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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

 

Ο τουρισµός µεταπολεµικά και πιο ειδικά µτά την δεκαετία του ’60 αποτελεί έναν από τους 

δυναµικότερα αναπτυσσόµενους τοµείς στην παγκόσµια οικονοµία. Οι εκτιµήσεις για την 

παραπέρα ανάπτυξή του στα επόµενα 10 χρόνια συνεχίζουν να τον θεωρούν σαν την 

σηµαντικότερη οικονοµική δραστηριότητα (Baum, 1996). 

 

Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του είναι ότι η λειτουργία του συνδέεται µε την διεθνοποίηση 

µεγάλου αριθµού παραγωγικών κλάδων και κλάδων παροχής οικονοµικών υπηρεσιών 

(Holloway, 1990). Είναι διαπιστωµένο ότι συµβάλει στην δηµιουργία εισοδηµάτων, θέσεων 

απασχόλησης, φορολογικών εσόδων. Παράλληλα αποτελεί σπουδαίο µοχλό περιφερειακής 

ανάπτυξης (Sue, 1988 · University of Minnesota, 1991). 

 

Την ίδια περίοδο, προφανώς µετά την κατανόηση της µεγάλης σηµασίας τους τουριστικού 

φαινοµένου, ακολούθησε εντυπωσιακή σε όγκο και εύρος αύξηση των πολιτικών 

προγραµµατισµού και διαχείρισης της τουριστικής ανάπτυξης. Πολλές από αυτές 

διατυπώθηκαν από διεθνείς οργανισµούς (ΕΕ, WTO, ΟΗΕ κ.α.), ενώ άλλες από ανεπτυγµένες 

τουριστικά χώρες, αλλά και από χώρες που διέκριναν δυνατότητες ανάπτυξής τους µε την 

βοήθεια του «εργαλείου» του τουρισµού, και αφορούν διαφορετικές πτυχές ανάπτυξης. 

 

Η παρούσα διατριβή αντιµετωπίζει την δυνατότητα ανάπτυξης του τουρισµού σε µία 

συγκέκριµένη γεωγραφική περιοχή. Αντιµετωπίζει το θέµα της ανάπτυξης συνολικά µε την 

µορφή ενός case study, προχωρώντας µέχρι την διατύπωση συγκεκριµένων προτάσεων για 

την επίτευξη του στόχου αυτού. 

 

 

Ι.Α. Καραµανίδης  Μάιος, 2006 
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 

 

Η διατριβή αυτή δεν θα µπορούσε να πραγµτοποιηθεί χωρίς τη βοήθεια και την υποστήριξη 

πολλών προσώπων. 

 

Πρώτα απ’ όλα θα ήθελα να εκφρασω τις µεγάλες ευχαριστίες µου στον αν. καθηγητή 

Νικόλαο ∆ριτσάκη για την αποτελεσµατική και επαγγελµατική καθοδήγησή του σε όλη την 

πορεία της εκπόνησης της διατριβής. Θερµά τον ευχαριστώ για την ηθική και επιστηµονική 

υποστήριξη. 

 

Οι ευχαριστίες µου επίσης πηγαίνουν και στους συνεπιβλέποντες την παρούσα διατριβή, τον 

κο Βασίλη Μάνο καθηγητή του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης και τον κο 

Γεώργιο Χατζηκωνσταντίνου καθηγητή του ∆ηµοκριτείου Πανεπιστηµίου Θράκης. 

 

Είµαι ευγνώµων και σε ορισµένους από τους συναδέλφους µου στο τµήµα Τουριστικών 

Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης που µε ενθάρρυναν να ξεκινήσω το εγχείρηµα αυτό. 

Τους ευχαριστώ γι’ αυτό. 

 

Ευχαριστίες επίσης εκφράζω στο Θανάση ∆ερµετζόπουλο που χωρίς παράπονα και συχνά 

κάτω από αντίξοες συνθήκες βοήθησε τα µέγιστα στο να έχει η διατριβή αυτή την οριστική 

της εµφάνιση. 

 

Τέλος, κοντά σε όλους εκείνους που µου στάθηκαν, ευχαριστώ ιδιαίτερα την κόρη µου 

Χριστίνα για την στήριξη και ενθάρρυνσή της. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Η συµβολή του τουρισµού στην ευµάρεια των κατοίκων τουριστικών προορισµών και η 

περιφερειακή ανάπτυξη, όπου και αν είχαµε τουριστική δραστηριότητα, είναι δεδοµένη 

(Holloway και Plant, 1988). Μετά από περισσότερα από 60 χρόνια τουριστικής 

δραστηριότητας στην Ελλάδα, προκύπτουν ορισµένα ερωτήµατα όπως: Κάτω από ποιες 

συνθήκες µπορεί µια περιοχή ν’ αναπτυχθεί τουριστικά; Ποιους τοµείς της οικονοµικής ζωής 

επηρεάζει λιγότερο ή περισσότερο ο τουρισµός; Θα έπρεπε να θέσουµε όρια στην τουριστική 

ανάπτυξη; Αν ναι, ποια θα έπρεπε να είναι αυτά και για ποιους λόγους; Τι πρέπει να θεωρηθεί 

τουριστικός «πόρος» και µπορούν οι τουριστικοί πόροι µιας περιοχής ν’ αξιοποιηθούν; 

 

Η παρούσα εργασία, χρησιµοποιεί σαν υπόβαθρο την γεωγραφική περιοχή εκείνη που 

ορίζεται από τα διοικητικά όρια της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 

(ΠΑΜΘ) και επιχειρεί να δώσει απαντήσεις στα παραπάνω ερωτήµατα προχωρώντας 

παράλληλα σε µία εκτεταµένη καταγραφή των οικονοµικών δεδοµένων της περιοχής, της 

σηµερινής τουριστικής δραστηριότητας στην περιοχή, τις υφιστάµενες τουριστικές υποδοµές, 

αλλά και τις τουριστικές ροές προς την περιοχή, ποσοτικά και ποιοτικά. 

 

Μια σηµαντική συµβολή της διατριβής αυτής, είναι ο υπολογισµός της φέρουσας ικανότητας 

σε τρεις επιλεγµένες περιοχές της ΠΑΜΘ, στην Καβάλα, την Θάσο και την Σαµοθράκη, µε 

την βοήθεια ενός µοντέλου. Το µοντέλο αυτό ενσωµατώνει στην κάθε περίπτωση µεταβλητές 

που προσδιορίζουν στην ιδιαιτερότητα και την φυσιογνωµία του τουριστικού προορισµού και 

προσδιορίζει συστηµατικά – µε τις επιθυµητές αποκλίσεις – το όριο της φέρουσας ικανότητας 

της περιοχής για το µέγεθος και την επέκταση της τουριστικής ανάπτυξης που εκτιµάται ότι 

είναι η καταλληλότερη. Με βάση το προαναφερόµενο µοντέλο διατυπώνοντας για κάθε 

ξεχωριστό προορισµό τέσσερις υποθέσεις. Με τον αποκλεισµό τριών εξ’ αυτών, 

αποδεικνύεται ουσιαστικά από τις τιµές της φέρουσας ικανότητας, ο ενδεικνυόµενος τύπος 

τουριστικής ανάπτυξης για τον τουρισµό. 

 

Εκτός από την συµβολή της σε καθαρά ακαδηµαϊκό επίπεδο, µέσω της καταγραφής 

δευτερογενών και πρωτογενών στοιχείων και της βιβλιογραφικής ανασκόπησης, η διατριβή 

έχει πρακτική αξία και σηµασία για τους απασχολουµένους µε τον τουρισµό, τόσο στο 

επίπεδο του µάρκετινγκ όσο και του Σχεδιασµού. Πρώτον, η διατριβή πραγµατοποιεί µια 
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σειρά αξιολόγησης τουριστικών πόρων που αποτελεί το αρχικό στάδιο στην διαδικασία του 

τουριστικού Σχεδιασµού (Irish Tourism Board, 1988). Για το µάρκετινγκ, η ποσοτική και 

ποιοτική αξία των πόρων αυτών προσδιορίζει ουσιαστικά τις αγορές στις οποίες, ο 

προορισµός οφείλει ν’ απευθυνθεί (Broadbent, 1989). ∆εύτερον, τα αποτελέσµατα του 

υπολογισµού της φέρουσας ικανότητας αποτελούν επισης βασικό συστατικό στοιχεία στον 

σχεδιασµό για την επιλογή καταλληλότερου σεναρίου τουριστικής ανάπτυξης, ποιο είναι 

όµως το «καταλληλότερο σενάριο»; Η τελική απάντηση θα προκύψει από τον διάλογο των 

σχεδιαστών τουριστικής ανάπτυξης µε το µάρκετινγκ, που θα διακρίνει τια δυνατότητες 

προώθησης παροµοίων τουριστικών προϊόντων στην αγορά. Τρίτον, η διατριβή υποδεικνύει 

κατηγορίες ζωνών τουριστικής ανάπτυξης στην ΠΑΜΘ. Η καηγοριοποίηση αυτή προέκυψε 

από την εφαρµογή πρωτότυπης αξιολόγησης συγκεκριµένων παραµέτρων, που µπορεί µε 

µεγάλη επιτυχία να χρησιµοποθεί και σε άλλες περιοχές – µε διαφορετική έστω φυσιογνωµία 

– και αυτό, µε σηµαντικό όφελος στη διαδικασία του Σχεδιασµού. 

 

Συζητώντας τα θεωρητικά και πρακτικά αυτά θέµατα, µε εφαρµογή στην ΠΑΜΘ, η διατριβή 

αυτή συµβολή ουσιαστικά τόσο στην ακαδηµαϊκή κοινότητα, όσο και στους πρακτικούς 

εφαρµογείς του τουρισµού. 
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Summary 

 

The contribution of tourism to the economic wealth of the inhabitants of tourism destinations 

and the regional development, wherever it took place, is given (Holloway και Plant, 1988). 

After more than 60 years of intensive tourism activity in Greece, questions are arising: Under 

which conditions can a region develop to become a tourism destination? Which aspects of a 

region’s economic life are to a bigger or lesser extent affected by the tourism activity? Are 

any limits to be imposed on the tourism development? If yes, what kind of limits and for 

which reasons? What is a tourism “resource” and how can a region’s tourism resources be 

evaluated? 

 

The present study uses the geographical region deliminated by the administrative boundaries 

of the Eastern Macedonia and Thrace Region (REMT) as a canvas and attempts to give 

answers to the questions above, by proceeding in parallel to an extensive listing of economic 

and social data related to the region. Also, the tourist activity, the existing tourist 

infrastructure along with the tourist flows to the region, in terms of quantiy and quality are 

examined. 

 

A major contribution of this study, is the calculation of the carrying capacity limits of three 

regions in the REMT, namely Kavala city, Thassos island and Samothraki island, applying a 

specially developed model. This model is, in every specific case, incorporating variables that 

are inherent to the peculiarities and the general physiognomy of the tourism destination. The 

model also systematically determinates – considering the desired deviations – the limits of the 

region’s carrying capacity in relation to the tourism development’s volume and extent that is 

whether to be considered as the most appropriate for the case. 

 

Based on the above model, four pertinent hypotheses are initially formulated. Finally, only 

one of these is supported for each case indicating – through the compute carrying capacity 

values – the suggestion for te specific model of tourism development for each reagion to be 

adopted. 

 

Apart from this contribution to the authentic literature, along with the gathering of primary 

and secondary data, the study is of practical sugnificance to tourism marketers and planners 
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(Irish Tourism Board, 1988). First, the study proceeds to a number of assessments of tourism 

resources for regions in the REMT, this assessment is one of the initial stages in the tourism 

planning. For the marketers the qualitative and quantitive values of those resources essentially 

indicate the type of markets that the final tourism product is to be addressed to. Secondly, the 

results of the carrying capacity calculation are consisting also an important element for the 

planning of the region based on the selection of the “most appropriate” tourist development 

scenario. The final answer will be the outcome of the dialogue between planners and the 

marketers which will foresee the prospects for the future course of a tourism product to the 

actual and potential tourism markets. Third, the study indicates specific categories of tourism 

development zones in the REMT. This categorization is the product of the application of the 

original valorization of concrete parameters that are easily to be applied with great success to 

other regions as well, even regions of different characteristics. This is consequently an 

important contribution to a planner’s duty. 

 

In addressing these theoretical and practical questions the study makes a reliable contribution 

to both the academic community, as well as to the practitioners in the field. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 – ΕΙΣΑΓΩΓΗ  
 

1.1. Εισαγωγή 

 

Η συµβολή του τουρισµού στην ευηµερία των κατοίκων µίας περιοχής, της οικονοµικής, 

κοινωνικής και πολιτισµικής τους ανάπτυξης είναι διαπιστωµένη και επιθυµητή, παρόλους 

τους κινδύνους που διατρέχουν οι περιοχές αυτές, οι τουριστικοί περιορισµοί, από τις 

αρνητικές επιπτώσεις που εµφανίζονται ιδιαίτερα στο φυσικό και το ανθρωπογενές 

περιβάλλον (De Kadt, 1990 · Urdang και Howey, 2001). 

 

Οι σκέψεις αυτές οδήγησαν ουσιαστικά στην απόφαση για την ανάληψη της έρευνας αυτής, 

µε επίκεντρο την Περιφέρεια της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, προκειµένου να 

διαπιστωθούν οι προϋποθέσεις για µια ισορροπηµένη ανάπτυξη της τουριστικής 

δραστηριότητας στην Περιφέρεια, µε περιορισµό παράλληλα των αιτιών που οδηγούν στην 

εµφάνιση αρνητικών επιπτώσεων λόγω της τουριστικής δραστηριότητας είτε αυτή επηρεάζει 

την οικονοµία, το περιβάλλον, την κοινωνία ή τον πολιτισµό. 

 

1.2. Περί Τουριστικής Ανάπτυξης και Σχεδιασµού 

 

Κατά την διάρκεια των πρώτων χρόνων της έξαρσης του τουρισµού στα µέσα της δεκαετίας 

του ΄50, δόθηκε σηµαντική έµφαση στις θετικές επιπτώσεις του τουρισµού και ιδιαίτερα στα 

οικονοµικά οφέλη που µια χώρα θα µπορούσε ν' αποκοµίσει από αυτόν (Jafari, 1974 · Gartner 

και Holecek, 1983). Το τελευταίο αυτό ήταν οφθαλµοφανές: εκτός πράγµατι από τα άµεσα 

οφέλη για όσους είχαν µια άµεση ανάµιξη µε την βιοµηχανία του τουρισµού, υπήρχε και η 

εισροή ξένου συναλλάγµατος, η αύξηση στον τοµέα των κατασκευών, οι επενδύσεις σε άλλες 

βοηθητικές στον τουρισµό βιοµηχανίες που υπηρετούσαν έµµεσα τον τοµέα του τουρισµού. 

Όλα συντελούσαν σε µια γενική ώθηση της οικονοµίας και υπήρξε συχνά πολύ ουσιαστική 

(Dann, 1994).  

 

Μία άλλη επίπτωση που αντιµετωπιζόταν θετικά για τις ενεργετικές τις επιπτώσεις ήταν οι 

διαπολιτισµικές ανταλλαγές (Murphy, 1985 · Pearce και Moscardo, 1986). Ο Τουρισµός 

αντιµετωπίσθηκε σαν ένα µέσο για την επαφή µεταξύ διαφόρων πολιτισµών που θα 

προωθούσε την κατανόηση, θα παρείχε έµµεση καθοδήγηση και εκπαίδευση και στους 
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επισκέπτες και στους οικοδεσπότες στον τόπο υποδοχής, θα ενίσχυε τις τάσεις για 

εκσυγχρονισµό και θα βοηθούσε γενικά στην διασπορά νέων ιδεών µεταξύ των λαών. 

Έµµεσα θα βοηθούσε στην αναγέννηση τοπικών µορφών λαϊκής τέχνης και οικοτεχνίας που 

σε πολλές περιπτώσεις θα κινδύνευαν µε εξαφάνιση χωρίς την επιπρόσθετη ζήτηση που 

προκαλεί ο τουρισµός.  

 

Αυτή η ανθηρή εικόνα δεν άργησε να αναθεωρείται. Ήδη από τα µέσα του '60, άρχισαν να 

εµφανίζονται άλλες προσεγγίσεις ή απόψεις για το φαινόµενο του τουρισµού, µε βάση κύρια 

τα οικολογικά κινήµατα, τις ιδέες για "όρια στην ανάπτυξη" και την επιθυµία για τη 

διατήρηση  της πολιτισµικής ταυτότητας (Swarbrooke και Horner, 1999 · Van Raaij και 

Francken, 1984). Σύµφωνα µε τις κριτικές που εκφράζονταν, η ανεξέλεγκτη ανάπτυξη των 

τουριστικών υποδοµών απειλούσαν συνεχώς το ευαίσθητο περιβάλλον, τις παραλίες, τα δάση 

(Nichols και Snepenger, 1988 · Wahab, 1975). Οι µεγάλοι αριθµοί µετακινούµενων 

τουριστών επιβάρυναν σηµαντικά τους περιορισµένους πόρους σε µικρής έκτασης 

προορισµούς (Reichel κ.α. 2000). Τα οικονοµικά οφέλη ήταν εποχιακά και αβέβαια (Wathern 

κ.α. 1987). Έτσι, δηµιουργήθηκαν περιοχές µε στρατιές σερβιτόρων και ξενοδόχων που είχαν 

εναποθέσει την επιβίωσή τους στις ετήσιες εισροές επισκεπτών και δεν υπήρχε πραγµατική 

βάση στην οικονοµική τους ανάπτυξη (Smith, 1978, 1989 · Vitterso κ.α. 2000). Παράλληλα, 

διαπιστώθηκαν και αρνητικές κοινωνικοπολιτισµικές επιδράσεις. 

 

Τα τοπικά ήθη και έθιµα είχαν αλλοιωθεί, συχνά αποκλειστικά για να ικανοποιήσουν τις 

απαιτήσεις των τουριστών (Wahab κ.α. 1976). Οι τοπικές τέχνες, η λαϊκή παράδοση 

εκχυδαίστικαν από την εξάπλωσή του και την βιοµηχανοποίηση (Parrinello, 1996 · Yuksel, 

1998). Η  τοπική κουλτούρα απειλήθηκε από τις οικονοµικά ισχυρότερες κουλτούρες των 

τουριστών. Το γενικό  συµπέρασµα δεν ήταν εποµένως µια απλή απαξίωση ενός µοναδικού 

φυσικού περιβάλλοντος, αλλά - ακόµη πιο σηµαντικό- η απώλεια όλων εκείνων των 

στοιχείων που προσέλκυσαν  αρχικά  τον επισκέπτη, και συχνά η οριστική απώλεια του 

τουρισµού (Westman, 1994 · Youell, 1998).  

 

Η όλη αντιπαράθεση δεν έπαιρνε µόνο θεωρητική µορφή. Υπήρξαν και υπάρχουν στοιχεία 

και άλλες ενδείξεις για περιοχές υψηλού  τουριστικού ενδιαφέροντος που άρχισαν να 

παρουσιάζουν περιβαλλοντικά και πολιτισµικά προβλήµατα, υπερσυγκέντρωση τουριστών, 

µόλυνση κτλ. Αυτό σήµαινε και συνεχίζει να σηµαίνει ότι οι περιοχές αυτές προκειµένου ν' 
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ανταποκριθούν στις νέες αυξηµένες ανάγκες εξυπηρέτησης των επισκεπτών, θα πρέπει να 

επεκτείνουν τις τουριστικές εγκαταστάσεις και υποδοµές τους, να βελτιώσουν τις 

παρεχόµενες υπηρεσίες και την προστασία του τοπικού πληθυσµού από τις ραγδαίες 

επιπτώσεις. Επιπλέον θα πρέπει να καταβληθεί ιδιαίτερη προσπάθεια για να διατηρηθεί η 

ελκυστικότητα περιοχών που έχασαν σταδιακά τον ειδικό "χαρακτήρα" τους κατέληξαν να 

γίνουν ένας τόπος, όµοιος µε πολλά αντίστοιχα στην υφήλιο (Wells και Guber, 1966). 

 

Συµπερασµατικά,  καταλήγουµε ότι ενώ όλα τα ειδικά οικονοµικά οφέλη υπήρξαν 

αναµφισβήτητα υψηλά, αναδείχθηκε η ανάγκη για συνυπολογισµό του κοινωνικού και του 

οικονοµικού κόστους (Williams, 1987). Ειδικά το τελευταίο, όταν είναι ιδωµένο από την 

άποψη των κυβερνήσεων (Williams, 1994). 

 

Κατ' αυτό τον τρόπο προκύπτει η ανάγκη για σχεδιασµό (planning). Στην περίπτωση του 

σχεδιασµού, αντί ν'  αντιµετωπίσουµε καταστάσεις και συνθήκες ex post facto, που είναι 

ασφαλώς δύσκολο να διορθωθούν, οι κυβερνήσεις άρχισαν να καταρτίζουν εκ των προτέρων 

(ex ante) σχέδια, προκειµένου να ελέγξουν και να διοχετεύσουν τον τουρισµό κατά τέτοιο 

τρόπο ώστε να µειωθούν οι αρνητικές επιπτώσεις και να αξιοποιήσουν τα θετικά στοιχεία 

υποστηρίζοντας µε τον τρόπο αυτό τα µακροχρόνια σχέδια τους (Muller, 2001 · Ritchie και 

Goeldner, 1994). Οι προσπάθειες αυτές ποικίλουν σε ένα πολύ ευρύ φάσµα; από 

περιφερειακά ή εθνικά σχέδια µικρού τοπικού χαρακτήρα (Monod και DeCatelbajac, 1980 · 

Nijkamp και Rietveld, 1984) έως προγράµµατα για ειδικές τουριστικές υποδοµές (Mulin κ.α. 

2000 · Okoroafo, 1989).  

 

Ο τουριστικός σχεδιασµός δεν αφορά µόνον τις φυσικές διαστάσεις της δραστηριότητας 

αυτής. Ο έλεγχος και ο σχεδιασµός αφορούν τους εξοπλισµούς π.χ. της παραλίας, του 

ξενοδοχείου, τα µουσεία, τα µέσα µεταφοράς που θα προσφέρουν ασφάλεια, άνεση και 

ικανοποίηση στον επισκέπτη είναι µερικές µόνον απόψεις της δραστηριότητας (Faludi, 1976 · 

Pizam κ.α. 1978). Η άλλη άποψη, που είναι εξίσου σηµαντική είναι το "λογισµικό" την 

οργανωτική δηλαδή διάσταση που καλύπτει ευρεία γκάµα θεµάτων από π.χ. την κυβερνητική 

πολιτική για τις πτήσεις charter έως τον σχεδιασµό των ωρών λειτουργίας των αρχαιολογικών 

χώρων (Pentice, 1993). Ασφαλώς, οι δύο αυτές απόψεις είναι συµπληρωµατικές και δεν είναι 

δυνατόν  να σχεδιαστούν χωρίς να συσχετίζονται η µια µε την άλλη, ούτε φυσικά µπορούν να 

σχεδιαστούν χωρίς την αναφορά τους στα υπόλοιπα άλλα στοιχεία που συνιστούν τη ζωή 
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σ’ένα τόπο. Αυτό έχει πολύ συχνά παραµεληθεί (Inskeep, 1988). Το αποτέλεσµα ήταν π.χ. 

µεγαλειώδη εγχειρήµατα να καταλήγουν σε αποτυχία λόγω λάθους στον σχεδιασµό, σε 

τεράστια πανάκριβα συγκροτήµατα να παραµένουν άδεια και να καταρρέουν και γενικά σε 

πόρους που κατασπαταλήθηκαν και στην καταστροφή  υγιών περιβαλλόντων λόγω της 

υπερεκµετάλλευσής τους (Gunn, 1972, 1999).  

 

Βασικές αρχές στον σχεδιασµό 

  

Από όλα τα παραπάνω µπορούν να συναχθούν 2 βασικές αρχές: 

− Η πρώτη είναι ότι ο τουριστικός σχεδιασµός οφείλει να πραγµατοποιείται πάντοτε στα 

πλαίσια ενός ευρύτερου σχεδίου για την ανάπτυξη του συνόλου των πόρων µιας περιοχής 

(Cooke, 1983).  

− Η δεύτερη είναι ότι οι τοπικές συνθήκες και η τοπική ανάγκη ζήτησης οφείλουν πρώτα να 

ικανοποιηθούν και στη συνέχεια να αντιµετωπισθούν οι υπόλοιπες απαιτήσεις του 

σχεδίου. Αυτές είναι απλές αρχές, αλλά η κάθε µία τους θέτει µε τη σειρά της τους δικούς 

της όρους και συνθήκες (Cooper κ.α. 1993). Ειδικότερα, τα προκύπτοντα οφέλη πρέπει να 

χρησιµοποιούνται σε συνδυασµό µε την ανάπτυξη άλλων τοµέων της οικονοµικής 

δραστηριότητας και να λειτουργούν επικουρικά προκειµένου να προκύψει µια όσο το 

δυνατόν περισσότερο ισορροπηµένη οικονοµία (Gunn, 1988).  

 

Οι υπάρχοντες τοπικοί πόροι πρέπει να χρησιµοποιηθούν στη µεγαλύτερη δυνατή        

έκταση, προτού εισαχθούν άλλοι νέοι πόροι από αλλού (Mlossec, 1976). Αυτό σηµαίνει απλά 

ότι θα πρέπει να υπάρχει µια συντονισµένη προσπάθεια για την ικανοποίηση των αναγκών 

των τουριστών µέσω της τοπικής παραγωγής προϊόντων, του τοπικού οργανικού δυναµικού 

και τεχνολογίας και µέσω µιας προσωπικής και αργής εξωτερικής συµπληρωµατικών µέσων 

που θα χρησιµοποιηθούν εφόσον φυσικά παρίσταται η ανάγκη (Murphy, 1988). Παράλληλα 

αυτό σηµαίνει επίσης την αναβάθµιση, αναπαλαίωση, επισκευή υφισταµένων δοµών που δεν 

χρησιµοποιούνται προτού προχωρήσει κανείς στην κατασκευή νέων (Gyimothi, 1999).  

 

Πριν από την ανάπτυξη, θα πρέπει να µετρηθεί η χωρητικότητα του τοπικού περιβάλλοντος 

και να ζωνοποιηθεί αντίστοιχα (Ryan, 1991). Από αυτά θα προκύψει το µέτρο της συνολικής 

παρέµβασης η οποία µπορεί να επιτραπεί στην περιοχή καθώς και το εύρος των διαφορετικών 

εντάσεων της παρέµβασης (Wanhill, 1994). Κατ’αυτό τον τρόπο ορισµένες περιοχές µπορούν 
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να αποκλειστούν εντελώς από την διαδικασία της ανάπτυξης παρά το γεγονός ή καλύτερα 

διότι, διαθέτουν φυσικά και αισθητικά πλεονεκτήµατα ενώ άλλες περιοχές µπορεί να 

κορεστούν από τουριστικές δραστηριότητες ή υποδοµές.  

 

Να µην αναπτυχθούν «τουριστικά γκέτο» όπου ο τοπικός πληθυσµός θα εµφανίζεται µόνον 

ως εργαζόµενος ή παροχέας υπηρεσιών (Witt, 1991). Το τελευταίο είναι ασφαλώς δύσκολο 

στην εφαρµογή κύρια λόγω της διαφοράς του οικονοµικού επιπέδου τουριστών και τοπικού 

πληθυσµού (ιδιαίτερα στις αναπτυσσόµενες χώρες). 

 

Εν πάση περιπτώσει είναι πολύ σηµαντικό να προσπαθεί κανείς να ενσωµατώσει την ζωή των 

δύο πληθυσµών (τουριστών και τοπικών), να αξιοποιήσει την ευκαιρία που δίνεται από την 

τουριστική ανάπτυξη προκειµένου να προσφέρει στο κοινωνικό επίπεδο την τοπική κοινωνία, 

να χρησιµεύσει στη δηµιουργία ενός µίγµατος π.χ. καταστηµάτων και εγκαταστάσεων που θα 

είναι χρήσιµο και στους δύο και θα χρησιµοποιείται από τους δύο σε τρόπο ώστε 

ν’αποφευχθεί ο διαχωρισµός µεταξύ των δύο πληθυσµών.  

 

Αυτό συνεπώς δεν θα λειτουργήσει µόνον σε όφελος του τοπικού πληθυσµού, αλλά και για 

τους τουρίστες οι οποίοι κατά τον τρόπο αυτό θα κατορθώσουν ν’απολαύσουν διαφορετικά 

επίπεδα εµπειριών (Witt και Wright, 1992), επαφών µε την περιοχή την οποία επισκέπτονται 

και τους ανθρώπους που κατοικούν εκεί.  

 

Οι «παρενέργειες» που περιγράφηκαν καθώς και άλλες που προκύπτουν από τις δύο βασικές 

αρχές που αναφέρθηκαν, ενδιαφέρουν στην αντιµετώπιση προβληµάτων που προκύπτουν από 

τις δραστηριότητες της τουριστικής βιοµηχανίας. Εν πάση περιπτώσει όµως εξετάζοντάς τις 

δεν είναι απλό να ερµηνεύουµε ή να προσδιορίσουµε µε ακρίβεια έννοιες όπως 

«ισορροπηµένος», «διαρκή-αειφορικό», «χωρητικότητα», το πως επιτυγχάνει κανείς το 

άριστο «µίγµα» υποδοµών και εγκαταστάσεων που θα ικανοποιεί το ίδιο τους δύο 

πληθυσµούς χωρίς να βλάπτεται το περιβάλλον (Sayers, 1989 · Spielger, 1990 · Varvaressoss, 

1998). Είναι θέµατα εξαιρετικά δύσκολο να αντιµετωπισθούν σε θεωρητικό επίπεδο. Είναι 

όµως ακόµη πιο δύσκολο ίσως όταν αντιµετωπίζονται στο πλαίσιο µιας εφαρµογής, ενός 

σχεδίου ανάπτυξης  µιας περιοχής όπου συνήθως υπάρχει έλλειψη στοιχείων και 

πληροφόρησης, όταν εκφράζονται αµφιβολίες από τα ενδιαφερόµενα µέρη και σ’ότι αφορά 

το µακροπρόθεσµο όφελος, αλλά και τις ίδιες τις αρχές που καλούµαστε ν’ακολουθήσουµε 
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(Leiper, 1979 · Lowyck και Wanhill, 1992). Ένα σχέδιο είναι συνεπώς µια χρήσιµη 

κατεύθυνση, µια δέσµη επί µέρους στόχων που θα επιδιώξουµε να πετύχουµε εφαρµόζοντας 

δοκιµασµένες µεθοδολογίες και εµπειρία (Drost, 1996). Οι αρχές αυτές,οι  µέχρι τώρα 

εφαρµοσµένες µεθοδολογίες και η σωρευµένη σχετική εµπειρία θα εφαρµοσθούν στα πλαίσια 

της εργασίας αυτής στην περίπτωση της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης µε 

παράλληλη εξέταση των προοπτικών της τουριστικής ανάπτυξης στην περιοχή, του 

οικονοµικού αντίκτυπου σ’αυτήν και της στρατηγικές προώθησης που ενδείκνυνται να 

εφαρµοσθούν στην συγκεκριµένη περίπτωση. 

 

1.3. Μεθοδολογία 

 

Στη συνέχεια της συζήτησης του προηγούµενου κεφαλαίου, θα συζητηθεί η πορεία του 

τουρισµού στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.Σκοπός της διατριβής θα 

είναι συνεπώς αφενός η καταγραφή της υφιστάµενης κατάστασης σ’ότι αφορα το τουριστικό 

γίγνεσθαι,η διάκριση του κοινωνικοοικονοµικού της δυναµικού, ο εντοπισµός τυχόν τάσεων 

που αναπτύσσονται σ’αυτήν και αφετέρου η αξιολόγηση των δυνατοτήτων της περιφέρειας 

για µια παραπέρα τουριστική ανάπτυξη. Επίσης ηδιατύπωση προτάσεων που θα αναφέρονται 

σε τρόπους µε τους οποίους αυτό µπορεί να γίνει κατορθωτό. 

 

Μέσω του παραπάνω προβληµατισµού θα καταβληθεί προσπάθεια ν’απαντηθούν τα 

παρακάτω ερωτήµατα: 

1. ποιοι είναι οι σηµερινοί τουριστικοί πόροι της περιοχής; 

2. πώς αυτοί αξιοποιούνται (σηµαντικότητα) ; 

3. ποιά είναι η έκταση  και η σηµασία των κοινωνικοοικονοµικών    παραγόντων που 

συµβάλλουν στη σηµερινή τουριστική ανάπτυξη;  

4. τι αποτελέσµατα µπορούν να προκύψουν από τη ζωνοποίηση της ΠΑΜΘ σε ζώνες 

τουριστικής ανάπτυξης; 

5. ποιο είναι το επίπεδο της φέρουσας ικανότητας στις περιοχές εκείνες  µε τις 

ισχυρότερες προοπτικές τουριστικής ανάπτυξης; 

6. ποιες είναι οι προτάσεις εκείνες που –εφόσον υλοποιηθούν- θα διασφαλίσουν µια 

βιώσιµη –αειφορική- τουριστική ανάπτυξη για την περιφέρεια; 
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Ειδικότερα οι ερευνητικοί στόχοι της διατριβής πρέπει να κωδικοποιηθούν ως εξής: 

1. η εφαρµογή, µέσω επιλεγµένων, κριτηρίων, ενός µοντέλου µέσω του οποίου 

επιτυγχάνεται η αξιολόγηση των τουριστικών πόρων πόρων της Περιφέρειας 

2. η εφαρµογή, µέσω επιλεγµένων κριτηρίων, ενός µοντέλου µέσα από την 

εφαρµογή του οποίου θα επιτευχθεί η ζωνοποίηση τουριστικών περιοχών της 

ΠΑΜΘ 

3. η εφαρµογή, µέσω επιλεγµένων κριτηρίων, µοντέλων υπολογισµού της 

φέρουσας ικανότητας για 3 τουριστικούς προορισµούς της ΠΑΜΘ, µε 

διαφορετική γεωγραφική φυσιογνωµία και τουριστικούς πόρους 

 

1.3.2 Πηγές, µεθοδολογία και οργάνωση της διατριβής 

 

Η µελέτη που ακολουθεί, βασίζεται σε πρωτογενή και δευτερογενή στοιχεία 

1. µε τη βοήθεια των δευτερογενών στοιχείων επιτυγχάνεται:  

• η συγκέντρωση κοινωνικοοικονοµικών στοιχείων για την περιοχή 

• η καταγραφή των υφιστάµενων τουριστικών πόρων της περιοχής 

• η καταγραφή των υποδοµών εκείνων που αποτελούν προϋπόθεση για µια τουριστική 

ανάπτυξη 

• τα δεδοµένα που αφορούν στις τουριστικές ροές προς την ΠΑΜΘ (εισερχόµενος 

τουρισµός) 

2. πρωτογενώς, συγκεντρώθηκαν κυρίως µέσω προσωπικών συνεντεύξεων οι απόψεις 

τοπικών φορέων και επιχειρηµατιών για τα προβλήµατα και τις ανάγκες ανάπτυξης 

της περιοχής. Ειδικότερα, πραγµατοποιήθηκαν ελεύθερες συνεντεύξεις µε 

εκπροσώπους της Περιφέρειας ΑΜΘ (κος Περιφερειάρχης, κος Γιουφτσιάδης) , τον 

εκπρόσωπο του Ε.Ο.Τ. Θράκης κο Παπτσίκη, τον εκπρόσωπο της ∆ηµοτικής 

Επιχείρησης Τουριστικής Ανάπτυξης Καβάλας κο Μαρουλά, τον εκπρόσωπο των 

ξενοδόχων Αλεξανδρούπολης κο Χατζηκωνσταντίνου και Καβάλας κο Χρηστίδη. 

Επίσης συναντήσεις πραγµατοποιήθηκαν µε δηµοτικούς συµβούλους της Σαµοθράκης 

(κος Βαλµάς) και άλλους παράγοντες του επιχειρηµατικού χώρου και των Ο.Τ.Α.  

3. πραγµατοποιήθηκαν επίσης: 

• αξιολογήσεις των τουριστικών πόρων (φυσικοί και ανθρωπογενείς) 

• ο καθορισµός των ζωνών τουριστικής ανάπτυξης και η ένταξή τους σε 

κατηγορίες 
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• ο υπολογισµός της φέρουσας ικανότητας για τρεις επιλεγόµενες περιοχές 

(Θάσος, Σαµοθράκη, Καβάλα) 

• η διατύπωση προτάσεως για τη διαµόρφωση ενός τουριστικού µοντέλου 

ανάπτυξης για την ΠΑΜΘ, µε γνώµονα τη βιώσιµη ανάπτυξη και την 

ποιότητα 

• η διατύπωση των ειδικών στόχων µέσα από τους οποίους θα επιτευχθεί η 

υλοποίηση του τουριστικού µοντέλου που προτείνεται 

• µια ανάλυση SWOT  της ΠΑΜΘ 

 

Η διατριβή έχει χωρισθεί σε 7 κατηγορίες. Στο 1ο κεφάλαιο περιλαµβάνεται η γενική 

εισαγωγή. Αναλύονται επίσης η έννοια της τουριστικής ανάπτυξης και οι επιπτώσεις κύρια 

στον οικονοµικό τοµέα. Το 2ο κεφάλαιο καλύπτει θέµατα του τουρισµού όπως η ανάπτυξή 

του ως φαινοµένου και παρουσιάζονται οι κυριότεροι ορισµοί του. Στο ίδιο κεφάλαιο γίνεται 

µία παρουσίαση της τουριστικής ανάπτυξης στην Ελλάδα Στο 3ο κεφάλαιο γίνεται µια 

εκτεταµένη παρουσίαση και ανάλυση των κοινωνικοοικονοµικών δεδοµένων της περιφέρειας 

προκειµένου να δειχθεί το σηµερινό επίπεδο της ανάπτυξης της περιφέρειας. Το 4ο κεφάλαιο 

καταγράφει πολύ αναλυτικά τους τουριστικούς πόρους της περιφέρειας και τους αξιολογεί , 

προκειµένου να αποδειχθεί ο βαθµός της ανταγωνιστηκότητας της περιοχής, ως τουριστικού 

προορισµού. Το 5ο κεφάλαιο καλύπτει τις της περιφέρειας στον τουρισµό και παρουσιάζει 

στοιχεία και αναλύσεις για τις τουριστικές υποδοµές και τις τουριστικές ροές προς την 

ΠΑΜΘ. Στο 6ο κεφάλαιο καθορίζονται οι ζώνες τουριστικής ανάπτυξης της ΠΑΜΘ και 

γίνεται ο υπολογισµός της «φέρουσας ικανότητας» ορισµένων περιοχών της. Γίνεται επίσης 

µια ανάλυση SWOT  (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) για να καταστεί δυνατή 

η διατύπωση µιας µελλοντικής στρατηγικής ανάπτηξης της ΠΑΜΘ. Στο 7ο κεφάλαιο 

καθορίζονται οι στρατηγικές αυτές και ορίζονται οι τακτικές µε βάση τις οποιές θα 

επιτευχθούν οι στρατηγικοί στόχοι. Τέλος, στο 9ο κεφάλαιο διατυπώνονται τα Γενικά 

Συµπεράσµατα της Έρευνας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 – ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ  

 

2.1. Η Τουριστική Ανάπτυξη στην Ελλάδα  

 

Τα παλαιότερα διαθέσιµα στατιστικά στοιχεία που αφορούν την ελληνική τουριστική 

βιοµηχανία, αφορούν το έτος 1961. Σύµφωνα µε το Ελληνικό Οργανισµό Τουρισµό (ΕΟΤ, 

1980), το 1961 ο συνολικός αριθµός των διαθέσιµων δωµατίων ήταν 30.834 προσφέροντας 

57022 κλίνες. Την ίδια χρονιά οι αφίξεις αλλοδαπών τουριστών έφθασαν περίπου τους 

494000, µε εισπράξεις σε συνάλλαγµα που έφθασαν τα 62,5 εκατοµµύρια δολλάρια. Ο κύριος 

όγκος των καταλυµάτων προσφέρθηκε από 1584 ξενοδοχεία µε ένα δυναµικό 28996 

δωµατίων που αντιπροσώπευε 93,9% του συνολικού αριθµού δωµατίων που ήταν διαθέσιµα 

την εποχή εκείνη (NTOG, 1980), περίπου 6101 δωµάτια προσφέρονταν σε ξενοδοχεία πέντε 

και τεσσάρων αστέρων. Ο ΕΟΤ (1980) εκτιµούσε ότι η πλειοψηφία των αλλοδαπών 

τουριστών προέρχονταν από την Ευρώπη (51,9% του συνόλου). Οι περισσότεροι ήταν 

Βρετανοί (40756), Γερµανοί (40229), Γάλλοι (30221) και Γιουγκοσλάβοι (26335). 

 

∆έκα χρόνια αργότερα, το 1971, ο ΕΟΤ (1980) εκτίµησε ότι οι διεθνείς αφίξεις αυξήθηκαν 

κατά το 4πλάσιο φθάνοντας τους 2.257.994 τουρίστες. Ο αριθµητικός µέσος για την ετήσια 

αύξηση για την περίοδο 1961-1971 ήταν 16%. Το 1979 υπήρξε ένας πολύ καλός χρόνο για 

τον ελληνικό τουρισµό. Οι αφίξεις αυξήθηκαν κατά 40% και οι εισπράξεις από τον τουρισµό 

έφθασαν τα 300 εκατοµµύρια δολάρια για πρώτη φορά, αντιπροσωπεύοντας µια αύξηση 

57,7% σε ένα µόνον έτος. Την ίδια περίοδο, ο συνολικός αριθµός ξενοδοχείων αυξήθηκε 

κατά 33,4% (ΕΟΤ 1980). Αν και διπλασιάσθηκε ο αριθµός των δωµατίων που προσφέρονταν 

από ξενοδοχεία πέντε και τεσσάρων αστέρων (από 6101 σε 13568) παρατηρήθηκε ένα µικρό 

ποσοστό στο σύνολο των διαθεσίµων δωµατίων (µόνο 18,7%). Ο ΕΟΤ (1980) εκτίµησε ότι 

είχαµε ένα σύνολο 11,8 εκατοµµυρίων διανυκτερεύσεων στην Ελλάδα το 1971. Οι τουρίστες 

που προέρχονταν από την Ευρώπη αντιπροσώπευαν το 49,9% του συνόλου µε πρώτους και 

πάλι τους Βρετανούς (2645324), Γερµανούς (205083), Γάλλους (140306) και Ιταλούς 

(110251). 

 

Το 1981, οι διεθνείς αφίξεις έφθασαν τις 5.577.109 – περισσότερο από τις διπλές αφίξεις του 

1971 (NTOG, 1984). – Οι διανυκτερεύσεις έφθασαν τις 40.000.000 περίπου και τα έσοδα 

πλησίασαν τα 1700 εκατοµµύρια δολάρια. Κατά την διάρκεια 1971-1981, ο συνολικός 
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αριθµός των δωµατίων στο ξενοδοχείο αυξήθηκε κατά 111%, τα δωµάτια στα ξενοδοχεία 5 

και 4 αστέρων αυξήθηκαν κατά 194% αντιπροσωπεύοντας (το 1981) το 29% του συνόλου 

των δωµατίων σε ξενοδοχεία. Την ίδια χρονιά (1981), σύµφωνα µε τον ΕΟΤ (1984) οι 

τουρίστες µε προέλευση την Ευρώπη αντιπροσώπευαν το 74,2% του συνόλου των αφίξεων 

964707 Βρετανοί, 629071 Γιουγκοσλάβοι, 625121 Γερµανοί, 296499 Γάλλοι και 252146 

Σουηδοί. Οι περισσότεροι µη-Ευρωπαίοι ήταν Αµερικανοί (321081). Οι παραπάνω αριθµοί 

δείχνουν καθαρά ότι από το 1971 έως το 1981 η Ελλάδα κατέστη ένας σηµαντικός 

τουριστικός προορισµός, κύρια για Βορειοευρωπαίους τουρίστες. 

 

∆έκα χρόνια αργότερα, το 1991, οι διεθνείς αφίξεις αυξήθηκαν σηµαντικά (κατά 69,4%) 

φθάνοντας τους 8.036.127 τουρίστες (ΝΤΟG, 1996). Οι διανυκτερεύσεις αυξήθηκαν µόνον 

κατά 1% σε σύγκριση µε το 1981. Ο συνολικός  αριθµός των δωµατίων σε ξενοδοχεία 

αυξήθηκε κατά 50,6% µε τα δωµάτια σε ξενοδοχεία 4 και 5 αστέρων ν΄αντιπροσωπεύουν ένα 

σχετικά µικρό ποσοστό του συνόλου των διαθέσιµων δωµατίων (27%) (NTOG 1996). Αυτό 

σηµαίνει ότι ο µέσος αριθµός διανυκτερεύσεων κατά τουρίστα µειώθηκε σηµαντικά και ότι η 

πληρότητα των ξενοδοχείων υπήρξε µικρότερη. Ένα άλλο ενδιαφέρον χαρακτηριστικό της 

περιόδου αυτής, είναι ότι στις συνολικές αφίξεις κυριαρχούσαν οι ευρωπαϊκές χώρες 

αντιπροσωπεύοντας το 89% όλων των αλλοδαπών τουριστών. Από αυτούς 1674875 ήταν 

Βρετανοί, 1561113 Γερµανοί, 547473 Σκανδιναβοί, 517145 Ιταλοί 470945 Γάλλοι και 

180429 Αµερικανοί (µικρός αριθµός). Τα συνολικά έσοδα από τον τουρισµό έφθασαν τα 

2560 εκατοµµύρια δολλάρια περίπου το 1991. Σύµφωνα µε στατιστικά στοιχεία 

δηµοσιευµένα από τον παγκόσµιο οργανισµό τουρισµού (WTO, 1992). Η Ελλάδα κατετάγη 

µεταξύ των κυριοτέρων ευρωπαϊκών χωρών σ΄ό,τι αφορά τις διεθνείς τουριστικές αφίξεις – 

στην 10η θέση το 1991. 

 

Η Ελλάδα επέτυχε µια αύξηση των αφίξεων κατά 9% το 1997 (σε σύγκριση µε το 

προηγούµενο έτος) και επέτυχε µια περαιτέρω αύξηση πλέον του 10% το 1999. Το 1999 οι 

διεθνείς αφίξεις έφθασαν τις 12.605.928 (µια αύξηση 63,7% από το 1991). Για την περίοδο 

Ιανουάριος – Σεπτέµβριος 2000, οι διεθνείς αφίξεις ανήλθαν σε 11808530 (NTOG, 2002). 

 

Τα τελευταία χρόνια, µια σειρά από άλλες χώρες της Μεσογείου προσέφεραν παρεµφερή, 

αλλά όχι όµοια, µαζικό τουριστικό προϊόντα (που ενσωµατώνουν ήλιο, θάλασσα, άµµο, 

γραφικότητα, αρχαιολογικές περιηγήσεις κ.ά.) (Krippendorf, 1987) µε χαµηλότερο κόστος 
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απ΄ό,τι η Ελλάδα – κύρια λόγω του χαµηλότερου εργατικού κόστους – φαινόµενο που 

συνεχίζει να υφίσταται. Η τουριστική ανάπτυξη κατά τις τελευταίες 10ετίες πήρε τη µορφή 

της παροχής διακοπών µε παραθεριστικό χαρακτήρα και έχει µια αντίστοιχη δοµή. Από τις 

αφίξεις διεθνών επισκεπτών αυτές πραγµατοποιούνται κατά 76% κατά την 5µηνη περίοδο 

από Μάιο έως Σεπτέµβριο. Ο Ιούλιος και ο Αύγουστος φθάνουν στο 36% του συνόλου 

(NTOG, 2002). Η συνακόλουθη σπατάλη πόρων µαζί µε την ανάγκη της απόσβεσης των 

παγίων και της κατανοµής των σταθερών δαπανών στη διάρκεια ενός 7µήνου έναντι δώδεκα, 

καθιστούν πιο αδύναµη και τρωτή την ανταγωνιστική θέση της Ελλάδας. Τα τελευταία 3 

χρόνια η Ελλάδα ξεκίνησε µια σταδιακή υιοθέτηση µορφής τουρισµού που εµπεριέχει και το 

στοιχείο των δραστηριοτήτων, προσφέροντας θεµατικές διακοπές και προσπαθώντας να 

ικανοποιήσει ποικίλα ενδιαφέροντα για πολιτισµικές δραστηριότητες,  αθλητικές 

δραστηριότητες, συνέδρια, ταξίδια κινήτρων, θαλάσσιο τουρισµό και κρουαζιέρες, 

γαστρονοµικές εµπειρίες, θαλασσοθεραπεία, προγράµµατα υγείας, θρησκευτικό τουρισµό, 

οικολογικό τουρισµό κ.ά. (WTO, 2001 – ΝΤΟG, 2002). 

 

Ο Τουρισµός υπήρξε, συνεπώς, και συνεχίζει να έχει τεράστια σηµασία για την οικονοµική 

ανάπτυξη και την ευηµερία στην Ελλάδα. Ο Τουρισµός και η Ξενοδοχειακή Βιοµηχανία 

βοήθησαν πάρα πολύ στην γεωργική ανάπτυξη της περιφέρειας (Hodgson, 1987), ειδικά στην 

περίπτωση – πρώτη – αποµονωµένων νησιών στο Αιγαίο και το Ιόνιο Πέλαγος-. Σύµφωνα µε 

τον ΕΟΤ (2002), το 1999 ο Τουρισµός και τα ξενοδοχεία δηµιούργησαν άµεσα 7,3% του 

ελληνικού ΑΕΠ, και δηµιούργησαν θέσεις εργασίας για το 7,6% του συνολικού εργατικού 

δυναµικού. Κατά την διάρκεια του ιδίου έτους, τα έσοδα από τις διεθνείς αφίξεις αφορούσαν 

το 41% του συνόλου του εισαχθέντος ξένου συναλλάγµατος και αποτελούσαν το 68% του 

εισοδήµατος του συνόλου των εξαγωγών (NTOG, 2002). Στα παραπάνω οφείλουµε να 

προσθέσουµε τις επιπτώσεις του πολλαπλασιαστού τουριστικού εισοδήµατος. Αξίζει να 

σηµειωθεί ότι ο δείκτης αυτός δεν υπολογίστηκε ποτέ από τις ελληνικές αρχές. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 – ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 

∆Ε∆ΟΜΕΝΑ 

 

3.1. Η Θέση της Γεωγραφικής Ενότητας στην Ευρύτερη Περιοχή 

 

Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης βρίσκεται στο βορειοανατολικό άκρο της 

χώρας µας, καταλαµβάνει έκταση 14.157,5 χιλιάδων στρεµµάτων και έχει πληθυσµό, 

σύµφωνα µε τα προσωρινά στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος για το 

2001, 610.254 κατοίκους (Βλέπε Χάρτη 1, Παράρτηµα Α).  

 

Η βόρεια πλευρά των συνόρων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 

αποτελούν τµήµα των εθνικών µας συνόρων µε τη Βουλγαρία και η ανατολικής της πλευρά 

µε την Βουλγαρία. ∆υτικά συνορεύει µε την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και 

συγκεκριµένα µε τον Νοµό Σερρών. Βρέχεται από το Αιγαίο και το Θρακικό πέλαγος στα 

νοτιοδυτικά και τα νοτιανατολικά της σύνορα αντίστοιχα αποτελείται από τους Νοµούς 

Έβρου, Ροδόπης, Ξάνθης, ∆ράµας και Καβάλας. Έδρα της Περιφέρειας είναι η Κοµοτηνή.  

 

Στο βορειοδυτικό τµήµα της Περιφέρειας, απλώνεται ο Ν.∆ράµας, µε οκτώ δήµους (∆ράµας, 

Κάτω Νευροκοπίου, Προσοτσάνης, Νικηφόρου, Παρανεστίου, ∆οξάτου, Καλαµπακίου, 

Σιταγρών) και µία Κοινότητα (Σιδηρονέρου). Στο ανατολικό τµήµα της εκτείνεται ο Νοµός 

Έβρου µε δεκατρείς δήµους (Αλεξανδρούπολης, Σαµοθράκης, Τραϊανούπολης, Φερών, 

Τυχερού, Σουφλίου, Ορφέα, ∆ιδυµοτείχου, Μεταξάδων, Ορεστιάδας, Βύσσας, Κυπρίνου και 

Τριγώνου). 

 

Νότια και στο άκρο της Ανατολικής Μακεδονίας βρίσκεται ο Νοµός Καβάλας, διαιρεµένος 

σε έντεκα δήµους (Καβάλας, Ελευθερούπολης, Ελευθερών, Θάσου, Κεραµωτής, Ορεινού, 

Ορφανού, Παγγαίου, Πιερέων, Φιλίππων και Χρυσούπολης). Στο κέντρο της Περιφέρειας, οι 

Νοµοί Ξάνθης και Ροδόπης, µε έξι δήµους (Ξάνθης, Αβδήρων, Βιστωνίδος, Μύκης, 

Σταυρούπολης και Τοπείρου) και τρεις ανεξάρτητες κοινότητες (Θερµών, Κοτύλης και 

Σατρών) στον Νοµό Ξάνθης και εννέα δήµους (Κοµοτηνής, Σαπών, Αρριανών, Αιγείρου, 

Ιάσµου, Μαρώνειας, Νέου Σιδηροχωρίου, Σώστη και Φιλλύρας) και τρεις ανεξάρτητες 

κοινότητες (Αµαξάδων, Κέχρου και Οργάνης) στον Νοµό Ροδόπης. 
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Γεωγραφικά, η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης αποτελεί την ανατολική 

πύλη της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, µε την Τουρκία και τη Μέση Ανατολή, 

αποτελεί την γέφυρα επαφής της Ευρώπης µε τα Βαλκάνια και τη Μαύρη Θάλασσα. 

Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης εξελίσσεται σε πολύ σηµαντικό κόµβο 

της Νοτιοανατολικής Ευρώπης καθώς θα συνδέει την Κεντρική – ∆υτική Ευρώπη µε την 

Μέση Ανατολή και Ασία, µέσω της Εγνατίας Οδού και την ενδοχώρα των Βαλκανίων µε την 

Μεσόγειο Θάλασσα µέσω των υπό κατασκευή 5 κάθετων αξόνων της Εγνατίας Οδού 

(Καβάλα – Προµαχώνας, Καβάλα – Εξοχή, Ξάνθη – Εχινός, Κοµοτηνή – Νυµφαία και 

Αλεξανδρούπολη – Ορµένιο), των υπό εκσυγχρονισµό δύο λιµανιών και αεροδροµίων 

(Καβάλας, Αλεξανδρούπολης) της Περιφέρειας. 

 

Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, προβλέπεται επίσης να µετατραπεί σε 

σηµαντικό ενεργειακό κέντρο της Νοτιοανατολικής Ευρώπης καθώς σχεδιάστηκε και ήδη 

δροµολογείται η κατασκευή του πετρελαιαγωγού Μπούργκας – Αλεξανδρούπολης, αλλά και 

προωθείται το σχέδιο µεταφοράς φυσικού αερίου από το Ιράν µέσω Τουρκίας στην Ευρώπη. 

Η νευραλγική, στρατηγική και γεωπολιτική θέση της Περιφέρειας σύνεγγυς των βαλκανικών 

χωρών, έχει µια ευρύτερη σηµασία σήµερα, µε τα τεκταινόµενα αυτή τη στιγµή στην 

Βαλκανική Χερσόνησο.Οι προσδοκίες των χωρών αυτών σε σχέση µε την Ευρωπαϊκή Ενωση 

και την προσχώρησή τους είναι γνωστές και ως εκ τούτου η Περιφέρεια Ανατολικής 

Μακεδονίας – Θράκης αποτελεί ένα σηµαντικότατο πόλο αναφοράς για τις χώρες της 

Ανατολικής Βαλκανικής και της δυτικής παρευξείνιας ζώνης µέχρι και την Ρωσία. 

 

3.2. Κλιµατολογικές Συνθήκες 

 

Στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, το κλίµα χαρακτηρίζεται στην 

παράκτια λωρίδα του ως Μεσογειακό και στην υπόλοιπη περιοχή ως Μεσευρωπαϊκό. Το 

µεγάλο ετήσιο θερµοµετρικό εύρος του (άνω των 200C), οι πολύ χαµηλές θερµοκρασίες της 

ψυχρής εποχής, οι συχνοί παγετοί, οι συχνές χιονοπτώσεις και η οµοιόµορφη κατανοµή της 

βροχής καθόλη την διάρκεια του έτους, είναι µερικά από τα βασικά χαρακτηριστικά του 

Μεσευρωπαϊκού κλίµατος.  

 

Η µέση ετήσια θερµοκρασία, σύµφωνα µε τα στοιχεία της Ε.Μ.Υ. του πίνακα 1.2α, 

κυµαίνεται µεταξύ 14°C και 16°C,  η µέση ετήσια θερµοκρασία των ψυχρότερων µηνών 
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(Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου) µεταξύ 4°C και 6°C και εκείνη των θερµότερων µηνών (Ιουλίου-

Αυγούστου) µεταξύ 24°C και 26°C.  

 
Πίνακας 3.1 - Μέσες Θερµοκρασίες Αέρα 

Μ.Σ. Ι Φ Μ Α Μ Ι Ι Α Σ Ο Ν ∆ Περίοδος 
Μετρήσεων 

∆ράµα 4,4 6,3 10,1 14,8 20,0 24,6 26,6 25,6 22,3 16,1 9,7 5,6 1975-91 
Χρυσούπολη 5,4 6,0 8,7 13,8 18,0 22,8 25,7 24,9 20,8 14,8 10,2 6,4 1984-91 
Ξάνθη 5,4 6,6 9,7 14,3 19,4 23,7 26,4 25,7 22,2 16,3 10,9 6,8 1975-91 
Κοµοτηνή 4,8 6,2 8,6 13,1 18,4 23,0 25,5 25,0 20,6 15,2 10,8 7,0 1975-93 
Αλεξ/πολη 5,0 5,0 8,3 13,1 18,2 23,0 25,8 25,4 21,1 15,6 10,9 7,1 1951-91 
Σουφλί 3,7 5,0 8,5 13,6 18,4 22,8 25,0 24,1 20,6 14,7 9,2 5,4 1973-91 
Ορεστιάδα 2,9 5,0 9,3 13,5 18,3 23,3 25,0 23,7 20,2 15,2 9,4 5,0 1975-82 
Πηγή: Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία Βάση Κλιµατολογικών ∆εδοµένων 
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Οι θερµοκρασιακές διαφορές µεταξύ των πέντε Νοµών της Περιφέρειας είναι µικρές. 

Παρουσιάζεται µια θερµοκρασιακή οµοιοµορφία στην κατανοµή των µηνιαίων 

θερµοκρασιών, µε την περιοχή της ∆ράµας να εµφανίζει σχετικά θερµότερο καιρό από τις 

άλλες εφ' όσον κατά τους περισσότερους µήνες η θερµοκρασία είναι κατά τι αυξηµένη 

συγκριτικά µε αυτές των άλλων περιοχών. Ο χειµώνας είναι δριµύτερος στους Νοµούς 

Έβρου, Ξάνθης και Ροδόπης σε σχέση µε τους Νοµούς ∆ράµας και Καβάλας.  

 

Στην παράκτια περιοχή της Περιφέρειας όπου το κλίµα χαρακτηρίζεται ως Μεσογειακό, οι 

αίθριες µέρες κυµαίνονται περίπου στις 120, ενώ στην υπόλοιπη χώρα, όπου επικρατεί το 

Μεσευρωπαϊκό κλίµα, δεν ξεπερνούν τις 100 µέρες. Το στοιχείο αυτό είναι εξαιρετικής 

σηµασίας για την ανάπτυξη τουριστικών δραστηριοτήτων παραθεριστικού τύπου. 

 

3.3. Γενική Ανασκόπηση Φυσικού Περιβάλλοντος  

 

Από πλευράς φυσικών καλλονών η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης 

συγκεντρώνει µια σειρά από ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, φυσικά και πολιτιστικά, τα οποία 

συνδυαζόµενα αρµονικά προσφέρονται για περαιτέρω αξιοποίηση και ανάδειξή τους. Η 

προστασία και η ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντός της, αποτελεί µια από τις σηµαντικές 

παραµέτρους της αναπτυξιακής της πολιτικής, καθώς περιλαµβάνει περιοχές οι οποίες 

προστατεύονται από τη σύµβαση Ramsar και το Κοινοτικό Πρόγραµµα Natura 2000. 

 

Το φυσικό περιβάλλον της περιοχής µελέτης αποτελείται από : 

 

Πλούσιο υδρογραφικό σύστηµα 

• Ο ποταµός Νέστος, στα όρια των Νοµών Καβάλας και Ξάνθης, πηγάζει από την 

Βουλγαρία και σχηµατίζει κοιλάδα µεταξύ των ορεινών εκτάσεων της Ροδόπης και των 

Όρεων Λεκάνης. Στα Στενά του Νέστου και σε µήκος 22 km έχουν χαραχτεί διαδροµές 

πάνω στο Ευρωπαϊκό µονοπάτι Ε6. Τα Στενά του Νέστου, έχουν κηρυχθεί από το 1977 

Αισθητικό ∆άσος, δηλαδή οικοσύστηµα προστατευόµενο ιδιαίτερα από το νοµικό πλαίσιο 

των δασικών διατάξεων (Ν. 998/79, Ν.∆. 996/71 κ.ά). 

• Οι ποταµοί Μπόσµπος και Φιλιουρί και τα ρεύµατα Ακµάρ, Κόσαλου, Πάτερµου και 

Μπουκλουτζάς, διαρρέουν τον Νοµό Ροδόπης. Οι Μπόσµπος και Μπουκλουτζάς 

καταλήγουν στην λίµνη Μητρικού στα νότια της Κοµοτηνής.  
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• Ο Έβρος συνολικού µήκους 515 km, εκ των οποίων τα 203 αποτελούν τα εθνικά σύνορα 

µε την Τουρκία και τα 15 µε την Βουλγαρία, εκβάλλει µε δύο βραχίονες στον ανοικτό 

κόλπο του Λίνου και σχηµατίζει ∆έλτα. 

• Ο ποταµός Αγγίτης στην ∆ράµα, µε πηγές που αναβλύζουν µέσα από σπήλαιο σε 

υψόµετρο 123 µέρων, αποτελεί σηµαντικό υδάτινο πόρο για την περιοχή. 

 

Υγροβιότοποι και δασικές εκτάσεις µε πανίδα και χλωρίδα ιδιαίτερης σπουδαιότητας 

• Η λίµνη Ισµαρίδα ή Μητρικού φιλοξενεί σηµαντικό αριθµό πτηνών. Στην περιοχή έχουν 

παρατηρηθεί είδη που κινδυνεύουν υπό εξαφάνιση στην Ευρώπη.  

• Η λίµνη Βιστωνίδα που φιλοξενεί περισσότερα από 200 είδη πτηνών που δεν 

παρατηρούνται αλλού στην χώρα µας υπό κανονικές συνθήκες.  

• Το τεχνητό πευκοδάσος, στο λιµάνι του Πόρτο Λάγος φιλοξενεί την µοναδική στην χώρα 

µας αποικία ερωδιών. 

• Στην ευρύτερη περιοχή του ∆έλτα του Έβρου έχουν παρατηρηθεί 27 είδη σε χήνες και 

πάπιες, 27 είδη αρπακτικών πουλιών και τα 4 είδη γυπών της Ευρώπης.  

• Στο ∆έλτα του Νέστου που εκτείνεται σε µήκος 27 km συναντώνται αποικίες ερωδιών, 

κορµοράνων και φλαµίγκος. Εδώ λειτουργεί κέντρο περιβαλλοντικής ενηµέρωσης.   

• Το προστατευόµενο δάσος της ∆αδιάς, στο οµώνυµο χωριό και σε απόσταση 13 km από 

το Σουφλί του Νοµού Έβρου, µε πλούσια χλωρίδα και πανίδα: κυριαρχούν πεύκα 

θασίτικα και µαυρόπευκα, βελανιδιές και οξιές και πλήθος αρπακτικών πουλιών.  

• Στην Νυµφαία, το περιαστικό δάσος αναψυχής σε απόσταση 4 km από την έδρα της 

Περιφέρειας, κυριαρχούν τα πεύκα, οι δρύες και οι οξιές ενώ σκλήθρο, φλαµουριά, 

κέδρος και πλήθος αρωµατικών φυτών αποτελούν την χλωρίδα του Νοµού Ροδόπης. 

• Το έντονο ορεινό ανάγλυφο της περιοχής του Λειβαδίτη (Χαϊντούς), που αποτελεί έναν 

από τους σηµαντικότερους βιότοπους για όλα τα µεγάλα θηλαστικά. 

• Το δάσος Πατέρµων, βόρεια της Κοµοτηνής προς την Γρατινή, όπου κυριαρχεί η δρυς και 

η οξυά 

• Το όρος Φαλακρό στην ∆ράµα µε πανίδα ιδιαίτερου βοτανικού ενδιαφέροντος 

• Το έντονο ανάγλυφο από ορεινά και υποαλπικά λιβάδια πλούσιας χλωρίδας και πανίδας 

του Μενοίκιου όρους στην ∆ράµα 

• Το παρθένο δάσος Φρακτού 

• Στο δασικό χωριό Ελατιά της ∆ράµας συναντάται το µοναδικό στην χώρα µας δάσος 

ερυθρελάτης και στην ίδια περιοχή στην θέση Μαγούλα, το µοναδικό δάσος σηµύδας.  
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Ιαµατικές πηγές 

• Τα ιαµατικά λουτρά στην Νέα Κεσσάνη, στον οικισµό Ποταµιά, της Ξάνθης 

• Οι Θέρµες του Νοµού Ξάνθης 

• Το γεωθερµικό πεδίο της Τραϊανούπολης στον ΄Εβρο 

• Οι ιαµατικές πηγές των Θερµών της Σαµοθράκης 

• Οι ιαµατικές πηγές των Ελευθερών Καβάλας 

• Τα λασπόλουτρα Λυδίας του Νοµού Καβάλας 

• Τα Θερµιά του Νοµού ∆ράµας 

 

3.4. Χρήσεις Γης 

 

Η συνολική έκταση που καταλαµβάνει η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, 

ανέρχεται σε 14.145 χιλιάδες στρέµµατα, επιφάνεια που αντιστοιχεί στο 10,7% περίπου της 

συνολικής επιφάνειας της χώρας. Πρόκειται για την τέταρτη σε έκταση Περιφέρεια της 

χώρας και η ενδοπεριφερειακή κατανοµή αυτής παρουσιάζεται στον πίνακα 1.4α που 

ακολουθεί.  

 
Πίνακας 3.2 - Ενδοπεριφερειακή Κατανοµή της Έκτασης της Περιφέρειας 

Περιοχή Σύνολο Εκτάσεων 
 Χιλιάδες στρέµµατα Ποσοστό % 
Ν. ∆ράµας 3.468 24,5  
Ν. Καβάλας 2.111 14,9  
Ν. Ξάνθης 1.793 12,7  
Ν. Ροδόπης 2.543 18,0  
Ν. Έβρου 4.242 30,0  
Περιφέρεια Α.Μ.-Θ     14.157 100,0  
Πηγή : Χωροταξικό Σχέδιο Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 

 

Από άποψη γενικών χρήσεων γης ο αγροτικός τοµέας καλύπτει το 96% της συνολικής 

έκτασης της Περιφέρειας. Ειδικότερα µε βάση στοιχεία χαρτογράφησης της Γενικής 

Γραµµατείας ∆ασών όπως αυτά παρουσιάζονται στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα της 

Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης για το έτος 1994, το 35,2% της συνολικής 

έκτασης καλύπτεται από αγρούς (γεωργική γη), το 37,68% από δάση, το 15,07% από δασικές 

εκτάσεις (θαµνότοπους), το 8,0% από δασικές εκτάσεις (βοσκότοπους), ποσοστό 2% από 

άγονες εκτάσεις, ενώ οι οικισµοί και τα ύδατα καταλαµβάνουν 1,46% και 0,59% της 

συνολικής έκτασης αντίστοιχα. 
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Πίνακας 3.3 - Χρήσεις Γης στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης 

Χρήσεις Γης 
(εκτάσεις 
χιλ.στρ.) 

Ν. ∆ράµας Ν.Καβάλας Ν. Ξάνθης Ν. Ροδόπης Ν. Έβρου Περιφέρεια

∆άση 1.733 413 741 846 1.602 5.335
Θαµνότοποι 512 802 170 333 317 2.134
Γεωργική γη 749 676 552 1.050 1.956 4.983
Βοσκότοποι 412 97 220 208 195 1.132
Άγονες Εκτάσεις 19 71 44 42 107 284
Οικισµοί 42 47 28 36 53 206
Ύδατα  0,4 6 38 26 12 83
Σύνολο Εκτάσεων 3.468 2.111 1.793 2.543 4.242 14.157
ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
∆άση 49,97% 19,56% 41,33% 33,27% 37,77% 37,68%
Θαµνότοποι 14,76% 37,99% 9,48% 13,09% 7,47% 15,07%
Γεωργική γη 21,60% 32,02% 30,79% 41,29% 46,11% 35,20%
Βοσκότοποι 11,88% 4,59% 12,27% 8,18% 4,60% 8,00%
Άγονες Εκτάσεις 0,55% 3,36% 2,45% 1,65% 2,52% 2,01%
Οικισµοί 1,21% 2,23% 1,56% 1,42% 1,25% 1,46%
Ύδατα  0,01% 0,28% 2,12% 1,02% 0,28% 0,59%
Σύνολο Εκτάσεων 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Πηγή: Γ.Γ. ∆ασών, Π.Ε.Π. Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης 

 

Το σύνολο των δασικών εκτάσεων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, δάση 

και θαµνότοποι, αποτελεί το συγκριτικό της πλεονέκτηµα, καθώς το ποσοστό στην 

Περιφέρεια υπερβαίνει του µέσου όρου της Επικράτειας (52,7% έναντι 49,7 %). 

 

Εξετάζοντας την δασική έκταση της Περιφέρειας ανά Νοµό, διαπιστώνεται ότι η µεγαλύτερη 

δασική έκταση εντοπίζεται στον Νοµό ∆ράµας (49,97%), ο οποίος και καταλαµβάνει την 

πρώτη θέση σε εθνική κλίµακα. Υψηλό ποσοστό δασικών εκτάσεων εντοπίζεται και στον 

Νοµό Ξάνθης (41,33%), ακολουθούν οι Νοµοί Έβρου (37,77%) και Ροδόπης (33,27%),  ενώ 

ο λιγότερο δασωµένος Νοµός της Περιφέρειας είναι ο Ν. Καβάλας (19,56%). 

 

Οι παραπάνω δασικές εκτάσεις εντοπίζονται κυρίως στον Ορεινό Όγκο της Ροδόπης, ο 

οποίος ξεκινά από τον Νοµό ∆ράµας και τελειώνει στο ανατολικό τµήµα του Νοµού Έβρου.  

Η χρησιµοποιούµενη γεωργική γη της Περιφέρειας µειώνεται από έτος σε έτος, γεγονός που 

αποδίδεται κυρίως στην αγρανάπαυση. Σύµφωνα µε τα στοιχεία του πίνακα 1.4γ που 

ακολουθεί, η γεωργική γη της Περιφέρειας το 1994 ήταν 4.983 χιλιάδες στρέµµατα 
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καλύπτοντας το 35,2% της συνολικής της έκτασης. Το 1995 η χρησιµοποιούµενη γεωργική 

γη κάλυπτε το 29,1% της συνολικής έκτασης και το 1999/2000 το 25,1% της συνολικής 

έκτασης της Περιφέρειας. 

 

Πίνακας 3.4 - Χρησιµοποιούµενη Γεωργική Γη  

Έτος Γεωργική Γη (χιλ.στρ.) Ποσοστό επί του Συνόλου 
1994 4.983 35,2 
1995 4.118 29,1 
1999/2000* 3.549 25,1 
Πηγή: Internet, ιστοσελίδα του FAO 
 *Πρόκειται για τα προσωρινά αποτελέσµατα της Απογραφής Γεωργίας – Κτηνοτροφίας 1999/2000 που 
διενεργήθηκε στα πλαίσια του Παγκόσµιου Προγράµµατος Απογραφής Γεωργίας 1999/2000, το οποίο 
υλοποιήθηκε σύµφωνα µε τις συστάσεις του ∆ιεθνούς Οργανισµού Τροφίµων και Γεωργίας του ΟΗΕ (FAO) 
και του αντίστοιχου Προγράµµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 

Η χρησιµοποιούµενη γεωργική γη καλύπτει, σύµφωνα µε τα προσωρινά αποτελέσµατα της 

τελευταίας απογραφής έκταση 3.549 χιλιάδων στρεµµάτων έναντι 4.118 χιλιάδων 

στρεµµάτων της απογραφής του 1995, σηµειώνοντας µείωση της τάξεως του 13,8%.  Η 

µεγαλύτερη µείωση σηµειώνεται στην έκταση της γεωργικής γης του Νοµού Ροδόπης καθώς 

από το 34,2% της συνολικής γης του Νοµού µειώθηκε στο 14,7% αυτής. Οµοίως, η γεωργική 

γη στον Νοµό Έβρο καλύπτει το 1999/2000 το 17,7% της συνολικής γης του Νοµού έναντι 

του 39,8% το 1995. Αντίθετα, η γεωργική γη που χρησιµοποιείται στον Νοµό Ξάνθης το 

1995 κάλυπτε µόλις το 26,9% της συνολικής έκτασης του Νοµού και το 1999/2000 ανήλθε 

στο 83,9% αυτής. 

 

Σύµφωνα µε τους Χάρτες Κάλυψης του Κοινοτικού Προγράµµατος CORINE οι 

εµβαδοµετρήσεις των βασικών χρήσεων γης παρουσιάζουν αποκλίσεις σε σχέση µε τα 

στοιχεία της Ε.Σ.Υ.Ε. του 1994 κυρίως στις εκτάσεις που αφορούν τις αγροτικές χρήσεις γης, 

την δασοκάλυψη και την οικιστική χρήση. 

Όσον αφορά τις εκτάσεις οικιστικής χρήσης, για το Σύνολο της Περιφέρειας, ο Χάρτης 

Κάλυψης του Κοινοτικού Προγράµµατος CORINE εµφανίζει περίπου 159 χιλιάδες 

στρέµµατα. 

 

Άλλες εγκεκριµένες χρήσεις γης, αποτελούν οι µεταλλευτικές περιοχές, οι βιοµηχανικές 

περιοχές και τα οδικά δίκτυα, (για τα τελευταία γίνεται αναλυτική αναφορά σε επόµενο 

κεφάλαιο). 
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Όσον αφορά τις µεταλλευτικές περιοχές: αν και η Περιφέρεια συγκαταλέγεται στις 

πλουσιότερες περιοχές της Ελληνικής Επικράτειας σε ορυκτό πλούτο, ο βαθµός 

εκµετάλλευσης των µεταλλευτικών και βιοµηχανικών της ορυκτών και κοιτασµάτων είναι 

περιορισµένος. Το 1996, σύµφωνα µε στοιχεία της Επιθεώρησης Μεταλλείων Βορείου 

Ελλάδος, οι παραχωρηµένες εκτάσεις ανέρχονται σε 951 χιλιάδες στρέµµατα, 

καταλαµβάνοντας το 7% περίπου της συνολικής έκτασης της Περιφέρειας.  

 

Όσον αφορά τις Βιοµηχανικές Περιοχές (ΒΙ.ΠΕ): στην Περιφέρεια λειτουργούν συνολικά 

πέντε µία σε κάθε Νοµό αυτής, µε εκτάσεις που ανέρχονται σε 11.728 στρέµµατα, 

καταλαµβάνοντας το 0,08% περίπου της συνολικής έκτασης της Περιφέρειας, ενώ στην 

Ορεστιάδα Βιοτεχνικό Πάρκο (ΒΙΟ.ΠΑ.).  
 

Πίνακας 3.5 - Κατανοµή εκτάσεων ΒΙ.ΠΕ. ανά Νοµό και στο σύνολο της Περιφέρειας 

Περιοχή - ΒΙ.ΠΕ. Έκταση σε στρέµµατα Ποσοστό 
Ν. ∆ράµας - ∆ράµας 2.231 19,02%
Ν. Καβάλας - Καβάλας 2.081 17,74%
Ν. Ξάνθης - Ξάνθης 984 8,39%
Ν. Ροδόπης - Κοµοτηνής 4.332 36,94%
Ν. Έβρου - Αλεξ/πολης 2.100 17,91%
Περιφέρεια  11.728 100,00%
Πηγή : Χωροταξικό Σχέδιο Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 

 

Σε ορισµένες περιοχές της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, όπου έχουν ήδη 

χωροθετηθεί τουριστικές εγκαταστάσεις και προβλέπεται περαιτέρω ανάπτυξη του 

τουριστικού κλάδου, έχει αρχίσει να εµφανίζεται το φαινόµενο της ταυτόχρονης συνύπαρξης 

ασύµβατων µεταξύ τους χρήσεων γης και προκύπτει η αναγκαιότητα επαναπροσδιορισµού 

των χρήσεων γης στις περιοχές αυτές.  

 

Ειδικότερα, η περιοχή από τις εκβολές του Στρυµώνα µέχρι την Νέα Πέραµο, στις δυτικές 

ακτές της Καβάλας, παρουσίασε κατά την διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας έντονη αύξηση 

της κατασκευαστικής δραστηριότητας όσον αφορά εξοχικές κατοικίες. Η  ανάπτυξη της 

παραθεριστικής κατοικίας αποτελεί χαρακτηριστική δραστηριότητα κατά µήκος της 

παραλιακής ζώνης της περιοχής αυτής, η οποία θα συνεχίσει να αυξάνεται ταυτόχρονα µε την 

ανάπτυξη των τουριστικών δραστηριοτήτων.  
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Προβλέπεται λοιπόν, η εµφάνιση έντονων φαινοµένων σύγκρουσης χρήσεων γης και 

δραστηριοτήτων την επόµενη δεκαετία και συνεπώς προκύπτει η αναγκαιότητα 

επαναπροσδιορισµού των χρήσεων γης στην περιοχή αυτή. 

 

Σε ό,τι αφορά την περιοχή από την Ν. Πέραµο έως την Καβάλα, η περιοχή αυτή έχει 

αναπτυχθεί σε ζώνη τουριστικών δραστηριοτήτων, µε ξενοδοχεία, παραθεριστικές, µόνιµες 

κατοικίες και κέντρα εστίασης. Οι τουριστικές δραστηριότητες έχουν επίσης προβλεφθεί από 

το χωροταξικό σχέδιο της περιφέρειας, κατά µήκος της παραλιακής αυτής ακτής.  

 

Παράλληλα, η έντονη και άναρχη αστικοποίηση της υπαίθρου των περιοχών Ν.Ηρακλείτσας 

και Ν.Περάµου, εξαιτίας της χρήσης ως περιοχής δεύτερης κατοικίας, αποτελεί 

χαρακτηριστική δραστηριότητα της περιοχής η οποία προβλέπεται να συνεχιστεί και να 

οδηγήσει στην αποδυνάµωση της τουριστικής ελκυστικότητας της περιοχής, εφόσον δεν 

καθοριστούν µε ακρίβεια οι χρήσεις γης. 

Σηµειώνεται ότι ανατολικά της πόλης της Καβάλας δεν είναι δυνατή η άσκηση 

δραστηριοτήτων τουριστικής φύσεως λόγω της ύπαρξης του νέου λιµένος Καβάλας καθώς 

και βιοµηχανικών εγκαταστάσεων.  

 

Οι ακτές της πεδινής περιοχής της Χρυσούπολης του Νοµού Καβάλας, από την Νέα 

Καρβάλη µέχρι το ∆έλτα του Νέστου, αποτελούνται από µια συνεχή ζώνη αµµουδιών πίσω 

από τις οποίες βρίσκονται λίµνες και λιµνοθάλασσες διαφόρων µεγεθών, οι οποίες 

προστατεύονται από την Συνθήκη RAMSAR.  

 

Σε αυτήν την περιοχή διακρίνεται η ακτή της Κεραµωτής, µε το φυσικό της λιµάνι το οποίο 

επιβαρύνει τον θαλάσσιο χώρο καθώς χρησιµοποιείται έντονα για αλιεία αλλά και για 

εµπορευµατικές και επιβατικές θαλάσσιες µεταφορές από και προς την Θάσο. Γύρω επίσης 

από τον οικισµό της Κεραµωτής παρατηρείται αυθαίρετη δόµηση και άναρχη ανάπτυξη 

υποδοµών αναψυχής. Η ύπαρξη τέλος του αεροδροµίου στην Χρυσούπολη, επιβαρύνει τις 

ακτές της περιοχής αυτής. 

 

Στην περιοχή επίσης αναπτύσσονται και άλλες δραστηριότητες, όπως η Άρδευση, η 

Υδατοκαλλιέργεια, η Βόσκηση και η Υλοτοµία, οι οποίες δηµιουργούν σοβαρά προβλήµατα 
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στο φυσικό περιβάλλον και οδηγούν στην µείωση της τουριστικής ελκυστικότητας της 

περιοχής. 

 

Η παραλιακή περιοχή του Νοµού Ξάνθης, από τα Άβδηρα µέχρι το Πόρτο Λάγος, βρίσκεται 

µεταξύ δύο προστατευόµενων περιοχών, του ∆έλτα του Νέστου και της Λίµνης Βιστωνίδας, 

συνεπώς πρέπει ο καθορισµός των χρήσεων γης στην περιοχή να είναι προσεκτικός για να 

µην προκαλεί επιπτώσεις στους γειτονικούς υγροβιότοπους, ασχέτως εάν δεν υφίσταται 

περιβαλλοντικοί περιορισµοί εντός της παραλίας Αβδήρων. 

 

Η παραθεριστική κατοικία αναπτύσσεται και προβλέπεται να συνεχίζει να αναπτύσσεται στα 

χωριά Άβδηρα και Πόρτο Λάγος και στις παραλίες Μυρωδάτου, Αβδήρων και Μάντρας. 

Στην περιοχή επίσης αναπτύσσονται και άλλες δραστηριότητες, όπως η Άρδευση, η Αλιεία, η 

Υδατοκαλλιέργεια, η Βόσκηση και η Αµµοληψία, οι οποίες δηµιουργούν σοβαρά 

προβλήµατα στο φυσικό περιβάλλον και οδηγούν στην µείωση της τουριστικής 

ελκυστικότητας της περιοχής. 

 

Η παραλιακή περιοχή της Ροδόπης γειτνιάζει µε τις προστατευόµενες περιοχές της Λίµνης 

Βιστωνίδας – Μητρικού, συνεπώς πρέπει ο καθορισµός των χρήσεων γης στην περιοχή να 

λαµβάνει υπόψη τις πιθανές αρνητικές συνέπειες στους υγροβιότοπους αυτούς. 

Η παραθεριστική κατοικία αναπτύσσεται και προβλέπεται να συνεχίζει να αναπτύσεται στα 

χωριά: Φανάρι, Αρωγή, Μέση, Προσκυνητές, Πλατανίτης, Μαρώνεια, Αγιος Χαράλαµπος 

και στις παραλίες Ιµερος και Πετρωτά. 

 

Στην περιοχή επίσης αναπτύσσονται και άλλες δραστηριότητες, όπως η Άρδευση, η Αλιεία,  

η Βόσκηση και η Αµµοληψία, οι οποίες δηµιουργούν σοβαρά προβλήµατα στο φυσικό 

περιβάλλον και οδηγούν στην µείωση της τουριστικής ελκυστικότητας της περιοχής. 

Στην  Θάσο πρέπει να επισηµανθεί το γεγονός ότι στον ορεινό όγκο του Νησιού υφίστανται 

περιορισµοί όσον αφορά τις χρήσεις γης, την ασυµβατότητα δραστηριοτήτων καθώς στην 

περιοχή είναι έντονα ανεπτυγµένη η µεταλλευτική δραστηριότητα, η οποία προβλέπεται να 

συνεχιστεί και να µην επιτρέπει µε ευκολία την ανάπτυξη τουριστικών δραστηριοτήτων σε 

περιοχές που γειτνιάζουν τις περιοχές λατόµευσης.    
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Η εξόρυξη των µαρµάρων της Θάσου, αν και αποτελεί µια σηµαντική πηγή δηµιουργίας 

συναλλάγµατος, προκαλεί σοβαρά φαινόµενα ασυµβατότητα δραστηριοτήτων και χρήσεων 

γης σε σχέση µε τον τουριστικό κλάδο, διότι προκαλεί πολλές φορές ανεπανόρθωτες βλάβες 

στο περιβάλλον και κατά συνέπεια στην τουριστική ελκυστικότητα της περιοχής.  

Επίσης, η δραστηριότητα εξόρυξης πετρελαίου, η οποία εντοπίζεται στη θαλάσσια περιοχή 

µεταξύ Θάσου και ηπειρωτικής χώρας, είναι εξέχουσας σηµασίας τόσο για την οικονοµία του 

νησιού όσο και την εθνική οικονοµία. Ο κίνδυνος όµως για το παράλιο και θαλάσσιο 

περιβάλλον είναι υπαρκτός λόγω της πιθανότητας διαρροής του πετρελαίου ή του υδρόθειου.  

Από τα παραπάνω τίθεται έντονα το ζήτηµα των πιθανών αρνητικών συνεπειών της 

δραστηριότητας στον τουρισµό και την αναψυχή. 

 

Στην Σαµοθράκη, η παραλία στα Β∆ του νησιού προβλέπεται ως ζώνη ανάπτυξης 

τουριστικών δραστηριοτήτων, αλλά απαιτείται προσεκτικός καθορισµός των χρήσεων γης 

στα ορεινά του Νησιού, περιοχή που είναι ενταγµένη στο ∆ίκτυο Natura 2000. 

Η υπερβολική βόσκηση  και η ανεξέλεγκτη υλοτοµία, αποτελούν τις κύριες αιτίες 

υποβάθµισης της βλάστησης του νησιού. Οι επιδοτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς τους 

κτηνοτρόφους της περιοχής κατά το παρελθόν, έχουν οδηγήσει στην τροµακτική αύξηση των 

αιγοπροβάτων µε αποτέλεσµα την υποβάθµιση της βλάστησης και την εξάπλωση της 

ερηµοποίησης. Επίσης η έκταση που καλύπτεται από ελαιώνες αυξήθηκε σηµαντικά, 

καλύπτοντας περιοχές όπου υπήρχε πυκνή βλάστηση, µε άµεσα αποτελέσµατα στους 

υδατικούς πόρους (οι ρίζες των ελαιόδεντρων απορροφούν τα ελάχιστα αποθέµατα νερού).  

Στον Ορεινό Όγκο του Παγγαίου δεν υφίστανται σοβαρές συγκρούσεις γης ή 

δραστηριοτήτων στην περιοχή, εκτός από ορισµένες ζώνες λατόµευσης. 

 

Στον Έβρο ∆εν υφίστανται σοβαρές συγκρούσεις χρήσεων γης, µε εξαίρεση την 

προστατευόµενη περιοχή του ∆έλτα του Έβρου όπου αναπτύσσονται και άλλες 

δραστηριότητες, όπως η Άρδευση, η Βόσκηση, η Υδατοκαλλιέργεια, οι οποίες δηµιουργούν 

σοβαρά προβλήµατα στο φυσικό περιβάλλον και οδηγούν στην µείωση της τουριστικής 

ελκυστικότητας της περιοχής. 

 

Στην Ορεινή Περιοχή Παρανεστίου – Σταυρούπολης δεν υφίστανται δραστηριότητες µη 

συµβατές µε τον τουρισµό. Ο καθορισµός των χρήσεων γης όµως πρέπει να είναι 

προσεκτικός για να µην δηµιουργεί αλλοιώσεις στις περιοχές που είναι ενταγµένες στο 
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∆ίκτυο Natura 2000.   

 

Στην περιοχή του Ορεινού Όγκου του Φαλακρού δεν υφίστανται δραστηριότητες µη 

συµβατές µε τον τουρισµό, µε εξαίρεση την εξόρυξη µαρµάρων στο χωριό Βώλακας. 

Τέλος σε ολόκληρο τον Ορεινό Όγκο της Ροδόπης, υφίστανται σηµαντική διαφοροποίηση 

στις χρήσεις γής, µε κύρια χρήση την δασική εκµετάλλευση και την κτηνοτροφία, η οποία 

µπορεί να δηµιουργήσει στο µέλλον συγκρούσεις συµφερόντων στην περιοχή. 

 

Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι είναι πιθανό να προκύψουν σοβαρές συγκρούσεις χρήσεων 

γης σε περιοχές οι οποίες σήµερα χαρακτηρίζονται ως περιοχές παραθεριστικής κατοικίας 

(παραλιακές ακτές Νοµών Καβάλας, Ξάνθης, Ροδόπης, Θάσου, Σαµοθράκης), ως δασικές  

(Ορεινός Όγκος Ροδόπης), µεταλλευτικές (Όρη Παγγαίου, Όρβηλο, Φαλακρό, Ορεινή 

Θάσος) και οι οποίες εµφανίζουν σοβαρές προοπτικές τουριστικής ανάπτυξης και προκύπτει 

η αναγκαιότητα επαναπροσδιορισµού των χρήσεων γης στις περιοχές αυτές. 

 

3.5. Ανθρώπινο ∆υναµικό 

 

3.5.1. ∆ηµογραφικά ∆εδοµένα 

 

Ο πληθυσµός της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης ανέρχεται, σύµφωνα µε τα 

προσωρινά στοιχεία της απογραφής του πληθυσµού 2001 (πίνακας 1.5.1α), σε 610.254 

κατοίκους, κατέχοντας περίπου το 5,56% του πληθυσµού της Ελληνικής Επικράτειας 

(10.897.393 κάτοικοι). 

 
Πίνακας 3.6 - Πληθυσµός κατά Νοµό της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης και 

Ποσοστιαία Κατανοµή  

Περιοχή Πληθυσµός Ποσοστό επί του συνόλου 

Ν. ∆ράµας 103.763  17,00% 
Ν. Καβάλας 144.920 23,75% 
Ν. Ξάνθης 101.510 16,63% 
Ν. Ροδόπης 111.038 18,20% 
Ν. Έβρου 149.023 24,42% 
Περιφέρεια Α.Μ.-Θ. 610.254 100% 
Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων ΕΣΥΕ, απογραφή 2001 
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∆ιάγραµµα 1 - Ποσοστιαία Κατανοµή Πληθυσµού ανά Νοµό στην Περιφέρεια  Ανατολικής Μακεδονίας -  

Θράκης 

24.42%

18.20%

16.63%

23.75%

17.00%

Ν. ∆ράµας
Ν. Καβάλας
Ν. Ξάνθης
Ν. Ροδόπης
Ν. Έβρου

Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων ΕΣΥΕ, απογραφή 2001 
 
Ο αστικός πληθυσµός της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης ανέρχεται στο 

40% περίπου του συνολικού πληθυσµού, σύµφωνα µε την απογραφή του 1991, ποσοστό που 

διατηρείται στα ίδια περίπου επίπεδα και σήµερα όπως επίσης και σε κάθε ένα από τους πέντε 

Νοµούς. Ο αγροτικός πληθυσµός της Περιφέρειας ανέρχεται στο 43% του συνόλου και ο 

ηµιαστικός στο 17% περίπου του συνολικού πληθυσµού. ∆ιανοµαρχιακά, τόσο ο αγροτικός 

όσο και ο ηµιαστικός πληθυσµός της Περιφέρειας παρουσιάζει έντονη διακύµανση. 

∆ιαπιστώνεται ότι στον Νοµό Ροδόπης το 52,5% περίπου του πληθυσµού είναι αγροτικός και 

ποσοστό µόλις 8,65% ηµιαστικός, στον Νοµό Ξάνθης τα αντίστοιχα ποσοστά ανέρχονται σε 

45,06% και 13,74%, στον Νοµό Έβρου ανέρχονται σε 43,15% και 19,83% αντίστοιχα, στον 

Νοµό Κάβάλας ανέρχονται σε 39,95% και 17,32%, ενώ στον Νοµό ∆ράµας ανέρχονται σε 

35,2% και 24,79%  αντίστοιχα. 
Ποσοστιαία Κατανοµή Πληθυσµού της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης κατά Νοµό και 

κατηγορία 

Περιοχή Αστικός Ηµιαστικός Αγροτικός 
Ν. ∆ράµας 40,01% 24,79% 35,20% 
Ν. Καβάλας 42,74% 17,32% 39,95% 
Ν. Ξάνθης 41,19% 13,74% 45,06% 
Ν. Ροδόπης 38,82% 8,65% 52,52% 
Ν. Έβρου 37,01% 19,83% 43,15% 
Περιφέρεια Α.Μ.-Θ. 39,88% 17,08% 43,04% 
Επικράτεια 58,74% 13,03% 28,23% 
Πηγή: Επεξεργασία Στοιχείων ΕΣΥΕ, απογραφή 1991
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∆ιάγραµµα 2 - Ποσοστιαία Κατανοµή Πληθυσµού της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης κατά Νοµό και κατηγορία 

 
Πηγή: Επεξεργασία Στοιχείων ΕΣΥΕ, απογραφή 1991 
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Συγκρίνοντας επίσης την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης µε το σύνολο της 

Επικράτειας, προκύπτει ότι ο αγροτικός και ηµιαστικός πληθυσµός υπερτερεί δραµατικά 

καθώς αποτελεί το 60% του πληθυσµού της Περιφέρειας, ενώ ο αντίστοιχος πληθυσµός σε 

επίπεδο επικράτειας αποτελεί µόλις το 41%. 

 

Από τα στοιχεία της ΕΣΥΕ διαπιστώνεται ότι την δεκαετία 1961- 71, κατά τη διάρκεια της 

οποίας εµφανίστηκε έντονο κύµα µετανάστευσης σ’ όλη την χώρα, παρατηρείται µείωση του 

πληθυσµού στην Περιφέρεια κατά 12,31%. Την δεκαετία 1971- 81, σηµειώνεται 

πληθυσµιακή ανάκαµψη, η αύξηση του πληθυσµού ανέρχεται στο 6,09% (ενώ το αντίστοιχο 

ποσοστό σε επίπεδο Επικράτειας ανήλθε στο 11,08%). Η τάση αύξησης του πληθυσµού της 

Περιφέρειας δεν συνεχίζεται και την επόµενη δεκαετία (1981 - 91), όπου ο πληθυσµός 

µειώνεται κατά 0,82%, ενώ αντίθετα στην Επικράτεια σηµειώθηκε αύξηση κατά 5,34%.  

Την τελευταία δεκαετία 1991-2001 έλαβε χώρα η εισροή σηµαντικού αριθµού νεοπροσφύγων 

και οικονοµικών προσφύγων στην Περιφέρεια. Συγκεκριµένα, σύµφωνα µε στοιχεία του 

ΕΙΥΑΠΟΕ, σήµερα στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κατοικούν 

περίπου 7.000 οικογένειες παλιννοστούντων οµογενών από την τέως Σοβιετική Ένωση, η 

πλειοψηφία των οποίων συγκεντρώνεται στους Νοµούς Ξάνθης και Έβρου. Σύµφωνα µε τα 

προσωρινά στοιχεία της τελευταίας απογραφής, που δηµοσιεύει η ΕΣΥΕ, ο πληθυσµός της 

Περιφέρειας σήµερα αυξήθηκε κατά 6,97% σε σχέση µε το 1991, και φτάνει τους 610.254 

κατοίκους. 

 

3.5.2. Ανθρώπινο ∆υναµικό και ∆ραστηριότητες του Ευρύτερου Τουριστικού Τοµέα 

 

Ο πληθυσµός εργάσιµης ηλικίας (µεταξύ των 15 και 64 ετών) στην Περιφέρεια Ανατολικής 

Μακεδονίας - Θράκης ανέρχεται σε 481.250 άτοµα το 2001, σύµφωνα µε τα στοιχεία της 

Έρευνας Εργατικού ∆υναµικού της Ε.Σ.Υ.Ε., από τα οποία το 50,8% (244.700 άτοµα) 

εντάσσονται στο εργατικό δυναµικό και το 49,2% (236.550 άτοµα) είναι µη ενεργός 

πληθυσµός.  
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 Πίνακας 3.8 - Εξέλιξη Βασικών Μεγεθών του Ανθρώπινου ∆υναµικού Περιφέρεια Ανατολικής 

Μακεδονίας και Θράκης τα έτη 1994-1998 & 2000-01 

 1994 1995 1996 1997 1998 2000 2001 
Πληθυσµός 
Εργάσιµης Ηλικίας 

457.837 469.949 479.435 470.752 452.458 471.880 481.250

Εργατικό ∆υναµικό 254.494 258.724 268.825 254.501 242.521 244.962 244.700
Μη Ενεργός 
Πληθυσµός 

203.343 211.225 210.610 216.251 209.937 226.918 236.550

Ποσοστά Συµµετοχής στον Πληθυσµό Εργάσιµης Ηλικίας 
Εργατικού 
∆υναµικού 

55,6% 55,1% 56,1% 54,1% 53,6% 51,9% 50,8%

Μη Ενεργός 
Πληθυσµός 

44,4% 44,9% 43,9% 45,9% 46,4% 48,1% 49,2%

Πηγή: Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού της ΕΣΥΕ 

 
∆ιάγραµµα 3 - Ποσοστό Συµµετοχής Εργατικού ∆υναµικού στον Πληθυσµό Εργάσιµης Ηλικίας 

 
Πηγή: Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού της ΕΣΥΕ 

 

Από τα διαθέσιµα στοιχεία της Έρευνας Εργατικού ∆υναµικού για τα έτη 1996-1997 και 

2000-01 διαπιστώνονται, µεγαλύτερες τάσεις µείωσης του ανδρικού πληθυσµού των ηλικιών 

ηλικιών εργάσιµης ηλικίας (µείωση κατά 2,2% έναντι 1,6% των γυναικών). Αντίθετα την 

περίοδο 2000 –2001 παρατηρούνται µεγαλύτερες τάσεις αύξησης του ανδρικού πληθυσµού 

των ηλικιών αυτών (αύξηση κατά 2,1% έναντι 1,8% των γυναικών). 
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Πίνακας 3.9 - Πληθυσµός Εργάσιµης Ηλικίας ανά φύλο στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας τα έτη 1996-

97 & 2000-01 

 Σύνολο άνδρες γυναίκες 
 1996 1997 1996 1997 1996 1997 
Πληθυσµός Εργάσιµης 
Ηλικίας 

479.435 470.752 228.949 224.130 250.486 246.622

Εργατικό ∆υναµικό 268.825 254.501 157.869 149.993 110.956 104.508
Μη Ενεργός Πληθυσµός 210.610 216.251 71.080 74.137 139.530 142.114
Ποσοστά Συµµετοχής στον Πληθυσµό Εργάσιµης Ηλικίας 
Εργατικού ∆υναµικού 56,1% 54,1% 69,0% 66,9% 44,3% 42,4%
Μη Ενεργός Πληθυσµός 43,9% 45,9% 31,0% 33,1% 55,7% 57,6%
Ετήσιος Ρυθµός Μεταβολής 
Πληθυσµός Εργάσιµης 
Ηλικίας 

-1,8% -2,2%  -1,6%

Εργατικό ∆υναµικό -5,6% -5,3%  -6,2%
   
 2000 2001 2000 2001 2000 2001 
ΣΥΝΟΛΟ 
Πληθυσµός Εργάσιµης 
Ηλικίας 

σύνολο άνδρες Γυναίκες 

 471.880 481.250 221.778 226.503 250.102 254.747
Εργατικό ∆υναµικό 244.962 244.700 142.275 142.890 102.687 101.809
Μη Ενεργός Πληθυσµός 226.918 236.550 79.503 83.613 147.415 152.937
Ποσοστά Συµµετοχής στον Πληθυσµό Εργάσιµης Ηλικίας 
Εργατικού ∆υναµικού 51,9% 50,8% 64,2% 63,1% 41,1% 40,0%
Μη Ενεργός Πληθυσµός 48,1% 49,2% 35,8% 36,9% 58,9% 60,0%
Ετήσιος Ρυθµός Μεταβολής 
Πληθυσµός Εργάσιµης 
Ηλικίας 

1,9% 2,1%  1,8%

Εργατικό ∆υναµικό -0,1% 0,4%  -0,9%
Πηγή: Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού της ΕΣΥΕ 

 

Όσον αφορά το επίπεδο σπουδών του πληθυσµού της εργάσιµης ηλικίας, διαπιστώνεται, ότι 

το 1996 το µεγαλύτερο ποσοστό του πληθυσµού αυτών των ηλικιών είναι απόφοιτοι 

∆ηµοτικού (ποσοστό 41,01%), ακολουθούν οι απόφοιτοι Λυκείου (σε ποσοστό 16,38%), όσοι 

παρακολούθησαν µερικές τάξεις του ∆ηµοτικού (ποσοστό 12,6%). Σηµαντικό ποσοστό του 

πληθυσµού της εργάσιµης ηλικίας (10,57%) δεν πήγε καθόλου σχολείο, ενώ ένα ανάλογο 

ποσοστό (10,45%) έχει απολυτήριο Γυµνασίου. 
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Πίνακας 3.10 - Πληθυσµός Εργάσιµης Ηλικίας και Επίπεδο Σπουδών στην Περιφέρεια και στην Ελληνική 

Επικράτεια 

Επίπεδο Σπουδών Ελληνική Επικράτεια Περιφέρεια Ανατολικής 
Μακεδονίας - Θράκης 

 Πληθυσµός Εργάσιµης 
Ηλικίας 

Πληθυσµός Εργάσιµης 
Ηλικίας 

 Άτοµα Ποσοστό Άτοµα Ποσοστό 
ΣΥΝΟΛΟ 8.770.149 479.435  
∆ιδακτορικό ή 
Μεταπτυχιακός τίτλος 

19.308 0,22% 0 0,00% 

Πτυχίο Ανωτάτων Σχολών 736.283 8,40% 24.949 5,20% 
Φοίτηση σε ΑΕΙ(τουλαχ. 1 
χρόνο)  αλλά δεν πήρε πτυχίο 

7.182 0,08% 0 0,00% 

Πτυχίο Ανώτερης Τεχν.Επαγ. 
Εκπαίδευσης 

455.149 5,19% 18.125 3,78% 

Απολυτήριο Λυκείου 2.114.309 24,11% 78.543 16,38% 
Απολυτήριο Γυµνασίου 1.063.379 12,12% 50.111 10,45% 
Απολυτήριο ∆ηµοτικού 3.419.788 38,99% 196.607 41,01% 
Μερικές τάξεις ∆ηµοτικού 628.477 7,17% 60.418 12,60% 
∆έν πήγε καθόλου σχολείο 326.276 3,72% 50.680 10,57% 
  
Άνδρες 4.169.251 228.949  
∆ιδακτορικό ή 
Μεταπτυχιακός τίτλος 

13.660 0,33% 0 0,00% 

Πτυχίο Ανωτάτων Σχολών 402.328 9,65% 13.434 5,87% 
Φοίτηση σε ΑΕΙ(τουλαχ. 1 
χρόνο)  αλλά δεν πήρε πτυχίο 

4.322 0,10% 0 0,00% 

Πτυχίο Ανώτερης Τεχν.Επαγ. 
Εκπαίδευσης 

239.262 5,74% 8.956 3,91% 

Απολυτήριο Λυκείου 1.009.430 24,21% 40.729 17,79% 
Απολυτήριο Γυµνασίου 569.938 13,67% 26.157 11,42% 
Απολυτήριο ∆ηµοτικού 1.616.330 38,77% 93.470 40,83% 
Μερικές τάξεις ∆ηµοτικού 227.523 5,46% 26.229 11,46% 
∆έν πήγε καθόλου σχολείο 86.458 2,07% 19.973 8,72% 
  
Γυναίκες 4.600.898 250.486  
∆ιδακτορικό ή 
Μεταπτυχιακός τίτλος 

5.648 0,12% 0 0,00% 

Πτυχίο Ανωτάτων Σχολών 333.955 7,26% 11.515 4,60% 
Φοίτηση σε ΑΕΙ (τουλαχ. 1 
χρόνο) αλλά δεν πήρε πτυχίο 

2.860 0,06% 0 0,00% 

Πτυχίο Ανώτερης Τεχν.Επαγ. 
Εκπαίδευσης 

215.886 4,69% 9.169 3,66% 

Απολυτήριο Λυκείου 1.104.879 24,01% 37.815 15,10% 
Απολυτήριο Γυµνασίου 493.440 10,72% 23.954 9,56% 
Απολυτήριο ∆ηµοτικού 1.803.457 39,20% 103.137 41,17% 
Μερικές τάξεις ∆ηµοτικού 400.955 8,71% 34.189 13,65% 
∆έν πήγε καθόλου σχολείο 239.817 5,21% 30.707 12,26% 
Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων Ε.Σ.Υ.Ε. 1996
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∆ιάγραµµα 4 - Ποσοστιαία Κατανοµή Eπιπέδου Σπουδών της Εργάσιµης Ηλικίας στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 

 
Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων Ε.Σ.Υ.Ε. 1996 
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Τα παραπάνω ποσοστά, δεν παρουσιάζουν σοβαρές αποκλίσεις από τα αντίστοιχα σε επίπεδο 

χώρας. Συγκεκριµένα το ποσοστό του πληθυσµού της εργάσιµης ηλικίας που είναι δραµατικά 

υψηλότερο στην Περιφέρεια (10,57%) έναντι τoυ αντίστοιχου ποσοστού (3,72%) στο σύνολο 

της Επικράτειας. Πολύ υψηλότερο είναι επίσης το ποσοστό που παρακολούθησε µόνο 

µερικές τάξεις του ∆ηµοτικού στην Περιφέρεια (12,60%) έναντι του αντίστοιχου ποσοστού 

(7,17%) στο σύνολο της Επικράτειας.  Αντίθετα σηµαντικά χαµηλότερα είναι τα ποσοστά του 

πληθυσµού της εργάσιµης ηλικίας που κατέχουν Απολυτήριο Λυκείου, ΤΕΙ και ΑΕΙ στην 

Περιφέρεια (16,38%, 3,78%, 5,20%) έναντι των αντίστοιχων ποσοστών στο σύνολο 

Επικράτειας (24,11%, 5,19%, 8,40%). 

 

Συνοψίζοντας µπορούµε να χαρακτηρίσουµε το εκπαιδευτικό επίπεδο του πληθυσµού 

εργάσιµης ηλικίας στην Περιφέρεια ως χαµηλό καθώς το 65% εδέχθη κανενός είδους 

µόρφωση.  

 

Η σύγκριση µεταξύ των δύο φύλων του πληθυσµού εργάσιµης ηλικίας, όσον αφορά το 

επίπεδο εκπαίδευσής τους, δεν παρουσιάζει διαφοροποιήσεις σε σχέση µε το σύνολο του 

πληθυσµού, τόσο σε επίπεδο Περιφέρειας όσο και σε επίπεδο χώρας µε εξαίρεση µόνο το 

ποσοστό των γυναικών της Περιφέρειας που δεν πήγαν σχολείο (12,26%) έναντι του 

αντίστoιχου ποσοστού ανδρών της Περιφέρειας (8,72%). 

 

3.6. Κοινωνικοοικονοµικά ∆εδοµένα 

 

3.6.1. Στοιχεία Απασχόλησης – Ανεργίας  

 

Από το σύνολο του εργατικού δυναµικού της Περιφέρειας το 2001, απασχολούνται τα 

244.700 άτοµα, δηλαδή το 46,3% του πληθυσµού εργάσιµης ηλικίας, έναντι 233.543 ατόµων 

το 1994, τα οποία αντιπροσώπευαν το 51% του πληθυσµού εργάσιµης ηλικίας το 

συγκεκριµένο έτος. Παρατηρείται δηλαδή µια µείωση του ποσοστού απασχόλησης κατά 4,7 

µονάδες και του αριθµού των απασχολούµενων σε απόλυτους αριθµούς, στην περίοδο 1994 – 

2001.  
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 Πίνακας 3.11 -Πληθυσµός Εργάσιµης Ηλικίας, Εργατικό ∆υναµικό και Απασχολούµενοι στην Περιφέρεια τα 

έτη 1994 - 2001 

 1994 1995 1996 1997 1998 2000 2001
Πληθυσµός Εργάσιµης 
Ηλικίας 

457.837 469.949 479.435 470.752 452.458 471.880 481.250

Εργατικό ∆υναµικό 254.494 258.724 268.825 254.501 242.521 244.962 244.700
Απασχολούµενοι 233.543 232.170 240.606 230.505 220.763 223856 222.708
Ποσοστά Συµµετοχής   
Εργατικού ∆υναµικού 55,6% 55,1% 56,1% 54,1% 53,6% 51,9% 50,8%
Απασχολούµενων 51,0% 49,4% 50,2% 49,0% 48,8% 47,4% 46,3%
Πηγή: Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού της ΕΣΥΕ 
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∆ιάγραµµα 5 - Ποσοστά Συµµετοχής Εργατικό ∆υναµικό και Απασχολούµενοι στην Περιφέρεια τα έτη 1994 - 2001 
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Από το σύνολο των απασχολουµένων το έτος 2001 οι 134.853 είναι άνδρες (το 60,6%) και 
αντιπροσωπεύουν το 59,5% του ανδρικού πληθυσµού εργάσιµης ηλικίας, έναντι 148.628 
απασχολουµένων ανδρών το έτος 1996 (το 61,8% του συνόλου των απασχολουµένων) οι 
οποίοι αντιπροσώπευαν το 64,9% του ανδρικού πληθυσµού εργάσιµης ηλικίας κατά το έτος 
αυτό. ∆ιαπιστώνεται δηλαδή µια µικρή µείωση της απασχόλησης των ανδρών κατά την 
περίοδο 1996 – 2001, τόσο στο σύνολο της απασχόλησης, όσο και στον ανδρικό πληθυσµό 
εργάσιµης ηλικίας.  
 
Πίνακας 3.12 - Πληθυσµός Εργάσιµης Ηλικίας, Εργατικό ∆υναµικό και Απασχολούµενοι κατά φύλο στην 

Περιφέρεια τα έτη 1996 - 2001 

Έτη Σύνολο 1996 1997 2000 2001
Πληθυσµός Εργάσιµης Ηλικίας 479.435 470.752 471.880 481.250
Εργατικό ∆υναµικό 268.825 254.501 244.962 244.700
Απασχολούµενοι 240.606 230.505 223856 222.708
Ποσοστά Συµµετοχής  
Εργατικού ∆υναµικού 56,1% 54,1% 51,9% 50,8%
Απασχολούµενων 50,2% 49,0% 47,4% 46,3%
Άνδρες  
Πληθυσµός Εργάσιµης Ηλικίας 228.949 224.130 221.778 226.503
Εργατικό ∆υναµικό 157.869 149.993 142.275 142.890
Απασχολούµενοι 148.628 140.968 133.198 134.853
Ποσοστά Συµµετοχής  
Εργατικού ∆υναµικού 69,0% 66,9% 64,2% 63,1%
Απασχολούµενων 64,9% 62,9% 60,1% 59,5%
Γυναίκες  
Πληθυσµός Εργάσιµης Ηλικίας 250.486 246.622 250.102 254.747
Εργατικό ∆υναµικό 110.956 104.508 102.687 101.809
Απασχολούµενοι 91.978 89.538 90.658 87.855
Ποσοστά Συµµετοχής  
Εργατικού ∆υναµικού 44,3% 42,4% 41,1% 40,0%
Απασχολούµενων 36,7% 36,3% 36,2% 34,5%
Πηγή: Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού της ΕΣΥΕ 

 
Όσον αφορά στην απασχόληση των γυναικών κατά την ίδια περίοδο, παρατηρείται ότι το 
39,4% των απασχολούµενων στην Περιφέρεια το 2001 είναι γυναίκες (87.855 γυναίκες), 
αντιπροσωπεύοντας το 34,5% του γυναικείου πληθυσµού εργάσιµης ηλικίας, έναντι 91.978 
απασχολούµενων γυναικών το έτος 1996 (το 38,2% του συνόλου των απασχολούµενων) οι 
οποίες αντιπροσώπευαν το 36,7% του γυναικείου πληθυσµού εργάσιµης ηλικίας κατά το έτος 
αυτό. Όπως φαίνεται από τα παραπάνω στοιχεία και την εξέλιξή τους, τα ποσοστά 
συµµετοχής των απασχολουµένων γυναικών στο σύνολο των απασχολουµένων και στο 
γυναικείο εργατικό δυναµικό παραµένουν αρκετά χαµηλά έναντι των αντίστοιχων για τους 
άνδρες. 
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 Πίνακας 3.13 - Πληθυσµός Εργάσιµης Ηλικίας, Εργατικό ∆υναµικό και Απασχολούµενοι κατά φύλο στην Επικράτεια τα έτη 1996 - 2001 

 
Ποσοστιαία 
Μεταβολή 

 

  
1991 

  
1994 

  
1995 

  
1996 

  
1997 

  
1998 

  
1999 

1994-99 1991-99 
Σύνολο                   
Πληθυσµός Εργάσιµης Ηλικίας 6.637.900 6.769.303 6.774.633 6.796.079 6.791.517 6.932.938 6.922.557 2,3% 4,3% 
Εργατικό ∆υναµικό 3.927.577 4.193.390 4.248.528 4.318.302 4.294.405 4.445.702 4.463.166 6,4% 13,6% 
Απασχολούµενοι 3.628.273 3.789.609 3.823.809 3.871.923 3.854.055 3.967.167 3.939.791 4,0% 8,6% 
Ποσοστά                   
Συµµετοχής 59,2% 61,9% 62,7% 63,5% 63,2% 64,1% 64,5%    
Απασχόλησης 54,7% 56,0% 56,4% 57,0% 56,7% 57,2% 56,9%    
                    
Ανδρες                   
Πληθυσµός Εργάσιµης Ηλικίας 3.220.900 3.267.990 3.262.746 3.269.939 3.260.956 3.387.134 3.371.309 3,2% 4,7% 
Εργατικό ∆υναµικό 2.522.937 2.622.613 2.628.313 2.637.390 2.612.004 2.692.946 2.668.267 1,7% 5,8% 
Απασχολούµενοι 2.403.553 2.452.205 2.452.223 2.470.278 2.438.980 2.504.168 2.466.482 0,6% 2,6% 
Ποσοστά                   
Συµµετοχής 78,3% 80,3% 80,6% 80,7% 80,1% 79,5% 79,1%    
Απασχόλησης 74,6% 75,0% 75,2% 75,5% 74,8% 73,9% 73,2%    
                    
Γυναίκες                   
Πληθυσµός Εργάσιµης Ηλικίας 3.417.000 3.501.311 3.511.888 3.526.140 3.530.561 3.545.805 3.551.249 1,4% 3,9% 
Εργατικό ∆υναµικό 1.404.604 1.570.777 1.620.215 1.680.912 1.682.402 1.752.756 1.794.898 14,3% 27,8% 
Απασχολούµενοι 1.224.720 1.337.404 1.371.586 1.401.646 1.415.076 1.462.999 1.473.310 10,2% 20,3% 
Ποσοστά                   
Συµµετοχής 41,1% 44,9% 46,1% 47,7% 47,7% 49,4% 50,5%    
Απασχόλησης 35,8% 38,2% 39,1% 39,8% 40,1% 41,3% 41,5%    
Πηγή:  ΕΣΥΕ, Ε. 
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Κατά το χρονικό διάστηµα (1991–1999), το εργατικό δυναµικό της Επικράτειας αυξάνεται 

κατά 13,6% (από 3.927.577 άτοµα το 1991 σε 4.463.166 το 1999), µε πολύ έντονους ρυθµούς 

αύξησης το γυναικείο εργατικό δυναµικό, παρουσιάζοντας µία µεταβολή της τάξης του 

27,8%, ενώ η µεταβολή (αύξηση) του ανδρικού εργατικού δυναµικού, κατά την ίδια χρονική 

περίοδο, φθάνει στο 5,8%. Παρά την αύξηση όµως αυτή το γυναικείο εργατικό δυναµικό 

παραµένει σε σχετικά χαµηλά επίπεδα, αντιπροσωπεύοντας το 40,2% του συνολικού 

εργατικού δυναµικού της Χώρας το 1999, έναντι 35,8% το έτος 1991. 

 

Το ποσοστό συµµετοχής του εργατικού δυναµικού στον πληθυσµό εργάσιµης ηλικίας, 

παρουσιάζει αύξηση κατά τη διάρκεια των ετών 1991 – 1999 (59,2% το έτος 1991 και 64.5% 

το έτος 1999), µε µικρές τάσεις αύξησης κατά τα έτη 1994 – 1996 και µεγαλύτερη το έτος 

1999. 

 

Μεγάλη διαφοροποίηση του ποσοστού συµµετοχής του εργατικού δυναµικού στον πληθυσµό 

εργάσιµης ηλικίας παρατηρείται µεταξύ ανδρών και γυναικών, όπως επίσης παρατηρείται 

αύξηση του ποσοστού συµµετοχής του γυναικείου εργατικού δυναµικού στον αντίστοιχο 

πληθυσµό εργάσιµης ηλικίας, παραµένοντας όµως σε σηµαντικά χαµηλότερα επίπεδα από 

εκείνα των ανδρών.  

 

Από το σύνολο του εργατικού δυναµικού της Επικράτειας το 1999 απασχολούνται τα 

3.939.791 άτοµα, ήτοι το 56,9% του πληθυσµού εργάσιµης ηλικίας, έναντι 3.628.273 ατόµων 

το 1991, τα οποία αντιπροσώπευαν το 54,7% του πληθυσµού εργάσιµης ηλικίας το 

συγκεκριµένο έτος. Παρατηρείται δηλαδή µια αύξηση του ποσοστού απασχόλησης και του 

αριθµού των απασχολούµενων σε απόλυτους αριθµούς (κατά 9%), στην περίοδο 1991 – 

1999.  

 

Από το σύνολο των απασχολουµένων το έτος 1999 οι 2.466.482 είναι άνδρες (το 62,6%) και 

αντιπροσωπεύουν το 73,2% του ανδρικού πληθυσµού εργάσιµης ηλικίας, έναντι 2.403.553 

απασχολουµένων ανδρών το έτος 1991 (το 66,3% του συνόλου των απασχολουµένων) οι 

οποίοι αντιπροσώπευαν το 74,6% του ανδρικού πληθυσµού εργάσιµης ηλικίας κατά το έτος 

αυτό. ∆ιαπιστώνεται δηλαδή µια µικρή αύξηση της απασχόλησης των ανδρών κατά την 

περίοδο 1991 – 1999 (2,6%) µε παράλληλη όµως µείωση του ποσοστού της, τόσο στο σύνολο 

της απασχόλησης, όσο και στον ανδρικό πληθυσµό εργάσιµης ηλικίας.  
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Όσον αφορά στην απασχόληση των γυναικών κατά την περίοδο 1991 – 1999, παρατηρείται 

µια σηµαντική αύξηση σε απόλυτους αριθµούς (20,3%), ενώ παράλληλα παρατηρείται 

αύξηση του ποσοστού, στο σύνολο των απασχολουµένων (από 33,7% το 1991 σε 37,4% το 

1999), µε παράλληλη αύξηση του ποσοστού των απασχολουµένων γυναικών στο γυναικείο 

πληθυσµό εργάσιµης ηλικίας (από 35,8% το 1991 σε 41,5% το 1999). Όπως φαίνεται από τα 

παραπάνω στοιχεία και την εξέλιξή τους, τα ποσοστά συµµετοχής των απασχολουµένων 

γυναικών στο σύνολο των απασχολουµένων και στο γυναικείο εργατικό δυναµικό 

παραµένουν αρκετά χαµηλά έναντι των αντίστοιχων για τους άνδρες, ενώ ακόµη χαµηλότερα 

είναι τα ποσοστά της γυναικείας απασχόλησης έναντι του γυναικείου πληθυσµού εργάσιµης 

ηλικίας, µε σηµαντική όµως βελτίωση του δείκτη αυτού κατά το έτος 1998, έναντι όλων των 

προηγούµενων ετών. 

 
 Πίνακας 3.14 - Απασχόληση κατά Bασικούς Tοµείς Oικονοµικής ∆ραστηριότητας  

 1996 1997 1998 1999 2000 2001
ΣΥΝΟΛΟ 240.607 230.504 220.765 213.981 223.900 222.708
Πρωτογενής Τοµέας 102.640 92.331 84.697 83.275 80.200 73.902
∆ευτερογενής Τοµέας 43.003 41.186 42.667 42.281 46.600 49.565
Τριτογενής Τοµέας 94.964 96.987 93.401 88.425 97.100 99.241
Ποσοστά Συµµετοχής  
Πρωτογενής Τοµέας 42,66% 40,06% 38,37% 38,92% 35,82% 33,18%
∆ευτερογενής Τοµέας 17,87% 17,87% 19,33% 19,76% 20,81% 22,26%
Τριτογενής Τοµέας 39,47% 42,08% 42,31% 41,32% 43,37% 44,56%
Πηγή: Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού της ΕΣΥΕ 
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∆ιάγραµµα 6 - ∆ιαχρονική Εξέλιξη Κλάδων Οικονοµικής ∆ραστηριότητας 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Πηγή: Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού της ΕΣΥΕ 
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Όσον αφορά τη διάρθρωση της απασχόλησης µεταξύ των τριών βασικών παραγωγικών 

τοµέων, κατά την περίοδο 1996 – 2001 εξελίχθηκε ως εξής: 

 

Αξίζει να σηµειωθεί ότι η απασχόληση σε δραστηριότητες του τριτογενή τοµέα αυξήθηκε 

σηµαντικά κατά 5,09% µε συνέπεια στον τοµέα αυτό να απασχολείται το 44,56% του 

συνόλου των απασχολούµενων κατά το έτος 2001, έναντι 39,47% κατά το έτος 1996. 

Στον δευτερογενή τοµέα η απασχόληση αυξήθηκε κατά 4,38% και αντιπροσωπεύει το 

22,26% του συνόλου κατά το 2001, σε σχέση µε 17,87% κατά το 1996. 

 

Τέλος η απασχόληση στον πρωτογενή τοµέα (Γεωργία, Κτηνοτροφία, Θήρα, ∆ασοκοµία και  

Αλιεία) µειώθηκε δραµατικά κατά 9,48% την ίδια περίοδο, µε αποτέλεσµα το έτος 2001 να 

απασχολείται στον τοµέα το 33,18% του συνόλου των απασχολουµένων έναντι του 42,66% 

κατά το έτος 1996. 

 

Εκτός όµως από τις προαναφερόµενες εξελίξεις της απασχόλησης στους τρεις βασικούς 

παραγωγικούς/οικονοµικούς τοµείς, ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι εξελίξεις στους επιµέρους 

κλάδους οικονοµικής δραστηριότητας (κατά την περίοδο 1996-2001), οι οποίες επηρεάζουν 

ή/και προδιαγράφουν τις προοπτικές εξέλιξης της απασχόλησης για ένα µεσοβραχυπρόθεσµο, 

τουλάχιστον, χρονικό διάστηµα . 

 

Η εξέλιξη της απασχόλησης στους επί µέρους κλάδους του τριτογενή τοµέα παρουσιάζει 

ιδιαίτερο ενδιαφέρον, αφού εµφανίζονται ορισµένοι κλάδοι µε πτώση της απασχόλησης, ενώ 

άλλοι έστω και µε µικρή συµµετοχή στο σύνολο της απασχόλησης παρουσιάζουν αυξητικές 

τάσεις συµµετοχής στην απασχόληση, οι οποίες φαίνεται ότι θα µπορούσαν να ισορροπήσουν 

στο µέλλον τις πτωτικές τάσεις άλλων κλάδων ή/και τοµέων. Οι κλάδοι µε πτωτικές τάσεις 

της απασχόλησης, είναι εκείνοι των µεταφορών/ αποθηκεύσεων/ επικοινωνιών, αντίθετα 

κλάδοι µε αυξητικές τάσεις κατά τη περίοδο 1996–2001 είναι η εκπαίδευση, η δηµόσια 

διοίκηση/άµυνα και τα ξενοδοχεία / εστιατόρια, δηλαδή του τουρισµού. 

 

Οι κλάδοι µε την µεγαλύτερη αύξηση της απασχόλησης είναι ο κλάδος των Ορυχείων – Λατοµείων 

(90%), του Τουρισµού (26%) και των Κατασκευών (21%). Ειδικότερα, σ΄ό,τι αφορά τον τουρισµό και 

τις θέσεις απασχόλησης που δηµιουργούνται από την τουριστική δραστηριότητα, θα πρέπει 

ν΄αναφέρουµε ότι λόγω της σύνθετης φύσης της τουριστικής δραστηριότητας είναι δύσκολο να 

εκτιµηθεί η επίπτωση του στην απασχόληση. Ακόµη και σε ανεπτυγµένες οικονοµίες (π.χ. Ηνωµένο 
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Βασίλειο), γίνεται µια εκτίµηση των θέσεων απασχόλησης στον τουρισµό. Κατά µια γενική έννοια η 

απασχόληση που προκαλείται από τον τουρισµό, είναι άµεση ή έµµεση. άµεση απασχόληση ορίζουµε 

(L. Lickorish κ.ά. 1991) τις θέσεις εκείνες εργασίας που δηµιουργήθηκαν ειδικά για την εξυπηρέτηση 

τουριστών (π.χ. στη λειτουργία ξενοδοχείων), οι έµµεσες θέσεις εργασίας στο παράδειγµα του 

ξενοδοχείου θα αφορούν τις υποστηρικτικές προς την βασική αποστολή το ξενοδοχείου λειτουργίες 

π.χ. συνεργαζόµενα ταξί, πλυντήρια κ.ά. 

 
 Πίνακας 3.15 - Απασχόληση επί Μέρους Κλάδων Οικονοµικής ∆ραστηριότητας 

 1996 1997 1998 1999 2000 2001
ΣΥΝΟΛΟ 240.606 230.505 220.763 213.982 223.900 222.708
Γεωργία,  Κτηνοτροφία, Θήρα, 
∆ασοκοµία 101.787 91.543 84.060 83.168 79.800 73.455

 Αλιεία 853 788 637 107 400 447
 Ορυχεία και Λατοµεία 2.061 1.719 2.335 3.434 2.300 3.907
 Μεταποιητικές Βιοµηχανίες 27.721 26.646 27.595 26.399 27.300 30.364
 Παροχή ηλεκτρικού ρεύµατος 1.137 1.289 1.274 1.180 1.500 670
 Κατασκευές 12.084 11.532 11.463 11.268 15.500 14.624
 Χονδρικό & Λιανικό Εµπόριο 30.209 29.941 28.975 25.540 28.900 29.918
 Ξενοδοχεία και εστιατόρια 10.449 11.318 9.871 8.370 12.500 13.173
Μεταφορές αποθήκευση και 
επικοινωνίες 11.160 9.312 5.944 7.083 7.100 7.703

 Ενδιάµεσοι χρηµατοπιστωτικοί 
οργανισµοί 2.203 2.507 2.123 2.576 3.000 2.121

 ∆ιαχείρηση ακίνητης 
περιουσίας 4.194 3.940 6.262 5.580 6.500 5.693

 ∆ηµοσια ∆ιοίκηση & άµυνα 15.638 14.827 14.647 13.843 17.100 17.638
 Εκπαίδευση 9.454 11.103 12.206 11.697 10.400 11.498
 Υγεία και κοινωνική µέριµνα 6.255 7.664 7.854 7.297 8.000 6.251
 Αλλες δραστηριότητες 
παροχής υπηρεσιών 4.336 5.444 4.882 5.902 3.100 4.130

 Ιδιωτικά νοικοκυριά 1.066 931 637 537 500 1.116
Πηγή: Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού της ΕΣΥΕ 

 

Συνοψίζοντας µπορούµε να πούµε ότι η εξέλιξη της απασχόλησης στην Περιφέρεια µπορεί 

να χαρακτηριστεί φθίνουσα µε σταθεροποιητικές τάσεις την τελευταία οκταετία. 

Εµφανίζονται επίσης έντονες µετακινήσεις απασχολούµενων από τον Πρωτογενή Τοµέα, τον 

κλάδο µεταφορών/επικοινωνιών/αποθηκεύσεων, προς τον ∆ευτερογενή Τοµέα, τον 

Τουριστικό κλάδο και τους κλάδους ∆ιαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης 

και Εκπαίδευσης. 

 

Ειδικότερα, όπως αναφέρθηκε και προηγουµένως, η απασχόληση στον Τουριστικό Κλάδο 
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εξελίσσεται µε αύξουσα πορεία, η οποία προβλέπεται να συνεχιστεί, µε την προϋπόθεση ότι 

θα συνεχίζει να αυξάνεται το τουριστικό ρεύµα προς την Περιφέρεια Ανατολικής 

Μακεδονίας & Θράκης και ότι θα συνεχίζει να βελτιώνονται  τουριστικές υποδοµές της 

περιοχής και οι παρεχόµενες υπηρεσίες. 

 

Όπως φαίνεται και στον παρακάτω πίνακα, η απασχόληση στον τουριστικό κλάδο της 

Περιφέρειας επικεντρώνεται σχεδόν αποκλειστικά στα ξενοδοχεία και εστιατόρια (90%). 

 
Πίνακας 3.16 - Σύνθεση της απασχόλησης του Τουριστικού κλάδου στην Περιφέρεια  για το έτος 2001. 

Υποκλάδος Απασχολούµενοι Ποσοστό 
κλάδου 

Ξενοδοχεία και 
εστιατόρια 13.173 90% 

Τουριστικά Γραφεία,  318 2% 
Γραφεία Ενοικίασης 
Αυτοκινήτων 174 1% 

Τουριστικά 
Καταστήµατα 816 6% 

Τουριστικές 
Επιχειρήσεις Οδικών 
Μεταφορών 

155 1% 

ΣΥΝΟΛΟ ΚΛΑ∆ΟΥ 14.636 100% 
Πηγή: επεξεργασία 

 

Όσον αφορά στην ανεργία, κατά την περίοδο 1996 – 2001 ο αριθµός των ανέργων µειώθηκε 

κατά 22%, φθάνοντας έτσι σε ποσοστό 9% επί του εργατικού δυναµικού το 2001, έναντι 

10,5% το έτος 1996.   

 

Από το σύνολο των ανέργων το έτος 2001 οι 8.038 είναι άνδρες (το 36,55%) και 

αντιπροσωπεύουν το 5,6% του ανδρικού εργατικού δυναµικού της Περιφέρειας, έναντι 9.240 

άνεργων ανδρών το έτος 1996 (το 32,75% του συνόλου των ανέργων) οι οποίοι 

αντιπροσώπευαν το 5,9% του ανδρικού εργατικού δυναµικού κατά το έτος αυτό. 

∆ιαπιστώνεται δηλαδή µια µικρή µείωση του ποσοστού της ανεργίας των ανδρών κατά την 

περίοδο 1996 – 2001. 

 

Όσον αφορά στην ανεργία των γυναικών κατά την ίδια περίοδο, παρατηρείται ότι το 63,45% 

των ανέργων στην Περιφέρεια το 2001 είναι γυναίκες (13.954 γυναίκες), αντιπροσωπεύοντας 

το 13,7% του γυναικείου εργατικού δυναµικού, έναντι 18.978 ανέργων γυναικών το έτος 
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1996 (το 67,25% του συνόλου των ανέργων) οι οποίες αντιπροσώπευαν το 17,1% του 

γυναικείου εργατικού δυναµικού κατά το έτος αυτό.  

 
Πίνακας 3.17 - Εξέλιξη ανέργων κατά φύλο στην Περιφέρεια τα έτη 1996-2001 

 1996 1997 2000 2001
Πληθυσµός Εργάσιµης Ηλικίας 479.435 470.752 471.880 481.250
Εργατικό ∆υναµικό 268.825 254.501 244.962 244.700
Άνεργοι 28.219 23.996 21.106 21.992
Ποσοστά Συµµετοχής     
Ανεργίας στο Εργατικό ∆υναµικό 10,5% 9,4% 8,6% 9,0%
άνδρες 
Πληθυσµός Εργάσιµης Ηλικίας 228.949 224.130 221.778 226.503
Εργατικό ∆υναµικό 157.869 149.993 142.275 142.890
Άνεργοι 9.240 9.025 9.077 8.038
Ποσοστά Συµµετοχής     
Ανεργίας στο Εργατικό ∆υναµικό 5,9% 6,0% 6,4% 5,6%
γυναίκες 
Πληθυσµός Εργάσιµης Ηλικίας 250.486 246.622 250.102 254.747
Εργατικό ∆υναµικό 110.956 104.508 102.687 101.809
Άνεργοι 18.978 14.971 12.029 13.954
Ποσοστά Συµµετοχής     
Ανεργίας στο Εργατικό ∆υναµικό 17,1% 14,3% 11,7% 13,7%
Πηγή: Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού της ΕΣΥΕ 

 

Όσον αφορά την ηλικιακή σύνθεση των ανέργων στην Περιφέρεια, το µεγαλύτερο ποσοστό 

των ανέργων (34%) είναι οι άνεργοι ηλικίας 30 – 44 ετών, ακολουθούν οι κλάσεις ηλικιών 45 

– 64 ετών και οι νέοι 25-29 ετών και 20 - 24 ετών, µε ποσοστά 20,3%, 19,8% και 17,3% 

αντίστοιχα. 

 

Για τον ίδιο χρόνο, (2001) διαπιστώνεται ότι το µεγαλύτερο ποσοστό των ανέργων αφορά 

γυναίκες ηλικιών από 30-34 ετών, τόσο σε επίπεδο Περιφέρειας, όσο και σε επίπεδο 

Ελληνικής Επικράτειας (23,9% και 21,6% αντίστοιχα). 
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Πίνακας 3.18 – Άνεργοι  κατά φύλο και ηλικία στην Περιφέρεια και την Επικράτεια 

Άνεργοι Επικράτεια Περιφέρεια Επικράτεια Περιφέρεια 
Σύνολο 444.712 21.992
15-19 ετών 28.907 1.674 6,5% 7,6%
20-24 ετών 106.665 32.796 24,0% 17,3%
25-29 ετών 91.690 4.354 20,6% 19,8%
30-44 ετών 143.162 7.479 32,2% 34,0%
45-64 ετών 73.023 4.465 16,4% 20,3%
65+ ετών 1.265 223 0,3% 1,0%
άνδρες  
Σύνολο 175.203 8.038 39,4% 36,5%
15-19 ετών 12.270 781 2,8% 3,6%
20-24 ετών 40.754 1.898 9,2% 8,6%
25-29 ετών 38.039 1.005 8,6% 4,6%
30-44 ετών 47.037 2.233 10,6% 10,2%
45-64 ετών 35.839 1.898 8,1% 8,6%
65+ ετών 1.265 223 0,3% 1,0%
γυναίκες  
Σύνολο 269.509 13.954 60,6% 63,5%
15-19 ετών 16.637 893 32,7% 4,1%
20-24 ετών 65.911 1.898 14,8% 8,6%
25-29 ετών 53.651 3.349 12,1% 15,2%
30-44 ετών 96.125 5.247 21,6% 23,9%
45-64 ετών 37.184 2.568 8,4% 11,7%
65+ ετών 0 0 0,0% 0,0%
Πηγή: Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού της ΕΣΥΕ 

 

Υψηλό είναι και το ποσοστό των άνεργων γυναικών των ηλικιών από 25-29 ετών (15,2% σε 

επίπεδο Περιφέρειας, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό στην Επικράτεια ανέρχεται σε 12,1%) και 

το ποσοστό των άνεργων ανδρών ηλικίας από 30 µέχρι 34 ετών (10,2% στην Περιφέρεια, µε 

αντίστοιχο ποσοστό Επικράτειας 10,6%). 

 

3.6.2 Οικονοµική Φυσιογνωµία της Περιοχής 

 

Το ΑΕΠ της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (πίνακας 1.6.2α) ανήλθε από 

το 55,8% του Κοινοτικού Μέσου Όρου το 1986 σε 64,2% το 1999, κατατάσσοντας την 

Περιφέρεια στην 6η θέση µεταξύ των 13 Περιφερειών της Ελληνικής Επικράτειας. 
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Πίνακας 3.19 - ΑΕΠ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ως Ποσοστό του Μέσου Κοινοτικού Όρου 

(EUR15=100) 

ΕΤΟΣ ΑΕΠ 
1986 55,8 
1988 52,0 
1989 53,0 
1990 52,0 
1991 53,0 
1992 55,0 
1993 57,0 
1994 59,0 
1995 60,0 
1996 61,1 
1997 62,7 
1999 64,2 

Πηγή: Περιφέρεια Α.Μ.-Θ 

 

Στους πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζεται Ακαθάριστο Περιφερειακό Προϊόν (ΑΠΠ) 

ανά βασικούς τοµείς οικονοµικής δραστηριότητας της Περιφέρειας: 

 
Πίνακας 3.20 - ΑΠΠ ανά Βασικούς Τοµείς Οικονοµικής ∆ραστηριότητας (σε εκ. δρχ.) 

Τοµείς 
Οικονοµικής 

∆ραστηριότητας 

1995 % 1996 % 1997 % 1998 % 

Πρωτογενής 286.615 21,50 282.742 18,90 314.197 21,99 312.391 20,37
∆ευτερογενής 307.616 23,07 369.255 24,69 294.226 20,59 339.393 22,13
Τριτογενής 739.154 55,43 843.739 56,41 820.214 57,41 882.061 57,51
Σύνολο 1.333.385 100 1.495.736 100 1.428.637 100 1.533.845 100
Πηγή: www.economics.gr 

 

Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης είναι µια αγροτική περιοχή. Τα κύρια 

γεωργικά προϊόντα που παράγονται είναι το βαµβάκι, ο καπνός, το καλαµπόκι και τα 

ζαχαρότευτλα. Ο ρόλος της κτηνοτροφίας είναι συµπληρωµατικός στην απασχόληση του 

αγροτικού πληθυσµού και στην ενίσχυση του γεωργικού εισοδήµατος που στηρίζεται στην 

φυτική παραγωγή. Όσον αφορά τα παραγωγικά δάση θα πρέπει να σηµειωθεί ότι ο Νοµός 

∆ράµας βρίσκεται στην πρώτη θέση σε δασοκάλυψη και παραγωγικά δάση σε επίπεδο χώρας, 

ενώ γενικότερα στην Περιφέρεια υπάρχουν σηµαντικές δυνατότητες αύξησης της παραγωγής 

ξύλου. Σηµαντική θέση στον πρωτογενή τοµέα κατέχει επίσης η αλιεία, παραδοσιακά κέντρα 

της οποίας αποτελούν η Καβάλα και η Αλεξανδρούπολη στα οποία εντάσσονται οι αλιευτικές 

δραστηριότητες της Θάσου και της Σαµοθράκης αντίστοιχα και τα οποία διαθέτουν 
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Ιχθυόσκαλα για την εξυπηρέτηση αναγκών διακίνησης εµπορευµάτων και λιµενικούς χώρους 

για τα αλιευτικά σκάφη. Οι υδατοκαλλιέργειες αποτελούν µια νέα µορφή οικονοµικής 

δραστηριότητας, η οποία περιλαµβάνει τις Ιχθυοκαλλιέργειες και τις Οστρακοκαλλιέργειες. 

Οι µονάδες που λειτουργούν στην Περιφέρεια βρίσκονται κυρίως στις παραλιακές περιοχές, 

ενώ λίγες είναι οι µονάδες που λειτουργούν στο ηπειρωτικό τµήµα. Μια ακόµη µορφή 

οικονοµικής δραστηριότητας του πρωτογενούς τοµέα είναι η σηροτροφία µε την οποία 

ασχολούνται οι κάτοικοι στον νοµό Έβρου και ειδικότερα στην περιοχή Σουφλίου. Η 

συµµετοχή του Πρωτογενή τοµέα στο Ακαθάριστο Περιφερειακό Προϊόν υπολογίζεται για το 

1995 σε 21,5%, ενώ το 1998 σηµειώθηκε µείωση και ανήλθε σε 20,37%. 

 

Ο ∆ευτερογενής τοµέας το 1998 παράγει το 22,13% του Ακαθάριστου Περιφερειακού 

Προϊόντος παρόλο που απασχολεί περίπου το 12% του εργατικού δυναµικού, στοιχείο 

ενδεικτικό της υψηλής παραγωγικότητας της βιοµηχανικής εργασίας. 

 

Συγκεκριµένα και µε βάση τα στοιχεία του Επιχειρησιακού Προγράµµατος 2000-2006 της 

Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, ενώ κατά την τετραετία 1994-97 ιδρύθηκε στην 

Ανατολική Μακεδονία – Θράκη το 5,4% των βιοµηχανικών και βιοτεχνικών καταστηµάτων 

που απαιτούν άδεια λειτουργία (δηλαδή µε ισχύ κινητήρων από 15 ΗΡ και άνω) σε επίπεδο 

χώρας, η περιφερειακή αναλογία επί του συνόλου της χώρας της συνολικής ισχύς των νέων 

παραγωγικών µονάδων ανήρθε στο 21%. Η ίδια τάση επικρατεί και στις επεκτάσεις της 

δυναµικότητας υφιστάµενων µονάδων, όπου η Περιφέρεια µε το 6,1% του εθνικού πλήθους 

των επεκτάσεων αναλογεί στο 15% της αποκτηθείσας συνολικής ισχύς σε επίπεδο χώρας. 

Στον αντίποδα των παραπάνω θετικών εξελίξεων στον δευτερογενή τοµέα καταγράφεται η 

φθίνουσα εξέλιξη της µεταποιητικής δραστηριότητας στον Ν. ∆ράµας εξαιτίας κυρίως της 

µετεγκατάστασης στην Βουλγαρία µεταποιητικών µονάδων χαµηλού εργασιακού κόστους. 

Τέλος, σηµαντική είναι η συµµετοχή των εκµεταλλεύσεων ορυκτού πλούτου, όπου 

ξεχωρίζουν οι εκµεταλλεύσεις Πετρελαίου στην Θάσο και τα Λατοµεία Μαρµάρων στην 

Καβάλα και τη ∆ράµα. 

 

Η συµµετοχή του Τριτογενή τοµέα στο Ακαθάριστο Περιφερειακό Προϊόν παρουσιάζει 

αύξηση κατά την εξεταζόµενη τετραετία και το 1998 ανήλθε σε 57,1%. Η διάρθρωσή του 

στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης χαρακτηρίζεται πολυκλαδική µε 

πολλές όµως αδυναµίες σε όλους τους κλάδους. Η θέση του εµπορίου στην Περιφέρεια είναι 
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σηµαντική δεδοµένου ότι καταλαµβάνει περίπου το 10% της απασχόλησης. Σε επίπεδο 

Περιφέρειας οι εξαγωγές υπερκαλύπτουν τις εισαγωγές από το 1982-1995. Είναι ιδιαίτερα 

αυξηµένες κατά τα έτη 1987 και 1992, που περιλαµβάνουν και τις εξαγωγές προς τις χώρες 

της Ε.Ε. µε ποσοστά περίπου στο 7% στο σύνολο της χώρας για τα αντίστοιχα έτη. Αυτή η 

υπεροχή των εξαγωγών έναντι των εισαγωγών δείχνει την ιδιαίτερη συµβολή της 

Περιφέρειας στην ανάπτυξη της εθνικής οικονοµίας. Μάλιστα κατά το 1995 παρατηρείται ότι 

η αξία των προϊόντων που εξάγονται είναι περίπου τριπλάσια από την αντίστοιχη των 

εισαγοµένων προϊόντων στο σύνολο της Περιφέρειας. Προβάδισµα στις εξαγωγές έχει ο Ν. 

∆ράµας µε δείκτη Αποστολών / Αφίξεων 231,8% και ακολουθούν οι Νοµοί  Ροδόπης, 

Καβάλας και Ξάνθης µε αντίστοιχα ποσοστά 197,5%, 145,0% και 88,0%. Μόνο στο Ν. 

Έβρου εµφανίζεται υπεροχή των εισαγωγών σε ποσοστό µεγαλύτερο από τον µέσο όρο της 

χώρας. Οι υπόλοιποι κλάδοι του τριτογενή τοµέα περιγράφονται ως εξής: στις ∆ηµόσιες 

Υπηρεσίες παρατηρούνται περιορισµένες αρµοδιότητες και ανεπαρκής στελέχωση, από τον 

Τουρισµό δεν παρατηρούνται ιδιαίτερα σηµαντικά οικονοµικά οφέλη, η παρουσία της 

Τριτοβάθµιας εκπαίδευσης µπορεί να χαρακτηριστεί δειλή και ανοργάνωτη, ενώ η 

Πολιτιστική κίνηση παρουσιάζει αξιόλογες προσπάθειες τοπικής ή εθνικής σηµασίας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 – ΟΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 

 

Ο Τουρισµός όπως και άλλες κοινωνικές ή οικονοµικές δραστηριότητες δεν προκύπτουν 

τυχαία ή έστω οµοιόµορφα. Στην πράξη υπάρχουν περιοχές, τοποθεσίες που είναι 

περισσότερο κατάλληλες για τουριστική ανάπτυξη από άλλες (McIntosh και Goeldner, 1986, 

1990 · Mill και Morisson, 1985). Επιπλέον, πρέπει να σηµειωθεί και το γεγονός ότι η 

τουριστική ανάπτυξη είναι παράλληλα ένα πρόβληµα της ανταπόκρισης στις απαιτήσεις και 

ανάγκες των υφισταµένων ή δυνητικών επισκεπτών στους φυσικούς ή ανθρωπογενείς πόρους 

µιας περιοχής (Piperoglou 1967). Για τον λόγο αυτό θα προχωρήσουµε στην αναφορά των 

σηµαντικότερων και αξιολογότερων τουριστικών πόρων της ΠΑΜΘ. 

 

4.1. Φυσικοί Τουριστικοί Πόροι 

 

4.1.1. Παραλιακές Περιοχές 

 

Οι παραλιακές περιοχές διαδραµατίζουν σηµαντικό ρόλο στην ανάπτυξη πολλών ανθρώπινων 

δραστηριοτήτων και γενικά στην ανάπτυξη της οικονοµίας της ενδοχώρας τους. Ταυτόχρονα 

αποτελούν τα πιο πολύπλοκα και ευάλωτα φυσικά οικοσυστήµατα η διαχείριση των οποίων 

παρουσιάζει αρκετές δυσκολίες και προβλήµατα, καθώς συνιστούν µια ενδιάµεση γραµµική 

ζώνη µεταξύ δύο διαφορετικών καταστάσεων, της ξηράς και της θάλασσας. Υπάρχει 

εποµένως µια ιδιαιτερότητα στις περιοχές αυτές η οποία επιβάλει και την ανάλογη 

αντιµετώπιση σε ότι αφορά τα ζητήµατα προστασίας και ανάπτυξής τους.  

 

Σε όλους τους Νοµούς της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, εκτός του Νοµού 

∆ράµας, παρατηρούνται σηµεία εξόδου προς την θάλασσα, µε σηµαντικότερα τις πόλεις της 

Καβάλας και της Αλεξανδρούπολης, όπου υπάρχουν και τα δύο µεγάλα λιµάνια της 

Περιφέρειας. Στο σύνολό τους, οι παραλιακές περιοχές της Περιφέρειας εκτείνονται σε ένα 

µήκος 400 περίπου χιλιοµέτρων, από τις εκβολές του Στρυµώνα µέχρι το ∆έλτα του Έβρου.  

 

Ειδικότερα η περιοχή από τις εκβολές του Στρυµώνα µέχρι την Νέα Πέραµο, στις δυτικές 

ακτές της Καβάλας, παρουσίασε κατά την διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας έντονη αύξηση 

της κατασκευαστικής δραστηριότητας όσον αφορά εξοχικές κατοικίες. Η επέκταση της 

αυθαίρετης δόµησης είναι χαρακτηριστική κατά µήκος της παραλιακής ζώνης της περιοχής, 
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ως αποτέλεσµα της συγκέντρωσης των τουριστών, είτε µε τη µορφή επισκεπτών, είτε µε τη 

µορφή παραθεριστών, κυρίως από τους Νοµούς Σερρών, ∆ράµας και Καβάλας. 

 

Η παράκτια περιοχή από την Νέα Πέραµο ως την Καβάλα αποτελεί πόλο έλξης τουριστών 

εδώ και αρκετά χρόνια. Η περιοχή έχει αναπτυχθεί σε ζώνη τουριστικών δραστηριοτήτων, µε 

ξενοδοχεία, παραθεριστικές και µόνινες κατοικίες και κέντρα εστίασης. 

 

Οι ακτές της περιοχής από την Καβάλα µέχρι την Νέα Καρβάλη αποτελούνται από µια 

σειρά κόλπων µε αµµουδιές που σχηµατίζονται από χαµηλούς λόφους µε έντονες κλίσεις 

προς τη θάλασσα. Οι ακτές ωστόσο στην περιοχή επιβαρύνονται από τις χηµικές βιοµηχανίες 

που έχουν εγκατασταθεί στην κοινότητα της Νέας Καρβάλης. 

 

Οι ακτές της πεδινής περιοχής της Χρυσούπολης του Νοµού Καβάλας, από την Νέα 

Καρβάλη µέχρι το ∆έλτα του Νέστου, αποτελούνται από µια συνεχή ζώνη αµµουδιών πίσω 

από τις οποίες βρίσκονται λίµνες και λιµνοθάλασσες διαφόρων µεγεθών, οι οποίες 

προστατεύονται από την Συνθήκη RAMSAR. Σε αυτήν την περιοχή διακρίνεται η ακτή της 

Κεραµωτής, µε το φυσικό της λιµάνι το οποίο επιβαρύνει τον θαλάσσιο χώρο καθώς 

χρησιµοποιείται έντονα για αλιεία αλλά και για εµπορευµατικές και επιβατικές θαλάσσιες 

µεταφορές από και προς την Θάσο. Γύρω επίσης από τον οικισµό της Κεραµωτής 

παρατηρείται αυθαίρετη δόµηση και άναρχη ανάπτυξη υποδοµών αναψυχής. Η ύπαρξη τέλος 

του αεροδροµίου στην Χρυσούπολη, επιβαρύνει τις ακτές της περιοχής αυτής. 

 

Οι ακτές γύρω από την λίµνη Βιστωνίδα, το Πόρτο Λάγος και την λίµνη Μητρικού 

αποτελούν υγροβιότοπους ιδιαίτερης σηµασίας και προστατεύονται από την διεθνή συνθήκη 

RAMSAR. Στην περιοχή αυτή την τελευταία δεκαπενταετία παρουσιάστηκε τουριστική 

δραστηριότητα, κυριώτερα στις παράκτιες περιοχές των Αβδήρων του Νοµού Ξάνθης 

(πρόκειται για τις παραλίες της Λαφρούδας, της Μάντρας, του Μυρωδάτου και των 

Μαγγάνων) και των παράκτιων περιοχών Φαναρίου και Αρωγής του Νοµού Ροδόπης. Το 

Πόρτο Λάγος εξυπηρετεί τα αλιευτικά σκάφη των δύο παραπάνω Νοµών. Επιπλέον τα 

γεωθερµικά πεδία της περιοχής στην Νέα Κεσσάνη, Νέο Εράσµιο και τα Μάγγανα ώθησε την 

ανάπτυξη ιχθυοκαλλιεργειών, όπου γίνεται χρήση γεωθερµικής ενέργειας στην παραγωγή 

σπαραγγιών και την εκτροφή τσιπούρας. 
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Οι ακτές της Μαρώνειας και του Ιµέρου στον Νοµό Ροδόπης, είναι κυρίως βραχώδεις και 

απόκρυµνες, µε ενδιάµεσες µικρές αµµουδιές και χαλικώδεις ακτές οι οποίες προσελκύουν τα 

τελευταία χρόνια σηµαντικό αριθµό τουριστών κυρίως ντόπιους παραθεριστές. Πρόκειται για 

τους παραθαλάσσιους οικισµούς της Μέσης και του Ιµέρου και τις παραλίες των 

Προσκηνυτών, της Αλκυόνας και του Πλατανίτη.  

 

Στις ακτές του Έβρου µέχρι το ∆έλτα του Έβρου, το οποίο προστατεύεται από την 

Συνθήκη RAMSAR, κυριαρχεί η πόλη της Αλεξανδρούπολης, µε το µεγάλο λιµάνι που 

διαθέτει για να εξυπηρετεί τις εµπορευµατικές µεταφορές και που συνδέει τον Νοµό µε το 

νησί της Σαµοθράκης. Κατά µήκος των ακτών της πόλης, τόσο στα δυτικά όσο και στα 

ανατολικά αυτής, αναπτύσσονται οικιστικές, τουριστικές και αστικές δραστηριότητες.  

 

Συµπερασµατικά διαπιστώνεται ότι παρά τη φαινοµενική χωρητικότητα της παραλιακής 

ζώνης, η οποία θα µπορούσε να αποτελέσει µεγάλο υποδοχέα τουριστικών και 

παραθεριστικών δραστηριοτήτων, η ύπαρξη των υγροτόπων περιορίζει αποφασιστικά τις 

θέσεις που είναι πραγµατικά κατάλληλες για χωροθέτηση αναπτυξιακών τουριστικών 

δραστηριοτήτων. 

 

Από άποψη φυσικής καταλληλότητας, στις περιοχές των υγροτόπων λίγες θέσεις 

ενδείκνυνται για την ανάπτυξη τουριστικών και παραθεριστικών δραστηριοτήτων. Τα 

βαλτώδη εδάφη, η υγροσκοπική βλάστηση, το ανάγλυφο του εδάφους και ο πολύ µεγάλος 

αριθµός κουνουπιών καθ' όλη τη διάρκεια του έτους κάθε άλλο παρά ελκυστικά 

χαρακτηριστικά για θερινή διαµονή ανεκτού επιπέδου αποτελούν. 

 

Οι πλέον κατάλληλες και ενδιαφέρουσες περιοχές για θαλάσσιες τουριστικές δραστηριότητες 

βρίσκονται στο Νοµό Καβάλας. Η περιοχή µεταξύ Νέας Περάµου και Νέας Καρβάλης 

(Ν.Ηρακλείτσα, Παληό, Μπάτης, Καλαµίτσα, Ασπρη άµµος, ακόµη και η πόλη της Καβάλας) 

θεωρείται από πλευράς φυσικής καταλληλότητας, αισθητικού ενδιαφέροντος, κλίµατος 

(απάνεµο λόγω κλειστού κόλπου-προστασίας από Θάσο) αλλά και υδάτων η πλέον 

ενδιαφέρουσα περιοχή του ηπειρωτικού τµήµατος του Νοµού. 

 

Οι παραλίες της Θάσου θεωρούνται ελκυστικές από πολλές απόψεις (Λιµένας, Μακρύαµµος, 

Χρυσή Αµµουδιά, Παναγιά, Ποταµιά, Κίνυρα, Αλυκή, Αστρίδα, Ποτός, Πευκάρι, Λιµενάρια, 
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Μαριές, Καλλιράχη, Πρίνος, Ραχώνι, Παχύς, Γλυφάδα, Νυστέρι). Ολες οι παραλίες 

συνδέονται µεταξύ τους µε τον ασφαλτοστρωµένο περιφερειακό δρόµο του νησιού. Οι 

παραλίες είναι αξιόλογες µε πεύκα και ψιλή άµµο αλλά στο µεγαλύτερο µέρος τους είναι 

αναξιοποίητες. 

 

Στο Νοµό Ξάνθης από το ∆ασοχώρι µέχρι και το Πόρτο Λάγος η περιοχή λόγω του 

υγροτόπου, παρουσιάζει τα χαρακτηριστικά προβλήµατα των περιοχών των υγροτόπων που 

προαναφέρθηκαν. Σήµερα έχουν αναπτυχθεί παραλίες όπως στον Έρασµο, Μάγγανα, 

Μυρωδάτο, Αβδηρα, Μάντρα, Πόρτο Λάγος. 

 

Στο Νοµό Ροδόπης η περιοχή από το Φανάρι µέχρι τους Προσκυνητές εµφανίζει τα ίδια µε τα 

παραπάνω προβλήµατα λόγω του υγρότοπου. Παρά τις δυσµενείς συνθήκες αναπτύχθηκαν οι 

παραλίες Φανάρι, Αρωγή, Μέση, Ιµερος, Προσκυνητές. Στον ίδιο Νοµό από τον Πλατανίτη 

µέχρι τα Πετρωτά (Παραλίες Μαρώνειας: Πλατανίτης, Αγιος Χαράλαµπος, Πετρωτά) οι 

παραλίες είναι ενδιαφέρουσες, χωρίς ιδιαίτερα προβλήµατα. 

 

Στους δύο Νοµούς Ξάνθης και Ροδόπης και µέσα στις περιοχές των υγροβιότοπων της 

Συνθήκης Ramsar υπάρχουν αρκετοί αρχαιολογικοί χώροι. 

 

Στο Νοµό Έβρου, στο ηπειρωτικό τµήµα του, οι παραλίες από ∆ικέλλα µέχρι 

Αλεξανδρούπολη (∆ικέλλα, Μεσηµβρία, Μάκρη, Χιλή, Αλεξανδρούπολη) θεωρούνται 

αξιοποιήσιµες. 

 

Η περιοχή ανατολικά της Αλεξανδρούπολης δεν έχει αναπτυχθεί ως προς τις παραλίες, γιατί 

εµφανίζει τα δύο βασικά προβλήµατα: του βιότοπου του ∆έλτα του Έβρου και των 

απαγορεύσεων λόγω παραµεθόριας περιοχής. 

 

Στη Σαµοθράκη υπάρχουν αρκετές αξιόλογες παραλίες: Καµαριώτισσα, Παλαιόπολη, 

Καρυώτες, Λουτρά στις οποίες υπάρχει πρόσβαση µε άσφαλτο, και Αγία Παρασκευή, Κήπος, 

Άγγιστρος, Παχιά άµµος που εξυπηρετούνται από χαλικόδροµο. 
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Οι προσβάσεις στις παραλίες του ηπειρωτικού τµήµατος της Περιφέρειας είναι άνετες και 

εκτός από τα Πετρωτά στο Νοµό Ροδόπης που εξυπηρετούνται από χαλικόδροµο, όλες οι 

άλλες εξυπηρετούνται από ασφαλτοστρωµένους δρόµους. 

 

4.1.2. Ορεινοί Όγκοι 

 

Οι ορεινές εκτάσεις της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης καλύπτουν το 39,6% 

της συνολικής έκτασης της Περιφέρειας και περιλαµβάνουν δήµους, κοινότητες και 

οικισµούς του ορεινού όγκου της Ροδόπης τόσο στην Ξάνθη όσο και στον Νοµό Ροδόπης, 

αλλά και τα άλλα βουνά που υπάρχουν τόσο στην ηπειρωτική Θράκη και Ανατολική 

Μακεδονία, όσο και στα δύο νησιά της Περιφέρειας την Θάσο και την Σαµοθράκη. 

 

Τµήµα του ορεινού συγκροτήµατος της Ροδόπης, µε χαµηλές κορυφές, γνωστού σαν «Βουνά 

του Έβρου», αποτελεί το δάσος της ∆αδιάς, µε πεύκα (θασίτικα και µαυρόπευκα), βελανιδιές 

και οξυές γνωστό παγκοσµίως για τα αρπακτικά πουλιά που ζουν σε αυτό.  

 

Στην Σαµοθράκη παρουσιάζεται έντονη ορεινή µορφολογία εδάφους, µε πλούσια 

πλατανοδάση γεµάτα φτέρες, πυκροδάδνες, λυγαριές και µέντες. Το βουνό Φεγγάρι ή Σάος 

της Σαµοθράκης έχει κορυφή στα 1.650 µ. Σε υψηλότερα υψόµετρα κυριαρχούν καστανιές 

και θαµνόκεδρα.  

 

Στο βόρειο τµήµα του Νοµού Ροδόπης, σηµαντικότερο όρος στην περιοχή αποτελεί εκείνο 

του Παπίκιου. Περιέχει αρπακτικά πτηνά και απειλείται από την υλοτόµηση. 

 

Ο ορεινός όγκος του Νοµού Ξάνθης, διατηρεί άθικτη την αρχιτεκτονική του και αυθεντικά 

τα παραδοσιακά γεφύρια που αριθµητικά είναι περίπου 50. Τα ορεινά χωριά στην περιοχή 

της Σταυρούπολης και του Εχίνου έχουν την δική τους φυσιογνωµία η οποία δεν έχει δεχθεί 

παρά λίγες µικρές παρεµβάσεις από τον άνθρωπο. Η ορεινή ζώνη του Νοµού αποτελείται από 

80 οικισµούς και θεωρείται η πλέον κατοικηµένη ορεινή περιοχή στην Ελληνική Επικράτεια, 

µε περισσότερους από 20.000 κατοίκους. 

 

Ο Νοµός ∆ράµας, είναι προικισµένος µε πλούσια δασική έκταση. Στην οροσειρά της 

Κεντρικής Ροδόπης µε ψηλότερη κορυφή αυτήν του Παρθένου ∆άσους µε 1.953 µ. (η 
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ψηλότερη της Ροδόπης είναι η Μουσάλα µε υψόµετρο 2.925 µ. σε βουλγαρικό έδαφος), 

διακρίνονται τα δάση της Ελατιάς ή Καρά Ντερέ, στην περιοχή Σιδηρονέρου - Σκαλωτές. Η 

περιοχή βρίσκεται στο κεντρικό και βόρειο τµήµα του νοµού και εκτείνεται κατά µήκος της 

ελληνοβουλγαρικής µεθορίου.  

· Το Φαλακρό Όρος, ορθώνεται στο κέντρο του νοµού ∆ράµας και συγκαταλέγεται στα 

ψηλότερα βουνά της χώρας. Το βουνό συγκροτείται από ένα σύµπλεγµα τριών όγκων: το 

βορειοδυτικό µε ψηλότερη κορυφή το «Άγιο Πνεύµα» και υψόµετρο 1629 µ., το 

νοτιοδυτικό µε ψηλότερη κορυφή τον «Άγιο Παύλο» στα 1768 µ. και το ανατολικό µε 

ψηλότερη κορυφή τον «Προφήτη Ηλία» στα 2232 µ., που περιβάλλεται και από τις 

κορυφές «Βάρδενα» και «Χιονότρυπα». Η σηµασία της χλωρίδας και της πανίδας του 

Φαλακρού επέβαλαν την ένταξη και προστασία του στο δίκτυο «ΦΥΣΗ 2000», µε το 

όνοµα «Κορυφές Όρους Φαλακρού». 

· Το Μενοίκιο Όρος, οριοθετεί το δυτικό όριο του νοµού ∆ράµας και αποτελεί την προς 

νότο συνέχεια του Φαλακρού. Η ψηλότερη κoρυφή του Μενοικίου είναι η "Μαυροµάτα" 

στο Νοµό Σερρών µε υψόµετρο 1.963 µ., ενώ η ψηλότερη κoρυφή του στο Νοµό 

.∆ράµας το "Θαµνοτόπι " µε υψόµετρο 1.952 µ. Το βουνό χαρακτηρίζεται από το έντονο 

ανάγλυφο, από τα ορεινά και υποαλπικά λιβάδια µε πλούσια χλωρίδα, τα δάση οξιάς και 

οξιάς -υβρυδογενούς ελάτης, το δάσος υπεραιωνόβιων δένδρων καστανιάς και την 

πλούσια ορνιθοπανίδα που φιλοξενεί. Η χλωρίδα που συνθέτει την υψηλή βλάστηση του 

βουνού αποτελείται από οξιά, καστανιά, υβρυδογενή ελάτη, µαύρη πεύκη, κέδρα, δρυς, 

γαύρο, ιτιές, σκλήθρα, σορβιές, σφενδάµια, φράξο, κρανιά, αγριοτριανταψυλλιές, 

µύρτιλλο κ.ά. Ενδιαφέρουσα όµως είναι η ποώδης βλάστηση εξαιτίας της σπανιότητας 

και του µεγάλου αριθµού των ειδών: κρίνος ο µάρταγος, σαξιφράγες, τσάι του βουνού 

(σιδηρίτης), αγριγαρύφαλα, ίριδες, παιώνια, κενταυρέες, καµπανούλες, αγριοπανσές, 

θυµάρι, ορχιδέες, δακτυλιόριζες κ.ά., καθώς και πολλά αγρωστώδη και ψυχανθή ψυτά.   

� Τέλος στον Νοµό, υπάρχουν κυνηγότοποι στις περιοχές Παρανεστίου και Νευροκοπίου. 

· Στον Νοµό Καβάλας τα δάση εντοπίζονται στις πλαγιές του Παγγαίου, στα όρη της 

Λεκάνης αλλά και στο νοτιανατολικό τµήµα στις εκβολές του Νέστου. Οι πλαγιές των 

βουνών της Θάσου καλύπτονται κυρίως από πεύκα, έλατα, βελανίδια και από πλήθος 

ειδών της άγριας χλωρίδας. 

� Το Παγγαίο όρος διακρίνεται από τα εκτεταµένα ορεινά βοσκοτόπια, εσωτερικούς 

απόκρηµνους γκρεµούς, χειµάρρους και δάση. Τα κυριότερα προβλήµατα είναι η 
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εντατική δασοπονία και τα λατοµεία µαρµάρου. Σε τµήµα της περιοχής απαγορεύεται το 

κυνήγι. 

· Το όρος Σύµβολο, αποτελεί απροστάτευτη περιοχή µε µεγάλα αρπακτικά πτηνά και 

ιδιαίτερου αισθητικού ενδιαφέροντος δάσος. 

· Τα αισθητικά δάση Αµυγδαλεώνος και Στενών Νέστου. 

· Το δάσος Ιψαρίου στη Θάσο: Το κύριο χαρακτηριστικό της περιοχής είναι η παρουσία 

ενός αρκετά µεγάλου βουνού για τα δεδοµένα των Μεσογειακών νησιών. Αποτελεί µία 

περιοχή µε σπάνια χλωρίδα και σπάνιας οµορφιάς δάσος, τα οποία είναι εντελώς 

απροστάτευτα. Η µεγαλύτερη απειλή προέρχεται από το οδικό δίκτυο, τις φωτιές και την 

υλοτόµηση. 

 

4.1.3. Νησιά 

 

Ο νησιωτικός χώρος της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης περιλαµβάνει τα 

νησιά της Θάσου και της Σαµοθράκης, στον Νοµό Καβάλας και Έβρου αντίστοιχα. 

 

Θάσος 

 

Η Θάσος αποτελεί τον κύριο τουριστικό πόλο έλξης της Περιφέρειας Ανατολικής 

Μακεδονίας – Θράκης. Από τα µεγαλύτερα νησιά της χώρας, βρίσκεται στον κόλπο της 

Καβάλας, στο Βόρειο τµήµα του Αιγαίου Πελάγους.  

 

Το βορειοανατολικό τµήµα του νησιού της Θάσου είναι ορεινό, µε πευκοδάση, απότοµες 

καταπράσινες χαράδρες και απόκρηµνες ακρογιαλιές, σε αντίθεση µε την νοτιοδυτική πλευρά 

του νησιού που είναι πιο επίπεδη, καλυµµένη από ελαιώνες, στις πλαγιές λόφων, όπου 

βρίσκονται και οι περισσότεροι οικισµοί του νησιού. Το χαρακτηριστικό βουνό του νησιού, 

το Υψάριο, φθάνει στα 1.204 µ. 

 

Πρωτεύουσα του νησιού είναι ο Λιµένας ή Θάσος, η οποία είναι χτισµένη στη θέση της 

αρχαίας πόλης. Τουριστικό ενδιαφέρον προκαλούν τα Τείχη που περιστοιχίζουν ολόκληρη 

την αρχαία πόλη (7ος – 5ος αιώνας), η Ακρόπολη, η Αρχαία Αγορά, το Παλιό Λιµάνι, το 

Αρχαίαο Θέατρο, ο Ναός του Πυθίου Απόλλωνα, το Χορηγικό Μνηµείο. Τα κτίσµατα του 7ου 

π.Χ. αιώνα και οι παλαιοχριστιανικές βασιλικές στην Αλυκή, µαζί µε τα αρχαία λατοµεία, 
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αποτελούν απόδειξη ότι το θασίτικο µάρµαρο ήταν πάντα κατάλληλο για αρχιτεκτονικές και 

γλυπτικές κατασκευές.    

 

Στη  Θάσο συναντά κανείς, παραθαλάσσια αλλά και ορεινά χωριά. Κοντά  στη θάλασσα 

βρίσκονται ο  Μακρύαµµος, ο Αρχάγγελος, ο Άγιος Ιωάννης, τα Λιµενάρια, ο Ποτός, το 

Πευκάρι, η Αλυκή, η Κοίνυρα, η Σκάλα Μαριών κ.α. ενώ στα ορεινά ο Θεολόγος, ο Πρίνος, 

η Παναγία και Παριές όπου τα σπίτια διατηρούν τα παραδοσιακά  ξύλινα χαγιάτια και τις 

καλυµµένες µε σχιστόλιθο στέγες. 

 

Το νησί διαθέτει τρία λιµάνια, το λιµάνι του Πρίνου, το λιµάνι των Λιµεναρίων και το λιµάνι 

της Θάσου, έναντι των 8 λιµανιών που περιλαµβάνει συνολικά η Περιφέρεια Ανατολικής 

Μακεδονίας - Θράκης. Πρόκειται για λιµάνια µικτής χρήσης, επιβατικά, εµπορικά και 

αλιευτικά. Τα αλιευτικά σκάφη εξυπηρετούνται συµπληρωµατικά από µικρότερα 

µεµονωµένα λιµάνια, τα αλιευτικά καταφύγια, που βρίσκονται σε παραθαλάσσιους παλιούς 

οικισµούς και ειδικότερα στη Σκάλα Ραχωνίου, στη Σκάλα Σωτήρα, στη Σκάλα Καλλιράχης 

και στη Σκάλα Ποτού Θεολόγου στα δυτικά παράλια του νησιού. 

 

Το νησί της Θάσου αποτελεί µία από τις πλέον τυπικές περιπτώσεις παράκτιων περιοχών, 

όπου ο µαζικός τουρισµός δηµιούργησε σοβαρές συνέπειες στο θαλάσσιο και στο υπόλοιπο 

φυσικό περιβάλλον. Για πολλές δεκαετίες αποτέλεσε τον γνωστότερο πόλο έλξης τουριστών, 

µε αποτέλεσµα τη µεγάλη συγκέντρωση των τουριστών, είτε µε τη µορφή επισκεπτών, είτε µε 

τη µορφή παραθεριστών, ήταν η υποβάθµιση των τουριστικών πόρων και του φυσικού και 

οικιστικού περιβάλλοντος. 

 

Σαµοθράκη 

 

Η Σαµοθράκη βρίσκεται στο βορειοανατολικό Αιγαίο, στο µέσο του Θρακικού Πελάγους. Η 

συνολική έκταση του νησιού ανέρχεται σε 180,364 km2, αποτελώντας το 1,3% της συνολικής 

έκτασης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης. Το µήκος των ακτών του 

νησιού ανέρχεται στα 59 χιλιόµετρα καλύπτοντας το 8,8% του συνολικού µήκους ακτών της 

Περιφέρειας.  

Το χαρακτηριστικό της Σαµοθράκης είναι η ορεινή µορφολογία του εδάφους, που σε 

συνδυασµό µε την πλούσια φυσική βλάστηση, αποτελούν φυσικές οµορφιές που δεν 



 

 56

συναντώνται συχνά στα υπόλοιπα νησιά του Αιγαίου. Το βουνό Φεγγάρι ή Σάος της 

Σαµοθράκης έχει κορυφή στα 1.650 µ. Το τοπίο είναι έντονα ορεινό, µε ελάχιστες 

καλλιέργειες και κατά τόπους βραχώδες, αλλά µε πολλά επιφανειακά νερά και δάση από 

πλατάνια, µε πιο γνωστό αυτό στο ρέµα του Φονιά. Στο νησί υπάρχουν προσιτές παραλίες µε 

άµµο, βότσαλα ή µεγάλες στρογγυλεµένες πέτρες, αλλά και απόκρηµνες ακτές στη Ν.Α. 

πλευρά του νησιού. 

 

Πρωτεύουσα της Σαµοθράκης είναι η Χώρα η οποία βρίσκεται στο εσωτερικό του νησιού και 

απέχει 6 χιλιόµετρα από το µικρό λιµάνι του νησιού, την Καµαριώτισσα. Πρόκειται για 

τεχνητό λιµάνι τοπικής σηµασίας που χρησιµοποιείται για εµπορικούς, επιβατικούς και 

αλιευτικούς σκοπούς. Το νησί διαθέτει και ένα αλιευτικό καταφύγιο σε νέα παραλία εκτός 

οικισµών και συγκεκριµένα στην τοποθεσία Θερµά που εντοπίζεται στα βόρεια παράλια.  

 

4.1.4. Περιοχές Ειδικής Προστασίας 

 

Οι περιοχές που βρίσκονται κάτω από κάποιο καθεστώς προστασίας διακρίνονται ανάλογα µε 

το αν προστατεύονται από διεθνείς συµβάσεις ή το εθνικό καθεστώς προστασίας. 

 

Οι ∆ιεθνείς Συµβάσεις Προστασίας είναι: 

• Σύµβαση Ramsar για τους υγροτόπους διεθνούς σηµασίας, ειδικά ως βιοτόπους 

αγρίων πουλιών  

• Σύµβαση της Βόννης για τη διατήρηση µεταναστευτικών ειδών αγρίων ζώων  

• Σύµβαση για την προστασία της παγκόσµιας πολιτιστικής και φυσικής κληρονοµιάς  

• Σύµβαση της Βέρνης για τη διατήρηση της Ευρωπαϊκής άγριας ζωής και των φυσικών 

βιοτόπων  

• Οδηγία 79/409 και απόφαση του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη 

διατήρηση των αγρίων πουλιών  

• Οδηγία 92/43 του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη διατήρηση των 

φυσικών οικοτόπων, της άγριας πανίδας και αυτοφυούς χλωρίδας  

• Σύµβαση της Βαρκελώνης για την προστασία της Μεσογείου από τη ρύπανση  

• Πρόγραµµα της UNESCO για τον άνθρωπο και τη βιόσφαιρα Ευρωπαϊκό δίκτυο 

βιογενετικών πάρκων  

 



 

 57

Το Εθνικό Καθεστώς Προστασίας διακρίνει τις περιοχές προστασίας στις εξής κατηγορίες: 

• Εθνικοί ∆ρυµοί 

• Αισθητικά ∆άση 

• ∆ιατηρητέα Μνηµεία της Φύσης 

• Καταφύγια Θηραµάτων και Ελεγχόµενες Κυνηγετικές Περιοχές 

• Θαλάσσια Πάρκα 

 

Το ∆έλτα του Νέστου 

 

Το ∆έλτα του Νέστου καταλαµβάνει έκταση 500 τ. χλµ και υπάγεται διοικητικά στο Νοµό 

Καβάλας και στο Νοµό Ξάνθης. Ο ποταµός πηγάζει από την Βουλγαρική Ροδόπη και αφού 

διασχίσει κοιλάδες και φαράγγια, στα βουνά µεταξύ Όρβηλου και Ροδόπης, µπαίνει στο 

ελληνικό έδαφος. Χύνεται απέναντι από το νησί της Θάσου και το µήκος του, στο ελληνικό 

έδαφος, είναι 130 χλµ. ∆υτικά από τις εκβολές του ποταµού υπάρχει η λιµνοθάλασσα του 

Αγιάσµατος (Γκουµπουρνου), σηµαντικός βιότοπος για πολλά είδη υδροβίων πουλιών και 

µια σειρά από πολλές λιµνοθάλασσες όπως της Βάσοβας, Ερατεινού, Κοκάλας, Κεραµωτής, 

Γεφυρακίου κ.α. 

 

Στην περίοδο της Τουρκοκρατίας, το παρθένο δάσος του ∆έλτα του Νέστου ονοµάσθηκε 

"Κοτζά Ορµάν", που θα πει "Μέγα ∆άσος", λόγω της έκτασης και της πυκνότητάς του. Το 

δάσος αυτό επιβίωσε ως τη δεκαετία 1940-50, οπότε, κατά τη διάρκεια του εµφύλιου 

πολέµου, κάηκε µεγάλο µέρος του. Μέχρι το 1942 είχε έκταση 72.000 στρ. µάκρος 27 χλµ. 

και πλάτος 3-7 χλµ.  Μετά το τέλος του εµφυλίου, αποψιλώθηκε ότι είχε αποµείνει από το 

δάσος, για να καλλιεργήσουν στην περιοχή του ∆έλτα υβρίδια Λεύκας και αργότερα υβρίδια 

καλαµποκιού. Από τότε µέχρι σήµερα έγιναν πολλές επεµβάσεις σ’ αυτό το µοναδικό δάσος, 

µε αποτέλεσµα να έχει συρρικνωθεί στα 1.500 µόνο στρέµµατα. Μετά από πολλές 

προσπάθειες της Ελληνικής Εταιρίας Προστασίας της Φύσης 700 στρέµµατα από αυτό το 

δάσος έχουν τεθεί σήµερα υπό καθεστώς προστασίας. 

 

∆έλτα του Έβρου  

 

Το ∆έλτα του Έβρου είναι το τµήµα του ποταµού µε την µεγάλη οικολογική αξία. Τόπος 

αναπαραγωγής και ξεχειµωνιάσµατος για χιλιάδες υδρόβια πουλιά. Οι πρώτες προτάσεις για 
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την προστασία της περιοχής του ∆έλτα έγιναν από την Ελληνική Εταιρία Προστασίας της 

Φύσης, το 1962. Παρά τις αλλοιώσεις που έχει υποστεί από τότε, το ∆έλτα του Έβρου 

παραµένει και σήµερα ένας από τους σηµαντικότερους βιότοπους της Ευρώπης. Ο Έβρος 

χωρίζεται, στην περιοχή του ∆έλτα, σε δυο κύριους βραχίονες. Ο ένας η λεγόµενη 

‘ευθυγράµµιση’, δέχεται το µεγαλύτερο όγκο των νερών του ποταµού. Ο άλλος είναι η παλιά 

κοίτη, που αποτελεί το σύνορο µε την Τουρκία.  

 

Στο ∆έλτα του Έβρου συναντάµε µια αρκετά µεγάλη ποικιλία βιοτόπων, όπως γυµνά 

αλίπεδα, υφάλµυρα έλη, χορτολείβαδα, καλλιέργειες σταριού και καλαµποκιού περιοχές µε 

αρµυρίκια, µικρά παραποτάµια δάση, υπολείµµατα των αρχαίων δασών, καλαµιώνες, έλη 

εποχιακά ή µόνιµα, µε γλυκό νερό, λιµνοθάλασσες, αµµώδεις ακτές και φυτοκοινωνίες µε 

Halocnemum sp. κατά µήκος των ακτών, όπως και αµµοθίνες, που σχηµατίζουν συχνά ένα 

φράγµα. 

 

Η Λίµνη Βιστωνίδα 

 

Η λίµνη Βιστωνίδα βρίσκεται στα σύνορα των Νοµών Ξάνθης Ροδόπης και είναι προέκταση 

του όρµου του Πόρτο -Λάγους. Έχει έκταση 45.000 στρέµµατα και το βάθος της κυµαίνεται 

από 2 ως 3,5 µέτρα. Η λίµνη είναι ο φυσικός αποδέκτης όλων των ορεινών χειµάρρων της 

περιοχής. Σε αυτή χύνονται τα ποτάµια Κόσυνθος και Κοµψάτος (Κουρού). 

Στα παράλια του Πόρτο - Λάγος, η βλάστηση που επικρατεί σχηµατίζεται από διάφορα 

αµµόφιλα είδη όπως η Cakile maritima, η Salicornia europaea και ο θαλάσσιος κρίνος 

(Pancratium maritimum). Το άλσος µε παραθαλάσσια πεύκα (Pinus maritima), που βρίσκεται 

µπροστά στο λιµάνι του Πόρτο - Λάγος, προέρχεται από αναδάσωση. 

 

Η λίµνη Μητρικού ή Ισµαρίδα 

 

Η λίµνη Μητρικού ή Μάνα ή Ισµαρίδα βρίσκεται στο Νοµό Ροδόπης, σε µια περιοχή 

πλούσια σε υγρότοπους. Η λίµνη Μητρικού απέχει µόλις 3 χλµ από τις ακτές του Θρακικού 

Πελάγους και δέχεται τα νερά δυο ποταµών. Από το βορρά κατεβαίνει και χύνεται µέσα στη 

λίµνη ο ποταµός Μπόσπος ενώ από ανατολικά έρχεται ο ποταµός Φιλιουρής ή ρέµµα 

Φιλιουρής, που χύνεται στο νότιο µέρος της λίµνης. 
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Η κοιλάδα του ποταµού Φιλιουρή θεωρείται επίσης σηµαντικός βιότοπος και έχει περιληφθεί 

στο δύκτιο βιοτόπων της Ε.Ο.Κ. ενώ στα νοτιοδυτικά, κοντά στις ακτές, υπάρχει ένας 

σηµαντικός αριθµός από λιµνοθάλασσες, από τις οποίες οι πέντε µεγαλύτερες είναι η λίµνη 

Καρατζά (Αρωγή), η Αλυκή (Μέση), η Ξηρολίµνη (Φαναρίου), η Πτελέα και το Έλος 

(Καρατζαλί). 

 
Η έκταση της λίµνης Μητρικού µαζί µε τη λεκάνη απορροής του ποταµού Μπόσπου είναι 

370 τ.χ., ενώ η έκταση των λιµνοθαλασσών φθάνει τα 132 τ.χ. 

 
• Οι περιοχές της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης που 

συµπεριλαµβάνονται στο ∆ίκτυο NATURA 2000 είναι: 

 

Το ∆άσος της ∆αδιάς 

 

Το δάσος της ∆αδιάς βρίσκεται κοντά στο Σουφλί και συνδέεται οικολογικά µε το ∆έλτα του 

Έβρου. Πρόκειται για µια σειρά δασωµένα υψώµατα, που βρίσκονται στο Νοµό Έβρου, 

δυτικά από το χωριό ∆αδιά και αποτελούν τµήµα ενός ορεινού συγκροτήµατος µε χαµηλές 

κορυφές, γνωστού σαν «Βουνά του Έβρου». 

Τα δάση της περιοχής αποτελούνται κυρίως από δύο είδη πεύκων, την Τραχεία πεύκη (Pinus 

brutia) και το Μαυρόπευκο (Pinus nigra). Ανάµεσα σε αυτά υπάρχει µια µεγάλη ποικιλία 

θάµνων, όπως και πολλά σπάνια ποώδη φυτά.  

Στο δάσος της ∆αδιάς ζουν και αναπαράγονται συνολικά είκοσι ένα είδη αρπακτικών 

πουλιών, από τα πιο σπάνια είδη αρπακτικών της Ευρώπης. 

 
Στενά του Νέστου 

 
Ένα βαθύ φαράγγι του Ποταµού Νέστου µε ψηλούς απόκρηµνους βράχους, δασωµένες 

πλαγιές, παραποτάµιο δάσος και µακκία βλάστηση. Οι ανθρώπινες δραστηριότητες 

επικεντρώνονται στην κτηνοτροφία ενώ µια σιδηροδροµική γραµµή διασχίζει την περιοχή. Οι 

περιορισµοί στο κυνήγι δεν εφαρµόζονται 

 
Κεντρική Ροδόπη και Κοιλάδα του Νέστου 

 
Ένα εκτεταµένο δάσος στην κορυφογραµµή της Ροδόπης ανάµεσα στον ποταµό Νέστο και τα 

βουλγαρικά σύνορα, συµπεριλαµβανοµένου και του Παρθένου ∆άσους του Παρανεστίου, 
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που αποτελείται από δάση οξειάς (Fagus sp.) και πεύκων (Pinus sp.) µε δάση βελανιδιάς 

(Quercus sp.) στα χαµηλότερα υψόµετρα. Οι κύριες ανθρώπινες δραστηριότητες είναι η 

δασοπονία, η κτηνοτροφία και το κυνήγι. Η εκµετάλλευση του δάσους είναι έντονη και 

πρόσφατα το οδικό δίκτυο επεκτάθηκε µε αποτέλεσµα τη διάνοιξη και υλοτοµία 

αποµακρυσµένων περιοχών. Στον Ποταµό Νέστο έχει προγραµµατιστεί η κατασκευή 

τεσσάρων φραγµάτων µε τους αντίστοιχους ταµιευτήρες από τα οποία τα δύο έχουν αρχίσει 

να κατασκευάζονται. Το φράγµα του Θησαυρού θεωρείται ένα από τα µεγαλύτερα της 

Ευρώπης. 

 

Κοιλάδα του Κοµψάτου 

 

Λόφοι βόρεια του Ιάσµου και των Αµαξάδων µε την απότοµη κοιλάδα του Κοµψάτου, δάσος 

από βελανιδιές (Quercus sp.) που βόσκεται ελεύθερα και βαθιές κοιλάδες µε πυκνό 

παραποτάµιο δάσος κατά θέσεις. Οι κύριες ανθρώπινες δραστηριότητες είναι η κτηνοτροφία 

και το κυνήγι. Υπάρχουν διάσπαρτοι οικισµοί. Απειλείται από την ανάπτυξη και την διάνοιξη 

δρόµων 

 

Κορυφές του Όρους Φαλακρού 

 

Το ιδιαίτερο γεωλογικό υπόστρωµα (αποτελείται από γρανίτες και µάρµαρα), σε συνδυασµό 

µε τις κλιµατικές, εδαφικές και τοπογραφικές συνθήκες δηµιούργησαν µια σηµαντική 

ποικιλία βιοτόπων ιδιαίτερου βοτανικού ενδιαφέροντος. Εκτός των κοινών θηλαστικών και 

πτηνών της ευρύτερης περιοχής συναντώνται σπάνια ασπόνδυλα που χαρακτηρίζουν την αξία 

της πανίδας της περιοχής, ενώ η σηµασία της χλωρίδας αποδίδεται σε σπάνια για την χώρα 

µας ποώδη φυτά που σχηµατίζουν αξιόλογους οικότοπους στις κορυφές, στα λιβάδια και στις 

βραχώδεις εξάρσεις του βουνού.  

 

∆ιατηρητέο Μνηµείο της Φύσης 

� Παρθένο ∆άσος Φρακτού Ν. ∆ράµας (ΦΕΚ 121/∆/21.2.1980) 

 

Αισθητικά ∆άση 

� Μπάµπουρας Αλυκής Θάσου (ΦΕΚ 415/Β/19.11.1962)\ 

� Λιµένας Θάσου (ΦΕΚ 1501/Β/14.12.1976) 
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� Περιοχή Θεολόγου Θάσου (ΦΕΚ 116/Β/3.3.1977) 

� ∆άσος Αµυγδαλεώνα (ΦΕΚ 606/∆/1979) 

� Παγγαίο Όρος (ΦΕΚ 367/Β/26.6.1981) 

� Ακρωτήριο Βρασίδας (ΦΕΚ 363/Β/11.4.1994) 

 

4.2. Ανθρωπογενείς Τουριστικοί Πόροι 

 

4.2.1. Αστικά Κέντρα  

 

Ο αστικός πληθυσµός της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης καταλαµβάνει το 

40% του συνολικού της πληθυσµού. Τα αστικά κέντρα της Περιφέρειας είναι: 

• η Καβάλα, µε 60.187 κατοίκους,  

• η Κοµοτηνή, µε 45.934 κατοίκους,  

• η ∆ράµα, µε 38.546 κατοίκους,  

• η Αλεξανδρούπολη µε 41.860 κατοίκους,  

• η Ξάνθη µε 41.779 κατοίκους και  

• η Ορεστιάδα µε 19.669 κατοίκους 

 

Καβάλα 

 

Η Καβάλα, χτισµένη αµφιθεατρικά πάνω σε δύο λόφους και στις πλαγιές του βουνού 

Συµβόλου, είναι µία από τις γραφικότερες πόλεις της Μακεδονίας, αλλά και από τις 

µεγαλύτερες της Ελλάδας. 

 

Το πλέον ανεπτυγµένο αστικό κέντρο της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, βρίσκεται 

τοποθετηµένο πάνω ακριβώς στον οδικό άξονα Θεσσαλονίκης-τουρκικών συνόρων. Τη 

γεωστρατηγική του εικόνα, συµπληρώνει το 2ο µεγαλύτερο εµπορικό λιµάνι της Εγνατίας 

Οδού, ανατολικά της πόλης της Καβάλας.  

Με ένα µεγάλο λιµάνι και µια εξίσου µεγάλη µαρίνα στο κέντρο της πόλης, σε συνδυασµό µε 

το λιµάνι της Νέας Περάµου και τη µαρίνα της Νέας Ηρακλείτσας, η Καβάλα αποτελεί εκτός 

των άλλων και ένα από τα σηµαντικότερα αλιευτικά κέντρα της χώρας. Στην πόλη λειτουργεί 

µια από τις µεγαλύτερες ιχθυόσκαλες της Μεσογείου, απ' όπου διακινούνται εµπορεύµατα 

στις εσωτερικές και διεθνείς αγορές. Η ανάπτυξη της αλιείας, κατέστησε επιτακτική την 
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ανάγκη να δηµιουργηθεί στην Καβάλα, ένα από τα τρία Ινστιτούτα Αλιευτικών Ερευνών 

(ΙΝΑΛΕ) που λειτουργούν στην Ελλάδα.   

 

Ως εµπορικό και βιοµηχανικό κέντρο κατέχει τη δεύτερη θέση στη Β. Ελλάδα, µετά τη 

Θεσσαλονίκη. Εκτός από τις βιοµηχανίες επεξεργασίας καπνού και τις καπναποθήκες, µέσα 

στην πόλη λειτουργούν εργοστάσια τροφίµων, αλιπάστων, κυλινδρόµυλοι και δρυζόµυλοι, 

ενώ από το λιµάνι της εξάγονται τα καπνά της Μακεδονίας και της Θράκης. 

 

Κοµοτηνή 

 

Η Κοµοτηνή είναι χτισµένη στην πεδιάδα που αρχίζει από τους πρόποδες του ορεινού 

συγκροτήµατος της Ροδόπης σε υψόµετρο 45µ. και διασχίζεται από τον ποταµό 

Μπουκλουτζά. Η ρυµοτοµία της δεν είναι οµοιόµορφη. Ένα µεγάλο τµήµα (η παλαιά πόλη) 

έχει καθαρά ανατολίτικο χρώµα και κατοικείται κυρίως από Τούρκους. Η νέα όµως πόλη 

παρουσιάζει ευρωπαϊκή εµφάνιση µε σύγχρονα οικοδοµήµατα, δρόµους, πλατείες και κέντρα. 

Η θέση της πάνω στην Εγνατία οδό, η οποία συνέδεε το ∆υρράχιο µε την Κωνσταντινούπολη, 

της έδιδε προνόµια κυρίως οικονοµικού χαρακτήρα, ώστε σταδιακά, εξελίχτηκε και 

εµφανίστηκε στον ορίζοντα της τοπικής ιστορίας, στην σκιά βέβαια της γειτονικής της 

Μαξιµιανούπολης (στα νεότερα χρόνια Μοσυνούπολης), η υπεροχή της οποίας, µέχρι την 

καταστροφή της από τους Βουλγάρους, ήταν αδιαµφισβήτητη. 

 

Η λειτουργία του ∆ηµοκρίτειου Πανεπιστηµίου της Θράκης, µε την έδρα της ∆ιοίκησής του 

στην Κοµοτηνή έδωσε ώθηση στην οικονοµική ζωή της πόλης. Στην Κοµοτηνή έχουν την 

έδρα τους 7 Τµήµατα του ∆.Π.Θ., το Τµήµα Νοµικής, το Τµήµα Επιστήµης Φυσικής Αγωγής 

και Αθλητισµού, το Τµήµα Ιστορίας και Εθνολογίας, το Τµήµα Ελληνικής Φιλολογίας, το 

Τµήµα Κοινωνικής ∆ιοίκησης, το Τµήµα ∆ιεθνών Οικονοµικών Σχέσεων και Ανάπτυξης και 

το Τµήµα Γλωσσών, Φιλολογίας και Πολιτισµού των Παρευξείνιων Χωρών. Η 

Πανεπιστηµιούπολη βρίσκεται σε απόσταση οκτώ περίπου χιλιοµέτρων από την πόλη και 

διαθέτει φοιτητική εστία δυναµικότητας επτακοσίων κλινών, εστιατόριο που εξυπηρετεί το 

σύνολο των φοιτητών που ζουν στην Κοµοτηνή και κλειστό κολυµβητήριο. 
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∆ράµα 

 

Η πόλη της ∆ράµας είναι κτισµένη στους πρόποδες του βουνού Φαλακρό, σε υψόµετρο 

115µ., κοντά στην πεδιάδα των Φιλίππων, σε µία τοποθεσία µε πλούσια βλάστηση και 

άφθονα νερά. 

 

Στα τέλη του 18ου αιώνα, η παραγωγή και το εµπόριο του καπνού, η λειτουργία 

σιδηροδροµικού σταθµού και το οδικό δίκτυο προς το λιµάνι της Καβάλας ενισχύουν την 

εµπορική κίνηση της πόλης.  Μέχρι σήµερα στην περιοχή της Αγίας Βαρβάρας της πόλης, 

διασώζονται οι πολυόροφες καπναποθήκες του µεσοπολέµου που παραπέµπουν στην εποχή 

της οικονοµικής άνθισης. Στην πόλη σήµερα λειτουργούν κυρίως εργοστάσια επεξεργασίας 

καπνού. 

 

Στην ∆ράµα είναι συγκεντρωµένες οι βασικές υπηρεσίες διοίκησης, εκπαίδευσης, 

περίθαλψης και αθλητισµού. Λειτουργούν σύγχρονο νοσοκοµείο, δίκτυο αθλητικών 

εγκαταστάσεων µε κλειστά γυµναστήρια, κολυµβητήριο και το Τµήµα ∆ασοπονίας του 

Τεχνολογικού Ιδρύµατος Καβάλας. 

 

Στο κέντρο της πόλης υπάρχουν οι πηγές της Αγίας Βαρβάρας, γύρω από τις οποίες έχει 

αναπτυχθεί ένας πρότυπος χώρος αναψυχής µε αιωνόβια δένδρα, νερά που τρέχουν προς όλες 

τις κατευθύνσεις, τα παλιά καπνοµάγαζα, παραδοσιακά σπίτια και σύγχρονες εγκαταστάσεις 

που στεγάζουν το Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους και τη δηµοτική επιχείρηση 

∆.Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α 

 

Αλεξανδρούπολη 

 

Η σηµερινή πόλη της Αλεξανδρούπολης βρίσκεται στη θέση της αρχαίας Σάλης, πόλης µε 

έντονη παρουσία κατά τον 5ο π.Χ. αιώνα, σύµφωνα µε τον ιστορικό Ηρόδοτο.  

Σήµερα η Αλεξανδρούπολη είναι το διοικητικό, οικονοµικό και συγκοινωνιακό κέντρο της 

Θράκης. Είναι το µοναδικό µεγάλο λιµάνι της Θράκης και ο σπουδαιότερος συγκοινωνιακός 

της κόµβος, σε απόσταση περίπου 15 χλµ. από τα ελληνοτουρκικά σύνορα. Ο αστικός 

οικισµός, το πολεοδοµικό σχέδιο του οποίου εκπονήθηκε το 1877 από τους Ρώσους 

µηχανικούς που συνόδευαν τα στρατεύµατά τους στις επιχειρήσεις του Ρωσοτουρκικού 
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πολέµου, σχετίζεται µε την δηµιουργία του σιδηροδρόµου Θεσσαλονίκης-

Κωνσταντινούπολης.  

 

Στην Αλεξανδρούπολη έχουν την έδρα τους, το Τµήµα Ιατρικής, το Τµήµα Μοριακής 

Βιολογίας και Γενετικής, η Σχολή Επιστηµών Αγωγής που συγκροτείται από το Παιδαγωγικό 

Τµήµα ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης και το Παιδαγωγικό Τµήµα Νηπιαγωγών. Η 

Πανεπιστηµιούπολη βρίσκεται σε απόσταση οκτώ περίπου χιλιοµέτρων από την πόλη. 

 

Ξάνθη 

 

Πρωτεύουσα του νοµού Ξάνθης, χτισµένη στους πρόποδες της οροσειράς Ροδόπης, στα 

στενά του ποταµού Κόσινθου. 

Η ύπαρξη της πόλης από αιώνες ως ένας µικρός αστικός οικισµός γίνεται φανερή από τις 

διάφορες ιστορικές αναφορές. Η σηµασία της πόλης αυξάνει κατά την διάρκεια του 13ου 

αιώνα.  

 

Στην Ξάνθη έχει την έδρα της η Πολυτεχνική Σχολή που συγκροτείται από το Τµήµα 

Πολιτικών Μηχανικών, το Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, 

το Τµήµα Μηχανικών Περιβάλλοντος, το Τµήµα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών και το Τµήµα 

Μηχανικών Παραγωγής και ∆ιοίκησης. Η Πανεπιστηµιούπολη βρίσκεται σε απόσταση 

τεσσάρων περίπου χιλιοµέτρων από την πόλη και διαθέτει φοιτητική εστία δυναµικότητας 

τριακοσίων κλινών και εστιατόριο που εξυπηρετεί το σύνολο των φοιτητών που ζουν στην 

Ξάνθη.  

 

4.2.2. Παραδοσιακοί Οικισµοί 

 

Σε όλη την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης συναντούµε αξιόλογους 

παραδοσιακούς οικισµούς µε ιστορικό, πολιτιστικό αλλά και αρχιτεκτονικό ενδιαφέρον.  

Στην πόλη της Ξάνθης, πέρα από τον νέο αστικό ιστό, συναντούµε δύο ακόµα 

αρχιτεκτονικούς ιστούς: της Παλιάς Πόλης και των Καπναποθηκών. Οι παρεµβάσεις 

αναπαλαίωσης και συντήρησης στα κτίρια της Παλιάς Πόλης και η δραστηριοποίηση των 

πολιτιστικών φορέων την  έχουν αναδείξει σε Πόλη του Πολιτισµού. οι Καπναποθήκες 

διατηρήθηκαν από τα τέλη της δεκαετίας του ’70 έως σήµερα. Τα αρχιτεκτονικά τους 
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στοιχεία είναι Μακεδονικού και Ευρωπαϊκού ρυθµού και παραπέµπουν στις αρχές του 20ου 

αιώνα, αναβιώνοντας όλη την ιστορία του καπνού και της σηµαντικής οικονοµικής άνθισης 

που γνώριζε τότε ο Νοµός Ξάνθης αλλά και η ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής 

Μακεδονίας και Θράκης, εξαιτίας του ότι βρισκόταν σε ένα σταυροδρόµι προς την 

Κωνσταντινούπολη και προς το κέντρο της Ευρώπης δια µέσου της Φιλιππούπολης. 

 

Αρχοντικά των ακµαίων αστικών κέντρων της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας συναντώνται 

ακόµη και σήµερα στους Νοµούς της Ξάνθης και Ροδόπης. Στον νεότερο οικισµό των 

Αβδήρων της Ξάνθης σώζονται παλιά αρχοντικά µε χαρακτηριστική θρακιώτικη 

αρχιτεκτονική. Η αρχιτεκτονική του ορεινού όγκου της Ροδόπης και της Ξάνθης παρέµεινε 

άθικτη. Η νησιώτικη αρχιτεκτονική είναι εµφανής στα παράλια της Θράκης, στους 

οικισµούς της Μάκρης και της Μαρώνειας. 

 

Χαρακτηριστικό δείγµα παραδοσιακού οικισµού στον Έβρο, αποτελεί ο διατηρητέος 

οικισµός της Χώρας στην Σαµοθράκη, οικισµός µεσογειακού ρυθµού, χτισµένος 

αµφιθεατρικά πάνω στο βουνό, του Σουφλίου και του ∆ιδυµοτείχου, ο γαλλικής 

αρχιτεκτονικής φάρος της Αλεξανδρούπολης, οι πέτρινες κατασκευές στους Μεταξάδες και 

τα Πετρωτά. 

 

Στην ύπαιθρο του Νοµού ∆ράµας και ιδιαίτερα στα ορεινά και ηµιορεινά τµήµατά της 

συναντούµε δείγµατα παραδοσιακής αρχιτεκτονικής που αντανακλούν την τοπική γεωργική 

και κτηνοτροφική δραστηριότητα και τις εµπορικές συναλλαγές παλαιότερων αιώνων στο 

Παγονέρι, τα Λευκόγεια, το Περιθώρι, το Νευροκόπι, τον Γρανίτη, την Καλή Βρύση, την 

Καλλιθέα, τα Κοκκινόγεια, την Προσοτσάνη, τον Νικηφόρο, την Ψηλή Ράχη, το Τείχος, το 

Καπνόφυτο, τον Θόλο, την Πρασινάδα, την Κρήνη και τη Στέρνα. 

 

Στον Νοµό Καβάλας, δείγµατα αξιόλογης αρχιτεκτονικής βρίσκουµε στην Χρυσούπολη, 

την Ελευθερούπολη, την Νικήσιανη και την Κεραµωτή. Η Θάσος µε τους ορεινούς 

οικισµούς του Θεολόγου και της Παναγιάς, συνδυάζει νησιωτική και τυπική ορεινή 

βαλκανική αρχιτεκτονική. Στην Νέα Καρβάλη ο πέτρινος παραδοσιακός οικισµός 

Ακόντισµα και στην πόλη της Καβάλας, το παλιό της τµήµα µε τους λιθόστρωτους 

δρόµους, το τέµενος του Ιµαρέτ και τα κτίσµατα ανατολικών συνοικιών συνθέτουν µια 

ιδιαίτερη ποικιλία τόσο σε αισθητική όσο και σε υλικά κατασκευής.  
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Παρακάτω παρατίθενται οι οικισµοί της Περιφέρειας οι οποίοι έχουν ανακηρυχθεί ως 

παραδοσιακοί και προστατευόµενοι σύµφωνα µε το Π.∆. 19.10.1978 «Περί καθορισµού ως 

παραδοσιακών οικισµών τινών του κράτους και καθορισµού των όρων και περιορισµών 

δοµήσεως των οικοπέδων αυτών» (ΦΕΚ 594/∆/ 13.11.1978). 

Πίνακας 4.1 

Νοµός 
∆ράµας 

Νοµός 
Καβάλας 

Νοµός 
Ξάνθης 

Νοµός 
Ροδόπης 

Νοµός  
Έβρου 

Παγονέρι  
Περιθώριο 

Αλυκή στον Θεολόγο 
Θεολόγος 
∆ωµάτια 
Ζυγός 
Κεχρόκαµπος 
Κήπια 
Κορυφές 
Κρυονέρι 
Μακρυχώρι 
Μελισσοκοµείο 
Μεσορόπη 
Μουσθένη 
Παλαιά Καβάλα 
Παλαιοχώρι 
Παναγιά 
Πλαταµών 
Στενοπός 
Ποδοχώρι 
Ποταµιά 
Πρίνος (Καλύβια) 
Πυργοχώρι 
Χρυσόκαστρο 

Περιοχή Σαµακώβ 
του ∆ήµου Ξάνθης 
Περιοχή 
Πετρελαιαποθηκών 
του ∆ήµου Ξάνθης 
Κάτω Καρυόφυτο 
 

Βάκος  
Μαρώνεια 
Μαυροµµάτι 
Μίσχος 
 

Μεταξάδες 
Παλιούρι 
Σαµοθράκη 
 

 

Στον Νοµό Καβάλας 

• Χερσόνησος, συνοικία γνωστή µε το όνοµα Παναγιά. Πρόκειται για ιστορικό τόπο 

(ΦΕΚ 2808/20-4-70) 

• Χερσόνησος, συνοικία γνωστή µε το όνοµα Παναγιά. Πρόκειται για τοποθεσία 

ιδιαίτερου φυσικού κάλλους (ΦΕΚ 9698/3-12-71) 

• Χερσόνησος, συνοικία γνωστή µε το όνοµα Παναγιά. Πρόκειται για ιστορικό τόπο 

και τοποθεσία ιδιαίτερου φυσικού κάλλους (ΦΕΚ 822/Β/22-8-74) 

• Νέα Πέραµος, παραλία. Πρόκειται για τοποθεσία ιδιαίτερου φυσικού κάλλους (ΦΕΚ 

363/Β/11-4-80) 

• Άγιος Ιωάννης, τοποθεσία ιδιαίτερου φυσικού κάλλους (Υ.Α./Γ/1224/21-8-82) 

• Τµήµα της πόλης της Ελευθερούπολης, ιστορικός τόπος (ΦΕΚ 128/Β/28-3-83) 



 

 67

• Αρχαίο Λιµάνι του λιµένα Θάσου. Πρόκειατι για θαλάσσια ζώνη προστασίας (ΦΕΚ 

74/Β/5-2-87) 

• Αλυκή στην Θάσο, αρχαιολογικός χώρος και τοποθεσία ιδιαίτερου φυσικού κάλλους 

(ΦΕΚ 166/Β/3-3-77) 

• Αστρίς στην Θάσο, αρχαιολογικός χώρος και τοποθεσία ιδιαίτερου φυσικού κάλλους 

(ΦΕΚ 166/Β/3-3-77) 

• Θεολόγος στην Θάσο, αρχαιολογικός χώρος και τοποθεσία ιδιαίτερου φυσικού 

κάλλους (ΦΕΚ 166/Β/3-3-77) 

• Κίνυρα στην Θάσο, αρχαιολογικός χώρος και τοποθεσία ιδιαίτερου φυσικού κάλλους 

(ΦΕΚ 166/Β/3-3-77) 

• Θεολόγος στην Θάσο, ιστορικός τόπος (ΦΕΚ 875/Β/23-10-72) 

• Παναγιά στην Θάσο, ιστορικός τόπος (ΦΕΚ 875/Β/23-10-72) 

• Η περιοχή νότια του τείχους της αρχαίας Θάσου σε ακτίνα 1000 µέτρων από αυτό, 

τοποθεσία ιδιαίτερου φυσικού κάλλους (ΦΕΚ 1501/Β/14-12-76) 

 

Στον Νοµό Ξάνθης 

• Τµήµα της πόλης της Ξάνθης. Πρόκειται για ειδική κρατική προστασία (ΦΕΚ 

612/Β//30-4-76) 

• Τµήµα της πόλης της Ξάνθης. Πρόκειται για ειδική κρατική προστασία (ΦΕΚ 

861/Β//17-5-76) 

• Τµήµα της πόλης της Ξάνθης. Πρόκειται για διατηρητέα ζώνη (ΦΕΚ 142/Β//25-2-72) 

 

Στον Νοµό Ροδόπης 

• Μαρώνεια. Πρόκειται για ειδική κρατική προστασία (ΦΕΚ 815/Β//17-8-74) 

 

4.2.3. Πολιτισµικό Κεφάλαιο, Ήθη, Έθιµα, Λαογραφικές Εκδηλώσεις  

 

Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης έχει διατηρήσει σε µεγάλο βαθµό τα 

δείγµατα της πολιτιστικής της κληρονοµιάς. Τα κυριώτερα µνηµεία, µουσεία, χώροι 

αρχαιολογικού ενδιαφέροντος, ιστορικές τοποθεσίες και οικισµοί παρουσιάζονται παρακάτω 

για κάθε ένα νοµό ξεχωριστά. 
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Νοµός Καβάλας 

• Το Μεσαιωνικό Φρούριο, κτίσµα της Μεσαιωνικής εποχής (14ος αιώνας π.Χ.)  

• Οι καµάρες, στη συνοικία της Παναγίας. Η γέφυρα που πάνω της ήταν το αυλάκι που 

έφερνε νερό από τα βουνά στο υδραγωγείο. Όλο το συγκρότηµα του υδραγωγείου 

χτίστηκε το 16ο αιώνα από το σουλτάνο Σουλεϊµάν Β΄ το Μεγαλοπρεπή 

• Το Ιµαρέτ, τουρκικό οικοδόµηµα του 19ου αιώνα που βρίσκεται κοντά στο λιµάνι. 

Χτίστηκε από τον ιδρυτή της αιγυπτιακής δυναστείας Μοχάµετ Άλι. Λειτούργησε αρχικά 

ως και στη συνέχεια ως άσυλο απόρων. Σήµερα ένα τµήµα του λειτουργεί σα χώρος 

διασκέδασης 

• Το σπίτι που γεννήθηκε ο Μοχάµετ Άλι στη συνοικία της Παναγίας. Σώζεται σε καλή 

κατάσταση. Ο χώρος που στέγαζε το χαρέµι και σήµερα λειτουργεί ως µουσείο.  

• Η συνοικία Παναγία, η θέση της Χριστούπολης. Σε πολλά σηµεία σώζονται τα βυζαντινά 

τείχη, ενώ η θέα από την περιοχή αυτή είναι µαγευτική.  

• Οι εκκλησιές της Παναγίας (15ου αιώνα) και του Άγιου Παντελεήµονα.  

• Το αντρικό µοναστήρι του Άγιου Συλλά ή Σίλα στην είσοδο της πόλης.  

• Φίλιπποι: ο σηµαντικότερος αρχαιολογικός χώρος της ανατολικής Μακεδονίας, 17 χλµ 

Β∆ από την Καβάλα, µε µνηµεία χαρακτηριστικά της ελληνιστικής, ρωµαϊκής και 

παλαιοχριστιανικής περιόδου. Περιλαµβάνει την αρχαία πόλη των Φιλίππων (ΦΕΚ 

35/Β/2.2.1962) και το διατηρητέο µνηµείο εκτός των τειχών των Φιλίππων, την Βασιλική 

Γ’ (ΦΕΚ 36/Β/3.2.1962), υπό την αρµοδιότητα της ΙΗ’ Εφορείας Προϊστορικών και 

Κλασσικών Αρχαιοτήτων.  

• Το Μουσείο Φύσης Νέστου στη Χρυσούπολη της Καβάλας, στο εσωτερικό του οποίου ο 

επισκέπτης µπορεί να βρει πολύ χρήσιµες πληροφορίες για τους υγροτόπους και τα 

οικοσυστήµατα του ∆έλτα του Νέστου, τους κινδύνους που τα απειλούν, καθώς και 

οδηγίες για τους εκδροµείς, ώστε να χαίρονται τη φύση χωρίς να την καταστρέφουν. 

• Το Αρχαιολογικό Μουσείο στην Καβάλα,  

• Το Λαογραφικό στην Καβάλα,  

• Πινακοθήκη στην Καβάλα,  

• Αρχαιολογικό στη Θάσο. 
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Νοµός Ροδόπης 

• Τα ερείπια του τείχους του βυζαντινού οικισµού στο κέντρο της πόλης. Ως το 1922 που 

κατεδαφίστηκε τµηµατικά, σωζόταν σε πολύ καλή κατάσταση. Σήµερα υπάρχει µόνο ένα 

τµήµα µε στρογγυλούς και τετράπλευρους πύργους. 

• Η παλαιά πόλη γύρω από το κάστρο. Κατοικείται κατά πλειοψηφία από µουσουλµάνους 

και έχει έντονο παραδοσιακό χρώµα µε τα στενά δαιδαλώδη δροµάκια της, τα χαµηλά 

σπίτια µε τις κεραµιδένιες στέγες και τα καφασωτά παράθυρα. 

• Η παλαιά αγορά, µε µικροµάγαζα, παλιατζίδικα, παραδοσιακές οικοτεχνίες και ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά σιδεράδικα και γανωµατζίδικα.  

• Τα λίγα αρχοντικά της πόλης, που γλίτωσαν την ανοικοδόµηση. Χτισµένα από µαστόρους 

της Φιλιππούπολης, παρουσιάζουν ένα ενδιαφέρον κράµα ανατολίτικων και ευρωπαϊκών 

στοιχείων. 

• Η αρµένικη γειτονιά που κινδυνεύει να χαθεί. 

• Η εκκλησία της Παναγιάς, η Μητρόπολη, που χτίστηκε στα χρόνια της τουρκοκρατίας, 

στη θέση παλαιότερου βυζαντινού ναού. Έχει ξυλόγλυπτο τέµπλο και παλιές 

τοιχογραφίες. 

• Το Εσκι τζαµί, και δύο άλλα µικρότερα.  

• Στην Γρατινή, τα ερείπια της Βυζαντινής πόλης Γρατιανού, που µετά την καταστροφή της 

Μοσυνουπόλεως το 14ο αιώνα, ήταν το σπουδαιότερο κέντρο της περιοχής, κοντά στο 

χωριό Γρατινή, στους πρόποδες της Ροδόπης, 19 χλµ. βορειοανατολικά από την 

Κοµοτηνή. Έξω από τα τείχη της πόλης έχει ανασκαφεί µικρό, ίσως ταφικό, παρεκκλήσι, 

13ου αιώνα. Στα βόρεια της Γρατινής, κοντά στο χωριό Πάτερµα, µέσα στο δάσος σώζεται 

µεσαιωνικό γεφύρι µε τρία τόξα. Στην ίδια περιοχή υπάρχουν ερείπια κτισµάτων ενός 

ατείχιστου βυζαντινού οικισµού ανάµεσα στα οποία και µια µονόχωρη βυζαντινή 

εκκλησία, 11ου-12ου αιώνα.  

• Ο αρχαιολογικός χώρος της Μαρώνειας, στο βουνό Ίσµαρος: Αρχαία Πόλη, προϊστορική 

ακρόπολη Εργάνης, Μαξηµιανούπολη (κοντά στο Μίσχο), Αναστασιούπολη (ρωµαϊκά 

ερείπια), Αρχαία Στρύµη (χωρίς ιδιαίτερο ενδιαφέρον), Περιοχή Συµβόλου και διάφορες 

περιοχές ορεινής Ροδόπης, Προϊστορική Τούµπα Παραδηµής Ν∆ Κοµοτηνής. 

• Βυζαντινή Μαρώνεια - Παλαιοχριστιανικές Βασιλικές στον Άγιο Χαράλαµπο (Παραλία 

Μαρώνειας), ξύλινη Βασιλική στη θέση Σύναξη (ανατολικά Μαρώνειας)  
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• Στην νότια πλευρά της οροσειράς της Ροδόπης: ερείπια κάστρων, µονών, εκκλησιών, 

ατείχιστων οικισµών: Ερείπια εκκλησιών σε περιοχές από Πολύανθο έως Σώστη, 

Βυζαντινά Μνηµεία Παπίκιου όρους, κέντρου µοναχισµού,  

• Βυζαντινά οχυρά Αναστασιούπολης κοντά στους Αµαξάδες  

• Μεσαιωνική γέφυρα ποταµού Κοµψάτου και προχριστιανικό νεκροταφείο µεταξύ 

γέφυρας και Πολύανθου 

• Ο ιστορικός χώρος "Οχυρά " της Νυµφαίας 

• Το Αρχαιολογικό Μουσείο στην Κοµοτηνή 

 

Νοµός ∆ράµας 

• Τα βυζαντινά τείχη στο κέντρο της πόλης και οι ναοί της Αγ. Σοφίας και των Ταξιαρχών, 

10ου και 11ου αι. αντίστοιχα.  

• Στην εκκλησία της Αγ. Σοφίας µπορούµε να δούµε µια µικρή αρχαιολογική συλλογή. 

• Η Αγία Βαρβάρα, κτισµένη σε µια τοποθεσία µε πλούσιες πηγές και βλάστηση. Εδώ η 

παράδοση και οι θρύλοι µιλούν για νεράιδες, νύµφες και φαντάσµατα Τούρκων.  

• Το σπήλαιο των πηγών του ποταµού Αγγίτη (Μααρά) έχει εξερευνηθεί σε µήκος 4,5 

χιλιοµέτρων, είναι προσπελάσιµο στα 2,5 χιλιόµετρα και επισκέψιµο στα πρώτα 500 

µέτρα. Οι πηγές Αγγίτη σε υψόµετρο 123 µέτρων, αποτελούν την έξοδο και εµφάνιση του 

υπόγειου ποταµού που διασχίζει το σπήλαιο Μααρά. Το σπήλαιο είναι ένας σωληνοειδής 

αγωγός ο οποίος συνδέεται άµεσα µε τις καταβόθρες του Οχυρού στο οροπέδιο του Κάτω 

Νευροκοπίου και σε υψόµετρο 535 µέτρων. Κατά µήκος του σπηλαίου υπάρχουν 

πλατώµατα και αίθουσες πλάτους µέχρι 25 µέτρων, σε εναλλαγή µε στενώµατα πλάτους 

µέχρι 1 µέτρου. Χαρακτηριστικό του αποτελεί το υπόγειο ποτάµι και οι σταλακτίτες µε 

ποικιλία χρωµάτων, σχηµάτων και µεγεθών. Η µέση θερµοκρασία του νερού µέσα στο 

σπήλαιο είναι 11,5 οC και του αέρα 12,5 οC.  

• Το Λαογραφικό Μουσείο του Λυκείου Ελληνίδων ∆ράµας. 

 

Νοµός Έβρου 

• Ο αρχαιολογικός χώρος της Σαµοθράκης, κέντρο µυστηριακής λατρείας των Καβήρειων 

στον Ιερό των Μεγάλων Θεών, βρίσκεται στην Παλαιοπόλη, στην βόρεια παραλία του 

νησιού, υπό την αρµοδιότητα της ΙΘ’  Εφορείας Προϊστορικών και Κλασσικών 

Αρχαιοτήτων. 

• Οι αρχαιολογικοί χώροι της Μεσηµβρίας, της Μάκρης και του Σερρείου 
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• Οι σπηλιές του ∆ιδυµοτείχου και τα ερείπια της Πλωτινούπολης στο ∆ιδυµότειχο 

• Οι αρχαιολογικοί χώροι της Παλαιόπολης  

• Οι ταφικοί τύµβοι στην Ορεστιάδα και το Τρίγωνο 

• Παλαιολιθικοί τάφοι στην ∆ίκελλα, Μάκρη, Τείχη Τραϊανούπολης κοντά στις Φέρρες 

• Τα τείχη της Τραϊανούπολης 

• Παναγία η Κοσµοσώτειρα στις Φέρρες (η παλαιότερη εκκλησία), 

• Το Τζαµί Χαµίτ στο ∆ιδυµότειχο (το παλαιότερο στον Ευρωπαϊκό χώρο), Βυζαντινές 

εκκλησίες ∆ιδυµοτείχου, Βυζαντινή ακρόπολη Πυθίου κοντά στο ∆ιδυµότειχο, Βυζαντινά 

µνηµεία στη Μάκρη (οχυρώµατα, ναοί) , 

• Ναοί και µονές στο Αλεποχώρι, στο Παλιούρι, στην Κορνο,ωλιά, στο Πραγγί (κοντά στην 

Ορεστειάδα), Βυζαντινά ερείπια Τραϊανούπολης κοντά στις Φέρρες, Βυζαντινές 

τοιχογραφίες στο σπήλαιο Αγίων Θεοδώρων Β. της Αλεξανδρούπολης, Κάστρα Σουφλίου 

και Πυθίου. 

• Τα κύρια µουσουλµανικά µνηµεία (Τέµενος ∆ιδυµοτείχου, Τεκές Κιζίλ Ντελή στη 

Ρούσσα Ν.  Έβρου) 

• Το Μουσείο Μεταξιού στο αρχοντικό Κουρτίδη στο Σουφλί 

• Αρχαιολογική συλλογή στην Αλεξανδρούπολη,  

• Συλλογή Εκκλησιαστικής τέχνης στη Μητρόπολη Αλεξανδρούπολης,  

• Λαογραφικό Μουσείο στο ∆ιδυµότειχο,  

• Λαογραφικό Μουσείο στην Ορεστιάδα,  

• Λαογραφική συλλογή στην Νέα Βύσσα,   

• Αρχαιολογικό Μουσείο στη Σαµοθράκη. 

 

Νοµός Ξάνθης 

• Το βυζαντινό κάστρο της Ξάνθειας, στα βόρεια της σηµερινής πόλης, επάνω στην κορυφή 

του λόφου που ελέγχει τη δίοδο προς την ενδοχώρα. Σώζονται πολλά τµήµατα των 

τειχών, πύργοι, τοξωτές πυλίδες και θολωτές στέρνες. 

• Η διατηρητέα παλαιά πόλη, στην πλαγιά του λόφου του κάστρου, µε γραφικά στενά 

δαιδαλώδη δροµάκια και διώροφα συνήθως σπίτια, µε σαχνισιά και ζωηρά χρώµατα, 

πολλά από τα οποία είναι χτισµένα από Καστοριανούς τεχνίτες. 

• Η παλαιά αγορά, µε µικροµάγαζα, πάγκους και έντονο ανατολίτικο χρώµα. 
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• Οι µεγάλες καπναποθήκες, του τέλους του 19ου και των αρχών του 20ού αι., µε τη 

χαρακτηριστική αρχιτεκτονική τους. 

• Το ειδυλλιακό προάστιο Παλαιά Χρυσά, στα δυτικά της πόλης, µε ωραία παλιά 

αρχοντικά. 

• Η περιοχή του χείµαρρου Κοσύνθου, το «Τσάγι», στα βόρεια της πόλης. 

• Η µονή Παµµεγίστων Ταξιαρχών (σε αναδασωµένη περιοχή πάνω από την Ξάνθη), µε 

την Εκκλησιαστική Σχολή της Ξάνθης, η µονή της Παναγιάς της Καλαµούς και της 

Παναγίας της Αρχαγγελιώτισσας ή Σαµαρόβιανης, 2 χλµ από την πόλη. Όλες αυτές οι 

µονές είναι νεότερα κτίσµατα που ίσως διαδέχτηκαν βυζαντινά. 

• Οι Βυζαντινές οχυρώσεις των Τοξοτών 

• Η Βυζαντινή πόλη (Πολύστυλο) των Αβδήρων 

• Ο αρχαιολογικός χώρος της πόλης των Αβδήρων, Φρούρια και αρχαιολογικοί χώροι 

Παρανέστιας περιοχής (Σταυρούπολη, Πασχαλιά, Κοµνηνά, Νεοχώρι}, Ερείπια Αρχαίας 

∆ικαιόπολης κοντά στο Πόρτο Λάγος. 

• Το Λαογραφικό Μουσείο στην Ξόνθη,  

• Αρχαιολογική συλλογή στην Ξόνθη,  

• Εκκλησιαστική συλλογή στην Ξόνθη. 

 

Οι πολιτιστικές εκδηλώσεις που πραγµατοποιούνται κάθε χρόνο σε ολόκληρη την Περιφέρεια 

Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, διατηρούν στο µεγαλύτερο ποσοστό τους τον 

παραδοσιακό τοπικό χαρακτήρα, τα ήθη και τα έθιµα των περιοχών.  Οι περισσότερες 

εκδηλώσεις πραγµατοποιούνται κατά την περίοδο της άνοιξης και του καλοκαιριού. 

Αντιπροσωπευτικά δείγµατα των πολιτιστικών δραστηριοτήτων κάθε Νοµού παρουσιάζονται 

ακολούθως: 

 

Νοµός Καβάλας 

• Ελευθέρια,  το δεύτερο 15νθήµερο Ιουνίου στην  Καβάλα 

• Ναυτική εβδοµάδα   στην Καβάλα 

• Γιορτή Σταφυλιόυ κατά τους µήνες Αύγουστο και Σεπτέµβριο στο Ελαιοχώρι 

• Λαϊκό Πανηγύρι  στην Χρυσούπολη 

• Γιορτή πατάτας  στην Λεκάνη 

• Καζαβιτιανά τον Σεπτέµβριο στον  Άνω Πρίνο Θάσου 

• Κλύδωνας  στην Καβάλα 
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• Αράπηδες  στην Νικήσιανη 

• Ποντιακός Γάµος  στον Ζυγό 

• Τσανιά  στο Παλαιοχώρι 

• Θασιακός Γάµος  στον Θεολόγο Θάσου 

• Φεστιβάλ Φιλίππων κατά τους µήνες Ιούλιο ως Σεπτέµβριο στους Φιλίππους 

• Φεστιβάλ «Ήλιος & Πέτρα» στο υπαίθριο θέατρο Ν.Καρβάλης 

 

Νοµός ∆ράµας 

• ∆ιεθνές Φεστιβάλ Κινηµατογράφου ταινιών µικρού µήκους (Αρχές Σεπτέµβρη)  

• «Ελευθέρια» ∆ήµου ∆ράµας (1η Ιουλίου – επταήµερο εκδηλώσεων) 

• «Αναστενάρια» Πυροβασίες Μαυρολεύκης (Αγ.Κωνσταντίνου και Ελένης) 

• Μεταµφιέσεις του δωδεκαήµερου (5,6,7,8, Ιανουαρίου) 

• «Αράπηδες» Μοναστηρακίου 

• «Πατουρλήδες»  και «Καρναβάλια» Ξηροποτάµου 

• «Αρκούδες» και «Καρναβάλια» Βώλακα 

• «Μπαµπούγερα» Καλής Βρύσης 

• «Ηµέρα της Μπάµπως» Πετρούσας 

• «Κουρµπάνι» στο Καλαµπάκι (Αγ.Αθανασίου – 18 Ιανουαρίου) 

• «Καλόγερος» Καλαµπακίου, Μαυρολέυκης (∆ευτέρα της Τυρινής) 

• Καρναβάλι Χωριστής – Καθαρή ∆ευτέρα (Αποκριές: εβδοµάδα πολιτιστικών 

εκδηλώσεων) 

• Επέτειος µάχης Οχυρών ΛΥΣΣΕ  (6 Απριλίου – Οχυρό) 

• Ιπποδροµίες στο ∆ήµο ∆οξάτου (2 Μαϊου) 

• «Ηµέρα του Θεού» στη Μικρόπολη (2ο Σάββατο µετά του Θωµά) 

• «Αντάµωµα» Συγκέντρωση Σαρακατσαναίων στο ∆ασικό χωρίο Ελατιάς (20 Ιουλίου, 

Προφήτη Ηλία). 

• «Ακρίτεια» Πολιτιστικές-Αθλητικές Εκδηλώσεις, Κ.Νευροκόπι 

 

Νοµός Ξάνθης 

• «Θρακικές Λαογραφικές Γιορτές» την τελευταία εβδοµάδα της Αποκριάς στην Ξάνθη 

• «Γιορτές Παλιάς Πόλης» το πρώτο 15νθηµερο του Σεπτέµβρη στην Ξάνθη 
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Νοµός Ροδόπης 

• «Η γιορτή της Μπάµπως» την 8η Ιανουαρίου, κατά την οποία ανατρέπονται ο κοινωνικός 

ρόλος της γυναίκας και η σχέση της µε το άλλο φύλο, στην Στρύµη, στους Προσκυνητές, 

στην Ν. Πέτρα και την Ξυλαγανή 

• «Καρναβάλι» στις Σάπες 

 

Νοµός Έβρου 

• «Ελευθέρια» από 5 έως 14 Μαΐου στην Αλεξανδρούπολη 

• «Ελευθέρια» από 24 έως 26 Μαΐου στο ∆ιδυµότειχο 

• «Το Πανηγύρι των Αγίων Θεοδώρων», µε αναπαράσταση θρακιώτικου γάµου στο 

Ελαιοχώρι  

• «Η γιορτή του Τρύφωνα» των αµπελουργών, στα ∆ίκαια. 

 

4.2.4. Αθλητικές, Συνεδριακές και Άλλες Εκδηλώσεις 

 

Στο χώρο της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης και ειδικότερα στα µεγάλα αστικά 

κέντρα, υπάρχουν σηµαντικές αθλητικές εγκαταστάσεις και αρκετοί σύλλογοι διακρίνονται 

σε υψηλές βαθµολογικές θέσεις στις ανάλογες κατηγορίες, για την αθλητική τους 

δραστηριότητα, σε πανελλήνιο επίπεδο (κλασικός αθλητισµός, ποδόσφαιρο, βόλεϊ, τένις, χάντ 

µπολ, µπάσκετ, αγωνιστική αναρρίχηση).  

 

Στην ∆ράµα, η ιστορική ποδοσφαιρική οµάδα «∆όξα ∆ράµας» είχε ως αποτέλεσµα να 

αναπτύσσεται ο αθλητισµός µέχρι και σήµερα. Πέρα από το ποδόσφαιρο αναπτύσσονται 

αθλήµατα όπως του βόλευ, του µπάσκετ και του χάντµπολ, στις εγκαταστάσεις του Εθνικού 

Σταδίου. Λειτουργούν επίσης δηµοτικές εγκαταστάσεις για τένις, ιδιωτικοί χώροι για µίνι 

ποδόσφαιρο, πίστες για ανεµοπτερισµό στον Κορύλοβο και πίστα κάρτ στην ανατολική 

είσοδο της πόλης της ∆ράµας. 

 

Στην Περιφέρεια πραγµατοποιούνται δεκάδες συνέδρια κάθε χρόνο. Οι τεχνολογικές 

δυνατότητες που προσφέρουν τα ξενοδοχεία σε συνδυασµό µε τους δηµόσιους και 

δηµοτικούς χώρους όπως οι αίθουσες των κατά τόπους Νοµαρχιών και Επιµελητηρίων, το 

αµφιθέατρο του Πανεπιστηµίου Θράκης, αποτελούν ικανοποιητικούς χώρους, για εκθέσεις, 

ηµερίδες, τελετές έναρξης και λήξης κ.τ.λ.  
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Το ∆ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης, µε τις υπάρχουσες σχολές, αλλά και επιστηµονικές ή 

επαγγελµατικές οργανώσεις, που δραστηριοποιούνται στο χώρο της Θράκης εδώ και πολλά 

χρόνια, οργανώνουν πανελλήνια και διεθνή συνέδρια µε φυσικό αποτέλεσµα την προσέλευση 

πολλών και διακεκριµένων επισκεπτών και φυσικά την προβολή της περιοχής σε ευρύ κοινό. 

Σε ορισµένες περιπτώσεις η οργάνωση συνεδρίων είναι θεσµός, όπως το Πανελλήνιο 

∆ηµοσιογραφικό Συνέδριο που γίνεται κάθε καλοκαίρι εδώ και 9 έτη στην Σαµοθράκη. 

 

Επίσης, το Παγκόσµιο Συνέδριο Θρακών που πραγµατοποιείται κάθε δύο χρόνια σε κάποια 

πόλη της Θράκης, αποτελεί θεσµό για την Περιφέρεια. Η πραγµατοποίηση του Α' 

Παγκοσµίου Συνεδρίου Αποδήµων Θρακών πραγµατοποιήθηκε το 1993 στην Ξάνθη και από 

τότε συγκεντρώνει πλήθος εκπροσώπων των αποδήµων θρακών από όλο τον κόσµο (ΗΠΑ, 

Καναδά, Γερµανία, Αυστραλία κ.λ,π.) αλλά και από τα διάφορα, εκτός Θράκης, 

διαµερίσµατα της Ελλάδος (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Αριδαία, Καβάλα, ∆ράµα κ.λ.π.). 

 

Αξιοσηµείωτο είναι επιπλέον το πρόγραµµα ΘΡΑΚΗ – ΑΙΓΑΙΟ - ΚΥΠΡΟΣ το οποίο 

στοχεύει στην ανάδειξη του ενιαίου παραµεθόριου χώρου που ξεκινά από τη Θράκη, 

αγκαλιάζει το Αιγαίο και καταλήγει στην Κύπρο, µέσα από την προβολή της ενιαίας 

πολιτιστικής κληρονοµιάς και παράδοσης του περιβάλλοντος καθώς και των σύγχρονων 

δηµιουργών του Ελληνισµού σ' αυτές τις περιοχές. Το πρόγραµµα ενισχύει συνεργασίες και 

κοινές δράσεις φορέων της Θράκης, του Αιγαίου και της Κύπρου.  

 

Οι µεγάλοι ∆ήµοι της Περιφέρειας παρουσιάζουν την σηµαντικότερη κίνηση, όσον αφορά τις 

θεσµοθετηµένες εµπορικές εκδηλώσεις που διοργανώνονται από τους τοπικούς φορείς και τα 

Επιµελητήρια των Νοµών.  

 

Χαρακτηριστικά, εδώ και µια δεκαετία, οργανώνεται από την Περιφέρεια Ανατολικής 

Μακεδονίας - Θράκης και την HELEXPO-∆ΕΘ, στην Βιοµηχανική Περιοχή της Κοµοτηνής, 

η Ετήσια Εµπορική Έκθεση «ΘΡΑΚΗ».  

 

Πρόσφατα συστάθηκε η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία µε την επωνυµία "∆ΙΕΘΝΕΣ 

ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ" και ιδρυτικά µέλη 

την Περιφέρεια, την ∆ΕΘ, τα Εµπορικά Επιµελητήρια της Περιφέρειας, τις Νοµαρχιακές 
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Αυτοδιοικήσεις ∆ράµας- Καβάλας- Ξάνθης και Ροδόπης- Έβρου και τα Νοµαρχιακά 

∆ιαµερίσµατα της Περιφέρειας, µε σκοπό την διαχείριση και λειτουργία ∆ιεθνούς 

Εκθεσιακού Κέντρου, στον χώρο της ΒΙ.ΠΕ. Κοµοτηνής και απώτερο στόχο την ανάδειξη 

της Περιφέρειας σε οικονοµικό, τεχνολογικό και ερευνητικό κέντρο της Β. Ελλάδας. Το 

∆ιεθνές Εκθεσιακό Κέντρο θα συµβάλλει στην διοργάνωση της Εµπορικής Έκθεσης 

«ΘΡΑΚΗ». 

 

Στην Έκθεση «ΘΡΑΚΗ»  εκτίθενται γεωργικά µηχανήµατα, αγροτικά προϊόντα- τρόφιµα -

ποτά, µηχανήµατα γενικά, δοµικά υλικά, βιοµηχανικά και βιοτεχνικά προϊόντα, διακοσµητικά 

είδη, µεταφορικά µέσα, ηλεκτρονικός και τηλεπικοινωνιακός εξοπλισµός, είδη ένδυσης και 

υπόδησης. Η παρουσία µελών Επιµελητηρίων της γειτονικής Βουλγαρίας και η καταγραφή 

αφίξεων από εκθέτες της Βαλκανικής, της Ανατολικής Ευρώπης και της Παρευξείνιας 

Ζώνης, αποδεικνύει ότι έχει καθιερωθεί στην συνείδηση των εκπροσώπων των παραγωγικών 

τάξεων, των εµπόρων και των καταναλωτών ως το κορυφαίο οικονοµικό γεγονός της 

περιοχής, ως αποτελεσµατικό µέσο προβολής των προϊόντων και της δραστηριότητας της 

περιοχής. 

 

Η σηµαντική αυτή εκθεσιακή διοργάνωση, σε µια περιοχή που βρίσκεται στα σύνορα της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης µε τους εµπορικούς άξονες της Βαλκανικής, της Ανατολικής Ευρώπης 

και της Παρευξείνιας Ζώνης, προωθεί το επιχειρηµατικό πνεύµα, ενισχύει την περιφερειακή 

ανάπτυξη και προβάλλει τις δυνατότητες της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης 

στο χώρο του εµπορίου και της επιχειρηµατικότητας, τόσο σε πανελλαδικό όσο και σε 

διεθνές επίπεδο. 

 

4.3. Προσπελασιµότητα 

 

Ένα από τα σηµαντικότερα προβλήµατα της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και 

Θράκης είναι η µεγάλη απόστασή της από τα κύρια κέντρα της χώρας. Ο βαθµός 

προσπέλασής των τουριστικών πόρων της περιφέρειας, όσον αφορά την οδική, 

σιδηροδροµική, θαλάσσια και αεροπορική πρόσβαση κρίνεται ότι βελτιώθηκε την τελευταία 

δεκαετία, παρ’ όλα αυτά εκτιµάται ότι χρήζει περαιτέρω βελτίωσης, προκειµένου να 

επιτευχθεί η προσέλευση επισκεπτών από άλλες περιοχές της χώρας αλλά και από χώρες του 

εξωτερικού.  
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Η ολοκλήρωση της Εγνατίας Οδού και των κάθετων οδικών αξόνων, ο εκσυγχρονισµός του 

σιδηροδροµικού δικτύου, η αναβάθµιση των λιµανιών αποτελούν απαραίτητες προϋποθέσεις 

για την αναβάθµιση του ρόλου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης  και την 

ανάδειξή της σε γέφυρα επαφής της Ευρώπης µε τα Βαλκάνια και τη Μαύρη Θάλασσα. Η 

ολοκλήρωση των υποδοµών αυτών αξιοποιεί την γεωγραφική θέση της Περιφέρειας και 

ισχυροποιεί τους δεσµούς της µε τις Βαλκανικές και Παρευξείνιες Οικονοµίες. 

 

Τέλος η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης διαθέτει ένα µεγάλο δίκτυο 

επαρχιακών, διαδηµοτικών και διακοινοτικών δρόµων, το οποίο εξασφαλίζει την 

προσπελασιµότητα στους   τουριστικούς πόρους αλλά χρήζει βελτιώσεων κυρίως όσον αφορά 

το οδικό δίκτυο των Ορεινών Όγκων. 

 

4.3.1. Οδική Πρόσβαση 

 

Κύριο Οδικό ∆ίκτυο 

 

Το κύριο οδικό δίκτυο της Περιφέρειας, το οποίο έχει συνολικό µήκος 2.847 Km, 

περιλαµβάνει τις εθνικές οδούς, καθώς και το επαρχιακό δίκτυο. Με την πραγµατοποίηση 

έργων σχετικά µε τις υποδοµές των µεταφορών η κατάσταση του οδικού δικτύου της 

Περιφέρειας τα τελευταία έτη, έχει βελτιωθεί σηµαντικά.  

 

Εθνικό Οδικό ∆ίκτυο 

 

Στην κατηγορία αυτή περιλαµβάνονται οι παρακάτω οδικοί άξονες (Βλέπε Χάρτη 5, 

Παράρτηµα Α ):   

� Ε.Ο. 2 (Άξονας Ανατολής – ∆ύσης), η οποία αποτελεί τον µέχρι σήµερα κύριο οδικό 

άξονα της περιοχής µελέτης. Ξεκινά από την Θεσσαλονίκη και παρέχει διασύνδεση 

των νοµών της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, καθώς διασχίζει την 

Καβάλα, την Ξάνθη, την Κοµοτηνή και την Αλεξανδρούπολη. Με τον συγκεκριµένο 

οδικό άξονα, συνδέονται οι παραλιακές περιοχές των Νοµών Καβάλας, Ξάνθης, 

Ροδόπης και Αλεξανδρούπολης, όπου και οι πρωτεύουσες των παραπάνω Νοµών 

καθώς επίσης τα αεροδρόµια της Χρυσούπολης (Καβάλα)  και της Αλεξανδρούπολης, 
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καθώς και  σηµαντικότερα λιµάνια της Περιφέρειας (Καβάλας και 

Αλεξανδρούπολης).  

� Ε.Ο.14, η οποία συνδέει την ∆ράµα µε την Ξάνθη µέσω Πρανεστίου και 

Σταυρούπολης, περιοχής η οποία διαθέτει πλούσιους φυσικούς και ανθρωπογενείς 

τουριστικούς πόρους. 

� Ε.Ο. 51 (Άξονας Βορά – Νότου). Η αφετηρία του βρίσκεται στην Αλεξανδρούπολη,  

καταλήγει στο Συνοριακό Φυλάκιο των Καστανιών και συνεχίζει µέσω της 

επαρχιακής Οδού Καστανιών – Ορµενίου µέχρι το τριεθνές Ελλάδας – Βουλγαρίας – 

Τουρκίας. Με τον οδικό αυτό άξονα εξασφαλίζεται η σύνδεση της ΠΑΜΘ µ,ε την 

Τουρκία µέσω των Κήπων,  µε το Σβίλεγκραντ και την Κεντρική Βουλγαρία µέσω 

Ορµενίου, καθώς και η σύνδεση µε τις Παρευξείνιες περιοχές µέσω Καστανιών. Στα 

πλαίσια της υλοποίησης του Ευρωπαϊκού ∆ικτύου Μεταφορών, ο συγκεκριµένος 

άξονας αποτελεί µέρος του Ευρωπαϊκού ∆ιαδρόµου 9 (Ελσίνκι Φινλανδίας – 

Αλεξανδρούπολη). 

 

Επαρχιακό Οδικό ∆ίκτυο  

 

Το λοιπό επαρχιακό ∆ίκτυο εξυπηρετεί τόσο τα κύρια αστικά και παραγωγικά κέντρα της 

Περιφέρειας, όσο και τις µικρότερες αστικές και ηµιαστικές περιοχές, και περιλαµβάνει του 

παρακάτω Οδικούς Άξονες οι οποίοι δεν διαθέτουν τα επιθυµητά γεωµετρικά χαρακτηριστικά 

αλλά ούτε και την κατάλληλη ποιότητα ασφάλτου.  

� Καβάλα – Φίλιπποι – ∆ράµα  

� Ξάνθη – Ίασµος – Κοµοτηνή 

� Ασπροβάλτα – Ελευθερούπολη – Καβάλα  

� Καστανιών – Ορµενίου – Τριεθνές 

� Αµφίπολη – ∆ράµα 

 

Θα πρέπει στο σηµείο αυτό να τονιστεί ότι το υφιστάµενο οδικό δίκτυο εξυπηρετεί σε 

ικανοποιητικό βαθµό τις ανάγκες µετακίνησης της Περιφέρειας. Με τα εκτεταµένα έργα 

οδοποιίας που βρίσκονται σε εξέλιξη επιδιώκεται η παράκαµψη των κύριων οδικών κόµβων 

από τα κύρια αστικά κέντρα, έτσι ώστε να µειωθεί ο χρόνος προσπέλασης της Περιφέρειας. 

 

Ωστόσο µετά την ολοκλήρωση της Εγνατίας Οδού τµήµα της οποίας, διέρχεται από την 
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Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης σε µήκος 258 χιλιοµέτρων περίπου, 

αναµένεται περαιτέρω βελτίωση των µεταφορικών υποδοµών, µε την έννοια ότι θα βελτιωθεί 

σηµαντικά η οδική προσπελασιµότητα της περιοχής, ενώ παράλληλα αυτό θα αποτελέσει 

παράγοντα µείωσης του κόστους διεκπεραίωσης (εµπόριο, µεταφορές, τηλεπικοινωνίες, 

ενέργεια) και µετακίνησης συντελεστών παραγωγής. 

 

∆ευτερεύον Οδικό ∆ίκτυο 

 

Η Περιφέρεια διαθέτει ένα αρκετά ανεπτυγµένο δευτερεύον οδικό δίκτυο, το οποίο συνδέει 

τις αστικές και ηµιαστικές περιοχές µε τις αγροτικές αλλά και εξυπηρετεί την επικοινωνία 

µεταξύ των αγροτικών περιοχών. Το µεγαλύτερο µέρος του δικτύου αυτού είναι 

ασφαλτοστρωµένο και σε καλή κατάσταση, µε εξαίρεση το ∆ευτερεύον Οδικό ∆ίκτυο του 

Ορεινού Όγκου της Ροδόπης όπου απαιτούνται ακόµα αρκετές διανοίξεις νέων δρόµων αλλά 

και ασφαλτοστρώσεις υφιστάµενων χωµάτινων δρόµων, ώστε να αποκτήσει η περιοχή 

ικανοποιητικό βαθµό προσπελασιµότητας των τουριστικών της πόρων. 

 
4.3.2. Σιδηροδροµική Πρόσβαση 

 
Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης εξυπηρετείται από σιδηροδροµικό δίκτυο 

που διασχίζει τους τέσσερις από τους πέντε Νοµούς της, την ∆ράµα, την Ξάνθη την Ροδόπη 

και τον Έβρο. Το συνολικό δίκτυο είναι µήκους περίπου 410 χιλιοµέτρων, κατά το 

µεγαλύτερο τµήµα του αποτελεί µέρος του διαδρόµου Θεσσαλονίκης – Αλεξανδρούπολης 

ενώ συνδέει την Περιφέρεια µε την Βουλγαρία στο Ορµένιο. Το σιδηροδροµικό δίκτυο 

εκτείνεται από τον Μεθοριακό Σταθµό Ορµενίου στα σύνορα µε την Βουλγαρία µέχρι το 

Φωτολίβος στα όρια του Νοµού ∆ράµας και Σερρών (Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας), µε 

34 σταθµούς. Η µέση ηµερήσια κίνηση περιλαµβάνει 14 συρµούς, εκ των οποίων οι 9 είναι 

επιβατικοί και οι 5 εµπορικοί.  

 
Η σηµερινή χάραξη και τα γεωµετρικά χαρακτηριστικά της σιδηροδροµικής γραµµής, 

επιτρέπουν µέγιστη ταχύτητα 90 – 100 χλµ/ώρα κατά µέσο όρο. Σε µικρά τµήµατά της είναι 

δυνατή η ανάπτυξη ταχύτητας µέχρι και 120 χλµ/ώρα. Το Περιφερειακό Επιχειρησιακό 

Πρόγραµµα της Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης προβλέπει δράσεις εκσυγχρονισµού, 

βελτίωσης και νέας χάραξης τµηµάτων του υφιστάµενου σιδηροδροµικού δικτύου, όπως της 

γραµµής από τα όρια της Περιφέρειας στον Νοµό ∆ράµας µέχρι την Αλεξανδρούπολη και 
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από την Αλεξανδρούπολη µέχρι το Ορµένιο. Οι δράσεις αυτές σε συνδυασµό µε έργα 

βελτίωσης της ασφάλειας σε ισόπεδες διαβάσεις και ανακαινίσεις σιδηροδροµικών σταθµών, 

στόχο έχουν να επιτρέψουν την ανάπτυξη υψηλότερων ταχυτήτων µέχρι και 150 χλµ/ώρα και 

την βελτίωση της ασφάλειας της µεταφοράς επιβατών και εµπορευµάτων.  

 

Θα πρέπει επίσης να τονιστεί ότι τα τελευταία έτη παρατηρήθηκε αύξηση της επιβατικής 

κίνησης λόγω της δροµολόγησης των συρµών Intercity (από και προς Αθήνα και 

Θεσσαλονίκη), τα οποία  επέφεραν µείωση της διάρκειας διαδροµής και επιπλέον ακρίβεια 

στην εκτέλεση των δροµολογίων. Το γεγονός αυτό αποδεικνύει ότι εφόσον προσφέρονται 

υψηλού επιπέδου υπηρεσίες ο σιδηρόδροµος της Περιφέρειας θα µπορεί να αποτελεί µέσο 

ώστε να προσελκύει τουρίστες που επιθυµούν να επισκεφθούν την περιοχή. 

 

Τέλος θα πρέπει να επισηµανθεί η υφιστάµενη σιδηροδροµική γραµµή διέρχεται πολύ κοντά 

από σηµαντικούς τουριστικούς πόρους της Περιφέρειας, προσφέροντας σηµαντικό βαθµό 

προσπελασιµότητας προς αυτούς. Συγκεκριµένα διέρχεται από την περιοχή ∆ράµας – 

Πρανεστίου – Σταυρούπολης – Ξάνθης, η οποία διαθέτει πλούσιους τουριστικούς πόρους 

όπως περιγράφεται στις προηγούµενες ενότητες.  

 

4.3.3. Θαλάσσια  Πρόσβαση 

 

Στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης υπάρχουν 12 λιµάνια (Βλέπε Χάρτη 5, 

Παράρτηµα), τα οποία εξυπηρετούν τις εθνικές και τοπικές µετακινήσεις. Ως λιµάνια εθνικής 

σηµασίας έχουν χαρακτηριστεί τα εµπορικά λιµάνια της Αλεξανδρούπολης και της Καβάλας, 

τα οποία συµπεριλαµβάνονται στα 13 σηµαντικότερα της χώρας µας, από άποψη διακίνησης 

επιβατών και εµπορευµάτων. Επιπλέον στην περιοχή υπάρχουν αρκετά λιµάνια τα οποία 

χαρακτηρίζονται ως λιµάνια τοπικής σηµασίας.  

 
Το λιµάνι της Αλεξανδρούπολης: Πρόκειται για τεχνητό λιµάνι που αναπτύσσεται κατά 

µήκος του νοτιανατολικού θαλάσσιου µετώπου της πόλης και περιλαµβάνει δύο χώρους, το 

υφιστάµενο λιµάνι και το Νέο Εµπορικό – Επιβατικό Λιµάνι, το οποίο κατασκευάζεται για 

την αποκλειστική εξυπηρέτηση εµπορικών δροµολογίων. 

 

Το λιµάνι της Αλεξανδρούπολης εξυπηρετεί κυρίως τους νοµούς Έβρου και Ροδόπης. Η 

επιβατική κίνηση πολλαπλασιάζεται κατά τους θερινούς µήνες κατά τους οποίους 
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σηµειώνεται και αύξηση της συχνότητας των δροµολογίων, λόγω της αύξησης της κίνησης 

προς την Σαµοθράκη και την Λήµνο. 

 
Η επιβατική κίνηση από το λιµάνι της Αλεξανδρούπολης, προς την Σαµοθράκη, 

παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα: 

 
Πίνακας 4.2 - Επιβάτες στην Πορθµειακή Γραµµή Αλεξανδρούπολης - Σαµοθράκης   

 1997 1998 1999 2000 2001 
Ιανουάριος 1.879 2.121 1.892 1.740 1.502 
Φεβρουάριος 1.630 1.827 1.473 2.012 1.799 
Μάρτιος  2.052 1.726 2.183 2.592 2.155 
Απρίλιος  3.285 3.881 4.368 4.906 4.208 
Μάιος  6.827 4.282 5.303 5.025 4.481 
Ιούνιος  6.704 7.344 6.943 8.131 8.887 
Ιούλιος 13.491 13.748 15.225 13.670 16.822 
Αύγουστος  17.354 17.949 17.763 16.125 23.624 
Σεπτέµβριος  6.221 5.624 6.245 6.517 6.843 
Οκτώβριος  2.330 3.540 2.508 2.188 3.151 
Νοέµβριος   2.447 2.151 1.663 2.630 1.950 
∆εκέµβριος 1.925 1.735 2.778 2.143 1.328 
Σύνολο  66.145 65.928 68.344 67.679 76.750 
Μεταβολή   -0,3% 3,7% -1% 13,4% 
Πηγή: Λιµεναρχείο Αλεξανδρούπολης 

 
Από τον παραπάνω πίνακα παρατηρείται ότι η επιβατική κίνηση αυξοµειώνεται από έτος σε 

έτος. Όµως ο ρυθµός αύξησης είναι πολύ µεγαλύτερος από τον ρυθµό µείωσης και ο οποίος 

παίρνει την υψηλότερη τιµή κατά το έτος 2001 (13,4%). Επιπλέον παρατηρείται, ότι η 

αύξηση της επιβατικής κίνησης ξεκινά σταδιακά από τον µήνα Απρίλιο, ενώ τον Ιούλιο και 

κυρίως τον Αύγουστο κορυφώνεται, καθώς πρόκειται για την περίοδο αιχµής της τουριστικής 

κίνησης, ενώ από τον Σεπτέµβριο αρχίζει και πάλι να µειώνεται σταδιακά. 

 
Το λιµάνι της Καβάλας: Περιλαµβάνει το υπάρχον λιµάνι, από το οποίο εξυπηρετούνται οι 

ανάγκες µετακίνησης επιβατών και το νέο λιµάνι το οποίο κατασκευάζεται στην περιοχή της 

Ν. Καρβάλης και το οποίο εξυπηρετεί τις ανάγκες διακίνησης εµπορευµάτων και το οποίο 

παρουσιάζει αυξηµένη κίνηση. Επιπλέον λειτουργεί η Ιχθυόσκαλα, το Λιµάνι της Κεραµωτής 

το οποίο εξυπηρετεί εµπορική και επιβατική κίνηση, το λιµάνι της Περάµου το οποίο 

εξυπηρετεί την επιβατική κίνηση προς την Θάσο και τέλος το µικρό λιµάνι της Ηρακλείτσας 

από το ελλιµενίζονται µικρά επαγγελµατικά και ερασιτεχνικά πλεούµενα.  
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Η µεγαλύτερη επιβατική κίνηση παρατηρείται στις πορθµειακές γραµµές προς την Θάσο, η 
οποία είναι ιδιαίτερα αυξηµένη κατά τους θερινούς µήνες, γεγονός που επισηµαίνει την 
τουριστική σηµασία του νησιού αυτού. 
 
Όσον αφορά την προσπέλαση των τουριστικών πόρων της Περιφέρειας, µέσω των λιµανιών 

της Καβάλας, της Κεραµωτής και της Περάµου ακολουθούν οι παρακάτω πίνακες, όπου 

παρουσιάζεται ο αριθµός των επιβατών που ταξίδεψαν προς αυτούς: 

 
Πίνακας 4.3 - Επιβατική Κίνηση στην Πορθµειακή Γραµµή Καβάλας - Θάσου   

 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Ιανουάριος 18.290 19.827 1.879 2.121 1.892 1.740 1.502
Φεβρουάριος 22.430 20.081 1.630 1.827 1.473 2.012 1.799
Μάρτιος  25.498 27.592 2.052 1.726 2.183 2.592 2.155
Απρίλιος  34.190 41.871 3.285 3.881 4.368 4.906 4.208
Μάιος  53.443 50.083 6.827 4.282 5.303 5.025 4.481
Ιούνιος  50.753 60.439 6.704 7.344 6.943 8.131 8.887
Ιούλιος 102.267 110.093 13.491 13.748 15.225 13.670 16.822
Αύγουστος  127.642 135.402 17.354 17.949 17.763 16.125 23.624
Σεπτέµβριος  53.929 60.619 6.221 5.624 6.245 6.517 6.843
Οκτώβριος  33.057 41.509 2.330 3.540 2.508 2.188 3.151
Νοέµβριος   23.364 30.409 2.447 2.151 1.663 2.630 1.950
∆εκέµβριος 16.669 26.999 1.925 1.735 2.778 2.143 1.328
Σύνολο  561.532 624.924 66.145 65.928 68.344 67.679 76.750
Μεταβολή   11,3% -5,2% -7,8% -5,4% 4,4% -7,8%
Πηγή: Λιµεναρχείο Καβάλας 

 
Πίνακας 4.4 - Επιβατική Κίνηση στην Πορθµειακή Γραµµή Κεραµωτής - Θάσου 

 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Ιανουάριος 11.109 9.141 14.077 16.523 16.090 15.554 17.031
Φεβρουάριος 12.276 9.481 14.189 17.809 15.819 18.615 16.989
Μάρτιος  13.397 16.546 22.385 19.611 21.384 24.855 27.609
Απρίλιος  26.147 28.017 26.254 31.215 31.655 35.429 43.949
Μάιος  64.026 67.433 69.314 68.855 76.942 71.953 94.131
Ιούνιος  56.357 76.225 77.595 83.703 71.683 88.541 119.380
Ιούλιος 91.522 133.610 125.210 133.757 135.336 148.806 166.990
Αύγουστος  122.496 158.447 170.300 166.030 172.203 184.917 211.571
Σεπτέµβριος  54.033 67.076 72.091 76.294 69.736 76.971 99.448
Οκτώβριος  26.340 33.954 35.826 31.970 35.872 36.440 42.887
Νοέµβριος   10.916 17.628 19.054 17.584 20.867 22.061 22.548
∆εκέµβριος 14.602 15.763 19.031 18.961 19.796 18.711 13.956
Σύνολο  503.221 633.321 665.326 682.312 687.383 742.853 876.489
Μεταβολή   25,9% 5,1% 2,6% 0,7% 8,1% 18,0%
Πηγή: Λιµεναρχείο Καβάλας 
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Πίνακας 4.5 - Επιβατική Κίνηση στην Πορθµειακή Γραµµή Περάµου – Θάσου (Πρίνος) 

 1998 1999 2000 2001
Ιανουάριος - 740 648 249
Φεβρουάριος - 205 926 253
Μάρτιος  - 151 1.302 338
Απρίλιος  - 2.216 1.277 847
Μάιος  - 3.873 1.990 1.233
Ιούνιος  3.575 4.415 3.057 2.977
Ιούλιος 9.225 16.309 10.482 8.614
Αύγουστος  17.977 24.977 12.441 13.620
Σεπτέµβριος  3.931 5.179 2.797 2.365
Οκτώβριος  2.288 2.730 646 812
Νοέµβριος   617 1.338 547 129
∆εκέµβριος 528 898 514 4
Σύνολο  38.141 63.031 36.627 31.441
Μεταβολή   65,3% -41,9% -14,2% 

Πηγή: Λιµεναρχείο Καβάλας 

 
4.6 - Επιβατική Κίνηση στην Πορθµειακή Γραµµή Καβάλας - Σαµοθράκης   

 1999 2000 2001
Ιανουάριος - 10 -
Φεβρουάριος - - -
Μάρτιος  - - -
Απρίλιος  - 24 -
Μάιος  - 108 -
Ιούνιος  - 564 307
Ιούλιος 4.514 5.009 3.421
Αύγουστος  9.551 9.438 6.299
 

 1999 2000 2001
Σεπτέµβριος  1.425 934 2.376
Οκτώβριος  136 - 186
Νοέµβριος   - - -
∆εκέµβριος - - -
Σύνολο  15.626 16.087 12.589
Μεταβολή  3,0% -21,7%
Πηγή: Λιµεναρχείο Καβάλας 

 

Από τους παραπάνω πίνακες διαπιστώνεται ότι η µεγαλύτερη επιβατική κίνηση σηµειώνεται 

στην πορθµειακή γραµµή Κεραµωτής – Θάσου η οποία αυξάνεται από έτος σε έτος 

φθάνοντας το 2001 σε 876.498 επιβάτες. Ακολουθεί η γραµµή Καβάλας – Θάσου στην οποία 

όµως σηµειώνεται µείωση του αριθµού των επιβατών. Όσον αφορά τις γραµµές Περάµου – 

Θάσου και Καβάλας – Σαµοθράκης, θα πρέπει να τονιστεί ότι επιβατική κίνηση σηµειώνεται 
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την τελευταία τετραετία και τριετία αντίστοιχα, όµως και στις δύο περιπτώσεις σηµειώνεται 

µείωση του αριθµού των επιβατών. Σχετικά µε την µηνιαία επιβατική κίνηση σε όλες τις 

παραπάνω γραµµές παρατηρείται, ότι η αύξηση της επιβατικής κίνησης ξεκινά σταδιακά από 

τον µήνα Απρίλιο, ενώ τον Ιούλιο και κυρίως τον Αύγουστο κορυφώνεται, καθώς πρόκειται 

για την περίοδο αιχµής της τουριστικής κίνησης, ενώ από τον Σεπτέµβριο αρχίζει και πάλι να 

µειώνεται σταδιακά. 

 

Παρακάτω παρουσιάζονται τα κυριότερα λιµάνια τα οποία κρίνονται ως τοπικής σηµασίας µε 

βάση την εµπορευµατική και επιβατική κίνηση. 

 

Το λιµάνι Καµαριώτισσας της Σαµοθράκης πρόκειται για εµπορικό, αλιευτικό και επιβατικό 

λιµάνι. Είναι τεχνητό και προστατεύεται από λιµενοβραχίονα µήκους 244µ. ενώ όλη η 

περίµετρος του λιµανιού είναι κρηπιδωµένη. Πρόσφατα εγκαινιάστηκαν δύο νέες 

ακτοπλοϊκές γραµµές, Σαµοθράκη-Λήµνος και Σαµοθράκη- Μαρώνεια-Πόρτο Λάγος. 

 

Το λιµάνι Πόρτο Λάγος Ν.Ξάνθης είναι φυσικό αγκυροβόλιο, βρίσκεται νότια της λίµνης 

Βιστωνίδας, περιοχή που προστατεύεται από την συνθήκη Ramsar. Το λιµάνι εξυπηρετεί 

αποκλειστικά τις ανάγκες διακίνησης αγροτικών προϊόντων και δευτερευόντως 

πετρελαιοειδών, ενώ σε γενικές γραµµές δεν παρουσιάζει ιδιαίτερα αυξηµένη κίνηση. 

 

Τα λιµάνια Φαναρίου, Ιµέρου και Μαρώνειας βρίσκονται στον νοµό Ροδόπης. Πρόκειται για 

αλιευτικά καταφύγια στα οποία µετά από πρόσφατες παρεµβάσεις αναµένεται προσέλκυση 

τουριστικών σκαφών, ενώ προβλέπεται να γίνει διαχωρισµός των τουριστικών και αλιευτικών 

δραστηριοτήτων. Πρέπει ωστόσο να σηµειωθεί ότι από το λιµάνι της Μαρώνειας κατά τους 

θερινούς µήνες εξυπηρετούνται ανάγκες µετακίνησης επιβατών στην γραµµή Θάσος – 

Μαρώνεια – Σαµοθράκη, γεγονός που υπογραµµίζει την σηµασία του στην ανάπτυξη 

τουριστικών δραστηριοτήτων. 

 

Τα λιµάνια Θάσου, Πρίνου, Λιµεναρίων. Πρόκειται για λιµάνια τοπικής σηµασίας, τα οποία 

βρίσκονται στο νησί της Θάσου, τα οποία όµως διαδραµατίζουν ουσιαστικό ρόλο στην 

τουριστική κίνηση, καθώς αποτελούν πηγή εισόδου των τουριστών στο νησί. Το λιµάνι 

Πρίνου είναι επιβατικό και εµπορικό. ∆ιαθέτει κρηπίδωµα µήκους 150 µ. και διαθέτει 6 

θέσεις προσέγγισης Ο/Γ. Μετά από πρόσφατες παρεµβάσεις ολοκληρώθηκε η κατασκευή 



 

 85

νέου κεντρικού µόλου 80 x 23 µέτρα. Το λιµάνι των Λιµεναρίων είναι επιβατικό (υδρόπτερα) 

και αλιευτικό. Έχει κρηπίδωµα µήκους 150 µ. (βάθος 1,50 µ.) χωρίς προστασία και 

εξυπηρετεί σκάφη µέσης και παράκτιας αλιείας και σκάφη αναψυχής. Το λιµάνι της Θάσου 

είναι επιβατικό – εµπορικό και διαθέτει Μαρίνα Ε.Ο.Τ. για σκάφη αναψυχής. Έχει 5 θέσεις 

προσέγγισης Ο/Γ χωρίς προστασία ενώ η Μαρίνα λειτουργεί στον ίδιο θαλάσσιο χώρο και 

είναι το µοναδικό αποκλειστικά τουριστικό λιµάνι της Περιφέρειας, το οποίο εξυπηρετεί τις 

ανάγκες ελλιµενισµού σκαφών αναψυχής.    

 

4.3.4. Αεροπορική Πρόσβαση 

 

Στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης λειτουργούν δύο εθνικοί πολιτικοί 

αερολιµένες, της Αλεξανδρούπολης και της Καβάλας από τα οποία καλύπτεται η αεροπορική 

συγκοινωνία της περιοχής. 

 

Το αεροδρόµιο «∆ηµόκριτος» της Αλεξανδρούπολης βρίσκεται σε απόσταση 13 km από την 

Αλεξανδρούπολη, διαθέτει σύγχρονο αεροδιάδροµο δύο χιλιοµέτρων και πλάτους 45 µέτρων. 

Σε σχέση µε την υφιστάµενη επιβατική κίνηση οι υποδοµές του αερολιµένα µπορούν να 

χαρακτηριστούν επαρκείς, καθώς έχει τις δυνατότητες να εξυπηρετήσει πολλαπλάσια κίνηση 

από την σηµερινή. Ορισµένα προβλήµατα και ελλείψεις παρουσιάζονται κυρίως στον 

εξοπλισµό του αεροδροµίου καθώς και σε γενικές υποδοµές (περίφραξη, περιφερειακή οδός 

κλπ). Στον αερολιµένα µέχρι πρότινος πραγµατοποιούνταν µόνο τακτικές πτήσεις 

αεροσκαφών της Ολυµπιακής Αεροπορίας, ενώ το τελευταίο διάστηµα πραγµατοποιούνται 

πτήσεις και από ιδιωτική εταιρία (Aegean Airlines), γεγονός που καταδεικνύει ότι η περιοχή 

παρουσιάζει προοπτικές ανάπτυξης. Τα δροµολόγια αφορούν πτήσεις από και προς Αθήνα, 

µε σταθερό αριθµό πτήσεων 61 εβδοµαδιαίως (31 δροµολόγια Αλεξανδρούπολη – Αθήνα και 

30 Αθήνα – Αλεξανδρούπολη), καθώς και πτήσεις charter από το εξωτερικό κατά τους 

θερινούς µήνες.  

 

Το αεροδρόµιο «Μέγας Αλέξανδρος» της Καβάλας, βρίσκεται στην Χρυσούπολη και 

ουσιαστικά αποτελεί την κύρια πύλη εισόδου αλλοδαπών τουριστών προς την Περιφέρεια και 

ειδικότερα προς την Θάσο. Κατασκευάστηκε στα τέλη της δεκαετίας του 1970 και ξεκίνησε 

να εξυπηρετεί µόνο πτήσεις charter. Τα δροµολόγια των πτήσεων αφορούν πτήσεις από και 

προς Αθήνα και της, µε σταθερό αριθµό πτήσεων 36 εβδοµαδιαίως (18 δροµολόγια Καβάλα – 
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Αθήνα και 18 Αθήνα – Καβάλα), καθώς και πτήσεις charter από το εξωτερικό κατά τους 

θερινούς µήνες.  

 

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι αφίξεις αλλοδαπών στα αεροδρόµια της 

Περιφέρειας: 

 
Πίνακας 4.7 - Αφίξεις αλλοδαπών Τουριστών στα Αεροδρόµια της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας 

και Θράκης 

 1996 1997 1998 1999 
Αλεξανδρούπολη 840 2.868 80 0 
Χρυσούπολη 73.413 80.702 76.673 53.440 
Σύνολο 74.253 83.570 76.753 53.440 
Μεταβολή - 12,55% -8,16% -30,37% 
Πηγή: Ελληνικός Οργανισµός Τουρισµού 

 

Από τον παραπάνω πίνακα προκύπτει ότι οι αφίξεις των αλλοδαπών στα αεροδρόµια της 

Περιφέρειας παρουσιάζουν αύξηση της τάξης του 12,55% το 1997, ενώ αντίθετα τα έτη 1998 

και 1999 σηµειώνουν δραµατική µείωση κατά 8,16% και 30,37% αντίστοιχα.  

 

Τέλος θα πρέπει να τονιστεί ότι το αεροδρόµιο της Αλεξανδρούπολης εξυπηρετεί και τον 

νοµό Ροδόπης και το αεροδρόµιο της Καβάλας εξυπηρετεί τους νοµούς  ∆ράµας και Ξάνθης 

ενώ λόγω της γεωγραφικής θέσης τους (απόσταση από το οικονοµικό και διοικητικό κέντρο 

των Αθηνών, γειτνίαση µε τις Βαλκανικές χώρες και την Τουρκία), ο ρόλος που 

διαδραµατίζουν στην µεταφορά εµπορευµάτων και επιβατών από και προς τα όρια της 

Περιφέρειας, παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον.  

 

4.3.5. Προσπελασιµότητα Τουριστικών Πόρων της Περιφέρειας 

 

Σχετικά µε την προσπελασιµότητα των τουριστικών πόρων της Περιφέρειας θα πρέπει να 

σηµειωθεί ότι, όσον αφορά το οδικό δίκτυο αυτό αποτελείται από τµήµατα της Εθνικής Οδού, 

από επαρχιακές οδούς, καθώς και από τοπικούς ή και δασικούς δρόµους. Το δίκτυο είναι 

αρκετά πυκνό, στο µεγαλύτερο ποσοστό του ασφαλτοστρωµένο και σε µικρότερο 

χαλικοστρωµένο (κυρίως στις ορεινές περιοχές), το οποίο όµως βρίσκεται σε καλή 

κατάσταση και επιτρέπει την οµαλή προσπέλαση.  
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Οι παραλιακές περιοχές την Περιφέρεια οι οποίες ξεκινούν από τον Νοµό Καβάλας ως τον 

Νοµό Έβρου, συνδέονται µεταξύ τους µέσω των επαρχιακών οδών, καθώς δεν υπάρχει 

απευθείας οδική σύνδεση που να διέρχεται των περιοχών αυτών.  

 

Η γενικότερη κατάσταση του οδικού δικτύου (το οποίο αν και σε ορισµένα σηµεία του χρήζει 

περαιτέρω βελτίωσης), µπορεί να χαρακτηριστεί ως αρκετά ικανοποιητική µε την έννοια δεν 

συναντώνται ιδιαίτερα αντίξοες συνθήκες οπότε η πρόσβαση στους τουριστικούς πόρους της 

Περιφέρειας είναι αρκετά εύκολη.  

 

Ορισµένα προβλήµατα µπορούν να σηµειωθούν κατά τους χειµερινούς µήνες, κυρίως σε 

ορεινές περιοχές. 

 

Το οδικό δίκτυο της Θάσου περιλαµβάνει ασφαλτοστρωµένη περιφερειακή οδό µέσω της 

οποίας συνδέονται οι δρόµοι που οδηγούν στις πολυσύχναστες παραλιακές περιοχές. Στην 

Σαµοθράκη όµως µόνο το Βόρειο και Βορειοδυτικό τµήµα της περιφερειακής οδού που 

συνδέεται µε τις παραλιακές περιοχές είναι ασφαλτοστρωµένο. 

 

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 

 

4.4. Χωρική Κατανοµή Τουριστικών Επιχειρήσεων 

 

Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζεται η χωρική κατανοµή των τουριστικών καταλυµάτων 

στους νοµούς της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.  

 
Πίνακας 4.8 - ∆υναµικότητα Ξενοδοχειακών Καταλυµάτων στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και 

Θράκης και Χωρική Κατανοµή τους ανά Νοµό (2001) 

 Μονάδες % ∆ωµάτια % Κλίνες %
Έβρος 63 18% 1.896 21% 3.598 21%
Ροδόπη 20 6% 582 6% 1.093 6%
Ξάνθη 15 4% 570 6% 1122 7%
∆ράµα 9 3% 232 3% 428 2%
Καβάλα 239 69% 5731 64% 10.963 64%
Σύνολο 
Περιφέρειας  

346 100% 9.011 100% 17.204 100%

Πηγή: Ξενοδοχειακό Επιµελητήριο – ∆/νση Τουρισµού Περιφέρειας Ανατ. Μακεδονίας και Θράκης 
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 ∆ιάγραµµα 7 - Ποσοστό Συµµετοχής της ∆υναµικότητας των Ξενοδοχειακών Καταλυµάτων στους 

Νοµούς της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 
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Πηγή: Ξενοδοχειακό Επιµελητήριο – ∆/νση Τουρισµού Περιφέρειας Ανατ. Μακεδονίας και Θράκης 

 

Από τον παραπάνω πίνακα διαπιστώνεται ότι στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και 

Θράκης λειτουργούν 346 ξενοδοχειακές µονάδες, οι οποίες περιλαµβάνουν 9.011 δωµάτια 

και 17.204 κλίνες. 

 

Η πλειοψηφία των µονάδων βρίσκεται στον νοµό Καβάλας ο οποίος συγκεντρώνει το 69% 

του συνόλου των καταλυµάτων και το 64% του συνόλου των δωµατίων και των κλινών. Το 

γεγονός αυτό οφείλεται κυρίως στην παρουσία µεγάλης τουριστικής προσφοράς στη Θάσο 

και στην πόλη της Καβάλας. Ακολουθεί ο νοµός Έβρου µε 18% σε µονάδες και 21% στα 

δωµάτια και στις κλίνες. Το γεγονός αυτό οφείλεται στην σηµαντική ανάπτυξη που 

παρουσιάζει η τουριστική προσφορά της Σαµοθράκης και της Αλεξανδρούπολης – Ν.Χιλής. 

Σε µεγάλη απόσταση οι νοµοί Ροδόπης όπου η συµµετοχή στην συνολική δυναµικότητα είναι 

6%, Ξάνθης (µε ποσοστά που κυµαίνονται σε 4%, 6% και 7%) και στην τελευταία θέση 

βρίσκεται ο νοµός ∆ράµας µε συµµετοχή 3% στον αριθµό µονάδων και στα δωµάτια, ενώ 

µόλις 2% στις κλίνες της Περιφέρειας. Στους τελευταίους τρεις Νοµούς τα τουριστικά 

καταλύµατα χωροθετούνται κυρίως στις πρωτεύουσες των Νοµών.   

 

Στους πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζεται η χωρική κατανοµή των ξενοδοχειακών 

καταλυµάτων σε κάθε έναν από τους νοµούς της Περιφέρειας: 
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Πίνακας 4.9 - Χωρική Κατανοµή ∆υναµικότητας Ξενοδοχειακών Καταλυµάτων στον Νοµό Έβρου 
Περιοχή Μονάδες % ∆ωµάτια % Κλίνες %
Αλεξανδρούπολη 24 38% 863 46% 1.651 46%
Ν. Χιλή 3 5% 64 3% 126 4%
Ν. Μάκρη 2 3% 62 3% 128 4%
Τραϊανούπολη 4 6% 120 6% 231 6%
∆ιδυµότειχο 2 3% 84 4% 139 4%
Μεταξάδες 1 2% 6 0,3% 12 0,3%
Ορεστιάδα 5 8% 237 13% 442 12%
Πύργος Ορεστιάδας 1 2% 21 1% 33 1%
Κυπρίνος 1 2% 11 1% 19 1%
Σουφλί 4 6% 48 3% 91 3%
∆αδιά 1 2% 20 1% 40 1%
Φέρρες 1 2% 24 1% 43 1%
Τυχερό 2 3% 39 2% 69 2%
Καµαριώτισσα 5 8% 114 6% 213 6%
Κ. Καρυώτες 1 2% 11 1% 21 1%
Θερµά 3 5% 108 6% 213 6%
Παλαιόπολη 2 3% 57 3% 114 3%
Μακρυλιές 1 2% 7 0,4% 13 0,4%
Σύνολο Νοµού 63 100% 1.896 100% 3.598 100%
Πηγή: Ξενοδοχειακό Επιµελητήριο – ∆/νση Τουρισµού Περιφέρειας Ανατ. Μακεδονίας και Θράκης 
 
Πίνακας 4.10 - Χωρική Κατανοµή ∆υναµικότητας Ξενοδοχειακών Καταλυµάτων στον Νοµό Ροδόπης 
Περιοχή Μονάδες % ∆ωµάτια % Κλίνες %
Κοµοτηνή 13 65% 431 74% 797 73%
Φανάρι  3 15% 61 10% 125 11%
Μαρώνεια 4 20% 90 15% 171 16%
Σύνολο Νοµού 20 100% 582 100% 1.093 100%
Πηγή: Ξενοδοχειακό Επιµελητήριο – ∆/νση Τουρισµού Περιφέρειας Ανατ. Μακεδονίας και Θράκης 
 
Πίνακας 4.11 – Χωρική Κατανοµή ∆υναµικότητας Ξενοδοχειακών Καταλυµάτων στον Νοµό Ξάνθης 
Περιοχή Μονάδες % ∆ωµάτια % Κλίνες %
Ξάνθη 13 87% 544 95% 1067 95%
Πόρτο Λάγος 1 7% 8 1% 20 2%
Κιµέρια 1 7% 18 3% 35 3%
Σύνολο Νοµού 15 100% 570 100% 1.122 100%
Πηγή: Ξενοδοχειακό Επιµελητήριο – ∆/νση Τουρισµού Περιφέρειας Ανατ. Μακεδονίας και Θράκης 
 
Πίνακας 4.12 - Χωρική Κατανοµή ∆υναµικότητας Ξενοδοχειακών Καταλυµάτων στον Νοµό ∆ράµας 
Περιοχή Μονάδες % ∆ωµάτια % Κλίνες %
∆ράµα  6 67% 208 90% 381 89%
Νευροκόπι 1 11% 8 3% 16 4%
Παρανέστι  2 22% 16 7% 31 7%
Σύνολο Νοµού 9 100% 232 100% 428 100%
Πηγή: Ξενοδοχειακό Επιµελητήριο – ∆/νση Τουρισµού Περιφέρειας Ανατ. Μακεδονίας και Θράκης 
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Πίνακας 4.13- Χωρική Κατανοµή ∆υναµικότητας Ξενοδοχειακών Καταλυµάτων στον Νοµό Καβάλας 

Περιοχή Μονάδες % ∆ωµάτια % Κλίνες %
∆. Καβάλας  19 8% 1133 20% 2130 19%
Ν.Ηρακλείτσα 6 3% 131 2% 245 2%
Ν.Πέραµος 4 2% 94 2% 172 2%
Ν. Καρβάλη 2 1% 41 1% 96 1%
Χρυσούπολη 1 0,4% 25 0,4% 48 0,4%
Κεραµωτή 12 5% 178 3% 352 3%
Κρηνίδες 2 1% 48 1% 94 1%
Ελαιοχώρι 1 0,4% 25 0,4% 56 1%
Λουτρά Ελευθερών 5 2% 77 1% 166 2%
Κάριανη 1 0,4% 16 0,3% 30 0,3%
Οφρύνιο 1 0,4% 19 0,3% 37 0,3%
Λιµένας Θάσου 54 23% 1263 22% 2413 22%
Λιµενάρια Θάσου 20 8% 382 7% 733 7%

Πρίνος Θάσου 27 11% 454 8% 862 8%

Παναγιά Θάσου 13 5% 274 5% 532 5%

Ραχωνι Θάσου 11 5% 266 5% 542 5%

Θεολόγος  Θάσου 13 5% 378 7% 718 7%

Ποτός 14 6% 407 7% 764 7%

Ποταµιά Θάσου 31 13% 500 9% 933 9%

Σκ. Σωτήρος Θάσου 2 1% 20 0,3% 40 0,4%

Σύνολο Νοµού 239 100% 5.731 100% 10.963 100%

Πηγή: Ξενοδοχειακό Επιµελητήριο – ∆/νση Τουρισµού Περιφέρειας Ανατ. Μακεδονίας και Θράκης 

 

Από τους παραπάνω πίνακες διαπιστώνονται τα παρακάτω: 

 

Στο νοµό Έβρου, τα ξενοδοχειακά καταλύµατα συγκεντρώνονται σε 18 περιοχές (5 στην 

Σαµοθράκη και 13 στο ηπειρωτικό τµήµα του Νοµού). Ειδικότερα στην Σαµοθράκη 

συγκεντρώνεται το 19% των µονάδων και το 16% των δωµατίων και των κλινών.  

 

Στον νοµό Ροδόπης, οι ξενοδοχειακές µονάδες χωροθετούνται σε τρεις περιοχές: την 

Κοµοτηνή όπου συσπειρώνεται το 65% των µονάδων, το 74% των δωµατίων και το 73% των 

κλινών, την Μαρώνεια η οποία συγκεντρώνει το 20% των µονάδων, το 15% των δωµατίων 

και το 16% των κλινών, και τέλος το Φανάρι όπου τα αντίστοιχα µεγέθη κυµαίνονται σε 

15%, 10% και 11%.  
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Στο νοµό Ξάνθης το 87% των µονάδων, και το 95% των δωµατίων και των κλινών 

συγκεντρώνεται στην πρωτεύουσα του νοµού, ενώ στο Πόρτο Λάγος και στα Κιµέρια 

λειτουργούν από µια µονάδα µε συµµετοχή στην δυναµικότητα των κλινών 2% και 3% 

αντίστοιχα.  

 
Στο νοµό ∆ράµας, εκτός από την πρωτεύουσα του νοµού όπου συγκεντρώνεται το 89% της 

συνολικής δυναµικότητας σε κλίνες, υπάρχουν και 2 ξενοδοχειακές µονάδες στο Παρανέστι, 

όπου συγκεντρώνεται το 7% των κλινών και 1 µονάδα στο Νευροκόπι µε 4% συµµετοχή στις 

κλίνες του Νοµού.  

 
Τέλος στο νοµό Καβάλας, ο οποίος συγκεντρώνει την πλειοψηφία των ξενοδοχειακών 

καταλυµάτων, η χωρική κατανοµή τους εκτείνεται σε 19 περιοχές (8 στην Θάσο και 11 στο 

ηπειρωτικό τµήµα του νοµού).   

 
Στο σηµείο αυτό αξίζει να σηµειωθεί ότι στον νοµό Ξάνθης λειτουργούν επιπλέον 1 

καταφύγιο 8 ατόµων και 8 Παραδοσιακοί Ξενώνες, ενώ στον νοµό ∆ράµας λειτουργούν 5 

Αγροτουριστικές Μονάδες των οποίων η χωρική κατανοµή και δυναµικότητα παρουσιάζεται 

στον παρακάτω πίνακα: 

 
Πίνακας 4.14 - ∆υναµικότητα Παραδοσιακών Ξενώνων στην Περιφέρεια Ανατολικής  Μακεδονίας και 

Θράκης και Χωρική Κατανοµή τους (2001) 

Περιοχή Μονάδες ∆ωµάτια Κλίνες
Ν.Ξάνθης 
Άβδηρα 2 10 24
Πόρτο – Λάγος  1 10 21
Σταυρούπολη 3 34 75
Κοµνηνά  2 3 6
Σύνολο 8 57 126
Ν.∆ράµας 
Γρανίτης 1 12 25
Σιδηρόνερο 2 12 24
Νευροκόπι 1 10 24
Βώλακας  1 9 18
Σύνολο 5 43 91
Περιφέρεια 13 100 217
Πηγή: Αναπτυξιακή Εταιρία Ξάνθης / Αναπτυξιακή Εταιρία ∆ράµας 

 
Παράλληλα µε τα ξενοδοχειακά καταλύµατα λειτουργούν και ενοικιαζόµενα δωµάτια και 

διαµερίσµατα, όπως προκύπτει από τους παρακάτω πίνακες: 
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Πίνακας 4.15 - ∆υναµικότητα Ενοικιαζόµενων ∆ωµατίων – ∆ιαµερισµάτων στην Περιφέρεια Ανατολικής 

Μακεδονίας και Θράκης και Χωρική Κατανοµή τους ανά Νοµό (2001) 

Νοµός Μονάδες % Κλίνες %
Έβρος 119 11,4% 1.957 14,7%
Ροδόπη 25 2,4% 242 1,8%
Ξάνθη 11 1,1% 171 1,3%
∆ράµα 5 0,5% 83 0,6%
Καβάλα 886 84,7% 10.850 81,6%
Σύνολο 1.046 100% 13.303 100%
Πηγή: ∆/νση Τουρισµού Περιφέρειας Ανατ. Μακεδονίας και Θράκης 

 
Από τον παραπάνω πίνακα διαπιστώνεται ότι η συντριπτική πλειοψηφία των ενοικιαζόµενων 
δωµατίων – διαµερισµάτων συγκεντρώνεται στον νοµό Καβάλας (84,7% των µονάδων και 
81,6% των κλινών. Ακολουθεί ο νοµός Έβρου µε 11,4% στις µονάδες και 14,7% στις κλίνες, 
ο νοµός Ροδόπης µε 2,4% και 1,8% αντίστοιχα, ο νοµός Ξάνθης µε ποσοστά συµµετοχής στα 
δωµάτια και στις κλίνες 1,1% και 1,3% αντίστοιχα, ενώ στην τελευταία θέση βρίσκεται ο 
νοµός ∆ράµας µε 0,5% στις µονάδες και 0,6% στις κλίνες. 
 
Στους πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζεται η χωρική κατανοµή των ενοικιαζόµενων 

δωµατίων – διαµερισµάτων σε κάθε έναν από τους νοµούς της Περιφέρειας: 

 
Πίνακας 4.16 - Χωρική Κατανοµή ∆υναµικότητας Ενοικιαζόµενων ∆ωµατίων - ∆ιαµερισµάτων στον 

Νοµό Έβρου 

Περιοχή Μονάδες % Κλίνες %
Λουτρά Αλεξ/λης 3 3% 45 2%
Ν.Χιλή Αλεξ/λης 14 12% 296 15%
Λουτρά Τραιαν/λης 6 5% 147 8%
Ν.Μάκρη  5 4% 138 7%
Φέρες 1 1% 12 1%
∆αδιά Σουφλίου 1 1% 20 1%
Πεντάλοφος  2 2% 34 2%
Πύργος 1 1% 30 2%
Καβύλη  2 2% 13 1%
Κυπρίνος 1 1% 19 1%
∆ίκαια 1 1% 10 1%
Καµαριώτισσα 30 25% 438 22%
Κ. Καρυώτες 7 6% 83 4%
Θερµά 23 19% 402 21%
Παλαιόπολη 5 4% 71 4%
Λάκκωµα 3 3% 42 2%
Λουτρά 9 8% 113 6%
Χώρα Σαµοθράκης 5 4% 44 2%
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Σύνολο Νοµού 119 100% 1.957 100%
Πηγή: Ξενοδοχειακό Επιµελητήριο – ∆/νση Τουρισµού Περιφέρειας Ανατ. Μακεδονίας και Θράκης 

Πίνακας 4.17 - Χωρική Κατανοµή ∆υναµικότητας Ενοικιαζόµενων ∆ωµατίων - ∆ιαµερισµάτων στον 

Νοµό Ροδόπης 

Περιοχή Μονάδες  % Κλίνες % 

Φανάρι  14 56% 156 64%

Μαρώνεια 10 40% 66 27%

∆ενδράκι Σαπών 1 4% 20 8%

Σύνολο Νοµού 25 100% 242 100%

Πηγή: Ξενοδοχειακό Επιµελητήριο – ∆/νση Τουρισµού Περιφέρειας Ανατ. Μακεδονίας και Θράκης 

 
Πίνακας 4.18 - Χωρική Κατανοµή ∆υναµικότητας Ενοικιαζόµενων ∆ωµατίων - ∆ιαµερισµάτων στον 

Νοµό Ξάνθης 

Περιοχή Μονάδες % Κλίνες %

Άβδηρα 2 18% 22 13%

Θερµές 3 27% 94 55%

Κοµνηνά 1 9% 15 9%

Λιβερα 1 9% 4 2%

Πόρτο Λάγος 1 9% 10 6%

Σταυρούπολη 2 18% 22 13%

Τοξότες 1 9% 4 2%

Σύνολο Νοµού 11 100% 171 100%

Πηγή: Ξενοδοχειακό Επιµελητήριο – ∆/νση Τουρισµού Περιφέρειας Ανατ. Μακεδονίας και Θράκης 

 
Πίνακας 4.19 - Χωρική Κατανοµή ∆υναµικότητας Ενοικιαζόµενων ∆ωµατίων - ∆ιαµερισµάτων στον 

Νοµό ∆ράµας 

Περιοχή Μονάδες  % Κλίνες % 

Σιδηρόνερο 1 20% 8 10%

Νευροκόπι 2 40% 43 52%

∆οξάτο 1 20% 24 29%

Μικροµηλιά 1 20% 8 10%

Σύνολο Νοµού 5 100% 83 100%

Πηγή: Ξενοδοχειακό Επιµελητήριο – ∆/νση Τουρισµού Περιφέρειας Ανατ. Μακεδονίας και Θράκης 
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Πίνακας 4.20 - Χωρική Κατανοµή ∆υναµικότητας Ενοικιαζόµενων ∆ωµατίων - ∆ιαµερισµάτων στον 

Νοµό Καβάλας 

Περιοχή Μονάδες % Κλίνες %
∆. Καβάλας  11 1% 147 1%
Ν.Ηρακλείτσα 16 2% 289 3%
Ν.Πέραµος 8 1% 91 1%
Χρυσούπολη 1 0% 14 0,1%
Κεραµωτή 11 1,2% 162 1%
Ελευθερούπολη 1 0% 12 0,1%
Λουτρά Ελευθ. 4 0% 100 1%
Μυρτόφυτο 2 0,2% 18 0,2%
Παγγαίο 2 0% 28 0,3%
Κάρυανη 1 0,1% 19 0,2%
Οφρύνιο 20 2,3% 206 2%
Αλυκες 16 2% 183 2%
Αστριδα 21 2% 221 2%
Θάσος 18 2% 190 2%
Θεολογος 5 1% 66 1%
Καλλιράχη 35 4% 338 3%
Κοινυρα 28 3% 350 3%
Λιµενάρια  98 11% 1352 12%
Λιµένας 130 15% 1492 14%
Μαριές 34 4% 350 3%
Παναγια  53 6% 600 6%
Πευκάρι 13 1% 159 1%
Ποταµιά 122 14% 1520 14%
Ποτός 132 15% 1659 15%
Πρινος 29 3% 324 3%
Ραχώνι 51 6% 665 6%
Σωτήρα 24 3% 295 3%
Σύνολο Νοµού 886 100% 10850 100%
Πηγή: Ξενοδοχειακό Επιµελητήριο – ∆/νση Τουρισµού Περιφέρειας Ανατ. Μακεδονίας και Θράκης 

 

Από τους παραπάνω πίνακες διαπιστώνονται τα παρακάτω: 

Στο νοµό Έβρου, η τα ενοικιαζόµενα δωµάτια - διαµερίσµατα συγκεντρώνονται σε 18 

περιοχές (7 στην Σαµοθράκη και 11 στο ηπειρωτικό τµήµα του Νοµού). Ειδικότερα στην 

Σαµοθράκη συγκεντρώνεται το 69% των µονάδων και το 61% των κλινών. Ειδικότερα το 

22% των κλινών συγκεντρώνονται στην Καµαριώτισσα, το 21% στα Θερµά ενώ το υπόλοιπο 

36% στις υπόλοιπες περιοχές του νησιού. 

 

Στο ηπειρωτικό τµήµα του νοµού η συγκέντρωση των κλινών σηµειώνεται στην περιοχή της  
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Ν.Χιλής (15%), στα Λουτρά Τραϊανούπολης (8%) και στην Ν.Μάρη (7%). Στην περιοχή της 

Ορεστιάδας (Πεντάλοφος, Πύργος, Καβύλη και Κυπρίνος), η συµµετοχή στις κλίνες του 

νοµού ανέρχεται σε 6%. 

 

Στον νοµό Ροδόπης τα ενοικιαζόµενα δωµάτια – διαµερίσµατα χωροθετούνται σε τρεις 

περιοχές: το Φανάρι όπου συγκεντρώνεται το 56% των µονάδων και το 67% των κλινών, 

στην Μαρώνεια η οποία συγκεντρώνει το 40% των µονάδων και το 27%των κλινών και τέλος 

στον οικισµό ∆εδράκι Σαπών µε 1 µονάδα και συµµετοχή στις κλίνες 8%. 

 

Στον νοµό Ξάνθης το 27% των µονάδων και το 55% των κλινών συγκεντρώνεται στις 

Θερµές, ακολουθούν η Σταυρούπολη και τα Άβδηρα µε συµµετοχή 18% στις µονάδες και 

13% στις κλίνες, ενώ στα Κοµνηνά, στα Λιβερα, στο Πόρτο Λάγος και στους Τοξότες 

λειτουργούν από µια µονάδα µε συµµετοχή στην δυναµικότητα των κλινών 9%, 2%, 6% και 

2% αντίστοιχα.  

 

Στον νοµό ∆ράµας, λειτουργούν συνολικά 5 µονάδες ενοικιαζόµενων δωµατίων – 

διαµερισµάτων από τις οποίες 2 στο Νευροκόπι (52% συµµετοχή στις κλίνες του Νοµού) και 

από 1 στο Σιδηρόνερο, το ∆οξάτο, και την Μικροµηλιά, η δυναµικότητα των οποίων σε 

κλίνες ανέρχεται σε 10%. 29% και 10% αντίστοιχα.  

 

Τέλος στο νοµό Καβάλας, ο οποίος συγκεντρώνει την πλειοψηφία των ενοικιαζόµενων 

δωµατίων – διαµερισµάτων η χωρική κατανοµή στο ηπειρωτικό του νοµού και στην Θάσο 

διαµορφώνεται ως εξής: 

� Στη νήσο της Θάσου συγκεντρώνεται το 91% των µονάδων (809) και το 90% των 

κλινών (9.764), εκ των οποίων το 16% βρίσκεται στην περιοχή Θάσου - Λιµένα, το 

15% στον Ποτό το 14% στην Ποταµιά και το 12% στα Λιµενάρια, από 6% στην 

Παναγιά και στο Ραχώνι, ενώ το υπόλοιπο 21% κατανέµεται σχεδόν ισόποσα στις 

υπόλοιπες περιοχές του νησιού. 

� Η περιοχή ∆. Καβάλας – Περάµου – Ηρακλείτσας, συγκεντρώνει το 4% των µονάδων 

(35) και το 5% των κλινών (527) από τις οποίες το 3% βρίσκεται στην Ν. Ηρακλείτσα 

και από 1% στην Καβάλα και την Ν.Πέραµο. 

� Η περιοχή ανατολικά του πολεοδοµικού συγκροτήµατος της Καβάλας (Ν.Καρβάλη – 

Χρυσούπολη – Κεραµωτή) και δυτικά της Ν.Περάµου (Λουτρά Ελευθερών – 
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Μυρτόφυτο – Παγγαίο – Κάρυανη - Οφρύνιο καταλαµβάνει το 5% του συνόλου των 

µονάδων και των κλινών (42 και 559) αντίστοιχα, από τις οποίες µεγαλύτερο µέρος 

καλύπτεται από την Κεραµωτή και τα Λουτρά Ελευθερών (από  1% του συνόλου του 

νοµού). 

 

Σχετικά µε τους χώρους οργανωµένης κατασκήνωσης (camping), στην Περιφέρεια 

λειτουργούν 17 camping, εκ των οποίων 12 στον νοµό Καβάλας, 1 στον νοµό Ροδόπης, 1 

στον νοµό Ξάνθης και 3 στον νοµό Έβρου.  

Στους πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζεται αναλυτικά η δυναµικότητα των campings 

στους νοµούς και στο σύνολο της Περιφέρειας: 

 
Πίνακας 4.21 - ∆υναµικότητα Campings στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και 

Χωρική Κατανοµή τους ανά Νοµό (2001) 

Νοµός Μονάδες % Θέσεις % Άτοµα %
Έβρος 3 18% 821 32% 2.463 33%
Ροδόπη 1 6% 180 7% 540 7%
Ξάνθη 1 6% 137 5% 411 5%
Καβάλα 12 70% 1.451 56% 4.148 55%
Σύνολο 17 100% 2.589 100% 7.562  100%
Πηγή: ∆/νση Τουρισµού Περιφέρειας Ανατ. Μακεδονίας και Θράκης 

 

Όπως παρατηρείται από τον παραπάνω πίνακα, ο νοµός Καβάλας συγκεντρώνει τα 12 από τα 

17 camping της Περιφέρειας (ποσοστό 70%), τα οποία αντιστοιχούν στο 56% των θέσεων για 

σκηνές και τροχόσπιτα και στο 55% των ατόµων που µπορούν να φιλοξενηθούν. Ακολουθεί 

ο νοµός Έβρου µε 3 µονάδες 1 στην Αλεξανδρούπολη και 2 στην Σαµοθράκη (ποσοστό 

18%), 32% του συνόλου των θέσεων και 33% των ατόµων. Τέλος από 1 µονάδα (ποσοστό 

6%) διαθέτουν οι νοµοί Ροδόπης στο Φανάρι (7% του συνόλου της δυναµικότητας σε θέσεις 

και άτοµα) και Ξάνθης (Μυρωδάτο Αβδήρων) όπου το αντίστοιχο ποσοστό θέσεων και 

ατόµων είναι 5%. 

 

Θα πρέπει όµως να σηµειωθεί ότι παράλληλα λειτουργούν και άλλα camping συνήθως 

ελεύθερα, τα οποία λειτουργούν υπό την εποπτεία της τοπικής Αυτοδιοίκησης, για τα οποία 

δεν υπάρχουν επίσηµα στοιχεία δυναµικότητας. Ενδεικτικά αναφέρονται τα παρακάτω: 

� Εράσµιο στο ∆έλτα Νέστου 

� Μάγγανα Ξάνθης 
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� Μάνδρα  

� Πόρτο Λάγος, Ν.Κεσσάνη 

� Μεσήµβρια Μάκρης.  

 
4.5. Τυπολογία των Καταλυµάτων  

 
Παρακάτω παρουσιάζεται η δυναµικότητα ανά κατηγορία καταλύµατος, στους νοµούς της 

Περιφέρειας :   

 
Πίνακας 4.22 - ∆υναµικότητα Ξενοδοχειακών Καταλυµάτων στους νοµούς της Περιφέρειας Ανατολικής 

Μακεδονίας και Θράκης ανά Κατηγορία Καταλύµατος (2001)  

Νοµός Κατηγορία 
Καταλύµατος 

Μονάδες ∆ωµάτια Κλίνες 

Έβρος Α΄ 3 283 554 
 Β΄ 12 416 785 
 Γ΄ 33 923 1.741 
 ∆΄ 11 236 442 
 Ε΄ 4 38 76 
  63 1.896 3.598 
Ροδόπη Α΄ 2 34 70 
 Β΄ 8 315 591 
 Γ΄ 7 201 365 
 ∆΄ - -  
 Ε΄ 3 32 67 
  20 582 1.093 
Ξάνθη Α΄ 1 95 178 
 Β΄ 4 215 431 
 Γ΄ 5 166 333 
 ∆΄ 4 86 162 
 Ε΄ 1 8 18 
  15 570 1.122 
∆ράµα Α΄ - - - 
 Β΄ 1 48 88 
 Γ΄ 4 130 239 
 ∆΄ 3 49 92 
 Ε΄ 1 5 9 
  9 232 428 
Καβάλα Α΄ 6 545 1.043 
 Β΄ 33 1.546 2.913 
 Γ΄ 127 2.589 4.996 
 ∆΄ 48 733 1.390 
 Ε΄ 25 318 621 
  239 5.731 10.963 
Πηγή: Ξενοδοχειακό Επιµελητήριο - ∆/νση Τουρισµού Περιφέρειας Ανατ. Μακεδονίας και Θράκης 
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Πίνακας 4.23 - ∆υναµικότητα Καταλυµάτων στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ανά 

Κατηγορία Καταλύµατος και Ποσοστιαία Κατανοµή τους(2001) 

Κατηγορία 
Καταλύµατος 

Μονάδες % ∆ωµάτια % Κλίνες % 

Α΄ 12 3% 957 11% 1.845 11%
Β΄ 58 17% 2.540 28% 4.808 28%
Γ΄ 176 51% 4.009 44% 7.674 45%
∆΄ 66 19% 1.104 12% 2.086 12%
Ε΄ 34 10% 401 4% 791 5%

Σύνολο 346 100% 9.011 100% 17.204 100%
Πηγή: Ξενοδοχειακό Επιµελητήριο - ∆/νση Τουρισµού Περιφέρειας Ανατ. Μακεδονίας και Θράκης 

 
∆ιάγραµµα 8 - Ποσοστό Συµµετοχής της ∆υναµικότητας των Ξενοδοχειακών Καταλυµάτων στους νοµούς 

της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ανά Κατηγορία Καταλύµατος (2001)  
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Πηγή: Ξενοδοχειακό Επιµελητήριο - ∆/νση Τουρισµού Περιφέρειας Ανατ. Μακεδονίας και Θράκης 

 

Όσον αφορά την κατανοµή των καταλυµάτων σε κατηγορίες, παρατηρείται ότι η συντριπτική 

πλειοψηφία αυτών ανήκουν στην Γ΄ κατηγορία (176 µονάδες, ποσοστό 51%). Ακολουθεί η 

∆΄ και η Β΄ κατηγορία µε ποσοστά 19% και 17% αντίστοιχα, η Ε΄ κατηγορία συγκεντρώνει 

το 10% των ξενοδοχειακών καταλυµάτων, ενώ στην Α΄ κατηγορία συγκεντρώνεται µόλις το 

3% του συνόλου των καταλυµάτων.  

 

Σχετικά µε τα δωµάτια και τις κλίνες η κατανοµή διαφοροποιείται κάπως, παρατηρείται όµως 
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και πάλι µεγάλη συγκέντρωση στην Γ΄ κατηγορία µε ποσοστό 44% και 45% αντίστοιχα, ενώ 

ακολουθεί η Β΄ κατηγορία µε  28%. Στις κατηγορίες ∆΄ και Α΄ τα ποσοστά συµβαδίζουν 

(12% και 11% αντίστοιχα και για τα δωµάτια και για τις κλίνες), ενώ στην τελευταία θέση η 

Ε΄ κατηγορία απορροφά τα µικρότερα ποσοστά (4% του συνόλου των δωµατίων και 5% των 

κλινών).  

 

Στους πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζεται η κατανοµή των λειτουργούντων 

ξενοδοχειακών καταλυµάτων µε βάση το έτος ίδρυσής τους: 

 
Πίνακας 4.24 - Κατανοµή Ξενοδοχειακών Καταλυµάτων στην Περιφέρεια  Ανατολικής Μακεδονίας και 

Θράκης µε βάση το έτος ίδρυσής τους  

 ΕΤΟΣ Ι∆ΡΥΣΗΣ 
Νοµός έως 1960 1961-1970 1971-1980 1981-1990 1991-2001 
Έβρος 8 6 13 13 23 

Ροδόπη 4 3 1 6 6 
Ξάνθη 1 3 4 3 4 
∆ράµα 1 1 4 1 2 
Καβάλα 11 19 66 66 77 
Σύνολο 25 32 88 89 112 
% 7% 9% 25% 26% 32% 

Πηγή: Ξενοδοχειακό Επιµελητήριο - ∆/νση Τουρισµού Περιφέρειας Ανατ. Μακεδονίας και Θράκης 

 
Πίνακας 4.25 - Κατανοµή Ξενοδοχειακών Καταλυµάτων στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και 

Θράκης την τελευταία δεκαετία  

 ΕΤΟΣ Ι∆ΡΥΣΗΣ 
Νοµός  1991-1995 1996-2001 Σύνολο 
Έβρος 5 18 23 
Ροδόπη - 6 6 
Ξάνθη - 4 4 
∆ράµα - 2 2 
Καβάλα 36 41 77 
Σύνολο 41 70 112 
% 37% 63% 100% 

Πηγή: Ξενοδοχειακό Επιµελητήριο - ∆/νση Τουρισµού Περιφέρειας Ανατ. Μακεδονίας και Θράκης 

 

Όπως προκύπτει από τον παραπάνω πίνακα η πλειοψηφία των ξενοδοχειακών καταλυµάτων 

(32%) έχουν ιδρυθεί την τελευταία δεκαετία γεγονός που επισηµαίνει ότι στο µεγαλύτερο 

µέρος τους τα ξενοδοχειακά καταλύµατα είναι σύγχρονες κατασκευές. Ποσοστό 26% 

κατανέµεται στην δεκαετία 1981-1990 και ποσοστό 25% στην δεκαετία 1971-1980, ενώ κατά 
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την δεκαετία 1961-1970 ιδρύθηκαν στην Περιφέρεια 32 µονάδες (9% του συνόλου). Τέλος η 

κατηγορία «έως το 1960» (στην οποία περιλαµβάνονται τα έτη 1958-1960) περιλαµβάνει 25 

µονάδες (ποσοστό 7% του συνόλου).  

 

Συµπερασµατικά λοιπόν ο βαθµός παλαιότητας των ξενοδοχειακών καταλυµάτων είναι 

χαµηλός, καθώς το 42% (145 µονάδες) είναι χτισµένα έως την δεκαετία του 1970, ενώ το 

υπόλοιπο 58% (201 µονάδες), κατά τις δεκαετίες 1980, 1990 έως και το 2001. Ειδικότερα, 

όσον αφορά την διάρθρωση των ξενοδοχειακών καταλυµάτων µε βάση την ίδρυσή τους, 

στους νοµούς της Περιφέρειας προκύπτουν τα παρακάτω: 

 

Στον νοµό ∆ράµας τα ξενοδοχειακά καταλύµατα που ιδρύθηκαν πριν την δεκαετία του 1980 

αντιστοιχούν σε ποσοστό 67% (6 µονάδες στο σύνολο των 9 που βρίσκονται στον νοµό).  

Ανάλογη εικόνα παρατηρείται στον νοµό Ξάνθης όπου το αντίστοιχο ποσοστό ανέρχεται σε 

53% (8 µονάδες στο σύνολο των 15). 

 

Αντίθετα στους υπόλοιπους νοµούς της Περιφέρειας παρατηρείται ότι τα περισσότερα 

ξενοδοχειακά καταλύµατα χτίστηκαν τις δύο τελευταίες δεκαετίες. Συγκεκριµένα στον νοµό 

Έβρου το 57% των καταλυµάτων (36 µονάδες στο σύνολο των 63) αντιστοιχεί σε 

καταλύµατα που χτίστηκαν µετά το 1980. Τέλος στους νοµούς Ροδόπης και Καβάλας το 

αντίστοιχο ποσοστό ανέρχεται σε 60% (8 µονάδες στις 20 και 96 στις 143 αντίστοιχα). 

 

Ενδιαφέρον παρουσιάζει και ο παρακάτω πίνακας όπου παρουσιάζεται η κατανοµή των 

καταλυµάτων που χτίστηκαν την τελευταία δεκαετία. Όπως φαίνεται τα περισσότερα 

καταλύµατα χτίστηκαν την τελευταία πενταετία (71 από το σύνολο των 112, ποσοστό 63%). 

Επιπλέον στους νοµούς Ροδόπης, Ξάνθης και ∆ράµας το σύνολο των καταλυµάτων χτίστηκε 

κατά τα έτη 1996-2001.  

 

Σχετικά µε την δυναµικότητα των ενοικιαζόµενων δωµατίων - διαµερισµάτων ανά κατηγορία 

παρατηρούνται τα παρακάτω: 
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Πίνακας 4.26 - ∆υναµικότητα Ενοικιαζόµενων ∆ωµατίων - ∆ιαµερισµάτων στους νοµούς της Περιφέρειας 

Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ανά Κατηγορία (2001)  

Νοµός Κατηγορία 
Καταλύµατος 

Μονάδες Κλίνες 

Έβρος Α΄ 69 1.076 
 Β΄ 18 330 
 Γ΄ 32 551 
  119 1.957 
Ροδόπη Α΄ 18 172 
 Β΄ 4 33 
 Γ΄ 3 37 
  25 242 
Ξάνθη Α΄ 4 49 
 Β΄ - - 
 Γ΄ 7 122 
  11 171 
∆ράµα Α΄ 4 60 
 Β΄  
 Γ΄ 1 23 
  5 83 
Καβάλα Α΄ 672 8.848 
 Β΄ 53 600 
 Γ΄ 161 1402 
  886 10.850 
Πηγή: ∆/νση Τουρισµού Περιφέρειας Ανατ. Μακεδονίας και Θράκης 

 
 

Πίνακας 4.27 - ∆υναµικότητα Ενοικιαζόµενων ∆ωµατίων - ∆ιαµερισµάτων στην Περιφέρεια Ανατολικής 

Μακεδονίας και Θράκης ανά Κατηγορία Καταλύµατος και Ποσοστιαία Κατανοµή τους (2001) 

Κατηγορία 
Καταλύµατος 

Μονάδες % Κλίνες % 

Α΄ 767 73% 10205 77%
Β΄ 75 7% 963 7%
Γ΄ 204 20% 2135 16%

Σύνολο 1.046 100% 13.303 100%
Πηγή: ∆/νση Τουρισµού Περιφέρειας Ανατ. Μακεδονίας και Θράκης 
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∆ιάγραµµα 9 - Ποσοστό Συµµετοχής της ∆υναµικότητας των Ενοικιαζόµενων ∆ωµατίων - ∆ιαµερισµάτων 

στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ανά Κατηγορία Καταλύµατος (2001) 
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Πηγή: ∆/νση Τουρισµού Περιφέρειας Ανατ. Μακεδονίας και Θράκης 
 

Από τα παραπάνω  διαπιστώνεται ότι η συντριπτική πλειοψηφία των ενοικιαζόµενων 

δωµατίων - διαµερισµάτων (73% σε µονάδες και 77% σε κλίνες) ανήκει στην Α΄ κατηγορία. 

Η Β΄ κατηγορία περιλαµβάνει το 7% των µονάδων και των κλινών, ενώ στην Γ΄ κατηγορία 

αντιστοιχεί το 20% των µονάδων και το 16% των κλινών.  

 

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται η δυναµικότητα των campings που λειτουργούν 

στην Περιφέρεια ανά κατηγορία: 

 
Πίνακας 4.28 - ∆υναµικότητα Campings στους νοµούς της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και 

Θράκης ανά Κατηγορία (2001) 

Νοµός Τάξη Μονάδες Θέσεις Άτοµα Οικίσκοι 
Έβρος Α 1 216 648 - 
 Γ 1 500 1.500 - 
 ∆ 1 105 315 - 
  3 821 2.463 - 
Ροδόπη Α 1 180 540 - 
Ξάνθη ∆ 1 137 411 - 
Καβάλα Α 2 428 1284 - 
 Β 4 486 1229 - 
 Γ 6 537 1635 9 
  12 1.451 4.148 9 
Πηγή: ∆ιεύθυνση Τουρισµού Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 
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4.6. Άλλες Τουριστικές Υποδοµές, Υπηρεσίες 

 

Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης διαθέτει σηµαντικές τουριστικές 

υποδοµές, οι οποίες αφορούν Οργανωµένες Ακτές, Χιονοδροµικά Κέντρα, Ορειβατικά 

Καταφύγια, Περιηγητικά Μονοπάτια, Κέντρα Πληροφόρησης Επισκεπτών, Εγκαταστάσεις 

Θερµαλιστικού Τουρισµού και Επισκέψιµους Αρχαιολογικούς Χώρους. Ενδεικτικά µπορούν 

να αναφερθούν τα παρακάτω: 

 

Όσον αφορά τις οργανωµένες παραλίες αυτές χωροθετούνται στους 4 από τους 5 νοµούς της 

Περιφέρειας καθώς βρέχονται από το Αιγαίο Πέλαγος. Μεγαλύτερη συγκέντρωση 

παρουσιάζεται στην Θάσο και την Σαµοθράκη, καθώς οργανωµένες παραλίες βρίσκονται 

κατά µήκος των δύο νησιών. Οργανωµένες παραλίες οι οποίες αποτελούν πόλους έλξης 

πολλών τουριστών υπάρχουν επίσης στα παράλια του νοµού Καβάλας (Οφρυνίο, Κάριανη, 

Ν.Πέραµος, Ν.Ηρακλείτσα, Καλαµίτσα, Παλιό, Περιγιάλι, Κεραµωτή). Στο ηπειρωτικό του 

νοµού Έβρου, οι οργανωµένες παραλίες βρίσκονται απέναντι απ’ την Σαµοθράκη στην 

περιοχή από την Αλεξανδρούπολη - Ν.Χιλή έως την Ν.Μάκρη, ενώ ξεχωρίζει αυτή της Αγ. 

Παρασκευής. Στον νοµό Ροδόπης ξεχωρίζει η περιοχή της Μαρώνειας έως το Φανάρι. Τέλος 

στον νοµό Ξάνθης οι παραλίες Μάνδρας, Αβδήρων, Μυρωδάτου Μαγγάνων και Ερασµίου 

συµπληρώνουν τον κατάλογο των οργανωµένων ακτών της Περιφέρειας. Στα πλαίσια των 

υποδοµών των παραλιακών περιοχών της Περιφέρειας εντάσσεται και η Μαρίνα της Θάσου η 

οποία αποτελεί το µοναδικό αποκλειστικά τουριστικό λιµάνι της Περιφέρειας, το οποίο 

εξυπηρετεί τις ανάγκες ελλιµενισµού σκαφών αναψυχής.    

 

Εκτός όµως από τις παραλίες στην Περιφέρεια συναντώνται σπουδαίοι ορεινοί όγκοι, στους 

οποίους οι παρεµβάσεις για την δηµιουργία υποδοµών συνετέλεσαν στην ανάπτυξη 

δραστηριοτήτων ορεινού τουρισµού (σκι, κανό, ράφτιγκ, ορειβασία, περιηγήσεις). 

Ειδικότερα στον νοµό ∆ράµας λειτουργεί το Χιονοδροµικό Κέντρο του Φαλακρού και στον 

νοµό Καβάλας το Χιονοδροµικό Κέντρο του Παγγαίου τα οποία διαθέτουν πίστες για σκι 

(της ∆ράµας διαθέτει επιπλέον λιφτ και χιονοδροµικούς αναβατήρες), καθώς επίσης και 

καταφύγια. Στον ορεινό όγκο του νοµού Ροδόπης διατάσσονται τα καταφύγια του Ε.Ο.Σ. 

Κοµοτηνής και Πολύαρνου, ενώ στην Ξάνθη βρίσκονται τα καταφύγια Λειβαδίτη 

(δυναµικότητας 36 κλινών) και Καλλιθέας (20 κλινών). Στον νοµό ∆ράµας καταφύγια 

υπάρχουν στην Μικρόπολη (8 κλίνες), καθώς και άλλα τρία την ευθύνη των οποίων έχει ο 
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Ελληνικός Ορειβατικός Σύλλογος ∆ράµας: Κιουρί, Λαµαρίνα και Μπαρτίσεβα 

δυναµικότητας 10 κλινών έκαστο. Τέλος στον νοµό Καβάλας και συγκεκριµένα στο όρος 

Παγγαίο λειτουργούν τα καταφύγια της Καλλιθέας, του Πεταλούδα και του Χατζηγεωργίου 

(δυναµικότητας 15, 15 και 80 κλινών αντίστοιχα).   

 

Επιπλέον κατά µήκος της Περιφέρειας διατάσσονται µονοπάτια που χρησιµοποιούνται επί 

αιώνες και στα οποία έγιναν παρεµβάσεις έτσι ώστε να υπάρχει πρόσβαση από τους 

επισκέπτες που καταφθάνουν στην περιοχή. Θα πρέπει όµως να σηµειωθεί ότι το Ευρωπαϊκό 

Μονοπάτι Ε6 (ορειβατικό µονοπάτι) εκτείνεται σε µεγάλο µέρος της Περιφέρειας από το 

Φαλακρό Όρος της ∆ράµας την ορεινή Ξάνθη και Κοµοτηνή, πριν καταλήξει στην 

Σαµοθράκη. 

 

Όπως προαναφέρθηκε σε προηγούµενες ενότητες στην Περιφέρεια εκτείνονται περιοχές 

Ειδικής Προστασίας (Βιότοποι) οι οποίες µάλιστα προστατεύονται από διεθνείς συνθήκες. 

Στα όρια αυτών των περιοχών λειτουργούν ειδικά Κέντρα Πληροφόρησης Επισκεπτών. 

Στην Τραϊανούπολη λειτουργεί το «Κέντρο Πληροφόρησης ∆έλτα Έβρου» όπου υπάρχει 

µόνιµη έκθεση και ειδικά διαµορφωµένη αίθουσα προβολών. Επιπλέον στον νοµό Έβρου 

λειτουργεί το «Οικοτουριστικό Κέντρο Ενηµέρωσης Βιοτόπου ∆αδιάς», στην ευρύτερη 

περιοχή της οποίας υπάρχουν παρατηρητήρια και βιολογικός σταθµός της Ελληνικής 

Εταιρίας Προστασίας της Φύσης. ενώ στην περιοχή του Πότρο - Λάγος η εξυπηρέτηση των 

πολιτών γίνεται από το «Κέντρο Ενηµέρωσης λίµνης Βιστωνίδας». Τέλος στην Κεραµωτή 

λειτουργεί το «Κέντρο Πληροφόρησης ∆έλτα Νέστου».  

 

Υποδοµές στα πλαίσια του Θερµαλισµού υπάρχουν στην Καβάλα στα Λουτρά Ελευθερών, 

στις Θερµές του νοµού Ξάνθης όπου λειτουργούν υδροθεραπευτήρια µε ειδικές 

εγκαταστάσεις και στην Σαµοθράκη όπου συναντώνται οι ιαµατικές πηγές Θερµών, στις 

οποίες είναι εγκατεστηµένοι τρεις οµαδικοί και δέκα ατοµικοί λουτήρες. Οι υπόλοιπες 

περιοχές της Περιφέρειας όπου υπάρχουν ιαµατικές πηγές (Θερµιά ∆ράµας, Λυδία Καβάλας, 

Ν.Κεσσάνη Ξάνθης, Τραϊανούπολη Έβρου) παραµένουν αναξιοποίητες, καθώς δεν 

σηµειώθηκαν ιδιαίτερες παρεµβάσεις από πλευράς κύριων και συµπληρωµατικών υποδοµών.  

Παράλληλα µε τους Αρχαιολογικούς Χώρους της Περιφέρειας οι οποίοι περιγράφηκαν 

αναλυτικά σε προηγούµενες ενότητες, αναπτύχθηκαν υποστηρικτικές υποδοµές (µουσεία, 

χώροι αναψυχής) τα οποία αποτελούν πόλους έλξης των επισκεπτών. 
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Συµπερασµατικά µπορεί να αναφερθεί ότι παρόλο που στην Περιφέρεια υπάρχουν αξιόλογες 

τουριστικές υποδοµές, εντούτοις δεν αξιοποιούνται επαρκώς διότι απαιτούν την υλοποίηση 

σηµαντικών επενδύσεων εκσυγχρονισµού και επέκτασης. Στα πλαίσια του ΠΕΠ, του ΕΑΠΤΑ 

και της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας LEADER, έχει χρηµατοδοτηθεί ο εκσυγχρονισµός - 

επέκταση υφιστάµενων υποδοµών αλλά και η δηµιουργία νέων. Στους πίνακες που 

ακολουθούν παρουσιάζεται το σύνολο των τουριστικών υποδοµών που υπάχθηκαν στα 

πλαίσια των ανωτέρω προγραµµάτων. 

 
Πίνακας 4.29 - Έργα Τουριστικής Υποδοµής στα πλαίσια του ΠΕΠ 1994-1999 

Νοµός Έργα Υποδοµής Ύψος Επενδύσεων Ποσοστό 
Συµµετοχής 

Έβρου 24 2.446.698.000 25%
Ροδόπης 15 1.558.921.000 16%
Ξάνθης 22 2.868.127.000 29%
∆ράµας 9 1.767.449.000 18%
Καβάλας 8 1.160.096.000 12%
Περιφέρεια 78 9.801.291.000 100%
Για τους 5 Νοµούς  1 1.618.418.000
Σύνολο 79 11.419.709.000
Πηγή: Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 

 
Πίνακας 4.30 - Έργα Τουριστικής Υποδοµής στα πλαίσια του Υποπρογράµµατος Ε.Α.Π.Τ.Α.  του ΠΕΠ 

1994-1999 

Νοµός Έργα Υποδοµής Ύψος Επενδύσεων Ποσοστό 
Συµµετοχής 

Έβρου 14 684.426.269 12%
Ροδόπης 24 1.536.130.510 26%
Ξάνθης 26 1.433.409.540 24%
∆ράµας 14 1.087.993.235 18%
Καβάλας 12 1.199.790.742 20%
Περιφέρεια 90 5.941.750.296 100%
Πηγή: Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 

 

Όπως παρατηρείται από τους παραπάνω πίνακες στα πλαίσια του ΠΕΠ είχαν ενταχθεί 79 

έργα τουριστικής υποδοµής συνολικού κόστους 11.519.980.000δρχ.  Το ένα έργο συνολικού 

κόστους 1.618.418.000δρχ. αφορά την τουριστική προβολή όλης της Περιφέρειας. Από τα 

υπόλοιπα 78 έργα συνολικού κόστους 9.801.291.000δρχ. ο µεγαλύτερο µέρος των κονδυλίων 

απορροφήθηκε από τον νοµό Ξάνθης (29% του συνόλου), ακολουθεί ο νοµός Έβρου (25%) 
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στον οποίο πραγµατοποιήθηκαν τα περισσότερα έργα τουριστικών υποδοµών (24), ο νοµός 

∆ράµας µε ποσοστό συµµετοχής στο συνολικό κόστος 18%, ο νοµός Ροδόπης µε συµµετοχή 

16% και στην τελευταία θέση βρίσκεται ο νοµός Καβάλας µε ποσοστό συµµετοχής 12%. 

Στο Υποπρόγραµµα ΕΑΠΤΑ εντάχθηκαν 90 έργα τουριστικών υποδοµών συνολικού κόστους 

5.941.750.296δρχ. Ο νοµός Ροδόπης έχει απορροφήσει το µεγαλύτερο µέρος των κονδυλίων 

(26%), ακολουθεί ο νοµός Ξάνθης όπου πραγµατοποιήθηκαν τα περισσότερα έργα µε 

ποσοστό συµµετοχής 24%, ο νοµός Καβάλας µε 20%, ο νοµός ∆ράµας µε συµµετοχή 18% 

και στην τελευταία θέση βρίσκεται ο νοµός Έβρου µε 12% συµµετοχή στο συνολικό κόστος. 

 
Πίνακας 4.31 - Έργα Τουριστικής Υποδοµής στα πλαίσια της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας  LEADER II 

Νοµός Έργα Υποδοµής Ύψος Επενδύσεων Ποσοστό 
Συµµετοχής 

Έβρου    
Ροδόπης 7 207.100.000 31%
Ξάνθης 14 260.509.065 39%
Καβάλας 10 199.153.382 30%
Περιφέρεια 31 666.762.447 100%
Πηγή: Αναπτυξιακές Εταιρίες των Νοµών 

 

Όπως προκύπτει από τον παραπάνω πίνακα στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και 

Θράκης πραγµατοποιήθηκαν 31 έργα τουριστικής υποδοµής συνολικού κόστους 

666.762.447δρχ. Τα έργα πραγµατοποιήθηκαν στους τρεις από τους πέντε νοµούς της 

Περιφέρειας και ειδικότερα:  

 

Ο νοµός Ξάνθης συγκέντρωσε τα περισσότερα έργα (14) και το ποσοστό συµµετοχής στο 

συνολικό κόστος  ανήλθε σε 39%. Ακολούθησε ο νοµός Καβάλας µε 10 έργα, όµως η 

συµµετοχή του στο συνολικό κόστος η οποία ανήλθε σε 30%, ήταν µικρότερη από τον νοµό 

Ροδόπης, όπου µε 7 έργα συγκέντρωσε το 31% του συνολικού κόστους. 

 

Θα πρέπει ωστόσο να σηµειωθεί ότι αρκετές από τις υπάρχουσες τουριστικές υποδοµές της 

Περιφέρειας ανήκουν στην Ανώνυµη Εταιρία «Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα Α.Ε.» (ΕΤΑ 

Α.Ε.), της οποίας µοναδικός µέτοχος είναι το Ελληνικό ∆ηµόσιο και σκοπός είναι η 

αξιοποίηση της Τουριστικής Περιουσίας που ανήκει στον Ε.Ο.Τ.:  
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4.7. Επενδύσεις στον Τουριστικό Τοµέα 

 

Στην παρούσα ενότητα γίνεται αναφορά, στις παρεµβάσεις, στα χρηµατοδοτικά µέσα και στις 

επενδύσεις που υλοποιήθηκαν στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και 

αφορούν τον τουριστικό κλάδο. 

 

Το σύνολο των θεσµικών παρεµβάσεων στην Περιφέρεια στα πλαίσια της ασκούµενης 

Εθνικής και Κοινοτικής Πολιτικής µπορεί να αναζητηθεί στα παρακάτω χρηµατοδοτικά 

µέσα: 

• Αναπτυξιακός Νόµος 

• ΠΕΠ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 1994-1999 

• Κοινοτική Πρωτοβουλία LEADER 

 

Στην συνέχεια παρατίθενται αναλυτικά το περιεχόµενο των παραπάνω χρηµατοδοτικών 

µέσων και οι επενδύσεις του τουριστικού τοµέα που χρηµατοδοτήθηκαν από αυτές. 

 

4.7.1. Αναπτυξιακός Νόµος 

 

Ο αναπτυξιακός νόµος 2601/98 επιδιώκει : 

• Την παροχή κινήτρων για την πραγµατοποίηση παραγωγικών επενδύσεων, ιδιαίτερα στις 

περιοχές που παρουσιάζουν διαρθρωτικά προβλήµατα 

• Την καλύτερη διασύνδεση των παρεχόµενων κινήτρων µε τη δηµιουργία νέων θέσεων 

απασχόλησης 

• Την παροχή κινήτρων που συµβάλουν στην επίτευξη κερδοφόρων αποτελεσµάτων από 

τις ενισχυόµενες επιχειρήσεις (Karamanidis, 2005) 

 

Οι αλλαγές που έγιναν στον Αναπτυξιακό Νόµο 1892/1990, και οδήγησαν στον 

τροποποιηµένο Αναπτυξιακό Νόµο 2601/ 98, περιλαµβάνουν µεταξύ άλλων τον περιορισµό 

των ενισχύσεων για τη δηµιουργία ξενοδοχειακών µονάδων υπέρ των επενδύσεων που 

βελτιώνουν την ποιότητα και διαφοροποιούν το τουριστικό προϊόν.  

 

Οι τουριστικές δραστηριότητες που υπάγονται στον Αναπτυξιακό Νόµο περιλαµβάνονται 

στις ακόλουθες κατηγορίες και ενισχύονται στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και 
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Θράκης µε τα παρακάτω κίνητρα: 

 Ίδρυση ή επέκταση ξενοδοχειακών µονάδων τουλάχιστον Β΄ τάξης (για την ∆΄ ζώνη τα 

ποσοστά Επιχορήγησης, Επιδότησης Τόκων και Επιδότησης Χρηµατοδοτικής Μίσθωσης 

είναι 25%, ενώ για την Γ΄ ζώνη τα αντίστοιχα ποσοστά κυµαίνονται σε 15%) 

 Εκσυγχρονισµό λειτουργουσών ξενοδοχειακών µονάδων ή camping τουλάχιστον Γ΄ 

τάξης  (Επιχορήγηση, Επιδότηση Τόκων και Επιδότηση Χρηµατοδοτικής Μίσθωσης 

25%, Φορολογική Απαλλαγή 60%) 

 Μετατροπή παραδοσιακών ή διατηρητέων κτιρίων σε ξενοδοχειακές µονάδες 

τουλάχιστον Γ΄ τάξης (Επιχορήγηση, Επιδότηση Τόκων και Επιδότηση Χρηµατοδοτικής 

Μίσθωσης 40%, Φορολογική Απαλλαγή 100%) 

 Ίδρυση, επέκταση, εκσυγχρονισµό χιονοδροµικών κέντρων – συνεδριακών κέντρων – 

αξιοποίησης ιαµατικών πηγών – λιµένων σκαφών αναψυχής – γηπέδων γκολφ – κέντρων 

θαλασσοθεραπείας – κέντρων τουρισµού υγείας και τέλος κέντρων προπονητικού / 

αθλητικού τουρισµού από εταιρίες που εκµεταλλεύονται ξενοδοχειακές µονάδες 

(Επιχορήγηση, Επιδότηση Τόκων και Επιδότηση Χρηµατοδοτικής Μίσθωσης 35%, 

Φορολογική Απαλλαγή 70%) 

 Επενδύσεις προσθήκης συµπληρωµατικών εγκαταστάσεων και αξιοποίησης ιαµατικών 

πηγών σε υφιστάµενες ξενοδοχειακές µονάδες τάξης  (Επιχορήγηση, Επιδότηση Τόκων 

και Επιδότηση Χρηµατοδοτικής Μίσθωσης 25%, Φορολογική Απαλλαγή 60%).   

 

Ο Αναπτυξιακός Νόµος εξαιρεί από την χρηµατοδότηση την ανέγερση ή επέκταση 

ξενοδοχειακών µονάδων τις παρακάτω περιοχές της Περιφέρειας: α) τον νοµό Καβάλας, πλην 

της νήσου Θάσου και τον παράλιων δηµοτικών διαµερισµάτων των δήµων του νοµού, όπου 

έχουν εφαρµογή τα κίνητρα της επιχορήγησης και της επιδότησης, µόνο για επενδύσεις 

ανέγερσης ή επέκτασης ξενοδοχειακών µονάδων ΑΑ κα Α τάξης. 

 

Οι νοµοί Έβρου, Ροδόπης και Ξάνθης εντάσσονται στην ∆΄ Ζώνη κινήτρων, ενώ οι νοµοί 

Καβάλας και ∆ράµας (µε εξαίρεση την Θάσο, καθώς και τις περιοχές που βρίσκονται στην 

παραµεθόρια ζώνη, σε απόσταση 20 χλµ. από τα σύνορα) εντάσσονται στην Γ΄ Ζώνη 

κινήτρων.  

 

Στους πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζεται το σύνολο των τουριστικών επενδύσεων που 

υπάχθηκαν στους Αναπτυξιακούς Νόµους 1262/82, 1892/90 και 2601/98 ανά νοµό της 
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Περιφέρειας, ενώ στο Παράρτηµα Γ παρουσιάζονται αναλυτικά οι υπαγωγές των 

επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τοµέα του τουρισµού στον Αναπτυξιακό νόµο 

2601/98 κατά την περίοδο 1998-2001. 

 
Πίνακας 4.32 - Υπαγωγές Τουριστικών Επενδύσεων στον Αναπτυξιακό Νόµο 1262/82 

Νοµός Πλήθος 
Επενδύσεων 

Ύψος 
Επενδύσεων 

Ποσοστό 
Συµµετοχής Επιχορήγηση Θέσεις 

Εργασίας 
Έβρου 37 2.426.396.875 20% 1.098.158.864 329 
Ροδόπης 12 645.120.140 5% 247.755.013 117 
Ξάνθης 7 1.733.490.840 14% 984.256.927 124 
∆ράµας 8 336.738.000 3% 119.052.500 61 
Καβάλας 97 7.201.190.000 58% 2.135.143.000 931 
Περιφέρεια 161 12.342.935.855 100% 4.584.366.304 1.562 
Πηγή: Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 

 
Πίνακας 4.33 - Υπαγωγές Τουριστικών Επενδύσεων στον Αναπτυξιακό Νόµο 1892/90 

Νοµός Πλήθος 
Επενδύσεων 

Ύψος 
Επενδύσεων 

Ποσοστό 
Συµµετοχής Επιχορήγηση Θέσεις 

Εργασίας 
Έβρου 20 6.966.935.000 38% 2.841.031 138
Ροδόπης 9 2.498.403.000 14% 923.735.000 90
Ξάνθης 11 6.031.000.000 33% 2.434.900.000 199
∆ράµας 2 620.000.000 3% 186.000.000 21
Καβάλας 21 2.378.376.000 13% 692.271.000 91
Περιφέρεια 63 18.494.714.000 100% 4.239.747.031 539
Πηγή: Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 

 
Πίνακας 4.34 - Υπαγωγές Τουριστικών Επενδύσεων στον Αναπτυξιακό Νόµο 2601/98 

Νοµός Πλήθος 
Επενδύσεων 

Ύψος 
Επενδύσεων 

Ποσοστό 
Συµµετοχής Επιχορήγηση Θέσεις 

Εργασίας 
Έβρου 4 2.467.500.000 52% 673.850.000 78
Ροδόπης 2 307.000.000 6% 76.750.000 8
Ξάνθης 2 321.000.000 7% 80.250.000 23
∆ράµας 0 0 0% 0 0
Καβάλας 9 1.672.500.000 35% 453.125.000 60
Περιφέρεια 17 4.768.000.000 100% 1.283.975.000 169
Πηγή: Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 

 

Από τους παραπάνω πίνακες παρατηρείται ότι την περίοδο 1982-1991 στα πλαίσια του 

Ν.1262/82  εγκρίθηκαν 161 επενδύσεις στον κλάδο του τουρισµού από τις οποίες οι 97 (60%) 

αφορούσαν τον νοµό Καβάλας. Ακολουθούν ανάλογα µε το πλήθος των εγκρίσεων οι νοµοί 

Έβρου µε 37 υπαγωγές, Ροδόπης µε 12 υπαγωγές, ενώ στις τελευταίες θέσεις βρίσκονται οι 
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νοµοί ∆ράµας και Ξάνθης µε 8 και 7 υπαγωγές αντίστοιχα. Το συνολικό ύψος των 

επενδύσεων ανήλθε σε 12.342.935.855 δρχ. το οποίο ποσοστιαία κατανέµεται ως εξής: 

Καβάλα 58%, Έβρος 20%, Ξάνθη 14%, Ροδόπη 5% και τέλος ∆ράµα 3%.  Οι νέες θέσεις 

εργασίας που δηµιουργήθηκαν είναι 1.562 από τις οποίες το 60% (931) αφορούν την 

Καβάλα, ενώ το µικρότερο ποσοστό (4% που αντιστοιχεί σε 61 θέσεις) αφορά την ∆ράµα. 

 

Στον Ν.1892/90 κατά την περίοδο 1992-1998 σηµειώθηκαν 63 µόλις υπαγωγές όµως το 

συνολικό ύψος των επενδύσεων έφτασε τα 18.494.714.000 δρχ., ενώ δηµιουργήθηκαν 539 

νέες θέσεις εργασίας. Και πάλι ο νοµός Καβάλας συγκεντρώνει έστω και οριακά το 

µεγαλύτερο πλήθος των επενδύσεων (21 έναντι 20 του νοµού Έβρου), όµως όπως 

παρατηρείται η ποσοστιαία κατανοµή των κεφαλαίων έχει ως εξής: 38% στον νοµό Έβρου, 

33% στον νοµό Ξάνθης, 14% στον Ροδόπης, 13% στον νοµό Καβάλας και τέλος 3% στον 

νοµό ∆ράµας. Ο νοµός που συγκεντρώνει το υψηλότερο ποσοστό των νέων θέσεων εργασίας 

είναι η Ξάνθη (199 θέσεις) ενώ το χαµηλότερο η ∆ράµα (21 θέσεις εργασίας). 

 

Τέλος την περίοδο 1992-2001 στα πλαίσια του Ν.2601/98 παρατηρείται ότι σηµειώθηκαν 

ακόµη λιγότερες υπαγωγές (17 στο σύνολο της Περιφέρειας) από τις οποίες οι 9 αφορούν τον 

νοµό Καβάλας, ενώ στον νοµό ∆ράµας δεν υπάχθηκε καµιά επένδυση. Το συνολικό ύψος των 

επενδύσεων ανήλθε σε 4.768.000.000 δρχ. από το οποίο το 52% αφορά επενδύσεις στον νοµό 

Έβρου, το 35% στον νοµό Καβάλας, το 7% τον νοµό Ξάνθης και τέλος το 6% τον νοµό 

Ροδόπης. Οι νέες θέσεις εργασίας που δηµιουργήθηκαν ανέρχονται σε 169, οι περισσότερες 

από τις οποίες βρίσκονται στον νοµό Έβρου.  

 

Επιπλέον από ότι παρατηρείται, στο σύνολο του Αναπτυξιακού Νόµου πραγµατοποιήθηκαν 

241 υπαγωγές στην Περιφέρεια. Εποµένως από τις 346 ξενοδοχειακές µονάδες που 

υφίστανται στην Περιφέρεια, ποσοστό 70% έχουν ευεργετηθεί από τις διατάξεις του 

Αναπτυξιακού Νόµου. 

 

Ολοκληρώνοντας την ενότητα αυτή, θα πρέπει να τονισθεί ότι ο υφιστάµενος Αναπτυξιακός 

Νόµος (2601/98), τελεί υπό αναθεώρηση και την θέση του πρόκειται να ψηφιστεί ένας 

καινούργιος, ο οποίος θα ισχύσει πιθανώς από το 2003. 
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4.7.2. ΠΕΠ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 

 
Τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράµµατα αποτελούν το βασικό αναπτυξιακό µοχλό 

των Περιφερειών της Ελλάδας, καθώς περιλαµβάνουν ένα σύνολο πολυδιάστατων έργων που 

έχουν σκοπό να θέσουν την εκάστοτε Περιφέρεια σε αναπτυξιακή τροχιά, καλύπτοντας τα 

προβλήµατα και τις αδυναµίες που έχει. 

 
Το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραµµα που καλύπτει την περιοχή µελέτης είναι το 

ΠΕΠ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 1994 – 1999, του οποίου η παρέµβαση στον 

Τουρισµό γίνεται µέσω του Υποπρογράµµατος 3 µε τίτλο «Τουρισµός – Περιβάλλον – 

Ποιότητας Ζωής». Στο Υποπρόγραµµα 3 εντάσσονται τα παρακάτω Μέτρα σχετικά µε τον 

τουρισµό: 

Μέτρο 1: ∆ράσεις Ανάπτυξης Τουρισµού. Στο Μέτρο περιλαµβάνεται η κατασκευή 
έργων αξιοποίησης των τουριστικών παραγωγικών πόρων και των επενδύσεων στον 
κλάδο του τουρισµού, η προβολή ανάδειξη και αξιοποίηση των τουριστικών πόλων 
έλξης της Περιφέρειας. Απώτερο στόχο αποτελεί η χρονική διεύρυνση της 
τουριστικής περιόδου, η ανάπτυξη εναλλακτικών µορφών τουρισµού και η γενικότερη 
ανάπτυξη της περιοχής.  

Μέτρο 2: ∆ιατήρηση & Αξιοποίηση Φυσικού & Ανθρωπογενούς Περιβάλλοντος. Με 
το Μέτρο προβλέπεται η δηµιουργία υποδοµών για την προστασία και ανάδειξη των 
ευαίσθητων οικολογικά περιοχών (υγροβιότοποι, παραδοσιακοί οικισµοί, περιοχές 
προστατευόµενες από την συνθήκη RAMSAR κ.α.) 

Μέτρο 4: Κατάρτιση. Το Μέτρο στοχεύει στην δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας 
καθώς και διατήρηση των υφιστάµενων, µέσω της απόκτησης εξειδικευµένων 
γνώσεων στους πτυχιούχους και εργατοτεχνίτες σε θέµατα αποκατάστασης 
παραδοσιακών κτιρίων, προστασίας του περιβάλλοντος κλπ.  

 
Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται το σύνολο των τουριστικών επενδύσεων που 

υπάχθηκαν στο ΠΕΠ 1994-1999 ανά νοµό της Περιφέρειας. 

 
Πίνακας 4.35 - Υπαγωγές Τουριστικών Επενδύσεων στο ΠΕΠ 1994-1999.  

Νοµός Πλήθος 
Επενδύσεων Ύψος Επενδύσεων Ποσοστό Συµµετοχής 

Έβρου 5 342.713.000 34% 
Ροδόπης 2 119.852.000 12% 
Ξάνθης 4 535.511.000 54% 
Περιφέρεια 11 998.076.000 100% 
Πηγή: Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 
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Όπως παρατηρείται από τον παραπάνω πίνακα στα πλαίσια του ΠΕΠ 1994-1999 

πραγµατοποιήθηκαν 11 τουριστικές επενδύσεις, µόνον όµως στο γεωγραφικό διαµέρισµα της 

Θράκης. Ειδικότερα το µεγαλύτερο µέρος των κονδυλίων απορροφήθηκε από τον νοµό 

Ξάνθης (54% του συνόλου των επενδύσεων), ακολουθεί ο νοµός Έβρου όπου 

συγκεντρώνεται το µεγαλύτερο πλήθος των επενδύσεων (5 επενδύσεις) µε 34% του 

συνολικού ύψους των επενδύσεων και στην τελευταία θέση βρίσκεται ο νοµός Ροδόπης µε 

ποσοστό συµµετοχής 12%. 

 

Επιπλέον στα πλαίσια του ΠΕΠ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 1994 – 1999, 

εντάσσεται και το Υποπρόγραµµα 5 (Ε.Α.Π.Τ.Α.), το οποίο στοχεύει στην διεύρυνση του 

αναπτυξιακού ρόλου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, µε την συµβολή της οποίας προβλέπονται 

δράσεις ενίσχυσης του τουριστικού δυναµικού της Περιφέρειας. 

Τα Μέτρα του Υποπρογράµµατος στα οποία περιλαµβάνονται δράσεις σχετικές µε τον 

τουρισµό είναι τα παρακάτω: 

Μέτρο 2: Ποιότητα Ζωής. Περιλαµβάνει µεταξύ άλλων ενέργειες ανάδειξης της 

πολιτιστικής κληρονοµιάς, µέσω της συντήρησης παραδοσιακών οικισµών, κτιρίων 

καθώς και µνηµείων (Borg και Gotti, 1996). 

Μέτρο 3: Στήριξη της Τοπικής Οικονοµίας. Στο Μέτρο περιλαµβάνεται η 

διενέργεια έργων υποδοµής για την ανάδειξη περιοχών που αποτελούν 

τουριστικούς πόλους έλξης (υπαίθριοι χώροι, αρχαιολογικών χώροι κλπ.), καθώς 

και έργα στήριξης τουριστικών επιχειρήσεων.   

 

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται ανά νοµό συγκεντρωτικά τα έργα σχετικά µε τον 

τουρισµό που υπάχθηκαν στο Ε.Α.Π.Τ.Α, ενώ στο Παράρτηµα Γ παρουσιάζεται αναλυτική 

περιγραφή  αυτών.  

 
Πίνακας 4.36 - Υπαγωγές Τουριστικών Επενδύσεων στο Υποπρόγραµµα Ε.Α.Π.Τ.Α.  

Νοµός Πλήθος 
Επενδύσεων Ύψος Επενδύσεων Ποσοστό 

Συµµετοχής 
Έβρου 3 521.943.872 76% 
Ξάνθης 1 53.845.777 8% 
∆ράµας 2 114.220.611 17% 
Περιφέρεια 6 690.010.260 100% 
Πηγή: Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 
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Προκύπτει συνεπώς ότι στο Υποπρόγραµµα Ε.Α.Π.Τ.Α.  υπάχθηκαν στο σύνολο της 

Περιφέρειας 6 επενδύσεις τουριστικού χαρακτήρα, συνολικού ύψους 690.010.260 δρχ., οι 

οποίες κατανέµονται στους τρεις από τους πέντε νοµούς της Περιφέρειας. Ειδικότερα στον 

νοµό Έβρου έχει απορροφηθεί το 76% του συνολικού ύψους των επενδύσεων µε 3 

επενδύσεις, στον νοµό ∆ράµας το 17% και τέλος στον νοµό Ξάνθης το 8% µε µία µόνο 

επένδυση.  

 

4.7.3. LEADER Ι και ΙΙ 

 

Η Κοινοτική Πρωτοβουλία  LEADER εντάχθηκε στην προσπάθεια για αντιµετώπιση 

βασικών προβληµάτων των ορεινών - µειονεκτικών περιοχών όπως είναι η ανεργία, η 

ερήµωση της υπαίθρου κ.λ.π. Οι συγκεκριµένες Κοινοτικές Πρωτοβουλίες συνέβαλαν στην 

ανάπτυξη εξωγεωργικών δραστηριοτήτων, µε κύριο σκοπό την συγκράτηση του πληθυσµού 

στην ύπαιθρο, την ανάπτυξη της εναλλακτικής και συµπληρωµατικής απασχόλησης του 

τοπικού πληθυσµού µε στόχο την αύξηση του εισοδήµατος και την προώθηση της ανάπτυξης 

του αγροτικού χώρου, µέσα από την ολοκληρωµένη τοπική δράση και αξιοποίηση του 

ενδογενούς παραγωγικού δυναµικού. 

 

Ως βασικά χαρακτηριστικά των Κοινοτικών Πρωτοβουλιών µπορούν να αναφερθούν τα εξής: 

• Η καινοτοµία σε σχέση µε τα τοπικά δεδοµένα από άποψη µεθόδου, προϊόντος, τρόπου 

παρασκευής, αγοράς κλπ 

• Η επιλεκτικότητα  

• Η µεταφορά τεχνογνωσίας 

Οι κυριότεροι στρατηγικοί στόχοι των Κ.Π. LEADER ΙΙ είναι: 

1. Η διαφοροποίηση της οικονοµικής δοµής της περιοχής µε την δηµιουργία συνθηκών 

υπέρβασης του καθαρά αγροτικού χαρακτήρα της. 

2. Η στήριξη της τοπικής οικονοµικής δραστηριότητας µε την ενίσχυση του ανταγωνισµού 

των τοπικών επιχειρηµατικών φορέων. 

3. Η σταδιακή εξισορρόπηση της εξάρτησης της οικονοµίας της Περιφέρειας από τον 

κυρίαρχο κλάδο της ενέργειας και η ανάπτυξη ευκαιριών απασχόλησης σε άλλους τοµείς 

(αγροτουρισµός, επιχειρηµατική αξιοποίηση τοπικών αγροτικών προϊόντων κ.α. (Ingram 

και Durst, 1989). 

4. Η αναβάθµιση του ανθρώπινου δυναµικού. 
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5. Η προβολή και αξιοποίηση των φυσικών πλεονεκτηµάτων της περιοχής. 

6. Η προβολή της περιοχής και των προϊόντων της. 

 

Βασικό ρόλο στην υλοποίηση των Κ.Π. LEADER Ι και ΙΙ διαδραµατίζουν οι Οµάδες Τοπικής 

∆ράσης οι οποίες εποπτεύουν την εφαρµογή του Προγράµµατος. Τέτοιο φορείς στην 

Περιφέρεια  Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης είναι: η ∆ηµοσιοσυνεταιριστική Έβρου, η 

Αναπτυξιακή Βορείου Έβρου, η Αναπτυξιακή Ροδόπης, η Αναπτυξιακή Ξάνθης, η 

Αναπτυξιακή ∆ράµας και τέλος η Αναπτυξιακή Καβάλας. 

 

Τα µέτρα που περιλαµβάνονται στα πλαίσια του προγράµµατος LEADER Ι και ΙΙ τα οποία 

αφορούν τον τουρισµό είναι τα εξής: 

Μέτρο 3: Αγροτουρισµός. Με το µέτρο αυτό επιδιώκεται η τουριστική ανάπτυξη 

σε µη αστικές περιοχές και η οποία αναπτύσσεται από άτοµα τα οποία 

απασχολούνται κυρίως στον πρωτογενή τοµέα της παραγωγής µε στόχο την 

βελτίωση του εισοδήµατός τους. Επιπλέον προβλέπεται η ενίσχυση λήψης 

µέτρων περιβαλλοντικής προστασίας, η αξιοποίηση τουριστικών υποδοµών, η 

οργάνωση και καθιέρωση πολιτιστικών (Boniface και Drew, 1992) 

Μέτρο 6: ∆ιατήρηση-Βελτίωση Περιβάλλοντος και Περιβάλλοντος Χώρου. 

Στόχος του Μέτρου είναι η προστασία των τοπικών πόρων, η αναβάθµιση και 

ανάπλαση παραδοσιακών οικισµών και η σύνδεση της υπαίθρου µε τον τουρισµό 

και τις εναλλακτικές µορφές του (Cohen, 1987).  

 

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται ανά νοµό συγκεντρωτικά οι τουριστικές 

επενδύσεις που υπάχθηκαν στο LEADER Ι και ΙΙ ενώ στο Παράρτηµα Γ παρουσιάζεται 

αναλυτική περιγραφή  αυτών.  

 
Πίνακας 4.37 - Υπαγωγές Τουριστικών Επενδύσεων στα πλαίσια της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας 

LEADER   

Νοµός Πλήθος 
Επενδύσεων Ύψος Επενδύσεων Ποσοστό 

Συµµετοχής 
Έβρου 7 467.710.000 19% 
Ροδόπης 30 855.274.839 35% 
Ξάνθης 13 425.231.728 17% 
∆ράµας 7 431.157.102 17% 
Καβάλας 8 284.920.207 12% 
Περιφέρεια 65 2.464.293.876 100% 
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Πηγή: Αναπτυξιακές Εταιρίες των Νοµών 

Όπως παρατηρείται από τον παραπάνω πίνακα στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και 

Θράκης πραγµατοποιήθηκαν συνολικά 65 τουριστικές επενδύσεις, συνολικού ύψους 

2.464.293.876 δρχ. Ο νοµός Ροδόπης µε 30 επενδύσεις συγκέντρωσε το 35% των κονδυλίων, 

ακολούθησε ο νοµός Έβρου µε 19% στο συνολικό προϋπολογισµό αλλά µόνο µε 7 

επενδύσεις, οι νοµοί Ξάνθης και ∆ράµας συµµετείχαν από 17% στο προϋπολογισµό της 

Περιφέρειας και 13 και 7 επενδύσεις αντίστοιχα, ενώ στην τελευταία θέση βρέθηκε ο νοµός 

Καβάλας µε 8 επενδύσεις και ποσοστό συµµετοχής 12%.  

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ – ΕΛΚΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

 
4.8. Το Μοντέλο Ανάπτυξης του Τουρισµού στην  Περιφέρεια  

 
Η περιοχή της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, λόγω της πολυποικιλίας και της 
πολυµορφικότητας των τουριστικών της πόρων που περιγράφηκαν σε προηγούµενες 
ενότητες, αφενός και της χρόνιας θέσης της στο οικονοµικό και γεωπολιτικό περιθώριο 
αφετέρου είχε ένα αργοπορηµένο «ξεκίνηµα» στον τοµέα της τουριστικής ανάπτυξης.  
 
Όπως και στην υπόλοιπη Ελλάδα, η τουριστική ανάπτυξη στηρίχθηκε σε µεγάλο βαθµό στην 
αξιοποίηση των επενδυτικών κινήτρων του Αναπτυξιακού Νόµου και απόκτησε τα τοπικά 
χαρακτηριστικά του µαζικού – παραθεριστικού τουρισµού. Στα τουριστικά καταλύµατα που 
έχουν καταγραφεί από τον ΕΟΤ (περίπου 30.500 κλίνες) το 56%  της δυναµικότητας αφορά 
σε ξενοδοχειακές κλίνες (17.200 περίπου) και το 44% αφορά κλίνες ενοικιαζοµένων 
δωµατίων (13.300) από τις οποίες το 81% βρίσκεται στο νοµό Καβάλας, 9.700 κλίνες 
ενοικιαζόµενων δωµατίων βρίσκονται στο σύνολό τους στη Θάσο. Καταγράφονται επίσης 17 
κάµπινγκ µε 2.500 περίπου θέσεις (55% στο Ν. Καβάλας). Η τουριστική κίνηση στην 
περιοχή, προέρχεται κυρίως από Έλληνες τουρίστες σε αναλογία 4/1 περίπου προς τους 
αλλοδαπούς. Οι µέσες ετήσιες πληρότητες των ξενοδοχειακών καταλυµάτων, είναι χαµηλές 
(περίπου 40%) µε µια ιδιαίτερη αύξηση (60-70%) τους µήνες Ιούλιο – Αύγουστο. 
 
Η Πολιτιστική Κίνηση της Περιφέρειας παρουσιάζει σηµαντικό ενδιαφέρον και οφείλεται 

κυρίως σε ατοµικές ή συλλογικές προσπάθειες του τοπικού πληθυσµού. Στο Εθνικό 

Πολιτιστικό ∆ίκτυο του ΥΠΠΟ έχουν ενταχθεί 4 πόλεις : ∆ράµα ( Φεστιβάλ ταινιών µικρού 

µήκους), Κοµοτηνή (Κέντρο Λαϊκών ∆ρώµενων), Αλεξανδρούπολη (Κέντρο Μουσικού 

Θεάτρου), ∆ιδυµότειχο (Κέντρο ∆ιεθνών συναντήσεων Εικαστικών Καλλιτεχνικών Τεχνών).    

Στους νοµούς Ξάνθης και Ροδόπης, υπάρχει µια τουριστική δραστηριότητα παραθεριστικού 
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χαρακτήρα στις παραλιακές περιοχές Μυρωδάτου, Αβδήρων, Μάνδρας, Πόρτο Λάγους 
καθώς και Φαναρίου, Αρωγής, Μέσης Προσκυνητών και Μαρώνειας αντίστοιχα. Η 
τουριστική κίνηση εξυπηρετείται από λίγα ξενοδοχεία και ενοικιαζόµενα δωµάτια.  
 
Στον νοµό Έβρου, συναντούµε µια παρόµοια εικόνα, µε µια παραθεριστική δραστηριότητα 

κατοίκων της περιοχής που διοχετεύεται σε δευτερεύουσες κατοικίες και ενοικιαζόµενα 

δωµάτια στις παραλίες που βρίσκονται δυτικά της Αλεξανδρούπολης στην ∆ικέλια, 

Μεσήµβρια, Μάκρη και Χιλή. Προσφάτως αντλείται µια σηµαντική επενδυτική 

δραστηριότητα στον ξενοδοχειακό τοµέα µε την ίδρυση  πολυτελών ξενοδοχείων. 

 
Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται µια αύξηση του τουριστικού ρεύµατος προς την 
Σαµοθράκη µε αποτέλεσµα την αύξηση του αριθµού των ενοικιαζοµένων δωµατίων και 
άλλων καταλυµάτων στο νησί. Η Σαµοθράκη διαθέτει σηµαντικούς  τουριστικούς πόρους και 
έχει τις προϋποθέσεις να αποτελέσει έναν ενδιαφέροντα τουριστικό προορισµό για διάφορες 
µορφές τουρισµού, εκτός του παραθεριστικού όπως συµβαίνει σήµερα. Στην παρούσα φάση, 
η Σαµοθράκη επιλέγεται από τους επισκέπτες της για να πραγµατοποιήσουν θαλάσσιες 
δραστηριότητες την θερινή περίοδο στις περιοχές της Καµαριώτισσας, των Λουτρών και στις 
παραλίες της Παλαιόπωλης και των Καρυωτών.  
 
Εκτός από τις παραπάνω δραστηριότητες παραθεριστικού χαρακτήρα, στους Νοµούς 
Ροδόπης, Ξάνθης, Έβρου και µερικώς στο Ν.∆ράµας παρατηρείται µια σταθερή καθ’ όλη την 
διάρκεια του έτους πληρότητα στα ξενοδοχειακά καταλύµατα των πρωτευουσών των Νοµών 
ακόµη και κατά τη διάρκεια του χειµώνα.  
 
Πρόσφατα παρατηρείται στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης µια αύξηση 
επισκεπτών οι οποίοι ασχολούνται µε δραστηριότητες που σχετίζονται µε τις ήπιες µορφές 
τουρισµού, µε προορισµούς ορεινές περιοχές, δασικές, καθώς και τους σηµαντικούς 
βιότοπους της Περιφέρειας και άλλες προστατευόµενες περιοχές. Οι επισκέπτες 
εξυπηρετούνται από τις υφιστάµενες υποδοµές στα αστικά κέντρα της περιοχής και σε 
ξενώνες που έχουν δηµιουργηθεί κύρια µέσω προγραµµάτων LEADER, πλησίον των 
περιοχών των τουριστικών τους ενδιαφερόντων (Λίµνη Βιστωνίδας, Ποταµοί Νέστος και 
Έβρος, Χιονοδροµικό Κέντρο Φαλακρού, ∆άσος ∆αδιάς κ.α). 
 
Συµπερασµατικά, το µοντέλο τουρισµού που κυριαρχεί στην Περιφέρεια Ανατολικής 
Μακεδονίας και Θράκης στηρίζεται στον παραθεριστικό τουρισµό (των 3 «S»), εξελίσσεται 
όµως µε τρόπο αυθαίρετο και άναρχο, στην Θάσο κυρίως. Το φαινόµενο αυτό κινδυνεύει να 
λάβει διαστάσεις και στη Σαµοθράκη όπου ήδη παρατηρούµε δείγµατα του φαινοµένου που 
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προαναφέραµε. Είναι φανερό ότι θα πρέπει να ληφθούν τα πρέποντα µέτρα για τον έλεγχό του. 
 
Η ανάπτυξη ήπιων µορφών τουρισµού η οποία ήδη έχει ξεκινήσει αποτελεί µια ενδιαφέρουσα 

δυνατότητα για την περιοχή και επειδή αξιοποιούνται διαθέσιµοι τουριστικοί πόροι οι οποίοι, 

µέχρι τώρα ήταν αδρανοποιηµένοι,  και επειδή  θα ενισχυθεί το «αρχικό» τουριστικό προϊόν 

της περιοχής, θα επιτευχθεί συνεπώς η «επαύξηση» του τουριστικού προϊόντος, µέσω της 

επιπρόσθετης αυτής δέσµης νέων µορφών τουρισµού (Light και Prentice, 1994). Επιπλέον 

είναι σηµαντικό να σηµειωθεί εδώ, ότι οι µορφές αυτές τουρισµού που χαρακτηρίζονται ως 

«ήπιες» έχουν το πλεονέκτηµα της µικρής εποχικότητας, πραγµατοποιούνται συνεπώς στο 

µεγαλύτερο διάστηµα του έτους.  

 
Όπως και στον παραθεριστικό τουρισµό, έτσι και στην περίπτωση των «ήπιων» µορφών του, 

ισχύουν όσα σηµειώθηκαν για την αναγκαιότητα της λήψης κατάλληλων µέτρων που 

κατευθύνονται προς τη διασφάλιση της βιωσιµότητας των τουριστικών πόρων, δηλαδή θα 

εξασφαλίσουν µια επιτυχή, αλλά και βιώσιµη τουριστική ανάπτυξη.   

 
Πίνακας 4.38 - Σήµερα στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κυριαρχούν κατά περιοχή 

οι εξής µορφές τουρισµού: 

Μορφές Τουρισµού Περιοχές 

• Παραθεριστικός τουρισµός  
Θάσος, Παραλία Καβάλας, παραλία 
Αλεξανδρούπολης- Ν.Χιλής, Σαµοθράκη, 
Παραλία Μαρώνειας, Παραλία Αβδήρων.  

• Χιονοδροµικός  Φαλακρό, Παγγαίο 

• Ήπιος- εναλλακτικός  
           (οικολογικός-φυσιολατρικός,       

περιπατητικός ) 

∆.Έβρου, ∆.Νέστου Λ.Βιστωνίας, όχθες Νέστου, 
∆άσος Ελατιάς, ∆.Φρακτού, ∆άσος ∆αδιάς, 
Ορεινή Ροδόπη, ορεινός Έβρος, Σπήλαιο Αγγίτη - 
Αλλιστράτης 

• Αρχαιολογικός Φίλιπποι, Μαρώνεια, Άβδηρα, Σαµοθράκη, 
Θάσος και σε όλη την περιφέρεια. 

• Αθλητικός «περιπέτειας» Όχθες Νέστου, Φαλακρό, ∆άσος Ελατιάς, 
Σαµοθράκη. 

• Αστικός 
• Πολιτισµικός 
• Επαγγελµατικός 
• ∆ιαβατικός (Transit )  
• Επίσκεψη φίλων και συγγενών  

Στα κυριότερα αστικά κέντρα της Περιφέρειας: 
Καβάλα, ∆ράµα, Ξάνθη, Κοµοτηνή, 
Αλεξανδρούπολη, ∆ιδυµότειχο, Σουφλί. 

• Ιαµατικός  Ελευθερές, Θερµά, Κεσσάνη, Τραιανούπολη  
Σηµ. Ο πίνακας είναι ενδεικτικός και αναφέρεται στις πιο σηµαντικές περιοχές. 

 
Προχωρώντας επίσης σε µια διαπεριφερειακή θεώρηση του µοντέλου της τουριστικής 

ανάπτυξης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, θα πρέπει να τονίσουνε την 

βαθιά αλληλοσχέτηση και συνέργια που υπάρχει µεταξύ των  Περιφερειών Ανατολικής 
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Μακεδονίας & Θράκης και της Κεντρικής Μακεδονίας. 

 
Πρώτον, ως προς το τουριστικό προϊόν και ειδικότερα µέσα από συγκεκριµένες κοινές 
τουριστικές διαδροµές οι οποίες στηρίζονται στην κοινή ιστορική διαδροµή της Μακεδονίας 
και της Θράκης, όπως : 
1.Η Μυθική ∆ιαδροµή: η οποία  συνδέει το ∆ιονυσιακό Παγγαίο, µε τα Πιέρια των Μουσών 
και τον Όλυµπο του ∆ωδεκάθεου, οδεύοντας προς τον Πηνειό και την κοιλάδα των Τεµπών. 
2. Η «κλασσική» ∆ιαδροµή: η οποία ακολουθεί την ακτογραµµή, από την αρχαία Μαρώνεια, 
τα Άβδηρα, την αρχαία Νεάπολη (σηµερινή Καβάλα), την Αµφίπολη, την Πέλλα, την 
Βεργίνα, την Πύδνα, έως το ∆ίον.  
3. Η «ρωµαική» ∆ιαδροµή : η οποία ακολουθεί τα ίχνη της Ρωµαϊκής Εγνατίας Οδού. 
4. Η Χριστιανική και Βυζαντινή ∆ιαδροµή, στο ίχνος της διαδροµής του Αποστόλου Παύλου: 
Φίλιπποι – Αµφίπολη – Θεσσαλονίκη – Βέροια.  
6. Η Ορεινή-Πεζοπορική ∆ιαδροµή, µε βάση το Ευρωπαϊκό µονοπάτι µεγάλης διαδροµή Ε.6., 
κατευθύνεται από την ∆ύση στην Ανατολή σε µικρή απόσταση και σχεδόν παράλληλα µε την 
συνοριακή γραµµή. 
7. Η Φυσιολατρική ∆ιαδροµή, που από τους πρόποδες του Ολύµπου συνδέει τις τρεις 
περιοχές Ραµσάρ (∆έλτα Αξιού – Αλιάκµονα, Κορώνεια – Βόλβη, Κερκίνη) και τις ανάλογες 
περιοχές του δικτύου «Φύση 2000», και επεκτείνεται στην Ανατολική Μακεδονία και την 
Θράκη (Νέστος, Βιστωνίτιδα, Εβρος)  
8 Οι δρόµοι του κρασιού, ως συνεκτική αγρο-τουριστική διαδροµή, µε κλάδους ως τις ΟΠΑΠ 
Πλαγιές Μελίτωνος και το Άγιον Όρος (Χαλκιδική), τις ΟΠΑΠ Γουµένισσας και Νάουσας, 
και διασύνδεση προς  την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη (∆ράµα). 
 
Αλλά και µέσα από κοινούς τουριστικούς προορισµούς, όπως είναι η παραλιακή περιοχή 

του Στρυµονικού Κόλπου και ο Ορεινός Όγκος του Παγγαίου που αποτελούν ήδη κοινούς 
τουριστικούς προορισµούς για τους κατοίκους των δύο περιφερειών και κοινά θεµατικά 
τουριστικά δίκτυα ορεινού, φυσιολατρικού, θρησκευτικού, ιαµατικού τουρισµού.  
 
Εδώ θα πρέπει να τονιστεί ότι ένας µεγάλος αριθµός ηµεδαπών τουριστών της Περιφέρειας 

Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης προέρχεται από το µεγάλο αστικό κέντρο της 

Θεσσαλονίκης και από τις Σέρρες. Επίσης, ένας σηµαντικός αριθµός αλλοδαπών τουριστών 

καταφθάνουν στην Περιφέρεια µέσω του αεροδροµίου ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ της Θεσσαλονίκης. 

Τέλος, η οδική σύνδεση της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης µε την 
υπόλοιπη χώρα και την Ευρώπη επιτυγχάνεται µέσω της Περιφέρειας  Κεντρικής 
Μακεδονίας και συγκεκριµένα µέσω της ΠΑΘΕ και του κάθετου άξονα Προµαχώνα – 
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Ασπροβάλτα και εν συνεχεία της Εγνατίας Οδού. Η σιδηροδροµική σύνδεση επιτυγχάνεται 
επίσης µέσω της Σιδηροδροµικής Γραµµής Θεσσαλονίκης – Ορµενίου.  

 
4.9. Το Τουριστικό Προϊόν της Περιφέρειας. Παρουσίαση – Αξιολόγηση  

 
Οι πόροι της τουριστικής έλξης που συγκροτούν τη βάση της τουριστικής ανάπτυξης, (το 
τουριστικό «προϊόν») αναφέρονται στο σύνολο των στοιχείων εκείνων που προσελκύουν 
τους ταξιδιώτες εκτός της περιοχής κατοικίας τους (Lundberg, 1989 · Mannel, 1989). Οι 
πόροι αυτοί αφορούν ολόκληρο το πλέγµα υποδοµών, ανωδοµών και υπηρεσιών που ήδη 
εξετάστηκαν, αφορούν και στις ποικίλες δραστηριότητες (πολιτιστικές, αναψυχής / 
αθλητισµού, επαγγελµατικού κ.λ.π. χαρακτήρα) (Manning, 1986 · Middleton, 1988, 1997) 
αλλά και στις εµπειρίες που αποκτούν οι τουρίστες, τις αξιολογούν και τις µεταβιβάζουν σε 
άλλους.  
 
Με βάση τα δεδοµένα από τη σχετική βιβλιογραφία φαίνεται να υπάρχει ένα ποικίλο και ευρύ 

φάσµα προσεγγίσεων στην ανάλυση και αξιολόγηση των τουριστικών πόρων και την 

αντίστοιχη δυνατότητα πραγµατοποίησης δραστηριοτήτων τουρισµού και αναψυχής (Clarke, 

1981). 

 
Στην περίπτωση της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και λαµβάνοντας 
υπόψη το υφιστάµενο επίπεδο τουριστικής ανάπτυξης της περιοχής και των στόχων των 
τοπικών φορέων στρατηγικών, θα υιοθετήσουµε την κατά Lew (1987) ιδεογραφική 
προσέγγιση που θεωρείται και η πιο διαδεδοµένη. Η προσέγγιση αυτή αφορά στη διακρίβωση 
και τον προσδιορισµό µέσω της περιγραφής και καταγραφής των διάφορων τύπων πόρων 
µιας συγκεκριµένης περιοχής. Η ιδεογραφική προσέγγιση θα συνδυαστεί στην περίπτωση µας 
µε το βαθµό ελκυστικότητας των περιοχών όπως εφαρµόστηκε και στην περίπτωση της 
Ζώνης Collingwood-Midland) του Ontario του Καναδά. Με βάση την περιγραφή και 
αξιολόγηση ων τουριστικών πόρων της Περιφέρειας, η οποία παρουσιάστηκε στο κεφάλαιο 2 
πραγµατοποιήθηκε η αξιολόγηση του τουριστικού προϊόντος της Περιφέρειας, 
χρησιµοποιήθηκε η ανωτέρω Μεθοδολογική Προσέγγιση.  
Συγκεκριµένα, στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι δραστηριότητες τουρισµού / 
αναψυχής που µπορούν να λάβουν χώρα στην περιοχή και αξιολογούνται οι υφιστάµενοι 
τουριστικοί πόροι της περιφέρειας σε συνάρτηση µε τις διάφορες µορφές τουριστικής 
δραστηριότητας και µε σκοπό τη συνολική αξιολόγηση του τουριστικού προϊόντος της 
Περιφέρειας. Η αξιολόγηση των υφιστάµενων πόρων γίνεται µε βάση µια κλίµακα από το 1 
έως το 4, όπου: 



 

 120

1. Άφθονοι πόροι και δυνατότητες 
2. Μέτριοι πόροι και δυνατότητες  
3. Περιορισµένοι πόροι και δυνατότητες 
4. Ανύπαρκτοι πόροι και δυνατότητες 
 

Πίνακας 4.39 - Παρουσίαση και Αξιολόγηση Τουριστικών ∆ραστηριοτήτων στην Περιφέρεια Ανατολικής 

Μακεδονίας και Θράκης 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ /ΑΝΑΨΥΧΗΣ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΟΡΩΝ 

Ιστιοπλοΐα – γιωτιγκ  1 
Canoeing  2 
Rafting  2 
Surfing  1 
Ψάρεµα  1 
Κολύµπι - Ηλιοθεραπεία 1 
Θαλάσσιο Σκι 1 
Καταδύσεις  2 
Fitness- Αεροβική  2 
Τένις  2 
Σκι 2 
Κυνήγι  1 
Κατασκήνωση στο ύπαιθρο 1 
Ανάβαση  1 
Αναρρίχηση  1 
Golf  3 
Επίσκεψη – Εξερεύνηση Σπηλαίων  2 
Αυτοκίνητο – ∆ιαδροµές  1 
Αυτοκίνητο – ∆ιαδροµές  off road  1 
Ποδήλατο- διαδροµές  1 
Ιππασία  3 
Αιωροπτερισµός-«παραπέντε»  2 
Συνέδρια  3 
Επαγγελµατικές συναντήσεις  3 
Επίσκεψη µουσείων  1 
Επίσκεψη αρχαιολογικών τόπων  1 
Επίσκεψη παραδοσιακών οικισµών  2 
Συµµετοχή σε λαϊκές γιορτές  2 
Συµµετοχή σε επισκέψεις εθνολογικού χαρακτήρα  2 
Επίσκεψη βιοτόπων/ εθνικών δρυµών  1 
Παρατήρηση πουλιών  1 
Οικολογική εκπαίδευση  1 
Μελέτη χλωρίδας- πανίδας  1 
Shopping  2 
Νυκτερινή διασκέδαση  2 
Καζίνο  2 
Λουτροθεραπεία- πηλοθεραπεία  2 
Πηγή: επεξεργασία 

Από την ανάλυση του παραπάνω πίνακα, προκύπτει ότι το τουριστικό προϊόν της ΠΑΜΘ 

χαρακτηρίζεται από ένα ενδιαφέρον εύρος και µια σηµαντική ποικιλία τουριστικών 

δραστηριοτήτων οι οποίοι είναι δυνατόν να αναπτυχθούν και να προωθηθούν µε την 
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παράλληλη αξιοποίηση των υφιστάµενων τουριστικών πόρων. Η ποικιλία αυτή σπανίζει ίσως 

στην ελληνική επικράτεια. Ασφαλώς η κατανοµή αυτών των τουριστικών δραστηριοτήτων σε 

όλη την έκταση µιας µεγάλης περιφέρειας όπως η ΠΑΜΘ, δεν διευκολύνει τον τουρίστα- 

επισκέπτη ο οποίος προκειµένου να συµµετάσχει σε έναν αριθµό των δραστηριοτήτων που 

παρουσιάστηκαν οφείλει να καταναλώσει δυνάµεις, χρόνο και χρήµα. 

 

Σηµαντική λοιπόν συµβολή για την άµβλυνση του τελευταίου θα αποτελούσε η εκ µέρους 

των ενδιαφεροµένων ( ιδιωτών ή φορέων ) σύνθεση προτάσεων ή «πακέτων» που να 

συνθέτουν σε µια ρεαλιστική βάση όσο το δυνατό περισσότερες από τις δραστηριότητες 

αυτές.  

 

Στην συνεχεία, παραθέτουµε εν συντοµία τις κυριότερες µορφές τουρισµού, πέρα από τον 

παραθεριστικό τουρισµό, που µπορούν να αναπτυχθούν στην Περιφέρεια Ανατολικής 

Μακεδονίας & Θράκης, µε βάση τους διαθέσιµους τουριστικούς πόρους και το υφιστάµενο 

τουριστικό προϊόν, όπως περιγράφηκε παραπάνω. 

 

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΥΓΕΙΑΣ - ΙΑΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 

 

Ο ιαµατικός τουρισµός αποτελεί τµήµα του τουρισµού υγείας εξελίσσεται σε µια από τις 

σηµαντικές µορφές τουρισµού. Τα άτοµα που συµµετέχουν στη µορφή αυτή τουρισµού έχουν 

σαν κίνητρό τους την αποκατάσταση της φυσικής τους κατάστασης. 

 

Η αγορά του τουρισµού υγείας είναι σηµαντική στην ∆υτική και Κεντρική Ευρώπη. Στην 

Ελλάδα µόλις τα τελευταία 10 χρόνια ξεκίνησε ένα τουριστικό ρεύµα της µορφής αυτής, µε 

την έννοια ότι η ροή των σηµερινών «καταναλωτών» του ιαµατικού τουρισµού διαφέρει από 

τους αντίστοιχους τουρίστες της προηγούµενης δεκαετίας. Σήµερα διακρίνουµε µια σύνθεση 

πελατείας ατόµων αποκλειστικά δεύτερης και τρίτης ηλικίας, που ανήκει σε µεσοανώτερα 

κοινωνικοοικονοµικά στρώµατα και κάνει χρήση ειδικών εγκαταστάσεων υδρο-λουτρο-

θαλασσο-αεροθεραπείας που πλαισιώνουν κατά κανόνα τις κλασσικού τύπου εγκαταστάσεις 

για ιαµατικούς σκοπούς. 

Παλαιότερα η πελατεία του ιαµατικού τουρισµού απαρτίζονταν αποκλειστικά από άτοµα 

τρίτης ηλικίας που ανήκαν κυρίως σε  µεσοανώτερα κοινωνικοοικονοµικά στρώµατα. 
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Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης διαθέτει σήµερα έναν σηµαντικό αριθµό 

από ιαµατικές πηγές. Ο όγκος των επισκεπτών που ανήκει όµως στην µεσοκατώτερη 

κοινωνικοοικονοµική τάξη εξυπηρετείται σε εγκαταστάσεις που είναι είτε απαρχαιωµένες, 

είτε απέχουν σηµαντικά από ότι θεωρείται σήµερα σύγχρονη εγκατάσταση εξυπηρέτησης 

τουριστών ιαµατικού - θεραπευτικού τουρισµού. 

 

Το τελευταίο παίρνει µάλιστα επιπρόσθετες διαστάσεις αν θεωρήσουµε ότι οι σύγχρονες 

εγκαταστάσεις προϋποθέτουν καταλύµατα αξιώσεων µε συµπληρωµατικές εγκαταστάσεις (πχ 

εστιατόρια, χώρους ψυχαγωγίας, χώρους άθλησης κλπ) και απαιτεί ειδικές ιατρικές και 

φυσικοθεραπευτικές υπηρεσίες. 

 

Μια ανάπτυξη του θεραπευτικού - ιαµατικού τουρισµού στην Περιφέρεια θα εξυπηρετούσε 

κύρια την ζήτηση εντός των ορίων της χώρας. Η ζήτηση από το εξωτερικό κρίνεται ως 

ελάχιστα πιθανή. 

 

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑΣ 

 

Ο τουρισµός περιπέτειας αναφέρεται σε µια µορφή τουρισµού µε έντονο το στοιχείο του 

αγνώστου, του απροσδόκητου, των εκπλήξεων. Οι συνηθισµένες µορφές τουρισµού 

περιπέτειας στη χώρα µας σχετίζονται µε δραστηριότητες που προϋποθέτουν σηµαντική 

κόπωση που πραγµατοποιείται σε πλαίσιο αθλητικού τύπου δραστηριοτήτων. Οι πιο γνωστές 

είναι το rafting, το canoeing, οι ασκήσεις προσανατολισµού, η πεζοπορία σε γνωστές ή 

άγνωστες περιοχές κ.α. 

 

Τα άτοµα που συµµετέχουν στον τουρισµό περιπέτειας είναι συνήθως νέοι στην ηλικία, 

κάτοικοι αστικών κέντρων και στην πλειοψηφία τους ελεύθεροι επαγγελµατίες και στελέχη 

επιχειρήσεων, όπως έδειξαν τα αποτελέσµατα σχετικών ερευνών στο εξωτερικό. 

 

Στην Ελλάδα παρατηρείται αυξανόµενο ενδιαφέρον για τη µορφή αυτή τουρισµού που 

προέρχεται κυρίως από τους κατοίκους µεγάλων αστικών κέντρων της χώρας (Αθήνα, 

Θεσσαλονίκη). Η απάντηση στη ζήτηση αυτή γίνεται από εξειδικευµένα πρακτορεία που 

οργανώνουν µικρής διάρκειας ταξίδια περιπέτειας, προσφέροντας παράλληλα και τον 

αναγκαίο, εξοπλισµό για κάποιες από τις µορφές του τουρισµού αυτού (πχ. ειδικά συναφή για 
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canoeing και rafting). 

 

Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης διαθέτει σε µεγάλο βαθµό τους πόρους 

εκείνους που είναι αναγκαίοι για την ανάπτυξη του τουρισµού περιπέτειας. ∆ιαθέτει 

εντυπωσιακούς ορεινούς όγκους, δασώδεις εκτάσεις, ορεινά µονοπάτια, τον ποταµό Νέστο σε 

ορισµένα τµήµατα του οποίου ήδη σήµερα πραγµατοποιούνται δραστηριότητες τουρισµού 

περιπέτειας και γενικότερα ένα φυσικό απόθεµα που µπορεί να προσφέρει υψηλού βαθµού 

ικανοποίηση στους λάτρεις του τουρισµού περιπέτειας. 

 

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 

 
Στο συνεδριακό τουρισµό υπάγονται κάθε είδους οργανωµένες εκδηλώσεις όπως συνέδρια ή 

συναντήσεις µε µεγάλο ή µικρό αριθµό συµµετεχόντων και σε οποιοδήποτε επίπεδο: τοπικό, 

περιφερειακό, εθνικό ή διεθνές. Επειδή ο συνεδριακός τουρισµός είναι περιορισµένης 

διάρκειας (δύο έως τέσσερις ηµέρες συνήθως) είναι συνηθισµένο να συνδυάζεται µε κάποιες 

άλλες µορφές τουρισµού όπως πχ. πολιτισµικό τουρισµό (Dickinson, 1996), ή µε µορφές 

τουρισµού που έχουν κάποια σχέση µε το βασικό θέµα του συνεδρίου πχ. θρησκευτικό, 

οικοτουρισµό. 

 
Απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάπτυξη του συνεδριακού τουρισµού είναι η δηµιουργία 

της κατάλληλης υποδοµής και ανωδοµής και ειδικότερα η ύπαρξη συνεδριακών κέντρων µε 

κατάλληλο εξοπλισµό και βοηθητικούς χώρους αιθουσών συνεδρίων σε ξενοδοχεία κ.α. 

Εκτός από την υποδοµή σηµαντικό στοιχείο αποτελεί και η οργανωτική υποστήριξη που µε 

σύγχρονη τεχνογνωσία και εφαρµογές µάρκετινγκ θα κατορθώσει να υποστηρίξει µεγάλες 

και µικρότερες διοργανώσεις. 

 
Στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης υφίστανται σήµερα υποδοµές για την 

ανάπτυξη του συνεδριακού τουρισµού σε ορισµένες ξενοδοχειακές µονάδες της 

Αλεξανδρούπολης και της Καβάλας, οι οποίες προβλέπεται να εκσυγχρονιστούν και να 

επεκταθούν, καθώς επίκειται και η κατασκευή µεγάλου συνεδριακού κέντρου στην 

Κοµοτηνή. 

Στην αγορά του συνεδριακού τουρισµού στην Περιφέρεια συµβάλλει η ύπαρξη 

εκπαιδευτικών ιδρυµάτων (ΑΕΙ, ΤΕΙ) σε αστικά κέντρα, Νοσοκοµείων και άλλων Ιδρυµάτων 

και Υπηρεσιών.  
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Η ενίσχυση της µορφής αυτής τουρισµού εκτός του πυρήνα των ιδρυµάτων και υπηρεσιών 

που προαναφέρθηκαν οφείλει να συνδυαστεί µε θεµατικά πακέτα που σχετίζονται µε 

τουριστικούς πόρους της Περιφέρειας, οι οποίοι βρίσκονται σε αφθονία και έχουν µεγάλη 

αξία (πχ. φυσικοί πόροι, υγροβιότοποι κα άλλες περιοχές ειδικής προστασίας κλπ). 

 

Το τελευταίο θα επιτρέψει την ανάπτυξη µιας αγοράς συνεδριακού τουρισµού στην 

Περιφέρεια η οποία βρίσκεται ούτως ή άλλως σε ανάπτυξη στη χώρα µας και θα επιτρέψει 

στην Περιφέρεια να συγκαταλεχθεί µεταξύ των επιλογών της διοργάνωσης συνεδρίων. 

 

ΘΑΛΑΣΣΙΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 

 

Η βασική µορφή τουρισµού που έχει αναπτυχθεί στην Ελλάδα, είναι όπως έχει αναλυθεί, ο 

παραθεριστικός - παραθαλάσσιος τουρισµός (3S) µε άµεσες δραστηριότητες στην θάλασσα. 

Παρά το γεγονός ότι ένα ανάλογο τουριστικό προϊόν  προφέρεται και από άλλες 

ανταγωνιστικές προς την Ελλάδα χώρες που βρέχονται από τη Μεσόγειο, έχει πλέον 

αναγνωριστεί ότι ένα από τα συγκριτικά της πλεονεκτήµατα είναι το Αρχιπέλαγος του Ιονίου 

και φυσικά εκείνο του Αιγαίου Πελάγους µε τα πολυάριθµα νησιά του. 

 

Το Αρχιπέλαγος του Αιγαίου αποτελεί την ιδανική περίπτωση για την ανάπτυξη του 

θαλάσσιου τουρισµού και ήδη σήµερα η µορφή αυτή τουρισµού πραγµατοποιείται µε σκάφη 

αναψυχής διαφόρων τύπων, ιδιωτικά ή ναυλωµένα κάθε είδους πχ. θαλαµηγούς, ιστιοφόρα, 

ταχύπλοα κλπ. 

Η σηµαντική διάσταση που παίρνει ο θαλάσσιος τουρισµός προκάλεσε το ενδιαφέρον της 

πολιτείας για την ανάπτυξή του µεταξύ άλλων διότι οι τουρίστες θαλάσσιου τουρισµού 

ανήκουν κατά κανόνα σε µεσοανώτερα κοινωνικοοικονοµικά στρώµατα και διότι η κατά 

κεφαλήν δαπάνη είναι υψηλή. 

 

Στα πλαίσια του ενδιαφέροντος αυτού, υλοποιούνται προγράµµατα κατασκευής και 

εκσυγχρονισµού µαρινών για τον ελλιµενισµό και την εξυπηρέτηση και τον ανεφοδιασµό των 

σκαφών αυτών. Η σηµερινή υποδοµή της χώρας σε µαρίνες είναι σηµαντική, υστερεί εν 

τούτοις σε σχέση µε άλλες ανταγωνίστριες χώρες που δεν διαθέτουν ανάλογους πόρους (πχ. 

Ισπανία). 
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Οι κατασκευές αυτές είναι απαραίτητες και απαιτούν πιο συγκεκριµένα τη δηµιουργία της 

κατάλληλης υποδοµής και ανωδοµής που είναι συνήθως πολύ υψηλού κόστους.   

 

Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης  µπορεί να θεωρηθεί ως η «οροφή» της 

ζώνης ανάπτυξης του θαλάσσιου τουρισµού της χώρας προς βορρά. Ήδη στη Θάσο προχωρά 

ο εκσυγχρονισµός της υφιστάµενης µαρίνας.  

 

Η ολοκλήρωση ενός δικτύου κατασκευών µαρινών, θαλάσσιων καταφυγίων και άλλων 

αγκυροβολιών κατά µήκος της ακτογραµµής από την Καβάλα και ανατολικά µέχρι την 

Αλεξανδρούπολη µπορεί να επιτευχθεί χωρίς µεγάλες δαπάνες ή υποδοµές « βαρέως» τύπου 

και µε τη χρησιµοποίηση και αξιοποίηση υφιστάµενων λιµενικών υποδοµών (π.χ. Παλιό 

Λιµάνι Καβάλας) και να αποτελέσει την θρυαλλίδα για την ανάπτυξη του θαλάσσιου 

Τουρισµού στο Βόρειο Αιγαίο.  

 

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 

 

Ο θρησκευτικός τουρισµός αποκλείει µε τη σειρά του µια µορφή τουρισµού η οποία έχει 

δυνατότητες ανάπτυξης στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης. Στον 

θρησκευτικό τουρισµό θα εντάξουµε τις µετακινήσεις ατόµων που πραγµατοποιούνται για 

λόγους προσκυνηµατικούς, δηλαδή για θρησκευτικούς και λατρευτικούς σκοπούς. Στην 

κατηγορία του θρησκευτικού τουρισµού θ εντάξουµε και τα άτοµα εκείνα που επισκέπτονται 

µνηµεία µε θρησκευτική αξία και που συνδυάζουν ένα ενδιαφέρον και για την πολιτισµική 

διάσταση των µνηµείων αυτής ( ιστορική, αρχιτεκτονική, λαογραφική κ. τ. λ.) παράλληλα µε 

τη θρησκευτική. Πολύ συχνά οι µετακινήσεις προσκυνητών( ή θρησκευτικών τουριστών) 

γίνονται προκειµένου αυτοί να λάβουν µέρος σε θρησκευτικές εκδηλώσεις και τελετές. 

 

Αν και  δεν υφίστανται εξειδικευµένα στατιστικά στοιχεία που να αφορούν τις ροές των 

θρησκευτικών τουριστών, η αγορά του θρησκευτικού – προσκυνηµατικού τουρισµού 

κρίνεται στην Ελλάδα – σύµφωνα µε παρατηρήσεις- σαν µια αγορά που έχει µια αυξανόµενη 

τάση τα τελευταία 10 χρόνια. Η αγορά αυτή συντίθενται από άτοµα ηλικίας 50 και άνω στην 

πλειοψηφία τους, οι οποίοι αξιοποιούν συνήθως τις δυνατότητες που τους προσφέρουν τα 

προγράµµατα κοινωνικού τουρισµού ή συµµετέχουν οµαδικά µέσα από οργανωµένους 
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συλλόγους ή τις τοπικές τους ενορίες. Παράλληλα µε το παραπάνω τµήµα που διακινείται µε 

οµαδικό τρόπο, υπάρχει ένας σηµαντικός αριθµός µεµονωµένων επισκεπτών οι οποίοι 

αξιοποιούν την παρουσίας τους εκεί για άλλους λόγους και συµµετέχουν στις διαδικασίες του 

θρησκευτικού τουρισµού.  

 

Η κίνηση προσκυνητών ή θρησκευτικών τουριστών στην Περιφέρεια Ανατολικής 

Μακεδονίας και Θράκης απαρτίζεται – και πάλι σύµφωνα µε παρατηρήσεις- σχεδόν 

αποκλειστικά από ηµεδαπούς. Σε ότι αφορά τους αλλοδαπούς, παρατηρείται µια µικρή 

κινητικότητα πλην όµως σταθερή τα τελευταία χρόνια, που αναπτύσσεται κυρίως στα πλαίσια 

του θέµατος «Στα βήµατα του Αποστόλου Παύλου».  

 

Οι πόροι για τη µορφή αυτή του τουρισµού είναι σηµαντικοί κι ως προς την ποιοτική αλλά 

και ως προς την ποσοτική τους διάσταση, καθώς η περιοχή διαθέτει ένα σηµαντικό αριθµό 

Μοναστηριών, κυρίως στο Παγγαίο και Παππίκιο Όρος, και εκκλησιαστικών µνηµείων 

Ιδιαίτερη αναφορά θα πρέπει να γίνει στο δίκτυο των «εκκλησιαστικών µουσείων» που έχουν 

ιδρυθεί στα σηµαντικότερα αστικά κέντρα της Περιφέρειας και µπορούν να προσελκύσουν 

επισκέπτες µε θρησκευτικά- πολιτισµικά κίνητρα πέρα από εκείνους που προσέρχονται από 

θρησκευτικά- προσκυνηµατικά κίνητρα (Hanefors και Mossberg, 1998). 

 

Το δίκτυο των «εκκλησιαστικών µουσείων» µπορεί να αποτελέσει ένα βασικό συστατικό 

στοιχείο «θεµατικών» πακέτων τουρισµού  που προορίζονται κυρίως για αλλοδαπούς 

επισκέπτες. Σε ότι αφορά την Περιφέρεια, καταλήγουµε ότι ο θρησκευτικός τουρισµός έχει 

προοπτικές ανάπτυξης. Οι προοπτικές αυτές απορρέουν από το γεγονός ότι οι ροές των 

προσκυνητών- αν και δεν αφορούν σηµαντικά αριθµητικά µεγέθη- πραγµατοποιούνται σε 

εκτός τουριστικής αιχµής περιόδους και ότι επαρκούν για τη συντήρηση και ανάπτυξη των 

πόρων θρησκευτικού τουρισµού που υπάρχουν σήµερα στην Περιφέρεια.       

 

Η µέχρι τώρα δραστηριότητα του θρησκευτικού τουρισµού αφορά αποκλειστικά τον 

χριστιανικό κόσµο και τη χριστιανική λατρεία. Θα πρέπει όµως να σηµειωθεί και η 

προοπτική ανάπτυξης- εφόσον το επιτρέψουν οι συνθήκες- της ανάπτυξης θρησκευτικού 

τουρισµού µουσουλµανικής λατρείας σε µια συνεργασία µε τη γειτονική Τουρκία. Οι πόροι 

για την ανάπτυξη του τουρισµού αυτού στην Περιφέρεια είναι επαρκείς και σηµαντικοί , 

καθώς υπάρχει ένας σηµαντικός αριθµός µουσουλµανικών µνηµείων (π.χ. ∆ιδυµότειχο).       
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ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 

 

Ο Αγροτουρισµός αναφέρεται στις δραστηριότητες υπαίθριας αναψυχής και τουρισµού που 

αναπτύσσονται στον αγροτικό χώρο και εντάσσονται στο πλαίσιο του αγροτικού 

περιβάλλοντος  και της αγροτικής ζωής. 

 

Συγκεκριµένα αναφέρεται σε µορφές τουριστικών δραστηριοτήτων που εντάσσονται 

οργανικά και αρµονικά στον τοπικό περιβάλλον της υπαίθρου, δρουν συµπληρωµατικά και 

παράλληλα µε τις άλλες οικονοµικές και κοινωνικές δραστηριότητες που χαρακτηρίζουν τον 

αγροτικό χώρο και δηµιουργούν τις προϋποθέσεις στους κατοίκους της υπαίθρου για την 

απόκτηση ενός πρόσθετου εισοδήµατος. 

 

Σύµφωνα µε την διεθνή πρακτική και εµπειρία, ο Αγροτουρισµός διακρίνεται σε δύο τύπους. 

 

Α. Σε εκείνον που καλύπτει υποδοχή και φιλοξενία τουριστών σε αγροκτήµατα, όπου οι 

φιλοξενούµενοι συµµετέχουν στην ζωή των αγροτών και στις αγροτικές δραστηριότητες 

γενικότερα. 

 

Β. Σε εκείνον που αφορά στη δηµιουργία τουριστικών καταλυµάτων και ενοικιαζόµενων 

δωµατίων σε εξωαστικούς σχηµατισµούς, όχι απαραίτητα αγροτικού χαρακτήρα και την 

φιλοξενία τουριστών σε αυτά. Ο τύπος αυτός είναι γνωστός στο εξωτερικό ως Bed and 

Breakfast. 

 

Η ανάπτυξη του Αγροτουρισµού σε οποιαδήποτε περιοχή, προϋποθέτει την δηµιουργία της 

κατάλληλης εκείνης τεχνικής και ιδιαίτερα τουριστικής υποδοµής και ανωδοµής και κύρια 

την αξιοποίηση των τουριστικών (φυσικών και ανθρωπογενών) πόρων της περιοχής µε την 

ταυτόχρονη προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. 

 

Όσον αφορά την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, ελήφθη υπόψη ο αγροτικός 

χαρακτήρας της περιοχής, όπως προκύπτει από την διάρθρωση και εξέλιξη του 

Περιφερειακού Ακαθάριστου Προϊόντος και την θετική εµπειρία από την υλοποίηση των 

Κ.Π. Leader I, II, στην περιοχή και προέκυψε το συµπέρασµα ότι ο Αγροτουρισµός αποτελεί 
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µια πρόσφορη  για ανάπτυξη µορφή τουρισµού στην περιοχή. 

 

Τέλος, κρίνεται σηµαντική η παράλληλη ανάπτυξη  και εµβάθυνση του θεσµού του 

Αγροτουριστικού (γυναικείου ή νεανικού) Συνεταιρισµού µε σκοπό την παραγωγή, 

προώθηση και διάθεση τοπικών προϊόντων. Με τον τρόπο αυτό και το τοπικό αγροτουριστικό 

προϊόν θα εµπλουτισθεί µε επιπλέον δραστηριότητες (π.χ. γευσιγνωσία τοπικών φαγητών, 

γλυκών και κρασιών, επισκέψεις σε παραδοσιακές αγροτοβιοτεχνικές µονάδες και πρότυπα 

αγροκτήµατα) και τα τοπικά προϊόντα θα εξασφαλίσουν ένα επιπλέον κανάλι διάθεσης και 

προώθησης, δηµιουργώντας πολλαπλασιαστικά οφέλη για την τοπική αγροτική οικονοµία 

(Bitner και Booms, 1982) (Ιακωβίδου, Ο. 1988). 

 

ΟΙΚΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 

 

Ο οικοτουρισµός αποτελεί µια µορφή τουρισµού που εµπνέεται κυρίως από τη φυσική 

ιστορία µιας περιοχής, αλλά και από τις τοπικές πολιτιστικές παραδόσεις. Είναι γενικότερα ο 

τουρισµός στη φύση, ο οποίος συµβάλλει στην προστασία της διοχετεύοντας οικονοµικούς 

πόρους στις προστατευόµενες περιοχές, δηµιουργώντας έτσι θέσεις εργασίας για τις τοπικές 

κοινωνίες και προσφέροντας περιβαλλοντική εκπαίδευση.  

 

Παράλληλα ο οικοτουρισµός  αναδεικνύει το φυσικό τοπίο και τον πολιτισµό, προεκτείνει 

την γνώση και κατανόηση που έχουν οι τουρίστες γι’ αυτά, προωθεί την προστασία της 

φύσης και συµβάλλει στην ευηµερία των ντόπιων.  

 

Ο Οικοτουρισµός είναι ο ταχύτερα εξελισσόµενος τοµέας της παγκόσµιας τουριστικής 

βιοµηχανίας (Gee και Fayos-Sola, 1999). Στην χώρα µας ο οικοτουρισµός δεν παρουσιάζει 

την ανάπτυξη που παρατηρείται διεθνώς, όµως είναι ενθαρρυντική η τάση ανάπτυξης που 

παρατηρείται τα τελευταία χρόνια.  

 

Στην Περιφέρεια Ανατολική Μακεδονία και Θράκης υπάρχουν πολλές περιοχές οι οποίες 

διαθέτουν πλούσιο οικοτουριστικό απόθεµα (π.χ. τα Στενά και το ∆έλτα του Νέστου, τα 

∆άση του Ορεινού Όγκου της Ροδόπης, το ∆άσος της ∆αδιάς, οι Λιµνοθάλασσες της 

Βιστωνίδας και του Μητρικού, και το ∆έλτα του Έβρου) και στις οποίες παρατηρούνται 

οικοτουριστικές δραστηριότητες ή υφίστανται οι προϋποθέσεις για την ανάπτυξή τους. 
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Πρέπει να σηµειωθεί ότι σε όλο το εύρος των περιοχών αυτών µπορούν να 

δραστηριοποιηθούν οικοτουρίστες στις διάφορες µορφές οικοτουρισµού, αποκοµίζοντας 

υψηλό επίπεδο ικανοποίησης από τις δραστηριότητες αυτές.  

 

4.10. Υφιστάµενη Κατάσταση του Οικοτουρισµού 

 

4.10.1. Οικοτουριστικό Απόθεµα 

 

Ο οικοτουρισµός αποτελεί µια µορφή τουρισµού που εµπνέεται κυρίως από τη φυσική 

ιστορία µιας περιοχής, αλλά και από τις τοπικές πολιτιστικές παραδόσεις. Είναι γενικότερα ο 

τουρισµός στη φύση, ο οποίος συµβάλλει στην προστασία της διοχετεύοντας οικονοµικούς 

πόρους στις προστατευόµενες περιοχές, δηµιουργώντας έτσι θέσεις εργασίας για τις τοπικές 

κοινωνίες και προσφέροντας περιβαλλοντική εκπαίδευση. Επιπλέον ο οικοτουρισµός 

επικεντρώνεται στη δηµιουργία ευκαιριών για µάθηση, ενώ παράλληλα αποφέρει οφέλη σε 

τοπικό και περιφερειακό επίπεδο και διέπεται από τις αρχές της αειοφορίας στη χρήση των 

φυσικών, κοινωνικών, πολιτιστικών και οικονοµικών πόρων. Παράλληλα ο οικοτουρισµός  

αναδεικνύει το φυσικό τοπίο και τον πολιτισµό, προεκτείνει την γνώση και κατανόηση που 

έχουν οι τουρίστες γι’ αυτά, προωθεί την προστασία της φύσης και συµβάλλει στην ευηµερία 

των ντόπιων. Αυτός ο ορισµός αναγνωρίζει ότι στο φυσικό περιβάλλον περιλαµβάνονται 

πολιτιστικά στοιχεία και ότι η έννοια της αειφορικής διαχείρισης του περιβάλλοντος 

περιλαµβάνει την ανταπόδοση εύλογου οφέλους στην τοπική και στην µακροπρόθεσµη 

προστασία των πόρων (Bramwell, 1991 · Ritchie και Smith, 1991 · Yiannakis και Gibson, 

1992). 

 

Σύµφωνα µε τα παραπάνω ορίζουµε ως οικοτουρισµό µια µορφή τουρισµού ο οποίος 

εµπνέεται από τη φύση και διοχετεύει οικονοµικούς πόρους στις προστατευόµενες περιοχές, 

ενώ παράλληλα διέπεται από τις αρχές της αειοφορικής διαχείρισης του περιβάλλοντος. 

Ο Οικοτουρισµός είναι ο ταχύτερα εξελισσόµενος τοµέας της παγκόσµιας τουριστικής 

βιοµηχανίας. 

 

Η ραγδαία ανάπτυξη του φαινοµένου του οικοτουρισµού, η δυνατότητα συµβολής του στην 

οικονοµική τόνωση υποβαθµισµένων περιοχών µε στόχο την ανάπτυξή τους και η σύνδεσή 
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του µε την προστασία της φύσης, αντανακλώνται στην απόφαση του ΟΗΕ να διακηρύξει το 

2002 ως παγκόσµιο έτος οικοτουρισµού (Α/RES/53/200).  

 

Η αύξηση του οικοτουρισµού σε παγκόσµιο επίπεδο είναι ένα γεγονός που επιβεβαιώνεται 

από κυβερνήσεις κρατών του βορρά και του νότου, τουριστικούς πράκτορες, µάνατζερ 

εθνικών πάρκων, θεωρητικούς αναλυτές, καθώς και από το γεγονός ότι τα ανερχόµενα 

ποσοστά της οικονοµικής συνεισφοράς του κατέχουν πολύ σηµαντική θέση σε κρατικούς 

προϋπολογισµούς (Gee κ.α. 1997). Υψηλά κονδύλια απορροφώνται για τη διαφήµιση αυτής 

της µορφής τουρισµού, ενώ παρατηρείται αύξηση των διεθνών πτήσεων και των 

οργανωµένων εκδροµών προς οικοτουριστικούς προορισµούς στον πλανήτη. Επιπλέον, 

εκφράσεις όπως «Τουρισµός του Μέλλοντος», «Έκρηξη οικοτουρισµού» συναντώνται στη 

διεθνή βιβλιογραφία, να περιγράφουν το φαινόµενο (Buhalis, 2000). Το θέµα εντάσσεται όλο 

και πιο συστηµατικά στην ηµερήσια διάταξη διεθνών οργανισµών όπως ο ΟΗΕ, η Παγκόσµια 

Τράπεζα, η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Παγκόσµια Οργάνωση Εµπορίου. 

 

Σύµφωνα µε στατιστικά στοιχεία του 1994, 40 έως 60% των τουριστών διεθνώς έχουν ειδικό 

προορισµό τη φύση και ανέρχονται σε 211 µε 317 εκατοµµύρια. Από αυτούς, 106 µε 211 

εκατοµµύρια είναι τουρίστες µε ειδικό προορισµό την «άγρια φύση». Στα νούµερα αυτά δεν 

περιλαµβάνονται οι ολοένα αυξανόµενοι αριθµοί των εσωτερικών επισκεπτών. 

 

Η παγκόσµια οργάνωση τουρισµού WTO αναφέρει ότι ο τουρισµός µε προορισµό τη φύση 

αντιστοιχεί στο 7% της παγκόσµιας τουριστικής δαπάνης και εκτιµά ότι ποσοστό περίπου 

205 από τα 600 εκατοµµύρια διεθνών αφίξεων κατά το έτος 1997 αφορούσαν τον 

οικοτουρισµό. 

 

Έχει επίσης υπολογιστεί ότι ενώ η γενική τάση αύξησης του τουρισµού προσεγγίζει το 4% 

ετησίως, η ετήσια αύξηση του οικοτουρισµού αγγίζει ποσοστό 10-30%. Τουριστικοί 

πράκτορες αναφέρουν ότι η ζήτηση για τουρισµό στη φύση αυξάνεται κατά 10-25% κάθε 

χρόνο. 

 

Επιπλέον η διεθνής εµπειρία αποδεικνύει ότι η οικοτουριστική ανάπτυξη µπορεί να 

συµβάλλει σηµαντικά στην οικονοµική τόνωση τοπικών κοινωνιών. Χαρακτηριστικό είναι το 

ακόλουθο παράδειγµα κατά το οποίο µετρήσεις που έγιναν κατά το 1996 έδειξαν ότι οι 
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επισκέψεις σε εθνικά πάρκα των Ηνωµένων Πολιτειών είχαν άµεση οικονοµική επίδραση σε 

τοπικές κοινωνίες ύψους 14,2 δισεκατοµµυρίων δολαρίων και ενίσχυσαν την δηµιουργία 

300.000 θέσεων εργασίας. 

 

Σε ότι αφορά τις εξελίξεις στην Ελλάδα δεν υπάρχουν επισήµως καταγραµµένα στατιστικά 

στοιχεία για τη ζήτηση στον οικοτουρισµό. Στις έρευνες αγοράς που πραγµατοποιεί ο 

Ελληνικός Οργανισµός Τουρισµού, οι οποίες απευθύνονται στο ευρύ κοινό, περιγράφεται το 

προφίλ του µεγάλο όγκου του τουρισµού στην Ελλάδα χωρίς να επιχειρείται  η διερεύνηση σε 

βάθος της ζήτησης για ειδικότερες µορφές τουρισµού όπως ο οικοτουρισµός. Από τις έρευνες 

αυτές προκύπτει ότι η πλειοψηφία των επισκεπτών των ελληνικών τουριστικών προορισµών 

έλκεται κυρίως από το τρίπτυχο ήλιος, θάλασσα και αρχαία, ενώ εξετάζονται άλλα στοιχεία 

της εσωτερικής και διεθνούς ζήτησης που δεν βοηθούν όµως στο να εξαχθούν συµπεράσµατα 

για τις προτιµήσεις του κοινού για οικοτουρισµό.  

 

Στην χώρα µας ο οικοτουρισµός δεν παρουσιάζει την ανάπτυξη που παρατηρείται διεθνώς, 

όµως είναι ενθαρρυντική η τάση ανάπτυξης που παρατηρείται τα τελευταία χρόνια. Στην 

Ελλάδα ειδικευµένοι στον εναλλακτικό τουρισµό τουριστικοί πράκτορες (ΕΤΠ) έχουν 

αρχίσει να εµφανίζονται τα τελευταία χρόνια και είναι ολιγάριθµοι συγκριτικά µε τους Τ.Π. 

µαζικού τουρισµού. Ειδικοί Τουριστικοί Πράκτορες απ’ όλη την Ελλάδα οι οποίοι 

ρωτήθηκαν στα πλαίσια έρευνας του ΕΟΤ εκτιµούν ότι η ζήτηση του οικοτουρισµού στην 

Ελλάδα παρουσιάζει δειλά αυξητική τάση. Αν τώρα θεωρήσουµε ως οικοτουρισµό 

γενικότερα όλες τις δραστηριότητες στη φύση (περιπέτεια, σπορ), τότε οι ρυθµοί αύξησης 

είναι µεγαλύτεροι. 

 

Γενικότερα θα µπορούσαµε να πούµε ότι το ελληνικό οικοτουριστικό κοινό αυξάνεται, αλλά 

σε µικρότερο ποσοστό από αυτό του µαζικού τουρισµού. Τα τελευταία χρόνια, καθώς το 

προφίλ των ελληνικών διακοπών αλλάζει - οι διακοπές γίνονται περισσότερες φορές το χρόνο 

και είναι µικρότερης διάρκειας- ο οικολογικός τουρισµός συµπεριλαµβάνεται όλο και 

περισσότερο στο ετήσιο πρόγραµµα διακοπών των Ελλήνων. Επίσης η ζήτηση για 

ελληνικούς οικοτουριστικούς προορισµούς από αλλοδαπούς κυµαίνεται σε χαµηλά επίπεδα. 

 

Σηµειώνεται επιπλέον ότι ο οικοτουρισµός στη χώρα µας ταυτίζεται συνήθως µε τις 

χειµερινές ή ανοιξιάτικές διακοπές σε ορεινά κυρίως οικοσυστήµατα. Η διάρκεια των 
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οικοτουριστικών εκδροµών εκτιµάται ότι κυµαίνεται συνήθως από µια έως οκτώ µέρες ενώ η 

επίσκεψη σε οικολογικά ενδιαφέρουσες περιοχές δεν συνδυάζεται απαραίτητα µε παραµονή 

σ’ αυτές.  

 

Όσον αφορά το κοινό που ενδιαφέρεται για οικοτουρισµό χαρακτηρίστηκε από τους Ειδικούς 

Τουριστικούς Πράκτορες ως υψηλότερων απαιτήσεων για ποιότητα (Thompson και 

Kaminski, 1993 · Zeithmal κ.α. 1993). Πρόκειται για άτοµα τα οποία  προέρχονται από 

υψηλότερα του µέσου κοινωνικά στρώµατα  και είναι κυρίως κάτοικοι των αστικών κέντρων 

(Christou κ.α. 1999). 

 

Η ηλικιακή τους σύνθεση στην πλειοψηφία τους κυµαίνεται από 30 έως 50 και είναι άνω του 

µέσου ελληνικού µορφωτικού και οικονοµικού επιπέδου. 

 

Εκτός από τους µεµονωµένους επισκέπτες, οικοτουριστικές δραστηριότητες αναπτύσσουν 

µαθητές και εταιρείες που οργανώνουν ολιγοήµερες εκδροµές για τα στελέχη τους. 

Μεγαλύτερη ζήτηση παρουσιάζουν τριήµερες ως επταήµερες εκδροµές όλες τις εποχές του 

χρόνου πλην του καλοκαιριού.  

 

Κυριότερες κατηγορίες επισκεπτών, όπως αυτές καταγράφηκαν στα διάφορα Κέντρα 

Πληροφόρησης, αποτελούν οι µαθητές σχολείων οι οποίοι συµµετέχουν σε εκδροµές στα 

πλαίσια του µαθήµατος της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, καθώς και ενήλικες που 

συµµετέχουν σε οργανωµένες από τουριστικά πρακτορεία εκδροµές για ολιγοµελείς οµάδες 

και µέλη ορειβατικών-φυσιολατρικών  συλλόγων. Επιπλέον επισκέπτες οικοτουριστικών 

περιοχών αποτελούν Έλληνες που ταξιδεύουν ατοµικά αλλά και αλλοδαποί και Έλληνες 

φυσιολάτρες µε ειδικό ενδιαφέρον για τη φύση. Η τελευταία βέβαια αυτή κατηγορία αποτελεί 

µειοψηφία. Επίσης, αυξανόµενη ζήτηση παρουσιάζεται για το θεσµό των κατασκηνώσεων 

εθελοντικής εργασίας στη φύση, που οργανώνονται από διάφορους φορείς και απευθύνονται 

σε νέους, καθώς και για εκδροµές δραστηριοποίησης στη φύση που οργανώνονται από το 

υφυπουργείο Νέας Γενιάς.   

 

Οι περισσότεροι Ειδικοί Τουριστικοί Πράκτορες απευθύνονται κυρίως σε ελληνικό κοινό. 

Αυτοί που στοχεύουν και σε αλλοδαπούς οικοτουρίστες αναφέρουν ότι υπάρχει µεγάλο 

υποψήφιο αγοραστικό κοινό στο εξωτερικό, το οποίο όµως για να προσελκυστεί απαιτείται 
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συνεργασία µε αντίστοιχους ΕΤΠ του εξωτερικού. Οι τουριστικοί πράκτορες που 

ασχολούνται µε την εισαγωγή ή προώθηση εναλλακτικού τουρισµού είναι λίγοι γιατί όπως 

χαρακτηριστικά αναφέρθηκε µεγαλύτερο και γρηγορότερο κέρδος παρουσιάζει ο µαζικός 

τουρισµός. 

 

Από όλα τα παραπάνω γίνεται αντιληπτό ότι ο οικοτουρισµός αποτελεί µια µορφή τουρισµού, 

η οποία µπορεί να αποβεί αρκετά κερδοφόρα για την περιοχή της Περιφέρειας Ανατολικής 

Μακεδονίας και Θράκης τόσο σε οικονοµικό όσο και σε κοινωνικοπολιτιστικό επίπεδο, αφού 

αποτελεί µια περιοχή πλούσια σε οικοτουριστικούς πόρους.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 – ΟΙ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 

5.1. Εξέλιξη Αφίξεων, ∆ιανυκτερεύσεων, Πληρότητας Καταλυµάτων 

 

Σε αυτή την ενότητα παρατίθενται στοιχεία για τις αφίξεις επισκεπτών, τις διανυκτερεύσεις 

καθώς και για τον βαθµό πληρότητας των καταλυµάτων, στην περιοχή ΠΑΜΘ. Επιπλέον 

παρουσιάζεται η διαχρονική  εξέλιξη των παραπάνω µεγεθών. 

 

Ειδικότερα όσον αφορά τις αφίξεις στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 

την περίοδο 1996-2000 από τα διαθέσιµα στοιχεία του Ελληνικού Οργανισµού Τουρισµού, 

προκύπτουν οι παρακάτω πίνακες και γραφήµατα: 

 
Πίνακας 5.1 -  Σύνολο Αφίξεων Ηµεδαπών – Αλλοδαπών σε Ξενοδοχειακά Καταλύµατα της Ανατολικής 

Μακεδονίας και Θράκης κατά την Πενταετία 1996-2000 

ΕΤΟΣ ΝΟΜΟΣ 
1996 1997 1998 1999 2000

Ηµεδαποί 133.749 152.593 149.601 151.041 160020
Αλλοδαποί 7.099 7.131 8.080 7.713 8.916Έβρου 
Σύνολο 140.847 159.724 157.681 158.754 168.936
Ηµεδαποί 48.897 57.614 54.599 56.465 57.257
Αλλοδαποί 2.769 2.898 1.401 4.746 4.851Ροδόπης 
Σύνολο 51.666 60.512 56.000 61.211 62.108
Ηµεδαποί 49.776 45.940 48.034 51.418 74.574
Αλλοδαποί 3.844 4.063 3.701 3.571 5.940Ξάνθης 
Σύνολο 53.620 50.003 51.735 54.989 80.514
Ηµεδαποί 18.615 21.017 19.487 21.355 23.907
Αλλοδαποί 1.549 1.510 1.320 1.634 2.123∆ράµας 
Σύνολο 20.164 22.527 20.807 22.989 26.030
Ηµεδαποί 120.726 137.188 142.008 148.340 154.210
Αλλοδαποί 64.272 69.297 65.563 63.741 77.989Καβάλας 
Σύνολο 184.998 206.485 207.571 212.081 232.199
Ηµεδαποί 371.763 414.352 413.729 428.619 469.968
Αλλοδαποί 79.533 84.899 80.065 81.405 99.819

Περιφέρει
α  

Σύνολο 451.296 499.251 493.794 510.024 569.787
Πηγή: Ελληνικός Οργανισµός Τουρισµού / ∆/νση Τουρισµού Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 

– Επεξεργασία  
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Πίνακας 5.2 - Σύνολο Αφίξεων Ηµεδαπών – Αλλοδαπών σε camping της Ανατολικής Μακεδονίας και 

Θράκης κατά την Πενταετία 1996-2000 

ΕΤΟΣ ΝΟΜΟΣ 
1996 1997 1998 1999 2000

Ηµεδαποί 1.950 2.957 3.425 3.774 4055
Αλλοδαποί 3.741 3.716 2.983 1.314 2966Έβρου 
Σύνολο 5.691 6.673 6.408 5.088 7.021
Ηµεδαποί 2.134 1.756 1954 1332 2091
Αλλοδαποί 990 998 780 494 651Ροδόπης 
Σύνολο 3.124 2.754 2.734 1.826 2.743
Ηµεδαποί - - - - -
Αλλοδαποί - - - - -Ξάνθης 
Σύνολο - - - - -
Ηµεδαποί - - - - -
Αλλοδαποί - - - - -∆ράµας 
Σύνολο - - - - -
Ηµεδαποί 7.739 7.662 8.339 7.054 7.343
Αλλοδαποί 6.038 6.049 5.966 3.746 5.286Καβάλας 
Σύνολο 13.777 13.711 14.305 10.800 12.629
Ηµεδαποί 11.823 12.375 13.718 12.160 13.489
Αλλοδαποί 10.769 10.763 9.729 5.554 8.903Περιφέρεια  
Σύνολο 22.592 23.138 23.447 17.714 22.393

Πηγή: Ελληνικός Οργανισµός Τουρισµού / ∆/νση Τουρισµού Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 

– Επεξεργασία  
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Πίνακας 5.3 - Σύνολο Αφίξεων Ηµεδαπών – Αλλοδαπών και Ποσοστιαία Μεταβολή τους στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη κατά την Πενταετία 1996-

2000  

Πηγή: Ελληνικός Οργανισµός Τουρισµού / ∆/νση Τουρισµού Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης – Επεξεργασία 

  Ε Τ Ο Σ Μ Ε Τ Α Β Ο Λ Η 
ΝΟΜΟΣ 1996 1997 1998 1999 2000 97/96 98/97 99/98 00/99

Ηµεδαποί 135.699 155.550 153.026 154.815 164.075 14,63% -1,62% 1,17% 5,98%
Αλλοδαποί 10.840 10.847 11.063 9.027 11.882 0,07% 1,99% -18,40% 31,63%Έβρου 

Σύνολο 146.538 166.397 164.089 163.842 175.957 13,55% -1,39% -0,15% 7,39%

Ηµεδαποί 51.031 59.370 56.553 57.797 59.348 16,34% -4,74% 2,20% 2,68%
Αλλοδαποί 3.759 3.896 2.181 5.240 5.502 3,65% -44,02% 140,27% 5,00%Ροδόπης 

Σύνολο 54.790 63.266 58.734 63.037 64.851 15,47% -7,16% 7,33% 2,88%

Ηµεδαποί 49.776 45.940 48.034 51.418 74.574 -7,71% 4,56% 7,05% 45,03%
Αλλοδαποί 3.844 4.063 3.701 3.571 5.940 5,70% -8,91% -3,51% 66,34%Ξάνθης 

Σύνολο 53.620 50.003 51.735 54.989 80.514 -6,75% 3,46% 6,29% 46,42%

Ηµεδαποί 18.615 21.017 19.487 21.355 23.907 12,90% -7,28% 9,59% 11,95%
Αλλοδαποί 1.549 1.510 1.320 1.634 2.123 -2,52% -12,58% 23,79% 29,93%∆ράµας 

Σύνολο 20.164 22.527 20.807 22.989 26.030 11,72% -7,64% 10,49% 13,23%

Ηµεδαποί 128.465 144.850 150.347 155.394 161.553 12,75% 3,79% 3,36% 3,96%
Αλλοδαποί 70.310 75.346 71.529 67.487 83.275 7,16% -5,07% -5,65% 23,39%Καβάλας 

Σύνολο 198.775 220.196 221.876 222.881 244.828 10,78% 0,76% 0,45% 9,85%

Ηµεδαποί 383.586 426.727 427.447 440.779 483.457 11,25% 0,17% 3,12% 9,68%
Αλλοδαποί 90.302 95.662 89.794 86.959 108.722 5,94% -6,13% -3,16% 25,03%Περιφέρεια  

Σύνολο 473.887 522.389 517.241 527.738 592.180 10,23% -0,99% 2,03% 12,21%
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∆ιάγραµµα 10 - Ποσοστιαία Μεταβολή Αφίξεων Ηµεδαπών – Αλλοδαπών και Συνόλου στην Ανατολική 

Μακεδονία και Θράκη κατά την Πενταετία 1996-2000 

Πηγή: Ελληνικός Οργανισµός Τουρισµού / ∆/νση Τουρισµού Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης – 

Επεξεργασία  

 
Από τους παραπάνω πίνακες διαπιστώνεται ότι το σύνολο των αφίξεων (σε ξενοδοχειακά 
καταλύµατα και camping) στην Περιφέρεια ανήλθε σε 473.887 το 1996 και έφτασε τις 592.180 το 
2000.  
 
Ειδικότερα όσον αφορά τις αφίξεις σε ξενοδοχειακά καταλύµατα κατά την εξεταζόµενη πενταετία 
σηµειώνεται βαθµιαία ετήσια αύξηση, µε εξαίρεση το 1998 όπου παρατηρείται µείωση κατά 1%, 
ενώ οι αφίξεις στα camping της Περιφέρειας (εκτός των νοµών ∆ράµας όπου δεν διαθέτει 
camping και Ξάνθης όπου το camping που λειτουργεί έλαβε πρόσφατα σήµα από τον ΕΟΤ, 
παρατηρούνται µικρές αυξήσεις τα έτη 1997-1998, σταδιακή µείωση κατά 24% το 1999, ενώ το 
2000 παρατηρείται αύξηση ποσοστού 26%.  
 
Στο σύνολο της Περιφέρειας σηµειώνεται το 1999 αύξηση της τάξης του 2,03%, ενώ το 2000 
παρουσιάζεται η µεγαλύτερη για την διάρκεια της πενταετίας αύξηση (12,21%), η οποία είναι 
αποτέλεσµα της αύξησης των αφίξεων σε όλους τους νοµούς, γεγονός που µπορεί να ερµηνευθεί 
σαν την απαρχή της τουριστικής δραστηριότητας στο ηπειρωτικό τµήµα της περιφέρειας τις 
προοπτικές της τουριστικής ανάπτυξης στην Περιφέρεια. 
 
Στους πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζεται η διαχρονική εξέλιξη των διανυκτερεύσεων στους 
νοµούς της Περιφέρειας.  
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Πίνακας 5.4 -  Σύνολο ∆ιανυκτερεύσεων Ηµεδαπών – Αλλοδαπών σε Ξενοδοχειακά Καταλύµατα Ανατολικής 

Μακεδονίας και Θράκης κατά την Πενταετία 1996-2000 

ΕΤΟΣ 
ΝΟΜΟΣ 

1996 1997 1998 1999 2000

Ηµεδαποί 294.247 333.031 327.804 321.103 353.896

Αλλοδαποί 17.037 21.940 22.562 20.428 25.559Έβρου 

Σύνολο 311.284 354.971 350.366 341.531 379.455

Ηµεδαποί 131.534 155.402 144.180 153.927 125.840

Αλλοδαποί 9.719 12.286 12.916 21.756 22.610Ροδόπης 

Σύνολο 141.253 167.688 157.096 175.683 148.450

Ηµεδαποί 102.255 94.237 89.564 98.254 125.614

Αλλοδαποί 16.890 12.650 10.962 10.275 14.421Ξάνθης 

Σύνολο 119.145 106.887 100.526 108.529 140.035

Ηµεδαποί 54.528 54.777 49.690 55.507 53.232

Αλλοδαποί 5.640 5.765 5.099 5.214 7.663∆ράµας 

Σύνολο 60.168 60.542 54.789 60.721 60.895

Ηµεδαποί 306.195 324.375 338.681 384.298 382.100

Αλλοδαποί 398.593 434.033 374.884 392.353 410.027Καβάλας 

Σύνολο 704.788 758.408 713.565 776.651 792.127

Ηµεδαποί 888.759 961.822 949.919 1.013.089 1.040.682

Αλλοδαποί 447.879 486.674 426.423 450.026 480.280Περιφέρεια  

Σύνολο 1.336.638 1.448.496 1.376.342 1.463.115 1.520.962

Πηγή: Ελληνικός Οργανισµός Τουρισµού/ www.economics.gr – Επεξεργασία  

 



 

 139

Πίνακας 5.5 - Σύνολο διανυκτερεύσεων ηµεδαπών – αλλοδαπών σε camping της Ανατολικής Μακεδονίας και 

Θράκης κατά την πενταετία 1996-2000 

ΕΤΟΣ 
Νοµός 

1996 1997 1998 1999 2000

Ηµεδαποί 9.837 15.437 17.042 17.980 19457

Αλλοδαποί 11.749 7.671 6.900 4.533 6.840Έβρου 

Σύνολο 21.586 23.108 23.942 22.513 26.297

Ηµεδαποί 12.969 12.337 11.889 11.705 16730

Αλλοδαποί 1.462 1.339 1.475 755 1.042Ροδόπης 

Σύνολο 14.431 13.676 13.364 12.460 17.772

Ηµεδαποί - - - - -

Αλλοδαποί - - - - -Ξάνθης 

Σύνολο - - - - -

Ηµεδαποί - - - - -

Αλλοδαποί - - - - -∆ράµας 

Σύνολο - - - - -

Ηµεδαποί 46.906 65.189 44.782 28.424 39.669

Αλλοδαποί 36.335 34.579 29.967 28.632 30.572Καβάλας 

Σύνολο 83.241 99.768 74.749 57.056 70.241

Ηµεδαποί 69.712 92.963 73.713 58.109 75.856

Αλλοδαποί 49.546 43.589 38.342 33.920 38.454Περιφέρεια  

Σύνολο 119.258 136.552 112.055 92.029 114.310

Πηγή: Ελληνικός Οργανισµός Τουρισµού/ www.economics.gr – Επεξεργασία  
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Πίνακας 5.6 -  Σύνολο διανυκτερεύσεων ηµεδαπών – αλλοδαπών και ποσοστιαία µεταβολή τους στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη κατά την πενταετία 1996-

2000  

  Ε Τ Ο Σ Μ Ε Τ Α Β Ο Λ Η 
ΝΟΜΟΣ 1996 1997 1998 1999 2000 97/96 98/97 99/98 00/99 

Ηµεδαποί 304.084 348.468 344.846 339.083 373.353 14,60% -1,04% -1,67% 10,11% 
Αλλοδαποί 28.786 29.611 29.462 24.961 32.399 2,87% -0,50% -15,28% 29,80% Έβρου 
Σύνολο 332.870 378.079 374.308 364.044 405.752 13,58% -1,00% -2,74% 11,46% 
Ηµεδαποί 144.503 167.739 156.069 165.632 142.570 16,08% -6,96% 6,13% -13,92% 
Αλλοδαποί 11.181 13.625 14.391 22.511 23.652 21,86% 5,62% 56,42% 5,07% Ροδόπης 
Σύνολο 155.684 181.364 170.460 188.143 166.222 16,49% -6,01% 10,37% -11,65% 
Ηµεδαποί 102.255 94.237 89.564 98.254 125.614 -7,84% -4,96% 9,70% 27,85% 
Αλλοδαποί 16.890 12.650 10.962 10.275 14.421 -25,10% -13,34% -6,27% 40,35% Ξάνθης 
Σύνολο 119.145 106.887 100.526 108.529 140.035 -10,29% -5,95% 7,96% 29,03% 
Ηµεδαποί 54.528 54.777 49.690 55.507 53.232 0,46% -9,29% 11,71% -4,10% 
Αλλοδαποί 5.640 5.765 5.099 5.214 7.663 2,22% -11,55% 2,26% 46,97% ∆ράµας 
Σύνολο 60.168 60.542 54.789 60.721 60.895 0,62% -9,50% 10,83% 0,29% 
Ηµεδαποί 353.101 389.564 383.463 412.722 421.769 10,33% -1,57% 7,63% 2,19% 
Αλλοδαποί 434.928 468.612 404.851 420.985 440.599 7,74% -13,61% 3,99% 4,66% Καβάλας 
Σύνολο 788.029 858.176 788.314 833.707 862.368 8,90% -8,14% 5,76% 3,44% 
Ηµεδαποί 958.471 1.054.785 1.023.632 1.071.198 1.116.538 10,05% -2,95% 4,65% 4,23% 
Αλλοδαποί 497.425 530.263 464.765 483.946 518.734 6,60% -12,35% 4,13% 7,19% Περιφέρεια 
Σύνολο 1.455.896 1.585.048 1.488.397 1.555.144 1.635.272 8,87% -6,10% 4,48% 5,15% 

Πηγή: Ελληνικός Οργανισµός Τουρισµού / ∆/νση Τουρισµού Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης – Επεξεργασία 
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∆ιάγραµµα 11 - Τάση Μεταβολής Συνόλου ∆ιανυκτερεύσεων Ηµεδαπών – Αλλοδαπών στην Ανατολική 

Μακεδονία και Θράκη κατά την Πενταετία 1996-2000   

Πηγή: Ελληνικός Οργανισµός Τουρισµού / ∆/νση Τουρισµού Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 

– Επεξεργασία  

 

Θα πρέπει να σηµειωθεί εδώ ότι παρατηρείται ένας ρυθµός µείωσης των διανυκτερεύσεων 

που παρατηρείται camping. Το γεγονός αυτό δεν κατέστη δυνατόν να ερµηνευτεί, ωστόσο 

παράγοντες της περιοχής δεν παρέλυψαν µεταξύ άλλων ερµηνειών, ν΄αναφερθούν και σε 

θέµατα ασφαλείας των επισκεπτών κάµπινγκ. 

 

Εξαίρεση στο σύνολο των διανυκτερεύσεων αποτελεί το 1998 όπου λόγω του πολέµου στην 

Γιουγκοσλαβία, σηµειώνεται σηµαντική µείωση 6,1% και η οποία οφείλεται στο υψηλό 

ποσοστό µείωσης των αλλοδαπών (12,35% στο σύνολο της Περιφέρειας). Η µείωση αυτή 

προέρχεται από αντίστοιχη µείωση σε όλους τους νοµούς της Περιφέρειας µε µεγαλύτερη 

αυτή των νοµών ∆ράµας και Καβάλας (9,5% και 8,14% αντίστοιχα) και µικρότερη αυτή του 

νοµού Έβρου (1%).  

 

Όσον αφορά το 2000, οι εξελίξεις κρίνονται σχετικά ικανοποιητικές, αφού παρατηρείται 

αυξητική τάση τόσο στο σύνολο της Περιφέρειας όσο και επιµέρους στους νοµούς (µε 

εξαίρεση τον νοµό Ροδόπης), γεγονός που επισηµαίνει την αύξηση των προτιµήσεων των 

τουριστών για την παραµονή τους στις περιοχές αυτές, καθώς επίσης και την προοπτική για 

περαιτέρω ανάπτυξη του τουρισµού. Θα πρέπει πάντως να σηµειωθεί ότι τα µεγέθη των 

αυξήσεων των διανυκτερεύσεων είναι µεγαλύτερα στους αλλοδαπούς από ότι στους 

0

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

1.400.000

1.600.000

1.800.000

1996 1997 1998 1999 2000

Ηµεδαποί
Αλλοδαποί
Σύνολο



 

 142

ηµεδαπούς επισκέπτες σε όλους τους νοµούς της Περιφέρειας και ειδικότερα σε αυτούς όπου 

η αναλογία µεταξύ ηµεδαπών – αλλοδαπών παρουσιάζει έντονες διαφορές (π.χ. Έβρος, 

Ξάνθη, ∆ράµα µε ποσοστά αύξησης των διανυκτερεύσεων αλλοδαπών 29,8% 40,35% και 

46,97% αντίστοιχα). Παραλληλίζοντας την µορφή αυτή της συµπεριφοράς αλλοδαπών και 

Ελλήνων επισκεπτών, µε ανάλογες περιπτώσεις σε άλλες περιοχές της χώρας θα πρέπει 

φυσιολογικά ν΄αναµένουµε µια περαιτέρω αύξηση της ροής Ελλήνων επισκεπτών τα επόµενα 

χρόνια. 

 

Η σύγκριση των διανυκτερεύσεων της περιφέρειας µε την επικράτεια παρουσιάζεται στον 

πίνακα που ακολουθεί: 

 
Πίνακας 5.7 -  Συγκριτική Παρουσίαση ∆ιανυκτερεύσεων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και 

Θράκης µε την Επικράτεια την Πενταετία 1996-2000 

ΕΤΟΣ  
1996 1997 1998 1999 2000 

ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ 
Ηµεδαποί 13.314.648 13.833.867 14.422.580 14.839.382 15.166.756
Αλλοδαποί 37.040.018 40.667.694 42.988.904 46.330.110 47.396.181
Σύνολο 50.354.666 54.501.561 57.411.484 61.169.492 62.562.937
Μεταβολή  8,24% 5,34% 6,55% 2,28%
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
Ηµεδαποί 958.471 1.054.785 1.023.632 1.071.198 1.116.538
Αλλοδαποί 497.425 530.263 464.765 483.946 518.734
Σύνολο 1.455.896 1.585.048 1.488.397 1.555.144 1.635.272
Μεταβολή - 8,87% -6,10% 4,48% 5,15%
ΠΟΣΟΣΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
Ηµεδαποί 7,20% 7,62% 7,10% 7,22% 7,36%
Αλλοδαποί 1,34% 1,30% 1,08% 1,04% 1,09%
Σύνολο 2,89% 2,91% 2,59% 2,54% 2,61%
Πηγή: Ελληνικός Οργανισµός Τουρισµού/ www.economics.gr – Επεξεργασία  
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∆ιάγραµµα 12 - Τάση Συγκριτικής Παρουσίασης ∆ιανυκτερεύσεων της Περιφέρειας Ανατολικής 
Μακεδονίας και Θράκης µε την Επικράτεια την Πενταετία 1996-2000 
 

Πηγή: Ελληνικός Οργανισµός Τουρισµού / ∆/νση Τουρισµού Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 

– Επεξεργασία  

 
Από τον παραπάνω πίνακα παρατηρείται ότι η συµµετοχή των διανυκτερεύσεων της 
Περιφέρειας σε σχέση µε την Επικράτεια κυµαίνεται σε σταθερά ποσοστά για κάθε έτος της 
εξεταζόµενης πενταετίας και για το 2000 ανέρχεται σε 2,61%.  
 
Ενδιαφέρον παρουσιάζει επίσης η ποσοστιαία κατανοµή των αφίξεων και των 
διανυκτερεύσεων ανά Νοµό, όπως φαίνεται και από τον πίνακα που ακολουθεί:  
 
Πίνακας 5.8 - Ποσοστιαία Κατανοµή των Αφίξεων και ∆ιανυκτερεύσεων ανά Νοµό της Ανατολικής 
Μακεδονίας και Θράκης την Πενταετία 1996-2000  

 
  ΕΤΟΣ 

1996 1997 1998 1999 2000 
ΝΟΜΟΣ 

Α ∆ Α ∆ Α ∆ Α ∆ Α ∆ 
Έβρου 31% 23% 32% 24% 32% 25% 31% 23% 30% 25% 
Ροδόπης 12% 11% 12% 11% 11% 11% 12% 12% 11% 10% 
Ξάνθης 11% 8% 10% 7% 10% 7% 10% 7% 14% 9% 
∆ράµας 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 
Καβάλας 42% 54% 42% 54% 43% 53% 42% 54% 41% 53% 
ΣΥΝΟΛΟ 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Πηγή: Ελληνικός Οργανισµός Τουρισµού/ www.economics.gr – Επεξεργασία  
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Όπως παρατηρείται από τον παραπάνω πίνακα η ποσοστιαία συµµετοχή των νοµών της 

Περιφέρειας στο σύνολο των αφίξεων και των διανυκτερεύσεων κυµαίνεται ετησίως σε 

σταθερά επίπεδα για κάθε νοµό (µε πολύ µικρές αυξοµειώσεις). Ειδικότερα όσον αφορά τις 

αφίξεις ο νοµός Καβάλας συγκεντρώνει το 42% , ενώ ακολουθεί ο νοµός Έβρου µε φθίνουσα 

πορεία η οποία το 2002 διαµορφώνεται σε 30%. Ο νοµός Ροδόπης συγκεντρώνει το 11%-

12%, ενώ ο νοµός Ξάνθης του οποίου η συµµετοχή κατά τα τέσσερα πρώτα έτη της 

εξεταζόµενης χρονικής περιόδου ήταν σταθερή (10%), το 2000 παρουσίασε αυξητική πορεία 

και διαµορφώθηκε σε 14%. Τέλος ο νοµός ∆ράµας παρουσιάζει σταθερή συµµετοχή 4%. 

 

Αναφορικά µε τις διανυκτερεύσεις ο νοµός Καβάλας βρίσκεται και πάλι στην πρώτη θέση 

συγκεντρώνοντας το 53% - 54% των συνολικών της Περιφέρειας, (ποσοστό που οφείλεται 

στις διανυκτερεύσεις που σηµειώνονται  κυρίως στην Θάσο) και υπερέχει κατά πολύ από τον 

δεύτερο σε ποσοστό συµµετοχής νοµό, ο οποίος είναι ο Έβρος µε συµµετοχή 23%-25%. Την 

µικρότερη συµµετοχή στις διανυκτερεύσεις της Περιφέρειας, όπως και στις αφίξεις 

παρουσιάζει ο νοµός ∆ράµας µε σταθερό ποσοστό στην εξεταζόµενη πενταετία 4%. 

 

Σχετικά µε την πληρότητα των καταλυµάτων, θα πρέπει να τονιστεί ότι τα σύµφωνα µε τα 

στοιχεία που µπορέσαν να συγκεντρωθούν, περιλαµβάνονται µόνο στα ξενοδοχειακά 

καταλύµατα της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. ∆εν υπάρχουν αντίστοιχα στοιχεία 

πληρότητας για τα ενοικιαζόµενα δωµάτια, καθώς δεν καταγράφεται επίσηµα ο αριθµός των 

αφίξεων  και διανυκτερεύσεων, όπως επίσης και τα ποσοστά πληρότητας στα campings λόγω 

της αδυναµίας προσδιορισµού κλινών σε αυτά. 

 
Πίνακας 5.9 -  Μέση Ετήσια Πληρότητα στα Ξενοδοχειακά Καταλύµατα στην Ανατολική Μακεδονία και 

Θράκη 1996-1999. 

ΕΤΟΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΝΟΜΟΣ 1996 1997 1998 1999 97/96 98/97 99/98
Έβρου 40,64% 45,35% 44,10% 43,53% 4,71 -1,25 -0,57
Ροδόπης 44,52% 52,31% 50,04% 52,34% 7,79 -2,27 2,30
Ξάνθης 46,99% 42,67% 36,53% 31,23% -4,31 -6,14 -5,29
∆ράµας 41,43% 41,80% 37,38% 41,53% 0,37 -3,97 3,70
Καβάλας 44,83% 46,94% 44,03% 45,82% 2,12 -2,92 1,79
Σύνολο 43,76% 46,51% 43,70% 44,21% 2,75 -2,81 0,51
Πηγή: Ελληνικός Οργανισµός Τουρισµού 
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∆ιάγραµµα 13 -  Ποσοστιαία Μεταβολή Μέσης Ετήσιας Πληρότητας στα Ξενοδοχειακά Καταλύµατα στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη 1996-1999. 
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Πηγή: Ελληνικός Οργανισµός Τουρισµού / ∆/νση Τουρισµού Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης – Επεξεργασία  
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Όσον αφορά την τετραετία 1996-1999, παρατηρείται ότι ο βαθµός πληρότητας είναι αρκετά 

χαµηλός και κυµαίνεται από 43,70% έως 46,51%. Παρατηρούνται επίσης µικρές αποκλίσεις 

από έτος σε έτος από τις οποίες ξεχωρίζει η αύξηση κατά 2,75 ποσοστιαίες µονάδες το 1997 

(όπου και σηµειώνεται το  µεγαλύτερο ποσοστό πληρότητας) και η σηµαντική µείωση που 

ακολουθείται το 1998 κατά 2,81 ποσοστιαίες µονάδες, γεγονός βέβαια που συνδέεται άµεσα 

µε την µείωση των διανυκτερεύσεων (κυρίως των αλλοδαπών) η οποία επισηµάνθηκε 

προηγουµένως.  

 

Ειδικότερα το 1997 σε όλους τους νοµούς της Περιφέρειας, εκτός από την Ξάνθη, 

παρουσιάζεται αύξηση του βαθµού πληρότητας. Το 1998 σηµειώνεται πτωτική τάση σε 

όλους τους νοµούς, µε µεγαλύτερη εκείνη της Ξάνθης. Το 1999 οι περισσότεροι νοµοί 

παρουσιάζουν αύξηση του βαθµού πληρότητας µε εξαίρεση τον νοµό Έβρου όπου 

παρατηρείται οριακή πτώση (κατά 0,57 ποσοστιαίες µονάδες) και τον νοµό Ξάνθης µε 

σηµαντική πτώση κατά 5,29 ποσοστιαίες µονάδες. 

 

Επιπλέον σύµφωνα µε προσωρινά στοιχεία, τα οποία συλλέχθηκαν από τον Ελληνικό 

Οργανισµό Τουρισµού, και αφορούν την περίοδο από τον Ιανουάριο έως και το Σεπτέµβριο 

του έτους 2000 προκύπτει ότι το ποσοστό πληρότητας στα ξενοδοχειακά καταλύµατα της 

Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης άγγιξε το 50,67% αυξηµένο κατά 4,58 ποσοστιαίες 

µονάδες από το αντίστοιχο ποσοστό του προηγούµενου έτους για την ίδια χρονική περίοδο 

(όπου το ποσοστό τότε ήταν 46,09%). Αξίζει πάντως να σηµειωθεί ότι το ποσοστό αυτό είναι 

το µεγαλύτερο που παρουσιάστηκε την τελευταία πενταετία και δείχνει την σηµασία που έχει 

πλέον για την Περιφέρεια ο τουρισµός. 
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Πίνακας 5.10 -  Μέση Μηνιαία Πληρότητα και κλίνες Ξενοδοχειακών Καταλυµάτων στο Νοµό Έβρου 1995 - 1999 

Πηγή: Ελληνικός Οργανισµός Τουρισµού 

 

1995 1996 1997 1998 1999 

ΜΗΝΕΣ  Κλίνες που 

λειτούργησαν 
Πληρότητα 

Κλίνες που 

λειτούργησαν
Πληρότητα

Κλίνες που 

λειτούργησαν
Πληρότητα

Κλίνες που 

λειτούργησαν
Πληρότητα

Κλίνες που 

λειτούργησαν
Πληρότητα 

Ιανουάριος 1.790 27,59% 1.823 31,56% 2.041 33,07% 1.863 40,78% 1.981 32,23% 

Φεβρουάριος 1.747 31,39% 1.823 34,71% 1.852 37,56% 1.930 37,24% 1.981 35,20% 

Μάρτιος 1.759 31,80% 1.790 36,26% 1.863 42,61% 1.913 38,08% 1.978 37,60% 

Απρίλιος 1.946 30,35% 1.815 41,11% 1.835 44,37% 1.929 38,31% 1.883 39,24% 

Μάιος 2.006 33,48% 2.245 39,03% 2.176 45,99% 2.420 40,18% 2.171 46,28% 

Ιούνιος 2.399 30,96% 2.340 39,92% 2.544 39,52% 2.541 41,92% 2.354 42,57% 

Ιούλιος 2.407 42,27% 2.533 45,42% 2.514 52,77% 2.752 49,58% 2.472 50,44% 

Αύγουστος 2.373 62,66% 2.528 56,79% 2.518 66,76% 2.649 62,48% 2.606 57,74% 

Σεπτέµβριος 2.361 40,32% 2.467 39,71% 2.457 47,10% 2.479 45,59% 2.580 44,53% 

Οκτώβριος 1.990 40,51% 1.985 43,23% 2.222 40,03% 2.040 43,91% 2.188 42,77% 

Νοέµβριος 1.813 39,25% 1.823 45,55% 1.889 46,77% 1.975 42,29% 2.005 41,90% 

∆εκέµβριος 1.820 32,83% 2.360 22,29% 2.180 32,95% 1.991 31,54% 1.952 35,97% 

Σύνολο 24.411 38,22% 25.532 40,63% 26.091 45,35% 26.482 44,10% 26.151 43,53% 
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Πίνακας 5.11 -  Μέση Μηνιαία Πληρότητα και Κλίνες Ξενοδοχειακών Καταλυµάτων στον Νοµό Ροδόπης 1995-1999 

1995 1996 1997 1998 1999 

 ΜΗΝΕΣ Κλίνες που 

λειτούργησαν 
Πληρότητα 

Κλίνες που 

λειτούργησαν
Πληρότητα

Κλίνες που 

λειτούργησαν
Πληρότητα

Κλίνες που 

λειτούργησαν
Πληρότητα

Κλίνες που 

λειτούργησαν
Πληρότητα 

Ιανουάριος 710 40,74% 874 32,86% 894 48,82% 822 49,87% 912 48,67% 

Φεβρουάριος 913 42,05% 868 42,59% 894 56,52% 892 52,80% 932 51,53% 

Μάρτιος 840 34,61% 856 37,04% 872 53,31% 872 46,55% 932 54,63% 

Απρίλιος 731 42,05% 864 33,78% 894 51,71% 872 44,90% 833 47,95% 

Μάιος 862 38,64% 894 49,52% 886 62,91% 892 56,05% 932 65,38% 

Ιούνιος 1.013 34,98% 894 42,53% 894 63,00% 892 54,76% 932 58,40% 

Ιούλιος 940 34,36% 894 43,34% 892 38,77% 892 43,66% 1.031 56,59% 

Αύγουστος 913 36,44% 894 44,02% 892 41,05% 892 42,49% 932 41,18% 

Σεπτέµβριος 951 43,88% 894 42,22% 892 58,17% 896 53,73% 932 52,12% 

Οκτώβριος 875 43,15% 895 57,46% 892 53,21% 739 45,55% 932 48,34% 

Νοέµβριος 874 42,31% 894 55,08% 892 52,08% 872 57,84% 932 50,91% 

∆εκέµβριος 913 33,06% 856 43,90% 892 40,68% 932 44,54% 956 42,90% 

Σύνολο 10.535 39,20% 10.577 44,51% 10.686 52,30% 10.465 50,03% 11.188 52,34% 

Πηγή: Ελληνικός Οργανισµός Τουρισµού 
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Πίνακας 5.12 -  Μέση Μηνιαία Πληρότητα και Κλίνες Ξενοδοχειακών Καταλυµάτων στο Νοµό Ξάνθης 1995-1999 

Πηγή: Ελληνικός Οργανισµός Τουρισµού 

1995 1996 1997 1998 1999 

ΜΗΝΕΣ Κλίνες που 

λειτούργησαν 
Πληρότητα 

Κλίνες που 

λειτούργησαν
Πληρότητα

Κλίνες που 

λειτούργησαν
Πληρότητα

Κλίνες που 

λειτούργησαν
Πληρότητα

Κλίνες που 

λειτούργησαν
Πληρότητα 

Ιανουάριος 703 27,80% 709 39,08% 661 44,59% 762 28,45% 778 28,53% 

Φεβρουάριος 679 37,54% 709 47,38% 661 39,89% 774 37,05% 828 34,65% 

Μάρτιος 703 36,10% 709 43,18% 661 46,16% 762 31,91% 859 30,76% 

Απρίλιος 703 30,59% 707 42,15% 661 47,63% 731 37,30% 845 30,94% 

Μάιος 605 36,56% 709 48,11% 661 55,83% 731 47,08% 995 35,66% 

Ιούνιος 703 37,85% 709 44,42% 667 45,16% 781 39,16% 1.008 25,37% 

Ιούλιος 679 38,07% 709 49,07% 758 36,34% 731 38,16% 1.446 27,38% 

Αύγουστος 744 38,70% 709 50,66% 762 36,91% 752 35,83% 989 26,70% 

Σεπτέµβριος 712 62,31% 709 52,17% 762 38,40% 812 38,25% 991 32,59% 

Οκτώβριος 712 54,33% 703 48,96% 672 40,47% 811 34,09% 974 35,04% 

Νοέµβριος 716 41,18% 709 48,97% 717 42,84% 673 37,10% 861 35,53% 

∆εκέµβριος 709 36,65% 661 40,24% 706 33,33% 853 29,58% 1.008 28,76% 

Σύνολο 8.368 40,43% 8.452 46,98% 8.349 42,67% 9.173 36,52% 11.582 31,23% 
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Πίνακας 5.13 -  Μέση Μηνιαία Πληρότητα και Κλίνες Ξενοδοχειακών Καταλυµάτων στο Νοµό ∆ράµας 1995-1999 

1995 1996 1997 1998 1999 

 ΜΗΝΕΣ Κλίνες που 

λειτούργησαν 
Πληρότητα

Κλίνες που 

λειτούργησαν
Πληρότητα

Κλίνες που 

λειτούργησαν
Πληρότητα

Κλίνες που 

λειτούργησαν
Πληρότητα

Κλίνες που 

λειτούργησαν
Πληρότητα 

Ιανουάριος 401 30,48% 403 31,81% 403 38,48% 403 37,40% 403 35,90% 

Φεβρουάριος 401 34,46% 403 38,76% 403 43,68% 403 39,48% 359 43,15% 

Μάρτιος 385 33,52% 403 35,46% 403 42,79% 403 35,54% 403 41,76% 

Απρίλιος 385 39,83% 404 35,50% 403 40,36% 403 41,06% 403 42,04% 

Μάιος 385 43,05% 403 55,72% 404 44,09% 403 43,31% 403 55,56% 

Ιούνιος 385 48,72% 403 39,45% 403 46,20% 395 38,10% 415 41,35% 

Ιούλιος 379 35,35% 404 38,26% 398 31,51% 403 27,57% 415 29,58% 

Αύγουστος 405 25,32% 404 40,40% 403 29,48% 403 24,09% 415 27,03% 

Σεπτέµβριος 401 51,71% 403 53,00% 404 49,29% 403 39,91% 416 52,98% 

Οκτώβριος 401 36,96% 403 46,66% 404 47,97% 403 39,05% 410 40,62% 

Νοέµβριος 403 38,32% 404 45,00% 397 44,08% 403 41,11% 416 40,81% 

∆εκέµβριος 396 31,97% 404 29,16% 403 37,34% 403 41,59% 416 41,49% 

Σύνολο 4.727 37,89% 4.841 41,42% 4.828 41,79% 4.828 37,82% 4.874 41,52% 

Πηγή: Ελληνικός Οργανισµός Τουρισµού 
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Πίνακας 5.14 -  Μέση Μηνιαία Πληρότητα και Κλίνες Ξενοδοχειακών Καταλυµάτων στο Νοµό Καβάλας 1995-1999 

1995 1996 1997 1998 1999 

  Κλίνες που 

λειτούργησαν 
Πληρότητα

Κλίνες που 

λειτούργησαν
Πληρότητα

Κλίνες που 

λειτούργησαν
Πληρότητα

Κλίνες που 

λειτούργησαν
Πληρότητα

Κλίνες που 

λειτούργησαν
Πληρότητα 

Ιανουάριος 2.100 21,55% 1.579 26,35% 2.059 23,58% 2.248 20,83% 1.821 26,94% 

Φεβρουάριος 2.053 19,33% 2.002 25,35% 2.008 24,70% 1.727 31,32% 1.761 30,63% 

Μάρτιος 2.071 27,95% 1.697 27,24% 2.057 30,66% 2.165 32,58% 1.774 32,87% 

Απρίλιος 2.362 30,25% 1.777 34,72% 2.537 30,22% 2.632 29,11% 2.734 25,49% 

Μάιος 5.218 28,27% 5.313 31,58% 5.437 33,94% 5.095 32,67% 6.020 29,60% 

Ιούνιος 7.842 39,47% 7.663 42,41% 7.405 42,39% 7.654 38,24% 7.842 40,78% 

Ιούλιος 8.499 55,62% 8.219 60,99% 8.691 61,88% 8.477 52,27% 9.352 57,35% 

Αύγουστος 8.357 69,96% 8.497 66,35% 8.471 73,79% 9.110 71,66% 9.360 71,79% 

Σεπτέµβριος 7.530 42,29% 7.131 46,08% 7.475 48,87% 7.696 43,54% 7.834 48,30% 

Οκτώβριος 3.546 25,27% 4.378 26,44% 3.738 29,06% 3.453 24,40% 4.434 22,66% 

Νοέµβριος 1.665 27,79% 2.085 26,61% 2.211 24,16% 1.908 27,76% 1.767 35,17% 

∆εκέµβριος 1.621 32,29% 2.065 21,08% 1.763 28,72% 1.861 29,98% 1.806 32,52% 

Σύνολο 52.864 43,15% 52.406 44,82% 53.852 46,94% 54.026 44,02% 56.505 45,81% 

Πηγή: Ελληνικός Οργανισµός Τουρισµού 
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Πίνακας 5.15 -  Μέση Μηνιαία Πληρότητα και Κλίνες Ξενοδοχειακών Καταλυµάτων στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας 

1995 1996 1997 1998 1999 

ΜΗΝΕΣ  Κλίνες που 

λειτούργησαν 
Πληρότητα

Κλίνες που 

λειτούργησαν
Πληρότητα

Κλίνες που 

λειτούργησαν
Πληρότητα

Κλίνες που 

λειτούργησαν
Πληρότητα

Κλίνες που 

λειτούργησαν
Πληρότητα 

Ιανουάριος 5.704 27,23% 5.388 31,25% 6.058 33,79% 6.098 32,89% 5.895 32,90% 

Φεβρουάριος 5.793 29,73% 5.805 34,49% 5.818 36,73% 5.726 38,01% 5.861 36,84% 

Μάρτιος 5.758 31,47% 5.455 34,42% 5.856 40,42% 6.115 36,40% 5.946 38,16% 

Απρίλιος 6.127 32,33% 5.567 37,66% 6.330 39,82% 6.567 35,55% 6.698 33,83% 

Μάιος 9.076 31,59% 9.564 37,24% 9.564 41,31% 9.541 38,32% 10.521 37,78% 

Ιούνιος 12.342 37,64% 12.009 41,95% 11.913 43,61% 12.263 40,26% 12.551 41,20% 

Ιούλιος 12.904 50,06% 12.759 55,28% 13.253 56,22% 13.255 49,60% 14.716 52,41% 

Αύγουστος 12.792 62,98% 13.032 61,30% 13.046 66,67% 13.806 64,68% 14.302 62,82% 

Σεπτέµβριος 11.955 43,53% 11.604 45,04% 11.990 48,55% 12.286 44,23% 12.753 46,75% 

Οκτώβριος 7.524 34,75% 8.364 36,61% 7.928 36,78% 7.446 33,69% 8.938 32,43% 

Νοέµβριος 5.471 36,44% 5.915 40,69% 6.106 38,72% 5.831 39,18% 5.981 40,32% 

∆εκέµβριος 5.459 33,14% 6.346 27,12% 5.944 33,20% 6.040 33,46% 6.138 35,22% 

Σύνολο 100.905 41,07% 101.808 43,76% 103.806 46,51% 104.974 43,70% 110.300 44,21% 

Πηγή: Ελληνικός Οργανισµός Τουρισµού 
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Από την ανάγνωση και µελέτη των παραπάνω πινάκων προκύπτει ότι οι µήνες κατά τους 

οποίους στη διάρκεια του έτους, παρατηρείται αύξηση στο βαθµό πληρότητας των 

ξενοδοχειακών καταλυµάτων της Περιφέρειας, είναι οι καλοκαιρινοί µήνες. Συγκεκριµένα η 

ανοδική πορεία του βαθµού πληρότητας ξεκινά τον Μάιο, παίρνει τις µεγαλύτερες τιµές τον 

Αύγουστο και µειώνεται αισθητά από τον Οκτώβριο. Τους υπόλοιπους µήνες του έτους ο 

βαθµός πληρότητας µειώνεται συνεχώς.  

 

Οι παραπάνω διαπιστώσεις που αφορούν την εποχιακή διακύµανση του βαθµού πληρότητας 

των ξενοδοχείων δεν ισχύουν για καθέναν από τους νοµούς της Περιφέρειας. Μόνο στους 

νοµούς Καβάλας και Έβρου ισχύει και παρατηρείται αύξηση του βαθµού πληρότητας κατά 

τους καλοκαιρινούς µήνες και αισθητή µείωση κατά τους υπόλοιπους µήνες.  

 

Αντίθετα στους υπόλοιπους νοµούς σηµειώνεται αισθητή µείωση της πληρότητας κατά τους 

θερινούς µήνες. Επιπλέον στους νοµούς αυτούς δεν παρατηρούνται «περίοδοι – αιχµής» του 

βαθµού πληρότητας, ο οποίος δεν παρουσιάζει σηµαντικές αποκλίσεις από µήνα σε µήνα, σε 

αντίθεση µε τους νοµούς Καβάλας και Έβρου όπου πέρα των καλοκαιρινών µηνών, οι 

πληρότητες κατά την διάρκεια των υπόλοιπων µηνών φθάνουν σε χαµηλά επίπεδα. 

 

Το γεγονός αυτό οφείλεται στο ότι οι νοµοί Καβάλας και Έβρου δέχονται κυρίως 

παραθεριστικό τουρισµό, ενώ οι υπόλοιποι νοµοί δέχονται κυρίως επαγγελµατικό και 

χειµερινό – ορεινό τουρισµό και τουρισµό που οφείλεται στην ύπαρξη εκπαιδευτικών 

ιδρυµάτων.   

 

Πάντως τα µεγαλύτερα ποσοστά πληρότητας σηµειώνονται για όλα τα έτη στον νοµό 

Καβάλας κατά τον µήνα Αύγουστο (66%-73%) γεγονός που οφείλεται κατά ένα µεγάλο 

µέρος, στο βαθµό πληρότητας των ξενοδοχειακών καταλυµάτων της Θάσου.   

 

Σύµφωνα µε τα στοιχεία αφίξεων – διανυκτερεύσεων που παρουσιάστηκαν παραπάνω 

προκύπτει η µέση διάρκεια παραµονής των τουριστών στην Περιφέρεια Ανατολικής  

 

Μακεδονίας και Θράκης, η οποία εµφανίζεται παρακάτω: 
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Πίνακας 5.16 -  Μέση ∆ιάρκεια Παραµονής σε Ξενοδοχειακά Καταλύµατα της Ανατολικής Μακεδονίας 

και Θράκης κατά την Πενταετία 1996-2000 

ΕΤΟΣ Νοµός 1996 1997 1998 1999 2000
Ηµεδαποί 2,2 2,2 2,2 2,1 2,2
Αλλοδαποί 2,4 3,1 2,8 2,6 2,9Έβρου 
Σύνολο 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2
Ηµεδαποί 2,7 2,7 2,6 2,7 2,2
Αλλοδαποί 3,5 4,2 9,2 4,6 4,7Ροδόπης 
Σύνολο 2,7 2,8 2,8 2,9 2,4
Ηµεδαποί 2,1 2,1 1,9 1,9 1,7
Αλλοδαποί 4,4 3,1 3,0 2,9 2,4Ξάνθης 
Σύνολο 2,2 2,1 1,9 2,0 1,7
Ηµεδαποί 2,9 2,6 2,5 2,6 2,2
Αλλοδαποί 3,6 3,8 3,9 3,2 3,6∆ράµας 
Σύνολο 3,0 2,7 2,6 2,6 2,3
Ηµεδαποί 2,5 2,4 2,4 2,6 2,5
Αλλοδαποί 6,2 6,3 5,7 6,2 5,3Καβάλας 
Σύνολο 3,8 3,7 3,4 3,7 3,4
Ηµεδαποί 2,4 2,3 2,3 2,4 2,2
Αλλοδαποί 5,6 5,7 5,3 5,5 4,8Περιφέρεια  
Σύνολο 3,0 2,9 2,8 2,9 2,7

Πηγή: Ελληνικός Οργανισµός Τουρισµού / ∆/νση Τουρισµού Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 

– Επεξεργασία  

 
Πίνακας 5.17 -  Μέση ∆ιάρκεια Παραµονής σε Camping της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κατά 

την Πενταετία 1996-2000 

ΕΤΟΣ Νοµός 1996 1997 1998 1999 2000
Ηµεδαποί 5,0 5,2 5,0 4,8 4,8
Αλλοδαποί 3,1 2,1 2,3 3,4 2,3Έβρου 
Σύνολο 3,8 3,5 3,7 4,4 3,7
Ηµεδαποί 6,1 7,0 6,1 8,8 8,0
Αλλοδαποί 1,5 1,3 1,9 1,5 1,6Ροδόπης 
Σύνολο 4,6 5,0 4,9 6,8 6,5
Ηµεδαποί 6,1 8,5 5,4 4,0 5,4
Αλλοδαποί 6,0 5,7 5,0 7,6 5,8Καβάλας 
Σύνολο 6,0 7,3 5,2 5,3 5,6
Ηµεδαποί 5,9 7,5 5,4 4,8 5,6
Αλλοδαποί 4,6 4,0 3,9 6,1 4,3Περιφέρεια  
Σύνολο 5,3 5,9 4,8 5,2 5,1

Πηγή: Ελληνικός Οργανισµός Τουρισµού / ∆/νση Τουρισµού Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 

– Επεξεργασία  

 

Όπως παρατηρείται από τους παραπάνω πίνακες η µέση διάρκεια παραµονής σε 
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ξενοδοχειακά καταλύµατα για το 1996 3 µέρες (2,4 για τους ηµεδαπούς και 5,6 για τους 

αλλοδαπούς), ενώ τα επόµενα έτη παρουσίασε µείωση και το 2000 ανήλθε σε 2,7 µέρες (2,2 

για τους ηµεδαπούς και 4,3 για τους αλλοδαπούς). Η µέση διάρκεια παραµονής στα camping 

της Περιφέρειας, ήταν σαφώς µεγαλύτερη από αυτή των ξενοδοχειακών καταλυµάτων 

παρουσίασε όµως την ίδια µειούµενη τάση. Έτσι από 5,3 µέρες (5,9 των ηµεδαπών και 4,6 

των αλλοδαπών) το 1996, κυµάνθηκε σε 5,1 µέρες (5,6 για τους ηµεδαπούς και 4,3 για τους 

αλλοδαπούς).  Επιπλέον από τα παραπάνω προκύπτει ότι η στα ξενοδοχειακά καταλύµατα η 

µέση διάρκεια παραµονής είναι µεγαλύτερη για τους αλλοδαπούς, ενώ το αντίθετο συµβαίνει 

στα camping. 

 

Ειδικότερα στους νοµούς της Περιφέρειας παρατηρούνται τα παρακάτω: 

 

Στον νοµό Έβρου η µέση διάρκεια παραµονής στα ξενοδοχειακά καταλύµατα παρουσιάζεται 

σταθερή στην διάρκεια της πενταετίας και κυµαίνεται σε 2,2 µέρες, ενώ στα camping 

παρουσιάζει αυξοµειώσεις (κυρίως λόγω της παραµονής των αλλοδαπών) και το 2000 

διαµορφώνεται σε 3,7 µέρες. 

 

Στον νοµό Ροδόπης η µέση διάρκεια παραµονής στα ξενοδοχειακά καταλύµατα κυµαίνεται 

από 2,9 – 2,4 (χαµηλότερη τιµή η οποία σηµειώνεται το 2000), ενώ στο camping που 

λειτουργεί στο Φανάρι το οποίο είναι από τα πλέον οργανωµένα της Περιφέρειας, 

παρατηρείται αύξηση (κυρίως λόγω των ηµεδαπών) και το 2000 ανέρχεται σε 6,5 µέρες.  

 

Στον νοµό Ξάνθης (όπου όπως προαναφέρθηκε υπάρχουν στοιχεία µόνο για τα ξενοδοχειακά 

καταλύµατα) παρατηρούνται αυξοµειώσεις της διάρκειας παραµονής τόσο των ηµεδαπών 

όσο και των αλλοδαπών και το 2000 διαµορφώνεται σε 1,7 µέρες (χαµηλότερη τιµή στην 

Περιφέρεια). 

 

Στον νοµό ∆ράµας (όπου όπως προαναφέρθηκε δεν υπάρχουν camping) υπάρχει µειούµενη 

τάση της µέσης διάρκειας παραµονής κυρίως από τους ηµεδαπούς και το 2000 

διαµορφώνεται σε 2,3 µέρες, αποδεικνύονται και από τον τρόπο ότι ο Ν. ∆ράµας 

παρουσιάζεται προβληµατικός και στον τοµέα του τουρισµού. 

 

Τέλος στον νοµό Καβάλας, στον οποίο σηµειώνονται οι περισσότερες αφίξεις και 
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διανυκτερεύσεις από όλους τους νοµούς της Περιφέρειας, παρατηρούνται αυξοµειώσεις στην 

εξεταζόµενη πενταετία τόσο στα ξενοδοχειακά καταλύµατα όσο και στα camping µε µέση 

διάρκεια η οποία το 2000 φθάνει τις 3,4 και 5,6 µέρες αντίστοιχα. Θα πρέπει ωστόσο να 

σηµειωθεί ότι οι τιµές αυτές είναι υψηλότερες ακόµη και από τις αντίστοιχες της Περιφέρειας 

Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. 

 

Συµπερασµατικά µπορεί να επισηµανθεί ότι η µείωση που παρατηρείται στην µέση διάρκεια 

παραµονής τόσο σε όλη την Περιφέρεια, όσο και επιµέρους στους νοµούς, οφείλεται κυρίως 

σε ότι αφορά τον παραθεριστικό τουρισµό, στην τάση της µείωσης της διάρκειας του 

«πακέτου» διακοπών που παρατηρείται γενικά στα πακέτα στη Μεσόγειο. Αιτία του 

φαινοµένου αυτού είναι σύµφωνα µε τα βιβλιογραφικά δεδοµένα, αφενός η διαµόρφωση 

πακέτων µε φθηνότερο κόστος για τους καταναλωτές και αφετέρου στην τάση των 

καταναλωτών να διασπείρουν στο σύνολο του έτους το ετήσιο τους «απόθεµα» διακοπών µε 

πολλές αλλά µικρότερης διάρκειας διακοπές (Bilkey, 1953). 

 

Για τις υπόλοιπες µορφές τουρισµού, η πιθανότερη αιτιολόγηση µπορεί να σχετίζεται µε την 

προσπάθεια για µείωση του κόστους παραµονής για οικονοµικούς λόγους. 

 

5.2. Τυπολογία Επισκεπτών  

 

Όπως περιγράφηκε στην προηγούµενη ενότητα σχετικά µε τις αφίξεις των επισκεπτών, η 

Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης «δέχεται» επισκέπτες τόσο από την Ελλάδα 

όσο και από χώρες του εξωτερικού. Στην ενότητα αυτή θα διερευνηθεί η τυπολογία των 

επισκεπτών της Περιφέρειας. 

 

Ειδικότερα στον πίνακα και τα γραφήµατα που ακολουθούν παρουσιάζεται η ποσοστιαία 

κατανοµή των αφίξεων και των διανυκτερεύσεων µεταξύ ηµεδαπών και αλλοδαπών 

επισκεπτών ανά νοµό και στο σύνολο της Περιφέρειας, κατά την περίοδο 1996-2000. 

 

 

 

 

 



 

 157

 
Πίνακας 5.18 - Ποσοστιαία Κατανοµή Ηµεδαπών – Αλλοδαπών στις Συνολικές Αφίξεις και 

∆ιανυκτερεύσεις στους  Νοµούς και στο σύνολο της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 

κατά την πενταετία 1996-2000 

 ΕΤΟΣ 

1996 1997 1998 1999 2000 
ΝΟΜΟΣ 

Α ∆ Α ∆ Α ∆ Α ∆ Α ∆ 

Ηµεδαποί 93% 91% 93%
92

%
93% 92% 94% 93% 93% 92%

Έβρου 

Αλλοδαποί 7% 9% 7% 8% 7% 8% 6% 7% 7% 8%

Ηµεδαποί 93% 93% 94%
92

%
94% 92% 92% 88% 92% 86%

Ροδόπης 

Αλλοδαποί 7% 7% 6% 8% 6% 8% 8% 12% 8% 14%

Ηµεδαποί 93% 86% 92%
88

%
93% 89% 94% 91% 93% 90%

Ξάνθης 

Αλλοδαποί 7% 14% 8%
12

%
7% 11% 6% 9% 7% 10%

Ηµεδαποί 92% 91% 93%
90

%
94% 91% 93% 91% 92% 87%

∆ράµας 

Αλλοδαποί 8% 9% 7%
10

%
6% 9% 7% 9% 8% 13%

Ηµεδαποί 65% 45% 66%
45

%
68% 49% 70% 50% 66% 49%

Καβάλας 

Αλλοδαποί 35% 55% 34%
55

%
32% 51% 30% 50% 34% 51%

Ηµεδαποί 
81

% 

66

%

82

%

67

%
83%

69

%

84

% 

69

% 

82

%

68

%
Περιφέρεια  

Αλλοδαποί 
19

% 

34

%

18

%

33

%
17%

31

%

16

% 

31

% 

18

%

32

%
Πηγή: Ελληνικός Οργανισµός Τουρισµού/ www.economics.gr – Επεξεργασία  
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∆ιάγραµµα 14 - Κατανοµή Ηµεδαπών - Αλλοδαπών στις Αφίξεις της Περιφέρειας 
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Πηγή: Ελληνικός Οργανισµός Τουρισµού / ∆/νση Τουρισµού Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 

– Επεξεργασία  
 
∆ιάγραµµα 15 - Κατανοµή Ηµεδαπών - Αλλοδαπών στις ∆ιανυκτερεύσεις της Περιφέρειας 
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Πηγή: Ελληνικός Οργανισµός Τουρισµού / ∆/νση Τουρισµού Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 

– Επεξεργασία  
 
Σύµφωνα µε τα στοιχεία που παρουσιάζονται στον παραπάνω πίνακα, η συντριπτική 

πλειοψηφία των αφίξεων στο σύνολο της Περιφέρειας κατανέµεται µεταξύ των ηµεδαπών, η 

οποία κυµαίνεται από 81% - 84%, έναντι των αλλοδαπών η συµµετοχή των οποίων ανέρχεται 

σε 19% – 16%. Θα πρέπει όµως να τονιστεί ότι τα παραπάνω ποσοστά ισχύουν και για τις 

αφίξεις σε ξενοδοχειακά καταλύµατα, σε αντίθεση µε τα camping, όπου τα ποσοστά µεταξύ 
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ηµεδαπών – αλλοδαπών κυµαίνονται σε 60% - 40%. Ειδικότερα η αναλογία ηµεδαπών – 

αλλοδαπών στους νοµούς της Περιφέρειας στην εξεταζόµενη πενταετία διαµορφώνεται από 

94% - 91% για τους ηµεδαπούς και 9% - 6% για τους αλλοδαπούς. Εξαίρεση αποτελεί ο 

νοµός Καβάλας όπου η συµµετοχή των ηµεδαπών είναι χαµηλότερη (70% - 65%), σε σχέση 

µε αυτή των αλλοδαπών (35% - 30%).  

 
Όσον αφορά τις διανυκτερεύσεις στο σύνολο της Περιφέρειας η ποσοστιαία κατανοµή 

ηµεδαπών, κυµαίνεται από 66% έως 69%, έναντι των αλλοδαπών η συµµετοχή των οποίων 

ανέρχεται σε 34% – 32%. Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι τα ποσοστά αυτά είναι ανάλογα τόσο 

για τα ξενοδοχειακά καταλύµατα, όσο και για τα camping. Όµως η αναλογία αυτή 

κατανέµεται διαφορετικά µεταξύ των νοµών της Περιφέρειας και συγκεκριµένα: για τον νοµό 

Έβρου η αναλογία παρουσιάζεται σταθερή κατά την πενταετία και ανέρχεται κατά µέσο όρο 

σε 92% για τους ηµεδαπούς έναντι 8% των αλλοδαπών, στους νοµούς Ροδόπης και ∆ράµας 

παρουσιάζεται σταδιακή αύξηση των διανυκτερεύσεων των αλλοδαπών η οποία 

διαµορφώνεται το 2000 σε 14% έναντι 7% το 1996 για την Ροδόπη και 13% το 2000 έναντι 

9% για την ∆ράµα. Στον νοµό Ξάνθης αυξάνεται ο ρυθµός των διανυκτερεύσεων των 

ηµεδαπών και το 2000 ανέρχεται στο 90% έναντι 86% το 1996. Τέλος στον νοµό Καβάλας, η 

εικόνα που παρουσιάζεται είναι εντελώς διαφορετική αφού για κάθε έτος της εξεταζόµενης 

πενταετίας οι διανυκτερεύσεις των αλλοδαπών αν και φθίνουσες είναι µεγαλύτερες από ότι 

των ηµεδαπών και το 2000 η αναλογία ανέρχεται σε 51% έναντι 55% του 1996.  

 
Στο σηµείο αυτό µπορούµε να πούµε ότι ο νοµός Καβάλας και ειδικότερα η Θάσος και τα 

παράλια της Καβάλας αποτελούν τους κατ’ εξοχήν τόπους υποδοχής και φιλοξενίας των 

αλλοδαπών της Περιφέρειας. Το γεγονός αυτό οφείλεται στο ότι η Θάσος είναι ένας γνωστός 

τουριστικός προορισµός, αλλά και στην ύπαρξη του Αεροδροµίου της Χρυσούπολης, το 

οποίο δέχεται πτήσεις κανονικές και charter από το εξωτερικό. Οι υπόλοιποι νοµοί δεν έχουν 

να παρουσιάσουν µέχρι σήµερα σηµαντικά δείγµατα γραφής όσον αφορά την προσέλευση 

ξένων τουριστών, παρά τις όποιες µικρές προσπάθειες που έγιναν στον νοµό ∆ράµας και 

Ροδόπης. Ένα επιπλέον σηµείο που επισηµάνθηκε και σε προηγούµενη ενότητα είναι ότι 

είναι ότι παρακολουθώντας την σχέση αφίξεων – διανυκτερεύσεων, προέκυψε ότι η µέση 

διάρκεια παραµονής των αλλοδαπών είναι µεγαλύτερη στα ξενοδοχειακά καταλύµατα σε 

σχέση µε τα camping. 

 
Σ’ό,τι αφορά τις εθνικότητες των αλλοδαπών επισκεπτών, παρατηρούνται τα ακόλουθα:
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Πίνακας 5.19 -  Αφίξεις αλλοδαπών ανά Εθνικότητα σε καταλύµατα στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη 1996-2000. 

ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ 1996 % 1997 % 1998 % 1999 % 2000 % 

ΑΓΓΛΟΙ 14.419 18,13% 14.536 17,12% 16.038 20,03% 21.475 26,38% 20.722 20,76% 
ΑΥΣΤΡΙΑΚΟΙ 3.406 4,28% 2.937 3,46% 2.424 3,03% 3.336 4,10% 3.336 3,34% 
ΒΕΛΓΟΙ-ΛΟΥΞΕΜΒ 547 0,69% 703 0,83% 650 0,81% 561 0,69% 590 0,59% 
ΒΟΥΛΓΑΡΟΙ 4.896 6,16% 4.581 5,40% 4.012 5,01% 5.075 6,23% 4.854 4,86% 
ΓΑΛΛΟΙ 1.965 2,47% 2.029 2,39% 2.030 2,54% 1.875 2,30% 2.038 2,04% 
ΓΕΡΜΑΝΟΙ 19.009 23,90% 19.054 22,44% 16.603 20,74% 13.970 17,16% 13.895 13,92% 
ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΟΙ  4.312 5,42% 4.808 5,66% 3.937 4,92% 1.473 1,81% 2.586 2,59% 
∆ΑΝΟΙ 228 0,29% 327 0,39% 278 0,35% 404 0,50% 586 0,59% 
ΕΛΒΕΤΟΙ 522 0,66% 966 1,14% 652 0,81% 582 0,71% 755 0,76% 
ΙΡΛΑΝ∆ΟΙ 56 0,07% 92 0,11% 198 0,25% 163 0,20% 109 0,11% 
ΙΣΠΑΝΟΙ 572 0,72% 348 0,41% 622 0,78% 533 0,65% 618 0,62% 
ΙΤΑΛΟΙ 3.551 4,46% 3.634 4,28% 3.841 4,80% 2.693 3,31% 3.611 3,62% 
ΝΟΡΒΗΓΟΙ 1.280 1,61% 1.544 1,82% 203 0,25% 171 0,21% 2.230 2,23% 
ΟΛΛΑΝ∆ΟΙ 1.462 1,84% 2.604 3,07% 1.861 2,32% 2.445 3,00% 3.752 3,76% 
ΟΥΓΓΡΟΙ 197 0,25% 683 0,80% 1.339 1,67% 662 0,81% 405 0,41% 
ΠΟΛΩΝΟΙ 1.549 1,95% 2.378 2,80% 2.090 2,61% 309 0,38% 2.001 2,00% 
ΠΟΡΤΟΓΑΛΟΙ 132 0,17% 103 0,12% 63 0,08% 81 0,10% 35 0,04% 
ΡΟΥΜΑΝΟΙ 769 0,97% 929 1,09% 841 1,05% 866 1,06% 1.123 1,13% 
ΡΩΣΟΙ 1.843 2,32% 1.522 1,79% 1.862 2,33% 1.279 1,57% 1.081 1,08% 
ΣΟΥΗ∆ΟΙ 1.141 1,43% 1.382 1,63% 320 0,40% 659 0,81% 719 0,72% 
ΤΣΕΧΟΙ 2173 2,73% 3.465 4,08% 3.187 3,98% 4.395 5,40% 4.532 4,54% 
ΣΛΟΒΑΚΟΙ 1.496 1,88% 1.468 1,73% 1.449 1,81% 737 0,91% 0 0,00% 
ΦΙΛΛΑΝ∆ΟΙ 279 0,35% 186 0,22% 219 0,27% 298 0,37% 254 0,25% 
ΛΟΙΠΕΣ ΧΩΡΕΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 2150 2,70% 2.010 2,37% 1.652 2,06% 1.799 2,21% 2.786 2,79% 
ΣΥΝ. ΕΥΡΩΠΗΣ 67.924 85,40% 72.289 85,15% 66.371 82,90% 65.841 80,88% 72.618 72,75% 
Η.Π.Α. 3.539 4,45% 3.698 4,36% 3.409 4,26% 2.832 3,48% 2.623 2,63% 
ΚΑΝΑ∆ΟΙ 379 0,48% 386 0,45% 339 0,42% 1.646 2,02% 1.578 1,58% 
ΒΡΑΖΙΛΙΑΝΟΙ 44 0,06% 73 0,09% 88 0,11% 65 0,08% 0 0,00% 
ΑΡΓΕΝΤΙΝΟΙ 44 0,06% 46 0,05% 41 0,05% 113 0,14% 2 0,002% 
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ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ 1996 % 1997 % 1998 % 1999 % 2000 % 

ΜΕΞΙΚΟ 14 0,02% 55 0,06% 62 0,08% 54 0,07% 0 0,00% 
ΛΟΙΠΕΣ ΧΩΡΕΣ 
ΑΜΕΡΙΚΗΣ 

 
24 0,03% 110 0,13% 115 0,14% 67 0,08% 651 0,65% 

ΣΥΝ. ΑΜΕΡΙΚΗΣ 4.118 5,18% 4.368 5,14% 4.054 5,06% 4.777 5,87% 4.854 4,86% 
ΙΣΡΑΗΛΙΝΟΙ 244 0,31% 170 0,20% 152 0,19% 237 0,29% 79 0,08% 
ΙΑΠΩΝΕΣ 320 0,40% 621 0,73% 416 0,52% 485 0,60% 400 0,40% 
ΣΥΡΙΟΙ 175 0,22% 94 0,11% 214 0,27% 130 0,16% 0 0,00% 
ΚΥΠΡΙΟΙ 1.131 1,42% 1.320 1,55% 735 0,92% 791 0,97% 1.528 1,53% 
ΚΟΥΒΕΪΤ 243 0,31% 90 0,11% 30 0,04% 20 0,02% 95 0,10% 
ΗΝΩΜ. ΑΡΑΒ. ΕΜΙΡΑΤΑ 32 0,04% 57 0,07% 35 0,04% 20 0,02% 84 0,08% 
ΤΟΥΡΚΟΙ 2.728 3,43% 3.095 3,65% 3.902 4,87% 3.864 4,75% 14.248 14,27% 
ΛΟΙΠΕΣ ΧΩΡΕΣ ΑΣΙΑΣ 975 1,23% 841 0,99% 630 0,79% 951 1,17% 1.361 1,36% 
ΣΥΝ. ΑΣΙΑΣ 5.919 7,44% 6.304 7,43% 6.137 7,67% 6.537 8,03% 17.795 17,83% 
Ν. ΑΦΡΙΚΗ 119 0,15% 54 0,06% 57 0,07% 92 0,11% 350 0,35% 
ΑΙΓΥΠΤΙΟΙ 116 0,15% 296 0,35% 617 0,77% 506 0,62% 149 0,15% 
ΛΟΙΠΕΣ ΧΩΡΕΣ ΑΦΡΙΚΗΣ 77 0,10% 107 0,13% 115 0,14% 129 0,16% 357 0,36% 
ΣΥΝ. ΑΦΡΙΚΗΣ 359 0,45% 466 0,55% 802 1,00% 777 0,95% 856 0,86% 
ΑΥΣΤΡΑΛΟΙ- 
ΝΕΟΖΗΛΑΝ∆ΟΙ 

 
680 0,85% 814 0,96% 1.084 1,35% 1.162 1,43% 1.240 1,24% 

ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 533 0,67% 658 0,78% 1.617 2,02% 2.311 2,84% 2.456 2,46% 
Πηγή:Ελληνικός Οργανισµός Τουρισµού / ∆ιεύθυνση Τουρισµού Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης  
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Πίνακας 5.20 -  Αφίξεις αλλοδαπών ανά εθνικότητα σε campings Ανατολική Μακεδονία και Θράκη 1996-2000. 

ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ 1996 % 1997 % 1998 % 1999 % 2000 %
ΑΓΓΛΟΙ 599 5,56% 700 6,50% 719 7,39% 254 4,56% 480 5,39%
ΑΥΣΤΡΙΑΚΟΙ 308 2,86% 266 2,47% 293 3,01% 266 4,77% 380 4,27%
ΒΕΛΓΟΙ-ΛΟΥΞΕΜΒ 131 1,22% 201 1,87% 163 1,68% 60 1,08% 182 2,04%
ΒΟΥΛΓΑΡΟΙ 19 0,18% 129 1,20% 14 0,14% 13 0,23% 19 0,21%
ΓΑΛΛΟΙ 839 7,79% 1.144 10,63% 858 8,82% 363 6,51% 617 6,93%
ΓΕΡΜΑΝΟΙ 3.514 32,63% 2.825 26,25% 2.783 28,61% 1.895 34,00% 2.932 32,93%
ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΟΙ (πρώην) 363 3,37% 404 3,75% 324 3,33% 190 3,41% 325 3,65%
∆ΑΝΟΙ 1.179 10,95% 811 7,54% 602 6,19% 986 17,69% 656 7,37%
ΕΛΒΕΤΟΙ 119 1,11% 169 1,57% 143 1,47% 43 0,77% 171 1,92%
ΙΡΛΑΝ∆ΟΙ 0 0,00% 5 0,05% 8 0,08% 6 0,11% 7 0,08%
ΙΣΠΑΝΟΙ 96 0,89% 85 0,79% 54 0,56% 36 0,65% 116 1,30%
ΙΤΑΛΟΙ 1.463 13,59% 1.840 17,10% 1.685 17,32% 506 9,08% 1.437 16,14%
ΝΟΡΒΗΓΟΙ 0 0,00% 4 0,04% 20 0,21% 0 0,00% 31 0,35%
ΟΛΛΑΝ∆ΟΙ 649 6,03% 884 8,21% 711 7,31% 374 6,71% 690 7,75%
ΟΥΓΓΡΟΙ 53 0,49% 260 2,42% 241 2,48% 71 1,27% 124 1,39%
ΠΟΛΩΝΟΙ 154 1,43% 354 3,29% 79 0,81% 59 1,06% 134 1,51%
ΠΟΡΤΟΓΑΛΟΙ 0 0,00% 13 0,12% 18 0,19% 0 0,00% 0 0,00%
ΡΟΥΜΑΝΟΙ 4 0,04% 6 0,06% 4 0,04% 12 0,22% 3 0,03%
ΡΩΣΟΙ 5 0,05% 2 0,02% 12 0,12% 13 0,23% 1 0,01%
ΣΟΥΗ∆ΟΙ 89 0,83% 107 0,99% 138 1,42% 59 1,06% 83 0,93%
ΤΣΕΧΟΙ 6 0,06% 9 0,08% 22 0,23% 32 0,57% 38 0,43%
ΣΛΟΒΑΚΟΙ 0 0,00% 3 0,03% 5 0,05% 4 0,07% 0 0,00%
ΦΙΛΛΑΝ∆ΟΙ 29 0,27% 17 0,16% 77 0,79% 33 0,59% 33 0,37%
ΛΟΙΠΕΣ ΧΩΡΕΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 448 4,16% 229 2,13% 357 3,67% 140 2,51% 140 1,57%
ΣΥΝ. ΕΥΡΩΠΗΣ 10.067 93,48% 10.467 97,25% 9.330 95,90% 5.375 96,43% 8599 96,59%
Η.Π.Α. 39 0,36% 43 0,40% 48 0,49% 22 0,39% 45 0,51%
ΚΑΝΑ∆ΟΙ 20 0,19% 20 0,19% 8 0,08% 11 0,20% 2 0,02%
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(συνέχεια ) 

ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ 1996 % 1997 % 1998 % 1999 % 2000 %
ΑΡΓΕΝΤΙΝΟΙ 5 0,05%  0,00%  0,00% 1 0,02% 0 0,00%
ΜΕΞΙΚΟ 4 0,04% 0 0,00% 3 0,03% 2 0,04% 0 0,00%
ΛΟΙΠΕΣ ΧΩΡΕΣ 
ΑΜΕΡΙΚΗΣ 0 0,00% 11 0,10% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,03%

ΣΥΝ. ΑΜΕΡΙΚΗΣ 68 0,63% 74 0,69% 59 0,61% 36 0,65% 50 0,56%
ΙΣΡΑΗΛΙΝΟΙ 3 0,03% 7 0,07% 21 0,22% 14 0,25% 0 0,00%
ΙΑΠΩΝΕΣ 5 0,05% 8 0,07% 7 0,07% 8 0,14% 0 0,00%
ΣΥΡΙΟΙ 58 0,54% 2 0,02% 5 0,05% 0 0,00% 0 0,00%
ΚΥΠΡΙΟΙ 61 0,57% 5 0,05% 14 0,14% 0 0,00% 6 0,07%
ΚΟΥΒΕΪΤ 0 0,00% 0 0,00% 3 0,03% 0 0,00% 10 0,11%
ΗΝΩΜ. ΑΡΑΒ. 
ΕΜΙΡΑΤΑ 0 0,00% 2 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 8 0,09%

ΤΟΥΡΚΟΙ 42 0,39% 15 0,14% 45 0,46% 32 0,57% 136 1,53%
ΛΟΙΠΕΣ ΧΩΡΕΣ 
ΑΣΙΑΣ 32 0,30% 7 0,07% 20 0,21% 9 0,16% 25 0,28%

ΣΥΝ. ΑΣΙΑΣ 201 1,87% 46 0,43% 115 1,18% 63 1,13% 185 2,08%
Ν. ΑΦΡΙΚΗ 15 0,14% 6 0,06% 4 0,04% 2 0,04% 0 0,00%
ΑΙΓΥΠΤΙΟΙ 6 0,06% 4 0,04% 5 0,05% 0 0,00% 0 0,00%
ΛΟΙΠΕΣ ΧΩΡΕΣ 
ΑΦΡΙΚΗΣ 59 0,55% 6 0,06% 4 0,04% 28 0,50% 16 0,18%

ΣΥΝ. ΑΦΡΙΚΗΣ 80 0,74% 16 0,15% 13 0,13% 30 0,54% 16 0,18%
ΑΥΣΤΡΑΛΟΙ- 
ΝΕΟΖΗΛΑΝ∆ΟΙ 203 1,89% 160 1,49% 165 1,70% 31 0,56% 53 0,60%

ΕΛΛΗΝΕΣ 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 150 1,39% 0 0,00% 47 0,48% 39 0,70% 0 0,00%

Πηγή: Ε.Ο.Τ. / ∆ιεύθυνση Τουρισµού Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
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Όσον αφορά τις εθνικότητες των αλλοδαπών που αφίχθησαν στα ξενοδοχειακά καταλύµατα 
της Περιφέρειας, παρατηρείται ότι την συντριπτική πλειοψηφία καταλαµβάνουν οι 
Ευρωπαίοι παρόλο που κατά την διάρκεια της πενταετίας η συµµετοχή τους παρουσιάζει 
µείωση (85,40% το 1996 και 72,75% το 2000). Από τους Ευρωπαίους επισκέπτες, στις 
πρώτες θέσεις βρίσκονται οι Άγγλοι και οι Γερµανοί µε σηµαντική διαφορά από τις 
υπόλοιπες εθνικότητες (Dritsakis, 2004). Ενδιαφέρον παρουσιάζει η εξέλιξη των αφίξεων, 
των επισκεπτών από τις χώρες της Ασίας οι οποίες σηµειώνουν σηµαντική αύξηση κατά την 
διάρκεια της εξεταζόµενης πενταετίας (από 7,44% το 1996, σε 17,83% το 2000) κυρίως λόγω 
της αύξησης των αφίξεων των Τούρκων επισκεπτών. Οι αφίξεις των Αµερικάνων τουριστών 
αποτελούν πολύ µικρή συµµετοχή στο σύνολο των αφίξεων της Περιφέρειας (4,86% το 2000 
εκ των οποίων το 2,63% προέρχεται από τις Η.Π.Α.).  Τέλος αύξηση παρουσιάζει, η κατά τα 
άλλα αµελητέα, συµµετοχή των αφίξεων των Αυστραλών – Νεοζηλανδών (από 0,85% το 
1996 σε 1,24% το 2000), των Αφρικανών (από 0,45% το 1996 σε 0,86%) και των Ελλήνων 
του Εξωτερικού (από 0,67% το 1996 σε 2,46% το 2000). 
 
Σχετικά µε τις εθνικότητες των αφίξεων στα camping της Περιφέρειας, από τον πίνακα  
προκύπτει και πάλι ότι η συντριπτική πλειοψηφία καταλαµβάνεται από τους Ευρωπαίους η 
συµµετοχή των οποίων µάλιστα παρουσιάζει αυξητικές τάσεις και διαµορφώνεται σε 96,59% 
το 2000. Πρώτοι στις αφίξεις είναι οι Γερµανοί (32,93%) ενώ ακολουθούν οι Ιταλοί 
(16,14%), οι Ολλανδοί (7,75%), οι ∆ανοί (7,37%), οι Γάλλοι (6,93%), οι Άγγλοι (5,39%), 
ενώ οι υπόλοιπες εθνικότητες παρουσιάζουν πολύ µικρά ποσοστά συµµετοχής. 
 
Όσον αφορά τις αφίξεις των επισκεπτών από τις υπόλοιπες ηπείρους, είναι µη σηµαντική. 

Τέλος, όπως φαίνεται και από τον πίνακα που ακολουθεί, οι ίδιες τάσεις χαρακτηρίζουν την 
σύνθεση και την εξέλιξη των διανυκτερεύσεων των αλλοδαπών στα ξενοδοχειακά 
καταλύµατα της Περιφέρειας, την τετραετία 1997-2000. 
 
Από τον παρακάτω πίνακα διαπιστώνεται ότι την συντριπτική πλειοψηφία καταλαµβάνουν οι 
Ευρωπαίοι µε σταθερά ποσοστά συµµετοχής κατά την τριετία 1997-1999 (93,05% - 93,68% - 
93,04% αντίστοιχα) και µικρή µείωση κατά το έτος 2000 (89,09%). 
 
Ειδικότερα παρατηρείται ότι στις πρώτες θέσεις βρίσκονται οι Άγγλοι και οι Γερµανοί, όµως 
η συµµετοχή τους στις διανυκτερεύσεις παρουσιάζει πορεία αντιστρόφως ανάλογη. Έτσι ενώ 
το 1997 οι Γερµανοί βρίσκονται στην πρώτη θέση µε ποσοστό 30,87% στο σύνολο των 
διανυκτερεύσεων, τα επόµενα έτη η συµµετοχή τους παρουσιάζει σταδιακή µείωση και το 
2000 ανέρχεται σε 19,72%. Αντίθετα η συµµετοχή των Άγγλων παρουσιάζει αύξηση κατά 
την διάρκεια της εξεταζόµενης τετραετίας µε αποκορύφωµα το 1999 (38,90%). Σηµαντική 
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επίσης είναι και η συµµετοχή των Τσεχοσλοβάκων και των Αυστριακών, η οποία το έτος 
1999 παίρνει τις µεγαλύτερες τιµές και ανέρχεται σε 8,16% και 6,75% αντίστοιχα.    
 

Στον αντίποδα της εξέλιξης των διανυκτερεύσεων των επισκεπτών από τις ευρωπαϊκές χώρες, 
βρίσκεται η εξέλιξη των επισκεπτών από τις χώρες της Ασίας όπου ενώ την τριετία 1997-
1999 παρουσιάζονταν σταθερή (1,06%-1,33%), το 2000 σηµειώνεται ιδιαίτερα σηµαντική 
αύξηση (5,36%). Βέβαια το γεγονός αυτό οφείλεται αποκλειστικά στην σηµαντική αύξηση 
των διανυκτερεύσεων των Τούρκων. 
 

Τέλος η συµµετοχή των Αµερικάνων τουριστών στις διανυκτερεύσεις αν και περιορισµένη 
σηµειώνει σταδιακή µείωση κατά την διάρκεια της τετραετίας, ενώ η συµµετοχή των 
Αφρικανών και των Αυστραλών – Νεοζηλανδων παρουσιάζει αυξοµειώσεις. 
 

Πίνακας 5.21 -  ∆ιανυκτερεύσεις Αλλοδαπών ανά Εθνικότητα σε Ξενοδοχειακά Καταλύµατα στην 

Ανατολική Μακεδονία και Θράκη 1997-2000. 

ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ 1997 % 1998 % 1999 % 2000 %

ΑΓΓΛΟΙ 128.433 26,39% 143.193 33,58% 175.062 38,90% 156.331 32,55%
ΑΥΣΤΡΙΑΚΟΙ 27.789 5,71% 20.383 4,78% 30.377 6,75% 27.808 5,79%
ΒΕΛΓΟΙ-ΛΟΥΞΕΜΒ 2.725 0,56% 3.028 0,71% 1.935 0,43% 2.149 0,45%
ΒΟΥΛΓΑΡΟΙ 10.369 2,13% 11.897 2,79% 15.847 3,52% 13.736 2,86%
ΓΑΛΛΟΙ 4.526 0,93% 5.586 1,31% 5.136 1,14% 4.850 1,01%
ΓΕΡΜΑΝΟΙ 150.236 30,87% 111.638 26,18% 97.521 21,67% 94.713 19,72%
ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΟΙ (πρώην) 26.524 5,45% 22.942 5,38% 8.555 1,90% 12.631 2,63%
ΕΛΒΕΤΟΙ 2.485 0,51% 1.918 0,45% 2.839 0,63% 3.121 0,65%
ΙΣΠΑΝΟΙ 827 0,17% 1.748 0,41% 2.976 0,66% 1.413 0,29%
ΙΤΑΛΟΙ 10.532 2,16% 9.978 2,34% 10.220 2,27% 11.884 2,47%
ΟΛΛΑΝ∆ΟΙ 9.542 1,96% 7.846 1,84% 13.279 2,95% 18.634 3,88%
ΟΥΓΓΡΟΙ 4.623 0,95% 8.528 2,00% 2.115 0,47% 2.200 0,46%
ΠΟΛΩΝΟΙ 5.840 1,20% 4.435 1,04% 1.440 0,32% 16.857 3,51%
ΡΟΥΜΑΝΟΙ 4.623 0,95% 3.497 0,82% 3.738 0,83% 3.666 0,76%
ΡΩΣΟΙ 8.857 1,82% 8.742 2,05% 7.292 1,62% 6.979 1,45%
ΣΚΑΝ∆ΙΝΑΒ. ΧΩΡΕΣ 18.396 3,78% 2.985 0,70% 3.650 0,81% 20.748 4,32%
ΤΣΕΧΟΣΛΟΒΑΚΟΙ 36.511 7,50% 31.129 7,30% 36.722 8,16% 30.161 6,28%
ΣΥΝ. ΕΥΡΩΠΗΣ 452.841 93,05% 399.473 93,68% 418.704 93,04% 427.881 89,09%
Η.Π.Α. 6.132 1,26% 5.495 1,29% 5.085 1,13% 5.283 1,10%
ΣΥΝ. ΑΜΕΡΙΚΗΣ 6.132 1,26% 5.495 1,29% 5.085 1,13% 5.283 1,10%
ΚΥΠΡΙΟΙ 3.939 0,81% 2.128 0,50% 2.295 0,51% 4.226 0,88%
ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ 205 0,04% 853 0,20% 495 0,11% 337 0,07%
ΤΟΥΡΚΟΙ 5.151 1,06% 6.088 1,43% 5.985 1,33% 21.180 4,41%
ΣΥΝ. ΑΣΙΑΣ 9.295 1,91% 9.069 2,13% 8.775 1,95% 25.743 5,36%
ΑΦΡΙΚΑΝΟΙ 438 0,09% 1.615 0,38% 1.080 0,24% 1.345 0,28%
ΑΥΣΤΡΑΛΟΙ- ΝΕΟΖΗΛΑΝ∆ΟΙ 1.219 0,25% 1.738 0,41% 1.395 0,31% 2.017 0,42%
ΛΟΙΠΕΣ ΧΩΡΕΣ 16.749 3,44% 9.033 2,12% 14.987 3,33% 18.011 3,75%
ΣΥΝΟΛΟ 486.674 100% 426.423 100% 450.026 100% 480.280 100%
Πηγή: Ε.Ο.Τ. / ∆ιεύθυνση Τουρισµού Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 
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5.3. Υφιστάµενη Κατάσταση και Εξελίξεις στην Ελληνική αγορά  

 

Ο Τουρισµός στην Ελλάδα ξεκίνησε και αυτός µε τη σειρά του να αντιµετωπίζεται όπως και 

εξωτερικό- στις ανεπτυγµένες χώρες της ∆. Ευρώπης – σαν ένα «καταναλωτικό»  προϊόν. 

Αντιµετωπίζεται συνεπώς όχι σαν είδος πολυτέλειας, αλλά σαν κάποιο είδος αναγκαιότητας 

(Firth και Hing, 1999).  

Είναι γεγονός ότι όλο και περισσότεροι Έλληνες θεωρούν τις διακοπές «χρήσιµες» και 

«αναγκαίες».  

 

Από έρευνα του ΕΟΤ (1997) προκύπτει ότι το 54% των Ελλήνων ταξίδεψε (ή έκανε 

διακοπές) τουλάχιστον 1 φορά τα τελευταία χρόνια.4.900.000 Έλληνες έκαναν διακοπές 

διάρκειας µεγαλύτερης των 7ηµερών (88% εντός Ελλάδος και 0,6% στο εξωτερικό). 

 

Οι αρµόδιες αρχές καλούνται συνεπώς να σχεδιάσουν την ανάπτυξη τουρισµού που θα 

απαιτεί 25.000.000 διανυκτερεύσεις στην Ελληνική Επικράτεια.  

 

Οι ίδιες πηγές καταγράφουν ότι ένα 25% των Ελλήνων δεν έχουν κάνει διακοπές ποτέ στη 

ζωή τους. Τεκµαίρεται ότι τα άτοµα αυτά ανήκουν: στο ηλικιακό εύρος 55+, στα χαµηλότερα 

οικονοµικά και µορφωτικά επίπεδα και ότι είναι κάτοικοι ηµιαστικών περιοχών.  

 

Η εισαγωγή και ανάπτυξη του θεσµού του κοινωνικού τουρισµού τα τελευταία χρόνια 

κρίνεται ότι συνέβαλλε σηµαντικά στην είσοδο ατόµων µε τα παραπάνω χαρακτηριστικά στο 

χώρο της τουριστικής κατανάλωσης, διότι εξ ορισµού αποσκοπεί στην επαφή των 

ασθενέστερων οικονοµικά αυτών οµάδων µε το αγαθό του τουρισµού (Lavery, 1987 · 

MacCannell, 1976, 1989).  

 

Η επέκταση και συνέχιση του θεσµού πιστεύεται ότι θα προσφέρει σηµαντικά οφέλη στην 

περιφέρεια µελέτης.  

 

Οι Έλληνες τουρίστες παρουσιάζουν και αυτοί τις ίδιες προτιµήσεις µε τους ξένους 

επισκέπτες της Ελλάδας. Ειδικότερα προτιµούν τους ίδιους τύπους διακοπών και προτιµούν 
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επίσης τους ίδιους προορισµούς εντός Ελλάδας. Παρακάτω παρουσιάζονται αφενός οι 

προτιµούµενοι τύποι διακοπών και αφετέρου οι δηµοφιλέστεροι προορισµοί κατά φθίνουσα 

σηµασία, για τους Έλληνες τουρίστες (Έρευνα Market Study / ΕΟΤ). 
Πίνακας 5.22   

Τύπος διακοπών Περιοχή 
• ήλιος θάλασσα 
• περιηγητικός  τουρισµός 
• επίσκεψη πόλεων 
• αναψυχή   
• Παρακολούθηση / συµµετοχή σε γεγονότα 
• τουρισµός υγείας 
• τουρισµός σε χιόνια 
• άλλα 

• Κρήτη 
• Ρόδος 
• Κως 
• Μύκονος 
• Σαντορίνη 
• Άλλα νησιά Αιγαίου 
• Κέρκυρα 

 

Έτσι το συντριπτικό ποσοστό των Ελλήνων κάνει παραθεριστικού τύπου διακοπές (ήλιος και 

θάλασσα) και κατά δεύτερο λόγο περιηγητικού τύπου διακοπές. Σ’ ότι αφορά τον 

οικοτουρισµό (καθώς και τις άλλες «ήπιες µορφές τουρισµού») δεν υπάρχουν συγκεκριµένα 

στοιχεία που να καταγράφουν µε ακρίβεια τη σχετική ζήτηση.  

 

Εκείνο που εκτιµάται είναι ότι η ζήτηση για οικοτουριστικές δραστηριότητες που είναι 

άµεσου ενδιαφέροντος για την ΠΑΜΘ- δεν ακολουθεί τους ραγδαίους ρυθµούς αύξησης 

χωρών του εξωτερικού. 

 

Είναι γεγονός ότι σταδιακά αυξάνεται το ενδιαφέρον για οικοτουρισµό και ο οικοτουρισµός 

συµπεριλαµβάνεται στα προγράµµατα των Ελλήνων που και αυτοί µε τη σειρά τους 

ακολουθούν τα αντίστοιχα καταναλωτικά πρότυπα όπως αυτά των δυτικοευρωπαίων έτσι 

όπως καταγράφονται στα διεθνή βιβλιογραφικά δεδοµένα και ειδικότερα:  

• συχνότερες διακοπές, µικρότερης διάρκειας  

• συχνότερη και εντατικότερη επαφή µε τη φύση  

• διακοπές εµπλουτισµένες µε δραστηριότητες και ελαφρού τύπου άθληση  

• διακοπές µε µεγαλύτερη ποικιλία ως προς το περιεχόµενό τους 

• επιδίωξη  ικανοποίησης ενός αισθήµατος «εξερεύνησης» και «περιπέτειας» 

 

Στην έρευνα του ΕΟΤ πάντως, καταγράφεται ότι µόνο µια µικρή µερίδα ελλήνων 
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ενδιαφέρεται- ακόµη- για διακοπές στην ηπειρωτική χώρα και στις ορεινές της περιοχές. 

Όσοι µάλιστα πραγµατοποιούν τουριστικές δραστηριότητες σε ανάλογες περιοχές τις 

πραγµατοποιούν στην χαµηλή τουριστική περίοδο ή χρησιµοποιώντας «γέφυρες» 

(εκµετάλλευση «µεγάλων» αργιών κ.λ.π.)  

 

5.4. Υφιστάµενη Κατάσταση και Εξελίξεις στην Αγορά του Εξωτερικού  

 

Η παγκόσµια τουριστική αγορά, σύµφωνα µε τα στοιχεία του Παγκόσµιου Οργανισµού 

Τουρισµού (WTO), παρουσίασε στο διάστηµα 1999-2000 τον υψηλότερο ρυθµό ανάπτυξης 

της τελευταίας δεκαετίας, αγγίζοντας το 7,4%. Συγκεκριµένα, ο συνολικός αριθµός των 

αφίξεων αλλοδαπών τουριστών σε παγκόσµιο επίπεδο ανήλθε το 2000 στις 699.000.000 και 

αντίστοιχα το 1999 στις 650.000.000. 

 

Τα έσοδα από την παγκόσµια τουριστική βιοµηχανία ανήλθαν το 2000 στα 476.000.000.000 

δολάρια παρουσιάζοντας αύξηση της τάξης του4,5% εν σχέση µε το 1999. Παγκοσµίως, το 

µέσο έσοδο ανά άφιξη ανήλθε το 2000 στα 680 δολάρια/άφιξη. 

 

Όλες οι περιοχές του κόσµου φιλοξένησαν το 2000 περισσότερους τουρίστες, οι ταχύτερα 

όµως αναπτυσσόµενες τουριστικά περιοχές παραµένουν η Ανατολική Ασία και ο Ειρηνικός 

µε ποσοστό αύξησης εν σχέση µε το 1999 της τάξης του 14,7% και µε συνολικό µερίδιο της 

παγκόσµιας τουριστικής αγοράς της τάξης του 16%. 

 

Η ευρωπαϊκή τουριστική αγορά, η οποία κατέχει το 58% της παγκόσµιας αγοράς κατέγραψε 

συνολικό αριθµό αφίξεων αλλοδαπών τουριστών  το 2000 της τάξης των 403.000.000, ενώ 

αντίστοιχα το 1999 κατέγραψε 380.000.000 αφίξεις, παρουσιάζοντας µια σηµαντική  αύξηση 

του 6,1%. 

 

Η ανωτέρω θετική εξέλιξη της παγκόσµιας τουριστικής αγοράς αντιστράφηκε το 2001, µετά 

τα γεγονότα της 11ης Σεπτεµβρίου στους ∆ίδυµους Πύργους της Νέας Υόρκης. Συγκεκριµένα 

το 2001 παρουσιάστηκε µια σηµαντική µείωση του παγκόσµιου τουριστικού ρεύµατος που 

συνεχίζει να επηρεάζει και το 2002 αρνητικά τις τουριστικές αγορές. Από διεθνείς 
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τουριστικού κύκλους προβλέπεται αποκατάσταση της εµπιστοσύνης του τουριστών στα 

αεροπορικά µέσα µεταφοράς και αντιστροφή του αρνητικού αυτού κλίµατος από το 2003. 

 

Σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις του Παγκόσµιου Οργανισµού Τουρισµού, προβλέπεται  µετά το 

2002 µια  µέση ετήσια σταθερή  αύξηση του συνόλου των αφίξεων αλλοδαπών τουριστών 

παγκοσµίως της τάξης του 4,1%, µε συνέπεια την αύξηση των αφίξεων το 2010  περίπου στα 

950.000.000 

 

Η Ελλάδα παρουσιάστηκε στο τουριστικό προσκήνιο και εξελίχθηκε ως προορισµός 

παραθεριστικού τουρισµού (Sea, Sun, Sand). Σύµφωνα µε τον Παγκόσµιο Οργανισµό 

Τουρισµού (WTO) η Ελλάδα το 2000 βρίσκεται  στην 15η θέση στην παγκόσµια κατάταξη 

των σηµαντικότερων τουριστικών προορισµών  και στην 10η θέση στην αντίστοιχη 

ευρωπαϊκή κατάταξη, αµέσως µετά την Γερµανία, την Αυστρία, την Πολωνία, την Ουγγαρία 

και το Χογκ –Κογκ και πριν την Πορτογαλία, την Ελβετία, την Ολλανδία και την Τουρκία.  

Η Ελλάδα κατέχει µερίδιο της παγκόσµιας τουριστικής αγοράς της τάξης του 1,8%, καθώς 

είχε δεχθεί το 1999 12.200.000 αφίξεις τουριστών και το 2000 12.500.000, παρουσιάζοντας 

µια σηµαντική ετήσια αύξηση αφίξεων της τάξης του 2,8%.  

 

Η Ελλάδα επίσης βρίσκεται το 2000 στην 10η θέση της παγκόσµιας κατάταξης όσον αφορά 

το ύψος των εσόδων που προήλθαν από τον τουρισµό, κατέχοντας µερίδιο της τάξης του 

1,9% όσον αφορά τα συνολικά έσοδα που προέκυψαν παγκοσµίως από τον τουρισµό. 

Συγκεκριµένα το συνολικό ύψος των εσόδων από τον τουρισµό είχαν ανέλθει το 1999 στα 

8.800.000.000 δολάρια και το 2000 στα 9.200.000.000 δολάρια παρουσιάζοντας µια 

σηµαντική ετήσια αύξηση του 5%.  

 

Όπως κατέγραψε επίσης σχετική έρευνα του ΕΟΤ, το 93% των αφιχθέντων από τη ∆υτική 

Ευρώπη που επισκέφτηκαν την Ελλάδα µε σκοπό παραθεριστικές δραστηριότητες (κολύµπι- 

ηλιοθεραπεία). Στους τουρίστες που προέρχονται από την Ανατολική Ευρώπη, το ποσοστό 

αυτό έφτασε το 73%. 

 

Σ’ ότι αφορά τις ξένες αγορές, προκύπτει από την έρευνα του ΕΟΤ ότι η γερµανική είναι ο 
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σηµαντικότερος τροφοδότης της Ελλάδας, συµµετέχοντας µε 25% περίπου στις αφίξεις,  

ακολουθούµενη από τη βρετανική µε 15%, τη Σουηδική και την Ιταλική µε 8% έκαστη, την 

Ολλανδική µε 6%, την Γαλλική και Αυστριακή µε 5% έκαστη.  

 
Πίνακας 5.23 -  Σηµαντικότερες Τουριστικές Αγορές για την Ελλάδα  

Χώρα Προέλευσης Αριθµός τουριστών Ποσοστό Συµµετοχής
Γερµανία 2.167.000 24%
Μ.Βρετανία  1.340.000 15%
Σουηδία     771.000 8%
Ιταλία     705.000 8%
Ολλανδία     511.000 6%
Γαλλία    484.000                5%
Αυστρία    432.000                5%
Ρωσία     399.000 4%
Ελβετία     296.000 3%
Ρουµανία    277.000                3%
Τσεχία    264.000                3%
Πηγή: ΕΟΤ / Έρευνα Market Study  1997 

 
Η σχετική έρευνα του ΕΟΤ καταγράφει επίσης και τις προσδοκίες που έχουν οι επισκέπτες 

της χώρας που είχαν σαν κύριο σκοπό της επίσκεψής τους, τη µορφή διακοπών: ήλιος- 

θάλασσα (παραθεριστικές διακοπές). 

 
Πίνακας 5.24 -  Προσδοκίες της Επίσκεψης των Τουριστών 

Προσδοκίες Ποσοστά Προτίµησης
Κολύµπι  83%
Χαλάρωση 80%
Ήλιος 71%
Απόλαυση  64%
Γαστρονοµία- ποτό  59%
Εξερεύνηση φύσης- εξοχής  55%
Φιλοξενία  47%
Κοινωνική ζωή- παρέες  36%
Shopping  22%
Fitness- υγεία  22%
Εκδροµές  21%
Πεζοπορία – περπάτηµα  19%
Απόλαυση διαµονής  15%
Νυκτερινή ζωή- disco  12%
Αθλητικές δραστηριότητες  8%
Άλλα  1%
Πηγή: Market study /EOT 1997 
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Όπως προκύπτει από την ίδια έρευνα, η πλειοψηφία των επισκεπτών καταλύει σε ξενοδοχεία 

διαφόρων κατηγοριών. Μια µειοψηφία καταλύει σε ενοικιαζόµενα δωµάτια, ο δε αριθµός 

επισκεπτών σε camping είναι περιορισµένος. 

 
Πίνακας 5.25 -  Τύποι Καταλυµάτων που Χρησιµοποιήθηκαν από Ευρωπαίους Επισκέπτες  

Τύπος Καταλύµατος Ποσοστό Προτίµησης 
Ξενοδοχεία: 64% 

 Α΄ Κατηγορίας 25% 
 Μεσαία 29% 
 Οικονοµικά 10% 
 Άλλα 27% 

Ενοικιαζόµενα δωµάτια 19% 
Bed & Breakfast 1% 
Camping 2% 
∆ιαµονή στη θάλασσα 2% 
Άλλα 2% 
Όλα πληρωµένα 8% 
∆ιάφορα 1% 
Πηγή: Market study / EOT 1997 

 

Συνεπώς οι τάσεις στην αγορά του εξωτερικού µπορούν να συνοψισθούν και µε βάση τα 

προαναφερόµενα αλλά και µε βάση άλλα ευρήµατα της ίδιας έρευνας ως εξής:  

• Σπουδαιότερη µορφή τουρισµού που αναζητείται στην Ελλάδα είναι ο 

παραθεριστικός τουρισµός, που ακολουθείται από τον περιηγητικό τουρισµό. Οι 

άλλες µορφές τουρισµού (επίσκεψη πόλεων, υγείας, χιονοδροµικός κ.λπ.) 

ακολουθούν µε µικρά ποσοστά αντίστοιχα, οι διακοπές δηµιουργικότητας στην 

ύπαιθρο αποτελούν το 6% των ταξιδίων από Ευρώπη προς Ελλάδα. 

• Η σηµαντικότερη αγορά είναι της Γερµανίας, ακολουθούµενη από την Μ.Βρετανία, 

την Σουηδία και την Ιταλία. Το άθροισµα των παραπάνω αγορών αποτελεί το 61% 

των συνολικών αφίξεων στην χώρα (1997)  

• Οι συνολικές δαπάνες των επισκεπτών το 1997 έφθασαν τα 9,5 δις ECU, µε µέσο 

όρο ανά ταξίδι 1019 ECU (εκτός ταξιδιού) και µέσο όρο ανά διανυκτέρευση τα 90 

ECU (1997) 

• Οι διακοπές στην ηπειρωτική και ορεινή χώρα ενδιαφέρει µικρή µόνον µερίδα των 

επισκεπτών και µάλιστα στη χαµηλή περίοδο. Οι λιγότεροι δηµοφιλείς προορισµοί 

βρίσκονται στην Βόρεια Ελλάδα και την Κεντρική Ελλάδα. Ανεξάρτητα από τα 
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παραπάνω, η «εξερεύνηση», της Βόρειας Ελληνικής Ηπειρωτικής χώρας 

αντιµετωπίζεται σαν ουσιαστική λύση για την επιµήκυνση της τουριστικής περιόδου 

προκειµένου να προσελκύσει ποιοτικό τουρισµό (άποψη των Ελλήνων 

επαγγελµατιών τουρισµού: Market Study/EOT ).  

• Ο οικοτουρισµός ενδιαφέρει πολύ µικρή µερίδα αλλοδαπών επισκεπτών.  

• Η σηµασία του πακέτου (all inclusive) ταξιδιού και κατ’ επέκταση του ενδιάµεσου 

πρακτορείου ταξιδίων, παραµένει τεράστια. 5 περίπου εκατοµµύρια επισκέπτες 

χρησιµοποίησαν τις υπηρεσίες των tour operator s για το ταξίδι τους στην Ελλάδα το 

1997 (54% αφίξεων)    

• Οι κατευθύνσεις που προτείνονται από τους ειδικούς για την ανάπτυξη του 

ελληνικού τουριστικού προϊόντος στα επόµενα χρόνια, θα πρέπει να στηρίζεται 

στους παρακάτω άξονες:  

 Την διατήρηση / ενίσχυση της αυθεντικότητας , της παράδοσης και του 

ελληνικού χαρακτήρα των προορισµών 

 Η διατήρηση µιας εικόνας της «διασκέδασης» και «ενέργειας»  

 Η έµφαση στο «ξεχωριστό» και «µοναδικό» 

 Η έµφαση στις δυνατότητες της «ξεκούρασης/ χαλάρωσης».   

 

5.5. Τάσεις της Ζήτησης, Πιθανές Οµάδες – Στόχοι  και Χώρες Προέλευσης  

 

Από τα διαθέσιµα στοιχεία ερευνών του ΕΟΤ και την διεθνή βιβλιογραφία για το σύνολο της 

Ελλάδας, εκτιµάται ότι ο τουρισµός στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 

µπορεί να στηριχθεί σε 2 κατηγορίες µορφών τουρισµού: 

 

α) τον παραθεριστικό και περιηγητικό τουρισµό που διακινείται µαζικά και όπου λαµβάνουν 

χώρα δραστηριότητες που σχετίζονται µε τον ήλιο και τη θάλασσα και  

β) όλες τις υπόλοιπες µορφές τουρισµού µε αιχµή οικοτουρισµό και τις παράπλευρες 

εκφάνσεις του για τον οποίο η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης διαθέτει 

πλούσιους πόρους. 

 

Η πρώτη µορφή είναι δυνατόν να συνεχίζει να προσελκύει αλλοδαπούς τουρίστες 
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παραθεριστικού τουρισµού και για την Περιφέρεια, µε τη γνωστή τυπολογία που 

παρουσιάστηκε σε άλλα κεφάλαια καθώς και σ’ αυτήν που παρατίθεται:  

 

Πίνακας 5.26 -  Ανάλυση των Ευρωπαίων Επισκεπτών στην Ελλάδα σύµφωνα µε τα  

Κοινωνικοοικονοµικά τους Στοιχεία  

  ∆.Ευρώπη Α.Ευρώπη 
Χαµηλή 16% 17% 
Μεσαία             50% 54% Τάξη 
Υψηλή 35% 28% 
Χαµηλό 10% 16% 
Χαµηλό-µεσαίο 21% 23% 
Υψηλό-µεσαίο  30% 30% Εισόδηµα 

Υψηλό 39% 31% 
Χαµηλή 26% 13% 
Μέση                38% 46% Μόρφωση 
Υψηλή                    36% 41% 

Πηγή : Market Analysis/EOT  (1997) 

 

Από τον παραπάνω πίνακα προκύπτει µε σαφήνεια, ότι η ανάγκη για αναβάθµιση των 

υποδοµών και υπηρεσιών στην Ελλάδα και ειδικότερα στην Περιφέρεια προς ικανοποίηση 

των επισκεπτών που ανήκουν στην πλειοψηφία τους σε µέσο – ανώτερα 

κοινωνικοοικονοµικά στρώµατα, είναι επιτακτική. Αυτό είναι φυσικά ανεξάρτητο από το 

γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια, σύµφωνα µε καταγραφείσες τάσεις, παρατηρείται αύξηση 

τουριστών που ανήκουν σε χαµηλότερα κοινωνικοοικονοµικά στρώµατα.    

 

Συµπερασµατικά, η πρώτη αυτή µορφή τουρισµού (παραθεριστικός, περιηγητικός) που 

αποτελεί και το σηµαντικότερο µερίδιο της αγοράς µπορεί να συνεχίζει να προσελκύεται µε 

τους «κλασσικούς» τρόπους. Θα έπρεπε όµως να καταβληθεί προσπάθεια για εξισορρόπηση 

της καµπύλης της ζήτησης σε  µήνες εκτός αιχµής. Είναι προφανές ότι µέσω κατάλληλης 

τιµολογιακής πολιτικής, τα πιο εύρωστα οικονοµικά στρώµατα, προερχόµενα κυρίως από 

Ανατολική Ευρώπη αλλά και από τη ∆υτική Ευρώπη, θα έπρεπε να αποτελούν αγορές- 

στόχους πρώτης προτεραιότητας.  

 

Σ’ ό,τι αφορά τις υπόλοιπες µορφές τουρισµού µε δεδοµένο ότι αφενός η υφιστάµενη ζήτηση 

από το εξωτερικό είναι ανύπαρκτη (στρέφεται αποκλειστικά σχεδόν  προς την Ιταλία - 34% 
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της ζήτησης στην περιοχή της Μεσογείου-) και ότι αφετέρου παρουσιάζεται µια ολοένα και 

εντονότερη κινητικότητα της ζήτησης για οικοτουρισµό στον Ελληνικό χώρο όπου δεν 

υπάρχουν διαθέσιµα στοιχεία. (βλέπε µελέτη της WWF µε τίτλο: «Σχεδιασµός δράσεων 

πιλοτικού χαρακτήρα για την ανάπτυξη του οικολογικού τουρισµού»), προκύπτει ότι η 

βασική αγορά – στόχος και θα πρέπει να περιγραφεί ως εξής:  
Πίνακας 5.27 

Έλληνες, κάτοικοι αστικών κέντρων 
Εισόδηµα : µέσο, µέσο-ανώτερο, ανώτερο 
Μόρφωση: µεσαία, υψηλή 
Τρόπος ζωής : νεωτεριστές 
Εύρος ηλικίας: α κατηγορία (15-24),  β κατηγορία  (25-40)  
Φύλο : άνδρες και γυναίκες.  
 

Η διατριβή, αφού έλαβε υπόψη την µέχρι σήµερα εξέλιξη των αφίξεων αλλοδαπών 

τουριστών στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης και τις εξελίξεις των 

τουριστικών αγορών του εξωτερικού, εκτιµά ότι οι πιθανές χώρες προέλευσης αλλοδαπών 

τουριστών στην Περιφέρεια είναι οι ακόλουθες : 

 

Γερµανία 
 
Η Γερµανία αποτελεί µια πολύ σηµαντική χώρα προέλευσης τουριστών καθώς κατέχει την 

δεύτερη θέση (10% των συνολικών χρηµάτων που διατίθενται παγκοσµίως για τουρισµό), 

µετά τις ΗΠΑ, στην παγκόσµια κατάταξη των χωρών που ξοδεύουν τα περισσότερα χρήµατα 

για διεθνή τουρισµό(πηγή: Παγκόσµιος Οργανισµός Τουρισµού). 

  

Για την Ελλάδα και ειδικότερα την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, η 

Γερµανία παραµένει και θα συνεχίσει να παραµένει στο άµεσο µέλλον, µαζί µε την Μεγ. 

Βρετανία, η σηµαντικότερη χώρα προέλευσης αλλοδαπών τουριστών, παρά την γενική τάση 

ανάσχεσης του ρυθµού αφίξεων από την Γερµανία που παρατηρείται τα τελευταία χρόνια. 

 

Στο σηµείο αυτό θα πρέπει να τονίσουµε όµως ότι τα τελευταία χρόνια παρουσιάζεται 

γενικώς µια τάση ανάσχεσης του ρυθµού των αναχωρήσεων από την Γερµανία προς 

τουριστικούς προορισµούς του εξωτερικού και αυτό οφείλεται στην µείωση της αγοραστικής 

δύναµης των Γερµανών (Burkhart και Medlik, 1974). 
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Συγκεκριµένα το συνολικό ποσό χρηµάτων που διέθεσαν οι Γερµανοί για διεθνή ταξίδια  

µειώθηκε από 48.500.000 δολάρια το 1999, σε 47.600.000 δολάρια το 2000, καταγράφοντας 

µια µείωση της τάξης του 1,8%(πηγή: Παγκόσµιος Οργανισµός Τουρισµού). 

 

Μεγάλη Βρετανία 
 
Η Μεγάλη Βρετανία αποτελεί επίσης µια πολύ σηµαντική χώρα προέλευσης τουριστών 

καθώς κατέχει την τρίτη θέση(7,7% των συνολικών χρηµάτων που διατίθενται παγκοσµίως 

για τουρισµό), µετά τις ΗΠΑ και την Γερµανία, στην παγκόσµια κατάταξη των χωρών που 

ξοδεύουν τα περισσότερα χρήµατα για διεθνή τουρισµό(πηγή: Παγκόσµιος Οργανισµός 

Τουρισµού).  

 

Για την Ελλάδα και ειδικότερα την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, η Μεγ. 

Βρετανία παραµένει και θα συνεχίσει να παραµένει στο άµεσο µέλλον, µαζί µε την Γερµανία, 

η σηµαντικότερη χώρα προέλευσης αλλοδαπών τουριστών, παρουσιάζοντας θετικούς 

ρυθµούς εξέλιξης των αφίξεων την τελευταία πενταετία. 

 

Στο σηµείο αυτό θα πρέπει να τονίσουµε όµως ότι τα τελευταία χρόνια παρουσιάζεται 

γενικώς µια σηµαντική τάση αύξησης του ρυθµού των αναχωρήσεων από την Μεγ. Βρετανία 

προς τουριστικούς προορισµούς του εξωτερικού. Συγκεκριµένα το συνολικό ποσό χρηµάτων 

που διέθεσαν οι Βρετανοί για διεθνή ταξίδια αυξήθηκε από 35.600.000 δολάρια το 1999, σε 

36.600.000 δολάρια το 2000, καταγράφοντας µια αύξηση της τάξης του 2,6%(πηγή: 

Παγκόσµιος Οργανισµός Τουρισµού). 

 

Ιταλία 
 
Η Ιταλία αποτελεί µία σηµαντική χώρα προέλευσης τουριστών καθώς κατέχει την έκτη 

θέση(3,2% των συνολικών χρηµάτων που διατίθενται παγκοσµίως για τουρισµό), στην 

παγκόσµια κατάταξη των χωρών που ξοδεύουν τα περισσότερα χρήµατα για διεθνή 

τουρισµό(πηγή: Παγκόσµιος Οργανισµός Τουρισµού). 
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Για την Ελλάδα και ειδικότερα την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, η Ιταλία 

παραµένει και θα συνεχίσει να παραµένει στο µέλλον  µια σηµαντική χώρα προέλευσης 

αλλοδαπών τουριστών, παρά την στασιµότητα που χαρακτηρίζει τον ρυθµό των αφίξεων από 

την Ιταλία τα τελευταία χρόνια. 

 

Η στασιµότητα αυτή οφείλεται εν µέρει στην µείωση της αγοραστικής δύναµης των Ιταλών. 

Συγκεκριµένα το συνολικό ποσό χρηµάτων που διέθεσαν οι Ιταλοί για διεθνή ταξίδια  

µειώθηκε από 16.900.000 δολάρια το 1999, σε 15.500.000 δολάρια το 2000, καταγράφοντας 

µια πολύ σηµαντική µείωση της τάξης του 8,6%(πηγή: Παγκόσµιος Οργανισµός Τουρισµού). 

 

Ολλανδία  
 
Η Ολλανδία αποτελεί επίσης µια σηµαντική χώρα προέλευσης τουριστών καθώς κατέχει την 

όγδοη θέση(2,5% των συνολικών χρηµάτων που διατίθενται παγκοσµίως για τουρισµό), µετά 

την Ιαπωνία και την Γαλλία, στην παγκόσµια κατάταξη των χωρών που ξοδεύουν τα 

περισσότερα χρήµατα για διεθνή τουρισµό(πηγή: Παγκόσµιος Οργανισµός Τουρισµού).  

 

Για την Ελλάδα και ειδικότερα την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, η 

Ολλανδία παραµένει και θα συνεχίσει να παραµένει στο άµεσο µέλλον, µια σηµαντική χώρα 

προέλευσης αλλοδαπών τουριστών, παρουσιάζοντας θετικούς ρυθµούς εξέλιξης των αφίξεων 

την τελευταία πενταετία. 

 

Στο σηµείο αυτό θα πρέπει να τονίσουµε όµως ότι τα τελευταία χρόνια παρουσιάζεται 

γενικώς µια σηµαντική τάση αύξησης του ρυθµού των αναχωρήσεων από την Ολλανδία. προς 

τουριστικούς προορισµούς του εξωτερικού. Συγκεκριµένα το συνολικό ποσό χρηµάτων που 

διέθεσαν οι Ολλανδοί για διεθνή ταξίδια αυξήθηκε από 11.400.000 δολάρια το 1999, σε 

11.800.000 δολάρια το 2000, καταγράφοντας µια αύξηση της τάξης του 4,0%(πηγή: 

Παγκόσµιος Οργανισµός Τουρισµού). 

 

Αυστρία 
 
Η Αυστρία επίσης  αποτελεί σηµαντική χώρα προέλευσης τουριστών καθώς κατέχει την 
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ενδέκατη θέση(1,9% των συνολικών χρηµάτων που διατίθενται παγκοσµίως για τουρισµό), 

στην παγκόσµια κατάταξη των χωρών που ξοδεύουν τα περισσότερα χρήµατα για διεθνή 

τουρισµό(πηγή: Παγκόσµιος Οργανισµός Τουρισµού). 

 

Για την Ελλάδα και ειδικότερα την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, η 

Αυστρία παραµένει και θα συνεχίσει να παραµένει στο µέλλον  µια σηµαντική χώρα 

προέλευσης αλλοδαπών τουριστών, παρά την στασιµότητα που χαρακτηρίζει τον ρυθµό των 

αφίξεων από την Αυστρία τα τελευταία χρόνια. 

 

Η στασιµότητα αυτή οφείλεται εν µέρει στην µείωση της αγοραστικής δύναµης των 

Αυστριακών. Συγκεκριµένα το συνολικό ποσό χρηµάτων που διέθεσαν οι Αυστριακοί για 

διεθνή ταξίδια  µειώθηκε από 9.800.000 δολάρια το 1999, σε 9.300.000 δολάρια το 2000, 

καταγράφοντας µια σηµαντική µείωση της τάξης του 5,6%(πηγή: Παγκόσµιος Οργανισµός 

Τουρισµού). 

 

Ουγγαρία 
 
Η Ουγγαρία αποτελεί µια νέα τουριστική αγορά καθώς καταγράφει τα τελευταία χρόνια έναν 

σηµαντικό αριθµό αναχωρήσεων σε τουριστικούς προορισµούς του εξωτερικού της τάξης 

των 11.000.000.(πηγή: Ουγγρική Στατιστική Υπηρεσία).  

 

Για την Ελλάδα και ειδικότερα την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, η 

Ουγγαρία αποτελεί µέχρι σήµερα µια µικρή τουριστική αγορά, µε δυνατότητες όµως 

ανάπτυξης –παράλληλα µε την βελτίωση της αγοραστικής δύναµης των Ούγγρων και την 

είσοδο της Ουγγαρίας στην Ε.Ε. - τα αµέσως επόµενα χρόνια. 

 

Στο σηµείο αυτό θα πρέπει να τονίσουµε όµως ότι τα τελευταία χρόνια παρουσιάζεται 

γενικώς µια στασιµότητα στον ρυθµό αύξησης των αναχωρήσεων από την Ουγγαρία προς 

τουριστικούς προορισµούς του εξωτερικού. Συγκεκριµένα ο συνολικός αριθµός των 

αναχωρήσεων µειώθηκε από 12.173.000 το 1997, σε 11.065.000 το 2000, καταγράφοντας µια 

πολύ σηµαντική µείωση της τάξης του 9,1% την τελευταία τετραετία(πηγή: Ουγγρική 

Στατιστική Υπηρεσία). 
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Τσεχία 
 
Η Τσεχία αποτελεί  επίσης µια νέα τουριστική αγορά καθώς καταγράφει τα τελευταία χρόνια 

έναν σηµαντικό αριθµό ταξιδιών άνω των 4 ηµερών σε τουριστικούς προορισµούς του 

εξωτερικού της τάξης των 2.500.000.(πηγή: Τσέχικη Στατιστική Υπηρεσία).  

 

Για την Ελλάδα και ειδικότερα την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, η 

Ουγγαρία αποτελεί µέχρι σήµερα µια µικρή αλλά ταχέως αναπτυσσόµενη τουριστική αγορά, 

µε δυνατότητες περαιτέρω ανάπτυξης –παράλληλα µε την βελτίωση της αγοραστικής 

δύναµης των Τσέχων και την είσοδο της Τσεχίας στην Ε.Ε. - τα αµέσως επόµενα χρόνια. 

 

Στο σηµείο αυτό θα πρέπει να τονίσουµε όµως ότι τα τελευταία χρόνια παρουσιάζεται 

γενικώς µια σηµαντική ανάπτυξη του αριθµού των ταξιδιών άνω των 4 ηµερών από την 

Ουγγαρία προς τουριστικούς προορισµούς του εξωτερικού. Συγκεκριµένα ο συνολικός 

αριθµός των ταξιδιών αυτών αυξήθηκε από 2.109.700 το 1998, σε 2.580.500 το 2000, 

καταγράφοντας µια πολύ σηµαντική µείωση της τάξης του 22% την τελευταία τριετία (πηγή: 

Τσέχικη Στατιστική Υπηρεσία). 

 

Πολωνία 
 
Η Πολωνία αποτελεί µια νέα τουριστική αγορά καθώς καταγράφει τα τελευταία χρόνια έναν 

σηµαντικό αριθµό αναχωρήσεων σε τουριστικούς προορισµούς του εξωτερικού της τάξης 

των 7.700.000.(πηγή: Πολωνικό Ινστιτούτο Τουρισµού).  

 

Για την Ελλάδα και ειδικότερα την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, η 

Πολωνία αποτελεί µέχρι σήµερα µια µικρή τουριστική αγορά, µε δυνατότητες όµως 

ανάπτυξης –παράλληλα µε την βελτίωση της αγοραστικής δύναµης των Πολωνών και την 

είσοδο της Πολωνίας στην Ε.Ε. - τα αµέσως επόµενα χρόνια. 

Στο σηµείο αυτό θα πρέπει να τονίσουµε όµως ότι τα τελευταία χρόνια παρουσιάζεται 

γενικώς µια στασιµότητα στον ρυθµό αύξησης των αναχωρήσεων από την Πολωνία προς 

τουριστικούς προορισµούς του εξωτερικού. Συγκεκριµένα ο συνολικός αριθµός των 
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αναχωρήσεων αυξήθηκε από 7.600.000 το 1998, σε 7.700.000 το 2001, καταγράφοντας µια 

πολύ µικρή αύξηση της τάξης του 1,3% την τελευταία τετραετία(πηγή: Πολωνικό Ινστιτούτο 

Τουρισµού). 

 

Τουρκία  
 
Η Τουρκία τέλος αποτελεί µέχρι σήµερα, για την Ελλάδα και ειδικότερα την Περιφέρεια 

Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, µια πολύ µικρή τουριστική αγορά, µε δυνατότητες όµως 

ανάπτυξης –παράλληλα µε την βελτίωση της αγοραστικής δύναµης των Τούρκων και την 

βελτίωση του πολιτικού κλίµατος µεταξύ των δύο χωρών - τα αµέσως επόµενα χρόνια. 

 

Στο σηµείο αυτό θα πρέπει να τονίσουµε όµως ότι τα τελευταία χρόνια παρουσιάζεται µια 

σηµαντική αύξηση των αφίξεων Τούρκων τουριστών στην Περιφέρεια Ανατολικής 

Μακεδονίας & Θράκης Συγκεκριµένα ο συνολικός αριθµός των αφίξεων Τούρκων τουριστών 

αυξήθηκε από 2.728 το 1996 σε 14.248 το 2000, καταγράφοντας µια τεράστια αύξηση της 

τάξης του 422% την τελευταία πενταετία(πηγή: Ελληνικός Οργανισµός Τουρισµού ). 

 

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

 

5.6. Επιπτώσεις Τουρισµού στην Οικονοµία 

 

Τα οικονοµικά οφέλη από τη διαδικασία της τουριστικής ανάπτυξης της Περιφέρειας 

Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, µπορούν να συνοψιστούν σε  άµεσα και έµµεσα. Τα 

άµεσα, αποτελούν τα κέρδη των επιχειρηµατιών που ασχολούνται µε τον τουρισµό, το 

εισόδηµα από την εργασία στον τοµέα του τουρισµού, καθώς και τα εισοδήµατα από τα 

ενοίκια των τουριστικών καταλυµάτων. Τα έµµεσα οφέλη συνίστανται  στην αγορά πρώτων 

υλών και υπηρεσιών από τις τουριστικές επιχειρήσεις, τα οποία συνεπάγονται έσοδα σε άλλες 

επιχειρήσεις, καθώς και τα οφέλη από την απασχόληση στους σχετικούς µε τον τουρισµό 

κλάδους του ∆ηµοσίου και ιδιωτικού τοµέα (Kottke, 1988) (Χατζηκωνσταντίνου, Γ. 1999).  

 

Λαµβάνοντας υπόψη την κλαδική διάρθρωση της περιφερειακής οικονοµίας και το ΑΕΠ της 

Περιφέρειας, στον πίνακα που ακολουθεί, παρατίθεται η συµµετοχή του Τουριστικού κλάδου 
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τόσο στο συνολικό Ακαθάριστο Περιφερειακό Προϊόν (ΑΠΠ), όσο και στην ιδιωτική 

κατανάλωση. 

 
Πίνακας 5.28 -   Συµµετοχή του Τουρισµού στο Ακαθάριστο Περιφερειακό Προϊόν και στην Ιδιωτική 

Κατανάλωση   

Έτος ΑΠΠ    
(εκ.δρχ) 

ΑΠΠ 
Τριτογενή 
Τοµέα       

(εκ.δρχ) 

ΑΠΠ 
Τουρισµού  

(εκ.δρχ) 

Ιδιωτική 
Κατανάλωση 

(εκ.δρχ) 

Συµµετοχή 
Τουρισµού 
στο ΑΠΠ 

Συµµετοχή 
Τουρισµού 

στην 
Ιδιωτική 

Κατανάλωση
1996 1495736 843739 92837 815029 6% 11% 
1997 1428637 820214 95715 658025 7% 15% 
1998 1533845 882061 85806 776018 6% 11% 

Πηγή: Επεξεργασία  

 

∆ιάγραµµα 16 - Συµµετοχή του Τουρισµού στο Ακαθάριστο Περιφερειακό Προϊόν και στην Ιδιωτική 

Κατανάλωση 

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

έτος 1996 έτος 1997 έτος 1998

συµµετοχή στο ΑΠΠ Συµµετοχή στην Ιδιωτική Κατανάλωση
 

Πηγή: Επεξεργασία   

Ιδιαίτερη σηµασία, πρέπει να δοθεί στο γεγονός ότι ο τουρισµός, όπως φαίνεται από τον 

παραπάνω πίνακα και από το γράφηµα, αποτελεί ένα µικρό ποσοστό (6%) του συνολικού 

Ακαθάριστου Περιφερειακού Προϊόντος της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και 
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Θράκης. Συνεπώς, δεν είναι ιδιαίτερα ουσιώδεις οι επιπτώσεις του τουρισµού στο σύνολο της 

οικονοµίας, η οποία, όπως φαίνεται από τον παρακάτω πίνακα, στηρίζεται σε άλλους τοµείς 

της οικονοµίας (Πρωτογενή Τοµέα, Ορυκτό Πλούτο). 

 
Πίνακας 5.29 -  Συµµετοχή Πρωτογενή, ∆ευτερογενή και Τριτογενή Τοµέα στο ΑΠΠ  

Συµµετοχή στο ΑΠΠ 
  1995 1996 1997 1998 

 Γεωργία        21% 19% 21% 20% 
 Βιοµηχανία  23% 25% 21% 22% 
 Υπηρεσίες   55% 56% 57% 58% 

Πηγή: www.Economics.gr 

 

Εδώ πρέπει να αναφερθεί και η συµµετοχή του τουρισµού στην ιδιωτική κατανάλωση, η 

οποία παρουσιάζει µια αξιόλογη µεταβολή. Ενώ το 1996, το ΑΠΠ του τουρισµού 

αντιστοιχούσε στο 11% της ιδιωτικής κατανάλωσης, το 1997 παρουσίασε µια ουσιώδη 

αύξηση (4%), µε αποτέλεσµα το 1998, το Ακαθάριστο Περιφερειακό Προϊόν, που προκύπτει 

από τον τουρισµό, να αποτελεί για ακόµη µια φορά το 11%  της ιδιωτικής κατανάλωσης. 

Αυτό σηµαίνει πως η τουριστική ανάπτυξη της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και 

Θράκης δεν επηρεάζει σε σηµαντικό βαθµό την κατανάλωση των κατοίκων της περιοχής. 

Άλλωστε, αυτό ήταν αναµενόµενο, αφού η ιδιωτική κατανάλωση (ΑΠΠ – Καταθέσεις) 

εξαρτάται από το ΑΠΠ, το οποίο, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, δεν δέχεται αξιόλογες 

επιδράσεις από τον τουρισµό.          

 

Όσον αφορά τα έσοδα, που προκύπτουν από τις διανυκτερεύσεις των τουριστών στην 

Περιφέρεια, θα αναλυθούν µε τη χρήση ενός οικονοµικού µοντέλου, σύµφωνα µε το οποίο οι 

τουρίστες, χωρίζονται σε οµάδες µε διαφορετικά προφίλ δαπανών. Έτσι, οι επισκέπτες 

χωρίζονται σε 2 κατηγορίες: σε αυτούς που διαµένουν σε ξενοδοχεία και  σε αυτούς που 

διαµένουν σε Camping. Για την εφαρµογή του µοντέλου, εκτιµάται ότι ο κάθε τουρίστας που 

επισκέπτεται την Περιφέρεια, δαπανά ένα ποσό χρηµάτων ηµερησίως, το οποίο κατανέµεται 

στις ακόλουθες κατηγορίες δαπανών: 
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Πίνακας 5.30 

• Ξενοδοχείο • Camping 
• Ρούχα • Sports 
• Εστιατόρια και Bar • Παιχνίδια 
• Παντοπωλεία και Super Markets • Αρχαιολογικοί τόποι και Μουσεία 

• Καύσιµα • Souvenir 
• Έξοδα µετακίνησης  

 

Στον πίνακα που ακολουθεί, παρουσιάζεται η ετήσια κατανοµή του µέσου ποσού χρηµάτων 

που δαπανά σε κάθε διανυκτέρευσή του στην Περιφέρεια ένας τουρίστας που διαµένει σε 

ξενοδοχείο, camping ή ενοικιαζόµενο δωµάτιο για τα έτη 1995 - 1998. 
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Πίνακας 5.31 - ∆απάνες Τουριστών ανά διανυκτέρευση σε Ξενοδοχεία, Ενοικιαζόµενα ∆ωµάτια και Camping κατά τη διάρκεια 1995 - 1998

Κατηγορία δαπανών  (δρχ) 
Ξενοδο

χείο 
Camping 

Ενοικιαζόµενα 

∆ωµάτια  

Εστιατόρια 

και Bar 

Παντοπωλεία 

S.market 
Καύσιµα 

Έξοδα 

µετακίνησης
Ρούχα Sports Παιχνίδια

Μουσεία 

Αρχαιολογικοί 

Τόποι 

Souvenir Σύνολο 

Έξοδα διανυκτερεύσεων σε 

Ξενοδοχεία 
8925 0 0 4200 1575 1575 1050 1050 1575 525 525 1050 22050 

Έξοδα διανυκτερεύσεων σε 

Camping 
0 3150 0 2100 3150 3150 525 1050 1050 525 525 525 15750 

19
95

 

Έξοδα διανυκτερεύσεων σε 

ενοικιαζόµενα δωµάτια 
0 0 5250 3150 2100 3150 525 1050 1050 525 525 525 17850 

Έξοδα διανυκτερεύσεων σε 

Ξενοδοχεία 
8840 0 0 4160 1560 1560 1040 1040 1560 520 520 1040 21840 

Έξοδα διανυκτερεύσεων σε 

Camping 
0 3120 0 2080 3120 3120 520 1040 1040 520 520 520 15600 

19
96

 

Έξοδα διανυκτερεύσεων σε 

ενοικιαζόµενα δωµάτια 
0 0 5200 3120 2080 3120 520 1040 1040 520 520 520 17680 

Έξοδα διανυκτερεύσεων σε 

Ξενοδοχεία 
8755 0 0 4120 1545 1545 1030 1030 1545 515 515 1030 21630 

Έξοδα διανυκτερεύσεων σε 

Camping 
0 3090 0 2060 3090 3090 515 1030 1030 515 515 515 15450 

19
97

 

Έξοδα διανυκτερεύσεων σε 

ενοικιαζόµενα δωµάτια 
0 0 5150 3090 2060 3090 515 1030 1030 515 515 515 17510 

Έξοδα διανυκτερεύσεων σε 

Ξενοδοχεία 
8755 0 0 4120 1545 1545 1030 1030 1545 515 515 1030 21630 

Έξοδα διανυκτερεύσεων σε 

Camping 
0 3090 0 2060 3090 3090 515 1030 1030 515 515 515 15450 

19
98

 

Έξοδα διανυκτερεύσεων σε 

ενοικιαζόµενα δωµάτια 
0 0 5150 3090 2060 3090 515 1030 1030 515 515 515 17510 
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Τα παραπάνω στοιχεία προέκυψαν από αντίστοιχες βιβλιογραφικές πηγές και η αξιοπιστία 

τους διασταυρώθηκε µε τις εκτιµήσεις εκπροσώπων των φορέων που ασχολούνται µε τον 

τουρισµό στην Περιφέρεια.  

 

Παρακάτω παρουσιάζεται η διαχρονική εξέλιξη των διανυκτερεύσεων, τόσο στα 

ξενοδοχειακά καλύµµατα και στα ενοικιαζόµενα δωµάτια, όσο και στα camping της 

Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.  

 
Πίνακας 5.32 - Σύνολο διανυκτερεύσεων στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κατά την 

τετραετία 1995 – 1998 

Έτος  ∆ιανυκτερεύσεις Αριθµός Τουριστών 
Ξενοδοχεία 1.237.910 
Camping 125.527 
∆ωµάτια 439583 1995 

Σύνολο 1.803.020 
Ξενοδοχεία 1.336.638 
Camping 119.258 
∆ωµάτια 477703 1996 

Σύνολο 1.933.599 
Ξενοδοχεία 1.448.496 
Camping 136.552 
∆ωµάτια 521339 1997 

Σύνολο 2.106.387 
Ξενοδοχεία 1.376.342 
Camping 112.055 
∆ωµάτια 497461 1998 

Σύνολο 1.985.858 
Πηγή : Επεξεργασία 

               

Έχοντας υπόψη µας τα χρήµατα που δαπανά ο κάθε επισκέπτης χωριστά, καθώς και των 

αριθµό των διανυκτερεύσεων, µπορούµε να υπολογίσουµε τις εισροές από τον τουρισµό στο 

σύνολο της οικονοµίας. Όπως φαίνεται παρακάτω, η διαχρονική εξέλιξη των εσόδων που 

προέρχονται από τον  τουρισµό, ακολουθεί αύξουσα πορεία. Το 1995 τα έσοδα ανέρχονταν 

σε  40.831.474.530δρχ, ενώ το 1998 έφτασαν το ποσό των 44.233.276.252δρχ. Περίπου το 

10% των εσόδων αυτών, αφορά λοιπά έσοδα, τα οποία προέρχονται από τους ηµερήσιους 

επισκέπτες και από τους επιχειρηµατίες, οι οποίοι επισκέπτονται την περιοχή για 

επαγγελµατικούς λόγους.   
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Πίνακας 5.33 - Έσοδα από τον Τουρισµό στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και   Θράκης  

1995 40.831.474.530 
1996 43.448.226.536 
1997 46.826.277.047 Έσοδα Τουρισµού (δρχ) 

1998 44.233.276.252 
 

Οι επιπτώσεις λοιπόν του Τουρισµού στην Οικονοµία της Περιφέρειας, δεν είναι ιδιαίτερα 

σηµαντικές, µε εξαίρεση όµως την τοπική οικονοµία του Νοµού Καβάλας, όπου εκεί 

παρατηρείται έντονη τουριστική ανάπτυξη. Γενικότερα, oι τουρίστες που επισκέπτονται την 

στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, επιφέρουν οικονοµικές εισροές σε 

όλους τους παραγωγικούς τοµείς και οικονοµικούς της κλάδους. Η αύξηση του τουριστικού 

ρεύµατος που παρατηρείται τα τελευταία χρόνια, θα πρέπει να συνδυαστεί µε την προώθηση 

στρατηγικών περιφερειακής τουριστικής ανάπτυξης, έτσι ώστε ο τουρισµός να αποτελέσει 

µια σηµαντική οικονοµική δραστηριότητα, η οποία θα κατέχει κυρίαρχη θέση µεταξύ των 

άλλων κλάδων του τριτογενή τοµέα. 

 

5.7. Επιπτώσεις Τουρισµού στο Φυσικό Περιβάλλον 

 

Ο φυσικός πλούτος, ο οποίος προσδίδει ιδιαίτερο χαρακτήρα σε µια περιοχή, αποτελεί βασικό 

κίνητρο για την προσέλκυση τουριστικής κίνησης στη συγκεκριµένη περιοχή. Η  ανάπτυξη 

όµως του τουρισµού, εκτός από τις θετικές επιπτώσεις, δηµιουργεί σοβαρά προβλήµατα στο 

φυσικό περιβάλλον (Kaalinis και Pitzam, 1994). Οι επιπτώσεις της τουριστικής ανάπτυξης, 

δυσµενείς ή όχι, εξαρτώνται από παράγοντες όπως: 

• Ο τύπος ή το είδος της τουριστικής ανάπτυξης  

• Η ποιότητα και τα χαρακτηριστικά των τοπικών περιβαλλοντικών πόρων 

• Η δυνατότητα και η ικανότητα των φορέων και του τοπικού πληθυσµού να 

διαχειριστούν τους περιβαλλοντικούς πόρους  

 

Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις στις περισσότερες περιπτώσεις είναι σύνθετες και 

πολυσχιδείς, εφόσον δεν προκαλούνται συνήθως αποκλειστικά από συγκεκριµένες 

τουριστικές δραστηριότητες, αλλά και από παράλληλες συνοδευτικές ή αλληλεξαρτώµενες µε 

τον τουρισµό δραστηριότητες άλλων τοµέων ή κλάδων στον αστικό και αγροτικό χώρο (π.χ. 

κλάδος συγκοινωνιών, εµπορίου, υπηρεσιών) (Kokkosis και Tartas, 2001). 
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Οι περιοχές που υφίστανται (ή εν δυνάµει µπορούν να δεχθούν) τις µεγαλύτερες πιέσεις και 

όπου εντοπίζονται τα οξύτερα προβλήµατα από τις ποικίλες τουριστικές δραστηριότητες, 

µπορούν να χωριστούν σε τρεις κατηγορίες: 

• Παράκτιες ζώνες: µε εντατική τουριστική ανάπτυξη και έντονα προβλήµατα 

περιβαλλοντικής υποβάθµισης ή µε υφιστάµενες και εν δυνάµει πιέσεις για 

µεγαλύτερη τουριστική ανάπτυξη. 

• Αστικές περιοχές: µε σηµαντικούς, κυρίως πολιτιστικούς πόρους τουριστικής έλξης, 

που προσελκύουν µεγάλους αριθµούς επισκεπτών και αντιµετωπίζουν λειτουργικά 

(π.χ. κυκλοφοριακό) και περιβαλλοντικά προβλήµατα. 

• Ορεινές περιοχές: µε υφιστάµενη εντατική ανάπτυξη (π.χ. δραστηριότητες και 

υποδοµές χειµερινών σπορ) ή µε ειδικές περιοχές στον αγροτικό χώρο 

(οικοσυστήµατα, δάση) που, λόγω ποικίλων πιέσεων για τουριστική ανάπτυξη, 

απειλούνται µε υποβάθµιση. 

 

Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης, αποτελεί µια πλούσια περιοχή σε φυσικό 

πλούτο και σε τοπία φυσικού κάλλους και για αυτό το λόγο η τουριστική ανάπτυξη οφείλει 

να συνδυάζεται µε την προστασία του περιβάλλοντος. Η µέχρι σήµερα ανάπτυξη του 

τουρισµού στην Περιφέρεια δεν παρουσίασε µαζικά χαρακτηριστικά, µε αποτέλεσµα οι 

συνέπειες στο περιβάλλον να είναι περιορισµένες.   

 

Εξαίρεση αποτελούν οι δυτικές παραλιακές περιοχές της Καβάλας και η Νήσος Θάσος, όπου 

εκεί, ο τουρισµός εµφάνισε µαζικά χαρακτηριστικά µε αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον. 

Στις συγκεκριµένες περιοχές εµφανίστηκαν έντονα προβλήµατα όσον αφορά την διάθεση των 

απορριµµάτων και των υγρών αποβλήτων που προέρχονται από τις τουριστικές 

δραστηριότητες. Επίσης, η επέκταση της αυθαίρετης δόµησης, η οποία είναι χαρακτηριστική  

κατά µήκος των δυτικών ακτών της Καβάλας, οφείλεται σε ένα µεγάλο βαθµό στην 

συγκέντρωση των τουριστών. Η ανεξέλεγκτη αυτή δόµηση και η µεταβολή του 

περιβάλλοντος για τις ανάγκες της τουριστικής δραστηριότητας, µπορούν να επηρεάσουν το 

µικροκλίµα της περιοχής και να συµβάλλουν στην υποβάθµιση του περιβάλλοντος. Να 

σηµειωθεί επίσης και η ένταση της αισθητικής ρύπανσης του περιβάλλοντος. 

 

Οι τουριστικές δραστηριότητες στις παραπάνω δύο περιοχές ( ∆υτικά παράλια Καβάλας – 

Θάσος), σε συνδυασµό µε τις λοιπές αστικές συγκεντρώσεις και τις θαλάσσιες µεταφορές, 
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δηµιουργούν προβλήµατα ρύπανσης του θαλάσσιου χώρου. Το συγκεκριµένο πρόβληµα 

αναµένεται να ενταθεί στο µέλλον. Η εντεινόµενη τουριστική ζήτηση και η έλλειψη 

προγραµµατισµού και σχεδιασµού, ενδέχεται να  δηµιουργήσουν προβλήµατα οικολογικών 

ζηµιών στις ακτές της Περιφέρειας, καθώς και προβλήµατα στο υδατικό ισοζύγιο. Εξίσου 

σηµαντική είναι και η υφαλµύρωση του υδροφόρου ορίζοντα, η οποία προκαλείται από την 

υπερβολική κατανάλωση νερού στις παραπάνω τουριστικά αναπτυγµένες περιοχές. 

 

Οι αρνητικές επιπτώσεις του τουρισµού εµφανίζονται και στα δάση των περιοχών Καβάλας 

και Θάσου, στα οποία, εξαιτίας και της έντονης τουριστικής κίνησης, παρουσιάζονται 

προβλήµατα πυρκαγιών. Η ∆ασική Υπηρεσία, ως κύριος φορέας διαχείρισης και ελέγχου του 

δασικού χώρου, δεν έχει την ευχέρεια επιτήρησης των δραστηριοτήτων αναψυχής σε τόσο 

µεγάλες εκτάσεις, µε αποτέλεσµα οι κίνδυνοι για πυρκαγιές να αυξάνονται κατά τους 

θερινούς µήνες. Αρνητικές επίσης επιπτώσεις από την ανάπτυξη του τουρισµού, εµφανίζονται 

και στις προστατευόµενες περιοχές από την διεθνή Σύµβαση Ramsar. Συγκεκριµένα, σοβαρά 

περιβαλλοντικά προβλήµατα, εµφανίζονται στο ∆έλτα του Νέστου από την άναρχη 

τουριστική ανάπτυξη στην περιοχή της Κεραµωτής, και κατά συνέπεια από την αυθαίρετη 

δόµηση. Η αύξηση επίσης των επισκεπτών προς την Κεραµωτή, µε σκοπό την χρησιµοποίηση 

της θαλάσσιας συγκοινωνίας Κεραµωτής – Θάσου, ή την διαµονή στην Κεραµωτή, 

δηµιουργεί έντονη κυκλοφοριακή κίνηση κατά τους καλοκαιρινούς µήνες, µε συνέπεια την 

όχληση της σπάνιας πανίδας της περιοχής. Η αυθαίρετη επίσης διάθεση αποβλήτων από τους 

επισκέπτες της περιοχής, δηµιουργεί έντονα περιβαλλοντικά προβλήµατα στους 

υγροβιότοπους. Αντίστοιχα επίσης προβλήµατα εµφανίζονται στους άλλους υγροβιότοπους 

(Λίµνη Βιστωνίδα – Λίµνη Μητρικού) και συγκεκριµένα στις περιοχές του Πόρτο Λάγους 

και του Φαναρίου. Τέλος,  στο ∆έλτα του Έβρου, εµφανίζονται  περιβαλλοντικά προβλήµατα 

µόνο από την όχληση που προκαλεί στην περιοχή ο αυξανόµενος αριθµός επισκεπτών. 

Από τα στοιχεία τέλος που προέκυψαν από την καταγραφή των απόψεων µέσω συνεντεύξεων 

µε τους τοπικούς φορείς, προκύπτει ότι πως οι εκπρόσωποι των τοπικών φορέων, θεωρούν ότι 

η ανάπτυξη διαφόρων µορφών τουρισµού στην Περιφέρεια, θα έχει θετικά αποτελέσµατα στο 

φυσικό περιβάλλον. Αυτό ασφαλώς, θα µπορέσει να επιτευχθεί, µόνο αν η προστασία του, 

αποτελέσει κύριο µέληµα, παράλληλα µε την ενίσχυση των ήπιων µορφών τουριστικών 

δραστηριοτήτων σε κάθε περιοχή.  
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5.8. Επιπτώσεις Τουρισµού στην Απασχόληση  

 

Ο τουρισµός έχει πρωτεύοντα ρόλο στον τοµέα της απασχόλησης και προσφέρει άµεσα ή 

έµµεσα εργασία σε 450.000 άτοµα στη χώρα µας. Σύµφωνα µε την Έρευνα Εργατικού 

∆υναµικού της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος για τα έτη 1996 – 2001, ο 

αριθµός των ατόµων που απασχολείται σε τουριστικές δραστηριότητες στην Περιφέρεια 

Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, όπως φαίνεται από τον πίνακα 6.3, παρουσιάζει 

σηµαντικές διακυµάνσεις. Ιδιαίτερη σηµασία πρέπει να δοθεί στο γεγονός ότι, µερικές 

χρονιές (1998, 1999) παρατηρήθηκε αρκετά µεγάλη πτώση των απασχολούµενων στον 

τουρισµό, ενώ το 2001, ο αριθµός τους έφτασε τους 14.636, ο οποίος αντιστοιχεί στο 6,57 % 

του συνόλου των απασχολουµένων στην Περιφέρεια. 

 
Πίνακας 5.34 - Απασχολούµενοι στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 

Απασχολούµενοι (άτοµα) 

 1996 1997 1998 1999 2000 2001 

Ξενοδοχεία  και 
Εστιατόρια 11.449 12.416 10.288 9.680 13.779 14.636

Σύνολο Κλάδων 240.606 230.506 221.193 213.981 223.855 222.709
% Τουρισµού στο     
Σύνολο των Κλάδων 4,76% 5,38% 4,65% 4,52% 6,15% 6,57% 
Πηγή: Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού, 1996 – 2001 

 

Συγκρίνοντας τις διανυκτερεύσεις στην Περιφέρεια µε τους απασχολούµενους στον 

τουρισµό, παρατηρούµε από τα γραφήµατα παρακάτω, ότι οι καµπύλες µεταβάλλονται µε τον 

ίδιο περίπου τρόπο. Όταν αυξάνονται οι διανυκτερεύσεις στην περιοχή, αυξάνεται 

ταυτόχρονα και ο αριθµός των απασχολούµενων στον τουριστικό τοµέα. Εξαίρεση αποτελεί 

το έτος 1999, κατά τη διάρκεια του οποίου, ενώ παρατηρήθηκε αύξηση των 

διανυκτερεύσεων, οι απασχολούµενοι στον τουρισµό µειώθηκαν.   

 



 

 189

∆ιάγραµµα 17 - ∆ιανυκτερεύσεις στην Περιφέρεια και Απασχολούµενοι στον Τουρισµό 
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Πηγή: Επεξεργασία  

 

H τουριστική ανάπτυξη της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης συνέβαλε και 

στη δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας. Όπως αναφέρθηκε και σε προηγούµενο κεφάλαιο, οι 

µεταβολές που επήλθαν στους Αναπτυξιακούς Νόµους 1262/82 και 1892/1990, οδήγησαν 

στον τροποποιηµένο Αναπτυξιακό Νόµο 2601/98, ο οποίος  επιδιώκει την καλύτερη 

διασύνδεση των παρεχόµενων κινήτρων µε τη δηµιουργία νέων θέσεων απασχόλησης. Οι 

νέες θέσεις που δηµιουργήθηκαν µε βάση το Νόµο αυτό, ανέρχονται σε 169, οι περισσότερες 

εκ των οποίων βρίσκονται στον νοµό Έβρου. Εδώ πρέπει να προστεθεί και το γεγονός ότι οι 
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νέες θέσεις εργασίας που δηµιουργήθηκαν σύµφωνα µε το Ν.1262/82  ήταν 1.562, από τις 

οποίες το 60% αφορούσε την Καβάλα, ενώ οι νέες θέσεις εργασίας που δηµιουργήθηκαν 

σύµφωνα µε το Ν.1892/90 ανέρχονταν σε 539, από τις οποίες το υψηλότερο ποσοστό 

συγκέντρωνε η Ξάνθη (37%). 

 

Στις τουριστικά αναπτυγµένες περιοχές, όπως για παράδειγµα στα παράλια της Καβάλας, στη 

Θάσο και στην Σαµοθράκη, παρατηρείται αύξηση της απασχόλησης στην τουριστική αγορά 

εργασίας, συνήθως κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Γενικότερα όµως, η απασχόληση στον 

τουρισµό, παρέχει σηµαντικά περιθώρια συµβολής στην αντιµετώπιση του προβλήµατος της 

ανεργίας, καθώς εντείνεται διαρκώς η ανάγκη οργάνωσης και προσφοράς συµπληρωµατικών 

υπηρεσιών προς τους επισκέπτες (οργάνωση δραστηριοτήτων, εστίαση, αναψυχή). 

 

Στο σηµείο αυτό θα πρέπει να τονίσουµε ότι, όπως προέκυψε από συνεντεύξεις µε τοπικούς 

φορείς, η τάση που επικρατεί στις τουριστικές επιχειρήσεις της Περιφέρειας είναι, να 

απασχολούν υπαλλήλους, οι οποίοι προέρχονται από άλλες Περιφέρειες της Ελλάδας. Η τάση 

αυτή εντοπίζεται σε θέσεις της «πρώτης γραµµής», δηλαδή σε θέσεις που τα άτοµα έρχονται 

σε επαφή µε τον τουρίστα, όπως ρεσεψονίστ, καµαριέρες, σερβιτόρους κ.λ.π. 

 

Σ΄ό,τι αφορά τις γυναίκες, ο τουρισµός, και κυρίως ο αγροτουρισµός, τους δίνει τη 

δυνατότητα να δηµιουργήσουν µια δική τους επιχείρηση εκτός του σπιτιού και συµβάλλει στη 

µείωση της ανεργίας των γυναικών. Οι Γυναικείοι Αγροτοτουριστικοί Συνεταιρισµοί, οι 

οποίοι δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια είναι οι εξής : 

• Γυναικείος Αγροτοτουριστικός Συνεταιρισµός ∆αδιάς 

• Παραγωγικός Συνεταιρισµός Γυναικών Τυχερού  

• Αγροτικός Συνεταιρισµός Γυναικών Τριγώνου « Η Γαία» 

• Γυναικείος Αγροτοτουριστικός Συνεταιρισµός Σαµοθράκης « Αξιοκέρσα» 

• Γυναικείος Συνεταιρισµός Τουρισµού Υπαίθρου 

 

5.9. Επιπτώσεις Τουρισµού στην Τοπική Κοινωνία και στον Πολιτισµό 

 

Η τουριστική ανάπτυξη της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης είχε ορισµένες 

θετικές επιπτώσεις στην τοπική κοινωνία, ιδιαιτέρως στις περιοχές που εµφανίζουν έντονη 

τουριστική ανάπτυξη (Θάσο, Καβάλα), οικονοµικές και κοινωνικές, µε τη δηµιουργία θέσεων 
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εργασίας και την τόνωση της οικονοµικής δραστηριότητας, όπως περιγράφτηκε σε 

προηγούµενα κεφάλαια (Magner, 1997 · Mathieson και Wall, 1982). Όλα αυτά οδήγησαν 

στην άµβλυνση του αισθήµατος της αποµόνωσης των κατοίκων, στη µείωση του φαινοµένου 

της µετανάστευσης και στη διατήρηση ζωντανών και δυναµικών κοινωνικών ιστών (Din, 

1988).  

 

 Η βιώσιµη ανάπτυξη του τουρισµού, µε γνώµονα την αξιοποίηση των ιδιαίτερων 

χαρακτηριστικών των περιοχών της Περιφέρειας και µε σκοπό την επιµήκυνση της ροής της 

τουριστικής περιόδου, αποτέλεσε ισχυρό κίνητρο για σηµαντικές βελτιώσεις στους τοµείς της 

ύδρευσης, της επεξεργασίας λυµάτων, στο αστικό περιβάλλον και άλλων παρεµφερών 

δράσεων που αναβαθµίζουν την ποιότητα ζωής της τοπικής κοινωνίας. Ως συνέπεια των 

παραπάνω, στα πλαίσια του ΠΕΠ 1994 – 1999, η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και 

Θράκης σχεδίασε και υλοποίησε το Υποπρόγραµµα 3 µε τίτλο : «Τουρισµός – Περιβάλλον – 

Ποιότητα ζωής» µε γνώµονα τις επιπτώσεις  του Τουρισµού στην Τοπική Κοινωνία. Η 

Περιφέρεια, στα πλαίσια του παραπάνω Υποπρογράµµατος, και αφού εκτίµησε τις επιπτώσεις 

του τουρισµού, υλοποίησε δράσεις βελτίωσης της ποιότητας ζωής, κυρίως σε επίπεδο 

δηµιοργίας αποχετευτικών συστηµάτων. 

 

Να σηµειωθεί επίσης ότι η αύξηση της επισκεψιµότητας των µουσείων και των 

αρχαιολογικών χώρων, έχει  άµεσα και έµµεσα θετικά αποτελέσµατα στην κοινωνική και 

οικονοµική ζωή, καθώς και στην απασχόληση και στο εισόδηµα των ντόπιων κατοίκων, αλλά 

κυρίως στην ανάδειξη και προβολή της πολιτιστικής κληρονοµιάς της τοπικής κοινωνίας 

(Allen κ.α. 1988). 

 

Από τα στοιχεία που προέκυψαν από συνεντεύξεις µε φορείς, προκύπτει ότι η πλειοψηφία 

των εκπροσώπων των φορέων που ρωτήθηκαν, εκτιµούν ως θετική τη στάση της τοπικής 

κοινωνίας απέναντι στην ανάπτυξη του τουρισµού. Συµπεραίνουµε λοιπόν ότι η µέχρι σήµερα 

τουριστική ανάπτυξη, αλλά και οι µελλοντικές προοπτικές, προκαλούν θετική διέγερση των 

αντανακλαστικών της τοπικής κοινωνίας και  αίσθηµα αποδοχής. 

 

Η πολιτιστική δραστηριότητα στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 

παρουσιάζεται έντονη και ποικιλόµορφη, µε παράλληλη ανάπτυξη των πολιτιστικών 

εκδηλώσεων σε όλους τους Νοµούς της. Η ευρύτερη περιοχή, διαθέτει επίσης ένα πλούσιο 
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ιστορικό απόθεµα σε αρχαιολογικούς χώρους, αρχαιολογικά ευρήµατα και µνηµεία 

αρχιτεκτονικού πολιτισµού, µε τεράστιο ιστορικό και πολιτιστικό ενδιαφέρον. Όλα τα 

παραπάνω, παίζουν καθοριστικό ρόλο στην προσπάθεια προστασίας και ανάδειξης της 

Πολιτιστικής Κληρονοµιάς, καθώς και στη διατήρηση και προβολή της ιδιαίτερης 

φυσιογνωµίας της περιοχής. 

 

Η τουριστική ανάπτυξη στην Περιφέρεια, βοήθησε σε µεγάλο βαθµό στην ανάδειξη και 

προβολή αρκετών σηµαντικών πολιτιστικών πόρων, όπως αρχαιολογικοί χώροι (Φίλιπποι, 

Άβδηρα, Αρχαίο Θέατρο Θάσου, Αρχαιολογικός Χώρος Σαµοθράκης), Βυζαντινά 

Μοναστήρια (Παγγαίου – Παπικίου), Παραδοσιακές Γειτονιές (Ξάνθη, Κοµοτηνή).  

 

Η ανάπτυξη του τουρισµού στην περιοχή, αποτέλεσε τέλος ισχυρό κίνητρο για την ανάδειξη 

και προστασία πολιτιστικών πόρων. Πιο συγκεκριµένα, η Περιφέρεια χρηµατοδότησε τον 

σηµαντικό αριθµό παρεµβάσεων στα πλαίσια του Υποπρογράµµατος 3 του ΠΕΠ 1994 – 

1999, όπως:  

• Ολοκλήρωση αναστύλωσης και µετατροπής Βυζαντινού Μνηµείου Κοµοτηνής σε 

Εκκλησιαστικό Μουσείο 

• Τουριστική – Πολιτιστική προβολή Περιφέρειας   

• Ανάδειξη Μνηµείων Παπίκιου Όρους και Μαξιµιανουπόλεως 

• Ανάπλαση – Ανάδειξη περιοχής ∆υτικού Τείχους Αβδήρων  

• Ανάπλαση – Ανάδειξη αρχαιολογικού χώρου Ιερού Σαµοθράκης 

• Προστασία – Συντήρηση –Ανάδειξη Αρχαιολογικού χώρου Φιλίππων Καβάλας 

• Προστασία – Συντήρηση –Ανάδειξη Αρχαιολογικού χώρου Νήσου Θάσου 

• Προστασία – Συντήρηση –Ανάδειξη Βυζαντινού Κάστρου Πυθίου Ν. Έβρου 

• Προστασία – Συντήρηση –Ανάδειξη Ανακτορούπολης και Μεσαιωνικού 

Υδραγωγείου Καβάλας 

• Αξιολόγηση χώρων Πολιτιστικής Παράδοσης Σαµοθράκης 

• Αποκατάσταση Λαογραφικού Μουσείου Ξάνθης 

• Αποκατάσταση Λαογραφικού Μουσείου Καβάλας 

• Ανακαίνιση – Συντήρηση Ιεράς Μονής ∆αδιάς  

• Κέντρο προβολής Πολιτιστικής Παράδοσης Θράκης 
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5.10. Συσχέτιση Τουρισµού µε άλλους τοµείς της Οικονοµίας   

 

Η διασύνδεση του τουρισµού, µε τους υπόλοιπους τοµείς της οικονοµίας της Περιφέρειας 

Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, έχει ποικίλο χαρακτήρα. Η επίδραση της τουριστικής 

ανάπτυξης, παρουσιάζεται τόσο στον πρωτογενή και δευτερογενή τοµέα, όσο και στον 

τριτογενή. Οι δαπάνες των επισκεπτών που διοχετεύονται σε κλάδους του πρωτογενούς 

τοµέα, αφορούν την αγορά τοπικών γεωργικών προϊόντων, ενώ του δευτερογενούς τοµέα, 

αφορούν την αγορά βιοτεχνικών, οικοτεχνικών και χειροτεχνικών τοπικών προϊόντων 

(Rosenow και Pulshipher, 1979 · Sharpley, 1993 · Smith, 1989, 1991). Ιδιαίτερη σηµασία 

όµως, πρέπει να δοθεί στο γεγονός ότι, στον τοµέα της γεωργίας και των βιοµηχανιών είναι 

ανεπαίσθητες οι επιπτώσεις του τουρισµού, ενώ οι κύρια ωφελούµενοι κλάδοι είναι αυτοί του 

τριτογενή τοµέα και πιο συγκεκριµένα ο κλάδος των µεταφορών και του λιανικού εµπορίου 

(Mill και Morisson, 1985 · Otto και Ritchie, 1996 · Starr, 2000). 

 

Όσον αφορά τον κλάδο των µεταφορών στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι 

εισροές στον τοµέα αυτό, οι οποίες οφείλονται στην τουριστική ανάπτυξη της Περιφέρειας 

Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Τα στοιχεία, προέκυψαν από την εφαρµογή του 

οικονοµικού µοντέλου, το οποίο χρησιµοποιήθηκε για την ανάλυση των οικονοµικών 

επιπτώσεων του τουρισµού.  

 
Πίνακας 5.35 - Έξοδα µεταφοράς των τουριστών που διαµένουν σε ξενοδοχεία, ενοικιαζόµενα δωµάτια 

και σε camping 

∆απάνες µεταφοράς τουριστών στην Περιφέρεια (δρχ) 
  1995 1996 1997 1998 

Ξενοδοχεία 3.249.513.750 3.475.258.800 3.729.877.200 3.544.080.650 
Camping 461.311.725 434.099.120 492.269.960 403.958.275 
Ενοικιαζόµενα 
δωµάτια 1.615.467.525 1.738.838.920 1.879.427.095 1.793.346.905 

Σύνολο 5.326.293.000 5.648.196.840 6.101.574.255 5.741.385.830 
Πηγή: Επεξεργασία  

 
Παρατηρείται δηλαδή, ότι η τουριστική ανάπτυξη της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας 

και Θράκης, συνδέεται άµεσα µε τον κλάδο των µεταφορών, ο οποίος επηρεάζεται θετικά από 

την έντονη τουριστική κίνηση της ευρύτερης περιοχής και πιο συγκεκριµένα της ∆υτικής 

παραλίας της Καβάλας, της Θάσου και της Σαµοθράκης. Το γεγονός επίσης ότι, η επιβατική 

κίνηση των πλοίων προς τη Θάσο και τη Σαµοθράκη, πολλαπλασιάζεται κατά τους θερινούς 
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µήνες, κατά τους οποίους σηµειώνεται και αύξηση της συχνότητας των δροµολογίων των 

πλοίων, λόγω της αύξησης της τουριστικής κίνησης, αποδεικνύει για µια ακόµα φορά, την 

αλληλεξάρτηση του τουρισµού µε τον κλάδο των µεταφορών.  

 
Όσον αφορά τον κλάδο του λιανικού εµπορίου, στηριζόµενοι και πάλι στο οικονοµικό 

µοντέλο, παραθέτουµε στον πίνακα που ακολουθεί, τις δαπάνες των τουριστών για ρούχα και 

για αγορές προϊόντων από τα τοπικά παντοπωλεία και super markets.  

 
Πίνακας 5.36 - ∆απάνες τουριστών που διαµένουν σε ξενοδοχεία, ενοικιαζόµενα δωµάτια και σε camping, 

για ρούχα και είδη διατροφής 

Έξοδα τουριστών για ρούχα και είδη διατροφής (δρχ) 
  1995 1996 1997 1998 

Ξενοδοχείο 3.249.513.750 3.475.258.8003.729.877.2003.544.080.650 
Camping 527.213.400 496.113.280 562.594.240 461.666.600 
Ενοικιαζόµενα 
∆ωµάτια 1.384.686.450 1.490.433.3601.610.937.5101.537.154.490 

Σύνολο  5.161.413.600 5.461.805.4405.903.408.9505.542.901.740 
Πηγή: Επεξεργασία  

           

Προκύπτει συνεπώς πως υπάρχει αλληλεπίδραση µεταξύ του τουρισµού και του λιανικού 

εµπορίου, µε αποτέλεσµα η αύξηση του τουρισµού να συµβάλει στην αύξηση των εισροών 

του παραπάνω  κλάδου.  

 
Εξίσου σηµαντική είναι και η επίδραση του τουρισµού στην παραγωγή που συνδέεται µε 

µορφές πολιτιστικής δραστηριότητας. Παρακάτω, παρουσιάζονται τα έξοδα των τουριστών 

για souvenir, καθώς και για επισκέψεις σε  µουσεία και αρχαιολογικούς χώρους της 

Περιφέρειας.  

 
Πίνακας 5.37 - ∆απάνες τουριστών που διαµένουν σε ξενοδοχεία, ενοικιαζόµενα δωµάτια και σε camping, 

για souvenir,  µουσεία και αρχαιολογικούς χώρους   

Έξοδα τουριστών για souvenir,  µουσεία, αρχαιολογικούς χώρους 
  1995 1996 1997 1998 

Ξενοδοχείο 1.949.708.2502.085.155.2802.237.926.3202.126.448.390

Camping 131.803.350 124.028.320 140.648.560 115.416.650
Ενοικιαζόµενα 
∆ωµάτια 461.562.150 496.811.120 536.979.170 512.384.830

Σύνολο 2.543.073.7502.705.994.7202.915.554.0502.754.249.870
Πηγή: Επεξεργασία 
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Όπως φαίνεται παραπάνω,  οι διανυκτερεύσεις και τα έξοδα των τουριστών για souvenir, 

µουσεία και αρχαιολογικούς χώρους, ακολουθούν ανάλογη πορεία, γεγονός που αποδεικνύει 

την αλληλεξάρτηση µεταξύ του τουρισµού και της πολιτιστικής παραγωγής.  

 

Συµπερασµατικά αναφέρουµε ότι, η συµβολή της αύξησης του τουριστικού ρεύµατος στην 

ανάπτυξη κάποιων κλάδων της οικονοµίας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και 

Θράκης, και ειδικότερα των κλάδων των µεταφορών και του λιανικού εµπορίου, είναι 

σηµαντική. Η αύξηση των τουριστών, συµβάλει στην αύξηση των οικονοµικών εισροών 

στους παραπάνω κλάδους, γεγονός που αποδεικνύει την διασύνδεση του τουριστικού τοµέα 

µε τους κλάδους αυτούς (Taylor, 1980 · Wahab, 1972). 

 

5.11. Αξιολόγηση Ανθρώπινων Πόρων του Τουριστικού Τοµέα  

 

Στον τοµέα του τουρισµού, ο ανθρώπινος παράγοντας παίζει καθοριστικό ρόλο και συµβάλει 

στην αναβάθµιση της ποιότητας των προσφερόµενων τουριστικών υπηρεσιών και γενικότερα 

στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του τουρισµού κάθε χώρας (Moutinho, 1987 · Pizam 

και Ellis, 1999 · Rust και Oliver, 1994).  

 

Οι δραστηριότητες του  Τουριστικού Τοµέα συµβάλλουν σε σηµαντικό βαθµό στην ανάπτυξη 

της ελληνικής οικονοµίας και στην αύξηση της απασχόλησης (Piperoglou, 1966 · Κοµίλης, 

1986 · Κοµίλης και Βαγιονής, 1999). Παρ’ όλη τη σηµασία όµως του τοµέα στη συνολική 

ανάπτυξη της χώρας,  παρατηρούνται ουσιαστικά ελλείµµατα γνώσεων, δεξιοτήτων και 

συµπεριφοράς (Tsartas, 1998). Παράλληλα, υπάρχει περιορισµένη εξειδίκευση στο 

ανθρώπινο δυναµικό που δραστηριοποιείται είτε ως επιχειρηµατίες, είτε ως µισθωτοί στον 

τουριστικό τοµέα (Tsartas, 1998).  

 

Στον τοµέα της εκπαίδευσης - κατάρτισης, όσον αφορά τον τουριστικό κλάδο, στην 

Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, δεν παρέχονται συστηµατικές υπηρεσίες. 

Τουριστική εκπαίδευση παρέχεται από τη Σχολή Τουριστικών Επαγγελµάτων στην 

Αλεξανδρούπολη, στόχος της οποίας είναι, η δηµιουργία εξειδικευµένου ανθρώπινου 

δυναµικού µε γνώσεις και επαγγελµατικές δεξιότητες που θα στελεχώσει τις τουριστικές 

επιχειρήσεις της ευρύτερης περιοχής και θα είναι ικανό  να ανταποκρίνεται στις συνεχώς 

αυξανόµενες ανάγκες του τουριστικού τοµέα. Η σχολή ιδρύθηκε το 1978, και σήµερα υπάρχει 
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σε αυτήν το ειδικό ξενοδοχειακό, εστιατοριακό τµήµα, το οποίο είναι διετούς φοίτησης. Η 

σχολή δέχεται απόφοιτους γυµνασίου και το σύνολο των ατόµων, που φοιτούν σε αυτήν, 

κατά τη διάρκεια των δύο ετών, ανέρχεται σε 65 άτοµα. Παλιότερα, οι εκπαιδευόµενοι, 

κατάγονταν από την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, σήµερα όµως, 

προέρχονται από περιοχές εκτός της Περιφέρειας και µόλις αποφοιτήσουν, εγκαταλείπουν 

την περιοχή, κυρίως γιατί βρίσκουν ευκολότερα και καλύτερα αµειβόµενες θέσεις σε άλλες 

τουριστικές περιοχές της Ελλάδας, όπως σηµείωσε τουριστικός παράγοντας της περιοχής. 

Αυτός είναι ένας από τους λόγους έλλειψης , στην Περιφέρεια, εξειδικευµένου προσωπικού 

στον τοµέα του τουρισµού.  

 

Κατά τη διάρκεια 1994 – 1999, ελάχιστα ήταν τα προγράµµατα κατάρτισης που 

υλοποιήθηκαν στα πλαίσια του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράµµατος 

Συνεχιζόµενης Επαγγελµατικής Κατάρτισης 1994 – 1999 και αφορούσαν την παροχή 

υπηρεσιών στον τουρισµό. Τα αντικείµενα των προγραµµάτων αυτών αφορούσαν τις 

εναλλακτικές και σύγχρονες µορφές τουρισµού, την οργάνωση και διοίκηση τουριστικών 

επιχειρήσεων καθώς και τις δραστηριότητες εξυπηρέτησης πελατών. Στα πλαίσια του 

Επιχειρησιακού Προγράµµατος Συνεχιζόµενης Κατάρτισης και Προώθησης της 

Απασχόλησης 2000 - 2006, υπάρχει πρόθεση να πραγµατοποιηθούν, στην Περιφέρεια 

Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, και για τη χρονική περίοδο µέχρι το 2003, 

προγράµµατα κατάρτισης σχετικά µε την προώθηση των εναλλακτικών µορφών τουρισµού. 

 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον, πρέπει να δοθεί στο γεγονός ότι, ενώ παρέχονται κάποιες δυνατότητες 

τουριστικής εκπαίδευσης στην Περιφέρεια, υπάρχει έλλειψη ικανού και επαρκώς 

εξειδικευµένου ανθρώπινου δυναµικού στην τουριστική αγορά εργασίας. Αναλύοντας το 

επίπεδο εκπαίδευσης όσων ασχολούνται µε τις τουριστικές δραστηριότητες, διαπιστώνεται η 

υπερίσχυση των αποφοίτων πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, ενώ µικρός 

είναι ο αριθµός των ατόµων που είναι απόφοιτοι τριτοβάθµιας εκπαίδευσης.  

 

Εδώ πρέπει να σηµειωθεί ότι, αυτή η οικονοµική δοµή, που ευνοεί άτοµα χωρίς προσόντα να 

εισέρχονται στην Τουριστική αγορά εργασίας,  είναι ένα φαινόµενο, το οποίο εµποδίζει την  

προσαρµογή της χώρας µας στις έντονα διεθνοποιηµένες συνθήκες της παγκόσµιας 

τουριστικής οικονοµίας και δηµιουργεί εµπόδια στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας του 

Τουριστικού Τοµέα.  
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Πίνακας 5.38 - Μορφωτικό Επίπεδο Ατόµων που Απασχολούνται  στον Τοµέα του Τουρισµού  

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Πηγή: Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού, 1996 - 1999

Ξενοδοχεία και Εστιατόρια  

Έτος Σύνολο

Πτυχίο 

Ανώτατων 

Σχολών 

Πτυχίο Ανώτερης 

Τεχνολογικής 

Επαγγελµατικής 

Εκπαίδευσης 

Απολυτήριο 

Μέσης 

Εκπαίδευσης

Απολυτήριο 

Τριών Τάξεων 

Μέσης 

Εκπαίδευσης 

Απολυτήριο 

∆ηµοτικού 

Μερικές τάξεις 

∆ηµοτικού 

∆εν πήγε καθόλου 

σχολείο 

1996 10449 213 498 2843 1279 4691 498 426 

1997 11318 215 1003 3008 1433 4942 501 215 

1998 9871 743 743 3502 1380 3184 212 106 

1999 8370 215 215 2361 1288 3756 322 215 
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Όπως φαίνεται από το γράφηµα που ακολουθεί, το µορφωτικό επίπεδο των ατόµων που 

απασχολούνται στον τοµέα του τουρισµού, παρουσιάζει σηµαντικές µεταβολές. 

Παρατηρώντας τις καµπύλες µεταβολής, διαπιστώνουµε ότι όταν αυξάνεται ο αριθµός των 

πτυχιούχων τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, παράλληλα αυξάνεται και ο αριθµός των αποφοίτων 

δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. Το ίδιο ισχύει και στις περιόδους όπου παρατηρείται µείωση 

του αριθµού των απασχολουµένων των παραπάνω δύο κατηγοριών. Κάτι ανάλογο όµως δεν 

συµβαίνει στην περίπτωση των αποφοίτων πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης, όπου τα τελευταία 

χρόνια, ο αριθµός τους αυξάνεται, όταν παρουσιάζεται µείωση  των ατόµων υψηλότερου 

µορφωτικού επιπέδου και το αντίστροφο. Προκύπτει επίσης αβίαστα το συµπέρασµα, ότι η 

τουριστική αγορά εργασίας στην Περιφέρεια, είναι πολύ ευµετάβλητη ανά χρονιά και κυρίως 

όσον αφορά τους εργαζόµενους µε υψηλό µορφωτικό επίπεδο (Απόφοιτοι ΑΕΙ, ΤΕΙ). Το 

γεγονός αυτό, αποτρέπει τους απασχολούµενους µε υψηλό µορφωτικό επίπεδο να 

ασχοληθούν µε τον Τουριστικό Κλάδο, διότι δεν προσφέρεται ένα σχετικά σταθερό 

εργασιακό περιβάλλον. 

 
∆ιάγραµµα 18 - Εκπαιδευτική ∆ιάρθρωση της Απασχόλησης στον Τουρισµό σε Περιφερειακό Επίπεδο 
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Πηγή: Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού, 1996 - 1999 

 

Με δεδοµένη την έλλειψη ειδικευµένου προσωπικού στην Περιφέρεια, η Τουριστική  

Εκπαίδευση και Κατάρτιση, καλείται να παίξει έναν καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη του 

ανθρώπινου κεφαλαίου, ώστε να αναστραφεί η τάση που παρατηρείται και να διαµορφωθούν 

οι κατάλληλες συνθήκες και προϋποθέσεις για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας του 

Τουριστικού Τοµέα, µέσα από την βελτίωση του ανθρώπινου παράγοντα στην διαµόρφωση 
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του τελικού τουριστικού προϊόντος.  

 

Τέλος, θα πρέπει να τονίσουµε ότι και το γενικότερο µορφωτικό επίπεδο του συνολικού 

πληθυσµού της Περιφέρειας δεν βοηθά στην ανάπτυξη του τουρισµού, διότι ένα µεγάλο 

ποσοστό του πληθυσµού (65%) διαθέτει χαµηλά εκπαιδευτικά προσόντα. Όπως προκύπτει 

από τα όσα αναφέρθηκαν πιο πάνω το 10,57% του πληθυσµού δεν πήγε καθόλου σχολείο, το 

12,60% έχει τελειώσει ορισµένες µόνο τάξεις του ∆ηµοτικού και το 41,01% έχει αποφοιτήσει 

από το ∆ηµοτικό.   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 – ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΖΩΝΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

 

6.1. Προσδιορισµός Κριτηρίων Αξιολόγησης – Εντοπισµού των Ζωνών 

 

Μετά την ανάλυση της υφιστάµενης κατάστασης της τουριστικής υποδοµής αλλά και την 

τρέχουσα εξέλιξη της τουριστικής ζήτησης στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και 

Θράκης θα προχωρήσουµε στον προσδιορισµό ζωνών τουριστικής ανάπτυξης οι οποίες 

διαβαθµίζονται ως εξής: 

α) Ζώνες Ώριµης Τουριστικής Ανάπτυξης 

β) Τουριστικά Αναπτυσσόµενες Ζώνες  

β) Ζώνες ∆υναµικής Τουριστικής Ανάπτυξης 

γ) Τουριστικά Αναξιοποίητες Ζώνες 

Παρακάτω αναφέρονται τα χαρακτηριστικά της κάθε Ζώνης. 

 

Ζώνες Ώριµης Τουριστικής Ανάπτυξης 

 

Ως Ζώνες ώριµης τουριστικής ανάπτυξης θα οριστούν οι Ζώνες εκείνες οι οποίες έχουν 

επιτύχει ένα βαθµό ανάπτυξης και απολαµβάνουν τα πλεονεκτήµατα της αναγνωρισιµότητάς 

τους ως τουριστικού προορισµού. ∆ιαθέτουν µια οργανωµένη τουριστική υποδοµή που 

προσφέρει ένα τουριστικό προϊόν στην πληρότητά του. ∆ιαθέτει επίσης τις αναγκαίες 

υπηρεσίες για την υποστήριξη του προϊόντος του. Οι Ζώνες αυτές προσφέρουν 

εξειδικευµένες τουριστικές υπηρεσίες. Στον κύκλο ζωής του προϊόντος / προορισµού 

βρίσκονται στην θέση της ωριµότητας ή παρακµής και βρίσκονται συχνά κοντά στα όρια της 

φέρουσας ικανότητας. 

 

Αναπτυσσόµενες Ζώνες 

 

Ως αναπτυσσόµενες Ζώνες θα οριστούν εκείνες στις οποίες η τουριστική δραστηριότητα 

εξασφάλισε έναν σηµαντικό τοµέα της οικονοµικής ζωής και διακρίνονται προοπτικές 

εφόσον εξασφαλιστούν οι προϋποθέσεις που είναι απαραίτητες για την ύπαρξη 

εξειδικευµένων υπηρεσιών και επαρκών, κατάλληλων υποδοµών. Ως τουριστικός προορισµός 

οι περιοχές αυτές έχουν µερική αναγνωρισιµότητα. Στον κύκλο ζωής του προϊόντος / 

προορισµού βρίσκονται στο στάδιο της καθιέρωσης. 
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Ζώνες δυναµικής τουριστικής ανάπτυξης  

 
Οι Ζώνες αυτές είναι περιοχές που «ανακαλύφθηκαν» πρόσφατα από τον τουρισµό. 
∆ιαθέτουν µόλις επαρκή υποδοµή για διανυκτερεύσεις και εξυπηρέτηση των τουριστών. Οι 
υποστηρικτικές υπηρεσίες είναι ελλιπείς. Ο αριθµός των επισκεπτών είναι µικρός. Η 
αναγνωρισιµότητά τους ως τουριστικού προορισµού είναι περιορισµένη. Στον κύκλο ζωής 
του προϊόντος / προορισµού βρίσκονται στο στάδιο της ανάπτυξης. 
 
Αναξιοποίητες Ζώνες 

 
Οι αναξιοποίητες Ζώνες διαθέτουν τα απαραίτητα ελκτικά στοιχεία για τους τουρίστες - 

επισκέπτες. ∆εν διαθέτουν ικανοποιητική υποδοµή για διανυκτερεύσεις και εκλείπει εντελώς 

το στοιχείο της παροχής υποστηρικτικών υπηρεσιών. Ο αριθµός των επισκεπτών είναι 

περιορισµένος και απαρτίζεται κυρίως από εκείνους που µόλις «ανακάλυψαν» την περιοχή. 

Στον κύκλο ζωής του προϊόντος / προορισµού βρίσκονται στο στάδιο της εισαγωγής. 

 
∆ιάγραµµα 19 - Μοντέλο για την Ανάπτυξη σε Τουριστικούς Προορισµούς 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Πηγή: BUTLER (1980) 
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Το Χωροταξικό Σχέδιο της Περιφέρειας αποτέλεσε τη βάση της επιλογής των Ζωνών. 

Εξαιρέθηκαν αρχικά οι περιοχές:  

• αρδευόµενων καλλιεργειών 

• λοιπών καλλιεργειών 

• βοσκότοποι 

• αστικής οικοδόµησης 

• υδατοκαλλιέργειας 

• εκµετάλλευσης πετρελαίων 

 

Εξαιρέθηκαν επίσης οι εξής περιοχές ειδικής προστασίας: (κριτήριο 7) 

Α. ∆έλτα Έβρου 

Β. Λίµνη Βιστωνίδας 

Γ. ∆έλτα Νέστου 

∆. Λίµνη Μητρικού 

 

Ο λόγος της εξαίρεσης είναι διότι οι περιοχές αυτές προστατεύονται θεσµικά από την 

Συνθήκη RAMSAR, η οποία επιβάλει αυστηρούς περιορισµούς ως προς τις χρήσεις. Το 

υφιστάµενο θεσµικό πλαίσιο όσον αφορά την οριοθέτηση των Ζωνών Ι, ΙΙ και ΙΙΙ αλλά και 

των χρήσεων εντός αυτών  των ζωνών, βρίσκεται υπό αναθεώρηση, κρίθηκε λοιπόν σκόπιµο 

να εξαιρεθούν οι παραπάνω ευαίσθητες περιοχές, εφόσον δεν ξέρουµε µε ακρίβεια τι ακριβώς 

θα ισχύσει ως προς τις χρήσεις. Τέλος θα πρέπει να επισηµάνουµε ότι όπως προκύπτει από το 

κεφάλαιο 10, η µέχρι σήµερα τουριστική ανάπτυξη στις περιοχές αυτές, έχει αρχίσει να έχει 

κάποιες σηµαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον. 

 

Αντιθέτως συµπεριελήφθησαν περιοχές που έχουν χαρακτηριστεί από το χωροταξικό σχέδιο 

της Περιφέρειας ως «διάσπαρτη δόµηση α’ και β’ κατοικίας - τουρισµός» και «εκτεταµένες 

Ζώνες µε διάσπαρτες µονάδες τουρισµού». 

 

Οι χωρικές ενότητες που απέµειναν µελετήθηκαν µε βάση τα παραπάνω κριτήρια. 

Χρησιµοποιήθηκαν δεδοµένα που προέκυψαν από συνεντεύξεις και δεδοµένα καταγραφών 

δραστηριοτήτων που χρηµατοδοτήθηκαν στο πλαίσιο των LEADER Ι και ΙΙ και ΠΕΠ 1994-

1999. 
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Ως κριτήρια για την ένταξη περιοχών σε µία από τις παραπάνω Ζώνες, προκρίθηκαν τα εξής 

κριτήρια:  

1. Η αξία του τουριστικού αποθέµατος (τουριστικοί πόροι) της Ζώνης 

2. Η ύπαρξη τουριστικών επενδύσεων (καταλύµατα και άλλες υπηρεσίες) στην Ζώνη 

3. Η ύπαρξη τουριστικών υποδοµών 

4. Η ύπαρξη βασικής υποδοµής (ύδρευση, αποχέτευση) στηνΖώνη 

5. Τα υφιστάµενα χρηµατοδοτικά προγράµµατα 

6. Οι υφιστάµενες χρήσεις γης της Ζώνης 

7. Η ύπαρξη ή µη ασύµβατων µε τον τουρισµό δραστηριοτήτων (ή περιβαλλοντικών 

περιορισµών) στην Ζώνη. 

 

Οι ενότητες µελετήθηκαν ως προς τα παραπάνω κριτήρια προκειµένου να χαρακτηριστούν 

ανάλογα, αφού αξιολογήθηκαν σε µια κλίµακα 1-10 (10=ανώτατη βαθµολογία). Έτσι: 

Ως «Ζώνες Ώριµης Τουριστικής Ανάπτυξης» χαρακτηρίζονται εκείνες που συγκεντρώνουν 

µια βαθµολογία από 8-10 

Ως «Αναπτυσσόµενες Ζώνες» εκείνες που συγκεντρώνουν 6-8  

Ως «Ζώνες ∆υναµικής Τουριστικής Ανάπτυξης» εκείνες που συγκεντρώνουν 3-6  

Ως «Αναξιοποίητες» εκείνες που συγκεντρώνουν 1-3  

Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθεται η βαθµολόγηση των παραπάνω γεωγραφικών 

ενοτήτων: 
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Πίνακας 6.1 - Συγκριτικός Πίνακας Αξιολόγησης Ζωνών   

 Καβάλα Θάσος Σαµοθράκη Ξάνθη Αλεξ/πολη Παγγαίο Φαλακρό 
Λεκάνη-

Παρανέστι 
Άβδηρα 

Παραλία 

Κοµοτηνής 

Ορεινός 

Έβρος 
Β.Έβρος Ορ. Ροδόπη 

Ορ. 

Ξάνθη 
Οφρύνιο 

Αξία 

τουριστικού 

αποθέµατος  

9 8 8 6 5 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 

Τουριστικές 

υποδοµές  
7 8 6 6 6 4 4 4 4 4 3 2 2 3 3 

Τουριστικά 

καταλύµατα  
9 8 6 7 7 2 3 2 3 3 2 3 1 1 2 

Βασική υποδοµή 10 8 6 7 8 3 3 2 2 2 1 1 1 1 1 

Χρηµατο-  

δοτικά 

προγράµµατα  

7 7 5 6 6 5 6 5 5 5 5 5 5 5 5 

Συµβατότητα 

χρήσεων γης  
10 10 8 8 8 2 5 2 3 3 3 3 3 2 4 

Περιβαλ- 

λοντικοί 

περιορισµοί  

8 9 10 7 6 8 7 7 4 7 7 4 7 7 3 

ΣΥΝΟΛΟ  60 58 49 47 46 28 32 25 25 27 24 21 22 22 21 

Μ.Ο.  8,5 8,2 7 6,7 6,5 4 4,5 3,6 3,6 3,8 3,4 3 3 3 3 

Πηγή: Επεξεργασία 
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Στην ΠΑΜΘ εντοπίστηκαν και χωροθετήθηκαν συνεπώς οι παρακάτω Ζώνες:  

- Ώριµης τουριστικής ανάπτυξης (Θάσος, Καβάλα-Ν. Πέραµος) 

- Αναπτυσσόµενες Ζώνες (Αλεξανδρούπολη - Ν. Χιλή, Σαµοθράκη, Ξάνθη) 

- Ζώνες δυναµικής τουριστικής ανάπτυξης (Παγγαίο, Φαλακρό, Παρανέστι-

Σταυρούπολη, Άβδηρα, Παραλία Ροδόπης, Ορεινός Έβρος) 

- Αναξιοποίητες Ζώνες (Β. Έβρος, Ορεινή Ροδόπη, Ορεινή Ξάνθη, Οφρύνιο – 

Ν.Πέραµος) 

 

6.2. Παρουσίαση των Ζωνών Τουριστικής Ανάπτυξης 

 

6.2.1. Ζώνες Ώριµης Τουριστικής Ανάπτυξης  

 

Στις ζώνες αυτές εντάσσονται, το νησί της Θάσου καθώς και η περιοχή Καβάλας-Ν.Πέραµος.  

Με βάση τα κριτήρια που τέθηκαν από την οµάδα µελέτης: 

Α) Το νησί της Θάσου εντάσσεται στη ζώνη της ώριµης τουριστικής ανάπτυξης διότι:  

α) διαθέτει ένα τουριστικό απόθεµα µε σηµαντική αξία. Αναφέρονται ιδιαίτερα η 

καταλληλότητα των ακτών της παραθεριστικού τουρισµού. Εκτός αυτού το νησί διαθέτει 

σηµαντική δασοκάλυψη, αρχαιότητες και ενδιαφέροντες παραδοσιακούς οικισµούς.  

β) οι τουριστικές επενδύσεις είναι οι σηµαντικότερες στην Περιφέρεια της Ανατολικής 

Μακεδονίας και Θράκης. Οι επενδύσεις αυτές διαθέτουν µεγάλη ποικιλία και καλύπτουν το 

σηµαντικότερο εύρος των τουριστικών υπηρεσιών που είναι αναγκαίες για την υποστήριξη 

ενός τουριστικού προορισµού µε διεθνή εµβέλεια. ∆ιατίθενται καταλύµατα κάθε κατηγορίας 

καθώς και κάθε υποστηρικτική υπηρεσία (π.χ. ενοικιάσεις αυτοκινήτων , θαλασσίων σπορ 

κλπ). 

γ) Η χωροθέτηση των τουριστικών καταλυµάτων, έχει βεβαίως ως επίκεντρο την πρωτεύουσα 

Λιµένα. Πλήθος καταλυµάτων κάθε κατηγορίας ανευρίσκεται όµως στο σύνολο της 

περιφέρειας του νησιού, καθώς και σε ανά µικρό αριθµό µικρών ορεινών οικισµών (Καζαβίτι, 

Παναγία) µακριά από τις παραλίες. 

δ) Η βασική υποδοµή είναι προς το παρόν επαρκής και πλήρης. Είναι πιθανόν να 

παρουσιαστούν προβλήµατα ύδρευσης στο µέλλον µε µια πιθανή αύξηση των επισκεπτών 

αλλά και το ενδεχόµενο αυτό µπορεί να αντιµετωπιστεί µε σχετική ευκολία λόγω της µικρής 

διάρκειας της περιόδου αιχµής. 

ε) Ο Αναπτυξιακός Νόµος αλλά και το ΠΕΠ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 
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αποτέλεσαν και θα συνεχίσουν να αποτελούν τα βασικά χρηµατοδοτικά µέσα για την 

ανάπτυξη του τουρισµού στο νησί. 

στ) Σύµφωνα µε το χωροταξικό σχέδιο της περιφέρειας, το σύνολο των ακτών του νησιού 

προορίζεται για την υποδοχή δραστηριοτήτων τουριστικού χαρακτήρα. 

ζ) Στη Θάσο δεν υφίστανται περιοχές ειδικής προστασίας. Πρέπει πάντως να επισηµανθεί το 

γεγονός ότι στα ορεινά του Νησιού υφίστανται δραστηριότητες εξόρυξης µαρµάρου που 

προκαλούν σηµαντικές αλλοιώσεις στο φυσικό περιβάλλον.  

Τέλος πρέπει να σηµειωθεί ότι η Θάσος αποτελεί εδώ και χρόνια προορισµός µαζικού- 

οργανωµένου τουρισµού και δέχεται σηµαντικό αριθµό αλλοδαπών τουριστών που 

διακινούνται µέσω tour operators από την Βορειοδυτική Ευρώπη και την Σκανδιναβία. Η 

Θάσος αποτελεί τον σηµαντικότερο τουριστικό προορισµό της περιφέρειας µε τη 

σηµαντικότερη αναγνωρισιµότητα. 

 

Β) Η περιοχή Καβάλας – Ν.Πέραµος κρίνεται και αυτή ως ζώνη «ώριµης τουριστικής 

ανάπτυξης». Ο ∆ήµος Καβάλας και η δυτική παραλιακή περιοχή µέχρι την Ν.Πέραµο 

κρίνεται µε τη σειρά της ότι ανήκει στη ζώνη ώριµης τουριστικής ανάπτυξης διότι:  

α) Η περιοχή διαθέτει σηµαντικό τουριστικό απόθεµα µε αιχµή τις παραλίες από την Καβάλα 

µέχρι την Ν. Πέραµο, τα σηµαντικά ελκτικά στοιχεία  (αρχιτεκτονική, µνηµεία, τρόπος ζωής, 

αγορά κ.ά) της πόλης της Καβάλας και τις δυνατότητες πρόσβασης σε περιοχές τουριστικού 

ενδιαφέροντος της ενδοχώρας. (Ο αρχαιολογικός χώρος Φιλίππων, ορεινός όγκος ∆ράµας 

κλπ). Πρέπει να σηµειωθεί επίσης η ολοένα αυξανόµενη ζήτηση για τη διοργάνωση 

συνεδρίων στην περιοχή.    

β) Οι τουριστικές επενδύσεις στην περιοχή είναι οι σηµαντικότερες στην Περιφέρεια 

Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης αµέσως µετά από εκείνες της Θάσου. Όπως και στην 

Θάσο, και στη ζώνη αυτή συναντούµε ποικιλία καταλυµάτων και ποικιλία προσφεροµένων 

τουριστικών και άλλων υποστηρικτικών υπηρεσιών.  

γ) Η χωροθέτηση των  τουριστικών καταλυµάτων αφορά ουσιαστικά στην κατανοµή τους 

κατά µήκος της παραλιακής ακτής, υποστηρίζοντας τον παραθεριστικό τουρισµό. Παράλληλα 

υφίσταται ένας αριθµός ξενοδοχειακών µονάδων αστικού τύπου που εξυπηρετεί 

επαγγελµατικό, διαβατικό, περιηγητικό, συνεδριακό τουρισµό. 

δ) Η βασική υποδοµή είναι επαρκής και συγκρίνεται µε τις υποδοµές ενός σύγχρονου 

ελληνικού αστικού κέντρου. Η ολοκλήρωση της Εγνατίας οδού θα ενισχύσει παραπέρα τις 

προοπτικές της ζώνης αυτής. Η ύπαρξη του διεθνούς αεροδροµίου της Χρυσούπολης 
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αποτελεί ένα σηµαντικό επιχείρηµα για τους διοργανωτές ταξιδιών του εξωτερικού (tour 

operators).  

ε) Ο Αναπτυξιακός Νόµος και το ΠΕΠ αποτελούν τα βασικά χρηµατοδοτικά µέσα για την 

ανάπτυξη του Τουρισµού στην Περιοχή. Τα ίδια χρηµατοδοτικά µέσα θα αποτελέσουν τα 

κίνητρα για τον εκσυγχρονισµό και τη βελτίωση της τουριστικής υποδοµής στο µέλλον.    

στ) Οι τουριστικές δραστηριότητες έχουν προβλεφθεί από το χωροταξικό σχέδιο της 

περιφέρειας, κατά µήκος της παραλιακής ακτής δυτικά.  

ζ) ∆εν υφίστανται µη συµβατές δραστηριότητες στην οριοθετηµένη ζώνη. Σηµειώνεται ότι 

ανατολικά της πόλης της Καβάλας δεν είναι δυνατή η άσκηση δραστηριοτήτων τουριστικής 

φύσεως λόγω της ύπαρξης του νέου λιµένος Καβάλας καθώς και βιοµηχανικών 

εγκαταστάσεων.  

 

6.2.2. Αναπτυσσόµενες Ζώνες     

 

Ως αναπτυσσόµενες ζώνες χαρακτηρίζονται οι παρακάτω, σύµφωνα µε τα θεσπισθέντα 

κριτήρια:  

 

Α. Η ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΞΑΝΘΗΣ , διότι: 

α. Η Ξάνθη διαθέτει ως κύριο τουριστικό κεφάλαιο το διατηρηµένο τµήµα της παλιάς πόλης. 

Παράλληλα λόγω της γεωγραφικής της θέσης και της ύπαρξης εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων έχει 

αναπτυχθεί έντονη τουριστική δραστηριότητα αστικού τύπου. Παράλληλα, η Ξάνθη 

λειτουργεί ως βάση για επισκέψεις στην γύρω περιοχή κατά ακτινωτό τρόπο. 

β. Η Ξάνθη διαθέτει επαρκείς εγκαταστάσεις για την εξυπηρέτηση τουριστών. Αυτό αφορά 

ξενοδοχειακά καταλύµατα κάθε κατηγορίας καθώς και επιχειρήσεις εστίασης, ψυχαγωγίας. 

Στην πόλη λειτουργεί επίσης καζίνο. Οι λειτουργούσες επιχειρήσεις παροχής τουριστικών 

υπηρεσιών (γραφεία ταξιδίων) εξυπηρετούν κύρια εξερχόµενο (outgoing) τουρισµό. 

γ. Τα τουριστικά καταλύµατα είναι εγκατεστηµένα στο κέντρο της πόλης. Ορισµένες 

νεότερες  επενδύσεις είναι εγκατεστηµένες στις εισόδους της Ξάνθης. 

δ. Η βασική υποδοµή κρίνεται επαρκής καλύπτοντας τις ανάγκες µιας ελληνικής πόλης 

µεσαίου µεγέθους. 

ε. Ο Αναπτυξιακός Νόµος και το ΠΕΠ αποτέλεσε και θα συνεχίζει να αποτελεί το βασικό 

χρηµατοδοτικό µέσο  για τον εκσυγχρονισµό και βελτίωση της τουριστικής υποδοµής στην 

Ξάνθη. 
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στ. ∆εν υφίστανται άλλες δραστηριότητες  που να κρίνονται ως εµπόδιο  για την ανάπτυξη 

των µορφών τουρισµού που σήµερα προσφέρει η πόλη της Ξάνθης. 

ζ. ∆εν υφίσταται τέλος κανένας περιορισµός στην τουριστική ανάπτυξη από τις χρήσεις γης 

στην ευρύτερη περιοχή του Πολεοδοµικού Συγκροτήµατος Ξάνθης. 

 

Β. Το νησί της Σαµοθράκης.     

α. Η αξία του τουριστικού αποθέµατος του νησιού είναι πολύ σηµαντική. ∆ιαθέτει τις 

προϋποθέσεις για τουριστικές δραστηριότητες που θα είναι και συµπληρωµατικές ως προς τη 

βασική σηµερινή παραθεριστική δραστηριότητα. Ορειβασία, φυσιολατρία, ψάρεµα, επίσκεψη 

αρχαιολογικών τόπων είναι ορισµένες από τις δραστηριότητες που µπορούν να αναπτυχθούν 

παράλληλα.  

β. Υπάρχει ένας µικρός αριθµός ξενοδοχείων (8 µονάδες Β’ και Γ’ κατηγορίας) στο νησί, ο 

οποίος συνεχώς αυξάνει. Παρατηρείται επίσης παραξενοδοχεία σε αυξανόµενο ρυθµό. Οι 

υπόλοιπες παροχές υπηρεσιών τουριστικής µορφής είναι µόλις επαρκείς αλλά βρίσκονται σε 

διαδικασία ανάπτυξης. 

γ. Το σύνολο των καταλυµάτων της Σαµοθράκης είναι εγκατεστηµένο στις παραλίες της 

Καµαριώτισσας και των Θερµών.  

δ. Η βασική υποδοµή επαρκεί µόλις. Απαιτούνται σηµαντικές προσπάθειες για τη βελτίωση 

του οδικού δικτύου, της αποχέτευσης, της διασφάλισης µόνιµης παροχής ηλεκτρικού 

ρεύµατος. Πρόβληµα αποτελεί για τους κατοίκους η επικοινωνία / συγκοινωνία µε το 

ηπειρωτικό τµήµα της χώρας. 

ε. Ο Αναπτυξιακός Νόµος και το ΠΕΠ αποτέλεσαν και συνεχίσουν να αποτελούν τα βασικά 

χρηµατοδοτικά µέσα για την ανάπτυξη του τουρισµού στο Νησί.  

στ. Το γενικό χωροταξικό σχέδιο της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 

προβλέπει την ΒΑ παραλιακή ζώνη του νησιού, ως ζώνης υποδοχής τουριστικών 

εγκαταστάσεων. 

ζ. Στη Σαµοθράκη δεν υφίστανται δραστηριότητες που να αντιβαίνουν ή να παρεµποδίζουν 

τουριστικές δραστηριότητες, αλλά απαιτείται προσεκτικός σχεδιασµός των τουριστικών 

υποδοµών στα ορεινά του Νησιού, περιοχή που είναι ενταγµένη στο ∆ίκτυο Natura 2000. 

 

Γ. Αλεξανδρούπολη – Ν.Χιλή.  

α. Η ένταξη της περιοχής στην «αναπτυσσόµενη» ζώνη οφείλεται στην παρατηρηθείσα 

δυναµική εξέλιξη της τουριστικής – ξενοδοχειακής υποδοµής της περιοχής, στη σηµαντική 
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της θέση από γεωγραφικής άποψης, στην ύπαρξη και λειτουργία εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων, 

στην λειτουργία της Αλεξανδρούπολης ως κέντρου για περιηγήσεις κατά ακτινωτό τρόπο 

(∆έλτα Έβρου, ∆άσος ∆αδιάς, Σαµοθράκη). Η τουριστική ζήτηση συντίθεται από επιµέρους 

ρεύµατα επισκεπτών όπως διαβατικοί τουρίστες, επαγγελµατίες, φοιτητές και συνεδριακοί 

τουρίστες, φυσιολάτρες τουρίστες (ή οικολογικοί τουρίστες). Η περιοχή συγκεντρώνει επίσης 

παραθεριστές. 

β. Οι τουριστικές επενδύσεις στο χώρο των καταλυµάτων είναι πολύ σηµαντικές. Αυτό 

αφορά και την ποιότητα (ξενοδοχείο 5 αστέρων) καθώς και την ποσότητα. Οι υπόλοιπες 

υπηρεσίες (εστιατόρια και αναψυκτήρια) είναι µόλις επαρκή. 

γ. Αναφορικά µε τη χωροθέτηση των καταλυµάτων, αυτά είναι εγκατεστηµένα στις ακτές της 

περιοχής και στην παραλία της Αλεξανδρούπολης. 

δ. Η βασική υποδοµή είναι ικανοποιητική. Η ολοκλήρωση της Εγνατίας οδού θα αποτελέσει 

ένα σηµαντικό στοιχείο ανάπτυξης. 

ε. Οι χρήσεις γης για τουριστικούς σκοπούς, όπως προβλέπονται από το χωροταξικό σχέδιο 

της περιφέρειας αφορούν την ακτή από την πόλη της Αλεξανδρούπολης µέχρι τη Ν.Χιλή. 

στ. ∆εν υφίστανται σήµερα δραστηριότητες  που να αντιβαίνουν ή να παρεµποδίζουν την 

τουριστική δραστηριότητα στη ζώνη αυτή.  

ζ. Ο Αναπτυξιακός Νόµος και το ΠΕΠ αποτέλεσαν και θα συνεχίσουν να αποτελούν τα 

βασικά χρηµατοδοτικά µέσα για την ανάπτυξη του τουρισµού στην περιοχή. 

 

6.2.3. Ζώνες ∆υναµικής Τουριστικής Ανάπτυξης    

 

Α. Παγγαίο  

α. Είναι περιοχή µε δυναµικό τουριστικής ανάπτυξης και για δραστηριότητες θρησκευτικού 

τουρισµού, αγροτουρισµού και πολιτισµικού τουρισµού. Το χιονοδροµικό κέντρο Παγγαίου 

θα αποτελέσει- κάτω από προϋποθέσεις- έναν δυναµικό πόλο ανάπτυξης χειµερινού 

τουρισµού. 

β. Οι τουριστικές επενδύσεις είναι πολύ περιορισµένες. Έτσι είναι και το επίπεδο, είτε αυτό 

εκφράζεται ποσοτικά είτε ποιοτικά, της παροχής υπηρεσιών είναι περιορισµένο. 

γ. Λειτουργούν ορισµένοι ξενώνες αγροτικού τύπου. 

δ. Η βασική υποδοµή είναι στοιχειώδης έξω από ορισµένους οικιστικούς σχηµατισµούς. Η 

οδική πρόσβαση επαρκεί µόλις για την προσέγγιση ορισµένων οικισµών. 

ε. Η τουριστική υποδοµή στην περιοχή εξασφαλίστηκε και θα συνεχίζεται να εξασφαλίζεται  
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µέσω χρηµατοδοτήσεων των διαφόρων φάσεων του προγράµµατος LEADER. ( I, II PLUS ) 

αλλά και του ΠΕΠ. 

στ. ∆εν υφίστανται σοβαρές συγκρούσεις γης ή δραστηριοτήτων στην περιοχή, εκτός από 

ορισµένες ζώνες λατόµευσης. 

 

Β. Ορεινός Έβρος  

α. Είναι περιοχή µε δυναµικό τουριστικής ανάπτυξης δραστηριοτήτων οικολογικού – 

φυσιολατρικού τουρισµού. Οφείλει τις προοπτικές ανάπτυξής της στο γεγονός ότι η περιοχή 

περιλαµβάνει  το ∆άσος ∆αδιάς.  

β. Οι τουριστικές επενδύσεις είναι πολύ περιορισµένες όπως είναι και το επίπεδο – ποσοτικό  

και ποιοτικό – της παροχής υπηρεσιών. 

γ. Λειτουργούν ορισµένοι ξενώνες στις περιοχές. 

δ. Οι βασικές υποδοµές είναι στοιχειώδεις έξω από ορισµένους οικιστικούς σχηµατισµούς. Οι 

οδικές προσβάσεις επαρκούν για την προσέγγιση οικισµών. 

ε. Η τουριστική υποδοµή στην περιοχή εξασφαλίστηκε και συνεχίζει να εξασφαλίζεται µέσω 

χρηµατοδοτήσεων των διαφόρων φάσεων του προγράµµατος LEADER (I,II, PLUS) του 

ΠΕΠ, αλλά και του Αναπτυξιακού Νόµου. 

στ. ∆εν υφίστανται σοβαρές συγκρούσεις χρήσεων γης ή περιβαλλοντικοί περιορισµοί, µε 

εξαίρεση την περιοχή που καλύπτει το ∆άσος της ∆αδιάς.   

 

Γ. Παρανέστι –Σταυρούπολη . 

α. Περιλαµβάνει την ευρύτερη περιοχή των στενών του Νέστου  και διαθέτει δυναµικό 

τουριστικής ανάπτυξης για δραστηριότητες οικολογικού- περιπατητικού τουρισµού, λόγω της 

µορφολογίας του εδάφους και της δασοκάλυψης της περιοχής. Παράλληλα υπάρχει η 

δυνατότητα δραστηριοτήτων στον ποταµό Νέστο (rafting κλπ) 

β. Παρά τη δυναµική τους εµφάνιση, οι τουριστικές επενδύσεις κρίνονται ως περιορισµένες 

καθώς και το επίπεδο παροχής τουριστικών υπηρεσιών (ποσοτικά και ποιοτικά).  

γ. Λειτουργούν ξενώνες αγροτικού τύπου. 

δ. Η βασική υποδοµή είναι στοιχειώδης ή ανύπαρκτη έξω από ορισµένους οικιστικούς 

σχηµατισµούς. 

ε. Η τουριστική υποδοµή (καταλύµατα) εξασφαλίστηκε και θα συνεχίζει να εξασφαλίζεται  

µέσω χρηµατοδοτήσεων των διάφορων φάσεων του προγράµµατος LEADER (I,II,PLUS), 

του ΠΕΠ, αλλά και του Αναπτυξιακού Νόµου. 
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στ. ∆εν υφίστανται δραστηριότητες µη συµβατές µε τον τουρισµό. Ο σχεδιασµός όµως της 

τουριστικής ανάπτυξης της περιοχής πρέπει να είναι προσεκτικός για να µην δηµιουργεί 

αλλοιώσεις στις περιοχές που είναι ενταγµένες στο ∆ίκτυο Natura 2000.   

 

∆. Παραλία Αβδήρων 

α. Είναι περιοχή δυναµικής τουριστικής ανάπτυξης ουσιαστικά διότι αποτελεί περιοχή που 

συγκεντρώνει επισκέπτες των βιοτόπων της λίµνης Βιστονίδας- Πόρτο Λάγος καθώς και του 

γειτονικού ∆έλτα του Νέστου. Σηµαντικές τουριστικός πόρος έλξης αποτελεί και ο 

αρχαιολογικός χώρος των Αβδήρων. 

β. Οι τουριστικές επενδύσεις είναι  περιορισµένες καθώς και το επίπεδο της παροχής των 

τουριστικών υπηρεσιών (ιδιαίτερα σε ότι αφορά το ποιοτικό της τµήµα). 

γ. Λειτουργούν ξενώνες στην περιοχή. 

δ. Οι βασικές υποδοµές είναι επαρκείς αλλά απαιτείται η βελτίωσή τους.  

ε. Η τουριστική υποδοµή στην περιοχή εξασφαλίστηκε και θα συνεχίζει να εξασφαλίζεται  

µέσω χρηµατοδοτήσεων των διάφορων φάσεων του προγράµµατος LEADER ( I,II,PLUS), 

του ΠΕΠ αλλά και του Αναπτυξιακού Νόµου.  

στ. Η περιοχή της παραλίας Αβδήρων βρίσκεται µεταξύ δύο προστατευόµενων περιοχών, του 

∆έλτα του Νέστου και της Λίµνης Βιστωνίδας, συνεπώς πρέπει ο σχεδιασµός της τουριστικής 

ανάπτυξης να είναι προσεκτικός για να µην προκαλεί επιπτώσεις στους γειτονικούς 

υγροβιότοπους, ασχέτως εάν δεν υφίσταται περιβαλλοντικοί περιορισµοί εντός της παραλίας 

Αβδήρων. 

 

Ε. Όρος Φαλακρό 

α. Η ζώνη αυτή κρίνεται ως «δυναµικής ανάπτυξης» διότι διαθέτει πόρους κατάλληλους  για 

την ανάπτυξη οικολογικού, τουριστικού, περιπατητικού, τουρισµού «περιπέτειας» 

(αναρρίχηση, αλεξίπτωτο πλαγιάς, επίσκεψη σπηλαίων) και χειµερινού τουρισµού στο 

κατάλληλο εξοπλισµένο χιονοδροµικό κέντρο του Φαλακρού. Η περιοχή είναι κατάλληλη για 

επίσκεψη στο µεγαλύτερο διάστηµα του έτους.  

β. Οι τουριστικές επενδύσεις είναι περιορισµένες όπως και το επίπεδο παροχής τουριστικών 

υπηρεσιών. 

γ. Λειτουργούν ξενοδοχεία /ξενώνες στο Κ. Νευροκόπι, στο Σιδηρόνερο, στον Βώλακα και σε 

άλλα ορεινά χωριά. Το χιονοδροµικό κέντρο του Φαλακρού διαθέτει επίσης ξενώνα. 

δ. Οι βασικές υποδοµές είναι στοιχειώδεις έξω από ορισµένους οικιστικούς σχηµατισµούς. 
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ε. Η τουριστική υποδοµή στην περιοχή εξασφαλίστηκε µέσω χρηµατοδοτήσεων των 

διάφορων φάσεων του προγράµµατος LEADER, του ΠΕΠ αλλά και του Αναπτυξιακού 

Νόµου.  

στ. Με εξαίρεση την εξόρυξη µαρµάρων στο χωριό Βώλακας, δεν υφίστανται δραστηριότητες 

µη συµβατές µε τον τουρισµό.  

 

Στ. Παραλία Ροδόπης 

α. Η  ζώνη αυτή κρίνεται ως δυναµικής ανάπτυξης. Αφορά την παραλιακή ακτή που 

εκτείνεται από την παραλία των Ιµέρων µέχρι την Μάκρη. Στην παραλιακή αυτή ζώνη 

συγκεντρώνεται σηµαντικός αριθµός επισκεπτών που καταλύει είτε σε δευτερεύουσες 

κατοικίες, είτε σε ενοικιαζόµενα δωµάτια.  

β. Οι τουριστικές επενδύσεις είναι περιορισµένες. Το επίπεδο των παρεχόµενων υπηρεσιών 

είναι µέτριο.  

γ. Λειτουργούν ξενοδοχεία / ξενώνες κυρίως στο Φανάρι, Μαρώνεια. Στο Φανάρι επίσης 

υπάρχει Camping που ανήκει στην Ε.Τ.Α. («Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα») και το 

διαχειρίζεται ο ∆ήµος.  

δ. Οι βασικές υποδοµές είναι επαρκείς αλλά απαιτείται η βελτίωσή τους. 

ε. Ο Αναπτυξιακός Νόµος, η Κοινοτική Πρωτοβουλία LEADER και το ΠΕΠ αποτέλεσαν και 

θα αποτελέσουν τα βασικά χρηµατοδοτικά µέσα για την περιοχή. 

στ. Η περιοχή γειτνιάζει µε τις προστατευόµενες περιοχές της Λίµνης Βιστωνίδας – 

Μητρικού, συνεπώς πρέπει ο σχεδιασµός της τουριστικής ανάπτυξης να λαµβάνει υπόψη τις 

πιθανές αρνητικές συνέπειες στους υγροβιότοπους αυτούς, ασχέτως που δεν υφίστανται 

περιβαλλοντικοί περιορισµοί εντός της περιοχής. 

 

6.2.4. Αναξιοποίητες Ζώνες  

  

α. Ο Β. Έβρος, η Ορεινή Ροδόπη και η Ορεινή Ξάνθη έχουν ως κοινό χαρακτηριστικό το 

πλούσιο τους απόθεµα σε φυσικούς πόρους. Αφορά σε ορεινές-δασώδεις περιοχές ιδιαίτερα 

κατάλληλες για την ανάπτυξη ορεινού, οικολογικού, περιπατητικού τουρισµού. 

β. Οι τουριστικές επενδύσεις στην περιοχή δεν υφίστανται ουσιαστικά είτε περιορίζονται 

στην καλύτερη περίπτωση στην διευκόλυνση των επισκεπτών για µια ηµερήσια εκδροµή.  

γ. ∆εν υπάρχουν καταλύµατα.  

δ. ∆εν υφίσταται υποδοµή, πλην των βασικών οδών προσπέλασης.  
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ε. Οι Κοινοτικές Πρωτοβουλίες Interreg και Leader θα αποτελέσουν τα βασικά 

χρηµατοδοτικά µέσα για την τουριστική ανάπτυξη των περιοχών αυτών. 

στ. Οι χρήσεις γης όπως προβλέπονται από το χωροταξικό σχέδιο της περιφέρειας, δεν 

αφορούν τον τουρισµό. 

ζ. ∆εν υφίστανται δραστηριότητες ασύµβατες µε την τουριστική ανάπτυξη. 

Σε ότι αφορά την παραλιακή ακτή Οφρυνίου - Ν.Περάµου ο ουσιαστικός τουριστικός πόρος 

αφορά στις σηµαντικές δυνατότητες για θαλάσσια µπάνια και άλλες σχετικές δραστηριότητες.  

Η περιοχή εξελίσσεται ως περιοχή δευτερεύουσας κατοικίας µε περιορισµένες δυνατότητες 

για διανυκτέρευση, χρήση άλλων τουριστικών υπηρεσιών. Βασικές υποδοµές δεν υφίστανται, 

αν εξαιρέσει την βασική προσπελασιµότητα µέσω της οδού Θεσσαλονίκης-Καβάλας.   

Για τη συγκεκριµένη περιοχή τέλος, βασικό χρηµατοδοτικό µέσο θα αποτελέσει το ΠΕΠ. 
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Ζώνες ώριµης τουριστικής ανάπτυξης 

Αναπτυσσόµενες ζώνες 

Ζώνες δυναµικής τουριστικής ανάπτυξης 

Αναξιοποίητηες ζώνες 
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ΦΕΡΟΥΣΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ, ΜΙΑ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ 

 

Για τον όρο της «φέρουσας ικανότητας» ( carrying capacity ) έχει ήδη προταθεί ένας µεγάλος 

αριθµός ορισµών στα πλαίσια της διαχείρησης του ελεύθερου χρόνου. Το θέµα της φέρουσας 

ικανότητας τέθηκε πολύ νωρίς, ήδη από το 1936 ( Stankey, 1981 ) και παρά την εξέλιξη της 

µελέτης των θεµάτων της φέρουσας ικανότητας, το βασικό πλαίσιο σκέψης δεν έχει 

µεταβληθεί (Sowman, 1987).Όλοι οι ορισµοί φέρουσας ικανότητας ενσωµατώνουν δύο 

κεντρικές απόψεις: πρώτα, το βιοφυσικό στοιχείο, που σχετίζεται µε την διατήρηση της 

ακεραιότητας του φυσικού πόρου. Η διατήρηση κάποιας «οροφής» που δεν πρέπει να 

ξεπεραστεί, ή έστω ενός επιπέδου ανωχής πέρα από το οποίο οιαδήποτε εκµετάλλευση ή 

χρήση θα δηµιουργήσει πιέσεις στο φυσικό οικοσύστηµα και δέυτερον, το συµπεριφορικό 

στοιχείο που αντικατοπτρίζει την ικανότητα της εµπειρίας του ελεύθερου χρόνου (Mitchell, 

1979, Wall, 1982). Παρόλα αυτά δεν υπάρχει σήµερα ένας κοινός αποδεκτός ορισµός ή 

κάποια συστηµατική διαδικασία για την αξιολόγηση ή µέτρησή της. 

 

Σήµερα, καταγράφουµε έναν αριθµό «σχολών σκέψης» που αντιµετωπίζουν διαφορετικά την 

φέρουσα ικανότητα. Ο Baud-Bovy (1977) διατυπώνει τον εξής ορισµό της φέρουσας 

ικανότητας:ο αριθµός των µονάδων-χρηστών σε συγκεκριµένες περιόδους χρήσης, τους 

οποίους µια περιοχή αναψυχής µπορεί να ικανοποιήσει χωρίς διαρκή βιολογική ή φυσική 

απαξίωση καθώς και η ικανότητα του χώρου αυτού να παρέχει αναψυχή χωρίς να 

περιορίζεται σηµαντικά η της ποιότητας της αναψυχής. Οι Mathieson και Wall (1982) όρισαν 

την φέρουσα ικανότητα θεωρώντας την φυσικό αντίκτυπο της τουριστικής δραστηριότητας 

σ’έναν προορισµό από την περιβαλλοντική και την εµπειρική άποψη ως «τον µέγιστο αριθµό 

ανθρώπων που µπορούν να κάνουν χρήση ενός περιβάλλοντος αναψυχής, χωρίς να προκύψει 

µια απαράδεκτη αποµείωση της ποιότητας της εµπειρίας της αναψυχής». 

 

Η αντίληψη ότι οι τουριστικοί προορισµοί παρουσιάζουν κυκλικές διακυµάνσεις σ’ότι αφορά 

την σηµαντικότητα και την παρακµή τους σε συνδυασµό µε την αυξανόµενη ανησυχία για τις 

αρνητικές επιπτώσεις του τουρισµού οδήγησαν σε µια άλλη θεωρητική προσέγγιση της 

φέρουσας ικανότητας, τις θεωρίες των κύκλων (cycle theories) (Fodness, 1990). Οι Johnson 

και Thomas (1993) περιγράφουν δύο σχολές σκέψης σ’ότι αφορά την φέρουσα ικανότητα. Η 

πρώτη σχολή σκέψης αντιµετωπιζει την τουριστική ικανότητα σαν την ικανότητα ενός 

προορισµού να απορροφήσει την τουριστική δραστηριότητα προτού εµφανιστούν αρνητικές 
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επιπτώσεις που να γίνουν αντιληπτές από την κοινότητα υποδοχής, δηλαδή τους κατοίκους 

στον προορισµό. Η έµφαση συνεπώς δεν είναι στον αριθµό των επισκεπτών που είναι 

επιθυµητοί και που µπορούν να απορροφηθούν, παρά από έναν αριθµό επισκεπτών που 

επιθυµούν ή που µπορούν να πεισθούν να επισκεφθούν  µια περιοχή (Young, 1973). Η 

δεύτερη σχολή σκέψης ασχολείται µε τις θεωρίες πέρι κυκλων. Θεωρεί την τουριστική 

χωρητικότητα ως το επίπεδο εκείνο πέραν του οποίου οι τουριστικές ροές θα περιορίζονται 

σταδιακά εξαιτίας ορισµένων «ικανοτήτων», έτσι όπως αυτές είναι αντιληπτές από τους 

επισκέπτες, που έχουν όµως ξεπεραστεί και –κατ’επέκταση- ο προορισµός παύει να τους 

ικανοποιεί και να τους προσελκύει. Στην περίπτωση αυτή, οι τουρίστες, αναζητούν 

εναλλακτικούς προορισµούς. 

 

Πρέπει να σηµειωθεί επίσης, ότι διάφορες οµάδες, µε διαφορετικά συµφέροντα ή επιδιώξεις, 

έχουν διαφορετικές απόψεις για το επίπεδο χρήσης και αντοχής µιας φέρουσας ικανότητας. 

Για τις οµάδες αυτές, η έννοια της φέρουσας ικανότητας, είναι πολύ κατάλληλη στην 

περίπτωση απόλυτα ορισµένων περιοχών π.χ. εθνικοί δρυµοί, βιότοποι κλπ, όπου υφίστανται 

συγκεκριµένα όρια και όπου µπορούν να εφαρµοσθούν συγκεκριµένες πολιτικές από µια 

διαχειριστική αρχή. Οι Stankey  και Schreyer (1985) ισχυρίζονται ότι δεν είναι δυνατή η 

ύπαρξη µιας συγκεκριµένης φέρουσας ικανότητας ανάλογα µε τους στόχους της διαχείρησης, 

τα µικροσυστήµατα ή τον τύπο των δραστηριοτήτων που ασκούνται στην περιοχή 

υπολογισµού της. 

 

Επιπλέον, τίθενται σε αµφισβήτηση  οι µέχρι τώρα απόπειρες υπολογισµού της. Παρ’ όλα 

αυτά, η φέρουσα ικανότητα, έχει επιπτώσεις που πηγαίνουν πέρα από την καθαρή 

ποσοτικοποίηση των διαφόρων επιπέδων. Ορισµένα υποσυστήµατα έχουν πολύ µικρές ανοχές 

στις τουριστικές δραστηριότητες, ενώ άλλα έχουν πολύ σηµαντικά επίπεδα ανοχής. Ο 

εντοπισµός τους και οι επιπτώσεις της υπέρβασης των ορίων αυτών, µπορεί να οδηγήσει στην 

υλοποίηση προληπτικών διαχειριστικών δράσεων ελέγχου και της διατύπωσης πολιτικών. 

Θέτοντας συνεπώς ανώτατα επιθυµητά όρια ανάπτυξης, δηλαδή  τη µέγιστη δυνατή χρήση 

των τουριστικών πόρων, µπορούµε να σχεδιάσουµε µια τουριστική ανάπτυξη µ’ ένα τρόπο 

ενσωµατωµένο και βιώσιµο, ή αποφεύγοντας την εξασθένιση των τουριστικών αγορών του 

προορισµού. 
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ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΦΕΡΟΥΣΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 

 

6.3. Μεθοδολογία Προσδιορισµού (Κριτήρια) Περιοχών 

 

Για την επιλογή των περιοχών εκείνων που θ’ αποτελέσουν αντικείµενο του υπολογισµού της 

φέρουσας τους ικανότητας στην παρούσα µελέτη, προκρίθηκαν τα παρακάτω κριτήρια: 

1.Η θέση της περιοχής στη διαβάθµιση των ζωνών τουριστικής ανάπτυξης  

2. Η τυπολογία τουριστικής δραστηριότητας που αναπτύσσεται στην περιοχή.  

 

Σύµφωνα µε το κριτήριο 1, οι περιοχές που βρίσκονται στη ζώνη της ώριµης τουριστικής 

ανάπτυξης, διατρέχουν κατά τεκµήριο τον κίνδυνο να απωλέσουν το αρχικό στοιχείο της 

ελκυστικότητός τους, γεγονός στο οποίο οφείλουν την –εµπορική- τους επιτυχία και τον 

χαρακτηρισµό τους ως «προορισµού» (destination). Για τις περιοχές αυτές συνεπώς θα 

έπρεπε να υπολογιστούν τα διάφορα όρια αντοχής – χωρητικότητας φυσικού περιβάλλοντος ή 

και ψυχολογικά – της περιοχής για την αποφυγή της απαξίωσης του τουριστικού προϊόντος 

της περιοχής.  

 

Σ’ ό,τι αφορά το κριτήριο 2, είναι αλήθεια ότι ορισµένοι τύποι τουριστικής δραστηριότητας 

όπως π.χ. του παραθεριστικού τουρισµού ( η κοινώς των 3 «S» - sea, sand, sun), επιφέρουν 

ισχυρότερες επιπτώσεις στον τόπο προορισµού και διότι για αυτόν τον τύπο τουρισµού 

διακινούνται τουρίστες κατά µαζικό τρόπο, και διότι απαιτούνται επενδύσεις «βαρέως» τύπου 

για την στέγαση των τουριστών και την εξυπηρέτηση τους στις παράπλευρες τους 

δραστηριότητες. 

 

Με βάση τα παραπάνω δύο κριτήρια, προσδιορίστηκαν οι παρακάτω περιοχές όπου θα 

υπολογιστεί η Φέρουσα Ικανότητα: 

 Ν. Θάσος 

 Παραλιακή Περιοχή Καβάλας 

 Ν. Σαµοθράκης 

 

Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, τέλος διαθέτει ένα σηµαντικό αριθµό 

προστατευόµενων περιοχών για τις οποίες πρέπει να ληφθούν µέτρα για την διαφύλαξη τους 

από τις υφιστάµενες επιπτώσεις της τουριστικής ανάπτυξης. Το ζήτηµα αυτό εξετάζεται σε 
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ξεχωριστό κεφάλαιο. Παράλληλα δε πρέπει να σηµειωθεί ότι οι ρυθµίσεις διαχείρισης των 

περιοχών RAMSAR βρίσκονται στην παρούσα φάση σε αναθεώρηση.  

 

6.4. Παρουσίαση – Ανάλυση Εναλλακτικών Σεναρίων Τουριστικής Ανάπτυξης 

 

Στη διεθνή βιβλιογραφία έχουν καταγραφεί οι παρακάτω 4 κατηγορίες τουριστικής 

ανάπτυξης. Η επιλογή της προσφορότερης µορφής τουριστικής ανάπτυξης θα γίνει συνεπώς 

στη βάση µιας από τις παρακάτω µορφές. 

1. Η απόλυτα ελεύθερη και χωρίς περιορισµούς ανάπτυξη. Το σενάριο αυτό θεωρείται 

απαράδεκτο, διότι  συνεπάγεται απλά την υπερπήδηση του ανώτατου ορίου της φέρουσας 

ικανότητας σε όλες τους τις εκφάνσεις. Παρουσιάζει ουσιαστικά ενδιαφέρον µόνον για 

εκείνους τους επιχειρηµατίες που θα επιδιώξουν µεγιστοποίηση των κερδών τους σε 

σύντοµο χρονικό διάστηµα χωρίς ουσιαστικά να έχουν οποιαδήποτε έγνοια για το ποια θα 

είναι η πορεία του προορισµού µετά την –βεβαία- απαξίωσή του. 

2. Η εντατική τουριστική ανάπτυξη. Στη βάση της, η εντατική τουριστική ανάπτυξη, είναι 

παρεµφερής µε το σενάριο της ελεύθερης ανάπτυξης , δεδοµένου ότι προκρίνει 

ουσιαστικές επεµβάσεις µεγάλης κλίµακας στο φυσικό περιβάλλον και έχει ως κύριο 

σκοπό την µεγιστοποίηση κερδών από τον τουρισµό. Η διαφορά µεταξύ των δύο είναι ότι 

στο δεύτερο σενάριο υπάρχει µια σηµαντική κρατική παρέµβαση στην υλοποίηση των 

στόχων που περιέχονται στο σενάριο αυτό. Το σενάριο λαµβάνει υπόψη τη διάσταση του 

φυσικού περιβάλλοντος στο υπολογισµό της φέρουσας ικανότητας, χωρίς όµως να δίνει 

ιδιαίτερη σηµασία στην κοινωνικο-πολιτιστική του διάσταση. Η τοπική κοινωνία πιέζεται 

συνήθως να αποδεχθεί ένα παρόµοιο µοντέλο (Gartner, 1996). Το µοντέλο αυτό 

ανάπτυξης, συνυπολογίζεται συνήθως στην αξιολόγηση των εναλλακτικών σεναρίων, 

αλλά προκρίνεται σπανίως.  

3. Εναλλακτική τουριστική ανάπτυξη. Το σενάριο της εναλλακτικής τουριστικής 

ανάπτυξης (ή οικοτουρισµού) έγινε ιδιαίτερα δηµοφιλές τα τελευταία χρόνια. 

Λειτούργησε ουσιαστικά σαν αντίδραση στον λεγόµενο «µαζικό» τουρισµό. Παρά τις 

αρχικές θετικές προθέσεις των σεναρίων εναλλακτικής ανάπτυξης, άρχισε ουσιαστικά να 

εκφυλίζεται κύρια λόγω της αντίθεσης των πληθυσµών υποδοχής, ίσως επειδή προτάσσει 

την αποκλειστική διασφάλιση του φυσικού περιβάλλοντος και αγνοεί τα καθαρά οφέλη 

που προκύπτουν από τον τουρισµό. Το σενάριο αυτό προτάσσει τις χαµηλότερες δυνατές 

τιµές φέρουσας ικανότητες. Υπερβάλλεται η σηµασία των κοινωνικο-πολιτισµικών καθώς 
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και των οικολογικών πτυχών και- ως κανόνας- παραγνωρίζονται οι αντίστοιχες 

οικονοµικές και πολιτικές πτυχές. Αποτελεί το σενάριο αυτό τον αντίποδα του σεναρίου 

της ελεύθερης ανάπτυξης. Η µορφή αυτή ανάπτυξης προκρίνεται µόνον σε ειδικές 

περιπτώσεις (π.χ. προστατευόµενες περιοχές). 

4. Βιώσιµη ανάπτυξη. Το τελευταίο αυτό σενάριο παίρνει θεωρητικά θέση µεταξύ των 

µεγαλυτέρων και των µικρότερων τιµών της φέρουσας ικανότητας. Η έννοια της βιώσιµης 

ανάπτυξης αποσκοπεί στον εναρµονισµό των τοπικών και περιφερειακών συµφερόντων 

και των αναγκών για προστασία του οικολογικού, κοινωνικοπολιτιστικού και πολιτικού 

περιβάλλοντος. Αυτό πετυχαίνεται µέσα από µια αρµονική διαχείριση εκείνων των πόρων 

που αποτελούν το ελκτικό στοιχείο του τουρισµού, κάτω όµως από το πρίσµα των 

αναγκών της αγοράς (των τουριστών) (Cazes κ.α. 1980 · Laws, 1995).  

 

Λαµβάνοντας υπόψη τα επιµέρους στοιχεία της φέρουσας ικανότητας (φυσικοί, οικολογικοί 

πόροι, δηµογραφικές χωρητικότητες) που είναι κατά κανόνα σταθερά καθώς και ένα εύρος 

τιµών της φέρουσας ικανότητας που είναι ελαστικό όπως η υποδοµή και η κοινωνικο-

πολιτισµική χωρητικότητα του τοπικού πληθυσµού, µπορεί ένα σενάριο βιώσιµης ανάπτυξης 

να προσφέρει αρκετές εναλλακτικές τιµές φέρουσας ικανότητας. Το κατά πόσο η επιλογή θα 

βρίσκεται πλησιέστερα στο σενάριο της εντατικής ανάπτυξης ή στο µετριοπαθές του 

εναλλακτικού τουρισµού, εξαρτάται από την κατάσταση στη δεδοµένη περιοχή.  

 

Τα παραπάνω µας οδηγούν στο συµπέρασµα ότι σχεδόν κάθε περιοχή ζητεί την εφαρµογή 

του µοντέλου της βιώσιµης ανάπτυξης. Στη συνέχεια η επιλογή του καταλληλότερου 

σεναρίου, θα προτείνεται µετά την ανάλυση της κάθε περιοχής. 

 

6.5. Περιοχή N. Θάσου 

 

Σύµφωνα µε το κριτήριο 1 το νησί της Θάσου έχει χαρακτηρισθεί ως ζώνη ώριµης 

τουριστικής ανάπτυξης (βαθµολογία 8,2 στον πίνακα αξιολόγησης ζωνών). Σ’ ότι αφορά το 

2ο κριτήριο, η Θάσος είναι ο δηµοφιλέστερος προορισµός της Περιφέρειας Ανατολικής 

Μακεδονίας και Θράκης για τουρίστες που πραγµατοποιούν παραθεριστικό τουρισµό. Οι 

περισσότεροι είναι αλλοδαποί και το σηµαντικότερο τους τµήµα φθάνει στο νησί µέσω 

οργανωµένων ταξιδιών  («πακέτα»). Προτού προχωρήσουµε στο υπολογισµό της φέρουσας 

ικανότητας, είναι χρήσιµο να τεκµηριώσουµε και να οριθετίσουµε τον υπό συζήτηση χώρο. 
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6.5.1. Τεκµηρίωση - Χαρτογράφηση 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.5.1.1. Οριοθέτηση – Γενικά Χαρακτηριστικά 

 

Η Θάσος βρίσκεται στον κόλπο της Καβάλας, σε απόσταση 12 ναυτικών µιλίων από την πόλη 

της Καβάλας και 8 ναυτικών µιλίων από την Κεραµωτή, στο Βόρειο τµήµα του Αιγαίου 

Πελάγους. Το νησί το οποίο είναι ένα από τα µεγαλύτερα της Ελλάδας ανήκει στο 

γεωγραφικό διαµέρισµα της Ανατολικής Μακεδονίας και ειδικότερα στο Νοµό της Καβάλας.  

Το νησί της Θάσου έχει συνολική έκταση 383,672 km2   και καταλαµβάνει το 18,2% της 

έκτασης του Νοµού Καβάλας και το 2,71% της συνολικής έκτασης της Περιφέρειας 

Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.  

 

 

ΧΑΡΤΗΣ 3 
Η Θάσος 
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Το περίγραµµα της Θάσου είναι σχεδόν στρογγυλό, ενώ το µήκος των ακτών του ανέρχεται 

στα 116 χιλιόµετρα καλύπτοντας το 17,4% του συνολικού µήκους ακτών της Περιφέρειας 

Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Η συνολική περίµετρος του νησιού ανέρχεται σε 100 

χιλιόµετρα ενώ το µέγιστο πλάτος του, από ανατολάς προς δυσµάς, είναι 22 χιλιόµετρα και το 

µέγιστο ύψος του, από το βορρά προς το νότο 26 χιλιόµετρα. 

 

Χαρακτηριστικό του νησιού της Θάσου είναι η ορεινή µορφολογία του εδάφους, που σε 

συνδυασµό µε την πλούσια φυσική βλάστηση, αποτελούν φυσικές οµορφιές που δεν 

συναντώνται συχνά στα υπόλοιπα νησιά του Αιγαίου.   

 

Το Β.Α. τµήµα του νησιού της Θάσου, χαρακτηρίζεται από απότοµες καταπράσινες χαράδρες 

και απόκρηµνες ακρογιαλιές, είναι ορεινό, σκεπασµένο από πευκοδάση και αποτελεί ιδανικό 

µέρος για περιήγηση και ορειβασία. Αντίθετα η Ν.∆. πλευρά του νησιού είναι πιο επίπεδη, 

καλυµµένη από ελαιώνες, στις πλαγιές των λόφων, που συνθέτουν ένα πιο ήρεµο τοπίο.  Το 

βουνό Υψάριο της Θάσου φθάνει στα 1.204 µ. Αυτή η υψοµετρική διαφορά σε σχέση µε το 

µέγεθος των νησιών δίνει στο νησί της Θάσου ένα ήπιο ηµιορεινό - ορεινό τοπίο, το οποίο 

εκτός από τα δάση πεύκης διαθέτει και εκτεταµένους ελαιώνες. 

 

Τα κύρια στοιχεία που χαρακτηρίζουν το νησί είναι η πολύ µεγάλη ιστορία του και το φυσικό 

του περιβάλλον, στο οποίο µεγαλύτερη αξία δίνουν τα δάση του νησιού, που φθάνουν µέχρι 

το θαλάσσιο κύµα. ∆υστυχώς όµως, µε τις µεγάλες πυρκαγιές κάηκαν 197.459 στρ. δασών 

και δασικών εκτάσεων και παρέµειναν άκαυτα µόνο 64.806 στρ.(1992), δηλ. το 25% των 

δασών και δασικών εκτάσεων περίπου. 

 

Αξίζει να αναφερθούµε στο δάσος Ιψαρίου της Θάσου. Το κύριο χαρακτηριστικό της 

περιοχής είναι η παρουσία ενός αρκετά µεγάλου βουνού για τα δεδοµένα των Μεσογειακών 

νησιών. Αποτελεί µία περιοχή µε σπάνια χλωρίδα και σπάνιας οµορφιάς δάσος, τα οποία 

είναι εντελώς απροστάτευτα. Η µεγαλύτερη απειλή προέρχεται από το οδικό δίκτυο, τις 

φωτιές και την υλοτόµηση.  

 

 Οι περισσότεροι οικισµοί βρίσκονται στο Νοτιοδυτικό τµήµα του νησιού. Η Θάσος 

χαρακτηρίζεται από χρυσές αµµουδιές και όµορφα χωριά σκαρφαλωµένα στο βουνό 

διατηρώντας τον παραδοσιακό τους χαρακτήρα. Πρωτεύουσα του νησιού είναι ο Λιµένας ή 
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Θάσος, η οποία είναι χτισµένη στη θέση της αρχαίας πόλης κα έχει γνωρίσει σηµαντική 

ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια. Αξίζει να σηµειώσουµε το σύγχρονο µεγάλο λιµάνι του 

Λιµένα το οποίο φιλοξενεί πολλά φέρι µποτ και υδροπτέρυγα. Στο παλιό λιµάνι του Λιµένα 

βρίσκονται ακόµη παλιά ‘’βακούφικα’’, κτίρια από την εποχή της τουρκοκρατίας τα οποία 

είναι εγκαταλελειµµένα, έχει όµως ήδη ξεκινήσει πρόγραµµα αναπαλαίωσής τους σε έναν 

σηµαντικό βαθµό, χαρίζοντας έτσι ένα ξεχωριστό «χρώµα» στο τµήµα εκείνο του Λιµένα. 

 

Τέλος, µικρός αριθµός βιοµηχανιών (επεξεργασίας ξύλου, ναυπηγικές επιχειρήσεις, 

επεξεργασίας µαρµάρου κ.λ.π.) συγκεντρώνονται στον Λιµένα, στο µοναδικό βιοτεχνικό 

πάρκο του νησιού.  

 

6.5.1.2. Τουριστική Ελκυστικότητα – Πόλοι Έλξης  

 

Το νησί της Θάσου διαθέτει πλούσιους τουριστικούς (φυσικούς και ανθρωπογενείς) πόρους,    

και αποτελεί τον κύριο τουριστικό πόλο έλξης όλης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας 

και Θράκης. 

 

Τουριστικό ενδιαφέρον προκαλούν τα Τείχη που περιστοιχίζουν ολόκληρη την αρχαία πόλη 

στην πρωτεύουσα του νησιού Λιµένας ή Θάσος (7ος – 5ος αιώνας), η Ακρόπολη, η Αγορά, το 

Θέατρο, ο Ναός του Πυθίου Απόλλωνα, το Χορηγικό Μνηµείο κ.α.  

 

Η οµορφιά της θάλασσας συνδυάζει την πλούσια βλάστηση από καταπράσινα πευκοδάση και 

ελαιώνες, µε τα καθαρά κρυστάλλινα νερά, τον παραδοσιακό τρόπο ζωής στα χωριά, τους 

αρχαιολογικούς χώρους, την αρχαία πόλη και το αρχαιολογικό µουσείο στο Λιµένα της 

Θάσου, τα µοντέρνα καταστήµατα και τη νυκτερινή ζωή. Όλα αυτά συνυπάρχουν σε αυτό το 

νησί.   

 

Ελκυστικές από πολλές απόψεις θεωρούνται και όλες οι παραλίες της Νήσου Θάσου: 

Λιµένας, Μακρύαµµος, Χρυσή Αµµουδιά, Παναγιά, Ποταµιά, Κίνυρα, Αλυκή, Αστρίδα, 

Ποτός, Πευκάρι, Λιµενάρια, Μαριές, Καλλιράχη, Πρίνος, Παχύς, Γλυφάδα, Νυστέρι. Όλες οι 

παραλίες συνδέονται µεταξύ τους µε τον ασφαλτοστρωµένο περιφερειακό δρόµο της Νήσου. 

Το νησί διαθέτει περιµετρικό ασφαλτοστρωµένο δρόµο που επιτρέπει άνετη πρόσβαση σε 

όλους τους παραθαλάσσιους τουριστικούς οικισµούς. Ορεινά χωριά της Θάσου είναι  ο 
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Θεολόγος,  η Παναγία και Παριές όπου τα σπίτια διατηρούν τα παραδοσιακά  ξύλινα χαγιάτια 

και τις καλυµµένες µε σχιστόλιθο στέγες, το Ραχώνι το οποίο είναι χτισµένο αρκετά ψηλά και 

φιλοξενεί µερικά από τα πιο όµορφα – πλην εγκαταλειµµένα – αρχοντικά του νησιού.  

 

Ο Ποτός είναι ένα από τα παραδοσιακά θέρετρα διακοπών της Θάσου και µαζί µε το Πευκάρι 

και τα Λιµενάρια κρατούν τα σκήπτρα της τουριστικής κίνησης. Όσο για τα Λιµενάρια, εκτός 

από τους λουκουµάδες, το παρελθόν ζωντανεύει και στο µεγάλο κτίριο στο λόφο του χωριού, 

χτισµένο σε στυλ γερµανικού πύργου. Σήµερα στέκει άδειο, να αγναντεύει την κορυφή του 

Αγίου Όρους στο βάθος του ορίζοντα. Το κτίριο αυτό, έδρα της γερµανικής εταιρίας που 

εκµεταλλευόταν το σιδηροµετάλλευµα του νησιού πριν από τον πόλεµο, στέκει σήµερα µισό-

ανακατασκευασµένο από τον ∆ήµο. Η θέση και η αρχιτεκτονική του κτηρίου, εγγυώνται 

επιτυχία σε κάθε µορφής τουριστική επένδυση. 

 

Αξιόλογος επίσης πόλος επίσκεψης τουριστών αποτελούν στα Λιµενάρια οι εγκαταστάσεις 

διαµετακόµισης του σιδηροµεταλλεύµατος  την εποχή εκείνη. Τα σηµάδια του ορυκτού είναι 

εµφανή, καθώς η άµµος στην παραλία είναι ακόµη µαύρη. Πιο εντυπωσιακές όµως είναι οι 

πέτρινες αποθήκες, οι πύργοι-καµίνια για την κατεργασία του υλικού και οι πέτρινες 

αποβάθρες για τη φόρτωσή του, που µπορούν να χαρακτηριστούν ως σηµαντικά δείγµατα 

βιοµηχανικής αρχιτεκτονικής. 

 

Οι Αλυκές, ψαροχώρι χτισµένο σε µια στενή δασώδη µικρή χερσόνησο, διαθέτουν µεγάλο 

αριθµό από πέτρινες ψαροκαλύβες, οι οποίες αναπαλαιώνονται  από ιδιώτες και 

µετατρέπονται σε πανέµορφες ψαροκαλύβες. Στην χερσόνησο των Αλυκών φιλοξενείται ένα 

από τα πιο γνωστά αρχαία λατοµεία µαρµάρου του νησιού. Έχει φτιαχτεί ακριβώς πάνω στο 

κύµα, προκειµένου η φόρτωση του µαρµάρου να είναι πιο εύκολη.  

 

Λίγα χιλιόµετρα από τις Αλυκές βρίσκεται το νοτιότερο σηµείο του νησιού. Από εδώ και 

κάτω, στο χάρτη, υπάρχει µόνο θάλασσα. Το µέρος αυτό διάλεξαν οι µοναχοί από την Μονή 

Οσίου Φιλόθεου του Αγίου Όρους για µετόχι τους. Το µοναστήρι είναι αφιερωµένο στον 

Αρχάγγελο Μιχαήλ. 

 

Πέρα από τα Κοίνυρα και τον οικισµό Αλυκές το πράσινο διαδέχονται οι καµένες εκτάσεις. 

Οι µεγάλες φωτιές της δεκαετίας του ‘80 δεν άφησαν πίσω τους τίποτε. Τα πευκοδάση 
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έδωσαν τη θέση τους στα βάτα και τα πουρνάρια. Μέσα στα τελευταία 15 χρόνια, η ίδια η 

φύση µπόρεσε να αντικαταστήσει το δάσος σε πολύ µικρό ποσοστό – µικρότερο από 1%. ∆εν 

βοηθά και το έδαφος που είναι βραχώδες και σε πολλά σηµεία απόκρηµνο.   

 

Τα παράλια της Θάσου είναι περιοχές µε µεσογειακό κλίµα και µεγάλη ηλιοφάνεια 

προστατευµένες από  ανέµους, µε καλή ποιότητα παραλίας και νερών, εξυπηρετούνται από 

ικανοποιητικά από τα υπάρχοντα συγκοινωνιακά δίκτυα και από αστικού τύπου 

εξυπηρετήσεις και προσφέρονται για ανάπτυξη παραθεριστικού τουρισµού (ξενοδοχεία, 

ενοικιαζόµενα δωµάτια, παραθεριστικές κατοικίες, εγκαταστάσεις για την εξυπηρέτηση 

ηµερήσιων λουόµενων). Τα υπάρχοντα στην περιοχή ενδιαφέροντα για τους επισκέπτες 

(αρχαιολογικοί χώροι, φεστιβάλ Φιλίππων – Θάσου, ενδιαφέροντα τοπία) ενισχύουν το 

ενδιαφέρον του επισκέπτη Έλληνα και ξένου για µεγαλύτερη παραµονή στην περιοχή. Στις 

θέσεις αυτές µπορεί να αναπτυχθεί τουρισµός µαζικού τύπου υπό την προϋπόθεση ότι η 

ανάπτυξη αυτή θα είναι προγραµµατισµένη και ελεγχόµενη.   

 

Οι παραθεριστές µπορούν να απολαύσουν τις απέραντες αµµώδεις παραλίες, τους παλιούς 

ορεινούς οικισµούς και τα γραφικότατα ψαροχώρια της Θάσου. Υπάρχει µια κεντρική οδική 

αρτηρία που καλύπτει όλο το γύρο του νησιού ακολουθώντας παράλληλη πορεία µε τις ακτές, 

και µικρότεροι δρόµοι που οδηγούν στους ορεινούς συνοικισµούς. 

 

Ο επισκέπτης µπορεί να φθάσει στη Θάσο από την Καβάλα, την Κεραµωτή και τη Ν.Πέραµο. 

Η θαλάσσια πρόσβαση στο νησί γίνεται από τα τρία πορθµεία που εξυπηρετούν τους 

τουρίστες, ανάλογα µε τον τόπο προέλευσής τους. Η πιο σύντοµη διαδροµή για όσους 

έρχονται από ανατολικά αλλά και όσοι φθάνουν µέχρι την Καβάλα µε αεροπλάνο είναι το 

πορθµείο της Κεραµωτής. Περίπου µισή ώρα µετά αποβιβάζονται στο χωριό Λιµένα ή στη 

Θάσο, την χώρα του νησιού. Όσοι έρχονται από την Καβάλα, απλά θα κατέβουν στο λιµάνι 

της πόλης και θα µπουν στο πρώτο φέρι της γραµµή. Η αποβίβαση γίνεται στον Πρίνο, το 

πλησιέστερο στην Καβάλα λιµάνι του νησιού. Η διαδροµή είναι λίγο µεγαλύτερη (1,5 ώρα), 

αλλά προσφέρει µοναδική θέα στην εξέδρα άντλησης πετρελαίου Πρίνος 1. Τελευταία 

δυνατότητα, η πρόσβαση από το πορθµείο της Νέας Περάµου, που εξυπηρετεί όσους 

έρχονται από δυτικά. Βέβαια θα πρέπει να σηµειωθεί ότι από  το πορθµείο της Ν.Περάµου 

άρχισαν να εκτελούνται  δροµολόγια προς τη Θάσο µετά το 1998. Στον πίνακα που ακολουθεί 

παρουσιάζεται η επιβατική κίνηση από τα πορθµεία της Καβάλας, της Κεραµωτής και της 
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Ν.Περάµου, προς την Θάσο από το 1995 έως 2001.  

 
Πίνακας 6.2 - Επιβατική Κίνηση προς Θάσο (1995-2001) 

  1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Ιανουάριος 29.399 28.968 15.956 18.644 18.722 17.942 18.782
Φεβρουάριος 34.706 29.562 15.819 19.636 17.497 21.553 19.041
Μάρτιος  38.895 44.138 24.437 21.337 23.718 28.749 30.102
Απρίλιος  60.337 69.888 29.539 35.096 38.239 41.612 49.004
Μάιος  117.469 117.516 76.141 73.137 86.118 78.968 99.845
Ιούνιος  107.110 136.664 84.299 94.622 83.041 99.729 131.244
Ιούλιος 193.789 243.703 138.701 156.730 166.870 172.958 192.426
Αύγουστος  250.138 293.849 187.654 201.956 214.943 213.483 248.815
Σεπτέµβριος  107.962 127.695 78.312 85.849 81.160 86.285 108.656
Οκτώβριος  59.397 75.463 38.156 37.798 41.110 39.274 46.850
Νοέµβριος   34.280 48.037 21.501 20.352 23.868 25.238 24.627
∆εκέµβριος 31.271 42.762 20.956 21.224 23.472 21.368 15.288
Σύνολο  1.064.753 1.258.245 731.471 786.381 818.758 847.159 984.680
   - 18% -42% 8% 4% 3% 16%
Πηγή : Λιµεναρχείο Καβάλας  

 

Όπως προκύπτει από τον παραπάνω πίνακα η επιβατική κίνηση, παρουσιάζει αυξητικές 

τάσεις από έτος σε έτος µε εξαίρεση το 1997 που παρουσίασε σηµαντική µείωση της τάξης 

του 42%. Βέβαια κατά τα έτη 1995 και 1996 ο αριθµός των επιβατών που έφθασαν στη Θάσο 

ήταν πολύ µεγαλύτερος από αυτόν που έφθασε τα επόµενα χρόνια (1258.245 επιβάτες το 

1996 και 948.680 το 2000). Επιπλέον παρατηρείται, ότι η αύξηση της επιβατικής κίνησης 

ξεκινά σταδιακά από τον µήνα Απρίλιο, τον Αύγουστο κορυφώνεται, καθώς πρόκειται για την 

περίοδο αιχµής της τουριστικής κίνησης, ενώ από τον Σεπτέµβριο αρχίζει και πάλι να 

µειώνεται σταδιακά.  

 

Το διεθνές αεροδρόµιο της Καβάλας µε τις συχνές πτήσεις charter κατά τη διάρκεια των 

θερινών µηνών έπαιξε σηµαντικότατο ρόλο στην ανάπτυξη του τουριστικού δυναµικού, ιδίως 

µετά τα γεγονότα στην πρώην Γιουγκοσλαβία που µείωσαν στο ελάχιστο τον αριθµό των 

αυτοκινούµενων αλλοδαπών και οι οποίοι αποτελούσαν σηµαντική πελατεία στο παρελθόν 

για το νησί. Η πληθώρα των αρχαιολογικών µνηµείων, η φυσική οµορφιά (ακόµη και µετά τις 

πυρκαγιές της δεκαετίας του ’80), η µαρίνα του Λιµένα - που αναµένεται σε λίγο να 

ολοκληρωθεί - δίνουν στη Θάσο το προβάδισµα έναντι πολλών ‘’δηµοφιλών’’ νησιών του 

Αιγαίου όµως εκτιµάται ότι αυτό που λείπει είναι η κατάλληλη προβολή και η δηµιουργία 
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αντίστοιχα της κατάλληλης «εικόνας». 

 

Η µαρίνα της Θάσου 

 

Η µαρίνα Θάσου είναι το µοναδικό αποκλειστικά τουριστικό λιµάνι της Περιφέρειας 

Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και το τρίτο της Β. Ελλάδας, µετά τις µαρίνες του ΕΟΤ 

στη Θεσσαλονίκη και την ιδιωτική του «Πόρτο Καρράς» στη Χαλκιδική. 

 

Το έργο χρηµατοδοτήθηκε από τα ΜΟΠ, µε 3.799 χιλ. ECU (885 εκ. δρχ. / 2.597.212 €). Έχει 

ολοκληρωθεί η λιµενική υποδοµή, αλλά δεν υπάρχουν οι αναγκαίες ηλεκτροµηχανολογικές 

εγκαταστάσεις, ούτε πρόβλεψη δαπάνης γι’ αυτό το σκοπό.  

 

Η µαρίνα αποτελεί σηµαντική υποδοµή για την ανάπτυξη του θαλάσσιου τουρισµού 

(γιώτινγκ, ιστιοπλοΐα κλπ), ο οποίος είναι πολύ σηµαντικός για την Ελλάδα που διαθέτει 

συγκριτικό πλεονέκτηµα έναντι των ανταγωνιστριών χωρών, λόγω της ύπαρξης του 

Αρχιπελάγους του Αιγαίου και εκείνου του Ιονίου. Πρέπει να σηµειωθεί ότι ο θαλάσσιος 

τουρισµός αποτελεί δραστηριότητα τουριστών υψηλής εισοδηµατικής και πολιτισµικής 

στάθµης. Η ολοκλήρωση της µαρίνας Θάσου και η ένταξή της στο σύστηµα Μαρινών που 

µελετάται, θα δώσει και σε αυτήν και κατ’ επέκταση στο νησί µια σηµαντικότατη άνθηση 

στην ανάπτυξη του τουρισµού. 

 

Στο νησί υπάρχει παροχή επιβοηθητικών υπηρεσιών (ενοικιάσεις σκαφών, αυτοκινήτων και 

δικύκλων) καθώς και νυκτερινή ζωή και καλής ποιότητας εστιατόρια. 

 

Όσον αφορά την πολιτιστική κληρονοµιά του νησιού, υπάρχουν αρκετοί αρχαιολογικοί χώροι 

και µνηµεία προκλασσικά, κλασσικά, ελληνιστικά και Ρωµαϊκά. Τα σηµαντικότερα µνηµεία 

και αρχαιολογικοί χώροι είναι η Αρχαία πόλη, η αγορά όπου υπάρχουν ρωµαϊκά µνηµεία 

καθώς και θέατρο σε λειτουργία και το Ιερό ∆ιόσκουρων στο ακρωτήριο Αλυκής Θάσου.  

Στη Θάσο συναντάει κανείς επίσης µνηµεία Πρωτοχριστιανικά, Βυζαντινά και Νεότερα, 

κυριότερα από τα οποία είναι η Μεσαιωνική Ακρόπολη και οι Παλαιοχριστιανικές Βασιλικές 

οι ποίες βρίσκονται στο Ακρωτήριο Αλυκής της Θάσου. 

 

Πέρα από τους αρχαιολογικούς χώρους και µνηµεία στη Θάσο υπάρχουν αρκετοί 
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παραδοσιακοί και ιστορικοί οικισµοί στην Παναγία, Ποταµιά, Άνω Πρίνος η Καζαβίτι, 

Ραχώνι, Θεολόγος, Σκάλα Μαριών. Σε όλες αυτές τις περιοχές υπάρχει καλή πρόσβαση για 

τον επισκέπτη. 

 

Στη Θάσο αξίζει κανείς να επισκεφτεί το αρχαιολογικό της µουσείο όπου φυλάσσονται πολλά 

και ενδιαφέροντα εκθέµατα για την ιστορία του τόπου. 

 

Παραστάσεις αρχαίων τραγωδιών δίδονται στο αρχαίο θέατρο Θάσου από 15 Ιουλίου έως 6 

Αυγούστου. Εκτός από τις παραστάσεις αρχαίου δράµατος πραγµατοποιούνται και 

παραστάσεις σύγχρονου θεάτρου, κλασσικού χορού και συναυλίες.  

 

6.5.1.3. Τουρισµός, Πληθυσµός, Οικονοµία 

 

Η Θάσος αποτελεί τον σηµαντικότερο τουριστικό προορισµό της ΠΑΜΘ κι έναν από τους 

επώνυµους την Ελλάδα. Το νησί έχει γνωρίσει σηµαντική τουριστική ανάπτυξη από τη 

δεκαετία του 60. Συνέπεια του τουριστικού αυτού ρεύµατος είναι η ανάπτυξη σηµαντικών 

τουριστικών υποδοµών το νησί.  

 

Συγκεκριµένα η Θάσος διαθέτει πολλά ξενοδοχεία, διαµερίσµατα και επιπλωµένες κατοικίες 

όλων των κατηγοριών, στα περισσότερα χωριά και κωµοπόλεις. Ακόµα διαθέτει  

ενοικιαζόµενα δωµάτια και χώρους κατασκήνωσης κοντά στη θάλασσα. 

 

Αν και υλοποιήθηκαν  σηµαντικές επενδύσεις στη Θάσο, οι οποίες αφορούσαν την ανέγερση 

ξενοδοχείων, καταλυµάτων και λοιπών τουριστικών εγκαταστάσεων, δεν είχαν ενταχθεί σε 

έναν συνολικό σχεδιασµό µε γνώµονα την ολοκληρωµένη προσέγγιση της τουριστικής 

αξιοποίησης ούτε ανταποκρινόταν στην απαίτηση για προσέλευση αναβαθµισµένου 

τουρισµού. Αντίθετα η τουριστική ανάπτυξη στηρίχθηκε στο µαζικό τουρισµό. Έτσι ενώ θα 

µπορούσε να ειπωθεί ότι υπάρχει ικανοποιητικός αριθµός κλινών (έστω και χαµηλών 

κατηγοριών στην πλειοψηφία τους), απουσιάζουν βασικές τουριστικές εγκαταστάσεις όπως 

συνεδριακά κέντρα, σύγχρονες µαρίνες ελλιµενισµού, πολιτιστικές αίθουσες, γήπεδα 

αθλητικών δραστηριοτήτων, κέντρα θαλασσοθεραπείας κλπ.    

 

Στον πίνακα που παρατίθεται παρακάτω παρατηρείται ότι ο αριθµός των ξενοδοχείων Α και 
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Β κατηγορίας είναι πολύ µικρός σε σχέση µε το σύνολο των ξενοδοχειακών καταλυµάτων του 

νησιού. Γεγονός που αναδεικνύει ότι ο τουρισµός της Θάσου βασίζεται κυρίως στο µαζικό-

παραθεριστικό τουρισµό χαµηλών προδιαγραφών. 

 

 Η Θάσος διαθέτει 185 ξενοδοχειακές µονάδες µε 7.537 κλίνες και 6 κάµπινγκ. Στους 

παρακάτω πίνακες παρουσιάζεται η κατανοµή της δυναµικότητας των καταλυµάτων του 

νησιού.  

 
Πίνακας 6.3 - Χωρική Κατανοµή ∆υναµικότητας Ξενοδοχειακών Καταλυµάτων στη Θάσο (2001) 

Περιοχή Μονάδες % ∆ωµάτια % Κλίνες % 

Λιµένας  54 28% 1.263 32% 2.413 32% 
sΛιµενάρια  20 11% 382 9% 733 10% 
Πρίνος  27 15% 454 11% 862 11% 
Παναγιά  13 7% 274 8% 532 7% 
Ραχώνι  11 6% 266 7% 542 7% 
Θεολόγος   13 7% 378 10% 718 10% 
Ποτός 14 8% 407 10% 764 10% 
Ποταµιά  31 17% 500 12% 933 12% 
Σκ. Σωτήρος  2 1% 20 1% 40 1% 
ΣΥΝΟΛΟ 185 100% 3.944 100% 7.537 100% 
Πηγή: Ξενοδοχειακό Επιµελητήριο – ∆/νση Τουρισµού Περιφέρειας Ανατ. Μακεδονίας και Θράκης 

 
Πίνακας 6.4 - ∆υναµικότητα Ξενοδοχειακών Καταλυµάτων στην Θάσο ανά Κατηγορία Καταλύµατος 

(2001) 

 Μονάδες % ∆ωµάτια % Κλίνες % 
Α 5 3% 445 11% 844 11% 
Β 20 11% 653 17% 1.234 16% 
Γ 101 55% 1.979 50% 3.817 51% 
∆ 39 21% 608 15% 1.143 15% 
Ε 20 11% 259 7% 499 7% 

Κ
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ΣΥΝΟΛΟ 185 100% 3.944 100% 7.537 100% 
Πηγή: Ξενοδοχειακό Επιµελητήριο – ∆/νση Τουρισµού Περιφέρειας Ανατ. Μακεδονίας και Θράκης 

 

Όπως προκύπτει από τους παραπάνω πίνακες το µεγαλύτερο αριθµό ξενοδοχειακών µονάδων 

συγκεντρώνει ο Λιµένας Θάσου και η Ποταµιά µε 54 και 31 ξενοδοχειακές µονάδες 

αντίστοιχα, ακολουθούν ο Θεολόγος (όπου περιλαµβάνεται και το Πευκάρι) και ο Πρίνος µε 

27 ξενοδοχειακές µονάδες αντίστοιχα. και ακολουθούν µε πολύ µικρότερα ποσοστά οι 

υπόλοιπες κατηγορίες. Το 55% του συνολικού αριθµού των ξενοδοχειακών µονάδων του 

νησιού ήτοι 101 µονάδες ανήκουν στην Γ΄ κατηγορία και αποτελούν το 51% του συνολικού 
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αριθµού των κλινών ήτοι 3.817 κλίνες. Στην ∆΄ κατηγορία αντιστοιχεί ποσοστό της τάξεως 

του 21% σε µονάδες και 15% σε κλίνες, ενώ η Β΄ και Ε΄ κατηγορία συµµετέχουν από 11% 

στις µονάδες και 16% και 7% στις κλίνες αντίστοιχα. Τέλος τα ξενοδοχειακά καταλύµατα Α΄ 

κατηγορίας αποτελούν µόλις  το 3% των µονάδων και το 11% των συνολικών κλινών του 

νησιού.  

 

Στη συνέχεια ακολουθούν οι πίνακες 8.3.1.3γ και 8.3.1.3δ στους οποίους περιέχονται 

στοιχεία σχετικά µε την δυναµικότητα των ενοικιαζοµένων δωµατίων – διαµερισµάτων που 

υπάρχουν στο νησί της Θάσου ανά περιοχή και ανά κατηγορία. 

 
Πίνακας 6.5 -Χωρική Κατανοµή ∆υναµικότητας Ενοικιαζόµενων ∆ωµατίων – ∆ιαµερισµάτων στη Θάσο 

(2001) 

Περιοχή Μονάδες % Κλίνες % 
Αλυκές 16 2% 183 2% 
Αστρίδα 21 3% 221 2% 
Θάσος 18 2% 190 2% 
Λιµένας 130 16% 1.492 15% 
Θεολόγος 5 1% 66 1% 
Καλλιράχη 35 4% 338 3% 
Κοίνυρα 28 3% 350 4% 
Λιµενάρια 98 12% 1.352 14% 
Μαριές 34 4% 350 4% 
Παναγία 53 7% 600 6% 
Πευκάρι 13 2% 159 2% 
Ποταµιά 122 15% 1.520 16% 
Ποτός 132 16% 1.659 17% 
Πρίνος 29 4% 324 3% 
Ραχώνι 51 6% 665 7% 
Σωτήρα 24 3% 295 3% 
Σύνολο 809 100% 9.764 100% 
Πηγή :∆ιεύθυνση Τουρισµού Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης  

 

Σύµφωνα µε τα στοιχεία του παραπάνω πίνακα προκύπτει ότι την πλειοψηφία των 

ενοικιαζοµένων δωµατίων συγκεντρώνουν ο Ποτός, η Ποταµιά και η περιοχή Λιµένας – 

Θάσος µε 18%, 16% και 17% σε µονάδες αντίστοιχα. Ακολουθεί η περιοχή των Λιµεναρίων 

µε συµµετοχή 12%, ενώ οι υπόλοιπες περιοχές συγκεντρώνουν µικρότερη συµµετοχή 

µονάδες ενοικιαζόµενων δωµατίων – διαµερισµάτων. Τα λιγότερα ενοικιαζόµενα δωµάτια 

βρίσκονται στο Θεολόγο. Όσον αφορά τις κλίνες το 17%  συγκεντρώνονται στην περιοχή 

Λιµένας – Θάσος, το ίδιο ποσοστό συγκεντρώνει και ο Ποτός, ενώ το 16% των κλινών 
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βρίσκεται στην Ποταµιά και το 14% στα Λιµενάρια. Οι υπόλοιπες περιοχές διαθέτουν 

µικρότερο αριθµό κλινών. 

 
Πίνακας 6.6 - ∆υναµικότητα Ενοικιαζοµένων ∆ωµατίων – ∆ιαµερισµάτων στη Θάσο ανά 

Κατηγορία(2001) 

Κατηγορία Μονάδες % Κλίνες % 
Α’ 614 76% 8.007 82% 
Β’ 47 6% 544 6% 
Γ’ 148 18% 1.213 12% 

Σύνολο 809 100% 9.764 100% 
Πηγή : ∆ιεύθυνση Τουρισµού Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 

 

Από την ανάλυση των στοιχείων του παραπάνω πίνακα συµπεραίνουµε ότι τα περισσότερα 

ενοικιαζόµενα δωµάτια ανήκουν στην Α’ κατηγορία και συγκεκριµένα το 76%. Λιγότερα 

περιλαµβάνονται στην Γ’ και ακόµη λιγότερα στην Β’ κατηγορία, των  οποίων το ποσοστό 

συµµετοχής ανέρχεται σε 18% και 6% αντίστοιχα. Την ίδια πορεία ακολουθούν και οι κλίνες: 

το 82% ανήκει στην Α’ κατηγορία, το 12% στη Γ’ ενώ η Β’ κατηγορία περιλαµβάνει µόλις το 

6%. 

 

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται η δυναµικότητα των camping της Θάσου ανά 

κατηγορία: 

 
Πίνακας 6.7- ∆υναµικότητα Χώρων Οργανωµένης Κατασκήνωσης (Camping) στη Θάσο ανά Κατηγορία 

(2001) 

Κατηγορία Μονάδες Θέσεις Άτοµα 

Α 1 303 909
Β 1 195 585
Γ 4 358 1.062
ΣΥΝΟΛΟ 6 856 2.556
Πηγή: Ελληνικό Οργανισµός Τουρισµού 

 

Σύµφωνα µε τον πίνακα 8.3.1.3ε τα campings που υπάρχουν στη Θάσο είναι συνολικά 6, από 

τα οποία τα 4 είναι Γ’ κατηγορίας. Όπως και στα ξενοδοχεία η Γ’ κατηγορία συγκεντρώνει το 

µεγαλύτερο αριθµό camping, γεγονός που αποδεικνύει για άλλη µια φορά ότι ο τουρισµός της 

Θάσου απευθύνεται κυρίως σε επισκέπτες µετρίου εισοδήµατος. Σηµειώνεται επίσης ότι τα 

παραπάνω camping έχουν σήµα από τον Ε.Ο.Τ. και βρίσκονται στον Ποτό (Θεολόγου), στη 
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Σκάλα Σωτήρος, στο Πευκάρι (Θεολόγου), στη Σκάλα Ραχωνίου, στον Πρίνο και στη Σκάλα 

Παναγίας.  

Στο σηµείο αυτό θα πρέπει να σηµειωθεί ότι στα πλαίσια του Αναπτυξιακού Νόµου 

υλοποιήθηκε πλήθος τουριστικών επενδύσεων στη Θάσο, οι οποίες παρουσιάζονται στον 

πίνακα που ακολουθεί: 

 
Πίνακας 6.8 - Υπαγωγές Τουριστικών Επενδύσεων στα πλαίσια του Αναπτυξιακού Νόµου (Ν. 1892/90 και 

Ν.2601/98) στη Θάσο  

 Αριθµός 
Υπαγωγών 

Ύψος 
Παραγωγικής 
Επένδυσης 

Ύψος 
Επιχορήγησης

Νέες θέσεις 
εργασίας 

Ν. 1892/90 9 688.600.000 310.109.000 31 
Ν. 2601/98 7 1.337.500.000 369.375.000 46 
Σύνολο 16 2.026.100.000 679.484.000 77 
Πηγή: Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 

 
Από τις 9 συνολικές επενδύσεις που έγιναν στο νησί της Θάσου στα πλαίσια του Ν. 1892/90 5 

αφορούσαν προγράµµατα εκσυγχρονισµού των υφιστάµενων υποδοµών ενώ οι υπόλοιπες 4 

αφορούσαν την κατασκευή νέων µονάδων.  

 
Στους πίνακες που παρατίθενται παρακάτω παρουσιάζεται η διαχρονική εξέλιξη των αφίξεων 

και διανυκτερεύσεων των ηµεδαπών και αλλοδαπών στα ξενοδοχειακά καταλύµατα και 

campings της Θάσου κατά την πενταετία 1997-2000. Πιο συγκεκριµένα στον παρακάτω 

πίνακα εµφανίζεται ο αριθµός των αφίξεων των τουριστών από το εξωτερικό και εσωτερικό 

της χώρας στο νησί, ενώ στον πίνακα 8.3.1.3η παρουσιάζεται αντίστοιχα ο αριθµός των 

διανυκτερεύσεων ηµεδαπών και αλλοδαπών σε ξενοδοχεία και campings στη Θάσο. 

 
Πίνακας 6.9 - Αφίξεις Ηµεδαπών και Αλλοδαπών σε Ξενοδοχειακά Καταλύµατα και Campings της Θάσου 

ΕΤΟΣ  1997 1998 1999 2000 2001
ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ 
Ηµεδαποί 28.811 35.384 41.180 41.771 38.120
Αλλοδαποί 43.021 38.937 40.313 42.390 44.896
Σύνολο 71.832 74.321 81.493 84.161 83.016
CAMPINGS 
Ηµεδαποί 5.619 6.433 5.339 5.988 13.239
Αλλοδαποί 2.913 3.037 2.618 3.426 3.369
Σύνολο 8.532 9.470 7.957 9.414 16.608
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ 
Ηµεδαποί 34.430 41.817 46.519 47.759 51.359
Αλλοδαποί 45.934 41.974 42.931 45.816 48.265
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ΣΥΝΟΛΟ 80.364 83.791 89.450 93.575 99.624
Πηγή: ∆ιεύθυνση Τουρισµού Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης – Επεξεργασία    

 

 

Πίνακας 6.10 - ∆ιανυκτερεύσεις Ηµεδαπών και Αλλοδαπών σε Ξενοδοχειακά Καταλύµατα και Campings 

της Θάσου  

ΕΤΟΣ  
1997 1998 1999 2000 2001

ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ 
Ηµεδαποί  94.396 121.437 136.955 149.207 138.433
Αλλοδαποί 385.444 337.696 335.201 343.667 362.819
Σύνολο 479.840 459.133 472.156 492.874 501.252
CAMPINGS 
Ηµεδαποί  30.417 34.573 29.400 29.983 52.992
Αλλοδαποί 22.894 24.722 21.230 27.968 27.375
Σύνολο 53.311 59.295 50.630 57.951 80.367
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ 
Ηµεδαποί  124.813 156.010 166.355 179.190 191.425
Αλλοδαποί 408.338 362.418 356.431 371.635 390.194
ΣΥΝΟΛΟ 533.151 518.428 522.786 550.825 581.619
Πηγή: ∆ιεύθυνση Τουρισµού Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης – Επεξεργασία    

 

Όπως προκύπτει από τους παραπάνω πίνακες ο αριθµός των αφίξεων τόσο των ηµεδαπών όσο 

και των αλλοδαπών αυξήθηκε κατά την τελευταία πενταετία. Πιο συγκεκριµένα ο αριθµός 

των ηµεδαπών που  επισκέφτηκαν  το νησί της Θάσου το 1997 ήταν 34.430, ενώ το 2001 

έφτασε τους 51.359. Αντίστοιχη αύξηση παρουσιάζεται και στον αριθµό των αφίξεων των 

αλλοδαπών ο οποίος από 45.934 που ήταν το 1997 έφτασε τους 48.265 το 2001. Κατά τη 

διάρκεια της πενταετίας 1997 – 2001 κάµψη σηµειώθηκε µόνο κατά το 1998, όπου ο αριθµός 

των αλλοδαπών επισκεπτών µειώθηκε στους 41.974, γεγονός που οφείλεται κυρίως στον 

πόλεµο στη γειτονική Γιουγκοσλαβία, δεδοµένου ότι πολλοί επισκέπτες έρχονται οδικώς στη 

χώρα µέσω Γιουγκοσλαβίας. Αξίζει να σηµειώσουµε επιπλέον, ότι ενώ το 1997 και το 1998  

ο αριθµός των αλλοδαπών επισκεπτών ήταν µεγαλύτερος από τον αντίστοιχο αριθµό των 

ηµεδαπών, από το 1999 και µετά ο αριθµός των ηµεδαπών άρχισε να ξεπερνάει εκείνον των 

αλλοδαπών. 

 

Παρατηρώντας τη διαχρονική εξέλιξη των διανυκτερεύσεων, το σύνολο των 

διανυκτερεύσεων στη Θάσο ανήλθε σε 533.151 το 1997 και έφτασε τις 581.619 το 2001. 

Κατά τα έτη όµως 1998 και 1999 παρουσιάζεται µια µικρή κάµψη στον αριθµό των 

διανυκτερεύσεων, η οποία οφείλεται στα δραµατικά γεγονότα της Γιουγκοσλαβίας. Από τον 
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παραπάνω πίνακα επιπλέον παρατηρείται ότι όσον αφορά τα campings ο αριθµός των 

διανυκτερεύσεων των ηµεδαπών είναι µεγαλύτερος από αυτόν των αλλοδαπών. Αντίθετα ο 

αριθµός των διανυκτερεύσεων των αλλοδαπών είναι µεγαλύτερος από των αριθµό των 

διανυκτερεύσεων των ηµεδαπών στα ξενοδοχειακά καταλύµατα του νησιού.  

Τέλος στον πίνακα, που ακολουθεί παρουσιάζονται οι αφίξεις των ηµεδαπών και αλλοδαπών 

στα ξενοδοχειακά καταλύµατα της Θάσου, ανά κατηγορία, ενώ στους πίνακες παρακάτω 

παρουσιάζονται οι αφίξεις – διανυκτερεύσεις ανά εθνικότητα των αλλοδαπών επισκεπτών σε 

ξενοδοχειακά καταλύµατα και camping αντίστοιχα κατά τη χρονική περίοδο 1997-2001. 
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Πίνακας 6.11 - Αφίξεις και ∆ιανυκτερεύσεις Αλλοδαπών και Ηµεδαπών στα Ξενοδοχειακά Καταλύµατα της Θάσου ανά Κατηγορία  

 ΕΤΟΣ 

1997 1998 1999 2000 2001  

Κατηγορί

α 
Αφίξεις ∆ιαν/σεις Αφίξεις ∆ιαν/σεις Αφίξεις ∆ιαν/σεις Αφίξεις ∆ιαν/σεις Αφίξεις ∆ιαν/σεις 

Α’ 12.425 89.441 13.168 91.836 14.448 97.693 14.271 111.210 14.378 114.532

Β΄ 19.252 145.916 16.929 108.824 19.598 114.840 21.337 129.746 20.063 127.557

Γ’ 30.044 188.704 33.881 205.260 36.372 207.945 36.368 191.822 37.359 205.744

∆’ 6.723 38.995 6.801 36.451 7.314 35.367 8.772 45.428 7.656 40.138

Ε’ 3.388 16.784 3.542 16.762 3.761 16.319 3.413 14.668 3.560 13.281

ΣΥΝΟΛΟ 71.832 479.840 74.321 459.133 81.493 472.164 84.161 492.874 83.016 501.252

 ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ  

Α’ 17% 19% 18% 20% 18% 21% 17% 23% 17% 23%

Β΄ 27% 30% 23% 24% 24% 24% 25% 26% 24% 25%

Γ’ 42% 39% 46% 45% 45% 44% 43% 39% 45% 41%

∆’ 9% 8% 9% 8% 9% 7% 10% 9% 9% 8%

Ε’ 5% 3% 5% 4% 5% 3% 4% 3% 4% 3%

ΣΥΝΟΛΟ 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Πηγή: ∆ιεύθυνση Τουρισµού Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης – Επεξεργασία  
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Πίνακας 6.12 -Αφίξεις-∆ιανυκτερεύσεις Αλλοδαπών σε Ξενοδοχειακά Καταλύµατα ανά Εθνικότητα στη Θάσο 

Αφίξεις ∆ιαν/σεις Αφίξεις ∆ιαν/σεις Αφίξεις ∆ιαν/σεις Αφίξεις ∆ιαν/σεις Αφίξεις ∆ιαν/σεις
ΑΓΓΛΟΙ 12.776 119.762 15.333 141.522 19.185 165.088 17.914 151.490 18.038 146.005
ΑΠΩ ΑΝΑΤΟΛΗ 18 136 12 183
ΑΥΣΤΡΑΛΟΙ-ΝΕΟΖΗΛ. 36 150 24 72 24 83 43 128 22 225
ΑΥΣΤΡΙΑΚΟΙ 2.856 25.572 1.780 19.194 2.849 27.753 2.541 25.303 2.397 25.273
ΑΦΡΙΚΑΝΟΙ 4 52 86 683 33 48 5 35 2 2
ΒΕΛΓΟΙ-ΛΟΥΞΕΜΒ 125 1.099 211 1.742 80 511 76 431 92 384
ΒΟΥΛΓΑΡΟΙ 631 3.916 580 3.955 1.154 6.298 528 2.067 1.357 3.903
ΓΑΛΛΟΙ 294 1.485 361 2.737 276 1.906 215 875 142 605
ΓΕΡΜΑΝΟΙ 12.411 130.259 9.902 93.234 7.543 72.933 7.163 69.685 7.003 71.265
ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΟΙ 2.700 21.684 2.406 18.925 664 4.935 1.407 8.905 615 4.901
∆ΑΝΟΙ 47 315 34 130 16 58 49 341 2.274 12.961
ΕΛΒΕΤΟΙ 179 589 156 903 65 362 71 296 86 460
Η.Π.Α. 201 670 232 591 167 501 325 1.044 265 702
ΙΑΠΩΝΕΣ 12 37 1 1 3 6 3 4 6 12
ΙΣΠΑΝΟΙ 50 191 44 221 47 213 32 178 28 235
ΙΣΡΑΗΛΙΝΟΙ 20 69 11 39 24 66
ΙΤΑΛΟΙ 334 1.570 416 1.977 317 1.444 426 2.408 296 1.957
ΚΑΝΑ∆ΟΙ 132 900 20 47 533 1.267 361 1.129 17 58
ΚΥΠΡΙΟΙ 42 271 31 133 29 73 49 126 55 225
ΛΑΤΙΝΙΚΗ 62 419 11 11 8 16 10 10
ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ 5 24 15 37 9 9 9 14 2 4
ΝΟΡΒΗΓΟΙ 1.247 8.672 52 236 28 158 1.943 11.059 1.431 9.946
ΟΛΛΑΝ∆ΟΙ 848 6.725 695 5.809 1.139 10.425 2.206 15.369 2.032 13.870
ΟΥΓΓΡΟΙ 535 4.150 1.307 8.318 387 1.483 236 1.780 106 668
ΠΟΛΩΝΟΙ 624 4.978 456 2.496 121 803 1.619 15.970 2.499 21.874
ΡΟΥΜΑΝΟΙ 425 3.384 161 981 385 2.052 318 1.515 217 1.124
ΡΩΣΟΙ 111 1.003 78 443 86 498 26 90 135 703
ΣΟΥΗ∆ΟΙ 1.056 6.733 72 238 174 722 296 1.824 107 585
ΤΟΥΡΚΟΙ 77 538 145 1.148 67 242 362 1.331 247 581
ΤΣΕΧΟΣΛΑΒΑΚΙΑ 4.516 34.994 4.046 30.828 4.687 34.534 3.981 29.204 5.154 43.140
ΦΙΛΛΑΝ∆ΙΑ 37 313 70 411 21 35 31 69 27 68
ΛΟΙΠΕΣ ΧΩΡΕΣ 610 4.784 201 637 192 679 133 804 244 1.083
ΣΥΝΟΛΟ 43.021 385.444 38.937 337.696 40.313 335.201 42.390 343.667 44.896 362.819

Εθνικότητες

ΕΤΟΣ
1997 1998 1999 2000 2001
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Πίνακας 6.13 -Αφίξεις-∆ιανυκτερεύσεις Αλλοδαπών σε Camping ανά Εθνικότητα στη Θάσο 

 

Αφ ίξε ις ∆ ια ν /σ ε ις Αφ ίξε ις ∆ ια ν /σ ε ις Αφ ίξε ις ∆ ια ν /σ ε ις Αφ ίξε ις ∆ ια ν /σ ε ις Αφ ίξε ις ∆ ια ν /σ ε ις
ΑΓΓΛ ΙΑ 4 9 1 7 1 4 8 1 7 4 9 0 2 1 2 8 3 7 3 4 6 4 3 0 8
ΑΠΩ  ΑΝΑΤΟ ΛΗ
ΑΥΣΤΡΑΛ ΙΑ  ΝΕΑ  ΖΗ ΛΑΝ∆ ΙΑ 2 4 9 1 6 6 1 4 2 2 8 1 4
ΑΥΣΤΡ ΙΑ 9 6 6 9 4 1 1 8 1 .2 1 9 9 3 8 6 3 1 7 6 1 .7 5 8 1 8 9 1 .4 6 5
ΑΦΡ ΙΚ Η 4 1 4 5 1 3 4 2 4 4 1 0 2 2 0
ΒΕΛΓ ΙΟ -ΛΟΥΞΕΜ ΒΟ ΥΡΓ . 1 4 3 3 4 4 1 4 8 1 0 2 2 3 0 1 2 9 2 3 1 0 3
ΒΟ ΥΛΓΑΡ ΙΑ 8 6 7 4 8 8 2 6 4 4 2 1 2 1 8 9 9
ΓΑΛΛ ΙΑ 1 8 9 9 5 7 1 7 7 6 7 3 8 8 3 4 7 1 2 2 5 0 6 1 3 4 6 3 7
ΓΕΡΜ ΑΝ ΙΑ 1 .0 2 1 8 .5 7 5 9 7 1 8 .3 4 3 1 .0 0 5 8 .3 9 4 1 .3 4 8 1 1 .9 5 5 1 .2 3 0 8 .8 6 9
Γ ΙΟ Υ ΓΚΟ ΣΛΑΒ ΙΑ 1 4 7 1 .1 1 3 1 9 9 2 .3 4 2 1 3 2 1 .0 8 0 2 0 0 1 .6 7 0 1 9 3 1 .8 4 8
∆ΑΝ ΙΑ 5 5 4 6 9 3 2 5 2 1 7 0 4 1 6 9 0 7 7 8 1 6 5 1 6 9 4 1 5 5 2 6 .9 9 5
ΕΛΒΕΤ ΙΑ 5 0 3 4 0 3 3 1 7 9 9 1 4 4 7 2 0 5 1 5 1 1 5 3 5
Η .Π .Α . 2 6 5 6 5 1 0 5 1 3 6 3 2
ΙΑΠΩ Ν ΙΑ 1 1
ΙΣΠ ΑΝ ΙΑ 4 1 0 1 0 2 6 8 1 2 6 1 8
ΙΣΡΑΗ Λ 4 1 0 4 4 2 8
ΙΤΑΛ ΙΑ 4 4 2 1 .7 8 1 6 1 1 2 .6 5 2 2 5 4 1 .5 4 1 4 9 7 2 .5 6 9 4 9 5 2 .6 8 9
ΚΑΝΑ∆ΑΣ 7 2 9 6 4 7 4 8
ΚΥΠΡΟ Σ 5 1 6 4 2 0 6 6 2 2
ΛΑΤ ΙΝ ΙΚ Η  ΑΜ ΕΡ ΙΚ Η 6 2 6
Μ ΕΣΗ  ΑΝΑΤΟ ΛΗ 4 5 6 2 1 1 1
ΝΟ ΡΒΗ Γ ΙΑ 1 2 4 1 0 6 2 7
ΟΛΛΑΝ∆ ΙΑ 5 7 3 8 8 9 4 6 4 8 9 0 4 8 3 9 5 5 8 3 1 1 0 9 4 9
ΟΥΓΓΑΡ ΙΑ 9 3 5 2 9 1 1 8 9 1 2 1 0 4 0 4 7 2 2 6 5 5 4 2 9
ΠΟ ΛΩ Ν ΙΑ 5 9 4 6 6 2 4 1 9 9 5 2 3 5 5 4 2 0 1 6 1 3 4
ΡΟ ΥΜ ΑΝ ΙΑ 2 1 2 2 8 1 6
ΡΩ Σ ΙΑ 7 9 5 8 1 1 3 1 5
ΣΟ ΥΗ∆ ΙΑ 2 8 5 1 1 1 4 4 9 2 7 1 6
ΤΟ ΥΡΚ ΙΑ 3 3 5 5 1 4 3 0 7 6 0
ΤΣΕΧΟ ΣΛΟΒΑΚ ΙΑ 6 1 2 7 2 2 1 1 4 5 8 5 0 8 3 8
Φ ΙΛΑΝ∆ ΙΑ 8 2 3 3 2 1 5 1 4
ΛΟ ΙΠ Ε Σ  ΧΩ ΡΕΣ 2 3 5 9 1 3 2 5 4 5 8 2 1 4 8 4 8 3 1 .0 6 6
ΣΥΝΟ ΛΟ 2 .9 1 3 2 2 .8 9 4 3 .0 3 7 2 4 .7 2 2 2 .6 1 8 2 1 .2 3 0 3 .4 2 6 2 7 .9 6 8 3 .3 6 9 2 7 .3 7 5

ΕΤΟ Σ

ΕΘΝ ΙΚΟ ΤΗ ΤΕ Σ 1 9 9 7 1 9 9 8 1 9 9 9 2 0 0 0 2 0 0 1
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6.5.2. Ανάλυση  

 

6.5.2.1. Τυπολογία της περιοχής ως τουριστικού προορισµού 

 

Η τυπολογία της περιοχής προκύπτει αναφορικά µε το επίπεδο της τουριστικής ανάπτυξης 

(Grinstein, 1955). Συγκεκριµένα, ο τουρισµός στη Θάσο συνυπάρχει µε άλλες µορφές 

οικονοµικής δραστηριότητας συµπεριλαµβανοµένης της αλιείας, της γεωργίας, της 

κτηνοτροφίας, της εξόρυξης µαρµάρων και των υπηρεσιών. Ο τουρισµός δεν αποτελεί 

«µονοκαλλιέργεια» στο νησί. Σε κάθε περίπτωση ο τουρισµός αποτελεί για τη Θάσο ένα 

παράγοντα που κερδίζει διαρκώς σε σηµασία. 

 

Ως προς τη µορφή της τουριστικής ανάπτυξης, που συνδέεται µε την ευρύτερη ευαισθησία 

ορισµένων περιοχών, ο τουρισµός στο νησί αναπτύσσεται σε καθεστώς που δεν περιορίζει 

την τουριστική ανάπτυξη του νησιού, είτε σ’ ότι αφορά τον αριθµό των επισκεπτών και τις 

δραστηριότητες τους, τον αριθµό και τον τύπο των καταλυµάτων στο οποίο καταλύουν. 

Συναντούµε συνεπώς ένα µίγµα ολοκληρωµένης και εντατικής τουριστικής ανάπτυξης. 

 

Ως προς την ύπαρξη οµοιογενών χωρικών ενοτήτων, το νησί έχει φυσικά σαφώς 

οριοθετηµένα όρια. Συγκεκριµένα στη Θάσο συναντούµε ένα µεγάλο οικισµό (Λιµένας) µε 

χαρακτηριστικά που υποδηλώνουν κορεσµό κατά τη διάρκεια της αιχµής της τουριστικής 

περιόδου (1/7-16/8). Στο σύνολο της περιφέρειας του νησιού οι παραλίες δέχονται τους 

τουρίστες. Οι παραλίες διακόπτονται από µικρούς οικιστικούς σχηµατισµούς. Στο κεντρικό 

τµήµα του νησιού υπάρχει σηµαντική δασοκάλυψη καθώς και γεωργική εκµετάλλευση. Η 

τουριστική ζήτηση για το νησί της Θάσου προκύπτει από επισκέπτες οι οποίοι έχουν ως 

αποκλειστικό στόχο µια παραµονή περισσοτέρων ηµερών στο νησί (5-7 ηµέρες). Αυτή αφορά 

το σύνολο σχεδόν των αλλοδαπών και το µεγαλύτερο τµήµα των Ελλήνων επισκεπτών.  

 

6.5.2.2. Σχέση της Περιοχής µε το Ευρύτερο Περιβάλλον – Ισχύοντες Περιορισµοί της 

Ανάπτυξης 

  

Το Νησί της Θάσου αλληλοσυσχετίζεται στενά µε τον ευρύτερο γεωγραφικό χώρο, καθώς το 

σύνολο των τουριστών καταφθάνουν στο Νησί, µε την χρήση ακτοπλοϊκών γραµµών που 

συνδέουν την Θάσο µε την πόλη της Καβάλας, την Κεραµωτή και την Ν.Πέραµο. Σε πολλές 
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περιπτώσεις λοιπόν η πόλη της Καβάλας χρησιµοποιείται ως ενδιάµεσος τουριστικός 

προορισµός προς την Θάσο και η Κεραµωτή ως ενδιάµεση στάση.  

 

Συναντάµε επίσης συχνά το φαινόµενο της επίσκεψης οµάδων Ελλήνων/ αλλοδαπών από το 

νησί προς το ηπειρωτικό τµήµα του Ν. Καβάλας, µε προορισµό την πόλη της Καβάλας και 

τον αρχαιολογικό τόπο των Φιλίππων. Η  επίσκεψη τουριστών του ηπειρωτικού τµήµατος 

προς το νησί είναι λιγότερο συχνή. 

 

Τέλος, θα πρέπει να τονίσουµε ότι οι τουρίστες που χρησιµοποιούν το αεροπλάνο ως 

µεταφορικό µέσο, διέρχονται από το Αεροδρόµιο της Χρυσούπολης και εν συνεχεία µέσω 

Κεραµωτής καταφθάνουν στην Θάσο. 

 

∆εν καταγράφονται ιδιαίτεροι φυσικοί περιορισµοί για την τουριστική ανάπτυξη του νησιού. 

Σε επίπεδο θεσµικού πλαισίου ισχύουν τα προβλεπόµενα από τα πολεοδοµικά και ρυθµιστικά 

σχέδια του Νησιού.  

 

Σύµφωνα µε το Χωροταξικό Σχέδιο της Περιφέρειας το σύνολο των Παράλιων της Θάσου 

προβλέπεται ως ζώνη ανάπτυξης τουριστικών δραστηριοτήτων.  

 

Στον ορεινό όγκο του Νησιού υφίστανται περιορισµοί όσον αφορά τις χρήσεις γης, την 

ασυµβατότητα δραστηριοτήτων καθώς στην περιοχή είναι έντονα ανεπτυγµένη η 

µεταλλευτική δραστηριότητα, η οποία δεν επιτρέπει µε ευκολία την ανάπτυξη τουριστικών 

δραστηριοτήτων σε περιοχές που γειτνιάζουν τις περιοχές λατόµευσης.  

 

6.5.2.3. Αξιολόγηση Τουριστικών Πόρων, Ζήτησης και Τουριστικού Προϊόντος της 

Περιοχής   

 

Για την αξιολόγηση της ζήτησης θα χρησιµοποιηθούν τα περιεχόµενα του πίνακα που 

ακολουθεί αξιολογώντας το περιεχόµενό του σε συνάρτηση µε τις υφιστάµενες αγορές και τις 

δυνητικές αγορές, όπου: 
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Πόροι/ δραστηριότητες :  

1: άφθονοι πόροι υπάρχοντες ή δυνητικοί 

2: µέτριοι πόροι υπάρχοντες ή δυνητικοί  

3: περιορισµένοι πόροι υπάρχοντες ή δυνητικοί  

4: ανύπαρκτοι πόροι υπάρχοντες ή δυνητικοί 

 

Υφιστάµενες αγορές:  

1: µεγάλη χρήση/ ζήτηση 

2: µέτρια χρήση / ζήτηση 

3: πολύ περιορισµένη χρήση/ ζήτηση  

 

∆υνητικές αγορές:  

1: σηµαντικό ελκτικό στοιχείο για την αγορά 

2: µέτριο ελκτικό στοιχείο για την αγορά 

3: πολύ περιορισµένο ελκτικό στοιχείο για την αγορά. 

 

Η αξιολόγηση των πόρων και δραστηριοτήτων έγινε µε βάση µιας ιδεοληπτικής προσέγγισης. 

Για την σύνταξη του πίνακα που ακολουθεί, ελήφθησαν υπ’ όψιν ανάλογες µελέτες που 

πραµατοποιήθηκαν για άλλες περιοχές (Cohen, 1974). Ο παρών πίνακας αποτελεί 

προσαρµογή του πίνακα PAP/RAC (1997) για περιοχές µε συνθήκες µεσογειακού 

χαρακτήρα.     
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Πίνακας 6.14 - Αξιολόγηση Τουριστικών Πόρων της Θάσου 

Πόρος ∆ραστηριότητα Αξιολόγηση 
πόρων 

Υφιστάµενες 
αγορές 

∆υνητικές 
αγορές 

1.1Ηλιοθεραπεία- κολύµπι  1 1 1 
1.2.Αθλητικές δραστηριότητες και αναψυχή 
στη στεριά και θάλασσα 1 1 1 ΚΛΙΜΑ 
1.3.Ζωή και δραστηριότητες στο ύπαιθρο 1 1 1 

ΠΑΡΑΛΙΑ 2.1.Ηλιοθεραπεία - κολύµπι 1 1 1 
3.1. Ιστιοπλοϊα 1 1 1 
3.2. Θαλάσσιο σκι 1 1 1 
3.3. Καταδύσεις  1 2 2 
3.4. Σερφ 2 2 2 

ΘΑΛΑΣΣΑ 

3.5. Ψάρεµα 1 2 2 

4.1.∆ιαδροµές περιπάτου, απλής ανάβασης 
1 1 1 

4.2. ∆ιαδροµές µε ποδήλατο 1 1 1 
4.3. Ιππασία 3 3 1 

ΣΤΕΡΙΑ 

4.4. Ανάβαση, αναρρίχηση  2 3 1 
5.1. Αξιοθέατα – µνηµεία 2 1 1 
5.2.Νυκτερινή ζωή  1 1 1 Η ΠΟΛΗ 
5.3. shopping  2 2 2 
6.1. «Χωριάτικη ζωή» 2 2 2 

ΤΟ ΧΩΡΙΟ 
6.2. Συµµετοχή σε αγροτικές εργασίες 2 3 3 

7.1.∆ιαδροµές σε προστατευόµενες 
περιοχές  2 2 1 ΦΥΣΙΚΟ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
7.2. Γύρος νησιών  1 1 1 

8.1.Επίσκεψη ιστορικών κέντρων πόλεων 
2 1 1 

8.2. Γύρος αγροτικών περιοχών  1 2 1 

8.3. Γύρος αρχαιολογικών µνηµείων  1 1 1 

ΤΟΠΟΙ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ 
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ 

ΣΗΜΑΣΙΑΣ 

8.4. «Πολιτισµικός » γύρος  1 1 1 
9.1. Ξενοδοχεία  1 1 1 
9.2. Μαρίνες  1 1 1 
9.3.Ενοικιαζόµενα δωµάτια 1 1 1 
9.4. Αγροτουριστικά καταλύµατα  2 2 2 

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 
ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ 

9.5. Camping  1 1 1 

10.1 Αθλητισµός, αναψυχή  1 2 1 
10.2. Fitness 3 2 1 
10.3. Ψυχαγωγία, καζίνο  2 2 1 
10.4.Τοπική κουζίνα 2 2 2 
10.5. Τοπικά ποτά  2 2 2 

10.6 Ενοικιάσεις αυτοκινήτων 1 1 1 
10.7 Βαρκάδες  1 1 1 
10.8. Υπηρεσίες υγείας, ταχυδροµεία, 
καταστήµατα 

2 1 1 

ΕΙ∆ΙΚΕΣ 
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

10.9. Συγκοινωνίες  2 1 1 
Πηγή: επεξεργασία 
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Σηµ. Η αξιολόγηση του τουριστικού προϊόντος πραγµατοποιήθηκε στη βάση των κριτηρίων 

που το οδηγούν στον χαρακτηρισµό του σαν προϊόν ενταγµένο στη ζώνη της ώριµης 

τουριστικής ανάπτυξης.  

 

6.5.2.4. Επιλογή του Καταλληλότερου Σεναρίου   

 

Στην περίπτωση της Θάσου, το σενάριο που προτείνεται είναι εκείνο της βιώσιµης 

ανάπτυξης, µε τιµές φέρουσας ικανότητας που θα τείνουν προς τις µικρότερες δυνατές. 

 

Η Θάσος, παρά το γεγονός ότι δέχεται σηµαντικό αριθµό επισκεπτών αυτοί διασπείρονται 

στις παραλίες του νησιού χωρίς να προκαλείται έτσι ιδιαίτερο πρόβληµα στο προσδοκώµενο 

επίπεδο ικανοποίησης των τουριστών στις θαλάσσιες δραστηριότητές τους. Το επίπεδο αυτό 

δοκιµάζεται στη διάρκεια της περιόδου αιχµής. 

 

Η υποδοχή ενός επιπρόσθετου αριθµού τουριστών είναι επιθυµητός εκ µέρους της τοπικής 

κοινωνίας και των επιχειρηµατιών που µε τη δραστηριότητά τους υποστηρίζουν την 

τουριστική δραστηριότητα, αλλά αποτελεί και επιλογή της τοπικής αυτοδιοίκησης. 

 

Παράλληλα, το φυσικό και οικολογικό περιβάλλον κρίνεται ότι δεν θα έχει ανάλογη 

επιβάρυνση µε εκείνων του επιπρόσθετου αριθµού επισκεπτών.  

 

Παρόλα αυτά, έχοντας υπόψη τις τάσεις σταθεροποίησης της ζήτησης για παραθεριστικό 

τουρισµό και την εντατικοποίηση του ανταγωνισµού στον ίδιο χώρο, ενισχύεται η άποψη για 

µια διατήρηση της ανάπτυξης στα σηµερινά περίπου επίπεδα. Προτείνεται συνεπώς ο 

αποκλεισµός του σεναρίου της εντατικής ανάπτυξης, διότι η περιοχή είναι κοντά στα όρια του 

κορεσµού. Απορρίπτεται παράλληλα το σενάριο του εναλλακτικού τουρισµού, διότι 

εξέλειπαν ουσιαστικά οι βασικές προϋποθέσεις εφαρµογής του.  

 

6.6. Παραλιακή Περιοχή Καβάλας 

 

Σύµφωνα µε το κριτήριο 1 η περιοχή Καβάλας- Ν.Περάµου έχει χαρακτηρισθεί ως περιοχή 

ώριµης τουριστικής ανάπτυξης (βαθµολογία 8,5 στον πίνακα αξιολόγησης ζωνών). Σ’ ότι 

αφορά το 2ο κριτήριο στην περιοχή Καβάλα – Ν.Περάµου πραγµατοποιούνται, αµέσως µετά 
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την Θάσο, οι περισσότερες διανυκτερεύσεις. 

 

Η περιοχή αυτή µπορεί να χαρακτηρισθεί ως πολυσυλλεκτικός προορισµός επισκεπτών. Η 

επισκεψιµότητα συντίθεται από παραθεριστές τουρίστες, διαβατικούς τουρίστες, επισκέπτες 

για εµπορικούς σκοπούς, συνεδριακούς τουρίστες κ.α. Τα δυτικά παράλια της Καβάλας µέχρι 

και την Ν.Πέραµο συγκεντρώνουν τους παραθεριστές – τουρίστες. Οι υπόλοιποι συνήθως 

καταλύουν στα ξενοδοχεία της πόλης της Καβάλας. 

 

 
 

 

 

 

ΧΑΡΤΗΣ 4 
Η Παραλιακή Περιοχή της Καβάλας 
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6.6.1. Τεκµηρίωση - Χαρτογράφηση 

 

6.6.1.1. Οριοθέτηση – Γενικά Χαρακτηριστικά 

 

Ως περιοχή µελέτης ορίζεται η παράκτια ζώνη δυτικά της αστικής περιοχής Καβάλας, η οποία 

χαρακτηρίζεται από απόκρηµνες ακτές µε σηµειακές αµµώδεις ή προσιτές παραλίες µέχρι τη 

Νέα Πέραµο, όπου η αµµώδης παραλία αναπτύσσεται σε αρκετό βάθος από την ακτογραµµή. 

Η έκταση της περιοχής ανέρχεται στα 138.399 τ.χ.λ.µ. 

 

Το κλίµα της περιοχής είναι ενδιαµέσου τύπου µεταξύ µεσογειακού και µισοευρωπαικού. 

Χαρακτηρίζεται από βροχερό και ήπιο χειµώνα και από θερµό και ξηρό καλοκαίρι. 

 

 

Ο ∆ήµος Καβάλας αποτελεί σήµερα κόµβο εθνικής αλλά και διεθνούς σηµασίας, αφού 

βρίσκεται στο σταυροδρόµι του ευρύτερου χώρου των Βαλκανίων, των Παρευξείνιων χωρών 

και των χωρών της Ανατολικής Μεσογείου. Παράλληλα, βρίσκεται στο µέσο της απόστασης 

Θεσσαλονίκης – Κωνσταντινούπολης. Αξίζει επίσης να σηµειωθεί ότι από την Καβάλα 

διέρχεται η  Εγνατία Οδός. Απέχει 160km δηλαδή περίπου 2 ώρες από τη Θεσσαλονίκη και 

είναι προσβάσιµη οδικώς και αεροπορικώς. 

 

Ο νέος ∆ήµος Καβάλας περιλαµβάνει την πόλη της Καβάλας µε τις τελευταίες επεκτάσεις της 

(Περιγιάλι, ∆ΕΠΟΣ, Καλαµίτσα), τον οικισµό του Παληού και τις µέχρι πρόσφατα 

κοινότητες του Χαλκερού και της Νέας Καρβάλης. Η συνολική έκταση των διοικητικών 

ορίων του νέου ∆ήµου είναι, συγκριτικά µε των άλλων νέων δήµων του νοµού, µικρή. 

Κυριαρχείται από αστική γη και κυρίως από αυτή της πόλης της Καβάλας. Το σχήµα της 

διοικητικής έκτασης του ∆ήµου είναι γραµµικό, ακολουθώντας περίπου την ακτογραµµή, που 

είναι και το νότιο όριό της προς τη θάλασσα, και έχει τη µορφή ταινίας που από βορρά 

περιορίζεται από ορεινό έδαφος.  

 

Ο υφιστάµενος λιµένας της Καβάλας εξυπηρετεί τις εµπορευµατικές και επιβατικές ανάγκες 

της ευρύτερης περιοχής. Υπάρχει τακτική συγκοινωνία µε το νησί της Θάσου µε πορθµεία 

και ιπτάµενα δελφίνια µε πολλά δροµολόγια ηµερησίως. Υπάρχει ακόµα τακτική 

συγκοινωνία µε τη Σαµοθράκη, τη Λήµνο, τη Λέσβο, τη Χίο και τα άλλα νησιά του Αιγαίου. 
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Το νέο λιµάνι της Καβάλας είναι υπό κατασκευή και βρίσκεται 8 χλµ. ανατολικά της πόλης. 

Το λιµάνι επίσης της Ν.Περάµου συνδέεται ακτοπλοϊκά µε τη Θάσο.   

 

Το διεθνές αεροδρόµιο της Καβάλας, το οποίο βρίσκεται 20 χλµ από την πόλη της Καβάλας, 

κοντά στη Χρυσούπολη, πραγµατοποιεί καθηµερινές πτήσεις από και προς την Αθήνα, καθώς 

και µε πτήσεις  charter από το εξωτερικό.  

 

Η Παραλιακή περιοχή Καβάλας από πολλά χρόνια έχει αναπτυχθεί τουριστικά. Σήµερα 

αποτελεί µια συνεχή ζώνη στην οποία διατάσσονται ξενοδοχεία, παραθεριστικές κατοικίες, 

εστιατόρια, µπαρ, εµπορικές και άλλες δραστηριότητες, καθώς και µικροί λιµενίσκοι. 

 

Το µεγάλο µήκος των ακτών, το οποίο φτάνει τα 28 χλµ. περίπου, καθώς και η ποικιλοµορφία 

τους αποτελούν σηµαντικά πλεονεκτήµατα της περιοχής.  

 

Κυριότερες παραλίες της περιοχής είναι οι Αµµόλοφοι, που είναι µια από τις πιο ονοµαστές 

διεθνώς παραλίες της χώρας καθώς και Π.Τσιφλίκι, οι Σαράντα, η Νέα Ηρακλείτσα και η Νέα 

Πέραµος. Κύριο χαρακτηριστικό των ακτών της περιοχής είναι η ποικιλοµορφία τους και η 

ποικιλία των λειτουργιών και χρήσεών τους, ενώ θα πρέπει να σηµειωθεί ότι βρίσκονται κάτω 

από την άµεση επίδραση ραγδαίων ρυθµών ανάπτυξης δευτερεύουσων κατοικιών 

(παραθεριστικός τουρισµός). Πιο συγκεκριµένα υπάρχουν βραχώδεις και αµµώδεις ακτές, 

καθώς και ακτές λιθορριπών και τεχνητών ογκολίθων προστασίας. Επιπλέον ποικιλοµορφία 

εµφανίζεται και όσον αφορά τις συνεχόµενους χώρους όπισθεν των ακτών. Κάποιοι απ’ 

αυτούς είναι απότοµοι, άλλοι επίπεδοι, επαρκείς, περιορισµένοι ή και ανύπαρκτοι. Οι ακτές 

τις περιοχής εµφανίζουν επίσης ποικιλία αναφορικά µε τη χρήση, τη διαχείριση, καθώς και µε 

το ιδιοκτησιακό καθεστώς. Υπάρχουν δηλαδή ακτές δηµόσιες, αλλά και κοινόχρηστοι χώροι 

αρµοδιότητος δηµοσίων και ιδιωτικών φορέων. 

 

6.6.1.2. Τουριστική Ελκυστικότητα – Πόλοι Έλξης 

 

Εγκατεστηµένη στο άκρο της Ανατολικής Μακεδονίας η περιοχή της Καβάλας αποτελεί 

σταυροδρόµι πολιτισµών καθώς ενώνει την Ανατολή µε τη ∆ύση και τα Βαλκάνια µε τη 

Μεσόγειο. Η γεωγραφική θέση κλειδί της περιοχής λοιπόν, αποτελούν δυνατά σηµεία και 

συµβάλλουν στην προαγωγή  της περιοχή σε πόλο έλξης τουρισµού.  
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Η πόλη της Καβάλας περιβάλλεται από το κάστρο της, ενώ η παλιά πόλη αποτελεί 

αποµεινάρι της πολιτισµικής κληρονοµιάς, όπου διατάσσονται νεοκλασικά αρχοντικά του 

περασµένου αιώνα. Στις γειτονιές του κέντρου της πόλης βρίσκονται οι παλιές καπναποθήκες 

οι οποίες αν και αναµορφώθηκαν και σήµερα έχουν διαφορετικές χρήσεις (κυρίως κέντρα 

διασκέδασης), παρόλα αυτά αποπνέουν έντονη γραφικότητα. 

 

Στην ευρύτερη περιοχή, συναντώνται πολλές φυσικές οµορφιές, καθώς και αρχαιολογικά, 

ιστορικά και θρησκευτικά µνηµεία. Αξίζει να αναφερθεί το αρχαιολογικό µουσείο Καβάλας, 

όπου φυλάσσονται ευρήµατα από την αρχαία Νεάπολη το ∆ηµοτικό Μουσείο Καβάλας. Στην 

Καβάλα στεγάζεται επίσης ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη, η οποία διοργανώνει διάφορες εκδηλώσεις 

λόγου και τέχνης και εκδίδει έργα τοπικών λογοτεχνών. Τέλος υπάρχει το ∆ηµοτικό Ωδείο.  

 

Στην Καβάλα πραγµατοποιούνται επιπλέον αρκετές και σηµαντικές συνεδριακές εκδηλώσεις. 

Χώροι διοργάνωσης τους συνήθως είναι η αίθουσα συνεδρίων των ΤΕΙ Καβάλας, η ∆ηµοτική 

Βιβλιοθήκη, το αµφιθέατρο της Νοµαρχίας και οι αίθουσες ξενοδοχείων της περιοχής. Στην 

πόλη διοργανώνονται επίσης τακτικές και έκτακτες εκθέσεις προϊόντων , κυριότερη από τις 

οποίες είναι η έκθεση Χειροτεχνίας – Βιοτεχνίας και Βιοµηχανίας, που διοργανώνεται από το 

Επιµελητήριο Καβάλας.  

 

Σε απόσταση 15 χιλιοµέτρων από την πόλη της Καβάλας βρίσκεται ο περίφηµος 

αρχαιολογικός χώρος των Φιλίππων και αρκετά παραδοσιακά ορεινά χωριά, καθώς και 

παραλίες µε πολλές αµµουδιές. Η περιοχή προσφέρεται συνεπώς και για την ανάπτυξη 

επιπρόσθετων µορφών τουρισµού (πχ. θρησκευτικός, ιστορικός, θεµατικός, εναλλακτικός 

κ.α.), εκτός φυσικά από την κλασσική µορφή του παραθεριστικού τουρισµού. 

 

Τέλος αναφέρουµε ότι στην δυτική είσοδο της πόλης στεγάζεται η ∆ηµοτική Επιχείρηση 

Τουρισµού και Ανάπτυξης Καβάλας. Πρόκειται για ένα γραφείο παροχής υπηρεσιών, το 

οποίο συµβάλλει καθοριστικά στην προβολή και προώθηση της περιοχής της Καβάλας τόσο 

στην εσωτερική όσο και στην διεθνή αγορά. Η ∆ηµοτική Επιχείρηση Τουρισµού και 

Ανάπτυξης Καβάλας προσφέρει επίσης υπηρεσίες incoming και διοργανώνει συνέδρια καθώς 

και διάφορες εκδηλώσεις. 

 

Οι δυτικές ακτές της Καβάλας είναι ιδιαίτερα κατάλληλες για διακοπές, καθώς πρόκειται για 
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πολλά ακρογιάλια και απέραντες παραλίες οι οποίες απέχουν µόλις 15 χλµ από την πόλη. Στη 

Ν.Ηρακλείτσα και τη  Ν.Πέραµο, υπάρχουν πολλές τουριστικές υποδοµές, ξενοδοχεία και 

οργανωµένες πλαζ, ενώ παράλληλα προσφέρεται η δυνατότητα στους επισκέπτες για την 

ανάπτυξη  και διαφόρων δραστηριοτήτων (καταδύσεις, αναρριχήσεις κ.α).  

 

Συµπερασµατικά λοιπόν θα µπορούσαµε να πούµε ότι η Παραλιακή Περιοχή της Καβάλας 

είναι αναµφισβήτητα η ζώνη µε τις µεγαλύτερες δυνατότητες και προοπτικές για την 

ανάπτυξη τουρισµού διακοπών στο χερσαίο τµήµα του νοµού. 

 

6.6.1.3. Τουρισµός, Πληθυσµός, Οικονοµία  

 

Λόγω διαφόρων συγκυριών, όπως η κρίση στα Βαλκάνια, στην περιοχή παρουσιάζεται 

µείωση του αριθµού των αφίξεων τουριστών, ηµεδαπών και αλλοδαπών, και έλξη τουριστών 

µέτριου και χαµηλού εισοδήµατος. Παρ’ όλη τη δυσµενή αυτή κατάσταση προοπτικές 

τουριστικής ανάπτυξης  και έλξης υπάρχουν εφόσον ο τουρισµός της Καβάλας στραφεί 

παράλληλα και σε εναλλακτικές µορφές τουρισµού που θα µπορέσουν να θέλξουν τουρίστες 

ειδικού ενδιαφέροντος, όπως για παράδειγµα ο θρησκευτικός, ο αρχαιολογικός, ο 

οικοτουριστικός και ο τουρισµός δραστηριοτήτων.   

 

Όπως περιγράφηκε παραπάνω στην Παραλιακή Περιοχή της Καβάλας λειτουργούν πολλά 

τουριστικά καταλύµατα, η δυναµικότητα των οποίων παρουσιάζεται στους πίνακες που 

ακολουθούν: 

 
Πίνακας 6.15 - Χωρική Κατανοµή ∆υναµικότητας των Ξενοδοχειακών Καταλυµάτων στην Παραλιακή 

Περιοχή της Καβάλας  (2001) 

Περιοχή Μονάδες % ∆ωµάτια % Κλίνες % 

∆. Καβάλας 19 65% 1.133 83% 2.130 84%
Ν. Ηρακλείτσα 6 21% 131 10% 245 10%
Ν. Πέραµος 4 14% 94 7% 172 6%

Σύνολο 29 100% 1.358 100% 2.547 100%
Πηγή: ∆ιεύθυνση Τουρισµού Περιφέρειας Ανατ. Μακεδονίας και Θράκης - Επεξεργασία 

 
Στην παραλιακή περιοχή της Καβάλας είναι εγκατεστηµένες 29 ξενοδοχειακές µονάδες 

συνολικής δυναµικότητας 2.547 κλινών και 1.358 δωµατίων. Παρατηρείται λοιπόν ότι από τα 

29 ξενοδοχειακά καταλύµατα που υπάρχουν στην παραλιακή περιοχή της Καβάλας τα 19 
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(65%) βρίσκονται στην πόλη της Καβάλας, 6 στη τη Ν.Ηρακλείτσα και 4 στη Ν. Πέραµο. 

Όσον αφορά την δυναµικότητα των κλινών, στον ∆.Καβάλας συγκεντρώνεται το 84%, στην 

Ηρακλείτσα το 10% και τέλος στη Ν.Πέραµο το 6%. 

 
Πίνακας 6.16 - ∆υναµικότητα Ξενοδοχειακών Καταλυµάτων στην Παραλιακή Περιοχή της Καβάλας ανά 

Κατηγορία Καταλύµατος (2001) 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Μονάδες % ∆ωµάτια % Κλίνες % 
Α’ 2 7% 145 11% 283 11% 
Β’ 9 31% 799 58% 1.476 58% 
Γ’ 12 41% 338 25% 647 25% 
∆’ 4 14% 52 4% 94 4% 
Ε’ 2 7% 24 2% 47 2% 
ΣΥΝΟΛΟ 29 100% 1.358 100% 2.547 100% 
Πηγή: ∆ιεύθυνση Τουρισµού Περιφέρειας Ανατ. Μακεδονίας και Θράκης - Επεξεργασία  

 

Όπως προκύπτει από τον παραπάνω πίνακα  το 41% των ξενοδοχειακών καταλυµάτων 

συγκεντρώνεται στην Γ΄ κατηγορία, ενώ ακολουθεί η Β΄ κατηγορία µε ποσοστό συµµετοχής 

31%. Η ∆΄ κατηγορία συγκεντρώνει το 14% των ξενοδοχειακών µονάδων, ενώ στην Α΄ και  

Ε΄ κατηγορία ανήκουν 7% των µονάδων της περιοχής. Όσον αφορά την δυναµικότητα των 

δωµατίων και κλινών παρατηρούνται διαφοροποιήσεις: η Β΄ κατηγορία περιλαµβάνει το 

58%, η Γ΄ κατηγορία το 25%, η Α΄ κατηγορία το 11%, η ∆΄ κατηγορία το 4%, ενώ τέλος η 

µικρότερη δυναµικότητα παρατηρείται στην Ε΄ κατηγορία όπου το αντίστοιχο ποσοστό 

ανέρχεται µόλις σε 2%. 

 
Πίνακας 6.17 - Χωρική Κατανοµή ∆υναµικότητας Ενοικιαζόµενων ∆ωµατίων ∆ιαµερισµάτων στην 

Παραλιακή Περιοχή της Καβάλας (2001) 

ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΟΝΑ∆ΕΣ % ΚΛΙΝΕΣ % 
∆. Καβάλας 11 31% 147 28% 
Ν. Ηρακλείτσα 16 46% 289 55% 
Ν. Πέραµος 8 23% 91 17% 
Σύνολο 35 100% 527 100% 
Πηγή : ∆ιεύθυνση Τουρισµού Περιφέρειας Ανατ. Μακεδονίας και Θράκης - Επεξεργασία  

 
Σύµφωνα µε τα στοιχεία του παραπάνω πίνακα οι περισσότερες µονάδες ενοικιαζόµενων 

δωµατίων – διαµερισµάτων είναι εγκατεστηµένα στην περιοχή της Νέας Ηρακλείτσας, η 

οποία συγκεντρώνει το 46% των µονάδων επί του συνόλου της περιοχής. Αντίθετα ο 

∆.Καβάλας καθώς κι η Ν.Πέραµος διαθέτουν µικρότερο αριθµό µονάδων ενοικιαζοµένων 

δωµατίων, η συµµετοχή των οποίων ανέρχεται 31% και 23% αντίστοιχα. Σηµειώνεται επίσης 
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ότι το 55% των κλινών βρίσκονται στη Ν. Ηρακλείτσα, το 28% στον ∆.Καβάλας, ενώ το 17% 

στην Ν.Πέραµο. 

 
Πίνακας 6.18 - ∆υναµικότητα Ενοικιαζοµένων ∆ωµατίων – ∆ιαµερισµάτων στην Παραλιακή Περιοχή της 

Καβάλας ανά Κατηγορία (2001) 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΟΝΑ∆ΕΣ % ΚΛΙΝΕΣ % 
Α’ 23 66% 407 77% 
Β’ 3 8% 31 6% 
Γ’ 9 26% 89 17% 

ΣΥΝΟΛΟ 35 100% 527 100% 
Πηγή : ∆ιεύθυνση Τουρισµού Περιφέρειας Ανατ. Μακεδονίας και Θράκης- Επεξεργασία  

 

Όπως προκύπτει από την ανάλυση των στοιχείων του παραπάνω πίνακα, η Α’ κατηγορία 

συγκεντρώνει την συντριπτική πλειοψηφία των ενοικιαζόµενων δωµατίων – διαµερισµάτων 

(66% των µονάδων και 77% των κλινών). Ακολουθεί η Γ΄ κατηγορία µε συµµετοχή 26% στις 

µονάδες και 17% στις κλίνες, ενώ τέλος στην Β΄ κατηγορία τα αντίστοιχα ποσοστά είναι 8% 

και 6%. 

 
Πίνακας 6.19 - ∆υναµικότητα Χώρων Οργανωµένης Κατασκήνωσης (Camping) στην Περιοχή της 

Καβάλας (2001) 

Περιοχή Κατηγορία Θέσεις Άτοµα 

Α’ 124 270 Καβάλα Β’ 65 195 
Νέα Ηρακλείτσα Γ’ 92 276 
Νέα Πέραµος Γ’ 91 273 

Σύνολο 4 372 1.014 
Πηγή :∆ιεύθυνση Τουρισµού Περιφέρειας Ανατ. Μακεδονίας και Θράκης - Επεξεργασία  

 

Από τα παραπάνω στοιχεία προκύπτει ότι στον ∆.Καβάλας λειτουργούν 4 camping 189 

θέσεων, τα οποία µπορούν να φιλοξενήσουν  426 άτοµα, ενώ από ένα camping λειτουργεί 

στην Ν.Ηρακλέιτσα (92 θέσεων το οποίο µπορεί να φιλοξενήσει 276 άτοµα) και στη 

Ν.Πέραµο (91 θέσεων, στο οποίο µπορούν να φιλοξενηθούν 273 άτοµα). 

 

Στους παρακάτω πίνακες παρουσιάζεται η τουριστική κίνηση της Παραλιακής Περιοχής της 

Καβάλας όσον αφορά τις αφίξεις και τις διανυκτερεύσεις των επισκεπτών. Θα πρέπει ωστόσο 

να σηµειωθεί ότι, λόγω έλλειψης στοιχείων από επίσηµες πηγές για την περιοχή, τα 

παρακάτω στοιχεία επεξεργάστηκαν σύµφωνα µε την παραδοχή των επίσηµων φορέων της 



 

 248

τοπικής κοινωνίας, η οποία αναφέρει ότι από το σύνολο τόσο των αφίξεων όσο και των 

διανυκτερεύσεων στο ηπειρωτικό τµήµα του Νοµού Καβάλας, το 80% συγκεντρώνεται στην 

παραλιακή περιοχή της Καβάλας που αποτελεί την περιοχή µελέτης της παρούσας ενότητας. 

 
Πίνακας 6.20 - Αφίξεις και ∆ιανυκτερεύσεις στα Ξενοδοχειακά Καταλύµατα της Παραλιακής Περιοχής 

της Καβάλας 

Έτη Αφίξεις Μεταβολή ∆ιανυκτερεύσεις Μεταβολή 
1997 107.722  225.469  
1998 106.602 -1,04% 228.223 1,22%
1999 104.470 -2,00% 230.984 1,21%
2000 118.430 13,36% 255.137 10,46%
2001 117.228 -1,01% 247.559 -2,97%

Πηγή: ∆ιεύθυνση Τουρισµού Περιφέρειας Ανατ. Μακεδονίας & Θράκης – Επεξεργασία   

 

Από τα παραπάνω διαθέσιµα στοιχεία του πίνακα παρατηρείται ότι ενώ το σύνολο των 

αφίξεων παρουσιάζει µια σταδιακή µείωση κατά τα έτη 1998 και 1999 (1,04% και 2% 

αντίστοιχα) δεν συµβαίνει το ίδιο και µε τον αριθµό των διανυκτερεύσεων, ο οποίος 

εµφανίζει σταδιακή αύξηση (1,22% και 1,21%). Η µεγαλύτερη αυξητική µεταβολή 

παρουσιάζεται µεταξύ το 2000 (13,36% στις αφίξεις και 10,46% στις διανυκτερεύσεις). Τέλος 

το 2001 µειώθηκε ο αριθµός των αφίξεων και διανυκτερεύσεων (1,01% και 2,97% 

αντίστοιχα). 

 
Πίνακας 6.21 - Αφίξεις και ∆ιανυκτερεύσεις στα Camping της Παραλιακής Περιοχής της Καβάλας 

Έτη Αφίξεις Μεταβολή ∆ιανυκτερεύσεις Μεταβολή 
1997 4.143  16.436  
1998 3.868 -6,64% 14.940 -9,10%
1999 2.274 -41,21% 11.078 -25,85%
2000 2.572 13,10% 17.835 60,99%
2001 2.868 11,51% 14.767 -17,20%

Πηγή: ∆ιεύθυνση Τουρισµού Περιφέρειας Ανατ. Μακεδονίας & Θράκης – Επεξεργασία    

 

Όσον αφορά τις αφίξεις και τις διανυκτερεύσεις στα camping της περιοχής παρατηρείται 

µείωση στον αριθµό των αφίξεων κατά τα έτη 1998 και 1999 (6,64% και 41,21%). Το ίδιο 

συµβαίνει και µε τις διανυκτερεύσεις, όπου η αντίστοιχη µείωση ανέρχεται σε 9,1% και 

25,85%. Το 2000 και το 2001 παρατηρείται αύξηση στις αφίξεις (13,10% και 11,51%), ενώ 

στις διανυκτερεύσεις σηµαντικά αύξηση σηµειώνεται  το 2000 (60,99%), όµως το 2001 

παρατηρείται µείωση κατά 17,20%.  
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Πληθυσµός της Περιοχής 
 
Όσον αφορά τον πληθυσµό της Παραλιακής Περιοχής της Καβάλας και την εξέλιξή του, τα 

σχετικά στοιχεία παρουσιάζονται αναλυτικά στον πίνακα που ακολουθεί: 

 
Πίνακας 6.22 - Πληθυσµιακή Εξέλιξη Παραλιακής Περιοχής Καβάλας 1971 - 2001 

 ΕΤΟΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗ 
 1971 1981 1991 2001 81/71 91/81 01/91 
∆.Καβάλας 46.887 56.705 60.187 63.774 20,93% 6,14% 5,95%
Ν.Πέραµος 1.210 1.678 2.032 2.487 38,68% 21,10% 22,40%
Ν.Ηρακλείτσα 395 449 523 968 13,67% 16,48% 85,10%
Σύνολο 48.492 58.832 62.742 67.229 21,32% 6,65% 7,15%
Ν.Καβάλας 121.593 135.218 135.752 144.920 11,21% 0,39% 6,75%
Πηγή : Ε.Σ.Υ.Ε – ∆ήµος Ελευθερών 

 

Όπως προκύπτει από τα δεδοµένα του παραπάνω πίνακα τόσο ο πληθυσµός της κάθε 

περιοχής ξεχωριστά όσο και ο πληθυσµός του Νοµού Καβάλας παρουσιάζουν διαχρονικά 

αύξηση. Πιο συγκεκριµένα ο πληθυσµός της Παραλιακής Περιοχής Καβάλας από 48.492 που 

ήταν το 1971 έφτασε σύµφωνα µε τα προσωρινά στοιχεία της απογραφής του 2001 τους 

67.229, αυξήθηκε δηλαδή κατά 38,64 ποσοστιαίες µονάδες. Τον περισσότερο πληθυσµό 

συγκεντρώνει (όπως είναι φυσικό) ο ∆.Καβάλας, ο οποίος σύµφωνα µε την απογραφή του 

2001 έχει 63.774 κατοίκους. Αξίζει να σηµειώσουµε ότι και οι τρεις περιοχές (∆.Καβάλας, 

Ν.Πέραµος, Ν.Ηρακλείτσα), παρουσίασαν σηµαντική πληθυσµιακή αύξηση το 2001, µε 

µεγαλύτερη αυτή της Ν.Ηρακλείτσας (85,10%), ενώ η αντίστοιχη αύξηση στον Νοµό 

Καβάλας ανήλθε σε 6,75%.  

 

Στην περιοχή και κυρίως της Ν.Περάµου και της Ν.Ηρακλείτσας, ο πληθυσµός αυξάνεται 

σηµαντικά κατά τη διάρκεια των θερινών µηνών εξαιτίας της συσσώρευσης τουριστών, αλλά 

κυρίως εξαιτίας των επισκεπτών που φτάνουν από τις γύρω περιοχές και οι οποίοι έχουν 

δευτερεύουσα κατοικία (παραθεριστική) στις περιοχές αυτές. 

 

Οικονοµία της Περιοχής  

 

Ο ∆.Καβάλας αποτελεί το πιο ανεπτυγµένο αστικό κέντρο του Νοµού, στο οποίο 

συγκεντρώνεται η πλειοψηφία των δραστηριοτήτων του δευτερογενούς τοµέα, λόγω της 
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διάταξής της πάνω στον οδικό άξονα Θεσσαλονίκης – Τουρκικών συνόρων, και κυρίως της 

ύπαρξης του λιµανιού, το οποίο τον καθιστά µεγάλο εµπορικό κέντρο της ευρύτερης 

περιοχής.  

 

Ιδιαίτερα καθοριστική για την εξέλιξη της οικονοµίας της περιοχής θεωρήθηκε η 

καπνεµπορία, η οποία σταδιακά µετασχηµατίστηκε από δραστηριότητα εντάσεως εργασίας, 

µε υψηλή ζήτηση εργασίας, σε δραστηριότητα εντάσεως κεφαλαίου µε συνέπεια τη 

δραµατική µείωση των θέσεων απασχόλησης τις τελευταίες δεκαετίες. 

 

Όσον αφορά την απασχόληση στο ∆.Καβάλας (σύµφωνα µε στοιχεία της ∆ηµοτικής 

Επιχείρησης Τουρισµού και Ανάπτυξης Καβάλας) παρατηρούνται τα εξής: 

 

Ο πρωτογενής τοµέας συγκεντρώνει το 32,76%. Ιδιαίτερα σηµαντικός κλάδος της 

πρωτογενούς παραγωγής είναι η αλιεία η οποία καθιστά τον ∆.Καβάλας, ένα από τα τρία 

σπουδαιότερα αλιευτικά κέντρα της χώρας, καθώς διαθέτει ιχθυόσκαλα όπου διακινούνται τα 

αλιεύµατα στις διάφορες αγορές.  Η µορφολογία του εδάφους και υπεδάφους της περιοχής 

είναι ποικίλη. Στο υπέδαφος υπάρχουν διαπιστωµένα κοιτάσµατα υδρογονανθράκων, τύρφης, 

σιδηροµεταλλεύµατος, γρανίτη και µαρµάρου, των οποίων γίνεται συστηµατική 

εκµετάλλευση. Το έδαφος στα προάστια είναι πλούσιο για καλλιέργειες σιτηρών καπνού 

αµπελιών και αµυγδαλιών, οι οποίες αποτελούν την κυρίως γεωργική παραγωγή του νοµού.  

 

Ο δευτερογενής τοµέας συγκεντρώνει το 32,71% της απασχόλησης. Η βιοµηχανική 

δραστηριότητα του ∆ήµου συγκεντρώνεται γύρω από την πόλη της Καβάλας και κατά µήκος 

των µεγάλων οδικών αρτηριών και ιδιαίτερα κατά µήκος του οδικού άξονα Καβάλας – 

Ξάνθης. Στην περιοχή είναι εγκατεστηµένες πολλές µικρές και µεσαίου µεγέθους µονάδες, 

ενώ λειτουργούν και δύο µεγάλες βιοµηχανικές µονάδες: των Φωσφορικών Λιπασµάτων και 

αποθείωσης των πετρελαίων της Θάσου. Επίσης στην περιοχή αναπτύσσονται δυναµικά 

µονάδες επεξεργασίας ιχθυηρών οι οποίες  µάλιστα είναι από τις σηµαντικότερες στην 

Ευρωπαϊκή αγορά, καθώς και επεξεργασίας µαρµάρου. 

 

Ο τριτογενής τοµέας συγκεντρώνει το 34,51% των απασχολούµενων. Η επίδραση της 

Καβάλας ως οικονοµικό-εµπορικό κέντρο εκτείνεται πέρα από τα όρια του νοµού και 

συµπεριλαµβάνει τµήµατα της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, νησιά του 
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Βόρειου Αιγαίου, καθώς επίσης και περιοχές πέρα από τα όρια βόρεια εθνικά σύνορα της 

χώρας. Το γεγονός αυτό έχει µετατρέψει τον ∆.Καβάλας σε σηµαντικό πεδίο προσφοράς 

υπηρεσιών. 

 

6.6.1.4. Προστασία Περιβάλλοντος 

 

Η έντονη αστικοποίηση της υπαίθρου των περιοχών Ν.Ηρακλείτσας και Ν.Περάµου  εξαιτίας 

της χρήσης ως περιοχής δεύτερης κατοικίας αποτελούν µερικά από τα αρνητικά στοιχεία της 

περιοχής. Το πρόσκαιρο ατοµικό όφελος λειτουργεί εις βάρος του µακροπρόθεσµου 

συλλογικού και ως εκ τούτου οδηγεί στην αποδυνάµωση της ελκυστικότητας της περιοχής. 

 

Επιπλέον η απουσία αυστηρών αρχιτεκτονικών προδιαγραφών συντελεί στη δηµιουργία 

οικισµών αδιάφορου χαρακτήρα. Ένα ακόµη αρνητικό στοιχείο για την περιοχή αποτελεί η 

παραθαλάσσια διέλευση στο τµήµα αυτό της Εγνατίας οδού, η οποία ουσιαστικά λειτούργησε 

αντιαναπτυξιακά όσον αφορά τις τουριστικές δυνατότητες της εν λόγω ζώνης. 

 

Επιβλαβείς για την περιοχή είναι επιπλέον οι έντονες πιέσεις που ασκούνται για την 

«αξιοποίηση» της περιοχής των Αµµολόφων, καθώς κι η έλλειψη σχεδίου διαχείρισης των 

φυσικών πόρων της περιοχής ώστε να ελέγχεται η φέρουσα ικανότητα τους. 

 

 Η αντιµετώπιση όλων των προαναφερθέντων παραγόντων σε συνδυασµό µε την ορθολογική 

αξιοποίηση του οικοπέδου του Ε.Ο.Τ. στην Ν.Ηρακλείτσα και τον εκσυγχρονισµό των 

Λουτρών Ελευθερών µπορούν να µεταβάλλουν τη ζώνη των δυ\τικών ακτών σε µια 

ιδιαίτερης αξίας τουριστική ζώνη για την εγχώρια και διεθνή αγορά. 

 

6.6.2. Ανάλυση   

  

6.6.2.1. Τυπολογία της περιοχής  

Η τυπολογία της περιοχής προκύπτει, αναφορικά µε το επίπεδο της τουριστικής ανάπτυξης. 

Συγκεκριµένα, ο τουρισµός στην Καβάλα – Ν.Πέραµο συνυπάρχει µε άλλες µορφές 

οικονοµικής δραστηριότητας. Σ’ αυτό συµπεριλαµβάνονται, η βιοµηχανία, το εµπόριο, η 

γεωργία και η παροχή υπηρεσιών. Ο τουρισµός δεν αποτελεί «µονοκαλλιέργεια» φυσικά, 

αλλά από τον τουρισµό αναµένονται και η δηµιουργία θέσεων εργασίας και η δηµιουργία 
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υποδοµών.  

 

Αναφορικά µε την µορφή τουριστικής ανάπτυξης που συνδέεται µε την ευρύτερη 

ευαισθησία ορισµένων περιοχών, ο τουρισµός αναπτύσσεται στην περιοχή σε καθεστώς που 

δεν την περιορίζει συγκεκριµένα, είτε σ’ ότι αφορά τον αριθµό των επισκεπτών, τις 

δραστηριότητες τους και τον τύπο των καταλυµάτων στα οποία καταλύουν. Οι περιορισµοί 

προκύπτουν µάλλον από την έλλειψη γης για την ανέγερση άλλων καταλυµάτων στην πόλη 

της Καβάλας, η από την έλλειψη αρτίων οικοπέδων στην υπόλοιπη περιοχή δυτικά προς την 

Ν.Πέραµο. Και στην περιοχή αυτή συναντούµε ένα τύπο µίγµα ολοκληρωµένης και εντατικής 

τουριστικής ανάπτυξης.  

 

Αναφορικά µε την ύπαρξη οµοιογενών χωρικών ενοτήτων, η περιοχή δεν έχει σαφώς 

οριοθετηµένα όρια εκτός εκείνων που την ορίζουν διοικητικά και που φυσικά δεν 

ανταποκρίνονται πλήρως στις περιοχές άσκησης τουριστικών δραστηριοτήτων. 

 

Η πόλη της Καβάλας δέχεται τον µεγαλύτερο αριθµό επισκεπτών χωρίς εµφανή όµως τα 

σηµάδια κορεσµού ή µεταβολής του ρυθµού της πόλης εξαιτίας των επισκεπτών της. Οι 

υπόλοιποι επισκέπτες διασκορπίζονται στις γειτονικές παραλίες µέχρι την Ν. Πέραµο, που 

διακόπτονται από µικρούς οικιστικούς σχηµατισµούς όπου υπάρχουν καταλύµατα, εστιατόρια 

και αναψυκτήρια. 

 

6.6.2.2. Σχέση της περιοχής µε το ευρύτερο περιβάλλον – Ισχύοντες Περιορισµοί της 

Ανάπτυξης 

 

Η τουριστική ζήτηση για την περιοχή Καβάλας- Ν.Περάµου προκύπτει όπως προαναφέρθηκε 

από επισκέπτες που πραγµατοποιούν διακοπές (παραθεριστικός τουρισµός) µε διάρκεια 

παραµονής από 4-7 ηµέρες καθώς και από επισκέπτες που πραγµατοποιούν από 1-2 

διανυκτερεύσεις (επαγγελµατικός, συνεδριακός, θεµατικός – πολιτισµικός τουρισµός). Το 

µεγαλύτερο τµήµα των επισκεπτών στη µεγάλη τους πλειοψηφία είναι Έλληνες. 

 

Η περιοχή λειτουργεί ως ορµητήριο για την κατά ακτινωτό τρόπο περιήγηση στις γειτονικές 

περιοχές της ενδοχώρας για ηµερήσιες επισκέψεις. Συνήθεις προορισµοί είναι οι Φίλιπποι, η 

∆ράµα και το ορεινό της τµήµα. 
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∆εν καταγράφεται ιδιαίτερος περιορισµός για την τουριστική ανάπτυξη της περιοχής , αν 

εξαιρέσει κανείς την αδυναµία επέκτασης ανατολικά λόγω της ύπαρξης βιοµηχανικών 

εγκαταστάσεων και του λιµανιού. Στο πλαίσιο θεσµικών κανόνων ισχύουν όσα προβλέπονται 

από τα πολεοδοµικά και ρυθµιστικά σχέδια της περιοχής.  

 

Σύµφωνα µε το Χωροταξικό Σχέδιο της Περιφέρειας η παραλιακή ακτή δυτικά της πόλης της 

Καβάλας προβλέπεται ως ζώνη ανάπτυξης τουριστικών δραστηριοτήτων.  

 

6.6.2.3. Αξιολόγηση Τουριστικών Πόρων, Ζήτησης και Τουριστικού Προϊόντος της 

Περιοχής   

 

Για την αξιολόγηση της ζήτησης θα χρησιµοποιηθούν τα περιεχόµενα του πίνακα που 

ακολουθεί αξιολογώντας το περιεχόµενό του σε συνάρτηση µε τις υφιστάµενες αγορές και τις 

δυνητικές αγορές, όπου: 

 

Πόροι/ δραστηριότητες :  

1: άφθονοι πόροι υπάρχοντες ή δυνητικοί 
2: µέτριοι πόροι υπάρχοντες ή δυνητικοί  
3: περιορισµένοι πόροι υπάρχοντες ή δυνητικοί  
4: ανύπαρκτοι πόροι υπάρχοντες ή δυνητικοί 
 

Υφιστάµενες αγορές:  

1: µεγάλη χρήση/ ζήτηση 
2: µέτρια χρήση / ζήτηση 
3: πολύ περιορισµένη χρήση/ ζήτηση  
 

∆υνητικές αγορές:  

1: σηµαντικό ελκτικό στοιχείο για την αγορά 
2: µέτριο ελκτικό στοιχείο για την αγορά 
3: πολύ περιορισµένο ελκτικό στοιχείο για την αγορά. 
 

Η αξιολόγηση των πόρων και δραστηριοτήτων έγινε µε βάση µιας ιδεοληπτικής προσέγγισης. 

Ο πίνακας αποτελεί προσαρµογή αναλόγου πίνακα του PAP/RAC (1997) για περιοχές µε 

συνθήκες µεσογειακού χαρακτήρα.  
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Πίνακας 6.23 - Αξιολόγηση Τουριστικών Πόρων της Παραλιακής Περιοχής Καβάλας 

Πόρος ∆ραστηριότητα Αξιολόγηση 
πόρων 

Υφιστάµενες 
αγορές 

∆υνητικές 
αγορές 

1.1Ηλιοθεραπεία- κολύµπι  1 1 1 
1.2.Αθλητικές δραστηριότητες και 
αναψυχή στη στεριά και θάλασσα 1 1 1 ΚΛΙΜΑ 

1.3.Ζωή και δραστηριότητες στο ύπαιθρο 1 1 1 

ΠΑΡΑΛΙΑ 2.1.Ηλιοθεραπεία - κολύµπι 1 1 1 
3.1. Ιστιοπλοϊα 1 1 1 
3.2. Θαλάσσιο σκι 1 1 1 
3.3. Καταδύσεις  3 3 3 
3.4. Σερφ 2 3 3 

ΘΑΛΑΣΣΑ 

3.5. Ψάρεµα 2 3 3 

4.1.∆ιαδροµές περιπάτου, απλής ανάβασης 2 3 3 

4.2. ∆ιαδροµές µε ποδήλατο 1 3 3 
4.3. Ιππασία 3 3 3 

ΣΤΕΡΙΑ  

4.4. Ανάβαση, αναρρίχηση  2 3 2 
5.1. Αξιοθέατα – µνηµεία 1 1 1 
5.2.Νυκτερινή ζωή  1 1 1 Η ΠΟΛΗ 
5.3. shopping  1 1 1 
6.1. «Χωριάτικη ζωή» 3 3 3 

ΤΟ ΧΩΡΙΟ 
6.2. Συµµετοχή σε αγροτικές εργασίες 4 3 3 

7.1.∆ιαδροµές σε προστατευόµενες 
περιοχές  3 3 3 ΦΥΣΙΚΟ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
7.2. Γύρος νησιών  2 3 2 

8.1.Επίσκεψη ιστορικών κέντρων πόλεων 
1 1 1 

8.2. Γύρος αγροτικών περιοχών  3 3 3 

8.3. Γύρος αρχαιολογικών µνηµείων  1 1 1 

ΤΟΠΟΙ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ 
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ 

ΣΗΜΑΣΙΑΣ 

8.4. «Πολιτισµικός » γύρος  1 1 1 
9.1. Ξενοδοχεία  2 1 1 
9.2. Μαρίνες  1 1 1 
9.3.Ενοικιαζόµενα δωµάτια 2 2 2 
9.4. Αγροτουριστικά καταλύµατα  3 3 3 

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 
ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ 

9.5. Camping  1 1 1 
10.1 Αθλητισµός, αναψυχή  1 2 1 
10.2. Fitness 2 2 1 
10.3. Ψυχαγωγία, καζίνο  1 2 1 
10.4.Τοπική κουζίνα 2 2 2 
10.5. Τοπικά ποτά  2 2 2 
10.6 Ενοικιάσεις αυτοκινήτων 1 1 1 
10.7 Βαρκάδες  2 3 3 
10.8. Υπηρεσίες υγείας, ταχυδροµεία, 
καταστήµατα 

1 1 1 

ΕΙ∆ΙΚΕΣ 
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕ

Σ 

10.9. Συγκοινωνίες  1 1 1 
Πηγή: επεξεργασία 
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Με βάση τα στοιχεία του πίνακα σε ότι αφορά τη ζήτηση, προκύπτει ότι δεν είναι πιθανό να 

συντελεστούν µεγάλες µεταβολές στη µορφή των τουριστικών δραστηριοτήτων ιδιαίτερα στη 

δυνητική ζήτηση, ανεξαρτήτως των προσπαθειών που µπορεί να καταβληθούν είτε από 

ιδιωτικούς είτε από δηµόσιους φορείς.  

 

Η αξιολόγηση του τουριστικού προϊόντος της Παραλιακής Περιοχής Καβάλας 

πραγµατοποιήθηκε στη βάση των κριτηρίων εκείνων που το χαρακτήρισαν ως προϊόν που 

είναι ενταγµένο στη ζώνη της ώριµης τουριστικής ανάπτυξης.  

 

Στο σηµείο αυτό αφενός κρίνεται επιβεβληµένη η διατήρηση των θετικών οικονοµικών 

αποτελεσµάτων που προκύπτουν από την τουριστική δραστηριότητα. Αφετέρου δεν 

αναµένεται επιδείνωση στο οικολογικό, κοινωνικοπολιτισµικό περιβάλλον, ούτε επιβάρυνση 

στην υπό και ανωδοµή της περιοχής. 

 

Συµπερασµατικά, προτείνεται η υιοθέτηση των εξής δύο στρατηγικών: α) της εµβάθυνσης 

στην υφιστάµενη τουριστική αγορά και β) της διαφοροποίησης της τουριστικής αγοράς 

(Hodgson, 1991).  

 

Οι δύο στρατηγικές αποσκοπούν στην επιµήκυνση της τουριστικής περιόδου µέσω της 

προσπάθειας «καλλιέργειας» της υφιστάµενης αγοράς (ίδιο προϊόν και ίδιες αγορές) ή της 

«διασποράς» του τουριστικού προϊόντος (ίδιο προϊόν για διαφορετικές αγορές). Η τελική 

απόφαση θα πρέπει να δοθεί αφού προηγούµενα πραγµατοποιηθεί σχετική διερεύνηση της / 

των αγορών. 

 

6.7.  Περιοχή Ν. Σαµοθράκης 

 

Σύµφωνα µε το κριτήριο 1 (βαθµολογία στον 7 στον πίνακα αξιολόγησης ζωνών), η 

Σαµοθράκη έχει χαρακτηριστεί ως αναπτυσσόµενη ζώνη. Σ’ ότι αφορά το 2ο κριτήριο, η 

Σαµοθράκη αποτελεί προορισµό για παραθεριστικό τουρισµό, µε µια σηµαντική πλειοψηφία 

ελλήνων επισκεπτών.  

 

Η εξέταση µιας περιοχής µε χαρακτήρα «αναπτυσσόµενης» ζώνης όπως η Σαµοθράκη, µιας 

περιοχής που κατά τεκµήριο έχει ακόµη περιθώρια ανάπτυξης- κρίνεται αναγκαία 
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προκειµένου οι τιµές της φέρουσας ικανότητας που θα προκύψουν από τον σχετικό 

υπολογισµό και η τήρησή τους ασφαλώς να συµβάλλει στην ανακοπή ανάπτυξης ενός 

«µοντέλου τουριστικής ανάπτυξης» που περικλείει σοβαρούς κινδύνους ανέκκλητης 

απαξίωσης του τουριστικού προϊόντος της περιοχής. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.7.1. Τεκµηρίωση - Χαρτογράφηση 

 

6.7.1.1. Οριοθέτηση – Γενικά Χαρακτηριστικά  

 

Το νησί της Σαµοθράκης ανήκει στο Νοµό Έβρου και βρίσκεται στο Θρακικό πέλαγος, 

απέναντι από την Αλεξανδρούπολη από την οποία απέχει µόλις 28 ναυτικά µίλια. Η 

Σαµοθράκη είναι το ψηλότερο νησί του Αιγαίου έχει σχήµα ωοειδές και καλύπτει συνολική 

έκταση 180.364 τ.χλµ, η παραλιακή της περίµετρος φτάνει τα 32 χιλιόµετρα ενώ το µήκος 

ΧΑΡΤΗΣ 5 
Η Σαµοθράκη
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των ακτών της τα 59 χλµ και το µήκος των κολυµβητικών της ακτών τα 30χλµ. 

 

Πρωτεύουσα της Σαµοθράκης είναι η Χώρα η οποία βρίσκεται στο εσωτερικό του νησιού και 

απέχει 6 χιλιόµετρα από την Καµαριώτισσα, µικρό λιµάνι του νησιού, είναι χτισµένη 

αµφιθεατρικά και βρίσκεται µακριά από τη θάλασσα, ανάµεσα στις πλαγιές δύο βουνών που 

καλύπτονται από πεύκο. Αποτελείται από διώροφα σπίτια µε κεραµιδένιες στέγες και 

µπαλκόνια µε θέα στη θάλασσα. 

 

 Η ορεινή µορφολογία του εδάφους της Σαµοθράκης σε συνδυασµό µε την πλούσια φυσική  

της βλάστηση, αποτελούν φυσικές οµορφιές, που την καθιστούν ξεχωριστή ανάµεσα στα 

νησιά του Αιγαίου. Το φυσικό περιβάλλον του νησιού είναι µοναδικό και ιδιόµορφο, 

συνδυάζει πεντακάθαρες παραλίες, πλούσια βλάστηση και τρεχούµενα νερά, ενώ αποτελεί 

έναν από τους σηµαντικότερους ψαρότοπους. Η Σαµοθράκη είναι το µόνο νησί µε τόσο 

εκτεταµένα πλατανοδάση. Τα πολλά ρυάκια δηµιουργούν στην πορεία τους εντυπωσιακούς 

καταρράκτες και γραφικές λιµνούλες ‘’ Βάθρες’’ στις οποίες το κολύµπι αποτελεί µοναδική 

εµπειρία. 

 

Στο νησί της Σαµοθράκης το τοπίο είναι έντονα ορεινό, µε ελάχιστες καλλιέργειες και κατά 

τόπους βραχώδες, αλλά µε πολλά επιφανειακά νερά και δάση από πλατάνια, µε πιο γνωστό 

αυτό στο ρέµα του Φονιά. Το µοναδικό βουνό της Σαµοθράκης είναι το όρος Σάος, µε 

σηµαντικότερες  κορυφές το ‘’Φεγγάρι’’, το ‘’Λουλούδι’’, δίνει την ευκαιρία τόσο σε 

έµπειρους ορειβάτες, όσο και σε απλούς περιπατητές να έρθουν σε επαφή µε τη µοναδική 

φύση του νησιού. 

 

Οι περισσότερες από τις ακτές του νησιού της Σαµοθράκης είναι προσιτές, καλυµµένες 

κυρίως µε άµµο, βότσαλα ή µεγάλες στρογγυλεµένες πέτρες. Εξαίρεση αποτελεί η Ν.Α. 

πλευρά του νησιού όπου  συναντάµε κυρίως γραφικές, απόκρηµνες ακτές. Μερικές από τις 

πιο αξιόλογες παραλίες της Σαµοθράκης είναι: Καµαριώτισσα, Παλαιόπολη, Καρυώτες, 

Λουτρά στις οποίες υπάρχει πρόσβαση µε άσφαλτο, και Αγία Παρασκευή, Κήπος, Άγγιστρος, 

Παχιά Άµµος η πρόσβαση στις οποίες γίνεται από χαλικόδροµο. Η Σαµοθράκη αποτελεί ένα 

παραθεριστικό τόπο απείρου κάλλους, µε καθαρές θάλασσες, αρχαιολογικά µνηµεία και 

παρθένο φυσικό περιβάλλον.  
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Στην Σαµοθράκη µπορεί να φτάσει κανείς είτε µέσω της Αλεξανδρούπολης, µε την οποία 

συνδέεται καθηµερινά µε συχνά δροµολόγια, είτε µέσω του λιµανιού της Καβάλας, από την 

οποία απέχει  45 ναυτικά µίλια. Θαλάσσια επίσης συγκοινωνία υπάρχει και από το λιµάνι του 

Λαυρίου. Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται η επιβατική κίνηση από τα λιµάνια της 

Αλεξανδρούπολης και της Καβάλας προς την Σαµοθράκη: 

 
Πίνακας 6.24 - Επιβατική Κίνηση από Αλεξανδρούπολη και Καβάλα προς Σαµοθράκη 

  1997 1998 1999 2000 2001 
Ιανουάριος 1.879 2.121 1.892 1.750 1.502
Φεβρουάριος 1.630 1.827 1.473 2.012 1.799
Μάρτιος  2.052 1.726 2.183 2.592 2.155
Απρίλιος  3.285 3.881 4.368 4.930 4.208
Μάιος  6.827 4.282 5.303 5.133 4.481
Ιούνιος  6.704 7.344 6.943 8.695 9.194
Ιούλιος 13.491 13.748 19.739 18.679 20.243
Αύγουστος  17.354 17.949 27.314 25.563 29.923
Σεπτέµβριος  6.221 5.624 7.670 7.451 9.219
Οκτώβριος  2.330 3.540 2.644 2.188 3.337
Νοέµβριος   2.447 2.151 1.663 2.630 1.950
∆εκέµβριος 1.925 1.735 2.778 2.143 1.328
Σύνολο 66.145 65.928 83.970 83.766 89.339
Μεταβολή   -0,3% 27% -0,2% 7%

Πηγή : Λιµεναρχεία Αλεξανδρούπολης & Καβάλας 

 

Όπως παρατηρείται από τον παραπάνω πίνακα η επιβατική κίνηση προς την Σαµοθράκη κατά 

την περίοδο 1997-2001 παρουσιάζεται αυξητική. Πιο συγκεκριµένα  κατά τα έτη 1998 και 

2000 µειώθηκε κατά 0,3% και 0,2% αντίστοιχα, ενώ αύξηση παρουσιάζει κατά τα έτη 1999 

και 2001, σύµφωνα µε τα στοιχεία των λιµεναρχείων Αλεξανδρούπολης και Καβάλας.  

Σηµειώνεται επίσης ότι από το λιµάνι της Καβάλας εκτελούνται δροµολόγια προς Σαµοθράκη 

από το 1999 και µετά. Η κίνηση των επιβατών που κατευθύνονται προς τη Σαµοθράκη 

παρουσιάζεται ιδιαίτερα αυξηµένη κατά τους θερινούς µήνες.  Σε γενικές γραµµές µπορούµε 

να επισηµάνουµε ότι  ο αριθµός των επιβατών που φθάνουν στη Σαµοθράκη από τους 

λιµενικούς σταθµούς της Αλεξανδρούπολης και της Καβάλας  αυξήθηκε από 66.145 που ήταν 

το 1997 σε 89.339 το 2001. 
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6.7.1.2. Τουριστική Ελκυστικότητα – Πόλοι Έλξης 

  

Οι  παραλίες, τα καθαρά νερά και  τα αρχαιολογικά ευρήµατα καθιστούν τη Σαµοθράκη 

ανάµεσα στις αναπτυσσόµενες τουριστικά περιοχές της χώρας µας, τόσο στον παραθεριστικό 

τουρισµό, όσο και στον ιαµατικό τουρισµό. 

 

Οι κηρυγµένοι αρχαιολογικοί χώροι του νησιού καταλαµβάνουν περίπου 700 στρ. και 

περιλαµβάνουν την Παλαιόπολη και τα Κεραµιδαριά στη βόρεια παραλιακή ζώνη, και το 

µικρό Βουνί και το Παπά Βουνός στη δυτική παραλία.  

 

Οι περιοχές της Καµαριώτισσας και των Λουτρών, καθώς και οι παραλίες της Παλαιόπολης 

είναι αυτές που συγκεντρώνουν τα περισσότερα καταλύµατα και τους παραθεριστές. Αξίζει 

να σηµειωθεί ότι ο τουρισµός παραθεριστικού χαρακτήρα αναπτύσσεται ιδιαίτερα στη 

Σαµοθράκη όπου παρατηρείται σηµαντική ανάπτυξη των ενοικιαζοµένων δωµατίων τα 

τελευταία έτη. 

 

Πολλά γραφικά ταβερνάκια σερβίρουν ντόπιες σπεσιαλιτέ και ολόφρεσκα ψάρια και 

θαλασσινά. Καραβάκια κάνουν καθηµερινά το γύρο του νησιού, µε στάσεις για κολύµπι στις 

θαυµάσιες νοτιοανατολικές παραλίες που είναι προσπελάσιµες µόνο από τη θάλασσα. 

Μοναδική ευκαιρία για χαλάρωση αποτελούν οι ιαµατικές πηγές στα Θερµά, οι οποίες είναι 

γνωστές από την αρχαιότητα για τις µοναδικές θεραπευτικές τους ιδιότητες, και περιέχουν 

τρεις οµαδικούς και δέκα ατοµικούς λουτήρες. 

 

Όσον αφορά τους πόλους έλξης θρησκευτικού τουρισµού, θα πρέπει να σηµειωθεί  ότι στο 

ναό της Κοίµησης της Θεοτόκου της Σαµοθράκης, φυλάσσονται τα λείψανα των πέντε 

Νεοµαρτύρων του νησιού, το σπίτι ενός εκ των οποίων έχει µετατραπεί σε εκκλησία. 

Στο όρος Σάος, δίνεται η ευκαιρία τόσο σε έµπειρους ορειβάτες, όσο και σε απλούς 

περιπατητές να έρθουν σε επαφή µε τη µοναδική φύση του νησιού, ενώ η δύσβατη Γρηά 

Βάθρα κοντά στα Λουτρά και ο εντυπωσιακός καταρράκτης του Φονιά είναι από τους πιο 

εντυπωσιακούς προορισµούς για τους λάτρεις του ορεινού τουρισµού.  

 

Εκτός όµως από τις µοναδικές φυσικές οµορφιές η Σαµοθράκη είναι ονοµαστή και για τους 

αρχαιολογικούς της θησαυρούς, καθώς η ιστορία του νησιού χάνεται στα βάθη των 
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νεολιθικών χρόνων και συνεχίζεται σε όλη την αρχαιότητα µε αποκορύφωση την άνθηση των 

Καβείρων Μυστηρίων που έκανε την Σαµοθράκη της αρχαιότητας γνωστή στα πέρατα του 

τότε γνωστού κόσµου.  

Στη Σαµοθράκη υπάρχουν αρκετοί αρχαιολογικοί χώροι καθώς και µνηµεία προκλασσικά, 

κλασσικά, ελληνιστικά, ρωµαϊκά κυριότερα από τα οποία είναι το αρχαίο κέντρο 

µυστηριακής λατρείας όπου λάµβαναν χώρα τα γνωστά Καβείρια µυστήρια, ο Αρχαιολογικός 

χώρος Παλαιόπολης στην οποία βρίσκονται τα ερείπια του Ιερού των «Μεγάλων Θεών», µε 

τον θόλο της Αρσινόης, την Στοά, το Τέµενος, και το θέατρο. Στο µουσείο φιλοξενείται, 

ανάµεσα στα άλλα, το αντίγραφο της Νίκης της Σαµοθράκης, το πρωτότυπο του οποίου 

βρίσκεται στον Λούβρο, και η Χώρα της Σαµοθράκης, η οποία είναι γνωστή για τους 

περίφηµους παραδοσιακούς, ιστορικούς και γραφικούς  οικισµούς. 

 

Εξαιτίας του πανελλήνιου ενδιαφέροντος για τουρισµό στη Σαµοθράκη γεννήθηκε η ανάγκη 

της δηµιουργίας πολιτιστικών εκδηλώσεων στο νησί. Ετήσια κορυφαία πολιτιστική 

εκδήλωση που πραγµατοποιείται τους µήνες Ιούλιο και Αύγουστο στο νησί είναι τα 

«Καβείρια Σαµοθράκης», τα οποία διατηρούν το πνεύµα και τις παραδόσεις  των αρχαίων 

εορτών των Καβερείων που γινόταν κάθε χρόνο στο νησί κατά την αρχαιότητα. 

 

Αξίζει τέλος να αναφερθεί το ∆ηµοσιογραφικό Συνέδριο Σαµοθράκης. Πρόκειται για ένα 

διεθνές συνέδριο ξένων ανταποκριτών ΜΜΕ και δηµοσιογράφων βαλκανικών χωρών, το 

οποίο πραγµατοποιείται κάθε Ιούνιο στη Σαµοθράκη. 

 

Ο εύθραυστος χαρακτήρας του φυσικού περιβάλλοντος επιτρέπει την ανέγερση µικρής, 

κυρίως, κλίµακας ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων ή ξενώνων. Επιπλέον, η  µεγάλη έκταση 

camping σε µη ελεγχόµενους χώρους αποδεικνύει την αναγκαιότητα για άµεση διερεύνηση 

της σκοπιµότητας δηµιουργίας νέων εγκαταστάσεων για ελεύθερο και οργανωµένο camping, 

µια και η ζήτηση για τέτοιου είδους εγκαταστάσεις είναι µεγάλη. Σε κάθε περίπτωση, η 

εξέλιξη της δηµιουργίας καταλυµάτων σε περιοχή µε τα χαρακτηριστικά της Σαµοθράκης, 

επιβάλλει την ανάγκη για σχεδιασµό και έλεγχο της ανάπτυξης και σε ότι αφορά την µορφή 

και σε ότι αφορά τα µεγέθη. 

 

Τέλος, από το νησί της Σαµοθράκης απουσιάζουν βασικές τουριστικές εγκαταστάσεις όπως 

συνεδριακά κέντρα, µαρίνες ελλιµενισµού, πολιτιστικές αίθουσες, γήπεδα αθλητικών 
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δραστηριοτήτων, κέντρα θαλασσοθεραπείας κλπ. 

 

6.7.1.3. Τουρισµός, Οικονοµία, Πληθυσµός 

 

Ο τουρισµός αποτελεί την οικονοµική  δραστηριότητα που βρίσκεται σε άνθηση στο νησί της 

Σαµοθράκης µέσω της οποίας προσδοκάται η βελτίωση των όρων διαβίωσης των κατοίκων. 

Εκτός από το πλήθος των αρχαιολογικών χώρων και των φυσικών οµορφιών, το νησί διαθέτει 

θερµές πηγές οι οποίες θα έπρεπε να αξιοποιηθούν περαιτέρω τόσο από τουριστική άποψη 

(έχει αποδειχθεί η θεραπευτικότητά τους)  όσο και ενεργειακά (εκµετάλλευση του 

γεωθερµικού δυναµικού τους). 

 

Οι παραθεριστές που επισκέπτονται το νησί της Σαµοθράκης κυρίως τους καλοκαιρινούς 

µήνες είναι αλλοδαποί, ντόπιοι κάτοικοι του Νοµού Έβρου αλλά και των άλλων Νοµών της 

περιοχής, καθώς και Έλληνες από την υπόλοιπη Ελλάδα. Οι ανάγκες για τη διαµονή των 

επισκεπτών στη Σαµοθράκη εξυπηρετούνται από πολλά ξενοδοχεία, ενοικιαζόµενα δωµάτια 

και διαµερίσµατα, καθώς και δύο δηµοτικά camping εγκατεστηµένα σε ένα θαυµάσιο 

περιβάλλον δίπλα στη θάλασσα. Στους πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζεται η 

δυναµικότητα των τουριστικών καταλυµάτων: 

 
Πίνακας 6.25 - Χωρική Κατανοµή ∆υναµικότητας Ξενοδοχειακών Καταλυµάτων στη Σαµοθράκη (2001) 

Περιοχή Μονάδες Ποσοστό ∆ωµάτια Ποσοστό Κλίνες Ποσοστό 
Καµαριώτισσα 5 42% 114 38% 213 37% 
Κ. Καρυώτες 1 8% 11 4% 21 4% 
Θερµά 3 25% 108 37% 213 37% 
Παλαιόπολη 2 17% 57 19% 114 20% 
Μακρυλιές 1 8% 7 2% 13 2% 
Σύνολο 12 100% 297 100% 574 100% 
Πηγή: ∆ιεύθυνση Τουρισµού Περιφέρειας Ανατ. Μακεδονίας και Θράκης - Επεξεργασία  

  

Στο νησί της Σαµοθράκης λειτουργούν 12 ξενοδοχειακές µονάδες, οι οποίες περιλαµβάνουν  

297 δωµάτια και µε 551 κλίνες. Από τον παραπάνω πίνακα προκύπτει ότι τα περισσότερα 

ξενοδοχειακά καταλύµατα συγκεντρώνονται στην Καµαριώτισσα (42% του συνόλου των 

ξενοδοχείων). Ακολουθούν τα Θερµά και η Παλαιόπολη, στις οποίες βρίσκεται το 25% και 

17% των ξενοδοχειακών καταλυµάτων αντίστοιχα, ενώ στους  Καρυώτες και στις Μακρυλιές 

λειτουργεί από µία µονάδα (ποσοστό συµµετοχής στο σύνολο 8%). Επιπλέον από τον 

παραπάνω πίνακα συµπεραίνουµε ότι αν και στα Θερµά υπάρχουν λιγότερες ξενοδοχειακές 
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µονάδες από την Καµαριώτισσα, εντούτοις το ποσοστό συµµετοχής στις κλίνες (37%), είναι 

το ίδιο και για τις δύο περιοχές. Η Παλαιόπολη έχει συµµετοχή 20% στις κλίνες του νησιού, 

οι Καρυώτες 4%, ενώ στην τελευταία θέση µε ποσοστό 2% βρίσκονται οι Μακρυλιές.   

 
Πίνακας 6.26 - ∆υναµικότητα Ξενοδοχειακών Μονάδων στη Σαµοθράκη ανά κατηγορία (2001)  

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Μονάδες % ∆ωµάτια % Κλίνες % 
Β’ 5 42% 387 67% 201 68%
Γ’ 6 50% 171 30% 89 30%
Ε’ 1 8% 16 3% 7 2%

ΣΥΝΟΛΟ 12 100% 574 100% 297 100%
Πηγή: ∆ιεύθυνση Τουρισµού Περιφέρειας Ανατ. Μακεδονίας και Θράκης και - Επεξεργασία   

 

Όπως παρατηρείται από τον παραπάνω πίνακα, στη Σαµοθράκη δεν λειτουργούν 

ξενοδοχειακά καταλύµατα Α’ και ∆’ κατηγορίας. το 50% των ξενοδοχειακών καταλυµάτων 

ανήκουν στην Γ’ κατηγορία, το 42% στην Β΄ κατηγορία και το 8% στην Ε΄ κατηγορία. Όµως 

η συµµετοχή διαφοροποιείται στα δωµάτια και στις κλίνες, καθώς το 67% της δυναµικότητας 

των δωµατίων και το 68% των κλινών ανήκει στην Β΄ κατηγορία, το 30% στην Γ΄ κατηγορία, 

ενώ η Ε΄ κατηγορία περιλαµβάνει το 3% των δωµατίων και το 2% των κλινών.  

 
Πίνακας 6.27 - Χωρική Κατανοµή ∆υναµικότητας Ενοικιαζόµενων ∆ωµατίων – ∆ιαµερισµάτων στη 

Σαµοθράκη (2001) 

Περιοχή Μονάδες % Κλίνες % 
Θερµά 23 28% 402 34% 
Καµαριώτισσα 30 37% 438 37% 
Καρυώτες 7 8% 83 7% 
Λάκωµα 3 4% 42 4% 
Λουτρά 9 11% 113 8% 
Παλαιόπολη 5 6% 71 6% 
Σαµοθράκη 5 6% 44 4% 

Σύνολο 82 100% 1.193 100% 
Πηγή : ∆ιεύθυνση Τουρισµού Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης 

 

Όπως προκύπτει από την ανάλυση των δεδοµένων του παραπάνω πίνακα οι περισσότερες 

µονάδες ενοικιαζόµενων δωµατίων – διαµερισµάτων συγκεντρώνονται στην Καµαριώτισσα 

και στα Θερµά, όπου είναι εγκατεστηµένο το 37% και 28% αντίστοιχα των µονάδων του 

νησιού. Ακολουθούν τα Λουτρά και οι Καρυώτες µε συµµετοχή στις µονάδες 11% και 8% 

αντίστοιχα, ενώ οι υπόλοιπες περιοχές συγκεντρώνουν µικρότερα ποσοστά συµµετοχής στις 

µονάδες του νησιού. Ανάλογη είναι και η κατάσταση όσον αφορά τον αριθµό των αριθµό των 
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κλινών. Πιο συγκεκριµένα η Καµαριώτισσα συγκεντρώνει το 37% της δυναµικότητας των 

κλινών, τα Θερµά το 34%, τα Λουτρά 8%, οι Καρυώτες το 7% ενώ πολύ µικρότερη είναι η 

συµµετοχή στις υπόλοιπες περιοχές.    

 
Πίνακας 6.28 - ∆υναµικότητα Ενοικιαζόµενων ∆ωµατίων – ∆ιαµερισµάτων στη Σαµοθράκη ανά 

Κατηγορία (2001) 

Κατηγορία Μονάδες % Κλίνες % 
Α’ 45 55% 652 55% 
Β’ 14 17% 213 18% 
Γ’ 23 28% 328 27% 

ΣΥΝΟΛΟ 82 100% 1.193 100% 
Πηγή : ∆ιεύθυνση Τουρισµού Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης  

 

Όσον αφορά τις κατηγορίες των ενοικιαζοµένων δωµατίων – διαµερισµάτων στο νησί της 

Σαµοθράκης το 55% της δυναµικότητας συγκεντρώνεται στην Α’ κατηγορία, το 28% των 

µονάδων και το 27% των κλινών στη Γ’ κατηγορία, ενώ στην Β’ κατηγορία συγκεντρώνεται 

το 17% των µονάδων και το 18% των κλινών.    

 

Θα πρέπει επίσης να σηµειωθεί ότι έξι χιλιόµετρα έξω από την Καµαριώτισσα, κοντά στα 

Θερµά, λειτουργούν δύο κάµπινγκ: ένα ελεύθερο και ένα οργανωµένο. Το οργανωµένο 

camping βρίσκεται ανατολικά της παραλίας Θερµών και έχει χωρητικότητα 150 θέσεις. 

 

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται η εξέλιξη των αφίξεων και διανυκτερεύσεων των 

ηµεδαπών και αλλοδαπών στα ξενοδοχειακά καταλύµατα της Σαµοθράκης ανά κατηγορία.
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Πίνακας 6.29 - ∆ιανυκτερεύσεις σε Ξενοδοχειακά Καταλύµατα στη Σαµοθράκη ανά Κατηγορία 

ΕΤΟΣ 

 1997 1998 1999 2000 2001 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

 Αφίξεις ∆ιαν. Αφίξεις ∆ιαν. Αφίξεις ∆ιαν. Αφίξεις  ∆ιαν. Αφίξεις ∆ιαν. 

Ηµεδαποί 3.814 13.737 4.808 16.560 5.641 17.503 7.000 23.569 6.625 30.013 

Αλλοδαποί 187 900 307 1.268 174 1.050 442 1.916 653 2.502 Β΄ 

ΣΥΝΟΛΟ 4.001 14.637 5.115 17.828 5.815 18.553 7.442 25.485 7.278 32.515 

Ηµεδαποί 1.995 4.850 2.622 5.512 2.052 4.296 2.481 5.507 4.291 8.979 

Αλλοδαποί 67 235 47 111 52 135 36 145 51 151 Γ΄ 

ΣΥΝΟΛΟ 2.062 5.085 2.669 5.623 2.104 4.431 2.517 5.652 4.342 9.130 

Ηµεδαποί 215 859 273 898 267 895 272 868 251 622 

Αλλοδαποί 30 87 24 38 19 51 13 14 19 24 Ε΄ 

ΣΥΝΟΛΟ 245 946 297 936 286 946 285 882 270 646 

 Ηµεδαποί 6.024 19.446 7.703 22.970 7.960 22.694 9.753 29.944 11.167 39.614 

 Αλλοδαποί 284 1.222 378 1.417 245 1.236 491 2.075 723 2.677 

ΓΕΝΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ 

 
6.308 20.668 8.081 24.387 7.919 22.984 10.244 32.019 11.890 42.291 

 
Πηγή : ∆/νση Τουρισµού Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης - Επεξεργασία 
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Πίνακας 6.30 - Ποσοστιαια µεταβολη των αφιξεων και διανυκτερευσεων στα ξενοδοχειακα καταλυµατα 
της Σαµοθράκης 

Πηγή : ∆ιεύθυνση Τουρισµού Περιφέρειας Ανατ. Μακεδονίας και Θράκης Επεξεργασία  

 

Από τους παραπάνω πίνακες παρατηρείται ότι τόσο ο αριθµός των αφίξεων όσο και ο 

αριθµός των διανυκτερεύσεων αυξήθηκε κατά πολύ την τελευταία πενταετία. Πιο 

συγκεκριµένα ο αριθµός των αλλοδαπών που επισκέφτηκαν τα ξενοδοχειακά καταλύµατα της 

Σαµοθράκης το 1997 ήταν 284, ενώ το 2001 έφτασαν τους 723. Παρόµοια αύξηση 

παρατηρείται και στον αριθµό των ηµεδαπών ο οποίος από 6.024 που ήταν το 197 έφτασε 

τους 11.167 το 2001. Αξίζει να σηµειώσουµε ότι ο αριθµός των αφίξεων και 

διανυκτερεύσεων των αλλοδαπών παρουσίασε σηµαντική κάµψη το 1999, όπου µειώθηκαν 

κατά 35% και 13% αντίστοιχα. Την κάµψη όµως αυτή διαδέχτηκε µεγάλη άνοδος η οποία 

συνεχίζεται µέχρι σήµερα. 

 

Επιπλέον όπως προκύπτει από τον πίνακα 8.5.1.3ε οι περισσότεροι επισκέπτες προτιµούν τα 

ξενοδοχεία Β’  κατηγορίας για τη διαµονή τους και πολύ λιγότερο τα ξενοδοχεία Γ’ και  Ε’ 

κατηγορίας. Συγκεκριµένα στα καταλύµατα Β΄ κατηγορίας συγκεντρώνεται το 70%-80% των 

διανυκτερεύσεων, στα Γ΄ κατηγορίας το αντίστοιχο ποσοστό ανέρχεται σε 18%-22% και 

τέλος στα Ε΄ κατηγορίας συγκεντρώνεται µόλις το 2% -5% των διανυκτερεύσεων του νησιού. 

 

Αξίζει να σηµειωθεί ότι στη Σαµοθράκη παρατηρείται µια εντυπωσιακή ποικιλία τουριστών 

ως προς τα κοινωνικοοικονοµικά τους χαρακτηριστικά. Πράγµατι, ο ιδιαίτερος χαρακτήρας 

και η προσωπικότητα του νησιού αποτελούν ισχυρό θέλγητρο και για άτοµα µεσο-ανώτερης 

κοινωνικής τάξης, οι οποίοι προς το παρόν «συνυπάρχουν» µε τουρίστες χαµηλότερων 

εισοδηµάτων. 

 

Η ουσία της παρατήρησης αυτής αφορά στις ιδιαίτερες προοπτικές του νησιού να αποτελέσει 

προορισµό µε ιδιαίτερη θέση (positioning) στον τουριστικό χάρτη.   

 

 ΕΤΟΣ 
 98/97 99/98 00/99 01/00 
 Αφίξεις ∆ιαν. Αφίξεις ∆ιαν. Αφίξεις ∆ιαν. Αφίξεις ∆ιαν. 

Ηµεδαποί 27,87% 18,12% 3,34% -1,2% 22,52% 32% 14,50% 32,30% 
Αλλοδαποί 33% 16% -35% -12,77% 100% 67,88% 47,25% 29% 
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ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ 

 

Το νησί της Σαµοθράκης περιλαµβάνει 16 οικισµούς έναντι των 176 οικισµών του Ν. Έβρου 

όπου ανήκει. Σύµφωνα µε την απογραφή του 1991 ο πληθυσµός της Σαµοθράκης 

συγκεντρώνεται κατά κύριο λόγο στον οικισµό της Καµαριώτισσας, η οποία είχε πληθυσµό 

826 κατοίκους έναντι της Χώρας της Σαµοθράκης µε 719, ακολουθούν τα Αλώνια µε 556 

κατοίκους και οι υπόλοιποι οικισµοί µε πολύ µικρότερους πληθυσµούς. Πιο αναλυτικά η 

πληθυσµιακή κατανοµή του πληθυσµού της Σαµοθράκης παρουσιάζεται στον πίνακα 8.5.1.3 

θ που ακολουθεί. 
 
Πίνακας 6.31 - Πληθυσµός της Σαµοθράκης ανά οικισµό (1991)                                 

Περιοχή Πληθυσµός  
Αλώνια 556 

Άνω Καρυώται 8 
∆άφνες 13 
Θέρµα 67 

Καµαριώτισσα 826 
Καστέλλιον 73 
Κατσάµπας 11 

Κάτω Καρυώται 38 
Λάκκωµα 376 
Μακρυλιές 18 
Μνηµόρια 44 

Ξηροπόταµος 76 
Παλαιόπολις 21 

Προφήτης Ηλίας 183 
Ρεµπουτσάδικα 54 

Σαµοθράκη (Χώρα) 719 
∆ήµος Σαµοθράκης 3.083 

Πηγή: Ε.Σ.Υ.Ε. 

 

Σύµφωνα µε τα προσωρινά στοιχεία της απογραφής του 2001, ο πληθυσµός του ∆ήµου 

Σαµοθράκης ανέρχεται σε 2.690 κατοίκους, µειωµένος κατά 12,70% συγκριτικά µε την 

απογραφή του 1991, από τους οποίους 1.151 είναι οι γυναίκες και 1.539 οι άντρες. Στον 

πίνακα που παρατίθεται παρακάτω παρουσιάζεται η εξέλιξη του πληθυσµού της Σαµοθράκη 

από το 1971 µέχρι το 2001.   
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Πίνακας 6.32 – Πληθυσµιακή Εξέλιξη της Σαµοθράκης (1971 – 2001) 

 Πλήθος 
οικισµών 

Πληθυσµός 
Απογραφών 

Μεταβολή 
Πληθυσµού 

  1971 1981 1991 2001 71-81 81-91 91-01 

Σαµοθράκης 16 3.012 2.871 3.083 2.690 -4,68 7,38 -12,74

Ν. Έβρου  176 138.988 148.486 143.752 149.023 6,83 -3,19 3,66

Περιφέρεια 828 541.887 575.210 570.496 610.254 6,15 -0,82 6,96
Πηγή: Ε.Σ.Υ.Ε. 

 

Η Σαµοθράκη παρουσιάζει εναλλακτικά πληθυσµιακή αύξηση και µείωση κατά τη διάρκεια 

των ετών 1981-2001. Πιο συγκεκριµένα κατά τη δεκαετία 1971- 1981 παρατηρείται µια 

µείωση της τάξης του 4,68%. Αντίθετα κατά την ίδια χρονική περίοδο, τόσο ο Ν. Έβρου όσο 

και η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης στο σύνολο της, παρουσιάζουν αύξηση 

της τάξεως του 6,83% και 6,15% αντίστοιχα. Παρατηρείται ότι ο πληθυσµός της 

Σαµοθράκης, κατά το χρονικό διάστηµα 1981-91 εµφανίζει αύξηση κατά 7,38%, σε αντίθεση 

µε το Νοµό Έβρου καθώς και την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης όπου ο 

πληθυσµός µειώθηκε κατά 3,19% και 0,82% αντίστοιχα. Όσον αφορά την τελευταία δεκαετία 

ο πληθυσµός του ∆. Σαµοθράκης µειώθηκε κατά 12,74% σε αντίθεση µε το Ν. Έβρου και την 

Περιφέρεια όπου ο πληθυσµός παρουσίασε µια αύξηση της τάξης του 3,66% και 6,965 

αντίστοιχα. Όπως παρατηρείται από το πίνακα ο πληθυσµός της Σαµοθράκης αυξοµειώνεται 

αντίστροφα από ότι ο πληθυσµός του Ν. Έβρου και της Περιφέρειας. 

 

Οκονοµία Σαµοθράκης 

 

Κύρια ασχολία των κατοίκων του νησιού της Σαµοθράκης αποτελεί η γεωργία, η 

κτηνοτροφία, η αλιεία και οι τουριστικές επιχειρήσεις. Όσον αφορά τη γεωργία η ασχολία 

των αγροτών επικεντρώνεται κυρίως στην παραγωγή δηµητριακών και στους ελαιώνες. 

Κύρια προϊόντα παραγωγής στη Σαµοθράκη αποτελούν το λάδι και το µέλι, ενώ όσον αφορά 

την κτηνοτροφία αυτή περιορίζεται κυρίως στην εκτροφή αιγοπροβάτων. Στη Σαµοθράκη ο 

τριτογενής τοµέας έχει αρχίσει να αναπτύσσεται τα τελευταία χρόνια. 

 

Παρακάτω στον πίνακα 8.5.1.3ια. παρουσιάζεται το σύνολο του οικονοµικά ενεργού και µη 

ενεργού πληθυσµού της Σαµοθράκης κατά φύλλο σύµφωνα µε την απογραφή του 1991. Όπως 

προκύπτει από τον πίνακα το σύνολο των οικονοµικά ενεργών  αντρών είναι σχεδόν διπλάσιο 
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από αυτό των µη ενεργών. Αντίθετα µε τους άντρες οι γυναίκες του νησιού είναι στην 

πλειοψηφία τους µη οικονοµικά ενεργείς. Από τα στοιχεία του πίνακα συµπεραίνουµε επίσης 

ότι οι νέοι αποτελούν πολύ µικρό ποσοστό του οικονοµικά ενεργού πληθυσµού. Γεγονός που 

αποδεικνύει ότι τα νεαρά άτοµα εγκαταλείπουν το νησί  της Σαµοθράκης. 

 
Πίνακας 6.33 - Οικονοµικώς Ενεργός και Μη Ενεργός Πληθυσµός κατά Φύλλο (1991) 

Οικονοµικώς Ενεργοί Οικονοµικώς 
Μη Ενεργοί 

 Σύνολο Απασχολούµενοι Άνεργοι 
Σύνολο 

Νέοι από 
αυτούς Σύνολο 

Άντρες  859 802 57 31 430
Γυναίκες 150 112 38 23 989
Σύνολο 1.009 914 95 54 1.419
Πηγή: Ε.Σ.Υ.Ε. 

 
Παρακάτω ακολουθεί πίνακας µε τους κλάδους οικονοµικής δραστηριότητας στους οποίους 

απασχολείται ο Οικονοµικά Ενεργός πληθυσµός της Σαµοθράκης οι κάτοικοι της 

Σαµοθράκης. 

 
Πίνακας 6.34 - Οικονοµικά Ενεργός Πληθυσµός ανά Κλάδο Οικονοµικής ∆ραστηριότητας στη 

Σαµοθράκη (1991) 

Κλάδος Οικονοµικής Απασχόλησης Σύνολο % 

Γεωργία, Κτηνοτροφία, Θήρα, ∆ασοκοµία & Αλιεία 382 38%
Μεταποιητικές Βιοµηχανίες 19 2%
Παροχή Ηλεκτρικού Ρεύµατος, Φυσικού Αερίου & Νερού 8 1%
Κατασκευές 108 11%
Εµπόριο, Επισκευές, Ξενοδοχεία, Εστιατόρια 101 10%
Μεταφορές, Αποθηκεύσεις & Επικοινωνίες 67 7%
Ενδιάµεσοι Χρηµατοπιστωτικοί Οργανισµοί  8 1%
Λοιπές Υπηρεσίες 168 17%
Νέοι 54 5%
∆εν δήλωσαν κλάδο οικονοµικής δραστηριότητας 94 9%
Σύνολο 1.009 100%
Πηγή: Ε.Σ.Υ.Ε. 

 
Σύµφωνα µε τα στοιχεία του παραπάνω πίνακα ο πληθυσµός της Σαµοθράκης ασχολείται 

κατά κύριο λόγο µε τον πρωτογενή τοµέα και µάλιστα το 38% του οικονοµικά ενεργού 

πληθυσµού. Ακολουθεί ο τριτογενής τοµέας και πιο συγκεκριµένα οι λοιπές υπηρεσίες µε 

17%, οι κατασκευές µε 11% το εµπόριο, οι επισκευές, τα ξενοδοχεία και τα εστιατόρια µε 

10%, ενώ όσον αφορά τους υπόλοιπους κλάδους υπάρχει µικρότερη συµµετοχή των 



 

 269

απασχολούµενων.  

 

6.7.1.4. Προστασία Περιβάλλοντος 

 

Τα τελευταία χρόνια σε όλο και περισσότερα εδάφη της Σαµοθράκης εµφανίζεται το 

φαινόµενο της υποβάθµισης της ποιότητας τους ενώ η ερηµοποίηση καλύπτει ολοένα και 

περισσότερες εκτάσεις. Η υπερβόσκηση και οι πυρκαγιές σε συνδυασµό µε την ανεξέλεγκτη 

υλοτοµία, αποτελούν τις κύριες αιτίες υποβάθµισης της βλάστησης του νησιού. Οι 

επιδοτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς τους κτηνοτρόφους της περιοχής κατά το 

παρελθόν, έχουν οδηγήσει στην τροµακτική αύξηση των αιγοπροβάτων µε αποτέλεσµα την 

υποβάθµιση της βλάστησης και την εξάπλωση της ερηµοποίησης. Επίσης η έκταση που 

καλύπτεται από ελαιώνες αυξήθηκε σηµαντικά, καλύπτοντας περιοχές όπου υπήρχε πυκνή 

βλάστηση, µε άµεσα αποτελέσµατα στους υδατικούς πόρους (οι ρίζες των ελαιόδεντρων 

απορροφούν τα ελάχιστα αποθέµατα νερού).  

 

6.7.2. Ανάλυση  

 

6.7.2.1. Τυπολογία της Περιοχής ως Τουριστικού Προορισµού  

 

Η τυπολογία της περιοχής προκύπτει αναφορικά µε: το επίπεδο της τουριστικής ανάπτυξης. 

Συγκεκριµένα ο τουρισµός στη Σαµοθράκη έχει ακόµη µικρό µέγεθος που δεν έχει διαταράξει 

ουσιαστικά το οικονοµικό γίγνεσθαι της περιοχής και τις παραδοσιακές ενασχολήσεις των 

κατοίκων. Παρ’ όλα αυτά, η τοπική κοινωνία έχει σηµαντικές προσδοκίες από την ανάπτυξη 

µιας τουριστικής δραστηριότητας στο νησί, και τον αντιµετωπίζει σαν µια πανάκεια όχι µόνο 

για την επίλυση οικονοµικών προβληµάτων, αλλά και άλλων όπως η αντιµετώπιση του 

αισθήµατος της αποµόνωσης που είναι δικαιολογηµένα  έντονη στο νησί καθώς και της 

δικαίωσης του νησιού ως τουριστικού προορισµού δεδοµένου ότι αυτό συνδυάζει σε µια 

σχετικώς µικρή γεωγραφική ενότητα, πλήθος και ποικιλία από τουριστικούς πόρους µε 

µεγάλη αξία.  

 

Ως προς την µορφή της τουριστικής ανάπτυξης, που συνδέεται µε την ευρύτερη ευαισθησία 

ορισµένων περιοχών, θα πρέπει να σηµειωθεί ότι στη Σαµοθράκη υφίσταται µια ανάπτυξη 

που δεν περιορίζεται από κάποιο καθεστώς, περιορισµoύς δηλαδή που να αφορούν τον 
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αριθµό των επισκεπτών, τον αριθµό και τον τύπο των καταλυµάτων κλπ. και στην περίπτωση 

της Σαµοθράκης συναντούµε συνεπώς σήµερα ένα καθεστώς ολοκληρωµένης και εντατικής 

µορφής ανάπτυξης.   

 

Ως προς την ύπαρξη οµοιογενών χωρικών ενοτήτων, σηµειώνεται ότι το νησί έχει φυσικά, 

οριοθετηµένα όρια. Η τουριστική ανάπτυξη, όπως προβλέπεται και από το χωροταξικό 

σχέδιο, λαµβάνει χώρα στις παραλίες του Β∆ τµήµατος του νησιού και έχει κυρίως 

παραθεριστικό χαρακτήρα. Το κέντρο του νησιού καταλαµβάνεται από ένα συµπαγή ορεινό 

όγκο (το Φεγγάρι 1664 µέτρα). Οι δύο σηµαντικότεροι οικιστικοί σχηµατισµοί είναι η χώρα 

(πρωτεύουσα) και η Καµαριώτισσα (επίνειο της Χώρας). 

 

6.7.2.2. Σχέση της Περιοχής µε το Ευρύτερο Περιβάλλον – Ισχύοντες Περιορισµοί της 

Ανάπτυξης 

 

Η τουριστική ζήτηση για το νησί της Σαµοθράκης προέρχεται από τουρίστες – επισκέπτες 

που έχουν αποκλειστικό σκοπό την παραµονή τους στο νησί. Αυτό ισχύει για τους Έλληνες 

επισκέπτες αλλά και για τους αλλοδαπούς που αποτελούν την µειοψηφία. 

 

∆εν παρατηρείται καµιά επίσκεψη προς και από το νησί σε γειτονικά νησιά ή και στο 

ηπειρωτικό τµήµα του Νοµού. Οι µόνιµοι κάτοικοι του νησιού ταξιδεύουν συχνά στην 

Αλεξανδρούπολη για προµήθειες ή προσωπικές τους υποθέσεις. 

 

Στο σηµείο αυτό είναι φανερό, ότι υφίστανται σηµαντικές προοπτικές ενίσχυσης του 

τουριστικού προϊόντος της Σαµοθράκης µέσω της ανάπτυξης των δυνατοτήτων επίσκεψης σε 

γειτονικά νησιά της Τουρκίας κυρίως (Ίµβρος, Τένεδος). 

 

∆εν καταγράφονται ιδιαίτεροι περιορισµοί για την τουριστική ανάπτυξη του νησιού.Σε 

πλαίσιο θεσµικών κανόνων ισχύουν τα προβλεπόµενα από τα πολεοδοµικά και ρυθµιστικά 

σχέδια της περιοχής. 

 

Σύµφωνα µε το Χωροταξικό Σχέδιο της Περιφέρειας, η παραλία στα Β∆ του νησιού 

προβλέπεται ως ζώνη ανάπτυξης τουριστικών δραστηριοτήτων.  

6.7.2.3. Αξιολόγηση Τουριστικών Πόρων, Ζήτησης και Τουριστικού Προϊόντος της 
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Περιοχής 

 

Για την αξιολόγηση της ζήτησης θα χρησιµοποιηθούν τα περιεχόµενα του πίνακα που 

ακολουθεί αξιολογώντας το περιεχόµενό του σε συνάρτηση µε τις υφιστάµενες αγορές και τις 

δυνητικές αγορές, όπου: 

 

Πόροι/ δραστηριότητες :  
1: άφθονοι πόροι υπάρχοντες ή δυνητικοί 
2: µέτριοι πόροι υπάρχοντες ή δυνητικοί  
3: περιορισµένοι πόροι υπάρχοντες ή δυνητικοί  
4: ανύπαρκτοι πόροι υπάρχοντες ή δυνητικοί 
 
Υφιστάµενες αγορές:  
1: µεγάλη χρήση/ ζήτηση 
2: µέτρια χρήση / ζήτηση 
3: πολύ περιορισµένη χρήση/ ζήτηση  
 
∆υνητικές αγορές:  
1: σηµαντικό ελκτικό στοιχείο για την αγορά 
2: µέτριο ελκτικό στοιχείο για την αγορά 
3: πολύ περιορισµένο ελκτικό στοιχείο για την αγορά. 
 
Η αξιολόγηση των πόρων και δραστηριοτήτων έγινε µε βάση µιας ιδεοληπτικής προσέγγισης. 

Ο πίνακας αποτελεί προσαρµογή αναλόγου πίνακα του PAP/RAC (1997) για περιοχές µε 

συνθήκες µεσογειακού χαρακτήρα.     
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Πίνακας 6.35 - Αξιολόγηση Τουριστικών Πόρων της Σαµοθράκης 

 

Πόρος ∆ραστηριότητα Αξιολόγηση 
πόρων 

Υφιστάµενες 
αγορές 

∆υνητικές 
αγορές 

1.1Ηλιοθεραπεία- κολύµπι  2 1 1 
1.2.Αθλητικές δραστηριότητες και 
αναψυχή στη στεριά και θάλασσα 1 2 1 ΚΛΙΜΑ 
1.3.Ζωή και δραστηριότητες στο 
ύπαιθρο 1 2 1 

ΠΑΡΑΛΙΑ 2.1.Ηλιοθεραπεία - κολύµπι 2 1 1 
3.1. Ιστιοπλοϊα 2 1 1 
3.2. Θαλάσσιο σκι 1 1 1 
3.3. Καταδύσεις  1 2 2 
3.4. Σερφ 2 2 2 

ΘΑΛΑΣΣΑ 

3.5. Ψάρεµα 1 1 1 

4.1.∆ιαδροµές περιπάτου, απλής 
ανάβασης  

1 2 1 

4.2. ∆ιαδροµές µε ποδήλατο 1 2 1 
4.3. Ιππασία 3 3 1 

ΣΤΕΡΙΑ  

4.4. Ανάβαση, αναρρίχηση  1 3 1 
5.1. Αξιοθέατα – µνηµεία 2 1 1 
5.2.Νυκτερινή ζωή  2 2 2 Η ΠΟΛΗ 
5.3. shopping  3 3 3 
6.1. «Χωριάτικη ζωή» 1 2 2 

ΤΟ ΧΩΡΙΟ 
6.2. Συµµετοχή σε αγροτικές εργασίες 1 3 2 

7.1.∆ιαδροµές σε προστατευόµενες 
περιοχές  2 2 1 ΦΥΣΙΚΟ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
7.2. Γύρος νησιών  1 2 1 
8.1.Επίσκεψη ιστορικών κέντρων 
πόλεων 

2 1 1 

8.2. Γύρος αγροτικών περιοχών  1 1 1 

8.3. Γύρος αρχαιολογικών µνηµείων  1 1 1 

ΤΟΠΟΙ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ 
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ 

ΣΗΜΑΣΙΑΣ 

8.4. «Πολιτισµικός » γύρος  1 2 1 
9.1. Ξενοδοχεία  3 1 1 
9.2. Μαρίνες  3 3 2 
9.3.Ενοικιαζόµενα δωµάτια 2 1 1 
9.4. Αγροτουριστικά καταλύµατα  1 1 1 

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 
ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ 

9.5. Camping  1 1 1 
10.1 Αθλητισµός, αναψυχή  2 2 1 
10.2. Fitness 3 3 2 
10.3. Ψυχαγωγία, καζίνο  3 3 2 
10.4.Τοπική κουζίνα 2 2 1 
10.5. Τοπικά ποτά  2 2 1 
10.6 Ενοικιάσεις αυτοκινήτων 2 1 1 
10.7 Βαρκάδες  1 2 1 
10.8. Υπηρεσίες υγείας, ταχυδροµεία, 
καταστήµατα 

3 2 1 

ΕΙ∆ΙΚΕΣ 
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

10.9. Συγκοινωνίες  3 1 1 
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Σ’ ό,τι αφορά την αξιολόγηση της ζήτησης, χρησιµοποιούνται τα περιεχόµενα του παραπάνω 

πίνακα όπου αξιολογείται η υφιστάµενη και η δυνητική ζήτηση σε σχέση µε τους πόρους του 

νησιού. Από τη σχετική ανάλυση, προκύπτει ότι υφίσταται ουσιαστική ζήτηση για µια σειρά 

δραστηριοτήτων σε υφιστάµενους πόρους, που θα επιτρέψουν την ανάπτυξη πρόσθετων 

µορφών τουρισµού (π.χ. οικολογικός, θεµατικός, αθλητικός κ.ά) παράλληλα µε τον 

παραθεριστικό τουρισµό που αναπτύσσεται ούτως ή αλλιώς. 

 

Η αξιολόγηση του τουριστικού προϊόντος της Σαµοθράκης, πραγµατοποιήθηκε στη βάση των 

κριτηρίων εκείνων που το ενέταξαν στην «αναπτυσσόµενη ζώνη». Με δεδοµένη την επιθυµία 

για ανάπτυξη του τουρισµού µε σκοπό τον προσπορισµό οικονοµικού οφέλους θα πρέπει να 

διασφαλιστούν εκείνες οι προϋποθέσεις που- αξιοποιώντας το σηµαντικό τουριστικό 

κεφάλαιο- θα γίνει δυνατή µια τουριστική ανάπτυξη µε µεγαλύτερη σηµασία, µε 

σηµαντικότερες οικονοµικές επιπτώσεις στο νησί, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα το πλούσιο 

ευαίσθητο και ποικίλο οικολογικό και φυσικό περιβάλλον της Σαµοθράκης.  

 

6.7.2.4. Επιλογή του Καταλληλότερου Σεναρίου  

 

Στην περίπτωση της Σαµοθράκης, το σενάριο που προτείνεται είναι εκείνο της βιώσιµης 

ανάπτυξης µε τιµές φέρουσας ικανότητας που θα τείνουν προς υψηλότερες ίσως τιµές. 

Πράγµατι στη Σαµοθράκη, οι αριθµοί των επισκεπτών δεν είναι σηµαντικοί, και αυτοί δεν 

κάνουν έντονη την παρουσία τους. Η τουριστική δραστηριότητα συγκεντρώνεται µόνο στις 

Β∆ ακτές του νησιού. Μια απότοµη αύξηση των επισκεπτών είναι βέβαιο ότι θα προκαλούσε 

πρόβληµα στο προσδοκώµενο επίπεδο ικανοποίησης των επισκεπτών. Βεβαία η παρατήρηση 

αυτή αφορά µόνον τον παραθεριστικό τουρισµό.  

 

Η ανάπτυξη και άλλων µορφών τουρισµού, µε την παράλληλη δηµιουργία καταλυµάτων και 

άλλων αναγκαίων υποδοµών σε επιλεγµένες περιοχές, στις περιοχές του όρους Φεγγαριού 

(Ιάσµου) κυρίως (οι ΝΑ ακτές του νησιού είναι σήµερα απροσπέλαστες οδικώς) θα βοηθούσε 

στη διασπορά του επιπρόσθετου αριθµού επισκεπτών.  

 

Το σενάριο της εντατικής τουριστικής ανάπτυξης καθώς και της οικοτουριστικής ανάπτυξης 

θα πρέπει να απορριφθούν και τα δύο, για διαφορετικούς λόγους το καθένα. 
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Η οικοτουριστική ανάπτυξη δεν είναι σε θέση να προσφέρει την αναµενόµενη οικονοµική 

ανάπτυξη που προσδοκά ο  τοπικός πληθυσµός αν και θα διατηρήσει ανέπαφο µε πλούσιο το 

φυσικό περιβάλλον του νησιού. Από την άλλη, η εντατική τουριστική ανάπτυξη- εκφράζονται 

επιφυλάξεις  για το κατά πόσον θα µπορούσε να επιτευχθεί – θα επιφέρει µακροπρόθεσµα την 

απαξίωση του τουριστικού προϊόντος του νησιού µε απρόβλεπτες συνέπειες.    

  

Με τα δεδοµένα αυτά προτείνεται η υιοθέτηση στην περίπτωση της Σαµοθράκης µια 

στρατηγικής διαφοροποίησης, µέσω της οποίας ο παραθεριστικός τουρισµός (ίδιο προϊόν) σε 

συνέργεια µε άλλες µορφές τουρισµού (νέα προϊόντα) θα προσφέρονται στις υφιστάµενες 

αγορές αλλά και σε άλλες οι οποίες θα πρέπει να  αναζητηθούν, µέσω των τεχνικών της 

έρευνας αγοράς (Christou, 1999).  

 

Η στρατηγική αυτή αποσκοπεί αφενός στην απεξάρτηση του νησιού από µιας µόνον µορφής 

τουρισµού καθώς και στην επιµήκυνση της τουριστικής περιόδου η οποία µπορεί να 

επιτευχθεί µέσω της ανάπτυξης επιπρόσθετων µορφών τουρισµού που αγγίζουν άλλα µερίδια 

της αγοράς και µπορούν να λάβουν χώρα στο µεγαλύτερο τµήµα του έτους. 
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Η ΦΕΡΟΥΣΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ 

 

6.8. Εννοιολογική Προσέγγιση και Περιορισµοί 

 

Ένας τουριστικός προορισµός οφείλει την επιτυχία του - µια έννοια που µπορεί να αποδοθεί 

ποικιλόµορφα π.χ. στον αριθµό των επισκεπτών του, στη φήµη του, στην εικόνα του κ.ο.κ. - 

στην ποιότητα, αξία και ποσότητα των τουριστικών του πόρων (Seaton και Bennett, 1996). 

Εάν δεχθούµε ότι οι πόροι αυτοί εκλείψουν, ή συρρικνωθούν, τότε το αρχικό ελκτικό στοιχείο 

απαξιώνεται (Stanton, 1986). Απαξιώνεται κατ’ επέκταση η επιτυχία του. Μια πλήρης 

απαξίωση διαγράφει εντελώς τον προορισµό από τον τουριστικό χάρτη.  

 

Είναι συνεπώς σηµαντικό να γνωρίζει κανείς εκείνο το «σηµείο» από το οποίο και µετά, 

µπορεί να λειτουργήσει  η διαδικασία της απαξίωσης. Έτσι προέκυψε η έννοια της φέρουσας 

ικανότητας «carrying capacity». Κατά τον World Tourism Organization φέρουσα ικανότητα 

είναι «ο µέγιστος αριθµός ατόµων που µπορούν να επισκεφτούν ταυτοχρόνως ένα τουριστικό 

προορισµό, χωρίς να προκαλέσουν καταστροφές στο φυσικό, οικονοµικό και κοινωνικο- 

πολιτιστικό περιβάλλον, καθώς και µια µη παραδεκτή απαξίωση της ποιότητας της 

ικανοποίησης του επισκέπτη». 

 

Πράγµατι, αν και ο τουρισµός µπορεί να µην προκαλεί  πάντοτε τις µεγαλύτερες δυνατές 

βλάβες στο φυσικό περιβάλλον, αυτό είναι κάτι που παρατηρείται συχνά. Παράλληλα, 

µεγάλοι αριθµοί επισκεπτών οδηγούν τον τουριστικό προορισµό σε κατάσταση κορεσµού, 

που και αυτή µε τη σειρά της καταλήγει σε µια µειωµένη αξία της τουριστικής εµπειρίας. Η 

αναζήτηση αυτή παίρνει συχνά την έκφραση αρνητικών οικονοµικών επιδόσεων κυρίως µέσα 

από τη λειτουργία του φαύλου κύκλου που παρουσιάζεται παρακάτω:  

 

αύξηση επισκεπτών ⇒ µειωµένη ικανοποίηση  ⇒  µειωµένες τιµές  ⇒  αύξηση τουριστών  

⇒  απαξίωση προϊόντος  ⇒    περαιτέρω µείωση ικανοποίησης.  

 

Με δεδοµένο το πολύπλοκο και το πολυπληθές των παραγόντων που επηρεάζουν τη φύση 

των επιµέρους χωρητικοτήτων είναι εξαιρετικά δύσκολο, αν όχι αδύνατο να υπολογίσει 

κανείς τις απόλυτες τιµές της φέρουσας ικανότητας.  

Ορισµένοι συγγραφείς υποστηρίζουν ότι η τουριστική φέρουσα ικανότητα οδηγείται 
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από τις δυνάµεις της αγοράς (Britler, 1980). Τα όρια της φέρουσας ικανότητας εµφανίζονται, 

όταν οι αριθµοί των επισκεπτών πλησιάζουν επίπεδα τα οποία θα εµποδίσουν τον προορισµό 

να παρέξει τουριστικές εµπειρίες ποιότητας. Αποτέλεσµα της υπέρβασης των ορίων στην 

τελευταία περίπτωση αποτελεί η µείωση της τουριστικής ζήτησης, µε ό,τι αυτό συνεπάγεται. 

Τέλος συναντούµε µια τρίτη προσέγγιση στο θέµα της φέρουσας ικανότητας είναι ο 

συσχετισµός της µε την τοπική κοινωνία. Σύµφωνα µε την προσέγγιση που βασίζεται στα 

δεδοµένα της τοπικής κοινότητας (community-based), η φέρουσα ικανότητα µιας παροχής 

συναρτάται από την ικανότητά της να απορροφήσει την τουριστική δραστηριότητα προτού 

αυτή να προκαλέσει αρνητικά συναισθήµατα στον πληθυσµό υποδοχής (D’ Amore, 1983; 

Doxey, 1975 · Reid και Crompton, 1993). Κριτήρια ή δείκτες που καταδεικνύουν παρόµοιες 

καταστάσεις έχουν ήδη εντοπισθεί και µπορούν να στηριχθούν στις αξίες της κάθε 

κοινότητας αναφορικά µε το πώς αυτή προσλαµβάνει τα θετικά ή αρνητικά της τουριστικής 

δραστηριότητας (π.χ. αύξηση πάσης φύσεως εγκληµατικότητα, διαφοροποίηση της 

πολιτισµικής κληρονοµιάς, αύξηση άγχους, αποξένωση και υπερπληθυσµός σε περιόδους 

αιχµής κ.ά.). 

 

Αυτός είναι εξάλλου ο λόγος που η διαδικασία υπολογισµού (µε όποιο τρόπο ή µεθοδολογία) 

δέχεται πολύ σοβαρές κριτικές στον επιστηµονικό χώρο του τουριστικού σχεδιασµού. 

Συγκεκριµένα, υπάρχουν πολύ σοβαρές ενστάσεις για το κατά πόσον είναι εφικτός, γενικά, ο 

υπολογισµός της φέρουσας ικανότητας (Richards, 1997).  

 

6.9. Μεθοδολογική Προσέγγιση – Κριτήρια Φέρουσας Ικανότητας  

 

Ο υπολογισµός της φέρουσας ικανότητας, είναι ενταγµένος στα πλαίσια ολοκληρωµένης 

διαχείρισης περιοχών. Η διαδικασία αυτή, µε τη σειρά της, µπορεί να οριστεί σαν διαχείριση 

πόρων που αποσκοπεί στη βιώσιµη ανάπτυξη (Arronson, 2000).  

 

Προαπαιτούµενο της βιώσιµης ανάπτυξης, αποτελεί η διατήρηση υψηλής ποιότητας και 

ποσότητας φυσικών πόρων, όπως π.χ οι ακτές, επιδιώκοντας ταυτόχρονα, την κάλυψη, όχι 

µόνον των τρεχουσών αναγκών, αλλά διαφυλάσσοντας µακροπρόθεσµα- κατά βιώσιµο 

τρόπο- τα οικονοµικά και οικολογικά οφέλη για τις µέλλουσες γενεές (Plog, 1990).  

 

Τα παραπάνω βρίσκονται σε συµφωνία µε τις αρχές της ∆ιακήρυξης για το Περιβάλλον και 
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την Ανάπτυξη, του Ρίο (1992) και πιο συγκεκριµένα µε τα παρακάτω: 

• Το δικαίωµα στην ανάπτυξη πρέπει να καλύπτεται έτσι ώστε να ικανοποιεί τις 

αναπτυξιακές και τις περιβαλλοντικές ανάγκες των σηµερινών και των µελλοντικών 

γενεών 

• Προκειµένου να επιτευχθεί η βιώσιµη ανάπτυξη, θα πρέπει η περιβαλλοντική 

προστασία να αποτελεί συστατικό στοιχείο της αναπτυξιακής διαδικασίας και δεν 

µπορεί να αντιµετωπιστεί ξεχωριστά από αυτήν 

 

Για τον υπολογισµό της φέρουσας ικανότητας, ελήφθη στη συγκεκριµένη εργασία υπόψη η 

αντίστοιχη διαδικασία (Carrying capacity Assessment –CAA), που παρουσιάστηκε στο 

σχέδιο “ Development of Mediterranean Tourism Harmonized with the Environment”, στα 

πλαίσια των δράσεων του Priority Actions Program Regional Activity Centre (PAP/RAC).  

 

Ελήφθη υπόψη της την εµπειρία που αποκτήθηκε από την εφαρµογή των προγραµµάτων 

αυτών τις διάφορες περιοχές της Μεσογείου, και ιδιαίτερα την περίπτωση της Ρόδου. Στο 

σκεπτικό της ανάπτυξης της µεθοδολογίας, εκτιµήθηκε η ποικιλία και η διαφορετικότητα των 

παραµέτρων που χρησιµοποιούνται εκάστοτε για κάθε περιοχή, καθώς και οι ιδιάζουσες 

συνθήκες που επικρατούν στην Μεσόγειο. 

 
Πίνακας 6.36 - ∆είγµατα δεικτών φέρουσας ικανότητας  

Τύπος ορίου (threshold) Παραδείγµατα 
Όγκος Ώρα αιχµής, ετήσιοι όγκοι διαφόρων τύπων επισκεπτών, 

διανυκτερεύσεις, αφίξεις, αναχωρήσεις ανά ηµέρα, µήνα, 
έτος, ώρα, εποχή του έτους κ.λ.π. 

Πυκνότητα Αριθµός ατόµων ανά / τετρ. µέτρο ή χλµ κ.λ.π. για 
διαφορετικές περιοχές (π.χ. λουόµενοι σε παραλίες, 
αυτοκίνητα σε πάρκινγκ, θέσεις σε εστιατόρια και σε 
αρχαιολογικούς χώρους κ.λ.π.). 

Μίγµα Αγοράς  Σχέση επισκεπτών προς µονίµους κατοίκους (π.χ. αριθµός 
επισκεπτών προς µόνιµους κατοίκους, χρήση δηµοσίων 
υποδοµών προς την αντίστοιχη χρήση των µονίµων 
κατοίκων, χρήση µέσων µαζικής µεταφοράς από επισκέπτες 
προς µονίµους κ.ο.κ.). 

Προσαρµογή από P. Williams από A. Gill “Tourism carrying capacity management issues” 

 

Μετά τα παραπάνω, τα κριτήρια υπολογισµού της φέρουσας ικανότητας, που επιλέγησαν για 

την παρούσα µελέτη,  είναι τα παρακάτω: 

• Η δυνατότητα υποστήριξης της τουριστικής δραστηριότητας από το τοπικό εργατικό 
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δυναµικό, δηλαδή, από τον αριθµό του οικονοµικά ενεργού πληθυσµού. 

• Η δυνατότητα του ανθρώπινου δυναµικού της περιοχής, να υποδεχθεί και να 

συνεισφέρει στην ικανοποίηση των προσδοκιών του επισκέπτη κατά την εκεί 

παραµονή του. Στη συγκεκριµένη περίπτωση, η δυνατότητα αυτή, εκφράζεται από το 

σύνολο του πληθυσµού της περιοχής. 

• Η δυνατότητα «αντοχής» των φυσικών πόρων της περιοχής και συµµετοχής τους  

στην ικανοποίηση των προσδοκιών των τουριστών. Στην περίπτωση της µελέτης, 

όπου εξετάζονται παραθαλάσσιες περιοχές, ο κύριος φυσικός πόρος είναι οι ακτές.  

 

Η φέρουσα ικανότητα, δεν θα πρέπει συνεπώς να υπερβεί τις τιµές που θα προκύψουν για τον 

κάθε δείκτη χωριστά.  

 

Στη συνέχεια εξετάσθηκε η ανάγκη της ποσοτικοποίησης των παραπάνω κριτηρίων. Έτσι, 

προέκυψαν δείκτες που συνδέουν τα κριτήρια µε την µονάδα µέτρησης της χωρητικότητας, η 

οποία στην περίπτωσή µας, εκφράζεται σε δυναµικό κλινών. Ειδικότερα επιλέξαµε τους 

παρακάτω δείκτες: 

• Κλίνες ανά πληθυσµός 

• Οικονοµικά ενεργός πληθυσµός ανά κλίνες 

• Χρήστες ακτής ανά µήκος κολυµβητικών ακτών 

Σηµειώνεται ότι ως «χρήστες ακτών», συνυπολογίζεται και ο τοπικός πληθυσµός, καθώς και 

ο αριθµός των τουριστών που βρίσκονται την στιγµή εκείνη στην περιοχή. Στο σηµείο αυτό, 

η µελέτη δέχεται ότι οι ακτές δέχονται δύο «κύµατα» χρηστών ηµερησίως (πρωί – απόγευµα). 

 

Κατά την εφαρµογή του µοντέλου: 

• Στην εκτίµηση της χωρητικότητας της περιοχής, δηλαδή, του µεγίστου αριθµού 

κλινών που µπορεί να δεχθεί η περιοχή, µε βάση τους προαναφερόµενους δείκτες. Η 

εκτίµηση έγινε µε χρονικό ορίζοντα το 2011. Για τις ανάγκες υπολογισµού της 

φέρουσας ικανότητας, πραγµατοποιήθηκε – µε εφαρµογή των κλασικών µεθόδων 

στατιστικής προβολής – πρόβλεψη του πληθυσµού, καθώς και του οικονοµικά 

ενεργού πληθυσµού για τα έτη 2006 και 2011. Ως βάση χρησιµοποιήθηκαν τα 

στοιχεία πληθυσµού και οικονοµικά ενεργού πληθυσµού του 1991 και του 2001. 

• Στην εκτίµηση της εξέλιξης των κλινών και των διανυκτερεύσεων, για την περίοδο 

2001 – 2011, µε βάση τα αντίστοιχα στοιχεία των ετών 1991, 2001 και την πρόβλεψη 
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της µελλοντικής ζήτησης, χρησιµοποιήθηκαν οι κλασικές µέθοδοι στατιστικής 

προβολής. Από την καταγραφή των παραπάνω στοιχείων, προκύπτει το κατά πόσον η 

περιοχή, είναι σε θέση να δεχθεί τις µελλοντικές αφίξεις τουριστών κατά τρόπο, ώστε 

να ικανοποιεί µε άνεση τις απαιτήσεις τους ή κατά πόσο θα παρουσιασθούν 

προβλήµατα κορεσµού της περιοχής ως τουριστικού προορισµού, µε συνέπεια την 

υποβάθµιση του τουριστικού προϊόντος.   

 

Η εξέλιξη του αριθµού των κλινών οφείλει να είναι συσχετισµένη µε τις προβλέψεις της 

διαµόρφωσης της ζήτησης. Για τις ανάγκες της διατριβής, πραγµατοποιήσαµε προβλέψεις µε 

βάση την παραδοχή ότι ο σηµερινός ρυθµός αύξησης θα παραµείνει σταθερός και 

λαµβάνοντας υπόψη µια τυπική απόκλιση της τάξης του +- 5%  (Μάνος, Β. 1991). 

 Η περίπτωση που αποδεχόµαστε την αρνητική απόκλιση –5% αποτελεί το 

«απαισιόδοξο» σενάριο. 

 Η περίπτωση που αποδεχόµαστε τη θετική τυπική απόκλιση +5% αποτελεί το 

«αισιόδοξο σενάριο. 

 

Η επιλογή του κάθε σεναρίου γίνεται κατά περίπτωση συνεκτιµώντας τα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά της περιοχής σε ότι αφορά δεδοµένα όπως: η κυρίαρχη µορφή τουρισµού, ο 

αριθµός του τοπικού πληθυσµού, ο οικονοµικά ενεργός πληθυσµός, η διαθεσιµότητα 

καταρτισµένου προσωπικού και ο βαθµός ανάπτυξης της τουριστικής βιοµηχανίας. 

 

 

6.10. Περιοχή Ν. Θάσου 

 

6.10.1. Υπολογισµός Φέρουσας Ικανότητας   

 

Όσον αφορά τη Νήσο Θάσο, αφού µελετήθηκε και αξιολογήθηκε η υφιστάµενη κατάσταση, 

όπως αναλυτικά παρουσιάζεται στις προηγούµενες ενότητες, προχωρήσαµε στον 

προσδιορισµό των δεικτών φέρουσας ικανότητας. Συγκεκριµένα, για τη Θάσο, 

προσδιορίσθηκαν οι παρακάτω τιµές για τους δείκτες: 

• Κλίνες / πληθυσµό ≤ 1,4. Η µαζικότητα του παραθεριστικού τουρισµού αποτελεί το 

κύριο χαρακτηριστικό του τουρισµού της Θάσου. Εµφανίζει ως προς τη µαζικότητα, 

οµοιότητες µε την αντίστοιχη µελέτη για τη Ρόδο, συνεπώς, µπορούµε να δεχθούµε 
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την ίδια τιµή όπως εκεί ( Μελέτη UNEP, PAP/RAC). 

• Οικονοµικά ενεργός πληθυσµός / κλίνες ≤ 0,25. Ο δείκτης πήρε την παραπάνω τιµή, 

αφού λήφθηκαν υπόψη α) ο αριθµός των κλινών, β) η έλλειψη καταρτισµένου 

προσωπικού, γ) το εύρος της δυναµικότητας της ευρύτερης τουριστικής βιοµηχανίας 

στην περιοχή, πάντοτε προσαρµοζόµενο µε τις αντίστοιχες τιµές που προτιµήθηκαν 

για τη µελέτη της UNEP. 

• Χρήστες / γραµµικό µέτρο ακτών ≤ 1. Η τιµή αυτή προέκυψε από τον συνυπολογισµό 

του αριθµού των λουοµένων σε συνάρτηση µε τη διαθεσιµότητα του µήκους των 

κολυµβητικών ακτών συνολικού µήκους 90km. 

 

Ακολούθως έγινε η εκτίµηση της χωρητικότητας της περιοχής, µε βάση την µεθοδολογία που 

αναφέραµε στο κεφάλαιο 5. Τα αποτελέσµατα του υπολογισµού, παρατίθενται στον πίνακα, 

που ακολουθεί.  

 
Πίνακας 6.37 - Χωρητικότητα Νήσου Θάσου 

Υφιστάµενες 
Κλίνες (2001) 

Επιπλέον 
Κλίνες Χωρητικότητα ∆είκτες 

19.857 -446 19.411 Κλίνες / πληθυσµός  ≤1,4 
19.857 -449 19.408 οικονοµικά ενεργός πληθυσµός / κλίνες ≤ 0,25
19.857 146.278 166.135 Χρήστης / m ακτών ≤1 

 

Από τις παραπάνω τιµές, επιλέγουµε τη µικρότερη (19.408), η οποία ορίζεται ως η φέρουσα 

ικανότητα του νησιού.  

Εν συνεχεία προχωρήσαµε στην πρόβλεψη της αύξησης των κλινών και των 

διανυκτερεύσεων στην περιοχή, για την περίοδο 2001 – 2011, µε βάση και πάλι την 

µεθοδολογία που αναφέραµε προηγούµενα και λαµβάνοντας υπόψη πάντοτε δύο σενάρια, το 

αισιόδοξο και το απαισιόδοξο. Στον πίνακα που ακολουθεί, παρατίθενται τα αποτελέσµατα 

των προβλέψεων αυτών. 

 
Πίνακας 6.38 - Εξέλιξη κλινών και διανυκτερεύσεων την περίοδο 2001-2011 

Θάσος 
 1991 2001 2006 2011 

Πληθυσµός 13.527 13.758 13.811 13.865 

Οικονοµικά Ενεργός 
Πληθυσµός 4.460 4.537 4.692 4.852 



 

 281

Σενάριο 1 (+5%) 
Κλίνες 15.117 19.857 23.338 25.826 

∆ιανυκτερεύσεις 1.133.659 1.308.103 1.190.342 1.373.508
Σενάριο 2 (-5%) 

Κλίνες 15.117 19.857 21.116 23.367 
∆ιανυκτερεύσεις 1.133.659 1.308.103 1.076.976 1.242.698

 

 

∆ιάγραµµα 20. Εξέλιξη κλινών και διανυκτερεύσεων την περίοδο 2001-2011 
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Τέλος στον πίνακα που ακολουθεί, παρουσιάζονται συνολικά τα αποτελέσµατα του 

υπολογισµού της φέρουσας ικανότητας για τη Θάσο.  

 
Πίνακας 6.39 – Αποτελέσµατα Υπολογισµού Φέρουσας Ικανότητας Θάσου 

 2001 2011 

Κλίνες 19.857 19.857 

Μέγιστη ∆υναµικότητα 
Κλινών  19.408 

 

Ο παραπάνω πίνακας µας δείχνει ότι: α) σύµφωνα µε την επιλογή της µικρότερης τιµής των 

δεικτών, ο µέγιστος αριθµός κλινών στο νησί θα όφειλε να είναι 19.408 το 2011, β) από τις 

προβλέψεις όπως πραγµατοποιήθηκαν στη βάση των σεναρίων 1 (+5%), 2 (-5%), προκύπτουν  

δυναµικότητες σε κλίνες που υπερβαίνουν το ανώτατο όριο χωρητικότητας (19.408). 

Κατ’ επέκταση η επιλογή για τη νήσο Θάσο είναι η διατήρηση του αριθµού των κλινών που 

σήµερα υφίστανται (19.857). 

 

Είναι συνεπώς φανερό ότι σύµφωνα µε τους υπολογισµούς για την φέρουσα ικανότητα, δεν 

θα έπρεπε να προστεθούν άλλες κλίνες στο νησί. Ειδικότερα θα πρέπει να διατυπωθούν 

στρατηγικές σύµφωανα µε τις οποίες θα πρέπει να κατευθυνθούµε σε µια διαδικασία 

βελτίωσης της ποιότητας των κλινών αυτών µε όσα γνωστά µέσα (τεχνικά, χρηµατοδοτικά) 
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Βιώσιµη τουριστική ανάπτυξη  παραθεριστικός τουρισµός

υπάρχουν σήµερα. Επίσης µεγάλο βάρος θα πρέπει να δοθεί στην επέκταση της 

παραθεριστικής περιόδου, στην αύξηση του χρόνου παραµονής των τουριστών.  

 

6.10.2. Σχεδιασµός Πρότυπης Τουριστικής Ανάπτυξης Περιοχής  

 

Στην περίπτωση της Θάσου προτάθηκε το σενάριο της βιώσιµης τουριστικής ανάπτυξης. 

Ειδικότερα, επειδή το νησί βρίσκεται σύµφωνα µε την παρούσα διατριβή, στη φάση της 

ώριµης ανάπτυξης, η ανάπτυξη αυτή θα επιτευχθεί στη βάση του ήδη διαµορφωµένου 

τουριστικού προϊόντος και της ήδη υφιστάµενης υποδοµής που από κοινού εξυπηρετούν έναν 

τουρισµό που στηρίζεται αποκλειστικά στον παραθεριστικό τουρισµό.  

 

Η επιλογή της διατήρησης της κυρίαρχης αυτής µορφής είναι πρόδηλα η µόνη ρεαλιστική 

επιλογή, το µόνο πρότυπο, διότι µπορεί να αξιοποιηθεί παραπέρα το τουριστικό αυτό προϊόν 

χωρίς να επέλθουν σηµαντικές µεταβολές ή επιπτώσεις , καθώς και να µην απαιτηθούν 

σοβαρές επενδύσεις.  

 

 

 

   

          

Υλοποιώντας µια στρατηγική  «εµβάθυνσης» θα επιδιωχθεί ειδικότερα µια «καλλιέργεια» 

των ήδη υφισταµένων αγορών και – ει δυνατόν- η εξασφάλιση επαναλαµβανόµενων πελατών 

καθώς και παραπλεύρων αγορών προκειµένου να εξοµαλυνθεί η καµπύλη της ζήτησης στις 

εκτός αιχµές εποχές. Τα σηµαντικότερα εργαλεία για την υλοποίηση της στρατηγικής αυτής 

είναι:  

• εκστρατεία προβολής /προώθησης του νησιού, που ν’ απευθύνεται µε τους 

κατάλληλους τρόπους στις αγορές που προτιµούν τον παραθεριστικό τουρισµό. 

Επιµέρους στόχος, το «κτίσιµο» µιας εικόνας µε συγκεκριµένα χαρακτηριστικά που 

να αντανακλούν την καταλληλότητα των πόρων του προορισµού ως προς τις 

δυνατότητες παραθερισµού, και όχι µόνον 

• αναβάθµιση και προσαρµογή των υφιστάµενων καταλυµάτων στα δεδοµένα που 

απαιτεί σήµερα η τουριστική ζήτηση και που είναι διαφορετικά από εκείνα που 

ίσχυαν προ 10 ή 15 ετών 

Στρατηγική εµβάθυνσης 

Στρατηγική διαφοροποίησης 



 

 284

• αναβάθµιση των παρεχόµενων υπηρεσιών όχι µόνον σε επίπεδο καταλυµάτων, αλλά 

σε όλο το εύρος του τουριστικού κυκλώµατος (υποδοµές, µεταφορές, υποστηρικτικές 

υπηρεσίες, διατήρηση φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος ). 

 
Εφαρµόζοντας µια στρατηγική διαφοροποίησης, οι τουριστικοί πόροι του νησιού θα 

χρησιµοποιηθούν για την διαµόρφωση πακέτων τουριστικών δραστηριοτήτων, που θα είναι 

διαφορετικές ή και συµπληρωµατικές του πυρήνα – ή «αρχικού» µας τουριστικού προϊόντος 

(Gilbert, 1984).  

 
Αυτό επιτυγχάνεται µε:  

• τον εµπλουτισµό του πυρήνα του παραθεριστικού τουρισµού µε παράπλευρα- 

υποστηρικτικά τουριστικά προϊόντα (ανάπτυξη θαλασσίων αθληµάτων, δηµιουργία 

τουριστικών «διαδροµών», θεµατικές διαδροµές- επισκέψεις, οικοτουρισµός, 

πολιτισµικός τουρισµός, εκδηλώσεις κ.ά) 

• την κατάλληλη προβολή /προώθηση του επαυξηµένου- πλέον- τουριστικού 

προορισµού.  

 

6.11. Παραλιακή Περιοχή Καβάλας 

 
Υπολογισµός Φέρουσας Ικανότητας  
 

Όσον αφορά την περιοχή της Καβάλας, αφού µελετήθηκε και αξιολογήθηκε η υφιστάµενη 

κατάσταση, όπως αναλυτικά παρουσιάζεται στις προηγούµενες ενότητες, προχωρήσαµε κατ’ 

αρχήν στον προσδιορισµό των δεικτών φέρουσας ικανότητας. Συγκεκριµένα, για την 

Καβάλα, προσδιορίσαµε τις παρακάτω τιµές για τους δείκτες: 

• κλίνες / πληθυσµό ≤1,4. ο τουρισµός στην περιοχή της Καβάλας είναι µαζικός, διότι 

αφορά σε πολυσυλλεκτικό τουρισµό που τροφοδοτείται από διάφορες επιµέρους 

µορφές τουρισµού, µε προεξάρχοντα τον παραθεριστικό. Οι άλλες µορφές είναι ο 

επαγγελµατικός, ο συνεδριακός, ο διαβατικός, ο πολιτισµικός κ.α. εµφανίζει συνεπώς 

ως προς τα µεγέθη, οµοιότητες µε τη Ρόδο, συνεπώς µπορούµε να δεχθούµε την ίδια 

τιµή µε εκείνη της Θάσου. 

• Οικονοµικά ενεργός πληθυσµός ≤ 0,25. Ο δείκτης πήρε την παραπάνω τιµή, αφού 

λήφθηκαν υπόψη α) ο αριθµός των κλινών, β) το εύρος της δυναµικότητας της 

ευρύτερης τουριστικής βιοµηχανίας στην περιοχή. 
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• Χρήστες ακτών / γραµµικό µέτρο ακτών ≤ 1,4. Η τιµή αυτή προέκυψε από τον 

συνυπολογισµό του αριθµού των λουοµένων σε συνάρτηση µε τη διαθεσιµότητα του 

συνολικού µήκους 98km  των κολυµβητικών ακτών. 
Πίνακας 6.40 

Καβάλα 
  1991 2001 2006 2011 

Πληθυσµός 62.742 67.229 69.583 72.536 
Οικονοµικά 
Ενεργός 

Πληθυσµός 
22.646 24.231 25.806 27.220 

Σενάριο 1 (+5%) 
Κλίνες 3529 4088 4.586 4.880 

∆ιανυκτερεύσεις 273.966 290.784 314.153 322.982 
Σενάριο 2 (-5%) 

Κλίνες 3529 4088 4.148 4.414 
∆ιανυκτερεύσεις 273.966 290.784 284.233 292.222 

 

Ακολούθως προχωρήσαµε στην εκτίµηση της χωρητικότητας της περιοχής, µε βάση την 

µεθοδολογία που αναφέραµε στο κεφάλαιο Τα αποτελέσµατα του υπολογισµού, παρατίθενται 

στον πίνακα που ακολουθεί.  

 
Πίνακας 6.41 - Χωρητικότητα στην περιοχή της Καβάλας  

Καβάλα 
Yφιστάµενες 

Kλίνες 
Επιπλέον 
Κλίνες Χωρητικότητα ∆είκτες 

4.088 97.462 101.550 Κλίνες / πληθυσµό ≤1,4 
4.088 104.792 108.880 οικονοµικά ενεργός πληθυσµός /κλίνες ≤ 0,25 
4.088 1.776 5.864 Χρήστης / m ≤1,4 

 

Από τις παραπάνω τρεις τιµές, επιλέγουµε τη µικρότερη (5.864), η οποία ορίζεται ως η 

φέρουσα ικανότητα της Καβάλας.  

 

Προχωρώντας στην πρόβλεψη της αύξησης των κλινών και των διανυκτερεύσεων στην 

περιοχή, για την περίοδο 2001 – 2011 λαµβάνοντας υπόψη πάντοτε δύο σενάρια παράλληλα 

µε τον υπολογισµό της συνέχισης της σηµερινής τάσης. Στον πίνακα που ακολουθεί,  
 

∆ιάγραµµα 21 - Εξέλιξη Κλινών και ∆ιανυκτερεύσεων την περίοδο 2001-2011 
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Τέλος στον πίνακα που ακολουθεί, παρουσιάζονται συνολικά τα αποτελέσµατα του 

υπολογισµού της φέρουσας ικανότητας για την Καβάλα.  

 
Πίνακας 6.42 - Αποτελέσµατα Υπολογισµού Φέρουσας Ικανότητας στην Καβάλα 

Καβάλα 
  2001 2011 
Κλίνες 4088 4.880 
Μέγιστες Κλίνες   5864 
 

O παραπάνω πίνακας µας δείχνει ότι: α) σύµφωνα µε την επιλογή της µικρότερης τιµής των 

δεικτών, ο µέγιστος αριθµός των κλινών στην περιοχή της Καβάλας όφειλε να είναι 5.864 

στην προοπτική του 2011, β) από τις προβλέψεις των σεναρίων 1 (+5%), 2 (-5%), που 

αφορούν τις τάσεις της ζήτησης µέχρι ο 2011, προκύπτει ότι, δεχόµενοι το αισιόδοξο σενάριο 
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βιώσιµη τουριστική 
ανάπτυξη 

Παραθεριστικός- αστικός-
…άλλες µορφές τουρισµού   

(+5%), οι υφιστάµενες κλίνες (4088), µπορούν να αυξηθούν κατά 792 και να φθάσουν 

συνεπώς τις 4880. 

 

Όπως και στην περίπτωση της Θάσου, έτσι και στην Καβάλα, υπάρχει ανάγκη για βελτίωση 

της ποιότητας των καταλυµάτων µε τα όσα γνωστά µέσα (τεχνικά, χρηµατοδοτικά) υπάρχουν 

σήµερα.   

 

Επίσης θα πρέπει να δοθεί έµφαση στη διαφοροποίηση του προσφερόµενου τουριστικού 

προϊόντος, που θα µας εξασφαλίσει αύξηση πληροτήτων και επέκταση της τουριστικής 

περιόδου. Παράλληλα θα πρέπει να δοθεί έµφαση και στην εξασφάλιση και βελτίωση των 

υποδοµών. 

 

6.11.2. Σχεδιασµός Πρότυπης Τουριστικής Ανάπτυξης Περιοχής 

 

Στην περίπτωση της παραλιακής ζώνης Καβάλας- Ν.Περάµου προκρίθηκε το σενάριο της 

βιώσιµης ανάπτυξης. 

 

Επειδή η ζώνη αυτή έχει χαρακτηριστεί από την παρούσα εργασία, ως ζώνη ώριµης 

τουριστικής ανάπτυξης η βιώσιµη ανάπτυξη θα επιτευχθεί ειδικά στη βάση του ήδη 

διαµορφωµένου τουριστικού προϊόντος και της ήδη υφιστάµενης υποδοµής. Σήµερα στην 

παραλία Καβάλας- Ν. Περάµου αναπτύχθηκε και λειτουργεί ένας τουρισµός πολυσύνθετος 

και µικτός αστικού και παραθεριστικού τύπου. Αυτό θα έπρεπε να παραµείνει «το πρότυπο». 

Όπως και στη Θάσο, έτσι και στην παραλία Καβάλας είναι φανερό ότι η υφιστάµενη µορφή 

πρέπει να διατηρηθεί , να βελτιωθεί στα σηµεία και να επιδιώξει να παρακολουθήσει τις 

µεταβαλλόµενες τάσεις της ζήτησης. Και στην περίπτωση αυτή, για το τουριστικό προϊόν της 

περιοχής είναι χρήσιµο να µην επέλθουν σηµαντικές µεταβολές ή επιπτώσεις και ταυτόχρονα 

οι αναγκαίες επενδύσεις να µην είναι µεγάλης κλίµακας ή τουλάχιστον να µην αφορούν 

αποκλειστικά τον τουριστικό τοµέα, απλά να επωφεληθεί ίσως ο τουριστικός τοµέας από 

υποδοµές που θα πραγµατοποιηθούν για άλλους σκοπούς.  

 

 

 

 

Στρατηγική εµβάθυνσης 

Στρατηγική διαφοροποίησης 
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Υλοποιώντας µια στρατηγική «εµβάθυνσης», θα επιδιωχθεί η καθιέρωση της περιοχής και ως 

τόπος παραθεριστικού τουρισµού και ως τόπος προορισµού- ή ενδιάµεσου σταθµού- για όλες 

τις άλλες σηµαντικές µορφές τουρισµού που έχουν καταγραφεί (Middleton, 2001). Η 

προσπάθεια θα αφορά- όπως και στην περίπτωση της Θάσου- την δηµιουργία µιας τάσης 

επαναλαµβανόµενων επισκεπτών.  

 

Το ίδιο ισχύει και για την αντιµετώπιση της εποχικότητας. Στην Καβάλα, οι προοπτικές 

κρίνονται πιο σηµαντικές λόγω της ποικιλίας των ενδιαφερόντων που µπορεί να προσφέρει 

ένα αστικό κέντρο παρόµοιας εµβέλειας, σε µια πλειάδα από επιµέρους µορφές τουρισµού. 

 

Η στρατηγική της διαφοροποίησης έχει εδώ συνεπώς ένα σηµαντικό λόγο να παίξει 

προκειµένου να εντοπίζεται και να προσφέρεται το κατάλληλο προϊόν ή τα καταλλήλως 

συνδυασµένα τουριστικά προϊόντα που θα καλύπτουν ή ακόµη και θα δηµιουργούν κάθε 

φορά τη ζήτηση.  

 

Τα εργαλεία υλοποίησης των στρατηγικών είναι και στην περίπτωση αυτή παρεµφερή µ’ 

εκείνα που θα χρησιµοποιηθούν στη Θάσο.  

• Κατάστρωση µιας καµπάνιας προώθησης / προβολής για τη δηµιουργία «εικόνας» 

κατάλληλης για τις αγορές στις οποίες ήδη απευθυνόµαστε ή υπολογίζουµε να 

απευθυνθούµε (Etzel και Wahlers, 1985) 

• αναβάθµιση και προσαρµογή των καταλυµάτων  

• επεµβάσεις ανάδειξης και αξιοποίησης σηµείων τουριστικού ενδιαφέροντος στην 

πόλη και εκτός αυτής, µε κύριο στόχο τον µη παραθεριστικό τουρισµό 

• αναβάθµιση των παρεχόµενων υπηρεσιών που υποστηρίζουν το «αρχικό» προϊόν  

• εµπλουτισµός του αρχικού πυρήνα  τουρισµού  µε παράπλευρα υποστηρικτικά 

προϊόντα µε σκοπό την «επαύξηση» του αρχικού.   

 

6.12. Περιοχή Ν. Σαµοθράκης 

 

6.12.1. Υπολογισµός Φέρουσας Ικανότητας  
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Όσον αφορά τη Σαµοθράκη, αφού µελετήσαµε και αξιολογήσαµε την υφιστάµενη 

κατάσταση, όπως αναλυτικά παρουσιάζεται στις προηγούµενες ενότητες, προχωρήσαµε κατ’ 

αρχήν στον προσδιορισµό των δεικτών φέρουσας ικανότητας. Συγκεκριµένα, για την 

Σαµοθράκη, προσδιορίσθηκαν οι παρακάτω τιµές για τους δείκτες: 

• κλίνες / πληθυσµό ≤1. Στη Σαµοθράκη παρατηρούµε µια ανάπτυξη παραθεριστικού 

τουρισµού που απέχει ακόµη από το να χαρακτηρισθεί µαζικός. Παράλληλα, έστω και 

σε µικρή κλίµακα, αναπτύσσονται άλλες µορφές «ήπιου» τουρισµού. Επελέγη η τιµή 

1. 

• Οικονοµικά ενεργός πληθυσµός / κλίνες ≤ 0,35. Η τιµή αυτή προτάθηκε διότι:α) ο 

οικονοµικά ενεργός πληθυσµός είναι περιορισµένος, β) το εύρος και η δυναµικότητα 

του νησιού είναι επίσης περιορισµένα, γ) υπάρχει έλλειψη καταρτισµένου 

προσωπικού. 

• Χρήστες / γραµµικό µέτρο κολυµβητικών ακτών ≤0,2. Η τιµή αυτή προέκυψε λόγω 

της επιλογής για ήπια τουριστική ανάπτυξη. Το συνολικό µήκος των κολυµβητικών 

ακτών ανέρχεται στα 30km. 

 

Ακολούθως προχωρήσαµε στην εκτίµηση της χωρητικότητας της περιοχής, µε βάση την 

εφαρµοσθείσα µεθοδολογία. Τα αποτελέσµατα του υπολογισµού, παρατίθενται στον πίνακα, 

που ακολουθεί.  

 
Πίνακας 6.43 - Χωρητικότητα Νήσου Σαµοθράκης 

Σαµοθράκη 
Υφιστάµενες 

Κλίνες 
Επιπλέον 
Κλίνες Χωρητικότητα ∆είκτες 

2.217 1.283 3.500 Κλίνες / πληθυσµό ≤1 
2.217 1.226 3.443 οικονοµικά ενεργός πληθυσµός /κλίνες  ≤0,35 
2.217 6.283 8.500 Χρήστης / m  ≤0,2 

 

Από τις παραπάνω προκύπτουσες τρεις τιµές, επιλέγουµε τη µικρότερη (3.443), η οποία 

ορίζεται ως η φέρουσα ικανότητα της Σαµοθράκης.  

 

Εν συνεχεία προχωρήσαµε στην πρόβλεψη της αύξησης των κλινών και των 

διανυκτερεύσεων στην περιοχή, για την περίοδο 2001 – 2011, µε βάση και πάλι την 

µεθοδολογία που αναφέραµε στο κεφάλαιο και λαµβάνοντας υπόψη πάντοτε δύο σενάρια, 

ένα αισιόδοξο και ένα απαισιόδοξο. Στον πίνακα που ακολουθεί, παρατίθενται τα 
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αποτελέσµατα των προβλέψεων αυτών. 

 
Πίνακας 6.44 - Εξέλιξη Κλινών και ∆ιανυκτερεύσεων την περίοδο 2001-2011 

Σαµοθράκη 
 1991 2001 2006 2011 

Πληθυσµός 3.083 2.690 3.000 3.500 
Οικονοµικά 
Ενεργός 

Πληθυσµός 
1.009 880 1.007 1.205 

Σενάριο 1 (+5%) 
Κλίνες 1212 2217 2.856 3.383 

∆ιανυκτερεύσεις 83.908 131.013 162.294 187.024
Σενάριο 2 (-5%) 

Κλίνες 1212 2217 2.584 3.061 
∆ιανυκτερεύσεις 83.908 131.013 146.838 169.213
Τέλος στον πίνακα που ακολουθεί, παρουσιάζονται συνολικά τα αποτελέσµατα του 

υπολογισµού της φέρουσας ικανότητας για τη Σαµοθράκη.  

 
Πίνακας 6.45 - Αποτελέσµατα Υπολογισµού Φέρουσας Ικανότητας στη Σαµοθράκη 

Σαµοθράκη 
  2001 2011 
Κλίνες 2217 3.383 
Μέγιστες Κλίνες   3443 
 

Ο παραπάνω πίνακας µας δείχνει ότι: α) σύµφωνα µε την επιλογή της µικρότερης τιµής των 

δεικτών, ο µέγιστος αριθµός κλινών στο νησί της Σαµοθράκης θα µπορούσε να είναι 3.443 το 

2011, β) από τις προβλέψεις των σεναρίων 1 (+5%), 2 (-5%), 3 (ίδια τάση), που αφορούν τις 

τάσεις ζήτησης µέχρι το 2011, προκύπτει ότι, δεχόµενοι το αισιόδοξο σενάριο (+5%), οι 

υφιστάµενες κλίνες 92.217) θα µπορούσαν να αυξηθούν έως το 2011 κατά 1166 και να 

φθάσουν τις 3.383. 

 

Η αποδοχή του αισιόδοξου σεναρίου είναι απόλυτα ρεαλιστική επιλογή, αν λάβουµε υπόψη 

την µέχρι τώρα ανάπτυξη και τις προοπτικές του νησιού σε µορφές τουρισµού πέραν του 

παραθεριστικού. 

 
Για την Σαµοθράκη, όπως και για τους υπόλοιπους θύλακες, είναι αναγκαία η βελτίωση των 

καταλυµάτων, καθώς και η προσαρµογή τους στις ανάγκες µιας ζήτησης, που έχει 

συγκεκριµένα χαρακτηριστικά και που θα προτιµούσε «ειδικές» µορφές καταλυµάτων (τύπο 

hunting lodges, bungalows κτλ). 
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6.12.2. Σχεδιασµός Πρότυπης Τουριστικής Ανάπτυξης Περιοχής 

 
Στην περίπτωση της Σαµοθράκης προκρίθηκε επίσης το σενάριο της βιώσιµης ανάπτυξης.  

Στην Σαµοθράκη, παρά το γεγονός ότι υφίσταται σήµερα µια δραστηριότητα  τουρισµού 

παραθεριστικού τύπου, υπάρχουν περιθώρια για µια αναθεώρηση της µορφής αυτής, όπως 

αυτή τουλάχιστον σήµερα τείνει να εξελιχθεί. 

 
Ειδικότερα, θα πρέπει να σηµειωθεί ότι το νησί δεν διαθέτει τις προϋποθέσεις για µια 

τουριστική ανάπτυξη παραθεριστικού τύπου όπως την γνωρίζουµε σε άλλα µέρη της 

Ελλάδος, ή και σε γειτονικά νησιά. Η άποψη αυτή βασίζεται στο γεγονός ότι το νησί διαθέτει, 

αναλογικά, πολύ λιγότερους πόρους παραθεριστικού τουρισµού σε σύγκριση µε άλλα νησιά. 

Άποψη µας είναι ότι η τουριστική ανάπτυξη του νησιού θα όφειλε να στηριχθεί σε 

παραθερισµό στηριγµένο παράλληλα σε προσδοκώµενες αξίες του τουρίστα/ επισκέπτη όπως 

ξεκούραση - αναζωογόνηση - ανάκαµψη δυνάµεων - υγεία - άσκηση του σώµατος και της 

ψυχής όπως προκύπτει από σχετική έρευνα του ΕΟΤ (Market Analysis /EOT –1997) κοντά σε 

µια φύση ανέγγιχτη, πλούσια, εντυπωσιακή. Το νησί διαθέτει παράλληλα πόρους που θα 

µπορούσαν να καλύψουν ενδιαφέροντα και στα πεδία: πολιτισµός, αρχαιολογία, 

οικοτουρισµός, ψάρεµα, καταδύσεις. 

 

Η επιλογή αυτή σηµαίνει ότι στο επίπεδο επενδύσεων, η έµφαση θα πρέπει να δοθεί στη 

δηµιουργία κατάλληλων καταλυµάτων µε κατάλληλο εξοπλισµό. Στη δηµιουργία 

κατάλληλων επί µέρους προϊόντων, που να εξυπηρετούν τις προσδοκώµενες αξίες που 

περιγράφηκαν πιο πάνω.  

 

Θα πρέπει στο σηµείο αυτό να σηµειωθεί ότι η επιλογή αυτή δεν είναι δυνατόν να αποτελέσει 

απλά το άθροισµα µεµονωµένων ιδιωτικών πρωτοβουλιών που αναλαµβάνουν δράσεις, έστω, 

µέσα στο πνεύµα που περιγράφηκε. Η πρόταση προϋποθέτει µια ενσωµατωµένη προσέγγιση 

µε σχεδιασµό, δεσµεύσεις, συµµετοχή όλων των παραγόντων του νησιού (τοπική κοινότητα, 

τουριστική βιοµηχανία, τοπική αυτοδιοίκηση). Προϋποθέτει επίσης θέσπιση κανόνων και 

µηχανισµούς ελέγχου και διόρθωσης. 

 

Η µορφή αυτή τουριστικής ανάπτυξης πετυχαίνει τα παρακάτω:  

• αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτηµάτων του νησιού  
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Βιώσιµη ανάπτυξη Παραθεριστικός 

τουρισµός µε ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά 

• τοποθέτηση (positioning) του νησιού σε µια συγκεκριµένη θέση στο χάρτη του 

τουριστικού γίγνεσθαι που δεν είναι ευάλωτη στον ανταγωνισµό 

• απόκριση σε µια ζήτηση που διαµορφώθηκε και διαθέτει σήµερα συγκεκριµένα 

ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά, όπου διακρίνονται αυξητικές τάσεις. 

• διαθέτει περιορισµένο ανταγωνισµό  

• έχει πολύ ισχυρές βάσεις επιτυχίας 

• είναι λιγότερο τρωτή στην εποχιακή ζήτηση  

 

 

 

Η επιλογή της στρατηγικής διαφοροποίησης, πετυχαίνει την προσφορά διαφορετικών 

προϊόντων σε διαφορετικές αγορές. Σε µια πορεία ενσωµατωµένης προσέγγισης όµως, όλα τα 

επιµέρους προϊόντα µε την κοινή συνισταµένη των προσδοκώµενων αξιών, µπορούν να 

κατευθυνθούν σε µια αγορά που διαθέτει συγκεκριµένα χαρακτηριστικά. 

 

Οι επενδύσεις που είναι αναγκαίες σε µια προσέγγιση σαν αυτή, προϋποθέτουν κυρίως 

σχεδιασµό, χωροθέτηση και θέσπιση προδιαγραφών καταλυµάτων και συνολικής λειτουργίας 

του νησιού σε µια πορεία αποδεκτή συνολικά, δηλαδή από όλες εκείνες τις πλευρές που - 

υποχρεωτικά - οφείλουν να εµπλακούν. 

 

Η αγορά που αποκρίνεται ή έχει την ανάγκη των «αξιών» που µπορεί να προσφέρει ένα 

τουριστικό προϊόν όπως περιγράφηκε, απαρτίζεται από άτοµα µέσο - ανώτερης τάξης, µε 

υψηλό µορφωτικό επίπεδο, κατοίκους µεγάλων αστικών κέντρων στην Ελλάδα και το 

εξωτερικό.   

 

Η ανάπτυξη συνεπώς µιας µορφής τουρισµού µε παρόµοια χαρακτηριστικά διαθέτει και το 

επιπλέον πλεονέκτηµα της ποιοτικής διάστασης - προσελκύονται δηλαδή άτοµα υψηλής 

εισοδηµατικής στάθµης που , όπως είναι καταγεγραµµένο, δεν «λειτουργεί» ακολουθώντας 

απαραίτητα κάποια εποχικότητα (Heath and Wall, 1992) 

 

Στην περίπτωση της Σαµοθράκης δεν είναι δυνατόν να προταθούν συγκεκριµένα «εργαλεία» 

Στρατηγική  διαφοροποίησης 
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υλοποίησης της στρατηγικής διότι προϋποτίθεται η εξασφάλισή της, σε τοπικό επίπεδο, 

συµφωνίας και αποδοχής των όρων που αποτελούν προϋπόθεση για την δηµιουργία και 

ανάπτυξη της µορφής τουρισµού που περιγράφηκε. Χωρίς ανάλογη συµφωνία και τις 

συνακόλουθες δεσµεύσεις, είναι µάταιο να προχωρήσει κανείς σε προτάσεις που θα 

καταλήξουν ως αποσπασµατικές ενέργειες (Murphy, 1985).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 – SWOT ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

 

Η ανάλυση του εξωτερικού περιβάλλοντος (µη ελεγχόµενα) µέσω της µελέτης και της 

ανάλυσης των «ευκαιριών» και των «απειλών», η ανάλυση του εσωτερικού περιβάλλοντος 

(ελεγχόµενα) µέσω της µελέτης και ανάλυσης των «δυνατών σηµείων» και των «αδυναµιών» 

προσφέρουν ένα πολύ σηµαντικό εργαλείο για τη διατύπωση µιας στρατηγικής για την 

τουριστική ανάπτυξη (Ashworth και Goodall, 1990) της Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας 

και Θράκης. Συγκεκριµένα, µε βάση την ανάλυση της υφιστάµενης κατάστασης, προκύπτουν 

οι παρακάτω δυνατότητες, αδυναµίες, ευκαιρίες και απειλές.   

 

7.1. ∆υνατά Σηµεία (STRENGTHS)  

 

-Παρθένο φυσικό περιβάλλον (∆1) 

 

Η περιοχή µελέτης διαθέτει ένα πολύ σηµαντικό κεφάλαιο σε φυσικό περιβάλλον που 

παραµένει αναλλοίωτο. Το τελευταίο οφείλεται σε µια πλειάδα από λόγους όπως π.χ. στην 

αναβολή οικονοµικών δραστηριοτήτων στο µεγαλύτερο τµήµα της περιοχής των συνόρων 

κατά τη διάρκεια του ψυχρού πολέµου στο γεγονός ότι η Περιφέρεια Ανατολικής 

Μακεδονίας και Θράκης είναι µια αραιοκατοικηµένη περιοχή καθώς και σε άλλους 

κοινωνικούς, αλλά και οικονοµικούς λόγους. Σήµερα το κεφάλαιο αυτό αποτελεί σηµαντικό 

πλεονέκτηµα διότι εφόσον διαµορφωθεί ένα κατάλληλο τουριστικό προϊόν, θα µπορεί αυτό ν’ 

ανταποκριθεί σε µια τουριστική ζήτηση που στρέφεται ολοένα και περισσότερο προς µορφές 

τουρισµού ή διακοπών  που είναι στενά συνδεδεµένες µε την απόλαυση ενός γνήσιου και 

«παρθένου» φυσικού περιβάλλοντος. 

 

-Σηµαντικοί αρχαιολογικοί και πολιτισµικοί πόροι (∆2)  

 

Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, παράλληλα µε τους πλούσιους φυσικούς 

πόρους της, διαθέτει επίσης ένα σηµαντικό κεφάλαιο σε πόρους αρχαιολογικού και 

πολιτισµικού χαρακτήρα. Η ανθρώπινη δραστηριότητα στην περιοχή από τους χρόνους της 

αρχαιότητας µέχρι σήµερα, η ποικιλία φυλών και πολιτισµών που για µικρότερα ή 

µεγαλύτερα χρονικά διαστήµατα έδρασαν στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη άφησαν 

πολύ σηµαντικά ίχνη µε τη µορφή µνηµείων καθώς ηθών και εθίµων. Η δυνατότητα αυτή 
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µπορεί να καλύψει τις ανάγκες για ένα «θεµατικό τουρισµό» που αποτελεί ένα µικρό πιθανόν, 

αλλά σκληρό πυρήνα επισκεπτών υψηλής συνήθως εισοδηµατικής στάθµης και που 

παράλληλα τα µέλη του λειτουργούν συχνά ως «καθοδηγητές γνώµης» (opinion leaders), 

πολύ σηµαντικό στοιχείο για τη δηµιουργία της εικόνας (image) ενός τουριστικού 

προορισµού (Crompton, 1979a · Phelps, 1986 · Pitts και Woodsidem, 1986). 

 

-Συγκοινωνιακός κόµβος µεταξύ ∆. Ευρώπης, Βαλκανίων, Μ. Ανατολής.(∆3)   

 

Η ιδιότητα της Περιφέρειας ν’ αποτελεί τη γέφυρα µεταξύ τριών σηµαντικών γεωγραφικών 

περιοχών (∆. Ευρώπη, Βαλκάνια, Μ. Ανατολή), που δύο εκ των οποίων είναι 

αναπτυσσόµενες, αποτελεί ένα πολύ ουσιαστικό πλεονέκτηµα για την Περιφέρεια 

Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Το πλεονέκτηµα, ως προς τον τουρισµό αυτό 

αποτελείται από δύο στοιχεία:α) ότι η κυκλοφορία ατόµων και εµπορευµάτων µεταξύ των 

παραπάνω γεωγραφικών περιοχών θα επιφέρει οπωσδήποτε την βελτίωση των υποδοµών και 

ιδιαίτερα σε συγκεκριµένες κατηγορίες καταλυµάτων και επιχειρήσεων επισιτισµού αλλά και 

σε επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών και β) η περιοχή θα αποκτήσει την αναγκαία 

«αναγνωρισιµότητα» απαραίτητη προϋπόθεση του έργου της τουριστικής προώθησης.  

Ο τοπικός πληθυσµός διάκειται ευνοϊκά στην ιδέα ανάπτυξης του τουρισµού (∆4) 

 

Η στάση του τοπικού πληθυσµού  απέναντι στην τουριστική ανάπτυξη αποτελεί καίρια 

προϋπόθεση για την επιτυχία της- έχουν καταγραφεί σε διεθνές επίπεδο περιπτώσεις εχθρικής 

ή αρνητικής στάσης του τοπικού πληθυσµού, η οποία ανέτρεψε τη διαδικασία ανάπτυξης 

(Perreault κ.α. 1997). Όπως προκύπτει από την πρωτογενή έρευνα που διεξήγαγε η οµάδα 

µελέτης στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ο τοπικός πληθυσµός είναι 

θερµός στη συµπεριφορά του µε επισκέπτες και διακρίνει τις δυνατότητες που µπορούν να 

προκύψουν από µια ανάπτυξη του τουρισµού στην περιοχή τους.  

 

Υφίστανται σηµαντικές δυνατότητες ανάπτυξης αυτόνοµων ή συνδυασµένων πακέτων (∆5)  

Η περιοχή µελέτης είναι γεωγραφικά ιδιαίτερα εκτεταµένη, παράλληλα υπάρχει µια 

σηµαντική διασπορά των διάφορων κατηγοριών πόλων έλξης και άλλων τουριστικών πόρων. 

Πιστεύεται ότι µια καινοτόµα προσέγγιση στην οργάνωση τουριστικών «πακέτων» κατά 

ενότητες ή κατά θέµα θα κατορθώσει να προσδώσει µε πρωτοτυπία στο τουριστικό προϊόν 

και θα επιτύχει να εξασφαλίσει µια θετική ανταπόκριση  από τους επισκέπτες, τουρίστες ή 
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άλλους περιηγητές. Τα πακέτα αυτά µπορεί να διαθέτουν έναν αµιγή χαρακτήρα ή και να 

αποτελεί συνδυασµό δύο ή περισσοτέρων θεµάτων. 

 

7.2. Αδυνατα Σηµεία ( WEAKNESSES ) 

 
-Ξενοδοχειακή υποδοµή µε σηµαντικές ελλείψεις και αδυναµίες (Α1)  

 
Το ξενοδοχειακό δυναµικό της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης βρίσκεται 

συγκεκριµένα κατά το ήµισυ του σχεδόν, στην περιοχή Θάσου- Καβάλας. Στο δυναµικό αυτό 

θα πρέπει να προστεθεί ένας αριθµός από µη καταγεγραµµένα ενοικιαζόµενα δωµάτια που 

διαφεύγουν τους ελέγχους του ΕΟΤ. Απευθύνονται σε παραθεριστές και λειτουργούν κάτω 

από συνθήκες έντονης εποχικότητας και µε χαµηλές  πληρότητες που οδηγούν σε έντονο 

ανταγωνισµό που καταλήγει συχνά σε αθέµιτο ανταγωνισµό ή και σε µείωση της ποιότητας 

της προσφοράς των παρεχόµενων υπηρεσιών. Οι παρατηρήσεις αυτές ισχύουν και για τη 

Σαµοθράκη. Για τη υπόλοιπη περιοχή µελέτης θα παρατηρήσουµε ότι παρά το γεγονός ότι 

έχουµε µια αύξηση κλινών σε καταλύµατα Α και Β κατηγορίας, η συνολική εικόνα που 

παρουσιάζεται είναι µιας «γερασµένης» ξενοδοχειακής υποδοµής που προσπαθεί να 

εξυπηρετήσει µια σταθερή ίσως, αλλά υποτονική ζήτηση.  

Οι αδυναµίες αυτές µπορούν να συνοψισθούν ως εξής: 

• ξενοδοχειακό δυναµικό µε µέσο όρο ηλικίας 15 έτη 

• λειτουργία σε συνθήκες έντονης εποχικότητας και κατ’ επέκταση πολύ χαµηλή 

πληρότητα σε εποχές εκτός αιχµής 

• µικρή διάρκεια της εποχής αιχµής- ιδιαίτερα για τη Σαµοθράκη και τη Θάσο 

• αδυναµία «ανοίγµατος» της τοπικής ξενοδοχειακής βιοµηχανίας στις αγορές του 

εξωτερικού ( µε εξαίρεση τη Θάσο, Καβάλα). 

 

-Περιορισµένη εφαρµογή τεχνικών µάρκετινγκ από τη τουριστική βιοµηχανία (Α2)  

 
Η έκταση και ένταση της χρησιµοποίησης των τεχνικών µάρκετινγκ βρίσκεται ακριβώς σε 

αντιστοιχία µε τις παρατηρήσεις του προηγούµενου σηµείου Α1. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις 

συναντούµε επιχειρήσεις που ξεχωρίζουν διότι εφαρµόζουν συστηµατικά το µάρκετινγκ 

δίνοντας έµφαση π.χ. στην τιµολόγηση, τα δίκτυα διαµονής µε τη χρησιµοποίηση σύγχρονων 

ηλεκτρονικών µεθόδων (ηλεκτρονικά συστήµατα κρατήσεων, ηλεκτρονικό εµπόριο) καθώς 

και της προώθησης – προβολής (Krippendorf, 1971). Κατά κανόνα συναντούµε επιχειρήσεις 
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που αναπαράγουν µια παθητική στάση στην αντιµετώπιση των πωλήσεων τους. 

Καταγράφονται ελάχιστες εξαιρέσεις συνεργασίας επιχειρήσεων που σε τοπικό επίπεδο 

επιδιώκουν µια κοινή αντιµετώπιση των προβληµάτων ή αναλαµβάνουν κοινά συγκροτηµένες 

και συντονισµένες ενέργειες, πλην βεβαίως ενεργειών οι οποίες χαρακτηρίζονται ως 

στοιχειώδεις π.χ. κοινή παρουσίαση σε τουριστικές εκθέσεις κ.λ.π.  

 

-Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης είναι «άγνωστος» τουριστικός 

προσδιορισµός   στην Ελλάδα και το εξωτερικό (Α3)  

 

Για τέσσερις περίπου δεκαετίες στην Ελλάδα λειτουργούσε το µοντέλο του τουρισµού των «3 

S» ( ήλιος, θάλασσα, άµµος). Το µοντέλο σε συνεργασία µε την αναγκαστική υιοθέτηση του 

µαζικού τουρισµού καθοδήγησε τα εκατοµµύρια των τουριστών σε ορισµένες περιοχές της 

χώρας που διέθεταν παραλίες υψηλού επιπέδου, θέτοντας την Περιφέρεια Ανατολικής 

Μακεδονίας και Θράκης στο περιθώριο, µε τη συνέργεια φυσικά και άλλων πολιτικών και 

οικονοµικών παραγόντων. Παράλληλα ο µεγάλος όγκος της προσπάθειας προβολής της 

χώρας αφιερώθηκε και συνεχίζει να αφιερώνεται στους καθιερωµένους προορισµούς µε ένα 

µερίδιο για την Αν. Μακεδονία και Θράκη που είναι ιδιαίτερα χαµηλό και ταυτόχρονα είναι 

αφιερωµένο κυρίως στην προβολή της περιοχής Καβάλας- Θάσου. Το αποτέλεσµα είναι ότι 

και στο ελληνικό επίπεδο και κατά κύριο λόγο στο ξένο, η Θράκη να µην συνδέεται µε 

προορισµό για τουριστικές δραστηριότητες. Αποτελεί µια «άγνωστη χώρα» (terra incognita) 

για τους αλλοδαπούς, αλλά και για πολλούς έλληνες.  

 

 -Η περιοχή δεν διαθέτει συγκεκριµένη «εικόνα» ( image) (Α4) 

 

Το σηµείο αυτό είναι άµεσα συνδεδεµένο µε το προηγούµενο σηµείο. Η «εικόνα» αποτελεί 

στοιχείο µε τεράστια σηµασία για την προώθηση των τουριστικών προϊόντων, που είναι άϋλα 

προϊόντα. Η «εικόνα» µπορεί λοιπόν να λειτουργήσει σαν ένα από τα πλέον «χειροπιαστά» 

στοιχεία στην αντίληψη του δυνητικού επισκέπτη. 

 

Οι εκστρατείες προβολής επιβοηθούνται σε µεγάλο βαθµό όταν οι προορισµοί διαθέτουν µια 

θετική «εικόνα» και αντίθετα, συναντούν τεράστιες δυσκολίες όταν αυτή είναι είτε αρνητική 

είτε- όπως στην περίπτωση µας- δεν υφίσταται καθόλου (Middleton και Medlik, 1973 · 

Palmer, 1999).  
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-Το ή τα τουριστικά προϊόντα της Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης,  

χαρακτηρίζονται από πολυποικιλία και πολυδιάσταση. (Α5)  

 

Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης καλύπτει πολύ µεγάλη γεωγραφική 

έκταση στην οποία ανευρίσκονται σε αφθονία φυσικοί πόροι κατάλληλοι για µια σειρά 

τουριστικών δραστηριοτήτων που εντάσσονται στο πλέγµα των ενσωµατωµένων «ήπιων 

µορφών τουρισµού» (οικολογικός, περιπατητικός, πολιτισµικός κ.λ.π.). Είναι όµως γεγονός 

ότι κάθε µια από τις µορφές τουρισµού είναι εξαιρετικά δύσκολο- αν όχι αδύνατο- να 

στηρίζει µια αυτοδύναµη τουριστική ανάπτυξη, λαµβανοµένων υπόψιν των σηµαντικών 

αποστάσεων από τουριστικό πόρο σε τουριστικό πόρο. Το αδύνατο αυτό σηµείο 

σηµειώνεται- µπορεί κάτω από προϋποθέσεις – να αποτελέσει ισχυρό σηµείο µε την 

προϋπόθεση ότι θα εξευρεθούν λύσεις αντιµετώπισης των δύο αυτών χαρακτηριστικών 

προκειµένου να σχηµατοποιηθούν «πακέτα»- προτάσεις για τον οργανωµένο τουρισµό που 

αποτελεί και την ατµοµηχανή της τουριστικής ανάπτυξης.  

 

-Ο ανταγωνισµός σε ελληνικό και ξένο επίπεδο είναι ισχυρός και έντονος. (Α6)   

 

Ο ανταγωνισµός για τουριστικά προϊόντα που προσφέρει ή έχει τη δυνατότητα να προσφέρει 

η  Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης είναι πολύ ισχυρός µε την έννοια ότι 

στην τουριστική αγορά προσφέρονται τουριστικά προϊόντα άρτια και εξαιρετικής ποιότητας 

σε προορισµούς που είναι ήδη καθιερωµένοι ή έχουν συντελέσει σηµαντικές προόδους ως 

προς την καθιέρωσή τους.  

 

Ο ανταγωνισµός είναι επίσης ισχυρός µε την έννοια ότι στον αγώνα για την εξασφάλιση 

µεριδίων αγοράς επιστρατεύονται ολοένα και ισχυρότεροι τρόποι και µέσα. Ο ανταγωνισµός 

βρίσκεται και εντός της Ελλάδος και στο εξωτερικό (Christou και Karamanidis, 1999).  

 

-Υπάρχει έλλειψη καταρτισµένου εργατικού δυναµικού. (Α7) 

 

Η παροχή υπηρεσίας (σέρβις) είναι ένα πολύ σηµαντικό συστατικού του τουριστικού 

προϊόντος (Bateson, 1995). Το σέρβις αναδεικνύεται σ’ ένα βασικό µειονέκτηµα του 

προσφερόµενου τουριστικού προϊόντος στην περιοχή της Περιφέρειας Ανατολικής 

Μακεδονίας και Θράκης, παρά το γεγονός ότι λειτουργεί Σχολή Τουριστικών Επαγγελµάτων 
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στην Αλεξανδρούπολη και ότι έχουν διεξαχθεί πλήθος σεµιναρίων κατάρτισης διαφόρων 

κατηγοριών, δικαιούχων σε διαφορετικά αντικείµενα ευρύτερου φάσµατος του τουρισµού 

όπως προκύπτει από πρωτογενή έρευνα στα πλαίσια της ∆ιατριβής. Εκτός από την ανάγκη 

αναβάθµισης του σέρβις, παρουσιάζεται και η ανάγκη για στελέχωση µε καταρτισµένους 

επαγγελµατίες για τις διαφορετικές µορφές τουρισµού που κρίνονται ως δυνητικές ανάπτυξης 

(οικολογικός, πολιτισµικός τουρισµός κ.λ.π.). 

 

-Η σηµαντική υστέρηση και έλλειψη εµπειρίας της τουριστικής βιοµηχανίας στον τοµέα 

του τουριστικού «επιχειρείν». (Α8) 

 

Στις τουριστικές επιχειρήσεις της περιοχής, παρατηρείται επίσης το φαινόµενο της εφαρµογής 

κανόνων διαχείρισης (Μάνατζµεντ) των επιχειρήσεων που δεν συµβαδίζουν πάντοτε µε τα 

όσα απαιτεί το σηµερινό επιχειρηµατικό περιβάλλον. Το φαινόµενο αυτό παρατηρείται 

επίσης σε µια πλειοψηφία µικροµεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων της χώρας. Ειδικότερα 

παρατηρείται η µη εφαρµογή των σύγχρονων απαιτήσεων του µάρκετινγκ επίσης δεν 

παρακολουθούνται οι σύγχρονες εξελίξεις στον τοµέα της τουριστικής φιλοξενίας και του 

χώρου του επισιτισµού εφόσον µένουµε στην κλασσική παροχή τουριστικών υπηρεσιών. Τα 

δεδοµένα αυτά οδηγούν σε µια έλλειψη εµπειρίας η οποία µε τη σειρά της ανακυκλώνεται 

λόγω της αργοπορίας που εντοπίσθηκε παραπάνω και επιδεινώνει µια ήδη επιβαρηµένη 

κατάσταση. 

 

 -Απόσταση από τα  τουριστικά κέντρα του εσωτερικού και του εξωτερικού (Α9). 

 

Η γεωγραφική θέση της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης γίνεται αντιληπτή 

στη χώρα µας ως αποµακρυσµένη. Αυτό συµβαίνει για ουσιαστικούς, ιστορικούς και 

ψυχολογικούς ακόµη λόγους. Η Θράκη τονίζεται παντού- και στα ΜΜΕ- ως «ακριτική» 

περιοχή. Γεωγραφικά βρίσκεται µακριά από το τουριστικό «γίγνεσθαι» της Ελλάδος. 

 

Το τελευταίο αυτό σηµείο ισχύει και για την αντίληψη τουριστών- καταναλωτών στο 

εξωτερικό, αλλά ιδιαίτερα και για τους παραγωγούς ταξιδιών (tour operators) που 

λειτουργούν ως κέντρα λήψης αποφάσεων και συνυπολογίζουν ασφαλώς τα οικονοµικά 

δεδοµένα.  
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Έχει καταγραφεί µεγάλη επιφύλαξη και διστακτικότητα σ’ ότι αφορά την ένταξη της 

Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στα ταξιδιωτικά τους προγράµµατα µε εξαίρεση τη 

Θάσο που και αυτή ακόµη δεν αποτελεί ένα δεδοµένο για αυτούς προορισµό.  

 

7.3. Ευκαιρίες  (OPPORTUNITIES) 

 

-Περιοχή µε σηµαντική γεωπολιτική σηµασία (Ε1)  

 

Το στοιχείο αυτό κρίνεται ως σηµαντικό διότι η αναµενόµενη αξιοποίηση του συγκριτικού 

αυτού πλεονεκτήµατος από διάφορους επενδυτές έλληνες και ξένους αναµένεται να έχει 

θετικές επιπτώσεις στην τουριστική βιοµηχανία της περιοχής.   

 

 -Βελτίωση πολιτικών και οικονοµικών σχέσεων µε όµορες χώρες (Ε2) 

 

Το στοιχείο αυτό θεωρείται µε τη σειρά του σηµαντικό και διότι ακυρώνεται η αντίληψη της 

πολιτικής εντάσεων στην περιοχή που αποτελεί κατ’ εξοχήν αρνητικό παράγοντα στην 

τουριστική ανάπτυξη αλλά και διότι η αναµενόµενη βελτίωση των οικονοµικών συνθηκών 

στις γειτονικές χώρες θα προκαλέσει φυσιολογικά τουριστικό ρεύµα, κατευθυνόµενο 

ιδιαίτερα στους θύλακες εκείνους που προσφέρουν «κλασσικού τύπου» τουρισµού. Στο 

σηµείο αυτό θα πρέπει να υπογραµµιστεί το γεγονός ότι υφίστανται σηµαντικές δυνατότητες 

διασυνοριακής συνεργασίας στον τουρισµό (σε κοινοτικό, διακρατικό και ιδιωτικό επίπεδο). 

 

-Βελτίωση ΑΕΠ της  Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (Ε3)  

 

Η βελτίωση του ΑΕΠ της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και η 

προκύπτουσα αύξηση του διαθέσιµου εισοδήµατος των κατοίκων αναµένεται ότι θα αυξήσει 

τις δαπάνες για λόγους τουρισµού και κατ’ επέκταση θα ωφελήσει τη χρήση των τουριστικών 

υποδοµών της περιοχής. 

 

-Περιθώρια στο σχεδιασµό της τουριστικής ανάπτυξης (Ε4)  

 

Η περιορισµένη τουριστική ανάπτυξη στην περιφέρεια σήµερα, δίνει σηµαντικές δυνατότητες 

στο σχεδιασµό της τουριστικής πολιτικής που αποσκοπεί στην τουριστική ανάπτυξη (Gartner, 
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1996). Κάθε ενέργεια ή έργο ή στάση που θα σχεδιαστεί συνεπώς, θα στηρίζεται σε υγιείς 

βάσεις, προσαρµοσµένες στις πραγµατικές δυνατότητες της περιοχής (Komilis, 1993, 1994).  

 

-Αποπεράτωση της Εγνατίας Οδού στο ορατό µέλλον. (Ε5)  

 

Η αποπεράτωση της Εγνατίας Οδού µαζί µε τους κάθετους άξονες της θα είναι γεγονός 

κολοσσιαίας σηµασίας για την ανάπτυξη του τουρισµού και στην Περιφέρεια Ανατολικής 

Μακεδονίας και Θράκης αλλά και στις άλλες απ’ όπου θα διέρχεται. Εκτιµάται ότι θα 

διευκολυνθούν οι τουριστικές ροές από και προς την περιφέρεια.  

 

-Στροφή τουριστικής ζήτησης για τουριστικά προϊόντα που διαθέτει σε αφθονία η 

Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (Ε6) 

 

Η παρατηρούµενη στροφή της τουριστικής ζήτησης για τουριστικά προϊόντα που 

εντάσσονται στην κατηγορία των λεγόµενων «ήπιων µορφών τουρισµού» (οικολογικός, 

αγροτουρισµός, περιπατητικός κλπ) αποτελεί θαυµάσια ευκαιρία για την Περιφέρεια 

Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, που διαθέτει σε αφθονία πόρους που είναι προϋπόθεση 

για την ανάπτυξη των µορφών αυτών τουρισµού.   

 

-∆ηµιουργία θεσµών που αµβλύνουν προβλήµατα εφαρµογής της τουριστικής πολιτικής 

( Ε7)  

 
Η εφαρµογή της τουριστικής πολιτικής  στην Ελλάδα συναντούσε και συναντά ακόµη συχνά 

το εµπόδιο της αλληλοκάλυψης αρµοδιοτήτων µεταξύ φορέων ή της έλλειψης αρµοδιοτήτων 

που φορείς που θα ήταν και οι φυσικοί τους φορείς. Η ίδρυση της «Εταιρίας Τουρισµού 

Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης» κρίνεται σαν ένα βήµα προς τη σωστή κατεύθυνση 

διότι θα εξαφανίσει ή τουλάχιστον θα αµβλύνει τα παραπάνω προβλήµατα και θα αποτελέσει 

τον απευθείας συνοµιλητή µε το αρµόδιο Υπουργείο.  

 

-Ο θεσµός του «Κοινωνικού Τουρισµού» (Ε8)  

 
Η επιτυχής εισαγωγή του κοινωνικού τουρισµού, ως τµήµα της εφαρµοζόµενης κοινωνικής 

πολιτικής υπήρξε ευεργετική για ένα µεγάλο αριθµό ξενοδοχειακών και άλλων τουριστικών 

επιχειρήσεων της χώρας.  
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Με την εξασφάλιση των κατάλληλων υποδοµών η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και 

Θράκης µπορεί να διεκδικήσει ένα τµήµα κοινωνικών τουριστών δηλαδή τουριστών που 

ανήκουν στις ασθενέστερες κοινωνικές τάξεις.  

 

-Η υφιστάµενη περιουσία του ΕΟΤ στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και 

Θράκης (Ε9)  

 

Η περιουσία της ΑΕ «Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα » στην  Περιφέρεια Ανατολικής 

Μακεδονίας και Θράκης κρίνεται ως σηµαντική και σ’ ότι αφορά την ποσοτική άποψη και 

την ποιοτική άποψη. Η επικείµενη, µε διάφορους τρόπους αξιοποίηση της, κρίνεται ως 

στοιχείο που θα ενισχύσει σηµαντικά το τουριστικό προϊόν της περιοχής.  

 

-Ο.Ν.Ε (Ε10) 

 

Η Οικονοµική και Νοµισµατική Ενοποίηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που έχει επέλθει µε την 

εισαγωγή του ευρώ, δηµιουργεί πρωτόγνωρες συνθήκες συναλλαγµατικής σταθερότητας που 

θα ευνοήσει τις µετακινήσεις ων ευρωπαίων πολιτών αλλά και τις επενδύσεις. 

 

-Γ΄ και 1΄ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης (Ε11) 

 

Η υλοποίηση του Κ.Π.Σ 2000-2006, αποτελεί τη µεγαλύτερη χρηµατοδοτική ευκαιρία της 

Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για την ανάπτυξη του τουρισµού. 

Συγκεκριµένα, προβλέπεται η χρηµατοδότηση ενός µεγάλου αριθµού τουριστικών υποδοµών 

και επενδύσεων τόσο από το Ε.Π Ανταγωνιστικότητα, όσο και από το Π.Ε.Π. Τέλος οι 

Κοινοτικές Πρωτοβουλίες Leader και Interreg, και ασφαλώς το ∆΄ Κ.Π.Σ. αναµένεται να 

διαδραµατίσουν σηµαντικό ρόλο στην ανάπτυξη εναλλακτικών µορφών τουρισµού.  

 

7.4. Απειλές (THREATS) 

 

-Επισφαλής κοινωνικοοικονοµική κατάσταση χωρών Β. Βαλκανικής και όµορων  χωρών 

(ΑΠ1)  
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Το ενδεχόµενο της αναστολής της πορεία της κοινωνικής και οικονοµικής προόδου των 

χωρών αυτών θα έχει γενικό αρνητικό αντίκτυπο στη χώρα µας και ειδικότερα της 

Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης . Ο τουρισµός θα αποτελέσει το πρώτο 

ίσως «θύµα» ενός παρόµοιου ενδεχοµένου. 

 

-Βελτίωση ανταγωνιστικότητας του τουριστικού προϊόντος της Τουρκίας και άλλων 

όµορων χωρών (Βουλγαρία) (ΑΠ2)  

 

Η Τουρκία έχει µετά από έρευνα του ΕΟΤ καταγραφεί ως έναν από τους σηµαντικότερους 

βραχυπρόθεσµους ανταγωνιστές  του ελληνικού τουρισµού και έχει επιτελέσει θεαµατική 

πρόοδο στον τοµέα του τουρισµού τα τελευταία χρόνια. Ασφαλώς υιοθετεί το µοντέλο του 

µαζικού- θαλάσσιου- τουρισµού, αλλά λαµβάνοντας υπόψη τις µεγάλες της δυνατότητες σε 

φυσικούς πόρους, είναι πιθανό να αναπτύξει µακροπρόθεσµα προϊόντα καλής ποιότητας 

ανταγωνιστικά µε εκείνα που προσφέρει ή δύναται να προσφέρει η Περιφέρεια Ανατολικής 

Μακεδονίας και Θράκης. Η Βουλγαρία αντίστοιχα αποτελεί έναν εν δυνάµει αντίπαλο, 

εφόσον ολοκληρωθεί η ένταξή της στην Ε.Ε το 2007, διότι διαθέτει εφάµιλλους τουριστικούς 

πόρους και υποδοµές στον Ορεινό Όγκο της Ροδόπης και στις ακτές της Μαύρης Θάλασσας.  

 

-Πιθανή λανθασµένη αντίληψη περί τη οικονοµικής ανάπτυξης εξαιτίας του τουρισµού 

(ΑΠ3)  

 

Η γρήγορη οικονοµική ανάπτυξη που προκαλείται σε πολλές περιοχές εξ αιτίας του 

τουρισµού, οδηγεί πολύ συχνά, ιδιαίτερα τους νεοεισερχόµενους στον κλάδο να 

διαµορφώσουν άποψη περί ενός γρήγορου κέρδους που απεικονίζεται χωρίς ιδιαίτερο κόπο. 

Η αντίληψη αυτή έβλαψε σε πολλές περιπτώσεις την «εικόνα» ορισµένων προορισµών.   

 

   

Στον παρακάτω πίνακα, SWOT «διπλής εισόδου» που ακολουθεί, παρουσιάζονται συνοπτικά 

οι δυνατότητες, αδυναµίες, απειλές και ευκαιρίες της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας 

και Θράκης. 

 

Με την κατάστρωση του πίνακα SWOT «διπλής εισόδου», αναδεικνύονται συνέργειες 

ευκαιριών-απειλών, δυνατοτήτων–αδυναµιών. Ειδικότερα, αναδεικνύονται οι προοπτικές 
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αξιοποίησης συγκεκριµένων δυνατοτήτων λόγω των ευκαιριών που προκύπτουν, αλλά και τις 

αδυναµίες που παρεµποδίζουν την αξιοποίηση των ευκαιριών αυτών (Foster, 1985).  

 

Παράλληλα εντοπίζεται η σχέση δυνατοτήτων και απειλών ως προς τις απειλές που 

εντοπίσθηκαν. Ο πίνακας διευκολύνει την κατάστρωση µιας στρατηγικής και των τακτικών 

που συνεπάγονται (Heath και Wall, 1992).     
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Πίνακας 7.1 -  SWOT ∆ιπλής Εισόδου 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ε= Ευκαιρίες    ΑΠ= Απειλές  
Α= Αδύνατα σηµεία     
∆= ∆υνατά σηµεία  

∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ 
 
∆1→ Παρθένο φυσικό περιβάλλον  
∆2 →Σηµαντικοί πολιτιστικοί πόροι  
∆3 → Συγκοινωνιακός κόµβος 
∆4→ Ευνοϊκή διάθεση τοπικού πληθυσµού προς 
τον τουρισµό  
∆5→∆υνατότητα σύνθεσης αυτόνοµων και 
συνδυασµένων πακέτων  
∆6→ Υλοποίηση προγραµµάτων ανάπτυξης  

Α∆ΥΝΑΜΙΕΣ 
 
Α1=Ξενοδοχειακή υποδοµή µε αδυναµίες 
Α2= Ελλιπής εφαρµογή ΜΚΤ   
Α3= Άγνωστος τουριστικός προορισµός  
Α4= ΠΑΜΘ δεν διαθέτει «εικόνα» 
Α5= Το τουριστικό προϊόν είναι πολυδιασπασµένο 
και πολυσύνθετο 
Α6 =Έντονος ανταγωνισµός  
Α7= Έλλειψη καταρτισµένου εργατικού δυναµικού 
Α8= Υστέρηση στο τουριστικό «επιχειρείν» 
Α9= Απόσταση από την τουριστική παραγωγή του 
εξωτερικού  

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ 
Ε1= Περιοχή γεωπολιτικής σηµασίας  
Ε2=Βελτίωση πολιτικοοικονοµικών σχέσεων µε 
γειτονικές χώρες  
Ε3= Βελτίωση ΑΕΠ της ΠΑΜΘ 
Ε4= Περιθώρια στο σχεδιασµό τουριστικής 
ανάπτυξης  
Ε5= Αποπεράτωση της Εγνατίας Οδού στο ορατό 
µέλλον  
Ε6= Στροφή της ζήτησης για τουριστικά προϊόντα 
της ΠΑΜΘ 
Ε7=∆ηµιουργία θεσµών που βελτιώνουν το 
συντονισµό  
Ε8= Θεσµός κοινωνικού τουρισµού  
Ε9= Περιουσία ΕΟΤ στην ΠΑΜΘ  
Ε10= Ο.Ν.Ε 
Ε11= Γ ΚΠΣ- Κοινοτικές Πρωτοβουλίες 

Ε1→  ∆3, ∆5, ∆6  
Ε2 → ∆3, ∆5, ∆6 
Ε3  →∆5, ∆6  
Ε4 → ∆1,∆2,∆3,∆5 
Ε5 → ∆5 
Ε6 →∆1,∆2,∆3,4,∆5 
Ε7 → ∆4,∆5,∆,6 
Ε8  →∆1,∆2,∆3,∆5 
Ε9 → ∆6 
Ε10→∆3 
Ε11→∆3, ∆6 

Ε1→ Α1,Α2,Α3, Α4,Α5,Α6,Α7,Α8 
Ε2→ Α1,Α2,Α3, Α4,Α5,Α6,Α7,Α8 
Ε3 →Α1,Α2, Α4,Α5,Α7,Α8 
Ε4→Α3,Α4,Α5,Α6,Α9 
Ε5→ Α1,Α2,Α5,Α7,Α8 
Ε6→Α1,Α2,Α6,Α7,Α8,Α9 
Ε7→ Α4,Α5,Α6,Α8,Α9 

ΑΠΕΙΛΕΣ 
ΑΠ1= Επισφαλής κοινωνικοοικονοµική 
κατάσταση γειτονικών χωρών  
ΑΠ2= Ανταγωνιστικότητα του τουρ. Προϊόντος 
της Τουρκίας  
ΑΠ3= Ενδεχόµενη λανθασµένη αντίληψη περί 
τουρισµού της τοπικής κοινωνίας  

ΑΠ1 →∆2,∆3,∆4,∆5 
ΑΠ2→ ∆3,∆5, ∆7 
ΑΠ3→  ∆4,∆7 
 

ΑΠ →Α1,Α2,Α6,Α7,Α8 
ΑΠ2  →Α1,Α2,Α3, Α4,Α5,Α7,Α8, Α9 
ΑΠ3  →Α1,Α2,Α3,Α4,Α7,Α8 

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΤΟ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
«ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ» 
ΤΗΣ ΠΑΜΘ
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

 

8.1. Καθορισµός Στρατηγικής για την προώθηση τουριστικής ανάπτυξης στην 

Περιφέρεια 

 

8.1.1. Αξιολόγηση συµπερασµάτων αξιολόγησης υφιστάµενης κατάστασης, φέρουσας 

ικανότητας και S.W.O.T. ανάλυσης 

 

Βασικά µεθοδολογικά εργαλεία για τον καθορισµό της στρατηγικής και της πολιτικής που θα 

πρέπει να ακολουθηθεί για την ανάπτυξη του τουρισµού στην Περιφέρεια Ανατολικής 

Μακεδονίας και Θράκης αποτελούν: 

 

♦ η αξιολόγηση του διεθνούς ανταγωνιστικού περιβάλλοντος και οι διαφραφόµενες 

καταναλωτικές τάσεις στο χώρο του τουρισµού 

♦ οι στόχοι, οι κατευθύνσεις και οι άξονες προτεραιότητας της εθνικής τουριστικής 

πολιτικής, 

♦ οι κατευθύνσεις των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων των Υπουργείων καθώς και των 

αντιστοίχων Συµπληρωµάτων Προγραµµατισµού που εµπεριέχουν δράσεις τουριστικού 

χαρακτήρα, 

♦ οι στόχοι και οι προτεραιότητες του περιφερειακού σχεδιασµού, όπως αποτυπώνονται 

στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 

καθώς και στο αντίστοιχο Συµπλήρωµα Προγραµµατισµού, 

η ανάλυση των χαρακτηριστικών της περιοχής - S.W.O.T. ανάλυση του τοµέα του 

τουρισµού στην Περιφέρεια ΑΜΘ καθώς και ο προσδιορισµός της φέρουσας τουριστικής 

ικανότητας της περιοχής όπως παρουσιάστηκαν στο Α΄ µέρος (∆ιάγνωση του ∆υναµικού 

της Τουριστικής Ανάπτυξης) της παρούσας διατριβής και σύµφωνα µε τις οποίες 

διατυπώθηκαν τα ακόλουθα συµπεράσµατα: 

 

 Τα πλεονεκτήµατα ή ισχυρά σηµεία της περιφέρειας όσον αφορά στον τουριστικό τοµέα 

εντοπίζονται στην έντονη παρουσία και διαφοροποίηση των φυσικών και ιστορικών - 

πολιτιστικών πόρων, στην στρατηγική γεωγραφική θέση της ως συγκοινωνιακού και 

ενεργειακού κόµβου και στις σηµαντικές δυνατότητες ανάπτυξης αυτόνοµων ή 
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συνδυασµένων πακέτων τουριστικών υπηρεσιών, υπό το πρίσµα ενός τοπικού πληθυσµού 

ο οποίος διάκειται ευνοϊκά στην ιδέα ανάπτυξης του τουρισµού. 

 

 Τα µειονεκτήµατα ή αδυναµίες της περιφέρειας προσδιορίζονται αφενός στην σηµαντική 

υστέρηση σε τουριστικές υποδοµές, κατάλληλα εκπαιδευµένου ανθρώπινου δυναµικού και 

απουσία τουριστικής συνείδησης και αφετέρου στην περιορισµένη προβολή των 

τουριστικών της πόρων και στον έντονο ανταγωνισµό που διαµορφώνεται στην Ελλάδα 

και στο εξωτερικό. 

 

 Οι διαγραφόµενες ευκαιρίες που θα πρέπει να αξιοποιηθούν εντοπίζονται στη βελτίωση 

των συνθηκών πρόσβασης, στην ολοκλήρωση σηµαντικών θεσµικών ρυθµίσεων, στην 

βελτίωση του ευρύτερου πολιτικού και οικονοµικού περιβάλλοντος, στη διεθνή τάση για 

στροφή των τουριστικών προτιµήσεων που υπάρχουν στην περιφέρεια σε αφθονία και 

στην ύπαρξη σηµαντικών χρηµατοδοτικών µέσων για την υλοποίηση των διαφόρων 

επενδυτικών πρωτοβουλιών του τουριστικού τοµέα. 

 

 Οι απειλές που µπορούν να εµποδίσουν την αναπτυξιακή προσπάθεια του τουριστικού 

τοµέα της περιοχής εντοπίζονται κατά κύριο λόγο στο εξωτερικό περιβάλλον µε την 

αστάθεια στα κοινωνικοοικονοµικά µεγέθη των γειτονικών περιοχών και στην πιθανή 

αύξηση της ανταγωνιστικότητας των οµοειδών προϊόντων και υπηρεσιών από αυτές αλλά 

και στο εσωτερικό περιβάλλον µε την υιοθέτηση ευκαιριακών αναπτυξιακών πρακτικών 

«γρήγορου κέρδους» και κατά συνέπεια βλαπτικών προς τη συνολική προσπάθεια της 

ορθολογικής τουριστικής ανάπτυξης. 

 

 Σύµφωνα µε την εξέλιξη της τουριστικής υποδοµής και της τουριστικής ζήτησης, η 

περιφέρεια διακρίνεται σε τέσσερις Ζώνες Τουριστικής Ανάπτυξης για κάθε µια από τις 

οποίες θα πρέπει να εφαρµοστεί συγκεκριµένο µοντέλο τουριστικής ανάπτυξης - Ζώνες 

Ώριµης Τουριστικής Ανάπτυξης, Αναπτυσσόµενες Ζώνες, Ζώνες ∆υναµικής Τουριστικής 

Ανάπτυξης, Αναξιοποίητες Ζώνες. 

 

 Η φέρουσα ικανότητα η οποία εκτιµήθηκε για τρεις (3) περιοχές της περιφέρειας - Θάσο, 

Παραλιακή Περιοχή Καβάλας, Σαµοθράκη, οι οποίες κατά κοινή οµολογία 

συγκεντρώνουν το µεγαλύτερο όγκο του τουριστικού ρεύµατος προς την περιφέρεια και 
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προσδιορίζει τα όρια που δεν θα έπρεπε να ξεπεραστούν καθώς και τις στρατηγικές 

µάρκετινγκ προορισµού που θα όφειλαν να ακολουθηθούν 

 

8.1.2. Εναλλακτικά σενάρια 

 

Κατά τη φάση της φέρουσας ικανότητας στις τρεις επιλεγµένες περιοχές –Θάσος, Παραλιακή 

Περιοχή Καβάλας, Σαµοθράκη – εξετάστηκαν τέσσερα (4) εναλλακτικά σενάρια τρόπου 

τουριστικής ανάπτυξης. 

 

Τα εναλλακτικά σενάρια κρίθηκαν από τον τρόπο συµπεριφοράς τους προς την φέρουσα της 

κάθε περιοχής και τα συνθετικά στοιχεία που την αποτελούν, όπως για παράδειγµα το φυσικό 

περιβάλλον και δηµογραφικά χαρακτηριστικά και ήταν: 

 
 Η απόλυτα ελεύθερη και χωρίς περιορισµούς ανάπτυξη 

 Η εντατική τουριστική ανάπτυξη 

 Η εναλλακτική τουριστική ανάπτυξη 

 Η βιώσιµη ανάπτυξη 

 
Στις δύο πρώτες περιπτώσεις είχαµε υπέρβαση της φέρουσας ικανότητας της περιοχής σε 

συνδυασµό µε τη µεγιστοποίηση των επιχειρηµατικών κερδών βραχυπρόθεσµα, µε 

υποθήκευση όµως της υπόθεσης της τουριστικής ανάπτυξης σύµφωνα µε τις τάσεις που 

διαµορφώνονται και του ανταγωνισµού σε διεθνές επίπεδο. 

 

Στην περίπτωση της εναλλακτικής τουριστικής ανάπτυξης η φέρουσα ικανότητα λαµβάνει τις 

χαµηλότερες δυνατές τιµές και η διασφάλιση του φυσικού περιβάλλοντος αποτελεί 

αποκλειστική µέριµνα του σεναρίου (Butler, 1990). 

 

Καταλληλότερη µορφή τουριστικής ανάπτυξης για το σύνολο των επιλεγµένων ζωνών που 

προαναφέρθηκαν προκρίθηκε αυτή της βιώσιµης ανάπτυξης, η οποία διαµορφώνει τιµές της 

φέρουσας ικανότητας µεταξύ των κάθε φορά µεγίστων και ελαχίστων τιµών (Glasson κ.α. 

1993). Στο σενάριο αυτό εξασφαλίζεται ο εναρµονισµός των τοπικών και περιφερειακών 

συµφερόντων και των αναγκών προστασίας του οικολογικού, κοινωνικού, πολιτιστικού και 

πολιτικού περιβάλλοντος και ταυτόχρονα η αρµονική διαχείριση των πόρων (Canestrelli και 

Costa, 1991). 



 

 309

 

8.1.3. Οι Ειδικοί Στόχοι 

 

Λαµβάνοντας υπόψη τα µεθοδολογικά εργαλεία που αναφέρθηκαν προηγουµένως και κυρίως 

τα συµπεράσµατα του Ά µέρους καθορίστηκε ο Κεντρικός Στόχος, ο οποίος είναι η 

διαµόρφωση ενός τουριστικού µοντέλου µε γνώµονα τη βιώσιµη ανάπτυξη, την αειφορία και 

την ποιότητα (Middleton, 1998 · Pearch, 1989 · Plog, 1974). 

 

Η προσέγγιση του Κεντρικού Στόχου προτείνεται να γίνει µέσα από την υλοποίηση ενός 

προγράµµατος το οποίο θα εξυπηρετεί συγκεκριµένη στρατηγική που επηρεάζεται από 

διάφορους προσδιοριστικούς παράγοντες όπως: 

♦ Τους επιδιωκόµενους στόχους και τις προτεραιότητες της εθνικής τουριστικής 

πολιτικής η οποία εξειδικεύεται στο πλαίσιο των Επιχειρησιακών  Προγραµµάτων των 

Υπουργείων  του 3ου Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης, του 4ου Κοινοτικού Πλαισίου 

Στήριξης 

♦ Τους άξονες προτεραιότητας και τα µέτρα του 3ου Περιφερειακού Προγράµµατος της 

Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 

♦ Την κοινωνικοοικονοµική διάγνωση της περιοχής όπως εκφράζεται µέσα από τη 

Ζωνοποίηση, τη S.W.O.T. ανάλυση και τον προσδιορισµό της φέρουσας ικανότητάς της 

♦ Το διεθνές πολιτικό και κοινωνικοοικονοµικό περιβάλλον καθώς και τις διεθνείς τάσεις 

του τουρισµού όπως διαµορφώνονται στην παρούσα χρονική περίοδο 

♦ Τους διαθέσιµους χρηµατοδοτικούς πόρους οι οποίοι προβλέπεται να ενισχύσουν την 

προσπάθεια τουριστικής ανάπτυξης και οι οποίοι εκ των πραγµάτων οδηγούν στην 

ιεράρχηση στόχων, µέτρων και δράσεων. 

 

Ο Κεντρικός Στόχος της εργασίας εξειδικεύεται σε επιµέρους στόχους οι οποίοι 

εκφράζουν τις διάφορες παραµέτρους της τουριστικής ανάπτυξης της περιοχής που θα 

πρέπει να ικανοποιηθούν µέσα από την υλοποίηση του προτεινόµενου προγράµµατος. 

 

Οι Ειδικοί Στόχοι της διατριβής µας οι οποίοι παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί, 

έχουν άµεση συνάφεια µε την εθνική και περιφερειακή τουριστική πολιτική και 

διασυνδέονται άµεσα µε την S.W.O.T. ανάλυση. 
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Ειδικός Στόχος 1 : Αύξηση της τουριστικής κίνησης και της πληρότητας καταλυµάτων 

µε παράλληλη επιµήκυνση της τουριστικής περιόδου 

 

Ειδικός Στόχος 2 : Αύξηση των τουριστικών επενδυτικών πρωτοβουλιών κατά κύριο 

λόγο προς την κατεύθυνση της ποιοτικής βελτίωσης των εγκαταστάσεων και της 

ενσωµάτωσης σύγχρονων τεχνολογιών και καινοτοµιών 

 

Ειδικός Στόχος 3 : ∆ιαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος µε την ανάπτυξη 

εναλλακτικών µορφών τουρισµού 

 

Ειδικός στόχος 4 : Βελτίωση της ποιότητας των παρεχοµένων τουριστικών υπηρεσιών 

 

Ειδικός στόχος 5 : Συστηµατική και αποτελεσµατική προβολή και προώθηση του 

τουριστικού αποθέµατος της περιοχής 

 

Ειδικός Στόχος 6 : Αναβάθµιση του ανθρώπινου δυναµικού που ασχολείται στον 

τουριστικό τοµέα 

 

Ειδικός Στόχος 7 : Προστασία του περιβάλλοντος και αξιοποίηση της ιστορικής και 

πολιτιστικής κληρονοµιάς της περιοχής 

 

Ειδικός Στόχος 8 : Ανάπτυξη και ολοκλήρωση των βασικών υποδοµών πρόσβασης των 

τουριστικών πόρων 

 

Αναλυτικά: 

 

Ειδικός Στόχος 1 : Αύξηση της τουριστικής κίνησης και της πληρότητας   

 καταλυµάτων µε παράλληλη επιµήκυνση της        

 τουριστικής περιόδου 

 

Ο στόχος αυτός αποτελεί βασική επιδίωξη του προγράµµατος ανάπτυξης του τουρισµού της 

περιφέρειας, αφορά στον τοµέα της ζήτησης των τουριστικών υπηρεσιών και εξειδικεύεται 

σε: 
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o Αύξηση του αριθµού των τουριστών – επισκεπτών σε όλη τη διάρκεια του χρόνου µε 

παράλληλη αύξηση των ηµερών παραµονής τους. 

o Αύξηση των διανυκτερεύσεων των τουριστών και κατά συνέπεια βελτίωση του 

βαθµού πληρότητας των ξενοδοχειακών µονάδων και των καταλυµάτων σε όλη την 

έκταση της περιφέρειας µε βάση τη ζωνοποίηση και τις επιδιωκόµενες κάθε φορά 

τιµές της φέρουσας ικανότητας. 

o Σαν συνέπεια των ανωτέρω προκύπτει αύξηση του εισρέοντος εισοδήµατος  στην 

περιοχή καθώς και της απασχόλησης ιδιαίτερα των νέων βελτιώνοντας σηµαντικά το 

κοινωνικοοικονοµικό προφίλ της περιοχής. 

 

Ειδικός Στόχος 2 : Αύξηση των τουριστικών επενδυτικών πρωτοβουλιών κατά κύριο 

λόγο προς την κατεύθυνση της ποιοτικής βελτίωσης των εγκαταστάσεων και της 

ενσωµάτωσης σύγχρονων τεχνολογιών και καινοτοµιών 

 

Ο στόχος αφορά στη βελτίωση του τοµέα της προσφοράς τουριστικών υπηρεσιών και 

εξειδικεύεται σε: 

o Ποιοτική βελτίωση των τουριστικών υποδοµών διανυκτέρευσης καθώς και των 

παράλληλων δραστηριοτήτων, όπως η εστίαση, η αναψυχή, τα σπορ και γενικά 

όσων δραστηριοτήτων ή εκδηλώσεων συµπεριλαµβάνονται στη διαδικασία της 

παροχής τουριστικών υπηρεσιών (Crompton, 1979b). 

o Αύξηση της δυναµικότητας των υποδοµών διανυκτέρευσης ως αποτέλεσµα της 

αύξησης της ζήτησης, µε γνώµονα πάντοτε τις, κατά περίπτωση , επιδιωκόµενες 

τιµές της φέρουσας ικανότητας. 

o Αξιοποίηση σύγχρονης τεχνολογίας µε ενσωµάτωσή της στην παραγωγική 

διαδικασία των τουριστικών προϊόντων και υπηρεσιών και παράλληλη υιοθέτηση 

ευρέως διαδεδοµένων διεθνών πρακτικών που αφορούν στη δικτύωση, την 

οργανωµένη διαφοροποίηση και εξειδίκευση και την προβολή. 

 

Ειδικός Στόχος 3 : ∆ιαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος µε την ανάπτυξη 

εναλλακτικών µορφών τουρισµού 

 

Η διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος αποτελεί στόχο που αποβλέπτει στην 

ανάπτυξη εναλλακτικών µορφών τουρισµού έτσι ώστε η περιφέρεια να έχει τη 
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δυνατότητα να απευθύνεται σε ευρεία γκάµα επισκεπτών. Η συγκεκριµένη 

στοχοθέτηση αποβλέπει σε: 

o Ανάπτυξη ήπιων – εναλλακτικών µορφών τουρισµού ως αντίποδα αλλά και 

συµπλήρωση του κλασσικού τουριστικού µοντέλου «ήλιος – θάλασσα». 

o Προστασία του περιβάλλοντος σε περιοχές όπου οι τιµές της φέρουσας 

ικανότητας «απαγορεύουν» την ανάπτυξη µαζικού τουρισµού. 

o ∆ιαφοροποίηση του εισοδήµατος και αύξηση της απασχόλησης στη συνολική 

οικονοµική δοµή της περιφέρειας. 

o Ισόρροπη τουριστική ανάπτυξη της περιφέρειας δεδοµένου ότι η ανάπτυξη 

των εναλλακτικών µορφών τουρισµού προσδιορίζεται χωρικά κατά κύριο λόγο 

στις ορεινές και µειονεκτικές περιοχές της. 

o Εκστρατεία µάρκετινγκ για την δηµιουργία κατάλληλς «εικόνας» (image) για 

την περιοχή. 

 

Ειδικός στόχος 4 : Βελτίωση της ποιότητας των παρεχοµένων τουριστικών υπηρεσιών 

 

Αποτελεί έναν από τους σηµαντικότερους στόχους που αποβλέπει στη βελτίωση του προφίλ 

της προσφοράς των παρεχοµένων τουριστικών υπηρεσιών και εξειδικεύεται σε : 

o Καθιέρωση υψηλών standards παροχής υπηρεσιών µε αναβάθµιση τους στο σύνολο 

των µονάδων της περιφέρειας. 

o Στροφή της τουριστικής πολιτικής πωλήσεων στη φιλοσοφία του ανταγωνισµού 

ποιότητας και όχι ανταγωνισµού της τιµής, ο οποίος αποτέλεσε βασικό λόγο 

υποβάθµισης συνολικά του τουριστικού προΪόντος (Goeldner κ.α. 1999) 

o Προσέλκυση τουριστών – επισκεπτών υψηλής εισοδηµατικής στάθµης που θα 

αποφέρει σηµαντικά εισοδηµατικά οφέλη αλλά και θα λειτουργήσει ενισχυτικά προς 

τη συνολική βελτίωση της τουριστικής εικόνας της περιφέρειας. 

 

Ειδικός στόχος 5 : Συστηµατική και αποτελεσµατική προβολή και προώθηση του 

τουριστικού αποθέµατος της περιοχής 

 

Η ενίσχυση του βαθµού εξωστρέφειας της τουριστικής πολιτικής αποτελεί σηµαντικό 

παράγοντα αύξησης της τουριστικής ζήτησης και εξειδικεύεται µέσα από: 

o Γνωστοποίηση σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο των τουριστικών πόρων της 
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περιφέρειας. 

o Οργανωµένη και συστηµατική προβολή της περιοχής και των συγκριτικών της 

πλεονεκτηµάτων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό µε αποδέκτες τόσο τους δυνητικούς 

επισκέπτες – καταναλωτές των προσφεροµένων τουριστικών υπηρεσιών, όσο και τους 

εν δυνάµει επενδυτές στον τοµέα του τουρισµού. 

o ∆ιασύνδεση των τοπικών δηµοσίων και ιδιωτικών φορέων άσκησης τουριστικής 

πολιτικής και των επιµέρους εµπλεκοµένων στο παραγωγικό κύκλωµα του τουρισµού 

µε διεθνείς πράκτορες και παροχείς συµβουλευτικών υπηρεσιών σε ζητήµατα 

τουρισµού. 

 

Ειδικός Στόχος 6 : Αναβάθµιση του ανθρώπινου δυναµικού που ασχολείται στον 

τουριστικό τοµέα 

 

Η αναβάθµιση του ανθρώπινου δυναµικού αποτελεί κρίσιµη παράµετρο που επηρεάζει 

συνολικά το τελικό αποτέλεσµα της προσπάθειας για τουριστική ανάπτυξη της περιοχής. 

Συγκεκριµένα ο στόχος εξειδικεύεται σε: 

o Ουσιαστική αξιοποίηση µέσω αναβάθµισης του στελεχιακού δυναµικού των 

τουριστικών επιχειρήσεων και εµφύσηση ορθής τουριστικής κουλτούρας σε όλο το 

τουριστικό κύκλωµα. 

o ∆ιαφοροποίηση της απασχόλησης και αύξηση των απασχολουµένων στον τουριστικό 

τοµέα. 

o Βελτίωση της ποιότητας των παρεχοµένων υπηρεσιών ως αποτέλεσµα της συνολικής 

αναβάθµισης του γνωστικού αντικειµένου των εµπλεκοµένων µε τα τουριστικά 

προϊόντα και υπηρεσίες. 

 

 

Ειδικός Στόχος 7 : Προστασία του περιβάλλοντος και αξιοποίηση της ιστορικής και 

πολιτιστικής κληρονοµιάς της περιοχής 

 

Η θέση για ανάπτυξη εναλλακτικών µορφών τουρισµού έχει σαν βασικό στόχο αλλά και 

επίπτωση την προστασία του περιβάλλοντος καθώς και την ευρεία αξιοποίηση της ιστορικής 

και πολιτιστικής κληρονοµιάς της περιφέρειας. Πιο συγκεκριµένα η εξειδίκευση του στόχου 

αφορά σε: 
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o Αξιοποίηση του συνολικού τουριστικού αποθέµατος µε εµπλουτισµό του που πηγάζει 

απο την ιστορία και τον πολιτισµό, αλλά και από το πλούσιο φυσικό περιβάλλον 

(Ritchie και Zins, 1978). 

o Αξιοποίηση κατά κύριο λόγο των τουριστικών πόρων των ορεινών και µειονεκτικών 

περιοχών της περιφέρειας όπου ο περιβαλλοντικός και πολιτιστικός τουρισµός µπορεί 

να έχει ευρύ πεδίο ανάπτυξης. 

o Αύξηση µε παράλληλη αναδιανοµή του εισοδήµατος και της απασχόλησης στην 

προσπάθεια για ισόρροπη ανάπτυξη της περιφέρειας. 

 

Ειδικός Στόχος 8 : Ανάπτυξη και ολοκλήρωση των βασικών υποδοµών πρόσβασης των 

τουριστικών πόρων 

 

Η ολοκλήρωση των βασικών υποδοµών και των µεγάλων τεχνικών έργων αποτελεί στόχο που 

θα συµβάλλει σε: 

o Βελτίωση της προσβασιµότητας τόσο της περιφέρειας συνολικά όσο και των 

περιοχών όπου εντοπίζονται οι τουριστικοί πόροι που προβλέπεται να αξιοποιηθούν. 

o Αξιοποίηση των τουριστικών πόρων µε παρεµβάσεις ταυτοποίησης και σήµανσης για 

την ευκολότερη προσέγγιση από τους δυνητικούς τουρίστες – επισκέπτες. 

o Καλύτερη προβολή της περιοχής και των τουριστικών της δυνατοτήτων. 

o Τελικά σε αύξηση της τουριστικής κίνησης και του εισρέοντος εισοδήµατος στην 

περιοχή. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 – ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

9.1. Περιορισµοί στην έρευνα 

 
Στην πορεία της, η έρευνα που πραγµατοποιήθηκε, παρουσίασε έναν αριθµό περιορισµών 

κατά την εξέλιξή της. 

 

Ένας πρώτος περιορισµός υπήρξε κατ’ αρχήν η µεγάλη έκταση του γεωγραφικού χώρου της 

ΠΑΜΘ που αποτέλεσε αντικείµενο της ∆ιατριβής. Η συγκέντρωση πρωτογενών στοιχείων σε 

παρόµοιες συνθήκες υπήρξε εξαιρετικά δυσχερής, όπως δυσχέρειες παρουσίασε και η 

συγκέντρωση δευτερογενών στοιχείων που δεν συγκεντρώνονται µε συστηµατικό τρόπο ούτε 

επεξεργάζονται από τις αρµόδιες Υπηρεσίες. Παράλληλα, ορισµένα στοιχεία είναι σχετικώς 

ανεπίκαιρα (π.χ. τα στοιχεία απογραφής ΕΣΥΕ) και καταβλήθηκα κάθε δυνατή προσπάθεια 

για την διασταύρωση και την επεξεργασία τους. 

 

Η εξαγωγή συµπερασµάτων στη βάση ποιοτικών στοιχείων, οπωσδήποτε εµπεριέχει το 

στοιχείο της υποκειµενικότητας και στην περίπτωση αυτή καταβλήθηκε ιδιαίτερη προσπάθεια 

για µια αντικειµενική προσέγγιση, δεν θα πρέπει όµως να αποκλεισθεί η πιθανότητα 

αποκλίσεων µε άλλες ανάλογες αξιολογήσεις. Είναι όµως πεποίθησή µας, ότι οι τυχόν 

αποκλίσεις αυτές δεν θα επηρέαζαν ούτως ή άλλως σηµαντικά τα αποτελέσµατα αυτά. 

 

Τέλος, οπωσδήποτε αποτελεί περιορισµό η επιλογή τριών ενδεικτικών περιοχών, για τον 

υπολογισµό της φέρουσας ικανότητας. Είναι εδώ προφανές ότι τα αποτελέσµατα αφορούσαν 

αποκλειστικά τις περιοχές αυτές και µόνον, και σε καµία περίπτωση δεν µπορούν τα 

αποτελέσµατα αυτά να αναχθούν στο γενικό επίπεδο της Περιφέρειας. 

 

9.2. Συµβολή της έρευνας και πρακτική εφαρµογή των πορισµάτων της 

 
Το θέµα της τουριστικής ανάπτυξης, απασχόλησε και συνεχίζει να απασχολεί τους 

επιστήµονες και τους ερευνητές του χώρου. ∆εν έχει φυσικά γίνει δυνατό να εξευρεθεί µία 

λύση, δεν έχει γίνει µία πρόταση για το πώς θα επιτευχθεί η επιθυµητή ανάπτυξη. Αυτό 

οφείλεται στην πολυποικιλία του τουριστικού φαινοµένου καθώς και στην πολυποικιλία των 

παραγόντων (περιβάλλον, πληθυσµός υποδοχής, επιχειρηµατίες, µεσάζοντες κ.α.) που 

συµµετέχουν στην λειτουργία του τουρισµού. 
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Είναι συνεπώς πολύ σηµαντικό να µελετήσουµε τους µηχανισµούς εκείνους µέσω των οποίων 

επιτυγχάνεται η – επιθυµητή – τουριστική ανάπτυξη. 

 

Η διατριβή αυτή ασχολήθηκε µ’ ένα µέρος µόνον του συνολικού φάσµατος που συνθέτει την 

τουριστική ανάπτυξη. Στα πλαίσια των θεµάτων που αποτέλεσαν αντικείµενο της έρευνας, 

πιστεύουµε ότι επετεύχθη: 

• Να εξευρεθεί µία µέθοδος καταγραφής και αξιολόγησης των τουριστικών πόρων 

ορισµένων περιοχών της ΠΑΜΘ. Η µέθοδος αυτή ενσωµάτωσε παράλληλα σηµερινές 

και εν δυναµει δυνατότητες της Ζήτησης για την απορόφηση του ή των τουριστικών 

προϊόντων που προσφέρουν οι περιοχές αυτές. Όπως και τα υπόλοιπα ευρήµατα που 

θα περιγραφούν παρακάτω, έτσι και η καταγραφή και αξιολόγηση αυτή των 

τουριστικών πόρων, αποτελεί ένα πολύ ενδιαφέρον εργαλείο για ένα πλήθος 

επιµέρους ενεργειών που – συνδυαζόµενες – θα αποτελέσουν τη βάση για την λήψη 

αποφάσεων καθώς και για τις ενέργειες που θα αναληφθούν για την επιτυχία της 

επιθυµητής ανάπτυξης. Οι ενέργειες αυτές σχετίζονται µε τους τοµείς: 

o Της διαµόρφωσης µιας τουριστικής πολιτικής 

o Της διαµόρφωσης µιας πολιτικής µάρκετινγκ 

o Της διαµόρφωσης µιας πολιτικής προστασίας του πριβάλλοντος 

o Της διαµόρφωσης µιας πολιτικής των ∆ηµοσίων Επενδύσεων 

o Της διαµόρφωσης µιας οικονοµικής περιφερειακής πολιτικής 

• Να εξευρεθεί ένα µοντέλο για την ζωνοποίηση της περιοχής σε επιµέρους ζώνες 

τουριστικής ανάπτυξης (Ζώνες ώριµης τουριστικής ανάπτυξης, Αναπτυσσόµενες 

ζώνες, Ζώνες δυναµικής τουριστικής ανάπτυξης, Αναξιοποίητες ζώνες). Η 

ζωνοποίηση, όπως και το προηγούµενο µοντέλο αποτελεί ισχυρό εργαλείο για την 

διαµόρφωση επιµέρους πολιτικών όπως περιγράφηκαν παραπάνω. 

• Να προταθεί ένα µοντέλο (σε 3 παραλλαγές) για τον υπολογισµό της φέρουσας 

ικανότητας σε επιλεγµένες περιοχές. Το µοντέλο αυτό, όπως και το προηγούµενο, 

αποτελεί ένα πολύ βασικό εργαλείο για τον Σχεδιασµό (planning).  

 

Για όλα τα θέµατα για τα οποία προτάθηκαν σχετικά µοντέλα, προσδιορίσθηκαν περιοχές 

έρευνας, περιοχές για τις οποίες άλλοι ερευνητές θα µπορύσαν να αξιοποιήσουν τα 

αποτελέσµατα που παρουσιάζονται στην παρούσα διατριβή. 
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9.3. Γενικά Συµπεράσµατα 

 

Αντικείµενο του πρώτου τµήµατος της διατριβής αποτέλεσε η διάγνωση του δυναµικού της 

τουριστικής ανάπτυξης της ΠΑΜΘ µε ειδικότερα τα επιµέρους τµήµατα: 

1. η αξιολόγηση των υφιστάµενων τουριστικών πόρων 

2. η αξιολόγηση της υφιστάµενης τουριστικής προσφοράς 

3. η εκτίµηση υξς φέρουσας ικανότητας 

4. η ανάλυση των ευρύτερων επιπτώσεων του τουρισµού 

5. η ανάλυση των πλεονεκτηµάτων και των αδυναµιών 

6. η διερεύνηση των ευκαιριών και δυνατοτήτων 

7. η εξέταση των απειλών 

8. η διερεύνηση της δυνητικής ζήτησης 

 

Στη διατριβή έγινε συνεπώς η καταγραφή της υπάρχουσας κατάστασης, αξιολογήθηκαν οι 

τουριστικοί πόροι της περιφέρειας, τα προβλήµατα και οι αδυναµίες της ως τουριστικού 

προορισµού. Επίσης ορίσθηκαν και εντάχθηκαν σε διάφορες ζώνες τουριστικής ανάπτυξης 

(ώριµης ανάπτυξης, αναπτυσσόµενες περιοχές, περιοχές δυναµικής ανάπτυξης και 

αναξιοποίητες περιοχές) σε συγκεκριµένες και οριοθετηµένες περιοχές της περιφέρειας. 

 

Πραγµατοποιήθηκαν επίσης υπολογισµοί της φέρουσας ικανότητας ορισµένων από τις 

παραπάνω περιοχές, µε έµφαση σ’ εκείνες που έχουν ή εν δυνάµει θα εντιµετωπίσουν 

προβλήµατα κορεσµού στην πορεία της τουριστικής τους ανάπτυξης. 

 

Με τον υπολογισµό της φέρουσας ικανότητας εντοπίσθηκαν οι αντίστοιχοι αριθµοί κλινών 

που αποτελούν την «οροφή» που είναι σκόπιµο µα µην πραγµατοποιηθεί υπέρβασή του στις 

διάφορες περιοχές υπολογισµού της, καταγράφηκαν και τα ενδεδειγµένα πλαίσια και οι 

άξονες δράσεων που θα συµβάλλουν σε µια πετυχηµένη πορεία της τουριστικής ανάπτυξής 

τους και ως προς τη µορφή της και ως προς τη βιωσιµότητά της. 

 

Ιδιαίτερη έµφαση δόθηκε επίσης στο θέµα τω υγροβιοτόπων και άλλων περιοχών 

προστασίας, που είναι εξαιρετικά σηµαντικοί και εξετάστηκε η δυνατότητα µιας τουριστικής 

αξιοποίησης η οποία δεν θα είχε αρνητικές επιπτώσεις στην ποιότητα του περιβάλλοντος. 
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Μέσα από µία διαδικασία ανάλυσης SWOT εντοπισθηκαν τα θετικά και αρνητικά σηµεία του 

τουριστικού προϊόντος «Ανατολική Μακεδονία και Θράκη», οι απειλές και οι ευκαιρίες που 

προδιαγράφει το εξωτερικό περιβάλλον και πραγµατοποιήθηκε µια εξέταση τους η οποία θα 

αποτελέσει τη βάση για την ανάπτυξη στρατηγικών καθώς των τακτιών που αντιστοιχούν. 

 

Εξετάζοντας τους φυσικούς πόρους διαπιστώθηκε ότι η περιφέρεια είναι ιδιαίτερα πλούσια 

και σε ότι αφορά το πλήθος των πόρων, αλλά και σε ότι αφορά την ποικιλία. Πράγµατι, 

προέκυψε το συµπέρασµα ότι µε την κατάλληλη αξιοποίηση των πόρων αυτών είναι δυνατόν 

να ξεκινήσει για την περιφέρεια µια διαδικασία τουριστικής ανάπτυξης που ξεφεύγει από το 

δίπτυχο ήλιος-θάλασσα που δεν είναι µόνον κυρίαρχο για το σύνολο της χώρας, αλλά και για 

την σηµερινή κατάσταση του τουρισµού στην ΠΑΜΘ. 

 

Σηµειώνεται ότι εκτός από τη διαθεσιµότητα αυτών των φυσικών πόρων όπως βουνά, δάση, 

πλούσια χλωρίδα και πανίδα, υγροβιότοποι και άλλες περιοχές ειδικής προστασίας, αποτελεί 

ουσιώδη παράγοντα το γεγονός ότι οι πόροι αυτοί παραµένουν ουσιαστικά ανέγγικτοι, 

διατηρώντας τη φυσιογνωµία του «παρθένου». 

 

Σήµερα η τουριστική ανάπτυξη περιορίζεται στην περιοχή της Θάσου και της Καβάλας όπου 

προσφέρεται ο παραθεριστικού τύπου τουρισµός. Οι περιοχές διαθέτουν σε σηµαντικό βαθµό 

τους αναγκαίους για την µορφή αυτή τουρισµού, πόρους. 

 

Η διατριβή κατέγραψε και αξιολόγησε τους φυσικούς πόρους της περιοχής και κατέληξε στο 

συµπέρασµα ότι και άλλες µορφές τουρισµού, οι λεγόµενες «ήπιες µορφές τουρισµού» έχουν 

όλες τις προϋποθέσεις για να αναπτυχθούν εκεί. 

 

Πράγµατι, παρά το γεγονός ότι στην Ελλάδα δεν υφίσταται ουσιαστική ζήτηση από το 

εξωτερικό για τις «ήπιες» ή «εναλλακτικές» µορφές τουρισµού ακόµη, παρατηρούµε στο 

εσωτερικό της χώρας ένα δειλό, αλλά σταθερά αυξανόµενο κύµα ζήτησης προς τις µορφές 

αυτές. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, µε κατάλληλη αξιοποίηση των πόρων, οργάνωση της 

«παραγωγής» και εξασφάλιση των αναγκαίων υποδοµών, µπορεί η Περιφέρεια να υπολογίζει 

σε µία αύξηση του τουρισµού που θα οφείλεται στις ήπιες µορφές τουρισµού. Ασφαλώς δεν 

πρέπει να παραγνωρίσουµε το γεγονός ότι σε καµία περίπτωση οι «ήπιες» µορφές τουρισµού 
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δεν µπορούν να ανταγωνιστούν ή να υποκαταστήσουν το µαζικό – παραθεριστικό τουρισµό. 

Αυτό είναι γεγονός και σε ότι αφορά τα µεγέθη των τουριστικών ροών και σε ότι αφορά τα 

οικονοµικά οφέλη που µπορούν να προκύψουν. 

 

Από την άλλη πλευρά θα πρέπει να τονιστεί όνως το γεγονός ότι η ανάπτυξη ήπιων µορφών 

τουρισµού – αιχµή του οποίου αποτελεί ο οικοτουρισµός – είναι αυτή τη στιγµή ένας 

εξακριβωµένος τρόπος διασφάλισης ανάπτυξης κατά βιώσιµο τρόπο. Σήµερα η Περιφέρεια 

δεν είναι δυνατό να εξετάσει βιώσιµο τρόπο τουριστικής ανάπτυξης µε όχηµα τον 

παραθεριστικό τουρισµό διότι στην συγκεκριµένη περιοχή, µε τις σηµερινές συγκυρίες της 

αγοράς  αυτό δεν µπορεί να πραγµατοποιηθεί. Εφόσον αυτό µπορούσε να παραγµατοποιηθεί, 

η ίδια η αντίληψη περί βιώσιµης ανάπτυξης θα αυτοαναιρούνταν. 

 

Η διατριβή ενέταξε στη συνέχεια ορισµένες περιοχές της Περιφέρειας σε «ζώνες τουριστικής 

ανάπτυξης». Η ένταξη των περιοχών σε ζώνες προσδιόρισε ουσιαστικά και το βαθµό 

τουριστικής ανάπτυξης που έχουν πετύχει. Επίσης προσδιόρισε εκείνες που – κάτω από 

προϋποθέσεις – έχουν προοπτικές να αποτελέσουν ένα τουριστικό προορισµό, ακολουθώντας 

την πορεία ενός κύκλου ζωής που είναι αντίστοιχος µε τον «κύκλο ζωής των προϊόντων». 

 

Προχωρώντας στη συνέχεια, η διατριβή, επέλεξε ορισµένες περιοχές προκειµένου για αυτές 

να υπολογίσεθι τη χωρητικότητά τους (φέρουσα ικανότητα), δηλαδή να προσδιορίσει εκείνο 

το όριο, που εφόσον ξεπεραστεί θα δηµιουργηθούν προβλήµατα απαξίωσης της περιοχής του 

τουριστικού προορισµού. 

 

Οι περιοχές υπολογισµού της χωρητικότητας που προέκυψαν είναι: α) το νησί της Θάσου, β) 

η Παραλιακή περιοχή Καβάλας – Ν. Περάµου, γ) το νησί της Σαµοθράκης. 

 

Από τον υπλογισµό προέκυψε το όριο χωρητικότητας και η διατριβή υπέδειξε – µε βάση 

«πρότυπα σενάρια» που είχαν εκπονηθεί, τους βασικούς άξονες που πρέπει να ακολουθηθούν 

προκειµένου να επιτευχθεί και στις τρεις επιλεγείσες περιοχές, µια βιώσιµη ανάπτυξη µέσα 

από τον Τουρισµό. 

 

Από τον υπολογισµό της φέρουσας ικανότητας προκύπτει ότι η Θάσος έχει ήδη ξεπεράσει τη 

µέγιστη χωρητικότητά της και υφίστανται πλέον έντονα φαινόµενα κορεσµού. Η Παραλιακή 
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περιοχή Καβάλας – Ν. Περάµου τείνει προς τα όρια της µέγιστης χωρητικότητας ενώ η 

Σαµοθράκη έχει ακόµα αρκετό περιθώριο ανάπτυξης της τουριστικής της δραστηριότητας. 

 

Τον υπολογισµό της φέρουσας ικανότητας ακολούθησε η ανάλυση SWOT για την 

Περιφέρεια. Η ανάλυση επιβεβαίωσε τις σοβαρές προοπτικές της ΠΑΜΘ για την ανάπτυξη 

ήπιων µορφών τουρισµού σε όλες τους τις εκφάνσεις. 

 

Εντόπισε σοβαρό πρόβληµα φυσικών πόρων που είναι κατάλληλοι για οικοτουρισµό. 

Εντόπισε ταυτόχρονα σηµαντικές αδυναµίες που εστιάζονται κυρίως σε θέµατα υποδοµής, 

οργάνωσης και διαχείρισης των τουριστικών επιχειρήσεων. Το τουριστικό «επιχειρείν» 

φαίνεται επίσης ότι αποτελεί σηµαντική αδυναµία. Τέλος το ανθρώπινο δυναµικό, δηλαδή το 

δυναµικό εκείνο που θα κληθεί να στελεχώσει βασικές και υποστηρικτικές υπηρεσίες του 

τουριστικού τοµέα παρουσιάζει πολύ σηµαντικές ελλείψεις. 

 

Η διατριβή δεν παρέλειψε να εξετα΄σει και περιοχές που είναι υγροβιότοποι ή περιοχές 

ειδικής προστασίας. Η εξέταση αυτή αφορά τις επιδράσεις που µπορεί να έχει ο τουρισµός 

εκτός των ορίων, αλλά ακόµη και εντός των ορίων των ευαίσθητων αυτών – από πλευράς 

οικολογικών επιπτώσεων – περιβάλλον. Το συµπέρασµα που προέκυψε είναι ότι στους 

υγροβιοτόπους του ∆έλτα του Νέστου και της Λιµνοθάλασσας του Πόρτο Λάγους, έχουν 

καταγραφεί σηµαντικές αρνητικές επιπτώσεις από την ανάπτυξξη του τουρισµού, µέσα και 

γύρω από του υγροβιοτόπους. Στο ∆άσος της ∆αδιάς επίσης, έχουν καταγραφεί σηµαντικές 

αλλοιώσεις του περιβάλλοντος ακόµα και από την ανάπτυξη ήπιων µορφών τουρισµού όπως 

η περιήγηση και η ιππασία. 

 

Εφόσον εκτιµηθούν οι πολύ σηµαντικές ευκαιρίες που παρουσιάζονται, η διατριβή καταλήγει 

στο συµπέρασµα ότι η τουριστική ανάπτυξη µπορεί να επιτευχθεί παράλληλα µε τον 

παραθεριστικό τουρισµό και στον τοµέα του οικοτουρισµού και τις επιµέρους κατηγορίες 

του.
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