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ΔΙΑΓΩΓΗ 

θνπόο ηεο κειέηεο είλαη λα δηεξεπλήζεη ηε δπλαηόηεηα αλάπηπμεο ηνπ 

πεξηπαηεηηθνύ ηνπξηζκνύ ζηελ Διιάδα, κε επηζθέπηεο θπξίσο από Γεξκαλία, 

αλαδεηθλύνληάο ηνλ ζε κία εθαξκόζηκε, θαη νηθνλνκηθά απνδνηηθή κνξθή 

ελαιιαθηηθνύ ηνπξηζκνύ, ε νπνία ηαπηόρξνλα λα εληάζζεηαη θαη λα είλαη απνδεθηή 

από ηνλ θνηλσληθό ηζηό ελόο ηόπνπ.  

Ο ιόγνο πνπ αμίδεη λα αζρνιεζεί θαλείο κε ηνλ πεξηπαηεηηθό ηνπξηζκό, ν 

νπνίνο απνηειεί κηα ηδηαίηεξε ελαιιαθηηθή κνξθή, έγθεηηαη ζην γεγνλόο όηη, κε ηελ 

αλάπηπμε ηνπ, αληηκεησπίδεηαη ε επνρηθόηεηα ηνπ ηνπξηζκνύ ζηελ ρώξα καο, 

επηηπγράλεηαη επηκήθπλζε ηεο ηνπξηζηηθήο πεξηόδνπ θαη πξνζειθύνληαη αιινδαπνί 

επηζθέπηεο ζε πεξηνρέο πνπ παξαδνζηαθά απνηεινύλ πξννξηζκνύο κόλν γηα Έιιελεο  

Ζ εθπόλεζε ηεο κειέηεο πινπνηήζεθε ζην πιαίζην ηνπ Μεηαπηπρηαθνύ 

Πξνγξάκκαηνο «ρεδηαζκόο θαη Αλάπηπμε Σνπξηζκνύ – Πνιηηηζκνύ» θαη  βαζίζηεθε 

ζε βηβιηνγξαθηθή αλαζθόπεζε θαη πξνζσπηθέο ζπλεληεύμεηο κε άηνκα πνπ 

αζρνινύληαη επαγγεικαηηθά κε ηνλ πεξηπαηεηηθό ηνπξηζκό, θαζώο θαη ζε πξνζσπηθή 

εκπεηξία βαζηζκέλε ζηηο ελέξγεηεο πξνώζεζεο ηεο ΠΔ Λάξηζαο σο πξννξηζκό 

Πεξηπαηεηηθνύ Σνπξηζκνύ θαη εηδηθόηεξα από ηε ζπκκεηνρή ζηηο Δθζέζεηο ΗΣΒ ζην 

Βεξνιίλν θαη ζηε Γηεζλή Έθζεζε Tour Natur, ε νπνία πξαγκαηνπνηείηαη θάζε ρξόλν 

ζην Duesseldorf ηεο Γεξκαλίαο.  

Μέζα από ηε κειέηε ηεο βηβιηνγξαθίαο, ηε ζπγθξηηηθή αλάιπζε πξννξηζκώλ, 

ζηελ Διιάδα, πνπ ππνδέρνληαη ήδε επηζθέπηεο γηα πεξηπαηεηηθό ηνπξηζκό, θαζώο θαη 

ζηνηρεία πνπ επηζεκάλζεθαλ ζηε δηάξθεηα ησλ πξνζσπηθώλ ζπλεληεύμεσλ 

πξνθύπηνπλ ελδηαθέξνληα ζπκπεξάζκαηα θαη πξνηάζεηο γηα ηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμε 

ηνπ Πεξηπαηεηηθνύ Σνπξηζκνύ ζηελ Διιάδα.  

 

ΟΡΙΜΟΙ ΠΔΡΙΠΑΣΟΤ & ΠΔΡΙΠΑΣΗΣΙΚΟΤ ΣΟΤΡΙΜΟΤ 

Ο πεξίπαηνο νξίδεηαη σο ε κεηαθίλεζε κε ηα πόδηα, ελώ ν πεξηπαηεηηθόο 

ηνπξηζκόο νξίδεηαη σο ε κνξθή ηνπξηζκνύ, όπνπ ν πεξίπαηνο είλαη ν βαζηθόο ζθνπόο 

ηεο εθδξνκήο ή ηνπ ηαμηδηνύ, ρσξίο λα είλαη έλαο αθόκε ζπκπιεξσκαηηθόο ιόγνο 

όπσο γίλεηαη γηα παξάδεηγκα ζηνλ ηνπξηζκό αλαςπρήο ζηελ ζάιαζζα ή ζηα 

πνιηηηζηηθά ηαμίδηα (Dreyer θ.ά., 2010). Ζ πεδνπνξία (hiking) ζα πξέπεη λα ζεσξείηαη 
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θαη λα πξνβάιιεηαη σο κηα ελδηαθέξνπζα εκπεηξία επεμίαο πνπ πξνζθέξεη ε θύζε, κε 

ηελ παξνρή ελόο θαιά ζρεδηαζκέλνπ ζπζηήκαηνο κνλνπαηηώλ γηα πεξπάηεκα, ην 

νπνίν απαηηείηαη σο κία ζρεηηθά θζελή ππνδνκή, πνπ όκσο είλαη απαξαίηεηε 

(Rodrigues, θ.ά., 2010).  

Ζ ζεκαζία ηνπ Πεξηπαηεηηθνύ Σνπξηζκνύ είλαη κεγάιε κηα θαη είλαη κεηά ηελ 

πνδειαζία (59%) θαη ηελ θνιύκβεζε (57%), ε ηξίηε δεκνθηιέζηεξε κνξθή ήπηαο 

αζιεηηθήο ελαζρόιεζεο ζηε Γεξκαλία ζε πνζνζηό 41%, ελώ είλαη ε δεκνθηιέζηεξε 

κνξθή αμηνπνίεζεο ειεύζεξνπ ρξόλνπ (Dreyer θ.ά., 2010). 

ΜΟΡΦΔ ΠΔΡΙΠΑΣΟΤ 

Οξηζκέλεο από ηηο κνξθέο ηνπ πεξίπαηνπ είλαη νη αθόινπζεο (Dreyer θ.α, 

2010): 

Βόληα: Ζ βόιηα είλαη ε πην απιή κνξθή ηνπ πεξπαηήκαηνο. Μπνξεί λα 

πξαγκαηνπνηεζεί παληνύ θαη θάζε ζηηγκή, ελώ δελ απαηηεί εηδηθό εμνπιηζκό ή 

ηδηαίηεξε πξνεηνηκαζία. Οη ζεκαληηθόηεξνη ιόγνη γηα λα θάλεη ην άηνκν κία βόιηα, 

είλαη ε αμηνπνίεζε ειεύζεξνπ ρξόλνπ θαη ε εθηόλσζε. Γηα ην ζθνπό απηό 

ρξεζηκνπνηνύληαη θπξίσο δξόκνη θαη πεδόδξνκνη ζην θέληξν πόιεσλ. 

Κλαζικός περίπαηος: ηε κνξθή ηνπ θιαζηθνύ πεξίπαηνπ παξαηεξνύκε σο 

βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά, πέξα από ηε κεηαθίλεζε κε ηα πόδηα, ηελ εκπεηξία ηεο 

επαθήο κε ηε θύζε θαζώο θαη ηελ απόιαπζε ηνπ ηνπίνπ.  Καηά θαλόλα 

εγθαηαιείπεηαη ην αζηηθό ηνπίν θαη επηιέγνληαη πεξηνρέο κε ηδηαίηεξν θπζηθό θάινο 

θαη πινύζηα ελαιιαγή ηνπίνπ. ε αληίζεζε κε ηε βόιηα, γηα ηνλ πεξίπαην, απαηηείηαη 

πξνεηνηκαζία θαη ζπρλά εηδηθόο εμνπιηζκόο. 

Θρηζκεσηικοί περίπαηοι: ε αληίζεζε κε ηνλ πεξίπαην όπσο πεξηγξάθεηαη 

παξαπάλσ νη ζξεζθεπηηθνί πεξίπαηνη έρνπλ σο πξσηαξρηθό θίλεηξν ην ζξεζθεπηηθό 

ζπλαίζζεκα. Πλεπκαηηθνί ιόγνη ή αθόκε θαη ε αλαδήηεζε ηεο απηνγλσζίαο κπνξνύλ 

λα νδεγήζνπλ ην άηνκν ζε έλαλ ζξεζθεπηηθό πεξίπαην.  

Nordic Walking: Αληίζηνηρα ηα θίλεηξα γηα λα αζρνιεζεί θαλείο κε ην Nordic 

Walking είλαη θπξίσο δεηήκαηα πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηελ πγεία θαη ηε θπζηθή 

θαηάζηαζε. Σν Nordic Walking (θαλδηλαβηθό Πεξπάηεκα) είλαη κηα 

αλαπηπζζόκελε δξαζηεξηόηεηα fitness ζε νιόθιεξν ηνλ θόζκν πνπ γίλεηαη κε ηε 

βνήζεηα δύν εηδηθώλ κπαζηνπληώλ (sticks) ηα νπνία κνηάδνπλ κε εθείλα ησλ ζθηέξ. Ζ 
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ρξήζε ησλ ζηεξηγκάησλ αλαγθάδεη ηνπο αζθνύκελνπο λα πεξπαηάλε κε πην γξήγνξν 

ξπζκό θαη λα γπκλάδνπλ νιόθιεξν ην ζώκα. Απηό ην γεγνλόο δίλεη ώζεζε θαη από ηα 

ρέξηα θαη θαη‟ απηόλ ηνλ ηξόπν απμάλεηαη ε θαύζε ζεξκίδσλ. 

Ορειβαζία: ηελ επξύηεξε έλλνηα ν όξνο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα πεξηγξάςεη 

όιεο ηηο δξαζηεξηόηεηεο ζε έλα βνπλό, πεδνπνξία, αλαξξίρεζε, έσο θαη αιπηληθέο 

δξαζηεξηόηεηεο. Χζηόζν ππάξρνπλ αξθεηέο δηαθξίζεηο, όπσο αθόκε θαη κεηαμύ ηεο 

ίδηαο κνξθήο, όπσο ζηελ αλαξξίρεζε πνπ δηαθξίλεηαη ζε απηή πνπ πξαγκαηνπνηείηαη 

ζε βξάρνπο ή ζε πάγν. Σν trekking απνηειεί ηελ πιένλ γλσζηή κνξθή ηεο νξεηβαζίαο 

ρσξίο ηε ρξήζε βνεζεκάησλ. Ζ νξεηβαζία έρεη θπξίσο αζιεηηθό ή πεξηπεηεηώδε 

ραξαθηήξα θαη ζεκαληηθό ξόιν παίδεη ε αίζζεζε ηεο θαηάθηεζεο κηαο θνξπθήο από 

ηνλ νξεηβάηε.  

Αναρρίτηζη: Ζ αλαξξίρεζε ραξαθηεξίδεηαη σο κία αζιεηηθή δξαζηεξηόηεηα 

θαζώο θαη σο δξαζηεξηόηεηα ειεύζεξνπ ρξόλνπ. Ζ εμάζθεζή ηεο γίλεηαη είηε ζε 

θπζηθό πεξηβάιινλ, ζε βξάρνπο θαη άιιεο κνξθέο ζρεκαηηζκώλ, είηε ζε εηδηθνύο 

αλαξξηρεηηθνύο ηνίρνπο ζε αλνηρηό ή θιεηζηό πεξηβάιινλ θαη πεξηιακβάλεη αξθεηέο 

κνξθέο, αλάινγα θπξίσο κε ηνλ εμνπιηζκό πνπ απαηηείηαη. Ο ζηόρνο είλαη είηε ην 

αλέβαζκα, είηε ην θαηέβαζκα.  

ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΠΔΡΙΠΑΣΗΣΙΚΟΤ ΣΟΤΡΙΜΟΤ 

Ο πεξίπαηνο απνηειεί κία πνιπδηάζηαηε ελαζρόιεζε ζηνλ ειεύζεξν ρξόλν. 

ύκθσλα κε ηελ βηβιηνγξαθία πξόθεηηαη γηα κία θπζηνιαηξηθή εκπεηξία, ηελ νπνία 

παξέρεη ε θύζε θαη ην ηνπίν, ηα νπνία δίλνπλ ζεκαληηθά θίλεηξα γηα πεξίπαην 

(Cohen, 1987), ελώ παξάιιεια απνηεινύλ θαη έλα από ηα ζπνπδαηόηεξα θίλεηξα γηα 

δηαθνπέο ησλ Γεξκαλώλ (Brämer θαη Richter, 2011). Δπηπιένλ ν πεξίπαηνο απνηειεί 

κία αζιεηηθή δξαζηεξηόηεηα, ζπκβάιιεη σο ζηνηρείν αλαςπρήο, επεμίαο θαη πγείαο, 

ελώ αθόκε πξνζθέξεη κία θνηλσληθή εκπεηξία αθνύ νη αζιεηηθέο δξαζηεξηόηεηεο 

κπνξνύλ λα δηαθξηζνύλ ζε ζρέζε κε ηε ζπκκεηνρή ζε αηνκηθέο θαη νκαδηθέο. Ζ 

αμηνιόγεζε ηνπ θάζε ηνπξίζηα μερσξηζηά γηα ηνλ εθάζηνηε ηνπξηζηηθό πξννξηζκό 

πνπ επηιέγεη, εμαξηάηαη από ηνλ ηύπν ηνπ πξννξηζκνύ θαη ηηο πξνζδνθίεο πνπ έρεη 

αλάινγα κε ηηο παξερόκελεο πιεξνθνξίεο πνπ ηνπ δηαηίζεληαη (Brämer θαη Richter, 

2011). Καζνξηζηηθνί παξάγνληεο γηα ηελ αμηνιόγεζε ηνπ πεξηπαηεηηθνύ ηνπξηζκνύ 

απνηεινύλ ηα εμήο ραξαθηεξηζηηθά (Vajčnerová θ.ά., 2014): 
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 Έρεη κηθξό θόζηνο 

 Μπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί παληνύ 

 Δίλαη επράξηζηνο 

 Έρεη ζεηηθό αληίθηππν ζηελ πγεία 

 Δίλαη θπζηθόο ηξόπνο κεηαθίλεζεο ηνπ αλζξώπνπ, άξα δε ρξεηάδεηαη λα δηδαρζεί 

 Δίλαη κηα δηαρξνληθή αζιεηηθή δξαζηεξηόηεηα πνπ κπνξεί λα πξαγκαηνπνηείηαη 

ζε θάζε ειηθία 

 Πξνάγεη ηηο θνηλσληθέο επαθέο θαη ηελ θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά  

 Μπνξεί λα ζπλδπαζηεί κε πνιιέο άιιεο δξαζηεξηόηεηεο 

 Μπνξεί λα δηακνξθσζεί, θάησ από ην πξίζκα ηεο ζσκαηηθήο επηβάξπλζεο, 

αηνκηθά 

 Μπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί θαηά κνλάδα, κε ηνλ ή ηελ ζύληξνθν, θίιν ή κε 

νκάδεο 

 Μπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί ζρεδόλ θάζε κέξα ηνπ ρξόλνπ κε νπνηεζδήπνηε 

θαηξηθέο ζπλζήθεο 

 

Ο ΠΔΡΙΠΑΣΟ Ω ΜΙΑ ΠΟΛΤΓΙΑΣΑΣΗ ΔΝΑΥΟΛΗΗ ΣΟΝ 

ΔΛΔΤΘΔΡΟ ΥΡΟΝΟ 

Οη επηθξαηέζηεξεο απόςεηο είλαη νη παξαθάησ: 

O περίπαηος φς θσζιολαηρική εμπειρία 

Ζ εκπεηξία ηεο θύζεο θαη ηνπ ηνπίνπ δελ είλαη απιά ην ζπνπδαηόηεξν θίλεηξν 

γηα πεξίπαην (Bremer, R 2008), αιιά θαη έλα από ηα ζεκαληηθόηεξα θίλεηξα γηα 

δηαθνπέο ησλ Γεξκαλώλ (Lohmann,M θαη Anderhold,P 2009). Κπξίσο ιόγσ ηεο 

αξγήο ηαρύηεηαο κεηαθίλεζεο θαη ηεο εζπρίαο, ζε ζρέζε κε νπνηαδήπνηε 

κεραλνθίλεηε κεηαθίλεζε, κπνξεί θαλείο λα απνιαύζεη θαιύηεξα ηε θύζε. Μπνξεί 

λα δεη δώα θαη θπηά, αιιά θαη λα κπξίζεη ην άξσκα ησλ ινπινπδηώλ θαη λα αθνύζεη 

ηνπο ήρνπο ηεο θύζεο. Ηδηαίηεξα ζεκαληηθή είλαη απηή ε εκπεηξία γηα ηελ πγηή 

πλεπκαηηθή αλάπηπμε ησλ παηδηώλ. 

Ο περίπαηος φς αθληηική δραζηηριόηηηα 

Αξρηθά ν αζιεηηζκόο είρε ηελ έλλνηα ηεο αληαγσληζηηθήο σο πξνο ηηο 

επηδόζεηο δξαζηεξηόηεηαο. ηαδηαθά όκσο, ζηα πιαίζηα ηεο αιιαγήο ησλ αμηώλ 
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θνηλσληθήο κεηακόξθσζεο, ε έλλνηα απηή κεηαιιάρηεθε. Ζ ζεκαζία ηνπ 

κεηαηνπίζηεθε ζηνπο ηνκείο ηεο πγείαο θαη ηεο επεμίαο. Ζ επίηεπμε επηδόζεσλ πεξλά 

ζε δεύηεξε κνίξα. Με απηή ηελ έλλνηα ν πεξίπαηνο είλαη αζιεηηθή δξαζηεξηόηεηα 

ρσξίο αληαγσληζηηθό ραξαθηήξα. Χζηόζν ππάξρνπλ δηνξγαλώζεηο όπσο Μαξαζώληνη 

πεξηπάηνπ, όπνπ όκσο κεηξά πεξηζζόηεξν ε ζπκκεηνρή παξά ε πξσηηά. Δπηπιένλ 

ζηνλ Πεξίπαην κεηξά ε απόζηαζε πνπ δηαλύεηαη θαη όρη ε ηαρύηεηα. 

Ο περίπαηος φς αναυστή 

Ο πεξίπαηνο απνηειεί κηα δξαζηεξηόηεηα ειεύζεξνπ ρξόλνπ κε κεγάιε αμία 

αλαςπρήο.  Απνηειεί αληίζεζε ζηηο αλζπγηεηλέο θαη ζπρλά αλεπηζύκεηεο ζπλζήθεο 

θαζεκεξηλήο δηαβίσζεο ζην αζηηθό ηερλεηό, κνιπζκέλν θαη πνιππιεζέο πεξηβάιινλ, 

κέζα ζην νπνίν νη άλζξσπνη είλαη εθηεζεηκέλνη ζε αζθπθηηθά ρξνλνδηαγξάκκαηα θαη 

ζε ππεξβνιηθή δόζε ζνξύβσλ, εξεζηζκάησλ θαη πιήζνπο αλζξώπσλ. Από απηή ηε 

ζθνπηά ν πεξίπαηνο ζηε θύζε απνηειεί απόδξαζε, κηα ελέξγεηα εμηζνξξόπεζεο πνπ 

ραξαθηεξίδεηαη από ηα παξαθάησ θίλεηξα θαη ζθνπνύο (Kastenholz,E θαη 

Rodrigues,A 2007): 

 Δγγύηεηα θαη απόιαπζε ζηε θύζε, βηνινγηθή δηαθνξεηηθόηεηα, αξώκαηα θαη 

ήρνη (εκπεηξίεο αηζζήζεσλ) 

 Πξόζβαζε ζε ειθπζηηθά ηνπία (Αηζζεηηθή εκπεηξία) 

 Πξόζβαζε ζε πνιηηηζηηθά θαη θπζηθά κλεκεία θαηά κήθνο ησλ δηαδξνκώλ 

(Δπηκόξθσζε) 

 Πξναγσγή ηεο πγείαο κε θπζηθή δξαζηεξηόηεηα, παξακνλή ζε θαζαξή 

αηκόζθαηξα θαη πεξηβάιινλ (Τγεία) 

 Φπρνινγηθή θαη θπζηνινγηθή πξόθιεζε εμαξηώκελε από ην βαζκό δπζθνιίαο 

ηεο δηαδξνκήο (Πεξηπέηεηα) 

 Δπαλαθνξά ζε έλαλ αξγό θαη πην αλζξώπηλν ξπζκό δσήο κε έλαλ λέν, 

ραιαξσηηθό θαη πην ιεπηνκεξή ηξόπν βησκαηηθήο εκπεηξίαο ηνπ 

πεξηβάιινληνο, ηνπ ηνπίνπ, ησλ αμηνζέαησλ ζε αληίζεζε κε ηελ ηαρεία 

κεραλνθίλεηε κεηαθίλεζε (Υαιάξσζε, Τγεία) 

 Γπλαηόηεηα απνκόλσζεο ή επηιεθηηθήο θνηλσληθνπνίεζεο επηιέγνληαο ηνπο 

ζπκπεξηπαηεηέο καθξηά από ηηο κεγάιεο θνηλσληθέο κάδεο (Υαιάξσζε, Τγεία) 

 Γπλαηόηεηα πλεπκαηηθήο εκπεηξίαο κε ηελ πξνζσπηθή ελζσκάησζε ζηε θύζε 

(Πλεπκαηηθόηεηα)  



8 

 

Ο περίπαηος φς παράγονηας σγείας 

ύκθσλα κε κειέηε ησλ ην 20 – 25% ησλ δαπαλώλ γηα ηελ πεξίζαιςε 

νθείιεηαη ζε πξνβιήκαηα θηλεηηθόηεηαο (Scriba,P.C. θαη Schwartz,F.W. 2004). Γηα 

πνιινύο αλζξώπνπο ε θίλεζε, ν αζιεηηζκόο αιιά θαη ν πεξίπαηνο, νδεγνύλ ζε έλαλ 

ηξόπν δσήο κε πςειό επίπεδν επεκεξίαο θαη ππνζηεξίδνπλ έλαλ πγηεηλό ηξόπν δσήο. 

Μέρξη ζηηγκήο αλαγλσξίδνληαη θαη ελζσκαηώλνληαη ζηα επηρεηξήκαηα πξνώζεζεο 

κεκνλσκέλα ζηνηρεία ηεο επίδξαζεο ηνπ πεξηπάηνπ ζηελ πγεία. Γηαδξνκέο 

«ζεξαπεπηηθνύ» ραξαθηήξα αγλννύληαη ρσξίο λα ππάξρεη πξνζθνξά παθέησλ κε 

«δηαδξνκέο πγείαο». Σα θίλεηξα απόιαπζεο θαη ραξάο ππεξηζρύνπλ απηνύ ηεο 

Τγείαο, ραξαθηεξηζηηθό είλαη ην κήλπκα «Πεξπαηήζηε όπσο ζαο θάλεη θέθη, κε δώξν 

ηελ Τγεία ζαο». Παξά ηελ ύπαξμε κηθξνύ αξηζκνύ κειεηώλ νη ζεηηθέο επηπηώζεηο ηνπ 

πεξηπάηνπ ζηελ πγεία είλαη αλακθηζβήηεηεο. Ζ κεηαθίλεζε ζηνλ θαζαξό αέξα θαη ηε 

θύζε πξνάγνπλ ηελ πγεία ηόζν από ηε ζθνπηά ηεο ηαηξηθήο όζν θαη ηεο ςπρνινγίαο. 

Πεξίπαην κπνξεί λα θάλεη θαλείο παληνύ θαη ρσξίο ηδηαίηεξε πξνεηνηκαζία. Σν 

πεξπάηεκα, ε βόιηα θαη ν πεξίπαηνο είλαη ν θπζηθόο ηξόπνο κεηαθίλεζεο ησλ 

αλζξώπσλ θαη κπνξεί εύθνια λα ελζσκαησζεί ζηελ θαζεκεξηλόηεηα.  

Ο περίπαηος φς κοινφνική εμπειρία    

Οη αζιεηηθέο δξαζηεξηόηεηεο κπνξνύλ λα δηαθξηζνύλ ζε ζρέζε κε ηε 

ζπκκεηνρή ζε αηνκηθέο, νκαδηθέο. ηηο αηνκηθέο είλαη κελ ν θαζέλαο ππεύζπλνο γηα 

ηνλ ηξόπν άζιεζεο, σζηόζν ππάξρνπλ δξαζηεξηόηεηεο πνπ πξνηηκάηαη ε ζπκκεηνρή 

ζε απηέο κε παξέεο. Υαξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα ην ζθη θαη ε πνδειαζία. Ο 

πεξίπαηνο αλήθεη θαη απηόο ζε απηή ηελ θαηεγνξία. Ο θνηλσληθόο παξάγνληαο 

εληνπίδεηαη θπξίσο ζηα θνηλά δηαιείκκαηα από ηελ δξαζηεξηόηεηα, όπνπ επλνείηαη ε 

απνηειεζκαηηθή επηθνηλσλία. 

 

ΓΙΑΚΡΙΗ ΜΟΡΦΩΝ ΠΔΡΙΠΑΣΟΤ 

Με βάζε ηελ βηβιηνγξαθία έλαο πεξίπαηνο κπνξεί λα δηαθέξεη ζε έληαζε από 

έλαλ άιιν. Με άιια ιόγηα έρνπλ πξνθύςεη όξνη όπσο ν ακεξηθαληθόο hiking πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνλ αζιεηηθό πεξίπαην θαζώο θαη ν όξνο trekking γηα ηηο 

κεγαιύηεξεο θαη δπζθνιόηεξεο δηαδξνκέο, γηα λα πξνζδηνξίζνπλ ηηο δηαθνξεηηθέο 

κνξθέο (Ballantyne θαη Pickering, 2015).  
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ε ζρέζε κε ην πςόκεηξν Πεδηλόο, Μέζννξεηλόο, Οξεηλόο 

ε ζρέζε κε ηε δηάξθεηα Μηζήο εκέξαο, Ζκεξήζηνο, Πνιπήκεξνο 

ε ζρέζε κε ηα θίλεηξα Απόιαπζε, Άζιεζε, Τγεία, Δπηκόξθσζε 

ε ζρέζε κε ηνλ πξννξηζκό θαη ην 

πεξηερόκελν 

Ηζηνξηθόο, Πνιηηηζηηθόο, Φπζηνιαηξηθόο, 

Δηδηθνύ ζθνπνύ 

Πεγή: ηδία επεμεξγαζία 

 

ΔΠΙΠΣΩΔΙ ΣΟΤ ΠΔΡΙΠΑΣΗΣΙΚΟΤ ΣΟΤΡΙΜΟΤ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΔΠΙΓΡΑΔΙ 

Οη νηθνλνκηθέο επηδξάζεηο ηνπ ηνπξηζκνύ παξέρνπλ ηελ επθαηξία ζε έλαλ 

ηνπξηζηηθό πξννξηζκό λα απμήζεη ην εηζόδεκα ηνπ κε ηελ αμηνπνίεζε ησλ ηνπηθώλ, 

θπζηθώλ θαη πνιηηηζηηθώλ πόξσλ (Crouch θαη Ritchie, 1999). Ζ αλάπηπμή κε ηνλ 

ηξόπν απηό, νδεγεί ζε πξνζσπηθά νθέιε γηα όινπο όζνπο εκπιέθνληαη άκεζα ζηελ 

ηνπξηζηηθή πξνζθνξά, θαζώο επίζεο δεκηνπξγεί θαη πεξηθεξεηαθά νθέιε, όρη κόλν 

κέζα από ηελ αύμεζε ηνπ εηζνδήκαηνο ησλ θαηνίθσλ θαη ηηο λέεο επθαηξίεο 

απαζρόιεζεο (Andereck, θ.ά., 2005), αιιά θαη κέζσ ηεο επίδξαζεο ζηηο 

ζπλδεδεκέλεο νηθνλνκηθέο δξαζηεξηόηεηεο θαηαγξάθνληαο πνιιαπιαζηαζηηθά 

απνηειέζκαηα. Οη παξάγνληεο ηεο δήηεζεο θαη ηεο πξνζθνξάο επεξεάδνπλ ηνλ 

αξηζκό ησλ επηζθεπηώλ, ηε δηάξθεηα δηακνλήο ηνπο, θαζώο θαη ηα πξόηππα ησλ 

δαπαλώλ ηνπο, ελώ ηα δηαξζξσηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο νηθνλνκίαο θαζνξίδνπλ ηελ 

ηάζε ηεο δηαλνκήο εθ λένπ ησλ δαπαλώλ ζην εζσηεξηθό κηαο ρώξαο (Johnson θαη 

Moore, 1993). Όζν κεγαιύηεξε θπθινθνξία ρξήκαηνο δεκηνπξγείηαη ζηελ νηθνλνκία, 

θαη όζν ιηγόηεξε δηαξξνή ππάξρεη, ηόζν κεγαιύηεξν είλαη ην πνιιαπιαζηαζηηθό 

απνηέιεζκα.  

Οη ηνπξίζηεο ζπκβάιινπλ ζηηο πσιήζεηο, ηα θέξδε, ηηο ζέζεηο εξγαζίαο, ηα 

θνξνινγηθά έζνδα, θαζώο θαη ζην εηζόδεκα κηαο πεξηνρήο. Οη πην άκεζεο επηδξάζεηο 

ζπκβαίλνπλ ζηνλ ηνκέα ηνπ πξσηνγελνύο ηνπξηζκνύ όπσο είλαη ηα θαηαιύκαηα, ηα 

εζηηαηόξηα, νη κεηαθνξέο, ε ςπραγσγία θαη ην ιηαληθό εκπόξην. Μέζσ ησλ 
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δεπηεξνγελώλ επηδξάζεσλ, ν ηνπξηζκόο επεξεάδεη ηνπο πεξηζζόηεξνπο ηνκείο ηεο 

νηθνλνκίαο.  

Ζ ηνπξηζηηθή δξαζηεξηόηεηα κε βάζε ηελ βηβιηνγξαθία είλαη ηθαλή λα 

πξνθαιέζεη νθέιε ζε πνιινύο βαζηθνύο ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο (Βαξβαξέζνο, 2013). 

  Οη ζεκαληηθόηεξεο επηδξάζεηο είλαη νη εμήο: 

 επεξεάδνληαη νη δηεζλείο ζπλαιιαγέο, σο ζεκαληηθόο παξάγνληαο 

ζπλαιιαγκαηηθώλ εηζξνώλ θαη εθξνώλ 

 απμάλεηαη ην ΑΔΠ  

 εληζρύεηαη ε δεκηνπξγία λέσλ ζέζεσλ απαζρόιεζεο 

 δεκηνπξγνύληαη άκεζεο ή έκκεζεο παξαγσγηθέο δξαζηεξηόηεηεο 

ηελ πεξίπησζε  

 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΔ ΔΠΙΓΡΑΔΙ 

 Σν ζεκαληηθόηεξν ζεηηθό ζηνηρείν ηεο ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο ζεσξείηαη, από 

κειεηεηέο ηνπ ηνπξηζκνύ, ην γεγνλόο όηη έξρνληαη ζε επαθή ιανί κε δηαθνξεηηθά ήζε, 

έζηκα θαη θνπιηνύξα θαη όηη κε ηνλ ηξόπν απηό βειηηώλεηαη ε δηεζλήο θαηαλόεζε. 

Απηό όκσο δελ ηζρύεη πάληνηε θαη ηδηαίηεξα ζηελ πεξίπησζε πνπ δηαθνξεηηθά 

ζπζηήκαηα αμηώλ θαζώο θαη δηαθνξά νηθνλνκηθνύ επηπέδνπ, δεκηνπξγνύλ δπζθνξία 

ζηνπο ληόπηνπο θαη αληηδξάζεηο ζηελ Σνπξηζηηθή Αλάπηπμε (Nash 1977, Jafari 1974, 

McNaught 1982 ζε Σζάξηαο θα 2010). 

 Οη ζεκαληηθόηεξεο θνηλσληθέο επηδξάζεηο είλαη:  

 Κνηλσληθή θαη Δπαγγεικαηηθή θηλεηηθόηεηα 

 Ζ δηαδηθαζία ηεο αζηηθνπνίεζεο θαη «ηνπξηζηηθνπνίεζεο» ησλ ηνπξηζηηθώλ 

πεξηνρώλ 

 Αιιαγέο ζηα θνηλσληθά θαη θαηαλαισηηθά πξόηππα ησλ θαηνίθσλ 

 Αιιαγέο ζηα ήζε θαη ηα έζηκα 

 Αιιαγέο ζηελ νηθνγέλεηα θαη ζηε ζέζε ησλ λέσλ θαη ησλ γπλαηθώλ 

 Ζ επηθνηλσλία κε ηνπο ηνπξίζηεο 
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 Οη αιιαγέο ζηνλ πνιηηηζκό θαη ηελ παξάδνζε 

ηελ πεξίπησζε ηεο αλάπηπμεο ηνπ Πεξηπαηεηηθνύ Σνπξηζκνύ επεηδή απηή 

ραξαθηεξίδεηαη από κηθξό αξηζκό ζπκκεηερόλησλ αλα νκάδα ζε ζπλδπαζκό κε ην 

γεγνλόο όηη δελ απαηηείηαη ζεκαληηθόο βαζκόο εκπινθήο ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο 

ζηελ παξαγσγή ηνπ πξντόληνο, ηνπλαληίνλ ε δηαηήξεζε ηεο παξάδνζεο θαη ηεο 

απζεληηθόηεηαο απνηεινύλ ζηνηρεία πνηνηηθά, θαζηζηά ηε κνξθή απηή ηνπ 

ηνπξηζκνύ θνηλσληθά απνδεθηή ρσξίο λα δηαθηλδπλεύνληαη αξλεηηθέο θνηλσληθέο 

ζπλέπεηεο. 

 

ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΔ ΔΠΙΓΡΑΔΙ 

Χο Πεξηβάιινλ ζεσξείηαη ην θπζηθό θαη ην δνκεκέλν – πνιηηηζηηθό 

πεξηβάιινλ, ηα ζηνηρεία δειαδή ηεο θύζεο, ην θιηκα, ν θαηξόο, ε γε, ε ηνπνγξαθία, 

ην λεξό, ε ρισξίδα – παλίδα θαη ηα νηθνζπζηήκαηα, ηα αλζξσπνγελή ζηνηρεία, θηίξηα 

θαη νηθηζηηθά ζύλνια θαζώο θαη νη αξραηνινγηθνί θαη ηζηνξηθνί ρώξνη. Ο Σνπξηζκόο 

επηδξά ζεηηθά ή αξλεηηθά αλάινγα κε ην ζρεδηαζκό θαη ην κνληέιν ηεο αλάπηπμεο 

πνπ αθνινπζείηαη. (Σζάξηαο θα 2010). 

Θεηηθέο επηπηώζεηο ζεσξνύληαη: 

 Γηαηήξεζε ζεκαληηθώλ θπζηθώλ πεξηνρώλ 

 Γηαηήξεζε αξραηνινγηθώλ θαη ηζηνξηθώλ ρώξσλ θαη νηθηζκώλ αξρηηεθηνληθνύ 

ραξαθηήξα 

 Βειηίσζε ηεο πεξηβαιινληηθήο πνηόηεηαο 

 Αλαβάζκηζε ηνπ πεξηβάιινληνο 

 Βειηίσζε ησλ ππνδνκώλ 

 Απμαλόκελε πεξηβαιινληηθή επαηζζεηνπνίεζε 

Οη αξλεηηθέο επηπηώζεηο πεξηιακβάλνπλ: 

 Τπνβάζκηζε πνηόηεηαο θαη έιιεηςε πόζηκνπ λεξνύ 

 Ρύπαλζε αέξα 

 Πνηόηεηα εδάθνπο 
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 Τπνβάζκηζε αζηηθνύ πεξηβάιινληνο θαη αγξνηηθνύ ηνπίνπ 

 Οηθνινγηθή δηαηαξαρή 

 Τπνβάζκηζε ζε αξραηνινγηθνύο θαη ηζηνξηθνύο ρώξνπο 

Ο Πεξηπαηεηηθόο Σνπξηζκόο βαζίδεηαη ζην κεγαιύηεξν βαζκό ηνπ ζην θπζηθό 

πεξηβάιινλ. Γελ απαηηνύληαη παξεκβάζεηο νύηε ζην θπζηθό, νύηε ζην αλζξσπνγελέο 

πεξηβάιινλ γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ. Θεσξείηαη κάιηζηα όηη απνηειεί κηα από ηηο 

κνξθέο πνπ πξνάγνπλ ηελ αεηθόξα αλάπηπμε ιακβάλνληαο ππόςε θαη θξνληίδνληαο 

όινπο ηνπο ζπληειεζηέο.  

  

Ο ΠΔΡΙΠΑΣΗΣΙΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ ΣΗ ΓΔΡΜΑΝΙΑ 

Ζ Γεξκαλία ζεσξείηαη ε ρώξα κε ηνπο αξηζκεηηθά πεξηζζόηεξνπο 

ζπκκεηέρνληεο ζε πεξηπάηνπο. Πην ζπγθεθξηκέλα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο Γεξκαλίαο 

δείρλνπλ πσο ν πεξηπαηεηηθόο ηνπξηζκόο ππνζηεξίδεη 144.000 ζέζεηο εξγαζίαο, 

απνθέξεη ηδίξν πεξίπνπ 11 δηο €, ελώ ε κέζε εκεξήζηα θαηαλάισζε αλέξρεηαη ζηα 

108 € (Έθζεζε Γεξκαληθνύ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο θαη Σερλνινγίαο 2010). 

ύκθσλα κε ηελ ίδηα Έθζεζε εθηηκάηαη όηη ην πνζνζηό ηνπ γεληθνύ πιεζπζκνύ ησλ 

Γεξκαλώλ πάλσ από 16 εηώλ πνπ είλαη ελεξγνί πεξηπαηεηέο αλέξρεηαη ζην 56 % 

(Πίλαθεο 1 & 2), πνπ αληηζηνηρεί ζε 39,8 εθαη. πεξηπαηεηέο κε πεξίπνπ 378 εθαη. 

Δθδξνκέο Πεξηπαηεηηθνύ Σνπξηζκνύ ζηε Γεξκαλία θαη ην εμσηεξηθό.  
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ρήκα 1  πλνιηθή πκκεηνρή Πεξηπαηεηώλ κε αλαγσγή ζην ζύλνιν ηνπ πιεζπζκνύ 

   

ρήκα 2   πρλόηεηα πξαγκαηνπνίεζεο πεξηπάηνπ ζηε δηάξθεηα ελόο ρξόλνπ  

Πεγή: Έθζεζε Γεξκαληθνύ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο θαη Σερλνινγίαο 2010 
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Όπσο παξαηεξνύκε ζηα ζρήκαηα νη κε πεξηπαηεηέο απνηεινύλ ην 44% ηνπ 

πιεζπζκνύ, ελώ από ην ππόινηπν 56%, 15% ζπκκεηέρνπλ θαλνληθά ζε πεξηπάηνπο, 

23% πεξηζηαζηαθά θαη 18% ζπάληα, ζπγθεθξηκέλα 15,8% ζπκκεηέρεη ζπρλά κέζα 

ζην κήλα, 14,2% ηνπιάρηζηνλ 5 κε 6 θνξέο ην εμάκελν, 21,3 ηνπιάρηζηνλ 1 κε 2 

θνξέο ην ρξόλν, ελώ έλα 0,3% δελ δειώλεη ηε ζπρλόηεηα.  

ε όηη αθνξά ην θύιν ησλ ζπκκεηερόλησλ 42,2% είλαη γπλαίθεο (Bremer 2006), 

δηαζέηνπλ απνιπηήξην Λπθείνπ, ζε πνζνζηό 48% όζσλ ζπκκεηέρνπλ ζε εθδξνκέο 

πεξηπαηεηηθνύ ηνπξηζκνύ, ελώ εηζόδεκα ηνπ 41% ησλ ελεξγώλ πεξηπαηεηώλ είλαη 

ηνπιάρηζηνλ 2.250 €, κε ην 23% δηαζέηεη εηζόδεκα πάλσ από 3.000 € κεληαίσο. 

 

 Ηλικιακά κατανέμονται όπως παρακάτω: 

Ηλικία Ποσοστό 

10 – 19      0,4 % 

20 – 29      6% 

30 – 39      16,8% 

40 – 49      24,7 % 

50 – 59      25,6 % 

60 – 69      20 % 

70 – 79      5,7 % 

89 – 90       0,4 % 

Πίλαθαο 1 Ηδία επεμεξγαζία 

Πεγή: Dreyer θ.ά. 

 Παξαηεξνύκε πσο ε πιεηνςεθία ησλ ζπκκεηερόλησλ (πνζνζηό 70,3%) 

αλήθεη ζηηο ειηθίεο 40 – 69, πνπ ζεκαίλεη όηη πξόθεηηαη γηα ζπλεηδεηνπνηεκέλνπο 

ηαμηδηώηεο κε, ελδερνκέλσο αξθεηή εκπεηξία ζε ηαμίδηα. Σν γεγνλόο απηό κπνξεί λα 

εξκελεπηεί σο ζηνηρείν γηα ηε δεκηνπξγία πξνγξακκάησλ ζηε ρώξα καο πνπ λα 
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αληαπνθξίλνληαη ζε απηά ηα ειηθηαθά δεδνκέλα πνπ ζπλνδεύνληαη θαη κε αληίζηνηρα 

ραξαθηεξηζηηθά γηα ηελ πνηόηεηα ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηώλ.  

 

ΚΙΝΗΣΡΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ Δ ΠΔΡΙΠΑΣΗΣΙΚΟ ΣΑΞΙΓΙ 

ηνλ αθόινπζν Πίλαθα 2 απεηθνλίδνληαη ηα θίλεηξα ζπκκεηνρήο ελόο αηόκνπ ζε έλα 

πεξηπαηεηηθό ηαμίδη.  

Πίλαθαο 1. Κίλεηξα ζπκκεηνρήο ζε έλα πεξηπαηεηηθό ηαμίδη 

Απόιαπζε εμνρήο 86 % 

Βειηίσζε ηεο πγείαο 69 % 

Γλσξηκία κε ηελ πεξηνρή 57 % 

Υαξά γηα πεξίπαην 51 % 

Γηαθπγή από ηελ θαζεκεξηλόηεηα 49% 

Απηνγλσζία 23 % 

Σέζη Αληνρήο 15 % 

Πίλαθαο 2 Ηδία επεμεξγαζία 

Πεγή: Dreyer θ.ά. 

 

Σα παξαπάλσ ζηνηρεία επίζεο είλαη ζεκαληηθά γηα ηε δηακόξθσζε ησλ 

πξνγξακκάησλ κηα θαη πιεξνθνξνύλ γηα ηα θίλεηξα ησλ επηζθεπηώλ θαηά ζπλέπεηα 

θαη γηα ηηο πξνζδνθίεο ηνπο. 

ΠΔΡΙΟΓΟ ΓΙΑΚΟΠΩΝ ΑΝΑ ΗΛΙΚΙΑ 
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Πίλαθαο 3 

Πεγή: Dreyer θ.ά. 

 Παξαηεξνύκε όηη ε κεγάιε πιεηνςεθία ζηηο ειηθίεο πνπ είλαη αξηζκεηηθά ν 

κεγαιύηεξνο αξηζκόο ζπκκεηερόλησλ ζε πξνγξάκκαηα Πεξηπαηεηηθνύ Σνπξηζκνύ (40 

– 69) πξνηηκά άλνημε θαη θζηλόπσξν γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε απηνύ ηνπ είδνπο ησλ 

ηαμηδηώλ, γεγνλόο πνπ βνιεύεη ηδηαίηεξα ηε ρώξα καο πνπ έρεη σο ζθνπό λα 

επηκεθύλεη ηελ ηνπξηζηηθή πεξίνδν πέξα από ηνπο θαινθαηξηλνύο κήλεο. Θα 

κπνξνύζαλ ινηπόλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ θαη θαηαιύκαηα πνπ βξίζθνληαη ζε 

ηνπξηζηηθά ήδε αλαπηπγκέλεο πεξηνρέο, όπσο είλαη πρ ε Πηεξία ζε ζρέζε κε ηνλ 

Όιπκπν. 

ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΣΑΞΙΓΙΟΤ ΑΝΑ ΗΛΙΚΙΑ  

 

Πίλαθαο 4 

Πεγή: Dreyer θ.ά. 
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Δδώ παξαηεξνύκε όηη θαη ζηα πξνγξάκκαηα εθδξνκώλ ηνπ κεγαιύηεξνπ Tour 

Operator πνπ εμεηδηθεύεηαη ζηελ πινπνίεζε εθδξνκώλ Πεξηπαηεηηθνύ Σνπξηζκνύ 

ζηε Γεξκαλία, ηνπ Wikkinger Reisen, ε δηάξθεηα δειαδή θπκαίλεηαη ζηε κηα 

εβδνκάδα γηα δηαθνπέο απηνύ ηνπ είδνπο. 

 

ΠΗΓΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ 

ηνλ αθόινπζν Πίλαθα 2 απεηθνλίδνληαη νξηζκέλεο από ηηο πεγέο πιεξνθόξεζεο ησλ 

ηνπξηζηώλ αλαθνξηθά κε ηνλ πεξηπαηεηηθό ηνπξηζκό. 

 

ύζηαζε θίισλ θαη γλσζηώλ 56 % 

Άξζξα ζε πεξηνδηθά θαη εθεκεξίδεο 54 % 

Γηαδίθηπν 52 % 

Κέληξα ηνπξηζηηθήο πιεξνθόξεζεο        39 % 

Πξνζσπηθή εκπεηξία                                   36 % 

Φπιιάδηα πξννξηζκνύ                               32 % 

Σαμηδησηηθό γξαθείν                                   24 % 

Σειεόξαζε – Ραδηόθσλν (εθπνκπέο) 22% 

Γηαθήκηζε 11% 

Πίλαθαο 5 Ηδία Δπεμεξγαζία 

Πεγή: Dreyer θ.ά. 

Ζ παξαηήξεζε απηνύ ηνπ πίλαθα παξέρεη ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ 

πξνώζεζε ελόο πξννξηζκνύ ζην θνηλό ηνπ Πεξηπαηεηηθνύ Σνπξηζκνύ. Ζ πςειή 

ζεκαληηθόηεηα πνπ παξνπζηάδνπλ ηα έληππα ζε ζρέζε κε ην δηαδίθηπν είλαη 

εξκελεύζηκε από ην γεγνλόο όηη νη ειηθίεο πνπ ζπκκεηέρνπλ είλαη, όπσο αλαθέξζεθε, 

θπξίσο άλσ ησλ 40 εηώλ κε ην πςειόηεξν πνζνζηό λα θαηαγξάθεηαη ζηελ θιάζε 50 
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– 59. Από εθεί θαη πέξα είλαη πξνθαλέο όηη ε εκπεηξία ελόο ηθαλνπνηεκέλνπ πειάηε 

είλαη ν ζεκαληηθόηεξνο παξάγνληαο γηα ηελ από ζηόκα ζε ζηόκα δηάδνζε ηεο, 

γεγνλόο πνπ αλαδεηθλύεη ηε ζπνπδαηόηεηα ηεο θαιήο παξνρήο ππεξεζηώλ.    

 

ΒΑΙΚΑ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΔΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΟΡΙΜΟΤ 

Σα ζεκαληηθόηεξα θξηηήξηα γηα ηελ επηινγή ελόο πξννξηζκνύ απνηεινύλ ε 

δπλαηόηεηα εύθνιεο πξόζβαζεο ε ύπαξμε κνλνπαηηώλ ζεκαηνδνηεκέλσλ, νη 

δπλαηόηεηεο δηακνλήο, ε δπλαηόηεηα πξαγκαηνπνίεζεο παξάιιεισλ 

δξαζηεξηνηήησλ, ε επαξθήο πιεξνθόξεζε θαη νη πξνζθνξέο παθέησλ γηα 

νηθνγέλεηεο. 

Ζ ύπαξμε ζεκαηνδνηεκέλσλ κνλνπαηηώλ γηα πεξπάηεκα απνδεηθλύεηαη θπξίσο κε 

ηελ ύπαξμε πηζηνπνίεζεο ηνπ κνλνπαηηνύ από Γηεζλή Φνξέα.   

Γηα ηελ Δπξώπε είλαη ε Δπξσπατθή πλνκνζπνλδία Πεδνπόξσλ (ERA) ν 

αξκόδηνο θνξέαο πνπ ππνζηεξίδεη ηηο ηνπηθέο νξγαλώζεηο λα δεκηνπξγήζνπλ θαη λα 

ιεηηνπξγήζνπλ κεγάιεο πεδνπνξηθέο δηαδξνκέο θαη ηηο πηζηνπνηεί σο πξνο: 

 ηελ πνηόηεηα,  

 ηελ ηερληθή επάξθεηα,  

 ηελ αζθάιεηα θαη  

 ηελ αμηνπηζηία 

Σα θξηηήξηα πηζηνπνίεζεο ελόο κνλνπαηηνύ αθνξνύλ ηα αθόινπζα ζεκεία: 

 Μνξθή κνλνπαηηνύ 

 ήκαλζε 

 Φπζηθά ειθηηθά ζηνηρεία 

 Πνιηηηζηηθά ζηνηρεία 

 Κνηλσληθά ζηνηρεία 

Ζ Δπξσπατθή πλνκνζπνλδία Πεδνπόξσλ εληάζζεη ηα θαιύηεξα δίθηπα κνλνπαηηώλ 

ζην επξσπατθό Γίθηπν Μνλνπαηηώλ Κνξπθαίαο Πνηόηεηαο (Leading Quality Trails). 

Μέρξη ζήκεξα έρνπλ πηζηνπνηεζεί 11 κνλνπάηηα ζε Γεξκαλία, Απζηξία, Γαλία, 
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νπεδία θαη Διιάδα. Οη δηαρεηξηζηέο έξγσλ πεξίπαηνπ θαη ράξαμεο δηαδξνκώλ, ζα 

πξέπεη λα εθηεινύλ ιεπηνκεξή αλάιπζε ζπγθεθξηκέλσλ λνκηθώλ πεξηνξηζκώλ. Όπνηα 

θαη αλ είλαη ε θύζε ησλ κνλνπαηηώλ πνπ πεξηιακβάλεη ηηο δηαδξνκέο, ζπληζηάηαη 

ηδηαηηέξσο, όηη ν ζρεδηαζκόο θαη ε αλάπηπμε εξγαζηώλ ζα πξέπεη λα γίλεη από ηνλ ίδην 

ηνλ δεκόζην θνξέα, θαηά θαλόλα ηελ ηνπηθή αξρή δειαδή, ηνλ δήκν θαη ηηο 

θνηλόηεηεο, εμαζθαιίδνληαο ηελ αθξίβεηα θαη ηελ ζπλεθηηθή νξγάλσζε απηήο ηεο 

ζεκειηώδνπο πηπρήο ηεο δεκηνπξγίαο δηαδξνκώλ. Γηα ηνλ ζρεδηαζκό ησλ κνλνπαηηώλ, 

ζεσξείηαη θαιό, εμεηδηθεπκέλα άηνκα πνπ γλσξίδνπλ πιεξνθνξίεο θαη δηαζέηνπλ 

ζηνηρεία γηα ηελ γε, ην έδαθνο θαη ην πεξπάηεκα ζηελ εθάζηνηε πεξηνρή πνπ 

πξόθεηηαη λα ραξαρηεί κηα δηαδξνκή, λα ζρεδηάζνπλ ηηο δηαδξνκέο. Αθόκε νη 

ζύιινγνη θαη νη νκνζπνλδίεο ζπρλά ζπκβάιινπλ ζεκαληηθά θαη αμίδεη ε 

γλσκνδόηεζή ηνπο.  

Με άιια ιόγηα πξέπεη νη πξνηεηλόκελεο δηαδξνκέο λα ηαηξηάδνπλ: 

 κε ηηο πξνδηαγξαθέο 

 ην είδνο ησλ πεξηεγήζεσλ  

 ηελ ρξήζε πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο 

 ηα θαηαιύκαηα θαηά κήθνο ηεο δηαδξνκήο 

 ην κέγηζην κήθνο ησλ δηαδξνκώλ θαη  

 δεηήκαηα αζθάιεηαο 

 

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΜΠΔΙΡΙΑ 

Η ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΣΟΤ ΒΟΤΝΟΤ «ΜΑΙΝΑΛΟ» 

Ζ δηαδξνκή Menalon Trail είλαη κηα κεγάιε νξεηλή πεδνπνξία κήθνπο 75 ρικ. 

Πξόθεηηαη γηα ην πξώην πηζηνπνηεκέλν κνλνπάηη ηεο ρώξαο θαη ην 8ν επξσπατθό. 

Έρεη νξγαλσζεί ζε νθηώ ζεηξηαθά ηκήκαηα, ελεξγνπνηώληαο νιόθιεξε ηελ 

ηνπξηζηηθή ππνδνκή θαη ηηο ππεξεζίεο ηεο Γνξηπλίαο. Κάζε κεγάιν ηκήκα ζπλέρεηαη 

κε έλα κηθξόηεξν, ώζηε ν πεδνπόξνο λα κπνξεί λα θάλεη ην βέιηηζην ζπλδπαζκό. 

Αθόκε δηέξρεηαη από όια ηα ηζηνξηθά θαη πνιηηηζκηθά ζηνηρεία ηεο δώλεο πνπ 

δηαζρίδεη θαη δηαζπλδέεηαη κε έλα αηειείσην παξάπιεπξν δίθηπν κνλνπαηηώλ, 

πξνζθέξνληαο έηζη κηα κνλαδηθή επθαηξία αλάπηπμεο ηεο πεδνπνξίαο. Σόζν ν 
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ζρεδηαζκόο θαη ε νξγάλσζε ηεο δηαδξνκήο, όζν θαη ε γεληθόηεξε ππνδνκή πνπ ηελ 

πιαηζηώλεη αθνινπζνύλ ηα πξόηππα πνπ έρεη ζέζεη ε Δπξσπατθή πλνκνζπνλδία 

Πεδνπνξίαο (ERA). Αθνύ αμηνινγήζεθε κε βάζε 41 κεηξεηηθά, πνηνηηθά θαη ηερληθά 

θξηηήξηα, ην Menalon Trail έιαβε πηζηνπνηεηηθό επάξθεηαο σο έλα από ηα Μνλνπάηηα 

Κνξπθαίαο Πνηόηεηαο (Leading Quality Trails – Best of Europe) θαη πξνηείλεηαη 

πιένλ από ηελ ERA ζηνπο επξσπαίνπο πεδνπόξνπο σο κηα ζπλεθηηθή, ελδηαθέξνπζα 

θαη αζθαιήο νξεηλή πεξηπέηεηα. Να ζεκεησζεί πσο ην Menalon Trail είλαη ην 9ν 

επξσπατθό κνλνπάηη πνπ παίξλεη απηήλ ηε ζεκαληηθή θαηνρύξσζε πνηόηεηαο θαη 

αζθάιεηαο. Οη εμππεξεηήζεηο πνπ πξνζθέξνληαη ζηνλ επηζθέπηε θαιύπηνπλ ηελ 

δηακνλή ηνπο κε ηελ παξνρή πιεζώξαο ελνηθηαδόκελσλ δσκάηησλ θαη μελώλσλ, 

ρώξνπο εζηίαζεο πνπ πεξηιακβάλνπλ θαθεηέξηεο θαη εζηηαηόξηα, θαηαζηήκαηα 

πώιεζεο δώξσλ θαη ζπλαθή αληηθεηκέλσλ, θαζώο θαη κεηαθνξηθά κέζα.  

Σν Μαίλαιν δέρεηαη 850 επηζθέπηεο από ην εμσηεξηθό, ελώ ζπκβάιιεη ζηελ 

δεκηνπξγία θαη ηελ αλάπηπμε λέσλ ζέζεσλ απαζρόιεζεο, εληζρύνληαο ηελ ηνπηθή 

νηθνλνκία, ελώ παξάιιεια δηαξθώο ιακβάλνπλ ρώξα επελδύζεηο πνπ αθνξνύλ ηελ 

αλαθαίληζε θαζώο θαη ηελ δεκηνπξγία λέσλ θαηαιπκάησλ.  

 

Η ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΣΗ ΆΝΓΡΟΤ 

Σν λεζί ηεο Άλδξνπ είλαη ην δεύηεξν ζε κέγεζνο λεζί ησλ Κπθιάδσλ θαη 

δηαζέηεη έλα πεξηπαηεηηθό δίθηπν άλσ ησλ 300 ρηιηνκέηξσλ, ελώ γίλνληαη ζπλερείο 

πξνζπάζεηεο βειηίσζεο θαη ζήκαλζεο ησλ δηαδξνκώλ από εζεινληέο. Ζ πξώηε 

πξνζπάζεηα γηα ηελ αλάδεημή ηνπο ήηαλ ε εθπόλεζε ζηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‟90. 

Σα επόκελα ρξόληα έγηλαλ δηάθνξεο απνζπαζκαηηθέο πξνζπάζεηεο από ηε λνκαξρία 

Κπθιάδσλ θαη αξγόηεξα ηελ Πεξηθέξεηα Ννηίνπ Αηγαίνπ, ηελ Αλαπηπμηαθή Δηαηξεία 

Άλδξνπ, ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε κε όιεο λα θηλνύληαη πξνο ηελ ίδηα θαηεύζπλζε. 

Σα ηειεπηαία ρξόληα ε Πεξηθέξεηα δεκηνύξγεζε έλα «δίθηπν δηαδξνκώλ πνιηηηζηηθνύ 

ελδηαθέξνληνο», κε πξσηαξρηθό ζηόρν ηε δηάζσζε ηνπ θπζηθνύ θαη ηζηνξηθνύ ηνπίνπ 

ηεο λεζησηηθήο ππαίζξνπ από ηελ αιόγηζηε νηθηζηηθή αλάπηπμε. Ζ Άλδξνο δηαζέηεη 

18 ζεκαηνδνηεκέλεο δηαδξνκέο ζην δίθηπν απηό. Δπηπιένλ, ηα ηειεπηαία ρξόληα κία 

νκάδα εζεινληώλ, δεκηνύξγεζαλ ην Δξεπλεηηθό Κέληξν Άλδξνπ θαη ηελ ειεθηξνληθή 

ηζηνζειίδα «Άλδξνπ δηαδξνκέο». Ζ ελ ιόγσ πξνζπάζεηα ζπλδπάδεη ηελ έξεπλα, όπσο 

γηα παξάδεηγκα είλαη ε γεσγξαθηθή έξεπλα, επηρεηξώληαο ηελ ςεθηαθή θαηαγξαθή 
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ησλ παιαηώλ δηαδξνκώλ ηνπ λεζηνύ θαη ησλ ζεκείσλ ελδηαθέξνληνο θαηά κήθνο 

απηώλ θαζώο θαη ηελ θαηαγξαθή 

 ρισξίδαο θαη παλίδαο 

 γεσινγίαο 

 ζεκείσλ πδξνιεςίαο 

 κλεκείσλ 

 ηνπσλπκίσλ 

Μεηαμύ άιισλ θάλεη έξεπλα πξνθνξηθήο ηζηνξίαο, κε ηελ θαηαγξαθή αθεγήζεσλ ηεο 

δσήο από γεγελείο θαηνίθνπο ηνπ λεζηνύ θαη ηελ ζπιινγή θσηνγξαθηώλ, θαζώο θαη 

έξεπλα ηνπξηζκνύ, δηαλέκνληαο θαη ιακβάλνληαο εξσηεκαηνιόγηα από 

ζπλεξγαδόκελεο επηρεηξήζεηο. Αλαθνξηθά κε ηηο δξάζεηο ηεο γηα ην πεξηβάιινλ, ηνλ 

πνιηηηζκό θαη ηε βηώζηκε ηνπξηζηηθή εμέιημε ηνπ λεζηνύ, βαζηθόο άμνλαο δξάζεο 

ησλ εζεινληώλ είλαη:  

 ε θαηαγξαθή,  

 ε ζπληήξεζε,  

 ε αλάδεημε ησλ παιαηώλ πεδνπνξηθώλ δηαδξνκώλ ηνπ λεζηνύ, θαζώο θαη  

 ε θαηαγξαθή ηεο πξνθνξηθήο ηζηνξίαο.  

Ζ νκάδα δεκηνύξγεζε θαη ηνλ πιένλ ελεκεξσκέλν ράξηε γηα ηηο πεδνπνξηθέο θαη 

πνδειαηηθέο δηαδξνκέο ηνπ λεζηνύ. Δηδηθόηεξα νη εζεινληέο κέζα από ηηο δξάζεηο 

ηνπο είλαη ππεύζπλνη γηα ηα κνλνπάηηα ζε όηη αθνξά: 

 ηελ θαηαγξαθή  

 ηνλ θαζαξηζκό  

 ηελ ζήκαλζε ηνπο 

 ηελ πηζηνπνίεζε ηνπο 

 ηελ αλάδεημε κλεκείσλ 

 ηελ επηκόξθσζε ησλ ελδηαθεξόλησλ 

 ηελ πινπνίεζε εθδειώζεσλ (π.ρ. μελαγήζεηο θαη νκηιίεο) 
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 ηελ ηνπξηζηηθή πξνβνιή (π.ρ. έθδνζε νδεγνύ γηα ηα κνλνπάηηα, ζπλαληήζεηο 

κε ηαμηδησηηθνύο ζπγγξαθείο, παξνρή ραξηώλ). 

Ζ επξσπατθή πηζηνπνίεζε ζα πξνζειθύζεη πεδνπόξνπο από ην εμσηεξηθό. Σν λεζί 

είλαη πινύζην ζε καγεπηηθά ηνπία, πινύζηα βιάζηεζε, κλεκεία θαη πνιιά αμηνζέαηα. 

Ζ Πεξηθέξεηα θαη ν Γήκνο ηελ πξνεγνύκελε δεθαεηία θαη ηα ηειεπηαία ρξόληα κηα 

νκάδα αλζξώπσλ πνπ δνπλ ζην λεζί θαη ελδηαθέξνληαη γηα ηελ πεδνπνξία έρνπλ 

θάλεη πνιιέο πξνζπάζεηάο, ώζηε ε Άλδξνο λα εηζρσξήζεη δπλακηθά ζηνλ επξσπατθό 

«ράξηε» σο πεδνπνξηθόο πξννξηζκόο. Άιισζηε σο επηζηέγαζκα ησλ πξνζπαζεηώλ 

απηώλ ηεο απνλέκεηαη ην επξσπατθό ζήκα πνηόηεηαο ζηηο πεδνπνξηθέο δηαδξνκέο. 

Πξόθεηηαη γηα έλα είδνο πηζηνπνίεζεο πνπ απνλέκεη ε Δπξσπατθή πλνκνζπνλδία 

Πεδνπνξηθώλ πιιόγσλ. 

 

Η ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΣΗ ΙΦΝΟΤ 

ε κία πξνζπάζεηα λα επεθηείλεη ηελ ηνπξηζηηθή πεξίνδν θαη λα πξνζειθύζεη 

πεξηζζόηεξνπο ηνπξίζηεο ζην λεζί ηεο ίθλνπ έγηλε ην 2015 από ην ΓΖΜΟ 

ΗΦΝΟΤ, ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Paths of Greece, λέα, ζύγρξνλε, πιήξεο ζήκαλζε ζε 

19 κνλνπάηηα ηεο ίθλνπ. Παξέρνληαη πιένλ ζηνλ πεξηπαηεηή όιεο νη απαξαίηεηεο 

πιεξνθνξίεο, ρξόλνο δηαδξνκήο, θαηεύζπλζε, ζύλδεζε κε άιια κνλνπάηηα, ζέζε 

ζηάζεο ιεσθνξείσλ θ.α. 

ε όηη αθνξά ηελ πιεξνθόξεζε, εθηόο από ηνλ πεξηπαηεηηθό ράξηε κε ηηο 

δηαδξνκέο, ππάξρνπλ ζηνπο νηθηζκνύο ελεκεξσηηθέο πηλαθίδεο κε ράξηεο θαη 

πιεξνθνξίεο γηα ηηο παξαθείκελεο δηαδξνκέο. Αθόκε, ζηηο αξρέο ησλ κνλνπαηηώλ, 

ζηηο δηαζηαπξώζεηο θαη ζε όζα άιια ζεκεία θξίζεθε ζθόπηκν, ππάξρνπλ εηδηθνί 

ζηύινη ζήκαλζεο. ηελ θνξπθή ησλ ζηύισλ ππάξρνπλ κία θόθθηλε θαη κία άζπξε 

γξακκή, ελώ πάλσ ηνπο ππάξρνπλ βαζηθέο πιεξνθνξίεο γηα ην θάζε κνλνπάηη 

(αξηζκόο κνλνπαηηνύ, πξννξηζκόο, δηάξθεηα, κήθνο). Σέινο, ζε όιν ην κήθνο ησλ 

κνλνπαηηώλ ππάξρεη ε δηεζλήο ζήκαλζε κε θόθθηλε θαη άζπξε κπνγηά, πνπ δείρλεη 

πσο ε δηαδξνκή πνπ αθνινπζείηε είλαη ε ζσζηή. 

Καηλνηνκία απνηειεί ην γεγνλόο όηη ε ίθλνο είλαη ην πξώην ειιεληθό λεζί 

πνπ απνθηάεη ςεθηαθή εθαξκνγή – μελαγό ζηα πεδνπνξηθά κνλνπάηηα ηεο. 

Γεκηνπξγήζεθε κε ηε ζπλεξγαζία ηνπ Γήκνπ ίθλνπ, ηεο Paths of Greece θαη ηεο 
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εηαηξείαο Anadigit, ε εθαξκνγή πνπ μελαγεί ζηα πεξηβαιινληηθά θαη πνιηηηζκηθά 

κλεκεία ηνπ λεζηνύ κέζσ ηνπ δηθηύνπ κνλνπαηηώλ. Ζ εθαξκνγή αληηιακβάλεηαη ην 

ζεκείν ζην νπνίν βξίζθεηαη ν πεδνπόξνο, θαη αλ είλαη δίπια ζε θάπνην ζεκείν 

ελδηαθέξνληνο, κε έλα θνπδνύληζκα ηνλ παξαθηλεί λα δηαβάζεη πιεξνθνξίεο θαη λα 

δεη θσηνγξαθίεο. Λεηηνπξγεί ρσξίο ζύλδεζε ζην δηαδίθηπν, είλαη απνιύησο δσξεάλ 

θαη πεξηέρεη πιεξνθνξίεο ζε ηξεηο γιώζζεο (ειιεληθά, αγγιηθά θαη γαιιηθά) θαη 

ζύληνκα θαη ζε γεξκαληθά. Δπηπιένλ, θάζε δηαδξνκή πνπ μεθηλά ζηελ ίθλν 

ζπλνδεύεηαη εθηόο από ηελ αληίζηνηρε ζεκαηνδόηεζε θαη από έλα QR code, ην νπνίν 

κέζσ ηεο εθαξκνγήο δίλεη ζηνλ επηζθέπηε όιεο ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο γηα ηε 

ζπγθεθξηκέλε δηαδξνκή, όπσο γηα παξάδεηγκα, πόζα ρηιηόκεηξα είλαη θαη πνηα 

αξραηνινγηθά κλεκεία ζα ζπλαληήζεη θαλείο όηαλ ηε δηαλύζεη. 

 

Η ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΣΗ ΝΑΞΟΤ  

Σν λεζί ηεο Νάμνπ αλήθεη ζε κία από ηηο ζεκαληηθόηεξεο πεξηνρέο ηεο ρώξαο 

ζε όηη αθνξά ηνλ πνιηηηζηηθό πινύην, ν νπνίνο θαιύπηεη όιεο ηηο επνρέο. Δηδηθόηεξα 

ζε όηη αθνξά ηελ δεκηνπξγία θαη ηνλ ζρεδηαζκό κνλνπαηηώλ ζηε Νάμν, κε δεδνκέλε 

ηελ ύπαξμε ζεκαληηθώλ πνιηηηζηηθώλ θαη ηζηνξηθώλ πόξσλ, ππάξρεη ε δπλαηόηεηα λα 

αλαπηπρζεί έλαο πνιηηηζκηθόο εμεξεπλεηηθόο ελαιιαθηηθόο ηνπξηζκόο κε δίθηπα 

πεξηπάησλ, επηζθέςεσλ ζε αξραηνινγηθά κλεκεία θαη ηνπνζεζηώλ ζέαο. Άιισζηε ζην 

λεζί πεξηζζόηεξα από 120 ρηιηόκεηξα πεδνπνξηθώλ δηαδξνκώλ ηα νπνία ήηαλ έηνηκα 

λα πηζηνπνηεζνύλ από ηελ Δπξσπατθή Οκνζπνλδία Πεδνπνξίαο, γεγνλόο πνπ έρεη 

παγώζεη, παξόηη έρνπλ νινθιεξσζεί πνιιέο από ηηο απαηηνύκελεο ελέξγεηεο. 

 

 

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

Δλ θαηαθιείδη, είκαζηε ζε ζέζε λα πνύκε πσο ε Διιάδα πιεξνί ηα βαζηθά 

ραξαθηεξηζηηθά, ώζηε λα ππνζηεξίμεη ηελ αλάπηπμε ηνπ πεξηπαηεηηθνύ ηνπξηζκνύ. Ο 

θνηλόο ζηόρνο είλαη ε πξνζέιθπζε ησλ ηνπξηζηώλ θαη εηδηθόηεξα ησλ Γεξκαλώλ, 

δηόηη όπσο έρεη πξνθύςεη βηβιηνγξαθηθά πεξπαηνύλ ζε πνιύ κεγάιν θαη εληαηηθό 

βαζκό θαη απνηεινύλ ην λνύκεξν έλα πιεζπζκό ζε αθίμεηο ηνπξηζηώλ ζε ηνπξηζηηθέο 

πεξηνρέο πνπ πξνζθέξνπλ πεδνπνξία. Γηα ηελ νινθιήξσζε ησλ δηαδηθαζηώλ πνπ ζα 
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ζπκβάιινπλ ζηελ αλάπηπμε ηνπ πεξηπαηεηηθνύ ηνπξηζκνύ, απαηηνύληαη ε ράξαμε, ε 

ζήκαλζε θαη ε πηζηνπνίεζε ησλ κνλνπαηηώλ, ελώ αθόκε απαηηείηαη ε πηνζέηεζε 

αλαπηπμηαθήο πνιηηηθήο πξνο ηελ θαηεύζπλζε, ηελ ππνζηήξημε θαη ηελ ελζάξξπλζε 

ηνπ πεξηπαηεηηθνύ ηνπξηζκνύ από ηηο δηνηθεηηθέο αξρέο. Παξάιιεια είλαη αλαγθαία ε 

επηκόξθσζε ζηειερώλ θαη πξνζσπηθνύ ησλ ηνπξηζηηθώλ επηρεηξήζεσλ, θαζώο θαη ε 

δεκηνπξγία εμεηδηθεπκέλσλ ηαμηδησηηθώλ γξαθείσλ ππνδνρήο ηνπξηζηώλ 

πεξηπαηεηηθνύ ηνπξηζκνύ. Σέινο ε εθαξκνγή ηνπ ζηξαηεγηθνύ ζρεδίνπ κάξθεηηλγθ 

θαη ε ζεζκηθή ή αθόκε θαη ε άηππε δηθηύσζε κεηαμύ ησλ θνξέσλ θαη ησλ 

ηνπξηζηηθώλ επηρεηξήζεσλ νξίδεηαη δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ αλάδεημε ηεο ρώξαο 

καο ζε πξννξηζκό πεξηπαηεηηθνύ ηνπξηζκνύ. Οη πεξηνρέο νη νπνίεο επηρεηξνύλ λα 

πηνζεηήζνπλ ηνλ πεξηπαηεηηθό ηνπξηζκό σο ελαιιαθηηθή κνξθή ηνπξηζκνύ θαη 

βξίζθνληαη ππό αλάπηπμε είλαη ε Κξήηε, ε Θεζζαιία (Πήιην, Λίκλε Πιαζηήξα, 

Όιπκπνο, Κίζαβνο), ε Θξάθε, ε Ήπεηξνο θαη ε Υαιθηδηθή. 
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