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Μελέτες διεθνών αγορών για ενίσχυση της επισκεψιμότητας των γεωπάρκων ανατολικής
μεσογείου μέσω εναλλακτικών μορφών τουρισμού

1. Εισαγωγή
1.1 Πλαίσιο εκπόνησης του παραδοτέου – Σκοπός
Σκοπός του παραδοτέου είναι η εκπόνηση μελέτης για την ανάπτυξη και διείσδυση σε
διεθνείς αγορές εναλλακτικών μορφών τουρισμού για την υλοποίηση της πράξης:
«Αστροπαρατήρηση & Φυσικό Περιβάλλον – Εναλλακτικό προϊόν Ανάπτυξης & Προβολής των
Γεωπάρκων της Ανατολικής Μεσογείου GEOSTARS» στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας
INTERREG V-A ΕΛΛΑΔΑ –ΚΥΠΡΟΣ 2014 – 2020».
Το Πρόγραμμα Interreg V-A Ελλάδα - Κύπρος "2014-2020" είναι ένα πρόγραμμα
ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας (ETC) όπου πρωταρχικός της στόχος είναι η προώθηση μιας
αρμονικής οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής ανάπτυξης της Ένωσης στο σύνολό της.
Το έργο GEOSTARS έχει ως βασικό στόχο τη βελτίωση της επισκεψιμότητας και κατ’
επέκταση της οικονομικής ανάπτυξης των τριών αναγνωρισμένων Γεωπάρκων της Κρήτης και της
Κύπρου, τα οποία διαθέτουν ιδιαίτερα περιβαλλοντικά και φυσικά ορεινά χαρακτηριστικά που
τους παρέχουν κοινά συγκριτικά πλεονεκτήματα τουριστικής ανάπτυξης βασισμένα στη Γη (Geo).
Ειδικός στόχος του έργου είναι η δημιουργία μιας νέας μορφής εναλλακτικού τουρισμού ως
προέκταση της φυσικής αξίας των χώρων. Το νέο τουριστικό προϊόν αξιοποιεί συγκριτικά
πλεονεκτήματα των κλιματολογικών στοιχείων και αποτελεί προέκταση του επιστημονικού
πεδίου της γεωλογίας που ασχολείται με τα ουράνια φυσικά σώματα. Ως εκ τούτου, η επιλεγμένη
μορφή εναλλακτικού τουρισμού επικεντρώνεται στην παρακολούθηση, γνωριμία και μελέτη του
διαστήματος, του ήλιου και των άστρων.
Ο αστροτουρισμός, παρότι είναι άγνωστος στην επιλέξιμη περιοχή, παρουσιάζει
επιτυχημένα παραδείγματα διεθνώς. Η συνεργασία των εταίρων έχει ως στόχο την από κοινού
ανάπτυξη του αστροτουρισμού στα Γεωπάρκα της Ανατολικής Μεσογείου ώστε να καταστούν
διεθνώς γνωστά και να καταστούν πόλος έλξης τουριστών από μη παραδοσιακές αγορές. Κοινά
πλεονεκτήματα αποτελούν οι ευνοϊκές καιρικές συνθήκες, η προνομιακή γεωγραφική τους θέση
και η απουσία αντίστοιχων δομών στην περιοχή, καθώς και η έλλειψη σημείων παρατήρησης του
ήλιου παγκοσμίως.
Ο αστροτουρισμός είναι μια εναλλακτική μορφή τουρισμού που μπορεί να οριστεί ως «ο
τουρισμός που χρησιμοποιεί τους φυσικούς πόρους του καθαρού νυκτερινού ουρανού και τις
κατάλληλες επιστημονικές γνώσεις για αστρονομικές, πολιτιστικές ή περιβαλλοντικές
δραστηριότητες». Σε μια πιο ευρεία έννοια εστιάζει στα ταξίδια με που αφορούν την αστρονομία
ή απλά την ερασιτεχνική ενασχόληση με την αστρονομία στο πλαίσιο ενός ταξιδιού. Για την
επιλέξιμη περιοχή, θα εξεταστεί η ανάπτυξη του αστροτουρισμού ως μια συμπληρωματική μορφή
τουρισμού που έχει σκοπό να συμβάλλει στην διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος της
περιοχής και στην τουριστική ανάπτυξη αναξιοποίητων περιοχών.
Οι νέες τάσεις στον τουρισμό στοχεύουν στην προσφορά εμπειριών. Μορφωμένοι και
έμπειροι ταξιδιώτες αναζητούν εμπειρίες πλούσιες σε γνώση αλλά και ο ίδιος ο κλάδος
αντιλαμβάνεται την ανάγκη ειδίκευσης ως στοιχείο ανταγωνιστικότητας. Στο πλαίσιο αυτό του
αυξανόμενου ανταγωνισμού μεταξύ των προορισμών, οι αρχέτυποι πόροι του τουρισμού, οι
φυσικοί και πολιτιστικοί παράγοντες, υπόκεινται σε αυξανόμενη πίεση για να προσφέρουν
σημαντικές εμπειρίες.
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Ο αστροτουρισμός είναι ένας από τους πιο αποτελεσματικούς τρόπους να φέρει τους
τουρίστες πιο κοντά στη φύση ώστε να κατανοήσουν τα φυσικά συστήματα και τη δυναμική του
κόσμου. Προσδίδει ουσία στον τουρισμό καθώς συμβάλει στη διάδοση των επιστημονικών αξιών
και η διαμόρφωση του ανθρώπινου κεφαλαίου. Ταυτόχρονα συμβάλει στη διατήρηση των
βασικών πόρων, όπως την καθαρότητα του νυχτερινού ουρανού καθώς και στην αντίληψη της
κοινής γνώμης για τις πολιτικές διατήρησης (ανάπτυξη θεσμικών κεφαλαίων). Έτσι, ο
αστροτουρισμός μπορεί να αποτελέσει βασικό συστατικό του τουρισμού ως μέσο ανάπτυξης.
Στο πλαίσιο αυτό, στόχος της μελέτης είναι να αποτελέσει ένα εργαλείο κοινής
στρατηγικής του δικτύου για την ανάπτυξη της εν λόγω εναλλακτικής μορφής τουρισμού στις
διεθνείς αγορές. Αυτό αναμένεται να επιτευχθεί μέσω μιας κοινής στρατηγικής προβολής
(marketing plan) με ενέργειες σαφώς στοχευμένες σε διάφορες ομάδες στόχου και σε
διαφορετικές χώρες με επίκεντρο τη μελέτη του περιβάλλοντος και της γεωλογίας καθώς και την
ερασιτεχνική/επιστημονική μελέτη των άστρων. Συγκεκριμένα, η μελέτη περιλαμβάνει τις εξής
ενότητες:
α. Περιγραφή της υφιστάμενης κατάστασης στις διεθνείς αγορές εναλλακτικού τουρισμού με
θέμα την αστροπαρατήρηση και επιστημονικά θέματα σχετιζόμενα με τη γεωλογία και το
περιβάλλον.
β. Καταγραφή βέλτιστων πρακτικών. Πρόταση δύο χωρών που αποτελούν επιτυχημένα
παραδείγματα στην ανάπτυξη της αστροπαρατήρησης ως ειδικής μορφής τουρισμού. Ο ανάδοχος
θα μετακινηθεί από κοινού με στελέχη της αναθέτουσας στις ανωτέρω προτεινόμενες χώρες
προκειμένου να καταγραφούν οι βέλτιστες πρακτικές. Σημειώνεται ότι τα σχετικά έξοδα
μετακίνησης και διαμονής του αναδόχου θα καλυφθούν από τον ίδιο τον ανάδοχο.
γ. Επιλογή αγορών στόχων (niche market identification).
δ. Τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της περιοχής παρέμβασης (ιστορικά, πολιτιστικά, επιστημονικά,
υποδομές, κλίμα, συνδυασμός δραστηριοτήτων) σε Κρήτη και Κύπρο με έμφαση στα τρία
γεωπάρκα.
ε. Πρόταση για τη στρατηγική δημιουργίας μάρκας με ανάλυση SWOT, τον ορισμό μάρκας
προορισμού και τις τακτικές υλοποίησης και
στ. Τις δυνατότητες δικτύωσης και συνεργασίας για την επίτευξη της στρατηγικής με την περιοχή
παρέμβασης.
ζ. Πρόταση τριών διεθνών εκθέσεων τουρισμού ή/και συνεδρίων τουρισμού ή/και διεθνών
συνεδρίων ερασιτεχνών αστροπαρατήρησης/αστροφυσικών στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων
διεθνοποίησης των εκροών του έργου και προσέλκυσης επισκεπτών.

1.2 Μεθοδολογική προσέγγιση
Η Μεθοδολογία που ακολουθήθηκε προσφέρει τη δυνατότητα να προσεγγίζονται με
τρόπο δομημένο τα στάδια της εκκίνησης, παρακολούθησης, ελέγχου και αξιολόγησης των
εργασιών του έργου, αποφεύγοντας διάφορους κινδύνους οργάνωσης και διαχείρισης κατά την
υλοποίηση του έργου.
Συγκεκριμένα, ο Σύμβουλος για την επιτυχή υλοποίηση του έργου έχει διαμορφώσει τις
εργασίες του σε δύο (2) διακριτά Πακέτα Εργασίας με συγκεκριμένους στόχους και αντικείμενα
εξέτασης, με προκαθορισμένα χρονικά όρια υλοποίησης, με σαφή και διακριτό ρόλο των μελών
της ομάδας έργου ανά Πακέτο Εργασίας, καθώς και με τα αντίστοιχα παραδοτέα των εργασιών
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του προς την Αναθέτουσα Αρχή.

Μεθοδολογία
Συλλογή στοιχείων:

Περιγραφή της υφιστάμενης κατάστασης στις
διεθνείς αγορές εναλλακτικού τουρισμού με
θέμα την αστροπαρατήρηση, αλλά και
επιστημονικά θέματα που σχετίζονται με τη
γεωλογία και το περιβάλλον γενικότερα
την αποτύπωση των συγκριτικών
Πλεονεκτημάτων της περιοχής παρέμβασης
(ιστορικά, πολιτιστικά, επιστημονικά,
υποδομές, κλίμα, συνδυασμός
δραστηριοτήτων) στην Κρήτη και στην Κύπρο
με έμφαση στα τρία γεωπάρκα αναφοράς του
έργου GEOSTARS (Τρόοδος, Σητεία,
Ψηλορείτης)
Διερεύνηση των δυνατοτήτων δικτύωσης και
συνεργασίας για την επίτευξη της
στρατηγικής στην περιοχή παρέμβασης.

Συγγραφή επιμέρους ενοτήτων της μελέτης

Μεθοδολογική προσέγγιση:
Βιβλιογραφική επισκόπηση δευτερογενών
πηγών που θα συμβάλει στην:
Αναζήτηση λεπτομερών πληροφοριών και
στατιστικών δεδομένων για το εσωτερικό και
το εξωτερικό περιβάλλον τόσο του
αστροτουρισμού, ως εναλλακτική μορφή
τουρισμού όσο και των περιοχών αναφοράς
ως τουριστικοί προορισμοί.
Αναζήτηση στοιχείων σχετικά με τις συνθήκες
ανταγωνισμού που διαμορφώνουν την αγορά
του τουριστικού κλάδου.
Αναζήτηση και ανάδειξη βέλτιστων πρακτικών
σε διεθνές επίπεδο
Καταγραφή του Ευρωπαϊκού και εθνικού
θεσμικού πλαισίου για την αειφόρο
τουριστική ανάπτυξη

Αξιοποίηση
όλων
των
διαθέσιμων
πληροφοριών, στοιχείων και δεδομένων και
μέσω μεθόδων όπως η SWOT, η PESTLE και η
Ανάλυση της Λογικής Παρεμβάσεων, σύνθεση
των επιμέρους ενοτήτων της μελέτης, βάσει
των προδιαγραφών της οικείας προκήρυξης
αλλά και των στόχων του παραδοτέου ως
λειτουργικού και χρηστικού προϊόντος του
έργου GEOSTARS.
Συνολική σύνθεση όλων των επιμέρους
ενοτήτων της μελέτης με λογική συνέχεια και
συνοχή,

Τελική επιμέλεια της μελέτης

Γλωσσικός και ορθογραφικός έλεγχος,
Οριστικοποίηση της τελικής μορφοποίησης
της μελέτης,
Παράθεση των βιβλιογραφικών αναφορών
και τυχόν παραρτημάτων
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Υφιστάμενη κατάσταση στις διεθνείς αγορές εναλλακτικού τουρισμού
με θέμα την αστροπαρατήρηση και επιστημονικά θέματα σχετιζόμενα
με τη γεωλογία και το περιβάλλον

Ο αστροτουρισμός (astrotourism) είναι μια μορφή τουρισμού που συμβάλλει στη
διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος και περιλαμβάνει ιστορικές και σύγχρονες
αστρονομικές τοποθεσίες και εγκαταστάσεις και θεωρείται ότι μπορεί να συμβάλει σημαντικά
στον τουρισμό - και ως εκ τούτου την κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη - δεδομένου του
αυξανόμενου ενδιαφέροντος για την επιστήμη, και ειδικότερα προς την αστρονομία. Στη
βιβλιογραφία, υπάρχουν πολλοί ορισμοί για αυτόν τον όρο.
Ο Spennemann (2008) ορίζει τον αστροτουρισμό ως το ταξίδι ιδιωτών σε συγκεκριμένες
θέσεις για να ικανοποιήσουν την επιθυμία τους να βλέπουν πλανήτες και αστέρια είτε χωρίς είτε
με οπτικές συσκευές (π.χ. τηλεσκόπια).
Οι Collison και ο Poe (2013) δηλώνουν ότι αποτελεί τμήμα του βιώσιμου τουρισμού,
καθώς ως σημαντικός του πόρος θεωρείται ο νυχτερινός ουρανός, ο οποίος δεν εξαντλείται ή δεν
υφίσταται βλάβη από την παρατήρησή του. Συνεπώς ο αστροτουρισμός συνεπάγεται τη
συμμετοχή του κοινού στη θέαση του νυχτερινού ουρανού και των διαφόρων αστρονομικών
αντικειμένων. Ο καθαρός νυχτερινός ουρανός είναι ένα αξιοθέατο για τους επισκέπτες σε
περιοχές προορισμού όπου μπορούν να τον απολαύσουν χωρίς τεχνητή φωτεινή ρύπανση.
Ο αστροτουρισμός ορίζεται στην πραγματικότητα ως μια μορφή τουρισμού που
χρησιμοποιεί τους αμόλυντους νυχτερινούς ουρανούς και την κατάλληλη επιστημονική γνώση για
αστρονομικές, πολιτιστικές ή περιβαλλοντικές δραστηριότητες (Fayos-Sola & Marin, 2009). Για
παράδειγμα, ο αριθμός των καταλυμάτων για τους τουρίστες στην πόλη Sutherland στη Σκωτία
έχει αυξηθεί από 2 μονάδες το 1998 σε περίπου 60 σήμερα, συμπεριλαμβανομένων 18
φιλοξενούμενων εκμεταλλεύσεων. Η αύξηση αυτή, η οποία οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην
δημιουργία του παρατηρητηρίου, δημιουργεί έσοδα και ενισχύει την κοινωνικοοικονομική
ανάπτυξη της πόλης.
Επιπλέον, αυτό ευνοεί τη δημιουργία θέσεων εργασίας στις κοινότητες, καταπολεμώντας
το φαινόμενο της ανεργίας. Εάν εφαρμοστεί σωστά, ένα πρόγραμμα αστροτουρισμού μπορεί να
είναι ένα ισχυρό εργαλείο για την προώθηση της κοινωνικοοικονομικής ανάπτυξης μιας περιοχής.
Στο πλαίσιο αυτό, ο αστροτουρισμός έχει αποκτήσει όλο και μεγαλύτερη δημοτικότητα
παγκοσμίως τα τελευταία χρόνια και ως εκ τούτου προορισμοί συνδεδεμένοι με την
αστροπαρατήρηση προσελκύουν όλο και περισσότερους τουρίστες σε όλο τον κόσμο. Αυτό που
κάνει τον αστροτουρισμό κατάλληλο για την ανάπτυξη των τοπικών κοινοτήτων είναι ότι, σε
αντίθεση με αρκετές άλλες μορφές τουρισμού, δίνει έμφαση στη διατήρηση των φυσικών πόρων
και ως εκ τούτου είναι κατάλληλος για βιώσιμη ανάπτυξη.

2.1 Η έννοια της αειφόρου τουριστικής ανάπτυξης και ο εναλλακτικός
τουρισμός
Η διαπίστωση ότι η μαζικότητα των τουριστικών ροών επιφέρουν αρνητικές επιπτώσεις
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στην κοινωνία και το περιβάλλον δημιούργησε την ανάγκη αναζήτησης νέων προτύπων
τουριστικής ανάπτυξης, που εξασφαλίζουν την ορθολογική χρήση των διαθέσιμων πόρων και όχι
την κατασπατάλησή τους. Ως αποτέλεσμα εκδηλώθηκε έντονο ενδιαφέρον προς τις εναλλακτικές
μορφές τουρισμού που αντιτίθεται στις μέχρι τώρα παραδοσιακές μορφές μαζικής τουριστικής
ανάπτυξης. Με βάση το κριτήριο αυτό ο εναλλακτικός τουρισμός ορίζεται ως εξής (Ανδριώτης,
2008): «Εναλλακτικός είναι ο τουρισμός μικρής κλίμακας και μη μαζικής μορφής ανάπτυξης που
προωθεί μια ενεργητική μορφή διακοπών, φιλική προς το περιβάλλον και τις κοινωνικές και
πολιτιστικές αξίες, κάνει δυνατή την αλληλεπίδραση και την κοινή συμβίωση μεταξύ των μελών
διαφορετικών κοινωνικών ομάδων (των τουριστών και των κοινωνιών υποδοχής τους) και
αναπτύσσεται με τη σύμφωνη γνώμη και συμμετοχή του ντόπιου κοινωνικού συνόλου».
Εξάλλου, ήδη από τη δεκαετία του 1980 με όλο και πιο εντονότερο ρυθμό άρχισαν τα
περιβαλλοντικά προβλήματα να εμφανίζονται στην κορυφή της ατζέντας των κυβερνήσεων, των
επιχειρήσεων αλλά και της κοινωνίας των πολιτών. Την ίδια περίοδο κορυφώνεται και η έντονη
κριτική κατά της βαριάς βιομηχανίας, η οποία εθεωρείτο και ως ο βασικός υπεύθυνος της
μόλυνσης του περιβάλλοντος. Ακόμη και βιομηχανίες με λιγότερο εμφανές αρνητικό
περιβαλλοντικό αποτύπωμα, όπως η τουριστική βιομηχανία, άρχισε να μπαίνει στο στόχαστρο
της κριτικής. Τα βασικά περιβαλλοντικά προβλήματα, όπως το φαινόμενο του θερμοκηπίου, η
όξινη βροχή, η μόλυνση των θαλασσών, η αποψίλωση των δασών και η μείωση της
βιοποικιλότητας, εμφανίζονται πλέον πιεστικά καθώς φαίνεται πως συνεχώς εντείνονται. Τίθεται
λοιπόν επιτακτική η ανάγκη για ένα μοντέλο ανάπτυξης «το οποίο να είναι ταυτόχρονα βιώσιμο
με όρους περιβαλλοντικούς, κοινωνικούς και οικονομικούς» (Van Dieren 1995, σελ. 86).
Το 1983 αποφασίζεται η δημιουργία μιας παγκόσμιας Επιτροπής για το περιβάλλον και
την ανάπτυξη, με πρόεδρο την Gro-Harlem Brundtland, πρώην πρωθυπουργό της Νορβηγίας.
Ακολουθεί η δημοσίευση της έκθεσης Brundtland το 1987, «Το κοινό μας μέλλον». Η Έκθεση αυτή
δίνει έναν ξεκάθαρο και απλό ορισμό της βιώσιμης ή αειφόρου ανάπτυξης, μετάφραση από τα
αγγλικά του όρου sustainable development:
η βιώσιμη ανάπτυξη είναι η ανάπτυξη που ανταποκρίνεται στις ανάγκες του παρόντος,
χωρίς να θέτει σε κίνδυνο την ικανότητα των μελλοντικών γενιών να ανταποκριθούν στις δικές
τους ανάγκες.
Το Πόρισμα της Παγκόσμιας Επιτροπής για το Περιβάλλον και την Ανάπτυξη (WCED
1987) γνωστότερο και σαν πόρισμα Brundtland, αποτελεί την πεμπτουσία της αρχής της αειφόρου
ανάπτυξης. Τα βασικά συστατικά στοιχεία της αειφορίας όπως αποδίδονται στο πόρισμα
Brundtland είναι:
Αναζωογόνηση της ανάπτυξης
Αλλαγή στην ποιότητα της ανάπτυξης
Ικανοποίηση βασικών αναγκών
Σταθεροποίηση πληθυσμού
Διατήρηση και εμπλουτισμός των πόρων
Επαναπροσανατολισμός της τεχνολογίας και τον έλεγχο των κινδύνων που αυτή
ελλοχεύει
Διασύνδεση περιβάλλοντος με την οικονομία.
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Στο πόρισμα Brundtland καθώς και στα πιεστικά περιβαλλοντικά προβλήματα βασίστηκε
η Σύνοδος των Ηνωμένων Εθνών του Ρίο και δρομολόγησε μεταξύ άλλων και την Agenda 21, η
οποία ομαδοποιεί τέσσερις κατηγορίες θεμάτων:
1. Κοινωνική και Οικονομική ανάπτυξη, συμπεριλαμβανομένης της διεθνούς συνεργασίας
κατά της φτώχιας, την αειφόρο κατανάλωση, τον πληθυσμό, την υγεία, τις εγκαταστάσεις και τη
διασύνδεση του περιβάλλοντος με την ανάπτυξη.
2. Διαχείριση των Πόρων συμπεριλαμβανομένων της ατμόσφαιρας, του σχεδιασμού της
γης, αποψίλωση των δασών, ευαίσθητα οικοσυστήματα, βουνά, αγροτική ανάπτυξη, βιοποικιλία,
βιοτεχνολογία, θάλασσες, νερά, τοξικά απόβλητα, επικίνδυνα απορρίμματα, στερεά απόβλητα
και αποχετεύσεις, και ραδιενεργά απόβλητα.
3. Ενδυνάμωση της συμμετοχής ευρύτερων ομάδων: γυναίκες, παιδιά, ιθαγενείς
πληθυσμοί, Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις.
4. Μέσα Επίτευξης: Περιλαμβάνουν τους εκπαιδευτικούς οργανισμούς και παρεμφερείς
φορείς, τεχνολογία, μεταφορά τεχνογνωσίας, νομοθεσία και πληροφόρηση για λήψη των
αποφάσεων (Πηγή: Kirkby et al., 1995), pp. 112).
Τις δεκαετίες του 1970 και 1980 με την εμφάνιση κινημάτων για την προστασία του
περιβάλλοντος επηρεάσθηκε ανάλογα και η ζήτηση για τουριστικά ταξίδια. Κεντρικό ζήτημα
υπήρξε η προστασία του περιβάλλοντος μέσα από ένα διαφορετικό μοντέλο τουριστικής
ανάπτυξης (Τσάρτας κ.α., 2014). Στο πλαίσιο αυτό, άρχισαν να πληθαίνουν και οι προσπάθειες να
προωθηθεί ένα πρότυπο τουριστικής ανάπτυξης του οποίου βασικό χαρακτηριστικό είναι η
βιώσιμη ανάπτυξη. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού (WTO) η ανάπτυξη του
βιώσιμου τουρισμού επιβάλλεται να ικανοποιεί τις ανάγκες των σημερινών τουριστών και των
περιοχών που τους φιλοξενούν και παράλληλα να προστατεύει και να ενισχύει τις μελλοντικές
δυνατότητες ανάπτυξης τουρισμού. Η ανάπτυξη αυτή οδηγεί στη διαχείριση των πόρων με τέτοιο
τρόπο, ώστε να είναι δυνατό να εκπληρώνονται οι οικονομικές, κοινωνικές και αισθητικές
ανάγκες, ενώ παράλληλα να διατηρείται η πολιτιστική ακεραιότητα, οι ουσιώδεις οικολογικές
διαδικασίες, η βιολογική ποικιλότητα και τα συστήματα υποστήριξης της ζωής. Τα προϊόντα του
βιώσιμου τουρισμού είναι προϊόντα που λειτουργούν σε αρμονία με το φυσικό περιβάλλον, την
κοινωνία και το πολιτιστικό περιβάλλον.
Η βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη έγκειται στην ανάπτυξη που δραστηριοποιείται
ισόρροπα στην τοπική, κοινωνική, οικονομική, πολιτισμική και περιβαλλοντική δομή της κάθε
τουριστικής περιοχής, διαμορφώνοντας παράλληλα όρους (υπηρεσίες, υποδομές, τεχνογνωσία)
για τη συνεχή ανατροφοδότησή της (Κοκκώσης & Τσάρτας, 2001).
Ο Σφακιανάκης (2000) υποστηρίζει ότι η βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη είναι η διαδικασία
προώθησης του τουρισμού, χωρίς όμως να καταστρέφεται το φυσικό κεφάλαιο του τουριστικού
προορισμού, έτσι ώστε μελλοντικά να μπορούν και άλλοι τουρίστες να προσέλθουν, προκειμένου
να απολαύσουν εξίσου το περιβάλλον και τους πόρους του τουριστικό τόπου.
Όπως γίνεται φανερό οι κυρίαρχες παράμετροι της βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης είναι
οι ακόλουθες:
• Ειδικός σχεδιασμός της τουριστικής ανάπτυξης, με στόχο την ισορροπία ανάμεσα στην
κοινωνία, την οικονομία και το περιβάλλον.
• Ενίσχυση όλων των μέτρων (τοπικές αναπτυξιακές πρωτοβουλίες, συνδέσεις ανάμεσα
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στους διαφορετικούς κλάδους της οικονομίας, έρευνας, εκπαίδευσης, μάρκετινγκ) που
συμβάλλουν στις διαδικασίες ανατροφοδότησης της ανάπτυξης.
• Ειδικό θεσμικό πλαίσιο που θα προωθεί τις διαδικασίες της βιώσιμης τουριστικής
ανάπτυξης και την τοπική συμμετοχή.
• Προώθηση μέτρων και πολιτικών που συμβάλλουν στην προστασία και την ανάδειξη
του τοπικού φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος.
• Χρήση των ειδικών και εναλλακτικών μορφών τουρισμού ως βασικού άξονα της τοπικής
τουριστικής ανάπτυξης.
Ο βιώσιμος τουρισμός αναφέρεται συχνά και ως «πράσινος τουρισμός», «υπεύθυνος
τουρισμός», «εναλλακτικός τουρισμός» (Carr, 2003).
Η ανταγωνιστικότητα του τουρισμού συνδέεται στενά με τη βιωσιμότητά του, δεδομένου
ότι η ποιότητα των τουριστικών προορισμών εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το φυσικό και
πολιτιστικό περιβάλλον τους και την ένταξη των τουριστικών δραστηριοτήτων στην τοπική
κοινότητα. Η βιωσιμότητα του τουρισμού καλύπτει πολλές πλευρές όπως:
η υπεύθυνη χρήση των φυσικών πόρων,
η συνεκτίμηση του περιβαλλοντικού αντικτύπου των δραστηριοτήτων (παραγωγή
αποβλήτων, πιέσεις που υφίστανται τα ύδατα, το έδαφος και η βιοποικιλότητα, κ.λπ.),
η χρήση «καθαρής» ενέργειας,
η προστασία και η διατήρηση της φυσικής και πολιτιστικής ακεραιότητας των
προορισμών,
η ποιότητα και η βιωσιμότητα των θέσεων απασχόλησης που δημιουργούνται
(πράσινες θέσεις εργασίας)
οι τοπικές οικονομικές επιπτώσεις.
Οι αρχές αυτές αντανακλώνται ευρέως στις τουριστικές στρατηγικές σε εθνικό και
περιφερειακό επίπεδο, έστω και αν δεν εκφράζονται επαρκώς με συγκεκριμένες δράσεις. Κάθε
είδος τουρισμού που υλοποιείται με βάση αυτές τις αρχές οι οποίες εντάσσονται στο πλαίσιο του
μοντέλου αποδοτικότερης, από πλευράς πόρων, πράσινης οικονομίας, αποτελούν βιώσιμα είδη
τουρισμού.
Παράγοντες που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στην αειφόρο τουριστική ανάπτυξη όπως
υπαγορεύονται από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού (WTO) και το Πρόγραμμα
Περιβάλλοντος των Ηνωμένων Εθνών (UNEP) είναι οι εξής:

Ορθολογική χρήση των φυσικών πόρων για εξοικονόμηση ενέργειας, προστασία του
περιβάλλοντος και συντήρηση του υπάρχοντος δυναμικού.
Σεβασμός στον χαρακτήρα των τοπικών κοινωνιών και στα ιδιαίτερα γνωρίσματά
τους.
Εξασφάλιση μακροχρόνιων πλεονεκτημάτων σε επιχειρήσεις, τοπικές κοινωνίες,
ανθρώπινο δυναμικό σε οικονομικό και οργανωτικό επίπεδο, θέτοντας τη βάση για
λιγότερη ανεργία και πιο ορθολογικές μορφές ανάπτυξης.
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2.2 Ευρωπαϊκό και εθνικό θεσμικό πλαίσιο για την αειφόρο τουριστική
ανάπτυξη
Το 1992, σε διεθνές επίπεδο, η Σύνοδος για το Περιβάλλον και την Ανάπτυξη των
Ηνωμένων Εθνών (United Nations Conference on Environment and Development –UNCED),
περισσότερο γνωστή και σαν «Earth Summit», στο Ρίο της Βραζιλίας, έθετε τις βασικές αρχές της
αειφόρου ανάπτυξης (sustainable development). Αποτέλεσμα της συνόδου αυτής ήταν η «Agenda
21», που αφορούσε σε ένα παγκόσμιο σχέδιο δράσης για την αειφόρο ανάπτυξη και την
υιοθέτηση μίας παγκόσμιας περιβαλλοντικής πολιτικής, η οποία προσυπογράφηκε απ’ όλες τις
συμμετέχουσες χώρες μεταξύ των οποίων και την Ελλάδα.
Η διάσκεψη κορυφής του Ρίο, αναμφισβήτητα θέτει τη βιώσιμη ανάπτυξη στην πρώτη
σειρά των παγκοσμίων προτεραιοτήτων, αναφέροντας ότι «τα ανθρώπινα όντα βρίσκονται στο
κέντρο της μέριμνας που σχετίζεται με τη βιώσιμη ανάπτυξη και έχουν δικαίωμα σε μια υγιή και
παραγωγική ζωή σε αρμονία με τη φύση».
Η Agenda 21 αποτελεί κεφαλαιώδους σημασίας για την τουριστική βιομηχανία, αφού το
μέλλον της συγκεκριμένης δραστηριότητας είναι στενά συνυφασμένο με το περιβάλλον (φυσικό
και ανθρωπογενές). Η αειφόρος ανάπτυξη αλληλεπιδρά με τον τουρισμό με δύο τρόπους.
Πρώτον, όπως αναφέρει η Agenda 21, ο τουρισμός μπορεί να παράσχει τη δυνατότητα αειφόρου
ανάπτυξης στις τοπικές κοινωνίες, ειδικότερα σε αυτές που υφίστανται κοντά σε ευαίσθητο και
εύθραυστο φυσικό περιβάλλον. Δεύτερον, ο τουρισμός μπορεί να επηρεασθεί από το πρόγραμμα
δράσης της Agenda 21, αφού όπως όλες οι άλλες αποτελεί μια οικονομική δραστηριότητα της
οποίας οι αρνητικές συνέπειες μπορούν να επηρεασθούν, τόσο από το νομικό περιβάλλον, όσο
και από τις πολιτικές και διαχειριστικές πρακτικές στο περιβάλλον των οποίων λειτουργεί (United
Nations, 1992). Επιπλέον, εάν δεχθούμε το γεγονός, ότι ο τουρισμός μεταπολεμικά γνώρισε
εντυπωσιακά αυξητική πορεία, κατά την οποία, η οριακή χρησιμότητα για κάθε νέα μονάδα
τουριστικής προσφοράς είναι μηδενική ή ακόμα καταγράφει και αρνητικές επιπτώσεις, η έκκληση
για Αειφόρο Τουριστική Ανάπτυξη καθίσταται πλέον ξεκάθαρα επιτακτική (Muller, 1994).
Το 1994 υιοθετείται «η χάρτα των ευρωπαϊκών πόλεων για τη βιώσιμη ανάπτυξη», η
αποκαλούμενη «Χάρτα του Aalborg», που καθιερώνει την έννοια της βιώσιμης πόλης με την
εισαγωγή των αρχών της βιώσιμης ανάπτυξης, της οικονομικής αποτελεσματικότητας, της
κοινωνικής προόδου και διατήρησης του περιβάλλοντος μέσα στις αστικές πολιτικές. Παράλληλα,
η βιώσιμη ανάπτυξη υιοθετείται σταδιακά από τα κράτη μέσω της υιοθέτησης των πολιτικών που
αναπτύσσουν τα Ηνωμένα Έθνη και τα εξειδικευμένα τμήματα του (FAO, UNICEF, UNDP, UNEP,
Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, Παγκόσμια Τράπεζα) καθώς και ο Οργανισμός Οικονομικής
Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ).
2.2.1

Ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο για την αειφόρο τουριστική ανάπτυξη

Στις μέρες μας, σε ολόκληρη την Ευρώπη, η αρχή της αειφόρου τουριστικής ανάπτυξης
έχει ήδη αναδειχθεί σε πρωτεύον θέμα. Μερικά από τα επιμέρους θέματα που τίθενται είχαν
αποτελέσει για μακρό χρονικό διάστημα αντικείμενο προβληματισμού και μελέτης στα πλαίσια
της παγκόσμιας τουριστικής δραστηριότητας, τόσο από άποψη οικονομική όσο και από άποψη
πολιτισμική και περιβαλλοντική (Υπουργείο Περιβάλλοντος και Δημοσίων Έργων, 1994,
Commission of the European Communities, 1995). Στις τουριστικές περιοχές οι λεγόμενοι
«τουριστικοί πόροι» όπως το φυσικό περιβάλλον (νερό, αέρας, ακτές κλπ) αλλά και
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ανθρωπογενές περιβάλλον (πολιτισμική κληρονομιά κλπ) (Briasoulis, 2000), δέχονται ολοένα και
μεγαλύτερη πίεση από τον τουρίστα (Coccosis et al., 2003).
Για την επίτευξη βιώσιμου τουρισμού, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναφέρει την
αναγκαιότητα τήρησης, από όλους τους εμπλεκόμενους στον τομέα, των ακόλουθων αρχών
(COM(2007) 621):
•

Υιοθέτηση μια ολιστικής και ολοκληρωμένης προσέγγισης: όλες οι επιδράσεις του
τουρισμού πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά τον σχεδιασμό και την ανάπτυξή του.
Επιπλέον, ο τουρισμός πρέπει να εντάσσεται στο πλήρες φάσμα των δραστηριοτήτων που
επηρεάζουν την κοινωνία και το περιβάλλον.

•

Μακροπρόθεσμος σχεδιασμός - Αειφόρος ανάπτυξη: σημαίνει μέριμνα για τις ανάγκες
των μελλοντικών γενεών καθώς επίσης και της παρούσας γενιάς. Ο μακροπρόθεσμος
σχεδιασμός απαιτεί ικανότητα υποστήριξης των ενεργειών διαχρονικά.

•

Επίτευξη κατάλληλου βηματισμού και ρυθμού ανάπτυξης: το επίπεδο, ο ρυθμός και η
μορφή της ανάπτυξης πρέπει να απεικονίζουν και να σέβονται τον χαρακτήρα, τους
πόρους και τις ανάγκες των κοινοτήτων και των προορισμών υποδοχής.

•

Συμμετοχή όλων των ενδιαφερόμενων μερών: Μια αειφόρος προσέγγιση απαιτεί ευρεία
και ευσυνείδητη συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων και την πρακτική εφαρμογή όλων των
εμπλεκομένων.

•

Χρήση των βέλτιστων διαθέσιμων γνώσεων: οι πολιτικές και οι ενέργειες πρέπει να
επικαιροποιούνται σύμφωνα με τις πλέον πρόσφατες και καλύτερες διαθέσιμες γνώσεις.
Οι πληροφορίες για τις τάσεις και τις επιδράσεις του τουρισμού, καθώς και οι δεξιότητες
και η εμπειρία, πρέπει να διαδίδονται σε ολόκληρη την Ευρώπη.

•

Ελαχιστοποίηση και διαχείριση του κινδύνου (εφαρμογή της αρχής της προφύλαξης): Σε
περίπτωση αβεβαιότητας για την έκβαση, απαιτείται πλήρης αξιολόγηση και προληπτική
δράση, έτσι ώστε να αποφεύγονται οι βλαβερές συνέπειες για το περιβάλλον ή την
κοινωνία.

•

Απεικόνιση των επιπτώσεων σε κόστος (ο ρυπαίνων πληρώνει): Οι τιμές πρέπει να
απεικονίζουν το πραγματικό κόστος των καταναλωτικών και παραγωγικών
δραστηριοτήτων για την κοινωνία.

•

Καθορισμός περιορισμών και τήρηση αυτών, εφόσον απαιτείται: Η χωρητικότητα των επί
μέρους περιοχών πρέπει να αναγνωρίζεται και να υπάρχει η ετοιμότητα και η δυνατότητα
περιορισμού του μεγέθους της τουριστικής ανάπτυξης, όπου και όταν χρειάζεται.

•

Διεξαγωγή συνεχούς παρακολούθησης: Η βιωσιμότητα αφορά στην κατανόηση των
επιπτώσεων και τη συνεχή επαγρύπνηση, έτσι ώστε να μπορούν να γίνονται οι
απαραίτητες αλλαγές και βελτιώσεις.

Με την πάροδο του χρόνου, η Ε.Ε. έθεσε τα θεμέλια μιας ευρωπαϊκής πολιτικής
τουρισμού επιμένοντας στους παράγοντες που καθορίζουν την ανταγωνιστικότητά του και
συγχρόνως λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις της βιώσιμης ανάπτυξης. Μετά τη συνθήκη της
Λισαβόνας το 2007, ο τομέας τουρισμός αναγνωρίζεται ως υψίστης σημαντικότητας, ενώ η Ε.Ε.
έχει πλέον αρμοδιότητα να στηρίζει, να συντονίζει και να συμπληρώνει τη δράση των κρατών
μελών προς τη βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη.
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Ειδικότερα, σύμφωνα με τη συνθήκη της Λισαβόνας η Ε.Ε. είναι αρμόδια:
να προωθήσει την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων του τομέα και να δημιουργήσει
ευνοϊκό περιβάλλον για την ανάπτυξή τους
να ενθαρρύνει τη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών, ιδίως με την ανταλλαγή ορθών
πρακτικών
να αναπτύξει ολοκληρωμένη προσέγγιση του τουρισμού που να εξασφαλίσει τη
συνεκτίμηση αυτού του τομέα στο πλαίσιο των υπόλοιπων πολιτικών της (COM(2010)
352).
Η Ε.Ε. έχει θεσπίσει διάφορα εργαλεία - δράσεις για να διευκολύνει την ορθολογική
περιβαλλοντική διαχείριση για τις τουριστικές επιχειρήσεις, όπως:
το ευρωπαϊκό οικολογικό σήμα (ecolabel UE). Το Σύστημα Οικολογικού Σήματος της
Ε. Ε. προσφέρει τη δυνατότητα στους Ευρωπαίους συμπεριλαμβανομένων των
αγοραστών του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, να προσδιορίσουν με ευκολία τα
προϊόντα που έχουν επίσημα αναγνωρισθεί ως «πράσινα» στην Ευρωπαϊκή Ένωση,
τη Νορβηγία, την Ισλανδία και το Λιχτενστάιν. Ακόμα, δίνει τη δυνατότητα στους
κατασκευαστές να γνωστοποιήσουν στους πελάτες τους ότι τα προϊόντα τους
σέβονται το περιβάλλον. Τα προϊόντα που καλύπτονται από το Ευρωπαϊκό
Οικολογικό Σήμα είναι καταναλωτικά αγαθά καθημερινής χρήσης (εκτός από τα
τρόφιμα, τα ποτά και τα φάρμακα που δεν καλύπτονται από το σύστημα) και
υπηρεσίες. Το Σύστημα είναι εθελοντικό, για αυτό τον λόγο δεν θέτει φραγμούς στο
εμπόριο, ενώ βασίζεται στον Κανονισμό (ΕΚ) 66/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου της 25ης Νοεμβρίου 2009.
το Σύστημα Οικολογικής Διαχείρισης και Ελέγχου (EMAS: Eco-Management and
Audit Scheme). Είναι ένας μηχανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του οποίου
αναγνωρίζονται οι οργανισμοί εκείνοι που βελτιώνουν τις περιβαλλοντικές τους
επιδόσεις σε διαρκή βάση. Η συμμετοχή στο EMAS είναι εθελοντική. Το Σύστημα
βασίζεται στον Κανονισμό (ΕΚ) 761/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου.
την Πλατφόρμα της Ε.Ε. για τις Επιχειρήσεις και τη Βιοποικιλότητα, στην οποία
μετέχουν επιχειρήσεις τουρισμού και άλλων τομέων (γεωργία, εξόρυξη,
χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, τρόφιμα, δασοκομία), με σκοπό την ανταλλαγή
πείρας και βέλτιστων πρακτικών.
Τέλος, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προωθεί την ανάπτυξη του βιώσιμου, υπεύθυνου και
ποιοτικού τουρισμού, στηρίζοντας σχετικά προγράμματα, όπως π.χ. ο θεσμός Πολιτιστική
Πρωτεύουσα της Ευρώπης 1 ή το Πρόγραμμα πολιτιστικών διαδρομών του Συμβουλίου της
Ευρώπης, με το οποίο επιχορηγεί τη δημιουργία ή βελτίωση ευρωπαϊκών πολιτιστικών
διαδρομών που διασχίζουν πολλές χώρες. Μέσω αυτών αποβλέπει στη διαφοροποίηση της
τουριστικής προσφοράς, αλλά και στη μείωση της πίεσης που ασκείται σε άλλες τοποθεσίεςπροορισμούς.

1

https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/actions/capitals-%20%20%20%20%20culture_en
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2.2.2

Θεσμικό πλαίσιο για την αειφόρο τουριστική ανάπτυξη στην Ελλάδα

Είναι γεγονός και καθίσταται πλέον ξεκάθαρο και στην Ελλάδα, ότι ο τουρισμός για να
είναι περιβαλλοντικά και κοινωνικά συμβατός, χρειάζεται να διασφαλίσει τη συχνά αναφερόμενη
με τον όρο «ποιοτική» στρατηγική ανάπτυξης. Η αναγκαιότητα αυτή, επιβεβαιώνεται και από
έναν σημαντικό αριθμό δραστηριοτήτων που συντελούν στην περαιτέρω διάχυση της
ενημέρωσης σχετικά με το θέμα, όπως, ημερίδες, συνέδρια κλπ. (Πανελλήνια Ομοσπονδία
Επιχειρήσεων Τουρισμού, 2002), (ΥΠΕΧΩΔΕ και Πανεπιστήμιο Αιγαίου, 1999), (Ελληνικό Κέντρο
Βιοτόπων Υγροτόπων (ΕΚΒΥ), 2001).
Επιπλέον, ο επίσημος φορέας χάραξης της ελληνικής τουριστικής πολιτικής, ο Ελληνικός
Οργανισμός Τουρισμού, επ΄ ευκαιρία του Παγκόσμιου έτους Οικοτουρισμού (2002), αλλά και το
Υπουργείο Ανάπτυξης, αναγνώρισαν την «Agenda 21 – Guiding Principles for Tourism» σαν
κείμενο αρχών που πρέπει να ακολουθούν οι φορείς του ιδιωτικού και κρατικού τομέα που
δραστηριοποιούνται στον οικοτουρισμό» (Υπουργείο Ανάπτυξης, 2002). Επίσης, ο ίδιος φορέας,
αναγνωρίζει την ανάγκη να υιοθετήσει και να προσυπογράψει τα κείμενα του European Charter
for Sustainable Tourism, του ευρωπαϊκού φορέα δηλαδή που ενθαρρύνει και υποστηρίζει δράσεις
αειφόρου τουρισμού σε προστατευόμενες περιοχές (Υπουργείο Ανάπτυξης, 2002).
Ακόμη, έστω και μεμονωμένα, ορισμένοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης
εμφανίζονται αρκετά πρωτοποριακοί στο θέμα του προβληματισμού αλλά και της υλοποίησης
πρακτικών γύρω από τις αρχές του αειφόρου τουρισμού, χρηματοδοτώντας μάλιστα δράσεις
μέσω ευρωπαϊκών πόρων (Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Μαγνησίας, 2002), (Τοπική Ένωση Δήμων
και Κοινοτήτων Κεφαλονιάς-Ιθάκης, 2000), Μπούρκας (1998).
Το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισμό
(Ε.Π.Χ.Σ.Α.) αποτελεί το βασικό πλαίσιο κατευθύνσεων για τον ολοκληρωμένο σχεδιασμό του
τουριστικού τομέα. Το ισχύον ειδικό πλαίσιο θεσπίστηκε με την Κ.Υ.Α. 67659/2013 (ΦΕΚ 3155 Β)
και αποτελεί τροποποίηση του προηγούμενου ειδικού πλαισίου για τον τουρισμό της ΚΥΑ
24208/2009. Το Ε.Π.Χ.Σ.Α.Α. για τον τουρισμό θέτει συγκεκριμένους στόχους που αφορούν στην
αναπροσαρμογή και διαμόρφωση του τουρισμού προς µια αειφορική και ισόρροπη ανάπτυξη.
Αυτοί είναι οι εξής:
Προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης του τουρισμού με έμφαση στην προστασία και
ανάδειξη του περιβάλλοντος.
Μετάβαση σε έναν ποιοτικότερο, διαφοροποιημένο και πολυθεματικό τουρισμό.
Άμβλυνση της εποχικότητας του τουρισμού και αύξηση της μέσης κατά κεφαλή
δαπάνης. Διάχυση των ευκαιριών ανάπτυξης τουρισμού σε συνδυασμό με την
αξιοποίηση εναλλακτικών μορφών τουρισμού.
Περιορισμός της διάσπαρτης δόμησης τουριστικών εγκαταστάσεων σε περιοχές εκτός
σχεδίου.
Δημιουργία δικτύων φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος.
Τουριστική αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του Δημόσιου.
Επίσης, στο Ε.Π.Χ.Σ.Α.Α. δίνονται συγκεκριμένες κατευθύνσεις για την ανάπτυξη
εναλλακτικών μορφών τουρισμού.
Στο σημείο αυτό αξίζει να αναφερθεί, ότι για τις εναλλακτικές μορφές τουρισμού, το
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πλέον πρόσφατο νομοθέτημα είναι ο Νόμος 4582/2018 «Θεματικός τουρισμός Ειδικές μορφές
τουρισμού - Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου στον τομέα του τουρισμού
και της τουριστικής εκπαίδευσης - Στήριξη τουριστικής επιχειρηματικότητας και άλλες διατάξεις».
Ο εν λόγω Νόμος έχει ως στόχο την ανάπτυξη, οργάνωση και εποπτεία δραστηριοτήτων αναψυχής
και επιχειρηματικότητας και τη διαμόρφωση πλαισίου κανόνων ασφαλείας που αφορούν τον
θεματικό τουρισμό - ειδικές μορφές τουρισμού. Στόχος του θεματικού τουρισμού είναι να
επιτυγχάνεται η ικανοποίηση των επισκεπτών-τουριστών μέσω των αυθεντικών βιωματικών
εμπειριών θεματικού τουρισμού, ενώ παράλληλα να εξυπηρετείται η αύξηση της ελκυστικότητας
και ανταγωνιστικότητας του εγχώριου τουριστικού προϊόντος, η επιμήκυνση της τουριστικής
περιόδου, η βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, η δημιουργία θέσεων
απασχόλησης, η στήριξη των περιφερειακών και τοπικών οικονομιών και κοινωνιών, με στόχο την
αειφόρο τουριστική ανάπτυξη.
Ως βασική αρχή, στο άρθ.2 του Νόμου, αναφέρεται η αειφόρος τουριστική ανάπτυξη, η
οποία ορίζεται ως «η βιώσιμη, ισόρροπη, κοινωνική, πολιτιστική και οικονομική ανάπτυξη, η
οποία, με σεβασμό στο περιβάλλον, ενισχύει την επιχειρηματικότητα, τονώνει την απασχόληση,
δημιουργώντας ευκαιρίες για τους νέους, τους κοινωνικά αδύναμους και μακροχρόνια ανέργους,
συμβάλλει στην ευημερία των πολιτών, αναδεικνύει τους τουριστικούς προορισμούς με βάση τα
συγκριτικά πλεονεκτήματα και την πολιτισμική ταυτότητα της κάθε περιοχής, ωφελεί και
ωφελείται από την αλληλέγγυα οικονομία».
Στο άρθ.3, ως θεματικός τουρισμός – ειδικές μορφές τουρισμού, νοείται κάθε ειδική
μορφή αειφόρου τουριστικής ανάπτυξης που προσφέρει στον επισκέπτη - τουρίστα αυθεντικές
εμπειρίες, ενώ παράλληλα ενθαρρύνει την αλληλεπίδραση του µε το φυσικό και ανθρωπογενές
περιβάλλον. Πρόκειται για τις πλέον σύγχρονες μορφές τουρισμού, οι οποίες προωθούν τα
ιδιαιτέρα χαρακτηριστικά κάθε περιοχής, µε βασικό γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος
και τα πολιτισμικά στοιχεία των τοπικών κοινωνιών µε βάση τον χωροταξικό σχεδιασμό και τη
φέρουσα ικανότητα, τις αρχές της κυκλικής οικονομίας και εξοικονόμησης πόρων και ενέργειας,
ώστε μέσα από συνδυασμούς θεματικών προϊόντων να δημιουργούνται νέοι ελκυστικοί
προορισμοί.
Ολοκληρώνοντας το παρόν κεφάλαιο, είναι σκόπιμο να αναφερθεί ο Αναπτυξιακός
Νόμος, ο οποίος μέσω των διαφόρων μορφών ενισχύσεων στις ιδιωτικές επιχειρήσεις επιδιώκει
την υποστήριξη των οικονομικών κλάδων της χώρας μεταξύ των οποίων και του τουρισμού, με
στόχο την οικονομική ανάπτυξη, την επιχειρηματικότητα και την περιφερειακή συνοχή.
Ο πρώτος Αναπτυξιακός Νόμος μετά το 1980 ήταν ο Ν.1262/82 που πρόσφερε κίνητρα
για την κατασκευή νέων και την αποκατάσταση μονάδων διαμονής και λοιπών τουριστικών
υποδομών. Στη συνέχεια, στον επόμενο Αναπτυξιακό Νόμο (Ν. 1892/90) τα επενδυτικά κίνητρα
αφορούσαν ξενοδοχεία, τουριστικές επιχειρήσεις, κάμπινγκ, ιαματικά λουτρά και κέντρα
χειμερινού τουρισμού. Στις λιγότερο ανεπτυγμένες περιοχές δίνονταν μεγαλύτερα κίνητρα, ενώ ο
νόμος ενίσχυε και επενδύσεις για την προστασία και αποκατάσταση του περιβάλλοντος. Ακόμη
πιο εξειδικευμένες ενισχύσεις έδινε στις τουριστικές επιχειρήσεις ο Ν. 2061/98, που στόχευε
αποκλειστικά στην κατασκευή μονάδων διανομής Β’ κατηγορίας ή υψηλότερης, τη μετατροπή
παραδοσιακών ή διατηρητέων κτιρίων σε ξενοδοχεία, και τον εκσυγχρονισμό και επέκταση
ξενοδοχείων και έργων τουριστικής υποδομής. Ύστερα από αυτόν ακολούθησε ο Ν. 3299/04 που
τροποποιήθηκε με τον Ν. 3522/06. Η ουσιαστική αλλαγή των δύο αυτών νόμων από τον
προηγούμενο είναι ότι οι επενδύσεις για την ίδρυση ή την επέκταση ξενοδοχειακών μονάδων
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μπορούσαν να ενισχυθούν εφόσον πραγματοποιούνταν σε Περιοχές Ολοκληρωμένης
Τουριστικής Ανάπτυξης και σε ζώνες τουρισμού-αναψυχής. Με κοινή απόφαση του Υπουργείου
Οικονομίας, Τουριστικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος που εκδιδόταν κάθε δύο χρόνια
καθορίζονταν τμήματα της Επικράτειας με υπερσυγκέντρωση τουριστικής δραστηριότητας στα
οποία δεν είχε εφαρμογή καμία ενίσχυση (πλην της φορολογικής απαλλαγής).
Ο Αναπτυξιακός Νόμος 3908/2011, ενισχύει ως ένα βαθμό τον εναλλακτικό τουρισμό,
καθώς οι ιδιώτες μπορούν να λάβουν ενισχύσεις για την ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμό
ξενοδοχειακών μονάδων κατηγορίας τουλάχιστον 3 αστέρων, γεγονός που αποκλείει τα
περισσότερα είδη εναλλακτικού τουρισμού τα οποία συνήθως συνοδεύονται από μικρότερα
ξενοδοχειακά καταλύματα. Επίσης ενισχύσεις δίνονται σε παραδοσιακά ή διατηρητέα κτίρια που
μετατρέπονται σε ξενοδοχειακές μονάδες, σε καταλύματα που εντάσσονται σε δίκτυα
συνεργασίας επιχειρήσεων και σε αυτοεξυπηρετούμενα καταλύματα. Τέλος ευνοούνται
επενδύσεις που αφορούν σε εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδομής (Συνεδριακών
Κέντρων, Κέντρων Θαλασσοθεραπείας, θεματικών Πάρκων, Τουριστικών Λιμένων Σκαφών
Αναψυχής, γηπέδων Γκολφ, Εγκαταστάσεων Τουρισμού Υγείας, εγκαταστάσεων Αξιοποίησης
Ιαματικών Πηγών, Χιονοδρομικών Κέντρων, Κέντρων Προπονητικού - Αθλητικού Τουρισμού). Οι
επενδύσεις που εξαιρούνται από τον αναπτυξιακό νόμο αλλά σχετίζονται έμμεσα με τον
εναλλακτικό τουρισμό είναι οι δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης, οι δημιουργικές
δραστηριότητες και οι τέχνες.
Στο ίδιο πλαίσιο κινείται και ο τελευταίος Αναπτυξιακός Νόμος 4399/2016, ο οποίος
μεταξύ άλλων ενισχύει Εγκαταστάσεις Ειδικής Τουριστικής Υποδομής (συνεδριακά κέντρα,
γήπεδα γκολφ, τουριστικοί λιμένες, χιονοδρομικά κέντρα, θεματικά πάρκα, εγκαταστάσεις
ιαματικού τουρισμού (μονάδες ιαματικής θεραπείας, κέντρα ιαματικού τουρισμού –
θερμαλισμού, κέντρα θαλασσοθεραπείας, κέντρα αναζωογόνησης (spa), κέντρα προπονητικού
αθλητικού τουρισμού, ορειβατικά καταφύγια, αυτοκινητοδρόμια), όπως αυτές ορίζονται στο N.
4276/2014. Επίσης ενισχύει Εγκαταστάσεις αγροτουρισμού ή οινοτουρισμού, όταν υποβάλλεται
επενδυτικό σχέδιο από επιχειρηματικές συστάδες (cluster). Τα ποσοστά των ενισχύσεων
κυμαίνονται από 15% έως 50% ανάλογα με το μέγεθος της δραστηριότητας και τον τόπο
εγκατάστασης. Το Νότιο Αιγαίο και η Στερεά Ελλάδα λαμβάνουν τα μικρότερα ποσοστά
ενισχύσεων σε σχέση με τις υπόλοιπες περιφέρειες της χώρας.
Τέλος, αξίζει να αναφερθεί ότι ένα πλαίσιο προτάσεων που αφορούν γενικότερα τον
τουρισμό είναι ο «Τουριστικός Στρατηγικός Σχεδιασμός 2021» του Συνδέσμου Ελληνικών
Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ) που εκπονήθηκε το 201 και αποτελεί ένα αναπτυξιακό σχέδιο
όπου εντοπίζονται οι κατηγορίες του τουριστικού προϊόντος στις οποίες η χώρα παρουσιάζει
συγκριτικό πλεονέκτημα και προτείνονται οι κατάλληλες πολιτικές για την ανάπτυξη τους. Οι
κατηγορίες αυτές είναι ο αστικός τουρισμός σύντομης διάρκειας, ο πολιτιστικός, ο τουρισμός
κρουαζιέρας και ο ιατρικός τουρισμός.
Σε όλο το παραπάνω πλαίσιο, στηρίζεται η μέχρι σήμερα ισχνή ανάπτυξη του
αστροτουρισμού στην Ελλάδα. Για παράδειγμα, στο αστροκάμπινγκ της Θάσου, κάθε χρόνο τον
Ιούλιο, άνθρωποι που αγαπούν την επιστήμη της αστρονομίας, αλλά γνωρίζουν λίγα γι' αυτήν,
ανεβαίνουν στο όρος Υψάριο, σε υψόμετρο 910 μέτρων, για να παρατηρήσουν τον ουρανό.
Μικροί και μεγάλοι κατασκηνώνουν για περίπου μία εβδομάδα και τις νύχτες εξερευνούν με τα
ειδικά τηλεσκόπια τους πλανήτες, μιλούν για τα αστέρια και συνδυάζουν την αγάπη τους για την
αστρονομία, με τις διακοπές στη φύση. Πρόκειται για μια πρωτοβουλία του συλλόγου Φίλων
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Αστρονομίας Ανατολικής Μακεδονίας Άγης Κόθαλης που στηρίζεται κυρίως στον εθελοντισμό.
Γενικότερα, οι λιγοστές υποδομές για αστροτουρισμό αναπτύσσονται κυρίως από ιδιώτες
που έχουν ως χόμπι την παρατήρηση και κατέχουν τον εξοπλισμό. Στη χώρα μας υπάρχουν
ξενοδοχεία με θέμα τον αστροτουρισμό, όπου ο επισκέπτης μπορεί να μάθει πολλά ενδιαφέροντα
πράγματα που αφορούν την επιστήμη της αστρονομίας και να παρατηρήσει με τηλεσκόπια τον
ουρανό. Για παράδειγμα στη Ρόδο λειτουργεί ένα πού αξιόλογο ξενοδοχείο με όλες τις
απαραίτητες υποδομές ενώ αντίστοιχες υπηρεσίες προσφέρουν κι άλλα ξενοδοχεία, όπως στη
Θάσο, στις Σέρρες και αλλού.
Αξίζει να αναφερθεί ότι, τα παραπάνω στοιχεία παρουσιάστηκαν στο πλαίσιο συνεδρίου
που υλοποιήθηκε κατά την υλοποίηση του έργου EU – Sky Route2, γεγονός που καταδεικνύει τη
μέχρι στιγμής μικρή σημαντικότητα που έχει ο αστροτουρισμός ως μορφή τουριστικής
δραστηριότητας στη χώρα μας, εν αντιθέσει με άλλες χώρες όπου, όπως θα δούμε στο επόμενο
κεφάλαιο, η αστροπαρατήρηση έχει λάβει ήδη τη θέση της ως ένα καινοτόμο πεδίο τουριστικής
αειφόρου ανάπτυξης.
Μάλιστα, κατά τη διάρκεια του ίδιου συνεδρίου τονίσθηκε ότι στην Ελλάδα, υπάρχουν
πολλά παρατηρητήρια που μπορεί να επισκεφτεί ο κόσμος, αρκεί να έχει προηγηθεί συνεννόηση.
Το παρατηρητήριο του Χελμού, στην Πελοπόννησο, με το τηλεσκόπιο Αρίσταρχος (με διάμετρο
2,3 μέτρα) σε υψόμετρο 2300 μέτρων, είναι από τα μεγαλύτερα. Παρατηρητήρια υπάρχουν ακόμη
στην Κρήτη, στο Κρυονέρι και στο Στεφάνιο Κορίνθου και στον Εύδοξο της Κεφαλονιάς. Επίσης
στη χώρα μας υπάρχουν περισσότερα από 33 κλαμπ ερασιτεχνών που ασχολούνται με την
αστροπαρατήρηση. Τέλος, δεν πρέπει να παραβλέπεται ότι η Ελλάδα ως προς την αξιοποίηση των
υποδομών προς την κατεύθυνση του αστροτουρισμού έχει ένα συγκριτικό πλεονέκτημα, καθώς
οι περισσότεροι πλανήτες έχουν ελληνικά ονόματα και το σύμπαν είναι συνδεδεμένο με την
ελληνική μυθολογία.

2

Το έργο EU – Sky Route είχε στόχο τη δημιουργία ενός δικτύου ευρωπαϊκών περιοχών που παρουσιάζουν
αστρονομικό ενδιαφέρον και την προσφορά ενός ποιοτικού τουριστικού προϊόντος συνδεδεμένου με την
επιστημονική γνώση. Με τον τρόπο αυτό δίνεται η δυνατότητα στην κάθε περιοχή για περαιτέρω
τουριστική ανάπτυξη με μία νέα καινοτόμα δραστηριότητα. Η χρηματοδότηση προέρχεται από την ΕΕ μέσω
της Γενικής Διεύθυνσης Επιχειρήσεων και Βιομηχανίας και στο πρόγραμμα συμμετέχουν φορείς από την
Πολωνία, την Ελλάδα, την Βουλγαρία, την Ιταλία και την Ισπανία. Επικεφαλής εταίρος και συντονιστής του
έργου είναι ο οργανισμός τουρισμού της Τενερίφης (SPET TURISMO DE TENERIFE), η οποία έχει να επιδείξει
σημαντική δραστηριότητα στον αστροτουρισμό.
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3

Βέλτιστες Πρακτικές σε διεθνές επίπεδο

3.1 Εισαγωγή
Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζονται βασικοί τουριστικοί πόροι αστροπαρατήρησης σε
επιλεγμένες χώρες της Ευρώπης, οι οποίες όπως αναδεικνύεται αποτελούν επιτυχημένα
παραδείγματα ανάπτυξης του αστροτουρισμού. Η ύπαρξη γεωπάρκων που ευνοούν την
αστροπαρατήρηση, το επίπεδο ανάπτυξης της επιστήμης της αστρονομίας, η λειτουργία
αστεροσκοπείων και παρατηρητηρίων, αλλά και ο προσανατολισμός των υποδομών διαμονής,
ψυχαγωγίας και εστίασης των επισκεπτών σε δράσεις σχετικές με την αστροπαρατήρηση
αποτελέσαν τα κύρια σημεία για την επιλογή των παρακάτω τριών χωρών: Ισπανία, Ηνωμένο
Βασίλειο και Ιταλία.

3.2 Καλές Πρακτικές στην Ισπανία
3.2.1

Προώθηση του αστροτουρισμού στην Ισπανία

Η ισπανική αστρονομία έχει αυξηθεί με θεαματικό τρόπο τις τελευταίες δεκαετίες. Η
Ισπανία φιλοξενεί αστρονομικές εγκαταστάσεις παγκόσμιας κλάσης και οι αστρονόμοι της
δημοσιεύουν πάνω από το 5% όλων των εγγράφων σε αυτόν τον κλάδο.
Το μεγαλύτερο κέντρο αστρονομίας είναι το Instituto de Astrofisica de Canarias (IAC). Η
IAC, που ιδρύθηκε επίσημα το 1975, είναι μια κοινοπραξία με συμμετοχή της ισπανικής
κυβέρνησης μέσω του Υπουργείου Παιδείας και Επιστημών (MEC) και του ισπανικού Συμβουλίου
Επιστημονικής Έρευνας (CSIC), της τοπικής κυβέρνησης (cabildo) της Τενερίφης και το
Πανεπιστήμιο La Laguna, ένα από τα παλαιότερα της Ισπανίας.
Λόγω της προνομιακής γεωγραφικής του θέσης και πολλών άλλων παραγόντων, η Ισπανία
φιλοξενεί πολλά αστρονομικά παρατηρητήρια, όπου και η Ισπανία και άλλοι διεθνείς εταίροι
εκμεταλλεύονται τις εγκαταστάσεις τους. Ως εκ τούτου, η Ισπανία διαθέτει πολλά αστεροσκοπεία
και τόπους αστροπαρατήρησης. Πολλές από τις περιοχές από τις οποίες μπορούν να
παρατηρηθούν τα αστέρια είναι προστατευμένες φυσικές περιοχές, όπως τα φυσικά καταφύγια.
Στις περιοχές αυτές, υπάρχουν οι απαιτούμενες τουριστικές υποδομές όπως εξοχικές κατοικίες
και μικρά ξενοδοχεία, πολλά εκ των οποίων μάλιστα εξειδικεύονται στην αστροπαρατήρηση. Οι
πελάτες μπορούν κατά τη διαμονή τους να συνήθως έχουν στη διάθεσή τους διαγράμματα
αστεριών, εκπαιδευτικό υλικό και εξοπλισμό όπως τηλεσκόπια.
Μια από τις πιο δημοφιλείς εποχές του χρόνου για αστροπαρατήρηση στην Ισπανία είναι
κατά τη διάρκεια του φαινομένου γνωστού ως "Τα δάκρυα του Αγίου Λαυρεντίου" (ή αλλιώς
βροχή των Περσείδων), το οποίο πρόκειται για «βροχή» διαττόντων και συνήθως λαμβάνει χώρα
από τις 11 έως τις 13 Αυγούστου κάθε χρόνο.
Πέρα από τα καταλύματα που παρέχουν υπηρεσίες σχετικές με αστροπαρατήρησης, στην
Ισπανία λειτουργούν και εταιρείες που ειδικεύονται στην οργάνωση εκδηλώσεων για σημαντικές
στιγμές, όπως εκλείψεις και μετεωρίτες.
Οι Κανάριοι Νήσοι είναι από τις καλύτερες τοποθεσίες σε όλο τον κόσμο για οπτική
επίγεια παρατήρηση. Αξίζει να αναφερθεί ότι το 2007, στα Κανάρια Νησιά και στο πλαίσιο του
Διεθνούς Συνεδρίου γα την προάσπιση της ποιότητας του νυχτερινού ουρανού και του
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δικαιώματος για την παρατήρηση των αστεριών (International Conference in Defence of the
Quality of the Night Sky and the Right to Observe the Stars) υπογράφηκε η Διακήρυξη της Palma
(Declaration on the Defence of the Night Sky and the Right to Starlight).
Ως αποτέλεσμα της Διακήρυξης, έχουν θεσπιστεί διάφοροι τύποι πιστοποιήσεων Starlight
(Starlight Reserves, Starlight Tourist Destinations, Stellar Parks, Starlight Hotels κ.λπ.) που
παρέχονται σε μέρη που περιλαμβάνουν αστροπαρατήρηση ως μέρος της φυσικής κληρονομιάς
τους, εξασφαλίζοντας έτσι μια ποιοτική τουριστική εμπειρία.
Το προαναφερόμενο συνέδριο αποτέλεσε την απαρχή για τη δημιουργία του Starlight
Foundation, το οποίο ιδρύθηκε το 2009 από το Ινστιτούτο Αστροφυσικής των Καναρίων Νήσων
(IAC), με κύριο σκοπό τη διάδοση της αστρονομίας και την προώθηση, τον συντονισμό και τη
διαχείριση του κινήματος Starlight. Ειδικότερα, το Ίδρυμα διοργανώνει δραστηριότητες και
παρέχει διάφορα σχετικά προϊόντα και υπηρεσίες προς την εκπαιδευτική και επιστημονική
κοινότητα, αλλά και τους αστροτουρίστες, προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι εξής στόχοι του
Ιδρύματος:
•

Προστασία του νυχτερινού ουρανού

Ένας από τους κύριους στόχους του είναι η προστασία και η διατήρηση των νυχτερινών
ουρανών, ως σημαντικός επιστημονικός, πολιτιστικός, περιβαλλοντικός και τουριστικός πόρος.
Σκοπός είναι να διαδοθεί η ιδέα του έξυπνου φωτισμού μεταξύ των πολιτών και να προωθηθούν
τοπικές, εθνικές και διεθνείς πρωτοβουλίες για την πρόληψη της φωτορύπανσης, επιτρέποντας
έτσι την εξοικονόμηση ενέργειας και τον περιορισμό των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής.
•

Πολιτιστική διάδοση της αστρονομίας

Ο στόχος αυτός αφορά στη καινοτόμο αστρονομική προβολή που συνδέει την κοινωνία
με τις τουριστικές δραστηριότητες που σχετίζονται με τα αστέρια, μέσω:
της δημιουργώντας δικτύου Starlight Rural Houses και Hotels (εξοχικών κατοικιών και
ξενοδοχείων αστροπαρατήρησης),
της προώθησης και προβολής προορισμών όπου οργανώνονται αστρονομικά φεστιβάλ και
δραστηριότητες,
της πραγματοποίησης διαγωνισμών αστροφωτογραφίας, κλπ.
Σκοπός είναι να διαδοθεί η επιστήμη της αστρονομίας μέσω της ψυχαγωγίας, για
παράδειγμα, σε προορισμούς που έχουν επιτύχει ή εργάζονται για την πιστοποίηση ως Starlight
Tourist Destination.

Για να επιτευχθεί αυτός ο σκοπός, προσφέρονται εξειδικευμένα μαθήματα κατάρτισης με
τη χρήση αστρονομικών οθονών και σχετικούς Οδηγούς αστροπαρατήρησης και που
απευθύνονται σε άτομα που λειτουργούν ως σύνδεσμος με το ενδιαφερόμενο κοινό.
•

Αστροτουρισμός

Στόχος είναι να προωθηθεί ο επιστημονικός τουρισμός και, ειδικότερα, ο αστροτουρισμός
ως αναδυόμενη, βιώσιμη και υψηλής ποιότητας εναλλακτική μορφή. Για τον σκοπό αυτό, το
ίδρυμα έχει αναπτύξει σύστημα πιστοποίησης με το οποίο προορισμοί που διαθέτουν το
κατάλληλο φυσικό περιβάλλον και τουριστικές υποδομές για αστροπαρατήρηση είναι
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διαπιστευμένοι ως Starlight Tourist Destinations. Το Ίδρυμα απονέμει επίσης το πιστοποιητικό
Starlight Reserve σε εκείνους τους χώρους που διατηρούν ανέπαφες τις φυσικές συνθήκες
φωτισμού και την ευκρίνεια του νυχτερινού ουρανού, ενσωματώνοντας το αστρικό τοπίο στα
υπάρχοντα πολιτιστικά και φυσικά προτερήματά τους.
•

Ευφυής φωτισμός και εξοικονόμηση ενέργειας

Το Ίδρυμα προσπαθεί επίσης να εφαρμόσει μια νοοτροπία ορθολογικού φωτισμού, η
οποία επιτρέπει την εξοικονόμηση ενέργειας, την ανάπτυξη του αστροτουρισμού σε διάφορα
μέρη του πλανήτη και την προστασία του νυχτερινού ουρανού ως οικότοπο απαραίτητο για την
επιβίωση πολλών ειδών.
Βασικός πόρος αστροτουρισμού της
Ισπανίας αποτελεί το Fabra Observatory της
Βαρκελώνης. Χτίστηκε από τον Josep Domenech i
Estapà, αφιερωμένο στη μελέτη της αστρονομίας,
της μετεωρολογίας και της σεισμολογίας. Το
Αστεροσκοπείο Fabra της Βαρκελώνης βρίσκεται
επιβλητικό στην οροσειρά Collserola από το 1904,
έτος των εγκαινίων του, και έχει περάσει 114 χρόνια
μελετώντας τον κόσμο, το κλίμα και τους σεισμούς.

3.2.2

Τόποι αστροπαρατήρησης στην Ισπανία

La Palma. Γνωστή ως ένας ιδιαίτερα
ανεπτυγμένος τουριστικός προορισμός
του συμπλέγματος των Καναρίων Νήσων,
που διαθέτει και τον πιο ξεκάθαρο
ουρανό,
καθιστώντας
το
ως
ανταγωνιστικό
προορισμό
αστροπαρατήρησης.
Το
περίφημο
Παρατηρητήριό του Roque de Los
Muchachos (Observatorio del Roque de los
Muchachos - ΟRM), που στέκεται περίπου
2.400 μέτρα πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας, διαθέτει ένα από τα πιο σύνθετα
τηλεσκόπια και μάλιστα ένα από τα πιο ολοκληρωμένα στον κόσμο. Το ORM φιλοξενεί
διάφορες εγκαταστάσεις νυκτερινής πτήσης που λειτουργούν από διάφορες χώρες, συχνά
μέσω διεθνών κοινοπραξιών ή συμφωνιών adhoc. Η εγκατάσταση υψηλής ακτινοβολίας
Gemma Cerenkov (MAGIC) είναι επίσης αξιοσημείωτη.
Στην περιοχή υπάρχουν πολλά καταλύματα με όργανα παρατήρησης, ηλιακά ρολόγια,
οδηγούς αστροπαρατήρησης, καθώς και εστιατόρια που προσφέρουν "γαλαξίες" και
"αστερισμούς" μεταξύ των πιάτων τους.

Η οροσειρά της Sierra Sur de Jaén (στην Ανδαλουσία). Πρόκειται για ένα τοπίο πλούσιο σε
βουνά και φαράγγια, όπου ο αέρας είναι καθαρός και διαφανής. Διάφορες ενώσεις
αστρονομίας και το Παρατηρητήριο Αστρονομίας της Ανδαλουσίας οργανώνουν στην
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περιοχή δραστηριότητες καθοδηγούμενης παρατήρησης. Υπάρχουν ακόμη και εταιρείες που
παρέχουν υπηρεσίες ιδιωτικής αστρονομίας σε εξοχικές κατοικίες που διαθέτουν
επαγγελματικά τηλεσκόπια.

Montsec (στην Ανδαλουσία). Αυτός είναι ένας
Starlight Tourist Destination που βρίσκεται στους
πρόποδες των Πυρηναίων. Εκεί υπάρχει το μεγάλο
πάρκο αστρονομίας που αποτελείται από το Universe
Observation Centre (COU) και ένα Παρατηρητήριο
Αστρονομίας, το γνωστό "Montsec Eye", που διαθέτει
τρούλο 12μ.

Η οροσειρά της Sierra Morena (στην Ανδαλουσία). Πέρα από το ευνοϊκό φυσικό περιβάλλον,
υπάρχει αξιόλογο δίκτυο με καταλύματα που παρέχουν πακέτα διακοπών που
περιλαμβάνουν ειδικούς οδηγούς, υλικό αστροπαρατήρησης, δραστηριότητες κατά τη
διάρκεια της ημέρας, διαμονή, μεταφορά 4x4 κ.λπ.

Τενερίφη. Το Εθνικό Πάρκο Teide, άλλες ορεινές κορυφές στην Τενερίφη και η πόλη
Granadilla de Abona διαθέτουν όλα πιστοποίηση προορισμού Starlight.

Γκραν Κανάρια. Το νησί προστατεύει τους ουρανούς από τη φωτορύπανση και προσφέρει
πολλά σημεία θέασης. Χάρη στην πιστοποίηση ως Starlight Tourist Destinations, πολλοί από
αυτούς έχουν τηλεσκόπια.

Gredos Norte (στην Castilla y León, στην ενδοχώρα της Ισπανίας). Εκεί πραγματοποιείται
κάθε χρόνο το συνέδριο αστρονομίας και αστροφωτογραφίας. Διαθέτει δίκτυο καταλυμάτων
ενώ ο δήμος Muriel Viejo, στην επαρχία Soria, κέρδισε την πιστοποίηση Starlight το 2017.

La Rioja (στο βόρειο τμήμα της ενδοχώρας της Ισπανίας). Η περιοχή διαθέτει ένα ιδιαίτερου
κάλλους φυσικό περιβάλλον όπου έχουν οργανωθεί αρκετές δραστηριότητες όπως
συζητήσεις για τους ήχους της φύσης, περιηγήσεις σε νυχτερινά πουλιά, εξηγήσεις για τις
σχέσεις μεταξύ του κελτιέρου πολιτισμού και των αστέγων, κολύμβηση κάτω από τα αστέρια
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στις ιαματικές πηγές, μάθηση για τους αστερισμούς, κλπ.. Η La Rioja διαθέτει επίσης δύο
πάρκα αστέρων, στην Laguna de Cameros και στην Cervera del Río Alhama.

Εθνικό Πάρκο των Νήσων του Ατλαντικού και ο ορεινός όγκος Trevinca (στη Γαλικία). Ο
ορεινός όγκος Trevinca βρίσκεται στην δημοτική περιοχή του Veiga (Ourense) και είναι το
υψηλότερο σημείο της Γαλικίας. Παράλληλα το Εθνικό Πάρκο αποτελεί έναν όμορφο
προστατευμένο φυσικό χώρο, γνωστό από πολλούς ως "τα νησιά των θεών". Οι επισκέπτες
μπορούν να κάνουν κράτηση νυχτερινών επισκέψεων και εργαστηρίων.

Εθνικό Πάρκο Monfragüe (στο Cáceres της Extremadura). Εκτός από προορισμός για
παρατήρηση πτηνών, αποτελεί και τόπο προσέλκυσης των αστροπαρατηρητηρών καθώς εκεί
βρίσκεται το Αστρονομικό Παρατηρητήριο Torrejón el Rubio, ενώ υπάρχει η δυνατότητα
αστροπαρατήρησης από το Κάστρο Monfragüe.

Sierras de Gúdar-Javalambre (στο Teruel της Αραγονία). Το Αστροφυσικό Παρατηρητήριο
Javalambre σε συνεργασία με το Κέντρο Διάδοσης και Πρακτικής της Αστρονομίας
πραγματοποιούν το έργο GALACTICA, το οποίο περιλαμβάνει εργαστήρια νυχτερινής
φωτογραφίας, εργαστήρια αστρονομίας, προβολές ηλιοβασιλέματος και εξηγήσεις κ.ο.κ.

Serranía de Cuenca (στην Καστίλια - Λα Μάντσα). Μέσα στο Εθνικό Πάρκο Serranía de
Cuenca, το οποίο έχει υψηλή περιβαλλοντική αξία και αποτελεί μέρος του δικτύου Natura
2000, λειτουργεί το Πάρκο Αστρονομίας.

Alto Turia (στην Βαλένθια). Αποτελεί πιστοποιημένο προορισμό Starlight στην περιοχή της
Βαλένθια. Η Ένωση Αστρονομίας της Βαλένθια, μαζί με το Αστρονομικό Παρατηρητήριο του
Πανεπιστημίου της Βαλένθια, εγκαταστάθηκαν στο Αστρονομικό Κέντρο Muela de Santa
Catalina Alto Turia (CAAT), καθιστώντας έτσι την περιοχή έναν σημαντικό τόπο συνάντησης
για ερασιτέχνες και επαγγελματικές αστρονομίες..

Τέλος, αξίζει να αναφερθούν ότι υπάρχουν αστεροσκοπικά πάρκα και χώροι
αστροπαρατήρησης και σε άλλες περιοχές της Ισπανίας με τη σφραγίδα εγκρίσεως του Starlight
Foundation, όπως το El Jabalón (Ciudad Real), το Κέντρο Αστρονομίας Tiedra (Valladolid) το
Tenerife Sky τη νύχτα (στο νησί της Τενερίφης), οι βοτανικοί κήποι της Santa Catalina (στην Álava)
και το CIC Gorafe (στη Γρανάδα).
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3.3
3.3.1

Καλές Πρακτικές στο Ηνωμένο Βασίλειο
Προώθηση του αστροτουρισμού στο Ηνωμένο Βασίλειο

Στο Ηνωμένο Βασίλειο εδώ και αρκετά χρόνια υπάρχουν τουριστικά γραφεία που
παράγουν πακέτα εξολοκλήρου για αστροπαρατήρηση ή συμπεριλαμβάνουν την
αστροπαρατηρήση στο μίγμα του τουριστικού προϊόντος που προωθούν. Ενδεικτική επίσης είναι
η αναφορά στην αστροπαρατήρηση στην ιστοσελίδα https://www.visitbritain.com/ όπου
παρουσιάζονται σχετικά νέα, άρθρα και εκδηλώσεις.
Επίσης σημαντικό μέσο πληροφόρησης και προώθησης του αστροτουρισμού αποτελούν
σχετικές ιστοσελίδες όπως η https://gostargazing.co.uk/, όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
μάθουν για τοποθεσίες αστροπαρατήρησης στο Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά και για γεγονότα και
εκδηλώσεις όπως τα "Starcamps". To "Starcamp" είναι μια οργανωμένη εκδήλωση
αστροπαρατήρησης που λαμβάνει χώρα σε μια χρονική στιγμή που αποτελεί ορόσημο για την
αστροφυσική, όπως για παράδειγμα γύρω από μια νέα σελήνη, όταν ο ουρανός είναι σκοτεινός
προσφέροντας τις απαιτούμενες συνθήκες. Τέτοια γεγονότα πραγματοποιούνται συνήθως σε
απομακρυσμένα campings ή τροχόσπιτα και μακριά από τη φωτορύπανση. Παρόλο που η
πλειοψηφία αυτών των γεγονότων απευθύνεται σε εξειδικευμένο κοινό, κάποια από αυτά
διοργανώνονται με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι κατάλληλα για το ευρύ κοινό, μεμονωμένα άτομα,
ομάδες αλλά και για οικογένειες.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο η ιδέα της διάδοσης της αστροφυσικής εξυπηρετείται γενικότερα
μέσα από την πραγματοποίηση μιας σειράς εκδηλώσεων, όπως το National Parks Dark Skies
Festival 2020. Το Φεστιβάλ περιλαμβάνει πολλές αστρονομικές δραστηριότητες και εκδηλώσεις
που γιορτάζουν τους νυχτερινούς ουρανούς που συναντά κανείς στο North York Moors και στο
Yorkshire Dales. Ένα παράλληλο φεστιβάλ, το "Stargazing South Downs" λαμβάνει επίσης χώρα
σε παρόμοια χρονική περίοδο.
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3.3.2

Τόποι αστροπαρατήρησης στην Αγγλία

Υπάρχει ένας υψηλός αριθμός παρατηρητηρίων σε ολόκληρο το Ηνωμένο Βασίλειο,
αντανακλώντας τη μεγάλη παράδοση που έχει στην αστρονομική επιστήμη. Το πιο διάσημο από
όλα είναι το Βασιλικό Παρατηρητήριο του Greenwich στο οποίο φιλοξενούνται πολλοί διάσημοι
αστρονόμοι, όπως ο Sir Edmund Halley και ο Sir John Flamsteed.
Μαζί με την πρόσφατη αύξηση της δημοτικότητας της Αστρονομίας υπάρχει μια συνεχής
προσπάθεια από την εκστρατεία για την προστασία της αγροτικής υπαίθρου της χώρας,
συμπεριλαμβανομένης της προστασίας των νυχτερινών ουρανών. Το αποτέλεσμα είναι ότι
χτίζονται περισσότερα παρατηρητήρια, είτε πρόκειται για μικρής δυναμικής υποδομές που
βασίζονται σε τοπικές προσπάθειες, όπως το Παρατηρητήριο Βόρειας Πεννίνιας, είτε πρόκειται
για μεγάλα έργα όπως το Παρατηρητήριο Dark Sky στο Galloway Dark Sky Park.

Μερικά από τα πιο σημαντικά πάρκα τα οποία προσφέρονται για αστροπαρατηρήση είναι
τα εξής:
South Downs National Park
Galloway Forest, Scotland
Sark Island
Exmoor National Park, Devon
The Brecon Beacons
Snowdonia Dark Sky Reserve
Cairngorms National Park, Scotland
Lake District National Park, Cumbria
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Αξίζει να αναφερθεί ότι, στο Ηνωμένο Βασίλειο βρίσκονται τα 4 από τα 13 International
Dark Sky Reserves του κόσμου. Αυτά τα Εθνικά Πάρκα είναι τα εξής: Brecon Beacons, Exmoor,
Snowdonia και South Downs.

3.4 Καλές Πρακτικές στην Ιταλία
3.4.1

Προώθηση του αστροτουρισμού στην Ιταλία

Στην Ιταλία υπάρχουν 12 αστεροσκοπεία και αρκετοί σταθμοί αστροπαρατήρησης. Η
Ιταλία έχει στην πραγματικότητα αρκετά μεγάλο αριθμό παρατηρητηρίων που είναι ανοιχτά στο
κοινό και διοργανώνουν εκδηλώσεις και εκπαιδευτικά προγράμματα, δικαιώνοντας ότι είναι η
πατρίδα του Galileo.
Τα 12 Αστεροσκοπεία μαζί με τέσσερα ινστιτούτα αστροφυσικής αποτελούν το Εθνικό
Ινστιτούτο Αστροφυσικής [INAF], τον κύριο ιταλικό οργανισμό αστρονομίας και αστροφυσικής.

3.4.2

Τόποι αστροπαρατήρησης στην Ιταλία

Παρατηρητήριο της Πάδοβας (στην περιοχή του Βένετο) είναι ιδιαίτερα σημαντικό λόγω όχι
μόνο των εγκαταστάσεών του αλλά και της ιστορικής εξέλιξής του. Παρόλο που το
παρατηρητήριο ιδρύθηκε το 1942, η παράδοση της αστρονομικής έρευνας και μελέτης στην
περιοχή ξεκινά από τον 18ο αιώνα. Η αρχική δομή λειτουργούσε μέσα στην παλιά συνοικία
του κάστρου του 13ου αιώνα στην Πάδοβα. Το οροπέδιο Asiago επιλέχθηκε ως χώρος για το
νέο κτίριο και εξοπλίστηκε με ένα μεγάλο τηλεσκόπιο το οποίο ονομάστηκε Galileo.
Η εγκατάσταση αυτή είναι ένας από τους κύριους κλάδους του Εθνικού Ινστιτούτου
Αστροφυσικής, η οποία ανοίγει τις πόρτες της στο κοινό, προσφέροντας στους επισκέπτες
εμπειρίες από τα τηλεσκόπια, την αίθουσα.
Ο κοντινός σταθμός παρατήρησης Cima Ekar (Stazione osservativa di Asiago Cima Ekar)
βρίσκεται περίπου 3,8 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά στο όρος Ekar και λειτουργεί επίσης από
το Πανεπιστήμιο της Πάδοβας. Η Cima Ekar συμμετέχει επίσης στην έρευνα Asiago-DLR
Asteroid Survey, ένα σημαντικό
διεθνές αφιερωμένο πρόγραμμα
αναζήτησης και παρακολούθησης
αστεροειδών και κομητών, με
ιδιαίτερη έμφαση σε αντικείμενα
κοντά στη Γη. Το Cima Ekar φιλοξενεί
το τηλεσκόπιο Schmidt 67/92 cm και
το τηλεσκόπιο των 182 cm
αφιερωμένο
στον
Nicholas
Copernicus
και
αποτελεί
το
μεγαλύτερο τηλεσκόπιο στην Ιταλία.

Castelgrande Observatory (στο όρος Toppo, κοντά στην πόλη Castelgrande). Το μεγαλύτερο
αστρονομικό παρατηρητήριο στην Ευρώπη βρίσκεται στην επαρχία Basilicata της Ιταλίας
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περίπου 100 χλμ. ανατολικά της
Νάπολης. Η περιοχή είναι η έδρα του
SINGAO (Παρατηρητήριο Neutrino της
Νότιας
Ιταλίας
και
Gamma
Observatory), το πρώτο διεθνές κέντρο
στην
Ιταλία
για
πειραματική
αστροφυσική.
Η περιοχή εποπτεύεται από το
Αστρονομικό
Παρατηρητήριο
Capodimonte στη Νάπολη και το I.N.A.F.
(Εθνικό Ινστιτούτο Αστροφυσικής).
Αποτελεί το παλαιότερο επιστημονικό ίδρυμα στη Νάπολη και παίζει επίσης σημαντικό ρόλο
στην προώθηση και τη διάδοση της επιστημονικής κουλτούρας και των αστρονομικών
γνώσεων στην κοινωνία. Για τον σκοπό αυτό φιλοξενεί κάποιες εγκαταστάσεις προβολής
όπως ένα πλανητάριο και ένα τηλεσκόπιο 40 εκατοστών και κατέχει μια σημαντική συλλογή
από αρχαία αστρονομικά όργανα που εκτίθενται στο MuSA-Μουσείο Αστρονομικών Όργανα
και ένα σπάνιο και πολύτιμο παλιό βιβλίο
που σώζεται στην Αρχαία Βιβλιοθήκη.

Αστρονομικό Παρατηρητήριο Brera (στο
Μιλάνο). Το Παρατηρητήριο διαθέτει δύο
τοποθεσίες. Η πρώτη που ιδρύθηκε το 1762,
βρίσκεται στο Brera και διαθέτει ένα
πολύτιμο ιστορικό αρχείο, δύο μεγάλες
βιβλιοθήκες και τρεις θόλους ("Ζαγκάρ" για
παρατηρητές κομητών, "Schiaparelli" και
θόλος για νυχτερινές παρατηρήσεις). Η δεύτερη θέση βρίσκεται στο Merate (επαρχία Lecco).
Διαθέτει δύο ιστορικούς θόλους, αίθουσα πολυμέσων και μία βιβλιοθήκη με περισσότερα
από 6.000 βιβλία. Αυτές οι εγκαταστάσεις είναι όλες ανοικτές για το κοινό.

Αστρονομικό Παρατηρητήριο της Μπολόνια (στην Emilia Romagna). Περιλαμβάνει ένα
πλανητάριο, ένα μουσείο με μια συλλογή μετεωριτών και ένα παρατηρητήριο. Το κοινό το
επισκέπτεται για να παρατηρήσει διάφορα αστρονομικά γεγονότα, όπως και την
παρατήρηση του ήλιου η οποία καθίσταται δυνατή, λόγω της λειτουργίας ειδικού ηλιοστάτη.

Campo Imperatore Observation (στο όρος Gran Sasso στο Abruzzo). Στα 7,218 πόδια
λειτουργεί από το 1958. Είναι εξοπλισμένο με δύο τηλεσκόπια που χρησιμοποιούνται για
αστροπαρατήρηση, καθώς και για πληροφοριακούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς. Το
παρατηρητήριο επισκέπτονται κάθε χρόνο χιλιάδες άνθρωποι, οι οποίοι φθάνουν στο λιμάνι
της περιοχής Villetta (Fonte Cerreto).
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Αστρονομικό Παρατηρητήριο της Αυτόνομης Περιοχής της κοιλάδας της Aosta. Το
Αστρονομικό Παρατηρητήριο της Αυτόνομης Περιοχής της κοιλάδας της Aosta (OAVdA) και
το Πλανητάριο Lignan βρίσκονται στο Lignan, ένα ορεινό χωριό στην κοιλάδα του Αγίου
Βαρθολομαίου. Το OAVdA άνοιξε το 2003 και αποτελεί το μόνο περιφερειακό αστρονομικό
παρατηρητήριο στην Ιταλία που έχει φτάσει σε πολυετή συμφωνία για έρευνα, διδασκαλία
και εκπαιδευτικές δραστηριότητες με το INAF, το Ιταλικό Εθνικό Ινστιτούτο Αστροφυσικής.
Τα όργανα και οι πόροι του Παρατηρητηρίου είναι από τα πιο εντυπωσιακά στην Ευρώπη: το
Εργαστήριο Ηλιοφυσικής για την παρατήρηση του ηλιακού συγκροτήματος χωρίς κίνδυνο για
την όραση, το διδακτικό μπαλκόνι, με επτά τηλεσκόπια 250 χιλ. Σε διάταξη Cassegrain και το
θέατρο Star για παρατήρηση του ουρανού με γυμνό μάτι, χρησιμοποιώντας ειδικούς δείκτες
λέιζερ. Το πλανητάριο μεταφέρει τους επισκέπτες σε ένα εικονικό ταξίδι μέσα στον κόσμο,
παρατηρώντας πλανήτες, αστερισμούς, νεφελώματα και γαλαξίες, χρησιμοποιώντας τα
γραφικά του υπολογιστή για να ανακαλύψουν το πιο ενδιαφέρον φυσικό φαινόμενο που
συνδέεται με αυτά, χάρη στις προβολές που δημιουργούνται εξ ολοκλήρου από το
προσωπικό. Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στους λάτρεις της αστρονομίας, οι οποίοι μπορούν
να δημιουργήσουν τα δικά τους όργανα σε περιοχές παρατήρησης δώδεκα τετραγωνικών
μέτρων, το καθένα εξοπλισμένο με στήλες ισχύος για ηλεκτρικό ρεύμα και κόκκινο φωτισμό
LED.

San Valentino in Campo (στο Τιρόλο,
κοντά στην Collepietra). Στην περιοχή
του Νότιου Τιρόλου λειτουργεί
πλανητάριο και αστεροσκοπείο.
Αλλά εκείνο που πρέπει να
αναφερθεί είναι ότι πολύ κοντά στο
παρατηρητήριο και το πλανητάριο,
λειτουργούν υποδομές διαμονής και
εστίασης, καθιστώντας την περιοχή
ως το πρώτο «αστρονομικό χωριό» της. Το κατάλυμα διαθέτει τηλεσκόπιο στον κήπο του,
ειδικό μενού με αστρονομικά χαρακτηριστικά ενώ οι επισκέπτες μπορούν να κάνουν
πεζοπορία στο πλανητικό μονοπάτι,, συμπεριλαμβανομένης περιήγησης στο πλανητάριο και
το ηλιακό παρατηρητήριο, να παρακολουθήσουν εκπαιδευτικά προγράμματα σχετικά με το
ηλιακό σύστημα και να απολαύσουν τη θέα στα βουνά των Δολομιτών. Το Wieslhof βρίσκεται
ακριβώς στο κέντρο της περιοχής πεζοπορίας και ο επισκέπτης μπορεί να περπατήσει στον
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σταθμό του Πλούτωνα κατά την πεζοπορία πάνω από το Collepietra Alpine Ridgeway, γνωστό
σε τοπικό επίπεδο ως το Steinegger Höhenweg.
Τέλος αξίζει να αναφερθεί ότι, στη Λομβαρδία λειτουργεί και το παρατηρητήριο στο Όρος
Generoso στα αλπικά όρη του Λουγκάνο, στα σύνορα με την Ελβετία, ενώ Παρατηρητήριο
υπάρχει και στο Σορμανό, 25 μίλια από το Μιλάνο. Και τα δύο είναι ανοικτά στο κοινό.
Από την προηγούμενη παρουσίαση, είναι σαφές ότι η Ισπανία και το Ηνωμένο Βασίλειο
έχουν κάνει σημαντικά βήματα στον αστροτουρισμό και μπορούν να αποτελέσουν επιτυχημένα
παραδείγματα και να εξεταστούν ως καλές πρακτικές. Το συγκριτικό τους πλεονέκτημα είναι ότι
προωθούν το θέμα του αστροτουρισμού όχι μόνο μέσα από τη δημιουργία σχετικών υποδομών
(π.χ. παρατηρητήρια, κλπ.) και τη γενικότερη ενεργοποίηση του τουριστικού κυκλώματος (π.χ.
τουριστικά γραφεία), αλλά και μέσα από συστηματικές εκδηλώσεις και παρεμβάσεις θεσμικού
χαρακτήρα, όπως η Διακήρυξη της Palma.
Αξιόλογη αλλά σε δευτερεύον επίπεδο είναι και η ανάπτυξη του αστροτουρισμού στην
Ιταλία, όπου επίσης υπάρχει πληθώρα υποδομών σχετικών με την επιστήμη της αστρονομίας και
σε περιοχές που έχουν συγκριτικά πλεονεκτήματα.
Σε κάθε περίπτωση, διαπιστώνεται ότι ο αστροτουρισμός αποτελεί ένα εγχείρημα που
βασίζεται τόσο στη δημόσια όσο και στην ιδιωτική πρωτοβουλία, ενώ φαίνεται πως είναι σαφώς
προσανατολισμένος στη βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη. Επίσης, είναι εμφανές ότι έχει δοθεί
μεγάλη έμφαση στη λειτουργία παρατηρητηρίων σε περιοχές με καθαρό νυχτερινό ουρανό αλλά
και σε περιοχές εντός δρυμών και πάρκων φυσικού κάλλους, συνδέοντας έτσι τον αστροτουρισμό
με τον περιβαλλοντικό και φυσιολατρικό τουρισμό.

3.5 Μεθοδολογία πρωτογενούς έρευνας
Για την καταγραφή καλών πρακτικών σε δυο χώρες που έχουν να επιδείξουν επιτυχημένα
παραδείγματα στον τομέα του αστροτουρισμού, πραγματοποιήθηκε πρωτογενής έρευνα μέσω
ημιδομημένων συνεντεύξεων. Λαμβάνοντας υπόψη την προηγηθείσα ανάλυση καλών πρακτικών
βάσει της δευτερογενούς έρευνας, επιλέχθηκαν οι χώρες της Ισπανίας και του Ηνωμένου
Βασιλείου προκειμένου να πραγματοποιηθεί η πρωτογενής έρευνα σε φορείς χάραξης πολιτικών
προώθησης του αστροτουρισμού αλλά και σε επιχειρήσεις που οι δραστηριότητές τους είναι
συναφείς με τον αστροτουρισμό.
Η έρευνα πραγματοποιήθηκε με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως συνέντευξης μέσω της
πλατφόρμας zoom και βασίστηκε σε σχέδιο ημιδομημένης συνέντευξης (το οποίο παρατίθεται
στο Παράρτημα Ι) ενώ η συζήτηση δομήθηκε στην πορεία με την αλληλεπίδραση των
συμμετεχόντων.
Στην έρευνα πήραν μέρος οι παρακάτω φορείς:
•

Azimuth Spain, Ισπανία. Αφορά σε εταιρία που εξειδικεύεται στην παροχή τουριστικών
δραστηριοτήτων με θέμα την αστροπαρατήρηση και την προώθηση της επιστημονικής
εκπαίδευσης στην ανατολική Ανδαλουσία. Συνεργάζεται με ταξιδιωτικά γραφεία και
ταξιδιωτικούς πράκτορες για την παροχή αυτής της δραστηριότητας από διαφορετικά
περιβάλλοντα: ξενοδοχεία, εκδηλώσεις κινήτρων για εταιρείες. Παρέχουν κάθε είδους
συμβουλές για κάθε είδους υπηρεσία αστροτουρισμού. Το προσωπικό αποτελείται από
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•

•

άτομα με ισχυρό ακαδημαϊκό υπόβαθρο στο πεδίο της αστροφυσικής. Υπεύθυνος
Επικοινωνίας: Javier Sanchez.
Starlight Foundation, Τενερίφη, Ισπανία. Το Starlight Foundation είναι μια νομική οντότητα με
πρωταρχικό σκοπό τη διάδοση της αστρονομίας και την προώθηση, τον συντονισμό και τη
διαχείριση του κινήματος Starlight. Υπεύθυνη Επικοινωνίας: Antonia M. Varela Pérez.
Astoventures, Ηνωμένο Βασίλειο. Το Astoventures είναι μια κοινωνική επιχείρηση που
δημιουργήθηκε από μια ομάδα επαγγελματιών αστρονόμων, η οποία διοργανώνει δημόσιες
εκδηλώσεις με θέμα την αστροπαρατήρηση σε ολόκληρο το Ηνωμένο Βασίλειο. Επίσης
οργανώνει δραστηριότητες STEM που απευθύνονται σε παιδιά και σχολεία. Υπεύθυνος
Επικοινωνίας: Roy Alexander.

3.6 Ευρήματα πρωτογενούς έρευνας
Στο παρόν υποκεφάλαιο παρουσιάζονται τα βασικά ευρήματα των συνεντεύξεων ανά
υποενότητα συζήτησης με τους υπευθύνους επικοινωνίας των τριών φορέων που συμμετείχαν .
Ο Αστροτουρισμός ως ειδική μορφή τουρισμού:
Ένα από τα πιο βασικά σημεία στο οποία έδωσαν έμφαση οι συνεντευξιαζόμενοι αφορά
ακριβώς τη φύση του Αστροτουρισμού, τόσο με βάση την επιστημονική του διάσταση όσο και την
τουριστική. Οι δύο αυτές διαστάσεις πρέπει να κατανοηθούν και να αξιοποιηθούν με τέτοιο
τρόπο ώστε η ανάπτυξη του Αστροτουρισμού στην Ελλάδα και στην Κύπρο να επέλθει με ομαλό
ρυθμό και τρόπο. Αλλά σε κάθε περίπτωση ο αστροτουρισμός δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς μια
δυνατή επιστημονική και ακαδημαϊκή βάση.
Σύμφωνα με την άποψη του εκπροσώπου της εταιρίας Azimuth, ένα βασικό ζήτημα που
προκύπτει από αυτό, αφορά στη δυσκολία προσέγγισης διαφόρων tour operators καθώς
αντιλαμβάνονται τον αστροτουρισμό ως μια πολύ εξειδικευμένη μορφή τουρισμού και δεν τον
περιλαμβάνουν στο χαρτοφυλάκιο των υπηρεσιών τους. Όπως αναφέρθηκε, σημαντική μερίδα
πληθυσμού θεωρεί ότι ο αστροτουρισμός απευθύνεται σε στοχευμένο κοινό με επιστημονικό
υπόβαθρο (π.χ. αστρονόμοι, αστροφυσικοί) και δεν αντιλαμβάνονται ότι είναι ένα είδος
τουρισμού που απευθύνεται σε όποιον απολαμβάνει τη φύση ή τον νυχτερινό ουρανό. Στην
πραγματικότητα όμως ο αστροτουρισμός στοχεύει σε ένα τεράστιο καταναλωτικό κοινό.
Τα αστεροσκοπεία που προορίζονται για τουριστικά αξιοθέατα δεν θα έπρεπε να
επενδύουν τους πόρους τους μόνο για projects ερευνητικού τύπου. Είναι πολύ σημαντικό να
ληφθεί υπόψη ότι οι επισκέπτες κατά κύριο λόγο δεν θα είναι επιστήμονες. Σύμφωνα με τον
εκπρόσωπο του Astroventures, στην σύγχρονη εποχή φαίνεται πως οι πλατφόρμες αξιολόγησης τύπου tripadvisor - επηρεάζουν τις επιλογές των τουριστών. Για τον λόγο αυτό, ο αστροτουρισμός
πρέπει να αφορά την ψυχαγωγία, τη διασκέδαση, τον ενθουσιασμό και κυρίως την εμπειρία που
αποκομίζουν οι επισκέπτες, έτσι ώστε να τη μεταφέρουν στις αντίστοιχες πλατφόρμες
αξιολόγησης και γενικότερα στα κανάλια διάχυσης της πληροφόρησης.

Τουριστικές εμπειρίες
Συνεπώς, σύμφωνα με τις απόψεις των ερωτώμενων, η «εμπειρία» βρίσκεται στο
επίκεντρο του Αστροτουρισμού. Οι σύγχρονοι τουρίστες δεν αρκούνται πλέον στο να
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επισκέπτονται έναν προορισμό, να ξεναγούνται σε αυτόν, να βλέπουν τα αξιοθέατα και απλά να
μαθαίνουν γι΄ αυτά. Επιθυμούν να γίνονται μέρος του τόπου τον οποίο επισκέπτονται και
αναζητούν την απόκτηση πιο εξειδικευμένων εμπειριών, καθώς είναι και οι ίδιοι πιο απαιτητικοί
πολιτισμικά και πνευματικά. Όλοι οι συνεντευξιαζόμενοι φαίνεται να το ενστερνίζονται αυτό και
για τον λόγο αυτό έκαναν ειδική αναφορά σε κάποιες από τις «εμπειρίες» που έχουν
δημιουργήσει οι εν λόγω φορείς.
Ο εκπρόσωπος του Azimuth (Ισπανία) δηλώνει ότι ο φορέας μεριμνά ώστε να συνδυάζει
την αστρονομία με τη κουλτούρα της αστρονομίας αξιοποιώντας το γεγονός ότι η επιστήμη της
αστρονομία γεννήθηκε στην Αλάμπρα.
Σημαντικό στοιχείο που προέκυψε από την έρευνα είναι πως αν και ο νυχτερινός ουρανός
είναι η βάση των δραστηριοτήτων για την αστρονομία, δεν είναι εφικτό όλες οι δραστηριότητες
να πραγματοποιούνται τη νύχτα. Ως εκ τούτου είναι σημαντικό ο αστροτουρισμός να
προσαρμόζεται στο περιβάλλον του προορισμού. Για παράδειγμα, στην Ισπανία η εταιρία
Azimuth έχουν αναπτύξει μια τουριστική δραστηριότητα στην ομίχλη όπου εξηγούν την εμφάνιση
του φαινομένου, ενώ στη διάρκεια της μέρας πραγματοποιούν επισκέψεις στο παρατηρητήριο
και αναπτύσσουν δραστηριότητες γύρω από την ηλιακή παρατήρηση.
Η ASTROVENTURES (UK) εξειδικεύεται στη δημιουργία δραστηριοτήτων κυρίως για
παιδιά και οικογένειες όπως για παράδειγμα φεστιβάλ νυχτερινού ουρανού (dark sky festivals).
Τα εν λόγω φεστιβάλ στοχεύουν σε επισκέπτες που ούτε έχουν ειδικές γνώσεις στην αστρονομία
ούτε διαθέτουν τον απαιτούμενο εξοπλισμό (π.χ. τηλεσκόπια, πλανητικούς χάρτες). Δημιουργούν
όπως τις προϋποθέσεις ώστε να τους προσφέρουν μια ψυχαγωγική εμπειρία και ένα περιβάλλον
μέσα στο οποίο να νιώθουν άνετα για να συμμετέχουν και να αποκομίσουν μια ευχάριστη
εμπειρία. Άλλες εκδηλώσεις που διοργανώνουν είναι απογεύματα αστρονομίας σε συνεργασία
με διαφόρων τύπων καταλυμάτων (π.χ. ξενοδοχεία, airΒ&Β ακόμη και σε camping).
Επίσης, τονίστηκε ότι είναι υψηλής σημασίας να εμπλέκονται και να απασχολούνται οι
κατάλληλοι ανθρώπινοι πόροι, προκειμένου να μπορούν να κινητοποιήσουν τους επισκέπτες ,
αλλά και να τους διασκεδάσουν και να κάνουν να νιώθουν άνετα. Ως εκ τούτου πέραν των
γνώσεων αστρονομίας, οι απασχολούμενοι και εμπλεκόμενοι σε τέτοιες δραστηριότητες
απαιτείται να διαθέτουν μεταδοτικότητα και γενικότερα κοινωνικές και επικοινωνιακές
δεξιότητες (people and communication skills).
Το Starlight Foundation στην Τενερίφη της Ισπανίας προωθεί τον αστροτουρισμό,
διασυνδέοντας τον ουρανό με τη φυσική και πολιτιστική κληρονομιά κάθε τόπου ώστε να
δημιουργεί μοναδικές εμπειρίες. Παίρνει έμπνευση τόσο από την αστρονομία, την αρχαιολογία,
την παλαιοντολογία και τη γεωλογία. Έτσι έχουν σχεδιάσει διαδρομές και μονοπάτια όπως το
μονοπάτι του ηφαιστείου. Προβάλλουν επίσης την τοπική γαστρονομία και τη συνδέουν με τη
αστρονομία, ενώ ακόμη και η ησυχία του νυκτερινού τοπίου μπορεί να αποτελέσει μια τουριστική
εμπειρία.
Μάλιστα λειτουργώντας σε μικροεπίπεδο προορισμών, ο φορέας φροντίζει ώστε η
ιδιαίτερη κουλτούρα κάθε περιοχής να συνδεθεί με το τουριστικό προϊόν της αστροπαρατήρησης.
Για παράδειγμα προσφέρουν εμπειρίες με θέμα όπως: οινογνωσία κάτω από τα αστέρια,
ελαιόλαδο της Ανδαλουσίας και αστέρια, μουσικά φεστιβάλ και αστέρια. Πολύ ελκυστικές είναι
και οι θαλάσσιες εμπειρίες καθώς η πλοήγηση και ο προσανατολισμός έχουν άμεση σχέση με την
αστρονομία.
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Προφίλ αστροτουρίστα
Σύμφωνα με τους ερωτώμενους, ο αστροτουρίστας έχει το προφίλ του μέσου ανθρώπου
και θα μπορούσε να ήταν ο καθένας από μας. Υπάρχουν βέβαια και οι «πεπειραμένοι»
αστροτουρίστες είναι άνθρωποι που απολαμβάνουν τη φύση και το νυχτερινό ουρανό και
αποτελούν ένα μεγάλο κοινό. Στην περίπτωση της Ισπανίας συνήθως προέρχονται από μεγάλες
πόλεις με κάπως υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης.
Στην περίπτωση της Βρετανίας έρχονται για αστροπαρατήρηση από όλο τον κόσμο,
Ιαπωνία, Αυστραλία, Αμερική, και backpackers από την Ευρώπη. Μπορεί να μην ταξιδεύουν με
μοναδικό τους κίνητρο την αστροπαρατήρηση αλλά να έχουν ως σκοπό τον οικοτουρισμό.
Παρόλα αυτά βρίσκονται στην περιοχή και επισκέπτονται το αστεροσκοπείο.
Σύμφωνα με το Starlight Foundation οι επισκέπτες έχουν μέτριο προς υψηλό πολιτιστικό
και βιοτικό επίπεδο, είναι ευαισθητοποιημένοι προς το περιβάλλον, απολαμβάνουν να
οργανώνουν την εμπειρία. Μπορεί να είναι ερασιτέχνες ή επαγγελματίες αστρονόμοι, αλλά
συνήθως είναι οικογένειες και ζευγάρια γύρω και ηλικιακά κινούνται στα 35-70 έτη.
Είναι άνθρωποι που έχουν περιέργεια και προσελκύονται από δραστηριότητες όπως
οικοτουρισμός, επιστημονικός τουρισμός. Γεωγραφικά έρχονται από τη Βρετανία, τη Γερμανία και
άλλες βόρειες Ευρωπαϊκές χώρες καθώς και την Αμερική.
Εποχικότητα
Σύμφωνα με την εταιρία Azimuth, τo καλοκαίρι θεωρείται η ιδανική εποχή για τον
Αστροτουρισμό καθώς είναι περίοδος διακοπών και οι καιρικές συνθήκες είναι ευνοϊκές για
παρατήρηση του νυχτερινού ουρανού. Ωστόσο πραγματοποιούνται δραστηριότητες όλο το
χρόνο, γεγονός το οποίο συμβάλλει στην άμβλυνση της εποχικότητας των τουριστικών ροών.
Η Ελλάδα μπορεί να προσκομίσει πολλά οφέλη εάν αναπτύξει τον αστροτουρισμό με ένα
αποτελεσματικό τρόπο, επιλύοντας ζητήματα που αφορούν από τα τεχνικά θέματα που σχετικά
με τον τεχνητό νυχτερινό φωτισμό μέχρι την κινητοποίηση και συμμετοχή των τοπικών κοινωνιών,
προκειμένου να είναι σε θέση να προσφέρει θετικές εμπειρίες. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της
Astroventures, ο αστροτουρισμός μπορεί να συμβάλλει και στη βελτίωση των τουριστικών ροών
για τον χειμερινό τουρισμό της χώρας αν αναπτυχτεί από τα κάτω προς τα πάνω (bottom up),
λαμβάνοντας δηλαδή τις παραμέτρους της τοπικότητας των προορισμών.
Συνεργασία και δικτύωση
Σύμφωνα με τους ερωτώμενους, για τη μέχρι τώρα δραστηριοποίησή τους είναι
σημαντική η ανάπτυξη συνεργασιών σε οριζόντιο και κάθετο επίπεδο. Ειδικότερα, οι κύριοι
εμπλεκόμενοι για την ανάπτυξη του Αστροτουρισμού είναι οι φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, η
τοπική κοινωνία και οι κοινωνίες των πολιτών, οι τοπικές επιχειρήσεις, τα επιστημονικά και
ακαδημαϊκά ιδρύματα και τα άτομα που εξειδικεύονται στην αφήγηση και στις δραστηριότητες
του αστροτουρισμού (όπως π.χ. ξεναγοί). Φυσικά θα πρέπει να υπάρχει αγαστή συνεργασία με
τις άλλες επιχειρήσεις των τοπικών τουριστικών κυκλωμάτων, όπως καταλύματα και εστίαση.
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4

Επιλογή αγορών-στόχων Target Market

H διαδικασία του target market εμπεριέχει την αναγνώριση των πιο κερδοφόρων
τμημάτων της αγοράς, την στρατηγική που θα γίνει η στόχευση του συγκεκριμένου τμήματος ή
τμημάτων και τέλος η τοποθέτηση του σε σχέση με τους ανταγωνιστές που διεκδικούν τα ίδια
τμήματα της αγοράς. Τα τμήμα της αγοράς είναι μια ομάδα που μοιράζεται τα ίδια
χαρακτηριστικά, ενδιαφέροντα αλλά και ανάγκες και προσδοκίες. Όταν αναγνωριστεί το τμήμα ή
τα τμήματα της αγοράς, διαμορφώνονται και τα προσφερόμενα προκειμένου να ικανοποιηθούν
οι ανάγκες τους. Ο καθορισμός του Target Market χωρίζεται σε τρία στάδια. Αρχικά
πραγματοποιείται η Κατάτμηση (Segmentation) της αγοράς, δηλαδή ο διαχωρισμός της
βασιζόμενος σε συγκεκριμένες μεταβλητές, έπειτα καθορίζεται η Στόχευση (Targeting) και
ορίζεται η Τοποθέτηση (Positioning) στο σύνολο της αγοράς.
Διάγραμμα 1: Διαδικασία καθορισμού αγορών-στόχων
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4.1

Κατάτμηση (Segmentation) της αγοράς

Η Κατάτμηση (Segmentation) της αγοράς είναι η διαδικασία αναγνώρισης των τμημάτων
της αγοράς και η διαδικασία διαχωρισμού του συνόλου των επισκεπτών σε υποομάδες στις
οποίες συμπεριλαμβάνονται και οι υπάρχοντες επισκέπτες αλλά και οι εν δυνάμει επισκέπτες.
Κατά την Κατάτμηση (Segmentation) της αγοράς, δίνεται έμφαση στα κοινά χαρακτηριστικά,
ενδιαφέροντα, ανάγκες στον τρόπο ζωής και στα δημογραφικά χαρακτηριστικά. Στην Κατάτμηση
(Segmentation) λαμβάνεται υπόψη ότι τα διαφορετικά τμήματα της αγοράς προσεγγίζονται με
διαφορετικούς τρόπους και διαφορετικές προσφορές, τιμές, διανομές και γενικότερα
συνδυασμούς μεταβλητών του μάρκετινγκ.
H Κατάτμηση (Segmentation) της αγοράς που αφορά το GeoStars συνιστά τον διαχωρισμό
της αγοράς με βάση τα δημογραφικά χαρακτηριστικά, όπως η ηλικία, το φύλο, η εκπαίδευση και
το εισόδημα , γεωγραφικά χαρακτηριστικά, δηλαδή που η χώρα και η περιοχή όπου κατοικούν,
συμπεριφορικά χαρακτηριστικά τους δηλαδή η συχνότητα χρήσης και η ένταση χρήσης,
ψυχογραφικά χαρακτηριστικά που συνιστούν τον τρόπο ζωής τους αλλά και τον σκοπό επίσκεψης
στα μέρη GeoStars. Τα δημογραφικά χαρακτηριστικά που αφορούν τους προορισμούς GeoStars
παρουσιάζονται παρακάτω.

4.1.1

Δημογραφικά χαρακτηριστικά

Τα δημογραφικά χαρακτηριστικά είναι μετρήσιμες μεταβλητές που χαρακτηρίζουν ένα
μια συγκεκριμένη ομάδα ανθρώπων. Περιλαμβάνονται η ηλικία, η εκπαίδευση, το φύλο και το
εισόδημα. Κάθε ομάδα ανθρώπων μπορεί να κατανεμηθεί με βάση τα δημογραφικά της
χαρακτηριστικά με σκοπό τον καθορισμό των αγορών-στόχων. Ο καθορισμός των δημογραφικών
χαρακτηριστικών είναι σημαντικός καθώς μειώνεται το ρίσκο μιας καμπάνιας σε άτομα που δεν
ενδιαφέρονται, αυξάνοντας το ROI.
Ηλικία
Η ηλικία αποτελεί σημαντικό παράγοντα για τα κανάλια προβολής που επιλέγονται στην
καμπάνια μάρκετινγκ. Επιπλέον, τα διαφορετικά ηλικιακά γκρουπ έχουν διαφορετικές αξίες,
συνήθειες αλλά και τρόπους που ερμηνεύουν τα μηνύματα που λαμβάνουν. Τα νεότερα ηλικιακά
γκρουπ είναι πιο ευεπηρέαστα, και τα μηνύματα που στοχεύουν σε αυτούς είναι σύντομα και
έντονα. Οι millennials χαρακτηρίζονται από μεγαλύτερη επίγνωση των αναγκών της και τα
μηνύματα που στοχεύουν σε αυτούς είναι πιο συμπαγή λόγω της ρεαλιστικής τους φύσεως. Οι
μεγαλύτερες ηλικίες, λόγω της δυσκολίας που υπάρχει στην πειθώ τους, προσεγγίζονται με τέτοιο
τρόπο ώστε να πληροφορηθούν για πράγματα που οι ίδιοι ήδη θεωρούν ότι χρειάζονται.
Τα χρονικά διαστήματα με βάση τα οποία γίνεται ο καθορισμός της ηλικίας ως
δημογραφικό χαρακτηριστικό είναι τα παρακάτω:
•
•
•
•
•
•

12 – 17
18 – 24
25 – 34
35 – 44
45 – 54
55 – 64
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•

65+

Στην περίπτωση των προορισμών GeoStars, το προσφερόμενο τουριστικό προϊόν αρμόζει
στα εξής εξειδικευμένα τμήματα της αγοράς:
Οι νέοι, οι οποίοι έλκονται από την περιπέτεια και την δράση σε συνδυασμό με τον
αστροτουρισμό, αλλά και τις εκπαιδευτικές εκδρομές στις υποδομές της αστροπαρατήρησης
καταλαμβάνουν τις ηλικιακές ομάδες 12-17 και 18-24.
Ακολουθούν τα ζευγάρια, στα οποία αρμόζουν δραστηριότητες ρομαντικής παρατήρησης
των αστεριών σε απομόνωση σε συνδυασμό με εκδρομές σε θρησκευτικά αξιοθέατα και
τοποθετούνται στα ηλικιακά γκρουπ 25-34 και 35-44.
Επιπλέον, οι οικογένειες αποτελούν άλλο ένα κομμάτι της αγοράς που ελκύεται από τους
προορισμούς GeoStars. Οι δραστηριότητες που συνδυάζουν εκπαίδευση με ψυχαγωγία είναι
αυτές που αρμόζουν στο συγκεκριμένο τμήμα αγοράς που καλύπτει τις ηλικιακές ομάδες 35-44
και 45-54.
Τέλος, οι επισκέπτες στους οποίους αρμόζουν οι προορισμοί GeoStars ανήκουν και στην
τρίτη ηλικία. Οι δραστηριότητες που επιλέγουν συνδυάζουν άσκηση με ιστορία και εκπαίδευση
ενώ τα ηλικιακά γκρουπ που ανήκουν είναι τα 55-64 και 64+.
Από τα παραπάνω εξάγεται το συμπέρασμα ότι το τουριστικό προϊόν των προορισμών
GeoStars απευθύνεται σε όλες τις ηλικιακές ομάδες.
Εκπαίδευση
Το επίπεδο εκπαίδευσης είναι επίσης ένας παράγοντας που καθορίζεται στα
δημογραφικά χαρακτηριστικά. Το επίπεδο εκπαίδευσης συνεπάγεται και διαφορετικά βιώματα,
διαφορετικά ενδιαφέροντα και σε κάποιες περιπτώσεις διαφορετικό εισόδημα το οποίο
αναλύεται παρακάτω. Η εκπαίδευση και το επάγγελμα επηρεάζουν τις καταναλωτικές
αποφάσεις. Η εκπαίδευση χωρίζεται σε τρία επίπεδα στην διαδικασία καθορισμού των
δημογραφικών χαρακτηριστικών:
Η Υποχρεωτική εκπαίδευση συμπεριλαμβάνει τα άτομα τα οποία έχουν ολοκληρώσει το
Λύκειο και δεν συνέχισαν τις σπουδές τους σε κάποιο εκπαιδευτικό ίδρυμα.
Η Ανώτερη εκπαίδευση συμπεριλαμβάνει τα άτομα που έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές
τους σε επαγγελματικές ή τεχνικές σχολές.
Ανώτατη εκπαίδευση έχουν λάβει τα άτομα που είναι απόφοιτοι ανωτάτων
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, κάτοχοι μεταπτυχιακών ή διδακτορικού.
Οι προορισμοί GeoStars αρμόζουν κατά κύριο λόγο σε άτομα που έχουν λάβει το επίπεδο
ανώτατης εκπαίδευσης και εν συνεχεία σε μικρότερο ποσοστό σε άτομα που έχουν λάβει το
επίπεδο ανώτερης εκπαίδευσης. Ο αστροτουρισμός συνδυάζει πνευματική με σωματική
δραστηριότητα, γεγονός που καθιστά τα άτομα ανώτατης εκπαίδευσης πιο πιθανό να επιλέξουν
την εν λόγω δραστηριότητα. Καθότι ο αστροτουρισμός ελκύει άτομα με επιστημονικό προφίλ, τα
άτομα που έχουν λάβει την υποχρεωτική εκπαίδευση δεν αρμόζουν στα τμήματα αγοράς του
GeoStars.
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Φύλο
Οι προορισμοί GeoStars και οι δραστηριότητες του αστροτουρισμού αρμόζουν και σε
άνδρες και σε γυναίκες, καθιστώντας το ελκυστικό και για τα δυο φύλα. Επιπλέον, αναφέρθηκε
ότι είναι ένα τουριστικό προϊόν που ελκύει ζευγάρια και οικογένειες άρα θεωρείται δεδομένο πως
τόσο άντρες αλλά και γυναίκες θα επιδιώξουν να το επισκεφθούν.
Εικόνα 1: Φύλο των αγορών-στόχων για τους προορισμούς GeoStars

Εισόδημα
Το ύψος του εισοδήματος είναι ένα ακόμη δημογραφικό χαρακτηριστικό που διαχωρίζει
τους πελάτες που επιλέγουν τους προορισμούς GeoStars και τις δραστηριότητες του
αστροτουρισμού. Οι κατηγορίες των εισοδημάτων χωρίζονται σε:
•
•
•
•

Χαμηλό εισόδημα
Μέσο χαμηλό εισόδημα
Μέσο υψηλό εισόδημα
Υψηλό εισόδημα

Οι προορισμοί GeoStars απευθύνονται σε εν δυνάμει επισκέπτες με μέσο υψηλό
εισόδημα αλλά και υψηλό εισόδημα καθώς το εισόδημα εξαρτάται και από το επίπεδο
εκπαίδευσης. Επιπλέον λόγω της εναλλακτικής φύσεως του συγκεκριμένου τουριστικού
προϊόντος εικάζεται ότι άτομα με μέσο χαμηλό και χαμηλό εισόδημα δεν θα επιλέξουν τον
αστροτουρισμό.

4.1.2

Γεωγραφικά χαρακτηριστικά

Τα γεωγραφικά χαρακτηριστικά των επισκεπτών GeoStars αποτελούνται από δυο
υποομάδες ατόμων. Κυρίως οι χώρες που αποτελούν επισκέπτες των προορισμών GeoStars για
τα συμβατικά τουριστικά προϊόντα και έπειτα οι χώρες που ο αστροτουρισμός είναι σε πιο
προχωρημένο επίπεδο και αναζητούν και άλλους προορισμούς να εξασκήσουν το χόμπυ τους.
Κρήτη
Την Κρήτη επισκέπτονται κατά κύριο λόγω τουρίστες από το Ηνωμένο Βασίλειο, την
Γαλλία, τις ΗΠΑ, την Γερμανία και την Ιταλία. Αυξανόμενοι σε αριθμό είναι τα τελευταία χρόνια
και οι Κινέζοι επισκέπτες αλλά και οι Κορεάτες ενώ επισκέψεις καταγράφονται από όλες τις
ασιατικές χώρες. Ανεξάρτητα από την χώρα που προέρχονται, οι επισκέπτες από το εξωτερικό
διαμένουν στα ξενοδοχεία κατά μέσο 2,5 ημέρες. Παρακάτω φαίνεται το ποσοστό των
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επισκεπτών εσωτερικού και εξωτερικού από το 2005 μέχρι και το 2016.
Διάγραμμα 2: Μερίδιο επισκεπτών εξωτερικού και εσωτερικού επί των διανυκτερεύσεων στα ξενοδοχεία

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ
Επεξεργασία: ADVICE Management Consultants

Στο παραπάνω διάγραμμα καταγράφεται μια ανοδική πορεία στο ποσοστό των
επισκεπτών του εξωτερικού πράγμα που συνεπάγεται μια καθοδική πορεία στο ποσοστό των
επισκεπτών του εξωτερικού. Παρόλα αυτά οι Έλληνες αποτελούν την εθνικότητα με την
μεγαλύτερη πλειοψηφία των πελατών.
Κύπρος
Οι πλειοψηφία των επισκεπτών της Κύπρου προέρχονται από το Ηνωμένο Βασίλειο και
τη Ρωσία, όπως φαίνεται στο παρακάτω διάγραμμα.
Διάγραμμα 3: Ποσοστά επισκεπτών της Κύπρου ανά χώρα, 2005-2015

Πηγή: CYSTAT
Επεξεργασία: ADVICE Management Consultants

Πιο συγκεκριμένα, οι επισκέπτες από το Ηνωμένο Βασίλειο, οι οποίοι είχαν καθοδική
πορεία μέσα στην δεκαετία, το 2015 αποτελούν το 39% ενώ οι Ρώσοι επισκέπτες της Κύπρου είχαν
ανοδική πορεία με το ποσοστό του το 2015 να φτάνει το 20%. Ακολουθούν οι επισκέπτες από την
Ελλάδα με ποσοστό 5%, ενώ οι Γερμανοί, οι οποίοι καταγράφουν αρνητική πορεία στην δεκαετία,
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αριθμούν ποσό 4%.Τέλος οι επισκέπτες από την Σουηδία και το Ισραήλ αποτελούν ποσοστό 4%
ενώ οι υπόλοιποι επισκέπτες αθροίζουν ποσοστό 24%. Επιπλέον σημειώνεται πως, σύμφωνα με
την THR, το κύριο τουριστικό προϊόν της Κύπρου είναι ο ήλιος και η θάλασσα και αυτό την καθιστά
έναν πολύ ελκυστικό προορισμό στην κατηγορία αυτή.
Ενδιαφέρον παρουσιάζει και ο πίνακας που δείχνει τις χώρες που επιλέγουν την Κύπρο
για δραστηριότητες βουνού και τις προβλεπόμενες αφίξεις στο Τρόοδος.

Πίνακας 1: Χώρες που επιλέγουν την Κύπρο για δραστηριότητες βουνού

Πηγή: CYSTAT Τourism Statistics
Επεξεργασία: ADVICE Management Consultants

Πίνακας 2: Προβλεπόμενη αύξηση επισκέψεων στο Τρόοδος, 2030

Πηγή: CYSTAT Τourism Statistics
Επεξεργασία: ADVICE Management Consultants

Από τους δυο παραπάνω πίνακες, συμπεραίνουμε πως παρόλο που οι Ρώσοι είναι η
πλειοψηφία των επισκεπτών, οι Ισραηλινοί είναι αυτοί που επιλέγουν περισσότερο τις
δραστηριότητες βουνού όταν επισκέπτονται την Κύπρο. Υπάρχει μεγαλύτερη προοπτική στην
συγκεκριμένη αγορά. Επιπλέον, η διαρκώς αυξανόμενη προσέλευση στο βουνό του Τροόδους,
κυρίως από επισκέπτες εξωτερικού αναδεικνύει τις χώρες του Ισραήλ, του Ηνωμένου Βασιλείου
και της Ρωσίας ως τις βασικές χώρες που θα πρέπει να εστιάζει το GeoStars της Κύπρου.
Επιπλέον σημειώνεται ότι η υπερβολική εξάρτηση σε συγκεκριμένες αγορές δεν
ενδείκνυται ειδικά σε μια ρευστή κατάσταση όπως η έξαρση του COVID-19. Κάτι τέτοιο μπορεί να
επιτευχτεί με τη διαφοροποίηση στην τουριστική προσφορά μέσω της δημιουργίας ενός νέου
προϊόντος, στη δική μας περίπτωση του αστροτουρισμού.
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4.1.3

Συμπεριφορικά χαρακτηριστικά

Η συμπεριφορική τμηματοποίηση αποσκοπεί στη διαπίστωση διαφορών στην
καταναλωτική συμπεριφορά ανάμεσα στα διάφορα τμήματα της αγοράς.
Η τμηματοποίηση με βάση το όφελος (benefit segmentation) είναι σημαντικό κριτήριο
γιατί ο καταναλωτής αγοράζει ένα προϊόν / μια υπηρεσία επειδή προσδοκά να λάβει το αντίστοιχο
όφελος / τα αντίστοιχα οφέλη. Συνεπώς, η απάντηση στο ερώτημα «γιατί ο καταναλωτής αγοράζει
το «Χ» προϊόν?», παίζει σημαντικό ρόλο στην σκιαγράφηση του καταναλωτή. Η χρήση (usage) ή,
καλύτερα, η συχνότητα αγοράς και χρήσης μιας επιλεγμένης κατηγορίας προϊόντος ή υπηρεσίας,
μπορεί να οδηγήσει σε τμήματα της αγοράς που επιδεικνύουν αντίστοιχες διαφορές. Έτσι,
υπάρχουν οι μη χρήστες (non users) και οι χρήστες του προϊόντος που διακρίνονται σε
«ελαφρείς», «μεσαίους» και «βαρείς» (light, medium and heavy users). Η εύλογη τάση της
επιχείρησης να στοχεύσει στους «βαρείς» χρήστες (αφού αυτοί αγοράζουν το προϊόν συχνότερα
και σε μεγαλύτερες ποσότητες), μπορεί εύκολα να ακολουθηθεί και από τους ανταγωνιστές, με
αποτέλεσμα να υπάρχει μεγάλη ένταση ανταγωνισμού στα τμήμα. Συνεπώς, θα πρέπει να
εξετάζει και τις άλλες κατηγορίες χρηστών εκμεταλλευόμενη τυχόν πλεονεκτήματα που έχει
έναντι των ανταγωνιστών.
Οι αντιλήψεις και πεποιθήσεις των καταναλωτών αφορούν στον βαθμό αφοσίωσης
(loyalty) στη μάρκα του προϊόντος (καμία αφοσίωση, μέσης έντασης, ισχυρής ένταση και απόλυτη
αφοσίωση) που είναι άμεση συνάρτηση της στάσης τους απέναντι σ’ αυτή (ενθουσιώδης, θετική,
αδιάφορη, αρνητική εχθρική) και στον βαθμό ετοιμότητας που έχουν προς την πραγματοποίηση
της αγοράς (ανυποψίαστοι, γνώστες, πληροφορημένοι ενδιαφερόμενοι, έχοντες εκφράσει την
επιθυμία, προτιθέμενοι να αγοράσουν). Είναι τα κριτήρια στα οποία υπάρχει η μεγαλύτερη
δυσκολία χρήσης κυρίως διότι είναι υποκειμενικά και χαρακτηρίζονται από διαφορετικό βαθμό
έντασης.
Για την καταγραφή των συμπεριφορικών χαρακτηριστικών των εν δυνάμει επισκεπτών
των προορισμών GeoStars, παρακάτω καθορίζεται το όφελος του επισκεπτών, η συχνότητα
χρήσης και η αφοσίωση με τον βαθμό ετοιμότητας αγοράς.
Το κύριο όφελος του επισκέπτη GeoStars είναι η χαλάρωση, η απομάκρυνση από την
ρουτίνα, η ευεξία, η επαφή με την φύση και η απόκτηση γνώσεων. Όταν κάποιος επισκέπτεται
προορισμούς αστροτουρισμού, αυτά είναι τα οφέλη που επιδιώκει να έχει. Η συχνότητα χρήσης
στο συγκεκριμένο τουριστικό προϊόν δεν μπορεί να προσδιοριστεί σε ακριβές χρονικό διάστημα
καθώς εκεί εμπλέκονται και οι εμφανίσεις των αστρολογικών φαινομένων, ο καιρός αλλά και ο
ελεύθερος χρόνος. Καθώς πρόκειται για μια δραστηριότητα που μπορεί να συνδυαστεί με
συμβατικές διακοπές η επίσκεψη μια φορά τον χρόνο ορίζεται ως η πιο πιθανή, ενώ υπάρχουν
και περιπτώσεις που δεν προκύπτει συχνότητα, όπως για παράδειγμα τα ζευγάρια που μπορεί να
επισκεφθούν μια φορά τον εν λόγω προορισμό. Αυτό επηρεάζει και την αφοσίωση των
επισκεπτών καθώς η επίσκεψη μπορεί να γίνει μια φορά και να μην επαναληφθεί. Τέλος οι
επισκέπτες σχετικά με τον βαθμό ετοιμότητας τους κρίνονται ως πληροφορημένοι και
διατεθειμένοι να αγοράσουν, καθώς πρόκειται για μια αγορά που τώρα ωριμάζει. Ο
συγκεκριμένος χαρακτηρισμός υποδεικνύει άτομα που γνωρίζουν καλά την αγορά και τον
ανταγωνισμό και ο τρόπος προσέγγισης τους θα πρέπει να βασίζεται στην λογική και όχι στην
δημιουργία εντυπώσεων.
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4.1.4

Ψυχογραφικά χαρακτηριστικά

Τα ψυχογραφικά χαρακτηριστικά αποτελούν τον τρόπο ζωής και την συμπεριφορά που
χαρακτηρίζει κάθε εν δυνάμει επισκέπτη των προορισμών GeoStars. Πιο συγκεκριμένα παρακάτω
αναλύεται εκτός του τρόπου ζωής, η κοινωνική τάξη, η διαμόρφωση άποψης, οι δραστηριότητες,
τα ενδιαφέροντα και τα πιστεύω.
Ο τρόπος ζωής ενός επισκέπτη των GeoStars βασίζεται στην περιπέτεια, την απόκτηση
γνώσεων, εμπεριέχει την άσκηση και έχει την τάση να επιδιώκει διαρκώς την μάθηση. Η κοινωνική
τάξη είναι μεσαία ή υψηλή ενώ η διαμόρφωση γνώμης χαρακτηρίζεται ως δύσκολα
καθοδηγούμενη. Επιπλέον, τα ενδιαφέροντα του επισκέπτη των GeoStars περιφέρονται γύρω
από τις επιστήμες (φυσική, αστρονομία, γεωλογία), τον αθλητισμό (ορειβασία, τρέξιμο,
ποδηλασία) και την φύση (προστασία του περιβάλλοντος, απόλαυση γραφικών τοπίων).
4.1.5

Σκοπός επίσκεψης

Στην Κατάτμηση (Segmentation) της αγοράς ενός τουριστικού προϊόντος λαμβάνεται υπόψη για
ποιο λόγο ο επισκέπτης βρίσκεται ή επιδιώκει να βρεθεί στον συγκεκριμένο προορισμό. Ο σκοπός
της επίσκεψης μπορεί να είναι είτε για δουλειά (Business purpose) ή για ψυχαγωγία
(Entertainment purpose). Ο λόγος που εξετάζεται και διαχωρίζεται ο σκοπός της επίσκεψης είναι
επειδή ο επισκέπτης ακολουθεί διαφορετική διαδικασία προγραμματισμού της επίσκεψης.
Ανάλογα τον σκοπό επιλέγει διαφορετικές υπηρεσίες όταν επισκέπτεται έναν προορισμό για
δουλειά και διαφορετικές υπηρεσίες όταν επισκέπτεται έναν προορισμό για ψυχαγωγία.
Στους προορισμούς GeoStars ο σκοπός επίσκεψης των ταξιδιωτών είναι κυρίως
ψυχαγωγικός καθώς ο αστροτουρισμός συνιστά μια ψυχαγωγική δραστηριότητα, και αποτελεί
ένα συμπληρωματικό τουριστικό προϊόν που προσφέρεται στους επισκέπτες που έλκονται από
το «Ήλιος και Θάλασσα». Για παράδειγμα, τα ζευγάρια που επισκέπτονται τους προορισμούς
GeoStars, το κάνουν με σκοπό την ψυχαγωγία τους σε συνδυασμό με την ρομαντική νότα που
προσφέρεται. Οι ηλικίας 65+ επισκέπτες επισκέπτονται τους προορισμούς GeoStars για να
ψυχαγωγηθούν σε συνδυασμό με την σωματική άσκηση που συμπεριλαμβάνεται στην
δραστηριότητα της αστροπαρατήρησης.
Επιπλέον, καθώς η αστρονομία έχει επιστημονική διάσταση, στα οποία περιλαμβάνεται
η διοργάνωση συνεδριών, ένα μικρό κομμάτι της στοχευόμενης αγοράς ταξιδεύει για
επαγγελματικούς- ακαδημαϊκούς λόγους στους προορισμούς GeoStars.

4.2

Στόχευση (Targeting)

Η διαδικασία της στόχευσης εμπεριέχει τον καθορισμό της στρατηγικής μάρκετινγκ που
θα ακολουθήσει ο προορισμός GeoStars προκειμένου να προσεγγίσει τα διαφορετικά τμήματα
της αγοράς. Η μη διαφοροποιημένη στρατηγική βασίζεται στην ενιαία προσέγγιση όλων των
υποψήφιων πελατών, η διαφοροποιημένη στρατηγική βασίζεται στην ξεχωριστή προσέγγιση
κάθε ομάδας υποψήφιων πελατών και η επικεντρωμένη στρατηγική εστιάζει σε μια συγκεκριμένα
ομάδα πελατών που αποτελεί καινούργια αγορά.
Μη διαφοροποιημένη Στρατηγική (Undifferentiated Marketing): Η συγκεκριμένη
στρατηγική προσεγγίζει τα διαφορετικά τμήματα της αγοράς σαν μια ενιαία ομάδα, παρά σαν
ομάδες με ξεχωριστές ανάγκες και ενδιαφέροντα. Η στρατηγική εμπεριέχει ένα μείγμα
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μάρκετινγκ-ένα προϊόν, μια τιμή, ένα μέρος και ένα τρόπο προώθησης- για να φτάσει στον
μέγιστο αριθμό των καταναλωτών στην στοχευόμενη αγορά. Προϊόντα όπως η ζάχαρη και το
αλάτι τείνουν να υιοθετούν την μη διαφοροποιημένη στρατηγική για να στοχεύσουν
αποτελεσματικά στο κομμάτι της αγοράς τους, καθώς οι καταναλωτές έχουν την ίδια ανάγκη για
το προϊόν. Επιπλέον, η στόχευση σε ένα ευρύ κοινό απαιτεί αρκετούς πόρους για να φτάσει σε
ένα τόσο ευρύ κοινό. Στην περίπτωση του GeoStars, δεν συνιστάται η υιοθέτηση της μη
διαφοροποιημένης στρατηγικής μάρκετινγκ καθώς πρόκειται για τουριστικό προϊόν και η
συγκεκριμένη στρατηγική αρμόζει σε προϊόντα τροφίμων.
Διαφοροποιημένη Στρατηγική (Differentiated Marketing): Η διαφοροποιημένη
στρατηγική δίνει την δυνατότητα στόχευσης σε πολλαπλά τμήματα της αγοράς με διαφορετικό
μήνυμα στο κάθε τμήμα της αγοράς. Μέσω της διαφοροποιημένης στρατηγικής μάρκετινγκ
επιτυγχάνεται πιο αποδοτική προβολή στο σύνολο της στοχευόμενης αγοράς λόγω της
διαφοροποίησης του μηνύματος. Παρόλα αυτά, η συγκεκριμένη προβολή έχει υψηλό κόστος
λόγω των πολλαπλών μηνυμάτων και των πολλαπλών καναλιών προβολής.
Η εφαρμογή της διαφοροποιημένης στρατηγικής προϋποθέτει την ύπαρξη δυο ή και
περισσότερων τμημάτων της αγοράς με την παροχή συγκεκριμένου προϊόντος σε κάθε αγορά
προσαρμοσμένο σε κάθε τμήμα. Οι πόροι και οι δυνατότητες παίζουν σημαντικό ρόλο στην
επιτυχημένη εφαρμογή της διαφοροποιημένης στρατηγικής καθώς είναι παράγοντες που
διευκολύνουν την διαφοροποίηση, την αύξηση των πωλήσεων και την αναγνώριση από το κοινό
των διαφόρων τμημάτων της αγοράς. Σημειώνεται ότι τα δυο ή περισσότερα τμήματα της αγοράς
θα πρέπει να είναι μετρήσιμα και διακριτά. Η συγκεκριμένη στρατηγική είναι πιο κατάλληλη και
εφαρμόσιμη σε κλάδους με μεγάλο εύρος τμημάτων αγορών.
Στην εν λόγω αγορά, η διατήρηση της διαφοροποίησης και η συνεχής φροντίδα της
εικόνας του brand είναι σημαντική, καθώς έτσι διατηρείται και εξισορροπείται η συνεχής ροή
εσόδων από τα διαφορετικά τμήματα της αγοράς.
Επικεντρωμένη Στρατηγική (Concentrated Marketing): Η επικεντρωμένη στρατηγική
στοχεύει σε ένα μικρό εξειδικευμένο τμήμα της αγοράς (Niche), το οποίο μπορεί να οδηγήσει σε
υψηλά ποσοστά κέρδους. Το προϊόν για το οποίο επιλέγεται η επικεντρωμένη στρατηγική
προορίζεται για ένα πολύ συγκεκριμένο καταναλωτικό κοινό. Στην επικεντρωμένη στρατηγική δεν
επιλέγονται μαζικές διαφημίσεις και προώθηση αλλά γίνονται πιο επιλεκτικά, εξυπηρετώντας την
εξοικονόμηση των εξόδων διαφήμισης.
Η προτεινόμενη στρατηγική στόχευσης για τους προορισμούς GeoStars είναι η
Διαφοροποιημένη Στρατηγική (Differentiated Marketing). Καθώς παραπάνω ορίστηκαν
παραπάνω από 2 τμήματα αγοράς στα οποία προτείνεται να στοχεύσουν οι προορισμοί GeoStars,
η μη διαφοροποιημένη και η επικεντρωμένη στρατηγική δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν την
στόχευση για τους προορισμούς GeoStars. Έτσι μέσω διαφορετικών καναλιών, διαφορετικών
μηνυμάτων οι προορισμοί GeoStars μπορούν να προσεγγίσουν τα διαφορετικά τμήματα αγοράς
που θέλουν να στοχεύσουν.

4.3

Τοποθέτηση (Positioning)

Η Τοποθέτηση (Positioning) είναι το τελικό στάδιο της διαδικασίας ορισμού των αγορώνστόχων και εστιάζει στο πως βλέπει ο καταναλωτής το προϊόν ή την υπηρεσία σε σύγκριση με τους
ανταγωνιστές και είναι σημαντική για την απόκτηση συγκριτικού πλεονεκτήματος στην αγορά.
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Παρόλα αυτά, οι αντιλήψεις των καταναλωτών για το πώς βλέπουν την αγορά έχουν τεράστια
επίπτωση στην αγορά. Οι τρόποι που πραγματοποιείται η Τοποθέτηση (Positioning) είναι η
τοποθέτηση βασισμένη στα χαρακτηριστικά του προϊόντος, η τοποθέτηση βασισμένη στην
τιμολόγηση και την τιμή του προϊόντος, η τοποθέτηση βασισμένη στην διαδικασία παραγωγής
προϊόντος, η τοποθέτηση βασισμένη στην κλάση του προϊόντος, η τοποθέτηση βασισμένη σε
σύμβολα κουλτούρας και τέλος η υιοθέτηση της στρατηγικής του ανταγωνιστή. Η Τοποθέτηση
(Positioning) για τις χώρες-τουριστικούς προορισμούς αφορά την αντίληψη του υποψήφιου
τουρίστα για την θέση που καταλαμβάνει η χώρα στην αγορά των τουριστικών προορισμών. Έτσι
μέσω της τοποθέτησης γίνεται ένα σχεδιασμός προϊόντος και μείγματος marketing, έτσι ώστε να
καταλαμβάνει ο προορισμός ένα δεδομένο χώρο στο μυαλό του εν δυνάμει επισκέπτη.
Παράλληλα, η αντιληπτική χαρτογράφηση(perceptual mapping) συνιστά μια αναλυτική μέθοδος
έρευνας για την απεικόνιση των θέσεων των αστρονομικών προορισμών στην αγορά. Παρακάτω,
αναλύεται η θέση που πρέπει να επιδιώξει να καταλάβει το GeoStarsσε σχέση με τους
ανταγωνιστές της.
Εικόνα 2: Αντιληπτική χαρτογράφηση των προορισμών Αστροτουρισμού

GeoStars

Καθώς η Ελλάδα είναι στο πρώιμο στάδιο ανάπτυξης του αστροτουρισμού, η τοποθέτηση
(Positioning) που προτείνεται να υιοθετήσει είναι η στρατηγική βασισμένη στην τιμή του
προϊόντος. Πιο συγκεκριμένα, οι προορισμοί GeoStars μπορούν να τοποθετηθούν σαν value for
money προορισμοί που παράλληλα προσφέρουν και άλλα προϊόντα όπως το Ήλιος και Θάλασσα.
Επιπλέον, η συγκεκριμένη στρατηγική επιτρέπει την διείσδυση στην αγορά του αστροτουρισμού
και μακροπρόθεσμα μπορεί να επαναπροσδιοριστεί η στρατηγική της τοποθέτησης (positioning).
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5

Συγκριτικά πλεονεκτήματα της περιοχής παρέμβασης

5.1

Συγκριτικά πλεονεκτήματα της Κρήτης

Η Κρήτη αποτελεί το νοτιότερο και μεγαλύτερο νησί της Ελλάδας καθώς και το πέμπτο
της Μεσογείου. Κατέχει κομβική γεωγραφική θέση καθώς βρίσκεται ανάμεσα σε τρεις Ηπείρους,
την Ευρώπη, την Ασία και την Αφρική. Βρέχεται βόρεια από το Κρητικό Πέλαγος, νότια από το
Λιβυκό Πέλαγος, ανατολικά από το Καρπάθιο και δυτικά από το Ιόνιο πέλαγος. Το Ηράκλειο είναι
η πρωτεύουσα και μεγαλύτερη πόλη του νησιού, καθώς και η έδρα της περιφέρειας Κρήτης που
συμπεριλαμβάνει γειτονικά νησιά και νησίδες. Η Κρήτη χωρίζεται σε τέσσερις νομούς: Ηρακλείου,
Χανίων, Ρεθύμνου και Λασιθίου (Γαροφαλάκης Μιχαήλ, 2019).
Ο Νομός Ηρακλείου είναι ο μεγαλύτερος της Κρήτης με συνολική έκταση 2.641 χλμ² και
πληθυσμό 305.490 κατοίκους. Προσελκύει μεγάλο όγκο τουριστών καθώς διαθέτει πολλές
παραλίες, με πιο γνωστές τις Γούβες, τα Μάλια, το Καλαμάκι, τα Μάταλα, κλπ. (Γαροφαλάκης
Μιχαήλ, 2019).
Η οροσειρά του Ψηλορείτη βρίσκεται στο κέντρο της Κρήτης, καλύπτοντας μεγάλο μέρος
του νομού Ρεθύμνου και του νομού Ηρακλείου. Αποτελεί τον υψηλότερο ορεινό όγκο της Κρήτης
(https://greece.terrabook.com/el/rethymno/page/psiloreitis/) με 2.456 μέτρα ύψος και 5
κορυφές οι οποίες ξεπερνούν τα 2.000 μέτρα, τον Τίμιο Σταυρό (2.456), τον Αγκαθιά (2.424), τη
Στολίστρα (2.325), τη Βουλομένου (2.267) και τον Κούσσακα (2.209).
Ο Ψηλορείτης έχει ιδιαίτερη ιστορική σημασία καθώς έχει συνδεθεί με πολλούς μύθους
της αρχαιότητας. Στην ευρύτερη περιοχή υπάρχει ο αρχαιολογικός χώρος της Ζωμίνθου και
η Αρχαία Ελεύθερνα. Επίσης, κατά τα χριστιανικά χρόνια χτίστηκε στην κορυφή του Ψηλορείτη ο
Τίμιος Σταυρός. Η περιοχή του Ψηλορείτη αποτελεί τοπίο ιδιαίτερης φυσικής ομορφιάς, με
πλούσια χλωρίδα και πανίδα, επιβλητικά σπήλαια και βαθειά φαράγγια.
Η Κρήτη αποτελεί έναν από τους πιο δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς στον κόσμο,
καθώς διαθέτει ιδιαίτερη φυσική ομορφιά, αλλά και πλούσια πολιτιστική κληρονομιά, παράδοση
και ιστορία. Ειδικά τα τελευταία χρόνια ο τομέας του τουρισμού στην Κρήτη εξελίσσεται δυναμικά
συμβάλλοντας σημαντικά στην οικονομική ανάπτυξη του νησιού, ενώ παράλληλα έχουν
εμφανιστεί πολλές νέες και εναλλακτικές μορφές τουρισμού. Χαρακτηριστικός είναι ο παρακάτω
πίνακας (Πίνακας 1) ο οποίος παρουσιάζει τα βασικά μεγέθη του εισερχόμενου τουρισμού της
Περιφέρειας Κρήτης για το 2018.

Πίνακας 5-1 Βασικά Μεγέθη Εισερχόμενου Τουρισμού της Περιφέρειας Κρήτης 2018
Περιφέρειες

Χώρες
Προέλευσης

Επισκέψεις
(σε χιλ.)

Εισπράξεις
(σε εκ. €)

Διανυκτερεύσεις
(σε χιλ.)

Δαπάνη/
Επίσκεψη
(σε €)

Δαπάνη/
Διανυκτέρευση
(σε €)

Μέση
Διάρκεια
Παραμονής

Κρήτη

Γερμανία

1.411,9

944,9

12.593,8

669,3

75,0

8,9

Ην.
Βασίλειο
Γαλλία

490,6

326,5

4.369,0

665,6

74,7

8,9

622,2

345,9

5.173,7

555,9

66,9

8,3

Ολλανδία

323,3

179,0

2.782,1

553,7

64,3

8,6

Βέλγιο

250,2

170,9

2.197,0

683,0

77,8

8,8

Ελβετία

184,3

165,6

1.543,8

898,4

107,2

8,4
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Περιφέρειες

Χώρες
Προέλευσης

Επισκέψεις
(σε χιλ.)

Εισπράξεις
(σε εκ. €)

Διανυκτερεύσεις
(σε χιλ.)

Δαπάνη/
Επίσκεψη
(σε €)

Δαπάνη/
Διανυκτέρευση
(σε €)

Μέση
Διάρκεια
Παραμονής

Ιταλία

233,6

116,7

1.871,4

499,3

62,3

8,0

Ρωσία

45,3

18,3

368,2

403,2

49,6

8,1

Λοιπές

1.667,1

866,1

12.919,8

519,5

67,0

7,7

Σύνολο

5.228,4

3.133,9

43.819,0

599,4

71,5

8,4

% επί του
συνόλου

15,0%

20,0%

19,3%

Πηγή: Έρευνα Συνόρων της ΤτΕ, Επεξεργασία INSETE Intelligence

5.1.1

Ιστορικοί Πόροι της Κρήτης

Στην περιοχή του Ηρακλείου συναντάται ένας σημαντικός αριθμός χώρων ιστορικής αξίας
και αρχαιολογικού ενδιαφέροντος. Οι κυριότεροι από αυτούς τους χώρους παρουσιάζονται
παρακάτω (www.visitcrete.com).
•

Κνωσσός: Είναι ο πιο διάσημος αρχαιολογικός χώρος της Κρήτης και βρίσκεται στη
νοτιοανατολική πλευρά της πόλης του Ηρακλείου. Αποτελούσε την κατοικία του Βασιλιά
Μίνωα και το επίκεντρο ακμής του Μινωικού πολιτισμού. Το μέγεθός του (καταλαμβάνει
έκταση 22.000 τ.μ.) υποδηλώνει και την παντοδυναμία του μινωικού πολιτισμού, ενώ
χαρακτηριστικά στοιχεία της μινωικής αρχιτεκτονικής αποτελεί η περίπλοκη διάταξη των
χώρων.
Εικόνα 5-1 Κνωσσός

Πηγή: www.visitcrete.com

•

•

Φαιστός: Είναι η σημαντικότερη μινωική πόλη της νότιας Κρήτης και βρίσκεται στη
νοτιοδυτική πλευρά του νομού Ηρακλείου. Σύμφωνα με τα ευρήματα των ανασκαφών η
Φαιστός πρωτοκατοικήθηκε τη νεολιθική περίοδο. Από τα μνημεία του αρχαιολογικού χώρου
της Φαιστού ξεχωρίζουν: το παλιό και το νέο ανάκτορο, τα βασιλικά διαμερίσματα, οι
αποθήκες, τα εργαστήρια κ.α. Από τα ευρήματα ξεχωρίζει ο Δίσκος της Φαιστού που εκτίθεται
στο αρχαιολογικό μουσείου Ηρακλείου.
Γόρτυνα: Είναι από τις σημαντικότερες πόλεις του Μινωικού πολιτισμού η οποία άρχισε να
ανθεί οικονομικά την εποχή που το Μινωικό Βασίλειο είχε αρχίσει να παρακμάζει. Ήταν
μάλιστα η πρώτη πόλη του νησιού που μυήθηκε στο χριστιανισμό, αφού σε αυτήν κήρυξε τη
νέα θρησκεία ο Απόστολος Τίτος. Στον αρχαιολογικό χώρο της Γόρτυνας, υπάρχουν τα ερείπια
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•

•

του Αρχαίου Ωδείου, ο ναός του Απόλλωνα, η Ακρόπολη της πόλης καθώς και ο ναός του
Απόστολου Τίτου.
Ο αρχαιολογικός χώρος των Μαλίων: Βρίσκεται 2 χλμ. από την κωμόπολη Μάλια. Στη περιοχή
βρέθηκαν κομμάτια πήλινων αγγείων, ενώ έχουν εντοπισθεί οικίες Προανακτορικού οικισμού
και πολλές ταφές κάτω από την παραλία.
Ενετικό Φρούριο Κουλές: Βρίσκεται στο ενετικό λιμάνι του Ηρακλείου. Η αρχική ονομασία του
ήταν «Roca al mare», δηλαδή «Βράχος της Θάλασσας». Κτίστηκε από τους Βενετούς πριν από
την κατασκευή των νέων τειχών για να προστατεύει την πόλη και κυρίως το λιμάνι λόγω της
θέσης του.

Ο νομός Χανίων έχει πολλούς ιστορικής αξίας πόρους, οι σημαντικότεροι εκ των οποίων
είναι (https://www.chaniatourism.com/):
•

Αρχαία Κυδωνία (Πρωτομινωικός οικισμός Καστελλίου): Σύμφωνα με την παράδοση ήταν μία
από τρεις πόλεις που ίδρυσε ο βασιλιάς Μίνως στην Κρήτη.
Εικόνα 5-2 Αρχαία Κυδωνία

Πηγή: https://www.chaniatourism.com/

•

Πύλη και Προμαχώνας Sabbionara: Ο Προμαχώνας Sabbionara, διατηρεί μέχρι σήμερα το
ανάλογο τουρκικό όνομα Κουμ-Καπί (Kum Kapisi=Πόρτα της Άμμου) και βρίσκεται στη
βορειοανατολική γωνιά των ενετικών οχυρώσεων, εξολοκλήρου κτισμένος μέσα στη
θάλασσα. Στο μέτωπο του προμαχώνα σώζεται κυκλικό έμβλημα με το λιοντάρι του Αγίου
Μάρκου και οικόσημα.
Εικόνα 5-3 Πύλη και Προμαχώνας Sabbionara

Πηγή: https://www.chaniatourism.com/
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•

Ενετικά Νεώρια: Την περίοδο της Ενετικής Κατοχής (1204-1669), οι Ενετοί θέλοντας να κάνουν
έντονη την παρουσία τους στην Κρήτη, κατασκεύασαν σημαντικό αριθμό Νεωρίων (arsenali),
στα Χανιά, στα οποία θα επισκευάζονταν τα πλοία του βενετσιάνικου στόλου κατά την
περίοδο του χειμώνα.
Εικόνα 5-4 Ενετικά Νεώρια

Πηγή: https://www.chaniatourism.com/

•

Αρχαία Απτέρα: Υπήρξε στα μινωικά χρόνια μία από τις σπουδαιότερες πόλεις - κράτη της
Κρήτης και βρίσκεται σε εκτεταμένο υψίπεδο με υψόμετρο 200μ.
Εικόνα 5-5 Αρχαία Απτέρα

Πηγή: https://www.chaniatourism.com/

•

Βυζαντινό Τείχος Χανίων: Περιβάλλει τον λόφο του Καστελλίου στον οποίο εντοπίζεται η
πρώτη κατοίκηση της πόλης. Κατασκευάστηκε το 12ο αιώνα.
Εικόνα 5-6 Βυζαντινό Τείχος Χανίων

Πηγή: https://www.chaniatourism.com/
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•

Φρούριο Φιρκά: Η κατασκευή του ξεκίνησε το 1610 και ολοκληρώθηκε μερικά χρόνια πριν
την πτώση της πόλης στους Τούρκους, το 1645.
Εικόνα 5-7 Φρούριο Φιρκά

Πηγή: https://www.chaniatourism.com/

•

Τζαμί Κιουτσούκ Χασάν (Γυαλί Τζαμισί): Το μοναδικό από τα τζαμιά της πόλης των Χανίων που
σώζονται σήμερα, το οποίο βρίσκεται στο Ενετικό λιμάνι των Χανίων και ανάγεται στο
δεύτερο μισό του 17ου αιώνα.
Εικόνα 5-8 Τζαμί Κιουτσούκ Χασάν (Γυαλί Τζαμισί)

Πηγή: https://www.chaniatourism.com/

•

Αιγυπτιακός Φάρος: Βρίσκεται στο Λιμάνι των Χανίων και είναι ένα από τους παλαιότερους
φάρους στον κόσμο.
Εικόνα 5-9 Αιγυπτιακός Φάρος

Πηγή: https://www.chaniatourism.com/
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•

Δημοτική Αγορά: Βρίσκεται στο κέντρο των Χανίων και έχει συνολικό εμβαδό 4.000 τ.μ. Η
θεμελίωση του κτηρίου ξεκίνησε το 1911 και η κατασκευή του ολοκληρώθηκε το 1913.

Εικόνα 5-10 Δημοτική Αγορά

Πηγή: https://www.chaniatourism.com/

•

Τάφοι των Βενιζέλων: Βρίσκονται στον δρόμο προς το Ακρωτήρι και το αεροδρόμιο και είναι
από τα πιο γνωστά αξιοθέατα στα Χανιά.
Εικόνα 5-11 Τάφοι των Βενιζέλων

Πηγή: https://www.chaniatourism.com/

Άλλοι ιστορικοί πόροι του νομού Χανίων είναι οι εξής:
−

−

−

το Κέντρο Αρχιτεκτονικής της Μεσογείου, (Μεγάλο Αρσενάλι), το οποίο αποτελεί ένα εκ
των 17 νεωρίων. Η κατασκευή του κτιρίου άρχισε το 1585 από τον προβλεπτή Alvise
Grimani και το 1872 επί τουρκοκρατίας έγινε προσθήκη επιπλέον ορόφου.
η Πύλη Μεγάρου Renier της ομώνυμης Βενετοκρητικής οικογένειας, µε το μικρό
οικογενειακό παρεκκλήσι του Αγ. Νικολάου και την εντυπωσιακή είσοδο µε την λατινική
επιγραφή και το οικόσημο της οικογένειας.
ο Μιναρές του Αγίου Νικολάου στην πλατεία της Σπλάντζιας που κτίστηκε λίγο πριν το
1320, επί Ενετών, ως μοναστήρι του τάγματος των Δομινικανών μοναχών
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−

−

ο Δημοτικός Κήπος με το Ρολόι, έργο του φιλέλληνα Ρεούφ Πασά, που σχεδιάστηκε το
1870 σε ευρωπαϊκά πρότυπα και φυτεύτηκε με πολλά αειθαλή δένδρα και φυτά με την
επίβλεψη και την επιμέλεια του ίδιου του Πασά.
το Φρούριο Κάστελος Βαρυπέτρου, σε απόσταση 7 περίπου χλμ. από την πόλη των
Χανίων, με υψόμετρο περί τα 380μ.

Σε ό,τι αφορά το νομό Λασιθίου υπάρχουν πολλά αξιοθέατα ιστορικού ενδιαφέροντος και
ειδικότερα στην πόλη της Σητείας είναι συγκεντρωμένοι αρκετοί ιστορικοί πόροι.
Στην περιοχή του Παλαικάστρου οι αρχαιολογικές ανασκαφές έφεραν στο φως τα ερείπια
της μεγαλύτερης – μετά τη Κνωσό – πόλης, ενώ στην ίδια περιοχή βρέθηκε το ιερό του Δικταίου
Διός. Μία από τις σημαντικότερες επίσης πόλεις της μινωικής περιόδου ήταν και η Αρχαία Ολούς
τα ερείπια της οποίας βρίσκονται κοντά στην Ελούντα και μπορούν να διακριθούν όταν η θάλασσα
είναι ήρεμη. Επίσης σπουδαίας ιστορικής σημασίας αξιοθέατο στην περιοχή του Λασιθίου είναι
και τα ερείπια της αρχαίας πόλης Λατώ, η οποία σύμφωνα με την επικρατέστερη άποψη όφειλε
το όνομά της στην ομώνυμη θεά, τη μητέρα του Απόλλωνα και της Άρτεμης.
Σημαντικοί ιστορικοί πόροι που συναντώνται επίσης στην περιοχή της Σητείας είναι οι
παρακάτω (http://www.cretesitia.gr/):
•

•

•

•

Ανάκτορο και ο Μινωικός Οικισμός της Κάτω Ζάκρου: Το ανάκτορο της Ζάκρου οικοδομήθηκε
κατά τον 16ο αιώνα π.Χ. και παρουσιάζει αρκετές αναλογίες με το κατά πολύ μεγαλύτερό του
ανάκτορο της Κνωσού.
Μινωική Πόλη Παλαικάστρου (Ρουσόλακος): Άκμασε την υστερομινωική εποχή αλλά
βρέθηκαν και ερείπια της πρωτομινωικής και Μεσομινωικής εποχής, ιδίως τάφους με μεγάλες
ποσότητες οστών σε θαυμάσια διατήρηση.
Πετράς: Σε χαμηλό λόφο (ύψους 40μ.) αναπτύχθηκε οργανωμένος παράλιος οικισμός των
Πετράς (Σητεία) μινωικών χρόνων, κάτι που επέβαλε η γεωγραφική διαμόρφωση της περιοχής
καθώς και το μεγάλο λιμάνι.
Κουφονήσι: Το νησί στην αρχαιότητα ονομαζόταν Λεύκη και έπαιξε πολύ σπουδαίο ρόλο στην
Ελληνιστική και Ρωμαϊκή Ιστορία της Ανατολικής Κρήτης. Κατά τη διάρκεια ανασκαφών
αποκαλύφθηκε ένα θέατρο Ελληνορωμαϊκών χρόνων, ένα κτίριο Δημόσιων Λουτρών καθώς
και διάφορες οικίες οι οποίες ήταν εξοπλισμένες με το απαραίτητο οικιακό εργαστήρι για την
κατεργασία της πορφύρας. Τα ευρήματα των ανασκαφών, τεμάχια αγαλμάτων και
αρχιτεκτονικών μελών, αγγεία, λίθινα, μετάλλινα και άλλα αντικείμενα, φυλάσσονται στο
Αρχαιολογικό Μουσείο Σητείας.

Στην περιοχή του Ρεθύμνου το Ενετικό Φρούριο της Φορτέτζας, το οποίο κατασκευάστηκε
μεταξύ 1573-1580, αποτελεί σημαντικό ιστορικό αξιοθέατο, ενώ άλλα ιστορικής αξίας μνημεία
είναι το Iερό κορυφής, η Νεκρόπολη Αρμένων, ο αρχαιολογικός χώρος Ονιθέ Γουλεδιανών
(https://www.rethymno.gr/).

5.1.2

Πολιτιστικοί Πόροι

Οι κυριότεροι πολιτιστικοί πόροι στην ευρύτερη περιοχή του Ηρακλείου περιγράφονται
παρακάτω:
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•

•

•

•

•

•

•

Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου: Θεωρείται ως ένα από τα σημαντικότερα μουσεία στην
Ευρώπη. Σε αυτό εκτίθενται αρχαιολογικά ευρήματα από όλη την Κρήτη, μεταξύ των οποίων
ξεχωρίζει η συλλογή με τις μινωικές αρχαιότητες, η οποία θεωρείται ίσως η σημαντικότερη
στον κόσμο.
Ιστορικό Μουσείο Κρήτης: Ιδρύθηκε το 1953 από την Εταιρία Κρητικών Ιστορικών Μελετών
(Ε.Κ.Ι.Μ.) και παρουσιάζει σημαντικό αρχαιολογικό, εθνογραφικό και ιστορικό υλικό από την
μεσαιωνική και τη νεότερη περίοδο της ιστορίας της Κρήτης. Το Μουσείο επίσης επιδιώκει τη
διοργάνωση μουσειοπαιδαγωγικών προγραμμάτων, τη χρήση σύγχρονων οπτικοακουστικών
μέσων αλλά και τη σταδιακή επανέθεσα των συλλογών του.
Μουσείο Μάχης Κρήτης και Εθνικής Αντίστασης 1941-45: Ιδρύθηκε το 1994 με σκοπό την
συγκέντρωση, διαφύλαξη και κατάλληλη έκθεση κειμηλίων της περιόδου 1941-1945 στην
Κρήτη καθώς και την τεκμηρίωση και προβολή των ιερών αγώνων του Κρητικού λαού κατά τη
μάχη αλλά και τη γερμανο-ιταλική κατοχή.
Μουσείο Αγίας Αικατερίνης του Σινά: Ιδρύθηκε κατά τη β' βυζαντινή περίοδο και αποτέλεσε
πνευματικό και καλλιτεχνικό κέντρο από τον 15ο έως τον 17ο αι. Σήμερα ο ναός της Αγίας
Αικατερίνης λειτουργεί ως εκθεσιακός χώρος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης με
αντιπροσωπευτικά έργα της Κρητικής Αναγέννησης ανάμεσα στα οποία ξεχωριστή θέση
κατέχουν οι φορητές εικόνες του Μιχαήλ Δαμασκηνού. Επίσης στο Μουσείο εκτίθενται
συλλογές με εκκλησιαστικά σκεύη, βιβλία, άμφια και αποτοιχισμένες τοιχογραφίες.
Μουσείο Φυσικής Ιστορίας: Λειτουργεί στο πλαίσιο του Πανεπιστημίου Κρήτης καλύπτοντας
όλες τις δραστηριότητες ενός πλήρους και σύγχρονου μουσείου:
− Διατηρεί και αναπτύσσει συλλογές
− Πραγματοποιεί έρευνες για το φυσικό περιβάλλον
− Συνεισφέρει στην εκπαιδευτική διαδικασία όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης
− Προβάλλει στους εκθεσιακούς του χώρους τις ιδιαιτερότητες του περιβάλλοντος της
Κρήτης και της Μεσογείου.
Μουσείο Εικαστικών Τεχνών Ηρακλείου (Μ.Ε.Τ.Η.): Ιδρύθηκε για τη στήριξη κάθε πολιτιστικής
και καλλιτεχνικής δραστηριότητας και ιδιαίτερα την προαγωγή και ενδυνάμωση των
εικαστικών τεχνών και την προβολή του έργου των Κρητών καλλιτεχνών. To Μουσείο
αναλαμβάνει τη διοργάνωση επιμορφωτικών και εκπαιδευτικών σεμιναρίων και διαλέξεων
σε θέματα καλλιτεχνικής δημιουργίας, συνέδρια, συναυλίες, σεμινάρια, εκδόσεις, ενώ ο
χώρος προσφέρεται και για εκθέσεις εικαστικών τεχνών, ανταλλαγές συλλογών, συνεργασίες
με άλλα ιδιωτικά ή κρατικά μουσεία τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
Μουσείο Καζαντζάκη: Βρίσκεται στο χωριό Βαρβάροι, 20 χλμ. περίπου νότια του Ηρακλείου.
Οι συλλογές του Μουσείου περιλαμβάνουν προσωπικά αντικείμενα του ίδιου του
συγγραφέα, όσο και της οικογένειάς του, πολλά χειρόγραφά του, επιστολές δικές του και
τρίτων προς αυτόν, πολλές από τις πρώτες ελληνικές εκδόσεις των βιβλίων του και πολλές
μεταφράσεις τους, σε σχεδόν 50 γλώσσες, μεγάλο αριθμό σπανίων φωτογραφιών, προτομές
και άλλα έργα τέχνης, καθώς και ντοκουμέντα από τις πολλές παραστάσεις των θεατρικών
κειμένων του και των θεατροποιημένων μυθιστορημάτων του, όπως αφίσες, προγράμματα,
μακέτες σκηνογραφιών και κοστουμιών, φωτογραφίες και άλλο υλικό.

Στα Χανιά υπάρχει ένας μεγάλος αριθμών χώρων πολιτιστικού ενδιαφέροντος οι οποίοι
προσελκύουν σημαντικό αριθμό επισκεπτών (www.chaniatourism.com), σημαντικότεροι εκ των
οποίων είναι οι εξής:
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•

Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων: Ιδρύθηκε το 1963 και βρίσκεται στο σημείο όπου βρισκόταν
παλιά το Βενετσιάνικο μοναστήρι του Αγίου Φραγκίσκου στην πόλη των Χανίων. Η συλλογή
του Μουσείου περιλαμβάνει ευρήματα από ανασκαφές σε διάφορες περιοχές της πόλης που
έγιναν κατά τη διάρκεια των τελευταίων 50 χρόνων ενώ τα εκθέματά του δίνουν μία
διαχρονική εικόνα της πολιτισμικής ιστορίας του Νομού Χανίων από τη νεολιθική εποχή έως
και τα χρόνια της ρωμαιοκρατίας.
Εικόνα 5-12 Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων

Πηγή: www.chaniatourism.com

•

Ναυτικό Μουσείο Κρήτης: Βρίσκεται στην είσοδο του Ιστορικού φρουρίου ''Φιρκά'' στο παλιό
Βενετσιάνικο λιμάνι. Ιδρύθηκε το 1973 με σκοπό την προώθηση της ναυτικής παράδοσης και
της ιστορίας του νησιού.
Εικόνα 5-13 Ναυτικό Μουσείο Κρήτης

Πηγή: www.chaniatourism.com

•

Βυζαντινή και Μεταβυζαντινή Συλλογή: Βρίσκεται στο εσωτερικό κομμάτι των οχυρωματικών
τειχών που μετονομάστηκε σε Μοναστήρι του Αγίου Σαλβατόρε. Η έκθεση είναι
επικεντρωμένη στην ιστορική και καλλιτεχνική ταυτότητα της περιοχής των Χανίων κατά τη
διάρκεια της Βυζαντινής και Μεταβυζαντινής περιόδου.

•

Μουσείο Τυπογραφίας: Το μοναδικό στην Ελλάδα Μουσείο Τυπογραφίας βρίσκεται έξω από
την πόλη των Χανίων, στο βιοτεχνικό πάρκο Σούδας.
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Εικόνα 5-14 Μουσείο Τυπογραφίας

Πηγή: www.chaniatourism.com

•

Μουσείο Ελευθερίου Βενιζέλου: Το πατρικό σπίτι του Ελευθερίου Βενιζέλου στη Χαλέπα
Χανίων, το οποίο αποτέλεσε τη στέγη της ζωής του επί τριάντα και πλέον χρόνια, από το 1880
μέχρι το 1910 και αργότερα κατά διαστήματα από το 1927 μέχρι το 1935, σήμερα λειτουργεί
ως Μουσείο υπό την ευθύνη του «Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών και Μελετών Ελ. Βενιζέλος»
στο οποίο έχει παραχωρηθεί από το ελληνικό δημόσιο.

•

Οικία Ελευθερίου Βενιζέλου: Το σπίτι που γεννήθηκε ο Ελευθέριος Βενιζέλος στις Μουρνιές
των Χανίων το οποίο περιλαμβάνει πολλά προσωπικά αντικείμενα του Βενιζέλου, αλλά και
εκθέματα της Κρητικής ιστορίας.
Εικόνα 5-15 Οικία Ελευθερίου Βενιζέλου

Πηγή: www.chaniatourism.com

•

Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο Θερίσου: Ιδρύθηκε το 1985 και βρίσκεται στο κτίριο που
χρησίμευε στον Ελευθέριο Βενιζέλο ως στρατηγείο. Το μουσείο φιλοξενεί αντικείμενα εκείνης
τη εποχής, αρχεία και φωτογραφικό υλικό, οπλισμό, όπως επίσης και προσωπικά αντικείμενα
του Ελευθερίου Βενιζέλου.
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Εικόνα 5-16 Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο Θερίσου

Πηγή: www.chaniatourism.com

•

Δημοτική Πινακοθήκη Χανίων: Φιλοξενεί έργα ζωγραφικής, χαρακτικής και γλυπτικής
καταξιωμένων Ελλήνων δημιουργών και ντόπιων καλλιτεχνών, που χρονολογούνται από το
18ο αιώνα έως σήμερα.

Εικόνα 5-17 Δημοτική Πινακοθήκη Χανίων

Πηγή: www.chaniatourism.com

•

•
•

Μουσείο Εθνικής Αντίστασης: Βρίσκεται στο χωριό Θέρισο και σε αυτό εκτίθεται πλούσιο
φωτογραφικό υλικό από την περίοδο της Εθνικής Αντίστασης. Στο Μουσείο υπάρχουν, όπλα
και κειμήλια αγωνιστών καθώς και διάφορα αντικείμενα και αποκόμματα εφημερίδων εκείνη
της περιόδου.
Ιστορικό Αρχείο Κρήτης: Ιδρύθηκε στα Χανιά το 1920 και αποτελεί μια από τις αρχαιότερες
αρχειακές Υπηρεσίες της χώρας.
Μουσείο Σχολικής Ζωής: Το μουσείο βρίσκεται στην περιοχή Νεροκούρου στα Χανιά και
στεγάζει όλα εκείνα τα στοιχεία που χαρακτήριζαν τη σχολική ζωή του παρελθόντος, όπως
έντυπα, διάφορα αντικείμενα, εποπτικά μέσα διδασκαλίας κ.λ.π.
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Εικόνα 5-18 Μουσείο Σχολικής Ζωής

Πηγή: www.chaniatourism.com

•

Λαογραφικό Μουσείο Χανίων - Κρητικό σπίτι: Βρίσκεται στο κέντρο της παλιάς πόλης των
Χανίων και περιλαμβάνει εκθέματα λαϊκής τέχνης και παράδοσης, που επιτρέπουν στον
επισκέπτη να γνωρίσει μια αντιπροσωπευτική εικόνα του τρόπου ζωής των παλαιότερων
κατοίκων του νησιού κατά το 18ο και 19ο αιώνα.

Εικόνα 5-19 Λαογραφικό Μουσείο Χανίων

Πηγή: www.chaniatourism.com

•

Μουσείο Εθνικής Ελλάδος Ποδοσφαίρου: Αποτελεί ένα μοναδικό στο είδος του μουσείο στην
Ελλάδα.
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Εικόνα 5-20 Μουσείο Εθνικής Ελλάδος Ποδοσφαίρου

Πηγή: www.chaniatourism.com

Μερικές από τις πιο σημαντικές μονές και ναοί στην περιοχή των Χανίων είναι οι εξής:
•

•

•

•

•

•

•

Η Πατριαρχική και Σταυροπηγιακή Μονή της Αγίας Τριάδος των Τζαγκαρόλων: Είναι ένα
από τα πιο σημαντικά μοναστηριακά συγκροτήματα του τέλους της Ενετοκρατίας στην
Κρήτη.
Ιερά Μονή Γουβερνέτου ή Κυρία των Αγγέλων: Ένα από τα παλαιότερα μοναστήρια της
Κρήτης και αποτελεί δείγμα ορθόδοξης μοναστηριακής αρχιτεκτονικής. Χτίστηκε το 1537
σε υψόμετρο 260 μέτρων από μοναχούς της Μονής Καθολικού που έφυγαν εξαιτίας της
πειρατείας.
Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Κορακιών: Ιστορικό γυναικείο μοναστήρι στις Κορακιές
Ακρωτηρίου. Το μοναστήρι καταστράφηκε πολλές φορές από τους διάφορους κατακτητές
της Κρήτης.
Ιερά Πατριαρχική και Σταυροπηγιακή Μονή Χρυσοπηγής: Ιδρύθηκε στα Χανιά κατά την
τελευταία περίοδο της Ενετοκρατίας (τέλη 16ου αιώνα) και είναι αφιερωμένη στην
Παναγία την Ζωοδόχο Πηγή.
Ιερός Μητροπολιτικός Ναός των Εισοδίων της Θεοτόκου: Στο κέντρο της πόλης των
Χανίων βρίσκεται η ιστορική Τριμάρτυρη, ο Ιερός Καθεδρικός Ναός των Χανίων, ο Ναός
των Εισοδίων της Θεοτόκου.
Ιερός Ναός Αγίου Νικολάου Χανίων: Κτίστηκε λίγο πριν το 1320, επί Ενετών, ως μοναστήρι
του τάγματος των Δομινικανών μοναχών. Στην Ενετοκρατία αποτελούσε την πιο
σημαντική εκκλησία της πόλης.
Ιερά Μονή Αγίας Κυριακής: Βρίσκεται έξω από την πόλη των Χανίων, κοντά στο
Βαρύπετρο. Ως το 1992, η μονή ήταν ένα σύνολο από χαλάσματα, αλλά έκτοτε
αναστηλώθηκε και πλέον αποτελεί ένα πανέμορφο μοναστήρι της Κρήτης.
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Εικόνα 5-21 Ιερά Μονή της Αγίας Τριάδας των Τζαγκαρόλων

Πηγή: www.chaniatourism.com

Εικόνα 5-22 Ιερός Μητροπολιτικός Ναός των Εισοδίων της Θεοτόκου

Πηγή: www.chaniatourism.com

Στην περιοχή του Ρεθύμνου τα κυριότερα αξιοθέατα πολιτιστικού ενδιαφέροντος είναι:
•

•

•

Ιστορικό - Λαογραφικό Μουσείο Ρεθύμνης: Στεγάζεται σε ένα βενετσιάνικο αρχοντικό,
ιστορικό διατηρητέο μνημείο του 17ου αι. Οι εκθεσιακοί χώροι του Μουσείου (μόνιμη
έκθεση) εκτείνονται σε πέντε αίθουσες και περιλαμβάνουν κυρίως αντικείμενα της
παραδοσιακής χειροτεχνίας και λαϊκής τέχνης. Στις αίθουσές του παρουσιάζονται συλλογές
από υφαντά, κεντήματα, δαντέλες, κεραμικά, καλάθια, καθώς και παραδοσιακά
επαγγέλματα όπως του χαλκουργού, του σαμαροποιού, του πεταλωτή κ.ά. Στο ισόγειο
στεγάζονται περιοδικές εκθέσεις και πραγματοποιούνται εκπαιδευτικά προγράμματα. Στην
πίσω και την κεντρική αυλή σώζονται μέχρι σήμερα το περιβόλι με τις νεραντζιές, το πηγάδι
και η στέρνα με την πέτρινη σκάφη.
Αρχαιολογικό Μουσείο Ρεθύμνου: Βρίσκεται στο ιστορικό κέντρο του Ρεθύμνου και
στεγάζεται στην βενετσιάνικη εκκλησία του Αγίου Φραγκίσκου. Τα εκθέματά του δίνουν μια
διαχρονική εικόνα της πολιτισμικής ιστορίας του νομού από τη νεολιθική εποχή έως τα
χρόνια της ρωμαιοκρατίας.
Στρατιωτικό Μουσείο: Βρίσκεται στον διατηρητέο παραδοσιακό οικισμό του
Χρωμοναστηρίου, σε υψόμετρο 360μ. Στεγάζεται σε μία Βενετσιάνικη έπαυλη που
χρονολογείται από τις αρχές του 17ου αιώνα. To Χρωμοναστήρι, παρουσιάζει ιδιαίτερο
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•

ιστορικό ενδιαφέρον, καθώς στο όρος του Βρύσινα έχουμε αρχαιολογικά ευρήματα από τη
μέσο-Μινωική περίοδο (20ος-16ος αι. π.Χ). Παράλληλα αποτέλεσε κομβικό σημείο στα
χρόνια της Ενετοκρατίας στην Κρήτη, απόδειξη του οποίου αποτελεί το πλήθος των
σωζόμενων από εκείνη την περίοδο διατηρητέων-ιστορικών κτιρίων.
Σχολικό Μουσείο Δήμου Ρεθύμνης: Ιδρύθηκε το 1999 και στεγάζεται στις εγκαταστάσεις του
πρώην Δημοτικού Σχολείου Αμνάτου. Διαθέτει εκθεσιακό χώρο, αίθουσα προσομοίωσης
διδασκαλίας, βιβλιοθήκη-αρχειοθήκη, αυλή, σχολικό κήπο και ζωοκήπιο. Προσφέρει επτά
διαφορετικά εκπαιδευτικά προγράμματα για όλες τις ηλικίες, ξεναγήσεις, εκδηλώσεις με
εκπαιδευτικά θέματα και εκδόσεις.
Τα σημαντικότερα πολιτιστικά αξιοθέατα στον νομό Λασιθίου είναι τα παρακάτω:
Το φρούριo της Σπιναλόγκας απέναντι από την Ελούντα και την Πλάκα,
Το φρούριο του Καλέ στην Ιεράπετρα
Η ενετική έπαυλη της Ετιάς
Ο μεσαιωνικός οικισμός της Βόιλας
Το Αρχαιολογικό και Λαογραφικό Μουσείο του Αγίου Νικολάου
Η Αρχαιολογική Συλλογή Ιεράπετρας.
Ειδικότερα στην πόλη της Σητείας οι κυριότεροι πολιτιστικοί πόροι είναι:

•

Το Φρούριο Καζάρμα: Χτίστηκε το 13ο αιώνα από τους Ενετούς και αποτελούσε το στρατώνα
της φρουράς, για αυτό και ονομάστηκε Casa di Arma (Καζάρμα). Το φρούριο Καζάρμα
ουσιαστικά αποτέλεσε το κύριο αμυντικό κάστρο της πόλης, ωστόσο υπέστη πολλές ζημιές
από τις συχνές ληστρικές επιδρομές πειρατών και κατακτητών.
Εικόνα 5-23 Το Φρούριο Καζάρμα

Πηγή: https://www.kastra.eu/castlegr.php?kastro=casarma

•

Μονή Τοπλού: Ένα από τα μεγαλύτερα και σπουδαιότερα μοναστήρια της Κρήτης, 10 χλμ.
ανατολικά της Σητείας. Το κτιριακό του συγκρότημα είναι επιβλητικό και έχει φρουριακή
μορφή. Η επίσημη ονομασία του είναι «Παναγία Ακρωτηριανή». Τοπλού, που σημαίνει «ο
διαθέτων κανόνι» (τοπ στα τουρκικά) ονομάστηκε επειδή είχε κανόνι για την απόκρουση επί
τουρκοκρατίας των πειρατών. Το μοναστήρι φαίνεται ότι ιδρύθηκε τον 16ο αιώνα γύρω από
τον μικρό ναό της Παναγίας που υπήρχε εκεί από τον 14ο αιώνα. Η Μονή υπέστη κατά
καιρούς μεγάλες λεηλασίες και καταστροφές από τον σεισμό του 1612, από πειρατές, από
τους ιππότες της Μάλτας και κυρίως από τους Τούρκους λόγω του πλούτου της αλλά και
επειδή ήταν στήριγμα των εθνικών αγώνων. Τα τελευταία χρόνια δημιουργήθηκαν δύο
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•

•

•
•

•

•

αξιόλογα μουσεία, ένα εικόνων και κειμηλίων και ένα χαρακτικής. Η Μονή έγινε επίσης
επίκεντρο βιολογικών καλλιεργειών ελαιολάδου και κρασιών, ενώ κοντά εγκαταστάθηκε και
λειτουργεί αιολικό πάρκο.
Μονή Παναγιάς Φανερωμένης: Το μοναστήρι βρίσκεται στην άκρη μιας χαράδρας. Το όνομα
του μοναστηριού (Φανερωμένη) δόθηκε από μια εικόνα της Παναγίας που βρέθηκε σε μια
μικρή σπηλιά δίπλα στην εκκλησία.
Μονή Αγίας Σοφίας Αρμένων: Μονή ερημωμένη στην περιφέρεια της πρώην κοινότητας
Αρμένων, επαρχίας Σητείας, Ν. Λασιθίου. Ήταν κτισμένη πάνω σε γήλοφο, κοντά στο χωριό
Ετιά. Ιδρύθηκε την περίοδο της Ενετοκρατίας πιθανότατα από μοναχούς μονυδρίων. Ο ναός
της Αγίας Σοφίας ήταν κάποτε μια από τις πιο σπουδαίες μονές της Ανατολικής Κρήτης. Το
1870 άρχισε να λειτουργεί το κτήριο που προοριζόταν για σχολείο αλλά εγκαταλείφθηκε
όταν ιδρύθηκαν συστηματικά σχολεία (http://www.cretesitia.gr/index.php/el/sight-seeingarcheological-sites/monasteries).
Μονή Καψά: Αφιερωμένη στον Ιωάννη τον Πρόδρομο Ιδρύθηκε μάλλον τον 15ο αιώνα, και
κατά την Τουρκοκρατία καταστράφηκε, αλλά ανακαινίστηκε από το 1861 και μετά.
Αρχαιολογικό Μουσείο Σητείας: Στο Μουσείο εκτίθενται σημαντικά ευρήματα του Μινωικού
Πολιτισμού και των άλλων αρχαίων πολιτισμών της Κρήτης. Πολλά από τα εκθέματα
αναφέρονται στην ελιά, στο αμπέλι, στην κτηνοτροφία, την αλιεία, τη μελισσοκομία και τους
άλλους τομείς του αγροτικού βίου.
Λαογραφικά Μουσεία Και Συλλογές: Σημαντικά λαογραφικά μουσεία βρίσκονται στη πόλη
της Σητείας, στο Χαμέζι και το Παλαίκαστρο και μικρότερες λαογραφικές συλλογές στο
Χανδρά και τους Πεύκους. Σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους εκτίθενται σε θεματικές
ενότητες, αντικείμενα που αντιπροσωπεύουν τις εκφράσεις του κρητικού λαϊκού πολιτισμού
και του αγροτικού και ποιμενικού βίου.
Ιδιωτικό Αγροτικό Μουσείο «Η Καντούνα»: Βρίσκεται σε κεντρικό σημείο τον χωριού
Σταυρωμένος τον Δήμου Σητείας. Στο σημείο αυτό βρισκόταν ένα ερειπωμένο φουρνόσπιτο
που το χτίσιμό του χρονολογείται στις αρχές του προηγούμενου αιώνα. Στο αγροτικό μουσείο
ο επισκέπτης μπορεί να δει τον παλιό ξυλόφουρνο που βρίσκεται στην αυλή τον σπιτιού, το
μαγγανοπήγαδο και τέσσερα (4) δωμάτια μέσα στα οποία υπάρχουν βιτρίνες με θεματικές
ενότητες αντικειμένων: κεραμικά, γεωργικά εργαλεία, είδη κουζίνας, υφαντά, κεντητά
χειροτεχνήματα, ενδυμασίες, νομίσματα, φωτογραφίες.

Εικόνα 5-24 Ιδιωτικό Αγροτικό Μουσείο «Η Καντούνα»

Πηγή: http://www.cretesitia.gr/
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•

Μουσείο Νερού & Υδροκίνησης Ζάκρου: Στεγάζεται στους αναστηλωμένους νερόμυλους
που παραχώρησαν οι οικογένειες που τους κατείχαν το 1997. Είναι ένα θεματικό μουσείο
που στόχο έχει να συγκεντρώσει ότι αντικείμενο ή άλλο υλικό είναι σχετικό με τη χρήση
του νερού από περασμένες εποχές αλλά και να αναδείξει τη σπουδαιότητα του νερού και
στις μέρες μας, αξιοποιώντας το σωστά με ορθολογική χρήση και σεβασμό.
(http://www.cretesitia.gr/index.php/el/sight-seeing-archeological-sites/museums).
Εικόνα 5-25 Μουσείο Νερού & Υδροκίνησης Ζάκρου

Πηγή: http://www.cretesitia.gr/

•

Μουσείο Ξυλογλυπτικής στους Τουρτούλους: Το παλαιό χαρκιδιό, εκθετήριο σήμερα,
μετά την αναπαλαίωσή του παρουσιάζει έργα του λαϊκού καλλιτέχνη Μανώλη Θ. ΠεράκηΧαρκιά (1910-2006). Προσωπογραφίες (του Χριστού, της Παναγίας), προτομές πολιτικών
(Ελευθερίου Βενιζέλου), χρηστικά αντικείμενα με διάκοσμο, μουσικά όργανα (λύρα,
βιολί) με πλούσιο σκάλισμα, συμπλέγματα ζώων ακατάληπτα, πτηνά τερατώδη, ερπετά
υπερφυσικά είναι τα πιο αγαπημένα θέματα του καλλιτέχνη. Η συνολική καλλιτεχνική
δημιουργία του Χαρκιά είναι χειροποίητη βασισμένη στα παραδοσιακά εργαλεία:
σκεπάρνι, σκαρπέλο, πριόνι, ξυλοφάς (ξυλόλιμα).

Εικόνα 5-26 Μουσείο Ξυλογλυπτικής στους Τουρτούλους

Πηγή: http://www.cretesitia.gr/
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5.1.3

Περιβαλλοντικοί Πόροι

Η Κρήτη αποτελεί ένα νησί ιδιαίτερης φυσικής ομορφιάς και γεωποικιλότητας, πλούσιο
σε φυσικούς και περιβαλλοντικούς πόρους, όπως φαράγγια, σπήλαια, παραλίες και δάση. Οι
κυριότεροι από αυτούς τους πόρους παρουσιάζονται παρακάτω.
•

•

Φυσικό Πάρκο Ψηλορείτη: Ιδρύθηκε το 2001 από την εταιρία Α.Κ.Ο.Μ.Μ. - Ψηλορείτης
Αναπτυξιακή Α.Ε. Ο.Τ.Α. με την επιστημονική υποστήριξη του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας
του Πανεπιστημίου Κρήτης. Το Πάρκο έχει ενταχθεί στο Δίκτυο των Ευρωπαϊκών Γεωπάρκων
καθώς και στο Δίκτυο των Παγκόσμιων Γεωπάρκων της UNESCO. Σήμερα το Φυσικό Πάρκο
Ψηλορείτη συμμετέχει ενεργά στις παγκόσμιες προσπάθειες για την προστασία και ανάδειξη
του περιβάλλοντος, της φυσικής και της πολιτιστικής κληρονομιάς, καθώς και της βιώσιμης,
τοπικής ανάπτυξης μέσω του γεωτουρισμού και άλλων μορφών εναλλακτικών τουρισμού.
Γεωπάρκο Σητείας: Βρίσκεται στο πιο ανατολικό τμήμα της Κρήτης και εντάχθηκε στο Δίκτυο
των Παγκόσμιων Γεωπάρκων της UNESCO το 2015. Περιλαμβάνει μία πολύ μεγάλη έκταση,
συνολικού εμβαδού 516.7 τετρ.χλμ.), η οποία καλύπτει σχεδόν το σύνολο του σημερινού
Δήμου Σητείας. Το Γεωπάρκο χαρακτηρίζεται από ευρεία ποικιλία στοιχείων του αβιοτικού
και βιοτικού περιβάλλοντος και αποτελεί έναν μοναδικό γεωτουριστικό προορισμό. Στο
Γεωπάρκο Σητείας εμφανίζονται οι βασικές αλπικές ενότητες της Κρήτης, που είναι οι
«Πλακωδών Ασβεστολίθων», «Φυλλιτών – Χαλαζιτών», «Τρίπολης» και «Μαγκασά». Επίσης,
το Πάρκο περιλαμβάνει μεγάλες ιζηματογενείς σειρές από τις μεταλπικές ενότητες και
ειδικότερα πετρώματα των περιόδων «μειόκαινο», «πλειόκαινο» και «πλειστόκαινο»
(http://www.sitia-geopark.gr).

Εικόνα 5-27 Γεωπάρκο Σητείας

Πηγή: http://www.sitia-geopark.gr

•

Φοινικόδασος Βάι. Βρίσκεται δίπλα στην αρχαία Ίτανο, 28 χλμ. από τη Σητεία. Καταλαμβάνει
200 στρέμματα και αποτελείται από αυτοφυείς φοίνικες του Θεοφράστου και είναι μοναδικό
στην Ελλάδα, την Ευρώπη και πιθανώς στον κόσμο. Πολλοί θρύλοι υπάρχουν για την
προέλευση του. Λέγεται ότι το δημιούργησαν Φοίνικες που κατά μια δοξασία αποίκισαν
πρώτοι την Ίτανο, ενώ κατά άλλες εκδοχές δημιουργήθηκε από κουκούτσια Χουρμάδων που
έτρωγαν Αιγύπτιοι στρατιώτες του ή Σαρακηνοί πειρατές ή επιδρομείς. Το Βάι λόγω της
ιδιαίτερης ομορφιάς του προστατεύεται από το Ελληνικό κράτος, την Ευρωπαϊκή κοινότητα
και από διεθνείς συμβάσεις.
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Εικόνα 5-28 Φοινικόδασος Βάι

Πηγή: http://www.cretesitia.gr/

Στην ευρύτερη περιοχή της Σητείας συναντάται σημαντικός αριθμός φαραγγιών και
σπηλαίων. Τα φαράγγια της περιοχής, αλλά και της Κρήτης γενικά, δημιουργήθηκαν πριν δύο
εκατομμύρια χρόνια. Στη δημιουργία τους επέδρασαν κατά κύριο λόγο οι τεκτονικές αλλαγές που
δημιούργησαν το νησί και στη συνέχεια διαμορφώθηκαν στην τελική τους μορφή από
περιβαλλοντικές δράσεις και διαβρώσεις. Τα κυριότερα φαράγγια στην περιοχή της Σητείας είναι
το Φαράγγι των Περβολακίων ή Φαράγγι Μονής Κάψας, Ζάκρου, Χοχλακίων, Πεύκων, Ρίχτη,
Αγίων Πάντων Φανερωμένης, Ορεινού, Χαμαιτούλου, Ξερόκαμπου, Αγίου Αντωνίου, Γούδουρας,
Ασπρολίθου.

Επίσης στην περιοχή της Σητείας υπάρχουν σπήλαια που συνδέονται με λατρευτικές
συνήθειες των κατοίκων που έχουν τις ρίζες τους στη μινωική περίοδο. Πιο συγκεκριμένα, στην
ορεινή περιοχή του πρώην Δήμου Ιτάνου έχουν καταγραφεί πάνω από 82 σπήλαια,
σπηλαιοβάραθρα, βάραθρα, καταβόθρες και υπόγεια ποτάμια, των οποίων το συνολικό
εξερευνημένο μήκος διαδρομών ξεπερνά τα 6.000 μ. και που ουσιαστικά αποτελούν τον
υδροσυλλέκτη της Επαρχίας Σητείας. Τα σημαντικότερα σπήλαια της περιοχής είναι: το Έξω
Λατσίδι, το Σπήλαιο του Περιστερά, το Σπήλαιο των Πελεκητών, το Βρέικο, το Μεγάλο και το
Μικρό Κατωφύγι.
Στον νομό Χανίων υπάρχει σημαντικός αριθμός περιβαλλοντικών πόρων που
περιλαμβάνει παραλίες, λίμνες, φαράγγια, πλούσια χλωρίδα και πανίδα. Στο Δήμο Χανίων
υπάρχουν αρκετές περιοχές ξεχωριστής φυσικής ομορφιάς ενταγμένες στο δίκτυο Natura 2000,
όπως η λίμνη της Αγιάς, το φαράγγι του Θερίσου και η νησίδα των Αγίων Θεοδώρων (ή Θοδωρού).
Το Πάρκο Διάσωσης Χλωρίδας και Πανίδας του Πολυτεχνείου Κρήτης, έξω από την πόλη
των Χανίων, στην περιοχή Προφήτη Ηλία, αποτελεί σημαντικό χώρο έκτασης 300 στρεμμάτων,
όπου η χλωρίδα και η συνυπάρχουσα πανίδα προστατεύονται και μπορούν να αναπτύσσονται
χωρίς ανθρώπινες παρεμβάσεις.
Τα κυριότερα φαράγγια στην περιοχή των Χανίων είναι το Φαράγγι Κυκλάμινου και το
Φαράγγι Δικτάμου.
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5.1.4

Τουριστικές Υποδομές
Συγκοινωνιακές Υποδομές – Μέσα Μεταφοράς

Το οδικό δίκτυο είναι αρκετά εκτεταμένο. Κατά μήκος της βόρειας ακτής αναπτύσσεται ο
Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης, ο οποίος αποτελεί έναν σύγχρονο αυτοκινητόδρομο, ενώ
αντιθέτως κατά μήκος της νότιας ακτής δεν υπάρχει αναπτυγμένο οδικό δίκτυο, αν και σε όλη τη
νότια Κρήτη υπάρχουν επαρχιακοί δρόμοι που συνδέουν τα χωριά και τις πόλεις μεταξύ τους
(INSETE, 2019).
Λόγω της γεωγραφικού ανάγλυφου του νησιού ο κύριος όγκος των μεταφορών
εξυπηρετείται από τις υπεραστικές συγκοινωνίες που εκτελούν τα ΚΤΕΛ.
Η Κρήτη διαθέτει δύο διεθνή αεροδρόμια στα Χανιά και στο Ηράκλειο, από τα οποία
εκτελούνται τακτικές πτήσεις προς την υπόλοιπη Ελλάδα και προς ευρωπαϊκές χώρες. Επίσης
υπάρχει και το αεροδρόμιο της Σητείας από το οποίο εκτελούνται πτήσεις σε επιλεγμένες
περιοχές στην Ελλάδα.
Κατά τη θερινή περίοδο πραγματοποιούνται πολλές πτήσεις charter από και προς πολλές
πόλεις της Ευρώπης.
Ακτοπλοϊκώς η Κρήτη συνδέεται από όλες τις μεγάλες πόλεις με το λιμάνι του Πειραιά με
καθημερινά δρομολόγια, ενώ υπάρχει και σύνδεση από το Ηράκλειο στη Θεσσαλονίκη και σε
μερικά νησιά του Αιγαίου. Οι ναυτιλιακές εταιρίες της Κρήτης, οι οποίες είναι από τις μεγαλύτερες
σε όλη τη Μεσόγειο, που εκτελούν τα δρομολόγια είναι η ΑΝΕΚ Lines, η Hellenic Seaways, οι
Μινωικές Γραμμές και η Λ.Α.Ν.Ε.
Επίσης από την Κρήτη υπάρχουν τακτικά δρομολόγια προς άλλα νησιά. Έτσι, το Ηράκλειο
συνδέεται με τη Σαντορίνη, τη Μύκονο, την Πάρο, τι Σύρο και τη Σκιάθο, το Καστέλλι με τα Κύθηρα
και την Πελοπόννησο, ο Άγιος Νικόλαος και η Σητεία με τα Δωδεκάνησα, ενώ στα νότια η
Παλαιόχωρα και η Χώρα Σφακίων συνδέονται με τη Γαύδο.
Παράλληλα, δεκάδες κρουαζιερόπλοια έχουν ως σταθμούς τα λιμάνια των Χανίων, του
Αγίου Νικολάου και του Ηρακλείου.

Υποδομές διαμονής
Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία από το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο
Ελλάδος, για το 2019, στην Κρήτη λειτουργούν 1.619 ξενοδοχεία με δυναμικότητα 93.367
δωμάτια 187.599 κλινών (Πίνακας 2).
Από αυτά, τα 128 ανήκουν στη κατηγορία των 5 αστέρων, τα 330 στην κατηγορία των 4
αστέρων, τα 392 στη κατηγορία των 3 αστέρων, τα 589 στην κατηγορία των 2 αστέρων, ενώ 180
ανήκουν στη κατηγορία του 1 αστεριού.
Από το σύνολο των ξενοδοχειακών κλινών, οι 48.061 λειτουργούν σε ξενοδοχεία 5
αστέρων, οι 63.189 σε ξενοδοχεία 4 αστέρων, οι 32.838 σε ξενοδοχεία 3 αστέρων, οι 34.899 σε
ξενοδοχεία 2 αστέρων και οι 8.612 σε ξενοδοχεία με 1 αστέρι.
Ο Πίνακας 2 παρουσιάζει το ξενοδοχειακό δυναμικό της Κρήτης (μονάδες, δωμάτια και
κλίνες) ανά Περιφερειακή Ενότητα και συνολικά σε επίπεδο περιφέρειας, σύμφωνα με στοιχεία
από το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος για το έτος 2019.
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Πίνακας 5-2 Ξενοδοχειακό δυναμικό 2019
Ξενοδοχειακό δυναμικό 2019
Περιφερειακή
Ενότητα
Ηρακλείου

Λασιθίου

5*

4*

3*

2*

1*

Σύνολο

Μονάδες

46

142

110

135

85

518

Δωμάτια

11.007

16.476

5.039

4.404

2.594

39.520

Κλίνες

23.138

32.716

9.632

8.176

4.980

78.642

28

41

39

69

28

205

Μονάδες
Δωμάτια

5.326

3.912

1.782

1.935

424

13.379

10.974

7.728

3.342

3.493

808

26.345

Μονάδες

21

69

112

111

17

330

Δωμάτια

2.874

5.846

5.014

3.494

351

17.579

Κλίνες

5.880

11.542

9.781

6.356

657

34.216

Μονάδες

33

78

131

274

50

566

Δωμάτια

3.820

5.702

5.560

9.628

1.179

25.889

Κλίνες

8.069

11.203

10.083

16.874

2.167

48.396

Κλίνες
Ρεθύμνου

Χανίων

Σύνολο

Μονάδες

128

330

392

589

180

1.619

Δωμάτια

23.027

31.936

17.395

19.461

4.548

96.367

Κλίνες

48.061

63.189

32.838

34.899

8.612

187.599

Πηγή: Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδας - Επεξεργασία INSETE Intelligence
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5.1.5 Εκπαιδευτικοί πόροι
Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες που προσφέρονται από τα Γεωπάρκα: Φυσικό Πάρκο
Ψηλορείτη - Δραστηριότητες πεδίου (Εκπαιδευτικά Προγράμματα)
Το Φυσικό Πάρκο έχει αναπτύξει δυο ειδικές Μουσειοσκευές που αφορούν σε προγράμματα
περιβαλλοντικής εκπαίδευσης τα οποία υλοποιούνται από σχολικές ομάδες στην αίθουσα και στο
πεδίο. Οι Μουσειοσκευές έχουν αποσταλεί σε όλα τα σχολεία του Φυσικού Πάρκου και
βρίσκονται στη διάθεση άλλων ομάδων στις εγκαταστάσεις του Πάρκου στα Ανώγεια.
«Το Υπόγειο Ταξίδι του Νερού»
Πρόκειται για μία Μουσειοσκευή που εστιάζεται στην πορεία του νερού πάνω και μέσα στα
ασβεστολιθικά βουνά και στα επιμέρους οικοσυστήματα που δημιουργεί, δηλαδή οροπέδια,
σπήλαια και πηγές. Περιλαμβάνει δραστηριότητες εντός και εκτός αιθουσών, παρατηρήσεις
πεδίου, συλλογή και επεξεργασία δεδομένων, παιγνίδια και άλλες δραστηριότητες.
«Τα Οροπέδια του Ψηλορείτη»
Η Μουσειοσκευή αυτή εστιάζει στις μοναδικές μορφές ζωής και τα οικοσυστήματα που
φιλοξενούν τα οροπέδια του Ψηλορείτη. Επικεντρώνεται σε συγκεκριμένα είδη, όπως ο Κρητικός
Αγριόγατος, η Πεταλούδα του Ψηλορείτη και πολλά άλλα. Συνδυάζοντας δραστηριότητες πεδίου,
ψυχαγωγίας και εξερεύνησης διερευνώνται τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των ζώων και φυτών της
περιοχής καθώς και τα ιδιαίτερα οικοσυστήματα.
Αστεροσκοπείο Σκίνακα: Σκίνακας τόπο αστρονομικής έρευνας
Το Αστεροσκοπείο Σκίνακα αποτελεί κοινή ερευνητική υποδομή του Πανεπιστημίου Κρήτης και
του Ιδρύματος Τεχνολογίας & Έρευνας (ΙΤΕ). Στο Αστεροσκοπείο είναι εγκατεστημένα και
λειτουργούν δύο τηλεσκόπια με διάμετρο κατόπτρου 1.3 μ και 0.3 μ αντίστοιχα.
Η λειτουργία του Αστεροσκοπείου Σκίνακα υποστηρίζεται από προσωπικό του Τμήματος Φυσικής
του Παν. Κρήτης και του Ινστιτούτου Αστροφυσικής του ΙΤΕ.
Tο Πανεπιστήμιο Κρήτης, το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (τότε Ερευνητικό Κέντρο Κρήτης)
και το Ινστιτούτο Max Planck Εξωγήινης Φυσικής (MPE) της Γερμανίας συμφώνησαν να
τοποθετήσουν και να λειτουργήσουν από κοινού ένα τηλεσκόπιο με έμφαση τόσο στην σύγχρονη
εκπαίδευση των φοιτητών του Πανεπιστημίου στην Αστρονομία όσο και στην έρευνα
εκτεταμένων ουράνιων αντικειμένων όπως οι κομήτες και τα αέρια νεφελώματα. Καθοριστικό
ρόλο στη δημιουργία του αστεροσκοπείου είχαν ο καθ. Ιωάννης Παπαμαστοράκης και ο
καθηγητής και Διευθυντής του MPE Gerhard Haerendel.
Διοργάνωση Ημέρες Κοινού
Σε μία προσπάθεια εξοικείωσης του κοινού με την επιστήμη και την τεχνολογία, το Αστεροσκοπείο
Σκίνακα προσφέρει μέρες ελεύθερης επίσκεψης κοινού στους χώρους του κάθε χρόνο. Δίδεται η
δυνατότητα στους επισκέπτες του να έχουν μια πρώτη γνωριμία της λειτουργίας του
Αστεροσκοπείου, να πληροφορηθούν για τα τελευταία επιτεύγματα στην Αστροφυσική και να
παρατηρήσουν από το τηλεσκόπιο 1.3μ εφόσον οι καιρικές συνθήκες το επιτρέπουν.
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Οι επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα να ξεναγηθούν στις εγκαταστάσεις του Αστεροσκοπείου
και να παρακολουθήσουν σχετική παρουσίαση. Κατόπιν, οι επισκέπτες μπορούν να
παρατηρήσουν με το μάτι, μέσω του τηλεσκοπίου των 1.3 μέτρων, ένα ουράνιο αντικείμενο που
θα είναι ορατό εκείνη την περίοδο.
Το Αστεροσκοπείο είναι Ερευνητική - Επιστημονική εγκατάσταση. Δεν υπάρχουν κοινόχρηστοι
χώροι υγιεινής, ικανός αριθμός καθισμάτων για μεγάλο αριθμό επισκεπτών, οι χώροι είναι
περιορισμένοι και δεν προσφέρονται για μεγάλης διάρκειας παραμονή κοινού.
Γεωπάρκο Σητείας: Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα
Το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης σχεδίασε για το Φυσικό Πάρκο Σητείας δύο εκπαιδευτικές
Μουσειοσκευές, μια για το Τοπικό Φυσικής Μουσείο Ζάκρου και μια για το Σπηλαιολογικό Κέντρο
Καρυδίου, που περιλαμβάνουν πλήρη εκπαιδευτικά προγράμματα που απευθύνονται σε μαθητές
των τελευταίων τάξεων του Δημοτικού και των πρώτων τάξεων του Γυμνασίου.
Οι Μουσειοσκευές βρίσκονται στα δύο παραπάνω Κέντρα Πληροφόρησης και μπορούν να
χρησιμοποιηθούν από σχολεία, συλλόγους και οικογένειες κατόπιν συνεννοήσεως με τους
υπεύθυνους του Φυσικού Πάρκου.
Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης (ΜΦΙΚ)
Σκοπός του ΜΦΙΚ είναι η έρευνα για το περιβάλλον της Κρήτης, της Ελλάδας και ευρύτερα της
Ανατολικής Μεσογείου και η προστασία του, η διατήρηση και ο εμπλουτισμός συλλογών και
αρχείων σχετικών με το περιβάλλον της περιοχής δράσης του και τέλος η περιβαλλοντική
εκπαίδευση.
Περιβαλλοντική Εκπαίδευση: Η Εκπαιδευτική Ομάδα Έρευνας, Ανάπτυξης και Υλοποίησης του
ΜΦΙΚ δραστηριοποιείται από το 1998 στο χώρο της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και της Δια
Βίου Μάθησης, σχεδιάζοντας και υλοποιώντας ένα πλήθος δραστηριοτήτων που απευθύνονται
στο Εκπαιδευτικό και στο ευρύτερο κοινό. Οι δραστηριότητες αυτές σχεδιάζονται με βάση τους
παρακάτω στρατηγικούς άξονες:
•
•
•
•
•
•
•

Τη σύνδεση του Μουσείου με το Σχολείο με σκοπό την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση
της Εκπαιδευτικής Κοινότητας,
Την ενημέρωση και την επιστημονική στήριξη των Εκπαιδευτικών στο έργο τους, αλλά και
τη συνεργασία με τα στελέχη της τυπικής Εκπαίδευσης
Την εισαγωγή καινοτόμων παιδαγωγικών μεθοδολογιών στο σχεδιασμό των
Εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων
Τη σύνδεση του Μουσείου με την Οικογένεια και την καλλιέργεια και ανάπτυξη της
Μουσειακής Αγωγής
Τη Δια Βίου Μάθηση και την ενημέρωση ευρύτερων κοινωνικών ομάδων
Την ανάπτυξη της Εκπαιδευτικής έρευνας σε Ευρωπαϊκό επίπεδο
Το σχεδιασμό και την παραγωγή Εκπαιδευτικού υλικού για το φυσικό περιβάλλον της
Μεσογείου, δίνοντας έμφαση στην Ελλάδα

Οι στόχοι των δραστηριοτήτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και της Δια Βίου Μάθησης είναι:
•
•

Η ανάδειξη του φυσικού πλούτου και των ιδιαιτεροτήτων του περιβάλλοντος της
Μεσογείου
Η κατανόηση των μηχανισμών που διαμορφώνουν το φυσικό περιβάλλον
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•

Η γνώση των μεγάλων προβλημάτων που αντιμετωπίζει το περιβάλλον από τον τρόπο
ζωής του σύγχρονου ανθρώπου

•

Η ευαισθητοποίηση και υιοθέτηση μιας νέας αντίληψης για το περιβάλλον και τον
πολιτισμό του περιβάλλοντος

Ινστιτούτο Αστροφυσικής Κρήτης:
To Ινστιτούτο Αστροφυσικής (ΙΑ), είναι το μοναδικό ερευνητικό ινστιτούτο στην Ελλάδα
αφοσιωμένο αποκλειστικά στον επιστημονικό τομέα της αστροφυσικής, ξεκίνησε τη λειτουργία
του στο Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) το 2019. Αποτελεί εξέλιξη των μακροχρόνιων και
ιδιαίτερα επιτυχημένων ερευνητικών δραστηριοτήτων της ομάδας αστροφυσικής του Ινστιτούτου
Ηλεκτρονικής Δομής και Λέϊζερ (ΙΗΔΛ) του ΙΤΕ και του Τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου
Κρήτης.
Σκοπός του Ινστιτούτου είναι αφενός να προωθήσει την έρευνα σε επιλεγμένους τομείς
θεωρητικής και παρατηρησιακής αστροφυσικής δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην αριστεία και
καινοτομία, αφετέρου να εκπαιδεύσει τη νέα γενιά σε θέματα αστροφυσικής και τεχνολογίας
ώστε να αντιμετωπίσουν με επιτυχία τις προκλήσεις των καιρών. Επιπλέον, χρησιμοποιώντας τη
μοναδική τεχνογνωσία και αριστεία σε πλήθος επιστημονικών περιοχών καθώς και το εύρυθμο
περιβάλλον του ΙΤΕ, το ΙΑ φιλοδοξεί να δράσει καταλυτικά αναπτύσσοντας στρατηγικές
συνεργασίες ώστε να μπορέσει η χώρα μας να συνεισφέρει ουσιαστικά και να επωφεληθεί από
την ταχύρρυθμη ανάπτυξη του κλάδου διεθνώς.

5.1.6

Άλλες Δραστηριότητες που μπορούν να συνδυαστούν με τον αστροτουρισμό

Στην Κρήτη, δεδομένων των σημαντικών περιβαλλοντικών πόρων και της πλούσιας
ιστορικής, θρησκευτικής και πολιτιστικής παράδοσης, έχουν αναπτυχθεί διάφορες μορφές
τουρισμού, προσφέροντας στους επισκέπτες τη δυνατότητα να συμμετάσχουν σε διάφορες
εναλλακτικές δραστηριότητες. Στο πλαίσιο αυτό, οι χαρακτηριστικότερες μορφές τουρισμού που
μπορούν να συνδυαστούν και με τον αστροτουρισμό είναι ο αγροτουρισμός, ο γαστρονομικός, ο
συνεδριακός και ο αθλητικός τουρισμός.
Παραδοσιακή μαγειρική - Γαστρονομικός τουρισμός
Η Κρήτη έχει πλούσια γαστρονομική παράδοση η οποία περιλαμβάνει πολλές
παραδοσιακές συνταγές. Η κρητική διατροφή σύμφωνα με διεθνείς διατροφικές έρευνες
αποτελεί πρότυπο για υγεία και μακροζωία, συνδυάζοντας πολλές γεύσεις, χρώματα και
αρώματα.
Σημαντικό ρόλο στη διατροφή έχει το κρέας κυρίως αμνοεριφίων ή μικρών ζώων
(κουνέλια, κότες) οικόσιτης παραγωγής. Άλλα κρητικά προϊόντα είναι τα τυροκομικά και τα αβγά
δε το μαύρο ζυμωτό ψωμί, τα κριθαροκούλουρα, οι ελιές. Τα σαλιγκάρια (χοχλιοί), τα όσπρια και
το ψάρι αποτελούν επίσης κομμάτι της κρητικής διατροφής.
Άλλα τοπικά προϊόντα της Κρήτης είναι το κρασί, η τσικουδιά, αφεψήματα βοτάνων από
το βουνό (βραστάρια), το θυμαρίσιο μέλι, οι σταφίδες, τα καρύδια, τα αμύγδαλα, τα ξερά σύκα
(συκομάίδες), το πετιμέζι και η γλυκιά μυζήθρα.
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Η Κρήτη παρουσιάζει έντονη κτηνοτροφική δραστηριότητα και παράγει διάφορες
ποικιλίες φρούτων και λαχανικών, καθώς το κλίμα του νησιού είναι ιδιαίτερα ευνοϊκό. Επίσης, η
Κρήτη παράγει σημαντικές ποσότητες ελαιόλαδου, το οποίο έχει κυρίαρχη θέση στη κρητική
κουζίνα. Το Ρέθυμνο μάλιστα είναι ο μεγαλύτερος ελαιώνας της Ευρώπης.
Η γαστρονομική παράδοση του Ψηλορείτη ακολουθεί τις επιταγές της θρησκείας
δίνοντας έμφαση στη νηστεία αλλά και σε έθιμα και λαϊκές παραδόσεις.

Αγροτουρισμός
Ο αγροτουρισμός αποτελεί μία άλλη μορφή εναλλακτικού τουρισμού στην Κρήτη, η οποία
μάλιστα μπορεί να συνδυαστεί με τον γαστρονομικό τουρισμό. Οι περισσότερες αγροτουριστικές
μονάδες στην Κρήτη έχουν ιδιόκτητες καλλιέργειες και φάρμες, όπου παράγονται προϊόντα
βιολογικά ή απαλλαγμένα από κάθε είδους φάρμακα και χημικά. Έτσι γνήσια κρητικά προϊόντα
όπως τυρί και μέλι, λαχανικά, ελαιόλαδο, θυμάρι, φασκόμηλο, παξιμάδια, ρίγανη, κρασί και
τσικουδιά από ντόπια σταφύλια και αρωματικά φυτά καθώς και αρκετά άλλα.
Επιπρόσθετα σε κάποιους οικισμούς δίνεται η δυνατότητα στους επισκέπτες να
συμμετάσχουν ενεργά στην ετοιμασία του φαγητού ή ακόμα και να μάθουν μυστικά της
παραδοσιακής κρητικής μαγειρικής, της παραδοσιακής βιολογικής καλλιέργειας κηπευτικών και
της παρασκευής γλυκών μέσα από οργανωμένα μαθήματα που παρέχονται.
Μερικές ακόμη δραστηριότητες που συνδέονται με τον αγροτουρισμό είναι η βόλτα με
άλογα, ποδηλασία στο βουνό, ο περίπατος στο δάσος ή διάσχιση κάποιου φαραγγιού, η
καλλιέργεια της γης και το τάισμα των ζώων.

Συνεδριακός Τουρισμός – M.I.C.E. (Meetings, Incentives, Conferences & Events)
Η Κρήτη διαθέτει μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες και συνεδριακά κέντρα τα οποία
φιλοξενούν καθόλη τη διάρκεια του χρόνου εκατοντάδες συνέδρια και σεμινάρια υψηλών
προδιαγραφών με συμμετέχοντες από όλη την Ελλάδα και τον κόσμο. Ο συνεδριακός τουρισμός
έχει αναπτυχθεί ιδιαίτερα καθώς οι συμμετέχοντες σε συνέδρια, σεμινάρια ή άλλες παρόμοιες
δράσεις μπορούν να συνδυάσουν τις εργασίες τους με διάφορες άλλες δραστηριότητες
αναψυχής. Οι χώροι που προσφέρονται για συνεδριακό τουρισμό είναι κατάλληλα
διαμορφωμένοι και εξοπλισμένοι και παράλληλα είναι στελεχωμένοι με άριστα εκπαιδευμένο και
έμπειρο προσωπικό, όπως διερμηνείς, τεχνικοί, προσωπικό γραμματειακής υποστήριξης.
(https://www.crete.tournet.gr/el/crete-agritourism).

Αθλητικός τουρισμός
Μία άλλη μορφή τουρισμού που έχει αναπτυχθεί στην Κρήτη είναι ο αθλητικός
τουρισμός. Κάθε χρόνο οι ναυταθλητικοί σύλλογοι του νησιού διοργανώνουν ιστιοπλοϊκούς
αγώνες ανοικτής θαλάσσης, J24, Regatta και Laser. Επίσης, τα σύγχρονα γήπεδα μπάσκετ,
φιλοξενούν αγώνες ακόμη και σε επίπεδο εθνικών ομάδων, ενώ σύλλογοι πολεμικών τεχνών
φιλοξενούν σπουδαίες διοργανώσεις παγκοσμίου βεληνεκούς. Αντίστοιχες διοργανώσει γίνονται
για τα αγωνίσματα στίβου, μαραθωνίου και ορεινού τρεξίματος.
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Επίσης στην Κρήτη έχει δοθεί έμφαση και σε λιγότερο διαδεδομένα αθλήματα και έχουν
δημιουργηθεί πίστες paintball, καθώς και σωματεία σκοποβολής, τοξοβολίας και ξιφασκίας. Σε
μερικά μεγάλα ξενοδοχεία λειτουργούν κέντρα bowling που συχνά διοργανώνουν εθνικούς,
ακόμα και διεθνείς αγώνες. Ακόμη υπάρχουν πολλές πίστες kart και τηλεκατευθυνόμενων
οχημάτων. Στην Ελούντα λειτουργεί ένα γήπεδο γκολφ 9 οπών, ενώ σύντομα αναμένεται να
επαναλειτουργήσει το γήπεδο 18 οπών στη Χερσόνησο.
Εκπαιδευτικός τουρισμός
O εκπαιδευτικός τουρισμός είναι ειδική μορφή τουρισμού που συνδυάζει την εκπαίδευση με την
αναψυχή, στο πλαίσιο της οποίας οι επισκέπτες τουρίστες είτε ατομικά είτε συνοδευόμενοι από
εκπαιδευτικούς ή συγγενείς ή φίλους, επιλέγουν τουριστικούς προορισμούς, με βάση τα
παρεχόμενα εκεί εκπαιδευτικά προγράμματα και συνδυάζουν τις διακοπές τους στους
προορισμούς αυτούς με τη συμμετοχή τους σε εκπαιδευτικές, πολιτιστικές και εθελοντικές
δράσεις και εκπαιδευτικά προγράμματα.
Στην επιλέξιμη περιοχή υπάρχουν οι πόροι υπάρχουν και η εμπειρία (καθώς αρκετές δομές της
επιλέξιμης περιοχής αναπτύσσουν εκπαιδευτικά προγράμματα) ώστε να αναπτυχθούν
εκπαιδευτικές δραστηριότητες με θέμα την αστροπαρατήρηση. Η εκπαιδευτική διάσταση
αναμένεται να ενισχυθεί από τα αποτελέσματα του έργου GEOSTARS:
Το έργο παρουσιάζει μια εντυπωσιακή συμπληρωματικότητα αφού στο Τρόοδος θα
κατασκευαστεί εκπαιδευτικό αστεροσκοπείο και Σητεία πλανητάριο-αστεροσχολείο,
απευθυνόμενα σε ερασιτέχνες αστροπαρατηρητές, μαθητές και λοιπούς επισκέπτες; ενώ το
αστεροσκοπείο Σκίνακα διατηρεί την επιστημονική του διάσταση και την εμπλουτίζει με
υποδομές και εργαλεία επισκεψιμότητας.
Μέχρι σήμερα δεν υφίστανται εκπαιδευτικά προγράμματα με θέμα την αστροπαρατήρηση. Δεν
υπάρχουν διαθέσιμα στατιστικά στοιχεία και δεδομένα σχετικά με την ανάπτυξη του
αστροτουρισμού σε συνδυασμό με εκπαιδευτικές δράσεις, ώστε να πραγματοποιηθεί μια
συγκριτική αξιολόγηση ανάμεσα στην Ελλάδα και στις χώρες που το εφαρμόζουν. Ωστόσο από
την πρωτογενή έρευνα προέκυψαν κάποια ποιοτικά χαρακτηριστικά που αφορούν το
συγκεκριμένο θέμα και παρατίθενται στη σχετική ενότητα της παρούσας μελέτης.
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5.2 Συγκριτικά πλεονεκτήματα της Κύπρου
Η Κύπρος αποτελεί το τρίτο πιο μεγάλο νησί της Μεσογείου, μετά τη Σαρδηνία και τη
Σικελία, με έκταση 9.251 τετρ. χλμ. Κατέχει ιδιαίτερη γεωπολιτική θέση στο σταυροδρόμι τριών
ηπείρων, της Ευρώπης, της Ασίας και της Αφρικής. Βρίσκεται σε απόσταση 800 χιλιομέτρων από
την Ηπειρωτική Ελλάδα ενώ βόρεια του νησιού, σε πολύ μικρή απόσταση, βρίσκεται η Τουρκία
(Υπουργείο Εξωτερικών Κύπρου, 2006). Διοικητικά η Κύπρος χωρίζεται στις επαρχίες Λευκωσίας,
Λεμεσού, Πάφου, Λάρνακας, Αμμοχώστου και Κερύνειας. Η στρατηγική της θέση στο
βορειοανατολικό άκρο της ανατολικής λεκάνης της Μεσογείου έχει προσελκύσει, σε όλη την
ιστορία της, πολλούς κατακτητές. Σήμερα το νησί βρίσκεται, κατά το ήμισυ σχεδόν, υπό τουρκική
κατοχή. Πιο συγκεκριμένα, μεγάλες επαρχίες του νησιού βρίσκονται εν μέρει υπό τουρκική
κατοχή, όπως η Λευκωσία και η Αμμόχωστος και άλλες εξ ολοκλήρου, όπως η επαρχία της
Κερύνειας. Η Λευκωσία είναι η μοναδική ευρωπαϊκή πρωτεύουσα που είναι διχοτομημένη
(Υπουργείο Εξωτερικών Κύπρου, 2006).
Ο συνολικός πληθυσμός του νησιού, σύμφωνα με την καταγραφή πληθυσμού του 2011
από τη Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου (2011), ανέρχεται στους 840.407 κατοίκους, σημειώνοντας
αύξηση 21,9% από την προηγούμενη καταγραφή του 2001, όταν ο πληθυσμός ήταν 703.529
(Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου, 2001).
Ο τουρισμός αποτελεί έναν ταχύτατα αναπτυσσόμενο τομέα και μία από τις μεγαλύτερες
πηγές εσόδων για την Κύπρο, καθώς το νησί προσελκύει πολλούς επισκέπτες από διάφορες
ευρωπαϊκές χώρες και κυρίως από το Ηνωμένο Βασίλειο και τη Ρωσία. Η Κύπρος προσφέρει στους
επισκέπτες μεγάλο εύρος δραστηριοτήτων, συνδυάζοντας πολλά και διαφορετικά είδη
τουρισμού.
Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Στατιστικής Υπηρεσίας, η συνεισφορά του ξενοδοχειακού
και επισιτιστικού τομέα στο Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (Α.Ε.Π.) για το έτος 2018 ήταν 5,7% και
για το 2017 ήταν 6,5%.
Με βάση τα επίσημα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας κατά τα τελευταία 18 χρόνια
(2001-2018), οι τουριστικές αφίξεις έχουν ανακάμψει σημαντικά με αποτέλεσμα τα 3.938.625
τουρίστες το 2018, να ξεπεράσουν το αντίστοιχο μέγεθος το 2001 που θεωρούνταν χρονιά ρεκόρ
με 2.696 εκατομμύρια τουρίστες. Η ποσοστιαία μεταβολή την περίοδο 2001-2018 είναι της τάξης
του 46% (ΠΑΣΥΞΕ, 2019).
Στο διάγραμμα 1 παρουσιάζονται οι αφίξεις των τουριστών στην Κύπρο και τα αντίστοιχα
έσοδα για το διάστημα από το 1973 έως και το 2018. Από το διάγραμμα αυτό προκύπτει ότι, τα
τελευταία χρόνια και συγκεκριμένα από το 2015 ο τουρισμός στην Κύπρο παρουσιάζει ιδιαίτερη
δυναμική.
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Διάγραμμα 4 Τουριστικές αφίξεις και έσοδα για την Κύπρο (1973-2018)

Πηγή: ετήσια έκθεση ΠΑΣΥΞΕ (2019)

5.2.1

Ιστορικοί πόροι
Οι πιο σημαντικοί ιστορικοί πόροι του νησιού είναι:

•

Νεολιθικός συνοικισμός Χοιροκοιτίας: Βρίσκεται στην επαρχία Λάρνακας και είναι ο
καλύτερα διατηρημένος αλλά και ο πιο παλιός οικισμός της ακεραμικής νεολιθικής περιόδου
(7.000 π.X.). Ο συνοικισμός έχει ενταχθεί από το 1998 στον κατάλογο των Μνημείων
Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ουνέσκο.
Εικόνα 5-29 Νεολιθικός συνοικισμός Χοιροκοιτίας

Πηγή: Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού (2016a)

•

Nεολιθικός συνοικισμός Τέντα: Ο οικισμός βρίσκεται στην επαρχία Λάρνακας και
ονομάστηκε έτσι από την Αγία Ελένη, μητέρα του Μεγάλου Κωνσταντίνου, όταν έριξε τη
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•

σκηνή (tent) της μετά το ταξίδι της επιστροφής από τους Αγίους Τόπους το 327 μ.Χ. και
έχοντας μαζί της τον Τίμιο Σταυρό.
Αρχαιολογικός χώρος Αμαθούντας: Βρίσκεται στην επαρχία Λεμεσού, στην περιοχή του
Αγίου Τύχωνα. Ο αρχαιολογικός χώρος προβάλει απομεινάρια μίας από τις σημαντικότερες
πόλεις-βασίλεια της νότιας Κύπρου, την ακρόπολη, το ναό της Αφροδίτης, το σύμπλεγμα της
ρωμαϊκής αγοράς και τα Λουτρά, το λιμάνι, τα τείχη, το ανάκτορο, τις βασιλικές και τις
νεκροπόλεις.
Εικόνα 5-30 Αρχαιολογικός χώρος Αμαθούντας

Πηγή: www.visitcyprus.com

•

•

•

•

•

Κούριο: Αρχαιολογικός χώρος μεγάλης σημασίας στην επαρχία Λεμεσού. Επίκεντρο του
χώρου είναι το Ελληνορωμαϊκό θέατρο, το οποίο χτίστηκε τον 2ο αιώνα π.Χ. και επεκτάθηκε
τον 2ο αιώνα μ.Χ. Επίσης, περιλαμβάνει τα ερείπια της επιφανούς Οικίας του Ευστόλιου, μίας
έπαυλης με ψηφιδωτά και συγκρότημα λουτρών, καθώς και τα ερείπια της Ρωμαϊκής Αγοράς.
Αρχαίο Ιδάλιο: Συναντάται στην επαρχία Λευκωσίας και ιδρύθηκε τον 12ο αιώνα π.Χ. και
περιλαμβάνει τα ερείπια της αρχαίας πόλης. Ιδιαίτερα σημαντικό εύρημα είναι η Επιγραφή
Ιδαλίου, αφού με αυτό αποδείχτηκε ότι το Αρχαίο Ιδάλιο υπήρξε το πιο δημοκρατικό
βασίλειο και ένα από τα πρώτα που έκοψε δικό του νόμισμα. Επίσης υπάρχει ένα μεγάλο
οχυρωμένο κτιριακό συγκρότημα με έναν τριπλό ελιόμυλο που μάλλον χρησίμευε ως παλάτι
ή διοικητικό κέντρο της περιοχής
Ταμασσός: Συναντάται στο Πολιτικό Λευκωσίας. Η Ταμασσός αποτέλεσε ένα από τα 7 αρχαία
βασίλεια της Κύπρου και χρονολογείται στον 8ο αιώνα π.Χ. Το εντυπωσιακότερο μνημείο της
Ταμασσού είναι οι δύο ταφικές σφίγγες, που βρέθηκαν δίπλα σε ένα αρχαϊκό νεκροταφείο
με υπόγειους κτιστούς τάφους (βασιλικοί τάφοι Ταμασσού), 4 λιοντάρια που εκτίθενται στο
Αρχαιολογικό Μουσείο Κύπρου, αλλά και ο ομώνυμος ιερός ναός Αφροδίτης.
Παλαίπαφος: Η αρχαία πρωτεύουσα της Πάφου στην ομώνυμη επαρχία και στον σημερινό
οικισμό Κούκλια, κατοικούνταν αδιάκοπα για 5.000 χρόνια, με αφετηρία την Ύστερη
Χαλκολιθική Περίοδο. Έχει ενταχθεί στον κατάλογο των Μνημείων Παγκόσμιας Πολιτιστικής
Κληρονομιάς της Unesco. Ο χώρος περιλαμβάνει τον Ιερό Ναό Αφροδίτης, πολύχρωμα
ψηφιδωτά, νεκροπόλεις, τη ρωμαϊκή οικία της Λήδας, την εκκλησία της Παναγίας Καθολικής
Κουκλιών, τον αρχαίο ζαχαρόμυλο των Λουζινιανών, το ανάκτορο και προϊστορικές
οχυρώσεις αλλά και τη μεταγενέστερη Μεσαιωνική Αγρέπαυλη. Επίσης, στον ίδιο χώρο
υπάρχει το Αρχαιολογικό Μουσείο Παλαιπάφου.
Αρχαιολογικό Πάρκο Κάτω Πάφου: Βρίσκεται πολύ κοντά στο Κάστρο Πάφου και αποτελεί
μία μεγάλη έκταση μέσα στην οποία υπάρχουν πολλά αξιοθέατα πολιτισμού και μνημεία
από την προϊστορική εποχή έως και το Μεσαίωνα (αν και τα περισσότερα χρονολογούνται
από τη ρωμαϊκή περίοδο).Αποτελεί σημαντικό αρχαιολογικό χώρο της Κύπρου με μεγάλη
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σπουδαιότητα και έχει ενταχθεί στον κατάλογο της Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς
της Ουνέσκο από το 1980. Εδώ, συναντώνται τα περίφημα ψηφιδωτά της Πάφου στις
ρωμαϊκές επαύλεις, όπου σε αυτά απεικονίζονται σκηνές από την ελληνική μυθολογία. Σε
άλλο σημείο βρίσκονται η Αγορά, το Ασκληπιείο Πάφου, το Αρχαίο Ωδείο Πάφου, το Φρούριο
των Σαράντα Κολώνων, τα Τείχη, ο Φάρος, ο Τούμπαλλος και οι εμβληματικοί υπόγειοι Τάφοι
των Βασιλέων του 3ου αιώνα π.Χ.. Αν και οι τάφοι αυτοί δεν ανήκαν σε βασιλείς αλλά
αξιωματικούς, η μεγαλοπρέπεια που τα χαρακτηρίζει υπερισχύει και έτσι ονομάστηκαν
«Τάφοι των Βασιλέων» (Visit Pafos, 2014; Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού, 2016b). Δίπλα
σχεδόν από το πάρκο συναντώνται και τα ερείπια της Βασιλικής Παναγίας Λιμενιώτισσας, τα
οποία υπάγονται και αυτά στο χώρο.
Εικόνα 5-31 Τάφοι των Βασιλέων

Πηγή: www.visitcyprus.com

•

Προϊστορικός Οικισμός Λέμπας: Συναντάται λίγο έξω από το ομώνυμο χωριό στην επαρχία
Πάφου και αποτελεί σπουδαίο οικισμό της Ύστερης Χαλκολιθικής Εποχής (3500-2400 π.Χ.),
που αναστηλώθηκε από τους επιστήμονες, χρησιμοποιώντας τα ίδια υλικά και τις ίδιες
μεθόδους οικοδόμησης που χρησιμοποιήθηκαν την εποχή εκείνη.
Εικόνα 5-32 Προϊστορικός Οικισμός Λέμπας

Πηγή: www.visitcyprus.com

•

Αρχαιολογικός χώρος ΜΑΑ-Παλαιόκαστρο: Ένας μικρός αλλά πολύ σημαντικός ιστορικός
τόπος, έξω από την Πάφο. Από εδώ ξεκινούν οι ρίζες του ελληνισμού, καθώς είναι το μέρος
όπου αποίκισαν οι Μυκηναίοι, οι πρώτοι αρχαίοι Έλληνες το 1200 π.Χ., όταν αποδήμησαν
στην Κύπρο μετά την πτώση των μυκηναϊκών βασιλείων στην ηπειρωτική Ελλάδα. Στον
αρχαιολογικό χώρο λειτουργεί και το Μουσείο Μάας-Παλαιοκάστρου, ένα υπόγειο κτίριο,
από το οποίο ορατή εξωτερικά είναι μόνο η οροφή, ένας χάλκινος θόλος.

Άλλοι ιστορικοί πόροι είναι:
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Πόλη Χρυσοχούς: Βρίσκεται στην περιοχή της Πάφου, τοποθετημένη στη θέση του Αρχαίου
Μάριον. Είναι ένα παραθαλάσσιο θέρετρο με αξιόλογο παραδοσιακό πυρήνα.
Μεσαιωνικό Φρούριο της Πάφους: Φρούριο της Βυζαντινής περιόδου.
Αρχαιολογικός Χώρος Κιτίου στη Λάρνακα: Στο χώρο υπάρχουν δύο προϊστορικοί οικισμοί,
καθώς και ναοί και εργαστήρια επεξεργασίας χαλκού.
Ιερό Απόλλωνα Υλάτη: Βρίσκεται έξω από την Επισκοπή Λεμεσού. Αποτέλεσε χώρο λατρείας
του Απόλλωνα με την ιδιότητα του θεού των δασών (εξ ου και το «Υλάτης».
Στήλη του Αποστόλου Παύλου: Βρίσκεται στο κέντρο της Κάτω Πάφου και είναι μια πέτρινη
κολώνα σε σχήμα κυλίνδρου όπου ο άγιος μαστιγώθηκε 40 παρά μία φορές, προτού ο
Ρωμαίος κυβερνήτης Σέργιος Παύλος μυηθεί στον Χριστιανισμό και η Κύπρος γίνει η πρώτη
«χώρα» στον κόσμο που κυβερνήθηκε από Χριστιανό ηγέτη.
5.2.2

Πολιτιστικοί πόροι

Η Κύπρος διαθέτει σημαντικό πλούτο πολιτιστικών μνημείων και πόρων τα οποία
προσελκύουν μεγάλο αριθμό τουριστών, καθώς είναι ένα νησί με σημαντική ιστορία και
πολιτισμό 10.000 χρόνων. Οι πολιτιστικοί πόροι στην Κύπρο περιλαμβάνουν προϊστορικούς
οικισμούς, κλασικούς ελληνικούς ναούς, ρωμαϊκά θέατρα και επαύλεις, παλαιοχριστιανικές
βασιλικές, βυζαντινές εκκλησίες και μοναστήρια, κάστρα σταυροφόρων, γοτθικούς καθεδρικούς
ναούς, ενετικές οχυρώσεις, μουσουλμανικά τεμένη, χαρακτηριστικά κτίρια με Βρετανικό
αποικιακό στιλ.
Γενικά η πόλη και η επαρχία της Λευκωσίας είναι περιοχές πλούσιες σε πολιτιστικούς
πόρους και ιδιαίτερα μουσεία και εκκλησίες (Εκκλησία της Κύπρου, 2015). Οι κυριότεροι
πολιτιστικοί πόροι στην πόλη της Λευκωσίας είναι:
•

•

Αρχαιολογικό Μουσείο Κύπρου: Αποτελεί τo μεγαλύτερο αρχαιολογικό μουσείο του νησιού,
το οποίο βρίσκεται σε λειτουργία από το 1924, όταν ακόμη η Κύπρος ήταν αποικία της
Μεγάλης Βρετανίας. Οι επισκέπτες μπορούν να παρακολουθήσουν την πολιτιστική εξέλιξη
του νησιού από τη Νεολιθική εποχή μέχρι την Πρωτοβυζαντινή Περίοδο. Όλα τα ευρήματα
είναι από ανασκαφές που έχουν γίνει σε όλο το νησί (Τμήμα Αρχαιοτήτων Κύπρου, 2012).
Βυζαντινό Μουσείο Κύπρου: Περιέχει την πιο αντιπροσωπευτική συλλογή Βυζαντινής Τέχνης
στην Κύπρο. Το μουσείο φιλοξενεί εικόνες από τον 9ο μέχρι το 19ο αιώνα, καθώς και
εκκλησιαστικά σκεύη και ψηφιδωτά (Makarios Foundation, 2011).
Εικόνα 5-33 Βυζαντινό Μουσείο Κύπρου

Πηγή: Makarios Foundation (2011)
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•

•

•

•

•

Νέο και Παλαιό Αρχιεπισκοπικό Μέγαρο: Στο κέντρο της πρωτεύουσας βρίσκεται το νέο
Αρχιεπισκοπικό μέγαρο, το οποίο κτίστηκε το 1960 με νεο-βυζαντινή τεχνοτροπία και
αποτελεί το Κέντρο της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Κύπρου,. Δίπλα από το νέο βρίσκεται το
παλιό Αρχιεπισκοπικό Μέγαρο, κτίσμα του 1730, το οποίο στεγάζει σε ένα μέρος του, το
Εθνογραφικό Μουσείο Κύπρου. Στο Μουσείο αυτό εκτίθεται μια μεγάλη συλλογή κυπριακής
τέχνης του 19ου και 20ου αιώνα, που περιλαμβάνει ξυλόγλυπτα, κεντήματα, είδη
αγγειοπλαστικής και υφαντά στον αργαλειό (Εκκλησία της Κύπρου, 2015; Τμήμα Αρχαιοτήτων
Κύπρου, 2012).
Μουσείο Εθνικού Αγώνος: Στο μουσείο εκτίθενται έγγραφα και φωτογραφίες αλλά και
διάφορα ενθυμήματα του Εθνικού Απελευθερωτικού αγώνα του 1955-1959 για την
απελευθέρωση του νησιού από την Αγγλική κατοχή (Δήμος Λευκωσίας, 2016).
Μουσείο Ιστορικής Κυπριακής Νομισματοκοπίας: Το μουσείο φιλοξενεί εννέα συλλογές με
370 νομίσματα, τα οποία καταγράφουν 2600 χρόνια κυπριακής ιστορίας, οικονομίας και
πολιτισμού (BOCCF, 2013).
Λεβέντειο – Δημοτικό Μουσείο Λευκωσίας: Αποτελεί ένα ιδιαίτερο ιστορικό μουσείο, το
οποίο ιδρύθηκε το 1984. Το μουσείο παρουσιάζει όλη την ιστορικο-κοινωνική εξέλιξη της
πόλης, από τη Χαλκολιθική εποχή μέχρι και σήμερα μέσα από φωτογραφικό υλικό,
παραδοσιακές στολές, κοσμήματα και έπιπλα (Δήμος Λευκωσίας, 2016).
Μουσειακοί Χώροι Παγκύπριου Γυμνασίου: Το 1812 ιδρύθηκε το αρχαιότερο εκπαιδευτήριο
μέσης εκπαίδευσης στην Κύπρο, το Παγκύπριο Γυμνάσιο. Στο ιστορικό κέντρο της Λευκωσίας
υπάρχουν δώδεκα μουσειακοί χώροι του Παγκύπριου Γυμνασίου. Οι χώροι αυτοί, εκτός από
το Μουσείο Ιστορίας του Σχολείου, στεγάζουν και εκθέτουν αρχαιολογική και νομισματική
συλλογή, συλλογή ιστορικών χαρτών και όπλων, καθώς και πινακοθήκη. Ένα δείγμα γοτθικής
γλυπτικής, μοναδικό στην Κύπρο λόγω του ιδιαίτερου μεγέθους του και της τέχνης του,
συμπληρώνει τις παραπάνω συλλογές (Δήμος Λευκωσίας, 2016).
Εικόνα 5-34 Μουσείο Ιστορικής Κυπριακής Νομισματοκοπίας

Πηγή: https://www.boccf.org/el-GR/museums-and-collections-gr/museum-and-collection-gr/

•

•

Δημοτικό Κέντρο Τεχνών Λευκωσίας: Βρίσκεται στο ανακαινισμένο κτήριο της Παλιάς
Ηλεκτρικής Λευκωσίας και φιλοξενεί εκθέσεις και σπάνιες εξειδικευμένες εκδόσεις τέχνης,
όπου οι φιλότεχνοι μελετητές μπορούν να θαυμάσουν ιδιαίτερες εκθέσεις (NiMac, 2015).
Καθεδρικός Ναός Αγίου Ιωάννη: Ο Καθεδρικός Ναός του Αγίου Ιωάννη κτίστηκε το 1662 και
είναι ο μοναδικός ναός της Λευκωσίας που διατηρεί άθικτη την εικονογράφησή του. Ο ναός
είναι αφιερωμένος στον Άγιο Ιωάννη τον Θεολόγο και ήταν μοναστήρι μέχρι το 18ο αιώνα,
οπότε μετατράπηκε σε καθεδρικό ναό (Δήμος Λευκωσίας, 2016).
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•

•

•
•

•

•

Ιερός Ναός Φανερωμένης: Η εκκλησία αυτή κτίστηκε το 1872 και είναι μια από της
μεγαλύτερες εκκλησίες της Λευκωσίας. Στα ανατολικά της εκκλησίας υπάρχει μουσείο όπου
φυλάσσονται και εκτίθενται τα λείψανα κληρικών και επισκόπων που εκτελέστηκαν το 1821
από της Τούρκους (Δήμος Λευκωσίας, 2016).
Ιερός Ναός Παναγίας Χρυσαλινιώτισσας: Θεωρείται η παλαιότερη βυζαντινή εκκλησία της
Λευκωσίας και ότι κτίστηκε το 1450 από τη Βασίλισσα Ελένη Παλαιολόγου (Δήμος Λευκωσίας,
2016).
Λουτρά Ομεριέ: Κτίστηκαν τον 16ο αιώνα σαν δώρο του Λαλά Μουσταφά Πασά στην πόλη της
Λευκωσίας (Monumenta, 2014).
Τέμενος (Τζαμί) Ομεριέ / Τέμενος Μπαϊρακτάρη: Το τέμενος ήταν αρχικά εκκλησία, που
κτίστηκε τον 14ο αιώνα προς τιμή της Παναγίας. Αργότερα, τον 15ο αιώνα, μετά την κατάληψη
της Λευκωσίας από της Τούρκους, ο Μουσταφά Πασάς το μετέτρεψε σε τζαμί. Το μεγαλύτερο
μέρος του αρχικού κτηρίου καταστράφηκε από το τουρκικό πυροβολικό το 1570. Το 2003
αποκαταστάθηκε και χρησιμοποιείται ως χώρος προσευχής (Δήμος Λευκωσίας, 2016).
Οικισμός Φικάρδου – Τοπικό Αγροτικό Μουσείο: Σε απόσταση 39 χιλιομέτρων νοτιοδυτικά
της Λευκωσίας, βρίσκεται ο οικισμός Φικάρδου, ο οποίος εγκαταλείφθηκε τον 19ο αιώνα και
έχει ανακηρυχθεί ως «Αρχαίο Μνημείο», ώστε να διατηρηθεί η λαϊκή αρχιτεκτονική και τα
αξιόλογα έργα ξυλοτεχνείας του 18ου αιώνα που διακοσμούν σχεδόν όλο τον οικισμό. Σε μια
εκ των κατοικιών, στεγάζεται το Αγροτικό Μουσείο (Τμήμα Αρχαιοτήτων Κύπρου, 2012).
Ιερά Μονή Μαχαιρά: Αποτελεί ένα από τα παλαιότερα και σημαντικότερα μοναστήρια του
νησιού. Θεωρείται ότι ιδρύθηκε το 1148 από δύο μοναχούς. Στα χρόνια της τουρκοκρατίας
απετέλεσε κέντρο εκπαίδευσης. Σε απόσταση 2 χιλιομέτρων από το μοναστήρι βρίσκεται και
το κρησφύγετο του μεγαλύτερου ίσως ήρωα της ΕΟΚΑ, Γρηγόρη Αυξεντίου, ο οποίος
πολέμησε και θυσιάστηκε για την απελευθέρωση των Κύπριων από της Άγγλους την περίοδο
1955-1959.

Οι κυριότεροι πολιτιστικοί πόροι στην περιοχή της Λάρνακας είναι:
•

•

•

•

Ιερός ναός Αγίου Λαζάρου και Εκκλησιαστικό Μουσείο: Η Λάρνακα είναι η δεύτερη πατρίδα
του αναστηθέντος Λάζαρου, ο οποίος μετά την ανάστασή του ήρθε στο νησί, χειροτονήθηκε
και έζησε 30 χρόνια. Τα λείψανά του βρίσκονται κάτω από την Αγία Τράπεζα, στον
μεγαλοπρεπή αυτό ναό του 9ου αιώνα. Δίπλα από την εκκλησία βρίσκεται το Εκκλησιαστικό
Μουσείο (Εκκλησία της Κύπρου, 2015).
Φρούριο Λάρνακας / Επαρχιακό Μεσαιωνικό Μουσείο: Στο παραλιακό μέτωπο της Λάρνακας,
δεσπόζει φρούριο κτισμένο κατά τον Μεσαίωνα, το οποίο πήρε τη σημερινή του μορφή στα
χρόνια της τουρκοκρατίας. Τα πρώτα χρόνια της Αγγλοκρατίας χρησιμοποιήθηκε ως φυλακή.
Σήμερα στεγάζει το Επαρχιακό Μεσαιωνικό Μουσείο, όπου παρουσιάζονται πολλές συλλογές
που καλύπτουν 150 χρόνια ιστορίας (Τμήμα Αρχαιοτήτων Κύπρου, 2012).
Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Δήμου Λάρνακας: Βρίσκεται εντός του Δημοτικού Κήπου
Λάρνακας και περιλαμβάνει πλούσιες συλλογές από ερπετά, σπάνια έντομα, πτηνά και ζώα
αλλά και πετρώματα της περιοχής (Δήμος Λάρνακας, 2013).
Τεμένη: Το τζαμί Κεπίρ είναι το πρώτο Οθωμανικό τζαμί στο νησί. Αρχικά, το 13-14ο αιώνα,
ήταν εκκλησία αφιερωμένη στην Αγία Αικατερίνη. Το τζαμί Τούζλα είναι από τα πρώτα τζαμιά
στη Λάρνακα και βρίσκεται στην παλιά πόλη, πίσω από τον αρχαιολογικό χώρο του Κιτίου. Το
Τέμενος Ζαχούρι αποτελεί επίσης σημαντικό μουσουλμανικό θρησκευτικό κέντρο (Κυπριακός
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•
•

•

Οργανισμός Τουρισμού, 2015). Θεωρείται ιερός χώρος για τους μουσουλμάνους και
κατατάσσεται σε σπουδαιότητα μετά τους ιερούς χώρους της Μέκκας και Μεδίνας,
(Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού, 2015).
Καθολική εκκλησία Τέρρα Σάντα: Ιδρύθηκε το 1596 μαζί με το μοναστήρι Santa Maria delle
Grazie από ένα φραγκισκανό καλόγερο.
Οικισμός Λεύκαρα: Τα Λεύκαρα είναι ένας παραδοσιακός οικισμός με πετρόκτιστα σπίτια,
γνωστός για τα «λευκαρίτικα» κεντήματα. Στην περιοχή βρίσκεται το Τοπικό Μουσείο
Παραδοσιακής Κεντητικής και Αργυροχοΐας, καθώς και το Κέντρο Χειροτεχνίας Λευκάρων, το
οποίο έχει στόχο τη διατήρηση της λευκαρίτικης παράδοσης στο κέντημα και στην
αργυροχοΐα. Επίσης υπάρχουν δύο ναοί ιδιαίτερα αξιόλογοι, ο ναός του Τιμίου Σταυρού με
ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του τον μοναδικό ασημένιο σταυρό του 13ου αιώνα, καθώς και ο
ναός του Αρχαγγέλου Μιχαήλ στα Κάτω Λεύκαρα, με ξεχωριστές τοιχογραφίες (Κυπριακός
Οργανισμός Τουρισμού, 2016).
Ιερά Μονή Σταυροβουνίου: Αποτελεί μια απομονωμένη μονή σε βραχώδη κορυφή, που έχει
τις ίδιες αυστηρές αρχές με το Άγιο Όρος, καθώς σε αυτή απαγορεύεται η είσοδος στις
γυναίκες. Σύμφωνα με την παράδοση, ιδρύθηκε από την Αγία Ελένη και τον Άγιο Κωνσταντίνο,
όπου άφησαν σε αυτή και τμήμα του Τιμίου Σταυρού (Εκκλησία της Κύπρου, 2015).
Εικόνα 5-35 Ιερά Μονή Σταυροβουνίου

Πηγή: www.visitcyprus.com

Τέλος, στην επαρχία Λάρνακος υπάρχουν ακόμη πολλοί σημαντικοί ναοί, όπως η Ιερά
μονή Αγίου Μηνά, ο ιερός ναός του Αγίου Αντωνίου και του Αγίου Ευφημιανού, οι οποίοι
παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον από πολιτιστική σκοπιά (Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού,
2016).

Η περιοχή της Πάφου είναι επίσης πλούσια σε πολιτιστικούς και θρησκευτικούς πόρους,
ιδιαίτερα μονές, με εξαιρετικά διατηρημένες τοιχογραφίες από τα βυζαντινά χρόνια, όπως του
Αγίου Νεοφύτου και της Παναγίας Χρυσελεούσας οι οποίες είναι οι πιο γνωστές και καλά
διατηρημένες (Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού, 2016b). Ολόκληρη η πόλη της Πάφου
περιλαμβάνεται στον επίσημο κατάλογο της ΟΥΝΕΣΚΟ για την παγκόσμια πολιτιστική και φυσική
κληρονομιά της.

Μερικοί από τους πιο σημαντικούς πολιτιστικούς πόρους στην περιοχή της Πάφου είναι:
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Εθνογραφικό Μουσείο: Ιδιωτικό μουσείο που ανήκει στην οικογένεια Ηλιάδη. ‘Έως το 1971
ήταν γνωστό ως Μουσείο Λαϊκής Τέχνης και ήταν πιθανόν το πλουσιότερο και καλύτερο
ιδιωτικό μουσείο του νησιού.
Αρχαιολογικό Μουσείο Επαρχίας Πάφου: Στεγάζει συλλογή από ευρήματα από την περιοχή
της Πάφου που χρονολογούνται από τη νεολιθική εποχή έως το 1700 μ.Χ.
(www.visitcyprus.com)
Βυζαντινό Μουσείο Ιεράς Μητροπόλεως Πάφου: Ιδρύθηκε το 1983 και στεγάζεται από το
1989 στην ανατολική πτέρυγα της Αρχιεπισκοπής. Πρόκειται για το δεύτερο σπουδαιότερο
στο είδος του μουσείο της Κύπρου μετά το Βυζαντινό Μουσείο της Λευκωσίας (Σουσούρη,
2014).

Άλλα μουσεία στην ευρύτερη περιοχή της Πάφου είναι τα παρακάτω:
Μουσείο Λαϊκής Τέχνης Γεροσκήπου
Βυζαντινό Μουσείο Επισκοπής Αρσινόης
Μουσείο Ψαθοπλεκτικής -Υφαντών Φύτης
Μουσείο Καλαθοπλεκτικής Ίνειας Τοπικό Μουσείο Παλαίπαφου, Κούκλια
Μουσείο Ευαγόρα Παλληκαρίδη στην Τσάδα Πάφου.

Οι σημαντικότεροι πολιτιστικοί πόροι στην περιοχή της Λεμεσού είναι:
•

•
•
•

•

Μουσείο Κυπριακού Οίνου: Βρίσκεται στο χωριό Ερήμη, στο σημαντικότερο ιστορικό και
εμπορικό σταυροδρόμι του νησιού. Διαθέτει μια μοναδική θεματική έκθεση και σε
συνεργασία με το Κυπριακό Μουσείο παρουσιάζει συλλογή αρχαιολογικών ευρημάτων και
εκθεμάτων σχετικά με την παραγωγή, την αποθήκευση, τη χρήση και την εμπορία του
κρασιού από την αρχαιότητα. Περιγράφει επίσης τη σημασία της αμπέλου, του σταφυλιού
και του κρασιού στις τέχνες. Καθ 'όλη τη διάρκεια του έτους διοργανώνονται διαλέξεις,
εκδηλώσεις γευσιγνωσίας, παραστάσεις και συναυλίες.
Πάρκο Ελιάς «Ολέαστρο»: 3 χλμ. από το γραφικό χωριό Ανώγυρα, χαρακτηρίζει τα 60.000
χρόνια του πολιτισμού της ελιάς.
Τοπικό Αρχαιολογικό Μουσείο Κουρίου: Περιλαμβάνει μεγάλο αριθμό εκθεμάτων από το
Ιερό του Απόλλωνα Υλάτη καθώς και τους οικισμούς και τις νεκροπόλεις της γύρω περιοχής.
Δημοτικό Μουσείο Λαϊκής Τέχνης: Παρουσιάζει τις συλλογές της κυπριακής λαϊκής τέχνης από
το 19ο και 20ο αιώνα. Στα έξι δωμάτια παρουσιάζονται πάνω από 500 εκθέματα. Αυτά
περιλαμβάνουν ενδιαφέρουσες αστικές ενδυμασίες, παραδοσιακές ενδυμασίες, έπιπλα,
ξυλόγλυπτα, κεντήματα και κοσμήματα. Το 1989 το μουσείο τιμήθηκε με το βραβείο "Europa
Nostra".
Μουσείο Χαρουπόμυλου και Παστελοποιείο: Χτίστηκε το 1990 και δίνει τη δυνατότητα στον
επισκέπτη να παρακολουθήσει την επεξεργασία του χαρουπιού. Στο παστελοποιείο, το οποίο
βρίσκεται στον ίδιο χώρο πίσω από το μουσείο, μπορεί κάποιος να παρακολουθήσει την
επίδειξη παρασκευής παστελιού και να δοκιμάσει διάφορα εδέσματα από χαρούπι.

Η πόλη της Αμμοχώστου, αλλά και ολόκληρη η επαρχία Αμμοχώστου, βρίσκονται στην
πλειοψηφία τους κάτω από Τουρκική κατοχή από το 1974. Παρόλα αυτά, τα ελευθέρα κομμάτια
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της επαρχίας, με άξονα την Αγία Νάπα, τον Πρωταρά και το Παραλίμνι, γνώρισαν τεράστια
τουριστική ανάπτυξη τις τελευταίες 3 δεκαετίες, και σήμερα λαμβάνουν τη μερίδα του λέοντος
των αφίξεων στο νησί. Η περιοχή αυτή συνδυάζει τη θάλασσα και τα θαλάσσια σπορ, τη νυκτερινή
ζωή και την πλούσια πολιτιστική κληρονομιά, καθώς και αμέτρητα βυζαντινά και φραγκικά
μνημεία και μουσεία, τα κυριότερα εκ των οποίων είναι.
•

•

•

•

Μοναστήρι Αγίας Νάπας: Στην πλατεία του οικισμού της Αγίας Νάπας, βρίσκεται το
επιβλητικό μεσαιωνικό μοναστήρι που είναι αφιερωμένο στην Παναγία των Δασών. Είναι
εκκλησία του 16ου αιώνα και είναι σκαμμένη μέσα στον βράχο, ενώ περιβάλλεται από ένα
ψηλό τείχος (Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού, 2016c).
Δημοτικό Μουσείο «Θάλασσα»: Ένα μουσείο αφιερωμένο στη θάλασσα, που τονίζει τον
σημαντικό της ρόλο στην εξέλιξη του νησιού. Οι επισκέπτες μπορούν να δουν το καράβι
«Κερύνεια ΙΙ», που είναι πιστό αντίγραφο του ναυαγίου του 4ου αιώνα π.Χ. και βρέθηκε στις
ακτές της Κερύνειας. Επίσης, μεγάλη συλλογή από ταριχευμένα θαλάσσια είδη, αρχαία
απολιθώματα ψαριών, θαλάσσιες χελώνες και άλλα είδη ολοκληρώνουν τα εκθέματα του
μουσείου (Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού, 2016c).
Μουσείο Κυπριακού Σιδηρόδρομου (Ευρύχου): Το Μουσείο Κυπριακού Σιδηρόδρομου
στεγάζεται στον παλιό σιδηροδρομικό Σταθμό της Ευρύχου και σε αυτό εκτίθενται αυθεντικά
έγγραφα, σχέδια και φωτογραφίες σχετικές με τον σιδηρόδρομο της Κύπρου. Επίσης, υπάρχει
πλατφόρμα και τμήμα της σιδηροδρομικής γραμμής με αυθεντικές ράγες, καθώς και δύο
βαγόνια του Κυπριακού Σιδηρόδρομου (Τμήμα Αρχαιοτήτων Κύπρου, 2012).
Πάρκο Γλυπτικής, Μεσογειακών Φυτών, Κάκτων και Παχύφυτων: Ένα μοντέρνο πάρκο που
φιλοξενεί έργα γλυπτικής πολλών καλλιτεχνών από ολόκληρο τον κόσμο, αλλά και συλλογές
από μεσογειακά φυτά, κάκτους και παχύφυτα (Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού, 2016c).

Σημαντικοί ναοί στην περιοχή της Αμμοχώστου οι οποίοι μάλιστα έχουν ενταχθεί στον
κατάλογο της ΟΥΝΕΣΚΟ είναι οι εξής (Παπαχριστοφόρου, 2016):
• Ιερός Ναός Μεταμόρφωσης του Σωτήρος (Παλαιχώρι)
• Ιερός Ναός Σταυρού του Αγιασμάτη (Πλατανιστάσα)
• Ιερός Ναός Παναγίας του Άρακα (Λαγουδερά).

5.2.3

Περιβαλλοντικοί Πόροι

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει συμπεριλάβει στο δίκτυο Natura 2000 61 περιοχές της
Κύπρου, οι οποίες καλύπτουν τους τύπους οικοτόπων και τα είδη χλωρίδας και πανίδας ώστε να
μπορούν να θεωρηθούν προστατευόμενα (Υπουργείο Γεωργίας Κύπρου, 2007b). Ειδικά, η
επαρχία Λεμεσού είναι μια από τις επαρχίες του νησιού που συνδυάζει ορεινούς όγκους και
θάλασσα, γεγονός που την καθιστά πολύ ενδιαφέρουσα για τουριστική εξερεύνηση. Ο
μεγαλύτερος ορεινός όγκος του νησιού, η οροσειρά του Τροόδους, χωροθετείται στην επαρχία
Λεμεσού και καλύπτει μεγάλο μέρος της.
•

Το Παγκόσμιο Γεωπάρκο Τροόδους της UNESCO: Η γένεση της Κύπρου είναι άμεσα
συνδεδεμένη με τη γένεση και ανύψωση της οροσειράς του Τροόδους, που ήταν το
αποτέλεσμα μιας σειράς μοναδικών και πολύπλοκων γεωλογικών διεργασιών. Το Τρόοδος
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είναι το μεγαλύτερο βουνό της Κύπρου, έχοντας την υψηλότερή του βουνοκορφή στα 1951
μέτρα. Προσελκύει επισκέπτες όλες τις εποχές του χρόνου, καθώς το καλοκαίρι είναι ιδανικό
για περιπάτους στα πολλά μονοπάτια φύσης που υπάρχουν στην περιοχή, και τον χειμώνα
είναι ο καταλληλότερος χώρος για χιονοδρομίες και άλλα χειμερινά αθλήματα. Στο Τρόοδος
υπάρχουν δέκα βυζαντινές εκκλησίες που περιλαμβάνονται στον επίσημο κατάλογο της
ΟΥΝΕΣΚΟ για την παγκόσμια κληρονομιά (UNESCO, 1998).
Πολλές περιοχές της οροσειράς αυτής έχουν ενταχθεί στο Δίκτυο Natura 2000 λόγω της
μοναδικότητάς τους και της σπάνιας βλάστησής τους. Πιο συγκεκριμένα, στην επαρχία
Λεμεσού οι περιοχές του Δάσους της Λεμεσού και του Ακρωτηρίου είναι ενταγμένες στο
Natura 2000 (European Commission, 1992b).
Το Γεωπάρκο Τροόδους βρίσκεται στο κεντρικό τμήμα της Κύπρου και η έκτασή του ανέρχεται
γύρω στα 137.000 εκτάρια ή 1.147 km2 και καταλαμβάνει περίπου το 45% της συνολικής
έκτασης της οροσειράς του Τροόδους και το 15% της συνολικής έκτασης της Κύπρου. Το 2015
εντάχθηκε επίσημα στο Δίκτυο των Παγκόσμιων Γεωπάρκων της UNESCO.
Εκτείνεται στα ανατολικά από τα χωριά Μιτσερό, Αγιά Μαρίνα και Ποτάμι, στα βόρεια από
τα Κατύδατα μέχρι τον Κάμπο της Τσακκίστρας, στα δυτικά μέχρι τον Σταυρό της Ψώκας και
το Βουνί της Παναγιάς και στα νότια και νοτιοδυτικά από τα Βρέτσια, Άγιο Νικόλαο, Μανδριά,
Παπούτσα και Άγιο Επιφάνειο.
Διοικητικά εμπίπτει σε τρεις επαρχίες, της Λευκωσίας, Πάφου και Λεμεσού και καλύπτει την
υψομετρική ζώνη από 300m έως τη ψηλότερη κορυφή της Κύπρου τη Χιονίστρα με υψόμετρο
1952m. Περιλαμβάνει 110 οικισμούς με συνολικό πληθυσμό περίπου 25000 κατοίκων
(http://www.troodos-geo.org).

Καταρράκτες: Στην ορεινή Λεμεσό υπάρχουν 3 καταρράκτες:
•
•
•

O καταρράκτης των Καληδονιών, που βρίσκεται περίπου δύο χιλιόμετρα βόρεια του χωριού
Πλάτρες, με ύψος 12 μέτρα.
O Καταρράκτης του Μιλλομέρη, ο οποίος βρίσκεται στη νοτιοανατολική περιοχή του χωριού
Πλάτρες και έχει ύψος 15 μέτρα.
Ο Καταρράκτης του Μέσα Ποταμού. Είναι μικρότερος από τους δύο προαναφερθέντες
καταρράκτες, με ύψος 7 μέτρα, αλλά ακολουθείται από πολλούς μικρούς καταρράκτες,
δημιουργώντας ένα μοναδικό τοπίο.
Εικόνα 5-36 Καταρράκτης Καληδονιών,

Πηγή: Platres.org
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•

•

Χερσόνησος Ακρωτηρίου: Βρίσκεται νοτιοδυτικά της Αλυκής Λεμεσού και είναι ευρέως
γνωστή για την περιβαλλοντική της αξία, συνδυάζοντας χλωρίδα, πανίδα, οικότοπους,
γεωλογία και υδρολογία. Το 2003 ανακηρύχθηκε υγρότοπος διεθνούς σημασίας στο πλαίσιο
της Σύμβασης του Ραμσάρ (Ramsar Convention, 2003). Έχει επίσης ανακηρυχθεί ως Σημαντική
Περιοχή (Important Area) για τα πουλιά από το Bird Life International (2012) και καλύπτεται
από αρκετές άλλες διεθνείς συμβάσεις, όπως η Σύμβαση της Βέρνης για τη διατήρηση της
άγριας ζωής και των δασικών οικοτόπων, της Βόννης για τη διατήρηση των αποδημητικών
ειδών και της άγριας πανίδας, καθώς επίσης και της Βαρκελώνης για την προστασία του
θαλάσσιου περιβάλλοντος και των παράκτιων περιοχών της Μεσογείου.
Εθνικό Δασικό Πάρκο Αθαλάσσας: Νότια της Λευκωσίας, στην περιοχή της Αθαλάσσας
βρίσκεται το ομώνυμο πάρκο, το οποίο φιλοξενεί το Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης,
που παρέχει στους επισκέπτες πληροφορίες για τα περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά του
πάρκου (πανίδα και χλωρίδα που βρίσκονται εντός του πάρκου). Σε ειδική αίθουσα υπάρχει
έκθεση με γεωλογικά δείγματα και απολιθώματα που έχουν βρεθεί στην περιοχή.
Στο πάρκο υπάρχει ένα εκτεταμένο δίκτυο μονοπατιών μελέτης της φύσης (με συνολικό μήκος
20χλμ.), από τα οποία ο επισκέπτης μπορεί να δει τον Δασοβοτανικό κήπο, με φυτά και
δέντρα από όλο το νησί, καθώς και τον υδατοφράκτη του Πάρκου με πολλά υδρόβια πουλιά
(Τμήμα Δασών Κύπρου, 2009).
Εικόνα 5-37 Εθνικό Δασικό Πάρκο Αθαλάσσας

Πηγή: https://www.visitcyprus.com/

•

•

•

Αλυκή Λάρνακας: Η αλυκή αυτή είναι ένας από τους σημαντικότερους υδροβιότοπους της
Ευρώπης, όπου πτηνά όπως φλαμίνγκο, αγριόπαπιες και πολλά άλλα είδη υδρόβιων πτηνών
βρίσκουν καταφύγιο κατά την αποδημία τους από την Ευρώπη προς την Αφρικανική ήπειρο,
που το καθιστούν ένα ξεχωριστό τοπίο με ιδιαίτερο οικολογικό ενδιαφέρον (Κυπριακός
Οργανισμός Τουρισμού, 2016a).
«Λουτρά της Αφροδίτης»: Τα γνωστά «Λουτρά της Αφροδίτης», όπου σύμφωνα με τη
μυθολογία, εκεί λουζόταν η θεά Αφροδίτη. Βρίσκονται στην περιοχή του Ακάμα, μεταξύ της
Πόλης Χρυσοχούς και του ακρωτηρίου Αρναούτη. Η περιοχή πήρε το όνομα της από μια μικρή
λίμνη με μια σπηλιά, όπου σκιάζεται από μια πανάρχαια συκιά (Κυπριακός Οργανισμός
Τουρισμού, 2016b).
Ακάμας: Η βορειοδυτική χερσόνησος του νησιού, γνωστή με το όνομα Ακάμας παράμενε
ανεπηρέαστη από κάθε ανθρώπινη παρέμβαση, διατηρώντας κατ’ αυτόν τον τρόπο άθικτη τη
φυσική της ομορφιά. Αποτελεί μεγάλο πόλο έλξης για φυσιοδίφες και γενικά λάτρεις της
φύσης, αφού συγκεντρώνει πολλά ενδημικά φυτά σε μια σχετικά μικρή γεωγραφική έκταση,
καθώς και πολλά είδη αποδημητικών πουλιών. Σε ολόκληρη τη χερσόνησο υπάρχει ένα καλά
ανεπτυγμένο δίκτυο μονοπατιών της φύσης για πλήρη περιήγηση στον χώρο. Η περιοχή
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προσφέρεται για ποδηλασία, περίπατο, καταδύσεις, αλλά και κολύμπι στα πιο καθαρά νερά
του νησιού (Υπουργείο Γεωργίας Κύπρου, 2015).
Φαράγγι του Άβακα: Στην ανατολικότερη πλευρά της Χερσονήσου του Ακάμα βρίσκεται το
εντυπωσιακό φαράγγι του Άβακα, το οποίο εμπίπτει σε περιοχή Natura 2000. Δημιουργήθηκε
από τη διάβρωση των νερών του ποταμού Αυγά, σε περίοδο που υπολογίζεται να είναι
μεγαλύτερη των 90 εκατομμυρίων χρόνων. Το μήκος του φτάνει τα 3χλμ. και σε περιοχές το
ύφος του φτάνει τα 30μ. Το φαράγγι, όπως και η υπόλοιπη χερσόνησος του Ακάμα, είναι
πλούσιο σε χλωρίδα και πανίδα.
Blue Lagoon: Το Blue Lagoon, επίσης στη χερσόνησο του Ακάμα, είναι ένας μικρός κόλπος που
έγινε διεθνώς γνωστός για τα καταγάλανα νερά του και γι’ αυτό προσφέρεται για κολύμπι και
καταδύσεις. Η πρόσβαση στον κόλπο είναι πολύ δύσκολη από ξηράς μέσω εκτεταμένης
διαδρομής χωματόδρομων, και έτσι συνήθως η πρόσβαση σε αυτόν γίνεται με βάρκες (Visit
Pafos, 2014).
Σταυρός της Ψώκας: Η περιοχή Σταυρός της Ψώκας είναι ορεινή περιοχή στην Πάφο, όπου
βρίσκεται και ο ομώνυμος δασικός σταθμός Σταυρού της Ψώκας. Ο χώρος περιλαμβάνει
εκδρομικό και κατασκηνωτικό χώρο, καθώς και μονοπάτια της φύσης, στα οποία και πάλι
μπορούν να βρεθούν πολλά ενδημικά φυτά. Η περιοχή όμως είναι ιδιαίτερα γνωστή γιατί
περιλαμβάνει τον κύριο πληθυσμό του κυπριακού αγρινού (Ovis orientalis ophion), του
μεγαλύτερου θηλαστικού και ενδημικού είδους στο νησί (About Cyprus, 2012c), του οποίου
η μορφή επιλέχθηκε για την όψη μερικών από των νομισμάτων του κυπριακού ευρώ. Στις
αρχές του 20ου αιώνα το αγρινό είχε σχεδόν εξαλειφθεί, αλλά πρόσφατες προσπάθειες
επέτρεψαν στο είδος να αυξήσει τον πληθυσμό του (Visit Pafos, 2014).

Παραλίες: Η επαρχία της Λεμεσού διαθέτει 80 χλμ. παράκτιου μετώπου και πολλές παραλίες. Η
πιο δημοφιλής αμμώδης παραλία της Λεμεσού θεωρείται η Governor’s Beach ή Κάλυμνος, ενώ
άλλες γνωστές παραλίες είναι η Κοινοτική Παραλία Παρεκλησιάς και η παραλία Αόρατοι. Αξίζει
επίσης να αναφερθούν οι παραλίες Καραβόπετρα, η παραλία του Πρόλιμνου (All About Limassol,
2016).
Εικόνα 5-38 Παραλία Πισσούρι

Πηγή: https://www.visitcyprus.com/

Στη χερσόνησο του Ακάμα και πολύ κοντά στο φαράγγι του Άβακα βρίσκεται η παραλία
της Λάρας, η οποία είναι γνωστή και σαν η «παραλία των χελωνών», αφού σε αυτή κάνουν τις
φωλιές τους, οι χελώνες καρέτα-καρέτα (Caretta caretta) και οι πράσινες χελώνες Μύδας
(Chelonia mydas) (Visit Pafos, 2014). Για τον λόγο αυτό η παραλία προστατεύεται αυστηρά από
νομοθεσία του 1978, και συγκεκριμένα από το Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών.
Υπολογίζεται ότι περισσότερα από 8000 χελωνάκια εκκολάπτονται στην παραλία της Λάρας κάθε
χρόνο (About Cyprus, 2012b).
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Η «Πέτρα του Ρωμιού» είναι μια πανέμορφη παραλία, όπου κατά τη μυθολογία από εδώ
αναδύθηκε η θεά Αφροδίτη. Η «Πέτρα του Ρωμιού» συνδέεται και με τον βυζαντινό ήρωα Διγενή
Ακρίτα, όπου σύμφωνα με τον θρύλο κατά τις αραβικές επιδρομές ο Διγενής ακούμπησε με το
ένα χέρι το βουνό της Κερύνειας, τον Πενταδάκτυλο, και έτσι σχηματίστηκε η κορυφή του βουνού
σε σχήμα παλάμης, ενώ με το άλλο χέρι έριξε έναν τεράστιο βράχο για να αντιμετωπίσει τους
Σαρακινούς, οι οποίοι αποβιβάζονταν στην παραλία (Visit Pafos, 2014).
Υπάρχουν πολλές παραλίες στο νησί, οι οποίες είναι προσβάσιμες από άτομα με
τροχοκάθισμα και έχουν αναρτημένο το αναγνωρίσιμο διεθνές μπλε σύμβολο, το οποίο
απεικονίζει ένα τροχοκάθισμα.

5.2.4

Τουριστικές Υποδομές
Συγκοινωνιακές υποδομές

Η είσοδος στην Κυπριακή Δημοκρατία μπορεί να γίνει με τη χρήση θαλάσσιων αλλά και
εναέριων μεταφορών.
Οι νόμιμες οδοί είναι μέσω του αερολιμένα Λάρνακας «Γλαύκος Κληρίδης» και του
αερολιμένα Πάφου, αλλά και μέσω των λιμανιών Λάρνακας, Λεμεσού και Πάφου. Το τερματικό
του νέου αεροδρομίου Λάρνακας εγκαινιάστηκε τον Νοέμβριο του 2009. Καλύπτει έκταση
100.000 τετρ.μ. και έχει τη δυνατότητα να εξυπηρετήσει 7,5 εκατομμύρια επιβάτες ετησίως
(Hermes Airports, 2016; Υπουργείο Εξωτερικών Κύπρου, 2016). Το αεροδρόμιο Πάφου είναι πιο
μικρό σε έκταση από αυτό της Λάρνακας, καθώς καλύπτει 20.000 τετρ.μ. και έχει δυνατότητα
εξυπηρέτησης 2,7 εκατομμυρίων επιβατών ετησίως (Hermes Airports, 2016). Τόσο ο Διεθνής
Αερολιμένας Λάρνακας όσο και ο Διεθνής Αερολιμένας Πάφου είναι πλήρως προσβάσιμοι για
άτομα με αναπηρία και άτομα με περιορισμένη κινητικότητα (PRM).
Οι θαλάσσιες μεταφορές επιβατικού κοινού και εμπορευμάτων από και προς το νησί
γίνονται από τα λιμάνια Λεμεσού, Λάρνακας και Πάφου.
Στο νησί υπάρχει και το λιμάνι στην Αμμόχωστο, στην Κερύνεια και στο Καραβοστάσι,
όπως επίσης και το αεροδρόμιο στη Λευκωσία, τα οποία όμως βρίσκονται στα τουρκοκρατούμενα
εδάφη και δεν αναγνωρίζονται από την Κυπριακή Δημοκρατία.
Η Κύπρος έχει ένα ολοκληρωμένο κύριο οδικό δίκτυο μήκους 2.370 χλμ., εκ των οποίων
τα 560 χλμ. είναι αυτοκινητόδρομοι, οι οποίοι ενώνουν τις μεγάλες πόλεις της ελεύθερης Κύπρου.
Επιπλέον, υπάρχουν άλλα 5.150 χλμ.οδικού δικτύου, που περιλαμβάνει αστικούς, αγροτικούς και
δασικούς δρόμους (Υπουργείο Μεταφορών Κύπρου, 2016).
Το οδικό δίκτυο του νησιού είναι ένα από τα εκτενέστερα, κατ’ αναλογία με τον
πληθυσμό, σε όλη την Ευρώπη. Βρίσκεται επίσης στις πρώτες θέσεις σε παγκόσμια κλίμακα σε
σχέση με τον αριθμό ιδιωτικών αυτοκινήτων ανά κάτοικο.
Σε ό,τι αφορά τις δημόσιες συγκοινωνίες, ένα πολύ μικρό ποσοστό των κατοίκων (2-3%)
χρησιμοποιούν τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς. Στο νησί υπάρχουν τοπικά λεωφορεία για τις
μετακινήσεις εντός των πόλεων, αλλά και υπεραστικά λεωφορεία για μετακίνηση του επιβατικού
κοινού μεταξύ των μεγάλων πόλεων την Κύπρου. Επιπλέον, υπάρχουν λεωφορεία από και προς
τα αεροδρόμια Λάρνακας και Πάφου από όλες τις πόλεις. Για τις απομακρυσμένες περιοχές τα
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δρομολόγια δεν είναι τόσο συχνά, γεγονός που καθιστά τη χρήση λεωφορείων από τους
κατοίκους των περιοχών αυτών μειωμένη και ταυτόχρονα αποθαρρυντική (Cyprus By Bus, 2015).
Δυστυχώς, στα δημόσια μέσα μεταφοράς δεν υπάρχει η δυνατότητα πρόσβασης ατόμων
με κινητικές δυσκολίες, με εξαίρεση ελάχιστα λεωφορεία σε τουριστικές περιοχές του νησιού. Τα
υφιστάμενα λεωφορεία είναι ακατάλληλα για άτομα με αναπηρίες, αλλά και για γονείς με
καροτσάκια. Από το 2007 έχει ξεκινήσει μια προσπάθεια αντικατάστασης των υφιστάμενων
λεωφορείων, αλλά έχει παραμείνει στάσιμη στα αρχικά στάδια (Υπουργείο Μεταφορών Κύπρου,
2016).
Δίκτυο Τηλεπικοινωνιών
Το νησί διαθέτει μια από τις πιο σύγχρονες υποδομές τηλεπικοινωνιών της περιοχής και
μάλιστα θεωρείται ένας από τους πιο σημαντικούς τηλεπικοινωνιακούς κόμβους της Ανατολικής
Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής. Η Κύπρος διαθέτει υποβρύχιο καλωδιακό δίκτυο οπτικών
ινών, το οποίο της δίνει την δυνατότητα να έχει πρόσβαση σε σημαντικά δορυφορικά συστήματα.
Ενεργειακό Δίκτυο
Η μεγάλη τουριστική ανάπτυξη στις παράκτιες περιοχές του νησιού, σε συνδυασμό με τη
συνεχή χρήση παραδοσιακών μορφών ενέργειας και με την εντατική χρήση των φυσικών πόρων
έχουν σαν αποτέλεσμα τη συνεχή καταπόνηση του φυσικού περιβάλλοντος (Παπαχριστοφόρου,
2016). Το ενεργειακό δίκτυο της Κύπρου, λόγω του νησιωτικού της χαρακτήρα, δεν έχει
διασυνδέσεις με άλλα δίκτυα. Το νησί έχει μεγάλες ενεργειακές ανάγκες, ενώ όλη σχεδόν η
ενέργεια που καταναλώνει (94,9%), προέρχεται από τη χρήση προϊόντων πετρελαίου (Eurostat,
2015a; Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, 2015).
Υποδομές διαμονής
Στην Κύπρο λειτουργούν επιπλέον των 250 ξενοδοχειακών μονάδων δυναμικότητας
περίπου 60 χιλιάδων κλινών, σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία του Υφυπουργείου
Τουρισμού. Συγκεκριμένα και βάσει των στοιχείων, στο τέλος του πρώτου εξαμήνου του 2019
λειτουργούσαν ανά το παγκύπριο 254 ξενοδοχεία δυναμικότητας 59.995 κλινών.
Τα περισσότερα ξενοδοχεία βρίσκονται στην ελεύθερη περιοχή Αμμοχώστου, ενώ τα
λιγότερα στα ορεινά. Ειδικότερα, στην επαρχία Λευκωσίας λειτουργούσαν 21 ξενοδοχειακές
μονάδες δυναμικότητας 2.518 κλινών και στην επαρχία Λεμεσού λειτουργούσαν 32
ξενοδοχειακές μονάδες δυναμικότητας 9.556 κλινών. Στην επαρχία Λάρνακας λειτουργούσαν 32
ξενοδοχειακές μονάδες δυναμικότητας 4.850 κλινών, ενώ στην επαρχία Πάφου λειτουργούσαν
61 ξενοδοχειακές μονάδες δυναμικότητας 18.917 κλινών. Στην ελεύθερη περιοχή Αμμοχώστου
λειτουργούσαν 87 ξενοδοχειακές μονάδες δυναμικότητας 22.643 κλινών και στα ορεινά θέρετρα
λειτουργούσαν 21 ξενοδοχειακές μονάδες δυναμικότητας 1.511 κλινών. Σε ό,τι αφορά την
κατηγορία των ξενοδοχείων, τα περισσότερα είναι 3 αστέρων (89 μονάδες), ενώ τα 4 αστέρων
ξενοδοχεία ανέρχονταν σε 58 και τα πεντάστερα ξενοδοχεία σε 28 μονάδες (https://moneytourism.gr).
5.2.5

Εκπαιδευτικοί πόροι

Πανεπιστήμιο Λευκωσίας: Αποστολή του Πανεπιστημίου είναι να παρέχει στους σπουδαστές του
εκπαίδευση υψηλού επιπέδου, καθώς και την απαραίτητη στήριξη για την πραγμάτωση των
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ακαδημαϊκών και επαγγελματικών τους στόχων, βοηθώντας τους να υιοθετήσουν ρόλους
ευθύνης στον ραγδαία μεταβαλλόμενο σύγχρονο κόσμο της ευρωπαϊκής συνεργασίας και της
αλληλεξάρτησης· να προωθεί την έρευνα και την παραγωγή γνώσης· να θέτει εαυτόν στην
υπηρεσία της κοινωνίας μέσα από τη διάδοση και την εφαρμογή της γνώσης, καθώς και μέσα από
καινοτόμες συνεργασίες με επιχειρήσεις και οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών.
Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης και Εκπαίδευσης Αθαλάσσας: Οι φορείς που συμμετέχουν
στο έργο είναι το Τμήμα Δασών του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος
Κύπρου και οι Δήμοι Πλατανιάς και Κισσάμου του Νομού Χανίων Κρήτης.
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5.2.6

Άλλες δραστηριότητες που μπορούν να συνδυαστούν με τον αστροτουρισμό
Θεματικές διαδρομές

Διαδρομή Κρασιού Κουμανταρία. Η διαδρομή μέσα από τα 14 χωριά της Κουμανταρίας
(Δωρός, Λάνεια, Τριμίκλινη, Άγιο Μάμα, Καπηλειό, Ζωοπηγή, Καλό Χωριό, Άγιο Παύλο, κ.α.)
χρονολογείται από το 1192 μ.Χ., όταν οι ιππότες του Αγίου Ιωάννη είχαν τελειοποιήσει την
παραγωγή του πρώτου επώνυμου κρασιού στον κόσμο. Το γλυκό κρασί πήρε την ταυτότητά
του από τη θέση που ως επί το πλείστον παραγόταν - «La Grande Commanderie».
Εικόνα 5-39 Διαδρομή Κρασιού Κουμανταρία

Πηγή: https://www.visitcyprus.com/

Διαδρομή Κρασιού Κρασοχώρια της Λεμεσού. Τα οινοπαραγωγικά χωριά της Λεμεσού (π.χ.
Βουνί, Κοιλάνι, Πέρα Πεδί, Μανδριά, Κάτω Πλάτρες, κλπ.) φημίζονται για την παράδοσή τους
στην αμπελοκαλλιέργεια, για τα τοπικά κρασιά και τη φυσική ομορφιά του τοπίου της
περιοχής.
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Εικόνα 5-40 Διαδρομή Κρασιού Κρασοχώρια της Λεμεσού

Πηγή: https://www.visitcyprus.com/

Περίπατος Γερμασόγειας - Ένα χωριό που ευλογείται από νερό: Η περιοχή της Γερμασόγειας
προσφέρει δύο ξεναγήσεις με λεωφορείο και με τα πόδια. Η πρώτη διαδρομή «Ένα χωριό που
ευλογείται από το νερό» δίνει έμφαση στην ιστορική αρχιτεκτονική της περιοχής, μέσα από
στενά δρομάκια και με στάσεις σε διάφορες σημαντικές εκκλησίες. Προβάλλει επίσης το
στοιχείο του νερού δίνοντας έμφαση στο Φράγμα της Γερμασόγειας, το οποίο τροφοδοτείται
από τον ποταμό Άμαθο, που κατεβαίνει από το όρος Τροόδους. Η δεύτερη διαδρομή
«Ανακαλύψτε το Φυσικό Περιβάλλον της Γερμασόγειας» δίνει έμφαση στο φυσικό περιβάλλον
της περιοχής, καθώς και μια βόλτα με ένα παλιό λεωφορείο Μπέντφορντ που χρησιμοποιείτο
παλιά στις αγροτικές διαδρομές.
Διαδρομή Κρασιού Κοιλάδα Διαρίζου. Η διαδρομή περνάει από 14 ημιορεινά χωριά και
προσφέρει στον επισκέπτη την ευκαιρία να επισκεφθεί δύο σημαντικά οινοποιεία που
τοποθετούν την περιοχή στον χάρτη παραγωγής κρασιού του νησιού.
Βυζαντινή Διαδρομή: 10 τοιχογραφημένες εκκλησίες του Τροόδους. Μια ιδιαίτερη διαδρομή
θρησκευτικού ενδιαφέροντος η οποία συνδέει δέκα αγιογραφημένες εκκλησίες οι οποίες
περιλαμβάνονται στον Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της ΟΥΝΕΣΚΟ. Η ακολουθία των
εκκλησιών που είναι αφιερωμένες στον Τίμιο Σταυρό είναι ιδιαίτερα σημαντική. Αποτείνουν
φόρο τιμής στην Αγία Ελένη, μητέρα του Μεγάλου Κωνσταντίνου, η οποία πέρασε από την
Κύπρο κατά την επιστροφή της από τους Αγίους Τόπους.
Πολιτιστική Διαδρομή της Αρχαιότητας. Η διαδρομή ξεκινάει στην ανατολική ακτή της αρχαίας
πόλης του Κιτίου στη Λάρνακα. Στη συνέχεια η διαδρομή οδηγεί στον οικισμό της Χοιροκοιτίας
διατηρητέο Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της ΟΥΝΕΣΚΟ από το 1998. Λίγο
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πιο κάτω στη νοτιοανατολική ακτή βρίσκεται το αρχαίο ελληνορωμαϊκό Κούριο, το οποίο
αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά αρχαία αξιοθέατα του νησιού.
Διαδρομή Κρασιού Λαόνα – Ακάμας. Τη διαδρομή αυτή συνδέει όμορφα μικρά χωριά με
αμπελώνες. Ο επισκέπτης που συμμετέχει στη διαδρομή έχει την ευκαιρία να επισκεφθεί
τέσσερα οινοποιεία και τη χερσόνησο του Ακάμα.
Εικόνα 5-41 Διαδρομή Κρασιού Λαόνα – Ακάμας

Πηγή: https://www.visitcyprus.com/

Παραδοσιακή μαγειρική – Γαστρονομικός τουρισμός
Η κυπριακή κουζίνα αποτελεί μείγμα του ελληνικού πολιτισμού με τους πολιτισμούς της
Μέσης Ανατολής, εφόσον συνδυάζει πιάτα που έχουν ως βάση τους το κρέας καθώς και
ξεχωριστά τυριά, όπως επίσης και μοναδικά γλυκά από χαρουπόμελο και σταφύλι. Επίσης η
κυπριακή κουζίνα έχει δανειστεί στοιχεία από τους αρχαίους πολιτισμούς: όπως είναι τα ντόπια
λαχανικά και οι παλιές φοινικικές συνταγές. Συνώνυμος με την κυπριακή κουζίνα είναι ο «μεζές»
- μια ποικιλία δηλαδή από μικρά πιάτα. O γαστρονομικός τουρισμός αποτελεί μία μορφή
εναλλακτικού τουρισμού η οποία έχει αναπτυχθεί ιδιαίτερα στην Κύπρο και η οποία μπορεί να
συνδυαστεί με άλλα είδη τουρισμού (https://www.visitcyprus.com)
Ιατρικός τουρισμός
Ακολουθώντας τις διεθνείς τάσεις, στην Κύπρο έχει δοθεί έμφαση στην ανάπτυξη και
προώθηση του ιατρικού τουρισμού, παρέχοντας υπηρεσίες στις οποίες περιλαμβάνονται ιατρικές
εξετάσεις, αισθητικές ή επανορθωτικές επεμβάσεις, οδοντιατρικές και χειρουργικές επεμβάσεις,
θεραπείες κατά της υπογονιμότητας. Ένας μεγάλος αριθμός κλινικών εργαστηρίων προσφέρουν
ευρύ κατάλογο διαγνωστικών εξετάσεων ρουτίνας.
Συνεδριακός Τουρισμός
Η Κύπρος προσφέρει πολλές δυνατότητες για συνεδριακό τουρισμό, καθώς οι
ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις του νησιού είναι κατάλληλα εξοπλισμένες για την πραγματοποίηση
επαγγελματικών εκδηλώσεων με συνεδριακές εγκαταστάσεις. Επίσης υπάρχουν χώροι για
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πραγματοποίηση μικρών συνεδρίων, επίσημων δείπνων, θεματικών βραδιών και εναρκτήριων
τελετών σε ειδικές αίθουσες για τον σκοπό, ενώ διαθέσιμα είναι και διάφορα πολιτιστικά σημεία,
όπως μεσαιωνικά κάστρα και αρχαία αμφιθέατρα.
Παρατήρηση πουλιών
Η παρατήρηση πουλιών αποτελεί μία άλλη εναλλακτική δραστηριότητα για τους
επισκέπτες της Κύπρου. Χάρη στη μοναδική της θέση στη μεταναστευτική διαδρομή από την
Ευρώπη, την Ασία και την Αφρική, η Κύπρος είναι ένα βασικό σημείο αναπαραγωγής από όπου
περίπου 250 εκατομμύρια πτηνά διέρχονται κάθε φθινόπωρο και άνοιξη, συμπεριλαμβανομένων
πολύ μεγάλων αριθμών ροζ φλαμίνγκο και άγριων πτηνών που συχνάζουν στις Αλυκές της
Λάρνακας και του Ακρωτηρίου (Λεμεσός). Αρπακτικά πουλιά, γλάροι, ερωδιοί, αηδόνια, κοράκια,
τσικαντί και γερακίνες πετούν, μεταξύ άλλων, στους κυπριακούς ουρανούς.
Εκτός από τις Αλυκές, η Λίμνη της Ορόκλινης στη Λάρνακα αποτελεί Ζώνη Ειδικής
Προστασίας (ΖΕΠ) βάσει της Οδηγίας της ΕΕ για τα πτηνά και Τόπος Κοινοτικής Σημασίας (ΤΚΣ)
βάσει της Ευρωπαϊκής Οδηγίας για τους βιότοπους. Συνολικά 190 είδη πουλιών έχουν
καταγραφεί στην περιοχή, αλλά είναι ιδιαίτερα σημαντική για δύο είδη πουλιών: το μαυρόφτερο
(το οποίος επιλέγει τη λίμνη για να φτιάξει τη φωλιά του πιο πολύ από κάθε άλλη περιοχή του
νησιού) και το αργυροπούλι με τις φτερούγες σε σχήμα σπιρουνιών. Άλλα μεταναστευτικά πουλιά
της λίμνης είναι ερωδιοί, φοινικόπτερα και χαλκόκοτες, καθώς και πελεκάνοι, οι οποίοι
αποτελούν σπάνιο θέαμα στη λίμνη μόνο για μερικές ημέρες, καθώς σταματά στην Κύπρο
καθοδόν προς την Αφρική.
Βέβαια σε όλο το νησί, οι παρατηρητές πουλιών μπορούν να εντρυφήσουν στον
εντοπισμό και καταγραφή 350 αυτόχθονων και ενδημικών ειδών, εκτός από τα μεταναστευτικά
είδη.
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6

Πρόταση για τη στρατηγική δημιουργίας μάρκας του προορισμού
(branding)

6.1 Ανάλυση SWOT
Για μια αποτελεσματική στρατηγική δημιουργίας μάρκας, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη διάφοροί
παράγοντες από τόσο από το εσωτερικό όσο και από το εξωτερικό περιβάλλον. Μια ανάλυση
SWOT είναι εργαλείο κριτικής ανάλυσης που στη συγκεκριμένη περίπτωση θα χρησιμοποιηθεί
κατά την αρχική ανάλυση του branding και θα εξετάσει προσεκτικά το προσφερόμενο τουριστικό
προϊόν και το περιβάλλον στο οποίο πρόκειται να δραστηριοποιηθεί. Η SWOT που ακολουθεί
εστιάζεται στην αξιολόγηση της βιωσιμότητας και των συνθηκών του έργου.
Βασικός σκοπός του έργου, είναι η αύξηση της επισκεψιμότητας στα τρία Γεωπάρκα που
εντάσσονται στο Παγκόσμιο Δίκτυο Γεωπάρκων της UNESCO – των περιοχών Τροόδος, Σητεία και
Ψηλορείτης – και αποσκοπεί να κεφαλαιοποιήσει την περιβαλλοντική αξία ως θέμα δασικής
αναψυχής και να την ενισχύσει μέσω της σύζευξης με την αστροπαρατήρηση. Ειδικός στόχος είναι
η δημιουργία μιας μορφής εναλλακτικού τουρισμού που ως προέκταση της φυσικής αξίας των
χώρων, αξιοποιεί συγκριτικά πλεονεκτήματα κλιματολογικών στοιχείων και επιδιώκει την
συνύπαρξη των επιστημών γεωλογίας και αστροφυσικής.
Στόχος της ανάλυσης SWOT είναι να δώσει τις σωστές κατευθύνσεις ώστε να διαμορφωθεί
τουριστικό προϊόν σύμφωνα με το όραμα και τους στόχους του έργου και τελικά να το
επικοινωνήσει αποτελεσματικά στους τουρίστες.
Η SWΟΤ που διενεργήθηκε βασίστηκε στα παρακάτω ερωτήματα και στα κοινά σημεία των
περιοχών του έργου:
Δυνάμεις
•

•
•

Πλεονεκτήματα σε σχέση με
ανταγωνιστικά τουριστικά
προϊόντα
Μοναδικοί διαθέσιμοι πόροι
Τι θα προσελκύσει (πιθανώς) τους
τουρίστες σε σχέση με το brand
μας.

Ευκαιρίες
•

•

•

Αδυναμίες
•

•

Τι είναι πιθανό να επηρεάσει την
αποτελεσματικότητα του έργου
(εσωτερικό περιβάλλον)
Πως μπορούμε να βελτιώσουμε
την τουριστική εμπειρία;

Νέα τεχνολογικά επιτεύγματα
που μπορούμε να
χρησιμοποιήσουμε
Πως μπορούμε να
προσαρμόσουμε το brand στις
μεταβαλλόμενες προτιμήσεις των
πελατών μας;
Πως μπορούμε να εμπλακούμε με
την κοινότητα με έναν τρόπο που
να είναι ωφέλιμος από κοινού.
Απειλές

•
•
•

Οικονομικές
Κοινωνικές
Κυβερνητικές τάσεις
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Πίνακας 3 Geostars Brand Development SWOT

Δυνάμεις

Ευκαιρίες

•

•

•
•

•
•
•
•

Τοποθεσία και συνθήκες: οι ευνοϊκές καιρικές συνθήκες, η προνομιακή
γεωγραφική θέση των γεωπάρκων
Αναγνώριση της UNESCO, αναγνωρισμένο Σήμα Ποιότητας με θετική
εικόνα.
Εξοπλισμός-υποδομές (Αστεροσκοπείο Σκίνακα), αλλά και οι
αναμενόμενες εκροές από το έργο που αφορούν στην αναβάθμιση των
υποδομών
Απουσία αντίστοιχων δομών στην περιοχή, η έλλειψη σημείων
παρατήρησης του ήλιου παγκοσμίως
Πλούσιο και μοναδικό φυσικό περιβάλλον και πολιτιστικό απόθεμα
Τεχνογνωσία και εμπειρία για ανάπτυξη εκπαιδευτικών και τουριστικών
προγραμμάτων, προσφορά τουριστικών δραστηριοτήτων, διαδρομές
Κέντρα πληροφόρησης

Αδυναμίες:
•
•
•

•

Προσβασιμότητα (Γεωπάρκο Σητείας, απόσταση από τα μεγάλα αστικά
και τουριστικά κέντρα, κακό οδικό δίκτυο)
Είναι πιθανό να ανταποκριθούν κυρίως εξειδικευμένοι τουρίστες
Νέα μορφή τουρισμού, πιθανή έλλειψη στοιχείων που να αφορούν την
ζήτηση και το προφίλ των τουριστών και να επηρεάσει τον
προγραμματισμό και τον σχεδιασμό
Διασυνοριακή προσέγγιση και συνεργασία με πολλούς φορείς η οποία
μπορεί να είναι περίπλοκη

•
•

•
•
•
•

Οι «σκοτεινοί ουρανοί (dark skies)» ταξιδιωτική τάση για το 2019
σύμφωνα με το Lonely Planet
Διεθνείς τουριστικές τάσεις για στροφή από τον μαζικό τουρισμό σε
ειδικές μορφές τουρισμού, τάση meaningful travel
Δικτύωση και δημιουργία ισχυρής μάρκας που θα βασίζεται σε φυσικούς
και πολιτιστικούς δεσμούς συμπεριλαμβανομένης της ιστορίας, του
πολιτισμού, της φύσης και της γαστρονομίας
Ανάπτυξη ποικίλων τουριστικών δραστηριοτήτων για ερασιτέχνες και
επαγγελματίες της αστροπαρατήρησης
Ροή τουριστών όλο το χρόνο, επέκταση τουριστικής προσφοράς
Βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη μέσω της διατήρησης των φυσικών πόρων
Νέες δυνατότητες συνεργασίας μεταξύ των τουριστικών φορέων, των
τοπικών κοινοτήτων και των επιστημονικών ιδρυμάτων

Απειλές
•
•
•

Κάποιοι περιοχές μπορεί να είναι περισσότερο γνωστές από άλλες και
να μην είναι ομοιόμορφη η τουριστική ανάπτυξη
Καιρικές συνθήκες
Πιέσεις από δραστηριότητες σε γεώτοπους και άλλα μνημεία (σπήλαια,
φαράγγια, οροπέδια, δυσπρόσιτους αρχαιολογικούς χώρους) με
συνέπεια την υποβάθμιση, καταστροφή ή και εξαφάνιση του πλούτου
και των χαρακτηριστικών τους
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6.2 Ορισμός μάρκας προορισμού – Ανάλυση στρατηγικής ανταγωνιστικής
ταυτότητας (branding)
Με τον ορισμό της μάρκας προορισμού δημιουργείται στον επισκέπτη μια εικόνα και συντίθεται
μια αντίληψη για τον προορισμό την δεδομένη χρονική στιγμή. Ως μάρκα ορίζεται ένα όνομα,
ένας όρος, μια ένδειξη, ένα σύμβολο ή σχέδιο ή ο συνδυασμός αυτών που στοχεύει στην
αναγνώριση των αγαθών ή υπηρεσιών μιας εταιρείας ή μιας ομάδας εταιρειών και στην
διαφοροποίησή τους από τον ανταγωνισμό. Η διαδικασία ανάπτυξης μάρκας προορισμού
αποτελεί κρίσιμο βήμα για την καθιέρωση του αστροτουρισμού στην Ελλάδα και την Κύπρο,
οδηγώντας στην βαθύτερη κατανόηση της εικόνας των προορισμών. Για να οριστεί η μάρκα του
προορισμού ακολουθούνται τα εξής βήματα. Αρχικά πραγματοποιείται η ανάλυση της παρούσας
κατάστασης και ο προσδιορισμός των χαρακτηριστικών που αποδίδουν την ταυτότητα της πόλης,
των πρακτικών του παρελθόντος και των αναγκών του brand. Ακολουθεί ο προσδιορισμός της
στρατηγικής, καθορισμός των στόχων και των αξιών και τέλος η δημιουργικές προτάσεις που
αποσκοπούν στην οπτικοποίηση των μηνυμάτων.
Η ανάλυση της υπάρχουσας αντίληψης για τους προορισμούς αλλά και το τουριστικό προϊόν
σκιαγραφεί την εικόνα που έχουν οι επισκέπτες και ορίζει τους στρατηγικούς στόχους και τα
μηνύματα που θέλει να περάσει η μάρκα. Τόσο η Κρήτη όσο και η Κύπρος αποτελούν δυο
destination brands με δυναμική για την προσέλκυση της διεθνούς τουριστικής αγοράς. Διαθέτουν
ευρεία γκάμα τουριστικών προϊόντων που ενδυναμώνουν την εικόνα τους ως ιδανικό προορισμό
για όλη την διάρκεια του χρόνου. Αποτελούν προορισμούς που βασίζονται κυρίως στο island
experience.
Η Κρήτη αποτελεί ένα νησί που φημίζεται για τις θάλασσες της, γεγονός που την κατατάσσει στους
κορυφαίους προορισμούς της Ελλάδας και της Ευρώπης. Πέραν από τις επιλογές της ξεκούρασης
και τις τουριστικές ανέσεις προσφέρει και επιλογές εξερεύνησης όπως το φαράγγι της Σαμαριάς
ή οι καταδύσεις στα σπήλαια που υπάρχουν. Επιπλέον, τα μοναστήρια και οι εκκλησίες που
διαθέτει την καθιστούν προορισμό για φυσιοδίφες και άλλους τουρίστες που αναζητούν
εναλλακτικά προϊόντα.
Η Κύπρος αποτελεί ένα ολοκληρωμένο τουριστικό προορισμό, με σύγχρονες υποδομές ενώ το
περιβάλλον που διαθέτει είναι ένας συνδυασμός εξωτικού και μεσογειακού τοπίου. Η
γεωγραφική της θέση της επιτρέπει να παρέχει το προϊόν Ήλιος και Θάλασσα σε συνδυασμό με
ειδικά προϊόντα, ενώ φημίζεται για τον Πολιτιστικό Τουρισμό, τον Αθλητικό Τουρισμό και τις
κρουαζιέρες. Ιδιαίτερα στα θέματα του Πολιτιστικού Τουρισμού η Κύπρος έχει να αναδείξει
μοναδικά χαρακτηριστικά και αξιοθέατα που οφείλονται στην ιστορία της των 11 χιλιετιών και
στη θέση της στο σταυροδρόμι τριών ηπείρων.
Το πρώτο βήμα για τον ορισμό του brand είναι η ανάλυση της υπάρχουσας κατάστασης μάρκας.
Το brand του GEOSTARS βρίσκεται σε πολύ πρωταρχικό στάδιο ως προς την ανάπτυξη του.
Αποτελεί ένα τουριστικό προϊόν με χαμηλή αναγνωσιμότητα στο ευρύ κοινό ενώ οι γεωγραφικοί
του προορισμοί έχουν συνδεθεί με το προϊόν Ήλιος και Θάλασσα. Προκύπτει η ανάγκη ανάδειξης
του εναλλακτικού τουρισμού ως προϊόν στην Κρήτη και την Κύπρο και συγκεκριμένα του
αστροτουρισμού. Επιπλέον η δημιουργία ενός συμβόλου/λογοτύπου, στα πλαίσια της
δημιουργίας του brand εξυπηρετεί τις ανάγκες προβολής του συγκεκριμένου τουριστικού
προϊόντος με ενιαίο και συνεκτικό τρόπο τόσο στο διεθνές όσο και στο εσωτερικό κοινό. Το όνομα
90

Μελέτες διεθνών αγορών για ενίσχυση της επισκεψιμότητας των γεωπάρκων ανατολικής
μεσογείου μέσω εναλλακτικών μορφών τουρισμού
GEOSTARS παραπέμπει σε αστέρια και την γη άρα και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε
σύμβολο/λογότυπο για την αύξηση του awareness.
Ανάλυση στρατηγικής ανταγωνιστικής ταυτότητας (branding)
Για να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις ταυτότητας, οι οποίες προκύπτουν από την χαμηλή
αναγνωσιμότητα του brand Geostars, θα πρέπει να οριστεί η στρατηγική της ανταγωνιστικής
ταυτότητας, λαμβάνοντας υπόψη τις προσδοκίες για να καταλήξουμε σε μια στρατηγική
ανάδειξης των προορισμών που εντάσσονται στο τουριστικό προϊόν “Geostars”.
Καθώς πρόκειται για ένα τουριστικό προϊόν που αφορά δυο συγκεκριμένες γεωγραφικές
περιοχές, η χρήση του Umbrella Branding αναδεικνύει τις ιδιαιτερότητες του τουριστικού
προϊόντος και μπορεί να προσεγγίσει τα χαρακτηριστικά των προορισμών με την χρήση των subbrands. H συγκεκριμένη τεχνική χρησιμοποιείται για την ανάδειξη ενός brand το οποίο αφορά δύο
η περισσότερα προϊόντα. Το brand Geostars περιέχει 3 υποπροϊόντα:
•
•
•

Geostars Psiloritis
Geostars Sitia
Geostars Troodos

Το brand Geostars απευθύνεται τόσο στην υφιστάμενη αγορά ως ένα συμπληρωματικό
τουριστικό προϊόν για τους επισκέπτες και των τριών προορισμών, όσο και σε νέες διεθνείς
αγορές ως κύριο τουριστικό προϊόν.
Διάγραμμα 5: Στρατηγική τοποθέτησης brand Geostars

91

Μελέτες διεθνών αγορών για ενίσχυση της επισκεψιμότητας των γεωπάρκων ανατολικής
μεσογείου μέσω εναλλακτικών μορφών τουρισμού
Προκειμένου να καθιερωθεί η ανταγωνιστική ταυτότητα απαιτείται η χαρτογράφηση της
τοποθέτησης. Οι βασικοί άξονες της τοποθέτησης, με βάση την αποτύπωση που συνθέτουν και
αναδεικνύουν την ανταγωνιστική ταυτότητα Geostars αναλύονται παρακάτω.
Διάγραμμα 6: Βασικοί άξονες τοποθέτησης brand

Για την υφιστάμενη αγορά προτείνεται το brand να βασιστεί στην πολυμορφία της περιοχής
καθώς και στην ποικιλία των δραστηριοτήτων και των επιλογών που προσφέρουν οι προορισμοί
του Geostars. Στην εν λόγω αγορά ο αστροτουρισμός μπορεί να γίνει ελκυστικός σαν
δραστηριότητα που οδηγεί σε περαιτέρω βιώματα που αφορούν τον τόπο επίσκεψης. Οι
προορισμοί του Geostars φημίζονται για τον καθαρό ουρανό τους με τον λαμπερό ήλιο, γεγονός
που μπορεί να επεκταθεί σε έναν καθαρό βραδινό ουρανό με λαμπερά αστέρια. Επιπλέον, καθώς
η αστροπαρατήρηση συνδέεται με διαδρομές στο βουνό, και οι τουριστικοί προορισμοί
συνδυάζουν και θάλασσα και βουνό, προτείνεται να προωθηθεί η ποικιλία του περιβάλλοντος
των προορισμών του Geostars. Ελκυστικό χαρακτηριστικό είναι και η τοπική κουλτούρα τόσο η
ελληνική όσο και η κυπριακή. Προτείνεται η σύνδεση του αστροτουρισμού με αφηγήματα της
μυθολογίας και της αρχαίας ιστορίας με σκοπό το storytelling και την δημιουργία ενός experience.
Με το storytelling, ο αστροτουρισμός μπορεί να αυξήσει την απήχηση του στο κοινό των
υφιστάμενων αγορών.
Για τις νέες αγορές προτείνεται η προώθηση μιας εικόνας ενός προορισμού που έχει πολλά
στοιχεία εξερεύνησης, η σύνδεση με την μυθολογία και την τοπική ιστορία και παράδοση, η
ανάδειξη της απομόνωσης και της χαλάρωσης, χαρακτηριστικά προορισμών που ψάχνουν οι
επισκέπτες-αστροπαρατηρητές. Επιπλέον, η απόσταση της Ελλάδας και της Κύπρου, σε σχέση με
προορισμούς όπως η Χιλή είναι ένα πλεονέκτημα, το οποίο μπορεί να προσελκύσει νέους
επισκέπτες, που προτίθενται να αποκτήσουν ένα budget friendly τουριστικό προϊόν.

92

Μελέτες διεθνών αγορών για ενίσχυση της επισκεψιμότητας των γεωπάρκων ανατολικής
μεσογείου μέσω εναλλακτικών μορφών τουρισμού
Διάγραμμα 7: Επιδιωκόμενη τοποθέτηση του brand Geostars

Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, η τοποθέτηση του brand Geostars είναι ένας ανεξερεύνητος
προορισμός, που δεν είναι γνωστός στο ευρύ κοινό ως προορισμός αστροπαρατήρησης, όπως
είναι αντίστοιχα το Ηνωμένο Βασίλειο και η Χιλή, που προσφέρουν ένα experience, και δεν
προσεγγίζουν την αστροπαρατήρηση επιστημονικά. Σε αντίθεση με τους παραπάνω
προορισμούς, η Ιταλία, η Ισπανία και η Σουηδία προωθούνται ως προορισμοί που προσεγγίζουν
τον αστροτουρισμό πιο επιστημονικά. Όσον αφορά την ποικιλία τοπίων και δραστηριοτήτων, η
Χιλή όπως και η Ιταλία και η Ισπανία υπόσχονται εναλλαγές τοπίων, δραστηριοτήτων καθώς η
Ιταλία και η Ισπανία μπορούν να το στηρίξουν γεωγραφικά( βουνό-θάλασσα, πόλη-φύση), ενώ η
Χιλή προσφέρει ποικιλία λόγω του προχωρημένου επιπέδου παροχής υπηρεσιών στον τομέα του
αστροτουρισμού. Η Σουηδία και το Ηνωμένο Βασίλειο προσεγγίζουν τον αστροτουρισμό πιο
απλά, με μετρημένες παραπλήσιες δραστηριότητες. Έτσι η τοποθέτηση του brand Geostars που
αξιοποιεί την ποικιλομορφία και προωθεί την εικόνα του ανεξερεύνητου προορισμού προσφέρει
τα εξής:
•

Αύξηση της μέσης παραμονής(αποτέλεσμα ποικιλομορφίας)

•

Αύξηση τουριστικής ζήτησης(αποτέλεσμα ποικιλομορφίας)

•

Εικόνα αυθεντικού προορισμού(αποτέλεσμα ανεξερεύνητου προορισμού)

•

Προσέλκυση μη συμβατικού κοινού (αποτέλεσμα ανεξερεύνητου προορισμού)
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Διαμόρφωση Ανταγωνιστικής Ταυτότητας
Προκειμένου να οπτικοποιηθεί η ανταγωνιστική ταυτότητα του brand Geostars, πρέπει να οριστεί
η παλέτα χρωμάτων του brand. Η τοποθέτηση του Geostars θα συνδυάζει το brand των
γεωγραφικών προορισμών με το τουριστικό προϊόν του αστροτουρισμού επιτυγχάνοντας την
ανάδειξη μια διακριτής και άμεσα αναγνωρίσιμης εικόνας. Τα χρώματα προκύπτουν από εικόνες
σχετικές με τον αστροτουρισμό.
Εικόνα 42: Επιλογή κυρίαρχων χρωμάτων ταυτότητας Geostars

H προτεινόμενη παλέτα χρωμάτων για να χρησιμοποιηθεί στην ταυτότητα και το logo του brand
Geostars είναι:
• Μαύρο
• Μωβ
• Σκούρο Μπλε
• Πορτοκαλί/Μπεζ
Σε περίπτωση υιοθέτησης των παραπάνω χρωμάτων, θα πρέπει να οριστούν και οι ακριβείς
κωδικοί των χρωμάτων για να μπορεί να γίνει χρήση τους από τους αρμόδιους. Στην προσέγγιση
του Umbrella Branding με κυρίαρχο trademark “Geostars” ακολουθείται η παρακάτω προσέγγιση.
Διάγραμμα 8: Προσέγγιση brand και sub-brands Geostars

Geostars
Geostars Crete
Geostars
Sitia

Geostars
Psiloritis

Geostars
Cyprus
Geostars
Troodos
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Καθώς έχει οριστεί η παλέτα χρωμάτων, παρακάτω παρουσιάζεται ένα προσχέδιο του
προτεινόμενου logo Geostars και των logo των sub-brands.
Εικόνα 43: Draft Logo του brand Geostars

Τα χρώματα αντλούνται από την προτεινόμενη παλέτα χρωμάτων, δίνεται έμφαση στην ανάδειξη
των προορισμών, Ελλάδα και Κύπρος, ενώ ο συμβολισμός των προορισμών παραπέμπει σε
αστρονομικό χάρτη. Στην θέση του πατέρα με το παιδί του, που παραπέμπει σε οικογένεια,
μπορεί να μπει ένα ζευγάρι καθώς ο αστροτουρισμός επιλέγεται τόσο από οικογένεια όσο και
από ζευγάρια.
Καθώς οι χώρες προορισμοί είναι δυο και οι προορισμοί του Geostars στο σύνολο τους είναι τρεις
προτείνεται η διαφορετική προσέγγιση ανά προορισμό.

Εικόνα 44: Προτεινόμενα logos για τα sub-brands Geostars Crete Και Geostars Cyprus
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Τα προτεινόμενα logos για τα National brands παρουσιάζονται παραπάνω. Όπως
προαναφέρθηκε, ο προορισμός και το target group του αστροτουρισμού είναι βασικά στοιχεία
του logo καθώς πρόκειται για ένα νέο τουριστικό προϊόν. Το logo οφείλει να είναι ξεκάθαρο και
κατανοητό σε αυτόν που θα το δει. Επιπλέον προτείνεται η δημιουργία regional logos με σκοπό
την περαιτέρω στόχευση αλλά και την επίγνωση σε μεγαλύτερο βαθμό.
Εικόνα 45: Προτεινόμενα logos για τα sub-brands του Geostars Sitia, Geostars Troodos και Geostars Psiloritis

Τα προτεινόμενα logos για τα regional brands παρουσιάζονται παραπάνω. Τα βασικά του στοιχεία
είναι το κοινό που θέλει να προσελκύσει, ο προτεινόμενος προορισμός, ενώ η παραπομπή σε
αστρονομικό χάρτη και το τηλεσκόπιο μεταφέρουν αυτόν που παρατηρεί το logo σε μια
υποθετική αστροπαρατήρηση.
Σημαντικό κομμάτι της ανταγωνιστικής ταυτότητας πέραν του logo αποτελεί και το slogan. Τα
slogan αποτελούν μηνύματα στρατηγικού χαρακτήρα στην διαφημιστική επικοινωνία ενός
τουριστικού προϊόντος με το κοινό του ενώ λειτουργούν ως συμπαραδηλώσεις και, εντέλει, ως
υπογραφές του trademark στο οποίο και δίνουν νόημα. Το σημαντικότερο αποτέλεσμα είναι ότι
καλλιεργούν μια σχέση μακράς πνοής ανάμεσα στους καταναλωτές-πελάτες.
Το slogan που αφορά το Geostars θα πρέπει να αναδεικνύει το συγκριτικό πλεονέκτημα. Όπως
προαναφέρθηκε, το brand Geostars θα βασίζεται στο storytelling και θα δημιουργεί ένα
experience. Επιπλέον, όπως έχει επισημάνει το Υπουργείο Τουρισμού, οι περισσότεροι πλανήτες
έχουν ελληνικά ονόματα που παραπέμπουν στην μυθολογία. Αυτό αποτελεί ένα στοιχείο που
πρέπει να συμπεριληφθεί στο slogan και να διαφοροποιήσει το brand Geostars από τα υπόλοιπα
brands. Άλλωστε καμία άλλη χώρα δεν βρίσκεται σε τόσο πλεονεκτική θέσει όσο η Ελλάδα και η
Κύπρος , όσον αφορά τα ονόματα των πλανητών και την μυθολογία της που συνδέεται με τον
πολιτισμό. Έτσι χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα keywords προτείνεται το παρακάτω slogan:

“Mythology reflected in the skies”
Το παραπάνω slogan διαφοροποιεί το Geostars από τους υπόλοιπους προορισμούς, δημιουργεί
ένα experience που ανατρέχει στα παλαιότερα χρόνια, συνδέοντας την παρατήρηση των
αστεριών με ένα ταξίδι στον χρόνο και σε έναν φανταστικό κόσμο. Παράλληλα καταγράφεται
εύκολα στο μυαλό και παρέχει μια υπόσχεση στον καταναλωτή, αναδεικνύοντας τα
πλεονεκτήματα που διαφοροποιούν το προϊόν.
Μετά την δημιουργία του brand, επόμενο και τελευταίο βήμα είναι η μετάδοση των αξιών του
brand στους υποψήφιους πελάτες. Έτσι προκύπτει η δημιουργία προστιθέμενης αξίας. Τα
προτεινόμενα βήματα για την μετάδοση της αξίας του brand είναι:
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•

•

•

Ανάδειξη αστρονομικών φαινομένων: Βασιζόμενοι στο storytelling και επιδιώκοντας την
σύνδεση με την μυθολογία, προτείνεται η καθιέρωση κάποιων αστρονομικών
φαινομένων με σκοπό την προσέλκυση τουριστών. Για παράδειγμα, το φαινόμενο των
Περσείδων, την βροχή διαττόντων αστέρων που πραγματοποιείται κάθε, μπορεί να
συνδεθεί με την μυθολογία, όπου οι Περσείδες είναι απόγονοι του Περσέα. Ο Περσέας
είναι ένας σημαντικός ήρωας από την ελληνική μυθολογία ο πιο γνωστός για το έξυπνο
αποκεφαλισμό του Μέδουσας , το τέρας που είναι γυρισμένο που κοίταξε το πρόσωπό
της σε πέτρα. Επίσης, έσωσαν την Ανδρομέδα από το θαλάσσιο τέρας. Άλλα φαινόμενα
που συνδέουν την μυθολογία με την αστροπαρατήρηση είναι ο αστερισμός του Ωρίωνα
και η μικρή και μεγάλη Άρκτος. Επιπλέον, αναφορές στην ιστορία των άστρων υπάρχουν
από τον Όμηρο μέχρι τον Καζαντζάκη παρέχοντας περαιτέρω υλικό για σύνδεση του
πολιτισμού με την αστροπαρατήρηση και το storytelling.
Video Creation Campaigns: Προτείνεται η δημιουργία Video Campaign με σκοπό την
σύνδεση των προορισμών με τον αστροτουρισμό αλλά και άλλες δραστηριότητες. Οι
στόχοι της συγκεκριμένης καμπάνιας είναι η ανάδειξη της διαφοροποίησης των
προορισμών, η ποικιλία των δραστηριοτήτων αλλά και του πολιτισμικού υπόβαθρου και
της κουλτούρας. Η Χιλή, όντας αστροτουριστικός προορισμός έχει πραγματοποιήσει
αντίστοιχη καμπάνια με επιτυχία, με όνομα Find your Chile.
Content Creation σε επιλεγμένα κανάλια διανομής: Ένας από τους πιο διαδεδομένους
τρόπους προβολής ενός τουριστικού προϊόντος είναι οι εικόνες των επισκεπτών που
ανεβαίνουν στα social media με κυρίαρχα μέσα το Instagram Και το Pinterest. Το
συγκεκριμένο content μπορεί να διαδοθεί με τρεις τρόπους:
1. Φωτογράφιση από τους αρμόδιους φορείς και απευθείας διάθεση στα social
media μέσω επίσημων λογαριασμών
2. Συνεργασία με Influencers για την ανάδειξη των προορισμών. Σημειώνεται ότι θα
πρέπει να γίνει επιλογή του ατόμου με βάση του κοινό που στοχεύεται.
3. Ενθάρρυνση των ήδη υπαρχόντων επισκεπτών να ανεβάσουν φωτογραφίες
στους λογαριασμούς τους, επιδιώκοντας ένα άτυπο word of mouth. H
συγκεκριμένη πρόταση μπορεί να γίνει πιο αποτελεσματική με την χρήση
hashtags αλλά και με σήμανση στους χώρους αστροπαρατήρησης που να
ενθαρρύνει τους επισκέπτες να μοιραστούν την εμπειρία τους στα social media.

6.3 Ανάλυση του Τουριστικού Προϊόντος και σύνθεση του χαρτοφυλακίου
6.3.1

Ανάλυση Τουριστικού Προϊόντος της Σητείας, του Ψηλορείτη και του Τροόδους
Η ενότητα της Ανάλυσης του Τουριστικού προϊόντος εστιάζει στα χαρακτηριστικά, τις
τουριστικές υποδομές, την προσβασιμότητα και τις δυνατότητες του τουριστικού προορισμού. Τα
αξιοθέατα, οι παραλίες, ο φυσικός πλούτος, οι δραστηριότητες, οι υποδομές και το δίκτυο
μεταφορών των προορισμών της Σητείας, του Ψηλορείτη και του Τροόδους αποτυπώνονται και
αξιολογούνται συνθέτοντας το Τουριστικό προϊόν της εκάστοτε περιοχής.

Σητεία- Π.Ε. Λασιθίου
Αξιοθέατα
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Τα αξιοθέατα που υποδέχονται τους περισσότερους επισκέπτες στην περιοχή της Σητείας
είναι χώροι που αποτυπώνουν την ιστορία της περιοχής αλλά και χώροι πολιτισμικού
ενδιαφέροντος. Στο χωριό Πέτρας εντοπίζεται ο πρωτομινωϊκός οικισμός που αποτελείται από το
ανακτορικό συγκρότημα, ερείπια κατοικιών και κυκλώπεια τείχη. Πέραν των ιστορικών
κτισμάτων, στο ίδιο σημείο βρίσκεται το σπίτι του Β. Κορνάρου. Στην περιοχή υπάρχει και
οινοποιείο της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Σητείας. Στον λόφο Λιόπετρο εντοπίζονται τα
ερείπια της ενετικής Σητείας, ενώ στο χωριό Nέα Πραισός υπάρχει ο αρχαιολογικός χώρος της
αρχαίας Πραισού. Σημαντικά αξιοθέατα αποτελούν η Ιερά Μονή Τοπλούς και η Ιερά Μονή
Παναγίας Φανερωμένης, ενώ αξιοθέατο της ενετικής εποχής είναι το Φρούριο Καζαρμά. Στην
Σητεία υπάρχει το Αρχαιολογικό Μουσείο της πόλης αλλά και Λαογραφικό Μουσείο.
Στην ευρύτερη περιοχή του Λασιθίου εντοπίζονται αρκετά Μουσεία και Αρχαιολογικοί
χώροι, οι οποίοι καθιστούν πόλο έλξης την Σητεία. Ο παρακάτω πίνακας δείχνει την πορεία των
επισκεπτών σε Μουσεία και Αρχαιολογικούς χώρους.
Πίνακας 4: Επισκέπτες σε Μουσεία και Αρχαιολογικούς χώρους στην περιοχή Λασιθίου, 2010-2018
Περιοχή/Έτος

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Μουσεία

36.075

40.296

27.200

30.251

34.574

34.571

38.664

39.983

46.526

Αρχαιολογικ
οί χώροι

394.751

501.20
1

482.71
2

608.17
0

626.86
3

563.18
9

539.99
0

604.58
4

628.35
6

Λασιθίου

Πηγή: ΙΝΣΕΤΕ
Επεξεργασία : ADVICE Management Consultants

Οι επισκέπτες στα Μουσεία της περιοχής του Λασιθίου για το χρονικό διάστημα 20102018 σημείωσαν αύξηση κατά 10.451 άτομα, ποσοστό δηλαδή 28,9%. Η μέγιστη τιμή των
επισκεπτών στα Μουσεία εντοπίζεται το 2018, κατά την οποία έφτασαν τους 46.526 άτομα. Οι
επισκέπτες των Αρχαιολογικών χώρων επίσης αυξήθηκαν για το ίδιο χρονικό διάστημα κατά
233.605 άτομα, ή αλλιώς ποσοστό 37,1%. Η μέγιστη τιμή των επισκεπτών εντοπίζεται το 2018.
Παραλίες
Οι παραλίες με την μεγαλύτερη επισκεψιμότητα είναι η Παραλία στον Πέτρα και στην
Αγία Φωτιά. Εκτός αυτών, παραλίες με μεγάλη προσέλευση είναι η παραλία της Σητείας, η Χιόνα
αλλά και η Ερημούπολη, με θέα το νησάκι Ελάσα, η παραλία του Κουρεμένου στο Παλαίκαστρο,
και το Κάβο Σίδερο. Παραλίες εντοπίζονται στο Βάι, στον Ξηρόκαμπο ενώ κοντά βρίσκεται και το
Γαιδουρονήσι.

Εικόνα 46: Παραλίες στην περιοχή της Σητείας
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Περιοχές φυσικού κάλλους
Η περιοχή της Σητείας διαθέτει αρκετές περιοχές με φυσική ομορφιά. Τα νησιά
Διονυσιάδες, στα οποία βρίσκει καταφύγιο το πτηνό Μαυροπετρίτης, το σπήλαιο του Περιστερά
στο οποίο υπάρχουν μινωικά ευρήματα και το φαράγγι των Αγίων Πάντων. Στην νήσο Ψείρα
εντοπίζεται θαλάσσιος βιότοπος με κοράλλια ενώ στο χωριό Βόιλα υπάρχει καταφύγιο άγριας
ζωής. Το Βάι διαθέτει φοινικοδάσος έκτασης 200 στρεμμάτων, ένα από τα μεγαλύτερα στην
Ευρώπη. Το συγκεκριμένο φοινικοδάσος είναι προστατευόμενη περιοχή τόσο του Ελληνικού
κράτους όσο και της Ευρωπαϊκής κοινότητας.
Ξενοδοχειακές Υποδομές
Η περιοχή του Λασιθίου διαθέτει μεγάλο αριθμό κλινών αλλά και ενοικιαζόμενων
δωματίων, τα οποία καλύπτουν όλα τα είδη των επισκεπτών ανεξαιρέτως προβλεπόμενου
κόστους για την διαμονή.
Πίνακας 5 Ξενοδοχειακό δυναμικό στην περιοχή του Λασιθίου, 2019
Περιοχή/

5*

4*

3*

2*

1*

Σύνολο

Μονάδες

28

41

39

69

28

205

Δωμάτια

5.326

3.912

1.782

1.935

424

13.379

10.974

7.728

3.342

3.493

808

26.345

Είδος Ξενοδοχείου

Λασιθίου

Κλίνες

Πηγή: ΙΝΣΕΤΕ
Επεξεργασία : ADVICE Management Consultants

Το Λασίθι διαθέτει 28 μονάδες πέντε αστέρων που διαθέτουν 10.974 κλίνες. Η κατηγορία
με τις περισσότερες κλίνες είναι τα ξενοδοχεία 4 αστέρων, τα οποία σε αριθμό είναι 41 και
διαθέτουν 7.728 κλίνες. Το σύνολο των ξενοδοχειακών μονάδων είναι 205 και το σύνολο των
κλινών είναι 26.345. Πέραν των ξενοδοχείων, στο Λασίθι υπάρχει και μεγάλος αριθμός
ενοικιαζόμενων δωματίων.
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Πίνακας 6 Ενοικιαζόμενα δωμάτια στην περιοχή του Λασιθίου, 2019
Ενότητα

Λασιθίου

4Κ

3Κ

2Κ

1Κ

Σύνολο

Μονάδες

22

118

224

134

498

Δωμάτια

199

888

1.372

669

3.128

Κλίνες

455

2.132

3.177

1.512

7.276

Πηγή: ΙΝΣΕΤΕ
Επεξεργασία : ADVICE Management Consultants

Σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα, τα περισσότερα ενοικιαζόμενα δωμάτια είναι
κατηγορίας 2Κ, φτάνοντας τα 224 το οποίο συνεπάγεται 3.177 κλίνες. Τα ενοικιαζόμενα δωμάτια
κατηγορίας 4Κ είναι 22, το οποίο συνεπάγεται 455 κλίνες. Στο σύνολο τους τα ενοικιαζόμενα
δωμάτια στο Λασίθι είναι 498, αριθμώντας 7.276 κλίνες.
Προσβασιμότητα
Η πρόσβαση στην Κρήτη πραγματοποιείται με αεροπλάνο και καράβι, με πτήσεις και
δρομολόγια να πραγματοποιούνται τόσο από το εσωτερικό όσο και το εξωτερικό. Τα αεροδρόμια
της Κρήτης είναι το Διεθνές Αεροδρόμιο Ηρακλείου (Νίκος Καζαντζάκης) ,το Αεροδρόμιο Χανίων
(Ιωάννης Δασκαλογιάννης) και ο Δημοτικός Αερολιμένας Σητείας (Βιτσέντζος Κορνάρος) Τα
αεροδρόμια είναι σε μικρές αποστάσεις από τις πόλεις: Αερ. Ηρακλείου: 5 χιλιόμετρα από το
Ηράκλειο, Αερ. Χανίων: 12 χιλιόμετρα από τα Χανιά, Αερ. Σητείας: 1 χιλιόμετρο από την Σητεία.
Στην Κρήτη υπάρχουν 6 λιμάνια που δέχονται επιβατικά πλοία: Λιμάνι στον Κίσσαμο (Καστέλι),
λίγο έξω από την πόλη. Από το λιμάνι αυτό γίνονται δρομολόγια προς Κύθηρα και Αντικύθηρα
μόνο, λιμάνι στη Σούδα, 14 χιλιόμετρα από τα Χανιά, λιμάνι στο Ρέθυμνο, λιμάνι στο Ηράκλειο,
λιμάνι στον Άγιο Νικόλαο και το λιμάνι στην Σητεία.
Ψηλορείτης Π.Ε. Ρεθύμνου
Αξιοθέατα
Στην ευρύτερη περιοχή του Ψηλορείτη εντοπίζονται αξιοθέατα και αρχαιολογικοί χώροι
τόσο της Βυζαντινής περιόδου αλλά και της μινωικής. Σημαντικός αρχαιολογικός χώρος είναι o
χώρος της Ζωμίνθου, που περιλαμβάνει την μεγαλύτερη μινωική έπαυλη. Σημαντικά αξιοθέατα
της Βυζαντινής περιόδου είναι η Μονή Αρκαδίου, το Μοναστήρι της Χαλέπας και του Δισκουρίου.
Στην κορυφή του βουνού βρίσκεται η μικρή εκκλησία του Τίμιου Σταυρού.
Πίνακας 7 Επισκέπτες σε Μουσεία και Αρχαιολογικούς χώρους στην περιοχή του Ρεθύμνου,2010-2018
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ: Επισκέπτες σε Μουσεία / Αρχαιολογικούς χώρους 2010-2018
Περιφερειακές
Ενότητες
Ρεθύμνου

Μουσεία
Αρχαιολογικοί χώροι

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

15.032

13.986

14.224

18.729

17.611

16.088

10.588

59.930

92.222

0

0

0

0

0

12.078

11.856

21.111

19.318

Πηγή: ΙΝΣΕΤΕ
Επεξεργασία : ADVICE Management Consultants

Σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα, ο αριθμός των επισκεπτών σε μουσεία και
αρχαιολογικούς χώρους που βρίσκονται στην περιοχή του Ρεθύμνου σημείωσε διαχρονική
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αύξηση παρά τις ετήσιες αυξομειώσεις. Οι επισκέπτες στα μουσεία σημείωσαν αύξηση 77.190
ποσοστό δηλαδή 83,7% το χρονικό διάστημα 2010-2018. Οι επισκέπτες των αρχαιολογικών χώρων
επίσης αυξήθηκαν το χρονικό διάστημα 2015-2018 κατά 7.240 άτομα ή αλλιώς ποσοστό 59,9%.
Παρατηρείται μια αξιοσημείωτη αύξηση των επισκεπτών στα αξιοθέατα της περιοχής.
Περιοχές φυσικού κάλλους
Στον Ψηλορείτη εντοπίζεται το σπήλαιο Ιδαίον Άντρον. Το εν λόγω σπήλαιο βρίσκεται
στην ανατολική πλευρά του βουνού, σε υψόμετρο 1.538 μέτρα και απέχει 24 χιλιόμετρα από τα
Ανώγεια Μυλοποτάμου και 78 χιλιόμετρα από το Ρέθυμνο. Το σπήλαιο είναι έκτασης 800 τ.μ. και
προσελκύει μεγάλο αριθμό τουριστών. Πέραν του σπηλαίου, οι κορυφές του Ψηλορείτη
αποτελούν προορισμό για τους επισκέπτες του βουνού. Οι πιο γνωστές κορυφές του Βουνού είναι
ο Τίμιος Σταυρός (2.456 μ.), ο Αγκαθιάς (2.424 μ.), η Στολίστρα (2.325 μ.), το Βουλομένου (2.267
μ.) και ο Κούσακας (2.209 μ).
Δραστηριότητες
Οι δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα σε όλο το βουνό και σχετίζονται με την φύση
είναι πόλος έλξης των επισκεπτών του Ψηλορείτη. Η αναρρίχηση, η πεζοπορία, το Canyoning, η
ορεινή ποδηλασία και το αλεξίπτωτο πλαγιάς είναι οι κύριες δραστηριότητες που
πραγματοποιούνται στην περιοχή ενώ ο αγώνας Psiloritis Race, που αφορά ορεινό τρέξιμο,
προσελκύει αθλητές από την Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό.
Ξενοδοχειακές Υποδομές
Στην περιοχή του Ρεθύμνου καταγράφεται μεγάλη ποικιλία ξενοδοχειακών μονάδων, με
την πλειοψηφία τους να είναι 3 αστέρων. Τα ξενοδοχεία 5 αστέρων είναι 21 με τις κλίνες τους να
φτάνουν τις 5.880, ενώ τα ξενοδοχεία 3 αστέρων είναι 112 και οι κλίνες τους 9.781. Στο σύνολο
της η περιοχή έχει 330 ξενοδοχεία στα οποία αντιστοιχούν 34.216 κλίνες.
Πίνακας 8 Ξενοδοχειακό δυναμικό Ρεθύμνου, 2019
Περιφερειακή Ενότητα

Ρεθύμνου

5*

4*

3*

2*

1*

Σύνολο

Μονάδες

21

69

112

111

17

330

Δωμάτια

2.874

5.846

5.014

3.494

351

17.579

Κλίνες

5.880

11.542

9.781

6.356

657

34.216

Πηγή: ΙΝΣΕΤΕ
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Τα ενοικιαζόμενα δωμάτια του Ρεθύμνου ανήκουν κατά πλειοψηφία στην κατηγορία 2Κ,
ενώ το σύνολο της χωρητικότητας τους είναι πολύ μικρότερο από αυτό των ξενοδοχείων.
Πίνακας 9 Ενοικιαζόμενα δωμάτια Ρεθύμνου, 2019
Ενότητα

Ρεθύμνου

4Κ

3Κ

2Κ

1Κ

Σύνολο

Μονάδες

17

210

314

111

652

Δωμάτια

200

1.398

1.903

615

4.116

Κλίνες

459

3.589

4.373

1.401

9.822

Πηγή: ΙΝΣΕΤΕ
Επεξεργασία : ADVICE Management Consultants
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Όπως φαίνεται στο παραπάνω πίνακα, τα ενοικιαζόμενα δωμάτια κατηγορίας 2Κ
αριθμούν 314 μονάδες ή αλλιώς 4.373 κλίνες. Η κατηγορία 3Κ αριθμεί 210 μονάδες με 3.589
κλίνες. Στο σύνολο τους τα ενοικιαζόμενα δωμάτια είναι 652 το οποίο αντιστοιχεί σε 9.822 κλίνες.
Προσβασιμότητα
Η πρόσβαση στην Κρήτη πραγματοποιείται με αεροπλάνο και καράβι, με πτήσεις και
δρομολόγια να πραγματοποιούνται τόσο από το εσωτερικό όσο και το εξωτερικό. Τα αεροδρόμια
της Κρήτης είναι το Διεθνές Αεροδρόμιο Ηρακλείου (Νίκος Καζαντζάκης) ,το Αεροδρόμιο Χανίων
(Ιωάννης Δασκαλογιάννης) και ο Δημοτικός Αερολιμένας Σητείας (Βιτσέντζος Κορνάρος) Τα
αεροδρόμια είναι σε μικρές αποστάσεις από τις πόλεις: Αερ. Ηρακλείου: 5 χιλιόμετρα από το
Ηράκλειο, Αερ. Χανίων: 12 χιλιόμετρα από τα Χανιά, Αερ. Σητείας: 1 χιλιόμετρο από την Σητεία.
Στην Κρήτη υπάρχουν 6 λιμάνια που δέχονται επιβατικά πλοία: Λιμάνι στον Κίσσαμο (Καστέλι),
λίγο έξω από την πόλη. Από το λιμάνι αυτό γίνονται δρομολόγια προς Κύθηρα και Αντικύθηρα
μόνο, λιμάνι στη Σούδα, 14 χιλιόμετρα από τα Χανιά, λιμάνι στο Ρέθυμνο, λιμάνι στο Ηράκλειο,
λιμάνι στον Άγιο Νικόλαο και το λιμάνι στην Σητεία. Η πρόσβαση στο βουνό του Ψηλορείτη γίνεται
μέσω των οδικών δικτύων των δυο κοντινότερων πόλεων, του Ηρακλείου και του Ρεθύμνου. Τα
Ανώγεια, που είναι ορεινή κωμόπολη με υψόμετρο 750 μ. και βρίσκεται στους πρόποδες τους
Ψηλορείτη, απέχουν 52 χιλιόμετρα από το Ρέθυμνο και 36 χιλιόμετρα από το Ηράκλειο.
Τρόοδος- Επ. Λεμεσού Παπάγου
Αξιοθέατα
Στο βουνό του Τροόδου εντοπίζονται πλήθος εκκλησιών και μοναστηριών. Το ιδιαίτερο
χαρακτηριστικό τους είναι η αμφικλινή ξύλινη στέγη καλυμμένη από επίπεδα αγκιστρωτά
κεραμίδια.
Δέκα ναοί του Τροόδους έχουν ενταχθεί στον κατάλογο Μνημείων Παγκόσμιας
Κληρονομιάς της UNESCO με τον τίτλο «Τοιχογραφημένοι ναοί στην περιοχή του όρους Τρόοδος».
Οι εκκλησίες αυτές είναι οι εξής:
• Εκκλησία του Αγίου Νικολάου της Στέγης στην Κακοπετριά
• Εκκλησία της Παναγίας του Άρακα στα Λαγουδερά
• Εκκλησία της Παναγίας της Ασίνου στο Νικητάρι
• Εκκλησία της Παναγίας της Ποδίθου στη Γαλάτα
• Εκκλησία της Παναγίας στο Μουτουλλά
• Εκκλησία του Αρχαγγέλου Μιχαήλ στον Πεδουλά
• Εκκλησία του Τιμίου Σταυρού του Αγιασμάτι στην περιοχή Πλατανιστάσας
• Εκκλησία του Τιμίου Σταυρού στο Πελέντρι
• Μονή του Αγίου Ιωάννη του Λαμπαδιστή στον Καλοπαναγιώτη

•

Εκκλησία της Μεταμόρφωσης του Σωτήρα στο Παλαιχώρι

Περιοχές Φυσικού Κάλλους
Στο Τρόοδος βρίσκονται σημαντικά δάση της Κύπρου που αποτελούν σημαντικές
υποδομές υπαίθριας αναψυχής. Αρμόδιο για την προστασία και την λειτουργία των δασών είναι
το Τμήμα Δασών. Στο Γεωπάρκο Τροόδου υπάρχουν 40 μονοπάτια παρέχουν την δυνατότητα
περιήγησης στο φυσικό περιβάλλον της περιοχής. Οι πιο γνωστές διαδρομές είναι αυτή των
Καληδονίων, το Άρτεμις (γεωδιαδρομή), Αταλάντη (γεωδιαδρομή) και τα Τεισιά Μαδαρής
(γεωδιαδρομή) .
Τα κρατικά δάση του Τροόδους είναι:
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•
•
•
•
•

Δάσος Τροόδους (110 τ. χλμ.)
Δάσος Πάφου (700 τ.χλμ)
Δάσος Αδελφοί
Δάσος Μαχαιρά (60,6 τ.χλμ)
Δάσος Λεμεσού
Στην περιοχή του Τροόδου βρίσκονται και καταρράκτες , οι οποίοι απέχουν μεταξύ τους
μερικά χιλιόμετρα. Οι πιο γνωστοί είναι ο καταρράκτης των Καληδονιών, και ο καταρράκτης του
Μιλλομέρη.
Ξενοδοχεία
Τα καταλύματα που βρίσκονται πάνω στο βουνό του Τροόδους αλλά και περιμετρικά
βρίσκονται στις περιοχές Τρόοδος, Πλάτρες, Πεδουλάς, Αγρός, Κακοπετρία και Καλοπαναγιώτης.
Πίνακας 10 Αριθμός κλινών στην ευρύτερη περιοχή του όρους Τρόοδους, 2018

Πηγή: Παγκύπριος Σύνδεσμος Ξενοδόχων (ΠΑΣΥΞΕ)
Επεξεργασία : ADVICE Management Consultants

Όπως φαίνεται στον παραπάνω πίνακα, δεν υπάρχει κανένα κατάλυμα 5 αστέρων, ενώ ο
μεγαλύτερος αριθμός κλινών εντοπίζεται στην περιοχή Αγρός και Πλάτρες, αριθμώντας 472 και
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342 κλίνες. Πάνω στο όρος Τρόοδος υπάρχουν 2 καταλύματα, κατηγορίας 2 αστέρων που
αριθμούν 66 και 93 κλίνες.
Προσβασιμότητα
Η πρόσβαση στο νησί της Κύπρου πραγματοποιείται από τα 2 αεροδρόμια που διαθέτει
το νησί, το αεροδρόμια της Λάρνακας και της Πάφου είτε από τα λιμάνια τους Λεμεσού και της
Λάρνακας. Η οροσειρά της Τροόδους βρίσκεται στα νοτιοδυτικά του νησιού, ανάμεσα από τις
πόλεις της Πάφου της Λεμεσού και της Λευκωσίας και μπορεί να προσεγγιστεί χρησιμοποιώντας
τις αντίστοιχες οδούς. Όλα τα ορειβατικά μονοπάτια ,που οδηγούν και στο γεωπάρκο, ξεκινούν
από την Πλατεία Τροόδου.

6.3.2

Σύνθεση Χαρτοφυλακίου Τουριστικού Προϊόντος
Η Σύνθεση Χαρτοφυλακίου λαμβάνοντας υπόψη και αξιολογώντας την ποικιλία των
ξεχωριστών ταξιδιωτικών εμπειριών του προορισμού, συνθέτει τα τουριστικά προϊόντα της
περιοχής της Σητείας, του Ψηλορείτη και του Τροόδους που έχουν ως βασικό στόχο τη δημιουργία
ενός μοναδικού «Experience». Μέσα από το «Experience» αναδεικνύονται τα ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά του προορισμού, και τα συγκριτικά του πλεονεκτήματα έναντι των ανταγωνιστών.
Η στρατηγική προσέγγιση και ανάλυση των Σχεδίων τόσο της Ελλάδας όσο και της Κύπρου
επικεντρώνονται στις κατηγορίες Ήλιος και Θάλασσα, Πολιτισμικός τουρισμός, Θρησκευτικός
τουρισμός, Ναυτικός τουρισμός, MICE, Αστροτουρισμός, City break και Γαμήλιος τουρισμός.
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Πίνακας 11 Τουριστικό Χαρτοφυλάκιο Σητείας
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Πίνακας 12 Τουριστικό Χαρτοφυλάκιο Ψηλορείτη
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Πίνακας 13 Τουριστικό Χαρτοφυλάκιο Τροόδους
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Όπως φαίνεται παραπάνω, το προϊοντικό χαρτοφυλάκιο καθενός από τους τρεις
προορισμούς διαφέρει στα κύρια τουριστικά προϊόντα, στα υποστηρικτικά αλλά και στις
εμπειρίες που μπορεί να προσφέρει όπως και στο κοινό.
Το τουριστικό χαρτοφυλάκιο της Σητείας περιέχει ως κύρια προϊόντα πρώτης
προτεραιότητας τον Ήλιο και την Θάλασσα και τον Πολιτιστικό/Θρησκευτικό τουρισμό.
Ακολουθούν ο Ναυτικός τουρισμός και ο Αστροτουρισμός, ενώ το City Break και ο MICE
τουρισμός αποτελούν προϊόντα μελλοντικής ανάπτυξης λόγω των υποδομών αλλά και της
δυναμικής των υπόλοιπων προϊόντων. Στις υποστηρικτικές δραστηριότητες, η Γαστρονομία
και η Φύση και Δραστηριότητες είναι αυτά που καλύπτουν το μεγαλύτερο φάσμα των κύριων
προϊοντικών κατηγοριών, ενώ ο Αγροτουρισμός και ο Οικοτουρισμός ανταποκρίνονται σε
μικρότερο φάσμα. Στα τμήματα της αγοράς εντοπίζεται πλήρης κάλυψη εμπειριών σε όλα τα
τμήματα, με εξαίρεση την Τρίτη Ηλικία στον Αστροτουρισμό.
Το τουριστικό χαρτοφυλάκιο του Ψηλορείτη περιέχει ως κύρια προϊόντα πρώτης
προτεραιότητας τον Ήλιο και την Θάλασσα, με έμφαση στον Ήλιο αλλά και τον Θρησκευτικό
τουρισμό λόγω των γνωστών μοναστηριών που υπάρχουν στο βουνό. Ακολουθούν ο
Πολιτιστικός τουρισμός και Αστροτουρισμός, ενώ το City Break και ο Εκπαιδευτικός
τουρισμός αποτελούν προϊόντα προς μελλοντική ανάπτυξη. Στις υποστηρικτικές
δραστηριότητες παρατηρείται ευρύ φάσμα κάλυψης των κύριων κατηγοριών, όπως
Γαστρονομία και Αθλητικός Τουρισμός. Στα τμήματα αγοράς καταγράφεται πλήρης κάλυψη
των εμπειριών, με εξαίρεση την Τρίτη Ηλικία στον Αστροτουρισμό.
Τέλος, το τουριστικό χαρτοφυλάκιο στο Τρόοδος της Κύπρου περιέχει ως κύρια
προϊόντα πρώτης προτεραιότητας τον Ήλιο και την Θάλασσα και τον
Πολιτιστικό/Θρησκευτικό τουρισμό. Το City Break και ο Αστροτουρισμός ακολουθούν ενώ ο
Γαμήλιος και ο Εκπαιδευτικός τουρισμός είναι κύρια προϊόντα μελλοντικής ανάπτυξης. Οι
υποστηρικτικές δραστηριότητες έχουν μικρό φάσμα κάλυψης των βασικών προϊόντων με
εξαίρεση την Γαστρονομία και την Φύση και Δραστηριότητες. Τα τμήματα αγοράς
καταγράφουν πλήρη κάλυψη των εμπειριών, με εξαίρεση την Τρίτη Ηλικία στον
Αστροτουρισμό.
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6.4 Τακτικές υλοποίησης στρατηγικής
6.4.1

Βιβλιογραφική επισκόπηση & Ανάπτυξη Στρατηγικής
O μακροπρόθεσμος στόχος της δημιουργία ενός μοναδικού «Experience»
αστροτουρισμού στους προορισμούς της Σητείας, του Ψηλορείτη και του Τροόδους,
προϋποθέτει καταρχήν πλήρη γνώση για τις ανάγκες, επιθυμίες, στάσεις και συμπεριφορές
των εν δυνάμει επισκεπτών, επιδιώκοντας τον σχεδιασμό και την εφαρμογή των εμπορικών
προσπαθειών που απαιτούνται για την προσέλκυση τουριστών. Εξάλλου, σύμφωνα με τον
Middleton η κατανόηση των κινήτρων και συμπεριφοράς των καταναλωτών βρίσκεται στην
καρδιά όλων των σύγχρονών θεωριών και πρακτικών του μάρκετινγκ. Απαιτείται λοιπόν να
επιλεχθούν και να εφαρμοστούν τεχνικές που να αναδεικνύουν τα κίνητρα, τις ανάγκες και
το προφίλ των εν δυνάμει πελατών. Τέτοιες τεχνικές μπορεί να είναι η SWOT ανάλυση ή η
έρευνα αγοράς (Middleton et al., 2009).
Επιπλέον, όμως, η ανάδειξη και η αξιολόγηση εναλλακτικών στρατηγικών και η
επιλογή συγκεκριμένων συνδυασμών μάρκετινγκ θα πρέπει να περιλαμβάνει την
αναγνώριση, αξιολόγηση και επιλογή των αγορών-στόχου - δηλαδή την τμηματοποίηση της
αγοράς - αλλά και τη διαμόρφωση του κατάλληλου μίγματος μάρκετινγκ για τις επιλεγμένες
αγορές-στόχου. Όπως και γενικότερα για την τουριστική βιομηχανία, έτσι και για τα εν λόγω
χαρτοφυλάκια είναι προτιμότερη η στόχευση σε μικρές και συγκεκριμένες ομάδες, παρά σε
μία μεγάλη και ακαθόριστη πελατειακή μάζα (Cahill, 1997). Συνεπώς, για την επίτευξη του
στόχου θα πρέπει να διερευνηθεί η δυνατότητα της κατάτμησης της αγοράς σε επιμέρους
αγορές.
Η κατάτμηση/τμηματοποίηση της αγοράς αποτελεί την πρακτική έκφραση της
θεωρίας του προσανατολισμού προς τον καταναλωτή. Είναι αναμφίβολα από τους πλέον
σημαντικούς παράγοντες επιτυχίας του μάρκετινγκ, ενώ αποτελεί συνήθως το πρώτο βήμα
στη διαδικασία του μάρκετινγκ που σχετίζεται με την ανάπτυξη προϊόντων που
ανταποκρίνονται στις ανάγκες των πελατών (Middleton et al., 2009).
Σε γενικές γραμμές, με τον όρο «τμηματοποίηση ή κατάτμηση» περιγράφεται ο
εντοπισμός ομοιογενών και διακριτών καταναλωτικών ομάδων, που αντιπροσωπεύουν ένα
επαρκές δυναμικό για να δικαιολογηθεί η παραγωγή μιας υπηρεσίας που να προορίζεται και
να είναι αποκλειστικά προσαρμοσμένη σε αυτές (Χρήστου, 1999). Βασικός σκοπός της
κατάτμησης είναι η διευκόλυνση του πιο οικονομικά αποδοτικού μάρκετινγκ μέσω της
διατύπωσης, προώθησης και παροχής σχεδιασμένων προϊόντων, που ικανοποιούν τις
αναγνωρισμένες ανάγκες των ομάδων-στόχου, δηλαδή κερδοφόρων τμημάτων της αγοράς
που παρουσιάζουν τις καλύτερες προοπτικές (Αυλωνίτης, 2001).
Οι Blackwell et al. (2001) περιέγραψαν την τμηματοποίηση ως «τη διαδικασία
επιλογής μιας ομάδας ατόμων με ένα ή περισσότερα κοινά στοιχεία, βασιζόμενη σε μία
πληθώρα χαρακτηριστικών και συμπεριφορών. Στόχος είναι η αναγνώριση αυτών των
ομάδων που μοιράζονται κοινά χαρακτηριστικά στη συμπεριφορά τους, ώστε το προϊόν ή η
υπηρεσία αλλά και η επικοινωνιακή πολιτική που θα εφαρμοστεί να καλύπτει τις ανάγκες
τους, αυξάνοντας έτσι την πιθανότητα επιτυχών πωλήσεων στους επιλεγμένους δυνητικούς
πελάτες».
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Οι Kotler et al. (2001) διακρίνουν την τμηματοποίηση της αγοράς στα εξής τέσσερα
επιμέρους τμήματα, ανάλογα με τις μεταβλητές και τα κριτήρια που μπορούν να
υιοθετηθούν μεμονωμένα ή σε συνδυασμό:
• Γεωγραφική τμηματοποίηση (Geographic segmentation). Ο διαχωρισμός
αναφέρεται στην εξυπηρέτηση ή στον έλεγχο κάποιας συγκεκριμένης γεωγραφικής
περιοχής, όπως κράτη πολιτείες, χώρες, πόλεις ή ακόμη και γειτονιές.
• Δημογραφική τμηματοποίηση (Demographic segmentation). Ο διαχωρισμός γίνεται
με βάση δημογραφικά χαρακτηριστικά, όπως ηλικία, βιολογικός κύκλος ζωής, φύλο,
εισόδημα, απασχόληση, εκπαίδευση, θρησκεία, φυλή, εθνικότητα, κλπ.
• Ψυχογραφική τμηματοποίηση (Psychographic segmentation). Οι καταναλωτές
διαχωρίζονται σε ομάδες βάσει την κοινωνική τους τάξη, τον τρόπο ζωής, τα
ενδιαφέροντα τους και τα στοιχεία της προσωπικότητάς τους, καθώς άτομα που
ανήκουν στην ίδια δημογραφική κατηγορία μπορεί να έχουν εντελώς διαφορετικά
ψυχογραφικά χαρακτηριστικά.
• Συμπεριφορική τμηματοποίηση (Behavioural segmentation). Οι καταναλωτές
διακρίνονται ανάλογα με τις περιστάσεις (για ποιο λόγο ο τουρίστας κάνει το ταξίδι,
τι ζητάνε από τις διακοπές τους), τους καταναλωτές (παλιοί, νέοι και πιθανοί
καταναλωτές), στο βαθμό χρήσης του προϊόντος (μικροί, μεσαίοι και μεγάλοι), στην
πίστη του καταναλωτή (κατά τα πόσο είναι πιστός στη εταιρεία ή αν αλλάζει συνεχώς
ανάλογα με την κατάσταση που βρίσκεται το προϊόν στην αγορά), στην ετοιμότητα
της αγοράς (κατά πόσο οι καταναλωτές γνωρίζουν το προϊόν και είναι έτοιμοι να το
αγοράσουν).
Μετά την τμηματοποίηση της ευρύτερης αγοράς, θα πρέπει να προσδιοριστούν τα
τμήματα με τη μεγαλύτερη προοπτική, λαμβάνοντας υπόψη τα τμήματα που έχει
αναγνωρίσει η παρούσα μελέτη (άτομα άνω των 55 ετών, οικογένειες, ζευγάρια και νέοι).
Στη συνέχεια τα τμήματα της αγοράς που θεωρούνται ελκυστικά αναλύονται από άποψη
πωλήσεων, κερδών, ανάπτυξης και ανταγωνιστών, καθώς επίσης και από τη σκοπιά του αν
εμπίπτουν ή όχι στις γενικότερες στρατηγικές και οικονομικές επιδιώξεις της στρατηγικής,
ώστε τέλος να αποφασιστεί το πλέον κατάλληλο μίγμα μάρκετινγκ (προϊόν, τιμή, προβολή,
διάθεση) για κάθε ομάδα στόχου (Blackwell et al., 2001).
Λαμβάνοντας υπόψη όλο το θεωρητικό υπόβαθρο που αναλύθηκε εν συντομία
παραπάνω, είναι σκόπιμο οι στρατηγικές μάρκετινγκ να στοχεύσουν στα εξής τμήματα
αγοράς:
Με βάση τη γεωγραφική τμηματοποίηση, σε αγορές διεθνείς αλλά και εγχώριες.
Με βάση τη δημογραφική τμηματοποίηση, σε αγορές απαρτιζόμενες από πελάτες
μεσαίων και ανώτερων εισοδημάτων, καθώς και σε οικογένειες με παιδιά αλλά και
νεαρά ζευγάρια, αλλά και άτομα είτε νέα σε ηλικία είτε άνω των 55 ετών.
Με βάση την ψυχογραφική τμηματοποίηση, σε αγορές απαρτιζόμενες είτε από άτομα
δραστήρια και αθλητικά, είτε οικογενειάρχες, είτε εργασιομανείς που αναζητούν τη
χαλάρωση και γενικά το ευ ζην σε συνδυασμό με την απόκτηση νέων γνώσεων γύρω
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από την επιστήμη της αστρονομίας και την αποκόμιση εμπειριών σε επαφή με τη φύση
(experience και romance experience).
Με βάση τη συμπεριφορική τμηματοποίηση, σε αγορές που απαρτίζονται από
πιθανούς/μελλοντικούς, σε περιστασιακούς αλλά και σε τακτικούς πελάτες.

Βασικές αρχές για τις τακτικές προώθησης-προβολής που προτείνονται είναι οι εξής:
Ολοκληρωμένη παρουσίαση της Σητείας, του Ψηλορείτη και του Τροόδους, και των
ιδιαίτερων στοιχείων τους.
Σταθερή προβολή στις κύριες αγορές.
Εξειδικευμένη προσέγγιση πελατειακών ομάδων.
Ευρεία χρήση του διαδικτύου ως µέσω προβολής καθώς είναι οικονομικότερο και
απευθύνεται άμεσα σε ευρύ κοινό.
6.4.2

Στρατηγικοί στόχοι και τακτικές υλοποίησης

Στην ενότητα αυτή θα αναπτυχθούν οι τακτικές υλοποίησης της Στρατηγικής λαμβάνοντας
υπόψη τη βιβλιογραφική επισκόπηση που προηγήθηκε. Η Στρατηγική αφορά την προώθηση
του αστροτουρισμού, ως μια εναλλακτική μορφή τουριστικού προϊόντος που θα ενισχύσει
την επισκεψιμότητας και οικονομική ανάπτυξη των τριών αναγνωρισμένων Γεωπάρκων
(UNESCO) Τρόοδος, Σητεία, Ψηλορείτης σε Ελλάδα και Κύπρο. Οι στόχοι που αναπτύχθηκαν
για το μάρκετινγκ του GEOSTARS είναι:

Πίνακας 14 Στρατηγικοί στόχοι μάρκετινγκ GEOSTARS

Στόχος 1

Στόχος 2

Στόχος 3

•

Ανάπτυξη μιας ισχυρής ταυτότητας που θα τονίζει τα
μοναδικά (φυσικά και πολιτιστικά) στοιχεία των
γεωπάρκων και της ευρύτερης περιοχής. Διαφοροποιείται
με βάση το προφίλ των επισκεπτών.
Προσέλκυση επισκεπτών (στα γεωπάρκα) από τις
υφιστάμενες γεωγραφικές αγορές .
Τουρίστες ειδικών κατηγοριών και ευρύ ταξιδιωτικό κοινό
Προσέλκυση επισκεπτών από νέες, μη παραδοσιακές
αγορές, που ενδιαφέρονται για θέματα γεωτουρισμού,
διαστήματος και αστροπαρατήρησης.

Ο πρώτος Στρατηγικός Στόχος αφορά τον ορισμό μάρκας στρατηγικής. Η πρόταση
για τη δημιουργία Brand όπως αναπτύχθηκε στην ενότητα 6.2, έλαβε υπόψη το
προφίλ του επισκέπτη :






Επισκέπτης με ειδικά ενδιαφέροντα τη γεωλογία, το διάστημα και την
αστροπαρατήρηση
Νέοι
Ζευγάρια
55+
Οικογένειες
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•

Οι Στρατηγικοί Στόχοι 2 και 3 αφορά τις ενέργειες για την τόνωση της τουριστικής
κίνησης στα τρία Γεωπάρκα μέσω του αστροτουρισμού που απευθύνονται σε δύο
αγορές προτεραιότητας:
 Πρώτη προτεραιότητα θα αποτελέσουν οι επισκέπτες από τις υφιστάμενες
αγορές. Εδώ περιλαμβάνονται οι επισκέπτες που θα επέλεγαν την Κρήτη και
την Κύπρο ως τουριστικούς προορισμούς (βλέπε ενότητα 4) και τα
τουριστικά κίνητρα τους περιλαμβάνουν την εκπαίδευση, τη φύση και τον
πολιτισμό, αναζητούν αυθεντικές εμπειρίες και επιδιώκουν να είναι μέρος
του τόπου τον οποίο επισκέπτονται («νέα γενιά» του τουριστών, αναζητά
δημιουργικές εμπειρίες).


Δεύτερη προτεραιότητα θα είναι η προσέλκυση επισκεπτών από νέες αγορές
που το κύριο κίνητρο τους είναι η αυτοπαρατήρηση και αναζητούν
μοναδικούς προορισμούς .

Στη συνέχεια, προσδιορίζονται για την ανάπτυξη της στρατηγικής τα τέσσερα στοιχεία του
μίγματος μάρκετινγκ (προϊόν, τιμή, διανομή και προώθηση) που διαφοροποιούνται για τις
δύο αγορές προτεραιότητας που έχουν εντοπιστεί.
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Πρώτη προτεραιότητα

Προϊόν

Βελτίωση της ποιότητας των υφιστάμενων υπηρεσιών (π.χ.
διαμονής, σίτισης/διατροφής, ψυχαγωγίας κλπ)

Ανάπτυξη νέων υπηρεσιών υψηλών προδιαγραφών (π.χ.
διευκολύνσεις και ανέσεις προς τους επισκέπτες, όπως τηλεσκόπια,
διαγράμματα αστεριών, κλπ)

Διαφοροποίηση του προσφερόμενου προϊόντος μέσω της
προώθησης του αστροτουρισμού, τον συνδυασμό του με
άλλες μορφές όπως γαστρονομικός τουρισμός, τουρισμός
ευεξίας, κλπ., αλλά και την αξιοποίηση των ανεκμετάλλευτων
τουριστικών πόρων όπως μονές, σπήλαια, αρχαιολογικοί
χώροι, ιαματικά λουτρά

Διαφοροποίηση του προσφερόμενου προϊόντος μέσω της
προώθησης του αστροτουρισμού, τον συνδυασμό του με άλλες
μορφές όπως γαστρονομικός τουρισμός, τουρισμός ευεξίας, κλπ.,
αλλά και την αξιοποίηση των ανεκμετάλλευτων τουριστικών πόρων
όπως μονές, σπήλαια, αρχαιολογικοί χώροι, ιαματικά λουτρά

Αναβάθμιση των υποδομών μεταφοράς, βελτίωση δημόσιων
χώρων και επίλυση σημαντικών προβλημάτων (π.χ. ρύπανση,
έλλειψη χώρων στάθμευσης, απουσία σήμανσης, κλπ).

Τιμή

Προώθηση

Δεύτερη προτεραιότητα

Αναβάθμιση των υποδομών μεταφοράς, βελτίωση δημόσιων χώρων
και επίλυση σημαντικών προβλημάτων (π.χ. ρύπανση, έλλειψη
χώρων στάθμευσης, απουσία σήμανσης, κλπ).

Ανταγωνιστική τιμή ανάλογη με τις παροχές που να
αντικατοπτρίζει την πρόταση αξίας

Ανταγωνιστική τιμή ανάλογη με τις παροχές που να αντικατοπτρίζει
την πρόταση αξίας

Προβολή της ιδιαιτερότητας των νήσων Κρήτης και Κύπρου
που μπορούν να καλύψει ανάγκες μαζικού θερινού αλλά και
εναλλακτικού τουρισμού,

Προβολή της ιδιαιτερότητας των νήσων Κρήτης και Κύπρου που
σχετίζονται με τα μοναδικά πλεονεκτήματα των περιοχών που
σχετίζονται με τη γεωλογία και την αυτοπαρατήρηση

Εφαρμογή ολοκληρωμένων μεθόδων διαφήμισης,
προγράμματος δημοσίων σχέσεων, σχεδιασμός νέων
προωθητικών εντύπων κλπ από τις τοπικές αρχές και τους
τοπικούς κοινωνικούς εταίρους (επιμελητήρια,

Εφαρμογή ολοκληρωμένων μεθόδων διαφήμισης, προγράμματος
δημοσίων σχέσεων, σχεδιασμός ιστοσελίδας αφιερωμένης στο
GEOSTARS σε συνεργασία με τις τοπικές αρχές και τους τοπικούς
κοινωνικούς εταίρους (επιμελητήρια, συνεταιρισμοί, σύλλογοι)
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Πρώτη προτεραιότητα
συνεταιρισμοί, σύλλογοι)
Πρόσκληση συγγραφέων/δημοσιογράφων που γράφουν για
ταξίδια και αστρονομία.
Προσέλκυση των tour operators

Διανομή

Ανάπτυξη νέων καναλιών διανομής μέσω αξιοποίησης της
συνεργασίας με τουριστικές επιχειρήσεις και αρχές των
περιοχών αναφορών για την από κοινού διοργάνωση
εκδρομών.

Δεύτερη προτεραιότητα
πρόσκληση συγγραφέων/δημοσιογράφων που γράφουν για ταξίδια
και αστρονομία.

Προσέλκυση των tour operators
Ανάπτυξη νέων καναλιών διανομής μέσω αξιοποίησης της
συνεργασίας με τους φορείς διαχείρισης των γεωπάρκων για τη
δημιουργία ολοκληρωμένου προγράμματος αστροτουρισμού
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Τρόποι επίτευξης των Στρατηγικών Στόχων και μέσα προώθησης
Από τις σημαντικότερες αποφάσεις που πρέπει επίσης να ληφθεί είναι τα μέσα προβολής
και προώθησης της στρατηγικής για ενίσχυση της επισκεψιμότητας των γεωπάρκων της Σητείας,
του Ψηλορείτη και του Τροόδους μέσω του αστροτουρισμού.

1) Ανάπτυξη ενός ισχυρού destination brand
Για την υφιστάμενη αγορά προτείνεται το brand να βασιστεί στην πολυμορφία της
περιοχής καθώς και στην ποικιλία των δραστηριοτήτων και των επιλογών που
προσφέρουν οι προορισμοί του Geostars. Για τις νέες αγορές προτείνεται η προώθηση
μιας εικόνας ενός προορισμού που έχει πολλά στοιχεία εξερεύνησης, η σύνδεση με την
μυθολογία και την τοπική ιστορία και παράδοση, η ανάδειξη της απομόνωσης και της
χαλάρωσης, χαρακτηριστικά προορισμών
που
ψάχνουν
οι επισκέπτεςαστροπαρατηρητές.
2) Εμπλουτισμός του αφηγήματος των τουριστικών προορισμών, των γεωπάρκων και της
ευρύτερης περιοχής ώστε να περιλαμβάνει τον αστροτουρισμό
Το αφήγημα στην νέα τουριστική καμπάνια προτείνεται να ακολουθεί ενδεικτικά την
παρακάτω κατεύθυνση:
1. Ενημερωτική Διαφήμιση
 Να ενημερώσει σχετικά με τις αναβαθμισμένες υπηρεσίες που προσφέρει το
τουριστικό προϊόν της Κρήτης και της Κύπρου
 Να διορθώσει λανθασμένες εντυπώσεις σχετικά με το περιορισμένο τουριστικό
προϊόν και τις χαμηλού επιπέδου υπηρεσίες, τονίζοντας τη δυνατότητα
αστροτουρισμού
 Να προσελκύσει και να ενημερώσει νέες αγορές-στόχους
2. Πειστική Διαφήμιση
 Να ενισχύσει την προτίμηση των υφιστάμενων επισκεπτών της Κρήτης και της
Κύπρου
 Να παρακινήσει τους επισκέπτες ανταγωνιστικών προορισμών να επισκεφτούν
τα γεωπάρκα της Σητείας, του Ψηλορείτη και του Τροόδους
 Να πείσει τους εν δυνάμει τουρίστες να επισκεφτούν τα γεωπάρκα αναφοράς
στο άμεσο μέλλον
 Να πείσει το τουριστικό κοινό σχετικά με τις ιδιαιτερότητες του προσφερόμενου
προϊόντος αστροτουρισμού, αλλά και την πιθανή ευνοϊκή δομή τιμολόγησής του
σε σχέση με τους ανταγωνιστικούς προορισμούς.
Όσον αφορά στη δημιουργία και επιλογή του μηνύματος και του αφηγήματος μεταξύ
διαφόρων εναλλακτικών προτάσεων και τέλος, την εκτέλεση και αναπαραγωγή του, έχει
αποδειχθεί ότι κάθε διαφημιστική καμπάνια οφείλει να έχει άξονα μια ιδέα που
λειτουργεί σαν το θεμέλιο στη δημιουργία του μηνύματος. Μάλιστα, η επιλογή του
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μηνύματος θεωρείται από πολλούς ως το κλειδί επιτυχίας της διαφημιστικής καμπάνιας,
εφόσον τηρούνται οι εξής γενικές προϋποθέσεις:
o προσοχή
o κατανόηση – αντίληψη
o εγκυρότητα
o δυνατότητα απομνημόνευσης
o υποκίνηση σε ενέργεια
Για την περίπτωση της Κρήτης και της Κύπρου, που θα μπορούσαμε να πούμε ότι
βρίσκονται σε νηπιακή φάση (πρώτο στάδιο ανάπτυξης) ως προορισμοί αστροτουρισμού αλλά
στο τρίτο στάδιο όσον αφορά γενικότερα τον τουρισμό και ειδικά τον μαζικό θερινό 3 , το
επικοινωνιακό μήνυμα θα πρέπει:
να αναδιαμορφώσει την εικόνα του τουριστικού προϊόντος (image), δηλαδή να
επαναπροσδιορίσει την ταυτότητα του νησιού προβάλλοντας τα πολιτιστικά και γεωφυσικάπεριβαλλοντικά θέλγητρα και τις αναβαθμισμένες υπηρεσίες και υποδομές των νησιών
αναφοράς (branding destination), δίνοντας έμφαση στα στοιχεία που διαφοροποιούν τον τύπο
διακοπών που προσφέρει η περιοχή της Σητείας, του Ψηλορείτη και του Τροόδους από το κλασικό
ηλιοκεντρικό μοντέλο προς τον αστροτουρισμό και άλλες εναλλακτικές μορφές τουρισμού
να γνωστοποιήσει στις ομάδες-στόχους όλες τις μορφές τουρισμού που μπορούν να
προσφέρουν τα νησιά, με έμφαση στον αστροτουρισμό στα γεωπάρκα της Σητείας, του
Ψηλορείτη και του Τροόδους
να προβάλει και να μεταδώσει τις εντυπώσεις, ιδέες και πεποιθήσεις των τουριστών που ήδη
έχουν επισκεφτεί το νησί σχετικά με την ποιότητα του φυσικού περιβάλλοντος, τα ιστορικά και
θρησκευτικά μνημεία, τη φιλοξενία των ντόπιων κατοίκων, την τοπική παράδοση, τις ελκυστικές
τιμές, ώστε να επιτευχθεί υψηλή πιστότητα (loyalty) από τη μεριά των τουριστών
να επικεντρωθεί στην ικανοποίηση των αναγκών και απαιτήσεων (π.χ. ηρεμία, χαλάρωση,
γαστρονομία, άθληση, κλπ) των εν δυνάμει επισκεπτών από υφιστάμενες και νέες αγορέςστόχους.
Τα παραπάνω αποτελούν τις κατευθύνσεις για τον δημιουργικό σχεδιασμό του
μηνύματος, δηλαδή της «δημιουργικής ιδέας», με τη χρησιμοποίηση εικόνων, συμβόλων και
λέξεων που διεισδύουν στους ανασταλτικούς μηχανισμούς και τα φίλτρα του στοχευμένου κοινού
(Middleton et al., 2009). Δηλαδή η επιτυχία του διαφημιστικού μηνύματος εξαρτάται από την
ικανότητα των αρμοδίων του μάρκετινγκ να προβάλουν εμπειρίες, που να ανταποκρίνονται στις
ανάγκες των τουριστών και που ταιριάζουν με την εικόνα που έχουν από την Κύπρο και την Κρήτη
ως τουριστικό προορισμό (Beerli & Martin, 2004).

Σύμφωνα με τους Noronha & Pearce, σε περιοχές γεωγραφικά απομονωμένες ή σε μικρά νησιά, υπάρχουν
τρία στάδια τουριστικής ανάπτυξης: 1) η περιοχή ανακαλύπτεται από τους τουρίστες, η τουριστική υποδομή
είναι υποτυπώδης και ο αριθμός των τουριστών είναι μικρός, 2) δημιουργούνται σύνθετες τουριστικές
υποδομές, γίνονται επενδύσεις μεγάλης εμβέλειας και οι πρώτες ομάδες μαζικού τουρισμού ταξιδεύουν προς
τον προορισμό 3) έρχονται τουρίστες με οργανωμένα πακέτα διακοπών, η περιοχή μετατρέπεται σε
τουριστικό προορισμό με διεθνείς προδιαγραφές και υπάρχει οργανωμένη μαζική υποδομή (Κοκκώσης &
Τσάρτας,1999).
3
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3) Διαφήμιση / Ανάπτυξη περιεχομένου (content) υψηλής ποιότητας και ευρεία
διαδικτυακή (αλλά και έντυπη) διανομή του (content seeding)
Το μίγμα των διαφημιστικών μέσων που προτείνεται είναι:


On line διαφήμιση, όπως ηλεκτρονική αλληλογραφία (e-mails), e-newsletters,
τοποθέτηση διαφημιστικού banner σε σελίδες που έχουν μεγάλη
επισκεψιμότητα, ενοικίαση διαφημιστικού χώρου σε άλλα site, κλπ. Θα
επιδιωχθεί η προβολή του τουριστικού προϊόντος πρωτίστως σε κορυφαίες
εταιρείες παροχής διεθνών διαδικτυακών υπηρεσιών, όπως μηχανές αναζήτησης,
ταξιδιωτικές ιστοσελίδες, διαδικτυακές ιστοσελίδες ταξιδιωτικών κρατήσεων και
σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με χρήση σύγχρονου και ελκυστικού
περιεχομένου, όπως διαδραστικά banners, video, αρθρογραφία κλπ.



Διαφήμιση σε εξωτερικούς χώρους, με αφίσες, φωτεινές επιγραφές και
διαφημιστικές πινακίδες (υπαίθρια διαφήμιση).
Δημιουργία ειδικής θεματικής ενότητας προβολής στα τουριστικά εθνικά portals
της Ελλάδος και Κύπρου (πχ. www.visitgreece.gr, www.visitcyprus.com/).
Προώθηση και προβολή μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης (social media)
και των blogs τα οποία διαθέτουν ή με τα οποία συνεργάζονται οι εθνικοί φορείς
τουρισμού Ελλάδας και Κύπρου.
Δημιουργία ιστοσελίδας αφιερωμένη στο GEOSTARS για την προσέλκυση νέων
αγορών

















Καταχωρήσεις και παρουσίαση του προορισμού σε εγχώριες και διεθνείς
εφημερίδες, αλλά και σε περιοδικά γενικού και ειδικού ενδιαφέροντος, με
έμφαση στη δημοσίευση στοχευμένων άρθρων για τον αστροτουρισμό στα
γεωπάρκα της Σητείας, του Ψηλορείτη και του Τροόδους. Διαφημιστικό σποτ σε
επιλεγμένους τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς σταθμούς εθνικής εμβέλειας της
Ελλάδας και της Κρήτης.
Καταχωρήσεις σε τουριστικούς καταλόγους του εξωτερικού.
Καταχωρήσεις στα περιοδικά της Ολυμπιακής και Aegean.
Καταχωρήσεις και διαφημίσεις (τύπου banner) σε ιστοσελίδες μεγάλης
επισκεψιμότητας
από
τις
ομάδες-στόχου
(π.χ.
www.grhotels.gr,
www.tripadvisor.com, www.gogreece.com, www.periigitiki.gr, κλπ)
Δημιουργία αναμνηστικών δώρων (π.χ. καρτ ποστάλ, στυλό, κούπες) που θα
διανέμονται σε κλαδικές εκθέσεις, tour operators, ταξιδιωτικούς συγγραφείς και
δημοσιογράφους, εκπροσώπους αρχών αυτοδιοίκησης και κοινωνικών εταίρων
της Ελλάδας και του εξωτερικού, κλπ.
Οργάνωση προγράμματος συνδιαφήμισης που υλοποιείται από κοινού με τους
αντισυμβαλλόμενους ταξιδιωτικούς οργανισμούς.
Έκδοση έντυπου προωθητικού υλικού.
Συνεργασία με «ψηφιακούς διαμορφωτές γνώμης» (influencers).
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4) Δημόσιες Σχέσεις-Εκθέσεις
Όσον αφορά στις δημόσιες σχέσεις, θα πρέπει να αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της
επικοινωνιακής πολιτικής που θα συμπληρώνει αποτελεσματικά τη διαφημιστική
καμπάνια, στην προσπάθεια δημιουργίας θετικού κλίματος προβολής και καθιέρωσης της
Κρήτης και της Κύπρου ως προορισμού αστροτουρισμού. Mε τον όρο δημόσιες σχέσεις
στον τουρισμό νοούνται όλες οι δραστηριότητες εξωστρέφειας (εκτός από τη διαφήμιση)
που πλαισιώνουν την προσπάθεια προβολής ενός τουριστικού προορισμού και
συμπληρώνουν αρμονικά τη διαφημιστική στρατηγική του (Γρούτας & Νικολαΐδης, 2000).
Έτσι, βασικοί στόχοι των δημοσίων σχέσεων είναι:
•

•

Απόκτηση καλής φήμης, κύρους και ελκυστικής «εικόνας» της Κρήτης και της
Κύπρου. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μέσω καλών σχέσεων με τα ΜΜΕ, ώστε να
επηρεαστεί η κοινή γνώμη και οι leaders opinion.
Δημιουργία κινήτρων και κλίματος αποδοχής από νέες κατηγορίες ελλήνων και
αλλοδαπών τουριστών, κυρίως εκείνων που στρέφονται προς εναλλακτικές
μορφές τουρισμού.

Τα βασικά μέσα - εργαλεία δημοσίων σχέσεων που προτείνεται να χρησιμοποιηθούν
είναι ενδεικτικά:
•
•

•

•

•

Συμμετοχή σε τουριστικές εκθέσεις στην Ελλάδα (π.χ. Philoxenia, Polis, Τουριστικό
Πανόραμα) και στο εξωτερικό (π.χ. ΙΤΒ Βερολίνου, Reiseliv Όσλου).
Δημοσιεύσεις στον τύπο, θεμάτων αναφορικά με την τουριστική δράση του
νησιού, καθώς και πληροφορίες σχετικά με τις παρεχόμενες υπηρεσίες και τις
δραστηριότητες εναλλακτικού τουρισμού.
Διοργάνωση ταξιδίων εξοικείωσης με την περιοχή (press–trips) προσκεκλημένων
συγγραφέων και δημοσιογράφων που γράφουν για ταξίδια και αστρονομία και
που θα περιλαμβάνουν διαμονή σε ξενοδοχείο, συμμετοχή σε σπορ, γνωριμία με
την τοπική γαστρονομία, ξενάγηση στα γεωπάρκα της Σητείας, του Ψηλορείτη και
του Τροόδους αλλά και σε μουσεία, αρχαιολογικά, περιβαλλοντικά και
θρησκευτικά μνημεία, κλπ. Στους καλεσμένους θα πρέπει να δοθεί αρκετό υλικό
κατά προτίμηση στην γλώσσα τους ή στα αγγλικά, έντυπη πληροφόρηση, cd, κλπ.
Πρόσκληση τηλεοπτικών εκπομπών ταξιδιωτικού ενδιαφέροντος. Ανάπτυξη
σχέσεων και συνεργασιών με πανεπιστημιακές κοινότητες, φορείς και ομάδες
ειδικού ενδιαφέροντος με σκοπό την υλοποίηση δράσεων ενημέρωσης και
προβολής όπως, φιλοξενία εκπαιδευτικών ταξιδίων και σεμιναρίων για φοιτητές
τουριστικών σχολών, σχολών σχετικών με την αστρονομία, καθώς και μελών
συλλόγων και λεσχών αστρονομίας και αστροπαρατήρησης, κλπ.
Διοργάνωση εκδηλώσεων σε εθνικό και διεθνές επίπεδο όπως Workshops,
webinars, που να προάγουν τα θέματα γενικότερα του ειδικού θεματικού
τουρισμού.

Οικονομική συμμετοχή σε ενέργειες τρίτων, φορέων του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα, μέσω
χορηγιών ή αγοράς χορηγικών πακέτων.
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7

Δυνατότητες δικτύωσης και συνεργασίας για την επίτευξη της
στρατηγικής

Η επίτευξη της στρατηγικής εξαρτάται από τη συνεργασία μεταξύ των διάφορων εταίρων
του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα (Πίνακας 17). Τα τρία Γεωπάρκα αποτελούν από μόνοι τους
τουριστικούς προορισμούς αλλά οι περιοχές που τα περιβάλλουν είναι εξίσου αξιοσημείωτης
σημασίας για τις προσέλκυση και διατήρηση επισκεπτών, δεν θα έπρεπε δηλαδή να εξετάζονται
μεμονωμένα αλλά συνολικά. Αυτή η συνέργια γεωπάρκων και περιβαλλόντων προορισμών
πρέπει να αναπτυχθεί και να χτιστεί με ευέλικτο τρόπο και συνεργατική δράση.
Η διασυνοριακή και διεπιστημονική προσέγγιση του έργου «GEOSTARS» ήδη βασίζεται
στην αποτελεσματική δικτύωση και συνεργασία μεταξύ των μερών του. Η διασυνοριακή
συνεργασία ενθαρρύνει την τουριστική ανάπτυξη όλων των περιοχών.
Όπως αναφέρεται στο European Geoparks Magazine, τα Γεωπάρκα του Ψηλορείτη και της
Τροόδος είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα που αποδεικνύει τη σημασία της συνεργασίας στην
προώθηση της πολιτιστικής και γεωλογικής κληρονομιάς.
Πίνακας 15 Εταίροι του έργου GEOSTARS

Τμήμα Δασών Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Κύπρου
Αποστολή του Τμήματος Δασών είναι η προστασία και η προώθηση της αειφορικής
διαχείρισης των δασών, καθώς και η βελτίωση του πράσινου με την:
· Ανάπτυξη και εφαρμογή της Δασικής Πολιτικής και Νομοθεσίας
· Προστασία των δασών από τις πυρκαγιές, την κλιματική αλλαγή και άλλους παράγοντες
· Ενίσχυση των προστατευτικών λειτουργιών των δασών
· Προστασία της βιοποικιλότητας
· Προώθηση της δασικής αναψυχής
· Παραγωγή δασικών προϊόντων
Αναπτυξιακή Εταιρία Κοινοτήτων Περιοχής Τροόδους ΛΤΔ, Κύπρος
Κοινοτικό Συμβούλιο Αγριδίων, Κύπρος
Δήμος Σητείας, Κρήτη
ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Κρήτης
Το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο (Ε.Π.Ι.) Θεωρητικής και Υπολογιστικής Φυσικής
ιδρύθηκε το 1992. Είναι ένα από τα δεκαέξι ερευνητικά ινστιτούτα που λειτουργούν σήμερα
και τα οποία εποπτεύονται από το Υπουργείο Παιδείας. Φιλοξενείται στις εγκαταστάσεις του
Τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου Κρήτης και έχει ως σκοπό την θεωρητική και
εφαρμοσμένη έρευνα στη Φυσική Πλάσματος και στη Πυρηνική Φυσική.
Υπουργείο Τουρισμού Ελλάδος
Ίδρυμα Ερευνών Πανεπιστημίου Λευκωσίας, Κύπρος
Ένας μη κερδοσκοπικός, ανεξάρτητος οργανισμός, το Ίδρυμα Ερευνών του Πανεπιστημίου
Λευκωσίας επιδιώκει να προωθήσει τη γνώση, την καινοτομία και την ανάπτυξη μεταξύ των
ερευνητών στην Κύπρο και τις γειτονικές χώρες
Επαρχιακή Διοίκηση Λεμεσού
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Στη συγκεκριμένη μορφή τουρισμού είναι ιδιαίτερα σημαντική η επιστημονική και
ακαδημαϊκή γνώση οπότε η συμμετοχή των Πανεπιστήμιων και των Αστεροσκοπείων θεωρείται
απαραίτητη.
Μέσα από το έργο αναμένεται να αναπτυχθούν και εκπαιδευτικές δραστηριότητες και στο
πλαίσιο αυτό είναι σημαντική η συνεργασία των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και άλλων φορέων
εκπαίδευσης και με φορείς του ιδιωτικού τομέα (ξεναγοί, εμψυχωτές) και της κοινωνίας των
πολιτών (ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται στο περιβάλλον).
Η συμμετοχή της ευρύτερης κοινότητας (community engagement) μπορεί να παίξει έναν
πολύ σημαντικό ρόλο για την ευαισθητοποίηση του κοινού ως προς το τουριστικό προϊόν του
ασρτροτουρισμού. Οι δραστηριότητες που μπορεί να αναλάβει είναι:
•

•

•

•

Παροχή πληροφοριών προς τους επισκέπτες για την αστρονομία, την αστροπαρατήρηση,
την αστροφωτογραφία τη φωτορύπανση την προστασία του νυχτερινού ουρανού και την
αξία του τουρισμού για τις τοπικές επιχειρήσεις μέσω κοινοτικών εκδηλώσεων
αστροπαρατήρησης.
Συμβουλευτικές υπηρεσίες (mentoring) για εκπροσώπους της τοπικής τουριστικής
βιομηχανίες για το πώς να βοηθήσουν καλύτερα τους επισκέπτες που αναζητούν
εμπειρίες σχετικές με τον αστροτουρισμό.
Ενδυνάμωση των Κέντρων Τουριστικών Πληροφοριών και άλλων ενδιαφερόμενων μερών
με εισαγωγικές γνώσεις για το τι μπορούν οι επισκέπτες να δουν στο νυχτερινό ουρανό
και που μπορούν να βρουν πληροφορίες για την προστασία των νυχτερινών ουρανών
Προώθηση επιχειρηματικών ευκαιριών τοπικού τουρισμού και ταξιδιωτικών
πρακτορείων.

Η ενδυνάμωση των τουριστικών προορισμών μπορεί να προκύψει από συνεργασία με
επιχειρήσεις που έχουν να κάνουν με τα Γεωπάρκα, εστίασης, αναψυχής, διαμονής, παραγωγής
προϊόντων, συνεταιρισμούς και ενισχύεται με τον τρόπο αυτό η οικονομική δραστηριότητα της
περιοχής. Βασικός στόχος είναι η προσέλκυση περισσότερων επισκεπτών.
Mέσω της συνεργασίας επιτυγχάνεται επίσης η ενίσχυση του brand:
Σε αντίθεση με τα εμπορικά σήματα προϊόντων, τα οποία κινδυνεύουν να υποτιμηθούν
εάν χρησιμοποιούνται από άλλους, μια μάρκα προορισμού (brand) ενισχύει την αξία της όσο
περισσότερο χρησιμοποιείται από άλλους «κατάλληλους» οργανισμούς. Όσο περισσότερο
χρησιμοποιείται από τους διάφορους ενδιαφερόμενους, τόσο πιο ορατή θα είναι και επομένως
θα έχει μεγαλύτερη διείσδυση στην αγορά.
Ο πιο ισχυρός τρόπος επέκτασης της μάρκας προορισμού είναι να πείσετε τους
κατάλληλους συνεργάτες / ενδιαφερόμενους να μεταφέρουν τις αξίες της μάρκας προορισμού
στις δικές τους δραστηριότητες επικοινωνίας (UNWTO,2009).
Συνέργειες
Το μάρκετινγκ και η διαφήμιση είναι τα κύρια πεδία τουρισμού στα οποία αναπτύσσεται
η συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Μελέτη του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού
απέδειξε ότι η τάση αυτή κατέληξε σε ένα αυξανόμενο διαχωρισμό του μάρκετινγκ και της
διαφήμισης από τις υπόλοιπες λειτουργίες και δραστηριότητες των εθνικών διοικήσεων
τουρισμού. Σε πολλές χώρες έχουν δημιουργηθεί ημιδημόσιοι εθνικοί οργανισμοί τουρισμού που
120

Μελέτες διεθνών αγορών για ενίσχυση της επισκεψιμότητας των γεωπάρκων ανατολικής
μεσογείου μέσω εναλλακτικών μορφών τουρισμού
αναγνωρίζονται ως αυτόνομα σώματα με εμβέλεια σε εθνικό επίπεδο και με αποστολή τους την
προώθηση του εισερχόμενου διεθνούς τουρισμού. Στη συνεργασία αυτή εμπλέκονται και
περιφερειακοί και τοπικοί φορείς (UNWTO, 2001).
Στόχοι Συνέργειες Δημόσιου και ιδιωτικού τομέα:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Επιμήκυνση τουριστικής περιόδου
Άμβλυνση εποχικότητας
Ανάπτυξη επιπλέον δυνατοτήτων για θεματικό τουρισμό
Αναβάθμιση τουριστικού προϊόντος και υποδομών
Ποιοτική βελτίωση του επιπέδου των προσφερόμενων υπηρεσιών
Έμφαση στη διασύνδεση τουρισμού, πολιτισμού και πρωτογενούς τομέα
Καινοτόμες δράσεις εξωστρέφειας με παγκόσμια απήχηση
Προβολή επιπλέον πλεονεκτημάτων (ιστορία, πολιτισμός, παράδοση, φιλοξενία, κλίμα,
περιβάλλον)
Ανάδειξη γαστρονομίας, κρητικής διατροφής, κρητικών προϊόντων
Προσέγγιση νέων αγορών
Βαρύτητα στην έρευνα, στην καινοτομία, στην έξυπνη εξειδίκευση
Δυναμική καμπάνια διαφημιστικής προβολής συγκριτικών πλεονεκτημάτων
Συνέργειες με όλους τους εμπλεκόμενους τοπικούς φορείς, το Υπουργείο Τουρισμού και
άλλες Περιφέρειες της Ελλάδας και της Κύπρου
Νέα λογική αξιοποίησης των τουριστικών εκθέσεων στις οποίες συμμετέχει, με
στοχευμένες επαφές και παράλληλες δράσεις.
Εφαρμογή έξυπνων τρόπων προβολής του τουριστικού προϊόντος, μέσω της σύμπραξης
των ερευνητικών -επιστημονικών ιδρυμάτων  φιλοξενία δημοσιογράφων από κορυφαία
μέσα ενημέρωσης του εξωτερικού  στρατηγικές συνεργασίες με αεροπορικές εταιρείες
και τουριστικούς φορείς

Πηγή: UNWTO, 2019
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8

Πλάνο δραστηριοτήτων διεθνοποίησης των εκροών του έργου και
προσέλκυσης επισκεπτών

8.1 Στοχεύσεις του πλάνου
Βασική στόχευση του επικοινωνιακού πλάνου είναι η αξιοποίηση της δύναμης της
ταυτότητας (branding) των γεωπάρκων ως προορισμού αστροπαρατήρησης. Στο πλαίσιο αυτό,
μπορούν να συμβάλλει το πλάνο διεθνοποίησης και προσέλκυσης πελατών με κύριο όραμα, τα
γεωπάρκα ως προορισμοί να παρέχουν εξαιρετική αξία και να αυξάνουν την εμπιστοσύνη στην
ταυτότητά τους προκειμένου να εξασφαλίσουν ότι οι επισκέπτες θα επιστρέφουν στον τόπο σε
τακτική βάση. Εξάλλου, η στρατηγική διεθνοποίησης μπορεί και πρέπει να αξιοποιήσει τη διεθνή
φήμη της Ελλάδας, δηλαδή το ελληνικό «Brand Νame», το οποίο είναι ισχυρό και της επιτρέπει
να διεκδικεί ένα σημαντικό μερίδιο της άκρως ανταγωνιστικής τουριστικής αγοράς παγκοσμίως.
Η στρατηγική επικοινωνίας, η οποία συνήθως αποτυπώνεται σε ένα ετήσιο πλάνο, θα
πρέπει να αποκτήσει συγκεκριμένη στόχευση και όραμα, ώστε να είναι αποτελεσματική. Ως εκ
τούτου, ο σχεδιασμός της επικοινωνιακής στρατηγικής θα πρέπει να βασίζεται στην ευέλικτη
διαχείριση των επικοινωνιακών θεμάτων, μιας και πολλές φορές οι ενέργειες που πρέπει να
γίνουν προκύπτουν είτε από την επικαιρότητα, είτε από αιφνίδιες ανάγκες, είτε από προτάσεις
και δράσεις των stakeholders του προορισμού ή του τουριστικού κυκλώματος.
Στο πλαίσιο αυτό, πέραν της δημοσίευσης στοιχείων, την παραγωγή και αποστολή
newsletters, τη δημοσίευση δελτίων τύπου και άρθρων, τα σημαντικότερα εργαλεία
διεθνοποίησης και προσέλκυσης επισκεπτών που μπορεί να προβλέπονται και να εξειδικεύονται
στο εκάστοτε media plan είναι τα ακόλουθα (ενδεικτικά και χωρίς η λίστα αυτή να είναι
εξαντλητική):
•
•
•
•
•

Fam trips / press trips
Δικτύωση, εκτενής πληροφόρηση για την τοπική βιομηχανία αστροτουρισμού
Επιδοτήσεις και Υποστήριξη Προσφορών
Ambassadors programs (Επιστήμονες, ακαδημαϊκοί, πολιτικοί, κλπ.)
Συμμετοχή / επίσκεψη στις μεγαλύτερες διεθνείς εκθέσεις

Αξίζει να επισημανθεί ότι δεν θεωρείται πλέον αποτελεσματική η τουριστική διαφήμιση
όπως συνήθως υλοποιείται σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, καθώς οι προϋπολογισμοί δεν
επαρκούν για μια αρκούντως μεγάλη καμπάνια στις διεθνείς αγορές-στόχους και έτσι
περιορίζεται η προβολή σε κάποιες καταχωρήσεις μικρής εμβέλειας, οι οποίες ωστόσο βαραίνουν
πολύ στο συνολικό προϋπολογισμό χωρίς να έχουν κάποιον αξιόλογο αντίκτυπο στην αγορά.
Αντιθέτως, χάρη στις ραγδαίες εξελίξεις στο διαδικτυακό τουριστικό μάρκετινγκ, έχουν ανακύψει
σημαντικές ευκαιρίες προβολής ενός τουριστικού προορισμού ακόμη και με περιορισμένα
κονδύλια.
Ειδικότερα για τη συμμετοχή σε διεθνείς εκθέσεις, τα Γεωπάρκα προσπαθούν να
προβάλουν το έργο τους και τις περιοχές τους μέσα από ποικίλες εκδηλώσεις. Πρόσφατα (2013)
συμμετείχαν για δεύτερη χρονιά στη Διεθνή Τουριστική έκθεση του Βερολίνου (ITB), όπου έλαβαν
το Τρίτο Βραβείο για μη Κυβερνητικούς Φορείς. Παράλληλα, τα γεωπάρκα, στο πλαίσιο των
Διεθνών Συνεδρίων που διοργανώνουν έχουν πραγματοποιήσει δύο θεματικές τουριστικές
εκθέσεις για να προβάλλουν το έργο τους.
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Οι τουριστικές εκθέσεις αποτελούν ένα παραδοσιακό εργαλείο προβολής ενός
προορισμού. Καθώς όμως τα σύγχρονα ψηφιακά μέσα κερδίζουν έδαφος στις προτιμήσεις του
κοινού ως μέσο ενημέρωσης, είναι σημαντικό η χρήση του εργαλείου των εκθέσεων να γίνει
στοχευόμενα, με τη συμμετοχή σε συγκεκριμένες εκθέσεις αγορών-στόχων. Βέβαια αξίζει να
επισημανθεί ότι αν ο σκοπός της συμμετοχής είναι η προσέλκυση νέων τουριστών-καταναλωτών
(consumer shows), η επιτυχία του είναι ελάχιστη, κάτω του 5% των επισκεπτών, δεδομένου ότι οι
περισσότεροι επισκέπτες έχουν ήδη αποφασίσει σε ποιον προορισμό θα κατευθυνθούν και
αναζητούν περισσότερη πληροφόρηση για αυτόν. Οι καθαρά επαγγελματικές εκθέσεις, που είναι
πλέον η πλειονότητα των εκθέσεων, έχουν νόημα μόνο αν στο πλαίσιό τους έχουν οργανωθεί και
κλειστεί συγκεκριμένες συναντήσεις με στελέχη Τour Οperators, δημοσιογράφους, κ.λπ. Κατά
συνέπεια, οι πολυπληθείς αντιπροσωπείες που συμμετέχουν σε τουριστικές εκθέσεις δεν έχουν
ιδιαίτερο νόημα. Οι επιτυχημένες εκθέσεις πραγματοποιούνται σε αγορές-πηγές τουριστικού
ρεύματος ή σε χώρες που δέχονται μεν υψηλά μεγέθη τουρισμού, ενώ είναι και οι ίδιες αγορέςπηγές (Ε.Ε.Τ.Α.Α., 2020).
Με τη συμμετοχή σε τουριστικές εκθέσεις αναμένεται να επιτευχθούν οι παρακάτω
στόχοι:
i)

Συνάντηση με πιθανούς πελάτες και μελλοντικούς συνεργάτες
Ένας από τους σημαντικότερους λόγους που καθιστά την επίσκεψη σε μια έκθεση ένα
σημαντικό βήμα είναι η δυνατότητα επικοινωνίας πρόσωπο με πρόσωπο. Ένα
προετοιμασμένο «περίπτερο» του τουριστικού προϊόντος και μια προσωπική
προσέγγιση σε κάθε επισκέπτη, μπορεί να αφήσει μια διαρκή εντύπωση σε ένα άτομο
που σχεδιάζει να ολοκληρώσει μια επιχειρηματική συμφωνία στην εμπορική έκθεση.
Ένα μεγάλο ποσοστό των συμμετεχόντων στην έκθεση είναι υπεύθυνοι λήψης
αποφάσεων από εταιρείες και οργανισμούς και είναι σημαντικό η παρουσίαση του
προϊόντας να γίνει μετά από σωστή προετοιμασία ώστε να αφήσει μια θετική
εντύπωση. Επιπλέον δίνεται η δυνατότητα για προσέλκυση και ενημέρωση
επενδυτών και γενικότερα επιχειρηματιών που μπορούν να ασκήσουν
δραστηριότητες αστροτουρισμού στον προορισμό.

ii)

Προβολή της μάρκας προορισμού - Brand Awareness
Η έκθεση μπορεί να αποτελεί μια ευκαιρία για επέκταση του δικτύου του προορισμού
και για αύξηση της προβολής της μάρκας προορισμού. Είναι ένας δημιουργικός
τρόπος για να εμφανιστεί η επωνυμία σε νέους πελάτες, ώστε να μπορούν να μάθουν
περισσότερα σχετικά με το προϊόν. Μπορεί να λειτουργήσει ως μια πολλή καλή
ευκαιρία για προβολή στο ευρύ κοινό ως έναν αξιόπιστο, σοβαρό και σημαντικό
φορέα στην αγορά του κλάδου. Η παραγωγή και προβολή οπτικοακουστικού υλικού
σχετικά με τον αστροτουρισμό του προορισμού αναφοράς αποτελεί μια πολύ
αποτελεσματική λύση.

iii)

Αξιοποίηση των πληροφοριών για τον σχεδιασμό του πλάνου ανάπτυξης
Μέσα από τη συμμετοχή στις διεθνείς εκθέσεις δίνεται η δυνατότητα για συλλογή
χρήσιμων πληροφοριών. Στόχος πρέπει να είναι η ορθή διαχείριση και
αποτελεσματική αξιοποίηση των πληροφοριών αυτών ώστε να τροφοδοτήσουν μετα
κατάλληλα στοιχεία τον σχεδιασμό των μετέπειτα αναπτυξιακών βημάτων.
Ειδικότερα, η συμμετοχή σε μια έκθεση δίνει τη δυνατότητα στο κλιμάκιο του
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iv)

γεωπάρκου να διαγνώσει τις ανάγκες, επιθυμίες και τα ενδιαφέροντα των αγορώνστόχων της περιοχής του, αφού φυσικά διαπιστώσει ποιες είναι οι αγορές αυτές και
να εξασφαλίσει την ικανοποίηση των καταναλωτών των αγορών αυτών, στον βαθμό
που του επιτρέπουν οι αρμοδιότητές του, πιο αποτελεσματικά από τους
ανταγωνιστές (ανταγωνιστικούς προορισμούς) και μάλιστα με τρόπο, που να ενισχύει
την ποιότητα ζωής και της τοπικής κοινωνίας και των τουριστών-καταναλωτών. Με
άλλα λόγια μέσα από τις εκθέσεις και τις εκδηλώσεις (workshops, συνέδρια, κλπ.) που
τις συνοδεύουν μπορεί κανείς να αντλήσει πολύτιμες πρακτικές πληροφορίες για τις
απαιτήσεις των αγορών και των τμημάτων αγορών του προορισμού, τις οικονομικές
δυνατότητες ή τη δαπάνη, που οι τουρίστες είναι διατεθειμένοι να καταβάλουν για
το προσφερόμενο προϊόν, τυχόν επιχειρηματικό μάρκετινγκ των ιδίων των
επιχειρηματιών, τυχόν νέες επενδύσεις, που θα συμπληρώσουν την τουριστική
προσφορά της περιοχής, κ.λπ.
Βελτίωση δεξιοτήτων και απόκτηση τεχνογνωσίας
Οι περισσότερες εκθέσεις έχουν ένα επιπλέον πρόγραμμα, το οποίο περιλαμβάνει
υποστηρικτικές εκδηλώσεις που κάνουν την εμπειρία του επισκέπτη πιο ωφέλιμη.
Προγραμματίζονται εργαστήρια, συνέδρια, διαλέξεις, γευσιγνωσίες. Η συμμετοχή σε
αυτές τις παράλληλες εκδηλώσεις είναι ένας τρόπος για απόκτηση τεχνογνωσίας και
περεταίρω εκπαίδευση.

8.2 Πρόταση τριών διεθνών εκθέσεων τουρισμού ή/και συνεδρίων
τουρισμού
ή/και
διεθνών
συνεδρίων
ερασιτεχνών
αστροπαρατήρησης/αστροφυσικών
Στο παρόν υποκεφάλαιο παρατίθενται οι προτάσεις της ομάδας μελέτης για συμμετοχή
σε τρεις διεθνείς εκθέσεις τουρισμού που είναι υψίστης σημασίας και επισκεψιμότητας, ενώ στο
τέλος παρατίθενται πληροφορίες για και δύο εναλλακτικές προτάσεις.
1

ITB BERLIN

Γενικού Τουρισμού (10-14/3 2021), Βερολίνο, Γερμανία
Κάθε χρόνο η διεθνής Τουριστική Έκθεση ITB (Internationale Tourismus Börse) καλωσορίζει
περίπου 10.000 εκθέτες από περισσότερες από 180 χώρες και περιφέρειες. Η εν λόγω έκθεση
παρουσιάζει ολόκληρο τον τομέα του ταξιδιού: Χώρες, προορισμοί, διοργανωτές, συστήματα
κρατήσεων, μεταφορείς, ξενοδοχεία, κλπ. Με σκοπό τη δικτύωση και το κλείσιμο επαγγελματικών
συμφωνιών με τους παγκόσμιους «παίκτες» και παράγοντες του τουριστικού κλάδου, η ΙΤΒ Berlin
αποτελεί έναν αξιόπιστο δείκτη της κατάστασης του κλάδου αλλά και μία πλατφόρμα δικτύωσης.
Η επόμενη έκθεση είναι η ITB India 2021 Goes Hybrid η οποία θα πραγματοποιηθεί με φυσική
παρουσία από τις 7 έως τις 9 Απριλίου 2021 στο Εκθεσιακό Κέντρο του Μουμπάι, ενώ μια
εβδομάδα αργότερα από τις 15 έως τις 16 Απριλίου 2021 θα λάβει χώρα η Virtual εκδοχή της
(www.german-fairs.gr).
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Φέρνει σε επαφή (networking) χώρες, πόλεις και περιοχές, ταξιδιωτικούς πράκτορες,
διαδικτυακές πύλες κρατήσεων ξενοδοχεία, ενώ και πολλοί άλλοι πάροχοι υπηρεσιών από
περισσότερες από 180 χώρες παρουσιάζουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους.
Το “Experience & Experts” είναι ο πυρήνας της μάρκας ITB Berlin: Η ταξιδιωτική αυτή έκθεση
υπόσχεται σε κάθε συμμετέχοντα μια εμπλουτισμένη εμπειρία – συναντήσεις με ανθρώπους από
όλο τον κόσμο και πολύτιμες γνώσεις από πρώτο χέρι μέσω προσωπικών αλληλεπιδράσεων με
διεθνής επαγγελματίες.
https://www.crete.gov.gr/wp-content/uploads/2019/11/ap-133-14-orthi-epanalipsi-programmatoyristikis-provolis.pdf
2

World Travel Market London (9-11 November 2020)

Από το 1980, η WTM London είναι το κορυφαίο παγκόσμιο γεγονός για την ταξιδιωτική
βιομηχανία, καθώς προσελκύει ένα παγκόσμιο ακροατήριο που διαμορφώνει το ταξίδι στις νέες
τάσεις (https://www.wtm.com/). Το WTM London εισάγει παγκόσμιους αγοραστές ταξιδιών σε
περισσότερους από 5.000 από τους μεγαλύτερους προορισμούς και μάρκες στον κόσμο. Στόχος
του WTM είναι να δώσει μια εικόνα για το πώς θα φαίνεται ο κλάδος τα επόμενα πέντε χρόνια,
να παρουσιάσει καινοτομίες και να δημιουργήσει επιχειρηματικές ευκαιρίες.
3

TOUR NATUR

Ντίσελντορφ, Γερμανία (03-05/09/2021)
Έκθεση Εναλλακτικού Τουρισμού
Το TourNatur 2021 είναι μια διεθνής κορυφαία εμπορική έκθεση για τουριστικές δραστηριότητες
όπως αναρρίχηση, χειμερινά, σπορ, ποδηλασία, πεζοπορία, κλπ. και θα πραγματοποιηθεί από τις
3 έως τις 5 Σεπτεμβρίου στο Düsseldorf. Χάρη στο ποικίλο πρόγραμμά της, η έκθεση προσελκύει
όλο και περισσότερους συμμετέχοντες. Περισσότεροι από 300 εκθέτες καθώς και περισσότεροι
από 45.000 επαγγελματίες επισκέπτες, μεταξύ των οποίων ταξιδιωτικοί πράκτορες, διοργανωτές
πεζοπορίας και ενθουσιώδεις, έχουν ήδη επιβεβαιώσει τη συμμετοχή τους.
Το Tour Natur 2021 θα παρουσιάσει μια μεγάλη γκάμα από τα πιο πρόσφατα προϊόντα και
καινοτομίες σε 3 βασικές κατηγορίες:
•
•
•

Πεζοπορία / Τουρισμός / Εξωτερικός εξοπλισμός
Ορειβασία / Αναρρίχηση / Χειμερινά σπορ
Ποδηλασία / Άλλες υπαίθριες δραστηριότητες

Επιπλέον, η εκδήλωση προσφέρει ένα μεγάλο μείγμα υπαίθριων δραστηριοτήτων, έτσι ώστε όλοι
να μπορούν να εξερευνήσουν την περιοχή που τους ενδιαφέρει. Οι λάτρεις της φύσης, οι
εξερευνητές, οι πεζοπόροι αναψυχής και οι αθλητές ακραίων σπορ θα έχουν επίσης την ευκαιρία
να συναντηθούν με βασικούς επαγγελματίες του κλάδου και να αποκτήσουν μια εικόνα για το
μέλλον του κλάδου. Αυτό θα βοηθήσει επίσης τους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων να
διαμορφώσουν την αγορά καλύτερα έτσι ώστε να ταιριάζει απόλυτα στις ανάγκες των πελατών.
Εναλλακτικά και λόγω των συνθηκών που έχει δημιουργήσει η πανδημία του COVID-19 με
πολλά γεγονότα να ακυρώνονται, παρατίθενται ακόμη δύο διεθνείς εκθέσεις:
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ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΙΤΤ, Ρωσία
Από το 1994 έχει γίνει το κορυφαίο σημείο συνάντησης για τους επαγγελματίες στη Ρωσία, την
Ανατολική Ευρώπη και τον υπόλοιπο κόσμο. Η Έκθεση αυτή αποτελεί μία από τις σημαντικότερες
Διεθνείς Τουριστικές Εκθέσεις παγκοσμίως, συγκεντρώνει δε έντονο το ελληνικό ενδιαφέρον αφ᾽
ενός μεν λόγω του μεγάλου αριθμού ρώσων τουριστών που επισκέπτονται κάθε χρόνο την
πατρίδα μας, αφ᾽ ετέρου δε λόγω του ιδιαίτερου ενδιαφέροντος που αυτοί επιδεικνύουν για τα
θρησκευτικά μνημεία και προσκυνήματά της. Η MITT, με 32.162 επισκέπτες και περίπου 1.852
εκθέτες από 192 χώρες, βρίσκεται ανάμεσα στις σπουδαιότερες τουριστικές εκθέσεις του κόσμου,
για την προσέγγιση της ρωσικής αγοράς και το κλείσιμο συνεργασιών. Η επόμενη
προγραμματισμένη έκθεση θα πραγματοποιηθεί στη Μόσχα, το διάστημα από 16 έως 18
Μαρτίου 2021.
Διεθνής Έκθεση Τουρισμού, Fitur, Μαδρίτη
Αποτελεί τη μεγαλύτερη εμπορική έκθεση της Μαδρίτης και μία από τις σημαντικότερες εκθέσεις
τουρισμού παγκοσμίως, η Fitur του επόμενου έτους. η Fitur εορτάζεται από το 1981 και οι εκθέτες
φθάνουν τους 11.040 ενώ οι επισκέπτες της έκθεσης ξεπερνούν τους 255.000. μέσα από την
έκθεση επιδιώκεται η πραγματοποίηση μεγάλου κύκλου επιχειρηματικών επαφών ενώ πέραν της
ευρείας ποικιλίας διαφορετικών θεματικών τουρισμών που παρουσιάζονται, την έκθεση
ολοκληρώνουν ενημερωτικές ομιλίες με τη συνεργασία του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού
και των σημαντικότερων τουριστικών κλαδικών ενώσεων της χώρας, EXCELTUR και HOSTELTUR.
Η επόμενη προγραμματισμένη έκθεση θα διεξαχθεί μεταξύ 20 και 24 Ιανουαρίου 2021
(https://www.ebeth.gr).
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9 Παρακολούθηση
αστροτουρισμού

και

αποτίμηση

της

συμβολής

του

Για την αποτίμηση της δυνητικής συμβολής του αστροτουρισμού απαιτείται η θέσπιση
δεικτών κατάλληλων που να ποσοτικοποιούν το φαινόμενο ως μέρος της τουριστικής ροής στις
περιοχές αναφοράς.
Οι δείκτες αποτελούν τη στατιστική μέτρηση των επιπτώσεων ενός κοινωνικού συμβάντος
ή μιας κατάστασης. Η μέτρηση επιτρέπει, εκτός από τον προσδιορισμό του βάθους και του εύρους
των προβλημάτων και των δυσλειτουργιών σε συγκεκριμένο θεματικό πεδίο, να γίνονται και
συγκρίσεις σε γεωγραφικό και διαχρονικό επίπεδο.
Η θέσπιση δεικτών είναι βασική ανάγκη για τον προγραμματισμό, την παρακολούθηση
και την αξιολόγηση της απόδοσης, των αποτελεσμάτων και των επιπτώσεων των διαφόρων
μέτρων και παρεμβάσεων για την ενίσχυση του κλάδου. Αφενός, προσδιορίζοντας στο πλαίσιο
της σύνταξης του προγράμματος δράσης τις επιδιωκόμενες τιμές τους, μπορούν να αποτελέσουν
τους ποιοτικούς στόχους που προβλέπεται να επιτευχθούν. Αφετέρου, οι δείκτες είναι
ταυτόχρονα τα εργαλεία πάνω στα οποία στηρίζεται η on-going και η ex-post αξιολόγηση του
Σχεδίου δράσης.
Στην περίπτωση του αστροτουρισμού είναι σκόπιμο η θέσπιση δεικτών να βασιστεί στην
υφιστάμενη τεχνογνωσία παρακολούθησης αριθμοδεικτών που εφαρμόζονται γενικότερα στον
τουρισμό. Οι αριθμοδείκτες είναι στατιστικά μέτρα που δείχνουν τις μεταβολές μιας μεταβλητής
ή μιας ομάδας μεταβλητών που σχετίζονται μεταξύ τους, μεταξύ δυο χρονικών περιόδων ή δυο
γεωγραφικών περιοχών και, γενικότερα, μεταξύ δύο καταστάσεων. Στην πρώτη περίπτωση οι
δείκτες ονομάζονται χρονολογικοί, ενώ στη δεύτερη περίπτωση ονομάζονται γεωγραφικοί.
Εξάλλου με την επισκόπηση και την ανάλυση των βασικών μεταβλητών της τουριστικής κίνησης,
διαμορφώνεται ένα υπόβαθρο για την κατά το δυνατόν ακριβέστερη απεικόνιση των τάσεων, την
τεκμηριωμένη συναγωγή συμπερασμάτων και τη διαμόρφωση εύστοχων πολιτικών.
Σύμφωνα με τη βιβλιογραφική έρευνα που πραγματοποιήθηκε δημιουργήθηκε ο
παρακάτω πίνακας ο οποίος περιέχει τους δείκτες μέτρησης της φέρουσας ικανότητας μιας
τουριστικής περιοχής και θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν, προσαρμοζόμενοι α) χωρικά στις
περιοχές αναφοράς (γεωπάρκα Σητείας, Ψηλορείτη και Τροόδους) και β) χρονικά στην επιθυμητή
χρονική περίοδο, είτε για την αποτύπωση του μεγέθους σε συγκεκριμένη χρονική στιγμή είτε για
την παρακολούθηση της διαχρονικής εξέλιξης του μεγέθους.

Κατηγορία δείκτη

Πολιτικοοικονομικοί
δείκτες

Δείκτης

Σχόλια

Μέση διάρκεια παραμονής
αστροτουριστών
Κλίνες ανά κατηγορία ξενοδοχειακών
μονάδων στην περιοχή που
εξειδικεύονται στον αστροτουρισμό
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Κατηγορία δείκτη

Δείκτης

Σχόλια

Εποχικότητα του
αστροτουρισμού/λόγος υψηλής σεζόν
τουρισμού προς χαμηλής σεζόν

Ο δείκτης υπολογίζει την
εποχικότητα του
αστροτουρισμού διαιρώντας
τις αφίξεις των
αστροτουριστών στην περιοχή
της υψηλής σεζόν με τις
αφίξεις της χαμηλής σεζόν.

Δείκτης αριθμού κλινών σε ξενοδοχεία
και άλλες παρόμοιες εγκαταστάσεις
αστροτουρισμού ανά 1000 κατοίκους

Υπολογίζει τον αριθμό
κλινών/δωματίων στην
περιοχή προς το σύνολο των
κατοίκων της περιοχής ανά
1000 κατοίκους

Απασχολούμενοι στον
αστροτουρισμό/ κλίνες

Υπολογίζει την αναλογία του
εργατικού δυναμικού της
περιοχής προς το σύνολο των
κλινών που διαθέτει η
περιοχή.

Ποσοστό ντόπιων που απασχολούνται
σε δραστηριότητες αστροτουρισμού

Συμβολή του αστροτουρισμού στο
ΑΕΠ% της περιοχής

Παρουσιάζει το ποσοστό
συμμετοχής των τουριστικών
δραστηριοτήτων στο συνολικό
ΑΕΠ της περιοχής.

Τουρίστες ανά μήνα με σκοπό τον
αστροτουρισμό

Εξετάζει την χρονική διασπορά
των τουριστών ανά μήνα κατά
τη διάρκεια ενός έτους.

Τουρίστες ανά έτος με σκοπό τον
αστροτουρισμό

Κοινωνικοδημογραφικοί
δείκτες

Δείκτης τουριστικής πίεσης

Υπολογίζει τον αριθμό αφίξεων
επισκεπτών αστροτουρισμού
ως αναλογία στο σύνολο του
πληθυσμού της περιοχής

Αριθμός αφίξεων επισκεπτών
αστροτουρισμού ανά υποδομή
αστροτουρισμού (π.χ. παρατηρητήριο,
πλανητάριο, κλπ)
Αριθμός διανυκτερεύσεων
αστροτουριστών στο σύνολο των
κλινών της περιοχής

Μετράει την
αποτελεσματικότητα
αξιοποίησης του
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Κατηγορία δείκτη

Δείκτης

Σχόλια
ξενοδοχειακού δυναμικού της
περιοχής.

Μέση διάρκεια διαμονής επισκεπτών
αστροτουρισμού
Ποσοστό επαναλαμβανόμενων
επισκεπτών για αστροτουρισμό

Αστροτουρίστες/ επιφάνεια εδάφους

Περιγράφει τη χωρική
κατανομή των τουριστών στην
περιοχή μελέτης και αξιολογεί
εάν υπάρχει υπερσυγκέντρωση
ή όχι.

Πέραν των παραπάνω δεικτών, θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν και μια σειρά απλών
περιγραφικών δεικτών που σχετίζονται με τις επιμέρους δραστηριότητες του αστροτουρισμού,
όπως:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Αριθμός υποδομών διαμονής, εστίασης και ψυχαγωγίας που εντάσσονται στο
τοπικό αστροτουριστικό κύκλωμα
Αριθμός εκδηλώσεων ειδικού ενδιαφέροντος για τον αστροτουρισμό στην
περιοχή (π.χ. βραδιά αστροπαρατήρησης)
Αριθμός μη ντόπιων που συμμετέχουν στις εκδηλώσεις αστροπαρατήρησης
Αριθμός ντόπιων που συμμετέχουν στις εκδηλώσεις αστροπαρατήρησης
Αριθμός εκπαιδευτικών προγραμμάτων σχετικά με την αστροπαρατήρηση
Αριθμός μη ντόπιων που συμμετέχουν σε εκπαιδευτικά προγράμματα
αστροπαρατήρησης
Αριθμός ντόπιων που συμμετέχουν σε εκπαιδευτικά προγράμματα
αστροπαρατήρησης
Αριθμός μνημονίων συνεργασίας που υπεγράφησαν για την προώθηση του
αστροτουρισμού
Εκδηλώσεις/έργα προβολής και προώθησης του αστροτουρισμού στην περιοχή.

Το προαναφερόμενο μείγμα μεικτών είναι ενδεικτικό και μπορεί να εμπλουτίζεται ή να
μεταλλάσσεται τηρώντας όμως κάποιες βασικές αρχές: Σύμφωνα με τους Torres-Delgado και
Palomeque (2014), η μεθοδολογία επιλογής δεικτών στηρίζεται στις παρακάτω προϋποθέσεις:
1)
2)
3)
4)

οι δείκτες πρέπει να είναι σύμφωνοι με τον σκοπό της έρευνας,
να δίνεται η δυνατότητα εφαρμογής τους σε τοπικό ή περιφερειακό επίπεδο,
να είναι υπολογίσιμοι με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα και
να είναι επεξεργάσιμοι αλλά και να συνδέονται μεταξύ τους.

Σε κάθε περίπτωση, η διαδικασία ανάπτυξης των δεικτών θα πρέπει να αποτελεί μια
συστημική προσέγγιση ώστε να προσφέρουν μια ολοκληρωτική ανάλυση να είναι αξιόπιστοι και
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να προβλέπουν τη μελλοντική κατάσταση. Επίσης, ο αριθμός τους θα πρέπει να είναι
διαχειρίσιμος και εύκολα εφαρμόσιμος.
Ολοκληρώνοντας θα ήταν εύλογο στο πλαίσιο της παρούσας μελέτης να ήταν εφικτή η
θέσπιση τιμών-στόχων για κάθε δείκτη, αλλά λόγω της μικρής ανάπτυξης της εν λόγω τουριστικής
μορφής, δεν υπάρχει συστηματική παρακολούθηση και τήρηση δεδομένων που να υποστηρίζουν
τον υπολογισμό των δεικτών αυτών.
Προς τούτο, υπάρχει η ανάγκη συστηματικής συνεργασίας φορέων όπως η Ελληνική
Στατιστική Αρχή, το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων,
ο Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων, οι φορείς διαχείρισης των γεωπάρκων, κλπ.
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10 Συμπερασματικές Παρατηρήσεις
Ο αστροτουρισμός ανάγεται σε πολλούς αιώνες σε όλο τον κόσμο. Παραδείγματα αυτού
του φαινομένου περιλαμβάνουν προορισμούς ευρέως διασκορπισμένους όπως η Nabta Playa
στην έρημο της Σαχάρας, το Stonehenge και το Woodhenge στο Ηνωμένο Βασίλειο, το Newgrange
στην Ιρλανδία, το Chichen Itza στο Μεξικό, το MachuPichu στο Περού και οι Πυραμίδες της Γκίζας
στην Αίγυπτο. Πολλές από τις παραπάνω τοποθεσίες είχαν συγκεκριμένους σκοπούς για την
αστροπαρατήρηση που σχετίζονται με τη γεωργία και άλλες παραδοσιακές πρακτικές (π.χ., ο
χρόνος φύτευσης και συγκομιδής, ο χρόνος των ηλιακών ισημερίων και των ηλιοστασίων).
Ο αστρονομικός τουρισμός έχει αλλάξει τον τελευταίο καιρό και πλέον συμπεριλαμβάνει
το ταξίδι σε μια συγκεκριμένη τοποθεσία για να απολαύσει ο επισκέπτης την ομορφιά του
νυχτερινού ουρανού (όχι όμως ως επαγγελματική αστρονομική παρατήρηση).
Ο αστρονομικός τουρισμός αποτελείται από συγκεκριμένο τουριστικό προϊόν που
συντίθεται από συστατικά όπως: επίσκεψη σε παρατηρητήρια, τοποθεσίες με οθόνες, γεωπάρκα
με καθαρό νυχτερινό ουρανό, ερασιτεχνικά clubs αστρονομίας που προσφέρουν εκπαιδευτικά
προγράμματα και δραστηριότητες, καθώς και διάφοροι άλλοι πάροχοι με την παραδοσιακή
έννοια του τουριστικού κυκλώματος (καταλύματα, εταιρίες μετακίνησης, εστίαση, τουριστικά
πρακτορεία, κλπ.)
Ο αστροτουρισμός είναι μια ταχέως αναπτυσσόμενη βιομηχανία και τα τελευταία χρόνια
προήχθη ως ηγέτης της βιομηχανίας μεταξύ των ταξιδιωτών και των ταξιδιωτικών εταιρειών με
βιώσιμο τρόπο. Με βάση το ιδιαίτερο ενδιαφέρον των τουριστών για δραστηριότητες που
σχετίζονται με τον νυχτερινό ουρανό και ταξινομείται ως υποκατηγορία του τουρισμού με βάση
τη φύση, καθώς εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις φυσικές ιδιότητες του τόπου. Τα Γεωπάρκα
της Ανατολικής Μεσογείου και ειδικότερα τα τρία γεωπάρκα αναφοράς του έργου GEOSTARS
(Τρόοδος, Σητεία, Ψηλορείτης) διαθέτουν ιδιαίτερα περιβαλλοντικά και φυσικά ορεινά
χαρακτηριστικά που τους παρέχουν συγκριτικά πλεονεκτήματα τουριστικής ανάπτυξης και
μάλιστα σε κοινή βάση.
Μάλιστα την παρούσα χρονική στιγμή, ο τουριστικός κλάδος στην Ελλάδα, στο πλαίσιο
μιας νέας πρωτοβουλίας στρατηγικής αναβάθμισης, εστιάζει στην επιμήκυνση της τουριστικής
περιόδου και στην προσέλκυση υψηλότερης αξίας τουριστικών ομάδων (επισκέπτες με υψηλά
εισοδήματα, επισκέπτες High-net-worth), στην αύξηση του μέσου εσόδου ανά επισκέπτη και στο
άνοιγμα της Ελλάδας σε νέες αγορές. Μέσα στα επόμενα χρόνια, η Ελλάδα έχει δεσμευτεί να
προβεί σε σημαντικές επενδύσεις στον τομέα του τουρισμού, εστιάζοντας τόσο στην αναβάθμιση,
όσο και στον εμπλουτισμό του παραδοσιακού τουριστικού προϊόντος «Ήλιος και Θάλασσα» με
έναν σημαντικό αριθμό περισσότερο εστιασμένων τουριστικών προϊόντων υψηλότερης αξίας. Οι
παραπάνω προοπτικές επηρεάζονται από μια σειρά εξελίξεων στο σύγχρονο διεθνοποιημένο
περιβάλλον της τουριστικής βιομηχανίας. Τα ταξιδιωτικά στερεότυπα αλλάζουν, επηρεάζοντας τη
χωρική οργάνωση των τουριστικών ροών και ανάπτυξης. Ο σύγχρονος τουρίστας είναι κατά
κανόνα έμπειρος ταξιδευτής και έχει γνωρίσει διάφορους τουριστικούς προορισμούς. Είναι πιο
απαιτητικός ως προς την ποιότητα των υπηρεσιών και των εξυπηρετήσεων που αναμένει σε έναν
προορισμό. Οι σύγχρονοι τουρίστες γίνονται ολοένα και περισσότερο απαιτητικοί κάτι που οδηγεί
στην ανάπτυξη των ειδικών μορφών τουρισμού, όπως είναι ο οικοτουριομός, ο τουρισμός
περιπέτειας, ο τουρισμός υγείας και ευεξίας, το επαγγελματικό ταξίδι και ο πολιτιστικός
τουρισμός. Ο μαζικός τουρισμός δίνει τη θέση του σταδιακά στον επιλεκτικό ή ανεξάρτητο
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τουρισμό και στις ειδικές ή εναλλακτικές μορφές τουρισμού. Οι ειδικές μορφές τουρισμού
οφείλουν να προσφέρουν διαφοροποιημένες δραστηριότητες για να καλύπτουν τα ειδικά
ενδιαφέροντα, τις ειδικές «ανάγκες» των τουριστών που αναζητούν να αγοράσουν εκείνο το
«προϊόν» (ή καλύτερα «το πακέτο υπηρεσιών») που να τις καλύπτει καλύτερα, φαίνεται πως οι
ειδικές μορφές τουρισμού διαφοροποιούνται στο εσωτερικό τους και από τον βαθμό
ενεργοποίησης του ίδιου του τουρίστα με στόχο την ικανοποίηση των ιδιαίτερων και
εξατομικευμένων αναγκών του.
Παράλληλα η πανδημία COVID-19 αναμένεται να επηρεάσει κάθε τουριστικό τμήμα. Όλες
οι αγορές αναμένεται να μειωθούν, καθώς σχεδόν όλα τα αξιοθέατα και τα καταλύματα έπρεπε
να κλείσουν τουλάχιστον προσωρινά. Η ευρωπαϊκή συνολική εξερχόμενη τουριστική αγορά
παρουσίασε συρρίκνωση το 2020 και μετά να επιστρέψει στο ίδιο επίπεδο του 2019 το 2021.
Φυσικά, αυτές οι εκτιμήσεις εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τη διάρκεια και τον αντίκτυπο της
πανδημίας.
Ο αστροτουρισμός ως εναλλακτική μορφή τουρισμού μπορεί να διαδραματίσει
σημαντικό ρόλο στην οικονομική ανάκαμψη της χώρας. Για να επιτευχθεί όμως αυτό, απαιτείται
στρατηγική, όραμα, σαφείς στοχεύσεις, συνεργασίες με τον ιδιωτικό τομέα και καινοτομίες, όχι
μόνο στο επίπεδο των υποδομών και των δικτύων, αλλά και στο θέμα του σχεδιασμού και της
προβολής, μπορούν να αυξηθούν τα οφέλη από τον τουρισμό, οικονομικά, κοινωνικά και
περιβαλλοντικά και παράλληλα να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής των μόνιμων κατοίκων.
Για την υλοποίηση της στρατηγικής προώθησης του αστροτουρισμού, πρέπει να
εκπονηθεί ένα Πλήρες Σχέδιο Δράσης, που θα περιλαμβάνει:
•

τις ενέργειες προβολής, δημοσιότητας και δημοσίων σχέσεων, που θα αποτελούν την
καμπάνια,

•

τα προτεινόμενα, ως πιο ενδεδειγμένα, μέσα (media),

•

τις ανάγκες για ελκυστικό περιεχόμενο (φωτογραφίες, κείμενα, βίντεο) προσαρμοσμένο
στα χαρακτηριστικά των εν λόγω μέσων και τις προσδοκίες των αγορών-στόχων,

•

τη δομή που θα αναλάβει την καμπάνια και τέλος,

•

το κόστος ανά ενέργεια.

Με δεδομένο μάλιστα ότι υπάρχει πληθώρα ανταγωνιστικών προορισμών στην Ισπανία,
το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ιταλία,, κλπ., που προσφέρουν παρεμφερές προϊόν ή προϊόντα, που
έχουν κοινά χαρακτηριστικά, βρίσκονται σε υψηλότερα επίπεδα ανάπτυξης, που έχουν παρόμοια
ζήτηση, κ.λπ., είναι σκόπιμο, πριν διατυπωθεί η προτεινόμενη στρατηγική, να γίνει μια
ανασκόπηση του τι κάνουν οι παρεμφερείς προορισμοί στο marketing, προς αποφυγή
λανθασμένων κινήσεων και αξιοποίηση καλών πρακτικών, ιδίως αν οι προορισμοί αυτοί
παρακολουθούν συστηματικά τις αγορές τους και προσαρμόζονται γρήγορα στις απαιτήσεις τους.
Προς αυτό δεν ήταν υπερβολή να πούμε ότι η διαχείριση των Γεωπάρκων χρήζει
δημιουργίας και λειτουργίας ενός οργανισμού διαχείρισης προορισμού (Destination
Management Organisation –DMO). Οι DMOs καλούνται να αναλάβουν τον δύσκολο ρόλο του
συντονισμού και της προώθησης τουριστικών προορισμών που συχνά εξειδικεύονται σε
συγκεκριμένες μορφές τουρισμού. Η μετάβαση στα νέα δεδομένα της παγκόσμιας και
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ψηφιοποιημένης οικονομίας δίνει την ευκαιρία στους DMOs να επηρεάσουν καταλυτικά το
διαμορφούμενο τοπικό τουριστικό προϊόν με βάση την αποτελεσματικότητά τους στους το μείς:
της προβολής του προϊόντος σε στοχευμένες αγορές,
της εσωτερικής ανάπτυξης και συντονισμού των διάφορων ομάδων συμφερόντων που μπορεί να δραστηριοποιούνται στον προορισμό ή να ενδιαφέρονται για τον
προορισμό (stakeholders)
της διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων, τουριστικών υποδομών και φυσικών πόρων,
διαχείρισης κρίσεων, σύνταξης μελετών και τέλος προσέλκυσης επενδύσεων.
Ως εκ τούτου η επίδραση της λειτουργίας ενός DMO προορισμού αστροπαρατήρησης στα
τρία γεωπάρκα αναφοράς του έργου GEOSTARS (Τρόοδος, Σητεία, Ψηλορείτης)αναμένεται να
είναι ιδιαίτερα σημαντική όχι μόνο στην προώθηση του αστροτουρισμού αλλά μπορεί να
επιδράσει καταλυτικά ως μέσον τοπικής οικονομικής ανάπτυξης σε μεσο-μακροπρόθεσμο
χρονικό ορίζοντα.

133

Μελέτες διεθνών αγορών για ενίσχυση της επισκεψιμότητας των γεωπάρκων ανατολικής
μεσογείου μέσω εναλλακτικών μορφών τουρισμού

11 Βιβλιογραφία
Ξενόγλωσση
Beerli, A. & Martin, J. (2004) Tourists’characteristics and the perceived image of tourist
destinations: a quantitative analysis - a case study of Lanzarote, Spain: Tourism Management.
Blackwell, R. D., Miniard, P. W. and Engel, J. F. (2001) Consumer Behaviour. 9th edn.
Florida:Harcourt Inc.
Briasoulis, H. (2000) “Sustainable tourism and the question of the commons: The case of the
islands”. Paper presented at the International Scientific Congress «Tourism on islands and special
destinations». Aegean University, Chios Island, Decem- ber, 14-16.
Cahill, D. J. (1997) How Consumers Pick a Hotel: Strategic Segmentation and Target Marketing.
New York: Haworth Press.
Carr, A. (2003) Ecotourism, Wilderness and Mountains: Issues, Strategies and Regional
Development in New Zealand. Journal of Ecotourism, Vol. 2, No.2 p.p. 127-135.
Coccossis H., Vrassida M., Bessa, N. (2003) Tourism pressures on sensitive coastal areas: The case
study of Greece. Paper presented at the 2nd Intern. Scientific Confer- ence “Sustainable tourism
development and the environment “. Chios Island 2-5 Oct.
Collison, F. M., & Poe, K. (2013) Astronomical Tourism: The Astronomy and Dark Sky Program at
Bryce Canyon National Park. Tourism Management Perspectives 7 (2013) 1–15.
Commission of the European Communities (CEC) (1995) Tourism: Green paper on the Role of the
Union in the field of Tourism. COM (95) 97, CEC, Brussels.
Fayos -Solà, E. & Marín, C. (2009) Tourism and Science Outreach: The Starlight Initiative. UNWTO
Papers. Madrid: UNWTO.
Kirkby, S.J. (1995) "Introduction" pp. 1-14 in J. Kirkby, P. O'Keefe and L. Timber- lake (eds) The
Earthscan Reader in Sustainable Development, Earthscan, London.
Middleton, V.T.C., Fyall, A., Morgan, F. & Ranchhod, A. (2009) Marketing in Travel and Tourism,
Oxford: Butterworth-Heinemann.
Muller, H., (1994). The Thorny Path to Sustainable Tourism. Journal of Sustainable Tourism vol. 2:3.
Report of the World Commission on Environment and Development: «Our Common Future», 1987
Spennemann, D. (2008). Orbital, Lunar and Interplanetary Tourism: Opportunities for Different
Perspectives in Star Tourism. In C. Marín, & J. Jafari, Starlight: A Common Heritage (pp. 161-173).
La Palma: UNESCO-Mab. IAC.
United Nations (1992) Agenda 21 Earth Summit The United Nations Programme of Action from Rio,
United Nations Department of Public Information.
UNWTO (2001) Public-Private Sector Cooperation. Enhancing Tourism Competitiveness, WTO
Business Council, October, Madrid, Spain.
134

Μελέτες διεθνών αγορών για ενίσχυση της επισκεψιμότητας των γεωπάρκων ανατολικής
μεσογείου μέσω εναλλακτικών μορφών τουρισμού
UNWTO (2009) Handbook on Tourism Destination Branding, WTO , Madrid, Spain.
Van Dieren, W. (1995) Taking nature into account: toward a sustainable national income: A report
to the club of Rome. New York: Corernicus, p. 86.

Ελληνική
COM(2007) 621 τελικό, Ανακοίνωση της Ε. Επιτροπής προς το Συμβούλιο, το Ε. Κοινοβούλιο και
την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών «Ατζέντα
για έναν αειφόρο και ανταγωνιστικό ευρωπαϊκό τουρισμό».
COM(2010) 352 τελικό, Ανακοίνωση της Ε. Επιτροπής προς το Συμβούλιο, το Ε. Κοινοβούλιο και
την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών, «Η
Ευρώπη, ο πρώτος τουριστικός προορισμός στον κόσμο – ένα νέο πλαίσιο πολιτικής για τον
ευρωπαϊκό τουρισμό».
Kotler, P., Keller, K.L. (2006) Μάρκετινγκ μάνατζμεντ. Αθήνα: Κλειδάριθμος
Ανδριώτης, Κ. (2003) Ο εναλλακτικός τουρισμός και τα διαφοροποιημένα χαρακτηριστικά του.
Επιθεώρηση Χωρικής Ανάπτυξης, Σχεδιασμού και Περιβάλλοντος, ISSN 1105-3267.
Γρούτας, Γ. & Νικολαΐδης, Χ. (2000) Διαφήμιση, Δημόσιες Σχέσεις, Προώθηση Πωλήσεων στον
Τουρισμό, Πάτρα: ΕΑΠ.
Ε.Ε.Τ.Α.Α. (2020) Τουριστικός Σχεδιασμός και Προβολή. Εγχειρίδιο για Ο.Τ.Α.. Αθήνα.
Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου ανάπτυξης για τον Τουρισμό και της
Στρατηγικής Μελέτης Επιπτώσεων αυτού, Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Αρ. Φύλλου 1138, 11
Ιουνίου 2009.
Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων Υγροτόπων (ΕΚΒΥ), (2001)" Τουρισµός σε προστατευόµενες περιοχές
στην Ελλάδα. Πρακτικά Συνεδρίου, Σητεία Κρήτη (15- 16/10/2001).
Κοκκώσης, Χ. & Τσάρτας, Π. (2001) Βιώσιμη Τουριστική Ανάπτυξη και Περιβάλλον. Εκδόσεις
Κριτική, Αθήνα.
Μπούρκας, Κων. (1998). Τοπική Ατζέντα 21: Κοινωνική συµφωνία για το περιβάλλον και τη
βιώσιµη ανάπτυξη. Πρακτικά Ηµερίδας "Τοπική Agenda 21". Σύνδεσµος ΟΤΑ Μείζονος
Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη 8 Μαΐου 1998.
Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση (ΝΑ) Μαγνησίας, (2002) Πρόγραµµα ECOSERT (European Cooperation
for Sustainable Environmental Regional development through Tourism). Ευρωπαϊκό πρόγραµµα
διαπεριφερειακής συνεργασίας Recite II. Συνεργασία µε ∆ήµο Chester Αγγλίας και Επαρχία
Avelino (Ιταλία).
Πανελλήνια Οµοσπονδία Επιχειρήσεων Τουρισµού (ΠΟΕΤ), (2002) Τουρισµός - Περιβάλλον και
Τοπική Αυτοδιοίκηση. Ηµερίδα: Χερσόνησος, Κρήτη (28-9- 2002).
Σφακιανάκης, Μ. (2000) Εναλλακτικές μορφές τουρισμού. Εκδόσεις Έλλην, Αθήνα.
135

Μελέτες διεθνών αγορών για ενίσχυση της επισκεψιμότητας των γεωπάρκων ανατολικής
μεσογείου μέσω εναλλακτικών μορφών τουρισμού
Τοπική Ένωση ∆ήµων και Κοινοτήτων Κεφαλλονιάς, Ιθάκη (ΤΕ∆Κ-ΚΤ), (2000) Αειφόρος Ανάπτυξη
και Τουρισμός στην Κεφαλονιά και Ιθάκη. ΧΙ ∆ιεύθυνση της Ε.Ε., ΥΠΕΧΩ∆Ε.
Τσάρτας, Π., Μοίρα, Π., Λαγός, Δ., Σταμπουλής, Γ. & Μπάρλας, Α. (2014) Η οργάνωση και διοίκηση
επιχειρήσεων ειδικών επιχειρήσεων και εναλλακτικών μορφών τουρισμού. Σημειώσεις για 15η
Διδακτική ενότητα του Προγράμματος επικαιροποίησης γνώσεων αποφοίτων ΑΕΙ στην
“Οργάνωση, διοίκηση τουριστικών επιχειρήσεων και στην προώθηση τουριστικών προορισμών”
ΥΠΕΧΩ∆Ε & Πανεπιστήμιο Αιγαίου, (1999) European Hearing on Instruments Favouring
Sustainable Tourism and Green Purchasing of Incentive Tours. Congresses and seminars. Αθήνα,
19-20/4/1999.
Υπουργείο Ανάπτυξης (ΥΠΑΝ), (2002) Παγκόσμιο έτος οικοτουρισµού 2002: ∆ηλώσεις
υφυπουργού Ανάπτυξης αρμοδίου για τα θέµατα τουρισμού. Travel Daily News, Αθήνα.
Υπουργείο Περιβάλλοντος Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων (ΥΠΕΧΩ∆Ε), (1994) Άτυπο Συµβούλιο
Υπουργών Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αθήνα.
Χρήστου, Ε. (1999) Έρευνα Τουριστικής Αγοράς. Αθήνα: Εκδόσεις Interbooks.

136

Μελέτες διεθνών αγορών για ενίσχυση της επισκεψιμότητας των γεωπάρκων ανατολικής
μεσογείου μέσω εναλλακτικών μορφών τουρισμού

12 Παραρτήματα

SURVEY ON BEST PRACTICES OF ASTROTOURISM

Α) Astrotourism as a tourism product
When did you begin continuous efforts on attracting tourists for
Astrotourism?
Which were the initial actions for promoting Astrotourism in your region?

Is this effort based on a strategic plan?

How important is the adoption of the Starlight certification of destinations,
accommodations etc. for the consolidation of Astrotourism?

Which are the benefits from the development of Astrotourism in the wider
area?
Which promotional tools do you use in order to attract people interested in
Astrotourism?

Which are the main tourist attractions for astrotourists in your region?

Is Astrotourism a main or a complementary product?

In case Astrotourism is a complementary product, please state the forms of
tourism that are usually combined with.
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What is the average length of stay for astrotourists?
Which is the ideal tourist experience in terms of activities, duration and
number of visitors?
Is Astrotourism based on seasonality? If yes, is it linked with a specific
astrophysical phenomenon?

Which are the stakeholders of the Astrotourism Industry in your area?

Who is your major ally in the expansion of Astrotourism activities and why?

Β) Who is the astrotourist? Profile-Motivation
What is the customer identity of the visitors that observe the stars?

Are visitors observing or taking photos of the stars?

What is their main motivation for astronomical observation? (scientifical,
recreational)

What activities do they choose after the astronomical observation?(buy
equipment, buy souvenirs)
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C) Understanding the Market: Transportation -AccommodationCommunication channels
Which are the most famous astrophysical phenomena that attract tourists in
your area?

What kind of accommodation do tourists that observe the stars
choose?(Hotel, camping, room to let)

Which kind of transportation do they choose?( rent a car, own car,
motorcycle, ATV )

How do they share their experience on astronomical observation?(social
media, forum, face to face)

D) OTHER
What do you know about Astrotourism on Greece?

How do you evaluate the connection between Astrotourism and ancient
Greek mythology?
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