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«Τδποθεπαπεςηικά κένηπα ςγείαρ – πποοπηικέρ εξέλιξηρ θεπαπεςηικού ηοςπιζμού 

απομακπςζμένυν νηζιυηικών πεπιοσών: μελέηη πεπίπηυζηρ νήζος Νιζύπος» 

Λέξειρ κλειδιά: Τγεία, Δλαιιαθηηθφο ηνπξηζµφο, Σνπξηζµφο πγείαο, Ηαηξηθφο 

ηνπξηζµφο, Ηαµαηηθφο ηνπξηζµφο, πδξνζεξαπεπηηθφο ηνπξηζµφο, Σνπξηζµφο επεμίαο. 

ΠΔΡΙΛΗΦΗ 

 

 Ζ δηπισκαηηθή εξγαζία : Τδξνζεξαπεπηηθά θέληξα πγείαο – πξννπηηθέο εμέιημεο 

ζεξαπεπηηθνχ ηνπξηζκνχ απνκαθξπζκέλσλ λεζησηηθψλ πεξηνρψλ: κειέηε πεξίπησζεο 

λήζνπ Νηζχξνπ, ππνβιήζεθε ζην Σκήκα Οηθνλνκηθήο Δπηζηήκεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Πεηξαηψο γηα ηελ απφθηεζε Μεηαπηπρηαθνχ Γηπιψκαηνο Δηδίθεπζεο ζηα Οηθνλνκηθά 

θαη Γηνίθεζε ηεο Τγείαο. 

Ζ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία έρεη σο ζηφρν ηελ αλάιπζε ηεο θαηάζηαζεο ηνπ 

πδξνζεξαπεπηηθνχ ηνπξηζκνχ, ζπγθεθξηκέλα ζε απνκαθξπζκέλεο λεζησηηθέο πεξηνρέο 

(λήζνπ Νηζχξνπ) θαη ηελ αλαθάιπςε ησλ θαηάιιεισλ πξνηάζεσλ γηα ηελ 

πνιππφζεηε αλάπηπμε ηεο πεξηνρήο. 

Ζ εξγαζία απνηειείηαη απφ 6 θεθάιαηα. ην πξψην θεθάιαην παξνπζηάδνληαη νη πην 

επξέσο γλσζηνί νξηζκνί ηνπ ηνπξηζκνχ, νη βαζηθέο κνξθέο απηνχ θαη ν ξφινο ηνπ ζην 

παγθφζκην επίπεδν. 

Σν δεχηεξν θεθάιαην αζρνιείηαη κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ Διιεληθνχ ηνπξηζκνχ, ηελ 

εμέιημε θαη ηελ ζπκκεηνρή ζην αθαζάξηζην εγρψξην πξντφλ. 

ην ηξίην θεθάιαην παξνπζηάδεηαη ν ηνπξηζκφο πγείαο, νη κνξθέο πδξνζεξαπείαο, νη 

ζεξαπεπηηθέο ηδηφηεηεο ησλ ηακαηηθψλ λεξψλ θαη ινπηξψλ, νη βαζηθέο θαηεγνξίεο 

ηακαηηθψλ πεγψλ ζηελ Διιάδα, νη θαηεγνξίεο παζήζεσλ θαη νη αληίζηνηρα 

ελδεηθλπφκελεο ηακαηηθέο πεγέο. 

Σν ηέηαξην θεθάιαην αζρνιείηαη κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ζηνηρεία ηνπ ηνπξηζκνχ ηεο 

πεξηνρήο ηνπ ηακαηηθνχ θέληξνπ Νηζχξνπ. 

Σν πέκπην θεθάιαην, παξνπζηάδεη ηηο πξννπηηθέο εμέιημεο ηνπ ηακαηηθνχ ηνπξηζκνχ 

ζηελ Διιάδα θαη ζην εμσηεξηθφ. 

Σν έθην θεθάιαην αζρνιείηαη κε ηελ αλάπηπμε ηνπ πδξνζεξαπεπηηθνχ ηνπξηζκνχ ζηελ 

Νίζπξν. 

ην έβδνκν θαη ηειεπηαίν θεθάιαην ηεο δηπισκαηηθήο απηήο εξγαζίαο παξαηίζεληαη 

γεληθά ζπκπεξάζκαηα θαη πξνηάζεηο. 
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«Hydrotherapist health-care centers-potential therapeutic tourism development 

prospects of remote islands, case study of NISYROS island» 

Key Words 

Health, Alternative tourism, Health tourism, Medical tourism, Spa tourism, 

Therapeutic tourism, Wellness tourism. 

Abstract 
 

This Diploma project for hydrotherapist Health care centers-potential therapeutic 

tourism development prospects of remote islands, case study of NISYROS submitted 

presented in Economic Science Section of the University of Piraeus for a postgraduate 

specialization degree in Economis and Management of Health.  

This project aims to develop the state of hydrotherapist tourism, especially in 

remote island areas (Nisyros Island) and the discovery of appropriate proposals for 

much-needed development. 

The work consists of 7 chapters. The first chapter is about the well know definitions 

of tourism, the basic forms and its role in the world.  

The second chapter deals with the characteristics of the Greek tourism development 

and contribution in the gross domestic product.  

In chapter three health tourism is present as well as forms of hydrotherapy, 

therapeutic qualities of thermal waters and baths, the main categories of spas in Greece, 

the disease categories and respectively the indicated thermal springs.  

The fourth chapter presents deals with the features of tourism in the region of 

thermal spring of the Nisyros center.  

The fifth chapter deals presents the spa tourism development prospects in Greece 

and abroad.  

The sixth chapter deals with the development of hydro therapeutic tourism in 

Nisyros.      In seventh and final chapter of this project general conclusions and 

recommendations are presented. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Καηά ηελ δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ δεθαεηηψλ ην ηνπξηζηηθφ γίγλεζζαη ζηελ Διιάδα 

θαηέζηε, απφ κηα πεξηνξηζκέλε ηνπξηζηηθή δξαζηεξηφηεηα, πνπ πξνζέιθπε ιίγνπο θαη 

κε εηδηθά ελδηαθέξνληα ηνπξίζηεο, ζε κηα ηεξάζηηα εζληθή βηνκεραλία, ε νπνία 

πξνζθέξεη ηα κέγηζηα ζηελ νηθνλνκία, ζηελ απαζρφιεζε θαη ηελ εμέιημε ηεο ρψξαο 

καο πξνο ην εμσηεξηθφ. 

Σν ηνπξηζηηθφ πξντφλ ηεο Διιάδαο βαζίζηεθε θαηά θχξην ιφγν ζηα Διιεληθά 

λεζηά ηεο. Χζηφζν ε έιιεηςε ζηξαηεγηθνχ θαη καθξνπξφζεζκνπ ζρεδηαζκνχ έθαλε 

ηελ Διιεληθή ηνπξηζηηθή πεξίνδν λα είλαη εγθισβηζκέλε ζην πιαίζην ηνπ 

νξγαλσκέλνπ καδηθνχ ηνπξηζκνχ ηεο ζεξηλήο θπξίσο πεξηφδνπ. Σν απνηέιεζκα απηήο 

ηεο θαηάζηαζεο ήηαλ λα δεκηνπξγεζνχλ ηνπηθέο παζνγέλεηεο, πνπ εκπνδίδνπλ ζηελ 

νπζηαζηηθή αλάπηπμε άιισλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ απνκαθξπζκέλσλ λεζησηηθψλ 

ζπκπιεγκάησλ. 

Ο Διιεληθφο λεζησηηθφο ρψξνο απνηειεί έλα αμηνζεκείσην αλζξψπηλν 

νηθνζχζηεκα, φπνπ θαηά γεληθή νκνινγία, δέρεηαη ηηο πεξηζζφηεξεο πηέζεηο απφ ηελ 

νηθνλνκηθή θξίζε θαη ηελ άλαξρε ηνπξηζηηθή αλάπηπμε. Σν πθηζηάκελν κνληέιν 

ηνπξηζηηθήο αλάπιαζεο δείρλεη ζεκάδηα γήξαλζεο θαη θφπσζεο, ην νπνίν φπσο είλαη 

θπζηθφ δελ έρεη θακία πξννπηηθή επηβίσζεο θαη θακία δπλαηφηεηα εμέιημεο ζηνπο 

δχζθνινπο θαηξνχο πνπ δνχκε. Χζηφζν, νη ειιεληθέο λεζησηηθέο πεξηνρέο δηαζέηνπλ 

ηεξάζηηεο δπλαηφηεηεο αλάπηπμεο ιφγσ ησλ ζπγθξηηηθψλ πιενλεθηεκάησλ ηνπο, ηα 

νπνία κπνξνχλ λα ζπκβάινπλ ηα κέγηζηα ζηε βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηνπ 

ηνπξηζηηθνχ ηνπο πξντφληνο θαη ζπλεπψο λα εληζρχζνπλ ηε ζέζε ηεο Διιάδαο ζηελ 

δηεζλή αγνξά. 

Γηεζλψο, ηα ηειαπηαία ρξφληα, ιφγσ ηνπ φηη, ν πιεζπζκφο ηνπ πιαλήηε γεξλάεη, 

ππάξρεη κηα ηάζε γηα κεγηζηνπνίεζε ηνπ ελδηαθέξνληνο ησλ πεξηεγεηψλ γηα ηνλ 

ηακαηηθφ ηνπξηζκφ. 

Ζ Διιάδα είλαη κηα απφ ηηο πην πινχζηεο ρψξεο ζε θπζηθνχο παξάγνληεο ηαηξηθήο 

ζεξαπείαο (κεηαιιηθά – ζεξκνκεηαιιηθά λεξά, ιίκλεο, ζεξαπεπηηθνί πήινη, 

ζεξαπεπηηθέο αλαζπκηάζεηο). 

Ο ηακαηηθφο ηνπξηζκφο απνηειεί έλα ζεκαληηθφ πινχην ηεο ρψξαο, πνπ δπζηπρψο, 

ηα ηειεπηαία ρξφληα δελ εθκεηαιιεχεηαη φπσο ζα έπξεπε. Ζ αλάπηπμε ηνπ 
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πδξνζεξαπεπηηθνχ ηνπξηζκνχ ζηελ Διιάδα ζα δψζεη βειηησκέλε εηθφλα ζηελ 

νηθνλνκηθή, πνιηηηζηηθή θαη θνηλσληθή αλάπηπμε ηεο ρψξαο. 

Οη επαίζζεηεο απνκαθξπζκέλεο λεζησηηθέο πεξηνρέο, φπσο ε Νίζπξνο ρξήδνπλ 

κηαο «άιιεο» πξνζέγγηζεο, κε ζηφρν ηελ αλάδεημε ηεο νηθνλνκηθήο- αλαπηπμηαθήο 

λεζησηηθφηεηαο ζαλ ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα θαη φρη ζαλ απνκχδεζε ηνπ. Δπνκέλσο, 

ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ηφπνπ δεκηνπξγνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο γηα κηα νπζηαζηηθή 

αλάπηπμε ηνπ πδξνζεξαπεπηηθνχ ηνπξηζκνχ πνπ δε ζα δηαηαξάμεη ηελ επαίζζεηε 

ηζνξξνπία ηνπ κηθξνχ απηνχ λεζηνχ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1:ΣΟΤΡΙΜΟ - Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΣΟ 

ΠΑΓΚΟΜΙΟ ΔΠΙΠΔΓΟ 

 

1.1 Οπιζμοί ηος ηοςπιζμού 

Σνπξηζκφο είλαη ην ζχλνιν ησλ θαηλνκέλσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο ζρέζεηο ησλ 

πεξηεγεηψλ-ηνπξηζηψλ, ησλ πάξνρσλ ησλ ηνπξηζηηθψλ ππεξεζηψλ θαη ησλ ηνπηθψλ 

θνηλσληψλ, θαηά ηε δηαδηθαζία πξνζέιθπζεο θαη θηινμελίαο ησλ ηνπξηζηψλ. 

Ο ηνπξηζκφο είλαη κηα παγθφζκηα βηνκεραλία πνπ εμειίζεηαη κε γνξγνχο ξπζκνχο 

ζε φιν ηνλ ζχλρξνλν θφζκν. Ο ηνπξηζκφο είλαη δαηδαιψδεο θαη αξθεηά ζεκαληηθφο 

ηνκέαο γηα ηελ νηθνλνκία ησλ θξαηψλ, ν νπνίνο εκθαλίδεηαη κε δηαθνξεηηθέο κνξθέο 

θαη είλαη δπζπξφζηην λα νξηζηεί κε αθξίβεηα. 

Ζ Έλσζε Σνπξηζκνχ ηεο Μεγάιεο Βξεηαλίαο ππνζηεξίδεη. Σνπξηζκφο είλαη ε 

πξνζσξηλή, κηθξήο δηάξθεηαο κεηαθίλεζε ησλ αλζξψπσλ, γηα δηάζηεκα φρη 

κεγαιχηεξν απφ έλα ζπλερφκελν έηνο, ζε πξννξηζκνχο εθηφο ηνπ ζπλήζε ηφπνπ 

δηακνλήο ή εξγαζίαο ηνπο, θαζψο θαη νη δξαζηεξηφηεηεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

παξακνλήο ηνπο, ζηνπο πξννξηζκνχο απηνχο. 

Ο Νίθνο Γ. Ζγνπκελίδεο ζην βηβιίν ηνπ Σνπξηζηηθφ κάξθεηηλγ καο δίλεη ηνλ 

αθφινπζν νξηζκφ
1
: ¨ν ηνπξηζκφο κε ηελ ζχλρξνλή ηνπ κνξθή κπνξεί λα νξηζηεί, ζε 

γεληθέο γξακκέο, ζαλ ε πξφζθαηξε κεηαθίλεζε αλζξψπσλ απφ ηνλ ηφπν ηεο κφληκεο 

δηακνλήο ηνπο ζε έλαλ άιιν, κε απνθιεηζηηθφ ζθνπφ ηελ ηθαληπνίεζε ησλ 

ηνπξηζηηθψλ αλαγθψλ ή επηζπκηψλ ηνπο, πνπ φκσο δελ είλαη πάληα αλάγθεο ή 

επηζπκίεο μεθνχξαζεο θαη αλαςπρήο θαη ε νξγαλσκέλε πξνζπάζεηα γηα ηελ 

πξνζέιθπζε, ππνδνρή θαη θαιχηεξε δπλαηή εμππεξέηεζε απηψλ ησλ αλζξψπσλ‟‟. 

ην πξψην ζθέινο ηνπ νξηζκνχ  απηνχ αλαιχεη ηε κεηαθίλεζε αλζξψπσλ γηα 

ηνπξηζηηθνχο ιφγνπο, αληηπξνζσπεχεη ηνλ θαηαλαισηηζκφ ηνπ ηνπξηζκνχ θαη είλαη ε 

δήηεζε. Σν δεχηεξν κέξνο αλαιχεη ηελ ππνδνρή θαη εμππεξέηεζε ησλ πεξηεγεηψλ 

πνπ κεηαθηλνχληαη γηα ηνπξηζκφ θαη αληηπξνζσπεχεη ην παξαγσγηθφ κέξνο ηνπ 

ηνπξηζκνχ δειαδή ηελ πξνζθνξά. 

Έλαο άιινο νξηζκφο καο αλαθέξεη, Σνπξηζκφο είλαη ε αλζξψπηλε δξαζηεξηφηεηα, 

θαηά ηελ νπνία νη άλζξσπνη κεηαθηλνχληαη πξνζσξηλά θαη δηακέλνπλ γηα κηθξφ 

ρξνληθφ δηάζηεκα (απφ 1 δηαλπθηέξεπζε κέρξη έλα ρξφλν, γηα ηνπο ηνπξίζηεο 

εμσηεξηθνχ ηνπξηζκνχ θαη κέρξη 6 κήλεο, γηα ηνπο ηνπξίζηεο εζσηεξηθνχ ηνπξηζκνχ), 

                                                           
1
 Νίθνο Γ. Ζγνπκελίδεο, Σνπξηζηηθφ κάξθεηηλγθ, Interbooks, Αζήλα, 1995, ζει. 72 
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ζε δηαθνξεηηθνχο εθείλσλ ζηνπο νπνίνπο δνχλ θαη εξγάδνληαη θαλνληθά, γηα ιφγνπο 

αλάπαπζεο, ςπραγσγίαο, πεξηήγεζεο, εμεξεχλεζεο, άζθεζεο, ζεξαπείαο, επίζθεςεο 

θίισλ θαη ζπγγελψ, ζξεζθείαο, επαγγέικαηνο, κφξθσζεο θαη ζπκκεηνρήο ζε 

δηάθνξεο εθδειψζεηο, αλ θαη εθφζνλ, νη ιφγνη απηνί δελ έρνπλ ρξεκαηηθφ ή άιιν 

πιηθφ θίλεηξν θαη ε δξαζηεξηφηεηα απηή, ζπλεπάγεηαη δαπάλε θαη εθδειψλεηαη θαηά 

ηε δηάξθεηα ησλ δηαθνπψλ.
2
  

ηνλ παξαπάλσ νξηζκφ ππάξρνπλ θαη νη παξάγνληεο πξνζδηνξηζκνχ: 

Α. Οη άλζξσπνη πνπ θάλνπλ ηνπξηζκφ, νη νπνίνη νλνκάδνληαη Σνπξίζηεο, 

Β. Ζ καηαθίλεζή ηνπο (ην ηνπξηζηηθφ ηαμίδη), 

Γ. Ζ δηακνλή θαη δηαηξνθή ηνπο (θαηάιπκα), 

Γ. Ο ρξφλνο εθδήισζεο ηεο ηνπξηζηηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο (επνρή 

δηαθνπψλ), 

Δ. Ο ηνπξηζηηθφο πξννξηζκφο ηνπο, 

Σ. Ο ιφγνο γηα ηνλ νπνίν θάλνπλ ηνπξηζκφ (ν ζθνπφο) 

Ε. Ζ δαπάλε γηα ηεο ηνπξηζηηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο (ηνπξηζηηθή δαπάλε) 

Οη παξαπάλσ παξάγνληεο έρνπλ θαζνξηζηηθή ζεκαζία ηφζν ζηνλ εζσηεξηθφ, φζν 

θαη ζηνλ δηεζλή ηνπξηζκφ, έρνληαο ππφςελ θαη ησλ εκεξήζησλ επηζθέςεσλ, αιιά θαη 

ησλ  επηζθέςεσλ  παξακνλήο  γηα  έλαλ  ή  θαη  πεξηζζφηεξνπο  απφ  ηνποπαξαθάησ 

ιφγνπο: δηαθνπέο, αλαςπρή θαη ειεχζεξνο ρξφλνο, επαγγεικαηηθνί ιφγνη, ζπλέδξηα 

θ.ιπ.
3
 

Ο ηνπξηζκφο είλαη κηα βηνκεραλία πνπ απνηειείηαη απφ επηρεηξήζεηο δηαθνξεηηθέο 

απφ άπνςε κεγέζνπο, ηφπνπ εγθαηάζηαζεο, γθάκαο παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ θαη 

κεζφδσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ γηα ηελ παξαγσγή ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο. Οη θιάδνη 

θαη νη επηρεηξήζεηο, πνπ εκπιέθνληαη ζηε ηνπξηζηηθή βηνκεραλία γηα ηελ παξαγσγή 

ησλ ηνπξηζηηθψλ πξντφλησλ, είλαη πνιινί θαη πνηθίινη. Ο Ζγνπκελαθήο, πξνηείλεη 

ηελ θαηεγνξηνπνίεζε ησλ θιάδσλ πνπ εκπιέθνληαη ζηελ ηνπξηζηηθή βηνκεραλία ζηηο 

εμήο θαηεγνξίεο
4
:  

- ηδησηηθψο ηνκέαο, ν νπνίνο κπνξεί λα πξνζθέξεη δηαθνξέο ππεξεζίεο: 

ππεξεζίεο μελάγεζεο, ηαμηδησηηθή αζθάιηζε, ρξεκαηνπηζησηηθέο ππεξεζίεο, 

ηνπξηζηηθέο εθδφζεηο, κάξθεηηλγθ, δηαθήκηζε, θ.ι.η 

                                                           
2
 World Tourism Organization (WTO), Οξηζκφο ηνπ ηνπξίζηα 

3
 World Travel and Tourism Council (WTTC, 1996). 

4
 Νίκοσ Γ. Ηγουμενακισ, Σουριςτικι Οικονομία, Σόμοσ Α, Εκδόςεισ Interbooks, Ακινα, 1991 
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- κεηαθνξέο αηφκσλ : αεξνπνξηθά, ζαιάζζηα, ζηδεξνδξνκηθά, νδηθά 

κεηαθνξηθά κέζα θαη άιια. 

-  θαηαιχκαηα: μελνδνρεία, κνηέι, κπαλγθαιφνπ, μελψλεο, βίιεο, 

θάκπηλγθ, θ.ι.η. 

-           Θέιγεηξα: ηζηνξηθνί ρψξνη, κνπζεία, πηλαθνζήθεο, δσνινγηθνί θήπνη, 

ελπδξεία, ρψξνη αλαςπρήο, ρηνλνδξνκηθά θέληξα, νξγαλσκέλεο πιαδ, κεγάια 

θαηαζηήκαηα, 

-          δεκφζηνο ηνκέαο πνπ κπνξεί λα είλαη : εζληθνί ηνπξηζηηθνί νξγαληζκνί, 

πεξηθεξεηαθνί θαη ηνπηθνί ηνπξηζηηθνί νξγαληζκνί, ππεξεζίεο ιηκαληψλ-

αεξνιηκέλσλ, θέληξα ηνπξηζηηθήο θαηάξηηζεο, νξγαληζκνί θεζηηβαιηθψλ 

εθδειψζεσλ. 

1.2 Διδικέρ και εναλλακηικέρ μοπθέρ ηοςπιζμού 

Ο ηνπξηζµφο απνηειεί µία απφ ηηο µεγαιχηεξεο, πεγέο εηζξνήο ζπλαιιάγκαηνο ηεο 

Διιάδαο θαη έρεη ζπλερψο απμαλφµελε ζεµαζία. Με µηθξέο ή µεγάιεο δηαθπµάλζεηο, 

ζπλεηζθέξεη ζεµαληηθά ζηελ επεµεξία ηεο ρψξαο, απνηειψληαο ηε µεγαιχηεξε 

εζληθή βηνµεραλία. 

ηα ρξφληα ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο, έρνπµε ηελ εμέιημε δηαθφξσλ ελαιιαθηηθψλ 

µνξθψλ ηνπ ηνπξηζµνχ, µέζα ζηηο νπνίεο βξίζθεηαη θαη ν ηνπξηζµφο πγείαο, ν νπνίνο 

απνηειεί έλαλ απφ ηνπο ζχγρξνλνπο πιένλ ηξφπνπο δηαθνπψλ. Σα ηειεπηαία ρξφληα 

επηθξαηεί ε θηινζνθία γηα ηελ βειηίσζε ηνπ ηξφπνπ δσήο θαη πγείαο ησλ αλζξψπσλ, 

φπνπ απηφ µπνξεί λα γίλεη ζε ζπλδπαζµφ µε ηελ αλαςπρή ηνπο. Μέρξη ηψξα δελ είλαη 

επξέσο δηαδεδνµέλε ε ζπγθεθξηµέλε µνξθή ηνπξηζµνχ, αιιά είλαη εμίζνπ ζεµαληηθή 

γηα ηελ ειιεληθή νηθνλνµία,θαζψο µε ηα επεξγεηηθά απνηειέζµαηα ηνπ έρεη ηε 

δπλαηφηεηα λα πξνζειθχζεη αξθεηνχο ηνπξίζηεο. 

ε ζρέζε κε κηα δεδνκέλε ρψξα, δηαθξίλνληαη ηξεηο κνξθέο ηνπξηζκνχ: 

i)          Ο εγρώξηνο ηνπξηζκόο, ν νπνίνο πεξηιακβάλεη ηηο δξαζηεξηφηεηεο ησλ 

θαηνίθσλ κηαο δεδνκέλεο ρψξαο, πνπ ηαμηδεχνπλ θαη δηακέλνπλ ζε ηφπνπο ζην 

εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο, αιιά έμσ απφ ην ζχλεζεο πεξηβάιινλ ηνπο, 

ii) Ο εηζεξρόκελνο ηνπξηζκόο, ν νπνίνο πεξηιακβάλεη ηηο δξαζηεξηφηεηεο 

κε κνλίκσλ θαηνίθσλ κηαο δεδνκέλεο ρψξαο, πνπ ηαμηδεχνπλ θαη δηακέλνπλ 

ζε ηφπνπο ζην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο, αιιά έμσ απφ ην ζχλεζεο πεξηβάιινλ 

ηνπο θαη ηέινο, 
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iii) Ο εμεξρόκελνο ηνπξηζκόο, ν νπνίνο πεξηιακβάλεη ηηο δξαζηεξηφηεηεο 

κνλίκσλ θαηνίθσλ κηαο δεδνκέλεο ρψξαο, πνπ ηαμηδεχνπλ θαη δηακέλνπλ ζε 

ηφπνπο ζην εμσηεξηθφ ηεο ρψξαο θαη έμσ απφ ην ζχλεζεο πεξηβάιινλ ηνπο. 

Ζ επηθξαηέζηεξε θαηεγνξηνπνίεζε ησλ εηδψλ ηνπξηζκνχ, είλαη ζπκθψλα κε ηα 

θίλεηξα πνπ ελεξγνπνηνχλ ηα άηνκα λα ζπκκεηέρνπλ ζηηο ηνπξηζηηθέο κεηαθηλήζεηο 

θαη λα θαηαλαιψλνπλ ηα ηνπξηζηηθά πξντφληα.  Έηζη έρνπκε ηξεηο θχξηεο θαηεγνξίεο-

είδε ηνπξηζκνχ
5
: 

1. Ο ηνπξηζκφο ηεο αλαςπρήο. Απηφο ν ηχπνο ηνπξηζκνχ ραξαθηεξίδεηαη 

αξθεηά εηεξνγελήο, γηαηί ε επηινγή ηνπ ηνπξίζηα εμαξηάηαη κφλν απφ 

ππνθεηκεληθά θίλεηξα. Απηή είλαη κηα ζεκαληηθή θαηεγνξία ηνπ ηνπξηζκνχ 

θαη ραξαθηεξίδεηαη απφ κεγάιε πνηθηιία κνξθψλ ηνπξηζκνχ: αλαδσνγφλεζεο 

θαη αλάπαπζεο, πνιηηηζηηθφο, αζιεηηθφο, ζξεζθεπηηθφο, θπλεγεηηθφο 

ηνπξηζκφο. 

2. Ο επαγγεικαηηθφο ηνπξηζκφο: ζπλεδξηαθφο, εθζεζηαθφο, επηζηεκνληθφο, 

ηνπξηζκφο ζεκηλαξίσλ. Απηφο ν ηχπνο ηνπξηζκνχ πεξηιακβάλεη φιεο εθείλεο 

ηηο θαηεγνξίεο αηφκσλ πνπ κεηαθηλνχληαη γηα επαγγεικαηηθνχο ιφγνπο. 

3. Ο ηνπξηζκφο πγείαο : ηνπξηζκφο αλάπαπζεο, ηακαηηθφο- ζεξαπεπηηθφο, 

ζαιαζζνζεξαπεία, γηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο. Απηφο ν ηνπξηζκφο αθνξά 

φια ηα άηνκα πνπ κεηαθηλνχληαη γηα ιφγνπο πγείαο, ζεξαπείαο, 

αλαδσνγφλεζεο, πγηεηλήο δηαβίσζεο, θ.η.ι. 

Οη εηδηθέο θαη ελαιιαθηηθέο κνξθέο ηνπξηζκνχ απνηεινχλ ην λέν δπλακηθφ θαη 

αλαπηπζζφκελν πξφηππν ηνπξηζκνχ θαη ηε ζχλζεζε κηαο ηεξάζηηαο πνηθηιίαο 

θηλήηξσλ ηνπξηζηηθψλ ηαμηδηψλ, πνιιά απφ ηα νπνία δηακνξθψζεθαλ κεηά ην 

1970
6
.Οη ελαιιαθηηθέο κνξθέο ηνπξηζκνχ ζπρλά αλαθέξνληαη σο «λέεο, εηδηθέο, ή 

ήπηεο» κνξθέο ηνπξηζκνχ
7
. 

Ζ ζεκαζία ηεο αλάπηπμεο απηψλ ησλ κνξθψλ θνηλσληνινγηθά έγθεηηαη ζηελ 

αληίζεζε ησλ πεξηζζνηέξσλ απφ απηέο κε ην πξφηππν ηνπ καδηθνχ ηνπξηζκνχ. Ζ 

αληίζεζε απηή πξνθχπηεη ηφζν φζνλ αθνξά ζηα θίλεηξα, ην πεξηερφκελν θαη ην 

λφεκα ηνπ ηαμηδηνχ φζν θαη ζηα νξγαλσηηθά θαη αλαπηπμηαθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο.
8
 

                                                           
5
 Βαξβαξέζνο, ., Σνπξηζκφο-έλλνηεο, κεγέζε, δνκέο- ε ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα, Δθδφζεηο 

Πξνπνκπφο, Αζήλα, 1998, ζει. 72-73 
6
 Σςάρτασ, 1996a, ςελ. 340-341, Π 1996, «Σουρίςτεσ, ταξίδια, τόποι: κοινωνιολογικζσ προςεγγίςεισ 

ςτον τουριςμό», Εξάντασ, Ακινα 
7
 φακιανάκθσ, ο.π, ςελ. 15, Μ 2000, «Εναλλακτικζσ μορφζσ τουριςμοφ», Ζλλθν, Ακινα 

8
 8-(Tsartas, 2003b) 
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«Δλαιιαθηηθφο ηνπξηζµφο είλαη µηα µηθξήο θιίµαθαο θαη µε ζπµβαηηθήο θχζεσο 

δηαδηθαζία αλάπηπμεο ηνπξηζηηθψλ πξννξηζµψλ πνπ πξνσζεί µηα ελεξγεηηθή µνξθή 

ηαμηδηνχ πξνζθηιήο ζηηο θπζηθέο, θνηλσληθέο θαη πνιηηηζηηθέο αμίεο ησλ πεξηνρψλ 

ππνδνρήο ηνπξηζηψλ θαη πνπ θάλεη δπλαηή ηελ αιιειεπίδξαζε θαη ηελ απφ θνηλνχ 

ζπµβίσζε µεηαμχ ησλ µειψλ δηαθνξεηηθψλ θνηλσληψλ (ησλ ηνπξηζηψλ θαη ησλ 

πξννξηζµψλ ππνδνρήο ηνπο) θαη αλαπηχζζεηαη µε ηε ζχµθσλε γλψµε θαη ζπµµεηνρή 

ηνπ ληφπηνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία».
9
 

Οη παξάγνληεο πνπ νδήγεζαλ ζηελ αλάπηπμε ησλ ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ 

ηνπξηζκνχ είλαη νη εμήο: 

 Ζ ακθηζβήηεζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θαη αλαπηπμηαθνχ νθέινπο ησλ 

ηνπξηζηηθψλ πεξηνρψλ 

 Οη ζχλζεηεο πξνζεγγίζεηο ζηηο επηπηψζεηο ηεο ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο 

 Οη παξεκβάζεηο ησλ δηεζλψλ νξγαληζκψλ θαη ησλ επηζηεκνληθψλ θνξέσλ 

 Οη αιιαγέο ζηα θίλεηξα ησλ ηνπξηζηψλ θαη νη πηέζεηο ησλ ηνπηθψλ 

θνηλσληθψλ νκάδσλ θαη θνξέσλ 

Οη παξάγνληεο πνπ ζεκαηνδφηεζαλ ηελ εκθάληζε ηνπ ελαιιαθηηθνχ ηνπξηζκνχ 

θηλνχληαη απφ ηελ επηζήκαλζε φηη ην πξφηππν ηεο ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο πξέπεη λα 

ζηξαθεί ζηελ πξνζηαζία ηεο ηνπηθήο θνηλσληθήο, πνιηηηζκηθήο θαη πεξηβαιινληηθήο 

δνκήο θαη παξάιιεια λα αληαπνθξηζεί ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο δήηεζεο πνπ 

πξνέξρεηαη απφ ηνπξίζηεο ησλ ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ ηνπξηζκνχ. Απηή ε επηζήκαλζε 

ζπλέβαιε θαη ζηηο πξνζπάζεηεο γηα ηελ νξγάλσζε θαη πξνψζεζε ησλ «ήπησλ» θαη 

αεηθνξηθψλ κνληέισλ ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο.
10

 

Ζ πξνζέγγηζε ηνπ ελαιιαθηηθνχ ηνπξηζµνχ ζρεηίδεηαη σο επί ην πιείζηνλ µε ηε 

βειηίσζε ηνπ επηπέδνπ δηαβίσζεο ηνπ ληφπηνπ πιεζπζµνχ θαη ηελ αλαδσνγφλεζε ηεο 

ληφπηαο θνπιηνχξαο, ελψ ζην µαδηθφ ηνπξηζµφ ε πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ε 

θαιπηέξεπζε ηνπ βηνηηθνχ επηπέδνπ ησλ ληφπησλ θαηνίθσλ δελ είλαη πξσηεπνχζεο 

ζεµαζίαο. 

Ο µαδηθφο ηνπξηζµφο ζεσξείηαη παζεηηθφο, ν ελαιιαθηηθφο ζεσξείηαη ελεξγεηηθφο 

θαη ζαλ ζηφρν έρεη ηε γλσξηµία µε ην πεξηβάιινλ θαη ηνλ πνιηηηζµφ ηεο πεξηνρήο θαη 

ηε ζπλαλαζηξνθή µε ην ληφπην πιεζπζµφ. 

                                                           
9
 Ανδριϊτθσ Κ., θµειϊςεισ µακιµατοσ Αειφορία και Εναλλακτικζσ µορφζσ Σουριςµοφ, Ηράκλειο 

2006. 
 
10

 Σςάρτασ, 1996a, ςελ. 341-351, Π 1996, «Σουρίςτεσ, ταξίδια, τόποι: κοινωνιολογικζσ προςεγγίςεισ 
ςτον τουριςμό», Εξάντασ, Ακινα 
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Ο ελαιιαθηηθφο ηνπξηζµφο δελ ρξεζηµνπνηεί ηηο ππνδνµέο πνπ θαηαζθεπάζηεθαλ 

γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ µαδηθνχ ηνπξηζµνχ, αιιά ρξεζηµνπνηεί επελδχζεηο ζε µηθξνχ 

µεγέζνπο ηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο. 

Οη θχξηεο αξρέο ηνπ ελαιιαθηηθνχ ηνπξηζκνχ είλαη ε κηθξήο θιίκαθαο ηνπξηζηηθή 

αλάπηπμε, ν αεηθφξνο ηνπξηζκφο, ε αληηεπνρηθφηεηα, ηα κηθξά θέξδε – ηα νπνία φκσο 

κέλνπλ ζηνλ ηφπν θαη ηνλ πιεζπζκφ – ε επαθή θαη νη θηιηθέο ζρέζεηο κεηαμχ 

ηνπξηζηψλ θαη ληφπηνπ πιεζπζκνχ.
11

 

Ζ κεγάιε πιεηνςεθία απηψλ ησλ κνξθψλ αλαπηχζζνληαη απηφλνκα κέζσ εηδηθψλ 

πξαθηνξείσλ, νξγαλψζεσλ, θνξέσλ ή θαη ρσξίο ηε ρξήζε νξγαλσκέλσλ ηνπξηζηηθψλ 

ππεξεζηψλ, ελψ πνιιέο απφ απηέο έρνπλ δεκηνπξγήζεη κηα εηδηθή νξγαλσηηθή δνκή 

πνπ αλαιακβάλεη ηελ νξγάλσζε, ηελ πξνβνιή, ηε δηαθήκηζε θαη ηηο πσιήζεηο. 

Δπηπιένλ, νη εηδηθέο κνξθέο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα «εληάζζνληαη» ζηελ ηνπηθή 

θνηλσληθή, παξαγσγηθή θαη πεξηβαιινληηθή δνκή, επηηξέπνληαο κε απηφλ ηνλ ηξφπν 

ηελ αλάπηπμε κνληέισλ ήπηνπ θαη αεηθνξηθνχ ηνπξηζκνχ.
12

 

 

1.3 Ιζηοπική εξέλιξη ηος ηοςπιζμού 

 

Ζ ιέμε ηνπξηζκόο, ε νπνία πξνέξρεηαη απφ ην αγγιηθφ tour θαη ην γαιιηθφ tour, 

εκθαλίδεηαη ηνλ 19
ν
 αηψλα, αιιά ε δξαζηεξηφηεηα πνπ ππνδειψλεη, έρεη ηηο ξίδεο ηεο 

ζηελ αξραηφηεηα. Σν ηνπξηζηηθφ θαηλφκελν ήηαλ ζπλδεδεκέλν κε ηνλ ειεχζεξν ρξφλν 

θαη ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ κπνξνχζαλ λα επηηειεζηνχλ κέζα ζ‟ απηφλ.  

Οη δηάθνξεο κνξθέο ηνπξηζκνχ, ε αλάπηπμε ησλ νπνίσλ επηδηψθεηαη ζήκεξα κέζα 

ζηα πιαίζηα ησλ ελαιιαθηηθψλ ιχζεσλ θαη είλαη έλα ζέκα ην νπνίν ζα αλαιπζεί 

παξαθάησ, απνηεινχζαλ ήδε, πξαθηηθέο ησλ αξραίσλ θνηλσληψλ.  

Ο Ζξφδνηνο, γεσγξάθνο θαη ηζηνξηθφο (480 – 421 π.Υ.), ππήξμε έλαο απφ ηνπο 

πξψηνπο «ηαμηδηψηεο – ηνπξίζηεο», ν νπνίνο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ κεηαθηλήζεψλ ηνπ 

δε ζηακάηεζε λα ελδηαθέξεηαη γηα ηα ήζε, ηα έζηκα, ηε ζξεζθεία θαη ηηο ηέρλεο ησλ 

ηφπσλ πνπ επηζθέπηνληαλ. Ο επίζεο γεσγξάθνο θαη ηζηνξηθφο Παπζαλίαο, κέζα απφ 

ηελ πεξηγξαθή ηεο Διιάδαο ζηηο «Διιεληθέο Απνδεκίεο» (150 π.Υ.) δηαζέηεη γηα 

ρξήζε ησλ ηαμηδησηψλ έλαλ απφ ηνπο πξψηνπο ηνπξηζηηθνχο νδεγνχο. 

                                                           
11

 φακιανάκθσ, ο.π, ςελ. 172, Μ 2000, «Εναλλακτικζσ μορφζσ τουριςμοφ», Ζλλθν, Ακινα 
12

 Σςάρτασ, 1996a, ςελ. 341-351, Π 1996, «Σουρίςτεσ, ταξίδια, τόποι: κοινωνιολογικζσ προςεγγίςεισ 
ςτον τουριςμό», Εξάντασ, Ακινα 
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Αθφκε, νη Οιπκπηαθνί Αγψλεο (770 π.Υ.), νη νπνίνη πξαγκαηνπνηνχληαλ θάζε 

ηέζζεξα ρξφληα ζηελ Οιπκπία, απνηεινχζαλ κηα κνξθή ηνπξηζκνχ πνπ ζπλδχαδε ηε 

κεηαθίλεζε κε ηελ αλαθάιπςε θαη ηελ πεξηπέηεηα, αιιά θαη ηελ πξνζήισζε ησλ 

κεηαθηλνχκελσλ ζηηο ηνπηθέο παξαδφζεηο, ηα ήζε θαη ηα έζηκα. 
13

 

Καηά ηνλ Μεζαίσλα, πξαγκαηνπνηνχληαλ ειάρηζηεο ηνπξηζηηθέο κεηαθηλήζεηο θαη 

θπξίσο γηα επαγγεικαηηθνχο ιφγνπο. εκείν ζηαζκφο ζηελ εμέιημε ηνπ ηνπξηζκνχ 

απνηέιεζε ε εθεχξεζε ηεο αηκνκεραλήο ην 1822, πνπ έθαλε πην ζπρλέο ηηο 

κεηαθηλήζεηο κέζσ ηξέλνπ,  ηα αηκφπινηα θαη  ηα ππεξσθεάληα. Ζ νπζηαζηηθή φκσο, 

αλάπηπμε ηνπ ηνπξηζκνχ πξαγκαηνπνηήζεθε κεηά ηνλ Γεχηεξν Παγθφζκην Πφιεκν, 

θπξίσο ιφγσ ηεο αχμεζεο ηνπ βηνηηθνχ επηπέδνπ, ησλ εηζνδεκάησλ, ησλ ηνπξηζηηθψλ 

θαηαιπκάησλ, ησλ ηαμηδησηηθψλ πξαθηνξείσλ θαη ηεο βειηίσζεο ζηα 

κέζακεηαθνξψλ.
14

 

Ηδηαίηεξα  ην  ηειεπηαίν  ηέηαξην  ηνπ  20
νπ

  αηψλα  ζεκεηψζεθε  ηαπηφρξνλε 

αλάπηπμε ηνπ ηνπξηζκνχ, ηφζν σο δξαζηεξηφηεηα, φζν θαη σο βηνκεραλία. Σέινο, 

ζηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‟90 εθηηκάηαη φηη ν ηνπξηζκφο απνηεινχζε ηε κεγαιχηεξε 

βηνκεραλία ηνπ θφζκνπ.
15

 

Ο ηνπξηζκφο ζπκβάιιεη θαζνξηζηηθά ζηελ ηαρχξξπζκε νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη 

ζηε δξαζηηθή κείσζε ηεο αλεξγίαο, ηφζν ζηε ρψξα καο, φζν θαη ζηηο ρψξεο ηνπ 

εμσηεξηθνχ. Γελ είλαη ηπραίν φηη ζπλεηζθέξεη πεξίπνπ ην 18% ηνπ ΑΔΠ, αλ ιεθζνχλ 

ππφςε θαη νη πνιιαπιαζηαζηηθέο επηδξάζεηο ηνπ, ζην ζχλνιν ηεο νηθνλνκίαο. Σν 

ζχλνιν ησλ εζφδσλ ηεο ρψξαο καο απφ ηνλ ηνπξηζκφ είλαη κεγαιχηεξν απφ ην 

ζχλνιν ηεο αμίαο ησλ εμαγσγψλ καο, ηφζν πξντφλησλ φζν θαη ππεξεζηψλ, θαη 

θαιχπηεη πεξίπνπ ην 40% ηνπ ειιείκκαηνο ηνπ ηζνδπγίνπ ησλ εμσηεξηθψλ καο 

πιεξσκψλ. ηνλ ειιεληθφ ηνπξηζκφ απαζρνινχληαη άκεζα θαη έκκεζα πεξίπνπ 

800.000 εξγαδφκελνη, ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ νπνίσλ δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ 

πεξηθέξεηα θαη ζε κηθξνχ ή κεζαίνπ κεγέζνπο επηρεηξήζεηο.
16

 Δπίζεο, ζχκθσλα κε 

Παγθφζκην Οξγαληζκφ Σνπξηζκνχ ην 2020 νη δηεζλείο αθίμεηο ζα μεπεξάζνπλ ην 1,5 

δηζεθαηνκκχξην ηνπξίζηεο. 

 

                                                           
13

 Βαρβαρζςοσ τζλιοσ, Σουριςμόσ, Οικονομικζσ Προςεγγίςεισ, Εκδόςεισ Προπομπόσ 
14

 Πανεπιςτθμιακζσ παραδόςεισ κακθγθτι Πανεπιςτθμίου Πειραιϊσ κ. Κυριακόπουλου. 
15

 Coooper, Fletcher, Gilbert, Sheperd, Wanhill, Tourism, Principles and Practice, second edition. 
 
16

 Εφθμερίδα TTG GREECE & CYPRUS, Ελλθνικόσ Σουριςμόσ. Νοζμβριοσ 2006, Σεφχοσ 41 



10 
 

1.4 Η ζημαζία ηος ηοςπιζμού ζηην οικονομία 

 

17
Ο ηνπξηζκφο απνηειεί θιάδν νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο κε κεγάιν εχξνο, ν 

νπνίνο παίδεη θαζνξηζηηθφ ξφιν ζε δηεζλέο θαη εζληθφ ζηεξέσκα, ζηηο αλαπηπγκέλεο 

ρψξεο ηνπ πιαλήηε. 

ε δηεζλέο επίπεδν, ν ηνπξηζκφο έρεη δπν ζεκαληηθά απνηειέζκαηα: 

1. The Trade Effect – επίπησζε ζηνλ εκπνξηθφ ηνκέα, πνπ είλαη 

ραξαθηεξηζηηθφ ηεο ηνπξηζηηθήο δήηεζεο. Αλ ν ηνπξίζηαο ηαμηδεχεη ζε 

άιιεο ρψξεο, ε πξάμε ηνπ πξνθαιεί ην εκπφξην. 

2. The Redistributive Effect – Οη ηνπξίζηεο ζπλήζσο πξνέξρνληαη απφ ρψξεο 

κε πςειφηεξν εηζφδεκα απφ ηελ ρψξα πξννξηζκνχ θαη μνδεχνπλ ρξήκαηα 

φηαλ θάλνπλ ηηο δηαθνπέο ζε απηέο ηηο ρψξεο. Έηζη γίλεηαη κεηαθνξά 

εηζνδεκάησλ απφ ηηο πινχζηεο ρψξεο ζε ρψξεο κε κηθξφηεξν εηζφδεκα θαη 

απμάλεη ην εζληθφ εηζφδεκα ησλ ρσξψλ ππνδνρήο. 

Ο ηνπξηζκφο απνηειεί έλαλ απφ ηνπο θχξηνπο νηθνλνκηθνχο θιάδνπο ζε παγθφζκην 

επίπεδν, ε ζπκβνιή ηνπ νπνίνπ ζηα πιαίζηα κηαο εζληθήο νηθνλνκίαο κεηξηέηαη απφ 

ηνλ φγθν ησλ ζπλαιιαγκαηηθψλ εηζξνψλ, απφ ην βαζκφ εμηζνξξφπεζεο ηνπ 

ηζνδπγίνπ πιεξσκψλ, ηελ δεκηνπξγία ζέζεσλ εξγαζίαο, ηελ πεξηθεξεηαθή θαη ηνπηθή 

αλάπηπμε.   

ε πνιιά θξάηνη, ν ηνπξηζκφο απνηειεί κηα απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο 

ζπλαιιαγκαηνθφξα πεγή ηνπο (Διιάδα). Σν ζπλάιιαγκα πνπ εηζξέεη κηα ρψξα απφ 

ηνλ ηνπξηζκφ, θαιχπηεη ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο έλα κεγάιν πνζνζηφ ηνπ παζεηηθνχ 

ηνπ ηζνδπγίνπ ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ ηνπο. Με ηνλ ηνπξηζκφ κπαίλεη ζπλάιιαγκα 

ζηελ ρψξα θαη βνήζα ζηελ ηζνζθέιηζε ηνπ ηζνδπγίνπ πιεξσκψλ θαη αχμεζε 

ζπλαιιαγκαηηθψλ δηαζέζηκσλ ζηελ εθάζηνηε νηθνλνκία ηνπ θξάηνπο. 

Ο ηνπξηζκφο παίδεη θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ αλάπηπμε φισλ ησλ άιισλ θιάδσλ ηεο 

νηθνλνκίαο. Σα ρξήκαηα πνπ θαηαλαιψλννπλ νη ηνπξίζηεο ζε έλαλ ηνπξηζηηθφ 

πξννξηζκφ, κπαίλνπλ κέζν ησλ ηνπξηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ ζε θιάδνπο ηεο 

νηθνλνκίαο, γηα αγνξά δηαθνξψλ πξντφλησλ. Με απνηέιεζκα ν ηνπξηζκφο λα  

ζπκβάιεη ζηελ εζληθή παξαγσγή θαη ζην Αθαζάξηζην Δζληθφ Πξντφλ (ΑΔΠ). 

                                                           
17

 L. Lickorich, C. Jenkins, An Introduction in tourism, Εκδόςεισ Interbooks, Ακινα 1999, ςελ. 63-64. 
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Ζ αλάπηπμε ηνπ ηνπξηζκνχ ζε ηνπηθφ θαη εζληθφ επίπεδν, πξνθαιεί κηα δηεχξπλζε 

ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο, παξφιν πνπ απηέο έρνπλ ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο εθήκεξν 

ραξαθηήξα. Ο ηνπξηζκφο έρεη επηδξάζεηο ζηελ ελαζρφιεζε ζηελ ππνδνρή, ζηηο 

κεηαθνξέο, ζηα θαηαιχκαηα, ζηα γξαθεία ηαμηδηψλ, ζηηο δξαζηεξηφηεηεο αλαςπρήο, 

ζηνπο ηνπξηζηηθνχο νξγαληζκνχο, ζηνπο ρξεκαηνδνηηθνχο θνξείο. 

Ο ηνπξηζκφο κπνξεί λα εμαζθαιίδεη ζέζεηο εξγαζίαο εθεί πνπ ζπλήζσο άιινη 

θιάδνη ηεο νηθνλνκίαο δελ κπνξνχλ λα δεκηνπξγνχλ, γηα ιφγνπο πνπ έρνπλ ζρέζε κε 

εμσηεξηθέο νηθνλνκίεο ηνπ ηφπνπ. Με ηηο θαηλνχξγηεο ζέζεηο εξγαζίαο, 

δεκηνπξγνχληαη έζνδα γηα ηνλ πιεζπζκφ ησλ πεξηνρψλ πνπ αλαπηχζζεηαη, 

ζπκβάινπλ ζηελ αχμεζε ηνπ εηζνδήκαηνο, ζε πεξηθεξεηαθφ-ηνπηθφ επίπεδν αιιά θαη 

γηα ην θξάηνο. Έλα εμαξηεκέλν απφ ηηο ηνπξηζηηθέο ξνέο θξάηνο ή κηα πεξηνρή 

ππνδνρήο, επεξεάδεηαη ζεκαληηθά απφ ηελ ηνπξηζηηθή δξαζηεξηφηεηα, πάλσ ζηελ 

ζπλνιηθή απαζρφιεζε. 

Ο ηνπξηζηηθφο θιάδνο έρεη ζεκαληηθή ζπκβνιή ζην Γεκφζην Σνκέα. Οη 

ζπλαιιαθηηθέο πξάμεηο ζην ηνπξηζκφ θέξλνπλ ζεκαληηθά θνξνινγηθά έζνδα ζηελ 

ηνπηθή απηνδηνίθεζε θαη ζηνλ θξαηηθφ θνπξβαλά. Έλα κέξνο απφ απηά επηζηξέθεηαη 

εθ κέξνπο ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο θαη ηνπ θξάηνπο ζηνπο ηνπξηζηηθνχο ηφπνπο κε 

ηελ κνξθή θνηλσληθψλ επελδχζεσλ. 

Σν ηνπξηζηηθφ πξντφλ παίδεη θαζνξηζηηθφ ξφιν θαη ζηελ πεξηθεξεηαθή αλάπηπμε 

κηαο ρψξαο. Τπάξρνπλ πεξηνρέο φπνπ ε θχζε δελ επηηξέπεη ηελ αλάπηπμε ηεο 

γεσξγίαο, βηνκεραλίαο, φπνηε ν ηνπξηζκφο είλαη ε κφλε ξεαιηζηηθή ιχζε. Ο 

ηνπξηζκφο είλαη βαζηθφο κνριφο ηεο νηθνλνκηθήο, θνηλσληθήο, πνιηηηζηηθήο 

αλάπηπμεο ησλ ρψξσλ ηνπ πιαλήηε θαη ηδηαίηεξα ησλ αλαπηπζζφκελσλ ρψξσλ. 

1.5 Τουριςτικόσ ςχεδιαςμόσ 

Ο ηνπξηζηηθφο ζρεδηαζκφο έρεη σο αληηθείκελν ηε δηάγλσζε αλαπηπμηαθψλ 

πξνβιεκάησλ θαη δπλαηνηήησλ, ηελ πξφβιεςε εμειίμεσλ θαη ηε ξχζκηζε πνηθίισλ 

παξαγφλησλ ελφο αλαπηπμηαθνχ ζπζηήκαηνο, επηδηψθνληαο ζπγθεθξηκέλεο αιιαγέο 

θαηά ηξφπν πνπ πξνάγεη ή απμάλεη ζπγθεθξηκέλα νθέιε (νηθνλνκηθά, θνηλσληθά, 

πεξηβαιινληηθά) ηεο αλαπηπμηαθήο δηαδηθαζίαο.
18

 

Ο ζηξαηεγηθόο ζρεδηαζκόο ηνπ ηνπξηζκνχ εζηηάδεηαη ζηελ νξηνζέηεζε 

καθξνπξφζεζκσλ αλαπηπμηαθψλ ζηφρσλ θαη ησλ κέζσλ παξέκβαζεο (κέηξα 

                                                           
18

 Κομίλθσ και Βαγιονισ, ο.π, ςελ. 28 Ν. 1999, «Σουριςτικόσ ςχεδιαςμόσ: μζκοδοι και πρακτικζσ 
αξιολόγθςθσ», Προπομπόσ, Ακινα 
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πνιηηηθήο, πξνγξάκκαηα θ.η.ι.) γηα ηελ πινπνίεζή ηνπο.
19

Ζ δηαδηθαζία ηνπξηζηηθνχ 

ζρεδηαζκνχ, πνπ βαζηθά δε δηαθέξεη απφ ηηο αληίζηνηρεο άιισλ ηνκέσλ ή θιάδσλ, 

ζπλαξηάηαη κε ηνπο ζηφρνπο θαη ηχπνπο ζρεδηαζκνχ, ην επίπεδν ηνπξηζηηθήο 

αλάπηπμεο ή ηελ παξαηεξνχκελε δηαρξνληθά ζπλνιηθή αλαπηπμηαθή δηαδηθαζία ελφο 

ηφπνπ πξννξηζκνχ θαη ην πνιηηηθφ πεξηβάιινλ πνπ δηακνξθψλεη ην ζπλνιηθφ 

ζχζηεκα ζρεδηαζκνχ.
20

 

Ο ηνπξηζηηθφο ηνκέαο απνηειείηαη απφ δηάθνξα ζπζηαηηθά ζηνηρεία ηα νπνία 

πξέπεη λα αμηνινγεζνχλ, λα ζρεδηαζηνχλ θαηάιιεια θαη λα ελζσκαησζνχλ ζηε 

ζπλνιηθή δηαδηθαζία ηνπ ηνπξηζηηθνχ ζρεδηαζκνχ έηζη ψζηε λα επηηχρεη ε ηνπξηζηηθή 

αλάπηπμε ηνπ πξννξηζκνχ. Γηα ην ζσζηφ ζρεδηαζκφ ηεο ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο ζε 

ηνπηθφ επίπεδν είλαη απαξαίηεην λα ιακβάλνληαη ππφςε παξάκεηξνη φπσο:
21

 

• Οη ηνπξηζηηθνί πφξνη κηαο πεξηνρήο, ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο θαη νη 

δπλαηφηεηεο ηνπξηζηηθήο αμηνπνίεζήο ηνπο 

• Οη δηαζέζηκεο ηνπξηζηηθέο ππνδνκέο (δεκφζηεο ή ηδησηηθέο) 

• Οη γεληθφηεξεο (κε ηνπξηζηηθέο) ππνδνκέο ηεο πεξηνρήο πνπ κπνξνχλ 

λα επεξεάζνπλ ηελ ηνπξηζηηθή πξνζθνξά θαη ηελ ηνπξηζηηθή δήηεζε. 

• Οη ππνδνκέο (ηνπξηζηηθέο θαη γεληθέο) πνπ ππάξρνπλ ζηε επξχηεξε 

πεξηνρή (Ννκφ, Πεξηθέξεηα, ρψξα) 

• Σν είδνο θαη ην επίπεδν ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ. 

• Ζ αλαγλψξηζε ηεο παξνχζαο ή δπλεηηθήο ηνπξηζηηθήο αγνξάο θαη ησλ 

γεληθψλ ή εηδηθψλ ηεο πξνηηκήζεσλ 

• Θεζκηθά ζηνηρεία φπσο εθπαίδεπζε ηνπ αλζξσπίλνπ δπλακηθνχ ζηνλ 

ηνπξηζηηθφ θιάδν, marketing θαη πξνψζεζε ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξννξηζκνχ, 

νξγαλσηηθή δνκή, κεραληζκνί ησλ ηνπξηζηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ (π.ρ. 

πεξηβαιινληηθνί έιεγρνη) 

1.5.1 Σοςπιζηικόρ πποοπιζμόρ 

αλ ηνπξηζηηθφο πξννξηζκφο ραξαθηεξίδεηαη έλαο ηφπνο πνπ δέρεηαη θαη θηινμελεί 

ηνπξίζηεο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ δηαθνπψλ ηνπο. Γηα λα δερζεί θαη λα θηινμελήζεη 

                                                           
19

  Κομίλθσ και Βαγιονισ, ο.π, ςελ. 30 Ν. 1999, «Σουριςτικόσ ςχεδιαςμόσ: μζκοδοι και πρακτικζσ 
αξιολόγθςθσ», Προπομπόσ, Ακινα 
 
20

 Inskeep, E 1991b, “Tourism planning: an integrated and sustainable development approach”, J. 
Wiley and Sons, NY, USA 
21

 Κοκκϊςθσ και Σςάρτασ, 2001, «Βιϊςιμθ τουριςτικι ανάπτυξθ και περιβάλλον», Κριτικι, Ακινα 
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ηνπο ηνπξίζηεο πξέπεη λα δηαζέηεη νξηζκέλα ραξαθηεξηζηηθά ή ζηνηρεία έιμεο, ηα 

νλνκαδφκελα ηνπξηζηηθά ζέιγεηξα, πνπ είλαη ζπλήζσο επλντθά θπζηθά, 

θιηκαηνινγηθά, γεσγξαθηθά θαη νηθνλνκηθά ζηνηρεία, ζεκαληηθά πνιηηηζηηθά θαη 

θνηλσληθά ζηνηρεία, αιιά, θπξίσο, ηα απαξαίηεηα αλζξσπνγελή ηνπξηζηηθά ζηνηρεία 

θαη ηελ θαηάιιειε ηνπξηζηηθή ππνδνκή ζηελ επξεία ηεο έλλνηα, δειαδή ππνδνκή πνπ 

λα εμππεξεηεί νιφθιεξν ην ηνπξηζηηθφ θχθισκα.
22

  

Ο νξηζκφο πνπ δίλεηαη απφ ηνλ Παγθφζκην Οξγαληζκφ Σνπξηζκνχ 
23

είλαη ν εμήο: 

«Χο ηνπξηζηηθφο πξννξηζκφο ραξαθηεξίδεηαη έλαο ηφπνο ζηνλ νπνίν ν ηνπξίζηαο 

δηακέλεη ηνπιάρηζηνλ κηα λχρηα. Πεξηιακβάλεη ηνπξηζηηθνχο πφξνπο, ηνπξηζηηθά 

πξντφληα θαη ππνζηεξηθηηθέο ππεξεζίεο. Δπηπιένλ, ραξαθηεξίδεηαη απφ δηνηθεηηθά 

ζχλνξα πνπ νξίδνπλ ηε δηαρείξηζή ηνπ θαζψο θαη εηθφλεο θαη αληηιήςεηο πνπ 

επεξεάδνπλ ην βαζκφ ηεο αληαγσληζηηθφηεηάο ηνπ ζηελ αγνξά». 

Οη ηνπξηζηηθνί πξννξηζκνί αλάινγα κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο θαηαηάζζνληαη ζε 

δηάθνξεο θαηεγνξίεο. Ζ θξαηνχζα θαηεγνξηνπνίεζε ζηεξίδεηαη ζην θξηηήξην ηεο 

γεσγξαθηθήο ηνπο ηαπηφηεηαο.
24

 Έηζη, δηαθξίλνπκε ηνπο ηνπξηζηηθνχο πξννξηζκνχο 

πνπ βξίζθνληαη ζε παξάθηηεο πεξηνρέο, ζε νξεηλέο, ζε αζηηθέο, ζε πνιηηηζηηθέο θαη ζε 

θπζηθέο, πνπ πξνζηαηεχνληαη άκεζα ή έκκεζα.
25

 

χκθσλα κε ηνλ Medlik, ην πφζν ζεκαληηθή είλαη κηα γεσγξαθηθή ελφηεηα σο 

ηνπξηζηηθφο πξννξηζκφο εμαξηάηαη απφ ηξεηο βαζηθνχο παξάγνληεο: πφξνη έιμεο, 

ηθαλνπνίεζε απφ ηνπξηζηηθέο θαη ππνζηεξηθηηθέο ππεξεζίεο θαη επθνιία 

πξφζβαζεο.
26

 

Έλαο ηνπξηζηηθφο πξννξηζκφο ζπλήζσο ράλεη ηελ ηνπξηζηηθή ηνπ παξαγσγηθφηεηα 

απφ ηελ άλαξρε θαη απξνγξακκάηηζηε ηνπξηζηηθή αλάπηπμε, απφ ηε ζπγθέληξσζε, 

ρξνληθά θαη ηνπηθά, ππεξβνιηθνχ ηνπξηζηηθνχ βάξνπο, απφ ηελ πεξηβαιινληηθή ηνπ 

αιινίσζε θαη απφ ηελ ππεξεθκεηάιιεπζή ηνπ. Δλάληηα ζε απηφλ ηνλ θίλδπλν ηεο 

απαμίσζεο ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξννξηζκνχ, πηνζεηήζεθε ηα ηειεπηαία ρξφληα ην δφγκα 

ηνπ αεηθφξνπ ηνπξηζκνχ πνπ αληηπξνζσπεχεη ηε βηψζηκε ηνπξηζηηθή αλάπηπμε, 

                                                           
22

 φακιανάκθσ,2000 ςελ 23 «Εναλλακτικζσ μορφζσ τουριςμοφ», Ζλλθν, Ακινα 
23

  World Tourism Organization, 2004, ςελ. 8 “Indicators of sustainable development for tourism 
destinations: a guidebook”, WTO 
24  θαθηαλάθεο, ν.π, ζει. 24 «Δλαιιαθηηθέο κνξθέο ηνπξηζκνχ», Έιιελ, Αζήλα 
25

 Commission of European Communities 1999, “Tourism and Environment in the context of 
Sustainable development”, Environmental Resources Limited, London 
26 Βαζηιεηάδεο, ν.π, ζει. 104   2003, «Ζ δηνηθεηηθή θαη ην κάξθεηηλγθ ησλ ηνπξηζηηθψλ πξννξηζκψλ: 

κία βηψζηκε ζηξαηεγηθή πξνζέγγηζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ marketing-management», ηακνχιεο, 

Αζήλα 
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αλάπηπμε πνπ εμαζθαιίδεη ηελ ηθαλφηεηα ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξννξηζκνχ λα παξάγεη 

εμαθνινπζεηηθά ηα πξντφληα απφ ηα νπνία θαη ραξαθηεξίζηεθε ζαλ ηνπξηζηηθφο
27

. 

1.5.2 Σοςπιζηικό πποφόν 

ηε βηνκεραλία ηνπ ηνπξηζκνχ θαη ησλ δηαθνπψλ, ηα πξντφληα δηαθξίλνληαη ζε δχν 

επίπεδα:  

• Σν ζπλνιηθφ ηνπξηζηηθφ πξντφλ, ην νπνίν απνηειείηαη απφ έλα 

ζπλδπαζκφ φισλ ησλ ππεξεζηψλ πνπ θαηαλαιψλεη ν επηζθέπηεο. Σν πξντφλ 

απηφ είλαη, ζπλήζσο, έλα ακάγαικα ζηνηρείσλ πνπ πξνζθέξεηαη απφ έλα 

εχξνο δηαθνξεηηθψλ επηρεηξήζεσλ ηνπ ηδησηηθνχ θαη ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα. 

• Σα εηδηθά, θπξίσο εκπνξηθά πξντφληα, πνπ πάληνηε απνηεινχλ 

ζπζηαηηθά ζηνηρεία ηνπ ζπλνιηθνχ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο, π.ρ. ηα ειθπζηηθά 

ζηνηρεία ηνπ πξντφληνο, ηα θαηαιχκαηα, νη κεηαθνξέο θαη άιιεο 

εγθαηαζηάζεηο θαη ππεξεζίεο πνπ είλαη ζηε δηάζεζε ησλ επηζθεπηψλ, φπσο ε 

ελνηθίαζε απηνθηλήησλ. 

χκθσλα κε ηνλ Middleton
28

 ην ζπλνιηθφ ηνπξηζηηθφ πξντφλ νξίδεηαη σο έλα 

«ζχλνιν ή παθέην απηψλ θαη κε ζηνηρείσλ, βάζεη ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ 

δηαηίζεληαη ζηνλ πξννξηζκφ». Σα ζηνηρεία πνπ εκπεξηέρνληαη ζην «ζχλνιν» κπνξνχλ, 

θαη πξέπεη, λα ζρεδηαζηνχλ θαη λα ζπλππάξμνπλ κε δηάθνξνπο ηξφπνπο πξνθεηκέλνπ 

λα ηθαλνπνηήζνπλ ηηο αλάγθεο ησλ θαηαλαισηψλ. 

Ο Gunn νξίδεη
29

 ην ηνπξηζηηθφ πξντφλ σο κηα ζχλζεηε θαηαλαισηηθή εκπεηξία πνπ 

πξνθχπηεη απφ ηε ρξήζε πνιιαπιψλ ππεξεζηψλ απφ ηελ πιεπξά ησλ ηνπξηζηψλ. Απφ 

ηνλ παξαπάλσ νξηζκφ ζπκπεξαίλνπκε φηη ην ηνπξηζηηθφ πξντφλ πεξηιακβάλεη απφ 

“ρεηξνπηαζηά” αγαζά θαη θπζηθά αληηθείκελα, πνπ πξνζθέξνληαη γηα θαηαλάισζε 

ζηελ ηνπξηζηηθή αγνξά, κέρξη άυια αγαζά, πνπ ζπκβάιινπλ ζηε δηακφξθσζε ηεο 

ηνπξηζηηθήο εκπεηξίαο. 

1.5.3 Σοςπιζηικοί πόποι 

Οη πόξνη ηνπξηζηηθήο έιμεο, πνπ ζπγθξνηνχλ ηε βάζε ηεο ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο, 

αλαθέξνληαη ζην ζχλνιν ησλ ζηνηρείσλ εθείλσλ πνπ πξνζειθχνπλ ηνπο ηαμηδηψηεο. 

                                                           
27

 φακιανάκθσ, ο.π, ςελ.24 «Εναλλακτικζσ μορφζσ τουριςμοφ», Ζλλθν, Ακινα 
28

 Middleton, ο.π, ςελ.152  V.T.C 2004, «Σουριςτικό μάρκετινγκ: για βιϊςιμθ ανάπτυξθ», Κριτικι, 
Ακινα 
29

 Gunn, C.A 1988, Tourism Planning, 2
nd

 ed. Taylor & Francis, ΝY, USA 
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ηνηρεία πνπ ζπλαξηψληαη, αθελφο κε νιφθιεξν ην πιέγκα ππνδνκψλ, αλσδνκψλ θαη 

ππεξεζηψλ, ή ην ζχλνιν ησλ πξντφλησλ ηνπξηζηηθήο θαηαλάισζεο, αθεηέξνπ κε ηηο 

πνηθίιεο δξαζηεξηφηεηεο (πνιηηηζηηθέο, αλαςπρήο, αζιεηηζκνχ, επηζηεκνληθνχ 

ραξαθηήξα, θ.η.ι.) αιιά θαη εκπεηξίεο πνπ απνθηνχλ νη ηνπξίζηεο, αμηνινγνχλ θαη 

δηαβηβάδνπλ ζε άιινπο. 

Ζ ρξήζε νξζψλ ή δφθηκσλ κεζφδσλ αλάιπζεο θαη ηαμηλφκεζεο ησλ ηνπξηζηηθψλ 

πφξσλ καδί κε ηελ αθξηβή απνηίκεζε ή αμηνιφγεζε ηνπ δπλακηθνχ ηνπο (potential) 

γηα αλάπηπμε απνηεινχλ ηκήκα ηεο δηαδηθαζίαο ηνπξηζηηθνχ ζρεδηαζκνχ θαη 

ζεκαληηθή εηζξνή γηα ηε δηακφξθσζε ελαιιαθηηθψλ ζρεδίσλ ή ελφο νινθιεξσκέλνπ 

αλαπηπμηαθνχ ζρεδίνπ ή πξνγξάκκαηνο.
30

 

Μέζα απφ ηε δηαδηθαζία θαηαγξαθήο ησλ ηνπξηζηηθψλ πφξσλ αλαγλσξίδνληαη νη 

θχξηνη ηνπξηζηηθνί πφξνη – απηνί πνπ έιθνπλ πεξηζζφηεξν ηνπο ηνπξίζηεο λα 

επηζθεθηνχλ ηελ πεξηνρή – θαη νη δεπηεξεχνληεο ηνπξηζηηθνί πφξνη – πνπ 

ζπκπιεξψλνπλ ηνπο θχξηνπο πφξνπο θαη θάλνπλ ηνπο ηνπξίζηεο λα επηκεθχλνπλ ηε 

δηακνλή ηνπο ζηνλ πξννξηζκφ.
31

 ηα πιαίζηα ηεο ηνπηθήο ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο, νη 

ηνπξηζηηθνί πφξνη επηβάιιεηαη λα θαηαγξαθνχλ θαη λα αμηνπνηεζνχλ απφ ηνπο 

θαηεμνρήλ δηαρεηξηζηέο ηνπο, πνπ είλαη νη ηνπηθνί θνξείο.
32

  

Οη πφξνη έιμεο θαη ηα ζέιγεηξα ελφο ηνπξηζηηθνχ πξννξηζκνχ πξέπεη λα είλαη 

εζληθψο ή δηεζλψο αλαγλσξίζηκα θαη αληαγσληζηηθά, έηζη ψζηε λα θαηαθέξεη ν 

ηνπξηζκφο λα ζπλεηζθέξεη ζε ηνπηθφ ή εζληθφ επίπεδν. Ζ αληαγσληζηηθφηεηα ησλ 

πφξσλ ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξννξηζκνχ είλαη αθφκε πην ζεκαληηθή γηα ηηο λεζησηηθέο 

πεξηνρέο, ιφγσ ηνπ κηθξνχο ηνπο κεγέζνπο θαη ηεο δπζθνιίαο πξφζβαζεο
33

.  

Δίλαη θαλεξφ φηη ην θπζηθφ πεξηβάιινλ θαη ε πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά ελφο ηφπνπ 

κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα ζηα πιαίζηα ηνπ εζσηεξηθνχ θαη 

ηνπ δηεζλνχο ηνπξηζηηθνχ αληαγσληζκνχ. Χο εθ ηνχηνπ, επηβάιιεηαη αθφκα 

                                                           
30

 Κομίλθσ και Βαγιονισ, ο.π, ςελ. 163 Ν. 1999, «Σουριςτικόσ ςχεδιαςμόσ: μζκοδοι και πρακτικζσ 
αξιολόγθςθσ», Προπομπόσ, Ακινα 
31

 World Tourism Organization, ο.π, ςελ. 47  1998, “Guide for local authorities on developing 
sustainable tourism”, WTΟ 
32

 Βαρβαρζςοσ, ο.π, ςελ.26  1999, «Σουριςτικι ανάπτυξθ και διοικθτικι αποκζντρωςθ», 
Προπομπόσ, Ακινα 
33

 Chen, C.M, Chen S.H. and Lee H.T 2011, “The destination competitiveness of Kinmen’s tourism 
industry: exploring the interrelationships between tourist perceptions, service performance, customer 
satisfaction and sustainable tourism”, Journal of Sustainable Tourism, Vol. 19, No. 2, pp 247-264 
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πεξηζζφηεξν, ζήκεξα, ε πξνζηαζία ησλ εππαζψλ νηθνζπζηεκάησλ θαη ηεο 

εγθαηαιεηκκέλεο, ζπρλά, πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο.
34

 

1.6 Παγκόζμιορ Σοςπιζμόρ - Σελεςηαίερ εξελίξειρ και ηάζειρ 

ήκεξα ν ηνπξηζηηθφο θιάδνο απνηειεί έλα ηεξάζηην θαηλφκελν, ν νπνίνο 

παξνπζίαζε ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο κηα ηαρχηαηε αλάπηπμε, κηα εμάπισζε ζε 

πνιιέο ρψξεο θαη κηα θνηλσληθή απνδνρή ζε νιφθιεξν ην παγθφζκην γίγλεζζαη.  

Απφ ην 1950, ν ηνπξηζκφο αληηπξνζσπεχεη έλα απφ ηνπο ηνκείο ηεο παγθνζκίαο 

νηθνλνκίαο πνπ παξνπζηάδεη ηελ γξεγνξφηεξε αλάπηπμε. Οη ζπλνιηθέο Παγθφζκηεο 

αθίμεηο απμήζεθαλ θαηά 4,3% κεηαμχ ηνπ 1989 θαη 1998.  Ο ηνπξηζκφο, ν νπνίνο 

αληηπξνζσπεχεη ην 10-12% ηνπ Παγθφζκηνπ Αθαζάξηζηνπ Πξντφληνο, απνηειεί έλαλ 

απφ ηνπο βαζηθνχο ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο, κε επηπηψζεηο ζηελ θνηλσλία, αιιά θαη ζην 

πεξηβάιινλ.  

χκθσλα κε ηελ έξεπλα-κειέηε “Tourism 2020 Vision “ ηνπ World Tourism 

Organization, ζα ζπλερηζηεί θαη ζηνλ κέιινλ ε αλάπηπμε ηνπ ηνπξηζηηθνχ θιάδνπ ζε 

παγθφζκην επίπεδν. Οη πξνβιέςεηο δείρλνπλ φηη ζπλνιηθά νη παγθφζκηεο αθίμεηο ησλ 

ηνπξηζηψλ ζα δηπιαζηαζηνχλ κεηαμχ ηνπ 2000 θαη 2020. Όκσο ε αχμεζε ησλ 

ηνπξηζηψλ δελ ζα είλαη ζε φιεο ηηο πεξηνρέο ηνπ θφζκνπ ίδηα. 

ην Πίλαθα 1.1 βιέπνπκε φηη ε Δπξψπε ζα ζπλερίδεη λα έρεη θαη ην 2010 θαη ην 

2020 ηνλ κεγαιχηεξν αξηζκφ αθίμεσλ ζε παγθφζκην επίπεδν. Σν 2010, ζχκθσλα κε 

απηέο ηηο πξνβιέςεηο, νη ηνπξηζηηθέο αθίμεηο ηεο Δπξψπεο ζα είλαη 527,3 

εθαηνκκχξηα ηνπξίζηεο θαη ην 2020 ζα θηάζνπλ ζηα 717 εθαηνκκχξηα ηνπξίζηεο. 

Αιιά, ν κέζνο εηήζηνο ξπζκφο αχμεζεο ησλ αθίμεσλ ηεο Δπξψπεο ζα είλαη 3%, ν 

κηθξφηεξνο φισλ ησλ ππνινίπσλ πεξηνρψλ ηνπ θφζκνπ. Ο κεγαιχηεξνο κέζνο 

εηήζηνο ξπζκφο αχμεζεο ζα έρεη ε πεξηνρή ηεο Αλαηνιηθήο Αζίαο κε 7,7 % γηα ηελ 

πεξίνδν 2000-2010 θαη 7,4 % γηα ην 2010-2020. ε φηη αθνξά ην κεξίδην αγνξάο, 

απηφ ζα κεησζεί γηα ηελ Δπξψπε θαη ζα είλαη 45,9% ην 2020. 

 

 

 

                                                           
34

 Βαρβαρζςοσ, ο.π, ςελ. 87  1999, «Σουριςτικι ανάπτυξθ και διοικθτικι αποκζντρωςθ», 
Προπομπόσ, Ακινα 
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Πίνακαρ 1.1. Πποβλέτειρ ειζεπσόμενος ηοςπιζμού Γιεθνέρ ηοςπιζηικέρ 

αθίξειρ καηά πεπιοσή ςποδοσήρ 

 
 Προβλζψεισ (000.000) 

  1985 1990 1995 2000 2010 2020 

ΤΝΟΛΟ 327.1 457.2 565.4 667.7 1.006.4 1.561.1 

Αθξηθή 9.7 15.0 20.2 27.4 47.0 77.3 

Ακεξηθή 64.3 92.8 108.9 130.2 190.4 282.3 

Αλαηνιηθή 

Αζία 
31.1 54.6 81.4 92.9 195.2 397.2 

ΔΤΡΏΠΗ 212.0 282.7 338.4 393.4 527.3 717.0 

Μέζε 

Αλαηνιή 
7.5 9.0 12.4 18.3 35.9 68.5 

Νφηηα Αζία 2.5 3.2 4.2 5.5 10.6 18.8 

Intraregional 266.3 377.5 464.1 544.1 790.9 1.183.3 

Long-Haul 60.8 79.8 101.3 123.7 215.5 377.9 

  

      ΜΔΡΗΓΗΟ ΑΓΟΡΑ 

  1985 1990 1995 2000 2010 2020 

ΤΝΟΛΟ 100 100 100 100 100 100 

Αθξηθή 3.0 3.3 3.6 4.1 4.7 5.0 

Ακεξηθή 19.7 20.3 19.3 19.5 18.9 18.1 

Αλαηνιηθή 

Αζία 
9.5 11.9 14.4 13.9 19.4 25.4 

ΔΤΡΏΠΗ 64.8 61.8 59.8 58.9 52.4 45.9 

Μέζε 

Αλαηνιή 
3.3 2.0 2.2 2.7 3.6 4.4 

Νφηηα Αζία 0.8 0.7 0.7 0.8 1.1 1.2 

Intraregional 81.4 82.6 82.1 81.5 78.6 75.8 

Long-Haul 18.6 17.4 17.9 18.5 21.4 24.2 

 
      ΜΔΟ ΔΣΖΗΟ ΡΤΘΜΟ ΑΤΞΖΖ % 

(ΠΡΟΒΛΔΦΔΗ ΤΝΟΛΗΚΑ) 

  
1985-

1990 

1990-

1995 

1995-

2000 

2000-

2005 

2005-

2010 

2010-

2020 

ΤΝΟΛΟ 6 .9 4.3 4.1 3.4 4.2 4.5 

Αθξηθή 9.0 6.1 5.5 6.3 5.6 5.1 

Ακεξηθή 7.6 3.3 3.9 3.6 3.9 4.0 

Αλαηνιηθή 

Αζία 
11.9 8.3 6.5 2.7 7.7 7.4 

ΔΤΡΏΠΗ 5.9 3.7 3.0 3.1 3.0 3.1 
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Μέζε 

Αλαηνιή 
3.7 6.6 7.1 8.1 7.0 6.7 

Νφηηα Αζία 4.8 5.9 6.2 5.7 6.7 5.8 

 

Πεγή: WTO, Tourism 2020 Vision,vol 4, ζει..35 

 

ηνλ Πίλαθα 1.2 παξαηεξνχκε φηη ε πεξηνρή ζηελ νπνία θαηαηάζζεηαη ε 

Ρνπκαλία ( Κεληξηθή- Αλαηνιηθή Δπξψπε ), ζα έρεη ηα επφκελα ρξφληα ηηο 

κεγαιχηεξεο ηνπξηζηηθέο αθίμεηο. Πξνβιέπεηαη απηέο νη αθίμεηο λα θηάζνπλ ην 2020 

ζηα 223,3 εθαηνκκχξηα ηνπξίζηεο. Ο κέζνο εηήζηνο ξπζκφο αχμεζεο ησλ αθίμεσλ 

ηεο Κεληξηθήο- Αλαηνιηθήο Δπξψπεο ζα είλαη 4,6%, γηα ηελ πεξίνδν 2000-2020. 

Απηή ε πεξηνρή ζα έρεη ηνλ κεγαιχηεξν ξπζκφ αχμεζεο απφ ηηο πεξηνρέο ηεο 

Δπξψπεο, ελψ γηα ηελ πεξηνρή ηεο Νφηηαο θαη Γπηηθήο Δπξψπεο πξνβιέπεηαη κφλν 

2% εηήζηνο ξπζκφο αχμεζεο, ν νπνίνο ζα είλαη ν κηθξφηεξνο ζηελ Δπξψπε. ε φηη 

αθνξά ην κεξίδην αγνξάο, βιέπνπκε φηη ε Κεληξηθή- Αλαηνιηθή Δπξψπε ζα έρεη κηα 

ζπλερή αχμεζε θαη ζα θαηαθηήζεη θαη εδψ ηελ πξψηε ζέζε ζηελ Δπξψπε, κε 31,1% 

κεξίδην αγνξάο ην 2020. 

 

Πίνακαρ 1.2. Πποβλέτειρ ειζεπσομένος ηοςπιζμού Γιεθνέρ ηοςπιζηικέρ αθίξειρ 

ζηην Δςπώπη καηά πεπιοσή ςποδοσήρ 

 

 

ΠΡΟΒΛΔΦΖ 

  1985 1990 1995 2000 2010 2020 

ΤΝOΛΟ ΔΤΡΧΠΗ 212.0 282.7 338.4 393.4 527.3 717.0 

ΒΟΡΔΙΑ 24.2 29.1 37.6 44.8 65.1 96.6 

ΓΤΣΙΚΗ 85.2 113.8 116.7 126.1 152,1 185.2 

ΚΔΝΣΡΙΚΗ/ΑΝΑΣΟΛΙΚ

Η 
26.8 43.8 78.9 90.2 141.8 223.3 

ΝΟΣΙΑ 71.5 88.6 93.7 117.5 145.2 177.0 

ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ 

ΜΔΟΓΔΙΟ 
4.3 7.4 11.4 14.9 23.2 34.8 

Intraregional 178.1 247.2 298,1 349.2 459.2 608.7 

Long - Haul 34.0 35.5 40.3 44.2 68.1 108.3 

  
      

  ΜΔΡΗΓΗΟ ΑΓΟΡΑ (%) 
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ΤΝΟΛΟ ΔΤΡΧΠΗ 100 100 100 100 100 100 

ΒΟΡΔΗΑ 11.4 10.3 11.1 11.4 12,3 13.5 

ΓΤΣΗΚΖ 40.2 40.3 34.5 32.1 28.8 25.8 

ΚΔΝΣΡΙΚΗ/ΑΝΑΣΟΛΙΚ

Η 
12.6 15.5 23.3 22.9 26.9 31.1 

ΝΟΣΗΑ 33.7 31.3 27.7 29.9 27.5 24.7 

ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ 

ΜΔΟΓΔΗΟ 
2.0 2.6 3.4 3.8 4.4 4.9 

Intraregional 84.0 87.4 88.1 88,8 87.1 84.9 

Long - Haul 16.0 12.6 11.9 11.2 12.9 15.1 

              

  
ΜΔΟ ΔΣΖΗΟ ΡΤΘΜΟ ΑΤΞΖΖ (%) 

(ΤΒΟΛΗΚΖ ΠΡΟΒΛΔΦΖ) 

  1985- 1990- 1995- 2000- 2005- 2010- 

  1990 1995 2000 2005 2010 2020 

ΤΝΟΛΟ  ΔΤΡΧΠΗ 5.9 3.7 3.0 3.1 3.0 3.1 

ΒΟΡΔΗΑ 3.7 5.3 3.8 3.5 3.8 4.0 

ΓΤΣΗΚΑ 6.0 0.5 1.9 1.6 1.9 2.0 

ΚΔΝΣΡΙΚΗ/ΑΝΑΣΟΛΙΚ

Η 
10.4 12.5 4.2 2,7 4.6 4.6 

ΝΟΣΗΑ 4.4 1.1 2.6 4.6 2.1 2.0 

ΝΟΣΗΑ-ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ 

ΜΔΟΓΔΗΟ 
11.7 9.0 4.6 5.5 4.5 4.2 

Intraregional 6.8 3.8 2.9 3.2 2.8 2.9 

Long -Haul Q.9 2.6 4.0 1.9 4.4 4.7 

 

 

Πεγή: WTO, Tourism 2020 Vision, vol 4, Europe, ζει 37 

 

Σνπο κεγαιχηεξνπο κέζνπο εηήζηνπο ξπζκνχο αλάπηπμεο ζα έρνπλ ε Κξναηία κε 

8.4%, ε Ρσζία κε 6,8%, ε ινβελία κε 6,0%, ε Σνπξθία κε 5,5% , ε Βνπιγαξία θαη ε 

Ρνπκαλία κε 4,6%. 
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Πίνακαρ 1.3. Πποβλέτειρ διεθνών ηοςπιζηικών αθίξευν καηά πεπιοσή 

ςποδοσή και σώπερ πποοπιζμούρ 

 

    Πρόβλεψθ 
Μερίδιο 
αγοράσ 

Μζςοσ 
ετιςιοσ 
ρυκμόσ 

ανάπτυξθσ 
1995-2020 

  1995 2020 1995 2020 1995-2020 

ΤΝΟΛΟ 
ΕΤΡΩΠΗ 338.4 17 100 100 3 

ΒΟΡΕΙΑ 37.6 96.6 11.1 13.5 3.8 

ΔΤΣΙΚΗ 116.7 185.2 34.5 25.8 1.9 

ΚΕΝΣΡΙΚΗ / 
ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ 78.9 223.3 23.3 31.1 4.2 

Ρωςία 9.3 48 2.7 6.7 6.8 

Σςεχία 16.5 44 4.9 6.1 4 

Ουγγαρία 20.7 24.7 6.1 3.5 0.7 

Βουλγαρία 3.5 10.6 1 1.5 4.6 

Ρουμανία 2.8 8.5 0.8 1.2 4.6 

ΝΟΣΙΑ 93.7 177 27.7 24.7 2.6 

Ιςπανία 38.8 73.9 11.5 10.3 2.6 

Ιταλία 31.1 52.5 9.2 7.3 2.1 

Ελλάδα 10.1 17.1 3 2.4 2.1 

Πορτογαλία 9.5 16 2.8 2.2 2.1 

Κροατία 1.3 10 0.4 1.4 8.4 

λοβενία 0.7 3.1 0.2 0.4 6 

Μάλτα 1.1 1.8 0.3 0.3 2 

ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ 
ΜΕΟΓΕΙΟ 11.4 34.8 3.4 4.9 4.6 

Σουρκία 7.1 27 2.1 3.8 5.5 

Ιςραιλ 2.2 3.9 0.7 0.5 2.3 

Κφπροσ 2.1 3.9 0.6 0.5 2.5 

 

 

Πεγή: WTO, Tourism 2020 Vision, vol 4, Europe, ζει 65 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2: Ο ηοςπιζμόρ ζηην Δλλάδα 

2.1. Σο ηοςπιζηικό δςναμικό ηηρ Δλλάδαρ 

Ζ δηαθνξεηηθή δνκή ηνπ εδάθνπο ηεο Διιάδαο, ε λεζησηηθφηεηα θαη ε ηζηνξία ηνπ 

Διιεληθνχ ιάνπ, είλαη ζεκαληηθνί παξάγνληεο πνπ θάλνπλ ηελ Διιάδα λα είλαη κηα 

ρψξα κε έλα πνιχπινθν θαη ζπνπδαίν ηνπξηζηηθφ δπλακηθφ, ην νπνίν είλαη δηεζλψο 

αλαγλσξηζκέλν.  

Μεηαμχ ησλ ρψξσλ ηεο Δπξψπεο, ε Διιεληθή επηθξάηεηα δηαζέηεη πινπζίνπο θαη 

πνιχκνξθνπο πφξνπο, νη νπνίνη θάλνπλ ηελ ρψξα λα έρεη κεγάιε δπλαηφηεηα γηα ην 

ηνπξηζκφ. Απηφ ην ζεκαληηθφ ηνπξηζηηθφ δπλακηθφ πεξηιακβάλεη δηαθνξέο θαη 

ζεακαηηθέο κνξθέο ηνπ αλάγιπθνπ, γξαθηθά ηνπία, αξκνληθά ζθνξπηζκέλα ζε φιε 

ηελ επηθάλεηα ηεο ρψξαο, ηακαηηθά λεξά, έλα θιίκα επλντθφ γηα ην ηνπξηζκφ γηα φιε 

ηελ δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ, πινχζηα ρισξίδα, αξρηηεθηνληθά θαη ηζηνξηθά κλεκεία. 

Σν ηνπξηζηηθφ δπλακηθφ ηεο Διιάδαο έρεη εμαηξεηηθή αμία θαη κπνξεί λα 

ηθαλνπνηεί δηαθνξέο αλάγθεο ησλ μέλσλ θαη εγρψξησλ ηνπξηζηψλ. Ζ Διιάδα, ιφγν 

ηεο ηνπνζεζίαο ηεο, εμαζθαιίδεη ηελ ζχλδεζε κεηαμχ ησλ ρψξσλ απφ ηξείο επείξνπο. 

Ζ Διιάδα απνηειείηαη απφ έλα κεγάιν επεηξσηηθφ ηκήκα, ην λφηην άθξν ησλ 

Βαιθαλίσλ, ην νπνίν ελψλεηαη κε ηελ πξψελ επεηξσηηθή Πεινπφλλεζν κε ηνλ Ηζζκφ 

ηεο Κνξίλζνπ, αθνχ ε Πεινπφλλεζνο κεηά ηελ θαηαζθεπή ηεο δηψξπγαο ηεο 

Κνξίλζνπ είλαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα λεζί. Ζ ρψξα πεξηθιείεηαη απφ ην Ηφλην, ην 

Αηγαίν, ην Ληβπθφ θαη ην Λχθην Πέιαγνο. Σν Αηγαίν πεξηέρεη πνιπάξηζκα λεζηά, 

αλάκεζά ηνπο ηελ Δχβνηα, ηε Λέζβν, ηε Ρφδν θαη ηα λεζησηηθά ζπκπιέγκαηα ησλ 

Κπθιάδσλ θαη ησλ Γσδεθαλήζσλ, ελψ λφηηα βξίζθεηαη ε Κξήηε, ην κεγαιχηεξν λεζί 

ηεο Διιάδαο θαη ην πέκπην κεγαιχηεξν ηεο Μεζνγείνπ. Νφηηα ηεο Κξήηεο είλαη ε 

Γαχδνο, ην λνηηφηεξν ζεκείν ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξψπεο. Σα θπξηφηεξα λεζηά ηνπ 

Ηνλίνπ είλαη ε Κέξθπξα, ε Κεθαιινληά, ε Λεπθάδα θαη ε Εάθπλζνο. Ννηηναλαηνιηθά, 

κεηαμχ Ρφδνπ θαη Καζηειφξηδνπ, εθηείλεηαη ην Λχθην Πέιαγνο. 

Παξφιν ηεο δηαθνξνπνίεζεο ηνπ αλάγιπθνπ θαη ηεο γεσινγηθήο δνκήο ηεο ρψξαο, 

ην έδαθνο ηεο Διιάδαο δελ είλαη νκνηφκνξθν ιφγν ηεο λεζησηηθφηεηαο. Οη κεγάιεο 

κνξθέο ηνπ αλάγιπθνπ: ηα βνπλά, νη ιφθνη, ηα νξνπέδηα, νη πεδηάδεο,ηα λεζηά είλαη 

αξκνληθά θαη ζπκκεηξηθά ζθνξπηζκέλα ζε φιν ην έδαθνο ηεο ρψξαο. Δπίζεο, ην 

θιίκα, ραξαθηεξίδεηαη απφ ην κεζνγεηαθφ ηχπν ηνπ εχθξαηνπ θιίκαηνο θαη έρεη 

ήπηνπο πγξνχο ρεηκψλεο θαη δεζηά μεξά θαινθαίξηα. 
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 Γηάζεκεο ηνπξηζηηθέο πεξηνρέο ηεο Διιάδαο ζην εμσηεξηθφ ζεσξνχληαη ε Αζήλα, 

ε Αξραία Οιπκπία, νη Γειθνί, νη Μπθήλεο θαη άιιεο πεξηνρέο κε αξραηνινγηθφ 

ελδηαθέξνλ, πφιεηο φπσο ην Ναχπιην θαη ε Θεζζαινλίθε, ε Υαιθηδηθή, ε Λέζβνο 

(Μπηηιήλε), ηα Ηφληα λεζηά, φπσο ε Κέξθπξα θαη ε Εάθπλζνο, νη Κπθιάδεο, φπσο ε 

Μχθνλνο, ε αληνξίλε θαη ε Πάξνο θαζψο επίζεο θαη άιια λεζηά ηνπ Αηγαίνπ φπσο 

ε Ρφδνο θαη ε Κξήηε. Πξννξηζκνί πνπ είλαη δεκνθηιείο θπξίσο γηα ρεηκεξηλέο 

δηαθνπέο είλαη ην Μέηζνβν, ηα Εαγνξνρψξηα, ην Καξπελήζη, ηα Σξίθαια Κνξηλζίαο, 

ε Αξάρνβα, ηα Καιάβξπηα θαη πεξηνρέο ηεο Αξθαδίαο θ.α. Ζ Διιάδα δηαζέηεη 19 

ρηνλνδξνκηθά θέληξα, φια ζηελ επεηξσηηθή ρψξα. ηελ Διιάδα επίζεο ππάξρεη θαη 

ζξεζθεπηηθφο ηνπξηζκφο θαη θάπνηνη δηάζεκνη πξννξηζκνί ηνπ είλαη ην Άγην Όξνο, ε 

Σήλνο, ε Πάηκνο, ηα Μεηέσξα θαη ε Αγία Θενδψξα Βάζηα πνπ ζπλδπάδνπλ ην 

ζξεζθεπηηθφ ελδηαθέξνλ κε ην θπζηθφ πεξηβάιινλ. 

Οη δχν θχξηεο πχιεο εηζφδνπ ησλ επηζθεπηψλ ζηελ Διιάδα είλαη ν Γηεζλήο 

Αεξνιηκέλαο Αζελψλ «Διεπζέξηνο Βεληδέινο» κε εηήζηα επηβαηηθή θίλεζε 15 

εθαηνκκχξησλ θαη ν (νδηθφο) πλνξηαθφο ηαζκφο Δπδψλσλ κε εηήζηα επηβαηηθή 

θίλεζε 6 εθαηνκκχξησλ.Όια απηά είλαη ζεκαληηθνί πφξνη, νη νπνίνη ελζαξξχλνπλ 

δηάθνξεο ηνπξηζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο .  

Σν θπζηθφ πεξηβάιινλ ηεο Διιάδαο είλαη έλα βαζηθφ θαη ζρεδφλ ζηαζεξφ ζηνηρείν 

ηεο ηνπξηζηηθήο πξνζθνξάο, ην νπνίν παίδεη θαζνξηζηηθφ ξφιν θαη επεξεάδεη ην 

κέγεζνο, ηελ δνκή θαη ηηο θαηεπζχλζεηο ηεο ηνπξηζηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζε φιε ηελ 

ρψξα ή ζε ηνπηθφ θαη πεξηθεξεηαθφ επίπεδν. 

Έθηνο απφ ην θπζηθφ ηνπξηζηηθφ δπλακηθφ, ε Διιάδα δηαζέηεη θαη έλα ζεκαληηθφ 

αλζξσπηλφ ηνπξηζηηθφ δπλακηθφ. Ζ Διιάδα δηαζέηεη έλα πινχζην ζεζαπξφ απφ 

αξραηνινγηθά θαη ηζηνξηθά κλεκεία, αξρηηεθηνληθά κλεκεία θαη έξγα ηέρλεο, κηα 

αλεθηίκεηε εζλνγξαθηθή θαη ιανγξαθηθή θιεξνλνκηά. 

Όια απηά δείρλνπλ ηελ εμέιημε θαη αλάπηπμε ηνπ πνιηηηζκνχ θαη ηεο θνπιηνχξαο 

ηνπ Διιεληθνχ ιάνπ. Απφ δσ βγαίλεη θαη έλα βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ Διιεληθνχ 

ηνπξηζκνχ – ζε κηα πεξηνξηζκέλε έθηαζε κπνξεί λα έρνπκε πνιιέο κνξθέο 

ηνπξηζκνχ. Πνιιά απφ ηα λέα νηθνδνκήκαηα απνηεινχλ πξαγκαηηθά ηνπξηζηηθά 

ζέξεηξα. Ζ  ηέρλν  –  νηθνλνκηθή  πξφνδνο, ε αλάπηπμε ηεο επηζηήκεο, ηνπ 

πνιηηηζκνχ θαη ηεο εθπαίδεπζεο ζηελ Διιάδα, επηηξέπνπλ ηελ αλάπηπμε ησλ 

εμσηεξηθψλ ζρέζεσλ, απμάλνληαο ην ελδηαθέξνλ ησλ μέλσλ γηα λα επηζθεθηνχλ ηελ 

ρψξα. 
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2.2. Η Δξέλιξη ηος ηοςπιζμού ηηρ Δλλάδαρ ηα ηελεςηαία σπόνια 

Μεηαμχ ησλ ρψξσλ ηεο Δπξψπεο, ε Διιάδα έρεη ην πην ζεκαληηθφ ηνπξηζηηθφ 

δπλακηθφ, αλψηεξν απφ απηφ πνπ δηαζέηνπλ νη ρψξεο ηηο πεξηνρήο ησλ βαιθαλίσλ. 

Όκσο ε έιιεηςε κηαο θαηάιιειεο πνιηηηθήο γηα ηελ αμηνπνίεζε ηνπ ηνπξηζηηθνχ 

δπλακηθνχ πνπ δηαζέηεη, ηελ έρεη βάιιεη ζε κηα θαηψηεξε ζέζε ζην επξσπατθφ 

ζηεξέσκα. Παξφιν πνπ ε Διιάδα είλαη κηα ρψξα κε έλα ζπνπδαίν ηνπξηζηηθφ 

δπλακηθφ, εμαηηίαο κηαο αθαηάιιειεο έσο αλχπαξθηεο ζηξαηεγηθήο ζην ηνκέα ηνπ 

ηνπξηζκνχ θαη ηεο έιιεηςεο ησλ απαηηνπκέλσλ θεθαιαίσλ γηα επελδχζεηο, εμαηηίαο 

ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο, έρεη έλα ηνπξηζκφ ηεο επηβίσζεο.  

ηελ Διιάδα πνπ έρεη ήδε αλαπηπρζεί ν ηνπξηζκφο απφ ηελ επνρή ηνπ 

κεζνπνιέκνπ, εμειίρζεθε κεηαπνιεκηθά ν καδηθφο ηνπξηζκφο, ζαλ θαη‟ εμνρή 

ζπληειεζηήο γεληθφηεξεο αλάπηπμεο, κηα θαη θάιπςε καθξνρξφληα ειιείκκαηα ηνπ 

ηζνδπγίνπ πιεξσκψλ θαη ζε κεγάιν κέξνο ρξεκαηνδφηεζε ηελ εηζαγσγή 

θεθαιαηνπρηθψλ αγαζψλ.  

Ζ ηνπξηζηηθή πνιηηηθή ηεο ρψξαο καο, φπσο εθθξάζηεθε ζηα πεληαεηή 

πξνγξάκκαηα νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο 1960-1964 θαη 1968-1972,ζηφρεπε θχξηα ζηελ 

επηδίσμε ηεο αξηζηνπνίεζεο ησλ ζπλαιιαγκαηηθψλ εηζξνψλ, φπσο :  

α) θαιπηέξεπζε ηνπ ειιείκκαηνο ηνπ ηζνδπγίνπ πιεξσκψλ 

β) δεκηνπξγία λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο ζε πεξηνρέο κε πςειφ πνζνζηφ 

ππναπαζρφιεζεο, κε ζθνπφ ηελ αλαθνπή ηεο εζσηεξηθήο κεηαλάζηεπζεο  

γ) ηελ εμηζνξξφπεζε ησλ εηζνδεκαηηθψλ αληζνηήησλ κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ 

πεξηνρψλ.  

Αληίζεηα ην ζρέδην νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο 1978-1982,ζαλ θχξηα επηδίσμε ηεο 

ηνπξηζηηθήο πνιηηηθήο έζεζε ηελ κεγηζηνπνίεζε ησλ ζεηηθψλ επηπηψζεσλ πνπ δέρεηαη 

θαη πξνθαιεί ν ηνπξηζκφο ζαλ γεληθφηεξνο θιάδνο ηεο νηθνλνκίαο θαη ησλ 

επηδξάζεσλ ηνπ ζε κεγέζε, φπσο ην εηζφδεκα θαη ε απαζρφιεζε ζε εζληθφ θαη 

πεξηθεξεηαθφ επίπεδν.  

Σέινο, ην πεληαεηέο πξφγξακκα 1983-1987,ζέηεη ζαλ βαζηθέο επηδηψμεηο 

πνιηηηθήο: 

α. ηελ αχμεζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηνπ ηνπξηζηηθνχ καο πξντφληνο   

β. ηελ αλαβάζκηζε ησλ πξνζθεξφκελσλ ππεξεζηψλ θαη ηελ παξνρή θηλήηξσλ γηα 

αλάπηπμε αλεθκεηάιιεπησλ πεγψλ ηνπξηζηηθνχ ελδηαθέξνληνο  

γ. ηελ ρσξνηαμηθή αλαθαηαλνκή ηεο ηνπξηζηηθήο δήηεζεο θαη πξνζθνξάο  
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δ. ηελ άκβιπλζε ηεο επνρηθφηεηαο κε πξνψζεζε λέσλ κνξθψλ ηνπξηζκνχ, φπσο 

ρεηκεξηλνχ, ζαιάζζηνπ, ζεξαπεπηηθνχ θαη αζιεηηθνχ, θαη  

ε. ηελ αλάπηπμε ηνπ εζσηεξηθνχ θαη θνηλσληθνχ ηνπξηζκνχ 

 Θεκειηαθνχο ζηφρνπο πνιηηηθήο ζα απνηειέζνπλ ε αλαζεψξεζε ηνπ ζεζκηθνχ 

πιαηζίνπ, ε δηνηθεηηθή θαη πεξηθεξεηαθή αλαδηνξγάλσζε ηεο ππεξεζίαο, ε ελίζρπζε 

ηνπ ξφινπ ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ θαη ηνλ έιεγρν ηεο 

ηνπξηζηηθήο πνιηηηθήο, ε πξνψζεζε ηεο εθπαίδεπζεο θαη επηκφξθσζεο ησλ 

εξγαδνκέλσλ ζηνλ ηνπξηζηηθφ θιάδν γηα επαξθή επάλδξσζε ηεο μελνδνρεηαθήο θαη 

επηζηηηζηηθήο βηνκεραλία
35

. Σελ δεθαεηία ηνπ ΄70, ε Διιάδα απνηεινχζε έλα 

πεηπρεκέλν ηνπξηζηηθφ πξννξηζκφ, ζηα επφκελα ρξφληα ε Διιεληθή ηνπξηζηηθή 

βηνκεραλία γλψξηζε κηα πεξίνδν αλάπηπμεο.  

Ο ηνπξηζκφο ζηελ Διιάδα είλαη παξάγνληαο ηζνξξνπίαο ηεο νηθνλνκίαο ζηελ 

ρψξα, ν ηνπξηζκφο έγηλε έλα ζηνηρείν ηεο αληζνξξνπίαο ηεο εζληθήο 

νηθνλνκίαο.Δμαηηίαο ηεο θξίζεο θαη ηνλ ηξφπν πνπ αληηιακβαλφηαλ νη νηθνλνκηθέο 

πξνηεξαηφηεηεο, ηα επελδπηηθά θεθαιαία γηα ην ηνπξηζκφ έρνπλ εληειψο ζηακαηήζεη 

ηελ ηειαπηαία πεληαεηία. 

Ο βαζχο ιεζαξγηθφο βαζκφο ηεο αλάπηπμεο ζηνλ ηνκέα ηνπ ηνπξηζκνχ ηνλ 

απνδεηθλχεη θαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν αλεγείξνληαη ή αλαθαηλίδνληαη νη 

μελνδνρεηαθέο κνλάδεο. Έηζη, έξγα, ηα νπνία ζα κπνξνχζαλ λα είλαη έηνηκα κέζα ζε 

1-2 ρξφληα, δελ έρνπλ νινθιεξσζεί εδψ θαη 7-8 ρξφληα. Όια απηά δεκηνχξγεζαλ 

ζεκαληηθέο νηθνλνκηθέο θαη πιηθέο δεκίεο γηα ηηο ηνπξηζηηθέο κνλάδεο. Ζ εηθφλα πνπ 

παξνπζηάδεηαη  ζην εμσηεξηθφ γηα ηελ ρψξα, είλαη κηα αληθαλφηεηα ζηελ νξγάλσζε 

ζην ηνκέα ηνπ ηνπξηζκνχ.  

Ζ Διιάδα σο πξνο ηηο αθίμεηο θαηαηάζζεηαη ζηελ 17ε ζέζε ζηελ παγθφζκηα 

θαηάηαμε κε θαιχηεξε ρξνληά ην 2011, φπνπ θαηέθζαζαλ ζηελ ρψξα καο 16,4 εθαη. 

ηνπξίζηεο. ηελ 1ε ζέζε βξίζθεηαη ε Γαιιία κε επίζεο θαιχηεξε ρξνληά ην 2011, 

81,4 εθαη. αθίμεηο. ηελ 2ε ζέζε βξίζθνληαη νη Ζ.Π.Α κε 62,7 εθαη. αθίμεηο. ηελ 3ε 

ζέζε βξίζθεηαη ε Κίλα κε 57,6 εθαη. αθίμεηο θαη ζηε 4ε βξίζθεηαη ε Ηζπαλία κε ηηο 

κεγαιχηεξεο αθίμεηο λα πξαγκαηνπνηνχληαη ην 2007, 58,7 εθαη. έλαληη ηνπ 2011 θαη 

ηνπ 2012 πνπ νη αθίμεηο έθηαζαλ ηα 56,7 εθαη. θαη 57,7 εθαη. αθίμεηο αληίζηνηρα. 

Παξαηεξνχκε φηη ε Σνπξθία βξίζθεηαη ζηε 6ε ζέζε αθήλνληαο πίζσ παξαδνζηαθνχο 

ηνπξηζηηθνχο πξννξηζκνχο φπσο ε Γεξκαλία, ην Ζλ. Βαζίιεην, ε Διιάδα, ε ανπδηθή 

                                                           
35

 ταφροσ, Λ., . «Η ανάπτυξθ του τουριςμοφ ςτθν Ελλάδα τθν περίοδο 1969-82» ταφροσ πφροσ Λ 
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Αξαβία. εκεηψλεη κία ζηαζεξή αλνδηθή πνξεία θηάλνληαο ην 2011 ηα 29,3 εθαη. 

αθίμεηο θαη ην 2012 ηα 35,7 εθαη. αθίμεηο. Δίλαη απφ ηηο ιίγεο ρψξεο πνπ κπήθαλ 

δπλακηθά ζηελ «αγνξά» ηνπ παγθφζκηνπ ηνπξηζκνχ θαη ζεκείσζαλ κηα ζηαζεξή 

απμεηηθή πνξεία ρσξίο ζεκαληηθέο δηαθπκάλζεηο
36

. 

2.3. ςμμεηοσή ηος ηοςπιζμού ζηο ακαθάπιζηο εγσώπιο πποφόν 

Αθαζάξηζην εγρψξην πξντφλ (ΑΔΠ) είλαη ην ζχλνιν φισλ ησλ πξντφλησλ θαη αγαζψλ 

πνπ παξάγεη κηα νηθνλνκία εθθξαζκέλν ζε ρξεκαηηθέο κνλάδεο. Με άιια ιφγηα είλαη 

ε ζπλνιηθή αμία φισλ ησλ ηειηθψλ αγαζψλ (πιηθψλ θαη άπισλ) πνπ παξήρζεζαλ 

εληφο κηαο ρψξαο ζε δηάζηεκα ελφο έηνπο, αθφκα θαη αλ κέξνο απηνχ παξήρζε απφ 

παξαγσγηθέο κνλάδεο πνπ αλήθνπλ ζε θαηνίθνπο ηνπ εμσηεξηθνχ. 

Θεσξνχκε φηη είλαη ζσζηφ λα αλαθεξζνχκε ζηελ ζπνπδαηφηεηα ηνπ ηνπξηζκνχ 

ζηελ ειιεληθή νηθνλνκία. Ζ ζπκκεηνρή ηνπ ηνπξηζκνχ ζην ΑΔΠ γηα ην έηνο 2008 

είλαη 16,8%. Οη ζέζεηο εξγαζίαο πνπ θαηαιακβάλνπλ νη εξγαδφκελνη ζηελ ηνπξηζηηθή 

βηνκεραλία είλαη 854.400 δειαδή ην 18,7% ηνπ ζπλφινπ ησλ εξγαδνκέλσλ, ελψ 

πξνβιέπεηαη φηη ν ηνπξηζκφο κπνξεί κέρξη ην 2019 λα απαζρνιεί 360.000 άηνκα 

θαιχπηνληαο ην 100% ησλ αλέξγσλ ηνπ 2008. πγθξίλνληαο ηνλ ζε παγθφζκην 

επίπεδν θαη ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Σνπξηζκνχ ην 

2008 ε Διιάδα θαηαιακβάλεη ηελ 16ε ζέζε σο πξνο ηηο αθίμεηο, ηελ 12ε ζέζε σο 

πξνο ηηο εηζπξάμεηο ελψ ζχκθσλα κε ην Παγθφζκην Οηθνλνκηθφ Φφξνπκ ηελ 24ε 

ζέζε κεηαμχ 133 ρσξψλ ζην Γείθηε Σαμηδησηηθήο θαη Σνπξηζηηθήο 

Αληαγσληζηηθφηεηαο ελψ ζηνλ Γεληθφ Γείθηε Αληαγσληζηηθφηεηαο ηελ 67ε ζέζε. 

ηνηρεία, πνπ απνθαιχπηνπλ πσο ε Διιάδα έρεη θαη ηελ δχλακε θαη ηηο θαηάιιειεο 

ππνδνκέο λα βξίζθεηαη ζε πςειέο ζέζεηο ζηελ παγθφζκηα αληαγσληζηηθφηεηα.  

Σν 2009 ν ηνπξηζκφο ζπκκεηέρεη ζην ΑΔΠ κε 15,9% ελψ απαζρνιεί 789.600 

εξγαδνκέλνπο δειαδή ην 17,7% ηνπ ζπλφινπ ησλ εξγαδνκέλσλ. ε παγθφζκην 

επίπεδν θαηέρεη ηελ 16ε ζέζε σο πξνο ηηο αθίμεηο, ηελ 15ε ζέζε σο πξνο ηηο 

εηζπξάμεηο ηελ 24ε ζέζε αλάκεζα ζε 133 ρψξεο ζην Γείθηε Σαμηδησηηθήο θαη 

Σνπξηζηηθήο Αληαγσληζηηθφηεηαο ελψ ζηνλ Γεληθφ Γείθηε Αληαγσληζηηθφηεηαο ηελ 

71ε ζέζε (ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Σνπξηζκνχ θαη ηνπ 

Παγθφζκηνπ Οηθνλνκηθνχ Φφξνπκ).  
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Σν 2010 ζπκκεηέρεη ζην ΑΔΠ κε πνζνζηφ 16% θαη απαζρνιεί 786.000 

εξγαδνκέλνπο, δειαδή ην 17,8% ηνπ ζπλφινπ ησλ εξγαδνκέλσλ. ε παγθφζκην 

επίπεδν θαηέρεη ηελ 17ε ζέζε σο πξνο ηηο αθίμεηο, ηελ 21ε ζέζε σο πξνο ηηο 

εηζπξάμεηο ηελ 29ε ζέζε αλάκεζα ζε 133 ρψξεο ζην Γείθηε Σαμηδησηηθήο θαη 

Σνπξηζηηθήο Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη ηελ 83ε ζέζε ζην Γεληθφ Γείθηε 

Αληαγσληζηηθφηεηαο.  

Σν 2011 ν ηνπξηζκφο ζπκκεηέρεη ζην ΑΔΠ κε πνζνζηφ 15,8% ελψ απαζρνιεί 

720.600 δειαδή 17,6% ηνπ ζπλφινπ ησλ εξγαδνκέλσλ. ε παγθφζκην επίπεδν 

θαηέρεη ηελ 17ε ζέζε σο πξνο ηηο αθίμεηο , ηελ 19ε ζέζε σο πξνο ηηο εηζπξάμεηο, ηελ 

29ε ζέζε αλάκεζα ζε 133 ρψξεο ζην Γείθηε Σαμηδησηηθήο θαη Σνπξηζηηθήο 

Αληαγσληζηηθφηεηαο ελψ ζηνλ Γεληθφ Γείθηε Αληαγσληζηηθφηεηαο θαηέρεη ηελ 90ε 

ζέζε. Σν 2012 ν ηνπξηζκφο ζπκκεηέρεη ζην ΑΔΠ κε πνζνζηφ 16,4% θαη απαζρνιεί 

688.800 εξγαδνκέλνπο, δειαδή ην 18,3% ηνπ ζπλφινπ ησλ εξγαδνκέλσλ. ε 

παγθφζκην επίπεδν βξίζθεηαη ζηελ 17ε ζέζε σο πξνο ηηο αθίμεηο, ζηελ 23ε ζέζε σο 

πξνο ηηο εηζπξάμεηο, ηελ 32ε ζέζε αλάκεζα ζε 133 ρψξεο ζην Γείθηε Σαμηδησηηθήο 

θαη Σνπξηζηηθήο Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη ηελ 96ε ζέζε ζην Γεληθφ Γείθηε 

Αληαγσληζηηθφηεηαο.
37

 

2.4. Διζποή ζςναλλάγμαηορ από ηον ηοςπιζμό 

Κχξηνο παξάγνληαο ζηελ άζθεζε ηεο δεµνζηνλνµηθήο πνιηηηθήο απνηειεί ε 

αθνινπζνχµελε θνξνινγηθή πνιηηηθή. Σν θξάηνο αληιεί έζνδα απφ πνιιέο 

θαηεγνξίεο θφξσλ ζε θπζηθά, αιιά θαη λνµηθά πξφζσπα, φπσο ν θφξνο εηζνδήµαηνο, 

νη θφξνη θαηαλάισζεο, αιιά θαη νη θφξνη πνπ επηβάιινληαη ζηα δηάθνξα ζηάδηα ηεο 

παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο. ηελ ελφηεηα απηή εμεηάδεηαη ε επίδξαζε ηνπ ηνπξηζηηθνχ 

πξντφληνο ζηα έζνδα απφ θφξνπο πνπ ζπλδένληαη µε ηελ παξαγσγή αγαζψλ θαη 

ππεξεζηψλ, φπσο απηνί απνηππψλνληαη ζηνλ πίλαθα εηζξνψλ-εθξνψλ ηεο ειιεληθήο 

νηθνλνµίαο. 

Οη θφξνη απηνί ζρεηίδνληαη µε ηελ έµµεζε θνξνινγία (ΦΠΑ, θφξνη θαη δαζµνί επί 

ησλ πξντφλησλ πνπ εηζάγνληαη θαη Δηδηθφο Φφξνο Καηαλάισζεο) πνπ θαηαβάιινπλ 

νη επηρεηξήζεηο θάζε θιάδνπ γηα ηελ αγνξά πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ πνπ απνηεινχλ 

ηηο εηζξνέο ζηελ παξαγσγηθή ηνπο δηαδηθαζία. Φφξνη επί ησλ ππεξεζηψλ πνπ 

πξνζθέξνπλ νη ηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο ζηνπο πειάηεο ηνπο. 
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Ζ επίδξαζε ζηελ έµµεζε θνξνινγία απφ ηελ ηνπξηζηηθή δαπάλε εθηηµάηαη γηα ην 

2010 ζε 733 εθαη. επξψ. Σν µεγαιχηεξν µέξνο ηεο ζπλεηζθνξάο απηήο πξνέξρεηαη 

απφ ηνλ θιάδν ησλ µεηαθνξψλ (Θαιάζζηεο, Αεξνπνξηθέο, Οδηθέο), γεγνλφο πνπ 

ζρεηίδεηαη µε ηελ πιεξσµή ηνπ ΔΦΚ ζηα θαχζηµα πνπ ρξεζηµνπνηνχλ νη 

επηρεηξήζεηο ησλ θιάδσλ απηψλ γηα ηε δξαζηεξηφηεηά ηνπο. Αληίζηνηρα, ζεµαληηθή 

είλαη ε ζπµβνιή ζηελ έµµεζε θνξνινγία απφ ηελ Δζηίαζε (24%) θαη ηνλ θιάδν 

παξνρήο θαηαιχµαηνο. Αληίζηνηρα, ιαµβάλνληαο ππφςε θαη ηελ επίδξαζε απφ ηηο 

επελδχζεηο πνπ ζπλδένληαη µε ηελ αλάπηπμε-βειηίσζε ηνπ εγρψξηνπ ηνπξηζηηθνχ 

πξντφληνο, ε άµεζε επίδξαζε ζηα θνξνινγηθά έζνδα αλέξρεηαη ζε 762 εθαη. επξψ, 

ελψ ζπµπεξηιαµβαλνµέλεο θαη ηεο ηδησηηθήο θαηαλάισζεο ε ζπλεηζθνξά εληζρχεηαη 

θαηά 411 εθαη. επξψ. σξεπηηθά, ε ζπµβνιή ζηα θνξνινγηθά έζνδα εθηηµάηαη ζε 1,4 

πεξίπνπ δηζεθ. επξψ, επίδνζε πνπ αληηζηνηρεί ζην 5% ησλ ζπλνιηθψλ εζφδσλ ηνπ 

θξάηνπο ην 2010 απφ ηελ έµµεζε θνξνινγία. 

ε επηµέξνπο θαηεγνξίεο, ζεµαληηθφ ζηνηρείν ηεο θνξνιφγεζεο ησλ επηρεηξήζεσλ 

απνηειεί ν θφξνο εηζνδήµαηνο (ε δηαθνξά δειαδή πνπ πξνθχπηεη µεηαμχ ησλ 

θαζαξψλ απνηειεζµάησλ ρξήζεο πξν θφξσλ θαη ησλ θεξδψλ ρξήζεο µεηά ησλ 

θφξσλ). ∆εδνµέλνπ φηη απφ ηα ζηνηρεία ηεο Γεληθήο Γξαµµαηείαο Πιεξνθνξηαθψλ 

πζηεµάησλ δελ είλαη δηαζέζηµε ε θαηαλνµή ησλ εζφδσλ απφ θνξνινγεηέα θέξδε 

µε βάζε ηελ νηθνλνµηθή δξαζηεξηφηεηα, αθνινπζείηε µηα έµµεζε µέζνδνο 

πξνζέγγηζεο ηνπ µεγέζνπο. 

 Απφ δεµνζηεπµέλνπο ηζνινγηζµνχο νηθνλνµηθψλ θαηαζηάζεσλ ηνπ 2010 γηα 

επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνπο ζπλαθείο µε ηνλ ηνπξηζµφ θιάδνπο 

νηθνλνµηθήο δξαζηεξηφηεηαο, ππνινγίζηεθε (απφ ηα ζηνηρεία ησλ απνηειεζµάησλ 

ρξήζεο) ν θφξνο εηζνδήµαηνο γηα ηηο θεξδνθφξεο επηρεηξήζεηο. Σν γηλφµελν ηνπ 

ζπλνιηθνχ θφξνπ εηζνδήµαηνο, σο πνζνζηφ ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ησλ επηρεηξήζεσλ 

ηνπ δείγµαηνο θάζε θιάδνπ, επί ηελ αμία παξαγσγήο απφ ηνλ πίλαθα εηζξνψλ-εθξνψλ 

ζεσξείηαη σο µηα έλδεημε ηνπ χςνπο ηνπ θφξνπ εηζνδήµαηνο πνπ θαηαβάιιεηαη απφ 

ηηο επηρεηξήζεηο. 

 Με βάζε απηή ηελ πξνζέγγηζε, ν θφξνο εηζνδήµαηνο πνπ θαηαβιήζεθε απφ ηνλ 

θιάδν ησλ ππεξεζηψλ θαηαιχµαηνο εθηηµάηαη ζε 89 εθαη. επξψ, απφ ηνλ θιάδν ησλ 

Σαμηδησηηθψλ πξαθηνξείσλ ζε 11 εθαη. επξψ, ελψ ζε δηπιάζην ζρεδφλ επίπεδν 
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θπµαίλεηαη ε εθηίµεζε γηα ηνλ θφξν εηζνδήµαηνο ζηηο εηαηξείεο ελνηθίαζεο θαη 

εθµίζζσζεο νρεµάησλ.
38

 

2.5. Η καηάηαξη ηηρ Δλλάδαρ υρ ππορ ηη διεθνή ανηαγυνιζηικόηηηα ζηον ηομέα 

ηος ηοςπιζμού 

Ο ειιεληθφο ηνπξηζκφο δξαζηεξηνπνηείηαη ζε έλα ηδηαίηεξα αληαγσληζηηθφ θαη 

ζθιεξφ δηεζλέο πεξηβάιινλ, απεηθνλίδεηαη ηφζν ζηνλ πίλαθα θαηάηαμεο ηνπ 

Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Σνπξηζκνχ (UNWTO) φζν θαη ζηελ πην πξφζθαηε έθδνζε 

ηεο εηήζηαο έθζεζεο ηνπ Παγθφζκηνπ Οηθνλνκηθνχ Φφξνπκ (World Economic 

Forum) «Έθζεζε γηα ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ζηνλ ηνκέα ηνπ ηνπξηζκνχ θαη ησλ 

ηαμηδηψλ – 2011». 

Ο γεληθφο δείθηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηνπ WEF γηα ηνλ ηνπξηζκφ απνηειεί ηε 

ζπληζηακέλε 71 επηκέξνπο εηδηθψλ δεηθηψλ, νη νπνίνη ππάγνληαη ζε 14 «ππιψλεο», 

πνπ θη απηνί κε ηε ζεηξά ηνπο νκαδνπνηνχληαη ζε ηξεηο κείδνλεο θαηεγνξίεο: - ην 

ξπζκηζηηθφ πιαίζην ηνπ ηνπξηζκνχ - ην επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ θαη ηηο ππνδνκέο 

θαη - ηνπο αλζξψπηλνπο, πνιηηηζηηθνχο θαη θπζηθνχο πφξνπο.  

Ζ Διιάδα, ζχκθσλα κε ηελ παξαπάλσ έθζεζε, έξρεηαη κφιηο 29ε ζηε ζπλνιηθή 

παγθφζκηα θαηάηαμε (18ε ζηελ Δπξψπε) σο πξνο ηνλ γεληθφ δείθηε 

αληαγσληζηηθφηεηαο ηνπξηζκνχ θαη ηαμηδηψλ αλαςπρήο, ππνρσξψληαο θαηά πέληε 

ζέζεηο ζε ζχγθξηζε κε ηελ πξνεγνχκελε Έθζεζε. Ζ γεληθή επίδνζή ηεο είλαη κάιηζηα 

κεησκέλε ζε ζχγθξηζε κε ηελ Έθζεζε ηνπ 2009 (4,78 έλαληη 4,91 κνλάδεο, κε άξηζηα 

ην 7).  

Ζ Διιάδα εκθαλίδεηαη λα πζηεξεί ζεκαληηθά ζε ζχγθξηζε ηφζν κε ηε ζέζε πνπ 

έρεη ζηελ παγθφζκηα θαηάηαμε ηνπ UNWTO σο πξνο ηνλ αξηζκφ ηνπξηζηηθψλ 

εηζπξάμεσλ (21ε) φζν θαη σο πξνο ηνλ αξηζκφ αθίμεσλ (17ε). Καη απηφ ζπκβαίλεη 

κνινλφηη ε ζεηξά ηεο ζηε γεληθή θαηάηαμε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ζηελ Έθζεζε ηνπ 

2008 ηνπ WEF (22ε) εκθαληδφηαλ ζρεηηθά βειηησκέλε σο πξνο εθείλε ηνπ 2007, 

νπφηε είρε θαηαιάβεη ηελ 24ε ζέζε.  

Οη δείθηεο ζηνπο νπνίνπο ηα αληαγσληζηηθά πιενλεθηήκαηα ηεο ρψξαο καο 

εκθαλίδνληαη λα είλαη ηζρπξφηεξα, ζχκθσλα κε ηελ παξαπάλσ έθζεζε, είλαη ε 

παξνπζία ησλ κεγάισλ εηαηξεηψλ ελνηθίαζεο απηνθηλήησλ, ε ππθλφηεηα ζε γηαηξνχο, 

ε θχξσζε ησλ δηεζλψλ πεξηβαιινληηθψλ ζπλζεθψλ, ζηνπο νπνίνπο ε Διιάδα 
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πξσηεχεη θαη αξηζηεχεη! Δπηπξφζζεηα ε επάξθεηα ζε μελνδνρεηαθέο θιίλεο, ε 

ζηνηρεηψδεο εθπαίδεπζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θαη ν αξηζκφο ησλ ηφπσλ 

Παγθφζκηαο Κιεξνλνκηάο.  

Αληίζεηα, νη δείθηεο κε ηηο ρεηξφηεξεο επηδφζεηο είλαη ε πνηφηεηα ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο, νη πξαθηηθέο πξνζιήςεσλ θαη απνιχζεσλ, ε ηζνηηκία 

αγνξαζηηθήο δχλακεο, ε έθηαζε ηεο ρξήζεο ηνπ δηαδηθηχνπ απφ ηηο επηρεηξήζεηο θαη 

νη εθπνκπέο δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα. Αμηνζεκείσηε είλαη ε θαηάιεςε απφ ηε ρψξα 

καο ηεο 17εο ζέζεο σο πξνο ηνλ ππιψλα «πξνηεξαηφηεηα ηνπ ηνπξηζκνχ», ελψ ζηελ 

αληίζηνηρε έθζεζε ηνπ 2009 θαηείρε ηελ 3ε ζέζε. Αληίζεηα, ε επίδνζε σο πξνο ηνλ 

ππιψλα «θαλφλεο θαη ξπζκίζεηο ηεο ηνπξηζηηθήο πνιηηηθήο» επηδεηλψζεθε 

πεξηζζφηεξν (82ε ζέζε, απφ ηελ 57ε πνπ θαηείρε ζηελ έθζεζε ηνπ 2009). Πξέπεη 

πάλησο λα παξαηεξήζνπκε φηη, σο πξνο ηνλ επηκέξνπο δείθηε «απνηειεζκαηηθφηεηα 

ηνπ κάξθεηηγθ θαη ηνπ branding» πνπ αλήθεη ζηνλ ίδην ππιψλα, ε ρψξα καο 

ππνρψξεζε ζηελ 65ε ζέζε (απφ ηελ 39ε, πνπ θαηείρε ζηελ έθζεζε ηνπ 2009).  

Γηαπηζηψλνπκε φηη ε Διιάδα εκθαλίδεηαη λα ζεκεηψλεη πηψζε ζηελ κείδνλα 

ελφηεηα ησλ αλζξψπηλσλ, ησλ πνιηηηζηηθψλ θαη ησλ θπζηθψλ πφξσλ (29ε ζέζε ζηελ 

θαηάηαμε έλαληη ηεο 27εο ην πξνεγνχκελν έηνο), νθεηιφκελε ζηελ πηψζε ζηνπο 

πνιηηηζηηθνχο πφξνπο (25ε ζέζε έλαληη 23εο) θαη ζηελ ηδηαίηεξα ρακειή επίδνζε 

ζηνπο θπζηθνχο πφξνπο (61ε ζέζε). Τζηεξνχκε γεληθά σο πξνο ηε κείδνλα ελφηεηα 

«επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ θαη ππνδνκέο» (29ε ζέζε), κε εμαίξεζε ηνλ ππιψλα 

«ηνπξηζηηθέο ππνδνκέο» (5ε). Δμαηξεηηθά πςειφ εκθαλίδεηαη λα είλαη ην θφζηνο 

έλαξμεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο (97ε ζέζε). Ζ ρεηξφηεξε επίδνζε φκσο 

θαηαγξάθεηαη ζηνλ θξίζηκν δείθηε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ ηηκψλ ζηελ 

ηνπξηζηηθή βηνκεραλία, φπνπ ε ρψξα καο, πέθηνληαο αθφκε ρακειφηεξα απφ ηελ 

επίδνζε ηεο πξνεγνχκελεο έθζεζεο, θαηαηάζζεηαη 129ε ζε ζχλνιν 139 ρσξψλ 

(έλαληη ηεο 114εο ζέζεο ζε ζχλνιν 133 ρσξψλ) κε βαζκφ 3,8. Απηφ ζεκαίλεη, κε 

απιά ιφγηα, φηη ηηκέο ησλ παξερφκελσλ ηνπξηζηηθψλ ππεξεζηψλ δελ αληαπνθξίλνληαη 

ζηελ πξνζδνθψκελε πνηφηεηά ηνπο. Ζ θαηάζηαζε απηή έρεη δπζκελείο ζπλέπεηεο θαη 

ζηελ εζληθή νηθνλνκία.  

Όπσο έρεη ήδε επηζεκαλζεί θαη ζηελ Έθζεζε ηνπ Γηνηθεηή ηεο Σξάπεδαο ηεο 

Διιάδαο ηνπ 2009, «ε κέηξηα επίδνζε ησλ ηνπξηζηηθψλ εηζπξάμεσλ, αληαλαθιά ηφζν 

αδπλακίεο ηεο ππάξρνπζαο ππνδνκήο, πνπ επεξεάδνπλ δπζκελψο ην επίπεδν ηεο 

αληαγσληζηηθφηεηαο σο πξνο ηελ πνηφηεηα, φζν θαη ηελ ππνρψξεζε ηεο 

αληαγσληζηηθφηεηαο σο πξνο ηηο ηηκέο».  
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Χο ζπκπέξαζκα κπνξνχκε λα αληηιεθζνχκε φηη, πξνθεηκέλνπ λα θαηαιάβνπκε, λα 

θαηνρπξψζνπκε θαη ηειηθά λα βειηηψζνπκε ηε ζέζε καο ζηνλ δηεζλή αληαγσληζκφ 

ζην πεδίν ηνπ ηνπξηζκνχ, δελ κπνξεί λα επαλαπαπφκαζηε ζηε ζρεηηθά θαιή ζεηξά 

πνπ δηαηεξνχζακε έσο ηψξα ζηελ παγθφζκηα θαηάηαμε σο πξνο ην γεληθφ αξηζκφ 

αθίμεσλ ηνπξηζηψλ ζηα ζχλνξα ηεο ρψξαο. Σν απεηιεηηθφ θάζκα κηαο ζεηξάο απφ 

αληαγσληζηηθνχο παξαδνζηαθνχο θαη αλαδπφκελνπο πξννξηζκνχο, νη νπνίνη 

δηεθδηθνχλ λα απνζπάζνπλ κεγαιχηεξα κεξίδηα απφ ηε δηεζλή ηνπξηζηηθά αγνξά, 

ακθηζβεηψληαο έηζη ηελ έσο ηψξα ζρεηηθά ηθαλνπνηεηηθή δηθή καο ηνπνζέηεζε. 
39
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3: Σοςπιζμόρ Τγείαρ 

3.1. Ιςτορική αναςκόπηςη του Ιαματικού τουριςμού 

"Εσηηθόηεξνλ γεο, ύδσξ" είπε ν Αξηζηνηέιεο, θξάζε πνπ καο απεηθνλίδεη ην πφζν 

αδηακθηζβήηεηε θαη ην πφζν αλαγθαία είλαη ε αμία ηνπ λεξνχ. Οη ζεξαπεπηηθέο 

ηδηφηεηεο ηνπ ηακαηηθνχ λεξνχ θαη ησλ ηακαηηθψλ ινπηξψλ θαίλεηαη πσο ήηαλ επξέσο 

γλσζηέο εδψ θαη ρηιηάδεο ρξφληα. Σν 2000 π.Υ. νη Βαβπιψληνη απνθαινχζαλ γηαηξφ 

«απηφλ πνπ γλψξηδε πνιχ θαιά ην λεξφ». 

ηελ Διιεληθή κπζνινγία αλαθέξνληαη ζπρλά νη ζαπκαηνπξγέο ζεξαπεπηηθέο 

ηδηφηεηεο πνιιψλ αξραίσλ πεγψλ. ηηο Μπθήλεο θαηαζθεπάζηεθαλ ηα πξψηα 

δεκφζηα ινπηξά, ηα «Βαιαλεία». Σνλ 5
ν
 π.Υ. αηψλα, ηδξχζεθαλ ηα Αζθιεπηεία, λανί 

πνπ θηίδνληαλ θνληά ζε ηακαηηθέο πεγέο θαη πνπ ήηαλ ηαπηφρξνλα ιαηξεπηηθά θαη 

ζεξαπεπηηθά θέληξα, ήηαλ δε αθηεξσκέλα ζηνλ εκίζεν Αζθιεπηφ. ε απηά, νη ηεξείο - 

ζεξαπεπηέο βνεζνχζαλ φζνπο έπαζραλ απφ ςπρνζσκαηηθέο δηαηαξαρέο.
40

Δπίζεο, ν 

κεγάινο ρνξηθφο πνηεηήο ηεο αξραηφηεηαο Πίλδαξνο εμχκλεζε ηα ζεξκά «ησλ λπκθψλ 

ινπηξά», επεηδή ζπλέβαιιαλ ηφζν ζηελ θαζαξφηεηα ηνπ ζψκαηνο φζν θαη ζηελ 

ηφλσζή ηνπ. 

Ο Ηππνθξάηεο απφ ηελ Κσ (460-375π.Υ.), πνπ ζεσξείηαη ν ζεκειησηήο ηεο 

ηαηξηθήο επηζηήκεο θαη o παηέξαο ηεο πδξνζεξαπείαο, ήηαλ ν πξψηνο πνπ 

αλαθέξζεθε ζηελ πδξνζεξαπεία θαη ζηε ζεξαπεπηηθή ρξήζε ησλ ινπηξψλ, ρσξίο λα 

απνδίδεη ζηηο ηακαηηθέο πεγέο ππεξθπζηθέο ή καγηθέο ηδηφηεηεο. 

Αθφκε, αζρνιήζεθε κε δηάθνξα λεξά θαη δηέθξηλε ηηο εμήο θαηεγνξίεο: α) ηα 

ειψδε, πνπ ππάξρνπλ ζηα έιε θαη ηηο ιίκλεο, β) ηα φκβξηα, πνπ ζρεκαηίδνληαη απφ ηε 

βξνρή θαη γ) ηα κεηαιιηθά, ηα νπνία αλαβιχδνπλ απφ πεηξψκαηα. 

Σέινο, ν Ηππνθξάηεο θαζφξηζε ηηο παζήζεηο γηα ηηο νπνίεο ελδείθλπηαη ε ρξήζε 

ησλ ηακαηηθψλ λεξψλ θαη ν Ζξφδνηνο (484-410π.Υ.) ήηαλ ν πξψηνο παξαηεξεηήο ησλ 

ηακαηηθψλ λεξψλ πνπ αλαθέξζεθε θαη ζχζηεζε ηε ινπηξνζεξαπεία.Καηά  ηε  

Ρσκατθή  επνρή,  Έιιελεο  γηαηξνί,  νπαδνί  ηεο  Ηαηξηθήο  ηνπ Ηππνθξάηε, 

αζρνιήζεθαλ κε ηελ Τδξνζεξαπεία. Ο ηξάβσλ, ν Πινχηαξρνο θαη ν Παπζαλίαο 

πεξηέγξαςαλ πνιιέο ηακαηηθέο πεγέο. Καηά ηα Βπδαληηλά ρξφληα κέρξη θαη ηνλ 6
ν
  

κ.Υ. αηψλα, ηα ηακαηηθά λεξά εμαθνινπζνχλ λα ρξεζηκνπνηνχληαη. Άιινη γηαηξνί πνπ 

αζρνιήζεθαλ κε ηελ πδξνζεξαπεία θαη ηελ Ηακαηηθή Λνπηξνζεξαπεία, ήηαλ ν 
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Ζξφθηινο, ν Δξαζίζηξαηνο, ν Αζθιεπηάδεο, ν Γαιελφο, ν Οξεηβάζηνο, ν Παχινο ν 

Αηγηλήηεο θαη άιινη. Χζηφζν, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Μεζαίσλα ε πδξνζεξαπεία 

πιήηηεηαη, ελψ ζηηο αξρέο ηνπ 16
νπ

 αηψλα ην ελδηαθέξνλ επαλέξρεηαη
41

 
42

 
43

 
44

 
45

 
46

 

Ζ Ηακαηηθή Λνπηξνζεξαπεία βξίζθεη επξχηεξε εθαξκνγή ηνπο δχν ηειεπηαίνπο 

αηψλεο. ε πνιιέο ρψξεο ηεο Δπξψπεο, φπσο ζηε Γεξκαλία, Απζηξία, Γαιιία, Ηηαιία, 

Οπγγαξία, Σζερία θαη ινβαθία, θαηαζθεπάζηεθαλ λέα ινπηξνζεξαπεπηήξηα γηα λα 

αληηθαηαζηήζνπλ ηηο παιηέο Ρσκατθέο Θέξκεο. 

Μεηά ην 2
ν
 παγθφζκην πφιεκν έγηλαλ βειηηψζεηο ζε θάπνηα θηίξηα, αιιά 

δεκηνπξγήζεθαλ θαη θαηλνχξγηα ηδξχκαηα, ησλ νπνίσλ ε ιεηηνπξγία ελαξκνλίδεηαη κε 

ηηο ζχγρξνλεο ηαηξηθέο αληηιήςεηο γηα ηελ σθειηκφηεηα ηεο Ηακαηηθήο 

Λνπηξνζεξαπείαο (16). Με άιια ιφγηα, ζηελ Δπξψπε ηνπ 19
νπ

 αηψλα αξρίδεη ε 

εληαηηθή αμηνπνίεζε ησλ ηακαηηθψλ πεγψλ γηα ιφγνπο ζεξαπείαο, ελψ ηελ ίδηα επνρή 

μεθηλάεη ε εθκεηάιιεπζή ηνπο θαη ζηελ Διιάδα, κε βαζηθφ εθθξαζηή ηεο ηδέαο ηνλ 

Ησάλλε Καπνδίζηξηα, ηνπ νπνίνπ ε Κπβέξλεζε επέδεημε ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ γηα ηηο 

πεγέο θαη αζρνιήζεθε κε ηελ εθκεηάιιεπζε απηψλ. (17) 
47

 

Σν 1830, ζπγθξνηήζεθε γηα πξψηε θνξά, επηζηεκνληθή επηηξνπή, ε νπνία 

μεθίλεζε απφ ηελ Κχζλν κε ηνπο Υ. Υάλζελ θαη Α. Ρνο. θνπφο απηήο ηεο επηηξνπήο 

ήηαλ ε αλάιπζε θαη ε αμηνιφγεζε ησλ ηακαηηθψλ πεγψλ. Σν 1845 ε βαζίιηζζα 

Ακαιία, θαζψο επηζθέπηνληαλ ζπρλά ηελ Κχζλν γηα ινπηξνζεξαπεία, εθδήισζε ην 

ελδηαθέξνλ ηεο θαη έηζη νηθνδνκήζεθε εηδηθφ θηίξην γηα ινπηξνζεξαπεία. 

Σν 1918 δεκηνπξγήζεθε γηα πξψηε θνξά απφ ηελ πνιηηεία, θιάδνο ηακαηηθψλ 

πεγψλ ζηελ ππεξεζία «Ξέλσλ θαη Δθζέζεσλ» ηνπ Τπνπξγείνπ Δζληθήο Οηθνλνκίαο. 

Σν 1920 δεκηνπξγήζεθε ην λνκνζεηηθφ πιαίζην γηα ηηο ηακαηηθέο πεγέο θαη ηε 

ινπηξνζεξαπεία, θαζψο θαη ζεκαληηθφ εξεπλεηηθφ έξγν απφ δηάθνξνπο 

επηζηεκνληθνχο θιάδνπο. Ο δηεπζπληήο ηνπ λεντδξπζέληνο ρεκείνπ ηνπ θξάηνπο, Μ. 

Πεξηέζεο, κειέηεζε απφ ην 1925 κέρξη ην 1953 πεξίπνπ, ηνλ θπζηθνρεκηθφ 

ραξαθηήξα ησλ πεγψλ, δειαδή ηε θπζηθνρεκηθή ζχζηαζε ησλ κεηαιιηθψλ λεξψλ γηα 
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ηηο πεξηζζφηεξεο ηακαηηθέο πεγέο ηεο Διιάδαο, δίλνληαο λέα δηάζηαζε ζηελ εμέιημε 

ηεο ηακαηηθήο πδξνζεξαπείαο ζηε ρψξα καο. 

Σν 1927 ζπζηήζεθε ν θιάδνο ησλ κνλίκσλ πδξνιφγσλ ηαηξψλ θαη ην 1938 

ζπζηήζεθε έδξα θιηληθήο Τδξνζεξαπείαο θαη Ηαηξηθήο Κιηκαηνινγίαο ζην 

Παλεπηζηήκην Αζελψλ. Σελ ίδηα ρξνληά, ε Γηεχζπλζε Ηακαηηθψλ Πεγψλ θαη 

Δθζέζεσλ κε δηεπζπληή ηνλ Ν. Λέθθα δεκνζηνπνίεζε κία ζπνπδαία έξεπλα κε ην 

φλνκα: «Οη 750 κεηαιιηθέο πεγέο ηεο Διιάδνο». 

Δλ ησ κεηαμχ, κέρξη ην 1935 είραλ θαηαζθεπαζζεί θαη νξγαλσζεί νη πην 

ζεκαληηθέο ινπηξνπφιεηο ηεο ρψξαο καο, φπσο ην Λνπηξάθη, ε Αηδεςφο, ε Τπάηε, ηα 

Κακέλα Βνχξια, ηα Μέζαλα, ηα Θέξκα Ηθαξίαο, ε Κπιιήλε, ν Κατάθαο, ην 

Μαλδξάθη, ε Νίζπξνο, ην κφθνβν, ε Νέα Απνιισλία, ε Θέξκε Λέζβνπ, ν 

Λαγθαδάο, ην Πιαηχζηνκν, νη Διεπζεξέο Καβάιαο θαη νη Θεξκνπχιεο. 
48

 
49

 
50

 

Σν 1936 ε αξκνδηφηεηα ησλ ηακαηηθψλ πεγψλ κεηαβηβάζηεθε ζην λενζχζηαην 

Τθππνπξγείν Σχπνπ θαη Σνπξηζκνχ, ην 1945 νη πεγέο πέξαζαλ ζηε Γεληθή 

Γξακκαηεία Σνπξηζκνχ θαη ηειηθά ην 1950 ε αξκνδηφηεηα ησλ πεγψλ κεηαβηβάζηεθε 

ζηνλ Διιεληθφ Οξγαληζκφ Σνπξηζκνχ (Δ.Ο.Σ.). Σέινο, ην 1983 ηδξχζεθε ν 

χλδεζκνο Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ Ηακαηηθψλ Πεγψλ Διιάδαο ζηα Κακέλα Βνχξια, 

κε ζθνπφ λα αμηνπνηεζνχλ, λα εθζπγρξνληζηνχλ θαη γεληθφηεξα, λα βειηησζνχλ νη 

ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο ησλ ηακαηηθψλ πεγψλ ηεο ρψξαο, αιιά θαη λα εθκεηαιιεπζνχλ 

θαηάιιεια απφ ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε. 

Παξαηεξψληαο  ηελ  εμέιημε  ησλ  Ηακαηηθψλ  Πεγψλ,  κπνξεί  λα  βγεη  ην 

ζπκπέξαζκα φηη είλαη ζηελά ζπλδεδεκέλε κε ηηο αληηιήςεηο ηεο Ηαηξηθήο Παζνινγίαο. 

Γειαδή, ζε επνρέο φπνπ ε Ηαηξηθή επηζηήκε εθάξκνδε θπζηθά κέζα ζεξαπείαο 

δηαθφξσλ παζήζεσλ, ζεκεηψλνληαλ αλάπηπμε ησλ Ηακαηηθψλ Πεγψλ. Όκσο, φζν 

εμειίζζεηαη ε Υεκηθή Φαξκαθνινγία θαη ε Υεηξνπξγηθή, αξρίδεη λα εγθαηαιείπεηαη 

ζηγά – ζηγά θαη ε αληίιεςε γηα ηελ ηακαηηθφηεηα ησλ πεγψλ. Χζηφζν, πνιιά 

ηζηνξηθά δνθίκηα, θηίζκαηα, έξγα ηέρλεο θαη άιια, θζάλνπλ κέζα απφ ηνπο αηψλεο 

κέρξη θαη ηηο κέξεο καο θαη καξηπξνχλ φηη ππήξρε έλαο πνιηηηζκφο κε θηινζνθία θαη 

αξρέο γηα ηε θξνληίδα ηεο αλζξψπηλεο πγείαο. 
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Γεληθφηεξα, νη ινπηξφηνπνη ηεο Διιάδαο θαη ην ζεξκαιηζηηθφ πεξηβάιινλ ησλ 

ηακαηηθψλ πεγψλ, απνηεινχζαλ γηα αηψλεο, ρψξν ζπλάληεζεο, επηθνηλσλίαο, 

ζεξαπείαο, αλαςπρήο, ςπραγσγίαο, επεμίαο θαη ραιάξσζεο γηα πνιινχο αλζξψπνπο. 

Φηινμέλεζαλ γεληέο αλζξψπσλ πνπ θξφληηζαλ ηελ πξνζσπηθή ηνπο πγεία θαη πνπ κε 

επραξίζηεζε πεηξακαηίζζεθαλ ζε πγηεηλέο ζπλήζεηεο, ζπκπεξηθνξέο θαη ζηάζεηο 

δσήο. Υαξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα είλαη ε Αηδεςφο, ε νπνία είλαη κηα απφ ηηο 

ηζηνξηθέο ινπηξνπφιεηο, ηελ νπνία ν ηξάβσλ ν Αζελαίνο θαη ν Πινχηαξρνο ηελ 

πεξηγξάθνπλ σο ηφπν πνπ ζπλδπάδεη ηε δηαζθέδαζε θαη ηε ζεξαπεπηηθή αγσγή, θαη 

ην Λνπηξάθη είλαη ε ινπηξφπνιε πνπ ραξαθηεξίδεηαη σο ε κεηξφπνιε ηνπ ειιεληθνχ 

ζεξκαιηζκνχ.
51

 

 

3.2. Τδποθεπαπεςηικόρ ηοςπιζμόρ  

O ηαµαηηθόο ηνπξηζµόο ή ζεξµαιηζµόο (thermal spring tourism or thermalism), αθνξά 

ζην ηαμίδη αηφκσλ ζε ηνπξηζηηθνχο πξννξηζµνχο µε ηαµαηηθέο πεγέο, ψζηε λα θάλνπλ 

ρξήζε ησλ ηαµαηηθψλ ινπηξψλ, πνπ δηαζέηνπλ ζεξαπεπηηθέο ηδηφηεηεο. Σν θπξίαξρν 

ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ ζπλίζηαηαη ζηε ρξήζε ησλ ηαµαηηθψλ λεξψλ, ηφζν πξνιεπηηθά 

φζν θαη θαηαζηαιηηθά. ηελ ειιεληθή ρψξα, νη ηαµαηηθνί θπζηθνί πφξνη είλαη ζε έλα 

επξχ θάζκα, ελψ ηα λεξά ησλ ζπγθεθξηµέλσλ πεγψλ δηαθέξνπλ απφ ηα ζπλεζηζµέλα, 

είηε ιφγσ ηεο πςειήο ηνπο ζεξµνθξαζίαο είηε ιφγσ ηεο παξνπζίαο ζπάλησλ 

δξαζηηθψλ ζπζηαηηθψλ, πνπ θάλνπλ ηελ δηαθνξά. Σα λεξά απηά ραξαθηεξίδνληαη σο 

µεηαιιηθά εμαηηίαο ηεο ζεξµνθξαζίαο ή ηεο ηδηαίηεξεο ηνπο ρεµηθήο ζχζηαζε. 

Βαζηθνί ζηφρνη ηνπ πδξνζεξαπεπηηθνχ ηνπξηζµνχ απνηεινχλ ε πξφιεςε, ε 

δηαηήξεζε ή ε απνθαηάζηαζε ηεο ζσµαηηθήο θαη ςπρηθήο πγείαο θαη επεμίαο ηνπ 

αηφµνπ.
52

 

χµθσλα µε ην άξζξν 1 ηνπ λφµνπ 3498/2006, σο ηαµαηηθόο ηνπξηζµόο νξίδεηαη ε 

«εηδηθή µνξθή παξνρήο ηνπξηζηηθψλ ππεξεζηψλ ζε πεξηνρέο ησλ νπνίσλ θχξην 

ραξαθηεξηζηηθφ απνηειεί ε ρξήζε αλαγλσξηζµέλσλ ηαµαηηθψλ θπζηθψλ πφξσλ ζε 

εηδηθέο εγθαηαζηάζεηο». ε απηέο ηηο ηδηαίηεξεο εγθαηαζηάζεηο «πνπ δηαζέηνπλ ηελ 

θαηάιιειε ππνδνµή θαη εμνπιηζµφ, γίλεηαη ρξήζε ηαµαηηθψλ θπζηθψλ πφξσλ ππφ ην 

θαζεζηψο ηαηξηθήο παξαθνινχζεζεο γηα ιφγνπο πγείαο (πξνιεπηηθνχο ή 

ζεξαπεπηηθνχο), θπζηθήο απνθαηάζηαζεο ή θαη αλαδσνγφλεζεο ηδίσο µε 
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πδξνζεξαπεία (αληηµεηψπηζε πνιιαπιψλ παζήζεσλ, φπσο αξζξηηηθά θαη 

ξεπµαηνπάζεηεο), πνζηζεξαπεία, εηζπλνζεξαπεία, ξηλνπιχζεηο, αηµφινπηξα, 

πεινζεξαπεία, θαηαηνληζµνχο ε άιιεο επηζηεµνληθψο αλαγλσξηζµέλεο µεζφδνπο».  

3.3. Τδποθεπαπεςηικόρ ηοςπιζμόρ ζε διεθνέρ επίπεδο 

ήκεξα, ζε δηεζλέο επίπεδν, νη πφιεηο ζέξεηξα κε ηακαηηθέο πεγέο είλαη νη πεξηνρέο 

φπνπ παξέρνληαη δηάθνξεο ππεξεζίεο πνπ έρνπλ ζαλ επηδίσμε ηελ πξφιεςε, ηελ 

επαλάθηεζε θαη ηελ πξνζηαζία ηεο πγείαο ηνπ άλζξσπνπ. Απηέο νη ινπηξνπφιεηο 

ρξεζηκνπνηνχλ ηα ζεξαπεπηηθά γλσξίζκαηα ησλ ηακαηηθψλ πεγψλ ηνπο, ζε ακνηβαία 

ζρέζε κε ηηο εγθαηαζηάζεηο θαη ηνλ απαξαίηεην εμνπιηζκφ.  

ήκεξα δξαζηεξηνπηνχληαη αξθεηά νξγαλσκέλα θέληξα ζηελ Δπξψπε, ζηηο 

Ζ.Π.Α., ζε νξηζκέλα λεζηά ηεο Καξατβηθήο. Οη ζεκαληηθφηεξνη πξννξηζκνί ζηελ 

Κεληξηθή Δπξψπε είλαη : Γεξκαλία, Ηηαιία, Γαιιία, Διβεηία, Απζηξία θαη ιηγφηεξν 

ην Βέιγην, ε Ηζπαλία, Πνξηνγαιία, Διιάδα, Οιιαλδία, νπεδία. 

Ζ πην θπξίαξρε εκπνξηθή δξαζηεξηφηεηα γηα ηνλ πδξνζεξαπεπηηθφ ηνπξηζκφ θαη 

ηνπξηζκφ πγείαο θαη επεμίαο ζηε Δπξψπε είλαη ε Γεξκαλία. ηε Γεξκαλία ππάξρεη ην 

κεγαιχηεξν πνζνζηφ, πάλσ απφ 50%  ηνπ ζπλφινπ ησλ δηαλπθηεξεχζεσλ ζηελ 

Δπξψπε, ζηα ηακαηηθά ζπγθξνηήκαηα. Μεηά ηελ Γεξκαλία, άιιεο ρψξεο πνπ 

απνηεινχλ θπξίαξρεο αγνξέο γηα ηνλ πδξνζεξαπεπηηθφ ηνπξηζκφ είλαη ε Ηηαιία θαη ε 

Γαιιία. Δλψ νη Γεξκαλνί πεγαίλνπλ θαη ζε πξννξηζκνχο εθηφο ηνπ θξάηνπο ηνπο, 

πνιχ ιίγνη Ηηαινί θηλνχληαη ζην εμσηεξηθφ γηα ην ίδην ζθνπφ, θαη ηφηε ζα 

θαηεπζπλζνχλ ζπλήζσο, ζε θέληξα ζαιαζζνζεξαπείαο, θαη νη Γάιινη γεληθά δελ 

ηαμηδεχνπλ ζην εμσηεξηθφ γηα ζεξαπεπηηθνχο ζηφρνπο. 

Δπηπιένλ θαη ζηηο ρψξεο ηεο Αλαηνιηθήο Δπξψπεο ππάξρνπλ αξθεηά 

πδξνζεξαπεπηηθά θέληξα φπσο ζηελ : Οπγγαξία, Σζερία, ινβαθία, Ρνπκαλία, 

Ρσζία,Γηνπγθνζιαβία, Βνπιγαξία. ε απηά ηα θξάηνη, ν ηαηξηθφο ηνπξηζκφο έρεη 

ζεκαληηθφ κέξνο ηεο νηθνλνκίαο ηνπο θαη είλαη έλαο εμειίμηκνο ηνκέαο. Έλα κεγάινο 

αξηζκφο ηνπ θφζκνπ απηψλ ησλ ρψξσλ θαη μέλσλ ηνπξηζηψλ επηζθέπηεηαη ηα θέληξα 

πδξνζεξαπεπηηθνχ ηνπξηζκνχ.Ο ηακαηηθφο ηνπξηζκφο θαη ηνπξηζκφο ηαηξηθνχ 

ραξαθηήξα έρεη αλαβαζκηζηεί θαη ζηα θξάηνη ηεο Μεζνγείνπ : Ηζξαήι, Σνπξθία, 

Μαξφθν, Κχπξνο. Ζ Σνπξθία είλαη έλαο ηφπνο κε κεγάιε δήηεζε γηα ηνπξηζκφο 

ηαηξηθνχ ραξαθηήξα ηα ηειεπηαία ρξφληα, ε νπνία πξνζειθχεη ηφζν εκεδαπνί, φζν 

θαη αιινδαπνχο ηνπξίζηεο. 
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ηελ  Δπξψπε  πνιιέο  ινπηξνπφιεηο έρνπλ αλαπηπρζεί ζε πεξηνρέο κε ζεξκέο 

πεγέο φπσο: Baden, Lausanne, St. Moritz θαη Interlaken ζηελ Διβεηία, Baden-Baden, 

Wiesbaden ζηελ Γεξκαλία, Βηέλλε ζηελ Απζηξία, Βνπδαπέζηε ζηελ Οπγγαξία. ε 

άιιεο ρψξεο, ηα πδξνζεξαπεπηηθά θέληξα έρνπλ αλαπηπρζεί ζε βνπλά ή ζε πεξηνρέο 

κε ιίκλεο, φπσο ζηελ νπεδία : Loeche-les-Bains Sailon, Yverdon-les-Bains. Πην 

παιηά γλσζηά πδξνζεξαπεπηηθά θέληξα ππήξραλ ζηελ Αγγιία, ζην Βέιγην, ζην 

Λνπμεκβνχξγν, ηα νπνία ζήκεξα βξίζθνληαη ζε πνξεία κείσζεο ηεο αθκήο ηνπο. 

ηελ Αλαηνιηθή Δπξψπε, αληίζηνηρα, έλαο ζεκαληηθφο αξηζκφο ηακαηηθψλ πεξηνρψλ 

εθζπγρξνλίδνληαη θαη δηακνξθψλνληαη : παξάδεηγκα ε πφιε Karlov Vary ηεο 

Σζερνζινβαθίαο, πνιχ γλσζηή γηα ηηο ηακαηηθέο πεγέο ηεο απφ ηηο αξρέο ηνπ 18 νπ 

αηψλα. 

ήκεξα ηα πδξνζεξαπεπηηθά θέληξα, εθηφο ησλ αζζελψλ, καδεχνπλ λένπο θαη 

άηνκα φισλ ησλ ειηθηψλ, ιφγσ ηεο αιιαγήο θαηεχζπλζεο πνπ παξαηεξείηαη ηα 

ηειεπηαία ρξφληα πξνο ηηο παξαδνζηαθνχο ηχπνπο θπζηθήο ζεξαπείαο. ε απηά ηα 

πδξνζεξαπεπηηθά θέληξα, ηα παθέηα δηαθνπψλ παληξεχνληαη πνιιέο θνξέο θαη κε ηελ 

πξνζθνξά άιισλ ηνπξηζηηθψλ ππεξεζηψλ αλαςπρήο, αλαδσνγφλεζεο, ζπνξ θαη 

πνιηηηζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ. Ο πδξνζεξαπεπηηθφο ηνπξηζκφο θαη ηαηξηθφο 

ηνπξηζκφο πξφθεηηαη λα επεθηαζεί δηεζλψο, θαζψο κεγαιψλνπλ ηα εηζνδήκαηα θαη ν 

ειεχζεξνο ρξφλνο πνπ δηαηίζεηαη γηα δξαζηεξηφηεηεο αλαςπρήο θαη αλαδεηείηαη έλαο 

πην πγηεηλφο ηξφπνο δσήο. 

3.3.1. Τδποθεπαπεςηικόρ ηοςπιζμόρ ζηο πλαίζιο ηηρ παγκόζμιαρ αγοπάρ εςεξίαρ 

Οη Δπξσπαίνη θάηνηθνη, φπσο άιισζηε φινη νη θάηνηθνη ηνπ δπηηθνχ θφζµνπ, ζήµεξα 

δνπλ παξαηεηακέλα θαη είλαη πην πγηείο, επνµέλσο ζην µέηξν φµσο πνπ ε δηάξθεηα 

δσήο ηνπο ζα κεγαιψλεη, ζα έρνπλ φιν θαη πην πνιχ απαξαίηεηε παξνπζία απφ 

πςεινχ επηπέδνπ ηαηξηθέο-ζεξαπεπηηθέο ππεξεζίεο. Όια δείρλνπλ φηη ε Δπξψπε ζην 

άκεζν κέιινλ ζα είλαη πνιχ αιιαγκέλε απφ ηελ ζεµεξηλή. ηνλ 21
ν
 αηψλα πην πνιιά 

άηνµα ζα ππεξβαίλνπλ ηα 80 ή ηα 90 ρξφληα θαη επεηδή ζα µεησζεί ν ξπζµφο 

γνληµφηεηαο, ν ελεξγφο πιεζπζµφο ζα είλαη πην κηθξφο θαη γεξαηφηεξνο απφ ηε 

ζεκεξηλή θαηάζηαζε. Ζ γήξαλζε ηνπ πιεζπζµνχ ζα εκθαλίζεη θαηλνχξγηα 

πξνβιήµαηα, ηδίσο σο πξνο ηηο δαπάλεο πγεηνλνµηθήο πεξίζαιςεο, αιιά ζα 

δεµηνπξγήζεη θαη λέεο επθαηξίεο γηα ζηαδηαθή αχμεζε ηνπ ηαηξηθνχ ηνπξηζµνχ θαη 

ηελ πξνψζεζε ηνπξηζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ γηα ηελ ηξίηε ειηθία. Μάιηζηα µηα ζεηξά 

απφ ειιεληθέο πεξηνρέο παξέρνπλ γηα ηελ αλάπηπμε ηέηνηνπ είδνπο δξαζηεξηνηήησλ 
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φπσο είλαη ε Αραΐα, ε Θεζζαινλίθε θαη ε Υαιθηδηθή θαζψο θαη ε Κξήηε ε νπνία 

ζεσξείηαη θαη παξάδεηγµα µαθξνβηνηηθήο θνηλσλίαο. 

Οη δηεζλείο ηάζεηο ζηνλ ηνπξηζµφ πγείαο θαηαδεηθλχνπλ φηη φιν θαη πεξηζζφηεξνη 

θαηαλαισηέο θαηεπζχλνληαη πξνο ηηο ππεξεζίεο επεμίαο θαη αλαδσνγφλεζεο, θαζψο 

θαη ζηηο ελαιιαθηηθέο ζεξαπείεο µε ηελ επεξγεηηθή δχλαµε ηνπ λεξνχ, µε 

αμηνζεµείσην ην γεγνλφο φηη ε ζπµµεηνρή ησλ λέσλ αλζξψπσλ µεηαμχ 31 - 55 εηψλ 

ζπλερψο απμάλεη. Ζ ζπλερήο αχμεζε ηεο ηνπξηζηηθήο θίλεζεο πνπ εκθαλίδεη ν 

ηαηξηθφο ηνπξηζµφο πγείαο θαη πην ζπγθεθξηκέλα ν πδξνζεξαπεπηηθφο ηνπξηζµφο, 

ζπλάδεη πξνο ηε πξνηίµεζε ηνπ πιεζπζµνχ ζε θπζηθέο ζεξαπεπηηθέο αγσγέο, ελψ 

ηαπηφρξνλα ζπλδπάδεηαη άµεζα µε δηαθνπέο μεθνχξαζεο, πνπ ε ςπρνινγηθφ-

θνηλσληθή ηνπο ζεµαζία είλαη βαξχλνπζα. Με δεδνµέλν µάιηζηα φηη θαµηά επνρή 

ηνπ έηνπο δελ είλαη «απαγνξεπηηθή» γηα ην ηαηξηθφ ηνπξηζµφ πγείαο, ν 

πδξνζεξαπεπηηθφο ηνπξηζµφο, δχλαηαη λα ζπµβάιιεη θαζνξηζηηθά ζηελ επηµήθπλζε 

ηεο ηνπξηζηηθήο πεξηφδνπ ελφο πξννξηζµνχ. 

Αμίδεη λα ηνληζηεί φηη, νη µειεηεηέο έρνπλ εληνπίζεη µηα ζεηξά απφ ζεµαληηθέο 

θνηλσληθέο, δεµνγξαθηθέο θαη θαηαλαισηηθέο εμειίμεηο ζε παγθφζµην επίπεδν πνπ 

αλαµέλεηαη λα επεξεάζνπλ ζεµαληηθά ηνλ ηνπξηζµφ πγείαο, ελδεηθηηθά αλαθέξνληαη: 

α) ε αλαδήηεζε ηεο θαιήο πνηφηεηαο δσήο θαη ηεο µαθξνδσίαο, β) ε απμαλφµελε 

θαηαλαισηηθή αθζνλία ζηνλ δπηηθφ θφζµν, πνπ θαζηζηά επλντθή ηελ αλαδήηεζε 

πνηνηηθνχ ηξφπνπ δσήο, γ) ε αχμεζε ηνπ αξηζµνχ ζπληαμηνχρσλ µε ηθαλνπνηεηηθή 

ζχληαμε, νη νπνίνη πξνζαλαηνιίδνληαη ζε εηδηθέο µνξθέο ηνπξηζµνχ, µε πξψην ζηφρν 

ηελ αγνξά ηνπ ηαµαηηθνχ ηνπξηζµνχ, αθνχ απηφο ζπλδπάδεηαη µε ηελ πγεία, δήηεµα 

πνπ απαζρνιεί ζε ζεµαληηθφ βαζµφ απηέο ηηο ειηθίεο, δ) ε δπλαηφηεηα ζπλδπαζµνχ 

ηνπ ηαµαηηθνχ θαη ηνπ πνιηηηζηηθνχ ηνπξηζµνχ, µε ελδεηθηηθά παξαδείγµαηα ηε 

πεξηήγεζε ζε ηζηνξηθνχο ρψξνπο µε εγθαηαζηάζεηο ινπηξψλ απφ πξνεγνχµελε 

πεξίνδν, ζη) νη ηνπξίζηεο ηνπ ζήµεξα είλαη πνιπηαμηδεµέλνη θαη ελεµεξσµέλνη γηα 

ηηο δηαθνξεηηθέο µνξθέο ηνπξηζµνχ, ε) ν έληνλνο ηξφπνο δσήο ηεο λέαο γεληάο ζα 

θαηαζηήζεη πην επηηαθηηθή ηελ αλάγθε γηα πην µηθξέο θαη ραιαξσηηθέο δηαθνπέο, ζ) 

ζηηο δπηηθέο ρψξεο εµθαλίδεηαη αλαζθάιεηα ζε ζέµαηα πγείαο (ηφο ηεο γξίπεο Ζ1Ν1) 

θαη ηέηνηνπ είδνπο θξίζεηο παγθνζµίσο επλννχλ ηελ αγνξά θαη ηηο ππεξεζίεο πγείαο, 

θ) νη ππεξεζίεο πγείαο απνηεινχλ µηα επηθεξδή επέλδπζε µε ηαπηφρξνλε αλάγθε γηα 

δεµηνπξγία λέσλ θαη δηαθνξνπνηεµέλσλ επελδχζεσλ ζε εγθαηαζηάζεηο αλαςπρήο θαη 

πγείαο. 
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χµθσλα µε ην χλδεζµν Διιεληθψλ Σνπξηζηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ (ΣΔΤΔ), 

µπνξνχλ πιένλ λα απνηππσζνχλ θαη θάπνηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ δηαθνξνπνηνχλ ηνλ 

ηνπξίζηα πγείαο απφ ηνλ απιφ ηνπξίζηα, φπσο φηη, πξώηνλ, ε ηνπξηζηηθή δήηεζε δελ 

είλαη επνρηθή, δεδνµέλνπ φηη έλα ηαμίδη µε εθαιηήξην ηελ πγεία ή ηελ αλαδσνγφλεζε 

δε ζπζρεηίδεηαη µε θάπνηα ζπγθεθξηµέλε επνρή µέζα ζην ρξφλν, δεύηεξνλ νη 

ηνπξίζηεο πγείαο αλήθνπλ ζπλήζσο ζε αλψηεξα θνηλσληθννηθνλνµηθά ζηξψµαηα, 

ηξίηνλ νη ηνπξίζηεο πγείαο δελ είλαη επαίζζεηνη ζε ζέµαηα ηηµήο (price-sensitive). 

Απηφ ζεµαίλεη φηη έλαο ηνπξίζηαο πγείαο ζα πιεξψζεη µηα πην πςειή ηηµή 

πξνθεηµέλνπ λα απνιαχζεη ηελ ππεξεζία πνπ αλαµέλεη, θαζψο νη επηινγέο ηνπ 

επεξεάδνληαη απφ άιια θξηηήξηα πέξαλ ηεο ηηµήο. Σέηνηα είλαη θπξίσο ε πνηφηεηα 

ησλ ππεξεζηψλ πγείαο, νη πξφζζεηεο ππεξεζίεο ηνπξηζµνχ θαη αλαςπρήο θαη θπζηθά 

ε επθνιία πξφζβαζεο ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ηεο ρψξαο πξννξηζµνχ πνπ επηζπµνχλ 

γηα ηελ θάζε εηδηθφηεηα πνπ αλαδεηνχλ. Τέηαξηνλ ηα θξηηήξηα πνπ επεξεάδνπλ ηελ 

επηινγή ηνπο ζπλδπάδνληαη µε ηελ πνηφηεηα ησλ παξερφµελσλ ππεξεζηψλ θαζψο θαη 

µε ηε πξνζηηζέµελε αμία ηνπο. (π.ρ. πνηθηιία ππεξεζηψλ επεμίαο). Πέµπηνλ ζπλήζσο 

ζπλνδεχεηαη απφ έλα αθφµα άηνµν, θαη ηέινο πξφθεηηαη ζπλήζσο γηα ηνπξίζηα µε 

πςειφ εηζφδεµα εηδηθφηεξα φηαλ πξφθεηηαη γηα ππεξεζίεο πιαζηηθήο ρεηξνπξγηθήο.Ζ 

παγθφζµηα ηνπξηζηηθή βηνµεραλία έρεη ήδε αλαγλσξίζεη φηη ε πξνψζεζε ηνπ 

ηνπξηζµνχ πγείαο απνηειεί ην θαχζηµν πνπ ζα ηξνθνδνηήζεη έλα απφ ηα ηαρχηεξα 

αλαπηπζζφµελα δίθηπα πειαηψλ. Αθνινπζψληαο ηηο ηάζεηο, πνιινί εζληθνί 

νξγαληζµνί ηνπξηζµνχ ζε νιφθιεξν ηνλ θφζµν μεθίλεζαλ λα ρξεζηµνπνηνχλ ηνλ 

ηαµαηηθφ ηνπξηζµφ σο µέξνο ηνπ ζηξαηεγηθνχ µάξθεηηλγθ ηνπ πξννξηζµνχ.
53

 

Αλαιπηηθφηεξα, ζηηο ΖΠΑ, δξαζηεξηνπνηνχληαη µφλν 51 ηαµαηηθά θέληξα µε 

µεξίδην αγνξάο 0,4%. Δλ αληηζέζεη µε ηε θαηεγνξία ησλ day SPA πνπ θαηέρνπλ ηε 

µεξίδα ηνπ ιένληνο (80%) θαη ηα ζέξεηξα επεμίαο (resort/hotel spas) πνπ 

θαηαιαµβάλνπλ µεξίδην αγνξάο 9%. Παξφµνηα είλαη ε εηθφλα θαη ζηνλ Καλαδά, φπνπ 

θπξηαξρεί ν θιάδνο επεμίαο µε ηε ιεηηνπξγία ησλ day spas (74%). Δλψ, δηαηίζεληαη 

µφλν 5 ηαµαηηθά θέληξα µε έλα ζρεδφλ µεδεληθφ µεξίδην αγνξάο ηεο ηάμεο ηνπ 

0,02%. Δπίζεο θαη ζηελ Απζηξαιία, απφ ην ζχλνιν ησλ 503 spa πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηε ρψξα, ην 55% είλαη day spas, ελψ µφιηο 1% είλαη ην µεξίδην 

ησλ ηαµαηηθψλ θέληξσλ. Απφ ηα παξαπάλσ ζπλάγεηαη φηη, ζην ζχλνιν ηεο αγνξάο 

επεμίαο ζηηο εμεηαδφµελεο ρψξεο, ην µέγεζνο ηεο δήηεζεο ζηα πιαίζην ηνπ ηαµαηηθνχ 
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ηνπξηζµνχ θαζίζηαηαη αζήµαλην. Απφ ηηο ρψξεο ηεο Αζίαο, ε Τατιάλδε είλαη εθείλε 

πνπ θεµίδεηαη δηεζλψο σο ν πξψηνο πξννξηζµφο ηνπ ηνπξηζµνχ επεμίαο. Δλ 

πξνθεηµέλσ, ν ηνπξηζµφο επεμίαο αλαπηχζζεηαη ηαρχηαηα µε ηα έζνδα ηνπ λα 

αλέξρνληαη ην 2007 ζε 263 εθ. δνιάξηα, ελψ απαζρνινχληαη 11.000 άηνµα ζηνλ 

θιάδν. Σν ίδην έηνο επηζθεθηήθαλ 1,28 εθ. ηνπξίζηεο επεμίαο ηε ρψξα. Σν 2010 ν 

αξηζµφο απηφο άγγημε ηα 2 εθ. άηνµα. Δπηπξνζζέησο, ε ρψξα ηα ηειεπηαία ρξφληα 

πξνζπαζεί λα αλαπηχμεη θαη ηνλ ηαµαηηθφ ηνπξηζµφ, αμηνπνηψληαο ηηο 112 ζεξµέο 

πεγέο ηεο, νη νπνίεο δηαζέηνπλ ηελ ηδηφηεηα φηη είλαη πινχζηεο ζε ζείν θαη δηεζλψο 

αλαγλσξηζµέλεο γηα ηα ζεξαπεπηηθά ηνπο απνηειέζµαηα. 'Όια ηα ηαµαηηθά θέληξα, 

πνπ βξίζθνληαη θπξίσο ζην βφξεην ηµήµα ηεο ρψξαο, ιεηηνπξγνχλ µε θξαηηθή άδεηα 

θαη ππφθεηληαη ζε ζπλερή έιεγρν ησλ πξνζθεξφµελσλ ππεξεζηψλ πγείαο. Πνιιά απφ 

απηά επηπιένλ έρνπλ απνζπάζεη δηεζλή αλαγλψξηζε γηα ηελ πνηφηεηα θαη ηελ 

απνηειεζµαηηθφηεηα ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξέρνπλ. 

3.3.2. Τδποθεπαπεςηικόρ ηοςπιζμόρ ζηην Δςπώπη 

Πξσηνπφξνο ζηελ ηνπξηζηηθή αμηνπνίεζε ησλ ηαµαηηθψλ πεγψλ είλαη ε Γεξµαλία. 

ηνλ θιάδν απαζρνινχληαη πεξίπνπ 350.000 εξγαδφµελνη, ελψ ηα παξαγφµελα 

εηήζηα έζνδα ππνινγίδνληαη ζηα 26 δηο επξψ.  

Δπίζεο, ζηε Γαιιία ιεηηνπξγνχλ γχξσ ζηα 70 θέληξα ηαµαηηθνχ ηνπξηζµνχ, απφ 

ηα νπνία ηα 50 έρνπλ εηδίθεπζε ζηε ζαιαζζνζεξαπεία. Ζ ρψξα πξνβάιιεηαη σο ε 

«µεηέξα» ηεο ζαιαζζνζεξαπείαο θαη πξνσζεί ηνλ θιάδν ρξεζηµνπνηψληαο 

ππεξζχγρξνλν, πςειήο ηερλνινγίαο εμνπιηζµφ, άξηηα εθπαηδεπµέλν πξνζσπηθφ 

θαιέο θαη εμαηνµηθεπµέλεο ζεξαπείεο ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο. Δπηπξνζζέησο, 

δηαθξίλεηαη γηα ηελ ηζηνξηθή παξάδνζε ζηελ ηαµαηηθή ζεξαπεία µε ηε ρξήζε θπξίσο 

µεηαιιηθψλ λεξψλ θαη ιαζπφινπηξσλ. Σν πνζνζηφ ηνπ πιεζπζµνχ πνπ επηζθέπηεηαη 

ηα θέληξα απηά δελ ππεξβαίλεη ην 1-2%, ελψ νη μέλνη ηνπξίζηεο απνηεινχλ πνιχ 

µηθξφ πνζνζηφ ζην ζχλνιν ησλ ινπνµέλσλ.
54

 

Όζνλ αθνξά ηελ Διβεηία, απηή ιφγσ ηεο γεσγξαθηθήο ηεο ζέζεο θαη ηνπ 

νηθνλνµηθνχ θαη αλαπηπμηαθνχ επηπέδνπ ηεο, απνηειεί µηα απφ ηηο πην ζπλήζεηο 

επηινγέο ζηνλ ηνµέα ηνπ ηαµαηηθνχ ηνπξηζµνχ ζηελ Δπξψπε. Οη παξερφµελεο 

ππνδνµέο θαη ην ειεγρφµελν απφ θξαηηθνχο θνξείο νξγαλσηηθφ ηεο πιαίζην, ηελ 

θαζηζηνχλ ηδηαίηεξα αληαγσληζηηθή. Ζ ρψξα αθνινπζεί µηα ζηξαηεγηθή 
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δηαθνξνπνίεζεο θαη δελ παξνπζηάδεη µεησµέλεο ηηµνινγηαθά ππεξεζίεο. Αληηζέησο, 

νξγαλσµέλε ζε ζεξηλή θαη ρεηµεξηλή «δψλε» ιεηηνπξγίαο θαζψο θαη ζε γεσγξαθηθά 

δηαµεξίζµαηα µε ηζνθαηαλνµή ππεξεζηψλ, εζηηάδεη ζηηο ζχγρξνλεο ππνδνµέο θαη ζην 

άξηηα εθπαηδεπµέλν πξνζσπηθφ µε ζηφρν ηε πξνζέγγηζε ππνςεθίσλ πειαηψλ ζηνπο 

νπνίνπο παξέρεη αθξηβέο θαη πςειήο πνηφηεηαο ππεξεζίεο. Οη ελ ιφγσ ππεξεζίεο δε 

δηαθνξνπνηνχληαη πνζνηηθά, αιιά πνηνηηθά. 
55

 

ρεηηθά µε ηελ Απζηξία, απηή ηζηνξηθά παξέρεη ππεξεζίεο ινπηξνζεξαπείαο απφ ηε 

Ρσµατθή πεξίνδν. Γηαζέηεη µνλαδηθή πνηθηιία ηφπσλ ηδηαίηεξνπ θπζηθνχ θάιινπο θαη 

πγηνχο θιίµαηνο. Δπηρεηξψληαο λα δηαθνξνπνηεζεί απφ ην παξαδνζηαθφ πξντφλ, 

πξνβάιιεη ην ρεηµεξηλφ ζθη δηεζλψο, σο µέζν αλαδσνγφλεζεο θαηά ηεο θαζεµεξηλήο 

ξνπηίλαο. ηε ρψξα δξαζηεξηνπνηνχληαη 28 θέληξα ζεξµαιηζµνχ ηα νπνία 

πξνζειθχνπλ πεξίπνπ 6,7 εθαηνµµχξηα επηζθέπηεο θάζε ρξφλν. πλνιηθά, ην 10% 

ησλ ηνπξηζηψλ πνπ επηζθέπηνληαη ηελ Απζηξία, επηδίδνληαη ζε δηαθνπέο πγείαο θαη 

επεμίαο. Αμίδεη λα ζεµεησζεί φηη, ηα θέληξα ζεξµαιηζµνχ πξνζθέξνπλ εθηφο απφ ηε 

ινπηξνζεξαπεία θαη έλα πιήζνο εμσηεξηθψλ δξαζηεξηνηήησλ. 

Αλαθνξηθά µε ηελ Αλαηνιηθή Δπξψπε, αξρήο γελνµέλεο απφ ηε Βνπιγαξία, απηή 

ηα ηειεπηαία ρξφληα έρεη ζηξέςεη ην ελδηαθέξνλ ηεο ζηελ αλάπηπμε ηνπ ηαµαηηθνχ 

ηνπξηζµνχ. Με πεξηζζφηεξεο απφ 500 ηαµαηηθέο πεγέο θαηαηάζζεηαη δεχηεξε ζηελ 

Δπξψπε µεηά ηελ Ηζιαλδία. ηε ρψξα ιεηηνπξγνχλ γχξσ ζηηο 45 ζχγρξνλεο 

εγθαηαζηάζεηο ηαµαηηθνχ ηνπξηζµνχ. Γχξσ απφ ηα ηαµαηηθά θέληξα ηνπξηζµνχ 

δηαηίζεληαη αξθεηά ηνπξηζηηθά θαηαιχµαηα, 61% ησλ νπνίσλ εθζπγρξνλίζηεθε θαηά 

ηελ πεξίνδν 2005-2006.
56

 

Δπηπιένλ, ε Οπγγαξία είλαη µηα ρψξα πνπ βξίζθεηαη πάλσ ζε µηα απφ ηηο 

πινπζηφηεξεο γεσζεξµηθέο θαη ηαµαηηθέο πεγέο ηνπ θφζµνπ. Ήδε απφ ηα ρξφληα ηνπ 

Μεζαίσλα είλαη γλσζηά ηα ηαµαηηθά ινπηξά ηεο, ηα νπνία αθφµε θαη ζήµεξα έιθνπλ 

πνιχ ηνπξηζµφ απφ ην εμσηεξηθφ. Ζ ρψξα δηαζέηεη 350 ηαµαηηθέο πεγέο θαη ζεσξείηαη 

απφ ηηο πιένλ αλαπηπγµέλεο ζηνλ ηνµέα απηφ, αθνχ δξαζηεξηνπνηνχληαη γχξσ ζηα 

100-120 νξγαλσµέλα θέληξα µε πιήξε εμνπιηζµφ θαη ππνδνµή. Σα ζπγθεθξηµέλα 

ινπηξά έρνπλ ηελ πηζηνπνίεζε ηνπ αξµφδηνπ νπγγξηθνχ ππνπξγείνπ. 

Ζ Τζερία µε ηηο 36 ινπηξνπφιεηο θαηαλεµεµέλεο νµνηφµνξθα, ηηο εθαηνληάδεο 

ηαµαηηθέο πεγέο θαη ηα πινχζηα θνηηάζµαηα ηαµαηηθήο ηιχνο, θαζίζηαηαη παγθφζµηα 
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δχλαµε ζηνλ ηνµέα ησλ ηαµαηηθψλ ινπηξψλ. Οη άξηηα εμνπιηζµέλεο ππνδνµέο θαη ην 

εμεηδηθεπµέλν πξνζσπηθφ ζηνλ ηνµέα ηεο πδξνζεξαπείαο πξνζειθχνπλ γχξσ ζηνπο 

3,4 εθαηνµµχξηα ηνπξίζηεο εηεζίσο. 

H Ηηαιία δηαζέηεη µία µαθξά ηζηνξηθή παξάδνζε ζηελ ινπηξνζεξαπεία. ηε ρψξα 

ν ζεξµαιηζµφο δηδάζθεηαη ζηα µεγαιχηεξα Παλεπηζηήµηα ελψ δξαζηεξηνπνηνχληαη 

183 ηαµαηηθά θέληξα, απφ ηα νπνία ηα µηζά ζπγθεληξψλνληαη ζε 4 πεξηθέξεηεο 

(Σνζθάλε,Λνµβαξδία, Δµηιία Ρνµάλα θαη Καµπάληα). Αξθεηέο απφ ηηο ηαµαηηθέο 

εγθαηαζηάζεηο ηεο Σνζθάλεο ρξνλνινγνχληαη απφ ηελ Ρσµατθή επνρή. Δπίζεο, 

µεγάιν πιήζνο ηαµαηηθψλ θέληξσλ εµθαλίδεηαη θαηά µήθνο ηνπ θφιπνπ ηεο 

Νάπνιεο, µηα πεξηνρή ε νπνία απνηειεί ελεξγή εθαηζηεηαθή δψλε.  

Ζ Ηζπαλία είλαη µηα ρψξα µε παξάδνζε ζηελ ηαµαηηθή ζεξαπεία µε ηε ρξήζε 

ιαζπφινπηξσλ. Ώζηφζν, µε πξνζδηνξηζµέλεο ζρεδφλ 2000 πεγέο, ε ρψξα δηαζέηεη 

έλα µεγάιν ηαµαηηθφ δπλαµηθφ, ην νπνίν δελ έρεη αμηνπνηεζεί αθφµε. Σν πξφβιεµα 

ζπλίζηαηαη ζην ζηξαηεγηθήο ζεµαζίαο δίιεµµα, θαηά πφζνλ νη πεγέο πξέπεη λα 

αμηνπνηεζνχλ µφλν ζεξαπεπηηθά ή θαη ηνπξηζηηθά. Παξφιν πνπ ε ρψξα µεηά ην 1990 

δίλεη θίλεηξα γηα ηνλ εθζπγρξνληζµφ ησλ ηαµαηηθψλ θέληξσλ, ν θιάδνο δελ έρεη 

αλαπηπρηεί ιφγσ ηεο µεησµέλεο εζσηεξηθήο δήηεζεο. 

Δθηφο ηεο Δ.Δ, ε Τνπξθία αλήθεη ζηηο ρψξεο µε παξάδνζε ζηηο µεζφδνπο 

ζεξαπείαο µε ηε ρξήζε αηµνχ, ιφγσ ηνπ ραµάµ. Οη µέζνδνη ζεξαπείαο έρνπλ ηηο ξίδεο 

ηνπο ζηε Ρσµατθή πεξίνδν θαη δηαζέηεη µία πιεζψξα ηαµαηηθψλ πεγψλ, εθ ησλ 

νπνίσλ νη 1300 είλαη ζεξµέο. Έηζη θαηαηάζζεηαη ζηελ 7ε ζέζε παγθνζµίσο αλάµεζα 

ζηηο ρψξεο πνπ δηαζέηνπλ ζεξµνµεηαιιηθφ δπλαµηθφ. ε 46 πφιεηο ιεηηνπξγνχλ 190 

θέληξα ζεξµαιηζµνχ, ηα πεξηζζφηεξα απφ ηα νπνία είλαη παξαδνζηαθά. 'ζηφζν ε 

ρψξα αμηνπνηεί µφλν ην 5% ηνπ ζπλνιηθνχ δπλαµηθνχ ηεο, δεδνµέλνπ φηη δηαηίζεληαη 

µφλν 450.000 θιίλεο γχξσ απφ ηα θέληξα ζεξµαιηζµνχ. Παξφιν πνπ ε ρψξα δελ έρεη 

αμηνπνηήζεη ην ηαµαηηθφ ηεο δπλαµηθφ, έρεη εζηηάζεη ζηελ αλάπηπμε ηνπ ηαηξηθνχ 

ηνπξηζµνχ, παξνπζηάδνληαο ζηνλ ηνµέα απηφ, ήδε ζεηηθέο ηάζεηο. (25). 

Σέινο,  ζρεηηθά µε ηηο νηθνλνµηθέο δηαζηάζεηο ηνπ ηαηξηθνχ ηνπξηζµνχ, 

αλαθέξεηαη φηη πεξίπνπ ην 10% ησλ αζζελψλ ζηηο ρψξεο µέιε ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο (Δ.Δ) αλαδεηνχλ λνζειεπηηθά ηδξχµαηα έμσ απφ ηα εζληθά ηνπο ζχλνξα θαη 

ηα πνζά πνπ ζπλνιηθψο δαπαλψληαη ζηελ Δ.Δ απφ ηηο µεηαθηλήζεηο γηα ηαηξηθνχο 

ιφγνπο αζζελψλ πιεζηάδνπλ ηα 12 δηο επξψ ζε εηήζηα βάζε. 
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3.3.3. Τδποθεπαπεςηικόρ ηοςπιζμόρ ζηην Δλλάδα 

Ννµνζεηηθό Πιαίζην 

Ήδε απφ ην 1836 πξαγµαηνπνηείηαη ε πξψηε θαηαγξαθή ησλ ηαµαηηθψλ πεγψλ µε ην 

δηάηαγµα «πεξί θνξνινγίαο πξντφλησλ γεο θαη δψσλ». Σν 1861 µε ην λφµν «πεξί 

µεηαιιείσλ θαη νξπθηψλ» δίλεηαη ψζεζε γηα ηελ αμηνπνίεζε ησλ ηαµαηηθψλ πεγψλ. 

Αξγφηεξα, ην 1918, δεµηνπξγείηαη απφ ην Τπνπξγείν Δζληθήο Οηθνλνµίαο, ην 

Γξαθείν Ξέλσλ θαη Δθζέζεσλ, ην νπνίν θαη απνθηά αξµνδηφηεηα πάλσ ζηηο 

ηαµαηηθέο πήγεο ηεο ρψξαο. Tν πξψην νπζηαζηηθφ λνµνζεηηθφ εγρείξεµα ζεµεηψλεηαη 

µε ην Ν. 2188/1920, πνπ θαζνξίδεη ηνλ ραξαθηεξηζµφ, ηελ αλαθήξπμε, ηελ 

θπξηφηεηα, θαη ηε ιεηηνπξγία ησλ ηαµαηηθψλ πεγψλ ηεο ρψξαο.
57

 

Έπεηηα, ην 1950 µε ην Ν. 1565/50, δεµηνπξγείηαη ν Δζληθφο Οξγαληζµφο 

Σνπξηζµνχ, ν νπνίνο δηαηεξεί ζην πιαίζην ησλ αξµνδηνηήησλ ηνπ ηελ αμηνπνίεζε 

ησλ θπξηφηεξσλ ηαµαηηθψλ πεγψλ, ελψ εθρσξεί ηα δηθαηψµαηα ησλ δεπηεξεπφλησλ 

πεγψλ ζε ΟΣΑ θαη ζε ηδηψηεο.
58

 

Σν 1960, ςεθίζηεθε ν Ν. 4086/1960 πνπ πξνβαίλεη ζηε θαηάηαμε ησλ ηαµαηηθψλ 

πεγψλ ζε: α) Σνπξηζηηθήο εµαζίαο, νη νπνίεο ππάγνληαη ζηελ άµεζε αξµνδηφηεηα 

ηνπ ΔΟΣ θαη β) Σνπηθήο εµαζίαο, πνπ ε ιεηηνπξγία ηνπο ηειεί ππφ ηελ αξµνδηφηεηα 

ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ θαη θαη‟ επέθηαζε παξαρσξείηαη ε εθµεηάιιεπζε ηνπο 

ππνρξεσηηθά ζηνπο Γήµνπο θαη ηηο Κνηλφηεηεο ή ηα Ννµαξρηαθά Σαµεία, ζηα 

δηνηθεηηθά φξηα ησλ νπνίσλ αλαβιχδνπλ νη πεγέο. Σν 1983 µε ηελ απφθαζε 

25732/15.12.1983 ζπζηήλεηαη ν χλδεζµνο Γήµσλ θαη Κνηλνηήησλ Ηαµαηηθψλ 

Πεγψλ Διιάδνο.
59

 

 Μεξηθά ρξφληα αξγφηεξα θαη ζην πιαίζην ηνπ απμαλφµελνπ ελδηαθέξνληνο ηνπ 

ηδησηηθνχ ηνµέα γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ θιάδνπ, δεµνζηεχεηαη ε ππ‟ άξηζµ. 2356/1995 

ππνπξγηθή απφθαζε «Πξνδηαγξαθέο θέληξσλ ζαιαζζνζεξαπείαο γηα ηελ ππαγσγή 

ηνπο ζην θαζεζηψο θηλήηξσλ ηνπ Ν. 1892/90 «Γηα ηνλ εθζπγρξνληζµφ θαη ηελ 

αλάπηπμε θαη άιιεο δηαηάμεηο», φπσο ηξνπνπνηήζεθε. Γχν ρξφληα µεηά, 

αθνινπζψληαο ηελ ηάζε πξνο επελδπηηθέο θηλήζεηο ζηνλ ηνµέα, δεµνζηεχεηαη ε 

Τπνπξγηθή Απφθαζε Σ/4/1997 «Πξνδηαγξαθέο Δγθαηαζηάζεσλ Αμηνπνίεζεο 

Ηαµαηηθψλ Πεγψλ γηα ηελ ππαγσγή ηνπο ζην θαζεζηψο θηλήηξσλ ηνπ Ν. 1892/90, 
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φπσο ηζρχεη». Με ηελ απφθαζε απηή νξίδνληαη νη ειάρηζηεο πξνδηαγξαθέο 

Δγθαηαζηάζεσλ Αμηνπνίεζεο Ηαµαηηθψλ, µε ζθνπφ ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ησλ 

αθφινπζσλ θαηεγνξηψλ ηεο εηδηθήο ηνπξηζηηθήο πειαηείαο, φπσο: α) ινπφµελνη µε 

παζήζεηο ζηηο νπνίεο ελδείθλπηαη ε ρξήζε ηαµαηηθψλ πδάησλ, β) ινπφµελνη 

πξνιεπηηθήο πδξνζεξαπείαο, γ) Δπηζθέπηεο πνπ ελδηαθέξνληαη γηα εμσηαηξηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο (πεξηπνίεζε ζψµαηνο, πξνζψπνπ). Όµσο ην 2006, δεµνζηεχεηαη ν 

πην ζεµαληηθφο, ίζσο, λφµνο ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ γηα ηνλ ηαµαηηθφ ηνπξηζµφ, ν Ν. 

3498/2006 «Αλάπηπμε ηαµαηηθνχ ηνπξηζµνχ θαη ινηπέο δηαηάμεηο», µε ηνλ νπνίν 

επηδηψθεηαη ε εγθαζίδξπζε ζχγρξνλνπ ζεζµηθνχ πιαηζίνπ αμηνπνίεζεο ησλ 

ηαµαηηθψλ θπζηθψλ πφξσλ. 

 χµθσλα µε ηελ αηηηνινγηθή έθζεζε ηνπ λφµνπ «ν ηαµαηηθφο ηνπξηζµφο 

εµθαλίδεη ζεµαληηθή άλζεζε ζε φιν ηνλ αλαπηπγµέλν θφζµν θαη θαίλεηαη λα 

απνηειεί πιένλ ηδηαίηεξν θιάδν ηνπξηζµνχ πςεινχ επηπέδνπ, φπνπ ζεµαληηθφο 

παξάγσλ αλάπηπμεο είλαη ε ρξήζε ηαµαηηθψλ θπζηθψλ πφξσλ ή ζαιαζζηλνχ λεξνχ».  

Δπηπξνζζέησο, ε αηηηνινγηθή έθζεζε ζπµπιεξψλεη φηη, «αλαγθαία πξνυπφζεζε 

γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ ζηελ Διιάδα απνηειεί ε πξνζέιθπζε επελδχζεσλ γηα 

ηνπξηζηηθέο εγθαηαζηάζεηο πςεινχ επηπέδνπ, νη νπνίεο λα µπνξνχλ λα πξνζθέξνπλ 

φρη µφλν ππεξεζίεο ινπηξνζεξαπείαο αιιά νινθιεξσµέλεο ππεξεζίεο ηαµαηηθνχ 

ηνπξηζµνχ θαη αλαδσνγφλεζεο ζε ζπλδπαζµφ θαη µε εηδηθεπµέλεο ππεξεζίεο θπζηθήο 

απνθαηάζηαζεο θαη πξνεηνηµαζίαο αζιεηψλ θαη θέληξα απνθαηάζηαζεο πγείαο». Με 

ηελ ππνπξγηθή απφθαζε 18582/18.9.2008 απνζαθελίδνληαη ηα ζρεηηθά µε ηελ 

ηήξεζε ηνπ Γεληθνχ Μεηξψνπ Ηαµαηηθψλ Φπζηθψλ Πφξσλ, ην νπνίν απνβιέπεη ζηελ 

«θαηαγξαθή, ζπιινγή, ηαμηλφµεζε θαη επεμεξγαζία θάζε θχζεσο πιεξνθνξηψλ ζε 

ζρέζε µε ηνπο ηαµαηηθνχο θπζηθνχο πφξνπο». Με ηελ πξφζθαηε ππνπξγηθή απφθαζε 

9833/2.6.2009 θαζνξίδνληαη νη φξνη θαη νη πξνυπνζέζεηο ιεηηνπξγίαο ησλ µνλάδσλ 

ηαµαηηθήο ζεξαπείαο, ησλ θέληξσλ ηαµαηηθνχ ηνπξηζµνχ, νη νηθνλνµηθέο 

επηβαξχλζεηο, νη δηαδηθαζίεο θαη ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ απφθηεζε ηνπ 

εηδηθνχ ζήµαηνο ιεηηνπξγίαο ηνπ. 

3.4. Ιαμαηικά κένηπα ζηην Δλλάδα 

Σα θέληξα ηνπ πδξνζεξαπεπηηθνχ ηνπξηζµνχ ζηελ Διιάδα είλαη ηα αθφινπζα: 

Αηδεψός: Σα ηαµαηηθά ινπηξά ηεο Αηδεςνχ, είλαη γλσζηά απφ ηα αξραηνειιεληθά 

ρξφληα. Οη ηαµαηηθέο πεγέο ηεο Αηδεςνχ έρνπλ ηζηνξία µεγαιχηεξε ησλ 20.000 εηψλ. 
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Αλαθέξνληαη απφ ηνλ Αξηζηνηέιε θαη ηνλ ηξάβσλα θαη ζήµεξα απνηεινχλ ίζσο ηελ 

πην νλνµαζηή ινπηξφπνιε ηεο Διιάδαο. ηε Βφξεηα Δχβνηα ηα Λνπηξά Αηδεςνχ, 

είλαη γλσζηά γηα ηηο ζεξαπεπηηθέο ηδηφηεηεο ησλ λεξψλ πνπ αλαβιχδνπλ ζε µεγάιε 

ζεξµνθξαζία. ηα Λνπηξά ιεηηνπξγνχλ πδξνζεξαπεπηήξηα ζε μελνδνρεία. Αλάµεζά 

ηνπο είλαη θαη ην πδξνζεξαπεπηήξην ηνπ ΔΟΣ πνπ ζεσξείηαη φηη δηαζέηεη ηηο πην 

ζχγρξνλεο θαη πιήξεηο εγθαηαζηάζεηο πδξνζεξαπείαο θαη θπζηνζεξαπείαο ζηνλ 

ειιεληθφ ρψξν. εµαληηθφ απφθηεµα γηα ηα Λνπηξά είλαη ε ιεηηνπξγία ηνπ λένπ 

ζπγθξνηήµαηνο «Θέξµαη χιια». 

Αηηωιοαθαρνανία-Τρύθοη: Σν πδξνζεξαπεπηήξην ηνπ Σξχθνπ πξνζθέξεη θαη 

πνζηζεξαπεία, µαδί µε ηηο θιαζηθέο µεζφδνπο πδξνζεξαπείαο, θπξίσο γηα ηελ 

εμάιεηςε ησλ πεπηηθψλ θαη εληεξηθψλ δηαηαξαρψλ. 

Αποιιωνία: ην ρσξηφ, ζηηο φρζεο ηεο ιίµλεο Βφιβεο, βξίζθεηαη 

πδξνζεξαπεπηήξην µε ζχγρξνλεο εγθαηαζηάζεηο. Σα ινπηξά Απνιισλίαο είλαη 

θαηάιιεια γηα αξζξηηηθά θαη δεξµαηηθά λνζήµαηα, θαζψο θαη παζήζεηο ησλ 

πεξηθεξεηαθψλ λεχξσλ. Απφ ην 1970 θαη µεηά, µε ηδηαίηεξε έληαζε ηελ ηειεπηαία 

δεθαεηία, έρεη αλαπηπρζεί έλαο ζεµαληηθφο ηνµέαο απαζρφιεζεο ζηηο εγθαηαζηάζεηο 

ησλ ηαµαηηθψλ ινπηξψλ Νέαο Απνιισλίαο µε μελνδνρεηαθέο µνλάδεο θαη αμηφινγε 

παξνρή ππεξεζηψλ ηνπξηζµνχ (πδξνζεξαπεπηήξην, δεμαµελέο γηα νµαδηθά ινπηξά).  

Ψωρονέρηα:. ηε πεξηνρή ησλ Θεξµνππιψλ βξίζθνληαη ηα Φσξνλέξηα, ηα λεξά 

ησλ νπνίσλ είλαη θαηάιιεια γηα δεξµαηνπάζεηεο, ςσξηάζεηο θαη αξζξηηηθά. 

Έβρος - Τραϊνούποιε: Οη παζήζεηο πνπ ζεξαπεχεη ε πεγή ηεο Σξαταλνχπνιεο 

είλαη ξεπµαηηζµνί, λεπξίηηδεο θαη λεπξαιγίεο, δεξµαηνπάζεηεο θαη γπλαηθνινγηθά 

πξνβιήµαηα, παζήζεηο ησλ λεθξψλ, ηνπ ήπαηνο θαη ηεο ρνιήο, αλαπλεπζηηθέο 

δπζιεηηνπξγίεο. 

Ζάθσνζος: Βφξεηα ηεο πφιεο ηεο Εαθχλζνπ, ε ζάιαζζα γχξσ απφ ζεηνχρα πεγή 

πνπ ππάξρεη εθεί, έρεη ρξψµα ιεπθφ, ην νπνίν νθείιεηαη ζηηο θξνθίδεο θνιινεηδνχο 

ζείνπ, πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ αλαγσγή ζεητθψλ θαη ζεηνχρσλ ελψζεσλ θαη 

απαιχλεη ην δέξµα, εμαιείθεη ηηο ξπηίδεο, ζεξαπεχεη δεξµαηηθέο παζήζεηο. 

Θέρµε: Έμσ απφ ηε Θεζζαινλίθε, ππάξρνπλ ηα νµψλπµα ινπηξά µε ζεηνχρεο 

ηαµαηηθέο πεγέο θαη εγθαηαζηάζεηο δηαµνλήο θαη ινπηξνζεξαπείαο, 

Θθαρία: Γλσζηή γηα ηηο ζεξαπεπηηθέο ηδηφηεηεο ησλ ηαµαηηθψλ πεγψλ ηεο, πνπ 

ζεσξνχληαη µεηαμχ ησλ πιένλ ξαδηελεξγψλ πεγψλ ηεο πδξνγείνπ. Σν ξαδφλην 

εηζπλεφµελν ή απνξξνθφµελν απφ ην δέξµα θζάλεη ιφγσ ηεο δηαιπηφηεηαο ηνπ ζηα 

ιηπνεηδή ησλ λεχξσλ επηδξψληαο επεξγεηηθά ζηηο νδπλεξέο λεπξίηηδεο θαη λεπξαιγίεο. 
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πληειεί ζηελ απνβνιή ηνπ νπξηθνχ νμέσο δειαδή ζεξαπεχεη ηελ νπξηθή αξζξίηηδα. 

Γελ πθίζηαηαη θίλδπλνο αθελφο γηαηη ε ξαδηελέξγεηα νθείιεηαη ζρεδφλ απνθιεηζηηθά 

ζην ξαδφλην θαη φρη ζηα άιαηα ξαδίνπ, αθ' εηέξνπ γηαηη ην λεξφ πνπ θαηαιήγεη ζηνπο 

ινπηήξεο έρεη µεησµέλν πνζφ ξαδηελέξγεηαο θαζψο αλαµηγλχεηαη µε ην ζαιαζζηλφ. 

Οη ηαµαηηθέο πεγέο ηεο Ηθαξίαο είλαη ηεο θαηεγνξίαο ησλ αιηπεγψλ ξαδηελεξγψλ. 

Θωάννηνα - Καβάζηια: Σν ηαµαηηθφ, «ζεξµνµεηαιιηθφ» λεξφ ηνπο, ζεξαπεχεη 

ξεπµαηηζµνχο, αξζξνπάζεηεο θαη δεξµαηνπάζεηεο. Δπίζεο ππάξρνπλ θαη ηα 

αηµφινπηξα ζηνλ Αµάξαλην Κφληηζαο, απφ ηα µνλαδηθά ηνπ είδνπο ζηελ Διιάδα ζε 

1.260µ. πςφµεηξν. 

Καβάια - Ειεσζερές: Οη ηέζζεξηο ζεξµέο πεγέο ζεξαπεχνπλ ηνπο ξεπµαηηζµνχο, 

ηηο αξζξίηηδεο, γπλαηθνινγηθά πξνβιήµαηα, ελψ παξάιιεια ραιαξψλνπλ ην µπτθφ 

θαη λεπξηθφ ζχζηεµα. Απφ ην 1924 ζηνπο ηαµαηηθνχο βνχξθνπο Κξελίδσλ Καβάιαο ν 

άξγηινο θαη ην ζείν απνξξνθνχλ ηα λεθξά θχηηαξα ζην δέξµα, πνπ απνµαθξχλνληαη 

µε ην ζεηνχρν λεξφ ζηηο ληνπδηέξεο, ψζηε λα απνθηήζεη ζηηιπλφηεηα θαη µία 

απαζηξάπηνπζα επηδεξµίδα. Τπάξρνπλ επίζεο, νη πεγέο Διεπζεξψλ Καβάιαο. 

Καµένα Βούρια: Δίλαη µία απφ ηηο πην θεµηζµέλεο ινπηξνπφιεηο ηνπ ειιεληθνχ 

ρψξνπ θαη νη πεγέο ησλ ηαµαηηθψλ λεξψλ ησλ Καµέλσλ Βνχξισλ είλαη νλνµαζηέο. 

Λίγν βνξεηφηεξα είλαη νη ηαµαηηθέο πεγέο ηνπ Κνληαβίηε. Σα ηαµαηηθά λεξά 

αλαβιχδνπλ απφ πνιιέο πεγέο, ηεο ίδηαο πεξίπνπ ρεµηθήο ζχζηαζεο, δηαθνξεηηθήο 

φµσο ξαδηελέξγεηαο θαη ζεξµνθξαζίαο. Οη παζήζεηο πνπ ζεξαπεχνληαη είλαη εθείλεο 

ηνπ θπθινθνξηαθνχ ζπζηήµαηνο, νη ξεπµαηηζµνί, νη δεξµαηνπάζεηεο θαη 

γπλαηθνινγηθά πξνβιήµαηα. 

Καρδίηζα - Σµόθοβο: Σα επεξγεηηθά ζπζηαηηθά ηνπ λεξνχ ηνπο ζεξαπεχνπλ µηα 

µεγάιε γθάµα παζήζεσλ, µε πξψηεο ηηο ξεπµαηνπάζεηεο θαη ηηο παζήζεηο ησλ 

αλαπλεπζηηθψλ νδψλ. 

Καϊάθας: Σα ινπηξά θάλνπλ θαιφ ζηηο αξζξηηηθέο, δεξµαηηθέο θαη γπλαηθνινγηθέο 

παζήζεηο, ζηηο ρνινιηζηάζεηο θαη επαηίηηδεο, ζηηο παζήζεηο ηνπ γαζηξεληεξηθνχ 

ζπζηήµαηνο, ζηηο ππνηνληθέο δπζπεςίεο θαη ζηηο αηνληθέο δπζθνηιηφηεηεο απφ ρνιηθή 

αλεπάξθεηα. ε έλα µηθξφ ζπήιαην ζηε πεξηνρή, νη πάζρνληεο πίλνπλ θξχν ζεηνχρν 

λεξφ, ην νπνίν ζπζηήλεηαη. 

Καζηορηά - Αµµοσδάρα: Σν θέληξν ζεξαπείαο ελδείθλπηαη γηα ηηο παζήζεηο ησλ 

άθξσλ θαη γηα ηηο ξεπµαηνπάζεηεο. 

Κηιθίς - Πηθροιίµνε: Οη ζεηνχρεο ιάζπεο ηεο Πηθξνιίµλεο πεξηέρνπλ ζεµαληηθή 

πνζφηεηα ζεηνχρσλ ελψζεσλ θαη ληηξηθψλ αιάησλ πνπ φηαλ ζεξµαίλνληαη 
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παξεηζθξχνπλ ζηνλ νξγαληζµφ µέζσ ηνπ δέξµαηνο επηδξψληαο ζηηο απνιήμεηο ησλ 

λεχξσλ. ηηο φρζεο ηεο εδξεχεη ην πξψην, ζχγρξνλν θέληξν πεινζεξαπείαο ζηα 

Βαιθάληα πνπ θξνληίδεη γηα ηελ πγεία, ηελ νµνξθηά θαη επηδξά θαηαπξαυληηθά ζε 

µπνζθειεηηθά πξνβιήµαηα, ξεπµαηηζµνχο, αξζξηηηθά, νζθπαιγία, ηζρηαιγία, 

δηζθνθήιε, δεξµαηνπάζεηεο (αθµή θ.ιπ.), ζαιπηγγίηηδεο. 

Κσιιήνε: Φεµίδεηαη γηα ηελ πξνζέιεπζε παζρφλησλ γηα λα ζεξαπεχζνπλ πιήξσο 

ην αλαπλεπζηηθφ ηνπο βξνγρηθφ άζζµα, εµθχζεµα, ρξφληεο βξνγρίηηδεο, 

αλαπλεπζηηθή αλεπάξθεηα. 

Κως: Σα θαπηά λεξά ησλ Θεξµψλ έρνπλ µεγάιε πεξηεθηηθφηεηα ζε ζεηάθη. 

Κάλνπλ θαιφ ζε αξζξίηηδεο, δεξµαηνπάζεηεο, εθηδξσµαηηθέο θαηαζηάζεηο, 

θπθινθνξηθέο δηαηαξαρέο, λεπξψζεηο, παξαιχζεηο, ξεπµαηηζµνί. 

Λαγθαδάς: Σα ινπηξά ηνπ Λαγθαδά είλαη θαηάιιεια γηα αξζξηηηθά θαη ξεπµαηηθά 

λνζήµαηα θαζψο θαη παζήζεηο ησλ πεξηθεξηθψλ λεχξσλ. Σα λεξά είλαη θζνξηνχρα, 

ζεηνλαηξηνχρα δηηαλζξαθηθά, αιθαιηθψλ γαηψλ. 

Λήµνος – Μύρηνα: Θεξαπεχεη ηελ νπξηθή αξζξίηηδα, ηηο ινηµψμεηο ησλ 

νπξνθφξσλ νδψλ θαη ηηο παζήζεηο ησλ λεθξψλ. ηελ Πιάθα , ζηα ηαµαηηθά 

ιαζπφινπηξα γίλεηαη «πεινζεξαπεία» ζε ππαίζξηεο εγθαηαζηάζεηο. Δίλαη 

ραξαθηεξηζηηθφ φηη µέρξη ηα ηέιε ηνπ 19νπ αηψλα, ηνλ ζπγθεθξηµέλν πειφ ηνλ 

πνχιαγαλ ζηα θαξµαθεία ζε ζθξαγηζµέλα δηζθία θαη ηνλ ρξεζηµνπνηνχζαλ σο 

αληίδνην ζηα δειεηήξηα. 

Λοσηρά Ηραίας: ην θέληξν ηνπ ρσξηνχ ιεηηνπξγεί ζχγρξνλν 

πδξνζεξαπεπηήξην.Σα ζεηνχρα θαη ζηδεξνχρα λεξά ησλ πεγψλ είλαη ηα πιένλ 

ελδεδεηγµέλα ηαηξηθά, µε απνδεδεηγµέλεο ζεξαπεπηηθέο ηδηφηεηεο γηα αξζξίηηδεο, 

απρεληθφ ζχλδξνµν, γπλαηθνινγηθά, θπθινθνξηθφ θαη λεπξηθφ ζχζηεµα, 

νζηενπφξσζε, ξεπµαηηζµνχο θαη ίζσο ηα θαιχηεξα γηα ηε ζεξαπεία ήπαηνο θαη 

ρνιήο. 

Λοσηράθη: Οη Θέξµεο, ην ζεµεξηλφ Λνπηξάθη, ζεσξείηαη ε αξραηφηεξε ειιεληθή 

ινπηξφπνιε. ηα ινπηξά ιεηηνπξγεί πδξνζεξαπεπηήξην. Ζ ζεξαπεία ζηε ινπηξφπνιε 

δελ ελδείθλπηαη γηα φζνπο πάζρνπλ απφ έιθε, επαηηθέο αλεπάξθεηεο, µε 

αληηζηαζµηδφµελεο παζήζεηο ηεο θαξδηάο, πξφζθαηε εγθεθαιηθή ζπµθφξεζε, µεγάιε 

αξηεξηαθή ππέξηαζε, πξνρσξεµέλεο γεληθά λεθξίηηδεο θαη ιηζηάζεηο. Θεζµφο έρεη 

γίλεη ζην Λνπηξάθη ην Μεζνγεηαθφ πλέδξην Ηαµαηηθήο Ηαηξηθήο. 

Μέζανα:  Οη ηαµαηηθέο πεγέο ηνπο είλαη απνηέιεζµα ηεο εθαηζηεηαθήο δξάζεο, 

νλνµαζηέο εδψ θαη ρηιηάδεο ρξφληα γηα ηελ απνηειεζµαηηθή θαη ζσηήξηα επίδξαζή 
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ηνπο ζηελ πγεία θαη ηελ νµνξθηά. Έρνπλ επεξγεηηθέο ζεξαπεπηηθέο ηδηφηεηεο γηα 

πνιιέο παζήζεηο φπσο αξζξνπάζεηα, δηζθνπάζεηα, ζπνλδπιναξζξίηηδα, 

ξεπµαηνπάζεηα, θαηάγµαηα, γπλαηθνινγηθέο παζήζεηο, ζηεηξφηεηα, λεπξψζεηο, 

θνπψζεηο, παζήζεηο αλαπλεπζηηθνχ ζπζηήµαηνο, ρξφληεο βξνγρίηηδεο, δεξµαηηθά 

λνζήµαηα θαη άιια. 

Μσηηιήνε: Οη ζεξµέο πεγέο ηεο, αλαβιχδνπλ µέζα απφ εθαηζηεηνγελή πξσηνγελή 

θαη δεπηεξνγελή πνξψδε πεηξψµαηα, έρνπλ ζεξαπεπηηθέο ηδηφηεηεο (πέξα απφ ηηο 

ραιαξσηηθέο) γηα ρξφληνπο ξεπµαηηζµνχο, αξζξνπάζεηεο, ρξφληεο ζπνλδπιαξζξίηηδεο, 

νζθπντζρηαιγία, δεπηεξνπαζείο δεξµαηηθέο παζήζεηο, νπξηθή αξζξίηηδα, 

θιεγµνλψδεηο παζήζεηο γπλαηθνινγηθήο πξνέιεπζεο, δπζιεηηνπξγία ζαιπίγγσλ θ.ά. 

Υπάξρνπλ επίζεο, νη ηαµαηηθέο πεγέο Λνπηξόπνιεο Θεξµήο, πνπ ζπζηήλνληαη γηα ηελ 

ζεξαπεία ξεπµαηηζµψλ, γπλαηθνινγηθψλ, δεξµαηηθψλ παζήζεσλ θαη παζήζεσλ 

θπθινθνξηθνχ. 

Δπηπιένλ, νη ηαµαηηθέο πεγέο Δθηαινχο, ελδείθλπληαη γηα ηε ζεξαπεία 

ξεπµαηηζµψλ, αξζξηηηζµνχ, ηζρηαιγίαο, λεπξαιγίαο, ςαµµηάζεσο, ρνινιηζηάζεσο, 

γπλαηθνινγηθψλ θαη δεξµαηηθψλ παζήζεσλ. 

Μήιος: Σα ηαµαηηθά ινπηξά ηνπ λεζηνχ µε πην ζεµαληηθά ηα Λνπηξά ηνπ 

Λάθθνπ, Λνπηξά ηνπ Μαθξηλνχ, ε Πηθξνπεγή ή Σζηιινλέξη, ηα Λνπηξά ηνπ 

Πξνβαηά, πνπ ελδείθλπληαη γηα ηηο ξεπµαηνεηδείο αξζξίηηδεο, ζηηο παζήζεηο ησλ 

πεξηθεξεηαθψλ λεχξσλ, ζηηο γπλαηθνινγηθέο παζήζεηο θαη ζηηο δεξµαηηθέο. 

Xαξαθηεξηζηηθφ είλαη φηη ζηηο πεξηνρέο απηέο µεηξνχληαη πςειέο ζεξµνθξαζίεο θαη 

ζην έδαθνο. 

Νέα Αποιιωνία: Δθηφο απφ ηα άλσ θαη θάησ άθξα, ην ηαµαηηθφ λεξφ ηεο 

ινπηξφπνιεο ζεξαπεχεη γπλαηθνινγηθά πξνβιήµαηα, αλαθνπθίδεη απφ ηνπο 

ξεπµαηηζµνχο θαη ηηο παζήζεηο ησλ λεχξσλ. 

Νίζσρος: ηα ινπηξά πεγαίλνπλ άλζξσπνη πνπ ηαιαηπσξνχληαη απφ δηάθνξεο 

παζήζεηο, φπσο ξεπµαηηζµνχο, αξζξίηηδεο, απρεληθά, θαηάγµαηα. 

Ξάνζε-Γεννεζέα: Ζ ηαµαηηθή πεγή ηεο Γελλεζέαο ελδείθλπηαη ηδηαίηεξα γηα ηηο 

παζήζεηο ηνπ δέξµαηνο, ηνπ λεπξηθνχ ζπζηήµαηνο θαη γηα ηελ ίαζε ξεπµαηνπαζεηψλ. 

Πέιια - Λοσηράθη: Οη ζεξαπεπηηθέο ελδείμεηο είλαη απεξηφξηζηεο - ελδεηθηηθά 

αλαθέξνληαη νη παζήζεηο ηνπ αλαπλεπζηηθνχ ζπζηήµαηνο, νη ξεπµαηνπάζεηεο, νη 

αξζξνπάζεηεο, νη ηζρηαιγίεο, νη δεξµαηνπάζεηεο, ηα πξνβιήµαηα ηνπ πεπηηθνχ θαη 

θπθινθνξηθνχ ζπζηήµαηνο. 
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Πιαηύζηοµο: ηηο δχν πεγέο γίλεηαη ινπηξνζεξαπεία µε λεξφ ηεο αιθαιηθήο 

ζεηνπεγήο, πνζηζεξαπεία µε ζεηνχρν λεξφ ηεο ςπρξήο πεγήο, ή θαη ηα δχν µαδί. Δίλαη 

θαηάιιειεο γηα παρπζαξθία, αξζξηηηθά, ρνιηζίαζε, µηθξή αλεπάξθεηα χπαηνο, 

λεθξνιηζίαζε, θπζηίηηδα, δπζπεςία, δπζθνηιηφηεηα. 

Πόδαρ:  Οη ηαµαηηθέο πεγέο Λνπηξψλ Λνπηξαθίνπ ή Λνπηξψλ Πφδαξ (Έδεζζα), 

δεµηνπξγνχληαη απφ ην λεξφ ηεο βξνρήο πνπ εηζρσξεί ζην έδαθνο θαη θηάλεη ζε 

µεγάιν βάζνο, φπνπ ζεξµαίλεηαη θαη εµπινπηίδεηαη µε µέηαιια θαη άιια ζπζηαηηθά. 

Οη ζεξαπεπηηθέο ηδηφηεηεο ηνπ λεξνχ ζπληζηψληαη γηα παζήζεηο ηνπ θπθινθνξηαθνχ 

θαη ηνπ αλαπλεπζηηθνχ ζπζηήµαηνο, ξεπµαηνπάζεηεο, γπλαηθνινγηθέο θαη δεξµαηηθέο 

παζήζεηο. Δπίζεο, ελδείθλπηαη ε πνζηζεξαπεία γηα παζήζεηο ήπαηνο, λεθξψλ, ρνιήο, 

πεπηηθνχ θαη νπξνπνηεηηθνχ ζπζηήµαηνο. 

Πρέβεδα: Δθηφο ησλ θιαζηθψλ ζεξαπεηψλ ηα ινπηξά πξνζθέξνπλ πιήξε αλάλεςε 

απφ ηηο ξαρίηηδεο. 

Σέρρες - Σηδερόθαζηρο: Οη ηδηφηεηεο ηνπ λεξνχ είλαη ηέηνηεο πνπ µπνξνχλ λα 

ζεξαπεχνπλ πιήξσο ηηο παζήζεηο θαη ηα πξνβιήµαηα ησλ άθξσλ, ρξφληα ή µε, θαζψο 

θαη θάπνηα γπλαηθνινγηθά πξνβιήµαηα. ην ζχγρξνλν πδξνζεξαπεπηήξην 

ηδεξνθάζηξνπ, ππάξρεη ζχγρξνλνο εμνπιηζµφο θαη εμνπιηζµφο γηα ηα άηνµα µε 

εηδηθέο αλάγθεο θαη ηνπο ηεηξαπιεγηθνχο. 

Σοσρωηή: Κνληά ζηε Θεζζαινλίθε, ππάξρεη πεγή µε πφζηµν ζεξαπεπηηθφ λεξφ 

πνπ δηεπθνιχλεη ηελ πέςε θαη έρεη δηνπξεηηθή δξάζε. 

Φζηώηηδα - Υπάηε: Σα Λνπηξά ηεο Τπάηεο, είλαη θαηάιιεια γηα ηηο εµηθξαλίεο, 

ηηο θαξδηναγγεηαθέο παζήζεηο, ηα µπτθά πξνβιήµαηα θαη ηηο παζήζεηο ηνπ λεπξηθνχ 

ζπζηήµαηνο. 

Όζνλ αθνξά ηελ αξηζµεηηθή απνηχπσζε ησλ ηαµαηηθψλ πεγψλ αλά πεξηθέξεηα, 

αλά λνµφ θαη αλά είδνο ζεξαπεπηεξίνπ, ζχµθσλα µε ηνλ Καηάινγν Ηαµαηηθψλ 

Πεγψλ Διιάδαο ηνπ ΔΟΣ, πνπ ζπληάρζεθε θαη επηθαηξνπνηήζεθε ηνλ Γεθέµβξην ηνπ 

2009, παξαηεξείηαη φηη νη πεξηθέξεηεο µε ηε µεγαιχηεξε ζπγθέληξσζε ζε ηαµαηηθέο 

πεγέο είλαη εθείλεο ηεο . Διιάδνο θαη ηεο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο (16%). Αθνινπζεί ε 

Πεξηθέξεηα Β. Αηγαίνπ µε ζπγθέληξσζε 13%, ε Πεξηθέξεηα Α. Μαθεδνλίαο & 

Θξάθεο, Πεινπνλλήζνπ, Ν. Αηγαίνπ θαη ηεξεάο Διιάδνο µε 8%. Ηδηαίηεξν 

ελδηαθέξνλ έρεη λα εμεηαζηεί ηαπηφρξνλα θαη ε θαηαλνµή ησλ πδξνζεξαπεπηεξίσλ 

αλά πεξηθέξεηα πνπ είλαη αληηζηξφθσο αλάινγε ηνπ αληίζηνηρνπ αξηζµνχ ηαµαηηθψλ 

πεγψλ. 



49 
 

 πλεπψο,παξαηεξείηαη φηη ε ηεξεά Διιάδα, ελψ δηαζέηεη µφλν ην 8% ησλ 

ηαµαηηθψλ πεγψλ, ζπγθεληξψλεη ην 30% ησλ πδξνζεξαπεπηεξίσλ ηεο Υψξαο. 

Αληηζέησο, ζηηο πεξηθέξεηο ηεο . Διιάδνο θαη ηεο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο πνπ έρνπλ 

ηε µεγαιχηεξε ζπγθέληξσζε ζε ηαµαηηθέο πεγέο (16%), ιεηηνπξγνχλ ιηγφηεξα 

πδξνζεξαπεπηήξηα, 13% θαη 11% αληίζηνηρα. Αλαιπηηθφηεξα, ζρεηηθά µε ηηο 

ηαµαηηθέο πεγέο, απηέο θαηαλέµνληαη αξθεηά νµνηφµνξθα γεσγξαθηθά, δεδνµέλνπ 

φηη θαιχπηνπλ 12 πεξηθέξεηεο θαη 34 λνµνχο ηεο Υψξαο. Ο Ννµφο 

Αηησιναθαξλαλίαο είλαη εθείλνο µε ηηο πεξηζζφηεξεο ζε αξηζµφ ηαµαηηθέο πεγέο (8) 

θαη αθνινπζνχλ νη Ννµνί Λέζβνπ µε 6, νη λνµνί Κνξηλζίαο θαη Φζηψηηδαο µε 5, νη 

Ννµνί Θεζζαινλίθεο, άµνπ θαη Κπθιάδσλ µε 4, θαη ηέινο νη Ννµνί Πεηξαηψο, 

Ζιείαο, εξξψλ θαη Γσδεθαλήζνπ µε 3 πεγέο έθαζηνο. ε επίπεδν 

πδξνζεξαπεπηεξίσλ μερσξίδεη ε Δχβνηα πνπ ζπγθεληξψλεη 25 πδξνζεξαπεπηήξηα απφ 

ηα νπνία ηα 24 βξίζθνληαη ζηελ Αηδεςφ. 

3.4.1. Παρούςα κατάςταςη αγοράσ 

Ζ Διιάδα είλαη, φπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί, κηα ρψξα πινχζηα ζε ηακαηηθέο πεγέο, κε 

λεξά πνπ έρνπλ πνηθίιε θπζηθνρεκηθή ζχζηαζε, ηα νπνία ελδείθλπληαη γηα εθαξκνγή 

ζηε ζχγρξνλε πδξνζεξαπεία. Οη ζεξαπεπηηθέο ηδηφηεηεο νξηζκέλσλ πεγψλ ήηαλ 

γλσζηέο απφ ηελ αξραηφηεηα θαη κάιηζηα ζπλδένληαλ κε ηελ ηζηνξία ηνπ ηφπνπ φπνπ 

βξίζθνληαλ, φπσο ηεο Αηδεςνχ, ησλ Θεξκνππιψλ, ηεο Ηθαξίαο, ηεο Σξαηαλνχπνιεο 

θαη άιισλ πεγψλ. Ζ αμηνπνίεζε θαη ε βαζκηαία νξγάλσζε ησλ ηακαηηθψλ πεγψλ ηεο 

ρψξαο άξρηζε απφ ηηο αξρέο ηνπ 20
νπ

 αηψλα. Οη πξψηεο πεγέο πνπ αλαπηχρζεθαλ ήηαλ 

ηεο Τπάηεο, ηεο Αηδεςνχ, ηεο Κχζλνπ, ηεο Κπιιήλεο, ηνπ Λνπηξαθίνπ Κατάθα θαη 

αθνινχζεζαλ νη ππφινηπεο πεγέο. Οη πεξηνρέο πνιιψλ απφ ηηο πεγέο απηέο, επεηδή 

ήηαλ δίπια ζηε ζάιαζζα, εμειίρζεθαλ ζε κεγάιεο ινπηξνπφιεηο, νη νπνίεο, αθφκε θαη 

ζηηο κέξεο καο, δέρνληαη φρη κφλν επηζθέπηεο ησλ ηακαηηθψλ πεγψλ, αιιά θαη κεγάιν 

αξηζκφ παξαζεξηζηψλ.
60

 

Σηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο, ζηηο πεξηζζφηεξεο ηακαηηθέο πεγέο πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηελ 

Διιάδα ζπλαληάηαη θπξίσο ε κνξθή ηεο ζεξαπείαο θαη φρη ε πξνζθνξά ππεξεζηψλ 

πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηελ αλαδσνγφλεζε ηνπ νξγαληζκνχ. Γει. ηα πεξηζζφηεξα θέληξα 

πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηελ Διιάδα είλαη θέληξα ηακαηηθνχ ηνπξηζκνχ θαη φρη θέληξα 

ηνπξηζκνχ πγείαο. Χζηφζν, έρνπλ αξρίζεη λα γίλνληαη θάπνηα βήκαηα γηα ηελ 

αλάπηπμε θαη απηνχ ηνπ ηνκέα, δειαδή δεκηνπξγνχληαη θαη ιεηηνπξγνχλ αξθεηά 
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θέληξα αλαδσνγφλεζεο ζε φιε ηελ Διιάδα, ελφηεηα πνπ ζα αλαπηπρζεί ζην επφκελν 

θεθάιαην.
61

 

Ζ δήηεζε γηα ηνλ ηακαηηθφ ηνπξηζκφ ζηελ Διιάδα ραξαθηεξίδεηαη απφ έληνλε 

επνρηθφηεηα, ηδίσο ζηηο κεγάιεο ινπηξνπφιεηο. Σν κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ 

ινπνκέλσλ πξνζέξρεηαη θπξίσο ηνλ επηέκβξην θαη αθνινπζεί ν κήλαο Αχγνπζηνο, 

ζε αληίζεζε κε φηη ζπκβαίλεη ζηνλ ππφινηπν ηνπξηζκφ ηνπ νπνίνπ ν κήλαο αηρκήο 

είλαη ν Αχγνπζηνο. Απφ εθηηκήζεηο (34), πξνέθπςε φηη θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ 

εμακήλνπ Μάηνο - Οθηψβξηνο, πνπ ιεηηνπξγνχλ ζπλήζσο νη πεγέο, ην 40% ησλ 

ινχζεσλ θαηά κέζν φξν, πξαγκαηνπνηήζεθε ηνλ κήλα επηέκβξην ηνπ έηνπο 1995 

ζηηο κεγάιεο πεγέο, ην 32% ηνλ κήλα Αχγνπζην, ην 20% πεξίπνπ ηνλ κήλα Ηνχιην, ην 

5% ηνλ κήλα Οθηψβξην θαη κφιηο ην 3% ηνλ κήλα Ηνχλην, ελψ θαηά ηνλ κήλα Μάην 

ην αληίζηνηρν πνζνζηφ ήηαλ ειάρηζην. 

Αληίζεηα, γηα ηηο κηθξφηεξεο πεγέο ηα αληίζηνηρα πνζνζηά θαίλνληαη πην 

ηζνξξνπεκέλα. Βξέζεθε δειαδή, φηη ην πνζνζηφ ησλ ινχζεσλ πνπ ζεκεηψζεθε θαηά 

ην κήλα επηέκβξην ηνπ 1995 αλαινγνχζε ζην 30% ηνπ ζπλφινπ ησλ ινχζεσλ φινπ 

ηνπ έηνπο, ην 25% θαηά ην κήλα Αχγνπζην, ην 15% θαηά ην κήλα Ηνχιην, ην 15% 

θαηά ην κήλα Οθηψβξην, ην 10% θαηά ηνλ κήλα Ηνχλην θαη ην ππφινηπν 5% θαηά ηνλ 

κήλα Μάην. 

Ζ δηαθνξά απηή πνπ παξαηεξήζεθε κεηαμχ ησλ πεγψλ ησλ κεγάισλ 

ινπηξνπφιεσλ
 

θαη ησλ ιηγφηεξν γλσζηψλ πεγψλ, νθείιεηαη θπξίσο ζηνλ ηφπν 

πξνέιεπζεο ησλ ινπνκέλσλ. Κη‟ απηφ γηαηί νη κηθξέο πεγέο πξνηηκψληαη πεξηζζφηεξν 

απφ ηνλ πιεζπζκφ ηεο γχξσ πεξηνρήο θαη ιηγφηεξν απφ ηνλ πιεζπζκφ ηεο ππφινηπεο 

ρψξαο, γηαηί απαηηείηαη κηθξφηεξε κεηαθίλεζε ησλ αηφκσλ, ελψ ηηο κεγάιεο 

ινπηξνπφιεηο ηηο επηζθέπηνληαη ζπλήζσο άηνκα απφ άιια κέξε ηεο Διιάδαο, πνπ 

ζπλδπάδνπλ ηελ πδξνζεξαπεία κε ηηο θαινθαηξηλέο ηνπο δηαθνπέο. Ο πίλαθαο 3.1. 

παξνπζηάδεη ζηαηηζηηθά, ηα εηζηηήξηα κεξηθψλ απφ ηα πην γλσζηά Τδξνζεξαπεπηήξηα 

Ηακαηηθψλ Πεγψλ, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2004. 

Ο κέζνο φξνο παξακνλήο ησλ αηφκσλ είλαη 13 - 14 εκέξεο, δειαδή πεξίπνπ φηη 

ζπκβαίλεη θαη ζηνλ ππφινηπν ηνπξηζκφ. ρεηηθά κε ηελ ειηθία θαη ην θχιν ησλ 

ινπνκέλσλ, παξαηεξείηαη φηη ζπλήζσο είλαη άηνκα ηεο ηξίηεο ειηθίαο θαη θπξίσο 

γπλαίθεο, θαζψο απνηεινχλ ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ ινπνκέλσλ (πεξίπνπ ην 60-

65%). 
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χκθσλα κε ζηνηρεία ηεο Δηαηξείαο Σνπξηζηηθήο Αλάπηπμεο θαηά ην έηνο 1993, ν 

αξηζκφο αηφκσλ πνπ ρξεζηκνπνίεζε ηηο ηακαηηθέο πεγέο αληηζηνηρνχζε ζην 1,4% ηνπ 

ειιεληθνχ πιεζπζκνχ, ελψ ην πνζνζηφ απηφ ήηαλ γχξσ ζην 1,7% θαηά ηα έηε 1961 

θαη 1971. 
62
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.  

 

Πίνακαρ 3.1. : 2004 ηαηηζηηθά εηζηηήξηα Τδξνζεξαπεπηεξίσλ Ηακαηηθψλ Πεγψλ ηεο 

Δ.Σ.Α. 
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 Καςάπθ, Μ., Οι εναλλακτικζσ μορφζσ τουριςμοφ και θ ςυμβολι τουσ ςτθν περιφερειακι ανάπτυξθ, 
Διδακτορικι Διατριβι, Ακινα, 2000. 

Τποκαηάζηη

μα

Υειμεπινή 

Πεπίοδορ
Ιούνιορ Ιούλιορ Αύγοςζηορ επηέμβπιορ Οκηώβπιορ ύνολο

Αηδεςφο 1/1 έσο 31/5 7.891 49.893 61.677 76.220 13.165 208.846

Θεξκνπχιεο
1/11 έσο

31/12
0 831 3.776 5.119 568 10.294

Κατάθαο 905 7.239 11.485 14.516 5.185 39.330

Κχζλνο 250 1.783 2.086 2.077 211 6.407

Λνπηξάθη 

(Πνζηζεξαπε

πηήξην)

2.044 1.018 2.311 2.031 2.338 1.316 11.058

Νηγξίηα 0 848 1.478 3.008 968 6.302

Τπάηε 5.004 16.464 25.340 29.299 4.920 81.027

ύνολο 2.044 15.068 79.369 107.873 132.577 26.333 363.264

Τποκαηάζηη

μα

Υειμεπινή 

Πεπίοδορ
Ιούνιορ Ιούλιορ Αύγοςζηορ επηέμβπιορ Οκηώβπιορ ύνολο

Αηδεςφο 4.190 3.518 12.097 14.970 12.434 1.235 48.444

Θεξκνπχιεο 0 114 292 310 21 737

Κατάθαο 134 634 1.009 914 213 2.904

Κχζλνο 31 9 111 88 2 241

Λνπηξάθη 

(Πνζ.)
0 0 0 0 0 0

Νηγξίηα 0 70 132 245 71 518

Τπάηε 541 1.166 1.858 1.576 134 5.275

ύνολο 4.190 4.224 14.090 18.372 15.567 1.676 58.119

Άηομα -  .Α.Τ. (Γεληία Άδειαρ Τδποθεπαπείαρ)

http://users.hol.gr/~chriskir/p04.html
http://www.iama.gr/ethno/Therm/kokalas.html
http://users.hol.gr/~chriskir/thermalismos_kai_iamatikos_tourismos.html


52 
 

Πηγή: Δηαηξεία Σνπξηζηηθήο Αλάπηπμεο 

 

Παπαηηπήζειρ: 

 

1. Σα άηνκα ηεο Αηδεςνχ αθνξνχλ ζε φιε ηελ Λνπηξφπνιε (ιεηηνπξγνχλ πεξίπνπ 

20 ηδησηηθά πδξνζεξαπεπηήξηα). 

2. Σα εηζηηήξηα ησλ ηδησηηθψλ πδξνζεξαπεπηεξίσλ ηεο Αηδεςνχ αλέξρνληαη ζηηο 

346.525. 

3. ην Λνπηξάθη δελ ππάξρεη ζπγθεθξηκέλνο αξηζκφο αηφκσλ θαζψο ην 

Τπνθαηάζηεκα ιεηηνπξγεί σο Πνζηζεξαπεπηήξην. Γελ εθδίδνληαη 

i. .Α.Τ. Οη αξηζκνί εηζηηεξίσλ αθνξνχλ ζε πφζεηο (πνηήξη). 

3.4.2. Μοπθέρ ςδποθεπαπείαρ – Παθήζειρ και Ανηιμεηώπιζη 

Υδξνζεξαπεία (hydrotherapy) είλαη ε ζεξαπεπηηθή αγσγή ε νπνία ζηεξίδεηαη ζηε 

ρξήζε ηνπ Ηακαηηθνχ Νεξνχ. Βαζίδεηαη ζηελ αμηνπνίεζε ησλ θπζηθψλ θαη ρεκηθψλ 

αλαγθψλ ηνπ αλζξψπηλνπ νξγαληζκνχ. Ζ κνξθή, ν ηξφπνο, ε δηάξθεηα θαη ε 

ζπρλφηεηα ηεο ζεξαπείαο θαζνξίδνπλ ηα απνηειέζκαηά ηεο. 

Παξαθάησ παξνπζηάδνληαη νη βαζηθφηεξεο κνξθέο πδξνζεξαπείαο θαη νη 

θαηεγνξίεο ρξήζεο ησλ ηακαηηθψλ θπζηθψλ πφξσλ θαη ζηε ζπλέρεηα παξνπζηάδεηαη 

ζε πνηεο παζήζεηο ζπλίζηαηαη ε θάζε κνξθή πδξνζεξαπείαο. Ζ πδξνζεξαπεία είλαη 

ηδηαίηεξα ζεκαληηθή γηα ηελ αληηκεηψπηζε πνιιαπιψλ παζήζεσλ, φπσο είλαη ηα 

αξζξηηηθά θαη νη ξεπκαηνπάζεηεο, θαη δηαθξίλεηαη ζε δχν είδε: 

i. ηελ εζσηεξηθή, ε νπνία πεξηιακβάλεη: α) ηελ πνζηζεξαπεία (πφζε ηακαηηθψλ 

λεξψλ), β) ηελ εηζπλνζεξαπεία (εηζπλνή ησλ αεξίσλ ή ησλ ζηαγνληδίσλ ησλ 

κεηαιιηθψλ λεξψλ) θαη γ) ηηο πιχζεηο (ζηνκαηηθέο, ξηληθέο, γπλαηθνινγηθέο) θαη 

ii. ηελ εμσηεξηθή, ε νπνία πεξηιακβάλεη: α) ηα ινπηξά, β) ηηο θαηαηνλήζεηο (γηα 

νξηζκέλν ρξφλν ην ζψκα δέρεηαη ην ζεξκνκεηαιιηθφ λεξφ, πνπ έξρεηαη κε πςειή ή 

ρακειή πίεζε), γ) ηηο πδξνκαιάμεηο (ην ζψκα δέρεηαη ηελ πίεζε ηνπ λεξνχ), δ) ηελ 

πδξνθηλεζηνζεξαπεία (ζπλδπαζκφο ινπηξνζεξαπείαο θαη θηλεζηνζεξαπείαο, φζν ην 

ζψκα βξίζθεηαη ζην λεξφ) θαη ε) ηελ πεινζεξαπεία (εθαξκνγή πεινχ, πνπ έρεη 

«σξηκάζεη», ζε ζεκεία ηνπ ζψκαηνο κε δηάθνξεο παζήζεηο. 

ε νξηζκέλεο απφ ηηο ηακαηηθέο πεγέο ζηελ Διιάδα, πνπ έρνπλ ζχγρξνλν 

εμνπιηζκφ εθαξκφδνληαη θαη νη λέεο κέζνδνη ηεο ινπηξνζεξαπείαο φπσο 
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θαηαηνλήζεηο, πδξνκαιάμεηο, πδξνθηλεζηνζεξαπεία, αζθήζεηο γπκλαζηηθήο, 

θπζηνζεξαπεία θαη άιιεο.
64

 
65

 
66

 

χκθσλα κε ηνλ Εήζε Αγγειίδε (Γξ.Τδξνγεσινγίαο Α.Π .Θ)
 
, ε ζπειαηνζεξαπεία 

θαη ε θιηκαηνζεξαπεία είλαη άιιεο δπν κνξθέο πδξνζεξαπείαο. (37) Σέινο, ε 

Τδξνζεξαπεία ππφ ηε γεληθφηεξε έλλνηα “Spa Therapy” ή “Medical Hydrology” ησλ 

Αγγινζαμφλσλ πεξηιακβάλεη θαη ηε ζαιαζζνζεξαπεία.
67

 
68

 

 

3.5. Δζυηεπική ςδποθεπαπεία 

• Ποζιθεπαπεία 

Σν λεξφ εμαθνινπζεί λα παξακέλεη ην πην απαξαίηεην ζξεπηηθφ ζπζηαηηθφ θαη είλαη 

γλσζηή ε ρξεζηκφηεηά ηνπ γηα ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ νξγαληζκνχ. Με ηνλ φξν 

«θπζηθό κεηαιιηθό λεξό» νξίδεηαη έλα λεξφ κηθξνβηνινγηθά πγηέο πνπ έρεη ζαλ 

θαηαγσγή έλαλ ππφγεην πδξνθνξέα θαη πξνέξρεηαη απφ κηα πεγή, ε νπνία 

αμηνπνηείηαη απφ κηα ή πεξηζζφηεξεο θπζηθέο δηεμφδνπο ή θαηφπηλ γεσηξήζεσλ. Ζ 

πνζηζεξαπεία είλαη κηα κνξθή εζσηεξηθήο πδξνζεξαπείαο, ε νπνία επηηπγράλεηαη κε 

ηελ εηζαγσγή πγξψλ (ηακαηηθνχ λεξνχ) ζην πεπηηθφ ζχζηεκα, δειαδή κε πφζε, γηα 

ζεξαπεπηηθνχο ζθνπνχο, ζε νξηζκέλε πνζφηεηα θαη κε ζπγθεθξηκέλα πνηνηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά. Ζ επίδξαζε ησλ ηακαηηθψλ λεξψλ νθείιεηαη ζηα κεηαιιηθά 

ζηνηρεία, (ππφ κνξθή ηφλησλ), ζηα θνιινεηδή θαη ζηα άιαηα, ηα νπνία κε ηελ 

θπθινθνξία θζάλνπλ ζηα δηάθνξα φξγαλα ηνπ αλζξψπηλνπ ζψκαηνο θαη αζθνχλ 

θαξκαθνδπλακηθή θαη βηνινγηθή επίδξαζε. ε αξθεηά Ηακαηηθά Νεξά απνδίδεηαη 

δξάζε δηνπξεηηθή. Σα πην ζεκαληηθά ζεκεία απνζήθεπζεο ηνπ κεηαιιηθνχ λεξνχ 

είλαη ην ήπαξ, ην αίκα, νη κχεο, ν ζπλδεηηθφο ηζηφο, ηα εζσηεξηθά φξγαλα θαη ην 

δέξκα. Έηζη, κε ηελ πφζε ηακαηηθνχ λεξνχ παξνπζηάδεηαη ξχζκηζε ηεο πεπηηθήο 

ιεηηνπξγίαο, πξνθαιψληαο αχμεζε ηεο έθθξηζεο θπξηνιεθηηθά φισλ ησλ νξκνλψλ 

ηνπ πεπηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη αχμεζε ηεο δηνχξεζεο. 
69

 
70

 

Ζ πνζηζεξαπεία επηηπγράλεηαη κε δπν ηξφπνπο: 

                                                           
64

 πάκθ, ., Κ., Ο ιαματικόσ τουριςμόσ και θ ανάπτυξθ του τουριςμοφ υγείασ ςτθν Ελλάδα, Εκκζςεισ 
29, Κζντρο Προγραμματιςμοφ και Οικονομικϊν Ερευνϊν, Ακινα, 2000. 
65

 www.drama.gr/anaptyxiako/eisigiseis/3_06_Aggelidis.pdf 
66

 http://www.thermalsprings.gr/therapies.php 
67

 http://www.iama.gr/ethno/Therm/madelou.html 
68

 http://www.iama.gr/ethno/Therm/sarakiwt.html 
69

 πάκθ, ., Κ., Ο ιαματικόσ τουριςμόσ και θ ανάπτυξθ του τουριςμοφ υγείασ ςτθν Ελλάδα, Εκκζςεισ 
29, Κζντρο Προγραμματιςμοφ και Οικονομικϊν Ερευνϊν, Ακινα, 2000. 
70

 http://www.iama.gr/ethno/Therm/sarakiwt.html 
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α) κε ηελ επηηφπηα πνζηζεξαπεία, πνπ γίλεηαη κε ηελ επίζθεςε ησλ αηφκσλ ζηελ 

ηακαηηθή πεγή θαη β) κε ηελ κε επηηφπηα πνζηζεξαπεία, ε νπνία γίλεηαη κε ηε ιήςε 

εκθηαισκέλνπ κεηαιιηθνχ λεξνχ, απφ ζπζθεπαζίεο πνπ θπθινθνξνχλ ζην εκπφξην, 

είηε γηα ιφγνπο ζεξαπείαο, είηε γηα ιφγνπο πγηεηλήο δηαηξνθήο.
71

 

ρεηηθά κε ηελ επηηφπηα πνζηζεξαπεία, ζηελ Διιάδα ππάξρνπλ αξθεηέο ηακαηηθέο 

πεγέο, νη νπνίεο πξνζθέξνληαη κφλν γηα πνζηζεξαπεία, κε εηζηηήξην εηζφδνπ, φπσο νη 

πεγέο Λνπηξαθίνπ Κνξίλζνπ, Πιαηπζηφκνπ Φζηψηηδνο, Σξαταλνχπνιεο Έβξνπ, θ.α. 

ε άιιεο πεγέο ε πνζηζεξαπεία γίλεηαη ειεχζεξα, φπσο ζηηο πεγέο Ξπλνχ Νεξνχ 

Φιψξηλαο, Νηγξίηαο εξξψλ, Λνπηξαθίνπ Πέιιαο θ.α. Σέινο, ππάξρνπλ πεγέο ζηηο 

νπνίεο κπνξεί θαλείο λα ζπλδπάζεη ηελ πνζηζεξαπεία κε ηελ ινπηξνζεξαπεία, φπσο 

ζηηο πεγέο κνθφβνπ ζηελ Καξδίηζα, Φαξφζεξκσλ ακνζξάθεο, Λνπηξαθίνπ 

Κνξίλζνπ, θαη άιιεο πνιιέο. 

Ο πίλαθαο 3.2. παξνπζηάδεη ηελ θίλεζε ηεζζάξσλ ηακαηηθψλ πεγψλ, γηα ηηο νπνίεο 

έρνπκε ζηνηρεία, ζε φηη αθνξά ηελ επηηφπηα πνζηζεξαπεία. 
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 http://www.thermalsprings.gr/therapies.php 
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Πίλαθαο 3.2.: Κίλεζε Ηακαηηθψλ Πεγψλ γηα Πνζηζεξαπεία απφ ην 1961 – 1996 

 

 

Πεγή: Δ.Ο.Σ., Σκήκα Ηακαηηθψλ Πεγψλ 

 

Δλδείθλπηαη ζε: 

• Παζήζεηο ησλ νπξνθφξσλ νδψλ (π.ρ. ππεξηνπξηραηκία, ιηζηάζεηο ησλ λεθξψλ, 

νπξεηήξσλ θαη θχζηεσο). 

• Παζήζεηο θαινήζνπο επαηνγελνχο δηαβήηε. 

• Παρπζαξθίαο. 

• Παζήζεηο ηνπ ήπαηνο θαη ησλ ρνιεθφξσλ νδψλ (π.ρ. ρξφληα ρνινθπζηίηηδα, 

• ιηζίαζε ηεο ρνιπδφρνπ θχζηεσο, κηθξή επαηηθή αλεπάξθεηα). 

• Παζήζεηο ηνπ πεπηηθνχ ζπζηήκαηνο. 

Καφάθαρ Ν. 

Ηλείαρ
1961-65 403.415 80.683

1971-80 366.863 36.686,30

1986-90 - -

1991-

1997
- -

Λοςηπάκι Ν. 

Κοπινθίαρ
1961-65 620.808 124.161,60

1971-80 1.811.036 181.103,60

1989-90 217.843 43.568,60

1991-97 253.085 36.155,00

Πλαηύζηομο 1961-65 436.360 87.272,00

1971-80 1.765.989 176.598,90

1989-90 47.051 23.525,50

1991-97 134.700 19.242,86

Σπαφανούπολη 

Ν.Έβπος
1961-65 - -

1978-80 1.084.914 361.638,00

1981-90 2.787.334 278.733,40

1991-92 720.700 360.350,00

1994-96 720.700 360.350,00

Απιθμόρ 

Ποηηπιών

Δηήζιορ Μ/Ο 

Απιθμ.  

Ποηηπιών

Ιαμαηική Πηγή Έηη
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• Ληζηάζεηο κεηά ηελ πάξνδν ελφο κελφο απφ ηνλ ηειεπηαίν θνιηθφ. 

• Έιθνο γαζηξνδσδεθαδαθηπιηθνχ θαη νπινπνηεκέλνπ, φρη ζε ελεξγφ θάζε θαη 

γεληθφηεξα ζε παζήζεηο ηνπ γαζηξεληεξηθνχ ζπζηήκαηνο. 

Γελ ελδείθλπηαη ζε: 

• Αζζελείο κε πξνεγνχκελεο θιεγκνλέο ή ζπκθχζεηο. Ληζηάζεηο ησλ λεθξψλ ή 

ηεο θχζηεο κε ζπρλέο θξίζεηο ή αηκαηνπξία ή κε νγθψδεηο ιίζνπο, λεθξίηηδεο, 

ππειίηηδεο ή θπζηίηηδεο ζε νμεία θάζε. 

• Υνινιηζηάζεηο κε ζπρλνχο θνιηθνχο ή κεγάινπο ιίζνπο, ρνινθπζηίηεο ζηελ 

νμεία θάζε, πξφζθαην έιθνο ηνπ ζηνκάρνπ ή ηνπ δσδεθαδαθηχινπ. 

πλήζσο ε εθαξκνγή ηεο δηαξθεί 3 - 4 εβδνκάδεο. Σα απνηειέζκαηά ηεο είλαη 

επεξγεηηθά θαη άκεζα 
72

 
73

 

ii. Διζπνοθεπαπεία 

Δηζπλνζεξαπεία θαιείηαη ε ζεξαπεπηηθή πξάμε πνπ βαζίδεηαη ζηελ επαθή αηκψλ θαη 

ζηαγνληδίσλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ην κεηαιιηθφ λεξφ κε ην βιελλνγφλν ηνπ 

αλαπλεπζηηθνχ ζπζηήκαηνο. Με άιια ιφγηα, βαζίδεηαη ζηε κεηαηξνπή ησλ Ηακαηηθψλ 

Νεξψλ ζε ζηαγνλίδηα θαη ζηελ εθκεηάιιεπζε ησλ αεξίσλ ηα νπνία πεξηέρνληαη ζ' 

απηά. Δπηηπγράλεηαη κέζσ ησλ αλαπλεπζηηθψλ νδψλ κε εηζπλνέο θαη ξηλνπιύζεηο. Οη 

εηζπλνέο γίλνληαη κε ηε βνήζεηα εηδηθψλ ζπζθεπψλ. Παξαθάησ παξαηίζεληαη νη 

δηάθνξεο ηερληθέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ εηζπλνζεξαπεία: 

1. Δηζπλνέο  γηα  αηνκηθή  ρξήζε.  Γεκηνπξγνχληαη  ζηαγνλίδηα  ζε ζεξκνθξαζία 

37
ν
C. Ζ ζπζθεπή ηνπνζεηείηαη 25 εθ. απφ ηνλ αζζελή θαη ε ζεξαπεία πεξηιακβάλεη 

ζπλεδξίεο ησλ 10 ιεπηψλ, κηα έσο δπν θνξέο ηελ εκέξα θαη γηα δπν εβδνκάδεο. 

2. Νεθεινπνίεζε  γηα ζπιινγηθή  ρξήζε.  ε απηή ηελ πεξίπησζε ην πεξηβάιινλ 

ζην νπνίν βξίζθνληαη νη αζζελείο είλαη θνξεζκέλν απφ αηκνχο θαη ζε ζεξκνθξαζία 

18
ν
C. Ζ ζεξαπεία πεξηιακβάλεη ζπλεδξίεο 15 - 60 ιεπηψλ, κηα έσο δπν θνξέο ηελ 

εκέξα θαη γηα 12 - 20 εκέξεο. 

3. Αεξνζόι γηα αηνκηθή ρξήζε. χκθσλα κε απηήλ δηνρεηεχεηαη ηακαηηθφ λεξφ ζε 

πίδαθα θαη κε ηε ρξήζε αέξηνπ ή αηκνχ ζρεκαηίδνληαη ζηαγνλίδηα ζε γπάιηλε θηάιε. 

Σα ζσκαηίδηα απηά θνξηίδνληαη αξλεηηθά απφ ηε γπάιηλε θηάιε, απνρηνχλ θηλήζεηο 

Brown θαη δηαρένληαη ζηηο θπςειίδεο. 

                                                           
72

 http://users.hol.gr/~chriskir/positherapia.htm 
73

 πάκθ, ., Κ., Ο ιαματικόσ τουριςμόσ και θ ανάπτυξθ του τουριςμοφ υγείασ ςτθν Ελλάδα, Εκκζςεισ 
29, Κζντρο Προγραμματιςμοφ και Οικονομικϊν Ερευνϊν, Ακινα, 2000. 
Ηλιοποφλου, Γ.  Τδροκεραπεία,  Ζκδοςθ  τρίτθ,  Ακινα  1960,  ςελ. 26,27,120,126. 
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4. Humage γηα αηνκηθή ρξήζε. Πξαγκαηνπνηείηαη κε εηζπλνή αεξίνπ πδξνζείνπ, 

ην νπνίν ειεπζεξψλεηαη απφ ζεξκφ ζεηνχρν λεξφ κε ηε κέζνδν ηεο θπγνθεληξήζεσο ή 

επαλαζέξκαλζεο ηνπ λεξνχ. 

5. Πιύζεηο.  Απηέο  πξαγκαηνπνηνχληαη  κε  πηπέηα  Depieris  γηα ξηλνπιχζεηο, κε 

εθηφμεπζε λεξνχ κε πηζηφιη γηα θαξπγγηθέο πιχζεηο, κε πίδαθα λεξνχ γηα ζηνκαηηθέο 

πιχζεηο (42 - 45
ν
C ζεξκνθξαζία) θαη κε δηνρέηεπζε αηκνχ ή ζεξκνχ λεξνχ κε 

ζσιήλα Politzer ζηελ επζηαρηαλή ζάιπηγγα. 
74

 
75

 

ρεηηθά κε ηνπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ εηζπλνζεξαπεία, είλαη νη 

αθφινπζνη: 

Δπνρή: Αλαθέξεηαη φηη ηελ επνρή ηνπ θαινθαηξηνχ είλαη θαιχηεξε ε πνηφηεηα ησλ 

λεξψλ, ην νπνίν φκσο δελ είλαη ζσζηφ. Θα ήηαλ πξνηηκψηεξν νη ινπηξνπεγέο λα 

ιεηηνπξγνχλ φιν ην ρξφλν ή πεξηζζφηεξνπο κήλεο, γηα παξάδεηγκα απφ Μάην έσο θαη 

Οθηψβξην. Έηζη, δελ ζα ππήξρε θαη ν ζπλσζηηζκφο ζηελ πξνζέιεπζε ησλ αζζελψλ, 

πνπ παξαηεξείηαη θαηά ηνπο θαινθαηξηλνχο κήλεο. 

Πξνεηνηκαζία: Ζ ζσζηή επηινγή ηεο ινπηξνπεγήο απνηειεί ην 50% ηεο επηηπρίαο 

ηεο εηζπλνζεξαπείαο. 

Γηάξθεηα: πλήζσο δηαξθεί 21 κέξεο, αιιά ν ρξφλνο κπνξεί λα παξαηαζεί ή λα 

κεησζεί. 

Κιίκα: Υξεηάδεηαη παξαηεηακέλε ειηνθάλεηα, ειάρηζηε πγξαζία, νη άλεκνη λα 

είλαη αζζελείο, λα κελ εκθαλίδνληαη νκίριεο θαη ε γχξσ πεξηνρή λα έρεη δάζε γηα 

πεξηζζφηεξν νμπγφλν. 

Τξόπνο δσήο - δηαηηεηηθή αγσγή: Απνθεχγεηαη ε ζσκαηηθή θαη πλεπκαηηθή 

θφπσζε θαη ζπληζηάηαη πην πγηεηλφο ηξφπνο δσήο, κε πεξηπάηνπο θαη ζσζηή 

δηαηξνθή. 

ηαηηζηηθά ζηνηρεία γηα ηελ θίλεζε ησλ πεγψλ πνπ εμεηδηθεχνληαη ζηελ 

εηζπλνζεξαπεία, έρνπκε κφλν γηα δπν πεγέο, ηελ Κπιιήλε θαη ην κφθνβν. ε απηέο, 

πέξα απφ ηελ εηζπλνζεξαπεία, εθαξκφδνληαη αθφκε θαη ινχζεηο.  

Ο πίλαθαο 3.3. δείρλεη ηελ θαηάζηαζε ησλ ηεζζάξσλ ηειεπηαίσλ δεθαεηηψλ, θαη 

φπσο θαίλεηαη, παξαηεξείηαη κηα ζπλερήο κείσζε, ηφζν ζηνλ αξηζκφ ησλ αηφκσλ, 

φζν θαη ζηνλ αξηζκφ ησλ ινχζεσλ. Απηφ απνδίδεηαη θπξίσο, ζηελ έιιεηςε 
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δηαθήκηζεο ησλ ηακαηηθψλ πεγψλ, έηζη ψζηε λα πιεξνθνξεζεί ην θνηλφ γηα ηηο πεγέο, 

αιιά θαη γηα ηηο ζεξαπεπηηθέο ηνπο ηδηφηεηεο. 

 

Πίλαθαο 3.3.: Κίλεζε ησλ Ηακαηηθψλ Πεγψλ γηα Δηζπλνζεξαπεία θαη 

Λνπηξνζεξαπεία 

 

 

Πεγή: Δ.Ο.Σ., Σκήκα Ηακαηηθψλ Πεγψλ 

 

Δλδείθλπηαη ζε: 

• Παζήζεηο ηνπ αλαπλεπζηηθνχ ζπζηήκαηνο. 

• Βξνγρηθφ άζζκα θαη ρξφληεο βξνγρίηηδεο. 

• Υξφληεο θιεγκνλέο ηνπ Αλαπλεπζηηθνχ πζηήκαηνο. 

Απιθμόρ Λούζειρ
Διζπνοέ

ρ

Ρινοπλύ

ζειρ
ύνολο

αηόμυν (%) (%) (%) (%)

Κςλλήνη Ν.

Ηλείαρ 1961-70 49.563 154.170 591.121 141.910 887.201 17,38 66,63 16,00 100,00

1971-80 48.021 198.386 509.886 94.198 802.470 24,72 63,54 11,74 100,00

1981-90 41.743 156.691 475.757 164.145 796.593 19,67 59,72 20,61 100,00

1991-97 24.030 115.046 261.225 86.783 463.054 24,85 56,41 18,74 100,00

1961-70 4.956

1971-80 4.802

1981-90 4.174

1991-97 3.433

1961-70 15.417 59.112 14.191 88.720 17,38 66,63 16,00 100,00

1971-80 19.839 50.989 9.420 80.247 24,72 63,54 11,74 100,00

1981-90 15.669 47.576 16.415 79.659 19,67 59,72 20,61 100,00

1991-97 16.435 37.318 12.398 66.151 24,85 56,41 18,74 100,00

μόκοβο

Ν.Καπδίηζαρ 1961-70 101.510 940.029 299.796 35.687 1.275.512 73,70 23,50 2,80 100,00

1971-80 98.626 894.992 332.214 43.438 1.270.644 70,44 26,15 3,42 100,00

1981-90 91.265 815.815 367.428 52.118 1.235.361 66,04 29,74 4,22 100,00

1991-97 50.617 503.427 212.110 39.204 754.741 66,70 28,10 5,19 100,00

1961-70 10.151

1971-80 9.863

1981-90 9.127

1991-97 7.231

1961-70 94.003 29.980 3.569 127.551 73,70 23,50 2,80 100,00

1971-80 89.499 33.221 4.344 127.064 70,44 26,15 3,42 100,00

1981-90 81.582 36.743 5.212 123.536 66,04 29,74 4,22 100,00

1991-97 71.918 30.301 5.601 107.820 66,70 28,10 5,19 100,00

Μ.Ο. απιθμού 

θεπαπειών/έηορ

Μ.Ο. απιθμού 

αηόμυν/έηορ

ύνολο 

Θεπαπει

ών

Μ.Ο. απιθμού 

αηόμυν/έηορ

Μ.Ο. απιθμού 

θεπαπειών/έηορ

Ιαμαηική Πηγή Έηη Λούζειρ
Διζπνοέ

ρ

Ρινοπλύ

ζειρ
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• Αιιεξγίεο θ.ιπ. 

Γελ ελδείθλπηαη ζε: 

• Φπκαηίσζε. 

• Βαξχ εκθχζεκα κε θάκςε ηεο δεμηάο θαξδηάο. 

• Αξηεξηαθή ππέξηαζε φηαλ δελ ξπζκίδεηαη. 

• αθραξψδε Γηαβήηε. 

• Νεθξηθή, επαηηθή θαη θαξδηαθή αλεπάξθεηα. 

• Καξθίλν. 

• Ομείεο  ινηκψμεηο  θαη  γεληθφηεξα  ζε  παζήζεηο  ηνπ  αλαπλεπζηηθνχ 

ζπζηήκαηνο ζε νμεία θάζε 
76

 
77

. 

 

3.6. Δξυηεπική ςδποθεπαπεία 

i. Ιαμαηικά Λοςηπά 

Γίλνληαη κε ηελ εκβάπηηζε ηνπ ζψκαηνο ζε αηνκηθφ ινπηήξα ή πηζίλα κε Ηακαηηθφ 

Νεξφ. Δλδείθλπηαη λα πξαγκαηνπνηνχληαη κεηά απφ νινθιεξσκέλε πέςε. Έλαο 

θχθινο ζεξαπείαο δηαξθεί ζπλήζσο 2 εβδνκάδεο, κε έλα ινπηξφ αλά εκέξα. Μεηά ην 

ινπηξφ αθνινπζεί αλάπαπζε ησλ ινπνκέλσλ γηα 30 πεξίπνπ ιεπηά. Σα ινπηξά 

αζθνχλ βηνινγηθέο επηδξάζεηο κέζσ ησλ δηαθφξσλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ Ηακαηηθψλ 

Νεξψλ. Σν ινπηξφ κπνξεί λα είλαη θαζνιηθφ, εκίινπηξν ή ηνπηθφ θαη ην αηκφινπηξν 

κπνξεί λα είλαη ηνπηθφ ή θαζνιηθφ. 

Δλδείθλπηαη ζε: 

• Υξφληεο   ξεπκαηηθέο   παζήζεηο,   φπσο   ξεπκαηνεηδήο   αξζξίηηδα, 

αγθπινπνηεηηθή ζπνλδπιoαξζξίηηδα, νζηεναξζξίηηδα, εθθπιηζηηθέο 

ζπνλδπιναξζξνπάζεηεο, θαη άιιεο. 

• Παζήζεηο ηνπ δέξκαηνο, φπσο έθδεκα, δεξκαηίηηδεο, θαη άιιεο. 

• Γπλαηθνινγηθέο παζήζεηο, φπσο ρξφληεο κεηαθιεγκνλψδεηο θαηαζηάζεηο ησλ 

ζαιπίγγσλ θαη ηεο κήηξαο, ιεπθφξξνηα, αλεπάξθεηα ησλ σνζεθψλ, θαη άιιεο. 

• Παζήζεσλ ηνπ λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο, φπσο λεπξίηηδεο, ξηδίηηδεο, λεπξαιγίεο, 

θαη άιισλ. 
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• Παζήζεηο θπθινθνξηθνχ ζπζηήκαηνο, φπσο αξηεξηαθή ππέξηαζε, αλεπάξθεηα 

ζηεθαληαίσλ αξηεξηψλ, ελδαξηεξίηηδεο θάησ άθξσλ, ρξφληεο θιεβίηηδεο – θηξζνχο, 

θαη άιιεο. 

• χλδξνκα απφ δηαηαξαρέο ηνπ λεπξνθπηηθνχ ζπζηήκαηνο. 

Γελ ελδείθλπηαη ζε: 

• Όηαλ νη αλσηέξσ παζήζεηο βξίζθνληαη ζε ζηάδην παξφμπλζεο. 

• Όιεο ηηο εκπχξεηεο νμείεο θαηαζηάζεηο. 

• Παζήζεηο ηεο θαξδηάο, φηαλ δελ αληηζηαζκίδνληαη θαιά θαη παξνπζηάδνπλ 

θαηλφκελα ζηάζεο θαη νηδήκαηα ησλ θάησ άθξσλ θαη πξνρσξεκέλε 

αξηεξηνζθιήξσζε ηδίσο ησλ εγθεθαιηθψλ αγγείσλ. Αθφκε, αληεδείθλπηαη ζε 

θαξδηαθέο αξξπζκίεο, φηαλ δελ ππνρσξνχλ κε ηελ θαηάιιειε θαξκαθεπηηθή αγσγή 

θαη γεληθφηεξα ζε ζνβαξέο θαξδηαθέο παζήζεηο. 

• Αθφκε, αληεδείθλπηαη ζε πξφζθαηεο εγθεθαιηθέο αηκνξξαγίεο, ζξνκβψζεηο 

ησλ αγγείσλ πξηλ ηελ έιεπζε 6 ηνπιάρηζηνλ κελψλ απφ ηελ πξνζβνιή. 

• Αλεπάξθεηα  ζηεθαληαίσλ  (ζηεζάγρε,  έκθξαγκα)  κε  ζπρλέο  θξίζεηο  ή 

ζνβαξέο βιάβεο ηνπ κπνθαξδίνπ. 

• Αηκνξξαγίεο δηαθφξσλ νξγάλσλ – βαξηέο κνξθέο δηαβήηε κε έθδειε 

εμαζζέληζε ηνπ νξγαληζκνχ. 

• Δλεξγφο θπκαηίσζε. 

• Καθνήζεηο λενπιαζίεο. 

• Δγθπκνζχλε κεηά ηνλ έθην κήλα. 

• Παζήζεηο ηνπ αλαπλεπζηηθνχ ζπζηήκαηνο φπσο θπκαηίσζε, θαξθίλνο, 

βξνγρεθηαζίεο. 

• Ομέα θιεγκνλψδε λνζήκαηα. 

• Νεθξηθή αλεπάξθεηα. 

• Πξφζθαηα εγθεθαιηθά επεηζφδηα. 

• Κίξξσζε ηνπ ήπαηνο θαη ηδηαίηεξα φηαλ παξνπζηάδνληαη επηπινθέο, φπσο ν 

αζθίηεο θαη ν ίθηεξνο.  

Ζ Λνπηξνζεξαπεία δηαθφπηεηαη επίζεο : 

• φηαλ παξνπζηαζηεί θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ ινπηξψλ παξφμπλζε ηεο ρξφληαο 

πάζεζεο. 

• θαηά ηηο κέξεο ηεο εκκήλνπ ξχζεσο θαη 
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• φηαλ ε ινπηξνζεξαπεία δελ γίλεηαη θαιψο απνδεθηή απφ ηνλ ινπφκελν.
78

 

 

ii. Τδπομαλάξειρ ή Γινόλοςηπα 

Βαζίδνληαη ζηε εθαξκνγή πίεζεο ζην αλζξψπηλν ζψκα, ελψ απηφ βξίζθεηαη κέζα ζην 

Ηακαηηθφ Νεξφ. 

Δλδείθλπηαη ζε: 

Πεξηπηψζεηο κεηαηξαπκαηηθήο ζεξαπείαο, θαηαγκάησλ θαη θαθψζεσλ, 

αξζξνπαζεηψλ, νζθπαιγίαο, ηζραηκίαο, ζπνλδπιαξζξίηηδαο θαη ζπαζηηθψλ 

παξαιχζεσλ.
79

 

iii. Τδποκινηζιοθεπαπεία 

Αμηφινγνο ηξφπνο εθαξκνγήο ηνπ Ηακαηηθνχ λεξνχ είλαη ε ρξεζηκνπνίεζή ηνπ ζε 

πηζίλεο, ε γλσζηή θαη θνηλά απνδεθηή πδξνθηλεζηνζεξαπεία. Απηή βξήθε κεγάιε 

εθαξκνγή ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο θαη δελ λνείηαη ζήκεξα Τδξνζεξαπεπηήξην ή θαη 

νξγαλσκέλν θπζηθνζεξαπεπηήξην ρσξίο εθαξκνγή πδξνθηλεζηνζεξαπείαο. Με ηε 

κέζνδν απηή γίλεηαη εθκεηάιιεπζε θαη ησλ ηξηψλ παξαγφλησλ ηνπ ηακαηηθνχ λεξνχ, 

δειαδή ηνπ ρεκηθνχ, ηνπ ζεξκηθνχ θαη ηνπ κεραληθνχ, νη νπνίνη ζα αλαθεξζνχλ 

παξαθάησ. 

Δλδείθλπηαη ζε: 

Πεξηπηψζεηο γηα ηελ πξφιεςε κνλίκσλ βιαβψλ, φπσο είλαη νη παζνινγναλαηνκηθέο 

αιινηψζεηο, νη αηξνθίεο, νη παξακνξθψζεηο, νη αγθπιψζεηο, αιιά θαη γηα ηελ φζν ην 

δπλαηφλ θαιχηεξε απνθαηάζηαζε απηψλ.
80

 
81

 

iv. Πηλοθεπαπεία 

Βαζίδεηαη ζηε ρξήζε «ψξηκνπ» πεινχ. Ζ εθαξκνγή ηνπ πεινχ είλαη δπλαηφλ λα είλαη 

νιηθή ή κεξηθή, κε εκβάπηηζε ηνπ ζψκαηνο ζ' απηφλ ή κε επάιεηςε. Ζ ζεξαπεπηηθή 

δξάζε ηνπ πεινχ είλαη δηπιή, γηαηί αζθεί ηνπηθή δξάζε (ζηελ επηθάλεηα ηνπ 

δέξκαηνο) θαη γεληθή δξάζε (ζε δηάθνξεο ιεηηνπξγίεο, ιφγσ νπζηψλ πνπ δηεηζδχνπλ 

κέζα ζηνλ νξγαληζκφ). Έηζη, ζεξαπεπηηθφο πειφο είλαη ν πειφο πνπ φηαλ 

ρξεζηκνπνηείηαη ζηνλ αλζξψπηλν νξγαληζκφ παξνπζηάδεη βηνινγηθή δξάζε. Καηά ηνλ 
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Pisani ζεξαπεπηηθφο πειφο είλαη έλα κίγκα ππέξζεξκν ή ππεξζεξκαηλφκελν, ην νπνίν 

πξνέξρεηαη απφ κηα ηέιεηα ξεπζηνπνίεζε ελφο ζηεξενχ, θπξίσο αξγηιηθνχ 

ζπζηαηηθνχ, θαη ελφο πγξνχ ζπζηαηηθνχ, ηνπ ηακαηηθνχ λεξνχ.
82

 

Ο πειφο ησλ ζεξκψλ πεγψλ απνηειεί έλα θπζηθφ ζεξαπεπηηθφ πειφ θαη είλαη ν 

κφλνο πειφο ζηε θχζε πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα πεινζεξαπεία έηζη φπσο 

είλαη, ρσξίο πεξαηηέξσ επεμεξγαζία. ρεκαηίδεηαη γχξσ απφ ηηο ζεξκέο πεγέο απφ 

νξγαληθά θαη αλφξγαλα ζπζηαηηθά, πνπ είλαη δηαιπκέλα ή αησξνχληαη ζην ζεξκφ 

λεξφ, θαηαθάζνληαη θαη έηζη, βξίζθνληαη γχξσ απφ ηελ πεγή. Σέινο, ε δξάζε ηεο 

πεινζεξαπείαο νθείιεηαη θπξίσο ζε ηξεηο παξάγνληεο:κεραληθφ, ζεξκηθφ θαη ρεκηθφ 

παξάγνληα, πνπ ζα αλαθεξζνχλ παξαθάησ. Έηζη απνθηά θπζηθνρεκηθέο ηδηφηεηεο κε 

παξνπζία δψλησλ νξγαληζκψλ πνπ δηεπθνιχλνπλ ηελ απνξξφθεζε ηνπ ζείνπ θαη ηνπ 

ξαδνλίνπ, ησλ θιεγκνλσδψλ ζηνηρείσλ θαη ηελ ειάηησζε ηνπ πφλνπ. 

Δλδείθλπηαη ζε: 

• Παζήζεηο ηνπ κπνζθειεηηθνχ ζπζηήκαηνο. 

• Παζήζεηο δεξκαηηθέο, φπσο ςσξηάζεηο, εθδέκαηα, λεαληθέο αθκέο, ηνπηθέο 

δεξκαηίηηδεο, θ.ιπ. 

• Αξζξνπάζεηεο, ξεπκαηνινγηθέο θαη θιεγκνλψδεηο. 

• Γπλαηθνινγηθέο παζήζεηο, φπσο θιεγκνλψδεηο παζήζεηο ησλ γελλεηηθψλ 

νξγάλσλ θαη δηαηαξαρέο εκκήλνπ θχθινπ. 

• Οπξηθή αξζξίηηδα. 

• Έθδεκα. 

• Φσξίαζε. 

• Μεηαηξαπκαηηθή  απνθαηάζηαζε,  φπσο  γηα  δηαζηξέκκαηα,  θαηάγκαηα, 

αηκαηψκαηα, θ.ιπ. θαη ηέινο, 

• ζηελ αηζζεηηθή ζαλ θαιιπληηθφ.
83

 
84

 

v.  Θαλαζζοθεπαπεία 

Με ηνλ φξν Θαιαζζνζεξαπεία ελλννχκε ηελ ρξεζηκνπνίεζε ηεο επεξγεηηθήο 

επίδξαζεο ηνπ ζαιαζζηλνχ πεξηβάιινληνο, δειαδή ην λεξφ, ηε ιάζπε, ηα θχθηα θ.ιπ., 

γηα πξφιεςε θαη δηαηήξεζε ηεο πγείαο. 

Δλδείθλπηαη ζε: 
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• Αζζέλεηεο  ηνπ  ζχγρξνλνπ  πνιηηηζκνχ,  φπσο  θαξδηαγγεηαθά  λνζήκαηα, 

παρπζαξθία, κεηαβνιηθέο παζήζεηο, άγρνο, αυπλίεο, εκηθξαλίεο, ςπρνζσκαηηθέο 

παζήζεηο, ζχλδξνκν ππεξθφπσζεο, θαηάζιηςε θ.ιπ. 

• Ρεπκαηνινγηθέο, νξζνπεδηθέο, δεξκαηνινγηθέο θαη λεπξνινγηθέο παζήζεηο. 

• Αλάξξσζε. 

• Αδπλάηηζκα, θπηηαξίηηδα θαη γεληθφηεξα, 

• ζηελ θνζκεηνινγία. 

Γελ ελδείθλπηαη ζε: 

• Αιιεξγίεο ζην ηψδην. 

• Τπεξζπξενεηδηζκφ. 

• Τγξέο δεξκαηνπάζεηεο θαη  

• θαξδηαθή αλεπάξθεηα.
85

 

vi. Κλιμαηοθεπαπεία 

Ζ επίδξαζε ησλ θιηκαηνινγηθψλ παξαγφλησλ ζηελ πγεία ηνπ αλζξψπνπ είλαη 

γεληθψο παξαδεθηή. Έρεη δηαπηζησζεί φηη νη θαηξηθέο κεηαβνιέο επελεξγνχλ ζην 

λεπξνθπηηθφ ζχζηεκα θαη βνεζνχλ ζηελ αλάπηπμε λφζσλ ή ζηελ εκθάληζε λνζεξψλ 

ζπκπησκάησλ. Έλα θιίκα γηα λα δξάζεη επεξγεηηθά ζε κία λφζν πξέπεη λα δηαζέηεη 

δηαθνξεηηθνχο θιηκαηηθνχο παξάγνληεο απφ εθείλνπο πνπ ζπλήζσο δεη ν αζζελήο, 

έηζη ψζηε λα δξάζεη εξεζηζηηθά ή θαηεπλαζηηθά. 

Οη αζζέλεηεο, ησλ νπνίσλ ε αξρηθή αηηία είλαη κηθξνβηαθή ή άιιεο θχζεσο ή θαη 

αθαζφξηζηε, αιιά ε εκθάληζε ή ε εμέιημή ηνπο θαζνξίδεηαη θαη άξα εμαξηάηαη απφ 

ηηο θαηξηθέο κεηαβνιέο, θαινχληαη κεηεσξνηξφπνη, θαη ηα άηνκα κεηεσξνηξφπα. αλ 

κέηξν γηα ηελ εθηίκεζε φηη έλαο ηφπνο δελ είλαη βιαβεξφο γηα ηελ πγεία ηνπ 

αλζξψπνπ είλαη ην θαινχκελν αίζζεκα επεμίαο.
86

 

3.7. Θεπαπεςηική δπάζη ηυν Ιαμαηικών λοςηπών  

Ζ ζεξαπεπηηθή δξάζε ησλ ηακαηηθψλ ινπηξψλ αλ θαη είλαη γλσζηή απφ ηνπο 

αξραίνπο ρξφλνπο, αθφκε θαη ζήκεξα δελ έρεη δηεπθξηληζηεί ηειείσο. Οη αξραίνη 

Έιιελεο γλψξηδαλ θαιά κεξηθέο ηδηφηεηεο ησλ ηακαηηθψλ λεξψλ θαη ινπηξψλ, ηα 

νπνία ρξεζηκνπνηνχζαλ φρη κφλν γηα ζεξαπεπηηθνχο ιφγνπο, αιιά θαη γηα λα 

δηαηεξνχληαη ζε θαιή θπζηθή θαηάζηαζε. Θεσξνχζαλ ηηο ηακαηηθέο πεγέο ζαλ 
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κπζηεξηψδεηο ζεφηεηεο, πνπ πεξηέθιεηαλ κέζα ηνπο επεξγεηηθνχο θαη ζεξαπεπηηθνχο 

«ρπκνχο», θαηάιιεινπο γηα ηελ ζεξαπεία ησλ ινπνκέλσλ αζζελψλ.
87

 

Σα ηακαηηθά λεξά είλαη δηαζθνξπηζκέλα ζ' φιε ηε ρψξα, ζην εζσηεξηθφ ηεο, γχξσ 

απφ ηελ παξάθηηα δψλε, αιιά θαη ζηα λεζηά ηνπ Αηγαίνπ. Χζηφζν, ε γεσγξαθηθή 

θαηαλνκή ησλ πεγψλ δελ είλαη ηπραία. Έηζη, ε εκθάληζε ηακαηηθψλ  πεγψλ,  φπσο  

ηνπ  Κατάθα,  ηεο  Κπιιήλεο  θαη  ηνπ  Λαγθαδά ζπλδέεηαη κε ηεθηνληθά γεγνλφηα, 

ελψ νη πεγέο ησλ Μεζάλσλ, ηεο Μήινπ, ηεο Λέζβνπ, ηεο ακνζξάθεο, ηεο Λήκλνπ 

θαη άιισλ, ζπλδένπλ ηελ χπαξμή ηνπο κε εθαηζηεηαθέο δξαζηεξηφηεηεο. 

Οη πεξηζζφηεξεο πεγέο βξίζθνληαη ζηα λεζηά θαη είλαη 229, αθνινπζεί ε ηεξεά 

Διιάδα κε 156, ε Μαθεδνλία κε 115, ε Πεινπφλλεζνο κε 114, ε Θεζζαιία κε 57, ε 

Ήπεηξνο κε 56 θαη ε Θξάθε κε 25. ην ζεκείν απηφ πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη, 

ζχκθσλα κε ην λέν Νφκν 3498, νη δηαηάμεηο
 
 πνπ δηαθξίλνπλ ηηο ηακαηηθέο πεγέο ζε 

ηνπηθήο θαη ηνπξηζηηθήο ζεκαζίαο θαηαξγνχληαη θαη πιένλ αλήθνπλ φιεο ζηνλ Δ.Ο.Σ. 

Σα λεξά ησλ πεγψλ απηψλ ραξαθηεξίδνληαη σο κεηαιιηθά εμαηηίαο ηεο ζεξκνθξαζίαο 

ή ηεο γεληθήο ρεκηθήο ηνπο ζχζηαζεο.  

Σα ινπηξά ζηελ Διιάδα δηαθξίλνληαη κε βάζε ηε ζεξκνθξαζία ηνπ λεξνχ: 

· ζε θξχα ή ςπρξά (θάησ ησλ 28
o
C) θαη 

· ζε δεζηά ή ζεξκά (άλσ ησλ 28 
o
C). 
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Όπσο ζε πνιιέο άιιεο ρψξεο, έηζη θαη ζηε ρψξα καο, ε ινπηξνζεξαπεία κπνξεί λα 

αληηπξνζσπεχεη ηελ πξψηε ελαιιαθηηθή εθαξκνγή ζε θάξκαθα γηα ρξφληεο κε 

αληαπνθξίζηκεο θιεγκνλψδεηο παζήζεηο, θαζψο επίζεο κπνξεί λα ζεσξεζεί 

ζπκπιεξσκαηηθή σο πξνο ηελ ηαηξηθή αγσγή ζε παζήζεηο αλαπλεπζηηθέο, 

γαζηξεληεξνινγηθέο, γπλαηθνινγηθέο, δεξκαηνινγηθέο θαη νξζνπεδηθέο. Καηά ηε 

δηάξθεηα κηαο ινπηξνζεξαπείαο επηδξνχλ ζηνλ νξγαληζκφ πνιιά εξεζίζκαηα. Απηά ηα 

εξεζίζκαηα πξνέξρνληαη: 

α) από ην πεξηβάιινλ 

Ζ αιιαγή ηνπ πεξηβάιινληνο θαζψο θαη ν ηξφπνο δηαβίσζεο ελφο αηφκνπ θαηά ηε 

δηάξθεηα ησλ εκεξψλ πνπ θάλεη ινπηξνζεξαπεία, απαιιαγκέλν απφ ην άγρνο ηεο 

θαζεκεξηλφηεηαο, ηνπ πξνζθέξνπλ κηα ςπρηθή εξεκία, ε νπνία δξα ζεκαληηθά ζηνλ 

αλζξψπηλν νξγαληζκφ, κε απνηέιεζκα ε ινπηξνζεξαπεία λα έρεη επεξγεηηθά 

απνηειέζκαηα. 
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β) από ηελ ίδηα ηελ ςπρνινγία ηνπ αηόκνπ 

Ζ ςπρνινγία πνπ έρεη θαλείο είλαη έλαο πνιχ ζεκαληηθφο παξάγνληαο. Ζ πίζηε 

δειαδή πνπ έρεη ν αζζελήο, φηη κε ηε ινπηξνζεξαπεία ζα απνθαηαζηαζεί ην 

πξφβιεκά ηνπ, ζπκβάιεη ζεηηθά ζην απνηέιεζκα ηεο ινπηξνζεξαπείαο θαη ε πίζηε 

απηή εληζρχεηαη αθφκε πεξηζζφηεξν, φηαλ πιεξνθνξείηαη φηη άηνκα κε ην ίδην 

πξφβιεκα έρνπλ ζεξαπεπζεί. 

γ) από ηα ινπηξά. 

Με ηελ πξφνδν ηεο επηζηήκεο θαη κε ηε ρεκηθή αλάιπζε, νη εξεπλεηέο θαηέιεμαλ 

ζην ζπκπέξαζκα φηη νη ζεξαπεπηηθέο ηδηφηεηεο ησλ ινπηξψλ είλαη δπλαηφλ λα 

απνδνζνχλ: 

• ζηελ παξνπζία κεηαιιηθψλ αιάησλ θαη ζηε δηάζπαζή ηνπο θαη 

• ζε εηδηθέο θνιινεηδείο νπζίεο θαη ζε ζπάληα αέξηα. 
89

 (58) 

Αθφκε, ηα ηακαηηθά λεξά ζπκβάινπλ ζηε ζεξαπεία δηαθφξσλ παζήζεσλ, ζχκθσλα 

κε ηνπο εηδηθνχο, κε ηηο αθφινπζεο ελέξγεηεο: βηνινγηθή, ζεξκηθή, ξαδηελεξγή, 

θαξκαθνδπλακηθή ή ρεκηθή θαη κεραληθή. Απηφ ζεκαίλεη φηη, εθηφο απφ ηα 

κεηαιιηθά άιαηα, ηηο θνιινεηδείο νπζίεο θαη ηα ζπάληα αέξηα, φηαλ ν επηζθέπηεο – 

ινπφκελνο έξζεη ζε επαθή κε ην ηακαηηθφ λεξφ ζηηο πδξνζεξαπεπηηθέο 

εγθαηαζηάζεηο, νη κεραληζκνί πνπ αζθνχλ δξάζε θαη ζπκβάιινπλ ζηε ζεξαπεπηηθή 

αγσγή είλαη νη παξαπάλσ πέληε παξάγνληεο, νη νπνίνη ζα αλαιπζνχλ ακέζσο 

παξαθάησ. 

i) Αξρηθά, ε βηνινγηθή ελέξγεηα ησλ ηακαηηθψλ λεξψλ ζπκβάιεη ζην λα απνβάιεη 

ν αλζξψπηλνο νξγαληζκφο φηη είλαη επηβιαβέο γη‟ απηφλ. Καζψο πεξλνχλ ηα ρξφληα, 

παξαηεξείηαη κηα αζηάζεηα ησλ ζηνηρείσλ ηνπ αλζξψπηλνπ νξγαληζκνχ. Ζ αζηάζεηα 

απηή πξνμελεί ηε ζπζζψξεπζε επηβιαβψλ νπζηψλ κέζσ ηνπ αίκαηνο, ζηνπο ηζηνχο, 

ζηα φξγαλα θαη ηηο αξζξψζεηο, νη νπνίεο απνκαθξχλνληαη κε ηα ηακαηηθά ινπηξά. 
90

 

ii) Ζ ζεξκηθή ελέξγεηα ηνπ ηακαηηθνχ λεξνχ ή ην ζεξκηθφ εξέζηζκα πθίζηαηαη ή 

πξνθαιείηαη φηαλ ε ζεξκνθξαζία ηνπ ηακαηηθνχ λεξνχ είλαη αλψηεξε ή θαηψηεξε, 

δειαδή δηαθνξεηηθή ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ αλζξψπηλνπ ζψκαηνο. Αλάινγα κε ηε 

ζεξκνθξαζία, κπνξνχκε λα δηαρσξίζνπκε ηα ινπηξά ζε: 

1. ςπρξά, φηαλ ε ζεξκνθξαζία είλαη κέρξη 20
o
C, 

2. δξνζεξά, φηαλ είλαη 21
ν
 - 25

o
C, 

 3. ριηαξά, φηαλ είλαη 26
ν
 - 32

o
C, 
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4. νπδέηεξα ή αδηάθνξα, φηαλ είλαη 33
ν
 - 34

o
C θαη 

5. ζεξκά, ή ππέξζεξκα, φηαλ είλαη απφ 35
o
C θαη πάλσ. 

Αθφκε, πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ην ζεξκνθξαζηαθφ πεξηβάιινλ ηνπ ινπηξνχ έρεη 

δηαθνξεηηθέο ηδηφηεηεο απφ απηέο ηνπ αηκνζθαηξηθνχ πεξηβάιινληνο. Ζ 

ζεξκνξχζκηζε ηνπ νξγαληζκνχ ζην ινπηξφ γίλεηαη δηαθνξεηηθά απ‟ φηη ζηνλ αέξα. Ζ 

ζεξκνθξαζία επηθέξεη αχμεζε ηνπ ελεξγεηαθνχ δπλακηθνχ ησλ ηζηψλ, θαη 

ελεξγνπνηεί ηνπο ζεξκνξπζκηζηηθνχο κεραληζκνχο. Δπηπιένλ, δηαζηέιιεη ζε 

ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ ηα αηκνθφξα αγγεία πνπ βξίζθνληαη επηθαλεηαθά θαη απμάλεη 

ηελ αηκάησζε ηνπ δέξκαηνο, κε απνηέιεζκα ηελ θαιχηεξε ηξνθηθφηεηα ησλ αγγείσλ. 

Σέινο, ε αχμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ησλ κπψλ έρεη σο απνηέιεζκα ηελ επθνιφηεξε 

θαη ηζρπξφηεξε ζχζπαζή ηνπο. Καζψο απαιχλεηαη ν πφλνο, ν ινπφκελνο κπνξεί λα 

θηλεζεί κε κεγαιχηεξε άλεζε θαη λα απμήζεη ην εχξνο ησλ θηλήζεσλ ζηηο δχζθακπηεο 

αξζξψζεηο. 

Γεληθφηεξα, ηα ζεξκά ινπηξά δηεγείξνπλ ην θεληξηθφ λεπξηθφ ζχζηεκα κέζσ ησλ 

λεπξηθψλ απνιήμεσλ ηνπ δέξκαηνο, ελψ αληίζεηα ηα ςπρξά ινπηξά δξνπλ 

θαηαπξαυληηθά ζην λεπξηθφ ζχζηεκα. Αθφκε, πξέπεη λα ζεκεηψζνπκε φηη ηα ζεξκά 

ινπηξά κηθξήο δηάξθεηαο έρνπλ σο απνηέιεζκα ηε γεληθή νξγαληθή επεμία θαη 

εμαθαλίδνπλ ηελ θφπσζε, ζε αληίζεζε κε ηα ζεξκά ινπηξά κεγάιεο δηάξθεηαο, ηα 

νπνία πξνθαινχλ εμάληιεζε ηνπ νξγαληζκνχ. 

Γη‟ απηφ νη ινπφκελνη πξέπεη λα ππαθνχνπλ απφιπηα ζηηο νδεγίεο ηνπ γηαηξνχ, 

πνπ αθνξνχλ ζηε δηάξθεηα ηνπ ινπηξνχ θαη ζηε ζεξκνθξαζία ηνπ, θπξίσο αλ 

ππνθέξνπλ απφ θαξδηαθέο παζήζεηο ή αλσκαιίεο ηεο θπθινθνξίαο.Αθφκε, ηα ζεξκά 

ινπηξά πξνθαινχλ εξεζηζκφ ηνπ δέξκαηνο θαη έηζη, ε θπθινθνξία ηνπ αίκαηνο 

γίλεηαη πην έληνλε. Δπίζεο, ζπληεινχληαη ε απνβνιή αιάησλ, νπξίαο θαη νπξηθνχ 

νμέσο απφ ηα νχξα, ε αχμεζε ησλ θαχζεσλ ηνπ νξγαληζκνχ θαη ε αχμεζε ηεο 

ιεκθηθήο θπθινθνξίαο. Ζ απνβνιή ηνμηθψλ νπζηψλ, αιάησλ, θαξκαθεπηηθψλ νπζηψλ 

γίλεηαη θαη απφ ην δέξκα. Μπνξεί επίζεο, λα πξνθιεζεί κείσζε ηνπ βάξνπο ηνπ 

ζψκαηνο κε ζπρλέο εθηδξψζεηο θαη ζε κεξηθέο πεξηπηψζεηο, κπνξεί λα πξνθιεζεί 

αθπδάησζε ηνπ νξγαληζκνχ θαη πχθλσζε ηνπ δέξκαηνο.ηελ πξνζπάζεηα λα 

ζπγθεληξψζνπκε ηηο επηδξάζεηο ησλ ςπρξψλ – ζεξκψλ ινπηξψλ, θαηαιήμακε ζην 

ζπκπέξαζκα φηη, έρνπλ πνηθίιεο επηδξάζεηο ζηνλ αλζξψπηλν νξγαληζκφ θαη αθνξνχλ 

ζηα αθφινπζα: 

1. ζηελ θπθινθνξία ηνπ αίκαηνο, 

2. ζηελ θαξδηά, 
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3. ζηελ ππέξηαζε, 

4. ζηα αγγεία θαη ζην δέξκα, 

5. ζην κεηαβνιηζκφ, 

6. ζην κπτθφ ζχζηεκα, 

7. ζην λεπξηθφ ζχζηεκα, 

8. ζην πεπηηθφ ζχζηεκα θαη 

9. ζην αλαπλεπζηηθφ ζχζηεκα. 

Σέινο, ηα ζεξκά ινπηξά ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε ζεξαπεία ρξφλησλ παζήζεσλ, 

φπσο είλαη νη ξεπκαηηζκνί, νη αξζξίηηδεο, νη λεπξίηηδεο θ.ιπ.
91

 

iii) Άιιεο έξεπλεο απέδσζαλ ηε ζεξαπεπηηθή ηδηφηεηα ησλ ηακαηηθψλ λεξψλ ζηελ 

αθηηλνβνιία ηελ νπνία αληινχλ απφ ηα βάζε ηεο γεο. Έηζη, κπήθαλ θαη νη βάζεηο ηεο 

αθηηλελεξγείαο ή ξαδηελεξγείαο. Ζ αθηηλελεξγεία ή ξαδηελέξγεηα είλαη ε ηδηφηεηα ησλ 

ζσκάησλ εθείλσλ ηα νπνία εθπέκπνπλ απηνκάησο θαη ζπλερψο αθηηλνβνιία, δειαδή 

αθηίλεο α, β θαη γ. Ζ ζεξαπεπηηθή δξάζε ησλ ηακαηηθψλ λεξψλ εμαηηίαο ηεο 

ξαδηελέξγεηαο νθείιεηαη ηφζν ζηε κεηαζηνηρείσζε ηνπ ξαδίνπ θαη θπξίσο ζην 

ξαδφλην, φζν θαη ζηα ξαδηελεξγά ζηνηρεία, ηα νπνία παξαιακβάλεη ην λεξφ απφ ηα 

πεηξψκαηα πνπ πεξλάεη. Σν ξαδφλην εηζέξρεηαη ζην ζψκα είηε απφ ηελ αλαπλεπζηηθή 

νδφ, είηε απφ ην δέξκα. Σν ξαδφλην πνπ εηζέξρεηαη ζηνλ νξγαληζκφ απφ ηελ 

αλαπλεπζηηθή νδφ θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ ινπηξνχ, δηαρέεηαη εληφο 15 ιεπηψλ ζην 

αίκα θαη απφ εθεί ζηνπο ηζηνχο. Σν ξαδφλην έρεη πνιιέο επηδξάζεηο ζε λεπξαιγίεο, 

λεπξίηηδεο, ζηελ απνβνιή ηνπ νπξηθνχ νμέσο, ζηα επαηηθά θαη αδεληθά θχηηαξα, 

ζηνπο πλεχκνλεο θαη ζηα επηλεθξίδηα, ζηελ ηζνξξνπία ηνπ ζπκπαζεηηθνχ θαη 

παξαζπκπαζεηηθνχ ζπζηήκαηνο θ.ιπ. Σέινο, απφ ην δέξκα εηζέξρεηαη κηθξή 

πνζφηεηα ξαδνλίνπ θαη παξακέλεη 1-2 ψξεο κεηά ην ινπηξφ. 

iv) Ζ θαξκαθνδπλακηθή ή ρεκηθή ελέξγεηα, ή κε άιια ιφγηα ην ρεκηθό εξέζηζκα (ή 

θπζηθνρεκηθά ζπζηαηηθά ηνπ ηακαηηθνχ λεξνχ), νθείιεηαη ζηα δηαιπκέλα ζπζηαηηθά 

ησλ κεηαιιηθψλ λεξψλ. Σα ζπζηαηηθά απηά είλαη ηφληα θαη ε επεξγεηηθή επίδξαζε 

ησλ δηαιπκέλσλ νπζηψλ νθείιεηαη θπξίσο ζην θνξηίν ηνπο. Ζ πνζφηεηα ησλ 

δηαιπκέλσλ νπζηψλ, επνκέλσο θαη ησλ ηφλησλ, εμαξηάηαη απφ ηε ζεξκνθξαζία (ε 

πςειή ζεξκνθξαζία απμάλεη ηελ δηαιπηφηεηα ησλ νπζηψλ), απφ ηε ζχζηαζε ησλ 
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πεηξσκάησλ κέζα απφ ηα νπνία θπθινθνξεί ην λεξφ θαη απφ ηε δηάξθεηα επαθήο ηνπ 

λεξνχ κε ηα πεηξψκαηα. Σα λεξά απηά πεξηέρνπλ ζηεξεά δηαιπκέλα άιαηα θαη αέξηα. 

Καηά ηε ρξήζε ησλ ηακαηηθψλ λεξψλ, ηα ηφληα είηε πξνζθνιιψληαη ζην δέξκα, νπφηε 

πξνθαιείηαη εξεζηζκφο ησλ λεπξηθψλ ηλψλ θαη κέζσ ηεο λεπξηθήο νδνχ ην εξέζηζκα 

κεηαθέξεηαη ζε νιφθιεξν ηνλ νξγαληζκφ, είηε δηεηζδχνπλ ζην δέξκα. 

Αθφκε, ζηνηρεία φπσο ην Τδξφζεην θαη ην Γηνμείδην ηνπ άλζξαθα, πνπ βξίζθνληαη 

ζε αεξηψδε θαηάζηαζε, απνξξνθψληαη θαη δηεηζδχνπλ βαζχηεξα ζην δέξκα θαη κε 

ηελ θπθινθνξία κεηαθέξνληαη ζ' φια ηα φξγαλα θαη ηνπο ηζηνχο ηνπ νξγαληζκνχ. 

Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα, ηα ζηνηρεία απηά λα δξνπλ επεξγεηηθά ζηηο ξεπκαηηθέο 

παζήζεηο θαη ζηελ θπθινθνξία ηνπ αίκαηνο θαη ηεο αξηεξηαθήο πίεζεο, αληίζηνηρα. Ο 

ξπζκφο ηεο εηζφδνπ ησλ ζηνηρείσλ κέζα απφ ην δέξκα, εμαξηάηαη απφ ηε 

ζπγθέληξσζή ηνπο ζην λεξφ, απφ ην pH ηνπ λεξνχ, απφ ηε δηάξθεηα ηνπ ινπηξνχ, απφ 

ηε ζεξκνθξαζία θαη ηέινο, απφ ηελ θαηάζηαζε ηνπ δέξκαηνο θαη νιφθιεξνπ ηνπ 

νξγαληζκνχ. Οη δηάθνξεο νπζίεο πξνηηκνχλ λα απνζεθεχνληαη ζε ζπγθεθξηκέλα 

φξγαλα ηνπ νξγαληζκνχ π.ρ. ην ηψδην ζηνλ ζπξενεηδή αδέλα, ην βξψκην ζε θάπνηα 

ζεκεία ηνπ εγθεθάινπ, ν ζίδεξνο ζηα εξπζξά αηκνζθαίξηα, ην δηνμείδην ηνπ άλζξαθα 

ζην ζπθψηη, ην ζείν ζηνπο αζξηθνχο ρφλδξνπο θ.ιπ. Απηφ απνηειεί κηα ζχγρξνλε 

αληίιεςε γηα ηε ινπηξνζεξαπεία, φηη δειαδή πεξηέρεη ηελ έλλνηα κηαο εξεζηζηηθήο 

ζεξαπείαο ζε νξηζκέλα φξγαλα. 

Μέζα απφ ηηο εξγαζίεο πνιιψλ εξεπλεηψλ απνδείρζεθε φηη ππάξρεη δηαθνξά 

ειεθηξηθνχ θνξηίνπ κεηαμχ ηακαηηθνχ λεξνχ θαη αίκαηνο. Απηφ ζεκαίλεη φηη, θαηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ ινπηξνχ, γίλεηαη κεηαθίλεζε ηφλησλ απφ ην κεηαιιηθφ λεξφ πξνο ην 

δέξκα θαη αληίζηξνθα. Καηά ηελ είζνδν ηνπ αζζελνχο ζην λεξφ, ην δέξκα 

παξνπζηάδεη θαηαξρήλ ζπαζηηθά θαηλφκελα, δειαδή ειαθξχ ξίγνο, σρξφηεηα θαη ζηε 

ζπλέρεηα αθνινπζνχλ αληηδξαζηηθά θαηλφκελα, φπσο έληνλε εξπζξφηεηα θαη 

αίζζεκα έληνλεο ζεξκφηεηαο, ην νπνίν ζπλερίδεηαη θαη κεηά ην ηέινο ηνπ ινπηξνχ, 

νπφηε θαη παξνπζηάδεηαη άθζνλε εθίδξσζε. 
92

 

Σα ρεκηθά εξεζίζκαηα θαηά ηελ πνζηζεξαπεία εκθαλίδνπλ κεγάιν ελδηαθέξνλ. Με 

ηε ιήςε νξηζκέλσλ κεηαιιηθψλ λεξψλ έρνπκε, άιινηε εκπινπηηζκφ ηνπ νξγαληζκνχ 

ζε κεηαιιηθέο νπζίεο θαη άιινηε εκπινπηηζκφ ζε κηα νξηζκέλε νπζία ή ζε έλα 

νξηζκέλν φξγαλν. Μηα κεηαιιηθή νπζία κπνξεί λα εθηνπίζεη απφ ζπγθεθξηκέλν ρψξν 

ηνπ νξγαληζκνχ κηα άιιε, θαζψο επίζεο λα γίλεη ε αηηία γηα ηελ απέθθξηζε κηαο 
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άιιεο. Γηα παξάδεηγκα, κε ηελ εηζαγσγή βξσκίνπ, έρνπκε απνβνιή ρισξίνπ, κε ηελ 

εηζαγσγή λαηξίνπ, έρνπκε απνβνιή θαιίνπ θαη κε ηελ εηζαγσγή αζβεζηίνπ, έρνπκε 

εθδίσμε ηνπ καγλεζίνπ. Πνιιέο έξεπλεο έρνπλ γίλεη θαη έρνπλ απνδείμεη φηη κε ηε 

ιήςε κεηαιιηθψλ λεξψλ απφ δηάθνξεο πεγέο έρνπκε κεηαβνιέο ζηελ πεξηεθηηθφηεηα 

ηνπ νξνχ ηνπ αίκαηνο.
93

 

v) Σν κεραληθό εξέζηζκα ηέινο, απνηειεί κηα αθφκε ηδηφηεηα ηνπ ηακαηηθνχ λεξνχ. 

Έηζη, ζηνλ νκαδηθφ ή αηνκηθφ ινπηήξα ην ζψκα δέρεηαη ηελ επίδξαζε δχν κεραληθψλ 

παξαγφλησλ, ηεο άλσζεο θαη ηεο πδξνζηαηηθήο πίεζεο, νη νπνίνη απνηεινχλ λφκνπο 

ηνπ Αξρηκήδε. Ζ άλσζε ζρεηίδεηαη κε ηελ πεξηεθηηθφηεηα ηνπ λεξνχ ζε κεηαιιηθέο 

νπζίεο θαη είλαη αλάινγε κε ηελ πνζφηεηα ησλ πεξηερνκέλσλ κεηαιιηθψλ νπζηψλ. 

Αθφκε, πξνθαιεί ειάηησζε ηνπ ζσκαηηθνχ βάξνπο θαη θαηά ζπλέπεηα επέξρεηαη 

ραιάξσζε. Παξάιιεια δεκηνπξγείηαη επρέξεηα θηλήζεσλ ζηηο αξζξψζεηο θαη ε πίεζε 

θαηαλέκεηαη νκνηφκνξθα ζε φιν ην ζψκα, κε απνηέιεζκα λα είλαη επθνιφηεξε ε 

ηέιεζε δηαθφξσλ αζθήζεσλ απφ άηνκα κε κεησκέλε ιεηηνπξγηθφηεηα. 

H πδξνζηαηηθή πίεζε, απφ ηελ άιιε, είλαη ε επίδξαζε ηεο πίεζεο ηνπ λεξνχ πάλσ 

ζην ζψκα ηνπ ινπφκελνπ. Ζ επίδξαζε απηή γίλεηαη αηζζεηή ζε ινπηξά αδηάθνξεο 

ζεξκνθξαζίαο, ζηα νπνία δελ ππάξρεη θαζφινπ ζεξκηθφο παξάγνληαο. Έηζη, 

πξνθαιείηαη ειάηησζε ηεο πεξηκέηξνπ ηνπ ζψξαθα θαηά 2-4 cm θαη ειάηησζε ηεο 

πεξηκέηξνπ ησλ θνηιηαθψλ ηνηρσκάησλ κε απνηέιεζκα ηελ άλνδν ηνπ δηαθξάγκαηνο 

θαη ηε δηεπθφιπλζε ηεο θέλσζεο ησλ θιεβψλ ηεο θνηιίαο. Πξνθαιείηαη επίζεο, 

αχμεζε ηεο θιεβηθήο πίεζεο ζηα άθξα. 

H πδξνζηαηηθή  πίεζε  έρεη  ζεκαληηθή  δξάζε  ζηε  δηνχξεζε,  ιφγσ  ηεο 

ελίζρπζεο ηεο ξνήο ηνπ αίκαηνο ζηα λεθξηθά αγγεία. ηελ αξρή θάζε ινπηξνχ ε 

πνζφηεηα ησλ νχξσλ απμάλεηαη, αλεμάξηεηα απφ ηε ζεξκνθξαζία ηνπ λεξνχ θαη ζηε 

ζπλέρεηα, απμάλεηαη ηφζν πεξηζζφηεξν, φζν κεγαιχηεξε είλαη ε «ζηήιε» λεξνχ πνπ 

πηέδεη ηελ θνηιηά. 

ε πεξηπηψζεηο θαξδηαθψλ παζήζεσλ δελ ζπληζηψληαη ηα θαζνιηθά ινπηξά, γηαηί 

νη κεηαβνιέο ηεο θπθινθνξίαο εμαηηίαο ηεο πδξνζηαηηθήο πίεζεο, εμαλαγθάδεη ηελ 

θαξδηά ζε εληνλφηεξε ιεηηνπξγία. Γηαπηζηψζεθε ινηπφλ, φηη ζε απηά ηα ινπηξά ε 

πίεζε ζηηο πεξηθεξεηαθέο θιέβεο αλέξρεηαη. Ζ αχμεζε απηήο ηεο πηέζεσο φκσο είλαη 

κηθξή, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ην χςνο ηνπ λεξνχ παξακέλεη θάησ απφ ην χςνο ηεο 

θαξδηάο. Όηαλ ην λεξφ μεπεξάζεη ην χςνο ηεο θαξδηάο, έρνπκε κεγαιχηεξε ζπκπίεζε 
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ηνπ ζψξαθα θαη έηζη απμάλεηαη ε θιεβηθή πίεζε, θπξίσο ησλ θάησ άθξσλ, ησλ 

νπνίσλ νηδήκαηα απφ ειαηησκαηηθή θπθινθνξία, ππνρσξνχλ. 

πκπεξαζκαηηθά, ν κεραληθφο παξάγνληαο, πνπ κπνξεί λα εκθαληζηεί κε ηε κνξθή 

πδξνκαζάδ, καιάμεσλ, εληξηβψλ, θ.ιπ., πξνθαιεί αιιαγέο ζηνλ νξγαληζκφ, φπσο γηα 

παξάδεηγκα, αιιαγέο ζηελ θπθινθνξία ηνπ αίκαηνο.
94

 

3.8. Θεπαπεία με Ιαμαηικέρ πηγέρ ζηη Γςναικολογία 

Ζ έξεπλα πνπ αθνινπζεί, πξαγκαηνπνηήζεθε ζην «Ηλζηηηνχην καηεπηηθήο θαη 

γπλαηθνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Πάξκαο». Καηά ηε δηάξθεηα ησλ εηψλ 1975-76 

πξνζήιζαλ ζηηο ηακαηηθέο πεγέο 885 γπλαίθεο θαη απφ απηέο εμεηάζζεθαλ νη 831. Σν 

ηζηνξηθφ απηψλ ησλ γπλαηθψλ αθνξά ζε ρξφληεο θιεγκνλέο ηνπ γπλαηθείνπ 

γελλεηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηηο νπνίεο πξνζδηνξίδεηαη ε πάξνδνο δηεηίαο απφ ην 

αξρηθφ επεηζφδην ηεο θιεγκνλήο. 

Απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο γηα: 

α. Σπασηλίηιδερ – Κολπίηιδερ 

Δμεηάζζεθαλ 134 άηνκα, ηα απνηειέζκαηα ησλ νπνίσλ εθηίζεληαη ζηνλ πίλαθα 

3.4. πνπ αθνινπζεί. 
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Πίνακαρ 3.4. 

 

 

 

Πεγή: Κέληξν Μειεηψλ θαη Δξεπλψλ (Κ.Μ.Δ.) ησλ ηακαηηθψλ πεγψλ ηνπ 

Salsomaggiore. 

 

β. Μηηποπάθειερ 

Οη κνξθέο απηήο ηεο παζήζεσο έρνπλ επεξγεηηθά απνηειέζκαηα απφ ηηο ζεξαπείεο 

κε ηακαηηθέο πεγέο, θπξίσο κε λεξά ρισξηνχρνπ θαη ησδηνχρνπ λαηξίνπ, ηα νπνία 

ρνξεγνχληαη κε ινπηξφ ή κε πίεζε θαη ππθλφηεηα ζηαδηαθά απμαλφκελε.  

Δμεηάζηεθαλ  61  πεξηπηψζεηο  θαη  ηα  απνηειέζκαηά  ηνπο εθηίζεληαη ζηνλ πίλαθα 

3.5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αποηελέζ

μαηα

Απιθμόρ 

αηόμυν

Ποζοζη

ό

Ηάζεηο 36 26,86%

Βειηηψζεη

ο
95 70,89%

ηάζηκα 3 2,24%

Απνηειέζ

καηα

ΤΝΟΛΟ 134 100%
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Πίνακαρ 3.5. 

 

Πεγή: Κέληξν Μειεηψλ θαη Δξεπλψλ (Κ.Μ.Δ.) ησλ ηακαηηθψλ πεγψλ ηνπ 

Salsomaggiore. 

γ. ηειπόηηηα 

ην ηνκέα ηεο γπλαηθείαο ζηεηξφηεηαο, νη δχν ηνκείο φπνπ ζήκεξα ε ζεξαπεία κε 

ηακαηηθέο πεγέο θαίλεηαη λα έρεη θαιχηεξεο ελδείμεηο είλαη: 

· ε ζαιπηγγηθή ζηεηξφηεηα, πνπ είλαη ζπλέπεηα πξνεγνπκέλσλ θιεγκνλψλ θαη 

· ε ζηεηξφηεηα ηεο κήηξαο «ζχλδξνκν Asherman». 

· Ζ ζηαηηζηηθή  νδήγεζε  ζην  ζπκπέξαζκα  απφ  ηηο  73  πεξηπηψζεηο  πνπ 

εμεηάζηεθαλ, επήιζε εγθπκνζχλε ζε 33 πεξηπηψζεηο, δειαδή ζην 45,21% ησλ 

γπλαηθψλ απηψλ. 
95

 

3.8.1. Θεπαπεία με Ιαμαηικέρ πηγέρ ζηην Πνεςμονολογία  

Γελ ππάξρεη ακθηβνιία φηη νη άηππεο αζζέλεηεο είλαη εθείλεο πνπ κπνξνχλ λα 

απνθνκίζνπλ νθέιε απφ ηελ ινπηξνζεξαπεία κε ηακαηηθά λεξά θαη θπξίσο ην 

βξνγρηθφ άζζκα, ε ρξφληα βξνγρίηηδα, ην εκθχζεκα θαη ε βξνγρεθηαζία. Σα λεξά πνπ 

έρνπλ κειεηεζεί θαη έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί πεξηζζφηεξν γηα ηελ ζεξαπεία απηψλ ησλ 

άηππσλ βξνγρνπλεπκνλνπαζεηψλ είλαη ηα ζεηνχρα, ηα δηηηαλζξαθηθά, ηα ρισξηνχρα, 

ηα αλζξαθηθά, αξζεληθνχρα θαη ξαδηελεξγά. Σα κεηαιιηθά απηά λεξά επηδξνχλ ζηηο 

λφζνπο ησλ αλαπλεπζηηθψλ νδψλ κε κεραληζκνχο ζπλδεδεκέλνπο ηφζν κε ηηο ρεκηθέο 
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Αποηελέζμαηα
Απιθμόρ 

αηόμυν

Ποζοζη

ό

Ηάζεηο 10 16,39%

Βειηηψζεηο 43 70,49%

ηάζηκα 8 13,12%

Απνηειέζκαηα

ΤΝΟΛΟ 61 100%
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ηδηφηεηεο (ζείνλ, αξζεληθφ θ.ιπ.), φζν θαη κε ηηο θπζηθέο ηδηφηεηεο (ξαδηελέξγεηα, 

θαηαπξαυληηθή θαη αληηζπαζηηθή δξάζε).
96

 

3.8.2. Θεπαπεία με Ιαμαηικέρ πηγέρ ζε Μεηαηπαςμαηικέρ-Μεηεγσειπηηικέρ 

καηαζηάζειρ  

Ζ ηακαηηθή ινπηξνζεξαπεία ζε κεηαηξαπκαηηθέο θαη κεηεγρεηξεηηθέο θαηαζηάζεηο 

έρεη επεξγεηηθφ απνηέιεζκα, πνπ κπνξεί λα θηάζεη κέρξη θαη ζην 90% ησλ 

πεξηπηψζεσλ. Δίλαη ηδηαίηεξα απνηειεζκαηηθή ζε ππνιεηκκαηηθνχοπφλνπο θαη 

δπζθακςίεο, πνπ πξνέξρνληαη απφ θαηάγκαηα, δηαζηξέκκαηα, εμαξζξήκαηα, 

εγρεηξήζεηο ή απφ αληαλαθιαζηηθά αιγνδπζηξνθηθά ζχλδξνκα (φπσο γηα παξάδεηγκα 

ην ζχλδξνκν Sudeck - Leriche, ην ζχλδξνκν ψκνπ ρεηξφο, θαη άιια). 

Βέβαηα, ην απνηέιεζκα ηεο ινπηξνζεξαπείαο εμαξηάηαη ζεκαληηθά απφ ηε ζσζηή 

επηινγή ησλ ηερληθψλ κεζφδσλ. Οη ηερληθέο επηινγέο πνπ ζεσξνχληαη θαηάιιειεο 

είλαη ην αηκφινπηξν, ην ιαζπφινπηξν, νη θαηαηνληζκνί κε λεξφ θαη ε 

πδξνθηλεζηνζεξαπεία. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4: Υαπακηηπιζηικά ζηοισεία ηος ηοςπιζμού ηηρ 

πεπιοσήρ ηος Ιαμαηικού κένηπος Νιζύπος 

 

4.1. ύνηομη ιζηοπική παποςζίαζη ηος Ιαμαηικού κένηπος Νιζύπος 

Οη άθζνλεο ζεξκέο πεγέο είλαη έλα άιιν ηδηαίηεξν ραξαθηεξηζηηθφ ηεο Νηζχξνπ. ε 

πνιιά ζεκεία θαηά κήθνο ησλ αθηψλ ηνπ λεζηνχ αλαβιχδεη δεζηφ λεξφ, ζε 

ζεξκνθξαζίεο πνπ θπκαίλνληαη απφ 30 έσο 61 βαζκνχο. Πξφθεηηαη γηα αλάκεημε 

ζαιαζζηλνχ θαη βξφρηλνπ λεξνχ κε ηα γεσζεξκηθά ξεπζηά ηνπ αλψηεξνπ ζεξκνχ 

νξίδνληα. Απηά, ηα ζεξκά θαη ειαθξφηεξα, θαηαθέξλνπλ λα θηάζνπλ θνληά ζηελ 

επηθάλεηα αθνινπζψληαο ηα κεγάια ξήγκαηα θαη ξσγκέο ηεο πεξηνρήο.  

Οη πην γλσζηέο απφ ηηο ζεξκέο πεγέο είλαη απηέο ησλ Λνπηξψλ,1500 κέηξα βφξεηα 

απφ ην Μαληξάθη, θαη ηεο Θεξκηαλήο, δίπια ζην εθθιεζάθη ηεο Παλαγηάο ηεο 

Θεξκηαλήο, ζηε βφξεηα άθξε ηνπ ρσξηνχ ησλ Πάισλ. Καη νη δχν θαηαηάζζνληαη ζηηο 

«ηακαηηθέο πδξνζεηνχρεο αιηπεγέο».  

Ζ πεγή ηεο Θεξκηαλήο είλαη γλσζηή απφ ηεο αξραηφηεηα. Ζ επηγξαθή πνπ βξέζεθε 

ζηα εξείπηα ηεο κεγάιεο ζηνάο ησλ Ρσκατθψλ ινπηξψλ ηα νπνία ιεηηνπξγνχζαλ ζηελ 

ίδηα πεξηνρή «Οιβηνο άλεξ όο θαη’ ειάηλνλ νπδόλ Ηππνθξάηνπο βαιαλείσλ λνζεηξώλ 

λόζσλ ώδ’ έζζεηαη» (Δπηπρηζκέλνο ν άλδξαο πνπ ζα γίλεη έηζη (ζα ηαζεί), [κφιηο 

δηαβεί] ην ειέηλν (απφ μχιν ειηάο) θαηψθιη ησλ ινπηξψλ ηνπ Ηππνθξάηε [πνπ 

μεπιέλνπλ] ηηο βιαβεξέο αξξψζηηεο) εληζρχεη ηελ άπνςε φηη ν παηέξαο ηεο ηαηξηθήο 

Ηππνθξάηεο είρε δηαιέμεη ηελ πεγή απηή ηεο Νηζχξνπ ζαλ ηακαηηθφ 

ινπηξνζεξαπεπηηθφ θέληξν. ηελ ίδηα πεγή αλαθέξεηαη πηζαλά θαη ν Buondelmonti 

ζαλ ηακαηηθά ινπηξά: 

      Ad trionem in pede montis, contigua maris, spelunca consistit, ad quam 

circumstantes, doloribus oppressi, accedunt, et, diu morati, in patriam incolumes 

reventuntur 

     ηελ θνληηλή αθηή, ζηηο παξπθέο ηνπ βνπλνχ, ππάξρεη κηα ζπειηά φπνπ φζνη 

ππνθέξνπλ απφ πφλνπο έξρνληαη λα γηαηξεπηνχλ, κέλνπλ γηα θάπνην δηάζηεκα θαη 

θαηφπηλ αλαρσξνχλ πγηείο. Ζ ηειεπηαία πεξίνδνο θαηά ηελ νπνία ιεηηνπξγεί 

ζεξαπεπηηθφ θέληξν ζηελ πεξηνρή είλαη απφ ην 1895 έσο ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ -

30, ηα γλσζηά «Λνπηξά Παληειίδε». 
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ήκεξα έρνπλ αλαζηεισζεί ηα παιαηά ινπηξά, δελ είλαη φκσο αθφκε έηνηκα λα 

ιεηηνπξγήζνπλ. Ζ ζεξκνθξαζία ηεο πεγήο είλαη 33 βαζκνί, αλακέλεηαη φκσο λα 

απμεζεί θαηά 8-10 βαζκνχο εάλ αληιεζεί ην λεξφ. 

Σα λεξά ηεο ζεξκήο πεγήο ησλ Λνπηξψλ εθκεηαιιεχνληαη ηα Γεκνηηθά Λνπηξά 

Μαλδξαθίνπ απφ ην 1872. Δίλαη θεκηζκέλεο νη ζεξαπεπηηθέο ηεο ηδηφηεηεο ζηηο 

ξεπκαηνπάζεηεο, αξζξνπάζεηεο, δεξκαηηθέο παζήζεηο θαη παζήζεηο ηνπ 

θπθινθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο. Ζ κέγηζηε ζεξκνθξαζία ηεο πεγήο είλαη 46 βαζκνί. 

Μηα ηξίηε γλσζηή ζεξκή πεγή είλαη απηή ζηνλ φξκν ηνπ Απιαθηνχ. Σα λεξά ηεο 

είραλ ρξεζηκνπνηεζεί γηα ινπηξνζεξαπείεο πξηλ εγθαηαιεηθζεί ν νηθηζκφο. Σν δεζηφ 

λεξφ αλαβιχδεη ζήκεξα κέζα ζηε ζάιαζζα θαη ε κέγηζηε ζεξκνθξαζία ηνπ είλαη 61 

βαζκνί. 

Πέξαλ ησλ ζεξκψλ πεγψλ, ζηε Νίζπξν ππάξρνπλ πιήζνο ζέζεηο φπνπ αλαδχεηαη 

ζεξκφο αηκφο. Γχν απφ απηέο ηηο ζέζεηο ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζην παξειζφλ σο θπζηθέο 

ζάνπλεο. Ζ θπξηφηεξε, θαη γλσζηή απφ ηελ αξραηφηεηα, είλαη ζηε ζέζε Ππξηά, φπνπ 

ζψδεηαη αθφκα ν ζάιακνο ησλ αηκφινπηξσλ θαη δηπιαλά βνεζεηηθά ησλ ινπηξψλ 

θηίζκαηα. Ζ άιιε ζέζε βξίζθεηαη ζηελ είζνδν ηνπ νηθηζκνχ Δκπνξεηφο. Ζ 

ζεξκνθξαζία ησλ αηκψλ είλαη 34-35°C. 
97

 

4.2. Σο ηοςπιζηικό πποφόν ηηρ Νιζύπος 

Ζ θπξίαξρε κνξθή ηνπ ηνπξηζκνχ ηεο Νηζχξνπ είλαη εθείλε ηνπ εκεξήζηνπ 

ηνπξηζκνχ. Έλα κεγάιν πνζνζηφ ηνπξηζηψλ απνηεινχλ νη νκνγελείο πνπ επηζηξέθνπλ 

ζηνλ ηφπν θαηαγσγήο γηα ηηο δηαθνπέο ηνπο θαη νη ηνπξίζηεο «αλαςπρήο» πνπ 

αλαδεηνχλ ην παξαδνζηαθφ κνληέιν «ήιηνο-ζάιαζζα», ζπλδπαζκέλν κε ηηο ήζπρεο 

δηαθνπέο. Χζηφζν, αξθεηέο ελαιιαθηηθέο κνξθέο ηνπξηζκνχ αλαπηχζζνληαη, 

παξάιιεια, ζηε Νίζπξν, κε νξηζκέλεο απφ απηέο λα παξνπζηάδνπλ απμεηηθή ηάζε ηα 

ηειεπηαία ρξφληα. 

Ζκεξήζηνο ηνπξηζκόο 

Ο φξνο «επηζθέπηεο κηαο εκέξαο» (γλσζηνί κε ηελ παιαηφηεξε νλνκαζία 

«εθδξνκείο») απνηεινχλ κηα απφ ηηο θαηεγνξίεο δήηεζεο, φπσο απηέο πηνζεηήζεθαλ 

απφ ηνλ ΠΟΣ κεηά ηε χζθεςε ηεο Οηάβα, ην 1991. Ο νξηζκφο πνπ δίλεηαη απφ ην 

ΠΟΣ είλαη εθείλνο ησλ «επηζθεπηψλ πνπ θηάλνπλ ζε έλα πξννξηζκφ θαη αλαρσξνχλ 
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απφ απηφλ ηελ ίδηα εκέξα». Μπνξεί λα είλαη εζσηεξηθνί ή δηεζλείο επηζθέπηεο.
98

 ε 

γεληθέο γξακκέο, πξφθεηηαη γηα ηνλ πην δχζθνιν απφ ηελ άπνςε ηεο κέηξεζεο ηκήκα 

ηεο αγνξάο. Χζηφζν, γηα πνιινχο πξννξηζκνχο ν αξηζκφο ησλ εκεξήζησλ 

επηζθέςεσλ, γηα ζθνπνχο αλαςπρήο, αληηζηνηρεί ηνπιάρηζηνλ ζην ζχλνιν ησλ 

δηαλπθηεξεχζεσλ ζε άιινπο πξννξηζκνχο θαη νη επηζθέςεηο απηέο απνηεινχλ κηα 

πνιχ κεγάιε αγνξά, ηδίσο γηα ηα κέζα κεηαθνξάο.
99

 Ζ πιένλ ζπλεζηζκέλε κνξθή 

ηνπξηζκνχ ζηε Νίζπξν είλαη απηή ησλ επηζθεπηψλ κηαο εκέξαο ή αιιηψο ηνπ 

εκεξήζηνπ ηνπξηζκνχ. Οη εκεξήζηνη επηζθέπηεο, κε πξννξηζκφ ην Ζθαίζηεην θαη ην 

κνλαζηήξη ηεο Παλαγίαο πειηαλήο, απνηεινχλ ην θχξην κέξνο ησλ επηζθεπηψλ ηνπ 

λεζηνχ, κε αξηζκφ αθίμεσλ, φπσο πξναλαθέξζεθε, κεηαμχ 50.000 θαη 60.000 

εηεζίσο. 

Έλα κεγάιν ηνπξηζηηθφ δπλακηθφ παξαζεξηζηψλ απφ ηελ Κσ, αιιά θαη απφ ηε 

Ρφδν ζε κηθξφηεξν βαζκφ, θαηαθζάλεη, κέζσ ησλ ηνπξηζηηθψλ πινηαξίσλ, ζην λεζί 

θαηά ηηο πξσηλέο ψξεο θαη απνρσξεί ην απφγεπκα ηεο ίδηαο κέξαο, ζε θαζεκεξηλή 

βάζε. Οη εκεξήζηνη επηζθέπηεο νδεγνχληαη ζην θέληξν ηεο θαιδέξαο γηα λα 

ζαπκάζνπλ ηελ έληνλε πδξνζεξκηθή δξάζε θαη, κεηά απφ κηθξή πεξηήγεζε ζην 

Μαλδξάθη, ηελ πξσηεχνπζα ηεο Νηζχξνπ, επηζηξέθνπλ μαλά ζηελ Κσ - πνπ απνηειεί 

θαη ηε βαζηθή εηζξνή ηνπξηζηψλ. ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο γεπκαηίδνπλ ζε θάπνηα 

ηνπηθή ηαβέξλα. Σν είδνο απηνχ ηνπ ηνπξηζκνχ αθνινπζεί ην πξφηππν καδηθνχ 

ηνπξηζκνχ. Ο εκεξήζηνο ηνπξηζκφο, ε αλάπηπμε ηνπ νπνίνπ νθείιεηαη θπξίσο ζηελ 

χπαξμε ηνπ εθαηζηείνπ, απνηειεί ζεκαληηθή πινπηνπαξαγσγηθή πεγή γηα ηε Νίζπξν. 

Χζηφζν, ηα νθέιε απφ απηφ ην είδνο ηνπξηζκνχ δελ θξίλνληαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθά 

γηα ηνλ ληφπην πιεζπζκφ, εθηφο απφ νξηζκέλνπο επηρεηξεκαηίεο (θπξίσο ηδηνθηήηεο 

πινηαξίσλ, ηνπξηζηηθψλ ιεσθνξείσλ θαη ζπγθεθξηκέλσλ εζηηαηνξίσλ πνπ παξέρνπλ 

δηαηξνθή) θαη ην δήκν πνπ ζπγθεληξψλεη ηα έζνδα απφ ην εηζηηήξην ηνπ εθαηζηείνπ. 

Τνπξηζκόο επηζηξνθήο ζηηο ξίδεο 

Ο ηνπξηζκφο επηζηξνθήο ζηηο ξίδεο, πνπ ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο παίξλεη κεγάιεο 

δηαζηάζεηο, αλαπηχρζεθε ιφγσ ησλ «γπξηζκψλ» ησλ ηνπξηζηψλ ζηνλ ηφπν θαηαγσγήο 

ηνπο. Απηνί νη «γπξηζκνί» απνηεινχλ, ζπλήζσο, ηνπξηζηηθά ηαμίδηα θαη 
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ραξαθηεξίδνληαη ζαλ κηθξέο ή δεχηεξεο δηαθνπέο
100

. εκαληηθφο είλαη ν αξηζκφο ησλ 

νκνγελψλ (ν αξηζκφο ηνπο εθηηκάηαη φηη θπκαίλεηαη κεηαμχ 300 θαη 350 αθίμεηο 

εηεζίσο), απφ ηελ Ακεξηθή θαη ηελ Απζηξαιία, πνπ επηζηξέθνπλ ηνπο ζεξηλνχο κήλεο 

(θπξίσο Ηνχιην θαη Αχγνπζην) ζην λεζί ηνπο, απμάλνληαο έληνλα ηνλ αξηζκφ ηνπ 

πιεζπζκνχ ηεο Νηζχξνπ. Αξθεηνί απφ απηνχο δηαηεξνχλ εμνρηθή θαηνηθία ζηε 

Νίζπξν. Ζ χπαξμε ζπιιφγσλ Νηζχξησλ ζηε δηαζπνξά, φπνπ ππάξρνπλ ληζπξηαθέο 

θνηλφηεηεο, θαη ε αγάπε γηα ηελ παηξίδα πνπ κεηαδίδεηαη θαη ζηηο λεφηεξεο γεληέο, 

έρεη σο απνηέιεζκα νη Νηζχξηνη λα επηιέγνπλ ηνλ ηφπν ηνπο γηα ηηο δηαθνπέο ηνπο, 

φζν καθξηά θαη αλ βξίζθνληαη. 

Θξεζθεπηηθόο Τνπξηζκόο 

Ο ηνπξηζκφο ησλ αηφκσλ πνπ επηζθέπηνληαη ρψξνπο ιαηξείαο ζρεηηθνχο κε ηηο 

ζξεζθεπηηθέο ηνπ πεπνηζήζεηο είλαη θαη ζα παξακείλεη έλαο ζεκαληηθφο ηχπνο 

ελαιιαθηηθνχ ηνπξηζκνχ.
101

 Ο ζξεζθεπηηθφο ηνπξηζκφο δελ εθδειψλεηαη ζε κηα 

ζπγθεθξηκέλε επνρή θαζψο νη ζξεζθεπηηθνηνπξηζηηθέο κεηαθηλήζεηο ζηε ρψξα καο 

γίλνληαη κέζα ζε έλα ζξεζθεπηηθφ ενξηνινγηθφ πιαίζην
102

. Χζηφζν, ην κέγεζνο ηεο 

ηνπξηζηηθήο πειαηείαο ηνπ ζξεζθεπηηθνχ ηνπξηζκνχ δελ είλαη δπλαηφλ λα εθηηκεζεί, 

γηαηί νη πεξηζζφηεξεο ζξεζθεπηηθνηνπξηζηηθέο κεηαθηλήζεηο δελ θαηαγξάθνληαη ή 

θαηαγξάθνληαη ζαλ απιέο ηνπξηζηηθέο κεηαθηλήζεηο
103

. 

Σε Νίζπξν επηζθέπηνληαη πξνζθπλεηέο απφ δηάθνξεο πεξηνρέο ηεο Διιάδαο γηα ηα 

κνλαζηήξηα θαη ηηο εθθιεζίεο πνπ αθζνλνχλ ζην λεζί θαζψο θαη γηα ηα ζξεζθεπηηθά 

παλεγχξηα πνπ ιακβάλνπλ ρψξα. Ο ζξεζθεπηηθφο ηνπξηζκφο ηεο Νηζχξνπ είλαη 

αλεπηπγκέλνο, θπξίσο, ιφγσ ηεο Παλαγίαο ηεο πειηαλήο, κε ηνλ ηνπξηζκφ λα 

απμάλεηαη ξαγδαία ηηο πξψηεο 15 εκέξεο ηνπ Απγνχζηνπ, ιφγσ ηνπ παλεγπξηνχ ηεο. 

Τπνζηεξηθηηθέο ππεξεζίεο θαη, θπξίσο, ηνπξηζηηθά θαηαζηήκαηα έρνπλ αλαπηπρζεί 

πιεζίνλ ησλ ηφπσλ ιαηξείαο. 

Ηακαηηθόο Τνπξηζκόο 

Ο Ηακαηηθφο Σνπξηζκφο είλαη ε πξψηε κνξθή ηνπξηζκνχ Τγείαο, γλσζηή απφ 

αξραηνηάησλ ρξφλσλ, θαη πεξηιακβάλεη έλα ηαμίδη ηνπξηζηψλ, κε δηάθνξα 

πξνβιήκαηα πγείαο, ζε ηνπξηζηηθνχο πξννξηζκνχο ζηνπο νπνίνπο ππάξρνπλ Ηακαηηθέο 

                                                           
100

 φακιανάκθσ, 2000, ςελ.308, «Εναλλακτικζσ μορφζσ τουριςμοφ», Ζλλθν, Ακινα 
101

 W.T.O, 1998, ςελ.19, World Tourism Organization 1998, “Guide for local authorities on developing 
sustainable tourism”, WTO 
102

 φακιανάκθσ, ο.π, ςελ.303, «Εναλλακτικζσ μορφζσ τουριςμοφ», Ζλλθν, Ακινα 
103

 φακιανάκθσ, ο.π, ςελ.304-305, «Εναλλακτικζσ μορφζσ τουριςμοφ», Ζλλθν, Ακινα 



79 
 

Πεγέο, γηα λα θάλνπλ ρξήζε ηακαηηθψλ λεξψλ, ζπλήζσο ζεξκνκεηαιιηθψλ, πνπ έρνπλ 

ζεξαπεπηηθέο ηδηφηεηεο. Ζ ζχλζεζε ηεο πειαηείαο πεξηιακβάλεη, ζρεδφλ 

απνθιεηζηηθά, άηνκα κεζαίαο θαη αλψηεξεο ειηθίαο.
104

 

Γπζηπρψο ε Νίζπξνο δελ παξνπζηάδεη αμηφινγε ππνδνκή ηακαηηθνχ ηνπξηζκνχ. 

ην λεζί ιεηηνπξγεί κφλν έλα Τδξνζεξαπεπηήξην θαη μελνδνρείν ζην Μαλδξάθη ζηελ 

πεξηνρή ησλ Λνπηξψλ (Γεκνηηθά Λνπηξά Μαλδξαθίνπ), ηε δηαρείξηζε ηνπ νπνίνπ 

έρεη αλαιάβεη ε Γεκνηηθή επηρείξεζε (ΓΖ.ΣΟΤΡ.Δ.Ν.). Οη εγθαηαζηάζεηο ησλ 

Γεκνηηθψλ Λνπηξψλ Μαλδξαθίνπ απνηεινχληαη απφ 34 δσκάηηα (69 θιίλεο), 10 

αηνκηθνχο ινπηήξεο θαη 3 θνηλέο δεμακελέο. Ζ παξνχζα εγθαηάζηαζε είλαη ηδαληθή 

γηα ινπηξνζεξαπεία θαη εηζπλνζεξαπεία (2 ζπζθεπέο). Οη πιεηνςεθία ησλ 

επηζθεπηψλ ηνπ ηακαηηθνχ ηνπξηζκνχ πάζρνπλ απφ παζήζεηο φπσο: ξεπκαηηζκνί, 

αξζξηηηθά, γπλαηθνινγηθέο παζήζεηο, παζήζεηο ηνπ θπθινθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο θαη 

δεξκαηηθέο παζήζεηο. Σφζν ε θαηάζηαζε ηνπ θηηξίνπ φζν θαη ε πνηφηεηα ησλ 

παξερφκελσλ ππεξεζηψλ δελ είλαη αληηπξνζσπεπηηθή ησλ ζχγρξνλσλ θέληξσλ 

ινπηξνζεξαπείαο. Χζηφζν, γίλεηαη πξνζπάζεηα γηα ηελ πεξαηηέξσ αμηνπνίεζε ησλ 

ηακαηηθψλ πεγψλ θαη ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαζψο ε αγνξά ηνπ Ηακαηηθνχ ηνπξηζκνχ 

απμάλεηαη ζε δηεζλέο επίπεδν.
105

 

4.3. Σο πολιηικό πεπιβάλλον 

Ζ Νίζπξνο αλήθεη ζηελ Πεξηθέξεηα Ννηίνπ Αηγαίνπ. Χο πξνο ηε ζχζηαζε θαη 

ζπγθξφηεζε πεξηθεξεηψλ, ζπγθξνηείηαη ε πεξηθεξεηαθή ελφηεηα Κσ πνπ 

πεξηιακβάλεη ην δήκν Κσ θαη ην δήκν Νηζχξνπ. ην δήκν Κσ πξέπεη λα 

απεπζχλνληαη νη ληφπηνη θαη νη επηζθέπηεο γηα ηηο πεξηζζφηεξεο ππεξεζίεο (Δπαξρείν, 

ΗΚΑ, Δθνξία, Δπηκειεηήξηα, Ννζνθνκείν). 

Σν δεκνηηθφ δηακέξηζκα Μαλδξαθίνπ πεξηιακβάλεη ην Μαλδξάθη, ην Γπαιί 

(λεζίδα), ηελ Καλδειηνχζζα (λεζίδα, θάξνο) θαη ηα Λνπηξά. Σν δεκνηηθφ 

δηακέξηζκα Δκπνξεηνχ πεξηιακβάλεη ηνλ Δκπνξεηφ, ηνλ Άγην Αληψλην (λεζίδα), ηνπο 

Πάινπο θαη ηε ηξνγγπιή (λεζίδα). Σν δεκνηηθφ δηακέξηζκα Νηθεηψλ πεξηιακβάλεη 

ηα Νηθεηά, ην Απιάθη, ηελ Παρεηά (λεζίδα) θαη ηελ Πεξγνχζζα (λεζίδα). 
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 Κομίλθσ, κ.α, 1999, ςελ.28 και φακιανάκθσ, ο.π, ςελ.69,92 , «Εναλλακτικζσ μορφζσ τουριςμοφ», 
Ζλλθν, Ακινα 
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4.3.1. Σο πεπιβαλλονηικό πποφόν 

Σν θπζηθφ πεξηβάιινλ ηεο Νηζχξνπ, ραξαθηεξίδεηαη απφ πινχζηα ρισξίδα, θαη 

παλίδα εθπιεθηηθήο πνηθηιφηεηαο γηα έλα ηφζν κηθξφ ρψξν. Σν κεγάιν πιήζνο ησλ 

δέληξσλ, πνπ έρνπλ δνπιεπηεί ζηηο "ηάβιεο" νη νπνίεο ζθεπάδνπλ φιν ην λεζί, είλαη 

έλα άιιν ηδηαίηεξν ραξαθηεξηζηηθφ, πνπ κπνξεί λα ραξαθηεξίζεη ηε Νίζπξν ζαλ ην 

κνλαδηθφ «πξάζηλν» ελεξγφ εθαίζηεην ηνπ Αηγαίνπ. Ζ ρισξίδα θαη ε παλίδα ηεο 

λήζνπ παξνπζηάδεη κεγάιν ελδηαθέξνλ εμαηηίαο ηεο εθαηζηεηαθήο ηεο πξνέιεπζεο, 

θαζψο ηα γφληκα εθαηζηεηαθά εδάθε επέηξεςαλ λα αλαπηπρζεί κηα πινχζηα 

βιάζηεζε, θαη ηεο γεσγξαθηθήο ηεο ζέζεο. Ζ δνκή θαη ε ζχζηαζε ηνπ λεζηνχ ήηαλ 

ην ππφζηξσκα γηα λα αλαπηπρζεί απηή ε εθπιεθηηθή βηνπνηθηιφηεηα ζην ρψξν ηνπ. 

Ζ Νίζπξνο, θαζψο θαη ηα ππφινηπα λεζηά ηνπ Αηγαίνπ Πειάγνπο, ιφγσ ηεο 

γεσγξαθηθήο ηνπο ζέζεο, παξνπζηάδνπλ ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ επεηδή απνηεινχλ ηε 

γέθπξα κεηαμχ Αζίαο θαη Δπξψπεο θαη ηελ νδφ κεηαλάζηεπζεο αζηαηηθψλ εηδψλ πξνο 

ηνλ ειιεληθφ ρψξν θαη πξνο ηε λφηηα Δπξψπε γεληθφηεξα. Μέζσ ησλ λεζηψλ 

κεηαθέξζεθαλ ηφζν πνιηηηζηηθά ζηνηρεία, φζν θαη θπηά θαη δψα. 

4.3.2. Σο πολιηιζηικό πποφόν 

Σα αξραία επξήκαηα ηεο Νηζχξνπ είλαη ζεκαληηθά θαη καξηπξνχλ ην ηζηνξηθφ ηεο 

παξειζφλ. Απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1930, ην λεζί άξρηζε λα απνθηά ελδηαθέξνλ θαη λα 

γίλεηαη γλσζηφ ζηνλ αξραηνινγηθφ πεξίγπξν απφ αλαζθαθέο πνπ έγηλαλ απφ Ηηαινχο 

αξραηνιφγνπο. 

Αξραία κλεκεία βξίζθνληαη δηάζπαξηα ζε πνιιέο πεξηνρέο ηνπ λεζηνχ. 

Πνιπάξηζκα αξραηνινγηθά επξήκαηα θαζψο θαη ηα πεξηζζφηεξα θηλεηά επξήκαηα 

πνπ βξέζεθαλ ζηε Νίζπξν εθηίζεληαη ζην Αξραηνινγηθφ Μνπζείν ηεο Ρφδνπ. Σν 

πινχζην αξραηνινγηθφ ελδηαθέξνλ ηνπ λεζηνχ έρεηο σο αθεηεξία ηνπ ηε λενιηζηθή 

επνρή θαη θζάλεη κέρξη ην θξάγθηθν κεζαίσλα θαη ηνπο λεφηεξνπο νηθηζκνχο. 

ην θέληξν ηνπ λεζηνχ, ζην φξνο Γηαβαηή (ζην νξνπέδην ηνπ Νπκθίνπ) βξίζθνπκε 

ηα πξψηα ίρλε ιαηξείαο. Μπθελατθά ηείρε θπθιψπεηαο ηερλνηξνπίαο ζπλαληψληαη 

ζην βφξεην ηκήκα ηνπ θάζηξνπ ζην Μαλδξάθη, ζηηο Σαθηέο, ζηε Βαζεηά, ζηηο Μέζζεο 

θαη ζην Μνλαζηήξη ηνπ ηαπξνχ. Καηάινηπα δεκνζίσλ θηηξίσλ θαη αξραίσλ λαψλ, 

πηζαλψο ηνπ Πνζεηδψλα, ζψδνληαη ζηε γεηηνλία ηνπ Αγ. άββα. Δπηπιένλ, ζηε ζέζε 

Διιεληθά θαίλνληαη ιείςαλα κεγάισλ θηηξίσλ θαη έλαο αξραίνο ηχκβνο. Έμσ απφ ηελ 

πχιε ηνπ Παιαηφθαζηξνπ ζπλαληψληαη εξείπηα αξραίνπ λανχ, πηζαλψο ηνπ Δξκή, ελψ 

θνληά ζηελ Αγ. Σξηάδα, εηθάδεηαη φηη είλαη ηνπ Μεηιίρηνπ Γηφο. 
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Σα θάζηξα ηνπ λεζηνχ απνηεινχλ ζπνπδαία νρπξσκαηηθά έξγα ηεο αξραηφηεηαο. 

Βξίζθνληαη ζε βξαρψδεηο θαη απφθξεκλεο ηνπνζεζίεο, ζε θαηάιιεια επηιεγκέλνπο 

ιφθνπο θαη θαηαιήγνπλ ζε πεδηάδα, θνηιάδα ή αλνηρηή ζάιαζζα γηα λα έρνπλ 

νξαηφηεηα, ηδίσο απφ ηηο επάιμεηο ησλ ηεηρψλ θαη ησλ πχξγσλ. ηνπο πχξγνπο 

βξίζθνληαλ κφληκνη θξνπξνί, νη επνλνκαδφκελνη σο «θξπθησξνί» θαη είραλ ζθνπφ λα 

κεηαβηβάδνπλ κε εηδηθά ζήκαηα, εθείλεο ηεο επνρήο, ηηο εηδήζεηο, απφ λεζί ζε λεζί ή 

απφ πφιε ζε πφιε, γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ ερζξνχ. 

Παξαδνζηαθνί Οηθηζκνί - νιφθιεξν ην λεζί ηεο Νηζχξνπ ραξαθηεξίδεηαη (ΦΔΚ 

402 Γ‟/17-5-2002 θαη ΦΔΚ 237 Γ‟/26-3-2002) σο πεξηνρή πνπ έρεη αλάγθε απφ 

ηδηαίηεξε πξνζηαζία θαη θαζνξηζκφ πεξηνξηζκψλ θαη εηδηθψλ φξσλ δφκεζεο ζηηο 

εθηφο ζρεδίνπ θαη εθηφο νηθηζκψλ πεξηνρέο
106

. 

Οη ηέζζεξηο παξαδνζηαθνί νηθηζκνί ηεο Νηζχξνπ έρνπλ θεξπρζεί σο Ηζηνξηθνί 

Σφπνη θαη πξνζηαηεχνληαη λνκνζεηηθψο απφ ηελ πνιηηεία. Δίλαη θηηζκέλνη, κε ππθλή 

ζπλερή δφκεζε, κε θαηεχζπλζε ηελ αλαηνιή γηα πξνζηαζία απφ ην δπηηθφ άλεκν θαη 

βξίζθνληαη πάλσ ή δίπια ζε αξραίνπο νηθηζκνχο, κε θάζηξν ζπλήζσο λα δεζπφδεη 

ζηελ θνξπθή. Απνκεηλάξηα απφ αξραία ηείρε δηαηξέρνπλ ην λεζί θαη εηζρσξνχλ 

ζηνπο νηθηζκνχο. Καηά ην πέξαζκα ησλ ρξφλσλ «ν έλαο είλαη ε θπζηθή εμέιημε ηνπ 

άιινπ». Οη δξφκνη, κηθξνί, ιηζφζηξσηνη, θακππισηνί θαη βαζκηδσηνί, αθνινπζνχλ ην 

έδαθνο. Κάπνπ δεκηνπξγνχλ κηθξά ε κεγάια πιαηψκαηα θαη θαηαιήγνπλ πάληα ζηελ 

πιαηεία. Οη πιαηείεο είλαη άδεηεο ζπλήζσο ζην θέληξν, κε ηελ εθθιεζία θαη ην 

θαθελείν ζηελ άθξε. Φηινμελνχλ ηηο ζπρλέο γηνξηέο θαη ηα παλεγχξηα, κε 

ελζσκαησκέλε ηελ εθθιεζία ζηελ άθξε, κπιέθνληαο ην ηεξφ κε ην δεκφζην. Οη 

δεκφζηεο πιαηείεο δελ είλαη απνηέιεζκα ξπκνηνκηθήο κειέηεο αιιά πξντφλ αλάγθεο, 

θαζψο ζρεκαηίδνληαη απφ ην εχζρεκν πιάηεκα ησλ δξφκσλ.
107

 

ηνπο νηθηζκνχο ηεο Νηζχξνπ ζπλαληψληαη ζηελνί θαη δαηδαιψδεηο δξφκνη. 

Κπξίαξρα είλαη ηα ζρήκαηα θαη ηα ρξψκαηα ηεο ηνπηθήο παξαδνζηαθήο 

αξρηηεθηνληθήο, κε ην κπιε, ην θαθέ θαη ην πξάζηλν λα θπξηαξρνχλ ζηηο πφξηεο, ηα 

παξάζπξα θαη ηα ηδηφηππα μχιηλα κπαιθφληα. Σα βνηζαισηά δάπεδα ήηαλ θάπνηε 

ζπλεζηζκέλα ζηε Νίζπξν, φπσο θαη αιινχ ζηα λεζηά ηνπ Αηγαίνπ, δηαθνζκεκέλα κε 

έλα πινχζην ζεκαηνιφγην. 
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4.3.3. Οικονομικό πεπιβάλλον 

ηε ζεκεξηλή επνρή, ηα πξάγκαηα έρνπλ αιιάμεη αξθεηά αλαθνξηθά κε ηηο πεγέο ηνπ 

εηζνδήκαηνο ηνπ λεζηνχ θαη ηελ πνηφηεηα ηεο νηθνλνκίαο ηνπ. 

Γελ ππάξρνπλ επίζεκα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ηεο ΔΤΔ πνπ λα πεξηγξάθνπλ 

αλαιπηηθά ηηο δξαζηεξηφηεηεο ησλ θαηνίθσλ ηνπ λεζηνχ. Παξφια απηά, ζχκθσλα κε 

ζηνηρεία ηνπ Γήκνπ, νη βαζηθφηεξνη ππιψλεο ηεο νηθνλνκίαο ηνπ λεζηνχ απνηεινχλ ν 

ηξηηνγελήο ηνκέαο, κε ην κεγαιχηεξν κεξίδην ηνπ πιεζπζκνχ λα αζρνιείηαη κε ηνλ 

ηνπξηζκφ ηνπο ζεξηλνχο κήλεο θαη ηα ιαηνκεία ζην Γπαιί, ησλ νπνίσλ ε εμνξπθηηθή 

δξαζηεξηφηεηα απνηειεί δσηηθήο ζεκαζίαο ηφλσζε γηα ηελ νηθνλνκία ηνπ λεζηνχ. 

Ο πξσηνγελήο ηνκέαο είηε απηφο αθνξά ζηελ θηελνηξνθία θαη ζηελ αιηεία είηε 

ζηελ θαιιηέξγεηα ηεο γεο είλαη ειάρηζηα αλαπηπγκέλνο ζηηο κέξεο καο. Ζ εγρψξηα 

θηελνηξνθηθή παξαγσγή ζε νξηζκέλα είδε – φπσο κέιη, ηπξί, θξέαο – είλαη αμηφινγε 

θαη επαξθήο γηα ηηο αλάγθεο ησλ θαηνίθσλ, αλ θαη πνιχ κηθξή κεξίδα ηνπ πιεζπζκνχ 

αζρνιείηαη κε ηελ θηελνηξνθία (πεξίπνπ 10%). Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα ηελ αιηεία κε 

έλα πνζνζηφ ηεο ηάμεο ηνπ 3% λα αζρνιείηαη κε απηφλ ηνλ ηνκέα. Όζνλ αθνξά ζηε 

γεσξγία, ζήκεξα, είλαη ειάρηζηα ηα δείγκαηα ηεο πινχζηαο παξαγσγήο ηνπ 

παξειζφληνο θαζψο ε αγξνηηθή παξαγσγή είλαη ζρεδφλ κεδακηλή. Παξά ην πινχζην 

δπλακηθφ ηνπ λεζηνχ γεγνλφο πνπ νθείιεηαη ζην εθαηζηεηνγελέο έδαθνο θαη ηελ 

πςειή πνηφηεηα ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο, απφ φιεο ηηο θαιιηεξγήζηκεο εθηάζεηο 

ηεο Νηζχξνπ, έλα κηθξφ πνζνζηφ κφλν θαιιηεξγείηαη ζήκεξα. Κξίλεηαη, ινηπφλ, 

απαξαίηεην λα παξζνχλ κέηξα αλαδσνγφλεζεο ηεο γεσξγίαο, ηφζν ηεο παξαδνζηαθήο 

φζν θαη ησλ κνληέξλσλ κεζφδσλ παξαγσγήο ηφζν γηα ηελ απνθπγή ηεο κνλφπιεπξεο 

νηθνλνκίαο φζν θαη γηα ηελ ζηήξημε ηνπ πνηνηηθνχ ηνπξηζκνχ. 

Μεγάιν είλαη ην πνζνζηφ ησλ θαηνίθσλ πνπ απαζρνινχληαη ζην Γήκν (δεκνηηθνί 

ππάιιεινη, κεραληθνί ηνπ Γήκνπ) ή ζε θάπνηα απφ ηηο Γεκνηηθέο επηρεηξήζεηο 

(θαζεγεηέο πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, γηαηξνί θαη λνζνθφκνη 

ηνπ πνιπδχλακνπ ηαηξείνπ). Οη δξαζηεξηφηεηεο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα (εθηφο ηνπ 

ηνπξηζκνχ) είλαη ειάρηζηεο. Δπηπιένλ, έλα ζηνηρεηψδεο θνκκάηη ηνπ πιεζπζκνχ 

αζρνιείηαη κε ηελ εκπνξηθή δξαζηεξηφηεηα πνπ δηαηεξείηαη φια ην ρξφλν, φπσο 

θαηαζηήκαηα ηξνθίκσλ, είδε ξνπρηζκνχ θ.η.ι.. 

4.3.4. Κοινωνικό περιβάλλον 

Σνπο θαινθαηξηλνχο κήλεο, κεηαμχ Ηνπλίνπ θαη επηεκβξίνπ, δηνξγαλψλνληαη ζην 

λεζί θνιθινξηθέο θαη πνιηηηζηηθέο εθδειψζεηο. Οη πνιηηηζηηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπ 
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Γήκνπ εμππεξεηνχληαη θπξίσο απφ κία αίζνπζα, ην Εεζηκνπνχιεην Θέαηξν, ζην 

Μαλδξάθη, κε ραξαθηεξηζηηθφ κέξνο ζπλάζξνηζεο ησλ ηελ πιαηεία «Ζιηθησκέλε».
108

 

Ζ δηνξγάλσζε ηνπ παλεγπξηνχ απφ ηελ Ηεξά Μνλή Παλαγίαο ηεο πειηαλήο ζην 

Μαλδξάθη, ζηηο 14 θαη 15 Απγνχζηνπ, απνηειεί ηελ ζεκαληηθφηεξε εθδήισζε πνπ 

πξαγκαηνπνηείηαη ζηελ Νίζπξν, κε πξνζέιεπζε θφζκνπ απφ φια ηα Γσδεθάλεζα θαη 

θαζνιηθή ζπκκεηνρή πνπ θζάλεη πεξίπνπ ηα 4.000 άηνκα. 

ηηο 6 Απγνχζηνπ, ηελ αξρή ηεο γηνξηήο, φπσο θαη ηηο 15 Απγνχζηνπ, ηα 

δξνκνιφγηα ησλ πινίσλ, απφ ηελ Κσ θαη ηα άιια γεηηνληθά λεζηά, παξνπζηάδνληαη 

ηδηαίηεξα απμεκέλα. Γπλαίθεο απφ ηε Νίζπξν, νη ληακεξίηηζζεο, αιιά ζπρλά θαη 

πξνζθπλήηξηεο απφ ηελ Κσ θαη ηα άιια γεηηνληθά λεζηά, αλαιακβάλνπλ λα θάλνπλ 

300 θαζεκεξηλέο κεηάλνηεο ε θάζε κηα, φιεο απηέο ηηο κέξεο. πρλά νη γπλαίθεο απηέο 

κέλνπλ ζηα θειηά ηεο εθθιεζία ηεο πειηαλήο θαη ιέλε έλα κνηξνιφη, γλσζηφ σο 

Μνηξνιόη ηεο Μεγαιόραξεο.
109

 

Σν παλεγχξη ηεο πειηαλήο έρεη κειεηεζεί απφ πιεζψξα ιανγξάθσλ θαη 

ηζηνξηθψλ θπξίσο ιφγσ νξηζκέλσλ ηνπηθψλ εζίκσλ πνπ θαηάθεξαλ λα δηαζσζνχλ, 

ζην ρξφλν θαη ζηελ ηζηνξία, ράξηλ ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζξεζθεπηηθήο εθδήισζεο, 

ζπκβάιινληαο ζηε δσληαλή δηαηήξεζε ηεο ζξεζθεπηηθήο παξάδνζεο ηνπ ηφπνπ.
110

 

Πιήζνο ηεθκεξίσλ ηεο ζπιινγηθήο δξάζεο ησλ Νηζχξησλ εληνπίδνληαη 

αληρλεχνληαο ην ηζηνξηθφ παξειζφλ ηνπ λεζηνχ. 

πιινγηθνί θνξείο ζπλαληψληαη ζηε κχξλε, ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε, ζηελ 

Οδεζζφ αιιά θαη ζηελ Ακεξηθή, θπξίαξρνη πξννξηζκνί θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

κεηαλαζηεπηηθνχ ξεχκαηνο ησλ θαηνίθσλ. Οη χιινγνη ησλ Νηζχξησλ ηεο δηαζπνξάο, 

κε θχξην γλψκνλα ηε βνήζεηα πξνο ηελ παηξίδα, ιακβάλνπλ κέξνο ζε εζληθέο θαη 

θηιαλζξσπηθέο εθδειψζεηο, πξνζθέξνληαο πνζά δπζαλάινγα ησλ εζφδσλ ηνπο, γηα 

ηελ εμππεξέηεζε δηαθφξσλ αλαγθψλ θαη ηελ πξαγκαηνπνίεζε έξγσλ πξνφδνπ θαη 

θνηλήο σθέιεηαο. Ο πξψηνο ζχιινγνο ηδξχζεθε ζηελ Νέα Τφξθε ηεο Ακεξηθήο, απφ 

Μαλδξαθηψηεο ηεο δηαζπνξάο, ην 1904, κε ηελ επσλπκία «Μηθξαζηαηηθφο χιινγνο 

Νηζπξίσλ ν Όκεξνο», παξνπζηάδνληαο κηθξή δηάξθεηα δσήο. Σν 1906 ηδξχεηαη ν 

δεχηεξνο χιινγνο ησλ Νηζπξίσλ Ακεξηθήο θαη έθηνηε ε δξαζηεξηφηεηα ησλ 

ζσκαηείσλ είλαη ηδηαίηεξα έληνλε. Μεηαμχ ησλ πιιφγσλ ησλ θαηνίθσλ ηεο 

δηαζπνξάο, νη Νηζχξηνη ηεο Ακεξηθήο θαηέρνπλ πξσηεχνπζα ζέζε ηφζν θαηά ην 
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παξειζφλ φζν θαη ζηηο κέξεο καο, γεγνλφο πνπ απνδεηθλχεηαη απφ ηε κέρξη ζήκεξα 

παξνπζία ηνπ Νηζπξηαθνχ πιιφγνπ Νέαο Τφξθεο.
111

 

ήκεξα, ζηε Νίζπξν ιεηηνπξγνχλ θαη εκθαλίδνπλ δξαζηεξηφηεηα, θπξίσο 

πνιηηηζηηθνχ ελδηαθέξνληνο αξθεηνί ζπιινγηθνί θνξείο. Οη πεξηζζφηεξνη έρνπλ έδξα 

ζηελ Αζήλα θαη ζηε Ρφδν θαη κφλν ν Μνξθσηηθφο Πνιηηηζηηθφο Δμσξατζηηθφο 

χιινγνο έρεη ηελ έδξα ηνπ ζηε Νίζπξν. ηνλ αζιεηηθφ ρψξν, παξαηεξείηαη ε 

χπαξμε ηνπ Αζιεηηθνχ πιιφγνπ «Πνιπβψηε» ελψ ε ρνξεπηηθή νκάδα ηνπ Λπθείνπ 

Νηζχξνπ θαη ε ρνξεπηηθή νκάδα ηνπ πιιφγνπ ησλ Νηζπξίσλ Αηηηθήο ζπκβάιινπλ 

ζηελ εθκάζεζε θαη θαη‟ επέθηαζε ηε δηαηήξεζε ησλ παξαδνζηαθψλ ρνξψλ ηνπ 

ηφπνπ. 

4.4. Νηςιωτικόσ χώροσ 

Σα λεζηά ραξαθηεξίδνληαη απφ ηδηαίηεξεο δνκέο, φρη κφλν νηθνλνκηθέο αιιά 

θνηλσληθέο θαη πνιηηηζκηθέο, νη νπνίεο ζπλζέηνπλ κηα ηδηφκνξθε θπζηνγλσκία 

δηαθνξεηηθή απφ απηή ησλ επεηξσηηθψλ πεξηνρψλ. Ζ ζέζε ηνπο θαη ν ξφινο πνπ 

δηαδξακαηίδνπλ, ή θαινχληαη λα δηαδξακαηίζνπλ ζηνλ εζληθφ ή ηνλ επξχηεξν 

επξσπατθφ ρψξν, ζε ζρέζε κε ηα βαζηθά γλσξίζκαηα πνπ ηα δηαθξίλνπλ 

(πεξηθεξεηαθφηεηα, απνκφλσζε, ειιείςεηο βαζηθψλ ππνδνκψλ θιπ.) επηβάιιεη 

ιεπηνκεξή θαη εηο βάζνο κειέηε ησλ θνηλσληθν-νηθνλνκηθψλ ηνπο δνκψλ. Κξίλεηαη, 

ινηπφλ, ζθφπηκν λα δηεξεπλεζνχλ, ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ λεζησηηθνχ 

ρψξνπ ηα νπνία ηεθκεξηψλνπλ ηελ αλάγθε γηα κηα ηδηφηππε πξνζέγγηζή ηνπ. 

Καηά ηε ζεσξία ησλ δηεζλνιφγσλ, φπσο απηή δηαηππψζεθε ηνλ 20
ν
 αηψλα, ηα 

λεζηά δηαθξίλνληαη ζε ηέζζεξηο θαηεγνξίεο: ηα λεζηά, ηηο λεζίδεο, ηηο βξαρνλεζίδεο 

θαη ηνπο βξάρνπο. Ζ θαηάηαμε απηή ζπξξηθλψλεηαη κε ηε «Νέα χκβαζε γηα ην 

δίθαην ηεο Θάιαζζαο» (1982), ε νπνία θάλεη ιφγν κφλν γηα λεζηά θαη βξάρνπο 

(λεζησηηθά εδάθε πνπ δελ ελδείθλπληαη γηα επηβίσζε θαη θάζε θχζεο νηθνλνκηθή 

δξαζηεξηφηεηα), ελζσκαηψλνληαο ηηο παξαπάλσ ελδηάκεζεο θαηεγνξίεο ζε απηήλ 

ησλ λεζηψλ.
112

 

Σα λεζησηηθά εδάθε δηαηάζζνληαη γεσγξαθηθά ζε κνξθή ζπζηάδσλ κε θπθιηθή 

δηάηαμε θαη ζε κηθξέο κεηαμχ ηνπο απνζηάζεηο, δηακνξθψλνληαο κηθξά Αξρηπειάγε 

κε εληαία θαη αδηαίξεηε γεσγξαθηθή, νηθνλνκηθή, ηζηνξηθή θαη πνιηηηθή ελφηεηα θαη 
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δηαζπλδέζεηο. Ώο θνηλά ραξαθηεξηζηηθά ησλ Αξρηπειάγσλ απηψλ ζεσξνχληαη ν 

κεγάινο αξηζκφο ησλ λεζηψλ πνπ πεξηιακβάλνπλ, ην κηθξφ κέγεζνο ηεο θάζε 

λεζησηηθήο κνλάδαο μερσξηζηά, αιιά θαη ηα, ζπλήζσο, άγνλα εδάθε ηνπο, κε 

ραξαθηεξηζηηθφ ζηε ιεθάλε ηεο Μεζνγείνπ απηφ ηνπ Αηγαίνπ. ε παγθφζκην επίπεδν 

ππάξρνπλ 43 λεζησηηθά θξάηε θαη πνιιά λεζησηηθά ζπκπιέγκαηα.
113

 

4.4.1. Νηςιωτικά εδάφη-Γεωγραφία νηςιωτικού χώρου 

Ζ Νίζπξνο βξίζθεηαη ζην λφηην-αλαηνιηθφ Αηγαίν θαη αλήθεη ζηελ νκάδα ησλ 

αξραίσλ Ννηίσλ πνξάδσλ. Δίλαη έλα απφ ηα κηθξφηεξα λεζηά ηεο Γσδεθαλήζνπ, κε 

έθηαζε 41,5 η.ρικ., κέγηζην χςνο 698 κέηξα (κε πςειφηεξε θνξπθή ην φξνο 

Γηαβάηεο). Απέρεη 9 λαπηηθά κίιηα (16,7 ρικ.) αλαηνιηθά απφ ην αθξσηήξη Νηάηζα 

ηεο Σνπξθίαο, ην αξραίν Σξηφπεην ηεο Καξίαο, 10 κίιηα (18,5 ρικ.) λφηηα ηεο Κσ θαη 

240 κίιηα απφ ηνλ Πεηξαηά. Οη βξαρψδεηο αθηέο ηεο δελ παξνπζηάδνπλ κεγάινπο 

δηακειηζκνχο θαη ην ζπλνιηθφ κήθνο ηεο αθηνγξακκήο είλαη πεξίπνπ 28 ρηιηφκεηξα. 

ε θάηνςε είλαη ζρεδφλ θπθιηθή, ην ζρήκα ηεο κνηάδεη κε απηφ ελφο θφινπξνπ 

θψλνπ. Απνηειεί ηε κνλαδηθή πεξίπησζε λεζηνχ ηεο Γσδεθαλήζνπ κε ζηξνγγπιφ 

ζρήκα, ην νπνίν νθείιεηαη ζηνλ εθαηζηεηαθφ θψλν απφ ηνλ νπνίν πξνήιζε. 

ην θέληξν ηνπ λεζηνχ δεζπφδεη κηα επδηάθξηηε θπθιηθή εθξεμηγελήο ρνάλε, ε 

θαιδέξα ηεο Νηζχξνπ: ε δηάκεηξνο είλαη πεξίπνπ 4 ρηιηφκεηξα, ην ρείινο ηεο 

θπκαίλεηαη ζε πςφκεηξν κεηαμχ 250 θαη 600 κέηξσλ, ελψ ν ππζκέλαο ηεο βξίζθεηαη 

ζηα 100 κέηξα πάλσ απφ ηε ζηάζκε ηεο ζάιαζζαο. Σα φξε ηνπ λεζηνχ είλαη: ν 

Πξνθήηεο Ζιίαο, ν Γηαβάηεο, ν Κπκαξάο ή Αθπκαξψλαο, ν Αγ. Ησάλλεο, ε 

Βεζηέξλα, ν Νπκθίνο, ν Καξαβηψηεο ή σηήξαο θ.α.
114

 

4.4.2. Οπιζμόρ ηυν νηζιών 

Δηπκνινγηθά ε ιέμε “λεζί” πξνέξρεηαη απφ ηνλ ιαηηληθφ φξν insula, πνπ ζεκαίλεη 

απνκφλσζε, ελψ ν αληίζηνηρνο ηηαιηθφο φξνο είλαη isola απφ ην ξήκα isolare 

(απνκνλψλσ). Όπσο θαίλεηαη, απφ εηπκνινγηθή θαη κφλν άπνςε ν φξνο λεζί 

εθθξάδεη φξην, πεξηνξηζκφ. Μηα πξψηε, απιή πξνζέγγηζε ζα ραξαθηήξηδε σο λεζί 

θάζε θνκκάηη γεο ην νπνίν πεξηβάιιεηαη απφ ηα λεξά σθεαλνχ, ζάιαζζαο, πνηακνχ ή 
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ιίκλεο. Έλαο ηέηνηνο νξηζκφο πεξηθιείεη θηλδχλνπο, δηφηη εληάζζεη ζε κία θαηεγνξία, 

ρσξηθέο νληφηεηεο πνιχ δηαθνξεηηθέο κεηαμχ ηνπο. 

Ο νξηζκφο ηνπ Νεζηνχ πεξηιακβάλεη ηνλ γεληθφηεξν θνηλσληθννηθνλνκηθφ ρψξν 

πέξα απφ ην γεσγξαθηθφ – κνξθνινγηθφ φξν ηνπ ηκήκαηνο μεξάο πνπ πεξηβάιιεηαη 

απφ ζάιαζζα. Ζ Eurostat νξίδεη σο λεζί θάζε ηκήκα γεο πνπ πεξηβάιιεηαη απφ 

ζάιαζζα θαη ην νπνίν επηπιένλ: δηαζέηεη έθηαζε 1 Κm2., απέρεη ηνπιάρηζηνλ έλα 

ρηιηφκεηξν απφ ηελ ήπεηξν, δηαζέηεη κφληκν πιεζπζκφ άλσ ησλ 50 αηφκσλ, δελ έρεη 

ζηαζεξή ζχλδεζε κε μεξά, δελ πεξηιακβάλεη πξσηεχνπζα Δπξσπατθνχ θξάηνπο.
115

 

Με βάζε ηνλ νξηζκφ ηεο Eurostat ππάξρνπλ πεξίπνπ 450 λεζηά ζηελ Δπξσπατθή 

Έλσζε πνπ θαιχπηνπλ ην 4,5% ηνπ εδάθνπο ηεο. ε απηά δελ πεξηιακβάλνληαη ηα 

Βξεηαληθά λεζηά, ε Ηξιαλδία, ε Μάιηα θαη ε Κχπξνο, θαζψο δελ πιεξνχλ ην 

ηειεπηαίν θξηηήξην. 

Νεζηά δηαζέηνπλ 16 απφ ηα 27 Κξάηε – Μέιε ηεο Δ.Δ. ηα νπνία απνηεινχλ είηε 

κέξνο Πεξηθεξεηψλ, είηε απηνηειείο Πεξηθέξεηεο. πλνιηθά ππάξρνπλ δεθαέμη 

δηνηθεηηθέο πεξηθέξεηεο ζηελ Δπξψπε ακηγψο λεζησηηθέο, εθ ησλ νπνίσλ νη ηέζζεξηο 

είλαη Διιεληθέο. Πεξίπνπ 21 εθαηνκκχξηα πνιίηεο ηεο Δ.Δ. (4,2% ηνπ πιεζπζκνχ) 

δνπλ ζήκεξα ζε κηα απφ ηηο 20 λεζησηηθέο πεξηνρέο ή ζηα πνιπάξηζκα παξάθηηα 

λεζηά πνπ είλαη θαηάζπαξηα ζηα παξάιηα Κξαηψλ – Μειψλ ηεο Δ.Δ., ηα νπνία φκσο 

δελ απνηεινχλ απηφλνκε δηνηθεηηθή κνλάδα (πρ. πνιιά λεζηά ηεο Βξεηάλεο). 

4.4.3. Μειυνεκηικέρ πεπιοσέρ –Δςπυπαφκή και Δλληνική πποζέγγιζη 

ηε δεθαεηία ηνπ ‟80 ε Δπξσπατθή Κνηλφηεηα, ζηελ πξνζπάζεηα επίηεπμεο ηνπ 

ζηφρνπ ηεο νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο ζπλνρήο, δηαπίζησζε φηη ππήξραλ πεξηνρέο 

πνπ αδπλαηνχζαλ λα πξνζαξκνζηνχλ ζηηο λέεο παγθφζκηεο νηθνλνκηθέο εμειίμεηο θαη 

νδεγνχληαλ ζε ζπλερή ζπξξίθλσζε ηεο παξαγσγηθήο ηνπο βάζεο, απμάλνληαο κε 

απηφ ηνλ ηξφπν ηηο πεξηθεξεηαθέο αληζφηεηεο. Οη πεξηνρέο απηέο ήηαλ θπξίσο νη 

νξεηλέο, αγξνηηθέο θαη λεζησηηθέο. Απηή ε θαηάζηαζε απνηέιεζε έλαπζκα γηα ηελ 

ελαζρφιεζε ηεο Δπξσπατθήο Κνηλφηεηαο κε ηελ θαηάζηαζε ησλ Μεηνλεθηηθψλ ή 

Ληγφηεξν Δπλνεκέλσλ Πεξηνρψλ, απνζθνπψληαο ζηε κείσζε ησλ δηαθνξψλ, κέζσ 

ηεο παξνρήο κνξθψλ νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο.
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Μεηά ηελ έληαμε ηεο Διιάδαο ζηελ Δπξσπατθή Οηθνλνκηθή Κνηλφηεηα (ΔΟΚ) κε 

ηελ Οδεγία 81/645/ΔΟΚ νξηνζεηήζεθαλ νη ειιεληθέο κεηνλεθηηθέο πεξηνρέο, φρη κφλν 

βάζεη θξηηεξίσλ αγξνηηθήο παξαγσγήο, αιιά ζπλππνινγίδνληαο θαη άιια 

ραξαθηεξηζηηθά: «δπζκελή θπζηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ έρνπλ σο απνηέιεζκα 

ρακειά επίπεδα απνδφζεσλ θαη εηζνδεκάησλ θαζψο θαη πεξηνξηζκνχο πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ ην κεζνξηαθφ ή λεζησηηθφ ραξαθηήξα...».
117

 

Δηδηθά γηα ηα λεζηά δηαπηζηψζεθε φηη παξνπζηάδνπλ ζεκαληηθέο απνθιίζεηο απφ 

ηηο επεηξσηηθέο πεξηθέξεηεο θαη γεληθφηεξα απφ ηνλ κέζν θνηλνηηθφ φξν, εμεηάδνληαο 

ηνπο δείθηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αληαγσληζηηθφηεηα θαη ηε δπλακηθφηεηα ησλ 

νηθνλνκηψλ, φπσο ηνπο δείθηεο πνπ αθνξνχλ ζην θαηά θεθαιή αθαζάξηζην πξντφλ 

θαη ζηε δηάξζξσζή ηνπ αλά ηνκέα, ζην βαζκφ κνλνθαιιηέξγεηαο, ζηε δεκνγξαθία, 

ζην επίπεδν εθπαίδεπζεο ησλ θαηνίθσλ, ζηελ απαζρφιεζε, ζηελ παξαγσγηθφηεηα, 

ζην επελδπκέλν θεθάιαην, ζηελ πξαγκαηνπνηνχκελε έξεπλα, ζηνλ αξηζκφ ησλ λέσλ 

πξντφλησλ θαη θαηλνηνκηψλ θ.ιπ. 

Γηαπηζηψλνπκε, ινηπφλ, φηη ζηελ πξφζθαηε επξσπατθή λνκνζεζία ππάξρνπλ 

πνιιέο αλαθνξέο γηα ηα πξνβιήκαηα πνπ πθίζηαληαη νη ρσξηθέο ελφηεηεο ησλ 

λεζηψλ. Δπίζεο, είλαη θαλεξφ φηη νη φπνηεο πνιηηηθέο εθαξκφζηεθαλ ζηα λεζηά 

απεπζχλνληαλ ζε ρσξηθέο ελφηεηεο πνπ ζεσξνχληαη κελ κεηνλεθηηθέο ή ιηγφηεξν 

επλνεκέλεο, φκσο δελ ειήθζεζαλ ππφςε νη ηδηαηηεξφηεηεο θάζε κηαο εμ` απηψλ. 

Αθφκε θαη ζηνλ ίδην λεζησηηθφ ρψξν ππάξρνπλ δηαθνξέο ζηα γεσγξαθηθά 

ραξαθηεξηζηηθά, θαζψο θαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαη θνηλσληθέο δνκέο. Δπνκέλσο, δελ 

ππάξρεη κηα κνλαδηθή ζπληαγή πνπ λα ηζρχεη γηα φιεο ηηο λεζησηηθέο πεξηνρέο αιιά 

ρξεηάδεηαη επειημία θαη ελζσκάησζε ησλ ηδηνκνξθηψλ θάζε ηφπνπ ρσξηζηά γηα πην 

απνδνηηθά απνηειέζκαηα. 

4.4.4. Υαπακηηπιζηικά και Ιδιαιηεπόηηηερ ηος νηζιυηικού σώπος 

Ο λεζησηηθφο ρψξνο ραξαθηεξίδεηαη απφ έληνλε πεξηθεξεηαθφηεηα, ιφγσ ηεο νπνίαο 

ε θνηλσληθννηθνλνκηθή ιεηηνπξγία θάζε λεζηνχ πεξηιακβάλεη ηα ραξαθηεξηζηηθά 

κηαο θιεηζηήο νηθνλνκίαο πνπ ππνλνκεχεη ηε βηψζηκε αλάπηπμε θαη ηελ θνηλσληθή 

ζπλνρή. Σν γεγνλφο απηφ έρεη σο απνηέιεζκα ηελ χπαξμε έληνλσλ αλαπηπμηαθψλ 

δηαθνξνπνηήζεσλ κεηαμχ κεγάισλ θαη κηθξψλ λεζηψλ πνπ αλήθνπλ ζε έλα 
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δηνηθεηηθφ λεζησηηθφ ζχκπιεγκα, αιιά θαη εληφο ησλ λεζηψλ, ζηηο εζσηεξηθέο ηνπο 

δψλεο, ιφγσ ηεο πξνβιεκαηηθήο πξνζβαζηκφηεηαο ηνπο. Παξάιιεια, ν λεζησηηθφο 

ρψξνο απεηιείηαη πην έληνλα απφ ηελ παγθφζκηα αιιειεμάξηεζε ησλ νηθνλνκηθψλ 

ζπζηεκάησλ θαη ησλ αγνξψλ δεδνκέλνπ φηη ε ηδηαηηεξφηεηα απηή έξρεηαη ζε 

αληίζεζε κε ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θπξίαξρνπ πξνηχπνπ αλάπηπμεο πνπ 

βαζίδεηαη ζηηο νηθνλνκίεο θιίκαθαο, ηελ αζηηθνπνίεζε θαη ηελ νηθνλνκηθή 

απνδνηηθφηεηα θαη απνηειεζκαηηθφηεηα. 

Σα λεζηά θαη νη λεζησηηθέο πεξηνρέο παξνπζηάδνπλ νξηζκέλα θνηλά 

ραξαθηεξηζηηθά θαη αληηκεησπίδνπλ θνηλά πξνβιήκαηα. Σα θνηλά πξνβιήκαηα ησλ 

λεζηψλ αθνξνχλ ζε εγγελή δνκηθά πξνβιήκαηα γεσγξαθηθήο, γεσπνιηηηθήο θαη 

γεσκνξθνινγηθήο θχζεο, θαη φρη ζε πξνβιήκαηα ζπγθπξηαθήο - πεξηζηαζηαθήο 

θχζεο, θαη απνξξένπλ θαηά βάζε απφ νξηζκέλα θνηλά ηνπο ραξαθηεξηζηηθά, ηα νπνία 

ηα δηαθξίλνπλ απφ ηηο άιιεο πεξηνρέο, νη νπνίεο αλαθέξνληαη είηε σο απνκνλσκέλεο, 

είηε σο πξνβιεκαηηθέο ή κεηνλεθηηθέο, φπσο νη αγξνηηθέο, νη παξάθηηεο, νη νξεηλέο.
118

 

Χο θνηλά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ επξχηεξνπ λεζησηηθνχ ρψξνπ ζηελ ειιεληθή 

βηβιηνγξαθία αλαθέξνληαη: 

 ην κηθξφ κέγεζνο θαη ε πεξηνξηζκέλε έθηαζε ησλ λεζηψλ 

 ε πεξηθεξεηαθφηεηα θαη ε απνκφλσζή ηνπο 

 ην ηδηφκνξθν θαη εχζξαπζην θπζηθφ πεξηβάιινλ θαη νη ηδηαίηεξεο 

πνιηηηζηηθέο αμίεο 

4.4.5. Νηζιυηικόηηηα 

Ζ έλλνηα ηεο λεζησηηθφηεηαο πξσηνεκθαλίζηεθε ην 1988 ζην πκβνχιην Κνξπθήο 

ηεο Ρφδνπ θαη εληζρχζεθε κε ηε πλζήθε ηνπ Άκζηεξληακ ην 1997. Ζ Δπξσπατθή 

Έλσζε νξηνζεηεί γηα πξψηε θνξά ηε λεζησηηθή ηεο πνιηηηθή ζηε ζπλζήθε ηνπ 

Άκζηεξληακ, σο εμήο: «Ζ Γηάζθεςε αλαγλσξίδεη φηη νη λεζησηηθέο πεξηνρέο 

αληηκεησπίδνπλ δηαξζξσηηθά πξνβιήκαηα νθεηιφκελα ζην λεζησηηθφ ηνπο 

ραξαθηήξα, ηα νπνία, επεηδή είλαη κφληκα, εκπνδίδνπλ ηελ νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή 

ηνπο αλάπηπμε. Ζ Γηάζθεςε αλαγλσξίδεη αληηζηνίρσο φηη ε θνηλνηηθή λνκνζεζία 

πξέπεη λα ιάβεη ππφςε ηα πξνβιήκαηα απηά θαη φηη, εθφζνλ ππάξρεη αλάγθε, 
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κπνξνχλ λα ιακβάλνληαη εηδηθά κέηξα ππέξ ησλ πεξηνρψλ απηψλ γηα ηελ θαιχηεξε 

έληαμή ηνπο ζηελ εζσηεξηθή αγνξά κε δίθαηνπο φξνπο».
119

 

Ο Κνθθψζεο
120

 ζεσξεί φηη ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζπλζέηνπλ ηε λεζησηηθή 

ηδηαηηεξφηεηα είλαη ηα αθφινπζα: 

1. Ζ δεκνγξαθηθή θαη θνηλσληθή απνζηαζεξνπνίεζε, πνπ εθδειψλεηαη 

κε ηελ κνξθή δεκνγξαθηθήο απνςίισζεο, κε ηε κνξθή ηεο πιεζπζκηαθήο 

έθξεμεο ζε νξηζκέλεο πεξηφδνπο, είηε κε ηελ χπαξμε πςειψλ πνζνζηψλ 

αλεξγίαο. 

2. Ζ απνδηάξζξσζε ηνπ παξαγσγηθνχ ηζηνχ θαη ε ζπξξίθλσζε ηεο 

παξαγσγηθήο βάζεο. Κχξηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ επηκέξνπο ζηνηρείσλ πνπ 

ζπλζέηνπλ ηνλ παξαγσγηθφ ηζηφ ηνπ λεζησηηθνχ ρψξνπ είλαη α) ε επθαηξηαθή 

νηθνλνκία ε νπνία ζηεξίδεηαη ζρεδφλ απνθιεηζηηθά ζηνλ ηξηηνγελή ηνκέα 

(νηθνλνκηθή κνλνθαιιηέξγεηα), κε ηαπηφρξνλε εθκεηάιιεπζε ηνπ πξσηνγελή 

ηνκέα β) ε εγθαηάιεηςε ή ππεξεθκεηάιιεπζε ησλ πεξηνξηζκέλσλ θπζηθψλ 

πφξσλ, γ) ε ηερλνινγηθή θαη νηθνλνκηθή εμάξηεζε, δ) νη κεγάιεο αδπλακίεο 

ζηελ παξνρή πςεινχ επηπέδνπ ππεξεζηψλ πγείαο, εθπαίδεπζεο θαη 

θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ, ε) ην πςειφ θφζηνο δεκηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο 

ππνδνκψλ θαη ην ρακειφ επίπεδν θαηλνηνκίαο, ζη) ε έιιεηςε εμεηδηθεπκέλνπ 

εξγαηηθνχ δπλακηθνχ, δ) ε απνπζία νηθνλνκηψλ θιίκαθαο γηα ηηο επηρεηξήζεηο 

θαη ε) νη δπζρεξείο ζπλζήθεο κεηαθνξψλ θαη επηθνηλσλίαο. 

ήκεξα, ε έλλνηα ηεο λεζησηηθφηεηαο ζεσξείηαη ζπλψλπκε ηεο απνκφλσζεο θαη 

ηνπ καξαζκνχ. Ζ ζεψξεζε απηή ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ πεπνίζεζε πσο ε ζάιαζζα 

ρσξίδεη θαη νπζηαζηηθά δηαθνξνπνηεί ηα λεζηά απφ ηελ επεηξσηηθή ελδνρψξα, δελ 

απνδεηθλχεηαη ηζηνξηθά, αθνχ, ηνπιάρηζηνλ γηα ηελ ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα, λεζηά 

πνπ ζήκεξα παξνπζηάδνπλ έληνλε πεξηθεξεηαθφηεηα θαη απνκφλσζε, θάπνηε 

απνηέιεζαλ ιίθλα πνιηηηζκνχ θαη θέληξα νηθνλνκηθήο επεκεξίαο, κε θαίξηα 

ζηξαηεγηθή ζέζε θαη εκβέιεηα (αθφκε θαη ε Γήινο, πνπ ζήκεξα είλαη έλα αθαηνίθεην 

μεξνλήζη ζην θέληξν ησλ Κπθιάδσλ, θαηά ηελ αξραηφηεηα απνηέιεζε ην 

ζπνπδαηφηεξν ζξεζθεπηηθφ θαη πνιηηηζηηθφ θέληξν) θαη ππνδειψλεη πσο ε 
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πθηζηάκελε θαηάζηαζε, θάησ ππφ θαηάιιειεο πξνυπνζέζεηο, κπνξεί λα ζεσξεζεί 

αλαζηξέςηκε. 

Ζ εθηίκεζε ηνπ ηδηαίηεξνπ ραξαθηήξα ηεο λεζησηηθφηεηαο είλαη απαξαίηεηε γηα 

ηελ θαηαλφεζε ηφζν ησλ αλαγθψλ ηεο λεζησηηθήο θνηλσλίαο θαη νηθνλνκίαο, αιιά 

θαη ησλ ιχζεσλ θαη πνιηηηθψλ πνπ πξέπεη λα αλαπηπρζνχλ απφ ηελ Δ.Δ. θαη ηελ 

Δζληθή θεληξηθή Γηνίθεζε αιιά θαη απφ ηελ ηνπηθή θνηλσλία. Με ηελ αλαγλψξηζε 

ηνπ ραξαθηήξα ηεο λεζησηηθφηεηαο πξνθχπηεη ε αλαγθαηφηεηα εθαξκνγήο 

αληηζηαζκηθψλ πνιηηηθψλ κε κφληκν ραξαθηήξα.
121

 

4.5. Νηζιά Άγονηρ γπαμμήρ 

Ζ άγνλε γξακκή πεξηιακβάλεη 28 λεζηά: Αλάθε, Γνλνχζα, Ζξαθιεηά, Θεξαζηά, 

Κίκσινο, Κνπθνλήζηα, ίθηλνο, ρνηλνχζζα, Φνιέγαλδξνο, Αγαζνλήζη, Αξθηνί, 

Κίλαξνο, Λέβηζα, Λεηςνί, Νίζπξνο, αξία, χκε, Σέιελδνο, Σήινο, Φαξκαθνλήζη, 

Φέξηκνο, Υάιθε, Κάζνο, Mαξάζη, Φαξά, Φνχξλνη, Λέξνο, Καζηειφξηδν. 

Σα κηθξά θαη, θνηλψο, απνθαινχκελα “Άγνλα” λεζηά ραξαθηεξίδνληαη απφ 

αδπλακίεο θαη πξνβιήκαηα πνπ ζπλνςίδνληαη ζηα εμήο: 

 έιιεηςε ππνδνκήο 

 απνθιεηζκφο απφ ηα θέληξα 

 αλαπνηειεζκαηηθφ κεηαθνξηθφ θαη ηειεπηθνηλσληαθφ ζχζηεκα 

 ρακειφ ηερληθφ θαη εθπαηδεπηηθφ επίπεδν 

Οη παξαπάλσ αδπλακίεο ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο γεσγξαθηθέο ηδηνκνξθίεο ζπλζέηνπλ 

ην πιέγκα ησλ εκπνδίσλ γηα ηελ επίηεπμε ηεο πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο θαη ηελ 

θαηάθηεζε ηεο επεκεξίαο γηα ηνπο πνιίηεο. 

4.6. Τποδομέρ ηος νηζιού 

Τπνδνκέο πγείαο : ηε Νίζπξν ππάξρεη έλα πεξηθεξεηαθφ πνιπδχλακν ηαηξείν θαη 

νδνληηαηξείν. Δθεκεξεχεη 24 ψξεο ην εηθνζηηεηξάσξν θαη δηαζέηεη έλα αζζελνθφξν. 

Οη δηαθνκηδέο αηπρεκάησλ, επεηγφλησλ πεξηζηαηηθψλ ή πξφσξσλ ηνθεηψλ γίλνληαη 

κε πνιχ κεγάιε δπζθνιία θπξίσο ηνπο ρεηκεξηλνχο κήλεο. 

Οη δεκφζηεο ππεξεζίεο πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηε Νίζπξν είλαη: Κ.Δ.Π., Γξαθείν 

Σνπξηζκνχ Γήκνπ Νηζχξνπ, Αληαπνθξηηήο ηνπ ΟΑΔΓ θαη ηνπ ΟΓΑ, Ο.Σ.Δ., .Δ.Ζ., 

Δ.Λ.Σ.Α.–Σαρπδξνκηθφ Σακηεπηήξην, Αζηπλνκία, Ληκελαξρείν, Σεισλείν, 

                                                           
121

 Χλωμοφδθσ, ο.π, ςελ. 153, Κ. & Λεκάκου, Μ. & Πάνου Κ. & Παπαδθμθτρίου Ε. & υριόπουλοσ Θ. & 
Σηαννάτοσ Ε. 2007, «Μεταφορζσ αρτθρίεσ ηωισ για τα νθςιά», Παπαηιςθ, Ακινα 



91 
 

πλεηαηξηζηηθή Σξάπεδα Γσδεθαλήζνπ, Θπξίδα ηεο πλεηαηξηζηηθήο Σξάπεδαο 

Γσδεθαλήζνπ (κε κεράλεκα απηφκαηεο αλάιεςεο). 

Δθπαηδεπηηθέο Τπνδνκέο : ηε Νίζπξν ππάξρεη έλα λεπηαγσγείν, έλα δεκνηηθφ 

ζρνιείν θαη έλα γπκλάζην ζην Μαλδξάθη, πνπ ιεηηνπξγεί θαη γηα ιπθεηαθέο ηάμεηο. Σα 

θηίξηα ησλ δεκνηηθψλ ζρνιείσλ ζηνπο άιινπο νηθηζκνχο δηαζψδνληαη αιιά έρνπλ 

πάςεη λα ιεηηνπξγνχλ πξν πνιινχ. Δπηπιένλ, ζην λεζί ιεηηνπξγεί Γεκνηηθή 

Βηβιηνζήθε ζηελ πιαηεία Ζιηθησκέλε πνπ δηαζέηεη πεξηνξηζκέλν αξηζκφ ηίηισλ θαη 

παξνπζηάδεη πξνβιήκαηα αλαλεσζηκφηεηαο. 

Τπνδνρή κεηαλαζηψλ : Οη μέλνη πνπ δνπλ θαη εξγάδνληαη ζην λεζί αλήθνπλ ζηελ 

πιεηνςεθία ηνπο ζηελ θαηεγνξία ησλ νηθνλνκηθψλ κεηαλαζηψλ θαη ε έληαμε ηνπο 

ζην θνηλσληθφ ζχλνιν παξνπζηάδεη ηα ηππηθά πξνβιήκαηα πνπ παξνπζηάδνληαη ζε 

φιεο ηηο πεξηπηψζεηο κεηαλαζηψλ πνπ πξνζπαζνχλ λα πξνζεγγίζνπλ κηα θιεηζηή θαη 

νκνηνγελή θνηλφηεηα. Γελ ππάξρεη θάπνην είδνο κέξηκλαο απφ ηελ πνιηηεία ή ηηο 

ηνπηθέο αξρέο, κέζσ εηδηθψλ θνηλσληθψλ δξάζεσλ θαη πξνγξακκάησλ, σζηφζν ε 

ζπλχπαξμε αλάκεζα ζηνπο κεηαλάζηεο θαη ηνπο ληφπηνπο είλαη αξκνληθή θαη δελ 

ππάξρνπλ εληάζεηο θαη πξνζηξηβέο. 

4.6.1. Μεηαθοπέρ 

H επθνιία πξφζβαζεο ζε έλα ηνπξηζηηθφ πξννξηζκφ, έρεη αλαγλσξηζηεί απφ πνιινχο 

κειεηεηέο σο έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα ζπζηαηηθά πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ 

αληαγσληζηηθφηεηα ηνπ θαη ζπλζέηνπλ ην ηνπξηζηηθφ πξντφλ, κε ηνλ Kaul λα είλαη 

απφ ηνπο πξψηνπο πνπ αλαγλσξίδεη ηε κεηαθνξηθή ππνδνκή σο νπζηψδεο ζηνηρείν 

ηεο ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο. 

H Νίζπξνο ζπλδέεηαη αθηνπιντθψο κε ην ιηκάλη ηνπ Πεηξαηά κία θνξά ηελ 

εβδνκάδα, θαηά ηνπο κήλεο ηνπ ρεηκψλα, θαη δχν θνξέο θαηά ηνπο κήλεο αηρκήο. Ζ 

δηάξθεηα ηνπ ηαμηδηνχ είλαη πεξίπνπ 14 ψξεο. Ζ ζπγθνηλσλία κε ηελ Κσ γίλεηαη, 

ζρεδφλ, θαζεκεξηλά κε πινηάξηα ηνπξηζηηθνχ ηχπνπ. Δπίζεο, ηε ζπγθνηλσλία κε ηα 

ππφινηπα Γσδεθάλεζα θαη θπξίσο ηε Ρφδν θαη ηελ Κσ, εμππεξεηνχλ θαη επηβαηεγά 

πινία, ηπηάκελα δειθίληα, catamaran θ.ι.π. Καζεκεξηλά δξνκνιφγηα εθηεινχληαη 

πξνο ηε λεζίδα Γπαιί, θπξίσο γηα επαγγεικαηηθνχο ιφγνπο, θαη θάπνηα ζηε λεζίδα 

Αγ. Αληψληνο (Ληκελαξρείν Νηζχξνπ). Ο ζπληνκφηεξνο ηξφπνο είλαη ε αεξνπνξηθή 

κεηάβαζε ζηελ Κσ απφ εθεί ε κεηάβαζε ζηε Νίζπξν, κέζσ ησλ ηνπηθψλ πινηαξίσλ 

απφ ηελ Κσ ή ηα Καξδάκαηλα, πνπ είλαη δηαζέζηκα ζε θαζεκεξηλή βάζε. 
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H Νίζπξνο δε δηαζέηεη αεξνδξφκην θαη ην ειηθνδξφκην ρξεζηκνπνηείηαη γηα 

έθηαθηα πεξηζηαηηθά. Σν θεληξηθφ ιηκάλη ηνπ λεζηνχ απφ ην νπνίν εμππεξεηνχληαη 

φιεο νη κεηαγσγηθέο, κεηαθνξηθέο θαη εκπνξηθέο ηνπ δξαζηεξηφηεηεο, βξίζθεηαη ζην 

Μαλδξάθη. Σν ιηκάλη ησλ Πάισλ έρεη κεηαηξαπεί ηα ηειεπηαία 3 ρξφληα, ζε καξίλα 

ππνδνρήο ζθαθψλ, ζαιακεγψλ θαη ηζηηνπιντθψλ. 

H πξφζβαζε είλαη δπλαηή ζρεδφλ ζε θάζε πεξηνρή ηνπ λεζηνχ θαη ην νδηθφ δίθηπν, 

κήθνπο 20 ρηιηνκέηξσλ, είλαη αζθαιηνζηξσκέλν. Δπηπιένλ, ζην λεζί δηαηίζεληαη 

δεκνηηθφ ιεσθνξείν, 2 ηαμί θαη θαηαζηήκαηα ελνηθίαζεο απηνθηλήησλ, κεραλψλ θαη 

πνδειάησλ (Γήκνο Νηζχξνπ). 

4.6.2. Δνέπγεια  

Ζ Νίζπξνο είλαη κέξνο ηνπ απηφλνκνπ ζπζηήκαηνο Κσο-Κάιπκλνο, πνπ 

πεξηιακβάλεη ηα λεζηά Κσο, Κάιπκλνο, Λεηςνί, Νίζπξνο, Φέξηκνο, Σέιελδνο θαη 

Σήινο. Ζ ζχλδεζε ηνπ δηθηχνπ ηνπ λεζηνχ κε ην δίθηπν ηεο Κσ, δελ έρεη θαηνξζψζεη 

λα εμαζθαιίζεη ζην λεζί ηεο Νηζχξνπ κηα ζηαζεξή παξνρή ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο, 

ρσξίο πνιχσξεο δηαθνπέο. Ζ Νίζπξνο δηαζέηεη έλα απφ ηα κεγαιχηεξα γεσζεξκηθά 

πεδία ζηε Διιάδα (ην δεχηεξν κεηά ηε Μήιν) κε δπλαηφηεηεο παξαγσγήο ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο (πςειή ελζαιπία) αξθεηψλ δεθάδσλ MW. εκαληηθά είλαη επίζεο ηα πνζά 

(ζεξκηθήο) ελέξγεηαο πνπ κπνξνχλ λα αληιεζνχλ απφ αβαζείο γεσηξήζεηο θαη λα 

θαιχςνπλ αλάγθεο ζέξκαλζεο ή παξνρήο ελέξγεηαο ζε αγξνηηθέο εθκεηαιιεχζεηο. 

Δπίζεο ην λεζί δηαζέηεη πινχζην αλεθκεηάιιεπην αηνιηθφ δπλακηθφ θαζψο φιν ην 

βφξεην ηκήκα ηνπ, εθηηκάηαη φηη κπνξεί λα θηινμελήζεη ζεκαληηθφ αξηζκφ απφ 

αλεκνγελλήηξηεο. Πξνο ην παξφλ φκσο δελ ππάξρνπλ ζπγθεθξηκέλεο κειέηεο. 

4.6.3. Ξενοδοσειακά καηαλύμαηα 

Με βάζε ηα ζηνηρεία ηνπ Γήκνπ, ε ζπλνιηθή μελνδνρεηαθή δπλακηθφηεηα ηεο 

Νηζχξνπ αλέξρεηαη ζε 700-750 θιίλεο, ππνδνκή ηθαλνπνηεηηθή ζε ζρέζε κε ην 

κέγεζνο ηνπ λεζηνχ. Σν κέζν κέγεζνο ησλ ηνπξηζηηθψλ θαηαιπκάησλ είλαη ζρεηηθά 

κηθξφ ελψ ε πιεηνλφηεηα ησλ θιηλψλ αλήθεη ζηηο θαηεγνξίεο Β (***) θαη Γ (**). 

πγθεθξηκέλα, ζηε Νίζπξν παξαηεξνχληαη 7 μελνδνρεηαθέο εγθαηαζηάζεηο, 5 

εγθαηαζηάζεηο ελνηθηαδφκελσλ δηακεξηζκάησλ θαη πεξίπνπ 25 εγθαηαζηάζεηο 

ελνηθηαδφκελσλ δσκαηίσλ. Τπάξρεη, επίζεο, έλαο δεκνηηθφο μελψλαο, ζην Μαλδξάθη, 

ηε δηαρείξηζε ηνπ νπνίνπ έρεη αλαιάβεη ε Γ.Ζ.Σ.Ο.Τ.Ρ.Δ.Ν. Όζνλ αθνξά ζηε ρσξηθή 

θαηαλνκή ηνπο, ε πιεηνςεθία ησλ ηνπξηζηηθψλ θαηαιπκάησλ εληνπίδεηαη ζην 
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Μαλδξάθη, ηελ πξσηεχνπζα ηνπ λεζηνχ. Οη ππφινηπεο κνλάδεο ζπλαληψληαη ζηνπο 

Πάινπο, ελψ ιίγεο βξίζθνληαη ζηα Νηθεηά θαη ηνλ Δκπνξεηφ. Ζ πεξίνδνο ιεηηνπξγίαο 

ηεο πιεηνςεθίαο ησλ θαηαιπκάησλ είλαη επνρηαθή, ηνπο κήλεο Μάην – Οθηψβξην, 

ελψ ειάρηζηα παξακέλνπλ αλνηρηά ζε εηήζηα βάζε. 

Οη μελνδνρεηαθέο κνλάδεο δελ είλαη ηνπ επηπέδνπ ηεο Ρφδνπ θαη ηεο Κσ ελψ νη 

ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξνπλ δελ είλαη ηδηαίηεξα πςεινχ επηπέδνπ. Χζηφζν, ηα 

ηειεπηαία ρξφληα, παξαηεξείηαη κηα πξνζπάζεηα ζπλερνχο βειηίσζεο ηνπ ηνπξηζηηθνχ 

πξντφληνο, ηφζν εθ κέξνπο ησλ ηδησηψλ επηρεηξεκαηηψλ φζν θαη ηεο Γεκνηηθήο 

Σνπξηζηηθήο Δπηρείξεζεο, ελαξκνληζκέλεο κε ηα ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα ελφο 

κηθξνχ λεζηνχ. Σαπηφρξνλα, ελέξγεηεο εκπινπηηζκνχ ηεο ηνπξηζηηθήο πξνζθνξάο 

γίλνληαη κε ηελ επηζθεπή παξαδνζηαθψλ ζπηηηψλ θαη αγξνηθηψλ θαη ηε κεηαηξνπή 

ηνπο ζε θαηαιχκαηα γηα ηελ ππνδνρή θαη ηε θηινμελία επηζθεπηψλ. 

Γεκνηηθά Λνπηξά 

ην μελνδνρεηαθφ δπλακηθφ ηεο Νηζχξνπ ζπκπεξηιακβάλεηαη ε ελνηθίαζε 

δσκαηίσλ ζηα Γεκνηηθά Λνπηξά. Ζ εγθαηάζηαζε ησλ Γεκνηηθψλ Λνπηξψλ 

Μαλδξαθίνπ πεξηιακβάλεη 34 δσκάηηα (69 θιίλεο), 10 αηνκηθνχο ινπηήξεο θαη 2 

ζπζθεπέο εηζπλνζεξαπείαο. Σα Λνπηξά ραξαθηεξίδνληαη απφ έιιεηςε αλέζεσλ θαη 

βαζηθψλ ππνδνκψλ αιιά, ηαπηφρξνλα, απφ πξνζεγκέλνπο θαη θαζαξνχο ρψξνπο. 

Απνηεινχλ ηελ πην νηθνλνκηθή ιχζε δηακνλήο, κε ηελ ηηκή ελνηθίαζεο δσκαηίσλ λα 

θπκαίλεηαη κεηαμχ 15,00€ θαη 20,00€, αθφκα θαη ηελ πεξίνδν πςειήο έληαζεο ηεο 

ηνπξηζηηθήο πεξηφδνπ. 

4.6.4. Υώποι εζηιάζευρ  

Ζ ππνδνκή δηαίηεζεο ηνπ λεζηνχ ραξαθηεξίδεηαη απφ κηθξέο, νηθνγελεηαθνχ ηχπνπ, 

ηαβέξλεο παξαδνζηαθνχ ραξαθηήξα. πγθεθξηκέλα, ζηε Νίζπξν ιεηηνπξγνχλ 23 

ηαβέξλεο (13 ζην Μαλδξάθη, 5 ζηνπο Πάινπο, 2 ζηνλ Δκπνξεηφ, 3 ζηα Νηθεηά). Σν 

επίπεδν ηνπ θαγεηνχ θαη ησλ ππνδνκψλ θξίλεηαη ηθαλνπνηεηηθφ θαη ζπκβαηφ κε ην 

κέγεζνο θαη ην ραξαθηήξα ηνπ λεζηνχ. Σν άθζνλν ςάξη δελ είλαη ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ 

λεζηνχ. Χζηφζν, ζηηο ηαβέξλεο ζπλαληψληαη, ζπηηηθέο θαη πξνζεγκέλεο γεχζεηο, κε 

επξεία γθάκα ηεο ηνπηθήο παξάδνζεο. Οη ηηκέο ζεσξνχληαη ζρεηηθά ρακειέο θαζψο ε 

κέζε δαπάλε ηνπ ηνπξίζηα ππνινγίδεηαη ζε 10€ θαη 16€, κε εμαίξεζε ηηο 

ςαξνηαβέξλεο, φπνπ νη αληίζηνηρεο ηηκέο θπκαίλνληαη κεηαμχ 12€ θαη 25€, ηδηαίηεξα 

θαηά ηελ πεξίνδν αηρκήο. 



94 
 

Οη πνηνηηθφηεξεο ηαβέξλεο, απφ άπνςε ππνδνκήο, θαγεηνχ θαη εμππεξέηεζεο, 

ζπλαληψληαη ζηνλ νξεηλφ νηθηζκφ ηνπ Δκπνξεηνχ, ην αλεξρφκελν – ζηηο πξνηηκήζεηο 

ησλ επηζθεπηψλ – ρσξηφ ηνπ λεζηνχ. Ζ εληππσζηαθή ζέα ζηελ θνηιάδα ησλ 

εθαηζηείσλ θαη ε παξεΐζηηθε γνεηεία ηεο κηθξήο πιαηείαο, θαζηζηνχλ πξψην ηνλ 

Δκπνξεηφ ζηηο επηινγέο ησλ ηνπξηζηψλ, ηα ηειεπηαία ρξφληα. Σελ πεξίνδν αηρκήο, ηα 

ηξαπέδηα ησλ δχν καγαδηψλ ζρεδφλ ελψλνληαη, ελψ ζηήλνληαη θαη απζφξκεηα 

γιέληηα. Παξαζαιάζζηεο ηαβέξλεο, κε κέηξηα έσο θαιή πνηφηεηα θαγεηνχ, 

βξίζθνληαη ζηνλ νηθηζκφ ησλ Πάισλ. ηνλ νηθηζκφ ηνπ Μαλδξαθίνπ ζπλαληψληαη 

ηφζν παξαζαιάζζηεο φζν θαη ηαβέξλεο θξπκκέλεο ζηα παξαδνζηαθά ζηελάθηα ηνπ 

νηθηζκνχ κε παξνρέο ηθαλνπνηεηηθνχ έσο πνιχ θαινχ επηπέδνπ. 

Πνηθηιία παξαδνζηαθψλ θαη, ηδηαηηέξσο, λφζηηκσλ γιπθψλ πξνζθέξεηαη ζε 

πιεζψξα θαθελείσλ, θπξίσο ζηελ πιαηεία ηεο Ζιηθησκέλεο πνπ απνηειεί ην ζεκείν 

ζπλάληεζεο ηνπ λεζηνχ, θαη εζηηαηνξίσλ ζην Μαλδξάθη. 

4.7. Εγκαταςτάςεισ Ιαματικών Λουτρών 

Οη πην ζεκαληηθέο απφ ηηο ζεξκέο πεγέο είλαη απηέο ησλ Λοςηπών (Γημοηικά 

Λοςηπά Μανδπακίος), ηεο Θεπμιανήρ (Ιαμαηικά Λοςηπά Πανηελίδη), ζηε βφξεηα 

άθξε ηνπ ρσξηνχ ησλ Πάισλ, ζηε ζέζε Ληκλή θαη ηνπ Αςλακίος, ζηελ νκψλπκε 

πεξηνρή (Η.Γ.Μ.Δ.). 

Ζ κεηαηξνπή πνιιψλ πεγψλ ζε ηακαηηθά ινπηξά ζπλέβαιε ζε κεγάιν βαζκφ ζηελ 

νηθνλνκηθή ελίζρπζε ηνπ λεζηνχ. Σα Ηακαηηθά Λνπηξά απνηεινχζαλ γηα ηε Νίζπξν, 

θαηά ην παξειζφλ, ηνλ παξαγσγηθφ ζπληειεζηή ηεο πξνφδνπ ηεο νηθνλνκίαο ηνπ 

λεζηνχ θαη ηε ζπνλδπιηθή ζηήιε γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ ηνπξηζκνχ.
122

 ηελ 

επηηπρεκέλε ιεηηνπξγία ηνπο ζηεξηδφηαλ ε βειηίσζε ηνπ βηνηηθνχ επηπέδνπ ηεο δσήο 

ησλ θαηνίθσλ θαη ε αμηνπνίεζή ηνπο απνηεινχζε ην πξψην θαη θχξην έξγν. 

Οη δχν πξψηεο πεγέο έρνπλ γίλεη αληηθείκελν εθκεηάιιεπζεο ζε δηάθνξεο 

πεξηφδνπο, απφ ηελ αξραηφηεηα έσο ηα λεφηεξα ρξφληα. Γη‟ απηφ ην ζθνπφ είραλ 

αλεγεξζεί εγθαηαζηάζεηο γηα λα ηθαλνπνηήζνπλ ηηο αλάγθεο ηεο θάζε επνρήο. Απφ ηηο 

εγθαηαζηάζεηο απηέο ιεηηνπξγνχλ, ζήκεξα, κφλν εθείλεο ηνπ Μαλδξαθίνπ, σο κέξνο 

ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο εηαηξείαο «ΓΖ.ΣΟΤΡ.Δ.Ν. Α.Δ.». 

                                                           
122

 Νιςυριακά 1996, ςελ.113, Σόμοσ 2οσ, Εταιρεία Νιςυριακϊν Μελετϊν, Ακινα 
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4.7.1. ηόσοι (Target groups) ηος ηοςπιζμού ηηρ Νιζύπος 

Ζ ηκεκαηνπνίεζε ηεο αγνξάο νξίδεηαη σο «κηα ζπζηεκαηηθή δηαδηθαζία εληνπηζκνχ 

εζσηεξηθά νκνηνγελψλ νκάδσλ αγνξαζηψλ νη νπνίεο απαηηνχλ δηαθνξεηηθέο 

ζηξαηεγηθέο marketing, πξνθεηκέλνπ λα επεξεαζζεί ε θαηαλάισζή ηνπο».
123

 ηφρνο 

ηεο ζηξαηεγηθήο ηκεκαηνπνίεζεο ηεο ηνπξηζηηθήο αγνξάο είλαη ε φζν ην δπλαηφ 

θαιχηεξε ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ ηνπ θαηαλαισηή-ηνπξίζηα.
124

 Οη αλάγθεο κε ηνλ 

ηξφπν απηφ αλαιχνληαη έηζη ψζηε ζηε ζπλέρεηα λα ζηεξηρζεί θαη λα αλαπηπρζεί κηα 

πξνζαξκνζκέλε πιεηάδα ζηξαηεγηθψλ κε βάζε ηηο εηδηθφηεξεο αλάγθεο ησλ 

θαηαλαισηψλ.
125

 

ηνλ παξαθάησ πίλαθα, παξαηίζεληαη, ζπγθεληξσηηθά, ηα θπξηφηεξα θνηλά-ζηφρνη 

(target groups) ηνπ ηνπξηζκνχ ηεο Νηζχξνπ θαζψο θαη ηα θχξηα ελδηαθέξνληα ηνπο, 

φπσο πξνθχπηνπλ απφ ηελ αλάιπζε ησλ κνξθψλ ηνπξηζκνχ πνπ αλαπηχζζνληαη ζηελ 

πεξηνρή: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
123

 Βαςιλειάδθσ, 2003, ςελ.139-140, «Η διοικθτικι και το μάρκετινγκ των τουριςτικϊν προοριςμϊν: 
μία βιϊςιμθ ςτρατθγικι προςζγγιςθ των δραςτθριοτιτων marketing-management», ταμοφλθσ, 
Ακινα 
124

 Mykletun, et.al, 2001, Crotts J, Mykletun A 2001, “Positioning an island destination in the 
peripheral area of Baltics: a flexible approach to market segmentation”, Tourism Management, Vol 
22, Issue 5, pp. 493–500 
125

 Ηγουμενάκθσ, 2004, ςελ.62, «Σουριςτικό μάρκετινγκ», Interbooks, Ακινα 
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Πίνακαρ 4.1. 

Κνηλά-ζηόρνη (Target groups) ηνπ ηνπξηζκνύ ηεο Νηζύξνπ 

 

               Πεγή: Ηδία επεμεξγαζία 

Οκνγελείο
Αγάπε θαη λνζηαιγία γηα

ηνλ ηφπν θαηαγσγήο

Σνπξίζηεο 

αλαςπρήο

Θάιαζζα, Ήιηνο, Ζξεκία, 

Υαιάξσζε

Μνλαζηήξηα – Δθθιεζίεο

Δπηζηήκνλεο Ζθαίζηεην

Ζθαίζηεην

Φπζηνιάηξεο –

Πεξηπαηεηέο

Μνπζεία, Μλεκεία,

Πνιηηηζηηθφο πινχηνο

Πνιηηηζηηθνί 

ηνπξίζηεο

Μνπζεία, Μλεκεία, 

Πνιηηηζηηθφο πινχηνο

Ηακαηηθνί 

ηνπξίζηεο
Ηακαηηθά Λνπηξά

Σνπξίζηεο 

ζθαθψλ 

–ηζηηνπιντθψλ

Θαιάζζηνο ηνπξηζκφο

χλεδξνη Δπηζηεκνληθά ζπλέδξηα

Φπζηθφ πεξηβάιινλ

Low budget δηαθνπέο, 

θπζηνιαηξία, 

ελαιιαθηηθφο ηξφπνο 

δσήο

Διεχζεξνη 

θαηαζθελσηέο 

(Free Campers)

Μεζνγεηαθφ Ηλζηηηνχην

Κηλεκαηνγξάθνπ

Φπζηθφ πεξηβάιινλ,

κνλνπάηηα

Φνηηεηέο – 

Μαζεηέο

Θξεζθεπφκελνη

Θξεζθεπηηθά παλεγχξηα

Κοινά – ηόσοι Κύπια ενδιαθέπονηα

Ζκεξήζηνη 

επηζθέπηεο

Ζθαίζηεην

Μνλαζηήξη πειηαλήο
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4.7.2. Βαζικά γνυπίζμαηα ηοςπιζηών πος επιζκέπηονηαι ηο νηζί 

Δζληθφηεηα : Ζ πιεηνςεθία ηνπ εκεξήζηνπ ηνπξηζκνχ βαζίδεηαη ζηνπο ηνπξίζηεο ηεο 

Κσ, ηνπξίζηεο θπξίσο Δπξσπατθήο πξνέιεπζεο (Αγγιία, Γεξκαλία, Οιιαλδία, 

Πνισλία, Σζερία, ινβαθία θαη θαλδηλαβηθέο ρψξεο), πνπ επηζθέπηνληαη ηε Νίζπξν 

σο πιεζηέζηεξν πξννξηζκφ, κε ζθνπφ λα δνπλ ην εθαίζηεην. Χζηφζν, απμεηηθή ηάζε, 

ηα ηειεπηαία ρξφληα, παξαηεξείηαη απφ ηε Ρσζία (εκεξήζηνο ηνπξηζκφο πινηαξίσλ) 

θαη απφ ηελ Σνπξθία (ηνπξηζκφο ζθαθψλ-ηζηηνπιντθψλ). ηε Νίζπξν θαηαιχνπλ 

θπξίσο εκεδαπνί ηνπξίζηεο ελψ νη αιινδαπνί πξνέξρνληαη θπξίσο απφ ηελ Ηηαιία, ηε 

Γαιιία, ηε Γεξκαλία θαη ηελ Αγγιία. 

Μέζε δηάξθεηα παξακνλήο : Ζ κέζε δηάξθεηα δηακνλήο ησλ ηνπξηζηψλ θπκαίλεηαη 

κεηαμχ 5 θαη 7 εκεξψλ. Ζ ζρεηηθά κεγάιε δηάξθεηα δηακνλήο απνηειεί 

ραξαθηεξηζηηθή έλδεημε ηνπ θπξίαξρνπ πξνηχπνπ ηνπ ηνπξηζκνχ ζην λεζί, απηνχ ησλ 

πνιπήκεξσλ δηαθνπψλ. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη παξαηεξείηαη πηψζε ζηελ κέζε 

δηάξθεηα παξακνλήο ησλ ηνπξηζηψλ ζην λεζί θαζψο ζην παξειζφλ ε αληίζηνηρε 

πεξίνδνο θπκαηλφηαλ κεηαμχ 10 θαη 14 εκεξψλ. 

Σξφπνο νξγάλσζεο δηαθνπψλ : Χο πξνο ηνλ ηξφπν νξγάλσζεο ησλ δηαθνπψλ ηνπο, 

ε πιεηνςεθία ησλ ηνπξηζηψλ πνπ επηζθέπηνληαη ηε Νίζπξν είλαη κεκνλσκέλνη 

ηνπξίζηεο, ε δηακνλή ησλ νπνίσλ πξαγκαηνπνηείηαη δίρσο ηε κεζνιάβεζε 

ηνπξηζηηθψλ πξαθηνξείσλ. Χζηφζν, ηα πεξηζζφηεξα ηαμηδησηηθά παθέηα, πνπ 

δεκηνπξγνχληαη γηα ηνλ αιινδαπφ ηνπξηζκφ ηεο Κσ, πεξηέρνπλ εκεξήζηεο 

απνδξάζεηο ζηα γεηηνληθά λεζηά (π.ρ. 1 κέξα ζηε Νίζπξν, 1 κέξα ζηελ Κάιπκλν 

θ.ι.π.), ζην πιαίζην ζπκπιεξσκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, ζηνρεχνληαο, θπξίσο, ζηνλ 

εκπινπηηζκφ ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο ηεο Κσ. 

Σαμηδησηηθά θίλεηξα : Ζ θπξίαξρε κνξθή ηνπ ηνπξηζκνχ ηεο Νηζχξνπ είλαη εθείλε 

ηνπ εκεξήζηνπ ηνπξηζκνχ, κε θχξηα ελδηαθέξνληα ην Ζθαίζηεην θαη ην κνλαζηήξη ηεο 

Παλαγίαο πειηαλήο, ηνπο δπν ζεκαληηθφηεξνπο πφινπο έιμεο ηεο Νηζχξνπ. Έλα 

κεγάιν πνζνζηφ ηνπξηζηψλ απνηεινχλ νη νκνγελείο πνπ θαηαθζάλνπλ ζην λεζί θαηά 

εθαηνληάδεο ηνπο θαινθαηξηλνχο κήλεο (Ακεξηθή-Απζηξαιία). 

4.7.3. Ποζοηικά μεγέθη ηοςπιζηικήρ κίνηζηρ ηηρ Νιζύπος 

Μηα ζεκαληηθή παξάκεηξνο, γηα ηελ εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ, αλαθνξηθά κε ηελ 

ηνπξηζηηθή νηθνλνκία ηνπ εθάζηνηε πξννξηζκνχ, είλαη ε θαηαγξαθή ησλ αθίμεσλ θαη 

ησλ δηαλπθηεξεχζεσλ ζε έλαλ ηνπξηζηηθφ ππνδνρέα. 
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ε απηφ ην ζεκείν επηρεηξείηαη ε παξνπζίαζε θαη αλάιπζε ηεο πνξείαο νξηζκέλσλ 

ζεκαληηθψλ κεγεζψλ γηα ηνλ ηνπξηζκφ ηεο Νηζχξνπ, φπσο ν αξηζκφο ησλ αθίμεσλ θαη 

ησλ δηαλπθηεξεχζεσλ ησλ ηνπξηζηψλ, ε κέζε πιεξφηεηα ησλ θαηαιπκάησλ θαη ν 

βαζκφο επνρηθφηεηαο πνπ παξνπζηάδεηαη. Χο εμεηαδφκελε πεξίνδνο γηα ηα παξαπάλσ 

κεγέζε επηιέρζεθαλ ηα έηε 2000 – 2013 θαη νη κήλεο Απξίιηνο – επηέκβξηνο. 

ην ζεκείν απηφ, θξίλεηαη απαξαίηεην λα επηζεκαλζεί ε έλδεηα επίζεκσλ 

ζηνηρείσλ ζηελ θαηαγξαθή ησλ ηνπξηζηηθψλ αθίμεσλ θαη δηαλπθηεξεχζεσλ θαζψο 

θαη ηεο πιεξφηεηαο ησλ ηνπξηζηηθψλ θαηαιπκάησλ, ιφγσ απνπζίαο θάπνηαο 

επίζεκεο αξρήο πνπ λα θξαηάεη ζηαηηζηηθά ζηνηρεία γηα ηελ ηνπξηζηηθή θίλεζε. 

Χζηφζν, κηα πξνζεγγηζηηθή εθηίκεζε επηρεηξείηαη, κε βάζε ηνλ επίζεκν αξηζκφ ηνπ 

ζπλφινπ ησλ αθίμεσλ, απφ ην Ληκελαξρείν Νηζχξνπ, ηηο πξνθνξηθέο ζπλεληεχμεηο κε 

ηνπηθνχο παξάγνληεο ηνπ ηνπξηζηηθνχ ηνκέα θαη ηηο κειέηεο πνπ έρνπλ 

πξαγκαηνπνηεζεί γηα ηελ πεξηνρή. 

Α) Αθίξειρ 

Σν ηνπξηζηηθφ δπλακηθφ ηνπ εκεξήζηνπ ηνπξηζκνχ ηνπο θαινθαηξηλνχο κήλεο, πνπ 

παξακέλεη ζην λεζί γηα ιίγεο ψξεο, ππνινγίδεηαη φηη αγγίδεη ηηο 50.000 κε 60.000 

αθίμεηο εηεζίσο ελψ θάπνηεο θνξέο θηάλεη θαη ηηο 70.000 (Αξθαξάο, 2002, ζει.94), 

κε βάζε θαη ηελ έθδνζε ησλ εηζηηεξίσλ γηα ηελ είζνδν ζην εθαίζηεην, απφ ηνπο 

εκεξήζηνπο ηνπξίζηεο πνπ έξρνληαη απφ ηα γχξσ λεζηά. 

O αξηζκφο ησλ ππφινηπσλ επηζθεπηψλ πνιπήκεξεο παξακνλήο δελ είλαη γλσζηφο, 

εθηηκάηαη, φκσο, φηη πιεζηάδεη ηηο 6.000 – 7.000 αθίμεηο ην ρξφλν, κε ηνπο κήλεο 

αηρκήο (Ηνχιηνο – Αχγνπζηνο) λα δέρνληαη ην κεγαιχηεξν κεξίδην ησλ ηνπξηζηψλ 

(4.000 – 5.000 αθίμεηο). 

Oαξηζκφο ησλ ζθαθψλ πνπ πξνζδέλνπλ ζηε Μαξίλα Πάισλ θπκαίλεηαη κεηαμχ 

1200 – 1600 ζθάθε εηεζίσο. Ο κέζνο φξνο παξακνλήο ησλ ζθαθψλ είλαη δπν 

εηθνζηηεηξάσξα θαη ν αξηζκφο ησλ επηβαηψλ θπκαίλεηαη κεηαμχ 2400 – 5400. 

χκθσλα κε ηα επίζεκα ζηνηρεία ηνπ Ληκελαξρείνπ Νηζχξνπ, ν ζπλνιηθφο 

αξηζκφο ησλ αθίμεσλ ζην ιηκέλα, γηα ηνπο κήλεο Απξίιην – επηέκβξην, ησλ εηψλ 

2000 - 2013, παξαηίζεληαη ηα παξαθάησ δηαγξάκκαηα: 
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 Πίνακαρ 4.2.: Γηαρξνληθή εμέιημε ηεο πνξείαο ησλ αθίμεσλ εκεξήζησλ ηνπξηζηώλ 

 

 

Πίνακαρ 4.3. Γηαρξνληθή εμέιημε ηεο πνξείαο ησλ αθίμεσλ ηνπξηζηώλ πνπ 

δηαλπθηεξεύνπλ 

 

 

Πεγή: Ληκελαξρείνπ Νηζύξνπ 

 

Β) Γιανςκηεπεύζειρ 

Ζ απνπζία επίζεκεο θαηαγξαθήο ησλ δηαλπθηεξεχζεσλ ησλ ηνπξηζηψλ ζηα 

θαηαιχκαηα ηνπ λεζηνχ δπζρεξαίλεη ηελ απνηχπσζε ηεο εμειηθηηθήο πνξείαο ηνπο. 

Σα ηειεπηαία δηαζέζηκα επίζεκα ζηνηρεία απφ ηελ ΔΤΔ αθνξνχλ ηελ πεξίνδν ησλ 

εηψλ 1999 – 2004, ρσξίο, σζηφζν, λα πεξηιακβάλνπλ ην ζχλνιν ησλ θιηλψλ ηεο 
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Νηζχξνπ θαη λα κπνξνχλ λα θξηζνχλ σο αληηπξνζσπεπηηθφ πιηθφ γηα ηελ παξνχζα 

κειέηε. 

χκθσλα κε ζηνηρεία ηνπ Γήκνπ θαη κε εθηηκήζεηο ησλ ηνπηθψλ ηνπξηζηηθψλ 

παξαγφλησλ θαζψο θαη κε βάζε ηελ εμειηθηηθή πνξεία ησλ αθίμεσλ ησλ ηνπξηζηψλ, 

κε κηα κέζε δηάξθεηα παξακνλήο 5 – 7 εκέξεο, νη δηαλπθηεξεχζεηο ππνινγίδεηαη νηη 

θπκαίλνληαη κεηαμχ 30.000 θαη 42.000 εηεζίσο. 

Μηα πξνζεγγηζηηθή εθηίκεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ δηαλπθηεξεχζεσλ ζηα θαηαιχκαηα 

ηεο Νηζχξνπ, θαηά ηε δηάξθεηα ησλ εηψλ 2000 – 2013, παξνπζηάδεηαη ζηνλ παξαθάησ 

πίλαθα: 

Πίνακαρ 4.4.: Γηαλπθηεξεύζεηο ηνπξηζηώλ ζηε Νίζπξν 

ΔΣΗ ΓΙΑΝΤΚΣΔΡΔΤΔΙ 

2000 39114 

2001 36960 

2002 32286 

2003 43248 

2004 41280 

2005 34368 

2006 39462 

2007 37386 

2008 45648 

2009 29646 

2010 38952 

2011 42210 

2012 22080 

2013 31596 

 

Πεγή: Γήκνο Νηζύξνπ 

 



101 
 

Γ) Πληπόηηηα 

χκθσλα κε ζηνηρεία ηνπ Γήκνπ θαη ησλ ηδηνθηεηψλ ησλ κεγαιχηεξσλ, ζε κέγεζνο, 

μελνδνρεηαθψλ κνλάδσλ ηνπ λεζηνχ, ην κεγαιχηεξν δηάζηεκα ηεο πεξηφδνπ κεηαμχ 

10 Ηνπιίνπ θαη ηέιε Απγνχζηνπ (πςειή πεξίνδνο), ε πιεξφηεηα αγγίδεη ην 80% ελψ 

ηηο κέξεο γχξσ απφ ην Γεθαπεληαχγνπζην θηάλεη ζην 100% . Σνπο ππφινηπνπο κήλεο 

ηεο ηνπξηζηηθήο πεξηφδνπ (κέζε πεξίνδνο) ε πιεξφηεηα ησλ θαηαιπκάησλ θπκαίλεηαη 

κεηαμχ 40% θαη 50%, ελψ ηνπο ρεηκεξηλνχο κήλεο (ρακειή πεξίνδνο), ε πιεξφηεηα, 

θαηά κέζν φξν, θπκαίλεηαη ζε πνιχ ρακειά επίπεδα, θνληά ζην 10% – 20%, θαη ζηηο 

πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο είλαη ζρεδφλ κεδεληθή. 

ηνλ παξαθάησ πίλαθα, παξνπζηάδνληαη ζπγθεληξσηηθά ηα κεγέζε ηεο κέζεο 

πιεξφηεηαο ησλ θαηαιπκάησλ, αλάινγα κε ηελ πεξίνδν ηεο ηνπξηζηηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο: 

Πίνακαρ 4.5.  Μέζε πιεξόηεηα θαηαιπκάησλ Νηζύξνπ 

 

Πεγή: Γήκνο Νηζύξνπ 

 

Σέινο, αλαθνξηθά κε ηε δηαρξνληθή εμέιημε ηεο κέζεο πιεξφηεηαο, θαηά ηελ 

εμεηαδφκελε πεξίνδν, εθηηκάηαη φηη παξνπζηάδεη αλάινγε πνξεία κε απηή ησλ 

αθίμεσλ θαη ησλ δηαλπθηεξεχζεσλ. 

Γ) Γιάπκεια ηοςπιζηικήρ πεπιόδος-Δποσικόηηηα 

Ο ηνπξηζκφο ζην λεζί είλαη επνρηαθφο, κε ηε δηάξθεηα ηεο ηνπξηζηηθήο πεξηφδνπ λα 

κελ μεπεξλά ηνπο 6 κήλεο. 

Οη πξψηνη επηζθέπηεο θηάλνπλ ηνπο κήλεο Απξίιην – Μάην, θπξίσο ιφγσ ηνπ 

κεγάινπ ηνπξηζηηθνχ ελδηαθέξνληνο ηνπ εθαηζηείνπ, θαη νη ηειεπηαίνη ηνπο κήλεο 

επηέκβξην – Οθηψβξην. Ζ έληαζε ηνπ ηνπξηζηηθνχ θαηλνκέλνπ εληνπίδεηαη ην 

δηάζηεκα απφ 10 Ηνπιίνπ έσο ηα ηέιε Απγνχζηνπ. Χζηφζν, έλαο πνιχ κηθξφο 

αξηζκφο ηνπξηζηηθψλ θαηαιπκάησλ ιεηηνπξγεί ζε εηήζηα βάζε θαη έλα πνιχ κηθξφ 

πνζνζηφ παξαηείλεη ηελ ηνπξηζηηθή πεξίνδν κέρξη θαη ην κήλα Ννέκβξην. 

Υαμηλή Μέζη Ττηλή

Μέζη 

Πληπόη
0%-20%

40%-

50%
80%-100

ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΠΔΡΙΟΓΟ
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 5: Πποοπηικέρ εξέλιξηρ 

5.1. Η οργάνωςη και η ανάπτυξη του τουριςμού υγείασ ςτο διεθνή χώρο 

ηα πιαίζηα ηνπ δηαξθψο απμαλφµελνπ ελδηαθέξνληνο ησλ δπηηθψλ θνηλσληψλ 

ζρεηηθά µε ηα ζέµαηα πνπ αθνξνχλ ηελ πγεία θαη ηελ θαιή θπζηθή θαηάζηαζε ηνπ 

νξγαληζµνχ, ν ηνπξηζµφο πγείαο έρεη εμειηρζεί ζε έλα ζρεηηθά µηθξφ αιιά ηδηαίηεξα 

δπλαµηθφ ηµήµα ηεο αγνξάο εηδηθψλ µνξθψλ ηνπξηζµνχ, ζε αξθεηέο Δπξσπατθέο 

ρψξεο φπσο ε Απζηξία, ε Γαιιία, ε Γεξµαλία, ε Ηηαιία, ε Ηζπαλία, ε νπεδία θαη ε 

Φηιαλδία, ζε ρψξεο ηεο Βφξεηαο Αµεξηθήο, ζηηο πξψελ αλαηνιηθέο ρψξεο , φπσο ε 

Οπγγαξία, ε Σζερία, ε ινβαθία, ε Ρσζία θαζψο επίζεο θαη ζηηο ρψξεο ηεο 

Βαιθαληθήο Υεξζνλήζνπ. 

Τπνζηεξίδεηαη φηη µε ηελ θαηάιιειε ηµεµαηνπνίεζε ηεο αγνξάο θαη ηελ 

αλάπηπμε ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο πνπ ζρεηίδεηαη µε δεηήµαηα πγείαο, ππάξρνπλ 

άθζνλεο δπλαηφηεηεο γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ ηνπξηζµνχ πγείαο, ελψ δηαβιέπνληαη 

ζεηηθέο εμειίμεηο γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ ηνπξηζµνχ µέζν ηεο ελίζρπζεο ηνπ 

ελδηαθέξνληνο ησλ αηφµσλ γηα ηελ ςπρηθή θαη ζσµαηηθή ηνπο πγεία θαη επεμία. 

ηελ Δπξψπε ππάξρεη µαθξά ηζηνξηθή παξάδνζε ζηνλ ηνπξηζµφ πγείαο, ν νπνίνο 

γλψξηζε ηδηαίηεξε αλάπηπμε µεηά ηνλ 17
ν
 αηψλα, ελψ νη δεζµνί µεηαμχ ηνπ θξαηηθνχ 

ζπζηήµαηνο πγείαο ππήξμαλ ηδηαίηεξα ζηελνί απφ ηελ µεηαπνιεµηθή πεξίνδν ζε 

πνιιέο επξσπατθέο ρψξεο. 

Οη ζχγρξνλεο απαηηήζεηο ηεο δήηεζεο δηαθνξνπνηεµέλσλ ππεξεζηψλ ζηνλ ηνµέα 

ηνπ ηνπξηζµνχ πγείαο νδήγεζε πνιιέο απφ ηηο ρψξεο πνπ δηέζεηαλ παξάδνζε ζηνλ 

ρψξν λα δηαθνξνπνηήζνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ηνπξηζηηθνχ ηνπο πξντφληνο, 

δηεπξχλνληαο ηελ πειαηεία ηνπο. Έηζη ζήµεξα νη ππεξεζίεο πνπ ζπλήζσο παξέρνληαη 

ζηα ζχγρξνλα θέληξα ηνπξηζµνχ πγείαο ζπλίζηαληαη: 

• ε εγθαηαζηάζεηο επξείαο θιίµαθαο ζεξαπεπηηθψλ θαη πξνιεπηηθψλ µέηξσλ 

γηα αζζελείο αιιά θαη πγηή άηνµα 

• ε πξνζθνξά εθηελψλ δηεπθνιχλζεσλ γηα δξαζηεξηφηεηεο αλαςπρήο πνπ δελ 

ζπλαξηψληαη άµεζα µε ηελ ηαηξηθή πεξίζαιςε. 

Σα πεξηζζφηεξα απφ ηα επηηπρεµέλα θέληξα ηνπξηζµνχ πγείαο βξίζθνληαη ζε 

πεξηνρέο µε αμηφινγν θπζηθφ ηνπίν, φπσο π.ρ νη Απζηξηαθέο θαη Διβεηηθέο Άιπεηο, ή 

ζε πεξηνρέο πνπ είλαη γλσζηέο γηα ηελ πνηφηεηα ησλ ηαµαηηθψλ ηνπο λεξψλ φπσο π.ρ 

ην Evian les Bains, ην Aix les Bains,ην Vichy ζηελ Γαιιία. ε απηά πξνζθέξνληαη 

εθηεηαµέλεο δξαζηεξηφηεηεο πγείαο θαη αλαςπρήο ζε ζπλδπαζµφ µε ζχγρξνλα θαη 
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άλεηα θαηαιχµαηα θαη πςειήο πνηφηεηαο δηαηξνθή, ελψ ηµήµα ηεο ειθπζηηθφηεηαο 

ηνπο απνηειεί επίζεο ε χπαξμε ελδηαθέξνληνο νηθηζηηθνχ θαη πνιηηηζµηθνχ 

πεξηβάιινληνο. 

ην ρψξν ηεο Μεζνγείνπ, ηνπξηζµφ πγείαο έρνπλ αλαπηχμεη επίζεο ε Ηζπαλία, ην 

Ηζξαήι, ε Σνπξθία, ε Σπλεζία, ην Μαξφθν, ε Κχπξνο. Σα ηειεπηαία ρξφληα, 

ηνπξηζµφ πγείαο αλαπηχζζεη θαη ε Αίγππηνο, ε νπνία ζρεδηάδεη ηελ θαηαζθεπή ελφο 

πξφηππνπ θέληξνπ ηνπξηζµνχ πγείαο (Moses Springs) βαζηδφµελε ζηε ιεπηνµεξή 

µειέηε αλάινγσλ επηηπρεµέλσλ παξαδεηγµάησλ ηεο Δπξσπατθήο αγνξάο. 

Παξφµνηα θέληξα ιεηηνπξγνχλ επίζεο ζηηο ρψξεο ηεο Αλαηνιηθήο Δπξψπεο φπνπ ν 

ηαµαηηθφο ηνπξηζµφο είλαη ηδηαίηεξα αλαπηπγµέλνο θαη απνηειεί ζεµαληηθφ θνµµάηη 

ηεο νηθνλνµίαο ηνπο, φπσο ζηελ Οπγγαξία, Σζερία, ινβαθία, Ρνπµαλία, Ρσζία, 

Βνπιγαξία. 

ηηο ρψξεο απηέο ε αλάπηπμε ησλ θέληξσλ ηνπξηζµνχ πγείαο νθείινληαη ζην 

γεγνλφο φηη εθηφο απφ ηνπο μέλνπο επηζθέπηεο, ηα επηζθέπηεηαη θαη έλα ζεµαληηθφ 

ηµήµα ηνπ ηνπηθνχ πιεζπζµνχ. 

ηελ Αγγιία, δελ παξαηεξείηαη αμηνζεµείσηε αλάπηπμε ησλ θέληξσλ ηαµαηηθνχ 

ηνπξηζµνχ (Spas), ηα νπνία έρνπλ αηνλήζεη. Ο ηνπξηζµφο πγείαο πξαγµαηνπνηείηαη 

θπξίσο ζηηο θάξµεο πγείαο (health farms) θαη ηα θέληξα πγηεηλήο δσήο (health living 

centres), µε επίθεληξν ηελ νιηζηηθή ζεψξεζε πεξί πγηεηλνχ ηξφπνπ δσήο θαη µε 

έµθαζε ζηελ πξφιεςε, ζηελ ραιάξσζε, ζηελ αλαθνχθηζε απφ ην άγρνο ηεο 

θαζεµεξηλήο δσήο ησλ αζηηθψλ θέληξσλ θαη ζηελ δηαβίσζε ζε αξµνλία µε ηε θχζε. 

Σα θέληξα απηά απνηεινχλ ελδερνµέλσο εμέιημε ησλ fat farms (θάξµεο 

αδπλαηίζµαηνο) πνπ εµθαλίζηεθαλ ζηε δεθαεηία ηνπ ‟50, ησλ νπνίσλ νη επηζθέπηεο 

ππφθεηλην ζε ηδηαίηεξα απζηεξή δίαηηα γηα ηελ απψιεηα βάξνπο. 

ηε Βφξεην Αµεξηθή ν ηνπξηζµφο πγείαο επηθεληξψλεηαη πεξηζζφηεξν ζηελ 

μεθνχξαζε, ηελ αλαλέσζε θαη ιηγφηεξν ζηε ζεξαπεία θαη πξνζθέξεηαη ζε 

εηδηθεπµέλα θέληξα (health resorts ή spa resorts), ηα νπνία απνηεινχλ θαηά θαλφλα 

ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο πνπ βξίζθνληαη ζε πνιπηειή μελνδνρεία µε µπάληα, πηζίλεο θαη 

αζιεηηθή ππνδνµή, θπξίσο ζηελ Καιηθφξληα θαη ηε Φιφξηληα. Ζ πειαηεία 

απνηειείηαη απφ άηνµα λεαξψλ θαη µέζσλ ειηθηψλ πνπ ελδηαθέξνληαη ηδηαίηεξα γηα 

ηελ εµθάληζε ηνπο, δηαζέηνπλ απηνπεπνίζεζε γηα ηελ θπζηθή ηνπο θαηάζηαζε θαη 

ζπµµεηέρνπλ ελεξγά ζε πιήζνο δξαζηεξηνηήησλ. 

ηελ Απζηξαιία παξαηεξείηαη αλάπηπμε ηεο πξνζθνξάο ππεξεζηψλ ηνπξηζµνχ 

πγείαο ζε ηνπξηζηηθά ζέξεηξα θαη μελνδνρεία πνιπηειείαο. Γηαβιέπνληαη επνίσλεο 
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πξννπηηθέο φζνλ αθνξά ην µέιινλ ηνπ ηνπξηζµνχ πγείαο ζηε ρψξα µε πξνηεηλφµελε 

ηελ αλάπηπμε θέληξσλ πγηεηλήο δσήο (health living centres), ζηα πξφηππα ηεο 

Αγγιίαο. Ζ πεπνίζεζε απηή βαζίδεηαη ζην γεγνλφο φηη ζηελ Απζηξαιία ιεηηνπξγνχλ 

πνιιά θέληξα ηνπξηζµνχ πγείαο (health resorts) θαη θάξµεο πγείαο (health farms) ζε 

εληππσζηαθφ θπζηθφ πεξηβάιινλ, ηδεψδεο γηα αλάπαπζε ραιάξσζε θαη απηνγλσζία. 

Τπάξρνπλ άθζνλεο δπλαηφηεηεο γηα πεξηεγήζεηο θαη εμεξεχλεζε ζε ηξνπηθά δάζε 

θαζψο θαη γηα πιήζνο ζπνξ φπσο ηππαζία, νξεηβαζία, ηέληο, ελψ νη ππεξεζίεο 

θπµαίλνληαη απφ αηζζεηηθή πεξηπνίεζε πξνζψπνπ\ζψµαηνο θαη πξνγξάµµαηα 

πγηεηλήο δηαηξνθήο έσο µαζήµαηα απηνγλσζίαο θαη γηφγθα, ηερληθέο ραιάξσζεο tai 

chi, δηαινγηζµφ, αξσµαηνζεξαπεία, ζάνπλα, βνηαλνζεξαπεία, ξεθιεμνινγία θιπ. 

Ηδηαίηεξα δεµνθηιή µεηαμχ ησλ θαηνίθσλ ηεο Απζηξαιίαο είλαη ηα βξαρπρξφληα 

(πεληαήµεξα ή επηαήµεξα) πξνγξάµµαηα αλαδσνγφλεζεο, ραιάξσζεο θαη 

απνηνμίλσζεο ηνπ νξγαληζµνχ ζε παξφµνηα θέληξα. 

Ζ Νέα Εειαλδία δηαζέηεη επίζεο αμηφινγα θέληξα ηαµαηηθνχ ηνπξηζµνχ, ηα νπνία 

πξνβάιινληαη σο πξννξηζµνί εμσηηθνχ ηνπξηζµνχ πγείαο, ελζσµαηψλνληαο ηελ 

πνιχ-πνιηηηζµηθή παξάδνζε θαη ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηεο ρψξαο. Όπσο ζπµβαίλεη θαηά 

έλα µέξνο θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο Απζηξαιίαο, ν ηνπξηζµφο πγείαο ζπλδπάδεηαη ζε 

αξθεηέο πεξηπηψζεηο µε ηνλ θπζηνιαηξηθφ ηνπξηζµφ ή ηνλ ηνπξηζµφ πεξηπέηεηαο. 

Ζ Γεξµαλία δηαζέηεη 250-300 θέληξα ηαµαηηθνχ ηνπξηζµνχ (spas) θαη ηνπξηζµνχ 

πγείαο (health resorts). Σν έηνο 1988 επηά εθαηνµµχξηα άηνµα επηζθέθζεθαλ ηα 

θέληξα απηά, απφ ηα νπνία 2,3 εθαηνµ. ππνβιήζεθαλ ζε ηαµαηηθή ζεξαπεία θαη ηα 

ππφινηπα άηνµα ζε ζαιαζζνζεξαπεία, ζε θηλεζηνζεξαπεία θαη ζε θιηµαηνζεξαπεία. 

Σν πνζνζηφ ηνπ γεξµαληθνχ πιεζπζµνχ πνπ επηζθέθζεθε ηα θέληξα απηά θαηά ηελ 

ίδηα ρξνληά ήηαλ γχξσ ζην 10%, ελψ νη μέλνη επηζθέπηεο ζπλήζσο απνηεινχλ µηθξφ 

πνζνζηφ ηνπ ζπλφινπ ησλ επηζθεπηψλ ησλ ηαµαηηθψλ θέληξσλ, µφιηο ην 3% θαηά ην 

έηνο 1988. 

ηε Γαιιία ιεηηνπξγνχλ γχξσ ζηα 50 θέληξα ηνπξηζµνχ πγείαο, εθ ησλ νπνίσλ ηα 

πεξηζζφηεξα εμεηδηθεχνληαη ζηε ζαιαζζνζεξαπεία θαη πεξίπνπ ηα 20 ζηνλ ηαµαηηθφ 

ηνπξηζµφ. Σν πνζνζηφ ηνπ γαιιηθνχ πιεζπζµνχ πνπ επηζθέπηεηαη ηα θέληξα απηά 

δελ ππεξβαίλεη ην 1%, ελψ νη μέλνη ηνπξίζηεο απνηεινχλ πνιχ µηθξφ µέξνο ηνπ 

ζπλφινπ ησλ ινπνµέλσλ. Οη πεξηνρέο ηεο Γαιιίαο: Evian les Bains, Aix les Bains θαη 

Vichy είλαη γλσζηέο παγθνζµίσο γηα ηελ πνηφηεηα ησλ ηαµαηηθψλ ηνπο λεξψλ. 

ηελ Διβεηία ιεηηνπξγνχλ 22 ηαµαηηθά θέληξα πνπ εμεηδηθεχνληαη πεξηζζφηεξν 

ζηε ζεξαπεία παξά ζηελ πξφιεςε. Σν θιίµα θαη ην πςφµεηξν ηεο ηνπνζεζίαο, φπνπ 
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βξίζθνληαη νξηζµέλα απφ ηα θέληξα απηά, είλαη ηδαληθά γηα ηελ πξνζθνξά πξντφλησλ 

πνπ πξννξίδνληαη γηα αλάξξσζε θαη ραιάξσζε. 

Δπίζεο ζηηο πξψελ αλαηνιηθέο ρψξεο, Ρσζία, Σζερία, ινβαθία, Οπγγαξία θαζψο 

θαη ζην ρψξν ηεο Βαιθαληθήο Υεξζνλήζνπ, φπσο Βνπιγαξία, Ρνπµαλία, ν ηαµαηηθφο 

ηνπξηζµφο είλαη αλαπηπγµέλνο ηνµέαο, αθνχ έλα ζεµαληηθφ πνζνζηφ ηνπ πιεζπζµνχ 

ησλ ρσξψλ απηψλ αιιά θαη ησλ μέλσλ ηνπξηζηψλ επηζθέπηεηαη ηα θέληξα ηνπξηζµνχ 

πγείαο. 

Έηζη ζηελ Οπγγαξία, ε νπνία ζεσξείηαη σο µία απφ ηηο πιένλ αλαπηπγµέλεο ρψξεο 

ζηνλ ηνµέα απηφ, αθνχ δηαζέηεη 100-120 νξγαλσµέλα θέληξα µε πιήξε εμνπιηζµφ 

θαη ππνδνµή θαη γχξσ ζηηο 350 ηαµαηηθέο πεγέο µε εγθαηαζηάζεηο, ην 10% πεξίπνπ 

ηνπ πιεζπζµνχ ηεο, επηζθέπηεηαη ηηο ηαµαηηθέο ινπηξνπφιεηο, ελψ ην 22% ησλ μέλσλ 

επηζθεπηψλ έρεη σο πξννξηζµφ ηα θέληξα ηνπ ηνπξηζµνχ πγείαο. 

Οη ιφγνη πνπ αλαδεηθλχνπλ ηηο ρψξεο απηέο ζε παγθφζµηνπο πξννξηζµνχο 

ηνπξηζµνχ πγείαο, είλαη έλα ζχλζεην θαηλφµελν, πνπ πξνθχπηεη απφ παξάγνληεο φπσο 

νη επελδχζεηο δεµνζίνπ θαη ηδησηηθνχ ηνµέα ζε ππνδνµέο πγεηνλνµηθήο πεξίζαιςεο. 

Ζ επξεία δέζµεπζε θαη ζπλαίλεζε γηα ηε δηεζλή πηζηνπνίεζε ησλ ππεξεζηψλ πγείαο, 

ηε δηαζθάιηζε ηνπ επηπέδνπ πνηφηεηαο θαη ηε δηαθάλεηα αλαθνξηθά µε ηελ θιηληθή 

απνηειεζµαηηθφηεηα. Δπίζεο νη ξνέο δηεζλψλ αζζελψλ, ε δπλαηφηεηα πεξηνξηζµνχ 

ηνπ θφζηνπο, ε πξνζβαζηµφηεηα ζε ηνπξηζηηθέο ππνδνµέο. Ζ δηεζλήο πξνβνιή θαη 

δηαηήξεζε θήµεο γηα ηελ επηζηεµνληθή αξηηφηεηα θαη εμεηδίθεπζε ησλ ηαηξηθψλ 

ππεξεζηψλ. Ζ επίηεπμε θαη θαηλνηνµηψλ ζηελ πγεηνλνµηθή πεξίζαιςε. Ζ επηηπρήο 

πηνζέηεζε ησλ θαιχηεξσλ πξαθηηθψλ θαη ηεο πιένλ ζχγρξνλεο ηαηξηθήο ηερλνινγίαο 

θαη θπζηθά ε χπαξμε δηεζλψο εθπαηδεπµέλνπ, εμεηδηθεπµέλνπ θαη πεπεηξαµέλνπ 

ηαηξηθνχ πξνζσπηθνχ. 

 

5.2. Μεγέθη και ηάζειρ ηηρ διεθνήρ αγοπάρ- Παπούζα καηάζηαζη ζηιρ σώπερ ηος 

Δξυηεπικού 

Οη ρψξεο πξνέιεπζεο θαη πξννξηζµνχ ησλ πεξηζζφηεξσλ πειαηψλ ηνπξηζµνχ πγείαο 

είλαη νη ρψξεο ηεο Κεληξηθήο Δπξψπεο (Απζηξία, Γαιιία, Γεξµαλία, Οιιαλδία, 

Διβεηία), θαζψο επίζεο νη ρψξεο ηεο Β. Αµεξηθήο. Δπίζεο, ν ηνπξηζµφο πγείαο έρεη 

εμειηρζεί ζε έλα ζρεηηθά µηθξφ αιιά ηδηαίηεξα δπλαµηθφ ηµήµα ηεο αγνξάο εηδηθψλ 

µνξθψλ ηνπξηζµνχ ζηηο πξψελ αλαηνιηθέο ρψξεο , φπσο ε Οπγγαξία, ε 

Σζερνζινβαθία, ε Ρσζία, θαζψο επίζεο θαη νη ρψξεο ηεο Βαιθαληθήο Υεξζνλήζνπ. 
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Οη µεζνγεηαθέο ρψξεο δηαζέηνπλ αμηφινγε δήηεζε, ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο φµσο 

πζηεξνχλ ζηνλ ηνµέα ηεο ππνδνµήο δεδνµέλνπ φηη ε ηνπξηζηηθή ηνπο αλάπηπμε 

ζηεξίρζεθε ζρεδφλ εμ νινθιήξνπ ζηνλ µαδηθφ ηνπξηζµφ. 

ηελ Β. Αµεξηθή θαη ηελ Καξατβηθή, ε αληίιεςε πεξί “Spa” επηθεληξψλεηαη ζε 

πξνγξάµµαηα άζιεζεο, αηζζεηηθήο πεξηπνίεζεο, δηαηηεηηθήο, δηαινγηζµνχ, γηφγθα, 

ηα νπνία απνηεινχλ ζπµπιεξσµαηηθά ζπζηαηηθά ηνπ ηνπξηζηηθνχ παθέηνπ θαη 

πξνζθέξνληαη θπξίσο ζε θέληξα ηνπξηζµνχ πγηεηλήο θαη θπζηθήο δηαβίσζεο. 

ηελ Δπξψπε, ππάξρεη παξάδνζε αηψλσλ ζηνλ ζεξµαιηζµφ, ηνλ θιηµαηηζµφ θαη 

ηελ ζαιαζζνζεξαπεία. ηα πιαίζηα ηεο παξάδνζεο απηήο, επηρεηξείηαη ν 

εµπινπηηζµφο ηεο πξνζθνξάο µε λέα δηαθνξνπνηεµέλα πξντφληα θαη ππεξεζίεο ηα 

νπνία αλαπηχζζνληαη θαη πξνσζνχληαη µε επίθεληξν ηνπο αμηφινγνπο θπζηθνχο 

πφξνπο (ζεξµνµεηαιιηθέο πεγέο, θιηµαηνινγηθέο ζπλζήθεο, ζαιαζζηλφ λεξφ) θαη ην 

πινχζην πνιηηηζµηθφ παξειζφλ. 

Γεγνλφο είλαη φηη ν ηνπξηζµφο πγείαο ιεηηνχξγεζε θαη εμαθνινπζεί λα ιεηηνπξγεί 

σο µνριφο αλάπηπμεο γηα πνιιέο επξσπατθέο πεξηθέξεηεο, αλεμάξηεηα αλ απνηειεί 

θχξηα ή ζπµπιεξσµαηηθή δξαζηεξηφηεηα. Αλ θαη δελ ππάξρνπλ µειέηεο πνπ λα 

αθνξνχλ ην ζπλνιηθφ νηθνλνµηθφ θαη αλαπηπμηαθφ πξνθίι ηνπ ηνπξηζµνχ πγείαο 

ζηνλ Δπξσπατθφ ρψξν, νη ελέξγεηεο πνιιψλ Δπξσπατθψλ θαη Μεζνγεηαθψλ ρσξψλ 

είλαη ελδεηθηηθέο ηεο νηθνλνµηθήο ζεµαζίαο ηνπ. 

χµθσλα µε ζρεηηθή έξεπλα ζρεηηθά µε ηα ηαμίδηα πγείαο πνπ πξαγµαηνπνηνχλ νη 

Δπξσπαίνη ζην εμσηεξηθφ µε βάζε ζηνηρεία απφ ην 1991 έσο ην 1997 (Johachim 

Scholz, Leisure and Wellneww Congress 1999) ν ηνπξηζµφο πγείαο ησλ Δπξσπαίσλ 

ζην εμσηεξηθφ δηαθξίλεηαη ζε δχν θαηεγνξίεο: Ζ πξώηε θαηεγνξία αθνξά ζηνλ 

ηαηξηθφ ηνπξηζµφ γηα θαζαξά ηαηξηθνχο ιφγνπο (ηαηξηθή ζεξαπεία, απνθαηάζηαζε, 

λνζειεία ζε θιηληθέο θηι), δειαδή πξφθεηηαη γηα ηνλ «ζεξαπεπηηθφ ηνπξηζµφ» θαη ε 

δεύηεξε ζηνλ ηνπξηζµφ µε ζηφρν ηελ γεληθφηεξε πγεία θαη επεμία (δηαθνπέο γηα 

μεθνχξαζε, δηαηήξεζε ηεο ζηινπέηαο, επεμία, αηζζεηηθή πεξηπνίεζε, θηι), δειαδή ν 

«ηνπξηζµφο πγηεηλήο θαη θπζηθήο δηαβίσζεο». 

Σν 1997 νη Δπξσπαίνη ηαμηδηψηεο πξαγµαηνπνίεζαλ ζπλνιηθά 270 εθαηνµµχξηα 

ηαμίδηα (µε ηνπιάρηζηνλ µία δηαλπθηέξεπζε) ζην εμσηεξηθφ. Απ‟ απηά ηα ηαμίδηα, 

ζπλνιηθά 3,1 εθαηνµµχξηα ήηαλ ηαμίδηα γηα ιφγνπο πγείαο. Απηά ζπλίζηαληαη ζε: 

• 1,2 εθαηνµµχξηα (39%) ηαμίδηα γηα θαζαξά ηαηξηθνχο ιφγνπο (πεξηιαµβάλνπλ 

παξαµνλή ζε ινπηξνπφιεηο\ λνζειεία ζε θιηληθέο) 
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• 1,9 εθαηνµµχξηα (61%) ηαμίδηα µε ζηφρν ηελ βειηίσζε ηεο πγείαο θαη ηεο 

θπζηθήο θαηάζηαζεο (πεξηιαµβάλνπλ δηαθνπέο νµνξθηάο, επεμίαο, δηαθνπέο ζε 

ινπηξνπφιεηο). 

πλήζσο σο ηαηξηθφο ηαμηδηψηεο, νξίδεηαη ν θαζέλαο πνπ ηαμηδεχεη έμσ απφ ηα 

εζληθά ζχλνξα µε ζθνπφ ηε ιήςε ηαηξηθήο θξνληίδαο. Γελ πξνζµεηξνχληαη νη 

αιινδαπνί θάηνηθνη ηεο ρψξαο, νη ηνπξίζηεο πνπ έρνπλ αλάγθε απφ ηαηξηθή θξνληίδα 

έθηαθηεο αλάγθεο, ηα µέιε ησλ νηθνγελεηψλ πνπ ζπλνδεχνπλ ηνπο ηαηξηθνχο 

ηαμηδηψηεο, ή νη πνιιαπιέο ηαηξηθέο παξεµβάζεηο πνπ ιαµβάλνπλ ρψξα θαηά ηε 

δηάξθεηα ελφο ηαμηδηνχ. 

Λαµβάλνληαο ππφςε απηέο ηηο µεηαβιεηέο ππνινγίδεηαη φηη ην µέγεζνο ηεο 

αγνξάο είλαη θνληά ζηα 15 δηζεθαηνµµχξηα δνιάξηα, βαζηζµέλνο ζε πεξίπνπ 5 

εθαηνµµχξηα αζζελείο πνπ μνδεχνπλ παγθνζµίσο έλα µέζν φξν 3.000 δνιάξηα αλά 

ρεηξνπξγηθή επέµβαζε. Με βάζε απηφλ ηνλ αξηζµφ, ππνινγίδεηαη φηη πεξίπνπ 

550.000 Αµεξηθαλνί ηαμίδεςαλ εθηφο ΖΠΑ γηα λα ιάβνπλ ππεξεζίεο ηαηξηθήο 

θξνληίδαο ην έηνο 2011. Απηφ πεξηιαµβάλεη φιεο ηηο δαπάλεο, ζρεηηδφµελεο µε 

ηαηξηθέο ππεξεζίεο ελψ δελ θαιχπηεη ηηο δαπάλεο ηαμηδηψλ, µεηαθνξάο θαη δηαµνλήο. 

χµθσλα µε επίζεµα ζηνηρεία ηα ηλδηθά λνζνθνµεία ππνδέρνληαη εηεζίσο 

εθαηνληάδεο ρηιηάδεο μέλνπο ππεθφνπο απφ 55 δηαθνξεηηθέο ρψξεο, ζηελ πιεηνλφηεηά 

ηνπο απφ ηε Βξεηαλία θαη ηηο ΖΠΑ. Καζνξηζηηθφο παξάγνληαο ζηελ επηινγή ηεο 

Ηλδίαο είλαη θπζηθά ην ραµειφ θφζηνο, ζε ζπλδπαζµφ µε ην πςειφ επίπεδν ησλ 

πξνζθεξφµελσλ ππεξεζηψλ. Μηα εγρείξεζε αλνηρηήο θαξδηάο ζηελ Ηλδία θνζηίδεη 

4.800 δνιάξηα έλαληη 18.000 δνιαξίσλ πνπ θνζηίδεη ζηε Βξεηαλία. Μηα απιή 

επέµβαζε ζηε ζπνλδπιηθή ζηήιε ηηµάηαη 2.300 δνιάξηα έλαληη 6.500 δνιαξίσλ ζηελ 

Αγγιία θαη µία νιηθή αξζξνπιαζηηθή ηζρίνπ µφιηο 4.500 δνιάξηα έλαληη 13.000 

δνιαξίσλ. ηελ επίζεµε ηζηνζειίδα ηνπ Οξγαληζµνχ Σνπξηζµνχ ηεο Ηλδίαο 

(www.incredibleindia.org), αλάµεζα ζε παξαιίεο ηεο Κεξάια, ηνπ Πνληηζεξχ θαη ηεο 

Γθφα, ην Σαδ Μαράι θαη ην µαπζσιείν ηνπ Υαηδή Αιί, ππάξρνπλ αλαξίζµεηέο 

πιεξνθνξίεο γηα ηηο ζεµαληηθφηεξεο ηνπξηζηηθέο ππεξεζίεο πνπ παξέρεη ε ρψξα. 

Απίζηεπηνο πξννξηζµφο µε εμαηξεηηθέο ππεξεζίεο πγείαο. 

ηελ Δπξψπε ζχµθσλα µε δηεζλείο ζηαηηζηηθέο, 2,6 εθαηνµµχξηα ηαμίδηα 

πξαγµαηνπνηήζεθαλ απφ Δπξσπαίνπο πνιίηεο ην 2004 γηα ιφγνπο ηαηξηθνχο αιιά θαη 

επεμίαο, ζε ζπλδπαζµφ µε ηηο δηαθνπέο ηνπο. Απφ απηά 1,8 εθαηνµµχξηα ηαμίδηα 

πξαγµαηνπνηήζεθαλ απνθιεηζηηθά γηα ηαηξηθνχο ιφγνπο. Πάλσ απφ ην 10% ησλ 

αζζελψλ ζε θξάηε µέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο αλαδεηνχλ ή δειψλνπλ πξφζπµνη 
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λα ιάβνπλ ηαηξηθέο ππεξεζίεο ή ππεξεζίεο πγεηνλνµηθήο θξνληίδαο ζε ρψξεο εθηφο 

ζπλφξσλ. Κάζε ρξφλν δαπαλψληαη 16 δηο επξψ ζην πιαίζην ηαμηδηψλ µε ζθνπφ ηελ 

παξνρή ηαηξηθψλ ππεξεζηψλ µέζα ζηα ζχλνξα ηεο Δπξψπεο απφ Δπξσπαίνπο θαη 

αιινδαπνχο αζζελείο. Ζ µειέηε ηεο Treatment Abroad έηνπο 2007 γηα ηνλ ηαηξηθφ 

ηνπξηζµφ απνθαιχπηεη φηη νη Ηλδίεο, ε Οπγγαξία θαη ε Σνπξθία ζπληζηνχλ ηνπο πιένλ 

δεµνθηιείο πξννξηζµνχο ηαηξηθνχ ηνπξηζµνχ γηα ηνπο αζζελείο ηνπ Ζλσµέλνπ 

Βαζηιείνπ. Ζ ζπλνιηθή ιίζηα πξννξηζµψλ πεξηιαµβάλεη αξθεηέο αθφµα ρψξεο ηεο 

Δπξψπεο αιιά θαη ηεο Αζίαο. Οη Ζλσµέλεο Πνιηηείεο ζπµµεηέρνπλ ζε έλα µηθξφ 

πνζνζηφ µε ηελ Σπλεζία, Νφηηα Αθξηθή θαη Βξαδηιία φπνπ φµσο νη αξηζµνί 

δηαθηλνχµελσλ αζζελψλ είλαη εμαηξεηηθά µηθξνί. 

Δπίζεο ζηελ Πνισλία, (φπσο αλαθέξνπλ επίζεµα θπβεξλεηηθά ζηνηρεία ηνπ 

πξαθηνξείνπ Δλεµέξσζεο Ξέλσλ Δπελδχζεσλ) επηζθέπηνληαη 500.000 ηαηξηθνί 

ηνπξίζηεο εηεζίσο, ρσξίο λα δηεπθξηλίδεηαη ην είδνο ησλ ππεξεζηψλ πνπ ηνπο 

παξέρνληαη. 

ην µεγαιχηεξν πνζνζηφ ηνπο νη αζζελείο απηνί πξνέξρνληαη απφ ρψξεο ηεο 

Δπξσπαηθήο Έλσζεο, θαη νξηζµέλεο δεθάδεο µφλν είλαη νη Αµεξηθαλνί αζζελείο.Σα 

έζνδα ησλ παξφρσλ απφ ηνλ ηαηξηθφ ηνπξηζµφ έσο ην 2012 γηα ηηο Ηλδίεο αλήιζαλ ζηα 

2 δίο δνιάξηα (Healthcare in India: The Road Ahead, produced by the Confederation 

of Indian Industry), µε εηήζηα αχμεζε ηεο ηάμεο ηνπ 20%. Ζ αληίζηνηρε αχμεζεο ηεο 

αγνξάο ηνπ ηαηξηθνχ ηνπξηζµνχ γηα ηηο ΖΠΑ ήηαλ ηεο ηάμεο ηνπ 9%. 

5.3. Αιηίερ θθίνοςζαρ ποπείαρ ηος ςδποθεπαπεςηικού ηοςπιζμού εκηόρ Δλλάδορ 

Χζηφζν, ππάξρνπλ ακθηζβεηήζεηο γηα ηελ αμία ηνπ ζεξκαιηζκνχ σο ζεξαπεπηηθήο 

κεζφδνπ, πνπ καδί κε ηνλ αληαγσληζκφ ησλ άιισλ θέληξσλ, νδεγνχλ δηαρξνληθά ζε 

θζίλνπζα πνξεία ηνπ αξηζκνχ ησλ αηφκσλ πνπ επηζθέπηνληαη ηα ηακαηηθά θέληξα. 

Αλαιπηηθφηεξα νη παξάγνληεο απηνί απνδίδνληαη θπξίσο: 

• ην κεγάιν αληαγσληζκφ αλάκεζα ζηα θέληξα ηνπξηζκνχ πγείαο θαη ζηα άιια 

ηνπξηζηηθά ζέξεηξα πνπ βξίζθνληαη ζηηο παξαιίεο ή ζηα φξε ησλ ρσξψλ ηνπ 

εμσηεξηθνχ θαη πξνζθέξνπλ θζελφηεξα παθέηα δηαθνπψλ κε ελαιιαθηηθέο 

επθαηξίεο αλαςπρήο. 

• ηηο λέεο κεζφδνπο πνπ εθαξκφδνπλ νη θαξκαθνβηνκεραλίεο γηα ηε ρεκηθή 

ζεξαπεία ησλ αζζελεηψλ κε ηε ρξήζε θαξκάθσλ θαη ην ραξαθηεξηζκφ ηεο 

πδξνζεξαπείαο σο απαξραησκέλεο κεζφδνπ. Γηα παξάδεηγκα, ζηελ Ακεξηθή θαη 
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ζηελ Αγγιία νη γηαηξνί είλαη ηειείσο αξλεηηθνί γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο 

πδξνζεξαπείαο σο ζεξαπεπηηθήο κεζφδνπ, ελψ ζηηο άιιεο ρψξεο ππάξρεη κηα 

ελδηάκεζε θαηάζηαζε. 

• ηελ παξακειεκέλε εθπαίδεπζε ηεο πδξνινγίαο πνπ δελ δηδάζθεηαη  

ζπζηεκαηηθά ζηα πεξηζζφηεξα παλεπηζηήκηα θαη ηέινο, ηελ απξνζπκία ηνπ 

ηαηξηθνχ ζψκαηνο λα αλαγλσξίζεη ηελ πδξνζεξαπεία σο ηαηξηθή κέζνδν.
126

 

5.3.1. Παπούζα καηάζηαζη ζηην Δλλάδα 

Ζ Διιάδα είλαη, φπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί, κηα ρψξα πινχζηα ζε ηακαηηθέο πεγέο, κε 

λεξά πνπ έρνπλ πνηθίιε θπζηθνρεκηθή ζχζηαζε, ηα νπνία ελδείθλπληαη γηα εθαξκνγή 

ζηε ζχγρξνλε πδξνζεξαπεία. Οη ζεξαπεπηηθέο ηδηφηεηεο νξηζκέλσλ πεγψλ ήηαλ 

γλσζηέο απφ ηελ αξραηφηεηα θαη κάιηζηα ζπλδένληαλ κε ηελ ηζηνξία ηνπ ηφπνπ φπνπ 

βξίζθνληαλ, φπσο ηεο Αηδεςνχ, ησλ Θεξκνππιψλ, ηεο Ηθαξίαο, ηεο Σξαηαλνχπνιεο 

θαη άιισλ πεγψλ. Ζ αμηνπνίεζε θαη ε βαζκηαία νξγάλσζε ησλ ηακαηηθψλ πεγψλ ηεο 

ρψξαο άξρηζε απφ ηηο αξρέο ηνπ 20
νπ

 αηψλα. Οη πξψηεο πεγέο πνπ αλαπηχρζεθαλ ήηαλ 

ηεο Τπάηεο, ηεο Αηδεςνχ, ηεο Κχζλνπ, ηεο Κπιιήλεο, ηνπ Λνπηξαθίνπ Κατάθα θαη 

αθνινχζεζαλ νη ππφινηπεο πεγέο. Οη πεξηνρέο πνιιψλ απφ ηηο πεγέο απηέο, επεηδή 

ήηαλ δίπια ζηε ζάιαζζα, εμειίρζεθαλ ζε κεγάιεο ινπηξνπφιεηο, νη νπνίεο, αθφκε θαη 

ζηηο κέξεο καο, δέρνληαη φρη κφλν επηζθέπηεο ησλ ηακαηηθψλ πεγψλ, αιιά θαη κεγάιν 

αξηζκφ παξαζεξηζηψλ.
127

 

Σηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο, ζηηο πεξηζζφηεξεο ηακαηηθέο πεγέο πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηελ 

Διιάδα ζπλαληάηαη θπξίσο ε κνξθή ηεο ζεξαπείαο θαη φρη ε πξνζθνξά ππεξεζηψλ 

πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηελ αλαδσνγφλεζε ηνπ νξγαληζκνχ. Γει. ηα πεξηζζφηεξα θέληξα 

πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηελ Διιάδα είλαη θέληξα ηακαηηθνχ ηνπξηζκνχ θαη φρη θέληξα 

ηνπξηζκνχ πγείαο. Χζηφζν, έρνπλ αξρίζεη λα γίλνληαη θάπνηα βήκαηα γηα ηελ 

αλάπηπμε θαη απηνχ ηνπ ηνκέα, δειαδή δεκηνπξγνχληαη θαη ιεηηνπξγνχλ αξθεηά 

θέληξα αλαδσνγφλεζεο ζε φιε ηελ Διιάδα, ελφηεηα πνπ ζα αλαπηπρζεί ζην επφκελν 

θεθάιαην.
128

 

Ζ δήηεζε γηα ηνλ ηακαηηθφ ηνπξηζκφ ζηελ Διιάδα ραξαθηεξίδεηαη απφ έληνλε 

επνρηθφηεηα, ηδίσο ζηηο κεγάιεο ινπηξνπφιεηο. Σν κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ 

ινπνκέλσλ πξνζέξρεηαη θπξίσο ηνλ επηέκβξην θαη αθνινπζεί ν κήλαο Αχγνπζηνο, 
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ζε αληίζεζε κε φηη ζπκβαίλεη ζηνλ ππφινηπν ηνπξηζκφ ηνπ νπνίνπ ν κήλαο αηρκήο 

είλαη ν Αχγνπζηνο. Απφ ην Σκήκα Ηακαηηθψλ Πεγψλ (ΔΟΣ), πξνέθπςε φηη θαηά ηελ 

δηάξθεηα ηνπ εμακήλνπ Μάηνο - Οθηψβξηνο, πνπ ιεηηνπξγνχλ ζπλήζσο νη πεγέο, ην 

40% ησλ ινχζεσλ θαηά κέζν φξν, πξαγκαηνπνηήζεθε ηνλ κήλα επηέκβξην ηνπ 

έηνπο 1995 ζηηο κεγάιεο πεγέο, ην 32% ηνλ κήλα Αχγνπζην, ην 20% πεξίπνπ ηνλ 

κήλα Ηνχιην, ην 5% ηνλ κήλα Οθηψβξην θαη κφιηο ην 3% ηνλ κήλα Ηνχλην, ελψ θαηά 

ηνλ κήλα Μάην ην αληίζηνηρν πνζνζηφ ήηαλ ειάρηζην. Αληίζεηα, γηα ηηο κηθξφηεξεο 

πεγέο ηα αληίζηνηρα πνζνζηά θαίλνληαη πην ηζνξξνπεκέλα. Βξέζεθε δειαδή, φηη ην 

πνζνζηφ ησλ ινχζεσλ πνπ ζεκεηψζεθε θαηά ην κήλα επηέκβξην ηνπ 1995 

αλαινγνχζε ζην 30% ηνπ ζπλφινπ ησλ ινχζεσλ φινπ ηνπ έηνπο, ην 25% θαηά ην 

κήλα Αχγνπζην, ην 15% θαηά ην κήλα Ηνχιην, ην 15% θαηά ην κήλα Οθηψβξην, ην 

10% θαηά ηνλ κήλα Ηνχλην θαη ην ππφινηπν 5% θαηά ηνλ κήλα Μάην. 

Ζ δηαθνξά απηή πνπ παξαηεξήζεθε κεηαμχ ησλ πεγψλ ησλ κεγάισλ 

ινπηξνπφιεσλ
 

θαη ησλ ιηγφηεξν γλσζηψλ πεγψλ, νθείιεηαη θπξίσο ζηνλ ηφπν 

πξνέιεπζεο ησλ ινπνκέλσλ. Κη‟ απηφ γηαηί νη κηθξέο πεγέο πξνηηκψληαη πεξηζζφηεξν 

απφ ηνλ πιεζπζκφ ηεο γχξσ πεξηνρήο θαη ιηγφηεξν απφ ηνλ πιεζπζκφ ηεο ππφινηπεο 

ρψξαο, γηαηί απαηηείηαη κηθξφηεξε κεηαθίλεζε ησλ αηφκσλ, ελψ ηηο κεγάιεο 

ινπηξνπφιεηο ηηο επηζθέπηνληαη ζπλήζσο άηνκα απφ άιια κέξε ηεο Διιάδαο, πνπ 

ζπλδπάδνπλ ηελ πδξνζεξαπεία κε ηηο θαινθαηξηλέο ηνπο δηαθνπέο.  

Ο κέζνο φξνο παξακνλήο ησλ αηφκσλ είλαη 13 - 14 εκέξεο, δειαδή πεξίπνπ φηη 

ζπκβαίλεη θαη ζηνλ ππφινηπν ηνπξηζκφ. ρεηηθά κε ηελ ειηθία θαη ην θχιν  ησλ 

ινπνκέλσλ, παξαηεξείηαη φηη ζπλήζσο είλαη άηνκα ηεο ηξίηεο ειηθίαο θαη θπξίσο 

γπλαίθεο, θαζψο απνηεινχλ ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ ινπνκέλσλ (πεξίπνπ ην 60-

65%).
129

 

5.3.2. Αιηίερ θθίνοςζαρ ποπείαρ ηος ςδποθεπαπεςηικού ηοςπιζμού ενηόρ 

Δλλάδορ 

Ζ θζίλνπζα πνξεία ηνπ ηακαηηθνχ ηνπξηζκνχ ζηελ Διιάδα νθείιεηαη ζηνπο ηδίνπο 

ιφγνπο πνπ παξαηεξνχληαη θαη ζην εμσηεξηθφ, θπξίσο δειαδή ζηνλ αληαγσληζκφ πνπ 
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πξνέξρεηαη απφ ην ρψξν ηεο θαξκαθνβηνκεραλίαο θαη ηελ απξνζπκία ησλ γηαηξψλ λα 

αλαγλσξίζνπλ ηελ πδξνζεξαπεία σο ηαηξηθή κέζνδν. 

Έλαο  άιινο  παξάγνληαο  είλαη  ε  έιιεηςε  ηεο  ζρεηηθήο  δηαθήκηζεο  θαη 

πιεξνθφξεζεο ηνπ θνηλνχ απφ ηα κέζα ελεκέξσζεο (ηειεφξαζε, ξαδηφθσλν, 

εθεκεξίδεο, πεξηνδηθά θ.ιπ.), κε απνηέιεζκα νη πνιίηεο λα κελ ελεκεξψλνληαη γηα ηηο 

ηακαηηθέο πεγέο θαη ηα απνηειέζκαηα ησλ ζεξαπεηψλ πνπ βαζίδνληαη ζηνπο θπζηθνχο 

ηακαηηθνχο πφξνπο θαη λα ζεσξνχλ φηη ην πην άκεζν θαη απνηειεζκαηηθφ κέζν 

ζεξαπείαο είλαη ηα θάξκαθα. 

Χζηφζν, απφ ην ρψξν ηεο Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θάζε ρξφλν επηδνηνχληαη 

πξνγξάκκαηα πνπ εμαζθαιίδνπλ ηε ρξεκαηνδφηεζε δαπαλψλ γηα πδξνζεξαπεία ελφο 

ζεκαληηθνχ αξηζκνχ αζθαιηζκέλσλ. πγθεθξηκέλα, απφ ην ΗΚΑ θαηά ηα έηε 1995 

θαη 1996 απνδφζεθαλ νη δαπάλεο γηα ινπηξνζεξαπεία ζε 58.660 θαη 59.204 

αζθαιηζκέλνπο αληίζηνηρα, πνπ αλαινγνχζαλ ζην 43,2% θαη 41,5% ηνπ ζπλνιηθνχ 

αξηζκνχ ησλ ινπνκέλσλ. 

Σελ πιεηνςεθία απηψλ ησλ αζθαιηζκέλσλ ηνπ ΗΚΑ απνηεινχλ νη ζπληαμηνχρνη, 

θαηά ην 88 - 90% θαη ην ππφινηπν 10 - 12% αθνξά ηνπο άκεζα αζθαιηζκέλνπο. 

Δπηρνξεγήζεηο ππήξμαλ, ζε κηθξφηεξν φκσο βαζκφ, θαη απφ άιια ηακεία φπσο ηεο 

ΓΔΖ θαη ησλ Σξαπεδψλ. Αλαιπηηθφηεξα, θαηά ηα ίδηα έηε 1995 θαη 1996, 

επηρνξεγήζεθαλ απφ ηε ΓΔΖ θαη ηηο Σξάπεδεο 4.961 θαη 5.355 αζθαιηζκέλνη 

αληίζηνηρα, γηα πδξνζεξαπεία. 

Παξά ηηο επηδνηήζεηο απφ ηα αζθαιηζηηθά ηακεία, έλαο αθφκε πνιχ βαζηθφο 

παξάγνληαο πνπ ζπκβάιεη αξλεηηθά ζηελ πνξεία ηνπ ηακαηηθνχ ηνπξηζκνχ είλαη ην 

γεγνλφο φηη ηα ηακαηηθά λεξά, θαη θαηά ζπλέπεηα ηα ηακαηηθά ινπηξά, ελδείθλπηαη 

θπξίσο γηα παζήζεηο ειηθησκέλσλ. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη, παξφιν πνπ νη 

πεξηζζφηεξεο πεγέο ελδείθλπληαη γηα γπλαηθνινγηθέο παζήζεηο, νη γπλαίθεο δελ 

θαηαθεχγνπλ ζε απηή ηε κνξθή ζεξαπείαο, είηε γηαηί δελ επηδνηνχληαη απφ ηα 

αζθαιηζηηθά ηνπο ηακεία, είηε γηαηί δελ έρνπλ ηελ απαξαίηεηε πιεξνθφξεζε. Καηά 

ζπλέπεηα, νη άλζξσπνη θαη θπξίσο νη λένη, απνζαξξχλνληαη απφ ηνλ ζεξκαιηζκφ θαη 

έηζη, ζηεξνχληαη ηεο επθαηξίαο λα γλσξίζνπλ κηα ηακαηηθή κέζνδν ίαζεο, πνπ φρη 

κφλν ζεξαπεχεη, αιιά ηαπηφρξνλα ςπραγσγεί.
130
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5.4. Καηεςθύνζειρ πολιηικήρ για ηην ανάπηςξη   

Ο Σνπξηζκφο ζεσξείηαη δηεζλψο σο έλαο πνιχ ζεκαληηθφο ηνκέαο ηεο Οηθνλνκίαο, 

ηφζν γηα ηα νηθνλνκηθά ηνπ νθέιε, φζν θαη γηα ην γεγνλφο φηη αθνξά ζηνλ άλζξσπν 

θαη ζηε θχζε. Ηδηαίηεξα γηα ηελ Διιάδα είλαη έλαο απφ ηνπο πην ζεκαληηθνχο 

παξάγνληεο δηακφξθσζεο ηνπ Δζληθνχ Πξντφληνο, πνπ δηαδξακαηίδεη θαζνξηζηηθφ 

ξφιν ζηελ αλάπηπμε ηεο Δζληθήο Οηθνλνκίαο. 

Γη‟ απηφ θαη ν ζρεδηαζκφο ηεο πνιηηηθήο ζήκεξα, έρεη σο ζηφρν ηνλ 

επαλαπξνζδηνξηζκφ ηεο ηνπξηζηηθήο ηαπηφηεηαο, έηζη ψζηε λα ππάξμεη νπζηαζηηθή 

αιιαγή θαηεχζπλζεο πξνο ηηο ελαιιαθηηθέο κνξθέο ηνπξηζκνχ, φπσο ν ζπλεδξηαθφο, 

ν ζξεζθεπηηθφο, ν αζιεηηθφο ηνπξηζκφο θαη άιιεο κνξθέο θαη θπξίσο ν ζεξαπεπηηθφο 

ηνπξηζκφο. 

πγθεθξηκέλα, ν ηακαηηθφο ηνπξηζκφο, εθηφο απφ κέζν ζεξαπείαο, είλαη δπλαηφ λα 

απνηειέζεη θαη κέζν μεθνχξαζεο, αλαδσνγφλεζεο θαη αλαλέσζεο. Έηζη απφ θνηλνχ, 

ν ζεξκαιηζκφο ή πδξνζεξαπεία, ε θιηκαηνζεξαπεία θαη ε ζαιαζζνζεξαπεία, πνπ 

έρνπλ κεγάιε ζρέζε κεηαμχ ηνπο, κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ κνξθέο ηνπξηζκνχ πνπ 

ζα ζπκβάινπλ ζε πξφιεςε, απνθαηάζηαζε ηεο πγείαο, μεθνχξαζε θαη νκνξθηά, έηζη 

ψζηε λα πξαγκαηνπνηνχληαη ηαπηφρξνλα ζεξαπεία θαη δηαθνπέο ζε έλα πξφηππν θαη 

ηδαληθφ πεξηβάιινλ. 

Οη ειιεληθέο ινπηξνπφιεηο κπνξνχλ λα αλαπηπρζνχλ θαη λα εμειηρζνχλ ζε θέληξα 

ηνπξηζκνχ πγείαο, δειαδή ζε θέληξα ζεξαπείαο πνπ λα είλαη θαη θέληξα αλαςπρήο 

θαη εξεκίαο γηα φιεο ηηο ειηθίεο θαη γηα πεξηζζφηεξνπο κήλεο ηνπ ρξφλνπ, αθνχ νη 

πεξηζζφηεξεο βξίζθνληαη θνληά ζηε ζάιαζζα θαη έρνπλ θαιφ θιίκα, ζηνηρεία 

απαξαίηεηα γηα πνηθίιεο εθαξκνγέο ζηε ζαιαζζνζεξαπεία θαη ηελ 

θιηκαηνζεξαπεία.
131

 

Ζ βειηίσζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ ησλ ινπηξνπφιεσλ ηεο ρψξαο κε ζχγρξνλε 

ππνδνκή θαη εμνπιηζκφ είλαη αλαγθαία γηα ηελ πιήξε αμηνπνίεζε ησλ ηακαηηθψλ 

πεγψλ. Σαπηφρξνλα, ε δεκηνπξγία εγθαηαζηάζεσλ πνπ λα ζπλδπάδνπλ θαη άιιεο 

δξαζηεξηφηεηεο, φπσο αζιεηηζκφ γηα φιεο ηηο ειηθίεο, πνιηηηζηηθέο εθδειψζεηο, 

εγθαηαζηάζεηο αλαςπρήο γηα λένπο θαη παηδηά, πάξθα πξαζίλνπ θαη άιια, ζα 

νδεγήζεη ζηελ αλάδεημε ησλ πεγψλ ζε παξαζεξηζηηθά θέληξα ηνπξηζκνχ καθξάο 

παξακνλήο θαη φισλ ησλ ειηθηψλ. πλεπψο, βαζηθφο ζθνπφο ησλ αλαπηπμηαθψλ 
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ζρεδηαζκψλ ηνπ ηνκέα ηνπ ηνπξηζκνχ ζα πξέπεη λα είλαη ε πξνζέιθπζε επελδχζεσλ, 

ψζηε λα αλαπηπρζνχλ θαη ζηελ Διιάδα ζχγρξνλα θέληξα ηνπξηζκνχ πγείαο, φπσο 

γίλεηαη κε ηαρείο ξπζκνχο ζηηο ρψξεο ηεο Κεληξηθήο Δπξψπεο. ην ζεκείν απηφ, 

αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη, έρεη ήδε ζεκεησζεί ελδηαθέξνλ απφ μέλνπο θαη Έιιελεο 

επελδπηέο γηα ηελ αμηνπνίεζε ησλ ηακαηηθψλ πεγψλ ηεο Διιάδαο θαη ηε κεηαηξνπή 

ηνπο ζε ζχγρξνλα θέληξα ηνπξηζκνχ πγείαο. 

Σα απαηηνχκελα έξγα ππνδνκήο γηα ηηο ινπηξνπφιεηο θαη γεληθφηεξα γηα ηνπο 

ηφπνπο έιμεο επηζθεπηψλ θαζ‟ φιε ζρεδφλ ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο, ζα πξέπεη λα είλαη 

κεγάιεο θιίκαθαο, γηαηί απηνί νη ρψξνη ζα πξννξίδνληαη γηα ηε ζεξαπεία ηαηξηθψλ 

παζήζεσλ, αιιά θαη γηα ηε γεληθφηεξε βειηίσζε ηεο θπζηθήο θαηάζηαζεο θαη πγείαο 

ησλ επηζθεπηψλ ηνπο. 

Μέρξη ζηηγκήο, ηα θέληξα ινπηξνζεξαπείαο πνπ έρνπλ δεκηνπξγεζεί ζε κεξηθέο 

ινπηξνπφιεηο, απνηεινχλ θαη θέληξα παξαζεξηζκνχ, ζπγθεληξψλνληαο έηζη έλα 

αξθεηά κεγάιν αξηζκφ παξαζεξηζηψλ. Οη πεξηνρέο κε ήδε αλεπηπγκέλε ππνδνκή γηα 

ηηο αλάγθεο ηνπ επνρηαθνχ ηνπξηζκνχ έρνπλ ζεκαληηθφ ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα, 

έλαληη ησλ πεξηνρψλ πνπ δελ έρνπλ αλαδεηρζεί αθφκε ζε ηνπξηζηηθά θέληξα. Σα κε 

θαζηεξσκέλα ηνπξηζηηθά θέληξα παξφια ηα θπζηθά πιενλεθηήκαηα πνπ δηαζέηνπλ, 

απνηεινχλ «λένπο ηνπξηζηηθνχο πξννξηζκνχο» θαη ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ πνιχ θαιφ 

εμνπιηζκφ γηα λα κπνξέζνπλ λα αληαγσληζηνχλ κε επηηπρία ηα ήδε θαζηεξσκέλα 

θέληξα. Απηφ πνπ είλαη πνιχ βαζηθφ, είλαη νη πεξηνρέο πνπ πξννξίδνληαη γηα θέληξα 

ηνπξηζκνχ καθξάο παξακνλήο, ζα πξέπεη λα είλαη εχθνια πξνζβάζηκεο, δειαδή λα 

βξίζθνληαη θνληά ζε αεξνιηκέλα θαη λα εμππεξεηνχληαη απφ θαιφ νδηθφ δίθηπν. 

Γεληθφηεξα, ε ζσζηά νξγαλσκέλε ππνδνκή κεηαθνξψλ ζπκβάιιεη ηδηαίηεξα ζηελ 

αμηνπνίεζε ηνπ θπζηθνχ δπλακηθνχ ησλ πεγψλ, ιφγσ ηεο κεγαιχηεξεο 

πξνζβαζηκφηεηαο θαη πξνβνιήο πνπ ζα απνθηήζνπλ. 

Πξνηνχ γίλνπλ φια απηά, ζα πξέπεη λα αμηνινγεζνχλ νη ζεξαπεπηηθέο ηθαλφηεηεο 

ησλ ηακαηηθψλ λεξψλ θαη ε δπλακηθφηεηα ησλ ηακαηηθψλ πεγψλ, ψζηε λα 

απνηειέζνπλ ηνκέα αλαπηπμηαθψλ θαη επελδπηηθψλ πξσηνβνπιηψλ πξνο φθεινο ηεο 

νηθνλνκίαο ζε εζληθφ, αιιά θαη ηνπηθφ επίπεδν. 

Δπίζεο, δελ ζα πξέπεη λα δηαθεχγεη ηεο πξνζνρήο φηη, πξηλ απφ θάζε είδνπο θίλεζε 

γηα ηελ αμηνπνίεζε ησλ ηακαηηθψλ πεγψλ ρξεηάδεηαη λα ιεθζνχλ κέηξα γηα ηελ 

πξνζηαζία ηνπ ηνπίνπ θαη ηε δηαζθάιηζε ηνπ πεξηβάιινληνο, γηαηί πνιιέο ηακαηηθέο 

πεγέο βξίζθνληαη ζε πεξηνρέο φπνπ ζπλδπάδεηαη ην βνπλφ κε ηε ζάιαζζα, θάησ απφ 

εμαηξεηηθέο θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο. Ζ δηαηήξεζε ηνπ γλήζηνπ θπζηθνχ 
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πεξηβάιινληνο ζηα θέληξα παξαζέξηζεο ζηηο ινπηξνπφιεηο απνηειεί θχξην κέιεκα. Ζ 

πξνζηαζία ησλ ηακαηηθψλ λεξψλ, πνπ είλαη ζεκαληηθνί θπζηθνί πφξνη πνπ 

εληάζζνληαη γεληθφηεξα ζην πδάηηλν δπλακηθφ ηεο ρψξαο, απνηειεί πξσηαξρηθφ 

ζθνπφ. Δίλαη γλσζηφ φηη ε ππνβάζκηζε ηνπ πεξηβάιινληνο, πέξα απφ ηελ 

θαηαζηξνθή ηεο αξρηθήο θπζηθήο νκνξθηάο, ζπληειεί θαη ζηε κείσζε ηεο 

αληαγσληζηηθφηεηαο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζέξεηξνπ ζηελ ηνπξηζηηθή αγνξά. 

Πνιχ ζεκαληηθή επίζεο, είλαη ε δηελέξγεηα έξεπλαο αγνξάο αιιά θαη ε δηαθήκηζε, 

φπσο ζπκβαίλεη ζε πνιιέο ρψξεο ηεο Δπξψπεο, ζέκα ζην νπνίν ε Διιάδα πζηεξεί, κε 

απνηέιεζκα νη ηακαηηθέο πεγέο ηεο Διιάδαο λα κελ είλαη δηεζλνχο θήκεο. Παξφια 

απηά, έρεη αλαθεξζεί ζε δηεζλή ζπλέδξηα αθφκε θαη απφ μέλνπο εηδηθνχο, φηη ε 

Διιάδα έρεη πνιχ θαιέο ηακαηηθέο πεγέο πνπ κπνξνχλ λα ζπλδπαζηνχλ κε ηνλ 

ζαιάζζην ηνπξηζκφ θαη νη ινπηξνπφιεηο ηεο λα απνηειέζνπλ «πξφηππν» γηα φιεο ηηο 

πφιεηο ηεο Μεζνγείνπ πνπ δηαζέηνπλ επίζεο ηακαηηθέο πεγέο.
132

 

5.5. ύνσπονη εικόνα ηος ηοςπιζμού ςγείαρ  

Ο Σνπξηζκφο Τγείαο, ε πξνζπάζεηα δειαδή ελφο ηφπνπ λα πξνζειθχζεη ηνπξίζηεο κε 

ηελ αλάπηπμε ππεξεζηψλ θαη εγθαηαζηάζεσλ πγείαο παξάιιεια, αιιά θαη 

ζπκπιεξσκαηηθά κε ην θχξην ηνπξηζηηθφ πξντφλ, ζπκβάιιεη ζηελ επηκήθπλζε ηεο 

ηνπξηζηηθήο πεξηφδνπ θαη ζηε δηαηήξεζε ηεο απαζρφιεζεο ζε πςειά επίπεδα αθφκε 

θαη θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ρεηκεξηλψλ κελψλ. 

Ζ Διιάδα είλαη γλσζηή γηα ηνλ αξραίν πνιηηηζκφ ηεο, ηνλ ήιην θαη ηε ζάιαζζα. 

Πξφζθαηεο παλεπηζηεκηαθέο κειέηεο επηζεκαίλνπλ φηη ε ρψξα καο δηαζέηεη ηηο 

θαιχηεξεο πεξηβαιινληηθέο θαη θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ 

Σνπξηζκνχ Τγείαο θαη ππνδεηθλχνπλ αξθεηέο πεξηνρέο ηεο ρψξαο, πνπ δηαζέηνπλ ήδε 

κεγάιν κέξνο ηεο ππνδνκήο πνπ απαηηείηαη, φπσο ηθαλφ  αξηζκφ  θαηάιιεισλ  

μελνδνρεηαθψλ  εγθαηαζηάζεσλ  (spa-resorts), παλεπηζηεκηαθά λνζνθνκεία, χπαξμε 

εθπαηδεπκέλνπ πξνζσπηθνχ ζηελ παξνρή ηέηνησλ ππεξεζηψλ θαη πνιιέο άιιεο 

ππεξεζίεο. 

Αθφκε, ιίγνη γλσξίδνπλ ηελ αμία ηνπ θπζηθνχ πινχηνπ ηεο Διιάδαο. Τπάξρεη 

ηέηνην πιήζνο ηακαηηθψλ πεγψλ, πνπ αμίδεη λα πξνζπαζήζεη λα αλαπηχμεη έλαλ 

Ηακαηηθφ Σνπξηζκφ πςεινχ επηπέδνπ, άμην λα ζπλαγσληζηεί ηνλ αληίζηνηρν ηεο 

Κεληξηθήο Δπξψπεο. Ζ γεσγξαθηθή θαηαλνκή ηνπ ηακαηηθνχ δπλακηθνχ ηεο ρψξαο, 

φζν θαη ηα ζπγθξηηηθά ζηνηρεία θίλεζεο θαη ηακαηηθήο εμεηδίθεπζεο ησλ πεγψλ 
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επηηξέπνπλ ηε ρσξνηαμηθή, αλαπηπμηαθή θαη ιεηηνπξγηθή έληαμε ησλ ηακαηηθψλ 

πεγψλ θάζε πεξηνρήο, ηφζν ζε ηνπηθφ ή πεξηθεξεηαθφ επίπεδν, φζν θαη ζε εζληθφ.
133

 

Έηζη, πξνθχπηεη ε αλάγθε ελφο ζρεδηαζκνχ γηα κεζνδηθή, νηθνλνκηθή θαη 

γεληθφηεξα, γηα ηε ζσζηή εθκεηάιιεπζε ησλ ηακαηηθψλ πεγψλ, ψζηε λα πξνθαιέζεη 

ην δηεζλέο ελδηαθέξνλ θαη ζπγρξφλσο ηνπο δπλακηθνχο επελδπηέο θαη επηρεηξεκαηίεο. 

Ζ αμηνπνίεζε ησλ πεγψλ είηε απφ ηδηψηεο, είηε απφ ηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε κε ηε 

δεκηνπξγία θνηλνηηθψλ επηρεηξήζεσλ, απνηειεί κηα ζεκαληηθή κνξθή ηνπηθήο θαη 

πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο ηεο ρψξαο. 

Ζ ζσζηή αλάπηπμε ησλ πεγψλ ζα επηθέξεη ζεκαληηθά ζεηηθά απνηειέζκαηα ζηηο 

ηνπηθέο θνηλσλίεο, αιιά θαη ζε εζληθφ επίπεδν, ζπκβάιινληαο κέρξη θαη ζηελ ηφλσζε 

ηεο νηθνλνκίαο. πγθεθξηκέλα, κεξηθά απφ απηά ηα ζεηηθά απνηειέζκαηα είλαη ηα 

αθφινπζα: 

• αχμεζε εζφδσλ, εθφζνλ ζα ππάξρεη ηνπξηζκφο καθξάο παξακνλήο, 

• λέεο ζέζεηο απαζρφιεζεο, ιφγσ ηεο αλάπηπμεο ησλ ηακαηηθψλ πεγψλ, 

αιιά θαη ιφγσ θαηαζθεπήο ηεο αξρηθήο ππνδνκήο, φπσο είλαη ε ππνδνκή 

• πγείαο θαη αζιεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ, δειαδή λνζνθνκεία, γήπεδα 

θαη άιια, 

• δήηεζε γηα αλάπηπμε ππεξεζηψλ αγνξάο, δειαδή νηθνδφκεζε 

ηξαπεδψλ, 

• θαηαζηεκάησλ, εζηηαηνξίσλ θαη άιισλ κεγάισλ θηηξίσλ, 

• δήηεζε αγαζψλ γηα πεξηζζφηεξνπο κήλεο ην ρξφλν θαη ζπλεπψο, 

εμνκάιπλζε ηεο επνρηθφηεηαο ησλ ηνπξηζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαηά ηε 

δηάξθεηα ησλ ζεξηλψλ κελψλ, 

• θνξνινγηθά θαη άιια έζνδα γηα ηηο ηνπηθέο αξρέο, 

• βειηίσζε ησλ ππεξεζηψλ ζηνλ ηνκέα κεηαθνξψλ, δειαδή θαηαζθεπή 

• αεξνδξνκίσλ, νδηθψλ δηθηχσλ θαη ηέινο, 

• δήηεζε γηα εγθαηαζηάζεηο θαη εηδηθή ππνδνκή (ηαηξηθή) πςεινχ 

επηπέδνπ 

• γηα ηνλ εμνπιηζκφ ησλ πδξνζεξαπεπηεξίσλ θαη ησλ ηαηξηθψλ 

κνλάδσλ
134
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5.6. Τδποθεπαπεςηικά Κένηπα ηοςπιζηικήρ ζημαζίαρ 

Ονομαζία Ιαμαηικήρ,  

Πηγήρ και Νομόρ 

Δίδορ θεπαπείαρ (αζθένειερ πος 

θεπαπεύονηαι) 

1. Αηδεςφο Ν. Δχβνηαο 

- Λνπηξνζεξαπεία (ξεπκαηηθά, 

γπλαηθνινγηθά, αξζξηηηθά, 

πεξηθεξηθφ λεχξα) 

-εηζπλνζεξαπεία 

-θηλεζηνζεξαπεία 

2. Θεξκνπχιεο Ν. 

Φζηψηηδαο 

-πεγέο Θεξκνππιψλ: 

-Πεγέο Καιιηδξφκνπ: 

ινπηξνζεξαπεία (ξεπκαηηθά, 

γπλαηθνινγηθά,πεξηθεξηθφ λεχξα) 

-εηζπλνζεξαπεία, δελ ιεηηνπξγεί 

-ινπηξνζεξαπεία 

3. Κακκέλα Βνχξια Ν. 

Φζηψηηδαο 

ινπηξνζεξαπεία (ξεπκαηηθά, 

γπλαηθνινγηθά,αξζξηηηθά, 

Πεξηθεξηθφ λεχξα) 

4. Πιαηχζηνκν Ν. 

Φζηψηηδαο 

-ινπηξνζεξαπεία (ξεπκαηηθά, 

δεξκαηηθά) 

-πνζηζεξαπεία (ήπαξ, ρνιεδφρνο 

θχζηε) 

5. Τπάηε Ν. Φζηψηηδαο 

ινπηξνζεξαπεία (ξεπκαηηθά, 

δεξκαηηθά, θπθινθνξηθφ θαη 

λεπξνθπηηθφ ζχζηεκα) 

6. Βνπιηαγκέλε 

Αηηηθήο 

ινπηξνζεξαπεία (ξεπκαηηθά, 

δεξκαηηθά,γπλαηθνινγηθά) 

7.  Μέζαλα Αηηηθήο 

ινπηξνζεξαπεία (ξεπκαηηθά, 

δεξκαηηθά, γπλαηθνινγηθά, 

αξζξηηηθά, πεξηθεξηθά λεχξα) 

8 Λνπηξάθη Ν. 

Κνξηλζίαο 

ινπηξνζεξαπεία (ξεπκαηηθά, 

αξζξηηηθά,πεξηθεξηθά λεχξα) 
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 Ηγουμενάκθσ Ν., Προχποκζςεισ για τθ χάραξθ και εφαρμογι μιασ ρεαλιςτικισ πολιτικισ 
τουριςτικισ ανάπτυξθσ. Ινςτιτοφτο Σεχνολογικισ Εκπαίδευςθσ, Τπουργείο Εκνικισ Παιδείασ και 
Θρθςκευμάτων, 2000 
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πνζηζεξαπεία (ήπαξ, ρνιεδφρνο 

θχζηε, γαζηξεληεξνινγηθά, 

νπξνθφξνη νδνί) 

9. Κνπλνππέιη Ν. 

Ζιείαο 

-ινπηξνζεξαπεία (ξεπκαηηθά, 

αξζξηηηθά) 

10. Κπιιήλε Ν. 

Ζιείαο 

εηζπλνζεξαπεία 

(αλαπλεπζηηθά,πλεπκνλνινγηθά, 

αιιεξγίεο) 

-ινπηξνζεξαπεία (ξεπκαηηθά, 

δεξκαηηθά, γπλαηθνινγηθά, 

αξζξηηηθά) 

11. Κατάθαο Ν. Ζιείαο 

ινπηξνζεξαπεία (ξεπκαηηθά, 

δεξκαηηθά,αξζξηηηθά, 

αλαπλεπζηηθά, θπθινθνξηθφ) 

πνζηζεξαπεία 

12 Διεπζεξαί Ν. 

Καβάιαο 

ινπηξνζεξαπεία (ξεπκαηηθά, 

δεξκαηηθά,γπλαηθνινγηθά) 

13. Νηγξίηα Θέξκα Ν. 

εξξψλ 

ινπηξνζεξαπεία (ξεπκαηηθά, 

αξζξηηηθά,γπλαηθνινγηθά) 

14. Νηγξίηα Ν. εξξψλ 
πνζηζεξαπεία (νπξνθφξνη 

νδνί,γαζηξεληεξνινγηθά) 

15. Λαγθαδάο Ν. 

Θεζζαινλίθεο 

ινπηξνζεξαπεία (ξεπκαηηθά, 

δεξκαηηθά,γπλαηθνινγηθάαξζξηηηθά, 

πεξηθεξηθά λεχξα) 

16 κφθνβνο Ν. 

Καξδίηζαο 

ινπηξνζεξαπεία (ξεπκαηηθά, 

δεξκαηηθά, 

γπλαηθνινγηθά, αξζξηηηθά, 

θπθινθνξηθφ) 

εηζπλνζεξαπεία  

πνζηζεξαπεία 

17. Ηθαξία Ν. άκνπ 
ινπηξνζεξαπεία (ξεπκαηηθά, 

αξζξηηηθά,πεξηθεξηθά λεχξα) 

18 Κχζλνο Ν. 

Κπθιάδσλ 

ινπηξνζεξαπεία (ξεπκαηηθά, 

αξζξηηηθά,γπλαηθνινγηθά) 

19 νπξσηή Ν. 

Θεζζαινλίθεο 
εκθηάισζε κεηαιιηθνχ λεξνχ 

20. Ξπλφ Νεξφ Ν. 

Φιψξηλαο 

πνζηζεξαπεία 

εκθηάισζε κεηαιιηθνχ λεξνχ 
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21. Καιιηζέα Ρφδνπ Ν. 

Γσδεθαλήζνπ 

πνζηζεξαπεία (ήπαξ, ρνιεδφρνο 

θχζηε,γαζηξεληεξνινγηθά) 

22. Πνηάκην Ν. άκνπ ινπηξνζεξαπεία 

23. Κίξξαο Ν. Φσθίδαο ινπηξνζεξαπεία 

24. άξηδα Άλδξνπ Ν. 

Κπθιάδσλ πνζηζεξαπεία 

 

 

5.7. Τδποθεπαπεςηικά Κένηπα ηοπικήρ ζημαζίαρ 

 

  
Δίδορ θεπαπείαρ (αζθένειερ πος 

θεπαπεύονηαι) 

1. Έρηλνο Ν. Ξάλζεο 
ινπηξνζεξαπεία (ξεπκαηηθά, 

γπλαηθνινγηθά,αξζξηηηθά, λεπξίηηδεο) 

2. Γελλεζαία Ν. Ξάλζεο 
 ινπηξνζεξαπεία (ξεπκαηηθά, 

αξζξηηηθά,λεπξίηηδεο, πεξηθεξηθά λεχξα) 

3. Σξαταλνχπνιε Ν. Έβξνπ 

ινπηξνζεξαπεία (ξεπκαηηθά, 

γπλαηθνινγηθά,αξζξηηηθά, πεξηθεξηθά 

λεχξα, θπθινθνξηαθφ), πνζηζεξαπεία 

(γαζηξεληεξηθά, ήπαξ) 

4. Φαξφζεξκα ακνζξάθεο 

Ν. Έβξνπ 

ινπηξνζεξαπεία (ξεπκαηηθά, αξζξηηηθά), 

πνζηζεξαπεία (γίλεηαη ειεχζεξα) 

5. Κξελίδεο Ν. Καβάιαο 

πεινζεξαπεία (δεξκαηηθά, 

ξεπκαηηθά,αξζξηηηθά, γπλαηθνινγηθά, 

αηζζεηηθή) 

6. Αξηδαία Ν. Πέιιεο 

ινπηξνζεξαπεία (ξεπκαηηθά, 

αξζξηηηθά,γπλαηθνινγηθά),  πνζηζεξαπεία 

(ζξέςεο ζηνκαρνεληεξηθψλ παζήζεσλ 

7. Μεγάιε Βξχζε Γηάλλεο 

Ν. Κηιθίο 

ινπηξνζεξαπεία (γίλεηαη ειεχζεξα), 

πνζηζεξαπεία (γαζηξεληεξηθά, 

νπξνθφξνη νδνί, δεξκαηηθά) 

8. Πηθξνιίκλε Ξπινθεξαηία 

Ν. Κηιθίο 

πεινζεξαπεία (ξεπκαηηθά, 

αξζξηηηθά,γπλαηθνινγηθά, δεξκαηηθά, 

αηζζεηηθή) 

9. ηδεξφθαζηξν Ν. εξξψλ 

ινπηξνζεξαπεία (ξεπκαηηθά, 

αξζξηηηθά,λεπξαιγίεο) πνζηζεξαπεία 

(νπξνθφξνη νδνί) 

10. Άγθηζηξν Ν. εξξψλ -ινπηξνζεξαπεία (ξεπκαηηθά, αξζξηηηθά) 
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11. Θέξκε εδψλ Ν. 

Θεζζαινληθή 

ινπηξνζεξαπεία (ξεπκαηηθά, 

δεξκαηηθά,αξζξηηηθά, θπθινθνξηθφ, 

γπλαηθνινγηθά,πεξηθεξηθά λεχξα) 

12. Νέα Απνιισλία 

Ν.Θεζζαινλίθεο 

ινπηξνζεξαπεία (ξεπκαηηθά, 

γπλαηθνινγηθά,αξζξηηηθά, πεξηθεξηθά 

λεχξα) 

13. Αγία Παξαζθεπή Ν. -ινπηξνζεξαπεία (ξεπκαηηθά, αξζξηηηθά, 

14. Υαιθηδηθήο γπλαηθνινγηθά, πεξηθεξηθά λεχξα) 

15. Άγηνη Απφζηνινη 

Γνπκπηψλ Ν. Υαιθηδηθήο 
-πνζηζεξαπεία 

16. Ακκνπδάξα 

Ν.Καζηνξηάο 

ινπηξνζεξαπεία (ξεπκαηηθά, 

αξζξηηηθά,θπθινθνξηθφ) 

17. Κηβσηφο Ν. Γξεβελψλ ππφ αλαθήξπμε 

18. Αγξαπεδηά Ν. Φιψξηλαο ππφ αλαθήξπμε 

19. Γξαλίηζα – Καΐηζα 

Ν.Καξδίηζαο 

ινπηξνζεξαπεία (ξεπκαηηθά, 

αξζξηηηθά,λεπξψζεηο, ςπρηθέο 

δηαηαξαρέο), πνζηζεξαπεία 

20. Κφθθηλν Νεξφ Καξίηζεο 

Ν. Καξδίηζαο 

-πνζηζεξαπεία (ζξέςεο 

ζηνκαρνεληεξηθψλ) 

21.Πξέβεδα Ν. Πξεβέδεο -ινπηξνζεξαπεία (ξεπκαηηθά, αξζξηηηθά) 

22.Υαλφπνπιν Ν. Άξηαο -ινπηξνζεξαπεία (ξεπκαηηθά, αξζξηηηθά) 

23. Καβάζηια Ν. Ησαλλίλσλ 
ινπηξνζεξαπεία (ξεπκαηηθά, 

αξζξηηηθά,γπλαηθνινγηθά) 

24. Ακάξαληνο Κφληηζαο Ν. 

Ησαλλίλσλ 
-αηκνζεξαπεία (ξεπκαηηθά, αξζξηηηθά) 

25. Κφθθηλν ηεθάλη 

Ν.Αηησιναθαξλαλίαο 

ινπηξνζεξαπεία (ξεπκαηηθά, 

αξζξηηηθά,γπλαηθνινγηθά, δεξκαηηθά) 

26. Κξεκαζηά Υνχλεο Ν. 

Αηησιναθαξλαλίαο 
-ινπηξνζεξαπεία (ξεπκαηηθά, αξζξηηηθά) 

27. Μνπξηζηάλνπ Ν. 

Αηησιναθαξλαλίαο 
-ινπηξνζεξαπεία (ξεπκαηηθά, αξζξηηηθά) 

28. ηάρηε 

Ν.Αηησιναθαξλαλίαο 
-ινπηξνζεξαπεία 

29. Υέινβα Μπαληψηε Ν. 

Αηησιναθαξλαλίαο 
-ινπηξνζεξαπεία 

30. Αγξαπηδφθακπνο Ν. 

Αηησιναθαξλαλίαο 
-ινπηξνζεξαπεία 

31. Ληηζέθη Ρηγαλίνπ Ν. 

Αηησιναθαξλαλίαο 
-ινπηξνζεξαπεία 

32. Άγηνο Βάξβαξνο 

Σξχθνπ Ν. 

Αηησιναθαξλαλία 

ινπηξνζεξαπεία (ξεπκαηηθά, 

αξζξηηηθά,γπλαηθνινγηθά, δεξκαηηθά) 

πνζηζεξαπεία (ζξέςεο 

ζηνκαρνεληεξηθψλ) 
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33α. Ξπινθέξαο Ν. Ζιείαο -ινπηξνζεξαπεία 

33β. Πνπξλάξη Πεινπίνπ Ν. 

Ζιείαο 
-ινπηξνζεξαπεία 

34. Φξαζηαλά Ν. Ζιείαο -ινπηξνζεξαπεία 

35. ειηαλίηηθα Αηγίνπ 

Ν.Αραΐαο 
-ινπηξνζεξαπεία (ξεπκαηηθά, αξζξηηηθά) 

36. Αξαρσβίηηθα Ν. Αραΐαο -ινπηξνζεξαπεία (ξεπκαηηθά, αξζξηηηθά) 

37. νπβάια Αίγηλαο Ν. 

Αηηηθήο 
-ινπηξνζεξαπεία (ξεπκαηηθά, αξζξηηηθά) 

38. Δπξπάιε Γιπθάδαο Ν. 

Αηηηθήο 
-ινπηξνζεξαπεία 

39. Παιαηφβξαραο Ν. 

Φζηψηηδαο 
-ινπηξνζεξαπεία 

40. Γηάιηξα Ν. Δχβνηαο -ινπηξνζεξαπεία (ξεπκαηηθά, αξζξηηηθά) 

41. Ακάξπλζνο Βάζεηαο Ν. 

Δχβνηαο 
-ινπηξνζεξαπεία 

42. Βξσκνλέξη Ν. 

Μεζζελίαο 
-ινπηξνζεξαπεία (ξεπκαηηθά, αξζξηηηθά) 

43. Ζξαία Ν. Αξθαδίαο -ινπηξνζεξαπεία (ξεπκαηηθά, αξζξηηηθά) 

44. Λνπηξά Διέλεο Ν. 

Κνξηλζίαο 
-ινπηξνζεξαπεία (ξεπκαηηθά, αξζξηηηθά) 

45. Υξηζηηαλφ Πνιηρλίηνπ 

Ν.Λέζβνπ 
-ινπηξνζεξαπεία (ξεπκαηηθά, αξζξηηηθά) 

46. Πνιίρληηνο Ν. Λέζβνπ 
ινπηξνζεξαπεία (ξεπκαηηθά, 

αξζξηηηθά,γπλαηθνινγηθά, θπθινθνξηθφ) 

47. Θεξκή Λέζβνπ 

ινπηξνζεξαπεία (ξεπκαηηθά, 

δεξκαηηθά,αξζξηηηθά, θπθινθνξηθφ, 

γπλαηθνινγηθά,πεξηθεξηθά λεχξα) 

48. Άγηνο Ησάλλεο Ν. 

Λέζβνπ 

ινπηξνζεξαπεία (ξεπκαηηθά, 

δεξκαηηθά,αξζξηηηθά, γπλαηθνινγηθά, 

λεπξαιγίεο) 

49.Κφιπνο Γέξαο Ν. 

Λέζβνπ 

ινπηξνζεξαπεία (ξεπκαηηθά, 

δεξκαηηθά,αξζξηηηθά, γπλαηθνινγηθά, 

λεπξίηηδεο) 

50. Αγηάζνο Ν. Λέζβνπ 
-πνζηζεξαπεία (ζξέςεο 

ζηνκαρνεληεξηθψλ) 

51. Άξγελλνο Ν. Λέζβνπ ππφ αλαθήξπμε 

52.Δθηαινχ Ν. Λέζβνπ 
ινπηξνζεξαπεία (ξεπκαηηθά, 

αξζξηηηθά,γπλαηθνινγηθά, λεπξίηηδεο) 
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53. Κνξλφο Λήκλνπ Ν. 

Λέζβνπ 
-ινπηξνζεξαπεία (ξεπκαηηθά, αξζξηηηθά) 

54. Αγηάζκαηα Κεξάκνπ Ν. 

Υίνπ 
-ινπηξνζεξαπεία (ξεπκαηηθά, αξζξηηηθά) 

55. Αδάκαο Μήινπ 

Ν.Κπθιάδσλ 

ινπηξνζεξαπεία (ξεπκαηηθά, 

αξζξηηηθά,γπλαηθνινγηθά, λεπξαιγίεο 

νδφλησλ) 

56. Αζέξκα Θήξαο 

Ν.Κπθιάδσλ 
-ινπηξνζεξαπεία 

57. Πιάθα Θήξαο Ν. 

Κπθιάδσλ 
-ινπηξνζεξαπεία 

58. Άγηνο Φσθάο Κσο Ν. 

Γσδεθαλήζνπ 
-ινπηξνζεξαπεία (ξεπκαηηθά, αξζξηηηθά) 

59. Θεξκά Καιχκλνπ 

Ν.Γσδεθαλήζνπ 
-ινπηξνζεξαπεία (ξεπκαηηθά, αξζξηηηθά) 

60. Μαλδξάθη Νηζχξνπ Ν. 

Γσδεθαλήζνπ 

ινπηξνζεξαπεία (ξεπκαηηθά, 

δεξκαηηθά,αξζξηηηθά, γπλαηθνινγηθά) 

61. Σδαλνπδηαλά Ν. Υαλίσλ -πνζηζεξαπεία 

62. Ληκπηλαξέ Ν. Υαλίσλ -πνζηζεξαπεία 

63. Παλαζνχ Ν. Ζξαθιείνπ -ινπηξνζεξαπεία 

 

 

 

 

Πηγέρ: 1. ΔΟΣ, Σκήκα Ηακαηηθψλ Πεγψλ., 2. Οδεγφο Ηακαηηθψλ Πεγψλ θαη 

Λνπηξνπφιεσλ Διιάδαο, χλδεζκνο Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ Ηακαηηθψλ Πεγψλ 

Διιάδαο, Θεζζαινλίθε, 1995.. 3. Θεξκνκεηαιιηθέο πεγέο ηεο ρψξαο, Τπνπξγείν 

Δλέξγεηαο θαη Φπζηθψλ Πφξσλ, Αζήλα, 1984. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 6: Ανάπηςξη ςδποθεπαπεςηικού ηοςπιζμού ζηην 

Νίζςπο 

 

6.1. Δπίπεδο ανάπηςξηρ 

Ζ Νίζπξνο είλαη έλα απφ ηα ιεγφκελα λεζηά ηεο «άγνλεο γξακκήο» ηνπ Αηγαίνπ. 

Νεζηά, δειαδή, κε ρακειφ επίπεδν αλάπηπμεο θαη πξνβιεκαηηθή ζχλδεζε κε ηα 

ππφινηπα θαη ηελ επεηξσηηθή Διιάδα. Δμαηηίαο απηήο ηεο γεσγξαθηθήο απνκφλσζεο, 

νπνηαδήπνηε αλαπηπμηαθή δηαδηθαζία, ηφζν θαηά ην παξειζφλ φζν θαη θαηά ην 

παξφλ, παξνπζηάδεη δπζθνιία εθαξκνγήο.
136

 

χκθσλα κε ηελ θαηεγνξηνπνίεζε ηεο κειέηε ηεο Πεξηθέξεηαο Ννηίνπ Αηγαίνπ 

(Π.Δ.Π. Ννηίνπ Αηγαίνπ 1989-1993, Δηήζηα Έθζεζε ζπκβνχινπ αμηνιφγεζεο, 

05/1993) ε Νίζπξνο αλήθεη ζηελ νκάδα ησλ λεζηψλ πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ κηθξή 

γεσγξαθηθή έθηαζε θαη ζνβαξά πξνβιήκαηα αλάπηπμεο, φπσο είλαη ε ζπλερήο 

κείσζε ηνπ πιεζπζκνχ, νη ζνβαξέο ειιείςεηο ζε ππνδνκέο θαη ε γεσγξαθηθή 

απνκφλσζε.
137

 

Χζηφζν, ην πξαγκαηηθφ επίπεδν αλάπηπμεο ηνπ λεζηνχ είλαη πςειφηεξν άιισλ 

παξφκνησλ λεζηψλ, θπξίσο ιφγσ ηεο χπαξμεο ηνπ ιαηνκείνπ ηεο ειαθξφπεηξαο ζηε 

λεζίδα Γπαιί, κε ηελ εμφξπμε ηεο ειαθξφπεηξαο λα απνηειεί ηε ζεκαληηθφηεξε πεγή 

εζφδσλ θαη δσηηθήο ζεκαζίαο ηφλσζε γηα ηελ νηθνλνκία ηνπ λεζηνχ. 

 Παξά ηελ εηθφλα ελφο λεζηνχ κε δηάθνξα πξνβιήκαηα ζηελ θαζεκεξηλφηεηα ησλ 

θαηνίθσλ, ε Νίζπξνο δηαζέηεη θάπνηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ ηεο δίλνπλ ζπγθξηηηθφ 

πιενλέθηεκα ζε ζρέζε κε άιια λεζηά θαη πεξηνρέο ηεο ειιεληθήο πεξηθέξεηαο. Σα 

ραξαθηεξηζηηθά απηά επηθεληξψλνληαη ζηελ εθαηζηεηνγελή ηεο πξνέιεπζε, ην 

θπζηθφ ηεο πινχην θαη ηελ πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά ηνπ λεζηνχ. 

εκαληηθή πεγή ρξεκαηνδνηήζεσλ γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ λεζηνχ απνηεινχζαλ θαη 

ζπλερίδνπλ λα απνηεινχλ νη Νηζχξηνη ηεο Γηαζπνξάο. Μέζσ ησλ ηδησηηθψλ ηνπο 

δαπαλψλ ζε έξγα ππνδνκήο (φπσο ε αλέγεξζε ησλ δεκνζίσλ θηηξίσλ ηνπ 

Εεζηκνπνχιεηνπ Θεάηξνπ θαη ηεο Οκεξείνπ ρνιήο ζην Μαλδξάθη) θαη ηεο 

                                                           
136

 Totsiou Y, Hatzantonis D, Karamitopoulou D, Lolos S 1999, “Evaluation of the impact of actions 
implementing Regulation (EEC) No 2019/93 on the economic situation of the small islands in the 
Aegean Sea”, Final report, European Commission, Greece 
137

 Σςάλτασ, 2005, ςελ.226 «Αειφορία και περιβάλλον: ο νθςιωτικόσ χϊροσ ςτον 21ο αιϊνα», 
ιδζρθσ, Ακινα 
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αλαπαιαίσζεο ησλ ζπηηηψλ ηνπο ζπκβάιινπλ ηφζν ζηελ νηθνλνκηθή φζν θαη ζηε 

γεληθφηεξε πξφνδν θαη αλάπηπμε ηνπ λεζηνχ.
138

 

6.2. Πποβλήμαηα ανάπηςξηρ ηος νηζιού 

Όληαο έλα κηθξφ λεζί ηεο άγνλεο γξακκήο, ε Νίζπξνο εκθαλίδεη ηα πξνβιήκαηα πνπ 

δπζρεξαίλνπλ ηελ επδνθίκεζε ηνπ ηφπνπ, ηελ ηνπξηζηηθή άλζηζε θαη, θπξίσο, ηελ 

θαζεκεξηλφηεηα ησλ θαηνίθσλ. Μεξηθά απφ ηα ζεκαληηθφηεξα πξνβιήκαηα είλαη ηα 

παξαθάησ: 

Σν ζπγθνηλσληαθό είλαη απφ ηα νπζηαζηηθά πξνβιήκαηα, θαζψο ν κφλνο ηξφπνο 

επηθνηλσλίαο ηεο Νηζχξνπ κε ηνλ ππφινηπν θφζκν είλαη ν αθηνπιντθφο, ιφγσ ηεο 

έιιεηςεο αεξνδξνκίνπ. Δθηφο απφ ην γεγνλφο φηη ηα δξνκνιφγηα θξίλνληαη πιεκκειή 

γηα ηηο ππάξρνπζεο αλάγθεο, νη θαηξηθέο ζπλζήθεο δελ ζηεξίδνπλ πάληα ηνλ 

ηαμηδησηηθφ πξνγξακκαηηζκφ. Σν ιηκάλη ηνπ λεζηνχ δελ είλαη πάληα πξνζβάζηκν, 

ηδηαίηεξα θαηά ηνπο ρεηκεξηλνχο κήλεο, γεγνλφο πνπ απμάλεη ηελ απνκφλσζε θαη ηελ 

αλαζθάιεηα ησλ θαηνίθσλ θαη θάλεη δχζθνιν ηνλ εθνδηαζκφ εκπνξεπκάησλ, ηε 

κεηάβαζε ζηα κεγαιχηεξα λεζηά πνπ πξνζθέξνπλ ηηο ππεξεζίεο, ηε κεηαθίλεζε ησλ 

ηνπξηζηψλ θ.ι.π. Δπίζεο, ε ίδηα ε πξαγκαηνπνίεζε ηνπ ηαμηδηνχ είλαη ηδηαίηεξα 

πνιπέμνδε, απνηξέπνληαο ην ηαμίδη θαη ηελ επαλάιεςή ηνπ θαη ρξνλνβφξα, 

απαηηψληαο, ζπρλά, πνιιέο ψξεο ηαιαηπσξίαο θαηά ηε κεηάβαζε. Αθφκε θαη ε 

επηινγή ηεο αεξνπνξηθήο κεηάβαζεο, κέζσ ηεο Κσ, έρεη σο αλαζηαιηηθφ παξάγνληα 

ην αθξηβφ εηζηηήξην. χκθσλα κε ην Γήκν Νηζχξνπ, νη ηνπηθέο αξρέο έρνπλ θάλεη 

αξθεηέο πξνζπάζεηεο, κέζσ παξαζηάζεσλ δηακαξηπξίαο θαη εγγξάθσλ πξνο ην 

αξκφδην ππνπξγείν, γηα ηελ απφθηεζε πεξηζζφηεξσλ θαη θαιχηεξσλ ζπλδέζεσλ. 

Ζ απνπζία ππεξεζηώλ είλαη έλα ληεζαβαληάδ γηα ην λεζί. Ηδηαίηεξα, ε απνπζία 

λνζνθνκείνπ θαη ε χπαξμε ελφο, κφλν, αγξνηηθνχ ηαηξείνπ απμάλεη ηελ αλαζθάιεηα 

ησλ θαηνίθσλ θαη θάλεη απαξαίηεηε ηε κεηαθνξά ηνπο ζηα γχξσ λεζηά αθφκε θαη γηα 

απιέο ηαηξηθέο πεξηπηψζεηο. Δπίζεο, ε απνπζία ηξαπεδηθψλ ππεξεζηψλ ήηαλ έλα 

κεγάιν πξφβιεκα πνπ δπζθφιεπε ηε δσή ησλ ληφπησλ θαη ησλ επηζθεπηψλ, κέρξη 

πξφζθαηα, νπφηε θαη δεκηνπξγήζεθε ε ζπξίδα ηεο ηξάπεδαο Alpha Bank. Χζηφζν, ε 

αλάγθε κεηάβαζεο ησλ ληφπησλ θαη ησλ επηζθεπηψλ ζηελ Κσ – φπνπ θαη εληάζζεηαη 

δηνηθεηηθά ε Νίζπξνο – γηα ηηο πεξηζζφηεξεο ππεξεζίεο, φπσο Δπαξρείν, ΗΚΑ, 

Δθνξία, Δπηκειεηήξηα, Σξάπεδεο, θ.ι.π., απνηειεί ζεκαληηθφ παξάγνληα πνπ 
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δπζθνιεχεη ηε δηαβίσζε ζην λεζί θαη ζηακαηά ηελ θαηεχζπλζε πεξαηηέξσ αλάπηπμήο 

ηνπ. 

Έλα αθφκε ζέκα είλαη ε έιιεηςε θάπνησλ έξγσλ ππνδνκήο πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε 

ηελ αλάπηπμε ηνπ λεζηνχ, ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηελ πνηφηεηα ηεο 

δσήο ησλ θαηνίθσλ θαη ησλ επηζθεπηψλ. Ήδε κλεκνλεχηηθε, ε απνπζία αεξνδξνκίνπ, 

ην θεληξηθφ ιηκάλη ηνπ λεζηνχ, ην νπνίν είλαη ζηελ νπζία κηα πξνβιήηα, αιιά θπξίσο 

ην ζέκα ηνπ βηνινγηθνχ θαζαξηζκνχ, ηα ΥΤΣΑ, ηα δίθηπα χδξεπζεο θαη 

απνρέηεπζεο. 

Δίλαη αλαγθαίν λα παξζνχλ επηπιένλ κέηξα γηα ηελ πξνζηαζία ησλ παξαδνζηαθψλ 

νηθηζκψλ, ησλ πνιηηηζηηθψλ κλεκείσλ, ηνπ γεσινγηθνχ πινχηνπ, ηεο ρισξίδαο θαη 

παλίδαο θαη ηε πξνζηαζία ησλ παξαδνζηαθψλ θαιιηεξγεηψλ. Ζ αλαγθαηφηεηα ησλ 

κέηξσλ θαηά ηεο ειεχζεξεο βφζθεζεο θξίλεηαη εμίζνπ απαξαίηεηε θαζψο ε 

ηειεπηαία είλαη ζην ζχλνιν ηνπ ην κεγαιχηεξν πεξηβαιινληηθφ πξφβιεκα πνπ 

αληηκεησπίδεη ην λεζί ηεο Νηζχξνπ. Ηδηαίηεξα, γηα ηελ πεξίπησζε ησλ ηακαηηθψλ 

πεγψλ, ε απαιινηξίσζε ησλ εθηάζεσλ γχξσ απφ ηα Γεκνηηθά Λνπηξά Νηζχξνπ είλαη 

κηα ζεηηθή εμέιημε γηα ηελ πξνζηαζία ηεο ηακαηηθήο πεγήο.
139

 χκθσλα κε κειέηε 

ηεο Διιεληθήο Θεξκαιηζηηθήο Δηαηξείαο, ε ηακαηηθή πεγή Μαλδξαθίνπ απνηειεί 

ξερφ πδξνθφξν ζχζηεκα, δειαδή ν ζεξκφο πδξνθνξέαο βξίζθεηαη θνληά ζηελ 

επηθάλεηα θαη θάλεη επηηαθηηθή ηελ πξνζηαζία ηεο πεγήο απφ εμσγελείο παξεκβάζεηο. 

6.3. Φοπείρ ηοςπιζηικήρ ανάπηςξηρ  

Ζ ηνπξηζηηθή αλάπηπμε ηεο Νηζχξνπ παξαθηλείηαη, θπξίσο, απφ ηνπο θνξείο 

ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο θαη απφ ηελ ηδησηηθή πξσηνβνπιία, ελψ ππνβνεζείηαη απφ ηηο 

ελέξγεηεο ησλ εμήο θνξέσλ: 

Γεκνηηθέο Σνπξηζηηθέο Δπηρεηξήζεηο Νηζχξνπ Α.Δ. (ΓΖ.ΣΟΤΡ.Δ.Ν.) 

Ζ επηρείξεζε απηή είλαη αλψλπκε εηαηξεία κε βαζηθφ κέηνρν ην Γήκν Νηζχξνπ. 

Αληηθείκελφ ηεο είλαη ε επηκέιεηα ησλ Γεκνηηθψλ Ηακαηηθψλ Λνπηξψλ θαη ηνπ 

Γεκνηηθνχ Ξελψλα «Πνιπβψηεο». Δπηπιένλ, έρεη αλαιάβεη ηελ παξαγσγή ηνπ 

δηαθεκηζηηθνχ πιηθνχ θαη ηελ νξγάλσζε ησλ ζπκκεηνρψλ ηεο Νηζχξνπ ζηηο εθζέζεηο 

ηνπξηζκνχ ζηελ Διιάδα θαζψο θαη ηελ πξνβνιή ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο ηνπ 

λεζηνχ ζην δηαδίθηπν, κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο ηνπ δήκνπ: www.nisyros.gr. 

Δληαίνο Φνξέαο Σνπξηζκνχ Κσ – Νηζχξνπ 
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Πξφθεηηαη γηα ηνλ θνξέα πνπ έρεη αλαιάβεη ην ηνπξηζηηθφ κάξθεηηλγθ θαη ηελ 

ηνπξηζηηθή πξνβνιή ησλ Γήκσλ Κσ θαη Νηζχξνπ θαη ζπκκεηέρεη ζε εθζέζεηο 

ηνπξηζκνχ ζηελ Διιάδα θαη ην εμσηεξηθφ. 

ηελ νπζία, πξφθεηηαη γηα έλα κηθξφ θνξέα πνπ είλαη κέξνο απφ έλα κφλν άηνκν, 

αξκφδην γηα ηε δηεχζπλζή ηνπ. Οη πξνζπάζεηεο ηεο ηνπξηζηηθήο εκθάληζεο ησλ δχν 

απηψλ λεζηψλ, πέξαλ ηεο ζπκκεηνρήο ζηηο εθζέζεηο ηνπξηζκνχ, πεξηνξίδνληαη, 

θπξίσο, ζηελ έληππε δεκνζίεπζε δεκνζηνγξαθηθψλ θεηκέλσλ θαη θσηνγξαθηθνχ 

πιηθνχ, ηε δεκηνπξγία ζπνη θαη ηελ παξνπζίαζε εηθφλσλ ησλ λεζηψλ κέζσ 

βηληενθιίπ. χκθσλα κε ηνλ αξκφδην θνξέα, ζε θάζε ελέξγεηα γηα ηελ πξνβνιή ηεο 

Κσ, εληάζζεηαη θαη ε πξνβνιή ηεο Νηζχξνπ. Χζηφζν, γίλεηαη εχθνια θαηαλνεηφ, 

ηφζν ιφγσ ηεο έδξαο ηνπ θνξέα φζν θαη ηεο ρακειήο δξάζεο ηεο ηνπξηζηηθήο 

αλάπηπμεο ηεο Νηζχξνπ, ζπγθξηηηθά κε εθείλε ηεο Κσ, φηη νη ελέξγεηεο ηνπξηζηηθνχ 

κάξθεηηλγθ θαη πξνβνιήο έρνπλ σο θχξην αληηθείκελν ην λεζί ηεο Κσ, κε ην λεζί ηεο 

Νηζχξνπ λα αξθείηαη ζε ζπκπιεξσκαηηθέο δξάζεηο. 

Γεκνηηθή Δπηρείξεζε Αλάπηπμεο θαη Πνιηηηζκνχ Νηζχξνπ 

Ζ επηρείξεζε απηή έρεη αλαιάβεη δηάθνξεο εθδειψζεηο. Κπξίσο αζρνιείηαη κε ηα 

πνιηηηζηηθά γεγνλφηα ηνπ λεζηνχ (δηνξγάλσζε ζπλαπιηψλ, εθδειψζεσλ) θαη γελλά 

αλαπηπμηαθέο πξνηάζεηο ζηα θνηλνηηθά πξνγξάκκαηα. 

6.4. Πεπιγπαθή ζςγκπιηικών πλεονεκηημάηυν ηηρ Νιζύπος 

Απφ ηελ παξνπζίαζε ησλ πθηζηάκελσλ ηνπξηζηηθψλ πφξσλ ηεο λήζνπ Νηζχξνπ, 

φπσο πξαγκαηνπνηήζεθε ιεπηνκεξψο ζε πξνεγνχκελν θεθάιαην, πξνθχπηνπλ ηα 

αθφινπζα ζπγθξηηηθά πιενλεθηήκαηα: 

• Ύπαξμε κηαο ζεηξάο ζπλφινπ ραξαθηεξηζηηθψλ – κε θχξην γλψξηζκα 

ην κεγάιν θαη άγξην φγθν ηνπ εθαηζηείνπ – πνπ δίλεη κνλαδηθφηεηα ζηελ 

πεξηνρή θαη επηηξέπεη ηελ πηνζέηεζε κηαο ηνπξηζηηθήο ηαπηφηεηαο
140

 

• ρεηηθή απνκφλσζε ηνπ λεζηνχ απφ ηελ εληαηηθή ηνπξηζηηθή 

δξαζηεξηνπνίεζε 

• Ύπαξμε παξαδνζηαθψλ νηθηζκψλ, πνπ δηαηεξνχληαη αλαιινίσηνη θαη, 

ζε ζπλδπαζκφ κε ην πνιηηηζκηθφ πεξηβάιινλ, κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ βάζε 

αλάπηπμεο 
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• Κνληηλή απφζηαζε απφ ηελ Κσ, πνπ απνηειεί γλσζηφ πξννξηζκφ, κε 

ζεκαληηθέο ππνδνκέο θαη ππεξεζίεο 

• Κνληηλή εγγχηεηα απφ ηηο ηνπξθηθέο αξρέο, πνπ επλνεί ηελ αλάπηπμε 

ζπλεξγαζηψλ ζηνλ ηνκέα ηνπ ηνπξηζκνχ 

• Πνηθηιία πφξσλ (θπζηθψλ, πνιηηηζκηθψλ, αλζξσπνγελψλ) πνπ 

επηηξέπνπλ ηελ πξνζέιθπζε δηαθνξεηηθψλ νκάδσλ ηνπξηζηψλ – ηδίσο απηψλ 

πνπ ελδηαθέξνληαη γηα ελαιιαθηηθέο ηνπξηζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο – θαη ηελ 

πεξαηηέξσ ηνπξηζηηθή αμηνπνίεζε ηνπ ηφπνπ 

• Κιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο πνπ επλννχλ ηελ αλάπηπμε ηνπξηζηηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ, θπξίσο απηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ζάιαζζα, αιιά θαη ηελ 

αλάπηπμε ηνπξηζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ζε πεξηφδνπο κε αηρκήο 

• Μνλαδηθφηεηα ζε αξθεηά πξντφληα, φπσο ε ειαθξφπεηξα θαη ε 

ζνπκάδα 

ηα πιενλεθηήκαηα ηνπ λεζηνχ ζπγθαηαιέγνληαη ην θαιφ νδηθφ δίθηπν θαη νη 

ρακειέο ηηκέο ζηα πεξηζζφηεξα είδε θαη ππεξεζίεο.
141

 

6.5. Πεπιοπιζηικοί παπάγονηερ ηοςπιζηικήρ ανάπηςξηρ  ηηρ Νιζύπος 

Σν ρακειφ επίπεδν ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο ηεο Νηζχξνπ ζπζρεηίδεηαη κε ηε θχζε ηνπ 

λεζηνχ, σο ελφο απφ ηα λεζηά ηεο «άγνλεο γξακκήο» θαη ηηο ζπλζήθεο πνπ απηή 

επηζχξεη. ε πξνεγνχκελν θεθάιαην αλαιχζεθαλ ιεπηνκεξψο ηα θπξηφηεξα 

πξνβιήκαηα πνπ δπζρεξαίλνπλ ηελ αλάπηπμε ηεο Νηζχξνπ θαη απηά εληνπίδνληαη 

ζηελ ειιηπή θαη πξνβιεκαηηθή ζπγθνηλσλία, ηελ έιιεηςε βαζηθψλ ππνδνκψλ θαη ηελ 

απνπζία ππεξεζηψλ. Γίλεηαη εχθνια αληηιεπηφ φηη νη ζπγθεθξηκέλεο δπζθνιίεο 

απνηεινχλ ηαπηφρξνλα θαη αλαζηαιηηθνχο παξάγνληεο ζε νπνηαδήπνηε αλαπηπμηαθή 

δηαδηθαζία αθνξά ηνλ ηνκέα ηνπ ηνπξηζκνχ. 

Δθηφο απφ ηε γεσγξαθηθή απνκφλσζε, ν Γήκνο Νηζχξνπ δε δηαζέηεη, νπζηαζηηθά, 

επαξθή αξηζκφ κφληκνπ θαη θαηάιιεια εθπαηδεπκέλνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ πνπ λα 

απαζρνιείηαη ζηνλ ηνπξηζκφ θαζψο ζεκαληηθφο αξηζκφο ησλ επαγγεικαηηψλ ηνπ 

ηνπξηζκνχ δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνλ ηνκέα «εξαζηηερληθά», κε ζηφρν ην επθαηξηαθφ 

θέξδνο πνπ κπνξεί λα πξνέιζεη απφ ηνπο ζεξηλνχο κήλεο. Αξθεί λα παξαηεξήζνπκε 

ηνλ αξηζκφ ησλ ελνηθηαδφκελσλ δσκαηίσλ κε ππνδνκή ελφο ή δπν δσκαηίσλ πνπ 

καξηπξνχλ ηελ εξαζηηερληθή θαη επθαηξηαθή ελαζρφιεζε ησλ θαηνίθσλ κε γλψκνλα 
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ηελ πξνζαχμεζε ελφο ήδε ππάξρνληνο εηζνδήκαηνο. Δπνκέλσο, ε έιιεηςε 

δπλακηθνχ, ηθαλνχ λα εληζρχζεη ηελ αλάπηπμε ζεκαληηθψλ ηνπξηζηηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ έρεη σο απνηέιεζκα νη ηειεπηαίεο λα είλαη απνζπλδεδεκέλεο, ζε 

κεγάιν βαζκφ, απφ ηελ αγνξά εξγαζίαο. 

Δπηπιένλ, παξφιν πνπ ην λεζί πξνζθέξεηαη γηα πνηνηηθφ ηνπξηζκφ, θπξίσο ιφγσ 

ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληφο ηνπ, δελ ππάξρνπλ νη αλάινγεο ππνδνκέο. Απηφ 

παξαηεξείηαη, θπξίσο, ζηελ πεξίπησζε ηνπ ηακαηηθνχ ηνπξηζκνχ, πνπ ελψ 

ζπλαληάηαη αθζνλία ηφζν ζε ηακαηηθέο πεγέο φζν θαη ζε θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο 

(Ηακαηηθά Λνπηξά Παληειίδε), ε κε αμηνπνίεζε θαη βειηίσζή ηνπο αλαζηέιιεη κηα 

πνξεία κειινληηθήο αλάπηπμεο. Όπσο έρεη επηζεκαλζεί, ε ζεκεξηλή θαηάζηαζε ησλ 

Γεκνηηθψλ Λνπηξψλ Μαλδξαθίνπ, πνπ απνηεινχλ θαη ηε κνλαδηθή ππνδνκή 

ηακαηηθνχ ηνπξηζκνχ, απνηξέπεη πνιινχο επηζθέπηεο λα δηακείλνπλ θαη ζίγνπξα δελ 

κπνξνχλ λα ραξαθηεξηζηνχλ σο έλα θέληξν ινπηξνζεξαπείαο ηθαλφ λα απμήζεη ην 

κεξίδην ηνπ ηακαηηθνχ ηνπξηζκνχ ηεο Νηζχξνπ. 

ε φια ηα παξαπάλσ ζα πξέπεη λα πξνζηεζεί ε πξνζθφιιεζε – ζα κπνξνχζε λα 

ραξαθηεξηζηεί θαη επαλάπαπζε – ζηνλ εκεξήζην ηνπξηζκφ, πνπ αληηπξνζσπεχεη ην 

θπξηφηεξν είδνο ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο πνπ εκθαλίδεη ε Νίζπξνο. Σν ζπγθεθξηκέλν 

πξφηππν ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο, κε ηε κνξθή πνπ έρεη θαζηεξσζεί, επζχλεηαη ζε 

κεγάιν βαζκφ – φπσο έρνπκε ήδε επηζεκάλεη – γηα ηε ρακειή πνηφηεηα παξνρψλ, ηελ 

απνηξνπή ζεκαληηθψλ επελδχζεσλ απφ ηελ πιεπξά ησλ επηρεηξεκαηηψλ, ηελ ππνδνρή 

ηνπξηζηψλ ρακεινχ εηζνδεκαηηθνχ επηπέδνπ θαη ηελ εμάξηεζε ηνπ ηνπξηζκνχ ηεο 

Νηζχξνπ απφ ηελ ηνπξηζηηθή θίλεζε ηεο Κσ. 

6.6. Σο πλαίζιο ηοςπιζηικήρ ανάπηςξηρ ηηρ Νιζύπος 

Ζ Νίζπξνο βξίζθεηαη ζήκεξα ζε κηα θξίζηκε θακπή φπνπ θαιείηαη λα ραξάμεη ηε 

κειινληηθή πνξεία αλάπηπμήο ηεο. 

Δδψ απνθιείεηαη apriori ε εθηαηηθή ηνπξηζηηθή αλάπηπμε, γηα δχν ιφγνπο. Ο πξψηνο 

ιφγνο είλαη ε γεσγξαθηθή ηεο ζέζε. Μεηαμχ δχν ηνπξηζηηθά ππεξαλαπηπγκέλσλ 

πεξηνρψλ (Κσ θαη Ρφδνπ), κε δεδνκέλα ην κέγεζνο θαη ηελ ππάξρνπζα ππνδνκή ηεο 

θαζψο θαη ηηο δπλαηφηεηεο αλάπηπμήο ηνπο (αδπλακία χπαξμεο αεξνδξνκίνπ, 

πξνβιεκαηηθφ ιηκάλη θ.α.), ε εμαζθάιηζε καδηθνχ ηνπξηζκνχ είλαη πξαθηηθά 

αλέθηθηε. Ο δεχηεξνο ιφγνο είλαη φηη θάηη ηέηνην ζα απνηεινχζε εγθιεκαηηθή 

ελέξγεηα απέλαληη ζηελ ηζνξξνπία ηνπ πεξηβάιινληνο πνπ δηαηεξήζεθε έσο ζήκεξα, 
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γεγνλφο πνπ ζα απνκάθξπλε απφ ην λεζί φινπο ηνπο ζεκεξηλνχο επηζθέπηεο ηνπ, νη 

νπνίνη αθξηβψο γηα απηφ ην ιφγν ην επηιέγνπλ. 

Ζ ηνπξηζηηθή αλάπηπμε ηεο Νηζχξνπ πξέπεη λα ζηεξηρζεί ζηελ αεηθνξηθή ρξήζε 

ησλ ηνπξηζηηθώλ πόξσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο εηδηθέο θαη ελαιιαθηηθέο κνξθέο 

ηνπξηζκνύ, κε θχξηα ραξαθηεξηζηηθά: ηελ ειεγρφκελε θαη πξνγξακκαηηζκέλε 

ηνπξηζηηθή αλάπηπμε ήπηαο κνξθήο, ηελ εθαξκνγή ησλ αξρψλ ηεο αεηθνξίαο κε 

ζηφρν ηφζν ηελ έληαμε ζηελ ηνπηθή θιίκαθα φζν θαη ηε ζηαζεξή αλαηξνθνδφηεζε 

ηεο αλαπηπμηαθήο δηαδηθαζίαο, ηηο θαηλνηνκηθέο πξνζεγγίζεηο ζην ζρεδηαζκφ θαη 

πξνγξακκαηηζκφ ηεο αλάπηπμεο.
142

 

Ζ Νίζπξνο έρεη ηελ πνιπηέιεηα λα κπνξεί ζήκεξα, θαη πξέπεη, λα ραξάμεη άκεζα 

έλα ζρέδην πνηνηηθήο ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο θπξίσο κε ηελ πξνζέιθπζε 

ελαιιαθηηθνχ ηνπξηζκνχ (θπζηνιαηξηθνχ, γεσινγηθνχ, αξραηνινγηθνχ, ηακαηηθνχ). Ο 

ελαιιαθηηθφο ηνπξηζκφο είλαη εθείλνο πνπ κπνξεί λα απνηειέζεη ην ελαξθηήξην βήκα 

γηα ηελ δπλεηηθή ηνπνζέηεζε ηεο Νηζχξνπ ζε κηα ηξνρηά βηψζηκεο αλάπηπμεο. 

Βαζηθφ θξηηήξην δηακφξθσζεο ηνπ ζηνρεπφκελνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο ζα 

πξέπεη λα απνηειέζεη, κεηαμχ άιισλ, ε δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο κηαο δηαθξηηήο θαη 

απηφλνκεο ηαπηφηεηαο. Κάζε λεζί έρεη ηελ δηθή ηνπ ηαπηφηεηα ε νπνία πξνζδηνξίδεη 

θαη ηελ ηνπξηζηηθή ηνπ θαηεχζπλζε. Δπνκέλσο, κηα λέα θαη νινθιεξσκέλε 

ζηξαηεγηθή γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ ηνπξηζκνχ ηεο Νηζχξνπ πξέπεη λα ζηξαθεί ζηελ 

αλάδεημε ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ λεζηνχ. Γηα ηε Νίζπξν, ε ηαπηφηεηα απηή δελ είλαη 

άιιε απφ ην Ζθαίζηεην θαη ηα ηακαηηθά ινπηξά. 

πλνςίδνληαο, ε πξνηεηλφκελε ζηξαηεγηθή γηα ηελ ηνπξηζηηθή αλάπηπμε ηεο 

Νηζχξνπ ζα πξέπεη λα ζηεξηρζεί ζηελ αλάιεςε κέηξσλ, ζε έλα πιαίζην βηψζηκεο 

αλάπηπμεο, θαη λα είλαη απνηέιεζκα ζπλδπαζκνχ βέιηηζησλ πξαθηηθψλ βάζεη ησλ 

ηδηαίηεξσλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο ηνπ πξννξηζκνχ θαη ηεο 

θαιιηέξγεηαο ηνπηθνχ brand name. 

6.7. ηπαηηγικό πλαίζιο για ηην ηοςπιζηική ανάπηςξη ηος νηζιού 

ην ζεκείν απηφ, δηαηππψλεηαη ην ζηξαηεγηθφ φξακα γηα ηελ ηνπξηζηηθή αλάπηπμε 

ηεο Νηζχξνπ, ηίζεληαη νη ζηξαηεγηθνί ζηφρνη θαη πξνηείλνληαη ηα θαηάιιεια κέηξα 

θαη κέζα πνπ πξέπεη λα πηνζεηεζνχλ γηα ηελ επίηεπμή ηνπο, κέζα απφ ηελ 

νινθιεξσκέλε θαηάξηηζε ελφο ζηξαηεγηθνχ πιαηζίνπ γηα ηε Νίζπξν. 
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Σν ζηξαηεγηθφ φξακα γηα ηελ αλάπηπμε κηαο αεηθφξνπ ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο ηεο 

Νηζχξνπ, νξίδεηαη σο εμήο: 

Να θαηαζηεί ε Νίζπξνο ειθπζηηθόο ηνπξηζηηθόο πξννξηζκόο, κέζα ζε έλα βηώζηκν 

πιαίζην θαη πεξηβάιινλ αλάπηπμεο 

Χο ζηξαηεγηθνί ζηφρνη γηα ηελ αλάπηπμε κηαο αεηθφξνπ ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο 

ηεο Νηζχξνπ, ηίζεληαη νη παξαθάησ: 

• Βηψζηκε αληαγσληζηηθφηεηα ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξννξηζκνχ θαη πνηνηηθή 

ηνπξηζηηθή αλάπηπμε
 

• Αχμεζε δηαλπθηεξεχζεσλ θαη ηνπξηζηηθψλ εζφδσλ θαη επηκήθπλζε ηεο 

ηνπξηζηηθήο πεξηφδνπ
 

Γηα ηελ επίηεπμε ησλ παξαπάλσ ζηξαηεγηθψλ ζηφρσλ, απαξαίηεηα ζηνηρεία είλαη ν 

εκπινπηηζκφο θαη ε δηαθνξνπνίεζε ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο, ε βειηίσζε ηεο 

πνηφηεηαο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ, ε δηαηήξεζε θαη δηεχξπλζε ησλ 

πξνζθεξφκελσλ ηνπξηζηηθψλ πξντφλησλ, βάζεη ησλ ηδηαίηεξσλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη 

πφξσλ ηεο πεξηνρήο. 

Καζψο νη πφξνη ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξννξηζκνχ αλαγλσξίδνληαη σο παξάγνληεο πνπ 

επεξεάδνπλ ην βαζκφ ηεο αληαγσληζηηθφηεηάο ηνπ, είλαη ζεκαληηθφ λα απνθαζηζζεί 

ν θαηάιιεινο ζπλδπαζκφο ησλ πφξσλ θαη ην είδνο ησλ ζηξαηεγηθψλ ηνπ πξννξηζκνχ 

γηα ηελ ελίζρπζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηάο ηνπ.
143

 Δπνκέλσο, ε επηθέληξσζε ζηα 

ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά πνπ θέξεη ε Νίζπξνο κπνξεί λα ζπκβάιεη θαζνξηζηηθά ζηε 

δπλακηθή αλάπηπμή ηεο σο ηνπξηζηηθνχ πξννξηζκνχ θαη ζηελ ελίζρπζε ηεο 

αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο. 

ην θεθάιαην πνπ αθνινπζεί, παξνπζηάδνληαη νη ζηξαηεγηθέο πνπ πξέπεη λα 

πηνζεηεζνχλ γηα ηελ επίηεπμε ησλ παξαπάλσ ζηφρσλ θαη δηαηππψλνληαη αλαιπηηθά 

ζπγθεθξηκέλεο πξνηάζεηο γηα ηε βηψζηκε ηνπξηζηηθή αλάπηπμε ηεο Νηζχξνπ. 

Παξάγνληαο θιεηδί ζηελ επηηπρεκέλε ηνπξηζηηθή αλάπηπμε ελφο ηνπξηζηηθνχ 

πξννξηζκνχ απνηειεί ε ζχλδεζε ηεο ηνπξηζηηθήο αγνξάο κε ην ηνπξηζηηθφ πξντφλ 

θαζψο ην ηνπξηζηηθφ πξντφλ θαζνξίδεη, ελ κέξεη, ηνπο ηχπνπο ηεο ηνπξηζηηθήο αγνξάο 

πνπ κπνξνχλ λα πξνζειθπζνχλ θαη ε κνξθή ηνπ πξέπεη λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο 

πξνζδνθίεο ησλ ηνπξηζηηθψλ αγνξψλ-ζηφρσλ.
144
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Καζψο ηα θίλεηξα ησλ ηνπξηζηψλ πνπ επηζθέπηνληαη έλα ηνπξηζηηθφ πξννξηζκφ 

είλαη, θαηά θαλφλα, πεξίπινθα θαη ζπρλά αληηθαηηθά
145

, νη πξνηάζεηο πνπ 

δηαηππψλνληαη βαζίδνληαη ζηελ εθηίκεζε ησλ ηκεκάησλ ηεο ηνπξηζηηθήο αγνξάο πνπ 

κπνξνχλ λα ηθαλνπνηεζνχλ, θαηά ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν, κε βάζε πάληα ην 

είδνο ησλ ηνπξηζηηθψλ πξντφλησλ πνπ έρεη ηε δπλαηφηεηα λα παξάγεη ε Νίζπξνο. 

6.8. Στρατηγικζσ επίτευξησ – Προτάςεισ  

1. Γηαθνξνπνίεζε ηνπ ηνπξηζηηθνύ πξντόληνο ηεο Νηζύξνπ κέζσ ηεο αλάπηπμεο 

ελαιιαθηηθώλ κνξθώλ ηνπξηζκνύ, βάζεη ησλ ηδηαίηεξσλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηεο Νηζύξνπ 

θαη ησλ ππαξρόλησλ θπζηθώλ θαη πνιηηηζηηθώλ πόξσλ ηεο. 

Ζ ελίζρπζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο Νηζχξνπ ζα πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη απφ 

ελέξγεηεο δηαθνξνπνίεζεο θαη εκπινπηηζκνχ ηνπ πξνζθεξφκελνπ ηνπξηζηηθνχ 

πξντφληνο, ψζηε λα αλαδεηθλχνληαη νη ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ ηφπνπ. Ζ δηαθνξνπνίεζε 

ηνπ πξντφληνο ζα δηεπθνιχλεη ηελ αλάπηπμε ζπλδπαζκέλσλ δηαθνπψλ θαη ζα πξέπεη 

λα ζηεξίδεηαη ζηελ αμηνπνίεζε ησλ πθηζηάκελσλ θπζηθψλ θαη πνιηηηζηηθψλ πφξσλ 

ηεο Νηζχξνπ. 

Ζ αλάγθε γηα αεηθφξν ηνπξηζηηθή αλάπηπμε γηα έλα κηθξφ λεζί ζεκαίλεη ηε 

ζηξνθή πξνο ελαιιαθηηθέο κνξθέο ηνπξηζκνχ, ή έζησ ηε ζπλχπαξμή ηνπο κε άιιεο 

κνξθέο. Παξά ην κηθξφ κέγεζνο ηνπ λεζηνχ, νη ππάξρνληεο πφξνη είλαη ελζαξξπληηθνί 

γηα ηηο δπλαηφηεηεο ηεο Νηζχξνπ θαη ηελ αλάπηπμε πνηνηηθνχ ηνπξηζκνχ, κέζσ ηεο 

ζηφρεπζεο ζε θνηλά κε εηδηθά ελδηαθέξνληα. 

Ζ αλάπηπμε ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ ηνπξηζκνχ απνηειεί ζεκαληηθή παξάκεηξν 

ηφζν γηα ηε δηαθνξνπνίεζε ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο ηεο Νηζχξνπ φζν θαη γηα ηελ 

ελίζρπζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηάο ηνπ. 

Γηα λα θαηαζηεί δπλαηή ε ζηνρεπφκελε αλάπηπμε ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ 

ηνπξηζκνχ, βάζεη ησλ ηδηαίηεξσλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη πφξσλ ηεο πεξηνρήο, 

δηαηππψλνληαη νη αθφινπζεο πξνηάζεηο: 

Σν Ζθαίζηεην 

Σν εθαίζηεην ηεο Νηζχξνπ ηπγράλεη πςειήο ηνπξηζηηθήο αμηνπνίεζεο, ηφζν απφ ηνπο 

θνξείο ηεο Νηζχξνπ, φζν θαη απφ ηνπο αληίζηνηρνπο θνξείο ησλ γεηηνληθψλ λεζηψλ 

(Κσο). Σν εθαίζηεην είλαη ηθαλφ λα πξνζειθχζεη πνηνηηθφ ηνπξηζκφ (ζπλεδξηαθφ, 

επηζηεκνληθφ, πεξηεγεηηθφ). Σνπξίζηεο πνπ ζέινπλ λα δνπλ ην εθαίζηεην ζαλ 

αμηνζέαην, αιιά θαη άηνκα πνπ ζέινπλ λα θάλνπλ θάπνηα έξεπλα γχξσ απφ απηφ. Γηα 
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ηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμε ηνπ εθαηζηείνπ ζα κπνξνχζαλ λα πξαγκαηνπνηεζνχλ νη εμήο 

πξνηάζεηο: 

Γηακφξθσζε ηνπ ρψξνπ πνπ πεξηβάιεη ηελ εθαηζηεηαθή «θνηιάδα», δεκηνπξγία 

ππνζηεξηθηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ (π.ρ. ζπλεδξηαθφο ρψξνο), αμηνπνίεζε ηνπ ρψξνπ 

γηα ηε θηινμελία πνιηηηζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη εθδειψζεσλ θαηά ηνπο ζεξηλνχο 

κήλεο
 

 Πξνζέγγηζε θνξέσλ ζρεηηθψλ κε ηελ εθαηζηεηνινγία, δηνξγάλσζε 

επηζηεκνληθψλ ζεκηλαξίσλ, ζπλεδξίσλ, εκεξίδσλ θαη εθπαηδεπηηθψλ 

εθδξνκψλ ζρνιψλ ΑΔΗ
  

 Γεκηνπξγία ηκεκάησλ ζρνιψλ εθαηζηεηνινγίαο, ζεηζκνινγίαο, 

νξπθηνινγίαο θαη γεσινγίαο
 

 Πξνζέιθπζε ηνπξηζηψλ (κέζσ ηεο ζπκκεηνρή ζε δηεζλείο εθζέζεηο θαη 

ηνπ δηαδηθηχνπ) πνπ ζα επηζθέπηνληαη θαη ζα δηακέλνπλ ζην λεζί πέξαλ ηεο 

πεξηφδνπ αηρκήο
 

 Γηαθήκηζε ηνπ εθαηζηεηαθνχ ρψξνπ ζε αληίζηνηρεο εκεξίδεο ηνπ 

εζσηεξηθνχ ή ηνπ εμσηεξηθνχ.
 

 Καηαζθεπή θηιηθψλ πξνο ην πεξηβάιινλ κνλνπαηηψλ, πνπ ζα νδεγνχλ 

κε αζθάιεηα ηνπο ελδηαθεξφκελνπο ζηνπο θξαηήξεο
 

 Καηαζθεπή λένπ δξφκνπ πνπ ζα ζπλδέεη ην Ζθαίζηεην κέζσ ηνπ 

ηαπξνχ κε ηα Νηθεηά γηα επθνιφηεξε πξφζβαζε
 

 

Δπηπιένλ, ε αλάπηπμε ηνπ νηθνηνπξηζκνχ κπνξεί λα επηηεπρζεί κε ηε κεηαηξνπή 

ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο ηνπ εθαηζηείνπ ζε Γεσπάξθν, απνηειψληαο ζεκαληηθφ 

πφιν έιμεο ηνπ ελαιιαθηηθνχ ηνπξηζκνχ. 

Σα Ηακαηηθά Λνπηξά 

Σν λεζί είλαη επλνεκέλν απφ ηνπο δεζηνχο γεσινγηθνχο ζρεκαηηζκνχο ζε δηάθνξα 

ζεκεία ηνπ, κε ηηο κεγαιχηεξεο πνζφηεηεο ηακαηηθψλ λεξψλ λα βξίζθνληαη ζηελ 

πεξηνρή ηνπ Μαλδξαθίνπ, ησλ Πάισλ θαη ηνπ Απιαθίνπ. Παξφιν πνπ ζην παξειζφλ 

ε Νίζπξνο είρε κεηαηξαπεί ζε θεκηζκέλε ινπηξφπνιε, ε κνλαδηθή εγθαηάζηαζε πνπ 

ιεηηνπξγεί ζήκεξα είλαη ηα Ηακαηηθά Λνπηξά ηνπ δήκνπ Μαλδξαθίνπ. Γπζηπρψο, νη 

ππάξρνπζεο εγθαηαζηάζεηο είλαη απαξραησκέλεο θαη ρξεηάδνληαη επεηγφλησο 

αλαπαιαίσζε. 

Γηα λα εμειηρζνχλ ηα Γεκνηηθά Ηακαηηθά Λνπηξά ζε κηα βηψζηκε επηρείξεζε 

απαηηείηαη ε αιιαγή ηνπο ζε κηα ζχγρξνλε κνλάδα πδξνζεξαπείαο, αξθεηή λα 
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αληαπνθξηζεί ζηηο αλάγθεο ηνπ ζχγρξνλνπ πεξηεγεηηή. Πξνζπάζεηεο γηα ηελ 

επηδηφξζσζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ έρνπλ γίλεη θαηά ην παξειζφλ, ρσξίο φκσο λα 

ζηεθζνχλ απφ επηηπρία θαη λα νινθιεξσζνχλ. Οη Γεκνηηθέο Σνπξηζηηθέο 

Δπηρεηξήζεηο Νηζχξνπ Αλψλπκε Δηαηξεία (ΓΖ.ΣΟΤΡ.Δ.Ν. Α.Δ.) πνπ δηαρεηξίδνληαη 

ηα Γεκνηηθά Λνπηξά είραλ θάλεη θαηά ην παξειζφλ κειέηε γηα ηε κεηαηξνπή ησλ 

εγθαηαζηάζεσλ ζε μελνδνρείν, πνπ σζηφζν δελ εθαξκφζηεθε πνηέ.
146

 Ζ παξνχζα 

κειέηε πξνέβιεπε ηελ θαηαζθεπή μελνδνρείνπ κε δπλαηφηεηα θηινμελίαο 60 αηφκσλ, 

ελψ ην ζπγθξφηεκα ζα πξνζέθεξε, κεηά ηελ επηζθεπή θαη ηελ αλαζηήισζή ηνπ, 350 

ζεξαπεπηηθέο ινχζεηο ηελ εκέξα θαη άιιεο ππεξεζίεο, πξνσζψληαο ην ζεξαπεπηηθφ 

ηνπξηζκφ. 

Δθηφο απφ ηελ αλαβάζκηζε ησλ Γεκνηηθψλ Ηακαηηθψλ Λνπηξψλ ζην Μαλδξάθη, 

πξνηείλνληαη νη παξαθάησ ελέξγεηεο γηα ηελ αμηνπνίεζε ησλ ζεξκψλ πεγψλ: 

• Απνπεξάησζε ηνπ έξγνπ θαηαζθεπήο ησλ θηηξηαθψλ κνλάδσλ ζηνπο 

Πάινπο (Λνπηξά Παληειίδε) 

• Αλάπηπμε θέληξσλ ζεξκαιηζκνχ 

• Λεηηνπξγία κνλάδαο θπζηθνζεξαπείαο 

• Πξνζθνξά πνηνηηθψλ θαηαιπκάησλ γηα ηνπο ινπφκελνπο 

• Γηαθήκηζε θαη πξνψζεζε ησλ παξνρψλ ησλ Λνπηξψλ ζε εζσηεξηθφ 

θαη εμσηεξηθφ 

• ηειέρσζε θέληξσλ κε εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ 

Μέζσ ηεο κεηαηξνπήο ησλ ινπηξψλ ζε, πςειήο πνηφηεηαο, θπζηθά spa ζα 

επηηεπρζεί ε πξνψζεζε ηνπ ηακαηηθνχ ηνπξηζκνχ, ε αχμεζε ησλ αθίμεσλ θαη 

δηαλπθηεξεχζεσλ, ε πξνζέιθπζε λέσλ ηνπξηζηψλ, ε δεκηνπξγία λέσλ ζέζεσλ 

εξγαζίαο θαη ε επξχηεξε πξνβνιή ηνπ λεζηνχ. 

Νεζίδα Γπαιί – Σνπξηζηηθή δξαζηεξηφηεηα κεηαιιεπηηθήο πεξηήγεζεο 

ηηο πεξηνρέο κε παξφλ αιιά θαη παξειζφλ ζηε κεηαιιεπηηθή δξαζηεξηφηεηα, ε 

«κεηαιιεπηηθή πεξηήγεζε» κπνξεί λα απνηειέζεη έλα είδνο «ελαιιαθηηθνχ 

ηνπξηζκνχ» ζαλ απάληεζε ζην θαζηεξσκέλν αιιά βιαπηηθφ πξφηππν ηνπ καδηθνχ 

ηνπξηζκνχ ή ζπκπιεξσκαηηθνχ βηψζηκνπ ηνπξηζκνχ. 

Ζ κεηαιιεπηηθή πεξηήγεζε φπνπ έρεη εθαξκνζηεί κε ζνβαξφηεηα (ζηηο 

ζθαλδηλαβηθέο ρψξεο θαη ηελ θεληξηθή Δπξψπε, κε ηα αιαησξπρεία θ.ι.π.) είλαη 
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επηηπρεκέλε δηφηη θαηαθέξλεη λα εμάξεη ηε θαληαζία θαη λα δηεγείξεη ην ηνπξηζηηθφ 

ελδηαθέξνλ. Ζ ρξεζηκνπνίεζε ηεο κεηαιιεπηηθήο παξάδνζεο ελφο ηφπνπ γηα ηελ 

νξγάλσζε ελαιιαθηηθνχ ηνπξηζκνχ κπνξεί λα βνεζήζεη θαη ην ίδην ην γεληθφηεξν 

ηνπξηζηηθφ πξντφλ ηεο πεξηνρήο εθφζνλ, νπζηαζηηθά, ιεηηνπξγεί σο δηαθνξνπνίεζε 

ηνπ απφ ην θιαζηθφ καδηθφ κνληέιν θαη ελίζρπζε ηνπ ηνπξηζηηθνχ ελδηαθέξνληνο. 

Απνηειεί ίζσο έλαλ κνλαδηθφ ηξφπν πξνζέγγηζεο θαη ζπλχπαξμεο δξαζηεξηνηήησλ 

(κεηαιιεία – ηνπξηζκφο), φηαλ κηιάκε γηα ελ ελεξγεία κεηαιιεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, 

ζπκβάιινληαο ηαπηφρξνλα ζηελ αλάδεημε ηεο θπζηθήο γεσινγηθήο νκνξθηάο, ηε 

δεκηνπξγία γεψηνπσλ θαη γεσπάξθσλ θαη ηελ πξνψζεζε ηεο εηθφλαο ηνπο λεζηνχ σο 

θπζηθνχ κλεκείνπ. 

Μνλνπάηηα – Σνπξηζκφο πεξηπέηεηαο 

Σν ΚΑΨ ζε ζπλεξγαζία κε ηελ εηαηξεία TERRAIN πνπ εηδηθεχεηαη ζηε δεκηνπξγία 

ραξηψλ, δεκηνχξγεζαλ έλαλ πεδνπνξηθφ ράξηε γηα ηε Νίζπξν. Απηή ηελ έξεπλα 

κπνξεί λα εθκεηαιιεπζεί ην λεζί πξνθεηκέλνπ λα πξνσζήζεη απηή ηε κνξθή 

ηνπξηζκνχ ζηελ πεξηνρή. χκθσλα κε ηνλ πεδνπνξηθφ ράξηε έρνπλ εληνπηζηεί 11 

δηαδξνκέο πνπ κπνξεί λα πξαγκαηνπνηήζεη ν επηζθέπηεο ελψ παξέρνληαη φιεο νη 

πιεξνθνξίεο ηεο δηαδξνκήο, νη απνζηάζεηο, νη ρξφλνη θαη ε πνηφηεηα ησλ 

κνλνπαηηψλ. 

Πξνθεηκέλνπ λα πξνζειθπζνχλ πεξηπαηεηηθνί ηνπξίζηεο απαηηείηαη, απφ ηνπο 

ηνπηθνχο δεκφζηνπο ή ηδησηηθνχο θνξείο, ε αλάδεημε απηνχ ηνπ είδνπο ηνπξηζκνχ θαη 

ε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ηνπο, φζνλ αθνξά ζηηο 

δηαδξνκέο. Δπηπιένλ, απαξαίηεηε γηα ηε γλσζηνπνίεζε θαη πξνψζεζε ηνπ πξντφληνο 

θξίλεηαη ε ζπλεξγαζία κε γξαθεία πνπ εμεηδηθεχνληαη ζηνλ πεξηπαηεηηθφ ηνπξηζκφ, 

ηφζν ζηελ Διιάδα (π.ρ. Trekking Hellas), φζν θαη ζην εμσηεξηθφ. 

Βπζφο-Καηαδπηηθφ πάξθν 

Ο ππνζαιάζζηνο πινχηνο ηεο Νηζχξνπ επλνεί ηε δεκηνπξγία ελφο ζαιάζζηνπ 

Καηαδπηηθνχ Πάξθνπ, κε θχξην ζηφρν ηελ αλάπηπμε ηνπ θαηαδπηηθνχ ηνπξηζκνχ πνπ 

είλαη εμ' νξηζκνχ ηνπξηζκφο πςειψλ εηζνδεκάησλ αιιά θαη ήδε πνιππιεζήο ζηελ 

Δπξψπε (3,2 εθαηνκκχξηα ελεξγνί δχηεο). Σελ αλάπηπμε ηνπ θαηαδπηηθνχ ηνπξηζκνχ 

επλννχλ νη εμήο παξάγνληεο πνπ ζπλαληψληαη ζην λεζί ηεο Νηζχξνπ: 

• ε γεσγξαθηθή εγγχηεηα κε ην κεγάιν ηνπξηζηηθφ πξννξηζκφ ηεο Κσ
 

• ε χπαξμε αμηνζέαησλ ζην λεζί
 

• ην ζχκπιεγκα κηθξψλ βξαρνλεζίδσλ πεξηκεηξηθά ηνπ λεζηνχ
 

Μεηαηξνπή παξαδνζηαθψλ ζπηηηψλ ζε ηνπξηζηηθνχο μελψλεο 
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ηνπο ηέζζεξηο νηθηζκνχο ηνπ λεζηνχ ζπλαληάηαη πιήζνο εγθαηαιειεηκκέλσλ 

παξαδνζηαθψλ θαηνηθηψλ, ηα νπνία κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ κέζσ ηεο κεηαηξνπήο 

ηνπο ζε μελψλεο ή αγξνηνπξηζηηθά θαηαιχκαηα. Δηδηθφηεξα ζηνλ Δκπνξεηφ – ν 

νηθηζκφο πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ πιεζψξα εγθαηαιειεηκκέλσλ ζπηηηψλ – 

ππάξρεη ε δπλαηφηεηα λα γίλεη θάηη πην νινθιεξσκέλν θαη λα εληαρζεί ζηηο 

επηρνξεγήζεηο ηνπ αλαπηπμηαθνχ λφκνπ. Μέζσ ηεο κεηαηξνπήο ησλ παξαδνζηαθψλ 

ζπηηηψλ ζε ηνπξηζηηθνχο μελψλεο, ζα εληζρπζεί ε εκπεηξία ηνπ ηνπξίζηα κε ηε 

δηακνλή ηνπ ζε έλα λεζησηηθφ ζπίηη, ζε έλα κηθξφ λεζί, κε ηηο αληίζηνηρεο πνηνηηθέο 

ππεξεζίεο. 

Σα ηειεπηαία ρξφληα έρνπλ, ήδε, επηζθεπαζηεί παξαδνζηαθά ζπίηηα θαη αγξνηθίεο 

θαη έρνπλ κεηαηξαπεί ζε θαηαιχκαηα γηα λα δερζνχλ επηζθέπηεο, φπσο γηα 

παξάδεηγκα νη παξαδνζηαθέο αλαθαηληζκέλεο νηθίεο Daphne & Maria Eliza θαη νη 

πνιπηειείο παξαδνζηαθνί μελψλεο, “Σα Ληνηξίδηα”, κε εληππσζηαθά απνηειέζκαηα 

σο πξνο ηελ πνηφηεηα ησλ πξντφλησλ ηνπο. Πξνηείλεηαη, ινηπφλ, ε εθαξκνγή ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο δξάζεο θαζψο ην ηνπίν θαη νη ζπλζήθεο ηεο πεξηνρήο επλννχλ 

ηδηαίηεξα απηή ηελ θαηεχζπλζε. 

Βειηίσζε ηεο πξνζβαζηκφηεηαο κέζσ αγνξάο επηβαηεγνχ πινίνπ 250 θφξσλ, 

δπλακηθφηεηαο 215 επηβαηψλ 

Καζψο ε έιιεηςε ηαθηηθήο θαη θαζεκεξηλήο ζπγθνηλσληαθήο ζχλδεζεο κεηαμχ 

Νηζχξνπ θαη Κσ είλαη έλα απφ ηα κφληκα πξνβιήκαηα πνπ παξνπζηάδεη ην λεζί, 

πεξηνξίδνληαο, ηαπηφρξνλα, ηηο πξννπηηθέο ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο, πξνηείλεηαη ε 

αγνξά επηβαηεγνχ πινίνπ δπλακηθφηεηαο 215 επηβαηψλ, πνπ ζα ιεηηνπξγήζεη 

ηνλσηηθά γηα ην ηνπξηζηηθφ ξεχκα ηεο Νηζχξνπ έηζη ψζηε ν εθάζηνηε ηνπξίζηαο λα 

κελ αηζζάλεηαη απνκνλσκέλνο θαη λα απνθεχγεη λα έξρεηαη ζε απηή ηε δψλε «άγνλεο 

γξακκήο».  

ην ζεκείν απηφ, αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ν δήκνο Κσ ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο 

δήκνπο Αζηππάιαηαο θαη Νηζχξνπ, ζπδεηά ην ελδερφκελν αγνξάο ελφο κεγάινπ 

πινίνπ, ην νπνίν ζα θαιχπηεη φιν ην Βφξεην πγθξφηεκα Γσδεθαλήζνπ. Χζηφζν, 

πξφθεηηαη γηα πξφηαζε πνπ, επί ηνπ παξφληνο, βξίζθεηαη ζην ζηάδην ζπδεηήζεσλ θαη 

φρη πινπνίεζεο.
147

 

Σνπξηζηηθή ζπλεξγαζία κε ηηο Σνπξθηθέο αθηέο 
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Έλα απφ ηα ζπζηαηηθά ζηνηρεία πνπ κπνξνχλ λα δεκηνπξγήζνπλ αληαγσληζηηθφ 

πιενλέθηεκα ζε έλαλ ηνπξηζηηθφ πξννξηζκφ θαη, επνκέλσο, λα απμήζνπλ ην βαζκφ 

αληαγσληζηηθφηεηάο ηνπ είλαη ε πηνζέηεζε ζπλεξγαζηψλ.
148

 

Ζ Νίζπξνο απέρεη 16,7 ρηιηφκεηξα απφ ηηο ηνπξθηθέο αθηέο (Bodrum, Marmaris). 

Ζ γεσγξαθηθή απηή εγγχηεηα επλνεί κηα κειινληηθή ηνπξηζηηθή ζπλεξγαζία, 

θαζηζηψληαο ην λεζί ηεο Νηζχξνπ ηδαληθφ γηα εκεξήζηεο, θαη φρη κφλν, απνδξάζεηο. 

ηνρεπφκελε δηαθήκηζε, πξνβνιή θαη πξνψζεζε ηνπ πξνηεηλφκελνπ ηνπξηζηηθνχ 

πξντφληνο ηεο Νηζχξνπ 

Ζ δηαθήκηζε ζηνλ ηνπξηζκφ, ιφγσ θαη ηεο κεγάιεο έθηαζεο ηεο αγνξάο, απνθηάεη 

έλαλ ηδηαίηεξα θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ επηινγή ηνπ ηαμηδηνχ απφ ηνλ ηνπξίζηα αιιά 

θαη ζηε ραξαθηεξηνινγηθή ηππνπνίεζε πνπ ζηαδηαθά ζπλδέεη πεξηνρέο κε 

ζπγθεθξηκέλνπο ηχπνπο ηνπξηζκνχ. πκβάιιεη, άξα, ζε κηα πνξεία ζηαδηαθήο 

κεηαηξνπήο ησλ πεξηνρψλ ζε «ηνπξηζηηθνχο πξννξηζκνχο», αλάκεζα απφ ηνπο 

νπνίνπο ν ηνπξίζηαο επηιέγεη ην ηαμίδη ηνπ φπσο θαη θάζε άιιν πξντφλ.
149

 

Ζ επηινγή ελφο ηνπξηζηηθνχ πξννξηζκνχ βαζίδεηαη ζπρλά ζηελ εηθφλα πνπ ν 

δπλεηηθφο ηνπξίζηαο έρεη γηα ην ζπγθεθξηκέλν πξννξηζκφ. Ζ εηθφλα απηή κπνξεί λα 

θαζνξηζηεί κέζσ ησλ εκπεηξηψλ ηνπ ηνπξίζηα, ηα φζν έρεη δηαβάζεη, ηηο γλψκεο ησλ 

άιισλ ή ηελ εηθφλα θαη ην brand πνπ νη ελέξγεηεο ηνπ marketing δηακνξθψλνπλ. 

Σν brand ελφο ηνπξηζηηθνχ πξννξηζκνχ κπνξεί λα είλαη έλα φλνκα, έλα ζχκβνιν, 

έλα logo ή έλα άιιν γξαθηθφ πνπ μερσξίδεη θαη δηαθνξνπνηεί ηνλ πξννξηζκφ θαη είλαη 

έλαο απφ ηνπο θπξηφηεξνπο παξάγνληεο πνπ θαζνξίδνπλ ηεο εηθφλα ηνπ.
150

 Ζ 

θαηάιιειε εηθφλα ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξννξηζκνχ βαζίδεηαη, ζπλήζσο, ζηνπο 

θπξηφηεξνπο ηνπξηζηηθνχο πφξνπο έιμεο (θπζηθά ζηνηρεία) αιιά θαη ζε άυιεο έλλνηεο, 

φπσο εθείλεο ηεο αηκφζθαηξαο ελφο πξννξηζκνχ.
151

 

Ζ πξνψζεζε ελφο ηνπξηζηηθνχ πξννξηζκνχ ζε επίπεδν marketing απαηηεί ηελ 

χπαξμε πνιιψλ ελεξγεηψλ, ζε πνιιά επίπεδα, θαη κε ηε ζπλέξγεηα πνιιψλ αηφκσλ 

θαη νξγαληζκψλ. Παξ‟ φια απηά, ζηε ζπλέρεηα παξαηίζεληαη θάπνηεο πξνηάζεηο φζνλ 
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αθνξά ζηελ πξνβνιή, πξνψζεζε θαη δεκφζηεο ζρέζεηο ηεο Νηζχξνπ, σο ηνπξηζηηθφ 

πξννξηζκφ: 

 

 

 

 

 

 

Πξντφλ 

Σν βαζηθό πξντόλ ηεο Νηζχξνπ, σο ηνπξηζηηθφο πξννξηζκφο, επί ηνπ παξφληνο, είλαη 

νη εκεξήζηεο επηζθέςεηο, θπξίσο ζην ρψξν ηνπ Ζθαηζηείνπ, θαηεπζπλφκελεο απφ ηνλ 

ηνπξηζκφ ηεο Κσ. 

Σν πξνηεηλόκελν πξντόλ ηεο Νηζχξνπ εζηηάδεη ζηηο ελαιιαθηηθέο κνξθέο 

ηνπξηζκνχ, αλαδεηθλχνληαο ηα ζπγθξηηηθά πιενλεθηήκαηα θαη ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ 

ηφπνπ, έηζη ψζηε λα θαηαζηήζεη ην λεζί ειθπζηηθφ ηνπξηζηηθφ πξννξηζκφ. 

Πξνσζεηηθέο ελέξγεηεο (κε ηε ζπλεξγαζία δεκφζησλ θαη ηδησηηθψλ θνξέσλ): 

1. Γηαθήκηζε ησλ λέσλ κνξθψλ ελαιιαθηηθνχ ηνπξηζκνχ, θαη ηδηαίηεξα ηνπ 

θπζηθνχ πφξνπ ηνπ Ζθαηζηείνπ, κέζσ: 

 δηαδηθηχνπ, εληζρχνληαο ηηο ήδε ππάξρνπζεο ηζηνζειίδεο γηα ην λεζί 

κε πινχζηεο πιεξνθνξίεο γηα ηε δπλαηφηεηα θαη ην είδνο ησλ ελαιιαθηηθψλ 

κνξθψλ ηνπξηζκνχ 

 δηαθεκίζεσλ ζε πεξηνδηθά ελαιιαθηηθνχ ηνπξηζκνχ 

 ηαμηδησηηθψλ πξαθηνξείσλ – ζπιιφγσλ πνπ εηδηθεχνληαη ζε 

ελαιιαθηηθφ ηνπξηζκφ 

 πξφζθιεζεο αηφκσλ, είηε απφ ηελ Διιάδα είηε απφ ην εμσηεξηθφ, πνπ 

εηδηθεχνληαη ζε είδε ελαιιαθηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ 

 θαηαζηεκάησλ κε είδε αζιεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ (π.ρ. πνδήιαηα, 

είδε πεδνπνξίαο, θ.ι.π.) 

 ζπκκεηνρψλ ζε δηεζλείο αιιά θαη εζληθέο εθζέζεηο εηδηθψλ κνξθψλ 

ηνπξηζκνχ 

 

2. Γεκηνπξγία θαη έθδνζε ηαμηδησηηθνχ νδεγνχ γηα ηε Νίζπξν, κηθξνχ, 

πινχζηνπ ζε πιεξνθνξίεο θαη θσηνγξαθηθφ πιηθφ θαη κεηαθξαζκέλνπ ζε πνιιέο 



138 
 

γιψζζεο. Γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ πξνηείλεηαη ε ζπλεξγαζία ηνπ δήκνπ κε ηνπο 

επηρεηξεκαηίεο ηνπ λεζηνχ. 

3. Πξνψζεζε ελφο πινχζηνπ, εκπινπηηζκέλνπ θαη εηθνλνγξαθεκέλνπ πιηθνχ 

ησλ κνλνπαηηψλ ηνπ λεζηνχ κε ηελ παξάιιειε πεξηγξαθή ησλ βαζηθφηεξσλ 

αμηνζέαησλ ηνπ ζην Γηαδίθηπν, ζε δηαθεκηζηηθέο κπξνζνχξεο, ζε ζρνιεία θαη 

παλεπηζηήκηα ηφζν εληφο ζπλφξσλ φζν θαη ζε ρψξεο ηνπ εμσηεξηθνχ. Με απηφ ηνλ 

ηξφπν ηα Δπξσπατθά παλεπηζηήκηα – θαη εηδηθφηεξα ηα ηκήκαηα Βηνινγίαο θαη 

Δπηζηεκψλ ηνπ πιαλήηε (Earth Science) – ζα έρνπλ ηελ επθαηξία λα 

πξαγκαηνπνηήζνπλ εθπαηδεπηηθά ηαμίδηα ζηε Νίζπξν. 

4. Γεκηνπξγία θαη έθδνζε ελφο DVD, δηάξθεηαο 30 ιεπηψλ, παξνπζηάδνληαο 

φιεο ηηο νκνξθηέο ηνπ λεζηνχ, ηηο δπλαηφηεηεο ησλ ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ ηνπξηζκνχ 

θαη ηελ αηκφζθαηξα ησλ ήζπρσλ δηαθνπψλ. Σν DVD, ζε ζπλδπαζκφ κε έλα εηδηθά 

ζρεδηαζκέλν 16ζέιηδν έληππν πνπ παξέρεη ρξεζηηθέο πιεξνθνξίεο γηα ην λεζί, ζα 

δηαλέκεηαη ζε ηνπξηζηηθέο εθζέζεηο θαη θνξείο, ηφζν ζηελ Διιάδα φζν θαη ζην 

εμσηεξηθφ. 

Σνπξηζηηθή δηαθήκηζε
 

Ο ζεκαηηθφο άμνλαο ζηνλ νπνίν ζα ζηεξηρζεί ε ηνπξηζηηθή δηαθήκηζε ηεο Νηζχξνπ 

είλαη «Μόλνο καθξηά από ην πιήζνο», πξνβάιινληαο φια ηα ζηνηρεία ηνπ ηνπηθνχ 

πεξηβάιινληνο πνπ κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ νάζεηο κνλαμηάο ζε κηα έξεκν κε πιήζε 

ηνπξηζηψλ ψζηε λα αληαπνθξηζεί ζηελ θαηεγνξία ηεο δήηεζεο ήζπρσλ δηαθνπψλ. Ο 

ζπγθεθξηκέλνο ζεκαηηθφο άμνλαο ζεσξείηαη ν πιένλ θαηάιιεινο ζε κηθξά λεζηά θαη 

πεξηνρέο πνπ δελ έρνπλ καδηθνπνηεζεί, ηφζν απφ πιεπξάο νξγαλσκέλεο ππνδνκήο 

φζν θαη αξηζκνχ ηνπξηζηψλ, φπσο ε Νίζπξνο, κε ζηφρν λα θαλεί φηη πξνζθέξνπλ ηελ 

εξεκία θαη εζπρία πνπ αλαδεηά ν ηνπξίζηαο.
152

 

Βrand
 

Γηα ηε Νίζπξν, ε ηαπηφηεηα θαη ην ζχκβνιν ηεο δελ κπνξεί λα είλαη άιιν απφ ην 

Ζθαίζηεην. Σν ζχκβνιν ηνπ Ζθαηζηείνπ ζε ζπλδπαζκφ κε ηα εηδηθά ζεκαηηθά 

πξντφληα ηνπ ελαιιαθηηθνχ ηνπξηζκνχ θαη ηελ αηκφζθαηξα ηεο εξεκίαο, απνηεινχλ 

ηα ζπζηαηηθά ζηνηρεία γηα ηε δεκηνπξγία ηεο εηθφλαο ηεο Νηζχξνπ, σο ειθπζηηθνχ 

ηνπξηζηηθνχ πξννξηζκνχ. «Έλαο ελαιιαθηηθφο πξννξηζκφο γηα ηαμηδεπηέο, έλα ακηγέο 

εζπραζηήξην πνπ πξνζθέξεηο ήξεκεο δηαθνπέο «ελεξγεηαθά» θνξηηζκέλεο». 

 

                                                           
152

 Σςάρτασ, ο.π, ςελ.246, Π 1996, «Σουρίςτεσ, ταξίδια, τόποι: κοινωνιολογικζσ προςεγγίςεισ ςτον 
τουριςμό», Εξάντασ, Ακινα 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 7:ςμπεπάζμαηα 

Ζ Νίζπξνο εληάζζεηαη ζηελ Πεξηθέξεηα Ννηίνπ Αηγαίνπ θαη ην λνκφ Γσδεθαλήζνπ. 

Όπσο φια ηα κηθξά λεζηά, ραξαθηεξίδεηαη απφ ηηο εγγελείο ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ 

επξχηεξνπ λεζησηηθνχ ρψξνπ (κηθξφ κέγεζνο, πεξηθεξεηαθφηεηα, ηδηαίηεξεο 

πνιηηηζηηθέο αμίεο θαη βησκαηηθή ηαπηφηεηα ησλ θαηνίθσλ ηνπο), ελέρνληαο φκσο κηα 

πεξαηηέξσ αδπλακία ζε ζρέζε κε ηα κεγαιχηεξα λεζηά θαη απηή έγθεηηαη ζηελ άκεζε 

εμάξηεζή ηεο απφ ηε γεηηνληθή Κσ. 

Ζ ηνπξηζηηθή πξνζθνξά ηνπ λεζηνχ εληνπίδεηαη θπξίσο ζηνπο θπζηθνχο ηνπ 

πφξνπο. Σα ηνπξηζηηθά θαηαιχκαηα, ζηελ πιεηνςεθία ηνπο, είλαη ελνηθηαδφκελα 

δσκάηηα θαη επηρεηξήζεηο νηθνγελεηαθνχ ραξαθηήξα ελψ κηθξφο είλαη θαη ν αξηζκφο 

ησλ εκπνξηθψλ θαηαζηεκάησλ εζηίαζεο θαη αλαςπρήο θαη ησλ κνλάδσλ παξνρήο 

ππεξεζηψλ θαη εμππεξέηεζεο ηεο δήηεζεο. 

ήκεξα, ε δηάζεζε ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο ηεο Νηζχξνπ παξνπζηάδεη 

πξνβιήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ζέκαηα ππνδνκψλ θαη πνηφηεηαο ησλ 

πξνζθεξφκελσλ ππεξεζηψλ. Οη πεξηνξηζκέλνη θπζηθνί θαη αλζξψπηλνη πφξνη νδεγνχλ 

ζε ζεκαληηθά πξνβιήκαηα πνπ έγθεηληαη ζηηο έληνλεο πηέζεηο θαη ζπγθξνχζεηο σο 

πξνο ηε ρξήζε ησλ πφξσλ θαζψο θαη ζηελ αδπλακία ηνπ ηνπηθνχ πιεζπζκνχ λα 

δηαρεηξηζηεί ηα πξνβιήκαηα πνπ αλαθχπηνπλ. 

Χζηφζν, νη πξννπηηθέο αλάπηπμεο ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο ηεο Νηζχξνπ 

θξίλνληαη πςειέο, δεδνκέλεο ηεο πνηφηεηαο ησλ δηαζέζηκσλ θπζηθψλ θαη 

πνιηηηζκηθψλ πφξσλ, ηδηαίηεξα εθείλνπ ηνπ Ζθαηζηείνπ, πνπ απνηειεί θαη ηελ 

ηαπηφηεηα ηνπ πξννξηζκνχ. Ζ ζπγθεθξηκέλε θπζηθή «θιεξνλνκηά» ζπλζέηεη ην 

ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα ηεο πεξηνρήο έλαληη ησλ άκεζσλ αληαγσληζηψλ ηεο. 

Ζ Νίζπξνο απνηειεί κηα απφ ηηο πξνλνκηαθέο πεξηνρέο ζε θπζηθά ηνπία θαη θπζηθά 

νηθνζπζηήκαηα ζηελ Διιάδα. Δπηπιένλ, αλήθεη ζηελ θαηεγνξία ησλ απφκαθξσλ 

πεξηνρψλ φπνπ ηχπνη θαη ηδηφηεηεο ησλ πφξσλ πξνδηαγξάθνπλ θαη θαζνξίδνπλ 

ρξήζεηο θαη δξαζηεξηφηεηεο. Δίλαη επνκέλσο επηβεβιεκέλε ε αλάγθε γηα ζσζηή 

δηαρείξηζε ησλ ηνπίσλ ηεο πεξηνρήο κειέηεο, θαη αλάπηπμε πνπ ζα πξνθχπηεη κέζα 

απφ εθαξκνγή πνιηηηθψλ πνπ ζα εληάζζνληαη ζην πιαίζην ελφο επξχηεξνπ 

ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ. Ο ηνπξηζκφο κπνξεί λα απνηειέζεη ηνλ θηλεηήξην κνριφ 

ηεο ηνπηθήο νηθνλνκηθήο θαη βηνηηθήο αλάπηπμεο, αιιά είλαη απαξαίηεην ε αλάπηπμε 

απηή λα είλαη ελαξκνληζκέλε κε ηε δηαηήξεζε ηνπ θπζηθνχ ηνπίνπ. 
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Σα ηειεπηαία ρξφληα παξαηεξείηαη κία απμαλφκελε ηάζε επηζηξνθήο ζηα θπζηθά 

ζεξαπεπηηθά κέζα ζε ζπλδπαζκφ κε ηε θξνληίδα ηεο ζσκαηηθήο θαη ςπρηθήο πγείαο. 

Ζ ηάζε απηή, απνηέιεζκα ηεο δσήο ζηηο βηνκεραληθέο κεγαινππφιεηο, νδεγεί ζε κία 

ζηξνθή πξνο ηνλ ζεξαπεπηηθφ ηνπξηζκφ, φρη κφλν ζηελ Διιάδα αιιά θαη ζην 

εμσηεξηθφ, φπνπ εθζπγρξνλίδνληαη θαη αλαπηχζζνληαη ζεκαληηθέο ινπηξνπφιεηο θαη 

φπνπ θαηεπζχλνληαη εηδηθεπκέλα ηνπξηζηηθά πξνγξάκκαηα. 

Δπηπιένλ, ππάξρνπλ αξθεηά πεξηζψξηα βειηίσζεο αλαθνξηθά κε ηε ζχλζεζε ησλ 

ηνπξηζηψλ, θάηη ην νπνίν ζα κπνξνχζε λα επηηεπρζεί κε ηελ αλάπηπμε λέσλ 

ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ ηνπξηζκνχ θαη ηε ζηνρεπφκελε πξνψζεζε ηνπο ζηελ 

θαηάιιειε αγνξά-ζηφρν (target groups), επηδηψθνληαο ηελ επέθηαζεο ηεο 

ηνπξηζηηθήο πεξηφδνπ κε ζηφρν ηε βειηίσζε ηνπ ζπλφινπ ησλ κεγεζψλ ηεο 

ηνπξηζηηθήο θίλεζεο ηεο Νηζχξνπ. 

Ο βαζηθφο ζηφρνο είλαη ή πξέπεη λα είλαη ε κεηαηξνπή ή ε εμέιημε ησλ 

ζεξαπεπηηθψλ θέληξσλ ζε παξαζεξηζηηθά θέληξα πγείαο, γηα άηνκα φισλ ησλ 

ειηθηψλ, ζχκθσλα κε ην πξφηππν ησλ κεγάισλ θέληξσλ ηνπξηζκνχ πγείαο ζηελ 

Δπξψπε θαη γηα ιφγνπο φπσο ε ζεξαπεία, ε πξφιεςε, ε μεθνχξαζε θαη ε αλαςπρή. 

Γειαδή, ν ζεξαπεπηηθφο ηνπξηζκφο είλαη δπλαηφ λα ζηνρεχεη ζηε ζεξαπεία ή απιά 

ζηελ πγεία απφ άπνςε γπκλαζηηθήο, δηαηξνθήο θαη θπζηθήο δσήο. 

Σέινο, ε αλαγλψξηζε ηνπ βαζκνχ ηεο ηαηξηθήο ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο ηεο 

Νηζχξνπ νδήγεζε ζηελ εμαγσγή ρξήζηκσλ ζπκπεξαζκάησλ θαη πξνηάζεσλ, 

δηακνξθψλνληαο έλα νινθιεξσκέλν πιαίζην ζηξαηεγηθήο, πνπ ζα νδεγήζεη ζηελ 

αλάπηπμε αληαγσληζηηθψλ πιενλεθηεκάησλ, ψζηε ην κηθξφ λεζί ηεο „‟άγνλεο 

γξακκήο‟‟ λα απνηειέζεη ηνλ πξψην θάξν αλάπηπμεο, φρη κφλν ζην λεζησηηθφ 

ζχκπιεγκα αιιά ζε φιε ηελ Διιάδα. 
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