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πτυχιακής εργασίας. Το έργο της συλλογής των στοιχείων, η μελέτη τους, η επεξεργασία
και η καταγραφή τους με τη μορφή της πτυχιακής που ακολουθεί, έγινε από εμένα την
ίδια και οφείλω να ομολογήσω ότι δεν ήταν εύκολη υπόθεση.

Οι πίνακες και τα

γραφήματα έγιναν με βάση τα στοιχεία που συγκέντρωσα από τον Ε.Ο.Τ., καθώς και από
διάφορες μελέτες.
Παρόλες τις αντιξοότητες, χάρη στη σημαντική βοήθεια των φίλων και των
καθηγητών μου, η εργασία αυτή πραγματοποιήθηκε.
Κλείνοντας θα ήθελα να
ευχαριστήσω όλους όσους έκαναν το έργο μου ευκολότερο, κυρίως λόγω της καλής τους
θέλησης, δίχως τη βοήθεια των οποίων ίσως αυτή η πτυχιακή να μην τελείωνε ποτέ.
Ιδιαίτερα ευχαριστώ την Καθ. Δρ. Άννα Πυραλεμίδου που με βοήθησε για την εύρεση και
τη διεκπαιρέωση του θέματος, τον Μιχέιλη Καπέτη για την πολύτιμη προσφορά του όσον
αφορά τη βιβλιογραφία, την Εύη Γιαμουρίδου για την παραχώρηση του υπολογιστή της
καθώς και για το γραφιστικό στήσιμο της εργασίας, τον Αντρέα Κωνσταντινίδη για την
τεχνική υποστήριξη καθώς και όλους τους άλλους που μου στάθηκαν κατά την συγγραφή
της πτυχιακής μου.
Με όλη μου την αγάπη θα ήθελα να την αφιερώσω στους γονείς μου.

A. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

A.l. Η Σημασία Του Τουρισμού Στην Ε>^.άδα
Ο τουρισμός αποτελεί αναμφισβήτητα μία από τις σημαντικότερες
οικονομικές δραστηριότητες στη χώρα μας και είναι γεγονός ότι η ανάπτυξη του
στηρίζει την Ελληνική οικονομία από τη δεκαετία του '60 μέχρι σήμερα. Το πιο
θετικό στοιχείο του τουρισμού είναι ότι λειτουργεί ως μέσο αξιοποίησης και
ανάπτυξης των πόρων που παρέχει η περιφέρεια και μπορεί να βοηθήσει
σημαντικά στην αποκέντρωση. Αυτός ο ρόλος του τουρισμού είναι ιδιαίτερα
εμφανής σε περιπτώσεις Νομών που βρίσκονται σε μειονεκτικές περιοχές όπως
νησιώτικες ή ορεινές, που αναπτύχθηκαν κύρια ή μόνο από τον τουριστικό τομέα
(Κυκλάδες, Δωδεκάνησα).
Πολλοί υποστηρίζουν ότι ο τουρισμός εντάσσεται στα πλαίσια λειτουργίας
των μεγαλύτερων παγκόσμιων βιομηχανιών και γι' αυτό αποτελεί ένα από τα
σημαντικότερα έσοδα στο ισοζύγιο μιας χώρας και κυρίως μιας χώρας σαν την
Ελλάδα. Αυτός είναι και ένας από τους κύριους λόγους που θα πρέπει να δοθεί
ιδιαίτερη έμφαση στην προσοδοφόρα ανάπτυξη του, με απώτερο σκοπό την
οικονομική ανάπτυξη της περιοχής.
Από όλα τα παραπάνω γίνεται φανερό ότι η ανάπτυξη του τουρισμού στην
εθνικά ευαίσθητη Περιφέρεια της Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης, εκτός του ότι
είναι απαραίτητη, θα δημιουργήσει μελλοντικά πολλά οφέλη τόσο στην κοινωνική,
όσο και στην οικονομική ζωή της και θα συμβάλλει στη γενικότερη πρόοδο της.

Α.2. Προβληματισμός πάνω στο θέμα
Ο λόγος που με ώθησε να ασχοληθώ με το θέμα της Τουριστικής
ανάπτυξης του Νομού Καβάλας, είναι το γεγονός ότι στην περιοχή αυτή, ενώ
συνυπάρχουν όλες οι απαραίτητες προύποθέσεις (γεωγραφικές, κλιματολογικές,
ιστορικές, πολιτιστικές), η ανάπτυξη του τουριστικού κλάδου δεν βρίσκεται στα
επίπεδα που θα περίμενε κανείς. Μάλιστα συνέβαινε το παράλογο, η ζώνη της
Καβάλας να θεωρείται ως μία από τις κορεσμένες τουριστικά περιοχές, όπως
συνέβαινε με τη Χαλκιδική και τη Ρόδο, μέσα στα πλαίσια ενός προγράμματος που
άρχισε να ισχύει δύο χρόνια περίπου πριν και λήγει στις 6 Μαίου του 1997,
σύμφωνα με όσα μας πληροφόρησε ο κ. Μανώλης Γιαννάκης, Νομαρχιακός
σύμβουλος και πρόεδρος επιτροπής Τουρισμού του Νομού Καβάλας.

Δυστυχώς, ο τουρισμός από τη στιγμή της διαμόρφωσης του ως
αυτοτελούς οικονομικής δραστηριότητας, αντιμετωπίσθηκε από δημόσιο και
ιδιωτικό τομέα (πολιτεία και πολίτες) με διάθεση υπερεκμετάλλευσης. Ένα από
τα σημαντικότερα λάθη αυτών που ασχολήθηκαν με την ανάπτυξη του στην
πατρίδα και συγκεκριμένα στην πόλη μας, είναι ότι δε σεβάστηκαν το παρελθόν
αυτού του τόπου και τις ιδιαιτερότητες της φυσιογνωμίας του. Οι στόχοι τους
ήταν το βραχυπρόθεσμο κέρδος και για αυτό δεν είχαμε αξιόλογα αποτελέσματα
στο τομέα του τουρισμού.

Α.3. Οριοθέτηση Και Προσδιορισμός Του Θέματος
Θα ήταν λάθος αν προσπαθούσαμε να δούμε τον τουρισμό αποκομμένο
από κάποια άλλα στοιχεία όπως περιβαλλοντικά, κλιματολογικά, πολιτιστικά.
Ουσιαστικά, ο κοινωνικοπολιτιστικός χαρακτήρας της τουριστικής δραστηριότητας
είναι ανάγκη να αποτελέσει και τη βάση της.
Για να μπορέσει να γίνει μια πιο σφαιρική ανάλυση του θέματος, καλό είναι
να πάρουμε μια γενική εικόνα του Νομού Καβάλας. Να δούμε την πορεία αυτής της
επαρχίας μέσα στους αιώνες, τη γεωγραφική της σύνθεση, το πως αυτό επηρεάζει
ή καθορίζει την ανάπτυξή της και μέσα από αυτά τα στοιχεία, μέσα από την έκθεση
των πλεονεκτημάτων αλλά και των μειονεκτημάτων της, να τεθούν κάποιες
προτάσεις για την ανάπτυξη του Τουρισμού, αλλά και της ευρύτερης οικονομίας
του Νομού.

Α.4. Μεθοδολογία
Η εργασία που ακολουθεί αποτελείται από πέντε ενότητες.
• Στην πρώτη ενότητα γίνεται μια σύντομη αναφορά στην ιστορική,
πολιτιστική, γεωγραφική και κοινωνική ταυτότητα του Νομού, δίνεται με άλλα
λόγια το μορφολογικό και το ιστορικό προφίλ της περιοχής.
• Στη δεύτερη ενότητα παρατίθενται κάποια στατιστικά στοιχεία και
δεδομένα για την υπάρχουσα τουριστική υποδομή και κατάσταση που
συνθέτουν την εικόνα του Νομού σήμερα.
• Στην τρίτη ενότητα γίνεται μια αναφορά σε νέες - εναλλακτικές μορφές
τουρισμού και εξηγείται γιατί θεωρούμε ότι η ύπαρξή τους είναι ζωτικής
σημασίας για την ανάκαμψη του τουρισμού στον Νομό Καβάλας.

• Στην τέταρτη ενότητα γίνεται μια αναφορά στα Ευρωπαϊκά προγράμματα
που χρηματοδοτούν τις νέες μορφές τουρισμού, καθώς και σε όλες τις
πολιτικές που ακολουθούνται για την ανάπτυξη του.
• Ενώ στην πέμπτη ενότητα εκφέρονται τα τελικά συμπεράσματα και κάποιες
προτάσεις για την ανάπτυξη του τουριστικού τομέα στην επαρχία Καβάλας.

“Η Καβάλα στην ακτή της Ρωμυλίας” (19ος αιώνας)

Β. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΣΥΝΘΕΤΟΥΝ ΤΟ ΠΡΟΦΙΑ
ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΑΒΑΑΑΣ

"Μια Αποψη του Λιμα>

B.l. Ιστορική Αναδρομή ( 7ος αιώνας π.Χ. - 1997 )

“ΤοΥδρογωγα'ο ( 'Κάμαρες ) σι μεσοπολεμικη <ι«ιτογοο<μο"

Η Καβάλα είναι μια από τις αρχαιότερες πόλεις της Ελλάδας. Έχοντας μια
πορεία 2700 χρόνων περίπου, έζησε τις δραματικές εξελίξεις της ιστορίας στο
χώρο της Μακεδονίας. Ως Νεάπολη, αποικία των Θασιτών, ως Χριστούπολη στα
χρόνια των Βυζαντινών, με το όνομα Καβάλα επί τουρκοκρατίας, γνώρισε στιγμές
άνθησης και καταστροφών που άφησαν τα σημάδια τους τόσο στην εικόνα της όσο
και στη ζωή των κατοίκων της.
Η πόλη πρωτοεμφανίζεται στα μέσα του 7ου αιώνα π.Χ. με το όνομα
Νεάπολη και τοποθετείται στη θέση του σημερινού οικισμού της Παναγίας, που
αποτελεί και τον αρχικό πυρήνα της'. Θεωρείται ότι ιδρύθηκε από Θάσιους
αποίκους. Από εδώ περνούσε η Εγνατία οδός των Ρωμαϊκών χρόνων. Λόγω της
στρατηγικής, γεωγραφικής της θέσης - δέσποζε στο μοναδικό δρόμο που ένωνε
Ανατολή και Δύση - αναδεικνύεται σε σημαντικό οχυρό λιμάνι και καταλαμβάνεται
σταδιακά από διάφορους λαούς.
Το 340 π.Χ. την καταλαμβάνει ο Φίλιππος. Κατά την διάρκεια της
βασιλείας του γνωρίζει πολύ μεγάλη ακμή. Το 49 μ.Χ. φθάνει στην Νεάπολη ο
Απόστολος Παύλος και ιδρύει την πρώτη χριστιανική εκκλησία στην Ευρώπη. Τον
5ο αιώνα μετονομάζεται Χριστούπολις από τους Βυζαντινούς.
Τα πρώτα
χριστιανικά χρόνια γνωρίζει μεγάλη ακμή και κτίζεται το κάστρο, μεγάλο μέρος
του οποίου σώζεται ακόμη και σήμερα στην περιοχή της Παναγίας. Το 1391
καταλαμβάνεται από τους Τούρκους οι οποίοι την καταστρέφουν εντελώς.
Χαρακτηριστικό είναι και το γεγονός ότι υπήρξε η γενέτειρα του αντιβασιλιά της
Αιγύπτου Μωχάμετ Αλη του οποίου το σπίτι σώζεται ακόμη και σήμερα στην
περιοχή της Παναγίας. Το 1520 ξαναχτίζεται στην ίδια θέση με το όνομα Καβάλα.
' «ΚΑΒΑΛΑ INTRA MUROS-, ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, 1992, σελ. 12.

Η σημερινή μορφή της αρχίζει να διαγράφεται στις αρχές του 16ου αιώνα.
Την περίοδο αυτή στην Καβάλα γίνονται μεγάλα έργα, που είναι συνδεδεμένα με το
όνομα του Σουλτάνου Σουλείμάν Α' του Νομοθέτη και του μεγάλου βεζίρη Ιμπραήμ
Πασά. Τότε επιδιορθώνεται ο αρχικός βυζαντινός περίβολος των τειχών και της
Ακρόπολης και επεκτείνεται η πόλη στα βόρεια του αρχικού περιίβολου.
Παράλληλα εκτελείται το μεγάλο Υδραγωγείο, που σήμερα αναγνωρίζεται με το
όνομα "Καμάρες”.

Από το 18ο αιώνα η εμπορική ανάπτυξη εντείνεται με το

εξωτερικό εμπόριο, που εξυπηρετεί ενδιαφέροντα γαλλικών κυρίως εμπορικών
οίκων. Κυριότερα προϊόντα εξαγωγής είναι τα σιτηρά, το μαλλί, το βαμβάκι και
αργότερα ο καπνός.

Το 1912 την κατέλαβαν οι Βούλγαροι, ενώ το 1913

απελευθερώθηκε από τον ελληνικό στόλο και γνώρισε μεγάλη οικονομική ακμή
χάρη στην καλλιέργεια και την εμπορία καπνού. Ο κλάδος αυτός, μπορούμε να
πούμε ότι καθόρισε την πρόσφατη ιστορία της πόλης μέχρι και τη δεκαετία του '50
οικονομικά, κοινωνικά και φυσιογνωμικά.
Ακόμη και σήμερα σώζονται
καπναποθήκες, αρχοντικά, δημόσια κτίρια και ιδρύματα από την εποχή αυτή. Κατά
τον Α' παγκόσμιο πόλεμο την καταλαμβάνουν οι Γερμανοί και οι Βούλγαροι αλλά
το 1918 απελευθερώνεται και πάλι.
Η μορφή της πόλης και κυρίως η έκτασή της, αλλάζουν τελείως με την
άφιξη των προσφύγων της Μικρασιατικής καταστροφής το 1922, οπότε ο
πληθυσμός διπλασιάζεται (από 23.000 το 1913 σε 50.000 το 1928). Η νέα φτηνή
εργατική δύναμη δίνει ώθηση στην οικονομία και καινούργια κοινωνική δομή.
Σχεδόν όλοι οι τομείς της οικονομίας στηρίζονται σε ένα προϊόν, τον καπνό
(καλλιέργεια, επεξεργασία, εμπόριο). Η κρίση της δεκαετίας του '30 αλλά κυρίως η
στροφή στα αμερικάνικα καπνά σημαίνει για την πόλη την παρακμή. Η χρόνια
μονομερής εξάρτηση από τον καπνό οδηγεί τους κατοίκους στην ανεργία και στη
μετανάστευση.
Κατά τη διάρκεια του Β' παγκόσμιου πολέμου ο Νομός προσαρτήθηκε
στους Βουλγάρους. Η ήττα όμως της Γερμανίας είχε ως επακόλουθο την οριστική
αποχώρηση των Γερμανών και των Βουλγάρων από την περιοχή. Μόλις στα μέσα
του '70 οι παλιννοστούντες αρχίζουν να υπερέχουν του αριθμού αυτών που
μεταναστεύουν. Έτσι στην απογραφή του '81 εμφανίζεται κάποια αισιόδοξη
πληθυσμιακή αύξηση, που όμως παρουσιάζει κάμψη την τελευταία δεκαετία. Η
οικονομική σύνθεση του πληθυσμού στην συγκεκριμένη χρονική περίοδο είναι αυτή
που φαίνεται στον Πίνακα 1.

:ονομική Σύνθεση Του Πληθυσμού-

Πρωτογενής Τομέας

I

Δευτερογενής Τομέας

2,64%

42,25%

Ο ΙΚΟ Ν Ο Μ

I Τριτογενής

Τομέας

55,11%

ΣΗ ΤΟΥ Π ΛΗ Θ ΥΣ Μ Ο Υ

ΥΤ Ε Ρ Ο Γ Ε Ν Η Σ Τ Ρ ΙΤ Ο ΓΕ Ν Η Σ

Σήμερα η Καβάλα είναι μια μικροαστική πόλη, η όγδοη μεγαλύτερη σε όλη
την Ελλάδα, η οικονομική δραστηριότητα της οποίας βασίζεται κυρίως στο
εμπόριο, στη μεταποίηση και στον τουρισμό.

πίνακας 2
-Ιστορική Αναδρομή της Καβάλας-

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ
7oq αιώνας π.Χ.

ΟΝΟΜΑΣΙΑ

Νεάπολη

340 π.Χ.

Νεάπολη

49 μ.Χ.

Νεάπολη

5ος αιώνας μ.Χ.

Χριστούπολις

1391

Χριστούπολις

1520

Καβάλα

16ος αιώνας

Καβάλα

1912

Καβάλα

1913

Καβάλα

1914

Καβάλα

1918

Καβάλα

1922
Μικρασιατική
Καταστροφή

Καβάλα

Δεκαετία του '30

Καβάλα

Β' Παγκόσμιος
πόλεμος

Καβάλα

Δεκαετία του '70

Καβάλα

Σήμερα

Καβάλα

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

• Αποικία των Θασιτών.
• Η έκτασή της καλύπτει
μόνο τη χερσόνησο της
Παναγίας.
• Καταλαμβάνεται από
το Φίλιππο και γνωρίζει μεγάλη
ακμή.
• Φθάνει 0 Απ. Παύλος
και ιδρύει την πρώτη χριστιανική
εκκλησία στην Ευρώπη.
• Γνωρίζει μεγάλη ακμή.
• Χτίζεται το κάστρο,
μεγάλο μέρος του οποίου
σώζεται και στις μέρες μας.
• Καταλαμβάνεται από
τους Τούρκους και
καταστρέφεται.
• Ξαναχτίζεται στην ίδια
• Αρχίζει να
διαγράφεται η σημερινή της
μορφή
• Καταλαμβάνεται από
τους Βούλγαρους.
• Απελευθερώθηκε από
τον ελληνικό στόλο.
• Αναπτύσσεται
οικονομικά χάρη στην
καλλιέργεια και εμπορία καπνού.
• Καταλαμβάνεται από
Γερμανούς και Βούλγαρους.
• Απελευθερώνεται
ξανά.
• Άφιξη των
προσφύγων.
• Ο πληθυσμός
διπλασιάζεται.
• Αναπτύσσεται η
οικονομία, που στηρίζεται σε ένα
προϊόν τον καπνό.
• Οικονομική κρίση
• Ανεργία
• Μετανάστευση
• Προσαρτήθηκε από
τους Βουλγάρους.
• Μετά τη λήξη του
πολέμου αποχώρησαν οριστικά οι
Γερμανοί και οι Βούλγαροι.
• Οι μετανάστες
αρχίζουν να επιστρέφουν.
• Έχει μετατραπεί σε
αστικό κέντρο.
• Είναι η 8η μεγαλύτερη
πόλη της Ελλάδας.

Β.2. Μορφολογικά & Περιβαλλοντικά Χαρακτηριστικά Της
Περιοχής

Β.2α. Γεωγραφική θέση
Ο Νομός Καβάλας αποτελεί τον σημαντικότερο και μεγαλύτερο νομό του
διαμερίσματος Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης όπου και ανήκει. Οριοθετείται
ανατολικά από τον Νέστο ποταμό, δεξιά από τον Στρυμώνα και αναπτύσσεται στα
παράλια του ομώνυμου κόλπου. Στο Νομό Καβάλας υπάγεται και το νησί της
Θάσου με τη νησίδα Θασοπούλα.

Β.2β. Σύνθεση Του Εδάφους
Παρά το γεγονός ότι ο Νομός είναι παραθαλάσσιος, θα μπορούσαμε να
πούμε ότι επικρατεί ο ορεινός χαρακτήρας (Βλ. Πίνακα 3 ). Το 55% του εδάφους
χαρακτηρίζεται ορεινό. Η ίδια η Καβάλα είναι κτισμένη αμφιθεατρικά σε δύο
λόφους και στις πλαγιές του όρους Συμβόλου (700 μ.) καθώς και στη χερσόνησο
της Παναγίας. Στα βόρεια του Νομού φθάνουν οι απολήξεις των οροσειρών της
Ανατολικής Μακεδονίας που χωρίζουν την Ελλάδα από τη Βουλγαρία, τα όρη της
Λεκάνης (1200μ.) που καταλήγουν πάνω από την πόλη της Καβάλας. Στα δυτικά
υψώνεται το Παγγαίο (2000μ.). Στη Θάσο επίσης υπάρχει βουνό, το Υψάριο, που
ξεπερνά τα 1200 μέτρα.
Το 23,5% του εδάφους είναι πεδινό και αποτελείται από δύο εύφορες
πεδιάδες, των Φιλίππων και της Χρυσούπολης. Εξαιτίας του γεγονότος, ότι στην
περιοχή υπάρχουν δύο ποταμοί και αρκετές πηγές, λύνεται εύκολα το πρόβλημα
άρδευσής τους.
Οι δασικές εκτάσεις καταλαμβάνουν το 21,5%, η βλάστηση τους όμως δεν
μπορεί να χαρακτηριστεί πολύ πλούσια. Τα πυκνά φυσικά δάση έχουν περιοριστεί

στα όρη της Λεκάνης και του Παγγαίου σε μεγάλο υψόμετρο, ενώ στη Θάσο το
πανέμορφο δάσος της υψηλής Πεύκης που κάλυπτε άλλοτε σχεδόν όλο το νησί
(χαρακτηριζόταν ως ένα από τα πιο πράσινα νησιά) καταστράφηκε μετά από
μεγάλη πυρκαγιά. Ιδιαίτερα αξιοσημείωτη είναι η ύπαρξη του παραποτάμιου
δάσους του Νέστου, το μεγαλύτερο ίσως της χώρας που αποτελείται κυρίως από
λεύκες.

Πεδινό

Δ ασικές Ε κτάσ εις

ΣΥΝ Θ Ε ΣΗ ΤΟΥ Ε Δ Α Φ Ο ΥΣ

Τα παράλια του κόλπου της Καβάλας χαρακτηρίζονται ως αβαθή (το βάθος
τους δεν ξεπερνά τα 50μ. ). Μορφολογικά χωρίζονται σε δύο τμήματα. Στο
δυτικό, που περιλαμβάνει και την πόλη της Καβάλας και στο ανατολικό. Στο
δυτικό καταλήγουν οι οροσειρές που προαναφέραμε σχηματίζοντας όρμους,
ακρογιαλιές με βράχια ή άμμο, με καθαρά νερά, γι' αυτό και υπάρχει τουριστική
ανάπτυξη. Το ανατολικό έχει σχηματιστεί κυρίως από τις προσχώσεις του
Νέστου, χαρακτηρίζεται δε ως τελείως πεδινό. Περιλαμβάνει μεγάλες αμμουδιές
και λιμνοθάλασσες καθώς και φυσικούς βιότοπους από το Δέλτα του Νέστου. Οι
υδροβιότοποι αυτοί φιλοξενούν ορνιθοπανίδα, ιχθυοπανίδα, αμφίβια ερπετά και
θηλαστικά και προστατεύονται από τη συνθήκη RAMSAR.

Β.2γ. Κλιματολογικές συνθήκες
Το κλίμα χαρακτηρίζεται μεσογειακό στα παράκτια και ηπειρωτικό όσο
προχωρούμε προς το εσωτερικό. Η πόλη της Καβάλας και τα παράλια έχουν γλυκό
κλίμα με μικρές διακυμάνσεις (μέση μέγιστη θερμοκρασία 29 βαθμούς και μέση

ελάχιστη 1 βαθμό), ε

ο εσωτερικό του νομού έχει ψυχρό χειμώνα και καλοκαίρι

ιδιαίτερα θερμό.

Β.2δ. Πληθυσμός
Ο πληθυσμός του Νομού είναι περίπου 135.000, ενώ η πόλη της Καβάλας,
που είναι και η πρωτεύουσα του νομού, είναι το μεγαλύτερο αστικό κέντρο της
περιφέρειας με πληθυσμό, σύμφωνα με την απογραφή του 1991 γύρω στους 60.000
κατοίκους. Η Καβάλα είναι η 8η σε πληθυσμό πόλη της χώρας ανάμεσα σε 55
αστικά κέντρα.

Β.2ε. Οικονομική Σΐ)νθεση Του Νομού
Ο Νομός είναι από τους πιο αναπτυγμένους οικονομικά της Ελλάδας στο
πρωτογενή, δευτερογενή και τριτογενή τομέα. Το εργατικό δυναμικό φθάνει τα
51.314 άτομα με ποσοστά απασχόλησης τα εξής:
• Στο πρωτογενή τομέα: 24,7%. Καλλιεργείται κυρίως καπνός, δημητριακά, ρύζι,
όσπρια, ελιές (Θάσο) και καλαμπόκι.
• Στο δευτερογενή τομέα: 28,5%. Εκτρέφονται βοοειδή, πρόβατα, χοίροι και
μελίσσια. Επίσης πολύ αναπτυγμένος είναι και ο τομέας της αλιείας. Ο
ορυκτός πλούτος περιλαμβάνει μεταλλεύματα μολύβδου, μαγγανίου, σιδήρου
και ψευδάργυρου. Στη Θάσο εξορύσσονται μάρμαρα καθώς και πετρέλαιο.
Επίσης υπάρχουν αποθέματα τύρφης στους Φιλίππους.
• Και τέλος στο τριτογενή τομέα: 46,8%. Βιομηχανικά ο νομός ανήκει στις πιο
αναπτυγμένες περιοχές. Έχει Βιομηχανίες επεξεργασίας καπνού, βιομηχανική
μονάδα παραγωγής φωσφορικών λιπασμάτων στη Νέα Καρβάλη, την
Επιχείρηση Πετρελαίου, βιομηχανίες αλίπαστων, ειδών διατροφής και ειδών
ρουχισμού.

Περίπου 51.000 άτομα
Πρωτογενής
Τομέας
Ποσοστά Απασχόλησης 24,7%
Του Εργατικού Δυναμικού
Της Καβάλας
(Καπνός,
Δημητριακά,
Ρύζι,
Όσπρια,
Ελιές,
Καλαμπόκι)

Δευτερογενής
Τομέας
28,5%

Τριτογενής
Τομέας
46,8%

(Βοοειδή,
(Καπνομάγαζα,
Πρόβατα, Χοίρκη, Β.Φ.Λ.,
Μελίσσια)
Βιομηχανίες
Αλιπάστων)

Β.2ζ. Συγκοινωνιακή Ένωση Του Νομού
Ενώνεται οδικά μέσω της Εθνικής οδού με τη Θεσσαλονίκη που απέχει 165
χλμ. και με την Αλεξανδρούπολη, που απέχει 147 χλμ. Μάλιστα ένα τμήμα της
Εγνατίας είναι το ίδιο που προϋπήρχε στα παλιά χρόνια.

Επίσης υπάρχει

αεροδρόμιο στη Χρυσούπολη, 20 χλμ. από την Καβάλα, με την ονομασία "Μέγας
Αλέξανδρος" που εξυπηρετεί καθημερινές πτήσεις για την Αθήνα καθώς και
πτήσεις Charter για διάφορες πόλεις του εξωτερικού, κυρίως κατά την καλοκαιρινή
περίοδο. Τέλος υπάρχει συχνή θαλάσσια συγκοινωνία με Ferry Boat ή με ιπτάμενα
δελφίνια προς όλα τα νησιά του βόρειου και ανατολικού Αιγαίου καθώς και τα
Δωδεκάνησα.
Ο Νομός δεν διαθέτει σιδηροδρομικό δίκτυο και οι ταξιδιώτες
εξυπηρετούνται μέσω Δράμας ή Ξάνθης, που βρίσκονται σε απόσταση 36 χλμ. και
56 χλμ. αντίστοιχα. Πάντως αποτελεί μέρος των μελλοντικών σχεδίων για την
ανάπτυξη του Νομού η εγκατάσταση σιδηροδρομικού δικτύου στην περιοχή.

Γ. Η ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ
ΝΟΜΟΥ ΚΑΒΑΑΑΣ

r.l. Δεδομένα Και Στατιστικά Στοιχεία Που Αφορούν Την Τουριστική
Κίνηση Της Επαρχίας Καβάλας
Ο κλάδος του τριτογενή τομέα που παρουσιάζει τις περισσότερες
δυνατότητες ανάπτυξης και που θα μπορούσε να συμβάλλει δυναμικά στην
οικονομική ανάπτυξη της περιοχής, είναι ο τουρισμός. Από άποψη διαθέσιμων
τουριστικών πόρων, τόσο η πόλη όσο και ο νομός παρουσιάζουν συγκριτικό
πλεονέκτημα. Η φυσιογνωμία της ίδιας της πόλης, οι δυτικές ακτές του νομού και
η νήσος Θάσος κατάλληλες για παραθεριστικό τουρισμό, οι αρχαιολογικοί χώροι
Φιλίππων - Θάσου και τέλος οι παραδοσιακοί οικισμοί αποτελούν σημαντικούς
πόλους έλξης για τους τουρίστες.
Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που μας παραχώρησε ο Ε.Ο.Τ. και που
φαίνονται στους πίνακες 5 και 6 αντίστοιχα, όσον αφορά το ξενοδοχειακό
δυναμικό του Νομού Καβέιλας, στο ηπειρωτικό τμήμα του Νομού υπάρχουν 34
ξενοδοχειακές μονάδες, 10 επιπλωμένα διαμερίσματα και 2 επιπλωμένες κατοικίες
χωρητικότητας 2800 κλινών περίπου, ενώ στο Νομό Θάσου υπάρχουν 140
ξενοδοχειακές μονάδες και 12 επιπλωμένα διαμερίσματα χωρητικότητας 6000
περίπου κλινών.

-ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΔΥΝΑΜΚΟ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ-
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Πίνακας 6
■Ξενοδοχειακές Μονάδες Θάσου-

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Ξενοδοχεία
Α'
Β·
Γ
Δ·
Ε·
Σύνολο

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΟΝΑΔΩΝ

ΔΩΜΑΤΙΑ

ΚΛΙΝΕΣ

3
17
70
24
26
140

372
581
1426
383
330
3092

711
1092
2731
724
641
5899

1
1
7
3
12
152

8
24
87
52
171

16
49
173
92
330
6229

Επιπλωμένα
Διαμερίσματα
Α'
Β'
Γ
Δ'
Σύνολο

I !2 :
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ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ

■

1

ΕΠΙΠΛΩΜ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

1

Όσον αφορά τη δυναμικότητα του Νομού σε Κάμπινγκ, πάλι σύμφωνα με
στοιχεία που μας έδωσε ο Ε.Ο.Τ. και όπως φαίνεται στον Πίνακα 7, στο Νομό
Καβάλας υπάρχουν 13 οργανωμένα κάμπινγκ, εκ των οποίων τα 7 βρίσκονται στο
ηπειρωτικό τμήμα ενώ τα 6 στο Νησί της Θάσου. Από αυτά μόνο ένα ανήκει στην
Α' κατηγορία στην Καβάλα και ένα στη Θάσο ενώ συνολικά μπορούν να
φιλοξενήσουν γύρω στα 5.000 άτομα.

Πίνακας 7

Οφρύνιο
Αλεξάνδρα
Ανατολή
Μπάτης
Ειρήνη
Αλέξανδρος
Κεραμωτή
Ε.Ο.Τ.
Δαίδαλος
Πευκάρι
Χρυσή Αμμουδιά
Νυστέρι
Περσεύς

Οφρύνιο
Κάρυανη
Ν. Πέραμος
Καβάλα
Καβάλα
Νέα Καρβάλη
Κεραμωτή
Πρίνος-Θάσος
Σκάλα Σωτήρος
Πευκάρι
Παναγία
Λιμένα
Ραχώνι

Δ'
Γ'
Γ
Α'
Β'
Γ'
Δ'
Α'
Γ'
Γ'
Β'
Γ'
Γ'

150
79
91
125
65
88
150
303
92
101
195
76
85

Γράφημα 13
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Τέλος, πάλι σύμφωνα με τα στοιχεία του Ε.Ο.Τ. η κίνηση που παρουσίασε
ο Νομός Καβάλας και η νήσος Θάσος κατά τα έτη 1990-1996 είναι αυτή που
φαίνεται αντίστοιχα στους Πίνακες 8 και 9 που ακολουθούν.

πίνακας 8
κή Κίνηση Νομού I

ΕΘΝΙΚΟΤΗΣ

1990
Άτομα Διανυκ.
2768
5242
3257
792
391
162
2230
1398
17739
62173
552
712
3436
5680
658
1647
207
381
141
165

1992
Ατομα
Διανυκ.
1176
2944
1149
301
225
484
1069
2132
14795
31335
300
521
2749
4527
408
1243
106
250
109
231
'Π125507 11148201“ 1ti-1238 L44616_
9276
7955
4360
3205
660
2791
417
2421
469
1032
138
488
297
49
174
99
142
311
176
677
413
2345
412
3701
108
232
906
5363
14292
7558
122771 14506

Άγγλοι
Αυστριακοί
Βέλγοι-Λουξ.
Γάλλοι
Γερμανοί
Ισπανοί
Ιταλοί
Ολλανδοί
Σουηδοί
Φιλανδοί
ΙΤΥΝΟΛΟΕ.Ε. 127853 181878
Βούλγαροι
4502
6028
3601
16843
Γιουγκοσλάβ
532
1151
Ούγγροι
48
Πολωνοί
20
380
86
Ρουμάνοι
285
143
Ρώσοι
439
Τσεχοσλοβάκ 116
9000 ■ ^517^
ΣΥΝΟΛΟ
Κ.Α.Ε. ..
■
40
35
Νορβηγοί
447
191
Δανοί
297
732
Ελβετοί
603
304
Κύπριοι
4126
2771
Τούρκοι
166
Άπ. Ανατολή
125
1193
Αυστρ.-Νεοζ.
725
151
603
Αφρικανοί
2837
4630
Η.Π.Α,
175
249
Ιάπωνες
67
89
Ισραηλινοί
318
1392
Καναδοί
1021
Λατ. Αμερική 191
Μέσ.Ανατολή 89
132
1365
Λοιπ. Χώρες
1831
Ε υ ν ο Λ ί^ ^ ^ ^
Σύν.Αλ/δαπών 46494
124306
Ημεδαποί
94825
252005

1991
Διανυκ.
Άτομα
1048
2289
278
893
85
247
976
1900
20318
36113
235
455
1684
3298
538
1664
146
385
199
957

1993
1994
1995
1996
Διανυκ. Άτομα
Διανυκ. Ατομα
Διανυκ.
Άτομα
Διανυκ. Άτομα
1301
3155
1835
2984
1579
2469
1382
2502
195
731
330
1014
472
1278
342
1089
480
173
475
155
325
178
345
182
3120
767
1572
1042
1130
1586
1101
1915
14425
17206
4678
6884
17644
5942
6572
15327
631
226
111
200
279
79
171
124
3238
1646
3481
1699
1549
2955
1329
2499
1146
504
1272
1037
545
348
404
1081
628
205
154
174
487
121
123
377
60
82
22
59
82
175
36
52
H0533"TT’ Γ^8287
Τ1876 ■ 125283 Π2338
128322 ΓΠοβϊ
1
6411
2444
"3Ϊ2Ϊ
7662
2725
6515
3519
6863
1317
4994
3320
4389
786
576
2027
1005
128
75
224
262
53
92
128
67
643
1033
1385
641
587
86
197
487
474
1049
180
502
93
120
277
778
988
6368
768
4664
1320
446
2998
312
208
276
46
97
126
1972
97
177
5114
15680
5841
18831
^357
20699
4750
10796

22
129
218
129
2076
205
174
202
1004
366
102
196
95
79
1042

44
270
437
317
2587
316
398
399
2430
434
202
1159
181
144
1842

31
150
237
566
1473
60
1087
147
1277
229
65
369
114
102
899

224
352
532
1100
1996
96
1304
202
2732
419
122
1340
194
293
2238

25
81
151
469
3459
240
198
112
1522
122
192
301
83
88
975

32
263
287
771
3845
321
305
252
2918
197
300
1904
270
221
1925

236
136
287
235
912
107
696
172
1853
145
74
347
92
100
713

287
280
472
746
1150
154
821
281
3166
204
97
2110
299
301

40
44
283
693
1029
208
351
163
2157
198
98
243
26
117
1115

90
72
616
1229
1179
298
524
321
3198
260
153
1602
37
203
2733

97
81
165
779
1571
381
425
165
2624
246
57
204
32
433
1059

277
255
325
1650
1949
535
585
280
4707
399
107
1673
66
548
1907

38594
87530

82132
252342

32550
94630

72252
260917

24644
91259

49890
237730

23557
95787

55657
202837

23687
100638

59099
214458

25039
97310

64249
218315

ΕΘΝΙΚΟΤΗΣ
Άγγλοι
Αυστριακοί
Βέλγοι-Λουξ.
Γάλλοι
Γερμανοί
Ισπανοί
Ιταλοί
Ολλανδοί
Σουηδοί
Φιλανδοί
Βούλγαροι
ΓιουγκοσλάΒο
Ούγγροι
Πολωνοί
Ρουμάνοι
Ρώσοι

Νορβηγοί
Δανοί
Ελβετοί
Κύπριοι
Τούρκοι
Άπω Ανατολή
Αυστρ.-Νεοζ.
Αφρικανοί
Η.Π.Α.
Ιάπωνες
Ισραηλινοί
Καναδοί
Λατ. Αμερική
Μέση Ανατολή
Λοιπές Χώρες

1990
Διανυκ.
Άτομα
3154
30186
410
2616
36
238
349
1664
3358
26638
10
42
322
1506
625
7337
51
182
5 0 6 ^ _ 40681
644
9
0
0
1
4
68
707
42
7
87
3
14
3
90
10
15
12
5
15
32

Άτομα
2733
518
48
147
6364
19
326
70
349
5470

1991
Διανυκ.
29429
4988
156
793
62337
96
1866
438
1352
_43161__

Άτομα
4298
1518
47
235
7933
22
438
57
217
3071

1992
1
1993
Διανυκ. Άτομα
Διανυκ.
43841
11939
106516
14304
1787
16374
203
47
265
1479
257
1035
79617
10222
102093
132
16
169
1993
2867
368
356
32
224
914
34
208
23264
1 8 ^ ^ 1 1 4 ^

1
1994
11
Άτομα
Διανυκ. Άτομα
12170
114568
12930
2033
15619
3825
31
160
70
143
633
281
10315
10950
118835
20
26
20
279
1490
433
476
77
73
37
144
38
62
3 7 ^ ^

4^^“
3782
31
0
0
14

263
911
37
2
3
0
1 9 ^ ^

196^“
7504
155
4
14
0

52Γ “ ^
416
112
0
8
4
697^^

1792
2956
210
0
21
23
5248^

1082
1089
29
1
8
45
133^^

5949
8446
133
14
34
521
12342

1305
1667
13
0
10
8
948

876
4258
277
16
317
16
44
10
346
26
142
18
5
29
99

143
1291
55
32
26
0
9
6
144
32
8
24
10
10
389

732
4877
317
80
112
0
31
35
345
88
29
90
36
15
3218

16
1687
76
14
48
3
19
10
150
13
8
10
15
3
77

65
8625
594
28
156
17
89
52
354
39
52
24
231
3
598

9
110
264
6
87
5
78
11
343
14
28
38
7
7
311

94
1034
2015
39
159
7
507
81
906
69
62
137
9
28
2328

20
15
57
28
3
3
11
9
206
19
5
24
2
9

8055
11645
108
0
93
68
698^^

89
520
107
3
18
49
33
584
72
27
74
14
14
2467

1995
Διανυκ.
114232
32078
341
1542
110473
74
2116
312
148
257^^^^

1
1996
1
Ατομα
Διανυκ
12585
111843
2584
26947
433
79
1041
286
131825
12589
181
68
1935
331
5296
515
7097
920
81^^
89
4457
14965
258
4160
40
645
25587

1221
1976
4
347
43
50
273^^

7721
13695
6
3431
280
405
19998^^^

75^^^^
2129
44
560
15
91
3146^^^

15
28
169
31
33
6
37
13
227
7
8
12
0
15

73
181
1597
74
104
15
292
30
696
55
36
32
0
25
3209

1 1 2 ^ ^ ^ 9862
21
46
93
446
32
78
40
167
8
18
32
63
0
0
242
725
11
75
12
70
34
82
9
13
18
43
770
5204

Τουριστική Κίνηση Νομού Καβάλας
Γράφημα 3
ΧΩΡΕΣ Ε.Ε.
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Γράφημα 4
ΧΩΡΕΣ Κ.
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Γράφημα 5
ΛΟΙΠΕΣ ΧΩΡΕΣ
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Τουριστική Κίνηση Θάσου
Γράφημα 6
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Γράφημα 7
ΧΩΡΕΣ Κ./1

ΟλΑανδ Σουηδοί Φιλανδό

Σύνολο
Αλλοδαπών

Ημεδαποί

Γ.2. Τάσεις Των Α>ά.οόαπών Τουριστών
Σύμφωνα με άρθρο που δημοσιεύεται στην εφημερίδα Εβδομη αναμένεται
αύξηση των τουριστών που έχουν ως χώρα προέλευσης τη Σουηδία. Πιο αναλυτικά
αύξηση του τουριστικού ρεύματος από τη Σουηδία προς τη Θάσο αναμένεται από
φορείς και επιχειρηματίες μετά την συμμετοχή τους στην κλαδική έκθεση του
Γκέτεμποργκ η οποία πραγματοποιήθηκε πριν από λίγους μήνες.
Κατά τη διάρκεια της τουριστικής έκθεσης στη Σουηδική πόλη, η
αντιπροσωπεία της Καβάλας (στην οποία συμμετείχε η Νομαρχία, το Συμβούλιο
περιοχής Θάσου και επιχειρηματίες του νησιού) πέτυχε να αυξήσει άμεσα τον
αριθμό των αφίξεων από την φετινή σεζόν που ξεκινά σε ενάμιση μήνα περίπου.
Συγκεκριμένα, επιτεύχθηκε αύξηση των επισκεπτών κατά 200 άτομα την εβδομάδα
για το καλοκαίρι του 1997 και έπεται θετική συνέχεια για το 1998. Παράλληλα
εκπρόσωποι της Νομαρχίας και της ΔΕΤΑΚ η οποία συνεργάζεται με Ρωσικό
τουριστικό γραφείο, βρέθηκαν με δύο περίπτερα στην έκθεση της Μόσχας.
Στο πλαίσιο της έκθεσης του Γκέτεμποργκ οι εκπρόσωποι των φορέων της
περιοχής είχαν συζήτηση και με στελέχη της Ολυμπιακής Αεροπορίας με θέμα την
αξιοποίηση των δυνατοτήτων του αεροδρομίου της Χρυσούπολης «Μέγας
Αλέξανδρος» και την καλύτερη εξυπηρέτηση των αλλοδαπών ώστε να αυξηθεί και η
τουριστική κίνηση προς την Καβάλα και την Θάσο. «Διαπιστώσαμε ότι υπάρχει
σοβαρό ενδιαφέρον για την περιοχή» ανέφερε στην εφημερίδα ο Πρόεδρος της
Επιτροπής Τριτογενούς Τομέα της Νομαρχίας Καβάλας, Μανόλης Γιαννάκης και
σημείωσε: «Όμως από το αεροδρόμιο του Γκέτεμποργκ δεν υπάρχει καμία πτήση
για τη Βόρεια Ελλάδα. Έτσι όποιος θέλει να έρθει εδώ θα πρέπει να ταξιδέψει ως
τη Στοκχόλμη δηλαδή να διανύσει μια επιπλέον απόσταση 400 χλμ. Το ζήτημα το
συζητήσαμε με τα στελέχη της Ολυμπιακής κατά την διάρκεια μιας έκθεσης μας
δήλωσαν πως ξεκινά οικονομοτεχνική μελέτη για να διαπιστωθεί η βιωσιμότητα
γραμμών από Γκέτεμποργκ προς Θεσ\νικη προς Καβάλα και στη συνέχεια προς
άλλο προορισμό στην Νότια Ελλάδα ενώ παράλληλα ερευνάται και η σκοπιμότητα
προσφορών για οικογενειακά ταξίδια’.

Γ.3. Κύρια Χαρακτηριστικά των Αλλοδαπών Τουριστών
Σύμφωνα με μια μελέτη Τουριστικής Προβολής της Περιφέρειας Α.Μ,Θ. τα
κύρια χαρακτηριστικά των αλλοδαπών τουριστών είναι αυτά που παρουσιάζονται
στον Πίνακα 10.

= «Η Έβδομη», Πέμπτη 27 Μαρτίου 1997, σελ. 3, Νίκη Καζδάλη

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Θερινή περίοδος. Αναψυχή Διακοπές

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Ανδρες και γυναίκες, μικρότερη
ηλικία, άγαμοι, επιστήμονες,
ελεύθεροι επαγγελματίες και
σπουδαστές.

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ TASIAICiN ΚΑΙ
ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ

Λιγότερα ταξίδια στο εξωτερικό,
συνήθως για αναψυχή και
διακοπές, λιγότερες
προηγούμενες επισκέψεις στην
Ελλάδα.

ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΡΑ

Αναψυχή και διακοπές, φυσικές

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Ταξιδιωτικοί πράκτορες και

ομορφιές και κλίμα

φίλοι ή συγγενείς, ελεύθερη
επιλογή.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΑΞΙΔΙΟΥ - ΔΙΑΜΟΝΗ

Παραμονή επί 15,16 ημέρες,
ξενοδοχεία και επιπλωμένα
διαμερ ίσματα.

ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Θετικές εντυπώσεις από
διασκέδαση και σίτιση,
αρνητικές εντυπώσεις από
συνθήκες υγιεινής και
τηλεπικοινωνίες, πρόθεση νέας
επίσκεψης και άμεση σχέση με
τις εντυπώσεις από τις
υπηρεσί ες .

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Σχετικά χαμηλή κατά κεφαλή
δαπάνη, προσιτό συνολικό κόστος
ταξιδιού.

Γ.4. Η καμπάνια του Ε.Ο.Τ.
Η καμπάνια του Ε.Ο.Τ. έχει αρχίσει ήδη να τρέχει. Στόχος της είναι τόσο
παραδοσιακές αγορές όπως Αγγλία, Γαλλία, Σκανδιναβικές χώρες, Ιταλία και
Γερμανία (απ’ όπου προέρχεται το 21% των τουριστών) όσο και νέες δυναμικές
αγορές, όπως Ρωσία, Τσεχία, Ουκρανία, Ουγγαρία.

Γ.5. Διαχωρισμός Του Νομού Σε Πέντε Τουριστικές Ζώνες
Για να μπορέσουμε να μελετήσουμε καλύτερα την υφιστάμενη κατάσταση
του Νομού Καβάλας, τις προοπτικές και τις δυνατότητες του στον τουριστικό
τομέα, θα διακρίνουμε τον Νομό σε πέντε τουριστικές ζώνες, με βάση τα
διαφορετικά χαρακτηριστικά τους και τις δυνατότητες που προσφέρουν. Έτσι
γίνεται ο παρακάτω διαχωρισμός:
α) Α' Ζώνη; Η πόλη της Καβάλας - Το καθαρά αστικό τμήμα του Νομού.
β) Β’ Ζώνη: Τα δυτικά παράλια - Ζώνη Αναψυχής, με τουριστικές και
λουτρικές εγκαταστάσεις.
γ) Γ Ζώνη: Τα ανατολικά παράλια - Βιομηχανική ζώνη, γεωργική περιοχή
δ) Δ' Ζώνη: Η ενδοχώρα ( ορεινές περιοχές ) - Το αγροτικό τμήμα του
Νομού
ε) Ε' Ζώνη: Η νήσος Θάσος - Ο σπουδαιότερος τουριστικός προορισμός,
αγροτική ζώνη
Ας εξετάσουμε την κάθε τουριστική ζώνη ξεχωριστά.

Γ.6. Α' ΖΩΝΗ: Η Πόλη Της Καβάλας - Το Καθαρά Αστικό Τμήμα Του
Νομού

Γ.6α. Σύντομο Οδοιπορικό Στην Πόλη
Πρωτεύουσα του ομώνυμου νομού, η πόλη της Καβάλας, βρίσκεται
χτισμένη αμφιθεατρικά στις πλαγιές του όρους Συμβόλου και φθάνει μέχρι τις
ακτές του ομώνυμου κόλπου. Παρουσιάζει ιδιαίτερη ποικιλομορφία στην παραλία
της, χάρη στη χερσόνησο της Παναγίας , στα ακρωτήρια και στους κολπίσκους και
διαθέτει μια ενδιαφέρουσα αρχιτεκτονική που συνδυάζει και αναδεικνύει τη
ιστορία των 2500 χρόνων της.

επισκέπτης μπορεί να συναντήσει κτίρια που διατηρούν τη μορφή τους από την

εποχή της τουρκοκρατίας και
οικοδομήματα των ημερών μας.

/ Αιγυπτίων, καθιίκ; και σύγχρονα μοντέρνα

Πόλος έλξης όλων των τουριστών που επισκέπτονται την πόλη μας, είναι η
περιοχή της Παναγίας, μιας περιοχής που διατηρεί ακόμη και σήμερα την
ταυτότητα των παλαιών χρόνων, μια και έχει ανακηρυχτεί από το δήμο ως
διατηρητέα. Αν περιηγηθεί κανείς στους λιθόστρωτους δρόμους και τα σοκάκια
της μπορεί ακόμη και σήμερα να μαγευτεί από την αρχιτεκτονική των σπιτιών της,
από την εκκλησία της Παναγίας, τη θέα πάνω από το φρούριο της πόλης και από
τις βραχώδεις και άγριες παραλίες της που προσφέρονται και για μπάνιο. Μπορεί
τέλος να επισκεφτεί το σπίτι του Μωχάμετ Αλί και το Ιμαρέτ, μερικά από τα
διατηρητέα κτίσματα που σηματοδοτούν την εποχή των Αιγυπτίων.
Στη συνέχεια μπορεί να κατηφορίσει προς το λιμάνι της πόλης, να
διασχίσει τον παραλιακό δρόμο δίπλα από τα ψαροκάικα και να κατευθυνθεί προς
το εμπορικό κέντρο με την κεντρική πλατεία, που παλιά ήταν νεκροταφείο για
κατευθυνθεί μέσω της Ομονοίας προς την πλατεία
τους Τούρκους κι
του καπνεργάτη όπου δεσπόζει το
καλοδιατηρημένο κτίσμα της
παλιάς
καπνοθήκης με την χαρακτηριστική του
___

Τι
l··-.'.—.............. ,

αρχιτεκτονική. Λίγο παραπέρα, μέσα σε
ένα πράσινο πάρκο υπάρχει το μνημείο του
άγνωστου στρατιώτη και ακριβώς από πάνω
βρίσκονται τα πολύ όμορφα κτίρκα του
δημαρχείου, της βιβλιοθήκης , η Εφορία
βυζαντινών Αρχαιοτήτων, το δημοτικό
μουσείο Καβάλας, όλα κτίσματα του
περασμένου αιώνα.
Στην παραλία
βρίσκεται τέλος το Αρχαιολογικό μουσείο
της Καβάλας.
Ενδιαφέρον παρουσιάζουν επίσης
διάφορες
συνοικίες,
κεντρικές
ή

απόκεντρες όπως η συνοικία του Αγ.
____ Νικολάου, του Αη Γιάννη με τα νεοκλασικά
κτίρια, του Αη Γιώργη με το εμπορικό

κέντρο, καθώς και των Πεντακοσίων, της Κηπούπολης, του Βύρωνα, του προφήτη
Ηλία και των Χιλίων.

ί ·6β. Π>χονεκτήματα - Μειονεκτήματα
α) Πλεονεκτήματα
Ας ρίξουμε μια σύντομη ματιά στα πλεονεκτήματα αυτής τής πόλης όσον
αφορά την τουριστική της ανάπτυξη.
• Κατ' αρχήν το αμφιθεατρικό κτίσιμο της στις πλαγιές του Συμβόλου σε
συνδυασμό με την παραθαλάσσια θέση της, της προσδίδουν μια ξεχωρκστή
φυσιογνωμία μεταξύ των ελληνικών πόλεων.
• Η λειτουργία 2000 περίπου ξενοδοχειακών κλινών (βλ. Πίνακα 5 ), ως επί το
πλείστον σε οργανωμένες επιχειρήσεις συνεχούς λειτουργίας.
• Η ύπαρξη κολυμβητικών ακτών, οργανωμένων ή μη, σε ακτίνα όχι
μεγαλύτερη των θχλμ. από το κέντρο της πόλης.
• Η ύπαρξη σημαντικής πολιτιστικής υποδομής και ταυτότητας.
• Η μικρή απόσταση από το αεροδρόμιο της Χρυσούπολης.
• Η ύπαρξη εμπορικού λιμανιού.
• Η γειτνίαση με τα άλλα θέρετρα του Νομού και του αρχαιολογικού χώρου
των Φιλίππων.
• Η ύπαρξη φοιτητών.
• Σημαντικό βήμα για την καθαρότητα των θαλασσών της πόλης αποτελεί το
αποχετευτικό έργο βιολογικού καθαρισμού των οικιακών απόβλητων καθώς και
η απομάκρυνση των σφαγείων από την ανατολική παραλία της πόλης.
• Επίσης στα θετικά μπορεί να συγκαταλεχθεί και η μεταφορά της χωματερής
της Καβάλας από παραθαλάσσια περιοχή δίπλα στην Εταιρία πετρελαίου, σε
νέο οργανωμένο χώρο απόθεσης απορριμμάτων μακριά από τη θάλασσα.
β)Μειονεκτήματα
Πέρα όμως από τα συγκριτικά πλεονεκτήματα που διαθέτει η ζώνη αυτή
και τα οποία δημιουργούν τις προϋποθέσεις για την τουριστική ανάπτυξη του
Νομού, έχει και κάποια άλλα εξίσου σημαντικά μειονεκτήματα, τα οποία
οφείλονται κυρίως στον ανθρώπινο παράγοντα και είναι απόρροια κακής
διαχείρισης και λανθασμένων επιλογών. Τα κυριότερα από αυτά είναι:
• Το συνεχώς αυξανόμενο κυκλοφοριακό πρόβλημα, ιδίως στο κέντρο της
πόλης, που στο μεγαλύτερο βαθμό του οφείλεται στις τοπικές μετακινήσεις,
καθώς και στο γεγονός ότι υπάρχει συγκέντρωσή των κεντρικών υπηρεσιών στο
κέντρο της πόλης. Σε αυτό έρχεται να προστεθεί και η μη ύπαρξη ενός

τουλάχιστον αξιόλογου οδικού δικτύου μέσα στην πόλη. Η διασύνδεση των
περιφερειακών γειτονιών μέσω του κέντρου και ιδίως η διέλευση της Εθνικής
Οδού, που αποτελεί και το μοναδικό άξονα Θεσσαλονίκης - Τουρκικών συνόρων,
από το κέντρο της πόλης, επιφορτίζει την κατάσταση, δημιουργεί και οξύνει το
πολύ μεγάλο κυκλοφοριακό πρόβλημα που αντιμετωπίζει η πόλη και πολλές
φορές οδηγεί σε κομφούζιο και μποτιλιαρίσματα.
• Η μη ύπαρξη σιδηροδρομικής σύνδεσης με τα άλλα μεγάλα αστικά κέντρα Αθήνα, Θεσσαλονίκη.
• Η μη ύπαρξη καλών ξενοδοχειακών μονάδων (Βλ. Πίνακα 5 ).
• Το γεγονός ότι οι αρμόδιοι φορείς αντί να βασιστούν στα πλεονεκτήματα
που προσφέρει η πόλη και να προσπαθήσουν να βελτιώσουν την υπόρχουσα
τουριστική κατάσταση, έδειξαν έλλειψη ευαισθησίας, η οποία οδήγησε στο
ακριβώς αντίθετο αποτέλεσμα.
• Η αστικοποίηση τ υ τοπίου που πραγματοποιείται με τις επεκτάσεις της
πόλης προς δυσμός.
• Η μη ύπαρξη μαρίνας δεν προσελκύει θαλάσσιο τουρισμό.
• Η ατμοσφαιρική ρύπανση που προέρχεται όπως σε όλα τα αστικά
περιβάλλοντα, από την κυκλοφορία των οχημάτων και από την κεντρική
θέρμανση, αλλά κυρίως από τις βιομηχανικές μονάδες που είναι
εγκατεστημένες έξω από την πόλη, στα ανατολικά της.
• Το γεγονός ότι σε πολλές περιοχές δεν υπάρχει σχέδιο πόλεως και
συναντάται πολύ συχνά το φαινόμενο της αυθαίρετης δόμησης χωρίς
σχεδιασμό, κανόνες και σεβασμό στο φυσικό, πολιτιστικό και μορφολογικό
περιβάλλον.
• Το πρόβλημα της στάθμευσης είναι i ι άλλο μεγάλο μειονέκτημα που
χαρακτηρίζει την πόλη, τόσο στο κέντρο όσ και στις συνοικίες.
• Πολλές συνοικίες (κυρίως στη περιφέρεια της πόλης) στερούνται σχεδόν
τελείως τεχνικού και κοινωνικού εξοπλισμού ελεύθερων και κοινόχρηστων
χώρων. Ορισμένες περιοχές παρουσιάζουν ιδιαίτερα υποβαθμισμένο τεχνητό
περιβάλλον
(πολύ
στενοί
δρόμοι,
μεγάλα
επιτρεπόμενα
και
πραγματοποιούμενα ύψη οικοδομών). Επίσης στερούνται κοινόχρηστων χώρων,
πάρκων και γενικά καλαισθησίας.
• Η μεγάλη απόσταση από την Αθήνα, μακριά από τα διεθνή δίκτυα
μεταφορών.

1.7. Β'ΖΩΝΗ; Tu Δυτικά Παράλια (Παλιό - Ηρακ>.είτσα - Ν. ΠέραμοςΕγνατία)

Γ.7α. Γελ’ΐκά
Είναι αναμφισβήτητα η ζώνη με τις μεγαλύτερες δυνατότητες και
προοπτικές για την ανάπτυξη τουρισμού διακοπών στο ηπειρωτικό τμήμα του
Νομού.
Τα
βασικά
χαρακτηριστικά της περιοχής
αυτής είναι το μεγάλο μήκος
και

η

ποικιλομορφία

των

ακτών,
τα παραθαλάσσια
χωριά και τέλος οι αγροτικές
λειτουργίες, τα οποία όλα μαζί
συμβάλλουν στη δημιουργία
της απαραίτητης εικόνας ενός
τουριστικού προορισμού. Εδώ
καταλήγουν οι οροσειρές που
αναφέραμε
παραπάνω,
σχηματίζοντας ενδιαφέροντες
όρμους και όμορφα ακρογιάλια είτε με χαμηλά βράχια είτε με αμμώδεις παραλίες
με ωραία διαυγή νερά και για αυτό το λόγο είναι το πλέον αναπτυγμένο τουριστικά
μέρος του Νομού. Στα δυτικά παράλια έχουν δημιουργηθεί τα παραλιακά χωριά
Παλιό, Ηρακλείτσα, Ν. Πέραμος τα οποία λειτουργούν ως παραθεριστικά θέρετρα
με βίλες και έντονη νυχτερινή ζωή κυρίως το καλοκαίρι. Λίγο πιο μακριά
βρίσκονται τα Λουτρά Ελευθερών, με ιαματικές πηγές και οργανωμένα
υδροθεραπευτήρια με ειδικές εγκαταστάσεις.

Γ.7β. Πλεονεκτήματα - Μειονεκτήματα
α)Πλεονεκτήματα
• Το βασικό πλεονέκτημα της περιοχής είναι η φυσική ομορφιά του τοπίου που
συνδυάζει πανέμορφες παραλίες με πεντακάθαρα νερά και βουνά με όμορφη
βλάστηση.
• Η κοντινή απόσταση ι ι η συχνή συγκοινωνιακή ένωση με την πόλη της
Καβάλας.

• Στα πλεονεκτήματα μπορεί επίσης να συγκατολεχτεί και η ύπαρξη έντονης
νυχτερινής ζωής , στην διάρκεια των καλοκαιρινών μηνών, στα παραθαλάσσια
μπαράκια.
• Συγκριτικό πλεονέκτημα στη ζώνη αυτή προσφέρει ή παρουσία των
Ιαματικών Λουτρών των Ελευθερών, τα οποία αν οργανωθούν και διαχειριστούν
σωστά μπορούν να αποτελέσουν τη βάση για την ανάπτυξη μιας ειδικής μορφής
τουρισμού, όπως είναι ο Θεραπευτικός τουρισμός.
β)Μειονεκτήματα
Στα αρνήΤίκά της ζώνης αυτής πρέπει να συμπεριληφθούν:
• Το γεγονός ότι δεν υπάρχουν αξιόλογα τουριστικά συγκροτήματα που θα
μπορούσαν να προσελκύσουν τουρισμό με υψηλό βαλάντιο. Η υφιστάμενη
ξενοδοχειακή υποδομή, δυναμικότητας 450 περίπου κλινών σε ξενοδοχεία και
επιπλωμένα διαμερίσματα ως επί το πλείστον χαμηλών κατηγοριών, είναι
πολύ αδύνατη και ως εκ τούτου δεν μπορεί να συμβάλλει στη διαμόρφωση της
εικόνας μιας αναπτυγμένης τουριστικής ζώνης μείζονος σημασίας.
• Η απουσία αυστηρών αρχιτεκτονικών προδιαγραφών.
• Η διέλευση της Εγνατίας οδού από τους λόφους του Παλιού, που αποτελεί
την κυριότερη αιτία τροχοπέδης σε κάθε σοβαρή πρόθεση τουριστικής
ανάπτυξης της ζώνης αυτής. Το οδικό δίκτυο που συνδέει την πόλη με τα
παραθαλάσσια προάστια είναι αρκετά καλό, χωρίς όμως το ίδιο να συμβαίνει
και με τους δρόμους που περνάνε μέσα από τα χωριά.
• Η αυθαίρετη δόμηση.
• Η άνευ περιορισμού έκδοση αδειών λειτουργίας καταστημάτων - κυρίως
νυχτερινών μαγαζιών, που δημιουργούν μεγάλο πρόβλημα ηχορύπανσης στους
κατοίκους της περιοχής.
• Η λειτουργία των περιοχών Ν. Ηρακλείτσας, Ν. Περάμου, Παλιού και
παραλίας Ν. Οφρυνίου, ως περιοχών δεύτερης κατοικίας. Το γεγονός αυτό έχει
ως αποτέλεσμα την έντονη αστικοποίηση της υπαίθρου, με τις επεκτάσεις των
οικισμών, αποδυναμώνοντας έτσι την τουριστικότητα της ζώνης αυτής.
. Οι επιχωματώσεις στις παραλιακές ζώνες της Ν. Ηρακλείτσας και της Ν.
Περάμου που παρεμβαίνουν καταστροφικά στο όμορφο φυσικό τοπίο της
περιοχής.

Γ. 8. Γ ΖΩΝΗ: Τα Ανατολικά Παράλια - Βιομηχανική Ζο'ινη (Κεραμωτή
- Χρυσοΰπολη - Δέλτα Του Νέστου)

Γ.8α. Γενικά
Τα ανατολικά παράλια έχουν σχηματιστεί κυρίως από τις προσχώσεις ττ
ποταμού Νέστου και δεν παρουσιάζουν μεγάλη τουριστική ανάπτυξη, παρά τ
γεγονός
ότι
διαθέτουν
τις
προϋποθέσεις για κάτι τέτοιο. Το
έδαφος είναι τελείως πεδινό με πολύ |

\

μεγάλες
αμμουδιές
λιμνοθάλασσες, που αποτελούν τους I
φυσικούς βιότοπους του Δέλτα του |
Νέστου. Παρ’ όλα αυτά, η περιοχή της I
Κεραμωτής
είναι
ένας
μικρός '
προορισμός τουρισμού διακοπών, ο
βαθμό
οποίος
παρά τον κάποιο
ανάπτυξης που είχε την τελευταία δεκαετία, εντούτοις δεν κατόρθωσε \ I έχει τ
επιθυμητά αποτελέσματα.

Πέρα από την ομορφιά του τοπίου, η περιοχή είναι από τους πλέον σημαντικούς
υδροβιότοπους για όλο τον Ευρωπαϊκό χώρο, με σπάνια είδη πτηνών και φυτών
(προστατεύεται από την συνθήκη RAMSAR) και πολλά ιχθυοτροφεία.

Γ.8β. Πλεονεκτήματα -Μειονεκτήματα
α)Πλεονεκτήματα
Κυριότερα πλεονεκτήματα που διαθέτει η ζώνη αυτή και πάνω σ
μπορεί να θεμελιώσει την τουριστική της υποδομή και ανάπτυξη είναι:
• Η μικρή απόσταση από το αεροδρόμιο της Χρυσούπολης.

• Η γειτνίαση της περιοχής με το Δέλτα του Νέστου.
• Το φυσικό περιβάλλον της, οι λιμνοθάλασσες και οι υδροβιότοποι στο Δέλτα
του Νέστου, οι αμμουδιές της Κεραμωτής, που θα μπορούσαν να γίνουν πόλος
έλξης για Οικολογικό τουρισμό, προσελκύοντας άτομα τόσο από το εσωτερικό
όσο και από το εξωτερικό.
Β)Μειονεκτήματα
Από την άλλη πλευρά όμως στις αδυναμίες της περιοχής συγκαταλέγονται:
• Η γειτνίαση της με τη Θάσο, που της προσδίδει χαρακτήρα διαβατικό.
• Η έλλειψη αρχιτεκτονικών προδιαγραφών στις οικοδομές.
• Το γεγονός ότι διαθέτει μικρά ξενοδοχειακά καταλύματα δυναμικότητας
περίπου 300 κλινών, δεν της δίνει και πολλά περιθώρια για τουριστική
ανάπτυξη.
• Η ύπαρξη της βιομηχανικής ζώνης στην περιοχή, την υποβαθμίζει τουριστικά
και εκτός όλων των άλλων συμβάλλει κατά πολύ στην ρύπανση του
περιβάλλοντος, τόσο της ατμόσφαιρας όσο και της θάλασσας. Οι
σπουδαιότερες βιομηχανικές μονάδες που δεσπόζουν στη ζώνη αυτή, είναι η
Εταιρεία Πετρελαίου και η Βιομηχανία Φωσφορικών Λιπασμάτων (Β.Φ.Λ.)

Γ.9. Δ' ΖΩΝΗ: Η Ενδοχώρα (Ορεινές Περιοχές) -Το Αγροτικό Τμήμα
Του Νομού

Γ.9α. Γενικά
Η ζώνη αυτή αναφέρεται κυρίως στην περιοχή του Δήμου Φιλίππων και του
ορεινού όγκου του Παγγαίου. Για όσους βρίσκονται στην περιοχή επιβάλλεται μια
εκδρομή στους Φιλίππους, την αξιόλογη αρχαία ελληνική πόλη. Ο σημαντικός
αυτός αρχαιολογικός χώρος βρίσκεται κοντά στις Κρηνίδες (17χλμ. από Καβάλα),
στην Εθνική οδό Καβάλας-Δράμας. Εδώ μπορεί κανείς να δει ερείπια από δύο
παλαιοχριστιανικές Βασιλικές, ίχνη Εγνατίας οδού, την περίφημη Ρωμαϊκή Αγορά,
την Ακρόπολη, το Θέατρο κ.λπ.

Σήμερα στο αναστηλωμένο θέατρο δίνονται

παραστάσεις Αρχαίου Δράματος.

Επίσης υπάρχει μια κρύπτη των Ρωμαϊκών

χρόνων, όπου φυλακίστηκε ο Απόστολος Παύλος. Στην όχθη του ποταμού που
βρίσκεται κοντά, ο Απόστολος Παύλος μύησε στο χριστιανισμό τη Λυδία, που είναι
η πρώτη Ευρωπαία χριστιανή.

Σήμερα υπάρχει μια πολύ όμορφη σύγχρονη

εκκλησία «Το Βαπτηστήρι της Λυδίας». Το Μουσείο που βρίσκεται εκεί, περιέχει
ευρήματα νεολιθικά, ελληνιστικά, ρωμαϊκά και πρωτοχριστιανικά.

Σε απόσταση 60 περίπου χλμ. βρίσκεται η αρχαία Αμφίπολη, η πιο
σημαντική αποικία των Αθηναίων στο Βορρά. Εκεί ακόμη και σήμερα σώζονται το
«λιοντάρι της Αμφίπολης» (4ος αι. π.Χ.), ταφικό μνημείο αμέσως μετά τη γέφυρα
του Στρυμώνα. Στον αρχαιολογικό χώρο που βρίσκεται κοντά στο σημερινό χωριό
σώζονται τμήματα της Ακρόπολης, ερείπια παλαιοχριστιανικών Βασιλικών με
ψηφιδωτά δάπεδα και τάφοι με πλούσια ευρήματα.
Οι πλέον σημαντικοί τουριστικοί χώροι είναι κυρίως οι παρακάτω: ο
αρχαιολογικός χώρος των Φιλίππων, το χωριό Λυδία, τα λασπόλουτρα των
Κρηνίδων, το βουνό Παγγαίο και τα ορεινά χωριά.

Γ.9ρ. Πλεονεκτήματα-Μειονεκτήματα
α) Πλεονεκτήματα
Μεταξύ των κυριότερων πλεονεκτημάτων είναι τα παρακάτω:
• Η ύπαρξη των αρχαιολογικών περιοχών (Φίλιπποι-Αμφίπολη) αποτελεί πόλο
έλξης για πολλούς τουρίστες. Ειδικά η περιοχή του Δήμου Φιλίππων μπορεί με
την κατάλληλη υποδομή να αναπτυχθεί ως αυτοδύναμος τουριστικός
προορισμός, κυρίως αν συνδυαστεί με την ανάπτυξη της περιοχής των
Κρηνίδων.
• Τα λασπόλουτρα των Κρηνίδων μπορούν να προσελκύσουν Θεραπευτικό
τουρισμό, αρκεί να οργανωθούν και να διαφημιστούν κατάλληλα.
• Η παρουσία του Φεστιβάλ των Φιλίππων που πραγματοποιείται κάθε
καλοκαίρι. Η ωφέλεια αυτή μπορεί να προκύψει με την πραγματοποίηση των
έργων ανάδειξης του χώρου όπως είναι η κατασκευή παράκαμψης και η

ανάπλαση του περιβάλλοντος χώρου, τα οποία θα συντελέσουν αφενός μεν
στην αύξηση της επισκεψιμότητας και αφετέρου στην αναβάθμιση του Φεστιβάλ
και στην ως εκ τούτου αύξηση της θεαματικότητας του. Μια τέτοια προοπτική
θα μπορούσε να αξιοποιηθεί κατάλληλα μέσω ενός συγκεκριμένου
διαχειριστικού προγράμματος.
• Η παρουσία του όρους Παγγαίου στην περιοχή της προσδίδει έναν ορεινό
χαρακτήρα και μπορεί να συμβάλλει στην προσέλκυση Οικολογικού και άλλων
μορφών τουρισμού.
• Η παρουσία των ορεινών χωριών, με πολύ όμορφο φυσικό τοπίο μπορούν να
προσελκύσουν τουρίστες που επιθυμούν να ζήσουν για λίγο κοντά στη φύση και
να γνωρίσουν από κοντά την αγροτική ζωή.
Β)Μειονεκτήματα
Τα περισσότερα μειονεκτήματα της ζώνης αυτής δεν οφείλονται σε
φυσικούς παράγοντες αλλά κυρίως στην έλλειψη αξιοποίησης των διαθέσιμων
πόρων της.
• Η υποτυπώδης ξενοδοχειακή δυναμικότητα της περιοχής. Στη ζώνη αυτή
λειτουργούν μόνο δύο ξενοδοχειακά καταλύματα 94 κλινών και τα καταφύγια
του Παγγαίου.
• Το γεγονός ότι τα κονδύλια που διατίθενται κάθε χρόνο για το Φεστιβάλ
Φιλίππων συνεχώς μειώνονται, με αποτέλεσμα τη συνεχή υποβάθμιση του
θεσμού και ως απόρροια αυτού την μείωση της θεαματικότητας του.
• Η σχεδόν ανύπαρκτη αξιοποίηση του Παγγαίου, το οποίο όμως έχει τις
προϋποθέσεις να φιλοξενήσει χειμερινό ή οικολογικό τουρισμό. Το θετικό είναι
ότι έχουν ξεκινήσει διάφορα έργα που χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό
πρόγραμμα LEADER 1 και που σκοπεύουν στην αναβάθμιση του χώρου.
Οποιαδήποτε όμως προσπάθεια επέμβασης ή αξιοποίησης του όρους
Παγγαίου σχεδιάζεται είναι απαραίτητο να μην είναι μεμονωμένη, αλλά να
αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου και ολοκληρωμένου σχεδίου αξιοποίησης του, που
θα έχει ως κύριο άξονα την προστασία και την ανάδειξη του ορεινού όγκου.

Γ.10.

Ε' ΖΩΝΗ: Το Νησί Της Θόσου - Ο Κατεςοχήν Τουριστικός

Προορισμός Του Νομού

Γ.ΙΟα. Σύντομο Οδοιπορικό

Στο

Νησί Της Θάσου

Είναι ένα νησί με ιστορία και παράδοση που γοητεύει τον ταξιδιώτη με τις
φυσικές ομορφιές του, την εναλλαγή του γαλάζιου και του πράσινου που
κυριαρχούν σε ολόκληρο το χώρο. Η πυκνή του βλάστηση που εντυπωσιάζει,
αποτελείται από πλατάνια, βελανιδιές, κέδρους, ελιές και πεύκα, ενώ το έδαφος
πλούσιο σε μάρμαρο παρουσιάζει μια τελείως δική του μορφή. Το άγριο φυσικό
τοπίο στο Β. Α. τμήμα του νησιού με τις απότομες καταπράσινες χαράδρες και τις
καταληκτικές ακρογιαλιές, έρχεται σε αντίθεση με την ήρεμη ομορφιά, και τις
άβαθες ακτές της Ν.Δ. πλευράς.
Μετά από μια ευχάριστη θαλάσσια διαδρομή από την Κεραμωτή ή την
Καβάλα, ο ταξιδιώτης βρίσκεται στο Λιμένα, την πρωτεύουσα του νησιού, που είναι
χτισμένη στη βόρεια παραλία, στη θέση της αρχαίας πόλης.
Το ένδοξο ιστορικό παρελθόν του
νησιού έχει αφήσει ακόμα και σήμερα τα
αχνάρια του πάνω στα ερείπια και στα

μνημεία που σώζονται στα περίχωρα
της πόλης. Ανάμεσα σε αυτά
μπορεί να επισκεφθεί κανείς £
τα
Τείχη, που
περιστοίχιζαν
ολόκληρη την αρχαία πόλη (7ος -5ος
αι. π.Χ. ), η Ακρόπολη, η Αγορά, το
Θέατρο, ο Ναός του Πυθίου
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Απόλλωνα, το Χορηγικό μνημείο μέσα στον περίβολο του Ιερού του Διόνυσου, κ.λπ.
Αξιόλογο επίσης είναι το Αρχαιολογικό Μουσείο με πολλά εκθέματα, όπως αγγεία
διαφόρων εποχών, αγάλματα, αρχιτεκτονικά μέλη, νομίσματα κ.λπ. Ένα άλλο
μουσείο που μπορεί να δει ο επισκέπτης είναι το Μουσείο Βαγή στην Ποταμιά.
Από την πρώτη κιόλας στιγμή που φθάνει c ταξιδιώτης στη Θάσο,
διαπιστώνει μια έντονη προσήλωση στις παραδόσεις.

ιου είναι εμφανής στην

Από την πρώτη κιόλας στιγμή που φθάνει ο ταξιδιώτης στη Θάσο,
διαπιστώνει μια έντονη προσήλωση στις παραδόσεις, που είναι εμφανής στην
παραδοσιακή αρχιτεκτονική αλλά και στον τρόπο ζωής των κατοίκων και είναι
ιδιαίτερα έκδηλη στα ορεινά χωριά Θεολόγος, Πρίνος, Παναγία και Μαρίες όταν
παρατηρήσει κανείς τα σπίτια των κατοίκων ή παρακολουθήσει στιγμές από τη
ζωή και τις εκδηλώσεις τους. Αρμονικά συνταιριασμένοι με το περιβάλλον του
νησιού οι κάτοικοι, ζουν διατηρώντας τα ήθη και τα έθιμα του νησιού. Το πανηγύρι
που γίνεται στο χωριό Λιμενάρια, την Τρίτη μέρα του Πάσχα, είναι ένα μικρό μόνο
δείγμα της διατήρησης των παραδοσιακών στοιχείων του τόπου.
Ομως η Θάσος επιφυλάσσει και άλλες προσφορές στον επισκέπτη της.
Διαδρομές πλάι σε μαγευτικούς όρμους, ευκαιρίες για εκδρομές είτε σε
παραθαλάσσια μέρη είτε σε ορεινά, γαλήνη και ξεκούραση σε ένα όμορφο φυσικό
περιβάλλον. Οι παραλίες στη Μακρύαμμο (5χλμ από το Λιμένα), στον Αρχάγγελο,
στα Λιμενάρια, στον Ποτό, στο Πευκάρι, στην Αλυκή, στην Κοίνυρα, στη σκάλα
Μαριών αποτελούν ιδανικούς προορισμούς για ένα μπάνιο στα δροσερά νερά τους,
ενώ το νησάκι Θασοπούλα πολύ κοντά στη Θάσο για μια εκδρομή με καίκι.
Με άλλα λόγια το νησί της Θάσου είναι ο κατεξοχήν προορισμός τουρισμού
διακοπών του Νομού. Αποτελεί σήμερα ένα εν εξελίξει δυναμικό τουριστικό
προορισμό της χώρας. Η διαπίστωση αυτή προκύπτει από την παρατήρηση της
εξέλιξης των σχετικών τουριστικών δεικτών. Φυσικά έχει πολύ ακόμη για να
συγκαταριθμηθεί στους κυριότερους Ελληνικούς τουριστικούς προορισμούς .

Γ.ΙΟβ. Πλεονεκτήματα - Μειονεκτήματα
α)Πλεονεκτήματα
Τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της Θάσου εί II πολλά, σημαντικότερα των
οποίων είναι:
• Το ιδιαιτέρου κάλλους φυσικό περιβάλλον του νησιού.
• Η ύπαρξη πολιτιστικών χώρων.
• Οι αγροτικές λειτουργίες και η παραγωγή παραδοσιακών προϊόντων που
μπορούν να αποτελέσουν τη βάση για την ανάπτυξη του Αγροτουρισμού για
παράδειγμα.
• Η πολύ μικρή απόσταση που τη χωρίζει από την Κεραμωτή ή την Καβάλα και
που επιτρέπει στον επισκέπτη να πραγματοποιήσει με μεγάλη ευκολία έστω
και ημερήσιες εκδρομές.
• Το γεγονός ότι διαθέτει σήμερα 150 περίπου ξενοδοχειακά καταλύματα
συνολικής δυναμικότητας 6000 περίπου κλινών. Στις κλίνες αυτές μπορούν να

προστεθούν και άλλες 9000 περίπου r J ανήκουν σε επίσημα ενοικιαζόμενα
δωμάτια (Βλ. Πίνακα 6).
• Η παρουσία του Φεστιβάλ κατά τους καλοκαιρινούς μήνες αυξάνει τη φήμη
του Νησιού.
β)Μειονεκτήματα
Στα αρνητικά Τ( J νησιού συγκαταλέγονται:
• Η εξόρυξη του μαρμάρου. Μια δραστηριότητα η οποία όχι μόνο δεν είναι
συμβατή με οποιαδήποτε προσπάθεια τουριστικής ανάπτυξης, αλλά όταν
γίνεται σε μια ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους περιοχή τότε λαμβάνει το
χαρακτήρα συνειδητής προσπάθειας υποβάθμισης της περιοχής. Το πρόβλημα
αυτό οξύνουν μια σειρά από παράγοντες όπως: το ότι η εκμετάλλευση του
μαρμάρου είναι συγκεντρωμένη στο βορειανατολικό τμήμα της Θάσου, το
μοναδικό ουσιαστικά πευκόφυτο τμήμα του νησιού που έχει διασωθεί από τις
πυρκαγιές και το ότι η περιοχή στην οποία γίνεται η εκμετάλλευση του
μαρμάρου παρουσιάζει ιδιαίτερα χαμηλή οπτική απορροφητικότητα σε σχέση
με τα χρώματα που επικρατούν στην περιοχή.
• Η απουσία ιδιαίτερου χαρακτήρα στους περισσότερους παραθαλάσσιους
οικισμούς.
Η έλλειψη αυστηρών αρχιτεκτονικών προδιαγραφών.
Η αυθαίρετη δόμηση.
• Κάποια άλλα μειονεκτήματα που αφορούν ελλείψεις στις υποδομές και στις
υπηρεσίες του νησιού.
• Η απουσία αεροδρομίου από το Νησί, που θα επέτρεπε ευκολότερη
πρόσβαση στον τουρίστα του εσωτερικού ή του εξωτερικού.

Γ.11. Συμπεράσματα
Έχοντας λοιπόν παραθέσει τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα του
Νομού Καβάλας σε κάθε ζώνη ξεχωριστά μπορούμε να πούμε ότι σε γενικές
γραμμές ο Νομός έχει αρκετά συγκριτικά πλεονεκτήματα για την ανάπτυξη του
τουρισμού του, μόνο που υπάρχουν αρκετοί παράγοντες που λειτουργούν
ανασταλτικά ως προς την πλήρη ανάπτυξη αυτών των πλεονεκτημάτων. Οι
ανασταλτικοί παράγοντες που συντέλεσαν στη μη πλήρη αξιοποίηση των πόρων
αυτών είναι κυρίως:

1. Η μικρή διάρκεια της τουριστικής περιόδου, περιορίζεται κυρίως στους 3
καλοκαιρινούς μήνες.
2. Η γεωγραφική της θέση -μακριά από τα διεθνή δίκτυα μεταφορών-,
3. Η σχετική στέρηση σε προσφερόμενες υπηρεσίες και ξενοδοχειακό δυναμικό
σε σχέση με τις απαιτήσεις της αγοράς.
4. Η έλλειψη εναλλακτικών μορφών τουρισμού και η εξάρτηση της περιοχής
από το μαζικό τουρισμό.
5. Η έλλειψη βασικών έργων υποδομής και αξιοποίησης των τουριστικών
περιοχών.
6. Η έλλειψη στρατηγικής και ανάπτυξης, τουλάχιστον κατά τα τελευταία
χρόνια, για την αναβάθμιση των υπάρχων τουριστικών πόρων, από τους
αρμόδιους φορείς που ασχολούνται με την τουριστική ανάπτυξη του Νομού.

“Πανοραμική άποψη της Κερομωτής”

Δ. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟ
ΝΟΜΟ ΚΑΒΑΑΑΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ -ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ
ΜΟΡΦΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

"Αρχαιολογιχός χώρος Φιλίπιι

Δ.1. Γενικά Περί Τουρισμού
Δ.ΐα. Ορισμός

Ireland:

Σύμφωνα με τον ορισμό που δίνει ο Brian Dean στο βιβλίο του "Tourism in
An Employment Growth Area", "Τουρισμός είναι ένα πακέτο

δραστηριοτήτων που ξεκινά από τη στιγμή που ο ταξιδιώττις - τουρίστας αφήνει το
σπίτι του, περιλαμβάνει οτιδήποτε συμβαίνει κατά τη διάρκεια που βρίσκεται
μακριά από αυτό και τελειώνει με την επιστροφή του στον τόπο κατοικίας του".’

. Ιστορική Ανασκόπηση
Ο τουρισμός, στην πρώτη του μορφή ως περιήγηση-γνωριμία με
πολιτιστικές και κοινωνικές αξίες άλλων λαών, εμφανίζεται από την αρχαιότητα
και στη μορφή του αυτή οφείλονται πλήθος ταξιδιωτικές, ιστορικές και
γεωγραφικές πληροφορίες από ταξιδιώτες - περιηγητές διαφόρων εποχών.
Θρτισκευτικοί και αθλητικοί πόλοι έλξης και γεγονότα καθώς και εκπαιδευτικοί
λόγοι οδήγησαν στις πρώτες ειδικές μορφές τουρισμού που χάνονται στα βάθη

Ομαδικές μετακινήσεις για προσκύνημα ιερών τόπων, τέλεση αθλητικών
αγόνων, μακροχρόνιες πολεμικές εκστρατείες και σταυροφορίες αλλά και ατομικά
επιμορφωτικά-θεραπευτικά ταξίδια δεν είναι παρά οι προπομποί του
θρησκευτικού, του αθλητικού, του περιηγητικού, του θαλάσσιου, του θεραπευτικού,
του εκπαιδευτικού τουρισμού αλλά ακόμα και του μαζικού τουρισμού, με την
έννοια της όποιας οργάνωσιης ήταν δυνατό να εξασφαλισθεί τις εποχές εκείνες σε
ομαδικές μετακινήσεις.
Εξαιτίας των αυξημένων κινδύνων και των δυσκολιών που χαρακτήριζαν τις
μετακινήσεις εκείνων των εποχών, τα ταξίδια είχαν αυξημένο κόστος και για αυτό
το λόγο απευθύνονταν μόνο στις οικονομικά ανώτερες κοινωνικές τάξεις. Μόνο
μετά τη Βιομηχανική Επανάσταση, όταν ο εργάτης απέκτησε δικαιώματα, σταθερό
εισόδημα και ετήσια άδεια με αποδοχές, τα ταξίδια άρχισαν να απευθύνονται σε
όλο και μεγαλύτερο φάσμα κοινωνικών τάξεων και να καλύπτουν νέες κοινωνικές
ανάγκες, όπως αυτή της ξεκούρασης και της αναψυχής. Έτσι λοιπόν ο τουρισμός
μεταμορφώνεται σε είδος κοινωνικής ανάγκης.
Στην εξέλιξή του καθοριστικό ρόλο έπαιξε και η βελτίωση και ανάπτυξη
των μεταφορικών μέσων - οδικών, θαλάσσιων και εναέριων - που βοήθιησαν
αισθητά στις μετακινήσεις και κατέστησαν τα ταξίδια πιο προσιτά στα αστικά
στρώματα.

Τέλος, η εξέλιξη των μέσων επικοινωνίας και της διαφήμισης

'■ VATHRAKEA EVANGELIA, «Agri
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συνέβαλαν αποφασιστικά στη γνωστοποίηση αλλά και στην ωραιοποίηση του
προορισμού διακοπών, καθιστώντας τους πόλους έλξης για πολλούς τουρίστες.
Αυτή η μεταστροφή του ταξιδιού περιήγησης σε τουρισμό, χαρακτηρίζει
την απαρχή του φαινομένου «τουρισμός», που η ανάπτυξη του χρονολογείται στις
αρχές του 20ου αιώνα, ενώ ήδη από τα μέσα του αιώνα αυτού εξελίσσεται σε
«βιομηχανία» για πολλές χώρες, δέκτες τουρισμού, καθώς και για τις ταξιδιωτικές
επιχειρήσεις που διαχειρίζονται τον τουρισμό ως προϊόν.

Δ.ΐγ. Ο τουρισμός σήμερα
Ο τουρισμός είναι η μόνη «Βιομηχανία» που το προϊόν της καταναλώνεται
στον τόπο της παραγωγής του. Το προϊόν συνίσταται σε καλές κλιματολογικές
συνθήκες, σε ήλιο, θάλασσα ή βουνό, φυσικούς και πολιτιστικούς πόρους
(πρωτογενής τουριστική προσφορά) και σε εγκαταστάσεις - υπηρεσίες εξυπηρετήσεις διαμονής, εστίασης, αναψυχής, ψυχαγωγίας, μεταφορών, κ.λπ.
(δευτερογενής τουριστική προσφορά).
Τα δύο σπουδαιότερα χαρακτηριστικό του σύγχρονου τουρισμού είναι η
Μαζικότητα και η Εποχικότητα.
Ως μαζικός τουρισμός χαρακτηρίζεται ο
τουρισμός των μεγάλων αριθμών και αποτελεί την κυρίαρχη έκφραση τουριστικής
δραστηριότητας του αστικού πληθυσμού.
Η εποχικότητα αναφέρεται στην
περιορισμένη διάρκεια του κυρίως κατά τους θερινούς μήνες ή σε μερικές
περιπτώσεις κατά τους χειμερινούς.
Για να αντιμετωπιστούν αυτά τα
χαρακτηριστικά, που παράλληλα αποτελούν και τα βασικά προβλήματα του
σύγχρονού τουρισμού είναι απαραίτητο να στραφούμε προς νέες εναλλακτικές
μορφές τουρισμού.

Δ.2. Εναλλακτικές Μορφές Τουρισμού
ΟΙ κυριότερες μορφές εναλλακτικού τουρισμού οι οποίες ξεφεύγουν α
το πρότυπο του μαζικού τουρισμού είναι οι παρακάτω :
1. ΘΑΛΑΣΣΙΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
2. ΟΡΕΙΝΟΣ-ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟΣ
3. ΟΙΚΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
4. ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
5. ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΥΓΕΙΑΣ- ΙΑΜΑΤΙΚΟΣ
6. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
7. ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ
8. ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΣ- ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΣ

Από αυτές τις μορφές τουρισμού οι έξι πρώτες είναι και οι πιο
διαδεδομένες καθώς και αυτές στις οποίες ο Νομός Καβάλας παρουσιάζει
συγκριτικό πλεονέκτημα, ενώ οι δύο τελευταίες δεν είναι και ιδιαίτερα
διαδεδομένες στον Νομό. Ας ρίξουμε όμως μια ματιά στις διαφορετικές μορφές
τουρισμού ξεχωριστά:

Δ.3. ΘΑΛΑΣΣΙΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Δ.3α. Εννοιολογικός Προσδιορισμός
Θαλάσσιος τουρισμός, με την ευρύτατη έννοια του όρου, θα μπορούσε να
χαρακτηριστεί κάθε δραστηριότητα, τουριστική ή αναψυχής, που έχει σχέση με τη
θάλασσα και τις ακτές. Με άλλα λόγια θα μπορούσε να περιλαμβάνει όλο σχεδόν
το φάσμα των τουριστικών δραστηριοτήτων. Συνήθως όμως με τον όρο θαλάσσιος
ή ναυτικός τουρισμός εννοούνται οι θαλάσσιες περιηγήσεις, οι κρουαζιέρες με
κρουαζιερόπλοια ή άλλα σκάφη αναψυχής, καθώς και οι ναυταθλητικές
δραστηριότητες όπως ιστιοπλοία - yachting με σκάφη αναψυχής, γιωτς,
θαλαμηγούς ή τουριστικά σκάφη. Ανάλογες δραστηριότητες σε λίμνες ή ποτάμια
δεν συμπεριλαμβάνονται στο θαλάσσιο τουρισμό αλλά στις δραστηριότητες της
αναψυχής γενικότερα. Ο Θαλάσσιος ή Ναυτικός τουρισμός επομένως, βασικά
αναφέρεται στο yachting και στην κρουαζιέρα.

Δ.3β.

Απαραίτητες Προϋποθέσεις για την Ανάπτυξη του Θαλάσσιου

Τουρισμού
Η μαρίνα είναι το βασικό συστατικό στοιχείο για την ανάπτυξη του
Θαλάσσιου τουρισμού. Η μαρίνα δεν είναι τίποτε άλλο παρά ένα λιμάνι για σκάφη
αναψυχής που μπορεί να δεχθεί ένα σημαντικό αριθμό σκαφών (500-1500) σε
συγκεκριμένες θέσεις με πλήρη εξυπηρέτηση, θέσεις πρόσδεσης για παράδειγμα.
Οι θέσεις δημιουργούνται κατά μήκος κρηπιδωμάτων ή γεφυρωμάτων
(σταθερών ή πλωτών) και συνήθως έχουν όλες παροχή νερού, ηλεκτρικού και υπό
ορισμένες προϋποθέσεις, τηλεφώνου και τηλεόρασης. Η φύλαξη σκαφών, ο
εσωτερικός καθαρισμός τους, είναι μερικές από τις υπηρεσίες που παρέχει μια
οργανωμένη μαρίνα, ενώ ταυτόχρονα διαθέτει υπαίθριους χώρους στάθμευσης των
πλαστικών κυρίως σκαφών κατά το χειμώνα. Εκτός από σταθμό ανεφοδιασμού
καυσίμων μια μαρίνα διαθέτει ναυπηγοεπισκευαστικές μονάδες για επισκευές,
συντήρηση και ενδεχομένως κατασκευή νέων σκαφών.

Ιδιαίτερη σημασία δίνεται στην προστασία του θαλάσσιου και του χερσαίου
χώρου από τη ρύπανση, με την κατασκευή ειδικών σημείων συλλογής
απορριμμάτων, αναρρόφησης λυμάτων των σκαφών κ.λπ., με παράλληλη αυστηρή
απαγόρευση εκκένωσης των λυμάτων στη θάλασσα.

Ακόμα παρέχονται

συμπληρωματικές εξυπηρετήσεις και διευκολύνσεις για τους επιβάτες των
σκαφών που ελλιμενίζονται στη μαρίνα, όπως χώροι στάθμευσης αυτοκινήτων,
εγκαταστάσεις υγιεινής, ντους, αναψυκτήρια, εστιατόρια, καταστήματα ναυτικών
ειδών κ.λπ.
Η διαχείριση των μαρίνων γίνεται συνήθως από ιδιώτες επιχειρηματίες ή
κλαμπ ή σε ορισμένες χώρες από το δημόσιο (τις ελληνικές μαρίνες διαχειρίζεται
ο Ε. Ο. Τ.). Για ελλιμενισμό σκαφών αναψυχής χρησιμοποιούνται και αλιευτικοί
λιμένες όταν δεν υπάρχουν μαρίνες στην περιοχή, που προσφέρουν ελάχιστες
παροχές (νερό, καύσιμα) και χωρίς ιδιαίτερες διευκολύνσεις.

Δ.3γ. Ο Θαλάσσιος Τουρισμός Στην Καβάλα
Μεταξύ των ειδικών μορφών τουρισμού ο θαλάσσιος τουρισμός θεωρείται
από τις σημαντικότερες. Ο Νομός Καβάλας διαθέτει συγκριτικό πλεονέκτημα
λόγω των πανέμορφων ακτών του, της γειτνίασης του τόσο με το Νησί της Θάσου
όσο και με το Νησί της Σαμοθράκης αλλά και λόγω κλίματος και εναλλαγής τοπίου
που προσφέρει στον επισκέπτη. Επίσης δεν μπορούμε να παραβλέψουμε και το
γεγονός ότι η Καβάλα έχει ναυτική παράδοση χρόνων λόγω της γεωγραφικής της
θέσης.
Παρ' όλα αυτά είναι χαρακτηριστικό ότι ο θαλάσσιος τουρισμός δεν
βρίσκεται στη θέση που του ανήκει και θα μπορούσε κανείς να πει ότι είναι και λίγο
παρεξηγημένος ίσως λόγω της έλλειψης πληροφόρησης που υπάρχει. Εντούτοις οι
δυνατότητες για περαιτέρω ανάπτυξη του θαλάσσιου τουρισμού είναι τεράστιες,
αλλά η αξιοποίηση τους απαιτεί σοβαρή και συστηματική οργάνωση του κλάδου και
κυρίως δημιουργία υποδομής (μαρίνες) αλλά και υπηρεσιών, εκπαίδευσης
προσωπικού και διαφήμισης - προβολής του κλάδου. Ο θαλάσσιος τουρισμός θα
μπορούσε να αναπτυχθεί κυρίως στην Α' ζώνη (στην πόλη της Καβάλας), στην Β'
ζώνη (δυτικά παράλια) και στην Ε' ζώνη (Θάσος) και γιατί όχι και στο Ανατολικό
τμήμα του Νομού, στην Κεραμωτή. Επίσης, θα μπορούσε να συνδυαστεί με πιο
εξειδικευμένες μορφές θαλάσσιου τουρισμού, όπως είναι οι καταδύσεις, η
ιστιοπλοΐα, το ψάρεμα κ.λπ.

Δ.3δ.

Λόγοι για την ανάπτυξη του Θαλάσσιου τουρισμού στον Νομό

Καβάλας
Οι βασικότεροι λόγοι για την ανάπτυξη του θαλάσσιου τουρισμού στον
Νομό είναι κυρίως οι παρακάτω:
• Η προσέλκυση διαφορετικής τουριστικής πελατείας με ειδικά
ενδιαφέροντα (θαλάσσια σπορ, θαλάσσια περιήγηση).
• Η αξιοποίηση του συγκριτικού πλεονεκτήματος π J διαθέτει η πόλη
με αποτέλεσμα την αύξηση της ανταγωνιστικότητας.
• Μείωση της
τουριστικής περιόδου.

εποχικότητας

δυνατότητα

διεύρυνσης

της

• Αναβάθμιση της περιοχής και κατά
κι
συνέπεια προσέλκυση τουριστών
υψηλής εισοδηματικής στάθμης
αντίστοιχη αύξηση των εσόδων
(συνάλλαγμα).
• Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.
Από την άλλη πλευρά όμως δεν μπορούμε να παραβλέψουμε και κάποιες
αρνητικές επιπτώσεις, οι οποίες παρόλα αυτά είναι δυνατό να αποφθεχθούν αν
υπάρξει σωστός σχεδιασμός και αυστηρός έλεγχος.
Το σπουδαιότερο πρόβλημα που μπορεί να προκόψει από την ανάπτυξη του
θαλάσσιου τουρισμού, είναι η ρύπανση - μόλυνση των θαλασσών από εκροή
διαφόρων αποβλήτων, λυμάτων και απορριμμάτων τουριστικών σκαφών τόσο στην
ανοιχτή θάλασσα όσο και μέσα στα λιμάνια ή στις μαρίνες. Από τη στιγμή όμως
που ακολουθούνται πιστά οι απαγορευτικές διατάξεις που ισχύουν για τη ρύπανση
των θαλασσών και τηρούνται οι αυστηρές προδιαγραφές κατασκευής των
τουριστικών σκαφών και των μαρίνων το πρόβλημα αυτό μπορεί αυτομάτως να
βρει τη λύση του.

Δ.4. ΟΡΕΙΝΟΣ - ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Δ.4α. Ιστορική Αναδρομή
Η χιονοδρομία (ski) κρατάει την καταγωγή της
υ εκτός από άθλημα αποτελεί κ

τις Σκανδιναβικές
τρόπο διακίνησης προσώπων και

αγαθών. Από τις αρχές του 20ου αιώνα αρχίζει η σταδιακή εξέλιξη της σε μια
σειρά από χώρες, οι οποίες διαθέτουν τις κατάλληλες κλιματολογικές συνθήκες.
Κατά το τέλος της δεκαετίας του '30 δημιουργούνται μια σειρά από
χιονοδρσμικά κέντρα στην κεντρική Ευρώπη με στοιχειώδη εξοπλισμό. Πολύ
γρήγορα όμως εξελίσσονται σε κοσμικά χειμερινά κέντρα, ενώ σταδιακά η πλούσια
πελατεία τους αναμειγνύεται με άτομα χαμηλότερων εισοδημάτων.
Κατά τις τελευταίες δεκαετίες ο κλάδος του χειμερινού-ορεινού τουρισμού
είναι γενικότερα συνυφασμένος με τον τουρισμό στα χιονοδρομικά κέντρα. Άλλες
μορφές του χειμερινού τουρισμού είναι ο ορειβατικός τουρισμός και ο τουρισμός
σε ορεινά θέρετρα. Συγγενή αθλήματα με την χιονοδρομία είναι μια σειρά
αθλημάτων που αποκαλούνται χειμερινά όπως η παγοδρομία, η ελκηθροδρομία και
η αναρρίχηση.

Δ.4β. Υπάρχουσα Κατάσταση στον Νομό Καβάλας
Στην Καβάλα λειτουργεί το χιονοδρομικό κέντρο Παγγαίου, στο Παγγαίο,
με υψόμετρο 1750μ. Διαθέτει ένα ski-lift μήκους 300μ. Το μήκος της μοναδικής
πίστας ανέρχεται στα 400μ., ενώ η δυναμικότητα της είναι 250 σκιέρ ανά ώρα.
Επίσης σε κοντινή απόσταση (γύρω στη μία ώρα οδικώς) βρίσκεται το
χιονοδρομικό κέντρο Φαλακρού του Νομού Δράμας, με υψόμετρο 1720 μ. Διαθέτει
δύο ski-lifts μήκους 1150 μέτρων και τρεις πίστες με μήκος 4 χλμ., ενώ η
δυναμικότητά του φθάνει τους 1200 σκιέρ ανά ώρα.
Στον Νομό Ξάνθης λειτουργεί το χιονοδρομικό κέντρο Ανταλόφου, το
οποίο διαθέτει 1 ski-lift μήκους 400μ., ενώ το μήκος της μοναδικής πίστας
ανέρχεται στα 300 μέτρα.
Και τέλος στον Νομό Σερρών και σε απόσταση δυόμισι ώρες περίπου
οδικώς, συναντάται το χιονοδρομικό κέντρο του Λάίλιά με υψόμετρο 1600 μ.
Διαθέτει 2 ski-lifts μήκους 1050 μ. και μία πίστα μήκους 1100 μέτρων. Η
δυναμικότητά του είναι 400 σκιέρ ανά ώρα.

Δ.4γ. Προβλήματα Του Ορεινού Τουρισμού
Τα κυριότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος στην περιοχή μας
είναι τα παρακάτω :•
• Έλλειψη προσπάθειας για διάδοση των χειμερινών αθλημάτων.

• Ελλείψεις στο οδικό δίκτυο και σε άλλα έργα υποδομής στα
υπάρχοντα χιονοδρομικά κέντρα. Χαρακτηριστικό είναι ότι ο εκχιονισμός των
δρόμων πρόσβασης συχνά καθυστερεί λόγω ανεπαρκούς εξοπλισμού και
διαθέσιμου ανθρώπινου δυναμικού.
• Ανυπαρξία ξενοδοχειακών μονάδων και καταλυμάτων στη βάση των

• Υποτυπώδης διαφημιστική προσπάθεια.
διαφημιστικό φυλλάδιο του Ε.Ο.Τ.
• Ελάχιστες
παράλληλες
χιονοδρομικών κέντρων.

εκδηλώσεις

Δεν υπάρχει ειδικό

στις

περιοχές

των

• CH σύλλογοι που ασχολούνται με τα χειμερινά αθλήματα,
χιονοδρομικοί-ορειβατικοί παγοδρομιών, χρηματοδοτούνται ανεπαρκώς σε
σύγκριση με συλλόγους άλλων αθλημάτων.

Δ.4δ.

Λόγοι για την ανάπτυξη του ορεινού τουρισμού στον Νομό

Καβάλας
Ο χιονοδρομικός - ορεινός τουρισμός βρίσκεται σε πολύ χαμηλά επίπεδα
στην περιοχή μας, παρά το γεγονός ότι ο Νομός χαρακτηρίζεται ως ορεινός (βλ.
Πίνακα 3). Ο Νομός Καβάλας και ιδίως η Δ' ζώνη -οι ορεινές περιοχές- πληρούν
τις προϋποθέσεις για ανάπτυξη του ορεινού τουρισμού, τουλάχιστον για το
τρίμηνο Ιανουάριου - Μαρτίου. Οι κυριότεροι λόγοι που συνηγορούν σε αυτό είναι:

^ «1
■S*

• Η οικονομική ανάπτυξη των ορεινών περιοχών και η αύξηση του
βιοτικού επιπέδου των κατοίκων. Άλλωστε οι περιοχές αυτές δεν διαθέτουν
εναλλακτική δυνατότητα αύξησης των εσόδων τους.

• ο ορεινός τουρισμός αποτελεί κίνητρο για την παραμονή του
αγροτικού πληθυσμού στα χωριά, εφόσον δημιουργούνται νέες θέσεις
απασχόλησης και κατά συνέπεια αυξάνεται το κατά κεφαλή εισόδημα.
• Η επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου, δεδομένου ότι η μεγάλη
πλειοψηφία των τουριστών πραγματοποιεί τις διακοπές της κατά τους
θερινούς μήνες.
Για να μπορέσει βέβαια να αναπτυχθεί ο ορεινός τουρισμός στην περιοχή
μας πρέπει να πραγματοποιηθούν μια σειρά από έργα αναβάθμισης της ήδη
υπάρχουσας - ανύπαρκτης - υποδομής, έτσι ώστε να δημιουργηθεί ένα
χιονοδρομικό κέντρο, που θα παρέχει όλες τις απαραίτητες ανέσεις. Βέβαια όλα
τα έργα πρέπει να γίνουν με απόλυτο σεβασμό στο φυσικό περιβάλλον και να μην
αλλοιώσουν με κανένα τρόπο και σε βαθμό καταστροφικό τα βουνά της περιοχής.
Σύμφωνα με μια μελέτη της Ε.Τ.Β.Α.1 ένα καλά οργανωμένο χιονοδρομικό κέντρο
πρέπει να διαθέτει - παρέχει:
• Ικανό αριθμό αναβατήρων και πιστών
• Ειδικά lifts για παιδιά.
• Μηχανολογικό εξοπλισμό (χιονοστρωτήρες και «κανόνι» για τεχνητό
χιόνι).
• Ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό για την παρακολούθηση της
ποιότητας του χιονιού και τη συντήρηση των πιστών και τη λειτουργία και τη
συντήρηση του μηχανολογικού εξοπλισμού.
• Σχολές εκμάθησης σκι με έμπειρους εκπαιδευτές σε διάφορα είδη
σκι ή άλλα αθλήματα και για διάφορες ηλικίες.•
• Χώρους

και

εγκαταστάσεις

κατάλληλες

για

την

τέλεση

χιονοδρομικών αγώνων.
• Ενοικίαση χιονοδρομικού εξοπλισμού (απλού ή εξειδικευμένου).
.

Σύστημα ιατρικής και φαρμακευτικής βοήθειας όχι μόνο στις

εγκαταστάσεις, αλλά και στην ευρύτερη περιοχή.
• Ειδικούς χώρους που επιτρέπουν την πρόσβαση με ελικόπτερα.
• Κέντρα εστίασης: εστιατόρια, καφετέριες, κ. λπ.
• Ξενοδοχειακά καταλύματα στο χώρο των πιστών.

ΔΙΕΪΘΪΝΕΗ ΜΕΛΕΤΩΝ,

• Επαρκή δημόσια υποδομή στην περιφέρεια του:
νερό,
ασφαλτοστρωμένους
δρόμους,
χώρους
στάθμευσης,
αποχέτευση,
ηλεκτροφωτισμό, εκχιονιστικά μηχανήματα και συνεργεία διάσωσης.
• Χώρους για άλλα πλην του σκι αθλήματα, μπάσκετ, τένις, ιππασία.
Οι χώροι αυτοί χρησιμεύουν κυρίως για τη λειτουργία αυτών των
συγκροτημάτων κατά τους θερινούς μήνες.

Δ.5. ΟΙΚΟΤΟΥΡΙΣ.ΜΟΣ

Δ.5α. Γενικά Στοιχεία
Ο Οικοτουρισμός βασίζει την φιλοσοφία του στην ανάδειξη και αξιοποίηση
των φυσικών πόρων μιας περιοχής. Προσπαθώντας να δώσουμε ένα ορισμό για
τον οικοτουρισμό, θα μπορούσαμε να πούμε ότι οι τουριστικές δραστηριότητες,
που αντικαθιστούν την ένταση της ζωής στην πόλη με τη γαλήνη και τους ήχους
της φύσης, που περιλαμβάνουν φυσική κίνηση και εκφράζονται με το ενδιαφέρον
των συμμετεχόντων για άλλου είδους «προϊόντα», κυρίως φυσικά, και σκοπό έχούν
τη γνωριμία και την ανάδειξη του φυσικού πλούτου και της πολιτιστικής
κληρονομιάς, καλούνται σήμερα Οικοτουρισμός. Το κύριο χαρακτηριστικό του
είναι ότι συνδέεται άμεσα με τη φύση και μάλιστα η ύπαρξη του στηρίζεται στη
μοναδικότητα που προσφέρει το φυσικό περιβάλλον στον άνθρωπο.

Δ.5β. Διαφορετικές Μορφές Οικοτουρισμού
Ανάλογα με τις δραστηριότητες που περιλαμβάνει ο Οικοτουρισμός μπορεί
να διακριθεί στις εξής κατηγορίες :
• Περιηγητικός

Οικοτουρισμός.

Αναφέρεται

στην

πεζοπορική

περιήγηση σε απομονωμένες περιοχές.
• Οικοτουρισμός χλωρίδας - πανίδας. Αναφέρεται κυρίως σε ταξίδια
παρατηρητών χλωρίδας και Ταξίδια παρατηρητών πανίδας (πουλιά χελώνες
φώκιες αρκούδες).
Οικοτουρισμός που συνδυάζει πολιτιστικά ενδιαφέροντα.
• Οικοτουρισμός που έχει σχέση με το υγρό στοιχείο (Καγιακ Κανό
Φουσκωτά Καταδύσεις).

i

Δ.5γ. Ο Οικοτουρισμός Στον Νομό Καβάλας
Ο Νομός Καβάλας και ιδίως η Ανατολική ζώνη διαθέτει συγκριτικό
πλεονέκτημα για την ανάπτυξη του Οικοτουρισμού. Προκειμένου όμως να
επιτευχθεί αυτό πρέπει να ληφθούν μια σειρά από δραστικά μέτρα για τη διάσωση
του Νέστου.
Ο υγροβιότοπος του Νέστου συγκαταλέγεται ως ένας από τους
μεγαλύτερους και σημαντικότερους υγροβιότοπους της Ευρώπης. Στην πεδινή
περιοχή της Χρυσούπολης σχηματίζεται το Δέλτα του ποταμού και μια σειρά
λιμνοθαλασσών που χωρίζονται από τη θάλασσα με αμμώδεις, στενές νησίδες. CX
λιμνοθάλασσες αυτές που βρίσκονται κατά μήκος των ακτών του Δέλτα αποτελούν
σημαντικούς βιότοπους για πολλά είδη πουλιών και ψαριών.
Η περιοχή χαρακτηρίζεται ως ένας από τους πέντε σημαντικότερους
υγροβιότοπους της Ευρώπης, Διεθνούς Σημασίας, εξαιτίας της πλούσιας και
σπάνιας ορνιθοπανίδας του και προστατεύεται από τη Συνθήκη RAMSAR.
Δυστυχώς όμως οι ανθρώπινες επεμβάσεις στους βιότοπους εδώ και αρκετές
δεκαετίες οδήγησαν στην καταστροφή ή στη συρρίκνωση των βιότοπων και της
άγριας ζωής που υπήρχε σ’ αυτούς με αποτέλεσμα την παρακμή ή την εξαφάνιση
αρκετών ειδών ζώων και πουλιών. Οι κυριότερες απειλές που αντιμετώπισε και
αντιμετωπίζει σήμερα ο υγροβιότοπος του Νέστου έχουν τη ρίζα τους στη
λανθασμένη αρχή της «οικονομικής ανάπτυξης» που πραγματώνεται πάντα
ιδιαίτερα επιφανειακά και κοντοπρόθεσμα θέτοντας ως κύρια επιδίωξη της τη
μεγιστοποίηση του κέρδους, χωρίς φραγμούς.
Σύμφωνα με ένα έντυπο που συνέταξε και εξέδωσε η Περιβαλλοντική
Ομάδα του 2ου Αυκείου Καβάλας τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για τη διάσωση
του υγροβιότοπου του Νέστου περιλαμβάνουν':
1.
Τη δημιουργία ενός διαχειριστικού φορέα που θα αποτελείται από τη
συνεργασία επιστημονικών φορέων, της τοπικής αυτοδιοίκησης, των κατοίκων,
της δημόσιας διοίκησης της εκπαίδευσης και των περιβαλλοντικών οργανώσεων
με σκοπό την εκπόνηση μιας μακροπρόθεσμης στρατηγικής για την ανάπτυξη
και διάσωση του Νέστου.
2. Την άμεση προστασία των σπάνιων ειδών από το κυνήγι.
3. Την εφαρμογή των διεθνών συνθηκών για τους υγροβιότοπους και
IVσυναφών διατάξεων της ελληνικής και κοινοτικής Νομοθεσίας.

4. Την ανάπτυξη μιας ήπιας μορφής γεωργίας που δε χρησιμοποιεί
χημικά λιπάσματα, ορμόνες και φυτοφάρμακα αλλά έχει ως βάση τις
βιοκαλλιέργειες, την ανακύκλωση, τη χρήση φυσικών λιπασμάτων και την
ποικιλότητα φυτών και ζώων.
5. Την ενίσχυση της ενημέρωσης και πληροφόρησης με σκοπό την
ευαισθητοποίηση των πολιτών. Ήδη από το 1989 λειτουργεί στη Χρυσούπολη η
εταιρία προστασίας της φύσης και οικοανάπτυξης (Ε.Π.Ο.) που έχει ιδρύσει το
Μουσείο Φύσης Νέστου το οποίο λειτουργεί ως φορέας ενημέρωσης για τον
υγροβιότοπο του Νέστου. Παράλληλα θα πρέπει να ενισχυθούν και ανάλογες
προσπάθειες της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης με σκοπό τη δημιουργία
περιβαλλοντικής συνείδησης στην Νέα Γενιά.
6. Την αξιοποίηση των ήπιων μορφών ενέργειας καθώς και την
εξοικονόμηση νερού και ενέργειας.
7. Την προστασία και την ορθολογική εκμετάλλευση των φυσικών
πόρων σε ανανεώσιμη και μακροπρόθεσμη βάση καθώς και τη διαχείριση των
απόβλητων και την ανακύκλωση των σκουπιδιών.

Δ.5δ. Λόγοι για την ανάπτυξη του Οικοτουρισμού στον Νομό Καβάλας
Οι κυριότεροι λόγοι που οδηγούν στην ανάπτυξη του Οικοτουρισμού στον
Νομό όπως και στις άλλες μορφές τουρισμού είναι:
• Η επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου.
• Η προσφορά μιας διαφορετικής τουριστικής δραστηριότητας, που
ως συνέπεια θα έχει την αύξηση της ανταγωνιστικότητας της περιοχής.
• Προβολή και διάσωση ενός από τους πέντε σημαντικότερους
υγροβιότοπους στην Ευρώπη.
.

Αναβάθμιση και οικονομική ανάπτυξη της περιοχής.

.

Προσέλκυση ειδικού τουρισμού από άλλες χώρες και εισροή

συναλλάγματος. Η οικολογική συνείδηση είναι πιο αναπτυγμένη στις χώρες της
κεντρικής και βόρειας Ευρώπης.

Δ.6. ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Δ.6α. Ορισμός
Ο Αγροτουρισμός περιλαμβάνει ένα εύρος δραστηριοτήτων και υπηρεσιών
που προέρχονται από αγρότες και γεωργούς, με σκοπό την προσέλκυση τουριστών
στις περιοχές τους, για να αποκομίσουν επιπλέον έσοδα για τις δουλειές τους. Ο
Αγροτουρισμός, όπως ορίζεται από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα περιλαμβάνει μια
ευρύτερη έννοια από την απλή διάθεση γεύματος και διαμονής σε αγροτόσπιτα.
Στο φυλλάδιο «Κοινοτική Δράση» η Ευρωπαϊκή Κοινότητα ορίζει τον αγροτουρισμό
ως εξής'2:
«Μια ευρύτερη έννοια που δεν καλύπτει μόνο τον γεωργικό τουρισμό,
δηλαδή την διαμονή που προσφέρεται από αγρότες, αλλά όλες τις τουριστικές
δραστηριότητες στις αγροτικές περιοχές. Αυτός ο τύπος τουρισμού είναι
περισσότερο ελκυστικός στους κατοίκους των αστικών πόλεων οι οποίοι
αναζητούν τις ήρεμες και ήσυχες διακοπές στην ύπαιθρο και αν χρησιμοποιηθεί και
αναπτυχθεί σωστά, μπορεί να συμβάλλει στην επίλυση του προβλήματος της
εποχικότητας και γεωγραφικότητας του μαζικού τουρισμού (καθώς εξαρτάται
λιγότερο από τον καιρό από ότι ο μαζικός τουρισμός). »

Δ.6β. Μορφές Αγροτουρισμού
Υπάρχουν διάφορες μορφές Αγροτουρισμού.

Οι κυριότερες από αυτές

είναι οι εξής:
I. Αγροτουρισμός σε αγροκτήματα με διαμονή και φαγητό των
τουριστών σε ξεχωριστό οίκημα.
II. Διαφόρων μορφών κάμπινγκ μέσα σε αγροκτήματα (τροχόσπιτα.

III. Αγροτουρισμός σε αγροκτήματα όπου ο τουρίστας μοιράζεται
φαγητό και διαμονή με τους ιδιοκτήτες.
IV. Αγροτουρισμός σε προστατευόμενους χώρους που μετατρέπονται
σε Εθνικά Πάρκα.
V.

Αγροτουριστικά συγκροτήματα συνεταιριστικτίς μορφής.

VI.
Αγροτουρισμός σε οικισμούς που χτίζονται με παραδοσιακά υλικά
ώστε να δίνουν την εικόνα ενός παραδοσιακού χωριού.

Δ.6γ. Χαρακτηριστικά του Αγροτουρισμού
Το σημαντικότερο χαρακτηριστικό του Αγροτουρισμού είναι, ότι βιώνεται
στην εξοχή. Η μορφή του Αγροτουρισμού περιλαμβάνει τον επισκέπτη, το
αγροτικό περιβάλλον και την αγροτική κοινότητα. Υπάρχουν πολλοί λόγοι που
ωθούν στην αύξηση του ενδιαφέροντος προς τις αγροτικές περιοχές ως
προορισμοί διακοπών.
• Οι τουρίστες αποκτούν μεγαλύτερη συνείδηση της υγιεινής ζωής και
αναζητούν περισσότερο ενεργητικές παρά παθητικές διακοπές.
• Υπάρχει ένα αυξανόμενο ενδιαφέρον προς τον πολιτισμό και την

• Αυξανόμενο ενδιαφέρον προς το περιβάλλον κ . τις αναφορές προς
τα περιβαλλοντικά θέματα.
• Οι τουρίστες έχουν αρχίσει να κουράζονται από το πρότυπο του
μαζικού τουρισμού και δείχνουν μεγαλύτερο ενδιαφέρον στις διακοπές στη
φύση όπου έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τη ζωή των Κοινοτήτων
καθώς και τη φιλική φιλοξενία - διαμονή σε αγροτικό περιβάλλον.
• Οι τουρίστες ζητούν να φύγουν μακριά από τους γοργούς ρυθμούς
των αστικών κέντρων ζώντας την εμπειρία της ήρεμης ζωής που προσφέρουν
τα χωριά.

Δ.6δ. Λόγοι που ωθούν στην ανάπτυξη του Αγροτουρισμού
Η βασική εκτίμηση είναι ότι ο Αγροτουρισμός στις διάφορες μορφές του θα
έχει διαρκώς αυξανόμενη ζήτηση διεθνώς για τους εξής λόγους:
• Καλύπτει την ανάγκη φτηνών

οικογενειακών διακοπών.

Ο

Αγροτουρισμός μπορεί να προσφέρει διακοπές σε όλους τους τουρίστες
ανεξάρτητα από το εισόδημά τους. Αυτός είναι ίσως και ο λόγος γιατί αυτό το
πακέτο διακοπών παρουσιάζεται πιο δελεαστικό στα άτομα κατώτερων
εισοδημάτων.
• Ανταποκρίνεται στο νέο πρότυπο του ενεργού τουρισμού που
συνδυάζει τις διακοπές με πλήθος άλλων δραστηριοτήτων. Ανταποκρίνεται με

I
άλλα λόγια στην ανάγκη των τουριστών να συνδυάσουν τις διακοπές τους με
μία άλλη δραστηριότητα όπως διάφορα αθλήματα.
• Συνδυάζεται με πολλές άλλες ειδικές μορφές,
επιτρέπει την ανάπτυξη του σαν ένα πλέγμα δραστηριοτήτων.

γεγονός που

Δ.6ε. Οι κυριότεροι συνεταιρισμοί γυναικών στην Ελλάδα
Υπάρχουν 9 γυναικείοι αγροτουριστικοί συνεταιρισμοί σε όλη τη χώρα:
1) Στην περιοχή Πέτρα της Λέσβου
2) Στη Χίο.
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Στον Άγιο Γερμανό Πρεσπών.
Στη Μαρώνεια Κομοτηνής.
Στα Αμπελάκια Λάρισας
στο Γαβαλοχώρι Χανίων.
Στή Λεπτοκαρυά Πιερίας.
Στο συνεταιρισμό ψαράδων Φλώρινας
στην Αράχοβα.

Δυστυχώς στον Νομό Καβάλας η μορφή του Αγροτουρισμού δεν έχει
αναπτυχθεί σχεδόν καθόλου.
Το θετικό είναι ότι από άποψη γεωγραφική
τουλάχιστον, ο Νομός έχει τις προϋποθέσεις για την οργάνωση Αγροτουρισμού
κυρίως στη ζώνη της ενδοχώρας, όπου μπορεί να γίνει συνδυασμός και με άλλες
μορφές τουρισμού, όπως με τον ορεινό ή με τον πολιτιστικό τουρισμό για
παράδειγμα.

Δ.7. ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

Α.7α. Μορφές του τουρισμού Υγείας
Ο τουρισμός υγείας ταυτίζεται ως επί το πλείστον με το θεραπευτικό ιαματικό τουρισμό. Τα τελευταία χρόνια όμως έχει αναπτυχθεί και ένα νέο είδος
τουρισμού υγείας που δεν αφορά αρρώστους, αλλά υγιείς κατά κύριο λόγο, οι
οποίοι επιδιώκουν μέσα από ειδικές κούρες (υγιεινή διατροφή, υδρομασάζ,
γυμναστική) να διατηρήσουν μια καλή φυσική κατάσταση και να αναζωογονηθούν.
Έτσι ο τουρισμός υγείας διακρίνεται σε τρεις επιμέρους μορφές:
I. Στο «θεραπευτικό» τουρισμό, που περιλαμβάνει
τουρισμό στις διάφορες μορφές του.

ιαματικό

II, Στον τουρισμό «υγιεινής και φυσικής διαβίωσης» που περιλαμβάνει
όλες τις μορφές αυτού του νέου και ιδιαίτερα προσοδοφόρου τύπου τουρισμού,
III. Στον τουρισμό για άτομα με ειδικές ανάγκες, που αναφέρεται
κυρίως σε άτομα με κάποιας μορφής φυσική αναπηρία. Στην περίπτωση αυτή ο
τουρισμός δεν στοχεύει στή θεραπεία ή στη βελτίωση της υγείας των ατόμων
αλλά στην παροχή της δυνατότητας, πρώτα απ’
μπορέσουν να απολαύσουν την εμπειρία αυτή.
τουρισμού συχνά προτιμούνται από τα άτομα
συνδυάζουν τις άλλες τουριστικές υπηρεσίες με
ψυχαγωγίας κ.λπ.

όλα, να ταξιδέψουν και να
Οι περιοχές θεραπευτικού
με ειδικές ανάγκες γιατί
προγράμματα αθλητισμού,

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
ΦΥΣΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΣ
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΗΡΩΝ
ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΙΑΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
1. Φυσική Διατροφή
1. Ιαματικά Λουτρά
1. Διακοπών Σε Κανονικά
-ενοδοχεία
2. Άθληση
2. Λασποθεραπεία
2.
Υγείας Σε Ειδικά
Κέντρα
3. Δίαιτες Αδυνατίσματος 3. Ποσιμοθεραεία
3.
Υγείας Σε Κέντρα
Θεραπευτικού - Ιαματικού
Τουρισμού
4. Εισπνευσοθεραεία
4. Κούρες Ομορφιάς
5. Ψυχαγωγία
5. Κινησιοθεραπεία
6. Αναζωογόνηση

Δ.7ρ. Η Αναγκαία Υποδομή Για Την Ανάπτυξη Του Τουρισμού Υγείας
Στον Νομό Καβάλας συναντάμε τα ιαματικά λουτρά των Ελεύθερων, τα
οποία παρουσίασαν την παρακάτω κίνηση κατά τα έτη 1986-1989 σύμφωνα με
στοιχεία του Ε.Ο.Τ.

Οι παθήσεις για τις οποίες ενδείκνυνται τα λουτρά των Ελευθερών είναι
κυρίως:
Γυναικολογικές, δερματικές, θρέψεως στομάχου και εντέρων και ενώ για
τις δύο πρώτες παθήσεις συνίσταται λουτροθεραπεία για την τελευταία
συνίσταται Ποσιμοθεραεία.

Ένα βασικό στοιχείο π J μπορεί να συμβάλλει καθοριστικά στην ανάπτυξη
του Ιαματικού τουρισμού ί /αι η υποδομή που προσφέρει από άποψη
εγκαταστάσεων.
Η αναγκαία υποδομή για τη δημιουργία ενός κέντρου θεραπευτικού
τουρισμού ή τουρισμού υγιεινής διαβίωσης λαμβάνει εκτός της κλασσικής
κτιριακής υποδομής (θεραπευτήριο και συχνά ξενοδοχείο) και μια σειρά άλλες
παροχές που θα βελτιώνουν και θα κάνουν ανταγωνιστική την εικόνα του κέντρου.
Έτσι μια τέτοια υποδομή στα σύγχρονα θεραπευτικά κέντρα περικλείει σύμφωνα
με τους Band Bovy Μ. and Lawson Fl
A. Σύγχρονα ιατρεία
B. Θεραπευτήρια με πολλαπλές παροχές τ
μορφές παθήσεων.

1 καλύπτουν όλες τις

Γ. Πισίνες και αίθουσες γυμναστικής.
Δ. Πάρκα περιπάτου ηλιοθεραπείας
ψυχαγωγίας και σύγχρονα κέντρα επικοινωνιών

και ξεκούρασης

σε

αίθουσες

Εκτός όμως από αυτήν την υποδομή, και αν θέλουμε αυτά τα κέντρα να
στοχεύουν σε τουρίστες υψηλών εισοδημάτων καθώς και στον τουρισμό υγιεινής
διαβίωσης, είναι αναγκαία και μια πρόσθετη υποδομή σε αθλητικές εγκαταστάσεις
και σε αίθουσες προβολής ενώ πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα και για τη
ψυχαγωγία των πελατών που συχνά μένουν για μεγάλα χρονικά διαστήματα.
Τέλος από πλευράς αρχιτεκτονικής του τοπίου ένα τέτοιο κέντρο πρέπει να δίνει
την αίσθηση της ηρεμίας και της ησυχίας.

Δ.8. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Δ.8α. Τα χαρακτηριστικά του πολιτιστικού περιβάλλοντος της πόλης και
της περιφέρειας
Μια εναλλακτική μορφή τουρισμού, που η επαρχία Καβάλας έχει όλες τις
προϋποθέσεις για να την αναπτύξει, είναι και ο πολιτιστικός τουρισμός. Πόλη με
παλιά ιστορία η Καβάλα διατηρεί ακόμη κάποια στοιχεία της πολιτιστικής της

if

1'

κληρονομιάς, κυρίως με την παρουσία της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής και των
μνημείων από την αρχαία εποχή μέχρι τους νεώτερους χρόνους .
Πολλά από αυτά όπως το Μεσαιωνικό Φρούριο, τα Τείχη της αρχαίας
Νεάπολης και της Χριστούπολης, το Ιμαρέτ, το σπίτι του Μωχάμετ Άλη,
βρίσκονται στη χερσόνησο της Παναγίας που υπήρξε ο πυρήνας της πόλης και
διατηρεί σε σημαντικό βαθμό τον παραδοσιακό χαρακτήρα της συνοικίας από τα
τελευταία χρόνια της Τουρκοκρατίας. Όλη η χερσόνησος είναι κηρυγμένη
διατηρητέα από το Υπουργείο Πολιτισμού.
Στη συνέχεια της χερσονήσου
δεσπόζουν οι «Καμάρες», μεσαιωνικό υδραγωγείο, ενώ στα Β.Δ. της πόλης σώζεται
τμήμα της ρωμαϊκής Εγνατίας οδού.
Αυτό όμως που χαρακτηρίζει την κυρίως πόλη είναι ότι σώθηκε από την
πρόσφατη ιστορία της και της προσδίδει μια ιδιαίτερη φυσιογνωμία: οι
Καπναποθήκες και κάποια από τα νεοκλασικά δημόσια κτίρια και ιδρύματα.
Παρόλη την καταστροφή που έχουν υποστεί τα τελευταία 20 χρόνια, υπάρχουν
ακόμη αρκετά συμπλέγματα ή και μεμονωμένα κτίρια που έχουν κηρυχθεί
διατηρητέα και για τα οποία ο Δήμος Καβάλας κάνει τα τελευταία χρόνια
προσπάθειες συντήρησης και αξιοποίησης τους με τη χωροθέτηση σε αυτά
διαφόρων πολιτιστικών λειτουργιών .
Στην περιφέρεια σημειώνουμε τον σημαντικό αρχαιολογικό χώρο των
Φιλίππων και της Θάσου και παραδοσιακούς οικισμούς.
Ως προς την πολιτιστική δραστηριότητα σήμερα τόσο στην πόλη όσο και
στην περιφέρεια μπορούμε να πούμε ότι ασκείται αποκλειστικά από τον Δήμο και
τους ερασιτεχνικούς πολιτιστικούς συλλόγους ( 40 στην Πόλη και 107 σε όλο τον
Νομό ).
Στην επαρχία λειτουργούν υποτυπωδώς πνευματικά κέντρα (
Ελευθερούπολη, Χρυσούπολη, Θάσο ) ενώ έντονη είναι η παρουσία των Ποντιακών
πολιτιστικών συλλόγων - κυρίως λαογραφικοί - , εξαιτίας της μεγάλης παρουσίας
του Ποντιακού πληθυσμού στην περιοχή από το 1922.
Η πόλη της Καβάλας συγκεντρώνει την πλειοψηφία των εκδηλώσεων και
δραστηριοτήτων και αποτελεί πολιτιστικό κέντρο για μια ευρύτερη περιοχή από
αυτή του Νομού.
Παρά τις προσπάθειες πάντως που έχουν γίνει από πλευράς Δήμου για
αναβάθμιση του πολιτιστικού περιβάλλοντος της πόλης, δεν μπορεί να μην
επισημανθεί ότι όπως έχει συμβεί σε όλες τις ελληνικές πόλεις, τα τελευταία
χρόνια, έτσι και η Καβάλα χάνει την ιδιαιτερότητα και το χαρακτήρα της.
Από τη μια μεριά η μετατροπή της πόλης, κύρια στη δεκαετία του '60, από
πόλη των καπνεργατών, ψαράδων και καπνεμπόρων σε μικροαστική, σήμανε κύρια.

1
εκτός από την οικονομική παρακμή της και την πνευματική μαζί με βαθιά κοινωνική
αλλαγή. Η μετανάστευση που ακολούθησε, η ανεξέλεγκτη ανοικοδόμηση και η
τάση εύκολου πλουτισμού διέλυσαν τις παλιές δομές. Από την άλλη μεριά, η
ισοπέδωση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών από την κυριαρχία των ΜΜΕ και
κυρίως της τηλεόρασης, δεν αφήνουν παρά ελάχιστα περιθώρια διατήρησης της
ιδιαιτερότητας κάθε περιοχής και στον πολιτιστικό τομέα.

Δ.8β. Πολιτιστικές λειτουργίες και εκδηλώσεις στην Καβάλα
Είναι γενέθλια πόλη αρκετών λογοτεχνών που ξεκίνησαν οι περισσότεροι
από τις σελίδες τοπικών εφημερίδων και περιοδικών που έβγαιναν σε σημαντικό
αριθμό από την εποχή του μεσοπολέμου και μετά.
Ιστορικός σύλλογος της πόλης είναι ο σύνδεσμος Φίλων Γραμμάτων και
Τεχνών που ιδρύθηκε το 1951. Σημαντικό ρόλο στην πολιτιστική ζωή έχει παίξει τα
τελευταία 30 χρόνια και η Κινηματογραφική Λέσχη. Λειτουργεί επίσης το
Δημοτικό Ωδείο από παλιά.
Το 1945 δημιουργήθηκε το Αρχαιολογικό Μουσείο που στέγασε τα
αρχαιολογικά ευρήματα της περιοχής. Από το 1957 δημιουργείται Δημοτική
Βιβλιοθήκη που το 1984 μεταφέρεται στη Μεγάλη Λέσχη.
Το Δημοτικό Μουδείο στεγάζεται επίσης σε νεοκλασικό ανακαινισμένο
κτίριο από το 1986 και περιλαμβάνει Πινακοθήκη - Γλυπτοθήκη, συλλογή πουλιών
από τον Υγροβιότοπο του Νέστου, Λαογραφικό Μουσείο και Ιστορικό Αρχείο της
πόλης. Το Πνευματικό Κέντρο του Δήμου που θα στεγάσει πολλές πολιτιστικές
δραστηριότητες έχει εγκατασταθεί σε μια ωραία παλιά καπναποθήκη. Σήμερα
υπάρχουν επίσης περί τους 40 συλλόγους που συνεργάζονται με το Δήμο, ο οποίος
τους χρηματοδοτεί τακτικά.
Ο Δήμος Καβάλας οργανώνει κάθε χρόνο τις παρακάτω εκδηλώσεις :
•Φεστιβάλ Φιλίππων - Θάσου στο αρχαίο θέατρο Φιλίππων.
•Ελευθέρια - γιορτή με πολιτιστικές και αθλητικές δραστηριότητες.
•Καθαρή Δευτέρα.
•Γιορτή της ημέρας των ηλικιωμένων.
•Μουσική κατασκήνωση με ευθύνη του Δημοτικού Ωδείου Καβάλα.
•Πρωτάθλημα μινι μπάσκετ με συμμετοχή των Δημοτικών Σχολείων.

Δ.9. ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Δ.9α. Γενικά
Μια άλλη μορφή τουρισμού, η οποία δεν μπορεί να σταθεί αυτόνομη, αλλά
σε συνδυασμό με κάποιες άλλες μορφές όπως ορεινός τουρισμός, πολιτιστικός
τουρισμός, θαλάσσιος τουρισμός είναι και ο αθλητικός τουρισμός. Ο αθλητικός
τουρισμός είναι ο τουρισμός που έχει ως σκοπό την παρακολούθηση αθλητικών
αγώνων, ή τη συμμετοχή (επαγγελματική ή ερασιτεχνική) σε αθλητικές
δραστηριότητες. Τα τελευταία χρόνια ο αθλητικός τουρισμός εμφανίζει ανοδική
τάση, είτε με τη μορφή μετακίνησης φιλάθλων, είτε αθλητών για προπονήσεις
εκτός έδρας σε συνδυασμό με τουριστική αναψυχή. Επίσης στον αθλητικό
τουρισμό εντάσσονται και οι σχετικές δραστηριότητες οργανωμένων ή
μεμονωμένων τουριστών στους τόπους προορισμού. Επομένως οι κατηγορίες
αθλητικής πελατείας που προκύπτουν είναι:
α) Οι φίλαθλοι θεατές που παρακολουθούν ως οπαδοί αθλητικούς αγώνες.
β) Οι αθλητές, επαγγελματίες ή ερασιτέχνες, ενήλικοι ή μαθητές, που
προπονούνται ή ασκούνται.
γ) Οι τουρίστες τι ϋ ευκαιριακά δραστηριοποιούνται στα πλαίσια κάποιου
τουριστικού πακέτου.

Δ.9β. Χαρακτηριστικά του αθλητικού τουρισμού
• Με δεδομένο ότι ο τουρισμός έχει οικουμενικό χαρακτήρα, οι
παραπάνω κατηγορίες περιλαμβάνουν διεθνείς αλλά και εσωτερικούς
τουρίστες.
• Κυριότερος πόλος έλξης για τον αθλητικό τουρισμό είναι τα μεγάλα
αθλητικά γεγονότα διεθνούς κλίμακας. Τα γεγονότα αυτά μπορεί να έχουν
παγκόσμια διάσταση όπως οι Ολυμπιακοί αγώνες, περιφερειακή όπως οι
Μεσογειακοί αγώνες και διμερή ή πολυμερή διάσταση όπως οι αγώνες μεταξύ
εθνικών ομάδων μεμονωμένων κρατών.

άμεσα

Ο Αθλητικός τουρισμός δεν ι ιναι αυτοδύναμος, αλλά εξαρτάται
πό τη διοργάνωση αγώνων, ποι λειτουργούν ως τουριστικοί πόλοι

έλξης.
• Ο Αθλητικός τουρισμός των μεγάλων γεγονότων μπορεί να παρέχει
υψηλό στιγμιαίο όφελος αλλά δεν εξασφαλίζει τη συνεχή τουριστική ροή, που

χαρακτηρίζει άλλες μορφές τουρισμού. Ιδιομορφία λοιπόν του αθλητικού
τουρισμού είναι μια περιοδικότητα, με απροσδιόριστης χρονικής διάρκειας
περιόδους. Το γεγονός αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τις μικρές αθλητικά χώρες
όπως η Ελλάδα που βρίσκονται στη γεωγραφική περιφέρεια των μεγάλων
αθλητικών γεγονότων. Το ίδιο και σε πιο έντονο βαθμό, ισχύει και για τον Νομό
Καβάλας.

Δ.9γ. Ο Αθλητικός τουρισμός στην Καβάλα
Είναι γεγονός ότι η υπάρχουσα αθλητική υποδομή στην Καβέιλα δεν θα
μπορούσε να προσελκύσει αθλητικό τουρισμό, ιδιαίτερα μάλιστα προερχόμενο
από το εξωτερικό. Παρόλα αυτά όμως θα μπορούσε να στραφεί στην αγορά του
εσωτερικού. Προκειμένου να εξασφαλισθεί συνεχής ροή, έστω και περιορισμένων
αριθμών, ο στόχος δεν πρέπει να είναι οι θεατές των μεγάλων, αλλά των σπάνιων
αθλητικών γεγονότων. Στόχος πολιτικής πρέπει να είναι η προσέλκυση κάποιου
είδους αθλητών. Με δεδομένο το επίπεδο της αθλητικής υποδομής της Καβάλας
που απευθύνεται κυρίως στην εσωτερική κατανάλωση, ο μαθητικός αθλητισμός
σχολείων σε συνδυασμό με την επίσκεψη αρχαιοτήτων μπορεί να δώσει ένα
σύνθετο αθλητικό-πολιτιστικό τουριστικό πακέτο για αλλοδαπούς ή ντόπιους
μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
Τα συνθετικά στοιχεία ενός αθλητικού-πολιτιστικού τουριστικού πακέτου
που αναφέρθηκε παραπάνω θα είναι οι αθλητικές εγκαταστάσεις σε συνδυασμό με
μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους σε βάση περιηγητική δηλαδή περιοδεία στην
πόλη για προπονήσεις και παράλληλα επισκέψεις αρχαιοτήτων.
Τα οφέλη από την ανάπτυξη του αθλητικού τουρισμού είναι κυρίως θετικά.
• Πρώτα απ' όλα βοηθά, όπως και οι άλλες μορφές τουρισμού στην
άμβλυνση της εποχικότητας.
• Αναβαθμίζουν το γόητρο της πόλης και δημιουργούν στην κοινή
γνώμη θετική εικόνα που διαρκεί.
• Προκαλούν αύξηση των εσόδων που μπορούν κατά προέκταση να
χρησιμοποιηθούν για την καλυτέρευση της αθλητικής υποδομής.

Δ.10. ΣΥ.\ί:ΔΡΙΑΚΟΣ - ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Δ. 10α. Γενικά
Δυο άλλες εναλλακτικές μορφές τουρισμού όχι τόσο αναπτυγμένες στην
Ελλάδα και σχεδόν καθόλου αναπτυγμένες στον Νομό Καβάλας, είναι ο
συνεδριακός και ο εκθεσιακός τουρισμός. Τα συνέδρια και οι εκθέσεις συνιστούν
απαραίτητο μέσο επαφής με σκοπό την ενημέρωση σε επιστημονικά και
τεχνολογικά θέματα που εξελίσσονται ραγδαία. Ανέιλογα με τον τύπο και το θέμα
του συνεδρίου οι συμμετέχοντες μπορεί να είναι επιχειρηματίες, στελέχη
επιχειρήσεων, ειδικοί επιστήμονες διαφόρων ειδικοτήτων κ.λπ.
Τα Συνεδριακά κέντρα ώς προς το μέγεθος διακρίνονται σε τρεις
κατηγορίες:
•Μικρό Συνεδριακό κέντρο: 200- 500 Σύνεδροι
•Μεσαίο Συνεδριακό κέντρο: 500 -1200 Σύνεδροι
•Μεγάλο Συνεδριακό κέντρο: 1200 - 3000 Σύνεδροι
Η πλειοψηφία αυτών των μετακινήσεων γίνεται σε γκρουπ αν και υπάρχει
μια σημαντική αύξηση των ατομικών ταξιδιών-βραβείων. Αποτελεί μια
ενδιαφέρουσα αγορά δεδομένου ότι περιλαμβάνει επισκέπτες μέσου και ανωτέρου
οικονομικού επιπέδου.
Τις περισσότερες φορές προβλέπεται επίσης η
δυνατότητα συμμετοχής συνοδών ατόμων.

Δ.ΙΟρ. Ο Συνεδριακός - Εκθεσιακός Τουρισμός Στην Καβάλα
Είναι γεγονός ότι δεν έχει δοθεί βαρύτητα στην ανάπτυξη του Συνεδριακού
- Εκθεσιακού τουρισμού στην Καβάλα όλα αυτά τα χρόνια και αν θελήσουμε να
έχουμε νια ουσιαστική ανάπτυξη στον τομέα αυτό χρειάζεται ένα ολοκληρωμένο
πρόγραμμα συνεδριακής τουριστικής πολιτικής με καθορισμένους και εφικτούς
στόχους.
Παρόλα αυτά όμως η Καβάλα διαθέτει αρκετά θετικά στοιχεία για την
ανάπτυξη αυτού του είδους τουρισμού για τους παρακάτω λόγους:
•Οι επιλογές των επαγγελματιών που πραγματοποιούν τέτοιου είδους
ταξίδια περιλαμβάνουν συνήθως ένα σαββατοκύριακο σε επαρχιακή πόλη
ακολουθούμενο από ένα δεύτερο διήμερο σε μια μεγαλούπολη με κοσμική ζωή. Η
Καβάλα πληρεί αυτές τις προϋποθέσεις απ ό τη στιγμή που η ίδια είναι επαρχιακή
πόλη, ιδίως κατά την περίοδο του χειμώνα κ U από την άλλη πλευρά βρίσκεται σε
κοντινή απόσταση από τη Θεσσαλονίκη.

•Ένα άλλο θετικό στοιχείο είναι η κοντινή απόσταση από το νησί της
Θάσου, στο οποίο μπορούν πολύ εύκολα να πραγματοποιηθούν μονοήμερες
εκδρομές.
•Η ύπαρξή αεροδρομίου στην Χρυσούπολη είναι ένα ακόμη θετικό στοιχείο,
καθώς όπως είναι γνωστό οι Σύνεδροι κινούνται ώς επί το πλείστον αεροπορικώς.
•Σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη του Συνεδριακού τουρισμού μπορεί να
παίξει και η ύπαρξη του Τ.Ε.Ι. το οποίο μπορεί να προσελκύσει συνέδρια όχι μόνο
από το εσωτερικό αλλά και από το εξωτερικό.

Ε. ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΜΕΣΑ
ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

E.l.

Τα Διαρθρωτικά Ταμεία Της Κοινότητας Και Η Περιφερειακή

Πολιτική Της
Η περιφερειακή πολιτική της Κοινότητας έχει ως κύριο σκοπό τη βελτίωση
της οικονομικής απόδοσης των λιγότερο αναπτυγμένων περιοχών και αυτό το
επιτυγχάνει κυρίως μέσω των Διαρθρωτικών Ταμείων (ΕΤΠΑ, ΕΚΤ, ΕΓΤΠΕ,). Τα
Κοινοτικά κονδύλια των Διαρθρωτικών Ταμείων τα κατανέμουν τα Σχέδια
Περιφερειακής Ανάπτυξης ( ΣΠΑ ) τα οποία καλύπτουν τετραετίες.
Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), είναι η
σημαντικότερη πηγή χρηματοδότησης του τουρισμού στις περιοχές αυτές. Η
χρηματοδότηση έργων υποδομής με σκοπό τη βελτίωση τους από το ΕΤΠΑ, έχει
ιδιαίτερη σημασία για την τουριστική ανάπτυξη των λιγότερο αναπτυγμένων
περιοχών.
Ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) αφορά την κατάρτιση
επί θεμάτων τουρισμού.
Από την άλλη, το Τμήμα Προσανατολισμού του Γεωργικού Ταμείου
(ΕΓΤΠΕ) παίζει σπουδαίο ρόλο στην ανάπτυξη του αγροτικού τουρισμού. Στο
Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (FEOGA), υπάρχουν μέτρα
για την προώθηση του αγροτικού τουρισμού. Προβλέπονται κοινοτικές ενισχύσεις
υπέρ του τουρισμού τόσο στο επίπεδο των γεωργικών εκμεταλλεύσεων όσο και σε
ένα γενικότερο επίπεδο βασικών υποδομών στον τομέα της ψυχαγωγίας, όπως
είναι φυσικά πάρκα και άλλα.
Μεταξύ
των επιλέξιμων επενδύσεων
περιλαμβάνονται και αυτές που είναι σχετικές με τουριστικές δραστηριότητες.
Τα μέτρα που αφορούν τον αγροτικό τουρισμό αντιπροσωπεύουν ένα
σημαντικό μέρος, δεδομένου ότι περίπου το 40% της ενίσχυσης που διατίθεται
αφορά σχέδια ανάπτυξης του αγροτικού τουρισμού, τα οποία χρηματοδοτούνται
τόσο από το ΕΤΠΑ όσο και από το FEOGA και το ΕΚΤ. Στα σχέδια που
προτείνονται
στα
πλαίσια
των
επιχειρησιακών
προγραμμάτων
συμπεριλαμβάνονται μεταξύ άλλων':
• Η κοινοτική συνδρομή στην χρηματοδότηση μεμονωμένων και συλλογικών
επενδύσεων που συνδέονται με τις αγροτικές δραστηριότητες,
• Η αποκατάσταση και ανάπτυξη των αγροτικών κατασκευών
παρουσιάζουν τουριστικό ενδιαφέρον,

και τόπων που

• Οι δραστηριότητες προώθησης,
• Οι μελέτες αγοράς,
. Τα μέτρα που αποσκοπούν στην διεύρυνση της τουριστικής περιόδου.

Ε.2.

Κοινοτικές ΓΙρο^τοβουλίες που προιοθούν την Ανάπτυξη του

τουρισμού
Είναι γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει κάποια συγκεκριμένη
πολιτική στον τομέα του τουρισμού, αλλά κινείται μέσα από Κοινοτικές πολιτικές
και μέτρα, που αφορούν τις επιχειρήσεις γενικότερα.
Η Γενική Διεύθυνση είναι μεταξύ άλλων αρμόδια για τον συντονισμό των
πολιτικών αυτών στον τομέα του τουρισμού. Έτσι από την Γ.Δ. εφαρμόζεται το
πρώτο Κοινοτικό πρόγραμμα Δράσης για την ενίσχυση του τουρισμού και
χρηματοδοτεί επίσης έρευνες επί τουριστικών θεμάτων.
Οι σημαντικότερες από τις κοινοτικές πρωτοβουλίες που συμβάλλουν στην
προώθηση του τουρισμού με τη χρηματοδότηση του, είναι οι παρακάτω: LEADER,
INTERREG, REGIS, ENVIREG. Αναδρομικά θα πρέπει να αναφέρουμε και τα
Ολοκληρωμένα Μεσογειακά Προγράμματα (Μ.Ο.Π.), τα οποία καλύπτουν την
περίοδο 1986-1992 και κινητοποιούν κοινοτικούς, εθνικούς, περιφερειακούς, και
τοπικούς χρηματοδοτικούς πόρους. Δημιουργήθηκαν κατ την ένταξη της Ισπανίας
και της Πορτογαλίας στην κοινότητα και είχαν ως σκοπό να καταστήσουν
περισσότερο ανταγωνιστικές τις οικονομίες της Ελλάδας, της Γαλλίας και της
Ιταλίας, γεγονός το οποίο σηματοδότησε θετικά την πορεία της χώρας και στον
τουριστικό τομέα λαμβάνοντας υπόψη ότι το 13% περίπου επί του συνόλου της
κοινοτικής συνδρομής προοριζόταν για τη χρηματοδότηση ενεργειών στον τομέα
της προώθησης και της παρακολούθησης των τουριστικών δραστηριοτήτων.
Μεταξύ των Κοινοτικών πρωτοβουλιών που πρότεινε η επιτροπή, το
πρόγραμμα περιφερειακών ενεργειών στον τομέα του περιβάλλοντος ENVIREG
είχε ιδιαίτερη σημασία για τον τουρισμό και ιδίως στην περιφέρεια της
Μεσογείου. Ένας από τους ειδικούς στόχους του ENVIREG ήταν η μείωση της
ρύπανσης στις παράκτιες ζώνες και ιδίως της Μεσογείου, η οικονομία των
οποίων εξαρτάται σημαντικά από την τουριστική δραστηριότητα.
Η πρωτοβουλία INTERREG I (1989-1993) και τώρα η συνέχεια της II (19941999) αφορά στην προώθηση της συνεργασίας μεταξύ των παραμεθόριων
περιοχών. Στο πλαίσιο αυτό μπορούν να επωφεληθούν της κοινοτικής συνδρομής
οι
ενέργειες
διασυνοριακής
συνεργασίας
υπέρ
του
τουρισμού
συμπεριλαμβανομένου του αγροτικού τουρισμού.
Μια από τις σημαντικότερες κοινοτικές πρωτοβουλίες η οποία υλοποιήθηκε
κατά την περίοδο 1989-1993 είναι η LEADER I η οποία συνεχίζεται με την ίδια
κοινοτική πρωτοβουλία LEADER II για την περίοδο 1994-1999 και αποσκοπεί στην
προώθηση της τοπικής ανάπτυξης μέσω της χρηματοδότησης πρωτοβουλιών που
προέρχονται από τοπικούς φορείς.

Η πρωτοβουλία RECHAR προβλέπει την παροχή κοινοτικής στήριξης
μεταξύ άλλων υπέρ των μέτρων προώθησης των τουριστικών δραστηριοτήτων και
ιδίως εκείνων που βασίζονται στην βιομηχανική κληρονομιά αλλά δεν αφορά την
περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Πίνακας 13
» Προγράμματα Χρηματοδότησης Του Τουρισμού-

1989-1993
LEADER II

INTERREG I
INTERREG II

Μ.Ο.Π.
Ολοκληρωμένα
Μεσογειακά
Προγράμματα

Ε.3.

Αποσκοπε ί στην προώθηση της τοπικής I
ανάπτυξης μέσω της χρηματοδότησης
|
πρωτοβουλιέ
προέρχονται
τοπικούς φορείς

Ί

τουρισμός
Πρόγραμμα Περιφερειακών
Ενεργειών
στον
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Ανάπτυξη του Τουρισμού
Πέντε προγράμματα επιχορηγούμενα από το Δημόσιο για τις μικρομεσαίες
επιχειρήσεις στους τομείς της μεταποίησης και παροχής υπηρεσιών,
προκηρύχθηκαν από το υπουργείο Ανάπτυξης. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται και
το πρόγραμμα που αναφέρεται στον τουρισμό και αφορά έργα υποδομής και
βελτίωσης των τουριστικών υπηρεσιών. Οι προτάσεις που θα υποβληθούν δεν
μπορούν να υπερβαίνουν τα 25 εκατ. δρχ. για μεμονωμένες επιχειρήσεις και τα 50
εκατ. για τις συνεργασίες επιχειρήσεων. Το ποσοστό επιχορήγησης είναι 50% και
η διάρκεια του έργου δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το ένα έτος'.
Σύμφωνα με δημοσίευση στο " Έθνος της Κυριακής θα δοθεί ενίσχυση σε
τουριστικές επιχειρήσεις. Στα 3 δις. δραχμές ανέρχεται η συνολική οικονομική
ενίσχυση προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις του τουρισμού μέσα από το
υποπρόγραμμα Τουρισμός. Η ενίσχυση αποσκοπεί στην παροχή μελετητικών και
συμβουλευτικών υπηρεσιών προς αυτές τις επιχειρήσεις ώστε να βελτιωθεί η
ανταγωνιστικότητα τους. Οι επιχειρήσεις που μπορούν να ενταχθούν σε αυτό το

πρόγραμμα είναι τα ξενοδοχειακά καταλύματα, τα τουριστικά γραφεία, οι
επιχειρήσεις εκμίσθωσης αυτοκινήτων, τα ναυλομεσιτικά γραφεία και οι
επιχειρήσεις κρουαζιερόπλοιων δυναμικότητας μέχρι και 50 επιβάτες.
Οι
προϋποθέσεις που πρέπει να πλήρούνται είναι: να έχουν έως 150 εργαζόμενους, ο
μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών τα 3 τελευταία χρόνια να είναι ίσος η
μεγαλύτερος των 50 εκατ. δρχ. στο μετοχικό κεφάλαιο να μην συμμετέχουν άνω
του 25%’.

Ε.4. Νέες Υ'τιηρεσίες Και Εκσυγχρονισμός Του Ε.Ο.Τ.
Ελληνική εφόρμηση με στόχο την τουριστική ανάπτυξη. Επίθεση σε όλα τα
μέτωπα αρχίζει η κυβέρνηση προκειμένου να επιτύχει την ανάκαμψη της «εθνικής
μας βιομηχανίας». Όλες οι προσπάθειες θα πέσουν στην κατεύθυνση της
ποιότητας και της παροχής νέων υπηρεσιών σε συνδυασμό με τον εκσυγχρονισμό
του Ε.Ο.Τ. και το συντονισμό των διαφόρων δημόσιων υπηρεσιών που άμεσα ή
έμμεσα συμμετέχουν στη διαμόρφωση της εικόνας της χώρας μας. Το Υπουργείο
Ανάπτυξης έχει εκπονήσει ένα συνολικό σχέδιο και επεξεργάζεται μια στρατηγική
που προορίζεται να ισχύσει στο μέλλον. Τα τρία καυτά σημεία στη χάραξη
πολιτικής είναι:
1.

Ποιοτική αναβάθμιση τουριστικού προϊόντος.

2.Διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος.
3.Εκσυγχρονισμός του Ε.Ο.Τ. και αξιοποίηση της περιουσίας τι
Τη σκέψη στελεχών στο Υπουργείο Ανάπτυξης απασχολούν όσα
περιλαμβάνονται στη διάρκεια παραμονής ενός τουρίστα από τη στιγμή που
έρχεται μέχρι τη στιγμή που φεύγει από τη χώρα. «Ο τουρισμός μας έφτασε σε
ένα σημαντικό σημείο ανάπτυξης, έχουν γίνει πολλά βήματα και αποκτήσαμε ένα
σοβαρό επίπεδο. Το ζήτημα όμως που τίθεται πλέον είναι η διατήρηση της θέσης
και του μεριδίου στην παγκόσμια αγορά. Για να γίνει όμως αυτό απαιτείται
αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών για να ξεπεράσουμε το στάδιο της
ωριμότητας» λένε στελέχη του υπουργείου.
Το σχέδιο για τον τομέα της ποιότητας στον τουρισμό προβλέπει
επενδύσεις ύψους 60 δις. δρχ. μέσα από το Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης. Το
μεγαλύτερο ποσοστό αυτών, τα 56 δις. προορίζεται για τον εκσυγχρονισμό ήδη
υπαρχόντων τουριστικών μονάδων. Επίσης 4 δις δραχμές θα απορροφηθούν για
την αναβάθμιση του ανθρώπινου παράγοντα στους τομείς κατάρτισης
εκπαίδευσης. Καθοριστική θεωρείται όμως η υιοθέτηση σειράς μέτρων και
υποδομών από άλλα υπουργεία και φορείς τα οποία έχουν άμεσο ή έμμεσο

αντίκτυπο στο τουριστικό προϊόν. Στόχος βασικός η επίτευξη του συντονισμού
ενεργειών μεταξύ των διαφόρων φορέων που μπορεί να επιτευχθεί από τη
Συντονιστική Διυπουργική Επιτροπή.
Τα παραδείγματα που αναφέρονται είναι πολλά:
•Επιθυμούμε τουρισμό από Ρωσία, γίνεται μεγάλη καμπάνια, υπάρχει
μεγάλη αγορά, αλλά τελικά δεν έχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα αφού είναι
εξαιρετικά δύσκολο να πάρει κανείς βίζα. Στις προτεινόμενες λύσεις είναι η
δυνατότητα χορήγησης ομαδικής βίζας για οικογένειες ή γκρουπ μέσω
επιλεγμένων τουρ - οπερέιτορ. Ήδη έχουν υπάρξει συζητήσεις μεταξύ Υπ.
Ανάπτυξης, Ε.Ο.Τ. και Υπ. Εξωτερικών.
•Συνεργασία με ΥΠΑ για το θέμα των αεροδρομίων που αποτελούν πρώτη
και τελευταία εντύπωση.
•Στο θέμα των ταξί όπου υπάρχουν πολλές καταγγελίες τουριστών για
κακή μεταχείριση ή κλοπές. Σε συνεργασία με το Υπ. Μεταφορών και τα
συνδικαλιστικά όργανα θα αρχίσουν σεμινάριο που θα συνδέονται με τη
χορηγούμενη ειδική άδεια οδήγησης.
•Με το Υπ. Πολιτισμού είναι υπό διαπραγμάτευση να παραμένουν Ιούλιο
και Αύγουστο ορισμένοι αρχαιολογικοί χώροι ανοικτοί και το βράδυ όπου θα
πραγματοποιείται σειρά εκδηλώσεων. Η πρόταση ισχύει για τα σαββατοκύριακα
Ιουλίου και Αυγούστου και αφορά χώρους όπως η Ακρόπολη, οι Δελφοί, η Ολυμπία.
Παράλληλα συζητείται η καθιέρωση ομαδικών ή οικογενειακών εισιτηρίων σε
αρχαιολογικούς χώρους. Τα εισιτήρια αυτά θα μπορούσαν να δίνονται ως
προσφορά από ξενοδόχους ή και την «Ολυμπιακή».
Ο κατάλογος της αναγκαίας συνεργασίας για την τουριστική ανάπτυξη
περιλαμβάνει πολλές δημόσιες υπηρεσίες με κοινό στόχο τη συνολική ποιότητα.
Δεύτερος στόχος είναι η διαφοροποίηση του προϊόντος. Στο υπ. Ανάπτυξης
θεωρούν ότι το σημερινό μοντέλο φθίνει ίσως λόγω νέων αγορών και νέων
συνθηκών. Συνολικά για τομέα διαφοροποίησης θα υπάρξει χρηματοδότηση ύψους
100 δις. δρχ.

Ε.5. Ποί) θα δοθεί βαρύτητα
•Στο θαλάσσιο τουρισμό από ναυσιπλοία ώς ναυταθλητισμό. Παράδειγμα
η περίφημη πίστα σερφ της Πάρου.

•Ορειβατικός τουρισμός. Αξιοποίηση ορεινού όγκου Ελλάδας χάραξη
μονοπατιών σε βουνά, σήμανση και δημιουργία καταφυγίων σε βουνά όπως Πήλιο,
Παγγαίο, Αγραφα, Ολυμπος και Γράμμος,
•Ιαματικός τουρισμός.
•Δημιουργία γηπέδων γκολφ για συγκέντρωση γκολφέρ από όλο τον κόσμο
με χρηματοδότηση μέσω Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης. Τα σχέδια είναι τρία
γήπεδα στη Χαλκιδική στην περιοχή Ν. Φώκαιας, δύο στη Ρόδο και τρία στην
Κρήτη.
•Θαλασσοθεραπεία.
•Συνεδριακός τουρισμός
•Θρησκευτικός τουρισμός(Τήνος, Πάτμος).
Το τρίτο σκέλος αφορά τον Ε.Ο.Τ. που πρόκειται να αλλάξει πρόσωπο. Η
ηγεσία του Υπ. Ανάπτυξης έχει επισημάνει την ανάγκη εκσυγχρονισμού και
προχωρεί σε ανάλογες κινήσεις. Κύριο σημείο αναφοράς είναι η δημιουργία
πολιτικής ή οργάνωσης τομέα μάρκετινγκ και η αναζήτηση αγοράς ενώ και
παράλληλα ο Ε.Ο.Τ. θα αποκοπεί από άλλες αρμοδιότητες.
Όπως λένε χαρακτηριστικά στελέχη του υπουργείου «ο Ε.Ο.Τ. δεν πρέπει
να είναι ξενοδόχος με ζημιά ή θιασάρχης». Έτσι η σκέψη είναι να αποδεσμευτεί
από το Φεστιβάλ και τη διαχείριση μονάδων. Η περιουσία του Ε.Ο.Τ. πρόκειται να
περάσει σε νέο φορέα υπό μορφή Α.Ε. για τη διαχείριση και ιδιωτικοποίηση της.
Στο πλαίσιο αυτό μεθοδεύεται η αξιοποίηση εκτάσεων που παραμένουν
ανεκμετάλλευτες. Σχέδια υπάρχουν ήδη για μακροχρόνια μίσθωση σε περιοχές
όπακ; Παλιούρι Χαλκιδικής Αφαντου, Κυλλήνη, Ανάβυσσος όπου θα γίνει θεματικό
πάρκο. Σε ορισμένες περιοχές η χρήση θα είναι ειδική όπως στην Επανωμή, όπου
η αναμόρφωση του χώρου θα γίνει σε συνεργασία με την Ορνιθολογική Εταιρεία’.
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