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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 

Στην παρούσα Πτυχιακή Εργασία, µελετάται το θέµα: Η Αλβανία ως τουριστικός 

προορισµός. Ειδικότερα, αρχικά γίνεται µια ιστορική αναδροµή στις σηµαντικότερες 

στιγµής της Αλβανίας από την αρχαιότητα µέχρι σήµερα, ενώ αναφέρονται στοιχεία 

όπως είναι η γλώσσα και η λογοτεχνία, η θρησκεία, η εκπαίδευση, οι συνθήκες 

διαβίωσης, η οικονοµική και πολιτική εξέλιξη. Στη συνέχεια, γίνεται αναφορά στις 

τουριστικές υποδοµές και υπηρεσίες που διαθέτει η Αλβανία και ιδίως στις 

µεταφορές, στις αεροµεταφορές, στην ακτοπλοΐα καθώς και στα τουριστικά 

καταλύµατα.  

Έπειτα, αναλύονται οι φυσικοί πόροι της χώρας, όπως είναι οι οροσειρές, οι 

λίµνες, τα ποτάµια καθώς και αναφέρονται τα πάρκα φυσικής κληρονοµίας και 

πολιτιστικής κληρονοµιάς, όπως και οι πολιτιστικοί πόροι που διαθέτει. Ακολούθως, 

παρουσιάζονται οι έννοιες που αφορούν τον τουρισµό, όπως είναι ο ορισµός του, τα 

είδη και οι µορφές τουρισµού, καθώς και οι εναλλακτικές µορφές τουρισµού.  

Στην συνέχεια παρουσιάζονται οι προοπτικές του τουρισµού στη χώρα της 

Αλβανίας, αφού γίνεται µια αναφορά στις πρόσφατες εξελίξεις που σχετίζονται µε 

τον τουρισµό και µια αναφορά στον Αλβανικό Οργανισµό Τουρισµού, 

παρουσιάζονται οι σηµαντικότερες τουριστικές πόλεις της Αλβανίας, ενώ τέλος 

αναφέρονται ορισµένες δυνατότητες που αφορούν τις εναλλακτικές µορφές 

τουρισµού στην Αλβανία.   
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ABSTRACT  
 

Ιn this diploma thesis, we study the Albania as a tourist destination. In particular, 

we made a historical recapitulation of the most important moments of Albanian from 

ancient years to present, with references such as language, literature, religion, 

education, living conditions, economic and political development. Then we made a 

reference to Albania’s tourism infrastructure and services, notably in transport, air 

transport, ship transport and tourist accommodation. After that, we analyzed the 

country’s natural resources, such as mountain ranges, lakes, rivers, as well as the 

natural heritage parks and cultural heritage parks and the cultural resources. 

Subsequently, we described the concept  of tourism, for example the types and forms 

of tourism, as well as the alternative forms of tourism. 

Then we analyzed, the prospects of tourism in the country of Albania, after a 

reference to recent news that related to tourism and  a reference to the Albania 

Tourism Organization, the most important tourist cities of Albania, are presented and 

finally some possibilities regarding the alternative forms of tourism in Albania are 

presented.   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Ιστορική εξέλιξη Αλβανίας 
 

1.1 Ιστορία 
 

Από τα αρχαιολογικά ευρήµατα που εντοπίστηκαν στα εδάφη της Αλβανίας, 

προκύπτει ότι κατοικήθηκε από την Παλαιολιθική εποχή από το 200.000 έως το 

10.000 π. Χ.  Οι αλβανοί είναι άµεσοι απόγονοι των Ιλλυριών, που οι Ιλλυριοί 

σύµφωνα µε θεωρίες που εκφράστηκαν από αρχαιολόγους στην περιοχή του 

Σαράγεβου, άρχισαν να σχηµατίζονται ως φυλή από την περίοδο της έναρξης της 

εποχής του σιδήρου περίπου το 1000 π. Χ. Το όνοµα τους χρησιµοποιήθηκε από τους 

Έλληνες, που ήθελαν να χαρακτηρίσουν µια οµάδα λαών που µιλούσαν µια 

ινδοευρωπαïκή γλώσσα, ενώ κατοικούσαν στο χώρο της σηµερινής Αλβανίας και του 

Μαυροβουνίου. Τα σηµαντικότερα οικιστικά κέντρα στην περιοχή των Ιλλυριών ήταν 

οι ελληνικές αποικίες που ιδρύθηκαν κατά τη διάρκεια της αρχαϊκής περιόδου µε 

σηµαντικότερες εξ αυτών την Επίδαµνο και την Απολλωνία.   

Περίπου στα µέσα του 3ου αιώνα π. Χ. ξεκίνησε να διαµορφώνεται το ιλλυρικό 

βασίλειο που ενίσχυσε τον στόλο και άρχισε την άσκηση πειρατείας, απειλώντας τα 

ρωµαϊκά συµφέροντα στις ακτές τη ευρύτερης περιοχής. Η δράση αυτή δηµιουργούσε 

έντονη αντίδραση στη Ρώµη, καθώς η ίδια επιθυµούσε την απόλυτη κυριαρχία στην 

περιοχή της Αδριατικής. Το 229 π. Χ. ξεκίνησε ο πρώτος πόλεµος που ολοκληρώθηκε 

το 168 π .Χ., µε του Ρωµαίους να κατακτούν όλη την περιοχή. Αρχικά υπήρξε 

συγκλητική και έπειτα αυτοκρατορική επαρχία της Ρωµαϊκής αυτοκρατορίας, 

εµφανίζοντας µάλιστα ιδιαίτερα καλές επιδόσεις στον πνευµατικό τοµέα. Με την 

διαίρεση του Ρωµαϊκού κράτους σε Ανατολικό (Βυζαντινή αυτοκρατορία) και σε 

∆υτικό (Ρώµη), παραχωρήθηκαν τα εδάφη στη βυζαντινή αυτοκρατορία, η οποία είχε 

µόνο τον ονοµαστικό έλεγχο της χώρας και τα εδάφη  αυτά αποτελούσαν µέρος των 

επαρχιών Praevalitana και Epirus Nova. Ωστόσο, ουσιαστικά αυτά τα εδάφη 

βρίσκονταν υπό τον έλεγχο σερβικών φύλων, κατά τον 7ο αιώνα µ.Χ., ενώ τα 

επόµενα χρόνια ακολούθησαν οι Βούλγαροι, τα έτη 917-1019 µ.Χ. Η ανάµειξη όλων 

αυτών των διαφορετικών πολιτισµικών στοιχείων, δηλαδή βυζαντινών, βουγλαρικών, 

σλαβικών, ρωµαϊκών, είχε  ως συνέπεια να αλλοιωθεί η κουλτούρα των Ιλλυριών στο 

σύνολο της και αργότερα να ονοµαστούν οι κάτοικοι της περιοχής Αλβανοί. 

(Lubonoja, 2002) 
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Η περιοχή της Αλβανίας υποτάχθηκε µετά το 1204, όπου έγινε η ∆’ σταυροφορία, 

στη Βενετία που απέκτησε τυπικά όλη την ευρύτερη περιοχή. Στη συνέχεια  

ακολούθησε µια περίοδος όπου η περιοχή ήταν υπό τον έλεγχο της Βουλγαρίας, ενώ 

το 1230 η κυριότητα της περιοχής πέρασε στους Σέρβους, µε εξαίρεση να αποτελούν 

οι πόλεις των Αγγέλων Αυλώνα, Κανίνα, Μπεράτι και ∆υρράχιο, οι οποίες 

µεταβιβάστηκαν από αυτούς το 1259 στον Μανφρέδο της Σουηδίας, ενώ αργότερα τις 

διεκδίκησαν και κατά ένα µέρος κατάφεραν και τις κατέκτησαν οι Ανδηγανοί.  

Το 1389 αφού ηττήθηκαν οι Σέρβοι στο Κοσσυφοπέδιο, ήρθε η οθωµανική 

εισβολή µε το µοναδικό εµπόδιο να είναι η παρουσία της Βενετίας, η οποία όµως δεν 

µπορούσε να αντιταχθεί στην τούρκικη διείσδυση εντός του εσωτερικού της χώρας. 

Την περίοδο 1444 έως το 1468, ο εθνικός ήρωας Γεώργιος Καστριώτης γνωστός ως 

Σκεντέρµπεης  πολέµησε µε ηρωισµό εναντίον των Τούρκων καταφέρνοντας να 

προκαλέσει γενικότερη εξέγερση στην χώρα. Έτσι δηµιουργήθηκε ένα 

συγκεντρωτικό κράτος, ενώ η σηµαία του έγινε η σηµαία της Αλβανίας. Μετά τον 

θάνατο του Καστριώτη, το 1468 οι Τούρκοι κατόρθωσαν να κατακτήσουν και πάλι τα 

αλβανικά εδάφη.  

Στη συνέχεια, κατά τη διάρκεια του 19ου αιώνα, αύξησαν τις προσπάθειες τους για 

να αυτονοµηθούν από το Οθωµανικό κράτος, καθώς οι τιµαριούχοι είχαν εξελιχθεί σε 

πασάδες, δηλαδή µεγαλοφεουδάρχες επιδεικνύοντας έντονες κυριαρχικές τάσεις. Ο 

πιο γνωστός από αυτούς, που έκανε αισθητή την παρουσία του ήταν ο Αλή Τεπελένι, 

γνωστός και ως Αλή πασάς των Ιωαννίνων (1741-1822), ο οποίος κατάφερε να 

ανεξαρτητοποιηθεί από την κυριαρχία της Υψηλής Πύλης.  

Η διάσκεψη του Βερολίνου που έγινε το 1878, όριζε την παραχώρηση µεγάλου 

µέρους της Αλβανίας, στην Ελλάδα, τη Σερβία καθώς και το Μαυροβούνιο. Το 1908 

ξέσπασε εθνική εξέγερση εναντίον του εθνικού καθεστώτος των Νεότουρκων, ενώ 

στη συνέχεια ο Α’ Βαλκανικός πόλεµος 1912, οδήγησε σε διαµελισµό της Αλβανίας, 

µε την Αυστρία και την Ιταλία, να προσπαθούν να σταθεροποιήσουν τη κυριαρχία 

τους στη χώρα την περίοδο αυτή. Εκµεταλλευόµενη την ιδιόρρυθµη αυτή κατάσταση 

µια προσωρινή κυβέρνηση, το 1912, στις 28 Νοεµβρίου, ανακήρυξε την ανεξαρτησία 

της χώρας, ενώ το ∆εκέµβριο του ίδιου έτους, στη διάσκεψη που έλαβε χώρα στο 

Λονδίνο, αναγνωρίστηκε η ανεξαρτησία της χώρας, υπό την προστασία των 

ευρωπαϊκών δυνάµεων και επίσηµα αναγνωρίστηκε τον Ιούλιο του 1913.  
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Ενδιαφέρον είχε  η στάση της Ιταλίας, η οποία αρχικά εµφανίστηκε θετική στην 

ιδέα της δηµιουργίας ενός ανεξάρτητου αλβανικού κράτους, ενώ αµέσως µετά τον 

πόλεµο βρισκόταν σε προβληµατισµό σχετικά µε τι θα πράξει. Έτσι, υπήρχαν τρεις 

λύσεις, να γίνει η Αλβανία ιταλικό προτεκτοράτο, να υπάρξει απόλυτη ανεξαρτησία 

της Αλβανίας και τέλος να γίνει διαµελισµός της Αλβανίας. Το 1920, τον Αύγουστο, 

η Ιταλία µετά την συµφωνία των Τιράνων προχώρησε σε αναγνώριση της 

ανεξαρτησίας της χώρας, ενώ στις 17 ∆εκεµβρίου του ίδιου έτους επικυρώθηκε  η 

ανεξαρτησία της χώρας στη διάσκεψη των πρεσβευτών στο Παρίσι, όπου και 

προσδιορίστηκαν τα σηµερινά όρια της χώρας. Το 1920, επίσης, το κογκρέσο του 

Λούσνια, που είναι µια πόλη 90 χλµ. νότια των Τιράνων, ύστερα από συναίνεση που 

επέδειξαν οι εκπρόσωποι από όλη τη χώρα, κήρυξαν τα Τίρανα, ως πρωτεύουσα της 

Αλβανίας.  

Τον Ιανουάριο του 1925, η Συνταγµατική Συνέλευση, προχώρησε στην 

ανακήρυξη της χώρας σε Κοινοβουλευτική ∆ηµοκρατία, ενώ ο Αχµέτ Ζώγκου, 

εξελέγη πρόεδρος της Αλβανίας. (The New York Times , 2003) Το 1828, ο ίδιος 

ανακηρύχθηκε βασιλιάς, κατακτώντας τον τίτλο «Ζώγκου Ι», ενώ κατά το έτος 1939, 

µε την εισβολή των Ιταλών στην Αλβανία, ο Ζώγκου δραπέτευσε και βασιλιάς στη 

θέση του ανακηρύχθηκε το Βίκτωρ Εµµανουήλ Γ’. Το 1942, διεξήχθη το πρώτο 

συνέδριο που αφορούσε το παρτιζάνικο κίνηµα, αναθέτοντας την αρχηγία στον Ενβέρ  

Χότζα, ο οποίος οδήγησε τη χώρα σε πλήρη αποµόνωση. Από το 1939 έως το 1943, 

το Βασίλειο της Αλβανίας, ήταν προτεκτοράτο, που εξαρτιόταν από την Ιταλία, ενώ 

το 1941, αφού εισέβαλε ο άξονας στη Γιουγκοσλαβία, τα εδάφη της που είχαν 

αλβανικό πληθυσµό προσαρτήθηκαν στην Αλβανία. Επίσης, η Αλβανία προσάρτησε 

σηµαντικό κοµµάτι της του Κοσσυφοπεδίου, καθώς και το δυτικό τµήµα της 

σηµερινής π.Γ.∆.Μ.. Η Αλβανία, κατελήφθη από τη Γερµανία, µετά τη 

συνθηκολόγηση της Ιταλία, ενώ το εθνικιστικό κόµµα  Balli Kombetar, το οποίο είχε 

πολεµήσει εναντίον των Ιταλών, σχηµάτισε µια ουδέτερη κυβέρνηση στα Τίρανα και 

µαζί µε τους Γερµανούς πολεµούσε κατά του Εθνικού Απελευθερωτικού Μετώπου 

της Αλβανίας, το οποίο καθοδηγούσαν οι κοµµουνιστές.  

Η περίοδος διακυβέρνησης από τον Χότζα που διήρκησε 40 χρόνια, 

χαρακτηριζόταν από την επάλειψη της αντιπολίτευσης, χρησιµοποιώντας ακόµα και 

τη θανατική ποινή των πολιτικών του αντιπάλων, ή αποµακρύνοντας από τα σπίτια 

τους ή ακόµα φυλάσσοντας τους από αστυνοµική φρουρά. Ο Χότζα ως οπαδός αλλά 
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και ως φίλος µε τον Στάλιν, όπως ήταν επακόλουθο δεν πίστευε στην ελευθερία 

έκφρασης και σκέψης αλλά πίστευε στην αποµόνωση της χώρας. To 1961, η Αλβανία 

προχώρησε στη διακοπή κάθε σχέση µε την πρώην Ένωση Σοβιετικών 

Σοσιαλιστικών ∆ηµοκρατιών, καταγγέλλοντας την πολιτική αποσταλινοποίηση του 

Νικήτα Χρουστσόφ. Αξίζει να σηµειωθεί ότι η Αλβανία, ήταν  µόνη χώρα της 

Ευρώπης που απουσίαζε από τη διάσκεψη για την ασφάλεια και τη συνεργασία στην 

Ευρώπη που έγινε στο Ελσίνκι το 1975.  

Κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησης από τον Ενβέρ Χότζα, η χώρα παρουσίασε 

µεγάλη οικονοµική ανάπτυξη και πρωτοφανή πρόοδο σε τοµείς όπως ήταν η 

εκπαίδευση και η υγεία. Η ανοικοδόµηση της χώρας διευκολύνθηκε από την 

κατασκευή της πρώτης σιδηροδροµικής γραµµής. Ο Χότζα πέθανε στις 11 Απριλίου 

του 1985 και στην ηγεσία του κόµµατος τον διαδέχθηκε ο Ραµίζ Αλία. Τον πρώτο 

καιρό ο Αλία προσπάθησε να ακολουθήσει την πολτική του Χότζα, ωστόσο οι 

πολιτικοκοινωνικές αλλαγές στην ανατολική Ευρώπη είχαν ήδη ξεκινήσει, γεγονός 

που δυσκόλεψε την εφαρµογή της πολιτικής του.  

Το καλοκαίρι του 1990, µε αφορµή και τις εξελίξεις που αφορούσαν την  

κατάρρευση των κοµµουνιστικών καθεστώτων, δεκάδες χιλιάδες πολίτες άρχισαν να 

εγκαταλείπουν τη χώρα αναζητώντας καλύτερες συνθήκες διαβίωσης, τόσο στην 

Ιταλία όσο και στην Ελλάδα. Το άγαλµα του Ενβέρ Χότζα, που είχε ανεγερθεί από 

τον ίδιο στα Τίρανα γκρεµίστηκε στις 20 Φεβρουαρίου 1991 από στασιαστές. Στις 15 

Απριλίου του 1991, η χώρα µετονοµάστηκε σε ∆ηµοκρατία και διαγράφηκε 

οποιαδήποτε αναφορά υπήρχε στον σοσιαλισµό. Το 1992, κατόπιν εκλογών τις οποίες 

κέρδισε το νέο ∆ηµοκρατικό Κόµµα, ο Σαλί Μπερίσα, έγινε ο πρώτος πρόεδρος της 

περιόδου µετά τον κοµµουνισµό, ο οποίος υποσχέθηκε σηµαντικές οικονοµικές και 

κοινωνικές µεταρρυθµίσεις στη χώρα. Στις 28 Απριλίου 2009, η Αλβανία υπέβαλε 

αίτηση για την ένταξη της στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ κατά το έτος 2013, η 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή γνωµοδότηση υπέρ της παραχώρησης καθεστώτος υποψήφιας 

χώρας από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο, το οποίο ωστόσο αρνήθηκε µετά από έντονες 

πιέσεις της Ολλανδικής κυβέρνησης τον ∆εκέµβριο του ίδιου έτους. Η χώρα έχει γίνει 

δεκτή στο Συµβούλιο της Ευρώπης, ενώ το 2009, έγινε µέλος του ΝΑΤΟ. 

(EURACTIV.com, 2013), (Lubonoja, 2002), (Κατσόβσκα-Μαλιγκούδη, 2004), 

(Βερέµης, 2004), (Schwander-Sievers & Fischer, 2012) 
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1.2 Γενικά στοιχεία της Αλβανία 
 

Η Αλβανία που είναι γνωστή επισήµως ως δηµοκρατία της Αλβανίας, συνορεύει 

στα βόρεια και βορειοδυτικά µε το Μαυροβούνιο, βορειανατολικά µε το Κόσοβο, 

ανατολικά µε την πρώην Γιουγκοσλαβική δηµοκρατία της Μακεδονίας και νότια µε 

την Ελλάδα. ∆υτικά βρέχεται από την Αδριατική θάλασσα και νοτιοδυτικά από το 

Ιόνιο πέλαγος. Η πρωτεύουσα της χώρας είναι τα Τίρανα που ανακηρύχθηκε το 1920 

και επισήµως ενώ ο πληθυσµός της ανέρχεται σε περίπου 700.000 κατοίκους. Η 

Αλβανία είναι µέλος του Οργανισµού Ηνωµένων Εθνών (ΟΗΕ), του Παγκόσµιου 

Οργανισµού Εµπορίου, του Συµβουλίου της Ευρώπης, του Οργανισµού για την 

Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη, του Οργανισµού Ισλαµικής ∆ιάσκεψης, 

ενώ είναι ένα από τα ιδρυτικά µέλη της Ένωσης για τη Μεσόγειο. Η έκταση της 

Αλβανίας είναι 28.748 τετρ. χλµ. και το επίσηµο νόµισµα της χώρας είναι το λεκ 

(lek). Το πολίτευµα της χώρας είναι η προεδρευόµενη κοινοβουλευτική δηµοκρατία 

µε πρόεδρο τον Μπουγιάρ Νισάνι και ο πρωθυπουργός της είναι ο Έντι Ράµα. 

(Εγκυκλοπαίδεια ∆οµή , 2004) 

 

1.2.1 Τοποθεσία 

 

Η έκταση της Αλβανίας είναι 28.748 τετρ. χλµ., µε το 70% της χώρας να είναι 

ορεινό και απροσπέλαστο. Η µορφολογία της χώρας χαρακτηρίζεται από 

περιφερειακά βουνά, µε το µεγαλύτερο να είναι το όρος Κοραµπ, που έχει υψόµετρο 

2764 µέτρα ύψος το οποίο επεκτείνεται από το Κόσοβο και τη βορειοδυτική 

Π.Γ.∆.Μ. µέχρι τη βορειοανατολική Αλβανία. Οι διαστάσεις της χώρας είναι 370 

χιλιόµετρα µήκος και πλάτος που αγγίζει τα 144 χιλιόµετρα. ∆υτικά βρέχεται από την 

Αδριατική θάλασσα, ενώ νότιοδυτικά βρέχεται από το Ιόνιο πέλαγος. Το κλίµα της 

Αλβανίας είναι µεσογειακό µε ήπιους υγρούς χειµώνες και ζεστά καλοκαίρια. 

Σύµφωνα µε την τελευταία απογραφή πληθυσµού που έγινε το 2011 ο πληθυσµός της 

χώρας ανέρχεται σε 2.831.741 κάτοικοι, µε το 60% των κατοίκων να διαµένει σε 

αγροτικές περιοχές, ενώ διαρκώς παρατηρούνται τάσεις µετακίνησης από τα χωριά 

προς τις πόλεις. 
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1.2.2 Γλώσσα και λογοτεχνία 

 

Η αλβανική γλώσσα αν και έχει δανειστεί σηµαντικό αριθµό λέξεων από γλώσσες 

γειτονικών χωρών, ανήκει στην κατηγορία των ινδοευρωπαϊκών αποµονωµένων 

γλωσσών, δηλαδή ουσιαστικά δεν φαίνεται να εµφανίζει συγγένεια µε άλλες 

ζωντανές γλώσσες όπως είναι τα ελληνικά. Η αλβανική γλώσσα χωρίζεται σε δύο 

κύριες διαλέκτους, οι οποίες είναι τα γκεγκ ή αλλιώς γκέκικα και τα τόσκικα που 

αποτελούν τη βάση της τυποποιηµένης µορφής της αλβανικής γλώσσας. Η διαφορά 

των διαλέκτων έγκειται στο ότι τα γκέγκικα µιλιούνται στις περιοχές της βόρειας 

Αλβανίας, ενώ τα τόσκικα µιλιούνται κυρίως στο νότιο τµήµα της χώρας. Η αλβανική 

γλώσσα αποτελείται από 29 σύµβολα και 7 φωνήεντα, ενώ το πρώτο έγγραφο στην 

αλβανική γλώσσα χρονολογείται από το 1462, από τον αρχιεπίσκοπο ∆υρραχίου 

Παύλου Αγγέλου. 

Μετά την ανεξαρτησία της χώρας, το 1913, ξεκίνησε η άνθηση της λογοτεχνίας, 

έχοντας ως βάση τη λαϊκή παράδοση που περιελάµβανε µεσαιωνικούς µύθους, 

ραψωδίες καθώς και λυρικά και επικά άσµατα. Το πρώτο έργο λογοτεχνίας ήταν το 

Λειτουργικόν του Γκζον Μπουτσουκου, το 1555, το οποίο αποτελεί σηµαντικό έργο 

αναφοράς ακόµα και σήµερα για τους σπουδαστές της αλβανικής γλώσσας. Το πρώτο 

λεξικό της αλβανικής γλώσσας χρησιµοποιήθηκε από τον επίσκοπο Φρανγκ 

Μπράντχι, ενώ κυρίως µετά τον Β’ Παγκόσµιο Πόλεµο, ξεκίνησαν να ξεχωρίζουν 

σηµαντικοί λογοτέχνες, όπως ο Πέτρο Μάρκο, ο Φατµίρ Γκζάτα, ο Στέργιο Σπάσε 

κτλ.  Στη σύγχρονη εποχή, ο πιο αναγνωρισµένος συγγραφέας της Αλβανίας είναι ο 

Ισµαήλ Κανταρέ, ο οποίος προσεγγίζει µε εξαιρετική τεχνική ζητήµατα που αφορούν 

την επικαιρότητα καθώς και ιστορικά γεγονότα, όπως ήταν η αντίσταση του 

Σκεντέρµπεη εναντίον των Τούρκων, ενώ αξίζει να σηµειωθεί ότι ο συγγραφέας είναι 

διεθνώς αναγνωρισµένος για τη συγγραφική του ικανότητα. (Εγκυκλοπαίδεια ∆οµή , 

2004) 

 

1.2.3 Θρησκεία 

 

Η θρησκευτική ελευθερία στην Αλβανία αποκαταστάθηκε το 1990, µετά την 

απαγόρευση που είχε επιβληθεί το 1967 από το κράτος. Το 1991 ψηφίστηκε ο νόµος, 
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ο οποίος έδινε το δικαίωµα να επιλέγει ελεύθερα ο πολίτης το θρησκευτικό δόγµα 

που επιθυµεί. Σήµερα, το µεγαλύτερο ποσοστό του πληθυσµού, που αγγίζει το 70% 

είναι ισλαµιστές, που είναι γνωστοί ως µουσουλµάνοι, ενώ το 20% είναι 

ελληνορθόδοξοι και 10% ρωµαιοκαθολικοί. Αξίζει να αναφερθεί ότι η Αλβανία 

αποτελεί τη µοναδική χώρα της Ευρώπης, όπου οι µουσουλµάνοι αποτελούν τη 

πλειονότητα των κατοίκων, γεγονός που αποτελεί κληρονοµιά πέντε αιώνων 

οθωµανικής κυριαρχίας. Οι ρωµαιοκαθολικοί ήταν συγκεντρωµένοι στο βόρειο 

τµήµα κυρίως στη Κόδρα, ενώ οι ελληνορθόδοξοι ήταν συγκεντρωµένοι κυρίως στο 

νότιο τµήµα και συγκεκριµένα στις περιοχές του Αργυροκάστρου, της Κορυτσά, του 

Μπερατίου και της Αυλώνας. (Εγκυκλοπαίδεια ∆οµή , 2004) 

 

1.2.4 Εκπαίδευση 

 

Στην Αλβανία η εκπαίδευση είναι υποχρεωτική για τις ηλικίες 7 έως 15 ετών και 

παρέχεται δωρεάν στο  δηµοτικό και το γυµνάσιο. Στη τριτοβάθµια εκπαίδευση 

υπάρχει υποχρέωση καταβολής ποσού, ωστόσο το ποσό αυτό διαφοροποιείται 

ανάλογα µε το οικογενειακό εισόδηµα. Στην Αλβανία τα δηµόσια εκπαιδευτικά 

ιδρύµατα είναι 7: των Τιράνων, που είναι και το παλαιότερο και το πιο γνωστό, του 

∆υρραχίου, της Αυλώνας, της Κορυτσάς, του Ελµπασάν καθώς και Αργυροκάστρου, 

ενώ από το 2002, δόθηκε η δυνατότητα ίδρυσης ιδιωτικών πανεπιστηµίων. Περίπου 

το 90% του αλβανικού πληθυσµού έχει βασικές γνώσεις, δηλαδή έχει αποφοιτήσει 

από το δηµοτικό σχολείο, ενώ ένα 10% είναι αναλφάβητοι. (Εγκυκλοπαίδεια ∆οµή , 

2004) 

 

1.2.5 Συνθήκες διαβίωσης 

 

Η Αλβανία είναι µια χώρα που έχει χαµηλό εισόδηµα, ενώ ένα µεγάλο ποσοστό 

του πληθυσµού, που αγγίζει το 45%, ζει κάτω από το όριο της φτώχειας. Σε πολλές 

περιοχές η διακοπή ρεύµατος καθώς και έλλειψη νερού αποτελεί συνηθισµένο 

φαινόµενο για τους κατοίκους αυτών των περιοχών. Όπως είναι γνωστό οι Αλβανοί 

µεταναστεύουν προς πιο ευηµερούσες χώρες, που µπορούν να απολαύσουν 
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υψηλότερο επίπεδο διαβίωσης, ενώ αντίθετα στη χώρα τους υφίστανται σε πολλές 

περιοχές ακραίες συνθήκες διαβίωσης. 

 

1.2.6 Οικονομική εξέλιξη   

 

Η Αλβανία ακόµα και σήµερα, παρά την πρόοδο που φαίνεται να έγινε τα 

τελευταία χρόνια, παραµένει µία από τις πιο φτωχές χώρες της Ευρώπη. Μπορούµε 

να θεωρήσουµε ότι η µετάβαση της αλβανικής οικονοµίας από τη σοσιαλιστική 

κεντρικά σχεδιασµένη οικονοµία, στον δυτικό καπιταλισµό έγινε µε επιτυχία σε 

µεγάλο βαθµό. Σηµαντικός αριθµός ξένων επιχειρήσεων προσπάθησαν να 

δραστηριοποιηθούν στην χώρα αµέσως µετά την πολιτική µεταβολή που συνέβη κατά 

τα έτη 1990-199, όπως και εταιρείες ελληνικών συµφερόντων, ωστόσο η πολιτική 

αστάθεια δεν διαµόρφωσε και πολλές ευκαιρίες. Την ίδια περίοδο, η µετανάστευση 

χιλιάδων Αλβανών, στην Ελλάδα και την Ιταλία, αποτέλεσε µία από τις πιο 

σηµαντικές πηγές εσόδων για τη χώρα. Παράλληλα, µετά την κατάρρευση του 

κοµµουνιστικού καθεστώτος, η γη επιστράφηκε στα χέρια των ιδιωτών και έτσι 

αυξήθηκε η παραγωγή στη χώρα.  

Τα τελευταία χρόνια, παρατηρήθηκε σηµαντική αύξηση των επενδύσεων, ενώ το 

κατά κεφαλή ΑΕΠ  για το έτος 2012, κυµαινόταν στο 30% του µέσου της Ε.Ε., ενώ η 

πραγµατική κατανάλωση ανερχόταν στο 35%. Η Αλβανία διαθέτει σηµαντικά 

αποθέµατα πετρελαίου και φυσικού αερίου, ενώ το πρώτο τρίµηνο του 2014, 

παρήγαγε 26.000 βαρέλια πετρελαίου σε ηµερήσια βάση, µε τη παραγωγή του 

φυσικού αερίου να εκτιµάται περίπου σε 30 εκατοµ. κ.µ.. Άλλοι φυσικοί πόροι στην 

Αλβανία είναι ο άνθρακας, ο βωξίτης, ο χαλκός καθώς και τα σιδηροµεταλλεύµατα.  

Η γεωργία αποτελεί τον σηµαντικότερο τοµέα απασχόλησης, καθώς απασχολεί 

ιδιαίτερα αυξηµένο ποσοστό του εργατικού δυναµικού, ενώ παράγει το 21% του 

ΑΕΠ. Τα σηµαντικότερα αγροτικά προϊόντα που παράγει η χώρα είναι το σιτάρι, το 

καλαµπόκι, ο καπνός, τα σύκα και οι ελιές.  

Ο τουρισµός αυξάνει διαρκώς το µερίδιο του στη συνεισφορά του ΑΕΠ της 

Αλβανίας, ενώ οι επισκέπτες στην χώρα αυξάνονται διαρκώς. Ενδιαφέρον 

παρουσιάζει η κατάσταση που επικρατούσε στον τουρισµό την χρονική περίοδο από 
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το 1960-1990, καθώς εκείνη την περίοδο ο τουρισµός δεν αποτελούσε οικονοµικό 

πόρο, αλλά σηµαντική πηγή προπαγάνδας και ιδεολογίας για τους κατοίκους. Οι 

ξένοι τουρίστες που ήθελαν να επισκεφτούν την χώρα έπρεπε να είναι οργανωµένοι 

σε οµάδες των 20 ατόµων, ενώ τα ατοµικά ταξίδια δεν επιτρέπονταν. Κατά τη 

διάρκεια της επίσκεψης, οι λιγοστοί τουρίστες επέλεγαν ορισµένες περιοχές µόνο για 

να επισκεφτούν, όπως ήταν η περιοχή του ∆υρραχίου, λόγω των παραλιών που είχε.  

Οι περιοχές στα βόρεια της χώρας άρχισαν να αναπτύσσονται τουριστικά κατά τη 

διάρκεια της δεκαετίας του 1990. Μετά τη πτώση του καθεστώτος, παράγοντες που 

συνετέλεσαν στην αύξηση του τουρισµού ήταν η κατάργηση της βίζας για τους 

ξένους τουρίστες, η ελευθερία επικοινωνίας µεταξύ των Αλβανών αλλά και µε τους 

ξένους καθώς και η ραγδαία ανάπτυξη του ιδιωτικού τοµέα στον τουρισµό. Τα πρώτα 

χρόνια της τουριστικής ανάπτυξης έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον να επισκεφτούν την 

Αλβανία, κάτοικοι των Η.Π.Α., ασιάτες καθώς και Τούρκοι, ενώ οι πόλεις που ήταν 

πρώτες στις προτιµήσεις τους ήταν το Μπεράτι, το ∆υρράχιο, η Κορυτσά, το 

Αργυρόκαστρο καθώς και τα Τίρανα. 

Όσον αφορά τις εξαγωγές, φαίνεται να αποκτούν σηµαντική δυναµική καθώς 

µεταξύ των ετών 2008 και 2014 παρουσίασαν σηµαντική αύξηση της τάξεως του 

300%, ωστόσο ακόµα και σήµερα, η συµβολή τους στο ΑΕΠ παραµένει σε µικρό 

βαθµό.  (Εγκυκλοπαίδεια ∆οµή , 2004), (International Monetary Fund , 2017), 

(United Nations Development Programme , 2017) 

 

1.2.7 Πολιτική εξέλιξη 

 

Οι Βαλκανικοί πόλεµοι των ετών 1912-1913 επιτάχυνα τις διαδικασίες για την 

ανεξαρτητοποίηση της Αλβανίας. Έτσι, στις 28 Νοεµβρίου του 1912, ο Ισµαήλ 

Κεµάλ, ανακοίνωσε στην Αυλώνα την επίσηµη διακήρυξη της ανεξαρτησίας της 

χώρας, ως ανεξάρτητη υπό την προστασία των ευρωπαϊκών δυνάµενων, ενώ επίσηµα 

επιβεβαιώθηκε η ανεξαρτησία στις 29 Ιουλίου του 1913 κατά τη διάσκεψη του. Το 

∆εκέµβριο του ίδιου έτους, µε την υπογραφή του πρωτοκόλλου της Φλωρεντίας 

οριστικοποιήθηκαν τα σύνορα της χώρας, που περιλάµβαναν το σύνολο των 

περιοχών της Βόρειας Ηπείρου που κατοικούσαν ελληνικοί πληθυσµοί. Στις 15 

Οκτωβρίου του 1913, συστάθηκε από τις Μεγάλες ∆υνάµεις η διεθνής επιτροπή 
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ελέγχου, προκειµένου να αναλάβει την διοίκηση της Αλβανίας, µέχρι ότου 

διαµορφωθούν και ισχυροποιηθούν οι τοπικοί θεσµοί. Η ∆ιεθνής Χωροφυλακή 

συστάθηκε ως η πρώτη αστυνοµική δύναµη του πριγκιπάτου της χώρας, ενώ ως 

πρίγκιπας επιλέγεται ο Γουλιέλµος του Βιντ. Το καθεστώς του Πρίγκιπα του Βιντ, 

κατέρρευσε και ο ίδιος έφυγε από τη χώρα στις 13 Σεπτεµβρίου του 1914.  

Το 1925, η Συντακτική Κυβέρνηση, κήρυξε ως πολίτευµα της χώρας τη 

∆ηµοκρατία µε τον Αχµέτ Ζώγκου να εκλέγεται τότε πρόεδρος της Αλβανίας, όπως 

ήδη αναφέρθηκε, κατά τη χρονική περίοδο 1939-1943, που η χώρα ήταν υπό την 

κατάληψη των Ιταλών, κυβερνήτης της ήταν ο βασιλιάς Βιτόριο Εµανουέλε III. Το 

1944, ήταν µια ιδιαίτερα σηµαντική χρονικά καθώς σχηµατίστηκε η πρώτη 

κυβέρνηση υπό την ηγεσία του δικτάτορα Ενβέρ Χότζα, ενώ η πολιτική που 

ακολούθησε καθόρισε την πορεία της χώρας για χρονικό διάστηµα τεσσάρων 

δεκαετιών. Το κράτος ανέπτυξε στενή συµµαχία µε τη Γιουγκοσλαβία, από την 

επιρροή της οποία αποσπάστηκε το 1948, ενώ ευθυγραµµίστηκε µε τη Σοβιετική 

Ένωση, τον Μάιο του 1955, υπογράφοντας το σύµφωνο της Βαρσοβίας, το οποίο και 

διέκοψε το 1961.  

Στις 11 Απριλίου του 1985, ο Ενβέρ Χότζα, πέθανε και η προεδρία πέρασε στον 

Ραµίζ Ελία, ο οποίος το 1990, παραχώρησε  το δικαίωµα στους Αλβανούς πολίτες να 

ταξιδεύουν στο εξωτερικό, κάτι που ερχόταν σε αντίθεση µε τα όσα ίσχυαν τις 

προηγούµενες δεκαετίας. ∆εκάδες χιλιάδες Αλβανοί έφυγαν είτε µε πλοία, είτε 

οδικώς προς την Ελλάδα και την Ιταλία, ωστόσο παρά τις µετακινήσεις αυτές η 

κατάσταση που επικρατούσε στη χώρα τόσο σε κοινωνικό όσο και σε οικονοµικό 

επίπεδο, παρέµενε άσχηµη, ενώ πλήθος χωρών ενίσχυε την Αλβανία στέλνοντας 

τρόφιµα ως βοήθεια. 

Στις 22 Μαρτίου του 1992, το ∆ηµοκρατικό Κόµµα, κέρδισε τις εκλογές µε τον 

Ραµίζ Αλία να παραιτείται και τον Σαλί Μπερίσα να εκλέγεται νέος πρόεδρος της 

χώρας (1992- 1997). Την περίοδο 1992-1994 έγιναν αρκετές συλλήψεις στελεχών 

προηγουµένου καθεστώτος µε τον Αλία, τον Φάτος Νάνο και την χήρα του Χότζα να 

κατηγορούνται για διαφθορά, κατάχρηση δηµοσίου χρήµατος και να καταδικάζονται 

σε βαριές ποινές.  

Η χώρα την περίοδο κυβέρνησης του Μπερίσα άρχισε να βελτιώνεται µε τον ίδιο 

να εντάσσει την πατρίδα του στον Οργανισµό Ασφαλείας και Συνεργασίας στην 
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Ευρώπη και να προχωρεί στην Οργάνωση Ισλαµικής ∆ιάσκεψης και στο πρόγραµµα 

Συνεταιρισµός για την ειρήνη του ΝΑΤΟ. Εργάστηκε προκειµένου να µειώσει την 

εγκληµατικότητα που επικρατούσε στη χώρα, προσπάθησε να µειώσει την διαφθορά 

και να σταµατήσει τη διακίνηση των ναρκωτικών. Το ∆ηµοκρατικό Κόµµα του 

Μπερίσα κέρδισε τις κοινοβουλευτικές εκλογές τον Ιούλιο του 2005 και µέχρι τις 15 

Σεπτεµβρίου του 2013 υπήρξε πρωθυπουργός της χώρας. Το 2008 έγινε επίσηµα 

πρόσκληση για την ένταξη της χώρας στο ΝΑΤΟ µε την ίδια να εντάσσεται επισήµως 

την 1η Απριλίου 2009.  

Έπειτα από διενέργεια βουλευτικών εκλογών το 2013, το κόµµα του Έντι Ράµµα 

έρχεται πρώτο σε ψήφους, και το κόµµα του Μπερίσα  χάνει µε τον ίδιο να εκφωνεί 

γραπτή οµιλία προς τους οπαδούς του κόµµατός του, ανακοινώνοντας την παραίτησή 

του από την ηγεσία του ∆ηµοκρατικού Κόµµατος ύστερα από 23 ολόκληρα χρόνια.  

Το 2014 η Αλβανία εντάχθηκε ως υποψήφια προς εισαγωγή της στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση αλλά η είσοδός της εξαρτάται από σηµαντικές οικονοµικές και κοινωνικές 

µεταρρυθµίσεις που πρέπει να γίνουν. Στις εκλογές που πραγµατοποιήθηκαν τον 

Ιούνιο του 2015 ο συνασπισµός υπό την ηγεσία του Σοσιαλιστικού Κόµµατος του 

Έντι Ραµα πέτυχε σηµαντική νίκη 46 από τις 61 δηµαρχιακές αναµετρήσεις. 

(Εγκυκλοπαίδεια ∆οµή , 2004), (Lubonoja, 2002) 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Τουριστικές υποδομές και υπηρεσίες  
 

2.1 Οι τουριστικές υποδομές και υπηρεσίες 
 

Εξαιτίας των κλειστών συνόρων και της πολιτιστικής αστάθειας, µέχρι το τέλους 

του κοµµουνιστικού καθεστώτος της, δεν είχε αναπτύξει αρκετές τουριστικές 

υποδοµές, κάτι που είχε ως αποτέλεσµα την υστέρηση της χώρας σε αυτόν τον τοµέα 

σε µεγάλο βαθµό. Παρ’ όλα αυτά ο τουρισµός στο πέρασµα του χρόνου, άρχισε να 

ανθίζει σηµαντικά καθώς αποκαταστάθηκαν τα πολιτιστικά µνηµεία της χώρας, και 

έτσι µε βάση τα στοιχεία του 2014 φαίνεται να συνεισφέρει κατά 6%  περίπου στο 

ακαθάριστο εγχώριο προϊόν, ποσοστό που στο πέρασµα του χρόνου, σηµειώνει 

σηµαντική αύξηση. Οι εργαζόµενοι στον τοµέα του τουρισµού την ίδια χρονική 

περίοδο στον τοµέα του τουρισµού κυµαίνεται σε 182.000 αντιπροσωπεύοντας το 

διόλου ευκαταφρόνητο 19,2% της συνολικής απασχόλησης. Οι σηµαντικότερες 

τουριστικές υποδοµές βρίσκονται κατά µήκος της Αδριατικής ακτογραµµής, ενώ η 

χώρα διαθέτει 470 χιλιόµετρα κατά µήκος της ακτογραµµής παραλίες που διαθέτουν 

φυσική οµορφιά, ακρωτήρια, θαλάσσιες σπηλιές κτλ. Όσον αφορά τον αρχαιολογικό 

πλούτο µπορούµε να πούµε ότι η Αλβανία διαθέτει αρκετούς σηµαντικούς 

αρχαιολογικούς θησαυρούς, όπως είναι για παράδειγµα το Βουθρωτό, που είναι µια 

αρχαία ελληνική πόλη και βρίσκεται 20 χιλιόµετρα νότια από τους Αγίους Σαράντα, 

χτισµένο πάνω σε ένα λόφο και έχει θέα το κανάλι Βιβάρι. (Λάρδα & Πανταζή, 2016) 

Κατά το έτος 2016, η Αλβανία σύναψε δανειακή σύµβαση µε την Παγκόσµια 

Τράπεζα, ύψους 71 εκατοµµυρίων ευρών προκειµένου να αναβαθµίσεις τις υποδοµές 

της σε τέσσερις νότιες πόλεις, προκειµένου να το γεγονός αυτό να συµβάλλει στην 

προσέλκυση ξένων τουριστών. Οι περιοχές που ήδη έχουν ξεκινήσει να 

χρηµατοδοτούνται αποτελούν Μνηµεία Παγκόσµιας Πολιτιστικής Κληρονοµιάς της 

Unesco. Οι περιοχές αυτές είναι το Βουρθωτό, το Μπεράτι, το Αργυρόκαστρο καθώς 

και η περιοχή των Αγίων Σαράντα, συµπεριλαµβανόµενου και του λιµανιού το οποίο 

συνδέεται µε τη Κέρκυρα. (Travel Daily News, 2016) 

 

2.1.1 Μεταφορές 
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Μέχρι το 1945, το συνολικό οδικό δίκτυο της χώρας ήταν 2800 χιλιόµετρα, εκ 

των οποίων µόνο τα 400 εξ αυτών ήταν ασφαλτοστρωµένο. Από τότε µέχρι και το 

1990, το δίκτυο έφτασε να είναι 7450χλµ., εκ των οποίων τα 2.850 χλµ. ήταν 

ασφαλτοστρωµένα. Κατά το έτος 2008, όπου έχουµε και τα πιο πρόσφατα στοιχεία το 

οδικό δίκτυο της χώρας βρίσκεται σε κακή κατάσταση και δεν επαρκεί για την 

κάλυψη των αναγκών της διαρκώς αυξανόµενης κυκλοφορίας. Ωστόσο, τα τελευταία 

χρόνια ξεκίνησαν προσπάθειες αναβάθµισης των βασικών οδικών αξόνων µε 

προδιαγραφές διεθνών αυτοκινητόδροµων. Επίσης, τα τελευταία χρόνια λειτουργούν 

διεθνείς γραµµές λεωφορείων µε προορισµό κυρίως την Ελλάδα, µέσω των 

συνοριακών σταθµών Κακαβιάς και Κρυσταλλοπηγής, καθώς και µε προορισµό το 

Κόσοβο, τη Σερβία και τη π.Γ.∆.Μ.  Σηµαντικοί αυτοκινητόδροµοι που 

ανακατασκευάστηκαν και επεκτάθηκαν τα τελευταία χρόνια είναι ο 

αυτοκινητόδροµος Τίρανα-∆υρράχιο, ο αυτοκινητόδροµος Φιέρι-Αυλώνα, Ελµπασάν 

–Αυλώνα κτλ. 

Όσον αφορά το σιδηρόδροµο, η µορφή του άλλαξε ριζικά µε το πέρα του Β’ 

παγκοσµίου πολέµου, ξεκινώντας από το 1947, µε το τµήµα που συνέδεε το ∆υρράχιο 

µε την περιοχή του Πεκίν, έχοντας µήκος 42 χιλιόµετρα. Κατά το έτος 2001, το 

συνολικό µήκος του σιδηροδροµικού δικτύου της χώρας κάλυπτε συνολικά 447 

χιλιόµετρα, µε την αφετηρία να βρίσκεται στην πόλη των Τιράνων. Ωστόσο, όπως και 

το οδικό δίκτυο, έτσι και το βασικό σιδηροδροµικό δίκτυο βρίσκεται σε κακή 

κατάσταση, µε τις υψηλές ταχύτητες να είναι απαγορευµένες για λόγους ασφαλείας. 

Μέχρι στιγµής το σιδηροδροµικό δίκτυο δεν συνδέεται µε άλλες χώρες, παρόλο που 

υπάρχουν σκέψεις για σύνδεση τόσο µε την π.Γ.∆.Μ., όσο και µε την Ελλάδα. Τα 

τελευταία χρόνια λόγω της κακής κατάστασης στην οποία βρίσκεται το 

σιδηροδροµικό δίκτυο, ο αριθµός των επιβατών µειώνεται διαρκώς, καθώς και ο 

όγκος των προϊόντων που µετακινούνται µέσω του σιδηροδρόµου. (Εγκυκλοπαίδεια 

∆οµή , 2004), (∆ελλάρης, 2008) 

 

2.1.2 Αερομεταφορές 

 

Η Αλβανία ως σήµερα διαθέτει ένα µόνο αεροδρόµιο διεθνούς πολιτικής, που 

ονοµάζεται «Μητέρα Τερέζα» και βρίσκεται στην πρωτεύουσα της χώρας στα 
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Τίρανα. Επίσης, είναι γνωστό ως ∆ιεθνές Αεροδρόµιο Ρίνας, καθώς βρίσκεται στο 

χωριό Ρίνας, 11 χιλιόµετρα βορειοδυτικά της πόλης των Τιράνων. Το αεροδρόµιο 

πήρε την ονοµασία του το 2001, από την αλβανίδα ρωµαιοκαθολική καλόγρια και 

ιεραπόστολο Μητέρα Τερέζα, ενώ το 2016 µεταβιβάστηκε σε κινέζους επενδυτές, 

προκειµένου να εκσυγχρονιστεί και να πρωταγωνιστεί στην ευρύτερη περιοχή τα 

επόµενα χρόνια. Τα τελευταία χρόνια έγιναν ενέργειες για την αναβάθµιση του 

αεροδροµίου, κατασκευάστηκε νέος τερµατικός σταθµός, καθώς και νέος σταθµός 

εµπορευµάτων. Στο στάδιο ολοκλήρωσης της κατασκευής βρίσκεται και δεύτερο 

αεροδρόµιο στην περιοχή Κούκεσι, το οποίο χρηµατοδοτήθηκε από τα Ενωµένα 

Αραβικά Εµιράτα. (Εγκυκλοπαίδεια ∆οµή , 2004), (∆ελλάρης, 2008) 

 

2.1.3 Ακτοπλοΐα-Κρουαζιέρα 

 

Η Αλβανία διαθέτει συνολικά πέντε λιµάνια. Το σηµαντικότερο είναι το λιµάνι 

του ∆υρραχίου, το οποίο αποτελεί και το κυριότερο λιµάνι της χώρας. Την περίοδο 

αυτή βρίσκεται σε εξέλιξη επένδυση 23 εκατοµµυρίων δολαρίων, εκ των οποίων τα 

17 εκατ. έχουν δοθεί από την  Παγκόσµια Τράπεζα, ενώ τα έργα περιλαµβάνουν την 

κατασκευή τριών νέων προβλητών, την ανακατασκευή τεσσάρων υφιστάµενων 

προβλητών, την ανακατασκευή πλατειών και δρόµων µέσα στο λιµάνι καθώς και 

άλλες εργασίες. Τα σηµαντικότερα δροµολόγια εξωτερικού από το λιµάνι του 

∆υρραχίου, είναι προς τις περιοχές Trieste και Μπάρι στην Ιταλία καθώς και προς την 

περιοχή Koper που βρίσκεται στη Σλοβενία.  

Το δεύτερο µεγαλύτερο λιµάνι της χώρας, είναι το λιµάνι που βρίσκεται στην 

Αυλώνα, καθώς θεωρείται ως ένα διαµετακοµιστικό λιµάνι, και αποτελεί ένα 

σηµαντικό εµπορικό κόµβο, προσφέροντας σηµαντικές δραστηριότητες εισαγωγών 

και εξαγωγών για πολλές βαλκανικές χώρες.  

Ακόµη ένα σηµαντικό λιµάνι βρίσκεται στην περιοχή Σεγκίνι στη βορειοδυτική 

Αλβανία, που βρίσκεται περίπου οκτώ χιλιόµετρα από την πόλη Λέζα. Από το 2009, 

έχει ενεργοποιηθεί και η πορθµειακή γραµµή που συνδέει το εν λόγω λιµάνι µε την 

πόλη του Μπάρι στην Ιταλία. Σύµφωνα µε την Αλβανική Κυβέρνηση, το 

συγκεκριµένο λιµάνι, θεωρείται ως προνοµιακή θύρα για τη ∆ηµοκρατία του 

Κοσσυφοπεδίου.  
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Ένα άλλο λιµάνι της χώρας είναι αυτό που βρίσκεται στην περιοχή των Αγίων 

Σαράντα, που βρίσκεται στα νότια της χώρας, και υπάρχει σύνδεση του λιµανιού 

αυτού µε το λιµάνι της Κέρκυρας. Τέλος, υπάρχει και το λιµάνι της Χιµάρας, που 

βρίσκεται στη νότια περιοχή της χώρας κοντά στην περιοχή Αυλώνα, ενώ χρησιµεύει 

ορισµένες φορές για τη διέλευση των κρουαζιερόπλοιων από την Κέρκυρα.  

Εικόνα 1: Σηµερινή όψη του λιµανιού στο ∆υρράχιο1 

 

Μονοήµερες κρουαζιέρες διοργανώνονται από την Ιταλία, την Ελλάδα, καθώς και 

από άλλες ευρωπαϊκές χώρες, µε βασικό προορισµό το λιµάνι των Αγίων Σαράντα, το 

οποίο προσεγγίζει σηµαντικός αριθµός κρουαζιερόπλοιων, ενώ σηµαντικός αριθµός 

από αυτούς τους τουρίστες επισκέπτονται τον αρχαιολογικό χώρο του Βουθρωτού. 

Παρόλο που υπήρχαν και υπάρχουν σηµαντικά προβλήµατα, στα λιµάνια της 

Αλβανίας η επιβατική και εµπορευµατική κίνηση έχει αυξηθεί σηµαντικά τα 

τελευταία χρόνια. (∆ελλάρης, 2008) 

 

2.1.4  Τουριστικά καταλύματα  

 

                                                           
1 Πηγή:https://de.wikipedia.org/wiki/Hafen_Durr%C3%ABs#/media/File:Hafen_Durres_von_oben.jpg 



23 

 

Με τον τουρισµό να βρίσκεται σε διαρκή άνοδο οι επενδύσεις σε τουριστικά 

καταλύµατα αυξάνονται διαρκώς, ωστόσο δεν έχουν δηµιουργηθεί ακόµα σύγχρονα 

και πολύπλοκα ξενοδοχειακά συγκροτήµατα µε πολύ µεγάλη δυναµικότητα 

φιλοξενίας κυρίως λόγω των προβληµάτων που υπήρχαν µε τις χρήσεις γης. Την 

τελευταία εικοσαετία έχει να αναπτυχθεί σηµαντικά η ξενοδοχειακή υποδοµή, µε τις 

περιοχές των Τιράνων και του ∆υρραχίου να συγκεντρώνον ένα σηµαντικό ποσοστό 

αυτών, που αγγίζει το 30%., ενώ αντίστοιχα στις νότιες περιοχές το ποσοστό αυτό 

κυµαίνεται στο 55%. Η µέση δυναµικότητα των ξενοδοχειακών µονάδων σε κλίνες 

είναι σηµαντική µεγαλύτερη στις περιοχές των Τιράνων και του ∆υρραχίου, καθώς 

φθάνουν τις 80 κλίνες ανά µονάδα, ενώ στις νότιες περιοχές οι κλίνες ανά µονάδα 

είναι µόλις 44 και τέλος στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας, οι κλίνες ανά µονάδα 

φθάνουν τις 45.  Η πλειοψηφία των ξενοδοχειακών µονάδων, βρίσκεται στην 

κατηγορία των τριών αστέρων, µε ποσοστό µάλιστα που φθάνει το 70%, ενώ 

σηµαντικό ποσοστό είναι τα ξενοδοχείο δύο αστέρων. Όπως είναι φανερό, µικρός 

είναι ο αριθµός των ξενοδοχείων και τουριστικών καταλυµάτων που είναι 4 ή 5 

αστέρων και αυτά βρίσκονται κυρίως στην περιοχή των Τιράνων και στην περιοχή 

του ∆υρραχίου. Όµως θα πρέπει να σηµειωθεί ότι ένας σηµαντικός αριθµός 

ξενοδοχειακών µονάδων δεν ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές των αστέρων που 

διαθέτει, µε αποτέλεσµα αυτό να αποτελεί σηµαντικό ανταγωνιστικό µειονέκτηµα σε 

σχέση µε τις άλλες χώρες που η Αλβανία καλείται να ανταγωνιστεί. Αξιοσηµείωτο 

είναι ότι δεν υπάρχει σηµαντικός αριθµός από βίλες, σουίτες και διαµερίσµατα 

διαθέσιµα προς ενοικίαση, ενώ υπάρχουν ορισµένοι µικροί συνεδριακοί χώροι, όπως 

και υπάρχουν και συνεδριακοί χώροι στα ξενοδοχεία που είναι πέντε αστέρων. 

(∆ελλάρης, 2008) 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Φυσικοί πόροι  
 

3.1 Οροσειρές 
 

Στο βόρειο τµήµα της χώρας, η µεγαλύτερη οροσειρά που εµφανίζεται είναι οι βόρειες 

Αλβανικές Άλπεις, που έχουν ως υψηλότερη την κορυφή Γέζερτσες (2.694µ.), οι οποίες 

αποτελούν και το νοτιότερο τµήµα των µεγάλων ∆ειναρικών  Άλπεων και σχηµατίστηκαν 

κατά ένα πολύ µεγάλο µέρος από τα ισχυρά στρώµατα ασβεστόλιθων και δολοµιτών. Οι 

∆ειναρικές Άλπεις ξεκινούν από τη Σλοβενία, διασχίζοντας τη Κροατία, τη Βοσνία- 

Ερζεγοβίνη καθώς και τη Σερβία, καταλήγουν στο σχηµατισµό των βόρειων Άλπεων. Πιο 

νότια συναντούµε τρεις κύριες λωρίδες οροσειρών µε την πιο σπουδαία να είναι η ανατολική, 

η οποία σχηµατίζει τον υδροκρίτη µεταξύ της λεκάνης του ∆ρίνου και του Αξιού ποταµού. 

Το υψηλότερο όρος της χώρας, είναι το όρος Κοραµπ ή αλλιώς Σκάρδος, το οποίο έχει 

υψόµετρο 2.764 µέτρα, ενώ κεντρικά της χώρας, τα σηµαντικότερα ορεινά συγκροτήµατα 

είναι τα όρη της Μιρνίτας, τα όρη της Κροίας, τα όρη Σεµπενίκου καθώς και τα όρη 

Κανδαουια, τα οποία εκτείνονται και σε εδάφη της π.Γ.∆.Μ., και συγκεκριµένα δυτικά και 

βόρεια της Οχρίδας. (Εγκυκλοπαίδεια ∆οµή , 2004), (ΑΚΖΜ, 2017) 

 

3.2 Λίμνες 
 

H χώρα της Αλβανίας, έχει σηµαντικό αριθµό λιµών, µε µερικές από αυτές να 

είναι παγετωνικής προέλευσης, ενώ άλλες είναι Καρστικής ή τεκτονικής προέλευσης. 

Η σηµαντικότερη λίµνη για τη χώρα, αλλά και µια από τις πιο σηµαντικές για τη 

περιοχή των Βαλκανίων, µε την έκταση της να φτάνει τα 370 τετραγωνικά 

χιλιόµετρα. Η συγκεκριµένη  λίµνη βρίσκεται στα βορειοδυτικά της χώρας, στα 

σύνορα µε  Μαυροβούνιο. Η δεύτερη πιο µεγάλη λίµνη της χώρας είναι η λίµνη 

Οχρίδα, µε τη συνολική της έκταση να είναι 349 τετραγωνικά χιλιόµετρα, ενώ 

βρίσκεται στα βόρεια σύνορα µεταξύ της νοτιοδυτικής π.Γ.∆.Μ. και ανατολικής 

Αλβανίας, αποτελώντας µία από τις πιο αρχαίες και τις πιο βαθιές λίµνες στην 

Ευρώπη, µε την ηλικία της να εκτιµάται µεταξύ δύο και πέντε εκατοµµυρίων χρόνων. 

Λόγω της ιδιαίτερης αξίας της, από το 1979, έχει χαρακτηριστεί από την UNESCO,  

ως µνηµείο παγκόσµιας κληρονοµίας, ενώ από το 2004 προστέθηκε στο Παγκόσµιο 

∆ίκτυο Καταφυγίων Βιόσφαιρας. Στις ακτές τις λίµνης, υπάρχουν τρεις µεγάλες 
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πόλεις το Πόγραδετς που βρίσκεται στην αλβανική πλευρά, καθώς και η Οχρίδα και η 

Στρούγκα που βρίσκονται στην περιοχή της π.Γ.∆.Μ. Σηµαντικός αριθµός ερευνητών 

υποστηρίζει ότι λίµνη Οχρίδα συνδέεται µε τη Μεγάλη Πρέσπα, η οποία βρίσκεται 

νοτιοανατολικά της Οχρίδας αποτελώντας την τρίτη µεγαλύτερη λίµνη της 

Βαλκανικής Χερσονήσου.  Η λίµνη Μεγάλη Πρέσπα, βρίσκεται στο νοτιοδυτικό 

τµήµα της χερσονήσου, ενώ µοιράζεται µεταξύ των κρατών Αλβανίας, Ελλάδας και 

π.Γ.∆.Μ., µε την έκταση της να φθάνει τα 273 τετραγωνικά χιλιόµετρα, ενώ µόλις 

ένα 18% του συνόλου ανήκει στα αλβανικά εδάφη. Στο νότιο τµήµα της λίµνης, αυτή 

συνδέεται µε τη µικρή Πρέσπα, ενώ βρίσκεται δέκα µέτρα πιο χαµηλά από την 

τελευταία. Η µικρή Πρέσπα, είναι µια µακρόστενη λίµνη, µε το µέγιστο µήκος της να 

φτάνει τα 13,6 χιλιόµετρα, ενώ το νοτιότερό της τµήµα καταλήγει στα αλβανικά 

εδάφη, µε το µεγαλύτερο να βρίσκεται εντός της ελληνικής επικράτειας. 

(Εγκυκλοπαίδεια ∆οµή , 2004), (Ramsar , 2017) 

Εικόνα 2: Η λίµνη Σκόδρας2 

 

 

 

                                                           
2
 Πηγή: 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%AF%CE%BC%CE%BD%CE%B7_%CE%A3%CE%B
A%CF%8C%CE%B4%CF%81%CE%B1%CF%82 
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3.3 Ποτάμια 
 

O σηµαντικότερος όγκος των υδάτων των ποταµών της Αλβανίας, προέρχεται 

κυρίως από τις βροχές, µε αποτέλεσµα κατά τη διάρκεια των θερινών µηνών να 

παρατηρείται µεγάλη πτώση των νερών. Ο πιο µεγάλο ποταµός της χώρας, είναι ο 

∆ρίνος, ο οποίος διασχίζει την Αλβανία σε µήκος 280 χιλιοµέτρων, ενώ προέρχεται 

από τη συνένωση δύο παραποτάµων του Λευκού και του Μαύρου ∆ρίνου. Ο µαύρος 

∆ρίνος είναι ο πιο µεγάλος παραπόταµος και πηγάζει από τη λίµνη Οχρίδα στα 

Σκόπια, ενώ ο λευκός πηγάζει από το Μαυροβούνιο.  

Ο δεύτερος πιο µεγάλος ποταµός, θεωρείται ο Άψος, ή αλλιώς Σεµάνι που έχει 

µήκος 240 χιλιόµετρα και πηγάζει από τη συµβολή δύο µικρότερων παραποτάµων, 

του ∆εβόλη και του Οσούµι, µε τον ∆εβόλη να πηγάζει από το νοτιοανατολικό τµήµα 

της χώρας, ενώ ο Οσούµι πηγάζει νοτιοδυτικά από την περιοχή του Γράµµου.  

Ένας ακόµη σηµαντικός ποταµός είναι ο Αώος ή αλλιώς Βοϊούσα, ο οποίος 

πηγάζει από την ελληνική Πίνδο, και αποστραγγίζει τα νερά του νότια της Αλβανίας. 

Το συνολικό του µήκος τόσο εντός ελληνικού και αλβανικού εδάφους, υπολογίζεται 

στα 260 χιλιόµετρα. Επίσης, υπάρχει ακόµα ένας ποταµός εντός αλβανικής 

επικράτειας, ο Γενούσος ή αλλιώς Σκουµπίν, του οποίου το µήκος φθάνει τα 100 

χιλιόµετρα, ενώ τα νερά του αποστραγγίζονται στην κεντρική Αλβανία. Τέλος, οι 

µικρότεροι ποταµοί είναι ο Ετσέν, που εκβάλει στον κόλπο του Λάλες, όπως και οι 

Αρδαρανος, Ίσµι και Μπουένε,  οι οποίοι εκβάλουν στον κόλπο του ∆ρίνου. 

(ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙ∆ΕΙΑ ΠΑΠΥΡΟΣ ΛΑΡΟΥΣ ΜΠΡΙΤΑΝΝΙΚΑ, 1997) 

 

3.4 Δάση 
 

Τα δάση της Αλβανίας καλύπτουν το 38% περίπου της χώρας, ενώ παλαιότερα το 

ποσοστό αυτό ανερχόταν στο 50%. Τα τελευταία χρόνια το ποσοστό αυτό έχει 

µειωθεί εξαιτίας των αποψιλώσεων που πραγµατοποιούνται προκειµένου να 

δηµιουργηθούν οι κατάλληλες εκτάσεις για αγροτική εκµετάλλευση. Ένα ποσοστό 

της τάξεως του 19% των δασών καλύπτεται από κωνοφόρα δέντρα, ενώ το υπόλοιπο 

81% καλύπτεται από πλατύφυλλα αειθαλή. Κατά µήκος των ακτών, όπου το 

υψόµετρο δεν υπερβαίνει τα 500, ως πιο συνηθισµένη θεωρείται η εµφάνιση 
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αειθαλών θάµνων και δρυς, ενώ σε µεγαλύτερα υψόµετρα, κυρίως άνω των 1000 

µέτρων, οι πιο συνηθισµένοι τύποι βλάστησης είναι οι οξιές, τα έλατα, οι φτελιές 

καθώς και τα πεύκα. Σε πιο µεγάλα υψόµετρα συναντάµε την εµφάνιση Αλπικών 

λιβαδιών, όπου η επιβίωση φυτών και δέντρων είναι σχεδόν αδύνατη. Τέλος, στα 

παράλια της χώρας συναντάµε πλατάνια, κυπαρίσσια καθώς και φλαµουριές.  

Τα δάση για την Αλβανία αποτελούν σηµαντικό πλούτο και ιδίως για τις νότιες 

περιοχές, καθώς επιδρούν στο κλίµα και στην ποιότητα του περιβάλλοντος, 

προστατεύουν τη γη από διάβρωση, διασφαλίζουν τη τροφή για την αιγοτροφία, 

συµβάλλουν καθοριστικά στην παραγωγή ξυλείας, ενώ αποτελούν επίσης την κύρια 

βάση για την ανάπτυξη της πανίδας και τη χλωρίδας. (ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙ∆ΕΙΑ 

ΠΑΠΥΡΟΣ ΛΑΡΟΥΣ ΜΠΡΙΤΑΝΝΙΚΑ, 1997), (∆ελλάρης, 2008) 

 

3.5 Προστατευόμενες φυσικές περιοχές   
 

Σύµφωνα µε τη ∆ιεθνή Ένωση για τη προστασία της φύσης και των Φυσικών 

Πόρων (IUCN),  ως προστατευµένη νοείται µια περιοχή είτε χερσαία είτε θαλάσσια, 

που είναι αφιερωµένη στην προστασία και τη διατήρηση της βιολογικής ποικιλότητας 

και των φυσικών και συναφών πολιτιστικών πόρων, η οποία υπόκειται σε διαχείριση 

µε νοµικά µέσα ή µε άλλους αποτελεσµατικούς τρόπους.  

Η Αλβανία, παρόλο που είναι µικρή χώρα, είναι πλούσια σε φυσικούς πόρους, 

ενώ έχει θεωρηθεί ως καταφύγιο για σπάνια είδη φυτών καθώς και ζώων. Η παρουσία 

και ο συνδυασµός µιας υψηλής ποικιλοµορφίας των οικοσυστηµάτων και των 

βιοτόπων, δηµιουργούν ιδανικές συνθήκες για τη φιλοξενία και για τη διατήρηση 

ενός µεγάλου αριθµού χλωρίδας και πανίδας. Ένα ποσοστό της τάξεως του 16% στο 

σύνολο του αλβανικού εδάφους, αποτελείται από προστατευόµενες φυσικές περιοχές, 

που υπάγονται σε διαφορετικές κατηγορίες, συνιστώντας σηµαντικές αξίες για την 

χώρα τόσο οικονοµικές όσο και οικολογικές. Η χώρα χαρακτηρίζεται και ως 

«µεταναστευτική διαδροµή», καθώς από αυτή διέρχεται σηµαντικός αριθµός 

αποδηµητικών ειδών, καθώς υπάρχουν αρκετές λίµνες και ποτάµια που είναι διεθνούς 

αναγνωρισµένης σηµασίας, ενώ περιλαµβάνονται και στους υγροτόπους ∆ιεθνούς 

Σηµασίας (Ramsar). Οι περιοχές αυτές είναι οι ακόλουθες, ενώ σε παρένθεση είναι το 

έτος που εντάχθηκαν: 
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• Λίµνη Πρέσπα (13/6/2013) 

• Λίµνη Σκόδρας-Ποταµός Μπούνα (02/02/2006) 

• Βουθρωτό (28/03/03) 

• Λιµνοθάλασσα Καραβάστα (29/11/1995)  

Η Αλβανική Κυβέρνηση, λαµβάνοντας υπόψη της, τη σηµασία της διατήρησης 

της βιοποικιλότητας στη χώρα, έχει προτείνει τη συµµετοχή της στη λίστα 

σηµαντικών περιοχών για τη διαβίωση των πουλιών. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος, 

καταβάλει προσπάθειες, έτσι ώστε να γίνεται σωστή διαχείριση των περιοχών αυτών 

σύµφωνα µε τα πρότυπα και τις καλές πρακτικές που ακολουθούνται σε άλλες 

περιοχές τις Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

Από τις 4 Φεβρουαρίου του 2015, έχει ιδρυθεί η Εθνική Υπηρεσία 

Προστατευόµενων Περιοχών, η οποία αποσκοπεί στη διαχείριση, την προστασία, την 

ανάπτυξη, την επέκταση καθώς και τη σωστή λειτουργία των προστατευόµενων 

περιοχών της χώρας. Η Ε.Υ.Π.Π. διαχειρίζεται και άλλα δίκτυα προστατευόµενων 

περιοχών, όπως είναι το Natura 2000, το οποίο ιδρύθηκε τον Μάιο του 1992. Στην 

Αλβανία, η πρώτη περιοχή που κηρύχθηκε ως προστατευόµενη ήταν η περιοχή  Λέζα, 

ενώ έκτοτε προστίθενται διαρκώς προστατευόµενες περιοχές. Σήµερα η Αλβανία έχει 

συνολικά 799 προστατευόµενες περιοχές, των οποίων η επιφάνεια αγγίζει τα 4,600.60 

τ.χλµ.  ενώ οι περιοχές αυτές µπορούµε να πούµε ότι διακρίνονται σε 6 κατηγορίες 

που είναι οι ακόλουθες: 

• Αυστηρά φυσικά καταφύγια ή περιοχές άγριας φύσης  

• Εθνικά πάρκα 

• Μνηµεία της φύσης 

• Καταφύγια διαχειριζόµενα/φυσικά πάρκα 

• Προστατευόµενα τοπία 

• Προστατευόµενες περιοχές των διαχειριζόµενων πόρων (ΑΚΖΜ, 2017), 

(Ramsar , 2017) 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: Εθνικά Πάρκα και Μνημεία Κληρονομιάς  
 

4.1 Φυσική κληρονομιά  
 

Στην εδαφική επικράτειας της Αλβανίας, υπάρχουν συνολικά 15 Εθνικά Πάρκα 

Κληρονοµιάς, από τα οποία τα πέντε θεωρούνται ως πάρκα ύψιστης σηµασίας για τη 

χώρα, ενώ σε αυτά περιλαµβάνεται και το πάρκο του Βουθρωτού, το οποίο είναι 

πρώτο σε επισκεψιµότητα στη χώρα.  

 

4.1.1 Εθνικό Πάρκο Τόμορ 

 

Το βουνό Τόµορ, βρίσκεται ανατολικά της πόλης Μπεράτι, σχεδόν 20-30 

χιλιόµετρα µακριά της πόλης, όπου εκεί υπάρχει και το εθνικό πάρκο βουνού, µε 

έκταση 4000 στρέµµατα. Στο εν λόγω πάρκο, δίνεται η δυνατότητα να αναπτυχτούν 

αθλήµατα όπως είναι η ορειβασία, το κάµπινγκ, καθώς και προσκυνήµατα, αφού εδώ 

βρίσκεται ο βωµός του Αλή Μπαµπά, εις µνήµη του οποίου κάθε χρόνο, 20-25 

Αυγούστου διοργανώνονται προσκυνήµατα των πιστών. Είναι ένα µέρος που 

παρουσιάζει πλούσια βιοποικιλότητα, ενώ παράλληλα αποτελεί σηµαντικό πόρο για 

την ανάπτυξη της εθνικής οικονοµίας, καθώς δέχεται χιλιάδες επισκέπτες από 

διάφορα µέρη της χώρας µε βασική δραστηριότητα να αποτελεί ο οικοτουρισµός.  

 

4.1.2 Εθνικό Πάρκο Θέβι 

 

Το εθνικό πάρκο Θέβι  βρίσκεται στην καρδιά των Αλβανικών Άλπεων, και µόλις 

70 χιλιόµετρα µακριά από την πόλη της Σκόδρας. Το πάρκο θεωρείται ένα από τα 

σηµαντικότερα της χώρας, καθώς προσελκύει πλήθος επισκεπτών οι οποίοι έρχονται 

να θαυµάσουν τα σπάνια ζώα και φυτά, που µπορεί κάποιος να συναντήσει εκεί, όπως 

είναι για παράδειγµα οι οξιές, τα λιβάδια των Άλπεων, τα έλατα αλλά και ζώα όπως 

είναι οι αρκούδες, τα ζαρκάδια, οι λύκοι κτλ. Εντός του πάρκου, υπάρχουν διάφορα 

µνηµεία, όπως επίσης και καταρράκτες µε παγωµένα νερά, σπηλιές αλλά και κάστρα 

που διασώθηκαν στο πέρασµα του χρόνου.  
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4.1.3  Εθνικό Πάρκο Ντάιτι 

 

Το Εθνικό Πάρκο Ντάιτι βρίσκεται στις οροσειρές του Σκεντέρµπεη, πλησίον 

στην περιοχή των Τιράνων. Η έκταση του ανέρχεται σε 29.000 περίπου στρέµµατα, 

και δίνει τη δυνατότητα στους επισκέπτες να απολαύσουν το απέραντο πράσινο και 

την οµορφιά της φύσης, µέσω των τελεφερίκ που έχουν εγκατασταθεί και 

λειτουργούν στην περιοχή. Στην περιοχή του πάρκου υπάρχουν επίσης τζαµιά, καθώς 

και άλλα πολιτιστικά και ιστορικά µνηµεία όπως είναι το κάστρο του Ντάιτι, η παλιά 

γέφυρα στην περιοχή Μπράρ καθώς και πλήθος φαραγγιών.  

 

4.1.4 Εθνικό Πάρκο κοιλάδας Βαλμπόνα 

 

Το εθνικό Πάρκο της κοιλάδας Βαλµπόνα βρίσκεται στην περιοχή Κούκες στην 

βόρεια Αλβανία, ενώ η έκταση του φθάνει τα 8000 εκτάρια. Θεωρείται ένας από τους 

πιο σηµαντικούς πόρους της χώρας, ενώ χαρακτηρίζεται ως το θαύµα των Αλβανικών 

Άλπεων µε δεδοµένο ότι οι απότοµες κορυφές του βουνού αλλάζουν χρώµατα κάθε 

εποχή διαµορφώνοντας µια µαγευτική εικόνα στους επισκέπτες. Η περιοχή του 

πάρκου διακρίνεται για ιδιαίτερες πολιτιστικές αξίες, την ιστορία, καθώς και την 

παράδοση, στοιχεία που ακόµα και σήµερα µεταλαµπαδεύονται από γενιά σε γενιά. 

Προκειµένου να φιλοξενηθούν οι επισκέπτες, υπάρχει πλήθος ξενώνων, που δίνουν  

τη δυνατότητα στον επισκέπτη να γνωρίσει και τα πολυάριθµα σπήλαια που 

υπάρχουν στη περιοχή. (ΑΚΖΜ, 2017) 

 

4.1.5  Εθνικό Πάρκο Πρεσπών  

 

Το εθνικό Πάρκο Πρεσπών της Αλβανίας βρίσκεται 45 χιλιόµετρα 

βορειοανατολικά της Κορυτσάς και εκτείνεται σε µια έκταση 27.750 εκταρίων. Το  

πάρκο καταλαµβάνει τη διασυνοριακή περιοχή µεταξύ Αλβανίας, Ελλάδα και 

π.Γ.∆.Μ., η οποία περιλαµβάνει τις λίµνες Μικρή και Μεγάλη Πρέσπα. Το πάρκο 

περιλαµβάνει σηµαντικά είδη χλωρίδας και πανίδας, ειδικότερα, 56 είδη χλωρίδας, 8 

ενδηµικά είδη ψαριών  καθώς και το ιδιαίτερη αξίας είδος του Αργυροπελεκάνου. Ο 

πλούτος των  φυσικών πόρων, δίνει τη δυνατότητα να αναπτυχθούν αθλήµατα καθώς 
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και άλλες δραστηριότητες όπως είναι το ψάρεµα, η πεζοπορία, η ορειβασία, το 

καγιάκ καθώς και η κωπηλασία. Ο Εθνικός ∆ρυµός Πρέσπας παρέχει εκπληκτική 

πανοραµική θέα των βουνών της περιοχής όπως και των υδάτινων τοπίων, ενώ δίνει 

τη δυνατότητα ο επισκέπτης να γνωρίσει τα σπάνια είδη πανίδας. (Biotourism, 2016) 

Τα υπόλοιπα Εθνικά Πάρκα της Αλβανίας είναι τα ακόλουθα: 

• Το Εθνικό Πάρκο «Γκιαλ Γκοξαι», που βρίσκεται στην περιοχή Ντίµπρα 

στη βόρεια Αλβανία. 

• Το Εθνικό Πάρκο «Λαιµός Στάµα», το οποίο βρίσκεται στη βόρεια 

Αλβανία. 

• Το Εθνικό Πάρκο «Φίρ Χοτόβες», που βρίσκεται µεταξύ του 

Αργυρόκαστρου και της Κορυτσάς.  

• Το Εθνικό Πάρκο «Σεµπενίκου-Γιαµπλανίτσα», στην περιοχή Ελµπασάν. 

• Το Εθνικό Πάρκο «Ντινβιάκ-Καρβάστα», στην περιοχή µεταξύ των 

Τιράνων και του Φιέρ. 

• Το Εθνικό Πάρκο «Λούρα» στην περιοχή της βόρειας Αλβανίας. 

• Το Εθνικό Πάρκο «Λογαρά»  στη περιοχή της Αυλώνας. 

• Το Εθνικό Πάρκο «Φιρ Ντρένοβα», στην περιοχή της Κορυτσάς. (ΑΚΖΜ, 

2017) 

 

4.2 Πολιτιστική κληρονομιά  
 

Στην Αλβανία υπάρχουν τρία µνηµεία παγκόσµιας κληρονοµιάς., όπου είναι το 

Βουθρωτό τόσο ως αρχαιοελληνική πόλη, όσο και σαν εθνικό φυσικό πάρκο, το 

Αργυρόκαστρο καθώς και το Μπεράτι.  

 

4.2.1  Βουθρωτό, Αρχαιοελληνική Ρωμαϊκή Πόλη  

 

Η αρχαία πόλη του Βουθρωτού αναδείχθηκε ως Μνηµείο Πολιτιστικής 

Κληρονοµίας κατά το έτος 1948, ενώ από το 1992, έχει ανακηρυχτεί ως Μνηµείο 

Παγκόσµιας Πολιτιστικής Κληρονοµιάς της UNESCO  και από το 1999, έχει 
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εγγραφεί και επίσηµα στον Κατάλογο Μνηµείων Παγκόσµιας Πολιτιστικής 

Κληρονοµιάς. Το Βουθρωτό παρουσίασε σηµαντική ακµή στο πέρασµα της ιστορίας, 

αλλά και σηµάδια παρακµής αποτυπώνοντας ουσιαστικά σηµαντικές ιστορικές 

στιγµές της ευρύτερης περιοχής της Μεσογείου.  

Η µυθολογία υποστηρίζει ότι το Βουθρωτό δηµιουργήθηκε από τους πρόσφυγες 

που ήρθαν µετά την άλωση της Τροίας και συγκεκριµένα ο Έλενος, που ήταν ο γιος 

του Πριάµου, όταν έφτασε στην περιοχή, προχώρησε στην θυσία ενός ταύρο, ο 

οποίος αφού κολύµπησε έφτασε στη στεριά. Το γεγονός αυτός ερµηνεύτηκε ως 

θετικός οιωνός, και έτσι η περιοχή εγκατάστασης ονοµάστηκε Βουθρωτός, που 

σηµαίνει τραυµατισµένος ταύρος. Σηµαντική ανάπτυξη προήλθε στα πρώτα χρόνια, 

εξαιτίας του Ιερού ναού που ήταν αφιερωµένος στον Ασκληπιό, που κατασκευάστηκε 

κατά τη διάρκεια του 4ο αιώνα π. Χ. Κατά τη διάρκεια του 4ο π. Χ. αιώνα η πόλη του 

Βουθρωτού είχε αποκτήσει ήδη µεγάλη σηµασία, ενώ πλήθος κόσµου της 

επισκεπτόταν λόγω του ιερού, ενώ το 228 π . Χ. περιήλθε υπό Ρωµαϊκή κατοχή, και 

τον 1ο π. Χ. αιώνα συµπεριλήφθηκε στην Ρωµαϊκή αποικία της Μακεδονίας. Το 45 π. 

Χ. η πόλη άρχισε να αυξάνει το µέγεθός της και να επεκτείνεται, τάση στην οποία 

συνέβαλαν η δηµιουργία του νέου υδραγωγείου, της αγοράς των λουτρών κτλ.. 

Ωστόσο µετά τον σεισµό που πραγµατοποιήθηκε τον 3 αιώνα µ.Χ., οι υποδοµές αυτές 

άρχισαν να παρακµάζουν, ενώ από τον 6ο αιώνα και µετά ξεκίνησε και πάλι η 

ανοικοδόµηση της πόλης, µε ιδιαίτερη συµβολή σε αυτή την τάση να δίνει η 

κατασκευή ενός από τα µεγαλύτερα βαφτιστήρια της Παλαιοχριστιανικής Περιόδου, 

ενώ η πόλη αποτέλεσε νέα έδρα της επισκοπής. Σήµερα, στην πόλη έχουν 

ανακαλυφθεί εννιά εκκλησίες, µε τη πιο σηµαντική να βρίσκεται στον λόφο που είναι 

πάνω από το κανάλι Βιβάρι. Το σηµαντικότερο κοµµάτι της αρχαίας πόλης, 

βρίσκεται επάνω σε ένα µικρό λόφο, που περιτριγυρίζεται από τα νερά της λίµνης του 

Βουθρωτού καθώς και από τα νερά του ποταµού Βιβάρι. Στην κορυφή του βουνού, 

κατασκευάστηκε κατά τη διάρκεια του 14ου αιώνα, από τους Βενετούς το Ενετικό 

φρούριο, το οποίο αποσκοπούσε να συµβάλλει στον έλεγχο των Στενών της 

Κέρκυρας καθώς και του Καναλιού Βιβάρι. Στο κάστρο της Ακρόπολης, υπάρχει 

ένας µεγάλος πύργος, όπως επίσης και το µουσείου του Βουθρωτού, που παρουσιάζει 

µε λεπτοµερή τρόπο την ιστορία της δηµιουργίας και εξέλιξης της πόλης, ενώ πριν 

περίπου µια δεκαετία είχα ανακαινιστεί για να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της νέας 

εποχής.    
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Εικόνα 3: Το αρχαίο θέατρο στο Βουθρωτό3 

 

Στα νεότερα χρόνια, το Βουθρωτό, το 1799 κατακτήθηκε από τον Αλή Πασά, που 

ήταν την περίοδο εκείνη κυβερνήτης του Τεπελενίου, ενώ παρέµενε υπό την 

οθωµανική διοίκηση , µέχρι την ανεξαρτησία της χώρας το 1912. Ο Αλή Πασάς, 

προκειµένου να προστατέψει την πόλη έχτισε φρούριο, για άµυνα προς τους 

Οθωµανούς αλλά και τους δεσπότες της Ηπείρου, στις εκβολές του ποταµού Βιβάρι, 

τµήµατα του οποίου έχουν παραµείνει ακόµα και σήµερα. (EX.PO AUS, 2017) 

 

4.2.2 Εθνικό Φυσικό Πάρκο Βουθρωτού 

 

Το Εθνικό Πάρκο του Βουθρωτού έχει ιδιαίτερα µεγάλη σηµασία, για την 

συντήρηση της συνολικής, παγκόσµιας, βιολογικής ποικιλότητας, καθώς έχει τη 

δυνατότητα να προσφέρει συνθήκες εδάφους για 16 απειλούµενα είδη χλωρίδας, ενώ 

ταυτόχρονα παρέχει άσυλο σε 14 παγκοσµίως απειλούµενα είδη πανίδας. Ο 

υδροβιότοπος που υπάρχει στην περιοχή του Βουθρωτού, σχηµατίστηκε από την 

                                                           
3
 Πηγή: http://www.expoaus.org/gr/%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF-

%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%BA%CE%BF-%CF%84%CE%BF%CF%85-
%CE%B2%CE%BF%CF%85%CE%B8%CF%81%CF%89%CF%84%CE%BF%CF%85-uso12 
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τεκτονική λιµνοθάλασσα, που υπήρχε, και έχει µείνει γνωστή ως λίµνη του 

Βουθρωτού, ενώ συνδεόταν µε το στενό της Κέρκυρας, µέσω του καναλιού Βιβάρι. 

Περιµετρικά υπάρχουν πλαγιές λόφων, όρη, έλη γλυκού νερού, ενώ το νερό της είναι 

υφάλµυρο λόγω της σύνδεσης που είπαµε µε την θάλασσα. Τα αρχαιολογικά 

κατάλοιπα του Βουθρωτού, συνιστούν µέρος τοθ ιδιαίτερα πολύπλοκου 

οικοσυστήµατος της φυσικής δασώδους έκτασης, που εξαρτάται από τα γλυκά νερά 

της Λίµνης του Βουθρωτού καθώς και από το κανάλι Βιβάρι, το οποίο µεταφέρει τα 

νερά της λίµνης προς το Ιόνιο Πέλαγος. Αυτός ο ιδιότυπος συνδυασµός ιστορικών 

µνηµείων, αλλά και πλούσιου φυσικού περιβάλλοντος, κατέταξε το Βουθρωτό στους 

αγαπηµένους τουριστικούς προορισµούς της Grand Tour, των Ευρωπαίων 

ταξιδιωτών, του 18ου και 19ου αιώνα. Αξιοσηµείωτο είναι ότι στην εν λόγω περιοχή 

φιλοξενείται φιλοξενείτε το 17% των ειδών χλωρίδας και πανίδας που υπάρχουν στην 

Αλβανία, ενώ µπορούµε να πούµε ότι στο Εθνικό Πάρκο, είναι ιδιαίτερα 

εντυπωσιακά τα αµφίβια, τα ερπετά, τα πτηνά καθώς και τα θηλαστικά. Τέλος, θα 

πρέπει να αναφέρουµε ότι ο όρµος της περιοχής του Βουθρωτού όπως και ο 

υδροβιότοπος που υπάρχουν στη Βρίνα, συνιστούν περιοχές που είναι ιδιαίτερα 

σηµαντικές για την διατροφή αλλά και για την αναπαραγωγή των πτηνών. Από το 

2003, ο υδροβιότοπος έχει αναγνωριστεί ως περιοχή διεθνούς σηµασίας κατά τη 

Σύµβαση Ραµσάρ. (EX.PO AUS, 2017) 

 

4.2.3  Ιστορικά κέντρα του Αργυροκάστρου και του Μπερατίου 

 

Το Μπεράτι και το Αργυρόκαστρο, µπορούν να χαρακτηριστούν ως σπάνια 

παραδείγµατα αρχιτεκτονικού χαρακτήρα της τυπικής οθωµανικής περιόδου. Το 

Μπεράτι, βρίσκεται κεντρικά στην Αλβανία και η πόλη µαρτυρά τη συνύπαρξη 

διαφόρων θρησκευτικών και πολιτιστικών κοινοτήτων, που πέρασαν από την πόλη 

κατά τη διάρκεια των αιώνων. Η πόλη διαθέτει κάστρο, που είναι γνωστό τοπικά ως 

Κάλα, µε το µεγαλύτερο µέρος του να χτίστηκε κατά τη διάρκεια του 13ου αιώνα, αν 

και τα πρώτα τµήµατα του είχαν αρχίσει να οικοδοµούνται κατά τη διάρκεια του 4ου 

αιώνα π. Χ. Η περιοχή της ακρόπολης αριθµεί πολλές βυζαντινές εκκλησίες, κυρίως 

από τον 13ο αιώνα, καθώς και διάφορα τεµένη που χτίστηκαν κατά τη διάρκεια της 

οθωµανικής εποχής, και ξεκίνησαν να χτίζονται το 1417. 
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Το Αργυρόκαστρο, βρίσκεται στη κοιλάδα του ποταµού ∆ρίνος στη νότια 

Αλβανία και διαθέτει µια σηµαντικό αριθµό διώροφων κατοικιών εξαιρετικής 

κατασκευής, που αναπτύχθηκαν κατά τη διάρκεια του 17ου αιώνα. Η πόλη διατηρεί 

επίσης παζάρι, ένα τζαµί που κατασκευάστηκε κατά τη διάρκεια του 18ου αιώνα, 

καθώς και δύο εκκλησίες που δηµιουργήθηκαν την ίδια περίοδο.  

Τα δύο αυτά ιστορικά κέντρα των πόλεων, είναι σε εξαιρετικά καλή κατάσταση 

διατηρηµένα, και αυτό ισχύει για και για τα κτίρια στα οποία διέµεναν οι κάτοικοι. Οι 

περιοχές αυτές έχουν κατοικηθεί διαρκώς από την αρχαιότητα έως σήµερα, ενώ η 

ύπαρξη τους µαρτυρά τον πλούτο της αστικής και αρχιτεκτονικής κληρονοµίας που 

έχουν οι συγκεκριµένες περιοχές. Ειδικότερα, οι διαµόρφωση των πόλεων φανερώνει 

σηµαντικές επιρροές από το Ισλάµ που αφορούν την οθωµανική περίοδο, χωρίς να 

λείπουν και οι επιρροές από αρχαιότερες εποχές. Επίσης, διαπιστώνεται από την 

µελέτη των πόλεων, ότι αυτός ο τρόπος ζωής έχει σεβαστεί τις ορθόδοξες 

χριστιανικές παραδόσεις, οι οποίες κατάφεραν να συνεχίσουν την πνευµατική τους 

αλλά και την πολιτιστική τους ανάπτυξη, ιδιαίτερα στο Μπεράτι.  

Η πόλη του Αργυροκάστρου χτίστηκε από µεγάλους γαιοκτήµονες, για το λόγο 

αυτό πέριξ της ακρόπολης του 13ου αιώνα, η πόλη έχει σπίτια που έχουν πυργίσκους, 

χαρακτηριστικό της περιοχής των Βαλκανίων γενικότερα. Οι οικίες αυτού του τύπου 

χρονολογούνται από τον 17ο αιώνα, µε τα πιο περίτεχνα εξ αυτών να χρονολογούνται 

από τις αρχές του 19ου αιώνα. Το Μπεράτι είναι µια πόλη που κατοικήθηκε για 

µεγάλο χρονικό διάστηµα από τεχνίτες και εµπόρους, µε αποτέλεσµα το αστικό του 

κέντρο να αντικατοπτρίζει µια λαϊκή παράδοση στέγασης των Βαλκανίων, 

παραδείγµατα της οποία προέρχονται κυρίως από τα τέλη του 18ου και του 19ου 

αιώνα. Τέλος, θα µπορούσαµε να πούµε ότι τα κτίρια στο Μπεράτι, έχουν 

προσαρµοστεί στη µορφή της πόλης, είναι ως επί το πλείστον οριζόντιας διάταξης µ 

ενώ είναι κατασκευασµένα έτσι ώστε να χρησιµοποιούν στο µέγιστο το φυσικό φως 

της µέρας. (UNESCO, 2017) 

 

4.3 Πολιτιστικοί Πόροι  
 

Όπως θα δούµε και στη συνέχεια για την ανάπτυξη του τουρισµού και ιδίως των 

εναλλακτικών µορφών τουρισµού προϋπόθεση αποτελεί η ύπαρξη φυσικών καθώς 
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και πολιτιστικών πόρων. Στο σηµείο αυτό θα αναφέρουµε τους σηµαντικότερους 

πολιτιστικούς πόρους που µπορούµε να συναντήσουµε στη νότια Αλβανία κυρίως και 

µπορούν να αποτελέσουν πόλο έλξης τουρισµού υψηλού επιπέδου µε ειδικά 

ενδιαφέροντα. Μερικοί εξ αυτών  είναι οι ακόλουθοι: 

• Bylis: Πρόκειται για µια Ιλλυρική πόλη, που βρίσκεται δίπλα στο χωριό 

Hekal και ιδρύθηκε κατά τη διάρκεια του 3ου π. Χ. αιώνα, όπου και 

άνθησε ως πολιτικό, οικονοµικό και πολιτιστικό κέντρο. Οι επισκέπτες 

σήµερα, έχουν τη δυνατότητα να δούνε τον περιβάλλοντα τοίχο της πόλης, 

την αγορά, το στάδιο, το θέατρο, τα Ιουστινιανά λουτρά καθώς και τον 

καθεδρικό ναό. 

• Μουσείο Μεσαιωνικής Τέχνης: Το µουσείο µεσαιωνικής τέχνης της 

Κορυτσά, µπορεί κανείς να έρθει σε επαφή µε 7.500 γλυπτά και 

αντικείµενα τέχνης, καθώς και µε µια συλλογή παραδοσιακών στολών. 

Περίπου 1200 από τα γλυπτά σχετίζονται µε την εποχή του χαλκού και την 

εποχή του σιδήρου, ενώ σηµαντικός αριθµός βυζαντινών εικόνων 

υπάρχουν που φθάνουν τις 6.000 και χρονολογούνται µεταξύ του 13ου και 

του 14ου αιώνα.  

• Apollonia: Πρόκειται για µια από τις πιο µεγάλες αρχαίες πόλεις στης 

περιοχής της Αδριατικής, είναι χτισµένη σε λόφο, έχει πανοραµική θέα και 

έχει τη δυνατότητα πρόσβασης στη θάλασσα, µέσω του ποταµού Agos, 

Τον 1ο αιώνα µ.Χ., η πόλη είχε αναπτύξει ισχυρούς δεσµούς µε την 

Κόρινθο και την Κέρκυρα, ενώ παλαιότερα κατά τον 5ο αιώνα π. Χ., 

αποτελούσε σηµαντικό εµπορικό και οικονοµικό κέντρο της περιοχής, µε 

την άνθηση της να τοποθετείται χρονικά µεταξύ του 4ου και του 3ου αιώνα 

π. Χ. (∆ελλάρης, 2008) 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: Τουρισμός 
 

5.1 Ορισμός 
 

Ο τουρισµός στις µέρες µας συνιστά ένα σύγχρονο κοινωνικό και οικονοµικό 

φαινόµενο, το οποίο µπορούµε να πούµε ότι βρίσκεται σε ραγδαία ανάπτυξη, 

ιδιαίτερα µετά το πέρα τους Β’ Παγκοσµίου πολέµου, και αναδείχθηκε µέχρι και 

σήµερα ως ένας από του πιο ισχυρούς κλάδους της οικονοµίας. Πλήθος ερευνητών, 

οικονοµολόγων και αναλυτών, διατύπωσαν διάφορους ορισµούς σχετικά µε την 

έννοια την του τουρισµού, Οι περισσότεροι εξ αυτών παρουσιάζουν σηµαντικά 

σηµεία σύγκλισης, ωστόσο ορισµένοι άλλοι εµφανίζουν διαφορές ανάλογα µε την 

οπτική υπό την οποία προσεγγίστηκαν. (Βαρβαρέσος, 2008) 

Σύµφωνα µε τον (Αιγινίτης, 1929), ο τουρισµός έχει τις ρίζες τους στη γαλλική 

λέξη «tour», που σηµαίνει τριγυρίζω, ενώ πολλές φορές ο τουρισµός θεωρήθηκε 

συνώνυµος µε τον περιηγητισµό, ο οποίος συνιστά µια πιο στενή έννοια συγκριτικά 

µε τον τουρισµό, µε δεδοµένο ότι περιηγούµαι σηµαίνει περιγράφω την περιοχή.  

Όπως ορίζουν οι Ελβετοί καθηγητές Hunziker και Krapf, που µελέτησαν αρκετά 

νωρίς την έννοια του τουρισµού (1942), ο τουρισµός αφορά τη πραγµατοποίηση µιας 

σύντοµης χρονικής διάρκειας διακοπών, όπου µέσω αυτής της εµπειρίας, οι τουρίστες 

αποκοµίζουν ένα σύνολο σχέσεων και φαινοµένων, το οποίο δεν σχετίζεται µε την 

εκτέλεση κάποιας δραστηριότητας, έτσι ώστε να υπάρχει δυνατότητα ανταµοιβής 

τους µε κάποιο ποσό. Εποµένως, από αυτόν τον ορισµό συνάγεται ότι ο τουρισµός θα 

πρέπει να περιέχει κάποιο ταξίδι αλλά και διαµονή  και έτσι αποκλείονται πλήρως οι 

ηµερήσιες περιηγήσεις, δηλαδή οι εκδροµές. Επίσης. Σύµφωνα µε αυτή την 

προσέγγιση δεν γίνεται καµία αναφορά στα επαγγελµατικά ταξίδια ,τα οποία 

διεξάγοντα εκείνη την περίοδο µε στόχο την ενίσχυση της οικονοµικής ανάπτυξης. 

(Λαγός, 2005) 

Ο (Κούτουλας, 2001) ορίζει τον τουρισµό ως µια ανθρώπινη δραστηριότητα, η 

οποία συνίσταται αφενός στο ταξίδι, δηλαδή στη µετάβαση και την προσωρινή 

διαµονή του σε έναν ή περισσότερους από έναν τόπους που διαφέρουν από τον τόπο 

µόνιµης διαµονής τους, αφετέρου δε στις επιµέρους δραστηριότητες τις οποίες µπορεί 

το άτοµο να εξασκήσει κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του µε απώτερο στόχο να 
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ικανοποιήσει ορισµένες από τις ανάγκες του. Θα πρέπει να επισηµανθεί ότι ως 

ταξίδια δεν νοούνται οι τοπικές και τακτικές µετακινήσεις, η τακτική µετάβαση από 

και προς τον τόπο της κύριας απασχόλησης, οι µετακινήσεις που πραγµατοποιούντα 

τα πληρώµατα των µέσων. Επιπλέον, ως ταξίδια δεν υπολογίζονται η προσωρινή και 

µόνιµη µετανάστευση, οι στρατιωτικές επιχειρήσεις, ο νοµαδικός τρόπος διαβίωσης,  

καθώς και οι µετακίνησεις που πραγµατοποιούνται υπό την απειλή βίας. (Κουτούλας, 

2015) 

Σύµφωνα µε έναν άλλο ορισµό που δίνεται για τον τουρισµό, ο τουρισµός είναι η 

αγορά οικονοµικών αγαθών από ξένου, δηλαδή ανθρώπους που είναι παρόντες στον 

τόπο της αγοραπωλησίας, αλλά έχουν διαφορετικό τόπο µόνιµης διαµονής, ενώ τα εν 

λόγω αγαθά προορίζονται για προσωπική χρήση και κατανάλωση. (Κουτούλας, 2015) 

Οι (Μυλωνόπουλος & Μοίρα, 2011) παρουσιάζουν την έννοια του τουρισµού ως 

την προσωρινή διαµονή σε ένα τόπο, που είναι διαφορετικός από τον τόπο µόνιµης 

κατοικίας ενός ανθρώπου, ενώ πρόκειται για ένα είδος µετακινήσεις που γίνεται για 

µια σειρά από λόγους και κίνητρα. Ειδικότερα, αναφέρουν ως βασική αιτία την 

εργασία, καθώς σηµαντικός αριθµός επισκεπτών µετακινείται προς διάφορους 

προορισµούς, µε στόχο την ανάπτυξη εµπορικών συνεργασιών, ή την εκπαίδευση που 

σχετίζεται µε το αντικείµενο εργασίας του. Επίσης, µπορεί να υπάρξουν κίνητρα 

όπως είναι τα θρησκευτικά, τα φιλικά, τα οικογενειακά ή τα ιατρικά, ενώ θα 

µπορούσαµε να πούµε ότι η ξεκούραση και οι διακοπές που έχουν στόχο τη 

ψυχαγωγία, αποτελούν τον πιο συνηθισµένο λόγο για να αποφασίσει κάποιος να 

ταξιδέψει.   

Σε έναν πιο πρόσφατο ορισµό, ο Παγκόσµιος Οργανισµού Τουρισµού (WTO-

ΠΟΤ), αναφέρει ότι ο τουρισµός συνιστά ένα κοινωνικό, πολιτισµικό και οικονοµικό 

φαινόµενο, που συνδέεται µε την µετακίνηση των ατόµων προς κάποιες τοποθεσίες 

που βρίσκονται πέρα από τους συνηθισµένους τόπους όπου διαβιούν µε το 

σηµαντικότερο κίνητρο των ανθρώπων αυτών να είναι η απόλαυση. (Department of 

Economic and Social Affairs , 2010) 

 

5.2 Ιστορική αναδρομή 
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Από τα πρώτα χρόνια εµφάνισης του ανθρώπου πάνω στη γη, παρατηρούµε ότι 

ταξιδεύει. Ωστόσο, οι ταξιδιώτες δεν ήταν πάντοτε τουρίστες, καθώς ο τουρισµός 

πηγάζει από τον τρόπο διαβίωσης στο τόπο της µόνιµης διαµονής συνιστώντας έναν 

νέο τρόπο ζωής στον τουριστικό προορισµό. Λαµβάνοντας υπόψη ότι ο τρόπος ζωής, 

ήταν τελείως διαφορετικός πριν από χρόνια σε σχέση µε την σηµερινή εποχή, τα 

κίνητρα καθώς και οι τουριστικές ανάγκες ήταν διαφορετικά. Τα πρώτα χρόνια του 

ανθρώπου πάνω στη γη, παρατηρούµε ότι πραγµατοποιούσε ταξίδια, µε κύριο στόχο 

την διατροφή και την ασφάλεια. Όµως, οι ταξιδιώτες στην αρχαιότητα, έρχονταν 

αντιµέτωποι µε µια σειρά από ιδιαίτερα σηµαντικά προβλήµατα, όπως ήταν η 

έλλειψη δρόµων καθώς και συγκοινωνιακών µέσων, η έλλειψη στέγης και τροφής 

στη διαδροµή που ακολουθούσαν, οι ληστές στην ξηρά όπως και οι πειρατείες στη 

θάλασσα. 

Στα Οµηρικά έργα, διαπιστώνουµε την ιερότητα της φιλοξενίας, ενώ αργότερα 

βλέπουµε αναφοράς για τα ταξίδια του Ηρόδοτου στην Σικελία και στην Αίγυπτο, µε 

σκοπό να γνωρίσει τον τρόπο ζωής των ανθρώπων αυτών, καθώς και τις πολιτιστικές 

τους δραστηριότητες. (Λαλούµης, 2015) 

Κατά τη διάρκεια του 17ου αιώνα, έκαναν την εµφάνιση τους οι πρώτοι 

ταξιδιώτες, οι οποίο ταξίδευαν για λόγους αναψυχής, ή για να αποκτήσουν νέες 

γνώσεις, ή ακόµα και για να εξασφαλίσουν σηµαντικά καλύτερα εισοδήµατα σε 

σχέση µε τον τόπο της µόνιµης κατοικίας τους,. Την ίδια εποχή, πλήθος ευγενών 

ξεκίνησε να πραγµατοποιεί ταξίδια, προκειµένου να καταφέρουν να εξελιχθούν σε 

ηγεµόνες, και έτσι παρατηρήθηκε σηµαντική αύξηση των ταξιδιών από την αστική 

τάξη και µάλιστα τα ταξίδια αυτά ονοµάστηκαν “Grande Tours”. 

Κατά τη διάρκεια του 19ου αιώνα, δηµιουργήθηκαν νέες συνθήκες µε την 

ανάπτυξη των υποδοµών και των µεταφορών και έτσι τα ταξίδια ατόµων αλλά και 

οµάδων, παρουσίασαν σηµαντική αύξηση, ενώ τα οργανωµένα ταξίδια, που 

περιελάµβαναν  µετακίνηση-µεταφορά, κατάλυµα, διαµονή, εστίαση , διατροφή και 

πληροφόρηση, αναπτύχθηκαν ιδιαίτερα, ενώ απευθύνονταν κυρίως σε άτοµα που 

ανήκαν στην αστική τάξη.  

Σηµαντική  συµβολή στην εξέλιξη του τουρισµού ήταν αυτή του άγγλου Thomas 

Cook, ο οποίος κατά το δεύτερο µισό του 19ου αιώνα, διαµόρφωσε νέες τάσεις στον 

τουρισµό, καθώς προχώρησε στην ίδρυση «Γραφείου Ταξιδιών», προκειµένου να 
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καταφέρει να καλύψει τη διαρκώς αυξηµένη ζήτηση για ταξίδια αναψυχής από την 

αστική τάξη, που βρισκόταν σε ανοδική τροχιά. Το 1911, διεξήχθη το πρώτο ταξίδι 

στο βόρειο πόλο, ενώ σταδιακά έκαναν την εµφάνισή τους τα πρώτα ταξιδιωτικά 

γραφεία, που πωλούσαν εισιτήρια πάνω στα ατµόπλοια και εξυπηρετούσαν και 

αυτούς που θα ταξίδευαν µε τρένο από και προς τα λιµάνια, µε τελικούς προορισµούς 

ορεινούς, παραθαλάσσιους καθώς και άλλους τόπους αναψυχής ή λουτροθεραπείας. 

(Καραγιάννης & Έξαρχος, 2006) 

Κατά τη διάρκεια του Μεσοπολέµου, ιδίως οι Άγγλοι αριστοκράτες, θεωρούσαν 

τον τουρισµό βασικό συστατικό της εκπαιδευτικής τους διαδικασίας καθώς και της 

µόρφωσης, και έτσι ξεκίνησε η επικράτησή του στην πολιτισµένη δυτική και βόρεια 

Ευρώπη. Όµως, η µεγάλη έξαρση στην ανάπτυξη του τουρισµού µπορούµε να πούµε 

ότι έγινε µετά τον ∆εύτερο Παγκόσµιο Πόλεµο, όπου οι κοινωνίες ανέπτυξαν 

πολιτιστικά στοιχεία, που περιείχαν το τουριστικό φαινόµενο, ενώ σηµαντική 

συµβολή στην ανάπτυξη των ταξιδιών έδωσε η ασφάλεια που άρχισε να επικρατεί 

στις µετακινήσεις. Αργότερα, έκανε την εµφάνισή του και ο µαζικός τουρισµός, 

καθώς υπήρχαν πολλοί ενδιαφερόµενοι για τον τουρισµό, ενώ διαµορφώνονταν 

ραγδαία και οι συνθήκες που διευκόλυναν τα ταξίδια και οδηγούσαν τον τουρισµό να 

αποκτήσει τη δοµή που έχει σήµερα. (Λαλούµης, 2015) 

 

5.3  Είδη και μορφές τουρισμού 
 

Ο τουρισµός αποτελεί µία σύνθετη δραστηριότητα, που µπορεί να λάβει πολλές 

εκφάνσεις, ανάλογα µε τις συνθήκες και τις τάσεις που διαµορφώνονται. Αρχικά, 

µπορούµε να πούµε ότι ο τουρισµός, µπορεί να διακριθεί σε εσωτερικό και διεθνή. Η 

πρώτη µορφή, αφορά τον τουρισµό που αναπτύσσεται εντός της χώρας όπου διαµένει 

ο τουρίστας, ενώ η δεύτερη αφορά τους τουρίστες οι οποίοι µετακινούνται σε κάποια 

διαφορετική χώρα. Επίσης, ο τουρισµός µπορεί να διαχωριστεί σε εισερχόµενο και 

εξερχόµενο τουρισµό. (Κουτούλας, 2015) 

Μία ακόµα κατηγοριοποίηση, µπορεί να γίνει µε βάση τη χρονική διάρκεια που 

έχει η τουριστική περίοδος. Έτσι, παρατηρούµε ότι υπάρχουν χώρες που δέχονται 

τουρισµό καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, µε τον τουρισµό αυτό να ονοµάζεται 

διαρκής. Αντίθετα, υπάρχουν και ορισµένες άλλες χώρες ή περιοχές, οι οποίες 
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δέχονται τουρισµό µόνο κάποιες συγκεκριµένες χρονικές περιόδους, όποτε τότε 

κάνουµε λόγο για εποχικό τουρισµό. Αντίστοιχα, µπορεί να γίνει αναφορά σε θερινό 

και χειµερινό τουρισµό, ενώ όταν υπάρχουν διακυµάνσεις στην τουριστική κίνηση 

κατά τη διάρκεια του έτους, κάνουµε λόγο για τουριστική αιχµή, χαµηλή τουριστική 

περίοδο και νεκρή τουριστική περίοδο, όπου υπάρχουν ελάχιστοι τουρίστες.  

Ανάλογα µε το µέσο µεταφοράς που χρησιµοποιούν οι τουρίστες, ο τουρισµός 

µπορεί να κατηγοριοποιηθεί σε οδικό, σιδηροδροµικό, περιπατητικό, όταν αντίστοιχα 

οι µετακίνησεις γίνονται µε λεωφορείο, τρένο ή µε περπάτηµα. Όταν οι µετακίνησεις 

πραγµατοποιούνται από τη θάλασσα και χρησιµοποιούνται σκάφη αναψυχής ή 

γίνεται κρουαζιέρα, τότε αναφερόµαστε σε ακτοπλοϊκό τουρισµό, ενώ τέλος όταν οι 

µετακίνησεις γίνονται από τον αέρα, µιλάµε για αεροπορικό τουρισµό. 

Όταν λαµβάνουµε υπόψη το µέγεθος της οµάδας ανθρώπων που µετακινούνται 

τότε αναφερόµαστε σε ατοµικό, όταν ένα ή περισσότερα άτοµα που συνδέονται 

µεταξύ τους αποφασίζουν να επισκεφτούν έναν προορισµό και διοργανώνουν 

συνήθως οι ίδιοι το ταξίδι τους. Όταν όµως, την οργάνωση του ταξιδιού την 

αναλαµβάνει κάποιο τουριστικό πρακτορείο, τότε αναφερόµαστε σε οµαδικό 

τουρισµό και το ταξίδι πραγµατοποιείται οµαδικά.  

Επιπρόσθετα, άλλα κριτήρια κατηγοριοποίησης του τουρισµού είναι το είδος του 

καταλύµατος, δηλαδή αν ο τουρισµός είναι ξενοδοχειακός ή κατασκηνωτικός, είναι ο 

τρόπος χρηµατοδότησης, δηλαδή αν χρηµατοδοτείται από τους ίδιους τους τουρίστες 

µε δικούς τους πόρους, ή χρηµατοδοτείται από το κράτος στα πλαίσια ενίσχυσης του 

κοινωνικού τουρισµού ή του τουρισµού που απευθύνεται σε απόρους. Τέλος, 

ανάλογα µα τα κοινωνιολογικά του χαρακτηριστικά, ο τουρισµός µπορεί να 

κατηγοριοποιηθεί σε τουρισµό πολυτελείας, σε παραδοσιακό τουρισµό, σε κοινωνικό 

τουρισµό κτλ. (Κοκκώσης & Τσάρτας, Βιώσιµη τουριστική ανάπτυξη και περιβάλλον 

, 2001) 

 

5.4 Ειδικές και εναλλακτικές μορφές τουρισμού  
 

Πριν τη διάδοση και επικράτηση του µαζικού τουρισµού, θα µπορούσαµε να 

πούµε ότι υπάρχει ειδικές µορφές τουρισµού, ωστόσο αυτές λειτουργούσαν 
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συµπληρωµατικά στην κυρίαρχη τάση του τουρισµού. Οι εναλλακτικές µορφές 

τουρισµού στη σηµερινή τους µορφή, φαίνεται να έκαναν την εµφάνιση τους στο 

πρόσφατο παρελθόν, καθώς διαφοροποιήθηκαν τα κίνητρα των τουριστών, αφού όλο 

και περισσότεροι τουρίστες έκαναν αναζητούσαν λύσεις στα περιβαλλοντικά 

προβλήµατα και έκαναν στροφή στην ενασχόληση µε δραστηριότητες που 

σχετίζονται µε την οικολογία και το περιβάλλον. Εν αντιθέσει µε τον µαζικό 

τουρισµό, όπου κυριαρχεί η µαζικότητα και η µεγιστοποίηση του κέρδους, στον 

εναλλακτικό τουρισµό, δίνεται ιδιαίτερη έµφαση στην προστασία του περιβάλλοντος 

και στην υιοθέτηση αειφορικών πρακτικών στο τουριστικό προϊόν. (Κοκκώσης & 

Τσάρτας, Ανάπτυξη και Περιβάλλον στον Τουρισµό, 1999) 

Οι σηµαντικότεροι πόροι που σχετίζονται µε την ανάπτυξη των εναλλακτικών 

µορφών τουρισµού είναι οι ακόλουθοι: 

• Οι φυσικοί και οι περιβαλλοντικοί πόροι. 

• Οι πολιτισµικοί και ιστορικοί πόροι. 

• Οι ανθρωπογενείς πόροι. 

• Η ύπαρξη των κατάλληλων υποδοµών και υπηρεσιών. (Κοκκώσης & 

Τσάρτας, Ανάπτυξη και Περιβάλλον στον Τουρισµό, 1999) 

Οι εναλλακτικές µορφές τουρισµού µπορούν να λάβουν πολλές µορφές οι οποίες 

διαφοροποιούνται από περιοχή σε περιοχή ανάλογα και µε τα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά της κάθε µίας. Οι κυριότερες µορφές εναλλακτικού τουρισµού είναι 

οι ακόλουθες: 

• Ο πολιτιστικός τουρισµός: Όπως ορίζει το ICOMOS  (International 

Scientific Committee on Cultural Tourism), ο πολιτιστικός τουρισµός 

είναι µια δραστηριότητα που δίνει τη δυνατότητα στους τουρίστες να 

γνωρίσουν τον τρόπο ζωής των ανθρώπων που ζουν µόνιµα στον τόπο που 

επισκέπτονται. Αυτό γίνεται είτε µέσω της γνωριµίας και συµµετοχής των 

τουριστών στα τοπικά έθιµα και παραδόσεις, είτε µέσω γνωριµίας και 

εξερεύνησης του περιβάλλοντος. (ICOMOS , 1997)  Τα σηµαντικότερα 

στοιχεία που προσελκύουν πολιτιστικούς τουρίστες είναι τα αρχαιολογικά 

µνηµεία, οι τοποθεσίες, τα µουσεία, η ιδιαίτερη αρχιτεκτονική δοµή 
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κάποιας περιοχής, τα αντικείµενα τέχνης, τα φεστιβάλ, η µουσική, ο 

χορός, το θέατρο, ο κινηµατογράφος κτλ. (ECTARC, 1989) 

• Θρησκευτικός τουρισµός: Μία από τις πιο παλιές µορφές τουρισµού 

αποτελεί ο θρησκευτικός τουρισµός, ενώ εκφράζει την ανάγκη που νιώθει 

ο άνθρωπος, είτε αυτή είναι µαζική, είτε ατοµική, να γνωρίσει νέα 

θρησκευτικά µνηµεία και παραδόσεις. Επίσης, µέσω του θρησκευτικού 

τουρισµού εκφράζεται η ανάγκη των ανθρώπων να µεταβούν σε κάποιο 

τόπο προκειµένου να προσευχηθούν. Σηµαντικά θρησκευτικά µνηµεία 

στην Ελλάδα είναι η Αυτόνοµη Μοναστική Πολιτεία του Αγίου Όρους, τα 

µοναστήρια των Μετεώρων, όπως και η Πάτµος που θεωρείται το νησί της 

Αποκάλυψης του Ιωάννη. (Μοίρα, 2009) 

• Οικοτουρισµός: Ο Παγκόσµιος Οργανισµός Τουρισµού (WTO), ορίζει τον 

οικοτουρισµό, ως µια µορφή τουρισµού µου ασκείται σε φυσικές περιοχές, 

µε στόχο τον θαυµασµό και την απόκτηση γνώσεων σχετικά µε αυτές. Στα 

πλαίσια του οικοτουρισµού, ο πολίτης συνήθως, αναπτύσσει 

δραστηριότητες, όπως είναι η πεζοπορία, η παρατήρηση άγριων και ενίοτε 

σπάνιων πουλιών, φωτογραφίζει τη φύση, επισκέπτεται και περιηγείται σε 

παρθένα δάση, επισκέπτεται και εξερευνά σπήλαια κτλ. Ο οικοτουρισµός 

συνήθως συνδέεται και µε άλλες µορφές τουρισµού, όπως είναι ο 

αγροτουρισµός και ο πολιτιστικός τουρισµός (Βαγιάννη, Ιωσηφίδης, & 

Πετανίδου, 2003) 

• Αθλητικός τουρισµός: Ο αθλητικός τουρισµός, είναι µια µορφή 

εναλλακτικού τουρισµού, όπου οι τουρίστες, ασκούνται, γυµνάζονται ή 

αθλούνται. Τα είδη του αθλητικού τουρισµού, µπορούµε να πούµε ότι 

διακρίνονται σε πέντε κατηγορίες που είναι: Τα αθλητικά γεγονότα, τα 

αθλητικά θεάµατα, οι αθλητικές εκδροµές, τα αθλητικά καταφύγια καθώς 

και οι κρουαζιέρες. (Kurtzman, 2005) 

• Αγροτουρισµός: Με την έννοια αγροτουρισµός, νοείται µια οργανωµένη 

τουριστική δραστηριότητα η οποία αφορά το σύνολο των δραστηριοτήτων 

που σχετίζονται µε την αγροτική παραγωγή καθώς και µε το πολιτιστικό 

περιβάλλον, τις αγροτικές ασχολίες, τα τοπικά προϊόντα, την παραδοσιακή 

κουζίνα, την τοπική γαστρονοµία κτλ. (Ζερβακάκης, 2015) 



44 

 

Εκτός από αυτές τις µορφές εναλλακτικού τουρισµού, µπορούµε να διακρίνουµε 

τον τουρισµό υγείας, τον τουρισµό περιπέτειας, τον επαγγελµατικό-συνεδριακό 

τουρισµό, τον γαστρονοµικό τουρισµό, τον οινοτουρισµό  κτλ. οι οποίοι 

αναπτύσσονται µε διαφορετικό τρόπο από χώρα σε χώρα ανάλογα µε συγκριτικά 

πλεονεκτήµατα που υπάρχουν.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: Ο  τουρισμός στην Αλβανία  
 

6.1 Πρόσφατες εξελίξεις που αφορούν την ανάπτυξη του 

τουρισμού στην Αλβανία 
 

Σύµφωνα µε την έκθεση του World Economic Forum “Travel and Tourism 

Competitiveness Report 2015”,  η Αλβανία κατατάσσεται στην θέση 106 επί συνόλου 

141 χωρών ως προς την ανταγωνιστικότητα του τουριστικού της τοµέας. Η χώρα 

απέσπασε βαθµολογία 3,2/7, καθώς αρνητική επίδραση άσκησαν η έλλειψη 

υποδοµών κυρίως αεροµεταφοράς, λιµανιών και δρόµων. Επίσης, στην αρνητική 

βαθµολογία συνέβαλαν οι όχι και τόσο καλή προστασία της πολιτιστικής 

κληρονοµίας καθώς και η διαχείριση των φυσικών πόρων γενικότερα. Συγκριτικά µε 

την Ελλάδα, που αποτελεί γειτονική χώρα, η Αλβανία βρίσκεται πολλές θέσεις κάτω, 

καθώς η Ελλάδα στην ίδια έκθεση απέσπασε βαθµολογία 4,4/7 και καταταγεί στην 

31η θέση.  

Κατά το έτος 2016, η Αλβανία, δέχθηκε 4,7 εκατοµµύρια τουρίστες, ενώ 

επωφελήθηκε µε ένα ποσό που ξεπέρασε το 1,5 δις ευρώ, µε τον αριθµό αυτό να είναι 

ο µεγαλύτερος όλος των εποχών. Σύµφωνα µε τα στοιχεία του ισοζυγίου πληρωµών, 

σε σύγκριση µε το 2015, ενώ τα συνολικά έσοδα από τον τουρισµό για την εθνική 

οικονοµία ήταν 175 εκατοµµύρια  ευρώ. (Λάρδα Π. , 2017) 

Για το έτος 2014, σύµφωνα µε τα στοιχεία της Ελληνικής Πρεσβείας στα Τίρανα, 

η επίδραση του τουρισµού στο ΑΕΠ της Αλβανίας κυµαινόταν σχεδόν στο 6%, 

περίπου στα 600 εκατοµµύρια ευρώ, µε τους απασχολούµενος στον κλάδο να 

ανέρχονται σε 182.000 αντιπροσωπεύοντας ένα ποσοστό διόλου ευκαταφρόνητο που 

φτάνει το 20%. Από τον Οκτώβριο του 2015, έχει τεθεί σε ισχύ ο Ν. 93/2015 για τον 

τουρισµό, µε τις συζητήσεις για τη διαµόρφωσή του να διαρκούν πάνω από δύο 

χρόνια. Ο νέος νόµος που τέθηκε σε ισχύ, περιλαµβάνει προβλέψεις για την 

υλοποίηση επενδύσεων στο τοµέα του τουρισµού, καθώς επίσης ρυθµίζει και τα 

αναγκαία πρότυπα που θα πρέπει να ενσωµατωθούν και να εφαρµοστούν στα 

καταλύµατα, στους τουριστικούς πράκτορες, στους ξεναγούς προκειµένου να 

εκσυγχρονιστούν οι κλάδοι αυτοί και να λάβουν τις κατάλληλες πιστοποιήσεις. Ο 

νόµος ενσωµατώνει τις συστάσεις που έχουν πραγµατοποιηθεί από τον Παγκόσµιο 
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Οργανισµό Τουρισµού (UNWTO), από την Παγκόσµια Τράπεζα, από τις τουριστικές 

επιχειρήσεις, καθώς και από τους εµπειρογνώµονες του τοµέα, ενώ µερικώς 

εναρµονίζεται και µε τον Κανονισµό 692/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

του Συµβουλίου που αφορούν τα στατιστικά στοιχεία του τουρισµού. Επίσης, 

εµπεριέχει στοιχεία και από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 90/314/EEC του 1990 για τα 

πακέτα ταξιδιών, διακοπών καθώς και οργανωµένων διακοπών. (Λάρδα & Πανταζή, 

2016) 

Στη συνέχεια θα παρουσιασθούν ορισµένα ποσοτικά στοιχεία που αφορούν τον 

τουρισµό στην Αλβανία, και αφορούν το έτος 2015. Ειδικότερα, κατά το έτος 2015, ο 

συνολικός αριθµός των κλινών στην Αλβανία, έχει φθάσει πλέον τις 15.323 κλίνες, µε 

διαρκώς αυξητικές τάσεις, ιδίως στην περιοχή της Αδριατικής. Όσον αφορά τις 

αφίξεις σε ξενοδοχεία, ανήλθαν συνολικά σε 428.000, εκ των οποίων, 257.000 ήταν 

αλλοδαποί και 171.000  ήταν ηµεδαποί, ενώ ο αριθµός των διανυκτερεύσεων άγγιξε 

τις 791.000, εκ των οποίων 484.000 ήταν αλλοδαποί και 307.000 ήταν ηµεδαποί. Ο 

πίνακας 1 παρουσιάζει τις αφίξεις των αλλοδαπών µε βάση το µέσο µεταφοράς που 

επέλεξαν: 

Πίνακας 1: Αφίξεις αλλοδαπών βάσει του µέσου µεταφοράς4 

Μέσο µεταφοράς Αριθµός αφίξεων 
Οδικώς  3.518.944 

Αεροπορικώς  211.556 
Ακτοπλοϊκώς  400.742 
Σύνολο 4.131.242 

 

Ο πίνακας 2 αποτυπώνει τις κυριότερες χώρες προέλευσης των αλλοδαπών 
τουριστών, κατά το έτους 2015.  

Πίνακας 2: Περιοχές  προέλευσης αλλοδαπών επισκεπτών5 

Περιοχές προέλευσης  Αριθµός επισκεπτών 
Αφρική  4.686 
Αµερική 107.080 

Ανατολική Ασία και Ειρηνικός  33.032 
Μέση Ανατολή  3.604 
Νότια Ασία  1.636 
Ευρώπη  3.747.457 

                                                           
45 Πηγή: Λάρδα, Π., & Πανταζή, Θ. (2016). Ενηµερωτικό Σηµείωµα: Ο τοµεάς του τουρισµού στην 
Αλβανία . Τίρανα: Πρεσβεία της Ελλάδος Τίρανα-Γραφείο Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων. 
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Κεντρική Ευρώπη/Ανατολική 151.457 
Βόρεια Ευρώπη 130.352 
Νότια Ευρώπη 3.152.369 
∆υτική Ευρώπη  246.811 

Ανατολική Ευρώπη/Μεσόγειος  66.468 
Λοιπές περιοχές  233.747 

Σύνολο  4.131.242 
 

Την τελευταία διετία έντονη κινητικότητα εµφανίζεται στον τοµέα των λιµανιών 

και των µαρίνων καθώς πραγµατοποιούνται σηµαντικές επενδύσεις, προκειµένου να 

αναβαθµιστούν και να γίνουν πόλος έλξης για τουρισµό υψηλής ποιότητας που θα 

αναπτύξει και εναλλακτικά ενδιαφέροντα. Έτσι βρίσκονται στο στάδιο υλοποίησης ή 

σχεδιασµού δράσεις στο λιµάνι του ∆υρραχίου, στο λιµάνια Synej στην Kavaja, στο 

λιµάνι Bunec καθώς και στο Orikum, που βρίσκονται στη νότια Αλβανία, που 

αφορούν κυρίως τη µετατροπή τους σε λιµάνια που θα µπορούν να φιλοξενήσουν 

yachts. (Λάρδα & Πανταζή, 2016) 

Μέχρι σήµερα, σηµαντικός αριθµός κρουαζιερόπλοιων προσεγγίζει το λιµάνι του 

∆υρραχίου, µε τουρίστες από διάφορες χώρες, ενώ στη συνέχεια οι τουρίστες αυτοί 

µε λεωφορεία µεταβαίνουν σε άλλες πόλεις όπως το Τίρανα, την Κρούγια και το 

Μπεράτι. Επίσης, άλλες σηµαντικές εξελίξεις που θα καταφέρουν να ενισχύσουν τα 

τουριστικά ρεύµατα προς την Αλβανία, είναι η κατάργηση των θεωρήσεων εισόδου 

για τους πολίτες των χωρών της Σαουδικής Αραβίας, του Κατάρ, του Οµάν, της 

Ρωσίας, της Γεωργίας καθώς και της Λευκορωσίας, ενώ η ρύθµιση αυτή ισχύει από 

15 Μάιου έως 1 Νοεµβρίου, περίοδος, όπου εµφανίζεται και η µεγαλύτερη 

τουριστική ροή προς την Αλβανία. (Πανταζή, 2016)  Επιπρόσθετα, σηµαντική 

συµβολή ενίσχυσης του τουρισµού θα προέλθει από την άρση της απαίτησης 

θεώρησης εισόδου για τους Ρώσους πολίτες κατά τη διάρκεια της καλοκαιρινής 

περιόδου, και έτσι οι Ρώσοι πολίτες πλέον µπορούν να εισέλθουν στην Αλβανία µόνο 

µε το διαβατήριο τους, χωρίς να χρειάζεται θεώρηση εισόδου, κάτι που διευκολύνει 

και την προσέγγιση κρουαζιερόπλοιων που προτιµούν οι Ρώσοι. (Λάρδα Π. , 2017) 

 

6.2 Αλβανικός Οργανισμός Τουρισμού  
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Ο Αλβανικός Οργανισµός Τουρισµού, µπορούµε να πούµε ότι έχει σχετικά 

σύντοµη ιστορία καθώς ιδρύθηκε το 2005, αρχικά µε την ονοµασία Φορέας του 

Τουρισµού και το 2007, αποφασίστηκε να δηµιουργηθεί ένας αυτόνοµος φορέας που 

θα είχε και περιφερειακές υπηρεσίες σε όλους τους µεγάλους δήµους. Έτσι, 

µετονοµάστηκε σε Αλβανικός Οργανισµός Τουρισµού, που είναι και η σηµερινή του 

µορφή. Μέχρι πριν την ίδρυση του µε τον τουρισµό ασχολούνταν µόνο το υπουργείου 

τουρισµού, ενώ λόγω της ραγδαίας αύξησης για ζήτηση τουριστικών προϊόντων και 

υπηρεσιών θεωρήθηκε σκόπιµο  να δηµιουργηθεί ο αντίστοιχος φορέας τουρισµού.  

Ωστόσο, η χώρα αντιµετώπιζε και αντιµετωπίζει σηµαντικά προβλήµατα, τα 

οποία ο φοράς καλείται να λύσει όπως η άναρχη και παράνοµη δόµηση, που 

υποβαθµίζουν το τουριστικό προϊόν. Επίσης, έχει συµβάλει ήδη στην προώθηση του 

τουρισµού µέσω διεθνών εκθέσεων και διαφηµιστικής προβολής που γίνεται στις 

κατάλληλες αγορές στόχους, ενώ η διαδικτυακή πύλη του οργανισµού παρέχει πολύ 

σηµαντικές πληροφορίες για τους τουρίστες σε ένα ελκυστικό περιβάλλον για τον 

επισκέπτη. (Albanian National Tourism Organisation, 2017) 

Από το 2017 ο Αλβανικός Οργανισµός Τουρισµού λειτουργεί την καινούργια 

ιστοσελίδα για την προώθηση του τουρισµού στην Αλβανία,. Πρόκειται για ένα 

σύγχρονη λειτουργικό περιβάλλον, στην αγγλική γλώσσα, όπου ο επισκέπτης έχει τη 

δυνατότητα να ενηµερωθεί για την Αλβανία. Ειδικότερα, η ιστοσελίδα προσφέρει 

πληροφορίες αναφορικά µε την ιστορία της Αλβανίας, µε τη Γεωγραφία, µε την 

πολιτιστική κληρονοµία, µε τις µεταφορές, µε την ασφάλεια και η υγεία στην 

Αλβανία κτλ.  

Επίσης, περιέχει αναλυτικές πληροφορίες για τις σηµαντικότερες πόλεις από 

πλευράς τουρισµού, όπως είναι οι ακόλουθες Berat, Gjirokastra, Butrint, Korca, 

Shkodra, Durres, Vlora, Himara, Saranda, Tirana, Kruja, Pogradec, καθώς επίσης και 

πληροφορίες για τις ακτές τις Αδριατικής. Αναφορικά µε τις δραστηριότητες που 

µπορεί ο τουρίστας να απολαύσει στην Αλβανία, όπως οι δραστηριότητες 

περιπατητικού και ορεινού τουρισµού, η ορειβασία, το ράφτινγκ, η επισκέψεις σε 

σπήλαια, η επισκέψεις σε αρχαιολογικούς χώρους, οι επισκέψεις σε κάστρα κτλ. 

Επίσης, υπάρχει ειδική υποενότητα στην ιστοσελίδα όπου ο επισκέπτης έχει τη 

δυνατότητα να ενηµερωθεί για τα µεγάλα πολιτιστικά γεγονότα που διοργανώνονται 

κυρίως στα Τίρανα. Ενδιαφέρον θα λέγαµε έχουν και οι διάφορες τουριστικές 
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εκδροµές που προτείνει η ιστοσελίδα, όπως είναι το ταξίδι στην Ιστορία, η επίσκεψη 

στη Ριβιέρα, ο τουρισµός στην κεντρική Αλβανία, ο τουρισµός περιπέτειας. Ακόµη 

στην ιστοσελίδα υπάρχει διασύνδεση και άµεση επικοινωνία µε τουριστικά 

καταλύµατα, ενώ υπάρχει διασύνδεση µε όλα τα σύγχρονα µέσα κοινωνικής 

δικτύωσης για να µπορεί να έχει πρόσβαση ο τουρίστας από όπου και αν  βρίσκεται 

σε όλες τις διαθέσιµες πληροφορίες, ενώ τέλος η ιστοσελίδα παρέχει την δυνατότητα 

εικονικής περιήγησης. Επισκεπτόµενοι το προφίλ του Αλβανικού Οργανισµού 

Τουρισµού στα µέσα κοινωνικής δικτύωσης, παρατηρούµε διαρκής προβολή και 

συνεχής ενηµέρωση σχετικά µε τους διάφορους προορισµούς ,ενώ προς αυτή την 

κατεύθυνση συµβάλλει και το πλούσιο φωτογραφικό υλικό που παρατίθεται, ενώ οι 

κριτικές που κάνουν οι χρήστες των µέσων κοινωνικής δικτύωσης θα λέγαµε ότι είναι 

άκρως ενθαρρυντικές. (Albanian National Tourism Organisation, 2017) 

 

6.3 Σημαντικότερες τουριστικές πόλεις 
 

6.3.1 Tirana 

 

Τα Τίρανα είναι η πρωτεύουσα της χώρας και προσφέρει σηµαντικό αριθµό 

αξιοθέατων αλλά και δραστηριοτήτων για τον τουρίστα. Ειδικότερα, ο επισκέπτης 

έχει τη δυνατότητα να επισκεφτεί το τζαµί του Et’hem Bey, το οποίο χτίστηκε µεταξύ 

του 1798-1812, ενώ λόγω της ιδιαίτερης σηµασίας του δεν καταστράφηκε την εποχή 

του κοµµουνισµού και αποτελεί σηµαντικό πολιτιστικό µνηµείο που προστατεύεται 

από το κράτος. Επιπλέον, µπορεί κανείς να επισκεφτεί το πύργο του ο ρολογιού Kulla 

e Sahatit, που έχει ύψος 35 µέτρα και χτίστηκε το 1822, µε τον τρούλο San Marco. 

Ακόµη, σηµαντικής αξίας θεωρείται το περίφηµο ψηφιδωτό που ανακαλύφθηκε στο 

πάτωµα ενός παλιού ρωµαϊκού ξενώνα, ενώ είναι στο κέντρο του κάστρου του 

Ρωµαίου αυτοκράτορα Ιουστινιανού, ενώ άλλα σηµαντικά αξιοθέατα θεωρούνται ο 

µνηµειώδης τάφος του Kaplanan Pasha καθώς η Ura e Tabakeve, που είναι µια 

γέφυρα που κατασκευάστηκε στις αρχές του 19ου αιώνα. 

Ως πρωτεύουσα, τα Τίρανα, διαθέτουν τα περισσότερα και καλύτερα µουσεία, 

θέατρα και γκαλερί της χώρας, που εκπροσωπούν τις εθνικές τέχνες. Τα πιο γνωστά 

και σηµαντικά από αυτά είναι το Εθνικό Μουσείο Ιστορίας, το Αρχαιολογικό 
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Μουσείο, το ιδιωτικό Μουσείο Mezuraj, η Εθνική Πινακοθήκη, το Εθνικό Θέατρο 

καθώς και το Θέατρο Όπερας και Μπαλέτου. Στα Τίρανα υπάρχει δυνατότητα ο 

επισκέπτης να έρθει σε επαφή µε την παραδοσιακή κουζίνα, ωστόσο µπορεί να 

απολαύσει και διεθνείς γεύσεις , ενώ υπάρχει πλήθος µπαρ και εστιατορίων όπου 

µπορεί κάποιος να απολαύσει το ποτό του. Η ύπαρξη του τελεφερίκ, εξασφαλίζει 

πρόσβαση στο βουνό που παρέχει εξαιρετική θέα της πόλης, ενώ στην περιοχή των 

Τιράνων µπορεί κανείς να ανακαλύψει τα κάστρα Petrela και Preza, όπως και µερικά 

φυσικά αξιοθέατα όπως είναι το σπήλαιο Pellumbas. (Albanian National Tourism 

Organisation, 2017) 

 

6.3.2 Durres 

 

Όπως είδαµε και προηγουµένως το ∆υρράχιο είναι το µεγαλύτερο λιµάνι της 

χώρας και βρίσκεται κοντά στα Τίρανα, καθώς απέχει µόλις 34 χιλιόµετρα. Πρόκειται 

για την αρχαιότερη πόλη της Αλβανίας µε ιστορία που φτάνει τα 3.000 χρόνια. Η 

ίδρυση του χρονολογείται στο 627 π .Χ., ενώ η πόλη ακόµα και σήµερα φιλοξενεί 

σηµαντικό αριθµό αρχαιολογικών χώρων και ευρηµάτων. Το πιο γνωστό και 

αξιοθαύµαστο αξιοθέατο είναι το αµφιθέατρο του Ρωµαίου αυτοκράτορα Ανδριανού 

το οποίο έχει χωρητικότητα 15.000 θέσεων και είναι το δεύτερο µεγαλύτερο που 

χτίστηκε στην περιοχή των Βαλκανίων. Σήµερα σώζεται ένα κοµµάτι του κάστρου 

της πόλης, το οποίο είναι επισκέψιµο, ενώ µπορεί κανείς να περπατήσει στον δρόµο 

που έκανε τα βήµατά του οι Καίσαρας. Το αρχαιολογικό µουσείο της πόλης 

στεγάζεται σε νέο κτίριο και είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον για τον επισκέπτη. Επίσης, 

στην πόλη υπάρχει το Εθνογραφικό Μουσείο καθώς και η Πινακοθήκη, ενώ 

ευρύτερα η περιοχή διαθέτει εξαιρετικά καταλύµατα και πλήθος καταστηµάτων 

εστίασης.  (Albanian National Tourism Organisation, 2017) 

 

6.3.3 Berat 

 

Η ζωής της πόλης φαίνεται να ξεκινά µεταξύ του 6ου και του 5ου αιώνα π. Χ. ως 

ιλλυρικός οικισµός. Από τον 3ο αιώνα π. Χ. υπάρχει κάστρο, όπου αργότερα 

χτίστηκαν µέσα εκκλησίες µε πλούσιες τοιχογραφίες και εικόνες, καθώς επίσης και 
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σχολή καλλιγραφίας. Οι πόλης έχει τρεις µεγάλες γειτονιές που είναι το Mangalemi, 

το Gorica και το Kala, όπου βρίσκεται και το κάστρο. Ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής 

σηµασίας µπορούν να χαρακτηριστούν τα σπίτια που είναι χτισµένα κατά µήκος του 

απότοµου λόφου. Επίσης, η τοξωτή γέφυρα της Gorica, που χτίστηκε το 1780, 

αποτελεί ένα όµορφο αρχιτεκτονικό µνηµείο και συνδέει τη Gorica µε το Mangalemi. 

Ακόµη, το σύνολο των βυζαντινών εκκλησιών στο κάστρο της πόλης είναι εξαιρετικό 

, ενώ ο καθεδρικός ναός του Shen Meria, στεγάζει µουσείο µε έργα των διάσηµων 

εικονογράφων του 16ου αιώνα. (Albanian National Tourism Organisation, 2017) 

 

6.3.4 Gjirokastra 

 

Η ιστορία της πόλης µπορούµε να πούµε ότι ξεκινάει κατά τον 4ο αιώνα µ. Χ., µε 

την κατασκευή του κάστρου, ενώ την σηµερινή του ονοµασία την παίρνει το 1336. Η 

πόλη θεωρείται ότι έφτασε στο αποκορύφωµα της κατά την περίοδο 1800-1830, όπως 

είδαµε και προηγουµένως, µε κύριο χαρακτηριστικό της πόλης να είναι η εντατική 

χρήση της πέτρας και η κατασκευή σπιτιών που µοιάζουν µε µικρά φρούρια και 

λιθόστρωτους δρόµους που οδηγούν στην αγορά της πόλης. Το κάστρο, είναι το 

µεγαλύτερο κάστρο της Αλβανίας, ενώ µέσα σε αυτό υπάρχει το Εθνογραφικό 

Μουσείο, όπου στεγάζεται στο σπίτι που γεννήθηκε ο δικτάτορας Ένβερ Χότζα. Η 

πόλη του Αργυροκάστρου εκτός από την πλούσια πολιτιστική κληρονοµιά, και τον 

φυσικό πλούτο είναι φηµισµένη και για την κουζίνας της, όπου ο επισκέπτης θα 

πρέπει να την δοκιµάσει, ενώ σε κοντινή απόσταση από το Αργυρόκαστρο βρίσκεται 

το αρχαίο θέατρο της Ανδριανάπολης όπως το αρχαιολογικό πάρκο της Αντιγόνης. 

(Albanian National Tourism Organisation, 2017) 

 

6.3.5 Korca 

 

Η πόλη είναι γνωστή για τα αρχιτεκτονική των σπιτιών της, ενώ διαθέτει πλήθος 

µουσείων που αξίζει κανείς να επισκεφτεί. Τα µουσεία αυτά είναι το Μουσείο 

Εκπαίδευση, όπου βρίσκεται στο κτίριο που στεγαζόταν η πρώτη αλβανική σχ9ολή 

κατά το 1887, το Εθνικό Μουσείο Μεσαιωνική Τέχνης, το Προϊστορικό Μουσείο, το 

Μουσείο της Ανατολικής Τέχνης «Βratko» κτλ. Επίσης, στην πόλη βρίσκεται το 
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νεκροταφείο των Γάλλων στρατιωτών που πέθαναν κατά τη διάρκεια του Πρώτου 

Παγκοσµίου Πολέµου, ενώ ο επισκέπτης µπορεί να επισκεφτεί επίσης το θέατρο 

Cajupi, για να απολαύσει µια συναυλία ή µια θεατρική παράσταση ανάλογα µε την 

εποχή που επισκέπτεται την πόλη. Πέρα από τα µουσεία και τα µνηµεία, η πόλη 

διοργανώνει το µεγαλύτερο καρναβάλι στην Αλβανία, ενώ είναι γνωστή για τα 

τοπικά τραγούδια, καθώς και µε για την µαγειρική της τέχνη. (Albanian National 

Tourism Organisation, 2017) 

 

6.3.6 Shkodra 

 

Η πόλης της Shkodra διαθέτει πλούσια πολιτιστική κληρονοµιά, ενώ έχει 

αναδείξει στην πορεία των χρόνων σηµαντικούς καλλιτέχνες, µουσικούς, ζωγράφους, 

φωτογράφους, ποιητές και συγγραφείς. Το σηµαντικότερο αξιοθέατο της πόλης είναι 

το κάστρο Rozafa, όπου βρίσκεται σε ένα βραχώδη λόφο δυτικά της πόλης. Η πόλη 

περιβάλλεται από τους τρεις ποταµούς Drini, Βυna και Kiri, ενώ η πόλη έχει ιλλυρική 

προέλευση. Εντός των τειχών του κάστρου υπάρχει ένα µουσείο, όπου ένα λάτρης 

των αρχαιοτήτων µπορεί να περάσει τον χρόνο του, ενώ παράλληλα µπορεί να 

απολαύσει το γεύµα του στο εστιατόριο που έχει διαµορφωθεί. Στην πόλη 

συνυπάρχουν διαφορετικοί πολιτισµοί και θρησκείες, ενώ αποτελεί παράλληλα το 

κέντρο του καθολικισµού. Υπάρχει το Εθνικό Μουσείο Φωτογραφίας, όπου είναι 

διάσηµο για τη σπάνια συλλογή φωτογραφιών που αποτυπώνουν την ιστορία της 

Αλβανίας, ενώ προσφέρεται και για µια περιήγηση στο κέντρο της. (Albanian 

National Tourism Organisation, 2017) 

 

6.3.7 Kruja 

 

Το όνοµα καθώς και η ιδιαίτερη σηµασία της πόλης συνδέονται µε την 

δραστηριότητα 25 ετών που ανέπτυξε ο εθνικός ήρωας Skanderbeg, o οποίος κατά 

την διάρκεια του 15ου αιώνα, κατέστησε τη πόλης της Kruja, σηµαντικό κέντρο 

αντίσταση κατά των Οθωµανών. Το µουσείο Skanderbeg του Gjergj Kastrioti, 

βρίσκεται µέσα στα τείχη του κάστρου, τα οποία χρονολογούνται µεταξύ του 5ου και 

του 6ου αιώνα. Επίσης, στο κάστρο βρίσκεται το Εθνογραφικό Μουσείο και το 
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Dollma Tekke, ενώ στην είσοδο του κάστρου υπάρχει παραδοσιακή αγορά όπου 

µπορεί ο επισκέπτης να βρει παραδοσιακά αντικείµενα λαϊκής τέχνης. (Albanian 

National Tourism Organisation, 2017) 

 

6.4 Εναλλακτικές μορφές τουρισμού στην Αλβανία  
 

Η Αλβανία, όπως αναφέρθηκε ήδη και παραπάνω διαθέτει σηµαντικό πλούτο που 

µπορεί να ενισχύει την ανάπτυξη των εναλλακτικών µορφών τουρισµού. Ειδικότερα, 

η πλούσια πολιτιστική κληρονοµιά των πόλεων και περιοχών που ήδη αναφέρθηκε 

µπορεί να ενισχύσει την ανάπτυξη του πολιτιστικού τουρισµού και θρησκευτικού 

τουρισµού. Παράλληλα, οι σηµαντικές περιοχές από άποψη βιοποικιλότητας όπως 

είναι τα εθνικά πάρκα και οι λίµνες των Πρεσπών, της Οχρίδας και της Σκόδρας 

µπορούν να αποτελέσουν τη βάση για την ανάπτυξη του οικοτουρισµού. Βέβαια οι 

δύο αυτές µορφές µπορούν να συνδυαστούν προσφέροντας ολοκληρωµένα πακέτα 

για τους επισκέπτες µε µια σειρά από ποικίλες δραστηριότητες που µπορούν να 

πραγµατοποιήσουν.  

Τα βουνά που υπάρχουν στην Αλβανία, δίνουν τη δυνατότητα στον τουρίστα να 

αναπτύξει δραστηριότητες, όπως είναι η πεζοπορία, η ορειβασία, η ορεινή 

ποδηλασία, η παρακολούθηση των πουλιών, το ψάρεµα, η ιππασία, η χειµερινή 

ορειβασία, ενώ τα ποτάµια δίνουν τη δυνατότητα να αναπτυχθούν δραστηριότητες 

όπως καγιάκ και κανό. Στην περιοχή της Σκόδρα υπάρχουν τουλάχιστον 35 αξιόλογες 

σπηλιές που µπορεί κάποιος να επισκεφτεί και να θαυµάσει τον µεγάλο φυσικό 

πλούτο.  

Η Αλβανία, διαθέτει όλα τα απαραίτητα χαρακτηριστικά προκειµένου να 

αναπτύξει τον τουρισµό πεζοπορίας. Οι αλπικές κορυφές, οι καταπράσινες κοιλάδες, 

οι υγρότοποι, τα παραδοσιακά χωριά, τα µονοπάτια µε το ιδιαίτερο φυσικό κάλλος, 

προσφέρουν σηµαντικές εµπειρίες περιήγησης και ξενάγησης. Στον ποταµό Osum, 

στην νότια Αλβανία, κοντά στο Berat, µπορούν να αναπτυχθούν δραστηριότητες 

καγιάκ,  ενώ λόγω του εντυπωσιακού πλωτού δικτύου που διαθέτει, προσφέρει 

δυνατότητες για ράφτινγκ. Ειδικότερα, για αρχάριους ο προσφέρεται ο ποταµός Vjose 

, ενώ ο ποταµός Osum, προσφέρει διαδροµές µε περισσότερη αδρεναλίνη και ένταση. 

(Albanian National Tourism Organisation, 2017) 
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6.4.1 Βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη και εναλλακτικές μορφές τουρισμού 

στην περιοχή της Shkodra 

 

Όπως έχουµε ήδη αναφέρει η  Αλβανία διαθέτει µοναδικά οικολογικά 

χαρακτηριστικά, τα οποία ωστόσο δεν έχουν ακόµα αξιοποιηθεί επαρκώς, καθώς η 

µέχρι τώρα τουριστική ανάπτυξη εστιάζει στις παράκτιες περιοχές και όχι στο 

εσωτερικό της χώρας µε τα µοναδικά χαρακτηριστικά που δύναται να τη 

διαφοροποιήσουν από άλλες χώρες ανταγωνιστές στον τουρισµό. Η περιοχή της 

Shkodra, προσφέρει δυνατότητες για αειφόρο ανάπτυξη του τουρισµού, καθώς είναι 

και µία από τις µεγαλύτερες βόρειες χώρες της Αλβανίας, ενώ έχει ιδιαίτερη 

γεωγραφική θέση και πολιτιστική κληρονοµιά. Αυτές τα φυσικά πλεονεκτήµατα της 

περιοχής αυτής, δίνουν τη δυνατότητα να αναπτυχθούν διαφορετικές µορφές 

τουρισµού όπως είναι: 

• Παραθαλάσσιος τουρισµός στη ζώνη Velipoja, που είναι 30 χιλιόµετρα 

από την πόλη. 

• Τουρισµός πόλης όπου δίνεται η δυνατότητα επίσκεψης σε τουριστικά και 

πολιτιστικά µνηµεία, που είναι περίπου 90.  

• Τουρισµός στη λίµνη, όπου είναι η µεγαλύτερη λίµνη των Βαλκανίων και 

προσφέρει δυνατότητες πέριξ της λίµνης. 

• Ορεινός τουρισµός ή χειµερινός τουρισµός, που αναπτύσσεται κυρίως στις 

όµορφες ζώνες του Theth και του Razem, σε απόσταση 46 χιλιοµέτρων 

από την πόλη.  

Το γεγονός ότι η Αλβανία ενδιαφέρεται σοβαρά για τον αειφόρο τουρισµό ως 

µέσο ανάπτυξης την φέρνει πιο µπροστά σε σχέση µε γειτονικές χώρες που 

ανταγωνίζεται, που έχουν υιοθετήσει µαζικές µεθόδους τουρισµού καταστρέφοντας 

σε σηµαντικό βαθµό το ανθρωπογενές και φυσικό περιβάλλον. Και στην Αλβανία, 

παρόλο που στα παράλια αναπτύσσεται µαζικός τουρισµός, η περιοχή της Shkodra 

εξακολουθεί να προσφέρει την δυνατότητα στον τουρίστα να προσφέρει την ευκαιρία 

να ζήσει µια µεσογειακή ζωή, που θα την χαρακτηρίζαµε ιδιαίτερη και µοναδική. 

Σύµφωνα µε το Στρατηγικό Σχέδιο Οικονοµικής Ανάπτυξης του ∆ήµου Shkodra για 

την δεκαετία 2005-2015, το όραµα της περιοχής είναι να διατηρήσει τις πολιτιστικές, 

ιστορικές και καλλιτεχνικές παραδόσεις και αξίες που υπάρχουν στη Shkodra και να 

προωθηθούν αυτές προς όφελος της συνολικής τουριστικής ανάπτυξης, Προκειµένου 
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να πετύχει αυτόν τον στόχο η περιοχή της Shkodra επιλέγει τον δρόµο της βιώσιµης 

τουριστικής ανάπτυξης. (Krujia & Hasaj, 2010)  

Ενδιαφέρον έχει να αναφέρουµε µια εµπειρική µελέτη που έγινε στην περιοχή της 

Shkodra µέσω ερωτηµατολογίου κατά το 2009, το οποίο συµπληρώθηκε από µια 

οµάδα τοπικών αρχόντων, από διευθυντικά στελέχη και σχεδιαστές τουριστικής 

πολιτικής, από µέλη µη κυβερνητικών οργανώσεων σχετικά µε τον τουρισµό καθώς 

και από τουρίστες της περιοχής. Τα σηµεία επαφής τον τουριστών µε τους ερευνητές 

αντανακλούσαν τη γεωγραφική κατανοµή και την ποικιλία πολιτιστικών και φυσικών 

συνθηκών που επικρατούσαν. Τα αποτελέσµατα έδειξαν, ότι το 70% των τοπικών 

κυβερνητικών αξιωµατούχων και το 62% θεώρησαν τον βιώσιµο τουρισµό για την 

περιοχή ιδιαίτερο σηµαντικό, ενώ από τις άλλες οµάδες την ίδια άποψη είχαν το 45% 

των ιδιοκτητών επιχειρήσεων και το 40% των κατοίκων της περιοχής. (Krujia & 

Hasaj, 2010) 

 

6.4.2  Απόψεις αναφορικά με τον εναλλακτικό τουρισμό στην Αλβανία  

 

Σύµφωνα µε το (Tourism Development International, 2010) οι ταξιδιωτικοί 

πράκτορες και οι διαµορφωτές γνώµης που είναι εξοικειωµένοι µε τον τουρισµό στην 

Αλβανία, προσδιορίζουν ότι τα αρχαία, η πολιτιστική κληρονοµιά και ο πολιτισµός 

γενικότερα αποτελούν την κύρια δύναµη της χώρες, ενώ η φιλοξενία µπορεί να 

θεωρηθεί ως υποστηρικτική δραστηριότητα. Το διάγραµµα 1 παρουσιάζει σηµαντικά 

πλεονεκτήµατα της Αλβανίας που σχετίζονται µε τον πολιτιστικό τουρισµό. Όπως 

µπορούµε να διαπιστώσουµε το 50% των ερωτηθέντων θεωρεί ότι η αρχαιολογία, η 

ιστορία και η πολιτιστική κληρονοµιά συνιστούν το ισχυρότερο πλεονέκτηµα που 

διαθέτει η Αλβανία, ενώ ακολουθεί µε 21,7% η φυσική οµορφιά, και αµέσως µετά η 

φιλοξενία στην χώρα. Από την άλλη αξιοσηµείωτο είναι ότι µόλις το 1,2% των 

ερωτηθέντων πιστεύει ότι είναι πλεονέκτηµα για την Αλβανία, οι χώροι που έχουν 

καθιερωθεί ως προστατευόµενοι χώροι πολιτιστικής κληρονοµίας από την UNESCO.  

∆ιάγραµµα 1: Πλεονεκτήµατα για τον τουρισµό στην Αλβανία6 

                                                           
6 Πηγή: Tourism Development International. (2010). Albania Culture Marketing Strategy . MDG 
ACHIEVEMENT FUND-United Nations ALBANIA. 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ-ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
 

Συνοψίζοντας, στην παρούσα εργασία µελετήσαµε διεξοδικά τις δυνατότητες της 

Αλβανίας να καταστεί ένας σηµαντικός τουριστικός προορισµός. Μελετώντας, στην 

πλούσια ιστορία της, που ξεκινά από τα αρχαία χρόνια, µε σηµαντικές επιρροές από 

την ρωµαϊκή περίοδο, ενώ τα επόµενα χρόνια η οθωµανική κυριαρχία µπορούµε να 

πούµε ότι αφήνει το αποτύπωµα της στην Αλβανία. Σήµερα, η χώρα βρίσκεται σε 

αναπτυξιακή τροχιά, παρά την οικονοµική κρίση, προσπαθεί να εναρµονιστεί µε τις 

ευρωπαϊκές πρακτικές. Στο τοµέα του τουρισµού, η Αλβανία σχετικά πολύ πρόσφατα 

φαίνεται να µπαίνει στην παγκόσµια αγορά., σε αυτό συνέβαλε αναµφίβολα, η 

περίοδος, όπου η χώρα ήταν υπό την διακυβέρνηση του Χότζα και ελάχιστοι την 

επισκέπτονταν. Τα τελευταία χρόνια, έχουν διαµορφωθεί κάποιες υποδοµές που θα 

οδηγήσουν σε αύξηση των τουριστικών ρευµάτων, ωστόσο χρειάζονται ακόµα 

περαιτέρω προσπάθειες για να καταφέρει η χώρα να αναβαθµίσει ποιοτικά το 

τουριστικό της προϊόν. 

Όσον αφορά τις δυνατότης που έχει η χώρα, η γειτνίαση µε την Ελλάδα και την 

Ιταλία, µπορεί να συµβάλει θετικά, ιδίως για την προσέλκυση τουρισµού κρουαζιέρας 

και γιοτ. Σε αυτό άλλωστε συµβάλλουν και οι υποδοµές που είναι υπό διαµόρφωση 

στα λιµάνια της χώρας στην Αδριατική. Η Αλβανία, αναβαθµίζοντας το τουριστικό 

προϊόν και µε την κατάλληλη διαφήµιση, µπορεί να προσελκύσει τουρίστες οι οποίοι 

ενδιαφέρονται για εναλλακτικές µορφές τουρισµού, όπως είναι ο οικοτουρισµός, που 

µπορεί να στηριχθεί στον µεγάλης σηµασίας φυσικό πλούτο που διαθέτει, ενώ µπορεί 

κάλλιστα αυτή η µορφή να συνδυαστεί µε τον πολιτιστικό τουρισµό, 

εκµεταλλευόµενοι το σηµαντικό πολιτιστικό απόθεµα που υπάρχει από διάφορες 

περιόδους σε πολλές πόλεις της χώρας. Εκτός αυτών, οι ακτές της Αδριατικής, που 

ακόµα και σήµερα θεωρούνται ανεξερεύνητες µπορούν να προσελκύσουν σηµαντικό 

κοµµάτι της τουριστικής αγοράς της Ευρώπης, καθώς οι τιµές είναι συγκριτικά πιο 

χαµηλές σε σχέση µε την Ελλάδα και την Ιταλία. Αναπτύσσοντας, πλήρως τον 

τουρισµό, η Αλβανία, θα επωφεληθεί τόσο άµεσα, καθώς θα δηµιουργηθούν χιλιάδες 

θέσεις εργασίας, όσο και έµµεσα, καθώς σηµαντικός αριθµός τουριστών θα γνωρίσει 

τον πολιτισµό, την κουλτούρα των κατοίκων της, ενώ µπορεί να έρθει και σε επαφή 

µε τα παραδοσιακά προϊόντα που παράγονται είτε είναι αγροτικά είτε είναι 

κτηνοτροφικά καθιστώντας τα ευρέως γνωστά.  
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