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ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η παρούσα μελέτη έγινε στα πλαίσια του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών 

Σπουδών στην Διοίκηση Επιχειρήσεων με εξειδίκευση στο Marketing και αφορά στο 

Τουριστικό Marketing. Ειδικότερα η διπλωματική εργασία προσεγγίζει το θέμα της προβολής 

των Τουριστικών Προορισμών μέσα από το Διαδίκτυο.

Τα βασικότερα συμπεράσματα στα οποία κατάληξε η μελέτη είναι τα εξής:

> Η μεγάλη πολυπλοκότητα που χαρακτηρίζει την Τουριστική Βιομηχανία, η οποία 

αποτελείται από διάφορες δομές τουριστικών φορέων με αλληλοσυγκρουόμενα 

συμφέροντα.

> Η γενικότερη έλλειψη ελέγχου στο μίγμα Μάρκετινγκ ενός Τουριστικού Προορισμού 

και ειδικότερα της προβολής του (με την οποία ασχολείται και η μελέτη) που 

διακρίνεται από μια αποσπασματικότητα και διασπορά, λόγω του κατακερματισμού 

και του πολύπλοκου ιστού της Τουριστικής Βιομηχανίας.

> Οι νέες δυνατότητες που προσφέρει το Διαδίκτυο για την ολοκληρωμένη προβολή 

ενός Τουριστικού Προορισμού, μέσω των ιστοσελίδων, με την συνεργασία όλων των 

φορέων της Τουριστικής Βιομηχανίας στα πλαίσια της δημιουργίας «Ψηφιακών 

Τουριστικών Προορισμών».

> Το χαμηλό επίπεδο εκμετάλλευσης των Διαδικτυακών δυνατοτήτων που υπάρχει αυτή 

την στιγμή στον Νομό Χαλκιδικής.

Η συμβολή της μελέτης έγκειται στις προτάσεις που γίνονται στο τελευταίο μέρος της για την 

δημιουργία μιας Ιδεατής Ιστοσελίδας, που θα αποτελεί την επίσημη και ενιαία προσπάθεια 

προβολής του Νομού δια μέσου του Διαδικτύου, με θετικές συνέπειες στους τουρίστες την 

τουριστική βιομηχανία της περιοχής και την τουριστική ανάπτυξη του Νομού γενικότερα.

Ο βασικότερος χρήστης των συμπερασμάτων και των προτάσεων της έρευνας για την 

δημιουργία της ιδεατής αυτής ιστοσελίδας είναι η Νομαρχιακή Επιτροπή Τουριστικής 

Προβολής (Ν.Ε.Τ.Π.) η οποία έχει συσταθεί στη Ν.Α.Χ. (Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση 

Χαλκιδικής) και καταρτίζει κάθε χρόνο το πρόγραμμα για την τουριστική προβολή του Νομού 

που να ανταποκρίνεται στην προβολή της συνολικής τουριστικής προσφοράς σε τοπικό 

επίπεδο.
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Κατ' αρχάς θα πρέπει όλοι να αντιληφθούμε ότι η τουριστική βιομηχανία είναι από τους 

πλέον αναπτυσσόμενους κλάδους διεθνώς, αυξάνοντας το ποσοστό συμμετοχής της στην 

παγκόσμια οικονομία. Σύμφωνα με εκτιμήσεις το 12%1 του παγκόσμιου εισοδήματος 

παράγεται από την τουριστική δραστηριότητα, η οποία αντίστοιχα δημιουργεί θέσεις 

εργασίας για το 8,2% του απασχολούμενου εργατικού δυναμικού συνολικά. Η Ευρώπη, που 

είναι και η πλέον ανεπτυγμένη τουριστικά περιοχή του κόσμου, διατηρεί τα ηνία με 

τουριστικό προϊόν ίσο με το 14% του Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος και τουριστική 

απασχόληση ίση με το 13,2% της συνολικής απασχόλησης.

Ο ελληνικός τουριστικός τομέας αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες της 

ελληνικής οικονομίας με περισσότερο από 18% συμμετοχή στο ΑΕΠ, με εισαγωγή 

συναλλάγματος περισσότερο των 9 δισ. δολαρίων παρουσιάζοντας αύξηση κατά 42% έναντι 

του 1998 και σημαντική συμμετοχή στη δημιουργία θέσεων εργασίας. Η Ελλάδα κατείχε το 

1999 τη 15η θέση ανάμεσα στους δημοφιλέστερους προορισμούς σε όλο τον κόσμο, πίσω 

από την Τσεχία και την Ουγγαρία! και μόλις το 1,67% της διεθνούς τουριστικής αγοράς. Ο 

αριθμός αφίξεων αλλοδαπών έφτασε το 1999 τα 12,6 εκατομμύρια, σημειώνοντας αύξηση 

κατά 10,9% σε σχέση με το 1998. Η Ελλάδα αποτελεί ένα βασικό προορισμό για τις κύριες 

αγορές άντλησης τουριστών, όπως είναι η Γερμανία και η Αγγλία.

Παράλληλα ο τουρισμός αποτελεί μια Βιομηχανία πολυδιάστατη με ποικίλους φορείς και 

εμπλεκόμενα μέρη που τις περισσότερες φορές έχουν διαφορετικά συμφέροντα, που 

οδηγούν σε ασυντόνιστες προσπάθειες για την επίτευξη του κέρδους. Οι ενέργειες αυτές 

έχουν συχνά σαν αποτέλεσμα την προβληματική προβολή ενός προορισμού, ώστε να μην 

μπορεί αυτός να εκμεταλλευτεί τις δυνατότητάς του στο έπακρο. Το φαινόμενο αυτό 

παρατηρείται σε μεγάλο βαθμό στην Ελλάδα, γεγονός που εξηγεί και το γιατί μέχρι σήμερα η 

χώρα δεν έχει καταφέρει να εκμεταλλευτεί την δυναμική αυτού του τομέα πλήρως και να 

είναι γνωστή για ένα πολύ μικρό μέρος των Τουριστικών Δυνατοτήτων που μπορεί να 

προσφέρει. Ένα από τα σημαντικότερα άλλωστε μειονεκτήματα του Ελληνικού Τουρισμού 

είναι η ελλιπής και αποσπασματική προβολή του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος του.

1 Τα στατιστικά στοιχεία που παρατίθενται προέρχονται από διάφορα άρθρα που υπάρχουν στην 
ιστοσελίδα www.hotel-restaurant.gr
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Ο κύριος στόχος της μελέτης αυτής είναι να αποσαφηνίσει την έννοια του Τουριστικού 

Προορισμού στα πλαίσια της δραστηριότητας της Διοικητικής του Μάρκετινγκ και να 

εμβαθύνει στην πρόσφατη εναλλακτική προβολή μέσω του Διαδικτύου. Απώτερος σκοπός 

της είναι η διερεύνηση των προοπτικών επιτυχέστερης προβολής που είναι και το σημείο 

αιχμής για την Τουριστική επιτυχία ενός προορισμού. Η εστίαση μάλιστα της μελέτης γίνεται 

στις δυνατότητες προβολής που προσφέρονται μέσω της πληροφορικής και συγκεκριμένα 

μέσω του Διαδικτύου (Internet) για μια ολοκληρωμένη επικοινωνιακή λειτουργία που θα 

στηρίζεται στην συνεργατική προσπάθεια όλων των φορέων της Τουριστικής Βιομηχανίας. 

Για την καλύτερη εμπέδωση στο εμπειρικό μέρος της μελέτης εξετάζετε η υφιστάμενη 

διαδικτυακή προβολή του ενδεικτικού Τουριστικού Προορισμού «Χαλκιδική» και ακολούθως 

στο τέλος της μελέτης γίνονται προτάσεις για την κατασκευή μιας ιδεατής ιστοσελίδας.

Όσον αφορά στην δομή της μελέτης χωρίζεται σε δυο κύρια μέρη: Το πρώτο μέρος είναι το 

Θεωρητικό που περιλαμβάνει την θεωρητική και βιβλιογραφική ανασκόπηση του θέματος, 

ενώ το δεύτερο είναι το εμπειρικό που περιλαμβάνει την έρευνα στο Διαδίκτυο. Το πρώτο 

μέρος χωρίζεται σε τρία γενικά κεφάλαια που είναι το Τουριστικό Σύστημα, το μίγμα 

Μάρκετινγκ του Τουριστικού Προορισμού και το Διαδίκτυο ως σύγχρονο μέσο προβολής των 

τουριστικών προορισμών με ανασκόπηση της δυνατότητας δημιουργίας «Ψηφιακών 

Τουριστικών Προορισμών» (Virtual Tourist Destinations).

Το δεύτερο μέρος περιλαμβάνει το τέταρτο και τελευταίο κεφάλαιο που αποτελεί την έρευνα 

στο Διαδίκτυο για την προσέγγιση της προβολής του Τουριστικού Προορισμού «Χαλκιδική», 

μέσα από τον εντοπισμό και την διερεύνηση των σχετικών με τον προορισμό ιστοσελίδων. 

Στο τέλος της μελέτης γίνονται κάποιες προτάσεις για την δημιουργία μιας ιδεατής 

ιστοσελίδας με σκοπό την προώθηση μιας ολοκληρωμένης προβολής που θα αφορά τον 

Τουριστικό Προορισμό του Νομού Χαλκιδικής.

Ευχαριστήρια πρέπει να δοθούν στον κ. Χρήστο Βασιλειάδη, Λέκτορα Μάρκετινγκ του 

Πανεπιστήμιου Μακεδονίας που υπήρξε ο επιβλέπον της εργασίας και συνέβαλε ουσιαστικά 

στην συγκέντρωση της απαραίτητης βιβλιογραφίας αρθρογραφίας και τις διορθώσεις του 

κειμένου. Επίσης στο προσωπικό της βιβλιοθήκης του Πανεπιστήμιου Μακεδονίας για την 

άριστη συνεργασία του κατά την διάρκεια της συλλογής των δεδομένων του δεύτερου 

μέρους της μελέτης αλλά και την βιβλιογραφική έρευνα.
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ΜΕΡΟΣ A:

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΚΑΙ 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ 

ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1:

Το Τουριστικό Σύστημα



Κεφάλαιο 1:Το Τουριστικό Σύστημα

ΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

1.1 Εννοιολογική προσέγγιση του όρου τουρισμός

Όταν αναφερόμαστε στον τουρισμό σκεφτόμαστε κυρίως ανθρώπους που επισκέπτονται 

έναν συγκεκριμένο τόπο για να θαυμάσουν κάποια αξιοθέατα, να επισκεφθούν φίλους και 

συγγενείς να κάνουν διακοπές και να περάσουν καλά, μέσα από την συμμετοχή τους σε 

διάφορες δραστηριότητες (σπορ, εκδρομές ηλιοθεραπεία η απλά απόλαυση του 

περιβάλλοντος). Σε μια εκτενέστερη ανάλυση θα μπορούσαμε να περιλάβουμε στον ορισμό 

και αυτούς που συμμετέχουν σε κάποιο συνέδριο ή οποιαδήποτε άλλη επαγγελματική 

δραστηριότητα (McIntosh, Goeldner and Ritchie, 1995 p.8).

Ο τουρισμός εμφανίζεται λοιπόν με διάφορες μορφές και κάθε προσπάθεια να οριστεί με 

ακρίβεια είναι πολύ δύσκολη. Παρά τα αποτελέσματα των διαφόρων ερευνών ένας 

ξεκάθαρος και ικανοποιητικός ορισμός για τους τουρίστες δεν έχει καθιερωθεί ακόμη 

(Gunn, 1997 ρ.21). Οποιαδήποτε προσπάθεια να οριστεί με ακρίβεια ο τουρισμός και να 

περιγράφει με σαφήνεια το εννοιολογικό του περιεχόμενο, θα αποτύχει αν δεν ληφθούν 

υπ'όψη οι διάφορες ομάδες παραγόντων που συμμετέχουν στην τουριστική βιομηχανία και 

επηρεάζουν και επηρεάζονται από αυτήν. Η ανάλυσή τους είναι οπωσδήποτε ζωτικής 

σημασίας για την ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου και περιεκτικού ορισμού του τουρισμού. 

Οι ομάδες αυτές είναι (McIntosh, Goeldner and Ritchie, 1995 p.9):

• Ο τουρίστας: Επιδιώκει διάφορες φυσικές και ψυχικές ικανοποιήσεις και εμπειρίες. Η 

φύση τους θα καθορίσει κατά ένα μεγάλο μέρος τους προορισμούς που θα διαλέξουν 

και τις δραστηριότητες που θα απολαύσουν και θα χαρούν.

• Η τουριστική επιχείρηση: Βλέπει τον τουρισμό σαν μια ευκαιρία για την 

πραγματοποίηση κάποιου κέρδους με το να εφοδιάζει την τουριστική αγορά με 

προϊόντα και υπηρεσίες που ζητούν οι τουρίστες.

• Ο τόπος φιλοξενίας: Βλέπει τον τουρισμό κυρίως σαν πολιτιστικό παράγοντα, σαν 

παράγοντα δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας, σαν παράγοντα πραγματοποίησης 

εσόδων και γενικότερα σαν παράγοντα ευημερίας και προόδου. Ταυτόχρονα όμως 

προβληματίζεται λίγο-πολύ για τις αρνητικές επιπτώσεις που μπορεί να έχει ο τουρισμός 

σε αυτόν και γενικότερα στο περιβάλλον του.
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Κεφάλαιο 1;Το Τουριστικό Σύστημα

• Η διοίκηση του τόπου φιλοξενίας (Κυβέρνηση): Βλέπει τον τουρισμό σαν 

παράγοντα ανάπτυξης ή μεγέθυνσης της οικονομίας της περιοχής της δικαιοδοσίας της, 

χωρίς όμως να παραβλέπει και τις αρνητικές επιπτώσεις, οποιεσδήποτε και αν είναι 

αυτές και ανεξάρτητα από τον αν αυτές είναι άμεσες ή έμμεσες.

Κατά συνέπεια ο τουρισμός θα μπορούσε να οριστεί σαν «το σύνολο των φαινομένων και 

σχέσεων που προκύπτουν από την αμοιβαία επίδραση τουριστών, τουριστικών 

επιχειρήσεων, τόπων φιλοξενίας και διοικήσεων των τόπων φιλοξενίας στη διαδικασία 

προσέλκυσης κατά την υποδοχή και φιλοξενία των επισκεπτών (τουριστών και 

εκδρομέων)».

Διάφορες έννοιες1_________________________________________________________

> Η λέξη τουρισμός προέρχεται από την γαλλική λέξη tour και την αγγλική touring 

που σημαίνουν γύρος και περιήγηση. Και οι δυο λέξεις προέρχονται από την 

λατινική tornus. Από τις αρχές του αιώνα πολλοί διεθνείς οργανισμοί και ειδικοί του 

τουρισμού επιδίωξαν να ορίσουν την έννοια του τουρίστα και του τουρισμού 

(Ρούπας, σελ.7-11). Οι σημαντικότεροι από αυτούς είναι οι Glucksmann (1929), 

Schwink (1924), De Magistris (1933), Borman, Mariotti (1950), Hunziker και Krapf 

(1942) κ.α.

> Η Διεθνής Ακαδημία του Τουρισμού (A.I.T. - Monte Carlo), ορίζει ότι «Τουρισμός 

είναι το σύνολο των ανθρώπινων μετακινήσεων και των δραστηριοτήτων που 

προκύπτουν από αυτές. Αυτές υποκινούνται σε διαφορετικό βαθμό και ένταση από 

τον πόθο απόδρασης που ενυπάρχει στα άτομα».

> Ο Ν. Αιγινήτης αναφέρει ότι: «ο Τουρισμός καλείται η από χώρα σε χώρα ή από 

πόλη σε πόλη μετάβαση ατόμων ομαδικά ή μεμονωμένα για λόγους βραχείας ή 

μακράς - πάντως όχι μονίμου διαμονής - για αναψυχή αποκλεισμένης της εργασίας 

επιφερούσης άμεσον όφελος, πλην εκείνης η οποία δύναται να έχει ως σκοπό η 

αποτέλεσμα την διαφήμιση της χώρας στην οποία κατευθύνεται ο επιχειρών μια 

τέτοια μετάβαση». *

^ηγή: Βαρβαρέσος, (1998) «Τουρισμός: Έννοιες, μεγέθη, δομές. Η Ελληνική πραγματικότητα» 
Εκδόσεις Προπομπός, σελ26-27
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> 0 J.Gouer ορίζει τον τουρισμό ως: «Τον τόπο του να ταξιδεύεις συνδυάζοντας σε 

διαφορετικές αναλογίες, σύμφωνα με τα άτομα, την περιέργεια του πνεύματος μαζί 

με τον πόθο προσαρμογής στα ξένα ήθη και έθιμα».

> Ο J.Medecin (Revue de Deux Mondes) αναφέρει ότι: «Τουρισμός είναι μια 

δραστηριότητα ευκαιρίας, η οποία συνίσταται στο να παραμένει κάποιος μακριά από 

τον τόπο της μόνιμης διαμονής του, για λόγους διασκέδασης, ανάπαυσης, 

εμπλουτισμού της εμπειρίας του, ανύψωση του μορφωτικού του επιπέδου από την 

παρουσία νέων μορφών ανθρώπινης δράσης και από τις εικόνες μιας άγνωστης 

φύσης».

> Μια επιστημονική προσέγγιση του τουρισμού, όπου η τουριστική παραγωγή τείνει 

να ικανοποιήσει τις τουριστικές ανάγκες, δόθηκε από τους Hunziker και Krapf το 

1942. Σύμφωνα με αυτούς «Τουρισμός είναι το σύνολο των ενεργοποιημένων 

σχέσεων και γεγονότων κατά την διάρκεια της μετακίνησης και παραμονής των 

ατόμων εκτός του τόπου της συνήθους κατοικίας τους, υπό τον περιορισμό ότι 

τόσο η μετακίνηση, όσο και η παραμονή τους δεν έχουν ως κίνητρο την άσκηση 

οποιοσδήποτε κερδοσκοπικής δραστηριότητας».

Δυο κύριες έννοιες οριοθετούν ουσιαστικά τον πρώτο επιστημονικό ορισμό του τουρισμού: 

α) το κίνητρο και β) η μετακίνηση.

Οι McIntosh, Goeldner and Ritchie, (1995 σελ.10-12) πραγματοποιούν μια ενδιαφέρουσα 

ανασκόπηση των διαφόρων ορισμών του τουρισμού παρουσιάζοντας τα προβλήματα που 

ανέκυπταν κατά καιρούς στις διάφορες εννοιολογικές οριοθετήσεις.

Βασικό στοιχείο για την κατανόηση του Τουριστικού Συστήματος στην συνέχεια είναι να 

κατανοήσουμε ότι οδηγείται από δυο βασικές δυνάμεις: την Τουριστική Ζήτηση (αυτοίπου 

ενδιαφέρονται και είναι ικανοί να ταξιδέψουν), που ονομάζεται Τουριστική Αγορά και την 

δημιουργημένη Προσφορά (προγράμματα και υποδομές για τους τουρίστες). Για να 

λειτουργήσει μάλιστα το Τουριστικό Σύστημα με τον κατάλληλο τρόπο, πρέπει να υπάρχει 

μια ισορροπία ανάμεσα στην Προσφορά και την Ζήτηση, δεδομένης της αλληλεπίδρασης 

που δημιουργείται μεταξύ τους (Gunn, 1979 ρρ. 191-194).
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Θα προσπαθήσουμε λοιπόν στην συνέχεια να αναλύσουμε αυτές τις δυο δυνάμεις 

(τουριστική Ζήτηση και Πρόσφορα), ώστε να μπορέσει να γίνει πλήρως κατανοητή η 

λειτουργία του Τουριστικού Συστήματος, που προσδιορίζει και την ιδιαίτερη φύση της 

βιομηχανίας αυτής.

1.2 Η Ζήτηση των τουριστικών προϊόντων και υπηρεσιών

Ο παράγοντας άνθρωπος αποτελεί την ουσιαστική βάση της τουριστικής οικονομίας γιατί 

σε αυτόν γεννιούνται οι τουριστικές ανάγκες ή επιθυμίες και γιατί αυτός με την βοήθεια της 

τουριστικής οικονομίας προσπαθεί να τις ικανοποιήσει στο μέτρο του δυνατού. 

Προϋπόθεση όμως για την ύπαρξη της τουριστικής οικονομίας είναι και η ύπαρξη ενός 

σεβαστού αριθμού ανθρώπων που έχουν κατά βάση τις ίδιες τουριστικές ανάγκες ή 

επιθυμίες και που επιδιώκουν διαχρονικό να τις ικανοποιήσουν. Αυτούς τους ανθρώπους 

χαρακτηρίζει κανείς ως τουρίστες. Πρώτα από όλα πρέπει να διευκρινιστεί ότι τουρίστες 

δεν είναι όλοι οι άνθρωποι που έχουν τουριστικές ανάγκες ή επιθυμίες, αλλά μόνο εκείνοι 

που θέλουν να τις ικανοποιήσουν και μπορούν, δηλαδή αυτοί που διαθέτουν τα 

απαραίτητα μέσα για να τις ικανοποιήσουν. Κατά συνέπεια ένας άνθρωπος δεν μπορεί να 

χαρακτηριστεί σαν τουρίστας πριν αρχίσει η διαδικασία ικανοποίησης των τουριστικών του 

αναγκών ή επιθυμιών (Ηγουμενάκης, 1991, (Α') σελ. 60-61)

Η Διεθνής Ομοσπονδία Δημοσιογράφων και Συγγραφέων του Τουρισμού (F.I.J.E.T.) ορίζει 

ότι: «Τουρίστας είναι το άτομο που πραγματοποιεί μια μετακίνηση για οποιαδήποτε αιτία 

πέραν του συνήθους περιβάλλοντος του, για ικανοποίηση της περιέργειάς του σε όλες τις 

μορφές της καθώς και της ανάγκης του για ανάπαυση και ψυχαγωγία».

Οι Διεθνείς Οργανισμοί (Κοινωνία των Εθνών, U.I.O.O.T., Η.Ε. κ.τ.λ.), προκειμένου να 

προσδιορίσουν εννοιολογικά τον τουρίστα (1937, 1953, 1945, 1957 κ.τ.λ.), έλαβαν υπόψη 

τους τις παραπάνω έννοιες για τον τουρισμό γενικότερα, οι οποίες θεωρούνται καθαρά 

περιοριστικές και αντανακλούν α) τον σκοπό του ταξιδιού (κίνητρο) και β) την διάρκεια 

παραμονής (μετακίνηση). Τον Αύγουστο του 1963 πραγματοποιήθηκε στην Ρώμη η 

Συνδιάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για τον Τουρισμό και τα διεθνή Ταξίδια, κατά τη οποία 

ορίστηκε ως επισκέπτης «Κάθε άτομο που μετακινείται σε μια άλλη χώρα, για οποιοδήποτε 

άλλο λόγο εκτός από εκείνον της άσκησης αμειβόμενου επαγγέλματος. Ο ορισμός αυτός 

καλύπτει δυο κατηγορίες επισκεπτών (Nations Unies, Directives provisoires pour 

I'etablissement de staristiques du tourism international, Etudes Statistiques, Serie M. No 62 

1979 pp. 8-10) που παρουσιάζονται παρακάτω:
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Α) Τους τουρίστες δηλαδή τα άτομα που επισκέπτονται μια χώρα προσωρινά και 

διαμένουν σε αυτή τουλάχιστον via ένα 24ωοο και των οποίων οι σκοποί της 

επίσκεψης είναι κατά κύριο λόγο: διακοπές επαγγελματικοί, υγεία, σπουδές 

συμμετοχή σε αποστολή - συνάντηση - συνέδριο, επίσκεψη φίλων ή συγγενών, 

θρησκευτικοί και αθλητισμός. Επίσης σαν τουρίστες υπολογίζονται αλλοδαπά μέλη 

πληρωμάτων αεροπλάνων ή πλοίων ελλιμενισμένων ή σε "Lay over" που κάνουν 

χρήση καταλυμάτων της χώρας που επισκέπτονται.

Β) Τους εκδρομείς δηλαδή αυτούς που επισκέπτονται μια χώρα και διαμένουν σε 

αυτή λιγότερο από ένα 24ωρο και στους οποίους συμπεριλαμβάνονται οι επιβάτες 

κρουαζιερόπλοιων, οι επισκέπτες που έρχονται και φεύγουν την ίδια μέρα, χωρίς να 

διανυκτερεύσουν και τα πληρώματα που δεν είναι κάτοικοι της χώρας που 

επισκέπτονται και που μένουν σε αυτήν, ολόκληρη την ημέρα χωρίς να 

διανυκτερεύσουν.

Στις Συνδιασκέψεις του 1967, 1971, 1979 κ.τ.λ. οι ειδικοί επιστήμονες της Επιτροπής 

Στατιστικής των Ηνωμένων Εθνών, επιβεβαιώνουν την ισχύ του ορισμού της 

συνδιάσκεψης της Ρώμης του 1963 που Θεωρείται και η πιο επεξεργασμένη (Βαρβαρέσος 

1998, σελ.27).

Ο ορισμός του τουρίστα λοιπόν υπήρξε μια δύσκολη υπόθεση, λόγω των ενδογενών 

αδυναμιών προσδιορισμού και καταγραφής των επισκεπτών στα σύνορα μιας χώρας καθώς 

και των πολλαπλών ερμηνειών που δόθηκαν κατά περίπτωση στις έννοιες διάρκεια 

παραμονής και κίνητρο της τουριστικής μετακίνησης όταν επρόκειτο να διακριθούν οι 

διάφορες κατηγορίες των Διεθνών Επισκεπτών (Βαρβαρέσος, 1998, σελ.29). Στο 

διάγραμμα 1.1 που ακολουθεί παραθέτουμε τις διάφορες κατηγορίες τουριστών, 

επισκεπτών και εκδρομέων όπως ορίστηκαν από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού 

(W.T.O.) το 1992. Από το διάγραμμα φαίνεται καθαρά ποιοι είναι οι διάφοροι σκοποί 

επίσκεψης για τουρίστες και εκδρομείς (επισκέπτες) και ποιοι είναι αυτοί που δεν 

περιλαμβάνονται στις τουριστικές στατιστικές.
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Διάνοαυυα 1.1: Προσδιορισμός των εννοιολογικών εξαρτήσεων μεταξύ των 
όρων: Ταξιδιώτες, Επισκέπτες, Τουρίστες και Εκδρομείς2

Διακοπές *

Σπουδές

Υγεία

Εμπορικές
Δοσοληψίες

Αποστολή
Συνάντηση
Συνέδριο

Επίσκεψη 
φίλων ή 
Συγγενών

Θρησκεία

Αθλητισμός

Λοιποί

Ταξιδιώτες

~Γ~
Περιλαμβάνονται 
στις τουριστικές 
στατιστικές

Δεν
περιλαμβά
νονται στις 
τουριστικές 
στατιστικές

Σκοποί
Επίσκεψης

Υπήκοοι κάτοικοι 
εξωτερικού

Μη μόνιμοι 
Κάτοικοι

Μέλη
πληρωμάτων (μη 
μόνιμοι κάτοικοι)

Επισκέπτες
μέρας

Πληρώματα

Λ
Επιβάτες
κρουαζιερ<

γ

ίπτλοιων

Μεθοριακοί
εργάτες

Επιβάτες
Τράνσιτ

Προξενικές
αντιπροσωπίες

Νομάδες Πρόσφυγες

Προσωρινοί
Μετανάστες

2 Πηγή: Βαρβαρέσος, (1998) «Τουρισμός: Έννοιες, μεγέθη, δομές. Η Ελληνική πραγματικότητα» 
σελ28 (Παγκόσμιος Οργανισμός Τουρισμού (W.T.O.), Μεθοδολογικό Παράρτημα της Στατιστικής 
του Παγκόσμιου Εμπορίου, 1992)
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Όπως παρατηρούμε λοιπόν από το διάγραμμα 1.1 ως επισκέπτες θεωρούνται όλοι οι τύποι 

ταξιδιωτών, όπως αυτοί που επισκέπτονται φίλους και συγγενείς, ταξιδεύουν για 

επαγγελματικoύg θρησκευτικούς ή άλλους λόγους. Οι παλιότεροι ορισμοί από στατιστικούς 

συνήθως ένα χρονικό όριο ή απόστασης. Ο νέος ορισμός περιλαμβάνει ημερήσιες 

εκδρομές, αλλά και μεγαλύτερες διαμονές. Οι μόνοι που αποκλείονται είναι αυτοί που 

ταξιδεύουν για καθημερινή εργασία, οι στρατιώτες, οι διπλωμάτες, οι μετανάστες και όσοι 

εργάζονται εκτός των συνόρων και αμείβονται από την χώρα επίσκεψης. Ο ολοκληρωμένος 

ορισμός περιλαμβάνει λοιπόν όλους τους τύπους ταξιδιωτών, τόσο αυτούς που 

μετακινούνται για λόγους εργασιακών υποχρεώσεων, όσο και αυτούς που μετακινούνται 

για λόγους διακοπών, αναψυχής και ευχαρίστησης (Gunn, 1997 pp.21-22:Sunday, 1978 

ρ.18).

Ορίζοντας τους τουρίστες με τον τρόπο αυτό παρεκκλίνουμε σε μεγάλο βαθμό από την 

εικόνα του παρελθόντος που ήθελε τον τουρίστα μόνο για διακοπές, που στην 

πραγματικότητα παραμένει ακόμα ένα μεγάλο - και ίσως το μεγαλύτερο κομμάτι της 

Ζήτησης τουριστικών υπηρεσιών. Ωστόσο σήμερα κυριαρχούν πολλά άλλα νέα τμήματα 

Ζήτησης (Pearce, 1989 ρ.38)

1.3 Η Προσφορά των Τουριστικών προϊόντων και υπηρεσιών

Η δημιουργία της Τουριστικής Προσφοράς καθοδηγείται συνήθως από εξειδικευμένες ή μη 

συστηματικές αποφάσεις (π.χ. ξενοδοχείο, θέλγητρα, φεστιβάλ). Αυτά όμως είναι κομμάτια 

του συνολικού τουριστικού συστήματος που συνδέονται πολύ στενά μεταξύ τους και 

αλληλεπιδρούν, ώστε η κακή λειτουργία του ενός να επηρεάζει και τα υπόλοιπα. Για 

παράδειγμα δεν θα ήταν αποτελεσματικό να χτιστεί ένα ξενοδοχείο σε μια περιοχή όπου 

δεν υπάρχουν θέλγητρα προσέλκυσης τουριστών (Gunn, 1997 ρ.31).

Η Τουριστική Προσφορά αντιπροσωπεύει το σύνολο των αγαθών και των υπηρεσιών που 

προτείνονται στον καταναλωτή για να ικανοποιήσει μια σειρά τουριστικών αναγκών. 

Μπορεί δε να διακριθεί σε Πρωτογενή (περιλαμβάνει τους τουριστικούς «πόρους», που 

είναι η βάση της τουριστικής δραστηριότητας όπως χλωρίδα, πανίδα, πλάζ, μνημεία, 

πολιτισμός) και σε Δευτερογενή (περιλαμβάνει τις διάφορες υποδομές που 

δημιουργούνται ολικά ή μερικά από τον άνθρωπο, για να διευκολυνθεί η εκμετάλλευση των 

τουριστικών πόρων, όπως αεροδρόμια, οδικό δίκτυο, τηλεπικοινωνίες, ταξιδιωτικά γραφεία, 

ξενοδοχεία κ.τ.λ. (Holloway, 1989:Βαρβαρέσος, 1998, σελ.87-88).
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Στο επόμενο κεφάλαιο, παρουσιάζονται αναλυτικά όλα τα στοιχεία της Τουριστικής 

Προσφοράς, μέσα από την εννοιολογική οριοθέτηση του Τουριστικού Προορισμού ως 

προϊόντος. Για να γίνει όμως κατανοητή στο σημείο αυτό η πλευρά της Προσφοράς, είναι 

αναγκαίο να αναφερθούμε στα είδη των Τουριστικών Επιχειρήσεων που υπάρχουν και 

αποτελούν φορείς άσκησης του Τουριστικού Μάρκετινγκ και την βάση της Τουριστικής 

Προσφοράς

Για την ικανοποίηση των τουριστικών αναγκών ή επιθυμιών των ανθρώπων είναι 

απαραίτητο να καταβληθούν ορισμένες ορθολογικά προγραμματισμένες και καλά 

συντονισμένες ενέργειες, έτσι ώστε τα περιορισμένα διαθέσιμα μέσα που υπάρχουν για 

αυτό τον σκοπό να αποδώσουν όσο το δυνατόν καλύτερα. Με άλλα λόγια να 

εξασφαλιστούν όσο το δυνατό περισσότερα τουριστικά αγαθά και αντίστοιχα να 

ικανοποιηθούν όσο το δυνατό περισσότερες τουριστικές ανάγκες ή επιθυμίες. Βασικός 

άξονας όλης αυτής της προγραμματισμένης και συντονισμένης προσπάθειας είναι το 

σύνολο των τουριστικών επιχειρήσεων που, όπως είναι γνωστό, οι τελευταίες κινούν και 

ελέγχουν την δραστηριότητα που αναπτύσσεται στο τουριστικό κύκλωμα, σε ότι αφορά 

την παραγωγή, διανομή και διάθεση των τουριστικών αγαθών (Ηγουμενάκης, 1991 (θ'), 

σελ.75).

Σύμφωνα με την Τουριστική Οικονομική όχι μόνο η ιδιωτική πρωτοβουλία ενδιαφέρεται και 

ασχολείται με την εκμετάλλευση του τουρισμού ως πλουτοπαραγωγική πηγή, αλλά και το 

κράτος. Πιο συγκεκριμένα διάφορες ιδιωτικές και δημόσιες κερδοσκοπικές και μη 

οικονομικές μονάδες και φορείς απασχολούνται με την οργάνωση των μέσων και των 

τρόπων για την ικανοποίηση των τουριστικών αναγκών του ανθρώπου. Με αυτή την έννοια 

μπορούμε να πούμε ότι ως φορείς άσκησης του Τουριστικού Marketing μπορούν να 

θεωρηθούν όλες οι τουριστικές εκμεταλλεύσεις, με την ευρεία έννοια του όρου, είτε αυτές 

ανήκουν στον ιδιωτικό είτε στον δημόσιο τομέα. Παρακάτω θα αναλύσουμε ξεχωριστά 

κάθε μια από τις περιπτώσεις αυτές.
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1.3.1 Οι Ιδιωτικοί Φορείς3

Στον χώρο της ιδιωτικής πρωτοβουλίας, με τον τουρισμό απασχολούνται κατά κύριο λόγο 

οι διάφορες τουριστικές επιχειρήσεις, οι οποίες είναι δυνατό να ασκήσουν μια πολιτική 

τουριστικού Marketing. Ποιες είναι όμως οι επιχειρήσεις που αποβλέπουν στην ικανοποίηση 

των τουριστικών αναγκών και μπορούν να παίξουν ένα ρόλο γενικά σαν Φορείς του 

Τουριστικού Marketing;

Ο καθηγητής W. HUNZIKER (1959, ρ.30) θεωρεί την παραγωγή ενός ειδικού 

καταναλωτικού και εξειδικευμένου τουριστικού προϊόντος σαν έναν από τους βασικούς 

όρους της τουριστικής επιχείρησης. Ο καθηγητής J. KRIPENDORF (1971, ρ.34) 

συμπληρώνοντας τον προηγούμενο καθορίζει ότι από την άποψη του Marketing μια 

επιχείρηση θεωρείται σαν τουριστική από την στιγμή που εξυπηρετεί έναν τουρίστα και 

έχει έτσι ορισμένες δυνατότητες να επιδράσει αμέσως στην ικανοποίηση των τουριστικών 

αναγκών. Με βάση την παραπάνω ανάλυση παρουσιάζονται παρακάτω οι διάφοροι τύποι 

τουριστικών επιχειρήσεων που μπορούν να χαρακτηριστούν ως Φορείς του Τουριστικού 

Marketing (Καλφιώτης, 1974, σελ 35-40).

Τουριστικές Επιγειοήσειε4

Οι τουριστικές επιχειρήσεις οι οποίες διάκεινται κατά κύριο λόγο από ιδιωτικούς 

φορείς ταξινομούνται ανάλογα με το αντικείμενο δράσης στις παρακάτω 

κατηγορίες:

Α) Παραγωγής τουριστικών αγαθών(εστιατόρια, ξενοδοχεία, είδη ταξιδιού, ενθύμια) 

Β) Διάθεσης τουριστικών αγαθών (εξειδικευμένες εμπορικές επιχειρήσεις ειδών 

τουρισμού)

Γ) Παροχής γενικών τουριστικών υπηρεσιών (Τουριστικά Γραφεία κ.τ.λ.)

Αντίστοιχα ανάλογα με την ικανοποίηση των τουριστικών αναγκών οι ιδιωτικές 

επιχειρήσεις ταξινομούνται στις παρακάτω κατηγορίες:

Α) Μεταφοράς (επιχειρήσεις πούλμαν, αεροπλάνων, πλοίων κ.τ.λ.)

Β) Στέγασης (Ξενοδοχεία ύπνου, ξενώνες, κάμπινγκ, μοτέλ)

31.HUNZIKER W. “Betriebe swirtschaftslehere des Fremdenverkehrs, V. 1, Berne 1959, p. 30 
2.KRIPENDORF J. «Marketing etTourisme» Berne 1971, p. 34

4 ΚΑΛΦΙΩΤΗ ΣΤ. «Τουριστικές επιχειρήσεις» Αθήνα 1974 σελ. 35-40
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Γ) Διατροφής (εστιατόρια, τουριστικά περίπτερα, πανδοχεία κ.τ.λ.)

Δ) Ψυχαγωγίας (καζίνο, χορευτικά κέντρα κ.τ.λ.)

Ε) Αποκατάστασης Υγείας (ιαματικά λουτρά και πηγές, σανατόρια κ.τ.λ.)

ΣΤ) Προμήθειας Τουριστικών Ειδών (ειδικών ειδών ταξιδιού, αναμνηστικών, 

έντυπων κ.τ.λ.)

Ζ) Παροχής εξειδικευμένων τουριστικών υπηρεσιών (γραφεία ταξιδιών, ξεναγοί, 

οδηγοί ορειβασίας κ.α.)

Όλες αυτές οι τουριστικές επιχειρήσεις αποτελούν Φορείς του Τουριστικού Marketing, 

φυσικά όμως ο ρόλος της κάθε μιας εξαρτάται από τον τύπο, την κατηγορία, το μέγεθος 

και την μορφή που έχει.

1.3.2 Οι Φορείς του Δημόσιου Τομέα

Το κράτος αποτελεί και αυτό ένα φορέα που μπορεί να ασκεί μια πολιτική τουριστικού 

Marketing με τις μορφές που παρουσιάζονται παρακάτω (Καλφιώτης 1978, ρρ.53-57):

1. Δημόσιες Επιχειρήσεις

Στα διάφορα κράτη εκτός από τις ιδιωτικές τουριστικές επιχειρήσεις υπάρχουν και οι 

Δημόσιες επιχειρήσεις που ασχολούνται με την ικανοποίηση των τουριστικών αναγκών 

του ανθρώπου, όπως για παράδειγμα επιχειρήσεις μεταφορών, ειδών λαϊκής 

χειροτεχνίας, διαμονής, εστιάσεως κ.α. Οι επιχειρήσεις αυτές είναι καθαρά 

κερδοσκοπικές επειδή έχουν σαν μοναδικό σκοπό την εξυπηρέτηση των τουριστών και 

δεν διαφέρουν από τις τουριστικές επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα.

2. Δήμοι - Κοινότητες

Οι δήμοι και οι κοινότητες μέσω των διαφόρων δημοτικών ή κοινοτικών οργάνων που 

ασκούν τουριστικές δραστηριότητες για την εξυπηρέτηση των τουριστικών αναγκών 

του ανθρώπου είναι δυνατόν να ασκούν μια πολιτική τουριστικού marketing. Τα κατά 

τόπους ή περιοχές Γραφεία τουρισμού του κράτους που ενδιαφέρονται για την 

τουριστική ανάπτυξη του τόπου ή της περιοχής αποτελούν άριστους φορείς άσκησης 

τουριστικού marketing. Τα δημόσια αυτά όργανα αν και δεν έχουν κερδοσκοπικούς 

σκοπούς, είναι υποχρεωμένα από την αποστολή τους να έρχονται σε επαφή με την 

τουριστική αγορά και τον τουρίστα καταναλωτή και να ενδιαφέρονται από την άποψη 

του marketing όπως και οι ιδιωτικές επιχειρήσεις.
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3. Κρατικοί Οργανισμοί

Το Κράτος όπως είναι γνωστό ασκεί, μέσω ορισμένων οργάνων, την κρατική τουριστική 

πολιτική του. Τα βασικότερα από τα όργανα αυτά είναι οι διάφοροι κρατικοί Οργανισμοί 

Τουρισμού ( π.χ. Ε.Ο.Τ.) ή τα Υπουργεία Τουρισμού. Τα κρατικά αυτά όργανα στα 

πλαίσια της αρμοδιότητάς τους για την ανάπτυξη του τουρισμού σε εθνική κλίμακα 

αποτελούν τους πιο σημαντικούς Φορείς του Τουριστικού Marketing. Ειδικότερα τα 

κρατικά αυτά όργανα πέρα από τις βασικές τους αρμοδιότητες που εκτείνονται στην 

άσκηση της εθνικής τουριστικής πολιτικής, της διαφήμισης, της τουριστικής 

στατιστικής και γενικά στη μελέτη των όρων και συνθηκών στα όρια των οποίων 

κινείται ο εσωτερικός και εξωτερικός τουρισμός πρέπει να επιφορτίζονται με την 

εφαρμογή του τουριστικού Marketing σαν οι κυριότεροι φορείς.

4. Επιμελητήρια

Τα Ξενοδοχειακά Επιμελητήρια ως μια ακόμα κατηγορία οργάνων του κρατικού τομέα 

έχουν κάθε λόγο να ασχοληθούν με την άσκηση του τουριστικού Marketing. Είναι 

αρμόδια για την υποστήριξη των συμφερόντων του κλάδου των ξενοδοχείων 

προκειμένου να τα υποβοηθήσουν με τον κατάλληλο τρόπο, ώστε να αναλάβουν ένα 

τουριστικό Marketing. 5

5. Διάφορες τουριστικές οργανώσεις

Τέλος διάφορες οργανώσεις επαγγελματικού χαρακτήρα όπως π.χ. των Ξενοδόχων, 

των Ξενοδοχοϋπαλλήλων, των Τουριστικών πρακτόρων κ.τ.λ. αποτελούν μια άλλη 

ειδική κατηγορία φορέων διενέργειας τουριστικού Marketing.
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1.4 Το Τουριστικό Σύστημα
Η Τουριστική Βιομηχανία ή Τουριστικό Σύστημα που αποτελεί ουσιαστικά την συνένωση 

της Τουριστικής Ζήτησης και Προσφοράς, έχει αναλυθεί από διάφορους συγγραφείς. Ο 

Gunn (1997, ρ.31), ορίζει το τουριστικό σύστημα μέσα από την αλληλεπίδραση της 

Προσφοράς και της Ζήτησης. Οι McIntosh, Goeldner and Ritchie (1995, p22), χωρίζουν την 

τουριστική βιομηχανία σε τέσσερα μέρη - μεταφορά, διαμονή, ψώνια και άλλες 

δραστηριότητες - και στη βάση όλων αυτών τοποθετούν τους φυσικούς, δημιουργημένους 

και πολιτιστικούς πόρους.

Στο διάγραμμα 1.2 που παρατίθεται στη συνέχεια η τουριστική βιομηχανία ως σύστημα 

δραστηριοτήτων συμπεριλαμβάνει τους παραγωγούς των τουριστικών αγαθών - οι 

διάφορες τουριστικές επιχειρήσεις και φορείς του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα που 

αναλύσαμε - και δια μέσου των τουριστικών πρακτόρων και οργανισμών καταλήγει στην 

ζήτηση, τους τουρίστες. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι το διάγραμμα αυτό από μια άλλη 

οπτική παρουσιάζει το τουριστικό σύστημα διανομής υλικών αγαθών και υπηρεσιών 

(Ηγουμενάκης, 1991 (Α'), σελ.77).
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Στην συνέχεια θα εξετάσουμε τους δεσιιοίκ ιιετοΕύ me Προσφοράς και Tnc Ζήτησης
στην Τουριστική Βιουηγανία καθώς και την συνεισφορά του Marketing (Middleton, 

1994 σελ.10-11).

Στο διάγραμμα 1.3 που ακολουθεί δίνονται φανεροί όλοι αυτοί οι δεσμοί. Το διάγραμμα 

λοιπόν δείχνει την σχέση μεταξύ της Ζήτησης η οποία δημιουργείται στους τόπους 

μόνιμης διαμονής των επισκεπτών και της Προσφοράς προϊόντων υπηρεσιών στις περιοχές 

προορισμού. Πιο συγκεκριμένα δείχνει πως οι βασικοί τομείς της τουριστικής Βιομηχανίας 

συνεργάζονται για να ανταποκριθούν στην Ζήτηση των τουριστών, δια μέσου των 

επιδράσεων του Marketing. Η μεγαλύτερη έμφαση δίνεται στους δεσμούς του αριστερού 

μέρους (πλευρά της Ζήτησης), διότι μια λεπτομερής γνώση των χαρακτηριστικών των 

πελατών-τουριστών και της αγοραστικής τους συμπεριφοράς είναι κεντρική για τις 

δραστηριότητες του Marketing σε όλους τους τομείς της Τουριστικής Βιομηχανίας.

Επιπλέον πρέπει να σημειωθεί ότι όπως φαίνεται στο χαμηλότερο μισό του διαγράμματος 

δεν επηρεάζονται όλες οι επισκέψεις σε έναν προορισμό από τις δραστηριότητες Marketing. 

Για παράδειγμα όσοι κάνουν μεμονωμένα περιηγήσεις στο εσωτερικό της χώρας, 

ταξιδεύοντας με τα δικά τους μεταφορικά μέσα για να μείνουν σε φίλους και συγγενείς 

είναι πιθανό να μην επηρεάζονται έντονα από το Marketing των Τουριστικών Πρακτόρων- 

Οργανισμών. Από την άλλη μεριά όμως αυτοί που για πρώτη φορά αγοράζουν ένα 

εκδρομικό πακέτο σε έναν εξωτικό προορισμό επηρεάζονται σε πολύ μεγάλο βαθμό από τις 

αποφάσεις marketing του ταξιδιωτικού οργανισμού που επιλέγουν. Εκτός των δυο αυτών 

παραδειγμάτων, ένας ο οποίος ταξιδεύει για επαγγελματικούς λόγους επίσης μπορεί να 

επιλέγει τον προορισμό του ανάλογα με τις επαγγελματικές του απαιτήσεις αλλά μπορεί να 

επηρεαστεί και από το ξενοδοχείο εναλλακτικής διαμονής. Το εύρος των επιδράσεων που 

αναφέρεται ως Μίγμα Marketing είναι επομένως πολύ μεγάλο και μεταβάλλεται ανάλογα με 

τα ενδιαφέροντα των επισκεπτών και τις περιστάσεις.

Υπάρχουν βέβαια πολύ περισσότεροι δεσμοί ανάμεσα στους τομείς της τουριστικής 

βιομηχανίας, οι οποίοι σκόπιμα δεν έχουν προστεθεί για λόγους απλοποίησης.
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Διάνοαυυα 1.3: Οι δεσμοί ανάμεσα στην Προσφορά και την Ζήτηση και ο ρόλος 
του Marketing6

0 τουρισμός λοιπόν αποτελεί όπως φαίνεται και στο διάγραμμα 1.4 που ακολουθεί, ένα 

σύνθετο δραστηριοτήτων προϊόντων, υπηρεσιών, και παραγωγικών μονάδων που 

προσφέρουν μια ταξιδιωτική ή τουριστική εμπειρία σε μεμονωμένα άτομα ή ομάδες 

ατόμων. Τα άτομα αυτά, όπως είδαμε, φεύγουν προσωρινά από τον τόπο της μόνιμης 

διαμονής τους και ταξιδεύουν σε κάποιο τουριστικό προορισμό της επιλογής τους, 

ενδεχόμενα δε και σε περισσότερους από ένα, με σκοπό την ικανοποίηση των τουριστικών 

αναγκών ή επιθυμιών τους. Οι ανάγκες ή επιθυμίες δεν συνδέονται όμως πάντα με 

ξεκούραση, ψυχαγωγία διασκέδαση κ.α.

Με άλλα λόγια ο τουρισμός περιλαμβάνει όλους τους προμηθευτές των τουριστικών 

αγαθών (υλικών και άυλων, δηλαδή τουριστικών προϊόντων και υπηρεσιών), αλλά και 

εκείνους που δεν μπορούν να χαρακτηριστούν ως τέτοιοι, πλην όμως τα αγαθά που 

προσφέρουν είναι λίγο-πολύ απαραίτητα στους

6 Πηγή: Middleton, 1994, “Marketing in Travel and Tourism”, pp.11
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τουρίστες κατά την διάρκεια της πρόσκαιρης βραχυχρόνιας διαμονής τους σε έναν 

τουριστικό προορισμό ή ακόμα και κατά την μετακίνησή τους από τον τόπο της μόνιμης 

διαμονής τους στον προορισμό της επιλογής τους και αντίστροφα.

Συμπερασματικά μπορεί να ειπωθεί ότι ο τουρισμός είναι ολόκληρος ο κόσμος της 

τουριστικής ή ταξιδιωτικής βιομηχανίας, δηλαδή των ταξιδιών, των καταλυμάτων, των 

μεταφορικών μέσων και γενικότερα όλων των τουριστικών προϊόντων και υπηρεσιών που 

ικανοποιούν τις ανάγκες ή επιθυμίες των τουριστών (Ηγουμενάκης, 1992 σελ.71).

Διάγραμμα 1.4 : Το τουριστικό σύνθετο7

Τουρισμός Δραστηριότητες + Προϊόντα + Υπηρεσίες + Παραγωγικές

Μονάδες! =Τουριστική Εμπειρία

7 Πηγή: Ηγουμενάκης (1996), «Τουριστικό Μάρκετινγκ» σελ.71
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1.5 Συμπεράσματα

Μέσα από το κεφάλαιο αυτό έγινε μια προσπάθεια προσέγγισης των βασικών εννοιών, που 

χαρακτηρίζουν τον ιδιόμορφο αυτό κλάδο της οικονομικής δραστηριότητας που είναι ο 

Τουρισμός, ώστε να μπορέσουμε στη συνέχεια να οριοθετήσουμε το μίγμα μάρκετινγκ 

ενός προορισμού και να κατανοήσουμε την εφαρμογή του.

Στο παρόν αναλύθηκαν οι διάφοροι ορισμοί για τον Τουρισμό και τον Τουρίστα (Ζήτηση) 

γενικότερα και παρουσιάστηκαν οι ποικίλες επιχειρήσεις που αποτελούν την τουριστική 

Προσφορά. Στην συνέχεια έγινε η σύνθεση των δυνάμεων της Ζήτησης και της 

Προσφοράς στα πλαίσια του Τουριστικού Συστήματος και των δεσμών Μάρκετινγκ που 

αναπτύσσονται μεταξύ των δυνάμεων αυτών.

Μέσω της ανάλυσης έγινε φανερή η μεγάλη πολυπλοκότητα που χαρακτηρίζει την 

συγκεκριμένη βιομηχανία, στην οποία εμπλέκονται 4 βασικές ομάδες: οι τουρίστες, οι 

τουριστικές επιχειρήσεις οι τόποι φιλοξενίας και οι διοικήσεις των τόπων φιλοξενίας τα 

συμφέροντα των οποίων δεν κινούνται πάντα προς την ίδια κατεύθυνση. Υπάρχουν λοιπόν 

διάφορες δομές τουριστικών φορέων (δημόσιες και ιδιωτικές), καθώς επίσης και οι 

ενδιάμεσοι ταξιδιωτικοί πράκτορες και οργανισμοί (θα αναλυθούν στο δεύτερο κεφάλαιο), 

με αποτέλεσμα να δημιουργείται ένας φοβερά περίπλοκος ιστός

Στο επόμενο κεφάλαιο θα εστιάσουμε στο συνολικό προϊόν που προσφέρει ένας 

προορισμός και το μίγμα μάρκετινγκ αυτού και θα δούμε τις δυνατότητες που υπάρχουν 

για την προβολή του, μέσα από τα παραδοσιακά εργαλεία και τους περιορισμούς που αυτά 

δημιουργούν στην τουριστική προβολή.
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Ο Τουριστικός Προορισμός και το μίγμα Marketing

2.1 Η έννοια του Τουριστικού Προορισμού 

Βιβλιογραφική Έρευνα

Στο κεφάλαιο αυτό ορίζουμε τον προορισμό γενικότερα ως τουριστικό προϊόν 

εμβαθύνοντας παράλληλα στην πλευρά της συνολικής εμπειρίας που προσφέρεται και των 

στοιχείων της, ώστε να μπορέσουμε να δούμε στη συνέχεια πως αναπτύσσεται το μίγμα 

μάρκετινγκ ενός Τουριστικού Προορισμού. Γενικότερα θα προσπαθήσουμε να δούμε τις 

διάφορες απόψεις για το τι είναι προϊόν ενός προορισμού, όπως προκύπτει μέσα από την 

βιβλιογραφία και τις σχετικές έρευνες που κατά καιρούς έχουν πραγματοποιηθεί.

Στην παρούσα μελέτη θα ακολουθήσουμε την άποψη των Ευρωπαίων Επιστημόνων του 

τουρισμού (Hunziker, Krippendorf), οι οποίοι αντιμετωπίζουν το μάρκετινγκ στον τουρισμό 

από την συνολική πλευρό, θεωρούν δηλαδή ως ενιαία τουριστική επιχείρηση έναν τόπο, 

μια περιοχή, μια χώρα. Αυτό έχει να κάνει με το γεγονός ότι οι τουρίστες δεν αγοράζουν 

απλώς μια υπηρεσία ξενοδοχείου ή ένα εισιτήριο εισόδου, αλλά στην ουσία αγοράζουν 

διακοπές δηλαδή ανάπαυση, κουλτούρα, ξένα ήθη και έθιμα, δυνατότητα για σπορ και 

περιπέτεια, νέες παραστάσεις κ.τ.λ. Όλες αυτές οι ανάγκες λοιπόν δεν μπορούν να 

ικανοποιηθούν από μια μεμονωμένη επιχείρηση, αλλά απαιτούν μια πληθώρα τουριστικών 

επιχειρήσεων, τουριστικά έργα και υποδομές και προ παντών πολυάριθμες τουριστικές 

προϋποθέσεις (Σιοβαρνές 1974, σελ21).

Πολλοί τουριστικοί ερευνητές έχουν προσπαθήσει να διερευνήσουν την φύση του 

τουριστικού προϊόντος. Μερικές από αυτές τις προσεγγίσεις έχουν ενσωματώσει την 

πλευρά της Προσφοράς και της Ζήτησης περιγράφοντας το πως οι πολλαπλές συνιστώσες 

ενός προορισμού αλληλεπιδρούν με τους τουρίστες κατά την διάρκεια του ταξιδιού τους. 

Παρακάτω παρουσιάζονται αναλυτικά οι σημαντικότερες από αυτές:
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> Ο Murphy (1985 ρ.37) εξισώνει τον προορισμό με την αγορά, όπου τα 

χαρακτηριστικά της Προσφοράς και της Ζήτησης «παλεύουν» για προσοχή και 

κατανάλωση. Σε ένα άλλο υπόδειγμα ο Gunn (1997 ρ.31) εμφανίζει το μοντέλο του 

για το τουριστικό σύστημα και ειδικότερα το τουριστικό προϊόν ως μια σύνθετη 

καταναλωτική εμπειρία, που προκύπτει από μια προσπάθεια κατά την οποία οι 

τουρίστες χρησιμοποιούν πολλαπλές ταξιδιωτικές υπηρεσίες στην διάρκεια του 

ταξιδιού τους (πληροφορίες, μεταφορά, διαμονή, θέλγητρα).

> Ο Smith (1994 ρρ.582-595) επίσης αναγνωρίζει τον ρόλο τέτοιων ταξιδιωτικών 

υπηρεσιών στην δημιουργία μιας προϊοντικής εμπειρίας και περιγράφει πως οι 

πολλαπλές «εισροές» ενός προορισμού μπορούν να παράγουν μια εμπειρία «εκροή» 

για τους τουρίστες. Αναρίθμητοι συγγραφείς ισχυρίζονται ωστόσο, ότι ο τουρισμός 

δεν είναι απλά μια σειρά από «εισροές», αλλά μια εμπειρία με την δική της 

γνησιότητα.

> Οι Hu & Ritchie (199 ρρ.25-34) όρισαν τον τουριστικό προορισμό ως «ένα πακέτο

τουριστικών διευκολύνσεων και υπηρεσιών, που σαν οποιοδήποτε άλλο 

καταναλώσιμο προϊόν, αποτελείται από έναν αριθμό πολυδιάστατων

χαρακτηριστικών». Η εμπειρία ενός προορισμού, παρόλα αυτά, δεν προέρχεται 

απευθείας από την κατανάλωση ποικίλων ταξιδιωτικών υπηρεσιών (Cohen, 1979 

ρρ. 179-201). Στην πραγματικότητα παραγοντική ανάλυση της διεθνούς 

ταξιδιωτικής εμπειρίας έχει περιγράφει πως οι τουρίστες επιθυμούν συγκεκριμένες 

εμπειρίες (καινοτόμες-οικείες) από το ίδιο το φυσικό περιβάλλον, όπως και από την 

υποδομή των υπηρεσιών που υποστηρίζουνε το ταξίδι τους. Μια συγκεκριμένη 

έρευνα έδειξε ότι το περιβάλλον ενός προορισμού ήταν ο πρωταρχικός παράγοντας 

("Destination Orientation Dimension" e.g. Social and cultural features), ενώ η 

υποδομή των υπηρεσιών ήταν δευτερεύον παράγοντας ("Travel Service Dimension" 

e.g. transportation, food and lodging services) στην διαμόρφωση της επιθυμία μιας 

διεθνούς τουριστικής εμπειρίας ενός τουριστικού προορισμού (Cohen, 1979 ρρ.179- 

201).
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> Ο Leiper (1996,ρ.87) εξηγεί ότι οι προορισμοί είναι μέρη στα οποία οι άνθρωποι 

ταξιδεύουν και όπου επιλέγουν να μείνουν για λίγο, ώστε να απολαύσουν κάποια 

συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και αντιληπτά θέλγητρα. Οι Cooper, Fletcher, 

Gilbert, Sepherd και Wanhill (1998), ορίζουν τον προορισμό ως την εστίαση σε 

διευκολύνσεις και υπηρεσίες που είναι σχεδιασμένες να ανταποκριθούν στις ανάγκες 

των τουριστών. Οι περισσότεροι προορισμοί αποτελούνται από έναν πυρήνα με έξι 

βασικές συνιστώσες, που παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα (Buhalis, 2000, 

ρ.98)

Πίνακας 2.1: Το πλαίσιο για την ανάλυση του τουριστικού προορισμού

Θέλγητρα (φυσικό, χειροποίητα, τεχνητά, φτιαγμένα για ειδικό σκοπό, 

κληρονομιά, ιδιαίτερα γεγονότα)

Προσβασιμότητα (ολόκληρο το σύστημα μεταφοράς με τους δρόμους, τους 

σταθμούς, τα οχήματα)

Διευκολύνσεις (Διευκολύνσεις διαμονής και εστίασης, λιανεμπόριο και άλλες 

τουριστικές υπηρεσίες)

Διαθέσιμα πακέτα (προετοιμασμένα πακέτα από ενδιάμεσους και μεγάλους 

εντολείς)

Δραστηριότητες (όλες οι διαθέσιμες δραστηριότητες σε έναν προορισμό και ότι οι 

τουρίστες μπορούν να κάνουν κατά την διάρκεια του ταξιδιού τους) 

Συμπληρωματικές υπηρεσίες (όλες οι υπηρεσίες που χρησιμοποιούνται από 

τους τουρίστες όπως τράπεζες, τηλεπικοινωνία, ταχυδρομεία, νοσοκομεία, 

ειδησεογραφικά πρακτορεία)
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2.2 Το Μίγμα Μάρκετινγκ του Τουριστικού Προορισμού

2.2.1 Το προϊόν του Τουριστικού Προορισμού

Το Τουριστικό προϊόν κατά τον Kripendorf J. (1971, ρ.97) αποτελεϊται από τα ακόλουθα 

στοιχεία:

1. Φυσικοί Παράγοντες

(Γεωφυσική Θέση, Τοπογραφία, Τοπίο, Βλάστηση, Κτηνοτροφία, Κλίμα)

2. Γενικοί Παράγοντες Α νθρώπινης Ύπαρξης και Δραστηριότητας

(Γλώσσα, Νοοτροπία, Φιλοξενία, Ήθη και Έθιμα, Λαογραφία, Πολιτισμός, Πολιτική, 

Οικονομία)

3. Γενική Υποδομή

(Συγκοινωνίες - Επικοινωνίες, Δίκτυα νερού, φωτισμού, τηλεπικοινωνιών)

4. Τουριστικός Εξοπλισμός

(Ειδική Υποδομή -μεταφορικά τουριστικά μέσα-Εγκαταστάσεις Διαμονής,

Διατροφής, Αθλητισμού, Διασκέδασης, Πληροφόρησης κ.τ.λ.)

Ο Middleton (1994, σελ.85), αναγνωρίζει δυο διαφορετικές οπτικές, βλέπει δηλαδή το 

τουριστικό προϊόν από την πλευρά την συνολική και των μεμονωμένων παραγωγών και 

στη συνέχεια ξεχωρίζει 5 βασικά στοιχεία που το συνθέτουν.

2.2.1.1 Το συνολικό τουριστικό προϊόν

Αναπτύσσοντας τις συνιστώσες του τουριστικού προϊόντος από την οπτική γωνία των 

τουριστών οι Medlik & Middleton (1973) σημειώνουν ότι: «όσον αφορά στον τουρίστα το 

προϊόν καλύπτει το σύνολο της εμπειρίας από την στιγμή που αυτός αφήνει το σπίτι του 

μέχρι την στιγμή που ξαναγυρνόει σ'αυτό». Έτσι το τουριστικό προϊόν θεωρείται ως 

αμάλγαμα τριών βασικών συνιστωσών θέλγητρα, διευκολύνσεις και προσβασιμότητα 

(βλέπε και πίνακα 2.1). Αυτή η γενική ιδέα του τουριστικού προϊόντος, χρησιμοποιήθηκε 

και από τον Warab et all (1976) και από τον Schmoll (1977) και έχει γίνει ευρύτερα 

αποδεκτός και χρησιμοποιούμενος διεθνώς.

2.2.1.2 Το ποοϊόν των υευονωυένων παοανωνών

Από την άλλη υπάρχει και η πλευρά των μεμονωμένων παραγωγών (ξενοδοχεία, 

αεροπορικές εταιρείες, θέλγητρα, ενοικιάσεις αυτοκινήτων κ.α.) που έχουν μια στενότερη 

εικόνα των προϊόντων που πουλάνε. Εστιάζουν κυρίως στις δικές τους υπηρεσίες όπως για 

παράδειγμα τα ξενοδοχεία αναφέρονται στα "conference products" ή "leisure products" οι 

αεροπορικές εταιρείες στα "business class products" κ.τ.λ.
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Για να ενοποιήσουμε αυτές τις δυο πλευρές του τουριστικού προϊόντος ( την συνολική και 

αυτή των μεμονωμένων παραγωγών) πρέπει να τις θεωρήσουμε ως δυο διαφορετικές 

διαστάσεις. Η συνολική πλευρά είναι μια οριζόντια διάσταση από την άποψη ότι μια σειρά 

από μεμονωμένα προϊόντα περιλαμβάνονται σε αυτήν και οι πελάτες ή οι ταξιδιωτικοί 

οργανισμοί συμπεριφέρονται ως παραγωγοί και μπορούν να κάνουν την επιλογή τους να 

παράγουν την συνολική εμπειρία. Αντίθετα η πλευρά των μεμονωμένων παραγωγών είναι 

μια κάθετη διάσταση, όπου συγκεκριμένες υπηρεσίες οργανώνονται γύρω από 

συγκεκριμένες ανάγκες ή επιθυμίες των αγορών στόχων των καταναλωτών. Παρακάτω 

αναλύουμε τα 5 βασικά στοιχεία του τουριστικού προϊόντος σύμφωνα με τον Middleton 

(1994, σελ.86-88) τα οποία είναι:

1. Θέλγητρα ενός προορισμού και περιβάλλον

Πρόκειται για στοιχεία ενός προορισμού που επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό την επιλογή του 

καταναλωτή και επηρεάζουν τα κίνητρα των πιθανών αγοραστών. Περιλαμβάνουν:

> Φυσικά θέλγητρα: τοπία, ακτές, κλίμα και άλλα γεωγραφικά χαρακτηριστικά ενός 

προορισμού και οι φυσικές της πηγές.

> Κατασκευασμένα θέλγητρα: κτίρια και τουριστική υποδομή που περιλαμβάνουν 

ιστορική και μοντέρνα αρχιτεκτονική, μνημεία, χορούς, πάρκα, κήπους, εμπορικά 

κέντρα, λιμάνια, χιονοδρομικές πίστες κ.τ.λ.

> Πολιτιστικά θέλγητρα: ιστορία, φολκλόρ, τέχνη, θέατρο , μουσική, χορός, 

μουσεία διάφορα φεστιβάλ κ.τ.λ

> Κοινωνικά θέλγητρα: τρόπος ζωής των κατοίκων και του φιλοξενούμενου 

πληθυσμού, γλώσσα και ευκαιρίες για κοινωνικές δραστηριότητες.

Όλα τα παραπάνω στοιχεία αποτελούν αυτό που ονομάζουμε περιβάλλον ενός 

προορισμού.
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2. Υπηρεσίες και διευκολύνσεις ενός προορισμού

Αυτά είναι τα στοιχεία ενός προορισμού που επιτρέπουν στους επισκέπτες να μείνουν και 

γενικότερα να απολαύσουν και να συμμετάσχουν στα θέλγητρα ενός προορισμού. 

Περιλαμβάνουν:

> Διαμονή: ξενοδοχεία, χωριά διακοπών, διαμερίσματα τα βίλες, κάμπινγκ, φόρμες, 

ξενώνες κ.τ.λ.

> Εστιατόρια, μπαρ και καφέ: περιλαμβάνουν μια ευρεία γκάμα από fast food 

μέχρι πολυτελή εστιατόρια.

> Μεταφορά στον προορισμό: ταξί, ενοικιάσεις αυτοκινήτων, τρένα, λιφτ σε 

χιονοδρομικά κέντρα κ.τ.λ.

> Αθλητισμός/ δραστηριότητες: σχολές σκι, ιστιοπλοΐας, γκολφ κλαμπ κ.τ.λ.

> Άλλες διευκολύνσεις: σχολές γλώσσας και χειροτεχνίας

> Λιανεμπορικά καταστήματα: μαγαζιά, ταξιδιωτικά πρακτορεία, αναμνηστικά, 

εφοδιασμός για κάμπινγκ

> Άλλες υπηρεσίες: κομμωτήρια, γραφεία πληροφοριών, ενοικίαση εξοπλισμού και 

τουριστική αστυνομία

Για μερικά από αυτά τα στοιχεία ο διαχωρισμός ανάμεσα σε θέλγητρα και διευκολύνσεις 

μπορεί να είναι δύσκολος. Για παράδειγμα ένα ξενοδοχείο μπορεί κάλλιστα να αποτελέσει 

θέλγητρο από μόνο του σε περίοδο ακμής για την επιλογή ενός προορισμού, ενώ η κύρια 

λειτουργία του είναι παρέχει διευκολύνσεις και υπηρεσίες.

3. Προσβασιμότητα ενός προορισμού

Πρόκειται για στοιχεία που επηρεάζουν το κόστος, την ταχύτητα και την ευκολία με την 

οποία ένας ταξιδιώτης μπορεί να φτάσει σε ένα προορισμό. Περιλαμβάνει:

> Υποδομή: δρόμοι, αεροδρόμια, λιμάνια, μαρίνες, σιδηροδρομικοί σταθμοί κ.τ.λ.

> Εξοπλισμός: μέγεθος ταχύτητα, εύρος των δημόσιων μέσων μεταφοράς

> Λειτουργικοί παράγοντες: δρόμοι που λειτουργούν, συχνότητα των υπηρεσιών, 

τιμές

> Κυβερνητικές ρυθμίσεις: το εύρος των ρυθμιστικών ελέγχων στις λειτουργίες 

μεταφοράς
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4. Εικόνα και αντιλήψεις για έναν προορισμό

Οι στάσεις και οι εικόνες που οι καταναλωτές έχουν για τα προϊόντα επηρεάζει σε μεγάλο 

βαθμό την αγοραστική τους απόφαση. Οι εικόνες ενός προορισμού δεν στηρίζονται 

απαραίτητα στην εμπειρία ή σε πραγματικά δεδομένα όμως είναι ισχυρά κίνητρα στον 

τουρισμό. Είναι μάλιστα στενά συνδεδεμένες στο μυαλό των καταναλωτών με τις 

προσδοκίες για τις ταξιδιωτικές εμπειρίες. Για παράδειγμα ανάμεσα στα εκατομμύρια των 

τουριστών στην Ευρώπη και την Αμερική που δεν έχουν ακόμη επισκεφθεί το Las Vegas 

υπάρχουν ελάχιστοι που δεν έχουν στο μυαλό τους κάποια εικόνα από το πλήθος των 

εμπειριών που προσφέρει ο συγκεκριμένος προορισμός. Διαμέσου των μέσων μαζικής 

ενημέρωσης και της δια στόματος διάδοσης, οι περισσότεροι έχουν ήδη αποφασίσει για τον 

αν τους έλκει η εικόνα του Las Vegas ή όχι. Όλοι οι προορισμοί έχουν εικόνες οι οποίες 

συχνά βασίζονται περισσότερο σε ιστορικά παρά σε τρέχοντα γεγονότα και αποτελούν 

ουσιώδες στοιχείο για την διαμόρφωση του μάρκετινγκ ενός προορισμού. Η εικόνα επίσης 

των παραγωγών ενός προορισμού π.χ. ξενοδοχεία συχνά είναι στενά συνδεδεμένη με την 

γενικότερη εικόνα του προορισμού.

5. Τιμή που πληρώνει καταναλωτής

Κάθε επίσκεψη σε ένα προορισμό έχει μια τιμή, που είναι το άθροισμα κάθε κόστους για 

ένα ταξίδι, την διαμονή, και την συμμετοχή σε υπηρεσίες και θέλγητρα. Επειδή οι 

περισσότεροι προορισμοί προσφέρουν μια ευρεία γκάμα προϊόντων που εκτείνονται σε 

πολλά τμήματα, οι τιμές στην τουριστική βιομηχανία, καλύπτουν ένα πολύ μεγάλο εύρος. 

Οι τιμές κυμαίνονται ανάλογα με τις δραστηριότητες την εποχή, τις συναλλαγματικές 

ισοτιμίες την απόσταση του ταξιδιού, το είδος του μέσου μεταφοράς και την επιλογή των 

διευκολύνσεων και υπηρεσιών.

Ένας προορισμός λοιπόν είναι ένα αμάλγαμα τουριστικών προϊόντων που 

προσφέρει στον τουρίστα-καταναλωτή μία ολοκληρωμένη εμπειρία. 

Παραδοσιακά οι προορισμοί Θεωρούνται ως καλά ορισμένες γεωγραφικές 

περιοχές, όπως μια χώρα, ένα νησί μια πόλη (Buhalis, 2000, ρ.97).
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Παρόλα αυτά είναι ευρέως παραδεκτό, ότι ένας προορισμός είναι μια αντιληπτική αρχή που 

μπορεί να μεταφραστεί τελείως υποκειμενικά από τους τουρίστες-καταναλωτές ανάλογα 

με το ταξιδιωτικό τους ημερολόγιο, το πολιτιστικό τους υπόβαθρο, τον σκοπό της 

επίσκεψης, το μορφωτικό τους επίπεδο και την εμπειρία του παρελθόντος. Παραδείγματος 

χάριν το Λονδίνο μπορεί να αποτελέσει προορισμό για έναν Γερμανό ταξιδιώτη- 

επαγγελματία (Business traveler), ενώ η Ευρώπη μπορεί να αποτελέσει προορισμό για έναν 

Γιαπωνέζο ταξιδιώτη-ελεύθερου χρόνου (Leisure traveler), ο οποίος επισκέπτεται έξι 

Ευρωπαϊκές χώρες σε μια tour δυο εβδομάδων. Μερικοί ταξιδιώτες θεωρούν ένα 

κρουαζιερόπλοιο ως προορισμό ενώ άλλοι στην ίδια κρουαζιέρα μπορεί να θεωρούν ως 

προορισμό τα λιμάνια που επισκέπτονται κατά την διάρκεια της κρουαζιέρας.

Συχνά οι προορισμοί διαχωρίζονται τεχνητά γεωγραφικά και πολιτικά σύνορα, που 

αποτυγχάνουν να λάβουν υπόψη τις προτιμήσεις των καταναλωτών και τις λειτουργίες της 

τουριστικής βιομηχανίας. Ως παράδειγμα μπορούμε να αναφέρουμε τις Άλπεις, τις οποίες 

μοιράζονται η Γαλλία, η Αυστρία, η Ελβετία και η Ιταλία, και οι οποίες συχνά γίνονται 

αντιληπτές και καταναλώνονται σαν κομμάτι του ίδιου προϊόντος από τους σκιέρ.

Για τους σκοπούς όμως της παρούσας ανάλυσης προορισμός θεωρείται μια γεωγραφική 

περιοχή που γίνεται κατανοητή από τους επισκέπτες ως μοναδική οντότητα, με 

ένα συγκεκριμένο πολιτικό και νομοθετικό πλαίσιο για το τουριστικό marketing 

και τον σχεδίασμά. Αυτός ο ορισμός επιτρέπει στους Διοικητικούς Οργανισμούς ενός 

Προορισμού (Destination Management Organizations) να είναι υπεύθυνοι για τον 

σχεδίασμά και το marketing μιας περιοχής και να έχουν την εξουσία και τους πόρους, ώστε 

να αναλάβουν δράση για την επίτευξη των στρατηγικών τους στόχων.

Όπως διαπιστώνουμε λοιπόν ένας προορισμός αποτελεί ένα πολυσύνθετο τουριστικό 

προϊόν, αφού προκύπτει από την ενοποίηση πολλών και διαφορετικών κομματιών. Το 

γεγονός αυτό μάλιστα προσδίδει ιδιαίτερα υψηλό βαθμό δυσκολίας στην προβολή του, 

ώστε να παρουσιάζει στους διάφορους τουρίστες μια ενιαία εικόνα.
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2.2.2 Η Διανομή του Τουριστικού Προορισμού

Σύμφωνα με τις αρχές της ιδιωτικής οικονομικής κάθε προϊόν που είναι κατάλληλο για τις 

ανάγκες του καταναλωτή, δεν μπορεί να τον ικανοποιήσει αν δεν βρίσκεται στον 

κατάλληλο τόπο και χρόνο που αυτός θα το ζητήσει. Επίσης είναι γνωστό ότι η ανάγκη να 

υπάρχει το προϊόν όπου και όταν το ζητήσει ο τελικός καταναλωτής πραγματοποιείται με 

ένα σύστημα διανομής. Η γενική αυτή αρχή ισχύει και στον τουρισμό όπου ο υπεύθυνος 

του τουριστικού μάρκετινγκ είναι υποχρεωμένος να καθορίσει το πιο οικονομικό και 

αποδοτικό σύστημα για την διανομή του τουριστικού προϊόντος και την διάθεσή του στην 

αγορά. Όπως όμως γνωρίζουμε από την γενική θεωρία του τουρισμού, το τουριστικό 

προϊόν είναι αμετάθετο. Εκείνο δηλαδή που διακινείται στον τουρισμό δεν είναι το ίδιο το 

προϊόν αλλά το δικαίωμα χρήσης του. Επομένως στο τομέα του τουρισμού διανομή 

σημαίνει την διοχέτευση στον τουρίστα-καταναλωτή αυτού του δικαιώματος χρήσης, που 

πρόκειται να καταναλώσει στον τόπο της παραγωγής του (Καλφιώτης 1978, σελ.137).

Η ιδιομορφία αυτή καθορίζει σαν περιεχόμενο της διανομής την προσέλκυση τουριστών με 

την παροχή όλων των αναγκαίων πληροφοριών για το προϊόν, ώστε να ξεπεραστεί η 

απόσταση ανάμεσα στον καταναλωτή και τον τόπο παραγωγής. Ο καθηγητής Kripendorf J. 

(1971 ρ.124) αναφέρει χαρακτηριστικά ότι «το σύστημα διανομής των τουριστικών 

προϊόντων δεν ασχολείται με την μεταφορά του προϊόντος μέχρι τον καταναλωτή, όπως 

γίνεται με τα άλλα υλικά αγαθά. Σκοπός του είναι η εξασφάλιση της μεταφοράς 

(Transport) του αγοραστή στον τόπο παραγωγής, δηλαδή η «στρατολογία» των πελατών. 

Από την μια πρέπει να παρέχουμε στους τουρίστες πληροφορίες για το προϊόν και από την 

άλλη να διευκολύνουμε τους καταναλωτές να υπερπηδούν την απόσταση μέχρι τον τόπο 

παραγωγής»

Για να πραγματοποιηθεί η μεταφορά στην αγορά του "δικαιώματος χρήσης" του 

τουριστικού προϊόντος σύμφωνα με την πολιτική διανομής που ακολουθείτε απαιτούνται 

ορισμένοι αγωγοί ή κανάλια που ονομάζονται Δίκτυα Διανομής, τα οποία χωρίζονται σε 

άμεσα και έμμεσα (Καλφιώτης 1978, σελ.139-143).

Άυεσα Δίκτυα Aiavounc

Βασικά πρόκειται για τις περιπτώσεις της απευθείας διάθεσης στον τελικό αγοραστή του 

τουριστικού προϊόντος δηλαδή από την ίδια την επιχείρηση που το παράγει, δίχως την 

παρέμβαση τρίτου ή όταν ο ίδιος ο αγοραστής φροντίζει να αγοράσει το προϊόν από τον 

παραγωγό. Άμεσο δίκτυο διανομής έχουμε επίσης όταν τα Γραφεία Ταξιδιών σαν
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διαμεσολαβητές με βάση κάποια συμφωνία προμηθεύουν στους τουρίστες το τουριστικό 

προϊόν της επιχείρησης και εισπράττουν ένα ποσοστό.

Έυυεσα Δίκτυα Διάνου Ac

Σαν έμμεσα Δίκτυα Διανομής θεωρούνται όλες εκείνες οι ανεξάρτητες οικονομικά 

επιχειρήσεις που παρεμβάλλονται σαν αγοραστές και μεταπωλητές ανάμεσα στον 

παραγωγό και τον τελικό καταναλωτή, όπως για παράδειγμα η συνεργασία μιας 

τουριστικής μονάδας με ένα πρακτορείο οργανώσεων ταξιδιών και περιηγήσεων. 

Γενικότερα πάντως όλες οι εμπορικές επιχειρήσεις που εργάζονται για λογαριασμό τρίτων 

αποτελούν έμμεσα δίκτυα διανομής.

Στην συνέχεια παρουσιάζουμε ένα βασικό διάγραμμα ροής που δείχνει πως εμπλέκονται 

όλα αυτά τα κανάλια στην διαδικασία της μεταφοράς αυτού του δικαιώματος «χρήσης», 

στον τελικό τουρίστα -καταναλωτή.

Διάγραμμα 2.1: Το διάγραμμα ροής των Δικτύων Διανομής1

Άμεσα Δίκτυα Διανομής: 
Έμμεσα Δίκτυα Διανομής:

1 Πηγή: KRIPENDORF J. «Marketing etTourisme» Berne 1971, ρ. 126

30



Κεφάλαιο 2:Το Προϊόν: Τουριστικός Προορισμός

Αφού εξετάσαμε το γενικό πλαίσιο του τουριστικού δικτύου διανομής θα αναλύσουμε στη 

συνέχεια το ρόλο των ενδιαμέσων (χονδρέμποροι-λιανέμποροι), στο δίκτυο αυτό, που 

πολλές φορές δεν είναι τόσο ξεκάθαρος όπως παρουσιάζεται στο διάγραμμα.

Οι Μεγάλοι Ταξιδιωτικοί Οργανισμοί (Tour operators) αναλαμβάνουν να ασκήσουν 

μια ξεχωριστή λειτουργία στην τουριστική βιομηχανία. Συγκεκριμένα αγοράζουν σε 

μεγάλες ποσότητες διάφορα τουριστικά αγαθά, όπως π.χ. θέσεις σε μεταφορικά μέσα, 

δωμάτια σε καταλύματα και διάφορες άλλες υπηρεσίες και αφού τις συνδυάσουν σε ένα 

πακέτο (τόπος φιλοξενίας, καταλύματα, τρανσφερ, μεταφορικό μέσα) τις πουλούν στην 

συνέχεια άμεσα ή έμμεσα στους διάφορους χρήστες δηλαδή στους τουρίστες. Οι Μεγάλοι 

Ταξιδιωτικοί Οργανισμοί χαρακτηρίζονται μερικές φορές και σαν χονδρέμποροι 

τουριστικών αγαθών, αυτό όμως είναι σωστό κατά ένα μέρος, διότι από τη μια μεριά 

αγοράζει γενικά τουριστικές υπηρεσίες κατά κύριο λόγο που στη συνέχεια τις πουλά 

πακεταρισμένες σε μικρότερες ποσότητες στην πελατεία του αντί κάποιου επιθυμητού 

κέρδους. Παράλληλα όμως από την μεγάλη γκάμα των τουριστικών αγαθών που αγοράζει 

ορισμένες ποσότητες τις πουλά και μεμονωμένα άλλοτε για κερδοσκοπικούς λόγους και 

άλλοτε πάλι για λόγους ανάγκης (Ηγουμενάκης, 1991, (Α') σελ.70-74).

Στην πρώτη περίπτωση λειτουργεί αναμφίβολα σαν παραγωγός τουριστικού προϊόντος, 

ασχέτως αν οι υπηρεσίες από τις οποίες αποτελείται χρησιμοποιήθηκαν όπως ακριβώς 

αγοράστηκαν, δηλαδή χωρίς καν να τροποποιηθούν. Τα τουριστικά πακέτα γνωστά στην 

διεθνή ορολογία σαν ΓΓ (Inclusive Tours) δηλαδή περιηγήσεις που περιλαμβάνουν πολλά ή 

όλα από πλευράς δαπανών, ξεχωρίζουν από τα συνθετικά τους στοιχεία. Στην δεύτερη 

περίπτωση, λειτουργεί αναμφίβολα σαν χονδρέμπορος τουριστικών υπηρεσιών. Αυτό 

μπορεί να συμβεί όταν λόγω κακής εκτίμησης αγοράσουν από παραγωγούς περισσότερα 

τουριστικά αγαθά από ότι τους είναι απαραίτητα για την παραγωγή τουριστικών πακέτων ή 

αν εξαιτίας αστάθμητων παραγόντων μειωθεί σημαντικά στην τουριστική αγορά η ζήτηση 

των τουριστικών πακέτων. Στο σημείο αυτό πρέπει να ειπωθεί ότι υπάρχουν ορισμένοι 

μεγάλοι Ταξιδιωτικοί Οργανισμοί που πουλάνε μεμονωμένες τουριστικές υπηρεσίες σε 

χονδρικές τιμές σε άτομα που επιθυμούν να φτιάξουν μόνα τους τα τουριστικά τους 

πακέτα, όπως τα θέλουν. Σε αυτές τις περιπτώσεις πουλάνε τουριστικές υπηρεσίες, 

λιανικά μεν, πλην όμως σε χονδρικές τιμές (Laws Eric, 1995, ρρ.120-121).
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Είναι λοιπόν εμπορικές επιχειρήσεις «Κατασκευής Ταξιδιών» - τελικών τουριστικών 

προϊόντων, τα οποία προετοιμάζουν πριν την έναρξη της ζήτησης και μπορεί να έχουν την 

νομική υπόσταση ενός γραφείου ταξιδιών, μιας οργάνωσης ή ενός εξουσιοδοτημένου 

μεταφορέα. Πιο συγκεκριμένα υποχρεούνται άμεσα ή έμμεσα να προγραμματίσουν, να 

προετοιμάσουν, να προβάλλουν και να προωθήσουν, να κάνουν κρατήσεις και να 

εκτιμήσουν το κόστος μιας περιήγησης, κατά την οποία η μεταφορά συμψηφίζεται με 

άλλες υπηρεσίες και η οποία είναι προγραμματισμένη για μια ή περισσότερες ημερομηνίες 

σε ένα συγκεκριμένο προορισμό. Αυτό το τελικό προϊόν το οργανωμένο ταξίδι το 

προσφέρουν σε μια καθορισμένη τιμή και το διαθέτουν στην αγορά είτε άμεσα, μέσω των 

δικών τους γραφείων ταξιδιών, είτε έμμεσα με την βοήθεια ανεξάρτητων τουριστικών 

γραφείων διανομής. Οι Tour - Operators αποτελούν σήμερα τους κυριότερους 

μεσολαβητές μεταξύ της τουριστικής Ζήτησης, που εκδηλώνεται στις χώρες προέλευσης 

των τουριστών και της τουριστικής προσφοράς των χωρών υποδοχής (Βαρβαρέσος, 

1998, σελ. 156-158).

Επίσης πρέπει να ειπωθεί ότι η αξία της δουλεία τους βρίσκεται στην ικανότητά τους να 

εξασφαλίζουν σημαντικές εκπτώσεις αγοράζοντας σε μεγάλες ποσότητες τουριστικές 

υπηρεσίες κατά κύριο λόγο, που τους είναι εντελώς απαραίτητες για την παραγωγή 

τουριστικών πακέτων προσιτών στους περισσότερους τουρίστες και καλοφτιαγμένων. Οι 

τέσσερις βασικοί τύποι των Ταξιδιωτικών Οργανισμών είναι:

• Αυτοί που εξυπηρετούν την μαζική τουριστική αγορά (mass market operators)

• Αυτοί που χαρακτηρίζονται σαν σπεσιαλίστες (specialists operators)

• Αυτοί που υπηρετούν την ντόπια τουριστική αγορά (domestic operators)

• Αυτοί που εξυπηρετούν ξένους τουρίστες στους προορισμούς (incoming 

operators)

Οι Ταξιδιωτικοί Πράκτορες (Travel Agents) με την σειρά τους λειτουργούν σαν 

λιανέμποροι - αυτόνομοι ενδιάμεσοι φορείς - στο σύστημα διανομής τουριστικών αγαθών, 

παρόλο που δεν έχουν την δυνατότητα να κρατούν απόθεμα για μεταπώληση, όπως οι 

παραδοσιακοί λιανέμποροι. Συγκεκριμένα αγοράζουν τουριστικά αγαθά κατόπιν 

παραγγελίας των πελατών τους και στη συνέχεια τα θέτουν στην διάθεσή τους για να 

ικανοποιήσουν τις τουριστικές ανάγκες τους. Κανονικά δεν χρεώνουν τους πελάτες τους 

για τις υπηρεσίες που τους προσφέρουν, αλλά αντί αυτού παίρνουν κάποια συμφωνημένη

32



Κεφάλαιο 2:Το Προϊόν: Τουριστικός Προορισμός

προμήθεια, είτε από τους παραγωγούς τουριστικών αγαθών, είτε από τους μεγάλους 

ταξιδιωτικούς οργανισμούς για κάθε μια πώληση που διαπραγματεύονται με αυτούς και που 

τελικά κλείνουν για λογαριασμό των πελατών τους. Ο ρόλος τους λοιπόν είναι να 

εμπορεύονται τα προϊόντα των ταξιδιωτικών οργανισμών και να παρέχουν τοπικά σημεία 

πώλησης για την αγορά των διακοπών και των ταξιδιών, δρώντας ως "booking agents" για 

τους ταξιδιωτικούς οργανισμούς και τις μεταφορικές επιχειρήσεις και ταυτόχρονα ως πηγή 

πληροφοριών και επιλογών τέτοιων υπηρεσιών (Ηγουμενάκης 1991, (Α') σελ.76)

Όσον φορά στην έδρα τους διακρίνονται σε εκείνα που είναι εγκατεστημένα στις χώρες 

προέλευσης των τουριστών και σε εκείνα που βρίσκονται στις χώρες υποδοχής. Τα πρώτα 

αποτελούν το κατεξοχήν δίκτυο διανομής των τουριστικών υπηρεσιών που συνθέτουν το 

τελικό τουριστικό προϊόν της χώρας υποδοχής ενώ τα δεύτερα εκτός από την πώληση 

μιας σειράς υπηρεσιών στους ημεδαπούς ασχολούνται με την οργάνωση της υποδοχής 

(Βαρβαρέσος 1998, σελ.147-148).

Το μέγεθος τους κυμαίνεται από απλή ατομική επιχείρηση μέχρι μεγάλη εθνική αλυσίδα. 

Τυπικά μερικές από τις Κυριότερες Δραστηριότητές τους είναι η πώληση έτοιμων 

πακέτων ΓΓ , η προετοιμασία δρομολογίων, προσωπική συνοδεία ομάδων ταξιδιωτών, 

ενοικιάσεις μεταφορικών μέσων, πώληση αεροπορικών εισιτηρίων και εισιτήριων τραίνων. 

Επίσης κανονίζουν το κλείσιμο των ξενοδοχείων, την μεταφορά των επιβατών π.χ. από το 

αεροδρόμιο στο ξενοδοχείο, δίνουν συμβουλές και πληροφορίες σε θέματα ταξιδιού, 

ασχολούνται με το κλείσιμο δραστηριοτήτων ειδικού ενδιαφέροντος και έχουν ρόλο 

υποστηρικτικό ως προς τον πελάτη στα διάφορα παράπονά τους. Το εύρος των υπηρεσιών 

μπορεί να διαφέρει από πρακτορείο σε πρακτορείο. Η δραστηριότητα μάλιστα των 

περισσοτέρων τείνει συγκεντρωθεί γύρω από την πώληση ΓΓ και αεροπορικών εισιτηρίων, 

γιατί είναι τα πλέον κερδοφόρα για αυτούς προϊόντα (Ashworth and Goodall, 1990, 

ρρ.237-238).

Το σύνολο λοιπόν όλων αυτών των παικτών που ενοποιούν την τουριστική προσφορά με 

την ζήτηση σε μια περιοχή διαμορφώνουν το Δίκτυο Διανομής της. Η διανομή ενός 

προορισμού αποκτά όλο και μεγαλύτερη σημασία, όχι μόνο επειδή καλύπτει το 20-30% της 

συνολικής τιμής αλλά γιατί καθορίζει πότε και κάτω από ποιες προϋποθέσεις οι 

προμηθευτές μπορούν να ικανοποιήσουν τις αγορές στόχους τους (Buhalis, 2000 ρ.111).
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2.2.3 Τιμολόγηση και προσφερόμενες αξίες στα πλαίσια του Τουριστικού 

Προορισμού

Η τιμολόγηση ενός "place product" είναι ένα πολύ δύσκολο εγχείρημα. Όπως σημειώνουν 

οι Ashworht και Voogd (από Ashworth and Goodall, 1990, ρ.275), τα πρακτορεία 

τουριστικών προορισμών συνήθως προσπαθούν να εμπορευθούν ένα προϊόν χωρίς τιμή σε 

πολύ μεγάλες και άγνωστες ποσότητες. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι ο προορισμός ως 

προϊόν είναι, όπως έχουμε δει ένα αμάλγαμα από στοιχεία, μερικά από τα οποία μπορεί να 

συναθροίζονται από τις τουριστικές επιχειρήσεις. Άλλα μπορεί να αγοραστούν μεμονωμένα 

αφού φθάσει κάποιος στον προορισμό ή πριν, όπως εκδρομές.

Όλα τα κομμάτια μπορεί να αγοραστούν χωριστά και διαφορετικούς συνδυασμούς από 

διαφορετικούς καταναλωτές. Συνήθως οι επισκέπτες κάνουν όλες τις αγορές τους αφού 

φθάσουν στον προορισμό. Όμως όλα τα διαφορετικά κομμάτια που δημιουργούν έναν 

προορισμό δεν τιμολογούνται με τον παραδοσιακό τρόπο. Αυτά που περιλαμβάνουν 

διαμονή εστίαση, ενοικιάσεις αυτοκινήτων, είσοδο σε πάρκα κ.τ.λ. παρουσιάζουν μικρή 

δυσκολία. Μερικά κομμάτια όμως δεν μπορούν να τιμολογηθούν όπως η ηλιοφάνεια σε ένα 

παραλιακό θέρετρο, ενώ άλλα σε μερικές περιπτώσεις τιμολογούνται και σε άλλες όχι, 

όπως για παράδειγμα το παρκάρισμά ή η θέα ενός φυσικού αξιοθέατου (π.χ. καταρράκτης) 

ή ένα ιστορικό κτίριο (Ashworth and Goodall, 1990, ρρ.275)

Οι περισσότερες συζητήσεις για την τιμολόγηση στην τουριστική λογοτεχνία (Burkart & 

Medrik, 1981;Foster, 1985;Holoway & Plant, 1988; Middleton, 1988; Mill & Morison, 1984) 

ασχολούνται με την τιμολόγηση μεμονωμένων προϊόντων προορισμού ή με τον καθορισμό 

της τιμής για ένα τουριστικό προϊόν όπως ένα μεμονωμένο τουριστικό πακέτο. Όταν 

μάλιστα τα κομμάτια ενός προορισμού αγοράζονται σαν συνολικό «πακέτο διακοπών» η 

συνολική τιμή είναι μικρότερη από το αν αγοραστεί το καθένα ξεχωριστά. Δεν μπορεί 

λοιπόν να οριστεί μια μεμονωμένη τιμή σε ένα προϊόν προορισμού. Οι τουρίστες 

παίρνουν αυτό που πληρώνουν και τα ποιοτικά προϊόντα απαιτούν υψηλότερη τιμή. Επίσης 

η τιμή δεν μεταφέρει μόνο μια αντίληψη για την ποιότητα αλλά παράλληλα ρυθμίζει την 

ζήτηση και αυξάνει το εισόδημα για τους παραγωγούς, ενώ η διάθεση των τουριστών να 

πληρώσουν από την άλλη μεριά υπογραμμίζει τις προτιμήσεις τους. Η τιμολόγηση λοιπόν 

παραμένει η καρδιά του προβλήματος της εθελοντικής συναλλαγής σε μια ανταγωνιστική 

αγορά (Ashworth and Goodall, 1990, ρρ.275-276).
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Χωρίς αμφιβολία οι τουρίστες είναι ευαίσθητοι σε θέματα τιμολόγησης και η τιμή κάθε 

προορισμού έχει ως περιοριστικό παράγοντα την υποκαταστασιμότητα του από 

οποιονδήποτε άλλο προορισμό. Οι προμηθευτές των μεμονωμένων στοιχείων ενός 

προορισμού καθορίζουν τις τιμές τους ανεξάρτητα ο ένας από τον άλλο, αλλά έχοντας 

πάντα υπόψη τις άμεσες αντιδράσεις των ανταγωνιστών. Έτσι καθορίζουν τιμές σε μια από 

τις τρεις κατηγορίες: υψηλές (premium) που είναι πάνω από το μέσο όρο της αγοράς όταν 

προσφέρουν ένα ανώτερο προϊόν προσδίδοντας σε αυτό μεγαλύτερη αξία, μεσαίες για να 

τονίσουν την αμεροληψία και φθηνές για να κυριαρχήσουν σε ένα κομμάτι της αγοράς.

Παραμένει ωστόσο πολύ δύσκολο ως ακατόρθωτο να τεθεί μια ακριβής τιμή στο προϊόν 

ενός προορισμού που καταναλώνεται από κάθε τουρίστα ξεχωριστά, διότι όπως ήδη 

έχουμε αναφέρει αυτό το προϊόν είναι ένα συνοθύλευμα προϊόντων μοναδικά για το κάθε 

άτομο και περιλαμβάνει διαφορετικούς συνδυασμούς τιμολογηθέντων και μη στοιχείων. Το 

κοινωνικό μάρκετινγκ των μη τιμολογηθέντων προϊόντων προορισμού για τον σκοπό αυτό 

περιγράφει καλύτερα τον λειτουργικό ρόλο των ταξιδιωτικών πρακτορείων παρόλο που οι 

δραστηριότητές του μπορούν σε μεγαλύτερο βαθμό να περιλάβουν την διανομή της 

πληροφορίας για τις τιμές των στοιχείων ενός προϊόντος npoopiopo0(Ashworth and 

Goodall, 1990, ρ.276).

Γενικότερα πάντως, μια ευρεία γκάμα τεχνικών τιμολόγησης μπορεί να εφαρμοστεί στους 

τουριστικούς προορισμούς (Meidan , 1995;Kotler et all, 1996). Παρόλα αυτά η τιμολόγηση 

ενός προορισμού, όπως έχει ήδη τονιστεί είναι μια δύσκολη διαδικασία, αφού καθορίζεται 

συχνά από την τιμολόγηση και τις πολιτικές μάρκετινγκ των μεμονωμένων επιχειρήσεων 

στον προορισμό και των διανομέων στον τόπο προέλευσης. Οι τοπικοί προμηθευτές μπορεί 

να έχουν την δική τους πολιτική, με αποτέλεσμα ο συντονισμός και ο καθορισμός μιας 

ευρείας στρατηγικής τιμολόγησης ενός προορισμού, είναι σχεδόν ανέφικτος. Παράλληλα οι 

εθνικές οικονομικές πολιτικές και οι οικονομικές συνθήκες στην διεθνή αγορά επηρεάζουν 

επίσης την τιμολόγηση.

Για το λόγο αυτό και οι μακροοικονομικοί και οι μικροοικονομικοί παράγοντες επηρεάζουν 

την συνάρτηση τιμολόγησης των τουριστικών οργανώσεων τοπικά και των προορισμών. 

Το κόστος ζωής και η απασχόληση, ο πληθωρισμός και οι συναλλαγματικές ισοτιμίες η 

τοπική αποδοτικότητα και ο ανταγωνισμός καθορίζουν την διαμόρφωση της συνάρτησης 

της τιμής. Έτσι ο τουρισμός στην Ιαπωνία είναι πολύ πιο ακριβός από ότι στην Ινδονησία, 

εξαιτίας των διαφορών ανάμεσα στις δυο οικονομίες. Οι μακροοικονομικές αλλαγές επίσης
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έχουν μεγάλη επίδραση στην τιμολόγηση των προορισμών. Για παράδειγμα η υποτίμηση 

της Ελληνικής Δραχμής και τα υψηλά επίπεδα πληθωρισμού στην Τουρκία έχουν επηρεάσει 

την τιμολόγηση των προορισμών τους και την ανταγωνιστικότητα αυτών (Buhalis D., 

2000, ρ.110).

Το κράτος μπορεί να ελέγχει την τιμολόγηση μέσω ρυθμίσεων, συμβουλών και 

συνεργασιών με τον ιδιωτικό τομέα. Παρόλα αυτά συχνά παρέχει οδηγίες προτείνοντας 

κατώτατα όρια τιμών για να προστατέψει τους μικρούς προμηθευτές από τον ισχυρό 

ανταγωνισμό των υψηλών τιμών, ώστε να προστατέψει τους καταναλωτές από την 

υπερχρέωση. Για παράδειγμα σε πολλούς προορισμούς ο ιδιωτικός τομέας καθορίζει την 

χαμηλότερη τιμή ανά κατηγορία για την διαμονή, συμβουλεύει για την λιανική τιμή των 

καταναλωτικών αγαθών και θέτει τις μέγιστες τιμές για την μεταφορά και τις υπηρεσίες 

ταξί. Παρά το γεγονός ότι είναι πολύ δύσκολο να επιβληθούν πολιτικές τιμολόγησης οι 

managers των προορισμών πρέπει να δημιουργούν συνεργασίες με τους προμηθευτές και 

να τους εκπαιδεύουν την διατήρηση μιας αμερόληπτης και τυποποιημένης δομής και 

πολιτικής τιμολόγησης.

Τέλος η τιμή μπορεί να καθορίσει την εικόνα ενός προορισμού και να συνδεθεί με την 

ποιότητά του. Οι καταναλωτές αντιλαμβάνονται το συνολικό κόστος ενός ταξιδιού, πριν , 

κατά την διάρκεια και μετά την επίσκεψη. Στις περισσότερες περιπτώσεις μάλιστα δεν 

έχουν επισκεφθεί τον προορισμό πριν αγοράσουν το ταξιδιωτικό προϊόν. Έτσι η 

τιμολόγηση παίζει καθοριστικό ρόλο στον καθορισμό της εικόνας ενός προορισμού. Η 

μεγαλύτερη ίσως ταξιδιωτική δαπάνη είναι προς και από τον προορισμό ειδικά για τα 

ταξίδια μεγάλων αποστάσεων και έτσι μπορεί να προσδιορίσει την πρόθεση και την 

ικανότητα των ταξιδιωτών να επισκεφθούν μια περιοχή. Οι προορισμοί επίσης 

τιμολογούνται με υψηλές τιμές μόνα αν προσφέρουν μια μοναδική εμπειρία.

Η Βενετία για παράδειγμα κερδοφορεί λόγω των μοναδικών προϊόντικών χαρακτηριστικών 

της και χρεώνει αισθητά υψηλότερες τιμές από τους υπόλοιπους Ιταλικούς προορισμούς. 

Παρόλα αυτά όλο και μεγαλύτερες μερίδες τουριστών δεν εντυπωσιάζονται πλέον από 

διευκολύνσεις και προϊόντα μιας και ταξιδεύουν εντατικά και κερδίζουν μεγάλο πλούτο 

εμπειριών. Ο παγκόσμιος ανταγωνισμός και η υπερπροσφορά, όπως επίσης και η εμφάνιση 

νέων προορισμών σε χώρες του τρίτου κόσμου, πέρα από τους παραδοσιακούς, όπου
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υπάρχουν χαμηλότερα εργατικά κόστη δημιουργούν συχνούς πολέμους τιμών και ιδιαίτερα 

για την περιορισμένη δυναμικότητα της τελευταίας στιγμής. Σαν αποτέλεσμα οι 

καταναλωτές αρκετά προετοιμασμένοι να πληρώσουν λιγότερο για να πάρουν 

περισσότερο. Παρόλα αυτά είναι σημαντικό για τους καταναλωτές να αντιλαμβάνονται τις 

τιμές ως δίκαιες και με καλή χρηματική αξία, γιατί η μη ικανοποίησή τους καταστρέφει την 

ανταγωνιστικότητα των προορισμών (Buhalis D., 2000, ρ.110).

Η τιμολόγηση λοιπόν αποτελεί παράγοντα κλειδί για μια αποτελεσματική στρατηγική 

μάρκετινγκ ενός προορισμού, και μάλιστα σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό σε σχέση με τα 

παραδοσιακά αγαθά και τις υπηρεσίες, λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των 

τουριστικών προϊόντων (Ashworth and Goodall, 1990, ρ.85).

2.2.4 Η Προβολή του Τουριστικού Προορισμού και τα παραδοσιακά εργαλεία

Η προώθηση των προϊόντων στον τουρισμό δεν διαφέρει από αυτήν σε άλλους κλάδους 

της οικονομικής δραστηριότητας και στην ουσία υπονοεί την ανάπτυξη επικοινωνιακών 

καναλιών ανάμεσα στους πελάτες και τα διάφορα μέλη των καναλιών διανομής, ώστε να 

γνωρίσουν οι πελάτες την ύπαρξη του προϊόντος και να πεισθούν να πεισθούν να το 

αγοράσουν. Απαιτεί επίσης συντονισμένες καμπάνιες και μηνύματα προς όλους τους 

τοπικούς προμηθευτές και ενδιαφερομένους.

Ωστόσο ο ρόλος της στην συγκεκριμένη βιομηχανία είναι σημαντικότερος σε σχέση με 

όλες τις υπόλοιπες λόγω της ιδιαίτερης φύσης του προορισμού ως τουριστικού προϊόντος 

που είναι όπως είδαμε ένα αμάλγαμα στοιχείων και της φύσης της Τουριστικής 

βιομηχανίας γενικότερα. Τα κυριότερα στοιχεία της φύσης αυτής που επηρεάζουν την 

διαδικασία της προβολής είναι:

• Η μεγάλη διαφοροποίηση των τουριστικών προμηθευτών. Υπάρχει λοιπόν μια 

μεγάλη ποικιλία ιδιωτικών επιχειρήσεων, κάθε μια από τις οποίες επιλέγει τις 

εικόνες που θεωρεί ότι επηρεάζουν την θετική ανταπόκριση των πελατών της 

καθώς και δημόσιων επιχειρήσεων (εθνικοί οργανισμοί τουρισμού) που έχουν ως 

στόχο να προβάλουν την περιοχή της ευθύνης τους (Laws Eric, 1995, ρ.123).

• Η διασπορά των καταναλωτών σε όλον τον κόσμο.

• Η αδυναμία «δοκιμής» του προορισμού πριν την επιλογή του.
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Αναμφίβολα αυτή αποτελεί αν όχι την δυναμικότερη λειτουργία του τουριστικού 

μάρκετινγκ, τουλάχιστον μια από τις δυναμικότερες και αυτό γιατί φέρνει σε επαφή 

αγοραστές και πωλητές τουριστικών προϊόντων και σαν δυναμική λειτουργία του 

τουριστικού μάρκετινγκ, αποτελεί μέσο επικοινωνίας, το οποίο ενέχει και επηρεάζεται από 

όλα τα στοιχεία που μπορεί να βρει κανείς στις λειτουργίες της επικοινωνίας (Ηγουμενάκης, 

1996, σελ.362).

Γενικότερα πάντως η κύρια ευθύνη για την προβολή ενός προορισμού (και το μάρκετινγκ 

γενικότερα), βρίσκεται στις Επίσημες Αρχές μιας χώρας (Laws Eric, 1995 ρ.124) και 

εκτείνεται στην περιοχή της δραστηριότητάς του, με όλες τις τουριστικές επιχειρήσεις που 

περικλείονται σε αυτήν. Η επίτευξη μάλιστα μιας ομοφωνίας, όπως και η εύρεση των 

κατάλληλων πηγών χρηματοδότησης για την δημιουργία μιας καμπάνιας μάρκετινγκ είναι 

ένα από τα πιο ενδιαφέροντα στοιχεία στο μάρκετινγκ ενός προορισμού. Παραδοσιακά οι 

κρατικοί οργανισμοί (DMO) πρωτοστατούν στις καμπάνιες προώθησης ενώ οι προμηθευτές 

συμμετέχουν και συνεισφέρουν. Ένα μεγάλο εύρος τεχνικών προώθησης έχουν συζητηθεί 

στην βιβλιογραφία «πάνω και κάτω από την γραμμή» (Kotler et all 1996; Horner & 

Swarbrooke 1996; Millington &Cleverdon, 1999 p.l9:Buhalis 2000, p.112).

Η προωθητική δραστηριότητα περιλαμβάνει διαφήμιση στην τηλεόραση, στο ραδιόφωνο, 

στον τύπο, όπως και καμπάνιες με αφίσες. Η στόχευση του κατάλληλου κοινού με το 

κατάλληλο μήνυμα στην κατάλληλη χρονική στιγμή, είναι πάντα δύσκολο και ιδιαίτερα για 

τους προορισμούς που προσελκύουν καταναλωτές από διάφορες γεωγραφικές περιοχές, 

κουλτούρες και γλωσσικό υπόβαθρο. Παρά το γεγονός ότι η διαφήμιση πάνω από την 

γραμμή είναι πολύ ακριβή, μπορεί να υποστηρίξει πολύ καλά την ανάπτυξη της μάρκας 

ενός προορισμού και να επηρεάσει έναν μεγάλο αριθμό επισκεπτών να ταξιδέψουν στον 

προορισμό ή να επεκτείνουν το ταξίδι τους (Bonham & Mark, 1996 ρρ.3-10.

Ο Crouch (1994 ρ.117) τονίζει ότι παρόλο που οι χώρες τα τελευταία χρόνια έχουν 

αυξήσει σημαντικά τις δαπάνες τους για προώθηση υπάρχουν λίγα στοιχεία που να 

αποδεικνύουν την αποτελεσματικότητά τους. Παρόλα αυτά οι Κρατικοί Οργανισμοί είναι 

κυρίως υπεύθυνοι για την αποτελεσματική διαφήμιση των προορισμών και για την μέτρηση 

της αποτελεσματικότητας της διαφήμισης. Οι διαφημίσεις χρησιμοποιούν συχνά διάφορα 

σλόγκαν, για να κατευθύνουν τις τάσεις της τουριστικής ζήτησης και να ανανεώσουν την
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εικόνα των προορισμών (Morgan & Pritchard, 1998, ρ.118). Για παράδειγμα η Ισπανία 

πρόσφατα άλλαξε το σλόγκαν της από «τα πάντα κάτω από τον ήλιο» σε «πάθος για ζωή». 

Αυτή η αλλαγή αντικατοπτρίζει την επανεστίαση του προϊόντος της πέρα από το 

παραδοσιακό «ήλιος και θάλασσα» προϊόν σε μια πιο εκλεπτυσμένη προσφορά, βασισμένη 

στην κοινωνική και πολιτισμική ποικιλία και το Life-Style των ντόπιων κατοίκων (Fayos - 

Sola, 1996 ρρ.405-422).

Επιπρόσθετα οι κρατικοί οργανισμοί χρησιμοποιούν διάφορες προωθητικές τεχνικές και 

εργαλεία. Συμμετέχουν σε μεγάλες ετήσιες εκθέσεις στο Βερολίνο, το Λονδίνο, το Μιλάνο, 

τη Μαδρίτη, το Παρίσι και αλλού. Στις εκθέσεις αυτές έχουν την ευκαιρία να συναντηθούν 

με ενδιαμέσους και μέλη του κοινού, ώστε να προωθήσουν τις προσφορές τους. Παράγουν 

επίσης φυλλάδια (Brochures), τα οποία διανέμουν σε όλα τα μέλη της βιομηχανίας και 

στους δυνητικούς καταναλωτές που ζητούν πληροφορίες για κάθε προορισμό. Τα φυλλάδια 

συνήθως δείχνουν τα τοπικά θέλγητρα και τις δραστηριότητες, ενώ απεικονίζουν 

ταυτόχρονα ένα μεγάλο αριθμό προμηθευτών, όπως ξενοδοχεία, ψυχαγωγικά και κέντρα 

εστίασης (Wicks & Schuett, 1991, ρρ.301-312, 1993 ρρ.77-90). Επίσης τα εμπορικά 

ταξιδιωτικά αυτά ενχειρήδια, προσφέρουν πληροφορίες για τον προορισμό στον 

ταξιδιωτικό έμπορο και παρέχουν ταξιδιωτικούς οδηγούς.

Παρόλο που οι κρατικοί οργανισμοί συχνά λειτουργούν γραφεία πληροφοριών, από όπου 

παρέχουν πληροφόρηση για τους τοπικούς προμηθευτές, έχουν την τάση να αποφεύγουν 

την άμεση πώληση, διότι θεωρούν τους εαυτούς τους περισσότερο ως διευκολυντές 

παρά σαν ενδιαμέσους και αποφεύγουν να θεωρούνται σαν προωθητές μεμονωμένων 

προϊόντων και υπηρεσιών, όπως οι υπόλοιποι τοπικοί προμηθευτές. Αντίθετα όταν οι 

υπηρεσίες αυτές ζητούνται από τους δυνητικούς πελάτες του παραπέμπουν στους τοπικούς 

προμηθευτές και τους συμβουλεύουν για το ποιος είναι ο καλύτερος να ικανοποιήσει τις 

ανάγκες τους, παρόλα αυτά, οι κρατικοί οργανισμοί πιέζονται να παίξουν έναν πιο ενεργό 

ρόλο στην διαδικασία πώλησης, διότι οι καταναλωτές εκτιμούν πολύ την one-stop 

υπηρεσία. Σε πολλούς προορισμούς επίσης τους ζητείται να δικαιολογήσουν το εισόδημά 

τους ή να συνεισφέρουν στα έξοδά τους και έτσι να χρεώσουν προμήθειες για τα τοπικά 

κλεισίματα και να πουλήσουν χάρτες τοπικούς οδηγούς και σουβενίρ, ώστε να 

δημιουργήσουν εισόδημα.
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Το άμεσο μάρκετινγκ, χρησιμοποιείται επίσης καθώς οι προορισμοί μπορούν να 

αναγνωρίσουν πιθανούς πελάτες και να προωθήσουν στοιχεία των τοπικών προσφορών 

που να ικανοποιούν συγκεκριμένες ανάγκες. Η ανάπτυξη του relationship marketing και 

των loyalty clubs διευκολύνει ώστε οι επαναλαμβανόμενες αγορές να αναγνωρίζονται και 

να εκτιμούνται και να ανταμείβονται, ώστε να διατηρηθούν. Τέλος οι δημόσιες σχέσεις, 

χρησιμοποιούνται σε μεγάλο βαθμό για την προώθηση των προορισμών. Οι αντιπρόσωποι 

λοιπόν των προορισμών σε τοπικό επίπεδο δημιουργούν τουριστικά γραφεία στις κύριες 

αγορές τους, για την διανομή προωθητικών υλικών και την παροχή πληροφοριών, πράγμα 

το οποίο κάνουν και δια μέσου των πρεσβειών. Επιπλέον οι δημόσιες σχέσεις 

χρησιμοποιούνται για να δημιουργήσουν νέα, ιστορίες, άρθρα και δημοσιότητα, ώστε να 

πετύχουν να δημιουργήσουν την γνώση στους καταναλωτές για το προϊόν και να τους 

πείσουν να το αγοράσουν. Πολλές φορές το να φιλοξενήσεις έναν δημοσιογράφο ή μια 

δημοσιότητα στον προορισμό μπορεί να δημιουργήσει μεγαλύτερο ενδιαφέρον από 

οποιαδήποτε μορφή προώθησης, διότι οι καταναλωτές είναι περισσότερο παθητικοί 

αποδέκτες σε σχέση με την διαφήμιση. Οι δημόσιες σχέσεις έχουν επίσης καθοριστικό ρόλο 

και στην ανάπτυξη και αναθεώρηση της σωστής εικόνας για έναν προορισμό (Morgan & 

Pritchard, 1998;Kotler et all, 1996;Middleton, 1994).

Γενικότερα πάντως η προώθηση των τουριστικών προϊόντων εκ μέρους της επιχείρησης ή 

ενός κρατικού οργανισμού που τα παράγει - διαθέτει στην τουριστική αγορά, έχει σκοπό 

να πείσει ή να υπενθυμίσει, αλλά πάνω από όλα να ασκήσει θετική επίδραση στους 

πιθανούς πελάτες ή και μεσάζοντες του τουριστικού μάρκετινγκ, δια μέσου των μέσων 

μαζικής και ειδικής ενημέρωσης, ώστε η αγοραστική τους συμπεριφορά να διαμορφωθεί 

όπως αυτή θέλει. Από την άποψη αυτή στην προώθηση των τουριστικών προϊόντων 

χρησιμοποιούνται συνδυασμένα τέσσερις προωθητικές τεχνικές μάρκετινγκ για την 

επικερδή διάθεσή τους στους πιθανούς πελάτες (Ηγουμενάκης, 1996 σελ.361-395, 

Middleton, 1994, σελ. 163-212, Σιοβαρνές, 1974, σελ.60-107). Αυτές παρουσιάζονται στον 

παρακάτω πίνακα:
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ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ

Η Τουριστική Διαφήμιση: Υποδηλώνει την έμμεση 

επικοινωνία με επιλεγμένες ομάδες πιθανών πελατών, 

δια μέσου πληρωμένων μηνυμάτων που μεταδίδονται 

με τα κατάλληλα μέσα μαζικής και ειδικής 

επικοινωνίας, όπως για παράδειγμα την τηλεόραση, 

το ραδιόφωνο, τον ημερήσιο και περιοδικό τύπο, την 

τηλεματική κ.τ.λ. Τα κυριότερα εργαλεία της είναι:

• Ταξιδιωτικοί Κατάλογοι

• Μπροσούρες και Προσπέκτους

• Επιστολές Πωλήσεων

• Υπαίθρια Τουριστική Διαφήμιση

• Τουριστική Διαφήμιση στο Σημείο Πώλησης

Οι Προσωπικές Πωλήσεις: Αποτελούν την

κυριότερη από τις προωθητικές μεθόδους που 

χρησιμοποιούνται στο τουριστικό μάρκετινγκ για να 

αυξηθούν τα κέρδη μιας επιχείρησης, ικανοποιώντας 

ταυτόχρονα τις επιθυμίες και ανάγκες των 

καταναλωτών. Τα κυριότερα εργαλεία τους είναι:

• Επισκέψεις

• Τηλεφωνικές Επαφές

• Προσωπική Αλληλογραφία

Οι Δημόσιες Σχέσεις: Συνεπάγονται την λήψη 

μέτρων για την βελτίωση της νοερής εικόνας τόσο 

του τουριστικού προϊόντος και της επιχείρησης που 

το παράγει, αλλά και ενός προορισμού, καθώς επίσης 

και για την δημιουργία ενός ευνοϊκότερου κλίματος 

για τις δραστηριότητες της διαφήμισης και της 

προώθησης πωλήσεων. Τα κυριότερα εργαλεία τους 

είναι:

• Δελτία Τύπου

• Συνεντεύξεις Τύπου

• Εικονογραφημένα Κείμενα

• Επισκέψεις Εξοικείωσης

• Οργανωμένες Εκδηλώσεις

• Χορηγία

Η Προώθηση Πωλήσεων: Είναι το σύνολο των 

μέτρων που λαμβάνονται για την πραγματοποίηση 

άμεσης ή έμμεσης επαφής με τους πιθανούς πελάτες 

και τους μεσάζοντες με σκοπό 1) να τους ενημερώσει 

για τα τουριστικό προϊόντα που πωλούνται, την 

ποιότητά τους, τις ιδιότητάς τους τις τιμές διάθεσής 

τους κ.τ.λ. 2) να τους βοηθήσει να τα πουλήσουν 

αντί κάποιου επιθυμητού κέρδους, 3) να τους 

παρακινήσει να αναπτύξουν ικανοποιητικές τεχνικές 

πωλήσεων. Τα κυριότερα εργαλεία τους είναι:

• Μπροσούρες

• Προσπέκτους

• Ταχυδρομικό Υλικό

• Εκθεσιακό υλικό

• Ειδικές Προσφορές
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Πέρα από τα εργαλεία που αναφέραμε κάποιες άλλες αποτελεσματικές μέθοδοι προώθησης 

τουριστικών προϊόντων είναι και οι Τουριστικές Εκθέσεις, τα Ταξιδιωτικά Εργαστήρια 

και οι Παρουσιάσεις.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την εφαρμογή ενός επιτυχημένου προγράμματος προώθησης 

είναι να χρησιμοποιούνται συνδυασμένα οι τέσσερις προωθητικές τεχνικές που αναφέραμε, 

διότι στην πράξη έχει αποδειχτεί ότι δεν δυνατό, αλλά ούτε και απαραίτητο, να υπάρχουν 

αυστηρές διαχωριστικές γραμμές μεταξύ τους. Στην πραγματικότητα η αλληλεξάρτηση 

τους και η δυνατότητα τους για αμοιβαία ενίσχυση είναι τέτοια, ώστε ένα ολοκληρωμένο 

μίγμα προώθησης να είναι αναγκαίο.

Όταν μελετά κανείς τον ρόλο της προώθησης των τουριστικών προϊόντων σαν ένα 

απόλυτο ελεγχόμενο εργαλείο του μάρκετινγκ δεν πρέπει να διαφεύγει της προσοχής του 

ότι αυτός είναι διττός για τους εξής λόγους:

• Για να εφαρμοστούν οι στρατηγικές προώθησης και να σχεδιαστούν τα μηνύματα 

που πρέπει να περαστούν στους πιθανούς αγοραστές πρέπει όλα τα στοιχεία των 

μεταβλητών του μίγματος μάρκετινγκ να έχουν καθοριστεί.

• Η προώθηση των τουριστικών προϊόντων ολοκληρώνει και συνδέει τα διάφορα 

μεμονωμένα συστατικά στοιχεία των ομαδοποιημένων μεταβλητών του μίγματος 

μάρκετινγκ σε μια οντότητα με συνοχή. Είναι λοιπόν μια πηγή συνδυασμένης 

δράσης για το τουριστικό μάρκετινγκ. Ο ρόλος αυτός της προώθησης βέβαια συχνά 

παραβλέπεται. Ενδεικτικά αναφέρουμε την περίπτωση πολλών Εθνικών 

Οργανισμών Τουρισμού που προγραμματίζουν και υλοποιούν πολυδάπανες 

διαφημιστικές καμπάνιες, οι οποίες όμως παραμένουν αποσπασματικές επειδή δεν 

συνδυάζονται παράλληλα με μια προσπάθεια δημιουργίας καναλιών διανομής για 

την προώθηση τουριστικών προορισμών σε ορισμένες τουριστικές αγορές και 

επιλεγμένες κατηγορίες πιθανών πελατών.

Όπως τονίστηκε προηγουμένως, η γενική προώθηση ενός προορισμού, πραγματοποιείται 

από τα εθνικά τουριστικά γραφεία, ενώ οι περισσότερο συγκεκριμένες καμπάνιες 

προώθησης για το πραγματικό προϊόν των διακοπών πραγματοποιείται από τους
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μεμονωμένους τουριστικούς οργανισμούς, οι οποίοι δεν είναι πιστοί σε έναν συγκεκριμένο 

προορισμό, αλλά αποφασίζουν σε πιο τμήμα της αγοράς να εστιάσουν τα προϊόντα τους 

και στην συνέχεια πώς να ισορροπήσουν το μίγμα μάρκετινγκ, ώστε να πετύχουν τους 

δικούς τους στόχους. Οι δραστηριότητες μάρκετινγκ των τουριστικών οργανισμών είναι 

κυρίως προωθητικές δραστηριότητες. Είναι επίσης γεγονός ότι οι στόχοι τους διαφέρουν 

συχνά από αυτούς των μεμονωμένων προορισμών που συχνά ασχολούνται σε πολύ μικρό 

βαθμό με την δική τους προβολή. Από την άλλη μεριά οι τουριστικοί οργανισμοί- 

πράκτορες, ενδιαφέρονται για την δική τους επιβίωση και ανάπτυξη. Οι Ashworth & 

Goodall (1990) τονίζουν ότι οι στρατηγικές μάρκετινγκ των τουριστικών οργανισμών, 

συνεισφέρουν στην ανάπτυξη «σετ προορισμών», στις περισσότερες από τις Μεσογειακές 

χώρες. Ο ρόλος λοιπόν του κάθε φορέα της τουριστικής βιομηχανίας στην προβολή ενός 

προορισμού που θα αναλύσουμε παρακάτω είναι διαφορετικός.

2.2.4.1 Ο ρόλος του κάθε φορέα της τουριστικής βιομηχανίας στην προβολή του 

Τουριστικού Προορισμού

Στα πλαίσια των σύγχρονων μορφών οργάνωσης και εμπορικοποίησης του τουρισμού όπως 

έχουμε δει και από το πρώτο κεφάλαιο διακρίνουμε 3 βασικούς τύπους δομών 

(Βαρβαρέσος1998, σελ.123), τους Τουριστικούς οργανισμούς ,τα Τουριστικά Γραφεία και 

τους Tour Operators. Παράλληλα με τις τρεις αυτές δομές λειτουργούν και οι μεμονωμένες 

επιχειρήσεις Προσφοράς τουριστικών προϊόντων και υπηρεσιών. Κάθε μια από τις δομές 

αυτές αντιμετωπίζει από διαφορετική οπτική γωνία την προβολή ενός Τουριστικού 

Προορισμού.

> Η κύρια ευθύνη για την προβολή - προώθηση ενός προορισμού βρίσκεται στις 

επίσημες αρχές δηλαδή τους Τουριστικούς Οργανισμούς (Laws Eric, 1995 

ρ. 124),με κυριότερο ρόλο να διαδραματίζουν οι Εθνικοί Οργανισμοί Τουρισμού που 

αποτελούν άλλωστε και τον κεντρικό φορέα σε επίπεδο χώρας. Οι πρακτικές και οι 

αρχές μάρκετινγκ και κατ'επέκταση προβολής τους είναι οι ίδιες με αυτές που 

εφαρμόζονται σε επίπεδο τοπικό, περιφερειακό ή πόλης από τα αντίστοιχα γραφεία 

τουρισμού παρόλο που το εύρος των δραστηριοτήτων τους όπως είναι φυσικό 

διαφέρει (Middleton, 1994 ρρ.227-245)
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> Οι τουριστικοί Πράκτορες και τα γραφεία τουρισμού σε έναν προορισμό 

ενδιαφέρονται γενικότερα να προβάλλουν την «εικόνα ενός τόπου», που περικλείει 

όμως τα προϊόντα και τις υπηρεσίες των άλλων τουριστικών επιχειρήσεων που 

λειτουργούν σε αυτόν. Δεν έχουν δηλαδή ένα συγκεκριμένο προϊόν να πουλήσουν, 

αλλά αναπαριστούν μέρος από όλες τις τουριστικές επιχειρήσεις ενός προορισμού. 

Δίνουν έτσι έμφαση στον τόπο μέσα από όλες τις πιθανές δραστηριότητες 

διακοπών που μπορούν να γίνουν εκεί. Έτσι τα πρακτορεία ασχολούνται με τα 

τουριστικά πακέτα που είναι συνδεδεμένα με έναν συγκεκριμένο τόπο και τα είδη 

των διακοπών του (Ashworth & Goodall, 1990, ρρ.251-259).

> Οι Tour Operators από την άλλη πλευρά, πουλάνε το προϊόν τους - τουριστικό 

πακέτο - σε έναν ή περισσότερους προορισμούς επιλέγοντάς τον με βάση τα 

θέλγητρα και τις υπηρεσίες υποδοχής τουριστών που παρέχει. Το τουριστικό 

πακέτο λοιπόν περιλαμβάνει κάποια στοιχεία ενός τόπου, αλλά μαρκετάρεται ως 

τύπος διακοπών (καλοκαίρι, ήλιος, χειμερινά σπορ, κρουαζιέρα). Έτσι διαφημίζουν 

και προβάλουν τα είδη των διακοπών που υπάρχουν στους διάφορους 

προορισμούς. Επομένως το τουριστικό Πακέτο είναι ένα είδος διακοπών και δε 

συνδέεται αποκλειστικά με κάποιον προορισμό, γιαυτό και υπάρχει έντονη 

υποκαταστασιμότητα ανάμεσα στους προορισμούς των διαφόρων τουριστικών 

πακέτων. Επειδή μάλιστα ο πιθανός καταναλωτής έρχεται σε επαφή με την 

προσφορά του Tour Operator για έναν συγκεκριμένο προορισμό, τα πρακτορεία 

πρέπει να τους πείθουν να προβάλουν τον δικό τους προορισμό με διάφορα 

κίνητρα. Το κυριότερο εργαλείο τους είναι το brochure (Ashworth & Goodall, 1990, 

σελ.214).

> Οι μεμονωμένες επιχειρήσεις (ξενοδοχεία, αεροπορικές εταιρείες κ.τ.λ.) από την 

πλευρά τους προβάλουν το δικό τους προϊόν ή υπηρεσία που προσφέρουν στα 

πλαίσια της Τουριστικής Βιομηχανίας. Πολλές μάλιστα από αυτές δεν εδρεύουν 

στον προορισμό και η κάθε μια επιλέγει να προβάλει τις εικόνες του προορισμού 

που θεωρεί ότι επηρεάζουν την θετική ανταπόκριση των πελατών της (Laws Eric, 

1995, σελ.115).
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Από την ανάλυση που έχει προηγηθεί λοιπόν είναι φανερό ότι όσον αφορά την προβολή 

ενός προορισμού ο ρόλος των εθνικών οργανισμών τουρισμού διαχωρίζεται από τον ρόλο 

των μεμονωμένων παιχτών στην τουριστική βιομηχανία. Έτσι ένας Εθνικός Οργανισμός 

Τουρισμού είναι αυτός που θα προβάλει την εικόνα του προορισμού γενικότερα μέσω μιας 

«καμπάνιας ομπρέλας», κάτω από την οποία στο δεύτερο επίπεδο οι διάφοροι μεμονωμένοι 

προμηθευτές των τουριστικών προϊόντων και υπηρεσιών, μπορούν να μαρκετάρουν τα 

δικά τους στοιχεία που συνθέτουν το τουριστικό προϊόν (Middleton, 1998). Ο τρόπος όμως 

με τον οποίο μια επιχείρηση προβάλει έναν προορισμό μπορεί να έρχεται σε αντίθεση με 

την «επίσημη γραμμή προώθησης» ή να την συμπληρώνει.

2.3 Συμπεράσματα
Στο δεύτερο αυτό κεφάλαιο δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στο Μίγμα Μάρκετινγκ του 

τουριστικού προϊόντος ενός προορισμού. Αφού λοιπόν ορίστηκε γενικότερα η έννοια του 

προορισμού από τους διάφορους συγγραφείς, καθορίστηκαν οτην συνέχεια τα στοιχεία 

που συνθέτουν το προϊόν - προορισμό, την διανομή του, την τιμολόγηση και την προβολή 

του μέσα από τα παραδοσιακά εργαλεία.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η φύση του τουριστικού προϊόντος ως αμάλγαμα στοιχείων, όπως 

παρουσιάστηκε στην αρχή του κεφαλαίου δημιουργεί προβλήματα και στην τιμολόγηση και 

στην προβολή και οδηγεί γενικότερα σε μια έλλειψη ελέγχου στο μίγμα μάρκετινγκ του 

Τουριστικού Προορισμού. Στην παρούσα μελέτη θα μας απασχολήσει το στοιχείο της 

προβολής. Όπως διαπιστώσαμε λοιπόν η προβολή ενός προορισμού διακρίνεται από 

μεγάλη αποσπασματικότητα και διασπορά, λόγω του κατακερματισμού και της ιδιαίτερης 

φύσης της Τουριστικής Βιομηχανίας.

Εξαιτίας λοιπόν αυτού του γεγονότος είναι εξαιρετικά δύσκολο να προβληθεί μια ενιαία και 

συνεκτική εικόνα ενός τουριστικού προορισμού μέσα από τα παραδοσιακά εργαλεία 

προβολής. Είναι αναγκαίο λοιπόν να δοθεί έμφαση στα νέα μέσα προβολής που 

χρησιμοποιούν την πληροφοριακή τεχνολογία - internet, για μια ολοκληρωμένη προβολή 

ενός προορισμού προς τους πιθανούς τουρίστες που επικοινωνεί ένα μήνυμα με συνοχή 

προς τους υπάρχοντες και πιθανούς τουρίστες. Στο επόμενο κεφάλαιο θα προσπαθήσουμε 

να διερευνήσουμε τις ευκαιρίες και τις πολλαπλασιαστικές ωφέλειες που προσφέρει το 

Διαδίκτυο στην Τουριστική Βιομηχανία, για μια πιο ολοκληρωμένη προβολή του 

Προορισμού ως Τουριστικού Προϊόντος.
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ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΩΣ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΜΕΣΟ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ 

ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ - ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ «ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ»

3.1 Γενικά

Ο Τουρισμός, όπως ήδη έχει τονιστεί είναι ένα δίκτυο επιχειρήσεων και ένας κλάδος 

πλούσιος σε πληροφορία και κατακερματισμό. Η επιτυχία του μάλιστα εξαρτάται σε μεγάλο 

βαθμό από την ποιότητα των υποδομών (π.χ. δρόμοι, αεροδρόμια κ.τ.λ.) που υπάρχουν 

στον προορισμό. Το Διαδίκτυο (internet) είναι μέρος αυτής της υποδομής και έχει την 

δυνατότητα να διευκολύνει την γρήγορη, καλύτερη και φθηνότερη μετάδοση και διανομή 

της πληροφορίας. To Internet σύμφωνα με τον Pollock (1999, ρρ.27) αποτελεί ένα από τα 

νέα ηλεκτρονικά μέσα που υπάρχουν για την πώληση ενός ταξιδιού. Σύμφωνα με τον 

παραπάνω υπάρχουν και άλλα μέσα όπως: δισκέτες, CD - ROM, Kiosks, Interactive TV. H 

Τουριστική βιομηχανία στηρίζει τις δραστηριότητές της στην γρήγορη, επαρκή και φθηνή 

ενημέρωση - πληροφόρηση και επομένως αποτελεί την πλέον κατάλληλη περίπτωση 

εφαρμογής του νέου αυτού αμφίδρομου μέσου επικοινωνίας. Η αμφίδρομη επικοινωνία 

ολοκληρώνεται εύκολα μια και οι συναλλαγές μπορούν να γίνουν on-line. Επίσης 

διαπιστώθηκε ότι οι υπάρχοντες χρήστες του Διαδικτύου είναι «βαριοί χρήστες» 

τουριστικών προϊόντων και υπηρεσιών, άρα και ένα ιδιαίτερα θξιόλογο τμήμα της αγοράς 

που πιθανόν να αποτελεί «Αγορά Στόχο» για πολλές επιχειρήσεις της Τουριστικής 

Βιομηχανίας (Palmer A. and McCole, 1999, pp.201).

Εκτιμάται ότι περίπου 50 εκατομμύρια άνθρωποι χρησιμοποιούν το internet σε όλον τον 

κόσμο το 25% των οποίων, κάνουν κρατήσεις και σχεδιάζουν τα ταξίδια τους (Williams 

and Palmer, 1999, ρρ.266). Ο τουρισμός λοιπόν θεωρείται ένας από τους «παίκτες» κλειδιά 

για το μέλλον του internet. Σύμφωνα με την IBM το 1999 υπήρχαν 20.000 websites για 

την τουριστική βιομηχανία, τα οποία μάλιστα αυξάνονταν κατά 2.000 κάθε μήνα.

Ποιες είναι όμως οι Δυνάμεις της αγοράς και τα χαρακτηριστικά της Τουριστικής 

Βιομηχανίας που ωθούν στην χρήση των νέων ηλεκτρονικών μέσων και του internet 

ειδικότερα; (Pollock A., 1996, ρρ. 25-26)
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❖ Η φύση του κύκλου αγοράς στον τουρισμό και το περίπλοκο σύστημα διανομής.

❖ Η μεγάλη ανάγκη των τουριστών για πληροφόρηση, λόγω της παγκοσμιοποίησης 

της βιομηχανίας και χρηματοοικονομικού και συναισθηματικού επενδυτικού ρίσκου 

που αντιπροσωπεύει το ταξίδι, σε συνδυασμό με την αδυναμία δοκιμής ή 

επιστροφής των χρημάτων σε περίπτωση μη ικανοποίησης. Τα ειδικά 

χαρακτηριστικά των τουριστικών προϊόντων - ετερογένεια, απροσδιοριστία, 

φθαρτότητα - που τα κάνουν έντασης πληροφορίας και επομένως κατάλληλα να 

προσφερθούν και να πωληθούν ηλεκτρονικά (Sheldon, 1997:Werthner and Klein, 

1999 p.286).

❖ To γεγονός ότι βρισκόμαστε στην «Εποχή του Ατόμου», σύμφωνα με τον John 

Naisbitt (Pollock A., 1996, pp.26) και άλλους μελλοντολόγους και έχει περάσει 

πλέον ο καιρός του μαζικού τουρισμού. Οι περισσότεροι καταναλωτές δεν θεωρούν 

πια τους εαυτούς τους τουρίστες, αλλά ταξιδιώτες και δεν επιθυμούν πακέτα - 

εμπορεύματα, αλλά εμπειρίες προσωπικές, μοναδικές, φτιαγμένες ειδικά για αυτούς, 

ευέλικτες και επαγγελματικά σχεδιασμένες.

❖ Οι νέες τεχνολογίες έχουν επηρεάσει και την τουριστική βιομηχανία, η οποία δεν 

είναι ξεκομμένη από τον υπόλοιπο εμπορικό κόσμο. Το γεγονός ότι η πληροφοριακή 

τεχνολογία θα είναι πάντα σε θέση να αντιμετωπίζει τις αλλαγές στην ζήτηση των 

τουριστών προς τα πιο συχνά και κοντινότερα ταξίδια, τις κρατήσεις της τελευταίας 

στιγμής, την ποιότητα των πληροφοριών και την εξυπηρέτηση, την διαφάνεια της 

αγοράς και τις εξατομικευμένες διακοπές (Werthher and Klein, 1999 ρ.287).

Ένας μεγάλος αριθμός προορισμών λοιπόν έχει αρχίσει να αναγνωρίζει την ανάγκη για την 

δημιουργία ηλεκτρονικών - εικονικών προϊόντων προορισμών, μέσω βάσεων 

δεδομένων που θα μπορούν να παρέχουν πληροφόρηση για ένα μεγαλύτερο εύρος 

θέλγητρων και υπηρεσιών (Pollock, 1996, ρρ.28). Οι προσπελάσιμες ηλεκτρονικές βάσεις 

δεδομένων του Διαδικτύου, όπως οι τοπικοί και μητροπολιτικοί σύνδεσμοι που παρέχουν 

στους ενδιαφερομένους, γραφεία, πρακτορεία και κυρίως στους καταναλωτές, 

ολοκληρωμένη πληροφόρηση για:
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• Τα προϊόντα

• Την δυνατότητα άμεσων κρατήσεων

• Τις τιμές σε πραγματικό χρόνο

• Την διαθεσιμότητα της πληροφορίας

Παραδείγματα τέτοιων βάσεων σε όλον τον κόσμο αποτελούν οι: BOSS στον Καναδά, 

GULLIVER στην Ιρλανδία, SWISSLINE Ελβετία, ATLAS, στο Queensland της Αυστραλίας 

(βλέπε παράρτημα 1) (Williams and Palmer, 1999, ρρ.269).

3.2 Οι πολλαπλασιαστικές ωφέλειες του Διαδικτύου στην Τουριστική 

Ζήτηση και Προσφορά

• Με το Διαδίκτυο (internet) ξεπερνιέται το «εμπόδιο του χώρου» (Fesenmaier and 

Van Es, 1998), διότι η πληροφορική τεχνολογία προσφέρει ένα «ολοκληρωμένο νέο 

περιβάλλον» (Fesenmaier and O'Leary, 1998) και υποστηρίζει νέους τρόπους για 

συλλογή, ανάλυση, παρουσίαση, μετάδοση και διανομή της πληροφορίας. 

Γενικότερα η ψηφιακή επανάσταση έχει αλλάξει σχεδόν τα πάντα αναφορικά με την 

λειτουργία της τουριστικής βιομηχανίας.

• Η πληροφορική τεχνολογία προσφέρει την δυνατότητα καρποφόρων και 

αλληλεπιδρόμενων σχέσεων μεταξύ των διαφόρων συνεργατών (π.χ. ξενοδοχεία, 

ταξιδιωτικά πρακτορεία, κυβερνητικοί οργανισμοί κ.α.) ξεπερνώντας τα φυσικά 

εμπόδια του χώρου και του χρόνου (Virtual Communities) (Cook, 1998, Meis, 1998 

p.129). Επεκτείνει λοιπόν την δυνατότητα των συνεργασιών ανάμεσα σε 

επιχειρήσεις διαφόρων μορφών και μειώνει το κόστος διατήρησής τους. Με τον 

τρόπο αυτό βοηθά στο χτίσιμο των σχέσεων, δίνοντας την δυνατότητα στις 

επιχειρήσεις να κερδίζουν ανταγωνιστική δύναμη δουλεύοντας συνεργατικά και όχι 

ο ένας εναντίον του άλλου.

• Το Διαδίκτυο προσφέρει έναν δυναμικό συνδυασμό αμφϊδρομης αλληλεπίδρασης, 

εύκολων συναλλαγών, διαθεσιμότητας στην ζήτηση, απευθύνεται άμεσα στο 

αγοραστικό κοινό και προσαρμόζεται στις απαιτήσεις του πελάτη (Parsons, Zeisser 

and Waitman, 1998, pp.33). Η χρησιμοποίηση αυτών των δυνατοτήτων μπορεί να 

οδηγήσει σε βαθύτερες σχέσεις και μεγαλύτερη εξατομίκευση των αγαθών και 

υπηρεσιών.
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• Το Διαδίκτυο προσφέρει επίσης την δυνατότητα για έκδοση, επικοινωνία σε 

πραγματικό χρόνο και μετάδοση μηνυμάτων σε ευρεϊα και στενή κλίμακα (Hoffman, 

Novak, Chalterjee, 1995). Είναι ένα μέσο που τραβά την προσοχή και δημιουργεί 

μια αίσθηση ενότητας, ένα προσωπικό, αμφίδρομο μέσο, ένα niche και μαζικό μέσο 

ταυτόχρονα (Schwartz, 1998).

• Οι Hoffman και Novak (1995) περιγράφουν αυτήν την μορφή της επικοινωνίας ως 

«interactive multimedia many-to-many communication model», όπου η 

αλληλεπίδραση επιτυγχάνεται δια του μέσου αλλά και με το μέσο. Οι καταναλωτές 

και οι επιχειρήσεις λοιπόν μπορούν να αλληλεπιδράσουν με το μέσο, να του 

παράσχουν περιεχόμενο, να επικοινωνήσουν σε μορφές ένας-προς-έναν και ένας- 

προς-πολλούς, έχοντας περισσότερο άμεσο έλεγχο στον τρόπο με τον οποίο 

γίνεται η επικοινωνία σε σχέση με την χρήση οποιουδήποτε άλλου μέσου, με 

εκπληκτικές δυνατότητες για ακρίβεια στην στόχευση του κατάλληλου εμπορικού 

κοινού, με ευκαιρίες για πειραματισμό.

• Το Διαδίκτυο δεν είναι ένα μέσο Push ή διάσπασης, όπως η τηλεόραση, αλλά μέσο 

Pull, όπου οι καταναλωτές ενεργά αναζητούν την πληροφόρηση. Έτσι οι 

καταναλωτές είναι σε μια κατάσταση κλίσης προς τα μπρος (lean forward) και όχι 

προς τα πίσω (lean back) (Claery, 1999, ρρ.48). Είναι ένα μέσο που μπορεί να 

ενδυναμώσει και να δώσει εξουσία στους καταναλωτές, διότι αυτοί έχουν τον 

έλεγχο και επιλέγουν να είναι ενεργοί (Sclosser, Shavitt, Kanfer, 1999, ρρ.51).

• Η πληροφορική τεχνολογία βοηθά τους καταναλωτές να ψάξουν για πληροφορίες 

όπως και για να κατασκευάσουν και να αγοράσουν μεμονωμένα δρομολόγια on-line. 

Έτσι δεν δίνει μόνο ευκαιρίες στις απομονωμένες περιφερειακές και αποκλεισμένες 

περιοχές για μείωση της εξάρτησης τους από τους παραδοσιακούς ενδιάμεσους 

αλλά αποτελεί ταυτόχρονα και μηχανισμό για την ανάπτυξη και την προώθηση 

εξειδικευμένων προϊόντων σε μικρό κομμάτια της αγοράς (Buhalis, 1998, ρρ. 413).

• Η ηλεκτρονική διανομή και προβολή προσφέρει επίσης ευκαιρίες για πιο στενή 

συνεργασία και αλληλεπίδραση σε τοπικό επίπεδο. Σε πολλές περιοχές που η 

πληροφορική τεχνολογία χρησιμοποιείται ευρέως (π.χ. Ιρλανδία και Σιγκαπούρη), η
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αλληλεπίδραση των τοπικών πόρων και επιχειρήσεων επιτρέπει τους προμηθευτές 

στο επίπεδο του προορισμού να προσφέρουν στους καταναλωτές προϊόντα υψηλής 

ποιότητας. Είναι απαραίτητο όμως να αναπτυχθούν Destination Management 

Systems, ώστε να διευκολύνουν την δικτύωση όλων των τοπικών τουριστικών 

προμηθευτών και να δημιουργήσουν μια κατανοητή και καινοτόμα κοινή 

πλατφόρμα επιφάνειας ανάμεσα στους προορισμούς και τους μελλοντικούς και 

υπάρχοντες πελάτες τους (Buhalis, 1994, ρρ.269,1997, ρρ.83).

• To internet είναι μια εύκολη και ευέλικτη μέθοδος προβολής των τουριστικών 

προϊόντων σε παγκόσμια κλίμακα. Οι καταναλωτές έχουν την ευκαιρία να βλέπουν 

το ενημερωτικό φυλλάδιο (brochure) του προορισμού ενδοδικτυακά (online) και να 

αλληλεπιδρούν μαζί του στον ελεύθερο χρόνο τους κερδίζοντας άμεση ικανοποίηση 

στις ερωτήσεις τους, καλύτερη επιλογή, πολυαισθητική ανάδραση, ακριβή, έγκαιρη 

πληροφόρηση και εύκολη στην χρήση επιφάνεια δράσης (Williams and Palmer, 

1999, ρρ.264).

• Οι μηχανές αναζήτησης επιτρέπουν στους χρήστες του internet να ψάχνουν 

διάφορα είδη δραστηριοτήτων, που δεν συνδέονται απαραίτητα με έναν 

προορισμό. Μόλις βρεθεί η σελίδα με την δραστηριότητα που αναζητείται, η σελίδα 

μπορεί να προτείνει και άλλα θέλγητρα στην περιοχή που ανταποκρίνονται στις 

ανάγκες του τύπου του ατόμου που παραδοσιακά συμμετέχει σε ανάλογες 

δραστηριότητες. Τα Hotlinks (άμεσες συνδέσεις με άλλους δικτυακούς τόπους) 

μπορούν να μεταφέρουν τον χρήστη σε άλλες σχετικές δραστηριότητες χωρίς την 

παρέμβαση μιας κεντρικής τουριστικής μάρκας (Williams and Palmer, 1999, ρρ.267)

Τα οφέλη των on-line τεχνολογιών στην τουριστική βιομηχανία περιλαμβάνουν λοιπόν 

αυξημένη αποτελεσματικότητα στην επικοινωνία (ανάμεσα στην τουριστική βιομηχανία και 

τους διάφορους καταναλωτές, τα διάφορα μέρη της βιομηχανίας, τους ρυθμιστές και 

διευκολυντές της), την έρευνα, το marketing, τις οικονομικές συναλλαγές και το 

επιχειρησιακό management. Όπως σε κάθε σχέση η επικοινωνία είναι η λέξη κλειδί για την 

επιτυχία. Στον τουρισμό η επικοινωνία έχει την μορφή της συνεχούς ανταλλαγής 

πληροφοριών μεταξύ αγοραστών και πωλητών, ώστε τα ηλεκτρονικά μέσα να αποτελούν 

το πιο συχνά χρησιμοποιούμενο κανάλι αυτής της επικοινωνιακής διαδικασίας.
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3.3 Το Διαδίκτυο ως νέο εναλλακτικό μέσο προβολής
Η πληροφοριακή τεχνολογία και ειδικότερα το Διαδίκτυο (World Wide Web) έχει επηρεάσει 

σε μεγάλο βαθμό την τουριστική βιομηχανία τα τελευταία χρόνια (Werthner and Klein, 

1995 ρ.278). Η τουριστική βιομηχανία λοιπόν στηρίζεται σε πολύ μεγάλο βαθμό στο 

internet και τις ιστοσελίδες (Web Pages) για την προβολή του. Η τάση αυτή είναι φανερή 

στην προώθηση και τις πωλήσεις του τουρισμού, όπως και των περισσότερων προϊόντων 

και υπηρεσιών, αφού οι περισσότερες επιχειρήσεις και οι τουριστικοί φορείς πλέον έχουν 

τις δικές τους ιστοσελίδες. Σχετικά με μια έρευνα που πραγματοποιήθηκε το 1999 για τα 

τουριστικά γραφεία των Η.Π.Α., όλες οι πολιτείες είχαν το δικό τους site (δικτυακός τόπος- 

σελίδα στο internet) με σκοπό την προώθηση του τουρισμού στην περιοχή τους (Patrick 

Tierney, 2000, ρρ.212).

Οι ευκαιρίες για την προβολή μιας Μάρκας Προορισμού που παρουσιάζονται δια μέσου του 

World Wide Web έχουν να κάνουν με την υποστήριξη των πολυμέσων για την 

παρουσίαση κειμένου, γραφικών, αλλά και προφορικών πληροφοριών. Επίσης το Διαδίκτυο 

είναι ένα μέσο όπου τα πάντα μπορούν να δημοσιευτούν και υπάρχει η δυνατότητα 

δημιουργίας ισχυρών άμεσων Links (διευθύνσεων), μεταξύ των μεμονωμένων τουριστικών 

προμηθευτών και των πελατών τους. Μια ιστοσελίδα αποτελεί ένα ηλεκτρονικό έγγραφο 

που επιτρέπει σε πολλαπλούς χρήστες - καταναλωτές την πρόσβαση και το κατέβασμα 

πληροφοριών από την συγκεκριμένη σελίδα στον προσωπικό τους υπολογιστή. Κάθε 

σελίδα μπορεί να αποθηκευτεί σε πολλούς server που είναι συνδεδεμένοι στο internet, 

γεγονός που επιτρέπει την διανομή της σε έναν μεγάλο αριθμό πιθανών χρηστών σε όλον 

τον κόσμο. Υπάρχει ακόμη ευελιξία στην ανανέωση και την μετάδοση της σελίδας 

ηλεκτρονικά (Williams and Palmer, 1999, ρρ.266).

Η διαφήμιση στο Διαδίκτυο (internet) αυξάνεται διαρκώς σε σημαντικότητα και επίδραση. 

Η τρέχουσα διαφημιστική δαπάνη στο internet υπολογίζεται για τις Η.Π.Α. στα 2 με 3 δις 

δολάρια ετησίως, με εκτίμηση 22δις το 2004, με το internet να ξεπερνά το ραδιόφωνο και 

τα περιοδικά και να ανταγωνίζεται άμεσα την τηλεόραση, τις εφημερίδες και το άμεσο 

ταχυδρομείο, ως διαφημιστικό μέσο.

51



Κεφάλαιο 3:Τουριστικός Προορισμός και Διαδίκτυο

Σύμφωνα με την τελευταία έρευνα του Open Services ltd, οι ρυθμοί με τους οποίους 

αυξάνονται οι διευθύνσεις IP, τα δηλωμένα domain names και τα Web Sites στην Ελλάδα 

είναι ιδιαίτερα μεγάλοι. Η ετήσια σύγκριση (Μάρτιος 98- Μάρτιος 99) δείχνει διπλασιασμό ή 

και τριπλασιασμό των αριθμών.

IP Διευθύνσεις
Αριθμός Web Sites

6 .460
7.0 00

6.000

5.000

4.000

3.0 00

2.000 

1 .000

0
31/3/98 30/6/98 1/10/98 31/12/98 31/3/99

Δηλωμένα Domains

To internet από την πρώτη στιγμή που εμφανίστηκε προκάλεσε το ενδιαφέρον των 

διαφημιστικών εταιρειών, διότι είναι το πρώτο μέσο μαζικής ενημέρωσης που μπορεί να 

προσφέρει απευθείας, one to one interactive, επικοινωνία με τους χρήστες με εκπληκτικές 

δυνατότητες για ακρίβεια στην στόχευση του κατάλληλου εμπορικού κοινού, με ευκαιρίες 

για πειραματισμό και κυρίως με την δυνατότητα να γνωρίζουν, τόσο οι διαφημιστές όσο 

και οι διαφημιζόμενοι πόσοι, πότε και που είδαν τις διαφημίσεις τους και πόσοι 

ανταποκρίθηκαν σε αυτές (Αλεξάνδρα Π. Μικρουλέα, 2001, ρ.1091).

Πέρα από τα παραδοσιακά μέσα διαφήμισης, το Internet δίνει την ευκαιρία διαφήμισης σε 

ένα ευρύ κοινό τόσο σε παγκόσμιο επίπεδο, όπου οι χρήστες του είναι εκατομμύρια, όσο 

και στην Ελλάδα όπου οι χρήστες του Internet αυξάνουν συνεχώς. Προσιτή σε μεγάλες και 

μικρές επιχειρήσεις λόγω μικρού κόστους η διαφήμιση στο Internet μπορεί να γίνει με 

διάφορους τρόπους:
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• Καταχώριση της εταιρείας σε search engines, ευρετήρια που 

χρησιμοποιούνται διεθνώς

• Καταχώριση σε award sites

• Banner campaign, διαφημιστική καμπάνια σε διάφορα site στην Ελλάδα 

αλλά και διεθνή ανάλογα με τις ανάγκες προβολής κάθε επιχείρησης

• Προβολή μέσω δελτίων τύπου, δημοσιεύσεων, κλπ.

Είναι όμως πολύ δύσκολο για τους διάφορους φορείς της τουριστικής βιομηχανίας να 

συμβαδίσουν με την εξέλιξη των νέων τεχνολογιών και τις νέες στρατηγικές διαφήμισης 

και προώθησης, τις αλλαγές στα τμήματα των αγορών και τον μεγάλο ανταγωνισμό λόγω 

της παγκοσμιοποίησης. Αναμφίβολα όμως αποτελεί μια τεράστια πρόκληση (Gretzel U., 

Yuan Υ., Fesenmaier D., 2000, ρρ.151).

Το Διαδίκτυο όπως είδαμε επιτρέπει καλύτερη και πιο επιτυχημένη στόχευση του κοινού. Η 

διαφήμιση στο internet είναι ο συγκερασμός της παραδοσιακής διαφήμισης και του άμεσου 

μάρκετινγκ. Προσφέρει την δυνατότητα της ακριβούς στόχευσης του κοινού με 

διαφημίσεις που να απευθύνονται στο ιδιαίτερο ενδιαφέρον και γούστο του κάθε χρήστη. 

Αυτό επιτυγχάνεται μέσω των διαφόρων εργαλείων μέτρησης όπως τα Database mining, 

Collaborative Filtering, Behavioral Analysis, Personalization Tools (Zeff and Aronson, 

1999).

To ενδιαφέρον των ερευνητών και των ειδικών της βιομηχανίας προσανατολίζεται κυρίως 

ως προς το αν η διαφήμιση στο Διαδίκτυο είναι διαφορετική από τα άλλα μέσα 

ενημέρωσης και στις νέες στρατηγικές που πρέπει να χρησιμοποιηθούν σε αυτήν (Godin, 

1999:Hoffman and Novak, 1995:Zeff and Aronson, 1999). Η απάντηση δεν είναι απλή 

όπως κάποιος θα μπορούσε να σκεφτεί. Πολυάριθμα άρθρα ισχυρίζονται ότι οι στρατηγικές 

διαφήμισης στο Διαδίκτυο είναι παρόμοιες με τις στρατηγικές των παραδοσιακών μέσων. 

Άλλοι συγγραφείς παρόλα αυτά θεωρούν ότι το Διαδίκτυο είναι ένα εντελώς νέο 

διαφημιστικό μέσο και επομένως πρέπει να διοικηθεί με την χρήση νέων τεχνικών και 

φιλοσοφιών που δεν συγκρίνονται με τις καμπάνιες στα άλλα μέσα. Οι κύριοι διαφημιστές
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δεν χρησιμοποιούν απλά το Διαδίκτυο για την τοποθέτηση Banners, αλλά δημιουργούν 

ολοκληρωμένες λειτουργικές επιχειρήσεις. Έκτος από άμεσο Marketing και Branding οι 

ιστοσελίδες αυτές αποτελούν extranets για τους προμηθευτές, intranets για τους 

εργαζόμενους και μια ποικιλία από links πωλήσεων και υπηρεσιών για τους πελάτες (Klein, 

1997, ρρ.52).

Μια άλλη οπτική θεωρεί το Διαδίκτυο ως μέσο που συνδυάζει τα στοιχεία άλλων μέσων, 

αλλά είναι κάτι περισσότερο από το άθροισμά τους. Η διαφήμιση στο Διαδίκτυο απαιτεί 

νέες δεξιότητες και ξεχωριστές προσεγγίσεις. Παρόλα αυτά δεν μπορεί να επιτευχθεί αν δεν 

είναι γνωστά τα βασικά της παραδοσιακής διαφήμισης. Η διαφήμιση on-line, όπως όλες οι 

παραδοσιακές μορφές διαφήμισης στοχεύει στην διάδοση της πληροφορίας, αλλά διαφέρει 

από τα υπόλοιπα μέσα, γιατί δίνει την δυνατότητα στους καταναλωτές-χρήστες να 

αλληλεπιδρούν με το μέσο και την διαφήμιση (Gretzel U., Yuan Υ., Fesenmaier D., 2000, 

ρρ.147). Συγκριτικά με τα παραδοσιακά διαφημιστικά μέσα το internet συγκεντρώνει και 

ενοποιεί τα παρακάτω πλεονεκτήματα:

• Παρουσίαση πληροφοριών

• Συνεργασία

• Επικοινωνία

• Αλληλεπίδραση

• Συναλλαγές

Προβλήματα στο Διαδίκτυο

• Η ευελιξία κάνει το Διαδίκτυο πλούσιο και ελκυστικό, αλλά ταυτόχρονα περίπλοκο 

και δύσκολο στην αντιμετώπιση. Υπάρχει ενδεχομένως καθόλου ή λίγος χρόνος που 

μεσολαβεί μεταξύ της παραγωγής της πληροφορίας και της διάδοσής της γεγονός 

που δημιουργεί πίεση στην διοίκηση των ιστοσελίδων, από την στιγμή που ο 

ελάχιστος χρόνος διάρκειας της πληροφορίας και η συνεχής ανανέωση των σελίδων 

έχουν γίνει απαραίτητα στην μάχη για τους καταναλωτές του Internet.

• Μπορεί επίσης η εφαρμογή των επικοινωνιακών εργαλείων να είναι εύκολη δεν είναι 

όμως εύκολο να αντιμετωπίσει κανείς τον τεράστιο όγκο της επικοινωνίας. Αν 

λοιπόν οι πόροι αφιερωθούν αποκλειστικά στην δημιουργία της σελίδας και όχι στην
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συνεχή διοίκηση των ερωτημάτων δεν θα μπορέσουν να αξιοποιηθούν στο μέγιστο 

οι ωφέλειες της νέας τεχνολογίας.

• Οι Schiosser και Kanfer (1999, ρρ.34-37), τονίζουν επίσης ότι οι περισσότερες 

ιστοσελίδες αγνοούν ακόμη τις δυνατότητες των αμφίδρομων μέσων. Οι 

επιχειρήσεις εξακολουθούν να εκπέμπουν πληροφορίες αντί να αφήνουν τον 

καταναλωτή να αλληλεπιδράσει με το περιεχόμενο της σελίδας. Η προσκόλληση σε 

διαφήμιση που δεν έχει χαρακτήρα αλληλεπίδρασης (πληροφοριακή και όχι 

δεσμευτική), οδηγεί στην εντύπωση ότι το internet marketing δεν είναι 

«διασκέδασηκό» περιορίζοντας έτσι τις δυνατότητες της Διαδικτυακής διαφήμισης.

• Υπάρχουν επίσης τα προβλήματα που δημιουργεί η υπερφόρτωση και η 

πολυπλοκότητα των πληροφοριών, το copyright και τα νομικά θέματα, η ασφάλεια 

των προσωπικών δεδομένων, τα τεχνικά προβλήματα, τα «σκουπίδια» και τα 

ασύμβατα interface standards.

• Η σύγχυση που υπάρχει πολλές φορές στο ψάξιμο των τουριστικών πληροφοριών 

για έναν προορισμό, αποτελεί ένα ακόμη βασικό πρόβλημα. Για παράδειγμα, ένας 

καταναλωτής μπορεί να ψάξει πληροφορίες από διάφορες πηγές όπως 

ταξιδιωτικούς πράκτορες τουριστικούς οργανισμούς τουριστικά γραφεία, βιβλία, 

μέσα μαζικής ενημέρωσης computerize reservation systems, internet ή άμεσα από 

τους προμηθευτές. Αυτή η ποικιλία ενισχύεται ακόμη περισσότερο από την 

διαφοροποίηση όλων αυτών που προσφέρουν ασύμβατες πολλές φορές μεταξύ 

τους πληροφορίες στους καταναλωτές.

Ένα παράδειγμα από το ψάξιμο ξενοδοχείων στη Δυτική Αυστραλία στο Διαδίκτυο, έδωσε 

6.340 αποτελέσματα (Williams and Palmer, 1999, ρρ.268), χρησιμοποιώντας μόνο μια 

μηχανή αναζήτησης παρά το γεγονός ότι υπήρχαν μόνο 1.200 ξενοδοχεία στην περιοχή, 

μερικά από τα οποία είχαν στην πραγματικότητα δική τους σύνδεση στο internet. 

Προφανώς τα αποτελέσματα αυτά εμπεριέχουν διεθνείς ιστοσελίδες μεμονωμένων 

κατόχων συν ένα μεγάλο εύρος επαγγελματικών τουριστικών οδηγών, τοπικών 

τουριστικών γραφείων, αναφορές των μέσων ενημέρωσης επιχειρήσεις κρατήσεων και 

ειδικούς στην παροχή πληροφοριών που αντιπροσωπεύουν το ξενοδοχείο στο internet. Οι 

προμηθευτές επίσης είναι πιθανό να έρθουν αντιμέτωποι με αυτό το μπέρδεμα, όταν
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επιλέγουν κανάλια διανομής για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους (Williams and Palmer, 

1999, ρρ.268).

Συμπερασματικά θα λέγαμε ότι ο συνδυασμός της on-line και off-line διαφήμισης είναι ο 

καλύτερος τρόπος για να γίνουν εκμεταλλεύσιμες οι δυνατότητες του Διαδικτύου σχετικά 

με την προβολή. Το Διαδίκτυο λοιπόν δεν είναι ένα ξέχωρο διαφημιστικό εργαλείο. Τα 

banners και η σταυρωτή διαφήμιση είναι απαραίτητα για τον έλεγχο της κίνησης στο 

Διαδίκτυο. Οι Θύρες (Portals), είναι τα πιο σημαντικά σημεία εισόδου για τους χρήστες που 

ψάχνουν τουριστικές πληροφορίες. Έτσι η δημιουργία σελίδων που θα περιλαμβάνονται σε 

πολλές θύρες είναι πολύ σημαντική. 'Ένα συνεκτικό διαφημιστικό μήνυμα που διαχέεται 

μέσα από διάφορα μέσα οδηγεί σε συνέργιες μεταξύ της on-line και off-line στρατηγικής.

Εφόσον το Διαδίκτυο διαφέρει από τα υπόλοιπα μέσα η εστίαση πρέπει να βρίσκεται στο 

να γίνονται τα πράγματα αποδοτικότερα και όχι απλά φθηνότερα και γρηγορότερα. Οι 

στρατηγικές Marketing στο Διαδίκτυο πρέπει να βασίζονται στην εξατομίκευση, την 

εμπειρία, την δέσμευση και την άδεια, σε αντίθεση με το παραδοσιακό Marketing που 

χτίζει μέσω της μαζικής επικοινωνίας απτών προϊόντων και άμεσης πώλησης, αντί να 

δημιουργεί σχέσεις εκούσιας συμμετοχής των αγοραστών. Έτσι η εφαρμογή των 

παραδοσιακών διαφημιστικών εργαλείων που θεωρούν συχνά ως κοινό τους ένα παθητικό 

και αιχμαλωτισμένο κοινό δεν θα πρέπει να υποστηρίζεται από το Διαδίκτυο. Στο σχήμα 

που ακολουθεί παρουσιάζεται το προφίλ της διαδικτυακής σε σχέση με την παραδοσιακή 

διαφήμιση. Όπως γίνεται λοιπόν φανερό η διαφήμιση στο Διαδίκτυο εμφανίζει μια πιο 

ισορροπημένη κατάσταση ανάμεσα σε πληροφόρηση, διαφήμιση, μόρφωση και ψυχαγωγία 

ενώ η παραδοσιακή διαφήμιση κλίνει σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό προς πληροφόρηση και 

διαφήμιση.
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Διάγραμμα 3.1: Πληροφοριακό Προφίλ της Παραδοσιακής Διαφήμισης σε σχέση 
με την Διαφήμιση στο Διαδίκτυο1

Πληροφόρηση

Παραδοσιακή Διαφήμισή

◄—
Διαφήμιση

Ψυχαγωγία

3.4 Η διαδικασία του Σχεδιασμού των Ιστοσελίδων

Ακόμα και αν η επιτυχία των ιστοσελίδων μπορεί μερικά να αξιολογηθεί αυτήν την στιγμή, 

μέσα από τις διάφορες τεχνικές μέτρησης της αποτελεσματικότητάς τους (Hoffman, Novak, 

Chalterjee, 1995:Schlosser and Kanfer, 1999, pp.58), υπάρχουν βασικές αρχές για τον 

σχεδίασμά τους. Οι Werthner και Klein (1999) δίνουν ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο 
(διάγραμμα 3.2) για έναν επιτυχημένο σχεδίασμά ο οποίος πρέπει να αντανακλά τα 
χαρακτηριστικά του μέσου, τους πελάτες και το ανταγωνιστικό περιβάλλον (Maddox, 1997, 
ρρ.42,48), πρέπει να είναι ενσωματωμένος στην οργανωσιακή κουλτούρα και δομή, να 
είναι ευθυγραμμισμένος με τον κλάδο εφαρμογής και να χρησιμοποιείται για στρατηγική 
τοποθέτηση.

1 Πηγή: Werthner and Klein (1999, ρ.285)
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Διάγραμμα 3.2: Το πλαίσιο σχεδιασμού των ιστοσελίδων2

Στα πρώτα χρόνια ο σχεδιασμός των ιστοσελίδων στο internet καθοδηγούνταν κυρίως από 

την διαθέσιμη τεχνολογία. Σήμερα υπάρχει μια αυξημένη τάση προς τον σχεδίασμά που 

είναι προσανατολισμένος προς τον πελάτη. Η κατανόηση της συμπεριφοράς αναζήτησης 

πληροφοριών των χρηστών του Διαδικτύου είναι πολύ σημαντική για τον σχεδίασμά. Ο 

Hoffacker (1999), διαχωρίζει μεταξύ surfing και searching, που επηρεάζει το πλήθος των 

πληροφοριών που αναζητούνται, την σημασία των λεπτομερειών για τους χρήστες και τον 

βαθμό της αναμενόμενης υπομονής.

Όταν κάποιος χρήστης μπαίνει σε ένα site επεξεργάζεται τις πληροφορίες που του 

παρουσιάζονται μέσα από μια σειρά σταδίων: 1) έκθεση, 2) προσοχή, 3) κατανόηση και 

αντίληψη, 4) αποδοχή και 5) συγκράτηση. Οι θεωρήσεις για τον σχεδίασμά των σελίδων 

είναι πολλές. Οι εικόνες, το κείμενο της σελίδας και η γενικότερη δομή της, πρέπει να 

λαμβάνουν υπόψη ότι η πληροφορία πρέπει να περάσει και από τα 5 αυτά στάδια μέχρι να 

επηρεάσει την συμπεριφορά των χρηστών - καταναλωτών.

2 Πηγή: Werthnerand Klein (1999, ρ.281)
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Το κείμενο των ιστοσελίδων του Διαδικτύου μπορεί να έχει διάφορες πλοηγήσιμες δομές 

(navigable) με την πληροφορία ως δομημένο χώρο και τον χρήστη ως πλοηγό. Οι μηχανές 

αναζήτησης επίσης παρέχουν την δυνατότητα αυτή, αλλά οι ξεχωριστές ιστοσελίδες 

διαφέρουν στις δομές. Στο επίπεδο των ιστοσελίδων λοιπόν τα εργαλεία που παρέχονται 

από τους σχεδιαστές των sites περιλαμβάνουν οπτικά organizers, χάρτες, ευρετήρια και 

online οδηγούς. Γενικότερα υπάρχουν 3 βασικά είδη δομής ιστοσελίδων: (Cano V. and 

Prentice R., 1998, p.68)

1. "Spaghetti" hypertext, στο οποίο δεν υπάρχει μια εμφανής δομή.

2. "Hierarchical ή Tree" hypertext, στο οποίο η δομή είναι ξεκάθαρη και συγκεκριμένη.

3. "Web" hypertext, το οποίο δίνει έμφαση σε Links με άλλους δικτυακούς τόπους ή 

με την ίδια σελίδα.

Οι κυριότεροι παράγοντες που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στο σχεδίασμά 
των σελίδων

• Αρχικά η αλληλεπίδραση είναι απαραίτητη. Η συμπεριφορά των καταναλωτών 

αλλάζει όταν μπαίνουν στο internet (Schwartz, 1998) και πρέπει να έχουμε υπόψη 

ότι δεν ψάχνουν μόνο για πληροφόρηση, αλλά και για μια άλλη μορφή εμπειριών 

και αναμένουν την αλληλεπίδραση. Μια θετική εμπειρία άλλωστε αυξάνει τον 

χρόνο που ξοδεύει ο χρήστης σε αυτήν (Hoffman και Novak, 1995), γεγονός που 

εξαρτάται κυρίως από το περιεχόμενό της, αλλά επηρεάζεται και από 

χαρακτηριστικά όπως η δημιουργία εικονικών κοινοτήτων (Discussion Forums).

• Το περιεχόμενο επίσης της σελίδας καθορίζει και το επίπεδο αλληλεπίδρασης 

και ζωντάνιας της. Όταν παρέχονται στους χρήστες ευκαιρίες για την επιλογή 

διαφόρων δραστηριοτήτων αυτό αυξάνει και την ευχαρίστηση και ικανοποίηση 

που λαμβάνουν κατά την διάρκεια της πλοήγησής τους (Hoffman και Novak, 

1995). Η μεγάλη περιπλοκότητα ωστόσο μπορεί να οδηγήσει σε πνευματική και 

σωματική κούραση, οπότε πάντα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι δυνατότητες 

των χρηστών. Για την αποφυγή της μεταπήδησης σε άλλη σελίδα είναι σημαντικό 

να γνωρίζουμε σε ποιο σημείο της διαδικασίας οι καταναλωτές χρήστες είναι 

πιθανόν να βαρεθούν ή να κατακλυστούν από την πολυπλοκότητα της 

αλληλεπίδρασης. Το περιεχόμενο των σελίδων των τουριστικών επιχειρήσεων και 

οργανισμών, είναι εξαιρετικά σημαντικό γιατί επηρεάζει άμεσα την εικόνα ενός
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προορισμού, οπότε είναι αναγκαίο το περιεχόμενό της να είναι ακριβές και 

αληθές, ελκυστικό και εύκολα ευρέσιμο (Beirne and Curry, 1999).

• Ένα άλλο στοιχείο που πρέπει να τονιστεί αναφορικά με τον σχεδίασμά της 

ιστοσελίδας είναι οι χρόνοι που απαιτούνται για το κατέβασμα των πληροφοριών 

που είναι διαθέσιμες (download). Ένας μεγάλος χρόνος αναμονής βέβαια δεν 

οδηγεί πάντα σε αρνητική αξιολόγηση της σελίδας (Dellaert and Kahn, 1997). To 

να διοικείς αποτελεσματικά την εμπειρία της αναμονής των χρηστών (π.χ. 

δείχνοντας τον χρόνο που απαιτείται για το κατέβασμα της πληροφορίας ή 

έχοντας διάφορα παράθυρα να εμφανίζονται ξαφνικά, ώστε να τον κρατούν 

απασχολημένο), μπορεί να προάγει την εμπειρία οτη σελίδα. Γνωρίζοντας τα 

δημογραφικά χαρακτηριστικά της αγοράς στόχου και την συμπεριφορά τους στο 

ψάξιμο των πληροφοριών, μπορεί να οδηγήσει σε καλύτερη κατανόησή του πόσο 

σημαντικός είναι ο παράγοντας χρόνος.

Με την ανάδυση των νέων τεχνολογιών, ο αριθμός των διαθέσιμων επιλογών σχεδιασμού 

έχει αυξηθεί σε μεγάλο βαθμό και πολλά βιβλία που προσπαθούν να καθορίσουν κάποιες 

γενικές αρχές έχουν εκδοθεί. Δεν υπάρχει παρόλα αυτά η μοναδική σωστή λύση. Όταν 

σχεδιάζεται μια ιστοσελίδα ο στόχος της δημιουργίας της και τα χαρακτηριστικά των 

χρηστών στους οποίους αυτή στοχεύει είναι παράγοντες που πρέπει να καθορίζουν τον 

σχεδίασμά.

3.5 Ο ρόλος του Διαδικτύου στην δημιουργία «Ψηφιακών Τουριστικών 

Προορισμών» (Virtual Tourist Destinations)

Όπως έχουμε διαπιστώσει το Διαδίκτυο είναι ένα μέσο με τεράστιες δυνατότητες 

προσφοράς στην Τουριστική Βιομηχανία η οποία μπορεί μάλιστα να τις εκμεταλλευτεί με 

τον πλέον κατάλληλο τρόπο. Μπορεί λοιπόν να εκσυγχρονίσει την διανομή, να προσφέρει 

νέες δυνατότητες προβολής και γενικότερα όλες τις ωφέλειες που αναλύσαμε 

προηγουμένως. Στην παρούσα μελέτη θα σταθούμε σε μια από τις πολλαπλές 

ομολογουμένως ωφέλειες του, αυτή της δυνατότητας καρποφόρων και αλληλεπιδρόμενων 

σχέσεων των διαφόρων προμηθευτών της Τουριστικής Βιομηχανίας (Pramod Sharma, 

Dean Carson, Terry DeLacy, 2000, pp.157-162), που εκτός των άλλων συμβάλει στην
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αποτελεσματική προβολή ενός προορισμού, μέσα από την δημιουργία «Ψηφιακών 

Τουριστικών Προορισμών» και δίνει λύση στην αποσπασματική μέχρι τώρα προβολή, λόγω 

του κατακερματισμού και των συγκρουόμενων συμφερόντων, όπως είδαμε στο πρώτο και 

το δεύτερο κεφάλαιο.

Η ποικιλία και η πολυπλοκότητα των τουριστικών προϊόντων που προσφέρει ένας 

προορισμός έχει απασχολήσει αρκετά την βιβλιογραφία. Τα χαρακτηριστικά αυτά 

ευθύνονται για την δυσκολία που υπάρχει στην παροχή της πληροφορίας και στην 

ανάπτυξη της μάρκας και για τους εθνικούς και για τους τοπικούς τουριστικούς 

οργανισμούς, διότι απαιτούν την εστιασμένη προσοχή σε όλες τις επιχειρήσεις που 

σχετίζονται με τον τουρισμό στον συγκεκριμένο προορισμό. Υπάρχει λοιπόν τρομερή 

έλλειψη ελέγχου στο μίγμα ενός τουριστικού προϊόντος - προορισμού. Είναι απαραίτητο 

όμως για την αποτελεσματική προβολή και διανομή ενός προορισμού να υπάρχει μια 

κεντρική εικόνα μάρκας, μέσα από συνεργατικές προσπάθειες και συμμαχίες μεταξύ των 

προμηθευτών των διαφόρων τουριστικών προϊόντων και υπηρεσιών ενός προορισμού 

(Williams and Palmer, 1999, ρρ.271).

Ένας τουριστικός προορισμός αποτελείται τυπικά από πολυάριθμους αυτόνομους 

προμηθευτές, αλλά παρόλα αυτά οι καταναλωτές κάνουν αγορές και αποφάσεις 

επαναγοράς με βάση την συνολική διαθέσιμη εμπειρία που προσφέρει ένας προορισμός 
(Palmer A. and McCole P., 2000, pp.198). Υπάρχουν σήμερα πολλές έρευνες που 

υποδεικνύουν μεθόδους με τις οποίες η συνεργασία μεταξύ των προμηθευτών μπορεί να 

προσθέσει αξία στο τουριστικό προϊόν - προορισμό (Leiper, 1996:Palmer and Bejou 

pp.619, 1995:Heath and Wall, 1991). Η συνεργατική προβολή - προώθηση των 

τουριστικών προορισμών έχει εστιαστεί παραδοσιακά στην παραγωγή φυλλαδίων και 

προσπέκτους από κοινού που διανέμονται κυρίως από κοινά σταντ σε εκθεσιακούς 

χώρους.

Ο αυξημένος ανταγωνισμός στην τουριστική αγορά ωθεί λοιπόν τους προμηθευτές να 

δράσουν συνεργατικά με έναν κοινό στόχο: Την προσέλκυση και την ικανοποίηση του 

παγκόσμιου καταναλωτή. Η ποικιλία της τουριστικής προσφοράς και τα υψηλής 

οξυδέρκειας μέσα που έχουν στην διάθεσή τους οι καταναλωτές, βελτιώνουν την ποιότητα 

και την αποτελεσματικότητα της παρεχόμενης πληροφορίας, αποτελώντας παράγοντα
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διαφοροποίησης για τους προορισμούς. Όσο αναπτύσσονται λοιπόν νέα κανάλια διανομής, 

δημιουργούνται μοναδικές δυνατότητες για συνένωση των προμηθευτών ενός προορισμού, 

ώστε να μπορέσει αυτός να μαρκετάρει τον εαυτό του κάτω από μια κοινή, αναγνωρίσιμη 

εικόνα μάρκας, ελέγχοντας την ποιότητα της παρεχόμενης πληροφορίας και μειώνοντας το 

κόστος της μέσω οικονομιών κλίμακας. Η εικόνα μάρκας ενός προορισμού είναι ένα από τα 

σπουδαιότερα εργαλεία για την στρατηγική μάρκετινγκ (Williams and Palmer, 1999, 

ρρ.265).

Η προοπτική της συνεργασίας μεταξύ των προμηθευτών είναι αρκετά αποτελεσματική στο 

μάρκετινγκ ενός προορισμού και υπάρχουν πολλά παραδείγματα (Destination Queensland: 

Beautiful one day, Perfect the Next, η Καμπάνια της Βόρειας και Νότιας Ιρλανδίας για την 

προβολή της ως ενιαίου τουριστικού προορισμού). Σε κάθε περίπτωση για την προβολή 

μιας ενοποιημένης μάρκας δίνεται έμφαση στις προωθητικές ενέργειες (διάφορες 

προωθητικές στρατηγικές) όλων των οργανισμών που εμπλέκονται στην παροχή 

τουριστικών υπηρεσιών σε έναν προορισμό.

Είναι απαραίτητη λοιπόν η συνεργασία των τουριστικών προμηθευτών μιας περιοχής κάτω 

από μια Κοινή Ταυτότητα Μάρκας, η οποία μπορεί να λειτουργήσει ως φίλτρο για τους 

καταναλωτές που ψάχνουν επαγγελματικές τουριστικές συμβουλές για την περιοχή και έτσι 

να προσθέσει αξία στις υπάρχουσες υπηρεσίες και για τους καταναλωτές και για τους 

προμηθευτές σε όρους ισχυρής κεντρικής μάρκας μειώνοντας την πιθανή σύγχυση των 

καταναλωτών και των προμηθευτών.

Η επιτυχία ενός τουριστικού προορισμού βασίζεται λοιπόν σε ένα σύνολο ανεξάρτητων και 

αλληλεξαρτώμενων επιχειρήσεων (Gartrell, 1991, pp.l59:Kotler et all, 1996, pp.). Μια 

συχνά χρησιμοποιούμενη μέθοδος των διεπιχειρησιακών σχέσεων βασίζεται στην ανάλυση 

δικτύου (Achrol 1991, ρρ.81). Η βάση της θεωρίας αυτής (network rational) είναι ότι μια 

μεμονωμένη επιχείρηση είναι πολύ δύσκολο από μόνη να αντιμετωπίσει την περιπλοκότητα 

και τις απειλές του περιβάλλοντος ώστε να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της ζήτησης και 

να είναι ανταγωνιστική παγκόσμια. Ιδιαίτερα στην Τουριστική Βιομηχανία όπου υπάρχει 

έντονη αλληλεξάρτηση μεταξύ των διαφόρων παικτών, γιατί το προϊόν της είναι μια 

συνολική εμπειρία. Τα μέλη ενός δικτύου βέβαια δεν είναι εντελώς εξαρτημένα, αλλά το 

καθένα διατηρεί την ανεξαρτησία του σε ορισμένες διαστάσεις. Το κυριότερο σημείο της 

σχέσης αυτής είναι ότι το κάθε μέλος συνεισφέρει μέσω των ανταγωνιστικών του 

πλεονεκτημάτων που οι άλλοι δεν διαθέτουν.
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Πολλά Tourism Destination Marketing Groups έχουν πετύχει να παρουσιάσουν διάφορα 

επιχειρηματικά ενδιαφέροντα μέσω των εκθέσεων, της διαφήμισης και των κοινών 

προωθητικών φυλλαδίων (Chetwynd, 1999, ρρ.35). Μια νέα πρόκληση για αυτούς είναι να 

αναπτύξουν την συνεργασία μέσω του Διαδικτύου . Τα Hotlinks που έχουν οι ιστοσελίδες 

μιας εταιρείας μπορούν να μεταφέρουν το ενδιαφέρον τους σε άλλες εταιρείες αλλά δεν 

υπάρχει εγγύηση ότι αυτά θα είναι ανταποκρίσιμα (reciprocate) από τις άλλες επιχειρήσεις 

(Bagozzi, 1995, ρρ.276:Becker, 1990).

• Η ανάπτυξη του World Wide Web σήμερα προσφέρει νέες δυνατότητες για 

συνεργατικό marketing σε έναν προορισμό. Υπάρχει λοιπόν η δυνατότητα για 

δημιουργία Εικονικής Συνεργασίας - Virtual Cooperation, ώστε οι πιθανοί 

τουρίστες να μπορούν να ψάχνουν μέσα από τις ιστοσελίδες των μεμονωμένων 

διευκολύνσεων ενός προορισμού, δημιουργώντας μια συνεκτική εικόνα της 

συνολικής εμπειρίας που προσφέρεται στον προορισμό. Η δημιουργική συνένωση - 

Linking - των σελίδων τους διευκολύνει την έρευνα των καταναλωτών 

επιτρέποντας τους να δημιουργήσουν το δικό τους πακέτο εμπειριών από την 

επίσκεψη σε έναν προορισμό.

• Οι τουριστικοί προορισμοί μπορούν να ωφεληθούν από την διαδικτυακή 

συνεργασία μέσω της δημιουργίας μιας συνεκτικής τοποθέτησης στην αγορά, 

αυξάνοντας το μερίδιο αγοράς τους, με το να έρχονται πιο κοντά στους διάφορους 

τουρίστες - καταναλωτές (πραγματικούς και πιθανούς) και παρέχοντάς τους 

μεγαλύτερη ικανοποίηση (Sussman and Baker, 1996, 111).

• Μια interactive σελίδα προσφέρει την δυνατότητα στους πολλαπλούς 
προμηθευτές που εμπλέκονται σε έναν τουριστικό προορισμό να ενώσουν τις 

δυνάμεις τους με μοναδικό τρόπο, ενοποιώντας τις διάφορες συνιστώσες ενός 

προορισμού που ζητούνται από τους επισκέπτες. Σημαντικό ρόλο παίζουν οι 

μέθοδοι καθοδήγησης των πελατών μέσω του μεγάλου όγκου των προσφερόμενων 

επιλογών ενός προορισμού.
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Οι τουριστικές επιχειρήσεις παρουσιάζουν ένα ιδανικό σενάριο για την δημιουργία εικονικής 

συνεργασίας, μέσω link με την βοήθεια της πληροφοριακής τεχνολογίας. Πρέπει λοιπόν να 

είναι δυνατό για όλες τις επιχειρήσεις στην τουριστική βιομηχανία ενός προορισμού να 

ενώσουν τις ιστοσελίδες τους, ώστε ο επισκέπτης ενός site μπορεί εύκολα να βρίσκει όλες 

τις σχετικές διευκολύνσεις στις σελίδες των άλλων εταιρειών, δια μέσου των Links.

Στην παρούσα μελέτη ο όρος Virtual Cooperation περιγράφει το δίκτυο των 

ανεξάρτητων επιχειρήσεων που δημιουργούν την Αγορά ενός τουριστικού προορισμού. Το 

αποτέλεσμα της συνεργασίας αυτής είναι το «σύνθετο τουριστικό προϊόν ενός 
προορισμού» που βιώνουν οι καταναλωτές. Η μεγάλη άλλωστε αύξηση της πρόσβασης 

στην πληροφορική τεχνολογία τα τελευταία χρόνια έχει βοηθήσει σημαντικά την ανάπτυξη 

Εικονικών Τουριστικών Προορισμών, με εξαιρετικά γρήγορη ανάπτυξη στα sites που 

σχετίζονται μετά ταξίδια (Kate, 1998, ρρ.36-37:Marketing, 1999, ρ.13).

Η αρχή της διευκόλυνσης της αγοραστικής απόφασης μέσω της διαδικτυακής συνεργασίας 

δημιουργεί ωστόσο δυο βασικές ανησυχίες για την προσαρμογή:

1) Την ικανότητα για την γνώση των αναγκών των καταναλωτών

2) Την ικανότητα των μεμονωμένων τουριστικών προμηθευτών να ενώνουν τις 

ιστοσελίδες τους μέσω Link, ώστε να παρουσιάζουν μια ολοκληρωμένη τουριστική 

εμπειρία κατάλληλη για τις μεμονωμένες ανάγκες των καταναλωτών.

3.6 Συμπεράσματα

Στο κεφάλαιο αυτό έγινε μια προσπάθεια να αναλυθεί η βασικότερη ωφέλεια του 

Διαδικτύου στην Τουριστική Βιομηχανία, αυτή της διαδικτυακής συνεργασίας των 

διαφόρων παικτών και σε μια συνεκτική προβολή ενός προορισμού, γεγονός που αποτελεί 

άλλωστε, ένα από τα βασικότερα προβλήματα για έναν προορισμό και περιορίζοντας τις 

δυνατότητες για την ανάπτυξή του.

Αφού αναλύθηκαν λοιπόν οι δυνάμεις της αγοράς και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της 

Τουριστικής Βιομηχανίας που επιτρέπουν και επιβάλουν την χρήση της πληροφορικής 

τεχνολογίας στην βιομηχανία αυτή, παρουσιάστηκαν οι πολλαπλασιαστικές ωφέλειες της

64



Κεφάλαιο 3:Τουριστικός Προορισμός και Διαδίκτυο

στην πλευρά της Ζήτησης και της Προσφοράς. Στην συνέχεια αναπτύχθηκαν οι 

δυνατότητες που προσφέρει το Διαδίκτυο ως νέο διαφημιστικό και επικοινωνιακό εργαλείο 

μέσω των ιστοσελίδων. Τέλος έγινε αναφορά στην διαδικασία του σχεδιασμού των 

τουριστικών ιστοσελίδων, ώστε να είναι αποτελεσματικές.

Το ενδιαφέρον εστιάστηκε επίσης στην βασική λύση που μπορεί να προσφέρει το internet 

δια μέσου:

• Της προβολής με τη χρήση ιστοσελίδων

• Της δημιουργίας «Ψηφιακών Τουριστικών Προορισμών»

• Της διαδικτυακής συνεργασίας με hotlinks, που μπορούν να προσφέρουν στον 

τουρίστα μια ολοκληρωμένη εμπειρία ενός προορισμού

Στο επόμενο κεφάλαιο του δεύτερου - εμπειρικού μέρος της μελέτης επιλέξαμε ως 

προορισμό διερεύνησης τον Νομό της Χαλκιδικής και ερευνήσαμε το Ελληνικό και Ξένο 

Διαδίκτυο, ώστε να εντοπίσουμε τις ιστοσελίδες που τον αφορούν. Στην συνέχεια 

μελετήσαμε κατά πόσο αυτές πληρούν τα κριτήρια του σχεδιασμού που αναλύθηκαν στο 

παρόν κεφάλαιο και δίνουν την δυνατότητα δημιουργίας ενός «Ψηφιακού Τουριστικού 

Προορισμού». Στο τέλος του δεύτερου εμπειρικού μέρους έγιναν κάποιες προτάσεις για 

την δημιουργία μιας ιδεατής ιστοσελίδας, με σκοπό την προώθηση μιας ολοκληρωμένης 

προβολής που θα αφορά τον Τουριστικό Προορισμό του Νομού Χαλκιδικής.

65



ΜΕΡΟΣ Β:
ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥ

ΘΕΜΑΤΟΣ



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4:
Η έρευνα στο Διαδίκτυο:Κριτική 
προσέγγιση της προβολής του 

Τουριστικού Προορισμού 
«Χαλκιδική»



Κεφάλαιο 4: Η Έρευνα στο Διαδίκτυο για την Προβολή του Προορισμού «Χαλκιδική»

ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ: ΚΡΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ 

ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ «ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ»

4.1 Περιγραφή της εμπειρικής έρευνας

Στα πλαίσια του δεύτερου μέρους της παρούσας μελέτης (εμπειρικό), εστιάσαμε σε έναν 

συγκεκριμένο προορισμό της Ελλάδας, την Χαλκιδική, έχοντας ως βασικό στόγο την 

διερεύνηση του Ελληνικού και Ξένου Διαδικτύου, μέσα από τις κυριότερες μηχανές 

αναζήτησης, ώστε να εντοπίσουμε τις σελίδες που προβάλουν τον συγκεκριμένο 

προορισμό. Στην συνέχεια επιλέξαμε τις κυριότερες από αυτές τις σελίδες και αναλύσαμε 

την δομή και το περιεχόμενό τους για να δούμε κατά πόσο ανταποκρίνονται στα σύγχρονα 

δεδομένα σχεδιασμού και τις δυνατότητες που προσφέρει η πληροφοριακή τεχνολογία για 

την ανάπτυξη Διαδικτυακής Συνεργασίας (Virtual Tourist Destinations) στον τουρισμό. Η 

επιλογή αυτή έγινε στα πλαίσια διερεύνησης των προοπτικών μιας αποτελεσματικής 

προβολής. Ακολούθως μετά την ανάλυση των αποτελεσμάτων της έρευνας 

παρουσιάζονται κάποια γενικά συμπεράσματα για το επίπεδο προβολής του Προορισμού 

μέσα από το Διαδίκτυο (internet) και παρατίθενται προτάσεις για την δημιουργία μιας 

ιδεατής ιστοσελίδας που θα εκμεταλλεύεται πλήρως τις δυνατότητες των νέων 

τεχνολογιών.

Η υεθοδολονία που χρησιμοποιήσαμε στην έρευνα ήταν σε πρώτη φάση η άμεση 

παρατήρηση όλων των σχετικών με την Χαλκιδική ιστοσελίδων, μέσα από τις πιο 

σημαντικές μηχανές αναζήτησης του εσωτερικού και του εξωτερικού. Η έρευνα στην 
πρώτη φάση της προσανατολίστηκε στην διερεύνηση των κυριότερων μηχανών 

αναζήτησης του εσωτερικού και του εξωτερικού, με κριτήρια ανάλυσης την 

επισκεψιμότητα, το πλήθος των πληροφοριών και την χρησιμοποίησή τους από τους 

χρήστες του Διαδικτύου.

Στην δεύτερη φάση της που αφορά στην επιλογή και ανάλυση των σελίδων με θέμα την 

Χαλκιδική, ο πληθυσιιόε επιλέχτηκε με κριτήριο την συχνότητα εμφάνισης του 

Προορισμού (Τουριστικού Προϊόντος) στις διάφορες μηχανές αναζήτησης. Επιλέχτηκαν 

δηλαδή ιστοσελίδες που ανέκυψαν κατά πλειοψηφία στις παραπάνω μηχανές αναζήτησης.
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Επίσης επιλέχτηκαν και κάποιες ιστοσελίδες που δεν πληρούν το προηγούμενο 

πλειοψηφικό κριτήριο. Παρόλα αυτά θεωρήθηκε ότι θα έπρεπε να περιληφθούν στην 

έρευνα για να υπάρχει μια πιο ολοκληρωμένη Εικόνα του προορισμού. Ένα δεύτερο 

κριτήριο ήταν το περιεχόμενο των σελίδων. Επιλέχτηκαν επίσης για λόγους γρηγορότερης 

αποπεράτωσης της έρευνας, ιστοσελίδες τουριστικών οδηγών, είτε αποκλειστικά για την 

Χαλκιδική είτε για την Ελλάδα γενικότερα και όχι ιστοσελίδες των εξειδικευμένων και 

πολυποίκιλων τουριστικών επιχειρήσεων (ξενοδοχεία, πρακτορεία, αεροπορικές εταιρείες 

κ.τ.λ.).

Το βασικότερο πρόΒληιια που συναντήσαμε στην διάρκεια διεξαγωγής της έρευνας ήταν 

η αδυναμία πρόσβασης σε ορισμένες σελίδες που ήταν χρήσιμες για την ανάλυση. Η 

πρόσβαση ήταν αδύνατη από οποιοδήποτε σημείο του Διαδικτύου και αν έγινε προσπάθεια 

για εισαγωγή. Ένα άλλο πρόβλημα ήταν και οι ανολοκλήρωτες σελίδες που υπάρχουν σε 

πολλούς δικτυακούς τόπους, που εμφανίζονται με την ένδειξη υπό κατασκευή (under 

construction) και δεν επιτρέπουν στον χρήστη να δε προσωρινά το περιεχόμενό τους.

4.2 Ανάλυση των αποτελεσμάτων

Για την αποπεράτωση της πρώτης φάσης της έρευνας επιλέχθηκαν από τις Ελληνικές 

μηχανές αναζήτηση οι ακόλουθες:

www.in.gr

www.promo.gr

www.pathfinder.gr

www.findit.gr

Στις τέσσερις παραπάνω μηχανές αναζήτησης, μπορεί κανείς να βρει πάρα πολλές 

πληροφορίες (οικονομία, υγεία, ταξίδια, ενημέρωση κ.α.) (βλέπε Παράρτημα 2: σελίδες 

εισαγωγής Μηχανών Αναζήτησης). Η πλοήγηση έγινε είτε από τους γενικούς καταλόγους, 

είτε με την εισαγωγή λέξεων κλειδιών στα πλαίσια της αναζήτησης.

Στους γενικούς καταλόγους κατά την διάρκεια της έρευνας αναζήτησης, εντοπίστηκαν 

υποκατάλογοι με κατηγορίες σε θέματα ταξιδιών και τουρισμού όπως: τουριστικοί οδηγοί, 

χάρτες, πτήσεις διασκέδαση, πρακτορεία, ξενοδοχεία κ.τ.λ. (στο παράρτημα 2 μπορούμε 

να δούμε τους υποκαταλόγους που αφορούν τα ταξίδια και τον τουρισμό ως αποτέλεσμα 

της αναζήτησης σε κάθε μηχανή).
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Επίσης κατά την διάρκεια της αναλυτικής αναζήτησης που πραγματοποιήθηκε στις 
20/12/2001 με λέξη κλειδί την έκφραση «Χαλκιδική» προέκυψαν μια σειρά από 

αποτελέσματα σε διευθύνσεις σελίδων. Η «in.gr» έδωσε 3092 αποτελέσματα, η 

«promo.gr» 27, η «pathfinder.gr» 16 και η «findit.gr» 34. (βλέπε παράρτημα 3). Τα 

αποτελέσματα αυτά χαρακτηρίζονταν από μεγάλη ποικιλία (sites για ψυχαγωγία, διαμονή, 

τοποθεσίες, ταξιδιωτικά γραφεία, τουριστικούς οδηγούς κ.α.) τα περισσότερα από τα οποία 

είναι κοινά σε όλες τις μηχανές. Η «in.gr» έδωσε με διαφορά τα περισσότερα 

αποτελέσματα, γιατί περιλάμβανε πιο γενικά sites με θέμα την Χαλκιδική, όπως συνέδρια, 

ραδιοφωνικούς σταθμούς, γυμναστήρια και γενικότερα ότι σχετίζεται με την Χαλκιδική στο 

Ελληνικό internet.

Οι άλλες μηχανές έστιαζαν κυρίως σε σελίδες που είχαν σχέση μόνο με τον τουρισμό και 

την Χαλκιδική (μεσιτικές υπηρεσίες, μπαράκια, ξενοδοχεία, εστιατόρια, καταδυτικά κέντρα, 

κάμπινγκ, τουριστικούς οδηγούς, πρακτορεία κ.α.), είχαν όμως για κάθε μια από αυτές τις 

υπηρεσίες περιορισμένες σελίδες. Μετά από την πρώτη αυτή διερεύνηση των σελίδων που 

αφορούσαν στον Τουριστικό Προορισμό «Χαλκιδική» απορρίφθηκε η αναζήτηση με λέξη 

κλειδί και η έρευνα εστιάστηκε στους υποκαταλόγους τουρισμού που περιλαμβάνονταν σε 

κάθε γενικό κατάλογο κάθε μηχανής. Αυτό έγινε για να βοηθηθεί η έρευνα σε όποια γενική 

κατηγορία θέλαμε, διότι παρατηρήσαμε ότι μέσα από τους καταλόγους μπορούσε να γίνει 

πιο εύκολη η πλοήγηση στα σχετικά μόνο με τον Τουριστικό Προορισμό της Χαλκιδικής 

sites.

Ερευνώντας λοιπόν τον κατάλογο ΤαΕίδια και Touoiauoc εντοπίστηκαν κάποιες 

διαφορές αναφορικά με τον τρόπο πλοήγησης μέσα στις σελίδες των υποκαταλόγων, στην 

εμφάνιση των πληροφοριών και στο πλήθος των σελίδων που περιελάμβαναν και 

επισημάνθηκαν οι ακόλουθες παρατηρήσεις για την κάθε μηχανή:

www.in.gr: Ο κατάλογος της «in.gr» για τα ταξίδια και τον τουρισμό παρουσιάζει 

ταξινόμηση ανά περιοχή (μέχρι Μακεδονία) μόνο στις 3 από τις 9 θεματικές ενότητες 

(ξενοδοχεία, ενοικιάσεις αυτοκινήτων και τουριστικούς οδηγούς), ενώ τα υπόλοιπα 

δεδομένα παρουσιάζονται για όλη την Ελλάδα συνολικά, γεγονός που δυσκολεύει πολύ την 

γρήγορη πρόσβαση. Θετικό στοιχείο αποτελεί το γεγονός, ότι δίπλα στην διεύθυνση του 

Site, έχει και τις διάφορες γλώσσες στις οποίες μπορεί να εμφανιστεί.
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www.findit.gr: Ο κατάλογος της «findit.gr» έχει 20 θεματικές ενότητες για τον τουρισμό 

που δίνουν μια πιο ολοκληρωμένη πληροφόρηση. Μάλιστα στα ταξιδιωτικά πρακτορεία και 

τα ξενοδοχεία η ταξινόμηση ανά περιοχή φθάνει μέχρι και το επίπεδο της Χαλκιδικής. Στις 

άλλες θεματικές ενότητες υπάρχουν διαφορετικές ταξινομήσεις (π.χ. στα αεροπορικά 

ταξίδια: αεροπορικές εταιρείες, προγράμματα και κρατήσεις on-line). Σημαντική είναι και η 

ενότητα με τις πληροφορίες ανά περιοχή όπου μπορούμε μέσα από την Μακεδονία να πάμε 

στην Χαλκιδική και να βρούμε αντίστοιχα sites. Το θετικό στοιχείο αυτής της μηχανής είναι 

η ποικιλία των πληροφοριών.

www.promo.gr: Εδώ υπάρχουν 13 θεματικές ενότητες 3 από τις οποίες έχουν 

κατηγοριοποίηση ανά περιοχή, ώστε να βρίσκουμε την σελίδα για τον προορισμό που μας 

ενδιαφέρει (τοποθεσίες, ταξιδιωτικά γραφεία και ενοικιάσεις αυτοκινήτων). Πολύ καλό 

στοιχείο είναι η αξιολόγηση που γίνεται σε κάθε σελίδα ανάλογα με τον αριθμό των 

επισκέψεων και η άμεση αποθήκευση στα αγαπημένα.

www.pathfinder.gr: Η μηχανή αυτή περιλαμβάνει στα ταξίδια και τουρισμό 9 θεματικές 

ενότητες παρόμοιες με του in.gr, μόνο που σε κάθε μια έχει ταξινόμηση ανά περιοχή της 

Ελλάδας. Στην περίπτωση της έρευνάς μας η ταξινόμηση σταματά στην Μακεδονία-Θράκη, 

όπου παραθέτει για κάθε ενότητα όλες τις σχετικές σελίδες χωρίς να δίνει ξεχωριστά αυτά 

που αφορούν την Χαλκιδική. Αρνητικό στοιχείο είναι ότι δεν δίνει την διεύθυνση των 

σελίδων παρά μόνο την περιγραφή τους

Στην προσπάθειά μας να εντοπίσουμε τις κυριότερες μηχανές αναζήτησης στο ξένο 

Διαδίκτυο για να ερευνήσουμε τον προορισμό Χαλκιδική εισάγαμε στην μηχανή "Google" 

την έκφραση «Μηχανές Αναζήτησης» και βρήκαμε πέρα από τις ξένες και κάποιες άλλες 

Ελληνικές μηχανές από το ξένο Διαδίκτυο τις οποίες και ερευνήσαμε ως προς τους 

τουριστικούς καταλόγους που προβάλανε σε σελίδες τον Προορισμό «Χαλκιδική». Οι 

μηχανές αυτές ήταν οι: greekspider.com, greecehispeed.com, phantis.com, 
evresi.gr, findlink.gr, dir.forthnet.gr.
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Όπως μπορούμε να παρατηρήσουμε από τα αποτελέσματα της έρευνας (βλέπε παράρτημα 

4), στα 4 πρώτα δεν υπήρχε κανένα σχετικό με την Χαλκιδική Site και κάθε ένα έδινε 

έμφαση σε περιοχές της Ελλάδας όπως Νησιά, Μύκονο, Σαντορίνη, Αθήνα, Κρήτη, 

Κέρκυρα, Επίδαυρο, Μάνη, Αράχοβα, Κρήτη κ.τ.λ. Μόνο στην «findlink,gr» και στην 

«dir.forthnet.gr» υπήρχαν σχετικές ιστοσελίδες όπως οι: diavlos.gr, helios.gr, halkidiki.com 

στην πρώτη και halkidiki.com, traveling.gr, forthnet.gr, thalassa.gr, ellada.net, 

compulink.gr/nikiti στην δεύτερη, ενώ πολύ περισσότερα και πιο οργανωμένα sites στην 

τρίτη.

Από τις κυριότερες ξένες μηχανές αναζήτησης που βρήκαμε μέσω "Google" επιλέξαμε τις 

ακόλουθες:

www.msn.com
www.altavista.com
www.lvcos.com
www.vahoo.com
www.excite.com
www.aol.com
www.looksmart.com
www.netscape.com

Σε κάθε μια από αυτές ερευνήσαμε τον αντίστοιχο κατάλογο για τα ταξίδια και τον 

τουρισμό, προσπαθώντας να εντοπίσουμε μέσα από τους διάφορους προορισμούς του 

κόσμου την Ευρώπη και στην συνέχεια την Ελλάδα, ενώ μέσα από την Ελλάδα να δούμε 

αν υπάρχουν σελίδες για την Χαλκιδική και ποιες είναι αυτές. Στο παράρτημα 5 

παρουσιάσουμε τις σελίδες με το τελικό αποτέλεσμα της έρευνας σε όποιο σημείο φθάνει 

αυτό. Η πορεία της έρευνας φαίνεται από τους υποκαταλόγους που έχουν ανοιχτεί. Για 

παράδειγμα στο msn.com στο πάνω μέρος της σελίδας φαίνεται η διαδρομή που έχουμε 

ακολουθήσει web directory>travel>destinations>Europe>Greece. Το ίδιο ισχύει και για τις 

υπόλοιπες μηχανές.
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Τρεις από τις μηχανές αυτές (msn.com, altavista.com, looksmart.com), έδωσαν τα 

ίδια σχεδόν αποτελέσματα με έμφαση στην Αθήνα και τα Ελληνικά Νησιά, ενώ στην 

ενότητα other regions υπήρχαν κάποιες σελίδες για την Χαλκιδική όπως halkidiki.com, 

united-hellas.com/tourism/halki/kasandra, mendi-hotel.gr (για κασάνδρα), bates.edu (για 

το Άγιο όρος).

Στο Lycos.com οι περιοχές που προτείνονται είναι: Αθήνα, Κέρκυρα, Κυκλάδες, 

Δωδεκάνησα, Χανιά, Ιόνια Νησιά, Ηράκλειο, Κως Λέσβος Μύκονος Νησιά Βορείου 

Αιγαίου, Πάτρα, Πελοπόννησος Ρόδος Σάμος Σαντορίνη, Νησιά Σαρωνικού Κόλπου, 

Σποράδες και Θεσσαλονίκη. Για Χαλκιδική δεν υπάρχει κανένα site.

Στο yahoo.com υπάρχουν links για Αθήνα και Ελληνικά Νησιά, ενώ στην ενότητα 

attractions, γίνεται μια παρουσίαση πληροφοριών για μέρη της Ελλάδας που είναι παρόμοια 

με αυτά που παρουσιάζονται και στο Lycos.com χωρίς καμία αναφορά για την Χαλκιδική.

Στο excite.com στον προορισμό Ελλάδα προβάλλονται στο attractions ίδιες περίπου 

περιοχές όπως και στο hahoo.com και Lycos.com με έμφαση σε Ρόδο, Κω, Κέρκυρα και 

Αθήνα. Ούτε εδώ υπάρχει αναφορά για την Χαλκιδική.

Οι μόνες μηχανές που είχανε ξεχωριστή κατηγορία για την Χαλκιδική, ήταν οι Aol.com και 

Netscape.com, μέσα από τον κατάλογο ταξίδια και τουρισμός>Ελλάδα>Κεντρική 

Μακεδονία>Χαλκιδική με υποκαταλόγους όπως ταξιδιωτικούς οδηγούς διαμονή, εστιατόρια 

πρακτορεία κ.α. Οι σελίδες με γενικές πληροφορίες για την Χαλκιδική είναι: halkidiki.com, 

neosmarmarasnet.gr, compylink.gr/nikiti, ouranoupoli.com, users.otenet.gr (για 

Πευκοχώρι).

Από όλη την ανάλυση που προηγήθηκε σε Ελληνικό και Ξένο Διαδίκτυο με την βοήθεια των 

κυριότερων μηχανών αναζήτησης ξεχωρίσαμε κάποιες ιστοσελίδες που αφορούν την 

Χαλκιδική είτε άμεσα είτε έμμεσα. Οι ιστοσελίδες αυτές όπως αναφέρθηκε και στην αρχή 

του κεφαλαίου επιλέχθηκαν κυρίως με βάση την συχνότητα εμφάνισης στις διάφορες 

μηχανές αναζήτησης αλλά και άλλα κριτήρια που επίσης αναφέραμε. Στην συνέχεια 

κατασκευάστηκε ο πίνακας που ακολουθεί (πίνακας 4.1) όπου γίνεται μια ταξινόμηση των 

σελίδων σε τρεις κατηγορίες ώστε στην δεύτερη φάση της μελέτης μέσα από τις 

κατηγορίες αυτές να αναλυθούν οι κυριότερες.
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Πίνακας 4.1: Πίνακας ανάλυσης των περιεχομένων των ιστοσελίδων της 
έρευνας
ΑΑ ΔΙΚΤΥΑΚΟΙ ΤΟΠΟΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ

SITES ΠΟΥΑΦΟΡΟΥΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΤΗΝ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ

1 halikidiki.com
Τουριστικός οδηγός. Πληροφορίες, κατάλογος 
καταλυμάτων, δημόσιες υπηρεσίες, συγκοινωνίες, 
δρομολόγια, ακίνητα, εικονική περιήγηση.

2 halkidiki. gov. gr Portal της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης της Χαλκιδικής.

3 halkidiki.com.gr Τουριστικό και επαγγελματικό portal της Χαλκιδικής

4 halkidiki-hotels.gr
Τουριστικός οδηγός για την χαλκιδική αττό την'Ενωση 
Ξενοδόχων. Πληροφορίες , χάρτες, παραλίες, πολιτιστικές 
εκδηλώσεις, περιήγηση στο Αγιο Όρος.

5 campsite, gr Οδηγός κάμπινγκ στη Χαλκιδική. Γενικές πληροφορίες.

SITES ΠΟΥΑΦΟΡΟΥΝ ΚΑΠΟΙΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

6 polychrono.com Παρουσίαση του χωριού και πληροφορίες διαμονής

7 halkidiki. com/nikiti Πληροφορίες, ιστορικά στοιχεία, αξιοθέατα, προϊόντα, 
αθλητικές εκδηλώσεις.

8 ammouliani.com Τουριστικός οδηγός για την αμμουλιανή. Πληροφορίες, 
ενοικιαζόμενα δωμάτια, χάρτης περιοχής.

9 neosmarm a rasnet. gr
Τουριστικός οδηγός. Πληροφορίες, ιστορικά στοιχεία, 
υπηρεσίες, επιχειρήσεις, πολιτισμός, καταλύματα, 
αξιοθέατα.

ΙΟ arnea.gr Site του Δήμου Αρνέας με γενικά πληροφοριακά στοιχεία 
για την περιοχή.

1 1 oura noupoli.com Τουριστικός οδηγός για την Ουρανοΰπολη και το Αγιο 
Όρος

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΙ ΟΔΗΓΟΙ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΞΕΧΩΡΙΣΤΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ

12 united-hellas. com/tourism/halkidiki Επαγγελματικό και τουριστικό σύστημα πλοήγησης

13 va c at i o n. n et. g r/p/h alkmain.html Γενικές πληροφορίες για την χαλκιδική.

14 h e 1 i o s. g r/t rave 1- g u i d e/h a 1 k i d i k i
Τουριστικός οδηγός για την Χαλκιδική, Σύμη. Κω, Ρόδο και 
Κρήτη Πληροφορίες, κατάλογος ξενοδοχίων, ταξιδιωτικά 
γραφεία, επιχειρήσεις, ταξιδιωτικές οδηγίες

15 travel mark, gr Τουριστικός οδηγός για την χαλκιδική. Διαμονή, 
συγκοινωνίες, ψυχαγωγία.

16 aegeanaccess.gr
Τουριστικός οδηγός για την περιοχή της χαλκιδικής και του 
νομού Θεσσαλονίκης. Πληροφορίες, ιστορικά στοιχεία, 
αξιοθέατα.

17 greek-tourism, com/halkidiki
Ελληνικός τουριστικός οδηγός που περιέχεο φωτογραφίες, 
ιστορία, πληροφορίες και προσφορές για όλες τις περιοχές 
της Ελλάδας.

18 gogreece.com

Οδηγός Internet για την Ελλάδα. Γενικές πληροφορίες και 
πληροφορίες για διάφορα μέρη της Χαλκιδικής 
(πευκοχόρι ,καλιθέα, χανίωτη, μουδανιά, πετράλωνα, 
κασάνδρα)

19 hellasguide gr Τουριστικός οδηγός για την Ελλαδα. Πολύ λίγες 
πληροφορίες για Χαλκιδική γενικά και χάρτες.

20 t rave 1-greece.com

Τουριστικός οδηγός για την Ελλαδα.Κατάλογοι 
ξενοδοχίων, εστιατορίων, ενοικιάσεων αυτοκινήτων 
κ.τ.λ.Αντίστοιχες πληροφορίες για την Χαλκιδική και τον 
νομό γενικότερα

22 thalassa.gr Ελληνικές θάλασσες και ακτές.
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4.3 Ανάλυση και Αξιολόγηση των Ιστοσελίδων της 1ης κατηγορίας

Στο παράρτημα (βλέπε παράρτημα 6) υπάρχει η εισαγωγική σελίδα της κάθε ιστοσελίδας 

(site) από τις ακόλουθες 6:

1. Η ιστοσελίδα: «Halkidiki.com»
Το συγκεκριμένο site είναι αυτό που εμφανίζεται πιο συχνά στις Ελληνικές και Ξένες 

μηχανές αναζήτησης, όπως διαπιστώθηκε από την έρευνα που έχει πραγματοποιηθεί. Οι 

δυνατότητες επιλογής γλώσσας που προσφέρει είναι τρεις: Ελληνικά, Αγγλικά και 

Γερμανικά.

Όσον αφορά στο περιεχόμενό του προσφέρει:

❖ Γενικές πληροφορίες για την Χαλκιδική με χάρτες και φωτογραφικό υλικό 

(Κασσάνδρα, Σιθωνία και Άθως), με ιδιαίτερη αναφορά στον Πολύγυρο και χρήσιμες 

πληροφορίες για αυτόν.

❖ Σελίδες για την συγκοινωνία (Αεροδρόμιο, Λεωφορεία κ.α.)

❖ Την Νομαρχία Χαλκιδικής (Δήμοι και Κοινότητες)

❖ Τον Ε.Λ.Τ.Α. (Γραφεία και Τ.Κ)

❖ Τις τοπικές αρχές (Αστυνομία, Λιμεναρχεία, Τελωνεία κ.τ.λ.)

❖ Τον Ο.Τ.Ε. (γραφεία και Τ.Κ)

❖ Την Υγεία (Νοσοκομεία και πρώτες βοήθειες)

❖ Τα Μ.Μ.Ε (εφημερίδες και τηλεόραση)

❖ Την διασκέδαση (beach bars, clubs, εστιατόρια)

Παράλληλα διαθέτει και κάποιες σελίδες που διασκεδάζουν τον χρήστη και τον 

ξεκουράζουν από το πλήθος της πληροφορίας όπως το βιβλίο επισκεπτών το οποίο ο 

χρήστης μπορεί να δει και να υπογράψει, την δυνατότητα αποστολής ψηφιακών καρτών, 
Forum συζητήσεων - chat, δυνατότητα προτάσεων, πληροφορίες για τον Κολυμβητικό 
Διάπλου του Τορωναίου Κόλπου. Περιλαμβάνει ακόμη σελίδες για την μετατροπή του 
συναλλάγματος, για καταλύματα και ακίνητα στην Χαλκιδική και κάνει ενδιαφέροντα Links 

με τον οδηγό Κάμπινγκ Χαλκιδικής (campsite.gr), μια σελίδα σχετική με ταξιδιωτική 
ασφάλεια (autripinssurance.com), την σελίδα του οργανισμού των Κ.Τ.ΕΛ. (ktel.org), 

σελίδες αεροπορικών εταιρειών (Olympic-airways.gr, cronus.gr, Lufthansa.gr), και κάποιες 

άλλες όπως το club Goa (goa.gr) και το lagonisi.beach.gr
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Όσον αφορά στα καταλύματα για την Κασσάνδρα και την Σιθωνία γίνεται μια περιγραφή 

των υπηρεσιών τους με διάφορες φωτογραφίες, παρουσιάζονται οι τιμοκατάλογοί τους, οι 

υπεύθυνοι και τα στοιχεία επικοινωνίας. Σε μερικά υπάρχει η δυνατότητα μεταφοράς στον 

δικό τους δικτυακό χώρο. Κάποιες από τις σελίδες είναι υπό κατασκευή.

Γενικότερα πρόκειται για ένα site κατανοητό, φιλικό στον χρήστη και εύκολο στην 

πλοήγηση. Διαθέτει μάλιστα, ένα πολύ βολικό ευρετήριο (site map) που δείχνει αναλυτικά 

όλες τις πληροφορίες που μπορεί να βρει κανείς στο site και η πλοήγηση μπορεί να γίνει με 

διάφορους τρόπους: είτε από την κεντρική σελίδα, είτε από τους χάρτες, είτε από το 

πλαίσιο αναζήτησης, είτε από το ευρετήριο. Το περιεχόμενο θα μπορούσε να 

χαρακτηριστεί μέτριο, διότι πέρα από τα καταλύματα, έχει πολύ λίγες πληροφορίες για 

άλλα θέλγητρα και δραστηριότητες ελάχιστα περιεχόμενα στην διασκέδαση και πολλές 

από τις σελίδες είναι υπό κατασκευή.

Εστιάζει σε μεγάλο βαθμό στην πληροφοριακή - profiling παρουσίαση των δεδομένων με 

τηλέφωνα, fax και ταχυδρομικούς κώδικες χωρίς να δίνει δυνατότητα άμεσης 

αλληλεπίδρασης με τον αντίστοιχο προμηθευτή. Ο χρόνος download είναι κανονικός και η 

ποικιλία του αρκετά ικανοποιητική. Δεν δίνει δυνατότητα για συναλλαγές online. Το 

θετικότερο στοιχείο του είναι η ενεργητικότητα που διαθέτει, ώστε να κράτα το 

ενδιαφέρον του χρήστη αμείωτο. Προσφέρει λοιπόν την δυνατότητα για συζητήσεις και 

προτάσεις online έχει το βιβλίο επισκεπτών και μια σειρά από άλλες υπηρεσίες για τον 

χρήστη. Η αξιολόγηση του site στα κυριότερα χαρακτηριστικά παρουσιάζεται συνοπτικά 

στον παρακάτω πίνακα (βλέπε πίνακα 4.2).

Πίνακας 4.2: Η αξιολόγηση της ιστοσελίδας Halkidiki.com

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ - HALKIDIKI.COM
Πολύ Καλό Μέτριο Κακό

Πιριιχόμινο /
Χρονος Download

Πικοιλία V
Αλληλιπίδραση V
Δυνατότητα συνρονισμοιί 
άλλων συνιργατών V
Δημιουργία συνολικής 
ίΐκόνας για τον Προορισμό
Κατανόηση και ιυκολία στην 
πλοήγηση V
Hotlinks λ/
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2. Η ιστοσελίδα: «Halkidiki.gov.gr»
To site αυτό αποτελεί την σελίδα της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης της Χαλκιδικής και είναι 

πολύ πλούσιο σε περιεχόμενο. Δίνει πολλά ενημερωτικά στοιχεία για την επικαιρότητα και 

τον τύπο σε θέματα που αφορούν την Χαλκιδική. Η θεματολογία του χωρίζεται σε 13 

γενικούς καταλόγους:

❖ Γενικά (γεωγραφία, υποδομές, νησιά, χρήσιμες πληροφορίες, δήμοι και 

κοινότητες, εταιρείες και βουλευτές του νομού).

❖ Ιστορία (γενικά ιστορικά στοιχεία, αρχαιολογικοί χώροι, μουσεία, βυζαντινή 

παράδοση και σπήλαιο των Πετραλώνων).

❖ Αρχιτεκτονική (ιστορικοί ιστοί και οικισμοί, σπίτια Χαλκιδικής),

❖ Τοπικά προϊόντα (υπό κατασκευή).

❖ Αξιοθέατα (φύση και περιβάλλον-υπό κατασκευή, εκδρομές, ξενάγηση - υπό 

κατασκευή και δρομολόγια Κ.Τ.Ε.Λ).

❖ Τουρισμός (Φορείς και καταλύματα, Hobby & Sports - υπό κατασκευή, 

Γαλάζιες Σημαίες Εναλλακτικός Τουρισμός - υπό κατασκευή, Πόρτο Κουφό, 

Γλαρόκαμπος Τουριστικά γραφεία και Video).

❖ Διασκέδαση (φαγητό, καφέ-μπαρ, κλαμπ, ελληνάδικα, αναψυκτήρια, 

shopping, casino, κινηματογράφος και θέατρο. Όλα αυτά είναι υπό 

κατασκευή).

❖ Οικονομία (υπό κατασκευή).

❖ Πολιτισμός (προγράμματα εκδηλώσεων, ήθη και έθιμα, πανηγύρια, 

φεστιβάλ πολιτιστικά κέντρα και σύλλογοι κ.α. Στην σελίδα αυτή υπάρχει 

και ένας κατάλογος για τον αθλητισμό που είναι όμως υπό κατασκευή).

❖ Χάρτες (χάρτης της Χαλκιδικής με δυνατότητα ζουμ και φόρμα 

αναζήτησης).

❖ Photo gallery

❖ Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Χαλκιδικής (πολλά στοιχεία για την διοίκηση, τις 

υπηρεσίες και την ανάπτυξη. Πολλές από τις σελίδες είναι υπό κατασκευή.

❖ Άγιο Όρος (υπό κατασκευή).
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Στα καταλύματα υπάρχει φόρμα αναζήτησης όπου μπορεί ο χρήστης να επιλέξει το είδος 

του καταλύματος και την περιοχή. Οι πληροφορίες δίνονται με μια κάρτα με το όνομα, τον 

ιδιοκτήτη, το τηλέφωνο και το Fax, την κατηγορία και τον αριθμό των κρεβατιών και 

κάποια φωτογραφία - αν υπάρχει. Δεν υπάρχουν ξεχωριστές σελίδες που να παρουσιάζουν 

το κάθε κατάλυμα χωριστά.

To site χαρακτηρίζεται έντονα πληροφοριακό και ενημερωτικό με πολλές φόρμες 

αναζήτησης, αλλά και πολλές σελίδες υπό κατασκευή, γεγονός που εμποδίζει την σωστή 

αξιολόγηση της σελίδας. Αυτό συμβαίνει διότι από τις γενικές κατηγορίες φαίνεται να 

παρέχει πολλά στοιχεία για τον προορισμό, αυτό δεν μπορεί να διαπιστωθεί στην συνέχεια 

γιατί πολλές από τις σελίδες είναι υπό κατασκευή. Το περιεχόμενο και η ποικιλία των 

θεμάτων του είναι αρκετά πλούσια, γενικού όμως ενδιαφέροντος. Δεν δίνει επίσης 

δυνατότητα για συναλλαγές και έχει χαμηλό επίπεδο αλληλεπίδρασης με τον χρήστη και 

χαμηλή δυνατότητα συντονισμού για άλλους συνεργάτες. Έχει αυξημένο χρόνο download 

για την αρχική σελίδα και είναι εύκολο στην πλοήγηση, όμως παρέχει μεγάλο όγκο 

πληροφόρησης, πράγμα που είναι λίγο κουραστικό για τον χρήστη. Η συνοπτική του 

αξιολόγηση δίνεται στον πίνακα που ακολουθεί (βλέπε πίνακα 4.3).

Πίνακας 4.3: Η αξιολόγηση της ιστοσελίδας Halkidiki.gov.gr

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ - HALKIDIKI.GQV.GR
Πολύ Καλό Μίτριο Κακό

Πϊ ριιχόμινο V
Χρονος Download V
Ποικιλία
Αλληλιττί όραση V
Δυνατότητα συνρονισμού 
άλλων συνίρ γατών V
Δημιουργία συνολικής 
ιικόνας για τον Προορισμό λ}

Κατανόηση και ιυκολία στην 
πλοήγηση

Hotlinks V
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3. Η ιστοσελίδα: «Haklidiki.com.gr»
To site αυτό, αποτελεί έναν εικονικό χώρο - Ηλεκτρονικό Τουριστικό Οδηγό - για 

επιχειρηματική πληροφορία, προβολή και ενημέρωση. Κατηγοριοποιεί το περιεχόμενό του 

σε πέντε βασικές ενότητες: Γενικές πληροφορίες για την Χαλκιδική (αρχαιολογικούς 

χώρους, μουσεία, φωτογραφίες, ιστορία, χρήσιμα τηλέφωνα, εκθέσεις, κοινωνικές 

δραστηριότητες, οικοτουρισμός), Κεντρική Χαλκιδική, Κασσάνδρα, Σιθωνία και Άγιο Όρος. 

Στην πρώτη και την πέμπτη δίνει γενικές πληροφορίες ενώ στις υπόλοιπες έχει pages που 

σχετίζονται με:

■ Στοιχεία για το μέρος

■ Προβολή Ξενοδοχείων

■ Προβολή Διαμερισμάτων

■ Εστιατόρια - Ταβέρνες - Ουζερί

■ Διασκέδαση

■ Καφέ - Μπαρ - Beach Bar

■ Ενοικιάσεις αυτοκινήτων

■ Αγορά Ακινήτων

■ Τουριστικά Γραφεία

■ Camping

■ Φεστιβάλ και εκθέσεις

■ Παιδικές κατασκηνώσεις

■ Καταστήματα και μάρκετ

To site αυτό παρουσιάζει πολλούς τουριστικούς προμηθευτές σε κάθε κατηγορία, δίνει 

όμως μόνο το τηλέφωνο και την περιοχή όπου δραστηριοποιούνται. Δεν έχει πολλές 

χωριστές σελίδες όπου παρουσιάζονται ξεχωριστά, ώστε ο χρήστης να παίρνει μια ιδέα των 

υπηρεσιών που προσφέρει.

Δεν δίνει δυνατότητα για ηλεκτρονικές συναλλαγές, δεν έχει links με άλλες σελίδες και έχει 

μικρή ποικιλία, σε άλλα θέματα που κινούν το ενδιαφέρον του χρήστη. Το θετικό του 

στοιχείο είναι ότι έχει μια πλούσια βάση δεδομένων για τους τουριστικούς προμηθευτές 

ανά περιοχή, δίνει όμως μόνο τα τηλέφωνά τους. Χαρακτηρίζεται επίσης από μικρή 

δυνατότητα αλληλεπίδρασης με τον χρήστη και δεν έχει καθόλου links με άλλους 

δικτυακούς τόπους ώστε να δίνεται μια συνολική εικόνα των παρεχόμενων υπηρεσιών 

στον προορισμό.
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Είναι ένα site κατανοητό, φιλικό και εύκολο στην πλοήγηση (θα μπορούσε να 

χαρακτηριστεί ως απλοϊκό), δίνει την δυνατότητα προβολής στις επιχειρήσεις (αίτηση 

συμμετοχής). Δεν έχει όμως πολύ οπτικό περιεχόμενο (φωτογραφίες), ο χρόνος download 

θεωρείται ικανοποιητικός δεν δίνει δυνατότητα για συναλλαγές έχει μικρή ποικιλία και 

μοναδικότητα, δεν έχει πολλές σελίδες δίνει όμως μεγάλες δυνατότητες για συντονισμό. Η 

συνοπτική του αξιολόγησή παρουσιάζεται στον πίνακα που ακολουθεί (βλέπε πίνακα 4.4).

Πίνακας 4.4: Η αξιολόγηση της ιστοσελίδας Halkidiki.com.gr
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ - halkidikixom.gr

Πολύ Καλό Μϊτριο Κακό
Πιριιχόμινο V
Χρονος Download V
Ποικιλία V
Αλληλϊττίόραση V
Δυνατότητα συνρονισμού 
άλλων συνιργατών V
Δημιουργία συνολικής 
ιικόνας για τον Προορισμό V
Κατανόηση και ιυκολία στην 
πλοήγηση
Hotlinks λ]

Ύ

4. Η ιστοσελίδα: «Halkidiki - hotels.gr»
To site αυτό είναι μια προσπάθεια της Ένωσης Ξενοδόχων Χαλκιδικής να παρουσιάσει 

εικονικά τον προορισμό Χαλκιδική με έμφαση στα καταλύματα. Δίνει δυο δυνατότητες 

επιλογής γλώσσας: Ελληνική και Αγγλική και η εισαγωγή στο site γίνεται στην αγγλική. Οι 

γενικοί του κατάλογοι είναι:

> Ιστορία (πολλές πληροφορίες για την ιστορία της Χαλκιδικής όπως για τα χρόνια 

της Τουρκοκρατίας με διάφορα παράθυρα και φωτογραφίες και λίστα με τα 

μουσεία και τα τηλέφωνά τους).

> Φύση (πληροφορίες για τις φυσικές ομορφιές της περιοχής)

> Πολιτισμός (πολιτιστικές εκδηλώσεις)

> Άθως (γενικές πληροφορίες για το Άγιο Όρος και τηλέφωνα)

> Γκαλερί με φωτογραφίες

> Χάρτης της Χαλκιδικής
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Παρουσιάζει επίσης σε χωριστές σελίδες όλα τα μέλη της Ένωσης, έχει διάφορα links με 

Ελληνικές-Ευρωπαϊκές αεροπορικές και ναυτιλιακές εταιρείες τον Ε.Ο.Τ. (gnto.gr), την 

Τράπεζα Alpha (alpha.gr), το αεροδρόμιο της Αθήνας (athensairport-2001.gr) και μια 

σελίδα για πληροφορίες συναλλάγματος. Δίνει ακόμη γενικές πληροφορίες για μουσεία, 

γραφεία στον Άθω, Κτελ, Υγεία, Αστυνομία, Λιμενικά, την Ένωση Τουριστικών Γραφείων 

και την Ένωση Ταξιδιωτικών Πρακτορείων Μακεδονίας - Θράκης. Διαθέτει επίσης σελίδα 

περιλαμβάνει πολλά κριτήρια αναζήτησης (περιοχή, τύπος εγκατάστασης κατηγορία, 

χρονική περίοδο, τοποθεσία εγκατάστασης κ.α.) και τα αποτελέσματά της δίνουν παρά 

πολύ αναλυτικές και χρήσιμες για έναν πιθανό τουρίστα πληροφορίες. Δίνεται επίσης και η 

δυνατότητα για κρατήσεις.

To site θα μπορούσε να χαρακτηριστεί κατανοητό και εύκολο στην χρήση, με περιεχόμενο 

όμως που προσανατολίζεται κυρίως στις υπηρεσίες διαμονής με εμφανή τάση συνεργασίας 

μόνο προς αυτό το επίπεδο, με αποτέλεσμα να μην δίνει αποτελεσματικά συνολική εικόνα 

για τον προορισμό. Όσον αφορά τον χρόνο download είναι λίγο αυξημένος στην διαδικασία 

αναζήτησης μέσω της φόρμας γενικότερα όμως χαρακτηρίζεται ικανοποιητικός. Η 

συνολική αξιολόγηση της ιστοσελίδας πραγματοποιείται στον πίνακα που ακολουθεί (βλέπε 

πίνακα 4.5).

Πίνακας 4.5: Η αξιολόγηση της ιστοσελίδας Halkidiki-hotels.gr
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ - HALKIDIKI-HQTELS.GR

Πολύ Καλό Γνΐίτριο Κακό
Π t pit χόμινο

Χρονος Download V
Ποικιλία λ/

ΑΑΑηλίπίδραση V
Δυνατότητα συνρονισμοΰ 
άλλων συνιργατών V
Δημιουργία συνολικής 
πκόνας για τον Προορισμό V
Κατανόηση και ευκολία στην 
πλοήγηση V

Hotlinks
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5. Η ιστοσελίδα: «Capmsite.gr»
Πρόκειται για την επίσημη σελίδα της Ένωσης Κάμπινγκ Χαλκιδικής. Οι δυνατότητες 

επιλογής γλωσσών είναι τρεις: Ελληνικά, Αγγλικά και Γερμανικά. Περιλαμβάνει πληροφορίες 

για την Ένωση και τα μέλη - κάμπινγκ αλφαβητικά και ανά περιοχή, όπου η πλοήγηση 

γίνεται μέσω του χάρτη. Μερικά έχουν τον δικό τους δικτυακό τόπο και γίνεται αυτόματα η 

ένωση με link, άλλα παρουσιάζονται σε ξεχωριστή σελίδα του site, με πληροφορίες και 

φωτογραφίες και για κάποια υπάρχουν μόνο γενικά πληροφοριακά στοιχεία. Έχει επίσης 

γκαλερί με φωτογραφίες ενδιαφέροντα links (halkidiki.com, halkidiki.com/ktel, thalassa.gr, 

machedonian-heritage.gr/Athos) και δίνει γενικές πληροφορίες για την Χαλκιδική μέσω του 

Link halkidiki.com. Οι γενικοί κατάλογοι που περιλαμβάνει λοιπόν είναι:

❖ Home

❖ Πληροφορίες

❖ Μέλη Ένωσης

❖ Αλφαβητικά

❖ Ανά περιοχή

❖ Photos

❖ Links

❖ Επικοινωνία

Γενικότερα είναι ένα site με μικρό περιεχόμενο, προβάλλοντας κυρίως στοιχεία για τα 

κάμπινγκ και την Ένωση, δεν δίνει δυνατότητα συναλλαγών, έχει λίγες σελίδες. Είναι όμως 

εύκολο και κατανοητό στην πλοήγηση και έχει ενδιαφέροντα links που μπορούν να δώσουν 

την συνολική εικόνα του προορισμού. Η Αξιολόγησή του γίνεται στον πίνακα που 

ακολουθεί (βλέπε πίνακα 4.6).

Πίνακας 4.6: Η αξιολόγηση της ιστοσελίδας Campsite.gr
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ - CAMPSITE.GR

Πολύ Καλό Μι τρίο Κακό
Πίριι χομινο ■·/

Χρονος Download V
Ποικιλία

Αλληλιπίδραση V
Δυνατότητα αυνρονιαμού 
άλλων συνιρ γατών V
Δημιουργία συνολικής 
ιικόνας για τον Προορισμό

Κατανόηση και ιυκολία στην 
πλοήγηση λ/

Hotlinks λ/
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6. Η ιστοσελίδα: «Travelmark.gr»
To site αυτό είναι ένας ηλεκτρονικός τουριστικός οδηγός μόνο για την Χαλκιδική πάρα 

πολύ φιλικό στον χρήστη και εύκολο στην πλοήγηση. Αποτελεί μια συλλογική προσπάθεια 

για συγκέντρωση και ταξινόμηση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του Νομού 

Χαλκιδικής. Είναι ένα portal - θύρα, που συγκεντρώνει όλες τις επιχειρήσεις ξενοδοχείων, 

ενοικιάσεων, κάμπινγκ και εστίασης με σκοπό την προβολή τους σε ελληνικό και παγκόσμιο 

επίπεδο και βρίσκεται στις περισσότερες μηχανές αναζήτησης, υποστηρίζοντας ταυτόχρονα 

τον ταξιδιώτη και τον επιχειρηματία.

Οι βασικές του θεματικές ενότητες είναι:

> Ποιοι είμαστε

> Που θα μείνετε (επιλογή τόπου και τύπου καταλύματος)

> Πως θα πάτε (όλα τα δρομολόγια από και προς Θεσσαλονίκη, για Κασσάνδρα, 

Σιθωνία και Άγιο Όρος καθώς επίσης και εσωτερικά δρομολόγια, οδικοί χάρτες και 

διαδρομές)

> Διασκέδαση (εστιατόρια, καφέ-μπάρ και νυχτερινά κέντρα ανά περιοχή)

> Χρήσιμες Πληροφορίες (Τηλέφωνα για κτελ, οδική βοήθεια, κέντρα υγείας, 

λιμεναρχεία κ.τ.λ.)

> Δελτίο καιρού (μετεωρολογικές στατιστικές και ο καιρός στην Ευρώπη)

> Επικοινωνία (τα στοιχεία των ενδιαφερομένων για προβολή, τιμοκατάλογοι, όροι 

συμμετοχής και σχόλια).

Στην σελίδα εισαγωγής επίσης ο χρήστης έχει την ευκαιρία να δει κάποιες ενδιαφέρουσες 

σελίδες για τις Γαλάζιες σημαίες την ιστορική αναδρομή της Χαλκιδικής την Μοναστική 

πολιτεία του Αγίου Όρους τις εκδηλώσεις τον ρόλο της Χαλκιδικής στην εξέλιξη της 

μυθολογίας και τα αρχαιολογικά ευρήματα.

Γενικότερα πρόκειται για ένα site εξαιρετικά φιλικό στον χρήστη, κατανοητό και εύκολο 

στην πλοήγηση, που παρουσιάζει ένα αρκετά μεγάλο πλήθος πληροφοριών χωρίς να τον 

κουράζει. Χαρακτηρίζεται από αρκετά καλό περιεχόμενο, δομή και οργάνωση. Ο χρόνος 

download είναι ελαφρά αυξημένος και το αρνητικό είναι ότι υπάρχει δυσκολία στην 

εμφάνιση των πληροφοριών για τις διάφορες επιχειρήσεις. Δεν έχει επίσης πολλά links με 

άλλους δικτυακούς τόπους και δεν προσφέρει δυνατότητα για συναλλαγές. Η δυνατότητα 

συντονισμού των συνεργατών είναι μεγάλη, ωστόσο η γενική εικόνα για τον προορισμό
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που εισπράττει ένας χρήστης είναι μέτρια. Η Αξιολόγησή του γίνεται στον πίνακα που 

ακολουθεί (βλέπε πίνακα 4.7).

Πίνακας 4.7: Η αξιολόγηση της ιστοσελίδας Travelmark.gr
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ - TRAVELMARK.GR

Πολύ Καλό Με τρίο Κακό
Π(ριι χόμινο V
Χρονος Download V
Ποικιλία λ/

ΑλΛηλίττίδρασί] V
Δυνατότητα συνρονισμού 
άλλων συνιρ γατών V
Δημιουργία συνολικής 
ιικόνας για τον Προορισμό
Κατανόηση και Ευκολία στην 
πλοήγηση
Hotlinks V

4.4 Ανάλυση 2ης και 3ης κατηγορίας ιστοσελίδων
Για την δεύτερη και τρίτη κατηγορία των ιστοσελίδων πραγματοποιείται μια μαζική 

αξιολόγηση και όχι ξεχωριστή ανάλυση όπως έγινε στην πρώτη κατηγορία, διότι δεν είναι 

άμεσου ενδιαφέροντος.

Συγκεκριμένα η δεύτερη κατηγορία περιλαμβάνει ιστοσελίδες που αφορούν 

συγκεκριμένους προορισμούς στην Χαλκιδική (Πολύχρονο, Αμμουλιανή, Ουρανούπολη 

κ.τ.λ.), γεγονός που ξεφεύγει από το πεδίο της έρευνας, διότι ο προορισμός έχει 

οριοθετηθεί ως Χαλκιδική γενικότερα. Τις αναλύουμε όμως μαζικό για να διερευνήσουμε το 

επίπεδό τους.

Η τρίτη κατηγορία αναλύεται με παρόμοιο με την δεύτερη τρόπο, διότι οι ιστοσελίδες της 

κατηγορίας αυτής δεν αφορούν αποκλειστικά και μόνο την Χαλκιδική, αλλά και άλλους 

προορισμούς. Ο σκοπός της ανάλυσης της βέβαια, είναι να διαπιστωθεί ο τρόπος προβολής 

του προορισμού από αυτούς τους οδηγούς γενικού περιεχομένου.
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Από τις ιστοσελίδες της δεύτερης κατηγορίας λοιπόν το polychrono.com και η 

ammouliani.com είναι οι πλέον απλοϊκές, με έμφαση σε λίστες με ενοικιαζόμενα δωμάτια, 

πολύ λίγα pages και κακή αξιολόγηση στα περισσότερα από τα χαρακτηριστικά. Το 

halkidiki.com/nikiti είναι το πλέον πολύπλοκο και δύσκολο στην πλοήγηση, διότι έχει 

πληθώρα πληροφοριών για την Ελλάδα γενικότερα, οι οποίες μάλιστα παρουσιάζονται μόνο 

στα Αγγλικά. Ο Νέος Μαρμαράς έχει ένα πάρα πολύ καλό site (neosmarmarasnet.gr), με 

πολύ ενδιαφέροντα links και μεγάλη ποικιλία.

Η ιστοσελίδα της Αρναίας (arnea.gr), δίνει μεγαλύτερη έμφαση σε πολιτισμικά στοιχεία της 

περιοχής και αφιερώνει αρκετές σελίδες για τον σκοπό αυτό. Δεν έχει όμως πολλά στοιχεία 

για τους τουριστικούς προμηθευτές. Η Ουρανούπολη έχει μια ιστοσελίδα στην οποία η 

πρόσβαση επιτυγχάνεται μόνο από τις ξένες μηχανές αναζήτησης. To site λοιπόν είναι μόνο 

στα αγγλικά, αλλά δίνει δυνατότητα μετάφρασης των σελίδων και σε άλλες γλώσσες. Έχει 

μεγάλη ποικιλία και περιεχόμενο, αλλά μικρή αλληλεπίδραση και ο τρόπος παρουσίασης 

των σελίδων είναι λίγο ανοργάνωτος με αποτέλεσμα να δυσκολεύεται η πλοήγηση και να 

μπερδεύεται ο χρήστης.

Όσον αφορά στους Τουριστικούς Οδηγούς με αναφορά στην Χαλκιδική επιλέχθηκαν 

αυτοί που προτείνονται περισσότερο από τις Ελληνικές και Ξένες μηχανές αναζήτησης. 

Πρέπει να σημειώσουμε ότι σε δύο site (greek-tourism.com και hellasguide.gr) η 

πρόσβαση ήταν αδύνατη, λόγω άγνωστων προβλημάτων, όσες φορές και αν επιχειρήθηκε. 

Οι περισσότερες από τις ιστοσελίδες αυτές αποτυγχάνουν να δώσουν μια συνολική εικόνα 

για τον προορισμό, διότι εστιάζουν κυρίως σε ορισμένες πλευρές της τουριστικής 

προσφοράς (π.χ. ξενοδοχεία, κάμπινγκ, τουριστικούς πράκτορες και διασκέδαση), όπου 

βέβαια έχουν περιορισμένο αριθμό δεδομένων, δεν έχουν Links με άλλους δικτυακούς 

χώρους και είναι περισσότερο πληροφοριακά και λιγότερο interactive.

Από όλα τα sites της κατηγορίας αυτής το aegeanaccess.gr, έχει την πιο ενδιαφέρουσα 

δομή, δίνοντας την δυνατότητα στον χρήστη να επιλέγει να πληροφορηθεί για 

οποιαδήποτε περιοχή της Χαλκιδικής επιθυμεί και περιέχει και μια ευρεία λίστα με όλους 

τους τουριστικούς προμηθευτές στην περιοχή. Τα περισσότερα από αυτά κατηγοριοποιούν 

την Χαλκιδική σε Κασσάνδρα, Σιθωνία, Άγιο Όρος, άλλα όμως ασχολούνται με ορισμένες 

μόνο περιοχές. Ενδιαφέρον επίσης παρουσιάζει και το site thalassa.gr, το οποίο 

εξειδικεύεται στις ελληνικές θάλασσες και ακτές, παρουσιάζοντας χρήσιμες πληροφορίες -
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μετεωρολογικά στοιχεία και στοιχεία για τον νομό στον οποίο υπάγονται - δίνοντας την 

δυνατότητα επιλογής του κάθε νομού από τον χάρτη. Γενικότερα είναι παρά πολύ καλό 

site με ποικιλία πληροφοριών στο θέμα το οποίο εξειδικεύεται.

4.5 Συμπεράσματα

Από όλη την ανάλυση και αξιολόγηση των σελίδων που προηγήθηκε καταλήγουμε σε 

κάποια γενικά συμπεράσματα για το επίπεδο των σελίδων και την δυνατότητα που 

προσφέρουν για διαδικτυακή συνεργασία των τουριστικών προμηθευτών, με τρόπο που να 

δημιουργούν την εικόνα ενός «Εικονικού Τουριστικού Προορισμού».

Όπως διαπιστώνουμε λοιπόν η παρουσία της Χαλκιδικής στο Διαδίκτυο:
• Είναι αποσπασματική και κατακερματισμένη σε προσπάθειες διαφόρων φορέων και 

μεμονωμένων περιοχών της, ώστε να μην υπάρχει η δυνατότητα για ουσιαστική και 

συνεκτική παρουσίαση και προβολή του προορισμού.

• Πολύ λίγοι τουριστικοί προμηθευτές και περιοχές της Χαλκιδικής έχουν την δική 

τους ιστοσελίδα στο Διαδίκτυο σε σχέση με τον αριθμό τους.

• Οι υπάρχουσες ιστοσελίδες παρέχουν κυρίως profiling παρουσίαση των δεδομένων, 

με λίστες και κάρτες, χωρίς πολλές συνδέσεις και hotlinks, ώστε ένας χρήστης που 

φθάνει σε ένα site να μην μπορεί πολύ γρήγορα να αναγνωρίσει συμπληρωματικές 

υπηρεσίες και να δημιουργήσει ένα virtual picture όλων των διευκολύνσεων που 

είναι διαθέσιμες για τους τουρίστες στην περιοχή. Χάνεται λοιπόν η ευκαιρία για τον 

χρήστη να έχει ολοκληρωμένη εικόνα για τον προορισμό.

• Οι υπάρχουσες ιστοσελίδες δεν δίνουν πολλές εναλλακτικές δυνατότητες επιλογής 

γλώσσας, εστιάζοντας κυρίως στην αγγλική και την γερμανική.

• Εκτός από halkidiki-hotels.gr όλες οι υπόλοιπες σελίδες δεν προσφέρουν 

δυνατότητα για online κρατήσεις.

• Τα περισσότερα sites δίνουν έμφαση στην διαμονή - κάμπινγκ, ξενοδοχεία, 

ενοικιαζόμενα δωμάτια κ.τ.λ. - άλλα στις μεταφορές ή σε πολιτισμικά, ιστορικά 

στοιχεία και υποδομές, αποτυγχάνοντας να δώσουν συνολική εικόνα για τον 

προορισμό.
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Γενικότερα παρατηρούμε ότι κάθε σελίδα έχει και το δικό της ανταγωνιστικό πλεονέκτημα 

και δυνατό σημείο υστερεί όμως σε πολλά άλλα, παρουσιάζοντας μια μονόπλευρη εικόνα 

της Τουριστικής Προσφοράς. Οι προμηθευτές λοιπόν εμφανίζονται να χρησιμοποιούν το 

internet με τυχαίο, ανοργάνωτο και μη συνεργατικό τρόπο, με αποτέλεσμα να 

υπονομεύεται η δημιουργία μιας ισγυοήε Μάρκαε Προορισυού. λόγω της έλλειψης 

συνεργασίας. Κατά μέσο όρο οι αξιολογήσεις που έγιναν ήταν οι ακόλουθες:

Η πολύ καλή αξιολόγηση των περισσότερων ιστοσελίδων γίνεται σε στοιχεία όπως:
• Χρόνος Download

• Κατανόηση και ευκολία στην πλοήγηση 

Η κακή αξιολόγηση σε στοιχεία όπως:
• Αλληλεπίδραση

• Δυνατότητα συντονισμού άλλων συνεργατών

• Hotlinks

Η μέτρια αξιολόγηση σε στοιχεία όπως:
• Περιεχόμενο

• Ποικιλία

• Δημιουργία συνολικής εικόνας για τον προορισμό

Στα σημαντικότερα στοιχεία μιας ιστοσελίδας λοιπόν, υπάρχει αξιολόγηση κάτω του 

μέτριου με αποτέλεσμα να μην υπάρχει δυνατότητα συνεκτικής προβολής του προορισμού. 

Η πρόταση που πρέπει να γίνει στο σημείο αυτό αφορά στην δημιουργία μιας ιδεατής 

δομής ιστοσελίδας όπου θα έχουν πρόσβαση όλοι οι φορείς της Τουριστικής Προσφοράς 

θα αλληλεπιδρούν με τον υπάρχοντα και πιθανό τουρίστα - χρήστη του Διαδικτύου και η 

οποία θα αξιολογείται θετικά σε όλα τα χαρακτηριστικά που έχουν προαναφερθεί. Η 
ιστοσελίδα είναι αναγκαίο να καλύπτει όλες τις πλευρές της Τουριστικής Προσφοράς όπως 

αναλύθηκε στο πρώτο κεφάλαιο της παρούσας μελέτης στο διάγραμμα 1.2 (μεταφορά, 

διαμονή, θέλγητρα, άλλες υπηρεσίες) και να συγκεντρώνει τα θετικά χαρακτηριστικά της 

κάθε μιας από αυτές που αναλύσαμε καθώς και κάποια επιπρόσθετα στοιχεία που λείπουν 

από όλες.

85



Κεφάλαιο 4: Η Έρευνα στο Διαδίκτυο για την Προβολή του Προορισμού «Χαλκιδική»

4.6 Προτάσεις

Το Πλαίσιο Δόμησης Ιδεατής Ιστοσελίδας

Στην προσπάθεια για την δημιουργία μιας ιδεατής ιστοσελίδας πρέπει να ληφθεί υπόψη, ότι 

για μια επιτυχημένη προσπάθεια χρειάζεται συνεργασία όλων των στοιχείων που 

συνθέτουν το Τουριστικό Προϊόν στα πλαίσια της Τουριστικής Βιομηχανίας, ώστε να 

δημιουργείται μια συνεκτική και ολοκληρωμένη εικόνα για τον προορισμό. Είναι αναγκαίο 

επίσης να ανταποκρίνεται στα σύγχρονα δεδομένα της Τουριστικής Ζήτησης η οποία όπως 

έχουμε δει και από το πρώτο κεφάλαιο ή οποία έχει διάφορους σκοπούς επίσκεψης όπως: 

Διακοπές Υγεία, Σπουδές Εμπορικές δοσοληψίες Συνέδρια, Επισκέψεις φίλων και 

συγγενών, Θρησκεία, Αθλητισμό κ.α., οπότε πρέπει να δίνει πληροφορίες για όλα αυτά τα 

στοιχεία.

Για έναν κατάλληλο σχεδίασμά λοιπόν πρέπει πάντα να λαμβάνεται υπόψη ότι οι τουρίστες 

δεν αγοράζουν απλώς μια υπηρεσία ξενοδοχείου ή ένα εισιτήριο εισόδου, αλλά στην ουσία 

αγοράζει ανάπαυση, κουλτούρα, ξένα ήθη και έθιμα, δυνατότητα για σπορ, περιπέτεια και 

νέες παραστάσεις. Αγοράζει δηλαδή μια συνολική εμπειρία από την στιγμή που θα φύγει 

από το σπίτι του μέχρι να επιστρέφει. Μια ιδεατή ιστοσελίδα πρέπει επίσης να δίνει πάνω 

από όλα λύση στα κύρια προβλήματα που δημιουργεί η φύση της Τουριστικής Βιομηχανίας 

και τα οποία αποτελούν εμπόδιο στην αποτελεσματική και συνεκτική προβολή ενός 

προορισμού όπως:

• Η αδυναμία δοκιμής των τουριστικών προϊόντων και υπηρεσιών

• Η διασπορά των τουριστών καταναλωτών σε όλον τον κόσμο

• Η μεγάλη διαφοροποίηση των τουριστικών προμηθευτών

Οπότε πρέπει να παρουσιάζει όλα τα στοιχεία που συνθέτουν έναν Τουριστικό Προορισμό, 

όπως αναλύθηκαν στο κεφάλαιο 2, να μεταφράζεται σε πολλές γλώσσες να έχει πλούσιο 

φωτογραφικό υλικό και έγκυρες πληροφορίες οι οποίες να ανανεώνονται συχνά. Για τις 

ανάγκες προβολής και προώθησης του προορισμού που αναλύουμε το ιδανικότερο θα ήταν 

η δημιουργία, όχι μιας απλής ιστοσελίδας αλλά ενός Πληροφοριακού Συστήματος 

Τουρισμού, με μια βάση δεδομένων που θα περιέχει τουριστικές πληροφορίες που θα 

σχετίζονται με ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών και προορισμών που θα έχει ως κύριο σκοπά.

86



Κεφάλαιο 4: Η Έρευνα στο Διαδίκτυο για την Προβολή του Προορισμού «Χαλκιδική»

❖ Να παρέχει τις απαιτούμενες δομικές και οργανωτικές διαδικασίες για την αποδοτική 

ανάπτυξη μιας ιστοσελίδας, η οποία θα παρέχει μια παγκόσμια πρόσβαση σε 

προϊόντα και υπηρεσίες των περιφερειακών τουριστικών επιχειρήσεων.

❖ Να προσφέρει τεχνικές οπτικοποίησης και κατανεμημένων πληροφοριών.

❖ Να βελτιώσει την γενικότερη κατάσταση της οικονομίας της περιοχής, καθώς και να 

παρέχει τα εργαλεία τα οποία θα υποβοηθούν την ανάπτυξη των επιχειρήσεων.

❖ Να προάγει την αντίληψη των χρηστών της περιοχής περί αύξησης των 

μηχανισμών των επιχειρήσεων (συμπεριλαμβανομένου και του Ηλεκτρονικού 

Εμπορίου) και κάνοντας ορισμένες βελτιώσεις να μεγιστοποιήσει τα πλεονεκτήματα 

των χρηστών.

Οι δυνατότητες που πρέπει να παρέχει είναι:

❖ Δυνατότητα κρατήσεων από τους χρήστες - πελάτες μέσω του internet προς τις 

επιχειρήσεις ή τα τουριστικά πρακτορεία.

❖ Δυνατότητα πληρωμών μέσω του Διαδικτύου

❖ Καταγραφή και ενημέρωση των Μ.Μ.Ε. με στατιστικά στοιχεία όπως ο αριθμός και 

η προέλευση των επισκεπτών σε μια ιστοσελίδα.

❖ Δυνατότητα αμφίδρομης επικοινωνίας ενός επισκέπτη με την συμμετέχουσα 

επιχείρηση

❖ Δυνατότητα δημιουργίας λίστας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ιστοσελίδα της 

κάθε επιχείρησης (mailing lists).

❖ Γενικές πληροφορίες για τον τουρισμό στον προορισμό.

❖ Πληροφορίες για τον τρόπο χρήσης και λειτουργίας του συστήματος.

❖ Πίνακα αναφοράς και καταχώρησης στοιχείων από εξωτερικούς φορείς (προσφορές 

από προμηθευτές, ανακοινώσεις, πολιτιστικά γεγονότα) με δυνατότητα πρόσβασης 

από τις συμμετέχουσες επιχειρήσεις.

❖ Παροχή βοήθειας από τους χρήστες του συστήματος, μέσω ανοιχτής γραμμής 

(online help).
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Η Δομή μιας ιδεατής ιστοσελίδας

Σύμφωνα με όσα αναλύθηκαν παραπάνω μέσα από τα γενικά συμπεράσματα της έρευνας 

για το επίπεδο των υπαρχόντων ιστοσελίδων για την Χαλκιδική, δίνουμε ένα γενικό 

υπόδειγμα για το πλαίσιο δομής μιας ιδεατής ιστοσελίδας. Η ιστοσελίδα αυτή θα έχει ως 

τύπο σχεδιασμού ένα συνδυασμό των "Hierarchical ή tree" και "Web" hypertext, όπως 

αναλύθηκαν στο τρίτο κεφάλαιο, διότι ο κύριος σκοπός είναι πρώτον η διαδικτυακή 

συνεργασία των φορέων της Τουριστικής Βιομηχανίας στον Προορισμό και δεύτερον η 

εύκολη και κατανοητή πλοήγηση που να μην μπερδεύει τον χρήστη με το πλήθος των 

πληροφοριών και να τον αποθαρρύνει. Το πρώτο επιτυγχάνεται μέσω του σχεδιασμού 

"Web" hypertext, η οποία είναι μια αρχιτεκτονική σχεδιασμού που βασίζεται στα Links, ενώ 

το δεύτερο μέσω του "Hierarchical ή Tree" hypertext, που έχει μια ξεκάθαρη και 

συγκεκριμένη δομή. Η ιστοσελίδα αυτή θα μπορούσε να περιλαμβάνει τους ακόλουθους 5 

κύριους καταλόγους:

• Μεταφορές

• Διαμονή

• Θέλγητρα

• Διάφορες Υπηρεσίες

• Γενικές Πληροφορίες

Ενώ παράλληλα να έχει σελίδες με:

• Photo Gallery

• Site Map (Ευρετήριο)

• Links (Όλα τα Links που βρίσκουμε διασκορπισμένα στις διάφορες σελίδες, 

κατηγοριοποιημένα, κάτι σαν ευρετήριο)

• Χάρτες

• Βιβλίο Επισκεπτών

• Forum Συζητήσεων

• Δυνατότητα προτάσεων για την βελτίωση της ιστοσελίδας

• Πλαίσια για αναζήτηση σε άλλες μηχανές Ελληνικές και Ξένες

• Επικοινωνία με το site

• Ενδιαφέροντα (Links με sites για ενημέρωση, περιοδικά, οργανισμούς, κυβέρνηση, 

παιδεία-βιβλιοθήκες, υπολογιστές-λογισμικό, τράπεζες-οικονομία, σπορ, άλλους 

ταξιδιωτικούς οδηγούς)

• Δυνατότητα επιλογής πολλών γλωσσών εμφάνισης της ιστοσελίδας
88



Κεφάλαιο 4: Η Έρευνα στο Διαδίκτυο για την Προβολή του Προορισμού «Χαλκιδική»

• Δυνατότητα αποστολής ψηφιακών καρτών

• Δυνατότητα για online συναλλαγές (κρατήσεις - πληρωμές)

Σχετικό με τα περιεχόμενα του κάθε καταλόγου:
Στην Μεταφορά θα υπάρχουν Links με τις κυριότερες αεροπορικές και ναυτιλιακές 

εταιρείες τα κτέλ (ktel.org) και τα αεροδρόμια της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης ώστε ο 

χρήστης να μπορεί να βρει τα σχετικά δρομολόγια, τις τιμές τις ημερομηνίες την 

διαθεσιμότητα και να κάνει κρατήσεις. Θα ήταν καλό να περιλαμβάνει επίσης 

κατηγοριοποιημένα όλα τα δρομολόγια από και προς Θεσσαλονίκη, για Κασσάνδρα, Σιθωνία 

και Άγιο Όρος εσωτερικά δρομολόγια καθώς και οδικούς χάρτες και διαδρομές.

Στην Διαμονή η σελίδα που θα παρουσιάζεται θα είναι μια φόρμα αναζήτησης που θα 

δίνει την δυνατότητα επιλογής τοποθεσίας (Κασσάνδρα, Σιθωνία και Άγιο Όρος και σε κάθε 

τοποθεσία θα υπάρχουν όλες οι περιοχές που περιλαμβάνει), τύπου καταλύματος 

(ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενο δωμάτιο, κάμπινγκ κ.τ.λ.) κατηγορίας και μια σειρά από άλλα 

κριτήρια επιλογής όπως το είδος των υπηρεσιών που ο χρήστης θέλει να περιλαμβάνει το 

κατάλυμα, τις εγκαταστάσεις και την ψυχαγωγία. Το αποτέλεσμα της αναζήτησης θα δίνει 

τις γενικές πληροφορίες για το κατάλυμα που πληροί όλα τα κριτήρια και θα παρέχει την 

δυνατότητα μετάβασης στην ιστοσελίδα του για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις. 

Σε περίπτωση που δεν έχει δικό του δικτυακό τόπο θα εμφανίζεται μια σελίδα με όλες τις 

πληροφορίες που θα έχει την μορφή διαφημιστικής καταχώρησης και θα δίνει δυνατότητα 

ια κρατήσεις. Είναι καλό επίσης να υπάρχουν στον κατάλογο αυτό και οι ηλεκτρονικές 

διευθύνσεις halkidik-hotels,gr και campsite.gr για μια πιο ολοκληρωμένη ενημέρωση.

Στα Θέλγητρα θα υπάρχει επίσης μια φόρμα αναζήτησης με κατηγοριοποίηση ανά 

τοποθεσία (Κασσάνδρα, Σιθωνία και Άγιο Όρος και σε κάθε τοποθεσία θα υπάρχουν όλες οι 

περιοχές που περιλαμβάνει) και για κάθε περιοχή θα δίνεται μια λίστα επιλογής με:

• Ιστορία

• Αναψυχή

• Αθλητισμό

• Τέχνες

• Φυσικές Ομορφιές

• Αξιοθέατα

• Πολιτιστικές Εκδηλώσεις
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• Μουσεία

• Αρχαιολογικοί Χώροι

• Γεωγραφία

• Υποδομές

• Αρχιτεκτονική

• Τοπικά Προϊόντα

• Παραλίες

Κάθε page της λίστας αυτής θα έχει πλούσιο περιεχόμενο με όλες τις δυνατότητες επιλογής 

για τον τουρίστα, χρήσιμα τηλέφωνα και Links με σχετικές σελίδες (π.χ. για τις παραλίες θα 

υπάρχει η δυνατότητα μεταφοράς του χρήστη στην σελίδα thalassa.gr).

Στις Διάφορες Υπηρεσίες η φόρμα αναζήτησης θα δίνει τις εξής επιλογές:

• Εστίαση

• Διασκέδαση

• Ενοικιάσεις Αυτοκινήτων

• Αγορά

• Τουριστικά Γραφεία

Σε κάθε κατηγορία η φόρμα αναζήτησης θα έχει ως πρώτο και βασικό κριτήριο την 

τοποθεσία (Κασσάνδρα, Σιθωνία και Άγιο Όρος και σε κάθε τοποθεσία θα υπάρχουν όλες οι 

περιοχές που περιλαμβάνει), καθώς και επιπρόσθετα κριτήρια για το καθένα όπως: Στην 
Εστίαση, τις διάφορες εναλλακτικές δυνατότητες για φαγητό όπως: εστιατόρια, ταβέρνες, 

ουζερί, fast food κ.τ.λ. Στην Διασκέδαση επίσης τις εναλλακτικές δυνατότητες όπως: καφέ, 

μπαρ, νυχτερινά κέντρα, casino, κινηματογράφο, θέατρο κ.τ. Στ/c Ενο/κ/άσε/cΑυτοκινήτων 
την γλώσσα, τον τρόπο πληρωμής και το είδος της πιστωτικής κάρτας που δέχονται για 

πληρωμή. Στην ανοοά, τα διάφορα είδη καταστημάτων. Στα Τουριστικό Γραφεία τις 

διάφορες υπηρεσίες που προσφέρουν όπως: ξενάγηση, κρατήσεις, εναλλακτικό τουρισμό 

κ.τ.λ Σημαντική και στην κατηγορία αυτή είναι η δυνατότητα μεταφοράς - link - στην 

αντίστοιχη ιστοσελίδα κάθε αποτελέσματος αναζήτησης.
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Στις Γενικές Πληροφορίες, θα περιλαμβάνονται υποκατάλογοι όπως:

• Νομαρχία Χαλκιδικής με στοιχεία για όλους τους Δήμους και τις Κοινότητες της 

Χαλκιδικής και στατιστικά - δημογραφικά στοιχεία.

• Τοπικές Αρχές όπως: Αστυνομία, Λιμεναρχεία, Τελωνεία κ.τ.λ.

• Υγεία (Νοσοκομεία και πρώτες βοήθειες)

• Εθνικό Οργανισμό Τουρισμού (Σύνδεση με την ιστοσελίδα του Ε.Ο.Τ. - gnto.gr)

• Αγορά Ακινήτων

• Δελτία Καιρού

• Ταξιδιωτική Ασφάλεια

Πρόκειται λοιπόν για μια ιστοσελίδα που θα προβάλει επίσημα και ολοκληρωμένα τον 

προορισμό «Χαλκιδική» με όλους τους «υποπροορισμούς» που διαθέτει και τις 

δυνατότητες που προσφέρει ο καθένας από αυτούς στους τουρίστες παρέχοντάς τους την 

δυνατότητα να σχεδιάζουν μόνοι τους το ταξίδι τους μέσα από το πλήθος των 

προσφερόμενων πληροφοριών. Παρακάτω αναλύονται οι στόχοι, το τεχνολογικό 

υπόβαθρο, οι χρήστες, οι δυνατότητες τα πλεονεκτήματα, και η προσφορά της εφαρμογής 

στον τελικό χρήστη και τον επιχειρηματία.

Στόχοι: Να εξυπηρετεί τους επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στον τομέα 

τουρισμού και επιθυμούν να προωθήσουν τις δραστηριότητές τους μέσω του internet.

Τεχνολογικό Υπόβαθρο: Ο παγκόσμιος Ιστός World Wide Web, ενισχυμένος και 

υποστηριζόμενος από βάσεις δεδομένων και άλλων επικουρικών εφαρμογών προσιτών 

στον χρήστη.

Χρήστες: Τουρίστες, Επισκέπτες Περιηγητές καθώς και Επιχειρηματίες Δημοτικές Αρχές 

Δημόσιες Υπηρεσίες (ξενοδοχεία, τουριστικά γραφεία, γραφεία ενοικίασης αυτοκινήτων, 

χώροι αναψυχής διασκέδασης ενημέρωσης και πολιτισμού).

Δυνατότητες:

• Πλούσιο περιεχόμενο (συνολική καταγραφή των τουριστικών προϊόντων και 

υπηρεσιών)

• Διάταξη των υπηρεσιών και λειτουργικότητα

• Ακρίβεια και εγκυρότητα της πληροφορίας

• Συνεχής ανανέωση της πληροφορίας
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• Καθοδήγηση που υπάρχει κατά την διάρκεια της αμφίδρομης επικοινωνίας μεταξύ 

χρήστη και εφαρμογής

• Υποστήριξη από μεθόδους αναζήτησης συγκεκριμένων πληροφοριών και υπηρεσιών

• Μετάφραση σε πολλές γλώσσες

Πλεονεκτήματα: Θα αποτελεί πρωτοπορία στον τομέα των τουριστικών υπηρεσιών, διότι 

θα φέρνει σε άμεση επαφή την τουριστική Προσφορά με την Ζήτηση. Αυτό συνίσταται στο 

γεγονός ότι ο χρήστης (δυνητικός ή πραγματικός τουρίστας), θα έχει πληροφόρηση κατά 

βούληση για τον προορισμό που θα επισκεφθεί ή βρίσκεται ήδη.

Προσφορά στον τελικό χρήστη και τον επιχειρηματία:
Στον τουρίστα

• Έγκυρη up to date πληροφόρηση την στιγμή που αυτή ζητείται

• Υπηρεσίες σε 24ωρη βάση

• Έγκαιρη λήψη αποφάσεων και καθορισμός των δρομολογίων με μεγαλύτερη 

ακρίβεια

• Ελαχιστοποίηση του "expectation gap", καθώς θα είναι σε θέση να επιβεβαιώσει 

ότι πράγματι υπάρχουν στον προορισμό αυτά που έχει υποσχεθεί το τουριστικό 

γραφείο στην χώρα του.

• Δημιουργία προσφορών και ελκυστικών τιμών κατώτερων των ονομαστικών 

Στον επαννελυατΐα
• Διάδοση των υπηρεσιών που προσφέρει στο ευρύ κοινό

• Διεύρυνση του κύκλου εργασιών του με νέους πελάτες

• Διαφήμιση της επιχείρησης

• Διάδοση των συνολικών υπηρεσιών που προσφέρει ο προορισμός

• Δημιουργία συνεργατών που επιτυγχάνουν οικονομίες κλίμακας και 
αντιμετωπίζουν τον ανταγωνισμό

• Ευημερία της ευρύτερης περιοχής και διασφάλιση της τοπικής επιχειρηματικής 

δραστηριότητας στο μέλλον
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Γενικότερα η ιστοσελίδα πρέπει να είναι κατανοητή, φιλική, εύκολη στην πλοήγηση, και να 

δίνει διάφορες επιλογές πλοήγησης, ώστε ο χρήστης να μπορεί να επιλέξει αυτή που του 

είναι πιο οικία και βολική στην χρήση, χωρίς όμως να μπερδεύει και να κάνει περίπλοκο το 

περιεχόμενο. Να έχει χρώματα, φωτογραφίες, παράθυρα που πετάγονται ξαφνικά ως 

διαφημιστική υπενθύμιση, να έχει ζωντάνια και αμφίδρομη αλληλεπίδραση με τον χρήστη.

Η ιστοσελίδα θα αποτελεί στην πραγματικότητα έναν δικτυακό τόπο που θα συγκεντρώνει 

όλα τα σχετικά με τον προορισμό sites, ώστε να μπορεί ο χρήστης μέσα από αυτή να 

μεταφέρεται αμέσως στις υπόλοιπες χωρίς να χρειάζεται να τις αναζητήσει, κερδίζοντας 

μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα για τον προορισμό. Με τον τρόπο αυτό θα μειώσει σημαντικά 

λοιπόν τον χρόνο που χρειάζεται να ξοδέψει ένας χρήστης στις διάφορες μηχανές 

αναζήτησης και την σύγχυση που δημιουργείται από τα ποικίλα αποτελέσματα που δίνουν 

για έναν προορισμό, διότι μέσα από μια ιστοσελίδα θα έχει την δυνατότητα να δει όλες τις 

υπόλοιπες που σχετίζονται με τον προορισμό και μπορούν να του δώσουν χρήσιμες 

πληροφορίες.

Σημαντικό ρόλο και προϋπόθεση για την επιτυχία της προσπάθειας αυτής βέβαια, αποτελεί 

η θέληση των τουριστικών προμηθευτών και φορέων για Διαδικτυακό συνεονασία και για 

δημιουργία πρώτα από όλα της δικής τους ιστοσελίδας που να συνδέεται -μέσω Link- με 

αυτήν που προτείνεται στην παρούσα μελέτη. Το γεγονός αυτό άλλωστε - ότι δηλαδή οι 

περισσότεροι τουριστικοί προμηθευτές δεν έχουν δική τους ιστοσελίδα και ορισμένοι 

(λίγοι) είναι αυτοί που διαφημίζονται στο Διαδίκτυο μέσω άλλων sites - αποτελεί ένα από 

τα βασικότερα προβλήματα, όπως προέκυψε μέσα από την έρευνα.

Για να λειτουργήσει άλλωστε η παρούσα εφαρμογή στην ουσία χρειάζεται ο κάθε 

τουριστικός προμηθευτής να έχει τον δικό του χώρο στο internet - ιστοσελίδα, την οποία 

να επιθυμεί να προβάλει μέσα από μια κεντρική σελίδα που θα προβάλει παράλληλα και 

ανταγωνιστές του προς όφελος του Προορισμού. Είναι αναγκαίο λοιπόν να υπάρχει στους 

Τουριστικούς Προμηθευτές η συνείδηση της συνεργατικής προβολής που θα βοηθήσει 

στην Τουριστική ανάπτυξη του Προορισμού και κατεπέκταση στην δική τους κερδοφορία. 

Για την επιτυχία της ιστοσελίδας αυτής είναι απαραίτητη λοιπόν:
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• Η τοποθέτηση της σε όσο το δυνατόν περισσότερες μηχανές αναζήτησης, εφόσον 

οι χρήστες είναι πιθανότερο να αλληλεπιδρούν κυρίως με sites που εμφανίζονται 

αυτόματα στα αποτελέσματα της έρευνας σε μια μηχανή αναζήτησης.

• Η προβολή και η προώθηση του site μέσα από τα παραδοσιακά εργαλεία προβολής 

(π.χ. μέσα από εμπορικές εκθέσεις και έντυπη διαφήμιση να υπενθυμίζεται η 

διεύθυνση της σελίδας), ώστε οι πιθανοί τουρίστες να βελτιώνουν την οικειότητα 

και την τριβή τους με την σελίδα.

• Η απουσία ανολοκλήρωτων - υπό κατασκευή - σελίδων υπό κατασκευή και η 

εύκολη και γρήγορη εμφάνιση των αποτελεσμάτων των αναζητήσεων στις 

διάφορες φόρμες (μικρός χρόνος download).
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Ελληνικό Internet
στο HITECH που κυκλοφ

Εγγραφή | Forum | Chat | in mail | Ημερολόγιο | E-card

Shop 21
Αγοράοτε στο 

Internet!

Find in.gr Αναζήτηση

in.gr > Ταξίδια, Διακοπές, Τουρισμός

fhf Κατάλογος
* Internet. Υπολογιοτέο
* Αθλητισυόο. Χόυπι. 

Δοαστηοιότητεε
■* Αυτοκίνητο - 

Μοτοσικλέτα
* Ειδησεονοαφία, Μέσα 

Μαδικήο Ενηυέοαχπκ
* Εκπαίδευση
* Επιστηυη
* Καταστήυοτα on-line
* Κυβέρνηση. Πολιτική. 

Πρόσωπα
» Οικονουίο. Εηιγειοήσειο
* Σπίτι. Οικονένεια, Παιδί
* ΤαΕίδια. Διακοπέο. 

Toupiauoc
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* Ηλεκτρονικός Οδηγός 
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Δοουολάνια πλοίων, αεροπλάνων κ.λπ.

Ενοικιάσει αυτοκινήτων. υοτοσικλετών

Ενοικιάσει σκαφών
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Οδηνοί

Πρακτορεία ταξιδϊων 
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| Έρευνα

Αρχική^ Διακοπές & Ταξίδια

εΕειδικευυένπ έοειινα \ τυγαίο site | τ

Διακοπές & Ταξίδια

Αεροπορικές Εταιρείες
& Πτήσεις (ίο)_________
Κάμπινγκ &
Κατασκηνώσεις 05)____
Αυτοκινήτων
Ενοικϊοση (87)__________
Κατάλογοι 01)_________
Διασκέδαση (6)__________
Πτήσεις (ΐ)_____________
Τοποθεσίες (6ΐι)_________
Χάρτες (48)_____________
Γυμνισμός (2)___________
Γραμμές Πλοίων (14) 
Μεταφορές &
Συγκοινωνίες (12)______
Ταξιδιωτικά Γραψεία
081)____________________
Τουριστικοί Οδηγοί (42)

Greece Travel Guide viV
ξενοδοχεία, ενοικιάσεις αυτοκίνητων, ταξιδιωτική πράκτορες, στην Ελλαδα και τα νησιά
url:http://www,1 hellas.com
καταχωρήθηκε:29-3-2002 επισκέψεις: 174
U

Isle Strolling in Greece ©
Περιήγηση στα ελληνικά νησιά. Σελίδα από Νορβηγική οικογένεια, 
urlihttp ://home sol ,no/~jbergtun/engelsk
καταχωρήθηκε:2/5/2000 επισκέψεις: 111
y

Lonelyplanet ©
Τουριστικός οδηγός του Lonely Planet για την Ελλάδα. 
url:http://wvvw.lonelyplanet.com/dest/eur/gre.htm 
κσταχωρήθηκε:2/5/2000 επισκέψεις: 128
y

y
αποθήκευση στα 

"αγαπημένα"

thalassa.gr ©
Ελληνικές θάλασσες και ακτές.
url:http://www.thalassa.gr
καταχωρήθηκε:25/4/2000 επισκέψεις: 153
®

Απίστευτες αλλά πανέμορφες φωτογραφίες της Ελλάδας ©
Ενας προορισμός που έχει να επιδείξει από τις καλύτερες ιρςτογραφίες της Ελλάδας που μπόι 
διαδύκτιο.
url:http://www.amherst.edu/~ilstrata 
καταχωρήθηκε:4/4/2000 επισκέψεις: 234
y

Η Ελλάδα του 21 ου αιώνα
Τα πάντα για την Ελλάδα. 
ur1:http://www greece-21century.com 
καταχωρήθηκε:25/4/2000 επισκέψεις: 57

Stayfree Holiday Club
Διεθνές κλάμπ αναλλαγών τουρισμού. 
url:http://www.stayfree.org 
καταχωρήθηκε: 12/3/2000 επισκέψεις: 46

Ανταλλαγές φιλοξενίας.
url:http ://www. olympicnet.gr/hospitality 
καταχωρήθηκε:1/5/2000 επισκέψεις: 54
y

Ελληνική Ιστορία Ελληνικά Νησιά
Τα πάντα σχετικά με την Ελλάδα την Ελληνική ιστορία και τα Ελληνικά νησιά. 
url:http://www.greekhistory.gr

http://promo.gr/gr/Travel_and_Tourism/ 13/6/2002
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WWW.

findmgr
the greek portal

Μηχανή Αναζήτησης του Findit.gr

Επέλεξε κριτήριο αναζήτησης

Ακριβής Φράση 
(· Όλες οι Λέξεις 

Οποιαδήποτε Λέξεις

Επελέξε κατηγορία αναζήτησης

<* Ελλάδα 
World 

Γ MP3 
Shareware 
Usenet

Κεντρική Σελίδα >> Ταξίδια Τουρισμός

► Αεροπορικά Ταξίδια ►
► Ανταλλανή Φιλοξενίας ►
► Διασκέδαση ►
► Εφημερίδες ►
► Κατάλογοι ►
► Κύπρος ►
► Οονανισυοί ►
► Πληροφορίες Κατά Πεοιογή ►
► Ταξιδιωτικά Πρακτορεία ►
► Τύπος ►
► Χάρτες

Ακτοπλοοικές Γραυμές 
Γ υυνισυάς
Ενοικίαση Αυτοκινήτων και ΜοτοσυκΑετών
Κάυπιννκ
Κρουαζιέρες
Ξενοδοχεία και Ενοικιαζόυενα Δωυάτια
Παιδικές Κατασκηνώσεις
Συγκοινωνίες
Τουριστικοί Οδηγοί
Φιλοξενία

Η κατηγορία αυτή περιέχει 5 links. 1 Προσ<

1. ΕΥΡΩΘΗΡΑΜΑ Α.Ε. - Πρότυπη ανοοτουοιστική υονάδσ
Παραδοσιακές ενοικιαζόμενες κατοικίες , στον Έβρο.Θηράματα, εκτροφή - εκτροφείο θηραμάτων, αγροτουρκ
Αγριογούρουνα, ελάφια , λαγοί, πέρδικες, φασιανοί κ.α
http://www.eurothirama.gr

2. ΙΖΥ ΣΕΙΛΙΝΓΚ
Ενοικιάσεις σκαφών αναψυχής. Ιστιοπλοϊκά ή ταχύπλοα σκάφη χωρίς πλήρωμα. Βάσεις αναχώρησης από Αθή 
Ρόδο κ.α.
http://www.easysailing.gr

3. ΚΙΑΚΟΥ TRAVEL ΤαΕιδιωτικό νοαφείο, βρίσκεται στον Νουά των Σερρών, ειδικεύεται στπν οονάνωση ταξίδια 
από όλο τον κόσυο.
Ταξιδιωτικό γραφείο στον Νομό των Σερρών, Ελλαδα 
http://www.kiakoutravel.gr

4. Ποοσωορές της τελευταίας σηνμής
Προσφορές για ταξίδια της τελευταίας σπγμής για όλη την Ελλάδα: σε ξενοδοχεία, αεροπορικά εισιτήρεια, κρ 
ενοικιάσεις αυτοκινήτων 
http://www.LastMinute.gr

5. Φάροι της Ελλάδας 
http://www.findit.gr/search/catid608.html 13/6/2002
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Φάροι της Ελλάδας, το Ελληνικό Φαρικό δύκτιο, ιστορικά στοιχεία των φάρων στις ακτές μας, φωτογραφίες, 
άλλα σχετικά θέματα.
http://www.qsl.net/sv2ael/sv2ael.files/faroLmain_gr.htm

Μηχανή Αναζήτησης του Findit.gr

I ' ‘ ΐΙΙΙΙΙ
Κριτήριο Αναζήτησης: [Ακριβής Φράση 3 Κατηγορία Αναζήτησης: [Ελλάδα

ΓΚεντρική Σελίδα! [Νέα] [Τηλεόραση! fKaioocl

Copyright © 2001 Araneous IS. Ail Rights Reserved..
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Pathfinder » Pathfinder Guide » Ταξίδια - Τουρισμός

Εύρεση στο Ελληνικό Internet για: f”
(· Ελληνικό Internet Ελληνικό κατάλογο

Προσθήκη Sit

Αναζήτηση

• Αρχαιολογικοί Χώροι - Μουσεία
(26)

• Διαυονή (ΐ07ΐ)
• Διασκέδαση (42)
• Εναλλακτικές υορφές 

τουοισυού (9)
Χορηγοί

• jxanthi

• Ενοικιάσεις οχηυάτων & 
σκαφών (133)

• Εστιατόριο - Ταβέρνες (ΐοο)
• Μέσο υεταφοράς (36)
• Ταξιδιωτικά Γραφεία (109)

• Τουριστικοί Ο 
Πληροφορίες

Το κεντρικό site για την πόλη και τον νομό της ζάνθης. Τουριστικός οδηγός, πολιτιστικός οδηγός, επι 
οδηγός, εκδηλώσεις, τοπικά νέα, ψυχαγωγία, ραδιόφωνο, εκπαιδευτικό νέα, μηχανή αναζήτησης, lint

• £iiatp 24 hours Travel Service
Γραφείο ταξιδϊων στο κέντρο της Αθήνας (Σύνταγμα και Ομόνοια). Έκδοση εισιτηρίων αεροπορικών ι 
γραμμών, on-line κράτηση αεροπορικών εισιτηρίων, πακέτα διακοπών, ξενοδοχεία, κρουαζιέρες, ενοι
αυτοκινήτων.

Ch νεότερες καταχωρήσεις σε αυτήν την κατηγορία
Thraki Palace Hotel Βα

Είναι Δικτυακή παρουσία ξενοδοχείου στην Αλεξανδρούπολη. Διαμονή, δωμάτια-σουίτες, αθαπ
υπηρεσίες, αξιοθέατα, κρατήσεις, επικοινωνία. Αυτό
Naxos Holidays Bungalows Διασι
Ιστοσελίδα ενοικιαζόμενων διαμερισμάτων στη Νάξο. Πληροφορίες, διαμονή, Ειδήε
υπηρεσίες, κρατήσεις, επικοινωνία. Εκπα
Ξενοδοχείο Montaqnola Emcn
Ηλεκτρονική σελίδα ξενοδοχείου στο νησί της Κέρκυρας. Πληροφορίες, διαμονή, Επιχε 
υπηρεσίες, κρατήσεις. ' κράτ
Hotel Kalidon Palace Σπ',τι
Δικτυακή παρουσία ξενοδοχείου που βρίσκεται στο Κοκκάρι της Σάμου. Ταξίδ
Πληροφορίες, διαμονή, υπηρεσίες, κρατήσεις, επικοινωνία. T*xy
Hotel Sunny Day's Υγείο
Δικτυακή παρουσία ξενοδοχείου που βρίσκεται στο νησί της Κω. Πληροφορίες, Υπ°λ 
διαμονή, υπηρεσίες, κρατήσεις, επικοινωνία. " Χρ0Μ

»

Νέα · Τεχνολογία · E-Mail · Χρηματιστήριο · Καιρός · Clubs · Συζητήσεις · Chat · MP3 · Ποοσ, αγγελίες · Web οελΐδι 
Ηυεοολάνιο · AddressBook · Kqotec · Ωροσκόπια · Κινηυατονοάφος · Profiles» Ανέκδοτα» Shopping» Briefcase* Εχοι 

- Η Phaistos Networks δεν ευθύνεται για περιεχόμενο που εμφανίζεται στον Pathfinder και προέρχεται οπό τους χρήστες του ή από άλλει
© 1997-2002 Phaistos Networks S.A.
A DOL Digital S.A. Company όροι χρήσης | προσωπικά δεδομένα | υπηρεσίες | βοηθειο | σχετικά ι

http:// guide, pathfinder. gr/guide/?category=9 14/6/2002
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Έρευνα

Αρχικήν Έρευνα για "Χαλκιδική"

είειδικευυένη έοευνα ι τυταίο site ι τ

"Χαλκιδική"

Βρέθηκαν: 4 θεματικές κατηγορίες 26 δικτυακοί τόποι
Σελίδες: 1 2 [>>]

θεματικές κατηγορίες:
■ Ψυχαγωγία: Clubs & Bars: Ελλάδα: Μακεδονία: Χαλκιδική :
■ .Διακοπές & Ταξίδια: Διαμονή: Μακεδονία: Χαλκιδική:
■ Διακοπές & Ταξίδια: Τοποθεσίες: Μακεδονία: Χαλκιδική:
■ Διακοπές & Ταξίδια: Ταξιδιωτικά Γραφεία: Χαλκιδική:

Δικτυακοί τόποι:

Τέχνες & Πολπτσμός: Κοινωνικά: Παιδί & Οικογένεια : Παιδικές Κατασκηνώσεις:

Κατασκηνώσεις τουΝϊκου _Γ κάλλη
Κατασκηνώσεις του Νίκου Γκάλλη στη Χαλκιδική. 
url:http://members.xoom.com/galis 
καταχωρήθηκε:1/4/2000 επισκέψεις: 67
(9

Εμπόριο & Επιχειρήσεις: Εταιρείες: Μεσιτικά Γραφεία :

ImmobMjen GS
Μεσιτικές υπηρεσίες στην Θεσ/νίκη, Χαλκιδική & Κρήτη. 
ur1:http://members .xoom.com/imo_gr 
καταχωρήθηκε:15/4/2000 επισκέψεις: 22

Θεολόγος Μπαλίδ.ης
Αρχιτέκτονας-κατασκευαστής με ακίνητα προς πώληση σε Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική
uri:http://www.axiorn.gr/balidis
καταχωρήθηκε:1/5/2000 επισκέψεις: 23
19

Εμπόριο & Επιχειρήσεις: Εταιρείες: Μεσιτικό Γραφεία : Μακεδονία :

Γαβρός - Εξοχικές κατοικίες στη Χαλκιδική
Ο Γαβρός κατασκευάζει εξοχικές κατοικίες, βίλες και διαμερίσματα στη Χαλκιδική.
uri:http://www.gavras.com
καταχωρήθηκε: 15/4/2000 επισκέψεις: 24
19

Ζαχαρίας ΑΡΤέριος
Κτηματομεσίτης στη Χαλκιδική. 
url:http://www.zacharias.gr 
καταχωρήθηκε:2/3/2000 επισκέψεις: 22

Ικτίνος Ε.Ε.
Η κατασκευαστική Ικτίνος διαθέτει 22 κατοικίες στην Κασσάνδρα - Χαλκιδική.
url:http://www.iktinos.com
καταχωρήθηκε:2/5/2000 επισκέψεις: 30

Εμπόριο & Επιχειρήσεις: Εταιρείες: Εστιατόρια Ταβέρνες & Fast food : Περιοχές: θεσσαλονίι 
Ελλάδα:

http://promo.gr/cgi-bin/se/search. cgi?query=%D7%El %ΕΒ%ΕΑ%Ε9%Ε4%Ε9%ΕΑ%)... 13/6/2002
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Τα τρία σκαλοπάτια
Το παραδοσιακό εστιατόριο της Χαλκιδικής με πολλές παραδοσιακές συνταγές και πέν 
Ελληνική βραδιά την τουριστική περίοδο. 
url:http7/vww.halkidiki.com/nikiti/3sKalo.htni 
καταχωρήθηκε: 1/4/2000 επισκέψεις: 5

Internet & Υπολογιστές: Παροχείς Σύνδεσης Internet: 

Diavlos
Σόμος, Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική.
uri:http7/www.diavlos.gr
καταχωρήθηκε:27/4/2000 επισκέψεις: 11
y

Ψυχαγωγία: Clubs & Bars: Ελλάδα : Μακεδονία : Χαλκιδική .

Ethnijk
Beach bar στην Τριστίνικσ Σιθωνίας, Χαλκιδική. 
url:http7/wvw.united-hellas.conVethnik/beach-bar.html 
καταχωρήθηκε:4/4/2000 επισκέψεις: 20

Mamba Village,_African Club
To Mamba Village είναι ένα καλοκαιρινό dub, στην Σιθωνία Χαλκιδικής. 
uri:http7Awvw.halkidikj.co m/mamba 
καταχωρήθηκε:1/4/2000 επισκέψεις: 22
y

Ψυχαγωγία : Clubs & Bars: Ελλάδα : Μακεδονία Θεσσαλονίκη : 

Λωτός
Μπαρ στην Θεσσαλονίκη και στην Χαλκιδική. 
uri:http7/vww.united-hellas.com/tourism/hallddiki/sithonia/lotos 
καταχωρήθηκε:24/4/2000 επισκέψεις: 5

Ψυχαγωγία: Τυχερά Παιχνίδια : Καζίνο: 

Casino Magic
Καζίνο στο Πόρτο Καρράς στη Χαλκιδική. 
uri:http://www.casinoci ty.com/gr/casmaggr.html 
καταχωρήθηκε:2/3/2000 επισκέψεις: 16
y

Αθλητισμός: θαλάσσα:

Διάπλους του ΤΡΡΟναίου κόλπου
Είναι ο δυσκολότερος διεθνής διάπλους της Ευρώπης και ο δεύτερος μετά τη Μάγχη σε 
26χιλ. στη Νικήτη Χαλκιδικής. 
url:http7/www.halkidiki.com/nikiti/toroneos.htm 
καταχωρήθηκε: 1/4/2000 επισκέψεις: 17
y

Αθλητισμός: Θάλασσα: Καταδύσεις:

AquaLand
Καταδυτικό κέντρο AquaLand στον Αρμενιστή, στη Χαλκιδική. ΖεΙστε τη μαγεία της kc 
στη Χαλκιδική είτε στις εκδρομές που διοργανώνουμε στο Βόρειο Αιγαίο. 
uri:http7/www.spark.net.gr/business/aqualand 
καταχωρήθηκε:4/4/2000 επισκέψεις: 22
y

Sea World
Καταδυτικό κέντρο με δύο βάσεις, στη Θεσσαλονίκη και την Χαλκιδική.
url:http7/www.seaworld.gr
καταχωρήθηκε: 1/4/2000 επισκέψεις: 14

http://promo.gr/cgi-bin/se/search.cgi?query=%D7%El%EB%EA%E9%E4%E9%EA%L. 13/6/2002
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y
ΦαΝι_κατάδυση

Κατάδυση στη Χαλκιδική και στο Βέλγιο. 
url:http^/www.multi mania.com/nikofa 
καταχωρήθηκε:25/4/2000 επισκέψεις: 6

Διακοπές & Ταξίδια : Διαμονή: Μακεδονία : Χαλκιδική: 

Sanibeach
Ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις στη Χαλκιδική
uri:http://www.saniresort.gr
κατοχωρήθηκε:1/4/2000 επισκέψεις: 5
0

Strand Village
Ξενοδοχείο, στούντιος, διαμερίσματα στην Χανιώτη Χαλκιδικής.
uri:http://www.strandvillage.gr
κατοχωρήθηκε:2/3/2000 επισκέψεις: 1

Tropical
Ξενοδοχείο στην Κασσάνδρα της Χαλκιδικής. 
url:http://www.united-hellas.conVtourism/halkidiki/kassandra/tropical 
κατοχωρήθηκε:2/5/2000 επισκέψεις: 1

Φίλιππος Μπιτς - Ακτή Φίλιππος
Ξενοδοχείο στο τρίτο πόδι της Χαλκιδικής πάνω στο κύμα.
uriihttp.V/www.philipposbeach.gr
κατοχωρήθηκε:12/3/2000 επισκέψεις: 2

Διακοπές & Ταξίδια: Κάμπινγκ & Κατασκηνώσεις:

Κάμ π ι νγκ Μελί σση
Κάμπινγκ Μελίσση στο νότιο άκρο της Σιθωνίας του νομού Χαλκιδικής.
uii:http://members.xoom.com/melissi
καταχωρήθηκε:2/5/2000 επισκέψεις: 22
Μ

Διακοπές & Ταξίδια : Αυτοκινήτων Ενοικίαση: Μακεδονία :

Alpha Drive
Εταιρεία ενοικίασης αυτοκινήτων στη Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική, 
u rl :h ttp://users . oten e t.gr/-a Ipha drive 
καταχωρήθηκε:25/4/2000 επισκέψεις: 12
y

Διακοπές & Ταξίδια : Τοποθεσίες: Μακεδονία : Χαλκιδική:

Holidays in Halkidiki
Τουριστικός οδηγός διακοπών στη Χαλκιδική. Πληροφορίες, χάρτες, φωτογραφίες, ξε- 
εν. δωμάτια. 
url:http://www.halkidiki.com 
κατοχωρήθηκε: 1/4/2000 επισκέψεις: 44

Χαλκιδική
Γενικές πληροφορίες, καταλύματα, τοπικές αρχές, και άλλα χρήσιμα, για τη Χαλκιδική
ur1:http://halkidiki.com
κατοχωρήθηκε:2/5/2000 επισκέψεις: 24
y

δοκιμάστε ακόμη την Χαλκιδική
την έρευνά σας για

http:// promo, gr/cgi-bin/se/search. cgi?query=%D7%E 1 %EB%EA%E9%E4%E9%EA%1... 13/6/2002
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"Χαλκιδική" στα
(αποτελέσματα σε νέο
παράθυρο):
pathfinder
robby

[united-hellas.com]
uri:http://www.united-hellas.com/tourism/halkidiki 
καταχωρήθηκε:4/4/2000 επισκέψεις: 18
m

toxo
Iboom
ln.gr
phantls

Σελίδες: 1 2 [>>]

Αρχική 1 Επικοινανία | Κ@ρτες |Τυχοίο site | Προτείνετε site 
copyright 2001 © promo.gr - τελευταία ανανέωση:13-6-2002 - 17:14:50
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Έρευνα

Αρχική-*' Έρευνα για "Χαλκιδική"

είειδικευυένη έρευνα ι ιυναίο sits ι τ

"Χαλκιδική"

Βρέθηκαν: 26 δικτυακοΙ τόποι
Σελίδες: [<<] 1 2

ΔικτυακοΙ τόποι:

δοκιμάστε ακόμη την
την έρευνα σας για
"Χαλκιδική" στα
(αποτελέσματα σε νέο
παράθυρο):
pathfinder
robby
toxo
iboom
ln.gr
phantls

Διακοπές & Ταξίδια : Τοποθεσίες : Μακεδονία : Χαλκιδική :

Χαλκιδική
Γενικές πληροφορίες. 
url:http://www.vacation.net.gr/p/ha[kmain.html 
καταχωρήθηκε:12/3/2000 επισκέψεις: 22
IS

Σελίδες: [<<] 1 2

Αρχκή | Επικοινωνία | Κ@ρτες |Τυχαο sits | Προτείνετε site 
copyright 2001 © promo.gr - τελευταία ανανέωση: 13-6-2002 - 17:17:13

http://promo.gr/cgi-bin/se/search.cgi?query=%D7%El%EB%EA%E9%E4%E9%EA%L. 13/6/2002
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WWW.

find ifrgr
tht greek port^

Μηχανή Αναζήτησης του Findit.gr

(Χαλκιδική vfindtfy

Επέλεξε κριτήριο αναζήτησης

C Ακριβής Φράση 
(· Όλες οι Λέξεις 
Γ Οποιαδήποτε Λέξεις

Επελέξε κατηγορία αναζήτησης

^ Ελλάδα 
Γ World 
Γ MP3 
Γ Shareware 

Usenet

Οι παρακάτω κατηγορίες πληρούν τα κριτήρια της αναζήτησης σας.

> Χαλκιδική ► Χαλκιδική

► Χαλκιδική ► Χαλκιδική

► Χαλκιδική

Βρέθηκαν 37 links. 1

1. Alpha Drive
Εταιρεία ενοικίασης αυτοκινήτων στη Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική. 
http://users.otenet.gr/~alphadrive

2. AauaLand
Καταδυτικό κέντρο AquaLand στον Αρμενιστή, στη Χαλκιδική. Ζήστε τη μαγεία της κατάδυσης είτε στη Χαλκι 
εκδρομές που διοργανώνουμε στο Βόρειο Αιγαίο. 
http://www.spark.net.gr/business/aqualand

3. Casino Magic
Καζίνο στο Πόρτο Καρράς στη Χαλκιδική. 
http://www.casinocity.com/gr/casmaggr.html

4. Chalkidikinet 
Κόμβος internet στην Χαλκιδική. 
http://www.chalkidikinet.gr

5. Diavlos
Σάμος Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική. 
http://www.diavlos.gr

6. Ethnik
Beach bar στην Τριστίνικα Σιθωνίας, Χαλκιδική. 
http://www.united-hellas.com/ethnik/beach-bar.html

7. Europa camp
Παιδική καλοκαιρινή κατασκήνωση στο Νέο Μαρμαρά Χαλκιδικής. 
http://www.diavlos.gr/eurocamp

http://www.fmdit.gr/search/default.asp 13/6/2002
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8. Evawortd
Γραφείο ταξιδίων στη Θεσσαλονίκη. Εξειδίκευση στο αεροπορικό εισιτήριο και σπς κρατήσεις δωματίων στη > 
κρατήσεις.
http://www.evaworld.8k.com

9. Holidays in Halkldiki
Τουριστικός οδηγός διακοπών στη Χαλκιδική. Πληροφορίες, χάρτες, φωτογραφίες, ξενοδοχεία και εν. δωμάτιι 
http://www.halkidiki.com

10. Immobilien GS
Μεσιτικές υπηρεσίες στην Θεσ/νίκη, Χαλκιδική & Κρήτη. 
http://members.xoom.com/imo_gr

11. Mamba Village. African Club
To Mamba Village είναι ένα καλοκαιρινό dub, στην Σιθωνία Χαλκιδικής, 
http ://www. halkidi ki. com/mamba

12. Mastercar
Ενοικιάσεις αυτοκινήτων στην Σάρτη-Σιθωνία Χαλκιδικής. 
http://www.united-hellas.com/tourism/halkidiki/sithonia/mastercar

13. Sanl beach
Ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις στη Χαλκιδική 
http://www.saniresort.gr

14. Sea World
Καταδυτικό κέντρο με δύο βάσεις, στη Θεσσαλονίκη και την Χαλκιδική. 
http://www.seaworld.gr

15. Strand Village
Ξενοδοχείο, στούντιο, διαμερίσματα στην Χανιώτη Χαλκιδικής. 
http://www.strandvillage.gr

16. Tropical
Ξενοδοχείο στην Κασσάνδρα της Χαλκιδικής. 
http://www.united-hellas.com/tourism/halkidiki/kassandra/tropical

17. Αωοί Μωυσιάδη 
Διαμερίσματα στη Χαλκιδική. 
http://www.moisiadis.gr

18. Βίλλο - Χαλκιδική 
http://www.otenet.gr/villadd

19. ΓαΒοάε - ΕΕονικέε κατοικίες στη Χαλκιδική
Ο Γαβράς κατασκευάζει εξοχικές κατοικίες, βίλες και διαμερίσματα στη Χαλκιδική. 
http://www.gavras.com

20. Γλάροι
Παιδικές κατασκηνώσεις στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής 
http://www.glaroi.gr

[12] ΓΕπάυενπ Σελίδοί

Κριτήριο Αναζήτησης:

Μηχανή Αναζήτησης του Findit.gr

[Χαλκιδική '

| Όλες οι Λέξεις Κατηγορία Αναζήτησης: [Ελλάδα

ΓΚΕντρικι*! ZfAlCol [Νέο] fTnAefoqqnl [Koiodicl
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Μηχανή Αναζήτησης του Finditgr

(Χαλκιδική

Επέλεξε κριτήριο αναζήτησης

C Ακριβής Φράση 
Όλες οι Λέξεις 

Ο Οποιαδήποτε Λέξεις

— a»»
Επελέξε κατηγορία αναζήτησης

Ελλάδα 
C World 
C MP3 
C Shareware 

Usenet

Οι παρακάτω κατηγορίες πληρούν τα κριτήρια της αναζήτησης σας.

► Χαλκιδική ► Χαλκιδική

► Χαλκιδική ► Χαλκιδική

► Χαλκιδική

Βρέθηκαν 37 links.

21. Διάπλουο του Τοοοναίου κόλπου
είναι ο δυσκολότερος διεθνής διάπλους της Ευρώπης και ο δεύτερος μετά τη Μάγχη σε απόσταση 26χιλ. στη 
Χαλκιδικής.
http://www.halkidiki.com/nikiti/toroneos.htm

22. Ζαγαοίαε Αοπτέοιοε 
Κτηματομεσίτης στη Χαλκιδική. 
http://www.zacharias.gr

23. Θεολάνοε Μπαλίδπε
Αρχιτέκτονας-κατασκευαστής με ακίνητα προς πώληση σε Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική. 
http://www.axiom.gr/balidis

24. Ικτίνοε Ε.Ε.
Η κατασκευαστική Ικτίνος διαθέτει 22 κατοικίες στην Κασσάνδρα - Χαλκιδική. 
http://www.iktinos.com

25. Κάυπιννκ Μελίσσπ
Κάμπινγκ Μελίσση στο νότιο άκρο της Σιθωνίας του νομού Χαλκιδικής. 
http://members.xoom.com/melissi

26. Καοαυιγοήλ
Κατασκευαστική παραθερισπκών κατοικιών και επαγγελματικών χώρων στη Χαλκιδική. 
http://www.karamichael.gr

27. Κατασκηνώσει του Νίκου Γκάλλη 
Κατασκηνώσεις του Νίκου Γκάλη στη Χαλκιδική. 
http://members.xoom.com/galis
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28. Κεοαυοηοιία Χολκιδικήε A.E.
Τούβλα, Πλυνθοποιία, δομικό υλικά 
http://www.bricks.gr

29. Κεοαυοηοιία Χαλκιδικής ΑΕ 
Τούβλα, Πλυνθοποιία, δομικά υλικά 
http://www. bricks.gr

30. Λωτάς
Μπαρ στην Θεσσαλονίκη και στην Χαλκιδική. 
http://www.united-hellas.com/tourism/halkidiki/sithonia/lotos

31. Πλανήτης Μουσική
Web Site με τα τελευταία μουσικά και clubbing νέα από τη Θεσσαλονίκη και τη Χαλκιδική, happenings, τα me
κομμάτια σε real audio ή mp3 μορφή , εκατοντάδες links και πολλά άλλα...
http://listen.to/Crazyman

32. Τα τοία σκαλοπάτια
Το παραδοσιακό εστιατόριο της Χαλκιδικής με πολλές παραδοσιακές συνταγές και πέντε μήνες Ελληνική βραδ 
περίοδο.
http://www.halkidiki.com/nikiti/3skalo.htm

33. Φανι κατάδυση
Κατάδυση στη Χαλκιδική και στο Βέλγιο. 
http://www.multimania.com/nikofa

34. Φίλιππος MniTc - Ακτή Φίλιππος
Ξενοδοχείο στο τρίτο πόδι της Χαλκιδικής πάνω στο κύμα. 
http://www.philipposbeach.gr

35. Χαλκιδική
Γενικές πληροφορίες.
http://www. vacation, net.gr/p/halkmain.html

36. Χαλκιδική
Γενικές πληροφορίες, καταλύματα, τοπικές αρχές, και άλλα χρήσιμα, για τη Χαλκιδική. 
http://halkidiki.com

37. Χαλκιδική 
[united-hellas.com]
http://www.united-hellas.com/tourism/halkidiki
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Αναζήτηση για: (Χαλκιδική ” ” Αναζήτησή Σύνθετη οναΖητηση

Έγινε αναζήτηση για: ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ - Βρέθηκαν 25 αποτελέσματα

Η αναζήτηση έγινε στο Ελληνικό Θευατικά Κατάλονο του Pathfinder

• Ξενοδοχεία - Διαυεοίσυοτα στη Χαλκιδική
Ένας χρήσιμος κατάλογος ξενοδοχείων, διαμερισμάτων, ενοικιαζομένων 
δωματίων και άλλων τουριστικών διευκολύνσεων στη Χαλκιδική. 
http://www.aegeanaxs.gr/
Κατηγορία: ΤαΕίδια - Τουοισυάε > Διαυονή > Index - κατάλογοι

• Grecotel
Παρουσίαση ξενοδοχείων 3 έως 5 αστέρων σε Κρήτη, Κέρκυρα, Χαλκιδική, 
Πελοπόννησο, Ρόδο και Μύκονο, 
http: //www. g recotel. g r/
Κατηγορία: ΤαΕίδια - TouoiouAc > Διαυονή > Αλυσίδες - Δίκτυο Ξενοδοχείων

• EvaWorld
Παρουσίαση ταξιδιωτικού πρακτορείου που βρίσκεται στην Θεσσαλονίκη. 
Παρουσίαση και φωτογραφίες από τη Χαλκιδική. 
http://www.evaworId.8k.com/
Κατηγορία: ΤαΕίδιο - Τουοισυάς > ΤαΕιδιωτικά Γραφεία > Μακεδονία - Θράκη

• Skouras Camp
Δικτυακάς τόπος για τις αθλητικές και εκπαιδευτικές κατασκηνώσεις Σκούρας, 
που βρίσκονται στη Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική. Αθλητικές δραστηριότητες, 
εγκαταστάσεις, επικοινωνία κ.α. 
http: //www. skou rascamp.gr/
Κατηγορία: Σπίτι - Οικογένεια - Παιδί > Παιδότοποι

• Πολύτοπο Computers
Παρουσίαση της εταιρείας, που βρίσκεται στη Χαλκιδική. Ηλεκτρονικοί 
υπολογιστές, service, λογισμικό, InternetK.a. 
http: //www. poly topo. g r/
Κατηγορία: Υπολονιστές - Διαδίκτυο > Εταιρίες Λονισιιικού

• Olvmoion Beach Hotel
Παρουσίαση του ξενοδοχείου Olympion Beach στη Χαλκιδική. Προφίλ,
υπηρεσίες, φωτογραφικό υλικό.
http://www.olympionbeach.gr/
Κατηγορία: ΤαΕίδια - Τουοισυάς > Διαυονή > Μακεδονϊα-Θοάκη > Ξενοδοχεία

• ΚάΒο Μα ο να οίτη
Δικτυακάς τόπος της επιχείρησης Μαργαρίτη στην Χαλκιδική. Παρέχει εταιρικό 
προφίλ, ιστορικό επιχείρησης, περιγραφή προϊόντων, υπηρεσίες, επικοινωνία. 
http://www.cava-margaritis.gr/
Κατηγορία: Επιχειρήσεις > Τοόφιυα - Ποτά

• Ζαχαρίας
Δικτυακάς τόπος της εταιρείας Ζαχαρίας, που ειδικεύεται στις κτηματομεσιτικές
συναλλαγές και εδρεύει στην Χαλκιδική.
http://www.zaxarias.gr/
Κατηγορία: Επιχειρήσεις > Μεσιτικά

• Travelmark.gr
Τουριστικός οδηγός που ενημερώνει για την Χαλκιδική. Προφίλ, διαμονή.

Σχετικά Προϊόντα στο 
Pathfinder Shopping

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ-ΑΠΟΝ 
ΟΡΟΣ
Τιμή: 6,88 €
Κατάστημα: GreekBooks
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ
Τιμή: 7,70 €
Κατάστημα: GreekBooks
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ 
ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΣΤΗ 
ΧΑΛΚΙΑΙΚΗ-ΑΠΟΝ 
ΟΡΟΣ
Τιμή: 8,24 €
Κατάστημα: GreekBooks

περισσότερα..

http://search.pathfinder. gr/search. page?channel=2&data=XaXKi5ua| 13/6/2002

http://www.aegeanaxs.gr/
http://www.evaworId.8k.com/
http://www.olympionbeach.gr/
http://www.cava-margaritis.gr/
http://www.zaxarias.gr/
http://search.pathfinder


Pathfinder: Αποτελέσματα αναζήτησης: ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ Σελίδα 2 από 2

διασκέδαση, δελτίο καιρού, χρήσιμες πληροφορίες. 
http://www.travelmark.gr/
Κατηγορία: ΤαΕϊδιο - TouoiouAc > Τουριστικοί Οδπνοί - Πλποοωοοϊες > Μακεδονία 
Θοάκη

• Blue Aegean Yachting
Ηλεκτρονική σελίδα εταιρείας ενοικιάσεως ιστιοφόρων για διακοπές στις 
Σποράδες και Χαλκιδική. Προφίλ εταιρείας, παρουσίαση στόλου, κατάλογος, 
κρατήσεις.
http://www.bay-yachting.gr/
Κατηγορία: ΤαΕίδια - Τουοισυάε > Ενοικιάσεις ογηυάτων & σκαφών > Αθήνα - 
Αονοσαοωνικάε > Ενοικιάσεκ σκαφών

Σελίδες αποτελεσμάτων : 1 | 2 | 3 | Επόυενη»

Νέα αναζήτηση για : (Χαλκιδική ./Αναζήτησή
Όοοι ypnonc | Αιαφάυισπ | Επικοινωνία |
Παοατηοήσειε 
© Phaistos Networks S.A 1997-2002.
A OOL Digital company
H Phaistos Networks δε φέρει ευθύνη γιο το περιεχόμενο των δικτυακών τόπων της αναζήτησης

απαντήσεις;
■-

CLICK HERE!

mi// ; ^
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Αναζήτηση
Forum | Chat | in mail | Ημερολό

Αναζήτηση για: (ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ Αναλυτική Αναζήτηση

Shop 21
Αγοράστε στο 

Internet!

Ανακαλύψτε
PATHFINDER

ganes

Neto
Συνδεθ

Intei

in.gr > Αναζήτηση
Πρόσθετες επιλογές αναζήτησης

Ελληνικό Internet Κατάλογος in.gr Meta Search Shop21
Αναζήτηση για: ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ Βρέθηκαν 3,092 αποτελέσματα ,χρόνος αναζήτησης : 0.020 "

1. PROMO.GReece: Χαλκιδική
.. ευνα | τυχαίο site | προτείνετε site | Χαλκιδική Αρχική Διακοπές &
Ταξίδια Ταξίδι..
.. ωτικά Γραφεία Χαλκιδική αποθήκευση στα αγαπημένα 
Κουρκουδιαλος και φιλοξενία Beog..
http.7/promo.gr/gr/Travel_and_Tourism/TraveLAgencies/Chalkidiki/
- 7K - Ανανέωση: Σαβ, 20 Οκτ 2001 - 
Αποθηκευμένη Σελίδα - Σύνδεσμοι

2. news in.gr
.. λλές υλικές ζημιές από τη νεροποντή σε Χαλκιδική και Λάρισα 
Eurokinissi «Δεν άντε..
.. ίες συνεχίζονται για δεύτερο 24ωρο στη Χαλκιδική και σε όλη 
σχεδόν τη Μακεδονία. ..
http://www.in.gr/innews/narticle.asp?nid=35753 - 32Κ - Ανανέωση:
Δευ, 8 Οκτ 2001 - 
Αποθηκευμένη Σελίδα - Σύνδεσμοι

• news in.gr
.. λλές υλικές ζημιές από τη νεροποντή σε Χαλκιδική και Λάρισα Eurokinissi «Δεν άντε..
.. ίες συνεχίζονται για δεύτερο 24ωρο στη Χαλκιδική και σε όλη σχεδόν τη Μακεδονία. .. 
http://www.in.gr/news/narticle.asp?nid=35753 - 32Κ - Ανανέωση: Δευ, 8 Οκτ 2001 - 
Αποθηκευμένη Σελίδα - Σύνδεσμοι - Περισσότερα αποτελέσματα από το www.in.gr

3. Εκδόσεις ΕΜΒΕΛΕΙΑ
·· χή της πόλεως της Θεσσαλονίκης και την Χαλκιδική. (11x22 cm , δίγλωσσος) Οι χάρτε..
.. ΛΛΑΔΑ ΚΕΝΤΡ. ΕΛΛΑΔΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΚΡΗΤΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ΑΘΗΝΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΕΜΒΕΛΕΙΑ 
εκδόσ..
http://www.emvelia.gr/9.htm - 4Κ - Ανανέωση: Παρ, 19 Οκτ2001 - 
Αποθηκευμένη Σελίδα - Σύνδεσμοι - Περισσότερα αποτελέσματα από το www.emvelia.gr

4. ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ
.. ,ΠΑ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΚΛΙΚ ΕΔΩ ............. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜ..
.. ΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ Ιδιοκτήτης: Αστέριος Σταθώρος ΣΙΑ ΑΕ. Εκδότης: Αστέρι.. 
http://www.evdomadiea.gr/page_xalkidiki.asp - 48Κ - Ανανέωση: Παρ, 26 Οκτ2001 - 
Αποθηκευμένη Σελίδα - Σύνδεσμοι - Περισσότερα αποτελέσματα από το www.evdomadiea.gr

5. ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
.. This page uses frames, but your browser doesn’t support them. .. 
http://users.forthnet.gr/hal/lkas/ - OK - Ανανέωση: Παρ, 19 Οκτ 2001 - 
Αποθηκευμένη Σελίδα - Σύνδεσμοι - Περισσότερα αποτελέσματα από το users.forthnet.gr

6. EraNET - Ορθοφωτογραφίες - Χαλκιδική (Α/Φ 1:5000)
.. Αττική 1:50000 ] [ Αττική 1:25000 ] [ Χαλκιδική 1:5000 ] Copyright © 1998 EraNET..

http://fmd.in.gr/results. page?data=XAAKIAIKH 13/6/2002

http://www.in.gr/innews/narticle.asp?nid=35753
http://www.in.gr/news/narticle.asp?nid=35753
http://www.in.gr
http://www.emvelia.gr/9.htm
http://www.emvelia.gr
http://www.evdomadiea.gr/page_xalkidiki.asp
http://www.evdomadiea.gr
http://users.forthnet.gr/hal/lkas/
http://fmd.in.gr/results


Αναζήτηση Σελίδα 2 από 2

.. . All rights reserved. - Email: ortho@eranet.gr Ενημέρωση: 13/10/98 .. 
http://www.eranet.gr/ortho/html/gindex5.html - 14K - Ανανέωση: Flap, 19 Οκτ 2001 - 
Αποθηκευμένη Σελίδα - Σύνδεσμοι - Περισσότερα αποτελέσματα από το www.eranet.gr

7. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ
.. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ CORTESSA ΕΛΛΗ Α πέραντο γαλάζιο ..
.. Ένας μοναδικός συνδυασμός στο Αιγαίο. Χαλκιδική! Ένας τόπος γόνιμος, πλούσιος σε.. 
http://www.interland.gr/intertravel/newpage57.htm - 3Κ - Ανανέωση: Παρ, 26 Οκτ 2001 - 
Αποθηκευμένη Σελίδα - Σύνδεσμοι

8. On-line Bookstore Paratiritis
.. Παρατηρητή Βιβλιοπωλείο σε Πόρτο Καράς Χαλκιδική Το βιβλιοπωλείο του "Παρατηρητή"..
.. εσσαλονίκη Βιβλιοπωλείο σε Πόρτο Κόράς Χαλκιδική Βιβλιοπωλείο σε Sani Beach Χαλκι.. 
http://www.paratiritis.gr/pr/bookstore4.asp - 15Κ - Ανανέωση: Δευ, 22 Οκτ 2001 - 
Αποθηκευμένη Σελίδα - Σύνδεσμοι

9. Grecian Travel - Easter 2001 - ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ
.. εδώ: Κεντρική Υπηρεσίες Ανάσταση 2001 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ Αναζήτηση | Site Map | english v..
.. Sion ΠΑΣΧΑΛΙΝΕΣ ΑΠΟΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ (ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ) ΠΕΡΙΟΔΟΣ: ΑΝΑΣ.. 
http://www.grecian.gr/fairs/individuals/easter2001/easterhalkidikl.html - 11Κ - Ανανέωση: Παρ, Ϊ9 Οκτ 
2001 -

Αποθηκευμένη Σελίδα - Σύνδεσμοι - Περισσότερα αποτελέσματα από το www.grecian.gr

Αποτελέσματα : Σελίδες :1 |2|3|4|5|6|7|8|9|10| Επόμενη»

: Προβληθείτε στο in.gr: Καταχωρίστε το site σας : Πείτε μας τη γνώμη σας : Αναφορά προβλημάτων :

Καταχωρίστε το site σας
: Πληροφορίες : Εγγραφή : In.mail : Forum : Chat: Βοήθεια :

Απο την Phalstos Networks, S.A. μια εταιρία του Δημοσιογραφικού Οργανισμού Λαμπράκη

©1999-2001 Δημοσιογραφικός Οργανισμός Λαμπράκη Α.Ε
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Αναζήτηοη
Ο Πρώτος

PATHFINDER

Αναζήτηση για: ]ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ

Forum | Chat | in mail | Ημερολό

<1^ Αναλυτική Αναζήτηση

Shop 21
Ανοράστε στο 

Internet!

ΡΩΤΗΣΤΕ ΠΑ

|Κινητά
ΑΗΑΝΙΗίΗ

Neto
Μ Συνδεθ 
0 Intel

in.gr > Αναζήτηση
Πρόσθετες επιλογές αναζήτησης

Ελληνικό Internet Κατάλογος in.gr Meta Search Shop2l
Αναζήτηση για: ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ Βρέθηκαν 3,092 αποτελέσματα ,χρόνος αναζήτησης : 0.030 ”

10. PROMO.GReece: Χαλκιδική
.. ευνα | τυχαίο site | προτείνετε site | Χαλκιδική Αρχική Ψυχαγωγία 
Clubs & Bars Ελ..
.. ik Beach bar στην Τριστίνικα Σιθωνίας, Χαλκιδική, 
url :http://www.united-hellas.c..
http://promo.gr/gr/Entertainment/Clubs_and_Bars/Greece/Macedonia/Chalkidiki/
- 8Κ - Ανανέωση: Πεμ, 25 Οκτ 2001 -
Αποθηκευμένη Σελίδα - Σύνδεσμοι - Περισσότερα αποτελέσματα από 
το promo.gr

11. On-line Bookstore Paratiritis
.. Παρατηρητή Βιβλιοπωλείο σε Sani Beach Χαλκιδική Το 
βιβλιοπωλείο του "Παρατηρητή"..
.. εσσαλονίκη Βιβλιοπωλείο σε Πόρτο Καράς Χαλκιδική Βιβλιοπωλείο 
σε Sani Beach Χαλκι..
http://www.paratiritis.gr/pr/bookstore5.asp - 14Κ - Ανανέωση: Δευ,
22 Οκτ 2001 -
Αποθηκευμένη Σελίδα - Σύνδεσμοι - Περισσότερα αποτελέσματα από το www.paratiritis.gr

12. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ
.. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ CORTESSA ΕΛΛΗ [ Up ] [ ΘΑΣΟΣ ] [..
http://www.interland.gr/holidays/newpage57.htm - 1Κ - Ανανέωση: Κυρ, 7 Οκτ 2001 - 
Αποθηκευμένη Σελίδα - Σύνδεσμοι - Περισσότερα αποτελέσματα από το www.interland.gr

13. Ξενοδοχεία Χαλκιδική, Κασσάνδρα Χαλκιδικής, διαμονή χαλκιδική, ενοικιαζόμενα δωμάτια 
διαμερίσματα κασσάνδρα χαλκιδική
.. ΙΟ ΔΕΛΦΙΝΙ Καλλιθέα, 63077, Κασσάνδρα, Χαλκιδική Τηλ. ( 03740 ) 22567 ή 22355, Φα..
.. | Διαμονή στην Κασσάνδρα | Κασσάνδρα | Χαλκιδική | Τουρισμός | Κεντρική Σελίδα Un.. 
http://www.united-hellas.gr/tourism/halkidiki/kassandra/delfini/index-gr.htm - 4Κ - Ανανέωση: Κυρ, 7 
Οκτ 2001 -
Αποθηκευμένη Σελίδα - Σύνδεσμοι

• Ξενοδοχεία Χαλκιδική, Κασσάνδρα Χαλκιδικής, διαμονή χαλκιδική, ενοικιαζόμενα δωμάτια 
διαμερίσματα κασσάνδρα χαλκιδική
.. ΙΟ ΔΕΛΦΙΝΙ Καλλιθέα, 63077, Κασσάνδρα, Χαλκιδική Τηλ. ( 03740 ) 22567 ή 22355, Φα..

.. | Διαμονή στην Κασσάνδρα | Κασσάνδρα | Χαλκιδική | Τουρισμός | Κεντρική Σελίδα Un.. 
http://www.united-hellas.gr/tourism/halkidiki/kassandra/delfini/form-gr.htm - 9Κ - 
Ανανέωση: Κυρ, 7 Οκτ 2001 -
Αποθηκευμένη Σελίδα - Σύνδεσμοι - Περισσότερα αποτελέσματα από το www.united-hellas.gr

14. SECRET PARADISE OF HALKIDIKI
http://www.it.uom.gr/project/chalkidiki/chalkidiki.htm - OK - Ανανέωση: Παρ, 19 Οκτ 2001 - 
Αποθηκευμένη Σελίδα - Σύνδεσμοι

http://fmd.in.gr/results.page?page=2&charmel=l&data=XAAKIAIKH 13/6/2002
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15. 3nSold - Δημοπρασία για : #153781, ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ ΣΤΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ
.. 001, 16:10:35 ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ ΣΤΉ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ Κωδικός αντικειμένου: #153781 Κα..
.. ΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ Αγροτεμάχιο 6 στρεματα στη Χαλκιδική πωλείται πρώτο στη θαλασσα με πα.. 
http://www.3nsold.com/bin/show_auction.now?item=153781 - 35Κ - Ανανέωση: Σαβ, 20 Οκτ 2001 - 
Αποθηκευμένη Σελίδα - Σύνδεσμοι - Περισσότερα αποτελέσματα από το www.3nsold.com

16. ξενοδοχείο στη Χαλκιδική : επικοινωνία
.. ύθυνση: Martha's Haus 63100 Γερακινή - Χαλκιδική Τηλ.: (0371) 52213, 52214, 51210..
.. στέλνουμε νέα για τις διακοπές και τη Χαλκιδική; Για κρατήσεις και σχόλια......
http://www.marthashaus.gr/contact_hotel_Greece_gr.htm - 17Κ - Ανανέωση: Σαβ, 6 Οκτ 2001 - 
Αποθηκευμένη Σελίδα - Σύνδεσμοι

• Ξενοδοχείο στη Χαλκιδική (δωμάτια : διαμερίσματα και στούνπος) Martha's Haus στη 
Γερακινή Χαλκιδικής
.. Ξενοδοχείο στη Χαλκιδική στούνπος και διαμερίσματα στη Γ..
.. εστίαση bar δραστηριότητες Γερακινή - Χαλκιδική τηλ: (0371) 052213, 052214, 0512.. 
http://www.marthashaus.gr/index.htm - 14Κ - Ανανέωση: Κυρ, 7 Οκτ 2001 - 
Αποθηκευμένη Σελίδα - Σύνδεσμοι - Περισσότερα αποτελέσματα από το www.marthashaus.gr

17. MedKosmo - Γυμναστήρια - Χαλκιδική
.. Τρόπος Ζώης MedKosmo.gr Γυμναστήρια : Χαλκιδική Χαλκιδική 1. GYM TONIC -..
.. ΔΙΚΗ, ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ - ΧΑΝΙΩΤΗ 2. ΟΛΥΜΠΙΟ - ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ, ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ - 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1 (Α.. 
http://www.medkosmo.gr/gyms/general/g55.htm - 9Κ - Ανανέωση: Κυρ, 7 Οκτ 2001 - 
Αποθηκευμένη Σελίδα - Σύνδεσμοι - Περισσότερα αποτελέσματα από το www.medkosmo.gr

Αποτελέσματα : Σελίδες : «Προηγούμενη |1| 2 |3|4|5|6|7|8|9|10 
| Επόμενη»

: Προβληθείτε στο in.gr : Καταχωρίστε το site σας : Πείτε μας τη γνώμη σας : Αναφορά προβλημάτων :

Καταχωρίστε το site σας
: Πληροφορίες : Εγγραφή : in.mail : Forum : Chat: Βοήθεια :

Απο την Phalstos Networks, S.A. μια ετοιρία του Δημοσιογραφικού Οργανισμού Λαμπράκη

©1999-2001 Δημοσιογραφικός Οργανισμός Λαμπράκη Α.Ε
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18.
ASPROVALTA, VRASI\IA,STAVROS,SERRES,DRAMA,KAVAl_A,HALKIDIKI 
ΑΣΠΡΟΒΑΛΤΑ,ΒΡΑΣΝΑ,ΣΤΑΥΡΟΣ,ΣΕΡΡΕΣ,ΔΡΑΜΑ,ΚΑΒΑΛΑ,ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ 
ASPROVALTA,VRASNA,STAVROS,SERRES,DRAMA, KAVALA,HALKIDIKI 
ΑΣΠΡΟΒΑΛΤΑ,ΒΡΑΣΝΑ,ΣΤΑΥΡΟΣ,ΣΕΡΡΕΣ, ΔΡΑΜΑ, ΚΑΒΑΛΑ, ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ 
.. Στο κατάστημα εσωρούχων ' 'for you' ',που βρίσκεται στην 
Ασπροβάλτα,στην οδό Εγνατί..
.. ας 9,δϊπλα απο την ALFA BANK,θα βρείτε όλα τα επώνυμα 
εσώρουχα και για το καλοκαϊ..
http://www.nickfyllou.gr/ - 12Κ - Ανανέωση: Παρ, 19 Οκτ 2001 - 
Αποθηκευμένη Σελίδα - Σύνδεσμοι - Περισσότερα αποτελέσματα από 
το www.nickfyllou.gr

19.
•ASPROVALTA, VRASNA,STAVROS,SERRES, DRAMA, KAVALA,HALKIDIKI 
ΑΣΠΡΟΒΑΛΤΑ,ΒΡΑΣΝΑ,ΣΤΑ ΥΡΟΣ,ΣΕΡΡΕΣ,ΔΡΑΜΑ,ΚΑΒΑΛΑ,ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ 
ASPROVALTA, VRASNA,STAVROS,SERRES, DRAMA, KAVALA,HALKIDIKI 
ΑΣΠΡΟΒΑΛΤΑ,ΒΡΑΣΝΑ,ΣΤΑΥΡΟΣ,ΣΕΡΡΕΣ,ΔΡΑΜΑ,ΚΑΒΑΛΑ,ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ 
.. Στο κατάστημα εσωρούχων '' for you'' ,που βρίσκεται στην Ασπροβάλτα,στην οδό Εγνατί..
.. ας 9,δίπλα απο την ALFA BANK,θα βρείτε όλα τα επώνυμα εσώρουχα και για το καλοκαϊ.. 
http://nickfyllou.gr/ - 14Κ - Ανανέωση: Πεμ, 25 Οκτ2001 -
Αποθηκευμένη Σελίδα - Σύνδεσμοι - Περισσότερα αποτελέσματα από το nickfyllou.gr

20. απελευθερώσεις στη Χαλκιδική
.. ος 29 | περιοδικά | απελευθερώσεις στη Χαλκιδική Σταύρος Καλπάκης Φέτος βρεθήκαμε..
.. για άλλη μια φορά στη Χαλκιδική προκειμένου να απελευθερώσουμε δύο πουλιά τα οπο.. 
http://www.ekpaz.gr/magazine/articles/29/8.htmi - 3Κ - Ανανέωση: Παρ, 19 Οκτ 2001 - 
Αποθηκευμένη Σελίδα - Σύνδεσμοι - Περισσότερα αποτελέσματα από το www.ekpaz.gr

21. findit.gr - Find in Internet !
.. Πληροφορίες Κατά Περιοχή : Μακεδονία : Χαλκιδική Η κατηγορία αυτή δεν περιέχει υπ..
.. οπικές αρχές, και άλλα χρήσιμα, για τη Χαλκιδική, http://halkidiki.com Χαλκιδική .. 
http://www.findit.gr/search/catid821.html - 18Κ - Ανανέωση: Πεμ, 25 Οκτ 2001 - 
Αποθηκευμένη Σελίδα - Σύνδεσμοι

22. xalkidikil
.. NG CLUBBING BUSINESS SHOPS HOME PAGE Η Χαλκιδική είναι, χωρίς αμφιβολία, η αφθεντ.. 
.. ρχουν τρεις δρόμοι για να φύγουμε προς Χαλκιδική. ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Ο πρώτος εί.. 
http://www.galaxynet.gr/tourism/xalkidiki/xalkidik.htm - 8Κ - Ανανέωση: Σαβ, 20 Οκτ 2001 - 
Αποθηκευμένη Σελίδα - Σύνδεσμοι - Περισσότερα αποτελέσματα από το www.galaxynet.gr

23. Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Χαλκιδικής
.. ραχμές σε Ευρώ και αντίστροφα Κάνε τη "ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ" πρώτη σελίδα Βάλε τη "ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ.. 
.. ιόφορες πολιτιστικές εκδηλώσεις ανά τη Χαλκιδική... Τελευταίο αντίο στον «Θύμιο» .. 
http://www.halkidiki.gov.gr/index.taf - 43Κ - Ανανέωση: Παρ, 19 Οκτ2001 - 
Αποθηκευμένη Σελίδα - Σύνδεσμοι

http://find. in.gr/results. page?page=3&channel=l&data=XAAKIAIKH 13/6/2002
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24. Halkidiki sailing area
.. Χαλκιδική ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ..
.. η μέσα σε πραγματικά μαγευτικό τοπίο η Χαλκιδική είναι μια από τις καλύτερες επιλ.. 
http://www.adsailing.gr/greek/halkidikiGR.html - 42Κ - Ανανέωση: Σαβ, 20 Οκτ 2001 - 
Αποθηκευμένη Σελίδα - Σύνδεσμοι - Περισσότερα αποτελέσματα από το www.adsailing.gr

25. παιδικές κατασκηνώσεις περιπέτεια ιχνηλάτες
.. ια,παιδικη κατασκήνωσή Λίμνη Πλαστηρα, Χαλκιδική, αθλητικές κατασκηνώσεις ΙΧΝΗΛΑΤ..
.. ασκηνωση, κατασκηνωτες,Λιμνη Πλαστηρα, Χαλκιδική, αθλητικές κατασκηνώσεις,ιχνηλατ.. 
http://www.adventure-camp.gr/adventure-camping.htm - 3Κ - Ανανέωση: Παρ, 19 Οκτ2001 - 
Αποθηκευμένη Σελίδα - Σύνδεσμοι - Περισσότερα αποτελέσματα από το www.adventure-camp.gr

26. Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Χαλκιδικής
.. ραχμές σε Ευρώ και αντίστροφα Κάνε τη "ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ” πρώτη αελίδα Βάλε τη "ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ..
.. ρία αυτά πόδια συντελούν στο να έχει η Χαλκιδική μοναδική σχηματικά ιδιορρυθμία, .. 
http://www.halkidiki.gov.gr/general.taf?page=indexGR.htm - 19Κ - Ανανέωση: Παρ, 19 Οκτ2001 - 
Αποθηκευμένη Σελίδα - Σύνδεσμοι - Περισσότερα αποτελέσματα από το www.halkidiki.gov.gr

27. findit.gr - Find In Internet I
.. σκέδαση : Μπάρ και Κλάμπ : Μακεδονία : Χαλκιδική Η κατηγορία αυτή δεν περιέχει υπ..
.. ik Beach bar στην Τριστίνικα Σιθωνίας, Χαλκιδική, http://www.united-hellas.com/et.. 
http://www.findit.gr/search/catidl607.html - 18Κ - Ανανέωση: Κυρ, 7 Οκτ 2001 - 
Αποθηκευμένη Σελίδα - Σύνδεσμοι - Περισσότερα αποτελέσματα από το www.findit.gr

Αποτελέσματα : Σελίδες : «Προηγούμενη |1|2| 3 |4|5|6|7|8|9|10 
| Επόμενη»

: Προβληθείτε στο in.gr : Καταχωρίστε το site σας : Πείτε μας τη γνώμη σας : Αναφορά προβλημάτων :

Καταχωρίστε το site σας
: Πληροφορίες : Εγγραφή : in.mall : Forum : Chat: Βοήθεια :

Απο την Phalstos Networks, S.A. μια εταιρία του Δημοσιογραφικού Οργανισμού Λαμπράκη

©1999-2001 Δημοσιογραφικός Οργανισμός Λαμπράκη Α.Ε
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28. ΜΕΛΤΕΜΙ - ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ
.. Κάντε click για μεγέθυνση του χάρτη Η Χαλκιδική σε μια 
προσέγγιση περιγραφής του..
.. πρώτους πόλους τουρισμού της χώρας. Η Χαλκιδική σχηματίζει μια 
τρίαινα της στερι..
http://www.meltemi.gr/gr_halk.htm - 10Κ - Ανανέωση: Κυρ, 7 Οκτ 
2001 -

Αποθηκευμένη Σελίδα - Σύνδεσμοι - Περισσότερα αποτελέσματα από 
το www.meltemi.gr

29. Halkidiki’s Camping Guide - Halkidiki Camping Association 
.. Halkidiki’s (Greece) Camping Guide [ English ] [ Greek ]
[ Deutsch ] © www.campsi..
.. te.gr 2001 Halkidiki Camping Association .. 
http://www.campsite.gr/ - IK - Ανανέωση: Παρ, 19 Οκτ 2001 - 
Αποθηκευμένη Σελίδα - Σύνδεσμοι

30. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ
.. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ NIK MARI ΠΕΥΚΟΧΩΡΙ 0374 61376 ΠΑ..
.. ΙΔΟΥΠΟΛΙΣ ΚΑΣΑΝΔΡΕΙΑ 0374 22210 Μ A ΑΡΝΑΙΑ 0372 22886 BABY LAND ΝΙΚΗΤΗ 0375 22176.. 
http://www.dary.gr/custumers/greece_ragion/chalkidiki_gr.htm - 2Κ - Ανανέωση: Κυρ, 7 Οκτ 2001 - 
Αποθηκευμένη Σελίδα - Σύνδεσμοι - Περισσότερα αποτελέσματα από το www.dary.gr

31. Χαλκιδική
.. Χαλκιδική Τοποθεσία Ξενοδοχείο Κατηγορία Σ..
.. ιθωνία HOTEL ATHENA PALACE **** SUP Ουρανούπολη THEOXENIA HOTEL **** Ορμυλία PHIL.. 
http://www.assos.gr/ckalikidiki_hotels_gr.htm - 2K - Ανανέωση: Πεμ, 25 Οκτ 2001 - 
Αποθηκευμένη Σελίδα - Σύνδεσμοι - Περισσότερα αποτελέσματα από το www.assos.gr

32. MAX FM 96.0 - ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ
.. 18/10/2001 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ Η ΤΡΙΑΙΝΑ ΤΟΥ ΠΟΣΕΙΔΩΝΑ ΣΤΑ ΣΠΛΑ..
.. ΑΣ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ MAX FM 96.0MHz ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ΚαραϊσκάκηΙ,Αμπελάκια, Ν.Καλλικρ.. 
http://www.max-fm.gr/ - 3Κ - Ανανέωση: Παρ, 26 Οκτ 2001 - 
Αποθηκευμένη Σελίδα - Σύνδεσμοι

. MAX FM 96.0 - ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ
.. 02/10/2001 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ Η ΤΡΙΑΙΝΑ ΤΟΥ ΠΟΣΕΙΔΩΝΑ ΣΤΑ ΣΠΛΑ..
.. ΑΣ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ MAX FM 96.0MHz ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ΚαραϊσκάκηΙ,Αμπελάκια, 
Ν.Καλλικρ..
http://www.max-fm.gr/index.html - 2Κ - Ανανέωση: Κυρ, 7 Οκτ 2001 - 
Αποθηκευμένη Σελίδα - Σύνδεσμοι - Περισσότερα αποτελέσματα από το www.max-fm.gr

33. Οδηγός Κάμπινγκ Χαλκιδικής - Χαλκιδική
.. ς Ανά περιοχή Photos Links Επικοινωνία Χαλκιδική Κάθε γωνιά και ένας μικρός παράδ..

http://find.in.gr/results.page?page=4&channel=l&data=Xa},Ki5uoi 13/6/2002
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.. μείνουν αξέχαστες. Πληροφορίες για τη Χαλκιδική Αρχική Σελίδα / Επιστροφή / Engl.. 
http://www.campsite.gr/gr/index.htm - 7Κ - Ανανέωση: Παρ, 19 Οκτ 2001 - 
Αποθηκευμένη Σελίδα - Σύνδεσμοι - Περισσότερα αποτελέσματα από το www.campsite.gr

34. www.mygym.gr/mygym/mygym.nsf/Gyms/17870penDocument
.. C ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ, ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ΧΑΝΙΩΤΗ ΟΛΥΜΠΙΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ, ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1 
(ΑΡΝ..
.. ΑΙΑ) Επικοινωνία... Γίνετε Μέλος Η όποψή σας Ελέξτε το e-mail Χώρος συνομιλιών Ρω.. 
http://www.mygym.gr/mygym/mygym.nsf/Gyms/17870penDocument - 7Κ - Ανανέωση: Πεμ, 25 Οκτ 
2001 -

Αποθηκευμένη Σελίδα - Σύνδεσμοι - Περισσότερα αποτελέσματα από το www.mygym.gr

35. Όρος Αθως ( Χαλκιδική - Κεν. & Δυτ. Μακεδονία ) - Σημαντικές Περιοχές για τα πουλιά της Ελλάδας - 
Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία
.. Κεν. & Δυτ. Μακεδονία - Χαλκιδική: (027) Όρος Αθως 40ο 10' Β, 24ο 24' A - 12.000 ..
.. εκτάρια Ελεγχόμενη πρόσβαση. Έχει ανακηρυχθεί Μνημείο της Παγκόσμιας Κληρονομιάς .. 
http://www.ornithologiki.gr/gr/sppe/gr027.htm - 6Κ - Ανανέωση: Παρ, 19 Οκτ 2001 - 
Αποθηκευμένη Σελίδα - Σύνδεσμοι

• Όρος Ιταμός ( Χαλκιδική - Κεν. & Δυτ. Μακεδονία ) - Σημαντικές Περιοχές για τα πουλιά της 
Ελλάδας - Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία
.. Κεν. 8ι Δυτ. Μακεδονία - Χαλκιδική: (026) Όρος Ιταμός 40ο 08' Β, 23ο 50’ A - 8.000..
.. εκτάρια Μη προστατευάμενη περιοχή, σε τμήμα της απαγορεύεται το κυνήγι. Δασωμένο.. 
http://www.ornithologiki.gr/gr/sppe/gr026.htm - 6Κ - Ανανέωση: Παρ, 19 Οκτ2001 - 
Αποθηκευμένη Σελίδα - Σύνδεσμοι - Περισσότερα αποτελέσματα από το www.omithologiki.gr

Αποτελέσματα : Σελίδες : «Προηγούμενη |1|2|3| 4 |5|6|7|8|9|10 
| Επόμενη»

: Προβληθείτε στο in.gr: Καταχωρίστε το site σας : Πείτε μας τη γνώμη σας : Αναφορά προβλημάτων :

Καταχωρίστε το site σας
: Πληροφορίες : Εγγραφή : in.mail : Forum : Chat: Βοήθεια :

Απο την Phalstos Networks, S.A. μια εταιρία του Δημοσιογραφικού Οργανιομού Λαμπράκη

©1999-2001 Δημοσιογραφικός Οργανισμός Λαμπρόκη Α.Ε
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Πρόσθετες επιλογές αναζήτησης

Ελληνικό Internet Κατάλογος in.gr Meta Search Shop2l
Αναζήτηση για: ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ Βρέθηκαν 3,092 αποτελέσματα ,χρόνος αναζήτησης : 0.006 "

36. Οικονομικοτεχνικό ΠΡΑΤΤΕ IN
.. άχνοντας στο internet Ο τουρισμός στην Χαλκιδική από την 
Eurotimes Πληροφορία Τεκ..
.. τριακούς. Ειδικότερα, ήλθαν φέτος στην Χαλκιδική 84.703 Αγγλοι 
τουρίστες, οι οποί..
http://www.prattein.gr/m991219/themata/thema04.htm - 7Κ - 
Ανανέωση: Σαβ, 6 Οκτ 2001 -
Αποθηκευμένη Σελίδα - Σύνδεσμοι - Περισσότερα αποτελέσματα από 
το www.prattein.gr

37. DesignArt.GR Search (Open Directory Project)
.. the entire directory only in Μακεδονία/Χαλκιδική Open Directory :
World : Greek
.. url: www.halkidiki.gov.gr/index.taf TV Χαλκιδική Τηλεοπτικός 
σταθμός στην Χαλκιδι..
http://www.designart.gr/DMOZ/index.asp?/World/Greek/%d4%ef% 
f0%e9%ea%dc/%cc%el%ea%e5%e4%ef%ed%df%el/%d7%el% 
eb%ea%e9%e4%e9%ea%de/ - UK - Ανανέωση: flap, 19 Οκτ2001 - 
Αποθηκευμένη Σελίδα - Σύνδεσμοι - Περισσότερα αποτελέσματα από το www.designart.gr

38. Βαλκανική συνάντηση νέων
.. Βαλκανική συνάντηση νέων/Χαλκιδική '98 Εκατό νέοι από τις χώρες της..
.. αμείου Υγείας της Εθνικής Τράπεζας στη Χαλκιδική από 20 έως 27 Σεπτεμβρίου 1998 ... 
http://www.ine.otoe.gr/interrelations/inter_doc/inter_halki.htm - 2Κ - Ανανέωση: Παρ, 26 Οκτ 2001 - 
Αποθηκευμένη Σελίδα - Σύνδεσμοι - Περισσότερα αποτελέσματα από το www.ine.otoe.gr

39. 3ο Συνέδριο στην Χαλκιδική
.. 3ο Συνέδριο: Χαλκιδική - Απρίλιος 1994 Συνέρχεται το Γ ..
.. ου κόμματος από 22 έως 24 Απριλίου στη Χαλκιδική. Συμμετείχαν σ' αυτό 1.300 σύνεδ.. 
http://www.ndsynedrio.gr/History/pages/3oSinedrio.htm - 8Κ - Ανανέωση: Κυρ, 7 Οκτ 2001 - 
Αποθηκευμένη Σελίδα - Σύνδεσμοι

• Ιο Συνέδριο στην Χαλκιδική
.. Ιο συνέδριο: Χαλκιδική - Μάιος 1979 Συγκαλείται το Ιο Σ..
.. υνέδριο του κόμματος στη Χαλκιδική. Εγκρίνονται ομόφωνα οι ιδεολογικές αρχές της .. 
http://www.ndsynedrio.gr/History/pages/loSinedrioXalkidiki.htm - 8Κ - Ανανέωση: Κυρ, 7 
Οκτ 2001 -
Αποθηκευμένη Σελίδα - Σύνδεσμοι - Περισσότερα αποτελέσματα από το www.ndsynedrio.gr

Αναζήτηοη

Αναζήτηση για: (Χαλκιδική

ΕΒϋηνικός
Forum 1 Chat | in mail | Ημερολό

^ Αναλυτική Αναζήτηση

; Ανακαλύψτε Neto
Συνδεθ

Intei

40. Η τρέλα με τον χρυσό - α
.. ρίζουν για τον επικείμενο... φόνο. Στη Χαλκιδική (όπως είδαμε στο πρώτο μέρος της..
.. εις και ιδίως για αυτές της TVX στη ΒΑ Χαλκιδική - που όπως όλα δείχνουν θα μαται.. 
http://www.iospress.gr/ios2001/ios20010722a.htm - 17Κ - Ανανέωση: Παρ, 19 Οκτ 2001 - 
Αποθηκευμένη Σελίδα - Σύνδεσμοι - Περισσότερα αποτελέσματα από το www.iospress.gr

http://find.in.gr/results.page?page=5&channel=l&data=XaXKi5uai 14/6/2002
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41. Untitled Document
.. , ΦΩΚΙΔΑ ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ 1 GYM TONIC ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ, ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ΧΑΝΙΩΤΗ ΟΛΥΜΠΙΟ ΧΑΛΚΙ.. 
.. ΔΙΚΗ, ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1 (ΑΡΝΑΙΑ) ΑΘΛΟΚΙΝΗΣΗ ΧΑΝΙΑ, ΧΑΝΙΑ ΚΟΥΜΠΙΕΣ ΧΑΝΙΩΝ.. 
http://www.fitnet.gr/Gymlist/gymlistl8.htm - 32Κ - Ανανέωση: Κυρ, 7 Οκτ 2001 - 
Αποθηκευμένη Σελίδα - Σύνδεσμοι - Περισσότερα αποτελέσματα από το www.fitnet.gr

42. Enjoy your holidays In Chalkidiki, at Central Macedonia, and at her 3 peninsula
.. ffer a complete range of facilities. Η Χαλκιδική είναι στην κεντρική Μακεδονία κα..
.. ς ΣιθωνΙας και του Αθω, απαρτίζουν την Χαλκιδική, την τουριστικότερη περιοχή της .. 
http://www.greek-tourism.gr/chalkidiki/index.htm - 3Κ - Ανανέωση: Πεμ, 18 Οκτ 2001 - 
Αποθηκευμένη Σελίδα - Σύνδεσμοι - Περισσότερα αποτελέσματα από το www.greek-tourism.gr

43. Χαλκιδική Παλάς
.. Χαλκιδική Παλάς Πληροφορίες Ξενάγηση Επικό..
.. ινωνία Κρατήσεις in English... Copyright Β. Papaterpos S.A. 2001 .. 
http://www.halkidiki-palace.gr/index_gr.html - 2K - Ανανέωση: Παρ, 19 Οκτ 2001 - 
Αποθηκευμένη Σελίδα - Σύνδεσμοι

44. Interests
.. ΜΑ FOTO ALBUM Διαδρομή Α ΣΑΒΒΑΤΟ 30/06 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ΑΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗ 01/07 ΑΓ. Π..
.. ΑΛΛΑ ΠΛΑΝΗΤΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 06/07 ΠΛΑΝΗΤΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ Διαδρομή Β ΣΑΒΒΑΤΟ 07/07 ΧΑΛΚΙΔΙ.. 
http://users.otenet.gr/~bax/PROGRAMA.htm - 3Κ - Ανανέωση: Παρ, 19 Οκτ 2001 - 
Αποθηκευμένη Σελίδα - Σύνδεσμοι

Αποτελέσματα : Σελίδες: «Προηγούμενη |1|2|3|4| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 
| Επόμενη»

: Προβληθείτε στο in.gr : Καταχωρίστε το site σας : Πείτε μας τη γνώμη σας : Αναφορά προβλημάτων :

Καταχωρίστε το site σας
: Πληροφορίες : Εγγραφή : in.mail : Forum : Chat: Βοήθεια :

Απο την Phalstos Networks, S.A. μια εταιρία του Δημοσιογραφικού Οργανισμού Λομπρόκη

©1999-2001 Δημοσιογραφικός Οργανισμός Λαμπρόκη Α.Ε
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Αναζήτηση για: ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ Βρέθηκαν 3,092 αποτελέσματα ,χρόνος αναζήτησης : 0.007 "

45. www.sail.gr
.. Επικοινωνία Home Εκδρομή 7 ημερών στη Χαλκιδική και στο ϋγιο 
Όρος Χαλκιδική, το ..
.. οναδικό και ανεπανάληπτο. Ταυτόχρονα η Χαλκιδική θα μπορούσε 
να χαρακτηριστεί ο π..
http://www.sail.gr/greek/excursions/7athos.htm - 8Κ - Ανανέωση:
Σαβ, 20 Οκτ 2001 -
Αποθηκευμένη Σελίδα - Σύνδεσμοι - Περισσότερα αποτελέσματα από 
το www.sail.gr

46. New Page
.. ης 12ο Πανελλήνιο Ουρολογικό Συνέδριο, Χαλκιδική, 1994. Περίλ.
ΕΑ25 Εκτιμήθηκε η ..
.. ς. 12ο Πανελλήνιο Ουρολογικό Συνέδριο, Χαλκιδική, 1994. Περίλ.
ΕΑ32 Μελετήθηκαν 3..
http://www.uroIogy.eclu.gr/Webmaster/cv/Public-Pressen-GR.htm - 
42Κ - Ανανέωση: Πεμ, 25 Οκτ 2001 -
Αποθηκευμένη Σελίδα - Σύνδεσμοι - Περισσότερα αποτελέσματα από το www.urology.edu.gr

47. MAX FM 96.0 - ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ
.. * ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ MAX FM 96.0MHz ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ΚαραϊσκάκηΙ,Αμπελάκια, Ν.Καλλικρ.. 
.. άτεια Χαλκιδικής Τ.Κ. 63080 Τηλ. 0392-57663 Fax 0392-21128 staurosl@otenet.gr .. 
http://users.otenet.gr/~staurosl/ - 2Κ - Ανανέωση: Παρ, 19 Οκτ 2001 - 
Αποθηκευμένη Σελίδα - Σύνδεσμοι - Περισσότερα αποτελέσματα από το users.otenet.gr

48. Χαλκιδική
.. Χαλκιδική Cafe Bar FORTUNA all day bar ΑΦΥ..
.. ΤΟΣ Τηλ.: 0374 91158 Πάνω στο βράχο στην άκρη της Αφύτου με υπέροχη πανοραμική θέ.. 
http://www.tnn.gr/life/lifexalkidiki.htm - 10Κ - Ανανέωση: Σαβ, 20 Οκτ2001 - 
Αποθηκευμένη Σελίδα - Σύνδεσμοι

49. εκδρομή στην Χαλκιδική
.. από την εκδρομή στα Πετράλωνα - Χαλκιδική (Μάρτιος 2000) .. 
http://www.theoriakaipraxi.gr/XalkidikiOO.htm - 4Κ - Ανανέοχτη: Πεμ, 25 Οκτ 2001 - 
Αποθηκευμένη Σελίδα - Σύνδεσμοι - Περισσότερα αποτελέσματα από το www.theoriakaipraxi.gr

50. Polychrono Beach Hotel Ξενοδοχείο στο Πολύχρονο Χαλκιδική 
.. Πολύχρονο - Κασσάνδρα - Χαλκιδική Τηλ : 0374 - 52155, 52970 Fax : ..
.. 0374 - 52 977 e-mail: polychronobeach@mou.forthnet.gr Το Ξενοδοχείο POLYCHRONO BE.. 
http://www.forthnet.gr/polychronobeach/indexgr.htm - 2K - Ανανέωση: Παρ, 19 Οκτ 2001 - 
Αποθηκευμένη Σελίδα - Σύνδεσμοι - Περισσότερα αποτελέσματα από το www.forthnet.gr

51. ΘΕΜΕΛΙΟ Α.Τ.Ε.Β.Ε
.. να της σύγχρονης Χαλκιδικής. Ιστορία Η Χαλκιδική, σύμφωνα με ευρήματα από την προ..
.. ύ, βρίσκονται στην δυτική και κεντρική Χαλκιδική, ενώ πολλές πόλεις άνθησαν, ανά .. 
http://www.themelio-ateve.gr/chalkidiki.htm - 3Κ - Ανανέοχτη: Κυρ, 7 Οκτ 2001 -

http://fmd.in.gr/results.page?page=6&channel=l&data=Xa?v.Ki5tioi 14/6/2002

http://www.sail.gr
http://www.sail.gr/greek/excursions/7athos.htm
http://www.sail.gr
http://www.uroIogy.eclu.gr/Webmaster/cv/Public-Pressen-GR.htm
http://www.urology.edu.gr
mailto:staurosl@otenet.gr
http://users.otenet.gr/~staurosl/
http://www.tnn.gr/life/lifexalkidiki.htm
http://www.theoriakaipraxi.gr/XalkidikiOO.htm
http://www.theoriakaipraxi.gr
mailto:polychronobeach@mou.forthnet.gr
http://www.forthnet.gr/polychronobeach/indexgr.htm
http://www.forthnet.gr
http://www.themelio-ateve.gr/chalkidiki.htm
http://fmd.in.gr/results.page?page=6&channel=l&data=Xa?v.Ki5tioi


Αναζήτηση Σελίδα 2 από 2

Αποθηκευμένη Σελίδα - Σύνδεσμοι - Περισσότερα αποτελέσματα από το www.themelio-ateve.gr

52. Χαλκιδική
.. Χαλκιδική Κατά μήκος της ακτής από το ακρω..
.. τήρι Αρμενιστή μέχρι το ακρωτήρι Δρέπανο σε απόσταση 500 μ από την ακτή. .. 
http://www.katadysi.gr/perioxes/xalkidiki.htm - ΟΚ - Ανανέωση: Δευ, 8 Οκτ 2001 - 
Αποθηκευμένη Σελίδα - Σύνδεσμοι

53. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΙΘ'
.. ατά παρέκκλιση, γιατί είσθε και από τη Χαλκιδική, κύριε Φλωρίνη. ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΣ ΚΑΡ..
.. ίς. Και μιλώ για τον τουρισμό, γιατί η Χαλκιδική, όπως ξέρετε, είναι κατ’ εξοχήν .. 
http://www.parliament.gr/gr/ergasies/synedriaseis/Es082101.htm - 307Κ - Ανανέωση: Δευ, 22 Οκτ 2001

Αποθηκευμένη Σελίδα - Σύνδεσμοι

54. Γενικό Στοιχεία
.. ύ ή Στρυμόνα και Ιερισσού ή Ακάνθιο. Η Χαλκιδική είναι ένας πραγματικά ευλογημένο..
.. Ονομαστά είναι τα κρασιά που παράγει η Χαλκιδική καθώς και το εξαιρετικό μέλι της.. 
http://eld.teipir.gr/prefectures/greek/Xalkidiki/GenikaStoixeia.htm - 12Κ - Ανανέωση: Πεμ, 25 Οκτ 2001 - 
Αποθηκευμένη Σελίδα - Σύνδεσμοι - Περισσότερα αποτελέσματα από το eld.teipir.gr

Αποτελέσματα : Σελίδες: «Προηγούμενη |1|2|3|4|5| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 
| Επόμενη»
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: Προβληθείτε στο in.gr : Καταχωρίστε το site σας : Πείτε μας τη γνώμη σας : Αναφορά προβλημάτων :
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55. ΠΑΡΑΛΙΑ-ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ-ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ
.. ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΠΑΡΑΛΙΑ Στην όμορφη Χαλκιδική, δίπλα στο Αγιο 
Ορος (Χερσόνησος..
.. Αθως) απλώνεται η γραφική Ουρανούπολη, μία περιοχή με πολλές 
καλαίσθητες και γευ..
http://travel-greece.com/macedon/halkidiki/paralia/indexgr.html - 
2Κ - Ανανέωση: Κυρ, 7 Οκτ 2001 -
Αποθηκευμένη Σελίδα - Σύνδεσμοι - Περισσότερα αποτελέσματα από 
το travel-greece.com

56. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΞΒ'
.. 'αυτές τις απάτες που επιχειρήσατε στη Χαλκιδική. Εγκαταλείψατε
τη Χαλκιδική. Πού..
.. μια συνολική συζήτηση για τα έργα στη Χαλκιδική, έχει τη 
δυνατότητα να τη ζητήσε..
http://www.parliament.gr/gr/ergasies/synedriaseis/Es060601.htm - 
335Κ - Ανανέωση: Παρ, 19 Οκτ 2001 -
Αποθηκευμένη Σελίδα - Σύνδεσμοι - Περισσότερα αποτελέσματα οπό το www.parliament.gr

57. MS Denise , Καταδύσεις και Κρουαζιέρες, Diving and Cruises North Greece ,Tauchen und Kreuzfarhrten 
Nordgriechenland
.. νοντας στα 50 χιλιόμετρα οτο Αιγαίο. Η Χαλκιδική προσαρτήθηκε μόλις το 1912 στην ..
.. ου Εύβοιας, οποίοι εγκαταστάθηκαν στην Χαλκιδική. Σε αυτούς προσαρτήθηκαν άποικοι.. 
http://www.msdenise.gr/greek/Info/body_info.html - 30Κ - Ανανέωση: Σαβ, 20 Οκτ 2001 - 
Αποθηκευμένη Σελίδα - Σύνδεσμοι - Περισσότερα αποτελέσματα από το www.msdenise.gr

58. Χαλκιδική
.. ECE , Greece , Macedonia , Chalkidiki, Χαλκιδική , Thessaloniki , Salonika , Salo..
.. nica , Θεσσαλονίκη , macraii, macRAIL , Rails , Railings , fence , gate , Κιγκλιδ..
http://www.macrail.gr/en/Travelling/Greece/Chalkidiki/Chalkidiki.html - 8Κ - Ανανέωση: Πεμ, 25 Οκτ 2001 

Αποθηκευμένη Σελίδα - Σύνδεσμοι - Περισσότερα αποτελέσματα από το www.macrail.gr

59. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
.. D DOMECQ ΕΒΕ, Κασσάνδρα Παλλάς Hotel, Χαλκιδική Θετική Διάθεση, Επικοινωνία, Συμ..
.. ό 19 Ιουνίου 1999 ΣΤΡΑΤΗΓΑΚΗΣ Παλλήνη, Χαλκιδική Θετική Διάθεση, Επικοινωνία, Συμ.. 
http://www.city.academic.gr/material/academic_staff/psychology/Rodafinos/myweb/calendar.htm - 277Κ 
- Ανανέωση: Παρ, 19 Οκτ 2001 -
Αποθηκευμένη Σελίδα - Σύνδεσμοι - Περισσότερα αποτελέσματα από το www.city.academic.gr

60. Συγκοινωνίες
.. ΛΕΩΝ Διεύθυνση Διεύθυνση ϋγιο Όρος Βλ. Χαλκιδική Κατερίνη Προμηθέως 10 519.101 Αγ..
.. φ-Δ. Γιαννάκη 58 525.131 Πετράλωνα Βλ. Χαλκιδική Έβρος Γρ. Κολωνιάρη 21 514.111 5.. 
http://www.it.uom.gr/dromoi/guide/trafic.htm - 15Κ - Ανανέωση: Παρ, 19 Οκτ 2001 - 
Αποθηκευμένη Σελίδα - Σύνδεσμοι - Περισσότερα αποτελέσματα από το www.it.uom.gr

http://fmd.in.gr/results.page?page=7&channe!=l&data=;Xa}.Ki5iiai 14/6/2002
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61. Σελίδα:ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ (μία) - asxetos.gr
.. ΥΙΣΚΙ μουσική: ROCK τύπος: 1η σελ site Χαλκιδική - Με Επιλογή Γλώσσας (http://www..
.. ηγό Travelmark. Μάθετε τα πάντα για τη Χαλκιδική. Πώς θα πάτε; Με το αυτοκίνητο; .. 
http://www.asxetos.gr/viewlinks.asp7catIDs88 - 159Κ - Ανανέωση: Παρ, 19 Οκτ 2001 - 
Αποθηκευμένη Σελίδα - Σύνδεσμοι - Περισσότερα αποτελέσματα από το www.asxetos.gr

62. tsaf. Παιδική Κατασκήνωση ΤΣΑΦ ΤΣΟΥΦ, camp in greece
.. ΚΑΛΥΒΑ Χαλκιδική 03 - 031- 03 - ΓΚΑΛΗ Χαλκιδική 03 - 031- 03 - ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Χαλκιδι..
.. κή 03 - 031- 03 - ΑΛΑΜΠΑΤΖΙΑ Χαλκιδική 03 - 031- 03 - ΑΤΤΙΚΗ *** ΚΛΠ ΟΝΟΜΑΣΙΑ Κατ.. 
http://w4u.eexi.gr/~tsaf/tsaf/kataskinosis.html - 3Κ - Ανανέωση: Παρ, 19 Οκτ 2001 - 
Αποθηκευμένη Σελίδα - Σύνδεσμοι - Περισσότερα αποτελέσματα από το w4u.eexi.gr

63. Ξενοδοχεία
.. Hotel Δικτυακή σελίδα ξενοδοχείου στη Χαλκιδική. Πληροφορίες, παρεχόμενες υπηρεσ..
.. esort Ξενοδοχείο στο νησί Αμολιανή στη Χαλκιδική. Πληροφορίες, υπηρεσίες. Ammon Ζ.. 
http://www.orbls.gr/holidays/hotels.htm - 58Κ - Ανανέωση: Παρ, 19 Οκτ 2001 - 
Αποθηκευμένη Σελίδα - Σύνδεσμοι - Περισσότερα αποτελέσματα από το www.orbis.gr

64. LANDSCAPE - ΧΑΡΗΣ ΡΟΪΔΗΣ και ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ, αρχιτέκτονες τοπίου, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα 
.. ές μονάδες: 1981: Ξενοδοχείο ΠΕΛΛΑ στη Χαλκιδική 1983: Ξενοδοχείο ΙΟΛΗ στη Χαλκιδ..
.. α Βούρλα 1988: Ξενοδοχείο ΠΟΣΕΙΔΩΝ στη Χαλκιδική 1988: Ξενοδοχείο KIVOTOS Club στ.. 
http://www.landscape-roidis.gr/hotels-gr.html - 7Κ - Ανανέωση: Σαβ, 6 Οκτ 2001 - 
Αποθηκευμένη Σελίδα - Σύνδεσμοι

Αποτελέσματα : Σελίδες : «Προηγούμενη |1|2|3|4|5|6| 7 | 8 | 9 | 10 
| Επόμενη»

: Προβληθείτε στο in.gr: Καταχωρίστε το site σας : Πείτε μας τη γνώμη σας : Αναφορά προβλημάτων :

Καταχωρίστε το site σας

: Πληροφορίες : Εγγραφή : in.mail : Forum : Chat: Βοήθεια :
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65. Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κεντρικής Μακεδονίας 
.. ρυξης με επίκεντρο την Κεντρική και ΒΑ Χαλκιδική. Τα γνωστά 
μέχρι σήμερα αποθέματ..
.. ρικής Μακεδονίας και κατά κύριο λόγο η Χαλκιδική και σε 
μικρότερο βαθμό η Πιερία,..
http://www.pepkm.gr/business_p!an/l.2.html - 17Κ - Ανανέωση:
Κυρ, 7 Οκτ 2001 -
Αποθηκευμένη Σελίδα - Σύνδεσμοι - Περισσότερα αποτελέσματα από 
το www.pepkm.gr

66. ΠΡΑΚΤΙΚΑ - ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ, MINUTES - CONFERENCE - 
CONVENTION ORGANISERS, GREECE, HELLAS
.. χε γίνει; Για ποιά περιοχή μιλάτε στην Χαλκιδική; Α.ΧΩΜΕΝΙΔΗΣ:
Στην Χαλκιδική υπό..
.. υγκεκριμένα γιατί είναι ένα, αλλά στην Χαλκιδική υπάρχουν πάρα 
πολλά οικόπεδα. ΔΗ..
http://www.praktika.gr/eot/eta_12_sep00.html - 43Κ - Ανανέωση:
Κυρ, 7 Οκτ 2001 - 
Αποθηκευμένη Σελίδα - Σύνδεσμοι

67. ΠΩΛΗΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
.. ιοχή της ΔΕΗ 11.500.000δρχ. ΟΙΚΟΠΕΔΟ. ,ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ(ΣΙΘΩΝΙΑ) ΙΟΟστρέμματα παραθαλάσσ..
.. λλό έξτρα. 8.000.000δρχ. ΟΙΚΟΠΕΔΟ.....ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ(ΒΑΛΤΑ-ΣΑΝΗ) πωλούνται 62 στρέμμα.. -
http://www.thesisl.gr/pol_oikopeda.htm - 7Κ - Ανανέωση: Κυρ, 7 Οκτ 2001 - 
Αποθηκευμένη Σελίδα - Σύνδεσμοι - Περισσότερα αποτελέσματα από το www.thesisl.gr

68.2041 μ
.. υ. Και ναϋμαστε στο κρίσιμο ταξίδι στη Χαλκιδική. Εγώ από Χαλκιδική δεν ξέρω και ..
.. ια να μην καρφώνονται, ξεκινούν για τη Χαλκιδική και τη γυρίζουν όλη, ορεινή και .. 
http://www.de.sch.gr/%7Esnikolai/Theodoridis.htm - 17Κ - Ανανέωση: Δευ, 8 Οκτ 2001 - 
Αποθηκευμένη Σελίδα - Σύνδεσμοι - Περισσότερα αποτελέσματα από το www.de.sch.gr

69. Chalkidiki
.. 375-91274 A HOUSE VALASSAKIS Vourvourou, Βουρβουρού 0375-91326 A [ Thasos][0doog ..
.. ] [ Keramoti][KepapanT] ] [ Chalkidiki][XaAKi6i^ ] ..
http://www.all-rooms.gr/Macedonia/Chalkidiki/chalkidiki.html - 8K - Ανανέωση: Παρ, 19 Οκτ 2001 - 
Αποθηκευμένη Σελίδα - Σύνδεσμοι - Περισσότερα αποτελέσματα από το www.all-rooms.gr

70. Κατασκηνώσεις
.. μ Καλύβα - Ιδιωτικές κατασκηνώσεις στη Χαλκιδική. Μαγική Κατασκήνωση Νίκου Γκάλη ..
.. κατασκηνώσεις και Basketball Camp στην Χαλκιδική Μια φορά κι έναν καιρό - Παιδική.. 
http://www.junior.gr/kataskinosi.htm - 38Κ - Ανανέωση: Παρ, 19 Οκτ 2001 - 
Αποθηκευμένη Σελίδα - Σύνδεσμοι - Περισσότερα αποτελέσματα από το www.junior.gr

71. ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
.. ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γενικής Ιατρικής Χαλκιδική 22-26/4/98 8 ο Ετήσιο Συνέδριο I.. 
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.. ατροχειρουργικής Εταιρίας Κέρκυρας Κέρκυρα 29-31/1/99 11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεν.. 
http://users.hol.gr/%7Edaskasf/epistim_ergo.html - 80Κ - Ανανέωση: Πεμ, 25 Οκτ 2001 - 
Αποθηκευμένη Σελίδα - Σύνδεσμοι - Περισσότερα αποτελέσματα από το users.hol.gr

72. Summer in Greece
.. Association Τουριστικός οδηγός για τη Χαλκιδική. Πληροφορίες, χάρτες, παραλίες, ..
.. //serres.compulink.gr/SERRES/INTRO.HTM Χαλκιδική Οδηγός κάμπινγκ στη Χαλκιδική. Γ.. 
http://www.dnamag.gr/html/SUMMER/macedonia.htm - 25Κ - Ανανέωση: Παρ, 19 Οκτ2001 - 
Αποθηκευμένη Σελίδα - Σύνδεσμοι - Περισσότερα αποτελέσματα από το www.dnamag.gr

73. www.kedke.gr/Drastiriot/Sunedria/e_Xal2000.htm
.. ΩΠΟ, ΠΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑΠ Χαλκιδική, 4,5,6 Μαϊου 2000 ΨΗΦΙΣΜΑ.. 
.. ριο της ΚΕΔΚΕ που πραγματοποιήθηκε στη Χαλκιδική από 4-6 Μαϊου 2000, έχοντας υπϋό.. 
http://www.kedke.gr/Drastiriot/Sunedria/e_Xal2000.htm - 10Κ - Ανανέωση: Παρ, 19 Οκτ 2001 - 
Αποθηκευμένη Σελίδα - Σύνδεσμοι - Περισσότερα αποτελέσματα από το www.kedke.gr

74. Ελληνική Εταιρεία Γενικής Ιατρικής
.. κής Ιατρικής Ξενοδοχείο Porto Carras - ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ 26-28 Απριλίου 1991 4 ο Πανελλήν..
.. ικής Ιατρικής Ξενοδοχείο Αθως Palace - ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ 30 Απριλίου □ 3Μαίου 1992 5 ο Πα.. 
http://www.elegeia.gr/gagp_panel.html - 2Κ - Ανανέωση: Σαβ, 6 Οκτ2001 - 
Αποθηκευμένη Σελίδα - Σύνδεσμοι - Περισσότερα αποτελέσματα από το www.elegeia.gr

Αποτελέσματα : Σελίδες : «Προηγούμενη |1|2|3|4|5|6|7| 8 | 9 | 10 
| Επόμενη»

: Προβληθείτε στο in.gr: Καταχωρίστε το site σας : Πείτε μας τη γνώμη σας : Αναφορά προβλημάτων :

Καταχωρίστε το site σας
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75. Εταιρικά Προφίλ
.. ΉΚΟ ΣΥΝ/ΣΜΟΣ ΟΡΜΥΛΙΑΣ - DH ΕΛΕΥΘΕΡΙΑϋ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ·
ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΣΥΝ/ΣΜΟΣ ΡΟΒΙΩΝ ΕΥΒΟΙ..
.. ANEL0R Α.Ε. ΑΘΗΝΑ · ΑΝΕΓΡΩΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ·
ΑΝΤΩΝΙΟΥ - ΒΑΝΤΕΞΠΟΡΤ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ..
http://www.trezos.gr/pelates.htm - 16Κ - Ανανέωση: Σαβ, 6 Οκτ 
2001 -
Αποθηκευμένη Σελίδα - Σύνδεσμοι - Περισσότερα αποτελέσματα από 
το www.trezos.gr

76. FORTHnet Directory: Προορισμοί (Μακεδονία)
.. ιστικός οδηγός. Μάθετε τα πάντα για τη Χαλκιδική. Άνω Σκοτίνα 
Ολυμπου Παραδοσιακό..
.. ι τουριστικός οδηγός για την Παναγίτσα Χαλκιδική Πληροφορίες 
για την Χαλκιδική. Ε..
http://www.dir.forthnet.gr/77-8-gr.html - 26Κ - Ανανέωση: Κυρ, 7 
Οκτ 2001 -
Αποθηκευμένη Σελίδα - Σύνδεσμοι - Περισσότερα αποτελέσματα από το www.dir.forthnet.gr

77. Untitled
.. ΛΙΚΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 461663 10. ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ 0399-21523 11. ΠΛΑΣΤΗΡΑ 18 ΘΕΣ/Ν.. 
.. ΤΙΑΣ 30 ΕΔΕΣΣΑ 0381-29428 47. ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ 0374-25370 48. Π. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ 6 .. 
http://www.masoutis.gr/shopsm.htm - 14Κ - Ανανέωση: Τετ, 10 Οκτ 2001 - 
Αποθηκευμένη Σελίδα - Σύνδεσμοι - Περισσότερα αποτελέσματα από το www.masoutis.gr

78. :: sun hotel ::
.. τα ωραιότερα μέρη της Ελλάδας είναι η Χαλκιδική, αποτελούμενο από το κύριος μέρο..
.. σσα αποτελεί έναν επίγειο παράδεισο. Η Χαλκιδική είναι γεμάτη από μικρά και μεγάλ.. 
http://www.sunhotel.gr/gr/chalkidikLgr.htm - 16Κ - Ανανέωση: Παρ, 19 Οκτ 2001 - 
Αποθηκευμένη Σελίδα - Σύνδεσμοι - Περισσότερα αποτελέσματα από το www.sunhotel.gr

79. kykeksodos
..ιο Ιούνιος και παίρνουν το δρόμο προς Χαλκιδική. Το κυκλοφοριακό κομφούζιο αρχίζ..
.. με την κίνηση που παρατηρείται προς τη Χαλκιδική την άνοιξη, η... υπεροχή των προ.. 
http://www.tnn.gr/megalaerga/kykeksodos.htm - 13Κ - Ανανέωση: Σαβ, 20 Οκτ 2001 - 
Αποθηκευμένη Σελίδα - Σύνδεσμοι - Περισσότερα αποτελέσματα από το www.tnn.gr

80. Greek Vegetation
.. έον. στη ΒΑ. Ελλάδα (Οσσα, Όλυμπο, ΒΑ. Χαλκιδική και ακτές Α. Μακεδονίας και Θράκ..
.. του Πηλίου, Οσσας, Ολύμπου και στη Ν. Χαλκιδική και τα πόδια της εμφανίζεται πάν.. 
http://www.inforest.gr/gr_veg.htm - 45Κ - Ανανέωση: Σαβ, 20 Οκτ 2001 - 
Αποθηκευμένη Σελίδα - Σύνδεσμοι - Περισσότερα αποτελέσματα από το www.inforest.gr

81. "AERIAL PHOTOGRAPHY" Samples from our work
.. Αγίου Όρους Μονή Αγίου Όρους Σιθωνία - Χαλκιδική - Ακτές Μονή Αγίου Όρους ϋγιον Ό..
.. ύ της οροσειράς Μπέλλες και της Λίμνης Χαλκιδική - Στιθωνία - Σάρτη Ποταμός Αξιός..

http://find. in.gr/results.page?page=9&channel=l&data=X(^Ki6iia) 14/6/2002
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http://www.otenet.gr/aerialphoto/picmapgr.htm - 12Κ - Ανανέωση: Σαβ, 20 Οκτ 2001 - 
Αποθηκευμένη Σελίδα - Σύνδεσμοι - Περισσότερα αποτελέσματα από το www.otenet.gr

82. Αλφαβητικός Κατάλογος Αρχαιολογικών Χώρων
.. ατάτων Κεφαλονιάς, κάστρο Αγιος Μάμας (Χαλκιδική) Αγιος Στέφανος Κω, παλαιοχριστι..
.. κής Ακαδημία Πλάτωνος (Αθήνα) Ακανθος (Χαλκιδική) Ακοβίτικα (Μεσσηνία) Ακραίφνιο .. 
http://culture.gr/2/21/tog'arc_sites_gr.html - 46Κ - Ανανέωση: Σαβ, 20 Οκτ 2001 - 
Αποθηκευμένη Σελίδα - Σύνδεσμοι - Περισσότερα αποτελέσματα από το culture.gr

83. gbi.gr: Περιφέρεια Κ. Μακεδονίας - Ζώντας στη Κ. Μακεδονία σήμερα - Ποιότητα Ζωής - Πολιτιστικοί 
Πόροι: Αρχαιολογικοί Χώροι - Παραδοσιακοί Οικισμοί
.. τικά εξελιγμένο αστικό πολιτισμό. Στην Χαλκιδική εμφανίζεται ένα πολυποίκιλο πολι..
.. γκαδά), Χαλκιδικής (επαρχία Αρναίας Κ. Χαλκιδική), Κιλκίς (Πάϊκο και Κρούσια), Σε.. 
http://www.gbi.gr/pkm/lifestyle/lifeQuality/lifeQuality-culture.htm - 35Κ - Ανανέωση: Σαβ, 20 Οκτ 2001 
Αποθηκευμένη Σελίδα - Σύνδεσμοι - Περισσότερα αποτελέσματα από το www.gbi.gr

84. (ΖΙφιξη
.. ωνία Πώς θα φτάσετε Αν επισκέπτεσθε τη Χαλκιδική με αεροπλάνο, η απόσταση από το ..
.. ής από την έξοδο της Θεσσαλονίκης προς Χαλκιδική (Νέα Εγνατία) μέχρι το Χαλκιδική.. 
http://www.halkidiki-palace.gr/info_arrival_gr.html - 3Κ - Ανανέωση: Πεμ, 25 Οκτ 2001 - 
Αποθηκευμένη Σελίδα - Σύνδεσμοι - Περισσότερα αποτελέσματα από το www.halkidiki-palace.gr

Αποτελέσματα : Σελίδες : «Προηγούμενη |1|2|3|4|5|6|7|8| 9 [10 
| Επόμενη»

: Προβληθείτε στο in.gr : Καταχωρίστε το site σας : Πείτε μας τη γνώμη σας : Αναφορά προβλημάτων :

Καταχωρίστε το site σας
: Πληροφορίες : Εγγραφή : In.mail : Forum : Chat: Βοήθεια :

Απο την Phalstos Networks, S.A. μια ετοιρία του Δημοσιογραφικού Οργανισμού Λαμπράκη

©1999-2001 Δημοσιογραφικός Οργανισμός Λαμπράκη Α.Ε
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Αναζήτηση ΡΗΤΗΠΝΠεΠ

Forum | Chat | in mail | Ημερολό

Αναζήτηση για: (Χαλκιδική Αναλυτική Αναζήτηση

ShoD 21
Αγοοάστε στο

; .ΑνακσΛύψτβ
i-Kvk··

Neto
Συνδεθ

Internet! m- -v-.
Λ:Λ

f « Click To Play! |! Intel

in.gr > Αναζήτηση
Πρόσθετες επιλογές αναζήτησης

Ελληνικό Internet Κατάλογος in.gr Meta Search Shop2l
Αναζήτηση για: ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ Βρέθηκαν 3,092 αποτελέσματα ,χρόνος αναζήτησης : 0.007 "

85. LANDSCAPE - ΧΑΡΗΣ ΡΟΪΔΗΣ και ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ, αρχιτέκτονες 
τοπίου, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα
.. μονοκατοικιών" στον όρμο Παναγιάς στην Χαλκιδική. Εργοδότης:
Π ΓΑΡΕΦΗΣ, Φ. ΦΩΤΙΟΥ..
.. ρήσεις οδών, κοινότητας Καλλιθέας" στη Χαλκιδική. Εργοδότης:
Κοινότητα Καλλιθέας...
http://www.landscape-roidis.gr/projects-gr.html - 21Κ - Ανανέωση:
Πεμ, 25 Οκτ 2001 -
Αποθηκευμένη Σελίδα - Σύνδεσμοι - Περισσότερα αποτελέσματα από 
το www.landscape-roidis.gr

86. Put_Your_Title_Here
.. Γραφείου Οδός: ΑΡΝΑΙΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Πόλη: ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ Τ.Κ.:
63074 Τηλέφωνο: 0372/22-65..
.. η Οικίας Οδός: ΑΡΝΑΙΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Πόλη: ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ Τ.Κ.:
63074 Τηλέφωνο: 0372/22-65..
http://dim.domiki.gr/spede/m/d.htm - 91Κ - Ανανέωση: Παρ, 26 Οκτ 
2001 -

Αποθηκευμένη Σελίδα - Σύνδεσμοι - Περισσότερα αποτελέσματα από το dim.domiki.gr

87. Ναι ή όχι στην εξόρυξη χρυσού;
.. ς Παπαγεωργίου πολιτικός μηχανικός από Χαλκιδική κ.ά. Η πρόταση για χρυσό έρχεται..
.. άκη η επιβολή μεταλλουργίας χρυσού στη Χαλκιδική με πολιτική απόφαση και χωρίς να.. 
http://xronos.gr/arxeio/2000/october/xrysos.html - 17Κ - Ανανέωση: Παρ, 26 Οκτ 2001 - 
Αποθηκευμένη Σελίδα - Σύνδεσμοι - Περισσότερα αποτελέσματα από το xronos.gr

88. Αρναία - Ιστορικό Στοιχεία
.. ήταν δραστηριοποιημένος στην σημερινή Χαλκιδική, προσπαθώντας να προσεταιρισθεί ..
.. Κασταμονίτου, γεγονός συνηθισμένο στην Χαλκιδική. Παρόμοια παραδείγματα και μάλισ.. 
http://www.arnea.gr/html/history.htm - 19Κ - Ανανέωση: Σαβ, 6 Οκτ 2001 - 
Αποθηκευμένη Σελίδα - Σύνδεσμοι

• Αρναία - Τουρισμός-Αξιοθέατα
.. αν οργανώνουν ταξίδια και εκδρομές στη Χαλκιδική προβλέπουν στο πρόγραμμα και παρ..
.. ς Ελληνικής επαρχίας. Ο τουρισμός στην Χαλκιδική, δεν πρέπει να αρχίζει και να τε.. 
http://www.arnea.gr/html/tour.htm - 23Κ - Ανανέωση: Σαβ, 6 Οκτ 2001 - 
Αποθηκευμένη Σελίδα - Σύνδεσμοι - Περισσότερα αποτελέσματα από το www.arnea.gr

89. ΔΗΜΟΙ
.. ερβίων, Κοζάνη Δήμος Σταγύρων-Ακάνθου, Χαλκιδική Δήμος Τολοφώνος, Φωκίδα Δήμος Σε.. 
.. μος Στυλίδος, Φθιώτιδα Δήμος Τρίγλιας, Χαλκιδική Δήμος Σιθωνίας, Χαλκιδική Δήμος .. 
http://www.cities.gr/dimoi/d08.html - 8Κ - Ανανέωση: Κυρ, 7 Οκτ 2001 - 
Αποθηκευμένη Σελίδα - Σύνδεσμοι - Περισσότερα αποτελέσματα από το www.cities.gr

http: //find. in. gr/results. page?page= 10&channel= 1 &data=Xa)ja5iKT| 14/6/2002
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90. Εργασίες
.. ΟΝΟΣ ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ VILLAGE CLUB, ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ PARKELLAS, ΑΘΗΝΑ SUPER MARKET ΜΑ.. 
.. ΣΟΥΤΗΣ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΤΡΙΚΟΡΦΟ, ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ RENAULT Α.Ε. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΝΩ.. 
http://www.xylon.gr/works.html - 8Κ - Ανανέωση: Κυρ, 7 0κτ2001 - 
Αποθηκευμένη Σελίδα - Σύνδεσμοι - Περισσότερα αποτελέσματα από το www.xylon.gr

91. ΕΠΙΘΕΤΟ
.. 31-426990 AQUA LAND Camping Αρμενιστής Χαλκιδική 0375-91497 ATLANTIS Τ. ΟικονομΙδ..
.. ING CENTER Hotel ΑΘΩΣ Παλήνη, Καλλιθέα Χαλκιδική 0374-22480 SEA WORLD Hotel SANI,.. 
http://www.vithos.gr/kentra/makedon.htm - 6K - Ανανέωση: Δευ, 8 0κτ2001 - 
Αποθηκευμένη Σελίδα - Σύνδεσμοι - Περισσότερα αποτελέσματα από το www.vithos.gr

92. ΕΠΙΘΕΤΟ
.. 990 AQUA LAND Camping Αρμενιστής Σάρτη/Χαλκιδική 0375-91497 ATLANTIS Τ. ΟικονομΙδ..
.. ING CENTER Hotel ΑΘΩΣ Παλήνη, Καλλιθέα Χαλκιδική 0374-22480 SEA FARER Θερμοπυλών .. 
http://www.katadysi.gr/shops/makedon.htm - 19Κ - Ανανέωση: Δευ, 8 0κτ2001 - 
Αποθηκευμένη Σελίδα - Σύνδεσμοι - Περισσότερα αποτελέσματα από το www.katadysi.gr

93. ΠΡΑΚΤΙΚΑ - ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ, MINUTES - CONFERENCE - CONVENTION ORGANISERS,- 
GREECE, HELLAS
.. λίδη μια φορά βρεθήκαμε όλο κι όλο στη Χαλκιδική και σας είπα κάτι. Είπα, άτι Ο Γ..
.. ουν άλλα δύο στελέχη που έρχονται στην Χαλκιδική αυτή τη στιγμή, χωρίς να αμφισβη.. 
http://www.praktika.gr/diafores_omil/synodos2.html - 146Κ - Ανανέωση: Τετ, 10 0κτ2001 - 
Αποθηκευμένη Σελίδα - Σύνδεσμοι - Περισσότερα αποτελέσματα από το www.praktika.gr

Αποτελέσματα : Σελίδες : «Προηγούμενη |1|2|3|4|5|6|7|8|9| 10 
Εμφανίζονται οι 10 πρώτες σελίδες

: Προβληθείτε στο in.gr : Καταχωρίστε το site σας : Πείτε μας τη γνώμη σας : Αναφορά προβλημάτων :

Καταχωρίστε το site σας
: Πληροφορίες : Εγγραφή : in.mail : Forum : Chat: Βοήθεια :

Απο την Phalstos Networks, S.A. μια εταιρία του Δημοσιογραφικού Οργανισμού Λαμπρόκη ,

©1999-2001 Δημοσιογραφικός Οργανισμός Λαμπρόκη Α.Ε
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Greek Spider - Your guide to Greece and Cyprus! Σελίδα 1 από 1

Home Page! Book Mark ! Recommend! Join our Mailing List! Link to Us!

| Greek Spider JAII Categories ^J|
<· Any Terms C All Terms Help?

Check out these Cool Sites!

Debt Consolidation. Click Online Casinos! Pick here!. Sport Sites! Pick here!. Travel Sites! Pick here!.

Main > Regional > Greece > Regions > Macedonia >
Halkidiki

Sorry, There are no results currently for this category.
Sponsors

Banner supplied by
Sefe-Awdit

Online Gambling
[Blackjack ] C Slot Machines 

C Roulette C Video Poker
Play Now?

No]
CASING
ON-NETj

ΠξΕΪ
Games
review

Regional Greek Sites:

Africa: South Africa 
Asia & Australia: Cyprus - Australia 

North America : Canada - United States
Europe : Albania · Franco - Germany ■ Greece ■ Italy * Luxembourg · United Kingdom

About Us | Privacy Policy | Terms of Use | Contact Us | Suggest a Site | Help | Advertising 

Copyright © 2000 GreekSpidcr.com, All rights reserved.

150 Megs
/
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Greeldnternet.Com ...The Complete Insider's Guide to the Pleasures of Greece & tl... Σελίδα 1 από 3

The Ultimate Internet Guide to the Pleasures of Greece & the Greek Islands !

iE-mail *
_ /

June 14. 2002

Check vour Email or sian up for Greece & the Greek Islands-- Athens - Santorini - Mvkonos

FREE Email accessible worldwide

vourname@areekinternet.com Jj
Create and manaae vour own 

free website

Greek Island Websites & Links · The Mainland : An Overview

#!
The CIA Report on Greece~ - The U.S. Dept, of State Consular Information or 
Greece~ - - The Greek Tax Svstem Establishina a Foreian Business in Gree.
Int'l Business Practices - Gettina married in Greece

Search the Web - The World Clock

Greek Art & Culture + Greek Historv & Mvtholoov : An extensive link bank 
Greek Imaaes : An extensive link bank

Greek Stuff:
Greek Hotels :Info & Bookinas : The Ultimate Source !

News Headlines Greek Yachtina : Charters™ Sales News, Products & Services
Newspapers Magazines 
Ski & Snow Weather Greek Real Estate : Properties for sale or rent

l·I The Coolest Greek Clubs & GrouDS at Yahoo!

Snorts Radio Stations 
in Real Audio

[Greek Teenagers - Greek Football - Greek Basketball

The Athens Stock Exchanae
Travel Messaqe Boards : Post vour travel experiences in Greece

Cool Domain Names & Internet 
Business Opportunities #j

About Us ~ Services ~ Pricina ~ Jobs 

The Votina Booth

Our Privacy Policy

The Athens 2004 
Olympics

Email us : info@areekinternet.com

Greece : A Photo Album 

Greek Name Davs - Εορτολονιο

Join the " Greeks Online " group and stay informed about incredible t 
bargains and what's NEW & HOT in Greece!

Famous Birthdays

Chefs Corner : Traditional Greek 
Recipes

P——ΥλΗοοΙ 1
Groups ■ 

1 Join Now!

Learn Greek Online !
View Our Guestbook - Sian Our Guestbook

http://www.greece.hispeed.com/ 14/6/2002
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Phantis

Headline News | Weather | Greek Cyberspace directory

Travel Directory

• Agencies
• Airlines
• Airports

• Associations
• Bus Services
• Camping
• Car Rental
• Chartering

• Cruises
• Destinations
• Ferries
• Guide
• Hotel Reservations
• Hotels
• Inn
• Outdoors
• References
• Resorts
• Resources
• Services
• Tour Operator
• Transportation Services
• Travelogues 
♦Villas
• Wholesalers
• Yachts

■ Add Your Site
■ Feedback

• About Phantis
• Home

Destinations Listings

Tourist info for ancient Epidavros. The website also contains info 
about greek real estate....

• Arachova Arachova, Greece 
A website with info dedicated to Arachova ...

Phantis 
goes mobile

Get the latest news 
for your Palm or Visor

• Mani Athens, Greece
Mani is located on the south Peloponnese Greece. Images, History, 
customs, traditional villages....

• Perdika. Greece
Information about Perdika, Thesprotia ...

Greek Cyberspace: Travel

1· All Any of these words.

Sites ” jljTravel

Travel sites appear in 
the countries:
• Australia
• Austria
• Belgium
• Canada
• Cyprus
• France
• Germany
• Greece
• Ireland
• Israel
• Italy
• Netherlands
• Norway
• South Africa
• Sweden
• Switzerland
• Turkey 
. UK
• USA

Randomly Selected

Keryeli Village Hotel 

Ios Island
Everything you want 
to know about Ios 
Island. Hotels, rooms, 
nightlife, where to go, 
where to stay....

Hotel Olympia 
Logotheti
Built in the late 20's, 
last rennovated in 
1978, located 50 m 
from the beach, owned 
and managed by 
Logotheti family....

http://www. phantis. com/travel/index.html?cat=Travel&sub=Destinations 14/6/2002
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Travel - Recreation (476) 

Home / Travel

W:
A new wine introduced by 

HARLAFTIS WINES

Agents (79) newi
Bars - Cafes - Night Clubs (16) new*
Camps (5) neoa
Hotels - Accommodations (328) new· 
Restaurants (34) new·
Scuba Diving (4) new·
Related Category: Shipping / Cruise Liners 
Related Category: Shipping / Yachting

• Fvlv Outdoor Adventures - FYLY is a travel company specializing in custom itineraries throughout the wilderness 
and rich vistas of Greece. Trekking, Rafting, Mountain bike, and more.

• Golden Horse - Childrens' Sports Resort located in Kapandriti Attica.
• Hapkido - Martial Arts and self defence school in Thessaloniki.
• ICNA - Paragliding school and club located on Crete.
• KorthiNjLuti^^ - Korthi Nautical Club, Andros island.
• The Greek Geography - Explore Greece geographically. Includes map of Greece and Athens area.
• Parga mountainbike shop, Epirus expeditions - Located in Parga offering a unique way to explore the unknown 

parts of the Ionian West coast including the national parks Vikos and Pindos.
• Paros Surf Club - Windsurfing club in Paros island, Cyclades. Organisers of the annual PWA Paros Grand Prix, 

Rhodes World Cup, Odyssey Marathon. Manager of the TransAtlanticTeam Hellas.
• Routsos Limousine and Taxi - We offer taxi and limousine services in Greece, day trips and more from Athens to 

Delphi, Olympia, Argolida, Sparti, Cape Sounion, Ancient Corinth, Meteora, Marathon, etc.
• Trekking Lead - Outdoor activities, trips 'off the beaten track' and corporate events in Greece and abroad 

organised by the market leader in alternative tourism.
• Voras Ski Resort - At 2524m with 15 slopes 6 Lifts. The resort is in operation from November to May. Voras Ski 

Resort is nearby Edessa in the Pella Region.
• Water Sports Centre - Water sports centre in Chalkidike offers water ski, wakeboard, barefoot, windsurfing, sailing 

also with entertainment in the sea such as parachuting for one or two people, “tubes”, “banana”, water bikes and 
canoes.

• Yacht Club Heraklion - Information, happenings, photos, located in Heraklion, Crete.

About evresi - Advertise on evresi - Report Dead Url - Add Url

Copyright © MicroWeb Hellas. All rights reserved.
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Hit all targets within 7 seconds

Θ Θ Θ 0 0 © ©

FindLink found 375 sites in subcategory general of category travel 

ChiosNET
http://www.chiosnet.gr/tourisni (indexed at 14/9/1998)

ChiosNET, the most complete resource and guide for the island of Chios. 

Greek. Village Online
http://greekvillage.coni/ (indexed at 26/9/1998)

Greek community online with Hellenic content and links to sites relevant to 
Greece and Greeks.

http://www.thalassa.gr/ ( indexed at 24/8/1999)

Intro Skip Intro CopyRight 1999Δ.Ε.Π.Π.Ε.

AXIS TRAVEL
http://www.web-tech.co.uk/axis/ (indexed at 25/9/1998)

FULL SERVICE TRAVEL AGENCY LOCATED IN CORINTH GREECE. 

Holidays in Kissamos Crete Greece
http://ww w.kissamos.net ( indexed at 8/10/1998)

Holidays in Kissamos Crete Greece

Welcome to KTEL.org! Καλώς ήρΑατκ στις σελίδες των ΚΤΕΛ!
http://www.ktel.org/(indexed at 13/10/1998)

Road transport in Greece. Bus lines, hotels and other tourist information.

Home iitfonuip on

http://members.tripod com/~5eraliki/index.html (indexed at 15/10/1998)

Welcome to Serafim Apartments - Paros, Greece

Greece: Information Network
http://www.greece-info.net/ (indexed at 20/10/1998)

http://www. findlink.gr/catlist.asp?ca t=travel&sub=general 14/6/2002
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Greek Information Site

Macedonia - Pan-Macedonian Network
http://www.macedonia.com/ (indexed at 20/10/1998)

A plethora of historical, cultural, geographical and general information about both 
ancient and modem Macedonia can be found here.

Athens Real-Time Traffic Congestion Map-Central View
http://www.transport.ntua.gr/map/ (indexed at 20/10/1998)

DEVELOPMENTOF THE ATHENS REAL-TIME TRAFFIC MAP

next page

Homo Info Feedback Addurl Advertise Random Awards
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Directory Search Επικοινωνία [+] Προσθήκη URL [3 Βοήθεια QJ

Κατηγορίες / Ταξίδια & Διακοπές / Ταξιδιωτικοί Οδηγοί - Προορισμοί 
Μακεδονία

Σχετικά Websites rating 1 5

Ay Α>
• Halkidiki.com.gr hi Μ Μ
Τουριστικό και επαγγελματικό portal της Χαλκιδικής

Α 9 β Α β
• Veria on line >' Vi Η
Η πύλη του Internet για την πόλη της Βέροιας

Ελλάδι 
Επιλογή Πε(

| Μακεδονία

Μακεδο

• Η Πύλη της Δράμας * * Μ
Ιστορικός, τουριστικός, πολιτιστικός και εμπορικός ηλεκτρονικός οδηγός της Δράμας. Καθημερινά 
τοπικά και αθλητικά για το νομό. Παιχνίδια, live κάμερες απο όλο τον κόσμο, μουσική, βιβλίο, 
διασκέδαση

• Νέος Μαρμαράς Μ VT Μ
Οδηγός για το Νέο Μαρμαρά στην Χαλκιδική

* ,λ,
• Πιερία Τουρισμός Μ Μ Μ
Γενικός Τουριστικός Οδηγός του Νομού Πιερίας

[forth rheft Si

[Ταξιδιωτικοί Ο 
a,tav«sta:

• Πύλη Δυτικής Μακεδονίας "Μ Μ Μ
Δικτυακή πύλη για τη δυτική Μακεδονία, κινηματογράφοι, φαρμακεία, βιβλία, μεταχειρισμένα 
αυτοκίνητα, διευθύνσεις, τουριστικός οδηγός.

• 3-5 Πηγάδια Μ Κ
Χιονοδρομικό και αθλητικό κέντρο στη Νάουσα

.Λ» ,Α.
• Aegean@xs *·* Μ
Τουριστικός οδηγός, για εύκολη πρόσβαση σε χρήσιμες πληροφορίες για διακοπές και τουριστικές 
υπηρεσίες στο Βόρειο Αιγαίο

• KozaniNet ' hi Νέο!
Οδηγός για το νομό Κοζάνης. Σινεμά, θεατρικές παραστάσεις, μηχανές αναζήτησης, καταστήματα, 
προσφορές προϊόντων, φωτογραφίες, ηλεκτρονικά καταστήματα, μικρές αγγελίες, κ.α.

-Κ„
• Άνω Σκοτίνα Ολύμπου Η hi
Παραδοσιακός οικισμός.Η ιστορία και η παράδοση της Σκοτίνας Ολύμπου

,4-.
• Γρεβενά Η Vi
Σε αυτή τη σελίδα θα βρείτε πληροφορίες και φωτογραφίες από τα Γρεβενά.

Λ»
• Διακοπές στην Χαλκιδική >-Γ Vl
Τουριστικός οδηγός της Χαλκιδικής με πληροφορίες για την περιοχή .φωτογραφίες, καταλύματα και 
κρατήσεις δωματίων.

http://dir.forthnet.gr/77-8-gr.html 14/6/2002
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• Έδεσσα - Οι καταρράκτες της Έδεσσας Μ Μ
Πλούτος και φυσική ομορφιά, αρχαιολογική και ιστορική κληρονομιά η Ορεινή Πέλλα

_ . * V-
• Θάσος n μ
Σελίδες γενικού περιεχομένου για το νησί της Θάσου και δημοσιεύματα τοπικού τύπου 

*,
• Θάσος και Καβάλα Ts
Σε αυτή τη σελίδα θα βρείτε πολλές πληροφορίες σχετικά με το νησί της Θάσου και την Καβάλα.

• Κοζάνη Τι
Τουριστικός οδηγός για την πόλη της Κοζάνης και πλούσιο φωτογραφικό υλικό

• Λιτόχωρο: Νότια Πιερία η Γη των Θεών W μ
Προτάσεις για διακοπές, ξενοδοχεία και κάμπινγκ στην περιοχή του Ολύμπου.

• Νικητή Μ ιί
Πληροφορίες και περιγραφή του χωριού Νικιτή στη Χαλκιδική.

• Ο Οδηγός μου ΤΓ ΤΓ
Εύκολος, γρήγορος, ανανεώσιμος οδηγός πόλεων για διασκέδαση, διαμονή, φαγητό

• Πιερία Portal VT’T-i
Τα πάντα για το νομό Πιερίας, τουριστικός οδηγός, επαγγελματικός οδηγός, οδηγός διασκέδασης, 
προσλήψεις δημοσίου

• ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΗΣ Α.Ε. T? t?
Διακοπές και σπορ για όλους χειμώνα-καλοκαίρι,βουνό και θάλασσα στην Σκοτίνα Πιερίας κάτω από 
τον μυθικό Ολυμπο

•Λ* *·ν• Σπήλαιο Αλιστράτης « μ 
Σπήλαιο στις Σέρρες.

• Τουριστικός Οδηγός Ν. Σερρών 7-ΓΊ-Γ
Ιστορία, αξιοθέατα, ήθη-έθιμα, παραδοσιακά προϊόντα, πολιτισμός, αθλητισμός, διασκέδαση, 
ξενοδοχεία, μέσα μεταφοράς, γενικές πληροφορίες, χάρτης

*Α. ,ν.
• Τουριστικός Οδηγός Παναγίτσας Μ 
Πληροφορίες και τουριστικός οδηγός για την Παναγίτσα

V,
• Ελληνικός Τουριστικός Οδηγός
Στη σελίδα αυτή μπορείτε να αγοράσετε τουριστικούς οδηγούς σε βιβλία και cd τόπι.

• Αμπελόκηποι Καστοριάς Vf
Πληροφορίες για το χωριό που βρίσκεται 8 km έξω από την πόλη της Καστοριάς

• Δασωτόν Δράμας
Ιστορία της περιοχής.Νέα,πληροφορίες,επικοινωνία

,Α·.
• Θάσος - Το σμαραγδί του Αιγαίου Μ
Σε αυτή τη σελίδα θα βρείτε χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με το νησί της Θάσου.

,4
• Καβάλα & Θάσος V·Γ 
Πληροφορίες για την Καβάλα και την Θάσο.

• Καστοριανά Ραγκουτσάρια > '
Πληροφορίες για την Καστοριά και τις εορταστικές εκδηλώσεις Καστοριανά Ραγκουτσάρια.

http://dir. forthnet.gr/77-8-gr.html 14/6/2002
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• Νήσος Αμμουλιάνη
Στην Χαλκιδική στον κόλπο του Αγιου Ορους βρίσκεται η Αμμουλιάνη

.Λ,
• Νικήσιανη (Δήμος Παγγαίου)
Ιστορικό, έθιμα και γενικές πληροφορίες για το Νικήσιανη και το δήμο Παγγαίου

,Α,

• Ξενοδοχεία στην Ελλάδα 2000 > ·ι
Ο πιο πρόσφατος και πιο πλήρης οδηγός ξενοδοχείων αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα.

• Πολύχρονο Χαλκιδικής 7-C
Παρουσίαση του χωριού και πληροφορίες διαμονής

• Αργυρούπολη
Πληροφορίες για την Αργυρούπολη Δράμας.

FORTHnet / Ανακοινώσεις / Software / Υπηρεσίες / Υποστήριξη Πελατών 
Copyright® 2001, FORTHnet S.A
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MSN Search: Σελίδα 1 από 1

MSN Home | My MSN | Hotmail | Search | Shopping | Money | People & Chat

Wan

New Web Search | Advanced Search | Submit a Site | My Preferences | About Results | Help

Search the Web for:
F! Spelling Correction

Web Directory > Travel > Destinations > Europe > Greece
Shop
readii

• Guides & Directories · Activities/Services · Arts & Entertainment · Lodging · Maps/Transportation
• Athens · Greek Islands · Other Regions Expl*

WEB DIRECTORY SITES
1. GoGreece.com

Searchable directory covers all things Greece, including business, education, tourism, sports, news, 
history, and culture. Check out chat rooms and forums. 
www.gogreece. com

2. Greece - 9.000 Miles of Coastline
Comprehensive guide to the Greek islands is arranged by geographical location on a color-coded map. 
Click on each area for its facts and history. 
www. vacation, forthnet. gr/greece. html

3. Greece - Ellada.com
Find trip-planning tips, currency exchange rates, emergency numbers, transportation options and maps.
Also reviews restaurants and entertainment.
ellada.com

4. Rick Steves's Greece
TV host and author of the guidebook "Europe Through the Back Door" presents a useful collection of
travel tips and related articles.
www. rickste ves. com/ccinfo/greece. htm

5. Vacation in Greece
Scan comprehensive profiles of organized holidays resorts in this country. With photographs of the 
mainland and the islands. 
www. vacation, forthnet.gr

Send money online, quickly and easily
Search for old friends, rediscover vour oast
Wireless plans starting at iust SI 9.99 from AT&T Wireless

New Web Search | Advanced Search | Submit a Site | My Preferences | About Results | Help

I7 Spelling Correction

Search the Web for:

More Useful Everyday 

MSN Home | My MSN | Hotmail | Search | Shopping | Money | People & Chat

©2002 Microsoft Corporation. All rights reserved Terms of Use Advertise TRUSTe Approved Privacy Statement GetNetWise 
* Source: Jupiter Media Metrix, November, 2001.

MSN
Auctir
Auto
Busin
Caret
City C
Dowr
Enter
Find I
Game
Greet
Healt
Horoi
Hotel
Housi
Kids
Love
None
Music
News
and'
Shopi
Sport
Tech
Trave
White
Worn
Yellot

http://search, msn.com/results. asp? cfg=SMCBROWSE&v=1 &F ORM=EQRR&q=&ftq=... 14/6/2002
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Web Image Audio Video Directory News Help,

Search in: <· Greece entire Directory

Directory Home > Travel > Destinations > Europe > Greece

Categories:
Arts & Entertainment Lodging Athens 

Greek IslandsMaps/T ransportation
Guides & Directories

Activities/Services
Other Regions

We found 5 results:
Greece - Ellada.com
Find trip-planning tips, currency exchange rates, emergency numbers, transportation 
options and maps. Also reviews restaurants and entertainment.
URL: http://ellada.com/ · Translate

Rick Steves's Greece
TV host and author of the guidebook "Europe Through the Back Door” presents a useful 
collection of travel tips and related articles.
URL: http://www.ricksteves.com/ccinfo/greece.htm · Translate

Vacation in Greece
Scan comprehensive profiles of organized holidays resorts in this country. With 
photographs of the mainland and the islands.
URL: http://www.vacation.forthnet.gr/ · Translate

Greece - 9,000 Miles of Coastline
Comprehensive guide to the Greek islands is arranged by geographical location on a 
color-coded map. Click on each area for its facts and history.
URL: http://www.vacation.forthnet.gr/greece.html · Translate

GoGreece.com
Directory covers all things Greek, including business, education, tourism, sports, news, 
history, and culture. Check out chat rooms and forums.
URL: http://www.gogreece.com/ · Translate

Quality Content Boost your site's traffic: Get listed in the LookSmart Directory. 

Get your web site's pages into AltaVista's search results with Express Inclusion. 

Extend Your Search:
Search for Greece in your local yellow pages
Bid on travel goods, travel packages, timeshares and more at eBayl

looksmart

Comparison shop for Greece

Try your search on Lycos

http://dir.altavista.com/search?pg=dir&tp=Travel/Destinations/Europe/Greece&crid=21... 14/6/2002
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BARN ESS ΚΟΒΪΓεΊ

Greece

Reservations
?·''-1 '5>.

□
Flights
B&Bs/Lodoina in 
Greece

Rental Cars

Packages In Greece

Cruises In Greece

Recommended Reading

Fodor's Healthy Escapes. 7th 
Edition

%
Search for a Destination

[ SERRCH I

Experience Greece
• Activities
• Attractions
• Events
• Happenings
• Off the Beaten Track
• Rail Europe

Tools
• Currency Converter
• Greece Message Board
• Tlmezone Converter

Featured Cities
• Athens · Corfu · Cvdades · Dodecanese · Hania · Ionian · Irakllon · Kos
• Lesvos » Mykonos » Northeast Aaean Islands · Patras · Peloponnese
• Rhodes · Samos · Santorini · Saronic Gulf Islands · Sporades
• Thessaloniki

Special Offers
• Costa Cruises 

10/20/2002 - 11/4/2002
• Costa Cruises 

10/2Q/2002 - 10/27/2002
. MORE Offers »

Articles on Greece by Tri pAdvisor
A special collection of opinions from guidebooks, newspapers, magazines, 
and message boards.
Overview
• 'Turned on bv off-season sun." teleoraoh.co.uk
• 'Insider's Guide to Greece." teleoraph.co.uk
• “Greek to Her.' San Dleao Online 

MORE Overviews »

l

Things to Do
• Aoora
• Acropolis fAkropolisl
« The Palace of Knossos

Se
j

5

Overview by Lonely Planet
Having exported chaos, drama, tragedy and democracy before most nations 
stayed up late enough to want souvlaki, Greece boasts a legacy that's 
unrivalled. From smoggy Athens to blindingly bright islands, there are more - 
ancient fragments than you can shake a stick at - the belly button of the 
cosmos at Delphi, fallen columns galore on the sacred island of Delos, 
frescoed Mlnoan palaces in Crete and even, quite possibly, the remnants of 
Atlantis at Santorini.

Greeks are fierce guardians of tradition, but that doesn't mean they don't 
know how to have fun - their propensity for partying dates back to Dionysos. 
In addition, hot sun and limpid seas conspire to make Greece a compelling 
place to relax. Whether you're supping in a beachside taverna, sipping coffee 
in a shady platela or disco-dancing till dawn, chances are the gods already 
have you ensnared.

• Culture
• Economy
» Environment
• Facts at a Glance
• Facts for the Traveller

• Getting Around
• Getting There and Awav
• History
• Money & Costs
• When to Go

http://travel.lycos.com/destinations/location.asp?pid=35304 14/6/2002
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ΎΧ&ΩΟΙ TRAVEL
Travel Home - Yal

Yahoo! Travel

Home Flig_hts Lodging Cars Vacations Cruises Specials Destinations

Home > Destinations > Europe > Greece

Greece Resources Featured City
t Destination Guide 

Flights 
Best Fares 
Hotels 
Rental Cars 
Vacation Packages 
Cruise Packages 
Multimedia Gallery

• Athens

Featured Article
From National Geographic Traveler

Greek Islands
“The Greek Islands are the imagination incarnate.”— 
Rebecca Byrkit It happened toward the end of the 
summer, when... more

Exchange Rates 

Euro (EUR)
l eur = 1.9558 DMark
l eur = 6.5595 FFranc
l eur = 0.6264 U.K. £
l eur = 0.9121 US $
l eur = 116.6065 Yen
Last Trade: May 17

Health Information
from: Highway To Health

Destination Profile
From Lonely Planet

Having exported chaos, drama, tragedy and democracy before most nations 
stayed up late enough to want souvlaki, Greece boasts a legacy that's 
unrivalled. From smoggy Athens to blindingly bright islands... more

• Introduction · Attractions
• Facts at a Glance · Off the Beaten Track
• When to Go · History & Culture
• Getting There & Away ♦ Recommended Reading
• Getting Around

Recommended Vaccinations:
Hepatitis A, Hepatitis B, Booster Shots 

...More health information 

Disclaimer

Search
Enter Search Terms:

Γ

Yahoo! Shopping
Featured Offers

,■<·
ψ ν'
14 »~w

Eagle Creek Travel Locks 
$6.00 Proctor Silex Travel Clothes Steamer 

$32.95

Search all of Yahoo! Travel 

G Search only in Greece

Search

Accessories
• Clothing
• Luggage
• Maps
• Accessories

More Accessories

Fiigh

Fir

av

y<
From:

To:

t

J
Trot

Copyright © 2002 Yahoo! Inc. All rights reserved. Privacy Policy - Terms of Service

http://travel.yahoo.eom/t/destinations/europe/greece/index.html 14/6/2002
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r
eXcite

* travel

powered by: EMC

Travel Home Europe Greece Activities Attractions Getting There

^2 ATTRACTIONS
Athens

Athens ranks with Rome and Jerusalem for its glorious past, 
yet few fall in love with the modern city. Most visitors never 
see beyond the nefos (smog) and the high-rise apartment 
blocks built hurriedly to house the refugees who poured in 
from Asia Minor during the 1922 population exchange with 
Turkey. But beyond the off-putting veneer of concrete there 
is a kind of dilapidated charm. Almost every house and 
apartment has a balcony bulging with geraniums, and many 
of the city's streets and squares are fringed with orange 
trees. Athens is a curious blend of east and west, and first 
and third worlds; its raucous street vendors and colorful 
markets are reminiscent of Turkish bazaars while crumbling 
neoclassical mansions hark back to the city's brief heyday as 
the 'Paris of the Mediterranean'.

The Acropolis, crowned by the Parthenon, stands sentinel 
over Athens and is visible from almost everywhere in the 
city. Pericles set about transforming the Acropolis into a city 
of temples after being informed by the Delphic oracle in 510 
BC that it should become a province of the gods. The city 
was a showcase of colossal buildings, lavishly coloured and 
gilded, and of gargantuan statues, some of bronze, others of 
marble plated with gold and encrusted with precious stones. 
Now in ruins, the cool grandeur of the bare marble is still 
breathtaking. Beside the Parthenon, which is unsurpassed 
in its grace and harmony, is the Erechthelon, immediately 
recognisable for its much-photographed Caryatids, the six 
maidens who take the place of columns. The Ancient 
Theatre of Dionysos, where every Athenian citizen took 
their turn in the chorus of Greek tragedies, is on the 
southern slope of the Acropolis.

Nestled into the north-eastern slope of the Acropolis is the 
old village of Plaka, virtually all that existed of Athens 
before it was declared the capital of independent Greece. Its 
narrow labyrinthine streets retain much of their charm 
despite gross commercialism. Fenced off on the verge of 
Plaka is the ancient Agora (marketplace) which formed the 
center of social and civic life in ancient Athens. Other 
attractions include the National Archaeological Museum, 
which houses magnificent gold artefacts from Mycenae and 
spectacular Minoan frescoes from Santorini (Thira), among 
other exquisite objects and antiquities; and the Goulandrls 
Museum of Cycladic & Ancient Greek Art, with a 
collection of the elegant marble figurines which inspired the 
likes of Modigliani, Brancusi and Picasso.

Powered by

Come Out & Play1·
Weekend Rates

frvm Α̂Λ
11//»%M·

WEATHER FOR GREECE

Rhodes.GR
Partly Cloudy HI 86 Lo 62
Kos.GR
Sunny Hi 89 Lo 66
Corfu.GR

http://vvwwl.excite.eom/travel/travelguide/attractions/0,20310,Europe-413,00.html 14/6/2002
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Plaka is the most popular area to stay, and some budget 
hotels may let you sleep on the roof in summer. Book in 
advance in July and August though, as Athens becomes 
overrun with tourists.

Sunny Hi 88 Lo 68
Athens.GR
Partly Cloudy Hi 87 Lo 69

Peloponnese LINKS FOR GREECE

• Activities & Events

The Peloponnese, Greece’s southern peninsula, is rich in 
history and scenically diverse. Packed into its north-eastern 
corner are the ancient sites of Epldaurus, Corinth and 
Mycenae, all easily reached from Nafpllo. The ghostly, 
capacious Byzantine city of Mystras clambers up the slopes 
of Mt Taygetos, its winding paths and stairways leading to 
deserted palaces and fresco-adorned churches.

Further south, you can explore the Mani, a region of bleak 
mountains and barren landscapes broken only by austere 
and imposing stone towers, mostly abandoned but still 
standing sentinel over the region. Other attractions in the 
region include ancient Olympia, the beautiful medieval town 
of Monemvasia and the thrilling Diakofto-Kalavryta rack- 
and-pinion railway, which rollercoasts its way through the 
deep Vourai'kos Gorge.

Attractions 
Destination Greece 
Getting There. Getting Around 
History 8t Culture 
Information Station 
Off the Beaten Track 
Recommended Reading

Meteora

The monasteries of Meteora, in the province of Thessaly, are 
one of the most extraordinary sights in mainland Greece. 
Built into and on top of huge pinnacles of smooth rock with 
cheese-like holes in it, the monasteries provided monks with 
peaceful havens from increasing bloodshed as the Byzantine 
Empire waned at the end of the 14th century. The earliest 
monasteries were reached by climbing articulated removable 
ladders. Later, windlasses were used so monks could be 
hauled up in nets, a method used until the 1920s. 
Apprehensive visitors enquiring how often the ropes were 
replaced were told ’When the Lord lets them break’. These 
days access to the monasteries is by steps hewn into the 
rocks and the windlasses are used only for hauling up 
provisions.

Cyclades

The Cydadic islands epitomise the postcard image of the 
Greek islands: dazzling white buildings are offset by bright- 
blue church domes, while golden beaches meet an 
aquamarine sea. Some of the Cyclades, such as Mykonos, 
Santorini, Paros and Ios, have vigorously embraced the 
tourist industry; others, such as Andros, Kea, Kythnos, 
Serlfos and Sifnos, are visited Infrequently by foreigners 
but are favorites with holiday-makers from Athens.

Mykonos is the most expensive and heavily visited of all 
Greek islands. It has the most sophisticated nightlife and is 
the undisputed gay capital of Greece. Barren, low-lying 
Mykonos would never win a Greek-island beauty contest, but 
it does have superb beaches. The town is an enchanting 
warren of chic boutiques and chimerical houses with brightly 
painted balconies draped in bougainvillea and clematis; it’s 
too perfect for some tastes. Santorini (also known as Thira) 
is regarded by many as the most spectacular of the Greek 
islands. Thousands of tourists come every year to gape at
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the sea-filled caldera, a vestige of what was probably the 
world's largest volcanic eruption, ever. Despite the crowds 
who visit In summer, Santorini's weirdness, apparent In its 
black-sand beaches and mighty cliffs, holds a distinct allure.

If you want to escape the tourist hordes, Sikinos, Anafi and 
the tiny islands to the east of Naxos offer some respite.

Crete

Greece's largest island has the dubious distinction of playing 
host to a quarter of all visitors to Greece. It's still possible to 
find some peace by visiting the undeveloped west coast, the 
rugged mountainous Interior and the villages of the Lassithi 
plateau. Crete was the center of the Minoan culture, Europe's 
first advanced civilization, which flourished from 2800 to 
1450 BC. The palace of Knossos, just outside Crete's largest 
city, Iraklio, is the most magnificent of Crete’s Minoan sites. 
While Iraklio is a hell-hole, the other large towns, Hania and 
Rethymno, are packed with beautiful Venetian buildings. 
Paleohora, on the south-west coast, was discovered by 
hippies in the 1960s and from then on its days as a quiet 
fishing village were numbered, but it remains a relaxing 
place favoured by backpackers. Many travelers spend a day 
trekking though the 18km-long Samaria gorge to get to 
Agla Roumell on the south-west coast. Further along the 
south coast, which is too precipitous to support large 
settlements, are the villages of Loutro and Hora Sfaklon, 
linked by boat. The climate on the south coast is so mild that 
swimming is possible from April to November.

Dodecanese Islands

Strung along the coast of western Turkey, the Dodecanese 
archipelago is much closer to Asia Minor than to mainland 
Greece. Because of their strategic and vulnerable position, 
these islands have been subjected to an even greater 
catalogue of invasions and occupations than the rest of 
Greece - Egyptians, the Knights of St John, Turks and 
Italians have all done their bit as conquerors. Rhodes is the 
largest of the Dodecanese islands and its town is the largest 
inhabited medieval settlement in Europe. The Avenue of the 
Knights is lined with magnificent medieval buildings, the 
most impressive of which is the Palace of the Grand Masters, 
restored, but never used, as a holiday home for Mussolini. 
The imposing Acropolis of Undos shares its rocky outcrop 
with a Crusader castle above winding streets with 
whitewashed, elaborately decorated houses.

Other popular islands in the Dodecanese include Kos, Symi 
and Patmos. The untouristy islands of Lipsi and Tllos have 
fantastic beaches without large crowds, and the far-flung 
Agathonisi, Kastellorlzo and Kassos are great places to 
experience traditional island life. Kassos is a rocky little place 
just south of Karpathos, populated only by prickly-pear 
trees, sparse olive and fig trees, dry-stone walls, sheep and 
goats. If you tell Karpathians you're off to Kassos, they’ll tell 
you to take your knitting.

Ionian Islands

The Ionian group consists of seven main islands: Corfu (also 
known as Kerkyra), Paxoi, Kefallonia, Zakynthos, Ithaki,
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Lefkada and Kythira. Strung along the west coast of 
Greece, the Ionian islands are the only group not in the 
Aegean, and in many ways they are more reminiscent of 
their close neighbor, Italy. Apart from tiny Meganisi, none 
are 'undiscovered', although, as with all Greek islands, 
anyone who forays into their hinterlands will be rewarded 
with the delights of unspoilt villages. Corfu, with its beguiling 
landscape of vibrant wildflowers and slender cypress trees 
rising out of shimmering olive groves, is considered by many 
to be the most beautiful of the Greek islands.

North-Eastern Aegean Islands

There are seven major islands in the north-eastern group: 
Samos, Chios, Ikarla, Lesvos, Limnos, Samothrakl and 
Thasos. Huge distances separate them, so island hopping is 
not as easy as it is within the Cyclades and Dodecanese.
Most of these islands are large and have very distinctive 
characters. Samos, the birthplace of philosopher and 
mathematician Pythagoras, is lush and humid with 
mountains skirted by pine, sycamore and oak-forested hills. 
Egg-shaped Samothraki has dramatic natural attributes, 
culminating in the mighty peak of Mt Fengari (1611m) which 
looms over valleys of massive gnarled oak and plane trees, 
thick forests of olive trees and damp dark glades where 
waterfalls plunge into deep icy pools.

Sporades

There are four inhabited islands in this mountainous and 
pine-forested northern archipelago: Skiathos, Skopelos, 
Alonnlsos and Skyros. They are all heavily touristed and 
expensive. People go to Skiathos for the exquisite beaches 
and the nightlife; if you're there for anything else, you'll 
probably leave quickly. Skopelos is less commercialised than 
Skiathos, but is following hot on its trail. There are some 
lovely sheltered beaches, but they are often pebbled rather 
than sandy. Alonnisos is still a serene island, partly because 
the rocky terrain makes building an airport runway 
impossible. The water around Alonnisos has been declared a 
marine park and consequently Is the cleanest in the Aegean. 
Every house has a cesspit, so no waste goes into the sea. 
Skyros is less developed than the other three, designed to 
attract posers rather than package tourists.

Saronic Gulf Islands

The five Saronic Gulf islands are the closest of all to Athens, 
and Salamis is virtually a suburb of the capital. Aegina, 
Hydra, Spetses and Poros are all surprisingly varied in 
architecture and terrain, but they all receive an inordinate 
number of tourists and are expensive. Hydra, once the 
rendezvous of artists, writers and beautiful people, is now 
overrun with holiday-makers but manages to retain an air of 
superiority and grandeur. Motor vehicles, including mopeds, 
are banned from the island: donkeys rule.

Back to top On to Getting There. Getting Around

g) 2000 Lonely Planet Publications Ptv. Ltd. All rights reserved Although we’ve tried to make the information on this web site as accurate 
as possible, we accept no responsibility for any loss, Injury or Inconvenience sustained by any person resulting from Information 
published on this site. We encourage you to verify any critical Information with the relevant authorities before you travel. This includes 
information on visa requirements, health and safety, customs, and transportation.
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Χλωριονατριούχα Αλκαλικά Θερμοκρασία Εξερεύνηση Αθλήματα Άμμος Πέτρες Βάρκες Πεύκα Φως Ήλιος Φώκιες 

Ξεκούραση Απόλαυση Ξέγνοιαστος Μαύρισμα Τουρισμός Επισκέπτες

http://vAvw.halIddiki.com.gr/ 19/6/2002
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Νομαρχιακή Αυιοδιοίκηοη Χα/^

lit#Πλοήγηση Τετάρτη,
Bnravejwi Διαφημιοτητι

11 HI

ilhovernet X.A.X KEK
Ορμύλιας ΝΕΑΔΙΧ jfe

Ιστορία
Αρχιτεκτονική
Τοπικά προϊόντα
Αξιοθέατα
Τουρισμός
Διασκέδαση
Οικονομία
Πολιτισμός
Χάρτες
Photogallery
ΝΑ Χαλκιδικής
Αγιο Όρος

Τελευταία ενημέρωση 
19 Ιουν 2002 Ωρα 13:21

η A » A Β Τ Η Μ A * Α Λ Κ ί & I Κ * S
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΔΙΑΣΩΣΗΣ

Διαβάστε στα αθλητικά τα τελευταία νέα

Γιορτή Νεολαίας

COO

Χώρος Για
Banner

Κανάλια - 
ραδιοφωνικοί 
σταθμοί της 
Χαλκιδικής

19 06 2002
Κυριακή 23 Ιουνίου 2002
9.00 μ.μ. Συναυλία με την Καλλιόπη
Βέτα...

"Ιχνηλάτες Της Παράδοσης". 
Εργαστήρι αυθεντικής ελληνικής 
μουσικής
17 062002
Το μουσικό σχήμα ΙΧΝΗΛΑΤΕΣ ΤΗΣ 
ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ απαρτίζεται από 
χαλκιδικιώτες μουσικούς παραδοσιακών 
οργάνων και ερμηνευτές...

Καλοκαιρινές εκδηλώσεις του 
Λαογραφικού Ομίλου Πολυ\ ου

Μετετρέψτε δραχμές σε 
Ευρώ και αντίστροφα

Κάνε τη "ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ" 
πρώτη σελίδα

r. ■

Βάλε τη ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ Μύρισε καλοκαιράκι και ο Λαογραφικός 
στα αγαπημένα Ομιλος Πολυγύρου ξεκινάει και πάλι ένα

—J μαραθώνιο παραστάσεων...

http://www.halkidiki.gov.gr/index.taf

Επισκόπηση Τύπου της Τετάρτης
19,062002

23,05/2002
Το ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ, 
υποδέχεται το καλοκαίρι του 2002 με την 
«Γιορτή νεολαίας»...

Δήμος Ορμύλιας: Πανηγύρι Αγίων 
Αποστόλων 2002.

ΔΗΜΟΙ 0PMY.WI
. '...·

■ μ-,-1 'τ

vCCvC
-

- ·; -
. *·4ίΓ^ 3 ;4ϊ· · ■

Η χθεσινή απεργία για το ασφαλιστικό και 
η σχετική συζήτηση στη Βουλή σε 
επίπεδο αρχηγών κομμάτων, το 
Κυπριακό, ο ευρωστρατός...

Σύσκεψη για τις εφημερίες των ιατρών

19 062002
Σύσκεψη με πρωτοβουλία του Νομάρχη 
Χαλκιδικής κ. Βασιλείου Βασιλάκη 
πραγματοποιείται αυτή την ώρα (11:15) 
στην αίθουσα συσκέψεων...

Ο βουλευτής της Ν.Δ. κ. Πάππας στην 
Αμερική.
19 062002

Η θερμοκρ 
από 1

Ένταση αν 
2-3 μποφόρ 
Υγρασία: 5 

A

Το Μουντιι 

Επιτέλί

Πάλι Μ

Ευτυχώ
ξημερώ

Γ.Δ 2.185r 

---- :---- -

£

Tensx
rav
E«pt
Etfin

Με εντολή του αρχηγού της Ν.Δ. Κώστα 
Καραμανλή και με απόφαση του 
προέδρου της βουλής κ. Κακλαμάνη, 
αναχωρεί...

Απάντηση του Υπουργείου Γεωργίας 
σε ερώτηση του κ. Φλωρίνη
17 062002

ΓΕΛΙΑΕΣ X

Κοινότατε 
·♦· t · κατάλα

♦ _.»cytocTc>.

♦ Χαλκι£ι

Δείτε τις ιστ 
της Χαλκιδιι

ΔΙΑΦΟΡΑ

Πληρος
πολίτη

Τηλεφυ
Χρυσός

Ο Βουλευτής Χαλκιδικής κ. Αθηναίος 
Φλωρίνης είχε καταθέσει ερώτηση στη 
Βουλή για τις καθυστερούμενες 
επιδοτήσεις...

19/6/2002

http://www.halkidiki.gov.gr/index.taf
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Σε μουσικούς αλλά και απλούς 
φιλότεχνους απευθύνονται οι εκδηλώσεις 
του 4ου Διεθνή Μουσικού Μήνα, που θα 
πραγματοποιηθεί...

Συμμετοχή των χορευτικών ομάδων 
του Πολιτιστικού Συλλόγου Πολυγύρου 
σε εκδηλώσεις του καλοκαιριού

09 0 6 2002
Οι χορευτικές ομάδες του Πολιτιστικού 
Συλλόγου Πολυγύρου, για ένα ακόμη 
καλοκαίρι, ετοιμάζονται και οργανώνουν 
τη συμμετοχή...

■■imn
Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι Tufyuf
Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγωι ιο XuifiK
17 062002 \(>ιοινιι\

τα όπλα

Οι Πρόεδροι Δικηγορικών Συλλόγων Ελλε 
Πολύγυρο το Σάββατο 15 Ιουνίου 2002...

Σύνοδος Προέδρων ΤΕΙ στα Ν. Μουδαν
17.062002

Η 3η Σύνοδος Προέδρων των Τεχνολογικι 
θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 21 lc

περισσότερα νέα

m ΤΙΤΛΟΙ ΕΦΗΜΕΗΑΩΗ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

(0nifictVuVia
*>Vv» ·.>19 06 2002

- Ξεσηκώνονται πάλι οι γιατροί. 
Απεργιακές κινητοποιήσεις στο 
Νοσοκομείο και τα Κέντρα Υγείας του 
Νομού.
- Επιτυχές το Ράλι Αντίκα στον Πολύγυρο.
- Κινητοποιήσεις ετοιμάζουν οι λογιστές.
- Λεπτομερές πρόγραμμα SANI 
FESTIVAL.
- Υπερβάσεις σημειώθηκαν στο Β&#8217; 
ΚΠΣ.
- Παραβάσεις στην προστασία των 
υδάτων.

ΤΥΠΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

■ μ-

, -

Ι9Ό6 2002
- 3η συνεδρίαση της Εθνικής Επιτροπής 
Αγροτικής Πολιτικής (ΕΘ.Ε.Α.Π.). Ομιλία 
του υπουργού Γεωργίας κ. Γεωργίου Δρυ.
- Γιώργος Πασχαλίδης. "Κοινωνική ευθύνη 
και συνεργασία-Χάρτης εθελοντισμού- 
Συνεργασία Πολιτείας-επιχειρήσεων 
ΜΚΟ"
- Ελλείψεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας 
Χαλκιδικής επεσήμανε ο βουλευτής της 
ΝΔ κ. Πάππας.
- Ολοκληρώνεται ο πρώτος κύκλος. 
Πρόγραμμα "Δικτυωθείτε” στη Χαλκιδική- 
Θεσσαλονίκη-Κεντρική Μακεδονία.
- Λέσχη Ειδικών Δυνάμεων Νομού 
Χαλκιδικής...

Το 6ο Ράλι Αντίκα στη Χαλκιδική.
17.062002

Το 6ο Ράλι Αντίκα πραγματοποιήθηκε σττ 
από 15 μέχρι και 16 Ιουνίου, το οποίο...

Μύνημα Φλωρίνη για την Παγκόσμια Η
17062002

Η Παγκόσμια Ημέρα κατά της Ερημοποίηι 
υπενθυμίζει ότι η χώρα μας και πολλές άλ

Η μυωπία αντιμετωπίζεται με lazer
15 062002

Η διόρθωση της μυωπίας, της υπέρμετρο: 
γενιάς μηχανήματα Laser...

Mcrr ΓΠίΛτηση στη βηιιλή τηιι ^

http://www. halkidiki.gov.gr/index.taf 19/6/2002
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Click here to continue

For a better view you are recommended to use IE Internet Explorer with resolution 1024x768.
Για ευκρενέστερη πλοήγηση προτείνεται η χρησιμοποίηση του IE Internet Explorer και ανάλυση σε 1024x768.

http://www.halkidiki-hotels.gr/ 19/6/2002
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history 

culture 

nature 
athos 

gallery

A paradise rich in 
secrets...

Check room availability 
and

map

Designed by eXta and 
implemented by Link- 

Systems

embers | links | info | contact 

Welcome

| reservations

Book NOW

This is the official web site of Hall·
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Halkidiki's
(Greece) 

Camping Guide
[ English ] [ Greek ] [ Deutsch ]

© www.campsite.gr 2001- 2002 
Halkidiki Camping Association

http: //www. campsite, gr/ 19/6/2002
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rmcEL___

Οδηγός Κάμπινγκ 
Χαλκιδικής

Χαλκιδική

Home

Πληροφορίες

Μέλη Ένωσης
Αλφαβητικώς 

Ανά περιοχή

Photos

Links

Κάθε γωνιά και ένας μικρός παράδεισος. Η μαγεία της φύσης και η αγνότητα το 
φανταστικές παραλίες, σε συνδυασμό με το πράσινο του πεύκου που αγκαλιάζει με α 
την πεντακάθαρη θάλλασα, χαρακτηρίζουν την μοναδικότητα της Χερσονήσου της Χα)

Επικοινωνία Στόχος των επιχειρήσεων κάμπινγ είναι να σας εξασφαλίσουν όλες τις παροχές για ττ 
άνεση και ψυχαγωγία σας, χωρίς να αφαιρούν τίποτα από τη φυσική ομορφιά αυτού π

Στα άρτια οργανωμένα κάμπινγκ της Χαλκιδικής, εκτός από τις κλασσικές παροχές, 6 
οικίσκους για διαμονή, εστιατόρια, ταβέρνες, αναψυκτήρια - μπαρ, παντοπωλεία, 
αθλητικές εγκαταστάσεις και θαλάσσια σπορ.

Ελάτε λοιπόν να περάσετε μαζί μας τις πιο όμορφες, ξεκούραστες και ονειρεμένες δι 
σας μείνουν αξέχαστες.

Πληροφορίες για τη Χαλκιδική

Αρχική Σελίδα / Επιστροφή / English / Deutsch / E-mail 
© www.campsite.gr 2001 - 2002 

Halkidiki Camping Association

http://\WAv. campsite, gr/gr/index, htm 19/6/2002
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Καλώς ήλθατε στον τουριστικό οδηγό 
Travelmark. Μόθετετα πάντα για τη 
Χαλκιδική. Πώς θα πάτε; Με το αυτοκίνητο;
Δεν χρειάζεστε mo τον χάρτη, είναι έτοιμος για 
σας Με το ΚΤΕΛ; Μάθετε τα δρομολόγια. Ποιες 
είναι οι καλύτερες παραλίες; Βρείτε τις γαλάζιες 
σημαίες και αποδράοτε στις ονειρεμένες 
παραλίες της Χαλκιδικής.
Μην αναρωτιέστε τι καιρό θα συναντήσετε σπς 
διακοπές σας μάθετε το. Θέλετε να 
συνδυάσετε θάλασσα με πολιτισμό; Μάθετε 
την ιστορία και πού βρίσκονται τα 
σημαντικότερα αρχαιολογικό ευρήματα. 
Προγραμματίστε τη διαμονή σας. Ξενοδοχείο; 
Ενοικιαζόμενο δωμάτιο; Camping; Όλες οι 
πληροφορίες που χρειάζεστε βρίσκονται εδώ 
συγκεντρωμένες για σας. Πάρτε το μαγιό σας 
τη φωτογραφική μηχανή και ξεκινήστε για τις 
καλύτερες διακοπές της ζωής σας.

Τα κρυστάλλινα νιρά 
"7? Χαλκιδικής
Α*»0*«ΛΓ,Μν

'τ’’ Τΐα άλλη μτα φορά
Atcfi&rri *rr·*»··- ?ΛΓ

Μοναστική
Πολιτεία
του Αγίου Όρους

AicflUott ΠΐριατΛιτρα·-

ύ/cjt crrt tkpzmnpv.

Γνυιριζετε toy ρόλα 
Γης Χαλκιδικής 
στην εξέλιξη 
Γης μυθολογίας;

Ιστορική 
αναδρομή 
της Χαλκιδικής

Atafidort /7ΑΡΚΞσόΜ«>3_. Ή1

Εκδηλώσεις
oc όλη
την πτικράττισ 
της Χαλκιδικής

V. ΔλΟβάνη Titfiw*>Γ
' ->Τ·* : -

' -ν. Αποδράσεις στους 
" . αρχαιολογικούς

- τόπους της
$ f\j *Χαλκιδικής ^ 

λ. Λκτ^σσττ Μερΐσττύττρα...

ο
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