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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

 

Το νησί της Ίου είναι στενά συνδεδεμένο με την παιδική μου ηλικία. Έχοντας 

καταγωγή από τον νησί (από την πλευρά της μητέρας μου), το επισκέπτομαι κάθε 

καλοκαίρι, από τότε που μπορώ να θυμηθώ τον εαυτό μου. Οι παππούδες  και οι 

υπόλοιποι συγγενείς μου κατοικούν σε αυτό και ασχολούνται με τα τουριστικά 

επαγγέλματα (ιδιοκτήτες ξενοδοχείου, υπάλληλοι σε τοπικές επιχειρήσεις). Η αγάπη 

μου προς αυτούς και ιδιαίτερα προς τη γιαγιά μου, η οποία απεβίωσε πριν μερικά 

χρόνια, αποτελούσε τη σειρήνα που με έλκυε κάθε καλοκαίρι στο νησί, ανεξάρτητα 

από τις υποχρεώσεις μου. 

 

 Δεδομένου ότι ποτέ δεν υπήρξα ιδιαίτερα εξωστρεφής, το είδος του τουρισμού 

που πρόβαλε το νησί (τουρισμός διασκέδασης), ποτέ δεν με έλκυε. Αντιθέτως, αυτό 

που με μάγευε, ίσως και λόγω του επαγγέλματος μου (Αξιωματικός των Ειδικών 

Δυνάμεων) ήταν η εξερεύνηση και ο αθλητισμός (τρέξιμο, περπάτημα, κολύμπι, 

περιηγήσεις σε διάφορες περιοχές κτλ). Θα μπορούσα ίσως να πω ότι κυριολεκτικά 

έχω περπατήσει όλο το νησί, πολλές φορές παρέα με τη σύζυγο μου. Βλέπετε, 

άλλου έχω πάρει το όνομα και άλλου τη χάρη. Ο παππούς μου ο Γιάννης, βοσκός 

στα νιάτα του και σήμερα 90 ετών, έχει περπατήσει όλο το νησί και αποτελεί τον 

ανεπίσημο ληξίαρχο του! Στον παππού χρωστάω (μεταξύ των άλλων), πολλές από 

τις πληροφορίες που αναγράφονται παρακάτω. 

 

 Η πτυχιακή αυτή εργασία, αποτελεί το συγκερασμό δύο στοιχείων: της 

περιήγησης μου σε όλο το νησί της Ίου, δεδομένη της αγάπης που τρέφω για αυτό 

και των δεξιοτήτων που έμαθα κατά τη διάρκεια της φοίτησης μου στο ΠΜΣ του ΑΕΙ 

Πειραιά ΤΤ. Δεν αποτελεί μια στείρα εργασία, αλλά μια ζωντανή επιχείρηση 

ηλεκτρονικού επιχειρήν, για τη δημιουργία της οποίας απαιτήθηκε το σύνολο των 

γνώσεων που απέκτησα κατά τη διάρκεια της φοίτησης μου. 

 

 Ολοκληρώνοντας της παρούσα εργασία, θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τον 

επιβλέπον καθηγητή μου, κο Ψαρομίλιγκο Ιωάννη, για την καθοδήγηση που μου 

παρείχε, καθώς επίσης και όλους εκείνους οι οποίοι με υποστήριξαν τόσο στη 

συγγραφή της εργασίας, όσο και στο χτίσιμο της ιστοσελίδας.  
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 Τελειώνοντας, θα ήθελα για μια ακόμα φορά να τονίσω ότι «σκοπός της ζωής 

είναι η πνευματική μας αφύπνιση και η αφύπνιση των άλλων». Ευελπιστώ να 

αποτελέσω και εγώ, μέρος της κρίσιμης μάζας, η οποία θα επιφέρει την αλλαγή στον 

τρόπο σκέψης, που τόσο έχει ανάγκη η χώρα μας. 

 

 

Αθήνα, Ιούνιος 2016 

Γεώργιος Δημητρόπουλος 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 

 Ο τουρισμός αποτελεί μια σχετικά νέα ιδέα που προήλθε από την μεγάλη 

άνοδο των  εισοδημάτων   μετά  την  Βιομηχανική  Επανάσταση.  Πριν  από   αυτήν,  

τα  ταξίδια πολιτιστικού ή ψυχαγωγικού χαρακτήρα ήταν αποκλειστικό προνόμιο 

λίγων εκλεκτών περιηγητών, συνήθως αριστοκρατών. Στις χώρες της Μεσογείου και 

συνεπώς και στη χώρα μας, ο μαζικός τουρισμός (δηλαδή η μετακίνηση αλλοδαπών 

τουριστών από τις χώρες τους προς άλλες περιοχές), χαρακτηρίζεται από παροχές 

«all inclusive», περιλαμβάνει δηλαδή όλες τις υπηρεσίες στο προσυμφωνηθέν 

αντίτιμο. Συνδέεται δε στην προβολή των τριών «S» (sea, sun, sand) και της 

πολιτιστικής της κληρονομιάς και αναπτύσσεται κυρίως κατά τους καλοκαιρινούς 

μήνες. Αυτή η  συγκέντρωση στο χώρο και το χρόνο επιφέρει  σημαντικές 

επιπτώσεις στην ποιότητα του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος καθώς και στις 

τοπικές κοινωνίες. 

 

Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με την εποχικότητα του συγκεκριμένου 

μοντέλου τουριστικής ανάπτυξης, έχει οδηγήσει στην ανάπτυξη του εναλλακτικού 

τουρισμού, ο οποίος συνδέεται με κοινωνικές και περιβαλλοντικές κοινοτικές αξίες 

που επιτρέπουν τόσο τους «οικοδεσπότες» όσο και τους «φιλοξενούμενους», να 

υφίστανται τις θετικές αλληλεπιδράσεις και να μοιράζονται εμπειρίες. Παρόλο που ο 

εναλλακτικός τουρισμός δεν μπορεί να αντικαταστήσει τα οικονομικά οφέλη του 

μαζικού τουρισμού, μπορεί να δράσει συμπληρωματικά προς αυτόν, συμβάλλοντας 

στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη των περιοχών της περιφέρειας με τη 

διάχυση της τουριστικής κίνησης στον τόπο και τον χρόνο. 

 

Στη χώρα μας όπως είναι γνωστό, ο  τουρισμός αποτελεί έναν από τους 

πυλώνες της οικονομίας. Εκτός από το ρόλο του στη διαμόρφωση του ΑΕΠ της 

χώρας, συμβάλλει και στη διασπορά του εθνικού εισοδήματος στις περιφέρειες, 

λόγω της διασποράς των τουριστικών προορισμών ανά τη χώρα. Η άμεση επίπτωση 

του τουρισμού για το 2014, αντιστοιχεί στο 9,5% του συνολικού ΑΕΠ, ενώ μαζί με τις 

έμμεσες επιπτώσεις, που απορρέουν από την οικονομική δραστηριότητα σε 

επιμέρους κλάδους, η συνολική συμμετοχή του ανέρχεται σε περισσότερο από 20% 

του ΑΕΠ και ίσως να υπερβαίνει το 25%, καθιστώντας τον βασικό πυλώνα της 

ελληνικής οικονομίας.  Σε ορισμένες δε περιοχές, όπως για παράδειγμα στην 
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περιοχή του Ν. Αιγαίου, ο τουρισμός συμβάλλει στο ΑΕΠ, κατά 60%, το μεγαλύτερο 

από όλες τις περιοχές, αποτελώντας ένα είδος «μονοκαλλιέργιας», με κύριο 

χαρακτηριστικό την υψηλή εποχικότητα, η οποία αγγίζει το 80% για τους μήνες 

Απρίλιο – Σεπτέμβριο.  

  

 Σκοπός της εργασίας αυτής, είναι η ανάπτυξη του εναλλακτικού τουρισμού 

(περιηγητικού, αθλητικού και θρησκευτικού), στο νησί της Ίου με τη δημιουργία 

σχετικής ιστοσελίδας, αποσκοπώντας σταδιακά στην αύξηση της τουριστικής 

περιόδου στο νησί. Για το λόγο αυτό, αρχικά γίνεται αναφορά στο φαινόμενο του 

τουρισμού σε παγκόσμιο και τοπικό (της χώρας μας) επίπεδο και αναπτύσσονται τα 

είδη του εναλλακτικού τουρισμού. Κατόπιν πραγματοποιείται αναφορά στις 

Κυκλάδες, στις οποίες ανήκει η Ίος και συγκριτική αξιολόγηση της Ίου με νησιά των 

Κυκλάδων που διαθέτουν ή έχουν δυναμική ανάπτυξης υποδομών εναλλακτικού 

τουρισμού. Στη συνέχεια παρουσιάζεται μια ανάλυση SWOT για το νησί της Ίου και 

αφού συγκριθούν οι επίσημες ιστοσελίδες των ανταγωνιστών, παρουσιάζεται η 

ιστοσελίδα που έχει δημιουργηθεί και αποσκοπεί στην ανάπτυξη του εναλλακτικού 

τουρισμού στην Ίο. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

 

Εισαγωγή 

 

1.1. Κίνητρα- Ανάγκες  

 

 Ο τουρισμός είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με τη χώρα μας και χιλιάδες 

συμπολίτες μας έχουν συνδέσει το εισόδημα και τον τρόπο ζωής τους με αυτόν. Στη 

συνείδηση πολλών από εμάς είναι χαραγμένος με τις σχολικές διακοπές, όπου κάθε 

χρόνο, πηγαίναμε στο «χωριό» ή στο «νησί», απολαμβάνοντας  μήνες ξεγνοιασιάς.  

 

 Ο τουρισµός στις μέρες μας  δεν αποτελεί πολυτέλεια, αλλά μια ανάγκη για 

όλους  τους ανθρώπους όπως όλες οι ανάγκες της πυραμίδας του Maslow. 

Δεδομένου ότι το μέσο βιοτικό επίπεδο του πληθυσμού της γης, συνεχώς αυξάνεται, 

ο τουρισμός σταδιακά θα αποτελεί ανάγκη όλο και περισσοτέρων ανθρώπων.  

 

 

Εικόνα 1.1. Η πυραμίδα των αναγκών κατά Maslow1 

 

                                                
1
 http://blogs.sch.gr/ ημερομηνία πρόσβασης: 20 Μαίου 2016 

http://blogs.sch.gr/
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1.2. Ορισμοί 

 

1.2.1. Τουρισμός 

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Τουρισμού (UNWTO) ορίζει ως τουρισμό, τις 

δραστηριότητες των ανθρώπων που ταξιδεύουν και διαµένουν σε προορισµούς και 

περιοχές άλλες, εκτός από αυτές που αποτελούν το συνηθισμένο περιβάλλον τους 

(π.χ. τον τόπο της µόνιµης κατοικίας τους) και για χρονικό διάστηµα που δεν 

ξεπερνά τον ένα χρόνο, µε σκοπό την αναψυχή, την ικανοποίηση επαγγελματικών 

τους αναγκών κ.ά.)2 

 

1.2.2. Τουρίστας 

 Τουρίστας θεωρείται ο προσωρινός επισκέπτης, που μένει για διάστημα 

μεγαλύτερο  των  24  ωρών  και  μικρότερο  του  ενός  έτους  σε  συλλογικό  ή 

ιδιωτικό κατάλυμα στη χώρα που επισκέπτεται και οι σκοποί της επίσκεψής του 

είναι:3 

  αναψυχή και διακοπές (ψυχαγωγία, πολιτισμός, άθληση, επισκέψεις 

σε συγγενείς –φίλους κτλ.) 

 επαγγελματική  και  επιχειρηματική  δραστηριότητα  (συνέδρια,  

εκθέσεις, ταξίδια κινήτρων, εμπορικές δοσοληψίες) 

 άλλες δραστηριότητες (σπουδές, υγεία, θρησκεία κτλ.) 

  

 Στους τουρίστες περιλαμβάνονται αλλοδαποί τουρίστες –μη μόνιμοι κάτοικοι, 

υπήκοοι εξωτερικού, μέλη πληρωμάτων αλλοδαπών πλοίων και αεροσκαφών οι 

οποίοι παραμένουν στη χώρα για περισσότερο από 24 ώρες και πραγματοποιούν 

τουλάχιστον μια διανυκτέρευση.  

 

1.3. Ο τουρισμός σε παγκόσμια κλίμακα – στατιστικά στοιχεία - προβλέψεις 

 

 Αναπτυσσόμενος σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο διεθνές περιβάλλον, όπου η 

αβεβαιότητα αποτελεί τη νόρμα παρά την εξαίρεση, ο τουρισμός παρουσιάζει 

βραχυχρόνιες διακυμάνσεις, οι οποίες απορρέουν από πολιτικές (πτώση των 

                                                
2
 http://cf.cdn.unwto.org/sites/all/files/docpdf/glossaryenrev.pdf ημερομηνία πρόσβασης: 20 Μαίου 

2016 
3
 Lickorish & Jenkins,  Εισαγωγή στον Τουρισμό, Οξφόρδη, 1997, Σελ 2 

http://cf.cdn.unwto.org/sites/all/files/docpdf/glossaryenrev.pdf
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Δίδυμων Πύργων στις 11 Σεπτέμβρη 2001), οικονομικές (διεθνής χρηματοπιστωτική 

κρίση 2008- 2009) και φυσικές καταστροφές (τσουνάμι 2004), αλλά μακροπρόθεσμα 

αποδεικνύεται ανθεκτικός με συνεχή ανοδική πορεία, που απορρέει από την 

συνολική ανάπτυξη της διεθνούς οικονομίας.  

 

 Συγκριμένα, μεταξύ των ετών 2006 και 2014, σημειώθηκε αύξηση των 

διεθνών εισπράξεων από τον τουρισμό συνολικά κατά 21%, με μέσο ετήσιο ρυθμό 

2,7%. Τα συνολικά έσοδα από τον διεθνή τουρισμό στη διάρκεια του 2014 

ακολούθησαν την ανοδική πορεία των αφίξεων, φθάνοντας τα 1.248 δις δολάρια, 

έναντι μόλις 917 δις το 2009 (αύξηση 35,8%).4  

 

 Για το έτος 2014, οι υπολογισμοί του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού, 

(UNWTO) δείχνουν ότι η έστω και βραδεία ανάκαμψη των οικονομιών των χωρών 

πηγών, οδήγησε σε αύξηση του συνολικού αριθμού των διεθνών αφίξεων κατά 

4,2%, σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Οι συνολικές αφίξεις εισερχόμενων 

τουριστών σε όλες τις χώρες του κόσμου υπολογίζεται ότι το 2014 έφθασαν τα 1.133 

εκατομμύρια έναντι 1.087 εκ. το 2013 και 1.039 εκ. το 2012. Για το έτος 2015 

διαπιστώνεται ότι συνεχίζεται η αυξητική τάση, αλλά με ελαφρώς μειωμένο ρυθμό.5  

 

 Την ισχυρότερη αύξηση σημείωσαν οι χώρες της Βόρειας και της Ν. Αμερικής 

(+8,4%), οι χώρες της Ασίας και του Ειρηνικού (+5,7%) και η Μέση Ανατολή (+6,3%), 

ενώ η Ευρώπη (+2,3%) και η Αφρική (+2,2%) σημείωσαν βραδύτερη άνοδο. Ωστόσο 

διαπιστώνεται ότι ο όγκος των διεθνών αφίξεων ανακάμπτει ταχύτερα από ό,τι οι 

εισπράξεις, δεδομένου ότι οι ταξιδιώτες ταξιδεύουν σε κοντινότερους στις πατρίδες 

τους προορισμούς.  Αυτό έχει θετική επίπτωση για τη χώρα μας, διότι λόγω της 

πολιτικής αστάθειας στην Τουρκία και στις χώρες της βόρειας Αφρικής (Αίγυπτος, 

Τυνησία, Μαρόκο), πιθανότατα θα οδηγήσει σε αύξηση των αφίξεων, δεδομένης και 

της μικρότερης απόστασης από τις ευρωπαϊκές χώρες. 

 

                                                
4
 Αλέξης Χατζηδάκης, Τάσεις της τουριστικής κίνησης 2008-1015, ΕΟΤ, Εθνικό Τυπογραφείο, Αθήνα, 

2015, σελ 21 
5
 Στο ίδιο, σελ 15 
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Πίνακας 1.1. : Παγκόσμια κατάταξη τουριστικών προορισμών  

ως προς τις διεθνείς αφίξεις (σε εκ.)6 

 

 

                                                
6
 Αλέξης Χατζηδάκης, ο.π., σελ 18 
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Πίνακας 1.2. : Παγκόσμια κατάταξη τουριστικών προορισμών  

ως προς τις εισπράξεις (δις δολάρια)7 

 

                                                
7
 Αλέξης Χατζηδάκης, ο.π., σελ 21 



16 

 

 

Διάγραμμα 1.1: Εξέλιξη διεθνών αφίξεων σε κύριους  

Μεσογειακούς προορισμούς 2001 -20148 

 

Παρατηρούμε ότι στην Ιταλία, την Τουρκία και ιδιαίτερα στην  Ισπανία και στη 

χώρα μας, ο ρυθμός ανάκαμψης είναι εντονότερος από ότι στις υπόλοιπες χώρες. 

 

 

 

 

 

                                                
8
 Αλέξης Χατζηδάκης, ο.π., σελ 21 
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Πίνακας 1.3 Εξέλιξη αφίξεων τουριστών στις χώρες της Μεσογείου 2008-20149 

 

 H τουριστική αύξηση της χώρας μας το 2014 σε σχέση με το 2013 ήταν 19%, 

πολύ μεγαλύτερη από την αντίστοιχη αύξηση στις υπόλοιπες χώρες. 

                                                
9
 Αλέξης Χατζηδάκης, ο.π., σελ 24 
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Διάγραμμα 1.2. : Εξέλιξη των εσόδων από τον τουρισμό 1995-2014 

(σε δολάρια και ευρώ) 10 

 Στο παραπάνω διάγραμμα γίνεται εμφανές η γεωμετρική αύξηση που υπάρχει 

στα έσοδα  από τον τουρισμό. 

 

 

Διάγραμμα 1.3. : Έσοδα από τον τουρισμό κατά Ήπειρο, για το έτος 201411 

 

 Στο παραπάνω διάγραμμα γίνεται εμφανές, ότι τη μερίδα του λέοντος από τα 

έσοδα από τον τουρισμό καρπώνεται η Ευρώπη 

                                                
10

 UNWTO World Tourism Barometer, Vol 13, Apr 15, σελ 1, http://mkt.unwto.org/barometer 
ημερομηνία πρόσβασης: 20 Μαϊου 2016    
11

 Στο ίδιο, σελ 2 

http://mkt.unwto.org/barometer
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Διάγραμμα 1.4.: Αφίξεις τουριστών ανά Ήπειρο, κατά το 201412 

 

 Στο παραπάνω διάγραμμα γίνεται εμφανές ότι το μεγαλύτερο μέρος των 

τουριστών, ταξιδεύουν στην Ευρώπη. Το ποσοστό αυτό δεν είναι ανάλογο του 

Διαγράμματος 1.3. Αυτό μπορεί να ερμηνευτεί είτε λόγο του εσωτερικού τουρισμού 

μεταξύ των τουριστών που ανήκουν στην Ευρώπη, είτε διότι η Ασία αποτελεί έναν 

πιο ακριβό προορισμό (τουλάχιστον όσον αφορά το κόστος πραγματοποίησης των 

ταξιδιών, λόγο της απόστασης). 

 

1.4.   Η κατάταξη της Ελλάδας ως προς τη διεθνή ανταγωνιστικότητα στον 

τομέα του τουρισμού13 

 

 Όπως φαίνεται και από το  διάγραμμα 1.5, στην πρώτη θέση ως προς τον 

γενικό δείκτη ανταγωνιστικότητας τουρισμού και ταξιδιών  στην Έκθεση του 2015,  

βρίσκεται η Ισπανία, ακολουθούμενη από τη Γαλλία και τη Γερμανία. Η Ελλάδα, 

έρχεται μόλις 31η, σε σύνολο 141χωρών (18η  στην Ευρώπη). Ο γενικός δείκτης 

ανταγωνιστικότητας του WEF για τον τουρισμό στην έκθεσή του 2015 (η οποία 

αναφέρεται στο 2014) αποτελεί τη συνισταμένη 90 επιμέρους ειδικών δεικτών, οι 

οποίοι υπάγονται σε 14 «πυλώνες», που κι αυτοί με τη σειρά τους ομαδοποιούνται 

σε τέσσερεις μείζονες ενότητες. Στον πίνακα 1.6 παρουσιάζονται οι θέσεις που 

καταλαμβάνει η Ελλάδα στις επιμέρους ομάδες δεικτών, καθώς και η αντίστοιχη 
                                                
12

 UNWTO World Tourism Barometer, ο.π., σελ 2 
13

 Αλέξης Χατζηδάκης, ο.π., σελ 26 
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βαθμολογία. Εξετάζοντας τους 14 βασικούς δείκτες διαπιστώνουμε ότι εκεί όπου τα 

ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της χώρας μας εμφανίζονται να είναι ισχυρότερα είναι 

η υγιεινή και η περίθαλψη (9η  στην γενική κατάταξη, με 6,57 μονάδες). Από την 

άλλη μεριά, τις χειρότερες θέσεις καταλαμβάνει η χώρα μας στην ανταγωνιστικότητα 

των τιμών (113η  θέση),  και στο επιχειρηματικό περιβάλλον (104η  θέση) 

  

Διάγραμμα 1.5.: Κατάταξη χωρών ως προς την ανταγωνιστικότητα στον 

τουρισμό 
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 Συγκρίνοντας το παραπάνω Διάγραμμα (1.5.), με τους Πίνακες 1.1. και 1.2.,  

παρατηρούμε το οξύμωρο, ότι ενώ η χώρα μας να είναι σε πολύ χαμηλή θέση, όσον 

αφορά την τουριστική ανταγωνιστικότητα, (18η θέση), εντούτοις να βρίσκεται πού 

υψηλά στις Αφίξεις (Πίνακας 1.1.) και στην Παγκόσμια Κατάταξη (Πίνακας 1.2.), 

γεγονός που πιθανότατα οφείλεται στην πολιτιστική της κληρονομιά, η οποία 

υπερκαλύπτει το «έλλειμμα ανταγωνιστικότητας» που παρατηρείται.  

 

Πίνακας 1.4.: Δείκτης Ανταγωνιστικότητας Τουρισμού και Ταξιδιών για την 

Ελλάδα 
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1.5. Οι προοπτικές του διεθνούς τουρισμού14 

 Σύμφωνα με έρευνα του ΕΟΤ, τέσσερεις είναι οι ισχυρότεροι παράγοντες που 

θα διαμορφώσουν το μελλοντικό μετασχηματισμό της διεθνούς τουριστικής αγοράς: 

 

 η ανάγκη για ασφάλεια και προστασία στους προορισμούς, ιδιαίτερα απέναντι 

σε πολιτικούς, οικονομικούς ή φυσικούς κινδύνους 

 οι δημογραφικές εξελίξεις.  

 η ολοένα διευρυνόμενη χρήση του διαδικτύου με τις διάφορες εφαρμογές του 

από τις τουριστικές επιχειρήσεις, τους καταναλωτές αλλά και τους ενδιάμεσους 

παρόχους υπηρεσιών  - η ανακατάταξη των δικτύων διανομής (ανάπτυξη οικονομίας 

«διαμοιρασμού» sharing economy-, διαδικτυακές πλατφόρμες κρατήσεων, κ.ά.) 

 η ανάπτυξη των αερομεταφορών χαμηλού κόστους σε συνάρτηση με το 

ενεργειακό κόστος  

 οι αλλαγές στις αξίες, στο στυλ ζωής και στα καταναλωτικά πρότυπα, και η 

μεταστροφή από την οικονομία υπηρεσιών στην οικονομία εμπειριών  

 

 Από τους παραπάνω παράγοντες, αξίζει να τονιστεί ο παράγοντας στης 

ασφάλειας και προστασίας στον προορισμό, ο οποίος έχει άμεση επίδραση για την 

ανάπτυξη του τουρισμού στη χώρα μας: Συγκεκριμένα, το SETE Intelligence 15 

διεξήγαγε, από τις 21.01.2016 έως τις 25.01.2016, έρευνα αντίληψης για την εικόνα 

της Ελλάδας στις αγορές της Μεγάλης Βρετανίας, Γερμανίας και ΗΠΑ. Την 

υλοποίηση της έρευνας ανέλαβε η ανεξάρτητη βρετανική εταιρεία Censuswide, σε 

συνολικό δείγμα 3.046 ερωτηθέντων οι οποίοι έχουν επισκεφτεί ή σκέπτονται να 

επισκεφτούν τη χώρα μας. Οι ερωτηθέντες απάντησαν στις εξής ερωτήσεις: 

  

                                                
14

 Αλέξης Χατζηδάκης, ο.π.,, σελ 31 
15

 SETE INTELLIGENCE, Αποτελέσματα έρευνας αντίληψης εικόνας Έλλάδας, 
https://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKE
wjDzY3doOTMAhVkB8AKHVFmDJMQFggaMAA&url=https%3A%2F%2Fsete.gr%2Fmedia%2F4472
%2F160204_apotelesmata-ereunas-antilipsis-eikonas-
elladas.docx&usg=AFQjCNGJ0AheRwyTI6bMf5g_S1oEy5gBHg&sig2=PddgnvJMz64qXDrNFPgBYA, 
ημερομηνία πρόσβασης:20 Μαϊου 2016 

https://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjDzY3doOTMAhVkB8AKHVFmDJMQFggaMAA&url=https%3A%2F%2Fsete.gr%2Fmedia%2F4472%2F160204_apotelesmata-ereunas-antilipsis-eikonas-elladas.docx&usg=AFQjCNGJ0AheRwyTI6bMf5g_S1oEy5gBHg&sig2=PddgnvJMz64qXDrNFPgBYA
https://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjDzY3doOTMAhVkB8AKHVFmDJMQFggaMAA&url=https%3A%2F%2Fsete.gr%2Fmedia%2F4472%2F160204_apotelesmata-ereunas-antilipsis-eikonas-elladas.docx&usg=AFQjCNGJ0AheRwyTI6bMf5g_S1oEy5gBHg&sig2=PddgnvJMz64qXDrNFPgBYA
https://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjDzY3doOTMAhVkB8AKHVFmDJMQFggaMAA&url=https%3A%2F%2Fsete.gr%2Fmedia%2F4472%2F160204_apotelesmata-ereunas-antilipsis-eikonas-elladas.docx&usg=AFQjCNGJ0AheRwyTI6bMf5g_S1oEy5gBHg&sig2=PddgnvJMz64qXDrNFPgBYA
https://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjDzY3doOTMAhVkB8AKHVFmDJMQFggaMAA&url=https%3A%2F%2Fsete.gr%2Fmedia%2F4472%2F160204_apotelesmata-ereunas-antilipsis-eikonas-elladas.docx&usg=AFQjCNGJ0AheRwyTI6bMf5g_S1oEy5gBHg&sig2=PddgnvJMz64qXDrNFPgBYA
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1. Που θα θέλατε να πάτε διακοπές το 2016; 

 

Διάγραμμα 1.6. : Τόπος επιθυμίας διακοπών 

 Από το παραπάνω διάγραμμα προκύπτει ότι η Ελλάδα παραμένει ένας 

ιδιαίτερα επιθυμητός προορισμός, σε σχέση με τους βασικούς ανταγωνιστές της. 
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2. Πόσο ασφαλείς νοιώθετε στους ακόλουθους προορισμούς; 

 

Διάγραμμα 1.7. : Αίσθηση ασφάλειας σε προορισμούς 

 

 Το 73% -80% των ερωτηθέντων θεωρούν την Ελλάδα ασφαλή προορισμό, 

ποσοστό οριακά χαμηλότερο από της Ισπανίας και Ιταλίας, σημαντικά όμως 

υψηλότερο από το αντίστοιχο της Γαλλίας και σχεδόν διπλάσιο από της Τουρκίας. 
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3. Οι πρόσφατες τρομοκρατικές επιθέσεις θα σας αποτρέψουν να 

ταξιδέψετε στο μέλλον σε οποιαδήποτε από τις παρακάτω χώρες; 

 

Διάγραμμα 1.8. : Αποτροπή πραγματοποίησης ταξιδιού σε συγκεκριμένες 

χώρες 

 

 Οι πρόσφατες τρομοκρατικές επιθέσεις δεν επηρεάζουν την απόφαση 

περίπου του 90% των ερωτηθέντων να επισκεφθούν την χώρα  μας, ενώ 

επηρεάζουν αρνητικά έναν στους τέσσερεις να επισκεφθεί την Γαλλία και έναν στους 

δύο να επισκεφθεί την Τουρκία. 
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4. Η μεταναστευτική / προσφυγική κρίση πώς έχει επηρεάσει  

τις αντιλήψεις σας όσον αφορά στα ταξίδια σας στις ακόλουθες χώρες;  

 

Διάγραμμα 1.9. : Επίδραση της μεταναστευτικής / προσφυγικής  

κρίσης στην αντίληψη για τα ταξίδια σε συγκεκριμένες χώρες. 

 

 Το προσφυγικό ζήτημα επηρεάζει την εικόνα σχεδόν του 40% των 

μελλοντικών επισκεπτών της χώρας μας, σημαντικά υψηλότερο από Ισπανία και 

Ιταλία, χαμηλότερο όμως από Τουρκία. 

 

 Από την παραπάνω έρευνα συμπεραίνουμε, ότι παρόλο που στην παρούσα 

χρονική περίοδο, η χώρα μας βρίσκεται στη δίνη της προσφυγικής κρίσης, διαθέτει 

τη δυνατότητα να αποκομίσει οφέλη από το ασταθές κοινωνικό και πολιτικό 

περιβάλλον στην Τουρκία και το κενό ασφαλείας που έχει δημιουργηθεί στη Γαλλία 

από τα πρόσφατα τρομοκρατικά χτυπήματα.  

 

 



27 

 

1.6. Τουρισμός στην Ελλάδα – στατιστικά στοιχεία, συμβολή στο ΑΕΠ16 

 

 Ο τουρισμός αποτελεί έναν από τους πυλώνες της οικονομίες τις Ελλάδας. 

Εκτός από το ρόλο του στη διαμόρφωση του ΑΕΠ της χώρας, συμβάλλει και στη 

διασπορά του εθνικού εισοδήματος στις περιφέρειες, λόγω της διασποράς των 

τουριστικών προορισμών ανά τη χώρα. Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, το ΑΕΠ της 

χώρας το 2013 διαμορφώθηκε σε € 182,4 δις. Για το 2014 εκτιμάται ότι, σε 

τρέχουσες τιμές, παρουσιάζει αρνητική ανάπτυξη 2% (που συνίσταται από 2,5% 

αποπληθωρισμό τιμών και 0,5% ανάπτυξη) και θα διαμορφωθεί σε € 178,9 δις.  Η 

άμεση επίπτωση του τουρισμού για το 2013 και το 2014, φαίνεται στον παρακάτω 

πίνακα και αντιστοιχεί στο 8,4% και 9,5% αντίστοιχα του συνολικού ΑΕΠ. 

 

 

Πίνακας 1.5. : Άμεση επίδραση του τουρισμό στην οικονομία της χώρας 

 

 Ο τουρισμός όμως έχει και έμμεσες επιπτώσεις, οι οποίες απορρέουν από 

την οικονομική δραστηριότητα σε επιμέρους κλάδους, όπως τα καταλύματα, η 

εστίαση, οι θαλάσσιες μεταφορές και άλλους.  Σύμφωνα με μελέτη του ΙΟΒΕ ,  κάθε 

                                                
16

 ΣΕΤΕ INTELLIGENCE,  Η συμβολή του τουρισμού στην ελληνική οικονομία το 2014 – συνοπτική 
απεικόνιση βασικών μεγεθών, Φεβρουάριος 2015, 
http://sete.gr/media/3004/simasia_tourismou_sete_intelligence_report.pdf  ημερομηνία 
πρόσβασης:20 Μαϊου 2016 

http://sete.gr/media/3004/simasia_tourismou_sete_intelligence_report.pdf
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1€ που δημιουργεί η τουριστική δραστηριότητα, προξενεί έμμεση και 

προκαλούμενη πρόσθετη οικονομική δραστηριότητα 1,2 € και άρα, συνολικά, 

δημιουργεί 2,2 € ΑΕΠ. Δηλαδή, ο πολλαπλασιαστής της τουριστικής δραστηριότητας 

ανέρχεται σε 2,2.  

 

  Στον παρακάτω πίνακα απεικονίζονται οι πολλαπλασιαστές των επιμέρους 

κλάδων της ελληνικής οικονομίας σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη του ΚΕΠΕ, καθώς 

και η ποσοστιαία συμβολή του κάθε υποκλάδου στην ελληνική τουριστική 

δραστηριότητα σύμφωνα με την μελέτη του ΙΟΒΕ. 

 

Πίνακας 1.6. : Έμμεση επίδραση του τουρισμού, στην οικονομία της χώρας 

 

 Συνεπώς, σύμφωνα με τα παραπάνω στοιχεία,  ο προκύπτων 

πολλαπλασιαστής του τουρισμού για την ελληνική τουριστική οικονομία ανέρχεται σε 

2,65 που σημαίνει πως για κάθε 1€ από την τουριστική δραστηριότητα, 

προξενείται έμμεση και προκαλούμενη πρόσθετη οικονομική δραστηριότητα 

1,65€ και άρα, συνολικά, το ΑΕΠ αυξάνει κατά 2,65€. Συνεπώς ο 

πολλαπλασιαστής της τουριστικής δραστηριότητας κυμαίνεται μεταξύ 2,2 και 2,65. 

Συνυπολογίζοντας και τα πολλαπλασιαστικά οφέλη, η συνολική συμμετοχή 

ανέρχεται μεταξύ 37 και 45 δις, δηλαδή περισσότερο από 20% του ΑΕΠ και 

ίσως να υπερβαίνει το 25% του ΑΕΠ, καθιστώντας τον τουρισμό βασικό πυλώνα 

της ελληνικής οικονομίας.  
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 Η διασπορά του εθνικού εισοδήματος στις περιφέρειες της χώρας λόγω της 

Τουριστικής Δραστηριότητας στην Ελλάδα και η συμβολή της ανά Περιφέρεια, 

φαίνεται στον παρακάτω Πίνακα: 

 

Πίνακας 1.7.: Διασπορά του εθνικού εισοδήματος στις περιφέρειες  

της χώρας λόγω της Τουριστικής Δραστηριότητας στην Ελλάδα 

 και η συμβολή της ανά Περιφέρεια 

 

 Είναι ξεκάθαρο, πως για την περιοχή του Ν. Αιγαίου, η οποία μας απασχολεί 

ιδιαίτερα, ο τουρισμός συμβάλλει στο ΑΕΠ, κατά 60%, το μεγαλύτερο από όλες τις 

περιφέρειες. Αυτό αποτελεί σημαντικό μειονέκτημα, λόγω της εποχικότητας που 

χαρακτηρίζει την τουριστική δραστηριότητα, με επακόλουθο την επιβάρυνση 

φυσικών και ανθρωπογενών πόρων τους μήνες αιχμής και αχρηστίας τους 

χειμερινούς μήνες. Επιπλέον, η εποχιακή δραστηριότητα αναγκαστικά οδηγεί και 

στην εποχιακή απασχόληση με επακόλουθο την μη απασχόληση των εργαζομένων 

στον τουριστικό τομέα για μεγάλες χρονικές περιόδους, με αποτέλεσμα την αστάθεια 

του εισοδήματός τους αλλά και σημαντικές επιπτώσεις στην κοινωνική 

δραστηριότητα στις τουριστικές περιοχές. 17 

 

                                                
17

 ΣΕΤΕ intelligence, ο.π.  
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 Η εποχικότητα της τουριστικής δραστηριότητας στη χώρα μας, και τα έσοδα 

από αυτήν κατά μήνα φαίνονται  στους παρακάτω πίνακες: 

Μήνες 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Ιαν – Μαρ 6,31 7,64 7,14 6,31 7,02 7,79 6,94 6,53 6,75 6,31 5,71 

Απρ-Ιουν 30,7 31,89 24,57 24,87 25,5 26,62 26,05 24,49 25,54 24,81 24,54 

Ιουλ –Σεπ 50,57 49,08 52,58 54,28 52,24 51,05 52,20 54,89 54,33 55,78 56,44 

Οκτ-Δεκ 12,43 11,39 15,71 14,54 15,24 14,54 14,81 14,09 13,38 13,1 13,31 

Πίνακας 1.8. : Εποχικότητα Διεθνών Τουριστικών Αφίξεων (2003-2013) 

(Ποσοστό %)18 

Στον παραπάνω πίνακα παρατηρείται η μικρή, αλλά σταδιακή αύξηση της 

εποχικότητας, κατά τους μήνες Ιουλ – Σεπ και η σταδιακή μείωση των εισερχομένων 

τουριστών την περίοδο Ιαν – Ιουν, που σημαίνει ότι στη χώρα μας, σταδιακά η 

τουριστική περίοδος συρρικνώνεται και πρέπει να ληφθούν μέτρα, προς 

αντιμετώπιση του φαινομένου. 

 

 

Πίνακας 1.9.: Ποσοστιαία Κατανομή Τουριστικών Εισπράξεων  

Κατά Μήνα (2000-2013)19 

 Στον παραπάνω πίνακα βλέπουμε αντίστοιχα, τις σταθερά μεγαλύτερες 

εισπράξεις κατά το μήνα Αύγουστο, σε σχέση με τους υπόλοιπους μήνες. 

                                                
18

 Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ) , Εποχικότητα Διεθνών Αφίξεων (2000-
2013), http://sete.gr/ EpoxikotitaAfikseon2000-13_new%20layout.pdf,  ημερομηνία πρόσβασης:20 
Μαϊου 2016 
19 Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ) ,  Ποσοστιαία Κατανομή Τουριστικών 
Εισπράξεων Κατά Μήνα (2000-2013) http://sete.gr/MiniaiaKatanomi2000-2013_new%20layout.pdf, 
ημερομηνία πρόσβασης:20 Μαϊου 2016 

http://sete.gr/MiniaiaKatanomi2000-2013_new%20layout.pdf
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

 

Τα είδη του τουρισμού 

 

 Ως είδη του τουρισμού μπορούμε με επιφύλαξη να πούμε ότι  είναι η 

µετακίνηση σε συγκεκριμένο χρόνο ενός αριθµού ανθρώπων, κάνοντας χρήση της 

δυνατότητας που τους παρέχεται να χρησιμοποιούν οµαδικά και ταυτόχρονα το ίδιο 

µέσο µεταφοράς για την πραγματοποίηση των ταξιδιών τους, το ίδιο τουριστικό 

κατάλυµα για τη διαµονή τους και εν γένει την οµαδική χρήση οποιασδήποτε άλλης 

υπηρεσίας.20 Είναι μια σχετικά νέα ιδέα, που προήλθε από την μεγάλη άνοδο των  

εισοδημάτων   μετά  την  Βιομηχανική  Επανάσταση.  Πριν  από   αυτήν,  τα  ταξίδια 

πολιτιστικού ή ψυχαγωγικού χαρακτήρα ήταν αποκλειστικό προνόμιο λίγων 

εκλεκτών περιηγητών, συνήθως αριστοκρατών. Στις μέρες μας, έχουν αναγνωριστεί 

οι αρνητικές επιπτώσεις του μαζικού τουρισμού (κοινωνικές, οικονομικές, στο φυσικό 

περιβάλλον, κτλ), και για το λόγο αυτό έχει γίνει προσπάθεια στροφής προς 

«ηπειότερες» μορφές τουρισμού, όπως ο εναλλακτικός.  

 

 Στις χώρες της Μεσογειακής λεκάνης, και συνεπώς και στη χώρα μας, ο 

μαζικός τουρισμός συνδέεται στην προβολή των τριών «S» (sea, sun, sand) και της 

πολιτιστικής της κληρονομιάς και αναπτύσσεται κυρίως κατά τους καλοκαιρινούς 

μήνες. Αυτή η  συγκέντρωση στο χώρο και το χρόνο επέφερε σημαντικές επιπτώσεις 

στην ποιότητα του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος καθώς και στις τοπικές 

κοινωνίες.21 

 

 Ο όρος «μαζικός τουρισμός» για τη χώρα μας, αναφέρεται σε αλλοδαπούς 

κυρίως τουρίστες, που μεταβαίνουν  κατά την καλοκαιρινή σαιζόν από τις χώρες 

τους, προς διάφορες ελληνικές περιοχές και νησιά. Ένα χαρακτηριστικό στοιχείο του 

πακέτου μαζικού τουρισμού είναι το «all inclusive», που σημαίνει ότι τα τουριστικά 

θέρετρα που παρέχουν αυτού του είδους την υπηρεσία, περιλαμβάνουν σχεδόν τα 

πάντα στο προκαταβληθέν αντίτιμο, ήτοι μεταφορά προς και από το αεροδρόμιο, 

μεταφορά των αποσκευών, κρατικούς φόρους, διαμονή, όλα τα γεύματα, πρόχειρα 

                                                
20

 Ηγουµενάκης, Ν.Γ., Κραβαρίτης, Κ.Ν. Τουρισµός. Βασικές έννοιες, Interbooks, Αθήνα, 2004, Σελ 30 
21

 Σβορώνου Ελένη, Μαζικός Τουρισμός και Εναλλακτικές Μορφές: Πόσο Τουρισμό Αντέχει η Φύση, 
σελ 1 http://www.hellenistyka.umk.pl/Materialy/nowogrecki/Teksty/Turystyka%20masowa.pdf  
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γεύματα (σνακ), κατανάλωση ποτών και τσιγάρων, χρήση όλων των δομών και του 

εξοπλισμού και πιστοποιημένους εκπαιδευτές για τις διάφορες δραστηριότητες. 

Ακόμη και τα φιλοδωρήματα και η νυχτερινή διασκέδαση συμπεριλαμβάνονται στο εν 

λόγω προκαταβληθέν αντίτιμο.22 Οι  τουρίστες  του  «all  inclusive»  ουσιαστικά δεν  

συνεισφέρουν  στην  τοπική οικονομία, εκτός από την πληρωμή (που έχει προ-

συμφωνηθεί) που παίρνουν οι τοπικές επιχειρήσεις (π.χ. καταλύματα, εστιατόρια, 

κλπ) που παρέχουν τις υπηρεσίες «all inclusive». 

 

2.1.  Το Ελληνικό μοντέλο τουριστικής ανάπτυξης 

 

 Το  μοντέλο τουριστικής ανάπτυξης που ακολουθήθηκε στη χώρα μας, από τη 

λήξη του Β’ Παγκοσμίου  Πολέμου  και  σχεδόν μέχρι  και  τα τέλη  της 

προηγούμενης δεκαετίας, ήταν το μοντέλο του μαζικού τουρισμού, το οποίο ενώ στα 

πρώτα χρόνια της εφαρμογής  του ενίσχυσε την εθνική και τοπική οικονομία, 

δημιουργώντας υποδομές και εγκαταστάσεις,  στη συνέχεια δεν κατάφερε να 

αποφέρει τα προσδοκώμενα μακροχρόνια αποτελέσματα γιατί στις περισσότερες 

περιπτώσεις έμεινε ανεξέλεγκτο και χωρίς κεντρικό σχεδιασμό (ΣΕΤΕ, 2010).  

 

 Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με την εποχικότητα του συγκεκριμένου 

μοντέλου τουριστικής ανάπτυξης, ιδιαίτερα στα νησιά των Κυκλάδων, έδωσε ώθηση 

στην οικονομική ανάπτυξή και συγκράτησε τους τοπικούς πληθυσμούς, με την 

«παρενέργεια» πολλές φορές να εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τις διεκδικήσεις 

των μεγάλων τουριστικών πρακτορείων και των πολυεθνικών εταιριών. Η 

εποχικότητα του φαινομένου είχε επίπτωση και στο περιβάλλον κάθε προορισμού, 

με αποτέλεσμα την υπέρμετρη δόμηση και την αλλοίωση των ιδιαίτερων 

χαρακτηριστικών κάθε προορισμού. Επιπλέον, το φαινόμενο της εποχικότητας που 

χαρακτηρίζει το μαζικό τουρισμό, είχε ως αποτέλεσμα τα νησιά να αδειάζουν το 

χειμώνα και οι δραστηριότητές και τα κέρδη των επιχειρηματιών, να περιορίζεται 

στους ντόπιους κατοίκους. 

 

 Την τελευταία δεκαετία, έγιναν σημαντικές προσπάθειες με σκοπό την 

ενίσχυση της τουριστικής ανάπτυξης στην περιφέρεια, υποστηριζόμενες από 

                                                
22

 http://sdanellis.gr/ ημερομηνία πρόσβασης: 20 Μαίου 2016  

http://sdanellis.gr/
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κονδύλια που διατέθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση, έχοντας ως στόχο τη  

μακροχρόνια βιωσιμότητα και  το σεβασμό προς το περιβάλλον   και   τις   τοπικές   

ιδιαιτερότητες  Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με τη σταδιακή ενημέρωση των 

επιχειρηματιών για τα οφέλη των εναλλακτικών μορφών τουρισμού, είχε ώς 

αποτέλεσμα τη στροφή τους  προς ηπιότερες μορφές τουριστικής ανάπτυξης. Σε 

αυτό συνέβαλλε και η παράλληλη  προσπάθεια των κεντρικών φορέων τουριστικού 

σχεδιασμού (ΕΟΤ,23 Ειδική Υπηρεσία Πολιτισμού και Τουρισμού του Υπουργείου 

Πολιτισμού και Τουρισμού,24 το Υφυπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης25 και το δίκτυο 

«altertourism».26) διασφαλίζοντας την ενημέρωση, την ανάπτυξη και τη συνέργια 

περισσότερων δυνητικά εμπλεκόμενων φορέων – ιδιωτικής και δημόσιας 

πρωτοβουλίας.  

 

2.2. Στρατηγική Προώθησης και Προβολής του Ελληνικού Οργανισμού 

Τουρισμού για την τριετία 2014-2015-201627 

 

 Το νέο όραμα του Ελληνικού τουρισμού, απαιτεί τη δόμηση ισχυρής 

στρατηγικής επικοινωνίας, ικανής να προβάλλει αποτελεσματικά το 

διαφοροποιημένο Ελληνικό ποιοτικό τουριστικό προϊόν, να ανταποκριθεί στη 

ρευστότητα της διεθνούς τουριστικής ζήτησης, της κατάστασης των τουριστικών 

επιχειρήσεων και του εντεινόμενου ανταγωνισμού και να προσελκύσει τους 

καταναλωτές τουρίστες / έμπειρους ταξιδιώτες οι οποίοι πλέον είναι πολύ ευαίσθητοι 

στην ποιότητα και ιδιαιτέρως απαιτητικοί. 

 

 Η στρατηγική επικοινωνίας του ΕΟΤ, βασίζεται σε 9 θεματικές ενότητες που 

αντιστοιχούν στους βασικούς κλάδους του Ελληνικού Τουρισμού και έχουν ως στόχο 

τη δημιουργία και την υποστήριξη της ζήτησης για ολοκληρωμένα θεματικά 

οδοιπορικά – εμπειρίες. Κάθε κλάδος αντιστοιχεί σε συγκεκριμένες δραστηριότητες -  

προτάσεις - προϊόντα και στοχεύει στην προσέλκυση επιμέρους κοινών –στόχων. Τα 

βασικά συστατικά του προϊόντος «Ελληνικός Τουρισμός», είναι:  
                                                
23

 http://www.gnto.gov.gr ημερομηνία πρόσβασης:20 Μαϊου 2016 
24

 http://www.antagonistikotita.gr/greek/prokResultsFull.asp?id=238 ημερομηνία πρόσβασης:20 
Μαϊου 2016 
25

 http://www.mintour.gov.gr/ ημερομηνία πρόσβασης:20 Μαϊου 2016 
26

 http://altertourism.gr/to-diktyo ημερομηνία πρόσβασης:20 Μαϊου 2016 
27

 http://www.gnto.gov.gr/sites/default/files/files_basic_pages/stratigiki_eot_2014-2016.pdf 
ημερομηνία πρόσβασης:20 Μαϊου 2016 
 

http://www.gnto.gov.gr/
http://www.antagonistikotita.gr/greek/prokResultsFull.asp?id=238
http://www.mintour.gov.gr/
http://altertourism.gr/to-diktyo
http://www.gnto.gov.gr/sites/default/files/files_basic_pages/stratigiki_eot_2014-2016.pdf
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 Ήλιος / θάλασσα (seaside)  

 Πολιτιστικός τουρισμός (culture)  

 Καταδυτικός τουρισμός (diving)  

 Τουρισμός υγείας και ευεξίας (health and wellness) 

 Τουρισμός πολυτέλειας (luxury) 

 Θαλάσσιος τουρισμός (nautical)  

 Τουρισμός πόλεων (city breaks- Αθήνα -Θεσσαλονίκη)  

 Συνεδριακός τουρισμός (business)  

 Περιηγητικός τουρισμός (touring)  

 

 Στους παραπάνω βασικούς 9 θεματικούς άξονες, ο ΕΟΤ προβάλλει την 

Ελλάδα ως σύνολο εμπειριών κατά μήκος της Επικράτειας, στη λογική των 

συμπληρωματικών προορισμών που αντιστοιχούν σε βιωματικούς γύρους και 

υπηρεσίες ποιότητας. Προβάλει τις ειδικές μορφές τουρισμού, με σκοπό να  συντείνει 

στην επέκταση της τουριστικής περιόδου και στην προώθηση και στην προβολή 

προτάσεων για ειδικά κοινά – στόχους (π.χ. ιατρικός, θρησκευτικός, σχολικός, 

φυσιολατρικός, εκπαιδευτικός τουρισμός, κοκ). Προωθεί έτσι πρωτοβουλίες και 

προορισμούς που υπηρετούν την κεντρική πολιτική επιλογή της βιώσιμης 

τουριστικής ανάπτυξης της Χώρας σε σχέση με προϊόντα με  ονομασία προέλευσης, 

την παράδοση, τη μυθολογία και κάθε αυθεντικό στοιχείο που χαρακτηρίζει τον 

τουριστικό προορισμό Ελλάδα. 

 

2.3.  Τα χαρακτηριστικά του μαζικού τουρισμού 

 

 Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, ο μαζικός τουρισμός αναφέρεται στη 

μετακίνηση μεγάλου αριθμού ανθρώπων, με τυποποιημένα πακέτα διακοπών σε 

περιοχές που έχουν προσαρμόσει τις τιμές και τις υπηρεσίες τους, σε αυτό το είδος 

του τουρισμού.  Ο ∆ηµήτρης Λαγός, συνοψίζει τις βασικές αιτίες που συνέβαλαν 

στον μαζικό τουρισμό και καταγράφει τα εξής διεθνή χαρακτήρα του τουρισμού: 28 

 

 Η βελτίωση των όρων εργασίας και της αμοιβής των εργαζομένων. 

 Η γενικότερη οικονομική ανάπτυξη των δυτικών χωρών. 

                                                
28

 Δ. Λαγός, Τουριστική οικονοµία, Κριτική, Αθήνα, 2005, σελ 66 
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 Η αύξηση του ελεύθερου χρόνου των εργαζομένων σε συνδυασμό με 

το θεσμό της άδειας μετ’ αποδοχών. 

 Η ταχύτατη εξέλιξη των μέσων μαζικής μεταφοράς (π.χ. αεροπλάνο). 

 Η   αποφασιστική   δραστηριοποίηση   των   tour   operators   και   των 

ταξιδιωτικών πρακτόρων. 

 Η  οργάνωση  ταξιδιών  με  το  σύστημα  των  ναυλωμένων  πτήσεων 

(charter flights) σε συνδυασμό με την εξάπλωση των τουριστικών πακέτων. 

 Η ανάδειξη    νέων    τουριστικών    αγορών /    προορισμών    (π.χ. 

Νοτιοανατολική Ασία) 

 Η εξάπλωση των νέων τεχνολογικών εφαρμογών και η εξέλιξη της 

τεχνολογίας της πληροφόρησης (χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών, συστήματα 

ηλεκτρονικών κρατήσεων, internet κτλ,) 

 Η παραγωγή, προώθηση, διαφήμιση και κατανάλωση του τουριστικού 

προϊόντος σε μεγάλη κλίμακα (με μαζικούς όρους μέσα από την τηλεόραση, το 

ραδιόφωνο κτλ.). 

 Η απελευθέρωση των περιορισμών στις αερομεταφορές.  

 

2.4.  Θετικές και αρνητικές επιπτώσεις του μαζικού τουρισμού 

 

 Έχει ήδη αναφερθεί, ότι το κυριότερο αρνητικό χαρακτηριστικό του μαζικού 

τουρισμού, είναι η εποχικότητα που τον διακρίνει. Η μαζικότητα και η ορμή του, 

συντελεί στην ποιοτική υποβάθμιση του τουριστικού προορισμού και σε συνδυασμό 

με την υπεράντληση και υπερεκμετάλλευση των πόρων, αλλοιώνει και  εξαντλεί μέσα 

σε δεκαετίες, τα τοπικά χαρακτηριστικά, υποβαθμίζοντας  την περιοχή για τους 

ντόπιους κατοίκους. Aυτό το γεγονός παρατηρείται σε νησιά με πολύ μαζικό 

τουρισμό, όπου στο κλείσιμο της σαιζόν όταν οι τουρίστες παύουν να έρχονται και οι 

συναφείς επιχειρήσεις κλείνουν, υπάρχει μια εικόνα ερήμωσης. Οι επιπτώσεις 

αποτυπώνονται στη λειτουργία συγκεκριμένων τμημάτων και φορέων τους τοπικής 

τουριστικής αγοράς, η δραστηριότητα των οποίων είναι στενά συνυφασμένη με τον 

τουρισμό, τα καταλύματα, η εστίαση και  οι θαλάσσιες μεταφορές, οι οποίες 

αναφέρθηκαν παραπάνω.  Σε πολλά νησιά, είναι χαρακτηριστική η εγκατάλειψη του 

πρωτογενούς τομέα προς όφελος του  τουρισμού, αποτελώντας πλέον μια μορφή  

«μονοκαλλιέργειας» που καθιστά έναν τόπο ευάλωτο σε περιόδους κρίσης του 
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κλάδου που οφείλονται στους διεθνείς συγκυρίες και τον ανταγωνισμό από τους 

τουριστικούς προορισμούς.29  

 

 Τα αρνητικά αποτελέσματα του μαζικού τουρισμού προς το περιβάλλον, 

είναι σε όλους μας γνωστά και περιλαμβάνουν αλλά δεν περιορίζονται:  

 στην παράνομη δόμηση, στην άναρχη οικιστική ανάπτυξη, Εδώ βάζεις 

κόμμα στο τέλος. Στην προηγούμενη έβαζες τελεία. 

 στη ρύπανση (θαλάσσια και του εδάφους),  

 στη μόλυνση του υδροφόρου ορίζοντα και στη διάβρωση του εδάφους, 

λόγω του μεγάλου όγκου απορριμμάτων, σε συνδυασμό με την έλλειψη 

οργανωμένων Χώρων Υγειονομικής Ταφής (ΧΥΤΑ) ή περιοχών συλλογής 

ανακυκλώσιμων υλικών, 

 στα κυκλοφοριακά προβλήματα, τα οποία συχνά συνοδεύονται από 

θανατηφόρα ατυχήματα,  

 στη διατάραξη του οικιστικού περιβάλλοντος πολλών  ειδών, 

οδηγώντας τα πολλές φορές στην απομάκρυνση ή στον περιορισμό του πληθυσμού 

τους, 

 σε πολλές περιπτώσεις, η  αγροτική  γη αλλάζει χρήση και 

χρησιμοποιείται για τουριστική ανάπτυξη, με αποτέλεσμα ο πρωτογενής τομέας είτε 

να συρρικνώνεται ,είτε να κινδυνεύει να εξαλειφθεί πλήρως,  

 τέλος, στα νησιά κυρίως, παρατηρούνται φαινόμενα λειψυδρίας, μιας 

και το νερό δεν επαρκεί για τον πολλαπλάσιο αριθμό κατοίκων σε σχέση με τη 

χειμερινή περίοδο. Οι προσπάθειες επίλυσης του προβλήματος με τη δημιουργία 

έργων, άλλες φορές επιλύουν μερικώς το πρόβλημα (συλλεκτήρες βρόχινου ύδατος), 

ενώ άλλες το επιβαρύνουν (γεωτρήσεις), με το χαμήλωμα του υδροφόρου ορίζοντα, 

το οποίο έχει ως αποτέλεσμα τη πτώση της ποιότητας του νερού. 

 

 Στον αντίποδα, πρέπει να τονίσουμε και τους θετικές περιβαλλοντικές 

επιπτώσεις, οι οποίες μεταξύ των άλλων περιλαμβάνουν: 

 την ανάδειξη των πόρων των τουριστικών προορισμών,  

 την προβολή τους στο εξωτερικό και την ευαισθητοποίηση της κοινής 

γνώμης (του εξωτερικού και του εσωτερικού) σε ζητήματα που άπτονται την 

                                                
29

 Σβορώνου Ελένη, ο.π., σελ 1  
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πολιτισμική κληρονομιά, την υιοθέτηση προτύπων συμπεριφοράς (πχ ανακύκλωση, 

βιολογικός καθαρισμός, πιστοποιητικά συμμόρφωσης των επιχειρήσεων με βάση 

περιβαλλοντικά πρότυπα και πρότυπα εξοικονόμησης ενέργειας) , 

 την  ανάπτυξη της υπαίθρου και τη δημιουργία νέων αναπτυξιακών 

έργων ή τη βελτίωση των ήδη υπαρχόντων, (αεροδρόμια, λιμάνια, δρόμοι κτλ). Σε 

πολλές περιπτώσεις χωρίς τον τουρισμό, οι υποδομές πολλών νησιών δεν θα είχαν 

αναπτυχθεί στο βαθμό που έχουν αναπτυχθεί σήμερα. 

 

 Όσον αφορά τις κοινωνικές επιπτώσεις, ο μαζικός τουρισμός συμβάλει:   

 στην απώλεια της «ταυτότητας» του τουριστικού προορισμού, στο 

όνομα τους ανάπτυξης και τους προόδου. Παρατηρούμε επίσης φαινόμενα 

απόρριψης των ντόπιων ηθών και εθίμων και την άκριτη υιοθέτηση ξένων τρόπων 

συμπεριφοράς και προτύπων, με αποτέλεσμα  την εγκατάλειψη παραδοσιακών 

δομών την υποβάθμιση του παραδοσιακού προϊόντος και την απώλεια της 

ξεχωριστής ταυτότητας.  

 στην αύξηση της εγκληματικότητας και των φαινομένων ανομίας που 

δημιουργούνται σε περιοχές όπου εισρέει μαζικά τουρισμός: πολλές φορές οι αρχές 

κάνουν τα στραβά μάτια για να μην πληγεί ο τουρισμός στην περιοχή, με 

αποτέλεσμα πολλοί τουρίστες να οδηγούν παράνομα μηχανές ή οχήματα, να 

παραβιάζουν τα ωράρια κοινής ησυχίας, ή να προβαίνουν σε άλλες άνομες πράξεις. 

 

 Οι θετικές κοινωνικές επιπτώσεις του μαζικού τουρισμού περιλαμβάνουν, 

αλλά δεν περιορίζονται στις παρακάτω:  

 τα ταξίδια φέρνουν τους ανθρώπους σε επαφή μεταξύ τους. Λόγω του 

εκπαιδευτικού χαρακτήρα του αειφόρου τουρισμού, μπορεί να καλλιεργηθεί σιωπηρά 

ένα κλίμα κατανόησης ανάμεσα τους ανθρώπους και τους πολιτισμούς και να 

προωθηθούν πολιτιστικές ανταλλαγές ανάμεσα τους φιλοξενούμενους και τους 

επισκέπτες. Με τον τρόπο αυτό, αυξάνονται οι πιθανότητες για τους ανθρώπους να 

αναπτύξουν αμοιβαία συμπάθεια και κατανόηση και να μειωθούν οι προκαταλήψεις. 

 στην εξέλιξη που έχει προέλθει στην παροχή υπηρεσιών. Δεδομένου 

ότι σε πολλές περιπτώσεις οι επιχειρήσεις είναι οικογενειακές, κάθε γενιά που 

ασχολείται με τον τουρισμό, είναι πιο μορφωμένη από την προηγούμενη και οι 

ντόπιοι κάτοικοι στρέφονται σε εξειδικευμένες σπουδές προκειμένου να γίνουν πιο 
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ανταγωνιστικοί και αποτελεσματικοί. Η άνοδος του μορφωτικού τους επιπέδου, έχει 

επίσης ως αποτέλεσμα να προβιβάζεται το επίπεδο των παρεχομένων υπηρεσιών. 

Σε αυτό συντελεί βέβαια και το γεγονός ότι αριθμός του  προσωπικού που εργάζεται 

τους τουριστικές επιχειρήσεις (και ιδιαίτερα ιδιοκτήτες τουριστικών επιχειρήσεων), 

έχει ταξιδέψει στο εξωτερικό και έχει βιώσει μια διαφορετική κουλτούρα  και 

αντίληψη, την οποία έχει μεταφέρει και προσαρμόσει στα ελληνικά δεδομένα.  

 στην ενίσχυση συγκειμένων κοινωνικών ομάδων, με τη δημιουργία 

διαφόρων συνεταιρισμών, οι οποίοι με την παραγωγή και διάθεση διαφόρων 

τοπικών προϊόντων, (πχ τυριά νήσου Ίου) συμβάλλουν στην ενίσχυση του 

εισοδήματος τους και την προστασία και την προβολή των τοπικών προϊόντων. 

 στην ανάπτυξη των εγκαταστάσεων προς  όφελος των κατοίκων: Σε 

πολλές περιπτώσεις, η τουριστική βιομηχανία υποστηρίζει τη δημιουργία κοινοτικών 

εγκαταστάσεων και υπηρεσιών οι οποίες δεν θα είχαν αλλιώς τη δυνατότητα να 

αναπτυχθούν, επιφέροντας υψηλότερα στάνταρ στον προορισμό. Ο τουρισμός δίνει  

το  κίνητρο  και  τα χρήματα για τη δραστηριοποίηση νέων επιχειρήσεων και τη 

δημιουργία νέων εγκαταστάσεων και υποδομών που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με 

αυτόν (π.χ. αθλητικές εγκαταστάσεις, κέντρα πολιτιστικών εκδηλώσεων, μέσα 

μεταφοράς, κτλ.) και συμβάλει στις βελτιώσεις σε θέματα υγιεινής και συγκοινωνιών, 

καθώς και στη μαζική εισροή καλύτερης ποιότητας αγαθών και ειδών διατροφής.  

 

 Όσον αφορά τις θετικές οικονομικές επιπτώσεις, έχουν ήδη αναφερθεί 

διάφορα οικονομικά μεγέθη  τα οποία παρουσίασαν τη συνεισφορά (άμεση και 

έμμεση) του τουρισμού στο ΑΕΠ της χώρας μας.  Ο μαζικός τουρισμός συμβάλει 

επίσης στην:  

 εμφάνιση νέων επαγγελμάτων, στην ανάπτυξη του εμπορίου και στη 

δημιουργία θέσεων εργασίας σε περιοχές οι οποίες έχουν περιορισμένες 

δυνατότητες παραγωγής προϊόντων του πρωτογενούς τομέα. 30  Τα νησιά των 

Κυκλάδων για παράδειγμα, δεν θα είχαν ιδιαίτερες επιλογές όσον αφορά τις 

οικονομικές δραστηριότητες που θα μπορούσαν να αναπτύξουν, αν οι ντόπιοι 

επιχειρηματίες δεν στρέφονταν σε τουριστικές δραστηριότητες. Χαρακτηριστικά, 

μπορούμε να αναφέρουμε πως ενώ στο παρελθόν στη νήσο Ίο παράγονταν μια 

σειρά από αγροτικά προϊόντα (πχ φάβα και διάφορα άλλα κηπευτικά) λόγω της 

                                                
30

 Καραγιάννης, Σ. και Έξαρχος, Γ. Τουρισμός: Τουριστική Οικονομία Ανάπτυξη Πολιτική, Κέντρο 
Τεχνολογικής Έρευνας Κρήτης, Ηράκλειο,2006, σελ 206 
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αύξησης της θερμοκρασίας, αυτό δεν είναι πλέον εφικτό και ο τουρισμός έχει 

λειτουργήσει ως ανάχωμα στα μεταναστευτικά φαινόμενα προς αναζήτηση εργασίας.  

 άνοδο του βιοτικού επιπέδου των περιοχών , δεδομένου ότι λόγω της 

εισροής συναλλάγματος, και μέσω της φορολογίας το κράτος αποκτά τη δυνατότητα 

εφαρμογής της κοινωνικής του πολιτικής.  

 ίδρυση νέων επιχειρήσεων (εστιατορίων, μουσείων, καταστημάτων με 

ιδιαίτερο χαρακτήρα και άλλων δημιουργικών δραστηριοτήτων) τα οφέλη και τις 

υπηρεσίες των οποίων μπορεί να απολαύσει και ο ντόπιος πληθυσμός, με 

αποτέλεσμα την αύξηση της ποιότητας του τρόπου ζωής τους 

 παροχή καλύτερης νοσοκομειακής περίθαλψης, δεδομένου ότι προς 

εξυπηρέτηση του τουρισμού, σε πολλά μικρότερα νησιά έχουν δημιουργηθεί 

νοσοκομεία (για την αντιμετώπιση εκτάκτων περιστατικών), ελικοδρόμια και 

αεροδρόμια (σε μεγαλύτερα) 

 απαίτηση  μεγάλου αριθμού εργαζομένων για την ανάπτυξη του, σε 

σχέση με το ύψος των επενδύσεων και  στην απαίτηση προσωπικού με  μέτριες  

γνώσεις  και  προσόντα,  που  τα αποκτά κάποιος φθηνά και με ταχύρυθμη 

εκπαίδευση.  

 

 Τα οικονομικά οφέλη όμως του μαζικού τουρισμού, δεν είναι κοινά για όλους 

τους προορισμούς, αλλά είναι απότοκα των προτύπων που επιλέγει κάθε 

προορισμός, το χρονικό ορίζοντα του σχεδιασμού (βραχυχρόνιος / μακροχρόνιος) 

και φυσικά στην ύπαρξη ή όχι κεντρικής διοίκησης και ελέγχου. Η μίξη των 

παραπάνω παραγόντων, σε συνδυασμό με τους διαφορετικούς πόρους που διαθέτει 

κάθε προορισμός, επιφέρει  κάθε φορά διαφορετικά οικονομικά αποτελέσματα.  

Για παράδειγμα, όταν οι τουριστικές επενδύσεις σε μια περιοχή, δεν έχουν 

πραγματοποιηθεί από ντόπιους επιχειρηματίες ή από τις τοπικές αρχές (πχ 

συγκοινωνίες, θεματικά πάρκα, ξενοδοχειακές μονάδες κτλ),  τότε τα εισοδήματα δεν 

παραμένουν στον τόπο  προκειμένου να τροφοδοτήσουν  την τοπική οικονομική 

ανάπτυξη, αλλά εξάγονται στις έδρες των ξένων επιχειρηματιών (εσωτερικό / 

εξωτερικό). Αυτό έχει ως αποτέλεσμα η τουριστική οικονομία να παραμένει   
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εξαρτημένη από εξωτερικούς φορείς (π.χ. πολυεθνικές εταιρίες, διεθνείς αλυσίδες 

ξενοδοχείων κτλ.).31 

 

 Ένα άλλο παράδειγμα αρνητικής επίπτωση του μαζικού τουρισμού, είναι 

η εκμετάλλευση των τουριστικών πόρων από συγκεκριμένους επιχειρηματίες, οι 

οποίοι εκμεταλλευόμενοι την κρίση και τις γνωριμίες τους, αγοράζουν έναντι 

«πινακίου φακής» τεράστιες εκτάσεις γης, (συχνά καταπατώντας νόμους ή 

υποστηριζόμενοι από φωτογραφικά διατάγματα). Στη συνέχεια φροντίζουν να 

παρέχουν ένα τουριστικό πακέτο σε πολύ χαμηλές τιμές, λόγω των οικονομικών 

δυνατοτήτων που διαθέτουν, διεκδικώντας τη μερίδα του λέοντος από τα κέρδη και  

οδηγώντας σε παρακμή τις ντόπιες επιχειρήσεις. Η δε απασχόληση πλήθους 

ντόπιων εργαζομένων στις επιχειρήσεις τους (τουριστικές το καλοκαίρι και 

οικοδομικές το χειμώνα), λειτουργεί ως μοχλός πίεσης προς τη ντόπια κοινωνία, 

προκειμένου να συμβιβαστεί σιωπηρά.  `Παρόλα αυτά, μια νέα μελέτη του ΣΕΤΕ, 

καταρρίπτει το μύθο που ήθελε η κατανάλωση των πακέτων all inclusive 

(χαρακτηριστικό των μεγάλων τουριστικών μονάδων), να είναι μικρότερη από το 

μέσο όρο της αντίστοιχης δαπάνης του συνόλου των επισκεπτών της χώρας, αλλά 

διαπιστώθηκε ότι η κατανάλωση σε εμπορικά καταστήματα είναι η δεύτερη 

υψηλότερη μετά από αυτή των πελατών ξενοδοχείων 5*, καταρρίπτοντας το μύθο ότι 

οι πελάτες αυτοί δεν βγαίνουν από τα ξενοδοχεία στα οποία διαμένουν και δεν 

δαπανούν τίποτα στα τοπικά καταστήματα.32  

 Τέλος, ένα άλλο αρνητικό οικονομικό φαινόμενο που παρατηρείται λόγω της 

εποχικότητας του τουρισμού, είναι ότι η αυξημένη ζήτηση προϊόντων κατά την 

τουριστική περίοδο να δημιουργεί αύξηση των τιμών, η όποια επιβαρύνει τον τοπικό 

πληθυσμό, καθώς οι τιμές αυτές διατηρούνται και πέρα από την τουριστική σαιζόν 

(τους χειμερινούς μήνες). 

 

 

 

                                                
31

 Σπιλάνης Ι., Βαγιάννη Ε., Βακουφάρης Χ. και Κονδύλη Ι., Βιώσιμη Ανάπτυξη Νησιωτικού Χώρου, 
στο Γ. Τσάλτας (επ.) Αειφορία και Περιβάλλον: Ο νησιωτικός χώρος στον 21ο αιώνα», Σιδέρης, 
Αθήνα, 2005, σελ 105-117 
32

 http://e-thessalia.gr/dio-dis-e-esoda-apo-ta-paketa-inclusive/ ημερομηνία πρόσβασης:20 Μαϊου 
2016 

http://e-thessalia.gr/dio-dis-e-esoda-apo-ta-paketa-inclusive/
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2.5. «Εναλλακτικές» & ειδικές μορφές τουρισμού33 

 

 Στον αντίποδα του μαζικού τουρισμού, βρίσκεται ο λεγόμενος «εναλλακτικός» 

τουρισμός, ο οποίος : 

 Προστατεύει το φυσικό περιβάλλον (με το μικρό μέγεθος καταλυμάτων, 

με καταλύματα φιλικά και προσαρμοσμένα στο φυσικό και δομημένο περιβάλλον, 

κα.) 

 Προστατεύει την κοινωνική και πολιτισμική κληρονομιά 

 Προτρέπει τους τουρίστες να δραστηριοποιηθούν ενεργητικά 

 Παρέχει ποιοτικές υπηρεσίες και  

 Όφελος για την τοπική κοινωνία 

 

 Δεν υπάρχει ένας κοινά αποδεκτός ορισμός για να περιγράψει τις «νέες»-

«εναλλακτικές»  μορφές τουρισμού με τον μαζικό τουρισμό, κάτι που δηλώνει μια 

αδυναμία σαφούς ορισμού του τι είναι ή τι μπορεί πραγματικά να προσφέρει ο 

«εναλλακτικός τουρισμός».  Μερικοί από τους όρους που χρησιμοποιούνται, είναι οι 

alternative, localized, endemic, soft, appropriate, cultural, eco, ego, environmental, 

low impact, new, ethical, respectful, responsible, green, sustainable.  

 

 Οι  ειδικές μορφές τουρισμού,  αποτελούν μια ευρύτερη κατηγορία που 

εμπεριέχει τις «εναλλακτικές», με το κίνητρο, το θέμα ή τη δραστηριότητα, να 

χαρακτηρίζει τη μορφή του τουριστικού προϊόντος. Δηλαδή αν το κίνητρο  είναι  

ειδικό  και  κυρίαρχο  σε  τέτοιο  βαθμό  που  τον  οδηγεί  να  επιλέξει  τον 

προορισμό που προσφέρει το συγκεκριμένο θεματικό προϊόν, αφού στοχεύει να 

επικεντρώσει τις δραστηριότητες του γύρω από αυτό με τρόπο ενεργητικό και 

συμμετοχικό ώστε να αποκτήσει γνώσεις, εμπειρίες και τελικά να ικανοποιήσει τις 

ανάγκες του που πηγάζουν από τα ενδιαφέροντα του.  

 

 Στις ειδικές μορφές τουρισμού εμπίπτει μια ευρεία γκάμα επί μέρους μορφών 

όπως,  συνεδριακός, εκθεσιακός τουρισμός, τουρισμός κινήτρων, αγροτικός 

τουρισμός & αγροτουρισμός, τουρισμός περιπέτειας, οικοτουρισμός, κα. που με τη 

                                                
33

 Ολγα Καραγιάννη, Σχέδιο δράσης για τον φυσιολατρικό-περιηγητικό  τουρισμό στις Κυκλάδες,  
Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Μάϊος 2015 
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σειρά τους είναι δυνατό να αναλυθούν σε επί μέρους κατηγορίες. Κάθε 

κατηγοριοποίηση των ειδικών μορφών τουρισμού δεν μπορεί παρά να είναι 

ενδεικτική κι όχι αυστηρή καθώς είναι εύλογες περισσότερες της μιας ταξινομήσεις 

ενώ συχνά εμφανίζονται επικαλύψεις μεταξύ των επί μέρους μορφών. 

 

 Ένας ενδεικτικός ορισμός των ειδικών μορφών τουρισμού είναι ο εξής: 34 

 

Ειδικές μορφές τουρισμού ορίζονται οι παροχές εμπειριών ελεύθερου 

χρόνου και αναψυχής, οι οποίες είναι προσαρμοσμένες σε συγκεκριμένα 

εκφρασμένα ενδιαφέροντα μεμονωμένων ατόμων ή ομάδων. Ένας τουρίστας αυτής 

της κατηγορίας αποφασίζει να επιλέξει ένα τέτοιο προϊόν ή υπηρεσίας, εφόσον 

ικανοποιεί μια συγκεκριμένη ανάγκη του και / ή σκοπό  

 

Τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά των ειδικών μορφών τουρισμού είναι τα 

παρακάτω: 35 

 το κίνητρο χαρακτηρίζει τη μορφή 

 απευθύνονται σε συγκεκριμένα τμήματα της τουριστικής αγοράς 

 οργανώνονται προσαρμοσμένες στις εκάστοτε ειδικές ανάγκες των 

τουριστών 

 απαιτείται σε κάθε περίπτωση η κατάλληλη υποδομή για την 

ικανοποίηση των ειδικών αναγκών 

 

 Με  βάση  λοιπόν  το  κίνητρο  του, ο τουρίστας  θα  αναζητήσει  από  την  

τουριστικά  αγορά  τον προορισμό εκείνον που του προσφέρει το προϊόν που 

αναζητά στην καλύτερη δυνατή σχέση τιμής/ποιότητας προϊόντος-ικανοποίησης, 

πάντα ανάλογα με τους ειδικούς περιορισμούς που έχει όπως πχ. χρημάτων και 

χρόνου.  Ενδεικτικά, αν επιθυμεί: 

 να ζήσει τη ζωή των αγροτών μιας περιοχής, να γνωρίσει τον 

πολιτισμό και να γευτεί τα προϊόντα της αλλά και να συμμετάσχει στις αγροτικές 

δραστηριότητες,  είναι μια τις μορφές αγροτουρισμού ή τουρισμού υπαίθρου, 

 να   κάνει   σκι,   ιστιοπλοΐα,   ιστιοσανίδα,   καταδύσεις,   ορειβασία,   

αθλητική κολύμβηση, είναι αθλητικός τουρισμός. 

                                                
34

 Ολγα Καραγιάννη, ο.π., σελ 7 
35

 Στο ίδιο, σελ 7 
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 να βρεθεί σε μια περιοχή με ζεστό κλίμα και αμμώδεις παραλίες (ή 

αντίστοιχα σε μια ορεινή περιοχή με ωραία δάση και ποτάμια, ή σε μια ωραία πόλη) 

για αναψυχή διακόπτοντας την καθημερινότητα του, τότε είναι τουρισμός αναψυχής 

- απόλαυσης με ειδική στόχευση στον χώρο –παράκτια περιοχή, ορεινή, πόλη. 

 να ξεκουραστεί και να αναζωογονηθεί προσπαθώντας να βρει και να 

δει σπάνια ή όχι είδη χλωρίδας ή πανίδας, ειδικά ενδιαιτήματα, προστατευόμενες 

περιοχές, μνημεία της φύσης και γεωλογικά μνημεία κλπ ή να περπατήσει μέσα σε 

λιθόστρωτα μονοπάτια ανακαλύπτοντας φυσικά και πολιτιστικά μνημεία, είναι 

φυσιολατρικός – περιηγητικός τουρισμός με τις όποιες εξειδικεύσεις του. 

 να δει και να γνωρίσει πολλούς προορισμούς ταξιδεύοντας με 

κρουαζιερόπλοιο, γιότ ή ιστιοφόρο, είναι θαλάσσιος τουρισμός, κ.ο.κ. 

 να παρατηρήσει τη χλωρίδα και την πανίδα ενός τόπου και να 

επισκεφτεί εθνικούς δρυμούς, είναι οικοτουρισμός 

 να γνωρίσει έναν πολιτισμό που θεωρεί σημαντικό μαθαίνοντας τη 

γλώσσα, τα ήθη και τα έθιμα, την ιστορία, τη κουζίνα του, να ασχοληθεί με τη 

μουσική, με τη ζωγραφική ή με όποια άλλη πολιτιστική δραστηριότητα είναι 

πολιτιστικός τουρισμός. 

 να περιηγηθεί στα βουνά και να πραγματοποιήσει πεζοπορίες στα 

βουνά, είναι ορεινός τουρισμός 

 να ασχοληθεί με χειμερινά σπορ (σκι, πεζοπορίες στο χιόνι, 

διανυχτερεύσεις σε χειμερινά καταφύγια), είναι χειμερινός τουρισμός 

 να ασχοληθεί με την αναρρίχηση και την ορειβασία, είναι ορειβατικός 

τουρισμός 

 να διανυχτερεύσει στη φύση, να ασχοληθεί με extreme sports, όπως 

rafting, είναι τουρισμός περιπέτειας 

 να  γνωρίσει  μια  πόλη  που  θεωρεί  μοναδική,  είναι  πολιτιστικός-

αστικός τουρισμός (city-break). 

 να  παρακολουθήσει  ένα  συνέδριο  για  θέμα  ενδιαφέροντος  του,  

είναι συνεδριακός τουρισμός. 

 

 



44 

 

 Έναν κατάλογο εναλλακτικών μορφών τουρισμού, έχει συντάξει ο Δ. Λαγός 

και είναι ο παρακάτω36: 

 Αγροτουρισμός 

 Τουρισμός υπαίθρου 

 Αθλητικός τουρισμός 

 Περιηγητικός τουρισμός 

 Θαλάσσιος τουρισμός 

 Οικοτουρισμός ή οικολογικός τουρισμός 

 Πολιτιστικός τουρισμός 

 Ορεινός τουρισμός  

 Ορειβατικός τουρισμός 

 Χειμερινός τουρισμός 

 Τουρισμός περιπέτειας 

 Πρέπει εδώ να σημειώσουμε, ότι λόγω του ότι οι τουρίστες  των  ειδικών 

μορφών τουρισμού γνωρίζουν εκ των προτέρων εκείνο ακριβώς που επιθυμούν και 

το τί πρέπει να τους προσφέρει (έναν αθλητικό αγώνα, αναζωογόνηση, πολιτιστικά 

δρώμενα ή απλά μια νέα περιπέτεια), είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν για να έχουν 

τις αντίστοιχες δραστηριότητες-υπηρεσίες  εφ’  όσον  αυτές είναι  διαθέσιμες  από  τη  

πλευρά  της προσφοράς. Για το λόγο αυτό, οι προορισμοί των ειδικών μορφών 

τουρισμού, οφείλουν να προσφέρουν διαφοροποιημένες δραστηριότητες 

ώστε να καλύπτουν τα ειδικά ενδιαφέροντα και τις ανάγκες των τουριστών 

που αναζητούν να αγοράσουν εκείνο το «προϊόν» που να τις καλύπτει 

καλύτερα.37   

 

 

 

                                                
36

 Δ. Λαγός, ο.π., σελ. 76 
37

 Δρ. Πολυξένη Μοίρα, Σύνταξη σχεδίων δράσης ανάπτυξης του θεματικού τουρισμού για τις 
Κυκλάδες, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Οκτώβριος 2015, σελ 6, http://tourismobservatory.ba.aegean.gr/wp-
content/uploads/2015/12/P4.5-
%CE%98%CF%81%CE%B7%CF%83%CE%BA%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%C
F%8C%CF%82-
%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82-2.pdf, 
ημερομηνία πρόσβασης:20 Μαϊου 2016 

http://tourismobservatory.ba.aegean.gr/wp-content/uploads/2015/12/P4.5-%CE%98%CF%81%CE%B7%CF%83%CE%BA%CE%B5%CF%85%CF%84%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%82-2.pdf
http://tourismobservatory.ba.aegean.gr/wp-content/uploads/2015/12/P4.5-%CE%98%CF%81%CE%B7%CF%83%CE%BA%CE%B5%CF%85%CF%84%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%82-2.pdf
http://tourismobservatory.ba.aegean.gr/wp-content/uploads/2015/12/P4.5-%CE%98%CF%81%CE%B7%CF%83%CE%BA%CE%B5%CF%85%CF%84%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%82-2.pdf
http://tourismobservatory.ba.aegean.gr/wp-content/uploads/2015/12/P4.5-%CE%98%CF%81%CE%B7%CF%83%CE%BA%CE%B5%CF%85%CF%84%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%82-2.pdf
http://tourismobservatory.ba.aegean.gr/wp-content/uploads/2015/12/P4.5-%CE%98%CF%81%CE%B7%CF%83%CE%BA%CE%B5%CF%85%CF%84%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%82-2.pdf
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 Για την ανάπτυξη των ειδικών μορφών τουρισμού, οι προορισμοί είναι 

αναγκαίο να:38 

 διαθέτουν έναν ή περισσότερους από τους «πόρους» που μπορούν 

να προσελκύουν τουρίστες ειδικών μορφών τουρισμού.  

 έχουν την επίγνωση της αξίας των πόρων που διαθέτουν και των 

εμπορικών τους δυνατοτήτων και ταυτόχρονα να τη δυνατότητα να υποστηρίξουν τη 

διατήρηση και ανάδειξη του κεφαλαίου αυτού, με διάφορους τρόπους όπως είναι η 

ανάληψη  των  σχετικών πρωτοβουλιών, θέτοντας προτεραιότητες στη 

χρησιμοποίηση   των   οικονομικών   πόρων   που   διαθέτουν  (πχ   δημιουργία   

εκθεσιακών   χώρων   για   ανάδειξη   υλικού   και   άυλου πολιτισμού, διατήρηση 

φυσικών τόπων, διατήρηση μονοπατιών κλπ) ή έχουν άλλες προτεραιότητες σε ότι 

αφορά τη χρήση των χρημάτων που έχουν ή των φυσικών πόρων (πχ. διάνοιξη 

δρόμου αντί για συντήρηση μονοπατιού). 

 αναπτύσσουν δραστηριότητες ή πακέτα δραστηριοτήτων, που 

στοχεύουν στην   ικανοποίηση   των   κινήτρων   του   επισκέπτη   και   να   

ενσωματώνουν   (με αυθεντικό ή σκηνοθετημένο τρόπο) τους πόρους αυτούς, 

προκαλώντας τη δημιουργία προστιθέμενης αξίας, ανάλογα με το επίπεδο 

σπανιότητας του πόρου, της γνώσης και του κεφαλαίου που ενσωματώνεται στις 

συγκεκριμένες δραστηριότητες. 

 δημιουργούν τα ειδικά εκείνα προϊόντα - υπηρεσίες- δραστηριότητες 

που είναι απαραίτητες για την ύπαρξη των ειδικών μορφών (πχ. περιπατητικές 

εκδρομές) που αξιοποιούν τις υποδομές που έχουν ήδη κατασκευαστεί, καθώς 

επίσης και τις γενικές τουριστικές υπηρεσίες (πχ. διανυκτέρευση, εστίαση κλπ) που 

είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να υπάρξει τουριστικό προϊόν όσο και τις ειδικές  

 φροντίζουν για την πιστοποίηση των προϊόντων-υπηρεσιών, με 

στόχο τη συνεχή βελτίωση και τη διατήρηση ενός υψηλού επιπέδου υπηρεσιών. Η 

ένταξη σε συστήματα σήμανσης και πιστοποίησης ποιότητας αποτελεί έναν τρόπο 

δημόσιας αναγνώρισης της προσπάθειας για ποιότητα (πχ. πιστοποίηση 

μονοπατιών, πιστοποίηση τοπικής ποιότητας ενός εστιατορίου ή μιας παραγωγικής 

μονάδας από το Aegean Cuisine, κλπ). 

 επεξεργάζονται και να προωθούν την ταυτότητα τους, ως διακριτό 

στοιχείο από τους άλλους προορισμούς,  

                                                
38

 Δρ. Πολυξένη Μοίρα, Σύνταξη σχεδίων…ο.π., σελ 8 
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 ασχολούνται συστηματικά και βάση σχεδίου με τη προβολή – 

προώθηση των επιμέρους τουριστικών  υπηρεσιών,  δραστηριοτήτων  και  

προϊόντων  αλλά  και  του προορισμού συνολικά,  μέσα από το κατάλληλο 

μείγμα προωθητικών ενεργειών στις οποίες κεντρική θέση έχει η ηλεκτρονική 

προβολή. 

 δημιουργούν ένα σύστημα κρατήσεων τόσο των βασικών υπηρεσιών 

όπως είναι εισιτήρια, κατάλυμα, αλλά και άλλων υπηρεσιών που προσφέρονται 

τοπικά (πχ. θέση στη μαρίνα, ενοικίαση σκάφους ή αυτοκινήτου, μαθημάτων 

κατάδυσης κλπ)  

 καταγράφουν και να αξιολογούν την ικανοποίηση  τουριστών,  

τοπικών επιχειρηματιών και κατοίκων του προορισμού, έτσι ώστε να 

προβαίνουν  στις κατάλληλες κινήσεις σχεδιασμού τουριστικής πολιτικής. 

Παράλληλα να διαθέτουν  ένα σύστημα  καταγραφής  των  αποτελεσμάτων  και  των  

επιπτώσεων  του  τουρισμού ώστε το σύστημα λήψης αποφάσεων να βασίζεται σε 

δεδομένα και όχι προσωπικές αντιλήψεις και συμφέροντα.(αλλού κόμμα, αλλού 

τελεία και αλλού τίποτα) 

 

 Συνεπώς, το ζητούμενο από έναν προορισμό, είναι να προσφέρει μια 

ικανοποιητικά μεγάλη γκάμα δραστηριοτήτων, αξιοποιώντας τους πόρους που 

διαθέτει (υλικούς και άϋλους) και που να τον καθιστούν ελκυστικό για να τον επιλέξει 

κατ’αρχή ο υποψήφιος τουρίστας και στη συνέχεια όταν βρεθεί εκεί, να ωθηθεί να 

δαπανήσει όσο το δυνατόν  περισσότερο,  δημιουργώντας  και  τις ανάλογες  θέσεις  

εργασίας.  

 

2.6.  Τα οφέλη του εναλλακτικού τουρισμού  

 

 Λόγω του αυξημένου ανταγωνισμού από της χώρες της Μεσογείου, η 

κυρίαρχη μορφή τουρισμού που έχει αναπτυχθεί στη χώρα της, (sea, sun, sand), 

δέχεται ισχυρή πίεση από της προορισμούς σε παγκόσμιο επίπεδο και μάλιστα από 

χώρες με χαμηλότερο κόστος παραγωγής απ’ ότι η χώρα της (πχ Τουρκία, Μάλτα, 

κλπ). Η ανάπτυξη των ειδικών μορφών τουρισμού έρχεται να απαντήσει σε τρία από 

τα σημαντικά μειονεκτήματα του ελληνικού τουρισμού και ειδικά αυτού των νησιών: 
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 την υψηλή εποχικότητα, (πλην εξαιρέσεων από τέλη Ιουλίου μέχρι τέλη 

Αυγούστου) 

 την χαμηλή δαπάνη των τουριστών 

 την χαμηλά αμειβόμενη ανειδίκευτη εποχιακή απασχόληση. 

 

Ο εναλλακτικός τουρισμός συνδέεται με κοινωνικές και περιβαλλοντικές 

κοινοτικές αξίες που επιτρέπουν τόσο τους «οικοδεσπότες» όσο και τους 

«φιλοξενούμενους», να υφίστανται τις θετικές αλληλεπιδράσεις και να μοιράζονται 

εμπειρίες. Σε αντίθεση με το μαζικό τουρισμό, τις αρνητικές συνέπειες του οποίου 

αναλύσαμε παραπάνω, ο τρόπος ανάπτυξης του εναλλακτικού τουρισμού έχει 

αφενός λιγότερες αρνητικές επιπτώσεις (κοινωνικές και πολιτιστικές) καθώς και 

μεγαλύτερες πιθανότητες ευνοϊκής αποδοχής από τον τοπικό πληθυσμό από ότι ο 

μαζικός τουρισμός.39  

 

 Μερικά από τα πλεονεκτήματα του εναλλακτικού τουρισμού είναι τα 

παρακάτω40:  

 Σέβεται το περιβάλλον και τον πολιτισμό. 

 Προβάλλει την πολιτιστική κληρονομιά κάθε τόπου. 

 Αξιοποιεί την τοπική κουζίνα και προωθεί έτσι τα τοπικά προϊόντα. 

 Ωφελεί τους πολλούς και τους μικρούς (και όχι τους πολλούς και τους 

μεγάλους). 

 Προσφέρει στους τουρίστες εμπειρίες με ποιότητα και «χρώμα». 

 Συμβάλλει στην επιβίωση και αναζωογόνηση της υπαίθρου. 

 

 Είναι δεδομένο, ότι οι ειδικές μορφές τουρισμού, δεν μπορούν να 

αντικαταστήσουν τα οικονομικά οφέλη του μαζικού τουρισμού, μπορούν όμως να 

δράσουν συμπληρωματικά προς αυτόν, συμβάλλοντας στην οικονομική και 

                                                
39

 Μαντζουράνη, Κ. και Τζιφάκη, Χ., Επιπτώσεις – Προοπτικές Εξέλιξης του Εναλλακτικού Τουρισμού 

στην Ελλάδα, 2006, σελ 51 http://www.samos - 
dialogos.gr/c/document_library/get_file?p_l_id=24552&folderId=24568&name=DLFE 
-1807.pdf  ημερομηνία πρόσβασης:20 Μαϊου 2016 
40

 Ιωάννου Ευγενία, Θρησκευτικός Τουρισμός – Περίπτωση της Ελλάδας, Κρήτη, 2012, σελ 10. 
http://nefeli.lib.teicrete.gr/browse/sdo/tour/2012/IoannouEvgenia/attached-document-1337582326-
772867-3439/Ioannou2012.pdf ημερομηνία πρόσβασης:20 Μαϊου 2016 

http://www.samos/
http://nefeli.lib.teicrete.gr/browse/sdo/tour/2012/IoannouEvgenia/attached-document-1337582326-772867-3439/Ioannou2012.pdf
http://nefeli.lib.teicrete.gr/browse/sdo/tour/2012/IoannouEvgenia/attached-document-1337582326-772867-3439/Ioannou2012.pdf


48 

 

κοινωνική ανάπτυξη των περιοχών της περιφέρειας με τη διάχυση της τουριστικής 

κίνησης στον τόπο και τον χρόνο.41  

  

                                                
41

 Σβορώνου Ελένη, ο.π., σελ 4  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

 

Ο Εναλλακτικός τουρισμός στην Ελλάδα και στις Κυκλάδες ειδικότερα 

 

 Τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα, αναπτύσσονται όλο και πιο συστηματικά οι 

ειδικές μορφές τουρισμού, που προσφέρουν τη δυνατότητα στους ταξιδιώτες να 

εμπλουτίσουν τις δραστηριότητές τους με προγράμματα εξειδικευμένων δράσεων. 

Παράλληλα με τον τουρισμό τύπου “Sea, Sun, Sand» και τον τουρισμό διασκέδασης,  

η χώρα μας αποτελεί πλέον έναν προσφιλή τουριστικό προορισμό για όσους 

επιθυμούν να πραγματοποιήσουν εναλλακτικές δράσεις «έξω από το κουτί» (out of 

the box), αναζητώντας την περιπέτεια και εμπειρίες που προσφέρουν η φύση και τα 

«προϊόντα» της. Μερικές από τις ειδικές μορφές του τουρισμού που προσφέρονται 

πλέον στη χώρα μας, είναι οι παρακάτω:  

 

3.1 Ο Αγροτουρισμός 

 

 Ο αγροτουρισμός είναι η τουριστική δραστηριότητα που αναπτύσσεται στον 

αγροτικό χώρο, από κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, με σκοπό την ενίσχυση του 

ατομικού τους εισοδήματος αλλά και της τοπικής οικονομίας. Σκοπός του είναι να 

φέρει σε επαφή τον επισκέπτη με τις   αγροτικές   ασχολίες,   τα   τοπικά   προϊόντα,   

την παραδοσιακή κουζίνα και την καθημερινή ζωή των κατοίκων, τα πολιτισμικά 

στοιχεία και τα αυθεντικά χαρακτηριστικά του χώρου αυτού, με σεβασμό προς το 

περιβάλλον και την παράδοση. Φέρνει τον επισκέπτη σε επαφή με τη φύση καθώς 

και με τις δραστηριότητες στην ύπαιθρο, στις οποίες μπορεί να συμμετέχει, να 

ψυχαγωγηθεί και να νοιώσει τη χαρά της περιήγησης, της γνώσης και της 

ανακάλυψης, κινητοποιώντας τις παραγωγικές, πολιτισμικές και αναπτυξιακές 

δυνάμεις ενός τόπου, συμβάλλοντας έτσι στην αειφόρο περιβαλλοντική, οικονομική 

και κοινωνική ανάπτυξη του αγροτικού χώρου.42  

 

 Σε αντίθεση με τους μαζικούς τουρίστες που αναζητούν τα 3S (Sea, Sun, 

Sand), οι επισκέπτες του αγροτουρισμού αναζητούν «τη χαρά των 3Φ» (Φύση, 

                                                
42

  Σταθόπουλος Δ., Εναλλακτικές μορφές τουρισμού , Σημαντικός αρωγός στην ανάπτυξη του 
τουριστικού προϊόντος,  2006, http://traveldailynews.gr/columns/article/1244 ημερομηνία 
πρόσβασης:20 Μαϊου 2016 

http://traveldailynews.gr/columns/article/1244
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Φιλία, Φιλοξενία) και έχουν  συγκεκριμένα  ενδιαφέροντα  (φυσιολάτρες,  

παρατηρητές  της  χλωρίδας  και  της πανίδας, ορειβάτες, κ.α.), που απορρέουν από 

την ευαισθητοποίηση τους στα περιβαλλοντικά και κοινωνικά προβλήματα.43  

 

 Μερικοί από τους στόχους του αγροτουρισμού είναι οι παρακάτω:44  

 οι ήρεμες διακοπές μέσα στη φύση, εντός ενός φιλόξενου κλίματος, 

που δημιουργεί η ίδια η φύση και οι άνθρωποί της. 

 η ενεργοποίηση του τοπικού πληθυσμού, με την ανάπτυξη νέων 

επιχειρηματικών δραστηριοτήτων σε περιοχές που μέχρι σήμερα παρέμεναν 

αναξιοποίητες, ενώ στη πραγματικότητα διαθέτουν δυναμική ανάπτυξης. Παράλληλα 

συμβάλλει στην ενίσχυση του αγροτικού εισοδήματος του επαγγελματία, με την 

εκμετάλλευση καταλυμάτων και την τροφοδοσία των επισκεπτών με προϊόντα της 

ντόπιας αγροτικής παραγωγής και της τοπικής λαϊκής τέχνης και συνεπώς στη 

βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και εργασίας του. 

 ο   συνδυασμός  των  τριών  τομέων  της  παραγωγής  μιας  χώρας 

(πρωτογενούς – εργασία στο αγρόκτημα, δευτερογενούς – παραγωγή αγαθών  και 

τριτογενούς – εμπόριο των παραγόμενων αγαθών). 

 η περιφερειακή ανάπτυξη, με την δημιουργία αναπτυξιακών έργων 

υποδομής με την  ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών και οικολογικών 

επιβαρύνσεων 

 η δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης, με την ταυτόχρονη 

συγκράτηση των πληθυσμών στον τόπο κατοικίας και την ενίσχυση των 

επαγγελμάτων που σχετίζονται με χειρονακτικές τέχνες, όπως η ξυλογλυπτική, η 

αργυροχρυσοχοΐα, η κεραμική, η υφαντική. 

 η διατήρηση, την προβολή και την αξιοποίηση της αρχιτεκτονικής και 

πολιτιστικής μας κληρονομιάς. 

 

 Οι αγροτουριστικές επιχειρήσεις αναπτύσσουν έργα υποδομής μικρής 

κλίμακας, με ήπιες παρεμβάσεις στο περιβάλλον, παρέχοντας κατά κύριο λόγο 

υπηρεσίες διαμονής, εστίασης και αναψυχής. Δεν απαιτούν εξελιγμένη τουριστική  

                                                
43

 Μαντζουράνη, Κ. και Τζιφάκη, Χ,. ο.π., σελ 16 
44

 Tew, C. & Barbieri, C. (2012). The perceived benefits of agritourism: The provider’s perspective. 
Tourism Management, 33(1), 2012, σελ 215-224, 
https://www.researchgate.net/publication/257087328_The_perceived_benefits_of_agritourism_The_p
rovider's_perspective, ημερομηνία πρόσβασης:20 Μαϊου 2016 
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υποδομή,  τουλάχιστον  στην αρχική φάση της   ανάπτυξης  τους.  Ενδεικτικές 

επιχειρησιακές δραστηριότητες του αγροτουρισμού είναι οι παρακάτω:45 

 

 Αγροτουριστικά καταλύματα και Αγροκτήματα 

 Πρατήρια / Εκθετήρια αγροτουριστικών προϊόντων και εργαστήρια 

λαϊκής τέχνης 

 Αγροτουριστικά κέντρα εστίασης και αναψυχής 

 Τουριστικά γραφεία που αναλαμβάνουν τη διοργάνωση ή την 

υλοποίηση προγραμμάτων υπαίθριων δραστηριοτήτων και περιηγήσεων 

οικοτουριστικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος 

 Επιχειρήσεις παραγωγής παραδοσιακών προϊόντων Τελείες, διότι 

ξεκινούν με κεφαλαία 

 

 H χώρα μας προσφέρεται για την ανάπτυξη του αγροτουρισμού και μπορεί να 

προσφέρει στους υποψήφιους τουρίστες μια ολοκληρωμένη εμπειρία, χάρη στην 

παράδοσή, το φυσικό περιβάλλον και την ιστορική της κληρονομιά. Η ενίσχυση του 

αγροτουρισμού μπορεί να υποστηριχτεί από την συσπείρωση των παραγωγών κάθε 

περιοχής, προκειμένου να οργανώσουν και να διαθέσουν καλύτερα το προϊόν τους, 

με την οργάνωση ειδικών εκθέσεων. Ενδεικτικές δράσεις που αφορούν τον 

αγροτουρισμό, είναι η επίσκεψη σε κτηνοτρόφους, αλιείς και μελισσουργούς 

προκειμένου ο τουρίστας να παρακολουθήσει ή και να λάβει μέρος στην όλη 

παραγωγική διαδικασία.  Για παράδειγμα, στη Λίμνη Ευβοίας, λειτουργεί ο Ξενώνας 

Βατέρη46, στον οποίο ο επισκέπτης μπορεί να συνδυάσει τις διακοπές του με τις 

αγροτικές καλλιέργειες που διατηρεί η οικογένεια, συμμετέχοντας ενεργά σε αυτές. 

Στη Βατέρη καλλιεργούνται ελιές, και σταφύλια και παράγεται τσίπουρο, λάδι και 

γλυκά του κουταλιού.   

                                                
45

 Σύνδεσμος Ενώσεων Αγροτουρισμού Ελλαδας http://agroxenia.net/ ημερομηνία πρόσβασης:20 
Μαϊου 2016 
46

 http://www.xenonasvateri.com/ ημερομηνία πρόσβασης:20 Μαϊου 2016 

http://agroxenia.net/
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Εικόνα 3.1. :Ξενώνας Βατέρη 

 

3.2. Τουρισμός υπαίθρου 

 

 Ο τουρισμός υπαίθρου είναι μια μορφή ειδικού τουρισμού, που εμπεριέχει, 

συνδυάζει και επικαλύπτει και άλλες επιμέρους ειδικές μορφές τουρισμού και  

δραστηριότητες που πραγματοποιούνται στην ύπαιθρο, όπως αθλήματα, τουρισμό 

περιπέτειας, οικοτουριστικές δραστηριότητες κ.α. και που μπορούν να αναπτυχθούν 

σε κάθε περιοχή και ανάλογα με τη φέρουσα ικανότητά της. Περιλαμβάνει την 

παροχή επιχειρηματικά οργανωμένων τουριστικών υπηρεσιών και αγαθών όπως:47  

 3.2.1. Παροχή υπηρεσιών φιλοξενίας και εστίασης, οι οποίες δεν αλλοιώνουν 

το φυσικό περιβάλλον και τα ιδιαίτερα πολιτισµικά στοιχεία του κάθε τόπου,  

3.2.2. ∆ιοργάνωση γιορτών και εκδηλώσεων στις αγροτικές και αλιευτικές 

περιοχές, µε βάση τα τοπικά έθιµα, τον τοπικό πολιτισµό και τις τοπικές παραδόσεις,  

3.2.3. Παροχή υπηρεσιών επίδειξης, ενημέρωσης, παρακολούθησης ή 

συμμετοχής σε δράσεις, ενέργειες ή δραστηριότητες που προωθούν την επαφή του 

επισκέπτη-τουρίστα µε την ύπαιθρο όπως:  

  3.2.3.1.  Αγροτική ζωή και αγροτική παραγωγή,  

3.2.3.2.  Αλιευτική ζωή και αλιευτική παραγωγή,  

3.2.3.3.  Γαστρονομία συμπεριλαμβανομένης και της οινογνωσίας,  

3.2.3.4.  Παρακολούθηση της άγριας πανίδας και χλωρίδας και της 

βιοποικιλότητας των χερσαίων και υδάτινων οικοσυστημάτων, 

3.2.3.5.  Σκι και χιονοδρομικές δραστηριότητες, 

3.2.3.6.  Έφιππη περιήγηση,  

                                                
47

 Τουρισμός Υπαίθρου-Τροποποίηση της Νομοθεσίας για τη Δημιουργία και Λειτουργία Τουριστικών 
Λιμένων και Προσθήκη Νέων Διατάξεων, http://pkcgroup.gr/files/nomosx.-tour.-ypaithrou.pdf 
ημερομηνία πρόσβασης:20 Μαϊου 2016 
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3.2 2.3.7. Πεζοπορία,  

3.2.3.8.  Αναρρίχηση,  

3.2.3.9.  Ορειβασία,  

3.2.3.10.  Ποδηλασία βουνού,  

3.2.3.11.  ∆ιάσχιση φαραγγιών,  

3.2.3.12.  Επίσκεψη ή και εξερεύνηση σπηλαίων,  

3.2.3.13.  ∆ιάπλους ποταµών µε σχεδία (rafting) ή µε κανό-καγιάκ,  

3.2.3.14.  ∆ιάπλους θαλάσσιων αποστάσεων µε κολύμβηση ή κανό,  

3.2.3.15.  Καταδύσεις,  

3.2.3.16.  Πτήση µε αλεξίπτωτο πλαγιάς, 

3.2.3.17.  Λοιπές δράσεις, ενέργειες ή δραστηριότητες που 

µπορούν να αναπτυχθούν µε στόχο την ψυχαγωγία του επισκέπτη-τουρίστα µέσω 

της επαφής του µε το φυσικό, κοινωνικό και πολιτιστικό περιβάλλον της υπαίθρου.  

 

 Από τις παραπάνω δράσεις είναι φανερό ότι σχεδόν όλες οι ότι επαρχίες τις 

χώρας, διαθέτουν τους πόρους να αναπτύξουν κάποια μορφή τουρισμού της 

υπαίθρου και ς εκ τούτου, να αποτελέσουν πόλο έλξης τουριστών που αναζητούν 

εναλλακτικές μορφές τουρισμού.   

 

3.3.  Ο Αθλητικός Τουρισμός 

 

 Η διαρκής αύξηση του πληθυσμού για συμμετοχή σε αθλητικές 

δραστηριότητες, μικρής και μεγάλης εμβέλειας, έχει οδηγήσει στη ραγδαία ανάπτυξη 

του αθλητικού τουρισμού, μια μορφή εναλλακτικού τουρισμού κατά τη διάρκεια της 

οποίας οι τουρίστες ασκούνται, γυμνάζονται, παίζουν ή αθλούνται και συγκεκριμένα 

επιδίδονται σε ένα ή περισσότερα αγωνίσματα. Ο αθλητικός τουρισμός περιλαμβάνει 

και περιπτώσεις όπου ομάδες ατόμων (αθλητές, προπονητές, συνοδοί, βοηθητικό 

προσωπικό, οπαδοί) ταξιδεύουν για να συμμετάσχουν σε αθλητικούς αγώνες, 

επαγγελματικούς και ερασιτεχνικούς, οπότε και μιλάμε για αθλητικό  τουρισμού  

επιδόσεων  ή  άμιλλας.48   

 

                                                
48

 Μαντζουράνη, Κ. και Τζιφάκη, Χ., ο.π.,σελ 41  
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 Επιπλέον, λόγω του ότι ο αθλητισμός αποτελεί για πολλούς ανθρώπους 

«τρόπο ζωής» και όχι μια καθημερινοί ρουτίνα, οι διακοπές αποτελούν ευκαιρία όχι 

μόνο για να ασχοληθούν με το αγαπημένο τους άθλημα, αλλά και να γνωρίσουν νέες 

διαδρομές (σε περίπτωση που τρέχουν), να κολυμπήσουν σε (καταγάλανα νερά) και 

φυσικά να απολαύσουν τη φιλοξενία μιας άλλης κουλτούρας.  

 

 Η ανάπτυξη του αθλητικού τουρισμού μπορεί να οφείλεται στην ιδιωτική 

πρωτοβουλία (ξενοδοχειακές μονάδες με αθλητικές εγκαταστάσεις), στην 

πρωτοβουλία των δήμων και των κοινοτήτων (αθλητικές εγκαταστάσεις για τους 

πολίτες και κατ΄επέκταση για τους τουρίστες) ή και στους δύο ταυτόχρονα. 

 

  Ενδεικτικά μπορούμε να αναφέρουμε την διοργάνωση του αγώνα τριάθλου 

που πραγματοποιήθηκε στη Σύρο, τον Ιούνιο του 2016, με τη σύμπραξη ιδιωτικής 

πρωτοβουλίας και του δήμου Σύρου. Η υλοποίηση μιας δραστηριότητας τέτοιου 

μεγέθους, απαιτεί εξειδικευμένες γνώσεις μεθοδικής και επίπονης εργασίας, όπως 

απέδειξε η υλοποίηση του 1ου αγώνα τριάθλου που πραγματοποιήθηκε το 2015 στο 

Ναύπλιο, από την ίδια εταιρία και απαιτεί:  

 τη διαμόρφωση του χώρου της εκδήλωσης (παραλία για το κολύμπι, 

διαδρομές ποδηλάτου και τρεξίματος) 

 την προβολή της δραστηριότητας με διαφημιστικό υλικό και δημιουργία 

ιστοσελίδας στα αγγλικά και ελληνικά  

 τη συνέργεια μιας σειράς οργανισμών, εθελοντικών και μη, για την 

επιτυχία της διοργάνωσης 
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Εικόνα 3.2.: Ιστοσελίδα αγώνα τριάθλου στη Σύρο49 

 

Εικόνα 3.3.: Ιστοσελίδα αγώνα τριάθλου στο Ναύπλιο50 

 

3.4. Ο Περιηγητικός Τουρισμός 

 

 Ένας άλλος λόγος για τον οποίο ταξιδεύουν οι άνθρωποι, είναι η αναζήτηση 

της αυθεντικής ταυτότητας τόπων και ανθρώπων, οπότε και αναφερόμαστε στον  

                                                
49

 http://www.syrostriathlon.gr/el/ ημερομηνία πρόσβασης:20 Μαϊου 2016 
50

 http://www.nafpliotriathlon.gr/el/ ημερομηνία πρόσβασης:20 Μαϊου 2016 
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περιηγητικό  τουρισμό,  ο οποίος έχει τις ρίζες του στη δεκαετία του ’30,  με 

αποκλειστικό τότε βέβαια σκοπό την επίσκεψη σημαντικών αρχαιολογικών χώρων. 

Στις μέρες μας συνδέεται με πολλαπλές υπαίθριες δραστηριότητες σε σπήλαια, 

λίμνες,  ποτάμια,  μονοπάτια,  υδροβιοτόπους,  διαδρομές  οικολογικού  

ενδιαφέροντος  και αλλού και εμφανίζεται σε περιοχές με πολιτιστική παράδοση, 

ωραίο και δομημένο φυσικό περιβάλλον.  

 

3.5. Ο Περιπατητικός Τουρισμός 

 

 Μια άλλη μορφή εναλλακτικού τουρισμού, παρόμοια με τον περιηγητικό, 

αποτελεί ο περιπατικός τουρισμός. Το στρες και η καθημερινότητα, έχει οδηγήσει 

πολλούς ανθρώπους να αναζητούν, κατά τη διάρκεια των διακοπών τους, την επαφή 

με τη φύση, με τη μορφή περιπάτων σε μονοπάτια, διάφορης δυσκολίας, απόστασης 

και χρόνου διάσχισης.  

 Ο περιπατητικός  τουρισμός  ορίζεται  ως  η  πραγματοποίηση  τουριστικών 

δραστηριοτήτων, που αφορούν τη διενέργεια περιπατητικών εκδρομών διαμέσου 

περιοχών αξιόλογης αισθητικής, περιβαλλοντικής και πολιτιστικής αξίας και 

πραγματοποιείται σε βατές λοφώδεις και ημιορεινές περιοχές με σκοπό την ήπια 

σωματική  άθληση  μέσα  σε  ένα  παρθένο  φυσικό  περιβάλλον  και  με  τη  

δυνατότητα περιήγησης και επίσκεψης αξιοθέατων περιοχών που βρίσκονται κοντά 

στα μονοπάτια της πεζοπορίας. Σε πολλές περιπτώσεις, συνδέεται με τον τουρισμό 

της υπαίθρου, όπως έχει προαναφερθεί και τον οικοτουρισμό, με βασική διαφορά 

μεταξύ τους, ότι ενώ ο οικοτουρισμός προϋποθέτει τη συμμετοχή του επισκέπτη για 

τη διατήρηση του τοπίου και της οικολογικής ισορροπίας, ο περιπατητικός τουρισμός 

όχι.51   

 

 Στην ανάπτυξη του περιπατικού τουρισμού, συμβάλει και η ύπαρξη διάφορων 

οργανισμών οι οποίοι πιστοποιούν τα μονοπάτια με σκοπό τη δημιουργία 

προδιαγραφών ποιότητας πεζοπορικών διαδρομών που λειτουργούν: 

 ως εργαλείο βελτίωσης για ένα προορισμό, που επιθυμεί να αναπτύξει 

ή να βελτιώσει τον πεζοπορικό του τουρισμό,   

                                                
51

 Μαντζουράνη, Κ. και Τζιφάκη, Χ., ο.π.,σελ 49   
 



57 

 

 ως εργαλείο ενημέρωσης και εξασφάλισης κάποιων ποιοτικών 

χαρακτηριστικών για ενδιαφερόμενους τουρίστες, λειτουργώντας  δηλαδή 

ταυτόχρονα ως διαδικασία βελτίωσης ενός του πεζοπορικού  «προϊόντος» ενός 

προορισμού, αφετέρου ως εργαλείο marketing για τον προορισμό. 

 

 Η αναφορά των παρακάτω φορέων πιστοποίησης πεζοπορικών διαδρομών 

κρίνεται αναγκαία, δεδομένου ότι στο μέλλον θα επιλεχθεί ένας από αυτούς για 

την πιστοποίηση των μονοπατιών στη νήσο Ίο. 

 

Ο φορέας πιστοποίησης European Ramblers Association.52 

 

 Πρόκειται για έναν οργανισμό «ομπρέλα» στον οποίο υπάγονται 50 

ορειβατικές ομοσπονδίες από 28 Ευρωπαϊκές χώρες. Πολλά από τα μέλη της ERA 

διαθέτουν πάνω από 50 χρόνια εμπειρίας στο σχεδιασμό και τη διατήρηση 

πεζοπορικών διαδρομών.  Ελεγκτής των προδιαγραφών της εκάστοτε υπό 

πιστοποίηση πεζοπορικής διαδρομής είναι η Ομοσπονδία Ορειβατικών Συλλόγων 

της Γερμανίας που ιδρύθηκε το 1883, η οποία αποτελεί έναν οργανισμό για τη 

διατήρηση της φύσης και διαθέτει 20 χιλιάδες εθελοντές που πραγματοποιούν 

σημάνσεις.   

 

 Το σήμα ποιότητας LQT σχεδιάστηκε το 2011. Στην Ελλάδα στη διαδικασία 

πιστοποίησης μετέχουν επί του παρόντος η διαδρομή της περιοχής του Μαινάλου 

στην Αρκαδία και η διαδρομή στην Άνδρο. Τα κριτήρια του σήματος ποιότητας LQT 

διαμορφώθηκαν ως απαντήσεις επί του ερωτήματος που τέθηκε σε μία ομάδα 

εκπροσώπων των μελών της ERA για το τι συνιστά μια καλή πεζοπορική διαδρομή. 

Οι απαντήσεις  δηλαδή που δόθηκαν, αποτέλεσαν τη βάση για το σχεδιασμό της 

διαδικασίας πιστοποίησης. 

 

 Την αίτηση πιστοποίησης είναι δυνατό να πραγματοποιήσουν τόσο 

εκπρόσωποι εθνικών, περιφερειακών ή τοπικών αρχών, όσο και τοπικές τουριστικές 

ή περιβαλλοντικές οργανώσεις.  

 

                                                
52

 http://www.era-ewv-ferp.com/frontpage/  ημερομηνία πρόσβασης:20 Μαϊου 2016 
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Προδιαγραφές & διαδικασία 

 

 Η προτεινόμενη διαδρομή ελέγχεται βάσει της  λίστας των  κριτηρίων 

αξιολόγησης του οσήματος πραγματοποιώντας συγκεκριμένες μετρήσεις.  

Αναλυτικότερα, λαμβάνονται υπόψη :  

 23 κριτήρια επιλογής (δηλαδή εκείνα η πλήρωση τους δεν είναι 

υποχρεωτική για το καθένα χωριστά αλλά παρέχουν βαθμούς, ένα minimum των 

οποίων πρέπει μια διαδρομή να συγκεντρώνει για να λάβει το σήμα)  

 7 κριτήρια αποκλεισμού που εφαρμόζονται στα λεγόμενα ημερήσια 

στάδια (περίπου 3 τμήματα 4 χλμ.)  

 11 κριτήρια αποκλεισμού που αφορούν το συνολικό μήκος της υπό 

αξιολόγηση διαδρομής  Οι κατηγορίες των κριτηρίων αφορούν : 

o Τη μορφή της επιφάνειας βάδισης  

o Το σύστημα σήμανσης  

o Τη φυσική ομορφιά και το τοπίο  

o Τα πολιτισμικά θέλγητρα  

o Τις παροχές κατά μήκος της διαδρομής  

o Την ασφάλεια  

o Την προσβασιμότητα στη διαδρομή με μέσα μαζικής μεταφοράς 

o Τις υπηρεσίες διανυκτέρευσης κατά μήκος της διαδρομής  

o Την παροχή πληροφόρησης και μεταφοράς αποσκευών κατά 

μήκος της διαδρομής  

o Το ελάχιστο μήκος μιας υποψήφιας διαδρομής για αξιολόγηση 

είναι 50 km.  

 

 Με την υλοποίηση των βελτιώσεων είναι εφικτός ο έλεγχος των διαδρομών 

από τους αξιολογητές της ERA και η λήψη του σήματος που χρησιμοποιείται σε όλα 

τα διαφημιστικά μέσα του αιτούντα αλλά και σε ειδικό ιστοχώρο της ERA.  
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Ο οργανισμός ffrandonnee 

 

  Ένας άλλος οργανισμός πιστοποίησης, είναι ο ffrandonnee,53 ο οποίος μαζί 

με τους συνεργάτες του, έχουν αναπτύξει ένα σύστημα αξιολόγησης της μονοπάτια 

πεζοπορίας, το οποίο βασίζεται σε τρία κριτήρια: 

 στον υπολογισμό ενός δείκτη βαθμού δυσκολίας της διαδρομής (ipd 

index)54 ο οποίος υπολογίζεται με βάση την κλίση της διαδρομής 

 στην παρουσία ή μη τεχνικών εμποδίων στη διαδρομή 

 στον κίνδυνο που υπάρχει στη διαδρομή (μεγαλύτερη ή μικρότερη 

σοβαρότητα  

 

 Δεδομένου ότι ο παραπάνω οργανισμός θέτει λιγότερες προϋποθέσεις 

για την πιστοποίηση των μονοπατιών και κυρίως λόγω της έλλειψης του 

κριτηρίου της ελάχιστης απόστασης της διαδρομής, κρίνεται ως ο κατάλληλος 

για την πιστοποίηση των μονοπατιών που θα επιλεχθούν. 

 

3.6.  Ο Θαλάσσιος Τουρισμός 

 

 Ο θαλάσσιος τουρισμός αναφέρεται στο σύνολο των τουριστικών 

δραστηριοτήτων που αναπτύσσονται στο θαλάσσιο χώρο και στις ακτές μιας 

περιοχής υποδοχής τουριστών. Συνήθως ως θαλάσσιος τουρισμός νοούνται οι 

κρουαζιέρες με κρουαζιερόπλοια καθώς και οι   θαλάσσιες   περιηγήσεις   με   σκάφη   

αναψυχής   (ιστιοπλοϊκά,   μηχανοκίνητα   σκάφη, θαλαμηγοί κλπ.) Στην κατηγορία 

του θαλάσσιου τουρισμού εντάσσεται όμως και ένα μεγάλο εύρος άλλων 

δραστηριοτήτων, όπως θαλάσσιες αθλητικές δραστηριότητες, το υποβρύχιο ψάρεμα, 

οι καταδύσεις («καταδυτικός τουρισμός») κ.ά. 55 

 

 Η χώρα μας διαθέτει συγκριτικό πλεονέκτημα στην ανάπτυξη του θαλάσσιου 

τουρισμού σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες της μεσογείου, λόγω:56 

 της πολύχρονης ναυτικής παράδοσης,  
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 των  15.000  χιλιομέτρων  των ελληνικών ακτών,  

 το πλήθος των νησιών,  

 τις προστατευμένες θαλάσσιες περιοχές και  

 το  ήπιο  κλίμα με  τα  υψηλά  ποσοστά  ηλιοφάνειας καθ’ όλη τη 

διάρκεια του χρόνου 

 

 Η ιστιοπλοΐα είναι μια μορφή του θαλάσσιου τουρισμού που συνδέεται εδώ 

και πολλά χρόνια με τις Κυκλάδες, λόγω της μορφολογίας των νησιών, της μικρής 

απόστασης που τα χωρίζει, του κλίματος και φυσικά των φυσικών και πολιτιστικών 

πόρων που τα διακρίνουν. Απαραίτητη προϋπόθεση για ανάπτυξη της, είναι οι 

κατάλληλες εγκαταστάσεις ελλιμενισμού και αγκυροβολίων των σκαφών, που σε 

άλλα νησιά υπάρχουν, ενώ σε άλλα παρατηρούνται ελλείψεις.  

 

 Δράσεις όπως  ο αγώνας Aegean Regatta, ένας διεθνής ιστιοπλοϊκός αγώνας 

που διοργανώνει η Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής μαζί με την 

Επιτροπή Ανοιχτής Θαλάσσης της Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας, 

προβάλουν τη χώρα μας και ενισχύουν τους προορισμούς που επισκέπτονται. Ο 

αγώνας Αegean Regatta 16, θα πραγματοποιηθεί τον Αύγουστο, στη θαλάσσια 

περιοχή του Βόρειου και Βορειοανατολικού Αιγαίου. Το λιμάνι εκκίνησης είναι η 

Μαρίνα του Πόρτο Καρράς στη Χαλκιδική και τα σκάφη θα κατευθυνθούν στη Μύρινα 

της Λήμνου, μετά στον Άγιο Ευστράτιο, ακολουθεί ο Μόλυβος στη Λέσβο και ο 

τερματισμός θα γίνει στη Μυτιλήνη.57 

 

 Από την άλλη πλευρά, στον τουρισμό κρουαζιέρας, οι τουρίστες 

αποβιβάζονται από το πλοίο και επισκέπτονται καθορισμένο τόπο για μερικές ώρες, 

τριγυρίζοντας στα σοκάκια του προορισμού (συνήθως νησιού), κάνοντας τοπικές 

εκδρομές και αγορές.   
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 http://www.aegeanregatta.gr/gr/  ημερομηνία πρόσβασης:20 Μαϊου 2016 
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Εικόνα 3.5. : Παράδειγμα ιστοσελίδας διεξαγωγής κρουαζιέρων στο Αιγαίο58  
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Εικόνα 3.6. : Παράδειγμα ιστοσελίδας διεξαγωγής κρουαζιέρων στο Αιγαίο59  

 

3.7 Ο Οικοτουρισμός 

 

 Ο όρος "οικοτουρισμός" εμφανίστηκε στα τέλη της δεκαετίας του 1980 και 

προήλθε από τη συνάντηση δύο παράλληλων τάσεων που εμφανίστηκαν στους 

τομείς του τουρισμού και της προστασίας του περιβάλλοντος. Πρόκειται για μια 

δυναμική διαδικασία που αναζητά την ισορροπία ανάμεσα στην προστασία του 

περιβάλλοντος (φυσικού, ανθρωπογενούς, κοινωνικού και οικονομικού) και την 

ανάπτυξη.  Είναι πολυδιάστατο φαινόμενο και η επιτυχημένη εφαρμογή του 

εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις τοπικές συνθήκες, καθιστώντας δύσκολες τις 

γενικεύσεις και την καθιέρωση μιας γενικά αποδεκτής πρακτικής. Ένα μοντέλο, που 

εφαρμόστηκε σε μία περιοχή, μπορεί να αποδειχθεί τελείως ακατάλληλο για μία 

άλλη. Μερικοί από τους ορισμούς που έχουν δοθεί είναι οι:60 
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 1. «Ο οικοτουρισμός είναι μία μορφή τουρισμού που εμπνέεται κυρίως 

από τη φυσική ιστορία μιας περιοχής, αλλά και τις τοπικές πολιτιστικές παραδόσεις 

(indigenous cultures). Ο οικοτουρίστας επισκέπτεται σχετικά μη ανεπτυγμένες 

περιοχές με πνεύμα εκτίμησης, συμμετοχής και ευαισθησίας. Ο οικοτουρίστας κάνει 

συνετή χρήση των φυσικών πόρων και της άγριας ζωής και συνεισφέρει στην 

περιοχή που επισκέπτεται, μέσω εργασίας ή οικονομικών πόρων που διοχετεύονται 

κατευθείαν στην προστασία της φύσης και στην οικονομική ευημερία των ντόπιων.»  

 

 2. «Ο oικοτουρισμός είναι τουρισμός στη φύση που συμβάλλει στην 

προστασία της διοχετεύοντας οικονομικούς πόρους στις προστατευόμενες περιοχές, 

δημιουργώντας θέσεις εργασίας για τις τοπικές κοινωνίες και προσφέροντας 

περιβαλλοντική εκπαίδευση.»   

 

 και πολλοί άλλοι, οι οποίοι έχουν ως κοινό χαρακτηριστικό ότι  προτάσσουν το 

ταξίδι και το ενδιαφέρον για τη φύση ως το κύριο συστατικό στοιχείο του 

οικοτουρισμού.  

 

 Οφέλη του οικοτουρισμού:61 

 Ο οικοτουρισμός προωθεί την προστασία του περιβάλλοντος:  

 εκπαιδεύοντας και ευαισθητοποιώντας τον επισκέπτη γύρω από την 

σημασία της προστασίας του περιβάλλοντος.  

 επαναδιοχετεύοντας μέρος των κερδών από τον τουρισμό στην 

προστασία του περιβάλλοντος.  

 δημιουργώντας εναλλακτικές λύσεις σε σχέση με οικονομικές 

δραστηριότητες που υποβαθμίζουν το περιβάλλον.  

 εξασφαλίζοντας την υποστήριξη της τοπικής κοινωνίας στους σκοπούς 

του καθεστώτος προστασίας.  

 

 Συμβάλλει στη διατήρηση του κοινωνικού ιστού και πολιτιστικού 

περιβάλλοντος:  

 δίνοντας οικονομικό και ψυχολογικό κίνητρο στους κάτοικους να μην 

εγκαταλείψουν τον τόπο τους  και  τις παραδοσιακές τους δραστηριότητες (αγορά 
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 Υπουργείο Ανάπτυξης, ΕΟΤ, ο.π., σελ 17 
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παραδοσιακών προϊόντων, αναγνώριση της αξίας κάποιων παραδοσιακών 

επαγγελμάτων στην διατήρηση της οικολογικής ισορροπίας).  

 δίνοντας κίνητρα για την προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής 

κληρονομιάς.  

 εκπαιδεύοντας και ευαισθητοποιώντας τον επισκέπτη γύρω από τη 

σημασία της προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς  

  

 Οι επιχειρήσεις που προβάλλουν οικοτουριστικό προϊόν, πρέπει να τηρούν τις 

ακόλουθες 9 προϋποθέσεις σύμφωνα με τη Διεθνή Κοινωνία Οικοτουρισμού (The 

International Ecotourism Society):62  

 να οργανώνουν ταξίδια αναψυχής, ξενάγησης και ψυχαγωγίας σε 

τόπους φυσικού κάλλους. 

 να παίρνουν μέρος στην προστασία μη ανανεώσιμων πόρων και 

άλλων πηγών του περιβάλλοντος. 

 να δημιουργούν περιβαλλοντική γνώση. 

 να   προσφέρουν   άμεσα   χαρακτηριστικά   προτερήματα   για   την   

συντήρηση παραδοσιακών τόπων και άλλων περιοχών. 

 να   προσφέρουν   χαρακτηριστικά πλεονεκτήματα για την ενδυνάμωση 

των γηγενών πληθυσμών. 

 να σέβονται την τοπική κουλτούρα. 

 να στηρίζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα και άλλες δημογραφικές 

κινήσεις. 

 να συνεισφέρουν στην εκπαίδευση και γνωριμία του επισκέπτη με την 

τοπική κουλτούρα , ήθη, έθιμα και λοιπές τοπικές συνήθειες. 

 να προωθούν τη φιλοσοφία για «επιστροφή στη φύση» και τα μοναδικά 

φυσικά χαρακτηριστικά της. 

 

 Οι Κυκλάδες διαθέτουν 20 προστατευμένες περιοχές ενταγμένες στο σχέδιο 

NATURA, οι οποίες περιλαμβάνουν ακατοίκητα νησιά, τμήματα κατοικημένων 

νησιών και θαλάσσιες / παράκτιες ζώνες. Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Natura 

200063  θεσπίστηκε το 1992 από την Οδηγία 92/43/ΕΟΚ «για τη διατήρηση των 
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φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας», αναγνωρίζοντας 

ότι οι έντονοι ρυθμοί ανάπτυξης οδηγούσαν στην εξαφάνιση σπάνιων ειδών και σε 

όλη την Ευρώπη, με σκοπό την προστασία και τη διατήρηση του φυσικού πλούτου 

της Ευρώπης. Στην Ελλάδα, συμπεριλαμβάνονται στο εθνικό 

σύστημα προστατευόμενων περιοχών όπως έχει οριστεί από τον νόμο 3937/2011. 

Πρόκειται για περιοχές που συνδυάζουν την ομορφιά της φύσης με την ποιότητα, τον 

τουρισμό, την παράδοση και τον πολιτισμό. Συνολικά είναι στο δίκτυο 419 περιοχές 

με έκταση καλύπτοντας περίπου το 27% της χερσαίας επιφάνειας της χώρας. Οι 239 

από αυτές ανήκουν στους «Τόπους Κοινοτικής Σημασίας» και οι 202 στις «Ζώνες 

Ειδικής Προστασίας». 

 

 

Εικόνα 3.5. : Περιοχές των Κυκλάδων που ανήκουν στο Δίκτυο Natura 2000 
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3.8. Ο Πολιτιστικός Τουρισμός 

 

 Ως πολιτιστικός τουρισμός προσδιορίζεται η περιήγηση με κεντρικό κίνητρο 

την επίσκεψη των πολιτιστικών μνημείων και των πόρων πολιτιστικής κληρονομιάς 

ενός προορισμού, όπως αρχαιολογικοί χώροι, ιστορικά μνημεία, θρησκευτικά 

μνημεία, το δομημένο περιβάλλον (οικιστικά σύνολα αρχιτεκτονικής αξίας, 

παραδοσιακοί οικισμοί, ιστορικά κέντρα πόλεων, ιστορικοί φάροι κλπ) και οι 

πολιτιστικές εκδηλώσεις (μουσικής, χορού, τέχνης, θεάτρου κλπ.). Αποτελεί μια 

ιδιαίτερα σημαντική μορφή τουρισμού, αφού το πολιτιστικό κίνητρο ήταν και 

παραμένει ένας από τους κυριότερους λόγους ταξιδιών για τους τουρίστες σε 

παγκόσμιο επίπεδο. Στην περίπτωση της Ελλάδας, ο συνδυασμός του 

αρχαιολογικού πλούτου και του αρχαιοελληνικού πολιτισμού, αποτελεί διαχρονικά 

έναν από τους κυριότερους πόλους προσέλκυσης τουριστών στην χώρα και ένα 

σημαντικό συγκριτικό πλεονέκτημα έναντι άλλων τουριστικών προορισμών. 

 

 Η Ελλάδα, λόγω της μακράς ιστορίας  και των μνημείων που διαθέτει, έχει 

επενδύσει στον πολιτιστικό τουρισμό, όχι μόνο στις μεγάλες πόλεις, αλλά και σε 

περιοχές της περιφέρειας, καθώς επίσης και σε περιοχές μικρότερης έκτασης. 

Ενδεικτικός είναι ο παρακάτω πολιτιστικός χάρτης της Ελλάδος, όπου ο επισκέπτης 

μπορεί να βρει λεπτομερείς πληροφορίες για τους αρχαιολογικούς χώρους, τα 

μνημεία και τα μουσεία ανά τη χώρα. 
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Εικόνα 3.6. : Πολιτιστικός χάρτης Ελλάδας 64 

 

 Τα νησιά του Αιγαίου, διαθέτουν μεγάλο αριθμό πολύ αξιόλογων πολιτιστικών 

πόρων όλων των ειδών και εποχών που μπορεί να κατηγοριοποιηθούν κυρίως, αλλά 

όχι αποκλειστικά, με χρονολογικά κριτήρια:65  

 

 χώροι και μνημεία της αρχαιότητας. Στην κατηγορία αυτή 

συμπεριλαμβάνονται αρχαιολογικοί χώροι και μνημεία (πόλεις, ιερά, ταφικά μνημεία) 

από τους προϊστορικούς και ιστορικούς χρόνους μέχρι και τη ρωμαϊκή εποχή. (πχ 

∆ήλος,  η προϊστορική πόλη του Ακρωτηρίου στη Σαντορίνη, η Ακρόπολη της Λίνδου 

στη Ρόδο και η αρχαία πόλη και το Ασκληπιείο στην Κω). 

 βυζαντινά και μεταβυζαντινά μνημεία. Στην κατηγορία αυτή 

εντάσσονται και μνημεία της Παλαιοχριστιανικής εποχής (κυρίως στην Κάλυμνο και 

την Αστυπάλαια). Από τα πολυάριθμα βυζαντινά μνημεία ξεχωρίζουν η περίφημη 

Μονή του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στην Πάτμο, η οποία έχει ανακηρυχτεί 

μνημείο της Παγκόσμιας Κληρονομιάς, ο ναός της Παναγίας της Εκατονταπυλιανής 

στην Πάρο και η Μονή της Χοζοβιώτισσας στην Αμοργό.  
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 μεσαιωνικά μνημεία ξένης κυριαρχίας (Ιπποτοκρατίας στα 

Δωδεκάνησα, Ενετοκρατίας στις Κυκλάδες). (μεσαιωνική πόλη της Ρόδου, μνημείο 

και τα Ιπποτικά κάστρα που βρίσκονται σε όλα σχεδόν τα νησιά (π.χ. Αστυπάλαια, 

Κως, Χάλκη, Καστελόριζο,  Αντίπαρος, Κέα, Νάξος, Φολέγανδρος κ.ά.).  

 παραδοσιακοί οικισμοί – νεοκλασικά κτήρια - κτήρια της Ιταλοκρατίας:  

o  παραδοσιακούς οικισμούς που απαντώνται σε όλα σχεδόν τα 

νησιά 

o κτήρια (δημόσια και ιδιωτικά) του νεοκλασικού ρυθμού,  

o κτήρια (κατά κύριο λόγο δημόσιου χαρακτήρα) χτισμένα με το 

χαρακτηριστικό αρχιτεκτονικό στυλ της περιόδου της Ιταλοκρατίας (πόλη Ρόδου, 

Λακκί Λέρου).  

 κτήρια, τόποι και μουσεία βιομηχανικής κληρονομιάς. Υλικά κατάλοιπα 

της βιομηχανικής ή και προβιομηχανικής και τεχνολογικής ανάπτυξης (ανενεργά 

βιομηχανικά συγκροτήματα, ορυχεία, ναυπηγεία κ.ά.). (πχ τα εργοστάσια στο νησί 

της Ρόδου, η βιομηχανική κληρονομιά στην Ερμούπολη, το Μεταλλευτικό Μουσείο 

στη Μήλο, τα σμυριδωρυχεία στη Νάξο, κτλ).  

 θρησκευτικά προσκυνήματα. Συμπεριλαμβάνονται δεκάδες εκκλησίες 

και μονές, μία συνήθως σε κάθε νησί, ορισμένα από τα οποία έχουν αποκτήσει 

υπερτοπικό χαρακτήρα (π.χ. Μονή Ταξιάρχη Πανορμίτη στη Σύμη, Μονή 

Χοζοβιώτισσας στην Αμοργό ) ή και πανελλήνιο (Μονή Αγ. Ιωάννου Πάτμου, 

Παναγία Τήνου, Εκατονταπυλιανή Πάρου).  

 μουσεία – Συλλογές. Η κατηγορία αυτή, περιλαμβάνει δημόσια, 

δημοτικά και ιδιωτικά Μουσεία και Συλλογές (αρχαιολογικά, ιστορικά, λαογραφικά, 

τέχνης, εκκλησιαστικά, βιομηχανικά κ.ά)  Για παράδειγμα το μουσείο της Ρόδου, της 

∆ήλου, της Προϊστορικής, το Πολεμικό Μουσείο στη Λέρο, κτλ  

 ηφαίστεια. Ειδική για τη Νίσυρο και τη Σαντορίνη κατηγορία, καθώς τα 

ηφαίστειά τους αποτέλεσαν καθοριστικό παράγοντα για τη διαμόρφωση και την 

ιστορική εξέλιξη των δύο νησιών.  

 εκδηλώσεις – φεστιβάλ των νησιών που από άποψη της διοργάνωσης, 

όσο και από την άποψη του περιεχομένου και των τομέων καλλιτεχνικής δημιουργίας 

χαρακτηρίζονται ως υπερτοπικής εμβέλειας και καινοτόμου χαρακτήρα. Ενδεικτικά 

αναφέρονται τα Φεστιβάλ της Καλύμνου (Αναρρίχησης, Καταδυτικό), το Μεσαιωνικό 

Φεστιβάλ της Ρόδου και το πολύ σημαντικό φεστιβάλ στη Σύρο (Ερμουπόλεια).  
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 Ενδεικτική είναι η ιστοσελίδα http://www.visitgreece.gr/en/culture, η οποία 

περιέχει πλήθος οδηγών και πληροφοριών για τα πολιτιστικά δρώμενα της χώρας, 

αποτελώντας πολύτιμο βοήθημα στον υποψήφιο επισκέπτη τουριστικών 

προορισμών.  

 

 Ένα άλλο παράδειγμα, αποτελεί  το Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού που 

ασχολείται με την, δια μέσου τεχνολογίας, προβολή των δραστηριοτήτων των 

Ελλήνων δια μέσου των αιώνων σε διάφορες περιοχές (www.ime.gr) 

 

 

Εικόνα 3.7. : Ιστοσελίδα με πολιτιστικά δρώμενα στις Κυκλάδες66 

 

3.9.  Ο Ορεινός – Ορειβατικός Τουρισμός 

 

 Ορειβασία είναι το οργανωμένο άθλημα ανάβασης στις ορεινές περιοχές, που 

μπορεί να έχει τη μορφή του δύσκολου ανηφορικού περπατήματος και πολλές φορές 

τη μορφή του σκαρφαλώματος στις κορυφές, με τα χέρια και τα πόδια και με τη 

χρησιμοποίηση ή μη ειδικού εξοπλισμού. Συνεπώς, ορειβάτης είναι εκείνος που 

επιδίδεται στην ορειβασία και ορειβατικός τουρισμός είναι η εναλλακτική μορφή 

τουρισμού κατά τη διάρκεια της οποίας οι τουρίστες αναπτύσσουν ορειβατικές 

δραστηριότητες ή παρακολουθούν ορειβατικές δραστηριότητες.  
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 Ο ορειβατικός τουρισμός είναι διαφορετικός από τον Περιπατητικό ή 

Πεζοπορικό τουρισμό, γιατί ο Περιπατητικός αφορά εύκολο περπάτημα σε βατές 

περιοχές, χωρίς ειδικό εξοπλισμό, ενώ ο ορειβατικός αφορά δύσκολες αναβάσεις σε 

ψηλά βουνά με τη χρήση, συχνά, ειδικού εξοπλισμού. Ο ορεινός τουρισμός 

παρουσιάζει ορισμένες ομοιότητες και με τον τουρισμό χειμερινών σπορ, αλλά δεν 

έχει τους ίδιους χρονικούς περιορισμούς εκδήλωσης.  

 

 Η ορειβασία αποτελεί αναγνωρισμένο άθλημα και τα μέλη της 

εκπροσωπούνται από τη Διεθνή Ένωση Αλπινισμού και Αλπινιστών (UIAA). Στη 

χώρα ο πρώτος Ελληνικός Ορειβατικός Σύνδεσμος (ΕΟΣ) μας ιδρύθηκε το 1930, 

ενώ σήμερα λειτουργούν πάνω από 50 ΕΟΣ, οι οποίοι υπάγονται στην Ελληνική 

Ομοσπονδία Ορειβασίας. 67  Τα μέλη των ορειβατικών συλλόγων είναι ενεργοί 

ορειβάτες που επιδίδονται συστηματικά στο άθλημα της ορειβασίας και κυρίως της 

απλής ορειβασίας. 

  

 Η Ελλάδα είναι µια κατ’ εξοχήν ορεινή χώρα, αφού στην επικράτειά της 

υπάρχουν περισσότερα από 300 µεγαλύτερα ή µικρότερα βουνά, τα οποία 

χαρακτηρίζονται από την ποικιλομορφία τους, τα σπάνια τοπία και τα µοναδικά δάση 

τους, µερικά από τα οποία είναι από τα παλαιότερα φυσικά δάση της Ευρώπης. 

Λόγω του απαράμιλλου φυσικού τους πλούτου (σε χλωρίδα και πανίδα) πολλά από 

αυτά προστατεύονται ως Εθνικοί ∆ρυµοί, ενώ παράλληλα, τις τελευταίες δεκαετίες, 

µε τις υποδοµές που δημιουργήθηκαν αποτελούν ιδανικούς προορισµούς για όσους 

θέλουν να απολαύσουν δραστηριότητες χειμερινού και ορεινού τουρισμού.68  

 

 Η υποδομή που χρησιμοποιείται από τον ορειβατικό τουρισμό είναι τα 

ορειβατικά καταφύγια που έχουν εγκαταστήσει οι διάφοροι ορειβατικοί σύνδεσμοι 

στα βουνά. Συμπληρωματικά και ενισχυτικά με αυτά, λειτουργούν διάφορα 

τουριστικά καταλύματα που δένουν µε το φυσικό περιβάλλον και διαθέτουν όσο το 

δυνατό περισσότερους συμπληρωτικούς χώρους όπως εστιατόρια, µπαρ, 

καφετέριες, αίθουσες αναψυχής κλπ. 
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 Παράδειγμα ορειβατικού τουρισμού, είναι το πάρκο αναρρίχησης στο φαράγγι 

του Χάρακα (θέση Χαλέπες) στη Σχοινούσα, ένα ασβεστολιθικό και βράχινο 

σχηματισμό που ξεκινάει από τη Χώρα του νησιού και καταλήγει στη θάλασσα, 

ανάμεσα στο λιμάνι Μερσίνι και στην παραλία Τσιγκούρι. Στην τοποθεσία αυτή 

υπάρχου περίπου 25 διαδρομές όλων των δυσκολιών και γούστων με 

επικρατέστερες βαθμολογίες στο 6α-6β, αποδεικνύοντας για μια ακόμα φορά, ότι η 

ευρηματικότητα, η προσαρμοστικότητα και η σύμπραξη ιδιωτικής και δημόσιας 

προσπάθειας, μπορεί να αποφέρει πολλαπλάσια οφέλη.69 

 

Εικόνα 3.8. : ορειβατικός τουρισμός στη Σχοινούσα 

 

3.10. Χειμερινός Τουρισµός:  

 

 Ο χειμερινός τουρισµός στο νου μας είναι στενά συνδεδεμένος με τις χώρες 

της κεντρικής Ευρώπης, Γερμανία, Ελβετία, Αυστρία και στη χώρα μας, με το 

χιονοδρομικό κέντρο της Αράχοβας. Αποτελεί μια εποχιακή μορφή τουρισμού, η 

οποία απευθύνεται κυρίως στα μεσαία και στα υψηλότερα  εισοδήματα. Η ανάπτυξη 

του προϋποθέτει άρτια οργανωμένα χιονοδρομικά κέντρα, με πίστες για σκι και για 

παγοδρομίες, αγωνιστικές πίστες για σκι, τουριστικά καταλύµατα όλων των 
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κατηγοριών και το κυριότερο, συγκοινωνιακή σύνδεση των τουριστικών τόπων 

χειμερινών σπορ µε αστικά κέντρα αλλά και αεροδρόμια , λιµάνια και 

σιδηροδρομικούς σταθµούς.  

 

 Στη χώρα μας υπάρχουν αρκετά χιονοδρομικά κέντρα και σε αυτά 

λειτουργούν πλήθος χιονοδρομικοί όμιλοι και σύλλογοι, στους οποίους οι 

ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν προκειμένου να ασχοληθούν με το 

αντικείμενο του χειμερινού τουρισμού.  

 

Εικόνα 3.9. : Χάρτης με τα κυριότερα χιονοδρομικά κέντρα της χώρας70  

 

 Η σύνδεση του χειμερινού τουρισμού με διάφορες επιμέρους επιχειρηματικές 

δραστηριότητες (ενοικιάσεις εξοπλισμού, κέντρα εκμάθησης σκι και swoboard), 

καθώς επίσης με εξειδικευμένους τουριστικούς οργανισμούς (tour operators), τον 

καθιστούν πηγή εισοδήματος για πολλές επιχειρήσεις, μικρού και μεγάλου μεγέθους. 

Λόγω όμως της έντονης εποχικότητας του και της μικρής διάρκειας της χειμερινής 

τουριστικής περιόδου, που εξαρτάται από την ύπαρξη ή όχι αρκετού χιονιού, οι 

επιχειρήσεις καθίστανται ιδιαίτερα ευάλωτες στις καιρικές συνθήκες. 
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3.11. Τουρισμός περιπέτειας 

 

 Η επιθυμία του σύγχρονου ανθρώπου των µεγαλουπόλεων για εκτόνωση από 

το στρες που προκαλεί ο σύγχρονος τρόπος ζωής και η ανία της ρουτίνας, τον έχει 

οδηγήσει στην αναζήτηση εναλλακτικών δραστηριοτήτων, όπως  κατάβαση 

φαραγγιών, bungee jumping – το κρέμασμα με σχοινί από ψηλά σημεία, 

αναρρίχηση, River Trekking, Rafting, Canoe-Kayak,  Mountain bike, ακόμα και 

δραστηριότητες που περιλαμβάνουν ασκήσεις επιβίωσης κτλ. Συχνά αναφερόμαστε 

στα άτομα αυτά με τον όρο «adrenaline junkee» και είναι εκείνοι που αναζητούν 

«καταφύγιο» σε τουριστικές δραστηριότητες με υψηλό «δείκτη κινδύνου». 

 

 
Εικόνα 3.10. : Ιστοσελίδα Σχολής Επιβίωσης71 
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 Στην περίπτωση των Κυκλάδων, ο τουρισμός περιπέτειας μπορεί να 

συνδυαστεί με θαλάσσια αθλήματα, ή με δραστηριότητες σε λόφους και βουνά, 

όπως Mountain bike, ιππασία (με εκπαιδευμένα άλογα σε προκαθορισμένες 

διαδρομές), καταδύσεις (υποβρύχιες εξερευνήσεις   με   τον   απαραίτητο   

καταδυτικό   εξοπλισμό),   πεζοπορία σε μονοπάτια και διαδρομές στο βουνό, ακόμα 

και αναρρίχηση (ανάβαση σε βράχους και αναρριχητικά πεδία, με κατάλληλο 

εξοπλισμό),  

 

3.12. Θρησκευτικός Τουρισμός 

 

 Ο θρησκευτικός τουρισμός αποτελεί σημαντικό κομμάτι της παγκόσμιας  

τουριστικής κίνησης και αφορά την επίσκεψη σε θρησκευτικούς τόπους λατρείας, 

όπως μοναστήρια και εκκλησίες. Στη χώρα μας συνδέεται με την επίσκεψη σε 

διάφορα μοναστήρια και άλλα θρησκευτικά μνημεία που βρίσκονται διάσπαρτα στον 

ηπειρωτικό αλλά και θαλάσσιο χώρο. Μέσω του θρησκευτικού τουρισμού, ο 

επισκέπτης μπορεί να θαυμάσει μια σειρά από μνημεία τα οποία μαρτυρούν την 

εξέλιξη της αρχιτεκτονικής  και της  ζωγραφικής στον ελληνικό χώρο. Στα μέρη αυτά 

όπου ενυπάρχει η έννοια του ιερού ή η εκδήλωση του υπερφυσικού ξεδιπλώνεται 

κατά ευτυχή σύμπτωση το μεγαλείο της ελληνικής φύσης. 

 

 Ανάμεσα στα μείζονα θρησκευτικά κέντρα της Ελλάδας συγκαταλέγονται η 

μοναστική πολιτεία του Αγίου Όρους, τα μοναστήρια των Μετεώρων, οι περιοχές 

όπου κήρυξε ο Απόστολος Παύλος, καθώς και τα προσκυνήματα στην Παναγία της 

Τήνου, στην Παναγία  Σουμελά, στην Παναγία Εκατονταπυλιανή.  Τοποθεσίες όπως 

η μεσαιωνική πόλη της Ρόδου, ο ναός της Αποκάλυψης στη Πάτμο, τα Μετέωρα και 

το Φαράγγι της Σαμαριάς, προσελκύουν πλήθος τουριστών από όλων τον κόσμο και 

στηρίζουν την οικονομία των παραπάνω τοποθεσιών, αποδεικνύοντας ότι ο 

θρησκευτικός τουρισμός μπορεί να είναι κάτι περισσότερο από την επίσκεψη σε μια 

Μονή ή ένα Μοναστήρι. 
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 Ο θρησκευτικός τουρισμός χωρίζεται σε δύο κατηγορίες:72 

 προσκυνητές τουρίστες, στους οποίους επικρατεί το θρησκευτικό 

κίνητρο, επισκέπτονται μία περιοχή αποκλειστικά για την επίσκεψη στον θρησκευτικό 

χώρο. 

 τουρισμός θρησκευτικής κληρονομιάς, του οποίου οι τουρίστες 

ταξιδεύουν ομαδικά και συνδυάζουν το ταξίδι τους και με άλλες τουριστικές 

δραστηριότητες. 

 

 Καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους θρησκευτικές πανηγύρεις 

με ήθη και έθιμα βαθιά ριζωμένα ανά τους αιώνες, τοπικού ή πανελλήνιου 

χαρακτήρα, αποτελούν ευκαιρία για εορτασμό σπάζοντας τη μονοτονία μιας 

άχρωμης καθημερινότητας. Τυχερός ο επισκέπτης που θα βρεθεί θεατής σε αυτά 

τα θρησκευτικά λαϊκά δρώμενα, στα οποία θα καταλήξει να συμμετέχει χωρίς να το 

καταλάβει! 73 

 

 Παρόλα αυτά, δεν αποτελεί κάθε θρησκευτικό ή πολιτιστικό κτίσμα ικανή 

προϋπόθεση για να οδηγήσει έναν υποψήφιο τουρίστα να πραγματοποιήσει ένα 

ταξίδι στο συγκεκριμένο προορισμό. Για ακόμα μια φορά, τονίζεται ότι ένας 

προορισμός που επιθυμεί να προσελκύσει αυτό το είδος του τουρισμού, πρέπει να 

επιλέξει τους πόρους εκείνους που αποτελούν αντικειμενικά το συγκριτικό του 

πλεονέκτημα για να «ειδικευτεί» χωρίς να παρασυρθεί από «τοπικές» αντιλήψεις για 

τη σημασία τους.  

 

3.13. Συνεδριακός Τουρισμός 

 

 Ο Συνεδριακός Τουρισμός σχετίζεται με την παρακολούθηση συνεδρίων, 

εκθέσεων και αντιπροσωπεύει μια σημαντική αγορά σε διεθνές επίπεδο, έχοντας της 

δυνατότητα να αποτελέσει και σημαντική προσφορά-συμβολή στην οικονομία της 

χώρας υποδοχής. Απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάπτυξη του συνεδριακού 

τουρισμού είναι η ύπαρξη συγκεκριμένων υποδομών και υπηρεσιών, όπως 

αμφιθεάτρων, αιθουσών συνεδρίων, εκθεσιακών χώρων, καταλυμάτων, υποδομών 

για καφέ και εστίαση, υπηρεσιών διερμηνείας και φυσικά η εύκολη πρόσβαση στον 
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τόπο πραγματοποίησης ενός συνεδρίου ή έκθεσης είναι κρίσιμος παράγοντας για 

την προσέλκυση επισκεπτών. Πολιτιστικά στοιχεία πλησίον της συνεδριακής 

εγκατάστασης, λειτουργούν ενισχυτικά και αποτελούν πόλο έλξης διαφόρων 

γραφείων που ειδικεύονται στη διοργάνωση συνεδρίων.  

 

3.14. Στρατηγικές ανάπτυξης ειδικών και εναλλακτικών μορφών τουρισμού 

στις Κυκλάδες.74 

 

 Η Αναπτυξιακή Εταιρία Κυκλάδων Α.Ε, κατόπιν μελέτης της υφιστάμενης 

τουριστικής ανάπτυξης, το 2013 συνέταξε σχετική μελέτη και κατέληξε στις 

παρακάτω στρατηγικές για την ανάπτυξη του ειδικού και εναλλακτικού τουρισμού 

στις Κυκλάδες: 

 

 Στρατηγική επιλογή Α: Ο θαλάσσιος, ο πολιτιστικός και ο περιηγητικός 

τουρισμός επιλέγονται σαν άξονες ανάπτυξης των ειδικών μορφών τουρισμού 

επειδή προσφέρονται σε όλα τα νησιά για την ανάπτυξη τους και συνδυάζονται 

μεταξύ τους άριστα. 

 Στρατηγική επιλογή Β: Τα παγκοσμίως γνωστά νησιά Μύκονος, και 

Σαντορίνη προβάλλονται σαν αυτόνομοι προορισμοί ειδικών μορφών τουρισμού 

επειδή οι πόροι τους επιτρέπουν συνδυασμούς μεγάλης γκάμας δραστηριοτήτων. 

Επίσης τα νησιά Άνδρος, Μήλος, Νάξος, Πάρος, Σύρος και Τήνος διαθέτουν 

αυτοτελείς πόρους για την ανάπτυξη ειδικών μορφών τουρισμού και ιδιαίτερα του 

συνδυασμού «πολιτιστικός τουρισμός, περιηγητικός τουρισμός και θαλάσσιος 

τουρισμός». 

 Στρατηγική επιλογή Γ: Για τρία νησιά δημιουργούνται τοπικές 

στρατηγικές γύρω από μια προνομιακή μορφή ειδικών μορφών τουρισμού: στη Τήνο 

το θρησκευτικό, στη Μήλο το γεωλογικό και στη Σύρο τον αστικό. 

 Στρατηγική επιλογή Δ: Ενισχύονται και προβάλλονται καινοτομικές 

πρωτοβουλίες οι οποίες συνδέονται με το προφίλ των Κυκλάδων σαν προορισμό 

«μη θεσμοθετημένου τουρισμού» ανεξάρτητα από τη μορφή τουρισμού και το 

γεωγραφικό χώρο. 
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 Κατόπιν, προχωρά ένα βήμα παραπέρα και κατηγοριοποιεί τα νησιά των 

Κυκλάδων ανάλογα με τις ειδικές και εναλλακτικές μορφές τουρισμού οι οποίες 

εκτιμώνται ότι έχουν συγκριτικά πλεονεκτήματα στην τουριστική αγορά και μπορούν 

να αποτελέσουν αντικείμενο επιχειρησιακής δραστηριότητας (Πίνακας 3.1.). Ο 

βαθμός του συγκριτικού πλεονεκτήματος ορίζεται με Α’ Επίπεδο = υψηλός, και Β’ 

Επίπεδο = μέτριος ή χαμηλός. 

ΘΑΛΑΣΣΙΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 
Α επίπεδο: Νησιά που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως σημεία εκκίνησης 

θαλάσσιων διαδρομών πχ. Σύρος – Μύκονος 
Β επίπεδο: Το σύνολο των Κυκλάδων 

ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 
Α επίπεδο: Νάξος – Σαντορίνη 
Β επίπεδο:  Άνδρος – Πάρος – Σύρος – Τήνος – Κέα – Κύθνος 

ΠΕΡΙΠΑΤΗΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 
Α επίπεδο: Αμοργός –  Άνδρος – Νάξος 
Β επίπεδο: Πάρος – Σαντορίνη – Κέα– Τήνος – Φολέγανδρος 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 
Α επίπεδο: Μύκονος – Σαντορίνη 
Β επίπεδο: Σύρος – Πάρος – Μήλος 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 
Αρχαιολογία – Ιστορία 

Α επίπεδο: Δήλος – Σαντορίνη - Μήλος 
Β επίπεδο: Άνδρος – Κίμωλος – Πάρος –Νάξος – Τόποι εξορίας (Γυάρος – 
Μακρόνησος) 

Τέχνες 
Α επίπεδο: Άνδρος – Τήνος – Σύρος 
Β επίπεδο: Σίφνος – Σαντορίνη 

Αρχιτεκτονική 
Α επίπεδο: Σύρος – Τήνος –  Μύκονος 
Β επίπεδο: Άνδρος – Αμοργός – Σίφνος – Φολέγανδρος – Σαντορίνη 

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΥΓΕΙΑΣ – ΘΑΛΑΣΣΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 
Α επίπεδο: – 
Β επίπεδο: Μύκονος – Σαντορίνη – Μήλος – Κύθνος 

ΟΙΚΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 
Α επίπεδο: Περιοχές Natura 2000 – 
Β επίπεδο: Περιοχές φυσικού κάλους, υγρότοποι, περιοχές σημαντικές για τα 

πουλιά 
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 

Α επίπεδο: Τήνος – Πάρος 
Β επίπεδο: Αμοργός 

ΓΕΩΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 
Α επίπεδο: Σαντορίνη – Μήλος  
Β επίπεδο: Κίμωλος – Νάξος – Πάρος – Σέριφος - Αμοργός 

ΑΣΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 
Α επίπεδο: Σύρος 
Β επίπεδο: - 
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ΘΑΛΑΣΣΙΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ (καταδύσεις – ιστιοσανίδα) 
Α επίπεδο: Πάρος – Μήλος - Κίμωλος –  Μύκονος - Σαντορίνη 
Β επίπεδο: Σύρος – Τήνος 

Πίνακας 3.1: Ενότητες νησιών συμφώνα με την ειδική μορφή τουρισμού75 

 

 Όπως θα δείξουμε και παρακάτω. η παραπάνω μελέτη είναι πλέον 

αναχρονιστική και δεν λαμβάνει υπ΄όψιν τις εξελίξεις στον τομέα του εναλλακτικού 

– ειδικού τουρισμού. Συγκεκριμένα η Σίφνος έχει πλέον «μπει» δυναμικά στον τομέα 

του περιπατικού – περιηγητικού τουρισμού με τη δημιουργία ενός δικτύου 

μονοπατιών μήκους 100 χλμ, αποτέλεσμα της σύμπραξης μεταξύ του Δήμου και 

ιδιωτικής εταιρίας.76 Σκοπός της παρούσας πτυχιακής, όπως αναφέρθηκε και στον 

πρόλογο είναι η ανάπτυξη και η προβολή του περιπατικού – περιηγητικού τουρισμού 

στο νησί της Ίου, με την δημιουργία και ανάπτυξη ιστοσελίδας. 

  

                                                
75

 http://www.e-cyclades.gr/ο.π., ημερομηνία πρόσβασης:20 Μαϊου 2016 
76

 http://www.sifnostrails.com/el/ ημερομηνία πρόσβασης:20 Μαϊου 2016 

http://www.e-cyclades.gr/ο.π
http://www.sifnostrails.com/el/
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

Οι Κυκλάδες – γενικά στοιχεία77 

 

 Το όνομα «Κυκλάδες» αναφέρεται στα νησιά που σχηματίζουν έναν κύκλο 

γύρω από το ιερό νησί της Δήλου. Η ελληνική μυθολογία αναφέρει ότι οι Κυκλάδες 

είναι δημιούργημα του Ποσειδώνα, ο οποίος μεταμόρφωσε σε νησίδες τις νύμφες 

Κυκλάδες, όταν αυτές προκάλεσαν την οργή του. 

 

 Οι Κυκλάδες αποτελούνται από 147 νησιά και βραχονησίδες, εκ των οποίων 

μόνο τα 24 είναι κατοικήσιμα, όπως η Σαντορίνη, η Μύκονος, η Δήλος, η Πάρος και η 

Αντίπαρος, η Νάξος, η Ίος, η Σύρος, η Τήνος, η Μήλος, η Κέα, η Αμοργός, η Σίφνος, 

και άλλα. Καταλαμβάνουν μια χερσαία έκταση περίπου 2.572 χλμ. Μεγαλύτερο σε 

έκταση νησί είναι η Νάξος με έκταση 448 τχλμ και μικρότερο το Πάνω Κουφονήσι, με 

έκταση 3,5 τχλμ. 

  

 Οι Κυκλάδες ανήκουν την περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (ΠΝΑ), μαζί με τα 

Δωδεκάνησα. Έχουν ήπιο κλίμα με μέση θερμοκρασία το χειμώνα 12 βαθμούς και το 

καλοκαίρι πάνω από 25. Ένα χαρακτηριστικό καιρικό φαινόμενο των Κυκλάδων, 

(πολύ σημαντικό για όσους αρέσκονται στην πολύωρη παραμονή στις ξανθές 

παραλίες) είναι τα μελτέμια, τα οποία ξεκινούν το Μάιο και διαρκούν έως το 

Σεπτέμβριο, με αυξομειούμενη ένταση τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, που φτάνουν και 

τα 8 μποφόρ. Οι βροχές είναι σποραδικές και η λειψανδρία σημαντικό πρόβλημα, με 

πολλούς δήμους κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού να προβαίνουν σε ανακοινώσεις 

για την προσεκτική κατανάλωση νερού. Το ελάχιστο νερό, καθιστά δύσκολη την 

καλλιέργεια της γης και η βλάστηση που κυριαρχεί είναι αραιή, (με εξαίρεση κάποια 

νησιά τα αποτελούν όαση πρασίνου), αλλά πλούσια, περιλαμβάνοντας σπάνια είδη 

φυτών και ζώων. Όπως αναφέρθηκε στην Εικόνα 3.5.,  πολλές περιοχές των 

Κυκλάδων είναι εντεταγμένες στο δίκτυο Natura 2000. Το κλίμα των Κυκλάδων, έχει 

σημαντική επίδραση στον τρόπο κατασκευής και δόμησης των σπιτιών και των 

κτιρίων γενικότερα: σπίτια χαμηλά, συχνά μονοκατοικίες, με ταράτσες, ντυμένα στο 

λευκό και στολισμένα με μπλε παράθυρα, προκειμένου να αντανακλούν το φως του 

                                                
77

 http://www.visitgreece.gr/el/greek_islands/cyclades ημερομηνία πρόσβασης:20 Μαϊου 2016 

http://www.visitgreece.gr/el/greek_islands/cyclades
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ήλιου. Οι κάτοικοι ξεπερνούν τα όρια κάθε φαντασίας στην εκμετάλλευση του 

εδάφους και κτίζουν ακόμα και στα πιο δυσπρόσιτα μέρη και σε οποιαδήποτε κλίση.  

 

 Το εισόδημα των κατοίκων των Κυκλάδων προέρχεται κατά κύριο λόγο από 

τον τουρισμό, σε μεγαλύτερο ή μεγαλύτερο βαθμό και ανάλογα με το νησί και το 

«μύθο» που έχει δημιουργήσει: Μύκονος – το νησί της ολονύχτιας διασκέδασης, 

Σαντορίνη – το νησί των ερωτευμένων, Κουφονήσια – διακοπές στη φύση κτλ. Είναι 

γεγονός πως στο παρελθόν οι Κυκλάδες αποτέλεσαν πόλο έλξης μαζικού 

τουρισμού, με ανάλογες επιπτώσεις στην οικονομία, το οικοσύστημα και τη φήμη του 

κάθε νησιού. Για παράδειγμα, το νησί της Ίου έχει συνδέσει το όνομα του με την 

ξέφρενη, χαμηλής ποιότητας διασκέδαση, χαρακτηριστικό το οποίο γίνονται 

επιτυχημένες προσπάθειες να αλλάξει. Τα τελευταία χρόνια, όπως είδαμε και 

παραπάνω, πραγματοποιείται σταδιακή στροφή από τον μαζικό, στον εναλλακτικό 

τουρισμό και στην παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών. 

 

 Παρόλο το δύσκολο κλίμα, τα νησιά των Κυκλάδων έχουν αξιόλογη γεωργική 

παραγωγή και πολλά από τα προϊόντα που παράγουν, έχουν χαρακτηριστεί ως 

ΠΟΠ (Προστατευόμενης Ονομασίας Προελεύσεως) και η φήμη τους ξεπερνά πλέον 

τα στενά γεωγραφικά όρια των νησιών, ακόμα και της χώρας μας. Χαρακτηριστικά 

προϊόντα των Κυκλάδων είναι η φάβα, το ντοματάκι, τα  κελυφωτά φιστίκια και τα 

κρασιά της Σαντορίνης, το Αμόργιον, ένα εξαιρετικό ρακόμελο με ρακή από την 

Κρήτη, μέλι από τη Ρόδο και την Αστυπάλαια και 8 περίπου βότανα από την Αμοργό 

και τις Κυκλάδες, το τυρί ΠΟΠ Σαν Μιχάλη και η γραβιέρα, το ανθότυρο και το 

γροθοτυράκι από τη Σύρο,  το θυμαρίσιο μέλι της Κέας, το λικέρ κίτρο και τα 

λουκούμια της Νάξου, η χαλβαδόπιτα και τα λουκούμια της Σύρου, τα τυροκομικά 

προϊόντα της Άνδρου (πετρωτή, βολάκι, μαλακό φρέσκο τυρί, γραβιέρα αγελαδινή, 

κρασοτύρι, λαδοτύρι, κοπανιστή, φρέσκο βούτυρο), το σκοτύρι, το ξινοτύρι, το 

κεφαλοτύρι, η  γραβιέρα και η µυζήθρα της  Ίου, ακόμα και μπίρα (Νήσος) από την 

Τήνο.78 

 

 

 

                                                
78

 http://www.athinorama.gr/umami/market/articles/?id=2005368 ημερομηνία πρόσβασης:20 Μαϊου 
2016 

http://www.athinorama.gr/umami/market/articles/?id=2005368
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Νησιά Έκταση Πληθυσμός  

Ν.ΚΥΚΛΑΔΩΝ 2572 117987 

Κουφονήσι 5,7 399 

Σχινούσσα 7,78 227 

Θηρασία 9,3 319 

Δονούσα 13,48 167 

Ηράκλεια 17,6 141 

Φολέγανδρος 32,07 765 

Αντίπαρος 34,83 1211 

Κίμωλος 35,71 910 

Ανάφη 38,35 271 

Σίκινος 41,03 273 

Σίφνος 73,18 2625 

Σέριφος 73,23 1420 

Θήρα 75,79 15231 

Σύρος 83,63 21507 

Μύκονος 85,48 10134 

Κύθνος 99,26 1456 

Κέα 103,58 2455 

Ιος 107,8 2024 

Αμοργός 120,67 1973 

Μήλος 150,6 4977 

Τήνος  194,21 8636 

Πάρος 194,52 13715 

Ανδρος  379,67 9221 

Νάξος 428,13 17930 

 Πίνακας 4.1. Τα νησιά του Αιγαίου, διοικητική διαίρεση, έκταση και 

πληθυσμός, 2011 (ταξινόμηση κατά μέγεθος). Έχουν επισημανθεί με 

ξεχωριστό χρώμα, τα νησιά με τα οποία θα ασχοληθούμε εκτενέστερα. 79 

 

 

                                                
79

 Γιάννης Σπιλάνης , Η περίπτωση των Περιφερειων Νοτίου και Βορείου Αιγαίου, Πανεπιστήμιο 
Αιγαίου, Παρατηρητήριο Βιώσιμου Τουρισμού, Φεβ 2016,σελ 47 
http://tourismobservatory.ba.aegean.gr/wp-content/uploads/2016/03/OBSERVATORY-FOR-
SUSTAINABLE-TOURISM-_-AIGAIO_gr.pdf ημερομηνία πρόσβασης:20 Μαϊου 2016 
 

http://tourismobservatory.ba.aegean.gr/wp-content/uploads/2016/03/OBSERVATORY-FOR-SUSTAINABLE-TOURISM-_-AIGAIO_gr.pdf
http://tourismobservatory.ba.aegean.gr/wp-content/uploads/2016/03/OBSERVATORY-FOR-SUSTAINABLE-TOURISM-_-AIGAIO_gr.pdf
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Νησιά 1951 1961 1971 1981 1991 2001 2011 

Αμοργός 2505 2096 1822 1718 1630 1859 1973 

Ανάφη 532 471 353 292 261 273 271 

Ανδρος  14705 12928 10457 9020 8781 10009 9221 

Αντίπαρος 680 631 538 635 819 1037 1211 

Δονούσα 272 210 149 116 111 163 167 

Ηράκλεια 189 155 129 95 115 151 141 

Θήρα 9332 7751 6196 7083 9360 13670 15231 

Θηρασία 501 399 291 245 233 268 319 

Ιος 1753 1343 1270 1451 1654 1838 2024 

Κέα 3108 2361 1666 1648 1787 2417 2455 

Κίμωλος 1536 1412 1086 786 728 769 910 

Κουφονήσι 282 277 238 232 275 366 399 

Κύθνος 2536 2064 1586 1502 1632 1608 1456 

Μήλος 5586 4910 4499 4554 4390 4771 4977 

Μύκονος 3391 3633 3823 5503 6170 9320 10134 

Νάξος 18593 16703 14201 14037 14838 18188 17930 

Πάρος 9022 7830 6776 7881 9591 12853 13715 

Σέριφος 1851 1878 1083 1133 1095 1414 1420 

Σχινούσσα 226 196 197 140 122 206 227 

Σίκινος 590 453 331 290 267 238 273 

Σίφνος 2773 2258 2043 2087 1960 2442 2625 

Σύρος 23130 19570 18642 19668 19870 19782 21507 

Τήνος  10187 9273 8232 7730 7747 8574 8636 

Φολέγανδρος 862 778 646 567 558 667 765 

Πίνακας 4.2.  εξέλιξη πληθυσμού νησιών 1951-201180 
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 Γιάννης Σπιλάνης, ο.π., σελ 53   



 

Νησιά 

ξεν/κές 

κλίνες 

κλίνες σε 

συμπλ/ικά 

καταλύματα 

θέσεις σε 

camping 

σύνολλο 

επαγ/κών 

κλινών 

ιδιωτικές 

κατοικίες 

κλίνες σε 

ιδιωτικές 

κατοικίες 

γενικό 

σύνολο 

κλινών 

επαγ/κές  

κλίνες 

/πληθυσμό 

μη επαγ/κές 

κλίνες 

/πληθυσμό 

εμπορικές 

κλίνες 

/εκταση 

συνολικές 

κλίνες/πληθυσμό 

Αμοργός 395 1829 984 3208 1097 3291 6499 1,63 1,67 26,58 3,29 

Ανάφη 24 177 0 201 335 1005 1206 0,74 3,71 5,24 4,45 

Ανδρος  1.404 3704 189 5297 5471 16413 21710 0,57 1,78 13,95 2,35 

Αντίπαρος 343 1917 300 2560 1192 3576 6136 2,11 2,95 73,50 5,07 

Δονούσα 0 111 0 111 125 375 486 0,66 2,25 8,23 2,91 

Ηράκλεια 28 290 0 318 125 375 693 2,26 2,66 18,07 4,91 

Θήρα 12.562 23254 525 36341 7854 23562 59903 2,39 1,55 479,50 3,93 

Θηρασία 6 10 0 16 271 813 829 0,05 2,55 1,72 2,60 

Ιος 2.056 2892 414 5362 926 2778 8140 2,65 1,37 49,74 4,02 

Κέα 282 1569 183 2034 2743 8229 10263 0,83 3,35 19,64 4,18 

Κίμωλος 8 242 0 250 878 2634 2884 0,27 2,89 7,00 3,17 

Κουφονήσι 343 1088 0 1431 141 423 1854 3,59 1,06 251,05 4,65 

Κύθνος 193 1458 0 1651 2077 6231 7882 1,13 4,28 16,63 5,41 

Μήλος 1.258 4228 225 5711 2465 7395 13106 1,15 1,49 37,92 2,63 

Μύκονος 10.852 10843 765 22460 5765 17295 39755 2,22 1,71 262,75 3,92 

Νάξος 5.898 8704 912 15514 10040 30120 45634 0,87 1,68 36,24 2,55 

Πάρος 6.306 12254 1974 20534 7295 21885 42419 1,50 1,60 105,56 3,09 

Σέριφος 395 1477 309 2181 2085 6255 8436 1,54 4,40 29,78 5,94 

Σχινούσσα 93 225 0 318 128 384 702 1,40 1,69 40,87 3,09 

Σίκινος 37 325 0 362 289 867 1229 1,33 3,18 8,82 4,50 

Σίφνος 992 3586 0 4578 2031 6093 10671 1,74 2,32 62,56 4,07 

Σύρος 2.300 4302 210 6812 7245 21735 28547 0,32 1,01 81,45 1,33 

Τήνος  2.190 4298 231 6719 6847 20541 27260 0,78 2,38 34,60 3,16 

Φολέγανδρος 997 612 150 1759 476 1428 3187 2,30 1,87 54,85 4,17 

Πίνακας 4.3.  Τουριστικές και ιδιωτικές κλίνες ανά νησί (2013)
81 

 

 Από τον παραπάνω πίνακα φαίνεται ότι τα η Ίος, η Κέα και η Σίφνος, έχουν εφάμιλλο δείκτη συνολικών κλινών προς 

πληθυσμό, κάτι το οποίο μας επιτρέπει να προβούμε σε ασφαλή αποτελέσματα κατά τις συγκρίσεις μας. 
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Νησιά 

Πρωτ/νής 

τομέας 

% πρωτογενή 

τομέα/σύνολο 

Δευτ/νής 

Τομέας 

% Δευτερογενή 

τομέα/σύνολο 

Τριτ/ενής 

Τομέας 

% Τριτογενή 

τομέα/σύνολο 

Ηράκλεια 25 40,32 8 12,90 29 46,77 

Σχινούσσα 24 25,00 27 28,13 45 46,88 

Κύθνος 131 24,62 144 27,07 257 48,31 

Κέα 143 16,42 269 30,88 459 52,70 

Κίμωλος 21 10,66 71 36,04 105 53,30 

Ανάφη 28 29,47 15 15,79 52 54,74 

Δονούσα 15 24,19 13 20,97 34 54,84 

Κουφονήσι 38 19,49 48 24,62 109 55,90 

Ανδρος  479 16,56 775 26,80 1638 56,64 

Αμοργός 120 19,23 141 22,60 363 58,17 

Σέριφος 43 9,31 144 31,17 275 59,52 

Σίκινος 15 17,86 17 20,24 52 61,90 

Σίφνος 74,00 8,38 249 28,20 560 63,42 

Τήνος  223 7,87 807 28,50 1802 63,63 

Φολέγανδρος 35 11,74 71 23,83 192 64,43 

Νάξος 785 13,03 1281 21,26 3959 65,71 

Μήλος 58 3,39 518 30,26 1136 66,36 

Ιος 73 9,59 179 23,52 509 66,89 

Αντίπαρος 46 11,65 81 20,51 268 67,85 

Πάρος 338 6,34 1363 25,56 3631 68,08 

Μύκονος 135 2,75 1005 20,47 3769 76,78 

Σύρος 208 2,79 1499 20,12 5743 77,09 

Θηρασία 9 13,24 6 8,82 53 77,94 

Θήρα 213 3,33 1061 16,58 5124 80,09 

Πίνακας 4.4. Σύνολο εργαζομένων και ποσοστό % ανά κλάδο (2011)82 

 

Από τον παραπάνω πίνακα είναι εμφανής η εξάρτηση της οικονομίας της Ίου, 

από τον τουρισμό. 
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Νησιά 

Αφίξεις - 

Σύνολο 

Διαν/σεις 

 - σύνολο ΜΔΠ 

Εποχι- 

κότητα 

Σχέση αφίξεων 

Αλλοδαπών/ημεδαπών 

Σχέση δαινυκτερεύσεων 

αλλοδαπών / ημεδαπών 

Θήρα 105112 404243 3,85 0,83 7,73 9,64 

Σύρος 19951 59657 2,99 0,83 0,33 0,32 

Κέα 786 1496 1,90 0,85 0,06 0,08 

Μύκονος 168131 629303 3,74 0,86 4,15 5,28 

Τήνος  42822 95519 2,23 0,86 0,07 0,10 

Νάξος 17764 69645 3,92 0,88 1,38 2,00 

Πάρος 57402 234305 4,08 0,91 1,77 1,89 

Ανδρος  16004 44201 2,76 0,92 0,27 0,40 

Μήλος 9628 35484 3,69 0,93 1,16 1,27 

Σίφνος 6059 19636 3,24 0,93 0,58 0,71 

Αμοργός 1644 6357 3,87 0,96 2,71 2,29 

Ιος 22314 88862 3,98 0,96 3,43 3,36 

Κύθνος 1392 4558 3,27 0,97 0,03 0,05 

Σέριφος 2170 7489 3,45 0,97 0,36 0,35 

Ανάφη 188 850 4,52 0,98 1,38 1,88 

Αντίπαρος 2144 10365 4,83 0,98 1,45 2,25 

Φολέγανδρος 3066 13851 4,52 0,99 1,96 1,03 

Κουφονήσι 619 3153 5,09 1 0,23 0,29 

Σχινούσσα 8 26 3,25 1 0,60 0,44 

Σίκινος 289 1067 3,69 1 0,51 0,45 

Δονούσα             

Ηράκλεια             

Θηρασία             

Κίμωλος             

Πίνακας 4.5. Τουριστική Ζήτηση: Αφίξεις - διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία 

Ελλήνων και αλλοδαπών τουριστών (2012)83 

 

Από τον παραπάνω πίνακα, είναι εμφανής η υψηλή εποχικότητα του 

τουρισμού στο νησί, καθώς επίσης και η μεγάλη εξάρτηση του από τους 

αλλοδαπούς τουρίστες. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

 

Νήσος Ίος 

 

5.1. Ιστορική αναδρομή 

 Η Ίος ή Νιός όπως την αποκαλούν οι ντόπιου, είναι ένα χαρακτηριστικό νησί 

των Κυκλάδων: με χαρακτηριστικά χαμηλά λευκά σπίτια, ξανθές ακτές, καταγάλανα 

νερά και φυσικά έντονο εποχιακό τουρισμό. Απέχει περίπου 110 ναυτικά μίλια από 

τον Πειραιά (4-8 ώρες ταξίδι, ανάλογα με το πλοίο) και δεν έχει αεροδρόμιο, παρά 

μόνο ελικοδρόμιο. Η μαρίνα του λιμανιού επεκτείνεται και σταδιακά επιτρέπει τον 

ελλιμενισμό περισσοτέρων και μεγαλυτέρων σκαφών. Είναι νησί άγονο, χωρίς 

αξιόλογες καλλιέργειες και ορεινό, με υψηλότερη κορυφή τον Πύργο (713 μέτρα), τον 

Προφήτη Ηλία (541 μέτρα) και τον Ερημίτη (417 μέτρα). Ανάμεσα στα βουνά 

υπάρχουν πεδινές εκτάσεις όπως ο Επάνω και ο Κάτω Κάμπος, όπου 

καλλιεργούνται δέντρα τα οποία δεν έχουν μεγάλες απαιτήσεις σε νερό, όπως ελιές 

και κλίματα. 

 Υπάρχουν πολλές εκδοχές για την προέλευση της ονόματος του νησιού: 

Από τους Ίωνες, οι οποίοι το κατέλαβαν στο  τέλος της 2ης χιλιετίας από τους 

Φοίνικες, οι οποίοι ήταν κάτοικοι ενώ άλλοι συνδέουν την ονομασία Ίος με την 

Φοινικική ή την Εβραϊκή λέξη "Ιόν" η οποία σημαίνει πέτρες.  Η επικρατέστερη ως 

ορθότερη άποψη σήμερα, αναφέρει ότι κατά την αρχαιότητα φύτρωναν στο νησί 

πολλά Ία (είδος φυτού), κι έτσι πήρε από αυτά και το όνομα της η Ίος ή Νιος όπως 

είναι η παραφθορά του ονόματος. Αυτό επικράτησε και γενικεύτηκε μέχρι τις μέρες 

μας84 

 Η Ίος κατοικείται από τα προϊστορικά χρόνια. Λόγω της γεωγραφικής της 

θέσης, είναι ένα από τα νοτιότερα νησιά των Κυκλάδων και βρίσκεται σε στρατηγικό 

σημείο στο θαλάσσιο δρόμο προς τη Κρήτη και τη νότια Ασία, έπαιξε καθοριστικό 

ρόλο στην εξέλιξη του Κυκλαδικού πολιτισμού. Τα αρχαιολογικά ευρήματα στο λόφο 

του Σκάρκου φανερώνουν την ύπαρξη πρωτοκυκλαδικού οικισμού στην Ίο.  
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 Στη Ίο βρίσκεται ο τάφος του Ομήρου και σύμφωνα με την παράδοση η 

μητέρα του Ομήρου καταγόταν από το νησί, στο οποίο και πέθανε, - σύμφωνα δε με 

μια άλλη εκδοχή  θανατώθηκε, από τους ντόπιους όταν δεν έλυσε το αίνιγμα που του 

έθεσαν. Ο τάφος του ποιητή βρίσκεται στη θέση Πλακωτό, στη βόρεια πλευρά του 

νησιού, πάνω στον ομώνυμο λόφο. 

 Κατά τη βυζαντινή περίοδο, άνηκε στη βυζαντινή αυτοκρατορία και ο 

οχυρωμένος οικισμός Παλαιόκαστρο που βρίσκεται σε λόφο της βόρειας Ίου 

παρουσιάζει  πιθανολογείται ότι κτίσθηκε επί Κομνηνών, οι οποίοι  κυβέρνησαν την 

Ανατολική Ρωμαϊκή ή Βυζαντινή Αυτοκρατορία από το 1057 έως το 1185.  

 Τα χρόνια της Τουρκοκρατίας η Ίος ήταν άντρο Γάλλων πειρατών.  Το 1537 

πέφτει στα χέρια των Τούρκων και αρχίζει περίοδος βαριάς φορολογίας για το νησί, 

ενώ εξακολούθησε να υποφέρει από επιθέσεις πειρατών. Οι Τούρκοι κατακτητές 

χαρακτήριζαν το νησί Μικρή Μάλτα λόγω της Απόλυτης ασφάλειας που προσέφερε 

το φυσικό του λιμάνι. Συμμετείχε στον αγώνα της παλιγγενεσίας εναντίων των 

Τούρκων και από το 1829 ανήκει στο ελληνικό κράτος. 

5.2. Οικονομία του νησιού 

 Όπως απεικονίζεται και στους πίνακες 4.4. και 4.5, η οικονομία του νησιού 

βασίζεται κατά κύριο λόγο στον τουρισμό, ο οποίος χαρακτηρίζεται από  υψηλή 

εποχικότητα. Υπάρχει μεγάλος αριθμός ενοικιαζόμενων δωματίων και ξενοδοχείων, 

διαφόρων κατηγοριών και για όλα τα βαλάντια, που διαρκώς αυξάνεται και 

ανανεώνεται, με την οικοδόμηση νέων μονάδων και την ανακαίνιση παλαιότερων. 

Πρόσφατα έχει παρατηρηθεί η αγορά μεγάλων τμημάτων του νησιού από 

επιχειρηματίες, η οποία αφενός μεν θα επιφέρει ανάπτυξη στο νησί, αφετέρου δε, 

λόγω του είδους των υπηρεσιών που παρέχουν (all inclusive), θα το μετατρέψουν σε 

ιδιωτικό νησί. 85 , 86  Πρέπει εδώ να τονιστεί η αρνητική σημασία τέτοιου είδους 

επενδύσεων, οι οποίες καταπατώντας εκτάσεις, εκμεταλλεύονται τους πόρους του 

νησιού, και αποτελούν πηγή αθέμιτου ανταγωνισμού. 
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 Οι αφίξεις στο νησί πραγματοποιούνται αποκλειστικά ακτοπλοϊκά. Όπως 

φαίνεται και από το παρακάτω διάγραμμα, υπήρξε κρίση και μικρή ανάκαμψη από το 

2013. Όπως συμβαίνει και με τα υπόλοιπα νησιά των Κυκλάδων, ο τουρισμός 

χαρακτηρίζεται από πολύ υψηλή εποχικότητα (68,1% Ιούλιο και Αύγουστο, 21,3% 

Ιούνιο και Σεπτέμβριο)87 

 

 

Διάγραμμα 5.1. : Ακτοπλοϊκές αφίξεις στην Ίο κατά έτος 

 

Διάγραμμα 5.2. : Ακτοπλοϊκές αφίξεις στην Ίο κατά μήνα 
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Διάγραμμα 5.3. : Διανυχτερεύσεις κατά μήνα (αλλοδαποί / έλληνες) 

 

 Όσον αφορά τις διανυχτερεύσεις και τις σημαντικές εθνικότητες, στο σύνολο  

88.862 επισκεπτών για το έτος 2013, 20,401 ήταν Έλληνες (22,9%), ενώ 68461 

Αλλοδαποί (77,1%). Το γεγονός αυτό επιβεβαιώνει για άλλη μια φορά, την εξάρτηση 

του νησιού από τον αλλοδαπό τουρισμό. 

 Πρέπει να σημειωθεί, ότι ο τουρισμός του νησιού ταυτίζεται με δύο στοιχεία: 

την παραλία και τη διασκέδαση. Ο Μυλοπότας, η μεγαλύτερη παραλία του νησιού,  

αποτελεί πόλο έλξης χιλιάδων τουριστών κάθε χρόνο, οι οποίοι αναζητούν τον ήλιο 

και επιδίδονται σε διάφορα θαλάσσια αθλήματα. Τα άφθονα μπαρ που υπάρχουν 

στο νησί, τα περισσότερα στη χώρα, προσφέρουν διασκέδαση για κάθε ηλικία, 

συχνά μέχρι τις πρωινές ώρες. Τη διασκέδαση πλαισιώνουν μια σειρά από 

εστιατόρια τα οποία ικανοποιούν τις γευστικές απαιτήσεις των επισκεπτών, πολλά 

από αυτά προσφέροντας τοπικά προϊόντα.  
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5.3. Ανάλυση SWOT του νησιού88, 89 

 

 Ισχυρά σημεία 

 Οι   φυσικές     ομορφιές:    αγροτικά   τοπία    και   κατασκευές    (ντά

μια,     πατητήρια,    περιστερώνες,   αλώνια    κλπ). Υπάρχουν μέρη πραγματικά 

ανεξερεύνητα, που έχει δεκαετίες να πατήσει το πόδι του άνθρωπος!  

 Δραστηριότητες  κυρίως    στο    ναυταθλητικό    τουρισμό    (διαθέτει 

87 χιλιόμετρα ακτογραμμής, εκ των οποίων 32 χιλιόμετρα αμμουδιών.  Της έχουν 

απονεμηθεί τέσσερις γαλάζιες σημαίες σε σύνολο 22 γαλάζιων σημαιών που έχουν 

απονεμηθεί στα 24 νησιά των Κυκλάδων. 

 Τα  σηματοδοτημένα    μονοπάτια    που   πρόσφατα 

καθαρίστηκαν,  θα    μπορούσαν    να    αυξήσουν 

την    επισκεψιμότητα    του  νησιού    εκτός    της   υψηλής    τουριστικής    περιόδου.     

 Διαθέτει αξιοθέατα που μπορούν να μπορούν να προσελκύσουν άτομα 

που ενδιαφέρονται για τον αρχαιολογικό τουρισμό, αξιοθέατα μεταξύ των οποίων 

συγκαταλέγονται ο αρχαίος τάφος στον Πλακωτό που διεκδικεί την ταφή του 

μεγάλου ποιητή Ομήρου, το αρχαιολογικό μουσείο,  ο Πρωτοκυκλαδικός οικισμός 

Σκάρκου που έχει βραβευθεί με το βραβείο    Europa    Nostra της UNESCO για την 

υποδειγματική αναστήλωσή και ανάδειξή του, το βυζαντινό Παλαιόκαστρο στην 

Ψάθη, κ.α.  

 Μεγάλος αριθμός εκκλησιών: Υπάρχουν 19  εκκλησίες  ως 

διατηρητέα    μνημεία Η τοπική παράδοση θέλει τον αριθμό των εκκλησιών να 

ανέρχεται στις τριακόσιες εξήντα πέντε, όσες και οι ημέρες ενός χρόνου, αριθμός 

που στα τέλη της δεκαετίας του 1960 μειώνεται σημαντικά, μια που «οι περισσότερες 

από αυτές είναι ερειπωμένες ή τα ίχνη τους έχουν χαθεί».  

 Μουσεία: Στο άμεσο μέλλον θα λειτουργήσουν δύο νέα μουσεία στην 

Ίο. Το ένα φέρει το όνομα του διεθνούς φήμης ζωγράφου και της συζύγου του 

γλύπτριας, «Γιάννης Γαΐτης – Γαβριέλα Σίμωση» και το δεύτερο έχει το όνομα του 

Γάλλου διανοούμενου και καλλιτέχνη Ζαν–Μαρί Ντρο (Jean–Marie Drot). 

  Ο Γιάννης Γαΐτης μαθητής του Κωνσταντίνου Παρθένη, υπήρξε 

ζωγράφος με παγκόσμια αναγνώριση. Γνωστά στο ευρύ κοινό είναι τα 
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χαρακτηριστικά απρόσωπα ανθρωπάκια του, που δεν είναι «ούτε αθώα, ούτε 

κακόβουλα» όπως αναφέρει η κόρη του Λορέττα Γαΐτη. 

  Ο  Γάλλος φιλέλληνας Ζαν–Μαρί Ντρο, πολυταξιδεμένος 

σκηνοθέτης – συγγραφέας και καλλιτέχνης λάτρεψε την Ίο, έχτισε ένα σπίτι φάρο με 

αρχιτέκτονα τον Γιάννη Γαΐτη στα κύματα του Αιγαίου, στην περιοχή Άι Γιάννης  και 

τώρα αποφάσισε να στεγάσει μέρος της συλλογής του από έργα μοντέρνας τέχνης 

στο μουσείο που έχει κατασκευάσει (αρχιτεκτονική μελέτη της Λωρέττας Γαΐτη) ιδίους 

πόρους δίπλα στο σπίτι του 

 Πολιτιστικές εκδηλώσεις: Ο επισκέπτης μπορεί να παρακολουθήσει 

τις πολιτιστικές εκδηλώσεις “Ομήρια”   που λαμβάνουν χώρα κάθε Μάιο υπό την 

αιγίδα της Unesco, με θεατρικές παραστάσεις, συναυλίες, εκθέσεις τέχνης, και άλλα 

πολιτιστικά δρώμενα. 

 Θρησκευτικές αγροτικές γιορτές (πανηγύρια): Αυτές λαμβάνουν 

χώρα κάθε καλοκαίρι στην Ίο και φαίνεται να έχουν την καταγωγή τους στην Αρχαία 

Ελλάδα. Πιστή στην αρχαία παράδοση, μια ομάδα ανθρώπων που μαζεύει τις 

προσφορές των πιστών, π.χ. κρέας και επιβλέπει στο μαγείρεμα και στο σερβίρισμα 

που γίνεται στον αύλειο χώρο της εκκλησίας. Μετά τη λειτουργία ακολουθεί φαγητό 

για όλους τους προσκυνητές συνοδεία νησιώτικης μουσικής και χορού. Ενδεικτικά 

αναφέρονται:90 

 Το πανηγύρι του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου, στις 24 Ιουνίου, 

στο Μοναστήρι του Πύργου. 

 Το πανηγύρι του Αγίου Ιωάννη, στις 29 Αυγούστου, στην Ψάθη 

και στον Κάλαμο ταυτόχρονα 

 Το πανηγύρι της Γέννησης της Θεοτόκου, στις 7-8 Σεπτέμβρη, 

στην Αγία Θεοδότη και στο Παλιόκαστρο 

 Το πανηγύρι της  Παναγίας της Γκρεμιώτισσας στις 15 

Αυγούστου, στην Χώρα. 

 Το πανηγύρι της Μερσινιάς στις 21 Αυγούστου, προς τιμή της 

Θεοτόκου 

 Το πανηγύρι του Αγ. Γεωργίου στα Βουρλιδάκια, που τελείται 

κατά την εορτή του Αγίου Γεωργίου 
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 Το πανηγύρι του Αγ. Νικολάου, στις 6 Δεκεμβρίου, στην 

Κουμπάρα. 

 Τελειώνοντας, το νησί τα τελευταία προσπαθεί να αποποιηθεί το 

μανδύα του «φθηνού» και μαζικού τουρισμού που τον χαρακτηρίζει από τη δεκαετία 

του 80, έχοντας δημιουργήσει μια σειρά ξενοδοχειακών μονάδων υψηλών 

προδιαγραφών κατάλληλων για τουρισμό χαλάρωσης.  

 

Αδύνατα  σημεία     

 Έλλειψη ολοκληρωμένου σχεδίου τουριστικής ανάπτυξης και 

προβολής του νησιού, που να ενημερώνει τους υποψήφιους επισκέπτες σχετικά με 

το νησί και να συντηρεί το ενδιαφέρον τους, προκειμένου να παραμείνουν για 

μεγαλύτερο χρονικό διάστημα  

 Το γραφείο πληροφοριών, δεν λειτουργεί όλο το χρόνο, παρά μόνο 

κατά την τουριστική περίοδο 

 Έλλειψη γνώσης – παρακολούθησης των αποτελεσμάτων – 

επιπτώσεων του τουρισμού. 

 Η έλλειψη εκπαίδευσης του ανθρώπινου δυναμικού (εργοδοτών και 

εργαζομένων, με επακόλουθη τη έλλειψη γνώσης, γύρω από την ικανοποίηση 

των τουριστών 

 Η ιδιαίτερα υψηλή εποχικότητα, που επηρεάζει τη βιωσιμότητα τν 

τουριστικών επιχειρήσεων και την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών, όπως 

αναφέρθηκε παραπάνω, δεδομένου ότι με τη λήξη της σεζόν, η οποία ανεπίσημα 

σηματοδοτείται με το τέλος Αυγούστου, οι περισσότερες επιχειρήσεις κλείνουν, 

δίνοντας εικόνα εγκατάλειψης και σταδιακής ερήμωσης, κάτι που αποτρέπει τους 

τουρίστες να επισκεφτούν το νησί 

 Τα   προβλήματα    στη   διαχείριση     των  στερεών    αποβλήτων   

 που    υποβαθμίζουν    τους    δημόσιους    χώρους     

 Η    μη    ανάδειξη    υπαρχόντων    μνημείων    και    άλλων    στοιχε

ίων     του    πολιτισμού,    παλαιότερου    και    νεώτερου        

 Η    έλλειψη    «ταυτότητας»    Μύθος Ίου? 

Η Ίος δεν έχει ακόμα δημιουργήσει μια ξεχωριστή ταυτότητα, η οποία 

θα αναδεικνύει τις ιδιαιτεροτητες της και θα την διαφοροποιεί από τα υπόλοιπα νησιά 

του Αιγαίου. Σκοπός της ιστοσελίδας που δημιουργήθηκε, είναι μεταξύ των άλλων 
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και  η δημιουργεία ενός «Μύθου», ο οποίος θα διαφοροποιεί το νησί από τα 

υπόλοιπα κυκλαδονήσια.   

 Η μη διασύνδεση της τοπικής παραγωγής με τον τουρισμό: υπάρχουν 

2  εστιατόρια    στο    Aegean    Cuisine91    και    3    μονάδες    στο           «ελληνικό 

πρωϊνό», μια πρωτοβουλία του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος, που 

συνδέει και αξιοποιεί τον πολιτισμικό- γαστρονομικό πλούτο της χώρας με την 

ελληνική ξενοδοχεία.  

 Η    μη    αξιοποίηση    της    άυλης    πολιτιστικής    κληρονομιάς    (μο

υσική,  χοροί,  κουζίνα,    γλώσσα,   αγγειοπλαστική). Εξαίρεση αποτελεί το 

πανηγύρι του Αγίου Ιωάννη (στις 29 Αυγούστου), το οποίο αποτελεί πόλο έλξης 

κυρίως του ντόπιου πληθυσμού, κυρίως διότι δεν έχει προβληθεί αρκετά 

 

Ευκαιρίες 

 Η    αύξηση    της    ζήτησης    για    προορισμούς    «ήσυχους»  και 

ποιοτικούς   

 Υπάρχουν πολλές μελέτες σχετικά με την ανάπτυξη του νησιού92, και 

δύναται να αξιοποιηθούν κονδύλια από την Ευρωπαϊκή Ένωση (πρόγραμμα Leader, 

κτλ) 

 

Απειλές 

 Με τη συνεχή ανάπτυξη των υπολοίπων Κυκλαδίτικων νησιών και τη 

στροφή τους προς τις εναλλακτικές μορφές τουρισμού, η Ίος κινδυνεύει να χάσει την 

ανάπτυξη 

 Μείωση των Κοινοτικών Κονδυλίων με αποτέλεσμα τη μείωση των 

επενδύσεων στο νησί 

 

5.4. Σκοπός της ιστοσελίδας  

 Είναι η ανάδείξη των μοναδικών χαρακτηριστικών της Ιου  που θα στηρίζουν 

ένα     διαφοροποιημένο    προϊόν. 

 Ο μύθος που θα προσπαθήσει να αναδείξει η ιστοσελίδα είναι: 

                                                
91

 http://www.aegeancuisine.gr/location/display/8 ημερομηνία πρόσβασης:20 Μαϊου 2016 
92

 Δρ. Γιάννης Σπιλάνης, Τουριστικό Παρατηρητήριο και Ολοκληρωµένος Τουριστικός Σχεδιασµός στη 
Περιφέρεια Ν. Αιγαίου, Μελέτη Περίπτωσης: Ιος, ο.π., σελ 23-28 

http://www.aegeancuisine.gr/location/display/8
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 Περιήγηση στις εκκλησίες (365), τις οποίες θα προσπαθήσω να 

χαρτογραφήσω μέσα από την περιήγηση μου στο νησί και θα «προκαλέσω» τους 

αναγνώστες της σελίδας να ανακαλύψουν και άλλες, τις οποίες θα ανεβάζω στη 

σελίδα 

 Περιήγηση στα ίχνη του Ομήρου, 

 δηλαδή τον περιπατητικό, περιηγητικό  και θρησκευτικό τουρισμό,  

 Η σταδιακή οργάνωση αθλητικών αγώνων (τρεξίματος, κολύμβησης, 

διάθλου και τριάθλου), σε συνεργασία με εξειδικευμένες εταιρίες οργάνωσης τέτοιων 

αθλητικών δραστηριοτήτων (για παράδειγμα με την «diaplous s.s.d.a. Ltd») 

 Επίσης, μέσα από εξεζητημένες διαδρομές (off  the road) θα υποστηριχθεί η 

επένδυση στον τουρισμό περιπέτειας. Παράλληλα, θα λειτουργήσει ως τόπος 

«δικτύωσης», καλώντας όσους σκέφτονται να πάνε να αθληθούν σε κάποια 

διαδρομή ή να εκτελέσουν κάποια πεζοπορία, να το ανεβάσουν στη σελίδα, 

προσκαλώντας και άλλα άτομα. 

 

 Για τον παραπάνω σκοπό: 

 Θα καταγραφούν οι εκκλησίες του νησιού, με τελικό σκοπό ο αριθμός 

τους να φτάσει στις 365 (όσες και οι ημέρες του έτους) 

 Θα περπατηθούν και χαρτογραφηθούν  διαδρομές απρόσιτες, οι 

οποίες θα εξιτάρουν τον επισκέπτη. 

 Θα προβληθεί ο μύθος που θέλει το νησί της Ίου να θεωρείται ο τόπος 

ταφής του μεγάλου ποιητή Όμηρου. Αυτό θα πραγματοποιηθεί σταδιακά, με τη 

χαρτογράφηση διαδρομής πλησίον στον τάφο του Ομήρου και με την υλοποίηση 

αθλητικών εκδηλώσεων οι οποίοι θα ενισχύσουν τη δυναμική που θα δημιουργηθεί, 

προς τον εναλλακτικό τουρισμό. 

 Θα έρθω σε επαφή με την «diaplous s.s.d.a. Ltd», προκειμένου να 

μελετηθεί η προοπτική οργάνωσης αθλητικών αγώνων στο νησί, σε συνεργασία με 

το δήμο της Ίου. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 

 

Συγκριτική Αξιολόγηση των Ιστοσελίδων των Δήμων Ιητών, Κέας, Σίφνου, 

Sifnos Trails και Ios Paths 

 

 Στο παρόν κεφάλαιο θα παρουσιαστούν και θα αναλυθούν οι επίσημες 

ιστοσελίδες της Ίου και των ανταγωνιστικών προς αυτήν νησιών, της Κέας (λόγω 

μεγέθους) και της Σίφνου, (νησί όμοιου μεγέθους, η οποία αναπτύσσει τον 

περιπατητικό τουρισμό, με τη δημιουργία της ιστοσελίδας «sifnostrails.com»).  H 

πρόσβαση των ιστοσελίδων έγινε από φορητό υπολογιστή και από κινητό με 

διάσταση οθόνης 5.5’, προκειμένου να διαπιστωθεί η φιλικότητα της ιστοσελίδας και 

σε άλλες συσκευές (κινητά), των οποίων η χρήση θα εντατικοποιηθεί στο μέλλον. 

 

1. Ιστοσελίδα Δήμου Ιητών.93 

 

Κεντρική σελίδα ιστοσελίδας 

 

 Το banner των ανακοινώσεων καλύπτει το τοπίο, «θάβοντας» την υπεροχή 

φωτογραφία που θα κέντριζε το ενδιαφέρον του επισκέπτη. Θετικό στοιχείο αποτελεί 

                                                
93

 http://ios.gr/ ημερομηνία πρόσβασης:20 Μαϊου 2016 

http://ios.gr/
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η σελίδα στο facebook και στο YouTube, αλλά θα μπορούσε να υπάρχει 

λογαριασμός blog (blogspot / wordpress), ο οποίος με κάθε ανάρτηση θα ενημέρωνε 

αυτόματα λογαριασμούς σε Pinterest, YouTube, Facebook και άλλους που θα είχαν 

επιλεγεί. 

 

Μενού  «Τουριστικός οδηγός» 

 

 Δεν εκμεταλλεύεται πλήρως το χώρο της σελίδας και οι φωτογραφίες είναι 

στατικές. 
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Το αντίστοιχο μενού σε κινητό είναι προσαρμοσμένο, αλλά παρουσιάζει τις 

ίδιες αδυναμίες  με τη σελίδα σε υπολογιστή. 
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 Το αντίστοιχο μενού σε κινητό είναι προσαρμοσμένο, αλλά παρουσιάζει τις 

ίδιες αδυναμίες , με τη σελίδα σε υπολογιστή. 

 

 

Υπομενού «Εκκλησίες» 
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 Σύμφωνα με έναν «αστικό μύθο», στο νησί υπάρχουν περισσότερες από 365 

εκκλησίες. Σκοπός της ιστοσελίδας που θα δημιουργηθεί, θα είναι μεταξύ των 

άλλων, η πρόκληση του περιηγητή να τις ανακαλύψει. Παρόλα αυτά, αναγράφει 

μόνο 19 εκκλησίες, όλες στη Χώρα και στο Λιμάνι, δίχως να κεντρίζει το ενδιαφέρον 

του επισκέπτη να εξερευνήσει. 

 

 

Υπομενού «Χάρτες», επιλογή «Περιοχές» 

 

 Στο υπομενού αυτό, ο επισκέπτης μπορεί να δει τις περιοχές του νησιού. Δεν 

υπάρχει η δυνατότητα αναζήτησης επιπλέον πληροφοριών, αλλά ο επισκέπτης 

πρέπει να μεταβεί στην αντίστοιχη σελίδα, κάτι το οποίο τον κουράζει. 
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Υπομενού «Χάρτες», επιλογή «Παραλίες» 

Όπως αναφέρθηκε και για την παραπάνω σελίδα, δεν υπάρχει η 

δυνατότητα αναζήτησης επιπλέον πληροφοριών, αλλά ο επισκέπτης πρέπει 

να μεταβεί στην αντίστοιχη σελίδα. 
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H αντίστοιχη σελίδα σε κινητό, παρουσιάζει έλλειψη διαδραστικότητας και δεν 

ανοίγουν τα υπομενου «Περιοχές» και «παραλίες» 
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Υπομενού «Πολιτισμός» 

 

 Αποτελείται από απλό κείμενο, χωρίς να δείχνει φωτογραφίες από αυτά που 

περιγράφει. 

 

 

Υπομενού «Δραστηριότητες» 
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 Η παραπάνω σελίδα, παρόλο που προσφέρει στον επισκέπτη αρκετές 

πληροφορίες για τις θαλάσσιες δραστηριότητες και τα μονοπάτια, δεν διαθέτει 

φωτογραφικό υλικό και δεν ιντριγκάρει τον επισκέπτη να περιηγηθεί στα μονοπάτια 

του νησιού. Υπάρχουν 6 διαδρομές, τι οποίες και αναλύει, χωρίς να δείχνει 

φωτογραφίες ή άλλα στοιχεία. Οι διαδρομές είναι οι παρακάτω:  

 1η Διαδρομή: Χώρα – Άγιος Σπυρίδωνας – Περιβόλια – Άγιος 

Πρόκοπας - Πελεκανιά 

 2η Διαδρομή: Πελεκανιά – Πατέλας Βιγλάρι – Μουσείο Γαϊτη – Θέατρο 

Οδυσσέα Ελύτη – Ανεμόμυλοι - Χώρα 

 3η Διαδρομή: Άγιος Προκόπιος – Περιβόλια – Επάνω Κάμπος – 

Ελληνικά – Γέφυρα Πρετέση - Σκάρκος - Χώρα 

 4η Διαδρομή: Χώρα – Παραλία Κολιτσάνοι 

 5η Διαδρομή: Λιμάνι – Παραλία Βαλμά 

 

Υπομενού «Εναλλακτικός Τουρισμός» 

 

Η σελίδα παρέχει στοιχεία για τον εναλλακτικό τουρισμό του νησιού.  

(Αρχαιολογικός, Αγροτικός, Θρησκευτικός, Περιπατητικός τουρισμός, θαλάσσιος και  

πολιτιστικός τουρισμός)  Από την περιήγηση στην παραπάνω σελίδα γίνεται εμφανές 

ότι ο περιπατικός τουρισμός, αναγράφεται εντελώς περιληπτικά, χωρίς να προκαλεί 
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τον αναγνώστη να αναζητήσει περισσότερες πληροφορίες. Όσον αφορά την 

αναφορά στον θρησκευτικό τουρισμό, περιορίζεται στις εκκλησίες που υπάρχουν στη 

Χώρα και στο λιμάνι του νησιού. Αναγράφονται οι παρακάτω εκκλησίες, στη Χώρα 

και στο Λιμάνι, σε αντίθεση με τις 365 που αναφέρει σε άλλη σελίδα. Οι εκκλησίες 

της Ίου που έχουν χαρακτηρισθεί διατηρητέες ως Ιστορικά Μνημεία είναι: 

 Η Παναγιά η Γκρεμιώτισσα, στη Χώρα 

 Ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος, στη Χώρα 

 Η Αγία Αικατερίνη, στη Χώρα 

 Ο Άγιος Νικόλαος – Λαζάρου, στη Χώρα 

 Η Παναγιά Χρυσοπηγή, στη Χώρα 

 Ο Ευαγγελισμός, στη Χώρα 

 Ο Άγιος Νικόλαος – Αγία Βαρβάρα, στη Χώρα 

 Ο Άγιος Νικόλαος, στη Χώρα 

 Ο Άγιος Γεώργιος, στη Χώρα 

 Ο Τίμιος Σταυρός ή Σταυρού, στη Χώρα 

 Η Παναγιά η Φανερωμένη, στη Χώρα 

 Ο Άγιος Βασίλειος, στη Χώρα 

 Ο Άγιος Ανδρέας και η Αγία Κυριακή, στη Χώρα 

 Ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος και ο Άγιος Παντελεήμονας 

 Των Ταξιαρχών ή Θεοσκέπαστη, στη Χώρα 

 Τα Εισόδια της Θεοτόκου (Μετόχι) ή Παναγιά Αμοργιανή, στη Χώρα 

 Η Παναγιά η Καθολική, στη Χώρα 

 Ο Άγιος Γεώργιος, στο Λιμάνι  

 Η Αγία Ειρήνη, στο Λιμάνι 
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 Το αντίστοιχο μενού σε κινητό είναι προσαρμοσμένο, αλλά παρουσιάζει τις 

ίδιες αδυναμίες , με τη σελίδα σε υπολογιστή. 

  

 

Υπομενού «Θαλάσσιος Τουρισμός» 

 

 Στη σελίδα αυτή θα μπορούσαν να αναγράφονται πληροφορίες για τον 

ελλιμενισμό σκαφών 
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2. Ιστοσελίδα Δήμου Κέας.94 

 

Κεντρική σελίδα δήμου Κέας. 

 

 Και σε αυτήν την περίπτωση, όπως γίνεται και στην ιστοσελίδα της Ίου, το 

μενού κρύβει τη θαυμάσια φωτογραφία που βρίσκεται στο φόντο. Παρόλα αυτά, η 

φωτογραφία στο μενού, αλλάζει ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Θετικό στοιχείο 

αποτελεί η σελίδα στο facebook και στο YouTube, καθώς επίσης και επιλογή 

προβολής του sitemap της ιστοσελίδας και των στοιχείων RSS. Υπάρχει ξεχωριστή 

σελίδα για τα μονοπάτια,  η οποία έχει να ανανεωθεί από το 2012. Το μενού υπάρχει 

και στην πάνω και στην κάτω πλευρά της ιστοσελίδας. H ιστοσελίδα λειτουργεί 

ΜΟΝΟ στα ελληνικά. 

                                                
94

 http://www.kea.gr/index.php/el/ ημερομηνία πρόσβασης:20 Μαϊου 2016 

http://www.kea.gr/index.php/el/
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Η σελίδα της Κέας κατά την προβολή της σε κινητό, δεν προσαρμόζεται για 

προβολή σε κινητά και υπολείπεται πολλών λειτουργιών που υπάρχουν στην έκδοση 

της σε υπολογιστή 
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Μενού «τουρισμός» 

 

 Φαίνονται οι λιγότερες επιλογές σε σχέση με την ιστοσελίδα της νήσου Ίου  

 

 

Μενού «Οικισμοί – παραλίες». 

 

 Το μενού, κατόπιν επιλογής, αναπτύσσεται και δίνει περισσότερες 

πληροφορίες. 
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Μενού «ιστορία» 

 Μας δίνει ενδεικτικά στοιχεία για την παράδοση του νησιού, χωρίς να 

εμβαθύνει. 

 

Μενού «Φύση» 

 Παρέχει στον επισκέπτη ελάχιστα στοιχεία. 

 

Μενού «Ψυχαγωγία – εστίαση» 

 Το μενού αυτό είναι κενό, πράγμα ανεπίτρεπτο, αφού στερεί τον επισκέπτη 

από κρίσιμες πληροφορίες. 
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Μενού «μονοπάτια – πηγές» 

 

Οι πληροφορίες για την περιγραφή των μονοπατιών, ανοίγουν σε ξεχωριστή 

σελίδα. Κατά την επιλογή των φωτογραφιών, η σελίδα γίνεται αργή και απαιτούνται 

από 30 έως 90 δευτερόλεπτα για να ανοίξει μια φωτογραφία, ενώ το άνοιγμα βίντεο 

είναι πιο γρήγορο. 
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Μενού «χάρτης» 

 

 Ένα από τα θετικά στοιχεία της ιστοσελίδας, είναι ο τυπικός χάρτης της 

Google, ο οποίος επιδέχεται δρομολογήσεις μεταξύ τοποθεσιών.  
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3.α. Ιστοσελίδα Δήμου Σίφνου.95 

 

 

Κεντρική σελίδα δήμου Σίφνου. 

 

 Η φωτογραφία απεικονίζει τις ομορφιές του νησιού και δύναται να επιλεχθεί 

άλλη. Το μενού βρίσκεται στην αριστερή πλευρά. Θετικό στοιχείο αποτελεί η σελίδα 

στο facebook, επικοινωνίας, αλλά και προβολής βίντεο από web camera. Δεν 

υπάρχει επιλογή προβολής βίντεο YouTube, αλλά όπως θα δούμε παρακάτω, 

υπάρχει ξεχωριστή σελίδα. H ιστοσελίδα λειτουργεί στα ελληνικά, στα αγγλικά και 

στα γαλλικά. 
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Η ιστοσελίδα είναι άριστα προσαρμοσμένη για προβολή σε κινητά 
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Κύριο μενού 

 

 Περιέχει τα στοιχεία σε επιμέρους μενού, κάτι που βοηθάει τον αναγνώστη. 
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Η ιστοσελίδα είναι άριστα προσαρμοσμένη για προβολή σε κινητά 
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Υπομενού «Η Σίφνος μας» 

 

 Διακρίνεται η μεγάλη και φωτεινή φωτογραφία και υπάρχουν βέλη τα οποία σε 

καθοδηγούν στο επόμενο ή στο προηγούμενο μενού – υπόμενού. Επιλέγοντας τη 

φωτογραφική μηχανή στην κάτω δεξιά πλευρά της φωτογραφίας, μπορεί 

κάποιος να δει επιπλέον φωτογραφίες 
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Υπομενού «Παραλίες» 

 

 Υπάρχουν αρκετά στοιχεία για τις παραλίες του νησιού. Και σε αυτή την 

περίπτωση, η φωτογραφία είναι ξεκάθαρη και δεν «παρεμποδίζεται» 
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Η ιστοσελίδα είναι άριστα προσαρμοσμένη για προβολή σε κινητά 
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Υπομενού «Μονοπάτια» 

 

 Παρέχει αρκετές πληροφορίες και σε παραπέμπει στην ξεχωριστή, για αυτό το 

σκοπό ιστοσελίδα 

 

 

Μενού «Επισκεφτείτε μας» με τα επιμέρους υπομενού 
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Μενού «Ο πολιτισμός μας» με τα επιμέρους υπομενού 

 

 

Μενού «Η Παράδοση μας» με τα επιμέρους υπομενού 
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Η ιστοσελίδα είναι άριστα προσαρμοσμένη για προβολή σε κινητά, ακόμα και 

σε άλλες γλώσσες (η φωτογραφία είναι στα γαλλικά) 
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Μενού «Οι εκδηλώσεις μας» με τα επιμέρους υπομενού 

 

 

Το μενού το οποίο περιέχει τα βίντεο, στα αγγλικά, γαλλικά,  

ιταλικά και κινέζικα! 
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Το μενού με τις διαδικτυακές κάμερες, συμπληρώνει και ολοκληρώνει την 

ιστοσελίδα. 
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3.β. Ιστοσελίδα Δήμου Σίφνου, “SIFNOS TRAILS”96 

 

 Η σελίδα αυτή αποτελεί την επίσημη ιστοσελίδα του δήμου Σίφνου και 

περιέχει τα μονοπάτια του νησιού. Λειτουργεί υποστηρικτικά προς την κύρια 

ιστοσελίδα του δήμου και έχει κατασκευαστεί σε συνεργασία με την εταιρία «Paths of 

Greece». 

 

 

Η εισαγωγική σελίδα της ιστοσελίδας 
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 Είναι ξεκάθαρο το «προϊόν» που προβάλει η ιστοσελίδα, τα μονοπάτια, 

τονίζοντας το μέγεθος τους (100 χιλιόμετρα … για αμέτρητες βόλτες) 
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 Όπως είναι αναμενόμενο και η ιστοσελίδα της Σίφνου που αφορά τα 

μονοπάτια, είναι άριστα προσαρμοσμένη για προβολή σε κινητά 

 

Σελίδα στην οποία αναγράφονται τα μονοπάτια. 
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 Ο επισκέπτης μπορεί να λάβει πληροφορίες για αυτά, καθώς επίσης και να 

κατεβάσει χάρτες και τη διαδρομή για το κινητό  
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Και η σελίδα για τα μονοπάτια, είναι άριστα προσαρμοσμένη για προβολή σε 

κινητά και διευκολύνει τον αναγνώστη να βρει και να κατεβάσει τις απαραίτητες 

πληροφορίες 
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 Η σήμανση των μονοπατιών έχει γίνει με βάση επίσης σηματοδοσίας, η οποία 

προβάλλεται στη σελίδα αυτή 

 

Χάρτης με τα συνολικά μονοπάτια της Σίφνου 
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 Από τις παραπάνω φωτογραφίες, γίνεται φανερό πως η ιστοσελίδα της 

Σίφνου αποτελεί μια προσπάθεια η οποία ξεχωρίζει, καθόσον δεν υπάρχει 

αντίστοιχη της στις Κυκλάδες. Η προτεινόμενη ιστοσελίδα για τη Ίο, προσπαθεί να 

ανταποκριθεί σε αυτήν την πρόκληση και να συμβάλει στην μεταβολή – 

διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος που προσφέρει η Ίος. 
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4. Ανάλυση θετικών και αρνητικών στοιχείων ιστοσελίδων 

Ιστοσελίδα Δήμου Ίου 

Θετικά Στοιχεία Αρνητικά Στοιχεία 

Είναι πολύ αναλυτική, παρέχοντας πάρα 

πολλές πληροφορίες 

Είναι συμβατή με κινητά 

Συνδέεται με λογαριασμό στο facebook 

και στο YouTube  

Είναι μεταφρασμένη και στα αγγλικά 

Οι περισσότερες σελίδες τις ιστοσελίδας, 

ανταποκρίνονται ικανοποιητικά σε κινητό 

 

Το αισθητικό κομμάτι, δεν κεντρίζει το 

ενδιαφέρον του επισκέπτη 

Το κεντρικό μενού κρύβει τη φωτογραφία 

που βρίσκεται στο φόντο 

Πολλές από τις πληροφορίες που 

παρέχει, συχνά υπερφορτώνουν τον 

επισκέπτη 

Οι φωτογραφίες της σελίδας είναι 

στατικές και δεν κεντρίζουν το 

ενδιαφέρον του αναγνώστη 

Στο υπομενού με τους χάρτες, δεν 

παρέχονται επιπλέον πληροφορίες για 

τις περιοχές και τις παραλίες, ενώ η 

αντίστοιχη ιστοσελίδα στο κινητό, δεν 

είναι διαδραστική. 

Υπάρχει μόνο γραπτή αναφορά στα 

μονοπάτια, χωρίς φωτογραφίες. 

Ιστοσελίδα Δήμου Κέας 

Θετικά Στοιχεία Αρνητικά Στοιχεία 

Είναι όμορφη αισθητικά (χρώματα) 

Η φωτογραφία στην κεντρική σελίδα, 

αλλάζει ανά τακτά χρονικά διαστήματα 

Συνδέεται με λογαριασμό στο facebook 

και στο YouTube, επιλογή προβολής του 

sitemap της ιστοσελίδας και των 

στοιχείων RSS.  

Υπάρχει ξεχωριστή σελίδα για τα 

μονοπάτια 

Τα μενού παρέχουν αρκετές 

πληροφορίες, χωρίς να κουράζουν 

Το κεντρικό μενού κρύβει τη φωτογραφία 

που βρίσκεται στο φόντο 

Η ιστοσελίδα λειτουργεί μόνο στα 

ελληνικά 

Η ιστοσελίδα δεν είναι φιλική σε κινητές 

συσκευές 

Το μενού «Ψυχαγωγία – εστίαση», είναι 

κενό περιεχομένου 

Οι πληροφορίες για την περιγραφή των 

μονοπατιών, ανοίγουν σε ξεχωριστή 

σελίδα. Κατά την επιλογή των 
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Διαθέτει μενού με διαδραστικό χάρτη του 

νησιού 

φωτογραφιών και βίντεο, η σελίδα γίνεται 

αργή  

Ιστοσελίδα Δήμου Σίφνου 

Είναι όμορφη αισθητικά (χρώματα) 

Είναι λειτουργική (μενού), το οποίο δεν 

κρύβει την κεντρική φωτογραφία, η οποία 

αλλάζει ανά τακτά χρονικά διαστήματα 

Συνδέεται με λογαριασμό στο facebook, 

έχει μενού «επικοινωνία» και προβολή 

βίντεο από web camera 

H ιστοσελίδα λειτουργεί στα ελληνικά, 

στα αγγλικά και στα γαλλικά. 

Παρέχει επαρκής πληροφορίες, χωρίς να 

κουράζει τον αναγνώστη 

Ο χρήστης μπορεί να δει επιπλέον 

φωτογραφίες, σχεδόν σε κάθε μενού 

Έχει μενού με τα μονοπάτια, το οποίο 

παραπέμπει σε ξεχωριστή ειδικά για 

αυτό το σκοπό ιστοσελίδα 

Έχει μενού με βίντεο σε αγγλικά, 

γαλλικά, ιταλικά και κινέζικα 

Είναι πλήρως ανταποκρίσιμη για 

προβολή σε κινητά 

 

Ιστοσελίδα Δήμου Σίφνου (www.sifnostrails.com) 

Θετικά Στοιχεία Αρνητικά Στοιχεία 

Είναι όμορφη αισθητικά (χρώματα) 

Είναι λειτουργική (μενού) 

Συνδέεται με λογαριασμό στο facebook, 

twitter και στο tripadvisor 

H ιστοσελίδα λειτουργεί στα ελληνικά, 

στα αγγλικά και στα γαλλικά. 

Ο χρήστης μπορεί να δει επιπλέον 

φωτογραφίες, σχεδόν σε κάθε μενού 
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Η χαρτογράφηση των μονοπατιών έχει 

πραγματοποιηθεί με  βάση ένα 

ολοκληρωμένο πρόγραμμα, το οποίο 

ακολουθεί συγκεκριμένα standards.  

Ο βαθμός δυσκολίας του κάθε 

μονοπατιού έχει υπολογιστεί σε κλίμακα 

5 επιπέδων με βάση το σύστημα «IBP 

index» της Γαλλικής Ομοσπονδίας 

Πεζοπορίας 

Έχει ξεχωριστά μενού για τα μονοπάτια 

και γενικότερα για το πρόγραμμα και τη 

σήμανση των μονοπατιών, 

προσθέτοντας κύρος 

Έχει τη δυνατότητα παρακολούθησης 

εικόνας με το Google Trekker 

Μπορεί κάποιος να δει πληροφορίες για 

τα μονοπάτια (κείμενο, υψομετρικά κ.α.) 

και να κατεβάσει τη διαδρομή 

Είναι πλήρως ανταποκρίσιμη για 

προβολή σε κινητά 

 

 

Συμπέρασμα: από την παραπάνω σύγκριση προκύπτει ότι ο Δήμος Σίφνου 

έχει εργαστεί επαγγελματικά, προκειμένου να προβάλει και να αξιοποιήσει τους 

πόρους που διαθέτει, στον τομέα του περιπατικού – περιηγητικού τουρισμού. Οι 

ιστοσελίδες που λειτουργεί, είναι λειτουργικά άριστες από κάθε πλευρά και κατά την 

άποψη μου αποτελούν μέτρο σύγκρισης για τις υπόλοιπες ιστοσελίδες. Η 

συνεργασία του δήμου με εξειδικευμένη εταιρία, έχει καταλήξει σε άριστο 

αποτέλεσμα, το οποίο αναδεικνύει το τουριστικό προϊόν της Σίφνου 

Η ιστοσελίδα του Δήμου Ίου, παρόλο που διαθέτει αρκετό υλικό και είναι 

φιλική προς κινητά, θα μπορούσαμε να πούμε ότι χρήση ανανέωσης. Τα χρώματα 

και οι φωτογραφίες δεν κεντρίζουν το ενδιαφέρον και η διαδραστικότητα της 

περιορίζεται στην παράθεση κειμένων. 
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Τέλος, η ιστοσελίδα του Δήμου Κέας, αποτελεί ίσως τη λιγότερη ελκυστική 

ιστοσελίδα για τους ξένους τουρίστες, αφού δεν είναι καν προσιτή από αλλοδαπούς 

τουρίστες. Παρόλα αυτά, θα μπορούσε να εκμεταλλευτεί το υλικό που διαθέτει 

(φωτογραφίες και βίντεο), με την καλύτερη προσβολή του. Η προσαρμογή της  

ιστοσελίδας για προβολή σε κινητές συσκευές, είναι επιβεβλημένη, προκειμένου να 

ανταποκριθεί στις σύγχρονες απαιτήσεις των τουριστών. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 

 

Ανάπτυξη της Ιστοσελίδας «Ios Paths» 

 

1. Λειτουργικές και μή λειτουργικές απαιτήσεις της ιστοσελίδας97 

 

α. Γενικά 

 

 Ο βασικός στόχος της ιστοσελίδας «iospaths.gr», είναι η ολοκληρωμένη 

πληροφόρηση του επισκέπτη, σε όλα τα θέματα που μπορεί να τον ενδιαφέρουν 

κατά την παραμονή του στο νησί της Ίου. Εστιάζει κυρίως στην προβολή του 

περιηγητικού – περιπατικού τουρισμού, του θρησκευτικού και του αθλητικού 

τουρισμού  (μονοπάτια, εκκλησίες, διαδρομές για τρέξιμο) 

 

 Πληροφορεί τον επισκέπτη σχετικά με το ποια μέρη μπορεί να επισκεφτεί, 

που μπορεί να μείνει, πως να μετακινηθεί στην περιοχή, είτε με δικό του μέσο (με τη 

χρήση διαδραστικών χαρτών) είτε με δημόσια μέσα (διαδρομές, πρόγραμμα 

δρομολογίων, κλπ), τι αξιοθέατα  μπορεί να βρει, τι επιλογές μπορεί να έχει για 

φαγητό ή/και διασκέδαση, τι εκδηλώσεις (ποικίλου ενδιαφέροντος) μπορεί να 

παρακολουθήσει κατά τη διαμονή του, τι δραστηριότητες (ποικίλου ενδιαφέροντος) 

μπορεί να επιλέξει, τι καιρικές συνθήκες θα συναντήσει, κτλ , παρέχοντας του όλα τα 

στοιχεία που μπορούν να αυξήσουν την τουριστική του εμπειρία στο καλύτερο 

δυνατό επίπεδο, με εύκολο και πρακτικό τρόπο, έτσι ώστε να αποτελέσει τον 

καλύτερο πρεσβευτή της περιοχής στο μέλλον για άλλους πιθανούς επισκέπτες. 

 

 Περιλαμβάνει τη δυνατότητα ενημέρωσης για της καιρικές συνθήκες στο νησί 

και τα δρομολόγια των πλοίων (θα γίνει σύνδεση με την ιστοσελίδα «Okgo.gr», σε 

δεύτερο χρόνο. 

 

 

 

 

                                                
97 www.e-naxos.eu/files/033/diagonismoi/2012/meleti_site.do ημερομηνία πρόσβασης:20 Μαϊου 
2016 
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β. Λειτουργικές Απαιτήσεις 

 

 Το σύστημα πρέπει να εμφανίζει πολλαπλούς χάρτες της Ίου, όπως 

ενδεικτικά: 

 Χάρτη με κύρια τοπονήματα της Ίου, παραλίες, καταλύματα, χώρους 

διασκέδασης, τουριστικά μέρη κτλ 

 Χάρτη με τουριστικά αξιοθέατα (αρχαιολογικοί χώροι, μνημεία, 

πολιτιστικοί χώροι κτλ) 

 Χάρτη με μονοπάτια (χαραγμένα και μή) 

o Το σύστημα πρέπει να εμφανίζει χάρτη της διαδρομής 

o Το σύστημα πρέπει να εμφανίζει οδηγίες για τη διαδρομή 

o Το σύστημα πρέπει να εμφανίζει υψομετρικά στοιχεία για τη 

διαδρομή 

 Το σύστημα πρέπει να εμφανίζει φωτογραφίες που έχουν τραβηχτεί σε μια 

διαδρομή  

 Το σύστημα πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα στο χρήστη να κατεβάζει τη 

διαδρομή σε μορφή συμβατή με εφαρμογές κινητών, gps  

 Το σύστημα πρέπει να δίνει στο χρήστη τη δυνατότητα να ανεβάζει διαδρομές 

που έχει κάνει και φωτογραφίες αυτών (κατόπιν έγκρισης από το διαχειριστή) 

 Το σύστημα πρέπει να εμφανίζει ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικές µε μια 

διαδρομή από άλλους χρήστες 

 Το σύστημα πρέπει να παρέχει στο χρήστη τη δυνατότητα αποστολής 

ερωτήσεων – μηνυμάτων 

 Το σύστημα πρέπει να εμφανίζει λεπτομέρειες για την πολιτική σχετικά με τα 

cookies, καθώς επίσης και ότι δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που ο χρήστης 

τραυματιστεί κατά τη διάρκεια εκτέλεσης κάποιας διαδρομής  

 Το σύστημα πρέπει να επιτρέπει στο χρήστη, με  την έγκριση του 

διαχειριστή, να οργανώνει απλές αθλητικές δραστηριότητες (πχ πάω για τρέξιμο 

από τη στάση του λεωφορείου, μέχρι το λιμάνι) και λοιποί χρήστες να δηλώνουν 

συμμετοχή 

 Το σύστημα πρέπει να παρέχει εργαλείο πρόγνωσης καιρού, με συνεχή 

επικαιροποίηση (λήψη μετεωρολογικών προβλέψεων από σχετικό πάροχο) 
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 Το σύστημα πρέπει να παρέχει ενσωματωμένα downloadable αρχεία στις 

επιμέρους σελίδες της ιστοσελίδας (στα άρθρα) όπως λ.χ. pdf files, gpx files, 

αρχείων εικόνων κοκ. 

 Το σύστημα πρέπει να παρέχει Εργαλείο «Calendar of Events» για την 

ανεύρεση εκδηλώσεων βάσει ημερολογίου 

 Το σύστημα πρέπει να δίνει τη δυνατότητα στο χρήστη να κάνει δωρεά 

(donate), με την απαιτούμενη ασφάλεια. 

 Το σύστημα πρέπει να είναι ανταποκρίσιμο και σε άλλες συσκευές (ταμπλετ, 

κινητά) και να λειτουργεί πλήρως στους «native» browsers των παρακάτω 

λειτουργικών συστημάτων: 

o iOS 5.0 + 

o Android 4.0 + 

Προσαρμόζοντας: 

 Το μέγεθος των σελίδων 

  Οι σελίδες πρέπει να είναι όσο το δυνατόν μικρότερες σε KB. 

 Τις φωτογραφίες και εικόνες 

Όλες οι φωτογραφίες και οι εικόνες πρέπει να είναι όσο το 

δυνατόν μικρότερες σε ΚΒ και να προσαρμόζεται το ύψος και το πλάτος τους 

ανάλογος με το μέγεθος της εκάστοτε οθόνης. 

 Το περιεχόμενο, ανάλογα με τον προσανατολισμό της συσκευής 

(Device orientation) 

  Πρέπει να γίνει χρήση των διαφορετικών «προσανατολισμών»  

των συσκευών (portrait και landscape). 
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γ. Μή Λειτουργικές Απαιτήσεις 
 

• Το σύστηµα πρέπει να µπορεί να διεκπεραιώνει τουλάχιστον 20 χρήστες  

ταυτόχρονα, με χρόνο απόκρισης όχι μεγαλύτερου των 5 δευτερολέπτων, ακόµα και 

αν έχουµε 20 ταυτόχρονους χρήστες (σταδιακή αναβάθμιση ταχύτητας) 

• Το σύστηµα πρέπει να παρέχει σε κάθε οθόνη σαφής οδηγίες για τους 

χρήστες  

• Το σύστηµα πρέπει να αποθηκεύει τα στοιχεία των χρηστών για µελλοντική 

χρήση (αποστολή newsletter) 

• Το σύστημα πρέπει να προστατεύει τα προσωπικά στοιχεία των πελατών  

• Το σύστημα πρέπει να λειτουργεί αδιάλειπτα (όλο το χρόνο), με διάρκεια 

συντήρησης και αναβάθμισης, η οποία δεν πρέπει να ξεπερνά τις 10 μέρες 

• Το σύστημα πρέπει να μπορεί να υποστηρίξει πολλές φυσικές γλώσσες  

(αρχικά ελληνικά και κατόπιν με τη βοήθεια μεταφραστικού προγράμματος, αγγλικά, 

ιταλικά, γαλλικά και γερμανικά)  

 Το σύστημα πρέπει να έχει χρωματικούς συνδυασµούς που να διευκολύνουν 

την ανάγνωση των κειµένων στην οθόνη 

 Το σύστημα πρέπει έχει κατάλογο  επιλογών (µενού) πλοήγησης.  

 Το σύστημα πρέπει να έχει  πίνακα περιεχοµένων (sitemap) 

 Το σύστημα πρέπει να έχει δυνατότητα αναζήτησης µε εισαγωγή µίας ή 

περισσοτέρων λέξεων (οι οποίες εµφανίζονται στο κείµενο των ιστοσελίδων).  

 Το σύστημα πρέπει δυνατότητα θέασης µιας εικόνας σε µεγαλύτερη ανάλυση 

ώστε να είναι καλύτερα ορατές οι λεπτομέρειες της εικόνας.  

 Το σύστημα πρέπει δυνατότητα ανάγνωσης των κειµένων σε µεγαλύτερο 

µέγεθος γραμματοσειράς (µέσα από τις λειτουργίες του φυλλοµετρητή του χρήστη) 

ώστε να διευκολυνθούν όσοι έχουν προβλήµατα όρασης.  

 Το σύστημα πρέπει να έχει δυνατότητα εκτύπωσης της σελίδας, ή του 

κειμένου και δυνατότητα αποθήκευσης σε μορφή pdf 

 Το σύστημα πρέπει να δημιουργεί αντίγραφο ασφαλείας (Backup), 

χειροκίνητα όποτε ο διαχειριστής το επιλέξει, αυτόματα κάθε βράδυ 

 Το σύστημα πρέπει να διαθέτει τη δυνατότητα καθορισμού επιπλέον χρηστών 

ως διαχειριστές – συνδιαχειριστές 
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 Το σύστημα πρέπει να παρέχει τις απαιτούμενες ευκολίες χρήσης στην 

ιστοσελίδα όπως λ.χ. κουμπιά για άμεση εκτύπωση, αποστολή με ηλεκτρονικό 

ταχυδρομείο ή αποθήκευση ως αρχείο pdf της εκάστοτε ιστοσελίδας, δυνατότητα 

αυξομείωσης μεγέθους των γραμμάτων κοκ. 

 Το σύστημα σταδιακά θα προσαρμοστεί, ώστε να εμφανίζεται στις καλύτερες 

δυνατές θέσεις των οργανικών αποτελεσμάτων αναζητήσεων. (Search Engine 

Optimization) Επιθυμητά τεχνικά χαρακτηριστικά υποστήριξης αποτελεσματικού 

Search Engine Optimization: 

 Title Tag Customization 

Η διαχείριση των Title tags των σελίδων μιας ιστοσελίδας, είναι από τα 

πλέον σημαντικά στοιχεία του SEO. To σύστημα πρέπει να δίνει τη δυνατότητα 

στους editors  να διαχειρίζονται τα Title Tags σε κάθε σελίδα ξεχωριστά. 

 Static, Keyword-Rich URL’s 

Πρέπει να υποστηρίζει τη δημιουργία “στατικών” URLs – και όχι 

δυναμικών, της μορφής (?id=XXX) – μέσω URL Rewriting. Τέτοια URLs είναι 

ιδιαίτερα σημαντικά, καθόσον είναι αφενός πιο χρηστικά και αφετέρου με την 

κατάλληλη χρήση keywords μπορούν να βοηθήσουν εξαιρετικά για την επίτευξη 

υψηλών θέσεων στις μηχανές αναζήτησης. 

 Meta Tag Customization 

 Πρέπει να υποστηρίζει τη δημιουργία custom “meta description” 

&“meta keywords”, σε κάθε σελίδα περιεχομένου, τα οποία είναι επίσης εξαιρετικά 

κρίσιμα για την επίτευξη υψηλών θέσεων στις μηχανές αναζήτησης. 

 Headings Customization  

  Τα headings (H1 – H6 Tags) βοηθούν τις μηχανές αναζήτησης να 

κατανοήσουν καλύτερα τη δομή του κειμένου και, εφόσον χρησιμοποιούν σωστά, 

βοηθούν και στην επίτευξη υψηλότερων θέσεων στα αποτελέσματα των μηχανών 

αναζήτησης. Ο editor του CMS πρέπει να υποστηρίζει τη χρήση τους. 

 404 Error Friendly Pages 

  Το προσφερόμενο CMS πρέπει να μπορεί να παράγει ορθές σελίδες 

στις περιπτώσεις σφάλματος ή μη έγκυρης διεύθυνσης, απαντώντας με τους 

σωστούς κωδικούς του πρωτόκολλου HTTP. Επιπλέον, να παρέχει τη δυνατότητα 

χρήσης custom 404 Error Pages, οι οποίες αφενός καθιστούν την πύλη πολύ 
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φιλικότερη στους χρήστες της, αφετέρου πολύ φιλικότερη και στις μηχανές 

αναζήτησης. 

 Το σύστημα πρέπει να έχει τη δυνατότητα διασύνδεσης και 

αυτοματοποιημένης ενημέρωσης, με την παρουσία σε ιστοσελίδες κοινωνικής 

δικτύωσης, όπως (θα δημιουργηθούν σταδιακά): 

 Facebook 

 Twitter 

 Youtube 

 Instagram 

 Google+ 

 

  (1) Απαιτήσεις Ασφάλειας 

 

   Το εν λόγω σύστημα ασφάλειας πρέπει να λαμβάνει υπόψη 

τουλάχιστον τις ακόλουθες τρεις (3) ομάδες χρηστών: 

 

 Απλός Επισκέπτης (Visitor / Guest): Σε αυτήν την ομάδα 

ανήκουν όλοι οι χρήστες που συνδέονται στην πύλη με σκοπό την απλή 

πληροφόρηση ως προς το περιεχόμενο. Πρόκειται, δηλαδή, για παθητικούς 

αποδέκτες του περιεχομένου. Για τους επισκέπτες δεν απαιτείται καμία εγγραφή στο 

σύστημα της Διαδικτυακής Πύλης.  

 

 Εγγεγραμμένος Χρήστης (Registered User): Κάθε 

χρήστης που έχει ανοίξει σχετικό λογαριασμό, αποκτά όλα τα δικαιώματα του απλού 

επισκέπτη και έχει επιπλέον τη δυνατότητα:  

 να δημιουργεί τουριστικό περιεχόμενο, με σκοπό 

τη δημοσίευσή του στην Πύλη, 

 να τροποποιεί και να διαγράφει το τουριστικό 

περιεχόμενο που έχει δημιουργήσει 

     στην κατηγορία των εγγεγραμμένων χρηστών θα 

μπορούν να ανήκουν: 

o Οι επαγγελματίες του τουριστικού κλάδου 

του νησιού, που επιθυμούν να ενημερώσουν το τουριστικό περιεχόμενο της πύλης, 

με τα στοιχεία της επιχείρησής τους  
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o Οι εξουσιοδοτημένοι σύλλογοι/ οργανισμοί/ 

φορείς του νησιού, που επιθυμούν να δημοσιεύσουν τη διοργάνωση κάποιας 

δραστηριότητας ή διοργάνωσης ή προγραμματισμένου θεάματος/κλπ., με σκοπό να 

εκμεταλλευτεί/αξιοποιήσει τις υπηρεσίες/δυνατότητες προβολής της πύλης 

 

   Για τη δημοσίευση οποιουδήποτε περιεχομένου από 

εγγεγραμμένο χρήστη, απαιτείται ο πρότερος έλεγχος από το διαχειριστή του 

συστήματος  

 

 Διαχειριστής (Administrator): Πρόκειται για το χρήστη 

οποίος έχει πλήρη δικαιώματα επί του συστήματος της Διαδικτυακής Πύλης και 

κατ’ελάχιστον τα εξής πρόσθετα δικαιώματα:  

 Πλήρη και Καθολική διαχείριση του περιεχομένου 

(δημιουργία/ δημοσίευση/ τροποποίηση/ διαγραφή) της Πύλης και των επιμέρους 

υποσυστημάτων της 

 Διαχείριση (π.χ. Δημιουργία/Διαγραφή) 

εγγεγραμμένων χρηστών 

 Αποκλειστικότητα στη δημοσίευση περιεχομένου 

(ακόμα και αυτού που έχει δημιουργήσει κάποιος εγγεγραμμένος χρήστης) 

 Πλήρη επόπτευση και εξασφάλιση της ομαλής της 

λειτουργίας της Πύλης και των επιμέρους υποσυστημάτων 

 Πλήρη διαχείριση της γενικότερης λειτουργικότητας 

και της συμπεριφοράς της Πύλης και των επιμέρους υποσυστημάτων Δεδομένων 

των απαιτήσεων που υπάρχουν σχετικά με τα αυξημένα καθήκοντά και δικαιώματά 

τους, οι διαχειριστές πρέπει να είναι κατάλληλα εκπαιδευμένοι, ώστε να μπορούν να 

ανταπεξέλθουν σε αυτά.  

  Το σύστημα ασφαλείας με τις ομάδες που περιγράφτηκε παραπάνω 

είναι ενδεικτικό ως προς τις ελάχιστες απαιτήσεις που πρέπει να πληρούνται, ώστε 

να διασφαλιστεί απόλυτα η φύση και ο σκοπός της ιστοσελίδας και να αποκλειστούν 

φαινόμενα κακόβουλης ή όχι φθοράς, αλλοίωσης και βεβήλωσης του χαρακτήρα της. 
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  (2) Υποσυστήματα 

 

   (α) Υποσύστημα αποστολής ηλεκτρονικών Newsletters 

   

    Το υποσύστημα των ηλεκτρονικών Newsletter πρέπει να 

επιτρέπει τη δημιουργία, διαχείριση, αποστολή και παρακολούθηση των HTML (ή/και 

text) newsletters, τα οποία να μπορούν να αξιοποιηθούν προκειμένου να στηρίξουν 

προωθητικές ενέργειες, ενημερωτικές ενέργειες. Επιπλέον, πρέπει να διαθέτει ένα 

πλήρες υποσύστημα διαχείρισης των χρηστών/συνδρομητών και των ομάδων τους.  

    Η εικαστική απεικόνιση (look & feel) του newsletter 

πρέπει να βασίζεται σε προκατασκευασμένα εικαστικά templates.    

     Tέλος, το υποσύστημα του ηλεκτρονικού Newsletter 

πρέπει να υποστηρίζει απεριόριστο αριθμό τευχών, συνδρομητών και γλωσσών 

καθώς και την αποστολή διαφορετικών εκδοχών του newsletter σε διακριτές λίστες 

αποδεκτών. 

 
   (β) Υποσύστημα καταχώρισης και προβολής 

Πολυμεσικού περιεχομένου  

 

    Τα λειτουργικά χαρακτηριστικά του υποσυστήματος 

Καταχώρισης και Προβολής του Πολυμεσικού Περιεχομένου (Multimedia) πρέπει να 

είναι τουλάχιστον τα παρακάτω: 

 

 Απεριόριστος αριθμός κατηγοριών 

    Το υποσύστημα πρέπει να υποστηρίζει 

απεριόριστη δημιουργία κατηγοριών για την οποιαδήποτε δομή δικτυακού τόπου. Οι 

κατηγορίες μπορούν να είναι δενδρικής δομής, σε όσα επίπεδα επιθυμεί κανείς και 

πρέπει να υποστηρίζονται διαφορετικές δομές κατηγοριών, ανά γλώσσα της 

ιστοσελίδας, και ταξινόμηση τους με απλό drag & drop. 

 

 Άλμπουμ με απεριόριστο αριθμό πολυμεσικού 

περιεχομένου 

Κάθε άλμπουμ πρέπει να μπορεί να φιλοξενήσει 

απεριόριστο αριθμό πολυμεσικού περιεχομένου. Το περιεχόμενο αυτό μπορεί να 

είναι φωτογραφίες, αρχεία ήχου ή αρχεία βίντεο. Ειδικά για τα αρχεία βίντεο, αυτά 
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πρέπει να μπορούν να βρίσκονται είτε τοπικά (στο δίσκο του δικτυακού τόπου), είτε 

σε κάποιο βίντεο server ή άλλο δικτυακό τόπο, όπως για παράδειγμα YouTube κ.α. 

 

 Μεταχρονολογημένη δημοσίευση 

Κάθε άλμπουμ ή επιμέρους αρχείο πρέπει να 

μπορεί να δημοσιευθεί σε μεταγενέστερη ημερομηνία και ώρα, επιλέξιμη από τον 

Διαχειριστή του υποσυστήματος., παρέχοντας τη δυνατότητα να μπορεί κάποιος να 

προετοιμάσει ένα άλμπουμ ή αρχείο και να το δημοσιεύσει τη συγκεκριμένη χρονική 

στιγμή που αυτός επιθυμεί. 

 

 Σχετικά άλμπουμ  / κατηγορίες 

Κάθε άλμπουμ ή επιμέρους αρχείο πρέπει να 

μπορεί να έχει και λίστα από συσχετιζόμενα με αυτό διαφορετικά άλμπουμ ή 

κατηγορίες. Με τον τρόπο αυτό θα μπορούν να διασυνδεθούν μεταξύ τους άλμπουμ 

που σχετίζονται με το ίδιο θέμα, ή που ταξινομούνται κάτω από την ίδια κατηγορία, 

έτσι ώστε να μπορούν να εμφανίζονται στη συνέχεια ομαδοποιημένα.  Επιπλέον, 

κάθε επιμέρους αρχείο πρέπει να μπορεί να ανήκει, εκτός από την κύρια κατηγορία, 

και σε μια σειρά από δευτερεύουσες κατηγορίες και να μπορεί να εμφανίζεται και 

μέσα σε αυτές.  

 

 Σχετικά πολυμεσικά αρχεία 

Κατά τη δημιουργία ενός αρχείου παρέχεται 

δυνατότητα συσχέτισης με άλλα. Έτσι, μπορούν για παράδειγμα να εμφανίζονται σε 

ένα slide show, αρχεία που μπορούν να ανήκουν σε διαφορετικές κατηγορίες ή 

άλμπουμ, επιτρέποντας με τον τρόπο αυτό κάθε είδους συσχέτιση. 

 

 Υποστήριξη πολυγλωσσικότητας  

Στη διαχείριση των πολυμεσικών αρχείων, πρέπει 

να υπάρχει δυνατότητα δημιουργίας περιεχομένου, άλμπουμ, κατηγοριών, κλπ. σε 

όσες γλώσσες έχουν οριστεί στο σύστημα, χωρίς κανένα περιορισμό. (αρχικά μόνο 

στα ελληνικά και κατόπιν με ξεχωριστό υποσύστημα –plugin και σε άλλες γλώσσες) 
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 Δημιουργία νέων πεδίων 

Εκτός από τα στάνταρτ πεδία, στη φόρμα 

διαχείρισης του άλμπουμ πολυμέσων, ο διαχειριστής του συστήματος πρέπει να έχει 

δυνατότητα να δημιουργήσει μέσα από το διαχειριστικό περιβάλλον, καινούρια 

πεδία, τα οποία και να ενσωματώσει στη φόρμα, καλύπτοντας έτσι οποιαδήποτε 

καινούρια ανάγκη παραστεί, χωρίς ανάγκη επιπλέον προγραμματισμού.  

 

 Επιλογές φωτογραφιών από λίστες 

μικρογραφιών για εύκολη ταυτοποίηση 

  Οπουδήποτε ανεβάζει κανείς φωτογραφίες, το 

υποσύστημα πρέπει να δημιουργεί αυτόματα μικρογραφίες τους. Οι μικρογραφίες 

αυτές πρέπει να μπορούν να χρησιμοποιούνται στις λίστες επιλογής, έτσι ώστε να 

μπορεί ο διαχειριστής εύκολα, με μια ματιά, να επιλέγει τη φωτογραφία που θέλει.  

 

 Βελτιστοποιημένες οθόνες διαχείρισης για 

μεγάλο όγκο δεδομένων 

 Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στις οθόνες 

διαχείρισης, έτσι ώστε να είναι εύκολη η διαχείριση μεγάλου όγκου άλμπουμ και 

πολυμέσων, ώστε να αποφεύγονται οι συχνές επαναφορτώσεις της σελίδας, ακόμα 

και σε μετάβαση από λίστα πολυμέσων σε φόρμα και επιστροφή σε λίστα, 

γλυτώνοντας έτσι ακριβές αναζητήσεις στη βάση δεδομένων και επιτρέποντας στις 

λίστες να εμφανίζονται άμεσα.  

 

 Λειτουργία δημιουργίας άλμπουμ, από 

υπάρχουσες φωτογραφίες ή άλλα πολυμέσα 

Πρέπει να παρέχεται η δυνατότητα 

επαναχρησιμοποίησης των υπαρχόντων πολυμεσικών αρχείων, για εύκολη 

δημιουργία καινούριων άλμπουμ.  

 

 Επιλογή δεύτερου αρχείου για υποστήριξη 

βίντεο στάνταρντ και υψηλής ανάλυσης 

Στις περιπτώσεις της δημιουργίας αρχείου τύπου 

βίντεο, ο διαχειριστής πρέπει να μπορεί να επιλέξει και δεύτερο αρχείο, υψηλής 
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ανάλυσης, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα στον επισκέπτη του διαδικτυακού τόπου να 

επιλέξει στάνταρτ βίντεο ή υψηλής ανάλυσης, ανάλογα με τη σύνδεση του.  

 

 Επεξεργασία φωτογραφιών 

Πρέπει να παρέχεται η δυνατότητα στον 

διαχειριστή να μπορεί να επεξεργαστεί, αν το επιθυμεί, τη φωτογραφία που έχει 

επιλέξει. Να έχει δυνατότητα αλλαγής μεγέθους, περιστροφής, αντιστροφής ή crop 

της φωτογραφίας, καθώς επίσης και την επιλογή αν η καινούρια φωτογραφία, που 

δημιουργείται κατά αυτόν τον τρόπο, θα αντικαταστήσει την υπάρχουσα ή όχι. 

 

 Ολοκλήρωση με τρίτα συστήματα, για 

μετατροπή των βίντεο σε φιλική στο web μορφή 

Σε περίπτωση που υπάρχει υλικό βίντεο σε μορφή 

ακατάλληλη για το web, υποσύστημα διαχείρισης πολυμέσων πρέπει το να 

υποστηρίζει συνεργασία με τρίτα συστήματα, για μετατροπή των βίντεο αυτών σε 

φιλική για το web μορφή. 

 

 Άλλες λειτουργίες 

Το υποσύστημα πρέπει να παρέχει στον 

διαχειριστή τη δυνατότητα να αλλάξει, κατά την προτίμησή του, τα ονόματα των 

πεδίων τη σειρά με την οποία αυτά εμφανίζονται ή ακόμα - να τα οργανώσει σε 

καρτέλες (tabs) και να επιλέξει αυτά που τον εξυπηρετούν ή έχουν περισσότερο 

νόημα για τον ίδιο, ή ακόμα και να κρύψει πεδία που δεν χρησιμοποιεί.  

 

  Ειδικότερα για τις φωτογραφίες, το υποσύστημα 

Καταχώρισης και Προβολής του Πολυμεσικού Περιεχομένου πρέπει να επιτρέπει την 

αποθήκευση κάθε φωτογραφίας σε διπλή ανάλυση (χαμηλή για διαδικτυακή χρήση 

και υψηλή για χρήση σε εκτυπώσεις), την προσθήκη λέξεων-κλειδιών/tags και 

γεωγραφικού στίγματος, το εύκολο ανέβασμα κάθε φωτογραφίας στις ιστοσελίδες 

της πύλης καθώς και την εύκολη ενσωμάτωση κάθε φωτογραφίας σε photo galleries 

που θα υπάρχουν στην ιστοσελίδα. 
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   (γ) Υποσύστημα Διαχείρισης διαφημιστικών Banners 

 

    Το Υποσύστημα Διαχείρισης διαφημιστικών Banners 

πρέπει να παρέχει ένα εύχρηστο περιβάλλον για τη διαχείριση των προωθητικών 

ενεργειών Display Advertising (banners) της πύλης, σε συνδυασμό με οποιονδήποτε 

Ad Manager επιλεχθεί (πχ Google Ad Manager, AdMan κλπ).  

 

    Μέσω του υποσυστήματος αυτού, ο διαχειριστής της 

ιστοσελίδας, πρέπει να έχει τον απόλυτο έλεγχο της διαχείρισης των banners, με 

καθορισμό banner zones σε όλες τις σελίδες της πύλης και αντίστοιχη παραγωγή 

σχετικών αναφορών επισκεψιμότητας μέσω του επιλεγμένου Ad Manager.   

 

    Οι ζώνες banners που θα δημιουργούνται στην πύλη, με 

βάση τις επιλογές και το business model λειτουργίας της πύλης, πρέπει να μπορούν 

να διαχειρίζονται ξεχωριστά μέσα από την εφαρμογή και έτσι οι διαχειριστές να 

μπορούν να ρυθμίζουν την προβολή των banners σε συγκεκριμένες ζώνες, 

σύμφωνα με τον απαιτούμενο χρόνο ή τα impressions του κάθε banner, αλλά και με 

βάση τις ανάγκες διαφορετικών ad managers.  

 

    Μέσω αυτής της λειτουργικής δυνατότητας, ο 

διαχειριστής της ιστοσελίδας, πρέπει να έχει τη δυνατότητα να διαχειρίζεται και να 

εποπτεύει σε πολλαπλά επίπεδα τους διαφημιστικούς του χώρους, μέσα από ένα 

περιβάλλον ομοιογενές με αυτό της υπόλοιπης πύλης, και ανεξάρτητα από τον Ad 

Manager που έχει επιλεχθεί, ενώ για κάθε banner να έχει στη διάθεσή του 

πληροφορίες όπως:  θέση μέσα στην ιστοσελίδα, διαστάσεις / μέγεθος, συχνότητα 

εμφάνισης, αριθμός impressions κλπ.  

 

   (δ) Υποσύστημα δημιουργίας reports στατιστικών 

επισκεψιμότητας (Web Analytics) 

 

    Το σύστημα πρέπει να διαθέτει υποσύστημα δημιουργίας 

reports (αναφορές), για την παρακολούθηση των στατιστικών επισκεψιμότητας της 

Διαδικτυακής πύλης. Οι αναφορές αυτές πρέπει να είναι διαθέσιμες στον διαχειριστή 
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της ιστοσελίδας, με απλό και εύχρηστο τρόπο, χωρίς σε κάθε περίπτωση να 

απαιτούνται προγραμματιστικές γνώσεις για την δημιουργία και την ανανέωσή τους. 

 

Πλέον των παραπάνω, πρέπει σε συνεννόηση με νομικό σύμβουλο, να 

ληφθούν οδηγίες σχετικά με τα παρακάτω θέματα (ενδεικτικά), τα οποία θα 

αναγράφονται στην ιστοσελίδα 

 

 Αποποίηση ευθυνών σε περίπτωση που κάποιος χρήστης τραυματιστεί, 

δεδομένου ότι πολλές από τις διαδρομές δεν είναι εγκεκριμένες (πχ διάσχιση 

ρεμάτων) 

 Τι ισχύει σε περίπτωση της καταπάτησης ατομικής ιδιοκτησίας (πολλές από τις 

διαδρομές δεν είναι χαραγμένες και απλά ο χρήστης διασχίζει βουνά και λαγκάδια, 

άγνωστης ιδιοκτησίας). Σε καμία περίπτωση δεν θα καταταπάται σημαδεμένη ατομική 

ιδιοκτησία (με φράχτες, κτλ) 
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2. Ιστοσελίδα Iospaths.gr 
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Κεντρική σελίδα ιστοτόπου. 

 Εμφανίζονται ξεκάθαρα, όλες οι υπηρεσίες που προσφαίρει, πληροφορίες για 

το νησί, τουριστικός οδηγός, πληροφορίες για τις παραλίες και τις εκκλησίες (υπό 

κατασκευή), πληροφορίες για τα μονοπάτια (έχει αναρτηθεί ένα, θα αναρτηθούν 

τουλάχιστον άλλα δέκα).  
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Κεντρική σελίδα ιστοτόπου (σε κινητό) 
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Κεντρική σελίδα ιστοτόπου (σε tablet) 
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Χάρτης με τις 
καταχωρημένες 
επιχειρήσεις 

 

Εταιρίες που 
υποστηρίζουν την 
ιστοσελίδα 
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Σελίδα «Οδηγός» 

 Στη σελίδα αυτή θα εμφανίζονται οι καταχωρημένες εταιρίες, καθώς επίσης 

και οι εταιρίες που υποστηρίζουν την ιστοσελίδα. 
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Σελίδα «Οδηγός» (κινητό) 
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Σελίδα «Οδηγός» (tablet) 
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Υποσελίδα «Υποβολή Εταιρίας» 

 Στη σελίδα αυτή θα συμπληρώνουν τα στοιχεία τους οι εταιρίες, οι οποίες 

θέλουν να προβληθούν από την ιστοσελίδα.  
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Μενού «Μονοπάτια»   

Στη σελίδα αυτή θα καταχρηθούν τα μονοπάτια (ενδεικτικά είναι καταχωρημένα δύο) 
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Χώρος για 
διαφήμιση εταιρίας 
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Υπομενού «Μονοπατιού» 

 Η πιο σημαντική σελίδα του ιστοτόπου. Φαίνονται πληροφορίες για το 

μονοπάτι που έχει επιλέξει ο χρήστης, όπως για παράδειγμα χάρτης, αποστάσεις, 

υψομετρικά στοιχεία και άλλα. Τα παραπάνω δεδομένα, ο χρήστης μπορεί να τα 

κατεβάσει σε διάφορες μορφές για χρήση από ηλεκτρονική συσκευή (KML, TCX, 

GPX) ή σε PDF 

Δυνατότητα download  
του μονοπατιού από 
το χρήστη 
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Μενού «Μονοπάτια» (κινητό) 
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Μενού «Μονοπάτια» (tablet) 
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Υπομενού «Μονοπατιού» (κινητό) 
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Υπομενού «Μονοπατιού» (tablet) 
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Μενού «Γεγονότα» 

Δημιουργία γεγονότων (εκδηλώσεων) και συμμετοχή σε αυτά 
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Μενού «Επικοινωνία» 

Η σελίδα επικοινωνίας του χρήστη με εμάς. 
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Μενού «Blog» 

 Στη σελίδα αυτή θα αναρτώνται διάφορες πληροφορίες και θέματα γενικού 

ενδιαφέροντος 
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Μενού «Ποιοι Είμαστε» 
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3. Συμπεράσματα  από την ιστοσελίδα που δημιουργήθηκε. 
 

 Όπως αναφέρθηκε και στην αρχή της πτυχιακής, σκοπός αυτής ήταν η 

προώθηση των εναλλακτικών μορφών τουρισμού, μέσα από τη δημιουργία μιας νέας 

ιστοσελίδας. Ο σκοπός αυτός θεωρώ ότι επιτυγχάνεται, τόσο λόγω της 

λειτουργικότητας της ιστοσελίδας που δημιουργήθηκε, όσο και λόγω του υλικού που 

έχω στη διάθεση μου (μονοπάτια) τα οποία θα αναρτηθούν σταδιακά.  

 

 Η ιστοσελίδα που δημιουργήθηκε, είναι αρκετά χρηστική, τόσο σε σταθερό 

υπολογιστή ή laptop, όσο και απο κινητές συσκευές (tablet και κινητό), (όπως 

φάνηκε και από τις φωτογραφίες) κάτι το οποίο αυξάνει τις πιθανότητες χρήσης της 

από πιθανούς χρήστες, οι οποίοι ενδιαφέρονται να περιπλανηθούν στην Ίο. 

 

 Επόμενο στάδιο απότελεί η προσέλκυση εταιριών οι οποίες θα θελήσουν να 

διαφημιστούν στην ιστοσελίδα με το αντίστοιχο αντίτιμο, καθώς επίσης και η 

διοργάνωση εκδηλώσεων, οι οποίες θα συμβάλλουν στην επίτευξη του αρχικού 

στόχου της δημιουργίας του ιστοτόπου: την προώθηση των εναλλακτικών μορφών 

τουρισμού. 
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