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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Η Πτυχιακή εργασία που ακολουθεί με θέμα << Η Ζάκυνθος ως τουριστικός 

προορισμός>> έχει ως στόχο την μελέτη και την γνωριμία του νησιού από την 

τουριστική πλευρά και τον βαθμό ικανοποίησης που νιώθουν οι τουρίστες με την 

επισκεψή τους. Αρχικά όμως γίνεται μια γνωριμία με το νησί και με τα βασικά-

φυσικά του στοιχεία όπως η γεωγραφία και το κλίμα, η ιστορία, ο πολιτισμός, η 

οικονομία, οι υποδομές που διαθέτει και άλλα πολλά. Σιγά σιγά οδηγούμαστε στο 

κομμάτι του τουρισμού, το οποίο αποτελεί φυσικά και το βασικό μέρος της εργασίας. 

Δηλαδή γίνεται πρώτα αναφορά στους αρμόδιους φορείς του τουρισμού στο νησί και 

ύστερα γίνεται ανάλυση στους φυσικούς πόρους που διαθέτει όπως φυσικό πλούτο, 

φυσικές και όμορεφες παραλίες, χλωρίδα και πανίδα, πλούσια πολιτισμική παράδοση 

και άλλα πολλά που αναλύονται στα επόμενα κεφάλαια. Επιπλέον γίνεται παράθεση 

μερικών μορφών του τουρισμού και σημείων έλξης που μπορεί να συναντήσει ένας 

τουρίστας με την επισκεψή του. Φυσικά η κορύφωση της εργασίας αποτελεί η 

πρωτογενή έρευνα που πραγματοποίηθηκε. Συγκεκριμένα η έρευνα υλοποίηθηκε τον 

Αύγουστο του 2017 και απευθυνόταν στου τουρίστες του νησιού. Ο τρόπος 

διεξαγωγής της εργασίας ήταν μοίρασμα 100 ερωτηματολογίων τα οποία 

απαντήθηκαν όλα. Επίσης κατά την διάρκεια μοιράσματος των ερωτηματολογίων 

έγινε ανάπτυξη διάφορων συζητήσεων για το πώς έβλεπαν γενικά το νησί και τι 

αλλαγές θα προτιμούσαν να γίνουν ώστε να ήταν περισσότερο ικανοποιημένοι.  

Εκτός όμως των παραπάνω έγινε και λήψη φωτογραφιών μερικών σημείων του 

νησιού τα οποία παρατίθονται παρακάτω. Τέλος στη εργασία περιλαμβάνονται και τα 

αποτελέσματα μαζί με τα συμπεράσματα που προέκυψαν μέσα από την έρευνα και 

που δίνουν την δυνατότητα  στην εστίαση των προβλημάτων που υπάρχουν ώστε να 

διορθωθούν μελλοντικά. 
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ABSTRACT 
 

The  project that follows with the theme zakynthos as a tourist destinations aims to 

study and get to know the island from the tourist side and the degree of satisfaction 

that tourists feel with their visit. Firstly there is an acquaintance with the island and its 

basic physical features such as geography and cilmate, history, culture, economy, 

infrastructure and more. We are slowly heading to the part of tourism, which is the 

main part of the project. The first reference is made to the relevant bodies of tourism 

on the island and then is made an analysis of the available natural resources, such as 

natural wealth, natural and beautiful beaches, the rich cultural tradition and much 

more that are discussed in the following chapters. In addition some alternatives forms  

of tourism and attractions points are quotted that a tourist can see with his visit. 

Naturally the cultimation of the project is the primary research. In particular the 

survey was carried out in August 017 and is targeted at tourists on the the island . The 

way the survey was done was the sharing of 100 questionnaires all of which were 

answered. Also during the sharing of the questionnaires various discussions were 

debated about how the generally viewed the island and what changes they would have 

preferred to make it more satisfied. Apart from the above some photographs of the 

island were also taken, which are presented below. Finally the project  include the 

results and the conclusions that have emerged through research which enable the 

focus of the problems to be corrected in the future 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Παγκόσμιος Τουρισμός 
 

Ιστορική  Εξέλιξη του Τουρισμού 

Ο Τουρισμός αποτελεί ένα φαινόμενο για το οποίο έχουν γίνει πολλές προσπάθειες 

για να του δοθεί ένας επακριβής ορισμός. Ένας από τους ορισμούς που έχουν 

διατυπωθεί  για τον τουρισμό είναι όταν περιλαμβάνει τα τέσσερα παρακάτω στοιχεία 

(Μυλωνόπουλος, 2011:5) : α) μετακίνηση από τον τόπο προέλευσης στον τόπο 

προορισμού, β) ελεύθερη επιλογή, γ) ελεύθερος χρόνος και δ) αναψυχή. Τα πρώτα 

ταξίδια τα συναντάμε στους αρχαίους χρόνους και από τότε ξεκινάει η πορεία του 

μέσα στο χρόνο. Οι συνεχείς όμως αλλαγές που έχουν σημειωθεί έχουν διαμορφώσει 

το τουρισμό στην μορφή που γνωρίζουμε σήμερα, η οποία είναι διαφορετική. Οι 

συνεχείς αυτές αλλαγές οφείλονται  στους ακόλουθους παράγοντες (Τσάρτας: 1996) 

1. Η πολιτική και οικονομική σταθερότητα στις αναπτυγμένες χώρες 

2. Η αύξηση του ελεύθερου χρόνου και η παράλληλη ανάπτυξη του << κοινωνικού 

κράτους>>  

3. Δημογραφικοί και οικονομικοί παράγοντες 

4. Η ανάπτυξη των μαζικών μεταφορικών μέσων 

5. Οργανωμένος τουρισμός 

6. Η μετατροπή του τουρισμού σε καταναλωτικό προϊόν 

7. Ο τουρισμός γίνεται ένα κοινωνικό αγαθό 

8. Προώθηση του τουρισμού 

9. Ο τουρισμός ως κοινωνικό φαινόμενο 
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Η διαμόρφωση αυτή του τουρισμού γίνεται ιδιαίτερα σημαντική από το 1950 και 

μετά, όπως φαίνεται στο παρακάτω διάγραμμα. 

Διάγραμμα 1: Διεθνείς τουριστικές αφίξεις 1950-2030 

 

Πηγή: World  Tourism Organisation  

 

Το διάγραμμα δείχνει την παγκόσμια κίνηση των αφίξεων από το 1950 εως το 2010. 

Επίσης δείχνει μια πρόβλεψη πως είναι πιθανόν να κινηθούν οι αφίξεις εως το 2030. 

Σύμφωνα με αυτήν τη πρόβλεψη που κάνει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Τουρισμού 

είναι ότι το 2020 οι αφίξεις σε παγκόσμιο επίπεδο θα φτάσουν στο 1,4 δις και στο 1,8 

το 2030. Επίσης η μεγαλύτερη αύξηση θα σημειωθεί στην Ασία-Ειρηνικός όπου το 

2030 οι αφίξεις θα φτάσουν στα 535εκ. 

 

 

 



                                                  

 
8 

Οικονομική συμβολή του τουρισμού 

Ο τουρισμός με το πέρασμα του χρόνου αποτελεί πλέον ένας από τους βασικούς 

πυλώνες τις παγκόσμιας οικονομίας. Μέσα στην οικονομική κρίση που επικρατεί σε 

παγκόσμιο επίπεδο, ο τουρισμός αποτελεί μια ανάσα και μια πηγή εσόδων για όλες 

τις χώρες. Αυτό το γεγονός έχει οδηγήσει στο να υπάρχει μεγάλος ανταγωνισμός 

στον τομέα αυτό. Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία του παγκόσμιου τουρισμού 

προκύπτει το παρακάτω διάγραμμα στο οποίο βλέπουμε πως κινούνται τα 

έσοδα(US$) και οι αφίξεις από το 1990 εως το 2015. Αυτά που μπορούμε να 

συμπεράνουμε είναι ότι επικρατεί μια ανοδική πορεία στα έσοδα με σημείο 

κορύφωσης το 2014(1309 δις. $) και όσο αφορά τις αφίξεις και εκεί έχουμε ανοδική 

πορεία με κορύφωση το 2015(1186 εκ.) 

 

 

Διάγραμμα 2. Διεθνείς αφίξεις και έσοδα 1990-2015 

 Πηγή: World Tourism Organisation  
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Τα παραπάνω στοιχεία τα βλέπουμε πιο αναλυτικά στα παρακάτω διαγράμματα. 

Βλέπουμε τις αφίξεις και τα έσοδα ανά ήπειρο ( Ευρώπη, Ασία-Ειρηνικός, Αμερική, 

Αφρική και Μέση Ανατολή) κατά την διάρκεια 2010-2015. Τα συμπεράσματα που 

προκύπτουν σύμφωνα με τα στοιχεία είναι ότι η Ευρώπη κατέχει το μεγαλύτερο 

ποσοστό των αφίξεων και των εσόδων, που αντιστοιχεί στο 51,33% και 42,16% 

αντίστοιχα. Στη συνέχεια είναι η Ασία-Ειρηνικός με 22,5% και 29,83%, ύστερα η 

Αμερική με 15,83% και 20,5%. Στη τέταρτη θέση βρίσκεται η Μέση Ανατολή με 

5,16% και 4,33% και τέλος η Αφρική με 5% και 3% αντίστοιχα. Επίσης κάτι άλλο 

που βλέπουμε από αυτά τα στοιχεία είναι ότι το 2015στην Ευρώπη σημειώνεται μια 

μείωση στο ποσοστό των εσόδων ενώ αντίθετα στην Ασία- Ειρηνικός και Αμερκή μια 

αύξηση. 

 

 

 

Διάγραμμα 3. Διεθνείς αφίξεις ανα Ήπειρο 2010-2012 

Πηγή: World Tourism Organisation  
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Διάγραμμα 4. Διεθνείς έσοδα ανα Ήπειρο 2010-2012 

 

Πηγή: World Tourism Organisation 

 

Διάγραμα 5. Διεθνείς αφίξεις ανα Ήπειρο 2013-2015 

 

Πηγή: World Tourism Organisation 
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Διάγραμμα 6. Διεθνείς έσοδα ανα Ήπειρο 2013-2015 

 

Πηγή: World Tourism Organisation 

 

Για το έτος 2015 οι 10 πιο δημοφιλείς χώρες προορισμού ανάλογα με τις αφίξεις και 

τα έσοδα αποτελούν οι εξής: 

Πίνακας 1. Δημοφιλείς χώρες προορισμού ανάλογα με αφίξεις και έσοδα 

 ΑΦΙΞΕΙΣ(ΕΚ)  ΕΣΟΔΑ(ΔΙΣ, US$) 
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ΒΡΕΤΑΝΙΑ 34.4 ΓΕΡΜΑΝΙΑ 36.9 

ΜΕΞΙΚΟ 32.1 HONG KONG 36.2 

ΡΩΣΙΑ 31.3 MACAO( ΚΙΝΑ) 31.3 

Πηγή: World Tourism Organisation 
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Αυτό που παρατηρούμε στον παραπάνω πίνακα είναι ότι παρόλο που η Γαλλία είναι 

πρώτη με τις αφίξεις δεν έχει όμως την αντίστοιχη θέση και στα έσοδα, καθώς 

βρίσκεται στην 4η θέση. Επίσης βλέπουμε την Κίνα να παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο 

στον πίνακα με τα έσοδα καθώς βλέπουμε μέσα στην κατάταξη το Hong Kong και 

Macao οι οποίες ανήκουν στην Κίνα. Τέλος βλέπουμε και χώρες που είναι στην 

κατάταξη των αφίξεων αλλά δεν είναι στην δεκάδα των εσόδων όπως Μεξικό και 

Ρωσία, που σημαίνει ότι παρόλο που έχουν αρκετές αφίξεις δεν πραγματοποίουν 

όμως πολλές καταναλώσεις. 

 

 

Εναλλακτικός Τουρισμός 

Με την πάροδο του χρόνου ο τουρισμός εξελίσσεται, το οποίο δεν σημαίνει όμως πώς 

έχει μόνο θετικά αποτελέσματα. Υπάρχουν πολλά προβλήματα που δημιουργούνται 

από την μη σωστή εφαρμογή του τουρισμού. Τα προβλήματα που μπορούν να 

προκύψουν είναι σχετικά με το περιβάλλον, τα πολιτιστικά αξιοθέατα, τους 

τουρίστες, τους ντόπιους και άλλα πολλά. Σκοπός τώρα είναι ο τουρισμός να γίνει πιο 

φιλικός ως προς τα παραπάνω. Ένας τρόπος αντιμετώπισης που έχει εφαρμοστεί είναι 

η μελέτη των κινήτρων των τουριστών με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν ειδικές- 

εναλλακτικές μορφές τουρισμού τα οποία να κινούν περισσότερο το ενδιαφέρον και 

ταυτόχρονα να είναι πιο φιλικά ως προς όλους. Συγκεκριμένα, αυτά που προσφέρει ο 

Εναλλακτικός τουρισμός είναι(Green Banking Portal , 2012):  

 Μικρής, ελεγχόμενης και ρυθμιζόμενης υποδομές 

 Ενισχύουν οικονομικά και κοινωνικά τις τοπικές κοινωνίες 

  Ελαχιστοποιούν τις αρνητικές επιδράσεις στο φυσικό και πολιτιστικό 

περιβάλλον  

 Έχουν ποικιλία δραστηριοτήτων σε ατομική βάση  

 Στηρίζονται σε αειφόρα πρότυπα ανάπτυξης 

Στην προσπάθεια για την κατηγοριοποίηση των μορφών τουρισμού ορίστηκαν 

κάποια κριτήρια, όπου μέσα σε ένα κριτήριο εντάσσονται διάφοροι τύποι τουρισμού. 

Η κατηγοριοποίηση περιλαμβάνεται στο παρακάτω πίνακα (Τσάρτας.Π κ.ά.,2014) 
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Πίνακας 2. Κατηγοριοποιήση μορφών τουρισμού 

1. Μέγεθος ομάδας ατομικός, ομαδικός, οικογενειακός 

2. Προϋπολογισμός ταξιδιού πολυτελείας, κοινωνικός, μαζικός 

3. Διάρκεια παραμονής μικρής, μεγάλη διάρκειας, 

Σαββατοκύριακου 

4. Ηλικία νέων, μέσης ηλικίας, τρίτης ηλικίας 

5. Αναψυχή και ελεύθερος χρόνος αναψυχής, πολιτιστικός, θρησκευτικός, 

αθλητικός, γαστρονομικός, 

αγροτουρισμός, βιομηχανικός τουρισμός 

κ.λπ. 

6. Επάγγελμα επιστημονικός, συνεδριακός, εκθεσιακός, 

κινήτρων 

7. Υγείας και Ευεξίας ανάπαυσης, ιαματικός, 

θαλασσοθεραπείας, spa 

8. Προορισμός εσωτερικός, διεθνής, παραθαλάσσιος, 

παραλίμνιος, ορεινός, αστικός κ.λπ. 

9. Τουριστικό κατάλυμα ξενοδοχείου, πανσιόν, κάμπινγκ, 

ενοικιαζόμενων δωματίων κ.λπ. 

10. Μεταφορικό μέσον αεροπορικός, σιδηροδρομικός, 

θαλάσσιος, οδικός κ.λπ.  

 

 

Κάποιες από τις μορφές εναλλακτικού τουρισμού που μπορούμε να αναφερθούμε 

είναι: 

 Αγροτουρισμός : Ο Αγροτουρισμός περιλαμβάνει όλες τις τουριστικές 

δραστηριότητες σε αγροτικές περιοχές. Συνήθως αναπτύσσεται από μικρές 

μονάδες οικογενειακού ή συνεταιριστικού χαρακτήρα που έχει ως στόχο τη 

δημιουργία συμπληρωματικής απασχόλησης και εισοδήματος(Μοίρα:2004). 

Οι δραστηριότητες αυτές αποσκοπούν στην αναβάθμιση των αγροτικών 

χώρων. 

 

 Αθλητικός Τουρισμός: Είναι η οικονομική και κοινωνική δραστηριότητα 

συνδυάζοντας τον αθλητισμό με το τουρισμό. Αποτελεί ένα τμήμα της 

τουριστικής βιομηχανίας και η οικονομική της συνεισφορά έχει αυξηθεί πολύ 

το τελευταίο καιρό. Εστιάζει στην υλοποιήση ταξιδιών με προορισμό την 

εμπειρία στην αθλητική κουλτούρα (Pigassou:2004) 
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 Θαλάσσιος Τουρισμός: Ο Θαλάσσιος τουρισμός δεν περιορίζεται μόνο στη 

θαλάσσια περιήγηση αλλά εντάσσεται κάθε είδος ανθρώπινη δραστηριότητα 

που έχει ως πεδίο δράσης το θαλάσσιο χώρο και ως σκοπό την αναψυχή και 

την πολιτισμική επικοινωνία. Επιπλέον θεωρείται ως ιδιαίτερος και 

εξειδικευμένος κλάδος που απαιτεί τη γνώση και παράλληλα την προστασία 

του περιβάλλοντος. (Μυλωνόπουλος και Μοίρα :2005) 

 

  Ιατρικός Τουρισμός: Ο όρος Ιατρικός τουρισμός δηλώνει δυο κατηγορίες              

υπηρεσιών. Πρώτο τη διαχείριση ιατρικών αναγκών για επισκέπτες οι οποίοι 

βρίσκονται σε ξένη χώρα για ταξίδι διακοπών ή για επαγγελματικό ταξίδι και    

δεύτερο τον “ ιατρικό τουρισμό επιλογής“ όπου ο ασθενής επιλέγει να 

ταξιδέψειγια να λάβει μια συγκεκριμένη ιατρική υπηρεσία( Μαζαράκης:2013) 

 

 

 Γαστρονομικός Τουρισμός: Εννοούμε τη μορφή τουρισμού στον οποίο 

κυριαρχεί η κουλτούρα της τοπικής κουζίνας. Μέσα από αυτό εμπλουτίζεται η 

τουριστική τους εμπειρία από την ανάδειξη ενός τοπικού τρόπος ζωής. 

Φυσικά υπάρχουν πολλές άλλες μορφές ανάλογα με τα κίνητρα που έχουν οι 

τουρίστες. Επίσης αυτό που πρέπει να γίνει ακόμα είναι να προωθούνται 

περισσότερες πρωτοβουλίες περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και περισσότερη ανάδειξη 

της σημασίας του περιβάλλοντος(Τσάρτας:1996). 
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 Τουρισμός στην Ελλάδα 
Αφού κάναμε μια αναφορά στο τουρισμό σε παγκόσμιο επίπεδο, τώρα θα δούμε το 

ρόλο και την σημασία του τουρισμού στην Ελλάδα. Ο τουρισμός στην Ελλάδα 

συμβάλλει σε εξαιρετικά μεγάλο βαθμό στη διαμόρφωση του ΑΕΠ της χώρας αλλά 

και στην διασπορά του εθνικού εισοδήματος στις περιφέρειες της χώρας. Δυστυχώς 

όμως  ο τουρισμός στην Ελλάδα αποτελεί εποχιακή δραστηριότητα με συνέπεια την 

επιβάρυνση φυσικών και ανθρωπογενών πόρων. Η Ελλάδα αποτελεί μια χώρα  

προορισμού περισσότερο για τους καλοκαιρινούς μήνες με αποτέλεσμα να υπάρχει 

εποχιακή απασχόληση , το οποίο γεγονός οδηγεί σε μια οικονομική αστάθεια . Η 

ανοδική πορεία της τουριστικής κίνησης προς τη χώρα μας μετά από τους 

Ολυμπιακούς Αγώνες εως το 2008 ανακόπηκε και εμφάνισε σημάδια στασιμότητας 

λόγω της οικονομικής κρίσης και της αρνητικής διαφήμισης στο εξωτερικό το οποίο 

αποτέλεσε αρνητικό αντίκτυπο στην ελληνική οικονομία(Χατζηδάκης, 2015). 

Παρόλο όμως της δύσκολης και μακρόχρονης  οικονομικής κρίσης που βιώνει η 

Ελλάδα δεν σταμάτησε να αποτελεί χώρα προορισμού για τους τουρίστες. Σύμφωνα 

με το ταξιδιωτικό περιοδικό Conde Nast Traveller στο πλαίσιο των ετησίων βραβείων 

Reader’s Travel Awards η Ελλάδα ψηφίστηκε ως τον κορυφαίο προορισμό 

παγκοσμίως για το 2016 στη κατηγορία << Καλύτερη Χώρα>> ενώ τα νησιά 

ψηφίστηκαν ως ο δεύτερος δημοφιλέστερος προορισμός στον κόσμο για το 2016 

στην κατηγορία << Καλύτερα Νησιά>> (Conde Nast Traveller, 2016) . Η Ελλάδα 

είναι μια χώρα γεμάτη υπέροχα μυστικά, σαγήνη και υποσχέσεις που περιμένει να 

την ανακαλύψει ο τουρίστας και  να ζήσει τη δική του ξεχωριστή εμπειρία. 

Όμως πια είναι η οικονομική συμβολή του τουρισμού στην χώρα μας; Ο παρακάτω 

πίνακας δείχνει κάποιους βασικούς δείκτες από το 2010 εως 2015 κατά τι ποσοστό 

συμβάλλει ο τουρισμός στο ΑΕΠ, στην απασχόληση και μερίδιο αγοράς(Έσοδα= 

Δις). 
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Πίνακας 3. Συμβολή τουρισμού στους βασικούς δείκτες τις Ελληνικής οικονομίας 

 2010 

 

2011 2012 2013 2014 2015 

Συμμετοχή 

στο ΑΕΠ 

16% 

 

16,4% 16,4% 16,3% 17,3% 18,5% 

Συμμετοχή 

στην 

απασχόληση 

17,8% 18,3% 18,35 18,2% 17,3% 23,1% 

Εσοδα  9,6 10,4 10,4 11,7 13 13,6 

 

Παγκόσμιο 

μερίδιο 

αγοράς 

1,6% 1,5% 1,5% 1,6% 1,8% 2% 

Μερίδιο 

αγοράς στην 

Ευρώπη 

3,1% 2,9% 2,9% 2,9% 3,8% 3,1% 

ΠΗΓΗ: ΣΕΤΕ 

Αυτό που παρατηρούμε είναι ότι από το 2010 εως το 2015 έχουμε αύξηση του 

ποσοστού που συμβάλλει ο τουρισμός στο ΑΕΠ, στην απασχόληση, στα έσοδα, και 

στο παγκόσμιο μερίδιο αγοράς, όμως στο μερίδιο αγοράς στην Ευρώπη παρόλο που 

το 2014 έχουμε μια αύξηση του ποσοστού από το 3,1% στο 3,8%  δηλαδή μια 

αύξηση 0,7% το 2015 έχουμε την αντίστοιχη μείωση. Παρόλο αυτό όμως η Ελλάδα 

αποτελεί ακόμα δημοφιλή τουριστικό προορισμό και αυτό οφείλεται λόγω της 

εκτεταμένης ακτογραμμής, των πολυάριθμων νησιών της και της φυσικής ομορφιάς. 

Τα χαρακτηριστικά του ελληνικού τουρισμού που παρουσιάζονται επίσης και σε 

άλλες χώρες της ανατολικής Μεσογείου είναι(WWF): 

 Το μοντέλο των 3s (sea, sun, sand) 

 Εποχιακός τουρισμός 

 Κορεσμός και υπερπροσφορά στον τομέα των καταλυμάτων 

 Μεγάλο ποσοστό επιχειρήσεων μικρού μεγέθους 

 Το μεγαλύτερο ποσοστό των επισκεπτών διακινούνται μέσω περιορισμένου 

αριθμού tour operators 

 Σημαντική υποβάθμιση του περιβάλλοντος 
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Στα παρακάτω διαγράμματα βλέπουμε τις αφίξεις στην Ελλάδα από το εξωτερικό και 

το μέσο μεταφοράς που προτίμησαν την περίοδο Ιανουάριος- Ιούνιος 2015- 2016. 

 

Διάγραμμα 7. Αφίξεις στην Ελλάδα ανα Ήπειρο 2015-2016 

  

 

ΠΗΓΗ : ΕΛΣΤΑΤ 

Αυτό που συμπεραίνουμε από το παραπάνω διάγραμμα είναι ότι οι περισσότερες 

αφίξεις και με μεγάλο αριθμό διαφοράς είναι από τις Ευρωπαϊκές χώρες. Επίσης 

βλέπουμε μία μείωση των αφίξεων από τις χώρες της Ευρώπης το 2016 σε σχέση με 

το 2015. Η μεταβολή αυτή είναι στο 1,2%. Γενικά σαν συνολικό αποτέλεσμα 

σημειώθηκε μείωση των αφίξεων κατά 1,6% το 2016 σε σχέση με το 2015. Τώρα όσο 

αφορά το μέσο μεταφοράς που επιλέγουν οι τουρίστες είναι περισσότερο 

αεροπορικώς ή οδικώς όπως βλέπουμε παρακάτω. Αυτό που μπορούμε να 

παρατηρήσουμε  σχετικά με τα μέσα μεταφοράς είναι ότι οι περισσότεροι επιλέγουν 

το αεροπλάνο το οποίο αποτελεί γρήγορο και πιο ασφαλές μέσο μεταφοράς, επίσης 

με την βελτίωση των δρόμων ώστε να είναι πιο ασφαλές ένα οδικό ταξίδι είναι η 

δεύτερη επιλογή των τουριστών αλλά επίσης αυτό που μπορεί να σημαίνει είναι ότι 

προέρχονται από χώρες που βρίσκονται κοντά στην Ελλάδα. 
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Διάγραμμα 8. Αφίξεις στην Ελλάδα ανα μέσο μεταφοράς 2015-2016 

 

ΠΗΓΗ: ΕΛΣΤΑΤ 

 

Τώρα όσο αφορά την διαχείριση του τουριστικού φαινομένου στην Ελλάδα είναι 

υπεύθυνος ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού(ΕΟΤ). Ο ΕΟΤ αποτελεί τον κρατικό 

φορέα  του τουρισμού στην Ελλάδα όπου έχει ως κύρια αποστολή την οργάνωση, την 

ανάπτυξη και την προώθηση του τουρισμού στο εσωτερικό και εξωτερικό 

αξιοποιώντας τα θετικά στοιχεία που έχει η χώρα . Η στρατηγική του ΕΟΤ για την 

προώθηση και προβολή της Ελλάδας για την τριετία 2014-2015-2016 είναι να 

αναπτυχθεί περισσότερα μέσα από τους βασικούς κλάδους του ελληνικού 

τουρισμού(ήλιος/θάλασσα, πολιτιστικός τουρισμός, καταδυτικός τουρισμός, 

τουρισμός υγείας και ευεξίας, τουρισμός πολυτέλειας, θαλασσιος τουρισμός, 

τουρισμός πόλεων, συνεδριακός τουρισμός, περιηγητικός τουρισμός) και να 

προβάλλει την Ελλάδα ως σύνολο εμπειριών. Επίσης να κάνει έρευνες αγοράς, 

ανάλυση τάσεων και μελέτες ώστε να επιλέγει τις κατάλληλες δράσεις και να 

καταρτίζει τα αντίστοιχα απαιτούμενα προγράμματα. Επιπλέον να κάνει 

επαναξιολόγηση μίγματος μέσων με στόχο τη μεγιστοποίηση της 

αποτελεσματικότητας. Εκτός όμως των παραπάνω η στρατηγική αυτή περιλαμβάνει 

επιπλέον συνεργασίες με τουριστικούς οργανισμούς, ταξιδιωτικούς πράκτορες κ.α., 

διαφημιστικές ενέργειες σε ΜΜΕ εξωτερικούς, συνεργασία με τα γραφεία του ΕΟΤ 

εξωτερικού, προγράμματα συμμετοχής σε διεθνείς εκθέσεις τουρισμού, συμμετοχή ή 

χορηγία εκδηλώσεων, υπερατλαντικές- νεές αγορές, παραγωγή προωθητικού υλικού, 

προώθηση εσωτερικού τουρισμού και τέλος την αντιμετώπιση έκτακτων 

περιστατικών(ΕΟΤ: 2013).  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

1.1 Ο τουρισμός στα Επτάνησα 
Τα Επτάνησα αποτελούν ένα σύμπλεγμα επτά κυρίων νησιών και αρκετών 

μικρότερων που βρίσκονται στο Ιόνιο Πέλαγος, λεγόμενα και Ιόνια νησιά. Τα επτά 

κύρια νησιά είναι, με σειρά μεγέθους, η Κεφαλλονιά, η Κέρκυρα, η Ζάκυνθος, η 

Λευκάδα, τα Κύθηρα, η Ιθάκη και οι Παξοί. Η Ζάκυνος αποτελεί το νησί που θα 

δούμε και αναλυτικότερα στα επόμενα κεφάλαια. Κάποτε τα Ιόνια νησιά ήταν 

ενωμένα με την Ηπειρωτική Ελλάδα αλλά ύστερα από κατακρήμνιση των εδάφων, 

λόγω του μεγάλου παράκτιου ρήγματος του Ιονίου Πέλαγους, χωρίστηκαν. Έτσι 

δημιουργήθηκαν απόκρημνες ακτές και όμορφες παραλίες, οι οποίες προσελκύουν 

πολύ τους τουρίστες. Επιπλέον λόγω της γεωγραφικής τοποθεσίας δημιουργούνται 

ανέμοι στις παραλίες με απότέλεσμα τα Επτάνησα να έχουν γίνει γνωστά κέντρα 

windsurfing. Τα Ιόνια νησιά έζησαν πολλές διαφορετικές καταστάσεις εξουσίας και 

πολιτισμικών συνθηκών(Hotels Line: http://hotelsline.com/el/articles/ithaki-ionio-

eptanisa ). Η διοίκηση όμως από τους Φράγκους εως το 1864, όπου ενώθηκε με την 

Ελλάδα, τους επηρέασε σημαντικά στην πνευματική ανάπτυξη κάτι που γίνεται ορατό 

και σήμερα από την αρχιτεκτονική και το πολιτιστικό τους ιδίωμα. Τώρα όσο αφορά 

γενικά τα Επτάνησα και το τουρισμό, λόγω του εξαιρετικού κλίματος, την 

επτανησιακή γαστρονομία, τις καθαρές και δροσερές θάλασσες, το πράσινο και την 

πολιτιστική κληρονομιά αποτελούν ιδανικό τόπο για ξεκούραση και διακοπές. Από 

τα αποτελέσματα των αφίξεων του Οκτώβρη, τα Ιόνια Νησιά κλείνουν την 

τουριστική περίοδο 2016 ευρισκόμενα στην πρώτη θέση με άνοδο στο ποσοστό 

αφίξεων κατά 13,20% σε σχέση με το 2015(Περιφέρεια Ιονίων Νήσων:2016, 

<http://pin.gov.gr/?p=10920>). Η  Περιφέρεια Ιονίων Νήσων θα συνεχίσει τις 

προσπάθειες για την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου, την βελτίωση και τον 

εμπλουτισμό του τουριστικού προϊόντος με στόχο το μεγαλύτερο οικονομικό και 

κοινωνικό όφελος. Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων έχει προβεί σε διάφορες ενέργειες 

ώστε τα Ιόνια Νησιά να διαφημιστούν τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό. 

Κάποιες από τις προσπάθειες που έχει κάνει είναι η αποδοχή ξένων δημοσιογράφων, 

όπως από την Αυστρία, Γερμανία, Ρωσία, Γαλλία και από άλλες χώρες, για 

γυρίσματα στα νησιά. Επίσης έχει συμμετάσχει σε διάφορες Διεθνές Εκθέσεις όπως 

στην Σερβία, Βρυξέλλες, Ιταλία, Ρώσία και άλλες όπου έχουν πάρει θετικά μηνύματα 

http://hotelsline.com/el/articles/ithaki-ionio-eptanisa
http://hotelsline.com/el/articles/ithaki-ionio-eptanisa
http://pin.gov.gr/?p=10920
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για την τουριστική κίνηση. Επιπλέον στις 11 Φεβρουαρίου 2017 η ΠΙΝ(Περιφέρεια 

Ιονίων Νήσων) ψήφισε το επιχειρησιακό σχέδιο τουριστικής προβολής της μέχρι και 

το 2020. Οι νεές δράσεις της ΠΙΝ για την τουριστική προβολή προβλέπουν (Zante 

News Time:2017) 

1) Τεχνική storytelling των εμπειριών για το προορισμό 

2) Δημιουργία Ενιαίας Επικοινωνιακής Πλατφόρμας 

3) Δημιουργία photogallery 

4) Δημιουργία θεματικών videos 

5) Σχεδιασμός και ανάπτυξη ενιαίας branded ψηφιακής πλατφόρμας 

6) Σχεδιασμός και ανάπτυξη Trumblrpage με σκοπό την φιλοξενία και την προώθηση 

της καμπάνιας 

7) Έντυπες καταχωρήσεις και τηλεοπτικές διαφημίσεις σε μεγάλα μέσα του 

εξςτερικού 

8) Πλάνο ψηφιακής προώθησης με στόχευση σε news Travel platforms 

9)Ψηφιακή προώθηση στις βασικές αγορές Αγγλία, Γαλλία, Γερμανία 

10)Διεθνείς συνεργασίες 

11) Διαφημιστική προβολή στο δίκτυο Yahoo 

12) Δημιουργία ετήσιου event 

13)Ταξίδια, γνωριμίες 

14) Πραγματοποιήση  διαγωνισμών στο εξωτερικό 

15) Παρουσιάσεις των Ιονίων Νήσων στην Πολωνική αγορά 

16) Συμμετοχή σε τουριστικές εκθέσεις 

17) Διοργάνωση θεματικών εκδηλώσεων 

18) Ανάπτυξη εφαρμογής για κινητά τηλέφωνα 
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Αυτό που βλέπουμε γενικά είναι αύξηση της τουριστικής κίνησης στα Επτάνησα. 

Συγκεκριμένα βλέπουμε μια αύξηση στις αφίξεις της τάξεως 8,5% το 2014 και 11% 

το 2015, αύξηση και στις διανυκτερεύσεις, 2,7% το 2014 και 5,8% το 2015 ενώ στην 

πληρότητα των κλινών το 2014 σημείωσε μείωση της τάξεως 3,4% όμως το 2015 είχε 

αύξηση 5,8%. Αναλυτικότερα βρίσκονται στους παρακάτω πίνακες(ΕΛΣΤΑΤ). 

 

 

Διάγραμμα 9: Αφίξεις στα Επτάνησα για τα έτη 2013-2014-2015 

Πηγή:ΕΛΣΤΑΤ 

 

Στο παραπάνω διάγραμμα βλέπουμε για τα έτη 2013, 2014, 2015 το σύνολο των 

αφίξεων γενικά στα Επτάνησα ενώ στο παρακάτω διάγραμμα έχουμε σε ποσοστά τις 

αναλογίες των αφίξεων για τα 5 μεγαλύτερα νησιά, Κέρκυρα, Ζάκυνθος, Ιθάκη, 

Κεφαλληνία και Λευκάδα. Αυτό που παρατηρούμε είναι ότι η Κέρκυρα κατέχει την 

πρώτη θέση και ύστερα η Ζάκυνθος. 
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Διάγραμμα 10: Ποσοστά αφίξεων στα μεγαλύτερα νησιά των Επτανήσων για τα έτη 

2013-2014-2015 

Πηγή:ΕΛΣΤΑΤ 

 

Διάγραμμα 11: Διανυκτερεύσεις στα Επτάνησα για τα έτη 2013-2014-2015 

Πηγή:ΕΛΣΤΑΤ 

Αυτό που παρατηρούμε στο παραπάνω πίνακα είναι ότι οι διανυκτερεύσεις στα 

Επτάνησα αυξάνονται κάθε χρόνο. 
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Διάγραμμα 12:Ποσοστά διανυκτερεύσεων στα μεγαλύτερα νησιά των Επτανήσων για 

τα έτη 2013-2014-2015 

Πηγή:ΕΛΣΤΑΤ 

 

 

Επίσης όσο αφορά τις διανυκτερεύσεις στα ξενοδοχεία τα έτη 2013, 2014 και 2015  

αυτό που βλέπουμε είναι εκτός από την αύξηση που σημειώνεται γενικά στα 

Επτάνησα με το πέρασμα των χρόνων, βλέπουμε κάποιες μειώσεις μεμονωμένα όπως 

στην Κεφαλληνία(-0,6% το 2014) και στην Λευκάδα(-0,8% το 2014). 
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Διάγραμμα13: Πληρότητα κλινών στα Επτάνησα για τα έτη 2013-2014-2015 

Πηγή:ΕΛΣΤΑΤ 

 

 

Διάγραμμα 14: Ποσοστό πληρότητας κλινών στα μεγαλύτερα νησιά των Επτανήσων 

για τα έτη 2013-2014-2015 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ  
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Όσο αφορά την πληρότητα των κλινών για τα ετη 2013,2014 και 2015 αυτό που 

παρατηρούμε είναι ότι το 2014 υπάρχει μια μείωση της τάξεως 3,4% τον επόμενο 

όμως χρόνο(2015) σημείωνεται αύξηση 5,8%. Μεμονωμένα αυτό που μπορούμε να 

αναφέρουμε είναι ότι η Ζάκυνθος είχει την μεγαλύτερη πληρότητα και ότι 

σημειώνεται ορατή μείωση το 2014 στην Κέρκυρα(5,5%), στην Κεφαλληνία(10,1%) 

και στην Λευκάδα(5,8%). 

Οι κυριότερες χώρες προέλευσης ταξιδιωτών στα Ιόνια Νησιά αποτελούν το 

Ηνωμένο Βασίλειο, η Γερμανία, η Ιταλία, η Ολλανδία, η Γαλλία, η Πολωνία, η Ρωσία 

και η Αυστρία. Στο παρακάτω πίνακα εμφανίζονται οι εισπράξεις που προέρχονται 

από τις αναφερόμενες χώρες, οι διανυκτερεύσεις και η δαπάνη ανα διανυκτέρευση το 

έτος 2016(Τράπεζα Ελλάδος: 

http://www.bankofgreece.gr/Pages/el/Statistics/externalsector/balance/travelling.aspx) 

Πίνακας 4: Κυριότερες χώρες προέλευσης τουριστών στα Επτάνησα για το 2016 

 Εισπράξεις(εκ. 

ευρώ) 

Διανυκτερεύσεις(χιλ) Δαπάνη ανα 

διανυκτέρευση 

Ηνωμένο 

Βασίλειο 

604,7 7968,3 75,9 

Γερμανία 155,0 2268,4 68,3 

Ιταλία 120,1 1979,5 60,6 

Ολλανδία 83,6 1242,1 67,3 

Γαλλία 83,4 1085,0 76,9 

Πολωνία 74,9 1332,1 56,2 

Ρωσία 39,5 585,4 67,4 

Αυστρία 37,0 424,2 87,3 

Σύνολο 1503,6 21493,2 70,0 

Πηγή: Τράπεζα Ελλάδος 

Αυτό που μπορούμε να δούμε στο παραπάνω πίνακα είναι το Ηνωμένο Βασίλειο 

κατέχει την πρώτη θέση και στις εισπάξεις αλλά και στις διανυκτερεύσεις όμως 

μεγαλύτερη δαπάνη ανα διανυκτέρευση κάνει η Αυστρία. Τώρα όσο αφορά το έτος 

που βρισκόμαστε το Υπουργείο Τουρισμού προωθεί τα Επτάνησα ως προορισμός 

κπουαζιέρας. Επίσης εντάχθηκαν περισσότερα αεροπορικά δρομολόγια. 

Συγκεκριμένα εντάχθηκαν για το έτος 2017 39 νεές απευθείας αεροπορικές συνδέσεις 

μεταξύ Κέρκυρας, Κεφαλλονιάς και Ζακύνθου με βασικά αεροδρόμια του 

εξωτερικού όπου αναμένεται να οδηγήσει σε αύξηση της τουριστικής κίνησης ως και 

30%(Hania. News: 2017). 

http://www.bankofgreece.gr/Pages/el/Statistics/externalsector/balance/travelling.aspx
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1.2 Η Περίπτωση της Ζακύνθου 

1.2.1 Γεωγραφία- Κλίμα 

Η Ζάκυνθος ή αλλιώς Τζάντε ή Φιόρο του Λεβάντε (Ανθος της Ανατολής) κατά τους 

Βενετσιάνους είναι ένα από τα νησιά των Επτανήσων. Η Ζάκυνθος είναι το ενδέκατο 

σε έκταση ελληνικό νησί και δεύτερο σε πληθυσμό νησί των Ιονίων νήσων. Το νησί 

είναι σε έκταση 406 τ.χλμ και ο πληθυσμός ανέρχεται στους 40.758 κατοίκους 

σύμφωνα με την απογραφή του 2011. Επίσης ο δήμος Ζακύνθου περιλαμβάνει και τις 

Νησίδες Στροφάδια.Ο Δήμος Ζακύνθου περιλαμβάνει 6 Δημοτικές Ενότητες: 

Ζακυνθίων, Αλυκών, Αρκαδίων, Αρτεμισίων, Ελατίων και Λαγανά. Το νησί της 

Ζακύνθου όσο αφορά την τοποθεσία βρίσκεται νότια της Κεφαλονιάς και δυτικά της 

βορειοδυτικής πλευράς της Πελοποννήσου. Το ανάγλυφο του εδάφους της Ζακύνθου 

είναι περισσότερο ημιορεινό (55%). Όσο αφορά το κλίμα του νησιού είναι ιδιαίτερα 

ήπιο και μεσογειακό. Ο χειμώνας στο νησί είναι ήπιος και δροσερός και αρκετές 

φορές με υψηλή ένταση ανέμων. Επίσης έχει πολύ υγρασία με μέση ετήσια τιμή 65%. 

Ενώ το καλοκαίρι είναι σχετικά δροσερό με μεγάλη ηλιοφάνεια. Επίσης μπορούν να 

σημειωθούν άνεμοι με περιορισμένη ένταση. Οι γεωλογικοί σχηματισμοί που δομούν 

το νησί οδηγούν στην ανεπαρκή υδροδότηση και άρδευση. Το έδαφος του νησιού 

αποτελείται από γεωργική γη (42,2%), φυσικοί βοσκότοποι (37,3%), δασικές 

εκτάσεις(11,2%) και άγονες εκτάσεις(9,3%). Το μεγαλύτερο υψόμετρο του νησιού 

είναι ο όρος Βραχιώνας με μεγαλύτερο υψόμετρο 758 μέτρων(Δήμος 

Ζακύνθου:2017). 
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1.2.2 Ιστορία 

Η ιστορία της Ζακύνθου έχει περάσει από πολλά ‘κύματα’. Βρέθηκε κάτω από 

πολλούς κατακτητές μέχρι τη στιγμή που ενώθηκε με την Ελλάδα. Οι διαφορετικές 

κυριαρχίες του νησιού επηρέασαν από όλες τις απόψεις το νησί δίνοντάς της έναν 

δικό της και ξεχωριστό χαρακτήρα που την διαφοροποιεί από τα υπόλοιπα νησιά της 

Ελλάδας(http://www.zanteisland.com/el/istoria-zakynthos.php). 

 

 

 Μυθολογία 

Όσο αφορά την μυθολογία, υπάρχουν δυο εκδοχές για το νησί της Ζακύνθου. 

Πρώτον, ότι ο ιδρυτής του νησιού ήταν ο Ζάκυνθος, γιος του Δαρδάνου, βασιλιάς της 

Τροίας, ο οποίος ελευθέρωση το νησί από τα φίδια που το κατέκλυζαν. Δεύτερον, ότι 

το νησί βρισκόταν υπό την κυριαρχία του Οδυσσέα, βασιλιά της Ιθάκης, και μαζί με 

άλλες χώρες έλαβε μέρος στο Τρωϊκό πόλεμο. 

 

 Ρωμαϊκή Περίοδος 

Οι κάτοικοι του νησιού επειδή δεν ήθελαν να αποδεχτούν την ρωμαϊκή ηγεμονία, 

επαναστάτησαν πολλές φορές. Με την άφιξη όμως του ναυάρχου Φούλβιο 

αναγκάστηκαν να δεχτούν αμοιβαίες υποχρεώσεις και παραχωρήσεις, τα οποία λίγο 

αργότερα οδήγησαν στην βελτίωση του τρόπου συμβίωσεις.  

 

 Βυζαντινή περίοδος 

Στην Ζάκυνθο όπως και στα άλλα νησιά του Ιονίου επικρατούσε μια αβεβαιότητα 

από τις συνεχείς καταλήψεις από τον Μέγα Κωσταντίνο. Την περίοδο αυτή υπήρξε 

διαχωρισμός των κατοίκων σε τρεις διαφορετικές κοινωνικές τάξεις. 

 

 

http://www.zanteisland.com/el/istoria-zakynthos.php
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 Ενετική περίοδος 

Με τη παρακμή της Βυζαντινής αυτοκρατορίας το νησί της Ζακύνθου έζησε σε μια 

περίοδο ενδιάμεσης βασιλείας. Με την τελευταία κυριαρχία το νησί βελτίωσε την 

αυτοδιοίκηση και την οικονομική της οργάνωση με αποτέλεσμα να ελκύσει το 

ενδιαφέρον των Ενετών. Η Ενετική κυριαρχία παραχώρησε στους νησιώτες 

κοινωνικές και θρησκευτικές ελευθερίες. Επίσης επέτρεψε την άνθιση του πολιτισμού 

του νησιού. 

 

 Γαλλική και Ρωσο-τουρκική κυριαρχία 

Μετά την Ενετική Δημοκρατία ήρθε η κατοχή των γάλλων δημοκρατικών. Όμως οι 

ανανεώσεις που έφεραν οι γάλλοι και η νοσταλγία για τα παλιά της προνόμια τους 

έφεραν αντιμέτωπους. Με μια όμως συμφωνία μεταξύ Ρωσίας και Τουρκίας, η παλιά 

τάξη της αριστοκρατίας  κατάφερε πάλι να επιβληθεί στον λαό. 

 

 Αγγλική κυριαρχία 

Το 1809 με δυνατό στρατό εγκαταστάθηκαν στο νησί οι άγγλοι και την έκαναν 

πρωτεύουσα του Κράτους των Ιονίων. Εξαιτίας όμως της αυταρχικής κυριαρχίας που 

έδειξαν οδήγησαν τους νησιώτες να κάνουν διαμαρτυρίες και να ιδρύσουν μια κρυφή 

πατριωτική εταιρεία, “  Φιλική Εταιρεία“, η οποία υπήρξε η βάση της εθνικής 

εξέγερσης της Ελλάδας. 

 

 Σύγχρονη εποχή 

Η ένωση της Ζακύνθου και των άλλων νησιών με την Ελλάδα έγινε το 1864. Κατά 

τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο το νησί υπέστη κατοχή των Ιταλών και Γερμανών. 

Ένα άλλο πλήγμα που δέχτηκε το νησί ήταν το 1953 όπου έγινε ένας μεγάλος 

σεισμός και γκρέμισε ολόκληρη την πόλη. Παλιά αρχοντικά που κατάφεραν να 

σωθούν από τις διάφορες κυριαρχίες γκρεμίστηκαν. Με την βοήθεια όμως του 

κράτους και των κατοίκων η πόλη σιγά σιγά ξαναχτίστηκε . 
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1.2.3 Οικονομία 

Η οικονομία της Ζακύνθου στηρίζεται κυρίως στον τουρισμό και τον πρωτογενή 

τομέα. Ο τουρισμός αποτελεί για το νησί τον πυλώνα της οικονομίας. Αναλυτικά 

έχουμε: Στον πρωτογενή τομέα της οικονομίας ο αγροτικός τομέας συμβάλλει κατά 

12% στο εισόδημα των κατοίκων. Συγκεκριμένα , τα κύρια προϊόντα παραγωγής και 

εξαγωγής του νησιού αποτελούν το ελαιόλαδο, η σταφίδα και το κρασί. Επιπλέον στο 

νησί παράγονται εσπεριδοειδή, λαχανικά, το ζακυνθινό πεπόνι και το ζακυνθινό 

νεροκρέμμυδο. Τέλος σημειώνεται και μια ανάπτυξη στην μελισσοκομία. Τώρα όσο 

αφορά τον δευτερογενή τομέα της οικονομίας του νησιού περιλαμβάνει την 

παραγωγή του γνωστού Ζακυνθινού μαντολάτου, παστελιού, σαπουνιού, την 

τυποποίηση και επεξεργασία αγροτικών και κτηνοτροφικών προϊόντων. Επίσης 

σημαντικό αποτελεί και η παραγωγή οικοδομικών υλικών, η κοπή και επεξεργασία 

πέτρας, μαρμάρου, η επιπλοποία και σιδηρουργία, αν και τα τελευταία χρόνια 

βρίσκονται σε ύφεση εξαιτίας της οικονομικής κρίσης. Τέλος έχουμε τον τριτογενή 

τομέα που συμβάλλει κατά 63% στο τοπικό εισόδημα. Ο τριτογενής τομέας 

περιλαμβάνει τον τουρισμό, τις τοπικές υπηρεσίες, τις τράπεζες, τις ασφαλιστικές 

εταιρείες, τα καταστήματα λιανικού και χονδρικού εμπορίου και άλλες επιχειρήσεις 

εξυπηρέτησης του τουρισμού(Zakynthos info center: 

<http://www.zakynthosinfocenter.gr/>). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.zakynthosinfocenter.gr/
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1.2.4 Πολιτισμός 

Η Ζάκυνθος έχει συμβάλει ενεργά στην πνευματική και καλλιτεχνική ανάπτυξη και 

εξέλιξη της Ελλάδας. Οι ποιητές του νησιού δεν διακρίνονταν μόνο για την ποίηση 

και την πεζογραφία αλλά και για τις μεταφράσεις αρχαιοελληνικών κειμένων, όπως η 

Ιλιάδα του Ομήρου στην καθομιλουμένη. Η πνευματική ακμή του νησιού γίνεται τον 

19ο αιώνα με την γέννηση του Ανδρέα Κάλβου και Διονύσιου Σολωμού. Το 1864 

δημιουργείται ο Εθνικός Ύμνος της χώρας από τον Διονύσιο Σολωμό. Όμως η 

νεότερη ιστορία της Ζακύνθου αλλά και της Ελλάδας επηρεάστηκε από το 

συγγραφικό και θεατρικό έργο του Γρηγορίου Ξενόπουλου. Επιπλέον οι επιρροές από 

την Δύση άνθισαν την όπερα και το 1815 ιδρύεται στο νησί η πρώτη Μουσική Σχολή 

της Ελλάδος. Μεγάλη όμως σημασία αποδίδεται και στο θέατρο, το οποίο άκμασε 

την εποχή της Βενετοκρατίας. Επιπλέον το θέατρο επηρεάστηκε και από την μεγάλη 

προσέλευση προσφύγων από την Κρήτη που είχε σαν αποτέλεσμα τις Ζακυνθινές 

ομιλίες. Τέλος ένα ακόμα στοιχείο του πολιτισμού του νησιού αποτελεί το μαγευτικό 

τοπίο και τα καθαρά νερά από τα οποία πολλοί καλλιτέχνες είχαν εμπνευστεί για 

δημιουργία κάποιας τέχνης( e-zakynthos, <<http://www.e-

zakynthos.com/zante.zakynthos.arts.culture_gr.php>>). 

 

 Λογοτεχνία και Ποιήση 

Όσο αφορά τη λογοτεχνία και την ποίηση οι Ζακυνθινοί λογοτέχνες με τα έργα τους 

υμνούν την πατρίδα και τη θρησκεία. Ένας από τους σημαντικότερους ποιητής του 

νησιού ήταν ο Διονύσιος Σολωμός, ο οποίος αποτέλεσε τον Εθνικό ποιητή  

γράφοντας   το Ύμνο είς την Ελευθερία. Ο ποιητής ήταν σημείο αναφοράς πολλών 

άλλων ποιητών. Άλλοι σπουδαιότεροι συγγραφείς του νησιού ήταν ο Κάλβος, ο 

Φώσκολος και άλλοι πολλοί. Από τους σπουδαίους αυτούς συγγραφείς εμπνεύστηκαν 

και άλλοι νεότεροι, όπως ο Ξενόπουλος. Οι Ζακυνθινοί λογοτέχνες στράφηκαν στην 

καλλιέργεια της ιστοριογραφίας επηρεασμένοι από την πνευματική παράδοση, την 

εκπαίδευση, την οικονομική ανάπτυξη και την κοινωνικοπολιτική κατάσταση του 

νησιού. Επίσης η Γαλλική επανάσταση με τις ιδεές, η Ιταλική φιλολογία έδωσαν 

έμπνευση για να γεννηθεί η Ζακυνθινή ποιήση(e-zakynthos, <http://www.e-

zakynthos.com/arts-culture/gr_zante.zakynthos.literature.peotry.php>). 

 

http://www.e-zakynthos.com/zante.zakynthos.arts.culture_gr.php
http://www.e-zakynthos.com/zante.zakynthos.arts.culture_gr.php
http://www.e-zakynthos.com/arts-culture/gr_zante.zakynthos.literature.peotry.php
http://www.e-zakynthos.com/arts-culture/gr_zante.zakynthos.literature.peotry.php
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 Αρχιτεκτονική 

 

Η αρχιτεκτονική του νησιού διαμορφώθηκε με δυτικοευρωπαϊκά στοιχεία 

επηρεαζόμενη από τους κατακτητές. Δυσυχώς όμως με το σεισμό του 1953 τα κτήρια 

αυτά γκρεμήστικαν. Την τελική μορφή το νησί το απέκτησε μετά από το σεισμό αφού  

χτίστηκε ξανά από την αρχή. Λίγα είναι τα κτήρια που κατάφεραν να σωθούν και να 

έχουν την παλιά τους αρχιτεκτονική. Τώρα όσο αφορά τις εκκλησίες της Ζακύνθου 

είναι κτισμένες με ρυθμό της τρίκλητης Βασιλικής και χαρακτηρίζονται από τα 

μεγάλα καμπαναριά που βρίσκονται δίπλα τους. Γενικά η αρχιτεκτονική του νησιού 

διαφέρει από την αρχιτεκτονική των Επτανήσων(e-zakynthos, <http://www.e-

zakynthos.com/arts-culture/gr_zante.zakynthos.architecture.php>). 

 Μουσική-Χορός 

Οι Ζακυνθινοί από τα αρχαία χρόνια έδιναν σημασία στη μουσική και το χορό και 

αυτό φαίνεται από το γεγονός ότι τύπωναν νομίσματα με τη μορφή του Πυθαγόρα και 

τη λύρα για να τον τιμήσουν. Παρά την επίδραση των κατακτητών, κατάφεραν να 

διαμορφώσουν το δικό τους στυλ. Γνωστά σε όλους είναι οι καντάδες και οι αρέκιες, 

όπου εξυμνούν τον έρωτα και την φύση και προβάλλουν ένα ευαίσθητο και 

ρομαντικό χαρακτήρα. Οι ντόπιοι στηρίζουν σήμερα τη διοργάνωση μουσικών 

γεγονότων όπως το Φεστιβάλ Τζαζ Ζακύνθου και το Φεστιβάλ κλασσικής Μουσικής. 

Επίσης γνωστοί είναι και οι Τραγουδιστάδες τση Ζακύνθου. Αποτελούν  όμιλο φίλων 

ερασιτεχνών  που παίζουν μουσική για περισσότερα από 2 χρόνια και σε πολλά 

μέρη(http://tragoudistades.com/) . Ενώ όσο αφορά τους Ζακυνθινούς χορούς είναι ο 

Συρτός, ο Γαργηττός, ο Κυνηγός και άλλοι. Ακόμα οι Ζακυνθινοί έδειξαν προτίμηση 

και στους κλασσικούς χορούς όπως Βάλς και Ταγκό όπου παίρνουν μέρος πάντα στις 

εκδηλώσεις τους(e-zakynthos, <http://www.e-zakynthos.com/arts-

culture/gr_zante.zakynthos.traditional.music.php>). 

 

 

 

 

http://www.e-zakynthos.com/arts-culture/gr_zante.zakynthos.architecture.php
http://www.e-zakynthos.com/arts-culture/gr_zante.zakynthos.architecture.php
http://tragoudistades.com/
http://www.e-zakynthos.com/arts-culture/gr_zante.zakynthos.traditional.music.php
http://www.e-zakynthos.com/arts-culture/gr_zante.zakynthos.traditional.music.php
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 Θέατρο 

Η ανάπτυξη του θεάτρου στη Ζάκυνθο ξεκίνησε την περίοδο της Ενετοκρατίας όπου 

δημιουργήθηκε το πρώτο θέατρο του νησιού. Το 18ο αιώνα το Ζακυνθινό θέατρο 

δημιούργησε το δικό τους είδος, τις Ομιλίες. Οι Ομιλίες δημιουργήθηκαν λόγω της 

ανάγκης που είχαν οι ντόπιοι να σατιρίσουν τους κατακτητές, τους ευγενείς και τους 

άρχοντες. Οι Ομιλίες παιζόντουσαν σε πλατείες για τα καρναβάλια, αυτή η παράδοση 

συνεχίζεται εως και σήμερα. Οι συγγραφείς των Ομιλιών ήταν άγνωστοι ενώ οι 

ηθοποιοί φορούσαν μάσκες και τους γυναικείους ρόλους τους έπαιζαν μόνο άντρες. 

Γνωστά θεατρικά έργα έγραψαν ο Γουζέλης (Ο Χάσης), ο Μάτεσης (Ο Βασιλικός ) 

κ.α. (e-zakynthos, <http://www.e-zakynthos.com/arts-

culture/gr_zante.zakynthos.theater.php>). 

 

 

 

 Κουζίνα 

Τα γνωστά φαγητά που μπορεί να βρεί κάποιος στο νησί της Ζακύνθου είναι η 

σκορδαλιά, το κουνέλι στιφάδο, το κοτόπουλο κοκκινιστό ή λεμονάτο και το 

παραδοσιακό λαδοτύρι με πικάντικη γεύση που ωριμάζει στο λάδι. Φυσικά σαν όλα 

τα άλλα νησιά υπάρχουν διάφορα πιάτα με φρέσκα θαλασσινά στις ταβέρνες που 

υπάρχουν δίπλα στη θάλασσα. Ακόμα αυτό που είναι γνωστό στο νησί είναι το 

παστέλι, το οποίο το βρίσκεις στα παραδοσιακά καταστήματα που υπάρχουν στο 

κέντρο αλλά και στα χώρια. Επίσης σ΄αυτά τα καταστήματα υπάρχουν και άλλα 

παραδοσιακά  προϊόντα που πωλούνται σε συσκευασίες. Όπως λάδι, κρασί, μικρά 

χαλιά, διακοσμητικά πιατάκια, μαντολάτο , μάντολες κ.α. Τέλος στο κέντρο της 

πόλης αλλά και στις διάφορες εκδηλώσεις που γίνονται υπάρχουν υπαίθρια περίπτερα 

που φτιάχνουν τις φυτούρες, το γνωστό παραδοσιακό γλυκό από σιμιγδάλι (e-

zakynthos, <http://www.e-zakynthos.com/arts-

culture/gr_zante.zakynthos.cuisine.php>). 

 

 

http://www.e-zakynthos.com/arts-culture/gr_zante.zakynthos.theater.php
http://www.e-zakynthos.com/arts-culture/gr_zante.zakynthos.theater.php
http://www.e-zakynthos.com/arts-culture/gr_zante.zakynthos.cuisine.php
http://www.e-zakynthos.com/arts-culture/gr_zante.zakynthos.cuisine.php


                                                  

 
33 

 Πανηγύρια 

Εξαιτίας των πολυάριθμων εισβολών στο νησί γεννήθηκαν πολλές λαϊκές παραδόσεις 

συνδεδεμένες βασικά με την θρησκευτική λατρεία. Σήμερα οι λαϊκές γιορτές είναι 

πάρα πολλές και κάνουν τα μικρά και μεγάλα χωριά να ζωντανέψουν με φώτα και 

χρώματα, να διασκεδάζουν οι ντόπιοι και οι τουρίστες, με χορό, μουσική και φαγητό 

κ.α. Αναμεσά τους οι πιο σημαντικές γιορτές είναι του Αγίου Διονυσίου, οι Απόκριες 

και το Πάσχα (zanteiseland, <http://www.zanteisland.com/el/politismos-

zakynthos.php>. 

 

 Ζωγραφική- Γλυπτική 

Οι πρώτη ζωγράφοι του νησιού ασχολήθηκαν αποκλειστικά με θρησκευτικά θέματα 

και αγιογραφίες σε εκκλησίες. Τον δέκατο ένατο αιώνα όμως η ζωγραφική αλλάζει 

και πλέον μπορούν να θαυμάζουν αυτή την τέχνη όχι μόνο στις εκκλησίες αλλά και 

στους τοίχους των σπιτιών τους. Τον αιώνα εκείνο υπήρξε σημαντικός με διεθνή 

αναγνώρηση ο Πελεκάσης , ζωγράφος με διεθνή αναγνώριση για τα τοπία του, τις 

προσωπογραφίες και εικόνες που έχουν εκτεθεί και σε Μουσεία. Ενώ όσο αφορά την 

γλυπτική τον δέκατο όγδο αιώνα αναπτύχθηκε η ανάγλυφη επεξεργασία του αργύρου 

και η ξυλογλυπτική. Τα περισσότερα έργα τα θαύμαζαν κυρίως στις εκκλησίες. 

Δυστυχώς όμως με το σεισμό του 1953 καταστράφηκαν (zanteiseland, 

<http://www.zanteisland.com/el/politismos-zakynthos.php>. 

 

 

 
 

 

 

http://www.zanteisland.com/el/politismos-zakynthos.php
http://www.zanteisland.com/el/politismos-zakynthos.php
http://www.zanteisland.com/el/politismos-zakynthos.php
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

2.1 Υποδομές 

2.1.1 Πρόσβαση 

Με δεδομένο το γεγονός της αύξησης των αφίξεων , είναι εύλογο να αναρωτηθεί 

κανείς αν το νησί της Ζακύνθου έχει την δυνατότητα να αντεπεξέλθει σε μια τέτοια 

πρόκληση. Δηλαδή εάν υπάρχουν οι κατάλληλες υποδομές, καταλύματα, υπηρεσίες, 

γενικά εάν υπάρχει η ποιότητα ζωής που ζητά ο τουρίστας. Το ευρύτερο 

ανθρωπογενές περιβάλλον της Ζακύνθου εμφανίζει αρκετές αδυναμίες σχετικά με τις 

σημερινές ανάγκες των τουριστών αλλά και γενικά τις ανάγκες όλων των ατόμων, 

όπως οδικό δίκτυο του νησιού, ελλείψεις σε υποδομές θαλάσσιας προσβασιμότητας, 

κυρίως έλλειψη κατάλληλης μαρίνας σκαφών αναψυχής και προβλήτας προσάραξης 

κρουαζιεροπλοίων. Παρόλο που υπήρξαν ευκαιρίες στο παρελθόν δυστυχώς έμειναν 

ανεκμετάλλευτες. Ο Δήμος προσπαθεί να αντιμετωπίσει όλες τις παραπάνω αλλά και 

επιπλέον ανάγκες και  για αυτό έχει αναπτύξει έναν σχεδιασμό 2014-2019, θέτοντας  

προτεραιότητες ολοκλήρωσης στόχων (Δήμος Ζακύνθου: 2015). 

 

 

 

 Οδικά Δίκτυα 

Για να ερευνηθεί το νησί της Ζακύνθου,και γενικά κάθε μέρος που ταξιδεύεις, 

απαιτούνται δυο πράγματα. Το πρώτο πράγμα είναι να έχεις κάποιο μέσο 

μετακίνησης και το δεύτερο απαιτείται ένα ασφαλές οδικό δίκτυο. Το οδικό δίκτυο 

του νησιού σε σχέση με την φυσική διαμόρφωση του νησιού, ανηφόρες, μεγάλες 

στροφές και άλλα, είναι σε αρκετή καλή κατάσταση και γίνονται επιπλέον 

προσπάθειες για να γίνει πιο ασφαλές. Οι δρόμοι, ακόμα και στις πιο απομακρισμένα 

χωριά του νησιού, είναι στρωμένα με άσφαλτο και σου δίνει την δυνατότητα να τα 

επισκέπτονται και με Ι.Χ και με μηχανή. 
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 Αεροδρόμιο 

Το νησί της Ζακύνθου διαθέτει ένα αεροδρόμιο « Σολωμός» το οποίο βρίσκεται 3 

χλμ από την πόλη της Ζακύνθου και είναι προσβάσιμο από ταξί και ιδιωτικό 

αυτοκίνητο. Οι αεροπορικές εταιρίες που κάνουν τα δρομολόγια είναι η Olympic Air 

και η Aegean Airlines. Επίσης υπάρχει και η Skyexpress που πραγματοποιεί πτήσεις 

με την Κεφαλλονιά, την Κέρκυρα και την Πρέβεζα. Το 2008 κατασκευάστηκε 

καινούργιο κτίριο, το οποίο διαθέτει μεγαλύτερες αίθουσες αναχωρήσεων και 

αφίξεων, εξυπηρετώντας καλύτερα και περισσότερους επισκέπτες. Επιπλέον διαθέτει 

και άλλους χώρους για την εξυπηρέτηση επιβατών, όπως Duty Free, εστιατόριο, 

καφέ, στάθμευση κ.α. Τέλος  νυχτερινές πτήσεις απαγορεύονται λόγω της χελώνας 

Caretta Caretta και των μικρών της που βρίσκονται στις παραλίες(http://www.greek-

airports.gr/greek/airports/zakynthos/zakinth.html ). Όμως από το 2017 το αεροδρόμιο 

παραχωρήθηκε στην γερμανική Farport 

 

 Λιμάνι 

Από το κεντρικό λιμάνι υπάρχουν καθημερινά και όλο το χρόνο δρομολόγια από την 

Ζάκυνθο προς το λιμάνι της Κυλλήνης. Επίσης υπάρχει δρομολόγιο με πλοίο από το 

λιμάνι του Αγίου Νικολάου, το οποίο βρίσκεται στα νότι του νησιού, και συνδεεί το 

νησί με το νησί της Κεφαλονιάς .Αναλυτικότερα όσο αφορά τα εσωτερικά 

δρομολόγια του νησιού είναι τα μόνιμα δρομολόγια που πραγματοποιούν χειμώνα-

καλοκαίρι, από Κυλλήνη προς Ζάκυνθο ή αντίστροφα, τα οποία είναι το Ionian 

Group με τα πλοία  FIOR DI LEVANTE, ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΛΒΟΣ και MARE DI 

LEVANTE, είναι το Kefalonian Lines με πλοίο ΖΑΚΥΝΘΟΣ 1 και τέλος Ionian 

P.Lines το οποίο όμως κάνει δρομολόγια μόνο τους καλοκαιρινούς μήνες από 

Κεφαλονιά-Ζάκυνθο ή αντίστροφα. Υπάρχουν φυσικά και σε άλλες περιοχές μικρές 

πρόβλητες  για μικρά σκάφη. Τέλος όσο αφορά την σύνδεση με λιμάνια του 

εξωτερικού, η Ζάκυνθος συνδέεται με την Ιταλία κατά την περίοδο του καλοκαιριού. 

Οι εταιρίες  που συνδεέται φέτος είναι η Ventouris Ferries η οποία αναχωρεί από το 

Μπάρι, η Red Star Ferries η οποία αναχωρεί από το Πρίντιζι και η European 

Management Maritime η οποία αναχωρεί και από το Πρίντιζι( Λιμενικό Ταμείο και 

Λιμεναρχείο Ζακύνθου,<<http://www.zakynthosport.gr/>> & e-zakynthos, 

<<http://www.e-zakynthos.com/gr_zakynthos.zante.ferries.php>>) . 

http://www.greek-airports.gr/greek/airports/zakynthos/zakinth.html
http://www.greek-airports.gr/greek/airports/zakynthos/zakinth.html
http://www.zakynthosport.gr/
http://www.e-zakynthos.com/gr_zakynthos.zante.ferries.php
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 ΚΤΕΛ 

Από το νησί πραγματοποιούνται και δρομολόγια με λεωφορεία εσωτερικά και 

εξωτερικά του νησιού. Εξωτερικά του νησιού κάνει καθημερινά δρομολόγια προς την 

Πάτρα, την Αθήνα και την Θεσσαλονίκη. Επίσης πραγματοποιεί και πολλά 

εσωτερικά δρομολόγια τα οποία τους καλοκαιρινούς μήνες αυξάνονται ώστε να 

εξυπηρετούν καλύτερα και περισσότερους τουρίστες. Το ΚΤΕΛ της Ζακύνθου 

βρίσκεται στην πόλη και στεγάζεται σε καινούργιο κτήριο. Διαθέτει καφέ-κυλικείο, 

αίθουσα αναμονής κ.α.( Κτελ Νομού Ζακύνθου, <<http://ktel-zakynthos.gr/gr/>>) 

 

 

2.1.2 Ύδρευση 

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης- Αποχέτευσης Ζακύνθου συστάθηκε το 1992 με 

τελευταία συστατική πράξη το 2011. Το σύνολο των διατιθέμενων υδάτων 

προέρχονται από την υδρομάστευση υπογείων υδάτων από γεωτρήσεις που έχει στην 

ιδιοκτησία η Δ.Ε.Υ.Α.Ζ είτε από ιδιωτικές γεωτρήσεις. Η υδροδότηση του 

μεγαλύτερου μέρους του νησιού γίνεται με διακεκομμένο τρόπο καθώς οι 

αντλούμενες ποσότητες νερού δεν επαρκούν. Επίσης η ποιότητα του νερού δεν είναι 

τόσο καλή καθώς υπάρχει το πιο συνηθές πρόβλημα, η υφαλμύρωση. Ειδικά τους 

καλοκαιρινούς μήνες, όταν υπάρχει μεγαλύτερη ανάγκη λόγω της αυξημένης 

προσέλευσης τουριστών, υπάρχει σοβαρό πρόβλημα. Στις ορεινές περιοχές του 

νησιού δεν υπάρχει δίκτυο ύδρευσης με αποτέλεσμα οι κάτοικοι συγκεκριμένων 

περιοχών να αντιμετωπίζουν προβλήματα. Ο Δήμος όμως από το 2013 έχει βάλει το 

πρόβλημα της ύδρευσης ως προταιρεότητα και έχει ξεκινήσει την αντιμετώπιση των 

προβλημάτων που υπάρχουν, με αρχή την αντικατάσταση του κεντρικού αγωγού με 

το οποίο αντιμετώπιζαν προβλήματα. 

 

2.1.3 Αποχέτευση 

Όσο αφορά το αποχετευτικό δίκτυο του νησιού εντοπίζονται τρία κεντρικά δίκτυα. 

Το πρώτο είναι το κεντρικό δίκτυο της πόλης της Ζακύνθου, το δεύτερο είναι το 

δίκτυο του Λαγανά και το τρίτο είναι του Αρκαδίου. Τα παραπάνω αποχετευτικά 

δίκτυα περιλαμβάνουν και άλλα μικρά δίκτυα άλλων περιοχών. Το σύνολο των 

http://ktel-zakynthos.gr/gr/
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λυμάτων οδηγούνται με αντλιοστάσια στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων με 

μέγιστη δυναμικότητα 40.000 κατοίκων. Όμως λόγω του μεγάλου αριθμού 

προέλευσης τουριστών τα δίκτυα αποχέτευσης χρειάζονται επέκταση ώστε να 

καλύψουν μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού. 

 

 

2.1.4 Στερεά απόβλητα 

Τα στερεά απόβλητα αποτελεί ένα μεγάλο ζήτημα του νησιού. Ο Σύνδεσμος 

Διαχείρησης Στερεών Αποβλήτων Ζακύνθου είναι ο αρμόδιος για την λειτουργία των 

έργων και των εγκαταστάσεων διαχείρισης απορριμάτων. Διαχειρίζεται κάθε χρόνο 

25.000τόνοι, οι οποίοι διατίθονται στον υπάρχοντα ΧΥΤΑ. Δυστυχώς τις τελευταίες 

μέρες το νησί αντιμετώπιζε προβλήματα με τα σκουπίδια, ευτυχώς όμως τα θέμα 

αυτό λύθηκε και αποφασίστηκε η προσωρινή εγκατάσταση δεματοποίησης 

απορριμμάτων σε χώρο όμορο του ΧΥΤΑ. Ο χώρος αυτός θα υποδεχθεί τα 

απορρίμματα που θα συλλέγονται από τους δρόμους του νησιού ώστε, στη συνέχεια, 

να δεματοποιούνται στην εγκατάσταση. Αυτό όμως αποτελεί πια προσωρινή λύση για 

το νησί μέχρι να βρεθεί μια μόνιμη λύση. 

 

2.1.5 Ιατρικές Υπηρεσίες 

Το Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου « ΑΓΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ» είναι το καινούργιο 

νοσοκομείο του νησιού που βρίσκεται 3 χλμ έξω από την πόλη της Ζακύνθου, στην 

περιοχή Γαϊτάνι ,το οποίο μεταφέρθηκε εκεί το 2012 καθώς το παλιό νοσοκομείο 

βρισκόταν στην πόλη. Το νοσοκομείο παρέχει πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια 

περίθαλψη. Το κτίριο του νοσοκομείου δομείται από ένα μεγάλο ισόγειο, στο οποίο 

χωροθετούνται όλα τα λειτουργικά τμήματα, υπάρχει ο 1ος όροφος στον οποίο 

βρίσκονται τα τμήματα επεμβάσεων και η διοίκηση. Στον 2ο και 3ο  όροφο 

χωροθετείται η νοσηλεία και στον 4ο και στο υπόγειο είναι για τις ανάγκες των Η/Μ 

εγκαταστάσεων. Επίσης υπάρχει ένα μεμονωμένο κτίριο στο οποίο βρίσκονται οι 

λοιπές Η/Μ εγκαταστάσεις και το ΕΚΑΒ. Τέλος υπάρχουν και περιφερειακές 

μονάδες σε κάποιες περιοχές του νησιού, οι οποίες καλύπτουν κάποιες βασικές 

ανάγκες(Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου ‘Άγιος Διονύσιος’, <http://www.zante-

hospital.gr/el/>).   

http://www.zante-hospital.gr/el/
http://www.zante-hospital.gr/el/
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2.1.6 Ξενοδοχεία- Ενοικιαζόμενα- Κάμπινγκ- Λοιπά καταλύματα 

 

Στο νησί της Ζακύνθου όσο αφορά τα καταλύματα υπάρχουν πολλές και 

διαφορετικές επιλογές, ανάλογα με τις προτιμήσεις που έχουν οι τουρίστες. 

Υπάρχουν διαμερίσματα- στούντιο, βίλες απλές ή πολυτελείας, ξενοδοχεία και 

κάμπινγκ. Οι επιλογές καταλυμάτων των τουριστών γίνονται  ανάλογα με την 

οικονομική δυνατότητα, με την άνεση που θέλουν να έχουν, την τοποθεσία και άλλα. 

Την περίοδο του καλοκαιριού γενικά σε όλα τα καταλύματα υπάρχει αύξηση των 

τιμών. Αναλυτικότερα, διαμερίσματα- στούντιο είναι επιπλωμένα διαμερίσματα τα 

οποία διαθέτουν δικιά τους κουζίνα. Διαμερίσματα- στούντιο υπάρχουν σε όλες τις 

περιοχές του νησιού είτε παραθαλάσσια είτε ορεινά.Η επιλογή διαμονής σε ένα 

διαμέρισμα-στούντιο αποτελεί μια συμφέρουσα οικονομική επιλογή, ειδικά για μια 

οικογένεια Συνήθως τα διαμερίσματα- στούντιο είναι οργανωμένα σε συγκροτήματα 

και τα περισσότερα διαθέτουν πισίνα, μπαρ, εστιατόριο. Τώρα αν κάποιοι έχουν μια 

μεγαλύτερη οικονομική άνεση η επόμενη επιλογή διαμονής είναι η βίλα. Στο νησί 

υπάρχουν πολλές βίλες. Πολλοί τουρίστες έχουν το δικό τους κατάλυμα. Πολλοί 

ξένοι έχουν αγοράσει γη και έχουν χτίσει δικές τους βίλες, στα οποία είτε μένουν οι 

ίδιοι όλο το καλοκαίρι είτε το νοικιάζουν σε άλλους για κάποιο χρονικό διάστημα. 

Άλλη μια επιλογή καταλύματος είναι τα ξενοδοχεία. Υπάρχουν σε όλες τις περιοχές 

του νησιού και διαφορετικές κατηγορίες από 2 εως 5 αστερών. Σύμφωνα με το 

Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο υπάρχουν 275 ξενοδοχεία σε όλο το νησί 

(<<http://www.grhotels.gr/GR/Pages/default.aspx>>). Τέλος υπάρχουν και τα 

κάμπινγκ ως μια επιλογή καταλύματος. Συνολικά στο νησί υπάρχουν 5 οργανωμένα 

κάμπινγκ , τα οποία μπορεί να διαθέτουν παιδική χαρά, εστιατόριο, μίνι μάρκετ, 

πισίνα, βρίσκονται δίπλα σε παρελία και σε χώρο με πολύ πράσινο. Γενικά υπάρχουν 

πολλές επιλογές διαμονής ανάλογα τι ζητάει ο καθένας. 

 

 

 

 

http://www.grhotels.gr/GR/Pages/default.aspx
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2.1.7 Τουριστικά Γραφεία 

Είτε πρόκειται για ταξίδι στο εξωτερικό είτε εντός Ελλάδας, στα ταξιδιωτικά γραφεία 

στην Ζάκυνθο υπάρχει η δυνατότητα ο καθένας να βρεί το κατάλληλο πακέτο 

διακοπών. Στα τουριστικά γραφεία κάποιος μπορεί να βρεί όπως εισιτήρια πλοίων και 

αεροπορικά εισιτήρια όλων των εταιρειών, επίσης μπορεί να βρεί ξενοδοχεία, πακέτα 

ταξιδιών, ατομικά ή σε γρούπ, ανάλογα τι επιθυμεί ο καθένας και την οικονομική 

δυνατότητα. Επιπλέον παρέχουν οργανωμένες εκδρομές, κρουαζιέρες και γαμήλια 

ταξίδια. Όλα τα τουριστικά γραφεία τουν νησιού υπάγονται στην Τουριστική 

Επιτροπή τουν νησιού. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

3.1 Αρμόδιοι φορείς τουρισμού 
Όσο αφορά την οργάνωση του νησιού από διοικητική πλευρά είναι οργανωμένη από 

6 Δημοτικές Κοινότητες στις οποίες περιλαμβάνονται 40 Τοπικές Κοινότητες. Οι 6 

Δημοτικές Κοινότητες μαζί με τις περιλαμβανόμενες Κοινότητες είναι οι εξής( Δήμος 

Ζακύνθου, <<http://www.zakynthos.gov.gr/>>) : 

 

  

1. Δημοτική Ενότητα Αλυκών(Δημοτική Κοινότητα Κατασταρίου,Τοπική Κοινότητα 

Πηγαδακίων,Τοπική Κοινότητα Μέσου Γερακαρίου,Τοπική Κοινότητα Σκουλικάδου, 

Τοπική Κοινότητα Άνω Γερακαρίου,Τοπική Κοινότητα Κάτω Γερακαρίου,Τοπική 

Κοινότητα Αλικανά,Τοπική Κοινότητα Αγίου Δημητρίου και Τοπική Κοινότητα 

Καλλιθέας) 

2. Δημοτική Ενότητα Αρκαδίων(Τοπική Κοινότητα Βανάτου,Τοπική Κοινότητα 

Αγ.Κηρύκου,Τοπική Κοινότητα Καλλιπάδου,Τοπική Κοινότητα Κυψέλης,Τοπική 

Κοινώτητα Πλάνου,Τοπική Κοινότητα Σαρακινάδου,Τοπική Κοινότητα Τραγακίου) 

3. Δημοτική Ενότητα Ελατίων(Τοπική Κοινότητα Βολιμών,Τοπική Κοινότητα Άνω 

Βολιμών,Τοπική Κοινότητα Έξω Χώρας,Τοπική Κοινότητα Μαριών,Τοπική 

Κοινότητα Ορθονιών) 

4. Δημοτική Ενότητα Αρτεμησίων(Τοπική Κοινότητα Μαχαιράδου,Τοπική 

Κοινότητα Αγίας Μαρίνας,Τοπική Κοινότητα Αγίου Λέοντα,Τοπική Κοινότητα 

Αγίων Πάντων,Τοπική Κοινότητα Βουγιάτου,Τοπική Κοινότητα Γαλάρου,Τοπική 

Κοινότητα Γυρίου,Τοπική Κοινότητα Κοιλιωμένου,Τοπική Κοινότητα 

Λαγκαδακίων,Τοπική Κοινότητα Λαγωπόδου,Τοπική Κοινότητα Λούχας,Τοπική 

Κοινότητα Ρομιρίου και Τοπική Κοινότητα Φιολίτη) 

 

http://www.zakynthos.gov.gr/
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5. Δημοτική Ενότητα Ζακυνθίων(Δημοτική Κοινότητα Ζακυνθίων,Τοπική Κοινότητα 

Μπόχαλης,Δημοτική Κοινότητα Γαϊτανιού,Δημοτική Κοινότητα 

Αμπελοκήπων,Τοπική Κοινότητα Αργασίου και Τοπική Κοινότητα Βασιλικού) 

6. Δημοτική Ενότητα Λαγανά(Δημοτική Κοινότητα Παντοκράτορα,Δημοτική 

Κοινότητα Λιθακιάς,Δημοτική Κοινότητα Μουζακίου,Τοπική Κοινότητα 

Καλαμακίου,Τοπική Κοινότητα Κερίου κα Τοπική Κοινότητα Αγαλά) 

Τώρα όμως όσο αφορά τους αρμόδιους φορείς τουρισμού του νησιού παλιά υπήρχε 

γραφείο του ΕΟΤ, το οποίο όμως τώρα έχει μεταφερθεί πλέον στην Πάτρα. Όσο 

αφορά το κομμάτι του τουρισμού καθαρό ρόλο έχει μόνο η Τουριστική Επιτροπή, η 

οποία στεγάζεται στην Δημοτική Ενότητα Ζακυνθίων. Η Τουριστική Επιτροπή είναι 

υπεύθυνη για όλα όσο αφορά τον τουρισμό του νησιού. Αποτελείται από 24 μέλη, 

όπως  Δημοτική Σύμβουλοι, η Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου, ο Σύλλογος  

Ξενοδόχων, το Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Ζακύνθου, ο Σύλλογος τουριστικών 

επιχειρηματιών, ο  Σύλλογος τουριστικών πρακτορείων,  ο Σύλλογος μπαρ και 

κέντρων διασκεδάσεων, το Επιμελητήριο Ζακύνθου, το ECO ZAKYNTHOS και η 

Ιερά Μητρόπολη Ζακύνθου. Η Τουριστική Επιτροπή κάνει μεγάλες προσπάθειες 

ώστε το νησί να αναπτυχθεί περισσότερα ως τουριστικός προορισμός με φιλικό τρόπο 

προς το περιβάλλον . Δυστυχώς όμως δεν υπάρχει κάποιος άλλος φορέας στον τομέα 

αυτό ώστε να ενισχύσει την προσπάθεια.  Ο παρακάτω πίνακας δείχνει τα 24 μέλη 

της Τουριστικής Επιτροπής(Τμήμα Τουρισμού και Απασχόλησης, Δήμος Ζακύνθου). 
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Πίνακας 5: Μέλη Τουριστικής Επιτροπής Ζακύνθου 

ΦΟΡΕΑΣ 

ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑΣ 

ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑΣ 

ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑΣ 

ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑΣ 

ΜΕΙΟΨΗΦΙΑ  

ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 

ECO ZAKYNTHOS 

Ε.Θ.Π.Ζ. 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΩΝ ΛΑΓΑΝΑ  

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΩΝ ΠΛΑΝΟΥ 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΩΝ ΑΛΥΚΩΝ 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΩΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΠΑΡ & ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΕΩΣ  ΛΑΓΑΝΑ 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 

OMOΣΠΟΝΔΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΩΜΑΤΙΩΝ 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΖΑΚΥΝΘΟΥ  

ΞΕΝΟΔΟΧΟΣ  

ΞΕΝΟΔΟΧΟΣ  

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ 

ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 

   Πηγή: Δήμος Ζακύνθου, Τμήμα Τουρισμού και 

Απασχόλησης 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

4.1 Η Τουριστική κίνηση στην Ζάκυνθο 
Η τουριστική κίνηση στην Ζάκυνθο σημειώνει αύξηση με το πέρασμα των χρόνων 

και όσο τα χρόνια περνάνε αρχίζει να γίνεται ακόμα πιο σημαντικό κομμάτι της 

οικονομίας του νησιού. Το νησί διαθέτει πολλές όμορφες πλευρές, οι οποίες τραβούν 

το ενδιαφέρον των τουριστών, και με την βοήθεια των πολιτών, των δήμων αλλά και 

των επιχειρήσεων το νησί μπορεί να καταφέρει μεγαλύτερη προσέλευση επισκεπτών. 

Όπως έχει προαναφερθεί το καλοκαίρι μπορεί κάποιος να έχει πρόσβαση είτε από τα 

δυο λιμάνια (το λιμάνι της Ζακύνθου και το λιμάνι του Αγίου Νικολάου) είτε από το 

αεροδρόμιο. Ας δούμε όμως αναλυτικότερα την τουριστική κίνηση του νησιού από το 

2010 εως 2016 μέσα από τα παρακάτω διαγράμματα. 

 

Διάγραμμα 15: Αεροπορικές αφίξεις εξωτερικού 2010-2016  

 

Πηγή: Δήμος Ζακύνθου, Τμήμα Τουρισμού και Απασχόλησης, (Υπηρεσία Πολιτικής 

Αεροπορίας) 
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Αναλυτικότερα όσο αφορά το αεροδρόμιο οι αεροπορικές αφίξεις των επιβατών 

εξωτερικού από το 2010 εως το 2016 κάθε χρόνο σημειώνεται μια αύξηση με μόνη 

εξαίρεση το ετος 2012 το οποίο σημειώθηκε σε σχέση με το 2011 μια μείωση της 

τάξεως 5,38%. Τις υπόλοιπες όμως χρονιές έχουμε αύξηση της κίνησης στο 

αεροδρόμια όπως 6,6%(2011),  15%(2013),  17,8(2014),  5,3%(2015) και 11,5% το 

(2016). Σημείο κορύφωσης από το 2010 εως 2016 όπως βλέπουμε  είναι το 2014 με 

ποσοστό 17,8%. Σύμφωνα με το τμήμα τουρισμού και απασχόλησης του Δήμου 

Ζακύνθου και την ΥΠΑ το μεγαλύτερο ποσοστό των τουριστών προέρχονται από την 

Ευρώπη και την Ασία, αλλά κυρίως από την Ευρώπη. Επιπλέον στον παρακάτω 

πίνακα περιέχονται οι κυριότερες αγορές του νησιού για τα έτη 2010 εως 2016. 

 

Πίνακας 6: Κυριότερες τουριστικές αγορές Ζακύνθου 2010-2016 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

1η Ηνωμένο 

Βασίλειο 

Ηνωμένο 

Βασίλειο 

Ηνωμένο 

Βασίλειο 

Ηνωμένο 

Βασίλειο 

Ηνωμένο 

Βασίλειο 

Ηνωμένο 

Βασίλειο 

Ηνωμένο 

Βασίλειο 

2η Τσεχία Τσεχία Τσεχία Ρωσία Πολωνία Πολωνία Πολωνία 

     

3η 

Ολλανδία Ολλανδία Πολωνία Πολωνία Ολλανδία Ολλανδία Ολλανδία 

4η Πολωνία Πολωνία Ολλανδία Τσεχία Ρωσία Τσεχία Ιταλία 

5η Σουηδία Αυστρία Ρωσία Ολλανδία Τσεχία Ιταλία Τσεχία 

Πήγη: Δήμος Ζακύνθου ,Τμήμα Τουρισμού και Απασχόλησης,  

Τα συμπεράσματα που προκύπτουν από τον παραπάνω πίνακα είναι ότι η κατεξοχήν 

χώρα προέλευσης των επισκεπτών και η σημαντικότερη αγορά για τον Ζακυνθινό 

τουρισμό αποτελεί το Ηνωμένο Βασίλειο. Εκτός όμως από το Ηνωμένο Βασίλειο 

είναι και άλλες χώρες οι οποίες αποτελούν αγορές για το νησί. Συγκεκριμένα όσο 

αφορά από το έτος 2010 εως 2016  σε έναν πίνακα πενταβάθμιο βλέπουμε με το 

πέρασμα των χρόνων να ανεβαίνει η Πολωνία, η οποία από την 4η θέση βρίσκεται 

στην 2η το 2016. Αντιθέτως βλέπουμε την Τσεχία από την 2η θέση να κατεβαίνει στην 

5η το 2016. Βλέπουμε το 2012 να κάνει την εμφανισή της στην 5η θέση αλλά και να 

αποσπάσει την 2η το 2013. Όμως το 2014 βρίσκεται στην 4η και το 2015 να βρίσκεται 

εκτός πεντάδας. Τέλος βλέπουμε την είσοδο της Ιταλία το 2015 στην 5η αλλα το 2016 
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να ανέρχεται στην 4η θέση. Τη μόνη σταθερή αξία αυτών των χρόνων αποτελεί το 

Ηνωμένο Βασίλειο που βρίσκεται πάντα στην κορυφή. Αυτό μπορεί να είναι 

αποτέλεσμα και ότι πολλοί τουρίστες που προέρχονται από το Ηνωμένο Βασίλειο 

διαθέτουν δικό τους χώρο διαμονής, όπως βίλλες. Τώρα όσο αφορά την κίνηση που 

πραγματοποιείται στα δυο λιμάνια του νησιού, στο λιμάνι του Ζακύνθου και το 

λιμάνι του Αγίου Νικολάου Βολιμών έχει μειωθεί και αυτό οφείλεται και στο γεγονός 

ότι το αεροπλάνο πλέον είναι το δημοφιλές μέσο μεταφοράς, είναι ασφαλές, γρήγορο 

και πιο οικονομικό. Τα δυο παρακάτω διαγράμματα δείχνουν πρώτον τις επιβιβάσεις 

και αποβιβάσεις από το 2010 εως το 2016 στο λιμάνι της Ζακύνθου και δεύτερον τις 

επιβιβάσεις και αποβιβάσεις από το 2013 εως το 2016 στο λιμάνι του Αγίου 

Νικολάου Βολιμών. 

 

 

Διάγραμμα 16: Επιβιβάσεις και Αποβιβάσεις Λιμένα Ζακύνθου 2010-2016 

 

Πηγή: Δήμος Ζακύνθου ,Τμήμα Τουρισμού και Απασχόλησης, (Λιμενική Αρχή) 
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Αυτό που παρατηρούμε στο πρώτο πίνακα είναι ότι οι επιβιβάσεις σχεδόν ταυτίζονται 

με τις αποβιβάσεις στο λιμένα Ζακύνθου με εξαίρεση την χρονική διάρκεια 2011- 

2012 όπου οι αποβιβάσεις είναι περισσότερες από τις επιβιβάσεις. 

Διάγραμμα 17: Επιβιβάσεις και Αποβιβάσεις Λιμένα Αγίου Νικολάου 2013-2016 

 

Πηγή: Δήμος Ζακύνθου ,Τμήμα Τουρισμού και Απασχόλησης, (Λιμενική Αρχή) 

 

Το ίδιο παρατηρούμε και στο παραπάνω διάγραμμα όσο αφορά τι λιμάνι του Αγίου 

Νικολάου, δηλαδή οι επιβιβάσεις ταυτίζονται με τις αποβιβάσεις. Ένα σημείο που 

πρέπει να τονισθεί είναι ότι από το λιμάνι του Αγίου Νικολάου πραγματοποιούνται 

διαδρομές μόνο τους καλοκαιρινούς μήνες και όχι όλο το χρόνο.  

Τέλος μια μικρή αναφορά για το έτος που βισκόμαστε, το 2017,  και πιο 

συγκεκριμένα για τον μήνα Ιούλιο όσο αφορά τις κινήσεις από λιμένα Ζακύνθου-Bari 

και λιμένα Ζακύνθου-Brindizi. Συγκεκριμένα για λιμένα Ζακύνθου-Bari 

σημειώθηκαν 14 επιβιβάσεις και 437 αποβιβάσεις ενώ για λιμένα Ζακύνθου-Brindizi 

σημειώθηκαν 523 επιβιβάσεις και 646 αποβιβάσεις. Αυτό ισχυεί όμως  μόνο για τον 

μήνα Ιούλιο του έτους 2017(Δήμος Ζακύνθου, Τμήμα Τουρισμού και Απασχόλησης). 
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4.2 Τουριστικοί Πόροι 
Η Ζάκυνθος αποτελεί ένα νησί το οποίο διαθέτει πολλούς πόρους ώστε να αναπτυχθεί 

περισσότερα ο τουρισμός χωρίς να επιβαρύνει φυσικά το περιβάλλον και την βιώσιμη 

αναπτυξή του. Αποτελεί ένα κοσμοπολίτικο νησί με μια μεγάλη ποικιλία 

εναλλακτικών ενδιαφερόντων και εμπειριών για τους επισκέπτες. Το νησί της 

Ζακύνθου είναι ένας δυνατός ανταγωνιστής ως τουριστικός προορισμός καθώς 

διαθέτει φυσικό πλούτο- περιβαλλοντικά αγαθά όπως πλήθος από φυσικές ομορφιές, 

πολλές και όμορφες παραλίες, θαλάσσιο πάρκο, σπάνια χλωρίδα και πανίδα, δάση,  

καλλιέργεια τοπικών προϊόντων, κλίμα και άλλα πολλά. Επίσης διαθέτει μια πλούσια 

πολιτισμική παράδοση και τέχνες, όπως ζωγραφική, αγιογραφίες, φιλαρμονικές, 

φεστιβάλ μουσικής, καρναβάλι- γκιόστρα, ομιλίες και πανηγύρια. Τέλος η Ζάκυνθος 

προσφέρει και άλλες πολλές απολαύσεις, γαστρονομία, αθλητικό τουρισμό, εύκολη 

πρόσβαση. Γενικά το νησί της Ζακύνθου αποτελεί ένα νησί με πολλά πρόσωπα. 

Αποτελεί ένα νησί ασυνήθιστης φυσικής ομορφιάς στο οποίο ο τουρίστας 

πραγματοποιεί ένα αυθεντικό ταξίδι με πρωτόγνωρες ΄΄γωνίες΄΄, ειδυλλιακά τοπία και 

άλλα πολλά(zanteisland,<<http://www.zanteisland.com/el/politismos-zakynthos.php 

>>).  

 

4.3 Εναλλακτικός τουρισμός στη Ζάκυνθο 
Το νησί της Ζακύνθου αποτελεί ένα νησί των ονείρων, ένα νησί που σου δίνει την 

δυνατότητα επιλογής  μια σειράς δραστηριοτήτων για κάθε γούστο. Είναι ένα νησί 

της περιπέτειας, ένα νησί με δραστηριότητες δίπλα στη φύση, ένα νησί νησί με 

δραστηριότητες στο νερό, ένα νησί με αθλητικές δραστηριότητες γενικά ένα νησί με 

πολύ αδρεναλίνη(Δήμος Ζακύνθου, <<http://www.zakynthos.gov.gr/>> ) . Παρακάτω 

γίνεται αναφορά  σε κάποια σημεία του νησιού που ελκύουν τους τουρίστες ώστε να 

το επισκεφθούν(e-zakynthos, <<http://www.e-

zakynthos.com/zante.zakynthos.arts.culture_gr.php>> & zanteisland, 

<<http://www.zanteisland.com/el/politismos-zakynthos.php>> ). 

 

http://www.zanteisland.com/el/politismos-zakynthos.php
http://www.zakynthos.gov.gr/
http://www.e-zakynthos.com/zante.zakynthos.arts.culture_gr.php
http://www.e-zakynthos.com/zante.zakynthos.arts.culture_gr.php
http://www.zanteisland.com/el/politismos-zakynthos.php
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4.3.1 Περιβαλλοντικός Τουρισμός 

 Όσο αφορά τον περιβαλλοντικό τουρισμό κάποια σημεία του νησιού προσέλκυσης 

τουριστών αποτελεί:  

1) Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ζακύνθου. Το κέντρο ιδρύθηκε με 

απόφαση του Υπουργού Παιδείας. Βρίσκεται στο παραδοσιακό χωριό Λιθακιά. 

Ιδρύθηκε το 1997 και στεγάζεται σε ένα παλιό αρχοντικό, ονομαζόμενο Μεσσαλα, το 

οποίο είναι και ένα δείγμα παραδοσιακής Ζακυνθυνής αρχιτεκτονικής. Διαθέτει 

αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, όπου πραγματοποιούνται  διαλέξεις, σεμινάρια, 

εκδηλώσεις και πολλά άλλα. Το κέντρο δέχεται και φιλοξενεί ανθρώπους από όλη 

την Ελλάδα και το Εξωτερικό, που επιθυμούν να ενημερωθούν σε θέμετα 

περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος και να συνδυάσουν τη γνωριμία τους με το 

μαγευτικό φυσικό περιβάλλον(http://www.kpezakyn.gr/). 

 

2) Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Ζακύνθου. Το θαλάσσιο πάρκο ιδρύθηκε με σκοπό την 

προστασία της φυσικής κληρονομιάς και την διατήρηση της οικολογικής ισορροπίας 

της θαλάσσιας και παράκτιας έκτασης του κόλπου του Λαγανά. Το πάρκο αποτελεί 

ένα από τους πιο βασικούς βιότοπους αναπαραγωγής της θαλάσσιας χελώνας Caretta 

caretta . Επίσης περιλαμβάνονται και σημαντικοί βιότοποι της μεσογειακής φώκιας 

Monachus Monachus. Τέλος το πάρκο της Ζακύνθου αποτελεί σημείο Ευρωπαϊκου 

και Μεσογειακού ενδιαφέροντος και για την βλάστηση και τα υποθαλάσσια λιβάδια 

του φυτού Posidonia oceanic. Το Εθνικό θαλάσσιο πάρκο προσφέρει πολλές 

δραστηριότητες για τους επισκέπτες της όπως επίσκεψη στο Θεματικό Εκθεσιακό 

Κέντρο της χελώνας Caretta  που βρίσκεται στο δημοτικό διαμέρισμα του Βασιλικού. 

Εκεί υπάρχει εκθεσιακό ενημερωτικό υλικό, χρήση των πολυμέσων και αναμνηστικά 

αντικείμενα , τα οποία αποτελούν αφορμή ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης 

σχετικά με την θαλάσσια χελώνα(http://www.nmp-zak.org/). 

 

 

 

 

http://www.kpezakyn.gr/
http://www.nmp-zak.org/
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ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 1 

ΠΗΓΗ: Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Ζακύνθου,  Εκθεσιακό Κέντρο θαλάσσιας χελώνας 
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         ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 2 

ΠΗΓΗ: Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Ζακύνθου,   Σχήμα φωλιάς θαλάσσιας χελώνας 
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4.3.2 Θρησκευτικός Τουρισμός 

 

 Το νησί της Ζακύνθου διαθέτει μοναδικά μνημεία θρησκευτικού ενδιαφέροντος με 

αρχιτεκτονικές επιρροές από τους Ενετούς. Υπάρχουν πολλοί ναοί σε όλο το νησί. 

Κάποιοι από αυτούς διατηρούν την αρχική τους αρχιτεκτονική καθώς δεν 

κατάστραφηκαν από το μεγάλο σεισμό και σε κάποιους άλλους έχουν κάνει 

αναστήλωση.Στο νησί υπάρχουν άπειρες εκκλησίες ή μοναστήρια. Επίσης κατά την 

διάρκεια του έτους πραγματοποιούνται πολλές θρησκευτικές εκδηλώσεις. 

Χαρακτηριστικό μνημείο του θρησκευτικού τουρισμού του νησιού αποτελεί το 

σκήνωμα του Αγίου Διονυσίου. 

1) Το σκήνωμα του Αγίου φιλοξενείται στην εκκλησία που ιδρύθηκε προς τιμή του . 

Ο ναός του Αγίου είναι ένα από τους μεγαλύτερους ναούς του νησιού της Ζακύνθου 

και είναι ένα από τα τέσσερα κτίρια που δεν κατέρρευσαν κατά τους σεισμούς το 

1953. Ο ναός εσωτερικά στολίζεται από ξεχωριστές τοιχογραφίες, αστραφτερούς 

πολυέλαιους. Τα οστά του Αγίου φυλάσσονται σε ασημένια θήκη, η οποία 

αναπαριστά την κοιμησή του. Δύο φορές το χρόνο οι Ζακυνθινοί τιμούν τον 

Προστάτη τους Αγιο Διονύσιο.Η πρώτη στις 24 Αυγούστου, μνήμη της Μετακομιδής 

του Ιερού Σκηνώματος από τα νησιά Στροφάδες στη Ζάκυνθο και η δεύτερη στις 17 

Δεκεμβρίου, όπου τιμάται η μνήμη της Κοιμήσεως του Αγίου. Κάθε χρόνο στις 24 

Αυγούστου διοργανώνεται στην πόλη ένα από τα πιο φημισμένα πανηγύρια του 

νησιού. Οι προετοιμασίες ξεκινούν πολλές μέρες πριν, προκειμένου να είναι όλα στην 

εντέλεια. Οι εκδηλώσεις κρατούν 3 ημέρες και κορυφώνονται με τη μεγαλοπρεπή 

λιτανεία σε όλη την πόλη και την εντυπωσιακή ρίψη πυροτεχνημάτων. Χιλιάδες 

τουρίστες κάθε χρόνο επισκέπτονται το ναό του προστάτη του νησιού. 
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ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 3 

 

ΠΗΓΗ: Ελόνα Δημήτρη, προσωπικό αρχείο, Εκκλησία Αγίου Διονυσίου  

 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 4 

 

ΠΗΓΗ:Ελόνα Δημήτρη, προσωπικό αρχείο, Εκκλησία Αγίου Διονυσίου  
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2)Μουσείο Αγίου Διονυσίου. Το μουσείο του Αγίου μετά την εγκαινίαση το 2000 

βρίσκεται δίπλα στο ναό του προστάτη στην πόλη της Ζακύνθου. Το μουσείο περιέχει 

κειμήλια αυτής της μονής. Επίσης υπάρχουν διάφορα αντικείμενα ζωγραφικής, 

αργυρογλυπτικής και υφαντικής. Παλιά υπήρχαν και εικόνες που απεικόνιζαν την 

ζωή του αγίου τα οποία όμως μεταφέρθηκαν στο ναό του. Υπάρχουν ακόμα επίχρυσα 

ιερά σκεύη επτανησιακής και ρώσικης τέχνης, όπως καντήλια, σταυροί, δίσκοι και 

άλλα πολλά. Τέλος στο μουσείο εκτίθενται παλιές και σπάνιες εκδόσεις λειτουργικών 

βιβλίων του 16ου – 18ου αιώνα. 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 5 

 

ΠΗΓΗ:Ελόνα Δημήτρη, προσωπικό αρχείο, Μουσείο Αγίου Διονυσίου  
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ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 6 

ΠΗΓΗ:Ελόνα Δημήτρη,προσωπικό αρχείο, Μουσείο Αγίου Διονυσίου  

 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 7 

ΠΗΓΗ:Ελόνα Δημήτρη, προσωπικό αρχείο, Μουσείο Αγίου Διονυσίου  
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3) Εκκλησία Αγίου Νικολάου του Μώλου. Η εκκλησία του Αγίου Νικολάου είναι το 

μοναδικό βενετσιάνικο κτήριο(ενετικού ρυθμού) που διασώθηκε από τον σεισμό του 

1953. Η ανέγερση του Ναού χρονολογείται το 17ο αιώνα και είναι το πιο παλιό 

κτήριο στην Πλατεία Δ.Σολωμού στην πόλη της Ζακύνθου. Το καμπαναριό όμως που 

βρίσκεται δίπλα στο ναό θυμίζει περισσότερο βυζαντινό ρυθμό. Ο Ναός του Αγίου 

Νικολάου του Μώλου έχει χαρακτηρισθεί ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο στην 

κατηγορία ‘Ιεροί Ναοί χριστιανικοί, Λατρευτικοί χώροι’. 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 8 

ΠΗΓΗ:Ελόνα Δημήτρη, προσωπικό αρχείο, Εκκλησία Αγίου Νικολάου του Μώλου  
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ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 9 

 

ΠΗΓΗ:Ελόνα Δημήτρη, προσωπικό αρχείο, Εκκλησία Αγίου Νικολάου του Μώλου  

4) Μοναστήρι του Αγίου Γεωργίου των Κρημνών(Γκρεμνά). Το καθολικό της Μονής 

κοσμήθηκε το 1606 με τοιχογραφίες του Λουκά Ρωμανού, οι οποίες δυστυχώς δεν 

σώζονται σήμερα. Δίπλα στην μονή έχει χτιστεί ιδιόμορφος πύργος για την άμυνα 

των μοναχών από τους πειρατές, καθώς είναι κτισμένο σε ένα ακρωτήρι. Σήμερα η 

μονή έχει μετατραπεί σε συντηρημένο και ανακαινισμένο μουσειακό χώρο. 

Παράλληλα καταβλήθηκαν προσπάθειες ώστε να ξαναγίνει τόπος άσκησης και 

μοναστικό κέντρο. Μπαίνοντας στην συλή του μοναστηριού υπάρχουν τα κελιά των 

μοναχών, ο πύργος και ένα μικρό εκκλησάκι. 

5) Μοναστήρι της Παναγίας της Αναφωνήτριας. Η Μονή είναι χτισμένη μέσα σε ένα 

πευκόδασος στο βορειοδυτικό μέρος της Ζακύνθου. Αποτελεί τόπος προσκύνηματος 

χιλιάδων επισκεπτών κάθε χρόνο δια δυο λόγους. Πρώτον εκεί βρίσκεται η εικόνα 

της Θεοτόκου που προέρχεται από την Κωσταντινούπολη και οι πολλές τοιχογραφίες 

που έχει και δεύτερον συνδέεται με το βίο του προστάτη του νησιού Αγίου Διονυσίου 
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καθώς εκεί το 1580 ο Άγιος Διονύσιος, ως ηγούμενος της Αναφωνήτριας, έκρυψε  και 

έσωσε από τους διώκτες του τον φονιά του αδελφού του . 

6) Τοπικές εκδηλώσεις με θρησκευτικό χαρακτήρα. Η Ζάκυνθος είναι ένα νησί που 

τηρεί την παράδοση γιορτάζοντας όλες τις μεγάλες θρησκευτικές γιορτές. Σε αυτά 

συμπεριλαμβάνονται το Πάσχα, το οποίο γιορτάζεται με παραδοσιακό επτανησιακό 

τρόπο όπου περιλαμβάνει μεταφορά του Εσταυρωμένου που τελείται με 

μεγαλοπρέπεια και εκκλησιαστική μουσικότητα, σπάσιμο κανατιών και άλλα. Επίσης 

στις 24 Αυγούστου και στις 17 Δεκεμβρίου γίνεται λιτανεία του Αγίου Διονυσίου το 

οποίο συνοδεύεται από καλλιτεχνικές εκδηλώσεις και τέλος είναι τα πανηγύρια τα 

οποία γίνονται σχεδόν σε όλο το μέρος του νησιού. Παραδείγματος χάρη είναι τα 

πανηγύρια που γίνονται στο χωριό Βολίμες στις 26 Ιουλίου της Αγίας Παρασκευής 

και στις 26 Οκτωβρίου του Αγίου Δημητρίου. Υπάρχουν και άλλα πολλά. Όλες αυτές 

οι θρησκευτικές εκδηλώσεις περιλαμβάνουν προσκύνημα, φαγητό, παραδοσιακή 

μουσική και παραδοσιακούς χωρούς που προσελκύνουν τους τουρίστες να 

συμμετέχουν και να ζήσουν έστω και για λίγο την χαρά των ντόπιων και να 

ταυτιστούν μαζί τους. 

4.3.3 Πολιτισμικός Τουρισμός 

Το νησί της Ζακύνθου κατέχει έναν πλούσιο πολιτιστικό πλούτο. Το πλούτο αυτό που 

έχει το νησί αυτό συμπεριλαμβάνει πολλές και ποικίλες πτυχές του πολιτισμού. Όπως 

μουσεία, πλατείες με αρχιτεκτονική σημασία, αξιοθέατα, έργα τέχνης, μουσική-χορό- 

θέατρο, καρναβάλι και άλλα πολλα. Παρακάτω παρατίθενται κάποια από τα σημεία 

έλξης του νησιού. 

1) Αρχιτεκτονική-Μουσεία : Οι τουρίστες όταν επισκέπτονται το νησί δεν φεύγουν 

χωρίς να έχουν κάνει μια μικρή βόλτα, έστω και για λίγα λεπτά, στην μεσαιωνική 

πλακόστρωτη πλατεία του Αγίου Μάρκου που βρίσκεται στην πόλη της Ζακύνθου. 

Στην πλατεία αυτή βρίσκεται επίσης το μουσείο του Σολωμού και Κάλβου. Στο οποίο 

μπορούν να κάνουν ξενάγηση στον τάφο του Εθνικού ποιητή, στις προθήκες με τα 

χειρόγραφα και τα προσωπικά του είδη. Επίσης το μουσείο φυλάσσει πολυάριθμα 

κειμήλια της ιστορίας και του πολιτισμού της Ζακύνθου, από διάφορες δωρεές 

ιδιωτών και αρμόδιων φορέων, και λειτουργεί από το 1966. 
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ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 10 

ΠΗΓΗ:Ελόνα Δημήτρη, προσωπικό αρχείο, Μουσείο Σολωμού  

 

Οι παρακάτω φωτογραφίες αποτελούν μέρος από τα εκθέματα που μπορεί κάποιος να 

απολαύσει με την επίσκεψη στο μουσείο. 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 11

 

ΠΗΓΗ: Μουσείο Δ.Σολωμπύ, Βιβλιοθήκη αίθουσα Κολυβά 
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                      ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 12 

 

 

 

  

                              ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 13 

 

 

ΠΗΓΗ: Μουσείο Διονύσιου Σολωμού, Η Διαδρομή του Διονύσιου Σολωμού  

ΠΗΓΗ: Μουσείο Δ.Σολωμού, Το μελανοδοχείο  
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Οι παρακάτω φωτογραφίες δείχνουν το Μαυσωλείο, έναν λιτό και επιβλητικό χώρο, 

που φιλοξενεί από το 1968 τα οστά των εθνικών ποιητών Ανδρέα Κάλβου και 

Διονυσίου Σολωμού. 

 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 14 

 

 

                           ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 15                                                       

 

 

                                                                                                           

 

   

                                              

                                          

 

ΠΗΓΗ: Μουσείο Δ.Σολωμού, Το Μαυσωλείο  

ΠΗΓΗ: Μουσείο Διονύσιου Σολωμού, Το αγαλμα του 

Δ.Σολωμου  
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                                    ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 16 

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

 

                                     ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 17 

                 

 

 

 

 

                                                                                                                                        

 

 

 

         

 

 

 

ΠΗΓΗ: Μουσείο Διονύσιου Σολωμού, Ο Τάφος του Διονύσιου 

Σολωμού 

ΠΗΓΗ: Μουσείο Διονύσιος Σολωμού, Ο Τάφος του Ανδρέα 

Κάλβου 
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                                            ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

                               ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 19 

 

ΠΗΓΗ: Μουσείο Δ.Σολωμού, Στο μικρό Ζακυθινό σαλονάκι 
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ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 20 

 

            

ΠΗΓΗ:Μουσείο Δ.Σολωμού 

 

 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 21 

 

ΠΗΓΗ: Μουσείο Δ.Σολωμού  
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ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 22 

 

ΠΗΓΗ:Μουσείο Δ.Σολωμού 

 

 

 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 23 

 

ΠΗΓΗ:Μουσείο Δ.Σολωμού 
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ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 24 

                  

        

ΠΗΓΗ:Ελόνα Δημήτρη, προσωπικό αρχείο, Πλατεία Αγίου Μάρκου  

 

 

 

 

 Άλλα μουσεία που μπορεί ένας τουρίστας να συναντήσει στο νησί είναι το Βυζαντινό 

Μουσείο, το μουσείο Χέλμη Φυσικής Ιστορίας και το Μιλάνειο Ναυτικό Μουσείο. 

Το Βυζαντινό μουσείο, το οποίο  βρίσκεται στην πόλη της Ζακύνθου, αποτελεί ένα 

κτήριο  χτισμένο με ζακυνθινή αρχιτεκτονική. 

 

 

 

 

 

 



                                                  

 
66 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 25 

.    

ΠΗΓΗ:Ελόνα Δημήτρη,προσωπικό αρχείο, Βυζαντινό Μουσείο Ζακύνθου  

 

 

 

 

Βρίσκεται στην πλατεία Διονύσιου Σολωμού στο κέντρο της πόλης. Κατά τους 

σεισμούς του 1953 το κτίριο όπου στεγάζεται κατέρρευσε και το 1960,  ξαναχτίστηκε 

με βάση την ζακυνθινή αρχιτεκτονική (καμάρες, θολωτά παράθυρα)  και άνοιξε τις 

πύλες του ξανά και μέχρι σήμερα αποτελεί το πιο σημαντικό μουσείο του νησιού 

λόγω των αξιοθαύμαστων συλλογών από τη μεταβυζαντινή, την επτανησιακή και τη 

ζακυνθινή τέχνη. 
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ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 26 

ΠΗΓΗ:Ελόνα Δημήτρη,προσωπικό αρχείο, Πλατεία Σολωμού  

 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 27 

ΠΗΓΗ:Ελόνα Δημήτρη,προσωπικό αρχείο, Πλατεία Σολωμού  
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Στο μουσείο βρίσκονται αξιοθαύμαστες συλλογές από την μεταβυζαντινή, την 

επτανησιακή και την ζακυνθινή τέχνη. Εμπεριέχει εκθέματα απο τον 12ο-19ο αιώνα. 

Αξίζει να αναφερθεί και η συλλογή από ξυλογλυπτικές εικόνες της βυζαντινής 

εποχής.  

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 28 

 

ΠΗΓΗ: Ελόνα Δημήτρη, προσωπικό αρχείο. Βυζαντινό Μουσείο, Παναγία Γλυκοφιλούσα η 

Γοργοεπήκοος, από το ναό του Αγίου Σπυρίδωνα του Φλαμπουριάρη, τέλη 13ου και 17ου 

αιώνα 
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ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 29 

 

ΠΗΓΗ: Ελόνα Δημήτρη, προσωπικό αρχείο. Βυζαντινό Μουσείο,Επιτύμβιο ανάγλυφο, 2ος  - 

3ος αιώνας  μ.χ. 
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ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 30 

 

 ΠΗΓΗ:Ελόνα Δημήτρη, προσωπικό αρχείο. Βυζαντινό Μουσείο,Ασημένιος σταυρός, από το 

ναό της Επισκοπιανής  
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ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 31 

 

ΠΗΓΗ: Ελόνα Δημήτρη, προσωπικό αρχείο. Βυζαντινό Μουσείο ,Ξυλόγλυπτος κίονας, από 

το ναο της Παναγίας Επισκοπιανής, 17ος αιώνας 

 

Τα παραπάνω εκθέματα είναι στην μόνιμη έκθεση του Βυζαντινού Μουσείου και 

είναι δημοσιευμένα έργα. 

 

Τώρα όσο αφορά το μουσείο Χέλμη Φυσικής Ιστορίας βρίσκεται στην Αγία Μαρίνα, 

ένα χωριό στο κέντρο της Ζακύνθου. Το μουσείο δίνει την δυνατότητα στους 

επισκέπτες να γνωρίσουν άγνωστες πλευρές του νησιού και να ανακαλύψουν την 
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ζακυνθινή φύση. Το μουσείο στεγάζει πάνω από 6000 συλλογές δειγμάτων του 

“φυσικού κόσμου” . Το μουσείο περιλαμβάνει τον θαλάσσιο κόσμο, συλλογή 

πετρωμάτων,  συλλογή απολιθωμάτων κ.α.  

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 32 

ΠΗΓΗ: Μουσείο Χέλμης Φυσικής Ιστορίας  

 

Το Μουσείο Χέλμης Φυσικής Ιστορίας. ενημερώνει, εκπαιδεύει και ευαισθητοποιεί 

το κοινό πάνω σε θέματα που σχετίζονται με το φυσικό και ανθρωπογενές 

περιβάλλον, με την προσδοκία ότι η δράση του αυτή οδηγεί στη βελτίωση της στάσης 

και της συμπεριφοράς απέναντι στο περιβάλλον(http://www.museumhelmis.gr/el/). 

 

Και τελευταίο έχουμε το μουσείο Μιλάνειο Ναυτικό το οποίο βρίσκεται στην περιοχή 

Τσιλιβί, 7 χλμ βορειοανατολικά της πόλης της Ζακύνθου. Είναι το μοναδικό μουσείο 

στο είδος του που αναπαράγει την θαλάσσια ιστορία. Περιλαμβάνει διάφορα 

εκθέματα σχετικά με το ναυτικό, όπως υδατογραφίες που φανερώνουν όλη την 

εξέλιξη της ναυτιλίας στη χώρα μας(http://www.milaniomaritimemuseum.gr/). 

 

 

http://www.museumhelmis.gr/el/
http://www.milaniomaritimemuseum.gr/
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ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 33 

 

Πηγή: Go Zakynthos Zante, Μιλάνειο Ναυτικό Μουσείο 

 

  

Τέλος, αξιοσημείωτο αποτελεί και η πλακόστρωτη οδό Αλεξάνδρου Ρώμα. Δεξιά και 

αριστερά επι την οδό στεγάζονται πολλά καταστήματα, καφετέριες και εστιατόρια. Η 

οδός  αποτελεί το εμπορικό κέντρο του νησιού τόσο για τους κατοίκους όσο και για 

τους τουρίστες.  
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ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 34 

ΠΗΓΗ:Ελόνα Δημήτρη, προσωπικό αρχείο, Οδός Αλεξάνδρου Ρώμα  

 

 

2) Μουσική- Χορός: Όπως έχει αναφερθεί, η μουσική και ο χορός για τους 

Ζακυνθινούς είναι μέσο έκφρασης, εκφράζουν την χαρά, την αγάπη, τον πόνο και 

άλλα διάφορα. Κυριαρχεί το μεσογειακό χορωδιακό είδος των τεσσάρων φωνών 

χωρίς συνοδεία οργάνων. Στην Ζάκυνθο είναι γνωστά οι εξαιρετικές καντάδες και 
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αρέκιες με την συνοδεία της κιθάρας και του μαντολίνου. Τώρα όσο αφορά το χωρό ο 

κάθε δήμος προσπαθεί να εντάξει περισσότερους νέους κάνοντας μαθήματα χορού σε 

κάποιους δήμους δωρεάν. Γενικά όμως οι παραδοσιακοί χοροί του νησιού χορεύνται 

και από μεγάλους και από μικρούς. Γνωστοί χοροί είναι ο συρτός, ο γοργητός, ο 

κυνηγός και άλλα πολλά. Το νησί στηρίζει τη διοργάνωση μουσικών γεγονότων όπως 

το Φεστιβάλ Τζαζ μουσικής και το Φεστιβάλ Κλασσικής μουσικής. Όμως η 

μεγαλύτερη απόδειξη για την αγάπη στην μουσική είναι οι Τραγουδιστάδες τση 

Ζάκυνθος, οι οποίοι για περισσότερα από 20 χρόνια δίνουν το παρόν τους εντός και 

εκτός Ελλάδας, προβάλλοντας έτσι την μουσική παράδοση της Ζακύνθου και γενικά 

των Επτανήσων  (http://tragoudistades.com/). 

 

3) Καρναβάλι: Το ζακυνθινό καρναβάλι αποτελεί μια από τις καλύτερες διασκεδάσεις 

τόσο για τους ίδιους ζακυνθινούς όσο και για τους επισκέπτες που έρχονται στο νησί 

εκείνη την εποχή. Σε όλη τη διάρκεια των Αποκριών διοργανώνονται χοροί, 

παρελάσεις, μασκαράτες, θεατρικές ομάδες που παίζουν στις πλατείες. Ακόμα ένα 

άλλο αξιοσημείωτο γεγονός εκείνων των ημερών είναι οι ξακουστές Γκιόστρες, όπου 

Ζακυνθινοί με την συνοδεία αλόγων πραγματοποιούν ιππικούς αγώνες. Τέλος ένα 

ακόμα γεγονός που είναι γνωστό για εκείνες τις ημέρες είναι η αναπαράσταση του 

βενετσιάνικου γάμου με όλη την ιταλική εθιμοτυπική παράδοση. 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 35 

ΠΗΓΗ: iefimerida,Βενετσιάνικος γάμος  

 

http://tragoudistades.com/
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Άλλα Αξιοθέατα 

 Υπάρχουν χιλιάδες άλλα αξιοθέατα που μπορεί να απολαυσή ο κάθε τουρίστας. 

Όπως ωραίες παραλίες, πάρκα, φυσικά τοπία και άλλα πολλά. 

1) Πέτρινο Πάρκο Ασκός: Το πάρκο είναι ιδιωτική επιχείρηση που λειτουργεί για το 

κοινό από το 2002. Μέσα στο πάρκο ο επισκέπτης έχει την δυνατότητα να 

συναντήσει όλη την χλωρίδα και την πανίδα της Ζακύνθου. Υπάρχουν περίπου 

200.000 αυτοφυή φυτά, θάμνοι, δένδρα όπως τα χωροθετεί η μητέρα φύση. Επίσης 

μέσα σε αυτό υπάρχουν εκατοντάδες ζώα που ζούν ελεύθερα στις φυσικές τους 

συνθήκες. Επιπλέον φιλοξενεί και ζώα που μέχρι τώρα δεν συναντάμε στο νησί. Στο 

χώρο του πάρκου υπάρχουν 400 περίπου πετροκατασκευές και διάφορες 

πετροξυλοσυνθέσεις που εναρμονίζονται απόλυτα με το 

περιβάλλον(http://www.askos.gr/en/index.php). 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 36 

http://www.askos.gr/en/index.php
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ΠΗΓΗ: Greek Guide.Com, Ασκός Πέτρινο Πάρκο 

 

 

 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 37 
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ΠΗΓΗ: tripadvisor,Ασκός Πέτρινο Πάρκο 

 

 

2) Ναυάγιο: Η παραλία του ναυάγιου αποτελεί μια πασίγνωστη παραλία στην 

ανατολική πλευρά του νησιού. Πεντακάθαρα νερά, λευκή άμμος, εντυπωσιακοί 

απότομοι βράχοι και το μισοβυθισμένο στην άμμου κουφάρι ενός πλοίου. Όλα τα 

παραπάνω συνθέτουν ένα φανταστικό σκηνικό. Η παραλία δημιουργήθηκε από τις 

κατολισθήσεις ενώ παλιά σύμφωνα με τους γέροντες ήταν μια μικρή παραλία. Το 

ναυάγιο τοποθετείται χρονολογικά το 1983, ενώ το πλοίο που ναυάγησε μετέφερε 

λαθραία τσιγάρα. Η παραλία έχει πρόσβαση μόνο από την θάλασσα. 

 

 

 

 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 38 
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ΠΗΓΗ:Ελόνα Δημήτρη,προσωπικό αρχείο, Ναυάγιο  

 

 

 

3) Γαλάζιες Σπηλιές: Οι γαλάζιες σπηλιές είναι ένα από τα πιο γνωστά και 

διαφημισμένα φυσικά αξιοθέατα του νησιού. Αποτελούνται από ιδιότυπους 

γεωλογικούς σχηματισμούς. Το ονομά τους προέρχεται από τις ιδιαίτερες 

αντανακλάσεις που παίρνει το νερό στο εσωτερικό τους.Αν κάποιος θέλει να τις 

επισκεφτεί, μπορεί να το κάνει είτε με δικό τους σκάφος είτε με μια από τις πολλές 

οργανωμένες εκδρομές με βάρκα. Η πρόσβαση στο εσωτερικό μέρος των σπήλαιων 

γίνεται είτε με μικρό σκάφος είμαι με  κολύμπι. 

 

 

 

 

 

                    ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 39 
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                  ΠΗΓΗ:Ελόνα Δημήτρη,προσωπικό αρχείο,  Γαλάζιες Σπηλιές  

 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 40 

 

  ΠΗΓΗ:Ελόνα Δημήτρη,προσωπικό αρχείο, Γαλάζιες Σπηλιές  

 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 41 
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ΠΗΓΗ:Ελόνα Δημήτρη,προσωπικό αρχείο,Γαλάζιες Σπηλιές  

 

 

 

4) Μαραθωνήσι: Το Μαραθωνήσι είναι ένα μικρό ιδιωτικό νησί που βρίσκεται στον 

κόλπο με τις χελώνες. Σήμερα το νησί αυτό είναι ακατοίκητο και χωρίς κατασκευές. 

Αποτελεί τόπο αναπαραγωγής της χελώνας Caretta caretta . Το νησί είναι επισκέψιμο 

με ιδιωτικό σκάφος ή οργανωμένες εκδρομές. Επιπλέον το νησί συμπεριλαμβάνεται 

στο θαλάσσιο πάρκο και απαγορεύεται η αγκυροβόληση. 
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ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 42 

ΠΗΓΗ: Go zakynthos,Μαραθονήσι 

 

 

5) Μπόχαλη: Η Μπόχαλη αποτελεί την πιο ξακουστή περιοχή του νησιού, το οποίο 

βρίσκεται στο πιο ψηλό σημείο της πόλης της Ζακύνθου και απέχει μόλις 2 χλμ από 

αυτήν. Από εκεί η θέα  είναι μαγευτική καθώς μπορούμε να θαυμάσουμε την πόλη σε 

συνδυασμό με το απέραντο γαλάζιο. Επίσης μπορούμε να δούμε το Αργάσι και τον 

κόλπο του Λαγανά. Η Μπόχαλη είναι μια από τις παλαιότερες γειτονιές της 

Ζακύνθου. Δυστυχώς λόγω των σεισμών τα αρχοντικά της έχουν καταρρεύσει. Στην 

κεντρική πλατεία του προαστίου αυτού βρίσκονται πολλά μαγαζιά για φαγητό, ποτό 

κτλ. 
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ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 43 

ΠΗΓΗ:Go zakynthos,Μπόχαλη 

 

 

 

 

6) Ενετικό Κάστρο: Το βενετσιάνικο κάστρο βρίσκεται στην περιοχή της Μπόχαλης. 

Το κάστρο έχει μεγάλη ιστορική σημασία καθώς στο εσωτερικό της βρισκότανε η 

πρωτεύουσα του νησιού. Ο επισκέπτης μπορεί να δει τις πέτρινες θολωτές φυλακές, 

το κτίριο της πυριτιδαποθήκης, ερείπια πολλών εκκλησιών και άλλα πολλά. Σήμερα 

το κάστρο είναι όλο πευκόφυτο και η θέα από εκει είναι μαγευτική. 
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ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 44 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΗΓΗ:Go zakynthos , Ενετικό Κάστρο  
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4.3.4 Αγροτουρισμός 

Το φυσικό περιβάλλον και τα τοπία σε όλο το νησί προσφέρουν ιδανικές συνθήκες 

για την ανάπτυξη δραστηριοτήτων όπως ο αγροτουρισμός. Δυστυχώς όμως δεν έχει 

αναπτυχθεί τόσο όσο το νησί έχει την δυνατότητα να προσφέρει.Το νησί διαθέτει 

πλειάδα καταλυμάτων με παραδοσιακή αρχιτεκτονική μέσα στη φύση. Η περιήγηση 

και η ανακάλυψη της Ζακυνθινής φύσης είναι πρόκληση για κάθε τουρίστα. Ο 

επισκέπτης έχει την δυνατότητα να γνωρίσει τις αγροτικές περιοχές και τις ασχολίες, 

τα τοπικά προϊόντα και την καθημερινή ζωή των κατοίκων. Συγκεκριμένα αυτά που 

μπορεί κάποιος σήμερα να κάνει στο νησί είναι να μάθει την διαδικασία παραγωγής 

των τοπικών προϊόντων του νησιού. Δηλαδή αν κάποιος ενδιαφέρεται να μάθει τον 

τρόπο παραγωγής κρασιού έχει την δυνατότητα να επισκεφτεί διάφορα οινοποίεια 

που έχει το νησί. Ένα από τα πολλά οινοποίεια του νησιού είναι το «Τέχνη και 

Οίνος»( http://www.artandwine.gr/gr-index.php ) το οποίο βρίσκεται ,στο ορεινό 

τμήμα του νησιού, Μαριές. Εκεί οι τουρίστες θα έχουν την δυνατότητα να κάνουν 

περιηγήσεις στα αμπέλια, γνωριμία με την παραδοσιακή οινοπαραγωγή, στάση 

οινογευσίας και διάφορα άλλα. Τώρα αν κάποιος ενδιαφέρεται για το λάδι έχει την 

δυνατότητα να επισκεφτεί ένα βιολογικό ελαιοτριβείο. Υπάρχουν πολλά μικρά και 

μεγάλα ελαιοτριβεία και μερικά από αυτά λειτουργούν και σαν μουσεία. Ένα από 

αυτά είναι το Αρισταίον(http://www.productsgreek.com/el/elliniko-ladi/etaireies-

trofimon/item/29-aristeon-elaiotriveio ) στην περιοχή Λιθακιά. Εκεί υπάρχουν 

διάφορα εκθέματα όπως μηχανήματα επεξεργασίας ελιάς και παρουσιάζουν τις 

μεθόδους παραγωγής του λαδιού. Κάποιος άλλος μπορεί να θέλει να μάθει την 

παραγωγή των παραδοσιακών γλυκών του νησιού, μαντολάτο- παστέλι, τότε δεν έχει 

παρά μόνο να επισκεφτεί ένα μαντολατοποιείο. Ένα γνωστό στο νησί είναι το 

μαντολατοποιείο « Η Ζάκυνθος»( 

https://www.zakynthosevents.com/mantolatopoieio-kotsoni-zakynthos/ ), με έτο 

ίδρυσης το 1910. Εκεί η παραγωγή των τοπικών γλυκών γίνεται με παραδοσιακό 

τρόπο. Υπάρχουν φυσικά και άλλα πολλά εργαστήρια που παράγουν άλλα τοπικά 

προϊόντα ανάλογα τι θέλει ο τουριστας. Τέλος οι επισκέπτες έχουν την δυνατότητα να 

επισκεφτούν διάφορους αγροτικούς συνεταιρισμούς που υπάρχουν, ώστε με αυτό τον 

τρόπο να έρχονται πιο κοντά με τα παραδοσιακά προϊόντα. Τέλος πραγματοποιούνται 

πολλές και  διάφορες περιηγήσεις όσο αφορά την αγροτική οικονομία. 

 

http://www.artandwine.gr/gr-index.php
http://www.productsgreek.com/el/elliniko-ladi/etaireies-trofimon/item/29-aristeon-elaiotriveio
http://www.productsgreek.com/el/elliniko-ladi/etaireies-trofimon/item/29-aristeon-elaiotriveio
https://www.zakynthosevents.com/mantolatopoieio-kotsoni-zakynthos/
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4.3.5 Αθλητικός Τουρισμός 

Αν οι τουρίστες που επιλέγουν να επισκεφτούν την Ζάκυνθο αλλά θέλουν αυτές οι 

διακοπές τους να είναι πιο δραστήρια, τότε το νησί τους προσφέρει αυτήν την 

δυνατότητα. Το νησί προσφέρει ποικιλίες δραστηριότητων είτε έχουν να κάνουν με 

την θάλασσα είτε με την στεριά είτε με τον αέρα. Συγκεκριμένα, όσο αφορά τα 

θαλάσσια σπορ στο νησί υπάρχουν πολλά τουριστικά κέντρα τα οποία προσφέρουν 

διάφορες θαλάσσιες δραστηριότητες, όπως κανό, καγιάκ, σκι, υποβρύχιο, θαλάσσιο 

αλεξίπτωτο, κωπηλασία, καταδύσεις, σνόρκελινγκ και άλλα πολλά. Μερικά από αυτά 

τα κέντρα είναι στο Τσιλιβί, στις Αλυκές, στο Λαγανά, στο Βασιλικό κτλ. Τώρα όσον 

αφορά τις δραστηριότητες στην στεριά  ή στον αέρα στο νησί  έχουν την δυνατότητα 

να κάνουν ποδηλασία, είτε σε δρόμο με άσφαλτο είτε σε χωματόδρομο, ιππασία 

δίπλα στην παραλία. Επίσης υπάρχουν και γήπεδα που μπορούν να ασχοληθούν με τα 

κλασικά σπορ όπως ποδόσφαιρο, βόλεϊ, μπάσκετ κτλ. Τέλος το τελευταίο καιρό στο 

νησί πραγματοποιούνται δυο αθλητικά γεγονότα, τα οποία προσελκύουν πολλούς 

επισκέπτες. Πρώτον είναι η ελεύθερη πτώση από τα βράχια που βρίσκονται στην 

παραλία του Ναυαγίου, η οποία ιδέα ξεκίνησε από μια ομάδα Πολωνών. Το δεύτερο 

είναι η διοργάνωση αγώνα ανάβασης με αυτοκίνητο, σε μια διαδρομή μήκους 2,5 ΚΜ 

στο ορεινό σημείο του νησιού, από την Αυτοκινητιστική Λέσχη Ζακύνθου. Φυσικά 

όλα αυτά που προαναφέρθηκαν  απαιτούν  περισσότερη δουλειά ώστε να 

διοργανώνονται και άλλες παρόμοιες εκδηλώσεις.  
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ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 45 

 

ΠΗΓΗ: iefimerida  

 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 46 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

ΠΗΓΗ:ΗΜΕΡΑ ΖΑΚΥΝΘΟΥ   
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4.3.6 Γαστρονομία 

 Η Μεσογειακή διατροφή συναντά τις νησιώτικες γεύσεις στο νησί της Ζακύνθου με 

αποτέλεσμα να παράγονται  εξαιρετικά και εύγευστα προϊόντα. Η Ζάκυνθος είναι ένα 

νησί που παράγονται και καλλιεργούνται πολλά προϊόντα. Παράγει ελαιόλαδο, κρασί 

και σταφίδα. Το 17ο και 18ο αιώνα η μαύρη σταφίδα αποτελούσε το κύριο προϊόν για 

την αγροτική οικονομία. Η Ζάκυνθος είναι ένας γαστρονομικός προορισμός που 

προσφέρει γευστικές απολαύσεις τα οποία παράγονται με αγνά τοπικά προϊόντα. 

Μερικά από τα παραδοσιακά πιάτα του νησιού που πρέπει σίγουρα κάποιος, αφού 

επισκεφτεί το νησί, να τα δοκιμάσει αναφέρονται παρακάτω. Όσο αφορά τα 

παραδοσιακά γλυκά του νησιού που μπορεί κάποιος να δοκιμάσει είναι: 

- Μαντολάτο: Μαζί με τις μάντολες το μαντολάτο θεωρείται ένα από τα παραδοσιακά 

γλυκά του νησιού. Είναι γλυκό που παράγεται και καταναλώνεται όλες τις εποχές. 

Το ονομά του είναι Ιταλική λέξη και σημαίνει γεμάτο με αμύγδαλα, καθώς περιέχει 

αμύγδαλα. 

- Φιτούρα: Ένα άλλο παραδοσιακό γλυκό που μπορεί να δοκιμάσει κάποιος στο νησί 

είναι η Φιτούρα. Η Φιτούρα είναι γλυκό από σιμιγδάλι και το βρίσκεις σε κάθε 

γιορτή και πανηγύρι. 

 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 47 
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   ΠΗΓΗ:Ελόνα Δημήτρη, προσωπικό αρχείο, Φιτούρα  

 

 

 

- Φρυγανιά: Η Φρυγανιά αποτελεί και αυτό ένα από τα παραδοσιακά γλυκά του 

νησιού. Είναι γλυκό από φρυγανιά και κρέμα. Είναι ένα γλυκό που το συναντάς στα 

περισσότερα εστιατόρια ως ένα δροσερό επιδόρπιο. 
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ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 48 

 

   ΠΗΓΗ:Ελόνα Δημήτρη, προσωπικό αρχείο, Φρυγανιά  

 

 

Φυσικά όμως εκτός από τα γλυκά το νησί έχει και αλμυρά παραδοσιακά πιάτα τα 

οποία μερικά από αυτά είναι τα παρακάτω. 

- Στιφάδο: Ένα από τα πιάτο που μπορεί να δοκιμάσει στο νησί είναι το στιφάδο, 

το οποίο όμως δεν παρασκευάζεται με κρεμμύδι όπως όλοι ξέρουν αλλά με 

σκόρδα 

- Λαδοτύρι: Το Λαδοτύρι είναι ένα από τα φημισμένα τοπικά προϊόντα του νησιού. 

Το βασικό χαρακτηριστικό γνώρισμα είναι η πικάντικη γεύση με το έντονο 

άρωμα και το κιτρινοκόκκινο χρώμα το οποίο αποκτά κατά την ωρίμανση του στο 

ελαιόλαδο. 

- Σκορδοστούμπι: Το σκορδοστούμπι είναι ένα παραδοσιακό πιάτο που 

παρασκευάζεται από μελιτζάνες με σάλτσα ντομάτας και σκόρδο. Αποτελεί μια 
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λιχουδιά που σίγουρα κάποιος θα δοκιμάσει κατά τη διάρκεια της παραμονής του 

στο νησί. 

- Γεμιστό κοτόπουλο: Άλλο ένα πιάτο που συναντάμε στην Ζάκυνθο είναι το 

γεμιστό κοτόπουλο, το οποίο αποτελεί ανέκαθεν ένα βασικό πιάτο για την 

Ζακυνθινή κουζίνα. 

Υπάρχουν άπειρες ταβέρνες-εστιατόρια σε όλο το νησί στα οποία μπορεί κάποιος να 

δοκιμάσει τα παραδοσιακά πιάτα του νησιού. 

 

 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 49 

 

                    ΠΗΓΗ: mantolato.gr,  Μαντολάτο  
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ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 50

 

      ΠΗΓΗ:mantolato.gr, Παστέλι 

 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 51 

 

ΠΗΓΗ: mantolato.gr, Μάντολες 
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4.4 Η Τουριστική προβολή της Ζακύνθου 
Γενικά η προβολή μιας περιοχής είναι ένα σημαντικό βήμα ώστε να προσελκύσει 

περισσότερους επισκέπτες. Σε αυτό το πλαίσιο ο Δήμος της Ζακύνθου ανάπτυξε ένα 

σύνθετο πρόγραμμα που καλύπτει τις σχέσεις με τα ΜΜΕ, τις Δημόσιες Σχέσεις, την 

διαδυκτιακή διαφημιστική εκστρατεία και διάφορες συμβατικές προσεγγίσεις ώστε 

να ενδυναμωθεί η εικόνα του νησιού(ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ:2013) 

 Σχέσεις με τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης. Το νησί προσπαθεί μέσα από διάφορες 

ενέργειες που έχουν σχέση με τα ΜΜΕ να ενισχύσει την εικόνα του νησιού τόσο 

εσωτερικά της χώρας όσο και εξωτερικά. Έτσι προσφέρει προσκλήσεις και φιλοξενία 

σε δημοσιογράφους από συγκεκριμένες χώρες- στόχους με τις οποίες επιθυμεί να 

ανοίξει ή να επεκτείνει τις αγορές. Συγκεκριμένα για το έτος 2014 και 2015 οι 

παρακάτω χώρες αποτελούν τις επιθυμητές αγορές. 

Πίνακας 7: Επιθυμητές Αγορές 2014-2015 

2014 2015 

Γερμανία Ην. Βασίλειο 

Αυστρία Τσεχία 

Ελβετία Ρωσία 

Ολλανδία Πολωνία 

Βέλγιο Σερβία 

 

Επίσης γίνεται αποστολή στα ΜΜΕ των τιμών της Ζακύνθου και των μέτρων που 

λαμβάνονται για καλές και φθηνές διακοπές, με στόχο την ενημέρωση του κοινού 

κατά την έναρξη της τουριστικής περιόδου. Ακόμα πραγματοποιούνται ειδικές 

δράσεις προβολής κάποιων ειδικών γιορτών του νησιού ,όπως το Ζακυνθινό 

καρναβάλι, ώστε να προσεγγίσουν επισκέπτες και εκτός σεζόν. Τέλος 

δημιουργούνται μικρά συνέδρια για τον θεματικό τουρισμό και γίνονται εκδηλώσεις 

στην πόλη του νησιού άλλα και στα χωριά. 

 Διαδικτυακή Διαφημιστική Εκστρατεία. Το Διαδίκτυο αποτελεί έναν ισχυρό και 

αποδοτικό τρόπο διαφήμισης, το οποίο χρησιμοποιείται με πολλές μεθόδους και 

παραλλαγές. Επίσης γίνεται και η αξιοποίηση των site κοινωνικής δικτύωσης όπως 

facebook, twitter κλπ. Ακόμα δημιουργούνται διάφοροι τουριστικοί διαγωνισμοί τα 

οποία κεντρίζουν το ενδιαφέρον των επισκεπτών διάφορων site. 
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 Συμβατική Προσέγγιση. Διαφήμιση:  

- Η Διαφήμιση αποτελεί ιδανικό εργαλείο προβολής  καθώς διαθέτει αμεσότητα 

και επικεντρώνεται στον στόχο. Η Διαφήμιση είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για την 

διατήρηση του τουρισμού όσο και για την προώθηση. Εκτός από τις 

διαφημίσεις στο διαδίκτυο υπάρχουν διαφημίσεις στην τηλεόραση και στο 

ραδιόφωνο. Στην τηλεόραση δημιουργούνται διάφορα micro-spots. 

 

 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 52 

 

 ΠΗΓΗ: ΗΜΕΡΑ ΖΑΚΥΝΘΟΥ   

 

-   Εκθέσεις.Το νησί συμμετέχει και προσπαθεί να συμμετέχει σε ακόμα   

περισσότερες εκθέσεις στις διάφορες χώρες που αποτελούν τουριστικές 

αγορές για το νησί. Οι εκθέσεις αυτές είτε πραγματοποιούνται στο εσωτερικό 

όπως Αθήνα ή Θεσσαλονίκη, είτε στο εξωτερικό όπως Γερμανία, Μεγάλη 

Βρετανία, Ρωσία κλπ. Δυο μεγάλες και σημαντικές εκθέσεις για το νησί που 

είναι  στο εξωτερικό αποτελούν οι εκθέσεις στο Λονδίνο και στο Βερολίνο. 

Εκεί υπάρχει μεγάλος αριθμός, σε παγκόσμιο επίπεδο, συμμετοχόντων 

τουριστικών πρακτόρων ,στο οποίο δίνεται η δυνατότητα για καλύτερη 

τουριστική προβολή του νησιού με αποτέλεσμα να έχει μεγαλύτερο αριθμό 

επισκεπτών. 
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ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 53 

 

 ΠΗΓΗ: Δήμος Ζακύνθου ,PHILOXENIA,Θεσσαλονίκη 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

5.1 Η Έρευνα 
Ως συνέχεια  της πτυχιακής μου εργασία αποτελεί η έρευνα που πραγματοποιήθηκε . 

Ο τρόπος έρευνας που επέλεξα να υλοποιήσω είναι η ποσοτική με τυχαία 

δειγματοληψία  και συγκεκριμένα με την μορφή των ερωτηματολογίων. Η χρονική 

περίοδος που υλοποιήθηκε η έρευνα ήταν το μήνα Αύγουστο του 2017. Τα 

ερωτηματολόγια που διανεμήθηκαν και απαντήθηκαν ήταν 100 και απευθυνόταν 

στους τουρίστες του νησιού της Ζακύνθου. Ο σκοπός για το οποίο πραγματοποιήθηκε 

η έρευνα ήταν η μέτρηση του βαθμού ικανοποιήσης των τουριστών από το νησί για 

το έτος του 2017. Ύστερα από την συλλογή τους, η ανάλυση των απαντήσεων και 

των αποτελεσμάτων πραγματοποιήθηκαν μεσώ του  προγράμματος  SPSS. Κατά τη 

διάρκεια της έρευνας, συνάντησα αρκετές δυσκολίες, οι οποίες  με υπομονή και 

δουλειά λύθηκαν επιτυχώς.  Μια από τις μεγαλύτερες δυσκολίες ,που συνάντησα 

κατά το διανομή των ερωτηματολογίων, ήταν η μη προθυμία των τουριστών να 

συμμετέχουν στην ερευνά μου.  
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5.2 Στατιστική περιγραφή και ανάλυση αποτελεσμάτων 
Όπως προαναφέρθηκε το πρόγραμμα που χρησιμοποιήθηκε ήταν το SPSS. Παρακάτω 

αναλύεται η κάθε ερώτηση ώστε στο τέλος να υπάρχει μια συνολική εικόνα το πώς οι 

τουρίστες δηλαδή βλέπουν το νησί ως τουριστικό προορισμό. 

 

ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ 

ΕΡΩΤΗΣΗ 1: Φύλο 

 

Φύλο 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Άνδρας 49 49,0 49,0 49,0 

Γυναίκα 51 51,0 51,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

 

 

Όπως βλέπουμε παραπάνω στην πρώτη ερώτηση του ερωτηματολογίου που αφορά το 

φύλο των συμμετεχόντων στην έρευνα δεν διαφέρει, κυμαίνεται σχεδόν στα ίδια 

επίπεδα. Αναλυτικά, από τους 100 ερωτηθέντες οι 49 είναι άνδρες και οι 51 γυναίκες. 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 2: Ηλικία 

 

Ηλικία 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 18-25 37 37,0 37,0 37,0 

26-35 27 27,0 27,0 64,0 

36-45 14 14,0 14,0 78,0 

46-55 12 12,0 12,0 90,0 

56-65 4 4,0 4,0 94,0 

65+ 6 6,0 6,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

 

Τώρα όσο αφορά την δεύτερη ερώτηση, τη ηλικία των ερωτηθέντων, υπάρχουν 

διαφορετικά επίπεδα. Καταρχήν η ερευνά μου απευθύνεται στα άτομα άνω των 18 
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ετών. Επίσης όπως βλέπουμε στο διάγραμμα ή στον πίνακα οι δυο επικρατέστερες 

κατηγορίες ηλικιών είναι των 18-25 και 26-35 ετών. Η πρώτη κατηγορία (18-25) 

ανήκει στο 37% και η δεύτερη (26-35) στο 27% με μια διακύμανση 10%. 

 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 3: Οικογενειακή κατάσταση  

 

Οικογενειακή_Κατάσταση 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Ανύπαντρος 57 57,0 57,0 57,0 

Παντρεμένος 36 36,0 36,0 93,0 

Διαζευγμένος 7 7,0 7,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

 

Τώρα όσο αφορά την οικογενειακή κατάσταση των ερωτηθέντων ανήκει περισσότερα 

στην κατηγορία των ανύπαντρων που αντιστοιχεί στο 57% και επακολουθεί η 

κατηγορία των παντρεμένων που είναι στο 36%. 

 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 4: Αριθμός παιδιών 

 

Αριθμός_Παιδιών 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 0 63 63,0 63,0 63,0 

1 11 11,0 11,0 74,0 

2 17 17,0 17,0 91,0 

3 8 8,0 8,0 99,0 

4 1 1,0 1,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  
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Οι περισσότερες απαντήσεις στην ερώτηση 4, δηλαδή ο αριθμός των παιδιών που 

έχουν οι ερωτηθέντες, ανήκει στην κατηγορία ότι δεν έχουν παιδιά που αντιστοιχεί 

στο ποσοστό των 63%. Επίσης οι ερωτηθέντες που έχουν περισσότερο αριθμό 

παιδιών είναι 1%, δηλαδή ένας ή μια που έχει 4 παιδιά. 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 5: Επάγγελμα 

 

Επάγγελμα 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Δημόσιος υπάλληλος 11 11,0 11,0 11,0 

Ιδιωτικός υπάλληλος 26 26,0 26,0 37,0 

Ελεύθερος επαγγελματίας 15 15,0 15,0 52,0 

Συνταξιούχος 6 6,0 6,0 58,0 

Οικιακά 3 3,0 3,0 61,0 

Φοιτητής 26 26,0 26,0 87,0 

Άνεργος 4 4,0 4,0 91,0 

Αγρότης 2 2,0 2,0 93,0 

Άλλο 7 7,0 7,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

 

 

Όσο αφορά το επάγγελμα του δείγματος οι επικρατέστερες κατηγορίες , οι οποίες 

βρίσκονται και στα ίδια επίπεδα, είναι ιδιωτικοί υπάλληλοι και φοιτητές με ποσοστό 

26%. Επιπλέον έχουμε και ένα βαθμό 7% στην κατηγορία άλλο οι οποίοι όμως δεν 

μου διευκρίνισαν το ακριβές επαγγελμά τους. Τέλος η κατηγορία ελεύθερος 

επαγγελματίας κατέχει και αυτή ένα σημαντικό ποσοστό. 
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ΕΡΩΤΗΣΗ 6: Επίπεδο εκπαίδευσης 

 

Επίπεδο_Εκπαίδευσης 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Υποχρεωτική εκπαίδευση 7 7,0 7,0 7,0 

Δευτεροβάθμια εκπαίδευση 18 18,0 18,0 25,0 

Τριτοβάθμια εκπαίδευση 55 55,0 55,0 80,0 

Μεταπτυχιακά 20 20,0 20,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

 

 

Όπως βλέπουμε στον παραπάνω πίνακα και διάγραμμα το επίπεδο εκπαίδευσης των 

των ερωτηθέντων τουριστών το μεγαλύτερο ποσοστό είναι από την δευτεροβάθμια 

εκπαίδευση και μετά. Συγκεκριμένα το μεγαλύτερο ποσοστό είναι 55% και ανήκει 

στην κατηγορία της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Επιπλέον έχουμε και ένα αρκετά 

μεγάλο ποσοστό (20%) είναι άτομα που έχουν ολοκληρώσει και μεταπτυχιακό. Αυτό 

σημαίνει ότι οι περισσότεροι  τουρίστες έχουν εκπαίδευση. 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 7: Μηνιαίο ατομικό εισόδημα 

 

Μηνιαίο_Ατομικό_Εισόδημα 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid <500 28 28,0 28,0 28,0 

500-1000 24 24,0 24,0 52,0 

1001-2000 35 35,0 35,0 87,0 

2001-3000 10 10,0 10,0 97,0 

3001-4000 1 1,0 1,0 98,0 

4000< 2 2,0 2,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  
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Το μηνιαίο ατομικό εισόδημα των περισσότερων τουριστών του δείγματος 

κυμαίνεται στο 1001 με 2000 ευρώ, αυτό αντιστοιχεί στο 35%. Επίσης όμως μεγάλο 

ποσοστό αντιστοιχεί στην πρώτη κατηγορία που είναι λιγότερα των 500 ευρώ (28%) 

και στην δεύτερη κατηγορία, δηλαδή 500 εως 1000 ευρώ (24%). Τέλος μόλις 2% έχει 

ένα μηνιαίο ατομικό εισόδημα άνω των 4000 ευρώ παρόλο που αρκετοί από αυτούς 

έχουν ανώτερη εκπαίδευση, όπως είδαμε πιο πάνω. 
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ΕΡΩΤΗΣΗ 8: Εθνικότητα 

 

Εθνικότητα 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ΑΛΒΑΝΙΑ 7 7,0 7,0 7,0 

ΓΑΛΛΙΑ 3 3,0 3,0 10,0 

ΓΕΡΜΑΝΙΑ 1 1,0 1,0 11,0 

ΔΑΝΙΑ 2 2,0 2,0 13,0 

ΔΟΜΙΝΙΚΑΝΙΚΗ 

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

1 1,0 1,0 14,0 

ΕΛΛΑΔΑ 30 30,0 30,0 44,0 

ΙΣΠΑΝΙΑ 2 2,0 2,0 46,0 

ΙΤΑΛΙΑ 11 11,0 11,0 56,0 

ΙΤΑΛΙΚΗ 1 1,0 1,0 57,0 

Μ.ΒΡΕΤΑΝΙΑ 15 15,0 15,0 72,0 

ΜΑΛΑΙΣΙΑ 1 1,0 1,0 73,0 

ΟΛΛΑΝΔΙΑ 2 2,0 2,0 75,0 

ΟΥΓΓΑΡΙΑ 1 1,0 1,0 76,0 

ΠΑΝΑΜΑ 1 1,0 1,0 77,0 

ΠΟΛΩΝΙΑ 14 14,0 14,0 91,0 

ΡΟΥΜΑΝΙΑ 1 1,0 1,0 92,0 

ΡΩΣΙΑ 1 1,0 1,0 93,0 

ΣΕΡΒΙΑ 1 1,0 1,0 94,0 

ΣΟΥΗΔΙΑ 1 1,0 1,0 95,0 

ΤΣΕΧΙΑ 2 2,0 2,0 98,0 

ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ 2 2,0 2,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

 

 

Το δείγμα της έρευνας είχαν διαφορετικές εθνικότητες, οι περισσότεροι όμως 

τουρίστες είχαν Ελληνική εθνικότητα (30%), Αγγλική εθνικότητα(15%) , Πολωνική 

εθνικότητα(14%) και Ιταλική εθνικότητα (11%). Οι εθνικότητες αυτές επικρατούν σε 

μεγαλύτερο βαθμό. 
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ΕΡΩΤΗΣΗ 9: Λόγος επίσκεψης 

 

Για ποιό λόγο βρίσκεσθε στην Ζάκυνθο 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Εργασία 6 6,0 6,0 6,0 

Επίσκεψη φίλων και 

συγγενών 

10 10,0 10,0 16,0 

Διακοπές 80 80,0 80,0 96,0 

Προσκύνημα 3 3,0 3,0 99,0 

Άλλο 1 1,0 1,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

 

 

Ο κυριότερος λόγος επίσκεψης του νησιού από τους τουρίστες είναι φυσικά, όπως 

είναι γνωστό, για διακοπές και το ποσοστό που κυμαίνεται είναι στο 80% το οποίο 

είναι αρκετά υψηλότερο από το μισό. 
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ΕΡΩΤΗΣΗ 10: Με ποιόν έχουν έρθει στην Ζάκυνθο 

 

Έχετε έρθει στην Ζάκυνθο  

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Μόνος 7 7,0 7,0 7,0 

Σύζυγο/ Σύντροφο 27 27,0 27,0 34,0 

Σύζυγο/ Σύντροφο και 

παιδιά 

13 13,0 13,0 47,0 

Με τα παιδιά 2 2,0 2,0 49,0 

Με μέλη της οικογένειας 14 14,0 14,0 63,0 

Συγγενείς 3 3,0 3,0 66,0 

Φίλους 33 33,0 33,0 99,0 

Άλλο 1 1,0 1,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

 

 

Οι περισσότεροι τουρίστες που επισκέφτηκαν το νησί ήρθαν με φίλους ή με 

σύζυγο/σύντροφο με ποσοστό 33% και 27% αντίστοιχα. Ενώ οι τουρίστες που έχουν 

προτιμήσει οικογενειακές διακοπές κυμαίνεται στο 27% (13% με σύζυγο/σύντροφο 

και παιδιά και 14% με μέλη της οικογένειας). 

ΕΡΩΤΗΣΗ 12: Κατάλυμα 

 

Σε τι είδους κατάλυμα μένετε 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Ξενοδοχείο 48 48,0 48,0 48,0 

Ενοικιαζόμενο δωμάτιο 31 31,0 31,0 79,0 

Airbnb 3 3,0 3,0 82,0 

Βίλα 6 6,0 6,0 88,0 

Κάμπινγκ 1 1,0 1,0 89,0 

Άλλο 11 11,0 11,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  
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Τώρα όσο αφορά το κατάλυμα που προτίμησαν οι τουρίστες να μένουν , οι 

περισσότεροι διάλεξαν να μένουν είτε σε ξενοδοχείο (48%) είτε σε ενοικιαζόμενο 

δωμάτιο(31%). Επίσης υπάρχει ένα ποσοστό 11% οι οποίοι έχουν απαντήσει την 

επιλογή άλλο που σημαίνει ότι μένανε πιθανόν σε κάποιον συγγενή. 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 12: Διάρκεια παραμονής  

 

Πόσες μέρες θα μείνετε 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid <7 32 32,0 32,0 32,0 

7-15 58 58,0 58,0 90,0 

16-22 5 5,0 5,0 95,0 

22< 5 5,0 5,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  
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Η διάρκεια των διακοπών των περισσότερων τουριστών κυμαίνεται από μια 

εβδομάδα εως δυο. Ελάχιστοι είναι οι τουρίστες αυτοί που η διαμονή τους στο νησί 

θα διαρκέσει παραπάνω από μια εβδομάδα. Το μεγαλύτερο ποσοστό(58%) των 

ερωτηθέντων θα παραμείνουν στο νησί εως και δυο εβδομάδες. Επίσης ένα ποσοστό 

(32%) οι διακοπές τους θα διαρκέσουν μόνο μια εβδομάδα. 

 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 13: Επίσκεψη του νησιού στο παρελθόν 

 

Πόσες φορές έχετε επισκεφτεί το νησί 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Καμία φορά 53 53,0 53,0 53,0 

1-2 φορές 29 29,0 29,0 82,0 

3-4 φορές 7 7,0 7,0 89,0 

5+ 11 11,0 11,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  
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Σύμφωνα τώρα με την 13η ερώτηση, πόσες φορές έχουν επισκεφτεί το νησί, η 

απάντηση που επικρατεί το μεγαλύτερο ποσοστό(53%) είναι ότι ήταν η πρώτη τους 

φορά που έρχονται στο νησί. Επιπλέον θεωρώ αξιοσημείωτο το γεγονός ότι 11% 

έχουν επισκεφτεί το νησί πάνω από πέντε φορές. Αυτό μπορεί να σημαίνει ότι είναι 

άτομα που μπορεί να έχουν συγγενείς ή να έχουν δικό τους μέρος διαμονής και να 

είναι τακτικοί επισκέπτες του νησιού. 

ΕΡΩΤΗΣΗ 14: Πηγή πληροφόρησης 

 

Πηγές πληροφόρησης για την Ζάκυνθο 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

V

a

l

i

d 

Ταξιδιωτικό πρακτορείο 18 18,0 18,0 18,0 

Διαδίκτυο 45 45,0 45,0 63,0 

Εφημερίδα 5 5,0 5,0 68,0 

Τηλεόραση 5 5,0 5,0 73,0 

Έντυπα 2 2,0 2,0 75,0 

Συγγενείς/ Φίλοι 19 19,0 19,0 94,0 

Άλλο 6 6,0 6,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

 

Όσο αφορά τώρα τις πηγές πληροφόρησης για το νησί, όπως βλέπουμε και παραπάνω 

οι περισσότερες απαντήσεις είναι ότι ενημερώθηκαν για το νησί μέσω διαδικτύου. 

Αυτό είναι λογικό καθώς οι γνώσεις για την χρήση του διαδικτύου σχετίζεται με την 

νεα ηλικία των τουριστών που είδαμε πιο πάνω. Επίσης αυτό που παρατηρούμε 

ακόμα είναι πως ένα αρκετό ποσοστό (19%) έχουν ενημερωθεί από συγγενείς και 

φίλοι. Αυτό σημαίνει ότι κάποιοι προηγούμενοι  μείνανε ικανοποιημένοι από τις 

διακοπές τους στο νησί ώστε να ενημερώνουν και άλλους. 
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ΕΡΩΤΗΣΗ 15: Τρόπος οργάνωσης ταξιδιού 

 

 

Τρόπος οργάνωσης του ταξιδιού 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Ταξιδιωτικό πρακτορείο 44 44,0 44,0 44,0 

Μόνος 56 56,0 56,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

 

 

Αυτό που βλέπουμε στη οργάνωση του ταξιδιού είναι ότι 56% προτίμησαν να 

οργανώσουν μόνοι τους το ταξίδι ενώ το υπόλοιπο 44% προτίμησαν κάποιο 

ταξιδιωτικό πρακτορείο. Αρκετοί από τους ερωτηθέντες που είχαν επιλέξει το 

ταξιδιωτικό πρακτορείο  είχαν έρθει με γρούπ. 

ΕΡΩΤΗΣΗ 16: Μέσο άφιξης 

 

Μέσο_Άφιξης 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Αεροπλάνο 59 59,0 59,0 59,0 

Πλοίο 41 41,0 41,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

 

 

Το μέσο άφιξης που οι τουρίστες επέλεξαν ώστε να βρεθούν στο νησί το 59% 

επέλεξαν το αεροπλάνο και το 41% επέλεξαν το πλοίο. 
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ΕΡΩΤΗΣΗ 17: Βαθμός ικανοποιήσης 

ΥΠΟΔΟΜΕΣ 

Πόσο ικανοποιημένος-δυσαρεστημένος είστε απο τις υποδομές 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Δεν απαντώ-δεν γνωρίζω 6 6,0 6,0 6,0 

Πολύ Ικανοποιημένος 15 15,0 15,0 21,0 

Ικανοποιημένος 28 28,0 28,0 49,0 

Ούτε ικανοποιημένος-ούτε 

δυσαρεστημένος 

40 40,0 40,0 89,0 

Δυσαρεστημένος 11 11,0 11,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

 

Στην δεύτερη κατηγορία του ερωτηματολογίου που βαθμολογεί την ικανοποίηση σε 

κάποιους τομείς. Η πρώτη κατηγορία αφορά τις υποδομές. Αυτό που παρατηρούμε 

είναι ότι το 40% του δείγματος δεν ήταν ούτε ικανοποιημένος ούτε δυσαρεστημένος 

με την γενική κατηγορία των υποδομών. Τώρα παρακάτω θα δούμε αναλυτικά σε 

κάποιες συγκεκριμένες υποδομές. 

 

1)ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ-ΛΙΜΑΝΙ 

Πόσο ικανοποιημένος-δυσαρεστημένος είστε απο το αεροδρόμιο 

 
Freque

ncy 

Percen

t 

Valid 

Percent Cumulative Percent 

     

Vali

d 

Δεν απαντώ-δεν γνωρίζω 23 23,0 23,0 23,0 

Πολύ Ικανοποιημένος 16 16,0 16,0 39,0 

Ικανοποιημένος 26 26,0 26,0 65,0 

Ούτε ικανοποιημένος- 

ούτε δυσαρεστημένος 

26 26,0 26,0 91,0 

Δυσαρεστημένος 9 9,0 9,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  
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Πόσο ικανοποιημένος-δυσαρεστημένος είστε απο το λιμάνι 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Δεν απαντώ- δεν γνωρίζω 15 15,0 15,0 15,0 

Πολύ ικανοποιημένος 12 12,0 12,0 27,0 

Ικανοποιημένος 32 32,0 32,0 59,0 

Ούτε ικανοποιημένος-ούτε 

δυσαρεστημένος 

27 27,0 27,0 86,0 

Δυσαρεστημένος 13 13,0 13,0 99,0 

Πολύ δυσαρεστημένος 1 1,0 1,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0 

 

 

Συγκεκριμένα  ο βαθμός ικανοποιήσης ως προς το αεροδρόμιο και το λιμάνι του 

νησιού είναι ικανοποιημένοι ή σε μια ουδέτερη θέση σε ποσοστό 26% αντίστοιχα ενώ 

όσο αφορά το λιμάνι είναι σε ποσοστό 32% ικανοποιημένοι. Αυτό το βλέπουμε και 

στους πίνακες και στα παρακάτω διαγράμματα. Τέλος και στους δυο πίνακες υπάρχει 

ένα μεγάλο ποσοστό 23% και 15% αντίστοιχα στην κατηγορία δεν ξέρω δεν απαντώ 

που σημαίνει ότι είτε δεν ήθελαν να απαντήσουν είτε δεν χρησιμοποιήσαν τις 

υπηρεσίες τους. 

 

  

2)ΔΡΟΜΟΙ-ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 

 

Πόσο ικανοποιημένος-δυσαρεστημένος είστε απο τους δρόμους 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Πολύ ικανοποιημένος 7 7,0 7,0 7,0 

Ικανοποιημένος 23 23,0 23,0 30,0 

Ούτε ικανοποιημένος- ούτε 

δυσαρεστημένος 

38 38,0 38,0 68,0 

Δυσαρεστημένος 26 26,0 26,0 94,0 

Πολύ δυσαρεστημένος 6 6,0 6,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  
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Πόσο ικανοποιημένος-δυσαρεστημένος είστε απο τα μέσα μεταφοράς 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Δεν απαντώ- δεν γνωρίζω 16 16,0 16,0 16,0 

Πολύ ικανοποιημένος 11 11,0 11,0 27,0 

Ικανοποιημένος 24 24,0 24,0 51,0 

Ούτε ικανοποιημένος- ούτε 

δυσαρεστημένος 

23 23,0 23,0 74,0 

Δυσαρεστημένος 20 20,0 20,0 94,0 

Πολύ δυσαρεστημένος 6 6,0 6,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

 

Τώρα όσο αφορά τους δρόμους και τα μέσα μεταφοράς και στα δυο ο βαθμός 

ικανοποιήσης βρίσκεται στο ούτε ικανοποιημένος ούτε δυσαρεστημένος (38%) και 

στο ικανοποιημένος (24%) αντίστοιχα. Επίσης και στις δύο κατηγορίες υπάρχει ένα 

ποσοστό 6% στο βαθμό πολύ δυσαρεστημένος. 

 

3)ΤΡΑΠΕΖΕΣ 

Πόσο ικανοποιημένος-δυσαρεστημένος είστε απο τις τράπεζες 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Δεν απαντώ- δεν γνωρίζω 24 24,0 24,0 24,0 

Πολύ ικανοποιημένος 9 9,0 9,0 33,0 

Ικανοποιημένος 33 33,0 33,0 66,0 

Ούτε ικανοποιημένος- ούτε 

δυσαρεστημένος 

28 28,0 28,0 94,0 

Δυσαρεστημένος 3 3,0 3,0 97,0 

Πολύ Δυσαρεστημένος 3 3,0 3,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

 

 

Τέλος η τελευταία κατηγορία των υποδομών που είναι οι τράπεζες βλέπουμε τον 

βαθμό ικανοποιήσης σε ποσοστό (33%). Επίσης βλέπουμε και ένα μεγάλο βαθμό που 

έχουν απαντήσει δεν ξέρω δεν απαντώ (24%) το οποίο σημαίνει ότι είτε δεν ήθελαν 

να απαντήσουν είτε δεν χρησιμοποίησαν τις τράπεζες οπότε δεν μπορούσαν να 

εκφέρουν κάποια γνώμη.  
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ΔΙΑΜΟΝΗ 

 

Πόσο ικανοποιημένος-δυσαρεστημένος είστε απο την διαμονή 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Δεν απαντώ- δεν γνωρίζω 2 2,0 2,0 2,0 

Πολύ ικανοποιημένος 31 31,0 31,0 33,0 

Ικανοποιημένος 50 50,0 50,0 83,0 

Ούτε ικανοποιημένος-ούτε 

δυσαρεστημένος 

11 11,0 11,0 94,0 

Δυσαρεστημένος 4 4,0 4,0 98,0 

Πολύ δυσαρεστημένος 2 2,0 2,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

 

 

Όσο αφορά τώρα την κατηγορία  διαμονή οι τουρίστες ήταν σε ποσοστό 50% 

ικανοποιημένοι και 31% πολύ ικανοποιημένοι. Ενώ αντίθετα μόνο το 6% ήταν 

δυσαρεστημένοι. Η διαμονή όμως αποτελεί μια γενική κατηγορία η οποία 

περιλαμβάνει και άλλες υποκατηγορίες. Παρακάτω παρατίθονται αναλυτικά αυτές οι 

υποκατηγορίες. 

 

1) ΧΩΡΟΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

 

Πόσο ικανοποιημένος-δυσαρεστημένος είστε απο το χώρο διαμονής 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Δεν απαντώ-δεν γνωρίζω 1 1,0 1,0 1,0 

Πολύ ικανοποιημένος 29 29,0 29,0 30,0 

Ικανοποιημένος 48 48,0 48,0 78,0 

Ούτε ικανοποιημένος-ούτε 

δυσαρεστημένος 

13 13,0 13,0 91,0 

Δυσαρεστημένος 8 8,0 8,0 99,0 

Πολύ δυσαρεστημένος 1 1,0 1,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  
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Πόσο ικανοποιημένος-δυσαρεστημένος είστε απο τις υπερεσίες 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Δεν απαντώ- δεν γνωρίζω 2 2,0 2,0 2,0 

Πολύ ικανοποιημένος 30 30,0 30,0 32,0 

Ικανοποιημένος 47 47,0 47,0 79,0 

Ούτε ικανοποιημένος-ούτε 

δυσαρεστημένος 

13 13,0 13,0 92,0 

Δυσαρεστημένος 5 5,0 5,0 97,0 

Πολύ δυσαρεστημένος 3 3,0 3,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

 

Οι ερωτηθέντες απάντησαν ότι ήταν ικανοποιημένοι όσο αφορά το χώρο διαμονής 

και τις υπηρεσίες σχεδόν στα ίδια επίπεδα 48% και 47% αντίστοιχα.  Αλλά και ο 

βαθμός πολύ ικανοποιημένοι είναι 29% και 30% αντίστοιχα. Ελάχιστοι είναι αυτοί 

που ήταν δυσαρεστημένοι τα ποσοστα κυμαίνονται στο 8% και 8% αντίστοιχα. 

 

 

 

2) ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ-ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 

 

Πόσο ικανοποιημένος-δυσαρεστημένος είστε απο την καθαριότητα 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Δεν απαντώ- δεν γνωρίζω 1 1,0 1,0 1,0 

Πολύ ικανοποιημένος 29 29,0 29,0 30,0 

Ικανοποιημένος 38 38,0 38,0 68,0 

Ούτε ικανοποιημένος- ούτε 

δυσαρεστημένος 

22 22,0 22,0 90,0 

Δυσαρεστημένος 6 6,0 6,0 96,0 

Πολυ δυσαρεστημένος 4 4,0 4,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  
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Πόσο ικανοποιημένος-δυσαρεστημένος είστε απο την δυνατότητα πρόσβασης 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Δεν απαντώ- δεν γνωρίζω 1 1,0 1,0 1,0 

Πολύ Ικανοποιημένος 31 31,0 31,0 32,0 

Ικανοποιημένος 34 34,0 34,0 66,0 

Ούτε ικανοποιημένος-ούτε 

δυσαρεστημένος 

25 25,0 25,0 91,0 

Δυσαρεστημένος 7 7,0 7,0 98,0 

Πολύ δυσαρεστημένος 2 2,0 2,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

 

Ο βαθμός ικανοποίησης στη καθαριότητα και στην δυνατότητα πρόσβασης είναι 

ικανοποιημένος σε ποσοστό 38% και 34% αντίστοιχα. Επίσης υπάρχει και ένας 

μεγάλος αριθμός 31% που οι τουρίστες είναι πολύ ικανοποιημένοι. Ενώ ελάχιστοι 

είναι και εδώ οι δυσαρεστημένοι από τις παραπάνω κατηγορίες. Αυτό το 

παρατηρούμε και στα παρακάτω διαγράμματα. 

 

3) ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ-ΕΥΓΕΝΕΙΑ 

 

Πόσο ικανοποιημένος-δυσαρεστημένος είστε απο την εξυπηρέτηση 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Δεν απαντώ- δεν γνωρίζω 1 1,0 1,0 1,0 

Πολύ ικανοποιημένος 44 44,0 44,0 45,0 

Ικανοποιημένος 41 41,0 41,0 86,0 

Ούτε ικανοποιημένος-ούτε 

δυσαρεστημένος 

9 9,0 9,0 95,0 

Δυσαρεστημένος 2 2,0 2,0 97,0 

Πολύ δυσαρεστημένος 3 3,0 3,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  
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Πόσο ικανοποιημένος-δυσαρεστημένος είστε απο την ευγένεια 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Δεν απαντώ- δεν γνωρίζω 2 2,0 2,0 2,0 

Πολύ ικανοποιημένος 57 57,0 57,0 59,0 

Ικανοποιημένος 24 24,0 24,0 83,0 

Ούτε ικανοποιημένος-ούτε 

δυσαρεστημένος 

11 11,0 11,0 94,0 

Δυσαρεστημένος 2 2,0 2,0 96,0 

Πολύ δυσαρεστημένος 4 4,0 4,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

 

Όσο αφορά τώρα την εξυπηρέτηση και την ευγένεια από το προσωπικό οι τουρίστες 

ήταν πολύ ικανοποιημένοι και με τις δύο κατηγορίες σε ποσοστό 44% και 57% 

αντίστοιχα. Ελάχιστοι ήταν αυτοί που δεν ήταν ευχαριστημένοι. 

 

 

4) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΣΜΟΣ 

 

Πόσο ικανοποιημένος-δυσαρεστημένος είστε απο τον επαγγελματισμό 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Δεν απαντώ-δεν γνωρίζω 2 2,0 2,0 2,0 

Πολύ ικανοποιημένος 31 31,0 31,0 33,0 

Ικανοποιημένος 42 42,0 42,0 75,0 

Ούτε ικανοποιημένος- ούτε 

δυσαρεστημένος 

16 16,0 16,0 91,0 

Δυσαρεστημένος 6 6,0 6,0 97,0 

Πολύ δυσαρεστημένος 3 3,0 3,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

 

 

Η τελευταία κατηγορία που περιγράφω παραπάνω στατιστικά αφορά τον 

επαγγελματισμό στο χώρο της διαμονής. Το αποτέλεσμα είναι ότι ήταν 

ικανοποιημένοι και πολύ ικανοποιημένοι. Μόνο 9% είχαν αρνητική απάντηση που 

ήταν δυσαρεστημένοι με τον επαγγελματισμό. 
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ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ 

 

Πόσο ικανοποιημένος-δυσαρεστημένος είστε απο ψυχαγωγία 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Δεν απαντώ- δεν γνωρίζω 3 3,0 3,0 3,0 

Πολύ ικανοποιημένος 31 31,0 31,0 34,0 

Ικανοποιημένος 43 43,0 43,0 77,0 

Ούτε ικανοποιημένος- ούτε 

δυσαρεστημένος 

18 18,0 18,0 95,0 

Δυσαρεστημένος 2 2,0 2,0 97,0 

Πολύ δυσαρεστημένος 3 3,0 3,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

 

 

 

Με την κατηγορία της ψυχαγωγίας οι τουρίστες ήταν ικανοποιημένοι(43%) και πολύ 

ικανοποιημένοι(31%). Ελάχιστοι ήταν αυτοί που δεν έμειναν ικανοποιημένοι (5%).  

Τώρα παρακάτω θα δούμε κάποιες υποκατηγορίες της κατηγορίας ψυχαγωγία. 

 

1) ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ-ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

 

Πόσο ικανοποιημένος-δυσαρεστημένος είστε απο τις επιλογές ψυχαγωγίας 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Δεν απαντώ- δεν γνωρίζω 3 3,0 3,0 3,0 

Πολύ ικανοποιημένος 31 31,0 31,0 34,0 

Ικανοποιημένος 38 38,0 38,0 72,0 

Ούτε ικανοποιημένος- ούτε 

δυσαρεστημένος 

22 22,0 22,0 94,0 

Δυσαρεστημένος 3 3,0 3,0 97,0 

Πολύ δυσαρεστημένος 3 3,0 3,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  
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Πόσο ικανοποιημένος-δυσαρεστημένος είστε απο τις θαλάσσιες δραστηριότητες 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Δεν απαντώ- δεν γνωρίζω 12 12,0 12,0 12,0 

Πολύ ικανοποιημένος 41 41,0 41,0 53,0 

Ικανοποιημένος 27 27,0 27,0 80,0 

Ούτε ικανοποιημένος- ούτε 

δυσαρεστημένος 

15 15,0 15,0 95,0 

Δυσαρεστημένος 3 3,0 3,0 98,0 

Πολύ δυσαρεστημένος 2 2,0 2,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

 

Τώρα όσο αφορά τις επιλογές ψυχαγωγίας  και τις θαλάσσιες δραστηριότητες που 

προσφέρει το νησί στους επισκέπτες, ήταν ικανοποιητικά εως και πολύ 

ικανοποιητικά. Συγκεκριμένα για τις επιλογές ψυχαγωγίας οι ερωτηθέντες ήταν 

ικανοποιημένοι σε ποσοστό 38% και πολύ ικανοποιημένοι σε ποσοστό 31%. Ενώ για 

τις θαλάσσιες δραστηριότητες το μεγαλύτερο ποσοστό(41%) ήταν πολύ 

ικανοποιημένοι. Ελάχιστοι ήταν αυτοί που και στις δυο κατηγορίες ήταν 

δυσαρεστημένοι. Όμως ένα αρκετό ποσό 22% οι ερωτηθέντες ήταν ουδέτεροι για τις 

επιλογές ψυχαγωγίας  

 

 

2) ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΕΡΙΑΣ- ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ 

 

Πόσο ικανοποιημένος-δυσαρεστημένος είστε απο τις δραστηριότητες στην στεριά 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Δεν απαντώ- δεν γνωρίζω 8 8,0 8,0 8,0 

Πολύ ικανοποιημένος 19 19,0 19,0 27,0 

Ικανοποιημένος 38 38,0 38,0 65,0 

Ούτε ικανοποιημένος- ούτε 

δυσαρεστημένος 

30 30,0 30,0 95,0 

Δυσαρεστημένος 3 3,0 3,0 98,0 

Πολύ δυσαρεστημένος 2 2,0 2,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  
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Πόσο ικανοποιημένος-δυσαρεστημένος είστε απο την νυχτερινή διασκέδαση 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Δεν απαντώ-δεν γνωρίζω 11 11,0 11,0 11,0 

Πολύ ικανοποιημένος 35 35,0 35,0 46,0 

Ικανοποιημένος 40 40,0 40,0 86,0 

Ούτε ικανοποιημένος- ούτε 

δυσαρεστημένος 

10 10,0 10,0 96,0 

Δυσαρεστημένος 3 3,0 3,0 99,0 

Πολύ δυσαρεστημένος 1 1,0 1,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

 

Στα ίδια επίπεδα κυμαίνονται οι δραστηριότητες στην στεριά και η νυχτερινή 

διασκέδαση. Αναλυτικά φαίνονται στους δυο παραπάνω πίνακες. Αυτό που είναι 

αξιοσημείωτο να αναφερθεί είναι ότι στις δραστηριότητες της στεριάς υπάρχει ένα 

μεγάλο ποσοστό(30%) που δηλώνει μια ουδέτρη στάση. 

 

 

ΦΑΓΗΤΟ 

 

Πόσο ικανοποιημένος-δυσαρεστημένος είστε απο το φαγητό 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Πολύ ικανοποιημένος 46 46,0 46,0 46,0 

Ικανοποιημένος 42 42,0 42,0 88,0 

Ούτε ικανοποιημένος- ούτε 

δυσαρεστημένος 

10 10,0 10,0 98,0 

Δυσαρεστημένος 1 1,0 1,0 99,0 

Πολύ δυσαρεστημένος 1 1,0 1,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

 

 

Το φαγητό είναι μια κατηγορία που το νησί επικρατεί θετικά σε μεγάλο 

ποσοστό(88%).  Μόνο ένα ποσοστό της τάξης 2% ήταν δυσαρεστημένοι με το 

φαγητό στο νησί. 
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1) ΠΟΙΟΤΗΤΑ-ΠΟΙΚΙΛΙΑ-ΤΙΜΕΣ 

 

Πόσο ικανοποιημένος-δυσαρεστημένος είστε απο την ποιότητα 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Δεν απαντώ- δεν 

γνωρίζω 

1 1,0 1,0 1,0 

Πόλυ ικανοποιημένος 43 43,0 43,0 44,0 

Ικανοποιημένος 37 37,0 37,0 81,0 

Ούτε ικανοποιημένος- 

ούτε δυσαρεστημένος 

16 16,0 16,0 97,0 

Δυσαρεστημένος 2 2,0 2,0 99,0 

Πολύ δυσαρεστημένος 1 1,0 1,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

 

 

Πόσο ικανοποιημένος-δυσαρεστημένος είστε απο την ποικιλία 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Πολύ ικανοποιημένος 36 36,0 36,0 36,0 

Ικανοποιημένος 42 42,0 42,0 78,0 

Ούτε ικανοποιημένος- 

ούτε δυσαρεστημένος 

16 16,0 16,0 94,0 

Δυσαρεστημένος 5 5,0 5,0 99,0 

Πολύ δυσαρεστημένος 1 1,0 1,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

 

Πόσο ικανοποιημένος-δυσαρεστημένος είστε απο τις τιμές 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Πολύ ικανοποιημένος 25 25,0 25,0 25,0 

Ικανοποιημένος 39 39,0 39,0 64,0 

Ούτε ικανοποιημένος- 

ούτε δυσαρεστημένος 

27 27,0 27,0 91,0 

Δυσαρεστημένος 4 4,0 4,0 95,0 

Πολύ δυσαρεστημένος 5 5,0 5,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  
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Αυτό που παρατηρούμε στους τρεις παραπάνω πίνακες είναι ότι οι τουρίστες ήταν 

ικανοποιημένοι εως πολύ ικανοποιημένοι με την ποιότητα, ποικιλία και τις τιμές. Όσο 

αφορά τις τιμές βλέπουμε ένα αρκετό ποσοστό(27%) που επέλεξαν το ούτε 

ικανοποιημένοι ούτε δυσαρεστημένοι. 

 

 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 

 

Πόσο ικανοποιημένος-δυσαρεστημένος είστε απο τον πολιτισμό 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Δεν απαντώ- δεν γνωρίζω 7 7,0 7,0 7,0 

Πολύ ικανοποιημένος 21 21,0 21,0 28,0 

Ικανοποιημένος 42 42,0 42,0 70,0 

Ούτε ικανοποιημένος- ούτε 

δυσαρεστημένος 

27 27,0 27,0 97,0 

Δυσαρεστημένος 2 2,0 2,0 99,0 

Πολύ δυσαρεστημένος 1 1,0 1,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

 

 

 

 

Όπως βλέπουμε παραπάνω οι τουρίστες ήταν ικανοποιημένοι σε ποσοστό 42% με τον 

πολιτισμό του νησιού. Το οποίο πολιτισμός περιλαμβάνει τα μουσεία, τους 

αρχαιολογικούς χώρους και τις τοπικές εκδηλώσεις, τα οποία θα τα δούμε παρακάτω. 
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ΜΟΥΣΕΙΑ-ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ-ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 

 

 

 

Πόσο ικανοποιημένος-δυσαρεστημένος είστε απο τα μουσεία 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Δεν απαντώ- δεν γνωρίζω 34 34,0 34,0 34,0 

Πολύ ικανοποιημένος 13 13,0 13,0 47,0 

Ικανοποιημένος 24 24,0 24,0 71,0 

Ούτε ικανοποιημένος- 

ούτε δυσαρεστημένος 

24 24,0 24,0 95,0 

Δυσαρεστημένος 4 4,0 4,0 99,0 

Πολύ δυσαρεστημένος 1 1,0 1,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

 

 

 

 

 

Πόσο ικανοποιημένος-δυσαρεστημένος είστε απο τους αρχαιολογικούς χώρους 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Δεν απαντώ- δεν γνωρίζω 30 30,0 30,0 30,0 

Πολύ ικανοποιημένος 14 14,0 14,0 44,0 

Ικανοποιημένος 22 22,0 22,0 66,0 

Ούτε ικανοποιημένος- 

ούτε δυσαρεστημένος 

24 24,0 24,0 90,0 

Δυσαρεστημένος 9 9,0 9,0 99,0 

Πολύ δυσαρεστημένος 1 1,0 1,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                  

 
122 

Πόσο ικανοποιημένος-δυσαρεστημένος είστε απο τις τοπικές εκδηλώσεις 

 

 

 
Frequenc

y Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Δεν απαντώ-δεν 

γνωρίζω 

31 31,0 31,0 31,0 

Πολύ ικανοποιημένος 14 14,0 14,0 45,0 

Ικανοποιημένος 30 30,0 30,0 75,0 

Ούτε ικανοποιημένος- 

ούτε δυσαρεστημένος 

19 19,0 19,0 94,0 

Δυσαρεστημένος 4 4,0 4,0 98,0 

Πολύ δυσαρεστημένος 2 2,0 2,0 100,0 

Tota 100 100,0 100,0  

 

 

 

 

Τώρα όσο αφορά τα μουσεία, τους αρχαιολογικούς χώρους και τις τοπικές 

πολιτιστικές εκδηλώσεις οι τουρίστες επίλεξαν να απαντήσουν την επιλογή δεν ξέρω-

δεν απαντώ. Αυτό μπορεί να σημαίνει ότι οι ερωτηθέντες να μην είχαν επισκεφτεί τα 

μουσεία ή να μην είχαν παραβρεθεί σε τοπικές πολιτιστικές εκδηλώσιες. Επίσης στις 

τοπικές πολιτιστικές εκδηλώσεις η απάντηση δεν απαντώ- δεν ξέρω κυμαίνεται στα 

ίδια επίπεδα με την απάντηση ικανοποιημένος 31% και 30% αντίστοιχα. 
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ΦΥΣΗ 

 

Πόσο ικανοποιημένος-δυσαρεστημένος είστε απο την φύση 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Δεν απαντώ- δεν γνωρίζω 2 2,0 2,0 2,0 

Πολύ ιικανοποιημένος 56 56,0 56,0 58,0 

Ικανοποιημένος 36 36,0 36,0 94,0 

Ούτε ικανοποιημένος- ούτε 

δυσαρεστημένος 

3 3,0 3,0 97,0 

Δυσαρεστημένος 1 1,0 1,0 98,0 

Πολύ δυσαρεστημένος 2 2,0 2,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

 

 

 

Η τελευταία κατηγορία βαθμολόγησης αφορά την φύση. Είναι γνωστό ότι γενικά τα 

νησιά του Ιόνιου έχουν πλούσια βλάστηση. Οι τουρίστες ήταν πολύ ικανοποιημένοι 

με την φύση και αυτό αποτυπώνεται και στο παραπάνω διάγραμμα. 

 

ΠΑΡΑΛΙΕΣ-ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

 

Πόσο ικανοποιημένος-δυσαρεστημένος είστε απο τις παραλίες 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Πολύ ικανοποιημένος 66 66,0 66,0 66,0 

Ικανοποιημένος 29 29,0 29,0 95,0 

Ούτε ικανοποιημένος- ούτε 

δυσαρεστημένος 

2 2,0 2,0 97,0 

Δυσαρεστημένος 2 2,0 2,0 99,0 

Πολύ δυσαρεστημένος 1 1,0 1,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

 

 

 



                                                  

 
124 

 

Πόσο ικανοποιημένος-δυσαρεστημένος είστε απο το φυσικό περιβάλλον 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Δεν απαντώ- δεν γνωρίζω 1 1,0 1,0 1,0 

Πολύ ικανοποιημένος 52 52,0 52,0 53,0 

Ικανοποιημένος 40 40,0 40,0 93,0 

Ούτε ικανοποιημένος- ούτε 

δυσαρεστημένος 

5 5,0 5,0 98,0 

Πολύ δυσαρεστημένος 2 2,0 2,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

 
     

 

 

Όπως βλέπουμε οι τουρίστες ήταν πολύ ικανοποιημένοι με τις παραλίες και το 

φυσικό περιβάλλον του νησιού. Τα ποσοστά αντιστοιχούν στο 66% και 52% όπως 

δείχνουν οι πίνακες. Παρακάτω αποτυπώνονται και στην μορφή διαγραμμάτων. 

 

 

 

 

Το τελευταίο στάδιο του ερωτηματολογίου ήταν να δηλώσουν οι τουρίστες τον 

βαθμό ικανοποίησης σε κάποια σημεία έλξης του νησιού. Αυτά καταγράφονται στους 

παρακάτω πίνακες. 

 

 

Πόσο ικανοποιημένος-δυσαρεστημένος είστε απο το Βυζαντινό μουσείο 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Δεν απαντώ- δεν γνωρίζω 55 55,0 55,0 55,0 

Πολύ ικανοποιημένος 14 14,0 14,0 69,0 

Ικανοποιημένος 16 16,0 16,0 85,0 

Ούτε ικανοποιημένος- 

ούτε δυσαρεστημένος 

13 13,0 13,0 98,0 

Δυσαρεστημένος 1 1,0 1,0 99,0 

Πολύ δυσαρεστημένος 1 1,0 1,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  
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Πόσο ικανοποιημένος-δυσαρεστημένος είστε απο την εκκλησία του Αγίου Νικολάου 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Δεν απαντώ-δεν γνωρίζω 25 25,0 25,0 25,0 

Πολύ ικανοποιημένος 36 36,0 36,0 61,0 

Ικανοποιημένος 26 26,0 26,0 87,0 

Ούτε ικανοποιημένος- ούτε 

δυσαρεστημένος 

11 11,0 11,0 98,0 

Δυσαρεστημένος 1 1,0 1,0 99,0 

Πολύ δυσαρεστημένος 1 1,0 1,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

 

Ο πρώτος πίνακας αναφέρεται στο βαθμό ικανοποίησης από το Βυζαντινό μουσείο. 

Αυτό που βλέπουμε είναι ότι το μεγαλύτερο ποσοστό αντιστοιχεί στο δεν απαντώ-δεν 

γνωρίζω(55%) που αυτό σημαίνει ότι είτε δεν ήθελαν να απαντήσουν είτε ότι δεν 

είχαν επισκεφτεί το μουσείο. Το οποίο γεγονός δείχνει ότι για κάποιο λόγω το 

μουσείο δεν προσελκύει επισκέπτες και μια από τις αιτίες μπορεί να είναι η ελλιπούς 

διαφήμιση. Ο δεύτερος πίνακας σχετίζεται με την εκκλησία του Αγίου Νικολάου στο 

Μώλο. Οι περισσότερες απαντήσεις που δώθηκαν ήταν πολύ ικανοποιημένοι με την 

επίσκεψη στο ναό. Επίσης ένα αρκετό μεγάλο ποσοστό λέει ότι δεν ξέρει ή ότι δεν 

θέλει να απαντήσει. 

 

Πόσο ικανοποιημένος-δυσαρεστημένος είστε απο την Μπόχαλη 

 
Frequenc

y Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Δεν απαντώ- δεν 

γνωρίζω 

30 30,0 30,0 30,0 

Πολύ ικανοποιημένος 40 40,0 40,0 70,0 

Ικανοποιημένος 21 21,0 21,0 91,0 

Ούτε ικανοποιημένος- 

ούτε δυσαρεστημένος 

6 6,0 6,0 97,0 

Δυσαρεστημένος 1 1,0 1,0 98,0 

Πολύ δυσαρεστημένος 2 2,0 2,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  
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Πόσο ικανοποιημένος-δυσαρεστημένος είστε απο τον Άγιο Διονύσιο 

 
Frequenc

y Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Δεν απαντώ-δεν 

γνωρίζω 

18 18,0 18,0 18,0 

Πολύ ικανοποιημένος 51 51,0 51,0 69,0 

Ικανοποιημένος 22 22,0 22,0 91,0 

Ούτε ικανοποιημένος- 

ούτε δυσαρεστημένος 

7 7,0 7,0 98,0 

Δυσαρεστημένος 1 1,0 1,0 99,0 

Πολύ δυσαρεστημένος 1 1,0 1,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

 

 

Πόσο ικανοποιημένος-δυσαρεστημένος είστε απο το Ενετικό Κάστρο 

 
Frequenc

y Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Δεν απαντώ-δεν 

γνωρίζω 

45 45,0 45,0 45,0 

Πολύ ικανοποιημένος 21 21,0 21,0 66,0 

Ικανοποιημένος 12 12,0 12,0 78,0 

Ούτε ικανοποιημένος- 

ούτε δυσαρεστημένος 

15 15,0 15,0 93,0 

Δυσαρεστημένος 5 5,0 5,0 98,0 

Πολύ δυσαρεστημένος 2 2,0 2,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

Τα επόμενα σημεία έλξης του νησιού είναι η Μπόχαλη, ο ναός του Αγίου Διονυσίου 

και το Ενετικό κάστρο. Όσο αφορά τα πρώτα δύο οι τουρίστες ήταν πολύ 

ικανοποιημένοι  ενώ για το Ενετικό κάστρο είτε δεν ήθελαν να απαντήσουν είτε δεν 

γνωρίζουν γιατί δεν το έχουν επισκεφτεί. 
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Πόσο ικανοποιημένος-δυσαρεστημένος είστε απο το Λαγανά 

 

 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Δεν απαντώ- δεν γνωρίζω 19 19,0 19,0 19,0 

Πολύ ικανοποιημένος 28 28,0 28,0 47,0 

Ικανοποιημένος 7 7,0 7,0 54,0 

Ούτε ικανοποιημένος- ούτε 

δυσαρεστημένος 

9 9,0 9,0 63,0 

Δυσαρεστημένος 13 13,0 13,0 76,0 

Πολύ δυσαρεστημένος 24 24,0 24,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

 

 

Πόσο ικανοποιημένος-δυσαρεστημένος είστε απο το Ναυάγιο 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Δεν απαντώ-δεν γνωρίζω 12 12,0 12,0 12,0 

Πολύ ικανοποιημένος 65 65,0 65,0 77,0 

Ικανοποιημένος 11 11,0 11,0 88,0 

Ούτε ικανοποιημένος- ούτε 

δυσαρεστημένος 

7 7,0 7,0 95,0 

Δυσαρεστημένος 4 4,0 4,0 99,0 

Πολύ δυσαρεστημένος 1 1,0 1,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  
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Πόσο ικανοποιημένο-δυσαρεστημένος είστε απο το Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Δεν απαντώ- δεν γνωρίζω 43 43,0 43,0 43,0 

Πολύ ικανοποιημένος 29 29,0 29,0 72,0 

Ικανοποιημένος 15 15,0 15,0 87,0 

Ούτε ικανοποιημένος- ούτε 

δυσαρεστημένος 

12 12,0 12,0 99,0 

Πολύ δυσαρεστημένος 1 1,0 1,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

 

 

 

Τώρα συνεχίζουμε με άλλα σημεία έλξης όπως Λαγανά, Ναυάγιο και Εθνικό 

θαλάσσιο πάρκο. Όσο αφορά το Λαγάνα παρόλο που έχει δυσφημιστεί για την 

νυχτερινή ζωή που υπάρχει τους καλοκαιρινούς μήνες, ο βαθμός ικανοποίησης 

κυμαίνεται στα ίδια επίπεδα με τον βαθμό δυσαρέσκειας. Αυτό μπορεί να σημαίνει 

ότι αυτοί που είναι ικανοποιημένοι θα είναι νέοι, που προτιμούν μέρη με έντονη 

νυχτερινή ζωη. Επίσης όσο αφορά το θαλάσσιο πάρκο σχεδόν το 50% έχουν δώσει 

την απάντηση δεν απαντώ- δεν γνωρίζω και μόνο το 27% ήταν ικανοποιημένοι. 

 

 

 

 

Πόσο ικανοποιημένος-δυσαρεστημένος είστε απο το Τσιλιβί 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Δεν απαντώ- δεν γνωρίζω 28 28,0 28,0 28,0 

Πολύ ικανοποιημένος 22 22,0 22,0 50,0 

Ικανοποιημένος 15 15,0 15,0 65,0 

Ούτε ικανοποιημένος- ούτε 

δυσαρεστημένος 

21 21,0 21,0 86,0 

Δυσαρεστημένος 9 9,0 9,0 95,0 

Πολύ δυσαρεστημένος 5 5,0 5,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  
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Πόσο ικανοποιημένος-δυσαρεστημένος είστε απο το Πόρτο Ρόμα 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Δεν απαντώ-δεν γνωρίζω 48 48,0 48,0 48,0 

Πολύ ικανοποιημένος 16 16,0 16,0 64,0 

Ικανοποιημένος 11 11,0 11,0 75,0 

Ούτε ικανοποιημένος- ούτε 

δυσαρεστημένος 

12 12,0 12,0 87,0 

Δυσαρεστημένος 9 9,0 9,0 96,0 

Πολύ δυσαρεστημένος 4 4,0 4,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

 

Την ίδια απάντηση βλέπουμε και στους παραπάνω πίνακες, δηλαδή παρατηρούμε για 

Τσιλιβί και Πόρτο Πόμα ότι έχουν απαντήσει  δεν απαντώ-δεν γνωρίζω, και σε 

αρκετό ποσοστό. 

 

 

Πόσο ικανοποιημένος-δυσαρεστημένος είστε απο το Πόρτο Κούκλα 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Δεν απαντώ-δεν γνωρίζω 51 51,0 51,0 51,0 

Πολύ ικανοποιημένος 13 13,0 13,0 64,0 

Ικανοποιημένος 12 12,0 12,0 76,0 

Ούτε ικανοποιημένος- 

ούτε δυσαρεστημένος 

16 16,0 16,0 92,0 

Δυσαρεστημένος 4 4,0 4,0 96,0 

Πολύ δυσαρεστημένος 4 4,0 4,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  
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Πόσο ικανοποιημένος-δυσαρεστημένος είστε απο της Αλυκές 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Δεν απαντώ-δεν γνωρίζω 27 27,0 27,0 27,0 

Πολύ ικανοποιημένος 18 18,0 18,0 45,0 

Ικανοποιημένος 17 17,0 17,0 62,0 

Ούτε ικανοποιημένος- 

ούτε δυσαρεστημένος 

26 26,0 26,0 88,0 

Δυσαρεστημένος 8 8,0 8,0 96,0 

Πολύ δυσαρεστημένος 4 4,0 4,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

 

Πόσο ικανοποιημένος-δυσαρεστημένος είστε απο το Αργάσι 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Δεν απαντώ- δεν 

γνωρίζω 

20 20,0 20,0 20,0 

Πολύ ικανοποιημένος 27 27,0 27,0 47,0 

Ικανοποιημένος 24 24,0 24,0 71,0 

Ούτε ικανοποιημένος- 

ούτε δυσαρεστημένος 

15 15,0 15,0 86,0 

Δυσαρεστημένος 8 8,0 8,0 94,0 

Πολύ δυσαρεστημένος 6 6,0 6,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

Αυτό που βλέπουμε στους πάνω πίνακες είναι μια μεγάλη ικανοποίηση από το 

Αργάσι που κυμαίνεται στο 27%. Ακόμα αυτό που βλέπουμε είναι ένα ποσοστό στο 

51% στο Πόρτο Κούκλα που δεν ήθελαν να απαντήσουν ή δεν γνώριζαν. 
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Πόσο ικανοποιημένος-δυσαρεστημένος είστε απο τις Γαλάζιες Σπηλιές 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Δεν απαντώ-δεν γνωρίζω 15 15,0 15,0 15,0 

Πολύ ικανοποιημένος 75 75,0 75,0 90,0 

Ικανοποιημένος 7 7,0 7,0 97,0 

Ούτε ικανοποιημένος- ούτε 

δυσαρεστημένος 

1 1,0 1,0 98,0 

Πολύ δυσαρεστημένος 2 2,0 2,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

 

 

Πόσο ικανοποιημένος-δυσαρεστημένος είστε απο το Μαραθωνήσι 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Δεν απαντώ-δεν γνωρίζω 40 40,0 40,0 40,0 

Πολύ ικανοποιημένος 26 26,0 26,0 66,0 

Ικανοποιημένος 22 22,0 22,0 88,0 

Ούτε ικανοποιημένος- ούτε 

δυσαρεστημένος 

10 10,0 10,0 98,0 

Δυσαρεστημένος 1 1,0 1,0 99,0 

Πολύ δυσαρεστημένος 1 1,0 1,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

 

Και τα τελευταία σημεία έλξης είναι οι Γαλάζιες Σπηλιές και το Μαραθωνήσι. Ο 

βαθμός ικανοποιήσης ως προς τις Γαλάζιες Σπηλιές είναι πολύ μεγάλος, όμως όσο 

αφορά το Μαραθωνήσι ο βαθμός ικανοποιήσης κυμαίνεται στο 48%. 
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5.3 Συμπεράσματα 
Τα συμπεράσματα που προκύπτουν από την παραπάνω έρευνα είναι ότι το επίπεδο 

της ηλικίας των τουριστών κυμαίνεται από 18 εως 35 ετών και αυτό εξηγεί και το 

γεγονός ότι το μεγαλύτερο ποσοστό για τις πηγές πληροφόρησης ήταν το διαδίκτυο. 

Επίσης ο κυριότερος λόγος επίσκεψης του νησιού ήταν οι διακοπές με την παραμονή 

τους να διαρκεί από 7 εως 15 μέρες. Τώρα όσο αφορά την διαμονή τους, προτίμησαν 

να μείνουν είτε σε ξενοδοχείο είτε σε ενοικιαζόμενο δωμάτιο. Όσο αφορά τον βαθμό 

ικανοποιήσης ήταν σε ένα γενικό βαθμό θετικό. Αυτό που τους προκαλούσε μια 

δυσαρέσκεια ήταν οι υποδομές. Από την προσωπική επαφή που είχα μαζί τους, κατά 

την διάρκεια συμπλήρωσης ερωτηματολογίων, δεν ένιωθαν ασφάλεια με τους 

δρόμους που διαθέτει το νησί. Επίσης όσο αφορά το ΚΤΕΛ, ήθελαν περισσότερη και 

καλύτερη οργάνωση. Επιπλέον από την έρευνα προκύπτει ότι οι εναλλακτικές μορφές 

του τουρισμού που αναφερθήκανε  στα προηγούμενα κεφάλαια έχουν την δυνατότητα 

να αναπτυχθούν περισσότερα αρκεί να υπάρχει περισσότερη προβολή και καλύτερη 

οργάνωση . Παραδείγματος χάρη,  η επισκεψιμότητα στα σημεία όπως του Ναού του 

Αγίου Νικολάου, του Βυζαντινού μουσείου, του Ενετικού κάστρου, του Πόρτο Πόμα 

και Πόρτο Κούκλα είναι χαμηλή και η έρευνα έδειξε ότι η κατάσταση αυτή  

οφείλεται στην έλλειψη προβολής. Αρκετοί από του ερωτηθέντες δεν γνώριζαν τα 

παραπάνω σημεία έλξης των τουριστών.  Άλλο ένα συμπέρασμα που προκύπτει από 

την έρευνα είναι ότι η έλλειψη επισκεψιμότητας του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου 

οφείλεται στην μικρή χρονική διάρκεια της παραμονής στο νησί.  Σε γενικό βαθμό 

έμειναν ευχαριστημένοι από την επίσκεψη στο νησί και ήταν διαθέσιμοι να το 

επισκεφτούν ξανά. 
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5.4 Προτάσεις 
Δύο με τρία σημεία που κατά την ερευνά  μου χρειάζονται  βελτίωση ώστε και οι 

ντόπιοι αλλά και οι τουρίστες του νησιού να νιώθουν και να είναι σε καλύτερη 

κατάσταση είναι: Πρώτον, οι δρόμοι να είναι πιο ασφαλείς και σε καλύτερη 

κατάσταση. Ειδικά προς τις ορεινές περιοχές του νησιού. Δεύτερον, θα πρέπει να 

υπάρχει καλύτερη οργάνωση στο ΚΤΕΛ του νησιού. Ειδικά τους καλοκαιρινούς 

μήνες στο χώρο του ΚΤΕΛ υπάρχει μεγάλη αναστάτωση. Θα πρέπει να υπάρχει 

πίνακας δρομολογίων στο οποίο να αναγράφονται τα δρομολόγια και τις αναγκαίες 

πληροφορίες για τις οποίες δεν θα χρειάζεται ο κόσμος να ρωτάει κάθε οδηγό ή να 

περιμένει για ώρα σε ουρά ώστε να ρωτήσει στα εκδοτήρια. Τρίτον αφορά τα 

απορρίματα. Θα πρέπει το νησί, οι δρόμοι, οι παραλίες να είναι καθαρά. Επομένως, 

θα πρέπει να γίνεται καλύτερη διαχείριση των απορριμάτων ώστε να βελτιωθεί η 

«εικόνα» του νησιού. Αυτά είναι κάποια βασικά πράγματα που είναι απαραίτητα να 

γίνουν όχι μόνο για το τουρισμό αλλά και για τους ντόπιους. 
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