
 

 

 
Τεχρνο 16 (2020) 12-23 

http://www.jstar.gr  
 

 

 

 
Γηεχζπλζε αιιεινγξαθίαο:  Μειαρξνηλνχ Αζαλαζία  

  Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο 

  Τκήκα Δπηζηήκεο Φπζηθήο Αγσγήο θαη Αζιεηηζκνχ 

  Παλεπηζηεκηνχπνιε, 69100 Κνκνηελή 

E-mail:  nasia2002@yahoo.gr 
 

Ο αθληηικός ηοσριζμός μέζα από αθληηικές δραζηηριόηηηες ζηην Ελλάδα. 

 

Α. Μελατροινού, Κ. Αζηραπέλλος, Γ. Κώζηα  

Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

  Δίλαη επξέσο απνδεθηφ φηη ηα αζιεηηθά γεγνλφηα δεκηνπξγνχλ έλα θίλεηξν γηα λα γίλεη ν θάζε 

ηφπνο πφινο έιμεο απφ δηάθνξεο θνηλσληθέο νκάδεο. Σπγθεθξηκέλα ε Διιάδα, ιφγσ γεσγξαθηθψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ, δεκηνπξγεί κηα ζεκαληηθή πξνλνκηαθή εηθφλα απζεληηθήο εκπεηξίαο θαη εμαηξεηηθνχ 

ζθεληθνχ ψζηε λα αληηκεησπηζηνχλ ηα πξνβιήκαηα ηεο επνρηθφηεηαο κέζα απφ ηε δηνξγάλσζε αζιεηηθψλ 

εθδειψζεσλ. Ψο εθ ηνχηνπ, πνιιά κέξε ηνπ ηφπνπ καο έρνπλ επελδχζεη ζηνλ αζιεηηθφ ηνπξηζκφ θαη ηηο 

αζιεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, θηινδνμψληαο λα εκπινπηίζνπλ ην ηνπξηζηηθφ ηνπο πξντφλ θαη λα αληαπεμέιζνπλ 

ζηηο ζχγρξνλεο θαη αληαγσληζηηθέο ζπλζήθεο ηεο ζχγρξνλεο επνρήο. Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία απνζθνπεί 

ζηελ θαηαγξαθή ησλ ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ ηνπξηζκνχ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηνλ Διιεληθφ ρψξν, κε 

πξννπηηθή ηελ αλάπηπμε ηεο θάζε πεξηνρήο. Μέζα απφ άξζξα,  βηβιία θαη  κεηαπηπρηαθέο έξεπλεο  πνπ 

γξάθηεθαλ ζρεηηθά κε ηνλ αζιεηηθφ ηνπξηζκφ ζηελ Διιάδα απφ δηάθνξνπο ζπγγξαθείο θαη κέζσ ηνπ 

δηαδηθηχνπ φπνπ αληιήζεθαλ φιεο νη αλαιπηηθέο πιεξνθνξίεο, θαηαιήμακε ζην απνηέιεζκα φηη νη 

ελαιιαθηηθέο κνξθέο ηνπξηζκνχ βειηηψλνπλ ζεκαληηθά ηελ ηνπξηζηηθή πεξίνδν κε ηε ζσζηή αλάπηπμή θαη 

ηθαλνπνηνχλ φιν θαη πεξηζζφηεξνπο ηνπξίζηεο. 

 

Λέξειρ κλειδιά: ελαιιαθηηθφο ηνπξηζκφο, αζιεηηθά  γεγνλφηα, Διιάδα.  

 

Ειζαγωγή 

    Ο ηνπξηζκφο είλαη έλα θνηλσληθφ- νηθνλνκηθφ θαηλφκελν κε πνιιέο δηαζηάζεηο θαη απνηειεί έλα 

ζεκαληηθφ θιάδν ηεο νηθνλνκίαο φινπ ηνπ θφζκνπ. Τν ηαμίδη δελ είλαη πξνλφκην ηεο ζχγρξνλεο 

βηνκεραληθήο θνηλσλίαο. Τν θαηλφκελν ηνπ ηνπξηζκνχ έθαλε ηελ εκθάληζή ηνπ ρηιηάδεο ρξφληα 

πξηλ θαη αθνινχζεζε ηελ εμέιημε ηεο αλζξσπφηεηαο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ πεξαζκέλσλ ρηιηεηηψλ 

(Βαξβαξέηζνο, 1998). Η ιέμε ηνπξηζκφο πξνέξρεηαη απφ ηε γαιιηθή ιέμε «tour» θαη ηελ αγγιηθή 

ιέμε «touring» πνπ ζεκαίλνπλ πεξηήγεζε. Σχκθσλα κε ηνλ Παγθφζκην Οξγαληζκφ Τνπξηζκνχ 

(UNWTO) «ν ηνπξηζκφο, πεξηιακβάλεη ηηο δξαζηεξηφηεηεο ησλ αλζξψπσλ πνπ ηαμηδεχνπλ θαη 

δηακέλνπλ ζε πξννξηζκνχο θαη πεξηνρέο άιιεο εθηφο απφ απηέο πνπ απνηεινχλ ην ζπλεζηζκέλν 

πεξηβάιινλ ηνπο θαη γηα ρξνληθφ δηάζηεκα κεγαιχηεξν ησλ 24 σξψλ πνπ φκσο δελ μεπεξλάεη ηνλ 
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έλα ρξφλν κε ζθνπφ ηελ αλαςπρή, ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ επαγγεικαηηθψλ ηνπο αλαγθψλ θ.α.» 

(Βαξβαξέηζνο, 1998). Σηελ αξραία Διιάδα ν Ηξφδνηνο είλαη ν πξψηνο ηνπξίζηαο πνπ θαηαγξάθεη 

ηηο εκπεηξίεο θαη εληππψζεηο ηνπ γηα ηα κέξε πνπ επηζθέπηεηαη θαη έηζη ηνλ 4
ν
 αηψλα π.ρ. 

εκθαλίδνληαη νη πξψηε ηαμηδησηηθνί νδεγνί. Η θηινμελία ζεσξείηαη πξάμε αξεηήο θαη νη μέλνη 

πξνζηαηεπφληνπζαλ απφ ηνπο ζενχο.  

    Απφ ηελ αξραηφηεηα πάιη ν αζιεηηζκφο ήηαλ δηαδεδνκέλνο  κεηαμχ ησλ ιαψλ φπσο θαη ζηνπο  

αξραίνπο Έιιελεο κε ζπνπδαίεο αζιεηηθέο εθδειψζεηο φπσο ηα Νέκεα, ηα Πχζηα θαη νη 

Οιπκπηαθνί Αγψλεο (Κνπηξνπκπήο, 1980). Σηελ Διιάδα νη ξίδεο ηνπ αζιεηηζκνχ βξίζθνληαη ηφζν 

ζηε κπζνινγία φζν θαη ζηνπο πξντζηνξηθνχο ρξφλνπο αθνχ νη πεξηζζφηεξνη ζενί ηνπ Οιχκπνπ 

ζεσξνχληαλ αζιεηέο φπσο θαη νη εκίζενη . Οη πξψηεο πεξηγξαθέο αζιεηηθψλ αγψλσλ βξίζθνληαη 

ζηελ Ιιηάδα θαη ζηελ Οδχζζεηα θάηη πνπ καο δείρλεη φηη ν αζιεηηζκφο σθειεί φρη κφλν ην ζψκα 

αιιά θαη ηελ ςπρή κε ηελ αλάπηπμε ηνπ πλεχκαηνο, ηεο άκηιιαο θαη ηνπ αηζζήκαηνο ηεο ππέξνρεο 

θαη ηεο απηνπεπνίζεζεο ζπκβάιινληαο έηζη ψζηε λα θηάζνπλ νη Έιιελεο λα ζεσξνχληαη ν πην 

πξνεγκέλνο ιαφο ηεο αξραηφηεηαο έρνληαο έσο κφην ηνπο ην «λνπο πγηήο ελ ζψκαηη πγηή». Οη 

πξψηεο αξρέο ηεο ηζηνξίαο ηνπ αζιεηηζκνχ ζηελ Διιάδα βξίζθνληαη ζηελ πεξίνδν ηνπ Μηλσηθνχ 

θαη Μπθελατθνχ πνιηηηζκνχ φπσο πξνθχπηεη απφ παξαζηάζεηο ζε αγγεία (Απζίλνο, 1998) . 

    Ψζηφζν ν ζχγρξνλνο αζιεηηζκφο γελλήζεθε θαη θαιιηεξγήζεθε ζηελ Αγγιία φπνπ ηα 

παλεπηζηήκηα θαη ηα θνιέγηα παξάιιεια κε ηελ θιαζηθή γπκλαζηηθή πηνζέηεζαλ θαη θαιιηέξγεζαλ 

πνιιά απφ ηα ειιεληθά αζιήκαηα θαη νξγάλσζαλ αζιεηηθνχο αγψλεο κε ηε ζεκεξηλή κνξθή ηνπο. 

Απφ ηελ Αγγιία ν αζιεηηζκφο δηαδφζεθε ζηελ Κεληξηθή Δπξψπε, ζηηο ΗΠΑ θαη ζηηο 

Σθαλδηλαβηθέο ρψξεο θαη κεηά ηελ αλαβίσζε ησλ Οιπκπηαθψλ Αγψλσλ ηνλ Απξίιην ηνπ 1896 ζην 

Παλαζελατθφ Σηάδην Γηεζλείο αγψλεο ηεινχληαη παληνχ (Αηζαιάθεο , 2004). 

    Κάλνληαο κηα ρξνλνινγηθή αλαζθφπεζε παξαηεξνχκε φηη απφ ην 1960 έσο ζήκεξα 

ζεκεηψζεθαλ ζεκαληηθέο ηάζεηο εμεηδίθεπζεο θαη αλάπηπμεο  ζην ρψξν ηνπ ηνπξηζκνχ θαη 

παξάιιεια ηνπ αζιεηηζκνχ. Οη δχν απηνί ηνκείο εμειίρζεθαλ ζηηο πην θεξδνθφξεο βηνκεραλίεο ηνπ 

παγθφζκηνπ νηθνλνκηθνχ ζηεξεψκαηνο . Πεξίπνπ ηελ ίδηα ρξνληά θαη ζπγθεθξηκέλα κεηά ην 1970 

άξρηζε λα γίλεηαη ρξήζε ηνπ φξνπ Αζιεηηθφο ηνπξηζκφο κε ζθνπφ λα πεξηγξάθεη ε εηδηθή κνξθή 

ηνπξηζκνχ πνπ ζπλδχαδε θαη ηελ αζιεηηθή δξαζηεξηφηεηα θαη έηζη άξρηζε λα αληηκεησπίδεηαη σο 

απηφθσην θνκκάηη ηεο ηνπξηζηηθήο θαη αζιεηηθήο βηνκεραλίαο θαη λα απνθηά δηθή ηνπ αθαδεκατθή 

νληφηεηα (Τεξδάθε, 2006).Ο 19
νο

 αηψλαο απνηειεί νξφζεκν γηα ηελ εμέιημε ηνπ ηνπξηζκνχ. Οη 

ζεζκηθέο, ηερλνινγηθέο θαη θνηλσληθέο αλαθαηαηάμεηο νη νπνίεο έιαβαλ ρψξα θαηά ηε δηάξθεηα 

απηψλ ησλ εηψλ φξηζαλ φρη κφλν ηε κειινληηθή κνξθνινγία ηνπ ηνπξηζκνχ αιιά επίζεο 

ζπλέβαιαλ θαη ζηελ εκπνξεπκαηνπνίεζε ηνπ (Βαξβαξέηζνο, 1998). 

 

Μεθοδολογία 

    Γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο έξεπλαο απηήο έγηλε θπξίσο κε ηε ρξήζε άξζξσλ, βηβιίσλ θαζψο 

κεηαπηπρηαθψλ θαη δηδαθηνξηθψλ δηαηξηβψλ πνπ γξάθηεθαλ ζρεηηθά κε ηνλ αζιεηηθφ ηνπξηζκφ 

ζηελ Διιάδα απφ δηάθνξνπο ζπγγξαθείο. Δπίζεο, κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ αληιήζεθαλ φιεο νη 

αλαιπηηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηελ εμέιημε ηνπ αζιεηηθνχ ηνπξηζκνχ ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν θαζψο θ 

ηελ δφκεζε θαη πινπνίεζε φισλ εθείλσλ ησλ αζιεηηθψλ δξψκελσλ πνπ αλαπηχρζεθαλ ζηελ 

Διιάδα θαη ηελ έθαλα πφιν έιμεο πνιιψλ επηζθεπηψλ- αζιεηψλ. 

    Δπηιέρζεθε λα κειεηεζνχλ νη αλαιπηηθφηαηεο ηζηνζειίδεο απφ ηνπο καξαζψληνπο ηεο Αζήλαο 

ηεο Θεζζαινλίθεο θαζψο επίζεο θαη απφ ηνπ Ναππιίνπ θαη ηεο Σπάξηεο θαη γεληθά φισλ ησλ 
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αζιεηηθψλ δξψκελσλ ζε φιν ηνλ ειιαδηθφ ρψξν ζπιιέγνληαο  φια ηα ζηνηρεία πνπ θξίζεθαλ 

απαξαίηεηα αξρηθά γηα ην πσο φιν απηφ ην θίλεκα δνκήζεθε κέζα απφ ηελ πάξνδν ησλ εηψλ θαη 

έπεηηα πσο έδξαζαλ ζεηηθά ψζηε λα επηηεπρζεί ε αλάπηπμε ηνπ αζιεηηθνχ ηνπξηζκνχ θαη ε δηάδνζε 

ηεο αζιεηηθήο εηθφλαο ηεο Διιάδαο ζην εμσηεξηθφ. 

 

Αναζκόπηζη βιβλιογραθίας 

I) Ελλάδα και ηοςπιζμόρ 

    Γηα ηελ Διιεληθή νηθνλνκία ν ηνπξηζκφο απνηειεί θεληξηθφ ππιψλα αλάπηπμεο κε ζεκαληηθή 

ζπλεηζθνξά ζην Αθαζάξηζην Δγρψξην Πξντφλ, ζηελ απαζρφιεζε θαη ηηο επελδχζεηο. Ταπηφρξνλα 

κε ηε λαπηηιία απνηεινχλ ηνπο πην εμσζηξεθείο ηνκείο ηεο Διιεληθήο νηθνλνκίαο κε ηελ εηζξνή 

ηνπ ηαμηδησηηθνχ ζπλαιιάγκαηνο λα επηδξά ζεηηθά ζην ηζνδχγην πιεξσκψλ ηεο ρψξαο 

ζπκβάιινληαο ζηε κείσζε ηνπ ειιείκκαηνο ησλ ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ (ΙΟΒΔ, 2012). Τν 2013 ε 

ρψξα καο θαηαιακβάλεη ηελ 32
ε
 ζέζε κεηαμχ 140 ρσξψλ ζην δείθηε ηαμηδησηηθήο θαη ηνπξηζηηθήο 

αληαγσληζηηθφηεηαο ελψ ζην γεληθφ δείθηε αληαγσληζηηθφηεηαο θαηαιακβάλεη κφιηο ηελ 96
ε
. Η 

Διιάδα απνηειεί θνξπθαίν ηνπξηζηηθφ πξννξηζκφ παγθνζκίσο θαη θαηαηάζζεηαη αλάκεζα ζηνπο 

ηνπ 10 ηνπξηζηηθνχο πξννξηζκνχο γηα ην 2010 ζχκθσλα κε ην Lonely Planet θαη επίζεο βξίζθεηαη 

ζηε δεχηεξε ζέζε ζχκθσλα κε ηα Telegraph Travel Awards ηνπ 2008 ηεο Αγγιίαο ζηελ θαηεγνξία 

ηεο θαιχηεξεο Δπξσπατθήο ρψξαο. Τα ζηνηρεία απηά απνδεηθλχνπλ φηη ν ειιεληθφο ηνπξηζκφο είλαη 

έλαο απφ ηνπο ειάρηζηνπο ηνκείο ηεο εζληθήο νηθνλνκίαο ν νπνίνο είλαη αληαγσληζηηθφο ζε 

παγθφζκην επίπεδν (ΣΔΤΔ, 2012). 

    Ψζηφζν παιαηφηεξα ην ηνπξηζηηθφ πξντφλ πνπ πξνζέθεξε ε ρψξα καο παξνπζίαδε έληνλν 

επνρηθφ ραξαθηήξα ιφγσ ηεο καδηθήο δήηεζεο θαη πξνζθνξάο ηνπ παθέηνπ ήιηνο θαη ζάιαζζα. Η 

ηνπξηζηηθή αλάπηπμε ζηελ Διιάδα  βαζίζηεθε  ζην ηνπξηζηηθφ κνληέιν ησλ 3s (sea -sun -sand) θαη 

γηα απηφ ην ιφγν παξαηεξήζεθε αχμεζε ηνπ ηνπξηζκνχ θαηά βάζε ηνπο ζεξηλνχο κήλεο. Μεηά 

φκσο απφ ηελ επηηπρία ησλ Οιπκπηαθψλ Αγψλσλ ηνπ 2004 δφζεθε ην έλαπζκα ηφζν ζε δεκφζηνπο 

θνξείο φζν θαη ζε επαγγεικαηίεο ηνπ ηνπξηζκνχ πξνθεηκέλνπ λα πξνρσξήζνπλ ζε ελέξγεηεο 

δηνξγάλσζεο αζιεηηθψλ εθδειψζεσλ κε δηεζλή ραξαθηήξα θαζφιε ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο 

πξνσζψληαο έηζη λέεο κνξθέο ελαιιαθηηθνχ ηνπξηζκνχ (Τζάξηαο, 2010).  

    Η Διιάδα δηαζέηεη πεξηζζφηεξα απφ 15.000 ρηιηφκεηξα παξαιίαο, 190.000 ρηιηφκεηξα αθηέο θαη 

6.000 κεγάια θαη κηθξφηεξα λεζηά. Παξζέλεο παξαιίεο, επηβιεηηθά βνπλά, πινχζηα ηζηνξία θαη 

παξαδφζεηο, ζεακαηηθά ηνπία θαη ε θεκηζκέλε θηινμελία είλαη ηα ζηνηρεία πνπ πξνζειθχνπλ 

επηζθέπηεο απφ φιν ηνλ θφζκν ζηνλ ηφπν πνπ γελλήζεθε ε δεκνθξαηία (Απζίλνο, Βιάρνπ & 

Φαξαιάκπνπο, 2000). Τν κεζνγεηαθφ θιίκα ηεο Διιάδαο είλαη ηδαληθφ γηα ηνπξηζκφ θαζφιε ηε 

δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ. Σήκεξα κία απφ ηηο βαζηθέο πξνηεξαηφηεηεο ηεο Διιεληθήο πνιηηείαο είλαη λα 

δεκηνπξγήζεη κία δπλακηθή θαη βηψζηκε ηνπξηζηηθή ππνδνκή γηα φιεο ηηο επνρέο ηνπ ρξφλνπ πνπ 

ζα αληαπνθξίλεηαη ζηηο πξνθιήζεηο ηνπ 21
νπ

 αηψλα βαζηδφκελε ζηα 9.000 μελνδνρεία πνπ 

απαξηίδνπλ ηε ρψξα καο θαη ζηηο φπνηεο πξνζζέζεηο θαη εμειίμεηο κπνξνχλ λα ππάξμνπλ. Η ζπλερήο 

εμέιημε ζηελ Διιάδα ησλ ππνδνκψλ θαη ησλ ππεξεζηψλ ηεο κε ηα δεδνκέλα ηεο επνρήο, ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηελ αλάδεημε ησλ ήδε ππαξρφλησλ ζεηηθψλ ζηνηρείσλ θαη ε αλαβάζκηζε ησλ 

ππνδνκψλ- ππεξεζηψλ κε ζεβαζκφ ζην πεξηβάιινλ θαη ηελ θνηλσλία ήηαλ ην θιεηδί ηεο αλάπηπμεο 

ηνπ ελαιιαθηηθνχ ηνπξηζκνχ ζηε ρψξα καο (Ηγνπκελάθεο, 1999). Μηαο αλάπηπμεο πνπ πξνθαλψο 

έρεη ρψξν λα δηεπξπλζεί πεξηζζφηεξν αιιά ζίγνπξα κπνξνχκε λα πνχκε φηη έρεη θάλεη ζεκαληηθά 
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βήκαηα κέζα απφ δηάθνξα παξαδείγκαηα ηα νπνία ζα αθνινπζήζνπλ ζηε ζπλέρεηα ηεο εξγαζίαο 

απηήο. 

 

II) Τοςπιζμόρ 

    Ο ηνπξηζκφο θαζφηη πεξηιακβάλεη πνιιέο δηαζηάζεηο είλαη δχζθνιν λα εξκελεπηεί επαθξηβψο 

αθνχ αζθεί άκεζε επηξξνή ηφζν ζηελ θνηλσλία φζν θαη ζην πεξηβάιινλ θαη ζηελ νηθνλνκία. Σηηο 

κέξεο καο ν ηνπξηζκφο έρεη καδηθφ ραξαθηήξα θαη έρεη πιένλ δηαθνξνπνηεζεί εληειψο απφ ηνλ 

ηνπξηζκφ πνπ επηθξαηνχζε ηα παιαηφηεξα ρξφληα πνπ ήηαλε κφλν γηα ηνπο εχπνξνπο. Με ηελ 

πάξνδν ησλ εηψλ ν ηνπξηζκφο απέθηεζε θαη δηεζλή ραξαθηήξα θαη επήιζε ε δηάθξηζε αλάκεζα 

ζηνλ εζσηεξηθφ θαη εμσηεξηθφ ηνπξηζκφ. Σηελ αλάπηπμε ηνπ εζσηεξηθνχ ηνπξηζκνχ ζπλέβαιε ζε 

κεγάιν βαζκφ ε αλάπηπμε ησλ κέζσλ κεηαθνξάο, ε πξφζβαζε ζε απνκαθξπζκέλεο πεξηνρέο θαη ε 

εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο πνπ βνήζεζε ζηελ αλάπηπμε ησλ ηνπξηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ. Με ηε 

γξήγνξε απηή αλάπηπμε ηνπ ηνπξηζκνχ εληζρχζεθε ν ηνπξηζηηθφο αληαγσληζκφο ν νπνίνο ψζεζε 

ηηο ρψξεο πνπ ζεσξνχληαη ηζρπξή ηνπξηζηηθνί πξννξηζκνί θαη φρη κφλν  λα πηνζεηήζνπλ 

ηνπξηζηηθέο πνιηηηθέο πνπ ζα ελδπλακψζνπλ ηε ζέζε ηνπο θαη  ζα βνεζήζνπλ ζηελ αλάπηπμε ηνπ 

ηνπξηζκνχ (Ηγνπκελάθεο, Κξαβαξίηεο & Λχηξαο, 1998). 

    Οη εηδηθνί ζέινληαο  λα εξκελεχζνπλ ην ηνπξηζκφ κε ηελ πάξνδν ησλ εηψλ ζεψξεζαλ φηη 

θαιχηεξνο νξηζκφο είλαη απηφο πνπ ραξαθηεξίδεη ηνλ ηνπξηζκφ σο ην ζχλνιν ησλ αλζξψπηλσλ 

κεηαθηλήζεσλ θαη ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ απηέο. Πξνζπαζψληαο λα 

ελδπλακψζνπλ ηνλ αξρηθφ ηνπο νξηζκφ αλαθέξνληαη φηη νη ηνπξίζηεο είλαη ηα άηνκα πνπ 

πξαγκαηνπνηνχλ κία κεηαθίλεζε γηα δηάθνξεο αηηίεο θαη ρξεζηκνπνηνχλ ην ρξφλν ηεο ζρφιεο ηνπο 

γηα αλάπαπζε ςπραγσγία θαη αλαςπρή (Ηγνπκελάθεο, Κξαβαξίηεο & Λχηξαο, 1998). 

    Μία άιιε εξκελεία αλαθέξεη φηη ν ηνπξηζκφο είλαη νπνηαδήπνηε δξαζηεξηφηεηα πνπ ζρεηίδεηαη 

κε ηελ πξνζσξηλή κεηαθίλεζε ησλ αλζξψπσλ ζε πεξηνρέο δηαθνξεηηθέο απφ απηέο πνπ δνπλ θαη 

εξγάδνληαη.. Τν θίλεηξν ηνπ ηνπξίζηα είλαη πνιχ ζεκαληηθφο παξάγνληαο γηα ηνλ ηνπξηζκφ αθνχ ν 

άιινο ηαμηδεχεη γηα επαγγεικαηηθνχο ιφγνπο θαη άιινπο γηα αλαςπρή. Πξνζπαζψληαο ινηπφλ λα 

βγάινπκε έλαλ πην απνδνηηθφ νξηζκφ ηνπ ηνπξηζκνχ κπνξνχκε λα πνχκε φηη ν ηνπξηζκφο 

αλαθέξεηαη ζε κία πξφζθαηξε κεηαθίλεζε ησλ αλζξψπσλ απφ ηνλ ηφπν ηεο κφληκεο δηακνλήο ηνπο 

ζε έλαλ άιιν ηφπν κε ζθνπφ ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ ηνπ ηελ μεθνχξαζε θαη ηελ αλαςπρή 

ηνπ (Ηγνπκελάθεο, Κξαβαξίηεο & Λχηξαο, 1998). 

 

III) Εναλλακηικόρ ηοςπιζμόρ 

    Η αλάπηπμε ηνπ ελαιιαθηηθνχ ηνπξηζκνχ ζίγνπξα επηθέξεη ζεηηθέο επηπηψζεηο θαη νη επηπηψζεηο 

απηέο επδνθηκνχλ ηελ θάζε ρψξα κε πνιινχο ηξφπνπο . Κχξην ζεηηθφ ζηνηρείν είλαη φηη ζπκβάιιεη 

ζηελ επέθηαζε ηεο ηνπξηζηηθήο πεξηφδνπ θαη δελ ππνζηεξίδεη ηελ έληνλε επνρηθφηεηα πνπ 

ραξαθηεξίδεη θαη ηε ρψξα καο. Ο ελαιιαθηηθφο ηνπξηζκφο απνηειείηαη απφ εθείλεο ηηο κνξθέο 

ηνπξηζκνχ πνπ νη άλζξσπνη έξρνληαη ζε επαθή κε θνηλσληθέο, πεξηβαιινληνινγηθέο, αζιεηηθέο θαη 

επαγγεικαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Απνθέξεη ζεηηθά απνηειέζκαηα ηφζν ζηνπο επηζθέπηεο ηνπξίζηεο 

φζν θαη ζηνπο ηνπηθνχο θνξείο. Οηθνλνκηθά, νη ηνπξίζηεο ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ ηνπξηζκνχ 

ζηεξίδνπλ ηηο κηθξέο ηνπηθέο θνηλσλίεο, δεκηνπξγνχλ λέεο ζέζεηο εξγαζίαο θαη ζπκβάιινπλ ζηελ 

πεξηθεξεηαθή αλάπηπμε. Πεξηβαιινληηθά, ε νηθνινγηθή ζπλείδεζε κεγαιψλεη, ε θχζε 

πξνζηαηεχεηαη θαη δεκηνπξγνχληαη ππνδνκέο γηα έλα πγηέζηεξν πεξηβάιινλ ζην κέιινλ. 
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Αλζξσπηζηηθά, ν ηνπξίζηαο έξρεηαη ζε επαθή κε ηελ παξάδνζε θαη ηελ θνπιηνχξα ηνπ εθάζηνηε 

πνιηηηζκνχ καζαίλεη κέζα απφ απηφλ θαη ελεκεξψλεηαη γηα ηελ ηζηνξία ηνπ (Σθαθηαλάθεο, 2000). 

    Δληνχηνηο αξθεηέο θνξέο έρεη δηαθαλεί φηη ν ηνπξηζκφο δελ έρεη κνλάρα ζεκαληηθά νηθνλνκηθά 

νθέιε αιιά παξάιιεια απνηειεί θαη ην γελεζηνπξγφ παξάγνληα πιεζψξαο αξλεηηθψλ επηπηψζεσλ 

ηφζν ζε πεξηβαιινληνινγηθφ φζν θαη ζε θνηλσληθφ επίπεδν(Γειαβεξάθε & Τζαγθαξάθε, 2010). Η 

πιεζπζκηαθή ζπγθέληξσζε ζε πεξηνρέο κε ζπγθεθξηκέλεο πεξηβαληνιινγηθέο θαη θνηλσληθέο 

δπλαηφηεηεο δεκηνπξγεί δηαηαξαρέο ζηηο ζπλήζεηεο ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο θαη δπζιεηηνπξγίεο φπσο 

ζπλσζηηζκφ, κφιπλζε ηνπ πεξηβάιινληνο, θαηαζπαηάιεζε, θαηαζηξνθή θπζηθψλ θαη πνιηηηζηηθψλ 

πεγψλ. Γλσξίδνληαο φηη ν ηνπξηζκφο είλαη κία πεξίπινθε δηαδηθαζία ε νπνία ζρεηίδεηαη κε 

δηαθνξεηηθνχο ηνκείο ηεο θνηλσλίαο θαη ηεο νηθνλνκίαο νδεγνχκαζηε ζην ζπκπέξαζκα φηη ην πην 

νπζηαζηηθφ πνπ πξέπεη λα ππάξρεη είλαη ε ζπλεξγαζία δεκνζίνπ θαη ηδησηηθνχ ηνκέα κε 

απνηέιεζκα ηελ επηηπρία ελφο θνηλνχ ζηφρνπ θαη φρη ηελ ηθαλνπνίεζε ηδηνηειψλ ζπκθεξφλησλ. Με 

ηε ζσζηή παηδεία θαη εθπαίδεπζε κπνξνχκε λα γίλνπκε αξσγνί φρη κφλν ζηελ απφθηεζε 

επαγγεικαηηθψλ δεμηνηήησλ αιιά θαη ζηε δεκηνπξγία άμησλ ζπλεηδήζεσλ θαη πξαθηηθψλ φισλ ησλ 

παξαγφλησλ κε ζηφρν ηελ νκαιή αλαπηπμηαθή πνξεία θαη βησζηκφηεηα ησλ ηνπξηζηηθψλ πεξηνρψλ.  

    Ο ελαιιαθηηθφο ηνπξηζκφο αλεμάξηεην απφ πνηα κνξθή ή φλνκα ζα πάξεη έρεη σο ζηφρν ηελ 

θνηλσληθή ηζνξξνπία ,ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, ηελ ελδνγελή αλάπηπμε, ηελ δηαηήξεζε 

ηεο πνιηηηζηηθήο πξαγκαηηθφηεηαο θαη ηελ νηθνλνκηθή επεκεξία. Πιένλ ν ηνπξίζηαο αλαδεηά ηε 

δηαθνξεηηθφηεηα θαη ληψζεη ηελ αλάγθε γηα ελεξγή ζπκκεηνρή θαη φρη απιά παζεηηθή, αλαδεηά ηελ 

ςπρηθή εξεκία θαη ηελ αλαδσνγφλεζε ηνπ κε λένπο ηξφπνπο. Τνλ εμηηάξεη ην άγλσζην, αλαδεηά ην 

πξσηφηππν θαη είλαη έηνηκνο λα ιάβεη κέξνο ζε πνηθίιεο δξαζηεξηφηεηεο. Δίλαη πξφζπκνο λα κάζεη, 

έξρεηαη ζε επαθή κε ηηο θνηλσλίεο πνπ επηζθέπηεηαη θαη ιεηηνπξγεί σο θξίθνο ζηελ αλάδεημε ηνπ 

πνιηηηζκνχ ηεο θάζε πεξηνρήο. Η ηδηαηηεξφηεηα ηνπ λα θάλεη μερσξηζηέο δηαθνπέο ηνλ νδεγεί ζηελ 

αλεχξεζε λέσλ ηξφπσλ δηαθπγήο απφ ηελ θαζεκεξηλφηεηα θαη κηα απφ απηέο ηηο κνξθέο δηαθπγήο 

ζεσξείηαη ν αζιεηηθφο ηνπξηζκφο (Χψηλνο, 1994). 

 

IV) Αθληηικόρ ηοςπιζμόρ 

    Σηελ θαηεγνξία ηνπ ηνπξηζκνχ άζιεζεο ην βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ είλαη ε άζιεζε. Ο αζιεηηθφο 

ηνπξίζηαο απαηηεί ηελ χπαξμε αζιεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαζψο επίζεο θαη ην θαηάιιειν 

εηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ πνπ ζα κπνξεί λα αληαπνθξηζεί ζηηο αλάγθεο ησλ ηνπξηζηψλ. Παξάιιεια 

επηζπκεί λα κάζεη γηα ηελ πεξηνρή ηελ νπνία επηζθέπηεηαη, λα δήζεη φιν απηφ ηνλ αζιεηηθφ κχζν 

γχξσ απφ ηελ ηζηνξία ηεο πεξηνρήο θαη λα εληξπθήζεη ζηα ήζε θαη ηα έζηκά ηνπ θάζε ηφπνπ. Ο 

Αζιεηηθφο ηνπξηζκφο είλαη ν ηνπξηζκφο κε ζηφρν ηελ παξαθνινχζεζε αζιεηηθψλ αγψλσλ ή αθφκα 

θαη ηε ζπκκεηνρή επαγγεικαηηθή ή εξαζηηερληθή ζε αζιεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο (Yeshm, 1999). 

    Οη πεξηζζφηεξνη άλζξσπνη ζηηο κέξεο καο δνπλ ζηα αζηηθά θέληξα θαη θάλνπλ θαζηζηηθή δσή κε 

απνηέιεζκα ν ηξφπνο δσήο ηνπο λα κελ είλαη θπζηνινγηθφο. Σπλερψο δέρνληαη ςπρνζσκαηηθέο 

επηβαξχλζεηο κε δπζκελή επίδξαζε ζηε ζσκαηηθή θαη ςπρηθή ηνπο πγεία . Έλαο ηξφπνο ινηπφλ γηα 

λα ακπλζνχλ θαη λα πξνθπιαρηνχλ είλαη ν ηνπξηζκφο θαη ν αζιεηηζκφο. Έλα απφ ηα πξνηεξήκαηα 

ηεο Διιάδαο ζρεηηθά κε ηελ αλάπηπμε ηνπ αζιεηηθνχ ηνπξηζκνχ απνηειεί ην γεγνλφο φηη ππάξρνπλ 

θαιέο θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο θαη φηη ηειεπηαία έρεη πξαγκαηνπνηεζεί ε θαηαζθεπή ζχγρξνλσλ 

αζιεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ νη νπνίεο δχλαηαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ πξνεηνηκαζία πνιιψλ 

αζιεηψλ δηαθφξσλ αζιεκάησλ. Μεηά ηελ αλάιεςε θαη ηε δηεμαγσγή ησλ Οιπκπηαθψλ Αγψλσλ 
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ηνπ 2004 απφ ηελ Αζήλα δεκηνπξγήζεθε κία θαιή αθεηεξία πιεζψξαο αζιεηηθψλ εθδειψζεσλ θαη 

θαηά ζπλέπεηα αχμεζεο ηνπ αζιεηηθνχ ηνπξηζκνχ (Zhou & Ap, 2009). 

    Ο Αζιεηηθφο ηνπξηζκφο παζηάδεη θαη πξνζειθχεη πνιχ θφζκν. Δίλαη πνιπέμνδνο αιιά πξνζθέξεη 

θαη κνλαδηθέο αμέραζηεο εκπεηξίεο φρη κφλν ζηνπο ζεαηέο ησλ εθδειψζεσλ αιιά θαη ζε φινπο ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο. Τν άκεζν φθεινο γηα έλαλ ηφπν πνπ δηνξγαλψλεη αγψλεο θαίλεηαη γξήγνξα θαη 

είλαη ζε κεηξεηά ελψ ην έκκεζν φθεινο πνπ είλαη θαη ην κεγαιχηεξν θαίλεηαη κεηά απφ αξθεηά 

ρξφληα αθνχ φιν θαη πεξηζζφηεξνη ηνπξίζηεο επηζθέπηνληαη ηελ πεξηνρή (Φηιιηπίδεο & Γθφιηαο, 

2001). Ο Αζιεηηθφο ηνπξηζκφο είλαη έλα εξγαιείν ην νπνίν αλ ρξεζηκνπνηεζεί ζσζηά κπνξεί λα 

απνθέξεη κεγάια θέξδε λα δεκηνπξγήζεη λέεο ζέζεηο εξγαζίαο αθφκε θαη λα ζπλεηζθέξεη ζηελ 

πνιηηηζηηθή θνπιηνχξα ησλ αλζξψπσλ . 

 

V) Ελλάδα και δπαζηηπιόηηηερ αθληηικού ηοςπιζμού 

    Οη Οιπκπηαθνί Αγψλεο ηνπ 2004 έδσζαλ αλακθηζβήηεηα κία ψζεζε ζηνλ ειιεληθφ ηνπξηζκφ κε 

ηε βειηίσζε ηεο εηθφλαο ηεο ρψξαο καο θαη ηε κεγάιε πξνβνιή ηεο ζε παγθφζκην επίπεδν. 

Αλεμάξηεηα απφ ην βαζκφ εθκεηάιιεπζεο απηνχ ηνπ ζεκαληηθνχ γεγνλφηνο θαη κφλν ε χπαξμε 

ησλ αζιεηηθψλ ππνδνκψλ απνηειεί ζηνηρείν πνπ κπνξεί λα επλνήζεη ηελ αλάπηπμε ηνπ αζιεηηθνχ 

ηνπξηζκνχ ζε ζπλδπαζκφ βέβαηα κε ηε βειηησκέλε μελνδνρεηαθή ππνδνκή ηεο Αζήλαο αιιά θαη 

ησλ άιισλ Οιπκπηαθψλ πφιεσλ. 

    Μία ραξαθηεξηζηηθή κνξθή Αζιεηηθνχ ηνπξηζκνχ ζηελ Αζήλα είλαη απηή ηνπ θιαζηθνχ 

Μαξαζσλίνπ ησλ Αζελψλ. Πξφθεηηαη γηα ηε καδηθφηεξε εθδήισζε ζηελ Διιάδα ε νπνία έρεη 

εμειηρζεί ζε κεγάιε γηνξηή θαη φρεκα γηα ηε δηάδνζε πνιιαπιψλ κελπκάησλ . Δπηπιένλ βνεζά 

ζηελ ηφλσζε ηεο νηθνλνκίαο ελψ παξάιιεια επηηειεί κεγάιν θνηλσληθφ έξγν θαη εληζρχεη ην 

αίζζεκα ηνπ εζεινληηζκνχ .Η δηνξγάλσζε απηή απνηειεί πιένλ ην κεγαιχηεξν εηήζην αζιεηηθφ 

ηνπξηζηηθφ πξντφλ ηεο Διιάδαο θαη απηφ γηαηί ην πξψην ζπλήζσο ζαββαηνθχξηαθν ηνπ Ννεκβξίνπ 

πξνζειθχεη πεξίπνπ ζηνπο 20.000 ζπκκεηέρνληεο απφ 120 θαη πιένλ ρψξεο γηα φιεο ζπλνιηθά ηηο 

απνζηάζεηο θαη ησλ 5ρηι θαη ησλ10ρηι. αιιά θαη ηνπ ίδηνπ ηνπ  απζεληηθνχ Μαξαζσλίνπ. Μία 

παξάιιειε αλάπηπμε ζηηο ζπκκεηνρέο έρεη γλσξίζεη επίζεο θαη ν λπρηεξηλφο καξαζψληνο ηεο 

Θεζζαινλίθεο πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ζπλήζσο ζηα κέζα ηνπ Οθησβξίνπ κεηαηξέπνληαο ηε λχρηα 

ζε κέξα ζε κία άδεηα απφ απηνθίλεηα Θεζζαινλίθε γεκάηε ήρν θαη ρξψκα ράξε ζηα πνιιά 

ζρήκαηα δσληαλήο κνπζηθήο θαη ηνπο ξαδηνθσληθνχο ζηαζκνχο ζπκκεηέρνπλ θαζφιε ηε δηάξθεηα 

ηεο δηνξγάλσζεο. Η πςειψλ πξνδηαγξαθψλ δηαδξνκή, νη ηδαληθέο θαηξηθέο ζπλζήθεο θαη ε 

ελζνπζηψδεο αηκφζθαηξα πνπ δεκηνπξγνχλ νη ρηιηάδεο ζεαηέο είλαη ηα ζηνηρεία πνπ πξνζδίδνπλ 

κία μερσξηζηή απφιαπζε ζηνπο ζπκκεηέρνληεο δίλνληάο ηνπο ηε δπλαηφηεηα λα θάλνπλ ην 

πξνζσπηθφ ηνπο ξεθφξ. 

    Δπίζεο ν εκηκαξαζψληνο ηεο Αζήλαο πξφθεηηαη γηα κία εηήζηα ζπλδηνξγάλσζε ηνπ ΣΔΓΑΣ θαη 

ηνπ δήκνπ Αζελαίσλ (ΟΠΑΝΓΑ). Απψηεξνο ζθνπφο ηεο δηνξγάλσζεο είλαη ε κεηαηξνπή ηνπ ελ 

ιφγσ αγψλα ζε έλα αζιεηηθφ γεγνλφο πνπ ζα ζπλδπάδεη ζηνηρεία πνιηηηζηηθά, ηνπξηζηηθά, 

ςπραγσγηθά θαη ζα πξνζειθχζεη θφζκν ηφζν απφ ηελ Διιάδα φζν θαη απφ ην εμσηεξηθφ δίλνληαο 

ηελ επθαηξία γηα κεγαιχηεξε πξνβνιή ηεο ρψξαο. Γηνξγαλψλεηαη ππφ ηελ αηγίδα ηνπ ΔΟΤ ελψ 

ζπκκεηέρνπλ πνιιέο εζεινληηθέο νξγαλψζεηο, ζηεξίδεηαη απφ ρνξεγνχο θαη κεηαδίδεηαη δσληαλά 

απφ ηε Γεκφζηα Τειεφξαζε. 

    Βγαίλνληαο έμσ απφ ηνλ αζηηθφ θινηφ ζπλαληάκε ην παξάδεηγκα ηνπ Ννκνχ Μαγλεζίαο κε 

αξθεηέο πξνγξακκαηηζκέλεο αζιεηηθέο εθδειψζεηο κέζα ζην ρξφλν. Μία απφ απηέο είλαη ε Γηεζλήο 
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Σπλάληεζε Σηίβνπ «Παπαθιέζζεηα». Απνηειεί έλα θαηαμησκέλν αζιεηηθφ θαη πνιηηηζηηθφ ζεζκφ 

πνπ δηεμάγεηαη θάζε ρξφλν ζηελ Καιακάηα ζην δεκνηηθφ ζηάδην. Τα Παπαθιέζζεηα ππάγνληαη 

ζηελ Δπξσπατθή Οκνζπνλδία Σηίβνπ θαη είλαη εληαγκέλν ζην αζιεηηθφ θαιεληάξη ηεο. Αθφκα 

ππάξρεη ην δηεζλέο κίηηλγθ ξπζκηθήο γπκλαζηηθήο ην νπνίν θαη απηφ ζπκπεξηιακβάλεηαη ζην 

επίζεκα κίηηλγθ ηεο Δπξσπατθήο Οκνζπνλδίαο αιιά απηφ πνπ ίζσο  θεληξίδεη ην ελδηαθέξνλ 

πεξηζζφηεξσλ αλζξψπσλ ζηελ Πεξηθέξεηα Πεινπνλλήζνπ θαη πην ζπγθεθξηκέλα  ζην λνκφ 

Λαθσλίαο, ζηε Σπάξηε, είλαη έλα ζχλζεην αζιεηηθφ θαη πνιηηηζηηθφ δξψκελν ν Υπεξκαξαζψληνο 

Αζελά –Σπάξηε, γλσζηφο σο «Σπάξηαζινλ». Πξαγκαηνπνηείηαη ην ηειεπηαίν Σαββαηνθχξηαθν ηνπ 

Σεπηέκβξε κε αζιεηέο απφ 35 ρψξεο λα μεθηλνχλ απφ ην Ηξψδεην ζηελ Αζήλα θαη λα ηεξκαηίδνπλ 

ζην άγαικα ηνπ Λεσλίδα ζηε Σπάξηε κεηά απφ 24 ψξεο. Ο αγψλαο νξγαλψλεηαη απφ ην δήκν 

Σπάξηεο θαη ην ζχλδεζκν Σπάξηαζινλ θαη ε ηειεηή βξάβεπζεο ιακβάλεη ρψξα ζηελ θεληξηθή 

πιαηεία ηεο πφιεο. 

    Τν 1999 δηνξγαλψζεθε ζηε ρψξα καο γηα πξψηε θνξά ε «Aegean Regatta» έλαο δηεζλήο 

ηζηηνπιντθφο αγψλαο ζηελ πεξηνρή ηνπ Κεληξηθνχ θαη Αλαηνιηθνχ Αηγαίνπ θαη απφ ηφηε έγηλε κία 

ζηαζεξή δηνξγάλσζε αζιεηηθνχ ραξαθηήξα. Η δηνξγάλσζε μεθίλεζε απφ ην ππνπξγείν Αηγαίνπ θαη 

λεζησηηθήο πνιηηηθήο κε ηελ ζπλδξνκή ηνπ Υθππνπξγείνπ Αζιεηηζκνχ θαη ζε ζπλεξγαζία κε ηελ 

Διιεληθή ηζηηνπιντθή Οκνζπνλδία θαη αζιεηηθνχο νκίινπο λεζηψλ ηνπ Αηγαίνπ. Καηά ηε δηάξθεηα 

ησλ αγψλσλ πνπ δηαξθνχλ πεξίπνπ 10 κέξεο δηνξγαλψλνληαη ζε φια ηα λεζηά ιηκάληα πνπ 

απνηεινχλ ζηαζκνχο ηνπ αγψλα πνιηηηζηηθέο εθδειψζεηο πνπ πξνζειθχνπλ πιήζνο θφζκνπ. Σην 

ίδην πιαίζην θηλείηαη θαη ν δηεζλήο ηζηηνπιντθφο αγψλαο αλνηρηήο ζάιαζζαο «Κπθιάδεο» πνπ 

δηαξθεί 8 εκέξεο θαη ιακβάλεη ρψξα ζε ηέζζεξα λεζηά ησλ Κπθιάδσλ ηελ πεξίνδν ηνπ Ινπλίνπ θαη 

Ινπιίνπ κε ζπκκεηνρή 60 ζθαθψλ θαη 350 ηζηηνπιφσλ απφ ηελ Διιάδα θαη ην εμσηεξηθφ. Κνηλφ 

ζηνηρείν ησλ ηζηηνπιντθψλ απηψλ αγψλσλ απνηειεί ε πνιπήκεξε δηάξθεηα ηνπο, ε δηνξγάλσζε 

πνηθίισλ εθδειψζεσλ θαζψο θαη ε εκπινθή ρνξεγψλ θαη ππνζηεξηθηψλ ηνπ θξαηηθνχ κεραληζκνχ 

θαη ησλ ηνπηθψλ αξρψλ. 

    Σην λνκφ Φαλίσλ δξαζηεξηνπνηείηαη εδψ θαη δεθαεηίεο ν ηζηηνπιντθφο φκηινο Φαλίσλ πνπ 

δηνξγαλψλεη θάζε ρξφλν ζεκαληηθνχο ηζηηνπιντθνχο αγψλεο, παλειιήληα πξσηαζιήκαηα θαη 

θχπειια ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηεο Κξήηεο κε κεγάιε επηηπρία. Τέηνηνη αγψλεο είλαη νη αγψλεο 

αλνηθηήο ζαιάζζεο, αγψλεο j24 θαη αγψλεο Οιπκπηαθψλ θαηεγνξηψλ ηξηγψλνπ γηα παξάδεηγκα 

ηζηηνπινΐα ηξηγψλνπ ή one design ζθαθψλ πνχ είλαη ε ηζηηνπινΐα φπνπ φια ηα ζθάθε είλαη 

παλνκνηφηππα ζην βαζκφ πάληα πνπ ηνπ ππαγνξεχνπλ νη θαλνληζκνί ηεο θιάζεο. Πιήζνο θφζκνπ 

παξαθνινχζεζε εηήζηνο ηηο λαπηαζιεηηθέο απηέο δξαζηεξηφηεηεο θαζψο δηνξγαλψλνληαη φρη κφλν 

ζε ηνπηθφ αιιά θαη ζε δηεζλέο επίπεδν κε απνηέιεζκα ε πφιε ησλ Φαλίσλ λα γίλεη πφινο έιμεο γηα 

ηνπο επηζθέπηεο. 

    Μία άιιε πεξίπησζε Αζιεηηθνχ ηνπξηζκνχ είλαη απηή ηνπ Μαξαζσλίνπ ηνπ Ναππιίνπ πνπ 

πξαγκαηνπνηείηαη ζπλήζσο ζηηο αξρέο ηνπ Μαξηίνπ θαη έρεη ζεκαληηθά νθέιε γηα ηελ ηνπηθή 

θνηλσλία ζε φξνπο ςπραγσγίαο ηδηαίηεξα γηα ηηο λεφηεξεο ειηθίεο θαζψο δίλεη ηε δπλαηφηεηα 

θνηλσληθνπνίεζεο ηφζν κε ηνλ ληφπην πιεζπζκφ φζν θαη κε ηνπο επηζθέπηεο, ελψ απνηειεί κηαο 

πξψηεο ηάμεσο επθαηξία γηα δηαζθέδαζε θαη ςπρηθή αλάηαζε κέζσ ηεο παξαθνινχζεζεο ελφο 

ελδηαθέξνληνο Αζιεηηθνχ γεγνλφηνο. Η δηάζεζε κέξνπο ηνπ ηνπηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 

αληηζηαζκίδεηαη απφ ην γεγνλφο φηη ε δηνξγάλσζε ηνπ Μαξαζσλίνπ έρεη σο απνηέιεζκα ηελ 

αχμεζε ηεο ηνπξηζηηθήο δήηεζεο θαη ηειηθά ηνπ ηδίξνπ ησλ ηνπηθψλ επηρεηξήζεσλ θαζψο θαη ηελ 
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επηρεηξεκαηηθή αλάηαζε θαη ηε ζρεηηθή πξνζέιθπζε επελδχζεσλ ζηελ πεξηνρή κέζσ ηεο πξνβνιήο 

πνπ ιακβάλεη απφ ηα κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο. 

    Με έληνλνπο ξπζκνχο αλαπηχζζνληαη επίζεο θαη αγψλεο ηξηάζινπ πνπ θαηαγξάθνληαη θαζφιε 

ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο ζε πνιιά κέξε ηεο ρψξαο. Πξφθεηηαη γηα έλα εληππσζηαθφ αγψληζκα πνπ 

πεξηιακβάλεη ηξέμηκν θνιχκβεζε θαη πνδειαζία. Μεξηθνί απφ ηνπο αγψλεο ηξηάζινπ πνπ είλαη 

γλσζηνί ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν είλαη απηή ηνπ «naxathlon» πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ζπλήζσο ζηα κέζα 

Οθησβξίνπ φπσο επίζεο θαη ην «ηξίαζιν Πάξνπ» πνπ ιακβάλεη  ρψξα ζην πάξθν Πάξνπ κε 

ζπκκεηνρέο αζιεηψλ απφ ηελ Διιάδα θαη ην εμσηεξηθφ. 

    Τειεπηαίν αιιά ρσξίο λα ππνιείπεηαη ζεκαζίαο απφ φια ηα ππφινηπα αζιεηηθά γεγνλφηα είλαη 

ην γλσζηφ ζε φινπο καο πιένλ «Spetsathlon». Πξφθεηηαη γηα έλα ηξηήκεξν αζιεηηθφ γεγνλφο πνπ 

έρεη θαηαζηεί ην δεκνθηιέζηεξν « multi-sport» γεγνλφο ηεο Διιάδαο ζην νπνίν ζπκκεηέρνπλ 

θαηαμησκέλνη αζιεηέο ηφζν απφ ηελ Διιάδα φζν θαη απφ ην εμσηεξηθφ ελψ παξάιιεια 

ζπκκεηέρνπλ θαη αζιεηέο ΑΜΔΑ. Η δηνξγάλσζε αλήθεη ζε ηδησηηθή εηαηξεία θαη ηειεί ππφ ηελ 

αηγίδα ηνπ δήκνπ Σπεηζψλ θαη ηνπ ΔΟΤ. Έρεη ηηκεζεί κε πνιιά βξαβεία γηα ηε ζπλεηζθνξά ηνπ 

ζηνλ ηνπξηζκφ ζηελ ηνπηθή νηθνλνκία θαη ζηελ θαηλνηνκία ζηνλ αζιεηηζκφ θαζψο θαη κε ην 

βξαβείν Δζληθνχ Πξσηαζιεηή απφ ηα παγθνζκίνπ θήκεο European Business Αwards. 

 

σμπεράζμαηα 

    Τηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο παξαηεξείηαη έληνλε ηάζε ησλ ηνπξηζηηθψλ πξννξηζκψλ λα 

απνκαθξχλνληαη απφ ηα πξφηππα ηνπ καδηθνχ ηνπξηζκνχ πξνο πην αλεμάξηεηεο κνξθέο πνπ 

εζηηάδνπλ ζηα πξνζσπηθά ελδηαθέξνληα ησλ ηνπξηζηψλ. Σην πιαίζην απηφ δηνξγαλψλνληαη 

αζιεηηθά γεγνλφηα κε ζθνπφ ηελ ηνπξηζηηθή αλάπηπμε ηνπ εθάζηνηε ηφπνπ πνπ ηα θηινμελεί. 

Ψζηφζν ην θιεξνδφηεκα πνπ αθήλνπλ ελίνηε είλαη αξλεηηθφ ελψ έξεπλεο θαηαιήγνπλ πσο νη 

επηπηψζεηο ηνπο έρνπλ άκεζε ζρέζε κε ηελ θιίκαθα ηνπο. Ψο εθ ηνχηνπ ηα κεγάιεο θιίκαθαο 

γεγνλφηα θαζψο θαη νηθνλνκηθέο επηπηψζεηο απηψλ έρνπλ πξνθαιέζεη κεγάιν επίπεδν 

ελδηαθέξνληνο απφ ηελ αθαδεκατθή θνηλφηεηα ελψ πιένλ ην ελδηαθέξνλ επηθεληξψλεηαη θαη ζε 

κηθξφηεξεο θιίκαθαο γεγνλφηα δεδνκέλνπ φηη απνδεηθλχεηαη πσο απνθέξνπλ ζεκαληηθά νθέιε 

ζηνλ ηφπν πνπ ηα θηινμελεί (Απζίλνο, Τδέηδεο & Φαξαιάκπνπο, 2001). 

    Τα νθέιε πνπ απνθνκίδεη έλαο πξννξηζκφο αθνξνχλ ζε θνηλσληθφ νηθνλνκηθφ πεξηβαιινληηθφ  

θαη πνιηηηθφ επίπεδν. Αλαθνξηθά κε ηηο θνηλσληθέο επηπηψζεηο ζηα ζεηηθά ζπγθαηαιέγνληαη ε 

θνηλσληθή ζπλνρή θαη αιιειεγγχε, ελίζρπζε ηεο ηνπηθήο ηαπηφηεηαο, ε νηθνδφκεζε αμηψλ, ε 

βειηίσζε ηεο θπζηθήο θαηάζηαζεο, ν εθζπγρξνληζκφο ησλ ππνδνκψλ, ε απμεκέλε πξνβνιή θαη 

αληίζηξνθε αξλεηηθήο εηθφλαο ηνπ ηφπνπ ζηνηρεία πνπ ζπλνιηθά εληζρχνπλ ηελ εζληθή 

ππεξεθάλεηα θαη ζπλζέηνπλ έλα θαιφ επίπεδν δσήο. Ψζηφζν ζηα αξλεηηθά ζπγθαηαιέγνληαη ε 

αχμεζε ηνπ θφζηνπο δσήο, ε αλάπηπμε βίαο, ε εκπνξεπκαηνπνίεζε αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ, ε 

απνδφκεζε ηεο ηνπηθήο ηαπηφηεηαο ζηνηρεία πνπ πξνθαινχλ έληνλε θνηλσληθή δπζαξέζθεηα θαη 

αλαζηάησζε. Σην ζθέινο πνπ αθνξά ηηο νηθνλνκηθέο επηπηψζεηο εληνπίδνληαη ζηνηρεία πνπ 

ζπληεινχλ ζηελ ηνπξηζηηθή θαη νηθνλνκηθή αλάπηπμε ελφο ηφπνπ φπσο ε ελίζρπζε ηεο 

απαζρφιεζεο θαη ησλ επελδχζεσλ θαη ε χπαξμε ρνξεγηψλ. 

    Σήκεξα ν αζιεηηζκφο θαη ν ηνπξηζκφο απνηεινχλ δχν κεγάινπο θνηλσληθνχο ζεζκνχο πνπ έρνπλ 

ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο άκεζεο αιιειεπίδξαζεο. Οη δχν απηνί ζεζκνί γηγαληψζεθαλ εηδηθφηεξα 

κεηά ην 1960 θαη απνηεινχλ ζήκεξα δχν θεξδνθφξεο βηνκεραλίεο πνπ απνθέξνπλ ηεξάζηηα  θέξδε. 

Ο ζπλδπαζκφο πνπ πξνθχπηεη απφ ηηο ηνπξηζηηθέο θαη ηηο αζιεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ε ηαχηηζε 
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ηνπ ρξφλνπ ησλ δηαθνπψλ κε ην ρξφλν ηεο πξαγκαηνπνίεζεο ησλ κεγάισλ αζιεηηθψλ γεγνλφησλ 

απνηέιεζαλ ηελ γελεζηνπξγφ αηηία ηνπ αζιεηηθνχ ηνπξηζκνχ (Weed, 2007). Γηα ηελ αλάπηπμε θαη 

έληαμε ηνπ αζιεηηθνχ ηνπξηζκνχ ζην επξχηεξν θάζκα ηεο ηνπξηζηηθήο πνιηηηθήο ρξεηάδεηαη 

θαηάιιεινο ζρεδηαζκφο, πξνβνιή θαη δηαθήκηζε θαζψο θαη  παξαγσγηθέο επελδχζεηο ηφζν απφ 

πιεπξάο πνιηηείαο φζν θαη απφ πιεπξάο ηδησηψλ. 

    Η Διιάδα δηαζέηεη ηα απαξαίηεηα ζπγθξηηηθά πιενλεθηήκαηα θαη ηηο πξννπηηθέο γηα ηελ 

πεξαηηέξσ αλάπηπμε ηνπ αζιεηηθνχ ηνπξηζκνχ ζπκβάιινληαο έηζη ζηελ αλάπηπμε ησλ ηνπξηζηηθψλ 

θαηαιπκάησλ ζηε δεκηνπξγία λέσλ θαζψο θαη ζηελ αχμεζε ηεο απαζρφιεζεο. 

    Ο Αζιεηηθφο ηνπξηζκφο θαηαιακβάλεη κία θπξία ζέζε ζηε ζηξαηεγηθή ησλ ρσξψλ ζηελ 

πξνζέιθπζε αζιεηηθψλ γεγνλφησλ φπσο νη Οιπκπηαθνί Αγψλεο. Αλαγλσξίδνληαο απηφ  ε 

Απζηξαιία δηέζεζε 1,7 δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα ηεο θπβέξλεζεο ηεο γηα ηνπο Οιπκπηαθνχο ηνπ 

2000 θαη ζαλ αληακνηβή θέξδηζε γηα ηα επφκελα δέθα ρξφληα έλα ηεξάζηην αξηζκφ ηνπξηζηψλ πνπ 

επηζθέθηεθαλ ηε ρψξα. Μάιηζηα ε δηνξγάλσζε ησλ Οιπκπηαθψλ νδεγεί κία ρψξα θαη ζε 

πεξαηηέξσ βειηίσζε ησλ ππνδνκψλ ηεο φπσο γηα παξάδεηγκα ηνπ ζπζηήκαηνο κεηαθνξψλ θαη 

θπξίσο ησλ αεξνκεηαθνξψλ αιιά θαη ζηνλ θαζαξηζκφ ηεο πφιεο. 

    Ο Αζιεηηθφο ηνπξηζκφο παζηάδεηαη θαη πξνζειθχεη πνιχ θφζκν είλαη πνιπέμνδνο αιιά 

πξνζθέξεη θαη κνλαδηθέο αμέραζηεο εκπεηξίεο φρη κφλν ζηνπο ζεαηέο ησλ εθδειψζεσλ αιιά θαη ζε 

φινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο. Τν άκεζν φθεινο γηα έλα ηφπν πνπ δηνξγαλψλεη αγψλεο θαίλεηαη 

γξήγνξα θαη είλαη θαζαξά ην νηθνλνκηθφ ελψ ην έκκεζν πνπ είλαη θαη ην κεγαιχηεξν θαίλεηαη κεηά 

απφ αξθεηά ρξφληα αθνχ φιν θαη πεξηζζφηεξνη ηνπξίζηεο επηζθέπηνληαη ηελ πεξηνρή (Βerry, 1981). 

Ο Αζιεηηθφο ηνπξηζκφο είλαη έλα εξγαιείν ην νπνίν αλ ρξεζηκνπνηεζεί ζσζηά κπνξεί λα απνθέξεη 

κεγάια θέξδε λα δεκηνπξγήζεη λέεο ζέζεηο εξγαζίαο αθφκα θαη λα ζπλεηζθέξεη ζηελ πνιηηηζηηθή 

θνπιηνχξα ησλ αλζξψπσλ. 

    Με ηελ εθπφλεζε ελφο έμππλνπ ζρεδίνπ πνπ λα ιακβάλεη ππφςε ηηο ηνπηθέο ζπλζήθεο θαη 

ηδηαηηεξφηεηεο ηνλ εηήζην θχθιν ηνπ θάζε αζιήκαηνο (πξνεηνηκαζία αγσληζηηθή πεξίνδνο, 

πεξίνδνο ραιάξσζεο) θαη ηηο ηάζεηο θαη αλάγθεο ηεο ζχγρξνλεο θνηλσλίαο κπνξεί λα δεκηνπξγεζεί 

κία αζιεηηθή εηθφλα ηεο ρψξαο. Γηα ηελ πινπνίεζε ηεο αλάπηπμεο ηνπ αζιεηηθνχ ηνπξηζκνχ θαη 

γηα λα είλαη ηα νθέιε ηνπ καθξνπξφζεζκα ρξεηάδνληαη ζπληνληζκέλεο πξνζπάζεηεο κεηαμχ φισλ 

ησλ αξκνδίσλ θνξέσλ ηφζν ηνπ δεκφζηνπ φζν θαη ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα θαη φρη κεκνλσκέλεο 

ελέξγεηεο 

    Σηα πιαίζηα ηεο αλάπηπμεο ηνπ αζιεηηζκνχ θαη ηνπ ηνπξηζκνχ πξέπεη λα πεξηιακβάλεηαη ε 

πνιηηηθή ηεο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο θαη εθπαίδεπζεο. Δπξσπατθά εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα 

νθείινπλ λα αλαπηχμνπλ πεξηζζφηεξα δηδαθηηθά πξνγξάκκαηα ηα νπνία αθελφο ζα ζπκβάιινπλ 

ζηελ αλάπηπμε ησλ αλαγθαίσλ δεμηνηήησλ γηα ηελ νξγάλσζε αζιεηηθψλ θαη ηνπξηζηηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ θαη αθεηέξνπ ζα ιακβάλνπλ ππφςε ηνπο ηελ θνηλσληθή αλάπηπμε, ηελ εθνξία, ηελ 

επηθνηλσλία θαη ην κάξθεηηλγθ πνπ αθνξνχλ ζηνλ ηνπξηζκφ (Bateson & Hoffman, 1999). 

    Σηελ Διιάδα κεγάιε άλζεζε ηα ηειεπηαία ρξφληα παξνπζηάδνπλ ε ηζηηνπινΐα νη καξαζψληνη , νη 

πνδειαηηθνί θαη θνιπκβεηηθνί αγψλεο ελψ πξνζηίζεληαη νινέλα θαη πεξηζζφηεξνη λεζησηηθνί 

πξννξηζκνί πνπ εθκεηαιιεχνληαη ηε κνλαδηθφηεηα ηνπ ηνπίνπ ηνπο θαη πξνβαίλνπλ ζηε 

δηνξγάλσζε αζιεηηθψλ εθδειψζεσλ κε ζθνπφ ηελ ηνπηθή ηνπο αλάπηπμε θαη πξνβνιή. 

Καηαιήγνπκε ινηπφλ φηη νη αζιεηηθέο απηέο δηνξγαλψζεηο δελ είλαη κφλν ην δηαγσληζηηθφ ζθέινο 

αιιά κία γηνξηή ηνπ αζιεηηζκνχ θαη ηεο θηιίαο, ηεο θνηλσληθήο επαηζζεηνπνίεζεο θαη 

αιιειεγγχεο. Η επθαηξία πνπ δίλεηαη ζηνλ ηφπν ππνδνρήο ηνπ αζιεηηθνχ γεγνλφηνο είλαη κέγηζηεο 
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ζεκαζίαο γηα ηνπο θαηνίθνπο ηεο δεδνκέλνπ φηη ηνπο παξέρεη ηελ επθαηξία γηα θνηλσληθή 

ελδπλάκσζε θαη νηθνλνκηθή επεκεξία. Οη θάηνηθνη ληψζνπλ φηη απνηεινχλ κέξνο ηνπ ζπλφινπ 

θέξνληαο πεξηζζφηεξν ελεξγφ ζπκκεηνρή ζηε δηνξγάλσζε ηεο θάζε εθδήισζεο. Καη ηέινο θαη 

θπξηφηεξν θαηαλννχκε φηη ε εκπινθή θαη ν ελζνπζηαζκφο είλαη ζηνηρείν πνπ ζπλζέηνπλ ηελ 

επηηπρία θαη ηελ βησζηκφηεηα ησλ αγψλσλ. 

    Η Διιάδα, ε ρψξα πνπ γελλήζεθαλ νη Οιπκπηαθνί Αγψλεο έρεη δπλαηφηεηεο γηα αλάπηπμε 

αζιεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαζψο θαη γηα δηεμαγσγή αζιεηηθψλ αγψλσλ. Η ηζηνξηθή παξάδνζε 

ζηνλ αζιεηηζκφ θαζψο θαη ε γεσκνξθνινγία ηεο δίλνπλ έλα ζεκαληηθφ πιενλέθηεκα  ζε ζρέζε κε 

ηνπο αληαγσληζηέο. Απφ ην 2004 ρξνληά ηέιεζεο ησλ ζχγρξνλσλ Οιπκπηαθψλ Αγψλσλ ζηελ 

Διιάδα δηνξγαλψλνληαη ζπνπδαία αζιεηηθά γεγνλφηα φπσο παγθφζκηα θαη παλεπξσπατθά 

πξσηαζιήκαηα δηεζλή ηνπξλνπά θαη άιια πνπ έρνπλ σο απνηέιεζκα ηε δηαθήκηζε ηεο ρψξαο ζην 

εμσηεξηθφ. Δπίζεο πνιιά μελνδνρεία δηαζέηνπλ εηδηθέο εγθαηαζηάζεηο γηα αζιεηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο αλαςπρήο ησλ πειαηψλ ηνπο. Παξφιν πνπ ν Αζιεηηθφο ηνπξηζκφο πξνζθέξεη 

πνιιά πιενλεθηήκαηα φπσο ε νηθνλνκηθή αλάπηπμε δεκηνπξγία λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο αιιά θαη 

λέσλ εζφδσλ ππάξρνπλ ζεκαληηθνί θίλδπλνη θαη πξνθιήζεηο πνπ πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε γηα λα 

αληηκεησπηζηνχλ απνηειεζκαηηθά φπσο ε ξχπαλζε ηνπ πεξηβάιινληνο θαη εγθιεκαηηθφηεηα. Τέινο 

νη εμειίμεηο ζηνλ ηνκέα ηνπ Αζιεηηθνχ ηνπξηζκνχ ζα εμαξηεζνχλ απφ πνιινχο παξάγνληεο φπσο ην 

κέιινλ ηεο παγθφζκηαο θαη ειιεληθήο νηθνλνκίαο, νη ξαγδαίεο ηερλνινγηθέο κεηαβνιέο θαη αιιά. 

Τν ζίγνπξν είλαη φκσο φηη ν Αζιεηηθφο ηνπξηζκφο ζηα επφκελα ρξφληα ζα είλαη έλα είδνο 

ηνπξηζκνχ πνπ ζα πξνζειθχεη ην ελδηαθέξνλ κε δηαξθψο κεγαιχηεξεο κεξίδαο αλζξψπσλ. 
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ABSTRACT 

   It is a widespread notion that sports events can provide the grounds which can turn a region into an 

attraction for a variety of social groups. Greece , in particular, due to its geographic features can constitute a 

privileged display of an authentic experience combined with amazing surroundings which would resolve 

issues of seasonality through the organization of sports events. Hence many areas have invested in athletic 

tourism and sports events aspiring to enrich their industry of tourism and meet the contemporary and 

competitive requirements of the modern world. The purpose of this thesis is to record the instances 

alternative tourism which were attempted in Greece aiming to promote the development of the regions in 

question. Considering the articles, the books and post graduate research which has been written on the issue 

of athletic tourism in Greece by various authors along with information gathered on the internet we can 

safely conclude that alternative tourism can contribute greatly towards the enhancement of the tourist season 

with the appropriate development and serve an increasing number of tourists. 
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