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1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας κατέχει μια στρατηγικά σημαντική 

γεωγραφική θέση που ουσιαστικά την καθιστά πύλη της χώρας προς την 

Ευρωπαϊκή Ένωση. Έντονη ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια παρουσιάζουν οι 

διεθνείς θαλάσσιες μεταφορές και το εμπόριο, αναδεικνύοντας την 

πρωτεύουσα της Περιφέρειας, την Πάτρα σε βασική πύλη εξόδου προς  την 

Ευρωπαϊκή Ένωση. Το Λιμάνι της Πάτρας συγκεντρώνει τη μισή περίπου 

από τη συνολική επιβατική κίνηση εξωτερικού ολόκληρης της χώρας που 

διακινείται με πλοία. Όσον αφορά στον τουρισμό τονίζονται οι μεγάλες 

δυνατότητες για ανάπτυξη ποικίλων τουριστικών δραστηριοτήτων 

(θαλάσσιος τουρισμός, θρησκευτικός, οικολογικός, ιαματικός, συνεδριακός 

κ.ά). Η Περιφέρεια διαθέτει σημαντική τουριστική υποδομή και 

συγκεντρώνει συγκριτικά πλεονεκτήματα, από πλευράς κλίματος και 

γεωγραφικής θέσης (τοποθέτηση στο αρχαιολογικό τρίγωνο Δελφών – 

Ολυμπίας – Μυκηνών, πλούσιο φυσικό και πολιτιστικό κάλλος, κλπ.). 

Ειδικά αναφορικά με τον Πολιτιστικό Τομέα, η Περιφέρεια διαθέτει 

σημαντικά συγκριτικά πλεονεκτήματα, που αφορούν ιδιαίτερα αξιόλογους 

αρχαιολογικούς και βυζαντινούς χώρους και ευρήματα, όπως η Αρχαία 

Ολυμπία, τα Ενετικά Κάστρα κ.α.  

Τα φυσικά πλεονεκτήματα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, τα 

εγνωσμένης σπουδαιότητας αρχαιολογικά και ιστορικά μνημεία (ενδεικτικά 

αναφέρoνται η Αρχαία Ολυμπία, το αρχαιολογικό συγκρότημα των Πατρών, 
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οι Οινιάδες) και τα γεωφυσικά κάλλη της (ορεινοί όγκοι, παραλίες, 

υδροβιότοποι) καθιστούν ελκυστική την περιοχή τόσο για συμβατικές όσο 

και εναλλακτικές μορφές τουρισμού.  Επίσης, η Δυτική Ελλάδα έχει την 

τύχη να είναι η μήτρα ενός μοναδικού θεσμού, με παγκόσμια λάμψη και 

απήχηση: του Ολυμπισμού. Ο Ολυμπισμός συνιστά παράδοση, αξίες, αλλά 

και μία μεγάλη ευκαιρία. Μπορεί και πρέπει να συμβάλει στην ανάδειξη της 

Δυτικής Ελλάδας σε περιοχή διεθνούς ακτινοβολίας, γεγονός που μπορεί να 

αποφέρει πολλαπλά οφέλη, καθώς θα γίνει όχημα εξωστρέφειας σε εθνικό 

και παγκόσμιο επίπεδο. 

Ωστόσο, η Περιφέρεια δεν έχει επιτύχει μέχρι σήμερα να γίνει ένας μόνιμος 

και δυναμικός πόλος έλξης, παρά τα ανωτέρω συγκριτικά της 

πλεονεκτήματα.  

1.1 Εξειδικευμένες δράσεις  

Στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, πραγματοποιούνται τα τελευταία χρόνια 

μια σειρά ενεργειών για τη βελτίωση της τουριστικής ανάπτυξης και την 

αντιμετώπιση της τουριστικής εποχικότητας. Συγκεκριμένα: 

 Η συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά Συγχρηματοδοτούμενα Έργα, 

όπως το έργο με τίτλο «Cultural gastronomic particularities: 

Creation of an identity of the  local gastronomic heritage in the 

region Greece –Italy - GrItCUZINE» του προγράμματος Ευρωπαϊκή 

Εδαφική Συνεργασία Ελλάδα- Ιταλία 2007-2013. Το έργο 

υλοποιείται από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας σε συνεργασία με 

την Αναπτυξιακή Εταιρεία Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και το Δήμο 

Αρχαίας. Σκοπός του έργου, στο οποίο συμμετέχουν ακόμα 5 

εταίροι, είναι η ποιοτική αναβάθμιση και πολιτιστική ανάδειξη της 

ελληνικής και της ιταλικής διατροφής μέσω των κοινών καθώς και 

των διαφορετικών γαστρονομικών συνηθειών οι οποίες θα 

καταγραφούν σε μια διαδικτυακή πλατφόρμα. Παράλληλα θα 

αναγνωριστούν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε περιοχής (φυσικά, 



5 
 

 

 
 

 

 

πολιτιστικά, γαστρονομικά) με απώτερο στόχο την προώθηση των 

τοπικών προϊόντων.  

Αντίστοιχα, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας συμμετέχει στο έργο με 

τίτλο “MedLS”- Mediterranean LifeStyle, το οποίο υλοποιείται στα 

πλαίσια του προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας 

Ελλάδα – Ιταλία 2007-2013. 

Το εταιρικό σχήμα του έργου είναι: Δήμος Leverano (επικεφαλής 

εταίρος), Νομαρχία Lecce, Δήμος Fragagnano, Apulian Institute of 

Economic and Social Research, ΝΕΑ, Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, 

Περιφέρεια Ηπείρου. 

Βασικό αντικείμενο του έργου είναι η δημιουργία δικτύου 

Μεσογειακής διατροφής με τη συμμετοχή φορέων και εταιρειών 

ώστε να προκύψει μια ενιαία γαστρονομική και οινολογική 

ταυτότητα που θα αποτελεί και τουριστικό πόλο έλξης. Παράλληλα 

προβλέπεται η δημιουργία εκπαιδευτικών εργαλείων για την 

απόκτηση σωστών διατροφικών συνηθειών, από παιδιά μικρών 

ηλικιών και σχετικές δράσεις ενημέρωσης σε σχολεία. 

Άλλο ένα έργο με ιδιαίτερο ενδιαφέρον είναι το έργο με τίτλο 

«NOBARRIER - New Objective: tourism without BARRIER» του 

προγράμματος Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία Ελλάδα- Ιταλία 

2007-2013. Το έργο υλοποιείται από την Περιφέρεια Δυτικής 

Ελλάδας σε συνεργασία με την Αναπτυξιακή Εταιρεία Περιφέρειας 

Δυτικής Ελλάδας. 

Σκοπός του έργου, στο οποίο συμμετέχουν ακόμα 7 εταίροι με 

επικεφαλής τη Νομαρχία Μπάρι Ιταλίας είναι η βελτίωση της 

προσβασιμότητας των τουριστών με προβλήματα κινητικά, όρασης, 

ακοής, αλλεργιών, ψυχολογικών κ.λ.π. σε τουριστικές περιοχές & 

θέρετρα. Για να επιτευχθεί ο στόχος απαιτείται η συνεργασία μεταξύ 

διαφορετικών φορέων ώστε να σχεδιαστούν και να υλοποιηθούν 



6 
 

 

 
 

 

 

παρεμβάσεις στις τουριστικές περιοχές, σύμφωνα με διεθνή 

πρότυπα, καθώς και να προωθηθεί ένας νέος τρόπος σκέψης. 

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, συμμετέχει επίσης ως εταίρος στο 

έργο με τίτλο «Wander by bicycle - WBB» του προγράμματος 

Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία Ελλάδα- Ιταλία 2007-2013. Το έργο 

υλοποιείται από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας σε συνεργασία με 

την Αναπτυξιακή Εταιρεία Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Σκοπός του 

έργου, στο οποίο συμμετέχουν ακόμα 7 εταίροι με επικεφαλής το 

Δήμο Martano, είναι η διάδοση και η χρησιμοποίηση του ποδηλάτου 

ως εναλλακτικό μέσο μεταφοράς. Αναλυτικότερα θα προωθηθεί ο 

ποδηλατοδρόμος ως μορφή βιώσιμου εναλλακτικού τουρισμού, θα 

ενθαρρυνθεί η προσέγγιση με το ποδήλατο σε μη ποδηλατικό 

περιβάλλον όπου συχνά εμποδίζεται λόγω του φόβου ατυχημάτων, 

θα προωθηθεί η δημιουργία τοπικών ποδηλατοδρόμων 

επηρεασμένων από την «οδό της Ευρώπης» με σκοπό την ανάπτυξη 

τοπικών ποδηλατικών δικτύων για ποδηλάτες. Επίσης θα 

ξαναζωντανέψουν οι παλαιοί αγροτικοί δρόμοι και τα μονοπάτια με 

πλήρη σεβασμό στο γεωργικό τοπίο και την περιβαλλοντική 

βιωσιμότητα και θα ενθαρρυνθεί η χρήση των Μέσων Μαζικής 

Μεταφοράς και ιδιαίτερα αυτών με τις λιγότερες περιβαλλοντικές 

επιπτώσεις.  

 Η προώθηση του φεστιβαλικού τουρισμού. Ένα από τα πιο 

σημαντικά φεστιβάλ, με διεθνές αντίκτυπο είναι το Διεθνές 

Φεστιβάλ της Αρχαίας Ολυμπίας που χαρακτηρίζεται από την 

ποικιλία των δρωμένων του και αποσκοπεί στην ανάδειξη της 

ευρύτερης περιοχής της Αρχαίας Ολυμπίας, με τα δύο θέατρα 

(Θέατρο Ολύμπια και Θέατρο Δρούβα), τους εκθεσιακούς χώρους, 

και τις εκδηλώσεις στην πεζοδρομημένη ζώνη της πόλης της Αρχαίας 

Ολυμπίας. Συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις για παιδιά και 

μεγάλους, εκθέσεις φωτογραφίας και ακόμη περισσότερα 

προσφέρουν στους επισκέπτες ένα υπέροχο καλοκαίρι. 
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Διοργανώνεται κάθε Ιούλιο και Αύγουστο στο χωριό Φλόκα.  

Κορυφαίος θεσμός είναι επίσης το Διεθνές Φεστιβάλ Πάτρας το 

οποίο έχει μια λαμπρή ιστορία και βαριά παρακαταθήκη 

παραμένοντας στην αφρόκρεμα των καλοκαιρινών πολιτιστικών 

διοργανώσεων της χώρας, που έχουν διεθνή εμβέλεια. Από τους 

ελάχιστους θεσμούς που έχει μια τόσο μακρόχρονη παρουσία το 

2015 έφτασε στον 28ο χρόνο ζωής και δημιουργικής του πορείας. Το 

Διεθνές Φεστιβάλ Πάτρας ιδρύθηκε το 1986 με εμπνευστή το Θάνο 

Μικρούτσικο, που ήταν και ο πρώτος καλλιτεχνικός διευθυντής του 

και έδωσε στο θεσμό διεθνή προσανατολισμό εντάσσοντας τη 

διοργάνωση στο χάρτη των σημαντικότερων φεστιβάλ και εκτός 

Ελλάδας. Μετά το Θάνο Μικρούτσικο, από τη θέση του 

καλλιτεχνικού διευθυντή πέρασαν σημαντικές προσωπικότητες, 

κυρίως διάσημοι καλλιτέχνες από το μουσικό χώρο. Συγκεκριμένα 

την ευθύνη του φεστιβάλ ανέλαβαν διαδοχικά ο Βασίλης Φιλιππάτος, 

οι συνθέτες Ηλίας Ανδριόπουλος, Νότης Μαυρουδής, Σταύρος 

Ξαρχάκος και ο αρχιμουσικός Αλέξανδρος Μυράτ. Με έμφαση στη 

μουσική, ο χαρακτήρας του Διεθνούς Φεστιβάλ, επεκτάθηκε και 

στους χώρους του Θεάτρου, του χορού, του κινηματογράφου, των 

εικαστικών. Αποτέλεσε πεδίο γόνιμου, εποικοδομητικού διαλόγου, 

χωνευτήρι ιδεών και τόπο διεξαγωγής κορυφαίων πολιτιστικών 

γεγονότων. Με πρωτότυπες παραγωγές, με αποκλειστικές εμφανίσεις 

καλλιτεχνών, με πρωτοκλασάτα διεθνή σχήματα, με τους 

σπουδαιότερους εκπροσώπους της εγχώριας δημιουργίας, το Διεθνές 

Φεστιβάλ Πάτρας έχει διαμορφώσει ένα πρόσωπο με κύρος και 

ιδιαίτερη φυσιογνωμία. Στα 28 χρόνια της πορείας του παρέλασαν 

από την Πάτρα κορυφαίοι διεθνείς καλλιτέχνες και σχήματα όπως 

Bob Dylan, Φιλαρμονική Ορχήστρα B.B.C., Συμφωνική Ορχήστρα 

Βουδαπέστης, Συμφωνική Ορχήστρα Καννών, Keith Jarrett, Wynton 

Marsalis, Joan Baez, Cecil Taylor, Hermeto Pascoal, Paco Pena, Aldi 

Meola, Dizzy Gillespie, Astor Piazzola, John McLaughlin, McCoy 
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Tuner, Berliner Ensemble, Εθνικό Θέατρο Κίνας, Camille De Taeye, 

Chick Corea, Gary Burton, Yehudi Menuhin, Tanita Tikaram, George 

"Buddy" Guy, Janacek Quartet, Ivo Pogorelich, Ishiro Suzuki, 

Victoria de Los Angeles, Nagisha Osima, Steve Winwood, Tito 

Puente, Arturo Sandoval, John Mayall, Ορχήστρα Bach του 

Gewandhaus της Λειψίας, Dr John, Rene Aubry, Barbara Hendricks, 

Count Basie Orchestra, Stewart Copeland, Tiger Lillies, Goran 

Bregovic, Madeleine Peyroux, Yamato, Lila Downs, Loreena 

McKennitt, Ojos de Brujos, Bajofondo, Gloria Gaynor, και πολλοί 

άλλοι. 

 Η αξιοποίηση των υφιστάμενων υποδομών, όπως ο αερολιμένας 

Ακτίου για την τουριστική προβολή και την αναπτυξιακή προοπτική 

της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και ειδικότερα της Περιφερειακής 

Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας. Τα στοιχεία καταδεικνύουν σημαντική 

αύξηση της προσέλευσης τουριστών μέσω του αερολιμένα Ακτίου. 

 Η χρήση νέων τεχνολογιών όπως η δημιουργία μιας ενιαίας 

πλατφόρμας (iWesternGr) παροχής πληροφόρησης για τον τουρισμό 

και τον πολιτισμό στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας (ΠΔΕ), μέσω 

εφαρμογών επαυξημένης πραγματικότητας και εφαρμογών 

ανάγνωσης QR κωδικών για φορητές συσκευές, που θα αποτελέσει 

ένα ενιαίο σημείο πρόσβασης στην πληροφορία για τους πολίτες και 

τους επισκέπτες της ΠΔΕ. Σε 1ο στάδιο, η πλατφόρμα θα παρέχει 

δυναμικό περιεχόμενο για τις παραλίες της Δυτικής Ελλάδας και 

πληροφορίες για το Μουσείο Βάσως Κατράκη, καθώς και για τις 

προστατευόμενες περιοχές Κοτυχίου, Στροφυλιάς & Λιμνοθάλασσας 

Μεσολογγίου. Η εφαρμογή επαυξημένης πραγματικότητας θα 

υποστηρίζει πλοήγηση σε εσωτερικό & εξωτερικό χώρο, και θα 

προσφέρει πληροφορίες που θα προβάλλονται πάνω στον 

πραγματικό κόσμο μέσω βίντεο. Ο συνδυασμός με υπηρεσίες που 

εκμεταλλεύονται χωρικά δεδομένα (location-based services), θα 

δίνει δυνατότητα εξειδικευμένων εφαρμογών, όπως τουριστικών ή 
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πολιτιστικών οδηγών, απευθείας πάνω στον περιβάλλοντα χώρο του 

σημείου. Η εφαρμογή θα εκτελείται σε κινητά τηλέφωνα & θα 

διατίθεται δωρεάν στους χρήστες. Σε 2ο στάδιο η προτεινόμενη 

πλατφόρμα θα προσφέρει παρουσίαση πληροφοριών μέσω της 

σάρωσης barcodes από την κάμερα του κινητού τηλεφώνου, χωρίς 

να απαιτείται οπτική επαφή με το τεκμήριο, με χρήση της 

τεχνολογίας QR-code. Τέλος, η πλατφόρμα θα επιτρέπει στον 

κάτοχο οποιουδήποτε κινητού τηλεφώνου να προσθέσει δυναμικά τα 

δικά του δεδομένα. Η πλατφόρμα θα υποστηρίζεται από ένα 

ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης περιεχομένου και εφαρμογών 

(backoffice) με σκοπό την αποδοτική διαχείριση της πληροφορίας και 

την προβολή πολυγλωσσικού περιεχομένου. Οι εφαρμογές θα είναι 

διαθέσιμες μέσω Διαδικτύου, και θα υποστηρίζουν τα σύγχρονα 

λειτουργικά συστήματα των φορητών συσκευών. Απώτερος στόχος 

είναι η διάθεση της πλατφόρμας από την ΠΔΕ σε οργανισμούς της 

περιοχής, οι οποίοι θέλουν να διαθέσουν και να προβάλουν 

τουριστικό και πολιτισμικό περιεχόμενο. 

 Η αξιοποίηση του περίφημου Πατρινού Καρναβαλιού. Το 

Πατρινό Καρναβάλι αποτελεί το πλέον ισχυρό στοιχείο ταυτότητας 

της πόλης με έντονη παράδοση και ιστορία. Δεν έχει καμία σχέση με 

τα αποκριάτικα παγανιστικά έθιμα στην υπόλοιπη Ελλάδα, είναι 

καθαρά ιταλογενές. Είναι μία διαρκής κίνηση ανατροπής, ελεύθερης 

έκφρασης και δημιουργίας με υψηλή αισθητική και αρκετή πολιτική 

σάτιρα. Ξεκίνησε πριν από 180 χρόνια, αρχικά ως χοροί μπαλ μασκέ 

από τα σπίτια των μεγαλοαστών. Στην αρχή της δεκαετίας του ’60 

περνάει η οργάνωση του στα χέρια του Δήμου, γίνεται υπόθεση των 

πατρινών –ανεξαρτήτου ηλικίας & οικονομικής στάθμης- και 

ταυτίζεται με την πόλη της Πάτρας. Χρόνο με το χρόνο, γνωρίζει μια 

θυελλώδη συνεχή ανάπτυξη σε όλες τις παραμέτρους του (με 

38.000 άτομα συμμετοχή μεταμφιεσμένων στη μεγάλη παρέλαση). 

Αναπτύσσεται και διαχέεται τεχνογνωσία από το Καρναβαλικό 

Συνεργείο σε κατασκευές αρμάτων και μικροκατασκευών, 
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αναπτύσσονται πρωτοβουλίες ελεύθερης έκφρασης & δημιουργίας 

από ομάδες πολιτών με κατάθεση αξιόλογου έργου σε 

εφευρετικότητα, δημιουργικότητα, σάτιρα και υψηλή αισθητική. Τα 

παραπάνω αποτελούν και το μοναδικό συγκριτικό πλεονέκτημα. 

 Η αξιοποίηση του βιομηχανικού πολιτισμού. Για παράδειγμα ο 

Οδοντωτός σιδηρόδρομος Διακοφτού- Καλαβρύτων αποτελεί μια από 

τις δημοφιλέστερες σιδηροδρομικές διαδρομές στον κόσμο, αφού 

συνδυάζει φυσική ομορφιά με περίτεχνα τεχνικά έργα. Για το λόγο 

αυτό από το 1996, μετά από σχετική απόφαση του Υπουργείου 

Πολιτισμού, συνιστά ιστορικό διατηρητέο τεχνικό μνημείο. Το 

καλοκαίρι του 2014 αποφασίστηκε η υλοποίηση ενός προγράμματος 

αποκατάστασης μουσειακού τροχαίου υλικού ώστε να αναβιώσει ο 

πλήρης αυθεντικός συρμός που ξεκίνησε τα δρομολόγιά του στα 

τέλη του 19ου αιώνα, με σκοπό την εκμετάλλευσή του σε ειδικά 

τουριστικά δρομολόγια. Με δεδομένη τη σημασία του τουρισμού, 

ειδικά για την Ελλάδα, αφού αποτελεί μια από τις βασικές 

οικονομικές της δραστηριότητες, γίνεται πολύ σημαντική η ορθή 

διαχείριση αυτού του αξιοθέατου, που διατηρεί το ενδιαφέρον και 

την τουριστική κίνηση της περιοχής σε υψηλό επίπεδο καθ’ όλη τη 

διάρκεια του έτους και φυσικά και τη θερινή τουριστική περίοδο. 

 Η χρήση τοπικών σημάτων ποιότητας, όπως η περίπτωση του  

Αγροτικού Γαλακτοκομικού Συνεταιρισμού Καλαβρύτων και η 

απονομή του «Ελληνικού Σήματος» που του έγινε από τη Γενική 

Γραμματεία Εμπορίου και Καταναλωτή και τον Ελληνικό Γεωργικό 

Οργανισμό «ΔΗΜΗΤΡΑ». 

Το «Ελληνικό Σήμα» που απονέμεται από τη Γενική Γραμματεία 

Εμπορίου και Καταναλωτή και τον Ελληνικό Γεωργικό Οργανισμό 

«ΔΗΜΗΤΡΑ», για τη θωράκιση των ελληνικών προϊόντων και 

υπηρεσιών, μπορεί να διεκδικήσει για την επιχείρησή του κάθε 

ενδιαφερόμενη εταιρεία ή επιχείρηση της Περιφέρειας Δυτικής 

Ελλάδας. Το «Ελληνικό Σήμα» βρίσκεται στη διάθεση των 

επιχειρήσεων που παράγουν στη χώρα μας, αλλά και των 
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καταναλωτών σε όλον τον κόσμο που επιλέγουν την ελληνική γη, τα 

ελληνικά χέρια και το ελληνικό μυαλό. 

Σκοπός του είναι η εδραίωση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών 

στα προϊόντα που δηλώνονται ελληνικά και η αποφυγή φαινομένων 

παραπλάνησης τους, η προστασία των συμφερόντων των 

παραγωγών από απομιμήσεις και αθέμιτο ανταγωνισμό, καθώς και η 

ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων. 

Ταυτόχρονα μέσα από τη δράση αυτή προωθούνται τα τοπικά 

προϊόντα και η τοπική επιχειρηματικότητα, μέρος της οποίας 

αποτελούν οι μικρές οικογενειακές επιχειρήσεις παραγωγών και 

μεταποιητών των ελληνικών προϊόντων. 

Πρόκειται για μία σημαντική προσπάθεια που γίνεται για την 

ταυτοποίηση της ελληνικής προστιθέμενης αξίας των προϊόντων και 

των υπηρεσιών, η οποία μπορεί κάλλιστα να συνδεθεί και με τη 

στρατηγική της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την ανάπτυξη του 

πρωτογενούς τομέα, αλλά και της διασύνδεση του με τον τουρισμό 

και το γαστρονομικό πολιτισμό. 

 Η εμπλοκή των φορέων, μέσω της ίδρυσης εξειδικευμένων 

γραφείων. Χαρακτηριστικά, ο Εμποροβιομηχανικός Σύλλογος 

Μεσολογγίου, αναγνωρίζοντας πως στο Μεσολόγγι ο τουρισμός 

αποτελεί έναν παρακμάζοντα κλάδο, στον οποίο δεν έχει δοθεί η 

κατάλληλη βαρύτητα ώστε να μπορέσει να αναπτυχθεί, αποφάσισε  

την οργάνωση μιας τουριστικής στρατηγικής, με συγκεκριμένους 

στόχους και κατανομή αρμοδιοτήτων, που θα μπορέσουν να 

εξασφαλίσουν τη βιωσιμότητά της. 

Έτσι αποφασίστηκε η δημιουργία Γραφείου Τουριστικής Ανάπτυξης, 

το οποίο θα είναι αρμόδιο για την καταγραφή στοιχείων, που 

αφορούν την υφιστάμενη κατάσταση του τουρισμού στην περιοχή, 

θα μεριμνά για το σχεδιασμό και την πραγματοποίηση 

προγραμμάτων τουριστικής προβολής της πόλης και θα παρέχει 

άμεση και πληρέστατη ενημέρωση στους επισκέπτες. 

Άλλος ένας άμεσος στόχος του γραφείου θα είναι η προβολή και 
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προώθηση των τοπικών προϊόντων. Η πλούσια γη της περιοχής του 

Μεσολογγίου, καθώς και ο φημισμένος υγροβιότοπος της 

λιμνοθάλασσάς του, παράγουν ποικιλία αγαθών. Επιδίωξη, λοιπόν, 

είναι η ανάδειξη των εκλεκτών τοπικών προϊόντων, η πιστοποίησή 

τους και εν συνεχεία η λήψη πρωτοβουλιών για την προώθησή τους 

στην εγχώρια και διεθνή αγορά. Το γεγονός αυτό, όχι μόνο θα 

επιφέρει οικονομικά οφέλη στην πόλη του Μεσολογγίου, αλλά θα 

ενισχύσει, παράλληλα, την τουριστική ταυτότητα της περιοχής.  

 Η αξιοποίηση διεθνών πρωτοβουλιών με παγκόσμια απήχηση.  

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ανακοίνωσε τη συμμετοχή της στο 

«Let’s Do it Greece 2015», το ελληνικό σκέλος της Διεθνούς 

Εθελοντικής Καμπάνιας «Let’s Do it World». 

Το «Let's Do It» αποτελεί τη μεγαλύτερη και πιο ταχέως 

αναπτυσσόμενη εθελοντική καμπάνια περιβαλλοντικής 

ευαισθητοποίησης σε παγκόσμια κλίμακα με συμμετοχή 108 χωρών 

και 8.000.000 εθελοντών. Κάθε χρόνο, χιλιάδες επιχειρήσεις, 

φορείς, εθελοντές και απλοί πολίτες από κάθε μεριά του πλανήτη, 

συμμετέχουν αναβαθμίζοντας αισθητικά τις πόλεις τους, τις γειτονιές 

τους, τα πάρκα τους, τα δάση τους, τις παραλίες τους, περνώντας 

μήνυμα αλλαγής, βελτίωσης και προστασίας για το φυσικό και 

αστικό περιβάλλον. Μία ημέρα το χρόνο συντονισμένα όλοι οι φορείς 

και οι εθελοντικές, περιβαλλοντικές οργανώσεις αναλαμβάνουν και 

υλοποιούν δράσεις για μια Ελλάδα ομορφότερη και καθαρότερη, 

καθαρίζοντας από απλές περιοχές έως σημαντικά οικοσυστήματα, 

συμβάλλοντας παράλληλα στη διάδοση του Εθελοντισμού στη χώρα 

μας.  Η πρωτοβουλία αυτή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έχει ως 

στόχο την ανάδειξη της ευαισθητοποίησης των τοπικών κοινωνιών 

στα θέματα της προστασίας του περιβάλλοντος για πρόοδο και 

ποιότητα ζωής και την ενεργό συμβολή στη διάδοση του 

εθελοντισμού κάτι το οποίο έχει άμεσο αντίκτυπο και στον τουρισμό.  

 Η προώθηση εναλλακτικών μορφών τουρισμού ελάχιστα 

διαδεδομένων.  Το τρέχον έτος,  οργανώνονται στο Μεσολόγγι 
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δράσεις προβολής απευθυνόμενες σε σχετικούς φορείς και 

οργανώσεις με στόχο να προβληθεί και να καθιερωθεί η περιοχή ως 

ένα εθνικό κέντρο γύρω από το φυσικό περιβάλλον και το ψάρι. 

Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της δραστηριότητας αυτής είναι ότι 

κεντρικοί φορείς των εκδηλώσεων είναι οι αλιευτικοί συνεταιρισμοί 

και ότι όλες οι δράσεις έχουν «βιωματικό» χαρακτήρα, στο χώρο που 

διενεργείται η αλιεία και ζουν και δουλεύουν οι ψαράδες. Τις 

εκδηλώσεις υποστηρίζει επίσης και το Ελληνογερμανικό 

Επιμελητήριο. Ήδη στην περιοχή πραγματοποιούνται σχετικές 

δράσεις που είναι άγνωστες στο ευρύ κοινό όπως η παραγωγή του 

αυγοτάραχου Μεσολογγίου ως ΠΟΠ και η οργάνωση επισκέψεων 

«αλιευτικού συνεταιρισμού» . 

Από τις δραστηριότητες των εκδηλώσεων αξίζει να αναφερθούν οι 

δράσεις που στοχεύουν στην καθιέρωση ενός χώρου ψυχαγωγικού 

ψαρέματος, αλλά και οι δράσεις για άτομα με ειδικές ανάγκες, και 

ιδιαίτερα παιδιών με νοητικά και κινητικά προβλήματα, που 

απευθύνονταιται σε ομάδες από την Ελλάδα και το εξωτερικό. 

Το πρόγραμμα έχει διαμορφωθεί έτσι, ώστε μέσα σε 4 ημέρες να 

προβληθούν εναλλακτικές επιλογές δραστηριοτήτων που μπορούν 

να υλοποιηθούν στην περιοχή και στις εγκαταστάσεις του 

συνεταιρισμού. Συνοπτικά, το πρόγραμμα περιλαμβάνει: 

 πλήρη δραστηριότητα περιβαλλοντικής δια βίου εκπαίδευσης (πεδίο 

και εργαστήριο) 

 γνωριμία με τις αλιευτικές τέχνες και τη ζωή των ψαράδων. 

Γευσιγνωσία στους χώρους που αυτοί ζουν και εργάζονται 

 παράλληλες δραστηριότητες όπως ψάρεμα από νέους με νοητική 

υστέρηση, συνάντηση εργασίας εκπαιδευτών ΑμΕΑ για τις 

δυνατότητες αξιοποίησης του χώρου και τον προσδιορισμό 

αναγκαίων παρεμβάσεων, διαλέξεις με θέματα γύρω από την 

παραγωγή, την τέχνη, τις παραδοσιακές αλιευτικές τέχνες, την 

ψυχαγωγική αλιεία.  

 Η ίδρυση και λειτουργία νέων χώρων πολιτισμού 
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αφιερωμένων σε προσωπικότητες με διεθνή απήχηση.  Στην 

Αρχαία Ολυμπία λειτουργεί πλέον ένα μουσείο αφιερωμένο στον 

μεγάλο Συρακούσιο επιστήμονα Αρχιμήδη. Οι επισκέπτες θα έχουν 

την ευκαιρία να δουν από κοντά αντίγραφα των εφευρέσεων του και 

να αλληλεπιδράσουν μαζί τους. 

Στο ισόγειο εκτίθενται και 24 επινοήσεις του Αρχιμήδη, μεταξύ των 

οποίων ο εξελιγμένος υδραυλικός κοχλίας, το ακριβές μηχανικό 

πλανητάριο, το βίντσι με οδοντωτούς τροχούς, η διόπτρα, το 

οδόμετρο, το ναυτικό δρομόμετρο, το μηχανικό και το υδραυλικό 

παράδοξο, το αραιόμετρο, η επινόηση ελέγχου της καθαρότητας του 

χρυσού, η καύση με κάτοπτρα, ο Ρωμαϊκός ζυγός, οι γιγάντιοι 

γερανοί και οι πολεμικές μηχανές. Σκοπός του μουσείου είναι να 

αναδειχθούν ακόμα και οι πιο άγνωστες πτυχές του επιστημονικού 

έργου του Αρχιμήδη, από τις οποίες προκύπτει ότι η τεχνολογία των 

αρχαίων Ελλήνων δεν απείχε πολύ από τις απαρχές της σύγχρονης 

τεχνολογίας. 

 Η ανάπτυξη διεθνών συνεργασιών. Ο Δήμος Αρχαίας Ολυμπίας  

και η Λαϊκή Δημοκρατίας της Κίνας και πιο συγκεκριμένα η πόλη  

Xi’an της  επαρχίας Shaanxi ανέπτυξαν συνεργασία στους τομείς του 

τουρισμού και του πολιτισμού μέσω της αναβίωσης του «Δρόμου του 

Μεταξιού». Η αναβίωση του «Δρόμου του Μεταξιού», ενός δικτύου 

θαλάσσιων και χερσαίων υποδομών για μεταφορές, μέσα από τις 

οποίες περνούσαν άλλοτε τα αγαθά από την Κίνα μέχρι τη Μεσόγειο 

και την Αφρική, θα δημιουργήσει ένα  σύγχρονο δίκτυο που θα 

συνδέει λιμάνια, αεροδρόμια, σιδηροδρομικούς σταθμούς και πόλεις 

της Κεντρικής και της Νότιας Ασίας αλλά και την Ασία με τις άλλες 

ηπείρους, την Ευρώπη, αλλά και την Ελλάδα. Στόχος είναι τόσο η 

επέκταση του εμπορίου κατά μήκος της Οικονομικής Ζώνης, αλλά 

επίσης και η ανάπτυξη σε επίπεδο πολιτισμού, αθλητισμού και 

λοιπών κοινών δράσεων. Επιπρόσθετα, οι δύο πόλεις  Αρχαία 

Ολυμπία και Xi’an θα ξεκινήσουν μία σειρά ενεργειών για την 

ανάπτυξη κοινών δράσεων σε πολιτιστικό επίπεδο με στόχο την 
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κορύφωση τους εν όψει και των Χειμερινών Αγώνων του 2022 που 

θα πραγματοποιηθούν στη χώρα της Κίνας. 

1.2 Αποτίμηση και Συμπεράσματα 

Είναι γεγονός ότι η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας διαθέτει σημαντικά 

συγκριτικά πλεονεκτήματα, τόσο σε πολιτιστικό όσο και σε περιβαλλοντικό 

επίπεδο. Η διατήρηση και ανάδειξη του πολιτιστικού περιβάλλοντος της 

Περιφέρειας αποτελεί συστατικό στοιχείο της ήπιας τουριστικής ανάπτυξης 

και της προσφοράς εναλλακτικών δυνατοτήτων για κάθε είδους τουριστική 

δραστηριότητα. Σύμφωνα με τις δράσεις που υλοποιούνται φαίνεται ότι οι 

βασικοί άξονες της τουριστικής ανάπτυξης της Περιφέρειας κινούνται στα 

εξής δεδομένα: 

1. Οργανωμένη - ελεγχόμενη ανάπτυξη τουρισμού στην παράκτια 

ζώνη. Ανάπτυξη ειδικών ήπιων μορφών τουρισμού σε ενιαία δίκτυα 

περιβαλλοντικού - πολιτιστικού ενδιαφέροντος με έμφαση στις ορεινές - 

μειονεκτικές περιοχές (περιβαλλοντικός, πολιτιστικός, θρησκευτικός, 

ιαματικός, αθλητικός, συνεδριακός, αγροτουρισμός κλπ) και σε διασύνδεση 

με τις όμορες περιφέρειες. 

2. Ανάδειξη της Αρχαίας Ολυμπίας και της ευρύτερης περιοχής της  

3. Ανάπτυξη της ειδικής τουριστικής υποδομής στην ευρύτερη 

αστική περιοχή Πατρών, ως Δυτικής Πύλης 

4. Αξιοποίηση κατά προτεραιότητα των ιαματικών πηγών Κυλλήνης 

και Καϊάφα μέσω ειδικών ολοκληρωμένων προγραμμάτων ανάπτυξης 

θεραπευτικού τουρισμού. 

5. Ανάδειξη και προβολή της ελληνικής μυθολογίας με τις 

ιδιαιτερότητες της στον ενδοπεριφερειακό χώρο. 

6. Αιτωλοακαρνανία: εναλλακτικές τουριστικές δραστηριότητες 
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Σε ότι αφορά τα συγκριτικά πλεονεκτήματα που φαίνεται να αξιοποιούνται 

στις επιμέρους Περιφερειακές Ενότητες, η Αιτωλοακαρνανία, η μεγαλύτερη 

Περιφερειακή Ενότητα της χώρας, διαθέτει ένα ιδιαίτερο μωσαϊκό φυσικού 

περιβάλλοντος, το οποίο απαρτίζεται από προστατευόμενες περιοχές 

υψηλού περιβαλλοντικού και αισθητικού κάλλους. Το υγρό στοιχείο είναι 

κυρίαρχο παντού, με την παρουσία των ορεινών όγκων και των κοιλάδων 

να καθιστά την Αιτωλοακαρνανία ως έναν από τους αξιολογότερους 

προορισμούς για εναλλακτικό τουρισμό. 

Η πρωτεύουσα της Αχαΐας αλλά και της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, η 

Πάτρα, είναι το 3ο αστικό κέντρο της χώρας, φιλοξενώντας 3 

πανεπιστημιακά ιδρύματα και σημαντικά ερευνητικά ιδρύματα. Το 

πολιτιστικό και αρχαιολογικό υπόβαθρο της ευρύτερης περιοχής είναι 

επίσης ιδιαίτερα σημαντικό, ενώ πρόσφατα απέκτησε το Νέο Αρχαιολογικό 

Μουσείο, το 2ο μεγαλύτερο αρχαιολογικό μουσείο της χώρας. Η Αχαΐα είναι 

επίσης ένας δημοφιλής προορισμός για τους λάτρεις των χειμερινών σπορ, 

χάρη στο Χιονοδρομικό Κέντρο των Καλαβρύτων καθώς επίσης και για 

διακοπές παραθεριστικού τύπου μιας και διαθέτει αναρίθμητες παραλίες και 

τουριστικά θέρετρα. Η δε Ηλεία είναι η γενέτειρα των Ολυμπιακών Αγώνων 

της αρχαιότητας, της Αρχαίας Ολυμπίας. Η περιοχή διαθέτει πλούσιο 

φυσικό περιβάλλον και μοναδικά οικοσυστήματα καθώς και σημαντικά 

τουριστικά θέρετρα που προσελκύουν μεγάλο αριθμό τουριστών κάθε 

χρόνο. Ο τουριστικός λιμένας του Κατάκολου έχει γίνει τα τελευταία χρόνια 

δημοφιλές σημείο ελλιμενισμού κρουαζιερόπλοιων και ορμητήριο για 

επισκέψεις στον αρχαιολογικό χώρο και το μουσείο της Αρχαίας Ολυμπίας. 

Ο στόχος είναι η διεύρυνση των συνεργειών μεταξύ των εμπλεκόμενων 

φορέων, ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη αξιοποίηση των ανωτέρω 

τουριστικών και πολιτισμικών πόρων και ως εκ τούτου η διεύρυνση της 

τουριστικής περιόδου.  
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2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ 

ΘΡΑΚΗΣ 

Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης διαθέτει σηµαντικές 

τουριστικές υποδοµές, μεταξύ των οποίων οργανωµένες ακτές, 

χιονοδροµικά κέντρα, ορειβατικά καταφύγια, περιηγητικά μονοπάτια, 

κέντρα πληροφόρησης επισκεπτών, εγκαταστάσεις θερµαλιστικού 

τουρισµού και αρχαιολογικούς χώρους. Η μεγαλύτερη συγκέντρωση 

παρουσιάζεται στην Θάσο και την Σαµοθράκη, καθώς οργανωµένες 

παραλίες βρίσκονται κατά µήκος των δύο νησιών. Στα πλαίσια των 

υποδοµών των παραλιακών περιοχών της Περιφέρειας εντάσσεται και η 

Μαρίνα της Θάσου η οποία αποτελεί το µοναδικό αποκλειστικά τουριστικό 

λιµάνι της Περιφέρειας, το οποίο εξυπηρετεί τις ανάγκες ελλιµενισµού 

σκαφών αναψυχής. Εκτός όµως από τις παραλίες, στην Περιφέρεια 

συναντώνται σπουδαίοι ορεινοί όγκοι, στους οποίους οι παρεµβάσεις για τη 

δηµιουργία υποδοµών συνετέλεσαν στην ανάπτυξη δραστηριοτήτων 

ορεινού τουρισµού (σκι, κανό, ράφτιγκ, ορειβασία, περιηγήσεις). 

Ειδικότερα στο νοµό ∆ράµας λειτουργεί το Χιονοδροµικό Κέντρο του 

Φαλακρού και στο νοµό Καβάλας το Χιονοδροµικό Κέντρο του Παγγαίου τα 

οποία διαθέτουν πίστες για σκι. Στον ορεινό όγκο του νοµού Ροδόπης 

διατάσσονται τα καταφύγια του Ε.Ο.Σ. Κοµοτηνής και Πολύαρνου, ενώ 

στην Ξάνθη βρίσκονται τα καταφύγια Λειβαδίτη και Καλλιθέας. 

Επιπλέον, κατά µήκος της Περιφέρειας διατάσσονται µονοπάτια που 

χρησιµοποιούνται επί αιώνες και στα οποία έγιναν παρεµβάσεις έτσι ώστε 

να υπάρχει πρόσβαση από τους επισκέπτες που καταφθάνουν στην 

περιοχή.  

Στην Περιφέρεια εκτείνονται επίσης περιοχές Ειδικής Προστασίας 

(Βιότοποι) οι οποίες µάλιστα προστατεύονται από διεθνείς συνθήκες. 

Παρά τις πλούσιες τουριστικές δυνατότητες που προσφέρει, η Περιφέρεια 

Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, συγκρινόμενη με τις άλλες Περιφέρειες 



18 
 

 

 
 

 

 

της χώρας και της Ε.Ε., με κριτήριο τον πληθυσμό της, την έκτασή της, 

αλλά κυρίως το οικονομικό της μέγεθος και τους υπόλοιπους δείκτες 

ανάπτυξης, κατατάσσεται πολύ χαμηλά.  

Η σύγκρισή της με άλλες ελληνικές Περιφέρειες καθώς και με Περιφέρειες 

της υπόλοιπης Ε.Ε., ειδικά της κεντρικής και βόρειας, αναδεικνύει 

χαρακτηριστικά τις έντονες Περιφερειακές ανισότητες τόσο στο εσωτερικό 

της χώρας όσο και σ' ολόκληρη την ευρωζώνη. 

Παρ' όλα αυτά, εξ' αιτίας της σημαντικής γεωπολιτικής θέσης που κατέχει, 

μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο, αξιοποιώντας κυρίως τις 

διαπεριφερειακές συνδυασμένες μεταφορικές υποδομές και να αναδειχτεί 

ως κομβικό σημείο της Βαλκανικής, Ανατολικοευρωπαϊκής και Ασιατικής 

ενδοχώρας. 

Ο τομέας του Τουρισμού σε επίπεδο Περιφερειακών Ενοτήτων, δεν είναι 

ιδιαίτερα αναπτυγμένος, καθώς η τουριστική πολιτική της χώρας κατά τις 

προηγούμενες δεκαετίες στόχευε κυρίως στην ανάπτυξη τουρισμού 

διακοπών με έμφαση στο τρίπτυχο “sea-sun-sand”.  

Συγκεκριμένα στην ΠΕ Ροδόπης προσφέρεται η δυνατότητα και η δυναμική 

για την ανάπτυξη αγροτουριστικών δραστηριοτήτων με την αξιοποίηση 

αφενός του πλούσιου φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής, που συνδυάζει 

τον ορεινό όγκο, του υγροβιότοπους και την παράκτια ζώνη και αφετέρου 

της πλούσιας πολιτιστικής ποικιλομορφίας της περιοχής. 

Στην ΠΕ Έβρου, υπάρχουν υψηλού επιπέδου υποδομές σε μεγάλες 

ξενοδοχειακές μονάδες ικανές να καλύψουν τόσο το μαζικό τουρισμό όσο 

και τον συνεδριακό. Παράλληλα, υπάρχουν πολύ μεγάλες δυνατότητες 

ανάπτυξης εναλλακτικών μορφών τουρισμού, δεδομένου ότι η ΠΕ Έβρου 

διαθέτει πλούσιο φυσικό περιβάλλον, δύο Εθνικά πάρκα (Δέλτα Έβρου, 

Δάσος Δαδιάς), εννέα περιοχές ενταγμένες στο Δίκτυο natura, ενδοχώρα 

με πλούσια ιστορικό-πολιτιστική κληρονομιά, ένα νησί, τη Σαμοθράκη, με 

παρθένα φύση και πολλούς άλλους πόρους. 
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Το υφιστάμενο τουριστικό προϊόν της ΠΕ Καβάλας απευθύνεται κυρίως 

προς το μαζικό τουρισμό. Ανάλογα είναι και τα χαρακτηριστικά από 

πλευράς ξενοδοχειακής υποδομής, δηλαδή μονάδες μέσης και χαμηλής 

ποιότητας, περιορισμένης ανταγωνιστικότητας και υψηλού βαθμού 

εποχικότητας. Η ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού, όπως ο 

αγροτουρισμός, είναι περιορισμένη ενώ απουσιάζουν υποδομές για την 

ανάπτυξη άλλων μορφών θεματικού και εναλλακτικού τουρισμού (μαρίνες, 

πολιτιστικά κέντρα, κέντρα θαλασσοθεραπείας, ιαματικές εγκαταστάσεις, 

κ.λπ.). 

Η ΠΕ Δράμας διαθέτει τα φυσικά προσόντα για μια αξιόλογη ανάπτυξη με 

κύρια κατεύθυνση το χειμερινό τουρισμό και το δασοτουρισμό. Υπάρχουν 

σημαντικότατες δυνατότητες για ανάπτυξη, οι οποίες αν αξιοποιηθούν θα 

τονώσουν τη ντόπια οικονομία με εισροή οικονομικών πόρων από την 

ευρύτερη περιοχή και άλλους νομούς. Το Χιονοδρομικό Κέντρο Φαλακρού 

αποτελεί ένα σημαντικό κεφάλαιο για την τουριστική ανάπτυξη του νομού, 

ενώ στην ορεινή του ζώνη ο τουρισμός έχει πάρει μια σαφή μορφή 

οικοτουρισμού που στοιχειοθετεί την σημαντικότερη οικονομική προοπτική 

για την περιοχή αυτή. Το δάσος της Ελατιάς προσφέρεται για την ανάπτυξη 

του δασοτουρισμού, οι Ιαματικές πηγές Θερμιών για ιαματικό τουρισμό, οι 

περιοχές Παρανεστίου και Κ. Νευροκοπίου για κυνήγι. 

 

2.1 Εξειδικευμένες δράσεις  

 

Στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, πραγματοποιούνται 

τα τελευταία χρόνια μια σειρά αναπτυξιακών ενεργειών για τη βελτίωση 

της θέσης της Περιφέρειας στον τουριστικό τομέα. Συγκεκριμένα: 

 Η χρήση νέων τεχνολογικών εργαλείων. O νέος τουριστικός 

ιστότοπος της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας- Θράκης 

(www.emtgreece.com) προσφέρει στον επισκέπτη την ευκαιρία 
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να γνωριστεί με τα αξιοθέατα, τη γαστρονομία, τους αρχαιολογικούς 

θησαυρούς και γενικότερα ό,τι έχει ενδιαφέρον στην Περιφέρεια, 

μέσα από ένα ευχάριστο και χρηστικό περιβάλλον. Ο ιστότοπος 

προσφέρεται σε 7 γλώσσες (Ελληνικά, Αγγλικά, Γερμανικά, Ρωσικά, 

Τουρκικά, Βουλγαρικά και Ρουμάνικα), ενώ είναι προσβάσιμος τόσο 

από υπολογιστή, όσο και από φορητές συσκευές (smartphones και 

tablets). Ένα ιδιαίτερο εργαλείο του ιστοτόπου είναι το Trip Planner, 

μια εφαρμογή που επιτρέπει στον επισκέπτη να “τοποθετήσει” στο 

ταξίδι του διάφορα σημεία που βλέπει στο site και στη συνέχεια να 

δημιουργήσει το δικό του «Trip Book» μαζί με χρήσιμες πληροφορίες 

για το κάθε σημείο (καιρικές συνθήκες, συντεταγμένες, σημειώσεις 

κλπ) και να το έχει μαζί του κατά την επίσκεψή του.  

Επίσης η πρωτοβουλία «JTI Target». Το αντικείμενο του έργου 

αφορά στην προβολή των τουριστικών και πολιτιστικών πόρων, 

μέσω έξυπνων εφαρμογών και νέων τεχνολογικών μέσων, για την 

ανάδειξη ενός καινοτόμου τουριστικού προϊόντος, το οποίο λαμβάνει 

υπόψη τις ήδη υπάρχουσες δράσεις από άλλους φορείς στο 

γεωγραφικό σύνολο της Περιφέρειας, προς αποφυγή επικαλύψεων. 

Οι κυριότερες Δράσεις του έργου περιλαμβάνουν την ψηφιακή 

δυναμική πληροφόρηση μέσω νέων τεχνολογιών (κινητών 

συσκευών, εφαρμογών gps, smartphones) για επιλεγμένους 

τουριστικούς προορισμούς σε κάθε περιοχή, καθώς και εντατική 

προβολή των χαρακτηριστικών της περιοχής μέσω διαδικτύου, τη 

δημιουργία ηλεκτρονικού −διαθέσιμου online− ημερολογίου 

εκδηλώσεων και γεγονότων τουριστικού ενδιαφέροντος, την 

ψηφιακή περιήγηση και δημοσιότητα μέσω σύγχρονων έντυπων και 

μέσων.  

 Η υλοποίηση in situ δράσεων προβολής σε περιοχές στόχους, 

όπως η ζωντανή διαφήμιση στους δρόμους των Βαλκανίων, που 

αποτελεί το λεωφορείο τύπου μίνιμπας της Περιφέρειας. Το όχημα 

που είναι στολισμένο με τις ομορφιές της περιφέρειας ταξιδεύει στις 
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τουριστικές εκθέσεις στις οποίες συμμετέχει η Περιφέρεια  ΑΜΘ 

μεταφέροντας το αναγκαίο υλικό. Παράλληλα ταξιδεύει στις 

πρωτεύουσες των Βαλκανίων, προβάλλοντας την περιοχή.  

 Η ανάδειξη του φυσικού πλούτου της Περιφέρειας, με 

επίκεντρο την προαγωγή της μοναδικής, σε ποικιλία και πυκνότητα, 

πανίδας και χλωρίδας της Περιφέρειας, μέσα από τη συνεργασία των 

Φορέων Διαχείρισης των Εθνικών Πάρκων της Ανατολικής 

Μακεδονίας – Θράκης. Στόχος της κίνησης αυτής είναι η αύξηση της 

επισκεψιμότητας στην περιοχή καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου και 

η βελτίωση του εισοδηματικού επιπέδου των πολιτών. Ο πλούτος 

των Εθνικών Πάρκων στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη 

περιλαμβάνει -μεταξύ άλλων- τον κολχικό φασιανό, τον αγριόγαλο, 

τη βίδρα, το ζαρκάδι, το τσακάλι, την αγριόγατα, τη νανόχηνα, τον 

βασιλαετό και τον μαυρόγυπα, κ.α. Περιλαμβάνει, επίσης, 

παραποτάμια και ορεινά παρθένα δάση, πλήθος πουλιών στις 

λιμνοθάλασσες, φυσικό πλούτο και ποικιλία ειδών χλωρίδας και 

πανίδας, στοιχεία που θα ενταχθούν στη νέα εκστρατεία προβολής 

της Περιφέρειας.  

 Η συμμετοχή σε διεθνείς εκθέσεις τουρισμού ειδικού 

ενδιαφέροντος, όπως το διεθνές συνέδριο – έκθεση για το 

θαλάσσιο τουρισμό «SEATRADE» που πραγματοποιήθηκε στο 

Αμβούργο. Όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς με την ανάπτυξη και τη 

διάδοση του θαλάσσιου τουρισμού κρουαζιέρας συμμετείχαν από 

κοινού με ειδικό περίπτερο στην έκθεση γεγονός που φανερώνει την 

κοινή προσπάθεια που καταβάλλεται τα τελευταία χρόνια. Ο στόχος 

της συμμετοχής αυτής ήταν η βελτίωση του τουρισμού κρουαζιέρας 

στην περιοχή της Καβάλας.  

 Η φιλοξενία πρωτότυπων δράσεων όπως η διοργάνωση 

τηλεπαιχνιδιών. Συγκεκριμένα, η Περιφέρεια φιλοξένησε ένα 

δημοφιλές τηλεπαιχνίδι της Ρωσίας με τίτλο "Τι; Πού; Πότε;". 

Πρόκειται για ένα πρωτότυπο παιχνίδι, που προβάλλεται αδιάλειπτα 

τριανταπέντε ολόκληρα χρόνια από το πρώτο κρατικό κανάλι της 
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ρωσικής τηλεόρασης και που, για πρώτη φορά, φιλοξενήθηκε στην 

Ελλάδα και συγκεκριμένα στην Καβάλα και τη Θάσο. Η πρωτοβουλία 

ανήκε σ' ένα ιδιωτικό ταξιδιωτικό γραφείο, με έδρα τη Θάσο, με 

μακρά παράδοση στη διοργάνωση ταξιδιών στη Ρωσία και την 

Ελλάδα για τους Ρώσους τουρίστες. Η ιδέα της μεταφοράς ενός 

μέρος του παιχνιδιού εκτός Ρωσίας εντάσσεται στις προσπάθειες για 

προβολή δύο υπέροχων περιοχών της Ελλάδας, που θα μπορούσαν 

να προσεγγίσουν τουρίστες από μια μεγάλη αγορά, όπως η ρωσική.  

 Η προώθηση του αθλητικού-ιστιοπλοϊκού τουρισμού. Υπό αυτό 

το πρίσμα, τα στελέχη του Ναυτικού Ομίλου Καβάλας (ΝΟΚ) και της 

Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης «ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ» κατάφεραν να 

αναλάβουν τη διοργάνωση του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος 

Ιστιοπλοΐας Finn Masters 2015.  

Πρόκειται για το μεγαλύτερο αθλητικό γεγονός διεθνούς απήχησης 

που έχει λάβει χώρα στην περιοχή. Πάνω από 300 σκάφη της 

κατηγορίας Finn παίρνουν μέρος στη διοργάνωση, ενώ εκτιμάται, ότι 

η προσέλευση για τη συγκεκριμένη διοργάνωση ξεπερνά τα 1000 

άτομα, υπολογίζοντας τους αθλητές προπονητές και συνοδούς. 

 H στοχευμένη προβολή στο εξωτερικό, όπως η περίπτωση του 

έργου με τίτλο ''Η Σαμοθράκη κάτω από τα φτερά της Νίκης'' που 

πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι, στο πλαίσιο της Εβδομάδας Ξένων 

Πολιτισμών, με θεματική "Περιβάλλον και πολιτισμός" που 

οργανώνεται από το Φόρουμ για τα Ξένα Πολιτιστικά Ινστιτούτα του 

Παρισιού. Το Ελληνικό Πολιτιστικό Κέντρο της Γαλλίας συμμετείχε σε 

αυτή τη διοργάνωση παρουσιάζοντας το έργο που υλοποιεί η 

Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού Μονοπάτια 

Πολιτισμού- Σαμοθράκη κάτω από τα φτερά της Νίκης. 

To πρόγραμμα «Μονοπάτια Πολιτισμού», που δημιουργήθηκε σε μια 

εποχή κρίσης, στοχεύει να δώσει νέα ζωή σε μονοπάτια φυσικού 

κάλλους και ιστορικής σημασίας σ’ ολόκληρη την Ελλάδα. Μέσα από 

την επιλογή, σηματοδότηση και προώθηση περιπατητικών και 
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ποδηλατικών διαδρομών, τονώνει τις τοπικές κοινότητες με ένα 

σημαντικό παράγοντα αειφόρου ανάπτυξης, τον περιπατητικό 

τουρισμό. 

Ο Δήμος Σαμοθράκης  και η  Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και 

Πολιτισμού από το φθινόπωρο του 2014 έχουν ξεκινήσει 

συνεργασία, κατά την οποία αποτυπώθηκαν μονοπάτια  του νησιού 

με περιβαλλοντικό και πολιτιστικό περιεχόμενο με σκοπό να 

αναδειχθούν και προβληθούν στο ευρύ κοινό. 

Η ανάδειξη των μονοπατιών πολιτισμού στη Σαμοθράκη εντάσσεται 

στο πρόγραμμα της Ε.Ε.Π.Π. Μονοπάτια Πολιτισμού από όλη την 

Ελλάδα το οποίο εμπλέκει στις δράσεις του ολόκληρη την τοπική 

κοινωνία: δήμους, σχολεία, πολιτιστικούς φορείς, προβάλλει τα 

τοπικά προϊόντα με στόχο τη στήριξη της τοπικής οικονομίας, 

ευαισθητοποιεί για την ομορφιά των τοπίων και την ανάγκη 

προστασίας και ανάδειξής τους και δημιουργεί εν δυνάμει νέες 

θέσεις εργασίας κυρίως για νέους μέσα από την υλοποίηση του 

προγράμματος. 

Η παρουσίαση του έργου στη γαλλική πρωτεύουσα θα δώσει την 

ευκαιρία στο γαλλικό κοινό να γνωρίσει τη φύση και τον πολιτισμό 

της Σαμοθράκης και να συνδέσει για πρώτη φορά τον τόπο 

καταγωγής της Νίκης με τη γαλλική πρωτεύουσα που την φιλοξενεί 

τα τελευταία 152 χρόνια. 

2.2 Συμπεράσματα        

  

Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, είναι πλούσια σε φυσικό 

πλούτο, ιστορία και πολιτισμό, με στρατηγική θέση που παίζει σπουδαίο 

ρόλο στην ανάπτυξη τόσο του ενδοπεριφερειακού τουρισμού, όσο και του 

ενδοβαλκανικού τουρισμού. Ένας βασικός στόχος για την αντιμετώπιση 

των χαμηλών δεικτών τουριστικής ανάπτυξης, θα πρέπει να είναι η  

προβολή στην υπόλοιπη Ελλάδα με άξονες τα κέντρα Θεσ/νίκης και 
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Αθήνας, ώστε να ενταχθεί η Περιφέρεια ξανά στις επιλογές τους. Με βάση 

την καλή οδική πρόσβαση προς την περιοχή, Βουλγάρων, Ρουμάνων, 

Σέρβων, Τούρκων, Ούγγρων, Τσέχων, Σλοβάκων, θα πρέπει επίσης να 

επικεντρωθεί η προβολή στις όμορες Βαλκανικές Χώρες. 

Η προβολή της εγγύτητας του Αιγαίου, αλλά και των ειδικών μορφών 

τουρισμού και παροχών που προσφέρει η Περιφέρεια 12 μήνες το χρόνο σε 

συνδυασμό με τον πολιτισμό και τη γαστρονομία, μπορεί να αποτελέσει 

βασικό άξονα του σχεδιασμού προβολής και ανάπτυξης. 

Ο μέσος επισκέπτης που έρχεται μαζικά στην Περιφέρειά, προς το παρόν 

ενδιαφέρεται για τον θερινό τουρισμό, ο οποίος πρέπει να υποστηριχθεί και 

να βελτιωθεί ποιοτικά και ποσοτικά,  πλην όμως είναι απόλυτα αναγκαίο να 

επανέλθουν στο επίκεντρο οι ειδικές μορφές τουρισμού με 12μηνη 

δυνατότητα εξυπηρέτησης, αξιοποιώντας όλα τα μοναδικά στοιχεία φύσης, 

πολιτισμού, τοπικής γαστρονομίας και οινοποιίας. 

Με την απελευθέρωση της Περιφέρειας από τα κλειστά προς βορρά σύνορα 

αλλά και την επιδιωκόμενη εξομάλυνση των τουριστικών διελεύσεων στην 

ελληνοτουρκική μεθόριο, η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη μπορεί να 

αποτελέσει, το κέντρο τουριστικής αναφοράς για περισσότερα από 50 

εκατομμύρια κατοίκους των γύρω Χωρών. Για τις χώρες αυτές, είναι η 

κοντινότερη θάλασσα με υπέροχες παραλίες, με δύο πανέμορφα νησιά, τη 

Θάσο και τη Σαμοθράκη, με υψηλής ποιότητας δυνατότητες φιλοξενίας 

αλλά και με ένα μοναδικό προνόμιο: μπορούν να έρθουν οδικώς γρήγορα, 

άμεσα και με χαμηλό κόστος.  

Οι δράσεις που υλοποιούνται πάντως το τελευταίο διάστημα φαίνεται να 

οδηγούν την Περιφέρεια Α.Μ.-Θ. στο πρώτο στάδιο μιας δυναμικής 

επανεκκίνησης στον τουρισμό, με πυλώνες στήριξης του, την πολιτισμική 

και την περιβαλλοντική ταυτότητα και με σύνθημα: "Ζήσε την Αυθεντική 

Εμπειρία - A True Living Experience". 


