ήµισυ της συνολικής κίνησης και οι µεγάλες κυρίως
επιχειρήσεις (corporate market) από την άλλη, που καλύπτουν
µεν µικρότερο µέρος της κίνησης σε αριθµούς αλλά αρκετά
µεγαλύτερο µέρος του οικονοµικού αντικειµένου, λόγω
υψηλότερης κατά κεφαλήν δαπάνης.



ΕιδικέςΕιδικές ΜορφέςΜορφές ΤουρισµούΤουρισµού--

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΚΟΣΣΥΝΕ∆ΡΙΑΚΟΣ
� Το µέσο µέγεθος των συνεδρίων στην Ελλάδα υπολείπεται κατά πολύ του

διεθνούς µέσου όρου και δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 170 άτοµα. Αυτό
φαίνεται να συνδέεται και µε την σχετικά περιορισµένη προσφορά
συνεδριακών χώρων µεγάλης χωρητικότητας καθώς επίσης και µε τον
γενικά χαµηλό βαθµό ανάπτυξης του συνεδριακού τουρισµού στη χώρα.

� Η συµµετοχή σε συνέδριο τείνει να δηµιουργήσει πρόσθετη ζήτηση γενικών
τουριστικών υπηρεσιών στη χώρα προορισµού, µε τρόπους όπως, η
επιµήκυνση της διαµονής του συνέδρου, η ταυτόχρονη επίσκεψη από
συνοδούς του συνέδρου (συζύγου, τέκνων κλπ.), για σκοπούς γενικού
τουρισµού κ.ά. Σε ορισµένες χώρες για κάθε διανυκτέρευση συνέδρου κατά
τη διάρκεια του συνεδρίου µπορεί να προκαλείται µέχρι και µια ακόµη
διανυκτέρευση.

� Η συνολική προσφορά χώρων στη χώρα µας για συνεδριακές εκδηλώσεις
άνω των 100 ατόµων εµφανίζεται αρκετά µεγάλη (150 χιλ. περίπου θέσεις). 
Οι χώροι βέβαια είναι κατά κανόνα πολύσκοποι και χρησιµοποιούνται συχνά
και για πολλά άλλα είδη εκδηλώσεων (εορταστικές εκδηλώσεις, 
παραστάσεις, διαλέξεις, παρουσιάσεις κ.ά.). Σε κάθε όµως περίπτωση, από
την άποψη της χωρητικότητας της συνεδριακής υποδοµής, οι δυνατότητες
υποδοχής υπερβαίνουν κατά πολύ τη ζήτηση. Από την πλευρά της
προσφοράς στενότητες παρουσιάζονται µόνο στις µεγάλης χωρητικότητας
σύγχρονες εγκαταστάσεις ενώ άλλες αδυναµίες εντοπίζονται κύρια στην
ποιότητα µέρους της ειδικής υποδοµής και των υπηρεσιών.



ΕιδικέςΕιδικές ΜορφέςΜορφές ΤουρισµούΤουρισµού--

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΚΟΣΣΥΝΕ∆ΡΙΑΚΟΣ
� Ο συνεδριακός τουρισµός διεθνώς και στην Ελλάδα

� Από τα αποσπασµατικά στοιχεία που υπάρχουν, συνάγεται ότι ο
συνεδριακός τουρισµός καλύπτει το 3-4% του αριθµού
των αφίξεων αλλοδαπών τουριστών διεθνώς και το 6-7% της
συνολικής εισροής τουριστικού συναλλάγµατος. Σε
αρκετές όµως από τις µικρότερες βορειοευρωπαϊκές και σε
ορισµένες κεντροευρωπαϊκές χώρες καθώς και σε πολλές από τις
ευρωπαϊκές πρωτεύουσες ή µεγαλουπόλεις, η οικονοµική
σηµασία του συνεδριακού τουρισµού σε σχέση µε τον τουριστικό
τοµέα ως σύνολο φαίνεται να υπερβαίνει αρκετά τους διεθνείς
µέσους όρους που προαναφέρθηκαν.

� Από άποψη εξειδίκευσης στο συνεδριακό τουρισµό, µε βάση τα
στοιχεία της περιόδου 1987-99, η χώρα µας φαίνεται να κατέχει
µια από τις τελευταίες θέσεις στην Ευρώπη (1-2% του
συνολικού αριθµού των συνεδριακών εκδηλώσεων που
καταγράφονται από την Intrernational MeetingsAssociation
(ICCA) τα πρόσφατα χρόνια). Γενικά µπορεί να λεχθεί ότι ο
βαθµός ανάπτυξης του συνεδριακού τουρισµού στην Ελλάδα
είναι µέτριος.



ΕιδικέςΕιδικές ΜορφέςΜορφές ΤουρισµούΤουρισµού--

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΚΟΣΣΥΝΕ∆ΡΙΑΚΟΣ
� Ο συνεδριακός τουρισµός παρουσιάζει γενικά µικρότερο βαθµό

εποχικότητας από το τουρισµό συνολικά καθώς και εποχική
συµπληρωµατικότητα µε τη µεγάλη µάζα του γενικού τουρισµού.

� Περίοδος αιχµής της συνεδριακής κίνησης στην Ελλάδα είναι το τρίµηνο
Απριλίου-Ιουνίου (µε περισσότερο από 40%). Ακολουθεί το τρίµηνο
Ιουλίου-Σεπτεµβρίου (µε 35% περίπου) και το τρίµηνο Οκτωβρίου-
∆εκεµβρίου (µε 15 % περίπου). Η κίνηση το τρίµηνο Ιανουαρίου-Μαρτίου
είναι χαµηλή, µε µερίδιο συγκρίσιµο µε εκείνο του γενικού τουρισµού.

� Η µέση ηµερήσια δαπάνη ανά συνεδριακό επισκέπτη εµφανίζεται
πολλαπλάσια του αντίστοιχου µεγέθους για το γενικό τουρισµό (έως και
δεκαπλάσια). Επειδή όµως η µέση διάρκεια παραµονής των συνεδριακών
επισκεπτών τοποθετείται µεταξύ 4 και 5 ηµερών και είναι γενικά
βραχύτερη απ΄ ό,τι συµβαίνει µε τον γενικό τουρισµό, η µέση δαπάνη ανά
συνεδριακό επισκέπτη εξακολουθεί µεν να είναι υψηλότερη, σε σύγκριση
µε τον γενικό τουρισµό αλλά σε µικρότερο βαθµό (διπλάσια έως
τετραπλάσια).

� Για τις µεγαλύτερες εκδηλώσεις, το µέσο µέγεθος των συνεδριακών
εκδηλώσεων από άποψη αριθµού συνέδρων διαµορφώνεται διεθνώς
µεταξύ 500 και 1000 ατόµων. Συνολικά όµως το µέσο µέγεθος είναι
αρκετά µικρότερο.



ΕιδικέςΕιδικές ΜορφέςΜορφές ΤουρισµούΤουρισµού--

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ
� Θρησκευτικός τουρισµός µπορεί να θεωρηθεί το σύνολο εκείνο των

τουριστικών δραστηριοτήτων το οποίο επικεντρώνεται γύρω από
µνηµεία και χώρους θρησκευτικής σηµασίας.

� Περιδιαβάζοντας τα Μνηµεία της Πίστεως

� Τα µνηµεία της ελληνικής ορθοδοξίας είναι αναπόσπαστο τµήµα της
εθνικής κληρονοµιάς και αποτελούν αξιόλογο πόλο έλξης
επισκεπτών. Οι βυζαντινές και οι µεταβυζαντινές εκκλησίες, στις
πόλεις και στα χωριά, οι επιβλητικοί καθεδρικοί ναοί, τα ξωκλήσια
και τα προσκυνήµατα της υπαίθρου, τα µοναστήρια, τα µετόχια και
οι σκήτες, η µοναδική µοναστική πολιτεία του Αγίου Όρους, µε την
αξιόλογη εικονογράφησή τους, µε ψηφιδωτά, τοιχογραφίες και
εικόνες, µαρτυρούν την επίµονη προσήλωση στις παραδόσεις και
την στενή και µακραίωνη διασύνδεση της τέχνης µε την
θρησκευτική λατρεία.



ΕιδικέςΕιδικές ΜορφέςΜορφές ΤουρισµούΤουρισµού--

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ
� Οι ευσεβείς περιηγητές, οι φιλέρευνοι τουρίστες αλλά και οι

θαυµαστές της βυζαντινής τέχνης θα βρουν, µέσα από πολιτιστικά
οδοιπορικά στον ελληνικό χώρο, τους δρόµους της επαφής µε την
πνευµατικότητα της ορθοδοξίας. Σε πολλές περιοχές θα συναντήσει
κανείς κτίσµατα και µνηµεία λατρείας διαφορετικών δογµάτων και
θρησκειών να συνυπάρχουν σε ένα διαρκή διάλογο,
αποδεικνύοντας την πολυπολιτισµικότητα του ελληνικού χώρου. 
∆ύσκολα θα βρούµε άλλη ανθρώπινη συνήθεια τόσο διαδεδοµένη
στο χώρο και τόσο ανθεκτική στο χρόνο όσο το ταξίδι σε τόπους
ιερούς µε στόχο το προσκύνηµα. Από την αρχαιότητα µέχρι
σήµερα, παραµένει σταθερή η πεποίθηση ότι η δέηση ή η τέλεση
των θρησκευτικών καθηκόντων είναι αποτελεσµατικότερη σε
κάποιους συγκεκριµένους τόπους. Στους τόπους όπου γεννήθηκαν, 
πέθαναν, θαυµατούργησαν, µαρτύρησαν ή απλώς εµφανίστηκαν
θεοί και άγιοι, στα σηµεία όπου υπήρχαν αγάλµατα, ναοί, 
εκκλησίες, λείψανα αγίων ή θαυµατουργές εικόνες, στα µέρη όπου
διαδραµατίστηκαν τα σηµαντικότερα γεγονότα της ιστορίας κάθε
θρησκείας.



ΤουριστικόΤουριστικό ΠροφίλΠροφίλ ΠερΠερ. . ΙονίωνΙονίων ΝήσωνΝήσων

�� ΗΗ γεωγραφικήγεωγραφική θέσηθέση τηςτης ΠεριφέρειαςΠεριφέρειας ΙονίωνΙονίων
ΝήσωνΝήσων σεσε συνδυασµόσυνδυασµό µεµε τιςτις εξελίξειςεξελίξεις πουπου
διαφαίνονταιδιαφαίνονται στονστον ΜεσογειακόΜεσογειακό καικαι ΕυρωπαϊκόΕυρωπαϊκό
χώροχώρο, , αναµένεταιαναµένεται νανα έχουνέχουν σηµαντικέςσηµαντικές επιδράσειςεπιδράσεις
στηνστην προοπτικήπροοπτική τουριστικήςτουριστικής ανάπτυξήςανάπτυξής τηςτης.  .  

�� ΤιςΤις τελευταίεςτελευταίες δεκαετίεςδεκαετίες ηη βελτίωσηβελτίωση καικαι ανάπτυξηανάπτυξη
τωντων αεροµεταφορώναεροµεταφορών οδήγησεοδήγησε στηστη µείωσηµείωση τουτου
χρόνουχρόνου καικαι τωντων ναύλωνναύλων διευρύνονταςδιευρύνοντας έτσιέτσι
σηµαντικάσηµαντικά τοτο πλήθοςπλήθος τωντων ανθρώπωνανθρώπων πουπου
µπορούνµπορούν νανα ταξιδέψουνταξιδέψουν αλλάαλλά καικαι τωντων επιλογώνεπιλογών
πουπου έχουνέχουν ώστεώστε νανα προσεγγίσουνπροσεγγίσουν νέουςνέους
αναδυόµενουςαναδυόµενους τουριστικούςτουριστικούς προορισµούςπροορισµούς µεµε
ιδιαίτεραιδιαίτερα ανταγωνιστικάανταγωνιστικά χαρακτηριστικάχαρακτηριστικά ((χαµηλόχαµηλό
κόστοςκόστος, , παρθένουςπαρθένους πόρουςπόρους, , ποιοτικέςποιοτικές υπηρεσίεςυπηρεσίες, , 
νέεςνέες εµπειρίεςεµπειρίες καικαι εικόνεςεικόνες κλπκλπ).).



ΤουριστικόΤουριστικό ΠροφίλΠροφίλ ΠερΠερ. . ΙονίωνΙονίων ΝήσωνΝήσων

�� ΟΟ νοµόςνοµός ΚερκύραςΚερκύρας διαθέτειδιαθέτει 43.867 43.867 κλίνεςκλίνες
ποσοστόποσοστό πουπου αναλογείαναλογεί περίπουπερίπου στοστο 50% 50% τωντων
κλινώνκλινών τηςτης περιφέρειαςπεριφέρειας, , µεµε τοντον νοµόνοµό ΖακύνθουΖακύνθου
νανα καταλαµβάνεικαταλαµβάνει τηντην δεύτερηδεύτερη θέσηθέση µεµε 24.702 24.702 
κλίνεςκλίνες (33% (33% τουτου συνόλουσυνόλου τηςτης περιφέρειαςπεριφέρειας), ), καικαι
τουςτους νοµούςνοµούς ΚεφαλονιάςΚεφαλονιάς καικαι ΛευκάδαςΛευκάδας µεµε 8.205 8.205 
(10%) (10%) καικαι 3.899 (5%) 3.899 (5%) αντίστοιχααντίστοιχα.  .  ΕξετάζονταςΕξετάζοντας
τατα ποιοτικάποιοτικά χαρακτηριστικάχαρακτηριστικά τουτου ξενοδοχειακούξενοδοχειακού
δυναµικούδυναµικού τηςτης περιφέρειαςπεριφέρειας διαπιστώνουµεδιαπιστώνουµε ότιότι τοτο
κέντροκέντρο βάρουςβάρους τωντων κλινώνκλινών εντοπίζεταιεντοπίζεται στιςστις
µεσαίεςµεσαίες (22.785 (22.785 κλίνεςκλίνες 3*) 3*) καικαι χαµηλέςχαµηλές (30.943 (30.943 
κλίνεςκλίνες 2*) 2*) κατηγορίεςκατηγορίες αστεριώναστεριών.  .  ΧαρακτηριστικόΧαρακτηριστικό
τουτου ποιοτικούποιοτικού επιπέδουεπιπέδου τουτου ξενοδοχειακούξενοδοχειακού
δυναµικούδυναµικού είναιείναι ότιότι ξενοδοχείαξενοδοχεία πέντεπέντε αστέρωναστέρων
διαθέτειδιαθέτει µόνοµόνο οο νοµόνοµό ΚερκύραςΚερκύρας..



ΤουριστικόΤουριστικό ΠροφίλΠροφίλ ΠερΠερ. . ΙονίωνΙονίων ΝήσωνΝήσων

�� ΑναφορικάΑναφορικά µεµε τοτο δυναµικόδυναµικό τωντων κάµπινγκκάµπινγκ
παρατηρούµεπαρατηρούµε ότιότι στηνστην περιφέρειαπεριφέρεια ΙονίωνΙονίων
ΝήσωνΝήσων δραστηριοποιούνταιδραστηριοποιούνται 26 26 επιχειρήσειςεπιχειρήσεις
µεµε 2.044 2.044 θέσειςθέσεις καικαι 244 244 οικίσκουςοικίσκους.  .  
ΑναφορικάΑναφορικά µεµε τατα ποιοτικάποιοτικά χαρακτηριστικάχαρακτηριστικά
σηµειώνουµεσηµειώνουµε ότιότι 3 3 µονάδεςµονάδες ΑΑ’’ τάξηςτάξης
εντοπίζονταιεντοπίζονται στονστον νοµόνοµό ΚερκύραςΚερκύρας, , ενώενώ οο
µεγαλύτεροςµεγαλύτερος όγκοςόγκος τωντων διατιθέµενωνδιατιθέµενων
θέσεωνθέσεων καικαι οικίσκωνοικίσκων εντοπίζεταιεντοπίζεται στιςστις
µονάδεςµονάδες Γ΄Γ΄ τάξηςτάξης..



ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ∆ΡΑΣΕΙΣ

�� ΝΟΜΟΣΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥΖΑΚΥΝΘΟΥ
�� ΗΗ περιοχήπεριοχή ΚερίΚερί –– ΑγαλάΑγαλά
��

�� ΗΗ περιοχήπεριοχή αυτήαυτή περιλαµβάνειπεριλαµβάνει φυσικόφυσικό πλούτοπλούτο ((λίµνηλίµνη
ΚερίουΚερίου, , σπηλιέςσπηλιές ΚερίουΚερίου, , σπηλιάσπηλιά ∆αµιανού∆αµιανού), ), όπωςόπως
ιστορικάιστορικά µνηµείαµνηµεία, (, (ΜυκηναϊκοίΜυκηναϊκοί ΤάφοιΤάφοι) ) καικαι πολιτιστικέςπολιτιστικές
παραδόσειςπαραδόσεις ((παραδοσιακόπαραδοσιακό θέατροθέατρο). ). 

�� ΣτηνΣτην περιοχήπεριοχή αυτήαυτή προτείνονταιπροτείνονται ::
�� ΑΑ.  .  ΚαθαρισµόςΚαθαρισµός καικαι διαµόρφωσηδιαµόρφωση τωντων χώρωνχώρων σταστα 2 2 

σπήλαιασπήλαια τηςτης περιοχήςπεριοχής. . ∆ιαµόρφωση∆ιαµόρφωση πρόσβασηςπρόσβασης καικαι
κατασκευήκατασκευή κτιρίουκτιρίου συγκέντρωσηςσυγκέντρωσης καικαι υποδοχήςυποδοχής. . ΤοΤο
κτίριοκτίριο θαθα περιλαµβάνειπεριλαµβάνει εκτόςεκτός τηςτης κεντρικήςκεντρικής αίθουσαςαίθουσας, , 
αποδυτήριααποδυτήρια, , αποθήκεςαποθήκες, , καφενείοκαφενείο καικαι εκθετήριοεκθετήριο. . ΕκείΕκεί
θαθα παρέχονταιπαρέχονται τατα κατάλληλακατάλληλα µέσαµέσα γιαγια τηντην καθοδήγησηκαθοδήγηση
στοστο σπήλαιοσπήλαιο. . ΕπίσηςΕπίσης θαθα µπορούσεµπορούσε νανα συνδυασθείσυνδυασθεί µεµε
τηντην πραγµατοποίησηπραγµατοποίηση καταδύσεωνκαταδύσεων..



ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ∆ΡΑΣΕΙΣ

�� ΒΒ. . ∆ιαµόρφωση∆ιαµόρφωση παραδοσιακούπαραδοσιακού οικήµατοςοικήµατος στηνστην
πλατείαπλατεία τουτου ΚερίουΚερίου κατάλληλοκατάλληλο γιαγια µικρέςµικρές θεατρικέςθεατρικές
παραστάσειςπαραστάσεις. . ΕπίσηςΕπίσης ηη ανάπλασηανάπλαση τηςτης πλατείαςπλατείας καικαι
αναν είναιείναι δυνατόνδυνατόν ηη κατασκευήκατασκευή καταλλήλουκαταλλήλου
εξοπλισµούεξοπλισµού γιαγια υπαίθριεςυπαίθριες εκδηλώσειςεκδηλώσεις..

�� ΓΓ. . ∆ιαµόρφωση∆ιαµόρφωση επισκεψιµότηταςεπισκεψιµότητας στουςστους ΜυκηναϊκούςΜυκηναϊκούς
τάφουςτάφους τηςτης περιοχήςπεριοχής ΚερίουΚερίου καικαι ανάδειξήανάδειξή τουςτους.    .    

�� ∆∆.  .  ∆ιαµόρφωση∆ιαµόρφωση πεζοδροµήσεωνπεζοδροµήσεων µονοπατιώνµονοπατιών µεµε
σηµατοδοτήσειςσηµατοδοτήσεις απόαπό τητη λίµνηλίµνη ΚερίουΚερίου, , σταστα σπήλαιασπήλαια
καικαι στηνστην πλατείαπλατεία ΚερίουΚερίου. . 

�� ΕΕ.  .  ΚατασκευήΚατασκευή σηµείωνσηµείων πώλησηςπώλησης τοπικώντοπικών
προϊόντωνπροϊόντων

�� 2.  2.  ΗΗ περιοχήπεριοχή ΥπεραγάθουΥπεραγάθου –– ∆ρακοσπηλιάς∆ρακοσπηλιάς
�� ΣτηνΣτην περιοχήπεριοχή αυτήαυτή περιλαµβάνονταιπεριλαµβάνονται σηµαντικοίσηµαντικοί

πολιτιστικοίπολιτιστικοί πόροιπόροι, (, (ΜονήΜονή ΥπεραγάθουΥπεραγάθου), ), φυσικέςφυσικές
οµορφιέςοµορφιές ((∆ρακοσπηλιά∆ρακοσπηλιά), ), παραδοσιακάπαραδοσιακά χωριάχωριά
((ΓύριοΓύριο).).



ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ∆ΡΑΣΕΙΣ

�� ΣτηνΣτην περιοχήπεριοχή αυτήαυτή προτείνονταιπροτείνονται ::
�� ΑΑ. . ∆ιαµόρφωση∆ιαµόρφωση τηςτης οδικήςοδικής πρόσβασηςπρόσβασης στηστη ΜονήΜονή

ΥπεραγάθουΥπεραγάθου απόαπό τοτο ΒόρειοΒόρειο τµήµατµήµα ((ΑγιοιΑγιοι ΠάντεςΠάντες) ) 
καικαι τηςτης ΜεγάληςΜεγάλης ΣπηλιάςΣπηλιάς απόαπό τηντην ΑγιαΑγια ΜαρίναΜαρίνα..

�� ΒΒ. . ΕνοποίησηΕνοποίηση µέσωµέσω πεζοδροµήσεωνπεζοδροµήσεων καικαι
διαµόρφωσηςδιαµόρφωσης µονοπατιώνµονοπατιών απόαπό τητη ΜεγάληΜεγάλη ΣπηλιάΣπηλιά
µέχριµέχρι τητη ΜονήΜονή ΥπεραγάθουΥπεραγάθου, , καικαι σύνδεσήςσύνδεσής τουςτους µεµε
τοντον οδικόοδικό ΑξοναΑξονα πουπου καταλήγεικαταλήγει στοστο ΓύριοΓύριο..

�� ΓΓ. . ΕπισκευήΕπισκευή τηςτης ΜονήςΜονής
�� ∆∆. . ∆ιαµόρφωση∆ιαµόρφωση επισκεψιµότηταςεπισκεψιµότητας στηστη ΜεγάληΜεγάλη

ΣπηλιάΣπηλιά µεµε τηντην κατασκευήκατασκευή χώρουχώρου υποδοχήςυποδοχής καικαι
κοινόχρηστωνκοινόχρηστων χώρωνχώρων..

�� ΕΕ. . ΑνάπλασηΑνάπλαση τηςτης πλατείαςπλατείας τουτου παραδοσιακούπαραδοσιακού
οικισµούοικισµού ΓύριοΓύριο..



ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ∆ΡΑΣΕΙΣ

�� 3. 3. ΗΗ περιοχήπεριοχή στιςστις ΒολίµεςΒολίµες
�� ΑΑ.  .  ΑσφαλτόστρωσηΑσφαλτόστρωση τηςτης οδικήςοδικής σύνδεσηςσύνδεσης ΒολίµεςΒολίµες –– ΝαυάγιιοΝαυάγιιο
�� ΒΒ. . ΚατασκευήΚατασκευή οδικώνοδικών συνδέσεωνσυνδέσεων καθέτουςκαθέτους προςπρος τηντην κυρίωςκυρίως οδικήοδική

πρόσβασηπρόσβαση ΒολίµεςΒολίµες –– ΝαυάγιοΝαυάγιο, , προςπρος τητη ΜονήΜονή ΑγΑγ. . ΑνδρέουΑνδρέου, , τοτο
σπήλαιοσπήλαιο ΑγΑγ. . ΓερασίµουΓερασίµου, , µέχριµέχρι τοτο σπήλαιοσπήλαιο ΜαραβέλιαΜαραβέλια..

�� ΓΓ.  .  ΕπισκευαστικέςΕπισκευαστικές παρεµβάσειςπαρεµβάσεις στιςστις ΜονέςΜονές
�� ∆∆.  .  ∆ιαµόρφωση∆ιαµόρφωση επισκεψιµότηταςεπισκεψιµότητας στοστο ΣπήλαιοΣπήλαιο τουτου ΑγΑγ. . ΓερασίµουΓερασίµου

µεµε τηντην κατασκευήκατασκευή χώρουχώρου υποδοχήςυποδοχής καικαι τωντων αναγκαίωναναγκαίων
κοινόχρηστωνκοινόχρηστων χώρωνχώρων.  .  

�� ΕΕ.  .  ∆ιαµόρφωση∆ιαµόρφωση τωντων σπηλαίωνσπηλαίων ΣκλάβουΣκλάβου –– ΜαραβέλιαΜαραβέλια

�� 4. 4. ΤοΤο ΕθνικόΕθνικό ΠάρκοΠάρκο ΛαγανάΛαγανά
�� ΑΑ. . ∆ηµιουργία∆ηµιουργία ενάλιουενάλιου ΠάρκουΠάρκου στοστο νησάκινησάκι ΠελούζοΠελούζο έκτασηςέκτασης 3 3 χλµχλµ. . 

καικαι δηµιουργίαδηµιουργία κέντρουκέντρου καταδυτικούκαταδυτικού τουρισµούτουρισµού..
�� ΒΒ. . ∆ηµιουργία∆ηµιουργία νέωννέων υποδοµώνυποδοµών ανάπτυξηςανάπτυξης εκπαιδευτικούεκπαιδευτικού τουρισµούτουρισµού

µεµε διαδροµέςδιαδροµές καικαι τηντην ικανότηταικανότητα παρατηρήσεωνπαρατηρήσεων µεµε τητη
χρησιµοποίησηχρησιµοποίηση ηλεκτρονικώνηλεκτρονικών ΜέσωνΜέσων..



ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ∆ΡΑΣΕΙΣ

�� ΝΟΜΟΣΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣΛΕΥΚΑ∆ΑΣ

�� ΑνάπτυξηΑνάπτυξη τουτου ΆξοναΆξονα ΝυδρίΝυδρί –– ΑγΑγ. . ΝικήταΝικήτα
�� ΑΑ.  .  ∆ιαµόρφωση∆ιαµόρφωση τουτου χώρουχώρου στουςστους ΤαφικούςΤαφικούς ΤύµβουςΤύµβους
�� ΒΒ. . ΑνάπλασηΑνάπλαση τηςτης πλατείαςπλατείας τουτου χωριούχωριού ΕγκλουβίΕγκλουβί καικαι

κατασκευήκατασκευή σηµείωνσηµείων πώλησηςπώλησης τοπικώντοπικών προϊόντωνπροϊόντων
�� ΓΓ.    .    ΕπισκευαστικέςΕπισκευαστικές εργασίεςεργασίες στιςστις ΜονέςΜονές ΕυαγγελιστρίαςΕυαγγελιστρίας

καικαι ΑγΑγ. . ΓεωργίουΓεωργίου
�� ∆∆. . ΠεζοδροµήσειςΠεζοδροµήσεις στηνστην λιµνοδεξαµενήλιµνοδεξαµενή ΚαρυάςΚαρυάς καικαι

δηµιουργίαδηµιουργία χώρωνχώρων ανάπαυσηςανάπαυσης
�� ΕΕ.  .  ∆ιαµόρφωση∆ιαµόρφωση επισκεψιµότηταςεπισκεψιµότητας τουτου ΦαραγγιούΦαραγγιού

ΜέλισσαςΜέλισσας στουςστους ΣφακιώτεςΣφακιώτες..
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�� ΠεριοχήΠεριοχή λιµνοθάλασσαςλιµνοθάλασσας στηστη ΛευκάδαΛευκάδα
�� ΑΑ. . ∆ιαµόρφωση∆ιαµόρφωση πεζοδροµήσεωνπεζοδροµήσεων γύρωγύρω απόαπό τητη

λιµνοθάλασσαλιµνοθάλασσα, , απόαπό τουςτους ΜύλουςΜύλους µέχριµέχρι τηντην
περιοχήπεριοχή τουτου ΚάστρουΚάστρου

�� ΒΒ.  .  ∆ηµιουργία∆ηµιουργία ήπιωνήπιων κατασκευώνκατασκευών ανάπαυσηςανάπαυσης καικαι
παρατήρησηςπαρατήρησης

�� ΓΓ. . ΑνάδειξηΑνάδειξη τουτου ΚάστρουΚάστρου τηςτης ΑγΑγ. . ΜαύραςΜαύρας καικαι
ενοποίησηενοποίηση τηςτης πρόσβασηςπρόσβασης

�� ΜεγανήσιΜεγανήσι
�� ΑΑ. . ΒελτίωσηΒελτίωση τηςτης πρόσβασηςπρόσβασης στιςστις σπηλιέςσπηλιές τουτου

νησιούνησιού
�� ΒΒ.  .  ∆ηµιουργία∆ηµιουργία ΚέντρουΚέντρου καταδύσεωνκαταδύσεων στονστον ΟρµοΟρµο

ΣπήλιαΣπήλια..
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�� ΝΟΜΟΣΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ -- ΙΘΑΚΗΣΙΘΑΚΗΣ
�� 1. 1. ΕυρύτερηΕυρύτερη περιοχήπεριοχή τουτου ΠόρουΠόρου
�� ΗΗ περιοχήπεριοχή τουτου ΠόρουΠόρου περιλαµβάνειπεριλαµβάνει σηµαντικέςσηµαντικές φυσικούςφυσικούς

καικαι
�� πολιτιστικούςπολιτιστικούς πόρουςπόρους καικαι αποτελείαποτελεί τηντην πιοπιο ενδιαφέρουσαενδιαφέρουσα

ζώνηζώνη ανάπτυξηςανάπτυξης
�� εναλλακτικούεναλλακτικού τουρισµούτουρισµού στηνστην ΚεφαλληνίαςΚεφαλληνίας..

�� ΑΑ. . ΣτοΣτο ΦαράγγιΦαράγγι τουτου ΠόρουΠόρου : : 
�� ∆ιαµόρφωση∆ιαµόρφωση χώρωνχώρων επισκεψιµότηταςεπισκεψιµότητας στηνστην αρχήαρχή καικαι στοστο

τέλοςτέλος τουτου φαραγγιούφαραγγιού
�� ∆ηµιουργία∆ηµιουργία µονοπατιώνµονοπατιών καικαι χώροιχώροι ανάπαυσηςανάπαυσης καικαι

παρατήρησηςπαρατήρησης
�� ΒΒ.  .  ΜονήΜονή ΠαναγίαςΠαναγίας τηςτης ΑτρουΑτρου --∆ηµιουργία∆ηµιουργία χώρωνχώρων

υποδοχήςυποδοχής καικαι επισκευαστικέςεπισκευαστικές εργασίεςεργασίες
�� ΓΓ. . ΑξιοποίησηΑξιοποίηση τουτου σπηλαίουσπηλαίου τηςτης ∆ράκαινας∆ράκαινας µεµε

διαµόρφωσηδιαµόρφωση τωντων εξωτερικώνεξωτερικών χώρωνχώρων
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�� ∆∆. . ΒελτίωσηΒελτίωση τηςτης πρόσβασηςπρόσβασης καικαι αξιοποίησηαξιοποίηση τουτου
ΜυκηναϊκούΜυκηναϊκού ΤάφουΤάφου σταστα ΤζανάταΤζανάτα

�� ΕΕ. . ΕυρύΕυρύ δίκτυοδίκτυο πεζοδροµήσεωνπεζοδροµήσεων πουπου θαθα ενοποιείενοποιεί τοτο χώροχώρο
τηςτης ΠαρέµβασηςΠαρέµβασης

�� 2.  2.  ΠεριοχήΠεριοχή ΛακήθραςΛακήθρας –– ΠερατάταΠερατάτα
�� ΑΑ.  .  ∆ιαµόρφωση∆ιαµόρφωση πεζοδρόµωνπεζοδρόµων στηστη λίµνηλίµνη ΑβυθοςΑβυθος, , µεµε χώρουςχώρους

ανάπαυσηςανάπαυσης
�� ΒΒ.  .  ∆ιαµόρφωση∆ιαµόρφωση τουτου χώρουχώρου τουτου ΜυκηναϊκούΜυκηναϊκού ΤάφουΤάφου στηστη

ΛακήθραΛακήθρα
�� ΓΓ.  .  ∆ιαµόρφωση∆ιαµόρφωση τουτου χώρουχώρου στοστο ΚάστροΚάστρο τουτου ΑγΑγ. . ΓεωργίουΓεωργίου

�� 3.  3.  ΠεριοχήΠεριοχή νοτίουνοτίου ΙθάκηςΙθάκης
�� ΑΑ.  .  ∆ηµιουργία∆ηµιουργία πρόσβασηςπρόσβασης σταστα ΣπήλαιαΣπήλαια ΝύµφωνΝύµφων –– ΕυµαίουΕυµαίου

–– ΡίζεςΡίζες
�� ΒΒ.  .  ΕνοποίησηΕνοποίηση τωντων χώρωνχώρων µεµε µονοπάτιαµονοπάτια καικαι χώρουςχώρους

ανάπαυσηςανάπαυσης
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�� ΝΟΜΟΣΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣΚΕΡΚΥΡΑΣ
�� 1.  1.  ΠεριοχήΠεριοχή ΠαντοκράτοραΠαντοκράτορα –– ∆ήµου∆ήµου ΘηναλίωνΘηναλίων

�� ΑΑ.  .  ΕπεµβάσειςΕπεµβάσεις επισκευώνεπισκευών στηστη ΜονήΜονή ΠαντοκράτοραΠαντοκράτορα
καικαι δηµιουργίαδηµιουργία χώρωνχώρων υποδοχήςυποδοχής

�� ΒΒ.  .  ΠεζοδροµήσειςΠεζοδροµήσεις στηνστην ΠαλαιάΠαλαιά ΠερίθειαΠερίθεια, , χώροςχώρος
ανάπαυσηςανάπαυσης στηνστην πλατείαπλατεία

�� ΓΓ.  .  ∆ιαµόρφωση∆ιαµόρφωση τηςτης πρόσβασηςπρόσβασης στηστη σπηλιάσπηλιά τηςτης
ΛούτσαςΛούτσας

�� ΛίµνηΛίµνη ΚορισίωνΚορισίων

�� ΑΑ.  .  ∆ιαµόρφωση∆ιαµόρφωση πεζοδροµήσεωνπεζοδροµήσεων γύρωγύρω απόαπό τητη
λίµνηλίµνη

�� ΒΒ.  .  ΧώροιΧώροι ανάπαυσηςανάπαυσης καικαι παρατήρησηςπαρατήρησης
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�� ΠεριοχήΠεριοχή ΠαλαιοκαστρίτσαςΠαλαιοκαστρίτσας –– ΑγγελόκαστροΑγγελόκαστρο

�� ΑΑ. . ∆ηµιουργία∆ηµιουργία δικτύουδικτύου µονοπατιώνµονοπατιών µεταξύµεταξύ τωντων
παραδοσιακώνπαραδοσιακών οικισµώνοικισµών καικαι ΑγγελόκαστρουΑγγελόκαστρου

�� ΒΒ.  .  ∆ηµιουργία∆ηµιουργία σηµείωνσηµείων πώλησηςπώλησης τοπικώντοπικών
αγροτικώναγροτικών προϊόντωνπροϊόντων

�� ΗΗ κάθεκάθε ΟλοκληρωµένηΟλοκληρωµένη ΠαρέµβασηΠαρέµβαση γιαγια τηντην
προβολήπροβολή όληςόλης τηςτης περιοχήςπεριοχής µπορείµπορεί νανα αναπτύξειαναπτύξει
τιςτις παρακάτωπαρακάτω δράσειςδράσεις ::

�� ΚατασκευήΚατασκευή infoinfo kioskskiosks σεσε επιλεγµέναεπιλεγµένα κεντρικάκεντρικά
σηµείασηµεία

�� ∆ηµιουργία∆ηµιουργία έντυπουέντυπου υλικούυλικού µεµε πληροφορίεςπληροφορίες, , 
χάρτεςχάρτες κτλκτλ
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�� ∆ΙΚΤΥΑ∆ΙΚΤΥΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
�� ΙΙ. . ΘεµατικάΘεµατικά ∆ίκτυα∆ίκτυα
�� ΕνδεικτικάΕνδεικτικά , , προτείνονταιπροτείνονται ∆ίκτυα∆ίκτυα εναλλακτικούεναλλακτικού

τουρισµούτουρισµού πουπου µπορούνµπορούν νανα δηµιουργηθούνδηµιουργηθούν στηστη
ΖάκυνθοΖάκυνθο..

�� ΑΑ. . ∆ίκτυο∆ίκτυο τωντων ΟλοκληρωµένωνΟλοκληρωµένων ΠαρεµβάσεωνΠαρεµβάσεων
�� ΒΒ.  .  ∆ίκτυο∆ίκτυο σπηλαιολογικούσπηλαιολογικού τουρισµούτουρισµού
�� ΓΓ.  .  ∆ίκτυα∆ίκτυα ΠεριοχώνΠεριοχών οικολογικούοικολογικού εκπαιδευτικούεκπαιδευτικού

τουρισµούτουρισµού
�� ∆∆.  .  ∆ίκτυο∆ίκτυο συνεργασίαςσυνεργασίας θρησκευτικούθρησκευτικού τουρισµούτουρισµού
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�� ΟιΟι προτεινόµενεςπροτεινόµενες δράσειςδράσεις προώθησηςπροώθησης καικαι
προβολήςπροβολής µεµε στόχοστόχο τηντην υλοποίησηυλοποίηση τηςτης
ΣτρατηγικήςΣτρατηγικής κατεύθυνσηςκατεύθυνσης δηµιουργίαςδηµιουργίας έναένα τόποςτόπος
εναλλακτικούεναλλακτικού τουρισµούτουρισµού, , µπορείµπορεί νανα είναιείναι ::
–– ∆ηµιουργία∆ηµιουργία web sitesweb sites µεµε πληροφορίεςπληροφορίες γιαγια κάθεκάθε

είδοςείδος εναλλακτικούεναλλακτικού τουρισµούτουρισµού
–– ΕπαφέςΕπαφές µεµε ειδικάειδικά πρακτορείαπρακτορεία τηςτης ΕλλάδοςΕλλάδος καικαι

διεθνήδιεθνή, , γιαγια τητη συνεργασίασυνεργασία καικαι τητη φιλοξενίαφιλοξενία
συγκεκριµένωνσυγκεκριµένων κατηγοριώνκατηγοριών επισκεπτώνεπισκεπτών..

–– ΣυνεργασίαΣυνεργασία µεµε αντίστοιχεςαντίστοιχες µονάδεςµονάδες
εναλλακτικώνεναλλακτικών µορφώνµορφών τουρισµούτουρισµού στηνστην
ΠεριφέρειαΠεριφέρεια, , στηνστην ΕλλάδαΕλλάδα καικαι στηνστην ΕυρωπαϊκήΕυρωπαϊκή
ΕνωσηΕνωση..
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�� ΙΙΙΙ. . ΕνδοπεριφερειακάΕνδοπεριφερειακά δίκτυαδίκτυα

�� ∆ίκτυα∆ίκτυα πουπου θαθα συνδέουνσυνδέουν τιςτις κατηγορίεςκατηγορίες εναλλακτικούεναλλακτικού
τουρισµούτουρισµού σεσε κάθεκάθε νησίνησί τηςτης ΠεριφέρειαςΠεριφέρειας..

�� ΑΑ. . ∆ίκτυο∆ίκτυο σπηλαιολογικούσπηλαιολογικού τουρισµούτουρισµού

�� ΒΒ. . ∆ίκτυο∆ίκτυο θρησκευτικούθρησκευτικού τουρισµούτουρισµού

�� ΓΓ. . ∆ίκτυα∆ίκτυα πολιτιστικούπολιτιστικού τουρισµούτουρισµού

�� ∆∆. . ∆ίκτυο∆ίκτυο κάστρωνκάστρων

�� ΗΗ συνεργασίασυνεργασία καικαι ηη κοινήκοινή προώθησηπροώθηση τωντων νέωννέων
εναλλακτικώνεναλλακτικών µορφώνµορφών τουρισµούτουρισµού µπορείµπορεί νανα οδηγήσειοδηγήσει
σεσε κοινέςκοινές πολιτικέςπολιτικές µεµε τηντην προσφοράπροσφορά ενιαίωνενιαίων πακέτωνπακέτων
σεσε ειδικέςειδικές κατηγορίεςκατηγορίες επισκεπτώνεπισκεπτών, , στηνστην ΕλλάδαΕλλάδα καικαι στοστο

εξωτερικόεξωτερικό..
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�� ΣυγκεκριµένεςΣυγκεκριµένες δράσειςδράσεις ::
�� ∆ηµιουργία∆ηµιουργία κεντρικήςκεντρικής δοµήςδοµής γιαγια κάθεκάθε

εξειδικευµένοεξειδικευµένο ∆ίκτυο∆ίκτυο µεµε τοντον απαραίτητοαπαραίτητο
εξοπλισµόεξοπλισµό. . 

�� ΣυναντήσειςΣυναντήσεις καικαι επαφέςεπαφές µεταξύµεταξύ τωντων µελώνµελών τουτου
δικτύουδικτύου γιαγια ανταλλαγήανταλλαγή εµπειριώνεµπειριών..

�� ΣυναντήσειςΣυναντήσεις καικαι επαφέςεπαφές µεµε αντίστοιχααντίστοιχα δίκτυαδίκτυα
γειτονικώνγειτονικών περιφερειώνπεριφερειών καικαι άλλωνάλλων χωρώνχωρών.   .   

�� ΚοινέςΚοινές πολιτικέςπολιτικές προβολήςπροβολής καικαι προώθησηςπροώθησης µεµε
ηλεκτρονικάηλεκτρονικά καικαι έντυπαέντυπα µέσαµέσα..

�� ΟργάνωσηΟργάνωση επισκέψεωνεπισκέψεων καικαι ηµερίδεςηµερίδες ενηµέρωσηςενηµέρωσης
σεσε επιλεγµένεςεπιλεγµένες περιοχέςπεριοχές στηνστην ΕλλάδαΕλλάδα καικαι στοστο
εξωτερικόεξωτερικό. . 



ΣυµπεράσµαταΣυµπεράσµατα

�� ΓιαΓια τατα ΙόνιαΙόνια νησιάνησιά συµπεραίνεταισυµπεραίνεται ότιότι::

�� ΤοΤο τουριστικότουριστικό προϊόνπροϊόν τουςτους είναιείναι µαζικόµαζικό καικαι αδιαφοροποίητοαδιαφοροποίητο. . 
ΟιΟι σύγχρονεςσύγχρονες τάσειςτάσεις στονστον τουρισµότουρισµό υποδεικνύουνυποδεικνύουν τητη
διαφοροποίησηδιαφοροποίηση καικαι τοντον εµπλουτισµόεµπλουτισµό αυτούαυτού τουτου προϊόντοςπροϊόντος
µέσωµέσω τηςτης αξιοποίησηςαξιοποίησης τωντων µοναδικώνµοναδικών πολιτιστικώνπολιτιστικών καικαι
περιβαλλοντικώνπεριβαλλοντικών πόρωνπόρων πουπου διαθέτουνδιαθέτουν..

�� ΥπάρχουνΥπάρχουν δυνατότητεςδυνατότητες ανάπτυξηςανάπτυξης εναλλακτικώνεναλλακτικών µορφώνµορφών
τουρισµούτουρισµού, , όµωςόµως οιοι µέχριµέχρι σήµερασήµερα προσπάθειεςπροσπάθειες ήτανήταν
αποσπασµατικέςαποσπασµατικές µεµε πενιχράπενιχρά αποτελέσµατααποτελέσµατα..

�� ΠροϋπόθεσηΠροϋπόθεση γιαγια τηντην επιτυχήεπιτυχή αξιοποίησηαξιοποίηση τωντων φυσικώνφυσικών, , 
πολιτιστικώνπολιτιστικών καικαι χρηµατοδοτικώνχρηµατοδοτικών πόρωνπόρων τηςτης ΠεριφέρειαςΠεριφέρειας, , 
ώστεώστε νανα αναγνωρισθείαναγνωρισθεί ηη περιοχήπεριοχή ωςως προορισµόςπροορισµός
εναλλακτικούεναλλακτικού τουρισµούτουρισµού είναιείναι ηη τοπικήτοπική συναίνεσησυναίνεση ––
δέσµευσηδέσµευση συνεργασίαςσυνεργασίας όλωνόλων τωντων εµπλεκοµένωνεµπλεκοµένων ((««άυληάυλη»»
επένδυσηεπένδυση) ) στηνστην αλυσίδααλυσίδα τηςτης τοπικήςτοπικής τουριστικήςτουριστικής
προσφοράςπροσφοράς, , µεµε ιεράρχησηιεράρχηση προτεραιοτήτωνπροτεραιοτήτων. . 



ΣυµπεράσµαταΣυµπεράσµατα

�� ΣταΣτα πλαίσιαπλαίσια τωντων σύγχρονωνσύγχρονων τάσεωντάσεων γιαγια κάθετηκάθετη ενοποίησηενοποίηση τηςτης
αγοράςαγοράς προκειµένουπροκειµένου νανα επιτευχθούνεπιτευχθούν οικονοµίεςοικονοµίες κλίµακαςκλίµακας, , 
µοναδικόςµοναδικός τρόποςτρόπος επιβίωσηςεπιβίωσης είναιείναι ηη διαφοροποίησηδιαφοροποίηση τουτου
προϊόντοςπροϊόντος καικαι ηη ποιοτικήποιοτική υπεροχήυπεροχή. . ΈτσιΈτσι ηη έννοιαέννοια τηςτης ποιότηταςποιότητας
πρέπειπρέπει νανα µαςµας προβληµατίζειπροβληµατίζει σοβαράσοβαρά. . 

�� ΤοΤο ζητούµενοζητούµενο δενδεν είναιείναι πλέονπλέον ηη αύξησηαύξηση τωντων αφίξεωναφίξεων αλλάαλλά ηη
αύξησηαύξηση τηςτης κατάκατά κεφαλήνκεφαλήν τουριστικήςτουριστικής δαπάνηςδαπάνης µεµε τηντην
προσέλκυσηπροσέλκυση τουριστώντουριστών υψηλότερηςυψηλότερης εισοδηµατικήςεισοδηµατικής στάθµηςστάθµης, , 
µέσωµέσω τηςτης προσφοράςπροσφοράς ποιοτικώνποιοτικών τουριστικώντουριστικών υπηρεσιώνυπηρεσιών όχιόχι µόνοµόνο
στηνστην τουριστικήτουριστική επιχείρησηεπιχείρηση αλλάαλλά συνολικάσυνολικά σεσε ολόκληρηολόκληρη τηντην
περιφέρειαπεριφέρεια τωντων ΙονίωνΙονίων ΝήσωνΝήσων. . 

�� ΕµφανίζεταιΕµφανίζεται συνεπώςσυνεπώς, , ωςως επιτακτικήεπιτακτική ανάγκηανάγκη ηη αναβάθµισηαναβάθµιση, , οο
εκσυγχρονισµόςεκσυγχρονισµός καικαι οο εµπλουτισµόςεµπλουτισµός τηςτης τουριστικήςτουριστικής προσφοράςπροσφοράς
τουτου νησιούνησιού µεµε τηντην ανάπτυξηανάπτυξη ειδικώνειδικών καικαι εναλλακτικώνεναλλακτικών µορφώνµορφών
τουρισµούτουρισµού. . 




