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ΠΔΡΗΛΖΦΖ
Σν θαηλφκελν κεηαθίλεζεο απφ έλαλ ηφπν ζε έλαλ άιιν, κε ή ρσξίο δηακνλή, γηα νξηζκέλν
ρξνληθφ δηάζηεκα θαη γηα επαγγεικαηηθνχο ή ςπραγσγηθνχο ιφγνπο απνθαιείηαη ηνπξηζκφο.
Ο ηνπξηζκφο δεκηνπξγεί ζεκαληηθά νθέιε ζηελ νηθνλνκία θαη ζηελ θνηλσλία κηαο ρψξαο
κέζα απφ ηελ θνηλσληθή επεκεξία θαη ηελ εκθάληζε λέσλ επαγγεικάησλ. Γηαθξίλεηαη ζε
ελαιιαθηηθέο κνξθέο ηνπξηζκνχ νη νπνίεο δηαθνξνπνηνχληαη απφ ην ζπλεζηζκέλν καδηθφ
ηνπξηζκφ. Ο ελαιιαθηηθφο ηνπξηζκφο δίλεη έκθαζε ζηα θίλεηξα πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηηο
κνξθέο θαη σζνχλ ηνλ ηνπξίζηα λα ηαμηδέςεη. εκαληηθέο πξνυπνζέζεηο ζηελ δηακφξθσζε
ηνπο, δηαδξακαηίδνπλ νη πφξνη πνπ δηαζέηεη ν θάζε ηφπνο, ε δεκηνπξγία απαξαίηεησλ
εγθαηαζηάζεσλ θαη γεληθφηεξα ε νξγάλσζε πνπ απαηηείηαη γηα ηελ εθαξκνγή ηνπο. Ζ
παξνχζα πηπρηαθή εξγαζία κειεηά ηηο ελαιιαθηηθέο κνξθέο ηνπξηζκνχ πνπ ππάξρνπλ ή
έρνπλ ηε δπλαηφηεηα αλάπηπμεο ζηε Πεξηθέξεηα Ηνλίσλ λήζσλ. Γίλεηαη αλαθνξά ζε κεξηθέο
κνξθέο θαη ζηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζ’ απηέο. Γηα ηελ δηεξεχλεζε ησλ
ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ ηνπξηζκνχ ζηα Ηφληα λεζηά δηεμήρζε έξεπλα κε ηε ρξήζε
εξσηεκαηνινγίνπ θαη ηελ παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ.
Λέμεηο-θιεηδηά: Σνπξηζκφο, ελαιιαθηηθέο κνξθέο ηνπξηζκνχ, Πεξηθέξεηα Ηνλίσλ λήζσλ,
εγθαηαζηάζεηο, δξαζηεξηφηεηεο.
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ΔΗΑΓΧΓΖ
Σν ζέκα, ινηπφλ, ηεο παξνχζαο πηπρηαθήο εξγαζίαο έρεη σο αληηθείκελν ηηο
ελαιιαθηηθέο κνξθέο ηνπξηζκνχ ζηε Πεξηθέξεηα Ηνλίσλ λήζσλ. Γηα ηελ εχξεζε
βηβιηνγξαθηθψλ πεγψλ ρξεζηκνπνηνχληαη βηβιία, ειεθηξνληθέο πεγέο θαη άξζξα απφ
πεξηνδηθά θαη εθεκεξίδεο. Απνηειείηαη απφ ηέζζεξα θεθάιαηα ηα νπνία ρσξίδνληαη ζε
ππνελφηεηεο. Παξαθάησ γίλεηαη εθηελή αλαθνξά ζηε ζεκαηηθή ηνπ θάζε θεθαιαίνπ.
Σν 1ν θεθάιαην αλαθέξεηαη ζηελ έλλνηα ηνπ ηνπξηζκνχ θαη ησλ ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ
ηνπξηζκνχ. Ο ηνπξηζκφο είλαη έλα θαηλφκελν πνπ απαζρνιεί θάζε ρψξα θαη γεληθφηεξα θάζε
πεξηνρή, θαζψο απνηειεί ζεκαληηθφ ππιψλα ηεο ηνπηθήο αλάπηπμεο. Πξφθεηηαη γηα πνιχηηκν
θιάδν ηεο νηθνλνκίαο, ιφγσ ησλ εζφδσλ πνπ απνθνκίδνπλ νη ρψξεο, ράξηλ ηνπ ηνπξηζκνχ.
Γεκηνπξγεί λέα επαγγέικαηα, θπξίσο επνρηαθά θαη εληζρχεη ηε ηνπξηζηηθή βηνκεραλία.
Παξάιιεια, πξνζθέξεη ζεκαληηθά νθέιε ζηνλ ηαμηδηψηε φπσο ραιάξσζε, μεθνχξαζε,
ςπραγσγία θαη γλσξηκία κε ην πεξηβάιινλ θαη ηνλ πνιηηηζκφ ηνπ ηφπνπ πνπ επηζθέπηεηαη.
Κχξηνη ιφγνη γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ελφο ηαμηδηνχ είλαη ε αλαδήηεζε ηνπ δηαθνξεηηθνχ, ε
απνθπγή ηεο θαζεκεξηλφηεηαο κέζσ ησλ δηαθνπψλ, αιιά θαη επαγγεικαηηθνί ιφγνη.
Γηαθξίλεηαη ζε δχν βαζηθέο θαηεγνξίεο, ηνλ καδηθφ θαη ηνλ ελαιιαθηηθφ ηνπξηζκφ. Ο καδηθφο
ηνπξηζκφο πξφθεηηαη γηα ην θιαζηθφ κνληέιν ηνπ ηνπξηζκνχ πνπ έρεη σο βαζηθφ ζηφρν ηελ
ραιάξσζε θαη ηε δηαζθέδαζε, ρσξίο ν ηαμηδηψηεο λα ζπκκεηέρεη ζε δξαζηεξηφηεηεο
αμηνπνηψληαο κ’ απηφλ ηνλ ηξφπν, ηνπο πφξνπο κηαο πεξηνρήο. Ο ελαιιαθηηθφο ηνπξηζκφο,
ρσξίδεηαη ζε δηάθνξεο κνξθέο, ζηηο νπνίεο νη πεξηζζφηεξεο πξνβάιινπλ ηνλ ζεβαζκφ
απέλαληη ζην πεξηβάιινλ θαη ζηνλ πνιηηηζκφ ηεο θάζε ρψξαο, ηελ επαθή ηνπ αλζξψπνπ κε ηε
θχζε θαη ηα ήζε θαη έζηκα ηνπ θάζε ηφπνπ. Οη ελαιιαθηηθέο κνξθέο ηνπξηζκνχ αλάινγα κε
ην θίλεηξν ηνπ ηαμηδηνχ πεξηιακβάλνπλ δξαζηεξηφηεηεο κε ηηο νπνίεο ν ηνπξίζηαο γλσξίδεη
ηελ πεξηνρή πνπ επηζθέπηεηαη.
Δπηπιένλ, ζην 2ν θεθάιαην δίλεηαη βάξνο ζηελ αλάιπζε ησλ ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ
ηνπξηζκνχ. Όπσο ην ζέκα έηζη θαη ην 2ν θεθάιαην έρεη σο κειέηε πεξίπησζεο ηελ Πεξηθέξεηα
Ηνλίσλ λήζσλ. Ζ επηινγή ηεο ζπγθεθξηκέλεο πεξηθέξεηαο, έγηλε δηφηη πξφθεηηαη γηα λεζηά.
ηα λεζηά ν ηνπξηζκφο είλαη έληνλα δηαδεδνκέλνο. Έηζη, κέζσ ηεο εξγαζίαο δηεξεπλάηαη ε
αλάπηπμε ησλ ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ ζηε πεξηθέξεηα, ζηελ νπνία αλήθνπλ ηα λεζηά
Κεθαινληά, Κέξθπξα, Εάθπλζνο, Λεπθάδα, Ηζάθε θαη Παμνί. Οη ελαιιαθηηθέο κνξθέο
ηνπξηζκνχ πνπ πεξηιακβάλεη ην θεθάιαην είλαη ν αγξνηνπξηζκφο, ν νηθνηνπξηζκφο, ν
πνιηηηζηηθφο, ν ηνπξηζκφο πγείαο, ν θνηλσληθφο, ν ζαιάζζηνο, ν αζιεηηθφο, ν ζξεζθεπηηθφο, ν
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ηνπξηζκφο πεξηπέηεηαο, ν πεξηπαηεηηθφο θαη ν γαζηξνλνκηθφο ηνπξηζκφο. Αλαιχνληαη ηα
ραξαθηεξηζηηθά ησλ κνξθψλ θαη νη δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξνπλ ζηνλ ηνπξίζηα. Μεηά ηελ
εξκελεία ηεο θάζε κνξθήο παξνπζηάδνληαη ηα

ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα ησλ ηνλίσλ

λήζσλ πνπ θαηαζηνχλ δπλαηά ηα λεζηά γηα ηελ αλάπηπμε ησλ ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ
ηνπξηζκνχ. Πην ζπγθεθξηκέλα, κε ηε ρξήζε θπξίσο ειεθηξνληθψλ πεγψλ, αλαθέξνληαη
παξαδείγκαηα

αγξνηνπξηζηηθψλ

θαηαιπκάησλ

ζηε

πεξηθέξεηα,

πνιηηηζηηθψλ

θαη

ζξεζθεπηηθψλ αμηνζέαησλ, ηακαηηθψλ λεξψλ, ηνπξηζηηθψλ θαηαιπκάησλ θνηλσληθνχ
ηνπξηζκνχ, ζαιάζζησλ ζπνξ θαη αζιεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζηα
λεζηά. Δπίζεο, παξαηίζεληαη παξαδείγκαηα extreme sports, πεδνπνξηθψλ δηαδξνκψλ, ηνπηθψλ
πξντφλησλ θαη εδεζκάησλ ησλ λεζηψλ.
Σν 3ν θεθάιαην αθνξά ηηο πξνυπνζέζεηο αλάπηπμεο θαη εθαξκνγήο ησλ ελαιιαθηηθψλ
κνξθψλ ηνπξηζκνχ. Γίλεηαη ηδηαίηεξε ζεκαζία ζηνπο απαξαίηεηνπο πφξνπο, θπζηθνχο θαη
αλζξσπνγελείο πνπ ζα πξέπεη λα δηαζέηεη κηα πεξηνρή, ζηηο ππνδνκέο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ
εθαξκνγή ηνπο αιιά θαη ζηνπο θνξείο πξνψζεζεο θαη πξνζηαζίαο ησλ ελαιιαθηηθψλ
κνξθψλ ηνπξηζκνχ.
Σν 4ν θεθάιαην παξνπζηάδεη ηελ εξεπλεηηθή κεζνδνινγία θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο
ζρεηηθά κε ηηο ελαιιαθηηθέο κνξθέο ηνπξηζκνχ ζηε πεξηθέξεηα Ηνλίσλ λήζσλ. Πξφθεηηαη γηα
πξσηνγελή έξεπλα εθφζνλ γηα ηελ άληιεζε πιεξνθνξηψλ ρξεζηκνπνηνχληαη εξσηεκαηνιφγηα
ηα νπνία ζπκπιεξψλνληαη απφ ηηο ηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο ησλ Ηνλίσλ λεζηψλ. Οη
επηρεηξήζεηο εξσηνχληαη θπξίσο γηα ηελ αλάπηπμε ησλ ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ ζηε πεξηνρή
ηνπο. Παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα ησλ εξσηεκαηνινγίσλ κε ηε βνήζεηα πηλάθσλ θαη
γξαθεκάησλ. Ζ εξγαζία νινθιεξψλεηαη κε ηελ παξάζεζε νξηζκέλσλ ζπκπεξαζκάησλ πνπ
πξνθχπηνπλ απφ ηα θεθάιαηα. Σα ζπκπεξάζκαηα αθνξνχλ θαη ηα εξσηεκαηνιφγηα. Σέινο,
κεηά απφ ηα θεθάιαηα θαη ηα ζπκπεξάζκαηα αθνινπζεί ην παξάξηεκα φπνπ ν αλαγλψζηεο
κπνξεί λα βξεη ην εξσηεκαηνιφγην ηεο έξεπλαο.
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1Ο
ΣΟΤΡΗΜΟ – ΔΝΑΛΛΑΚΣΗΚΔ ΜΟΡΦΔ ΣΟΤΡΗΜΟΤ

1.1 Ζ έλλνηα ηνπ ηνπξηζκνύ
Ο ηνπξηζκφο είλαη ην απνηέιεζκα ηεο κεηαθίλεζεο ησλ αλζξψπσλ απφ έλα κέξνο ζε έλα
άιιν κε ζθνπφ λα εθπιεξψζνπλ ηηο ςπραγσγηθέο ηνπο αλάγθεο. Πξφθεηηαη γηα έλα θαηλφκελν
ζην νπνίν ν άλζξσπνο ληψζεη ηελ αλάγθε λα έξζεη ζε επαθή κε ην πεξηβάιινλ, ηελ ηζηνξία
θαη ην πνιηηηζκφ κηαο ρψξαο, κηαο πεξηνρήο ή γεληθφηεξα ελφο ηφπνπ θαη έρεη σο ζηφρν ηελ
μεθνχξαζε, ηελ αλαςπρή αιιά θαη ηε ςπραγσγία. Δπηζπκνχλ λα γλσξίζνπλ δηαθνξεηηθνχο
πξννξηζκνχο απφ ηνπο ηφπνπο κφληκεο θαηνηθίαο ηνπο θαη είλαη έληνλν ην ζηνηρείν αιιαγήο
πεξηβάιινληνο. Κάλνπλ ηνπξηζκφ γηα λα κπνξέζνπλ λα απνκαθξπλζνχλ απφ ηελ
θαζεκεξηλφηεηα θαη ηα πξνβιήκαηα. Δπηδεηνχλ ηελ ραιάξσζε κέζσ ησλ δηαθνπψλ ηνπο.
Κάζε ηφπνο πξνζπαζεί λα πξνσζήζεη ηα ηνπξηζηηθά ελδηαθέξνληα πνπ δηαζέηεη (θπζηθά,
πνιηηηζηηθά θ.α.), δηφηη ν ηνπξηζκφο έρεη ζεκαληηθά νθέιε γηα απηφλ. Γειαδή, θάζε ηφπνο
πξνβάιιεη ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά, γηα ηα νπνία είλαη γλσζηφο πξνθεηκέλνπ λα
πξνζειθχζεη ην ελδηαθέξνλ ησλ επηζθεπηψλ. Απνηειεί πεγή εζφδσλ γηα ην κέξνο ζην νπνίν
επηθξαηεί, θαζψο ζπληζηά έλα πνιχ ζεκαληηθφ θιάδν ηεο νηθνλνκίαο γηα θάζε ρψξα. Απηφ
ζπκβαίλεη επεηδή παξέρεη επνρηαθέο εξγαζίεο, δειαδή αλαπηχζζνληαη λέα επαγγέικαηα, ηα
νπνία ζπληεινχλ ζηε κείσζε ηεο αλεξγίαο θαη ζηε βειηίσζε ηνπ βηνηηθνχ επηπέδνπ ησλ
αηφκσλ. Σα δπν απαξαίηεηα ζηνηρεία πνπ ζπγθξνηνχλ ηνλ ηνπξηζκφ είλαη ην ηαμίδη θαη ε
δηακνλή. Σν ηαμίδη πξαγκαηνπνηείηαη είηε εληφο είηε εθηφο ρψξαο θαη ν ζθνπφο ηνπ κπνξεί λα
είλαη επαγγεικαηηθφο ή ςπραγσγηθφο. εκαληηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ ηνπξηζκνχ είλαη ε
θηινμελία, πνπ ζπλδπάδεη ηελ ππνδνρή θαη ηελ εμππεξέηεζε ησλ ηνπξηζηψλ απφ ηνπο
θαηνίθνπο ηνπ ηφπνπ πξννξηζκνχ. ε απηφ ην ραξαθηεξηζηηθφ εληάζζνληαη θαη νη δηάθνξεο
θαηεγνξίεο επηρεηξήζεσλ πνπ δηαζέηεη ν ηνπξηζηηθφο θιάδνο φπσο επηρεηξήζεηο θηινμελίαο,
κεηαθνξψλ, εζηίαζεο θιπ. ηηο θαηεγνξίεο απηέο αλήθνπλ ηα μελνδνρεία, ελνηθηαδφκελα
δσκάηηα , εζηηαηφξηα, λαπηηιηαθέο θαη αεξνπνξηθέο εηαηξείεο θ.α. Χζηφζν, νη πξνυπνζέζεηο
πνπ απαηηνχληαη γηα λα θάλεη θάπνηνο άλζξσπνο ηνπξηζκφ είλαη ν ειεχζεξνο ρξφλνο, νη
δηαζέζηκνη ρξεκαηηθνί πφξνη, ε δηάζεζε γηα ηαμίδη θαη ηα κεηαθνξηθά κέζα πνπ ρξεηάδνληαη
γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηνπ ηαμηδηνχ.
(https://repository.edulll.gr/edulll/retrieve/3483/1046.pdf) [25/06/2017]
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Ζ αξρή ηνπ ηνπξηζκνχ, ζηε ζχγρξνλε επνρή μεθίλεζε ζηελ Αγγιία ην 1841 φηαλ ν
Thomas Cook νξγάλσζε κηα κνλνήκεξε εθδξνκή κε ηξέλν απφ ην Leicester ζην
Loughborough. Δίλαη πνιχ ζεκαληηθφο γηα ηνλ ηνπξηζκφ, αθνχ
ηαμηδησηηθφο πξάθηνξαο

ην 1845 έγηλε ν πξψηνο

(Παπαγεσξγίνπ, 2007). Παξάιιεια, ζε φιε ηε δηάξθεηα ησλ

ρξφλσλ δεκηνπξγήζεθαλ δηάθνξνη παξάγνληεο πνπ βνήζεζαλ ζηελ αλάπηπμε ηνπ ηνπξηζκνχ
φπσο ε αχμεζε ηνπ εηζνδήκαηνο, ε κείσζε ησλ σξψλ εξγαζίαο πνπ ζπλεπάγεηαη
πεξηζζφηεξνο ειεχζεξνο ρξφλνο, ε παξνρή άδεηαο ζηνπο εξγαδνκέλνπο πνπ ηνπο δίλεη ηελ
επθαηξία λα ηαμηδέςνπλ, ε βειηίσζε ησλ ζπγθνηλσληαθψλ κέζσλ θαη ε δεκηνπξγία
ηνπξηζηηθψλ ππνδνκψλ. εκαληηθή είλαη ε αλάγθε ηνπ αλζξψπνπ γηα δηαθνπέο πνπ ζπλδπάδεη
ηελ μεθνχξαζε θαη ηελ δηαζθέδαζε ηαπηφρξνλα θαη ε πεξηέξγεηα ηνπ αηφκνπ γηα λα γλσξίζεη
ηνπο πνιηηηζκνχο άιισλ ρσξψλ.
Γηάθνξνη επηζηήκνλεο πξνζπάζεζαλ λα εξκελεχζνπλ ην θαηλφκελν ηνπ ηνπξηζκνχ.
χκθσλα κε ηνπο Hunziker θαη Krapf (1942),

ν ηνπξηζκφο έπξεπε λα νξηζηεί σο ην ζχλνιν

ησλ θαηλνκέλσλ θαη ζρέζεσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ πξαγκαηνπνίεζε ελφο ηαμηδηνχ θαη ηε
δηακνλή ησλ κε κφληκσλ θαηνίθσλ, εθφζνλ δελ νδεγνχλ ζε κφληκε δηακνλή θαη δελ
ζπλδένληαη κε θακία θεξδνζθνπηθή δξαζηεξηφηεηα

(Ζγνπκελάθεο & Ζγνπκελάθεο 2013:

22). Παξφκνηα, ν Tribe (1997) πξνζπάζεζε λα νξίζεη ηνλ ηνπξηζκφ σο

ην ζχλνιν ησλ

θαηλνκέλσλ θαη ησλ ζρέζεσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο αιιειεπηδξάζεηο ζηηο πεξηνρέο
πξνέιεπζεο θαη πξννξηζκνχ ηνπξηζηψλ, πξνκεζεπηψλ, θπβεξλήζεσλ, θνηλσληψλ θαη
πεξηβαιιφλησλ

(Holden 2008: 19-20). Δπηπιένλ, ζεκαληηθφο είλαη ν νξηζκφο ηνπ

Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Σνπξηζκνχ (WTO, 1994) πνπ αλαθέξεη φηη ν ηνπξηζκφο
πεξηιακβάλεη

ηηο δξαζηεξηφηεηεο ησλ αηφκσλ πνπ ηαμηδεχνπλ θαη δηακέλνπλ ζε πεξηνρέο

εθηφο ηνπ ζπλεζηζκέλνπ πεξηβάιινληνο ηνπο, γηα ρξνληθφ δηάζηεκα κηθξφηεξν ηνπ ελφο
ζπλερφκελνπ
ιφγνπο

έηνπο,

γηα

(

αλαςπρή,

επαγγεικαηηθνχο

ή

άιινπο

)

1.2 Δλαιιαθηηθέο κνξθέο ηνπξηζκνύ
Ο ηνπξηζκφο πξφθεηηαη γηα έλα θαηλφκελν ην νπνίν εκθαλίδεηαη ζε δηάθνξεο κνξθέο θαη
θαηεγνξηνπνηείηαη αλάινγα κε ηηο αλάγθεο θαη ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο ηαμηδεχνπλ νη
άλζξσπνη. Ζ βαζηθή θαηεγνξηνπνίεζε ηνπ ηνπξηζκνχ είλαη ζε καδηθφ ή ζθιεξφ ηνπξηζκφ θαη
ελαιιαθηηθφ ή ήπην ηνπξηζκφ. Ο καδηθφο αθνξά ηε ζπλεζηζκέλε κνξθή ηνπξηζκνχ πνπ
πεξηέρεη δξαζηεξηφηεηεο νη νπνίεο έρνπλ σο πξσηεχνλ ζηνηρείν ηελ αλαςπρή θαη ηελ
μεθνχξαζε. πλήζσο, δεκηνπξγεί ζνβαξέο αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζην πεξηβάιινλ ιφγσ ηεο
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ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο , πνπ νθείιεηαη ζηελ νηθνδφκεζε ηνπξηζηηθψλ ππνδνκψλ πνπ
αιινηψλνπλ ην θπζηθφ πεξηβάιινλ. Ο καδηθφο ηνπξηζκφο αθνξά ηηο παξαζαιάζζηεο δηαθνπέο,
ελψ ν ελαιιαθηηθφο ζπκπιεξψλεη ηνλ καδηθφ κε δξαζηεξηφηεηεο εηδηθψλ ελδηαθεξφλησλ. Ο
ελαιιαθηηθφο ηνπξηζκφο απνηειείηαη απφ δξαζηεξηφηεηεο ζηηο νπνίεο ν άλζξσπνο ζπκκεηέρεη
ελεξγά. Πξνζθέξεη εμεηδηθεπκέλα πξντφληα θαη ππεξεζίεο πνπ έρνπλ σο θχξηα
ραξαθηεξηζηηθά ην ζεβαζκφ απέλαληη ζηηο ηνπηθέο ηδηαηηεξφηεηεο, ηε πξνζηαζία ηνπ θπζηθνχ
θαη δνκεκέλνπ πεξηβάιινληνο θαη ην ελδηαθέξνλ γηα ηνλ πνιηηηζκφ ελφο ηφπνπ. Απηφ
απνδεηθλχεηαη απφ ηνλ νξηζκφ πνπ ππνζηεξίδνπλ νη Eadington & Smith (1992) φηη ν
ελαιιαθηηθφο ηνπξηζκφο πξφθεηηαη γηα

κνξθέο ηνπξηζκνχ πνπ είλαη ζπκβαηέο κε ηηο

πεξηβαιινληηθέο θαη ηηο θνηλσληθέο αμίεο ηεο πεξηνρήο θαη νη νπνίεο επηηξέπνπλ ηφζν ζηε
θνηλσλία ππνδνρήο φζν θαη ζηνπο επηζθέπηεο λα απνιαχζνπλ κία ζεηηθή θαη αμηφινγε
αιιειεπίδξαζε θαη θνηλέο εκπεηξίεο

(σηεξηάδεο & Φάξζαξε 2009:42). Ζ θάζε κνξθή

ελαιιαθηηθνχ ηνπξηζκνχ ζηεξίδεηαη ζε κία ζπγθεθξηκέλε ζεκαηηθή. Απεπζχλνληαη ζε
αλζξψπνπο πνπ κέζσ ησλ δηαθνπψλ ηνπο επηδεηνχλ ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε δηαθνξεηηθέο
δξαζηεξηφηεηεο. Έηζη, πνιιέο επηρεηξήζεηο (ηαμηδησηηθά γξαθεία, tour operators, μελνδνρεία),
πιένλ νξγαλψλνπλ θαη εθαξκφδνπλ κνξθέο ηνπξηζκνχ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα δηαθνξεηηθά
θίλεηξα ησλ ηνπξηζηψλ, φηαλ επηζθέπηνληαη έλα κέξνο. πλεπψο, νη ηνπξίζηεο αλαδεηνχλ λέα
θίλεηξα γηα ην ηαμίδη ηνπο πνπ έρνπλ ζρέζε κε ην πεξηβάιινλ, ηε ζξεζθεία, ην πνιηηηζκφ, ηελ
πγεία, ηελ άζιεζε, ηελ πεξηπέηεηα θ.α.
Δπνκέλσο, ν ελαιιαθηηθφο ηνπξηζκφο πξφθεηηαη γηα έλα ζχλνιν απφ δηάθνξα ζηνηρεία
πνπ ζπγθξνηνχλ δηαθνξεηηθέο κνξθέο ηνπξηζκνχ. Έηζη, ζχκθσλα κε ηνπο de Kant(1992) θαη
Lanfant & Graburn(1992),

ν ελαιιαθηηθφο ηνπξηζκφο είλαη έλα ζπλνλζχιεπκα πξαγκάησλ,

αληηιήςεσλ θαη κνξθψλ ηνπξηζκνχ

(σηεξηάδεο & Φάξζαξε 2009: 38). Οη ελαιιαθηηθέο

κνξθέο ηνπξηζκνχ δίλνπλ ηδηαίηεξε έκθαζε ζηε πνηφηεηα ησλ πξνζθεξφκελσλ πξντφλησλ θαη
ππεξεζηψλ, έηζη ψζηε λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο απαηηήζεηο θαη ζηηο επηζπκίεο ησλ ηνπξηζηψλ.
Οη ηνπξίζηεο πνπ ελδηαθέξνληαη γηα ηηο ελαιιαθηηθέο κνξθέο ηνπξηζκνχ είλαη πην
ζπλεηδεηνπνηεκέλνη ζε ζρέζε κε ην πεξηβάιινλ θαη ζέβνληαη ην πνιηηηζκφ ηεο θάζε ρψξαο.
Οη πξνηηκήζεηο ησλ ηνπξηζηψλ αιιάδνπλ, θαζψο θεχγνπλ απφ ην κνληέιν ηνπ καδηθνχ
ηνπξηζκνχ πνπ έρεη σο ζηφρν ηελ μεθνχξαζε, ηελ αλαςπρή θαη ηε ςπραγσγία. Οη βαζηθνί
παξάγνληεο πνπ νδήγεζαλ ζηελ αλάπηπμε ησλ ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ ηνπξηζκνχ είλαη ε
αλάγθε ησλ ηνπξηζηψλ λα γλσξίζνπλ λέεο εκπεηξίεο κέζσ ησλ δηάθνξσλ δξαζηεξηνηήησλ, ε
απνθπγή αξλεηηθψλ επηπηψζεσλ ζην πεξηβάιινλ θαη ε επαηζζεηνπνίεζε γηα ηελ πξνζηαζία
ηνπ θάζε ηφπνπ. Γηα ηελ δηακφξθσζε ησλ ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ ηνπξηζκνχ δίλεηαη έκθαζε
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ζηα θίλεηξα πνπ ραξαθηεξίδνπλ θάζε κνξθή αιιά θαη ζηε δεκηνπξγία ππνδνκψλ πνπ
απαηηνχληαη γηα ηελ εθαξκνγή ηνπο, θαζψο ε νξγάλσζε ηνπο είλαη δηαθνξεηηθή ζε θάζε
κνξθή.

πνπδαίν ξφιν ζηελ αλάπηπμε ησλ ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ ηνπξηζκνχ παίδεη ε

ηνπνζεζία ζηελ νπνία εκθαλίδνληαη θαη ηα ηνπξηζηηθά ελδηαθέξνληα κε ηα νπνία
αζρνινχληαη νη ηνπξίζηεο, κέζσ ησλ πφξσλ πνπ δηαζέηεη ην κέξνο. Γίλνπλ ηελ δπλαηφηεηα
ελδνγελνχο ή ηνπηθήο αλάπηπμεο, αθνχ πξνζθέξνπλ πεξηζζφηεξα έζνδα ζηηο επηρεηξήζεηο
ηνπ ληφπηνπ πιεζπζκνχ ησλ ηνπξηζηηθψλ πξννξηζκψλ. πλήζσο, ν ελαιιαθηηθφο ηνπξίζηαο
δελ επηιέγεη θαηαιχκαηα πνιπηειή αιιά θαηαιχκαηα πνπ αληηπξνζσπεχνπλ ηελ θνπιηνχξα
ησλ ληφπησλ θαηνίθσλ ελφο πξννξηζκνχ θαη ηνλ ηξφπν δσήο ηνπο. Μία δηαθνξά ηνπ καδηθνχ
ηνπξηζκνχ κε ηνλ ελαιιαθηηθφ είλαη φηη ν καδηθφο επηθξαηεί θπξίσο ζε αζηηθέο πεξηνρέο, ελψ
ν ελαιιαθηηθφο ζπκβάιιεη ζηε ζηαδηαθή βειηίσζε κηθξψλ πεξηνρψλ φπσο είλαη ηα ρσξηά,
ζηα νπνία αλαπηχζζνληαη ν νηθνηνπξηζκφο θαη ν αγξνηνπξηζκφο. Απηέο νη ελαιιαθηηθέο
κνξθέο έρνπλ έληνλν ην ζηνηρείν ηεο επαθήο κε ηε θχζε θαη νη ηνπξίζηεο έξρνληαη ζε ζπρλέο
επαθέο κε ηνλ ληφπην πιεζπζκφ, καζαίλνπλ ηα ήζε θαη ηα έζηκα ηνπ ηφπνπ πνπ επηζθέπηνληαη
θαη ζπκκεηέρνπλ ζε εξγαζίεο ησλ θαηνίθσλ. Παξάιιεια, ν ελαιιαθηηθφο ηνπξηζκφο
αμηνπνηεί ηνπο πφξνπο κηα πεξηνρήο ρξεζηκνπνηψληαο ηνπο

γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε

δξαζηεξηνηήησλ πνπ απεπζχλεηαη ζε κία ζπγθεθξηκέλε ελαιιαθηηθή κνξθή ηνπξηζκνχ.
(http://www.hellenistyka.umk.pl/data/_uploaded/file/Materialy/nowogrecki/Turystyka%20ma
sowa.pdf) [28/06/2017]
Ο ελαιιαθηηθφο ηνπξηζκφο ζρεηίδεηαη κε ηελ έλλνηα ηνπ αεηθφξνπ ηνπξηζκνχ πνπ
ζεσξείηαη πεξηζζφηεξν βηψζηκνο. Ζ ιέμε βηψζηκνο αθνξά ηελ εμαζθάιηζε ζπλζεθψλ
δηαβίσζεο πνπ δελ δηαηαξάζζνπλ καθξνπξφζεζκα ηελ νηθνινγηθή ηζνξξνπία. Ο αεηθφξνο
ηνπξηζκφο δελ πξνθαιεί κεηαβνιέο ζην πεξηβάιινλ, βνεζά ζηελ αλάπηπμε ελφο ηφπνπ θαη
ζηε πξνζηαζία θαη ζηε δηαηήξεζε ησλ πφξσλ ελφο ηνπξηζηηθνχ πξννξηζκνχ. χκθσλα κε
ηνλ Butler(1996),

αεηθφξνο ηνπξηζκφο είλαη απηφο πνπ αλαπηχζζεηαη θαη δηαηεξείηαη ζε κηα

πεξηνρή (θνηλσλία, πεξηβάιινλ) κε ηέηνην ηξφπν θαη ζε ηέηνηα θιίκαθα πνπ λα παξακέλεη
βηψζηκνο γηα κηα ανξίζηνπ ρξφλνπ πεξίνδν θαη πνπ λα κελ ππνβαζκίδεη ή λα κεηαβάιιεη ην
πεξηβάιινλ (αλζξψπηλν θαη θπζηθφ), κέζα ζην νπνίν ιεηηνπξγεί

(Αλδξηψηεο 2005: 63-64).

Γηα ηελ αλάπηπμε ησλ ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ απαξαίηεην είλαη λα δηεξεπλεζνχλ ηα
ηνπξηζηηθά ελδηαθέξνληα κε ηα νπνία κπνξνχλ λα απαζρνιεζνχλ νη ηνπξίζηεο ζε έλαλ
πξννξηζκφ. Γειαδή, ηη δηαζέηεη έλαο πξννξηζκφο έηζη ψζηε λα πξνζειθχζεη ηνπξίζηεο. Σα
ηνπξηζηηθά ελδηαθέξνληα αθνξνχλ ηε θχζε, ηνλ πνιηηηζκφ θαη ηα κέζα ππνδνρήο θαη
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θηινμελίαο ησλ ηνπξηζηψλ. Με βάζε ηα ηνπξηζηηθά ελδηαθέξνληα δηακνξθψλνληαη θαη νη
δξαζηεξηφηεηεο νη νπνίεο αλήθνπλ ζηηο ελαιιαθηηθέο κνξθέο ηνπξηζκνχ. Οη ελαιιαθηηθέο
κνξθέο ηνπξηζκνχ θαηεγνξηνπνηνχληαη αλάινγα κε ηα θίλεηξα θαη ηνπο ζθνπνχο ηνπ
ηαμηδηνχ, κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ηνπξηζηψλ, κε ην ρξφλν πνπ ρξεηάδεηαη γηα ηηο
δξαζηεξηφηεηεο θαη κε ηηο εγθαηαζηάζεηο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εθαξκνγή ηνπο. Σα
θίλεηξα πνπ σζνχλ ηνπο ηνπξίζηεο λα αζρνιεζνχλ κε ηηο ελαιιαθηηθέο κνξθέο ηνπξηζκνχ
είλαη ε αγάπε γηα ηε θχζε θαη ηε πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο (νηθνηνπξηζκφο),

ν

αζιεηηζκφο (αζιεηηθφο ηνπξηζκφο), ν πνιηηηζκφο (πνιηηηζηηθφο ηνπξηζκφο) θαη ε δηαβίσζε
ζηελ χπαηζξν θαη ε ζπκκεηνρή ησλ ηνπξηζηψλ ζε εξγαζίεο ηεο ππαίζξνπ (αγξνηνπξηζκφο).
Βέβαηα ππάξρνπλ θαη άιια θίλεηξα φπσο ε ζξεζθεία (ζξεζθεπηηθφο ηνπξηζκφο) θαη ε
πεξηπέηεηα (ηνπξηζκφο πεξηπέηεηαο) πνπ εμαξηψληαη απφ ηηο αλάγθεο θαη ηηο εκπεηξίεο πνπ
επηζπκνχλ

λα

πξαγκαηνπνηήζνπλ

κέζσ

(http://www.travellersgreece.com) [7/07/2017]
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ησλ

δηαθνπψλ

ηνπο.

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2Ο
ΔΝΑΛΛΑΚΣΗΚΔ ΜΟΡΦΔ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΗΟΝΗΧΝ ΝΖΧΝ
Ζ Διιάδα πξφθεηηαη γηα κηα ρψξα πνπ απνηειεί δεκνθηιή πξννξηζκφ γηα δηαθνπέο, δηφηη
θεκίδεηαη γηα ηνλ πνιηηηζκφ ηεο, ηνλ ήιην, ηελ ζάιαζζα, ηα πνιπάξηζκα λεζηά, ηα βνπλά, ηηο
ιίκλεο, ηα πνηάκηα αιιά θαη ηε θηινμελία ησλ θαηνίθσλ ηεο. Χζηφζν, πιένλ έρνπλ αξρίζεη λα
εθαξκφδνληαη νη ελαιιαθηηθέο κνξθέο ηνπξηζκνχ ,νη νπνίεο εθκεηαιιεχνληαη φια ηα
παξαπάλσ, θαζψο απνηεινχλ ηα θίλεηξα γηα ηελ αλάπηπμε ηνπο θαη γηα ηελ πξνζέιθπζε ησλ
ηνπξηζηψλ ζηελ Διιάδα. Σν θεθάιαην απηφ ζα αζρνιεζεί κε ηηο ελαιιαθηηθέο κνξθέο
ηνπξηζκνχ ζηε πεξηθέξεηα Ηνλίσλ Νήζσλ.
Πεξηθέξεηα Ηνλίσλ Νήζσλ
Ζ πεξηθέξεηα Ηνλίσλ Νήζσλ είλαη κία απφ ηηο δεθαηξείο πεξηθέξεηεο ηεο Διιάδαο.
Απνηειείηαη απφ ηνπο λνκνχο Κέξθπξαο, Κεθαιιελίαο, Λεπθάδαο θαη Εαθχλζνπ.
Πεξηιακβάλεη ηα πεξηζζφηεξα απφ ηα λεζηά ησλ Δπηαλήζσλ, εθηφο απφ ηα Κχζεξα θαη
Αληηθχζεξα, πνπ αλήθνπλ δηνηθεηηθά ζηελ λνκαξρία Πεηξαηά θαη θαη' επέθηαζε ζηελ
πεξηθέξεηα Αηηηθήο, θαη ηελ Διαθφλεζν, πνπ αλήθεη ζηνλ λνκφ Λαθσλίαο. Ζ έδξα ηεο
Πεξηθέξεηαο βξίζθεηαη ζηελ Κέξθπξα. Σα Ηφληα λεζηά βξίζθνληαη θαηά κήθνο ηεο δπηηθήο
επεηξσηηθήο αθηήο ηεο Διιάδαο (http://agroxenia.net/) [3/08/2017]. ην λνκφ ηεο Κέξθπξαο
αλήθεη ε Κέξθπξα ,ην λεζί Παμνί θαη άιια κηθξφηεξα λεζηά (http://kerkyrainfo.gr/)
[5/08/2017]. Ο λνκφο Κεθαιιελίαο πεξηιακβάλεη ηελ Κεθαινληά, ηελ Ηζάθε θαη θάπνηα άιια
κηθξφηεξα λεζηά ηνπ Ηνλίνπ Πειάγνπο. Ο λνκφο Λεπθάδαο πεξηιακβάλεη ηε Λεπθάδα θαη
θάπνηα άιια κηθξφηεξα λεζηά (http://www.xarths-ellados.gr/) [5/08/2017].
2.1 Αγξνηνπξηζκόο
Ο αγξνηνπξηζκφο πξφθεηηαη γηα κηα ελαιιαθηηθή κνξθή ηνπξηζκνχ πνπ έρεη σο θίλεηξν ηε
γλσξηκία ηνπ αλζξψπνπ κε ηε θχζε θαη ηελ χπαηζξν, κέζσ ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ ζε αγξνηηθέο
εξγαζίεο. Πεξηιακβάλεη, δχν θχξηα ζηνηρεία ηα νπνία είλαη ην ηαμίδη κε θίλεηξν ηε δηακνλή
ζε ππνδνκέο ηεο ππαίζξνπ φπσο μελψλεο, αγξνθηήκαηα, μελνδνρεία θαη ηε ζπκκεηνρή ζε
δξαζηεξηφηεηεο

ηεο

ππαίζξνπ.

Οη δξαζηεξηφηεηεο πνπ πεξηέρεη δελ επηβαξχλνπλ ην πεξηβάιινλ θαη αλαδεηθλχνπλ ηελ
πεξηνρή ζηελ νπνία εθαξκφδεηαη. Δπηπιένλ, ηα άηνκα πνπ θάλνπλ αγξνηνπξηζκφ είλαη
ζπλήζσο θάηνηθνη πφιεσλ πνπ επηδηψθνπλ ηε θπγή απφ ηε θαζεκεξηλφηεηα ησλ αζηηθψλ
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πεξηνρψλ κέζσ ηεο επαθήο ηνπο κε ηε θχζε θαη ηνπο θαηνίθνπο ησλ αγξνηηθψλ πεξηνρψλ. Ζ
δηακνλή ησλ ηνπξηζηψλ κπνξεί λα είλαη ζε θάξκα αιιά θαη ζε νπνηνδήπνηε θαηάιπκα πνπ
βξίζθεηαη θνληά ζηελ χπαηζξν. Δπίζεο, έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα δνθηκάζνπλ παξαδνζηαθά
ηνπηθά πξντφληα φπσο θαγεηά, γιπθά θαη πνηά. Όια απηά απνδεηθλχνληαη απφ ηνλ νξηζκφ
ηνπ ITA(2008) φηη

ζηνλ αγξνηνπξηζκφ, νη ηνπξίζηεο πνπ επηιέγνπλ απηή ηε κνξθή

ηνπξηζκνχ δηακέλνπλ είηε ζε αγξφθηεκα ή αγξνηηθφ θαηάιπκα (θάξκα ή ξάληδν), καδί ή ζε
δηαθνξεηηθφ ρψξν απφ ηε γεσξγηθή νηθνγέλεηα, παξαηεξνχλ ηηο αγξνηηθέο δξαζηεξηφηεηεο,
ηξέθνληαη κε ηα ίδηα θαγεηά θαη ζπρλά ζπκκεηέρνπλ ζηηο αγξνηηθέο εξγαζίεο

(Κνθθψζεο,

Σζάξηαο & Γθξίκπα 2001: 136).
Δπνκέλσο, ζχκθσλα κε ην ππνπξγείν ηνπξηζκνχ ζην άξζξν 21(Θέκαηα εηδηθψλ κνξθψλ
ηνπξηζκνχ-Αγξνηνπξηζκφο Οξηζκνί), ν

Αγξνηνπξηζκφο είλαη ε εηδηθή κνξθή ηνπξηζκνχ ε

νπνία αθνξά ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ππνδνρήο θαη θηινμελίαο ή θαη εζηίαζεο ζε ρψξνπο
ιεηηνπξγηθά ελνπνηεκέλνπο κε αγξνηηθέο εγθαηαζηάζεηο, νη νπνίεο πξνζθέξνληαη
ζπλδπαζηηθά κε δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αγξνηηθή παξαγσγή φπσο θαη κε ηε
πξνζηαζία

θαη

αλάδεημε

ηνπ

θπζηθνχ

θαη

αλζξσπνγελνχο

αγξνηηθνχ

ηνπίνπ

(http://www.opengov.gr/yppol/?p=830) [30/07/2017].
Ο αγξνηνπξηζκφο δηαθξίλεηαη ζε δχν βαζηθέο θαηεγνξίεο:
1. Ο ακηγήο αγξνηνπξηζκφο, φπνπ νη θηινμελνχκελνη πέξα απφ ηνλ θχξην πξννξηζκφ ηνπο
(δηαθνπέο- αλάπαπζε), αζρνινχληαη είηε κε αγξνηηθέο εξγαζίεο θαηά θαλφλα ζην
αγξφθηεκα ( πεξηπνίεζε δψσλ, άξκεγκα, ηπξνθνκία, ζεξηζκφο, ηξπγεηφο, ιηνκάδσκα,
νπσξνθεπεπηηθή, κειηζζνθνκία, θηι.), είηε θαη πνιιέο θνξέο παξάιιεια, κε
ςπραγσγηθέο δξαζηεξηφηεηεο, απφ απηέο πνπ ηνπο πξνζθέξεη ην πεξηβάιινλ ηεο
αγξνηηθήο πεξηνρήο (θνιχκπη, ςάξεκα, πεδνπνξία, νξεηβαζία, θπλήγη, ηππαζία, θηι.).
2. Ο ζχλζεηνο αγξνηνπξηζκφο, φπνπ νη ηνπξίζηεο, πέξα απφ ηηο παξαπάλσ δξαζηεξηφηεηεο,
πνπ κπνξνχλ λα αλαπηχμνπλ κάιινλ πεξηζσξηαθά, ηθαλνπνηνχλ θχξηα, θάπνηεο
πξνζσπηθέο αλάγθεο ηνπο, πνπ κπνξνχλ λα αλαπηχμνπλ κάιινλ πεξηζσξηαθά,
ηθαλνπνηνχλ θχξηα, θάπνηεο πξνζσπηθέο αλάγθεο ηνπο, πνπ εμεηδηθεχνπλ ηνλ
αγξνηνπξηζκφ ηεο πεξηνρήο, φπσο γηα παξάδεηγκα ηνπξηζκφο πγείαο, αζιεηηζκνχ,
θπζηνιαηξίαο, ζξεζθείαο, πνιηηηζκνχ (https://agrotourism.wordpress.com/Οη-κνξθέοαγξνηνπξηζκνχ/) [31/7/2017].
Ο αγξνηνπξηζκφο πξνζθέξεη πεξηζζφηεξα έζνδα ζηνλ αγξνηηθφ πιεζπζκφ πνπ νδεγεί ζηε
βειηίσζε ηνπ βηνηηθνχ επηπέδνπ ησλ θαηνίθσλ ηεο ππαίζξνπ θαη εηδηθφηεξα ζηνπο ηδηνθηήηεο
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αγξνθηεκάησλ. Δπίζεο, νη δξαζηεξηφηεηεο πνπ πεξηιακβάλεη ζπκβάιινπλ ζηε πξνζηαζία ηνπ
πεξηβάιινληνο, αθνχ είλαη θηιηθέο πξνο ηε θχζε. πληειεί ζηε πξνψζεζε ησλ ηνπηθψλ
πξντφλησλ θαη παξαδφζεσλ, θαζψο κ’ απηφ ηνλ ηξφπν, γίλνληαη γλσζηά ηα ήζε θαη ηα έζηκα
ησλ αγξνηηθψλ πεξηνρψλ. (http://www.minagric.gr/index.php/el/for-farmer-2/agrotourism)
[2/08/2018].
Παξαδείγκαηα αγξνηνπξηζηηθώλ θαηαιπκάησλ ζηελ Πεξηθέξεηα Ηνλίσλ Νήζσλ
Κεθαινληά
Έλα παξάδεηγκα αγξνηνπξηζηηθνχ θαηαιχκαηνο ζηε Κεθαινληά είλαη ην αγξφθηεκα
"ΛΔΒΔΝΣΖ"

πνπ βξίζθεηαη ζηε πεξηνρή ηεο Λεηβαζνχο ζηε Κεθαινληά. Οη

δξαζηεξηφηεηεο πνπ πξνζθέξεη ην θαηάιπκα έρνπλ ζρέζε κε ηελ θηελνηξνθία, ηελ
παξαζθεπή γηανπξηηνχ, ςσκηνχ, ηπξηνχ, ην θχηεπκα ιαραληθψλ, ηνλ ηξχγν θαη ην ιηνκάδσκα.
Χζηφζν, πξνζθέξνπλ ζρεδφλ φια ηα είδε αγξνηηθψλ εξγαζηψλ. Δπηπιένλ, νξγαλψλεη θαη
γεχκαηα (http://www.leventis-kefalonia.gr/index.html) [2/08/2017].
Κέξθπξα
Έλα παξάδεηγκα αγξνηνπξηζηηθνχ θαηαιχκαηνο ζηε Κέξθπξα είλαη ην αγξφθηεκα
Βηφπνξνο πνπ πεξηβάιιεηαη απφ ηε ιηκλνζάιαζζα Κνξηζζίσλ. ην αγξφθηεκα, νη επηζθέπηεο
κπνξνχλ λα δνθηκάζνπλ δηάθνξα πξντφληα ζην πξσηλφ ηνπο φπσο απγά, ειηέο, καξκειάδεο,
θξέζθν ςσκί θ.α. Δπηπιένλ, κπνξνχλ λα απνιαχζνπλ γεχκαηα απφ παξαδνζηαθέο ζπληαγέο
ηεο Κέξθπξαο. Σν αγξφθηεκα παξάγεη θπξίσο ιαραληθά, ειαηφιαδν, κέιη θαη βφηαλα. Ο
επηζθέπηεο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα πάξεη κέξνο ζε δηάθνξεο αγξνηηθέο δξαζηεξηφηεηεο
αλάινγα κε ηελ επνρή (https://www.bioporos.gr/) [7/08/2017].
Εάθπλζνο
Έλα παξάδεηγκα αγξνηνπξηζηηθνχ θαηαιχκαηνο ζηε Εάθπλζν είλαη ην αγξφθηεκα
Ακπειφζηξαηεο. Βξίζθεηαη θνληά ζην ρσξηφ Κνηιηψκελνο. Οη ηνπξίζηεο κπνξνχλ λα
ζπκκεηέρνπλ ζε δηάθνξεο δξαζηεξηφηεηεο νη νπνίεο ζρεηίδνληαη κε ην πνιηηηζκφ θαη κε ηε
δσή ησλ αγξνηψλ ζην λεζί. Κάπνηεο δξαζηεξηφηεηεο είλαη ε ηππαζία ή ε πεδνπνξία ζην
δάζνο. Δπηπιένλ, νη επηζθέπηεο κπνξνχλ λα δνθηκάζνπλ πξσηλφ απφ ηνπηθά πξντφληα , λα
επηζθεθηνχλ ακπειψλεο θαη λα γεπηνχλ ληφπηα θξαζηά, λα ζπκκεηέρνπλ ζε δξαζηεξηφηεηεο
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φπσο

ην

ιηνκάδσκα,

παξαγσγή

ηπξηνχ

θαη

ςσκηνχ

θ.α.

(https://ecozante.com/gr/ampelostrates-farm) [4/08/2017].
Δηθόλα 2.1: Αγξόθηεκα Ακπειόζηξαηεο ζηε Εάθπλζν

Πεγή: (https://ecozante.com/gr/ampelostrates-farm) [4/08/2017]

Λεπθάδα
Γλσζηφ είλαη ην αγξνηνπξηζηηθφ θαηάιπκα παζκέλε Βξχζε ην νπνίν βξίζθεηαη θνληά
ζην ρσξηφ Καξπψηεο ζηε Λεπθάδα. Πνιχ θνληά ππάξρεη κηα νηθνγελεηαθή θάξκα πνπ αλήθεη
ζην ζπγθεθξηκέλν θαηάιπκα θαη δηαζέηεη ακπειψλεο, ειηέο, θήπν θαη δηάθνξα δψα. Ο
επηζθέπηεο κπνξεί λα πάξεη κέξνο ζε νπνηαδήπνηε αγξνηηθή δξαζηεξηφηεηα επηζπκεί
(http://www.spasmenivrisi-studios.gr/agrotourismos.php) [6/08/2017].
2.2 Οηθνηνπξηζκόο
Ο νηθνηνπξηζκφο πξφθεηηαη γηα κηα κνξθή ηνπξηζκνχ πνπ βνεζά ζηελ αλάπηπμε ησλ
πεξηνρψλ ηεο ππαίζξνπ θαη εληζρχεη ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. Βαζηθφ ζηνηρείν
απνηειεί ε ζπκκεηνρή ησλ ηνπξηζηψλ ζε δξαζηεξηφηεηεο πνπ αθνξνχλ ηελ άκεζε επαθή ηνπ
αλζξψπνπ κε ηε θχζε. χκθσλα κε ηνλ νξηζκφ ηνπ WWF ( World Wildlife Fund) Διιάο ,
νηθνηνπξηζκφο είλαη ν ηνπξηζκφο ζηε θχζε ν νπνίνο αληίζεηα κε ηνλ καδηθφ ηνπξηζκφ, δελ
ππεξβαίλεη ηε θέξνπζα ηθαλφηεηα ηεο πεξηνρήο φπνπ εθαξκφδεηαη, ελψ ηαπηφρξνλα πξνσζεί
ηελ πξνζηαζία ηνπ θπζηθνχ, θαηαξρήλ, αιιά θαη ηνπ πνιηηηζηηθνχ πεξηβάιινληνο θαη ηε
δηαηήξεζε ηεο ζπλνρήο ηνπ θνηλσληθνχ ηζηνχ

(http://www.wwf.gr/) [8/08/2017]. Δπηπιένλ,

ζχκθσλα κε ηνλ νξηζκφ ηνπ WTO (1993), ε θέξνπζα ηθαλφηεηα νξίδεηαη σο

Ζ κέγηζηε

ρξήζε κηαο ηνπνζεζίαο ρσξίο λα πξνθαινχληαη αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ζηνπο δηαζέζηκνπο
πφξνπο θαζψο θαη λα κελ κεηψλεηαη ε ηθαλνπνίεζε ησλ ηνπξηζηψλ ή λα αζθνχληαη αξλεηηθέο
επηπηψζεηο ζηελ θνηλσλία, ζηελ νηθνλνκία θαη ζηνλ πνιηηηζκφ ηεο θάζε ηνπξηζηηθήο
πεξηνρήο

(Αλδξηψηεο 2005 :67).
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Ο νηθνηνπξηζκφο αθνξά ην ηαμίδη πνπ έρεη σο θίλεηξν ηελ επαθή ηνπ ηνπξίζηα κε ηελ
χπαηζξν κέζσ ηεο παξαηήξεζεο ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο. Οη ηνπξίζηεο είλαη πην
επαηζζεηνπνηεκέλνη ζε ζρέζε κε ην πεξηβάιινλ θαη νη δξαζηεξηφηεηεο ηνπ νηθνηνπξηζκνχ
έρνπλ σο θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηελ παξαηήξεζε, ηελ πεξηήγεζε θαη ηελ δηακνλή ησλ
επηζθεπηψλ ζε αγξνηηθέο πεξηνρέο.
Πην ζπγθεθξηκέλα, ν νηθνηνπξηζκφο σο κνξθή ηνπξηζκνχ εκπεξηέρεη ηα παξαθάησ
ραξαθηεξηζηηθά:
1. Πεξηιακβάλεη φιεο ηηο κνξθέο ηνπξηζκνχ πνπ έρνπλ πξφζβαζε ζηε θχζε θαη πξσηαξρηθφ
θίλεηξν ην λα ζαπκάζνπλ, λα παξαηεξήζνπλ θαη λα εθηηκήζνπλ νη επηζθέπηεο ηφζν ην
θπζηθφ πεξηβάιινλ, φζν θαη ηνλ παξαδνζηαθφ πνιηηηζκφ πνπ ππάξρεη ζηηο πξνζηαηεπφκελεο
πεξηνρέο.
2. Πεξηιακβάλεη θαηά έλα κέξνο εθπαίδεπζε θαη ελεκέξσζε.
3. Δίλαη ζε γεληθέο γξακκέο νξγαλσκέλνο απφ κηθξέο ηνπηθέο επηρεηξήζεηο.
4. Ο νηθνηνπξηζκφο ειαρηζηνπνηεί ηηο αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζην θπζηθφ θαη νηθνλνκηθφθνηλσληθφ-πνιηηηζκηθφ πεξηβάιινλ.
5. Πξνάγεη ηελ πξνζηαζία ησλ θπζηθψλ πεξηνρψλ:
• εληζρχνληαο ηελ νηθνλνκία ησλ ηνπηθψλ απηνδηνηθήζεσλ, ησλ νξγαλψζεσλ θαη ησλ θνξέσλ
δηαρείξηζεο πνπ έρνπλ ππφ ηελ δηαρείξηζε ηνπο ηηο πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο
• δεκηνπξγψληαο ζέζεηο εξγαζίαο θαη πεγέο εηζνδήκαηνο ζηνπο ηνπηθνχο πιεζπζκνχο
• επαηζζεηνπνηψληαο ηνπο θαηνίθνπο ησλ πεξηνρψλ θαζψο θαη ηνπο ηνπξίζηεο γηα ηελ
αλαγθαηφηεηα

δηαηήξεζεο

ηνπ

θπζηθνχ

θαη

πνιηηηζκηθνχ

πινχηνπ

(http://www.gnto.gov.gr/sites/default/files/files_basic_pages/Master_Plan_Agrotouristiki_200
4.pdf) [9/08/2017].
Οηθνηνπξηζκόο ζηε Πεξηθέξεηα Ηνλίσλ Νήζσλ
Κεθαινληά θαη Ηζάθε
Ζ Κεθαινληά, ην κεγαιχηεξν απφ ηα λεζηά ηνπ Ηνλίνπ, είλαη ηδηαίηεξα πξνηθηζκέλε κε
θπζηθή νκνξθηά. Έλαο ηφπνο γεκάηνο αληηζέζεηο θαη πνηθηιία γεσινγηθψλ θαηλνκέλσλ,
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πξάζηλνπ θαη ππέξνρσλ αθηψλ. Παλχςεια βνπλά, γαιαδνπξάζηλεο παξαιίεο, ζπήιαηα ,
ππφγεηεο ιίκλεο, θαη κηα κεγάιε πνηθηιία ζπάλησλ εηδψλ ρισξίδαο θαη παλίδαο, ζπλζέηνπλ ην
κνλαδηθφ θπζηθφ πεξηβάιινλ ηεο Κεθαινληάο. Ο Αίλνο κε πςφκεηξν 1628 κ. είλαη ην
δεχηεξν κεγαιχηεξν βνπλφ ζε ειιεληθφ λεζί θαη έλαο απφ ηνπο δέθα Δζληθνχο Γξπκνχο. Οη
θνξπθέο θαη πιαγηέο ηνπ παλέκνξθνπ απηνχ βνπλνχ θαιχπηνληαη απφ ηελ κνλαδηθή ζηνλ
θφζκν ζθνπξφρξσκε θεθαιιεληαθή ειάηε (abies cephalonica). Ο Αίλνο απνηειεί θαηαθχγην
γηα πνιιά είδε ελδεκηθψλ πνπιηψλ θαη ζειαζηηθψλ θαη θαιχπηεηαη απφ ζπάληα είδε
ινπινπδηψλ, ζάκλσλ θαη αξσκαηηθψλ θπηψλ
(http://kefaloniaithaca.gr/apartments/%cf%80%ce%b5%cf%81%ce%b9%ce%b2%ce%b1%ce%bb%ce%bb%
ce%bf%ce%bd/?lang=el) [10/08/2017].
Ζ Ηζάθε είλαη ην παζίγλσζην λεζί ηνπ Οδπζζέα, αιιά φρη ηφζν γλσζηφ σο ηνπξηζηηθφ
ζέξεηξν γηα δηαθνπέο θαη ςπραγσγηθφ πξννξηζκφ. Δίλαη φκσο, ηδαληθφ κέξνο γηα δηαθνπέο
νηθνηνπξηζκνχ θαη δξαζηεξηνηήησλ, θαζψο ε επγεληθή νκνξθηά ηνπ, νη αλεμεξεχλεηεο
πξάζηλεο θνηιάδεο ηνπ, ηα βνπλά ηνπ θαη νη πνιιέο θαζάξηεο, θξπζηάιιηλεο αθξνγηαιηέο ηνπ,
ην θαζηζηνχλ ηδεψδε πξννξηζκφ γηα ηέιεηεο δηαθνπέο ζε φιεο ηηο επνρέο ηνπ ρξφλνπ. Ζ Ηζάθε
είλαη νπζηαζηηθά δχν δαζψδεηο θνξπθέο βνπλψλ πινχζηεο ζε ρισξίδα θαη παλίδα, νη νπνίεο
μεπεηάγνληαη ζρεδφλ απφ ην Ηφλην Πέιαγνο θαη ελψλνληαη ζην θέληξν ηνπ λεζηνχ κε κηα
ιεπηή εδαθηθή έθηαζε
(http://kefalonia-ithaca.gr/apartments/%ce%b9%ce%b8%ce%b1%ce%ba%ce%b7/?lang=el)
[10/08/2017].
Εάθπλζνο
Πνιχ ζεκαληηθφ γηα ηνλ νηθνηνπξηζκφ είλαη ην Δζληθφ Θαιάζζην Πάξθν ην νπνίν
δεκηνπξγήζεθε ην 1999 γηα ηελ πξνζηαζία θαη ηε δηάζσζε ησλ δψσλ πνπ ππάξρνπλ ζηε
λφηηα Εάθπλζν. Αζρνιείηαη ηδηαίηεξα κε ηηο ζαιάζζηεο ρειψλεο Caretta- Caretta θαη ηηο
θψθηεο Monachus- Monachus (http://www.zanteisland.com/el/talassio-parko-zakynthos.php)
[12/08/2017].
Κέξθπξα
Μεγάιν νηθνηνπξηζηηθφ ελδηαθέξνλ γηα ηνπο ηνπξίζηεο πξνθαιεί ε Κέξθπξα κέζα απφ
ηηο ιίκλεο θαη ηηο ιηκλνζάιαζζεο πνπ δηαζέηεη. Γηα παξάδεηγκα, ζεκαληηθή είλαη ε
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ιηκλνζάιαζζα Αληηληψηε ζηε βφξεηα Κέξθπξα ε νπνία θαιχπηεη έθηαζε πεξίπνπ 400
ζηξεκκάησλ. Βξίζθεηαη ππφ ηε ζπλζήθε Natura. Ζ ιηκλνζάιαζζα πεξηβάιιεηαη απφ
αγξηνινχινπδα θαη θαιακηέο θαη επηπιένλ, εκθαλίδνληαη δηάθνξα είδε πνπιηψλ
(http://www.corfuland.gr/el/diafora/kerkyra/afieroma-stis-limnes-limnopoyles-kailimnothalasses-tis-kerkyras.html) [21/08/2017].
Δηθόλα 2.2: Ληκλνζάιαζζα Αληηληώηε ζηε Κέξθπξα

Πεγή:(http://www.corfuland.gr/el/diafora/kerkyra/afieroma-stis-limnes-limnopoyles-kailimnothalasses-tis-kerkyras.html) [21/08/2017]

Λεπθάδα
ΣΟ ΦΤΗΚΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΣΖ ΛΔΤΚΑΓΑ
Ζ Λεπθάδα είλαη έλαο ηφπνο απζεληηθνχ θπζηθνχ θάιινπο πςειήο πνηφηεηαο. Δίλαη έλα
λεζί κε κεγάιν γεσινγηθφ θαη ρισξηδηθφ πινχην. Μέρξη ην ηέινο ηεο ηειεπηαίαο παγεησληθήο
πεξηφδνπ (πεξίπνπ 10.000 ρξφληα απφ ηψξα) ήηαλ ελσκέλε, καδί κε ηα γεηηνληθά ηεο λεζάθηα,
κε ηελ απέλαληη Αθαξλαληθή αθηή. Ζ άλνδνο ησλ λεξψλ ηελ απέθνςε απφ ηελ ελδνρψξα,
αιιά δελ ηελ απνκφλσζε. Δίλαη ζρεηηθά νξεηλφο ηφπνο κε φκνξθα θαξάγγηα θαη κηθξέο
νξεηλέο θνηιάδεο θαη νξνπέδηα. Σν έδαθνο αλεβαίλεη απφ ηα Αλαηνιηθά ηεο παξάιηα θαη πξνο
ηελ Γχζε, φπνπ θφβεηαη απφηνκα ζρεκαηίδνληαο εληππσζηαθνχο ιεπθνχο γθξεκλνχο.
Πηζαλφηαηα ε Γπηηθή αθηή ηεο είλαη απνηέιεζκα ηεο κεγάιεο ζεηζκηθφηεηαο ηεο Λεπθάδαο,
κηαο απφ ηηο ηζρπξφηεξεο δηεζλψο. ηνλ Βνξξά, φπνπ ε Λεπθάδα είλαη εγγχηεξα κε ηελ
επεηξσηηθή αθηή, ζρεκαηίδεηαη ε θπξηφηεξε πεδηάδα ηεο, ν Διαηψλαο, θαη ε εληππσζηαθή ηεο
ιηκλνζάιαζζα, πινχζηα ζε ηρζπνπαλίδα θαη νξληζνπαλίδα. Ζ άιιε κηθξή ηεο πεδηάδα
βξίζθεηαη ζην Νφηην άθξν ηεο, ζηελ πεξηνρή ηεο Βαζηιηθήο. ηα Ννηηναλαηνιηθά ε
αθηνγξακκή ηεο ζρεκαηίδεη έληνλν αλάγιπθν, κε πνιινχο γξαθηθνχο νξκίζθνπο, κε βάζνο
κεγαιχηεξν ηνπ πιάηνπο ηνπο, ζαλ κηθξφ θηφξδ. Έλα θαηλφκελν ηδηαίηεξα έληνλν ζην
γεηηνληθφ Μεγαλήζη. Σα βνπλά ηεο είλαη πινχζηα ζε πεγέο, πνπ ξένπλ θπξίσο πξνο ηα
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Αλαηνιηθά θαη Βφξεηα θαη θάπνηε ζρεκαηίδνπλ επνρηαθνχο κηθξνχο θαηαξξάθηεο. Απηφ, ζε
ζπλδπαζκφ κε ην εμαηξεηηθφ ηεο θιίκα θαη ηελ εξγαηηθφηεηα ησλ θαηνίθσλ ηεο, έθαλε ηελ
Λεπθάδα έλα αγξνηηθφ λεζί ζρεηηθά απηφλνκα δηαηξνθηθά, απφ ηα αξραία ρξφληα. ηα
παλέκνξθα θαξάγγηα ηεο Μέιηζζαο, ησλ Υαξαδηάηηθσλ θαη ηνπ Γεκνζαξίνπ, ζψδνληαη
αθφκε πνιχ παιηνί λεξφκπινη, κάξηπξεο ηεο αγξνηηθήο επεκεξίαο ηνπ παξειζφληνο. Ζ
πνηθηιία θαη ε πνηφηεηα ηνπ ηνπίνπ ηεο Λεπθάδαο είλαη κηα εμαηξεηηθή εκπεηξία γηα θάζε
θπζηνιάηξε, πνπ κπνξεί λα ηελ ραξεί πνιχ εχθνια ζηα πνιιά θαη επράξηζηα νξεηλά
κνλνπάηηα ηεο.
(https://www.filoxeno.com/articles/intercept?categoryid=44252&lat=38.64111&lon=20.6975
1&place=%CE%9B%CE%B5%CF%85%CE%BA%CE%AC%CE%B4%CE%B1&polygonT
ype=municipality&seotitle=%CF%86%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%B2%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%BF%
CE%BD%CE%BB%CE%B5%CF%85%CE%BA%CE%B1%CE%B4%CE%B1&flag=menu)
[16/10/2018]
2.3 Πνιηηηζηηθόο ηνπξηζκόο
Ο πνιηηηζκφο κηα ρψξαο απνηειείηαη απφ ζηνηρεία πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηνλ ηξφπν δσήο
ησλ αλζξψπσλ ζην παξειζφλ θαη ζην παξφλ. Γηα απηφ ην ιφγν, ζηνλ πνιηηηζκφ κηαο ρψξαο
εληάζζεηαη ε ηζηνξία θαη ε πνιηηηζηηθή ηεο θιεξνλνκηά.
Ζ πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά είλαη ε θιεξνλνκηά ησλ θπζηθψλ αληηθεηκέλσλ θαη ησλ
άπισλ ραξαθηεξηζηηθψλ κηαο νκάδαο ή θνηλσλίαο πνπ θιεξνλνκνχληαη απφ ηηο πξνεγνχκελεο
γεληέο, δηαηεξνχληαη ζην παξφλ θαη είλαη θαηνρπξσκέλεο γηα ην φθεινο ησλ κειινληηθψλ
γελεψλ. πρλά φκσο, απηφ πνπ ζεσξείηαη πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά απφ ηε κηα γεληά κπνξεί λα
απνξξηθζεί απφ ηελ επφκελε γεληά, θαη λα αλαβηψζεη κε επηηπρία απφ ηελ επφκελε γεληά
επεηδή ην ζεσξνχλ λα απνηειεί ζεκειηψδεο ζηνηρείν ηεο ηαπηφηεηαο ηνπο (http://www.seosproject.eu/modules/heritage-conservation/heritage-conservation-c02-p01.gr.html)
[29/08/2017]. Έηζη,

Ο φξνο "Πνιηηηζηηθή Κιεξνλνκηά" αλαθέξεηαη ζε κλεκεία, νκάδεο

θηηζκάησλ θαη ρψξσλ κε ηζηνξηθή, αηζζεηηθή, αξραηνινγηθή, επηζηεκνληθή, εζλνινγηθή ή
αλζξσπνινγηθή αμία

(http://www.unesco-hellas.gr/gr/3_5_1.htm) [29/08/2017].

Χζηφζν, ν πνιηηηζηηθφο ηνπξηζκφο αθνξά ην ηαμίδη πνπ έρεη σο θίλεηξν ηε γλσξηκία
ηνπ αλζξψπνπ κε ηνλ πνιηηηζκφ ελφο ηφπνπ θαη ηε ζπκβνιή ηνπ ζηε δηαηήξεζε ηεο
πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο. Πεξηιακβάλεη δηάθνξα ζηνηρεία πνπ κπνξνχλ λα ραξαθηεξηζηνχλ
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σο ηνπξηζηηθνί πφξνη, θαζψο ειθχνπλ ηνπο ηνπξίζηεο πνπ επηζθέπηνληαη έλα ηφπν. Σέηνηα
ζηνηρεία απνηεινχλ νη ηέρλεο, ηα ήζε θαη ηα έζηκα, ε ηζηνξία, ε ζξεζθεία, ην θπζηθφ θαη
δνκεκέλν πεξηβάιινλ θαη νη πνιηηηζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο.

Ο Παγθφζκηνο Οξγαληζκφο

Σνπξηζκνχ (WTO) ζεσξεί πσο πνιηηηζηηθφο ηνπξηζκφο είλαη ην ηαμίδη πνπ γίλεηαη κε θίλεηξν
βαζηθά πνιηηηζηηθφ – πεξηιακβάλνληαο εθπαηδεπηηθέο πεξηεγήζεηο, ζεαηξηθέο παξαζηάζεηο,
θεζηηβάι, πξνζθπλήκαηα, επηζθέςεηο ζε αξραηνινγηθνχο ρψξνπο, κλεκεία θαη κνπζεία,
θαζψο θαη ηε κειέηε ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο, ηνπ ιατθνχ πνιηηηζκνχ θαη ηεο ηέρλεο
(http://repository.edulll.gr/edulll/retrieve/3468/1032.pdf)

[27/08/2017].

Δπηπιένλ,

σο

πνιηηηζηηθφο ηνπξηζκφο πξνζδηνξίδεηαη ε πεξηήγεζε κε θεληξηθφ θίλεηξν ηελ επίζθεςε ησλ
πνιηηηζηηθψλ κλεκείσλ θαη ησλ πφξσλ πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο ελφο πξννξηζκνχ, φπσο
αξραηνινγηθνί ρψξνη, ηζηνξηθά κλεκεία, ζξεζθεπηηθά κλεκεία, ην δνκεκέλν πεξηβάιινλ
(νηθηζηηθά ζχλνια αξρηηεθηνληθήο αμίαο, παξαδνζηαθνί νηθηζκνί, ηζηνξηθά θέληξα πφιεσλ,
ηζηνξηθνί θάξνη θιπ) θαη νη πνιηηηζηηθέο εθδειψζεηο (κνπζηθήο, ρνξνχ, ηέρλεο, ζεάηξνπ θιπ.)
(http://altertourism.gr/morfes-tourismou/politistikos-tourismos) [27/08/2017].
Πνιηηηζηηθά αμηνζέαηα ζηελ Πεξηθέξεηα Ηνλίσλ λήζσλ
Κεθαινληά
 Κάζηξν Αγίνπ Γεσξγίνπ πνπ πξφθεηηαη γηα βελεηζηάληθν θάζηξν
 Κάζηξν ηεο Άζζνπ
 Γεκνηηθφ ζέαηξν Αξγνζηνιίνπ Ο Κέθαινο
 Ο βξάρνο ηνπ Βχξσλα πνπ ζεσξείηαη πσο ζηελ Κεθαινληά ν Λφξδνο Βχξσλαο έγξαςε
θάπνηα απφ ηα πνηήκαηα ηνπ ζε έλαλ βξάρν
 Μλεκείν Πεζφλησλ Ηηαιψλ ζηε κλήκε ησλ Ηηαιψλ ζηξαηησηψλ πνπ έραζαλ ηε δσή ηνπο
ζηνλ πφιεκν απφ ηνπο Γεξκαλνχο
 Σάθνη Μαδαξαθάησλ
 Αξραηνινγηθφ Μνπζείν Αξγνζηνιίνπ
 Φηιαξκνληθή ρνιή Λεμνπξίνπ
 Κνξγηαιέλεην Ηζηνξηθφ θαη Λανγξαθηθφ κνπζείν Αξγνζηνιίνπ
 Θνισηφο Μπθελατθφο Σάθνο (http://www.kefalonia-tours.gr/) [31/08/2017]

Κέξθπξα
 Ζ πφιε ηεο Κέξθπξαο πνπ έρεη νηθνδνκεζεί κε βάζε ηε βελεηζηάληθε αξρηηεθηνληθή θαη
κε επηξξνή απφ ηε βπδαληηλή ηέρλε
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 Φξνχξηα, εξείπηα, θάζηξα, κλεκεία θαη πχξγνη
 Σν Αρίιιεηνλ πνπ απνηεινχζε ην παιάηη ηεο πξηγθίπηζζαο ίζζπο θαη βξίζθεηαη θνληά
ζην ρσξηφ Γαζηνχξη
 Μνπζείν Μνλ Ρεπφ, ην ιανγξαθηθφ κνπζείν ζην ρσξηφ ηλαξάδεο, ην ιανγξαθηθφ
κνπζείν Αραξάβεο θ.α.
 Χο πξνο ηε κνπζηθή ην λεζί δηαζέηεη σδεία, θαη είλαη πνιχ γλσζηφ γηα ηε Φηιαξκνληθή
ηνπ (http://www.corfu-kerkyra.eu/) [30/08/2017]
Εάθπλζνο
 Βπδαληηλφ Μνπζείν Εαθχλζνπ ζην νπνίν ν επηζθέπηεο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα
παξαηεξήζεη θσηνγξαθίεο απφ ηελ πφιε ηνπ λεζηνχ πξηλ ην ζεηζκφ ηνπ 1953
 Μνπζείν νισκνχ θαη Κάιβνπ ζην νπνίν ππάξρνπλ ηα ιείςαλα ηνπ Γηνλπζίνπ νισκνχ
θαη Αληξέα Κάιβνπ
 Γεκνηηθή Βηβιηνζήθε φπνπ εθεί ππάξρνπλ βηβιία απφ γλσζηνχο πνηεηέο
 Σα δχν αγάικαηα ηνπ Γηνλπζίνπ νισκνχ
 Ζ πξνηνκή ηνπ Οχγγν Φψζθνινπ πνπ ήηαλ γλσζηφο Ηηαιφο πνηεηήο γελλεκέλνο ζηε
Εάθπλζν
 Ζ ζηήιε πνπ είλαη αθηεξσκέλε ζηα κέιε ηεο Φηιηθήο Δηαηξίαο
 Ηζηνξηθνί ρψξνη φπσο ην Δλεηηθφ θάζηξν, ν ηαπξφο ζην Κάκπη γηα ηε κλήκε ησλ
αλζξψπσλ πνπ ράζεθαλ ζηνλ εκθχιην πφιεκν, ν Δλεηηθφο πχξγνο, ε Γέθπξα ηνπ Αγξάζη,
ε Οηθία αξαθίλα θαη ην Τδξαγσγείν ζηα Βξπζάθηα. (http://www.zanteisland.com/)
[30/08/2017]
Λεπθάδα
 Κάζηξν ηεο Αγίαο Μαχξαο πνπ βξίζθεηαη ζε έλα χςσκα ζηελ είζνδν ηεο πφιεο ηνπ
λεζηνχ
 Αξραηνινγηθφ Μνπζείν Λεπθάδαο πνπ πεξηέρεη ζεκαληηθά επξήκαηα απφ ηελ
Παιαηνιηζηθή Δπνρή έσο ηα Ρσκατθά ρξφληα
 Γεκφζηα βηβιηνζήθε πνπ πεξηιακβάλεη πνιιά βηβιία θαη εηθφλεο απφ ηελ Δπηαλεζηαθή
ηέρλε
 Βηβιηνζήθε

Νίθνπ

βνξψλνπ

πνπ

πεξηέρεη

αληηθείκελα

ηνπ

(http://www.lefkadaslowguide.gr/pages/sightseeing/page.php?id=4&page=2)
[31/08/2017]
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ηζηνξηθνχ

Ηζάθε
 Ζ πξνηνκή ηνπ Οδπζζέα
 Ζ Μεζαησληθή Παιαηνρψξα
 Ζ Αξραία Αθξφπνιε πνπ πηζηεχεηαη πσο εθεί ήηαλ ε πφιε ηνπ Οδπζζέα
(http://eftanhsa.blogspot.gr/2012/04/blog-post_29.html) [31/08/2017]
Παμνί
 Ηζηνξηθφ Λανγξαθηθφ κνπζείν Παμψλ
 Κάζηξν Αη- Νηθφια
(http://www.athinorama.gr/travel/greece/guide.aspx?artid=278&did=441&aid=730235)
[31/08/2017]
2.4 Σνπξηζκόο Τγείαο
Ο ηνπξηζκφο πγείαο (ζεξαπεπηηθφο ηνπξηζκφο) έρεη θαζηεξσζεί σο κνξθή δηαθνπψλ ζε
ζπλδπαζκφ κε ηελ παξνρή ελφο επξχηεξνπ θάζκαηνο ηαηξηθψλ ππεξεζηψλ θαη ηελ επεμία. Οη
θχξηεο εθθάλζεηο ηνπ ηνπξηζκνχ πγείαο κπνξνχλ λα δηαθξηζνχλ ζηνλ ηαηξηθφ ηνπξηζκφ πνπ
απεπζχλεηαη ζε ηνπξίζηεο-αζζελείο πνπ θάλνπλ ρξήζε ζπλήζσο εμεηδηθεπκέλσλ ππεξεζηψλ
ηαηξηθήο παξαθνινχζεζεο θαη ζεξαπείαο, θαζψο θαη ζηνλ ηνπξηζκφ επεμίαο πνπ απεπζχλεηαη
ζε ηνπξίζηεο πνπ επηζπκνχλ λα εκπινπηίζνπλ ηηο δηαθνπέο ηνπο κε ππεξεζίεο βειηίσζεο ή
δηαηήξεζεο ηεο πγείαο ηνπο (SPA, ζαιαζζνζεξαπεία, πδξνζεξαπεία θιπ.). ηελ ηειεπηαία
θαηεγνξία

εληάζζεηαη

θαη

ν

παξαδνζηαθφο

ηακαηηθφο

ηνπξηζκφο

(ζεξκαιηζκφο)

(http://altertourism.gr/morfes-tourismou/tourismos-ygeias-eveksias) [1/09/2017].
Σν θίλεηξν ηνπ ηνπξίζηα γηα ηνλ ηνπξηζκφ πγείαο απνηειεί ε μεθνχξαζε θαη ε αλαςπρή
ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ πγεία θαη ηελ πνηφηεηα δσήο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζηνλ ηακαηηθφ
ηνπξηζκφ βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ είλαη ε ρξεζηκφηεηα ησλ ηακαηηθψλ πεγψλ γηα ηε ζεξαπεία
ή ηελ πξφιεςε ηεο πγείαο ηνπ αηφκνπ. Σα ηακαηηθά λεξά ραξαθηεξίδνληαη σο κεηαιιηθά δηφηη
πεξηιακβάλνπλ κεηαιιηθά ζπζηαηηθά θαη νη πεγέο ηνπο εκθαλίδνληαη κέζα απφ πεηξψκαηα
θαη βξάρνπο. Αλάινγα ηηο ηακαηηθέο πεγέο εθαξκφδνληαη δηάθνξεο κνξθέο πδξνζεξαπείαο κε
πην ζεκαληηθή ηελ ηακαηηθή ινπηξνζεξαπεία πνπ βνεζά ζηε ζεξαπεία ξεπκαηηθψλ θαη
δεξκαηηθψλ παζήζεσλ, παζήζεσλ ηνπ θπθινθνξηθνχ ζπζηήκαηνο, ζην αλαπλεπζηηθφ θιπ.
(http://www.iama.gr/) [2/09/2017].
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Ηακαηηθά λεξά ζηελ Πεξηθέξεηα Ηνλίσλ Νήζσλ
Κεθαινληά
 Ζ παξαιία Ξη ε νπνία κπνξεί λα ζεσξεζεί σο spa, θαζψο πεξηέρεη άξγηιν πνπ βνεζά ζηνλ
θαζαξηζκφ ηνπ δέξκαηνο (https://kefaloniaisland.org/) [4/09/2017]
Εάθπλζνο
 Ηακαηηθέο πεγέο Ξχγγηα ζηελ πεξηνρή Καξψλεο. Οη πεγέο πξφθεηηαη γηα πδξνζεηνχρεο. Ζ
ζεξκνθξαζία ηεο ζάιαζζαο είλαη 18 βαζκνχο C. Σν θνιιψδεο ζείν πνπ ππάξρεη ζηα λεξά
καιαθψλεη ην δέξκα, εμαθαλίδεη ηηο ξπηίδεο θαη βνεζά ζηηο δεξκαηηθέο παζήζεηο
(http://www.gtp.gr/LocPage.asp?ID=6621&lng=1) [4/09/2017].
Παμνί
 Ηακαηηθέο πεγέο Οδηά, Γηαλλά, Γιπθάδα (http://www.visitgreece.gr/el/greek_islands/paxi)
[6/09/2017]
2.5 Κνηλσληθόο ηνπξηζκόο
Ο θνηλσληθφο ηνπξηζκφο απνηειεί ηε κνξθή ηνπξηζκνχ πνπ επλνεί ηε ζπκκεηνρή ζηνλ
ηνπξηζκφ θνηλσληθψλ νκάδσλ κε ρακειφηεξν εηζφδεκα. Καζνξηζηηθνί παξάγνληεο είλαη ην
εηζφδεκα θαη ε έληαμε ησλ θνηλσληθψλ νκάδσλ ζε θάπνηα εηδηθή θαηεγνξία (φπσο άλεξγνη,
άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο, πνιχηεθλνη, λένη, αγξφηεο). ηελ Διιάδα, ν θνηλσληθφο ηνπξηζκφο
άξρηζε λα εκθαλίδεηαη ην 1982, φηαλ δεκηνπξγήζεθαλ ηα πξνγξάκκαηα θνηλσληθνχ
ηνπξηζκνχ απφ ηνλ Διιεληθφ Οξγαληζκφ Σνπξηζκνχ, ηελ Δξγαηηθή Δζηία θαη ηε Γεληθή
Γξακκαηεία ηεο Νέαο Γεληάο (http://www.oikopress.gr/index.php/anadimosieuseis/272-201212-05-09-55-42) [3/10/2017].
Ζ ζπκκεηνρή ησλ θνηλσληθψλ νκάδσλ πξαγκαηνπνηείηαη ζηα πιαίζηα ελφο πξνγξάκκαηνο
πνπ θαζνξίδεηαη απφ θάπνηνλ νξγαληζκφ. Έηζη, ζχκθσλα κε ηνλ ΟΑΔΓ (Οξγαληζκφ
Απαζρφιεζεο Δξγαηηθνχ Γπλακηθνχ)

ν θνηλσληθφο ηνπξηζκφο είλαη έλα πξφγξακκα

επηδφηεζεο γηα ηε δηακνλή δηθαηνχρσλ θαη ησλ σθεινπκέλσλ κειψλ ηνπο ζε ηνπξηζηηθά
θαηαιχκαηα ηεο Διιάδαο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην πξφγξακκα θαη έρνπλ πεξηιεθζεί ζην
Μεηξψν Παξνρψλ ηνπ ΟΑΔΓ. Οη δηθαηνχρνη θαη ηα επηδνηνχκελα κέιε ηνπο είλαη
απαξαίηεην

λα

είλαη

θάηνρνη

Δπηηαγήο

(http://www.oaed.gr/koinonikos-tourismos) [3/10/2017].
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Κνηλσληθνχ

Σνπξηζκνχ

χκθσλα κε ηελ Kemen Hellas πνπ έρεη νξγαλψζεη έλα εηήζην πξφγξακκα θνηλσληθνχ
ηνπξηζκνχ κε εκηδηαηξνθή, ηα ηνπξηζηηθά θαηαιχκαηα θνηλσληθνχ ηνπξηζκνχ κε ηα νπνία
ζπλεξγάδεηαη ζηελ Πεξηθέξεηα Ηνλίσλ Νήζσλ είλαη:
Κεθαινληά
 IRINNA HOTEL
 Kefalonia Garden Village
 Ξελνδνρείν Αθηή Κεθαινληάο
 Δλνηθηαδφκελα Γσκάηηα Γξνζηά
Κέξθπξα
 ANGELA CORFU HOTEL& APPARTMENTS
 BINTZAN INN HOTEL
 APRAOS BAY HOTEL
 HOTEL MALTEZOS
 Golden Sands Hotel
 Ξελνδνρείν Αλίηα
 Ξελνδνρείν Αιέμαλδξνο
Εάθπλζνο
 Denise Beach Hotel
 Village Inn Studios & Family Apartments
Λεπθάδα
 ROUDA BAY BEACH HOTEL
 PEGASOS HOTEL
 Δλνηθηαδφκελα Γσκάηηα Σα θαβνπξάθηα
 Politia Hotel
(http://www.kemen.gr/) [4/10/2017]

28

2.6 Θαιάζζηνο ηνπξηζκόο
Ο ζαιάζζηνο ηνπξηζκφο αθνξά ην ηαμίδη πνπ έρεη σο βαζηθφ θίλεηξν κεηαθίλεζεο ηελ
επαθή ηνπ επηζθέπηε κε ηε ζάιαζζα κέζα απφ ζαιάζζηεο δξαζηεξηφηεηεο. Πην
ζπγθεθξηκέλα,

Ο ζαιάζζηνο ηνπξηζκφο αλαθέξεηαη ζην ζχλνιν ησλ ηνπξηζηηθψλ

δξαζηεξηνηήησλ πνπ αλαπηχζζνληαη ζην ζαιάζζην ρψξν θαη ζηηο αθηέο κηαο πεξηνρήο
ππνδνρήο ηνπξηζηψλ. πλήζσο, σο ζαιάζζηνο ηνπξηζκφο λννχληαη νη θξνπαδηέξεο κε
θξνπαδηεξφπινηα θαζψο θαη νη ζαιάζζηεο πεξηεγήζεηο κε ζθάθε αλαςπρήο (ηζηηνπιντθά,
κεραλνθίλεηα ζθάθε, ζαιακεγνί θιπ.)

(http://altertourism.gr/morfes-tourismou/thalassios-

tourismos) [7/09/2017].
Πξφθεηηαη, δειαδή, γηα έλα απαξαίηεην θιάδν ηεο νηθνλνκίαο θαη ηνπ ηνπξηζκνχ, αθνχ
πξνθαιεί ζεκαληηθά νθέιε ζηνλ ηνπξίζηα θαη ζηνλ ηνπξηζηηθφ πξννξηζκφ. Ο ηνπξίζηεο
απνθηνχλ ηε δπλαηφηεηα ζπκκεηνρήο ζε ζαιάζζηα αζιήκαηα καζαίλνληαο ηηο ηερληθέο
εθαξκνγήο ηνπο θαη κέζσ ησλ δξαζηεξηνηήησλ επαηζζεηνπνηνχληαη γηα ηε δηαηήξεζε ηνπ
ζαιάζζηνπ πεξηβάιινληνο. Παξάιιεια, ν ζαιάζζηνο ηνπξηζκφο πξνζθέξεη ηε δπλαηφηεηα
δεκηνπξγίαο λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο. Απηφ απνδεηθλχεηαη απφ ην γεγνλφο πσο

ν παξάθηηνο

θαη ν ζαιάζζηνο ηνπξηζκφο είλαη ε κεγαιχηεξε ζαιάζζηα δξαζηεξηφηεηα ζηελ Δπξψπε θαη
απαζρνιεί ζρεδφλ 3,2 εθαηνκκχξηα άηνκα, δεκηνπξγψληαο έλα ζχλνιν 183 δηζεθ. επξψ ζε
αθαζάξηζηε πξνζηηζέκελε αμία πνπ αληηπξνζσπεχεη πάλσ απφ ην έλα ηξίην ηεο ζαιάζζηαο
νηθνλνκίαο
(https://ec.europa.eu/maritimeaffairs/sites/maritimeaffairs/files/docs/body/coastal-andmaritime-tourism_el.pdf) [9/09/2017].
ηνλ ζαιάζζην ηνπξηζκφ, νη ηνπξίζηεο ελδηαθέξνληαη λα ζπκκεηέρνπλ ζε δηάθνξεο
αζιεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο νη νπνίεο πξαγκαηνπνηνχληαη ζηε ζάιαζζα. Μεξηθά απφ ηα
αζιήκαηα πνπ αλαπηχζζνληαη ζηε ζάιαζζα είλαη ην yachting, ε θαηάδπζε, ε θξνπαδηέξα, ην
surfing θαη ην windsurfing. Ο ηνπξηζκφο ζθαθψλ αλαςπρήο απνθαιείηαη yachting θαη
πξφθεηηαη γηα δξαζηεξηφηεηα ζηελ νπνία ν ηνπξίζηαο πξαγκαηνπνηεί ηελ πεξηήγεζε ηνπ ζηε
ζάιαζζα κε δηάθνξα είδε ζθαθψλ, θπξίσο κε ζαιακεγφ ζθάθνο πνπ παξέρεη ζηνλ ηνπξίζηα
δηακνλή θαη ηελ ηθαλφηεηα λα πιεζηάζεη λεζηά αιιά θαη παξάθηηεο πεξηνρέο. Σν ζθάθνο
κπνξεί

λα

είλαη

ηδησηηθφ

είηε

κηζζσκέλν

(http://www.jmc.uoa.gr/fileadmin/jmc.pspa.uoa.gr/uploads/PDFs/20170424_Yachting_thalass
ios_toyrismos_-_Manologloy.pdf) [20/09/2017]. Ζ θαηάδπζε πξφθεηηαη γηα ηε πηψζε ζην
λεξφ κε εηδηθφ κεραληζκφ πνπ παξέρεη αέξα, έηζη ψζηε λα κπνξεί λα αλαπλέεη ν δχηεο. ηελ
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θαηάδπζε, ν ηνπξίζηαο ζπλδπάδεη ην θνιχκπη κε ηελ εμεξεχλεζε ηνπ ζαιάζζηνπ
πεξηβάιινληνο. Ζ θξνπαδηέξα πξφθεηηαη γηα ην ηαμίδη κε θξνπαδηεξφπινην. πλήζσο, αθνξά
ηελ επίζθεςε ζε πξννξηζκνχο κε καθξηλή απφζηαζε θαη αθνινπζεί κία πξνθαζνξηζκέλε
δηαδξνκή. Ζ θπκαηνδξνκία (surfing) απνηειεί ην άζιεκα πνπ ην άηνκν θηλείηαη ζηε ζάιαζζα
κε βάζε ηα θχκαηα κε κηα ζαλίδα ε νπνία επηπιέεη. Ζ ηζηηνζαλίδα (windsurfing) πξφθεηηαη
γηα ηε δξαζηεξηφηεηα ζηελ νπνία ην άηνκν θηλείηαη ζηε ζάιαζζα κε κηα ζαλίδα πνπ επηπιέεη,
θαζψο δηαζέηεη έλα παλί πνπ θαηεπζχλεηαη απφ ηνλ άλεκν (https://s3.amazonaws.com/)
[20/09/2017].
Θαιάζζηα ζπνξ ζηε Πεξηθέξεηα Ηνλίσλ λήζσλ
Σα Ηφληα Νεζηά δηαζέηνπλ κνλαδηθέο παξαιίεο ζηηο νπνίεο πξαγκαηνπνηνχληαη ζαιάζζηα
ζπνξ θαη ηδηαίηεξα ην windsurfing θαη ην kite surf (αεηνζαλίδα). Δπηπιένλ ζηα λεζηά
ππάξρνπλ ζαιάζζηα πάξθα θαη θέληξα θαηαδχζεσλ. Παξαθάησ παξαηίζεηαη ην παξάδεηγκα
ηεο

Κεθαινληάο

θαη

ηεο

Εαθχλζνπ

ζρεηηθά

κε

ηα

ζαιάζζηα

ζπνξ

(http://www.discovergreece.com/) [20/09/2017].
Κεθαινληά
 Θαιάζζηα ζπνξ φπσο jet ski ζηηο παξαιίεο Ξη, Μχξην θαη θάια
Εάθπλζνο
 Καηαδχζεηο ζην αθξσηήξη ρνηλάξη ηεο Εαθχλζνπ
 Διεχζεξε θαηάδπζε ζηε παξαιία Γέξαθα
 Ηζηηνπιντθέο δηαδξνκέο πξνο ηηο Γαιάδηεο πειηέο θαη ηε παξαιία Ναπάγην
 Θαιάζζηα εθδξνκή κε θαγηάθ ζην Μαξαζνλήζη
 Windsurfing ζηε παξαιία Σζηιηβί
(https://ecozante.com/) [20/09/2017]
Βξαβεπκέλεο παξαιίεο ζηα Ηόληα Νεζηά κε ην ζήκα πνηόηεηαο
ηηο πην θαζαξέο θαη νξγαλσκέλεο παξαιίεο θαη καξίλεο ην 2017
Κεθαινληά
 Πεηαλνί
 Πιαηχο Γηαιφο
 Μαθξχο Γηαιφο
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Γαιάδηεο εκαίεο

γηα

 Άβπζνο
 Λνπξδάο
 Άκκεο
 θάια
 Αξάγηα Πφξνπ
 Ξη
 Αγία Βαξβάξα
 Αληίζακνο
 Παιηνζηαθίδα
Κέξθπξα
 Κνκκέλν
 Κνληφθαιη
 Αιπθέο Πνηακνχ
 Αικπξφο
 Canal d’ amour
 Γαθλίια
 Άγηνο Ησάλλεο Πεξηζηεξψλ
 Κνληνγηαιφο
 Κάβνο
 Ίζζνο
 Μαξίλα Γνπβίσλ
Εάθπλζνο
 Αιπθαλάο
 Αιπθέο
 Άκπνπια Φαξνχ
 Σζηιηβή
 Μπνχθα
 Καηξαγάθη
 Γεχξαθαο
 Καιακάθη
 Λίκλε Κεξηνχ
 Αξγάζη
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 Κξπνλέξη
Λεπθάδα
 Άε Γηάλλε
 Γχξα
 Πεπθνχια
 Κάζηζκα
 Πφξην Καηζίθη
 Μηθξφο Γηαιφο Πφληη
(https://eepf.gr/el/blueflags-awarded-greek-beaches-marinas) [24/1/2018]
2.7 Αζιεηηθόο ηνπξηζκόο
Ο αζιεηηζκφο δειψλεη ηε καθξνρξφληα ζσκαηηθή άζθεζε πνπ νδεγεί ζηε βειηίσζε ηεο
θπζηθήο θαηάζηαζεο ηνπ αηφκνπ. Έρεη άκεζε ζρέζε κε ηνλ ηνπξηζκφ, αθνχ φπσο αλαθέξεη ν
Huescar(2001),

ε ζχλδεζε ηνπ αζιεηηζκνχ θαη ηνπ ηνπξηζκνχ έρεη σο απνηέιεζκα ηελ

θαηαλφεζε ηεο δηαθνξεηηθήο θνπιηνχξαο θαη ηξφπνπ δσήο, ηε ζπκβνιή ζηελ πξνψζεζε θαη
δηαηήξεζε

ηεο

εηξήλεο

θαη

ζηελ

αλάπηπμε

ζρέζεσλ

κεηαμχ

ησλ

αλζξψπσλ

(https://repository.kallipos.gr/) [15/09/2017]. Έηζη, αλαπηχζζεηαη ην θαηλφκελν ηνπ
αζιεηηθνχ ηνπξηζκνχ πνπ πξφθεηηαη γηα ηηο δηαθνπέο πνπ ζπλδπάδνπλ ηε μεθνχξαζε αιιά θαη
ηε ζπκκεηνρή ζε αζιεηηθά γεγνλφηα. χκθσλα κε ηελ Gibson(2006), ν αζιεηηθφο ηνπξηζκφο
νξίδεηαη

σο ν ηνπξηζκφο πνπ έρεη βάζε ηνπ ηελ αλαςπρή θαη απνκαθξχλεη ηα άηνκα

πξνζσξηλά απφ ηηο ηνπηθέο ηνπο θνηλφηεηεο, είηε γηα λα ζπκκεηέρνπλ ζε αζιεηηθέο
δξαζηεξηφηεηεο (ελεξγεηηθφο αζιεηηθφο ηνπξηζκφο), είηε γηα λα παξαθνινπζήζνπλ αζιεηηθά
γεγνλφηα (παζεηηθφο αζιεηηθφο ηνπξηζκφο), είηε γηα λα αλαπνιήζνπλ ζηηγκέο ζρεηηθέο κε
αζιεηηθά

γεγνλφηα

(λνζηαιγηθφο

αζιεηηθφο

ηνπξηζκφο)

(http://www.jstar.gr/onlinepic/Vol7%20-%20Vernadou%20-%20a.pdf) [14/09/2017].
Αζιεηηθέο δξαζηεξηόηεηεο ζηε Πεξηθέξεηα Ηνλίσλ Νήζσλ
Λεπθάδα
Ζ Λεπθάδα αζρνιείηαη κε αζιήκαηα φπσο ν ζηίβνο, ην πνδφζθαηξν, νη πνιεκηθέο ηέρλεο
θιπ. Χζηφζν, ππάξρνπλ θαη ζχιινγνη πνπ απαζρνινχλ ηνπο ληφπηνπο θαηνίθνπο. Πην
ζπγθεθξηκέλα, ζεκαληηθά αζιεηηθά γεγνλφηα ζην λεζί είλαη:
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 Ο Πξάζηλνο Ζκηκαξαζψληνο Λεπθάδαο
 Ο Αγψλαο Οξεηλνχ Αλψκαινπ Γξφκνπ
 Οη Ηφληνη Αγψλεο Λεπθάδαο πνπ πεξηιακβάλνπλ αγσλίζκαηα ζηίβνπ
 Σα Βεξγίλεηα (αγψλεο ζηίβνπ)
 Οη Αγψλεο Οξεηλήο Πνδειαζίαο Λεπθάδαο
<https://golefkas.gr/athlitikos-toyrismos/#.WcNX6bhIWXY> [21/09/2017]
2.8 Θξεζθεπηηθόο ηνπξηζκόο
Ζ ζξεζθεία δειψλεη ηελ πίζηε θαη ηελ αθνζίσζε ηνπ αλζξψπνπ ζην ζεφ. χκθσλα κε ηνλ
Bowker (2000), ε ζξεζθεία είλαη πεπνηζήζεηο θαη πξαθηηθέο κηαο νκάδαο αλζξψπσλ, ζπρλά
θσδηθνπνηεκέλεο θάησ απφ ηνπο φξνπο πξνζεπρή, ηειεηνπξγία θαη ζξεζθεπηηθφο λφκνο. Ζ
ζξεζθεία πεξηιακβάλεη επίζεο πξνγνληθέο θαη πνιηηηζηηθέο παξαδφζεηο, γξαπηά θείκελα,
ηζηνξία θαη κπζνινγία, θαζψο θαη πξνζσπηθή πίζηε θαη κπζηηθηζηηθέο εκπεηξίεο. Ο φξνο
ζξεζθεία αλαθέξεηαη ηφζν ζηηο πξνζσπηθέο πξαθηηθέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θνηλνηηθή
πίζηε φζν θαη ζηα ηειεηνπξγηθά θαη ηελ επηθνηλσλία ηεο νκάδαο πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ
θνηλή πεπνίζεζε (Μνίξα 2009: 27-28).
Ζ ζξεζθεία απνηειεί βαζηθφ θίλεηξν ηνπ αλζξψπνπ γηα λα ηαμηδέςεη ζε ηφπνπο
θεκηζκέλνπο γηα ηε ζξεζθεπηηθή ιαηξεία ηνπο.. ηελ Διιάδα θαη ηδηαίηεξα ζηα λεζηά ηεο
ρψξαο είλαη εκθαλήο ν ζξεζθεπηηθφο ηνπξηζκφο, ιφγσ ησλ πνιιψλ ζξεζθεπηηθψλ
αμηνζέαησλ πνπ δηαζέηνπλ. Θξεζθεπηηθφο ηνπξηζκφο απνθαιείηαη ην ηαμίδη ζην νπνίν
θπξηαξρεί ην ζξεζθεπηηθφ ελδηαθέξνλ. Aθνξά ηηο επηζθέςεηο ζε ζξεζθεπηηθά κλεκεία,
κνλαζηήξηα θαη εθθιεζίεο θαη ηελ επαθή ηνπ αλζξψπνπ κε ηε ζξεζθεπηηθή παξάδνζε κέζα
απφ ζξεζθεπηηθέο εθδειψζεηο. Οη επηζθέπηεο κπνξνχλ λα παξαθνινπζήζνπλ θάπνηα
ζξεζθεπηηθή ενξηή, παλεγχξη, λα πξαγκαηνπνηήζνπλ θάπνην ηάκα, λα πξνζθπλήζνπλ θαη λα
αγνξάζνπλ ζξεζθεπηηθά ελζχκηα φπσο ζηαπξνί, θνκπνζθνίληα, εηθφλεο αγίσλ θιπ.
(Κνπζνχλεο, (2016) http://www.kathimerini.gr/871014/article/epikairothta/ellada/h-elladatoy-8rhskeytikoy-toyrismoy) [2/02/ 2018].
Θξεζθεπηηθά αμηνζέαηα θαη εθδειώζεηο ζηελ Πεξηθέξεηα Ηνλίσλ λήζσλ
Κεθαινληά
 Ζ Ηεξά Μνλή ηνπ Πνιηνχρνπ ηνπ λεζηνχ Αγίνπ Γεξαζίκνπ φπνπ θπιάζζεηαη ην ιείςαλν
ηνπ Αγίνπ Γεξαζίκνπ (Παιηά)
33

 Νέα Μνλή Αγίνπ Γεξαζίκνπ
 Ζ Ηεξά Μνλή Αγίνπ Απνζηφινπ Αλδξέα Μειαπηδηάο
 Ζ Ηεξά Μνλή Κεπνπξαίσλ
 Ζ Ηεξά Μνλή Τπεξαγίαο Θενηφθνπ Κνξσλάηνπ
 Ο Ηεξφο Ναφο Δπαγγειηζηξίαο Κάζηξνπ Αγίνπ Γεσξγίνπ
 Ηεξφο Ναφ Παλαγίαο Φηδνχζαο θαη ηα Φηδάθηα ηνπ Γεθαπεληαχγνπζηνπ
Δηθόλα 2.3: Παιηά Μνλή Αγίνπ Γεξαζίκνπ ζηε Κεθαινληά

Πεγή: (http://new.imk.gr/el/info.asp?CatID=5&scatid=28&EntityID=32) [27/1/2018]
Δηθόλα 2.4: Νέα Μνλή Αγίνπ Γεξαζίκνπ ζηε Κεθαινληά

Πεγή: (https://greece.terrabook.com/el/kefalonia/page/agios-gerasimos-kefalonias/) [27/1/2018]

Κέξθπξα
 Ο Ηεξφο Ναφο Αγίνπ ππξίδσλνο πνπ θπιάζζεηαη ην ιείςαλν ηνπ Αγίνπ ππξίδσλνο
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 Ο Ηεξφο Ναφο Ηάζσλνο θαη σζηπάηξνπ
 Ζ Ηεξά Μνλή Βιαρεξλψλ ζην Καλφλη
 Ο Μεηξνπνιηηηθφο Ναφο Αγίαο Θενδψξαο (Παλαγία πειαηψηηζζα). Δθεί θπιάζζεηαη ε
εηθφλα ηεο Παλαγίαο ηεο πειαηψηηζζαο θαη ην ιείςαλν ηεο Αγίαο Θενδψξαο.
 Ο Ηεξφο Ναφο Αγίσλ Παηέξσλ
 Ζ Ηεξά Μνλή Τπεξαγίαο Θενηφθνπ Πιαηπηέξαο φπνπ έρεη ηαθεί ν Ησάλλεο Καπνδίζηξηαο
θαη θάπνηα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο ηνπ
 Ζ Ηεξά Μνλή Παιαηνθαζηξίηζαο
 Σν Πάζρα ζηε Κέξθπξα πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη δηάθνξα έζηκα φπσο ν ζεηζκφο θαη ν
Πφιεκνο ησλ Καλαηηψλ. Ο ζεηζκφο πξφθεηηαη γηα ην έζηκν ζην νπνίν ην Μεγάιν άββαην
ζηελ εθθιεζία Παλαγία ησλ Ξέλσλ γίλεηαη αλαπαξάζηαζε ηνπ ζεηζκνχ πνπ απνηέιεζε
επαθφινπζν ηεο Αλάζηαζεο ηνπ Υξηζηνχ. Σελ ίδηα κέξα γίλεηαη ν Πφιεκνο ησλ
Καλαηηψλ φπνπ ν θφζκνο ζηελ Αλάζηαζε ζπάεη θαλάηηα απφ ηα κπαιθφληα ησλ ζπηηηψλ
ηνπο.
Εάθπλζνο
 Ο Ναφο ηνπ πνιηνχρνπ ηνπ λεζηνχ Αγίνπ Γηνλπζίνπ ζηελ νπνία θπιάζζεηαη ην ιείςαλν
ηνπ Αγίνπ Γηνλπζίνπ
 Ζ Ηεξά Μνλή ηξνθάδσλ
 Ζ Ηεξά Μνλή Τπεξαγίαο Θενηφθνπ πειαησηίζζεο
 Ο Ηεξφο Ναφο Παλαγίαο Φαλεξσκέλεο
 Ο Ηεξφο Ναφο Αγίνπ Νηθνιάνπ ηνπ Μψινπ
Δηθόλα 2.5: Ναόο Αγίνπ Γηνλπζίνπ θαη Μνλή ηξνθάδσλ ζηε Εάθπλζν

Πεγή : Αξρείν ΗΑΑ- Ηεξά Αξρηεπηζθνπή Αζελψλ (http://www.religiousgreece.gr/) [22/09/2017]
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Λεπθάδα
 Ζ Ηεξά Μνλή Αγίνπ Γεσξγίνπ
 Σν Ηεξφ Ζζπραζηήξην Αγίσλ Παηέξσλ
 Ζ Ηεξά Μνλή Τπεξαγίαο Θενηφθνπ Οδεγήηξηαο
 Ζ Ηεξά Μνλή Αγίνπ Ησάλλνπ Πξνδξφκνπ
 Ζ Ηεξά Μνλή Φαλεξσκέλεο
(http://www.religiousgreece.gr/) [22/09/2017]
Δηθόλα 2.6: Ηεξά Μνλή Φαλεξσκέλεο ζηε Λεπθάδα

Πεγή: Αξρείν ΗΑΑ-Ηεξά Αξρηεπηζθνπή Αζελψλ (http://www.religiousgreece.gr/) [22/09/2017]

Ηζάθε
 Ζ Παλαγία πειηψηηζζα
 Ο Άγηνο Νηθφιανο
 Ο Ηεξφο Ναφο Σαμηαξρψλ
 Σν Μνλαζηήξη ηεο Παλαγίαο ηεο Καζαξίσηηζζαο
 Ο Ηεξφο Ναφο Δηζνδίσλ ηεο Τπεξαγίαο Θενηφθνπ
 Ο Άγηνο Ησάλλεο ν Θενιφγνο
 Ζ Αγία Μαξίλα
 Ζ Δπαγγειίζηξα
 Ο Ηεξφο Ναφο Μεηακφξθσζεο σηήξνο
 Ο Άγηνο Ραθαήι
 Ο Άγηνο Κσλζηαληίλνο
 Ο Πξνθήηεο Ζιίαο
 Οη Άγηνη Αλάξγπξνη
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(http://ithacorama.com/) [23/09/2017]
Παμνί
 Ζ Αγία Μαξίλα Οδηάο
 Ο Άγηνο ηέθαλνο Οδηάο
 Ο Άγηνο Θσκάο ζηε Λάθθα
 Ο Άγηνο Νηθφιανο ηνπ Μάλεζε
 Ο Άγηνο Ίζαπξνο ζηελ Καζηαλίδα
 Ο Άγηνο Παληειεήκσλαο
 Ζ Αγία Παξαζθεπή
(http://paxos-map.com/) [23/09/2017]

2.9 Σνπξηζκόο πεξηπέηεηαο
Ο ηνπξηζκφο πεξηπέηεηαο πεξηιακβάλεη δξαζηεξηφηεηεο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζε
αζπλήζηζηνπο πξννξηζκνχο θαη ζπλδπάδνπλ ηνλ θίλδπλν κε ηελ αλαδήηεζε ηνπ άγλσζηνπ θαη
ηεο έθπιεμεο. Γηα λα κπνξεί λα ζπκπεξηιεθζεί κηα δξαζηεξηφηεηα ζηνλ ηνπξηζκφ
πεξηπέηεηαο, απαξαίηεην ζηνηρείν είλαη ε χπαξμε θηλδχλνπ, γηαηί αιιηψο κπνξεί λα ζεσξεζεί
έλα απιφ άζιεκα. Υξεηάδεηαη ελεκέξσζε θαη νξγάλσζε γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ ηνπξηζκνχ
πεξηπέηεηαο θαη θαηάιιεινο εμνπιηζκφο γηα ηελ απνθπγή αηπρεκάησλ. Ο ηνπξηζκφο
πεξηπέηεηαο, ζπλήζσο αλαπηχζζεηαη ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ (ιίκλεο, πνηάκηα, βνπλά,
θαξάγγηα θιπ.). Δίλαη πεξηζζφηεξν δηαδεδνκέλνο ζε λεαξά άηνκα θαη νη δξαζηεξηφηεηεο ηνπ
δηαθξίλνληαη ζε δπν θαηεγνξίεο, ηελ αθξαία θαη ηελ ήπηα πεξηπέηεηα. Οη δξαζηεξηφηεηεο ηεο
αθξαίαο πεξηπέηεηαο έρνπλ πςειφ επίπεδν επηθηλδπλφηεηαο, φπσο ε αλαξξίρεζε θαη είλαη
απαξαίηεηε ε πξνεγνχκελε εκπεηξία θαη ε θαιή θπζηθή θαηάζηαζε. Χζηφζν, νη
δξαζηεξηφηεηεο ήπηαο πεξηπέηεηαο απαηηνχλ ρακειφηεξν επίπεδν θηλδχλνπ (π.ρ. ε ηππαζία)
θαη δελ είλαη ηφζν ζεκαληηθή ε θπζηθή θαηάζηαζε ηνπ αηφκνπ (http://www.wwf.gr/)
[29/09/2017].
Μεξηθά ζεκαληηθά αζιήκαηα ηνπ ηνπξηζκνχ πεξηπέηεηαο είλαη ην canyoning, ην caving,
ην climbing, ην mountain biking, ην parapente θαη ην rafting. Ζ δηάζρηζε θαξαγγηνχ
(canyoning) πεξηιακβάλεη έλα ζπλδπαζκφ αζιεκάησλ φπσο πεδνπνξία, αλαξξίρεζε,
θαηάβαζε βξάρσλ, πέξαζκα βξάρσλ θαη θνιχκπη. To caving αθνξά ηελ εμεξεχλεζε ησλ
ζπειαίσλ κέζα απφ ηελ θαηάβαζε θαη ηηο θαηαδχζεηο ζε ζπειηέο πνπ δηαζέηνπλ λεξφ. Ζ
αλαξξίρεζε βξάρνπ (climbing) αθνξά ην ζθαξθάισκα θαη ηελ αλάβαζε ζε βξάρν. Ζ
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πνδειαζία ζε βνπλφ (mountain biking) πξφθεηηαη γηα πνδειαζία κε εηδηθφ πνδήιαην πνπ
θηλείηαη ζε δχζθνιεο δηαδξνκέο κε αλεθφξεο, θαηεθφξεο θαη δξφκνη κε απφηνκα εδάθε.
Δίλαη θαηαζθεπαζκέλν γηα λα αληέρεη θαη ζην αλέβαζκα βνπλνχ. Σν αιεμίπησην πιαγηάο
(parapente) ,δειαδή ε ειεχζεξε πηήζε πνπ πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηνλ αέξα θαη ηνλ ρεηξηζηή
ηνπ αιεμίπησηνπ θαη ε θαηάβαζε πνηακνχ (rafting) πνπ ρξεηάδεηαη θσπειαζία, θνπζθσηή
βάξθα θαη εηδηθφ εμνπιηζκφ (http://web-greece.gr/extremesports/) [29/09/2017].
Extreme sports ζηε Πεξηθέξεηα Ηνλίσλ Νήζσλ
 Διεχζεξε πηψζε ζηε παξαιία Ναπάγην ηεο Εαθχλζνπ
(https://www.piperies.gr/posts/eleytheri-ptosi-sto-nayagio-tis-zakynthoy) [29/09/2017]
 Δμεξεχλεζε ησλ ζπειηψλ ζηε ιίκλε ηνπ Κεξηνχ ζηε Εάθπλζν
 Αλαξξίρεζε ζηηο ζπειηέο ηνπ Κεξηνχ ζηε Εάθπλζν
 Καηαδχζεηο γηα εμεξεχλεζε ηνπ ζπειαίνπ ηεο Μειηζζάλεο ζηελ Κεθαινληά
(http://www.travelstyle.gr/oi-pleon-dhmofiloios-proorismoi-sth-nellada-gia-extremesports/) [29/09/2017]

2.10 Πεξηπαηεηηθόο ηνπξηζκόο
Πεξίπαηνο απνθαιείηαη ε δηαδξνκή κε ηα πφδηα, δειαδή ην πεξπάηεκα πνπ έρεη σο ζηφρν
ηελ αλαςπρή. Ο πεξηπαηεηηθφο ηνπξηζκφο νξίδεηαη σο ε ελαιιαθηηθή κνξθή ηνπξηζκνχ πνπ
έρεη σο βαζηθφ θίλεηξν κεηαθίλεζεο ηνλ πεξίπαην. θνπφο ηνπ ηαμηδηνχ είλαη ε ζσκαηηθή
άζθεζε ζηε θχζε κέζα απφ ηελ πεδνπνξία. Έρεη ζεηηθέο επηπηψζεηο ζηελ πγεία ηνπ αηφκνπ,
αθνχ ην πεξπάηεκα απνηειεί έλα ζεκαληηθφ ηξφπν εθγχκλαζεο. Μπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί
παληνχ, θαζψο δελ ρξεηάδεηαη ππνδνκέο νχηε θάπνηνο εηδηθφο εμνπιηζκφο παξά κφλν
δηαδξνκέο θαη κνλνπάηηα ζηε θχζε. Δπηπιένλ, ν πεξίπαηνο πξφθεηηαη γηα έλα άζιεκα πνπ δελ
ρξεηάδεηαη λα δηδαρζεί θαη πξαγκαηνπνηείηαη απφ θάζε ειηθία θαη νπνηαδήπνηε ζηηγκή αξθεί
νη θαηξηθέο ζπλζήθεο λα είλαη επλντθέο (http://www.ypaithros.gr/o-peripatitikos-tourismosparagontas-touristikis-anaptyxis/) [1/10/2017].
Πεδνπνξηθέο δηαδξνκέο ζηε Πεξηθέξεηα Ηνλίσλ λήζσλ
Κεθαινληά
 Γηαδξνκή απφ ηελ παξαιία Αληίζακν πξνο ηελ παξαιία Κνπηζνππηά
 Κπθιηθφο πεξίπαηνο ζην Φαλάξη κέζσ κνλνπαηηψλ
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 Πεδνπνξία απφ ην ρσξηφ Γξαπαλίηηθα πξνο ην ρσξηφ Άζζν
 Πεδνπνξία απφ ην ρσξηφ Κνπινπξάηα πξνο ηε άκε
(https://kefaloniaisland.org/el/activities/hiking/) [2/10/2017]
Κέξθπξα
 Πεδνπνξία ζην κνλνπάηη Δξεκίηε ην νπνίν αξρίδεη απφ ηνλ Άγην ηέθαλν θαη ηειεηψλεη
ζηελ παξαιία Απιάθη
 Πεδνπνξία ζηε ιηκλνζάιαζζα Αληηληψηε
 Πεδνπνξία ζην Όξνο Παληνθξάηνξα πνπ απνηειεί ην πην ςειφ βνπλφ ηεο Κέξθπξαο
 Πεδνπνξία ζηελ παιηά Πεξίζεηα πνπ πξφθεηηαη γηα παξαδνζηαθφ νηθηζκφ
 Σν θεξθπξατθφ κνλνπάηη ην νπνίν ρξεηάδεηαη πεξίπνπ 10 εκέξεο γηα λα ην δηαζρίζεη
θάπνηνο. Ξεθηλά απφ ηνλ Κάβν θαη ηειεηψλεη ζηε Λεπθίκε
(http://www.altercorfu.com/) [1/10/2017]
Εάθπλζνο
 Πεδνπνξία ζην Κεξί
 Πεδνπνξία ζην θνπφ θαη ην Γέξαθα
 Πεξίπαηνο ζηε Μπφραιε
 Πεδνπνξία ζηε λφηηα Ρίδα
(http://www.topoguide.gr/) [1/10/2017]
Λεπθάδα
 Γηαδξνκή απφ ην ρσξηφ Κνιπβάηα ζην δάζνο θάξσλ
 Γηαδξνκή απφ ην ρσξηφ Καξπά ζην ρσξηφ Ρεθαηζηλάηα
 Γηαδξνκή απφ ηελ πιαηεία Δγθινπβή ζην νξνπέδην κε ηελ εθθιεζία ηνπ Αγίνπ Γνλάηνπ
(http://www.walking-in-lefkada.gr/el/#diadromes) [1/10/2017]
Ηζάθε
 Μνλνπάηη απφ ηνλ Κάιακν πξνο ηελ παξαιία ηνπ Πεξηβνιηνχ
 Γηαδξνκή απφ ηε Μνλή Καζαξψλ πξνο ην ρσξηφ Αλσγή
 Μνλνπάηη απφ ηελ πιαηεία Αλσγή κέρξη ην ρσξηφ Κηφλη
 Γηαδξνκή απφ ηηο Φξίθεο κέρξη ηνλ φξκν Γεχηεξα Κνπξβνχιηα
 Γηαδξνκή απφ ην Αλεκνδνχξη πξνο ηελ Αξεζνχζα Κξήλε
(https://sites.google.com/site/ithakitrekking/gr) [2/10/2017]
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2.11 Γαζηξνλνκηθόο ηνπξηζκόο
Ζ ιέμε γαζηξνλνκία είλαη ειιεληθή θαη ε εηπκνινγία ηεο πξνέξρεηαη απφ ην γαζηήξ πνπ
ζεκαίλεη ζηνκάρη θαη ην λφκν. Ζ γαζηξνλνκία ζεσξείηαη ε ηέρλε ηεο απφιαπζεο ηνπ θαινχ
θαγεηνχ πνπ μερσξίδεη γηα ηελ πνηφηεηα ηνπ. ηνλ νξηζκφ, ζπκπεξηιακβάλεηαη ε πξνηίκεζε,
ε παξαζθεπή θαη ην ζεξβίξηζκα ηνπ θαγεηνχ. Αθνξά ηε γλψζε ηεο επηινγήο ησλ
θαηάιιεισλ πιηθψλ πνπ ρξεηάδεηαη γηα ηε πξνεηνηκαζία ηνπ θαγεηνχ. χκθσλα κε ηνλ
γαζηξνλφκν Εαλ Αληέικ Μπξηγηά αξαβέλ
αθνξνχλ

ηελ

δηαηξνθή

ηνπ

γαζηξνλνκία είλαη ε βαζηά γλψζε φισλ φζσλ

αλζξψπνπ

(https://frapress.gr/2015/03/i-techni-tis-

gastronomias/) [24/09/2017].
Σν θαγεηφ δηαθέξεη απφ ηφπν ζε ηφπν. Όπνηνο ελδηαθέξεηαη γηα ηελ γαζηξνλνκία
ελδηαθέξεηαη θαη γηα ηα κνλαδηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ μερσξίδνπλ ηελ θάζε πεξηνρή. Έηζη, ην
ηαμίδη ζην νπνίν ν ηνπξίζηαο έξρεηαη ζε επαθή κε ηελ ηνπηθή θνπδίλα νλνκάδεηαη
γαζηξνλνκηθφο ηνπξηζκφο. Ο επηζθέπηεο καζαίλεη ηελ παξάδνζε, ηα ήζε θαη ηα έζηκα ηνπ
ηφπνπ, αθνχ έρεη ηελ επθαηξία λα δνθηκάζεη ληφπηα πξντφληα θαη ηνπηθέο ζπληαγέο. Δπίζεο,
χκθσλα κε έξεπλα πνπ έγηλε απφ ηνλ Παγθφζκην Οξγαληζκφ Σνπξηζκνχ, ην 44% ησλ
ηαμηδησηψλ ζε φιν ηνλ θφζκν, ζεσξνχλ ηελ ηνπηθή γαζηξνλνκία πξσηαξρηθφ παξάγνληα
επηινγήο πξννξηζκνχ γηα δηαθνπέο
(https://samosweb.aegean.gr/samiakigi/?service=%CE%B3%CE%B1%CF%83%CF%84%CF
%81%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82)
[25/09/2017].
Ζ ζρέζε ηεο γαζηξνλνκίαο κε ηνλ ηνπξηζκφ είλαη αξθεηά ζχλζεηε, αθνχ ην θαγεηφ
ππεηζέξρεηαη ζηελ ηαμηδησηηθή εκπεηξία κε δηάθνξνπο ηξφπνπο. Πην ζπγθεθξηκέλα:
 Ζ πξνζθνξά θαιήο θνπδίλαο απνηειεί απφιαπζε, εκπεηξία, ηκήκα ηεο πνιηηηζηηθήο
ηαπηφηεηαο ελφο ηφπνπ θαη ζπλεπψο, κηα ζεκαληηθή πεγή ηθαλνπνίεζεο γηα θάζε
ηνπξίζηα, αλεμάξηεηα εάλ έρεη ή δελ έρεη θάπνην εηδηθφ ελδηαθέξνλ γηα ηε γαζηξνλνκία.
 Απμάλεηαη ζπλερψο ν αξηζκφο ησλ θαηαλαισηψλ πνπ επηζπκνχλ λα κάζνπλ πεξηζζφηεξα
γηα ηελ ηνπηθή γαζηξνλνκία, ρσξίο απαξαίηεηα απηφ λα απνηειεί ην θχξην ηαμηδησηηθφ
ηνπο θίλεηξν.
 Τπάξρνπλ ηνπξίζηεο πνπ έρνπλ σο απνθιεηζηηθφ ηαμηδησηηθφ θίλεηξν ηελ άζθεζε
δξαζηεξηνηήησλ γαζηξνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο . Απηή ε κνξθή ηνπξηζκνχ νξίδεηαη σο
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γαζηξνηνπξηζκφο. Οη

γαζηξνηνπξίζηεο

ηαμηδεχνπλ κε ζθνπφ λα αλαθαιχςνπλ λέεο

γεχζεηο θαη λα απνιαχζνπλ ηνπηθή ή/ θαη πςεινχ επηπέδνπ γαζηξνλνκία, εκβαζχλνληαο
παξάιιεια ζηελ ηζηνξία θαη ζηηο παξαδφζεηο ηνπ πξννξηζκνχ. Δμεηδηθεπκέλεο
επηρεηξήζεηο (ζεκαηηθνί tour operators, εμεηδηθεπκέλα μελνδνρεία θιπ.) θαιχπηνπλ απηή
ηελ απμαλφκελε δήηεζε γηα γαζηξνλνκηθά ηαμίδηα.
 Οξηζκέλεο κνξθέο ηνπξηζκνχ, φπσο ν ηνπξηζκφο επεμίαο θαη ν αγξνηνπξηζκφο, πξνάγνπλ
ηελ ελαζρφιεζε κε πηπρέο ηεο γαζηξνλνκίαο π.ρ. κε ηελ πξνζθνξά δηαηηεηηθήο θνπδίλαο,
ηελ πξνβνιή ηεο πγηεηλήο δηαηξνθήο θαη ηελ θαιιηέξγεηα ηνπηθψλ πξντφλησλ.
πλεπψο ε γαζηξνλνκία ππεηζέξρεηαη κε δηηηφ ηξφπν ζηε ζπδήηεζε γηα ηνλ ηνπξηζκφ:
 Αλαβαζκίδεη ηελ ηαμηδησηηθή εκπεηξία γηα φινπο αλεμαηξέησο ηνπο ηνπξίζηεο
 ειθχεη εχπνξνπο, εηδηθνχ ελδηαθέξνληνο ηνπξίζηεο, ηνπο γαζηξνηνπξίζηεο
(http://sete.gr/_fileuploads/gastro_files/100222gastronomy_f.pdf) [24/09/2017]
Γαζηξνλνκία ζηε Πεξηθέξεηα Ηνλίσλ Νήζσλ
Σνπηθά πξντόληα θαη εδέζκαηα
Κεθαινληά
 Ζ θεθαιινλίηηθε θξεαηφπηηα
 Ζ ζθνξδαιηά απφ παηάηα
 Ζ κπαθαιηαξφπηηα
 Σα ηνπηθά θξαζηά Ρνκπφια, Μαπξνδάθλε θαη Μνζράην
 Οη κάληνιεο πνπ πξφθεηηαη γηα θαξακεισκέλα ακχγδαια κε θφθθηλν ρξψκα
 Ζ κπζηφπηηα κε κνχζην, ζηκηγδάιη θαη ακχγδαια
(https://kefaloniaisland.org/) [26/09/2017]
Κέξθπξα
 Ο κπαθαιηάξνο αγηάδα δειαδή, κπαθαιηάξνο ζθνξδαιηά πνπ πεξηέρεη ςσκί, ιάδη,
ζθφξδν, μχδη θαη ακχγδαια ρσξίο ην θινηφ ηνπο
 Σν κπνπξδέην πνπ είλαη έλα είδνο καγεηξέκαηνο ησλ ςαξηψλ θαη ηζηγαξίδνληαη κε
θξεκκχδηα, θφθθηλε ζάιηζα, θαπηεξφ πηπέξη θαη ιεκφλη ζην ηέινο
 Ζ πάζηα θιψξα πνπ πξφθεηηαη γηα δχκε κε αιεχξη, δάραξε, βνχηπξν, απγφ, λεξφ θαη ιάδη.
Απιψλεηαη ζην ηαςί θαη πεξηέρεη καξκειάδα θαη απφ πάλσ ηνπνζεηείηαη δχκε ζε ζρέδην
γξακκψλ
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 Ζ παζηηηζάδα ζηελ νπνία ηζηγαξίδεηαη ην θξέαο ζπλήζσο θφθνξαο ή κνζράξη κε
θξεκκχδηα, ζθφξδν θαη κπαραξηθά. βήλεηαη κε θξαζί θφθθηλν. Πεξηέρεη θαλέια, δάθλε,
ληνκάηα, κνζρνθάξπδν θαη δάραξε. ην ηέινο κέζα ζην θαγεηφ ξίρλνληαη ρνληξά
καθαξφληα
 Ζ ζπθνκαίδα πνπ είλαη γιχθηζκα κε μεξά ζχθα, καζηίρα, νχδν, κνχζην θαη πηπέξη.
Σπιίγεηαη κέζα ζε θχιιν απφ θαξπδηά
 Σν θνπκθνπάη πνπ είλαη ην πην ραξαθηεξηζηηθφ πξντφλ ηεο Κέξθπξαο θαη πξφθεηηαη γηα
εζπεξηδνεηδέο δέληξν θαη ν θαξπφο ηνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ παξαζθεπή γιπθψλ ηνπ
θνπηαιηνχ, καξκειάδεο θαη ιηθέξ (http://www.greekgastronomyguide.gr/) [25/09/2017]
Εάθπλζνο
 Σν καληνιάην πνπ πξφθεηηαη γηα γιχθηζκα κε αζπξάδηα απγψλ, κέιη θαη ακχγδαια
 Ζ θηηνχξα, δειαδή γιπθφ κε ηεγαλεηφ ζηκηγδάιη
 Σν ζηηθάδν πνπ αληί γηα θξεκκχδηα πεξηέρεη ζθφξδα θαη κπαραξηθά
 Ζ καχξε ζηαθίδα ην ειαηφιαδν θαη ην δαθπλζηλφ θξαζί πνπ ζεσξνχληαη ραξαθηεξηζηηθά
πξντφληα

ηεο

Εαθχλζνπ

(http://www.zakynthos.gov.gr/zakynthos-island/enalaktikos-

tourismos/gastronomia.html) [26/09/2017]
Λεπθάδα
 Οη θαθέο Δγθινπβήο
 Σν κέιη απφ ην ρσξηφ Αζάλη
 Σν ιεπθαδίηηθν ζαιάκη θαη θξαζί
 Ζ ιαραλφπηηα κε άγξηα ρφξηα
 Σν κπξηάλη, πίηα κε πξάζηλα θνινθχζηα
 Ζ ξπδφπηηα, πίηα κε ξχδη
(https://sites.google.com/site/eptanisagr/topika-proionta) [26/09/2017]

Ηζάθε
 Σν ηνπκάηζη, έλα είδνο δπκαξηθνχ
 Ζ ζηαθηά καθαξνλάδα κε ρνληξά καθαξφληα, ληνκάηα, θξεκκχδηα, θξέαο θαη ιεπθφ θξαζί
 Σν ξνβαλί πνπ είλαη παξφκνην κε ην ξαβαλί φκσο πεξηέρεη ξχδη θαη κέιη
 Ζ ζνχπα ρηαπφδη κε θνθηφ καθαξφλη (http://gastrotourismos.gr) [26/09/2017]
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Παμνί
 Γηάθνξα ςάξηα θαη αζηαθνί
 Ο παμηλίηηθνο ηφλνο
 Σνπηθφ ιάδη θαη θξαζί
(https://sites.google.com/site/eptanisagr/topika-proionta) [26/09/2017]
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3Ο
ΠΡΟΤΠΟΘΔΔΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΧΝ ΔΝΑΛΛΛΑΚΣΗΚΧΝ
ΜΟΡΦΧΝ ΣΟΤΡΗΜΟΤ

3.1 Απαξαίηεηνη πόξνη
Χο πφξνη κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ νη θπζηθνί πφξνη, δειαδή πφξνη ηνπο νπνίνπο παξέρεη ην
θπζηθφ πεξηβάιινλ (γεσγξαθηθή ζέζε -ηνπνγξαθία- ηνπίν- βιάζηεζε- θηελνηξνθία- θιίκα,
πεξηνρέο ηδηαίηεξνπ θάινπο θιπ.), νη αλζξσπνγελήο πφξνη, ζηνπο νπνίνπο πεξηιακβάλνληαη νη
πφξνη νη νπνίνη έρνπλ δεκηνπξγεζεί απφ ηνπο αλζξψπνπο θαη κπνξεί λα είλαη ε γιψζζα, ε
ηζηνξία κηαο πεξηνρήο, ηα ήζε θαη ηα έζηκα, ε ιανγξαθία, ν πνιηηηζκφο θιπ. θαη ε γεληθή
ππνδνκή, ζηελ νπνία πεξηιακβάλνληαη ηα κέζα, νη ηξφπνη θαη εγθαηαζηάζεηο ζπγθνηλσλίαο
θαη επηθνηλσλίαο (νδηθφ δίθηπν, ζηδεξφδξνκνη, αεξνπιάλα, πινία, ιεσθνξεία, ηα δίθηπα
ειεθηξηζκνχ,

θσηηζκνχ

θαη

λεξνχ,

ηειέθσλα,

ηειέγξαθνη,

ηαρπδξνκεία,

θιπ.)

(http://www.epiheirimatikotita.gr/) [16/10/2017].
Σν ζχλνιν ησλ πφξσλ κηαο πεξηνρήο κπνξνχλ λα ιεηηνπξγήζνπλ θαη σο ηνπξηζηηθνί πφξνη,
θαζψο έρνπλ ηδηαίηεξε ζεκαζία γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ ηνπξηζκνχ. Έηζη,

ζχκθσλα κε ην

Άξζξν 03 ηνπ Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο σο ηνπξηζηηθνί πφξνη λννχληαη
θπζηθά θαη αλζξσπνγελή ζεκεία, ηφπνη, θηίζκαηα, αμηνζέαηα, ζπλήζεηεο, παξαδφζεηο, ήζε
θαη έζηκα, πνπ κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ αληηθείκελν πξνζέιθπζεο επηζθεπηψλ-ηνπξηζηψλ ή
θαη λα πξνβιεζνχλ σο ραξαθηεξηζηηθά γηα ηε δεκηνπξγία αληαγσληζηηθψλ ζπγθξηηηθψλ
πιενλεθηεκάησλ κηαο πεξηνρήο

(http://www.opengov.gr/minenv/?p=5148) [13/10/2017].

Γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηελ εθαξκνγή ησλ ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ ηνπξηζκνχ πξέπεη λα
ιακβάλνληαη ζνβαξά ππφςε νη πξνυπνζέζεηο πνπ ρξεηάδεηαη λα πιεξνί έλαο ηφπνο. Πην
ζπγθεθξηκέλα, ζηηο πξνυπνζέζεηο αλήθνπλ νη ηνπξηζηηθνί πφξνη πνπ δηαζέηεη κηα πεξηνρή θαη
πξνζειθχνπλ ηνπο ηνπξίζηεο, αλ δέρνληαη πεξαηηέξσ αλάπηπμε θαη αλ κπνξνχλ λα
αληαπνθξηζνχλ ζηηο πξνηηκήζεηο κηαο ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίαο ηνπξηζηψλ. Γηα παξάδεηγκα,
γηα ηνλ ζαιάζζην ηνπξηζκφ ηνλ θχξην ξφιν εθαξκνγήο δηαδξακαηίδεη ε ζάιαζζα, αθνχ
αλαπηχζζεηαη ζπλήζσο ζε λεζησηηθέο πεξηνρέο ή γεληθά ζε πεξηνρέο πνπ βξίζθνληαη θνληά
ζηε ζάιαζζα. Γηα ηελ χπαξμε ηνπ αγξνηνπξηζκνχ αλαγθαίνη πφξνη είλαη νη θπζηθνί πφξνη,
δειαδή ην πεξηβάιινλ, ην θιίκα, ηα βνπλά, νη ιίκλεο, ηα πνηάκηα, ηα θαξάγγηα, νη ζπειηέο
θαη γεληθφηεξα ην θπζηθφ ηνπίν, ελψ γηα ηνλ πνιηηηζηηθφ θαη ηνλ ζξεζθεπηηθφ ηνπξηζκφ νη
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αλζξσπνγελείο πφξνη φπσο ηα κλεκεία, ηα ήζε θαη έζηκα, νη εθθιεζίεο θ.α. Δπηπξφζζεηα,
ζηνλ νηθνηνπξηζκφ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ αλάπηπμε ηνπ έρνπλ νη θπζηθνί πφξνη φπσο νη
πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο Ramsar, δειαδή πεξηνρέο πνπ αλήθνπλ ζηε ζχκβαζε Ρακζάξ πνπ
έρνπλ σο βαζηθφ ζθνπφ ηε πξνζηαζία ησλ θπζηθψλ πφξσλ θαη ηδηαίηεξα ησλ πγξνηφπσλ
Γηεζλνχο εκαζίαο (http://helmepajunior.gr/zip/igrotopoi-elladas.pdf) [11/11/2017].
3.2 Τπνδνκέο-εγθαηαζηάζεηο
Οη θπξηφηεξεο ππνδνκέο ζηνλ ηνπξηζκφ είλαη ηα ηνπξηζηηθά γξαθεία πνπ πξφθεηηαη γηα
επηρεηξήζεηο νη νπνίεο αζρνινχληαη κε ηε κεηαθνξά θαη ηε δηακνλή ησλ ηαμηδησηψλ εληφο ή
εθηφο

ηεο

ρψξαο

Δπηπιένλ,

νη

ζπγθνηλσληαθέο

ππνδνκέο

(αεξνδξφκηα,

ιηκάληα,

ζηδεξνδξνκηθνί ζηαζκνί θ.α.) θαη ηα ηνπξηζηηθά θαηαιχκαηα, δειαδή θάζε εγθαηάζηαζε ε
νπνία πξννξίδεηαη γηα δηακνλή ησλ ηνπξηζηψλ. ηα ηνπξηζηηθά θαηαιχκαηα αλήθνπλ νη εμήο
επηρεηξήζεηο:
 Σα μελνδνρεία πνπ πεξηιακβάλνπλ ρψξνπο ππνδνρήο, παξακνλήο θαη αλαςπρήο πνπ είλαη
θνηλφρξεζηνη. Παξέρνπλ δηακνλή, ζίηηζε αιιά θαη ππεξεζίεο φπσο ε ηαθηνπνίεζε ησλ
θξεβαηηψλ θαη ν θαζαξηζκφο ησλ ρψξσλ πγηεηλήο. Γηαθξίλνληαη ζε θαηεγνξίεο 5 αζηέξσλ.
 Σα ελνηθηαδφκελα δηακεξίζκαηα δηαζέηνπλ θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο ππνδνρήο θαη
παξακνλήο.

Πεξηιακβάλνπλ

δηακεξίζκαηα

θαη

παξέρνπλ

ειάρηζηεο

ππεξεζίεο.

Καηαηάζζνληαη θαη ζηηο 5 θαηεγνξίεο αζηέξσλ.
 Ζ ηνπξηζηηθή νξγαλσκέλε θαηαζθήλσζε (camping) πξφθεηηαη γηα ππαίζξηνπο ρψξνπο πνπ
πεξηιακβάλνπλ ζθελέο ή ηξνρφζπηηα ζηα νπνία ελνηθηάδνληαη ζέζεηο φπνπ κπνξνχλ λα
κείλνπλ νη ηνπξίζηεο γηα κέξεο, εβδνκάδεο ή γηα θάπνηα ηνπξηζηηθή πεξίνδν. Παξέρνπλ
ηνπξηζηηθέο ππεξεζίεο φπσο δηακνλή, ζίηηζε θαη αλαςπρή. Οη ρψξνη ππνδνρήο, εζηίαζεο
θαη πγηεηλήο ησλ πειαηψλ είλαη θνηλφρξεζηνη.
 Σα motels πνπ βξίζθνληαη θνληά ζε κεγάινπο δξφκνπο θαη πξνζθέξνπλ δηακνλή ζε φζνπο
ηαμηδεχνπλ κε απηνθίλεην ή κεραλή. πλήζσο, δηαζέηνπλ βελδηλάδηθν θαη ζπλεξγείν. Σα
motels βξίζθνληαη εθηφο θαηνηθεκέλσλ πεξηνρψλ.
Τπνδνκέο ζαιάζζηνπ ηνπξηζκνχ


Μαξίλεο: Πξφθεηηαη γηα ιηκάληα φπνπ νη ηδηνθηήηεο ζθαθψλ κπνξνχλ λα ελνηθηάζνπλ κηα
ζέζε αγθπξνβφιεζεο ζην λεξφ ή κηα ζέζε ζηελ μεξά γηα κηα ηνπξηζηηθή πεξίνδν ή γηα
έλα έηνο θαη γηα ιηκάληα γηα δηεξρφκελα ζθάθε φπνπ νη λαπηηθνί πιεξψλνπλ ηέιε
αγθπξνβνιίνπ αλά δηαλπθηέξεπζε. Απηνί νη δχν ηχπνη κπνξνχλ λα ζπλδπάδνληαη.
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Παξέρνληαη ηνπιάρηζηνλ νξηζκέλεο εγθαηαζηάζεηο πγηεηλήο. Σηο καξίλεο κπνξνχλ λα ηηο
εθκεηαιιεχνληαη λαπηαζιεηηθέο ιέζρεο, επηρεηξήζεηο ή δεκφζηεο αξρέο
(http://sete.gr/_fileuploads/basic_tourism_terminology/OrismoiStatistikonTourismou.pdf)

[11/12/2017]
 Κξνπαδηεξφπινηα:

Σα θξνπαδηεξφπινηα είλαη πνιπηειή πινία-μελνδνρεία, πνπ

ηαμηδεχνπλ ζε ηνπξηζηηθά ζέξεηξα, εμσηηθά κέξε θαη ζπκπιέγκαηα λεζηψλ θαη ε πειαηεία
ηνπο είλαη ζπλήζσο πςειήο εηζνδεκαηηθήο ζηάζκεο. Οη επηβάηεο θαηαλέκνληαη ζε
θακπίλεο νη νπνίεο ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο δελ δηαθέξνπλ απφ έλα θαλνληθφ δσκάηην
μελνδνρείνπ (αλέζεηο, δηαθφζκεζε θ.ιπ.)

( Θενράξεο, 2012: 28).

Δπηπιένλ, θνληά ζηνπο ιηκέλεο ππάξρνπλ εγθαηαζηάζεηο φπσο ην θέληξν ππνδνρήο θαη
εμππεξέηεζεο ησλ ηδηνθηεηψλ θαη επηζθεπηψλ, ηεισλείν, ιηκελαξρείν θαη θαηαζηήκαηα κε
λαπηηιηαθά είδε.
Δγθαηαζηάζεηο ηνπξηζκνχ πγείαο
χκθσλα κε ην Νφκν 3498/2006-ΦΔΚ 230/Α’/24.10.2006
θαη ινηπέο δηαηάμεηο

Αλάπηπμε ηακαηηθνχ ηνπξηζκνχ

ζην άξζξν 1:

 Μνλάδεο ηακαηηθήο ζεξαπείαο είλαη εηδηθέο εγθαηαζηάζεηο κε θαηάιιειε ππνδνκή θαη
εμνπιηζκφ ζηηο νπνίεο γίλεηαη ρξήζε ηακαηηθψλ θπζηθψλ πφξσλ ππφ ηαηξηθή
παξαθνινχζεζε γηα ιφγνπο πγείαο (πξνιεπηηθνχο ή ζεξαπεπηηθνχο), θπζηθήο
απνθαηάζηαζεο

ή

θαη

αλαδσνγφλεζεο

ηδίσο

κε πδξνζεξαπεία,

πνζηζεξαπεία,

ξηλνπιχζεηο, αηκφινπηξα, πεινζεξαπεία, θαηαηνληζκνχο ή άιιεο επηζηεκνληθψο
αλαγλσξηζκέλεο κεζφδνπο.
 Κέληξα ηακαηηθνχ ηνπξηζκνχ-ζεξκαιηζκνχ είλαη εηδηθέο ηνπξηζηηθέο εγθαηαζηάζεηο
παξνρήο ππεξεζηψλ ηακαηηθνχ ηνπξηζκνχ κε θαηάιιειε ππνδνκή θαη εμνπιηζκφ, ζηηο
νπνίεο

εληάζζνληαη

κνλάδεο

ηακαηηθήο

ζεξαπείαο

ή

θαη

εγθαηαζηάζεηο

ζαιαζζνζεξαπείαο, ζηηο νπνίεο γίλεηαη ρξήζε ηακαηηθψλ θπζηθψλ πφξσλ.
 Κέληξα ζαιαζζνζεξαπείαο είλαη εηδηθέο εγθαηαζηάζεηο κε θαηάιιειε ππνδνκή θαη
εμνπιηζκφ ζηηο νπνίεο γίλεηαη ρξήζε ζεξκαηλφκελνπ ζαιαζζηλνχ λεξνχ, άκκνπ, ιάζπεο,
θπθηψλ θαη άιισλ ζαιάζζησλ νπζηψλ γηα ιφγνπο πγείαο, πξνιεπηηθνχο ή ζεξαπεπηηθνχο,
ππφ ηαηξηθή παξαθνινχζεζε θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ην ζαιάζζην πεξηβάιινλ.
 Κέληξα αλαδσνγφλεζεο (spa) είλαη εηδηθέο εγθαηαζηάζεηο κε θαηάιιειε ππνδνκή θαη
εμνπιηζκφ ζηηο νπνίεο γίλεηαη ρξήζε ή ηακαηηθψλ θπζηθψλ πφξσλ ή ζεξκαηλφκελνπ
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ζαιαζζηλνχ λεξνχ ή ζεξκνχ θπζηθνχ λεξνχ κε πξνζζήθεο ηακαηηθψλ θπζηθψλ πφξσλ ή
δεζηνχ θπζηθνχ λεξνχ κε ηελ πξνζζήθε πειψλ, βνηάλσλ, θπηψλ, αξσκάησλ,
εθαηζηεηαθήο ή ραιαδηαθήο άκκνπ, θσηφο, ζεξκφηεηαο, καζάδ, αηκφινπηξσλ δηαθφξσλ
ηχπσλ, κε ζθνπφ ηελ παξνρή ππεξεζηψλ αλαδσνγφλεζεο, επεμίαο θαη αηζζεηηθήο ηνπ
ζψκαηνο.
Σα θέληξα ηακαηηθνχ ηνπξηζκνχ-ζεξκαιηζκνχ θαη ηα θέληξα ζαιαζζνζεξαπείαο δχλαληαη
λα πεξηιακβάλνπλ εγθαηαζηάζεηο αλαδσνγφλεζεο ή θαη εηδηθέο εγθαηαζηάζεηο θπζηθήο
απνθαηάζηαζεο θαη πξνεηνηκαζίαο αζιεηψλ.
(http://www.dsanet.gr/Epikairothta/Nomothesia/n3498_06.htm) [12/12/2017]
Δγθαηαζηάζεηο γηα ηνλ γαζηξνλνκηθφ ηνπξηζκφ
Τγ. Γ-με Α1β 8577 ηνπ 1983: Άδεηα Ίδξπζεο θαη Λεηηνπξγίαο Δξγαζηεξίσλ θαη
θαηαζηεκάησλ ηξνθψλ θαη πνηψλ Άξζξν 38
 Δζηηαηφξην: ζ’ απηφ παξαζθεπάδνληαη πνηθίια θαγεηά, ηα νπνία πξνζθέξνληαη ζε
θαζηζκέλνπο ή θαη ζε πεξαζηηθνχο πειάηεο κε ηε ζπλνδεία ή θαη κε πνηψλ, θπξίσο
νηλνπλεπκαησδψλ, θαζψο θαη ζαιαηψλ, ηπξηψλ, θξνχησλ, γιπθηζκάησλ θ.ιπ., ψζηε λα
απνηεινχλ πιήξεο γεχκα. Πξνθεηκέλνπ γηα εζηηαηφξηα ραξαθηεξηδφκελα σο
ή

Σνπξηζηηθά

εμνρηθά

απφ ηηο αξκφδηεο Τπεξεζίεο ή γηα εζηηαηφξηα ζηεγαδφκελα ζε

μελνδνρείν, επηηξέπεηαη ε πξνζθνξά ζ’ απηά θαη πξσηλψλ ξνθεκάησλ απιψλ ή
ζχλζεησλ.
 Οηλνκαγεηξείν: ην εζηηαηφξην, πνπ δηαζέηεη ιατθή (πνηνηηθά θζελή) ζπγθξφηεζε.
 Σαβέξλα: ην εζηηαηφξην ή ην νηλνκαγεηξείν, ζην νπνίν νη πειάηεο πεξηκέλνπλ επί πνιχ
ρξφλν θαηαλαιψλνληαο θαγεηά θαη νηλνπλεπκαηψδε πνηά, αλεμάξηεηα απφ ηελ χπαξμε ή
κε ζ’ απηφ νξρήζηξαο.
 Φαξνηαβέξλα: ζ’ απηφ πξνζθέξνληαη θπξίσο ςάξηα (ςεκέλα, ηεγαληζκέλα, βξαζκέλα)
θαη θάζε είδνπο άιια αιηεχκαηα, κε ηε ζπλνδεία ή κε πνηψλ, θπξίσο νηλνπλεπκαησδψλ,
θαζψο θαη ζαιαηψλ, ηπξηψλ, νξεθηηθψλ, θξνχησλ θ.ιπ. ψζηε λα απνηεινχλ πιήξεο γεχκα
(http://www.psdmh-chania.gr/attachments/014_estiatoria.pdf) [13/12/2017]
Γηα ηνλ αγξνηνπξηζκφ
Βαζηθέο εγθαηαζηάζεηο γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ αγξνηνπξηζκνχ ζε κηα πεξηνρή απνηεινχλ νη
αγξνηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο πνπ πξφθεηηαη θπξίσο γηα θαηαιχκαηα πνπ δηαηεξνχλ ην
ζηνηρείν ηεο παξάδνζεο αλαδεηθλχνληαο παξαδνζηαθά επαγγέικαηα θαη αγξνηηθέο αζρνιίεο.
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ηηο αγξνηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο θαηαηάζζνληαη ηα αγξνθηήκαηα- θάξκεο, νη ζπλεηαηξηζκνί
αγξνηψλ θαη ηα θαηαζηήκαηα πψιεζεο ηνπηθψλ πξντφλησλ (http://www.agrodata.gr/)
[14/12/2017].
Γηα ηνλ αζιεηηθφ ηνπξηζκφ
 Γήπεδα νκαδηθψλ αζιεκάησλ
 Κνιπκβεηήξηα
 Σα θέληξα Πξνπνλεηηθνχ Αζιεηηθνχ Σνπξηζκνχ (ΚΔΠΑΣ) είλαη εγθαηαζηάζεηο εηδηθήο
ηνπξηζηηθήο ππνδνκήο ηεο παξαγξάθνπ (3) ηνπ άξζξνπ (2) ηνπ λ.2160/1993. πλδπάδνπλ
ηε δπλαηφηεηα παξαζεξηζκνχ ή πξαγκαηνπνίεζεο άιισλ κνξθψλ ηνπξηζκνχ θαζψο θαη
ηε

δπλαηφηεηα

άζθεζεο

δξαζηεξηνηήησλ

ειεχζεξνπ

ρξφλνπ,

κε

αζιεηηθέο

δξαζηεξηφηεηεο ησλ πειαηψλ θαη ησλ επηζθεπηψλ, πνπ ζπλδένληαη κε ηελ ελ γέλεη
άζιεζε ηνπο, ηε δηαηήξεζε ή ηελ επαλαθνξά ηνπο ζε ηδαληθέο θπζηθέο θαη εξγνκεηξηθέο
ζπλζήθεο, ηε ζεξαπεπηηθή αζιεηηθή αγσγή ηνπο, ηελ πξνπφλεζή ηνπο ελ φςεη ησλ
νξγαλσκέλσλ αζιεηηθψλ ηνπο δξαζηεξηνηήησλ ζε ηδαληθέο θπζηθέο θαη ηερληθέο
ζπλζήθεο,

θαζψο

θαη

κε

ηε

θπζηθή

επεμία

ηνπ

αηφκνπ

γεληθφηεξα

(http://gnto.gov.gr/sites/default/files/fek_1393_2007.pdf) [14/12/2017].
3.3 Φνξείο ελαιιαθηηθώλ κνξθώλ ηνπξηζκνύ
Οη θνξείο πξφθεηηαη γηα νξγαληζκνχο, επηρεηξήζεηο, νξγαλψζεηο θ.η.ι. πνπ αζρνινχληαη
κε θάπνην ζπγθεθξηκέλν αληηθείκελν θαη αλάινγα κε ην πεδίν εθαξκνγήο ηνπο
θαηεγνξηνπνηνχληαη ζε δηεζλείο, εζληθνχο, πεξηθεξεηαθνχο θαη ηνπηθνχο. Οη θνξείο
ππνζηήξημεο ηνπ ελαιιαθηηθνχ ηνπξηζκνχ επηδηψθνπλ ηελ πξνψζεζε κνξθψλ πνπ ζέβνληαη
ην πεξηβάιινλ θαη εληζρχνπλ ηελ αλάπηπμε ηνπ ηνπξηζκνχ. Μεξηθνί θνξείο ππνζηήξημεο ησλ
ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ ηνπξηζκνχ είλαη:


Ο Διιεληθφο Οξγαληζκφο Σνπξηζκνχ (ΔΟΣ) πξφθεηηαη γηα δεκφζην θνξέα πνπ
αζρνιείηαη κε ηελ αλάπηπμε ηνπ θαηλνκέλνπ ζηελ Διιάδα θαη ηελ πξνβνιή ηεο ρψξαο ζε
ηνπηθφ θαη δηεζλέο επίπεδν. Βαζηθφ ζηφρν απνηειεί ε αχμεζε ηνπ ηνπξηζκνχ κε
απνηέιεζκα

ηελ

αχμεζε

ησλ

εζφδσλ

ηεο

ρψξαο

(http://www.mintour.gov.gr/Ministry/SupervisedOrganisations/GreekNationalTouristOrga
nisation) [30/11/2017]
 Ο Παγθφζκηνο Οξγαληζκφο Σνπξηζκνχ (WTO) δεκηνπξγήζεθε ην 1975 θαη απνηειεί έλα
δηεζλή θνξέα ηνπξηζκνχ. ηνρεχεη ζηελ αλάπηπμε ελφο ήπηνπ θαη ππεχζπλνπ κνληέινπ
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ηνπξηζκνχ θαη ζηελ κείσζε ησλ αξλεηηθψλ ηνπ επηπηψζεσλ ζην πεξηβάιινλ θαη ζηε
θνηλσλία
(http://www.mintour.gov.gr/ForeignAffairs/InternationalOrganizations) [30/11/2017]
 Οη Οξγαληζκνί Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο (ΟΣΑ) αλαιακβάλνπλ ηελ επνπηεία κηαο
ζπγθεθξηκέλεο εδαθηθήο πεξηθέξεηαο. Αλήθνπλ ζηνπο ηνπηθνχο θνξείο θαη βαζηθή ηνπο
αξκνδηφηεηα είλαη ε δηνίθεζε ησλ ηνπηθψλ δεηεκάησλ. ηνπο ηνπηθνχο θνξείο
ζπκπεξηιακβάλνληαη,

επίζεο,

νη

επηρεηξεκαηίεο

θαη

ν

ηνπηθφο

πιεζπζκφο

(http://www.ypes.gr/) [1/12/2017]
Δπηπιένλ, ην Γίθηπν Αλάδεημεο θαη Πξνψζεζεο ηνπ Δλαιιαθηηθνχ θαη Θεκαηηθνχ
Σνπξηζκνχ (Alter Tourism) πξφθεηηαη γηα κία πξνζπάζεηα ησλ θνξέσλ θαη επηρεηξήζεσλ
ηεο Διιάδαο γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηελ πξνψζεζε πξντφλησλ θαη δξαζηεξηνηήησλ
ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ ηνπξηζκνχ πνπ κπνξνχλ λα πξαγκαηνπνηεζνχλ ζηελ Διιάδα
(http://altertourism.gr/to-diktyo) [20/11/2017].
 Οηθνινγηθέο θαη πεξηβαιινληηθέο νξγαλψζεηο κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα πνπ
κεξηκλνχλ γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ησλ ζπάλησλ εηδψλ ηεο ρισξίδαο θαη
ηεο παλίδαο. Αλαδεηθλχνπλ ηα ζνβαξά πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα θαη πξνζπαζνχλ λα
επαηζζεηνπνηήζνπλ ηνπο πνιίηεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπο. εκαληηθέο πεξηβαιινληηθέο
νξγαλψζεηο είλαη:
 Σν Παγθφζκην Σακείν γηα ηε Φχζε (WWF) είλαη δηεζλήο κε θπβεξλεηηθφο
νξγαληζκφο πνπ ηδξχζεθε ην 1961 θαη αζρνιείηαη κε ηε δηαηήξεζε ηνπ θπζηθνχ
πεξηβάιινληνο θαη εηδηθφηεξα κε ηελ πξνζηαζία ησλ βηφηνπσλ θαη ησλ
πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ φπσο νη πγξνβηφηνπνη. Σν 1990 άλνημε γξαθείν ζηελ
Διιάδα πξνβάιινληαο πξνγξάκκαηα πνπ αθνξνχλ ηα δψα πξνο εμαθάληζε φπσο ε
ρειψλα caretta-caretta,ε κεζνγεηαθή θψθηα θαη ε θαθέ αξθνχδα.
 Ζ Greenpeace είλαη κία δηεζλήο πεξηβαιινληηθή κε θπβεξλεηηθή νξγάλσζε πνπ δίλεη
έκθαζε ζηα νηθνινγηθά πξνβιήκαηα (αηκνζθαηξηθή ξχπαλζε, θαηλφκελν ηνπ
ζεξκνθεπίνπ, ηνμηθά απφβιεηα θ.α.) θαη ζηελ αληηκεηψπηζε ηνπο. ηελ Διιάδα, ε
Greenpeace άλνημε γξαθείν ην 1991 ην νπνίν εθδίδεη θπιιάδην κε ηελ νλνκαζία
Σαξάδνληαο ηα λεξά

πιεξνθνξεί γηα ηηο ελέξγεηεο ηνπ νξγαληζκνχ θαη ηα

πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα.
 Ζ Διιεληθή Οξληζνινγηθή Δηαηξεία (ΔΟΔ) δεκηνπξγήζεθε ην 1982 θαη πξφθεηηαη γηα
κηα κε θπβεξλεηηθή νξγάλσζε πνπ αζρνιείηαη κε ηελ πξνζηαζία ησλ άγξησλ πνπιηψλ
θαη ησλ βηφηνπσλ ηνπο.
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 Ζ Διιεληθή Δηαηξεία Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο θαη Πνιηηηζηηθήο Κιεξνλνκηάο
ηδξχζεθε ην 1972 θαη ζηνρεχεη ζηελ πξνζηαζία ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο θαη
ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο ηεο Διιάδαο. πγρξφλσο, αγσλίδεηαη γηα ηελ
επαηζζεηνπνίεζε ηνπ θνηλνχ θαη ησλ αξκφδησλ αξρψλ ζρεηηθά κε ηε ζπνπδαηφηεηα
ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο θαη ηνπ πεξηβάιινληνο.
 Ζ Δηαηξεία γηα ηε Μειέηε θαη Πξνζηαζία ηεο Μεζνγεηαθήο Φψθηαο αζρνιείηαη κε ηε
πξνζηαζία ησλ ειιεληθψλ ζαιαζζψλ θαη ηεο κεζνγεηαθήο θψθηαο πνπ είλαη έλα
είδνο ππφ εμαθάληζε. Δπίζεο, ζηφρνο ηεο νξγάλσζεο απνηειεί ε πεξηβαιινληηθή
εθπαίδεπζε κέζσ ηεο πιεξνθφξεζεο θαη ηεο επαηζζεηνπνίεζεο ηεο καζεηηθήο
θνηλφηεηαο.
 Ο χιινγνο γηα ηελ πξνζηαζία ηεο ζαιάζζηαο ρειψλαο (ΠΘΥ) ηδξχζεθε ην 1983.
Δίλαη κε θεξδνζθνπηθφο νξγαληζκφο κε αληηθείκελν ηελ πξνζηαζία ησλ ζαιάζζηα
ρεισλψλ. Οξγαλψλεη πξνγξάκκαηα ζε ζρέζε κε ηελ αλαπαξαγσγή ηεο ρειψλαο, ηε
πξνζηαζία ησλ θσιηψλ ηνπο θ.α..
 Ο ΑΡΚΣΟΤΡΟ είλαη κηα κε θεξδνζθνπηθή εηαηξεία. Ηδξχζεθε ην 1992 ζηε
Θεζζαινλίθε θαη βαζηθφο ηεο ζηφρνο είλαη ε πξνζηαζία ηεο άγξηαο παλίδαο θαη
εηδηθφηεξα ηεο θαθέ αξθνχδαο. Δπηπιένλ, θξνληίδεη γηα ηε ζσζηή δηαρείξηζε ησλ
δαζηθψλ πεξηνρψλ πνπ δεη ην ζπγθεθξηκέλν είδνο.
 Ζ Διιεληθή Δηαηξεία Πξνζηαζίαο ηεο Φχζεο ηδξχζεθε ην 1951. πκβάιιεη ζηελ
ίδξπζε Δζληθψλ Γξπκψλ θαη πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ. πκκεηέρεη ζε
πξνγξάκκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ πξνζηαζία απεηινχκελσλ εηδψλ φπσο ε αξθνχδα, ε
κεζνγεηαθή θψθηα θαη ε ζαιάζζηα ρειψλα. Δθδίδεη βηβιία θαη πεξηνδηθά πνπ
αλαθέξνληαη

ζε

πεξηβαιινληηθά

ζέκαηα

(http://www.env-

edu.gr/Documents/%ce%a0%ce%95%ce%95%ce%9a%ce%a0%ce%95%20%ce%a4
%ce%b5%cf%8d%cf%) [8/12/17]
 HELMEPA

(HELLENIC

MARINE

ENVIRONMENT

PROTECTION

ASSOCIATION) είλαη Διιεληθή Έλσζε Πξνζηαζίαο Θαιάζζηνπ Πεξηβάιινληνο θαη
πξφθεηηαη γηα εζεινληηθή κε θεξδνζθνπηθή νξγάλσζε. Ηδξχζεθε ην 1982 απφ
Έιιελεο λαπηηθνχο θαη ηδηνθηήηεο πινίσλ. θνπφο ηεο είλαη ε επαηζζεηνπνίεζε ηνπ
θνηλνχ ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ ζαιαζζψλ απφ ηε ξχπαλζε ησλ πινίσλ.
Οξγαλψλεη εζεινληηθνχο θαζαξηζκνχο ησλ αθηψλ θαη ησλ ζαιαζζψλ. χλζεκα ηεο
απνηειεί ε θξάζε

Να ψζνπκε ηηο ζάιαζζεο . Χζηφζν, ππάξρεη θαη ε παηδηθή

HELMEPA, έλα πεξηβαιινληηθφ πξφγξακκα πνπ άξρηζε ην 1993 θαη ιακβάλνπλ
κέξνο καζεηέο ειηθίαο 5-13 εηψλ. Αλαιακβάλνπλ δξαζηεξηφηεηεο φπσο ε
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αλαθχθισζε πιηθψλ (π.ρ. πιαζηηθνχ, γπαιηνχ) θαη ν θαζαξηζκφο αθηψλ απφ
απνξξίκκαηα (http://www.helmepa.gr/) [9/12/17].


Ζ Αγξνηνπξηζηηθή Α.Δ. ιεηηνπξγεί απφ ην 2001 σο Αλψλπκε Δηαηξεία θαη ζηφρνο ηεο
απνηειεί ε πξνψζεζε ηνπ αγξνηνπξηζκνχ ζηελ Διιάδα, θαζψο

ζεσξεί φηη ε ρψξα

εκθαλίδεη ζεκαληηθά πιενλεθηήκαηα, φπσο ην μερσξηζηφ θπζηθφ πεξηβάιινλ θαη νη
αγξνηηθέο πεξηνρέο πνπ δηαζέηεη. θνπνί ηεο εηαηξείαο είλαη ε παξνρή πιεξνθνξηψλ
ζρεηηθά κε ηε ζεκαζία ηνπ αγξνηνπξηζκνχ, έηζη ψζηε λα πξνζειθχζεη άηνκα λα
αζρνιεζνχλ κε ηνλ αγξνηνπξηζκφ. Δπηπιένλ, πξνζπαζεί λα ζηεξίμεη ηηο ειιεληθέο
αγξνηηθέο πεξηνρέο αθνχ ν αγξνηνπξηζκφο βνεζά ζηελ πξνζηαζία ηνπ θπζηθνχ
πεξηβάιινληνο θαη ηεο παξάδνζεο (https://agrotourism.wordpress.com/) [5/12/2017].
 Έλσζε Πινηνθηεηψλ Διιεληθψλ θαθψλ Σνπξηζκνχ (ΔΠΔΣ) ηδξχζεθε ην 1974 κε
ζθνπφ

ηε

κειέηε

θαη

ηελ

νξγάλσζε

(http://www.epest.gr/page.php?id=7) [14/12/2017]
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ηνπ

ζαιάζζηνπ

ηνπξηζκνχ

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4Ο
ΔΡΔΤΝΑ- ΔΡΧΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΑ
4.1. Μεζνδνινγία έξεπλαο
Ζ έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ εξγαζία έρεη σο αληηθείκελν κειέηεο ηε δηεξεχλεζε
ησλ απφςεσλ ησλ ηνπξηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ ζρεηηθά κε ηηο ελαιιαθηηθέο κνξθέο ηνπξηζκνχ.
Απεπζχλεηαη ζε ζπγθεθξηκέλε πεξηθέξεηα, ζηελ Πεξηθέξεηα Ηνλίσλ Νήζσλ. Δξεπλνχληαη
ζηνηρεία φπσο, πνηνη ηνπξίζηεο αζρνινχληαη κε ηνλ ελαιιαθηηθφ ηνπξηζκφ θαη αλ ππάξρνπλ
νη θαηάιιειεο ππνδνκέο πνπ λα απεπζχλνληαη ζ’ απηέο ηηο κνξθέο, ζηελ πεξηθέξεηα. Ζ
παξνχζα έξεπλα ζηεξίδεηαη ζε πξσηνγελή ζηνηρεία, θαζψο ε κέζνδνο ζπιινγήο ησλ
δεδνκέλσλ έγηλε κε ηε ρξήζε εξσηεκαηνινγίνπ. Ζ έξεπλα γίλεηαη ζηα πιαίζηα πηπρηαθήο
εξγαζίαο , μεθίλεζε ηνλ Αχγνπζην ηνπ 2017 θαη δηήξθεζε κέρξη ηα κέζα Οθησβξίνπ ηνπ
2017, δειαδή κέρξη ην ηέινο ηεο θαινθαηξηλήο ηνπξηζηηθήο πεξηφδνπ. Ο ηξφπνο ζπιινγήο ηνπ
πιηθνχ, δειαδή ε ζπκπιήξσζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ έγηλε κέζσ ηειεθσληθήο ζπλέληεπμεο.
Ο ιφγνο, γηα ηνλ νπνίν πξαγκαηνπνηήζεθε ηειεθσληθή ζπλέληεπμε είλαη ιφγσ κηθξήο
ρξνληθήο δηάξθεηαο ζπκπιήξσζεο. Σα εξσηεκαηνιφγηα έπξεπε λα είλαη ζπκπιεξσκέλα κέρξη
ην ηέινο ηεο θαινθαηξηλήο ζεδφλ. Σν πιενλέθηεκα ηεο ηειεθσληθήο ζπλέληεπμεο είλαη φηη
πξφθεηηαη γηα απιή δηαδηθαζία. Αλ είρε επηιερζεί άιιε κέζνδνο φπσο e-mail, ίζσο λα ππήξρε
κηθξφ πνζνζηφ ζπκπιήξσζεο ησλ εξσηεκαηνινγίσλ θαη κεγάιε πηζαλφηεηα επηζηξνθήο ηνπ
εξσηεκαηνινγίνπ ρσξίο λα ην απαληήζνπλ, ιφγσ έιιεηςεο ρξφλνπ θαη απμεκέλνπ θφξηνπ
εξγαζίαο ησλ ππαιιήισλ ησλ επηρεηξήζεσλ. Δπηπιένλ, δελ επηιέρζεθε νχηε ε πξνζσπηθή
ζπλέληεπμε ιφγσ απνζηάζεσο απφ ηηο ηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο ηεο πεξηθέξεηαο.
Παξαηεξήζεθε φηη νη ππάιιεινη ησλ ελνηθηαδφκελσλ δσκαηίσλ θαη ησλ ηνπξηζηηθψλ
γξαθείσλ ήηαλ πην πξφζπκνη λα απαληήζνπλ απφ ηνπο εξγαδφκελνπο ησλ μελνδνρείσλ θαη
εηδηθά ησλ κεγαιχηεξσλ αζηέξσλ, θαζψο ν ρξφλνο εξγαζίαο ηνπο ήηαλ πην απαηηεηηθφο.
Χζηφζν, επηρεηξήζεηο πνπ δελ είραλ ρξφλν γηα λα απαληήζνπλ ζηηο εξσηήζεηο, πνιιέο θνξέο
έιεγαλ πσο κπνξνχλ λα απαληήζνπλ απφ ηα ηέιε επηεκβξίνπ θαη κεηά, πνπ ζα είλαη
ιηγφηεξν απαζρνιεκέλνη. Παξάιιεια, ππήξραλ θαη κεξηθέο πεξηπηψζεηο φπνπ νη ππάιιεινη
ησλ επηρεηξήζεσλ ήηαλ αξθεηά αξλεηηθνί θαη αγελείο γηα λα απαληήζνπλ ζην
εξσηεκαηνιφγην.
Πιεζπζκφο ηεο έξεπλαο ή ζηαηηζηηθφο πιεζπζκφο (study population). Ο πιεζπζκφο ηεο
έξεπλαο είλαη ην ηκήκα ηνπ επξχηεξνπ πιεζπζκνχ πνπ κπνξεί λα ζπκπεξηιεθζεί ζηελ
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έξεπλα. Απνηειείηαη δειαδή απφ ζηνηρεία πνπ είλαη ππνςεθία γηα λα επηιεγνχλ ζην
ζρεκαηηζκφ

δείγκαηνο

(https://static.eudoxus.gr/books/65/chapter-11765.pdf)

[21/12/2017]. Έηζη, ζηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα, ηνλ πιεζπζκφ ηεο απνηειεί ν ζπλνιηθφο
αξηζκφο ησλ ηνπξηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ ηεο Πεξηθέξεηαο Ηνλίσλ Νήζσλ, ελψ ην δείγκα
απνηεινχλ νη 60 ηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο πνπ απάληεζαλ ζην εξσηεκαηνιφγην, δειαδή έλα
ηκήκα ηνπ πιεζπζκνχ πνπ έρεη επηιερζεί. Γηα ηνλ εληνπηζκφ ηνπ δείγκαηνο ρξεζηκνπνηήζεθε
ην βηβιίν gtp (Greek travel pages) ην νπνίν πεξηιακβάλεη ηηο ηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο ηεο
Διιάδαο.
Βαζηθφ ξφιν ζε κηα έξεπλα δηαδξακαηίδνπλ νη κεηαβιεηέο πνπ αθνξνχλ θάζε
ραξαθηεξηζηηθφ ή ηδηφηεηα ελφο πξνζψπνπ ή αληηθεηκέλνπ ή θαηάζηαζεο ην νπνίν δέρεηαη
δηαθνξεηηθέο ηηκέο φπσο ε ειηθία, ην θχιν θ.α. Με ιίγα ιφγηα, πξφθεηηαη γηα ραξαθηεξηζηηθά
πνπ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα κεηαβάιινληαη. Οη κεηαβιεηέο δηαρσξίδνληαη ζε δπν θχξηεο
θαηεγνξίεο, ηηο πνηνηηθέο θαη ηηο πνζνηηθέο (https://statistics.scientist.gr/14.pdf) [22/12/2017].
’ απηήλ ηελ έξεπλα, ζηηο πνηνηηθέο κεηαβιεηέο αλήθνπλ ην θχιν, ην κνξθσηηθφ επίπεδν, ην
είδνο ηεο επηρείξεζεο, ε εζληθφηεηα θ.η.ι., ελψ γηα παξάδεηγκα ζηηο πνζνηηθέο
ζπκπεξηιακβάλνληαη νη ειηθίεο πνπ έρνπλ απήρεζε νη ελαιιαθηηθέο κνξθέο ηνπξηζκνχ αθνχ
νη ηηκέο ηνπο απνηππψλνληαη ζε αξηζκνχο.
Σν εξσηεκαηνιφγην πεξηιακβάλεη θπξίσο θαηεγνξίεο θιεηζηψλ εξσηήζεσλ κε
ζπγθεθξηκέλεο επηινγέο απαληήζεσλ. ηηο θιεηζηέο εξσηήζεηο ζπκπεξηιακβάλνληαη δηάθνξα
είδε εξσηήζεσλ φπσο, νη δηρνηνκηθέο εξσηήζεηο πνπ έρνπλ δχν απαληήζεηο θαη ν εξσηψκελνο
κπνξεί λα επηιέμεη κφλν κία απφ ηηο δχν. Οη εξσηήζεηο βαζκνλφκεζεο, ζηηο νπνίεο ππάξρνπλ
πνιιέο απαληήζεηο, φκσο ν εξσηψκελνο κπνξεί λα επηιέμεη κφλν κία. Δπηπιένλ, νη εξσηήζεηο
εκη-θιεηζηνχ ηχπνπ, ζηηο νπνίεο ππάξρνπλ πνιιέο απαληήζεηο θαη ζηελ ηειεπηαία απάληεζε
ππάξρεη ε επηινγή Άιιν φπνπ ν εξσηψκελνο κπνξεί λα ζπκπιεξψζεη θάπνηα άιιε απάληεζε
απφ ηηο επηινγέο πνπ δίλνληαη.
(https://repository.kallipos.gr/bitstream/11419/5360/1/01_chapter_04.pdf) [22/12/2017]

Σν εξσηεκαηνιφγην απνηειεί εξγαιείν πνζνηηθήο έξεπλαο, εθφζνλ ζηεξίδεηαη ζε
ζηαηηζηηθή αλάιπζε κέζσ δηαγξακκάησλ. Δπηπιένλ, κεηά απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο θάζε
εξψηεζεο πξνθχπηνπλ ζπκπεξάζκαηα ηα νπνία αλαιχνληαη. Γηα ηελ παξνπζίαζε ησλ
απνηειεζκάησλ έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί θπξίσο θπθιηθά δηαγξάκκαηα. Σα θπθιηθά
δηαγξάκκαηα (πίηεο) είλαη ρσξηζκέλα ζε

θνκκάηηα

αλάινγα κε ην πνζνζηφ ησλ

απαληήζεσλ ηεο θάζε εξψηεζεο. ηηο εξσηήζεηο 9 θαη 14, ηα απνηειέζκαηα παξνπζηάδνληαη
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κε ξαβδφγξακκα. Σν ξαβδφγξακκα πξφθεηηαη γηα γξαθηθή παξάζηαζε πνπ πεξηιακβάλεη
ζηήιεο θαη δχν άμνλεο, έλαλ νξηδφληην θαη έλαλ θάζεην. Ζ θάζεηε γξακκή αλαπαξηζηά ηηο
ελαιιαθηηθέο κνξθέο ηνπξηζκνχ. Οη ζηήιεο αληηζηνηρνχλ ζηε ζπρλφηεηα ηεο θάζε επηινγήο
ησλ εξσηήζεσλ. ηελ νξηδφληηα γξακκή παξνπζηάδνληαη αξηζκεηηθέο ηηκέο κέρξη ην 100.
4.2. Απνηειέζκαηα
’ απηήλ ηελ ππνελφηεηα αλαιχνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο. Παξνπζηάδεηαη ν
αξηζκφο ησλ αηφκσλ πνπ απάληεζαλ ζηα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία θαη ζηελ θάζε εξψηεζε θαη
ζηε ζπλέρεηα ην πνζνζηφ ησλ απαληήζεσλ, κε ηε κνξθή γξαθεκάησλ.
ΓΖΜΟΓΡΑΦΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ
1.ΦΤΛΟ
Άλδξαο

30

Γπλαίθα

30

χλνιν

60

2.ΜΟΡΦΧΣΗΚΟ ΔΠΗΠΔΓΟ
Πξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε

0

Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε

15

Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε

35

Μεηαπηπρηαθφ

10

Γηδαθηνξηθφ

0

3.ΔΗΓΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ
Ξελνδνρείν

14

Δλνηθηαδφκελα Γσκάηηα

22

Σνπξηζηηθφ Γξαθείν

22

Άιιν

2

54

χλνιν

60

4.ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΔΠΗΠΔΓΟ ΠΔΛΑΣΧΝ
Τςειφ

11

Μεζαίν

44

Υακειφ

5

χλνιν

60

Γξάθεκα 4.1 Φύιν εξσηώκελνπ

Άλδξαο
50%

Γπλαίθα

50%

ην παξαπάλσ γξάθεκα παξαηεξείηαη φηη ην ίδην πξφζπκνη λα απαληήζνπλ ζην
εξσηεκαηνιφγην ήηαλ θαη νη άλδξεο θαη νη γπλαίθεο κε πνζνζηφ 50% θαη νη δχν.
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Γξάθεκα 4.2 Μνξθσηηθό επίπεδν
εξσηώκελνπ

16,60%

25%

Πξσηνβάζκηα
Δθπαίδεπζε
Γεπηεξνβάζκηα
Δθπαίδεπζε
Σξηηνβάζκηα
Δθπαίδεπζε
Μεηαπηπρηαθφ
Γηδαθηνξηθφ

58,40%

ην γξάθεκα απηφ παξαηεξείηαη ην κνξθσηηθφ επίπεδν ησλ εξσηψκελσλ. Σν κεγαιχηεξν
πνζνζηφ θαηέρεη ε ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε κε πνζνζηφ 58,4% θαη αθνινπζνχλ ε
δεπηεξνβάζκηα κε 25 % θαη ην κεηαπηπρηαθφ κε 16,6%. Ζ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε θαη ην
δηδαθηνξηθφ έρνπλ ην 0%, θαζψο θαλέλαο εξσηψκελνο δελ απάληεζε απηέο ηηο επηινγέο ηεο
εξψηεζεο. Τπάξρεη κεγάιε απφθιηζε κεηαμχ πνζνζηψλ ησλ κνξθσηηθψλ επηπέδσλ ησλ
εξσηψκελσλ.

Γξάθεκα 4.3 Δίδνο επηρείξεζεο δείγκαηνο
3,40%

Ξελνδνρείν

23,40%

Δλνηθηαδφκελα
Γσκάηηα

36,60%
Σνπξηζηηθφ
Γξαθείν
36,60%

Άιιν:
Αγξνηνπξηζηηθφ
Καηάιπκα
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ην παξαπάλσ θπθιηθφ δηάγξακκα δηαγξάθνληαη ηα είδε ησλ ηνπξηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ πνπ
απάληεζαλ ζην εξσηεκαηνιφγην. Οη επηινγέο ζηελ εξψηεζε ήηαλ ην μελνδνρείν, ηα
ελνηθηαδφκελα δσκάηηα, ην ηνπξηζηηθφ γξαθείν θαη άιιν φπνπ ν εξσηψκελνο είρε ηελ
δπλαηφηεηα λα αλαθέξεη θάπνηα δηαθνξεηηθή ηνπξηζηηθή επηρείξεζε απφ ηηο πξνεγνχκελεο.
Σν κεγαιχηεξν πνζνζηφ έρνπλ ηα ελνηθηαδφκελα δσκάηηα θαη ην ηνπξηζηηθφ γξαθείν κε
36,6%. Σν ίδην πνζνζηφ εξσηψκελσλ απάληεζαλ θαη ζηα ελνηθηαδφκελα θαη ζην ηνπξηζηηθφ
γξαθείν. Σν ακέζσο κεγαιχηεξν πνζνζηφ έρεη ην μελνδνρείν κε πνζνζηφ 23,4%. ηελ
επηινγή άιιν απάληεζαλ πσο πξφθεηηαη γηα αγξνηνπξηζηηθφ θαηάιπκα θαη έρεη πνζνζηφ
3,4%.
Γξάθεκα 4.4 Οηθνλνκηθό επίπεδν ησλ πειαηώλ ηεο
επηρείξεζεο
8,40%
18,30%
Τςειφ
Μεζαίν

Υακειφ
73,30%

ην γξάθεκα γίλεηαη αληηιεπηφ πσο νη εξσηψκελνη εξσηήζεθαλ γηα ην νηθνλνκηθφ επίπεδν
ησλ πειαηψλ πνπ παξαηεξνχλ ζηελ επηρείξεζε. Σν 73,3% πηζηεχνπλ πσο ην νηθνλνκηθφ
επίπεδν ησλ πειαηψλ είλαη κεζαίν, ην 18,3% πςειφ θαη ην 8,4% ρακειφ. Τπάξρεη κεγάιε
απφθιηζε ζηα πνζνζηά ησλ απαληήζεσλ.
ΔΡΧΣΖΔΗ
5.ε πνηεο ειηθίεο πηζηεύεηε όηη έρνπλ πεξηζζόηεξν απήρεζε νη ελαιιαθηηθέο κνξθέο
ηνπξηζκνύ;
18-24

1

25-34

10

57

35-44

21

45-54

21

55-64

6

65 θαη άλσ 1
χλνιν

60

6.Πνηό ζεσξείηαη όηη είλαη ην επίπεδν ηεο κέζεο δαπάλεο ησλ πειαηώλ πνπ αζρνιείηαη
κε ηηο ελαιιαθηηθέο κνξθέο ηνπξηζκνύ;
Τςειφ

3

Μεζαίν

53

Υακειφ

4

χλνιν

60

7. Πνηνη είλαη νη βαζηθνί πειάηεο ησλ ελαιιαθηηθώλ κνξθώλ ηνπξηζκνύ;
Έιιελεο

4

Αιινδαπνί

39

Σφζν Έιιελεο φζν θαη αιινδαπνί

17

Γελ γλσξίδσ/ Γελ απαληψ

0

χλνιν

60

8. Πνηα εζληθόηεηα αιινδαπώλ ηνπξηζηώλ πηζηεύεηε όηη ελδηαθέξεηαη πεξηζζόηεξν γηα
ηηο ελαιιαθηηθέο κνξθέο ηνπξηζκνύ ζηελ πεξηνρή;
Βξεηαλνί

28

Ηηαινί

20

Γάιινη

5

Γεξκαλνί

6

Ρψζνη

1
58

Άιιν

0

9. Πνηεο από ηηο παξαθάησ ελαιιαθηηθέο κνξθέο ηνπξηζκνύ ζεσξείηε όηη έρνπλ
αλαπηπρζεί ζηε πεξηνρή; (παξαθαιώ απαληήζηε γηα θάζε θαηεγνξία μερσξηζηά)
Πίλαθαο 4.1 Γεδνκέλα εξώηεζεο 9
πκθσλώ

Γηαθσλώ

Γελ γλσξίδσ

ύλνιν

Αγξνηνπξηζκόο

14

30

16

60

Οηθνηνπξηζκόο

38

13

9

60

Πνιηηηζηηθόο
Σνπξηζκόο
Σνπξηζκόο
Τγείαο

33

23

4

60

0

42

18

60

Κνηλσληθόο
Σνπξηζκόο

12

26

22

60

Θαιάζζηνο
Σνπξηζκόο

54

3

3

60

Αζιεηηθόο
Σνπξηζκόο

5

36

19

60

Θξεζθεπηηθόο
Σνπξηζκόο

42

15

3

60

Σνπξηζκόο
Πεξηπέηεηαο

7

40

13

60

Πεξηπαηεηηθόο
Σνπξηζκόο

47

8

5

60

Γαζηξνλνκηθόο
Σνπξηζκόο

19

30

11

60

10. Θεσξείηε όηη έρνπλ δεκηνπξγεζεί νη θαηάιιειεο ππνδνκέο γηα ηηο ελαιιαθηηθέο
κνξθέο ηνπξηζκνύ ζηε πεξηνρή;
Ναη

7

Όρη

53

χλνιν

60

11. Πνηεο ππνδνκέο πηζηεύεηε όηη ρξεηάδεηαη λα βειηησζνύλ γηα ηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμε
ησλ ελαιιαθηηθώλ κνξθώλ ηνπξηζκνύ;
59

Καηαιχκαηα

18

Δζηηαηφξηα

0

πγθνηλσληαθέο ππνδνκέο
Άιιν

0

χλνιν

60

42

12. Πόζν ζεσξείηε όηη νη ελαιιαθηηθέο κνξθέο ηνπξηζκνύ πξνσζνύλ ηελ ηνπηθή
αλάπηπμε;
Καζφινπ

1

Λίγν

7

Αξθεηά

27

Πνιχ

25

χλνιν

60

13. Πηζηεύεηε όηη νη ελαιιαθηηθέο κνξθέο ηνπξηζκνύ νη νπνίεο έρνπλ αλαπηπρζεί ζηε
πεξηνρή πξνβάιινληαη ηθαλνπνηεηηθά;
Ναη

4

Όρη

51

Γελ γλσξίδσ/ Γελ απαληψ
χλνιν

5

60

14. Δάλ απαληήζαηε αξλεηηθά ζηελ πξνεγνύκελε εξώηεζε, αλαθέξεηε πνηά/ πνηεο
κνξθέο ζα κπνξνύζαλ λα αλαπηπρζνύλ πεξαηηέξσ θαηά ηελ άπνςε ζαο.
Ζ εξψηεζε 14 εμαξηάηαη απφ ηελ εξψηεζε 13, θαζψο φζνη έρνπλ απαληήζεη αξλεηηθά (ηελ
επηινγή ΄΄φρη΄΄ ηεο εξψηεζεο 13) ζηελ πξνεγνχκελε εξψηεζε, κπνξνχλ λα ζπκπιεξψζνπλ
φζεο κνξθέο ελαιιαθηηθνχ ηνπξηζκνχ πηζηεχνπλ φηη κπνξνχλ λα αλαπηπρζνχλ πεξαηηέξσ
ζηελ πεξηνρή. Οη κνξθέο πνπ κπνξνχλ λα επηιέμνπλ δίλνληαη ζηελ εξψηεζε. Απφ ηηο 60
ηνπξηζηηθέο

επηρεηξήζεηο

ηεο

Πεξηθέξεηαο

60

Ηνλίσλ

λήζσλ

πνπ

ζπκπιήξσζαλ

ην

εξσηεκαηνιφγην, νη 51 απάληεζαλ αξλεηηθά ζηελ εξψηεζε 13. Δπνκέλσο παξαθάησ
αθνινπζεί ν πίλαθαο κε ηνλ αξηζκφ ησλ απαληήζεσλ ηεο εξψηεζεο 14. Παξνπζηάδεηαη ν
αξηζκφο ησλ εξσηψκελσλ πνπ επέιεμαλ ηελ θάζε ελαιιαθηηθή κνξθή ηνπξηζκνχ, κε βάζε ηηο
51 αξλεηηθέο απαληήζεηο ηεο πξνεγνχκελεο εξψηεζεο.
Πίλαθαο 4.2 Γεδνκέλα εξώηεζεο 14
Αγξνηνπξηζκόο

38

Οηθνηνπξηζκόο

36

Πνιηηηζηηθόο ηνπξηζκόο

40

Σνπξηζκόο Τγείαο

7

Κνηλσληθόο Σνπξηζκόο

13

Θαιάζζηνο Σνπξηζκόο

41

Αζιεηηθόο Σνπξηζκόο

21

Θξεζθεπηηθόο Σνπξηζκόο

43

Σνπξηζκόο πεξηπέηεηαο

25

Πεξηπαηεηηθόο Σνπξηζκόο

46

Γαζηξνλνκηθόο
Σνπξηζκόο

24

61

Γξάθεκα 4.5 Ζιηθίεο απήρεζεο ησλ ελαιιαθηηθώλ
κνξθώλ ηνπξηζκνύ
1,70%

1,70%

10%

18-24

16,60%

25-34
35-44
45-54

35%

55-64

35%

65 θαη άλσ

ην γξάθεκα αλαπαξηζηάλνληαη νη ειηθίεο πνπ πηζηεχνπλ νη εξσηψκελνη φηη έρνπλ απήρεζε
νη ελαιιαθηηθέο κνξθέο ηνπξηζκνχ. Σν κεγαιχηεξν πνζνζηφ έρνπλ νη ειηθίεο 35-44 θαη 4554 κε 35%. ηε ζπλέρεηα, νη ειηθίεο 25-34 κε 16,6%, 55-64 κε 10%. Σν ίδην πνζνζηφ έρνπλ
νη ειηθίεο 18-24 θαη 65 θαη άλσ κε 1,7%. Γίλεηαη αληηιεπηφ πσο νη εξσηψκελνη πηζηεχνπλ
φηη ζηηο ειηθίεο 35-44 θαη 45-54 είλαη πεξηζζφηεξν δηαδεδνκέλνο ν ελαιιαθηηθφο ηνπξηζκφο,
ίζσο γηαηί απηέο νη ειηθίεο κπνξεί λα ληψζνπλ πεξηζζφηεξν ηελ αλάγθε λα μεθχγνπλ απφ ηε
ξνπηίλα ηεο θαζεκεξηλφηεηαο. Πηζαλφλ, ιφγσ θφξηνπ εξγαζίαο λα αλαδεηνχλ ηε ραιάξσζε
θαη θαηλνχξγηεο δξαζηεξηφηεηεο κε ηηο νπνίεο κπνξνχλ λα απαζρνιεζνχλ. Χζηφζν, ην
κηθξφηεξν πνζνζηφ θαηέρνπλ νη ειηθίεο 18-24 θαη 65 θαη άλσ, κε ίδην πνζνζηφ 1,7%. Άηνκα
ειηθηψλ 18-24, ίζσο αλαδεηνχλ ηε δηαζθέδαζε θαη ην καδηθφ ηνπξηζκφ. Πηζαλφλ νη ειηθίεο
65 θαη άλσ δελ ελδηαθέξνληαη γηα ηηο ελαιιαθηηθέο κνξθέο ηνπξηζκνχ επεηδή κεξηθέο κνξθέο
δηαζέηνπλ δχζθνιεο δξαζηεξηφηεηεο πνπ άηνκα κεγαιχηεξσλ ειηθηψλ ίζσο λα κελ κπνξνχλ
λα αληαπεμέιζνπλ εχθνια ζ’ απηέο.
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Γξάθεκα 4.6 Δπίπεδν κέζεο δαπάλεο πειαηώλ
ελαιιαθηηθώλ κνξθώλ ηνπξηζκνύ
6,60%
5%

Τςειφ
Μεζαίν

Υακειφ
88,40%

Σν γξάθεκα απηφ αλαθέξεηαη ζην επίπεδν ηεο κέζεο δαπάλεο ησλ πειαηψλ πνπ αζρνινχληαη
κε ηηο ελαιιαθηηθέο κνξθέο ηνπξηζκνχ. Πξσηαξρηθφ ξφιν ζε πνζνζηά θαηέρεη ην κεζαίν
επίπεδν κε 88,4%. ηε ζπλέρεηα, ην ρακειφ κε 6,6% θαη ην πςειφ κε 5%.
Γξάθεκα 4.7 Βαζηθνί πειάηεο ελαιιαθηηθώλ
κνξθώλ ηνπξηζκνύ
0% 6,70%
Έιιελεο
28,3%

Αιινδαπνί
Σφζν Έιιελεο φζν
θαη αιινδαπνί
65%

Γελ γλσξίδσ/ Γελ
απαληψ

Σν γξάθεκα ππνδεηθλχεη ηνπο βαζηθνχο πειάηεο ησλ ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ ηνπξηζκνχ. Σν
κεγαιχηεξν πνζνζηφ έρνπλ νη αιινδαπνί κε 65%. εηξά έρνπλ ηφζν νη Έιιελεο φζν θαη νη
αιινδαπνί κε 28,3% θαη νη Έιιελεο κε 6,7%. Καλέλαο εξσηψκελνο δελ απάληεζε δελ
γλσξίδσ/δελ απαληψ.
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Γξάθεκα 4.8
Δζληθόηεηα αιινδαπώλ ηνπξηζηώλ ελαιιαθηηθώλ
κνξθώλ ηνπξηζκνύ
1,60%

0%

10%

Βξεηαλνί
Ηηαινί

8,30%

Γάιινη

46,70%

Γεξκαλνί
Ρψζνη

33,40%

Άιιν

ην παξαπάλσ γξάθεκα παξνπζηάδνληαη νη εζληθφηεηεο αιινδαπψλ ηνπξηζηψλ πνπ ζεσξνχλ
νη εξσηψκελνη φηη ελδηαθέξνληαη πεξηζζφηεξν γηα ηηο ελαιιαθηηθέο κνξθέο ηνπξηζκνχ. Οη
επηινγέο πνπ δίλνληαη είλαη νη Βξεηαλνί, νη Ηηαινί, νη Γάιινη, νη Γεξκαλνί, νη Ρψζνη θαη άιιν
φπνπ ν εξσηψκελνο κπνξεί λα αλαθέξεη θάπνηα άιιε εζληθφηεηα πνπ πηζηεχεη φηη
ελδηαθέξεηαη γηα ηηο ελαιιαθηηθέο κνξθέο ηνπξηζκνχ. Σν κεγαιχηεξν πνζνζηφ έρνπλ νη
Βξεηαλνί κε 46,7%. Αθνινπζνχλ νη Ηηαινί κε 33,4%, νη Γεξκαλνί κε 10%, νη Γάιινη κε
8,3%, νη Ρψζνη κε 1,6%. ηελ επηινγή άιιν θαλέλαο δελ απάληεζε.
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Γξάθεκα 4.9 Οη ελαιιαθηηθέο κνξθέο ηνπξηζκνύ ζηε πεξηνρή

Γαζηξνλνκηθφο ηνπξηζκφο
Πεξηπαηεηηθφο ηνπξηζκφο
Σνπξηζκφο πεξηπέηεηαο
Θξεζθεπηηθφο ηννπξηζκφο
Αζιεηηθφο ηνπξηζκφο

πκθσλψ

Θαιάζζηνο ηνπξηζκφο

Γελ γλσξίδσ

Κνηλσληθφο ηνπξηζκφο

Γηαθσλψ

Σνπξηζκφο πγείαο
Πνιηηηζηηθφο ηνπξηζκφο
Οηθνηνπξηζκφο
Αγξνηνπξηζκφο

0

20

40

60

80

100

Σν παξαπάλσ γξάθεκα παξνπζηάδεη ηηο θαηεγνξίεο ησλ ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ ηνπξηζκνχ,
πνπ ζεσξνχλ νη εξσηψκελνη, φηη έρνπλ αλαπηπρζεί ζηε πεξηνρή. Ζ εξψηεζε πνπ αθνξά ην
δηάγξακκα πεξηιακβάλεη έλα πίλαθα κε ηηο θαηεγνξίεο ελαιιαθηηθνχ ηνπξηζκνχ. Ο
εξσηψκελνο απαληά γηα θάζε θαηεγνξία μερσξηζηά θαη ζπκπιεξψλεη κία απφ ηηο επηινγέο
ζπκθσλψ, δηαθσλψ θαη δελ γλσξίδσ. Έηζη, ζηνλ αγξνηνπξηζκφ ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ έρεη
ε επηινγή δηαθσλψ κε πνζνζηφ 50%. Σν 26,6% δελ γλσξίδνπλ αλ έρεη αλαπηπρζεί ν
αγξνηνπξηζκφο θαη ην 23,4% ζπκθσλνχλ φηη έρεη αλαπηπρζεί. ηνλ νηθνηνπξηζκφ, ην 63,4%
ζπκθσλνχλ φηη αλαπηπρζεί, ην 21,6% δηαθσλνχλ θαη ην 15% δελ γλσξίδνπλ. Σν 55%
ζπκθσλνχλ πσο ν πνιηηηζηηθφο ηνπξηζκφο έρεη αλαπηπρζεί, ην 38,3% δηαθσλνχλ θαη ην 6,7%
δελ γλσξίδνπλ. ηνλ ηνπξηζκφ πγείαο, ην 70% δηαθσλεί θαη ην 30% δελ γλσξίδεη. Καλέλαο
δελ ζπκθσλεί φηη ν ηνπξηζκφο πγείαο έρεη αλαπηπρζεί ζηε πεξηνρή. ηνλ θνηλσληθφ ηνπξηζκφ
ην 43,4% απάληεζε φηη δηαθσλεί, ην 36,6% δελ γλσξίδεη, ην 20% ζπκθσλεί. ηνλ ζαιάζζην
ηνπξηζκφ ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ απάληεζε φηη ζπκθσλεί κε 90%, αθνινπζνχλ νη επηινγέο
δηαθσλψ θαη δελ γλσξίδσ, πνπ έρνπλ ην ίδην πνζνζηφ 5%. Οη απαληήζεηο ππνδειψλνπλ πσο
ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ κε 60% πηζηεχεη φηη ν αζιεηηθφο ηνπξηζκφο δελ έρεη αλαπηπρζεί. ε
αληίζεζε κε ην 8,3% πνπ ζπκθσλεί θαη ην 31,7% πνπ δελ γλσξίδεη αλ έρεη αλαπηπρζεί.
Δπηπιένλ, φπσο παξαηεξείηαη ην 70% ζπκθσλεί πσο ν ζξεζθεπηηθφο ηνπξηζκφο είλαη
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αλαπηπγκέλνο, ελψ ην 25% δηαθσλεί θαη ην 5% δελ γλσξίδεη. ηνλ ηνπξηζκφ πεξηπέηεηαο, ην
66,7% δηαθσλεί, ην 21,6% δελ γλσξίδεη θαη ην 11,7% ζπκθσλεί. Παξάιιεια, έλα κεγάιν
πνζνζηφ ηεο ηάμεσο ησλ 78,4% έρεη απαληήζεη πσο ζπκθσλεί φηη ν πεξηπαηεηηθφο ηνπξηζκφο
έρεη αλαπηπρζεί, ζε αληίζεζε κε ην 13,3% πνπ δηαθσλεί θαη ην 8,3% δελ γλσξίδεη. Σν
κεγαιχηεξν πνζνζηφ 50% δηαθσλεί πσο ν γαζηξνλνκηθφο ηνπξηζκφο έρεη αλαπηπρζεί.
Ακέζσο κεηά ην 31,6% ζπκθσλεί θαη ην 18,4% δελ γλσξίδεη. Δπνκέλσο, απφ ηηο απαληήζεηο
ησλ ηνπξηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ πξνθχπηεη πσο νη κνξθέο ελαιιαθηηθνχ ηνπξηζκνχ πνπ έρνπλ
αλαπηπρζεί ζηε πεξηθέξεηα Ηνλίσλ λήζσλ είλαη ν νηθνηνπξηζκφο, ν πνιηηηζηηθφο, ν
ζαιάζζηνο, ν ζξεζθεπηηθφο θαη ν πεξηπαηεηηθφο ηνπξηζκφο. Πξνθαλψο ν ζαιάζζηνο
ηνπξηζκφο είλαη αλεπηπγκέλνο, θαζψο ε πεξηθέξεηα απνηειείηαη απφ λεζηά θαη ν
νηθνηνπξηζκφο έρεη αλαπηπρζεί ιφγσ ηνπ θπζηθνχ ηνπίνπ.

Γξάθεκα 4.10 Καηάιιειεο ππνδνκέο γηα ηηο
ελαιιαθηηθέο κνξθέο ηνπξηζκνύ

11,60%

Ναη

Όρη
88,40%

Σν παξαπάλσ γξάθεκα αλαπαξηζηά ηηο απφςεηο ησλ ηνπξηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ ζρεηηθά κε ην
αλ έρνπλ δεκηνπξγεζεί νη θαηάιιειεο ππνδνκέο γηα ηηο ελαιιαθηηθέο κνξθέο ηνπξηζκνχ ζηε
πεξηνρή. Οη επηινγέο ηεο εξψηεζεο είλαη λαη θαη φρη. Σν κεγαιχηεξν πνζνζηφ κε 88,4%
απάληεζε φρη θαη ην 11,6% λαη.
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Γξάθεκα 4.11 Τπνδνκέο γηα ηελ αλαπηπμε ησλ
ελαιιαθηηθώλ κνξθώλ ηνπξηζκνύ
0%
Καηαιχκαηα
30%
Δζηηαηφξηα
πγθνηλσληαθέο
ππνδνκέο

0%

70%

Άιιν

Σν γξάθεκα απηφ αλαπαξηζηά πνηεο ππνδνκέο πηζηεχνπλ νη εξσηψκελνη φηη ρξεηάδεηαη λα
βειηησζνχλ γηα ηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμε ησλ ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ ηνπξηζκνχ. Οη ππνδνκέο
πνπ κπνξνχλ λα επηιέμνπλ νη εξσηψκελνη σο απάληεζε είλαη ηα θαηαιχκαηα, ηα εζηηαηφξηα,
νη ζπγθνηλσληαθέο ππνδνκέο θαη άιιν φπνπ ν εξσηψκελνο κπνξεί λα ζπκπιεξψζεη θάπνηα
άιιε ππνδνκή πνπ πηζηεχεη φηη ρξεηάδεηαη βειηίσζε. Οη απαληήζεηο ππνδειψλνπλ πσο έλα
κεγάιν πνζνζηφ 70% πηζηεχεη φηη νη ζπγθνηλσληαθέο ππνδνκέο ρξεηάδνληαη βειηίσζε, ζε
αληίζεζε κε ην 30% πνπ έρεη απαληήζεη φηη ηα θαηαιχκαηα πξέπεη λα βειηησζνχλ. Καλέλαο
εξσηψκελνο δελ έρεη επηιέμεη ηα εζηηαηφξηα, νχηε έρεη ζπκπιεξψζεη θάπνηα άιιε ππνδνκή.
Γξάθεκα 4.12 Σν πνζνζηό πξνώζεζεο ηεο ηνπηθήο
αλάπηπμεο από ηηο ελαιιαθηηθέο κνξθέο ηνπξηζκνύ
1,60%
11,70%
Καζφινπ
41,70%

Λίγν
Αξθεηά
Πνιχ

45%
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ην παξαπάλσ γξάθεκα δηαθαίλεηαη ην πνζνζηφ πνπ νη ηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο ηεο
πεξηθέξεηαο, ζεσξνχλ φηη νη ελαιιαθηηθέο κνξθέο ηνπξηζκνχ πξνσζνχλ ηελ ηνπηθή
αλάπηπμε. Οη απαληήζεηο ήηαλ θαζφινπ, ιίγν, αξθεηά θαη πνιχ. Σν κεγαιχηεξν πνζνζηφ έρεη
απαληήζεη ΄΄αξθεηά΄΄ κε 45%. ηε ζπλέρεηα, αθνινπζνχλ ΄΄πνιχ΄΄ κε 41,7%, ΄΄ιίγν΄΄ κε
11,7% θαη ΄΄θαζφινπ΄΄ κε 1,6%. Σα πνζνζηά απηά δείρλνπλ, φηη νη κνξθέο ελαιιαθηηθνχ
ηνπξηζκνχ ζπκβάιινπλ ζηελ αλάπηπμε ηεο πεξηθέξεηαο.
Γξάθεκα 4.13 Σν πνζνζηό ηθαλνπνηεηηθήο πξνβνιήο
ησλ ελαιιαθηηθώλ κνξθώλ ηνπξηζκνύ
8,40% 6,60%

Ναη
Όρη
Γελ γλσξίδσ/ Γελ
απαληψ

85%

Γίλεηαη αληηιεπηφ απφ ηηο απαληήζεηο ησλ εξσηψκελσλ φηη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ 85%
πηζηεχεη πσο νη ελαιιαθηηθέο κνξθέο ηνπξηζκνχ, νη νπνίεο έρνπλ αλαπηπρζεί ζηελ πεξηνρή
δελ πξνβάιινληαη ηθαλνπνηεηηθά. ε αληίζεζε, κε ην 6,6% πνπ ζεσξεί φηη πξνβάιινληαη
ηθαλνπνηεηηθά. Δπίζεο, ην πνζνζηφ 8,4% έρεη απαληήζεη πσο δελ γλσξίδεη.
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Γξάθεκα 4.14 Σν πνζνζηό επηινγήο ησλ κνξθώλ πνπ κπνξνύλ λα αλαπηπρζνύλ
πεξαηηέξσ ζηε Πεξηθέξεηα Ηνλίσλ λήζσλ

Γαζηξνλνκηθφο ηνπξηζκφο
Πεξηπαηεηηθφο ηνπξηζκφο
Σνπξηζκφο πεξηπέηεηαο
Θξεζθεπηηθφο ηνπξηζκφο
Αζιεηηθφο ηνπξηζκφο
Θαιάζζηνο ηνπξηζκφο
Κνηλσληθφο ηνπξηζκφο
Σνπξηζκφο πγείαο
Πνιηηηζηηθφο ηνπξηζκφο
Οηθνηνπξηζκφο
Αγξνηνπξηζκφο
0

20

40

60

80

100

Σν πνζνζηφ επηινγήο ηεο ελαιιαθηηθήο κνξθήο ηνπξηζκνχ

Σν γξάθεκα αλαπαξηζηά ηηο απαληήζεηο ηεο εξψηεζεο 14 ζηελ νπνία ν εξσηψκελνο κπνξεί
λα επηιέμεη φζεο κνξθέο απφ απηέο πνπ δίλνληαη, ζεσξεί φηη κπνξνχλ λα αλαπηπρζνχλ
πεξαηηέξσ ζηελ πεξηθέξεηα. Χζηφζν, ε εξψηεζε 14 εμαξηάηαη απφ ηηο απαληήζεηο ηεο
εξψηεζεο 13. Γειαδή, φζνη έρνπλ απαληήζεη αξλεηηθά (΄΄φρη΄΄) ζηελ εξψηεζε 13, κπνξνχλ
λα επηιέμνπλ ηηο ελαιιαθηηθέο κνξθέο ηνπξηζκνχ ηεο εξψηεζεο 14. 51 ηνπξηζηηθέο
επηρεηξήζεηο έρνπλ απαληήζεη αξλεηηθά ζηελ εξψηεζε 13. Άξα θαη ζηελ εξψηεζε 14 έρνπλ
απαληήζεη 51 εξσηψκελνη. Γη’ απηφ ην ιφγν, ηα πνζνζηά ζην παξαπάλσ ξαβδφγξακκα έρνπλ
δηακνξθσζεί κε βάζε ηηο 51 απαληήζεηο. ην δηάγξακκα, ηα κεγαιχηεξα πνζνζηά θαηέρνπλ ν
πεξηπαηεηηθφο ηνπξηζκφο κε 90%, ν ζξεζθεπηηθφο κε 84,3%, ν ζαιάζζηνο κε 80,3%, ν
πνιηηηζηηθφο κε 78,4%, ν αγξνηνπξηζκφο κε 74,5% θαη ν νηθνηνπξηζκφο κε 70,5%. Σα
πνζνζηά απηά ππνδεηθλχνπλ πσο νη ηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο ζεσξνχλ φηη νη παξαπάλσ
κνξθέο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα αλαπηπρζνχλ ζηα λεζηά ηεο πεξηθέξεηαο. Ακέζσο κεηά, κε
κηθξφηεξα πνζνζηά αθνινπζνχλ ν ηνπξηζκφο πεξηπέηεηαο κε 49%, ν γαζηξνλνκηθφο
ηνπξηζκφο κε 47%, ν αζιεηηθφο κε 41,1%, ν θνηλσληθφο κε 25,4% θαη ν ηνπξηζκφο πγείαο κε
13,7%. Απφ ηα πνζνζηά παξαηεξείηαη πσο νη πεξηζζφηεξεο ελαιιαθηηθέο κνξθέο έρνπλ
πηζαλφηεηεο λα αλαπηπρζνχλ. Όκσο, ιηγφηεξεο πηζαλφηεηεο έρνπλ ν θνηλσληθφο ηνπξηζκφο
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θαη ν ηνπξηζκφο πγείαο. Πηζαλφλ, ηα ηφληα λεζηά λα κελ πιεξνχλ ηηο απαξαίηεηεο
πξνυπνζέζεηο γηα λα εθαξκνζηνχλ νη ζπγθεθξηκέλεο κνξθέο.
Γηα ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ηνπ γξαθήκαηνο έρεη ζρεδηαζηεί έλαο πίλαθαο κε ην πνζνζηφ
ησλ απαληήζεσλ, γηα ηελ άπνςε ησλ ηνπξηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ ζρεηηθά κε ην πνηεο
ελαιιαθηηθέο κνξθέο ηνπξηζκνχ κπνξνχλ λα αλαπηπρζνχλ πεξαηηέξσ ζηελ πεξηθέξεηα. Ο
πίλαθαο πεξηιακβάλεη θαη ην πνζνζηφ απηψλ πνπ δελ επέιεμαλ ηελ θάζε κνξθή.
Πίλαθαο 4.3 Πνζνζηά απαληήζεσλ ηεο εξώηεζεο 14
Δλαιιαθηηθέο κνξθέο
ηνπξηζκνύ

Πνζνζηό επηινγήο ηεο
θάζε ελαιιαθηηθήο
κνξθήο ηνπξηζκνύ

Αγξνηνπξηζκόο

74,5%

Πνζνζηό ησλ
εξσηώκελσλ πνπ δελ
επέιεμαλ ηελ θάζε
ελαιιαθηηθή κνξθή
ηνπξηζκνύ
25,5%

Οηθνηνπξηζκόο

70,5%

29,5%

Πνιηηηζηηθόο Σνπξηζκόο

78,4%

21,6%

Σνπξηζκόο Τγείαο

13,7%

86,3%

Κνηλσληθόο ηνπξηζκόο

25,4%

74,6%

Θαιάζζηνο Σνπξηζκόο

80,3%

19,7%

Αζιεηηθόο Σνπξηζκόο

41,1%

58,9%

Θξεζθεπηηθόο Σνπξηζκόο

84,3%

15,7%

Σνπξηζκόο Πεξηπέηεηαο

49%

51%

Πεξηπαηεηηθόο
Σνπξηζκόο
Γαζηξνλνκηθόο
Σνπξηζκόο

90%

10%

47%

53%
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ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ
Δίλαη βέβαην πσο ν ηνπξηζκφο αθνξά θπξίσο ην ςπραγσγηθφ ηαμίδη κε ζθνπφ ηε γλσξηκία
ηνπ αλζξψπνπ κε έλαλ δηαθνξεηηθφ ηφπν απφ ην ηφπν κφληκεο θαηνηθίαο ηνπ. Οη ρψξεο
νξγαλψλνληαη θαη πξνεηνηκάδνληαη θαηάιιεια κε ζηφρν ηελ πξνζέιθπζε επηζθεπηψλ, θαζψο
ν ηνκέαο ηνπ ηνπξηζκνχ έρεη θπξίαξρν ξφιν ζηελ αλάπηπμε κηαο ρψξαο, δηφηη ζπληειεί ζηελ
αλαβάζκηζε ηεο ζε νηθνλνκηθφ θαη πνηνηηθφ επίπεδν κε ηε δεκηνπξγία ηνπξηζηηθψλ
επηρεηξήζεσλ θαη λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο. Δπηπιένλ, γηα ηε ζσζηή αλάπηπμε ελφο ηφπνπ
απαηηείηαη ν ζεβαζκφο θαη ε πξνζηαζία ηνπ θπζηθνχ θαη δνκεκέλνπ πεξηβάιινληνο, ηνπ
πνιηηηζκνχ θαη ηεο ηνπηθήο παξάδνζεο. Γη’ απηφ ηνλ ιφγν, άξρηζε λα εκθαλίδεηαη ν
ελαιιαθηηθφο ηνπξηζκφο ν νπνίνο ζεσξείηαη πεξηζζφηεξν βηψζηκνο, αθνχ πξνζπαζεί λα κελ
δηαηαξάζζεη θαη κεηαβάιεη ην πεξηβάιινλ.
Ο ελαιιαθηηθφο ηνπξηζκφο, ινηπφλ, αλάινγα κε ηα θίλεηξα θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ
ηαμηδηνχ δηαρσξίδεηαη ζε δηάθνξεο κνξθέο πνπ νλνκάδνληαη ελαιιαθηηθέο κνξθέο ηνπξηζκνχ.
Μεξηθέο απφ ηηο πην ζεκαληηθέο κνξθέο είλαη ν αγξνηνπξηζκφο, ν νηθνηνπξηζκφο, ν
πνιηηηζηηθφο, ν ηνπξηζκφο πγείαο, ν θνηλσληθφο, ν ζαιάζζηνο, ν αζιεηηθφο, ν ζξεζθεπηηθφο, ν
ηνπξηζκφο πεξηπέηεηαο, ν πεξηπαηεηηθφο θαη ν γαζηξνλνκηθφο ηνπξηζκφο. Ο αγξνηνπξηζκφο
θαη ν νηθνηνπξηζκφο έρνπλ σο θνηλφ θίλεηξν ηελ επαθή ηνπ ηνπξίζηα κε ηε θχζε θαη ηελ
χπαηζξν. ηνλ αγξνηνπξηζκφ ν επηζθέπηεο ζπκκεηέρεη ζε αγξνηηθέο αζρνιίεο θαη δνθηκάδεη
ηνπηθά πξντφληα, ελψ ζηνλ νηθνηνπξηζκφ ν ηνπξίζηαο παξαηεξεί ην θπζηθφ πεξηβάιινλ. Ο
πνιηηηζηηθφο ηνπξηζκφο πξφθεηηαη γηα ην ηαμίδη κε θίλεηξν ηελ επίζθεςε πνιηηηζηηθψλ
αμηνζέαησλ θαη ην ζεβαζκφ ζηελ ηζηνξία θαη ζηελ πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά. Ο ηνπξηζκφο
πγείαο, δειαδή νη δηαθνπέο κε ζθνπφ ηε θαιπηέξεπζε θαη ηελ πξφιεςε ηεο πγείαο. ηνλ
θνηλσληθφ ηνπξηζκφ παίξλνπλ κέξνο άηνκα κε ρακειφ εηζφδεκα πνπ εληάζζνληαη ζε θάπνηα
εηδηθή θαηεγνξία θαη ζε θάπνην επηδνηνχκελν πξφγξακκα πνπ ηνπο βνεζάεη λα θάλνπλ ηηο
δηαθνπέο ηνπο. Ο ζαιάζζηνο έρεη σο θίλεηξν ηε γλσξηκία κε ηε ζάιαζζα θαη ν αζιεηηθφο ηε
ζπκκεηνρή ζε αζιεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηε παξαθνινχζεζε αζιεηηθψλ γεγνλφησλ. Σν
θίλεηξν ηνπ ζξεζθεπηηθνχ ηνπξηζκνχ είλαη ε επίζθεςε ζε ζξεζθεπηηθά αμηνζέαηα θαη ηνπ
ηνπξηζκνχ πεξηπέηεηαο ε ζπκκεηνρή ηνπ ηνπξίζηα ζε αζιεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ
ζεσξνχληαη επηθίλδπλεο (π.ρ. rafting). ηνλ πεξηπαηεηηθφ ηνπξηζκφ, ην θίλεηξν απνηειεί ην
πεξπάηεκα θαη ζηνλ γαζηξνλνκηθφ ε επαθή ηνπ επηζθέπηε κε ηελ ηνπηθή θνπδίλα.
Αμηνζεκείσην είλαη ην γεγνλφο πσο γηα ηελ αλάπηπμε ησλ ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ
ηνπξηζκνχ ζε κηα πεξηνρή πξέπεη λα ιακβάλνληαη ζνβαξά ππφςε νη πξνυπνζέζεηο γηα ηελ
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εθαξκνγή ηνπο. Πξέπεη λα δίλεηαη ηδηαίηεξε ζεκαζία ζηνπο θπζηθνχο θαη αλζξσπνγελείο
πφξνπο, έηζη ψζηε λα κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ ζσζηά. Δπηπιένλ, ζεκαληηθή ζεσξείηαη θαη ε
πξνζθνξά ησλ θνξέσλ. Οη θνξείο πνπ κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ είλαη νη νξγαληζκνί
πξνζηαζίαο ηνπ ρεξζαίνπ θαη ηνπ ζαιάζζηνπ πεξηβάιινληνο, ηεο ρισξίδαο θαη ηεο παλίδαο
θαη γεληθφηεξα νξγαλψζεηο πνπ αζρνινχληαη κε ζέκαηα ηνπ ηνπξηζκνχ. Κχξην ξφιν, φκσο,
έρνπλ νη ηνπηθνί θνξείο νη νπνίνη ζα πξέπεη λα ζηνρεχνπλ ζηε εμέιημε ηνπ ηφπνπ ηνπο.
Γλσξίδνπλ θαιχηεξα απφ φινπο ηνπο θνξείο πψο λα ρεηξηζηνχλ ηα πιενλεθηήκαηα θαη ηα
κεηνλεθηήκαηα ηεο πεξηνρή ηνπο.
Ζ παξνχζα εξγαζία δηεξεπλά ηηο ελαιιαθηηθέο κνξθέο ηεο Πεξηθέξεηαο Ηνλίσλ λήζσλ. Ζ
πεξηθέξεηα απηή πξφθεηηαη γηα ηνπξηζηηθή δψλε, αθνχ απνηειείηαη απφ λεζηά. ηα λεζηά ν
ηνπξηζκφο είλαη αξθεηά δηαδεδνκέλνο θαη παξνπζηάδνπλ πεξηζζφηεξα ζπγθξηηηθά
πιενλεθηήκαηα γηα ηελ αλάπηπμε ησλ ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ ηνπξηζκνχ, ζε ζρέζε κε άιιεο
πεξηνρέο ηεο Διιάδαο. ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ηφλησλ λεζηψλ ζπκπεξηιακβάλνληαη ηα
θαηαπξάζηλα ηνπία, ηα νηθνζπζηήκαηα, νη παξαιίεο, ε ρισξίδα θαη ε παλίδα, ηα ζπάληα
γεσινγηθά θαηλφκελα, ε πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά θαη θπζηνγλσκία ηνπο, ε ηδηαίηεξε
αξρηηεθηνληθή ηνπο επεξεαζκέλε απφ ηνπο Δλεηνχο θαη ηα ηνπηθά ηνπο πξντφληα. Όια ηα
παξαπάλσ ραξαθηεξηζηηθά ηα θαζηζηνχλ ηθαλά γηα ηελ αμηνπνίεζε κνξθψλ ελαιιαθηηθνχ
ηνπξηζκνχ, αλ εθκεηαιιεπηνχλ νξζά.
Απφ ηελ έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε γηα ηελ κειέηε ηνπ ζέκαηνο ηεο εξγαζίαο ζε
ζρέζε κε ηελ Πεξηθέξεηα Ηνλίσλ λήζσλ, ζπκπεξαίλεηαη πσο νη λεφηεξεο ειηθίεο ηνπξηζηψλ
θαη θπξίσο αιινδαπνί αζρνινχληαη κε ηηο ελαιιαθηηθέο κνξθέο ηνπξηζκνχ. Ζ κφλε κνξθή
πνπ δελ είλαη θαζφινπ αλαπηπγκέλε ζηα ηφληα λεζηά είλαη ν ηνπξηζκφο πγείαο. Οη ππφινηπεο
κνξθέο εκθαλίδνληαη αιιά δελ είλαη ην ίδην αλεπηπγκέλεο. Οη κνξθέο πνπ αλαπηχζζνληαη
πεξηζζφηεξν είλαη απηέο πνπ ζηεξίδνληαη ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ, ζηε ζάιαζζα, ζηε
πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά θαη ζηε ζξεζθεπηηθή παξάδνζε. Οη κνξθέο απηέο είλαη ν ζαιάζζηνο,
ν νηθνηνπξηζκφο, ν πνιηηηζηηθφο, ν ζξεζθεπηηθφο θαη ν πεξηπαηεηηθφο ηνπξηζκφο. Ο
αγξνηνπξηζκφο παξφηη βαζίδεηαη ζηελ εμνρή δελ είλαη ηδηαίηεξα αλαπηπγκέλνο, πξνθαλψο
γηαηί δελ ππάξρνπλ ηα θαηάιιεια αγξνηνπξηζηηθά θαηαιχκαηα ζηε πεξηθέξεηα. Γη’ απηφ ην
ιφγν, ζα πξέπεη νη ηνπηθνί θνξείο λα αζρνιεζνχλ κε ηα βαζηθά πξνβιήκαηα ησλ λεζηψλ,
φπσο νη ειάρηζηεο ζπγθνηλσληαθέο ππνδνκέο. Θα πξέπεη λα αλαβαζκηζηνχλ νη ππάξρνπζεο
ζπγθνηλσληαθέο ππνδνκέο θαη λα θαζηεξσζνχλ πεξηζζφηεξα δξνκνιφγηα απφ θαη πξνο ηα
ηφληα λεζηά γηα ηελ επθνιφηεξε πξφζβαζε ζ’ απηά. Οη ηνπηθνί θνξείο θαη επηρεηξεκαηίεο ζα
πξέπεη λα κεξηκλήζνπλ γηα ηελ βειηίσζε θαη ηελ αλάπηπμε πην εμειηγκέλσλ θαηαιπκάησλ
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θαη εζηηαηφξησλ απφ απηά πνπ ήδε ππάξρνπλ ζηα λεζηά. Δπηπιένλ, ζα πξέπεη λα
θαηαζθεπαζηνχλ γήπεδα γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ αζιεηηθνχ ηνπξηζκνχ.
Σέινο, νη ελαιιαθηηθέο κνξθέο ηνπξηζκνχ κπνξνχλ λα πξνζθέξνπλ πνιιά πιενλεθηήκαηα,
φπσο πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη επηκήθπλζε ηεο ηνπξηζηηθήο πεξηφδνπ ζηα Ηφληα
λεζηά, αλ ζρεδηαζηνχλ θαη πινπνηεζνχλ ζσζηά απφ ηνπο ηνπηθνχο θνξείο θαη ηηο ηνπξηζηηθέο
επηρεηξήζεηο. Θα πξέπεη λα ζηεξηρζνχλ ζηε πξνβνιή θαη ηε θαιή δηαθήκηζε ησλ λεζηψλ απφ
ηε ηειεφξαζε, ην δηαδίθηπν θαη ηα ηνπξηζηηθά πεξηνδηθά. Δπνκέλσο, ε Πεξηθέξεηα Ηνλίσλ
λήζσλ έρεη πεξηζψξηα αλάπηπμεο ησλ ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ ηνπξηζκνχ, αξθεί κφλν λα γίλεη
ε ζσζηή δηαρείξηζε ηνπ δεηήκαηνο.
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ
ΔΡΧΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟ
ΔΝΑΛΛΑΚΣΗΚΔ ΜΟΡΦΔ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΗΟΝΗΧΝ ΝΖΧΝ
Η έπεςνα αςηή διεξάγεηαι ζηα πλαίζια Πηςσιακήρ επγαζίαρ ηος Σμήμαηορ Διοίκηζηρ
Οικονομίαρ και Επικοινυνίαρ Πολιηιζηικών και Σοςπιζηικών Μονάδυν ηος ΣΕΘ Δςηικήρ
Ελλάδαρ με έδπα ηον Πύπγο Ηλείαρ . κοπόρ ηηρ έπεςναρ είναι η διεπεύνηζη ηυν απότευν ηυν
ηοςπιζηικών επισειπήζευν ηηρ Πεπιθέπειαρ Θονίυν Νήζυν, ζε ζσέζη με ηιρ εναλλακηικέρ
μοπθέρ ηοςπιζμού. Η ζςμμεηοσή ζαρ είναι ανώνςμη και απανηώνηαρ ζηο επυηημαηολόγιο
ζςμβάλεηε ζημανηικά ζηην ολοκλήπυζη ηηρ έπεςναρ.
ΓΖΜΟΓΡΑΦΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ
1. ΦΤΛΟ
α. Άλδξαο
β. Γπλαίθα

☐
☐

2. ΜΟΡΦΧΣΗΚΟ ΔΠΗΠΔΓΟ
α. Πξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε
β. Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε
γ. Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε
δ. Μεηαπηπρηαθφ
ε. Γηδαθηνξηθφ

☐
☐
☐
☐
☐

3. ΔΗΓΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ
α. Ξελνδνρείν
β. Δλνηθηαδφκελα Γσκάηηα
γ. Σνπξηζηηθφ Γξαθείν
δ. Άιιν: ………………………..

☐
☐
☐
☐

4. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΔΠΗΠΔΓΟ ΠΔΛΑΣΧΝ
α. Τςειφ
☐
β. Μεζαίν
☐
γ. Υακειφ
☐

ΔΡΧΣΖΔΗ
5. ε πνηεο ειηθίεο πηζηεύεηε όηη έρνπλ πεξηζζόηεξν απήρεζε νη ελαιιαθηηθέο κνξθέο
ηνπξηζκνύ;
α. 18-24
☐
β. 25-34
☐
γ. 35-44
☐
80

δ. 45-54
ε. 55-64
ζη. 65 θαη άλσ

☐
☐
☐

6.Πνηό ζεσξείηε όηη είλαη ην επίπεδν ηεο κέζεο δαπάλεο ησλ πειαηώλ πνπ αζρνιείηαη κε
ηηο ελαιιαθηηθέο κνξθέο ηνπξηζκνύ;
α. Τςειφ
β. Μεζαίν
γ. Υακειφ

☐
☐
☐

7. Πνηνί είλαη νη βαζηθνί πειάηεο ησλ ελαιιαθηηθώλ κνξθώλ ηνπξηζκνύ;
α. Έιιελεο
☐
β. Αιινδαπνί
☐
γ. Σφζν Έιιελεο φζν θαη αιινδαπνί
☐
δ. Γελ γλσξίδσ/ Γελ απαληψ
☐
8. Πνηα εζληθόηεηα αιινδαπώλ ηνπξηζηώλ πηζηεύεηε όηη ελδηαθέξεηαη πεξηζζόηεξν γηα
ηηο ελαιιαθηηθέο κνξθέο ηνπξηζκνύ ζηελ πεξηνρή;
α. Βξεηαλνί
β. Ηηαινί
γ. Γάιινη
δ. Γεξκαλνί
ε. Ρψζνη
ζη. Άιιν: …………………….

☐
☐
☐
☐
☐
☐

9. Πνηεο από ηηο παξαθάησ ελαιιαθηηθέο κνξθέο ηνπξηζκνύ ζεσξείηε όηη έρνπλ
αλαπηπρζεί ζηε πεξηνρή; ( παξαθαιώ απαληήζηε γηα θάζε θαηεγνξία μερσξηζηά)

πκθσλψ

Γηαθσλψ

Γελ
γλσξίδσ

Αγξνηνπξηζκόο
Οηθνηνπξηζκόο
Πνιηηηζηηθόο
Σνπξηζκόο
Τγείαο
Κνηλσληθόο
Σνπξηζκόο
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Θαιάζζηνο
Σνπξηζκόο
Αζιεηηθόο
Σνπξηζκόο
Θξεζθεπηηθόο
Σνπξηζκόο
Σνπξηζκόο
Πεξηπέηεηαο
Πεξηπαηεηηθόο
Σνπξηζκόο
Γαζηξνλνκηθόο
Σνπξηζκόο
10. Θεσξείηε όηη έρνπλ δεκηνπξγεζεί νη θαηάιιειεο ππνδνκέο γηα ηηο ελαιιαθηηθέο
κνξθέο ηνπξηζκνύ ζηε πεξηνρή;
α. Ναη ☐
β. Όρη ☐
11. Πνηέο ππνδνκέο πηζηεύεηε όηη ρξεηάδεηαη λα βειηησζνύλ γηα ηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμε
ησλ ελαιιαθηηθώλ κνξθώλ ηνπξηζκνύ;
α. Καηαιχκαηα
☐
β. Δζηηαηφξηα
☐
γ. πγθνηλσληαθέο ππνδνκέο
☐
δ. Άιιν : .................................
☐
12. Πόζν ζεσξείηε όηη νη ελαιιαθηηθέο κνξθέο ηνπξηζκνύ πξνσζνύλ ηελ ηνπηθή
αλάπηπμε;
α. Καζφινπ
☐
β. Λίγν
☐
γ. Αξθεηά
☐
δ. Πνιχ
☐
13. Πηζηεύεηε όηη νη ελαιιαθηηθέο κνξθέο ηνπξηζκνύ νη νπνίεο έρνπλ αλαπηπρζεί ζηελ
πεξηνρή πξνβάιινληαη ηθαλνπνηεηηθά;
α. Ναη
☐
β. Όρη
☐
γ. Γελ γλσξίδσ /Γελ απαληψ
☐
14. Δάλ απαληήζαηε αξλεηηθά ζηελ πξνεγνύκελε εξώηεζε, αλαθέξαηε πνηά / πνηέο
κνξθέο ζα κπνξνύζαλ λα αλαπηπρζνύλ πεξαηηέξσ θαηά ηελ άπνςή ζαο.

Αγξνηνπξηζκόο
Οηθνηνπξηζκόο
Πνιηηηζηηθόο
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Σνπξηζκόο
Τγείαο
Κνηλσληθόο
Σνπξηζκόο
Θαιάζζηνο
Σνπξηζκόο
Αζιεηηθόο
Σνπξηζκόο
Θξεζθεπηηθόο
Σνπξηζκόο
Σνπξηζκόο
Πεξηπέηεηαο
Πεξηπαηεηηθόο
Σνπξηζκόο
Γαζηξνλνκηθόο
Σνπξηζκόο
Α ΔΤΥΑΡΗΣΧ ΠΟΛΤ ΓΗΑ ΣΟ ΥΡΟΝΟ Α!
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