
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
SPORTS TOURISM

ΝΑΗΗΓΟΤ ΟΦΗΑ 

ΚΑΘΖΓΖΣΡΗΑ ΦΤΗΚΖ ΑΓΩΓΖ



ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Ο Αζιεηηθφο Σνπξηζκφο είλαη κηα εηδηθή κνξθή

πνηνηηθνχ ηνπξηζκνχ ε νπνία καο δίλεη ηελ

επθαηξία λα επελδχζνπκε ζε κηα ηεξάζηηα

δπλακηθή αγνξά αιιά θαη ηαπηφρξνλα λα

επηηχρνπκε κηα πξνζηηζέκελε αμία ζην

ηνπξηζηηθφ καο πξντφλ κέζσ ηεο αλάπηπμεο, ηεο

δηαθνξνπνίεζεο θαη ηεο αλαβάζκηζεο ηνπ.

Ο Αζιεηηθφο Σνπξηζκφο αλήθεη ζηηο εηδηθέο

κνξθέο ηνπξηζκνχ, θαζψο απεπζχλεηαη ζε εηδηθή

θαηεγνξία ηνπξηζηψλ θαη αλαθέξεηαη ζηελ

πξαγκαηνπνίεζε θαη ζηελ εκπεηξία ελφο ηαμηδηνχ

πξνθεηκέλνπ λα ζπκκεηέρεη ελεξγά ή λα

παξαθνινπζήζεη δξαζηεξηφηεηεο πνπ

ζρεηίδνληαη κε ηνλ αζιεηηζκφ.



ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ
Α. Αθληηικόρ ηοςπιζμόρ

Πεξηιακβάλεη άηνκα ή νκάδεο ζπκκεηέρνπλ ελεξγεηηθά

ή παζεηηθά ζε αληαγσληζηηθέο ή κε, αζιεηηθέο

δξαζηεξηφηεηεο θαηά ηε δηάξθεηα κεηαθίλεζήο ηνπο έμσ

απφ ην ζπλεζηζκέλν ηνπο πεξηβάιινλ. Σν θξηηήξην εδψ

είλαη φηη ε αζιεηηθή δξαζηεξηφηεηα απνηειεί ην θχξην

θίλεηξν ηεο κεηαθίλεζεο ελψ ην ηνπξηζηηθφ ζηνηρείν

παίδεη ην ξφιν ηεο ελίζρπζεο ηεο ζπλνιηθήο εκπεηξίαο.

1. ηελφο νξηζκφο: πεξηιακβάλεη ηνλ αζιεηηθφ 

ηνπξίζηα πνπ παξαθνινπζεί ή ζπκκεηέρεη έλα 

αληαγσληζηηθφ αζιεηηθφ γεγνλφο, 

π.ρ. Οιπκπηαθνί αγψλεο, καξαζψληνο Λνλδίλνπ. 

2. Δπξχο νξηζκφο: πεξηιακβάλεη άηνκα πνπ 

ηαμηδεχνπλ γηα λα ζπκκεηέρνπλ ζε δξαζηεξηφηεηεο 

αζιεηηθήο αλαςπρήο

π.σ. γκολθ, ζκι, πεππάηημα. 



Β. Σοςπιζηικόρ αθληηιζμόρ:

Πεξηιακβάλεη άηνκα πνπ ηαμηδεχνπλ θαη ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ή

παζεηηθά ζε θάπνηα αζιεηηθή δξαζηεξηφηεηα. Σν ηαμίδη ζε απηή

ηελ πεξίπησζε είλαη ην θχξην θίλεηξν κεηαθίλεζεο.

Ο ηνπξηζηηθφο αζιεηηζκφο αγλνείηαη απφ ηε δηεζλή

βηβιηνγξαθία, φκσο απνηειεί ζεκαληηθφ θνκκάηη ηεο ζρέζεο

ηνπξηζκνχ – αζιεηηζκνχ.

1. ηελφο νξηζκφο: πεξηιακβάλεη αλζξψπνπο πνπ ηαμηδεχνπλ 

θαη ν αζιεηηζκφο ιεηηνπξγεί σο δεπηεξεχνλ θίλεηξν ηεο 

κεηαθίλεζεο. Παξαδείγκαηα απηήο ηεο θαηεγνξίαο 

απνηεινχλ νη πειάηεο ησλ clubs, π.ρ. Robinson, Aldiana, 

Center Parks. 

2. Δπξχο νξηζκφο: πεξηιακβάλεη άηνκα ηα νπνία 

ζπκκεηέρνπλ ζε αζιεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζε εληειψο 

ηπραία ή πεξηζηαζηαθή βάζε θαηά ηε δηάξθεηα ησλ 

δηαθνπψλ ηνπο. ηελ θαηεγνξία απηή εκπίπηνπλ θαη νη 

πειάηεο ησλ μελνδνρείσλ θιαζζηθνχ ηχπνπ νη νπνίνη 

ζπκκεηέρνπλ ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο animation.

ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ



“

Α. Δπαγγελμαηικόρ αθληηικόρ ηοςπιζμόρ

1. Δνεπγηηική ζςμμεηοσή, π.ρ. αζιεηέο πνπ 

ζπκκεηέρνπλ ζηνπο Οιπκπηαθνχο αγψλεο. 

2. Παθηηική ζςμμεηοσή, π.ρ. δεκνζηνγξάθνη πνπ 

θαιχπηνπλ ηνπο Οιπκπηαθνχο αγψλεο. 

Β. Αθληηικόρ ηοςπιζμόρ διακοπών.

1. Παθηηική μοπθή 

1α. Σπραίνο παξαηεξεηήο νξίδεηαη σο ν ζεαηήο πνπ 

παξαθνινπζεί ην γεγνλφο ρσξίο λα ην έρεη 

πξνζρεδηάζεη, π.ρ. έλαο ηνπξίζηαο πνπ επηζθέθζεθε 

ηελ Αζήλα θαη εθεί απνθάζηζε λα παξαθνινπζήζεη 

έλαλ αγψλα

1β. πλεηδεηνπνηεκέλνο παξαηεξεηήο, νξίδεηαη σο ν 

παξαηεξεηήο πνπ ζρεδηάδεη ην ηαμίδη ηνπ κε βάζε ην 

αζιεηηθφ γεγνλφο

2. Δνεπγηηική μοπθή 

2α. Αζιεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο δηαθνπψλ 

2β. Γηαθνπέο αζιεηηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο (δηαθνπέο κνλήο 

ή πνιιαπιήο αζιεηηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο) 



ΜΟΡΦΔ ΑΘΛΖΣΗΚΟΤ 

ΣΟΤΡΗΜΟΤ
Πποπονηηικόρ ηοςπιζμόρ-επαγγελμαηικέρ ομάδερ

Οκάδεο ή αζιεηέο θαη φινη νη παξάγνληεο πνπ έξρνληαη γηα

εγθιηκαηηζκφ ή πξνπφλεζε ζε έλαλ πξννξηζκφ θαη

δεκηνπξγνχλ ηνπξηζηηθή θίλεζε.

Παπακολούθηζη – θέαζη γεγονόηυν

Φίιαζινη επηζθέπηεο πνπ κε θεληξηθφ άμνλα ηελ

παξαθνινχζεζε ηνπ αζιεηηθνχ γεγνλφηνο, δεκηνπξγνχλ

ηνπξηζηηθή δξαζηεξηφηεηα.

ςμμεηοσή ζε μεγάλα γεγονόηα

ηελ θαηεγνξία απηή αλήθνπλ αζιεηηθά γεγνλφηα, φπσο νη

καξαζψληνη πφιεσλ, ηα ηνπηθά αζιεηηθά ηνπξλνπά, ηα

δηάθνξα ξάιη, φπνπ ε ζπκκεηνρή είλαη ζπλήζσο καδηθή

Τπαίθπιερ δπαζηηπιόηηηερ

Αθνξά ζε εθδξνκείο ηνπ ζαββαηνθχξηαθνπ. πλήζσο

πεγαίλνπλ ζε πξνζηαηεπφκελεο θπζηθέο πεξηνρέο γηα ζθη θαη

νξεηβαζία ζε ρεηκεξηλά ζέξεηξα ην ρεηκψλα ή ζε

παξαζαιάζζηα ζέξεηξα ην θαινθαίξη.

Άθληζη – τςσαγυγία ξενοδοσείυν

Ο αζιεηηζκφο αλαςπρήο ή αζιεηηθή αλαςπρή αθνξά ζηηο

εηδηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ δηνξγαλψλνπλ νη κεγάιεο

θπξίσο μελνδνρεηαθέο κνλάδεο. ηελ Διιάδα ζπλδπάδεηαη

ζε κεγάιν πνζνζηφ κε πνιηηηζηηθέο, επηκνξθσηηθέο αιιά θαη

πεξηβαιινληηθέο δξαζηεξηφηεηεο.
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ΛΟΓΟΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΣΟΤΡΙΜΟΤ

1. Ζ δεκνηηθφηεηα ησλ εζληθψλ θαη δηεζλψλ αζιεηηθψλ γεγνλφησλ θαη εθδειψζεσλ απμήζεθε

θαηαθφξπθα.

2. Καηαλνήζεθε δηεζλψο ε αμία ηεο ελαζρφιεζεο κε ηελ αζιεηηθή δξαζηεξηφηεηα σο κέζν

πξναγσγήο ηεο πγείαο.

3. Οη θξαηηθέο αξρέο θάζε ρψξαο αξρίδνπλ θαη αληηιακβάλνληαη ηε ζπνπδαηφηεηα ηνπ αζιεηηζκνχ

σο κέζνπ ζχζθημεο ησλ ζρέζεσλ ησλ ιαψλ αιιά θαη ηεο άζθεζεο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο.

4. Τπάξρεη κεγάιε θαη θαιά νξγαλσκέλε πξνζθνξά αζιεηηθψλ εθδειψζεσλ παγθνζκίσο.

5. Οη άλζξσπνη πνπ αζρνινχληαη κε ηνλ αζιεηηζκφ είλαη πιένλ πην επέιηθηνη ζηηο κεηαθηλήζεηο θαη

ηελ επηθνηλσλία ηνπο εμαηηίαο ηεο ηερλνινγηθήο εμέιημεο.
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ΑΘΛΗΣΙΚΟΣΟΤΡΙΜΟ ΣΗΝΕΛΛΑΔΑ

χκθσλα κε ηνλ Γξ. Σεξδάθε (2003) ζηελ Διιάδα ππάξρνπλ

ειιείςεηο αζιεηηθψλ ππνδνκψλ, ζηξαηεγηθήο πξνβνιήο θαη

πξνψζεζεο ηνπ ηνπξηζηηθνχ καο πξντφληνο, αιιά σο ρψξα

δηαζέηνπκε πνιιά θαη ηζρπξφηαηα πιενλεθηήκαηα, φπσο νη

θιηκαηνινγηθέο καο ζπλζήθεο, ν γεσθπζηθφο πινχηνο, ε δηνξγάλσζε

ησλ Οιπκπηαθψλ Αγψλσλ θ.α.

Οθέλη αθληηικού ηοςπιζμού:

 Έζνδα απφ κεηαθίλεζε, δηακνλή, δηαηξνθή, πξνπφλεζε θαη 

αγνξέο.

 Καηαλάισζε πξντφλησλ

 Σνπξηζηηθή αλαβάζκηζε δηαθφξσλ πεξηνρψλ θαη δηεζλήο 

πξνβνιή

 Οηθνλνκηθή αλάπηπμε ηεο πεξηνρήο θαη 

δπλαηφηεηα απαζρφιεζεο εξγαηηθνχ δπλακηθνχ

 Αχμεζε ησλ ζπλαιιαγκαηηθψλ εηζξνψλ θαη επηκήθπλζε ηεο 

ηνπξηζηηθήο πεξηφδνπ
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ΑΘΛΗΣΙΚΟΣΟΤΡΙΜΟ ΣΗΝΕΛΛΑΔΑ

Απνηηικέρ επιπηώζειρ αθληηικού ηοςπιζμού:

 Γηαηαξαρή ηεο ηνπηθήο νηθνλνκίαο

 Δπίπησζε ζηελ ηνπηθή παξάδνζε θαη ηαπηφηεηα

 Δκθάληζε βίαο ζρεηηθήο κε ηελ δηεμαγσγή ησλ

εθδειψζεσλ

 Μπνξεί λα εληζρχζεη ηηο ηξηβέο κεηαμχ θνηλσληψλ

 Ο αζιεηηθφο ηνπξηζκφο είλαη αξθεηά απαηηεηηθφο ζηε

ρξήζε εθηάζεσλ γεο θαη θαηά ζπλέπεηα είλαη ηδηαίηεξα

ζεκαληηθφ λα ιακβάλνληαη φια ηα απαξαίηεηα κέηξα γηα ηελ

νκαιή ηνπ αλάπηπμε κε ζεβαζκφ ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ

ελφο ηφπνπ. Γηα παξάδεηγκα ε αιφγηζηε αλάπηπμε γεπέδσλ

γθνιθ ζε κηα πεξηνρή ρσξίο ηηο απαξαίηεηεο κειέηεο θαη

πξνθπιάμεηο κπνξεί λα ζεκαίλεη ηελ επηβάξπλζε ηνπ

πδξνθφξνπ νξίδνληα κε 19 ιηπάζκαηα θαη θπηνθάξκαθα.

Δπίζεο ηελ αιινίσζε ηνπ θπζηθνχ ηνπίνπ κηαο πεξηνρήο

αζχκβαηεο κε ηε κνξθνινγία ησλ γεπέδσλ ηνπ

ζπγθεθξηκέλνπ αζιήκαηνο.
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ΑΘΛΗΣΙΚΟΣΟΤΡΙΜΟ ΣΗΝΕΛΛΑΔΑ

Οη επηρεηξήζεηο θαη εηαηξίεο πνπ αλαπηχζζνπλ 

αζιεηηθφ ηνπξηζκφ ζηελ Διιάδα, ζχκθσλα κε ηα 

απνηειέζκαηα ζρεηηθήο έξεπλαο ηεο θ. Διέλεο 

Γιπληάο (2000) είλαη: 

 Δηαηξείεο ππαίζξησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη εηαηξείεο 

πνπ εηδηθεχνληαη ζε ηαμίδηα θηλήηξσλ θαη ζε εηαηξηθά 

ηαμίδηα γηα ζηειέρε επηρεηξήζεσλ. 

 Δηαηξείεο ζαιάζζησλ ζπνξ θαη αζιεκάησλ 

πεξηπέηεηεο 

 Λνπηξνπφιεηο θαη μελνδνρεία κε θέληξα 

ζαιαζζνζεξαπείαο, φπνπ ιεηηνπξγνχλ εμνπιηζκέλα 

γπκλαζηήξηα κε εηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ. 

 Πξνπνλεηηθά θέληξα, φπσο ηνπ Μαξαζψλα πνπ 

δηαζέηεη εγθαηαζηάζεηο γηα 20 αζιήκαηα 

ελδηαθέξνληνο γηα πξνγξάκκαηα θηινμελίαο νκάδσλ 

θαη αζιεηψλ ζε νιπκπηαθέο πφιεηο θαη  νη 

Οιπκπηαθνί αγψλεο πνπ έγηλαλ ζηελ Αζήλα ήηαλ κηα 

ηδαληθή ζπγθπξία πξνβνιήο γηα ηελ Διιάδα.



ΘΑΛΑΗΑ ΠΟΡ: 

Καηάδςζη

Ζ θαηάδπζε είλαη κία πνιχ σξαία

εκπεηξία θαη αζθαιήο φηαλ γίλεηαη κε

πηζηνπνηεκέλνπο εθπαηδεπηέο.

Υξεηάδεηαη εμνπιηζκφ γηα ην ζψκα,

βαηξαρνπέδηια θαη ζπζθεπή γηα ην

νμπγφλν.

Απνιακβάλεηο ηνλ βπζφ ηεο

ζάιαζζαο θαη ην αίζζεκα ηεο

εμεξεχλεζεο ζα ζε απνδεκηψζεη. Με

ηελ θαηάδπζε πνπ γίλεηαη ζπρλά

απνθηάο κεγάιε αληνρή.
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ΚΑΣΑΓΤΔΗ ΣΖΝ 

ΔΛΛΑΓΑ

Οη θαηαδχζεηο ζηελ Διιάδα, φπνπ ηα λεξά

πξνζθέξνπλ εθπιεθηηθή νξαηφηεηα, είλαη

ηαπηφρξνλα έλα ηαμίδη ζηνπο ππνβξχρηνπο

θπζηθνχο ηεο θφζκνπο θαη κηα αλαδήηεζε ησλ

ζεζαπξψλ πνπ άθεζαλ πίζσ ηνπο νη πνιηηηζκνί

ηεο αξραηφηεηαο, γηα λα ηνπο αλαθαιχςνπλ νη

λεφηεξεο γεληέο.

Δληππσζηαθά ππνβξχρηα ζπήιαηα κε

ζηαιαθηίηεο, λαπάγηα πνπ ρξνλνινγνχληαη αθφκε

θαη απφ ηε βπδαληηλή επνρή, «ηείρε», χθαινη,

αξραίνη ακθνξείο, κεζνγεηαθά θνξάιιηα,

απνιηζσκέλα θπηά, ζθνπγγάξηα θαη ρηιηάδεο είδε

ςαξηψλ.
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ΚΑΣΑΓΤΔΗ ΣΖΝ 

ΔΛΛΑΓΑ

ΠΔΡΗΟΥΔ:

1. Κςκλάδερ

ηε αληνξίλε ππάξρνπλ εμαηξεηηθέο πεξηνρέο γηα

θαηάδπζε: είλαη ν Σαμηάξρεο κε ην λαπάγην ζηελ

Παιηά Κακέλε θαη ζηε Θεξαζηά ην αθξσηήξη

Σξππεηή. ηε Μχθνλν, ην λαπάγην ηνπ Καιαθάηε,

ηνπο πθάινπο ηνπ Paradise θαη ηνπ Super Paradise,

ηα λαπάγηα ησλ πινίσλ «Πεινπφλλεζνο» θαη «Άλλα

ΗΗ» θαη ηνλ βπζφ γχξσ απφ ην γεηηνληθφ λεζάθη ηεο

Ρήλεηαο.

ηελ Πάξν, ηα λαπάγηα ησλ πινίσλ «Μαξηάλα»,

«Beaufighter» θαη ηελ ππνζαιάζζηα νκνξθηά ζηηο

ηνπνζεζίεο Φξνπξφο, Σνπξιίηεο, Βξπφθαζηξν θαη

ζηνλ φξκν ηεο άληα Μαξίαο.
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ΚΑΣΑΓΤΔΗ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ
ΠΔΡΗΟΥΔ:

2. Ηόνια νηζιά

ηελ Κεθαινληά, νη θαηαδχζεηο πξνζθέξνπλ ηελ εκπεηξία ηεο αλαθάιπςεο 

ηνπ ζπειαίνπ ηεο Μειηζζάλεο. 

ηε Εάθπλζν, ζηελ πεξηνρή ηεο ιίκλεο ηνπ Κεξηνχ ππάξρνπλ ζπειηέο, ελψ ζε άιια 

ζεκεία ηνπ λεζηνχ, εάλ ζηαζείηε ηπρεξνί, ζα θνιπκπήζεηε πιάη ζε ρειψλεο Caretta

caretta θαη θψθηεο Monachus monachus.
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ΚΑΣΑΓΤΔΗ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ
ΠΔΡΗΟΥΔ:

3. Κπήηη

ηελ Αγία Πειαγία, ζην Ζξάθιεην ηεο Κξήηεο, ππάξρνπλ πνιιά

ππνζαιάζζηα ζπήιαηα.
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ΚΑΣΑΓΤΔΗ ΣΖΝ 

ΔΛΛΑΓΑ

ΠΔΡΗΟΥΔ:

4. ποπάδερ

ηα φξηα ηνπ Θαιάζζηνπ Πάξθνπ ηεο

Αινλλήζνπ θαη πνιχ θνληά ζην λεζί Πεξηζηέξα

ππάξρνπλ δχν απφ ηα ζεκαληηθφηεξα λαπάγηα

ηνπ θφζκνπ!

Σν θιαζηθφ λαπάγην ηεο Πεξηζηέξαο ζηε ζέζε

«Πεζακέλνο».

Δπίζεο, ζηνλ φξκν ηνπ Βαζηιηθνχ έρεη

αλαθαιπθζεί ην κεγαιχηεξν ζηνλ θφζκν

βπδαληηλφ λαπάγην (12νο αηψλαο), κε ακθνξείο

πνπ μεπεξλνχλ ηνπο 4.000 ζε αξηζκφ.
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ΚΑΣΑΓΤΔΗ ΣΖΝ 

ΔΛΛΑΓΑ

ΠΔΡΗΟΥΔ:

5. Γυδεκάνηζα

Ζ Λέξνο είλαη νιφθιεξε έλα ππνβξχρην

κνπζείν, ελψ εμαηξεηηθνχο βπζνχο έρεη

θαη ε Κάιπκλνο κε ηελ πνιχρξνλε

παξάδνζε ησλ ζθνπγγαξάδσλ ηεο.



ΘΑΛΑΗΑ ΠΟΡ: 

Surfing

Σν surfing έρεη δηάθνξνπο ηχπνπο

αιιά ν βαζηθφο γίλεηαη κε ηε ζαλίδα

ηνπ surf, ην ζηπι πνπ πξέπεη λα έρεη

ην ζψκα πάλσ ζηε ζαλίδα θαη

κεγάια θχκαηα.

Ζ ηζνξξνπία παίδεη βαζηθφ ξφιν ζε

απηφ ην άζιεκα. Δμνπιηζκφ κπνξεί

λα βξεη θαλείο ζε νπνηνδήπνηε

νξγαλσκέλν surf club.
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SURFING ΣΖΝ 

ΔΛΛΑΓΑ

ΠΔΡΗΟΥΔ:

1. Βόπειο Αιγαίο

ην Κέξνο ηεο Λήκλνπ βξίζθεηαη θαιά

θξπκκέλνο έλαο επίγεηνο παξάδεηζνο, κηα

ηεξάζηηα έθηαζε πνπ δηαζέηεη ηνλ

πξνζηαηεπφκελν πδξνβηφηνπν ηεο

Υνξηαξφιηκλεο, αιιά θαη ηδαληθέο

παξαιίεο κε ξερά λεξά, ιεπηή άκκν θαη

κειηέκη πνπ θπζά ηηο ζσζηέο ψξεο, κε

ηελ θαηάιιειε έληαζε, έηζη ψζηε λα

δεκηνπξγνχληαη νη θαηάιιειεο ζπλζήθεο

γηα surf.



20

SURFING ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ
ΠΔΡΗΟΥΔ:

2. Ηκαπία

Πιένληαο πην ρακειά ηνπ Βνξεηναληνιηθνχ Αηγαίνπ θηάλεηε ζηε καγεπηηθή Ηθαξία, εθεί πνπ αλ θαη ν

ρξφλνο θπιάεη αξγά, νη surfers δελ ζηακαηάλε λα “ηξέρνπλ”, φζν ππάξρνπλ θχκαηα. ηελ εηδπιιηαθή

παξαιία ηεο Μεζαθηήο βξίζθεηαη κηα ζρνιή ζηελ νπνία ζα έρεηε ηελ επθαηξία λα θάλεηε λα πξψηα ζαο

“βήκαηα” ζηα extreme water sports θαη λα απνιαχζεηε ην θαηαπξάζηλν ηνπίν ηνπ λεζηνχ κε ηα

ηηξθνπάδ λεξά θαη ηα γξαθηθά ρσξηνπδάθηα.



ΘΑΛΑΗΑ ΠΟΡ: 

Windsurfing

Σν windsurfing είλαη έλα βήκα

παξαπάλσ απφ ην απιφ surfing.

Ζ ζαλίδα εδψ έρεη έλα θηλεηφ

θαηάξηη θαη ρξεηάδεηαη ηερληθή θαη

ζπλήζσο εκπεηξία γηα λα ην

ειέγμεηο.

Δδψ νη άλεκνη παίδνπλ ζεκαληηθφ

ξφιν, φπσο θαη ηα θχκαηα θαη ν

έιεγρνο ηνπ ζψκαηνο θαη ηνπ

εμνπιηζκνχ.

Δίλαη έλα απφ ηα θαιχηεξα

ζαιάζζηα ζπνξ πνπ κπνξείο λα

θάλεηο.
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WINDSURFING ΣΖΝ 

ΔΛΛΑΓΑ

ΠΔΡΗΟΥΔ:

1. Πάπορ και Νάξορ

Σα δχν απηά κεγάια γεηηνληθά λεζηά ησλ

Κπθιάδσλ είλαη δηάζεκνο πξννξηζκφο γηα

φζνπο αγαπάλε ην windsurf θαη kitesurf. Ζ πην

δηάζεκε παξαιία ηεο Πάξνπ γηα surf είλαη ε

άληα Μαξία, φπνπ θαη βξίζθεηαη ην Surfing

Beach Village, ελψ ε Πνχληα, ην κηθξήο

απφζηαζεο πέξαζκα απφ ηελ Πάξν ζηελ

Αληίπαξν, απνηειεί πφιν έιμεο απφ φιν ην

θφζκν γηα αζιεηέο, έρνληαο θηινμελήζεη

επαλεηιεκκέλσο αγψλεο ηνπ παγθφζκηνπ

πξσηαζιήκαηνο.
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WINDSURFING ΣΖΝ 

ΔΛΛΑΓΑ

ΠΔΡΗΟΥΔ:

2. Λεςκάδα

Γηα ηνπο ιάηξεηο κηαο πην

ραιαξήο δηαδξνκήο, ν θφιπνο

Βαζηιηθήο ζην Ηφλην Πέιαγνο

είλαη θαηάιιεινο. Δδψ απφ ηε

δεθαεηία ηνπ 50 ηνπ εηθνζηνχ

αηψλα, ιεηηνπξγεί ην Club Vass,

ην νπνίν είλαη γλσζηφ γηα ηνπο

εθπαηδεπηέο ηνπ.
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WINDSURFING ΣΖΝ 

ΔΛΛΑΓΑ

ΠΔΡΗΟΥΔ:

3. Αθηναφκή ακηή

Υαξαθηεξίδεηαη απφ κέηξην άλεκν, αιιά νη

windsurfers είλαη αξθεηά ηθαλνπνηεκέλνη κε

ηέηνηεο ζπλζήθεο. ηελ παξαιία ηνπ Yabanaki

Beach Park γίλεηαη ε εθπαίδεπζε.

Δμνπιηζκφο είλαη δηαζέζηκνο πξνο ελνηθίαζε.

ηνλ θφιπν ηεο Αλάβπζζνπ κπνξείηε λα

πάξεηε καζήκαηα ζην Club Kouros Surf Club

θαη ζηε Λνχηζα ζην ζρνιείν ηεο Nissakia.

Ο εμνπιηζκφο είλαη δηαζέζηκνο θαη ζηα δχν

ζρνιεία. Ζ παξαιία Μσξαΐηεο είλαη αλνηθηή

ζηα βφξεηα ηεο Αηηηθήο.



ΘΑΛΑΗΑ ΠΟΡ: 

Jet Ski

Σν Jet Ski είλαη έλα κέζν

δηαζθέδαζεο πνπ πξνζθέξεη

αηειείσηε αδξελαιίλεο ηνπο ιάηξεηο

ηεο ηαρχηεηαο πάλσ απφ ην λεξφ.

Ζ ελνηθίαζε απαηηεί δίπισκα

ηαρχπιννπ θαη νη αλαβάηεο θνξνχλ

ππνρξεσηηθά ζσζίβην. Ζ εθθίλεζε

ηνπ Jet Ski γίλεηαη κέζσ δηαχινπ

κε θίηξηλεο ζεκαληήξεο ελψ φηαλ ε

ζαιάζζηα θπθινθνξία είλαη κεγάιε

ηφηε ε εθθίλεζε γίλεηαη 300 κέηξα

απφ ηελ παξαιία.



ΘΑΛΑΗΑ ΠΟΡ: 

Snorkeling

Σν snorkeling είλαη ην θνιχκπη ιίγν

θάησ απφ ηελ επηθάλεηα ηνπ λεξνχ κε

κία κάζθα πνπ ιέγεηαη snorkel γηαηί

έρεη έλα ζσιήλα πνπ επηηξέπεη λα

αλαπλέεηο θάησ απφ ην λεξφ.

Δίλαη έλα θαληαζηηθφ θαη δεκνθηιέο

ζαιάζζην ζπνξ επεηδή δελ ρξεηάδεηαη

ηδηαίηεξν εμνπιηζκφ ή εθπαίδεπζε θαη

είλαη απφιπηα αζθαιέο.

Μπνξείο θνξψληαο ηελ εηδηθή κάζθα

λα βιέπεηο πεληαθάζαξα ηε

ζαιάζζηα δσή.



ΘΑΛΑΗΑ ΠΟΡ: 

Kitesurfing

ην kitesurfing ρξεζηκνπνηείο κία

κηθξή ζαλίδα ηνπ surf ε νπνία

είλαη δεκέλε απφ έλαλ “αεηφ”.

Ζ θπζηθή θαηάζηαζε παίδεη

κεγάιν ξφιν γηα απηφ ην ζπνξ

επεηδή πξέπεη λα θνπζθψζεηο ηνλ

“αεηφ”, θαη λα θξαηήζεηο αληίζηαζε

ζηελ δχλακε ηνπ αέξα ψζηε λα

ζπλερίζεηο θαη λα κελ βξεζείο

κέζα ζηε ζάιαζζα.
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ΘΑΛΑΗΑ ΠΟΡ: 

Water ski & wakeboard

Σν Water ski είλαη έλα επηθαλεηαθφ

ζαιάζζην ζπνξ ζην νπνίν έλα άηνκν

ηξαβηέηαη πίζσ απφ κηα βάξθα ή κηα

εγθαηάζηαζε θαισδηαθνχ ζθη πάλσ

απφ έλα πδάηηλν ζψκα, πεξλψληαο ηελ

επηθάλεηα ζε δχν ζθη ή έλα ζθη

(Wakeboard).



ΘΑΛΑΗΑ ΠΟΡ: 

Καγιάκ

Σν θαγηάθ αλνηρηήο ζαιάζζεο έρεη εμειηρζεί

ηφζν πνιχ, παξακέλνληαο σζηφζν πηζηφ

ζηηο βαζηθέο αξρέο ησλ πξντζηνξηθψλ

πξνθαηφρσλ ηνπ.

Ο ζχγρξνλνο, ζσζηφο ζαιάζζηνο

θσπειάηεο νθείιεη λα ζέβεηαη ηνπο λφκνπο

ηεο θχζεο αιιά θαη ηεο αζθάιεηαο

λαπζηπινΐαο, φπσο θαη ηεο αηνκηθήο ηνπ

αζθάιεηαο ή ηεο αζθάιεηαο ηεο νκάδαο αλ

κηιάκε γηα νκαδηθέο πιεχζεηο. Ζ ραξά θαη ε

ηθαλνπνίεζε πνπ ζνπ πξνζθέξεη ην

ζαιάζζην θαγηάθ είλαη αλείπσηε θαη απηήλ

ηελ αηζζάλεζαη φηαλ γεπηείο ην θάςηκν ηνπ

ήιηνπ θαη ηνπ αιαηηνχ ζην θνξκί ζνπ έπεηηα

απφ κηα εμαληιεηηθή αιιά γιπθηά εκέξα

θσπειαζίαο.



ΘΑΛΑΗΑ ΠΟΡ: 

Ηζηιοπλοΐα

Ζ ηζηηνπινΐα σο άζιεκα είλαη ζπλαξπαζηηθφ

θαη έλα απφ ηα σξαηφηεξα πνπ ππάξρνπλ,

γηαηί ζπλδπάδεη ηε γνεηεία ηεο ζάιαζζαο κε

ηηο ηθαλφηεηεο ησλ αζιεηψλ, πνπ πξέπεη λα

είλαη πνιχ θαιά γπκλαζκέλνη, εηδηθά ζηα

πφδηα θαη ηε κέζε. Δίλαη ε ηέρλε ηνπ

αξκελίζκαηνο ζην λεξφ (ζε ζάιαζζα ή

ζε ιίκλε) ρξεζηκνπνηψληαο σο απνθιεηζηηθή

ή θχξηα πεγή ελέξγεηαο ηνλ άλεκν.

Ζ Διιάδα πξνζειθχεη ηελ αθξφθξεκα ηεο

παγθφζκηαο ηζηηνπινΐαο κηαο θαη απνηειεί έλα

θαηαπιεθηηθφ ζαιάζζην πξννξηζκφ.



ΑΘΛΖΣΗΚΔ 

ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ 

ΣΖ ΦΤΖ 

Οη δξαζηεξηφηεηεο πνπ ιακβάλνπλ

ρψξν ζε θπζηθφ πεξηβάιινλ καο

δίλνπλ ηελ επθαηξία λα

εληζρχζνπκε ηε ζχλδεζή καο κε ηε

θχζε, ηνπο άιινπο αλζξψπνπο θαη

ηνλ ίδην καο ηνλ εαπηφ. Ζ

ζπκκεηνρή ζε ππαίζξηα sport έρεη

ζεκαληηθά νθέιε γηα ηε θπζηθή θαη

πλεπκαηηθή πγεία, γηα ηελ

απηνπεπνίζεζε θαη γηα ηελ

θνηλσληθφηεηα.
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ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ 

ΣΖ ΦΤΖ: ΗΠΠΑΗΑ 

Ζ ηππαζία είλαη ηδηαίηεξα δεκνθηιήο φρη

κφλν ζηελ αγσληζηηθή ηεο κνξθή, αιιά θαη

ζαλ ρφκπη ή αλαςπρή.

πρλά, γηα ηνπο αλαβάηεο πνπ έρνπλ

εκπεηξία θαη επηδηψθνπλ δηαδξνκέο κε

πςειφηεξν βαζκφ δπζθνιίαο, ε δηαδξνκή

κε ην άινγν κπνξεί λα θξαηήζεη αθφκε θαη

αξθεηέο ψξεο.

Γαζηθά κνλνπάηηα, νξεηλέο δηαδξνκέο,

κπζηηθά πεξάζκαηα πνπ πνιιέο θνξέο

νδεγνχλ ζηε ζάιαζζα πξνζθέξνπλ κηα

ζπγθινληζηηθή εκπεηξία ζηνλ αλαβάηε ζε

πνιιά κέξε ηεο Διιάδνο.
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Ζ Πεδνπνξία απεπζχλεηαη ζε φινπο ηνπ αλζξψπνπο

αλεμαξηήηνπ ειηθίαο θαη εηδηθά ζε φζνπο αγαπνχλ ην

πεξπάηεκα θαη ηελ πεξηπιάλεζε ζηε θχζε, ζην βνπλφ,

ζηα πνηάκηα, ζηηο ζάιαζζεο, ζηα λεζηά θαη αθφκε ζηηο

πφιεηο θαη ζηηο άγλσζηεο αξραηφηεηεο.

ηελ Διιάδα ππάξρνπλ εχθνιεο, αιιά θαη δχζθνιεο

δηαδξνκέο, πνπ αμίδεη λα πεξπαηήζεη θάπνηνο ην

πεξπάηεκα γίλεηαη κε δσεξφ ή γξήγνξν ξπζκφ

βαδίζκαηνο.

Ζ πεδνπνξία δελ ρξεηάδεηαη γλψζεηο αλαξξίρεζεο ή

ηερληθφ εμνπιηζκφ φπσο ζθνηληά θαξθηά θ.ι.π.

χκθσλα κε ηελ επηθξαηέζηεξε θαηεγνξηνπνίεζε είλαη

3 ηα είδε πεδνπνξίαο θαη ζπγθεθξηκέλα:

1. Η απλή πεζοπορία

2. Ορεινή πεζοπορία

3. Ορειβασία

ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ 

ΣΖ ΦΤΖ: ΠΔΕΟΠΟΡΗΑ



ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ ΣΖ 

ΦΤΖ:ΟΡΔΗΝΖ ΠΟΓΖΛΑΗΑ
Ζ νξεηλή πνδειαζία είλαη ην άζιεκα ζην 

νπνίν ν αζιεηήο - αλαβάηεο νδεγεί 

έλα πνδήιαην ζε εθηφο δξφκνπ δηαδξνκέο, 

ζπρλά πάλσ ζε αλψκαιν έδαθνο, 

ρξεζηκνπνηψληαο εηδηθά 

ζρεδηαζκέλα πνδήιαηα βνπλνχ (Mountain

Bike). 

Ζ νξεηλή πνδειαζία κπνξεί γεληθά λα 

ρσξηζηεί ζε πνιιαπιέο θαηεγνξίεο κε 

θπξηφηεξεο ηηο Γηαδξνκέο αληνρήο (Cross

country), Καηάβαζε (Downhill), Μαξαζψλην 

θαη Σεηξαπιφ.

Απηφ ην αηνκηθφ άζιεκα απαηηεί αληνρή, 

ζσκαηηθή δχλακε θαη ηζνξξνπία, δεμηφηεηεο 

ρεηξηζκνχ ηνπ πνδειάηνπ θαη ηθαλφηεηα ηνπ 

αλαβάηε λα είλαη απηνδχλακνο. 

ε φιε ηελ Διιάδα κπνξεί θαλείο λα βξεη 

εηδηθά κνλνπάηηα (trails) θαη λα ραξεί ηελ 

πνδειαζία ζηε θχζε.



ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ ΣΖ ΦΤΖ: 

ΑΝΑΡΡΗΥΖΖ ΣΟ ΒΟΤΝΟ
Αλαξξίρεζε ραξαθηεξίδεηαη ην ζθαξθάισκα,

κε θαινθαηξηλέο ζπλζήθεο (κε ρεηκεξηλέο

ζπλζήθεο ραξαθηεξίδεηαη αιπηληζκφο), ζε

νπνηαδήπνηε θνξπθή βνπλνχ, πνπ γίλεηαη

φκσο απφ ηελ απφθξεκλε πιεπξά ηεο θαη

πνπ αλαγθαζηηθά εθαξκφδεηαη ε αλαξξηρεηηθή

ηερληθή (κηθξνχ ή κεγάινπ βαζκνχ

δπζθνιίαο) θαη απαηηείηαη ε ρξήζε εηδηθνχ

εμνπιηζκνχ (κπσληξηέ, ζρνηληά, θαξθηά,

θαξακπίλεξ θ.ά.).

Ο φξνο αλαξξίρεζε βξάρνπ ρξεζηκνπνηείηαη

θαη γηα αλαξξηρήζεηο πνπ γίλνληαη ζε

µεµνλσµέλα ζπγθξνηήκαηα βξάρσλ, ζε

ραµειά βξάρηα, ζε νξζνπιαγηέο δίπια ζηε

ζάιαζζα, ζε βξάρηα ιαηνµείσλ θιπ.

Πνιχ γλσζηφο πξννξηζκφο γηα αλαξξίρεζε

είλαη ε Κάιπκλνο, ε νπνία ην κήλα

επηέκβξην ζπγθεληξψλεη ιάηξεηο ηνπ

αζιήκαηνο απφ φιν ηνλ θφζκν.
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ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ ΣΖ 

ΦΤΖ: Δναέπια διαπέπαζη

Ζ ηερληθή ιέγεηαη flying fox θαη είλαη άθξσο

ζπλαξπαζηηθή. Απεπζχλεηαη ζε φιεο ηηο ειηθίεο, εθφζνλ

δελ ππάξρνπλ πξνβιήκαηα πγείαο θαη πιεξνχληαη

θάπνηεο πξνυπνζέζεηο χςνπο θαη βάξνπο.

ηελ νπζία πξφθεηηαη γηα κηα νξεηβαηηθή ηερληθή ηελ νπνία

απαηηείηαη λα γλσξίδεη έλαο νξεηβάηεο πξνθεηκέλνπ λα

δηαζρίζεη π.ρ. έλα θαξάγγη.

Σν πέξαζκα είλαη ελαέξην, ν άλζξσπνο είλαη δεκέλνο κε

ζρνηληά ζε έλα κεραληζκφ κε ηξνραιία θαη θαζψο μεθηλά,

θάλνληαο ην κεγάιν άικα ζην θελφ, θξεκηέηαη απφ ην

ζρνηλί κε ηα ρέξηα.

Δθφζνλ ηεξνχληαη φιεο νη ζπλζήθεο αζθαιείαο, ν

απαξαίηεηνο εηδηθφο εμνπιηζκφο, έλαο έκπεηξνο

εθπαηδεπηήο θαη θπζηθά ε ζχλεζε θαη ε ινγηθή πνπ

επηβάιινπλ ηελ ηήξεζε φισλ ησλ νδεγηψλ ηνπ

δαζθάινπ, ηφηε πξάγκαηη δελ ππάξρεη θίλδπλνο.



ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ ΣΖ ΦΤΖ: 

Κανόε Καγιάκ

Yπάξρνπλ πάλσ απφ ηξηάληα πνηακνί ζηελ

Διιάδα πνπ κπνξεί θάπνηνο λα θάλεη θαλφε θαη

θαγηάθ.

Σα επίπεδα δπζθνιίαο δηαθέξνπλ απφ πνηακφ

ζε πνηακφ.

Τπάξρνπλ πνηάκηα ζηα νπνία ν επηζθέπηεο

κπνξεί λα απνιαχζεη κηα ππέξνρε βαξθάδα,

παξαηεξψληαο ηελ κνλαδηθή βιάζηεζε θαη ηα

πνπιηά πνπ θξχβνληαη ζηα θπιιψκαηα ηεο

φρζεο. Τπάξρνπλ πνηάκηα πνπ έρνπλ

κεγαιχηεξν βαζκφ δπζθνιίαο, αιιά είλαη

θαηάιιεια γηα άηνκα πνπ επηζπκνχλ ηε δξάζε,

ρσξίο απαξαηηήησο λα έρνπλ εηδηθέο γλψζεηο

ηνπ αζιήκαηνο.

Σέινο, ππάξρνπλ πνηάκηα κε κεγάιν βαζκφ

δπζθνιίαο, κε πεξηπεηεηψδε πεξάζκαηα, δίλεο

θαη θαηαξξάθηεο, πνπ αλεβάδνπλ θαηαθφξπθα

ηελ αδξελαιίλε.



ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ ΣΖ ΦΤΖ: 

Ράθηινγκ

Σν rafting απνηειεί ηδαληθφ ζπλδπαζκφ

δξάζεο θαη επαθήο κε ηε θχζε.

Σν rafting ζα ζαο «νδεγήζεη» ζε βαζηά

θαξάγγηα, δίπια ζε θαηαπξάζηλεο

βνπλνπιαγηέο, γεκίδνληάο ζαο κε εηθφλεο

καγεπηηθψλ ηνπίσλ θαη ραξίδνληάο ζαο θέθη

θαη κεγάιεο δφζεηο αδξελαιίλεο. Μπνξείηε

λα γλσξίζεηε ηα πνηάκηα ηεο Διιάδαο κε ην

βαζκφ δπζθνιίαο.

• Βντδνκάηεο Εαγφξη (1-2)

• Σαπξσπφο ή Μέγδνβαο Δπξπηαλία (1-2)

• Δχελνο Οξεηλή Ναππαθηία (2)

• Λνχζηνο Αξθαδία (3)

• Άξαρζνο Σδνπκέξθα (2,3,4)



ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ 

ΣΖ ΦΤΖ: κι & Snowboard

Σν ζθη ή ρηνλνδξνκία είλαη έλα ρεηκεξηλφ 

άζιεκα θαη ηξφπνο κεηαθίλεζεο ν νπνίνο 

γίλεηαη κε ηε ρξήζε εηδηθνχ εμνπιηζκνχ γηα 

ηελ νιίζζεζε πάλσ ζε ρηφλη. 

Ζ ρηνλνζαλίδα (snowboarding) 

είλαη άζιεκα πνπ πεξηιακβάλεη ηελ 

θαηάβαζε κε εηδηθή ζαλίδα (δεκέλε κε 

ινπξηά ζηα πφδηα ηνπ αζιεηή) απφ έλα 

θεθιηκέλν επίπεδν πνπ είλαη θαιπκκέλν κε 

ρηφλη. 

Μεγάια ρηνλνδξνκηθά θέληξα ζηελ Διιάδα 

είλαη ν Παξλαζζφο, ηα Καιάβξπηα, ην 

Καξπελήζη, ην Πήιην, ην Κατκαθηζαιάλ, ε 

Βαζηιίηζα, ηα 3-5 Πεγάδηα θ.α., ηα νπνία 

ζπλδπάδνληαη κε ππέξνρα θπζηθά ηνπία.



ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ ΣΖ ΦΤΖ: 

Οπειβαηικό κι 

Σν νξεηβαηηθφ ζθη είλαη έλα 

ζπλαξπαζηηθφ ρεηκεξηλφ άζιεκα, ην 

νπνίν καο δίλεη ηε δπλαηφηεηα 

κεηαθίλεζεο ζε αδηακφξθσηεο 

επηθάλεηεο θαιπκκέλεο απφ ρηφλη. 

πλδπάδεη ηελ εζπρία θαη ηε καγεία 

ηεο νξεηβαηηθήο αλάβαζεο κε ηελ 

ηειηθή θαηάβαζε ζε πιαγηέο κε 

απάηεην ρηφλη κεηαηξέπνληαο κηα 

ρηνλνδξνκηθή βφιηα ζε απφιπηε 

εκπεηξία. Καη απηφ γηαηί ην νξεηβαηηθφ 

ζθη καο πξνζθέξεη κία κνλαδηθή 

ειεπζεξία θαη αλεμαξηεζία. Μπνξνχκε 

λα ζθηάξνπκε ζε πιαγηέο πνπ δε 

θηάλεη ην lift θαη ε αλζξψπηλε 

παξέκβαζε ζην θπζηθφ ηνπίν.
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Σνπξηζµφο Αζιεηηθψλ Γηνξγαλψζεσλ, ν

νπνίνο πεξηιακβάλεη ηφζν ηνπο ηνπξίζηεο

πνπ ηαμηδεχνπλ γηα λα παξαθνινπζήζνπλ,

σο ζεαηέο, αζιεηηθνχο αγψλεο,

ζπλδπάδνληαο ρξνληθά ηηο δηαθνπέο ηνπο µε

ηηο αζιεηηθέο δηνξγαλψζεηο, φζν θαη ηηο

νµάδεο αζιεηψλ, ηνπο κεκνλσκέλνπο

αζιεηέο, ηηο απνζηνιέο, ηνπο ηερληθνχο θαη

ηνπο δεκνζηνγξάθνπο, πνπ ηαμηδεχνπλ γηα

λα ζπκκεηέρνπλ ζε αζιεηηθνχο αγψλεο θαη

παξαηείλνπλ ρξνληθά ηε δηακνλή ηνπο ζηνλ

ηφπν δηεμαγσγήο ηνπ αζιεηηθνχ αγψλα.

ΑΘΛΖΣΗΚΟ 

ΣΟΤΡΗΜΟ



“
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