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και την αγάπη τους.και την αγάπη τους.και την αγάπη τους.και την αγάπη τους.    
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

∆ΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ 

 

1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Στο παρών κεφάλαιο, εξετάσθηκε η  εξελικτική πορεία του τουριστικού φαινοµένου 

από τη στιγµή της δηµιουργίας του έως και σήµερα, οι παράγοντες ανάπτυξής του, 

τα είδη της τουριστικής κίνησης που υπάρχουν καθώς και  τα είδη των τουριστών. 

Αρχικά, έγινε µια προσπάθεια διαχρονικής επισκόπησης του τουριστικού φαινοµένου, 

διακρίνοντας  πέντε χρονικές περιόδους την αρχαιότητα, τη ρωµαϊκή, τη βυζαντινή, 

τη µεσαιωνική και τη σύγχρονη η οποία υποδιαιρείται στη πρώτη, δεύτερη και τρίτη 

περίοδο. Στη συνέχεια πραγµατοποιήθηκε  µελέτη των παραγόντων που επηρεάζουν 

την ανάπτυξη του τουριστικού φαινοµένου και εν συνεχεία αναλύθηκαν τα είδη της 

τουριστικής κίνησης ανάλογα µε το κριτήριο υπό το οποίο εξετάζεται ο τουρισµός 

κάθε φορά. Στο τέλος του κεφαλαίου  γίνεται προσπάθεια διάκρισης των ταξιδιωτών 

σε δύο κατηγορίες, τους τουρίστες και τους εκδροµείς, οι οποίοι µε τη σειρά τους 

χωρίζονται σε διεθνής και εγχώριους επισκέπτες.   

 

1.2 ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ 

 

Ο τουρισµός ως φαινόµενο υφίσταται από την αρχαιότητα, όταν ο άνθρωπος ένιωσε 

την ανάγκη να έρθει σε επαφή µε διαφορετικούς πολιτισµούς προκειµένου να 

επηρεάσει και να επηρεαστεί από αυτούς. Ταξίδια πραγµατοποιούνταν για 

εµπορικούς, κοινωνικούς, θρησκευτικούς, ψυχαγωγικούς και πολιτισµικούς λόγους, 

ενώ οι πρώτες προσπάθειες για οργανωµένα ταξίδια έγιναν στη Μεσοποταµία, την 

Αίγυπτο και την Ελλάδα. Σε αυτή την περίοδο οι µετακινήσεις ήταν περιορισµένες 

καθώς τα µεταφορικά µέσα που υπήρχαν ήταν τα υποζύγια και οι άµαξες για την 

ξηρά και τα ιστιοφόρα για τις θαλάσσιες µετακινήσεις. Ένα άλλο σηµαντικό στοιχείο 

είναι ότι µόνο οι οικονοµικά εύρωστες τάξεις είχαν τη δυνατότητα πραγµατοποίησης 

ταξιδιών εξαιτίας του υψηλού κόστους αυτών. Οι εναλλακτικές µορφές τουρισµού 

που είχαν αναπτυχθεί κατά την αρχαιότητα ήταν (Βενετσανοπούλου,2006)  : 

 

ü Ο θρησκευτικός τουρισµός, όπου οι ταξιδιώτες µετακινούνταν προκειµένου 

να επισκεφτούν σηµαντικά θρησκευτικά προσκυνήµατα σε χώρες όπως η 

Αίγυπτος, η Φοινίκη, η Ελλάδα και  η Βαβυλώνα. 
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ü Ο πολιτιστικός τουρισµός, µε κύριους προορισµούς την Κόρινθο και τη ∆ήλο 

λόγω των σηµαντικών πολιτιστικών µνηµείων τους. 

 

ü Ο εκπαιδευτικός τουρισµός, σε πόλεις όπως η Αθήνα η οποία αποτελούσε 

πόλο έλξης για αυτούς που ήθελαν να καλλιεργήσουν το πνεύµα αφού παρείχε 

σηµαντικούς διδασκάλους και κέντρα µάθησης. 

 

ü Ο αθλητικός τουρισµός, ο οποίος περιείχε στοιχεία θρησκευτικά και αθλητικά 

 

ü Ο τουρισµός υγείας, όπου σκοπός των ταξιδιωτών ήταν η επίσκεψη των 

διάφορων ιαµατικών πηγών και θεραπευτηρίων σε Ελλάδα και Ρώµη. 

 

ü Ο συνεδριακός τουρισµός, προκειµένου να παρθούν αποφάσεις 

θρησκευτικού και πολιτικού περιεχοµένου. 

 

ü Ο εµπορικός τουρισµός, που αποτελούσε πολύ σηµαντική µορφή καθώς οι 

έµποροι ξόδευαν πολλά χρήµατα κατά τη διάρκεια των ταξιδιών τους.  

 

 

 

1.3 ΡΩΜΑΪΚΗ ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ 

 

Σηµαντικός παράγοντας στην ανάπτυξη του τουρισµού κατά τη διάρκεια της 

ρωµαϊκής περιόδου αποτελεί και η δηµιουργία των ρωµαϊκών οδών, οι οποίες 

διευκόλυναν τα ταξίδια στην Ευρώπη και αύξησαν την ασφάλεια τους. Σηµαντικό 

βήµα της εποχής αποτελεί και η τύπωση  των πρώτων οργανωµένων  ταξιδιωτικών 

οδηγών. Τα ταξίδια συνεχίζουν να αποτελούν πλεονέκτηµα των οικονοµικά 

εύρωστων τάξεων ενώ θεσπίζονται και οι καλοκαιρινές διακοπές κατά τη διάρκεια του 

µήνα Αυγούστου. 

 

1.4 ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ 

 

Κατά τη διάρκεια της βυζαντινής περιόδου ξεκινά και το φαινόµενο φιλοξενίας 

ατόµων σε µοναστήρια και εκκλησίες στις οποίες επί Μεγάλου Βασιλείου 

δηµιουργούνται και οι πρώτοι ξενώνες. Τροχοπέδη σε αυτή την αναπτυσσόµενη 

τουριστική κίνηση αποτελεί η κατάκτηση του Βυζαντίου από τους Οθωµανούς, 
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γεγονός που εξαθλιώνει οικονοµικά και τους Έλληνες. Προσπάθειες για προσφορά 

οργανωµένων ταξιδιών πραγµατοποιείται από τους Ενετούς ενώ και η Βενετία κάνει 

προσπάθεια δηµιουργίας θαλάσσιας περιήγησης προσκυνητών στους Αγίους 

Τόπους. (Βενετσανοπούλου,2006)   

 

1.5 ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ 

 

∆ιάφορα ιστορικά γεγονότα όπως η εισβολή των Αράβων, η επαφή µε το 

µουσουλµανικό πολιτισµό και οι σταυροφορίες δηµιουργούν στη ∆ύση ένα αίσθηµα 

περιέργειας για τους λαούς της ανατολής  και δίνουν το έναυσµα για τη δηµιουργία 

πολιτιστικών κέντρων. Κατά τη διάρκεια του µεσαίωνα τα περισσότερα ταξίδια 

πραγµατοποιούνταν για θρησκευτικούς λόγους. Εορταστικές εκδηλώσεις και µεγάλα 

θρησκευτικά γεγονότα αποτελούν πόλο έλξης για εκατοντάδες ταξιδιώτες µε 

κυριότερο προορισµό τους Αγίους Τόπους. 

Ένα άλλο σηµαντικό στοιχείο της περιόδου είναι και το γεγονός ότι πολλές χώρες 

αρχίζουν να προσέχουν τον τρόπο υποδοχής των τουριστών και να δίνουν µεγάλη 

σηµασία στη δηµιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος έναντι των υπολοίπων. 

Κύριοι πρωταγωνιστές είναι η Γερµανία και η Ελβετία, ενώ από κοντά ακολουθεί και 

η Γαλλία.  

Όσον αφορά τα µεταφορικά µέσα της εποχής, δεν σηµειώνεται κάποια αξιόλογη 

εξέλιξη, καθώς τον κύριο µέσο αποτελεί η άµαξα η οποία σερνόταν από άλογα. 

Αποτέλεσµα αυτού είναι η µεγάλη διάρκεια των ταξιδιών και η έλλειψη ασφάλειας 

καθώς επιθέσεις πραγµατοποιούνταν διαρκών από ληστές και συµµορίες.  

 

1.6 ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ 

 

Η σύγχρονη περίοδος του τουρισµού αποτελείται από την πρώτη, τη δεύτερη και την 

τρίτη περίοδο. 

 

1.6.1 ΠΡΩΤΗ ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ 

 

Η πρώτη περίοδος ξεκινά όταν, το δέκατο έβδοµο αιώνα στην Αγγλία, παρουσιάζεται 

η ανάγκη ενσωµάτωσής των ταξιδιών στην εκπαίδευση των νεαρών ευγενών. Χώρες 

της Ευρώπης αποτελούσαν τον τουριστικό προορισµό  τους, προκειµένου να έλθουν 

σε επαφή µε άλλους πολιτισµούς και να διευρύνουν τον πνευµατικό τους ορίζοντα. 

Απώτερος σκοπός αυτών των ταξιδιών, γνωστών και ως Grand Tour, ήταν η 
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αποδοχή των νεαρών ευγενών στις βασιλικές αυλές και η επαγγελµατική τους 

σταδιοδροµία ως δικηγόροι, στρατιωτικοί και διοικητικοί υπάλληλοι. Η τουριστική 

ζήτηση παρουσιάζει αύξηση, καθώς σηµειώνεται βελτίωση στο οδικό δίκτυο και 

εφευρίσκεται η άµαξα, η οποία προσδίδει ταχύτητα και άνεση. Εντούτοις το κόστος 

παραµένει υψηλό και οι κίνδυνοι που απειλούσαν την ασφάλεια συνεχίζουν να 

υπάρχουν. (Βενετσανοπούλου,2006- Βαρβαρέσος ,2008) 

 

Κατά  τον δέκατο όγδοο αιώνα σηµειώνεται και  η δηµιουργία λουτροπόλεων, στις 

οποίες οι επισκέπτες κάνουν χρήση ιαµατικών λουτρών προκειµένου να βελτιώσουν 

προβλήµατα υγείας και παρατηρείται µείωση στην οµαδική θαλάσσια µεταφορά, 

καθώς τα ταξίδια γίνονται πιο µεµονωµένα. 

 

Την  µεγάλη ανατροπή φέρνει η εφεύρεση και η εξάπλωση του σιδηροδρόµου κατά 

την περίοδο 1840-1860 σε Ευρώπη και Αµερική. Οι επιδράσεις του αγγίζουν τον 

οικονοµικό, κοινωνικό και τεχνολογικό τοµέα. Το πρώτο ταξίδι πραγµατοποιείται 

µεταξύ Λίβερπουλ-Μάντσεστερ και στη συνέχεια εξαπλώνεται και σε άλλους 

προορισµούς. (Πετροπούλου,2009) Όσες πόλεις είναι κοντά σε σιδηροδροµικούς 

σταθµούς ή περνά ο σιδηρόδροµος µέσα από αυτές προχωρούν στο κτίσιµο 

µεγάλων ξενοδοχειακών µονάδων οι οποίες παρέχουν ένα υψηλό επίπεδο 

υπηρεσιών. 

 

Συµπληρωµατικά σε αυτή τη µεγάλη αλλαγή δρα και η ναυπήγηση των πρώτων 

ατµόπλοιων, τα οποία µειώνουν το χρόνο και το κόστος  πραγµατοποίησης των 

ταξιδιών και ενώνουν χώρες µεγάλων αποστάσεων. Το ταξίδι από την Αµερική στην 

Ευρώπη µειώνεται στις έξι µέρες από δυο εβδοµάδες που διαρκούσε αρχικά και  

επιπλέον αυξάνονται οι µετακινήσεις εµπορικού χαρακτήρα, όπως και οι εµπορικές 

µεταφορές. 

 

Ως αποτέλεσµα των παραπάνω, έχουµε την πραγµατοποίηση των πρώτων  

οργανωµένων ταξιδιών και την εµφάνιση του πρώτου τουριστικού πράκτορα στην 

Αγγλία, (Thomas Cook). Το τουριστικό πρακτορείο του αναλαµβάνει τη µετακίνηση 

οργανωµένων εκδροµέων παρέχοντας ασφάλεια και ταχύτητα. Αυτή την περίοδο 

ξεκινά και η δηµιουργία των πρώτων ταξιδιωτικών οδηγών, οι οποίοι παρέχουν 

πληροφορίες για τη διαµονή και τη ψυχαγωγία των τουριστών, δίνοντας παράλληλα 

και οδηγίες καλής συµπεριφοράς. 
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1.6.2 ∆ΕΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ 

 

Η δεύτερη περίοδος χαρακτηρίζεται από ραγδαία τεχνολογική εξέλιξη, µε 

σηµαντικότερη στιγµή την εφεύρεση του αυτοκινήτου. Αυτό δίνει τη δυνατότητα σε 

ολοένα και περισσότερα άτοµα να πραγµατοποιούν ταξίδια και µείωσε τις 

αποστάσεις µεταξύ µακρινών προορισµών. (Πετροπούλου,2009) Εξέλιξη 

παρατηρείται επίσης και σε ότι αφορά το οδικό δίκτυο, το οποίο διευρύνεται και 

ενισχύεται από την απαραίτητη υποδοµή, γεγονός που ωθεί στην αύξηση των 

ταξιδιών αναψυχής. Θετικά προς αυτή τη κατεύθυνση δρουν και η βελτίωση των 

ταξιδιωτικών οδηγών, αφισών και φυλλαδίων. 

 

Ο Α΄ παγκόσµιος πόλεµος, βρίσκει τα βασικά χαρακτηριστικά του τουρισµού 

διαµορφωµένα, ενώ παράλληλα οι υποδοµές που υπήρχαν συνέθεταν ένα 

ικανοποιητικό πλαίσιο σε συνδυασµό µε την εξυπηρέτηση στον συγκοινωνιακό τοµέα.  

Τα κίνητρα των τουριστών αλλάζουν και επεκτείνονται πέραν του εκπαιδευτικού 

τοµέα, επηρεαζόµενα από τη µόδα και τη ψυχαγωγία. Παρατηρείται µια προτίµηση 

των ακτών της Μεσογείου για τις καλοκαιρινές διακοπές ενώ παράλληλα αρχίζει η 

ανάπτυξη των χειµερινών σπορ κυρίως σε χιονοδροµικά κέντρα της Ελβετίας. Έτσι 

σταδιακά αρχίζει να παρουσιάζεται διπλή εποχικότητα και ο τουρισµός να 

εξαπλώνεται και στα υπόλοιπα κοινωνικά στρώµατα πέραν των οικονοµικά 

εύρωστων τάξεων. 

 

 

1.6.3 ΤΡΙΤΗ ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ 

 

Χαρακτηριστικό αυτής της περιόδου αποτελεί η σύσταση οργανώσεων που ως 

σκοπό τους είχαν να προωθήσουν τον εσωτερικό τουρισµό. Πλέον η 

πραγµατοποίηση ταξιδιών αποτελεί αναγκαιότητα και όχι πολυτέλεια, καθώς 

αναγνωρίζεται σε όλους τους ανθρώπους το δικαίωµα να πραγµατοποιούν ταξίδια 

στον ελεύθερο χρόνο τους. Μερικοί από τους παράγοντες που συνέβαλλαν στην 

ανάπτυξη τόσο του εσωτερικού όσο και του εξωτερικού τουρισµού είναι: 

1) Οι ταξιδιωτικοί οδηγοί βελτιώνονται και παρέχουν περισσότερες και 

εγκυρότερες πληροφορίες 
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2) Η ραγδαία αύξηση των τουριστικών οργανώσεων οδηγεί στη διεύρυνση των 

τουριστικών προϊόντων και προορισµών 

 

3) Το κράτος παρεµβαίνει µέσω µιας σειράς νόµων και κανονισµών οι οποίοι 

ρυθµίζουν τα τουριστικά επαγγέλµατα, προστατεύουν το περιβάλλον και 

δηµιουργεί κρατικούς οργανισµούς τουρισµού 

 

4) Η αύξηση του ελεύθερου χρόνου  

 

5) Η αύξηση του διαθέσιµου εισοδήµατος, ιδιαίτερα των κατοίκων βιοµηχανικών 

περιοχών 

 

6) Η ανάπτυξη του τοµέα των µεταφορών που οδήγησε σε µείωση του κόστους 

και του χρόνου 

 

7) Η εξέλιξη της αυτοκινητοβιοµηχανίας  

 

8) Η αύξηση των παρεχόµενων πληροφοριών σχετικά µε τους προορισµούς και 

τους τρόπους υλοποίησης του ταξιδιού 

 

9) Η διεύρυνση των τουριστικών προϊόντων και των κινήτρων γα την 

πραγµατοποίηση του ταξιδιού. (Βενετσανοπούλου,2006)   

 

 

1.7)  ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α 

 

Η πορεία της τουριστικής εξέλιξης στην Ελλάδα δεν ήταν παρόµοια µε αυτή πολλών 

ευρωπαϊκών κρατών εξαιτίας ιστορικών γεγονότων, που αποτέλεσαν τροχοπέδη και 

επηρέασαν και τον οικονοµικό τοµέα. Η χώρα, µετά τους βαλκανικούς πολέµους 

καθώς και τον Α΄ παγκόσµιο πόλεµο είχε να αντιµετωπίσει θέµατα όπως την 

αποσαφήνιση των γεωγραφικών ορίων και τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των 

πολιτών της καθώς η οικονοµία είχε καταστραφεί.  

 

Μελετώντας την εξελικτική πορεία του τουρισµού διακρίνουµε τρεις φάσεις 

(Βενετσανοπούλου,2006)  : 
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1. τον εκδροµικό, όπου οι ταξιδιώτες µεταφέρονται για πρώτη φορά 

οργανωµένα, σε περιορισµένη ακτίνα και το ταξίδι δεν ξεπερνά τις 24 ώρες 

 

2. τον εσωτερικό ή εθνικό, ο οποίος δηµιουργείται εξαιτίας της οικονοµικής 

ανάπτυξης των µεσαίων οικονοµικά τάξεων  

3. τον εξωτερικό ή διεθνή, ο οποίος αποτελεί και την πιο οργανωµένη µορφή 

τουρισµού και  στην οποία υπεισέρχονται και κρατικοί παράγοντες.  

 

Μετά τον δεύτερο παγκόσµιο πόλεµο γίνονται οργανωµένες κρατικές προσπάθειες 

για την ανάπτυξη του τουρισµού και την προσέλκυση τουριστών από το εξωτερικό. 

Θετικά  σε αυτή την κατεύθυνση έδρασε και η αναπροσαρµογή της συναλλαγµατικής 

αξίας της δραχµής, η οποία έκανε την Ελλάδα έναν απ’ τους φθηνότερους 

προορισµούς στον κόσµο. 

 

Αποτέλεσµα των παραπάνω είναι η χώρα µας να ακολουθήσει µια ραγδαία 

αναπτυσσόµενη τουριστική εξέλιξη η οποία είχε ως αποτέλεσµα τη δηµιουργία 

ολοένα και περισσότερων υποδοµών προκειµένου να γίνει σωστή διαχείριση του 

όγκου των τουριστών που την επισκέπτονται. 

 

 

1.8 ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ 

 

Τα τελευταία χρόνια ο τουρισµός και τα ταξίδια παύουν να είναι προνόµιο µόνο των 

πλουσίων και γίνεται δικαίωµα όλων των κοινωνικών τάξεων. Ο τουρισµός 

αναπτύσσεται και εξελίσσεται, ενώ οι κυριότεροι παράγοντες που ωθούν σε αυτή την 

εξέλιξη είναι (Βενετσανοπούλου,2006): 

I. Η ανάγκη των ανθρώπων να διερευνήσουν όχι µόνο το περιβάλλον στο 

οποίο ζουν οι ίδιοι, αλλά και αυτό των υπολοίπων. Έτσι παρατηρείται 

µετακίνηση κατοίκων της υπαίθρου σε µεγάλες πόλεις και το αντίστροφο, 

όπως επίσης µετακίνηση κατοίκων ανεπτυγµένων πόλεων σε άλλες λιγότερα 

εξελιγµένων. Όλα αυτά γίνονται σε µια προσπάθεια εξερεύνησης του 

αγνώστου και εµπλουτισµού των  εµπειριών τους µέσα από τα ταξίδια τους.  

 

II. Η ανάγκη επικοινωνίας µε τον συνάνθρωπο, που εξαιτίας του σύγχρονου 

τρόπου ζωής γίνεται ολοένα και εντονότερη. Ο τουρίστας προσπαθεί να έρθει 

σε επαφή µε διαφορετικούς πολιτισµούς και τρόπους ζωής, να επηρεάσει και 

να επηρεαστεί.  
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III. Η ανάγκη αλλαγής της καθηµερινότητας, καθώς οι περισσότεροι άνθρωποι 

ζουν µέσα σε έντονους ρυθµούς και πιεστικό περιβάλλον που οδηγούν στη 

πρόκληση σωµατικών και ψυχικών ασθενειών. Η πραγµατοποίηση ενός 

ταξιδιού τους δίνει τη δυνατότητα να αποµακρυνθούν από τα προβλήµατά 

τους και να χαλαρώσουν . 

 

IV. Η επιρροή από αφηγήσεις τρίτων, καθώς ο άνθρωπος είναι oν µιµητικό και 

γοητεύεται εύκολα από ιστορίες άλλων όσον αφορά ταξίδια και εµπειρίες και 

νιώθει την ανάγκη να βιώσει και αυτός λίγο από τις εµπειρίες των υπολοίπων. 

 

V. Η αύξηση του κατά κεφαλήν εισοδήµατος, διότι µε αυτή την αλλαγή κάθε 

νοικοκυριό αυξάνει και το πραγµατικό περισσευούµενο εισόδηµα το οποίο 

αποτελεί το ποσοστό του διαθέσιµου εισοδήµατος που κάθε άτοµο µπορεί να 

δαπανήσει ή να αποταµιεύσει όπως επιθυµεί. Όσο  µεγαλύτερο είναι το 

πραγµατικό περισσευούµενο εισόδηµα, τόσο αυξάνεται και η τουριστική 

ζήτηση. 

 

VI. Η τεχνολογική εξέλιξη, η οποία επηρέασε ιδιαίτερα τον τοµέα των µεταφορών, 

εκµηδενίζοντας τις αποστάσεις µεταξύ των διαφόρων προορισµών, 

προσφέροντας µεταφορικά µέσα που παρείχαν άνεση, ασφάλεια και ταχύτητα. 

Αλλαγές όµως επήλθαν και στην προσβασιµότητα των ενδιαφεροµένων στις 

πληροφορίες σχετικά µε τους τουριστικούς προορισµούς. 

 

VII. Η βελτίωση των όρων και συνθηκών εργασίας, η εφαρµογή του οκταώρου, η 

διεκδίκηση των εργασιακών δικαιωµάτων, η παροχή συντάξεων καθώς και η 

βελτίωση των αµοιβών ήταν επίσης παράγοντες που ώθησαν στην αύξηση 

της ζήτησης για ταξίδια καθώς αύξησαν την ασφάλεια των εργαζοµένων και 

βελτίωσαν το επίπεδο διαβίωσής τους.  

 

VIII. Η οικονοµική ευρωστία και η σταθερότητα της πολιτικής κατάστασης, 

συνετέλεσαν θετικά στην αναπτυξιακή πορεία του τουρισµού, καθώς οι 

άνθρωποι αισθάνονταν ασφαλείς και έτσι παρουσίαζαν αυξηµένη ζήτηση για 

τουριστικά προϊόντα.  

 

IX. Η βελτίωση του µορφωτικού επιπέδου των πολιτών, καθώς η πρωτοβάθµια 

και η δευτεροβάθµια εκπαίδευση γίνονται υποχρεωτικές. Με τη διεύρυνση 
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των ανθρωπίνων γνώσεων αυξάνεται και η επιθυµία για πραγµατοποίηση 

ταξιδιών προκειµένου να γνωρίσουν νέους πολιτισµούς και να 

αλληλεπιδράσουν µε αυτούς. Επίσης, δηµιουργείται η ανάγκη επίσκεψης  

νέων τόπων προκειµένου να δουν από κοντά πώς είναι τα τοπία και οι 

πολιτισµοί που περιγράφονται στα βιβλία. 

 

X. Η εξάπλωση των τουριστικών επιχειρήσεων, οι οποίες αυξάνονται σε αριθµό 

και επεκτείνονται πέρα από στενά γεωγραφικά πλαίσια. Με το πέρασµα του 

χρόνου, αναπτύσσονται και βελτιώνονται προσπαθώντας να παρέχουν όλο 

και πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Στόχος τους είναι η πραγµατοποίηση 

οικονοµικού κέρδους µέσω της ικανοποίησης των πελατών. 

 

XI. Οι οικονοµικές διευκολύνσεις που παρέχονται στους πελάτες όσο αφορά τη 

διεκπεραίωση συναλλαγών. Νέα συστήµατα κάνουν τις διαδικασίες 

ευκολότερες και λιγότερο χρονοβόρες. 

 

XII. Απλούστευση των απαιτούµενων διαδικασιών που έπρεπε να γίνουν 

προκειµένου ένα άτοµο να ταξιδέψει από µια χώρα σε µια άλλη. Με τη  

µείωση των ελέγχων και των δικαιολογητικών που απαιτούνται, µειώνεται ο 

χρόνος αναµονής και το ταξίδι γίνεται λιγότερο χρονοβόρο και κουραστικό. 

 

XIII. Η εξέλιξη των ηλεκτρονικών µέσων κρατήσεων και πληροφόρησης, άλλαξαν 

ριζικά τη µορφή της επικοινωνίας που υπήρχε µέχρι και πριν λίγα χρόνια, 

προσφέροντας ταχύτητα, ευκολία και άνεση. Το ∆ιαδίκτυο δίνει πλέον σε κάθε 

άνθρωπο τη δυνατότητα να ενηµερωθεί άµεσα και να προβεί στις 

απαιτούµενες ενέργειες χωρίς καν να βγει από ο σπίτι του. 

 

XIV. Τέλος, η εξέλιξη των µέσων µαζικής επικοινωνίας προσφέρουν πληροφορίες 

για κάθε τόπο και χώρα, µειώνοντας την ανασφάλεια των ταξιδιωτών αφού 

αυτοί είναι σε θέση να ενηµερώνονται για κάθε τι που ενδιαφέρονται ανά 

πάσα στιγµή. 

 

 

1.9 ΕΙ∆Η ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ  

 

Ανάλογα το κριτήριο µε το οποίο εξετάζουµε τον τουρισµό υπάρχουν οι εξής 

κατηγοριοποιήσεις (Βενετσανοπούλου,2006): 
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1. Εξετάζοντας τον αριθµό των ατόµων που συµµετέχουν έχουµε : 

• Τον ατοµικό τουρισµό, όπου τα άτοµα που συµµετέχουν είναι λίγα και 

σχετίζονται µεταξύ τους µε φιλικούς ή συγγενικούς δεσµούς. Το ταξίδι 

τους είναι χρονικά περιορισµένο και οι µετακινήσεις 

πραγµατοποιούνται µε δικά τους µέσα. Οι  ίδιοι αποφασίζουν ποιο 

µέρος θα επισκεφτούν, πότε και πόσο χρόνο θα δαπανήσουν εκεί, 

ανάλογα µε το ενδιαφέρον που τους προκαλεί. Το ποσό που θα 

δαπανήσουν στον τόπο διαµονής τους, σχετίζεται άµεσα και µε το 

χρονικό διάστηµα που θα παραµείνουν. 

 

• Τον µαζικό τουρισµό, στον οποίο υπάρχουν µεγάλα γκρουπ ατόµων, 

µε τις ίδιες ανάγκες, τα οποία χρίζουν της ίδιας αντιµετώπισης. Ο 

µαζικός τουρισµός έφερε και το τέλος των διακρίσεων µεταξύ ελίτ και 

απλού λαού. Αυτό το είδος τουρισµού περιλαµβάνει ταξίδια τα οποία 

έχουν συγκεκριµένο πρόγραµµα, οργανώνονται από ταξιδιωτικά 

γραφεία και είναι προκαθορισµένα. Οι ταξιδιώτες έχουν κοινό κώδικα 

συµπεριφοράς προκειµένου να µην υπάρχουν προβλήµατα.  

 

 

• Οι µετακινήσεις γίνονται µε πούλµαν ή αεροπλάνα και η ασφάλεια 

είναι πρωταρχικός παράγοντας. Στόχος είναι η επιλογή πακέτων που 

να συνδυάζουν συµφέρουσες τιµές µε καλό επίπεδο υπηρεσιών. 

 

2. Εξετάζοντας τα φυσικά όρια µιας χώρας έχουµε: 

• Τον εξωτερικό τουρισµό, στον οποίο άτοµα διαµένουν µόνιµα εκτός των 

φυσικών ορίων µιας χώρας. Εδώ συναντάµε δυο κατηγορίες: αν τα 

άτοµα εισέρχονται σε µια χώρα τότε µιλάµε για ενεργητικό τουρισµό 

καθώς δηµιουργούνται οφέλη από το συνάλλαγµα που φέρνουν, ενώ αν 

εξέρχονται τότε έχουµε παθητικό τουρισµό λόγω της µείωσης του 

συναλλάγµατος. Όµως και σε αυτή την περίπτωση µια χώρα ωφελείται 

καθώς οι κάτοικοι της αντιγράφουν νέα τεχνογνωσία από τις χώρες που 

επισκέπτονται. 

 

• Τον εσωτερικό τουρισµό, στον οποίο ο εγχώριος πληθυσµός µιας 

χώρας ταξιδεύει εκτός του µόνιµου τόπου διαµονής του, παραµένοντας 

όµως στα γεωγραφικά όρια της χώρας του. Εδώ δεν υπάρχει κάποια 
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εισαγωγή ξένου συναλλάγµατος, τα οφέλη που καταγράφονται αφορούν 

κυρίως ψυχολογικούς, πολιτισµικούς και οικονοµικούς παράγοντες.  

 

3. Εξετάζοντας την οικονοµική κατάσταση των τουριστών έχουµε: 

• Το λαϊκό τουρισµό, ο οποίος γίνεται από τις οικονοµικά ασθενέστερες 

τάξεις. Ο τόπος διαµονής είναι τα κάµπινγκ και οι κατασκηνώσεις και 

δεν υπάρχουν ιδιαίτερα οικονοµικά οφέλη για τη χώρα που δέχεται 

τους τουρίστες. Τα περισσότερα άτοµα είναι νεαρής ηλικίας και 

χαρακτηρίζονται από λιτότητα ενώ τα κίνητρα πραγµατοποίησης του 

ταξιδιού είναι ο θαυµασµός τους για τη χώρα υποδοχής. 

 

• Τον κοινωνικό τουρισµό, ο οποίος απευθύνεται σε άτοµα που δεν 

έχουν µεγάλη οικονοµική δυνατότητα, όπως για παράδειγµα οι 

συνταξιούχοι και οι πολύτεκνοι. 

 

• Τον κοσµοπολίτικο τουρισµό, που πραγµατοποιείται από άτοµα µε 

µεγάλη οικονοµική επιφάνεια, τα οποία µένουν σε πολύ ακριβά 

ξενοδοχεία και προορισµός τους είναι τα πιο κοσµοπολίτικα 

τουριστικά θέρετρα. Τα ποσά που δαπανούν στον τόπο διαµονής 

τους είναι πολύ υψηλά. Σε αυτή την κατηγορία ανήκουν και όσοι 

ταξιδεύουν για επαγγελµατικούς λόγους και η διαφορά τους από τους 

ταξιδιώτες αναψυχής έγκειται στο είδος των υπηρεσιών που ζητούν 

και στο επίπεδο των µέσων µεταφοράς και διαµονής τους. 

 

Άλλα κριτήρια µε βάση τα οποία θα µπορούσαµε να ξεχωρίσουµε τον τουρισµό είναι 
(Βενετσανοπούλου,2006): 
 

• Ο σκοπός του ταξιδιού (θρησκευτικός, φυσιολατρικός, αθλητικός, κτλ.) 

• Τα µεταφορικά µέσα που χρησιµοποιούνται (οδικός, θαλάσσιος, 

αεροπορικός, κτλ.)  

• Τα µέσα χρηµατοδότησης (αυτοχρηµατοδοτούµενος, κοινωνικός) 

• Το φύλλο του ταξιδιώτη (ανδρών, γυναικών, µικτό) 

• Η ηλικία (νέων, µέσης ηλικίας, τρίτης ηλικίας) 

• Η  χρονική διάρκεια της τουριστικής περιόδου (συνεχής, περιοδικός) 
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1.10 ΕΙ∆Η ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ 

Όσοι ταξιδεύουν ονοµάζονται ταξιδιώτες, ενώ τα άτοµα που ταξιδεύουν για τουρισµό 

ονοµάζονται επισκέπτες. Σύµφωνα µε τον Παγκόσµιο Οργανισµό Τουρισµού ο όρος 

<<ταξιδιώτης>> διαχωρίζεται στους (Βενετσανοπούλου,2006): 

• Τουρίστες,  οι οποίοι είναι επισκέπτες ηµεδαποί ή αλλοδαποί και 

διαµένουν σε έναν τόπο από 24 ώρες µέχρι ένα έτος (εξαίρεση 

αποτελούν όσοι συµµετέχουν σε θαλάσσια περιήγηση, διότι µπορούν 

να θεωρηθούν τουρίστες ακόµα και όταν η διαµονή τους είναι 

µικρότερη των 24 ωρών) 

 

• Εκδροµείς/ ηµερήσιους επισκέπτες, οι οποίοι µένουν λιγότερο από 24 

ώρες στον τόπο που επισκέπτονται και δεν διανυκτερεύουν. Μπορεί 

να είναι ηµεδαποί ή αλλοδαποί και σε αυτή την κατηγορία ανήκουν 

όσοι κάνουν κρουαζιέρα και οι επιβάτες τρένων. 

 

Με τη σειρά τους οι εκδροµείς διακρίνονται σε: 

• ∆ιεθνής επισκέπτες, δηλαδή άτοµα που ταξιδεύουν σε χώρα εκτός 

της µόνιµης κατοικίας τους και µένουν για διάστηµα µικρότερο των 12 

µηνών χωρίς να προβαίνουν σε κάποια δραστηριότητα για την οποία 

θα προσδοκούν αποζηµίωση από τη χώρα που επισκέπτονται 

 

• Εγχώριους επισκέπτες, δηλαδή άτοµα που επισκέπτονται 

διαφορετικά µέρη της χώρας στην οποία διαµένουν µόνιµα, χωρίς ο 

χρόνος να ξεπερνάει τους 12 µήνες και χωρία να ασκούν 

δραστηριότητα για την οποία θα ζητήσουν αποζηµίωση. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟ 

ΝΟΜΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 

 

2.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Στο προηγούµενο κεφάλαιο, πραγµατοποιήθηκε µια προσπάθεια διαχρονικής 

επισκόπησης του τουριστικού φαινοµένου, εξετάζοντας όλες τις χρονικές περιόδους. 

Στη συνέχεια προσδιορίστηκαν οι παράγοντες που επηρεάζουν την ανάπτυξη του 

τουριστικού φαινοµένου και αναλύθηκαν τα είδα της τουριστικής κίνησης σε σχέση µε 

συγκεκριµένα κριτήρια κάθε φορά. Στο τέλος του κεφαλαίου έγινε διάκριση των 

ταξιδιωτών σε δύο κατηγορίες, τους τουρίστες και τους εκδροµείς. Στο παρόν 

κεφάλαιο αντικείµενο µελέτης µας, είναι η προσέγγιση των εναλλακτικών µορφών 

τουρισµού που µπορούν να αναπτυχθούν στο νοµό Ζακύνθου και πιο συγκεκριµένα 

του πολιτιστικού και του ορεινού-ορειβατικού τουρισµού. Αφού πραγµατοποιηθεί µια 

σύντοµη παρουσίαση του νοµού, θα γίνει αναφορά στην ανάπτυξη του πολιτιστικού 

τουρισµού και θα περιγραφούν τα χαρακτηριστικά γνωρίσµατά του προσδιορίζοντας 

την αγορά στην οποία απευθύνεται. Στη συνέχεια θα µελετηθεί η πολιτιστική 

κληρονοµιά του νησιού και θα αναλυθεί η ανταγωνιστική του θέση καθώς και η 

ζήτηση που εκδηλώνεται για τον πολιτιστικό τουρισµό που αυτό προσφέρει. Τέλος, 

θα αναπτυχθεί ο ορεινός-ορειβατικός τουρισµός και θα αναλυθούν οι κατηγορίες που 

τον αποτελούν και είναι οι εξής: τουρισµός ορεινών αθληµάτων (που περιλαµβάνει 

την απλή ορειβασία, την τεχνητή ορειβασία και τον αλπινισµό), τουρισµός ορεινής 

ποδηλασίας και τουρισµός ορεινών κατασκηνώσεων. 

 

2.2 ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

 

Με τον όρο εναλλακτικές µορφές τουρισµού εννοούµε όλες εκείνες τις µορφές 

τουριστικής δραστηριότητας που ξεφεύγουν από τις παραδοσιακές µορφές του 

τουρισµού αναψυχής και οι οποίες σχετίζονται µε τα ιδιαίτερα φυσικά χαρακτηριστικά 

µιας περιοχής. Σε µερικές από αυτές υπάρχει έντονα το στοιχείο της περιπέτειας. 

(Σφακιανάκης,2000) 

 

Στόχος του εναλλακτικού τουρισµού είναι η επιµήκυνση της τουριστικής 

δραστηριότητας σε 12 µήνες και η εκµετάλλευση περιοχών οι οποίες δεν συνδέονται 
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στενά µε δραστηριότητες παραδοσιακών µορφών τουρισµού. Μερικές από τις 

µορφές εναλλακτικού τουρισµού είναι ο Αγροτουρισµός, ο Οικοτουρισµός, ο 

Ιαµατικός τουρισµός, ο τουρισµός Περιπέτειας, ο Συνεδριακός τουρισµός, ο 

Θρησκευτικός τουρισµός, ο Πολιτιστικός τουρισµός, ο Θαλάσσιος, κτλ. 

 

Ο εναλλακτικός τουρισµός προσδιορίζεται από εκείνες τις µορφές οι οποίες 

συνδέονται µε τις κοινωνικές και περιβαλλοντικές κοινοτικές αξίες που επιτρέπουν 

τόσο στους οικοδεσπότες όσο και στους φιλοξενούµενους να υφίστανται τις θετικές 

αλληλεπιδράσεις και να µοιράζονται εµπειρίες.  

 

Ορισµένοι επιστήµονες υποστηρίζουν ότι οποιαδήποτε µορφή εκτός από το µαζικό 

τουρισµό αποτελεί εναλλακτικό τουρισµό, ο οποίος υπόσχεται στους τουρίστες κάτι 

διαφορετικό από το µαζικό, ενώ άλλοι προσπαθούν να τον ταξινοµήσουν 

διαφοροποιώντας τα άτοµα ή τις καταστάσεις στις οποίες αναφέρεται.  

 

Υπάρχει όµως ένας αριθµός συνισταµένων των εναλλακτικών µορφών τουρισµού 

που είναι γενικά αποδεκτές (Πετροπούλου,2009): 

§ ∆εν καταστρέφουν το περιβάλλον και δεν επιφέρουν τις αρνητικές επιπτώσεις 

που προκαλεί ο µαζικός τουρισµός στις περιοχές που αναπτύσσεται. 

 

§ Αποτελούν µικρή κλίµακα ανάπτυξης του τουρισµού, που προέρχεται και 

οργανώνεται από την τοπική κοινωνία ή τους τοπικούς φορείς. Αυτός ο τρόπος 

ανάπτυξης έχει λιγότερες αρνητικές επιπτώσεις και µεγαλύτερες πιθανότητες 

ευνοϊκής αποδοχής από τον τοπικό πληθυσµό σε σχέση µε τον µαζικό 

τουρισµό. 

 

§ Μερικές µορφές τουρισµού θεωρούνται εναλλακτικές, γιατί δεν 

εκµεταλλεύονται τον τοπικό πληθυσµό, αφού τα οικονοµικά οφέλη από τις 

τουριστικές δραστηριότητες διοχετεύονται προς αυτούς και όχι προς τις πόλεις 

ή προς άλλες χώρες όπως γίνεται µε το µαζικό. 

 

§ Ενθαρρύνουν το σεβασµό προς την πολιτισµική πραγµατικότητα, µέσω της 

εκπαίδευσης, της επιµόρφωσης και των οργανωµένων συναντήσεων. 
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2.3 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΝΟΜΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 

 

 Σύµφωνα µε τον Όµηρο, ιδρυτής του νησιού ήταν ο Ζάκυνθος, γιος του ∆αρδάνου, 

βασιλιά της Τροίας που φεύγοντας µε τον στόλο του από την πόλη Ψοφίδα έφτασε 

στο νησί και ίδρυσε την ακρόπολή του. Ο Νοµός Ζακύνθου περιλαµβάνει το νησί της 

Ζακύνθου, τις Νησίδες Στροφάδια (2.531 τετραγωνικά χιλιόµετρα) και τα Νησιά 

Πελούζο και Μαραθονήσι  (0.989 τετραγωνικά χιλιόµετρα) και είναι ο τρίτος σε 

έκταση και ο νοτιότερος από τους τέσσερις Νοµούς της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων 

(ΠΙΝ) µε 405.600 τ.µ. που αντιστοιχεί στο 17,58% της έκτασης της ΠΙΝ και στο 0,31% 

της έκτασης της χώρας, ενώ το µήκος του είναι περίπου 125 χµ. (Παπαδάτου,2007) 

Η Ζάκυνθος είναι ένα νησί γεµάτο αντιθέσεις. Το µεγαλύτερο µέρος της καλύπτεται 

από πευκόφυτα βουνά. Στα βόρεια, ανατολικά και νότια υπάρχουν πανέµορφες 

παραλίες, ενώ στα δυτικά υπάρχουν θαυµάσια βραχώδη τοπία και έχουν φτιαχτεί 

σπηλιές όπως οι ξακουστές γαλάζιες σπηλιές στα βορειοδυτικά του νησιού. Έχει 

ήπιο γενικά κλίµα και πολύ όµορφα προάστια όπως ο Βασιλικός, το Τσιλιβί κ.ά 

 

Το βορειότερο τµήµα του είναι το Σχοινάρι και βρίσκεται σε απόσταση 8,5 ναυτικών 

µιλίων από το  Μούδα το νοτιότερο τµήµα της Κεφαλονιάς. Στα ανατολικά βρίσκεται η 

Πελοπόννήσος και η απόστασή του, από τα παράλια του Ν. Ηλείας είναι περίπου 9 

ναυτικά µίλια και 15 ναυτικά µίλια από το ακρωτήριο της Κυλλήνης µε την  οποία 

συνδέεται µέσω ακτοπλοϊκής γραµµής. Η κοντινότερη απόσταση µεταξύ Ζακύνθου 

και ηπειρωτικής  Ελλάδας είναι στην περιοχή Κρυονερίου του νησιού και την  

περιοχή Τρυπητή της Πελοποννήσου. Ο Νοµός απέχει 100 χµ. από το πλησιέστερο 

µεγάλο αστικό κέντρο-την Πάτρα- και 300 χµ. από την Αθήνα. 

 

Στην παρούσα εργασία θα γίνει µια προσπάθεια καταγραφής εκείνων των 

εναλλακτικών µορφών τουρισµού που θα µπορούσαν να αναπτυχθούν στο νοµό 

Ζακύνθου, προκειµένου να ξεφύγουµε από το κλασικό πρότυπο διακοπών sea-sun-

sand µέσω της εκµετάλλευσης άλλων στοιχείων που θα µπορούσαν να αποτελέσουν 

πόλο έλξης για διαφορετικές οµάδες τουριστών. 
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2.4 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΟΡΦΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΟΥ 

ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΑΝΑΠΤΥΧΘΟΥΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 

 

2.4.1 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 

 

Με τον όρο πολιτισµό εννοούµε την κατάσταση κατά την οποία έχει γίνει ανάπτυξη 

ηθικής, κοινωνικής, πνευµατικής, τεχνικής και καλαισθητικής ζωής, σε αντίθεση µε 

κοινωνίες όπου υπάρχουν απολίτιστοι και άγριοι άνθρωπο. Ο πολιτιστικός-

πνευµατικός τουρισµός γίνεται για τουριστικούς λόγους, προκειµένου οι ταξιδιώτες να 

γνωρίσουν τον πολιτισµό των περιοχών που επισκέπτονται, να εξερευνήσουν νέα 

στοιχεία, ήθη, έθιµα, παραδόσεις λαών και να εξερευνήσουν άγνωστα σε αυτούς 

στοιχεία.  

 

Αυτό το είδος εναλλακτικής µορφής τουρισµού, υπήρχε από την αρχή της 

δηµιουργίας του τουριστικού φαινοµένου και µπορούµε να πούµε ότι ο πολιτισµός 

ήταν ένα από τα στοιχεία που έδωσαν κίνητρο στους ανθρώπους για να αρχίσουν τα 

ταξίδια. Τα πρώτα ταξίδια έγιναν για βιοποριστικούς λόγους και τα περισσότερα  

άτοµα που έπαιρναν µέρος σε αυτά ήταν επαγγελµατίες. Αργότερα ξεκίνησαν και τα 

πολιτιστικά µε τη µορφή των ταξιδιών περιήγησης και αναψυχής.  

 

Σαν συνέχεια αυτών είχαµε τον θρησκευτικό τουρισµό και τις περιηγήσεις. 

Χαρακτηριστικό γνώρισµα των ταξιδιών πολιτιστικού-πνευµατικού χαρακτήρα είναι 

ότι κίνητρο των ατόµων που τα πραγµατοποιούν αποτελούν η αγάπη και η 

περιέργεια για  εξερεύνηση του αγνώστου. Παλιότερα πραγµατοποιούνταν από την 

κοινωνική  ελίτ αλλά πλέον κάθε άνθρωπος έχει αυτή την ευκαιρία. 

 

Στην Ελλάδα, η πρώτη µορφή τουρισµού ήταν ο πολιτιστικός, αφού άτοµα έρχονταν 

από όλα τα σηµεία της γης, προκειµένου να θαυµάσουν τα σπουδαία αρχαιολογικά 

µνηµεία της χώρας µας, όπως τις Μυκήνες, την Κνωσό και τον Παρθενώνα. 

Αργότερα η πολιτιστική κληρονοµιά έπαψε να είναι ο µόνος πόλος έλξης καθώς 

υπήρχαν και άλλοι λόγοι να επισκεφτεί κάποιος την Ελλάδα, όπως το φυσικό κάλος 

και ο καλός καιρός. 

 

Σε µια προσπάθεια εκτενέστερης ανάλυσης του πολιτιστικού τουρισµού θα 

µπορούσαµε να πούµε ότι πρόκειται για µια διαδικασία επαφής, γνώσης και 



24 
 

γνωριµίας του πολιτισµού του τόπου προορισµού µέσω της παρακολούθησης και της 

συµµετοχής σε διάφορες πολιτιστικές εκδηλώσεις. Πιο συγκεκριµένα, ο τουρίστας 

έχει τη δυνατότητα να (Σφακιανάκης,2000): 

§ Επισκεφτεί µουσεία, χώρους αρχαιολογικού ενδιαφέροντος, πινακοθήκες, 

βιβλιοθήκες, µοναστήρια, φυσικές περιοχές, αίθουσες τέχνης. 

 

§ Παρακολουθήσει συναυλίες και άλλα µουσικοχορευτικά δρώµενα 

 

§ Συµµετέχει σε πολιτιστικές εκδηλώσεις όπως πανηγύρια, φεστιβάλ, µαθήµατα 

πολιτισµού κ.α. 

 

§ Συµµετάσχει  σε σεµινάρια και εργαστήρια, κάτω από την επίβλεψη τοπικών 

ειδικών 

 

§ Έλθει  σε επαφή µε πλευρές της ελληνικής κουλτούρας και παράδοσης, όπως 

βυζαντική αγιογραφία, φωτογραφία, κεραµική, γλυπτική, τοιχογραφία, 

κατασκευή µουσικών οργάνων, γιόγκα, διαλογισµό, εκµάθηση παραδοσιακών 

µουσικών οργάνων. 

 

 

 

2.4.1.1 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

 

Ο πολιτιστικός τουρισµός έχει τα εξής χαρακτηριστικά (Σφακιανάκης,2000): 

1. Έχει εκπαιδευτικές ιδιότητες, αφού µέσω αυτού οι τουρίστες καταφέρνουν να 

έρθουν σε επαφή µε άγνωστους σε αυτούς πολιτισµούς και να εµπλουτίσουν 

τις γνώσεις τους. 

 

2. Είναι άρρηκτα συνδεδεµένος µε τις έννοιες πολιτιστική κληρονοµιά και 

πλούτος του τόπου προορισµού και χρησιµοποιεί τα συστατικά τους στοιχεία 

ως τουριστικά προϊόντα. 

 

3. Προβάλλει τα πολιτιστικά στοιχεία του τόπου προορισµού και ταυτόχρονα τα 

ενισχύει και τα προστατεύει. 

 

4. Αποτελεί µορφή τουρισµού που µπορεί να αναπτυχθεί παράλληλα και µε 

κάποιες άλλες, όπως ο Αγροτουρισµός και ο Θρησκευτικός τουρισµός. 
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5. Προστατεύει το περιβάλλον αφού η βιωσιµότητά του προϋποθέτει µια καλή 

περιβαλλοντική κατάσταση.  

 

6. Έχει ως βασικό στοιχείο του την ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση του 

τοπικού πληθυσµού προκειµένου να συµµετέχει και αυτός στην προσπάθεια 

ανάπτυξης και ενδυνάµωσής του. 

 

   

2.4.1.2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΓΟΡΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

 

Η αγορά του πολιτιστικού τουρισµού αποτελείται από δυο κατηγορίες τουριστών, 

αυτούς που έχουν σαν κύριο σκοπό τους τις πολιτιστικές δραστηριότητες και αυτούς 

που τις επιδιώκουν παράλληλα µε κάποιες άλλες. Η δεύτερη κατηγορία είναι πολύ 

διευρυµένη σε σχέση µε την πρώτη αφού σχεδόν όλοι οι τουρίστες που 

επισκέπτονται έναν προορισµό για οποιοδήποτε λόγο, εµπλέκονται και σε 

πολιτιστικές δραστηριότητες. 

 

Ο κύριος όγκος των ταξιδιωτών πολιτιστικού τουρισµού, αποτελείται από άτοµα που 

ανήκουν στη µέση ηλικία, έχουν υψηλό εισόδηµα και µορφωτικό επίπεδο. Σε αυτούς 

προϋπάρχει η ανάγκη να γνωρίσουν νέους πολιτισµούς ήθη και έθιµα και δεν 

δηµιουργείται κατά τη διάρκεια των ταξιδιών τους. Πρόκειται για τουρίστες που 

γνωρίζουν από πριν σηµαντικά στοιχεία του προορισµού που πρόκειται να 

επισκεφτούν και µε το ταξίδι τους απλά επιβεβαιώνουν τις γνώσεις τους. 

προέρχονται από χώρες που θεωρούνται εξελιγµένες πολιτιστικά και αυτό έχει σαν 

αποτέλεσµα οι πολίτες να έχουν αυξηµένο ενδιαφέρον για να διευρύνουν τους 

πνευµατικούς τους ορίζοντες. 

 

 

2.4.1.3 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΝΟΜΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 

 

Ο νοµός Ζακύνθου διαθέτει µεγάλη πολιτιστική κληρονοµιά η οποία τον κάνει να 

ξεχωρίζει από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Η τέχνη και η λογοτεχνία αναπτύχθηκαν 

το δέκατο πέµπτο αιώνα κάτω από την ενετική κυριαρχία και επέτρεψαν τη γέννηση 

ενός πλούσιου πολιτισµού σε αντίθεση µε το υπόλοιπο της Ελλάδας που, κάτω από 

το ζυγό των τούρκων, περνούσε µία από τις πιο σκοτεινές περιόδους της ιστορίας 

του. Πιο συγκεκριµένα (Παπαδάτου,2007): 
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§ Λογοτεχνία 

Η άνθηση των γραµµάτων άρχισε µε τις διακρίσεις του µεταφραστή της Ιλιάδας 

του Οµήρου Νικολάου Λουκάνη. Γύρω στα 1600 ιδρύεται η πρώτη Ελληνική 

Ακαδηµία και στα 1815 η Ακαδηµία των Απελευθερωµένων Μεσηµβρινών 

Νήσων. Ανάµεσα στους ποιητές οι πιο γνωστοί του δέκατου ένατου αιώνα είναι 

ο Φώσκoλος, ο Κάλβος, του οποίου η φράση "Η ελευθερία απαιτεί αρετή και 

τόλµη" αναγράφεται στο θυρεό της πόλης της Ζακύνθου και ο ∆ιονύσιος 

Σολωµός στον οποίο αφιερώνεται µια πλατεία και µια εκκλησία.  

 

§ Μουσική & Θέατρο 

Οι καντάδες αποτελούν ιδιαίτερο ζακυνθινό γνώρισµα, µέσα από τις οποίες 

µελοποιείται ο λόγος. Εκτός όµως από τις µοναδικές καντάδες οι ζακυνθινοί 

δηµιούργησαν την αρέκια, το τετράφωνο λαϊκό τραγούδι. Μαζί µε τη µουσική και 

τους παραδοσιακούς χορούς, αποδίδεται µεγάλη σηµασία στο θέατρο. Τα δύο 

θεατρικά είδη που αναπτύχθηκαν µε µεγαλύτερη επιτυχία υπήρξαν η όπερα και 

οι λεγόµενες “οµιλίες”. 

 

§ Ζωγραφική 

 Οι πρώτες επιρροές στο χώρο της ζωγραφικής έχουν απαρχή τη βυζαντινή 

τέχνη. Τον δέκατο έβδοµο αιώνα µε την εµφάνιση του ∆οξαρά αλλάζει η τεχνική 

και περνούν στη χρήση λαδιού σε καµβά πράγµα που οδηγεί στη διάδοση 

προσωπογραφιών και προοπτικών σχεδίων. Στις περισσότερες εκκλησίες οι 

εικόνες που τις διακοσµούν ακολουθούν την τεχνοτροπία της Κρητικοζακυνθινής 

σχολής η οποία δηµιουργήθηκε µε την προσέλευση Κρητικών στο νησί στα µέσα 

του 17ο αι. Επίσης η πολλή γνωστή Επτανησιακή Σχολή αποτέλεσε έναν 

παράξενο συνδυασµό Ζακυνθινής ζωγραφικής, βυζαντινής τεχνοτροπίας και 

χαρακτηριστικά της ιταλικής αναγέννησης. 

 

§ Αρχιτεκτονική 

Στον χώρο της αρχιτεκτονικής το νησί κατάφερε να προβάλει ένα ξεχωριστό και 

ιδιαίτερο αρχιτεκτονικό ύφος. Επιρροές από την ∆ύση, η Βενετσιάνικη κατοχή, η 

Γαλλική αυτοκρατορία, η Ιταλική Αναγέννηση, το Αγγλικό κράτος και το Βυζάντιο 

συνέβαλαν στο µοναδικό αρχιτεκτονικό προφίλ του νησιού. Το 1953, µε τον 

σεισµό και την πυρκαγιά που ακολούθησε, το µεγαλύτερο µέρος της πόλης 

γκρεµίστηκε και µαζί του η αίγλη του παλιού πολιτισµού. 
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§ Γλυπτική 

Τον δέκατο όγδοο αιώνα αναπτύχθηκε η ανάγλυφη επεξεργασία του αργύρου 

και η ξυλογλυπτική, τα δε έργα που έφτιαχναν µπορούσε να τα θαυµάσει κανείς 

προπάντων στις εκκλησίες. Μεταξύ των ξυλογλυπτών, µπορούµε να 

αναφέρουµε τους αδελφούς Βλάχου και τον Στέφανο Ξενόπουλο, ειδικευµένο 

στην τέχνη του ψηφιδωτού. 

 

§ Πανηγύρια 

 Πρόκειται για λαϊκές γιορτές θρησκευτικού χαρακτήρα, των οποίων η παράδοση 

ακολουθείται µέχρι σήµερα οι οποίες αντιπροσώπευαν στιγµές συνεύρεσης και 

διασκέδασης ιδίως για τις κατώτερες κοινωνικές τάξεις που ήταν αποκλεισµένες 

από τις άλλες κοινωνικές εκδηλώσεις. Σήµερα οι λαϊκές γιορτές είναι πάρα 

πολλές και επιτρέπουν σε δεκάδες χωριά, µικρά και µεγάλα, να ζωντανέψουν µε 

χιλιάδες φώτα και χρώµατα. Ανάµεσά τους οι πιο σηµαντικές γιορτές είναι του 

Αγίου ∆ιονυσίου, οι Απόκριες και το Πάσχα. 

 

 

 2.4.1.4 ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΝΟΜΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 

Όσον αφορά την ανταγωνιστική θέση του νησιού έναντι άλλων προορισµών 

µπορούµε να πούµε τα εξής (Παπαδάτου,2007): 

§ Πρόκειται για έναν προορισµό µε πληθώρα πολιτιστικών µνηµείων, τα οποία 

προέρχονται από διαφορετικές χρονικές περιόδους και προκαλούν το έντονο 

ενδιαφέρον του επισκέπτη. 

 

§ Τα λαογραφικά στοιχεία και οι παραδόσεις δηµιουργούν ένα αρµονικό 

πάντρεµα µε τα φυσικά τοπία, δίνοντας εικόνες από νοσταλγικές στιγµές του 

παρελθόντος. 

 

§ Υπάρχει σηµαντικός αριθµός µουσείων, τα οποία δίνουν την ευκαιρία στους 

τουρίστες να θαυµάσουν την πολιτιστική κληρονοµιά και να ενηµερωθούν 

έγκυρα γι’ αυτή.  

 

§ Τα ήθη, τα έθιµα και οι παραδόσεις παραµένουν αναλλοίωτα σε µεγάλο 

βαθµό και αποτελούν έναν σηµαντικό πόλο έλξης για τους τουρίστες που 

θέλουν να τα βιώσουν από κοντά. 
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§ Οι λαϊκές εκδηλώσεις και οι θρησκευτικές τελετές ενισχύουν το πολιτιστικό 

προϊόν του νησιού και  την ανταγωνιστικότητά του.  

 

Υπάρχουν όµως κάποιοι κίνδυνοι οι οποίοι µπορούν να δράσουν αρνητικά στη καλή 

ανταγωνιστική θέση του νησιού και αυτοί είναι οι εξής: 

§ Τα  µεµονωµένα περιστατικά προσπάθειας εκµετάλλευσης των τουριστών 

µέσω παροχής κακής ποιότητας υπηρεσιών και υψηλών τιµών. 

 

§ Οι άλλες περιοχές της Ελλάδας οι οποίες έχουν να προσφέρουν παρόµοιο 

προϊόν και να προσανατολίσουν τη ζήτηση προς τη δική τους  κατεύθυνση. 

 

§ Τυποποίηση στοιχείων του πολιτισµού, όπως ήθη, έθιµα και παραδόσεις 

προκειµένου να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των τουριστών και να 

αυξήσουν και άλλο τη τουριστική ζήτηση.  

 

 

 

2.4.1.5 ΑΝΑΛΥΣΗ ΖΗΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

 

Η ζήτηση που εκδηλώνεται για τον πολιτιστικό τουρισµό της Ζακύνθου ενισχύεται 

θετικά και επηρεάζεται από τους παρακάτω παράγοντες (Τσιαρτσώνη,2008): 

1. Τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των πολιτών χωρών που αποτελούν 

τον κύριο όγκο εισερχόµενων τουριστών. Η οικονοµική ανάπτυξη αυτών 

σε συνδυασµό µε τη µείωση του κόστους µεταφοράς, είχε σαν 

αποτέλεσµα την επιταχυνόµενη αύξηση της ζήτησης του τουριστικού 

προϊόντος του νησιού. 

 

2. Την οικονοµική επιφάνεια των ατόµων που έχουν ένα ιδιαίτερα υψηλό 

πνευµατικό επίπεδο και πολλές φορές επιλέγουν το συγκεκριµένο 

προορισµό, προκειµένου να θαυµάσουν τον πνευµατικό του πλούτο.  

 

3. Τις προσπάθειες προβολής του νησιού στα διάφορα µέσα µαζικής 

επικοινωνίας που έχουν ενισχύσει τη θέση του σαν τουριστικό προορισµό 

και τον έχουν κάνει ιδιαίτερα δηµοφιλή. 
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Βέβαια υπάρχουν και ορισµένα στοιχεία που δρουν ως τροχοπέδη στην ανάπτυξη 

της  τουριστικής ζήτησης όπως: 

1. Η έλλειψη επιστηµονικής κατάρτισης για την σωστή καταγραφή των στοιχείων 

και την ανάλυση δεικτών και τάσεων, που θα βοηθήσουν τη περαιτέρω 

τουριστική ανάπτυξη 

 

2. Η δηµιουργία τάσης προς συγκεκριµένους τουριστικούς προορισµούς 

  

3. Η έλλειψη ενδιαφέροντος από τοπικούς παράγοντες προκειµένου να 

ενισχυθεί η προβαλλόµενη εικόνα του νησιού και η θέση του ως τουριστικός 

προορισµός. 

 

4. Η οικονοµική δυσχέρεια των τουριστών εξαιτίας των δεδοµένων οικονοµικών 

συνθηκών. 

 

5. Έλλειψη επαρκών υποδοµών του νησιού όσον αφορά τους χώρους 

υποδοχής και διαµονής των τουριστών. 

 

6. Μη επαρκής ανάπτυξη των χώρων πολιτιστικού ενδιαφέροντος. 

 

  

2.4.2 ΟΡΕΙΝΟΣ-ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 

 

O ορεινός-ορειβατικός τουρισµός, παρουσιάζει ορισµένες οµοιότητες µε τον τουρισµό 

χειµερινών σπορ, δεν έχει χρονικούς περιορισµούς εκδήλωσης και αναφέρεται στο 

σύνολο των δραστηριοτήτων υπαίθριας αναψυχής και τουρισµού, που εκδηλώνεται 

σε ορεινές περιοχές των χωρών υποδοχής και φιλοξενίας τουριστών που επιθυµούν 

να αναπτύξουν αυτής της µορφής τουρισµό. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η 

δηµιουργία τουριστικών καταλυµάτων που δένουν µε το φυσικό περιβάλλον και 

διαθέτουν όσο το δυνατόν περισσότερους συµπληρωµατικούς χώρους, όπως 

εστιατόρια, µπαρ, καφετέριες, αίθουσες αναψυχής, κτλ. 1    

 

Οι περιοχές όπου αναπτύσσονται τέτοιες δραστηριότητες, θα πρέπει να 

εξυπηρετούνται συγκοινωνιακά όσον το δυνατόν πληρέστερα και καλύτερα. Στην 

Ελλάδα, η σταδιακή άνοδος του ορεινού τουρισµού συνδέεται µε την αλλαγή των 

συνηθειών, αλλά και την επιθυµία αναψυχής καθw όλη τη διάρκεια του χρόνου. Οι 

ορεινές περιοχές βρίσκονται πολλές φορές σε αποµόνωση, οπότε ο τουρισµός είναι 
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δυνατό να συµβάλει στην κοινωνικοοικονοµική ανάπτυξη, σεβόµενος βέβαια τις 

ιδιαιτερότητες κάθε τόπου. 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση στηρίζει τις προσπάθειες ανάπτυξης ήπιων τουριστικών 

δραστηριοτήτων που δρουν συµπληρωµατικά στο εισόδηµα των µόνιµων κατοίκων. 

Στις περιοχές αυτές είναι δυνατό να αναπτυχθούν ποικίλες δράσεις, όπως πεζοπορία, 

αγροτουρισµός, κ.α. Στο πλαίσιο αυτό στηρίζεται η αναπαλαίωση ή συντήρηση 

ιστορικών κέντρων, η κατασκευή καταφυγίων, η αναγνώριση και χάραξη µονοπατιών. 

Πιο συγκεκριµένα η απαιτούµενη υποδοµή είναι (Βενετσανοπουλου,2006): 

 

ü Η δηµιουργία ορειβατικών µονοπατιών, τα οποία µπορεί να χαράσσονται         

στην ελληνική επικράτεια ή να αποτελούν µέρος διεθνών µονοπατιών τα οποία 

διέρχονται από διάφορες χώρες. Η συντήρησή τους πραγµατοποιείται από τους 

φορείς διαχείρισης των καταφυγίων σε συνεργασία µε τις αρµόδιες δασικές 

υπηρεσίες και την ελληνική οµοσπονδία ορειβασίας 

 

ü Τα καταλύµατα στα οποία θα διανυκτερεύσουν οι ορειβάτες. 

 

Ο ορεινός τουρισµός αποτελείται από τις εξής κατηγορίες: 

 

§ τον τουρισµό των ορεινών αθληµάτων (απλή ορειβασία, τεχνητή ορειβασία, 

αναρριχήσεις) 

§ τον τουρισµό της ορεινής ποδηλασίας  

§ τον τουρισµό των ορεινών κατασκηνώσεων.  

 

Ο ορειβατικός τουρισµός είναι υπάλληλη έννοια του ορεινού τουρισµού και 

περιλαµβάνει µόνο: 

 

§ την ορειβασία και τις αναρριχήσεις. 

 

Ο ορεινός τουρισµός αναπτύσσεται στις ορεινές περιοχές, δηλαδή (Παγκόσµιος 

Γεωγραφικός Άτλας, 1980): 

 

α. Οι λοφώδεις περιοχές, που είναι περιοχές που καλύπτονται από λόφους κατά το 

µάλλον ή ήττον χαµηλούς και οµαλούς µε ύψος 300 - 500 µέτρα, βατούς και 

προσπελάσιµους καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.  

 

1: www.makthes.gr 
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β. Οι µέσες ορεινές ή ηµιορεινές περιοχές που καλύπτονται από βουνά ύψους µέχρι 

1500 µέτρα µε στρογγυλές κορυφές και όχι απότοµες πλαγιές, βατές και 

προσπελάσιµες καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, πλην του χειµώνα οπότε οι βόρειες 

ηµιορεινές περιοχές είναι δυνατόν να καλύπτονται από χιόνια. 

 

γ. Οι ορεινές περιοχές, που είναι περιοχές που καλύπτονται από βουνά µε υψόµετρο 

πάνω από 1500 µ. και έχουν συνήθως σκληρή ανάγλυφη µορφή µε αιχµηρές 

κορυφές, απότοµες πλαγιές, χαράδρες και είναι βατές στους ορειβάτες και εύκολα 

προσπελάσιµες µόνο κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. 

 

Όσον αφορά τη γεωφυσική δοµή της Ζακύνθου παρατηρούµε ότι, το νησί δεν έχει 

πολύ ψηλά βουνά, τα δύο τρίτα όµως του εδάφους της καταλαµβάνονται από 

βουνοσειρές. Το ψηλότερο βουνό της είναι ο Βραχίονας (756 µ.) που βρίσκεται στο 

δυτικό µέρος του νησιού. Άλλες ψηλές κορυφές του ορεινού αυτού συγκροτήµατος 

είναι ο Λιρογιάννης, ο Λίβας, η Κακή Ράχη και η Μακρά Ράχη. ∆υο χαµηλότερα 

βουνά βρίσκονται στα νότια του νησιού, ο Σκοπός που καταλήγει στο ακρωτήριο 

Γεράκι και το Κερί που καταλήγει στο νοτιότερο µέρος του νησιού, στο ακρωτήριο 

Μαραθία. 

   

2.4.2.1 ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 

 

Με τον όρο ορειβασία εννοούµε το  οργανωµένο άθληµα ανάβασης στις ορεινές 

περιοχές, που πραγµατοποιείται είτε µε τη µορφή του δύσκολου ανηφορικού 

περπατήµατος είτε µε τη µορφή του σκαρφαλώµατος, χρησιµοποιώντας τα χέρια και 

τα πόδια όπως επίσης και ειδικό ή µη ειδικό εξοπλισµό. Ορειβατικός είναι αυτός που 

ανήκει ή αναφέρεται στην ορειβασία και ορειβάτης είναι αυτός που ορειβατεί, δηλαδή 

επιδίδεται στην ορειβασία. 

 

Ορειβατικός τουρισµός είναι η εναλλακτική µορφή τουρισµού κατά τη διάρκεια της 

οποίας οι τουρίστες αναπτύσσουν ορειβατικές δραστηριότητες ή παρακολουθούν 

ορειβατικές δραστηριότητες. Η διαφορά του από τον Περιπατητικό ή Πεζοπορικό 

τουρισµό είναι ότι παρόλο που και οι δυο ανήκουν  στον τουρισµό Υπαίθρου και 

ειδικότερα στον Ορεινό τουρισµό, ο Περιπατητικός τουρισµός είναι η τουριστική 

δραστηριότητα του εύκολου περπατήµατος στις βατές και προσπελάσιµες λοφώδεις 

ή ηµιορεινές περιοχές από πολλούς τουρίστες, µε τη χρήση µόνον των ποδιών και 

χωρίς ειδικό εξοπλισµό, ενώ ο Ορειβατικός τουρισµός είναι η τουριστική 
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δραστηριότητα του δύσκολου ανεβάσµατος στα υψηλά βουνά µε τη χρήση των 

ποδιών και των χεριών και συχνά µε τη χρησιµοποίηση ειδικού εξοπλισµού. 

 

Ορειβατικά καταφύγια είναι τα καταλύµατα του Ορειβατικού τουρισµού τα οποία 

χρησιµοποιούνται για την ξεκούραση και τη διανυκτέρευση των ορειβατών και 

ορειβατικά µονοπάτια είναι τα µονοπάτια που χρησιµοποιούν οι ορειβάτες για να 

αναρριχηθούν στα βουνά. 

 

 

2.4.2.1.1 ΑΠΛΗ ΟΡΕΙΒΑΣΙΑ, ΤΕΧΝΗΤΗ ΟΡΕΙΒΑΣΙΑ, ΑΛΠΙΝΙΣΜΟΣ  

 

Η απλή ορειβασία υπήρχε από την αρχαιότητα και είναι εκείνη η µορφή που δεν 

χρειάζεται τεχνητά µέσα για να επιτευχθεί. Ο ορειβάτης ακολουθεί ένα ορεινό 

µονοπάτι, µια ατραπό ή έναν "κατσικόδροµο" για να ανεβεί στην κορυφή ενός 

βουνού χωρίς τη βοήθεια του ορειβατικού εξοπλισµού (σχοινιών, γάντζων, σφυριών, 

σφηνών, ειδικών παπουτσιών κ.λπ.). Είναι η µορφή της ορειβασίας που µοιάζει 

περισσότερο µε µια δύσκολη ανηφορική περιπατητική προσπάθεια. 

 

Στην  τεχνητή ορειβασία ο ορειβάτης χρησιµοποιεί εξοπλισµό προκειµένου να 

καταφέρει τις δύσκολες αναβάσεις. Όταν η τεχνητή ορειβασία αντιµετωπίζει µεγάλες 

δυσκολίες ανάβασης ή αναρρίχησης, λόγω της µορφής του βουνών (αιχµηρές 

κορυφές, απότοµες πλαγιές, κατακόρυφα εµπόδια κ.λπ.) τότε ονοµάζεται Αλπινισµός 

και οι ορειβάτες Αλπινιστές, γιατί εξασκήθηκε για πρώτη φορά στις "Άλπεις και 

σήµερα εξασκείται σε όλα τα δύσκολα βουνά του Κόσµου. 

 

Τα άτοµα που ανήκουν στους ορειβατικούς συλλόγους είναι ενεργοί ορειβάτες και 

ασκούν το άθληµα συχνά, ενώ παράλληλα καταβάλλουν ένα χρηµατικό ποσό σε 

ετήσια βάση προκειµένου να συντηρηθεί ο σύλλογός τους. Ο ορειβατικός τουρισµός 

απευθύνεται σε άτοµα που γνωρίζουν και έχουν εκπαιδευτεί σωστά, προκειµένου να 

είναι σε θέση να αντιµετωπίσουν τις κακές καιρικές συνθήκες που µπορεί να 

εκδηλωθούν. Αυτός είναι ένας από τους  παράγοντες που το κοινό το οποίο 

εκδηλώνει ενδιαφέρον για την συγκεκριµένη εναλλακτική µορφή τουρισµού είναι 

αρκετά µικρό. Ένας άλλος παράγοντας είναι το εξαιρετικά υψηλό κόστος του 

εξοπλισµού και της εκπαίδευσης των ορειβατών. 
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2.4.2.1.2 ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΟΡΕΙΝΗΣ ΠΟ∆ΗΛΑΣΙΑΣ 

Η ποδηλασία είναι ένα σπορ το οποίο χρησιµοποιείται για (Σφακιανάκης,2000): 

§ τη µεταφορά ατόµων από ένα µέρος σε ένα άλλο 

§ την εκγύµναση του σώµατος 

§ τη συµµετοχή σε αγώνες 

 

Τα ποδήλατα που χρησιµοποιούνται κάθε φορά µπορεί να είναι απλά, ειδικής 

κατασκευής, στατικά ή αγωνιστικά, ανάλογα µε το σκοπό για τον οποίο 

χρησιµοποιούνται κάθε φορά. Η ποδηλασία αναπτύχθηκε εξαιτίας της ανάγκης των 

ανθρώπων να βρουν ένα µεταφορικό µέσο, το οποίο θα είναι φιλικό προς το 

περιβάλλον και παράλληλα θα ασκεί το σώµα το οποίο καταπονείται από τις 

καθηµερινές συνήθειες. Επιπλέον  το συγκεκριµένο µέσο προσφέρει και ψυχαγωγία 

όταν χρησιµοποιείται σε ανοιχτούς χώρους καθώς ο αναβάτης µπορεί να απολαύσει 

τη θέα και να ξεχάσει για λίγο τα προβλήµατα της καθηµερινότητας. 

 

Το πρώτο ορειβατικό ποδήλατο κατασκευάστηκε στις ΗΠΑ to 1980, προκειµένου να 

καλυφθούν οι ανάγκες των ορειβατών όσον αφορά την ανάβαση και κατάβαση 

δύσκολων λόφων και βουνών. Η κατασκευή του διαφέρει από αυτή των απλών 

ποδηλάτων ως προς την ανθεκτικότητα, διότι το συγκεκριµένο χρησιµοποιείται σε 

δύσκολες συνθήκες και γι’ αυτό πληρεί διαφορετικές προδιαγραφές. 

 

Η ορειβατική ποδηλασία δίνει την ευκαιρία στους ποδηλάτες να έρθουν σε επαφή µε 

το φυσικό περιβάλλον, αφού µπορούν και περνούν πάνω από δύσβατες περιοχές µε 

χόρτα, χώµα και λακκούβες νερού. Τα οφέλη από αυτή την επαφή είναι πολλά αφού 

τα άτοµα που κάνουν ορειβατική ποδηλασία εκτός του ότι απολαµβάνουν την 

οµορφιά των τοπίων και εξερευνούν τη χλωρίδα και τη πανίδα, γυµνάζουν 

παράλληλα και το σώµα τους. 

 

Κίνητρο για την ανάπτυξη του συγκεκριµένου είδους εναλλακτικού τουρισµού, δόθηκε 

όταν πελάτες ξενοδοχείων ζητούσαν την ορεινή ποδηλασία προκειµένου να 

µπορέσουν να ασκηθούν. Η ευκαιρία αναπτύχθηκε από τους ξενοδόχους, οι οποίοι 

άρχισαν να ικανοποιούν τις απαιτήσεις των πελατών τους και να προσφέρουν 

εκδροµές σε κοντινούς προορισµούς. Και σε αυτό το είδος ορεινού τουρισµού τα 

άτοµα που το ζητούν είναι λίγα και κυρίως νεαρά, προκειµένου να µπορούν να 

αντεπεξέλθουν στις απαιτήσεις του αθλήµατος.   
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2.4.2.1.3 ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΟΡΕΙΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ 

 

Οι κατασκηνώσεις είναι περιοχές µε τουριστικά καταλύµατα, τα οποία είναι κυρίως 

σκηνές και ενίοτε κτίρια, στις οποίες υπάρχουν οι κατάλληλες υποδοµές για φαγητό, 

νερό και ηλεκτροδότηση και οι τιµές είναι χαµηλές. Χωρίζονται σε δύο κατηγορίες, σε 

αυτές που είναι στο βουνό (ορεινές) και σε αυτές που είναι στη θάλασσα (παράκτιες). 

Τα άτοµα τα οποία επιλέγουν αυτό τον τρόπο διακοπών είναι κυρίως νέοι, µαθητές, 

φοιτητές και µικρά παιδιά που οι γονείς τους είναι µέλη συλλόγων. 

 

Στις κατασκηνώσεις υπάρχει αυστηρή οργάνωση και ιεραρχία προκειµένου να 

διατηρείται η ισορροπία και να αποφεύγονται τυχόν διενέξεις και προβλήµατα. 

Υπάρχει ηµερήσιο πρόγραµµα και πολλές ψυχαγωγικές εκδηλώσεις κυρίως 

επιµορφωτικού χαρακτήρα. Η συντήρησή τους πραγµατοποιείται είτε από τους 

Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, είτε από ∆ηµόσιους και Ιδιωτικούς 

Κερδοφορικούς φορείς. 

 

Στην ίδια κατηγορία µε τις κατασκηνώσεις είναι και τα campings, τα οποία 

χρησιµοποιούνται κυρίως από ενήλικες που µετακινούνται µε τροχοφόρα, αφού 

διαθέτουν και χώρους στάθµευσης. Οι υπηρεσίες που διαθέτουν κυµαίνονται στο ίδιο 

επίπεδο µε αυτό των κατασκηνώσεων. Η παρεχόµενη ασφάλεια είναι υψηλή, αφού 

εκτός απ’ το ότι υπάρχει περίφραξη, η είσοδος και η έξοδος είναι ελεγχόµενες και 

υπάρχει φύλαξη σε εικοσιτετράωρη βάση.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

ΟΙΚΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ-ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 

 

3.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Στο προηγούµενο κεφάλαιο αναλύθηκε ο πολιτιστικός και ο ορεινός-ορειβατικός 

τουρισµός. Αφού πραγµατοποιήθηκε µια σύντοµη παρουσίαση του νοµού Ζακύνθου, 

αναπτύχθηκαν τα χαρακτηριστικά γνωρίσµατά του  πολιτιστικού τουρισµού και 

προσδιορίσθηκε η αγορά στην οποία αυτός  απευθύνεται. Στη συνέχεια έγινε 

αναφορά στην πολιτιστική κληρονοµιά του νησιού και αναλύθηκε η ανταγωνιστική 

του θέση καθώς και η ζήτηση που εκδηλώνεται για τον πολιτιστικό τουρισµό που 

αυτό προσφέρει. Ύστερα µελετήθηκε ο ορεινός-ορειβατικός τουρισµός και οι  

κατηγορίες που τον αποτελούν και είναι οι εξής: τουρισµός ορεινών αθληµάτων (που 

περιλαµβάνει την απλή ορειβασία, την τεχνητή ορειβασία και τον αλπινισµό), 

τουρισµός ορεινής ποδηλασίας και τουρισµός ορεινών κατασκηνώσεων. Στο παρόν 

κεφάλαιο θα αναλυθεί ο οικοτουρισµός και ο αγροτουρισµός. Αρχικά θα δοθεί ο 

ορισµός του οικοτουρισµού και στη συνέχεια θα καταγραφούν τα χαρακτηριστικά 

γνωρίσµατά του και η συµβολή του στο ευρύτερο περιβάλλον. Στη συνέχεια θα 

προσδιοριστεί η αγορά του οικοτουρισµου και το οικοτουριστικό προϊόν, 

καταλήγοντας µε τις επιδράσεις της συγκεκριµένης µορφής τουρισµού. Μετά θα 

αναλυθεί ο αγροτουρισµός, δίνοντας τον ορισµό αυτού και περιγράφοντας την 

υποδοµή που χρειάζεται για την ανάπτυξή του και τα χαρακτηριστικά γνωρίσµατά του. 

Έπειτα θα προσδιοριστούν οι στόχοι του αγροτουρισµού και θα προσδιοριστεί το 

µέγεθος της αγοράς του. Τέλος, θα πραγµατοποιηθεί περιγραφή των 

χαρακτηριστικών των αγροτουριστών και οι συνέπειες του αγροτουρισµού στο 

ευρύτερο περιβάλλον.  

 

 

3.2 ΟΡΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

 

Ο οικοτουρισµός είναι µια εναλλακτική µορφή τουρισµού, που στόχος της είναι η 

ανάδειξη και αξιοποίηση των φυσικών πόρων µιας χώρας. Ο σαφής προσδιορισµός 

του είναι δύσκολος αλλά θα µπορούσαµε να πούµε ότι (Υπουργείο Ανάπτυξης,1998): 

“Οικοτουρισµός είναι µια µορφή τουρισµού, που αναπτύσσεται σε αξιόλογες 

οικολογικά περιοχές, δεν υπερβαίνει τα όρια δυνατοτήτων αξιοποίησης της περιοχής, 

προωθεί την προστασία και διαχείριση του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος -
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µε τη θέσπιση νοµικών ή άλλου τύπου αποτελεσµατικών µέτρων- ενώ ταυτόχρονα 

διατηρεί τη συνοχή του κοινωνικού ιστού”. Είναι ένα ταξίδι στη φύση, που 

προϋποθέτει την προστασία του περιβάλλοντος και αποβλέπει στην αειφόρο 

ανάπτυξη.  

 

3.2.1 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΑ ΟΙΚΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

 

Ο οικοτουρισµός είναι µια εναλλακτική µορφή τουρισµού η οποία έχει τα εξής 

γνωρίσµατα (Σούρτζης,2003): 

1. Τα ταξίδια που πραγµατοποιούνται, γίνονται σε περιοχές που παρουσιάζουν 

ιδιαίτερο φυσικό κάλλος και δίνουν τη δυνατότητα στους ταξιδιώτες να 

θαυµάσουν την οµορφιά των τοπίων και να έρθουν σε επαφή µε τα άγρια 

ζώα που ζουν σε αυτά. 

 

2. Στόχος των τουριστών είναι να διευρύνουν τον πνευµατικό τους ορίζοντα και 

να γνωρίσουν τη χλωρίδα και τη πανίδα του τόπου που επισκέπτονται. 

 

3. Τα οφέλη για το περιβάλλον είναι πολλά αφού ο τουρίστας δεν έχει στόχο να 

το καταστρέψει και να το εκµεταλλευτεί αλλά αντιθέτως επιθυµεί την 

προστασία και τη διατήρηση αυτού.  

 

4. Η οργάνωσή του βασίζεται σε µικρές τοπικές επιχειρήσεις, οι οποίες δεν 

έχουν σαν κύριο στόχο την επίτευξη µεγάλων χρηµατικών κερδών, αλλά την 

προβολή και προστασία του τόπου τους αφού αν αυτός καταστραφεί τότε θα 

χαθεί το τουριστικό κίνητρο και οι επισκέπτες µπορεί να µειωθούν δραµατικά 

ή ακόµη και να µηδενιστούν. 

 

5. Συµβάλλει στη διατήρηση του πληθυσµού των επαρχιακών πόλεων και την 

αύξηση της αποκέντρωσης, αφού οι κάτοικοι τους έχουν απασχόληση ενώ 

ταυτόχρονα αυξάνεται και η πατριωτική τους υπερηφάνεια.  

 

3.2.2 ΣΥΜΒΟΛΗ ΟΙΚΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

 

Ο οικοτουρισµός επηρεάζει άµεσα το περιβάλλον στο οποίο πραγµατοποιείται καθώς 

(Υπουργείο Ανάπτυξης2000): 
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1. προετοιµάζει τους επισκέπτες, πριν την αναχώρησή τους, ώστε να 

ελαχιστοποιήσουν ή ακόµα και να αποφύγουν την πρόκληση αρνητικών 

επιπτώσεων σε ευαίσθητες περιοχές, µέσω της ενηµέρωσής τους σχετικά µε 

τη στάση τους απέναντι στη χλωρίδα και πανίδα του τόπου προορισµού. 

2. ελαχιστοποιεί τις επιπτώσεις από την παρουσία επισκεπτών, αφού όλες οι 

δραστηριότητες οργανώνονται µε κύριο γνώµονα το σεβασµό και τη 

διατηρησιµότητα του περιβάλλοντος. Με τον όρο διατηρησιµότητα 

(Σφακιανάκης, 2000) εννοούµε τη συντήρηση του σε τέτοια κατάσταση ώστε 

να µπορεί να χρησιµοποιείται µε τον ίδιο τρόπο από τις παρούσες και 

µελλοντικές γενεές. 

3. πραγµατοποιεί επισκέψεις τουριστών σε µικρές οµάδες για να αποφευχθεί η 

πιθανότητα υπερσυγκέντρωσης τους και τα όποια προβλήµατα µπορεί αυτή 

να δηµιουργήσει.  

4. ενηµερώνει, πληροφορεί και εκπαιδεύει τους επιχειρηµατίες και το 

προσωπικό (τους επαγγελµατίες του κλάδου δηλαδή) σχετικά µε τις 

απαραίτητες ενέργειες, που πρέπει να γίνουν µε σκοπό τη διατήρηση υψηλής 

οικολογικής ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών. 

5. αποτελεί πολλές φορές µέρος προγραµµάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης, 

τα οποία δηµιουργούνται από τον ΕΟΤ ή το Υπουργείο Περιβάλλοντος, 

χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων. 

6. χρησιµοποιούνται εγκαταστάσεις που είναι από υλικά φιλικά προς το 

περιβάλλον και η αρχιτεκτονική τους σύµφωνη µε την τοπική τεχνοτροπία, 

σεβόµενη τις παραδόσεις του εκάστοτε τόπου. 

7. αποτελεί πηγή χρηµατοδότησης προγραµµάτων προστασίας της φύσης. 

8. παροτρύνει τους επισκέπτες να συµµετάσχουν στην προστασία του 

περιβάλλοντος, θέλοντας µε αυτό τον τρόπο να βοηθήσουν τους κατοίκους να 

διατηρήσουν την οµορφιά του τόπου τους και τον πολιτισµικό τους πλούτο. 

 

3.2.3 Η ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

1) ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ 

Υπάρχει µια δυσκολία στον ακριβή προσδιορισµό του µεγέθους της αγοράς των 

οικοτουριστών, καθώς πολλοί από αυτούς δεν κάνουν κρατήσεις σε τουριστικά 

καταλύµατα, σε µεταφορικά µέσα και δεν αγοράζουν τουριστικά προϊόντα. Όσοι 

από αυτούς αγοράζουν συγκεκριµένα κοµµάτια από ένα τουριστικό πακέτο, 
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καταγράφονται ως τουρίστες µαζικού τουρισµού. Το µεγαλύτερο µέρος των 

οικοτουριστών είναι εσωτερικοί τουρίστες και γι’ αυτό το λόγο δεν καταγράφονται 

πουθενά. Στις µέρες µας ο οικοτουρισµός αποτελεί το 3% του συνολικού 

τουρισµού και παρουσιάζει αυξητικές τάσεις, ενώ ταυτόχρονα αποτελεί σχεδόν το 

50% του εναλλακτικού τουρισµού. (Σφακιανάκης, 2000) 

 

2) Η ΟΙΚΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΛΑΤΕΙΑ  

Η τµηµατοποίηση της τουριστικής αγοράς γίνεται σύµφωνα µε κριτήρια 

γεωγραφικά, δηµογραφικά, ψυχογραφικά και οικονοµικά, ενώ παράλληλα απαντά 

σε ερωτήµατα όπως ποιος κάνει τουρισµό, γιατί, από πού προέρχεται, πώς και 

πότε έρχεται. Οι οικοτουρίστες προέρχονται από χώρες που οι κάτοικοί τους 

συνηθίζουν να κάνουν τουριστικά ταξίδια. Πριν πραγµατοποιήσουν ένα 

οικοτουριστικό ταξίδι συνήθως έχουν προηγηθεί άλλα, διαφορετικών µορφών 

τουρισµού.  

 

Οι ηλικίες των οικοτουριστών ποικίλλουν ανάλογα µε το είδος των 

δραστηριοτήτων που επιλέγουν. Έτσι µπορεί να είναι άτοµα νεαρά και µέσης 

ηλικίας ή ηλικιωµένοι και συνταξιούχοι. Η πρώτη κατηγορία επιλέγει πιο έντονες 

δραστηριότητες σε σχέση µε τη δεύτερη που προτιµά την απλή περιήγηση και 

ακολουθεί βραδύτερους ρυθµούς. Όσον αφορά το επίπεδο εκπαίδευσης είναι 

υψηλό, όπως και το οικονοµικό τους επίπεδο. Εξαιτίας των δυσκολιών της 

συγκεκριµένης µορφής εναλλακτικού τουρισµού, το 65%-75% είναι άνδρες, 

καθώς οι γυναίκες αποφεύγουν τις άσχηµες συνθήκες και προτιµούν την άνεση 

και την ασφάλεια. 

 

Οι οικοτουρίστες, διακρίνονται στις εξής κατηγορίες (Πετροπούλου,2009): 

1. Αυτοί που ταξιδεύουν µόνοι τους ή µε τις οικογένειές τους και 

προσπαθούν να επισκεφτούν όσο το δυνατό περισσότερα µέρη 

προκειµένου να αποκτήσουν εµπειρίες 

 

2. Εκείνοι που είναι µέλη επιστηµονικών και σχολικών οµάδων και σκοπός 

τους είναι η πραγµατοποίηση έρευνας, οπότε και µένουν πολύ καιρό στον 

τόπο που επισκέπτονται 
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3. Αυτοί που επισκέπτονται προστατευόµενες περιοχές και συνήθως είναι 

µέλη οργανώσεων 

 

4. Εκείνοι που επισκέπτονται µακρινούς προορισµούς, προκειµένου να 

ζήσουν µια έντονη εµπειρία 

 

5. Αυτοί που το κάνουν ευκαιριακά στα πλαίσια µιας άλλης τουριστικής 

δραστηριότητας. 

 

3.2.4 ΤΟ ΟΙΚΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ 

 

Το οικοτουριστικό προϊόν αποτελείται από αγαθά και υπηρεσίες που προέρχονται 

από τη φύση και τον τοπικό πληθυσµό του τόπου επισκέψεως οπότε και η ποιότητά 

του είναι κλιµακούµενη και επηρεαζόµενη από πολλούς παράγοντες. Τα αγαθά που 

το αποτελούν είναι κατά κύριο λόγο άυλα και η ποιότητα όχι ιδιαιτέρως υψηλή, αφού 

ο τουρίστας που θα το αγοράσει δεν ενδιαφέρεται τόσο για αυτήν, όσο για πράγµατα 

πιο πνευµατικά, όπως η επαφή του µε το φυσικό περιβάλλον και η εξερεύνηση του 

τόπο επισκέψεως. 

 

Μερικά βασικά οικοτουριστικά προϊόντα είναι τα εξής (Σφακιανάκης, 2000)  : 

§ Απόλαυση του φυσικού περιβάλλοντος και ότι αυτό περιλαµβάνει( καθαρός 

αέρας, χλωρίδα, πανίδα, ανοιχτός χώρος) 

 

§ Άµεση επαφή µε φυσικά τοπία και πολιτιστικά µνηµεία της υπαίθρου 

 

§ Άµεση επαφή και γνωριµία µε την τοπική χλωρίδα και πανίδα 

 

§ Ηρεµία και ησυχία που προσφέρει το φυσικό περιβάλλον 

 

§ Γνωριµία µεταξύ τουριστών και τοπικού πληθυσµού 

 

§ ∆υνατότητα σωµατικής άθλησης και η παρακολούθηση αθλοπαιδιών 

 

§ Συµµετοχή σε έρευνες και µελέτες που αφορούν το φυσικό περιβάλλον 

 

§ ∆υνατότητα συµβολής των τουριστών σε προγράµµατα προστασίας του 

περιβάλλοντος. 
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3.2.5 ΕΠΙ∆ΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΤΟΥΡΙΣΜΟ 

Οι επιδράσεις από τον οικοτουρισµό είναι τόσο θετικές όσο και αρνητικές. Πιο 

συγκεκριµένα, οι θετικές συνέπειες είναι (Κοκκώσης-Τσάρτας, 2001): 

1. Ευαισθητοποιεί τόσο τον ντόπιο πληθυσµό, όσο και τους τουρίστες σχετικά 

µε την αναγκαιότητα διατήρησης και προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος 

της περιοχής. 

 

2. Ενισχύει την τοπική οικονοµία, αφού βοηθά στη δηµιουργία νέων θέσεων 

εργασίας. Έτσι µειώνεται η ανεργία και τα έσοδα από τη τουριστική 

δραστηριότητα βελτιώνουν τους όρους διαβίωσης των µόνιµων κατοίκων.  

 

3. Μειώνει το αίσθηµα αποµόνωσης των κατοίκων και ενισχύει το αίσθηµα 

υπερηφάνειας για τον τόπο τους, αυξάνοντας το ποσοστό αυτών που µένουν 

στη περιφέρεια. 

 

4.  Μπορεί να συνδυαστεί µε το πολιτιστικό περιβάλλον, την ανάδειξη των 

ιστορικών µνηµείων και αρχαιολογικών χώρων, την οργάνωση 

προγραµµάτων διαδροµών και επισκέψεων τουριστών και σχολείων, 

συντελώντας κατ’ αυτόν τον τρόπο στην αξιοποίηση και προστασία της 

φυσικής και πολιτιστικής κληρονοµιάς του νησιού. 

 

Στον αντίποδα των θετικών επιδράσεων, έχουµε τις αρνητικές οι οποίες  είναι οι εξής: 

1. Σε περίπτωση που ο αριθµός των τουριστών υπερβεί αυτόν που η περιοχή 

µπορεί να δεχθεί και να φιλοξενήσει, τότε υπάρχει περίπτωση διαταραχής 

της ισορροπίας του οικολογικού συστήµατος και η πρόκληση προβληµάτων. 

 

2. Η υπερσυγκέντρωση τουριστών, µπορεί να δηµιουργήσει προβλήµατα και 

στην κυκλοφορία των οχηµάτων, καθώς δεν θα υπάρχει επαρκής χώρος για 

τη στάθµευσή τους και κατάλληλες υποδοµές για την εύρυθµη κυκλοφορία 

τους. 

 

3. Η προσέλευση τουριστών ενίοτε προκαλεί ζηµιές στο περιβάλλον, αφού 

υπάρχει περίπτωση καταστροφής µονοπατιών και διακοπή του 

αναπαραγωγικού ρυθµού των άγριων ζώων και πτηνών.   
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3.3 ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 

 

3.3.1 ΟΡΙΣΜΟΣ 

 

Σύµφωνα µε την πρώτη τοποθέτηση του Ελληνικού Κέντρου Αγροτουρισµού 

(ΕΛΛΚΑ), ο αγροτουρισµός στην Ελλάδα είναι: “Η παράλληλη ανάπτυξη 

δραστηριοτήτων, που αποσκοπεί στην οικονοµική και κοινωνική αναβάθµιση των 

αγροτικών χώρων και της υπαίθρου, µε τη στήριξη της τοπικής αγροτικής 

παραγωγής, της εµπορίας, της ήπιας και µικρής κλίµακας προσφοράς τουριστικών 

υπηρεσιών και της ανάδειξης του πολιτιστικού και φυσικού πλούτου κάθε περιοχής”.  

 

3.3.2 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟ∆ΟΜΗ 

 

Οι τουρίστες που επιλέγουν τον αγροτουρισµό, διαµένουν είτε σε σπίτια αγροτών της 

περιοχής, είτε σε τουριστικά καταλύµατα που βρίσκονται µέσα ή κοντά στις αγροτικές 

περιοχές. Βιώνουν από κοντά τις καθηµερινές αγροτικές δραστηριότητές και έχουν τη 

δυνατότητα να είναι απλοί παρατηρητές ή και να συµµετέχουν σε αυτές. Ο αριθµός 

των τουριστικών καταλυµάτων που δηµιουργούνται σε µια περιοχή για να εξυπηρετεί 

τους τουρίστες είναι µικρός και η κατασκευή τους προσαρµόζεται στην τοπική 

αρχιτεκτονική. (Βενετσανοπούλου,2006) 

 

 

3.3.3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

 

Ο αγροτουρισµός έχει τα εξής γνωρίσµατα (Ασκέλη,2005) : 

1. ∆ίνει τη δυνατότητα στους κατοίκους των πόλεων , να έρθουν σε επαφή µε τη 

ζωή στο χωριό για ένα µικρό χρονικό διάστηµα και να γίνουν µέλη της 

τοπικής κοινωνίας, συµµετέχοντας στις καθηµερινές δραστηριότητες των 

µόνιµων κατοίκων. 

 

2. Ενισχύει τις αγροτικές και κτηνοτροφικές δραστηριότητες των ντόπιων 

κατοίκων και τους στηρίζει οικονοµικά. Με αυτό τον τρόπο τους παρέχει 

κίνητρο για να µείνουν στο τόπο τους και να µη µεταπηδήσουν σε άλλο κλάδο. 
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3. ∆εν χρειάζεται µεγάλες και ακριβές εγκαταστάσεις, αφού οι τουρίστες 

µπορούν να καταλύσουν ακόµα και στα σπίτια των αγροτών, έτσι ο 

αγροτουρισµός βοηθά στη διατήρηση του περιβάλλοντος ως έχει. 

 

4. Στηρίζεται στην άµεση ανθρώπινη επαφή, αφού εξυπηρέτηση των τουριστών 

πραγµατοποιείται από τα µέλη των αγροτικών οικογενειών και  κυρίαρχα 

στοιχεία είναι η απλότητα και η ζεστασιά. 

 

5. Προωθεί τα ντόπια προϊόντα µιας και είναι αυτά που χρησιµοποιούνται κατά 

κόρον, προκειµένου να καλυφθούν οι ανάγκες των τουριστών. 

 

6. ∆ίνει τη δυνατότητα στους τουρίστες να συµµετέχουν σε πολιτιστικές 

εκδηλώσεις των χωριών που επισκέπτονται και να βιώσουν από κοντά τα ήθη 

και τα έθιµα τους.  

 

7. Ενεργοποιεί τις παραγωγικές, αναπτυξιακές και πολιτισµικές δυνάµεις του 

εκάστοτε τόπου, συµβάλλοντας έτσι στην κοινωνική ανάπτυξη της αγροτικής 

περιοχής. 

 

3.3.4 ΣΤΟΧΟΙ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

 

Οι στόχοι του αγροτουρισµού ως  εναλλακτική µορφή τουρισµού συνοψίζονται στους 

εξής (Βενετσανοπούλου ,2006): 

1. Τη γνωριµία του επισκέπτη µε τον αγροτικό χώρο, τις καθηµερινές συνήθειες 

των ντόπιων κατοίκων, τα ήθη, τα έθιµα και τη κουζίνα τους. 

 

2. Τη γνωριµία του επισκέπτη µε τη φύση και την πολιτιστική κληρονοµιά του 

τόπου. 

 

3. Την ψυχαγωγία του τουρίστα µέσω της συµµετοχής του σε διάφορες 

εκδηλώσεις.  

 

4. Την ενεργοποίηση του ενδιαφέροντος των τοπικών φορέων προκειµένου να 

συµβάλλουν στη περαιτέρω ανάπτυξη του τόπου. 

 

5. Την ενεργοποίηση του ενδιαφέροντος των αρµόδιων φορέων, ούτως ώστε να 

ενισχύσουν µε τη σειρά τους την ανάπτυξη του αγροτικού τοµέα. 
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6. Την ελαχιστοποίηση περιβαλλοντικών και οικολογικών επιβαρύνσεων.  

 

7. Την προώθηση προϊόντων τοπικής παραγωγής. 

 

8. Την οικονοµική ενίσχυση των ντόπιων κατοίκων µέσω της συµπλήρωσης του 

εισοδήµατός τους. 

 

3.3.5 ΜΕΓΕΘΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

 

Λόγω έλλειψης στατιστικών στοιχείων, το µέγεθος της συγκεκριµένης αγοράς δεν 

µπορεί να προσδιοριστεί ακριβώς ποσοτικά. Τα στοιχεία που παρέχονται από τις 

κρατήσεις στα αγροτουριστικά ξενοδοχεία δεν είναι αξιόπιστα, αφού ένα µεγάλο 

µέρος των τουριστών διαµένουν σε φιλικά σπίτια και γι’ αυτό το λόγο δεν µπορούµε 

να έχουµε µια σαφή εικόνα σχετικά µε την µέγεθος της συγκεκριµένης αγοράς. 

 

Τα στοιχεία από πωλήσεις αγροτουριστικών προϊόντων από τους οργανωτές 

ταξιδιών δεν είναι αρκετά γιατί το µεγαλύτερο µέρος των αγροτουριστών κάνει 

ατοµικό, οικογενειακό ή µη οργανωµένο τουρισµό. Επίσης το ίδιο συµβαίνει και µε τα 

στοιχεία µεταφορών καθώς οι περισσότεροι µετακινούνται µε δικό τους όχηµα. Σε 

αυτό έρχεται να προστεθεί και το γεγονός ότι δεν υπάρχει καταγραφή των 

αγροτουριστών εσωτερικού τουρισµού, οι οποίοι αποτελούν και το µεγαλύτερο µέρος 

του συγκεκριµένου είδους τουρισµού. 

 

3.3.5.1 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΩΝ 

 

Τα άτοµα τα οποία επιλέγουν το συγκεκριµένο είδος τουρισµού, είναι συνήθως 

µεγάλης ηλικίας, κατά κύριο λόγο συνταξιούχοι και κυµαίνονται από 50-70 ετών. Τα 

κίνητρά τους για να κάνουν αγροτουρισµό είναι κυρίως τα εξής (Σφακιανάκης, 2000) 

§ Επιθυµία για ξεκούραση και ηρεµία, µακριά από τους γρήγορους ρυθµούς των 

πόλεων. 

§ Γνωριµία µε έναν διαφορετικό τρόπο ζωής και συµµετοχή σε αυτόν µέσω 

καθηµερινών δραστηριοτήτων. 

§ Στενότερη επαφή µε τη φύση και το καθαρό περιβάλλον, µακριά από τα 

µολυσµένα αστικά κέντρα. 
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Όσον αφορά τα λοιπά χαρακτηριστικά τους, είναι άτοµα που έχουν υψηλό οικονοµικό 

επίπεδο, ανώτερο από το µέσο και διαθέτουν συντάξεις και αποταµιεύσεις που 

µπορούν να διαθέσουν όπως νοµίζουν αφού συνήθως δεν έχουν πλέον 

οικογενειακές υποχρεώσεις. Τέλος, το µορφωτικό τους επίπεδο είναι αρκετά υψηλό 

και συχνά είναι αυτό που τους δηµιουργεί την ανάγκη να εξερευνήσουν 

διαφορετικούς τρόπους ζωής, όπως αυτόν των αγροτών, µέσω της βιωµατικής 

εµπειρίας. 

 

Το µεγαλύτερο µέρος τους είναι εσωτερικοί τουρίστες, οι οποίοι επιλέγουν να κάνουν 

τις διακοπές τους σε κοντινούς προορισµούς και αποφεύγουν τα µακρινά και 

κουραστικά ταξίδια. Υπάρχουν ,όµως, και οι εξωτερικοί τουρίστες οι οποίοι επιλέγουν 

συγκεκριµένους προορισµούς βάσει δικών τους κριτηρίων και φτάνουν σε αυτούς 

χρησιµοποιώντας αεροπλάνα κατά κύριο λόγο. 

 

3.3.5.2 ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

 

Ο αγροτουρισµός έχει επιδράσεις τόσο θετικές όσο  και αρνητικές για τα άτοµα τα 

οποία συµµετέχουν, το περιβάλλον, την οικονοµία και τον πολιτισµό. Πιο 

συγκεκριµένα (Καραµπάσου-Παχάκη,1996) 

 

§ οι θετικές επιδράσεις είναι :  

1. Η µείωση της αποµόνωσης των αγροτικών περιοχών και η ενίσχυσή τους µε 

κόσµο νεαρής ηλικίας, ο οποίος αναζητά ευκαιρίες εργασίας σε ένα πιο ήσυχο 

και υγιές περιβάλλον. 

 

2. Η βελτίωση του επιπέδου ζωής των αγροτών, µέσω της δηµιουργίας 

υποδοµών, απαραίτητων για την ανάπτυξη του αγροτουρισµού. 

 

3. Η ενίσχυση της ανθρώπινης επικοινωνίας. 

 

4. Η επαναφορά της ψυχικής ηρεµίας των ανθρώπων που ζουν στα µεγάλα 

αστικά κέντρα και επιλέγουν να κάνουν αγροτουρισµό. 

 

5. Η δυνατότητα που δίνεται στους αγροτουρίστες να λάβουν µέρος σε 

δραστηριότητες διαφορετικές από τις συνηθισµένες. 

 



46 
 

6. Η δηµιουργία νέων επαγγελµατικών δραστηριοτήτων και παραγωγικών 

πρωτοβουλιών. 

 

7. Η συµβολή στην προβολή και προώθηση των τοπικών προϊόντων, µε σκοπό 

την ενίσχυση των πωλήσεων µέσω της αύξησης της αναγνωρισιµότητάς τους.  

  

8. Η προστασία του περιβάλλοντος, καθώς δεν απαιτεί έργα µεγάλης υποδοµής, 

αλλά προωθεί τη χρήση των ήδη υπαρχόντων και ενισχύει το σεβασµό για τη 

φύση και τον άνθρωπο. 

 

9. Η προώθηση της διατήρησης της πολιτιστικής κληρονοµιάς και η συµβολή 

στη δηµιουργία ειδικών µουσείων, τα οποία θα περιλαµβάνουν εκθέµατα της 

αγροτικής ζωής. 

 

§ Οι αρνητικές επιδράσεις είναι: 

1. Η µείωση των αγροτικών δραστηριοτήτων, από ένα µέρος των αγροτών,   

προκειµένου να ασχοληθούν µε τον τουρισµό και τα οφέλη που αυτός τους 

δίνει. 

 

2. Η διάδραση της κουλτούρας και των βιωµάτων των αγροτουριστών και των 

αγροτών, η οποία µπορεί να δηµιουργήσει προβλήµατα εάν η διαφορές είναι 

αγεφύρωτες και οι στάσεις ζωής πολύ διαφορετικές. 

 

3. Ο κίνδυνος υπέρµετρης ανάπτυξης του αγροτουρισµού, πέρα των 

επιτρεπτών ορίων και η µετουσίωση των αγνών κινήτρων για ανάπτυξη της 

περιοχής, σε απληστία και προσπάθεια πλουτισµού. 
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΤΡΙΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 

 

§ Υπουργείο Ανάπτυξης, Μελέτη, Αγροτουριστική Α.Ε, “Ανάπτυξη 

οικοτουριστικών διαδροµών και προορισµών”,1998 

 

§ Σούρτζης Α., “Αειφόρος ανάπτυξη και εναλλακτικές µορφές τουρισµού”. Η 

ελληνική πολιτική κινήτρων, διπλωµατική εργασία, Αθήνα 2003 

 

 

§ Υπουργείο Ανάπτυξης, Ελληνικός Οργανισµός Τουρισµού, Σχεδιασµός 

δράσεων πιλοτικού χαρακτήρα για την ανάπτυξη του οικολογικού τουρισµού, 

2000 

 

§ Σφακιανάκης Μ.: “ Εναλλακτικές µορφές τουρισµού”, Αθήνα 2000, εκδόσεις<< 

ΕΛΛΗΝ>> 

 

§ Βενετσανοπούλου Μ.: “Η κρατική συµβολή στον τουρισµό-εναλλακτικές 

µορφές τουρισµού”, Αθήνα 2006,εκδόσεις INTERBOOKS 

 

§ Πετροπούλου Α.: “Εναλλακτικές µορφές τουρισµού”, διπλωµατική εργασία , 

Πανεπιστήµιο Πατρών, 2009 

 

§ Κοκκώσης Χ..Τσάρτας Π.: “Βιώσιµη τουριστική ανάπτυξη και περιβάλλον”, 

εκδόσεις Κριτική, 2001 

 

§ Ασκέλη Σ.: “Επιχειρήστε…αγροτουριστικά”, εκδόσεις Κέρκυρα, 2005 

 

§ Καραµπάσου Κ-Παχάκη: Θέµατα γεωργίας αγροτικής και τοπικής ανάπτυξης, 

Κέντρο Προγραµµατισµού και Οικονοµικών Ερευνών, Αθήνα,1996 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

 

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ-ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ 

ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑΣ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 

 

4.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Στο προηγούµενο κεφάλαιο αναλύθηκε ο οικοτουρισµός και ο αγροτουρισµός. 

∆όθηκε ο ορισµός του οικοτουρισµού και αναφέρθηκαν τα χαρακτηριστικά 

γνωρίσµατά του και η συµβολή του στο ευρύτερο περιβάλλον. Στη συνέχεια  

προσδιορίσθηκε η αγορά του οικοτουρισµού και το οικοτουριστικό προϊόν, 

καταλήγοντας στις επιδράσεις της συγκεκριµένης µορφής τουρισµού. Αναφέρθηκε η 

ανάλυση του αγροτουρισµού, δίνοντας τον ορισµό αυτού και περιγράφοντας την 

υποδοµή που χρειάζεται για την ανάπτυξή του και τα χαρακτηριστικά γνωρίσµατά του. 

Επιχειρήθηκε ο προσδιορισµός των στόχων του αγροτουρισµού και 

προσδιορίσθηκαν το µεγέθους της αγοράς του, ενώ παράλληλα περιγράφηκαν τα 

χαρακτηριστικά των αγροτουριστών και οι συνέπειες του αγροτουρισµού στο 

ευρύτερο περιβάλλον. Στο παρόν κεφάλαιο θα αναπτυχθούν τρεις άλλες µορφές 

εναλλακτικού τουρισµού: ο αθλητικός, ο θαλάσσιος και ο κοινωνικός τουρισµός. 

Αρχικά θα αναφερθούν οι κατηγορίες του αθλητικού τουρισµού και η αθλητική 

υποδοµή που πρέπει να έχει ο τόπος υποδοχής των τουριστών, για να εξετασθεί στη 

συνέχεια η περιγραφή των θέσεων εργασίας που υπάρχουν στον αθλητικό τουρισµό 

και να περιγραφούν τα club hotels. Μετά θα αναλυθεί ο αθλητικός τουρισµός, 

αναλύοντας τις κατηγορίες που υπάρχουν και προσδιορίζοντας τις συνέπειες του 

συγκεκριµένου είδους για το περιβάλλον στο οποίο αναπτύσσεται. Τέλος, θα 

πραγµατοποιηθεί ανάπτυξη του κοινωνικού τουρισµού προσδιορίζοντας τους 

παράγοντες που τον επηρεάζουν και αναλύοντας τα χαρακτηριστικά του, για να 

εξετασθεί στη συνέχεια ο προσδιορισµός του µεγέθους της αγοράς και των 

παραγόντων ενίσχυσής του και τέλος να αναφερθούν οι συνέπειες που αυτός 

επιφέρει στο περιβάλλον που αναπτύσσεται. 
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4.2 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 

 

Αθλητικός τουρισµός, (Σφακιανάκης, 2000)  είναι η εναλλακτική µορφή τουρισµού 

κατά τη διάρκεια της οποίας οι τουρίστες ασκούνται, γυµνάζονται, παίζουν ή 

αθλούνται και συγκεκριµένα επιδίδονται σε ένα ή περισσότερα αγωνίσµατα. Εδώ 

διακρίνουµε τρεις κατηγορίες αθλητικού τουρισµού: 

 

1. Τον αθλητικό τουρισµό ανάπαυσης ή αναψυχής, όπου οι τουρίστες κατά 

τη διάρκεια των διακοπών τους λαµβάνουν µέρος σε αθλητικές 

δραστηριότητες του µαζικού λαϊκού τουρισµού, ο οποίος είναι προσιτός σε 

όλους τους ανθρώπους και περιλαµβάνει αθλοπαιδιές, µερικά ναυτικά 

αγωνίσµατα, κυνήγι, αλιεία, ποδηλασία, µερικά ορειβατικά αγωνίσµατα, 

µερικά αθλήµατα χειµερινού τουρισµού, την ήπια ενόργανη γυµναστική 

καθώς και τη Σουηδική γυµναστική. Σκοπός του είναι η άσκηση, η βελτίωση 

της φυσικής κατάστασης, η διατήρηση της υγείας και η ψυχοσωµατική ευεξία. 

 

2. Τον αθλητικό τουρισµό επιδόσεων ή άµιλλας, όπου οι ασχολούµενοι µε 

τον αθλητισµό (αθλητές, προπονητές, συνοδοί, θεατές, βοηθητικό προσωπικό) 

κατά τη διάρκεια των αγώνων επιδόσεως έχουν τουριστικές δραστηριότητες. 

Ο αθλητισµός επιδόσεων είναι προσιτός µόνο σε ορισµένες οµάδες 

πληθυσµού, τους αθλητές, που επιδίδονται σαν επαγγελµατίες ή σαν 

ερασιτέχνες στα επαγγελµατικά ή ερασιτεχνικά αγωνίσµατα επιδόσεων ή 

πρωταθλητισµού και έχουν σκοπό να επιτύχουν µια επίδοση η οποία 

συνήθως ανταµείβεται υλικά ή ηθικά. 

 

3. Τον ελιτίστικο αθλητικό τουρισµό, όπου οι τουρίστες που παίρνουν µέρος 

σε αυτό ασχολούνται µε τα ελιτίστικα αγωνίσµατα, τα οποία είναι προσιτά στις 

ανώτερες οικονοµικά τάξεις, αφού αυτές µόνο, είναι σε θέση να 

αντιµετωπίσουν το υψηλό κόστος ενασχόλησης. 

 

 

4.2.1 ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΥΠΟ∆ΟΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ 

 

 Ολοένα και περισσότεροι τουρίστες επιλέγουν τον αθλητικό τουρισµό, είτε για να 

ψυχαγωγηθούν είτε για να βελτιώσουν τη φυσική τους κατάσταση, αφού τους το 

επιτρέπει ο χρόνος και το εισόδηµά τους. Αποτέλεσµα αυτής της ανάγκης είναι όλο 
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και περισσότερα ξενοδοχεία και τουριστικοί πράκτορες να έχουν συµπεριλάβει στις 

υπηρεσίες τους και αθλητικά προϊόντα, προκειµένου να ικανοποιήσουν µεγαλύτερο 

µέρος πελατών. Για να ασχοληθούν όµως, οι τουρίστες οι οποίοι επισκέπτονται έναν 

τόπο µε τον αθλητικό τουρισµό, απαραίτητη προϋπόθεση είναι να υπάρχει ο 

κατάλληλος εξοπλισµός στον χώρο επισκέψεως. Έτσι πολλά ξενοδοχεία διαθέτουν 

τον κατάλληλο εξοπλισµό και προσωπικό, προκειµένου ο πελάτης τους να µπορεί να 

ασχοληθεί, τόσο µε αθλήµατα του µαζικού λαϊκού αθλητισµού, όσο και µε αθλήµατα 

του ελιτίστικου, όπως τένις, γκολφ, ιππασία και ιστιοπλοΐα.  

Μερικά ενδεικτικά παραδείγµατα αθλητικού εξοπλισµού για τα ξενοδοχεία αποτελούν 

τα εξής: 

§ γήπεδα ποδοσφαίρου 

§ γήπεδα καλαθοσφαίρισης 

§ γήπεδα πετοσφαίρισης 

§ γήπεδα γκολφ 

§ γήπεδα αντισφαίρισης 

§  πισίνες εξωτερικές και εσωτερικές 

§ γυµναστήρια 

§  αίθουσες αθληµάτων εσωτερικού χώρου 

§ χώροι ιπασσίας  

 

Σ’ αυτούς τους χώρους οι τουρίστες µπορούν να αθληθούν µε µικρή η και καθόλου 

δαπάνη και να επιτύχουν έναν συνδυασµό, σωµατικής και ψυχικής ευεξίας. 

 

4.2.2 ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟ 

 

Στον αθλητικό τουρισµό υπάρχουν οι εξής θέσεις που µπορούν να απασχολήσουν 

άτοµα (Γλυνιά- Λύτρας- Μάρας,2004 ): 

 

1. Αθλητικό τουριστικό µάρκετινγκ, το οποίο αποτελεί µέρος του µάρκετινγκ 

υπηρεσιών και προϋποθέτει την καλή γνώση των αθλητικών υπηρεσιών. Οι 

αρµοδιότητες αυτής της θέσης είναι η καταγραφή των καταναλωτών των 

αθλητικών τουριστικών υπηρεσιών, ο προσδιορισµός των αναγκών των 

αθλητικών τουριστών και η µετατροπή αυτών των αναγκών σε ελκυστικές 

υπηρεσίες. 

 

2. Αnimation αθλητικού τουρισµού, δηλαδή ψυχαγωγική δράση κατά τη 

διάρκεια του τουρισµού που απώτερος σκοπός της είναι η ενδυνάµωση των 
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διαπροσωπικών σχέσεων των µελών της οµάδας. Τα θετικά του animation 

είναι ότι δίνει στον τουρίστα τη δυνατότητα να επιλέξει τις δραστηριότητες που 

θέλει να κάνει, να ορίζει ο ίδιος τον χρόνο και την ένταση των δραστηριοτήτων 

και να επιλέγει χωρίς πίεση και άγχος. 

 

3. Συµβουλευτική αθλητικού τουρισµού, µέσω της οποίας ενηµερώνονται οι 

επιχειρηµατίες σχετικά µε την αγορά του αθλητικού τουρισµού και οι 

ενδιαφερόµενοι τουρίστες σχετικά µε τις υπηρεσίες του αθλητικού τουρισµού 

προκειµένου να είναι σε θέση να κάνουν τις καλύτερες επιλογές.  

 

4. ∆ιοίκηση αθλητικών τουριστικών εγκαταστάσεων, (Ι. Γκιόσος, Π. 

Παπαδηµητρίου, Π. Συνοδινός, Πάτρα,2000) η οποία προήλθε λόγω της 

εκτεταµένης ανάπτυξης των τουριστικών αθλητικών εγκαταστάσεων. Όσοι 

εργάζονται σε αυτό τον τοµέα έχουν την αρµοδιότητα να ελέγχουν κατά πόσο 

οι αθλητικές εγκαταστάσεις πληρούν τις απαραίτητες προδιαγραφές και είναι 

σε θέση να ικανοποιήσουν τους πελάτες που τις χρησιµοποιούν. 

 

4.2.3 CLUB HOTELS 

 

Ο συνδυασµός άθλησης και παραθέρισης έχει οδηγήσει στη δηµιουργία ολοένα 

και περισσότερων ξενοδοχειακών µονάδων οι οποίες να διαθέτουν αθλητικές 

υποδοµές προκειµένου οι πελάτες να µπορούν να αθληθούν και να 

ψυχαγωγηθούν παράλληλα µε τις διακοπές τους, αυτές οι ξενοδοχειακές µονάδες 

είναι γνωστές και ως club hotels. (Λαλούµης, 2008) 

 

Τα συγκεκριµένα ξενοδοχεία βρίσκονται κατά κύριο λόγο σε παραθαλάσσια 

σηµεία ιδιαίτερου κάλλους και οι πελάτες δεν µετακινούνται εκτός αυτών χωρίς 

συνοδεία. Οι εγκαταστάσεις τους είναι συγκεντρωµένες και όσο το δυνατό πιο 

κοντά στη παραλία. Σε αυτές περιλαµβάνονται πισίνες, ταβέρνες, εστιατόρια, 

γήπεδα αθληµάτων, θαλάσσιες εξέδρες, σκάφη για θαλάσσια σπορ, εξοπλισµός 

καταδύσεων, night club, beach bar, pool bar. Στη χώρα µας µέχρι τώρα 

λειτουργούν 30 club hotels. 
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4.3 ΘΑΛΑΣΣΙΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 

 

Ο θαλάσσιος τουρισµός, είναι κάθε τουριστική δραστηριότητα η οποία έχει σχέση µε 

τη θάλασσα και τις ακτές. Περιλαµβάνει θαλάσσιες περιηγήσεις µε κρουαζιερόπλοια 

και άλλα σκάφη αναψυχής καθώς και ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, 

yachting, ερασιτεχνική αλιεία, καταδύσεις, επισκέψεις σε ναυτικά µουσεία κ.λ.π. 

Πρόκειται για µια εναλλακτική µορφή τουρισµού η οποία άρχισε να αναπτύσσεται  

στην Ελλάδα από την δεκαετία του 50, όταν οι ελληνικές θάλασσες καθαρίστηκαν 

από τις νάρκες. Τότε είναι που ξεκινά και ο ατοµικός θαλάσσιος τουρισµός µε 

ιδιωτικά ή ενοικιαζόµενα µικρά σκάφη αναψυχής. (Βενετσανοπούλου, 2006), 

(Ευθυµιάτου-Πουλάκου,1997) 

  

Οι παραθαλάσσιες περιοχές, επιδιώκουν στην ανάπτυξη του θαλάσσιου τουρισµού 

και επενδύουν σε αυτόν καθώς τα οφέλη είναι πολλά, αφού πραγµατοποιείται εισροή 

συναλλάγµατος, αυξάνονται οι θέσεις εργασίας και δηµιουργούνται σύγχρονες 

υποδοµές. Οι δραστηριότητες που προσφέρονται επιφέρουν πολλαπλά οφέλη στους 

συµµετέχοντες, αφού δίνουν τη δυνατότητα στους τουρίστες να χαλαρώσουν και να 

έλθουν σε επαφή µε τη φύση, ενώ παράλληλα αυξάνουν την ανθρώπινη επικοινωνία 

και το γόητρό τους. (Μυλωνόπυλος-Μοίρα,2005) 

 

4.3.1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

 

Ο θαλάσσιος τουρισµός έχει τις εξής κατηγορίες (Βενετσανοπούλου, 2006): 

 

1. Τουρισµός παραλίας, δραστηριότητα γνωστή από την αρχαιότητα, καθώς ο 

ήλιος θεωρούνταν πηγή αγνότητας και υγείας και είχε θεοποιηθεί από τους 

αρχαίους Έλληνες και Ρωµαίους. Η έκθεση στον ήλιο ξεκίνησε κυρίως για 

ιατρικούς λόγους και πλέον θεωρείται συνώνυµο της καλής υγείας και 

οµορφιάς. Ο τουρίστας έχει τη δυνατότητα να απολαύσει τον περίπατο στην 

ακροθαλασσιά, να κολυµπήσει, να κάνει ηλιοθεραπεία και να επιδοθεί σε 

θαλάσσια σπορ. Βασική προϋπόθεση γι’αυτά είναι να υπάρχει η κατάλληλα 

υποδοµή προκειµένου να παρέχονται οι απαραίτητες υπηρεσίες. Μερικά 

παραδείγµατα στοιχείων υποδοµής είναι: 

§ οµπρέλες 

§ ξαπλώστρες 

§ ναυαγοσώστης 
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§ αναψυκτήρια 

§ εστιατόρια 

§ αποδυτήρια 

§ χώροι υγιεινής, κ.α 

 

2. Κρουαζιέρα, η οποία αποτελεί τουρισµό υψηλής ποιότητας και υπάρχει από 

την αρχαιότητα και συγκεκριµένα από την εποχή του Περικλή, ο οποίος 

θέσπισε τις κρουαζιέρες προκειµένου να ψυχαγωγούνται και ταυτόχρονα να 

εκπαιδεύονται οι ταξιδιώτες. Αυτή η µορφή θαλάσσιου τουρισµού δίνει την 

ευκαιρία στον ταξιδιώτη να ψυχαγωγηθεί και παράλληλα να επισκεφτεί πολλά 

διαφορετικά µέρη ερχόµενος σε επαφή µε νέους πολιτισµούς και ερεθίσµατα. 

Η οργάνωσή τους, πραγµατοποιείται από ταξιδιωτικά πρακτορεία και τα 

ταξίδια γίνονται µε ειδικά πλοία τα οποία ονοµάζονται κρουαζιερόπλοια. 

Στους τουρίστες παρέχεται διαµονή, διατροφή και ψυχαγωγία, ενώ ανάλογα 

µε τη διάρκεια του ταξιδιού οι κρουαζιέρες χωρίζονται σε  

§ τριήµερες, (3 ηµέρες) 

§ µικρής διάρκειας, (5-7 ηµέρες) 

§ µέσης διάρκειας (8-14 ηµέρες) 

§ µακράς διάρκειας (15 ηµέρες και άνω) 

 

3. Τουρισµός θαλασσίων σπορ, µε κυρίαρχο την κολύµβηση, γνωστή από την 

αρχαιότητα. Οι κυριότερες δραστηριότητες αναψυχής θαλάσσιου χώρου είναι: 

§ το θαλάσσιο σκι, το αλεξίπτωτο, το φουσκωτό πολυθέσιο και τα 

ελκυόµενα σωσίβια 

§ η ιστιοπλοΐα µε µικρά σκάφη (πλεύση στη θάλασσα µε τη χρήση ιστίων 

και την εκµετάλλευση της αιολικής δύναµης) και η ιστιοσανίδα (πλεύση 

πάνω σε υδατοστεγή πλωτήρα) 

§ τα µηχανοκίνητα µέσα θαλάσσιας αναψυχής 

§ το θαλάσσιο µοτοποδήλατο, πλωτό βενζινοκίνητο µέσο στο οποίο 

µπορεί να επιβαίνουν µέχρι τρία άτοµα 

§ το θαλάσσιο έλκηθρο, το θαλάσσιο κανό, καγιάκ και τα ποδήλατα 

θαλάσσης 

§ το θαλάσσιο αλεξίπτωτο και το beach volley  

§ οι καταδύσεις άνευ εξοπλισµού 

§ η κολύµβηση 

§ το ερασιτεχνικό ψάρεµα 

§ οι αυτοδύσεις µε φιάλες αέρα 
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4.3.2 ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

 

Ο θαλάσσιος τουρισµός επιφέρει πολλές συνέπειες τόσο στην οικονοµία όσο και στο 

ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον. Οι συνέπειες αυτές είναι τόσο θετικές όσο και 

αρνητικές.  

 

Οι  κυριότερες θετικές συνέπειες είναι οι εξής (Βενετσανοπούλου, 2006): 

1. επηρεάζει την οικονοµική ανάπτυξη µιας περιοχής 

2. συµβάλλει στην εισαγωγή συναλλάγµατος από τους ναύλους  

3. ενισχύει την εισαγωγή συναλλάγµατος από την ηµερήσια κατανάλωση 

τουριστών υψηλής εισοδηµατικής στάθµης 

4. αξιοποιεί το συγκριτικό πλεονέκτηµα της χώρας και αυξάνει την 

ανταγωνιστικότητά της 

5. αυξάνει τις απαιτούµενες θέσεις εργασίας 

6. αυξάνει τις δαπάνες για έργα υποδοµής 

7. δρα συµπληρωµατικά και όχι ανταγωνιστικά ως προς τις χερσαίες τουριστικές 

εγκαταστάσεις 

8. δηµιουργεί νέες θέσεις απασχόλησης  

9. έχει θεωρητικά, µηδαµινές συνέπειες στο περιβάλλον καθώς υπάρχουν 

αυστηρές διατάξεις που απαγορεύουν τη ρύπανση της θάλασσας µε κάθε 

είδους απόβλητα 

 

Ωστόσο, εκτός από τις θετικές συνέπειες υπάρχουν και οι αρνητικές οι οποίες 

συνοψίζονται στις εξής: 

1. περιβαλλοντική µόλυνση, καθώς δεν τηρούνται οι κανονισµοί και οι 

ισχύουσες διατάξεις, µε αποτέλεσµα σε συνδυασµό µε την ανεπαρκή 

αστυνόµευση και τον έλεγχο των αρµοδίων υπηρεσιών να µολύνονται τα 

νερά και το ευρύτερο περιβάλλον από εκροές αποβλήτων, λυµάτων, 

πετρελαιοειδών και απορριµµάτων τουριστικών σκαφών  

 

2. η υπέρµετρη τουριστική ανάπτυξη έχει σαν συνέπεια την ανεξέλεγκτη 

οικοδόµηση περιοχών, η οποία δεν έχει µόνο αρνητικό αντίκτυπο στην 

αισθητική του τόπου αλλά πολλές φορές δηµιουργεί πρόβληµα στο 

οικοσύστηµα αφού οι τόποι που οικοδοµούνται είναι προστατευόµενες 

περιοχές στις οποίες ζουν σπάνια είδη ζώων 
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3. η εξάρτηση από ξένα κέντρα τα οποία επηρεάζουν την τουριστική κίνηση και 

την κατευθύνουν όπως αυτά θέλουν 

 

4. ο κίνδυνος µείωσης της τουριστικής κίνησης εξαιτίας απρόσµενων 

συµβάντων 

 

 

 

4.4 ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 

 

Πρόκειται για µια κοινωνική παροχή του κράτους, το οποίο παρέχει δωρεάν ή 

οικονοµικότερες διακοπές σε συγκεκριµένες κοινωνικές οµάδες, όπως νέοι, 

ηλικιωµένοι και πολύτεκνοι, οι οποίοι χωρίς αυτή την παροχή δεν θα µπορούσαν να 

ικανοποιήσουν αυτή την ανάγκη. Πιο συγκεκριµένα (Λύτρας,1993), σύµφωνα µε το 

∆ιεθνές Γραφείο Κοινωνικού Τουρισµού, κοινωνικός τουρισµός είναι το σύνολο των 

σχέσεων και διεργασιών που προκύπτουν από την επιδοτούµενη από την πολιτεία, 

βάσει ορισµένων προγραµµάτων, συµµετοχή στον τουρισµό των κοινωνικών 

στρωµάτων µε χαµηλό εισόδηµα. 

 

Ο κοινωνικός τουρισµός ξεκινά από το 1920, όταν το ∆ιεθνές Γραφείο Εργασίας 

οργάνωσε το πρώτο συνέδριο για τον ελεύθερο χρόνο των εργαζοµένων στο οποίο 

αναγνωρίστηκε το δικαίωµά τους να κάνουν διακοπές. Το 1936 υπογράφεται 

νοµοθετική ρύθµιση µεταξύ 14 χωρών µε την οποία καθιερωνόταν ο θεσµός των 

πληρωµένων διακοπών. Το 1963 ιδρύεται στις Βρυξέλλες το ∆ιεθνές Γραφείο 

Κοινωνικού Τουρισµού, το οποίο και αποτελεί το κυριότερο θεσµικό όργανο του 

κοινωνικού τουρισµού. Στη χώρα µας το επίδοµα αδείας καθιερώθηκε το 1962 και ο 

κοινωνικός τουρισµός  εφαρµόστηκε το 1982. 

 

 

4.4.1 ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

 

 Οι βασικοί παράγοντες του κοινωνικού τουρισµού είναι τρεις (Σφακιανάκης, 2000): 

 

§ η πολιτεία και οι φορείς που τον επιδοτούν, εδώ διακρίνουµε τον ΕΟΤ για 

όλους τους πολίτες, την Εργατική Εστία για τους ασφαλισµένους στο ΙΚΑ και η 

Γενική Γραµµατεία Νέας Γενιάς για τη νεολαία. Επίσης ως φορείς κοινωνικού 
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τουρισµού πολλές φορές δρουν και  οι Οργανισµοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ο 

Οργανισµός Σιδηροδρόµων Ελλάδας, οι κρατικές και ιδιωτικές τράπεζες και 

διάφορες ενώσεις και οργανισµοί. Αυτοί  οι φορείς δηµιουργούν τα δικά τους 

προγράµµατα και απευθύνονται σε συγκεκριµένες οµάδες ανθρώπων 

 

§ Το ύψος της επιδότησης, το οποίο διαφοροποιείται ανάλογα τον φορέα και την 

περίοδο εφαρµογής των προγραµµάτων. Η κάλυψη των εξόδων µπορεί να 

είναι ολική ή µερική. Κατά γενική οµολογία πάντως, το ύψος της επιδότησης 

συνήθως είναι ανεπαρκές για να προσφέρει ένα αξιόλογο επίπεδο διακοπών 

 

§  ∆ικαιούχοι, οι οποίοι είναι άτοµα µε χαµηλό εισόδηµα οι οποίοι δεν µπορούν 

να καλύψουν µόνοι τους τα έξοδα των διακοπών τους.  

 

Οι πιο σηµαντικές κατηγορίες τέτοιων ατόµων είναι οι εξής:  

1. εργαζόµενοι και συνταξιούχοι µε χαµηλό εισόδηµα 

2. άνεργοι 

3. άτοµα µε ειδικές ανάγκες 

4. πολύτεκνοι µε ανεπαρκές εισόδηµα λόγω των υψηλών οικογενειακών 

δαπανών 

5. πολιτικοί πρόσφυγες και αγροτικός πληθυσµός οι οποίοι δεν έχουν ευκολία 

πρόσβασης στην απαιτούµενη πληροφόρηση 

6. ανύπαντρες µητέρες-γυναίκες και άνδρες εν χηρεία µε οικονοµικά 

προβλήµατα 

7.  νέοι που δεν έχουν δικό τους εισόδηµα και σπουδάζουν 

8. οι ασφαλισµένοι στο ΙΚΑ οι οποίοι είναι χαµηλόµισθοι 

 

 

4.4.2 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

 

Ο κοινωνικός τουρισµός έχει µια σειρά χαρακτηριστικών γνωρισµάτων τα κυριότερα 

εκ των οποίων είναι τα εξής (Σφακιανάκης, 2000) : 

§ εξαιτίας της χρηµατοδότησής του από τους διάφορους φορείς εξαρτώνται 

άµεσα από τις δυνατότητες και τις σκοπιµότητές τους. Αυτοί οι φορείς συχνά, 

δηµιουργούν τουριστικά πακέτα όπως αυτοί τα επιθυµούν και τα προσφέρουν 

δίχως να ζητούν τη γνώµη των ατόµων για τα οποία προορίζονται 
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§ η διάρκεια των διακοπών είναι συνήθως 5-7 ηµέρες ενώ σε µερικές 

περιπτώσεις µπορεί να είναι και 3-4 ηµέρες, διάστηµα στο οποίο δεν µπορεί να 

ικανοποιηθεί αποτελεσµατικά η ανάγκη για διακοπές  

 

§ η περίοδος διακοπών που προσφέρεται είναι συνήθως η <<νεκρά τουριστική 

περίοδο>>, οι µήνες δηλαδή που δεν υπάρχει µεγάλη τουριστική κίνηση και 

αυτό γίνεται για να περιοριστεί η τουριστική εποχικότητα 

 

§ οι προορισµοί επιλέγονται από τους φορείς και δεν είναι µέρη που υπάρχει 

κορεσµός, σε µια προσπάθεια να ενισχυθεί ο τουρισµός σε περιοχές που δεν 

είναι στις υψηλές θέσεις των τουριστικών προτιµήσεων 

  

§ τα ταξίδια είναι εσωτερικού τουρισµού 

 

§ υπάρχουν πολλοί και διαφορετικοί τρόποι οργάνωσης των διακοπών, όπως 

για παράδειγµα τα ειδικά κέντρα παραθερισµού της νεολαίας, τα χωριά 

διακοπών οικογενειακού χαρακτήρα και τα υπαίθρια campings 

 

 

4.4.3 ΜΕΓΕΘΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

 

Το µέγεθος της συγκεκριµένης αγοράς είναι δύσκολο να προσδιοριστεί απ’ ακριβώς 

διότι εξαρτάται από τους φορείς για το ποιοι θα κριθούν ως δικαιούχοι. Τα κριτήρια 

βάσει των οποίων αυτοί επιλέγονται, υφίστανται διακυµάνσεις από τη µια χρονιά 

στην άλλη και γι’ αυτό δεν υπάρχουν σταθερές κατηγορίες ατόµων. Έτσι το µέγεθος 

της αγοράς αλλάζει από τον ένα χρόνο στον άλλο και οι δικαιούχοι δεν είναι πάντα οι 

ίδιοι. 

 

Πάντως µια προσέγγιση της δυνητικής αγοράς µπορεί να γίνει έµµεσα, αν προηγηθεί 

ένας προσδιορισµός των µεγεθών των κατηγοριών που δικαιούνται να κάνουν 

κοινωνικό τουρισµό. Στην Ελλάδα ενδεικτικά, το ποσοστό των ατόµων µε ειδικές 

ανάγκες ανέρχεται στο 10%, του συνολικού πληθυσµού και  το σύνολο των ανέργων 

στο 12% του ενεργού πληθυσµού. Οι χαµηλόµισθοι και οι χαµηλοσυνταξιούχοι είναι 

δύσκολο να προσδιοριστούν, επειδή το <<χαµηλό εισόδηµα>> είναι όρος που δεν 

προσδιορίζεται εύκολα. Γενικά, όµως, θα µπορούσε να ειπωθεί πως σχεδόν ο µισός 

πληθυσµός κάθε χώρας δικαιούται να κάνει κοινωνικό τουρισµό. 
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. 

4.4.4 ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

 

Οι παράγοντες οι οποίοι συνέβαλλαν στην ενίσχυση του κοινωνικού τουρισµού είναι 

οι εξής (Βενετσανοπούλου, 2006) : 

1. µπορεί να πραγµατοποιηθεί παράλληλα και µε άλλες κατηγορίες τουρισµού 

όπως ο εκπαιδευτικός και ο αγροτουρισµός 

2. υποστηρίζεται και προωθείται από υπερεθνικούς οργανισµούς σαν πολιτική 

κοινωνικών παροχών στους εργαζοµένους 

 

3. συµβάλλει στην επιµήκυνση της τουριστικής περιόδου και γι’ αυτό 

υποστηρίζεται από τους ξενοδόχους  

 

 

4.4.5 ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

 

Ο κοινωνικός τουρισµός έχει τόσο θετικές όσο και αρνητικές συνέπειες για το 

περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιείται.  

Οι κυριότερες θετικές συνέπειες είναι οι εξής (Βενετσανοπούλου, 2006): 

§ η ψυχική ευφορία που δηµιουργείται στον άνθρωπο, εξαιτίας της δυνατότητάς 

που του δίνεται για να κάνει διακοπές 

 

§ η µείωση του άγχους για την εξεύρεση χρηµάτων προκειµένου να 

πραγµατοποιηθεί το ταξίδι 

 

§ η ασφάλεια που δηµιουργείται στον πολίτη και η αίσθηση ότι η κοινωνική 

µέριµνα είναι ιδιαίτερα ανεπτυγµένη στη χώρα που αυτός ζει 

 

§ η  εξισορρόπηση κατά ένα ποσοστό των κοινωνικών ανισοτήτων, έστω και 

προσωρινά 

 

στον αντίποδα όµως των θετικών συνεπειών υπάρχουν και οι αρνητικές οι οποίες 

συνοψίζονται στις εξής: 
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§ τα άτοµα τα οποία απολαµβάνουν τα οφέλη του κοινωνικού τουρισµού, 

ενδέχεται να αντιµετωπίζονται ως πολίτες <<δεύτερης κατηγορίας>> και να 

υφίστανται κοινωνικό ρατσισµό 

 

§ οι δυσκολίες και τα νοµικά προβλήµατα που πρέπει να υπερβούν οι 

δικαιούχοι προκειµένου να εξασφαλίσουν τα δελτία παροχής διακοπών είναι 

πολλά και συχνά απαιτούν αρκετές διαδικασίες  

 

§ το µικρό χρονικό διάστηµα πραγµατοποίησης των διακοπών δεν είναι σε θέση 

να ικανοποιήσει πλήρως την ανάγκη των δικαιούχων για ξεκούραση και 

ψυχαγωγία 

 

§ η µεγάλη συγκέντρωση ατόµων σε συγκεκριµένα µέρη ενδέχεται να 

δηµιουργήσει προβλήµατα και δυσκολία απόλαυσης των διακοπών 
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΤΕΤΑΡΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 

§ Γλυνιά E.-Λύτρας Π.-Μάρας ∆.: “ Ανιµασιόν, Ψυχαγωγία και άθληση στον 
τουρισµό”, εκδόσεις Interbooks, Αθήνα, 2004  

 
  

§ Γκιόσος Ι., Παπαδηµητρίου Π., Συνοδινός Π.: “  Μεγάλες διοργανώσεις: η 

περίπτωση των Ολυµπιακών Αγώνων”, Πάτρα, 2000 

 

§  Λαλούµης ∆.: “Ψυχαγωγία και άθληση πελατών ξενοδοχείων, Hotel 

animation”, εκδόσεις Έλλην, Αθήνα, 2008 

 

§ Βενετσανοπούλου Μ.: “ Η κρατική συµβολή στον τουρισµό-εναλλακτικές 

µορφές τουρισµού”, Αθήνα,  2006, εκδόσεις INTERBOOKS 

 

§ Ευθυµιάτου-Πουλάκου Α.: “ Τουριστικό ∆ίκαιο”, εκδόσεις Σάκκουλα, 
Αθήνα,1997 
 

§ Μυλωνόπυλος ∆.-Μοίρα Π.:“ Θαλάσσιος τουρισµός”, εκδόσεις INTERBOOKS, 
2005 
 

§ Σφακιανάκης  Μ.: “ Εναλλακτικές µορφές τουρισµού”, Αθήνα 2000, εκδόσεις 
“ ΕΛΛΗΝ” 

 
§  Λύτρας Π.: “ Τουριστική Ψυχολογία”, Αθήνα 1993, εκδόσεις INTERBOOKS 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΤΡΙΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ 

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 

 

5.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Στο προηγούµενο κεφάλαιο αναπτύχθηκαν τρεις µορφές εναλλακτικού τουρισµού: ο 

αθλητικός, ο θαλάσσιος και ο κοινωνικός τουρισµό. Αφού αναφέρθηκαν οι κατηγορίες 

του αθλητικού τουρισµού και η αθλητική υποδοµή που πρέπει να έχει ο τόπος 

υποδοχής των τουριστών, στη συνέχεια περιγράφηκαν οι θέσεις εργασίας που 

υπάρχουν στον αθλητικό τουρισµό και τα club hotels. Αναλύθηκε ο αθλητικός 

τουρισµός και προσδιορίστηκαν οι  κατηγορίες που υπάρχουν και οι συνέπειες του 

συγκεκριµένου είδους για το περιβάλλον στο οποίο αναπτύσσεται. Τέλος, µελετήθηκε 

ο κοινωνικός τουρισµός προσδιορίζοντας τους παράγοντες που τον επηρεάζουν και 

αναλύοντας τα χαρακτηριστικά του, για να προσδιοριστούν στη συνέχεια το µέγεθος 

της αγοράς και των παραγόντων ενίσχυσής του και να αναφερθούν τέλος οι 

συνέπειες που αυτός επιφέρει στο περιβάλλον που αναπτύσσεται. Στο παρόν 

κεφάλαιο θα εξετασθούν δυο άλλες µορφές εναλλακτικού τουρισµού: ο τουρισµός 

τρίτης ηλικίας και ο θρησκευτικός τουρισµός. Όσον αφορά τον τουρισµό τρίτης 

ηλικίας θα καταγραφούν τα κίνητρα των τουριστών αυτής της κατηγορίας και στη 

συνέχεια θα αναλυθούν τα χαρακτηριστικά τους για να καταγραφούν στη συνέχεια οι  

ανάγκες και οι επιθυµίες τους. Ύστερα, θα παρουσιασθεί ο θρησκευτικός τουρισµός, 

ξεκινώντας µε την αναφορά των θρησκευτικών µνηµείων που υπάρχουν στο νοµό 

Ζακύνθου και των κυριότερων αιτιών δηµιουργίας και άνθησης του συγκεκριµένου 

είδους τουρισµού. Θα καταγραφούν οι κυριότερες θρησκευτικοτουριστικές 

µετακινήσεις που γίνονται στην Ελλάδα και τέλος θα προσδιορισθούν η τουριστική 

πελατεία και το τουριστικού προϊόν του θρησκευτικού τουρισµού.  

 

 

5.2 ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΤΡΙΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ 

 

Πρόκειται για τον τουρισµό που κάνουν τα άτοµα τρίτης ηλικίας, η οποία σύµφωνα µε 

τον καθηγητή Τσαούση (1985) προσδιορίζεται από την ικανότητα των ανθρώπων να 

αυτοσυντηρηθούν. Η διάκριση των ηλικιών είναι συµβατική και όχι φυσική, διότι η 

φύση δεν θέτει τέτοια όρια. Στην τρίτη ηλικία βασίζεται ένα µεγάλο κοµµάτι της 

τουριστικής βιοµηχανίας καθώς υπάρχει σηµαντική αύξηση του αριθµού των 

ηλικιωµένων στο συνολικό πληθυσµό, το οποίο συνδυάζεται άµεσα µε την αύξηση 
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της ζήτησης για περισσότερα και µακρύτερα ταξίδια. (Ινστιτούτο Τουριστικών και 

ξενοδοχειακών ερευνών) 

 

Ο τουρισµός τρίτης ηλικίας συνδέεται άµεσα και µε άλλα είδη τουρισµού όπως, ο 

κοινωνικός, ο τουρισµός ατόµων µε ειδικές ανάγκες και ο θεραπευτικός, γεγονός που 

καθιστά απαραίτητη και τη δηµιουργία κάποιων ειδικών κέντρων που θα συµβάλλουν 

στην καλύτερη εξυπηρέτηση αυτών των ατόµων. Οι τουρίστες τρίτης ηλικίας, 

µπορούν να ταξιδεύουν όλο το χρόνο και µε την κατάλληλη κοινωνική στήριξη, είναι 

σε θέση να κάνουν διακοπές σε µέρη µε ήπιο κλίµα, εφόσον υπάρχει ο κατάλληλος 

εξοπλισµός για να καλύπτει τις ανάγκες τους. Η τάση για πραγµατοποίηση ταξιδιών 

των ατόµων αυτής της ηλικίας είναι πολύ µεγαλύτερη από τη µέση  τάση των 

υπολοίπων και αυτό έχει ως αποτέλεσµα ολόκληρα κράτη να επενδύουν πάνω τους 

και να τους στηρίζουν. 

 

Όσον αφορά την ψυχολογία τους, είναι άτοµα που έχουν δίψα για τη ζωή και 

επιδιώκουν να αποκτούν νέες εµπειρίες και να µαθαίνουν νέα πράγµατα σε µια 

προσπάθεια να αισθανθούν ότι η ζωή τους δεν έχει τελειώσει και αποτελούν ενεργά 

µέλη της κοινωνίας. 

 

 

5.2.1 ΚΙΝΗΤΡΑ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ ΤΡΙΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ  

 

Οι τουρίστες αυτής της κατηγορίας ωθούνται από κάποια κίνητρα για να κάνουν 

τουρισµό.  

 

Τα κίνητρα αυτά είναι τα εξής (Βενετσανοπούλου, 2006) : 

1. Η αγάπη τους για τον ήλιο και τη θάλασσα, η οποία τους ωθεί να επιδιώκουν 

την πραγµατοποίηση διακοπών προκειµένου να χαρούν αυτές τις απολαύσεις 

της ζωής, µαζί µε τα αγαπηµένα τους άτοµα. 

2. Η απόλαυση του φυσικού κάλλους των περιοχών που επισκέπτονται σε 

συνδυασµό µε το αίσθηµα αποδοχής από τους ντόπιους κατοίκους. 

3. Η ανάγκη δηµιουργίας επαφών µε άλλους ανθρώπους, σε µια προσπάθεια 

διεύρυνσης του κοινωνικού τους κύκλου. 

4. Η επιθυµία ανάπαυλας κατά τη διάρκεια των διακοπών τους, ανάγκη η οποία 

έχει δηµιουργήσει τον antistress τουρισµό. 

5.  Η αναζήτηση της περιπέτειας σε συνδυασµό µε την ανακάλυψη των 

πολιτιστικών στοιχείων της επισκεπτόµενης περιοχής  
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6. Η ανάγκη διατήρησης των παραδόσεων και των εθίµων 

 

Τα παραπάνω κίνητρα διαφέρουν από άνθρωπο σε άνθρωπο και από χώρα σε 

χώρα, εξαιτίας της διαφορετικότητας και της µοναδικότητας των λαών. 

 

 

5.2.2 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ ΤΡΙΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ 

 

Τα άτοµα που ανήκουν σε αυτή την κατηγορία, είναι το πιο ενηµερωµένο κοµµάτι της 

τουριστικής αγοράς και παράλληλα το πιο απαιτητικό, αφού γνωρίζουν καλά τι 

θέλουν και είναι σε θέση να διαχειριστούν σωστά τα οικονοµικά τους προκειµένου να 

επιτύχουν το επιθυµητό αποτέλεσµα στην ποιότητα των διακοπών τους.  

 

Πιο συγκεκριµένα (Σφακιανάκης, 2000) : 

§ ∆εν εξασκούν κάποιο επάγγελµα, αφού συνήθως είναι συνταξιούχοι 

§ Έχουν σταθερό εισόδηµα και ποσό αποταµίευσης, έτσι είναι σε θέση να 

γνωρίζουν επακριβώς το ποσό που µπορούν να διαθέσουν για διακοπές  

§ ∆ιαθέτουν αρκετό ελεύθερο χρόνο και δεν έχουν οικογενειακές ή 

επαγγελµατικές υποχρεώσεις 

§ Είναι ζευγάρια χωρίς παιδιά ή ζευγάρια που τα παιδιά τους έχουν φύγει από 

το σπίτι λόγω ενηλικίωσης 

§ Ξοδεύουν µικρά χρηµατικά ποσά και είναι συνειδητοποιηµένοι καταναλωτές 

§ ∆ιαθέτουν εµπειρία στη ζωή, αφού έχουν αντιµετωπίσει πολλές διαφορετικές 

καταστάσεις και  χαρακτηρίζονται ως ολοκληρωµένα άτοµα από άποψη 

µόρφωσης 

§ Αναπτύσσουν  φοβίες και εµµονές, λόγω της επιβαρηµένης υγείας τους και 

του χρόνου που έχει περάσει και γι’ αυτό νιώθουν έντονα την ανάγκη της 

προστασίας και της εξυπηρέτησης από τρίτους   

§ Έχουν σταθερές απόψεις και δεν επηρεάζονται εύκολα από τρίτους  

 

 

5.2.3 ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΘΥΜΙΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ ΤΡΙΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ 

 

Το σύνολο των δηµογραφικών και ψυχογραφικών χαρακτηριστικών των τουριστών 

τρίτης ηλικίας διαµορφώνουν τις ανάγκες και τις επιθυµίες τους, οι οποίες 

συνοψίζονται στις εξής (Κάτσος 2004-Βενετσανοπούλου 2006) : 
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1. Εγκατάλειψη της ψυχαγωγίας των µέσων µαζικής επικοινωνίας και στροφή 

στον τουρισµό 

2. Πραγµατοποίηση ταξιδιών µικρής διάρκειας και µεγάλης συχνότητας, 

συνήθως στο εσωτερικό της χώρας ή σε άλλες κοντινές χώρες και συνήθως 

εκτός τουριστικής περιόδου 

3. Μεταφορά µε τρένο και ιδιωτικό αυτοκίνητο, αεροπλάνο και πούλµαν 

4. Αναζήτηση άθλησης και κοινωνικών ενασχολήσεων  

5. Οργάνωση των απαραίτητων λεπτοµερειών του ταξιδιού τους από τρίτους 

6. Απαίτηση κατανόησης των αναγκών και ιδιαιτεροτήτων τους από τους 

οργανωτές των ταξιδιών, χωρίς να αισθάνονται ότι τους διαχωρίζουν από τις 

άλλες ηλικίες 

7. Προτίµηση προορισµών που προσφέρουν ιατρικές υπηρεσίες υψηλών 

προδιαγραφών εξαιτίας της ευαίσθητης ψυχοσωµατικής τους κατάστασης 

8. Επιλογή προορισµών µε καθαρό φυσικό περιβάλλον και χαµηλά επίπεδα 

ηχορύπανσης   

9. Επακριβής προσδιορισµός του κόστους των διακοπών τους χωρίς αποκλίσεις 

και αλλαγές των ήδη σχεδιασµένων δραστηριοτήτων  

10. Πραγµατοποίηση διακοπών τη νεκρά τουριστική περίοδο για την αποφυγή 

οποιουδήποτε είδους συνωστισµού 

11. Προτίµηση ταξιδιών µεγάλης διάρκειας, αντί µικρών και επαναλαµβανόµενων 

12. Επιλογή συγκεκριµένων τροφίµων, ωφέλιµων για την  υγεία τους 

13.  Προτίµηση µαζικών και όχι ατοµικών ταξιδιών 

 

  

 

5.3 ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 

 

Το θρησκευτικό συναίσθηµα ήταν ιδιαίτερα ανεπτυγµένο στον άνθρωπο από την 

αρχαιότητα, αφού ανέκαθεν ένιωθε την ανάγκη να επισκέπτεται συγκεκριµένους 

τόπους για να εκπληρώσει τις θρησκευτικές υποχρεώσεις του. Οι υποχρεώσεις αυτές 

αποτελούσαν το κίνητρο των µετακινήσεων, ενώ στις µέρες µας οι µετακινήσεις αυτές 

έχουν συνδεθεί µε ένα σύνολο άλλων τουριστικών δραστηριοτήτων οι οποίες 

αποτελούν τον θρησκευτικό τουρισµό. (Μοίρα,2003) 

 

Στην αρχαία Ελλάδα, υπήρχαν πολλές γιορτές θρησκευτικού περιεχοµένου, όπως, οι 

∆ιονυσιακές προς τιµή του θεού ∆ιονύσου, τα Ελευσίνια Μυστήρια προς τιµή της 
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∆ήµητρας και της Περσεφόνης, τα Παναθήναια προς τιµή της Αθηνάς, τα Ολύµπια 

προς τιµή του ∆ία, τα Πύθια προς τιµή του Απόλλωνα, τα ίσθµια προς τιµή του 

Ποσειδώνα και άλλες µικρότερες γιορτές προς τιµή των υπολοίπων θεών, των 

ηµίθεων και των ηρώων. Αντίστοιχες γιορτές θρησκευτικού περιεχοµένου υπήρχαν 

και στην αρχαία Ρώµη, την αρχαία Βαβυλώνα και την αρχαία Αίγυπτο. 

 

Ο θρησκευτικός τουρισµός, λοιπόν, υπήρχε από την αρχαιότητα και γνώρισε 

ιδιαίτερη άνθηση κατά τον Μεσαίωνα µε κύριους θρησκευτικούς προορισµούς την 

Ιερουσαλήµ, τη Ρώµη, και την Κωνσταντινούπολη. Με το πέρασµα των χρόνων 

αναδείχθηκαν και άλλα µεγάλα θρησκευτικά κέντρα, τα οποία αποτέλεσαν πόλο 

έλξης για πολλούς πιστούς. 

 

 

5.3.1 ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΝΟΜΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 

 

Οι κυριότεροι πόλοι έλξης θρησκευτικού τουρισµού του νοµού Ζακύνθου αποτελούν 

τα παρακάτω µνηµεία  (Παπαδάτου, 2007) : 

 

§ ΑΓΙΑ ΜΑΥΡΑ ΜΑΧΑΙΡΑ∆ΟΥ 

 Η εκκλησία της Αγίας Μαύρας στο χωριό Μαχαιράδο παρουσιάζει ενδιαφέρον σε 

πολλούς τοµείς της. Μπορεί εξωτερικά να µην φέρει σπουδαία στολίδια, και ο ρυθµός 

που είναι χτισµένη να είναι ο συνηθισµένος της απλής Βασιλικής αλλά το πυργοειδές 

Βενετσιάνικο Καµπαναριό της αρκεί για να της δώσει την επιβλητικότητα που της 

αξίζει. Λόγω του ύψους και της θέσης του, ο ήχος που παράγουν οι καµπάνες του 

µεταφέρεται σε µία πολύ µεγάλη απόσταση. Στο εσωτερικό της Αγίας Μαύρας 

φυλάσσεται η θαυµατουργή εικόνα της, στολισµένη από αµέτρητα αφιερώµατα-

στολίδια πιστών. 

 

Σύµφωνα µε την παράδοση η θαυµατουργή εικόνα της Αγίας Μαύρας βρέθηκε από 

ένα βοσκό κρεµασµένη σε ένα δέντρο. Ο βοσκός την µετέφερε κάθε πρωί στο χωριό 

του αλλά κάθε βράδυ η εικόνα επέστρεφε στον αρχικό της τόπο. Σε εκείνη την 

τοποθεσία χτίστηκε αργότερα και η εκκλησία που την φιλοξενεί. Το χρυσόγλυπτο 

τέµπλο και οι τοιχογραφίες σπουδαίων ζωγράφων(Πελεκαση, Λάτση κ.α.) που την 

στολίζουν εντυπωσιακά, αποτελούν ακόµα ένα πόλο έλξης για πολλούς ντόπιους 

αλλά και ξένους επισκέπτες που την επισκέπτονται καθηµερινά για να την 

θαυµάσουν και να την τιµήσουν.   Η εκκλησία γιορτάζει κάθε χρόνο στις 3 Μαΐου και 
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το πανηγύρι της είναι τόσο πλούσιο, που µόνο το πανηγύρι του Αγ. ∆ιονυσίου µπορεί 

να το συναγωνιστεί. Την ηµέρα της γιορτής της, γίνεται ολονυκτία και όλο το χωριό 

βρίσκεται στο πόδι. 

 

§ ΑΓΙΟΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΒΟΛΙΜΩΝ  

Η Μονή του Αγ.Ανδρέα στη περιοχή των Βολιµών. Οι εξαιρετικές τοιχογραφίες του 

καθολικού βρίσκονται στο Βυζαντινό Μουσείο Ζακύνθου. 

 

§ ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΩΝ ΓΚΡΕΜΝΩΝ 

 Η Μονή χτισµένη πάνω στην απόκρηµνη ακτή, βρίσκεται στα Βορειοδυτικά του 

νησιού στην περιοχή των Κρηµνών (Γκρεµνά), κοντά στο περίφηµο "Ναυάγιο". Το 

τοπίο είναι πολύ επιβλητικό. Το Μοναστήρι ιδρύθηκε το 1535 από τον ιεροµόναχο 

Μακάριο και Μοναχό Βαρλαάµ Μπελέτη. Εδώ ασκήτευαν επιφανείς εκκλησιαστικοί 

άνδρες, όπως ο Ιεροµόναχος Γεράσιµος Νοταράς (µετέπειτα Άγιος Γεράσιµος, 

προστάτης Κεφαλληνίας) και ο Ζακυνθινός Θεολόγος και ∆άσκαλος του γένους 

Μοναχός Παχώµιος Ρουσάνος. Ο πύργος της Μονής χτίστηκε το 1561 για την άµυνα 

των Μοναχών από τους πειρατές. Σπουδαία υπήρξε η βιβλιοθήκη της Μονής. 

∆υστυχώς, οι χειρόγραφοι κώδικες του Ρουσάνου φυγαδεύτηκαν στην Μαρκιανή 

Βιβλιοθήκη της Βενετίας. 

 

§ ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΩΝ ΦΙΛΙΚΩΝ 

Το κατάλευκο αυτό εκκλησάκι κτίστηκε τον 17ο αιώνα από την οικογένεια ευγενών 

του Γεώργιου Λατίνου. Εδώ ορκίζονταν από τον Άνθιµο Αργυρόπουλο οι µειούµενοι 

στη Φιλική Εταιρεία. Μέσα στο εκκλησάκι βρίσκεται και κατάλογος όσων ορκίστηκαν. 

Ανάµεσά τους θα βρούµε και τα ονόµατα του Θ. Κολοκοτρώνη, του Πλαπόυντα, του 

Νικηταρά και του Αναγνωσταρά. Για λόγους ασφαλείας, η εικόνα που ορκίστηκαν 

φυλάσσεται στο Μουσείο Μεταβυζαντινής Τέχνης. Αριστερά της εκκλησίας βρίσκεται 

το κοιµητήριο της Εβραϊκής κοινότητας το οποίο ιδρύθηκε το 1281. 

 

§ ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΜΩΛΟΥ 

 Η εκκλησία του Αγ. Νικολάου του Μώλου είναι το µοναδικό βενετσιάνικο κτίσµα που 

διασώθηκε από τον καταστρεπτικό σεισµό και την πυρκαγιά του 1953.Χτίστηκε το 

1561 από την συντεχνία των Ναυτικών, η οποία για να τιµήσει τον Άγιο ∆ιονύσιο τον 

εξέλεξε εφηµέριο της. Αρχικά ήταν χτισµένη πάνω σε ένα µικρό νησάκι το οποίο 

ενωνόταν µε την στεριά µε µία γέφυρα. Μετά τις διάφορες επιχωµατώσεις που έγιναν 

για την επέκταση της πόλεως, ενώθηκε µε το υπόλοιπο νησί. 
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 Εξωτερικά έχει επενδυθεί µε πέτρα και το καµπαναριό της το οποίο παλαιότερα 

φιλοξενούσε φανό του Λιµανιού έχει αναστηλωθεί. Ο ρυθµός που ακολουθεί είναι 

αυτός της Μονόκλιτης Βασιλικής. Στο εσωτερικό της φυλάσσονται τα αρχιερατικά 

άµφια του Αγίου ∆ιονυσίου, ως φόρος τιµής της σχέσης του Αγίου µε την εκκλησία 

αυτή. Από εδώ ξεκινά η λιτανεία της Μεγάλης Παρασκευής. 

 

§ ΚΥΡΙΑ ΤΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ  

 Ο εντυπωσιακός Ναός της Κυρίας των Αγγέλων βρίσκεται επί της οδού Λουκά 

Καρρέρ. Ο Ναός είναι αφιερωµένος στα Εισόδια της Θεοτόκου και χτίστηκε το 1687 

από την συντεχνία των συµβολαιογράφων. Με τους σεισµούς του 1953 κατέρρευσε 

αλλά αναστηλώθηκε σύντοµα κρατώντας την αρχική του µορφή. Εξωτερικά 

παρατηρούµε ανάγλυφες παραστάσεις της Παναγίας και Αγγέλων σκαλισµένες πάνω 

στους πέτρινους τοίχους. Εσωτερικά, εντύπωση κάνει το ξυλόγλυπτο Τέµπλο αλλά 

και οι παλιές εικόνες, οι περισσότερες από της οποίες αποτελούν έργα του ∆οξαρά. 

Ο ρυθµός που ακολουθεί είναι ο Ισπανικός "Πλαταρέσκου". 

 

§ ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΥ 

 Η εκκλησία του προστάτη του νησιού είναι η µεγαλύτερη που υπάρχει στη πόλη. H 

θεµελίωση του τωρινού ναού άρχισε το 1925 και ολοκληρώθηκε το 1948. Ο Ναός 

χτίστηκε µε σχέδια του αρχιτέκτονα Α. Ορλάνδου σε ρυθµό τρίκλιτης βασιλικής. Εάν 

παρατηρήσουµε το καµπαναριό του θα βρούµε πολλές οµοιότητες µε το καµπαναριό 

του ναού του Αγίου Μάρκου της Βενετίας. ∆ιπλά στον ναό βρίσκεται το µοναστήρι 

του Αγ. ∆ιονυσίου µε τα κελιά των µοναχών και το µουσείο του Ναού. Το κτίριο 

ανακαινίστηκε το 2000. Χάρη στην αντισεισµική κατασκευή του, ήταν από τα λίγα 

κτίρια που δεν κατέρρευσαν από τον καταστρεπτικό σεισµό του 1953. Οι λίγες 

βλάβες που υπέστη διορθώθηκαν και το 1948 ο ναός ανακαινίσθηκε, από τότε 

παρουσιάζει την σηµερινή του µορφή.  

 

Ο ναός φιλοξενεί το λείψανο του Αγίου ∆ιονυσίου, όπου εκτός από πηγή δύναµης για 

τους ντόπιους αποτελεί και σηµαντικό πόλο έλξης για αρκετούς επισκέπτες.  

Το πανηγύρι του Αγίου ∆ιονυσίου γίνεται δύο φορές το χρόνο και διαρκεί τρεις µέρες 

κάθε φορά. Στις 24 Αυγούστου τιµάται η µνήµη της Μετακοµιδής του Ιερού 

Σκηνώµατος από τα νησιά Στροφάδες στη Ζάκυνθο (1717) και στις 17 ∆εκεµβρίου 

τιµάται η µνήµη της Κοιµήσεως του (1622). Οι εορταστικές εκδηλώσεις κορυφώνονται 

µε την περιφορά του ιερού λειψάνου σε όλη την πόλη της Ζακύνθου. 

 



68 
 

 

§ ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΠΡΟ∆ΡΟΜΟΥ 

Μεταβυζαντινή µονή κλειστού σχήµατος µε καθολικό στο κέντρο ενός περίβολου από 

κτίσµατα και ψηλό µαντρότοιχο που περιλαµβάνει δύο δευτερεύουσες εισόδους. Η 

κύρια είσοδος συνδυάζεται µε κωδωνοστάσιο. Στο συγκρότηµα ανήκει και αµυντικός 

πύργος κυκλικής κάτοψης κτισµένος σε κορυφή βράχου για να λειτουργεί και ως 

παρατηρητήριο. Το καθολικό διατηρεί εικόνες του 17ου και 18ου αιώνα και 

ξυλόγλυπτα εξαιρετικής τέχνης. 

 

Το Μοναστήρι του Προδρόµου βρίσκεται κοντά στον οικισµό των Χαρτάτων, στη 

βόρεια πλαγιά του βουνού Μέλισσα. Ιδρύθηκε, αρχικά τον ΙΣΤ' αιώνα, διαλύθηκε και 

επανιδρύθηκε το 1617 από τους ευσεβείς Κατασταριανούς Αντώνιο Μαρίνο και 

Γεώργιο Σαπάτη. Μέσα στους αιώνες το Μοναστήρι γνώρισε πολλές δόξες. Το 1753 

στον περίβολό του είχε δύο εκκλησίες, εφτά σπίτια κι ένα πύργο. Στα µέσα του 19ου 

αιώνα διέθετε επίσης πλούσιο ιστορικό αρχείο. Ο ναός, µε λαµπρά έργα τέχνης, 

σώθηκε από το σεισµό του 1953, το µοναστήρι όµως έχει ερηµωθεί. 

 

§ ΜΟΝΗ ΑΝΑΦΩΝΗΡΙΑΣ 

 Η Μονή (σήµερα Ενοριακός Ναός του οµώνυµου διπλανού χωριού) βρίσκεται στην 

περιοχή Πλεµοναρίου στα Βορειοδυτικά του νησιού, απέχει περίπου 25 χιλιόµετρα 

από την πόλη της Ζακύνθου και είναι κτισµένη στα µέσα του 15ου αιώνα. Η Μονή 

αποτελεί προσκυνηµατικό τόπο, καθώς εδώ έζησε σαν ηγούµενος ο πολιούχος του 

νησιού Άγιος ∆ιονύσιος. Εδώ µάλιστα συγχώρεσε το φονιά του αδελφού του. 

Η Μονή Ιδρύθηκε από τον Λεονάρδο Γ΄ Τόκκο Κόµητα Παλατινό Κεφαλληνίας και 

Ζακύνθου και από τη σύζυγο του Λάππα. Έγινε αδελφάτο από τον ιεροµόναχο Ι. 

Ρωσάνο και το Μοναχό Α. Βλάχο το 1534. Από τότε η Βενετία την παραχωρούσε 

µαζί µε τη µεγάλη της περιουσία ως jus patronato σε πρόσωπα επιφανή. Το 1568 

δόθηκε στον Αρχιεπίσκοπο ∆ιονύσιο Σιγούρο. Τελευταίος κάτοχος της Μονής υπήρξε 

η οικογένεια Φλαµπουριάρη. 

 

§ ΜΟΝΗ ΕΛΕΥΘΕΡΩΤΡΙΑΣ 

Βρίσκεται σε µια πανοραµική περιοχή του Λαγοπόδου, πολύ κοντά στο Ναό της 

Αγίας Μαύρας. Ιδρύθηκε το 1962 από τον Αρχιµανδρίτη Χρυσόστοµο Γκέλµπεση, 

Πνευµατικό Πατέρα σήµερα του Ησυχαστηρίου.  
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§ ΜΟΝΗ ΥΠΕΡΑΓΑΘΟΥ 

 Η ιερά µονή Υπεραγάθου που ανήκει στο Σινά βρίσκεται στο δρόµο πρός το χωριό 

Αναφωνήτρια και είναι κτισµένη δίπλα σε ένα πανέµορφο δάσος µε πεύκα και 

αιωνόβιες βελανιδιές. 

 

§ ΠΑΝΑΓΙΑ ∆ΕΡΜΑΤΟΥΣΑ  

Η Μονή της Παναγίας του ∆ερµατά η ∆ερµατούσα στο χωριό Τραγάκι, πολύ κοντά 

στη παραλία του Τσιλιβή. Το καθολικό έχει πρόσφατα αναστηλωθεί. 

 

§ ΠΑΝΑΓΙΑ ΚΕΡΙΩΤΙΣΑ 

Στολίδι του χωριού Κερί είναι η εκκλησία της Παναγίας της Κεριώτισσας, η αρχική 

µορφή της οποίας, µας είναι άγνωστη. Η µεταγενέστερη εκκλησία είχε ανακαινισθεί 

το 1745. Η χρονολογία είναι χαραγµένη πάνω από τη νότια είσοδο της εκκλησίας. Η 

εκκλησία αναστηλώθηκε το 1953, διατηρώντας την αρχιτεκτονική της. Ο ναός 

περιέχει σπουδαία έργα τέχνης που αποτελούν αληθινή δόξα της καλλιτεχνικής 

Ζακύνθου. Το ξυλόγλυπτο και χρυσωµένο τέµπλο ρυθµού µπαρόκ είναι έργο του 

1750, των Ιωάννη Γρώπα και Νικολάου Λογοθέτη.  

 

Ανάµεσα στα µνηµειώδη αργυρόγλυπτα δεσπόζει το ευαγγέλιο που φέρει τη 

χρονολογία 1842, και αναφέρεται ως έργο του ∆ιαµαντή Μπάφα. Στην ίδια θέση που 

βρίσκεται σήµερα η εκκλησία, βρέθηκε ή αρχαία εικόνα της Θεοτόκου, η Παναγία η 

Κεριώτισσα, δεξιοκρατούσα, ο µεγάλος, θησαυρός του ναού. Η θαυµατουργή εικόνα 

έχει αργυρόγλυπτη επένδυση, εκτός από τα πρόσωπα του θείου Βρέφους και της 

Θεοτόκου και στηρίζεται σε ξυλόγλυπτη χρυσωµένη καθέδρα. Στη γιορτή της 

Παναγίας, την πρώτη και δεύτερη µέρα του Πάσχα, οι Κεριώτες διοργανώνουν 

πανηγύρι µε παραδοσιακή µουσική και χορούς καθώς και οµιλίες. 

 Είναι άγνωστες οι περιπέτειες της ιστορικής αυτής εικόνας ως τον καιρό της εύρεσης 

της.  

 

§ ΠΑΝΑΓΙΑ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗ 

Αξιόλογος αυτός ναός του 15ου αιώνα καταστράφηκε µε τους σεισµούς του 1953 

αλλά ανοικοδοµήθηκε ακολουθώντας την παλαιά του µορφή και κρατώντας το παλιό 

καµπαναριό του που δεν κατέρρευσε. Οι ελάχιστες αγιογραφίες που σώθηκαν είναι 

τόσο µεγάλης σηµασίας που φυλάσσονται στο Μουσείο Μεταβυζαντινής Τέχνης.  

Για την ιστορία του Ναού της Φανερωµένης έχουν γραφτεί διάφορες µελέτες από 

Έλληνες και Ξένους µελετητές των κλασσικών Τεχνών, καθώς υπήρξε ένας από τους 
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ωραιότερους ναούς της Ελλάδας. Στα χρόνια της Ενετοκρατίας, η πλατεία της 

Φανερωµένης, αντιθέτως µε την πλατεία του Αγίου Μάρκου ήταν η πλατεία 

συνάντησης των λαϊκών. 

 

§ ΜΟΝΗ ΣΠΗΛΙΩΤΙΣΣΑΣ 

Σε µικρή απόσταση από τον οικισµό των Ορθονιών υπάρχει το ιστορικό Μοναστήρι 

της Σπηλαιώτισσας. Ιδρύθηκε στα µέσα του 16ου αιώνα, στην άκρη µιάς χαράδρας , 

κοντά σε σπηλιά που βρέθηκε εικόνα της Παναγίας, από τον Μοναχό Ιωαννίκιο 

Κατσιβά, ο οποίος σε βαθιά γεράµατα κατέστησε νόµιµο και καθολικό επίτροπό του 

κι επιτηρητή τον Ιεράρχη και Ηγούµενο της Αναφωνήτριας ∆ιονύσιο Σιγούρο, 

µετέπειτα Αγιο και Πολιούχο Ζακύνθου. Το Μοναστήρι κατείχε µεγάλη περιουσία, 

που του επέτρεψε να οργανωθεί ως κτιριακό συγκρότηµα (1674). Σηµαντική είναι η 

αρχαία εικόνα της Παναγίας της Σπηλαιώτισσας, η οποία - κατά παράδοση - ήταν 

εκεί κρυµµένη στα χρόνια της Εικονοµαχίας. 

 

 

5.3.2 ΑΙΤΙΕΣ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΗΣΗΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

 

Ο θρησκευτικός τουρισµός αποτελεί µια από τις πιο διαδεδοµένες µορφές 

εναλλακτικού τουρισµού. Οι σηµαντικότεροι λόγοι που οδήγησαν σε αυτό είναι οι 

εξής (Σφακιανάκης, 2000): 

1. Η ανάγκη των ανθρώπων για µετάβαση σε θρησκευτικούς τόπους, 

προκειµένου να εκπληρώσουν τα θρησκευτικά τους καθήκοντα. 

2. Η διασπορά των θρησκευτικών µνηµείων σε πόλεις και χώρες µακρινές από 

τον µόνιµο τόπο κατοικίας πολλών θρησκευόµενων, γεγονός που καθιστά 

απαραίτητη τη µετακίνησή τους. 

3. Ο χαρακτηρισµός των µεγάλων χριστιανικών εορτών ως µέρες αργίας, 

γεγονός που δίνει τη δυνατότητα πραγµατοποίησης ταξιδιών, ιδιαίτερα σε 

οικογένειες µε µικρά παιδιά.  

4. Οι νοσταλγικές αναµνήσεις θρησκευτικών εορτών κατοίκων της πόλεως, οι 

οποίοι έζησαν τα παιδικά τους χρόνια στο χωριό και τώρα επιθυµούν να 

γυρίσουν πίσω. 

5. Η επιθυµία επιστροφής στην επαρχία, ανεξαρτήτως από τον τόπο καταγωγής 

του καθενός, λόγω των εξαντλητικών και πιεστικών ρυθµών των πόλεων 
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5.3.3 ΟΙ ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ      

         ΕΛΛΑ∆Α 

 

Κατά τη διάρκεια θρησκευτικών εορτών, σηµειώνονται µεγάλες µετακινήσεις στον 

ελλαδικό χώρο. Οι πιο σηµαντικές εορτές που πυροδοτούν τις µετακινήσεις είναι: 

 

§ Τα Χριστούγεννα 

§ Το Νέο Έτος 

§ Οι Απόκριες 

§ Το Πάσχα 

§ Ο ∆εκαπενταύγουστος 

 

Σε όλες αυτές τις γιορτές οι κάτοικοι των πόλεων, εγκαταλείπουν τα µεγάλα αστικά 

κέντρα για να βρεθούν στις θρησκευτικές εκδηλώσεις των επαρχιακών πόλεων. Οι 

έξοδοι µπορεί να διαρκέσουν από 2-15 ηµέρες. Όλες αυτές οι µετακινήσεις 

θρησκευτικού χαρακτήρα έχουν παράλληλα και τουριστικό χαρακτήρα, αφού οι 

ταξιδιώτες διαµένουν σε τουριστικά καταλύµατα, αγοράζουν τουριστικά προϊόντα 

τουριστικού χαρακτήρα και προσπαθούν να συνδυάσουν  την εκπλήρωση των 

θρησκευτικών τους υποχρεώσεων µε διασκέδαση και ανάπαυλα.   

 

 

5.3.4 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΛΑΤΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝ ΤΟΥ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΥ 

ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

  

Είναι δύσκολος ο επακριβής προσδιορισµός του µεγέθους της θρησκευτικής 

πελατείας, αφού οι περισσότερες µετακινήσεις θρησκευτικού χαρακτήρα, 

καταγράφονται ως απλές τουριστικές µετακινήσεις. Για ορισµένες 

θρησκευτικοτουριστικές µετακινήσεις υπάρχουν ποσοτικά στοιχεία, τα οποία όµως 

δεν βοηθούν στον προσδιορισµό της αγοράς.  

 

Λόγω της ιδιότητας του θρησκευτικού συναισθήµατος να εµφανίζεται ανεξαρτήτως   

ανθρωπίνων χαρακτηριστικών, οι τουρίστες που επιλέγουν το συγκεκριµένο είδος 

τουρισµού, ανήκουν σε όλες τις κοινωνικές τάξεις και ηλικίες και δεν έχουν 

συγκεκριµένα οικονοµικά και επαγγελµατικά χαρακτηριστικά. Ο θρησκευτικός 
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τουρισµός δεν έχει εποχικότητα και εκδηλώνεται ανεξάρτητα από τις καιρικές 

συνθήκες, απλά ακολουθώντας το θρησκευτικό εορτολόγιο. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ 

ΟΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ-

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ- ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ 

 

6.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Στο προηγούµενο κεφάλαιο αναπτύχθηκαν δυο  µορφές εναλλακτικού τουρισµού: ο 

τουρισµός τρίτης ηλικίας και ο θρησκευτικός τουρισµός. Όσον αφορά τον τουρισµό 

τρίτης ηλικίας αρχικά καταγράφηκαν τα κίνητρα των τουριστών αυτής της κατηγορίας 

και στη συνέχεια αναλύθηκαν τα χαρακτηριστικά τους, οι ανάγκες και οι επιθυµίες 

τους. Ύστερα, αναλύθηκε ο θρησκευτικός τουρισµός, ξεκινώντας µε την αναφορά 

των θρησκευτικών µνηµείων που υπάρχουν στο νοµό Ζακύνθου και των κυριότερων 

αιτιών δηµιουργίας και άνθησης του συγκεκριµένου είδους τουρισµού. Στη συνέχεια, 

καταγράφηκαν οι κυριότερες θρησκευτικοτουριστικές µετακινήσεις που γίνονται στην 

Ελλάδα και τέλος προσδιορίσθηκε η τουριστική πελατεία και το τουριστικό προϊόν 

του θρησκευτικού τουρισµού. Στο παρόν κεφάλαιο θα αναφερθούν οι επιπτώσεις του 

τουρισµού σε οικονοµικό, κοινωνικό, πολιτιστικό και περιβαλλοντικό επίπεδο. Αρχικά 

θα αναλυθούν οι επιρροές που έχει στον οικονοµικό τοµέα, διαχωρίζοντας τις σε 

θετικές και αρνητικές. Στη συνέχεια θα αναφερθούν οι επιρροές στο κοινωνικό και 

πολιτιστικό περιβάλλον διαχωρίζοντας και αυτές σε θετικές και αρνητικές, για να 

ολοκληρωθεί το κεφάλαιο µε τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις οι οποίες διαιρούνται σε 

τέσσερις κατηγορίες. 

 

 

6.2 ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΟΜΕΑ 

 

Η λειτουργία του τουριστικού τοµέα επιφέρει πολλές επιπτώσεις στην οικονοµία, την 

κοινωνία τον πολιτισµό και το περιβάλλον των περιοχών που αναπτύσσεται, εξαιτίας 

των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του. Μέχρι πρότινος, οι συνέπειες του τουρισµού 

εκτιµούνταν µόνο ως οικονοµικές, αλλά τα τελευταία χρόνια έχει εκτιµηθεί ότι 

επηρεάζουν και τους άλλους τρεις  τοµείς που αναφέρθηκαν. (Κοκκώσης-

Τσάρτας,2001) 

 

Πιο συγκεκριµένα οι συνέπειες που αφορούν τον οικονοµικό τοµέα διακρίνονται σε 

θετικές και αρνητικές και είναι οι εξής (Βενετσανοπούλου,2006): 
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§ Θετικές συνέπειες 

1. Αύξηση των κρατικών εσόδων και συµβολή στην ανάπτυξη της εθνικής 

οικονοµίας καθώς επιτυγχάνεται κάλυψη του ισοζυγίου πληρωµών µέσω των 

συναλλαγµατικών και δηµοσιονοµικών εσόδων. 

 

2. Αύξηση οικονοµικής δραστηριότητας, επενδύσεων και βιοµηχανικών 

δραστηριοτήτων για την ανάπτυξη της κατάλληλης υποδοµής και την παροχή 

υπηρεσιών υψηλών προδιαγραφών. 

 

3. ∆ηµιουργία νέων θέσεων απασχόλησης, καθώς ο τουρίστας στην περιοχή 

που θα επισκεφτεί θα χρειαστεί µια σειρά υπηρεσιών και προϊόντων, η 

παροχή και παραγωγή των οποίων θα χρειάζεται πολλά εργατικά χέρια. 

∆ίνεται, έτσι η δυνατότητα απασχόλησης και άλλων ατόµων και επιτυγχάνεται 

µια µείωση του ποσοστού των ανέργων. 

 

4. Ανάπτυξη του τοµέα του εµπορίου και των συναλλαγών καθώς νέα προϊόντα 

εισάγονται  από τις αγορές των ξένων κρατών, ενισχύοντας την τοπική 

οικονοµία. 

 

5. Αύξηση των επενδύσεων, απ’ τη συµµετοχή των τουριστών σε αυτές. ∆εν 

είναι λίγοι οι τουρίστες που επισκέπτονται µια ξένη χώρα και αποφασίζουν να 

επενδύσουν σε αυτή, ενισχύοντας µε αυτό τον τρόπο την οικονοµία της. 

 

§ Αρνητικές συνέπειες 

1. Η οικονοµική εκµετάλλευση των τουριστών από τους ντόπιους κατοίκους, 

καθώς η άγνοια των πρώτων, πολλές φορές, τους µετατρέπει σε εύκολα 

θύµατα για τους ντόπιους κατοίκους του προορισµού που επισκέπτονται. 

Πλέον, οι ανθρώπινες σχέσεις έχουν παραµεριστεί και κυρίαρχο ρόλο παίζει 

το οικονοµικό όφελος και η κερδοσκοπία. 

 

2. Ο κερδοσκοπικός χαρακτήρας του οµαδικού τουρισµού, αφού οι τουρίστες 

προσπαθούν να πετύχουν όσο το δυνατόν χαµηλότερες τιµές µέσω των 

πρακτόρων, ενώ οι ντόπιοι προσπαθούν να σηµειώσουν όσο µεγαλύτερα 

κέρδη µπορούν, χρησιµοποιώντας πολλές φορές και αθέµιτα µέσα. 
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3. Η άνθηση της παραοικονοµίας από τους ντόπιους, οι οποίοι προσπαθούν να 

πλουτίσουν εκµεταλλευόµενοι την  “άγνοια” των τουριστών. Πολλές 

επιχειρήσεις που συνδέονται άµεσα µε τον τουρισµό, όπως ξενοδοχεία, 

ταβέρνες, µπαρ, ενοικιάσεις αυτοκινήτων και ζαχαροπλαστεία σηµειώνουν 

υπέρογκα κέρδη τα οποία είναι πολύ δύσκολο να ελεγχθούν φορολογικά και 

έτσι σηµειώνονται υψηλά επίπεδα φοροδιαφυγής. 

 

4. Το αυξηµένο κόστος ζωής στις τουριστικά ανεπτυγµένες χώρες καθώς και οι 

υπερβολικές οικονοµικές προσδοκίες από τους κατοίκους αυτών.  ∆εν είναι 

λίγες οι φορές που όλοι οι κάτοικοι ενός τουριστικά ανεπτυγµένου κράτους, 

στηρίζουν τις ελπίδες τους αποκλειστικά στον τουρισµό για τα έσοδα που 

αναµένουν να σηµειώσουν. Αυτό έχει σαν αποτέλεσµα να παραµελούν 

άλλους τοµείς της οικονοµίας γεγονός που αποβαίνει εις βάρος τους γιατί ο 

τουρισµός εξαρτάται από εξωτερικούς παράγοντες όπως σεισµούς και 

πολέµους. 

 

 

6.3 ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ 

ΤΟΜΕΑ 

 

Όσον αφορά τις επιπτώσεις σε κοινωνικό και πολιτιστικό  επίπεδο και εδώ υπάρχει 

διαχωρισµός σε θετικές και αρνητικές. Ξεκινώντας από τις θετικές συνέπειες 

µπορούµε να σηµειώσουµε τις εξής  (Ζαχαράτος-Τσάρτας,1999): 

 

1. ∆ιευρύνονται οι κοινωνικές επαφές, καθώς οι τουρίστες που επισκέπτονται 

µια περιοχή, έρχονται σε επαφή µε τους κατοίκους αυτής και έχουν 

αλληλεπίδραση. Με αυτό τον τρόπο ανταλλάσσουν εµπειρίες, γνώσεις 

απόψεις και γενικά στοιχεία της κουλτούρας τους, µε αποτέλεσµα να 

ενισχύονται οι ανθρώπινοι δεσµοί και να αναπτύσσεται η επικοινωνία, 

περιορίζοντας το αίσθηµα της αποµόνωσης. 

 

2. Ενισχύεται η ισοκατανοµή του πληθυσµού και αποφεύγεται το φαινόµενο της  

αστικοποίησης. Οι νέες θέσεις εργασίας που δηµιουργεί ο τουρισµός, δίνουν 

κίνητρο στους νέους ανθρώπους να µείνουν στον τόπο τους και να µην πάνε 

σε κάποιο µεγάλο αστικό κέντρο για να αναζητήσουν δουλειά. Με αυτό τον 
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τρόπο ο πληθυσµός παραµένει στην επαρχία και στηρίζει την οικονοµία του 

τόπου του. 

 

3. Πραγµατοποιείται αναδιοργάνωση του επαγγελµατικού πλαισίου, καθώς 

δηµιουργούνται νέες θέσεις εργασίας και προσαρµογή των ήδη υπαρχόντων 

στις ανάγκες του τουρισµού εξαιτίας της ανάπτυξης αυτού. Η εκπαίδευση 

προσανατολίζεται προς τον τουρισµό και επικεντρώνεται στην προώθηση της 

τουριστικής παιδείας, προκειµένου οι νέοι που θα ασχοληθούν µε αυτόν να 

έχουν τη σωστή κατάρτιση. 

 

4. Αναβαθµίζεται ο τόπος προορισµού, µέσω των έργων υποδοµής που 

γίνονται προκειµένου να προσελκύσουν µεγαλύτερο αριθµό τουριστών και να 

παρέχουν υψηλότερο επίπεδο υπηρεσιών.  Τα έργα υποδοµής αφορούν 

ξενοδοχεία, εστιατόρια, αεροδρόµια, οδικά δίκτυα, παροχές νερού και 

ηλεκτρικού ρεύµατος, κ.α. Με κάθε ποιοτική βελτίωση των έργων υποδοµής 

βελτιώνεται και το επίπεδο ζωής των ντόπιων κατοίκων µιας περιοχής. 

 

5. Αυξάνονται τα µέτρα κοινωνικής πρόνοιας, µέσω της αύξησης των 

δηµοσιονοµικών εσόδων από την τουριστική δραστηριότητα, αφού το κράτος 

ενισχύεται οικονοµικά και έτσι µπορεί να φροντίσει καλύτερα τους πολίτες του, 

περιορίζοντας προβλήµατα όπως το στεγαστικό και ιδρύοντας ιδρύµατα για 

τη στέγαση των απόρων (Κουτρουµπής, 1980). 

 

6. Προστατεύεται και διατηρείται η πολιτιστική κληρονοµιά, προκειµένου να 

στηριχθεί ο πολιτιστικός τουρισµός. Ως εκ τούτου πραγµατοποιούνται 

συντηρήσεις και αποκαταστάσεις µνηµείων και έργων τέχνης, παραδοσιακών 

οικισµών και δηµιουργία νέων µουσείων. 

 

7. Προωθούνται οι πολιτιστικές εκδηλώσεις προκειµένου να αναδεικνύονται τα 

πολιτιστικά στοιχεία µιας περιοχής και να αποτελούν πόλο έλξης για τους 

τουρίστες. Στο πλαίσιο αυτών των προσπαθειών, οργανώνονται φεστιβάλ, 

εκθέσεις, διαγωνισµοί και αναβιώσεις παλαιών εθίµων. 

 

8. Ενισχύεται η εκµάθηση ξένων γλωσσών, τόσο από τους κατοίκους της χώρας 

υποδοχής, όσο και από τους τουρίστες που πρόκειται να επισκεφτούν τον 

τόπο. 
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9. Επανέρχονται  παλιά και ξεχασµένα επαγγέλµατα και τέχνες, τα οποία είχαν 

ξεχαστεί µε το πέρασµα των χρόνων, εξαιτίας της τουριστικής ζήτησης που 

υπάρχει. Παραδείγµατα τέτοιων επαγγελµάτων είναι οι κατασκευαστές 

σαµαριών, οι αγγειοπλάστες, οι υφαντουργοί, κ.α. Ο τουρίστας που 

επισκέπτεται έναν τόπο θέλει να αγοράσει είδη λαϊκής τέχνης και να δει µέρος 

της δουλειάς αυτών των επαγγελµάτων. 

 

10. ∆ιατηρείται η παραδοσιακή αρχιτεκτονική, καθώς αποτελεί µέρος του 

πολιτισµού µιας περιοχής και έτσι αποτελεί µέρος των αξιοθέατων που 

θέλουν να θαυµάσουν οι τουρίστες, επισκεπτόµενοι το συγκεκριµένο τόπο.  

 

 

Στον αντίποδα όµως των θετικών επιπτώσεων υπάρχουν και οι αρνητικές οι οποίες 

συνοψίζονται στις εξής (Ζαχαράτος-Τσάρτας,1999): 

 

1. Σηµειώνεται σύγκρουση ηθών και κουλτούρας, καθώς διαφορετικοί πολιτισµοί 

έρχονται σε επαφή και δεν είναι λίγες οι φορές που οι διαφορές είναι 

αγεφύρωτες, καθώς επίσης υπάρχει και έλλειψη σεβασµού ως προς τις 

συνήθειες και τον τρόπο ζωής και των δυο πλευρών, τόσο των επισκεπτών 

όσο και των γηγενών. 

 

2. Αναπτύσσεται ο “µιµητισµός”, τάση κατά την οποία ένα άτοµο υιοθετεί 

στοιχεία συµπεριφοράς ενός άλλου ατόµου. Στην προκειµένη περίπτωση, οι 

νεαρές ιδίως οµάδες ατόµων, που διαµένουν  στον τουριστικού προορισµό, 

αντιγράφουν τον τρόπο συµπεριφοράς και εµφάνισης των τουριστών που 

επισκέπτονται τον τόπο τους, καθώς θεωρούν ότι µε αυτό τον τρόπο θα 

δείξουν εκσυγχρονισµένοι και µοντέρνοι. Έτσι, χάνουν στοιχεία της 

προσωπικότητας και του χαρακτήρα τους, υιοθετώντας άλλα που τους 

κάνουν ένα µε τη µάζα  (Μοίρα, 2000). 

 

3. Εκδηλώνεται το φαινόµενο της ξενοφοβίας, κατά το οποίο οι µόνιµοι κάτοικοι 

ενός τόπου, απορρίπτουν τους τουρίστες που θα τον επισκεφτούν, εξαιτίας 

των υψηλών προδιαγραφών διαβίωσης αυτών. Έτσι, ακόµα και αν στην αρχή 

υπάρχει αποδοχή, στη συνέχεια ελλοχεύει ο κίνδυνος ανάπτυξης ξενοφοβίας, 

η οποία ενδέχεται να αποτελέσει τροχοπέδη για περαιτέρω τουριστική 

ανάπτυξη (Lickorish-Jenkins, 2004). 
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4. Βιοµηχανοποιείται η εξυπηρέτηση που παρέχεται στον τουρίστα και γίνεται 

ψυχρή και απρόσωπη, γεγονός που επιδρά αρνητικά στην ψυχολογία του, 

καθώς αυτός περιµένει µια πιο φιλική και ανθρώπινη αντιµετώπιση. 

Αποτέλεσµα αυτού είναι οι ανθρώπινες σχέσεις να ελαχιστοποιούνται και τη 

θέση τους να παίρνουν η βιοµηχανοποίηση και η τυποποίηση. 

 

5. Μειώνεται η ποιότητα, των προσφερόµενων στους τουρίστες, προϊόντων και 

υπηρεσιών λόγω της αυξηµένης ζήτησης που υπάρχει γι’ αυτά. Επακόλουθο, 

όµως, αυτού του γεγονότος είναι να µειωθεί και η ποσότητα που ζητείται 

καθώς το επίπεδο ικανοποίησης των τουριστών παρουσιάζει φθίνουσα 

πορεία. 

 

6. Περιορίζεται η προσωπική επαφή των τουριστών µε τους ντόπιους κατοίκους, 

καθώς οι πρώτοι έρχονται σε επαφή κατά κύριο λόγο µε τα άτοµα που 

εργάζονται στο ξενοδοχείο και τους υπόλοιπους τουρίστες που βρίσκονται 

στην ίδια περιοχή µε αυτούς. Έτσι, δεν έχουν ουσιαστική επαφή µε την 

κουλτούρα και τον πολιτισµό των ντόπιων κατοίκων και δεν είναι σε θέση να 

γνωρίσουν τα ήθη και τα έθιµά τους. 

 

7. ∆ηµιουργείται αρνητικό κλίµα ανάµεσα στους ντόπιους και τους τουρίστες, 

καθώς οι πρώτοι αισθάνονται ότι πρέπει να υπηρετούν τους δεύτερους  και 

να εκπληρώνουν κάθε τους επιθυµία, ενώ οι δεύτεροι νιώθουν ότι πέφτουν 

αντικείµενα οικονοµικής εκµετάλλευσης από τους πρώτους, εξαιτίας των 

περιορισµένων γνώσεων που έχουν όσον αφορά τις οικονοµικές συναλλαγές. 

 

8. Περιορίζονται οι ηθικοί φραγµοί µιας κοινωνίας µε την µεγάλη προσέλευση 

τουριστών, καθώς αυτοί επηρεάζουν σε µεγάλο βαθµό τους ντόπιους και 

συχνά αναπτύσσονται η παιδεραστία, η πορνεία και το εµπόριο ναρκωτικών 

(Λύτρας,1999). 

 

9. Αλλοτριώνεται η κουλτούρα των ντόπιων κατοίκων ενός τουριστικού 

προορισµού, ιδιαίτερα όταν ο αριθµός των επισκεπτών ξεπερνά αυτό των 

µόνιµων. Η πληθώρα των τουριστών έχει σαν αποτέλεσµα οι γηγενείς να 

επηρεάζονται σε µεγάλο βαθµό και να αλλοιώνουν βασικά χαρακτηριστικά 

τους,  αντικαθιστώντας τα µε αυτά που έχουν οι τουρίστες. 
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10. Υποβαθµίζεται η τοπική γλώσσα του τουριστικού προορισµού και 

αναµειγνύεται µε λέξεις των χωρών προέλευσης των τουριστών. Αποτέλεσµα 

αυτού είναι η υποβάθµιση της και η δηµιουργία ενός νέου άτυπου λεξιλογίου 

το οποίο δεν έχει κανόνες και λογική αλληλουχία. 

 

6.4 ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ 

 

Τέλος, όσον αφορά τις επιπτώσεις του τουρισµού στο περιβάλλον µπορούµε να 

πούµε ότι υπάρχουν τέσσερις βασικές κατηγορίες (Κοκκώσης-Τσάρτας, 1999) : 

 

I. Οι επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον, δηλαδή τα οικοσυστήµατα, τους 

φυσικούς πόρους, το έδαφος, τη χλωρίδα, την πανίδα, το τοπίο, τον αέρα, τη 

θάλασσα και το νερό. Όλα τα έργα υποδοµής που γίνονται για την ανάπτυξη 

και συντήρηση του τουρισµού, επιδρούν άµεσα στο φυσικό περιβάλλον και 

διαταράσσουν τις ισορροπίες που το διέπουν.  

  Φαινόµενα όπως : 

§ η µόλυνση των υδάτων 

§  η αποψίλωση µεγάλων δασικών εκτάσεων 

§  η αύξηση των καυσαερίων και των ρύπων 

§  η ηχορύπανση  

αποτελούν µερικά µόνο από τα προβλήµατα που απειλούν τον πλανήτη µας και 

ο τουρισµός είναι ένας από τους παράγοντες που τα εντείνει. 

 

II. Οι επιπτώσεις στο δοµηµένο περιβάλλον, δηλαδή σε ότι ο άνθρωπος έχει 

κτίσει και κατασκευάσει, µε ιδιαίτερη έµφαση στην αρχιτεκτονική που έχει 

ακολουθήσει και κληρονοµήσει. Πολλές φορές, η αρχιτεκτονική που 

ακολουθείται τροποποιείται λόγω επιρροών από τους τουρίστες που 

επισκέπτονται έναν τόπο. 

 

III. Οι επιπτώσεις στο κοινωνικό περιβάλλον, δηλαδή τους θεσµούς, τα ήθη και 

τα έθιµα που επικρατούν σε έναν τόπο. Όπως αναλύσαµε και παραπάνω, οι 

τουρίστες επηρεάζουν τόσο θετικά όσο και αρνητικά το κοινωνικό σύστηµα 

του τόπου που επισκέπτονται. 

 

IV. Οι επιπτώσεις στο οικονοµικό περιβάλλον, που και εδώ η δράση των 

τουριστών είναι σηµαντική και πολύπλευρη καθώς δεν έχουν µόνο θετική 

αλλά και αρνητική επιρροή. 
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΕΚΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 

 

§ Βενετσανοπούλου Μ.: “Η κρατική συµβολή στον τουρισµό-εναλλακτικές 

µορφές τουρισµού”, Αθήνα 2006,εκδόσεις INTERBOOKS 

 

§ Ζαχαράτος Γ.-Τσάρτας Π.: “Πολιτική  και Κοινωνιολογία της Τουριστικής 

ανάπτυξης”, τόµος ΄Γ, ΕΑΠ, Πάτρα 1999 

 

§ Λογοθέτης Μ.: “∆ίκαιο της τουριστικής βιοµηχανίας”, Αθήνα-Θεσαλλονίκη, 

2001, εκδόσεις Σάκκουλα 

 

§ Κουτρουµπής Ν.: “Τουρισµός, Γενικές Αρχές, Οργάνωση, Νοµοθεσία”, 

Αθήνα, 1980 

 

§ Lickorish L.-Jenkins C.: “ Μια εισαγωγή στον τουρισµό”, 2004, εκδόσεις 

Κριτική 

 

§ Μοίρα Π.: “Η πολιτισµική προστασία των κοινωνιών υποδοχής των 

τουριστών”, Ναυτική Επιθεώρηση, Μάιος-Ιούνιος 2000 

 

§ Μοίρα Π.-Τσουµάνης Κ.-Χατζηλέλεκας ∆.: “Κοινωνιολογία και Ψυχολογία 

του Τουρισµού”, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, Αθήνα, 2003 

 

§ Λύτρας Π.: “Κοινωνιολογία του τουρισµού”, έκδ. ΄Β, Αθήνα, 1999, εκδόσεις 

Interbooks  

 

§ Κοµίλης Π.-Βαγιόνης Ν.: “Τουριστικός σχεδιασµός”, Αθήνα, 1999, εκδόσεις 

Προποµπός 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 

ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΥ 

ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 

 

7.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Στο προηγούµενο κεφάλαιο αναφέρθηκαν οι επιπτώσεις του τουρισµού σε 

οικονοµικό, κοινωνικό, πολιτιστικό και περιβαλλοντικό επίπεδο. Αρχικά αναλύθηκαν 

οι επιρροές που έχει στον οικονοµικό τοµέα, διαχωρίζοντας τις σε θετικές και 

αρνητικές. Στη συνέχεια αναφέρθηκαν οι επιρροές στο κοινωνικό και πολιτιστικό 

περιβάλλον διαχωρίζοντας και αυτές σε θετικές και αρνητικές, για να ολοκληρωθεί το 

κεφάλαιο µε τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις οι οποίες διαιρέθηκαν σε τέσσερις 

κατηγορίες. Στο παρόν κεφάλαιο θα γίνει µια ανάλυση του αγροτουρισµού και του 

θρησκευτικού τουρισµού που αναπτύσσεται στο νοµό Ζακύνθου. Αρχικά θα 

καταγραφούν οι τουριστικές µονάδες που λειτουργούν στο νησί και ασχολούνται µε 

τον αγροτουρισµό ο οποίος αναλύθηκε στο τρίτο κεφάλαιο. Αφού αναλυθεί κάθε 

µονάδα ξεχωριστά, σηµειώνοντας τα χαρακτηριστικά της και τις υπηρεσίες που 

προσφέρει, στη συνέχεια θα γίνει µια συγκεντρωτική καταγραφή των υπηρεσιών και 

δραστηριοτήτων που µπορούν να αναπτυχθούν σε µια τέτοια µονάδα, σε µια 

προσπάθεια επεξήγησης των διαδικασιών που πραγµατοποιούνται και στις οποίες 

µπορούν να συµµετάσχουν οι τουρίστες. Έπειτα, θα αναπτυχθεί ο θρησκευτικός 

τουρισµός µέσω µιας ανάλυσης των δυο ταξιδιωτικών πρακτορείων που τον έχουν 

αναλάβει. Για κάθε ένα από αυτά θα εξετασθούν τα ξενοδοχεία που συνεργάζονται 

και τα µεταφορικά µέσα που χρησιµοποιούνται καθώς και τα θρησκευτικά 

προσκυνήµατα τα οποία  επισκέπτονται. 

 

 

7.2 ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑ∆ΕΣ ΝΟΜΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 

 

1. ΒΙΛΛΑ ΑΜΜΟΣ 

Η βίλα Άµµος βρίσκονται στην περιοχή Ποτάµια στο όµορφο και καταπράσινο χωριό 

Βασιλικός, στη νοτιοανατολική ακτή της Ζακύνθου και λειτουργεί από το 1993. Ο 

Βασιλικός βρίσκεται 12χλµ από την πόλη της Ζακύνθου και αποτελεί έναν από τους 

ωραιότερους προορισµούς του Ιονίου. Στον Βασιλικό βρίσκονται οι παραλίες: 

Γέρακας, Πόρτο Ρώµα, Ιόνιο, Μπανάνα, Πόρτο Ζόρο και ∆άφνη. Οι παραλίες 
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βρίσκονται εντός του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου, το οποίο προστατεύει τις χελώνες 

Καρέττα-Καρέττα.  

Η οικογένεια Μαρκοπούλου µε εµπειρία πολλών ετών στον τοµέα του τουρισµού έχει 

δηµιουργήσει την όµορφη παραδοσιακή βίλα Άµµος, χτισµένη εξ ολοκλήρου µε 

πέτρα, που περιέχει έξι διαµερίσµατα σε τρεις ορόφους. Η εµπειρία τους κατά τη 

διάρκεια των τελευταίων 17 ετών στον τουρισµό και ειδικότερα στον τοµέα των  

ενοικιάσεων αυτοκινήτων, τους έκανε να δηµιουργήσουν αυτό το κατάλυµα που 

ανταποκρίνεται στις ανάγκες επισκεπτών που επιδιώκουν ένα περιβάλλον ήρεµο και 

γαλήνιο, όπως αυτό της περιοχής, όπου η χαλάρωση είναι εγγυηµένη. 

O επισκέπτης µπορεί να φθάσει εύκολα µε τα πόδια σε µια από τις οµορφότερες 

παραλίες του χωριού ή στο µίνι µάρκετ της περιοχής. Οι βίλες Άµµος βρίσκονται 

ακριβώς 12χµ. από την πόλη της Ζακύνθου. Το χωριό είναι γεµάτο από πράσινα 

φαράγγια µε κυπαρίσσια, µεγάλα και µικρά άλση ελιών, αµπέλια σταφυλιών και ένα 

όµορφο µεγάλο δάσος µε πεύκα. Η απόστασή τους από την αµµώδη παραλία είναι 

ακριβώς 150µ. µακριά η οποία συµπεριλαµβάνεται στο εθνικό θαλάσσιο πάρκο της 

Ζακύνθου που δηµιουργήθηκε για την προστασία των χελωνών Caretta-Caretta. 

Στον χώρο του αγροκτήµατος υπάρχει αµπελώνας έκτασης 1 τ.σ στον οποίο οι 

τουρίστες µπορούν να έχουν πρόσβαση και να γευτούν τους καρπούς του κατά τη 

διάρκεια των καλοκαιρινών µηνών. Επίσης τους δίνεται η ευκαιρία να συµµετάσχουν 

στη γιορτή του τρύγου και του πατήµατος των σταφυλιών εάν οι διακοπές τους 

γίνουν το µήνα Αύγουστο και Σεπτέµβριο. Εάν πάλι οι διακοπές τους γίνουν τους 

χειµερινούς µήνες τότε µπορούν να συµµετάσχουν στο µάζεµα των ελιών και το 

φύτεµα των λαχανικών στους κήπους του αγροκτήµατος.  

Αυτό που αποτελεί αντικείµενο ιδιαίτερου θαυµασµού είναι τα µελίσσια του 

αγροκτήµατος και ο ιδιαίτερος τρόπος συλλογής του µελιού από τους µελισσοκόµους 

της περιοχής. ∆υστυχώς οι τουρίστες δεν έχουν τη δυνατότητα συµµετοχής στη 

συγκεκριµένη δραστηριότητα λόγω της επικινδυνότητάς της. 

Μια άλλη ευκαιρία που δίνεται στους επισκέπτες της βίλας Άµµος είναι η παράδοση 

µαθηµάτων ανθοκοµίας τα οποία παραδίδονται από γεωπόνους σε συνεργασία µε 

τους ιδιοκτήτες της βίλας. Το κόστος των µαθηµάτων είναι αρκετά χαµηλό και το 

ποσό που καταβάλλεται µπορεί να θεωρηθεί ως συµβολικό. 
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2. ΒΙΛΑ ΑΛΕΓΚΡΟ 

 

Η πρώτη µονάδα η οποία λειτουργεί αποκλειστικά µε αγροτουρίστες ξεκίνησε τη 

λειτουργία της το 2002 και σκοπός των ιδιοκτητών της ήταν να δηµιουργήσουν ένα 

χώρο µε την κατάλληλη υποδοµή, προκειµένου οι επισκέπτες να µπορέσουν να 

βιώσουν πραγµατικά την καθηµερινότητα των αγροτών και να συµµετάσχουν και οι 

ίδιο εφόσον το επιθυµούν. Η βίλα Aλέγκρο βρίσκεται στο χωριό Βασιλικός Ζακύνθου 

στη περιοχή Γέρακας. Φτιαγµένη από πέτρα, είναι ένα χαρακτηριστικό δείγµα 

ντόπιας παραδοσιακής αρχιτεκτονικής. 1 

 

Είναι πλήρως εξοπλισµένη και διαθέτει όλες τις απαραίτητες παροχές για 

ανεξάρτητες και ξέγνοιαστες διακοπές. Η θέση της είναι µοναδική αφού βρίσκεται 

δίπλα στην οµορφότερη κατά πολλούς παραλία του νησιού το Γέρακα, σε ένα χώρο  

δύο στρεµµάτων πραγµατικά µέσα στη φύση. Ιδανική επιλογή για αυτούς που θέλουν 

να αποδράσουν από την καθηµερινότητα, να απολαύσουν το δροσερό αεράκι στη 

βεράντα και να περπατήσουν στο ανάµεσα στα πεύκα και τα ελαιόδενδρα. 

 

Η Villa Allegro αποτελεί σίγουρα την ιδανική επιλογή για επισκέπτες κάθε ηλικίας. 

Στον χώρο των δύο στρεµµάτων υπάρχουν δυο περιβόλια µε πορτοκαλιές, λεµονιές 

και ροδακινιές και οι τουρίστες βλέπουν τη διαδικασία συλλογής των φρούτων ενώ 

παράλληλα µπορούν να βοηθήσουν εάν το επιθυµούν. Επίσης, οι ιδιοκτήτες 

διαθέτουν φάρµα µε άλογα και πρόβατα, οπότε οι επισκέπτες έχουν τη δυνατότητα 

παρακολούθησης του αρµέγµατος και του κουρέµατος των προβάτων, του ταΐσµατος 

των ζώων καθώς και της πραγµατοποίησης βόλτας µε τα άλογα. Στο αγρόκτηµα 

υπάρχει άτοµο που παραδίδει µαθήµατα ιππασίας  και οι ιδιοκτήτες παρέχουν τον 

αναγκαίο εξοπλισµό και τηρούν τους κανόνες ασφαλείας. 

 

3. ΒΙΛΑ BLUE CAVES 

Οι επισκέπτες θα γνωρίσουν µακριά από το στρες της πόλης, τον διαφορετικό τρόπο 

ζωής που το θαυµάσιο αυτό µέρος προσφέρει, έναν υπέροχο συνδυασµό ησυχίας 

και ηρεµίας του µοναδικού βουνίσιου περιβάλλοντος και της πεντακάθαρης 

θάλασσας. Για αυτούς που αναζητούν ησυχία µακριά από τον µαζικό τουρισµό. 

Ευκαιρία για θαυµάσιους περιπάτους στο ύπαιθρο, σε δροµάκια µακριά από τους 

έντονους ρυθµούς και την ηχορύπανση των πόλεων.  

1. www.gozakynhtos.gr 

http://www.gozakynhtos.gr/
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Σε µία ιδιωτική έκταση 40 στρεµµάτων, µε υπέροχη πανοραµική θέα τo απέραντo 

γαλάζιο της θάλασσας, την ΒΑ πλευρά του νησιού (Αλυκές, Αλικανά) και την 

Κεφαλονιά, έχουν κτιστεί τέσσερις κατοικίες από φυσικά και µόνο υλικά, πέτρα και 

ξύλο, µε απόλυτο σεβασµό στο περιβάλλον. Ο εξοπλισµός τους έχει γίνει µε παλιές 

παραδοσιακές συσκευές σε µια προσπάθεια να διατηρηθεί ένας αέρας παρελθόντος 

µακριά από τα σύγχρονα τεχνολογικά επιτεύγµατα.  

Εδώ οι τουρίστες έχουν τη δυνατότητα να ζήσουν υπό συνθήκες διαφορετικές, 

αναβιώνοντας αναµνήσεις από αφηγήσεις των γονιών τους οι µικρότεροι και 

αναµνήσεις δικές τους οι µεγαλύτεροι. Οι συσκευές που χρησιµοποιούνται ανάγονται 

στη δεκαετία του πενήντα και η διακόσµηση είναι λιτή και απέριττη µε έντονα 

παραδοσιακά στοιχεία. Επίσης χαρακτηριστική είναι η απουσία τηλεφώνου, 

διαδικτύου και τηλεόρασης. 

Οι τουρίστες που θα επισκεφτούν τον συγκεκριµένο προορισµό θα έχουν τη 

δυνατότητα να συµµετάσχουν στην καλλιέργεια της γης µε τον παλιό παραδοσιακό 

τρόπο και το µάζεµα των καρπών από τα δέντρα. Επίσης στον χώρο λειτουργεί 

νερόµυλος ο οποίος παράγει αλεύρι. 

 

4. COSTA VILLA 

Το Costa Villa είναι οικογενειακή επιχείρηση που βρίσκεται στο χωριό Αγριλιά ένα 

ήσυχο µέρος κοντά στη περιοχή Λαγανά στο νότιο µέρος του νησιού της Ζακύνθου. 

Οι νεόκτιστες βίλες (2007) βρίσκονται σε µια ήσυχη περιοχή περιτριγυρισµένη µε 

λεµονιές και ελαιώνες και η ιδιοκτήτρια οικογένεια είναι πρόθυµη να συµβάλλει ώστε 

οι επισκέπτες να έχουν µια άνετη και αξέχαστη διαµονή. Το συγκρότηµα είναι ιδανικό 

για οικογένειες και ζευγάρια που θέλουν να περάσουν άνετες και αξέχαστες διακοπές 

σε ένα ήσυχο µέρος και να βιώσουν από κοντά τη καθηµερινότητα των αγροτικών 

οικογενειών. 

Είναι περιτριγυρισµένο από περιποιηµένους κήπους µε ευωδιαστά λουλούδια, στη 

περιοχή υπάρχουν ελαιώνες και αµπελώνες. Είναι ένα ήσυχο µέρος που κρατά µέχρι 

σήµερα τον παραδοσιακό του χαρακτήρα και την φυσική του οµορφιά. Το Costa Villa 

είναι το ιδανικό µέρος για όποιον ψάχνει ένα ήσυχο και ξεκούραστο µέρος για να 

περάσει τις διακοπές του. Επίσης, σε µικρή απόσταση βρίσκονται οι περιοχές 

Λαγανά και Καλαµάκι αλλά και η πόλη της Ζακύνθου. 
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Το Costa Villa αποτελείται από διάφορους τύπους καταλυµάτων κατάλληλα για 2-6 

άτοµα: 

ü διαµερίσµατα µε µια ή δύο κρεβατοκάµαρες, 

ü  µπανγκαλόου µε µια κρεβατοκάµαρα 

ü έξι βίλες µε δύο κρεβατοκάµαρες. 

 Όλα είναι καθαρά, µοντέρνα διακοσµηµένα και πλήρως επιπλωµένα µε όλες τις 

ανέσεις ώστε οι επισκέπτες µας να αισθανθούν σαν στο σπίτι τους και να περάσουν 

αξέχαστη διαµονή. Η οικογένεια προσφέρει δωρεάν µεταφορά στις βίλες κατά την 

άφιξη στο νησί. Επίσης, προσφέρονται προϊόντα τοπικής παραγωγής όπως ψωµί, 

νερό, γάλα, φρούτα και κρασί.  

Οι επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα να συµµετάσχουν στις αγροτικές 

δραστηριότητες της ιδιοκτήτριας οικογένειας, η οποία σαν ανταµοιβή και ένδειξη 

φιλοξενίας θα τους παρέχει ένα συµβολικό τµήµα από τη συγκοµιδή. 

 

7.2.1 ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

Οι τουρίστες που θα επιλέξουν τα παραπάνω καταλύµατα θα έχουν τη δυνατότητα 

να συµµετάσχουν σε µια σειρά αγροτουριστικών δραστηριοτήτων που αυτά 

οργανώνουν και να βιώσουν από κοντά την καθηµερινότητα των κατοίκων των 

χωριών, σε µια προσπάθεια να έρθουν πιο κοντά µε τη φύση και να χαλαρώσουν 

από τα καθηµερινά προβλήµατα των µεγάλων αστικών κέντρων. 

Πιο συγκεκριµένα, οι δραστηριότητες που οργανώνονται είναι οι εξής 

(Πετροπούλου,2009): 

1. Μάζεµα ελιών και παραγωγή λαδιού, όπου εδώ οι τουρίστες έχουν τη 

δυνατότητα να παρακολουθήσουν τη διαδικασία συλλογής των καρπών από 

τα δέντρα και αν το επιθυµούν µπορούν και οι ίδιοι να λάβουν µέρος. Βιώνουν 

από κοντά τη δυσκολία και την επίπονη προσπάθεια αλλά και την χαρά της 

επίτευξης του σκοπού. Στη συνέχεια οι ελιές καταλήγουν στα ελαιοτριβεία για 

να γίνουν λάδι, ένα µέρος του οποίου θα κρατηθεί για ιδιόχρηση και το 

υπόλοιπο θα πωληθεί. Η δραστηριότητα αυτή γίνεται κατά την διάρκεια των 

χειµερινών µηνών από το Νοέµβριο έως τον Ιανουάριο. 
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2. Μάζεµα σταφυλιών και παραγωγή κρασιού. Εδώ οι τουρίστες µπορούν να 

παρακολουθήσουν και να συµµετάσχουν στη διαδικασία µαζέµατος των 

σταφυλιών γνωστή και ως τρύγος. Ο τρύγος είναι η τελευταία φάση της 

δραστηριότητας της αµπελοκοµίας και αφορά το µάζεµα των σταφυλιών. Ο 

καθορισµός του χρόνου του τρυγητού έχει µεγάλη σηµασία για την ποιότητα 

των σταφυλιών. Σε γενικές γραµµές ο τρύγος γίνεται τους µήνες Αύγουστο-

Σεπτέµβριο. Τα σταφύλια που είναι έτοιµα για µάζεµα πρέπει να είναι ώριµα 

και ο βαθµός ωριµότητας βρίσκεται είτε εµπειρικά µε το µάτι, ή µε δοκιµή στη 

γεύση, είτε µε χηµικές µεθόδους όπως είναι η πυκνοµέτρηση (γραδάρισµα), 

όταν έχουµε να κάνουµε µε σταφύλια που προορίζονται για παραγωγή 

κρασιού. Παραδοσιακά τα τρυγηµένα σταφύλια συγκεντρώνονται σε ειδικά 

κοφίνια (τρυγοκόφινα) ή σε µεγάλα πλαστικά δοχεία χωρητικότητας 20 κιλών. 

Για την κοπή των τσαµπιών χρησιµοποιούνται ειδικοί σουγιάδες, ψαλίδια ή 

λεπίδες. Στην ελληνική ύπαιθρο ο τρύγος, µαζί µε το πάτηµα των σταφυλιών 

που τον ακολουθούσε, ήταν µια από τις σηµαντικότερες αγροτικές εργασίες 

και γινόταν αφορµή για γιορτή, συνοδευόµενος από τα ανάλογα έθιµα. 

 

3. Μάζεµα φρούτων και καρπών, δραστηριότητα που µπορεί να γίνει καθ’ όλη τη 

διάρκεια του έτους, καθώς υπάρχουν φρούτα χειµερινά και καλοκαιρινά. Εδώ 

ο τουρίστας συµµετέχει στο µάζεµα των φρούτων από τα δέντρα, µαθαίνει για 

τις ιδιότητες κάθε φρούτου, για τον τρόπο κοπής και συντήρησής του. Επίσης, 

ενηµερώνεται για τη διαδικασία συντήρησης και περιποίησης του δέντρου, 

προκειµένου να δώσει υγιής καρπούς και να µην αρρωστήσει. 

 

4. Τάισµα και περιποίηση ζώων, εδώ ο επισκέπτης µπορεί να παρακολουθήσει 

και να λάβει µέρος ενεργά, στη διαδικασία φροντίδας των οικόσιτων ζώων, 

όπως πρόβατα, αγελάδες, κότες, κατσίκες και άλογα, τα οποία εκτρέφονται 

στα χωριά είτε για να βοηθούν στις καθηµερινές δραστηριότητες είτε για να 

αποτελέσουν ένα εισόδηµα µε την εκµετάλλευσή τους καθώς παρέχουν κρέας, 

γάλα και µαλλί. Αναλόγως µε την εποχή που θα διαλέξει για να επισκεφτεί τον 

τόπο, ο τουρίστας µπορεί να δει τα διαφορετικά στάδια της ζωής ενός ζώου 

και τις διαδικασίες που γίνονται προκειµένου να αναπτυχθεί και να µπορέσει 

ο ιδιοκτήτης του να το εκµεταλλευτεί προς όφελός του. Μερικές κλασικές 
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δραστηριότητες που αφορούν τα ζώα είναι το µάζεµα των αυγών, το άρµεγµα 

των αγελάδων, το κούρεµα των προβάτων και το τάισµά τους. 

 

7.3 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

Ο θρησκευτικός τουρισµός του νησιού οργανώνεται και διεξάγεται από δυο µεγάλα 

ταξιδιωτικά πρακτορεία το Πάστρας Τour και το ΝΙΚΟ∆ΗΜΟΣ. Στη συνέχεια θα 

εξετάσουµε αναλυτικά το κάθε ένα ξεχωριστά. 2 

7.3.1 ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΑΣΤΡΑΣ TOUR 

Η εταιρεία  Πάστρας Τour ιδρύθηκε το 1995 από τον πατέρα Νικόλαο Πάστρα και τον 

υιό Χαράλαµπο. Ξεκίνησε τη δράση της µε κίνητρο την αγάπη που είχαν οι ιδρυτές 

της για την θρησκευτική παράδοση και τα µνηµεία του τόπου τους και την επιθυµία 

τους να τα αναδείξουν και να δώσουν τη δυνατότητα στους τουρίστες να τα 

θαυµάσουν από κοντά. Έδρα της ήταν και παραµένει ο νοµός Ζακύνθου.  

Η εταιρεία ξεκίνησε το 1995 και το προσωπικό της αποτελούνταν από τέσσερα άτοµα, 

για να φτάσει σήµερα να απαριθµεί 15 µόνιµους υπαλλήλους και 4 εξωτερικούς 

συνεργάτες. Τα κεντρικά γραφεία της εδρεύουν στη Ζάκυνθο αλλά έχει και 

υποκαταστήµατα τα οποία είναι ένα στην Αθήνα και δύο στη Θεσσαλονίκη. Στόχος 

τους είναι µέσα στην επόµενη τετραετία η εταιρεία να µπορέσει να επεκταθεί και στα 

Βαλκάνια, φέρνοντας τουρίστες και από το εξωτερικό. 

§ ∆ΙΑΜΟΝΗ 

Η Πάστρας Τour επιλέγει πάντα τα καλύτερα καταλύµατα για τη διαµονή των 

πελατών της, προκειµένου να απολαµβάνουν στο µέγιστο την τοπική φιλοξενία 

και την ξενοιασιά των διακοπών τους. Πιο συγκεκριµένα τα ξενοδοχεία που 

συνεργάζεται είναι τα εξής: 

 

 

2. www.zakynthosonline.com 

http://www.zakynthosonline.com/
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1.  Balcony Hotel 

Βρίσκεται σε ένα µικρό λόφο, στην άκρη της αµµουδιάς του Τσιλιβί, 

προσφέροντας στους επισκέπτες του µαγευτική θέα στην παραλία και στον 

ορίζοντα του Ιονίου, συνδυάζοντας την παραδοσιακή αρχιτεκτονική της Ζακύνθου 

µε τις σύγχρονες ανέσεις το ξενοδοχείο είναι µια οικογενειακή επιχείρηση µε 

χαρακτηριστικά της την απλότητα και την γνήσια φιλοξενία.  

Ακολουθώντας το µικρό ιδιωτικό µονοπάτι σε λίγα λεπτά ο επισκέπτης βρίσκεται 

στην οργανωµένη παραλία του Τσιλιβί. Το ξενοδοχείο διαθέτει 34 δίκλινα και 

τρίκλινα δωµάτια και ένα διαµέρισµα δύο υπνοδωµατίων. Όλα διαθέτουν ψυγείο 

και λουτρό µε ντους ή µπανιέρα, κλιµατισµό, τηλεόραση ενώ η καθαριότητα είναι 

σε καθηµερινή βάση. Οι βεράντες και τα µπαλκόνια των δωµατίων προσφέρουν 

απεριόριστη θέα στην παραλία του Τσιλιβί. Το τουριστικό θέρετρο του Τσιλιβί 

βρίσκεται 5 χλµ. βορειοδυτικά της πόλης της Ζακύνθου, διαθέτει µεγάλη, ασφαλή 

αµµουδιά και πλήθος εστιατορίων, µπαρ και καταστηµάτων. Στην παραλία του 

Τσιλιβί υπάρχει η δυνατότητα θαλασσίων σπορ και όλες οι απαραίτητες 

εγκαταστάσεις. 

 

2. Μanousis Hotel 

Πολύ κοντά στη πόλη της Ζακύνθου, σε ένα ειδυλλιακό και καταπράσινο 

περιβάλλον στη περιοχή Τσιλιβί, σε απόσταση αναπνοής από τη αµµώδη 

παραλία, βρίσκεται το νεόκτιστο (2002) ξενοδοχειακό συγκρότηµα Manousis. H 

προνοµιακή θέα, η βολική θέση και η υψηλού επιπέδου παροχές του, 

δηµιουργούν τις ιδανικές συνθήκες για να νιώσει κανείς χαλάρωση και ευεξία.  

Το Manousis Hotel είναι η ιδανική επιλογή για επισκέπτες κάθε ηλικίας καθώς 

δίνει τη δυνατότητα να συνδυάσουν εύκολα την ξεκούραση µε την διασκέδαση, τις 

οργανωµένες δραστηριότητες και τις επισκέψεις στα θρησκευτικά µνηµεία του 

νησιού. Tο ξενοδοχειακό συγκρότηµα Manousis, αποτελείται από δύο κτίρια τα 

οποία διαθέτουν συνολικά 20 δίκλινα και 9 τετράκλινα ευρύχωρα δωµάτια ικανά 

να καλύψουν τις ιδιαίτερες ανάγκες των επισκεπτών. Η προσεγµένη λιτή 

διακόσµηση, που προσωπικά επιµελήθηκαν οι ιδιοκτήτες, δηµιουργεί την 

κατάλληλη ατµόσφαιρα για ευχάριστη διαµονή.  
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3. Contessa Hotel 

Χτισµένο σε µια ήσυχη, καταπράσινη τοποθεσία στο Αργάσι της Ζακύνθου µε 

µαγευτική θέα στο βουνό αλλά και στη θάλασσα το Contessa είναι ένα 

οικογενειακό ξενοδοχείο. Η εξυπηρέτηση και οι παροχές βρίσκονται σε 

υποδειγµατικό επίπεδο, το ζεστό χαµόγελο και η φιλική συµπεριφορά είναι 

χαρακτηριστικό δείγµα της παραδοσιακής ζακυνθινής φιλοξενίας. Οι γλυκές 

αποχρώσεις των χρωµάτων του, το γαλάζιο του ουρανού και το µπλε της 

θάλασσας δηµιουργούν µια ατµόσφαιρα φρεσκάδας και ροµαντισµού. Το 

ξενοδοχείο Contessa είναι σίγουρα ένας από τους αγαπηµένους προορισµούς 

για αυτούς που αναζητούν την ηρεµία και τη χαλάρωση. Το Contessa αποτελείται 

από 80 δίκλινα, 10 τετράκλινα δωµάτια καθώς και δύο σουίτες δύο δωµατίων. Η 

παρουσία των Επτανησιακών χρωµάτων αλλά και η ιδιαίτερη διακόσµηση 

κάνουν την διαµονή ακόµα πιο ευχάριστη.  

 

4 . Edelweiss 

To ξενοδοχειακό συγκρότηµα ενοικιαζοµένων διαµερισµάτων Edelweiss 

βρίσκεται στη περιοχή του Αργασίου, ένα από τα πιο γνωστά τουριστικά θέρετρα 

της Ζακύνθου µε µοναδικά προνόµια όπως η µικρή απόσταση από την πόλη της 

Ζακύνθου (2 χλµ.). Πολύ κοντά βρίσκεται και η αµµουδερή παραλία που 

προσφέρεται για τα παιδιά λόγω των ρηχών νερών της. Το Edelweiss απέχει 

µόλις 200 µέτρα από το τουριστικό κέντρο όπου βρίσκονται καταστήµατα, 

ταβέρνες, σούπερ Μάρκετ και άλλες υπηρεσίες, όπως ΑΤΜ µηχανήµατα 

ανάληψης µετρητών.  

To ξενοδοχειακό συγκρότηµα αποτελείται από 15 δυάρια-διαµερίσµατα, ικανά να 

φιλοξενήσουν τέσσερα έως έξι άτοµα το κάθε ένα και έξι studios δύο ατόµων. 

∆ύο από τα διαµερίσµατα του ισογείου είναι κατάλληλα για άτοµα µε κινητικές 

δυσκολίες. Όλα τα διαµερίσµατα έχουν πλήρως εξοπλισµένες κουζίνες µε χώρο 

τραπεζαρίας, w.c. µε µπανιέρα ή ντους και δύο υπνοδωµάτια. Κάθε υπνοδωµάτιο 

έχει την δική του ξεχωριστή επιπλωµένη βεράντα µε θέα τη πισίνα και τον κήπο.  
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7.3.2 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΕΛΑΤΩΝ (ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΣΤΡΑΣ TOURS) 

Η µεταφορά των πελατών πραγµατοποιείται µε: 

ü αεροπλάνο, όταν ο τόπος διαµονής τους είναι πολύ µακριά από τον τόπο 

προορισµού 

ü  ιδιόκτητα λεωφορεία, πιο συγκεκριµένα η εταιρεία διαθέτει πέντε λεωφορεία 

για τη άνετη µεταφορά των πελατών από και προς το αεροδρόµιο και το 

λιµάνι καθώς επίσης και για τις απαιτούµενες µετακινήσεις στο χώρο του 

νησιού 

ü  και µικρά πούλµαν χωρητικότητας έως 10 ατόµων 

 Όλα τα µεταφορικά µέσα της εταιρείας βρίσκονται σε άριστη κατάσταση και περνούν 

τακτικά από τους απαραίτητους ελέγχους προκειµένου να µην θέτουν στον 

παραµικρό κίνδυνο την ακεραιότητα των πελατών.  

 

7.3.3 ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΟΡΓΑΝΩΝΕΙ Η ΠΑΣΤΡΑΣ 

TOURS 

Η εταιρεία Πάστρας Tours, οργανώνει µερικές από τις καλύτερες θρησκευτικές 

περιηγήσεις και  προσκυνήµατα. Πιο συγκεκριµένα τα θρησκευτικά µνηµεία που 

επισκέπτονται οι τουρίστες της είναι τα εξής (Παπαδάτου,2007): 

Ø ΚΥΡΙΑ ΤΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ  

 

Ο εντυπωσιακός Ναός της Κυρίας των Αγγέλων βρίσκεται επί της οδού Λουκά 

Καρρέρ. Ο Ναός είναι αφιερωµένος στα Εισόδια της Θεοτόκου και χτίστηκε το 

1687 από τη συντεχνία των συµβολαιογράφων. Με τους σεισµούς του 1953 

κατέρρευσε αλλά αναστηλώθηκε σύντοµα κρατώντας την αρχική του µορφή. 

Εξωτερικά παρατηρούµε ανάγλυφες παραστάσεις της Παναγίας και Αγγέλων 

σκαλισµένες πάνω στους πέτρινους τοίχους. Εσωτερικά, εντύπωση κάνει το 

ξυλόγλυπτο Τέµπλο αλλά και οι παλιές εικόνες, οι περισσότερες από της οποίες 

αποτελούν έργα του ∆οξαρά. Ο ρυθµός που ακολουθεί είναι ο Ισπανικός 

"Πλαταρέσκου". 
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Ø ΑΓΙΑ ΜΑΥΡΑ ΜΑΧΑΙΡΑ∆ΟΥ 

 

Η εκκλησία της Αγίας Μαύρας στο χωριό Μαχαιράδο παρουσιάζει ενδιαφέρον σε 

πολλούς τοµείς της. Μπορεί εξωτερικά να µην φέρει σπουδαία στολίδια, και ο 

ρυθµός που είναι χτισµένη να είναι ο συνηθισµένος της απλής Βασιλικής αλλά το 

πυργοειδές Βενετσιάνικο Καµπαναριό της αρκεί για να της δώσει την 

επιβλητικότητα που της αξίζει. Λόγω του ύψους και της θέσης του, ο ήχος που 

παράγουν οι καµπάνες του µεταφέρεται σε µία πολύ µεγάλη απόσταση. Στο 

εσωτερικό της Αγίας Μαύρας φυλάσσεται η θαυµατουργή εικόνα της, στολισµένη 

από αµέτρητα αφιερώµατα-στολίδια πιστών. 

 

Σύµφωνα µε την παράδοση η θαυµατουργή εικόνα της Αγίας Μαύρας βρέθηκε 

από ένα βοσκό κρεµασµένη σε ένα δέντρο. Ο βοσκός την µετέφερε κάθε πρωί 

στο χωριό του αλλά κάθε βράδυ η εικόνα επέστρεφε στον αρχικό της τόπο. Σε 

εκείνη την τοποθεσία χτίστηκε αργότερα και η εκκλησία που την φιλοξενεί. Το 

χρυσόγλυπτο τέµπλο και οι τοιχογραφίες σπουδαίων ζωγράφων (Πελεκαση, 

Λάτση κ.α.) που την στολίζουν εντυπωσιακά, αποτελούν ακόµα ένα πόλο έλξης 

για πολλούς ντόπιους αλλά και ξένους επισκέπτες που την επισκέπτονται 

καθηµερινά για να την θαυµάσουν και να την τιµήσουν. Η εκκλησία γιορτάζει κάθε 

χρόνο στις 3 Μαΐου και το πανηγύρι της είναι τόσο πλούσιο, που µόνο το 

πανηγύρι του Αγ. ∆ιονυσίου µπορεί να το συναγωνιστεί. Την ηµέρα της γιορτής 

της, γίνεται ολονυκτία και όλο το χωριό βρίσκεται στο πόδι. 

 

Ø ΑΓΙΟΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΒΟΛΙΜΩΝ  

 

Η Μονή του Αγ. Ανδρέα στη περιοχή των Βολιµών. Οι εξαιρετικές τοιχογραφίες 

του καθολικού βρίσκονται στο Βυζαντινό Μουσείο Ζακύνθου. 

 

Ø ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΩΝ ΓΚΡΕΜΝΩΝ 

 

 Η Μονή χτισµένη πάνω στην απόκρηµνη ακτή, βρίσκεται στα Βορειοδυτικά του 

νησιού στην περιοχή των Κρηµνών (Γκρεµνά), κοντά στο περίφηµο "Ναυάγιο". Το 

τοπίο είναι πολύ επιβλητικό. Το Μοναστήρι ιδρύθηκε το 1535 από τον 

ιεροµόναχο Μακάριο και Μοναχό Βαρλαάµ Μπελέτη. Εδώ ασκήτευαν επιφανείς 

εκκλησιαστικοί άνδρες, όπως ο Ιεροµόναχος Γεράσιµος Νοταράς (µετέπειτα 

Άγιος Γεράσιµος, προστάτης Κεφαλληνίας) και ο Ζακυνθινός Θεολόγος και 
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∆άσκαλος του γένους Μοναχός Παχώµιος Ρουσάνος. Ο πύργος της Μονής 

χτίστηκε το 1561 για την άµυνα των Μοναχών από τους πειρατές. Σπουδαία 

υπήρξε η βιβλιοθήκη της Μονής. ∆υστυχώς, οι χειρόγραφοι κώδικες του 

Ρουσάνου φυγαδεύτηκαν στην Μαρκιανή Βιβλιοθήκη της Βενετίας. 

 

Ø ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΩΝ ΦΙΛΙΚΩΝ 

 

Το κατάλευκο αυτό εκκλησάκι κτίστηκε τον 17ο αιώνα από την οικογένεια 

ευγενών του Γεώργιου Λατίνου. Εδώ ορκίζονταν από τον Άνθιµο Αργυρόπουλο 

οι µειούµενοι στην Φιλική Εταιρεία. Μέσα στο εκκλησάκι βρίσκεται και κατάλογος 

όσων ορκίστηκαν. Ανάµεσά τους θα βρούµε και τα ονόµατα του Θ. Κολοκοτρώνη, 

του Πλαπούτα, του Νικηταρά και του Αναγνωσταρά. Για λόγους ασφαλείας, η 

εικόνα που ορκίστηκαν φυλάσσεται στο Μουσείο Μεταβυζαντινής Τέχνης. 

Αριστερά της εκκλησίας βρίσκεται το κοιµητήριο της Εβραϊκής κοινότητας το 

οποίο ιδρύθηκε το 1281. 

 

Ø ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΜΩΛΟΥ 

 

 Η εκκλησία του Αγ. Νικολάου του Μώλου είναι το µοναδικό βενετσιάνικο κτίσµα 

που διασώθηκε από τον καταστρεπτικό σεισµό και την πυρκαγιά του 

1953.Χτίστηκε το 1561 από την συντεχνία των Ναυτικών, η οποία για να τιµήσει 

τον Άγιο ∆ιονύσιο τον εξέλεξε εφηµέριο της. Αρχικά ήταν χτισµένη πάνω σε ένα 

µικρό νησάκι το οποίο ενωνόταν µε την στεριά µε µία γέφυρα. Μετά τις διάφορες 

επιχωµατώσεις που έγιναν για την επέκταση της πόλεως, ενώθηκε µε το 

υπόλοιπο νησί.  

 

 Εξωτερικά έχει επενδυθεί µε πέτρα και το καµπαναριό της το οποίο παλαιότερα 

φιλοξενούσε φανό του Λιµανιού έχει αναστηλωθεί. Ο ρυθµός που ακολουθεί είναι 

αυτός της Μονόκλιτης Βασιλικής. Στο εσωτερικό της φυλάσσονται τα αρχιερατικά 

άµφια του Αγίου ∆ιονυσίου, ως φόρος τιµής της σχέσης του Αγίου µε την 

εκκλησία αυτή. Από εδώ ξεκινά η λιτανεία της Μεγάλης Παρασκευής. 
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7.3.4 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΙΚΟ∆ΗΜΟΣ 

 

Η εταιρεία ΝΙΚΟ∆ΗΜΟΣ ιδρύθηκε το 2000 από δυο φίλους και συνεταίρους τον 

Νικόλαο Τσάρτα και τον ∆ήµο Κατσαρό. Όντας και οι δύο θεολόγοι στο 

επάγγελµα και µε το µικρόβιο του επιχειρηµατία αποφάσισαν να συστήσουν µια 

εταιρεία η οποία θα οργανώνει ταξίδια θρησκευτικού περιεχοµένου σε διάφορες 

περιοχές της Ελλάδος, συµπεριλαµβανοµένου και του νοµού Ζακύνθου. 

(Παπαδάτου,2007)   

 

Η εταιρεία Νικόδηµος, απαριθµεί είκοσι υποκαταστήµατα εκ των οποίων τα  

πέντε βρίσκονται στην Αθήνα, τα τρία στη Θεσσαλονίκη και τα υπόλοιπα στην 

περιφέρει, ενώ το εργατικό δυναµικό της ανέρχεται στους εβδοµήντα υπαλλήλους. 

 

 

§ ∆ΙΑΜΟΝΗ 

Η εταιρεία ΝΙΚΟ∆ΗΜΟΣ συνεργάζεται µε τα καλύτερα ξενοδοχεία στο νοµό 

Ζακύνθου προκειµένου να εξασφαλίζει ένα υψηλό επίπεδο υπηρεσιών που 

θα αποδίδει τη µέγιστη ικανοποίηση στους πελάτες της. Πιο συγκεκριµένα τα 

ξενοδοχεία που συνεργάζεται είναι τα εξής3: 

 

1. Krinas Hotel 

Πολύ κοντά στη πόλη της Ζακύνθου, σε ένα ειδυλλιακό σηµείο, στην 

παραθαλάσσια περιοχή Αργάσι, απλώνεται το ξενοδοχειακό συγκρότηµα 

Krinas Hotel. H προνοµιακή θέα, η βολική θέση και η υψηλού επιπέδου 

παροχές του, δηµιουργούν τις ιδανικές συνθήκες για να νιώσει κανείς 

χαλάρωση και ευεξία. Το Krinas Hotel είναι η ιδανική επιλογή για επισκέπτες 

κάθε ηλικίας καθώς µπορούν  να συνδυάσουν εύκολα την ξεκούραση µε την 

διασκέδαση, τις οργανωµένες δραστηριότητες και τις επισκέψεις στα 

αξιοθέατα του νησιού.  

 

Παρέχοντας διαµονή υψηλού επιπέδου το Krinas Hotel δηµιούργησε 

κατάλληλους τύπους δωµατίων για κάθε περίπτωση. Οι περισσότεροι χώροι 

έχουν πρόσφατα ανακαινιστεί και ανανεωθεί. Το συγκρότηµα αποτελείται από 

δύο διαφορετικά κτίρια που συνολικά αριθµούν 93 δωµάτια από τα οποία 16 

είναι διαµερίσµατα και 5 µεζονέτες. 

            3. www.zakynthos4s.gr 

http://www.zakynthos4s.gr/
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2. Locanda 

 

Μικρό, φιλικό και λειτουργικό, χτισµένο ακριβώς εκεί που σκάει το κύµα της 

θάλασσας, το Locanda δηµιουργεί µοναδική αίσθηση ηρεµίας και ευεξίας. 

Βρίσκεται σε απόσταση αναπνοής από την πόλη της Ζακύνθου, στην αρχή 

του Αργασίου, µόλις 200 µέτρα από το κέντρο της περιοχής στο κεντρικό 

δρόµο. 

 

Οι αποχρώσεις της ώχρας, το λευκό και το ξύλο δηµιουργούν µια ατµόσφαιρα 

φρεσκάδας και ροµαντισµού. Τα χρώµατα του σε παλ τόνους αναδεικνύουν 

ακόµα περισσότερο το πράσινο της φύσης και το µπλε της θάλασσας που το 

περιβάλουν. Όλοι οι χώροι διαµονής έχουν διακοσµηθεί ιδιαίτερα προσεγµένα, 

µε χαρακτηριστικά αντικείµενα που ενισχύουν το παραδοσιακό βενετσιάνικο 

στυλ, που έχει επιµεληθεί προσωπικά η ιδιοκτήτρια.  

 

Το συγκρότηµα αποτελείται από 2 ανεξάρτητα κτίρια τα οποία διαθέτουν 45 

δωµάτια ικανά να φιλοξενήσουν έως 90 άτοµα. Υπάρχουν διαθέσιµα 

µονόκλινα δίκλινα και τρίκλινα δωµάτια µε µονά η διπλά κρεβάτια. Στους 

χώρους διαµονής όπου διακρίνεται η προσωπική φροντίδα κυριαρχούν τα 

απαλά χρώµατα ενώ κάποια προσεγµένα κοµµάτια-αντίκες υπενθυµίζουν την 

αξεπέραστη αξία του κλασικού. Από τα µπαλκόνια των δωµατίων η θέα στη 

θάλασσα και το βουνό χαρίζει απλόχερα εικόνες µε ζωηρά χρώµατα που 

δηµιουργούν την αίσθηση µοναδικής απόδρασης 

 

3. Palmyra 

 

Το ξενοδοχείο Palmyra κτισµένο σε παραδοσιακή αρχιτεκτονική γραµµή, 

πλήρως ανακαινισµένο (2004), τριών αστέρων, βρίσκεται στο κέντρο του 

Αργασίου, ένα από τα ωραιότερα τουριστικά θέρετρα της Ζακύνθου, µόλις 

100 µ. από τη θάλασσα και 3,5 χλµ. από την πόλη της Ζακύνθου. Η 

Ζακυνθινή φιλοξενία, οι υψηλού επιπέδου παροχές και το φιλικό περιβάλλον 

του ξενοδοχείου είναι ιδανικός τόπος διακοπών. Τα 70 σύγχρονα δωµάτια, µε 

µοντέρνα επίπλωση και η προσεγµένη διακόσµηση, εξασφαλίζουν 

ξεκούραστη και ευχάριστη διαµονή. 
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Ο ευχάριστος χώρος υποδοχής, πλαισιωµένος µε φιλικό και πρόθυµο 

προσωπικό, προσφέρει κάθε πληροφορία και εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο.  

 

4. Παλατίνο 

 

Το ΠΑΛΑΤΙΝΟ, ένα νεόκτιστο και σύγχρονο 4 αστέρων ξενοδοχείο, βρίσκεται 

σε µια ήσυχη περιοχή της πόλης της Ζακύνθου, 100 µόνο µέτρα από την 

πλαζ, τα γήπεδα τέννις και σε κοντινή απόσταση από την αγορά, τα 

εστιατόρια και τα νυκτερινά κέντρα. Κατά τη διάρκεια της παραµονής τους, οι 

πελάτες µπορούν να περάσουν κάποιες ώρες στο άνετο σαλόνι, να 

παρακολουθήσουν το αγαπηµένο τους πρόγραµµα στην αίθουσα τηλεόρασης 

ή να απολαύσουν το ποτό τους  στο µπαρ. Το εστιατόριο σερβίρει γεύσεις 

από την ελληνική και διεθνή κουζίνα.  

 

Η υποδοχή  του ΠΑΛΑΤΙΝΟ είναι πάντα έτοιµη, επαγγελµατικά καταρτισµένη, 

για να βοηθήσει κατά την διάρκεια της παραµονής. Παρέχει την δυνατότητα 

αποστολής fax ή και email. Το ξενοδοχείο διαθέτει δύο αίθουσες συνεδρίων 

KRONOS και PEGASUS, 300 και 70 ατόµων αντίστοιχα. 

Πλήρως οπτικοακουστικά εξοπλισµένες, κατάλληλες για συνέδρια, 

συνεστιάσεις, ταξίδια κινήτρων και banqueting. Η πρόσβαση στον συνεδριακό 

χώρο µπορεί να γίνει και απ´ ευθείας, µε ξεχωριστή είσοδο για διευκόλυνση 

των συµµετεχόντων, και των διοργανωτών.  

 

7.3.5 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΕΛΑΤΩΝ (ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΙΚΟ∆ΗΜΟΣ) 

 

Η µεταφορά των πελατών της εταιρείας ΝΙΚΟ∆ΗΜΟΣ πραγµατοποιείται µε 

ιδιόκτητα λεωφορεία και πούλµαν, ενώ σε µερικές περιπτώσεις 

χρησιµοποιούνται και αεροπλάνα. 
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7.3.6 ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΟΡΓΑΝΩΝΕΙ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΝΙΚΟ∆ΗΜΟΣ 

Οι πελάτες που θα επιλέξουν τη συγκεκριµένη εταιρεία θα έχουν τη δυνατότητα να 

επισκεφτούν ορισµένα από τα οµορφότερα θρησκευτικά µνηµεία του νοµού 

Ζακύνθου. Πιο συγκεκριµένα η εταιρεία οργανώνει επισκέψεις στα εξής 

(Παπαδάτου,2007):  

Ø ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΥ 

 

Η εκκλησία του προστάτη του νησιού είναι η µεγαλύτερη που υπάρχει στη πόλη. H 

θεµελίωση του τωρινού ναού άρχισε το 1925 και ολοκληρώθηκε το 1948. Ο Ναός 

χτίστηκε µε σχέδια του αρχιτέκτονα Α. Ορλάνδου σε ρυθµό τρίκλιτης βασιλικής. Εάν 

παρατηρήσουµε το καµπαναριό του θα βρούµε πολλές οµοιότητες µε το καµπαναριό 

του ναού του Αγίου Μάρκου της Βενετίας. ∆ιπλά στον ναό βρίσκεται το µοναστήρι 

του Αγ. ∆ιονυσίου µε τα κελιά των µοναχών και το µουσείο του Ναού. 

 

Το κτίριο ανακαινίστηκε το 2000. Χάρη στην αντισεισµική κατασκευή του, ήταν από 

τα λίγα κτίρια που δεν κατέρρευσαν από τον καταστρεπτικό σεισµό του 1953. Οι 

λίγες βλάβες που υπέστη διορθώθηκαν και το 1948 ο ναός ανακαινίσθηκε, από τότε 

παρουσιάζει την σηµερινή του µορφή. Ο ναός φιλοξενεί το λείψανο του Αγίου 

∆ιονυσίου, όπου εκτός από πηγή δύναµης για τους ντόπιους αποτελεί και σηµαντικό 

πόλο έλξης για αρκετούς επισκέπτες.  

 

Το πανηγύρι του Αγίου ∆ιονυσίου γίνεται δύο φορές το χρόνο και διαρκεί τρεις µέρες 

κάθε φορά. Στις 24 Αυγούστου τιµάται η µνήµη της Μετακοµιδής του Ιερού 

Σκηνώµατος από τα νησιά Στροφάδες στη Ζάκυνθο (1717) και στις 17 ∆εκεµβρίου 

τιµάται η µνήµη της Κοιµήσεως του (1622) . Οι εορταστικές εκδηλώσεις 

κορυφώνονται µε την περιφορά του ιερού λειψάνου σε όλη την πόλη της Ζακύνθου. 

 

Το σηµαντικότερο και πολυτιµότερο έργο τέχνης του ναού, είναι η αργυρόγλυπτη 

Λάρνακα που φιλοξενεί το ιερό λείψανο, έργο Γεωργίου ∆ιαµαντή Μπάφα, 

φιλοτεχνήθηκε το 1829. Ξεχωρίζουν οι ∆εσποτικές εικόνες στο Τέµπλο µε ασηµένια 

επένδυση από τον ίδιο καλλιτέχνη (1829) και η αναπαράσταση της λιτανείας που 

βρίσκεται στον γυναικωνίτη δια χειρός ιερέος Νικολάου Κουτούζη.  
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Σπουδαίο έργο αποτελεί το ξυλόγλυπτο τέµπλο που διασώθηκε από τον σεισµό του 

1953, το οποίο µαζί µε τις θαυµάσιες τοιχογραφίες του Κουτούζη και του ∆οξαρά, 

δίνουν στον ναό την επιβλητική µορφή που του αρµόζει. Οι περισσότερες 

τοιχογραφίες παρουσιάζουν εικόνες από την ζωή του Αγίου. Εντυπωσιακό είναι 

επίσης το ξυλόγλυπτο και χρυσωµένο "∆ωµάτιο" του Αγίου. 

 

Ø ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΠΡΟ∆ΡΟΜΟΥ 

 

Μεταβυζαντινή µονή κλειστού σχήµατος µε καθολικό στο κέντρο ενός περίβολου από 

κτίσµατα και ψηλό µαντρότοιχο που περιλαµβάνει δύο δευτερεύουσες εισόδους. Η 

κύρια είσοδος συνδυάζεται µε κωδωνοστάσιο. Στο συγκρότηµα ανήκει και αµυντικός 

πύργος κυκλικής κάτοψης κτισµένος σε κορυφή βράχου για να λειτουργεί και ως 

παρατηρητήριο. Το καθολικό διατηρεί εικόνες του 17ου και 18ου αιώνα και 

ξυλόγλυπτα εξαιρετικής τέχνης. 

 

Το Μοναστήρι του Προδρόµου βρίσκεται κοντά στον οικισµό των Χαρτάτων, στη 

βόρεια πλαγιά του βουνού Μέλισσα. Ιδρύθηκε, αρχικά τον ΙΣΤ' αιώνα, διαλύθηκε και 

επανιδρύθηκε το 1617 από τους ευσεβείς Κατασταριανούς Αντώνιο Μαρίνο και 

Γεώργιο Σαπάτη. Μέσα στους αιώνες το Μοναστήρι γνώρισε πολλές δόξες. Το 1753 

στον περίβολό του είχε δύο εκκλησίες, εφτά σπίτια κι ένα πύργο. Στα µέσα του 19ου 

αιώνα διέθετε επίσης πλούσιο ιστορικό αρχείο. Ο ναός, µε λαµπρά έργα τέχνης, 

σώθηκε από το σεισµό του 1953, το µοναστήρι όµως έχει ερηµωθεί. 

 

 

Ø ΜΟΝΗ ΑΝΑΦΩΝΗΡΙΑΣ 

 

 Η Μονή (σήµερα Ενοριακός Ναός του οµώνυµου διπλανού χωριού) βρίσκεται στην 

περιοχή Πλεµοναρίου στα Βορειοδυτικά του νησιού, απέχει περίπου 25 χιλιόµετρα 

από την πόλη της Ζακύνθου και είναι κτισµένη στα µέσα του 15ου αιώνα. Η Μονή 

αποτελεί προσκυνηµατικό τόπο, καθώς εδώ έζησε σαν ηγούµενος ο πολιούχος του 

νησιού Άγιος ∆ιονύσιος. Εδώ µάλιστα συγχώρεσε το φονιά του αδελφού του. 

 

 Η Μονή Ιδρύθηκε από τον Λεονάρδο Γ΄ Τόκκο Κόµητα Παλατινό Κεφαλληνίας και 

Ζακύνθου και από τη σύζυγο του Λάππα. Έγινε αδελφάτο από τον ιεροµόναχο Ι. 

Ρωσάνο και το Μοναχό Α. Βλάχο το 1534. Από τότε η Βενετία την παραχωρούσε 

µαζί µε τη µεγάλη της περιουσία ως jus patronato σε πρόσωπα επιφανή. Το 1568 
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δόθηκε στον Αρχιεπίσκοπο ∆ιονύσιο Σιγούρο. Τελευταίος κάτοχος της Μονής υπήρξε 

η οικογένεια Φλαµπουριάρη. 

 

Ο περίβολος είναι διαµορφωµένος από κτίσµατα και έχει είσοδο στεγασµένη µε 

ηµικυλινδρικό θόλο. Ο χαρακτηριστικός της πύργος αµυντικού χαρακτήρα και 

τετραγωνικής κάτοψης βρίσκεται σε επαφή µε την είσοδο για να την προστατεύει, 

υφίσταται σήµερα ως καµπαναριό. Το συγκρότηµα περιλαµβάνει καθολικό µε κτιστές 

πεσσοστοιχίες στα όρια µεταξύ των τριών κλιτών. Ο ναός σώζει τοιχογραφίες από 

την πρώτη οικοδοµική του φάση. Η εικόνα της Παναγίας της Αναφωνήτριας, 

βυζαντινής προέλευσης, έφτασε εδώ από την αλωµένη Κωνσταντινούπολη (1453). 

 

Ø ΜΟΝΗ ΕΛΕΥΘΕΡΩΤΡΙΑΣ 

 

Βρίσκεται σε µια πανοραµική περιοχή του Λαγοπόδου, πολύ κοντά στο Ναό της 

Αγίας Μαύρας. Ιδρύθηκε το 1962 από τον Αρχιµανδρίτη Χρυσόστοµο Γκέλµπεση, 

Πνευµατικό Πατέρα σήµερα του Ησυχαστηρίου. Ηγουµένη: Μοναχή Μαγδαληνή 

Μπακέα, Ηγουµενοσύµβουλοι: Μοναχή Συγκλητική Καψάσκη και Μοναχή ∆ιονυσία 

Αλεβίζου. 

 

 

Ø   ΜΟΝΗ ΣΤΡΟΦΑ∆ΩΝ 

 

Το πρώτο µισό του 13ου αιώνα ο Αυτοκράτορας της Νίκαιας Θεόδωρος ο Α' 

Λάσκαρις ίδρυσε την Ιερά Μονή Στροφάδων, αφιερωµένη στο Σωτήρα Χριστό (όπως 

συνήθιζαν οι βυζαντινοί Αυτοκράτορες). Σύµφωνα µε τον ιστορικό της Ζακύνθου Λ. 

Ζώη ο Αυτοκράτορας Ιωάννης ο Παλαιολόγος ανακαίνισε το µοναστήρι γύρω στα 

1440 µ.Χ. Το κτιριακό συγκρότηµα έχει µορφή καστρόπυργου, είναι δηλαδή ένα 

οχυρό µοναστήρι. Το καθολικό της µονής, δηλ. ο κεντρικός Ναός, ο της Θείας 

Μεταµορφώσεως, βρίσκεται µέσα στον πύργο της Μονής, πράγµα µοναδικό 

τουλάχιστον σε Ορθόδοξο µοναστήρι.  

 

Στο κτιριακό συγκρότηµα, απέναντι απο τον πύργο υπάρχει ο Ναϊσκος του Αγίου 

Γεωργίου, που φιλοξένησε το Σώµα του Αγίου µας ως τάφος Του για λίγα χρόνια. Το 

1530 ή το 1538 κατά τον Χιώτη, το µοναστήρι δέχεται επίθεση Σαρακινών, οπότε 

σφαγιάζονται οι Πατέρες της Μονής. Το µοναστήρι µετά από αυτή τη συµφορά σιγά - 

σιγά αρχίζει να αναζωογονείται και ξαναεπανδρώνεται. Έτσι στα 1568 σε κάποια 

εκκλησία της Ζακύνθου, ο Ζακυνθινός κόντες ∆ραγανίγος Σιγούρος του Μωκίου 
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γίνεται µε την τελετή της κουράς Μοναχός της των Στροφάδων Μονής µε το όνοµα 

∆ανιήλ (∆ιονύσιος ονοµάστηκε στην σε Αρχιεπίσκοπο χειροτονία Του). Αργότερα 

γίνεται και Ηγούµενος Αυτής, γύρω στα 1570, σύµφωνα µε µαρτυρίες συµβολαίων 

της εποχής εκείνης. Ως Αρχιεπίσκοπος πρώην Αιγίνης φρόντιζε τα µοναστήρια του 

ποικιλοτρόπως, έως ότου πραγµατοποιήθηκε η επιθυµία Του, να ταφεί στη Μονή 

Στροφάδων πεθαίνοντας στα 1622 ∆εκεµβρίου 17.  

 

Ύστερα από λίγα χρόνια έγινε η ανακοµιδή του Λειψάνου Του και κατά 

θαυµατουργικό τρόπο βρέθηκε το Λείψανό Του άθικτο από τον πανδαµάτορα χρόνο. 

Το Λείψανο του Αγίου µας µένει στα Στροφάδια µέχρι την 19η Αυγούστου του 1717, 

χρονιά κατά την οποία γίνεται µεγάλη επίθεση των Αγαρηνών οι οποίοι σκότωσαν και 

αιχµαλώτισαν τους µοναχούς. Μόνο δύο κρυµµένοι στο λόγγο γλίτωσαν, πήραν το 

Λείψανο του Αγίου και το έφεραν στην Ζάκυνθο και από τότε µέχρι σήµερα, ο Άγιος 

παραµένει στο νησί Του, προστάτης και πολιούχος του, χαρίζοντας την ευλογία Του 

σε όσους τη ζητούν .  

 

Μαζί όµως µε το λείψανο του Αγίου µεταφέρθηκε και η έδρα της Μονής των 

Στροφάδων στην πόλη της Ζακύνθου, όπου παραµένει µέχρι σήµερα. Η Μονή είχε 

σηµαντική βιβλιοθήκη και ιερά σκεύη µεγάλης αξίας. Τµήµατα της βιβλιοθήκης αυτής 

και των ιερών σκευών βρίσκονται στο µοναστήρι στη Ζάκυνθο αλλά και στη 

Μαρκιανή βιβλιοθήκη της Βενετίας. Τα κτίρια της ιστορικής αυτής Μονής υπέστησαν 

σηµαντικότατες ζηµιές, κατά το σφοδρό σεισµό (ισχύος 6,6 R) της 18ης Νοεµβρίου 

1997. 

 

Ø ΜΟΝΗ ΥΠΕΡΑΓΑΘΟΥ 

 

 Η ιερά µονή Υπεραγάθου που ανήκει στο Σινά βρίσκεται στο δρόµο πρός το χωριό 

Αναφωνήτρια και είναι κτισµένη δίπλα σε ενα πανέµορφο δάσος µε πεύκα και 

αιωνόβιες βελανιδιές. 

 

Ø ΠΑΝΑΓΙΑ ∆ΕΡΜΑΤΟΥΣΑ  

 

Η Μονή της Παναγίας του ∆ερµατά η ∆ερµατούσα στο χωριό Τραγάκι, πολύ κοντά 

στη παραλία του Τσιλιβί. Το καθολικό έχει πρόσφατα αναστηλωθεί. 
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Ø ΠΑΝΑΓΙΑ ΚΕΡΙΩΤΙΣΑ 

 

  Στολίδι του χωριού Κερί είναι η εκκλησία της Παναγίας της Κεριώτισσας, η αρχική 

µορφή της οποίας, µας είναι άγνωστη. Η µεταγενέστερη εκκλησία είχε ανακαινισθεί 

το 1745. Η χρονολογία είναι χαραγµένη πάνω από τη νότια είσοδο της εκκλησίας. Η 

εκκλησία αναστηλώθηκε το 1953, διατηρώντας την αρχιτεκτονική της. Ο ναός 

περιέχει σπουδαία έργα τέχνης που αποτελούν αληθινή δόξα της καλλιτεχνικής 

Ζακύνθου. Το ξυλόγλυπτο και χρυσωµένο τέµπλο ρυθµού µπαρόκ είναι έργο του 

1750, των Ιωάννη Γρώπα και Νικολάου Λογοθέτη.  

 

Στο στηθαίο του γυναικωνίτη της εκκλησίας απεικονίζεται πολυπρόσωπος 

συνθετικός πίνακας της λιτανείας της εικόνας της Παναγίας της Κεριώτισσας στα 

χρόνια των Βενετών, έργο αγνώστου ζωγράφου. Ανάµεσα στα πραγµατικά 

πρόσωπα της εποχής, πού παρακολουθούν τη λιτανεία µε τις ενδιαφέρουσες τοπικές 

φορεσιές τους, προβάλλουν ή εκκλησία και το καµπαναριό της του καιρού εκείνου.  

 

 Ανάµεσα στα µνηµειώδη αργυρόγλυπτα δεσπόζει το ευαγγέλιο που φέρει τη 

χρονολογία 1842, και αναφέρεται ως έργο του ∆ιαµαντή Μπάφα. Στην ίδια θέση που 

βρίσκεται σήµερα η εκκλησία, βρέθηκε ή αρχαία εικόνα της Θεοτόκου, η Παναγία η 

Κεριώτισσα, δεξιοκρατούσα, ο µεγάλος, θησαυρός του ναού. Η θαυµατουργή εικόνα 

έχει αργυρόγλυπτη επένδυση, εκτός από τα πρόσωπα του θείου Βρέφους και της 

Θεοτόκου και στηρίζεται σε ξυλόγλυπτη χρυσωµένη καθέδρα. Στη γιορτή της 

Παναγίας, την πρώτη και δεύτερη µέρα του Πάσχα, οι Κεριώτες διοργανώνουν 

πανηγύρι µε παραδοσιακή µουσική και χορούς καθώς και οµιλίες. 

 

 Είναι άγνωστες οι περιπέτειες της ιστορικής αυτής εικόνας ως τον καιρό της εύρεσης 

της. Σύµφωνα µε την τοπική παράδοση το 1620, ένας χωρικός ενώ έβοσκε τα 

πρόβατα του έβλεπε καθηµερινά στο ίδιο σηµείο κάποια λάµψη ανάµεσα στους 

θάµνους. Αποφάσισε να δει τι ακριβώς ήταν εκεί και έβαλε φωτιά στους θάµνους για 

να το αποκαλύψει, τότε βρήκε την εικόνα. Πίσω η εικόνα εν µέρει κάηκε. Περήφανος 

την µετέφερε στο χωριό. Την επόµενη ηµέρα όµως η εικόνα έλειπε από το σηµείο 

όπου είχε φυλαχτεί. Ο βοσκός πηγαίνοντας να βοσκήσει τα ζωντανά του βρήκε και 

πάλι την εικόνα στο ίδιο ακριβώς σηµείο που την είχε δει τη πρώτη φορά. Έτσι οι 

κάτοικοι του χωριού αποφάσισαν στη θέση αυτή να χτίσουν µοναστήρι και να 

φυλάξουν µέσα σε αυτό την εικόνα. 
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Ø ΠΑΝΑΓΙΑ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗ 

 

 Αξιόλογος αυτός ναός του 15ου αιώνα καταστράφηκε µε τους σεισµούς του 1953 

αλλά ανοικοδοµήθηκε ακολουθώντας την παλαιά του µορφή και κρατώντας το παλιό 

καµπαναριό του που δεν κατέρρευσε. Οι ελάχιστες αγιογραφίες που σώθηκαν είναι 

τόσο µεγάλης σηµασίας που φυλάσσονται στο Μουσείο Μεταβυζαντινής Τέχνης.  

Για την ιστορία του Ναού της Φανερωµένης έχουν γραφτεί διάφορες µελέτες από 

Έλληνες και Ξένους µελετητές των κλασσικών Τεχνών, καθώς υπήρξε ένας από τους 

ωραιότερους ναούς της Ελλάδας. Στα χρόνια της Ενετοκρατίας, η πλατεία της 

Φανερωµένης, αντιθέτως µε την πλατεία του Αγίου Μάρκου ήταν η πλατεία 

συνάντησης των λαϊκών. 

 

Ø   ΣΠΗΛΙΩΤΙΣΣΑ 

 

 Σε µικρή απόσταση από τον οικισµό των Ορθονιών υπάρχει το ιστορικό Μοναστήρι 

της Σπηλαιώτισσας. Ιδρύθηκε στα µέσα του 16ου αιώνα, στην άκρη µιάς χαράδρας , 

κοντά σε σπηλιά που βρέθηκε εικόνα της Παναγίας, από τον Μοναχό Ιωαννίκιο 

Κατσιβά, ο οποίος σε βαθιά γεράµατα κατέστησε νόµιµο και καθολικό επίτροπό του 

κι επιτηρητή τον Ιεράρχη και Ηγούµενο της Αναφωνήτριας ∆ιονύσιο Σιγούρο, 

µετέπειτα Άγιο και Πολιούχο Ζακύνθου. 

 

Το Μοναστήρι κατείχε µεγάλη περιουσία, που του επέτρεψε να οργανωθεί ως 

κτιριακό συγκρότηµα (1674). Σηµαντική είναι η αρχαία εικόνα της Παναγίας της 

Σπηλαιώτισσας, η οποία - κατά παράδοση - ήταν εκεί κρυµµένη στα χρόνια της 

Εικονοµαχίας. 

 

• ΠΑΣΧΑ 

 

Ιδιαίτερα τουριστικά πακέτα οργανώνονται και για την περίοδο του Πάσχα, για όσους 

θέλουν να επισκεφτούν το νοµό Ζακύνθου και αυτό διότι το Πάσχα στη Ζάκυνθο έχει 

ένα δικό του εντελώς χαρακτηριστικό, χρώµα. Έχει, επίσης ξεχωριστό τυπικό στις 

θρησκευτικές της τελετές και δικά του πανάρχαια έθιµα που οι κάτοικοι της τα 

σέβονται και τα τηρούν µε µοναδική φροντίδα και ευλάβεια.  

 

Μερικές από τις εκδηλώσεις αυτές έχουν επηρεαστεί από τη µακρόχρονη παρουσία 

των ∆υτικών στο νησί (κυρίως από τη Βενετοκρατία) και άλλα αποδίδονται στο 
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µακαριστό Μητροπολίτη του νησιού ∆ιονύσιο Λάτα που έζησε στα Ιεροσόλυµα και 

έφερε, όπως λέγεται πολλά από τα έθιµα της Αγίας Πόλης στο µυρωµένο νησί του 

Ιονίου.  

 

 Όπως κι αν έχει όµως, το πράγµα, οι Ζακυνθινοί παρέλαβαν από τους προγόνους 

τους αυτό το ιδιόρρυθµο και διαφορετικό τυπικό και το τηρούν χωρίς παραλείψεις και 

παρεκκλίσεις και σ' αυτές ακόµα τις λεπτοµέρειες του. Το Μεγαλοβδόµαδο αρχίζει 

ουσιαστικά το Σάββατο του Λαζάρου, όταν στις 11 το πρωί οι καµπάνες των 

εκκλησιών χτυπούν πανηγυρικά και κρεµιέται το "βαγί" σ' όλα τα καµπαναριά της 

πόλης και χωριών του νησιού µας.  

 

Ιδιαίτερη µεγαλοπρέπεια έχει το "κρέµασµα του "βαγιού" στο Μητροπολιτικό Ναό του 

Αγίου Νικολάου των Ξένων, που γίνεται στις 12 ακριβώς το µεσηµέρι της ίδιας 

ηµέρας. Το έθιµο αυτό µεταφέρθηκε µετά το σεισµό του 1953 στη Μητρόπολη από 

την εκκλησία των Αγίων Πάντων, που, δυστυχώς, γκρεµίστηκε.  

 

  Γράφει χαρακτηριστικά ο Ζακύνθιος ποιητής Γιάννης Τσακασιάνος: 

"Αγιοπαντίτικο βαγί, µε τους µακρούς σου κλώνους, που θα σε ιδώ να κρεµαστείς να 

πω σε πολλούς χρόνους". Το βαγί στη Ζάκυνθο δεν είναι η γνωστή δάφνη, που 

µοιράζεται στην υπόλοιπη Ελλάδα αυτή τη µέρα, αλλά τα φρέσκα κιτρινωπά φύλλα 

του φοίνικα, που µ' αυτά πλέκουν σταυρούς, "βαγιοφόρες", ήλιους, αλογάκια κ.ά. και 

στολίζουν τις εκκλησίες για τη γιορτή.  

 

Την Κυριακή των Βαΐων, µετά τη θεία Λειτουργία, στις στολισµένες µε βαγιά 

εκκλησίες, οι "νόντσολοι", µοιράζουν σ' όλα τα σπίτια το βαγί ως ευλογία του Ιερέως - 

Εφηµερίου και οι πιστοί το τοποθετούν στις εικόνες. Μετά το τέλος της Λειτουργίας, οι 

ναοί µας ντύνονται στα πένθιµα. Τα µαύρα "πευκιά" κυριαρχούν παντού. Καλύµµατα, 

"καπίτολα", άµφια, ιερά σκεύη, όλα στα µαύρα.  

 

Το βράδυ τελείται η Ακολουθία του Νυµφίου. Τη Μεγάλη Τρίτη το βράδυ οι πιστοί θα 

ακούσουν το κατανυκτικότατο τροπάριο της Κασσιανής (∆οξαστικό των Αποστίχων), 

όπως ψάλλεται από τις µελωδικές χορωδίες των ναών µας και ιδιαιτέρως της Ι. 

Μονής Στροφάδων και Αγίου ∆ιονυσίου, του Μητροπολιτικού Ναού Αγίου Νικολάου 

και της Φανερωµένης στην πόλη.  

 



104 
 

Τη Μεγάλη Πέµπτη το πρωί γίνεται ο Εσπερινός και η θεία Λειτουργία σ' όλους τους 

Ναούς. Μετά απ' αυτήν, οι καµπάνες της Ζακύνθου δεν ξανακτυπούν, µέχρι το πρωί 

του Μεγάλου Σαββάτου.  
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΕΒ∆ΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 

§ Πετροπούλου Α.: “Εναλλακτικές µορφές τουρισµού”, διπλωµατική εργασία , 

Πανεπιστήµιο Πατρών, 2009 

 

§ Παπαδάτου Ε.: “Τουριστική ανάπτυξη νοµού Ζακύνθου τα τελευταία 15 

χρόνια”, διπλωµατική εργασία, Πανεπιστήµιο Πατρών, 2007 

 

§ www.gozakynthos.gr 

 

§ www.zakynthosonline.com  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ & ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ 

ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗ 

ΖΑΚΥΝΘΟ 

 

8.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Στο προηγούµενο κεφάλαιο πραγµατοποιήθηκε ανάλυση του αγροτουρισµού και του 

θρησκευτικού τουρισµού που αναπτύσσεται στο νοµό Ζακύνθου. Αρχικά 

καταγράφηκαν οι τουριστικές µονάδες που λειτουργούν στο νησί και ασχολούνται µε 

τον αγροτουρισµό ενώ στη συνέχεια έγινε µια συγκεντρωτική καταγραφή των 

υπηρεσιών και δραστηριοτήτων που µπορούν να αναπτυχθούν σε µια τέτοια µονάδα, 

σε µια προσπάθεια επεξήγησης των διαδικασιών που πραγµατοποιούνται και στις 

οποίες µπορούν να συµµετάσχουν οι τουρίστες. Στη συνέχεια αναπτύχθηκε ο 

θρησκευτικός τουρισµός µέσω µιας ανάλυσης των δυο ταξιδιωτικών πρακτορείων 

που τον έχουν αναλάβει. Σε αυτό το κεφάλαιο θα παρουσιαστούν τα συµπεράσµατα 

που απορρέουν από την παρούσα διπλωµατική εργασία και θα γίνει µια προσπάθεια 

εκτίµησης της περαιτέρω εξέλιξης του αγροτουρισµού και του θρησκευτικού 

τουρισµού στο νοµό Ζακύνθου. 

 

8.2 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  

Όλο και περισσότερο κατακτούν έδαφος στον τοµέα του τουρισµού οι εναλλακτικές 

προτάσεις τουρισµού που έχει να προσφέρει κάθε χωρά στους επισκέπτες της. Και 

σε αυτόν τον τοµέα η Ελλάδα µε τις εναλλαγές της µορφολογίας, των κλιµατολογικών 

συνθηκών αλλά και µε την απαραίτητη υποδοµή κερδίζει τις εντυπώσεις αλλά και τα 

θετικά σχόλια όσων την επισκέπτονται. Σηµαντικός παράγοντας για την προώθηση 

του εναλλακτικού τουρισµού είναι η δυνατότητα που µας δίνεται, µέσα από αυτές τις 

µορφές τουρισµού να γνωρίσουµε καλύτερα τις οµορφιές της Ελληνικής φύσης και να 

ζήσουµε κάποιες ώρες ή µέρες σ’ ένα µοναδικό περιβάλλον. 

  

Εξάλλου, περισσότερο από άλλες οικονοµικές δραστηριότητες ο τουρισµός συνδέεται 

άµεσα µε το περιβάλλον, το οποίο επηρεάζει άµεσα όπως και επηρεάζεται από αυτό. 

Πρόκειται για µια αµφίδροµη σχέση, ορατή µε άµεσες και µακροχρόνιες επιπτώσεις. 

Κάθε επιστροφή λοιπόν στις εναλλακτικές µορφές του έχει θετικό αντίκτυπο στο 

περιβάλλον της χώρας µας και στη διατήρηση του πλούτου του. Παράλληλα ο 

εναλλακτικός τουρισµός, συµβάλει µε διάφορους τρόπους στην τοπική ανάπτυξη, όχι 
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µόνο µε την ενεργοποίηση του δυναµικού κάθε περιοχής αλλά και µε την ενίσχυση 

των τοπικών επιχειρηµατικών πρωτοβουλιών. Έτσι παράλληλα µε την εκρηκτική 

ανάπτυξη των εναλλακτικών µορφών τουρισµού στη χώρα µας υπάρχει ήδη µια 

ζωηρή δραστηριοποίηση για την ανάπτυξη και τη βελτίωση της σχετικής υποδοµής.  

 

Με τον όρο εναλλακτικές µορφές τουρισµού, εννοούµε διάφορες δραστηριότητες στις 

οποίες µπορεί ο ενδιαφερόµενος να συµµετέχει οµαδικά η προσωπικά. Η συµµετοχή 

σε εναλλακτικές δραστηριότητες προσφέρεται για να γνώρισει κανείς τα βουνά, τις 

κοιλάδες, τα απότοµα φαράγγια, τα ορµητικά ποτάµια, τις ήρεµες λίµνες, τα διεθνή 

ορειβατικά µονοπάτια και παράλληλα τα ιστορικά της µνηµεία και τους 

αρχαιολογικούς χώρους των διάφορων περιοχών της Ελλάδας. Όλες οι εναλλακτικές 

µορφές τουρισµού είναι λίγο ως πολύ φιλικές προς το περιβάλλον. Ένα ακόµη 

όφελος είναι ότι σχεδόν όλοι οι φυσικοί χώροι οπού πραγµατοποιούνται οι 

δραστηριότητες αυτές προστατεύονται διακριτικά µε την ανάδειξη του φυσικού τοπίου, 

των παραδοσιακών οικισµών, την προστασία της χλωρίδας και της πανίδας της 

περιοχής συµβάλλοντας στο να διατηρούνται οι περιβαλλοντικές ισορροπίες.  

 

Οι εναλλακτικές µορφές τουρισµού χαρακτηρίζονται από την ποικιλία που 

προσαρµόζεται στις προτιµήσεις και στην οικονοµική δυνατότητα κάθε επισκέπτη. 

Συνδυάζουν φυσική άσκηση, δράση, τόλµη, θάρρος και σεβασµό στη φύση. 

Απαραίτητες επίσης είναι σε αρκετές περιπτώσεις οι τεχνικές γνώσεις, καθώς και η 

σωστή οργάνωση και εξοπλισµός. Σήµερα στην Ελλάδα υπάρχουν ήδη αρκετοί 

σύλλογοι µε ειδικά προγράµµατα και εξειδικευµένο προσωπικό, όπου µπορεί να 

απευθυνθεί σε κάθε ενδιαφερόµενο.  

 

Ο τουρισµός σε πολλές περιοχές, είναι η κύρια αν όχι η µοναδική οικονοµική δύναµη 

και το βασικό εργαλείο προώθησης της περιφερειακής ανάπτυξης. Το εργαλείο αυτό 

χωρίς την κατάλληλη καθοδήγηση (σχεδιασµός, προγραµµατισµός και διαχείριση) 

ορισµένες φορές οδηγεί σε υπερεκµετάλλευση των πόρων, µε µακροχρόνιες 

επιπτώσεις στις περιοχές αλλά και στον ίδιο τον τουρισµό. Επιβάλλεται έτσι µε 

σαφήνεια στους αναπτυξιακούς στόχους αλλά και µια στρατηγική βασισµένη στα 

πραγµατικά προβλήµατα και δυνατότητες της κάθε περιοχής για να επιτευχθεί η 

ανάπτυξη του εναλλακτικού τουρισµού που θα έχει µακροχρόνιες προοπτικές. Αν 

γίνουν βιαστικές ενέργειες χωρίς προγραµµατισµό, µε εγκαταστάσεις και υπηρεσίες 

χαµηλού κόστους, υπάρχει κίνδυνος υποβάθµισης, και καταστροφής των πόρων.  
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Βασική επιδίωξη είναι η επιµήκυνση της τουριστικής περιόδου µε ανάπτυξη 

δραστηριοτήτων κατάλληλων και ελκυστικών για διάφορες εποχές (τουρισµός 

τεσσάρων εποχών), πάντα στο πλαίσιο των συγκριτικών πλεονεκτηµάτων της υπό 

µελέτη περιοχής. Θα πρέπει να µελετηθούν οι τουριστικοί πόροι, η υποδοµή της κάθε 

περιοχής, καθώς και οι προοπτικές ανάπτυξης και πιθανά προβλήµατα που µπορούν 

να δηµιουργηθούν.  

 

Πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στην ανάπτυξη τουριστικών υπηρεσιών και 

εγκαταστάσεων ικανών να προσελκύσουν τουριστική κίνηση υψηλού επιπέδου, 

µέσω της ανάπτυξης τουριστικών υποδοµών ολοκληρωµένου χαρακτήρα, την 

αξιοποίηση των φυσικών τουριστικών πόρων, την ανάδειξη της ιστορικής 

φυσιογνωµίας της περιοχής και της δηµιουργίας µονάδων υψηλών απαιτήσεων και 

προδιαγραφών 

 

Τέλος ένα είναι το βασικό συµπέρασµα. Ο τουρισµός όπως τον γνώρισαν οι παλιοί 

έχει τελειώσει. Τα νέα µοντέλα και οι νέες τάσεις απέναντι σε αυτό το τόσο «ευπαθές 

προϊόν» χρειάζονται ριζοσπαστικές λύσεις που αφενός θα δίνουν την δυνατότητα για 

την εφαρµογή ευέλικτων στρατηγικών ανάλογα µε τα προβλήµατα που 

παρουσιάζονται και από την άλλη θα προστατεύουν αυτό που έγινε πια παγκόσµιο 

αντικείµενο φροντίδας και προσοχής για το περιβάλλον. 

 

 

8.3 ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΖΑΚΥΝΘΟ 

 

Στο νοµό Ζακύνθου έχουν πραγµατοποιηθεί πολύ µεγάλες προσπάθειες για την 

ανάπτυξη τόσο του αγροτουρισµού όσο και ου θρησκευτικού τουρισµού, αφού 

διαπιστώθηκε ότι το συµβατικό µοντέλο τουρισµού δεν θα επέφερε τα αναµενόµενα 

κέρδη στο µέλλον, καθώς ο ανταγωνισµός έχει αυξηθεί ραγδαία. 

 

Όσον αφορά τον αγροτουρισµό, πολλές µονάδες χτίστηκαν χρησιµοποιώντας 

αγροτουριστικές επιχορηγήσεις από το κράτος, µε σκοπό να δηµιουργήσουν 

συγκροτήµατα τα οποία θα είναι αυστηρώς αγροτουριστικά και θα δίνουν τη 

δυνατότητα στους επισκέπτες να βιώνουν από κοντά την καθηµερινότητα και τον 

τρόπο ζωής των αγροτών. Η τοπική κοινωνία στηρίζει αυτή τη προσπάθεια αφού 

παράλληλα µε το κέρδος επιτυγχάνεται και  προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. 
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 Το µέλλον για τη συγκεκριµένη µορφή εναλλακτικού τουρισµού είναι αρκετά ευοίωνο 

και προσπάθειες ενίσχυσής του πραγµατοποιούνται συνεχώς από τους αρµόδιους 

τοπικούς φορείς προκειµένου να στηρίξουν οικονοµικά επιχειρηµατίες που θέλουν να 

ασχοληθούν. Ένα ακόµη στοιχείο που δίνει κίνητρο για την ανάπτυξη του 

αγροτουρισµού, είναι ότι λόγω των έντονων ρυθµών της καθηµερινότητας, ολοένα 

και περισσότερα άτοµα επιλέγουν τον αγροτουρισµό για τις διακοπές τους 

προκειµένου να χαλαρώσουν και να γεµίσουν τις µπαταρίες τους. 

 

Όσον αφορά τον θρησκευτικό τουρισµό, αυτός πάντα υπήρχε στο νησί εξαιτίας των 

πολλών θρησκευτικών προσκυνηµάτων που ευρίσκονται εκεί. Το συγκεκριµένο είδος 

τουρισµού εκδηλώνεται κυρίως σε συγκεκριµένες περιόδους του χρόνου 

(Χριστούγεννα, Πάσχα, εορτές αγίων κ.τ.λ), ενώ κατά την υπόλοιπη διάρκεια του 

έτους σηµειώνει χαµηλότερα ποσοστά µετακινήσεων. 

 

Εντούτοις, τα τελευταία χρόνια έχει παρατηρηθεί µια ιδιαίτερη προσπάθεια 

οργάνωσης και στήριξης από τους αρµόδιους τοπικούς φορείς, σε συνεργασία µε την 

εκκλησία. Κύµατα τουριστών έρχονται σε συχνότερη βάση αφού άτοµα κατάλληλα 

έχουν αναλάβει την προβολή και τη διαφήµιση των τοπικών προσκυνηµάτων και των 

χώρων που προκαλούν το θρησκευτικό ενδιαφέρον. Τα επόµενα χρόνια και αυτό το 

είδος εναλλακτικού τουρισµού προβλέπεται να σηµειώσει ιδιαίτερη άνθιση στο νησί.   
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