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Abstract
Title : Investigation of issues relating to the organization of sightseeing tours with
seaplanes in the Aegean sea.
Author : Anastasia Konidi
Supervisor : Athanasios Ballis

The aim of this diploma thesis is to investigate various issues relating to the organization of
sightseeing services with seaplanes in the Aegean sea. The sights that could be included in a
sightseeing excursion were identified and the existing ferry and air connections were
examined, as well as the developing network of waterways. In addition, a calculation tool has
been developed that takes into account the ticket price and suggests an excursion of the sights
of the area. This model utilizes Arc Gis Network Analyst software and incorporates a
seaplane operating cost equation. It results in a proposal for specific cruises both for services
with a seaplane and for a fleet of many seaplanes.
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1.ΔΗΑΓΩΓΖ
1.1 ΑΗΓΑΗΟ ΠΔΛΑΓΟ ΚΑΗ ΤΓΑΣΟΓΡΟΜΗΑ
Σν πδξνπιάλν είλαη έλαο εηδηθφο ηχπνο αεξνζθάθνπο, ηθαλφ λα πιέεη θαη λα θηλείηαη ζηελ
επηθάλεηα ηεο ζάιαζζαο ή θαη ζε επξεία πδάηηλε έθηαζε, π.ρ. ιίκλε ή πνηακφ θαζψο θαη λα
μεθηλά ηελ πηήζε ηνπ απφ απηή θαη λα ηεξκαηίδεη επίζεο ζηελ ίδηα επηθάλεηα. Γηα ηα
πδξνπιάλα αληί γηα ηνπο φξνπο απνγείσζε θαη πξνζγείσζε ρξεζηκνπνηνχληαη νη φξνη
απνζαιάζζσζε θαη πξνζζαιάζζσζε αληίζηνηρα, αθφκε θαη αλ γίλεηαη ζε ιίκλε. Ζ
πιεπζηφηεηα ηνπ πδξνπιάλνπ εμαζθαιίδεηαη είηε κε πιεπξηθνχο πισηήξεο, είηε κε εηδηθή
δηαζθεπή ηεο αηξάθηνπ ζε ζθάθνο, ή θαη κε ζπλδπαζκφ ζθάθνπο θαη πισηήξσλ. Παιαηφηεξα
ηα πδξνπιάλα πνπ ζπλδχαδαλ άηξαθην θαη πισηήξεο νλνκάδνληαλ αεξάθαηνη. ήκεξα
παξάιιεια κε ηνλ φξν πδξνπιάλν ρξεζηκνπνηείηαη θαη ν φξνο ακθίβην αεξνζθάθνο.
Πξνθαλέο βεβαίσο είλαη φηη ηα ζθάθε απηά δηαηεξνχλ ζχζηεκα ηξνρνδξφκεζεο γηα θαλνληθή
πξνζγείσζε θαη απνγείσζε. ηελ Δηθφλα 1, ζηελ Δηθφλα 2 θαη ζηελ Δηθφλα 3 παξνπζηάδνληαη
δηάθνξνη ηχπνη πδξνπιάλσλ, φπσο γηα παξάδεηγκα πδξνπιάλν κε πισηήξεο θαη ακθίβην.

Δηθόλα 1: Τδξνπιάλν κε πισηήξεο
Πεγή: ηζηνζειίδα in.gr
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Δηθόλα 2: Ακθίβην πδξνπιάλν.
Πεγή: ηζηνζειίδα defence-point.gr

Δηθόλα 3: Τδξνπιάλν
πεγή: ηζηνζειίδα newsit.gr

Σν αεξνδξφκην επί πδάηηλεο επηθάλεηαο ην νπνίν πξννξίδεηαη ζην ζχλνιν ή ελ κέξεη, γηα ηελ
απνζαιάζζσζε, πξνζζαιάζζσζε θαη επί ηεο επηθάλεηαο απηήο θίλεζε αεξνζθαθψλ θαη ζην
νπνίν πεξηιακβάλεηαη ε θαηάιιειε ππνδνκή ζε θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο θαη εμνπιηζκφ
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πξννξηδφκελε γηα ηελ
ηαρπδξνκείνπ.

παξνρή ππεξεζηψλ εμππεξέηεζεο

επηβαηψλ, θνξηίνπ

θαη

Γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ πδαηνδξνκίσλ απαηηείηαη ε θαηάιιειε ππνδνκή ζε θηηξηαθέο
εγθαηαζηάζεηο θαη ινηπέο εγθαηαζηάζεηο εμππεξέηεζεο αεξνζθαθψλ, επηβαηψλ, θνξηίνπ θαη
ηαρπδξνκείνπ. Χο θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο λννχληαη θαη νη πξνθαηαζθεπαζκέλνη ζηαζεξνί,
κεηαθηλνχκελνη ή θνξεηνί νηθίζθνη, ελψ σο ινηπέο εγθαηαζηάζεηο λννχληαη νη ιηκεληθέο
εγθαηαζηάζεηο πξνθεηκέλνπ γηα πδαηνδξφκηα ζε ιηκέλεο θαη νη αληίζηνηρεο απηψλ
πξνθεηκέλνπ γηα πδαηνδξφκηα ζε ιίκλεο, ζε ηνπξηζηηθνχο ιηκέλεο, ζε Πεξηνρέο
Οινθιεξσκέλεο Σνπξηζηηθήο Αλάπηπμεο ( Π.Ο.Σ.Α. ) θαη ζε ζχλζεηα ηνπξηζηηθά
θαηαιχκαηα ( π.ρ. πξνβιήηεο ).
Δηδηθφηεξα, νη θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο πεξηιακβάλνπλ ηνπο ρψξνπο απφ ηνπο νπνίνπο ν
επηβάηεο δηέξρεηαη ππνρξεσηηθά, φπσο είλαη νη ρψξνη αλακνλήο πξηλ απφ ηνλ έιεγρν
εηζηηεξίσλ, παξάδνζεο θαη παξαιαβήο απνζθεπψλ, νη ρψξνη ειέγρνπ δηαβαηεξίσλ ή
εγγξάθσλ ηαπηνπξνζσπίαο, νη ρψξνη ειέγρνπ αζθαιείαο επηβαηψλ θαη απνζθεπψλ , θαζψο
θαη νη ρψξνη αλακνλήο γηα επηβίβαζε θαη νη ρψξνη πγηεηλήο.
Οη ινηπέο εγθαηαζηάζεηο ηνπ πδαηνδξνκίνπ πεξηιακβάλνπλ ηηο απαηηνχκελεο εγθαηαζηάζεηο
γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ αεξνζθαθψλ, φπσο είλαη νη ρψξνη ειιηκεληζκνχ αεξνζθαθψλ, νη
ππαίζξηνη ρψξνη δηαθίλεζεο επηβαηψλ, απνζθεπψλ θαη θνξηίνπ, θαζψο θαη ε ζρεηηθή
πεξίθξαμε ησλ ρψξσλ ηνπ πδαηνδξνκίνπ. Οη ινηπέο εγθαηαζηάζεηο ηνπ πδαηνδξνκίνπ
πεξηιακβάλνπλ θαη ηελ εγθαηάζηαζε παξνρήο θαπζίκσλ, εθφζνλ ν ελδηαθεξφκελνο επηζπκεί
ηε ρξήζε ηέηνηαο εγθαηάζηαζεο γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ πδαηνδξνκίνπ θαη ππφ ηελ πξνυπφζεζε
φηη απηή ρσξνζεηείηαη εληφο ηνπ πδαηνδξνκίνπ. Ζ θαηαζθεπή ησλ απαηηνχκελσλ
εγθαηαζηάζεσλ ηνπ πδαηνδξνκίνπ πξέπεη λα είλαη ζχκθσλε κε ηηο ηζρχνπζεο πξνδηαγξαθέο,
ηνπο θαλνληζκνχο θαη ηελ θείκελε λνκνζεζία. ηελ Δηθφλα 4, ζηελ Δηθφλα 5 θαη ζηελ Δηθφλα 6
παξνπζηάδνληαη δηάθνξα πδαηνδξφκηα θαη νη εγθαηαζηάζεηο ηνπο. [1]
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Δηθόλα 4: Τδαηνδξόκην
Πεγή: ηζηνζειίδα kalamatatimes.gr

Δηθόλα 5: Τδαηνδξόκην
Πεγή: ηζηνζειίδα karpathiakanea.gr

Δηθόλα 6: Τδαηνδξόκην
πεγή: mononews.gr
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Σα πδαηνδξφκηα φκσο δελ απνηεινχλ θάηη εληειψο θαηλνχξην γηα ηε ρψξα καο, αθνχ θαη ζην
παξειζφλ έρεη ππάξμεη αλάινγε δξαζηεξηφηεηα. Παξαθάησ παξνπζηάδεηαη κία ζχληνκε
ηζηνξηθή αλαδξνκή.







1913 : Καηά ηε δηάξθεηα ησλ Βαιθαληθψλ πνιέκσλ έλα ειιεληθφ Astra Hydravion κε
ειιεληθφ πιήξσκα, πξαγκαηνπνίεζε ηελ πξψηε αεξνπνξηθή λαπηηθή απνζηνιή κε
πδξνπιάλν ζηνλ θφζκν
1920 : Σα πδξνπιάλα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα εκπνξηθέο πηήζεηο ζε πξνγξακκαηηζκέλα
δξνκνιφγηα κεηαμχ Αζήλαο-Κσλζηαληηλνχπνιεο θαη Κέξθπξαο-Μπξίληηδη.
1925 : Ζ Blackburn Aeroplane Co. θαη ε ειιεληθή θπβέξλεζε νδεγνχληαη ζε
ζπκθσλία κε ηελ νπνία δξνκνινγνχληαλ ε θαηαζθεπή εξγνζηαζίνπ αεξνζθαθψλ ζην
Φάιεξν.
2004 : Καλαδνί επελδπηέο ηδξχνπλ ηελ εηαηξεία πδξνπιάλσλ AirSeaLines, κε
επηρεηξεζηαθή δηάξθεηα κφλν ηέζζεξα ρξφληα, ιφγσ ειιηπνχο λνκνζεζίαο θαη
θαλνληζηηθψλ δηαηάμεσλ.
[4]

Ζ ιεηηνπξγία ελφο δηθηχνπ πδαηνδξνκίσλ ζε κία ρψξα ηδηαίηεξα λεζησηηθή φπσο είλαη ε
Διιάδα είλαη απφιπηα ινγηθή. Ζ ρψξα καο δηαζέηεη ζχκθσλα κε ηελ απνγξαθή ηνπ 2011,
πεξηζζφηεξα απφ δηαθφζηα είθνζη θαηνηθεκέλα λεζηά θαη πιήζνο αθαηνίθεησλ λεζηψλ θαη
βξαρνλεζίδσλ. Γηαθξίλνληαη έηζη ακηγψο λεζησηηθέο πεξηθέξεηεο θαη νκάδεο παξάθηησλ
λεζηψλ πνπ αλήθνπλ ζε πεξηθέξεηεο ηεο επεηξσηηθήο ρψξαο , αιιά θαη κεκνλσκέλα λεζηά.
[2]. Ζ πεξηνρή ηνπ Αηγαίνπ πειάγνπο απνηειεί κία ζεκαληηθή γεσγξαθηθή ελφηεηα ηεο
Διιάδαο θαη πεξηιακβάλεη ηα πεξηζζφηεξα απφ ηα ειιεληθά λεζηά. Γηαζέηεη πιήζνο ιηκέλσλ
θαη αεξνδξνκίσλ θαη γίλεηαη εχθνια αληηιεπηφ, πσο ε δεκηνπξγία ηνπ δηθηχνπ πδαηνδξνκίσλ
ηαηξηάδεη απφιπηα ζην λεζησηηθφ απηφ ραξαθηήξα θαη ζα ζπκπιήξσλε ηδαληθά ην ππάξρνλ
ζπγθνηλσληαθφ δίθηπν.Σν δίθηπν απηφ ζα εληζρχζεη ηε ζπλδεζηκφηεηα κεηαμχ ησλ δηάθνξσλ
λεζηψλ , ηδηαίηεξα ησλ πην απνκνλσκέλσλ, αιιά θαη ηνλ ηνπξηζκφ, θαζψο ζα πξνζθέξεη λέεο
ππεξεζίεο. Έλα ηέηνην παξάδεηγκα απνηεινχλ θαη νη πεξηεγεηηθέο εθδξνκέο κε πδξνπιάλν,
πάλσ απφ ην κεγάιν αξηζκφ αμηνζέαησλ ησλ ειιεληθψλ λεζηψλ ηνπ Αηγαίνπ.
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Δηθόλα 7: Υάξηεο ηεο Διιάδαο θαη ησλ ππνδνκώλ αλά πεξηθέξεηα
Πεγή: Γηπισκαηηθή εξγαζία Καξαθσλζηαληίλνπ Καιιηόπεο

1.2 ΚΟΠΟ ΚΑΗ ΓΗΑΡΘΡΩΖ ΣΖ ΔΡΓΑΗΑ
Ζ δηπισκαηηθή απηή εξγαζία έρεη σο ζθνπφ λα δηεξεπλήζεη ηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ
πξαγκαηνπνίεζε πεξηεγεηηθψλ εθδξνκψλ κε πδξνπιάλν πάλσ απφ ηα αμηνζέαηα ησλ λεζηψλ
ηνπ Αηγαίνπ, ελψ εζηηάδεη ηδηαίηεξα ζηελ πεξίπησζε ηεο Κξήηεο. Καηαγξάθνληαη θαη
κειεηψληαη ηα αμηνζέαηα ηνπ Αηγαίνπ θαη δεκηνπξγείηαη ην δίθηπν ηνπο. Ζ κεζνδνινγία πνπ
αλαπηχζζεηαη νδεγεί ζε ζπγθεθξηκέλεο πξνηάζεηο πεξηεγεηηθψλ εθδξνκψλ κέζσ
πεξηνξηζκψλ ζην θφζηνο ηνπ εηζηηεξίνπ ηεο εθδξνκήο κε πδξνπιάλν θαη ζηε κέγηζηε
δηάξθεηα ηεο πηήζεο.
πλεπψο αλαπηχρζεθαλ ηα παξαθάησ θεθάιαηα. ην πξψην θεθάιαην πνπ απνηειεί ηελ
εηζαγσγή ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο, πεξηιακβάλνληαη θάπνηεο βαζηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηα
πδαηνδξφκηα θαη ηα πδξνπιάλα, κία ζχληνκε ηζηνξηθή αλαδξνκή γηα ηα πδξνπιάλα ζηε ρψξα
καο, θαζψο θαη ν ζθνπφο θαη ε δνκή ηεο εξγαζίαο.
ην δεχηεξν θεθάιαην παξνπζηάδεηαη ε βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε πνπ αθνξά εξγαζίεο
ζρεηηθέο κε ηα πδαηνδξφκηα θαη ηα πδξνπιάλα. Παξνπζηάδεηαη βηβιηνγξαθία γηα ηα δίθηπα
ησλ πδξνπιάλσλ, θαζψο θαη ηηο πεξηεγεηηθέο εθδξνκέο πδξνπιάλσλ. Δπίζεο
ζπκπεξηιακβάλεηαη βηβιηνγξαθία γηα ηα πξνβιήκαηα δξνκνιφγεζεο ζηφινπ νρεκάησλ.
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ην ηξίην θεθάιαην παξνπζηάδεηαη ε κεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε πνπ αθνινπζήζεθε ζηελ
παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία.
Σν ηέηαξην θεθάιαην αθνξά ηελ αλάπηπμε ηνπ κνληέινπ ησλ πεξηεγεηηθψλ εθδξνκψλ, ηε
δηαηχπσζε, επίιπζε θαη παξνπζίαζε ζπγθεθξηκέλσλ ζελαξίσλ θαη δηαδξνκψλ ζην δίθηπν
πνπ αλαπηχρζεθε κε ηελ θαηαρψξεζε ζηνηρείσλ θαη πεξηνξηζκψλ.
ην πέκπην θεθάιαην παξνπζηάδνληαη ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ εμήρζεζαλ απφ ηελ εξγαζία θαη
ζην έθην θεθάιαην νη εηζεγήζεηο γηα πεξαηηέξσ έξεπλα.
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2. ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΚΖ ΑΝΑΚΟΠΖΖ
ην πιαίζην απηήο ηεο εξγαζίαο έγηλε δηεξεχλεζε ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ πξνγξάκκαηνο Arc
Gis ζρεηηθά κε ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ δξνκνιφγεζεο νρεκάησλ θαη σο έλα ηέηνην
επηιχζεθε θαη ην πξφβιεκα ησλ πεξηεγεηηθψλ εθδξνκψλ κε πδξνπιάλα. Μειεηήζεθε ινηπφλ
ε ζρεηηθή βηβιηνγξαθία.
Σα πξνβιήκαηα δξνκνιφγεζεο νρεκάησλ (Vehicle Routing Problems- VRP) έρνπλ
απαζρνιήζεη εθηελψο ηνλ θιάδν ησλ ζπγθνηλσληψλ θαη ησλ κεηαθνξψλ, θαζψο ζπλαληψληαη
πνιχ ζπρλά θαη ζε πνιιέο δηαθνξεηηθέο πεξηπηψζεηο. Απηφο είλαη θαη ν ιφγνο πνπ έρεη
απμεζεί ε ζρεηηθή βηβιηνγξαθία ηδηαίηεξα ηα ηειεπηαία ρξφληα.
ην πιαίζην απηήο ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο κειεηήζεθε πιήζνο άιισλ εξγαζηψλ,
πξνθεηκέλνπ λα απνθηεζεί ζθαηξηθή θαη ζαθήο εηθφλα ηφζν γηα ηα δίθηπα ησλ πδξνπιάλσλ
θαη ηηο πεξηεγεηηθέο εθδξνκέο, φζν θαη γηα ηα πξνβιήκαηα δξνκνιφγεζεο γεληθφηεξα.
Μειεηήζεθαλ επίζεο εξγαζίεο πνπ αθνξνχλ ηελ θαηάζηαζε ζηα ειιεληθά λεζηά απφ άπνςε
ζπγθνηλσληαθψλ ππνδνκψλ θαη ζπλδεζηκφηεηαο. Παξαθάησ αλαθέξνληαη εθηελέζηεξα νη
εξγαζίεο πνπ είραλ πην άκεζε ζρέζε θαη ζπλέβαιαλ πεξηζζφηεξν ζηε δηεθπεξαίσζε απηήο
ηεο δηπισκαηηθήο.

2.1 ΓΗΚΣΤΑ ΤΓΑΣΟΓΡΟΜΗΩΝ ΚΑΗ ΤΓΡΟΠΛΑΝΑ
Ζ βηβιηνγξαθία πνπ αθνξά πξνβιήκαηα δξνκνιφγεζεο ζρεηηθά κε δίθηπα πδξνπιάλσλ είλαη
πεξηνξηζκέλε. Ζ Ζιηνπνχινπ (2013) πξαγκαηεχεηαη ηε δεκηνπξγία ελφο δηθηχνπ πδξνπιάλσλ
πνπ ζα ζπλδέεη ηε λεζησηηθή πεξηνρή ηνπ Αηγαίνπ κε ηελ επεηξσηηθή Διιάδα, έρνληαο σο
θνκβηθφ ιηκάλη ην Λαχξην. Σν πξφβιεκα θαηαηάζζεηαη ζηελ θαηεγνξία ησλ πξνβιεκάησλ
δξνκνιφγεζεο νρεκάησλ κε πεξηνξηζκνχο ζηε ρσξεηηθφηεηα θαη ηαπηφρξνλε παξαιαβή θαη
δηαλνκή, θαη επηιχεηαη κε ηελ εθαξκνγή ελφο γελεηηθνχ αιγφξηζκνπ, ν νπνίνο δεκηνπξγεί
δηαδξνκέο γηα έλαλ νκνγελή ζηφιν πδξνπιάλσλ. Παξαηεξήζεθε φηη ε κέζνδνο πνπ
ρξεζηκνπνίεζε παξήγαγε ηθαλνπνηεηηθέο ιχζεηο, ζε απνδεθηφ ρξφλν, αληηκεησπίδνληαο
άκεζα ην πξφβιεκα ηεο δεκηνπξγίαο δηαδξνκψλ, κε βάζε ηελ επηβαηηθή δήηεζε. [3]
Ο Εαραξηάδεο (2020) κέζα απφ κηα ζεηξά εξσηεκαηνινγίσλ δηεξεπλά ηελ αληαπφθξηζε
επηζθεπηψλ ηεο ρψξαο καο ζε έλα δίθηπν πδαηνδξνκίσλ θαη εζηηάδεη ζηελ πεξίπησζε ηεο
ζχλδεζεο Ζξάθιεην-αληνξίλε. Γεκηνπξγεί έηζη κία γελλήηξηα παξαγσγήο εηθνληθψλ
επηβαηψλ, ην ζχλνιν ησλ νπνίσλ ζηε ζπλέρεηα ρξεζηκνπνηείηαη σο βάζε δεδνκέλσλ ζε
πξφγξακκα πξνζνκνίσζεο. Σν πξφγξακκα απηφ θαηαλέκεη ηνπο επηβάηεο ζε εηθνληθέο
πηήζεηο αλάινγα κε ηηο πξνηηκήζεηο ηνπο. Μεηά απφ ηελ επίιπζε κίαο ζεηξάο ηέηνησλ
ζελαξίσλ πξνηείλεηαη έλα πξφγξακκα πηήζεσλ πδξνπιάλσλ πνπ ζα πξαγκαηνπνηεί εκεξήζηεο
εθδξνκέο αλάκεζα ζε Ζξάθιεην θαη αληνξίλε. Καηαιήγεη ζην ζπκπέξαζκα πσο ην
πδξνπιάλν απνηειεί εμαηξεηηθή επηινγή κεηαθίλεζεο ηφζν γηα ηε ρψξα καο, φζν θαη γηα θάζε
πνιπλεζηαθή ρψξα, θαζψο θαη ζην φηη νη πεξηζζφηεξνη επηζθέπηεο αληηκεησπίδνπλ ζεηηθά
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ηελ πξννπηηθή ιεηηνπξγίαο ελφο δηθηχνπ πδαηνδξνκίσλ θη επραξίζησο ζα κεηαθηλνχληαλ κε
πδξνπιάλν θαηά ηε δηάξθεηα ησλ δηαθνπψλ ηνπο ζηελ Διιάδα. [4]
Μηα εξγαζία πνπ έδσζε πιήζνο πνιχηηκσλ πιεξνθνξηψλ θαη ηεο νπνίαο ηκήκα ζρεηηθά κε ηηο
θαηεγνξίεο ησλ πδξνπιάλσλ ζα παξνπζηαζηεί ζηε ζπλέρεηα , είλαη ε δηπισκαηηθή ηνπ
Παγσλάθε (2016). ηελ εξγαζία απηή γίλεηαη ηζηνξηθή αλαδξνκή ηνπ πδξνπιάλνπ ζηε ρψξα
καο θαη παξνπζηάδνληαη ιεπηνκεξψο νη ππάξρνπζεο εηαηξείεο ζηελ Διιάδα, ε ζηξαηεγηθή
ηνπο, θαζψο θαη ε ηζρχνπζα λνκνζεζία. Πξνηείλνληαη επίζεο ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ
απαηηνχληαη γηα ην ζρεδηαζκφ ελφο δηθηχνπ πδαηνδξνκίσλ θαη κία κέζνδνο επηινγήο ηεο
θαηάιιειεο ζέζεο απηψλ ζηηο πεξηθέξεηεο ηεο ρψξαο. Δμεηάδεηαη ε εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ
απηήο ζηελ πεξηθέξεηα ηεο Κξήηεο θαη αλαιχεηαη ν επηρεηξεζηαθφο ζρεδηαζκφο ζην λεζί.
Παξνπζηάδεηαη ην δίθηπν ησλ πηήζεσλ θαη επηιέγεηαη ε ζέζε ηνπ πδαηνδξνκίνπ γηα θάζε
δψλε επηξξνήο. Σέινο ππνινγίδεηαη ε δπλακηθή ησλ πδαηνδξνκίσλ, ησλ πηήζεσλ ηνπ δηθηχνπ
θαη ησλ πξννξηζκψλ πνπ ζα επηιερζνχλ απφ ηα πδαηνδξφκηα ηεο Κξήηεο. [5]
Ο Κφηζηαινο (2019), δηεξεπλά ηε δπλαηφηεηα αλάπηπμεο ζπλεξγεηψλ κεηαμχ ησλ
πδξνπιάλσλ θαη ηνπ θιάδνπ ηεο θξνπαδηέξαο. Γίλεη απαληήζεηο ζρεηηθά κε ην πνηνο είλαη ν
αξηζκφο ησλ ελ δπλάκεη πειαηψλ ηνπξηζηηθψλ ππεξεζηψλ κε πδξνπιάλα, εληνπίδεη πνηα είλαη
ηα πηζαλά ζεκεία επίζθεςεο ζηελ επξχηεξε πεξηνρή θάζε λεζηνχ θαη ιηκέλα, θαη ηέινο
δηακνξθψλεη έλα πηζαλφ πξφγξακκα δηαλπθηεξεχζεσλ θαη πξψησλ εκεξήζησλ πηήζεσλ ησλ
πδξνπιάλσλ έηζη ψζηε λα κεγηζηνπνηεζεί ν αξηζκφο ησλ δπλεηηθψλ πειαηψλ πνπ ζα ήηαλ
πξφζπκνη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ην κέζν ζηηο δηαθνπέο ηνπο. [6]
Ο Μπαθφιαο (2018), παξνπζηάδεη ην κνληέιν κεηαθνξάο κε πδξνπιάλα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη
ζε πνιιέο ρψξεο ηνπ εμσηεξηθνχ, ελψ κειεηά σο ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ηελ εηαηξεία
Hellenic Seaplanes S.A. Ζ εηαηξεία απηή απνηειεί κία εθ ησλ δχν εηαηξεηψλ πνπ
δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνλ ηνκέα ησλ πδαηνδξνκίσλ θαη ησλ κεηαθνξψλ κε πδξνπιάλα ζηε
ρψξα καο. Σν ζπκπέξαζκα ζην νπνίν θαηαιήγεη είλαη πσο ηα πδξνπιάλα απνηεινχλ
εμαηξεηηθφ κεηαθνξηθφ κέζν γηα ρψξεο φπσο ε Διιάδα, θαη πσο ε εηαηξεία απηή θαζψο θαη
θάζε άιιε πνπ ζα δξαζηεξηνπνηεζεί ζε απηφλ ηνλ ηνκέα πξνρσξά ζε κία πνιιά ππνζρφκελε
επέλδπζε. [7]
Μία αθφκε κειέηε πνπ έδσζε ρξήζηκα ζηνηρεία είλαη ηνπ Benedikt Mohr (2010) . Ζ κειέηε
απηή παξνπζηάδεη ηερληθά θαη νηθνλνκηθά ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ηα πδξνπιάλα θαη ηα
πδαηνδξφκηα ζηηο ρψξεο ηεο Δπξψπεο. Αλαθέξνληαη ηφζν νη εηαηξείεο πνπ
δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ ηνκέο ησλ πδξνπιάλσλ, φζν θαη ζηνηρεία γηα ηνπο ζηφινπο πνπ
απηέο δηαζέηνπλ, ηα κνληέια ησλ πδξνπιάλσλ, ηελ πεξίνδν θαηαζθεπήο ηνπο, θαζψο θαη
πφζα απφ απηά εθηεινχλ πηεηηθφ έξγν. Σέινο θαηαηάζζεη ηα πδαηνδξφκηα αλάινγα κε ηνλ
ηξφπν ζηάζκεπζεο ησλ πδξνπιάλσλ θαη παξνπζηάδεη δηάθνξα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά αιιά
θαη νηθνλνκηθά ζηνηρεία φπσο είλαη ην θφζηνο θαηαλάισζεο αλά κίιη. [8]
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2.2 ΠΔΡΗΖΓΖΣΗΚΔ ΔΚΓΡΟΜΔ ΚΑΗ ΓΔΗΚΣΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΠΡΟΟΡΗΜΟΤ
Οη πεξηεγεηηθέο εθδξνκέο είλαη κία ζπλήζεο πξαθηηθή γηα λα πεξηεγεζεί έλαο επηζθέπηεο ζηα
αμηνζέαηα κηαο πεξηνρήο. ε πνιιέο ρψξεο ηνπ εμσηεξηθνχ πξαγκαηνπνηνχληαη πηήζεηο
πδξνπιάλσλ ηχπνπ sightseeing. ηνλ Καλαδά πξαγκαηνπνηνχληαη ηέηνηνπ είδνπο πηήζεηο κε
δηάξθεηα απφ ιίγα ιεπηά έσο θαη ψξεο θαη νη επηζθέπηεο κπνξνχλ λα πεξηεγεζνχλ εχθνια,
γξήγνξα θαη κε αζθάιεηα θαη λα ζαπκάζνπλ ηα εληππσζηαθά ηνπία. [9].
Αληίζηνηρε εκπεηξία κπνξνχλ λα απνιαχζνπλ φζνη απνθαζίζνπλ λα επηζθεθζνχλ ηε
θαλδηλαβία. Ζ ζέα πεηψληαο πάλσ απφ ηνλ Αξθηηθφ Κχθιν είλαη ζίγνπξα ζπγθινληζηηθή θαη
κπνξεί θαλείο λα ζαπκάζεη ηε θχζε πνπ πεξηιακβάλεη ηα εληππσζηαθά θηνξδ. Δίλαη έλαο
κνλαδηθφο ηξφπνο λα μελαγεζεί θαλείο ζε απηέο ηηο ρψξεο. [10]
Πεξηεγεηηθέο εθδξνκέο πνπ πεξηιακβάλνπλ εληππσζηαθά θπζηθά ηνπία πξαγκαηνπνηνχληαη
επίζεο ζηηο Μαιδίβεο. Ο επηζθέπηεο κπνξεί λα επηβηβαζηεί ζε κία πξνθαζνξηζκέλε πηήζε ή
λα επηιέμεη ν ίδηνο ηε δηάξθεηα θαη έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ζαπκάζεη ην ζχκπιεγκα ησλ λεζηψλ
ηνπ Ηλδηθνχ σθεαλνχ κε ηηο παλέκνξθεο παξαιίεο θαη ην θπζηθφ ηνπίν. [11]
Πνιιέο εξγαζίεο κειεηήζεθαλ ζηελ πξνζπάζεηα λα γίλεη αληηιεπηφ πσο επηιέγνληαη θαη
αμηνινγνχληαη νη πξννξηζκνί πνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη ηφζν ζε πεξηεγεηηθέο εθδξνκέο, φζν
θαη ζε άιινπ είδνπο ηνπξηζηηθέο ππεξεζίεο. ηηο πεξηζζφηεξεο εξγαζίεο εμεηάδνληαη
ηνπξηζηηθνί πξννξηζκνί φπσο λεζηά ή πφιεηο θαη εθαξκφδεηαη κηα κέζνδνο πνπ βαζίδεηαη ζε
πνιιά θξηηήξηα. Κάπνηα απφ απηά είλαη ηα κέζα κεηαθνξάο πνπ δηαζέηεη ν πξννξηζκφο, ηα
εζηηαηφξηα θαη ηα καγαδηά πνπ ν επηζθέπηεο κπνξεί λα επηζθεθζεί, ν αξηζκφο ησλ κνπζείσλ,
ην πφζν θηιηθνί είλαη νη θάηνηθνη, αλ ππάξρεη θνληά ζάιαζζα θαη πνιιά άιια πνπ
εμεηάδνληαη κέζσ έξεπλαο θαη εξσηεκαηνινγίσλ. ε άιιεο εξγαζίεο αλαπηχζζεηαη έλα
κνληέιν, ζην νπνίν νη επηζθέπηεο δειψλνπλ ηα ελδηαθέξνληα θαη ηηο πξνηηκήζεηο ηνπο
ζρεηηθά κε ην ηη ζα ήζειαλ λα πεξηιακβάλεη ν πξννξηζκφο ηνπο ή ηελ θαηεγνξία ησλ
αμηνζέαησλ πνπ ζα ήζειαλ λα επηζθεθζνχλ φπσο πάξθα, ρψξνπο αλαςπρήο, κνπζεία θαη σο
απνηέιεζκα ιακβάλνπλ ζρεηηθέο πξνηάζεηο. [12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,
25, 26]
Γίλεηαη θαηαλνεηφ πσο ηέηνηεο κέζνδνη δελ κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ ζηελ πεξίπησζε πνπ
εμεηάδεηαη ζε απηή ηε δηπισκαηηθή θαη αθνξά ηελ επηινγή αμηνζέαησλ, πνπ σο επί ην
πιείζηνλ είλαη αξραηνινγηθνί ρψξνη.
ηελ εξγαζία ησλ Novakowski, Tremblay θαη Leman [27] ιακβάλνληαη ππφςε παξάγνληεο
φπσο o ρξφλνο νδήγεζεο κέρξη ην αμηνζέαην, ν αξηζκφο ησλ γεηηνληθψλ ηνπ αμηνζέαησλ θ.α.
Έλαο πξνζαξκνζκέλνο δείθηεο πνπ βαζίδεηαη ζε απηή ηε ινγηθή ρξεζηκνπνηήζεθε θαη ζε
απηήλ ηελ εξγαζία.
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2.3 ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΑ ΓΡΟΜΟΛΟΓΖΖ ΟΥΖΜΑΣΩΝ (Vehicle Routing Problems –
VRP)
Πξφβιεκα δξνκνιφγεζεο ζηφινπ ( Vehicle Routing Problem VRP) : Σν πξφβιεκα
δξνκνιφγεζεο νρεκάησλ είλαη έλα ζπλδπαζηηθφ πξφβιεκα βειηηζηνπνίεζεο θαη
πξνγξακκαηηζκνχ πνπ ζθνπφ έρεη λα πξνζδηνξίζεη ην βέιηηζην ζχλνιν δηαδξνκψλ γηα έλα
ζηφιν νρεκάησλ πξνθεηκέλνπ λα εμππεξεηεζεί έλα ζχλνιν πειαηψλ (θφκβσλ). ρεκαηηθά
έλα VRP απνηππψλεηαη ζηελ Δηθφλα 8.

Δηθόλα 8: Παξάδεηγκα VRP
πεγή : researchgate.net | source publication: Optimization of an evacuation plan with uncertain demands using fuzzy
credibility theory and genetic algorithm

Γηα πξψηε θνξά ην πξφβιεκα δξνκνιφγεζεο νρεκάησλ ζπλαληάηαη ζηε βηβιηνγξαθία, ζην
ζχγγξακκα ησλ George Dantzig θαη John Ramser, The truck dispatching problem, ην 1959
[28] θαη εθαξκφδεηαη αξρηθά γηα ηηο παξαδφζεηο πεηξειαίνπ. ηφρνο ήηαλ λα βειηηζηνπνηεζεί
ε δξνκνιφγεζε ηνπ ζηφινπ ησλ νρεκάησλ, πξνθεηκέλνπ λα δηαλεκεζεί ην πεηξέιαην απφ ηνλ
ηεξκαηηθφ ζηαζκφ ζε φινπο ηνπο θφκβνπο-ζηαζκνχο ηνπ δηθηχνπ. Μηα βειηησκέλε
πξνζέγγηζε ηνπ πξνβιήκαηνο παξνπζηάδεηαη ην 1964 απφ ηνπο Clarke θαη Wright [29]. Καη
νη δχν πξνζεγγίζεηο, φπσο θαη πιήζνο άιισλ πνπ αθνινχζεζαλ βαζίζηεθαλ ζε αιγφξηζκνπο.
ηε ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ην πξφβιεκα δξνκνιφγεζεο νρεκάησλ ζα επηιπζεί
ρξεζηκνπνηψληαο ην ινγηζκηθφ ArcGis θαη ζπγθεθξηκέλα ηελ επέθηαζε ηνπ Network Analyst.
Σν VRP δηαηππψλεηαη σο εμήο : αλαδεηνχκε ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ ζπλφινπ βέιηηζησλ
δηαδξνκψλ γηα έλα ζηφιν νρεκάησλ, πξνθεηκέλνπ λα εμππεξεηεζνχλ νη πειάηεο πνπ
εληνπίδνληαη ζε θαζνξηζκέλνπο θφκβνπο ηνπ δηθηχνπ. Παξαθάησ αλαθέξνληαη ζπλνπηηθά νη
θπξηφηεξεο θαηεγνξίεο ησλ πξνβιεκάησλ δξνκνιφγεζεο νρεκάησλ ζχκθσλα κε ηνπο Toth &
Vigo (2002) [30]
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 Πξφβιεκα δξνκνιφγεζεο νρεκάησλ κε ηαπηφρξνλε δηαλνκή θαη παξαιαβή
πξντφλησλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδξνκήο ( Vehicle Routing Problem with Pickup
and Delivery – VRPPD ) : ε απηήλ ηελ εθδνρή θάζε θφκβνο ηνπ δηθηχνπ ζρεηίδεηαη
κε δχν πνζφηεηεο, κία γηα παξαιαβή απφ ην φρεκα πνπ εθηειεί ηε δηαδξνκή θαη κία
γηα παξάδνζε ζην φρεκα ( ζπλήζσο πξφθεηηαη γηα επηζηξνθή πξντφλησλ ). ε απηφ ην
πξφβιεκα ε ρσξεηηθφηεηα ησλ νρεκάησλ είλαη δεδνκέλε, ελψ μεθηλνχλ θαη
θαηαιήγνπλ ζε έλα ζπγθεθξηκέλν ζεκείν (depot).
 Πξφβιεκα δξνκνιφγεζεο νρεκάησλ κε πεξηνξηζκέλε ρσξεηηθφηεηα ( Capacitaded
Vehicle Routing Problem – CVRP ) ή κε πεξηνξηζκφ ζην κέγηζην κήθνο δηαδξνκήο (
Distance Constrained Vehicle Routing Problem – DCVRP) : Απνηειεί ηελ πην γλσζηή
εθδνρή ηνπ πξνβιήκαηνο VRP. ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ν ζηφινο ησλ νρεκάησλ
πξέπεη λα εμππεξεηήζεη ηε δήηεζε ησλ θφκβσλ ηνπ δηθηχνπ, μεθηλψληαο απφ κηα
θεληξηθή απνζήθε (depot). Ο κφλνο πεξηνξηζκφο ζε απηφ ην πξφβιεκα είλαη ε
ρσξεηηθφηεηα ησλ νρεκάησλ, ελψ ζηελ πεξίπησζε πνπ εθαξκνζζεί πεξηνξηζκφο θαη
ζην κέγηζην κήθνο ηεο δηαδξνκήο, ηφηε ην πξφβιεκα κεηαπίπηεη ζηελ θαηεγνξία
DCVRP. ηφρνο θαη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο είλαη ε ειαρηζηνπνίεζε ηνπ κήθνπο θαη ηνπ
ρξφλνπ ηεο δηαδξνκήο.

 Πξφβιεκα δξνκνιφγεζεο νρεκάησλ κε ρξνληθά παξάζπξα ( Vehicle Routing Problem
with Time Windows – VRPTW ) : Σν πξφβιεκα απηφ απνηειεί επέθηαζε ηνπ CVRP.
ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε θάζε πειάηεο – θφκβνο ηνπ δηθηχνπ ζα πξέπεη λα
εμππεξεηείηαη κέζα ζε έλα ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ παξάζπξν πνπ έρεη ζπκθσλεζεί,
ελψ ην φρεκα ζηακαηάεη γηα ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα ( service time )
 Πξφβιεκα δξνκνιφγεζεο VRP with Backhauls ( VRPB ) : Αξρηθά θάζε φρεκα
πξαγκαηνπνηεί ην ζχλνιν ησλ παξαδφζεσλ θαη ζηε ζπλέρεηα πξηλ επηζηξέςεη ζηελ
απνζήθε πξαγκαηνπνηεί ην ζχλνιν ησλ παξαιαβψλ. Απνηειεί εηδηθή πεξίπησζε ηνπ
VRPPD.
Άιιεο ιηγφηεξν γλσζηέο εθδνρέο VRP απνηεινχλ νη παξαθάησ:
 Πξφβιεκα δξνκνιφγεζεο νρεκάησλ κε πνιιαπιέο απνζήθεο ( Multi-Depot Vehicle
Routing Problem – MDVRP )
 Πξφβιεκα δξνκνιφγεζεο ρσξίο επηζηξνθή ζηελ απνζήθε ( Open Vehicle Routing
Problem – OVRP )
 Πξφβιεκα δξνκνιφγεζεο κε εηεξνγελή ζηφιν νρεκάησλ ( Vehicle Routing Problem
with Eterogeneous or mixed Fleet – HFVRP )
ηελ παξαθάησ εηθφλα θαίλεηαη ε ζρέζε κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ ηχπσλ πξνβιεκάησλ
δξνκνιφγεζεο ζηφινπ.
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Δηθόλα 9 : ρέζε κεηαμύ ησλ πξνβιεκάησλ δξνκνιόγεζεο νρεκάησλ
πεγή: wikipedia

Οη Toth & Vigo (2014) [31], πξνθεηκέλνπ λα θαηεγνξηνπνηήζνπλ ηα πξνβιήκαηα
δξνκνιφγεζεο νρεκάησλ, πξφηεηλαλ κία ηαμηλφκεζε ζχκθσλα κε ηα εμήο ραξαθηεξηζηηθά :







ηε δνκή ηνπ δηθηχνπ
ην είδνο ησλ αηηεκάησλ κεηαθνξάο
ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζηφινπ
ηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ επεξεάδνπλ ηε δξνκνιφγεζε
ηελ αβεβαηφηεηα θαη ηε κεηαβιεηφηεηα ησλ ζπλζεθψλ ηνπ ζπζηήκαηνο
ηνπο ζηφρνπο βειηηζηνπνίεζεο [32]

Σν πξφβιεκα δξνκνιφγεζεο νρεκάησλ ζπλαληάηαη πνιχ ζπρλά ζηελ εθνδηαζηηθή αιπζίδα,
ζε κεηαθνξηθά πξνβιήκαηα θαη ζε πξνβιήκαηα ζπγθνηλσληψλ. ηε δηπισκαηηθή ηεο
εξγαζία, ε Αγγειή (2015) ρξεζηκνπνηεί έλαλ αιγφξηζκν κεηαβιεηήο γεηηνληάο αλαδήηεζεο,
πξνθεηκέλνπ λα ιχζεη έλα VRP ζε πεξηνξηζκέλε απφζηαζε. Σν πξφβιεκα πνπ επηιχεη
δηαζέηεη κία απνζήθε, έλα ζπγθεθξηκέλν αξηζκφ πειαηψλ κε ζπγθεθξηκέλε δήηεζε ν θαζέλαο
θη έλα ζηφιν νρεκάησλ, πνπ ην θαζέλα έρεη άπεηξε ρσξεηηθφηεηα. [33]
Ο ηδεξηάδεο, 2016 ζηε κεηαπηπρηαθή δηπισκαηηθή ηνπ εξγαζία, επηιχεη έλα πξφβιεκα
εθνδηαζκνχ εθαηφ πειαηψλ, κε πεξηνξηζκνχο ζηε ρσξεηηθφηεηα, ρξεζηκνπνηψληαο ηνλ
αιγφξηζκν απνηθίαο κπξκεγθηψλ. Δπηιχεη έηζη έλα πξφβιεκα εθαηφ πειαηψλ, κε θάζε
θνξηεγφ λα έρεη ρσξεηηθφηεηα ελλέα ηφλνπο θαη κέγηζην ρξφλν εθηέιεζεο ηεο δηαδξνκήο
ελλέα ψξεο.[34]
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Ζ Μνπζηάθα (2014), επηιχεη έλα πξφβιεκα δξνκνιφγεζεο κε ρξνληθά παξάζπξα θαη κφλν
δηαλνκέο ρξεζηκνπνηψληαο ηελ ηερληθή ησλ Μεζεπξεηηθψλ Αιγνξίζκσλ θαη ζπγθεθξηκέλα
ησλ Γελεηηθψλ Αιγνξίζκσλ, θαηαιήγνληαο ζε ηθαλνπνηεηηθέο ιχζεηο ζε απνδεθηφ ρξφλν,
αληηκεησπίδνληαο έηζη άκεζα ην πξφβιεκα ηεο δξνκνιφγεζεο. ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε
έλα ζχλνιν πειαηψλ πξέπεη λα εμππεξεηεζεί απφ έλα δεδνκέλν αξηζκφ νρεκάησλ πνπ
μεθηλνχλ ηε δηαδξνκή ηνπο απφ ηελ απνζήθε ηεο εηαηξείαο. Δίλαη έλα πξφβιεκα κε
ηαπηφρξνλε παξαιαβή θαη δηαλνκή, θαζψο θαη ρξνληθά παξάζπξα. [35]
Ο Απνζηνιφπνπινο (2018 ) [32] ζηε δηπισκαηηθή ηνπ εξγαζία αλαπηχζζεη έλα κνληέιν
δηθηχνπ κεηαθνξάο θαη δξνκνιφγεζεο ζηφινπ θνξηεγψλ νρεκάησλ γηα ηελ πεξηγξαθή ελφο
πξαγκαηηθνχ δηθηχνπ δηαλνκήο ζηελ Αηηηθή, κε ζηφρν ηελ εθηίκεζε ηνπ κεηαθνξηθνχ
θφζηνπο αιιά θαη ηελ αλάιπζε ησλ ππφινηπσλ παξακέηξσλ πνπ δηακνξθψλνπλ ηε
δξνκνιφγεζε. Γηεξεπλά έλα πξαγκαηηθφ πξφβιεκα ηεο ππεξεζίαο iCS ηεο ΣΡΑΗΝΟΔ, πνπ
αθνξά ζηελ αλάπηπμε ελφο θέληξνπ ζπιινγήο θαη δηαλνκήο παιεηψλ ζηνλ εκπνξεπκαηηθφ,
ζηδεξνδξνκηθφ ζηαζκφ ηνπ Θξηαζίνπ. Σν ζέκα δηεξεπλήζεθε κε κνληέια πξνζνκνίσζεο
ζχκθσλα κε ην πξφβιεκα δξνκνιφγεζεο ζηφινπ νρεκάησλ, ην νδηθφ δίθηπν αλαπηχρζεθε ζε
Gis θαη επηιχζεθε κέζσ ησλ ινγηζκηθψλ TransCad θαη Anylogic.
πσο γίλεηαη εχθνια αληηιεπηφ πιήζνο ηέηνησλ πξνβιεκάησλ έρνπλ απαζρνιήζεη ηφζν ηελ
ειιεληθή, φζν θαη ηελ μέλε βηβιηνγξαθία, γεγνλφο πνπ θαηαδεηθλχεη θαη ηε ρξεζηκφηεηα ηεο
επίιπζεο ηνπ πξνβιήκαηνο δξνκνιφγεζεο νρεκάησλ θαη ησλ δηάθνξσλ παξαιιαγψλ ηνπ.
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3. ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΚΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ
ε απηφ ην θεθάιαην αλαπηχζζεηαη ε κεζνδνινγία πνπ αθνινπζήζεθε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
δηπισκαηηθήο εξγαζίαο.
Αξρηθά, πξαγκαηνπνηήζεθε ε ζπιινγή ζηνηρείσλ. πιιέρζεθαλ ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ηνλ
ηνπξηζκφ ζηα ειιεληθά λεζηά, ηηο αεξνπνξηθέο θαη αθηνπιντθέο ζπλδέζεηο ηνπ πθηζηάκελνπ
ζπγθνηλσληαθνχ δηθηχνπ, θαζψο θαη ηα πδξνπιάλα θαη ηηο εηαηξείεο πνπ αζρνινχληαη κε ην
εγρείξεκα ησλ πδαηνδξνκίσλ ζηε ρψξα καο. Σα ζηνηρεία απηά πξνήιζαλ απφ έξεπλα ζε
ηζηνζειίδεο ηνπ δηαδηθηχνπ, ηελ ΔΛΣΑΣ, ην ΜΖΣΔ ( Μεηξψν Σνπξηζηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ),
ην ΔΣΔ (χλδεζκνο Διιεληθψλ Σνπξηζηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ) θ.α. Αθφκε, πξνζδηνξίζηεθαλ
ηα αμηνζέαηα ζηελ πεξηνρή ηνπ Αηγαίνπ πνπ κπνξνχλ λα ζπκπεξηιεθζνχλ ζε πεξηεγεηηθή
εθδξνκή θαη ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ηηο πξνηηκήζεηο ησλ ηνπξηζηψλ ζρεηηθά κε ηηο ππεξεζίεο
πδξνπιάλσλ, ζπιιέρζεθαλ απφ εξσηεκαηνιφγηα πξνεγνχκελσλ δηπισκαηηθψλ εξγαζηψλ.
Αθνινχζεζε ε θαηαρψξεζε ηνπο ζε πίλαθεο θαη ε πεξαηηέξσ επεμεξγαζία ηνπο ζην excel.
ηε ζπλέρεηα, αλαπηχρζεθε ην κνληέιν πεξηεγεηηθψλ εθδξνκψλ πδξνπιάλσλ θαη
δεκηνπξγήζεθε ην δίθηπν ζην Arc Gis πνπ πεξηιακβάλεη πάλσ απφ 600 ζπλδέζεηο κεηαμχ ησλ
πδαηνδξνκίσλ θαη ησλ αμηνζέαησλ, νη νπνίεο δεκηνπξγήζεθαλ ρεηξνθίλεηα ζην Arc Map.
ηελ πξνζπάζεηα λα γίλεη θαιχηεξε θαηαλφεζε ηνπ πξνβιήκαηνο θαη λα απνθηεζεί
ζθαηξηθφηεξε εηθφλα δεκηνπξγήζεθε ζην Arc Map θαη ην δίθηπν ησλ αεξνδξνκίσλ κε ηηο
πθηζηάκελεο ζπλδέζεηο. Δπίζεο, δεκηνπξγήζεθε ζην excel έλα εξγαιείν βαζηζκέλν ζε
εμίζσζε θφζηνπο ιεηηνπξγίαο πδξνπιάλνπ πξνεγνχκελεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο, ην νπνίν
ζπζρεηίδεη ην θφζηνο ηνπ εηζηηεξίνπ κε ην ρξφλν πηήζεο ηεο πεξηεγεηηθήο εθδξνκήο,
πξνθεηκέλνπ ε πηήζε λα είλαη βηψζηκε νηθνλνκηθά, ιακβάλνληαο ππφςε ηελ πιεξφηεηα ηνπ
πδξνπιάλνπ.
Γηαηππψζεθαλ θη επηιχζεθαλ ζπγθεθξηκέλα ζελάξηα κέζσ ηνπ Network Analyst γηα δηάθνξεο
ηηκέο εηζηηεξίσλ, εηζάγνληαο ηνπο θαηάιιεινπο πεξηνξηζκνχο.
Σα απνηειέζκαηα, ε αμηνιφγεζε θαη ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ εμήρζεζαλ παξνπζηάδνληαη
αλαιπηηθά ζηα επφκελα ππνθεθάιαηα.
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ΤΛΛΟΓΖ ΣΟΗΥΔΗΧΝ
ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ ΓΗΑ ΣΑ ΝΖΗΑ, ΣΟΝ ΣΟΤΡΗΜΟ ΚΑΗ ΣΑ ΣΟΤΡΗΣΗΚΑ ΚΑΣΑΛΤΜΑΣΑ
(ΔΛΣΑΣ, ΜΖΣΔ,ΔΣΔ)
ΑΔΡΟΠΟΡΗΚΔ ΔΣΑΗΡΔΗΔ ΚΑΗ ΣΟΛΟ ΑΔΡΟΚΑΦΧΝ
ΑΔΡΟΠΟΡΗΚΔ ΤΝΓΔΔΗ
ΑΚΣΟΠΛΟΨΚΔ ΤΝΓΔΔΗ
( ΗΣΟΔΛΗΓΔ ΑΔΡΟΠΟΡΗΚΧΝ ΚΑΗ ΑΚΣΟΠΛΟΨΚΧΝ ,ΔΣΑΗΡΔΗΧΝ, ΣΟΗΥΔΗΑ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΧΝ)
ΣΟΗΥΔΗΑ ΤΓΡΟΠΛΑΝΧΝ ΚΑΗ ΤΓΑΣΟΓΡΟΜΗΧΝ
(ΗΣΟΔΛΗΓΔ ΔΣΑΗΡΔΗΧΝ )
ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ ΑΞΗΟΘΔΑΣΧΝ
(ΔΛΣΑΣ, ΗΣΟΔΛΗΓΔ ΓΖΜΧΝ, ΣΟΤΡΗΣΗΚΔ ΗΣΟΔΛΗΓΔ)
ΠΡΟΣΗΜΖΔΗ ΣΟΤΡΗΣΧΝ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΤΠΖΡΔΗΔ ΤΓΡΟΠΛΑΝΧΝ
(ΣΟΗΥΔΗΑ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΧΝ)

ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΓΗΚΣΤΟΤ ΚΑΗ
NETWORK DATASETS

ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΤΥΔΣΗΖ
ΚΟΣΟΤ ΔΗΗΣΖΡΗΟΤΥΡΟΝΟΤ ΠΣΖΖ

ΔΗΑΓΧΓΖ ΠΔΡΗΟΡΗΜΧΝ Δ ΚΟΣΟ
ΔΗΗΣΖΡΗΟΤ ΚΑΗ ΥΡΟΝΟ ΠΣΖΖ

ΠΡΑΓΜΑΣΟΠΟΗΖΖ ΠΡΧΣΖ ΔΠΗΛΤΖ ΜΔΧ
ΣΟΤ NETWORK ANALYST
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ΔΞΔΣΑΖ ΔΚΓΡΟΜΧΝ Χ ΠΡΟ ΣΟ ΥΡΟΝΟ ΠΣΖΖ

ΠΡΟΘΖΚΖ ΑΞΗΟΘΔΑΣΧΝ Δ ΔΚΓΡΟΜΔ ΠΟΤ
ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΟΤΝ ΖΜΑΝΣΗΚΑ ΜΔΗΧΜΔΝΟ ΥΡΟΝΟ
ΑΠΟ ΣΟ ΓΗΑΘΔΗΜΟ ΥΔΗΡΟΚΗΝΖΣΑ

ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ ΣΖ ΔΠΗΛΤΖ ΚΗ ΔΠΑΝΔΞΔΣΑΖ
ΣΧΝ ΝΔΧΝ ΔΚΓΡΟΜΧΝ

ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΚΑΗ ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ
Δηθόλα 10: Γηαδηθαζία κεζνδνινγηθήο πξνζέγγηζεο
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4. ΑΝΑΠΣΤΞΖ
ΤΓΡΟΠΛΑΝΩΝ
4.1

ΜΟΝΣΔΛΟΤ

ΖΜΔΗΑ ΣΟΤΡΗΣΗΚΟΤ
ΑΗΓΑΗΟΤ

ΠΔΡΗΖΓΖΣΗΚΩΝ

ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ

ΣΖΝ

ΔΚΓΡΟΜΩΝ

ΠΔΡΗΟΥΖ

ΣΟΤ

Ζ πεξηνρή ηνπ Αηγαίνπ δηαζέηεη πιεζψξα ζεκείσλ ηνπξηζηηθνχ ελδηαθέξνληνο. Σέηνηα
ζεκεία είλαη ηα κλεκεία θαη ηα αμηνζέαηα, ηα κνπζεία θαη νη πεξηνρέο θπζηθνχ θάιινπο. ηηο
πεξηεγεηηθέο εθδξνκέο απηήο ηεο εξγαζίαο δελ ζπκπεξηιήθζεζαλ ηα κνπζεία θαη
αξραηνινγηθνί ρψξνη κε ηνπο νπνίνπο νη ελδηαθεξφκελνη δε ζα είραλ νπηηθή επαθή θαηά ηε
δηάξθεηα ηεο πηήζεο, φπσο νη θαηαθφκβεο ηεο Μήινπ, ην Δππαιίλεην ξπγκα ηεο άκνπ θαη
άιια.
Γηα λα πξαγκαηνπνηεζεί ε επηινγή ησλ αμηνζέαησλ αξρηθά αλαθηήζεθε ε έξεπλα ηεο
ΔΛΣΑΣ [74] πνπ παξνπζηάδεη ηνλ αξηζκφ ησλ επηζθεπηψλ ησλ αξραηνινγηθψλ ρψξσλ θαηά
ηελ πεξίνδν ηνπ 2019, θαζψο απνηειεί πην αληηπξνζσπεπηηθή πεξίνδν ζε ζρέζε κε ην 2020
ιφγσ ηεο παλδεκίαο ηνπ Covid-19. χκθσλα κε απηήλ, έγηλε θαηαγξαθή ησλ αξραηνινγηθψλ
ρψξσλ ησλ λεζηψλ ηνπ Αηγαίνπ θαη ζηε ζπλέρεηα αθαηξέζεθαλ απηνί απηνί πνπ δελ
απνηεινχλ επηινγή γηα πεξηεγεηηθή εθδξνκή κε πδξνπιάλν, παξαδείγκαηνο ράξηλ
ζηεγαζκέλνη ρψξνη θαη ρψξνη ρσξίο ελαέξηα νπηηθή επαθή, φπσο νη θαηαθφκβεο ηεο Μήινπ.
ηε ζπλέρεηα, έγηλε αλαδήηεζε ζε ηζηνζειίδεο ηνπ δηαδηθηχνπ πξνθεηκέλνπ λα πξνζηεζνχλ
ζηνλ θαηάινγν θη άιια αμηνζέαηα εθηφο ησλ αξραηνινγηθψλ ρψξσλ, φπσο παξαιίεο,
ζξεζθεπηηθά κλεκεία θ.α. . Πξφθεηηαη γηα ηζηνζειίδεο ησλ δήκσλ ή ησλ λνκψλ ησλ λεζηψλ,
πνπ παξνπζίαδαλ ηα ζεκαληηθφηεξα αμηνζέαηα ηεο πεξηνρήο, αιιά θαη ηζηνζειίδεο
ηνπξηζηηθνχ ελδηαθέξνληνο, φπνπ νη επηζθέπηεο βαζκνινγνχλ ηα δηάθνξα αμηνζέαηα θάζε
λεζηνχ θαη θαηαγξάθνπλ ηελ θξηηηθή ηνπο. Απφ ηα αμηνζέαηα πνπ θαηαγξάθεθαλ απφ ηελ
αλαδήηεζε ζην δηαδίθηπν επηιέρζεθαλ εθείλα πνπ παξνπζηάδνπλ ην κεγαιχηεξν ελδηαθέξνλ
γηα κία ηφζν ηδηαίηεξε εκπεξία, φπσο είλαη κία πεξηεγεηηθή ελαέξηα εθδξνκή κε πδξνπιάλν.
Παξαθάησ παξνπζηάδνληαη πιεξνθνξίεο γηα ηα αμηνζέαηα θαη θσηνγξαθηθφ πιηθφ.
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ΚΡΖΣΖ
Ν. ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ

Δηθόλα 11: Κλσζόο
Πεγή: cretanbeaches.com

Δηθόλα 12: Κλσζόο
Πεγή: cretanbeaches.com

•
ΚΝΧΟ: Σν Μηλσηθφ Παιάηη ηεο Κλσζνχ βξίζθεηαη 5 ρηιηφκεηξα λνηην-αλαηνιηθά
απφ ην Ζξάθιεην, ζηελ θνηιάδα ηνπ πνηακνχ Καίξαηνπ. Ζ επί 9.000 ρξφληα ζπλερήο
θαηνίθεζε έρεη επηθέξεη κεγάιεο αιιαγέο ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ, πνπ δελ καο επηηξέπνπλ λα
θαληαζηνχκε εχθνια ην πξαγκαηηθφ Μηλσηθφ ηνπίν. Ο πξψηνο νηθηζκφο ζηελ Κλσζφ
ρξνλνινγείηαη γχξσ ζην 7.000 π.Υ., ζηε Νενιηζηθή Δπνρή. Ζ νηθνλνκηθή, θνηλσληθή θαη
πνιηηηθή αλάπηπμε ηνπ νηθηζκνχ νδήγεζε θαηά ηα ηέιε ηεο δεχηεξεο ρηιηεηίαο π.Υ. ζηελ
αλέγεξζε ηνπ κεγαινπξεπνχο αλαθηφξνπ ηεο Κλσζνχ. Ζ Κλσζφο απνηέιεζε έδξα ηνπ
κπζηθνχ βαζηιηά Μίλσα θαη ην θπξηφηεξν θέληξν εμνπζίαο ζηελ Κξήηε.
Σν Πξψην απηφ αλάθηνξν θαηαζηξέθεηαη θαηά ην 1.700 π.Υ. πεξίπνπ, αιιά μαλαθηίδεηαη γηα
λα θαηαζηξαθεί νξηζηηθά πηα απφ θσηηά ην 1350 πΥ. Έθηνηε ν ρψξνο ηνπ αλαθηφξνπ
κεηαηξέπεηαη ζε ηεξφ άιζνο ηεο Ρέαο, αιιά δελ μαλαθαηνηθείηαη. Σν αλάθηνξν ηεο Κλσζνχ
απνηειεί ην κλεκεηαθφ ζχκβνιν ηνπ κηλσηθνχ πνιηηηζκνχ ζε φηη αθνξά ηελ θαηαζθεπή,
ρξήζε πνιπηειψλ πιηθψλ, αξρηηεθηνληθνχ ζρεδίνπ, πξνεγκέλσλ ηερληθψλ δφκεζεο θαη ην
εληππσζηαθφ κέγεζνο ηνπ.
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Δηθόλα 13: Φαηζηόο
Πεγή:cretanbeaches.com

•
ΦΑΗΣΟ: Ζ Φαηζηφο, ή πην ζσζηά ην Μηλσηθφ Αλάθηνξν ηεο Φαηζηνχ, βξίζθεηαη
ζηελ λφηην-θεληξηθή Κξήηε, ζηελ πεδηάδα ηεο Μεζαξάο, 55 ρηιηφκεηξα λφηηα απφ ην
Ζξάθιεην θαη ζε κηθξή απφζηαζε απφ ηνλ αξραηνινγηθφ ρψξν ζηελ Αγία Σξηάδα, ηνλ
αξραηνινγηθφ ρψξν ζηε Γφξηπλα θαη ηα Μάηαια. Ζ Φαηζηφο είλαη απφ ηνπο πην ζεκαληηθνχο
αξραηνινγηθνχο ρψξνπο ζηελ Κξήηε, θαη δέρεηαη πνιιέο ρηιηάδεο επηζθεπηψλ θάζε ρξφλν. Σν
κηλσηθφ αλάθηνξν ηεο Φαηζηνχ αληηζηνηρεί ζε αθκαία πφιε πνπ, φρη ηπραία, αλαπηχρζεθε
ζηελ έθνξε πεδηάδα ηεο Μεζαξάο θαηά ηνπο πξντζηνξηθνχο ρξφλνπο, δειαδή απφ ην 6.000
π.Υ. πεξίπνπ κέρξη θαη ηνλ 1ν π.Υ. αηψλα, φπσο επηβεβαηψλνπλ ηα αξραηνινγηθά επξήκαηα.
Σν αλαζθαθηθφ έξγν ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηεο Φαηζηνχ μεθίλεζε ην 1900 απφ ηελ ηηαιηθή
αξραηνινγηθή ζρνιή ππφ ηελ εγεζία ησλ Federico Halbherr θαη Luigi Pernier ελψ κεηά ηνλ
πφιεκν αλέιαβε ν Doro Levi. Σα πεξηζζφηεξα θηίζκαηα πνπ βιέπεη ζήκεξα ν επηζθέπηεο
αλήθνπλ ζηελ λεναλαθηνξηθή πεξίνδν δειαδή 1700 - 1450 π.Υ. πεξίπνπ, ελψ αμίδεη λα
ζεκεησζεί φηη αληίζεηα κε ηελ Κλσζφ δελ έρεη γίλεη θακία πξνζπάζεηα αλαζηήισζεο παξά
κφλν ζπληήξεζε.

•
ΜΑΣΑΛΑ: Σν αξραίν Μάηεινλ, ηα ζεκεξηλά
Μάηαια, ππήξμε επίλεην αξρηθά ηεο Φαηζηνχ θαη ζηε
ζπλέρεηα ηεο Γφξηπλαο θαη είλαη γλσζηά γηα ηηο
ιαμεπκέλεο ζπειηέο ηνπο, νη νπνίεο ήηαλ ηάθνη ηεο
Διιελνξσκατθήο πεξηφδνπ. Σν αθξσηήξην λφηηα απφ ηα
Μάηαια έρεη ηαπηηζηεί κε ην αθξσηήξην Νχζνο θαη ην
ζεκείν πνπ λαπάγεζαλ ηα πινία ηνπ Μελέιανπ
(ζχκθσλα κε ηελ νκεξηθή Οδχζζεηα).Ο αξραηνινγηθφο
ρψξνο δίπια ζην ρσξηφ, ν ππξήλαο ηεο πφιεο, άξρηζε
λα αλαζθάπηεηαη ζηε δεθαεηία ηνπ 1980 θη έθεξε ζην
θσο κεγάια θηίξηα θαη εξγαζηήξηα κεηάιισλ,
αγγεηνπιαζηηθήο, μπινπξγηθήο, θιπ. Ζ πφιε θαίλεηαη
Δηθόλα
14:
Σάθνη-Λαμεπκέλεο
ζπειηέο ζηα Μάηαια
Πεγή: cretanbeaches.com
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φηη ήηαλ ζε αθκή απφ ηνλ 6ν πΥ έσο ηνλ 7ν κΥ αηψλα, ρσξίο φκσο λα έρεη εγθαηαιεηθηεί
πνηέ απφ ηφηε.Ννηηναλαηνιηθά ηνπ ρσξηνχ, ππάξρνπλ ηα εξείπηα ελφο αξραίνπ λανχ ελψ
θνληά ζηελ παξαιία βξέζεθε κηα καξκάξηλε ιάξλαθα. ην ιφθν λφηηα ηνπ νηθηζκνχ ππήξρε
ε αθξφπνιε, ζην ζεκείν φπνπ ζήκεξα ππάξρνπλ ίρλε Σνπξθηθνχ θνπιέ.

Δηθόλα 15: Δλεηηθό θξνύξην Ζξαθιείνπ
Πεγή:cretanbeaches.com

•
ΔΝΔΣΗΚΟ ΦΡΟΤΡΗΟ: Σα Δλεηηθά ηείρε ηνπ Ζξαθιείνπ ρηίζζεθαλ ηνλ 16ν αηψλα
απφ ηνλ Μηθέιε ακηθέιη, έλαλ απφ ηνπο δηαζεκφηεξνπο αξρηηέθηνλεο ηεο επνρήο ηνπ. Έρνπλ
κήθνο πεξίπνπ 4 ρικ, πάρνο πεξίπνπ 15 κέηξσλ θαη δηαζέηνπλ 12 πχξγνπο, ζην κήθνο ηνπο,
θαη 4 κεγάιεο πχιεο.Σα ηείρε ήηαλ ηφζν θαιά ρηηζκέλα πνπ πήξε 21 ρξφληα πνιηνξθίαο γηα λα
παξαδνζεί ε πφιε ζηελ Οζσκαληθή Απηνθξαηνξία θαη λα ιήμεη ε Δλεηνθξαηία ηεο Κξήηεο,
χζηεξα απφ 450 ρξφληα. Σειηθά, ην 1669, ν θπβεξλήηεο Μνξνδίλη δηαπξαγκαηεχζεθε ηελ
παξάδνζε ηεο πφιεο θαη έθπγε κε ηελ πιεηνςεθία ησλ θαηνίθσλ ηεο θαη ηα αξρεία ηεο πφιεο.

Δηθόλα 16: Αξραία Γόξηπλα
Πεγή: cretanbeaches.com
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•
ΓΟΡΣΤΝΑ: Ζ Γφξηπλα ή Γφξηπλ ή Γφξηπο ή Γνξηχλε, ήηαλ αξραία πφιε θαη
αξραηνινγηθφο ρψξνο ζήκεξα ηεο Κξήηεο, 45 ρηιηφκεηξα λφηηα ηνπ Ζξαθιείνπ. Ζ Γφξηπλα, ε
νπνία απνηέιεζε ηελ πξσηεχνπζα ηεο Κξήηεο θαη ηεο Κπξελατθήο θαηά ηελ Ρσκατθή επνρή,
θαηνηθήζεθε ην 3000 π.Υ. πεξίπνπ θαη γλψξηζε άλζεζε θαηά ηε Μηλσηθή πεξίνδν, κεηαμχ
ηνπ 1600 – 1100 π.Υ..Καηαζηξάθεθε δχν θνξέο απφ ζεηζκνχο, ηελ δεχηεξε κάιηζηα
νινζρεξψο. ηα εξείπηά ηεο είλαη ρηηζκέλα ηα ρσξηά Άγηνη Γέθα, Μεηξφπνιε θαη
Ακπεινχδνο.

•
ΣΤΛΗΟ: Ο αξραηνινγηθφο ρψξνο ηεο
Σπιίζνπ βξίζθεηαη 16ρικ δπηηθά ηεο πφιεο ηνπ
Ζξαθιείνπ, ζε κηα ζηξαηεγηθή ηνπνζεζία θνληά
ζηηο αλαηνιηθέο πιαγηέο ηνπ Φεινξείηε. Ζ Σχιηζνο
ήηαλ κηα κηλσηθή πφιε πνπ αλαπηχρζεθε ην 16501450 θπξίσο ιφγσ ηνπ φηη βξηζθφηαλ ζην δξφκν
πνπ νδεγνχζε απφ ηελ Κλσζφ ζηα δπηηθφηεξα
κηλσηθά θέληξα θαη ζην ηεξφ θνξπθήο ηνπ Πχξγνπ.
Σν 1450 θαηαζηξάθεθε, αιιά μαλαθηίζηεθε θαη
επεκέξεζε κέρξη θαη ην 1200.ηελ Σχιηζν έρνπλ
Δηθόλα 17: Σύιηζνο
Πεγή: cretanbeaches.com
εληνπηζηεί ηξία κηθξά αλάθηνξα πνπ έρνπλ
νλνκαζηεί Μέγαξν Α, Β θαη Γ. Ζ αξρηηεθηνληθή
ηνπο ζεσξείηαη απφ ηηο πιένλ εληππσζηαθέο ζηε Μηλσηθή Κξήηε, ηζάμηα ησλ ππνινίπσλ
κεγάισλ αλαθηφξσλ. Ζ πεξηζζφηεξν θαινδηαηεξεκέλε έπαπιε είλαη ε Α πνπ ήηαλ δηψξνθε
κε θεληξηθή απιή, δηακεξίζκαηα θαη απνζήθεο κε πηζάξηα. Σν κέγαξν Β πεξηείρε πνιχ παιηά
επξήκαηα, ελψ ε έπαπιε Γ είρε θεληξηθή θσηεηλή αίζνπζα θαη ζχζηεκα χδξεπζεο θαη
απνρέηεπζεο.Οη αλαζθαθέο ζηελ Σχιηζν άξρηζαλ ην 1912 απφ ηνλ Ησζήθ Υαηδεδάθε, κε
αθνξκή ηελ ηπραία αλαθάιπςε ηξηψλ κεγάισλ ράιθηλσλ ιεβήησλ (θαδαληψλ). Αξγφηεξα, ην
1940 ν Νηθφιανο Πιάησλ πξαγκαηνπνίεζε εξγαζίεο απνθαηάζηαζεο θαη ζπληήξεζεο. Λφγσ
ηεο αλαθάιπςεο ησλ ιεβήησλ θαη ελφο εληππσζηαθνχ ράιθηλνπ εδσιίνπ εθπιεθηηθήο ηέρλεο
πηζηεχεηαη φηη ε Σχιηζνο απνηέιεζε κεγάιν θέληξν ραιθνπξγίαο. Δπίζεο, ζηελ Σχιηζν
βξέζεθαλ πιάθεο θαη πηζάξηα ραξαγκέλα κε Γξακκηθή Α‘, πνπ ζεσξείηαη γιψζζα ησλ
αλαθηφξσλ, αθνχ έρεη εληνπηζηεί κφλν ζε αλάθηνξα θη επαχιεηο. Άιια ζηνηρεία πνπ
βξέζεθαλ είλαη νη εληππσζηαθέο κηθξνγξαθηθέο ηνηρνγξαθίεο, πνπ ζπγθξίλνληαη κφλν κε
απηέο ηεο Κλσζνχ. Δπίζεο, έρνπλ βξεζεί πνιινί ηάθνη (πνιινί ήδε ζπιεκέλνη) ηνπ 14001200πΥ κε πήιηλεο δσγξαθηζκέλεο ζαξθνθάγνπο, αγγεία, θνζκήκαηα, ζθξαγίδεο, θιπ.
•
ΑΓΗΑ ΣΡΗΑΓΑ: Ο αξραηνινγηθφο ρψξνο ηεο Αγίαο Σξηάδαο βξίζθεηαη ηξία ρηιηφκεηξα
λφηηα ηεο Φαηζηφ, ζηνλ πνηακφ Γεξνπφηακνπ.Οη αλαζθαθέο πνπ μεθίλεζαλ ην 1903
απνθάιπςαλ έλαλ απφ ηνπο πην αμηφινγνπο αξραηνινγηθνχο ρψξνπο ηεο Κξήηεο πνπ είλαη
απισκέλνο θαηά κήθνο ηεο βφξεηαο πιαγηάο ηνπ ιφθνπ ηνπ Αγίνπ Γεσξγίνπ Γαιαηά ζε έλα
ηνπίν εμαηξεηηθήο νκνξθηάο.χκθσλα κε ηα επξήκαηα, ν νηθηζκφο θαηνηθήζεθε πεξίπνπ ηελ
3ε ρηιηεηία π.Υ. θαη άξρηζε λα αθκάδεη πεξίπνπ ην 1750 – 1490 π.Υ., φηαλ ηδξχζεθε εθεί έλα
παιάηη αξθεηά επηβιεηηθφ, πνιπηειέο θαη θνκςφ. Φαίλεηαη, φκσο, πσο θαηαζηξάθεθε θαη ζηε
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ζέζε ηνπ κε ηε ζεηξά ησλ ρξφλσλ ρηίζηεθαλ δηάθνξα θηίξηα, φπσο ε Μηλσηθή Βαζηιηθή Βίια,
έλα κέγαξν κπθελατθνχ ηχπνπ.Δθηφο απφ ηελ έπαπιε, νη αλαζθαθέο απνθάιπςαλ ηελ Αγνξά,
ηνλ Οηθηζκφ θαη ην Νεθξνηαθείν ηεο Αγίαο Σξηάδαο, αιιά θαη πνιπάξηζκα θαη αμηνζεκείσηα
αληηθείκελα ηνπ αλαθηφξνπ, φπσο θεξακηθά εμαηξεηηθήο δεμηνηερλίαο θαη δηαθφζκεζεο, έλα
πνιχ αμηφινγν αξρείν Γξακκσξψλ Β, ηξία πέηξηλα ζθαιηζηά αγγεία, ελλέα ξάβδνπο ραιθνχ,
έλα κεγάιν αξηζκφ ζθξαγίδσλ θαη θπζηθά ηε γλσζηή ζαξθνθάγν ηεο Αγίαο Σξηάδαο.

•
ΜΑΛΗΑ:
Ο
αξραηνινγηθφο ρψξνο ησλ
Μαιίσλ
βξίζθεηαη
3ρικ
αλαηνιηθά ησλ Μαιίσλ, δίπια
ζηνλ
πδξνβηφηνπν
ηνπ
Πνηακνχ θαη πνιχ θνληά ζηε
ζάιαζζα. Δδψ ππήξμε κηα
ζεκαληηθή κηλσηθή πφιε θαη
ην ηξίην κεγαιχηεξν ζε
κέγεζνο κηλσηθφ αλάθηνξν,
κεηά ηεο Κλσζνχ θαη ηεο
Φαηζηνχ. χκθσλα κε ηε
κπζνινγία, εδψ βαζίιεςε ν
αξπεδφλαο, αδειθφο ηνπ
Μίλσα θαη γηνο ηνπ Γία θαη
Δηθόλα 18: Μάιηα
Πεγή: cretanbeaches.com
ηεο Δπξψπεο. Σνλ αξπεδφλα
εμεδίσμε ν αδεξθφο ηνπ,
Μίλσο, θαη ζηε ζπλέρεηα βξήθε θαηαθχγην ζηε Λπθία ηεο Μηθξάο Αζίαο.Χο ην 1880, ε
χπαξμε ηεο πφιεο ήηαλ άγλσζηε, φηαλ ν ηδηνθηήηεο ηεο πεξηνρήο αλαθάιπςε κεξηθά θχιια
ρξπζνχ ιίγα κέηξα δπηηθά απφ ην αλάθηνξν. Σν γεγνλφο απηφ ζηάζεθε αθνξκή γηα λα
αλαζθαθηεί νιφθιεξε ε πεξηνρή απφ ρξπζνζήξεο, παίξλνληαο ην φλνκα Υξπζφιαθθνο. Σν
1915 Ησζήθ Υαηδηδάθεο μεθίλεζε ηηο αλαζθαθέο ζην ιηκάλη, ελψ ην 1921 ε Γαιιηθή
Αξραηνινγηθή ρνιή ζπλέρηζε ηηο εξγαζίεο ζην Υξπζφιαθθν, φπνπ βξέζεθε ην πεξίθεκν
ρξπζφ θφζκεκα κε ηηο κέιηζζεο, ην νπνίν ζεσξείηαη σο ην ζπνπδαηφηεξν εχξεκα ησλ
Μαιίσλ, θαη εθηίζεηαη ζην Αξραηνινγηθφ Μνπζείν Ζξαθιείνπ.
Ν. ΛΑΗΘΗΟΤ

•
ΛΗΜΝΟΘΑΛΑΑ ΒΟΤΛΗΜΔΝΖ: Ζ
Βνπιηζκέλε είλαη ιηκλνζάιαζζα, πνπ βξίζθεηαη
ζην θέληξν ηεο πφιεο ηνπ Αγίνπ Νηθνιάνπ
Λαζηζίνπ κε δηάκεηξν 137 κέηξα θαη βάζνο 48.8
κέηξα. Οη ληφπηνη αλαθέξνληαη ιαλζαζκέλα ζε
απηή ηε ιηκλνζάιαζζα σο ιίκλε Βνπιηζκέλε, ή
απιά σο «ιίκλε», θαζψο παιηφηεξα, κέρξη θαη ηα
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Δηθόλα 19: Ληκλνζάιαζζα Βνπιηζκέλε
Πεγή: cretanbeaches.com
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ηέιε ηνπ 19νπ αηψλα, δελ ζπλδεφηαλ κε ηελ ζάιαζζα, αιιά ην λεξφ ηεο ήηαλ γιπθφ θαη ιφγσ ηεο
ζηαζηκφηεηάο ηνπ ήηαλ βνχξθνο. Ζ ιίκλε ζπλδέεηαη κε ην ιηκάλη ηεο πφιεο κε έλα θαλάιη πνπ
αλνίρζεθε ην 1870. Παλνξακηθή ζέα ηεο ιίκλεο πξνζθέξεηαη απφ ην πάξθν πνπ βξίζθεηαη πάλσ απφ
απηήλ. Κάζε ρξφλν ηα κεζάλπρηα ηνπ Πάζρα, ε πιεηνςεθία ηνπ πιεζπζκνχ ηεο πφιεο καδεχεηαη
γχξσ απφ απηή γηα λα γηνξηάζεη κε ππξνηερλήκαηα θαη θξνηίδεο πνπ ξίρλνληαη απφ ηελ ηνπηθή αξρή
θαη ηνλ θφζκν πνπ παξεπξίζθεηαη.

•
ΠΑΡΑΛΗΑ ΒΟΤΛΗΜΑ:
Βξαβεπκέλε κε «Γαιάδηα εκαία» θαη πνιχ
θαιά νξγαλσκέλε παξαιία, κε ζπάληα
νκνξθηά, πνπ βξίζθεηαη ζην βφξεην ηκήκα
ηεο Κξήηεο.

Δηθόλα 20: Παξαιία Βνύιηζκα
Πεγή : cretanbeaches.com

Δηθόλα 21: Νήζνο πηλαιόγθα
Πεγή: cretanbeaches.com

•
ΠΗΝΑΛΟΓΚΑ: Ζ λήζνο πηλαιφγθα ζεσξείηαη έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα
αμηνζέαηα, κε ηζηνξηθή ζεκαζία αλά ηνπο αηψλεο, ηεο Κξήηεο. Ζ πεξηβφεηε απηή λήζνο
ππήξμε έλα απφ ηα πην ζεκαληηθά ελεηηθά θάζηξα ηεο Κξήηεο. Γλσζηή, επίζεο, ζαλ ην «Νεζί
ησλ ιεπξψλ», αθνχ εδψ απνκνλψλνληαλ νη ιεπξνί απφ ηελ Κξήηε θαη ηελ ππφινηπε Διιάδα
κέρξη ην 1957. Γηα αξθεηέο δεθαεηίεο έκεηλε αλαμηνπνίεηε.Μεηά ην ελδηαθέξνλ ησλ
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πνιπάξηζκσλ ηνπξηζηψλ, άξρηζε λα γίλεηαη ζπζηεκαηηθή αλαζηήισζε θαη επηζθεπή ησλ
παιαηψλ θηηζκάησλ, ησλ νρπξσκαηηθψλ ελεηηθψλ ηεηρψλ, ησλ παιαηψλ νηθηψλ θαη ησλ
δξφκσλ ηεο. Σν Τπνπξγείν Πνιηηηζκνχ έρεη μεθηλήζεη ηελ έληαμε ηεο πηλαιφγθα ζηνλ
θαηάινγν ησλ κλεκείσλ Παγθφζκηαο Πνιηηηζηηθήο Κιεξνλνκηάο ηεο UNESCO.
•
ΑΡΥΑΗΑ ΠΟΛΖ ΛΑΣΧ: Μία απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο πφιεηο – θξάηε ησλ Γσξηέσλ
ζηελ Κξήηε, πνπ ζεσξείηαη κάιηζηα, ε θαιχηεξα δηαηεξεκέλε πφιε ηεο θιαζζηθήο –
ειιεληζηηθήο πεξηφδνπ. Κηηζκέλε πάλσ ζην δηάζειν δπν ιφθσλ, ζε ζηξαηεγηθή ζέζε
πξνζθέξνληαο έηζη ακπληηθή θάιπςε ζε νιφθιεξε ηελ πφιε. Φεκνινγείηαη φηη ην φλνκά ηεο
πξνήιζε απφ ηε Λεηψ (δσξηθφο ηχπνο ηνπ «Λαηψ»), κεηέξα ηνπ Απφιισλνο θαη ηεο
Αξηέκηδνο. Κπξηφηεξε ζεά ηεο πφιεο ήηαλ ε Δηιείζπηα, ε νπνία εηθνληδφηαλ θαη ζηα
λνκίζκαηα. Ζ πφιε θαηαζηξάθεθε πεξίπνπ ην 200 π.Υ.
•
ΓΡΖΡΟ: Θεσξείηαη, κία ζεκαληηθή, αξραία πφιε ηεο Κξήηεο, θηηζκέλε ζην φξνο
Καδεζηφο, βνξεηναλαηνιηθά απφ ηε ζεκεξηλή Νεάπνιε. Ηδξχζεθε ηνλ 12ν αηψλα π.Υ. θαη
άθκαζε απφ ηα Γεσκεηξηθά/Αξρατθά κέρξη θαη ηα Διιεληζηηθά ρξφληα. ηνλ αξραηνινγηθφ
ρψξν ππάξρνπλ δχν αθξνπφιεηο θαη αλάµεζά ηνπο, αγνξά αξρατθήο επνρήο. Δθεί βξίζθεηαη
θαη ν αξραηφηεξνο λαφο γεσκεηξηθήο επνρήο, ∆ειθίλην, πνπ είλαη αθηεξσµέλνο ζην ζεφ
Απφιισλα. Ζ πφιε θαηαζηξάθεθε απφ εκθχιην πφιεκν πνπ μεθίλεζε ην 220 π.Υ.
•
ΒΡΟΚΑΣΡΟ: ε κηα απφθξεκλε θνξπθή, θπζηθά νρπξή, θνληά ζην Καιφ Υσξηφ,
βξίζθνληαη ηα εξείπηα ηνπ Τζηεξνκηλσηθνχ νηθηζκνχ Βξφθαζηξν (ή Βξψθαζηξν). Αλήθεη
ζηνπο δεθάδεο νηθηζκνχο ηεο ζθνηεηλφηεξεο πεξηφδνπ ηεο Κξήηεο, κεηά ηελ θαηαζηξνθή ηνπ
Μηλσηθνχ Πνιηηηζκνχ (1200-800πΥ), πνπ θηίζηεθαλ ζηηο πιένλ αθηιφμελεο θαη δχζθνια
πξνζβάζηκεο θνξπθέο ησλ Κξεηηθψλ βνπλψλ. Οηθηζκφο ν νπνίνο ράξε ζηε ζηξαηεγηθή θαη
δπζπξφζηηε ζέζε ηνπ, ιεηηνχξγεζε σο θαηαθχγην.

Δηθόλα 22: Αλάθηνξν Εάθξνπ
Πεγή: cretanbeaches.com
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•
ΑΝΑΚΣΟΡΟ ΕΑΚΡΟΤ: Ζ Εάθξνο βξίζθεηαη ζε κηα απνκνλσκέλε πεξηνρή ηεο
Αλαηνιηθήο Κξήηεο, 45ρικ λνηηναλαηνιηθά ηεο εηείαο. Δδψ ε επηθνηλσλία κε ηελ Αλαηνιή
ήηαλ γξεγνξφηεξε θαηά ηε Μηλσηθή Δπνρή θη, έηζη, νη Μηλσίηεο θξφληηζαλ λα θηίζνπλ εδψ
ην δηνηθεηηθφ θέληξν ηεο Αλαηνιηθήο Κξήηεο κε έλα ζεκαληηθφ ιηκάλη. Σα επξήκαηα πνπ
έρνπλ βξεζεί ήηαλ αξθεηά πινχζηα (θχιια ρξπζνχ, ειεθαληφδνληα, θνζκήκαηα, αγγεία θιπ),
ελψ ππνδεηθλχνπλ θαη ηε ζηελή ζρέζε ηεο πφιεο κε ηα ιηκάληα ηεο Κχπξνπ, ηεο Αηγχπηνπ θαη
ηεο Μέζεο Αλαηνιήο.Σν παιάηη ηεο Εάθξνπ ήηαλ θηηζκέλν ζηελ έμνδν ηνπ επηβιεηηθνχ
Φαξαγγηνχ ησλ Νεθξψλ θαη είλαη ην ηέηαξην κεγαιχηεξν κηλσηθφ παιάηη πνπ έρεη αλαζθαθεί
κεηά ηελ Κλσζφ, ηε Φαηζηφ θαη ηα Μάιηα. Ζ επξχηεξε πεξηνρή είλαη δηάζπαξηε κε
αξραηνινγηθνχο ζεζαπξνχο, ελψ αθφκε θαη ην φλνκα ηνπ θαξαγγηνχ ησλ Νεθξψλ νθείιεηαη
ζηνπο πξνκηλσηθνχο ηάθνπο πνπ βξίζθνληαη ζηα ηνηρψκαηα ηνπ. Ο αξραηνινγηθφο ρψξνο
είλαη επηζθέςηκνο, ελψ ηα πεξηζζφηεξα επξήκαηα θπιάζζνληαη ζηα Αξραηνινγηθά Μνπζεία
Ζξαθιείνπ, εηείαο θαη Αγίνπ Νηθνιάνπ.Σν αλάθηνξν θαιχπηεη κηα έθηαζε 4,5 ζηξεκκάησλ,
ελψ νη ηξηγχξσ νηθηζκνί έρνπλ έθηαζε ζπλνιηθά 8 ζηξέκκαηα. Οη αλαζθαθέο ζηε Εάθξν
μεθίλεζαλ ην 1900 απφ ηελ Αγγιηθή Αξραηνινγηθή ρνιή θαη ζπλερίζηεθαλ σο ην 1940,
θέξλνληαο ζην θσο αξθεηέο κηλσηθέο νηθίεο θαη αληηθείκελα. Χζηφζν απηφο πνπ νπζηαζηηθά
αλαθάιπςε ην αλάθηνξν ην 1961 ήηαλ ν Νηθφιανο Πιάησλαο, φηαλ είδε ηξία ρξπζά
αληηθείκελα απφ ηε Εάθξν ζηε ζπιινγή ελφο ηαηξνχ. Σν παιάηη ηεο Εάθξνπ αλήθεη ζηηο
ζεκαληηθφηεξεο αξραηνινγηθέο αλαθαιχςεηο, ηδίσο αλ ζθεθηεί θαλείο φηη είλαη ην κνλαδηθφ
αλάθηνξν πνπ δελ ζπιήζεθε απφ αξραηνθάπεινπο, θαζψο ην ζεζαπξνθπιάθην βξέζεθε
άζηθην!Σν αλάθηνξν, φπσο αθξηβψο θαη ηα ππφινηπα παιάηηα ηεο Κξήηεο, θηίζηεθε ην
1900πΥ, θαηαζηξάθεθε ην 1600πΥ θαη μαλαθαηαζηξάθεθε ην 1450πΥ. Καξδηά ηνπ
αλαθηφξνπ ήηαλ ε κεγάιε θεληξηθή απιή, απφ φπνπ μεθηλνχζε έλαο δξφκνο γηα ην ιηκάλη.
ηηο πηέξπγεο γχξσ απφ ηελ απιή ππήξραλ ηα καγεηξεία, ηα εξγαζηήξηα, νη απνζήθεο, ην
ζεζαπξνθπιάθην, ην αξρείν, δεμακελή θαζαξκψλ, θσηαγσγνί, αίζνπζα ζπκπνζίσλ, ηα
βαζηιηθά δηακεξίζκαηα θαη κηα κεγάιε δεμακελή πνπ έκνηαδε κε ζηληξηβάλη. Γχξσ απφ ην
παιάηη ππήξραλ ζπίηηα κε πνιιά δσκάηηα, πηζαλφλ βνεζεηηθά πξνο ην αλάθηνξν.ηελ
επξχηεξε πεξηνρή ηεο Εάθξνπ ζα δείηε δηάθνξεο ζηέξλεο πνπ ιηκλάδεη λεξφ. Καηά πεξίεξγν
ηξφπν ζηηο ζηέξλεο πνπ βξίζθνληαη εληφο ηνπ αξραηνινγηθνχ ρψξνπ (θαη κφλνλ ζε απηέο)
δνπλ πνιιέο ρειψλεο. Γεξκαλνί επηζηήκνλεο κειεηνχλ ην πεξίεξγν θαηλφκελν θαη ζεσξνχλ
φηη ρειψλεο δνπλ εθεί απφ ηε κηλστθή επνρή. Δπίζεο, βφξεηα απφ ηε Εάθξν, θνληά ζην
ζπήιαην Πειεθεηά, έρεη εληνπηζηεί ην ιαηνκείν ζην νπνίν γηλφηαλ ε εμφξπμε ησλ πιηθψλ ηνπ
παιαηηνχ.
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Δηθόλα 23: Φξνύξην Καδάξκα
Πεγή: cretanbeaches.com

•
ΦΡΟΤΡΗΟ ΚΑΕΑΡΜΑ: Σν θάζηξν ηεο Καδάξκα (Casa di Arma) βξίζθεηαη ζε έλα
ιφθν πάλσ απφ ην ιηκάλη ηεο εηείαο, ζπκίδνληαο αθφκε ηηο παιηέο επνρέο πνπ πξνζηάηεπε
ηελ πφιε. Απνηειεί ην κφλν δηαζσδφκελν ηκήκα ησλ παιηψλ ηεηρψλ ηεο πφιεο, ηα νπνία
θαηαζηξάθεθαλ απφ ηνπο Δλεηνχο. Σν θξνχξην, πνπ ιεηηνχξγεζε σο ζηξαηψλαο ή
δηνηθεηήξην, δελ είλαη ελεηηθφ θαζψο θηίζηεθε θαηά ηε Βπδαληηλή Πεξίνδν, φπσο θαη ηα ηείρε
ηεο εηείαο. Οη Δλεηνί αξγφηεξα θαηεδάθηζαλ ηα ηείρε γηα λα ηα μαλαθηίζνπλ πην ηζρπξά,
πξάγκα πνπ δελ έγηλε πνηέ. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο Οζσκαληθήο θπξηαξρίαο ηα ηείρε δελ
μαλαθηίζηεθαλ αιιά ε Καδάξκα αλαζηειψζεθε θαη πξνζηέζεθαλ θάπνηα λέα
ζηνηρεία.ήκεξα ε Καδάξκα ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηηο πνιηηηζηηθέο εθδειψζεηο Κνξλάξεηα. Σν
θξνχξην είλαη δηψξνθν, κε εζσηεξηθέο ζθάιεο πνπ νδεγνχλ ζηνπο νξφθνπο θαη ζηηο
πνιεκίζηξεο.
•
ΓΟΤΡΝΗΑ: Ο αξραηνινγηθφο ρψξνο ησλ Γνπξληψλ βξίζθεηαη ζε κηθξφ ιφθν δπηηθά
ηεο Παρηάο Άκκνπ, δίπια ζηνλ δξφκν πνπ ζπλδέεη ηνλ Άγην Νηθφιαν κε ηελ Ηεξάπεηξα, 19
ρικ αλαηνιηθά ηνπ Αγίνπ Νηθνιάνπ. Ζ πφιε ήθκαζε ηελ κηλσηθή πεξίνδν θαη απνηειεί έλαλ
απφ ηνπο πιεξέζηεξα αλεζθακκέλνπο κηλσηθνχο νηθηζκνχο ζηελ Κξήηε. Μάιηζηα ιφγσ ηεο
πνιχ θαιήο δηαηήξεζεο ηνπ, νλνκάζηεθε απφ θάπνηνπο επηηπρεκέλα σο ε «Πνκπεία ηεο
Κξήηεο». Ζ αλαζθαθή ησλ Γνπξληψλ έγηλε απφ ηελ Ακεξηθαληθή Αξραηνινγηθή Οκάδα ηεο
Harriet Boyd ην 1901-1904.
Ζ πφιε θαίλεηαη λα ήθκαζε ην 1550-1450πΥ, θαηαζηξάθεθε απφ ζεηζκφ ην 1450πΥ, ελψ
εγθαηαιείθζεθε νξηζηηθά ην 1200πΥ. Σν φλνκα ηεο δελ είλαη γλσζηφ, ελψ ην φλνκα Γνπξληά
ην πήξε απφ ηηο πέηξηλεο θαη μχιηλεο γαβάζεο (γνχξλεο) πνπ βξέζεθαλ ζηνλ αξραηνινγηθφ
ρψξν πξηλ μεθηλήζνπλ νη αλαζθαθέο.Αμίδεη λα θάλεηε κηα βφιηα ζηνλ επηζθέςηκν
αξραηνινγηθφ ρψξν θαη λα δείηε πσο ήηαλ κηα κηθξή κηλσηθή πφιε, πεξηδηαβαίλνληαο ηα
αξραία θαιληεξίκηα ηεο. Σα ζπίηηα έρνπλ αλαζθαθεί κε ηνπο ηνίρνπο ηνπο, ηηο ζθάιεο πνπ
νδεγνχζαλ ζηνλ δεχηεξν φξνθν, ηνπο απνζεθεπηηθνχο θαη εξγαζηεξηαθνχο ρψξνπο. ηα
Γνπξληά βξέζεθαλ δηάθνξα εξγαιεία (ζκίιεο, αγθίζηξηα, ζθπξηά, αγγεία, θιπ) πνπ δίλνπλ ηελ
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εηθφλα ηεο θαζεκεξηλήο δσήο ησλ Μηλσηηψλ. Δίλαη εληππσζηαθφ φηη ππήξρε θαη
απνρεηεπηηθφ δίθηπν ηφζεο ρηιηάδεο ρξφληα πξηλ.ηε θνξπθή ηνπ ιφθνπ έρεη βξεζεί κηθξφ
αλάθηνξν – έδξα αμησκαηνχρνπ, κηα κεγάιε απιή (ε αγνξά), έλα ππνηππψδεο ζέαηξν θαη έλα
ηεξφ αθηεξσκέλν ζηε Θεά ησλ θεσλ. Σν λεθξνηαθείν ησλ Γνπξληψλ βξέζεθε ζηελ πεξηνρή
θνπγγαξάο, θνληά ζηε ζάιαζζα.

ΜΗΝΧΗΚΟ ΟΗΚΗΜΟ ΠΔΣΡΑ: Ο Μηλσηθφο Οηθηζκφο ηνπ Πεηξά ήηαλ θηηζκέλνο
ζε ρακειφ ιφθν πνιχ θνληά ζηε ζεκεξηλή εηεία θαη ζηηο φρζεο ηνπ Πνηακνχ Παληειή.
Πηζηεχεηαη απφ πνιινχο φηη εδψ ήηαλ ε αξραία Ζηεία ή Ήηηδα, απφ φπνπ θαηαγφηαλ ν
Μχζσλαο, ζπνπδαίνο ζνθφο ηεο αξραηφηεηαο. Ζ πφιε αλαζθάπηεηαη απφ ην 1985 απφ ηελ
αξραηνιφγν Μ. Σζηπνπνχινπ. ηνλ αξραηνινγηθφ ρψξν έρνπλ εληνπηζηεί ηκήκαηα ηνπ
θπθιψπεηνπ ηείρνπο κε ηξεηο ηεηξάγσλνπο πχξγνπο, δχν νηθίεο θαη ην Μηλσηθφ αλάθηνξν ηεο
πφιεο.Ο Πεηξάο γλψξηζε ηελ αθκή ηνπ ήδε απφ ηνλ 20ν αηψλα π.Υ. θαη γξήγνξα εμειίρηεθε
ζε αζηηθφ νηθηζκφ κε εκπνξηθή ζεκαζία, φπσο καξηπξά ην ηεξνγιπθηθφ αξρείν πνπ βξέζεθε
ζε άξηζηε θαηάζηαζε. Μεηά ηελ θαηαζηξνθή ηνπ αλαθηφξνπ ην 1450πΥ, ν ιφθνο
εμαθνινχζεζε λα θαηνηθείηαη, αθνχ θηίζηεθε ην ακπληηθφ θπθιψπεην ηείρνο. ηηο απνζήθεο
ηνπ αλαθηφξνπ βξέζεθαλ 40 κεγάινη πίζνη, φπσο απηνχο πνπ έρνπλ βξεζεί ζε φια ηα κεγάια
αλάθηνξα ηεο Κξήηεο.

ΠΑΛΑΗΚΑΣΡΟ: Αλαηνιηθά ηνπ Παιαηφθαζηξνπ εηείαο πςψλεηαη ν απφηνκνο
ιφθνο Καζηξί, πνπ ρσξίδεη ηηο παξαιίεο ηνπ Κνπξεκέλνπ θαη ηεο Υηφλαο. Ο ιφθνο απηφο επί
Δλεηνθξαηίαο νλνκαδφηαλ Paleo Castro, απφ φπνπ πήξε θαη ην φλνκα ηνπ ην ζεκεξηλφ
ρσξηφ.Δδψ νη Δλεηνί έθηηζαλ έλα θξνχξην, πηζαλφλ πάλσ ζηα εξείπηα ελφο Μηλσηθνχ
θηίζκαηνο, γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ φξκνπ ηεο πεξηνρήο φπνπ ειιηκελίδνληαλ ηα πινία ζηελ
πεξηνρή ηνπ Παιαίθαζηξνπ, πνπ σο ηφηε ιεγφηαλ Ρηδφθαζηξν. Σν θξνχξην εγθαηαιείθζεθε
φκσο γξήγνξα θαη ήδε ην 1668 ν Οζσκαλφο πεξηεγεηήο Δβιηά Σζειεκπί αλέθεξε φηη ήηαλ
εξεηπσκέλν. ήκεξα ζρεδφλ ηίπνηα δελ ζψδεηαη απφ ην θξνχξην.
Ν. ΡΔΘΤΜΝΟΤ

Δηθόλα 24: Παιηά πόιε Ρεζύκλνπ
Πεγή: cretanbeaches.com
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•
ΠΑΛΗΑ ΠΟΛΖ ΡΔΘΤΜΝΟΤ: Ζ παιηά πφιε ηνπ Ρεζχκλνπ απνηειεί δηαηεξεηέα
Αλαγελλεζηαθή πφιε πνπ δηαζέηεη ζηνηρεία ηφζν απφ ηελ Δλεηνθξαηία φζν θαη απφ ηελ
Σνπξθνθξαηία. ηελ πφιε ππάξρνπλ νη αγνξέο ηεο νδνχ Αξθαδίνπ θαη ηεο νδνχ
Αληηζηάζεσο. Πάλσ απφ ηελ παιηά πφιε πςψλεηαη ην θξνχξην ηεο Φνξηέηδαο. ηα γξαθηθά
ζηελά ηεο πεξηνρήο ζηεγάδνληαη θαη ηαβέξλεο κε παξαδνζηαθή κνπζηθή.

Δηθόλα 25: Δλεηηθό ιηκάλη Ρεζύκλνπ
Πεγή:cretanbeaches.com

•
ΔΝΔΣΗΚΟ ΛΗΜΑΝΗ: Σν Δλεηηθφ Ληκάλη ηνπ Ρεζχκλνπ, δίπια ζην ζχγρξνλν ιηκάλη,
απνηειεί έλα απφ ηα γξαθηθφηεξα ζεκεία ηεο παιηάο πφιεο κε ζήκα θαηαηεζέλ ηνλ
Αηγππηηαθφ θάξν. Τπήξρε ήδε απφ ηε Βπδαληηλή Πεξίνδν (κεηά ην 961), αιιά γλψξηζε ηελ
άλζεζή ηνπ θαηά ηελ Δλεηνθξαηία. Οη Δλεηνί ηνλ 14ν αηψλα μεθίλεζαλ κεγάια έξγα γηα ηελ
αληηκεηψπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο πξνζάκκσζεο, ην νπνίν πξφβιεκα ππάξρεη θαη ζήκεξα.
•
ΑΡΥΑΗΑ ΔΛΔΤΘΔΡΝΑ: ηηο βνξεηνδπηηθέο ππψξεηεο ηεο Ίδεο, ζε πςφκεηξν 380 κ.
πεξίπνπ, θαη ζε απφζηαζε 30 ρηι. λφηηα ηνπ Ρεζχκλνπ βξίζθεηαη ε αξραία πφιε Διεχζεξλα.
ήκεξα ζψδνληαη εξείπηα απφ δηάθνξεο ηζηνξηθέο πεξηφδνπο ηεο δσήο ηεο αξραίαο
Διεχζεξλαο. χκθσλα κε ηελ παξάδνζε είρε πάξεη ην φλνκα ηεο απφ ηνλ Διεπζεξέα, έλαλ
απφ ηνπο Κνπξήηεο ή απφ ην επίζεην ηεο Γήκεηξνο Διεπζνχο. ην ιφθν Νεζί πνπ απνηειεί
έλαλ απφ ηνπ θχξηνπο ππξήλεο ηεο αξραίαο πφιεο καδί κε ην ιφθν Ππξγί ππάξρεη ζπλνηθία
πνπ άθκαζε θαηά ηνπο ειιεληζηηθνχο ρξφλνπο.
•
ΦΡΟΤΡΗΟ ΦΟΡΣΔΣΕΑ: Σν θξνχξην ηεο Φνξηέηζαο δεζπφδεη ζην ιφθν ηνπ
Παιαίθαζηξνπ, δίπια ζηελ παιηά πφιε ηνπ Ρεζχκλνπ θαη απνηειεί έλα απφ ηα κεγαιχηεξα
θξνχξηα ησλ Δλεηψλ. ην ιφθν απηφλ ήηαλ ρηηζκέλε ε αθξφπνιε ηεο αξραίαο Ρίζπκλαο θαη ν
λαφο ηεο Ρνθθαίαο αξηέκηδαο, ηα νπνία δελ ζψδνληαη.
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ΜΟΝΑΣΖΡΑΚΗ: Βνξεηναλαηνιηθά ηνπ ρσξηνχ Μνλαζηεξάθη, ζηε ζέζε Κφθθηλνο
Υάξαθαο, έρνπλ εληνπηζηεί αλαθηνξηθά θηίξηα κηλσηθήο επνρήο απφ αλαζθαθέο πνπ
μεθίλεζαλ ην 1980. Σν αλάθηνξν ππνινγίδεηαη φηη ήηαλ ηεξάζηην, θαζψο είρε έθηαζε πεξίπνπ
300 ζηξέκκαηα, αιιά σο ηψξα έρεη απνθαιπθζεί ν ππξήλαο ηνπ.Οη αλαζθαθέο έρνπλ θέξεη
ζην θσο απνζήθεο, εξγαζηήξηα, ζπίηηα, ηεξά θαη επίζεκα δηακεξίζκαηα. Δπίζεο έρεη βξεζεί
πιήζνο ζθξαγίδσλ, Κακαξατθά θαη ιίζηλα αγγεία, πνιινί πίζνη φπνπ απνζεθεχνληαλ ιάδη,
θξαζί, δεκεηξηαθά θαη φζπξηα, θα. Σν αλάθηνξν θαηαζηξάθεθε ην 1700πΥ, φπσο φια ηα
κεγάια αλάθηνξα ηεο επνρήο. Θεσξείηαη φηη ήιεγρε ην εκπφξην αγαζψλ ζηελ θεληξηθή Κξήηε
θαη ήηαλ έλα «κεηφρη» ηνπ αλαθηφξνπ ηεο Φαηζηνχ.
•
ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΗΚΟ ΥΧΡΟ ΑΡΜΔΝΧΝ: Ζ Μηλσηθή Νεθξφπνιε ησλ Αξκέλσλ
βξίζθεηαη 9ρικ λφηηα ηεο πφιεο ηνπ Ρεζχκλνπ, πάλσ ζην θπζηθφ θαη νδηθφ άμνλα πνπ
ζπλδέεη ηε βφξεηα κε ηε λφηηα αθηή ηεο Κξήηεο. Πξφθεηηαη γηα ην κεγαιχηεξν αλαζθακκέλν
λεθξνηαθείν ηεο Τζηεξνκηλσηθήο ΗΗΗ Α-Β Πεξηφδνπ (1400-1200πΥ), ην νπνίν απιψλεηαη ζε
έλα ρακειφ ιφθν ζηε ζέζε Πξηλνθέθαιν.Οη ζπζηεκαηηθέο αλαζθαθέο μεθίλεζαλ ην 1969 θαη
κέρξη ην 2012 είραλ απνθαιπθηεί 231 ηάθνη. Γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ θαίλεηαη φηη ππήξμε
πξνζεθηηθή επηινγή ηεο ζέζεο θαη θαζνξηζκέλνο ζρεδηαζκφο κε ηζνπέδσζε ηκεκάησλ ηνπ
θπζηθνχ βξάρνπ, θαηαζθεπή ιηζφζηξσησλ κνλνπαηηψλ θαη δεκηνπξγία ηαθηθψλ ζπζηάδσλ,
φπνπ αξρηθά ππήξραλ πεξηνρέο πξννξηζκέλεο γηα ηνπο πινχζηνπο θαη ηνπο θησρνχο. Χζηφζν,
θαηά ηε δηάξθεηα ηεο Τζηεξνκηλστθήο ΗΗΗ Β πεξηφδνπ (1300-1200 πΥ) ην αξρηθφ απηφ ζρέδην
εγθαηαιείθζεθε, κε απνηέιεζκα λα ππάξρνπλ ζε φιν ην λεθξνηαθείν κεγάινη θαη κηθξνί
ηάθνη.
Ν. ΥΑΝΗΩΝ
•

ΔΝΔΣΗΚΟ ΛΗΜΑΝΗ:

Σν ελεηηθφ ιηκάλη
θαηαζθεπάζηεθε
ζηα Υαληά απφ ηνπο
Δλεηνχο απφ ην
1320 κέρξη ην 1356.
Σν ιηκάλη
εμππεξεηνχζε ην
εκπφξην αιιά θαη
ηνλ έιεγρν ηεο
ζάιαζζαο ηεο
Κξήηεο γηα ηελ
θαηαπνιέκεζε ηεο
πεηξαηείαο.

Δηθόλα 26: Δλεηηθό ιηκάλη Υαλίσλ
Πεγή: cretanbeaches.com
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Δηθόλα 27: Ληκλνζάιαζζα Μπάινπ
Πεγή: cretanbeaches.com

•
ΛΗΜΝΟΘΑΛΑΑ ΜΠΑΛΟΤ: Θα ηε βξείηε ζην πην δπηηθφ άθξν ηνπ λεζηνχ θαη
είλαη κηα άθξσο εηδπιιηαθή παξαιία. Δίλαη αξθεηά δεκνθηιήο θαη εχθνια πξνζβάζηκε είηε κε
απηνθίλεην, είηε κε βάξθα. Μπνξεί λα έρεη αξθεηφ θφζκν θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ θαινθαηξηνχ,
σζηφζν αμίδεη λα πάηε γηα κηα βνπηηά ζην καγεπηηθφ βπζφ ηεο.
•
ΠΑΡΑΛΗΑ
ΔΛΑΦΟΝΖΗ:
Σν
Διαθνλήζη είλαη ίζσο ε
πην δεκνθηιήο παξαιία
φιεο ηεο Κξήηεο θαη
βξίζθεηαη
ζην
λνηηνδπηηθφ ηκήκα ηεο.
Μπνξείηε
λα
ηελ
επηζθεθηείηε είηε κε
βάξθα
απφ
ηελ
Παιαηνρψξα, είηε κε
απηνθίλεην
νδεγψληαο
Δηθόλα 28: Παξαιία Διαθνλήζη
Πεγή: cretanbeaches.com
απφ ηα Υαληά πξνο ην
λφην. Δίλαη έλα επίγεηνο
παξάδεηζνο, κε άκκν ζηηο απνρξψζεηο ηνπ άζπξνπ θαη ηνπ ξνδ θαη ηπξθνπάδ λεξά. Δίλαη ε
πην θνζκνπνιίηηθε παξαιία ηνπ λνκνχ θαη είλαη γεκάηε θφζκν θάζε ειηθίαο ηνπο
θαινθαηξηλνχο
κήλεο.
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•
ΑΡΥΑΗΑ
ΑΠΣΔΡΑ: Ζ Άπηεξα, ε
νπνία
βξίζθεηαη
ζε
απφζηαζε 15 πεξίπνπ
ρικ. απφ ηελ πφιε ησλ
Υαλίσλ θαη πάλσ απφ
ηνλ θφιπν ηεο νχδαο,
ππήξμε ζηα κηλσηθά
ρξφληα κία απφ ηηο
ζπνπδαηφηεξεο πφιεηο θξάηε
ηεο
Κξήηεο.
Βξίζθεηαη
ζε
έλα
εθηεηακέλν πςίπεδν κε
πςφκεηξν 200κ. κε κηα
εθπιεθηηθή ζέα πξνο ηνλ
θφιπν
ηεο
νχδαο.Ηδξχζεθε ηνλ 8ν αηψλα π.Υ. ζε κηα παλνξακηθή ζέζε πνπ ειέγρεη ηνλ θφιπν ηεο
νχδαο θαη γλψξηζε ηελ αθκή ηεο ζηα Διιεληζηηθά ρξφληα. Δγθαηαιείθζεθε ηα Αξαβηθά
ρξφληα, φηαλ θαηαζηξάθεθε απφ ηνπο πεηξαηέο. Ζ πφιε είρε σο επίλεηα ηεο ην Μαξάζη θαη ηηο
ζεκεξηλέο Καιχβεο, ζπνπδαία ιηκάληα πνπ ηελ έθαλαλ έλα απφ ηα ζπνπδαηφηεξα εκπνξηθά
θέληξα ηεο Κξήηεο, αλ φρη ην ζπνπδαηφηεξν.χκθσλα κε ηελ παξάδνζε, πήξε ην φλνκα ηεο
απφ ηηο εηξήλεο, φηαλ απηέο έραζαλ ηα θηεξά ηνπο ιφγσ ηεο ήηηαο ηνπο ζε έλα κνπζηθφ
αγψλα κε ηηο Μνχζεο. Χζηφζν, πξνθαλψο πήξε ην φλνκα ηεο απφ ηελ Απηέξα Άξηεκε πνπ
ιαηξεπφηαλ ζηελ πεξηνρή, φπσο θαίλεηαη θη απφ ηα λνκίζκαηα ηεο πφιεο.Ζ πφιε ήηαλ
νρπξσκέλε κε ηζρπξφ ηείρνο, κεγάιν ηκήκα (4 ρικ) ηνπ νπνίνπ ζψδεηαη θαη ζήκεξα. ηα
Άπηεξα έρεη εληνπηζηεί λαφο ηνπ 5-4νπ αηψλα π.Υ., Ρσκατθέο ζνισηέο δεμακελέο, κεγάιν
ιαμεπηφ ζέαηξν, βνπιεπηήξην θαη θνληηλή λεθξφπνιε. Σα δηάθνξα επξήκαηα πεξηιακβάλνπλ
δηάθνξα
αγγεία,
λνκίζκαηα,
εηδψιηα,
επηγξαθέο
θαη
γιππηά.
Δηθόλα 29: Αξραία Άπηεξα
Πεγή: cretanbeaches.com

•
ΒΤΕΑΝΣΗΝΟ ΣΔΗΥΟ: Σν Βπδαληηλφ Σείρνο πεξηβάιιεη ην ιφθν ηνπ Καζηειιίνπ
ζηνλ νπνίν εληνπίδεηαη ε πξψηε θαηνίθεζε ηεο πφιεο. Καηαζθεπάζηεθε ην 12ν αηψλα θαη ην
πεξίγξακκά ηνπ είλαη αθαλφληζην κε θαηά κήθνο άμνλα απφ ηελ Αλαηνιή πξνο ηε Γχζε,
φπνπ ήηαλ θαη νη δπν θεληξηθέο πχιεο ηνπ.
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ΦΡΟΤΡΗΟ ΦΗΡΚΑ: ηε
βνξεηνδπηηθή
πιεπξά
ηνπ
ιηκαληνχ ηεο πφιεο ησλ Υαλίσλ,
νη Βελεηνί θαηαζθεχαζαλ ην
Revellino del Porto, έλα
νρπξσκαηηθφ έξγν ηθαλφ λα
απνηξέςεη θάζε ερζξηθφ θίλδπλν
γηα ην ιηκάλη. Ζ θαηαζθεπή ηνπ
μεθίλεζε
ην
1610
θαη
νινθιεξψζεθε κεξηθά ρξφληα
πξηλ ηελ πηψζε ηεο πφιεο ζηνπο
Σνχξθνπο
ην
1645.
Δηθόλα 30: Φξνύξην Φηξθά
Πεγή:cretanbeaches.com

•
ΦΑΡΑΓΓΗ ΑΜΑΡΗΑ: Σν Φαξάγγη ηεο ακαξηάο είλαη αλακθηζβήηεηα έλαο ηφπνο
κεγάιεο νηθνινγηθήο ζεκαζίαο ηφζν ζηελ Κξήηε, φζν θαη ζε φιε ηελ Διιάδα. Βξίζθεηαη ζην
λφηην ηκήκα ηνπ λνκνχ Υαλίσλ, αλάκεζα ζηνλ Οκαιφ θαη ζηελ Αγία Ρνχκειε. Σν Φαξάγγη
εθηείλεηαη ζε 48.500 ζηξέκκαηα θαη πεξηιακβάλεη πνιιά ζπάληα είδε ηεο ρισξίδαο θαη ηεο
παλίδαο κεηαμχ ησλ νπνίσλ, ν θξεηηθφο αίγαγξνο, αζβνί θαη θνπλάβηα. Γηα λα δηαζρίζεηε φιε
ηελ έθηαζε ρξεηάδεηαη πεξίπνπ 3 κε 4 ψξεο πεξπάηεκα. Σν ηνπίν είλαη εληππσζηαθφ θαη
πεξηιακβάλεη θαηαξξάθηεο, ιίκλεο θαη ραξάδξεο, πνπ ζα ζαο ελζνπζηάζνπλ.

Δηθόλα 31: Παξαιία Κεδξόδαζνο
Πεγή: cretanbeaches.com

•
ΠΑΡΑΛΗΑ ΚΔΓΡΟΓΑΟ: Σν Κεδξφδαζνο είλαη κηα θαηαπιεθηηθή παξαιία πνπ
βξίζθεηαη 76ρικ λνηηνδπηηθά ησλ Υαλίσλ θαη κφιηο 1ρικ δπηηθά απφ ηε δηάζεκε παξαιία ζην
Διαθνλήζη. Ζ παξαιία είλαη γεκάηε κε δέληξα αξθεχζνπ ή ζαιαζζφθεδξνπο θαη ακκνζίλεο,
πνπ ζπκίδνπλ ηξνπηθή παξαιία.
[36, 37, 38, 39, 40, 41, 42]
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ΚΤΚΛΑΓΔ
ΑΜΟΡΓΟ

•

ΜΟΝΑΣΖΡΗ
ΠΑΝΑΓΗΑ
ΥΟΕΟΒΗΩΣΗΑ: Ζ
κνλή είλαη θηηζκέλε ζε
γθξεκφ. Έρεη κήθνο 40
κέηξα θαη κέγηζην πιάηνο
5. Σν θηίξην έρεη νρηψ
επίπεδα
ηα
νπνία
επηθνηλσλνχλ κεηαμχ ηνπο
κε
θιηκαθνζηάζηα
θηηζκέλα ή ιαμεπκέλα ζην
βξάρν. ην εζσηεξηθφ ηνπ
θηηξίνπ βξίζθνληαη αςίδεο
βπδαληηλέο ή νμπθφξπθεο,
θηηζκέλεο απφ πσξφιηζν
απφ ηε Μήιν. Ο ρψξνο
Δηθόλα 32: Μνλαζηήξη Υνδνβηώηηζζαο
Πεγή: amorgos-island.gr
ηνπ
κνλαζηεξηνχ
πεξηιακβάλεη πνιπάξηζκα
θειιηά, ηξάπεδα, καγεηξεία, απνζήθεο, παηεηήξηα, ζηέξλεο θαη πεγάδηα. Σν θαζνιηθφ ηεο κνλήο είλαη
κνλφρσξν θακαξφζθεπν θαη ζε απηφ βξίζθνληαη νη δχν ελεπίγξαθεο εηθφλεο ηεο Παλαγίαο ηεο
Υνδνβηψηηζζαο ή ΥΧΕΖΒΗΣΗCΑ θαη ε ζηδεξέληα ζκίιε ηνπ αξρηκάζηνξα. Ζ είζνδνο ηνπ
κνλαζηεξηνχ βξίζθεηαη 10 κέηξα απφ ην έδαθνο θαη ε πξφζβαζε γηλφηαλ κε θξεκαζηή ζθάια.

Δηθόλα 33: Υώξα Ακνξγνύ
Πεγή:amorgosisland.gr
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ΥΧΡΑ: Ζ Υψξα, ε πξσηεχνπζα ηεο Ακνξγνχ, είλαη έλα κεζαησληθφ νξεηλφ ρσξηφ 400
κέηξα πάλσ απφ ηε ζάιαζζα πνπ πεξηβάιιεηαη απφ αλεκφκπινπο. ηε Υψξα θπξηαξρεί έλα
ελεηηθφ θάζηξν ηνπ 13νπ αηψλα.
•
ΑΡΥΑΗΑ ΑΡΚΔΗΝΖ: Ζ αξραία πφιε Αξθεζίλε ηδξχζεθε ηνλ 9ν αηψλα π.Υ. θαη
θαηνηθήζεθε κέρξη ηε Μεζαησληθή Πεξίνδν φηαλ εγθαηαιείθζεθε ιφγσ ηεο απεηιήο ησλ
πεηξαηψλ. Ο ηφπνο νλνκάδεηαη Καζηξί (θάζηξν) θαη έρεη εθπιεθηηθή παλνξακηθή ζέα ζην
Αηγαίν θαη ηα λεζηά ηνπ.Ζ πφιε έρεη ζεκαληηθέο αξραηνινγηθέο αμίεο φπσο ν αξραίνο πχξγνο
ηνπ 4νπ αηψλα, πνπ ζεσξείηαη ην θαιχηεξα δηαηεξεκέλν κλεκείν ζηηο Κπθιάδεο. Τπάξρνπλ
ελδείμεηο εθηεηακέλσλ ιαηνκείσλ ζηελ πεξηνρή, ηεο αξραηφηεηαο. Καηά ηελ πξψηκε θπθιηθή
πεξίνδν, ρηίζηεθαλ νρπξψζεηο θαη πνιιά θεηκήιηα, επηγξαθέο, γιππηά θαη θεξακηθά έρνπλ
βξεζεί εθείλε ηελ επνρή. Καηά ηε γεσκεηξηθή θαη ηε ξσκατθή πεξίνδν, ρηίζηεθε κηα
Αθξφπνιε αθηεξσκέλε ζηελ Αθξνδίηε θαη ηελ Αζελά θαη έλαο δξφκνο απφ θίνλεο.

ΠΤΡΓΟ ΑΓΗΑ ΣΡΗΑΓΑ: Ξερσξηζηή ζέζε αλάκεζα ζηνπο αξραίνπο πχξγνπο ηεο
Ακνξγνχ θαηέρεη ν ζξπιηθφο ―πχξγνο ηνπ Βαζίιε‖, φπσο απνθαινχλ νη γεξαηφηεξνη θάηνηθνη
ηεο Ακνξγνχ ην κλεκεηαθφ νηθνδφκεκα ηνπ 4νπ αη. π.Υ. Ο πχξγνο βξίζθεηαη βνξεηνδπηηθά
απφ ηνλ νηθηζκφ ζην Υσξηφ θαη αλαηνιηθά απφ ην εθθιεζάθη ηεο Αγίαο Σξηάδαο ζηελ κείδνλα
πεξηνρή ηεο αξραίαο πφιεο ηεο Αξθεζίλεο.Φηηαγκέλνο απφ ηεξάζηηνπο νγθφιηζνπο, δεζπφδεη
ζηελ ήζπρε πεξηνρή θαη είλαη αζέαηνο απφ ηελ ζάιαζζα. Ο Πχξγνο δηέζεηε κηθξνχο
θσηαγσγνχο, δεμακελή λεξνχ θαη απνρεηεπηηθφ ζχζηεκα. Μνινλφηη ν πχξγνο έγηλε γλσζηφο
απφ ηνλ Λ. Ρνο (L. Ross) ην 1843, ζηελ δηεζλή βηβιηνγξαθία απιψο αλαθέξεηαη, ελψ νη
πξψηεο εξγαζίεο γηα ηε δηάζσζή ηνπ άξρηζαλ κεηά απφ εθαηφλ πελήληα ρξφληα, ην 1993, ράξε
ζηε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ Τπνπξγείνπ Αηγαίνπ. Οη εξγαζίεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ππφ ηελ
επίβιεςε ηεο θαζεγήηξηαο Λίιαο Μαξαγθνχ θαηά ηελ πεξίνδν 1993-1999 γηα ηελ
απειεπζέξσζε ηνπ κλεκείνπ απφ ηελ άγξηα, απηνθπή βιάζηεζε θαη ηα λεφηεξα, εξεηπσκέλα
πξνζθηίζκαηα (θπξίσο απνςίισζε θαη εθηεηακέλνη επηθαλεηαθνί θαζαξηζκνί) άιιαμαλ
ξηδηθά ηελ εηθφλα ηνπ κλεκείνπ θαη ηνπ πεξηβάιινληνο ρψξνπ.
ΑΝΓΡΟ
•
ΤΦΖΛΖ: Ζ αξραία πφιε ηεο Τςειήο, ζην Απξνβάηνπ, αλαθαιχθζεθε ζηηο αξρέο ηεο
δεθαεηίαο ηνπ 1980. Οη πξψηεο αλαζθαθέο έθεξαλ ζην θσο ζεκαληηθά αξραία ιείςαλα, φπσο
ην λαφ ζην θέληξν ηεο αθξφπνιεο, θηήξηα θαη ηκήκα ηνπ ηείρνπο, θαζψο θαη πνιιά θηλεηά
επξήκαηα. Ζ αλαζθαθή έδσζε ζεκαληηθφηαηα επξήκαηα, πνιχηηκα γηα ηε Γεσκεηξηθή θαη
Αξρατθή επνρή ζηηο Κπθιάδεο θαη επξχηεξα ζην Αηγαίν.Σν ηεξφ, ζην θέληξν ηεο αθξφπνιεο,
αθηεξσκέλν πηζαλφλ ζηε ζεά Γήκεηξα, ηδξχζεθε ηνλ 8ν αηψλα π.Υ. θαη ζπλέρηζε ηε
ιεηηνπξγία ηνπ ηνπιάρηζηνλ κέρξη ην δεχηεξν ηέηαξην ηνπ 5νπ αηψλα π.Υ.Ζ Τςειή απνηειεί
έλαλ απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο νρπξσκέλνπο νηθηζκνχο ηεο πξψηκεο επνρήο ηνπ ηδήξνπ
ζην Νφηην Αηγαίν ζηνλ νπνίνλ απνθαιχθζεθε πξφζθαηα κεγάιν ηκήκα ηνπ πνιενδνκηθνχ
ηζηνχ ηεο αξρατθήο θάζεο ηεο αθξφπνιεο, θαζψο θαη ηεο νρχξσζεο ηεο γεσκεηξηθήο επνρήο.
Μεγάιεο αγξνηθίεο ησλ ηζηνξηθψλ ρξφλσλ ήιζαλ ζην θσο, ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηεο
Τςειήο.Ζ δηακφξθσζε θαη αλάδεημε φινπ ηνπ αξραηνινγηθνχ ρψξνπ εληάρζεθε ζην
Πεξηθεξεηαθφ Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα Ννηίνπ Αηγαίνπ θαη ζήκεξα έρεη θαηαζηεί ν
πξψηνο νξγαλσκέλνο επηζθέςηκνο αξραηνινγηθφο ρψξνο ζηελ Άλδξν.
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Δηθόλα 34: Γήινο
Πεγή: ferryhoper.com

•
ΑΡΥΑΗΑ ΓΖΛΟ: Ζ Γήινο (Μηθξή Γήινο), ήηαλ θαηά ηε κπζηθή παξάδνζε ν ηφπνο
γέλλεζεο ηνπ Απφιισλνο θαη ηεο Αξηέκηδνο, έλα απφ ηα ζπνπδαηφηεξα ηεξά ζηνλ ειιεληθφ
θφζκν, θαη ην κεγαιχηεξν ζξεζθεπηηθφ θαη πνιηηηθφ θέληξν ησλ Ηψλσλ.χκθσλα κε ηε
κπζνινγία, εδψ θαηέθπγε ε Λεηψ θπλεγεκέλε απφ ηε δειφθζνλε Ήξα, γηα λα θέξεη ζην θσο
ην γην ηνπ Γία, ηνλ πην φκνξθν απφ ηνπο αζαλάηνπο. Οη αξραίνη Έιιελεο πίζηεπαλ φηη ε σο
ηφηε «άδεινο» Αζηεξία, φπσο νλνκαδφηαλ πξηλ ην λεζί, επέπιεε ζηε ζάιαζζα.Με ηε
γέλλεζε ηνπ ζενχ, ε «άδεινο» έγηλε Γήινο, δειαδή θαλεξή θαη πιεκκχξηζε θσο θαη άλζε
θαη θαηά ην ζξχιν δέζεθε ζην βπζφ κε αδακάληηλεο αιπζίδεο.Σν ηεξφ ηνπ Απφιισλνο έρεη
πξφζβαζε απφ ην ιηκάλη (αξραίεο ιηκεληθέο εγθαηαζηάζεηο θαη ζεηξά θαηαζηεκάησλ), απφ ηα
Νφηηα κε ηεξά νδφ αλάκεζα ζηε ζηνά ηνπ Φηιιηπνπ Δ' ηεο Μαθεδνλίαο θαη ηε λφηηα ζηνά,
ελψ απφ ηα Βφξεηα νξηνζεηείηαη απφ ηε καθξά ζηνά ηνπ Μαθεδφλα βαζηιηά Αληηγφλνπ
Γνλαηά κε ηελ θξήλε Μηλψα πίζσ ηεο. Σν θέληξν ηεο ιαηξείαο εληνπίδεηαη ζηελ πεξηνρή ησλ
ηξηψλ λαψλ ηνπ Απφιισλνο πξνζαλαηνιηζκέλσλ πξνο ηα Γπηηθά φπνπ ν κεγάινο ηδηφηππνο
βσκφο ζηεγαζκέλνο κε αςίδα, ν Κεξάησλ, πνπ θαηά ηελ παξάδνζε θαηαζθεχαζε ν ίδηνο ν
Απφιισλ απφ θέξαηα αηγψλ.Ξερσξηζηά είλαη ηα ηεξά ηεο Αξηέκηδνο ζηα Νφηηα θαη ζηα
Βφξεηα ηεο Λήηνπο θαη ησλ Γψδεθα Θεψλ. ην ρψξν ηνπ ηεξνχ ηνπ Απφιισλνο, αξρέγνλα
ιαηξεπηηθά ιείςαλλα (ε ζήθε-ηάθνο ησλ κπθελαηθψλ ρξφλσλ θαη ην "ζήκα" ησλ
Τπεξβνξείσλ Παξζέλσλ) θαη εθηφο ηνπ ηεξνχ, ην Αξρεγέζηνλ.Μέζα ζην ηεξφ, ην κλεκείν ησλ
ηαχξσλ, ειιεληζηηθφ αλάζεκα κνξθήο πινίνπ γηα θάπνηα βαζηιηθή λαπηηθή λίθε, νη
ιεγφκελνη ¨ζεζαπξνί" (ίζσο νίθνη γηα ιαηξεπηηθά γεχκαηα) θαη ην πξπηαλείν. Αγνξέο ησλ
Ηηαιψλ, ησλ Κνκπεηαιηζηψλ ή ησλ Δξκαηζηψλ, (δνχισλ θαη απειεχζεξσλ), ηνπ Θενθξάζηνπ
θαη ησλ Γειίσλ (εκπνξηθή θαη πνιηηηθή αγφξα) θαη δηάθνξα δεκφζηα θηίξηα γχξσ απφ ην ηεξφ
ηνπ Απφιισλνο.Πην καθξπά, ηα ηεξά ηεο Αθξνδίηεο θαη ηεο Ήξαο (7νο - 6νο αη. π.Υ.), Ηεξά
γεγελψλ ζενηήησλ θαη ιαηξεπηηθφ ζπήιαην ζην βνπλφ Κχλζνο. ηα ΒΑ θαη ζηα Βφξεηα,
γπκλάζην, παιαίζηξεο, ζηάδην, ηππφδξνκνο.Γχξσ απφ ην ηεξφ ηνπ Απνιιψλνο αλαπηχζεηαη ε
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αηείρηζηε πφιε, πνπ εμειίζζεηαη ζε θνζκνπνιίηηθν θέληξν ηνπο ηειεπηαίνπο
πξνρξηζηηαληθνχο αηψλεο. ηελ εμειηγκέλε απηή κνξθή ηεο ε πφιε πεξηβάιιεη ηνμνεηδψο ην
ηεξφ, ζε λεζίδεο κε θέληξα ηνπνγξαθηθνχο ή πνιννδνκηθνχο πφινπο (ζέαηξν, πνηακφο
Ηλσπφο) θαη κε αθάιππηνπο ρψξνπο.Δίλαη ε θαιχηεξε δηαηεξεκέλε αξραία πφιε ζηελ
Διιάδα.
ΗΟ
•
ΚΑΡΚΟ: ε κηθξή απφζηαζε απφ ην ιηκάλη ηεο Ίνπ, ζε έλα ιφθν ρακειφηεξν αιιά
θνληηλφ ζηνλ ιφθν πνπ βξίζθεηαη ε ζεκεξηλή Υψξα ηεο Ίνπ, ε αξραηνινγηθή ζθαπάλε έθεξε
ζην θσο έλαλ απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο πξσηνθπθιαδηθνχο νηθηζκνχο.ηνλ ιφθν ηνπ
θάξθνπ φπσο έρεη αλαθέξεη ζε κηα ζπλέληεπμή ηεο ε Μαξίδα Μαξζάξε, δηεπζχληξηα ηεο ΚΑ
Δθνξίαο Αξραηνηήησλ, βξίζθεηαη "... ν κεγαιχηεξνο έσο ζήκεξα γλσζηφο νηθηζκφο ηνπ
Πξσηνθπθιαδηθνχ θφζκνπ ζηελ πεξίνδν ηεο πιήξνπο αθκήο ηνπ, ηα κέζα ηεο 3εο ρηιηεηίαο
π.Υ. θηηζκέλνο ζε ρακειφ ιφθν, ζηνλ κπρφ ηνπ επξχρσξνπ ιηκαληνχ ηεο Ίνπ, απνηεινχζε έλα
απφ ηα αμηνινγφηεξα θέληξα θαη ιηκάληα απηνχ ηνπ θφζκνπ. Ζ θαηάζηαζε δηαηήξεζήο ηνπ,
πνπ είλαη κνλαδηθή γηα ην Αηγαίν ηεο 3εο ρηιηεηίαο π.Υ., επηηξέπεη λα γλσξίζνπκε ηελ πνιχ
εμειηγκέλε αξρηηεθηνληθή ηνπ κνξθή.Ο νηθηζκφο είρε νξγαλσκέλν πνιενδνκηθφ ζρέδην θαη
ζχζηεκα απνξξνήο νκβξίσλ πδάησλ. Σα θηίξηά ηνπ είλαη δηψξνθα κε εληππσζηαθά
κνξθνινγηθά ζηνηρεία, φπσο ιηζφθηηζηεο θιίκαθεο, εξκάξηα, θηηζηέο θαζέιεο θαη
πιαθφζηξσηα δάπεδα ζηνπο νξφθνπο..." θαη ζπλερίδεη ε Μαξίδα Μαξζάξε ζηελ ίδηα
ζπλέληεπμε "...κέζα ζηα θηίξηα βξέζεθαλ πνιιά κεηαιιηθά, νζηέηλα θαη ιίζηλα ζθεχε θαη
εξγαιεία θαζψο θαη εληππσζηαθά πήιηλα αγγεία. Σα θηλεηά απηά επξήκαηα βξίζθνληαη, ηα
πεξηζζφηεξα, ζηε ζέζε ηνπο θαηά ηελ αλαζθαθή θαη είλαη πνιχ θαιά δηαηεξεκέλα. Σελ
ηειεπηαία ηξηεηία ήιζαλ ζην θσο ζθξαγίδεο, νζηέηλεο θαη ιίζηλεο, θαζψο θαη έλαο ηδηαίηεξα
κεγάινο αξηζκφο ελζθξάγηζησλ αληηθεηκέλσλ, πξάγκα ζπαληφηαην γηα Πξσηνθπθιαδηθφ
νηθηζκφ. Απηφ δείρλεη φηη νη δνκέο ηεο Πξσηνθπθιαδηθήο θνηλσλίαο ήηαλ πνιχ πην ζχλζεηεο
απφ εθείλεο πνπ νξηζκέλνη είραλ ππνζέζεη."
ΜΖΛΟ

Δηθόλα 35: Παξαιία αξαθήληθν
Πεγή:discovergreece.com
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•
ΠΑΡΑΛΗΑ ΑΡΑΚΖΝΗΚΟ: Ζ πην θεκηζκέλε παξαιία ηνπ λεζηνχ, ράξε ζην
κνλαδηθφ ζειεληαθφ ηνπίν.Οιφιεπθνη εθαηζηεηαθνί ζρεκαηηζκνί βξάρσλ κε έμνρα
βαζπγάιαλα λεξά. Τπάξρεη θαη έλα κηθξφ θπζηθφ ιηκαλάθη, θιεηζκέλν αλάκεζα ζηα βξάρηα,
κε ακκνπδηά θαη πξαζηλνγάιαλα λεξά.Σν ηνπίν είλαη εθπιεθηηθφ, κε ζπλερείο ελαιιαγέο
εθαηζηεηαθψλ πιηθψλ θαη άθζνλα απνιηζψκαηα. Σν φλνκα ηνπ νθείιεηαη ζην φηη νη πεηξαηέο
ην ρξεζηκνπνηνχζαλ ζαλ θαηαθχγην. (Αθφκε ζψδνληαη ζθαιηζκέλεο ζηνλ βξάρν νη δέζηξεο
ησλ πινίσλ.) Σν ιεπθφ ησλ βξάρσλ θαη ε έιιεηςε βιάζηεζεο δεκηνπξγνχλ κία αίζζεζε
κνλαδηθή, πνπ δχζθνια ζα μεράζεηε.
•
ΑΡΥΑΗΟ ΘΔΑΣΡΟ: Σν αξραίν ζέαηξν ηεο Μήινπ βξίζθεηαη ζηελ πιαγηά ηνπ ιφθνπ,
φπνπ εθηείλεηαη ε αξραία πφιε, κεηαμχ ησλ ζχγρξνλσλ νηθηζκψλ Σξππεηή θαη Κιήκα, ζε κία
εληππσζηαθή ζέζε κε ζέα ηνλ θφιπν ηεο Μήινπ. Σν κλεκείν είλαη ελ κέξεη αλαζθακκέλν.
Απφ ηηο κέρξη ζήκεξα αλαζθαθέο έρεη απνθαιπθζεί ε νξρήζηξα, ηκήκα ηνπ θνίινπ, ηνπ
ζθεληθνχ νηθνδνκήκαηνο θαη ηνπ δπηηθνχ αλαιήκκαηνο.
•
ΑΡΥΑΗΑ ΦΤΛΑΚΧΠΖ: ηνλ δξφκν πξνο ηα Πνιιψληα ππάξρνπλ ηα επξήκαηα ηεο
αξραίαο πφιεο ηεο Φπιαθσπήο, ε νπνία είλαη απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο νηθηζκνχο ηνπ
Κπθιαδηθνχ πνιηηηζκνχ θαη ε ζεκαληηθφηεξε πφιε ηνπ πξντζηνξηθνχ Αηγαίνπ. Καηνηθήζεθε
δηαξθψο απφ ηα ηέιε ηεο 3εο ρηιηεηίαο π.Υ έσο ηελ κπθελατθή επνρή (14νο αη π.Υ) νπφηε
ηδξχεηαη έλα κεγαιφζρεκν εγεκνληθφ θηίξην, πνπ κνηάδεη κε ηα αλάθηνξα ηεο επεηξσηηθήο
ρψξαο. Σν θηίξην πεξηιακβάλεη πνιιά δσκάηηα, δηαδξφκνπο θαη θεληξηθή εζηία. Έγηλε
κεγάιν εκπνξηθφ θαη πνιηηηζηηθφ θέληξν ράξε ζην εκπφξην ηεο πνιχηηκεο πέηξαο ηνπ
νςηδηαλνχ, αλαπηχρζεθε ξαγδαία, απέθηεζε δχλακε, φξζσζε θπθιψπεηα ηείρε γηα ηνπο
εηζβνιείο, θαηαζηξάθεθε θαη αλαζηήζεθε ηξεηο θνξέο. ήκεξα ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο
πφιεο βξίζθεηαη θάησ απφ ηελ επηθάλεηα ηεο ζάιαζζαο, αιιά αμίδεη λα ηελ επηζθεθηείηε γηα
λα ζαπκάζεηε φηη ζψδεηαη απφ ην επηβιεηηθφ θπθιψπεην ηείρνο ηνπ νηθηζκνχ. Δπξήκαηα ηνπ
νηθηζκνχ κπνξείηε λα δείηε ζην Αξραηνινγηθφ κνπζείν Μήινπ.
ΜΤΚΟΝΟ
•
ΜΗΚΡΖ
ΒΔΝΔΣΗΑ:
Mεηαμχ Κάζηξνπ θαη θάξπαο
είλαη ε γξαθηθή γεηηνληά πνπ κε
ηα πνιχρξσκα κπαιθφληα ηεο θαη
ηα μχιηλα "κπνπληηά" θξέκεηαη –
ζαξξείο – πάλσ απφ ηελ
ζάιαζζα. Μπνξεί λα απνιαχζεη
θαλείο απφ εδψ ζίγνπξα έλα απφ
ηα σξαηφηεξα ειηνβαζηιέκαηα
ηεο
Διιάδαο.
Δηθόλα 36: Μηθξή Βελεηία
Πεγή: e-mykonos.gr
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•ΑΝΔΜΟΜΤΛΟΗ:
Ίζσο έλα απφ ηα πιένλ
ραξαθηεξηζηηθά
ζηνηρεία ηεο Μπθφλνπ
είλαη νη Μχινη. Οη
πιένλ θσηνγξαθεκέλνη
είλαη νη κχινη πνπ
βξίζθνληαη ζηα λφηηα
ηεο Υψξαο, κεηαμχ ηεο
γξαθηθήο Αιεπθάληξαο
θαη ηεο ζπλνηθίαο ηνπ
Νηνρσξίνπ θαη
εληππσζηάδνπλ θάζε
επηζθέπηε κε ηνπο
νιφιεπθνπο
Δηθόλα 37 :Αλεκόκπινη Μπθόλνπ
Πεγή: mykonostour.gr

επηβιεηηθνχο φγθνπο
ηνπο ζηε ζεηξά,
πξνζαλαηνιηζκέλνη
ζην πέιαγνο.

ΚΔΑ
•
ΑΓΗΑ ΔΗΡΖΝΖ: Ο Πξντζηνξηθφο νηθηζκφο ηεο Αγίαο Δηξήλεο Κέαο, ζην βφξεην
ηκήκα ηνπ ιηκαληνχ ηνπ Αγίνπ Νηθνιάνπ, ππήξμε έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα πνιηηηζηηθά
θέληξα ηνπ Αηγαηαθνχ ρψξνπ, απφ ην ηέινο ηεο λενιηζηθήο επνρήο (3000 π.Υ.), πνπ
ρξνλνινγείηαη ε πξψηε εγθαηάζηαζε ζην ρψξν, κέρξη ηνλ 15ν αηψλα π.Υ., νπφηε
θαηαζηξάθεθε απφ ηνπο ηζρπξνχο ζεηζκνχο , ζε πεξίνδν κεγάιεο αθκήο.
Πεξηνξηζκέλε ρξήζε ηνπ ρψξνπ θαηά ηελ θιαζηθή θαη ξσκατθή επνρή. Απφ ηελ
πξσηνθπθιαδηθή θάζε (2500-2000 π.Υ.) ζψδνληαη θηίξηα κε πνιιά δσκάηηα θαη επηκειεκέλε
ηνηρνδνκία.Απφ ηελ κέζε επνρή ηνπ ραιθνχ (2000-1600 π.Υ.) ζψδνληαη νη νρπξψζεηο θαη ην
ηεξφ, ελψ ε θεξακεηθή καξηπξεί έληνλε εκπνξηθή δξαζηεξηφηεηα.Ζ χζηεξε ραιθή πεξίνδνο
(1600-1450 π.Υ.) ραξαθηεξίδεηαη απφ πνιηηηθή θαη νηθνλνκηθή άλζεζε, παξάιιειε ησλ
κπθελατθψλ θέληξσλ θαη κε έληνλε ηελ κηλσηθή επίδξαζε.Ζ ζπζηεκαηηθή αλαζθαθή ηνπ
ρψξνπ απφ ηελ Ακεξηθαληθή ρνιή Κιαζηθψλ πνπδψλ, άξρηζε ην 1960 ππφ ηελ δηεχζπλζε
ηνπ θαζεγεηή J.I.Caskey ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ Cincinnati (έσο ην 198Ο) θαη δελ έρεη
νινθιεξσζεί ζην βφξεην ηκήκα ηεο ρεξζνλήζνπ.
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Δηθόλα 38: Πνξηάξα Νάμνπ
Πεγή: greecetravelideas.com

•
ΠΟΡΣΑΡΑ: Ζ Πνξηάξα είλαη ην ζήκα θαηαηεζέλ ηεο Νάμνπ. Δίλαη κηα ηεξάζηηα
καξκάξηλε πχιε, ππφιεηκκα ελφο λανχ ηνπ Απφιισλα ηνπ 530 π.Υ., πνπ έκεηλε εκηηειήο
ζηελ θαηαζθεπή ηνπ. Απνηειείηαη απφ 4 θνκκάηηα καξκάξνπ βάξνπο 20 ηφλσλ.
Βξίζθεηαη πάλσ ζην λεζάθη «Παιάηηα» ζηελ είζνδν ηνπ ιηκαληνχ ηεο Νάμνπ.

Δηθόλα 39: αγθξί Νάμνπ
Πεγή: grecorama.com
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•
ΑΓΚΡΗ: Ζ θνηιάδα γχξσ απφ ηνλ ιφθν πνπ βξίζθεηαη λφηηα ηνπ ρσξηνχ αγθξί,
ήηαλ απφ ηελ αξραηφηεηα γεκάηε αγξνηηθνχο νηθηζκνχο, νη θάηνηθνη ησλ νπνίσλ αλέπηπμαλ
γχξσ ζηνλ 8ν π.Υ. αηψλα ηε ιαηξεία ρζφλησλ ζενηήησλ (Γήκεηξα θαη Πεξζεθφλε), κε ζθνπφ
λα εμαζθαιίδνπλ ηελ επθνξία ηεο γεο. Σν 530 π.Υ., ηελ πεξίνδν ηεο ηπξαλλίαο ηνπ Λχγδακη,
θηίζηεθε εδψ ιακπξφο νινκάξκαξνο λαφο. Ο δίθιηηνο ησληθφο λαφο απνηειεί ηνλ πξφδξνκν
ηεο θιαζηθήο αηηηθήο αξρηηεθηνληθήο, ε νπνία έλαλ αηψλα κεηά έδσζε ζηελ αλζξσπφηεηα ηνλ
Παξζελψλα. Γχξσ ηνπ ππήξρε ζπγθξφηεκα κε εγθαηαζηάζεηο παξαγσγήο ιαδηνχ, θξαζηνχ
θαη εξγαζηήξηα θεξακηθήο πνπ ιεηηνπξγνχζαλ σο ηνλ 8ν κ.Υ. αηψλα.Σα πξψηα ρξφληα ηνπ
ρξηζηηαληζκνχ ν αξρατθφο λαφο έγηλε ρξηζηηαληθφο. Σνλ 6ν αηψλα, ζηα ρξφληα ηνπ
Ηνπζηηληαλνχ, ζηε ζέζε ηνπ αξρατθνχ λανχ πςψζεθε ηξίθιηηε βαζηιηθή ζηελ νπνία
ελζσκαηψζεθαλ αξρηηεθηνληθά κέιε ηνπ. ην αλαηνιηθφ κέξνο θηίζηεθε ηεξφ θαη
βαπηηζηήξην.ηνλ αξραηνινγηθφ ρψξν έρεη γίλεη ζαπκάζηα δηακφξθσζε ησλ εμσηεξηθψλ
ρψξσλ. Πιαθφζηξσην κνλνπάηη νδεγεί ζηνλ αξραίν λαφ θαη ζην κηθξφ αξραηνινγηθφ κνπζείν
κε επξήκαηα απφ ηνλ αξραίν λαφ ηεο Γήκεηξαο, αξρηηεθηνληθά κέιε, ζξαχζκαηα απφ γιππηά,
καξκάξηλα αλαζήκαηα θ.α. ε κηα πηέξπγα ππάξρεη αλαπαξάζηαζε ηνπ ηεξνχ ηεο ηξίθιηηεο
παιαηνρξηζηηαληθήο βαζηιηθήο
•
ΤΡΗΑ: Σν ηεξφ ηνπ Γηνλχζνπ ζηα Όξηα, επίζεο ηεξφ ησλ Τξίσλ ή λαφο ηνπ Γηφλπζνπ
ζηα Όξηα, είλαη ην φλνκα ελφο αξραίνπ ζπγθξνηήκαηνο λαψλ ζην ειιεληθφ θπθιαδίηηθν λεζί
ηεο Νάμνπ. Σα εξείπηα ηνπ θηηξίνπ ηνπ ηεξνχ απνθαιχθζεθαλ κεηαμχ 1986 θαη 1999. Ο
αλαζθαθηθφο ρψξνο βξίζθεηαη ζηελ πεξηνρή Όξηα ηεο πεδηάδαο Ληβάδη πεξίπνπ ηξία
ρηιηφκεηξα λφηηα ηεο πξσηεχνπζαο ηνπ λεζηνχ Υψξα θαη έλα ρηιηφκεηξν αλαηνιηθά ηνπ
αεξνδξνκίνπ ηεο Νάμνπ. Ο λαφο ήηαλ αθηεξσκέλνο ζην ζεφ Γηφλπζν, ζχκθσλα κε ηνλ
Αζήλαην ηνλ Ναπθξαηίηε, φπνπ ιαηξεπφηαλ ν Γηφλπζνο ν Μεηιίρηνο θαη ν Γηφλπζνο Βάθρνο
ιαηξεπφηαλ εδψ.
ΑΝΣΟΡΗΝΖ

Δηθόλα 40: Φεξά αληνξίλεο
Πεγή: wondergreece.gr
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•
ΦΖΡΑ: Ο νηθηζκφο ηεο Θήξαο (Φεξά) είλαη ε πξσηεχνπζα ηνπ δήκνπ Θήξαο ηεο
αληνξίλεο. Ζ πφιε ηεο Θήξαο είλαη ρηηζκέλε ζην "θξχδη" ηεο θαιληέξαο, ζε πςφκεηξν
πεξίπνπ 250 κέηξσλ.

•
ΟΗΑ: Γηα πνιχ θαηξφ ε Οία
νλνκαδφηαλ Δπάλσ Μεξηά (Άλσ Πιεπξά),
αθνχ είλαη ρηηζκέλε ζηε βφξεηα πιεπξά ηνπ
λεζηνχ. Δίλαη έλαο εληππσζηαθφο νηθηζκφο
γλσζηφο ζε φιν ηνλ θφζκν γηα ην ππέξνρν
ειηνβαζίιεκα απφ ηνλ Γνχια ηνπ. Σα
ηειεπηαία ρξφληα ηα θηίξηα έρνπλ γίλεη
μελνδνρεία,
εζηηαηφξηα,
θαθεηέξηεο,
θαηαζηήκαηα.Ο
νηθηζκφο
είλαη
πνιχ
δεκνθηιήο θαη σο εθ ηνχηνπ απφ ηελ απγή
κέρξη ην ζνχξνππν είλαη γεκάηνο επηζθέπηεο.
Οη λχρηεο ζηελ Οία παξακέλνπλ ήζπρεο, θαη
ην πεξπάηεκα ζηνλ θεληξηθφ καξκάξηλν
δξφκν, ην λα ραδεχεηο ηα εληππσζηαθά θαη
εμαηξεηηθά
θσηηζκέλα
θηίξηα
είλαη
Δηθόλα 41: Οία αληνξίλεο
Πεγή:wondergreece.gr
πξαγκαηηθή απφιαπζε.Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ
ειηνβαζηιέκαηνο, δεθάδεο άλζξσπνη γεκάηνη
δένο απφ ην κεγαιείν πνπ αληηθξχδνπλ, θάζνληαη ζε ζηέγεο θαη κπαιθφληα ζαπκάδνληαο
ζησπειά
έλα
απφ
ηα
πην
ζπάληα
ζεάκαηα
ζηε
γε.
•
ΑΡΥΑΗΑ ΘΖΡΑ: Αξραία Θήξα νλνκάδεηαη ε αξραία πφιε πνπ βξίζθεηαη ζηελ
θνξπθή ηνπ Μέζα Βνπλνχ ζηε αληνξίλε. Ζ πφιε ηδξχζεθε ηνλ 8ν αηψλα π.Υ. απφ ηνπο
Λαθεδαηκφληνπο (Γσξηείο) θαη θαηνηθήζεθε κέρξη ηνπο πξσηνβπδαληηλνχο ρξφλνπο.Ζ
πξφζβαζε ζηελ πφιε γίλεηαη κε ηα πφδηα, κε ζθάιεο ζηελ πιαγηά ηνπ βνπλνχ. Ζ πφιε ζηε
ζεκεξηλή ηεο κνξθή έρεη έληνλα ηα ζηνηρεία ηεο ειιεληζηηθήο θαη ξσκατθήο επνρήο,
δεδνκέλνπ φηη ιφγσ ηεο ζπλερνχο θαηνίθεζεο δελ έρνπλ κείλεη πνιιά ίρλε απφ ηνπο πξψηνπο
αηψλεο χπαξμεο ηεο πφιεο.εκαληηθά ζεκεία ηεο Αξραίαο Θήξαο είλαη ε Αγνξά, ην ηεξφ ηνπ
Αξηεκηδψξνπ, ν λαφο ηνπ Γηνλχζνπ, ην ηεξφ ηνπ Καξλείνπ Απφιισλνο, ην ζέαηξν θαη ην
λεθξνηαθείν.Οη πξψηεο αλαζθαθέο ηεο Αξραίαο Θήξαο έγηλαλ απφ ηνλ γεξκαλφ θηιφινγνεπηγξαθνιφγν Hiller von Gaertringen ηελ πεξίνδν 1896-1902 κε πξνζσπηθά ηνπ έμνδα.
ΗΦΝΟ
•
ΑΓΗΟ ΑΝΓΡΔΑ: Ζ αθξφπνιε ηνπ Αγίνπ Αλδξέα, ζηε ίθλν, βξίζθεηαη ζε θνξπθή
ηεο ινθνζεηξάο, γλσζηήο σο ην "ην Κάζηξν ηνπ Αε-Νηξηά". Ζδε ηνλ ρψξν είρε εληνπίζεη απφ
ην 1899 ν αξραηνιφγνο Υξήζηνο Σζνχληαο, ελψ αλαζθαθέο πνπ έθεξαλ ζην θσο κεγάιν
κέξνο ηεο αθξφπνιεο δηεμήγαγε ε έθνξνο Αξραηνηήησλ, θ. Βαξβάξα Φηιηππάθε απφ ην 19701980.Οη αλαζθαθέο απνθάιπςαλ κεγάιν κέξνο ηνπ κπθελατθνχ ηείρνπο (12νο αηψλαο π.Υ.),
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πνπ πεξηβάιιεη ηελ αθξφπνιε. Σν ηείρνο είλαη εληζρπκέλν κε νθηψ νξζνγψληνπο πχξγνπο.
Καηά ηε γεσκεηξηθή επνρή (8νο αηψλαο π.Υ.) εληζρχζεθε κε κνλφ πεξηηείρηζκα θαη κεγάιν
πχξγν, ελψ θαηαζθεπάζζεθαλ θαη δχν ππιίδεο. Δληφο ηνπ ηείρνπο ήιζαλ ζην θσο ηα εξείπηα
ηνπιάρηζηνλ πέληε νηθνδνκεκάησλ, κάιινλ θαηνηθηψλ, απφ ηηο νπνίεο ηνπιάρηζηνλ κία
αλάγεηαη ζηε κπθελατθή επνρή. Οη άιιεο θαίλεηαη λα ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαηά ηνλ 8ν αηψλα
π.Υ.
ΣΖΝΟ
•
ΗΔΡΟ ΠΟΔΗΓΧΝΑ ΚΑΗ ΑΜΦΗΣΡΗΣΖ: Ζ ίδξπζε θαη επέθηαζή ηνπ αλάγεηαη ζηελ
πεξίνδν ηεο θπξηαξρίαο ησλ Μαθεδφλσλ ζηηο Κπθιάδεο (4νο π.Υ. αηψλαο). Σν Ηεξφ
Πνζεηδψλα θαη Ακθηηξίηεο απέθηεζε παλειιήληα θήκε θαη κε απνθνξχθσκα ηνλ 3ν π.Υ.
αηψλα, απεηέιεζε πφιν έιμεο γηα πξνζθπλεηέο, αθφκα θαη πέξα απφ ηα φξηα ηνπ Διιαδηθνχ
ρψξνπ, φπσο ε Κάησ Ηηαιία, ε Μηθξά Αζία θαη ε Αθξηθή.Σνλ 2ν πΥ αηψλα νη Ρφδηνη,
θπξίαξρνη ηφηε ηνπ «Κνηλνχ ησλ Νεζησηψλ», επέιεμαλ ηελ Σήλν θαη εηδηθφηεξα ην ηεξφ ηνπ
Πνζεηδψλα σο έδξα ηεο νκνζπνλδίαο ηνπο.Οη ηειεπηαίνη πξνρξηζηηαληθνί αηψλεο απνηεινχλ
πεξίνδν νηθνλνκηθήο αθκήο γηα ηελ Σήλν πνπ αληαλαθιάηαη ζηελ αλέγεξζε λέσλ
επηβιεηηθψλ θηηξίσλ ζην Ηεξφ.Ο αξρηθφο Ναφο (ηέιε 4νπ αη. π.Υ.) ήηαλ νξζνγψλην
νηθνδφκεκα κε δχν εζσηεξηθνχο ρψξνπο, ηνλ πξφλαν θαη ηνλ θπξίσο λαφ (ζεθφ).ηηο αξρέο
ηνπ 2νπ αη. π.Υ., αληηθαζίζηαηαη απφ κεγαιχηεξν λαφ δσξηθνχ ξπζκνχ πνπ ζηέγαδε ηα
ππεξθπζηθά αγάικαηα ηνπ Πνζεηδψλα θαη ηεο Ακθηηξίηεο, έξγα ηνπ Αζελαίνπ γιχπηε
Σειεζίλνπ.Άιια αμηνκλεκφλεπηα θηίξηα ηνπ ηεξνχ απνηέιεζαλ ε θξήλε, ην «Άβαηνλ» ή
Θεξαπεπηήξην, ν βσκφο, θηίζκα κλεκεηαθψλ δηαζηάζεσλ ζε ζρήκα Π, ε ζηνά κήθνπο 170
κέηξσλ, ε «εμέδξα ηνπ Ναπζίνπ», εκηθπθιηθφ καξκάξηλν αλαζεκαηηθφ κλεκείν, κε αγάικαηα
κειψλ επηθαλνχο νηθνγέλεηαο ηεο Σήλνπ θα.Σν ηεξφ δηαηήξεζε ηελ αίγιε ηνπ θαη θαηά ηε
δηάξθεηα ησλ Ρσκατθψλ ρξφλσλ θαη σο ηα κέζα ηνπ 3νπ κ.Υ αηψλα νπφηε θαη
εγθαηαιείπεηαη.Μεηά ηελ εγθαηάιεηςε ηα γιππηηθά θαη αξρηηεθηνληθά κέιε ηνπ ηεξνχ
ρξεζίκεπζαλ γηα αηψλεο σο νηθνδνκηθφ πιηθφ, θαη κπνξεί αθφκα θάπνηνο λα δεη εληνηρηζκέλεο
ελεπίγξαθεο πιάθεο θαη άιια θνκκάηηα απ΄ην ηεξφ ζε παιηά ζπίηηα ηεο Υψξαο ή ησλ ρσξηψλ.

•
ΠΑΝΑΓΗΑ
ΣΖ
ΣΖΝΟΤ: Ο Ηεξφο Ναφο
Δπαγγειηζηξίαο ηεο Σήλνπ ή
Παλαγία ηεο Σήλνπ, είλαη
νξζφδνμνο λαφο ηνπ 19νπ αη.
ζηελ Σήλν πνπ αλεγέξζεθε ζε
ζρέδηα
ηνπ
αξρηηέθηνλα
Δπζηξάηηνπ Καινλάξε απφ ηε
κχξλε.
ην
θηηξηαθφ
ζπγθξφηεκα ιεηηνπξγεί επίζεο
ην
θηιαλζξσπηθφ
θαη
θνηλσθειέο
ίδξπκα
πνπ
νλνκάδεηαη Παλειιήλην Ηεξφ
Δηθόλα 42: Ζ Παλαγία ηεο Σήλνπ
Πεγή:fastferries.com
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Ίδξπκα Δπαγγειηζηξίαο Σήλνπ. Ο λαφο απνηειεί ην κεγαιχηεξν νξζφδνμν πξνζθχλεκα ηεο
Διιάδαο.

[43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58]
ΓΩΓΔΚΑΝΖΑ
ΝΗΤΡΟ
•
ΠΑΛΑΗΟΚΑΣΡΟ: Σν Παιηφθαζηξν, πξφθεηηαη γηα έλα απφ ηα θαιχηεξα ζσδφκελα
νρπξσκαηηθά έξγα ηεο αξραηφηεηαο ζην Αηγαίν. Tν ηείρνο είλαη ρηηζκέλν ζην θξχδη ηνπ
ρακεινχ ιφθνπ πάλσ απφ ην Μαλδξάθη, κε κεγάιεο πιίλζνπο απφ εθαηζηεηνγελή καχξε
πέηξα, κε ςεπδνηζφδνκν ηξαπεδηφζρεκν ζχζηεκα ηνηρνπνηΐαο ζηα δχν κέησπα. Eζσηεξηθά
ππάξρεη γέκηζκα απφ
αξγνχο ιίζνπο θαη
ιαηχπε. Tν κέζν
πιάηνο ηνπ είλαη
3,50-3,80 κ.
•
ΖΦΑΗΣΔΗΟ:
Ζ Νίζπξνο είλαη έλα
εθαίζηεην
πνπ
απνηειεί κέξνο ηνπ
εθαηζηεηαθνχ ηφμνπ
ηεο λφηηαο Διιάδαο.
Βξίζθεηαη ζηελ άθξε
ηνπ
ηφμνπ
ηνπ
Αηγαίνπ, καδί κε ηε
Καιδέξα ηεο Κσ θαη
ηε λήζν Γπαιί. Οη
πξψηεο ππνζαιάζζηεο
εθξήμεηο
έιαβαλ
ρψξα πξηλ 150.000 ρξφληα, ελψ ε θχξηα δξαζηεξηφηεηα ζπλέβε 40 κε 10 ρηιηάδεο ρξφληα
πξηλ. ήκεξα ιακβάλνπλ ρψξα πδξνζεξκηθέο εθξήμεηο. Ζ Νίζπξνο απνηειείηαη απφ
εθαηζηεηνγελή βνπλά, ελψ ην θέληξν ηεο λήζνπ θαηαιακβάλεη κία θαιδέξα δηακέηξνπ 4 ρικ.,
απφ ηνλ ππζκέλα θαη κέρξη ηελ επηθάλεηα ηνπ νπνίνπ απαληάηαη ζείν. Μέζα ζηε θαιδέξα
βξίζθεηαη ν κεγαιχηεξνο πδξνζεξκηθφο θξαηήξαο ζηνλ θφζκν, ν ηέθαλνο, ν νπνίνο έρεη
δηάκεηξν 300 κέηξα, ελψ ζπλνιηθά ε Νίζπξνο έρεη 5 θξαηήξεο. Ζ ηειεπηαία έθξεμε ηνπ
εθαηζηείνπ έιαβε ρψξα ην 1888 θαη ζήκεξα ζην λεζί ππάξρνπλ ελεξγέο θνπκαξφιεο. Λφγσ
ηεο εθαηζηεηαθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηε Νίζπξν ππάξρνπλ ζεξκέο πεγέο κε ζεξκνθξαζία απφ
30 κέρξη 60 °C, εθ ησλ νπνίσλ νη θπξηφηεξεο είλαη ζηα Λνπηξά θαη ηνπο Πάινπο. Έλαο
εθαηζηεηαθφο δφκνο πςψλεηαη ζηα 700 πεξίπνπ κέηξα, δίλνληαο θαη ην κεγαιχηεξν πςφκεηξν
ηεο
λήζνπ.
Δηθόλα 43: Ζθαίζηεην Νίζπξνο
Πεγή: travelstyle.gr
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ΡΟΓΟ
•
ΑΚΡΟΠΟΛΖ ΡΟΓΟΤ: Δπηζθεθζείηε ηα εξείπηα ηεο αξραίαο Αθξφπνιεο ηεο Ρφδνπ
θαη ζαπκάζηε ηηο ζεκαληηθέο αξραηφηεηεο πνπ ζψδνληαη κέζα ζην παλέκνξθν αξραηνινγηθφ
πάξθν
πνπ
ελδείθλπηαη
γηα
αξραηνινγηθνχο θαη
νηθνινγηθνχο
πεξηπάηνπο.
Δθεί ζα έρεηε ηελ
επθαηξία
λα
πεξηεγεζείηε
ζην
αλαζηεισκέλν
αξραίν ηάδην ηνπ
Γηαγφξα θαη λα
απνιαχζεηε
ην
ειηνβαζίιεκα. Γίπια
απφ
ην
ηάδην
βξίζθεηαη ην κηθξφ
καξκάξηλν ζέαηξν
πνπ
ζήκεξα
θηινμελεί κνπζηθέο
Δηθόλα 44: Αθξόπνιε Ρόδνπ
Πεγή:wondergreece.gr
θαη
ζεαηξηθέο
παξαζηάζεηο φπσο
αθξηβψο ζπλέβαηλε θαη ζηελ αξραηφηεηα. ηε θνξπθή ηνπ ιφθνπ δεζπφδεη ε Αθξφπνιε ηεο
αξραίαο πφιεο ηεο Ρφδνπ φπνπ αλάκεζα ζηα εξείπηα ζηέθνπλ θαη θάπνηνη θίνλεο απφ ην λαφ
ηνπ Ππζίνπ Απφιισλα καξηπξψληαο ην αξραίν κεγαιείν ηνπ. ην βνξεηλφ ηκήκα ηεο
Αθξφπνιεο θείηνληαη θαη θάπνηα ζξαχζκαηα απφ ηνπο λανχο ηεο Πνιηάδαο Αζελάο θαη ηνπ
Γία.

Δηθόλα 45: Λίλδνο
Πεγή:themisvillarhodes.gr
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•
ΛΗΝΓΟ: ηελ θνξπθή ηνπ παλέκνξθνπ ρσξηνχ ηεο Λίλδνπ κε ηα γξαθηθά ζνθάθηα
δεζπφδεη ε αξραία αθξφπνιε. Σν ζεκαληηθφηεξν αμηνζέαην είλαη ν λαφο ηεο Αζελάο Ληλδίαο,
πνπ ρξνλνινγείηαη γχξσ ζην 300 π. Υ, θαζψο θαη ηα πξνπχιαηα θαη ε ειιεληζηηθή ζηνά.
Μπνξείηε επίζεο λα δείηε ρψξνπο ησλ κεηέπεηηα επνρψλ, φπσο ην βπδαληηλφ εθθιεζάθη ηνπ
Αγίνπ Ησάλλε θαη ην Γηνηθεηήξην ηεο ηππνηηθήο πεξηφδνπ. Σν κάηη ζαο ζα ραζεί ζην βαζχ
κπιε ηεο ζάιαζζαο πνπ απιψλεηαη θάησ απφ ην βξάρν ηεο αθξφπνιεο, παξαηεξψληαο ηα
ηδηαίηεξα ζρήκαηα πνπ παίξλνπλ ηα βξάρηα. Μπνξείηε λα ζπλδπάζεηε ηελ επίζθεςε ζαο ζηελ
αθξφπνιε ηεο Λίλδνπ κε κηα βνπηηά ζηελ ππέξνρε παξαιία.

Δηθόλα 46: Μεζαησληθή πόιε
Ρόδνπ Πεγή: kastra.eu

•
ΜΔΑΗΧΝΗΚΖ ΠΟΛΖ: ηελ αξρηηεθηνληθή ηεο πεξηηνηρηζκέλεο Μεζαησληθήο
Πφιεο ηεο Ρφδνπ επηθξαηεί ν δπηηθνεπξσπατθφο πζηεξνγνηζηθφο ξπζκφο πνπ δηακνξθψζεθε
ηελ Ηππνηηθή πεξίνδν (1309–1522) θαη πεξηέρεη ηνπηθά αηγαηνπειαγίηηθα ζηνηρεία.
ηελ ηδηαίηεξε απηή αξρηηεθηνληθή πξνζηέζεθαλ κνπζνπικαληθά ζηνηρεία απφ ηνπο
Σνχξθνπο πνπ θαηέιαβαλ ην λεζί ην 1523. Ζ Μεζαησληθή Πφιε ηεο Ρφδνπ απνηέιεζε ζηε
ζπλέρεηα γηα ηνπο Ηηαινχο πνπ θαηέιαβαλ ην λεζί απφ ηνπο Σνχξθνπο ην 1912 ηνλ ηδαληθφ
ηφπν φπνπ ζα κπνξνχζε λα αλαδεηρζεί ν κλεκεηαθφο πινχηνο ησλ ρξφλσλ ηνπ Μεζαίσλα.
Σα αδηάςεπζηα ίρλε ηεο ηππνηηθήο θάζεο ηεο Μεζαησληθήο Πφιεο, αλ θαη θξπκκέλα θάησ
απφ ηηο ηνπξθηθέο αιινηψζεηο, κπνξνχλ εχθνια λα απνθαιπθζνχλ, αλαδεηθλχνληαο ηελ ζε
μερσξηζηή πεξίπησζε.Ζ Μεζαησληθή Πφιε πξνζηαηεχεηαη απφ ηελ UNESCO σο Μλεκείν
Παγθφζκηαο Πνιηηηζηηθήο Κιεξνλνκηάο.
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•
ΚΑΜΔΗΡΟ: Άθκαζε
απφ ηελ αξρατθή κέρξη θαη ηελ
ειιεληζηηθή
πεξίνδν
θαη
απνηεινχζε κία απφ ηηο
ζεκαληηθφηεξεο πφιεηο ηνπ
λεζηνχ.
Δίλαη
ρηηζκέλε
ακθηζεαηξηθά κε ζέα ηε
ζάιαζζα θαη δελ είρε νρχξσζε.
Μεηαμχ
άιισλ
βξέζεθαλ
εξείπηα ζπηηηψλ, ε αξραία
Αγνξά, έλαο δσξηθφο λαφο,
εξείπηα ηνπ πδξαγσγείνπ αιιά
θαη εξείπηα ηνπ λανχ ηεο
Αζελάο.

Δηθόλα 47: Κάκεηξνο
Πεγή:wondergreece.gr

•
ΗΑΛΤΟ: Γελ έρνπλ ζσζεί πάξα πνιιά ηκήκαηα απφ ηελ αξραία πφιε, φκσο κηα
επίζθεςε ζην ιφθν Φηιεξήκνπ, φπνπ βξίζθεηαη, ζίγνπξα αμίδεη. Δλαπνκείλαληα ηκήκαηα ηεο
αξραίαο πφιεο είλαη ν λαφο ηεο Αζελάο Πνιηάδνο, κέζα ζηνλ νπνίν βξίζθεηαη ε βάζε απφ ην
άγαικα ηεο Αζελάο, θαζψο θαη κεξηθνί θίνλεο.

ΚΩ

Δηθόλα 48: Αζθιεπηείν Κώο
Πεγή: kos.gr

•
ΑΚΛΖΠΔΗΟ: Σν Αζθιεπηείν ηεο Κσ, ηνπ νπνίνπ ηα ζσδφκελα εξείπηα
ρξνλνινγνχληαη κεηά ηνλ 4ν αηψλα π.Υ, βξίζθεηαη λνηηνδπηηθά ηεο ζεκεξηλήο πφιεο ηεο Κσ
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ζε απφζηαζε πεξίπνπ 3,4 ρηιηνκέηξσλ. Υξνλνινγείηαη ζηελ Διιεληζηηθή επνρή, άπνςε πνπ
εληζρχεηαη απφ ηελ εθκεηάιιεπζε ηνπ ρψξνπ πνπ παξνπζηάδνπλ ηα ηξία αιιεπάιιεια
επίπεδα -ζηνηρείν αλαηνιίηηθεο αξρηηεθηνληθήο πνπ εηζρψξεζε ζηελ ειιεληθή αξρηηεθηνληθή
κε ηηο θαηαθηήζεηο ηνπ κεγάινπ Αιεμάλδξνπ.

Δηθόλα 49: Κάζηξν Νεξαηδηάο
Πεγή: kastra.eu


ΚΑΣΡΟ ΝΔΡΑΣΕΗΑ: Σν θάζηξν ηεο Νεξαηδηάο (ή ησλ Ηππνηψλ) βξίζθεηαη ζην
ιηκάλη ηεο πφιεο ηεο Κσ. Δίλαη ρηηζκέλν ζηε ρεξζφλεζν πνπ θιείλεη ηελ αλαηνιηθή πιεπξά
ηνπ ιηκαληνχ ζε κία ζέζε θαηάιιειε γηα ηελ απνηειεζκαηηθή πξνζηαζία ηεο πφιεο θαη ηνπ
ιηκαληνχ. Πξφθεηηαη γηα έλα επηβιεηηθφ ζε χςνο θαη φγθν θάζηξν πνπ απνηειεί έλα απφ ηα
αξηηφηεξα δείγκαηα αξρηηεθηνληθήο ησλ Ηππνηψλ ζηα Γσδεθάλεζα.Αμηνζεκείσην είλαη ην
γεγνλφο φηη ζηελ πεξηνρή πνπ είλαη ρηηζκέλν ην θάζηξν έρνπλ βξεζεί ίρλε θαηνίθεζεο απφ ηε
Μπθελατθή πεξίνδν. ηελ πεξίνδν ηεο θιαζηθήο αξραηφηεηαο ν ρψξνο ήηαλ λεζί θαη
ζπλδεφηαλ κε ηελ μεξά κέζσ γέθπξαο, ε νπνία ζψδεηαη κέρξη ζήκεξα (γέθπξα νδνχ
Φνηλίθσλ).
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ΒΟΡΔΗΟΑΝΑΣΟΛΗΚΟ ΑΗΓΑΗΟ
ΛΔΒΟ

Δηθόλα 50: Φξνύξην Μήζπκλαο
Πεγή: efales.gr

•
ΦΡΟΤΡΗΟ ΜΖΘΤΜΝΑ: Σν Φξνχξην ηεο Μήζπκλαο ζεκειηψζεθε θαηά ηνπο
Βπδαληηλνχο ρξφλνπο πάλσ ζηα εξείπηα ηεο αξραίαο νρχξσζεο, πνπ δηαθξίλνληαη ζηε λφηηα
ηάθξν. Σν 1128, θπξηεχηεθε απφ ηνπο Δλεηνχο θαη απφ ην 1204 έσο ην 1287 ήηαλ ππφ ηελ
θαηνρή ηνπ Βαιδνπίλνπ Β΄ ηεο Φιάλδξαο. ηα ηέιε ηνπ 13νπ αηψλα πέξαζε ζηα ρέξηα ησλ
Καηαιαλψλ. Σν 1373, ν γελνπάηεο Φξαγθίζθνο Α΄ Γαηεινχδνο ην αλαθαηαζθεχαζε. Σν
1462, πεξηήιζε ζε ηνπξθηθή θαηνρή. Ζ ζεκεξηλή ηνπ κνξθή είλαη απνηέιεζκα ησλ
νζσκαληθψλ επηζθεπψλ θαη πξνζζεθψλ ηνπ 15νπ θαη 17νπ αηψλα.Σν Φξνχξην έρεη ζρήκα
αθαλφληζηνπ ηξαπεδίνπ κε πιεπξά πεξίπνπ 70 κ. Δίλαη θηηζκέλν απφ θνθθηλσπφ θαη θαθέ
ηξαρείηε, ζηελ θνξπθή βξαρψδνπο ιφθνπ, φπνπ αλαπηχζζεηαη ν νηθηζκφο.To κεγαιχηεξν
κέξνο ηνπ είλαη δνκεκέλν θαηά ην ςεπδντζφδνκν ζχζηεκα ηνηρνπνηίαο (14νο αη.) κε
κεγάινπο ιαμεπκέλνπο ιίζνπο απφ βαζαιηηθφ πέηξσκα. Πξνζηαηεχεηαη απφ δέθα ςεινχο
πχξγνπο ηεηξάγσλεο θαη θπθιηθήο θάηνςεο θαη έλα θαλνληνζηάζην. ηελ βνξεηναλαηνιηθή
πιεπξά ππάξρεη ε αθξφπνιε (αθξφππξγνο), πνπ θέξεη πνιεκίζηξεο θαη εζσηεξηθά. ηε
λνηηνδπηηθή πιεπξά δεκηνπξγήζεθε αθφκε κία πχιε κε πξνηείρηζκα, κε απνηέιεζκα ε
πξφζβαζε ζην θξνχξην λα γίλεηαη κέζσ ηξηψλ δηαδνρηθψλ ππιψλ. Απφ ηελ επνρή ηνπ
Βπδαληίνπ ζψδεηαη ε εζψηαηε πχιε θαη ππφγεηα πδξνδεμακελή κε ηνμσηή ζηέγαζε. Απφ ηελ
νζσκαληθή πεξίνδν δηαηεξείηαη ζην λφηην ηκήκα ηξηκεξέο, ζνινζθεπέο
θηίζκα.
Υξεζηκνπνηήζεθε σο θπιαθή θαη ππξηηηδαπνζήθε θαη ζήκεξα ιεηηνπξγεί σο ρψξνο
ελεκέξσζεο θνηλνχ. Δξείπηα δχν νηθνδνκεκάησλ-θαηαιπκάησλ ηεο θξνπξάο δηαθξίλνληαη
ζην βφξεην ηκήκα. ε πνιιά ζεκεία ησλ ηεηρψλ ν επηζθέπηεο ζα παξαηεξήζεη εληεηρηζκέλεο
πιάθεο πνπ θέξνπλ επηγξαθέο ή άιια δηαθξηηηθά.Πξφθεηηαη γηα ην δεχηεξν ζε κέγεζνο
Κάζηξν ηεο Λέζβνπ, πνπ ζηεθαλψλεη κε επηβιεηηθφηεηα ηνλ νηθηζκφ ηνπ Μνιχβνπ.
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Δηθόλα 51: Κάζηξν Μπηηιήλεο
Πεγή: efales.gr

•
ΚΑΣΡΟ ΜΤΣΗΛΖΝΖ:
Σν Κάζηξν ηεο Μπηηιήλεο θαιχπηεη έθηαζε 91
ζηξεκκάησλ θαη βξίζθεηαη ζην βνξεηαλαηνιηθφ ηκήκα ηεο ζχγρξνλεο πφιεο, ζηελ θνξπθή
κηαο ρεξζνλήζνπ. Απηή ε ρεξζφλεζνο ήηαλ αξρηθά λεζί ρσξηζκέλν απφ ηελ απέλαληη ζηεξηά
κε ζηελφ πνξζκφ, ηνλ Δχξηπν. Ζ δηάβξσζε ηνπ εδάθνπο θαη ε επηρσκάησζε ηνπ Δπξίπνπ
κεηέβαιαλ ηε θπζηνγλσκία ηνπ ηνπίνπ: απφ ηνλ 9ν αηψλα θαη έπεηηα ην λεζί ελψζεθε κε ηελ
απέλαληη ζηεξηά θαη κεηαηξάπεθε ηειηθά ζηε ζεκεξηλή ρεξζφλεζν. Σν αιινηηλφ λεζί, θχζεη
θαη ζέζεη νρπξφ, θαη κάιηζηα ην πςειφηεξν ζεκείν ηνπ, επηιέρζεθε γηα λα απνηειέζεη
θαηαθχγην ηνπ πιεζπζκνχ θαη λα εγθαηαζηαζεί εθεί ε πξψηε γξακκή άκπλαο. Σν ίδην ην
αλάγιπθν ηεο ζέζεο θαζφξηζε ζε κεγάιν βαζκφ ηελ θάηνςε ηνπ νρπξνχ θαη παξάιιεια ηνπ
πξνζέδσζε ηελ ηξηκεξή δηάξζξσζε, πνπ δηαηεξεί ζήκεξα: Σν Άλσ Κάζηξν, ζηελ θνξπθή ηνπ
ιφθνπ, παξείρε ηε δπλαηφηεηα ειέγρνπ ηνπ πνξζκνχ (Δπξίπνπ), ηνπ απέλαληη νηθηζκνχ, ηεο
επξχηεξεο ζαιάζζηαο πεξηνρήο θαη ησλ δχν ιηκαληψλ (βφξεηνπ θαη λφηηνπ) ηεο πφιεο. Σν
Μεζαίν Κάζηξν εθηείλεηαη ζηε βνξεηνδπηηθή πιαγηά ηνπ ιφθνπ ελψ ην Κάησ Κάζηξν
βξίζθεηαη ζηνπο πξφπνδεο ηνπ θαη ην νρπξψλεη απφ ηελ πιεπξά ηνπ βφξεηνπ ιηκέλα ηεο
πφιεο.
•
ΗΔΡΟ ΣΧΝ ΜΔΧΝ: Σν Ηεξφ ηνπ Μέζζνπ, θέληξν παιιεζβηαθήο ιαηξείαο θαη έδξα
ηνπ «Κνηλνχ ησλ Λεζβίσλ», βξίζθεηαη κέζα ζηα φξηα ηεο επηθξάηεηαο ηεο αξραίαο Πχξξαο.
ηνπο αξρατθνχο ρξφλνπο θαηαζθεπάζηεθε ην πξψην ιαηξεπηηθφ θηίξην, κε νξζνγψληα
θάηνςε θαη βσκνχο, ιείςαλα ηνπ νπνίνπ ζψδνληαη εληφο ηνπ ζεκειίνπ ηνπ πζηεξνθιαζηθνχ
λανχ (330-300 π.Υ.).Ο λαφο είλαη ςεπδνδίπηεξνο ησληθφο κε 8Υ14 θίνλεο. Οη δηαζηάζεηο ηνπ
είλαη 41,55 Υ 23,78 κ. ψδεηαη ηδηαίηεξα θαηαζηξακκέλνο ζην επίπεδν ηεο ζεκειίσζεο θαη ζε
ηκήκα ηνπ θαηψηεξνπ δφκνπ ηεο ηξηβαζκηδσηήο θξεπίδαο. Απφ ηελ πξψηε αλαζθαθηθή
έξεπλα ζηα ηέιε ηνπ 19νπ αηψλα έσο θαη ζήκεξα έρνπλ κειεηεζεί ρηιηάδεο ζξαχζκαηα απφ ην
βάλαπζα θαηεζηξακκέλν κλεκείν απνθαζηζηψληαο ηελ αξρηθή κνξθή ηνπ. Ο ζξηγθφο ηνπ
πηεξνχ απνηειείηαη απφ ηξηηαηλησηφ επηζηχιην, αθφζκεηε δσθφξν, ηα νπνία επηζηέθνληαη κε
ησληθά θπκάηηα, γεηζίπνδεο, νξηδφληην γείζν, ζίκε κε δηαθφζκεζε αλάγιπθεο βιαζηφζπεηξαο
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θαη επαέηηα ζίκε κε δηαθφζκεζε αλζεκίσλ θαη αλζψλ ισηνχ. Ο λαφο δελ είρε αεησκαηηθά
γιππηά.
•
ΘΔΡΜΖ: Πξντζηνξηθφο νηθηζκφο ηεο Πξψηκεο Δπνρήο ηνπ Υαιθνχ (3200-2400 π.Υ.)
κε πέληε δηαδνρηθέο νηθνδνκηθέο θάζεηο (Θεξκή Η-V), θαζψο θαη νηθηζηηθά θαηάινηπα ηεο
Μέζεο θαη Όζηεξεο Δπνρήο ηνπ Υαιθνχ (2000-1300 π.Υ.). Υσξνζεηείηαη ζηελ αλαηνιηθή
αθηή ηνπ λεζηνχ ηεο Λέζβνπ, ζε απφζηαζε 10 ρικ. πεξίπνπ βφξεηα ηεο πφιεο ηεο Μπηηιήλεο.
Δληνπίζηεθε θαη αλαζθάθεθε, ζπζηεκαηηθά, απφ ηε Βξεηαληθή ρνιή Αζελψλ,
εθπξνζσπνχκελε απφ ηελ αξραηνιφγν Winifred Lamb, θαηά ηα έηε 1929-1933.
•
ΑΡΥΑΗΟ ΘΔΑΣΡΟ: Σν ειιεληζηηθφ ζέαηξν (2νο αη. π.Υ.) απνηειεί ην επηθαλέζηεξν
δεκφζην κλεκείν ηεο αξραίαο πφιεο ηεο Μπηηιήλεο. Καηαζθεπάζηεθε ζην ςειφηεξν ζεκείν
ηεο πφιεο, δίπια ζηα κεζφγεηα ηείρε, ζε έλαλ εμαηξεηηθφ ρψξν, πνπ πηζηεχεηαη φηη ζηελ
αξραηφηεηα ήηαλ άιζνο. Ήηαλ νξαηφ θαη απφ εθείλνπο πνπ πξνζέγγηδαλ ηελ πφιε απφ ηε
ζάιαζζα, κέζσ ησλ δχν ιηκαληψλ ηεο.

ΗΔΡΟ ΚΛΟΠΔΓΖ: Λίγα ρηιηφκεηξα δπηηθά ηεο θσκφπνιεο ηεο Αγίαο Παξαζθεπήο,
ζηελ πιαγηά ελφο ειαηφθπηνπ ιφθνπ, βξίζθεηαη ν αξραηνινγηθφο ρψξνο ηεο Κινπεδήο. ηελ
ζέζε απηή, ζηηο αξρέο ηνπ πεξαζκέλνπ αηψλα, ν ηφηε Έθνξνο ησλ Αξραηνηήησλ, Γεκήηξηνο
Δπαγγειίδεο, πξαγκαηνπνίεζε αλαζθαθηθέο έξεπλεο θαη βξήθε ηα εληππσζηαθά ιείςαλα δχν
ιαηξεπηηθψλ θηηξίσλ, πνπ παξακέλνπλ έσο ζήκεξα ηα κνλαδηθά δείγκαηα αηνιηθνχ ξπζκνχ
ζηελ Λέζβν θαη ηνλ ειιαδηθφ ρψξν. Σα λατθά νηθνδνκήκαηα, γλσζηά ζηελ αξραηνινγηθή
βηβιηνγξαθία σο Νανί Α θαη Β, πςψζεθαλ ζηελ βξαρψδε θνξπθή ηεο πιαγηάο ηνλ 6ν αηψλα
π.Υ., επάλσ ζε πξσηκφηεξα ιείςαλα, ηα νπνία κε ηδηαίηεξε θξνληίδα ζπκπεξηέιαβαλ ζην
ζεκέιηφ ηνπο.

ΛΖΜΝΟ
•
ΚΑΒΔΗΡΗΟ: Σν Ηεξφ ησλ Καβείξσλ ζηε ΒΑ Λήκλν αλαζθάθεθε απφ ηελ Ηηαιηθή
Αξραηνινγηθή ρνιή κεηαμχ ησλ εηψλ 1937-1991. Σν ηεξφ αλαπηπζζφηαλ ζε δχν πιαηψκαηα
θαη είρε ηξεηο νηθνδνκηθέο θάζεηο, ηελ αξρατθή, ηελ ειιεληζηηθή θαη ηελ πζηεξνξσκαïθή. Σα
θηίξηά ηνπ βξίζθνληαη ζε δχν κηθξά άλδεξα, δηακνξθσκέλα ζηελ πιαγηά ηνπ ρακεινχ ιφθνπ
πνπ θαηεβαίλεη απφηνκα ζηε ζάιαζζα, ζρεκαηίδνληαο ην αθξσηήξην Υιφε. Σν Ηεξφ ησλ
Καβείξσλ ππαγφηαλ δηνηθεηηθά ζηελ Ζθαηζηία πνπ ήηαλ ην θέληξν ηεο ιαηξείαο ηνπ
Ζθαίζηνπ θαη ε θπξηφηεξε πφιε ηνπ λεζηνχ. ην λφηην πιάησκα θάησ απφ ην πζηεξνξσκατθφ
ηειεζηήξην, απνθαιχθζεθε ην αξρατθφ ηειεζηήξην.
•
ΑΡΥΑΗΑ ΖΦΑΗΣΔΗΑ: Ζ Ζθαηζηία, ρηηζκέλε ζε κηα ζέζε βφξεηα ηνπ θφιπνπ ηνπ
Πνπξληά, απνηεινχζε θαηά ηνπο ηζηνξηθνχο ρξφλνπο ηε δεχηεξε ζεκαληηθφηεξε πφιε ηεο
Λήκλνπ κεηά ηε Μχξηλα. Οη αλαζθαθέο πνπ έγηλαλ απφ ηελ Ηηαιηθή Αξραηνινγηθή ρνιή θαη
ηελ αξκφδηα Δθνξεία Πξντζηνξηθψλ θαη Κιαζηθψλ Αξραηνηήησλ, έθεξαλ ζην θσο
αξραηφηεηεο, πνπ ηεθκεξηψλνπλ ηε ζπλερή θαηνίθεζε ζηελ πεξηνρή απφ ηελ Όζηεξε Δπνρή
ηνπ Υαιθνχ κέρξη θαη ηνπο Βπδαληηλνχο ρξφλνπο.
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•
ΑΡΥΑΗΑ ΠΟΛΗΟΥΝΖ: Ζ αλαζθαθή ηεο Πνιηφρλεο δηελεξγήζεθε απφ ηελ Ηηαιηθή
Αξραηνινγηθή ρνιή ηεο Αζήλαο ζε δπν πεξηφδνπο (1930 – 1936 θαη 1951 – 1956) θαη
απνθάιπςε ηνλ νηθηζκφ ζε έθηαζε πεξίπνπ 15 ζηξεκκάησλ. χκθσλα κε ηα αλαζθαθηθά
δεδνκέλα, ν νηθηζκφο γελλήζεθε ζην κεηαίρκην ηεο 4εο πξνο ηελ 3ε ρηιηεηία π.Υ. ζηελ
αλαηνιηθή αθηή ηνπ λεζηνχ απέλαληη απφ ηελ πφιε ηεο Σξνίαο. Γηήιζε απφ πνιιέο θάζεηο
αξρηηεθηνληθήο θαη πνιηηηζηηθήο αλάπηπμεο, νη νπνίεο θαιχπηνπλ ρσξίο δηαθνπή φιε ηελ 3ε
ρηιηεηία π.Υ. Ίρλε ιηγφηεξν πινχζηα καξηπξνχλ κηα πεξηζζφηεξν ζπνξαδηθή ρξήζε ηνπ
ρψξνπ θαη θαηά ηελ δεχηεξε ρηιηεηία π.Υ. Οη αλαζθαθείο ζπκβφιηζαλ θάζε αξρηηεθηνληθή
θάζε κε έλα μερσξηζηφ ρξψκα: Μαχξε (3700 – 3200 π.Υ.), Κπαλή (3200 – 2700 π.Υ.),
Πξάζηλε θαη Δξπζξή (2700 – 2200 π.Υ.), Κίηξηλε (2200 – 2100 π.Υ.), Φαηά θαη Ηψδεο (2100
– 1200 π.Υ. Ζ Μαχξε θαιχπηεη ηε κεηάβαζε απφ ηε Νενιηζηθή ζηελ Πξσηνραιθή πεξίνδν.
Απφ ηηο ππφινηπεο, ε Κπαλή, ε Πξάζηλε, ε Δξπζξή θαη ε Κίηξηλε αλήθνπλ ζηελ Πξψηκε
Δπνρή ηνπ Υαιθνχ θαη αληηπξνζσπεχνληαη κε αξρηηεθηνληθά θαηάινηπα, ελψ νη δπν
ηειεπηαίεο αλαγλσξίδνληαη κφλνλ απφ ηελ θεξακηθή ηνπο, πνπ αλήθεη ζηελ Μέζε Δπνρή ηνπ
Υαιθνχ.
•
ΠΡΟΨΣΟΡΗΚΟ ΟΗΚΗΜΟ ΜΤΡΗΝΑ: Ο πξντζηνξηθφο νηθηζκφο ηεο Μχξηλαο
είλαη ρξνλνινγηθά ζχγρξνλνο κε ηελ Πνιηφρλε, αιιά ζχκθσλα κε ηα αλαζθαθηθά δεδνκέλα
θαίλεηαη λα γλψξηζε ηε κεγαιχηεξε αθκή ηνπ ζηε ιεγφκελε Δξπζξά (2500 – 2300 π.Υ.) θαη
Κίηξηλε (2300 – 2000 π.Υ.) πεξίνδν, ελψ ηα νηθηζηηθά ιείςαλα πνπ ζψδνληαη απφ ηηο
πξνεγνχκελεο πεξηφδνπο, ηελ Κπαλή θαη Πξάζηλε, θαζψο θαη ηηο κεηαγελέζηεξεο, Καθέ θαη
Ηψδε, είλαη αξθεηά πεξηνξηζκέλα.Ζ Μχξηλα θαηαζηξάθεθε πνιιέο θνξέο απφ ηζρπξνχο
ζεηζκνχο, πνπ ζα ζπληάξαζζαλ ην λεζί. Οη θάηνηθνη μαλάρηηδαλ ηα ζπίηηα ηνπο πάλσ ζηα
εξείπηα ηεο πξνγελέζηεξεο θάζεο θαη ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο, αλάινγα κε ηηο αλάγθεο,
επηζθεχαδαλ ηηο θζνξέο.Σα ζπίηηα ηεο Μχξηλαο ήηαλ επξχρσξα, κεγαιχηεξα θαη πςειφηεξα
απφ απηά ηεο Πνιηφρλεο. Μεγάια, κεγαξνεηδή, επηκήθε, επξχρσξα θηίζκαηα, ρσξηζκέλα κε
εγθάξζηνπο ηνίρνπο ζε δπν ή θαη πεξηζζφηεξνπο ρψξνπο, πνπ επηθνηλσλνχζαλ κεηαμχ ηνπο κε
κηθξά αλνίγκαηα. Οη ζηέγεο ήηαλ ακθηθιηλείο, απφ μχια, θχθηα θαη ιάζπε, ζηεξηγκέλεο ζηηο
ινμέο απνιήμεηο ησλ ηνίρσλ θαη ζε θεληξηθφ δνθάξη. Σα θηίζκαηα φισλ ησλ νηθνδνκηθψλ
θάζεσλ ήηαλ ιηζφθηηζηα, απφ ηα ζεκέιηα σο ηελ νξνθή. Γηα ηελ ηνηρνπνηία
ρξεζηκνπνηήζεθαλ ιίζνη απφ ηνλ πεξηβάιινληα ρψξν, θξνθάιεο απφ ηελ παξαιία θαη
αθαλφληζηνη ιίζνη πνπ απνζπάζηεθαλ απφ ηνπο βξάρνπο ηεο πεξηνρήο. Γηα ηελ ηνηρνπνηία ησλ
λεφηεξσλ νηθνδνκηθψλ θάζεσλ ρξεζηκνπνηνχζαλ εξγαιεία θαη ιίζηλα ζθεχε, πνπ εχξηζθαλ
ζηα εξείπηα ησλ πξνγελέζηεξσλ ζπηηηψλ, φπσο ηα ηγδία θαη ηνπο ηξηπηήξεο, ελψ ζε πνιιέο
πεξηπηψζεηο ελζσκάησλαλ ζηα λέα ζεκέιηα νιφθιεξα αγγεία πνπ ππήξραλ θαηά ρψξαλ ζην
ζηξψκα θαηαζηξνθήο ησλ παιαηνηέξσλ θηηζκάησλ. Χο ζπλδεηηθφ πιηθφ ρξεζηκνπνηνχζαλ ηε
ιάζπε, ηελ νπνία ελίζρπαλ κε φζηξεα. Σα δάπεδα ήηαλ απφ ρψκα πνπ γηλφηαλ ζθιεξφηεξν
απφ ηα φζηξεα ή ηα κηθξά ραιίθηα. ια ζρεδφλ ηα ζπίηηα είραλ ηελ είζνδν ζηα αλαηνιηθά,
ηελ πξνθπιαγκέλε φςε ησλ ζπηηηψλ απφ ηνπο αλέκνπο πνπ καζηίδνπλ ηελ πεξηνρή. ηε
Μχξηλα ε χπαξμε ηείρνπο δελ επηβεβαηψζεθε απφ ηελ αλαζθαθηθή έξεπλα, πνπ απνθάιπςε
έλα κηθξφ κφλν ηκήκα «νρχξσζεο» ή αλαιήκκαηνο
ζηα λφηηα φξηα ηνπ
νηθηζκνχ.Γηαπηζηψζεθε φηη ζηε Μχξηλα ηεο πξψηκεο θαη κέζεο επνρήο ηνπ Υαιθνχ, ππήξρε
έλαο ζηνηρεηψδεο πνιενδνκηθφο ζρεδηαζκφο. Απνθαιχθζεθαλ ζπζηήκαηα απνρέηεπζεο κε
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ιηζφθηηζηνπο αγσγνχο, δξφκνη ζηξσκέλνη κε ρψκα θαη κηθξά ιηζφζηξσηα δξνκάθηα κεηαμχ
ησλ ζπηηηψλ, πνπ εμαζθάιηδαλ ηελ πξφζβαζε ζηηο «γεηηνληέο» θαη ηα ζπίηηα ηνπ νηθηζκνχ.
ΥΗΟ
•
ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΗΚΟ ΥΧΡΟ ΔΜΠΟΡΗΟΤ: Ο Αξραηνινγηθφο ρψξνο ηνπ Δκπνξεηνχ
είλαη ρηηζκέλνο ζηηο απφηνκεο πιαγηέο ηνπ ιφθνπ ηνπ Πξνθήηε Ζιία απφ ηνπο πξψηνπο Ίσλεο
ηνλ 8ν αηψλα π.Υ. Λίγν ρακειφηεξα απφ ηελ θνξπθή ηνπ ιφθνπ βξίζθεηαη ν λαφο ηεο ζεάο
Αζελάο ρηηζκέλνο ζην θέληξν ηεο αθξφπνιεο λα αληηθξίδεη ηελ αλαηνιή. Κάησ απφ ηελ
Αθξφπνιε ππήξραλ δηάθνξα είδε θαηνηθίαο. Τπήξραλ απιέο θαηνηθίεο πνπ απνηεινχηαλ απφ
έλα κφλν δσκάηην θαη ηα κέγαξα πνπ ήηαλ έλαο δεχηεξνο ηχπνο θαηνηθίαο πνπ αλήθε ζηνπο
πην επθαηάζηαηνπο θαηνίθνπο. Ζ αξθεηά αλεθνξηθή δηαδξνκή ζηνλ αξραηνινγηθφ ρψξν
πεξλάεη κέζα απφ ηα εξείπηα ηνπ αξραίνπ νηθηζκνχ θαηαιήγνληαο ζηελ αθξφπνιε θαη ην λαφ
ηεο Αζελάο θαη εμαζθαιίδεη απφ πνιχ λσξίο ππέξνρε ζέα ηνπ ιηκαληνχ ηνπ Δκπνξεηνχ θαη
ζηε ζπλέρεηα ηεο παξαιίαο ηεο Κψκεο.
ΑΜΟ
•
ΖΡΑΗΟ: Ζ πεξηνρή ηνπ Ζξαίνπ κε ην ιαηξεπηηθφ λαφ ηεο ζεάο Ήξαο λα δεζπφδεη,
απνηειεί έλαλ απφ ηνπο αξραηφηεξνπο ηφπνπο ζξεζθεπηηθήο ιαηξείαο. Οη αλαζθαθέο ζηελ
πεξηνρή ηνπ Ζξαίνπ έθεξαλ ζην θσο πιεζψξα επξεκάησλ. Σα αλαζήκαηα πνπ έρνπλ βξεζεί
θαη εθηίζεληαη ζην Αξραηνινγηθφ Μνπζείν άκνπ θαη ζην Μνπζείν Ππζαγνξείνπ καξηπξνχλ
φηη ν λαφο ήηαλ θεκηζκέλνο ηφπνο ιαηξείαο ηνλ νπνίν επηζθέπηνληαλ απφ δηάθνξα κέξε ηνπ
αξραίνπ θφζκνπ: ηα αλαζήκαηα πξνέξρνληαη απφ ηε πξία, ηε Μεζνπνηακία, ηε Βαβπισλία,
ηε Φνηλίθε, ην Γηβξαιηάξ θ.ν.θ. Απφ ηνπο κεγαιχηεξνπο λανχο ηεο αξραηφηεηαο, ήηαλ
νξζνγψληνο κε 155 θίνλεο ην χςνο ησλ νπνίσλ έθηαλε ηα 20 κέηξα. ήκεξα ν θίνλαο πνπ
ζψδεηαη έρεη χςνο 13 κέηξα. Ζ επηξξνή ηνπ ήηαλ ηέηνηα πνπ κπνξεί λα ζπγθξηζεί κε απηή ηνπ
Μαληείνπ ησλ Γειθψλ. Ζ πφξηα ηνπ λανχ ζχκθσλα κε ηνπο αξραηνιφγνπο άλνηγε κφλν ιίγεο
κέξεο ην ρξφλν ζηηο γηνξηέο πξνο ηηκήλ ηεο ζεάο. Σν θχξην κέξνο ηεο ιαηξείαο γηλφηαλ ζην
βσκφ πνπ ήηαλ θαηαζθεπαζκέλνο απφ κάξκαξν θαη πξάζηλν νθίηε φπνπ γίλνληαλ νη ζπζίεο
δψσλ. Οη πεξηεγεηέο αθεγνχληαη φηη νη ζηάρηεο ησλ δψσλ πάλσ απφ ην βσκφ ήηαλ ηφζεο
πνιιέο πνπ είρε δεκηνπξγεζεί έλαο βσκφο απφ ζηάρηεο πάλσ απφ ηνλ ήδε ππάξρνληα βσκφ.
Απφ ην Ζξαίνλ μεθηλνχζε θαη ε Ηεξά Οδφο κήθνπο έμη ρηιηνκέηξσλ, ε νπνία έθηαλε κέρξη ηελ
αξραία πφιε ηεο άκνπ, ην ζεκεξηλφ Ππζαγφξεην. Σελ Ηεξά Οδφ θνζκνχζαλ έμη αξρατθνί
θνχξνη ζε δηαζηάζεηο ηξηπιάζηεο ηνπ θπζηθνχ κεγέζνπο αθηεξψκαηα ζηε ζεά, έλαο απφ ηνπο
νπνίνπο ζψδεηαη ζην Αξραηνινγηθφ Μνπζείν ζην Βαζχ. Μέρξη θαη ηα Ρσκατθά ρξφληα ε
πεξηνρή ηνπ Ζξαίνπ παξακέλεη ηφπνο ιαηξείαο. Καη ζηα πζηεξφηεξα ρξφληα (16νο αηψλαο)
έρνπκε ιαηξεία ζην ρψξν απηφ. Τπάξρνπλ ιείςαλα κηαο αςίδαο ζην ρψξν ηεο
παιαηνρξηζηηαληθήο βαζηιηθήο. Μεηέπεηηα παχεη ε ιαηξεία θαη ε δσή ζ‘ απηφ ην ρψξν. Σν
1879 ν Paul Girard, έλαο γάιινο πεξηεγεηήο αλαθάιπςε ην άγαικα ηεο «θφξεο» πνπ είλαη
γλσζηφ σο ε «Ήξα ηνπ Υεξακχε» πνπ ζήκεξα θνζκεί ην Μνπζείν ηνπ Λνχβξνπ. Ζ Οπλέζθν
έρεη αλαθεξχμεη ην Ζξαίνλ σο έλαλ απφ ηνπο Θεζαπξνχο ηεο Παγθφζκηαο θιεξνλνκηάο.
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ΠΟΡΑΓΔ
ΚΤΡΟ
•
ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΗΚΟ ΥΧΡΟ ΠΑΛΑΜΑΡΗΟΤ: Με αλαζθαθέο πνπ έγηλαλ απφ ηελ
αξραηνινγηθή ππεξεζία βγήθε ζην θσο έλαο νιφθιεξνο νηθηζκφο ζηε ζέζε Παιακάξη, πνπ
βξίζθεηαη ζηα ΒΑ παξάιηα ηεο θχξνπ, 13 ρικ. ΒΓ ηεο Υψξαο. Ο νηθηζκφο ρξνλνινγηθά
αλήθεη ζηε πεξίνδν ηνπ Υαιθνχ (2500 – 1800 π.Υ.), θαη απνηειεί πξάγκαηη εληππσζηαθή
αλαθάιπςε, θαζψο δηαζέηεη νξγαλσκέλε πνιενδνκία, κε δξφκνπο θαη θεληξηθνχο αγσγνχο.
Σα εξείπηα ησλ ηεηρψλ καο δείρλνπλ φηη πξφθεηηαη γηα έλαλ πνιχ θαιά νρπξσκέλν νηθηζκφ, κε
νρχξσζε πξνπαιαηζηηαληαθήο θαηαγσγήο, πνπ εκθαλίζηεθε ζην Αηγαίν γχξσ ζην 2300 π.Υ.
Αλάκεζα ζηα επξήκαηα ππήξραλ ιηζφθηηζηα πεδνχιηα, εζηίεο, θνχξλνη θαη δηακνξθσκέλα
δάπεδα αιιά θαη αγγεία, ιίζηλα εξγαιεία θαη ζθεχε, νζηέηλα εξγαιεία, κεηαιιηθά ζθεχε θηι.
Σα πεξηζζφηεξα απφ ηα επξήκαηα ηνπ Παιακαξίνπ, εθηίζεληαη ζην αξραηνινγηθφ κνπζείν ηεο
θχξνπ.
[59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67]
ηε ζπλέρεηα δεκηνπξγήζεθε ν Πίλαθαο 1 πνπ πεξηιακβάλεη ηα αμηνζέαηα
θαηεγνξηνπνηεκέλα αλά λεζί ή λνκφ (πεξίπησζε Κξήηεο), θαη αλ είλαη δπλαηφλ απηά λα
ζπκπεξηιεθζνχλ ζε πεξηεγεηηθή εθδξνκή. Σα αμηνζέαηα πνπ απνθιείζηεθαλ ήηαλ εθείλα πνπ
ζπκπεξηιακβάλνληαλ ζηνλ πίλαθα ηεο ΔΛΣΑΣ αιιά πξφθεηηαη γηα ρψξνπο ρσξίο ελαέξηα
νπηηθή επαθή, φπσο νη θαηαθφκβεο ηεο Μήινπ. ηε ζπλέρεηα πξαγκαηνπνηήζεθε εθηελήο
έξεπλα πξνθεηκέλνπ λα πεξηγξαθεί θάζε αμηνζέαην κε βάζε ηηο παξακέηξνπο ηεο πεξηφδνπ
ζηελ νπνία αλήθεη, ηεο έθηαζεο ηνπ θαη ηεο θαηάζηαζεο ηνπ. Ζ πεξίνδνο ζηελ νπνία αλήθνπλ
ηα αμηνζέαηα θαηαγξάθεθε απφ ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ θαη Αζιεηηζκνχ,
‗Γηαξθήο θαηάινγνο θεξπγκέλσλ αξραηνινγηθψλ ρψξσλ θαη κλεκείσλ ηεο Διιάδαο‘ θαη απφ
ζειίδεο ηνπ δηαδηθηχνπ. Ζ έθηαζε κεηξήζεθε κε ην Arc Gis πξνζεγγηζηηθά θαη αλαθέξεηαη κε
θάζε επηθχιαμε, θαζψο ζθνπφο είλαη λα παξνπζηάζεη κία ηάμε κεγέζνπο θαη ζε θακία
πεξίπησζε ηελ αθξηβή έθηαζε ησλ ρψξσλ. Ζ θαηάζηαζε παξνπζηάδεηαη πεξηγξαθηθά θαη
αλαθέξεη ηη ζα αληηθξχζεη ν επηζθέπηεο, αλ γηα παξάδεηγκα ζα ππάξρνπλ ζρεκαηηζκέλα
ηκήκαηα πφιεο ή κφλν ην πεξίγξακκα ελφο πνιενδνκηθνχ δηθηχνπ θαη πξνέθπςε απφ
δηάθνξεο ηζηνζειίδεο.
ην ζεκείν απηφ πξέπεη λα ηνληζηεί πσο ζε θακία πεξίπησζε ε δηπισκαηηθή απηή δε γίλεηαη
πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγήζεη απφ ηζηνξηθήο άπνςεο αμηνζέαηα θαη αξραηνινγηθνχο ρψξνπο
θαη ζθνπφο είλαη λα ηα εηζάγεη ζε έλα δίθηπν ηνπξηζηηθνχ ελδηαθέξνληνο. Γηα ην ιφγν απηφ
φια ηα ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ αξραηνινγηθνχο ρψξνπο παξνπζηάδνληαη κε θάζε επηθχιαμε θαη
κφλν ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο. ηε ζπλέρεηα ηνπ πίλαθα παξνπζηάδεηαη ν
αξηζκφο ησλ επηζθεπηψλ ζηνπο αξραηνινγηθνχο ρψξνπο ην 2019 κε βάζε ηα ζηνηρεία ηεο
ΔΛΣΑΣ θαη ζχλδεζκνο πνπ παξαπέκπεη ζε ηζηνζειίδα κε πιεξνθνξίεο θαη θσηνγξαθηθφ
πιηθφ γηα θάζε αμηνζέαην. Γηακνξθψζεθε επίζεο ε ειθπζηηθφηεηα θάζε αμηνζέαηνπ πνπ
ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηνλ πίλαθα ηεο ΔΛΣΑΣ, ηφζν ζπγθξηηηθά κε ηα ππφινηπα πνπ
ππάξρνπλ ζηνλ ίδην λνκφ ή λεζί, φζν θαη ζπγθξηηηθά κε φια ηα ππφινηπα ζην Αηγαίν. Σα
απνηειέζκαηα παξνπζηάδνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα κε ηε κνξθή ξάβδσλ.
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`
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ/ΝΗ
ΙΩΣΙΚΟ
ΝΗΙ/ΝΟΜΟ ΠΛΗΘΤΜΟ
ΤΜΠΛΕΓΜΑ

ΚΡΗΣΗ

Ν. ΘΑΚΛΕΙΟΥ

Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ

Ν. ΕΘΥΜΝΟΥ

Ν. ΧΑΝΙΩΝ

298.996

ΑΞΙΟΘΕΑΣΟ

ΔΤΝΑΣΟΣΗΣ ΔΤΝΑΣΟΣΗΣΑ
ΝΑ
Α
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΤΜΠΕΡΙΛΗΦΘ
ΕΙ Ε

ΜΕΣΑΚΙΝΗΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΙΚΗ
ΠΣΗΗ

ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΜΟ ΑΞΙΟΘΕΑΣΟΤ

ΠΕΡΙΟΔΟ (**)

ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝ
Α ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ
Ε ΙΣΟΕΛΙΔΕ
ΔΗΜΩΝ /
ΣΟΤΡΙΣΙΚΕ
ΙΣΟΕΛΙΔΕ (*)

ΤΝΟΛΟ ΕΠΙΚΕΠΣΩΝ
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΝΑ
ΝΟΜΟ (ΕΛΣΑΣ)

% ΕΛΚΤΣΙΚΟΣΗΣΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΟΤ ΣΟ
ΑΙΓΑΙΟ *(ΑΡΙΘΜΟ ΕΠΙΚΕΠΣΩΝ
ΑΞΙΟΘΕΑΣΟΤ/ΤΝΟΛΟ ΕΠΙΚΕΠΣΩΝ) *100+

% ΕΛΚΤΣΙΚΟΣΗΣΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΟΤ ΣΟ ΑΙΓΑΙΟ *(ΑΙΘΜΟΣ
ΕΡΙΣΚΕΡΤΩΝ ΑΞΙΟΘΕΑΤΟΥ/ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΙΣΚΕΡΤΩΝ) *100+

ΕΛΚΤΣΙΚΟΣΗΣΑ ΠΡΟΟΡΙΜΟΤ ΑΝΑ ΝΟΜΟ θ
ΝΗΙ *(ΑΙΘΜΟΣ ΕΡΙΣΚΕΡΤΩΝ
ΑΞΙΟΘΕΑΤΟΥ/ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΙΣΚΕΡΤΩΝ ΝΟΜΟΥ ή
ΝΘΣΙΟΥ) *100+

% ΕΛΚΤΣΙΚΟΣΗΣΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΟΤ ΑΝΑ ΝΟΜΟ ((ΑΙΘΜΟΣ ΕΡΙΣΚΕΡΤΩΝ
ΑΞΙΟΘΕΑΤΟΥ/ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΙΣΚΕΡΤΩΝ ΝΟΜΟΥ) *100)

ΚΝΩΣΟΣ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΑΧΑΙΟΤΘΤΑ/ΡΟΪΣΤΟΙΚΘ

8000

ΚΑΣΑΣΑΗ
ΣΩΗΟΝΤΑΙ ΤΜΘΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΝΑΚΤΟΩΝ ΚΑΙ
ΤΘΣ ΑΧΑΙΑΣ ΡΟΛΘΣ

949.192

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

25,35%

25,4%

65,26

65,26

ΕΝΕΤΙΚΟ ΦΟΥΙΟ ΚΟΥΛΕΣ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΕΝΕΤΟΚΑΤΙΑ

6000

ΣΩΗΕΤΑΙ ΟΛΟΚΛΘΟ ΤΟ ΕΝΕΤΙΚΟ ΦΟΥΙΟ

161.586

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

4,32%

4,3%

11,11

11,11

ΦΑΙΣΤΟΣ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

45000

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

3,25%

3,3%

8,37

8,37

ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΣΩΗΟΝΤΑΙ ΤΜΘΜΑΤΑ ΤΘΣ ΑΧΑΙΑΣ ΡΟΛΘΣ
ΣΩΗΟΝΤΑΙ ΤΜΘΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΑΚΤΟΟΥ
ΚΥΙΩΣ ΤΟΙΧΟΡΟΙΪΕΣ
ΣΩΗΟΝΤΑΙ ΤΑΦΟΙ (ΛΑΞΕΥΜΕΝΕΣ ΣΡΘΛΙΕΣ)

121.796

ΜΑΛΙΑ
ΜΑΤΑΛΑ

79.837
77.769

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

2,13%
2,08%

2,1%
2,1%

5,49
5,35

5,49
5,35

ΓΟΤΥΝΑ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΑΧΑΙΟΤΘΤΑ
ΑΧΑΙΟΤΘΤΑ/ΧΑΛΚΟΚΑΤΙΑ/ΒΥΗΑΝΤΙΝΘ/ΜΕΤΑΒ
ΥΗΑΝΤΙΝΘ
ΑΧΑΙΟΤΘΤΑ/ΩΜΑΪΚΘ
ΑΧΑΙΟΤΘΤΑ/ΧΑΛΚΟΚΑΤΙΑ/ΕΛΛΘΝΙΣΤΙΚΘ/ΩΜ
ΑΪΚΘ/ΒΥΗΑΝΤΙΝΘ/ΜΕΤΑΒΥΗΑΝΤΙΝΘ

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

1,43%

1,4%

3,67

3,67

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΑΧΑΙΟΤΘΤΑ/ΧΑΛΚΟΚΑΤΙΑ

10000

8.409

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

0,22%

0,2%

0,58

0,58

ΤΥΛΙΣΟΣ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΑΧΑΙΟΤΘΤΑ/ΧΑΛΚΟΚΑΤΙΑ

1000

ΣΩΗΟΝΤΑΙ ΝΑΟΣ,ΩΔΕΙΟ,ΚΙΟΝΕΣ Κ.Α.
ΣΩΗΕΤΑΙ ΚΥΙΩΣ ΤΟ ΡΕΙΓΑΜΜΑ ΤΟΥ
ΑΝΑΚΤΟΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΡΟΛΟΙΡΩΝ ΧΩΩΝ
ΣΩΗΟΝΤΑΙ ΤΜΘΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΚΤΟΩΝ ΚΥΙΩΣ ΤΟΙΧΟΡΟΙΪΕΣ

53.413

ΑΓΙΑ ΤΙΑΔΑ

2.450

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

0,07%

0,1%

0,17

0,17

ΣΡΙΝΑΛΟΓΚΑ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΑΧΑΙΟΤΘΤΑ/ΜΕΤΑΒΥΗΑΝΤΙΝΘ

410.334

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

10,96%

11,0%

65,54

65,54

ΑΧΑΙΑ ΡΟΛΘ ΛΑΤΩ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΚΛΑΣΣΙΚΘ

4000

11.900

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

0,32%

0,3%

1,90

1,90

ΓΟΥΝΙΑ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΧΑΛΚΟΚΑΤΙΑ

100

11.180

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

0,30%

0,3%

1,79

1,79

ΑΝΑΚΤΟΟ ΗΑΚΟΥ
ΦΟΥΙΟ ΚΑΗΑΜΑ

ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΧΑΛΚΟΚΑΤΙΑ
ΒΥΗΑΝΤΙΝΘ

6500
2000

9.244
8.362

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

0,25%
0,22%

0,2%
0,2%

1,48
1,34

1,48
1,34

ΡΕΤΑΣ
ΡΑΛΑΙΚΑΣΤΟ
ΣΡΘΛΑΙΟ ΨΥΧΟΥ

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΠΧΙ

ΝΕΟΛΙΘΙΚΘ/ΧΑΛΚΟΚΑΤΙΑ
ΑΧΑΙΟΤΘΤΑ/ΡΟΪΣΤΟΙΚΘ/ΧΑΛΚΟΚΑΤΙΑ
ΑΧΑΙΟΤΘΤΑ

10000
25000
2200

ΣΩΗΕΤΑΙ ΤΟ ΤΕΑΣΤΙΟ ΕΝΕΤΙΚΟ ΟΧΥΟ
ΕΕΙΡΙΑ ΑΧΑΙΑΣ ΡΟΛΘΣ ΠΡΩΣ
ΟΧΥΩΣΕΙΣ,ΑΓΟΑ,ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ
ΕΕΙΡΙΑ ΑΧΑΙΑΣ ΡΟΛΘΣ ΠΡΩΣ
ΤΟΙΧΟΡΟΙΪΕΣ,ΣΚΑΛΕΣ, ΚΑΛΝΤΕΙΜΙΑ
ΣΩΗΟΝΤΑΙ ΤΜΘΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΑΚΤΟΟΥ
ΚΥΙΩΣ ΤΟΙΧΟΡΟΙΪΕΣ
ΣΩΗΕΤΑΙ ΤΟ ΒΥΗΑΝΤΙΝΟ ΦΟΥΙΟ
ΤΜΘΜΑΤΑ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΡΩΣ ΤΜΘΜΑ ΤΟΥ
ΤΕΙΧΟΥΣ
ΤΜΘΜΑ ΑΡΠ ΕΝΕΤΙΚΟ ΦΟΥΙΟ
ΣΡΘΛΑΙΟ

937
908
173.198

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

0,03%
0,02%
4,63%

0,0%
0,0%

0,15
0,15
27,66

0,15

ΔΘΟΣ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΑΧΑΙΟΤΘΤΑ

ΒΟΚΑΣΤΟ
ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ ΒΟΥΛΙΣΜΕΝΘ
ΡΑΑΛΙΑ ΒΟΥΛΙΣΜΑ
ΑΧ. ΧΩΟΣ ΑΜΕΝΩΝ
ΑΧΑΙΑ ΕΛΖΥΘΕΝΑ
ΜΟΝΑΣΤΘΑΚΙ

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΑΧΑΙΟΤΘΤΑ
ΑΧΑΙΟΤΘΤΑ/ΒΥΗΑΝΤΙΝΘ/ΜΕΤΑΒΥΗΑΝΤΙΝΘ
ΑΧΑΙΟΤΘΤΑ
ΧΑΛΚΟΚΑΤΙΑ

500
20000
10000
500
500
100

0,4%
0,1%
0,0%

76,85
15,18
7,97

76,85
15,18
7,97

ΡΑΛΙΑ ΡΟΛΘ ΕΘΥΜΝΟΥ
ΕΝΕΤΙΚΟ ΛΙΜΑΝΙ
ΦΟΥΙΟ ΦΟΤΕΤΗΑΣ

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΕΝΕΤΟΚΑΤΙΑ
ΕΝΕΤΟΚΑΤΙΑ
ΕΝΕΤΟΚΑΤΙΑ

100000
1500
85000

ΑΧΑΙΑ ΑΡΤΕΑ
ΕΝΕΤΙΚΟ ΛΙΜΑΝΙ
ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ ΜΡΑΛΟΥ
ΡΑΑΛΙΑ ΕΛΑΦΟΝΘΣΙ
ΒΥΗΑΝΤΙΝΟ ΤΕΙΧΟΣ
ΦΟΥΙΟ ΦΙΚΑ
ΦΑΑΓΓΙ ΣΑΜΑΙΑΣ
ΡΑΑΛΙΑ ΚΕΔΟΔΑΣΟΣ

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΑΧΑΙΟΤΘΤΑ
ΕΝΕΤΟΚΑΤΙΑ
ΒΥΗΑΝΤΙΝΘ
ΒΥΗΑΝΤΙΝΘ/ΜΕΤΑΒΥΗΑΝΤΙΝΘ
-

1,5%

100

100

ΕΚΣΑΗ(

30000
20000
5000

100000

76.319

100

81.936

150.387

ΑΡΙΘΜΟ
ΕΠΙΚΕΠΣΩΝ
2019
(
ΣΟΙΧΕΙΑ
ΕΛΣΑΣ)

2000
1000
200000
30000
1000
1000
50000000
15000

ΝΟΜΟΣ ΘΑΚΛΕΙΟΥ: 1.454.452
38,8%

ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ: 626.063
16,7%

ΤΜΘΜΑΤΑ ΤΟΙΧΟΡΟΙΪΑΣ ΔΙΑΦΟΩΝ ΚΤΙΙΩΝ ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΕΤΑΙ

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

-

-

ΕΕΙΡΙΑ ΤΟΥ ΟΙΣΚΙΣΜΟΥ ΚΥΙΩΣ ΤΟΙΧΟΡΟΙΪΕΣ
ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ
ΡΑΑΛΙΑ
ΑΝΕΣΚΑΜΜΕΝΟ ΝΕΚΟΤΑΦΕΙΟ
ΕΕΙΡΙΑ ΤΘΣ ΡΟΛΘΣ
ΕΕΙΡΙΑ ΤΘΣ ΡΟΛΘΣ
ΑΝΑΓΕΝΝΘΣΙΑΚΘ ΡΟΛΘ ΜΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΕΝΕΤΟΚΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΚΟΚΑΤΙΑΣ
ΕΝΕΤΙΚΟ ΛΙΜΑΝΙ ΜΕ ΑΙΓΥΡΤΙΑΚΟ ΦΑΟ
ΕΝΕΤΙΚΟ ΦΟΥΙΟ
ΣΩΗΕΤΑΙ ΜΕΓΑΛΟ ΤΜΘΜΑ ΤΟΥ ΤΕΙΧΟΥΣ,
ΩΜΑΪΚΕΣ ΘΟΛΩΤΕΣ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ, ΛΑΞΕΥΤΟ
ΘΕΑΤΟ Κ.Α.
ΕΝΕΤΙΚΟ ΛΙΜΑΝΙ ΜΕ ΑΙΓΥΡΤΙΑΚΟ ΦΑΟ
ΡΑΑΛΙΑ
ΡΑΑΛΙΑ
ΤΜΘΜΑΤΑ ΤΟΥ ΤΕΙΧΟΥΣ
ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΟ ΦΟΥΙΟ
ΦΑΑΓΓΙ
ΡΑΑΛΙΑ

ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΕΤΑΙ
ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΕΤΑΙ
ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΕΤΑΙ
13.451
2.656
1.395

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

0,36%
0,07%
0,04%

-

ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΕΤΑΙ
ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΕΤΑΙ
ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΕΤΑΙ

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

-

-

57.243
ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΕΤΑΙ
ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΕΤΑΙ
ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΕΤΑΙ
ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΕΤΑΙ
ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΕΤΑΙ
ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΕΤΑΙ
ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΕΤΑΙ

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

1,53%
-

-

ΝΟΜΟΣ ΕΘΥΜΝΟΥ: 17.502
0,5%

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ: 57.243
1,6%

72

`
ΑΜΟΓΟΣ

ΑΝΔΟΣ

ΔΘΛΟΣ

1.947

9.128

24

ΜΟΝΑΣΤΘΙ ΡΑΝΑΓΙΑΣ ΧΟΗΟΒΙΩΤΙΣΑΣ
ΧΩΑ
ΡΥΓΟΣ ΑΓΙΑΣ ΤΙΑΔΑΣ

ΠΧΙ
ΠΧΙ
ΠΧΙ

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΒΥΗΑΝΤΙΝΘ/ΜΕΤΑΒΥΗΑΝΤΙΝΘ
ΑΧΑΙΟΤΘΤΑ/ΝΕΟΕΛΛΘΝΙΚΘ
ΑΧΑΙΟΤΘΤΑ/ΒΥΗΑΝΤΙΝΘ

ΑΧΑΙΑ ΑΚΕΣΙΝΘ

ΠΧΙ

ΝΑΙ

ΑΧΑΙΟΤΘΤΑ/ΡΟΪΣΤΟΙΚΘ

200

ΥΨΘΛΘ

ΠΧΙ

ΝΑΙ

ΡΩΙΜΟΙ ΙΣΤΟΙΚΟΙ ΧΟΝΟΙ
ΡΩΙΜΟΙ ΙΣΤΟΙΚΟΙ
ΧΟΝΟΙ/ΑΧΑΪΚΘ/ΚΛΑΣΣΙΚΘ/ΕΛΛΘΝΙΣΤΙΚΘ/ΩΜ
ΑΪΚΘ

200

ΑΧΑΙΑ ΔΘΛΟΣ

ΠΧΙ

ΝΑΙ

100
130000
100

6000000

2.084

ΚΤΚΛΑΔΕ

172.665

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

4,61%

4,6%

28,96

28,96

1.454
ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΕΤΑΙ

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

0,04%
-

-

0,0%

0,24

0,24

1.722
30.457
ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΕΤΑΙ
ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΕΤΑΙ
ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΕΤΑΙ

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

0,05%
0,81%
-

0,0%

0,29
5,11

0,29

-
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ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

0,01%

0,0%

0,04

0,04

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

1,02%
0,18%
7,81%

1,0%
0,2%

6,38
1,14

6,38
1,14

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

1,16%

1,2%

7,25

7,25

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

0,20%

0,2%

1,27

1,27

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

0,04%
3,83%
0,69%

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

700
15.761
12.216

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

1026
3.743.887

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΝΑΙ
ΠΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΑΧΑΙΟΤΘΤΑ/ΡΟΪΣΤΟΙΚΘ
ΑΧΑΙΟΤΘΤΑ/ΒΥΗΑΝΤΙΝΘ/ΜΕΤΑΒΥΗΑΝΤΙΝΘ
ΩΜΑΪΚΘ
ΝΕΟΕΛΛΘΝΙΚΘ
ΝΕΟΕΛΛΘΝΙΚΘ

200
10000
1200
2000
2000

ΑΓΙΑ ΕΙΘΝΘ

ΠΧΙ

ΝΑΙ

200

ΕΕΙΡΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΡΟΥ ΑΡΟΤΥΡΩΝΟΥΝ
ΤΟ ΡΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΣΑΓΚΙ
ΥΙΑ
ΡΟΤΑΑ
ΦΘΑ
ΟΙΑ-ΘΛΙΟΒΑΣΙΛΕΜΑ
ΑΚΩΤΘΙ

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΠΧΙ

ΡΟΪΣΤΟΙΚΘ
ΑΧΑΪΚΘ/ΚΛΑΣΣΙΚΘ/ΕΛΛΘΝΙΣΤΙΚΘ/ΩΜΑΪΚΘ/ΒΥ
ΗΑΝΤΙΝΘ/ΜΕΤΑΒΥΗΑΝΤΙΝΘ
ΑΧΑΙΟΤΘΤΑ
ΑΧΑΙΟΤΘΤΑ
ΝΕΟΕΛΛΘΝΙΚΘ
ΑΧΑΙΟΤΘΤΑ

ΑΧΑΙΑ ΘΘΑ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΑΧΑΙΟΤΘΤΑ/ΒΥΗΑΝΤΙΝΘ

350

ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΕΑΣ

ΠΧΙ

ΝΑΙ

ΧΑΛΚΟΚΑΤΙΑ

1000

ΙΕΟ ΡΟΣΕΙΔΩΝΑ ΚΑΙ ΑΜΦΙΤΙΤΘΣ
ΡΑΝΑΓΙΑ ΤΘΣ ΤΘΝΟΥ
ΑΣΚΛΘΡΙΕΙΟ
ΩΜΑΪΚΘ ΟΙΚΙΑ

ΠΧΙ
ΠΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΠΧΙ

ΑΧΑΙΟΤΘΤΑ
ΝΕΟΕΛΛΘΝΙΚΘ
ΑΧΑΙΟΤΘΤΑ
ΩΜΑΪΚΘ

150
10000
40000
3000

ΑΧ. ΧΩΟΣ ΚΑΣΤΟΥ
ΛΙΝΔΟΣ

ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΑΧΑΙΟΤΘΤΑ
ΙΡΡΟΤΟΚΑΤΙΑ

45000
20000

ΚΑΜΕΙΟΣ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΙΑΛΥΣΟΣ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΘ ΡΟΛΘ/ ΡΑΛΑΤΙ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ
ΝΑΙ
ΜΑΓΙΣΤΟΥ ΝΑΙ

ΑΧΑΪΚΘ/ΚΛΑΣΣΙΚΘ/ΕΛΛΘΝΙΣΤΙΚΘ/ΩΜΑΪΚΘ
ΙΡΡΟΤΟΚΑΤΙΑ
ΜΕΤΑΒΥΗΑΝΤΙΝΘ

20000
2000
800000

ΑΚΟΡΟΛΘ ΟΔΟΥ
ΡΑΛΑΙΟΚΑΣΤΟ
ΘΦΑΙΣΤΕΙΟ
ΦΟΥΙΟ ΜΘΘΥΜΝΑΣ
ΚΑΣΤΟ ΜΥΤΙΛΘΝΘΣ
ΙΕΟ ΤΩΝ ΜΕΣΣΩΝ
ΘΕΜΘ
ΙΕΟ ΚΛΟΡΕΔΘΣ
ΑΧΑΙΟ ΘΕΑΤΟ
ΚΑΒΕΙΙΟ
ΑΧΑΙΑ ΘΦΑΙΣΤΕΙΑ
ΑΧΑΙΑ ΡΟΛΙΟΧΝΘ
ΡΟΪΣΤΟΙΚΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΜΥΙΝΑΣ

ΝΑΙ
ΠΧΙ
ΠΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΙΡΡΟΤΟΚΑΤΙΑ
ΑΧΑΙΟΤΘΤΑ/ΒΥΗΑΝΤΙΝΘ/ΜΕΤΑΒΥΗΑΝΤΙΝΘ
ΒΥΗΑΝΤΙΝΘ/ΜΕΤΑΒΥΗΑΝΤΙΝΘ
ΒΥΗΑΝΤΙΝΘ/ΜΕΤΑΒΥΗΑΝΤΙΝΘ
ΑΧΑΙΟΤΘΤΑ/ΚΛΑΣΣΙΚΘ
ΑΧΑΙΟΤΘΤΑ
ΑΧΑΙΟΤΘΤΑ
ΑΧΑΙΟΤΘΤΑ
ΑΧΑΙΟΤΘΤΑ
ΑΧΑΙΟΤΘΤΑ
ΡΟΪΣΤΟΙΚΘ
ΡΟΪΣΤΟΙΚΘ

150000
15000
70000
10000
90000
1000
30000
1000
500
380000
10000
15000
10000

ΣΩΗΕΤΑΙ ΤΜΘΜΑ ΤΟΥ ΝΑΟΥ,ΚΙΟΝΕΣ Κ.Α.
38.037
ΣΩΗΕΤΑΙ ΤΜΘΜΑ ΤΟΥ ΝΑΟΥ,ΚΙΟΝΕΣ Κ.Α.
6.819
ΜΑΜΑΤΙΝΘ ΡΥΛΘ ΝΑΟΥ
ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΕΤΑΙ
ΟΙΚΙΣΜΟΣ
ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΕΤΑΙ
ΟΙΚΙΣΜΟΣ
ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΕΤΑΙ
ΕΕΙΡΙΑ ΟΙΚΙΣΜΟΥ
292.356
ΣΩΗΟΝΤΑΙ ΕΕΙΡΙΑ ΠΡΩΣ ΚΛΙΜΑΚΩΤΟΙ
ΔΟΜΟΙ, ΚΙΟΝΕΣ Κ.Α.
43.253
ΣΩΗΟΝΤΑΙ ΕΕΙΡΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΘΜΑΤΩΝ ΚΑΙ
ΤΕΙΧΟΥΣ
7.597
ΣΩΗΟΝΤΑΙ ΕΕΙΡΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΘΜΑΤΩΝ ΤΟΥ
ΝΑΟΥ
1.520
ΝΑΟΣ ΡΟΥ ΙΔΥΘΘΚΕ ΤΟ 1823
ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΕΤΑΙ
ΣΩΗΟΝΤΑΙ ΕΕΙΡΙΑ ΠΡΩΣ ΚΙΟΝΕΣ
143.352
ΩΜΑϊΚΘ ΕΡΑΥΛΘ
25.662
ΣΩΗΕΤΑΙ ΟΛΟΚΛΘΟ ΤΟ ΚΑΣΤΟ ΤΘΣ
ΝΕΑΤΗΙΑΣ
0
ΣΩΗΟΝΤΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΘΜΑΤΑ,ΤΕΙΧΘ Κ.Α.
525.757
ΣΩΗΟΝΤΑΙ ΕΕΙΡΙΑ ΣΡΙΤΙΩΝ,ΑΧΑΙΑ
ΑΓΟΑ.ΕΕΙΡΙΑ ΥΔΑΓΩΓΕΙΟΥ Κ.Α.
105.175
ΣΩΗΟΝΤΑΙ ΕΕΙΡΙΑ ΝΑΟΥ ΚΑΙ ΚΙΟΝΕΣ
74.850
ΣΩΗΟΝΤΑΙ ΡΥΓΟΙ,ΤΕΙΧΘ,ΡΥΛΕΣ Κ.Α.
24.735
ΑΝΑΣΤΘΛΩΜΕΝΟ ΑΧΑΙΟ
ΣΤΑΔΙΟ.ΜΑΜΑΙΝΟ ΘΕΑΤΟ,ΚΙΟΝΕΣ Κ.Α. ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΕΤΑΙ
ΣΩΗΕΤΑΙ ΑΧΑΙΟ ΤΕΙΧΟΣ
ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΕΤΑΙ
ΘΦΑΙΣΤΕΙΟ
ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΕΤΑΙ
ΣΩΗΕΤΑΙ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΟ ΚΑΣΤΟ
23.143
ΣΩΗΕΤΑΙ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΟ ΚΑΣΤΟ
6.695
ΣΩΗΟΝΤΑΙ ΕΕΙΡΙΑ ΤΟΥ ΙΕΟΥ
2.377
ΣΩΗΟΝΤΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΛΟΙΡΑ
847
ΛΕΙΨΑΝΑ ΛΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΚΤΙΙΩΝ
0
ΕΕΙΡΙΑ ΑΧΑΙΟΥ ΘΕΑΤΟΥ
451
ΣΩΗΟΝΤΑΙ ΕΕΙΡΙΑ ΤΟΥ ΙΕΟΥ
13.301
ΣΩΗΟΝΤΑΙ ΕΕΙΡΙΑ ΑΧΑΙΟΥ ΘΕΑΤΟΥ ΚΑΙ ΙΕΟΥ
8.212
ΛΕΙΨΑΝΑ ΟΙΚΙΣΜΟΥ
7.599
ΛΕΙΨΑΝΑ ΟΙΚΙΣΜΟΥ
503

33.335

ΑΧ. ΧΩΟΣ ΕΜΡΟΕΙΟΥ
ΕΥΡΑΛΙΝΕΙΟ ΟΥΓΜΑ
ΘΑΙΟ

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΝΑΙ
ΠΧΙ
ΝΑΙ

ΑΧΑΙΟΤΘΤΑ/ΡΟΪΣΤΟΙΚΘ?ΚΛΑΣΣΙΚΘ/ΕΛΛΘΝΙΣ
ΤΙΚΘ/ΩΜΑΪΚΘ/ΒΥΗΑΝΤΙΝΘ/ΜΕΤΑΒΥΗΑΝΤΙΝΘ
ΑΧΑΙΟΤΘΤΑ
ΑΧΑΙΟΤΘΤΑ

100000
6000
20000

ΕΕΙΡΙΑ ΟΙΚΙΣΜΟΥ,ΝΑΟΥ ΚΑΙ ΑΚΟΡΟΛΘΣ
ΣΘΑΓΓΑ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΕΥΣΘΣ
ΣΩΗΟΝΤΑΙ ΕΕΙΡΙΑ ΝΑΟΥ,ΚΙΟΝΕΣ ΚΑΙ ΑΓΑΛΜΑΤΑ

2.888

ΑΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΟΣ ΡΑΛΑΜΑΙΟΥ (*) ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΧΑΛΚΟΚΑΤΙΑ

50000

ΣΩΗΟΝΤΑΙ ΕΕΙΡΙΑ ΟΙΚΙΣΜΟΥ

18.340

ΣΙΦΝΟΣ

2.543

ΤΘΝΟΣ

8.699

ΔΩΔΕΚΑΝΗΑ

0,03

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ

17.430

ΟΤ
Μ
ΟΤ

0,03

ΑΧΑΙΑ ΦΥΛΑΚΩΡΘ
ΚΑΤΑΚΟΜΒΕΣ
ΑΧΑΙΟ ΘΕΑΤΟ
ΜΙΚΘ ΒΕΝΕΤΙΑ
ΑΝΕΜΟΜΥΛΟΙ

4.966

ΣΑΝΤΟΙΝΘ

33.388

ΟΔΟΣ

152.538

ΝΙΣΥΟΣ

982

ΛΕΣΒΟΣ

86.312

16.743

ΧΙΟΣ
51.269

ΣΚΥΟΣ

0,0%

Θ ΚΑΛΥΤΕΑ ΔΙΑΤΘΘΜΕΝΘ ΑΧΑΙΑ ΡΟΛΘ
ΤΘΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

2000
500

ΛΕ
Β
ΝΟ
Μ
Ο
Α

ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΣΟΛΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ

ΝΟ
Μ
Ο

ΠΟΡΑΔΕ

-

0,00%

ΑΧΑΙΟΤΘΤΑ
-

2.472

ΣΑΜΟΣ

-

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΚΕΑ

ΛΘΜΝΟΣ

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΝΑΙ
ΝΑΙ

14.165

ΚΩΣ

-

ΣΚΑΚΟΣ
ΡΑΑΛΙΑ ΣΑΑΚΘΝΙΚΟ

ΜΥΚΟΝΟΣ

ΝΑΞΟΣ

0,00%

ΤΜΘΜΑΤΑ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΡΟΥ
ΑΡΟΤΥΡΩΝΟΥΝ ΤΟ ΡΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
ΡΑΑΛΙΑ
ΛΕΙΨΑΝΑ ΤΘΣ ΡΟΛΘΣ ΡΟΥ ΑΡΟΤΥΡΩΝΟΥΝ
ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ
ΚΑΤΑΚΟΜΒΕΣ
ΕΝ ΜΕΕΙ ΑΝΕΣΚΑΜΜΕΝΟ ΘΕΑΤΟ
ΓΑΦΙΚΘ ΓΕΙΤΟΝΙΑ
ΣΥΓΚΟΤΘΜΑ ΑΝΕΜΟΜΥΛΩΝ

ΙΟΣ

ΜΘΛΟΣ

ΜΟΝΑΣΤΘΙ ΜΕΣΑ ΣΕ ΒΑΧΟ
ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΕΤΑΙ
ΡΑΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ
ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΕΤΑΙ
ΕΕΙΡΙΑ ΑΧΑΙΟΥ ΡΥΓΟΥ
0
ΣΩΗΟΝΤΑΙ ΤΜΘΜΑΤΑ ΤΘΣ ΑΧΑΙΑΣ
ΑΚΟΡΟΛΘΣ
ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΕΤΑΙ
ΕΕΙΡΙΑ ΑΧΑΙΑΣ ΡΟΛΘΣ ΟΡΩΣ ΤΜΘΜΑ ΤΟΥ
ΤΕΙΧΟΥΣ
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1000
6000
2000
250000
150000
20000

ΣΥΝΟΛΟ

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ: 596.265
15,7%

ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΘΣΩΝ: 899.531
25%

ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ: 63.128
1,67%

ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ: 909
0,03%
ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ: 1.026
0,03%

-

0,25

0,25

3,8%

15,94

15,94

0,00%
14,04%

0,0%
14,0%

0,00
58,45

58,45

2,81%
2,00%
0,66%

2,8%
2,0%
0,7%

11,69
8,32
2,75

11,69
8,32
2,75

0,6%
0,2%
0,1%
0,0%
0,0%
0,0%
0,4%
0,2%
0,2%
0,0%

36,66
10,61
3,77
1,34
0,00
0,71
21,07
13,01
12,04
0,80

36,66
10,61
3,77
1,34

0,02%
0,42%
0,33%

0,0%

77,01

77,01

0,3%

43,66

43,66

0,03%

0,0%
100,00%

100

100

0,62%
0,18%
0,06%
0,02%
0,00%
0,01%
0,36%
0,22%
0,20%
0,01%

0,0%

-

-

0,71
21,07
13,01
12,04
0,80

(*): ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2020 (ΔΕΝ ΥΡΘΧΑΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ 2019)
(**): ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΠ ΤΘΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ "ΔΙΑΚΘΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΘΥΓΜΕΝΩΝ ΑΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΩΝ ΚΑΙ ΜΝΘΜΕΙΩΝ ΤΘΣ
ΕΛΛΑΔΟΣ" ΤΟΥ ΥΡΟΥΓΕΙΟΥ ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ
(***): ΜΕΤΘΘΘΚΕ ΚΑΤΑ ΡΟΣΕΓΓΙΣΘ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ARC GIS ΜΕ ΚΑΘΕ ΕΡΙΦΥΛΑΞΘ

Πίλαθαο 1: Πίλαθαο ραξαθηεξηζηηθώλ αμηνζέαησλ Αηγαίνπ
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4.2 ΠΔΡΗΖΓΖΣΗΚΔ ΔΚΓΡΟΜΔ

4.2.1 ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΜΔ ΠΛΟΗΟ

Σα λεζηά ηνπ Αηγαίνπ πειάγνπο ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο θαζψο θαη κε ιηκέλεο ηεο
επεηξσηηθήο ρψξαο κε έλα δίθηπν λαπηηιηαθψλ γξακκψλ πνπ αθνινπζνχλ δνκή θφκβνπ
αθηίλσλ (hub & spoke) κε θνκβηθά ιηκάληα φπσο ν Πεηξαηάο, ε Θεζζαινλίθε, ην Ζξάθιεην, ε
Ρφδνο θαη άιια. Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο δπλαηφηεηαο κεηαθίλεζεο ελφο
πεξηεγεηή/ηνπξίζηα αμηνπνηήζεθε ε βάζε δεδνκέλσλ πνπ αλαπηχρζεθε ζε δηπισκαηηθή
εξγαζία ηνπ Σνκέα Μεηαθνξψλ θαη πγθνηλσληαθήο Τπνδνκήο ηνπ Δ.Μ.Π. ε νπνία
απεηθνλίδεη ηα δηαζέζηκα δξνκνιφγηα φισλ ησλ αθηνπιντθψλ εηαηξεηψλ πνπ
δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ Διιάδα. [68] Με βάζε ηα δξνκνιφγηα απηά έγηλε αλαδήηεζε ζην
δηαδίθηπν ζε ηζηνζειίδεο έθδνζεο ειεθηξνληθψλ εηζηηεξίσλ θαη θαηαγξάθεθε ν ρξφλνο ηεο
θάζε δηαδξνκήο ζε ιεπηά. Οη θελέο ζέζεηο ζηνλ πίλαθα πξνέιεπζεο – πξννξηζκνχ
ππνδειψλνπλ πσο δελ ππάξρεη δηαζέζηκε αθηνπιντθή ζχλδεζε κεηαμχ ησλ δχν ιηκέλσλ.

Πίλαθαο 2: Σκήκα ηεο βάζεο δεδνκέλσλ πνπ απνηππώλεη ηηο αθηνπιντθέο ζπλδέζεηο
Πεγή: [68]

ηε ζπλέρεηα, γηα θαζεκία δηαδξνκή ππνινγίζηεθε ε απφζηαζε ζε λαπηηθά κίιηα κέζσ ησλ
ηζηνζειίδσλ allovergreece.com [69] θαη nautiweb.gr [70] . ζεο απνζηάζεηο δελ ήηαλ
δηαζέζηκεο ππνινγίζηεθαλ κε φζν ην δπλαηφλ κεγαιχηεξε αθξίβεηα κέζσ ηεο εθαξκνγήο
google earth, αθνινπζψληαο ηε δηαδξνκή πνπ δηαλχεη ην θάζε πινίν. Αθνινχζσο,
δεκηνπξγήζεθε ην γξάθεκα δηαζπνξάο απφζηαζεο – ρξφλνπ πνπ έδεημε κηα αξθεηά θαιή
ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ δχν κεηαβιεηψλ. Πξνθεηκέλνπ λα δηεξεπλεζεί πεξηζζφηεξν ε
ζπζρέηηζε απηή έγηλε κία μερσξηζηή αλάιπζε γηα ηα πινία πνπ δηαλχνπλ απφζηαζε έσο 50
λαπηηθά κίιηα, πνπ ζπλήζσο είλαη πην κηθξά, θαη κία αθφκε γηα απηά πνπ δηαλχνπλ
κεγαιχηεξε απφζηαζε.
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Δηθόλα 52: Τπνινγηζκόο απόζηαζεο κεηαμύ ιηκέλσλ κέζσ ηεο εθαξκνγήο Google Earth

Δηθόλα 53: Τπνινγηζκόο απόζηαζεο κεηαμύ ιηκέλσλ κέζσ ηεο εθαξκνγήο Google Earth
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Πίλαθαο 3: Σκήκα πίλαθα πξνέιεπζεο-πξννξηζκνύ αθηνπιντθώλ ζπλδέζεσλ

Δηθόλα 54: Γξάθεκα δηαζπνξάο ρξόλνπ-απόζηαζεο γηα ηηο αθηνπιντθέο ζπλδέζεηο
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4.2.2 ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΜΔ ΑΔΡΟΠΛΑΝΟ
Αξθεηά απφ ηα λεζηά ηνπ Αηγαίνπ δηαζέηνπλ αεξνδξφκην. Δθηεινχληαη πηήζεηο πνπ ζπλδένπλ
ηα λεζηά κεηαμχ ηνπο θαη κε ηελ επεηξσηηθή Διιάδα θαη δξαζηεξηνπνηείηαη έλαο ζεκαληηθφο
αξηζκφο αεξνπνξηθψλ εηαηξεηψλ. πγθεληξψζεθαλ ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ηηο αεξνπνξηθέο
απηέο εηαηξείεο, θπξίσο απφ ηηο ηζηνζειίδεο πνπ απηέο δηαηεξνχλ ζην δηαδίθηπν. Ο ζηφινο
αεξνζθαθψλ πνπ δηαζέηεη θάζε εηαηξεία, θαζψο θαη θάπνηεο βαζηθέο πιεξνθνξίεο, φπσο ε
έδξα θαη ην έηνο ίδξπζεο παξνπζηάδνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα.

Πίλαθαο 4: Αεξνπνξηθέο Δηαηξείεο

ηε ζπλέρεηα κειεηήζεθαλ νη ζεκαληηθφηεξνη ηχπνη αεξνζθαθψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ
ηηο πεξηζζφηεξεο αεξνπνξηθέο εηαηξείεο, φπσο είλαη ηα Airbus, ηα ATR, ηα Dash θ.α. Σα
βαζηθά ηνπο ραξαθηεξηζηηθά παξνπζηάδνληαη παξαθάησ ζηελ Δηθφλα 55.
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Δηθόλα 55: Σύπνη θαη ραξαθηεξηζηηθά αεξνζθαθώλ
Πεγή: Γηπισκαηηθή εξγαζία Καιιηόπεο Καξαθσλζηαληίλνπ

Καηφπηλ, δεκηνπξγήζεθε έλαο πίλαθαο πνπ αθνξά ηα ειιεληθά αεξνδξφκηα θαη απεηθνλίδεη
ηηο δηαζέζηκεο ζπλδέζεηο κεηαμχ ησλ αεξνδξνκίσλ. Πεξηιακβάλεη ηα ηξηάληα ελλέα
αεξνδξφκηα ηεο ρψξαο καο θαη ην ρξφλν πνπ ρξεηάδεηαη έλα αεξνπιάλν γηα λα εθηειέζεη ηηο
δηαζέζηκεο πηήζεηο. Ο ρξφλνο έρεη θαηαγξαθεί ζε ιεπηά θαη βξέζεθε κε αλαδήηεζε ζην
δηαδίθηπν, ζε ηζηνζειίδεο αεξνπνξηθψλ εηαηξεηψλ θαζψο θαη ηζηνζειίδεο έθδνζεο
αεξνπνξηθψλ εηζηηεξίσλ. Δπηιέρζεθε ν ζπγθεθξηκέλνο ηξφπνο θαηαγξαθήο ηνπ ρξφλνπ, θαη
φρη ε θαηαγξαθή απφ ηε βάζε δεδνκέλσλ ηεο ΤΠΑ, γηα ιφγνπο αθξίβεηαο, θαζψο ε βάζε
δεδνκέλσλ παξνπζηάδεη ηνπο πξαγκαηηθνχο ρξφλνπο εθηέιεζεο ηεο πηήζεο, νη νπνίνη
κεηαβάιινληαη θάζε θνξά αλάινγα κε ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο θαη ηηο θαζπζηεξήζεηο πνπ
παξνπζηάδνληαη ιφγσ επνρηθφηεηαο, θαη επεξεάδνπλ θπξίσο ην ρξφλν απνγείσζεο θαη
πξνζγείσζεο ησλ αεξνζθαθψλ. ηε ζπλέρεηα γηα θάζε αεξνπνξηθή ζχλδεζε ππνινγίζηεθε ε
απφζηαζε ζε ρηιηφκεηξα, κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο air miles calculator [71], ε νπνία
ρξεζηκνπνηεί έλα ειιεηςνεηδέο κνληέιν ηεο επηθάλεηαο ηεο γεο πξνθεηκέλνπ λα ππνινγίζεη
ηελ απφζηαζε κεηαμχ ζεκείσλ.

Δηθόλα 56: Αεξνπνξηθό εηζηηήξην από Αζήλα γηα θηάζν
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Δηθόλα 57: Αεξνπνξηθά εηζηηήξηα από Αζήλα γηα ύξν
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Δηθόλα 58: Δηθόλεο από ηελ ηζηνζειίδα airmilescalculator.com θαη από ηνλ ππνινγηζκό ηεο απόζηαζεο κεηαμύ
αεξνδξνκίσλ

Λφγσ ηεο ζπγθεθξηκέλεο πεξηφδνπ πνπ έγηλε ε θαηαγξαθή ηνπ ρξφλνπ ησλ πηήζεσλ (άλνημε
2021 – παλδεκία Covid-19), δελ ήηαλ δπλαηή ε θαηαγξαθή θάπνηνπ κηθξνχ αξηζκνχ
ζπλδέζεσλ παξφιν πνπ γλσξίδνπκε πσο εθηεινχληαη ηα ζπγθεθξηκέλα δξνκνιφγηα, απφ
πίλαθεο πνπ θαηαξηίζηεθαλ απφ θνηηεηέο ηεο ζρνιήο ζε πξνεγνχκελεο εξγαζίεο. Έηζη ν
ρξφλνο απηφο εθηηκήζεθε κε βάζε ηε καζεκαηηθή ζρέζε πνπ πξνέθπςε απφ ηελ αλάιπζε ησλ
ππφινηπσλ ζηνηρείσλ πνπ είρακε ζηε δηάζεζή καο. Γεκηνπξγήζεθε ην γξάθεκα δηαζπνξάο
απφζηαζεο – ρξφλνπ , ην νπνίν έδεημε κία πνιχ θαιή ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ δχν απηψλ
κεηαβιεηψλ θαη ζηε ζπλέρεηα ε ζηαηηζηηθή παιηλδξφκεζε επηβεβαίσζε απηφ ην ζπκπέξαζκα.

Καηφπηλ, έγηλε πξνζπάζεηα γηα πεξαηηέξσ έξεπλα θαη εμαγσγή πην ζπγθεθξηκέλσλ
ζπκπεξαζκάησλ, θαηεγνξηνπνηψληαο ηηο πηήζεηο αλάινγα κε ην αεξνζθάθνο πνπ ηηο εθηειεί.
ηε ζπλέρεηα, δεκηνπξγήζεθαλ ηξεηο δηαθνξεηηθέο θαηεγνξίεο αλάινγα κε ην αλ ην
αεξνζθάθνο ήηαλ ηχπνπ Dash, Atr ή Airbus. Σκήκα ηνπ πίλαθα ησλ αεξνπνξηθψλ
ζπλδέζεσλ, θαζψο θαη ην γξάθεκα δηαζπνξάο παξαηίζεληαη ζηε ζπλέρεηα.
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Πίλαθαο 5-Σκήκα πίλαθα αεξνπνξηθώλ ζπλδέζεσλ πνπ απεηθνλίδεη ην ρξόλν πηήζεο ζε ιεπηά

Πίλαθαο 6: Σκήκα πίλαθα θαηαγξαθήο ρξόλνπ πηήζεσλ αλάινγα κε ηνλ ηύπν ηνπ αεξνζθάθνπο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη
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Δηθόλα 59- Γξάθεκα δηαζπνξάο απόζηαζεο-ρξόλνπ γηα ηηο αεξνπνξηθέο ζπλδέζεηο
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Οη αεξνπνξηθέο ζπλδέζεηο πνπ θαηαγξάθεθαλ απνηππψζεθαλ ζε πεξηβάιινλ Arc Map. Γηα
ηε δεκηνπξγία ηνπ δηθηχνπ ρξεζηκνπνηήζεθε εθηφο απφ ην Arc Map θαη Arc Catalog θαζψο
θαη ε επέθηαζε Network analyst. Αξρηθά επηιέρζεθε ράξηεο ηνπ Open street maps, ν νπνίνο
θαη ρξεζηκνπνηήζεθε σο ππφβαζξν. ηε ζπλέρεηα απνηππψζεθαλ ζε δηαθνξεηηθά αξρεία
shapefile νη θφκβνη ηνπ δηθηχνπ, δειαδή ηα αεξνδξφκηα. Οη ζέζεηο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα
ην δίθηπν ησλ αεξνδξνκίσλ είλαη νη πξαγκαηηθέο ηνπο ζέζεηο φπσο απεηθνλίδνληαλ ζην ράξηε.

Δηθόλα 60: Πεξηβάιινλ GIS θαη απεηθόληζε δηθηύνπ αεξνδξνκίσλ θαη πδαηνδξνκίσλ

ηε ζπλέρεηα, δεκηνπξγήζεθαλ ηα αξρεία shapefile πνπ ζπκπεξηιακβάλνπλ ηηο ζπλδέζεηο
κεηαμχ ησλ θφκβσλ ηνπ δηθηχνπ. Γηα ηα αεξνδξφκηα, νη ζπλδέζεηο πνπ απνηππψζεθαλ είλαη
απηέο πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ θαηάξηηζε ηνπ πίλαθα πξνέιεπζεο πξννξηζκνχ, πνπ
αλαθέξζεθε πην πάλσ. ηνλ πίλαθα απηφλ απνηππψλνληαη φιεο νη δηαζέζηκεο ζπλδέζεηο
κεηαμχ ησλ ειιεληθψλ αεξνδξνκίσλ.
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Δηθόλα 61: Απεηθόληζε αεξνπνξηθώλ ζπλδέζεσλ ζε πεξηβάιινλ GIS

Αθνινχζσο, επεμεξγάζηεθαλ νη πίλαθεο κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ( attribute tables ) ηνπ
δηθηχνπ. ηνπο πίλαθεο ησλ αεξνδξνκίσλ πνπ απνηεινχληαη απφ ζεκεία (points) , θάζε
ζεκείν πνπ απεηθνλίδεηαη ζην ράξηε αληηζηνηρήζεθε κε ην φλνκά ηνπ. ηνπο πίλαθεο πνπ
πεξηιακβάλνπλ ηηο ζπλδέζεηο ηνπ δηθηχνπ πνπ απνηεινχληαη απφ γξακκέο ( polylines ),
δφζεθε ην φλνκα ηεο θάζε δηαδξνκήο κεηαμχ δχν θφκβσλ. ηε ζπλέρεηα θαηαγξάθεθαλ ζηνλ
πίλαθα ε απφζηαζε κεηαμχ ησλ θφκβσλ ζε ρηιηφκεηξα, θαζψο θαη ν ρξφλνο ζε ιεπηά πνπ
απαηηείηαη γηα ηε δηαδξνκή απηή κε πδξνπιάλν ή αεξνπιάλν αληίζηνηρα, φπσο είραλ
ππνινγηζηεί ζηνπο πίλαθεο πξνέιεπζεο-πξννξηζκνχ.
ηε ζπλέρεηα δεκηνπξγνχκε ην network dataset γηα ηηο αεξνπνξηθέο ζπλδέζεηο. Πεγαίλνπκε
ζην Arc catalog θαη ζηελ ηνπνζεζία πνπ έρνπκε απνζεθεχζεη ηα shapefiles καο. Δθεί θάλνπκε
δεμί θιηθ ζην shapefile πνπ πεξηέρεη ηηο ζπλδέζεηο ηνπ δηθηχνπ πνπ καο ελδηαθέξεη θαη
επηιέγνπκε new network dataset.
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Δηθόλα 62: Arc catalog - new network dataset

Πιεθηξνινγνχκε ην φλνκα πνπ ζέινπκε λα δψζνπκε ζην αξρείν θαη παηάκε επφκελν.
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Δηθόλα 63: Γεκηνπξγία network dataset Βήκα 1

Δπηιέγνπκε no θαη επφκελν.

Δηθόλα 64: Γεκηνπξγία network dataset Βήκα 2

Δπηιέγνπκε επφκελν, αθήλνληαο ηηο πξνεπηιεγκέλεο ξπζκίζεηο γηα ηε ζπλδεζηκφηεηα ηνπ
δηθηχνπ.
87

`

Δηθόλα 65: Γεκηνπξγία network dataset Βήκα 3

Δπηιέγνπκε none θαη επφκελν, θαζψο δελ έρνπκε δηαθνξεηηθά πςφκεηξα λα δηαρεηξηζηνχκε
ζε απηφ ην δίθηπν, φπσο ζα ήηαλ γηα παξάδεηγκα κία γέθπξα ζε έλα νδηθφ δίθηπν.

Δηθόλα 66: Γεκηνπξγία network dataset Βήκα 4

ην ζεκείν απηφ ξπζκίδνπκε κε βάζε πνηεο παξακέηξνπο ζα γίλεηαη ε αλάιπζε. Δηζάγνπκε
ηηο παξακέηξνπο απφζηαζε θαη ρξφλνο παηψληαο ην add θαη ηηο επεμεξγαδφκαζηε φπσο
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θαίλεηαη παξαθάησ παηψληαο ην εηθνλίδην evaluators θαη θάλνληαο ηηο απαξαίηεηεο
ξπζκίζεηο. ηε ζπλέρεηα επηιέγνπκε επφκελν.

Δηθόλα 67: Γεκηνπξγία network dataset Βήκα 5

Δπηιέγνπκε επφκελν.

Δηθόλα 68: Γεκηνπξγία network dataset Βήκα 6
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Δπηιέγνπκε no θαη επφκελν.

Δηθόλα 69: Γεκηνπξγία network dataset Βήκα 8

Δπηιέγνπκε finish θαη ην network dataset γηα ην δίθηπν ησλ πδαηνδξνκίσλ είλαη έηνηκν.

Δηθόλα 70: Γεκηνπξγία network dataset Βήκα 9
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Πξνζζέηνπκε ηα network datasets πνπ δεκηνπξγήζακε ζην ράξηε καο θη επηιέγνπκε yes ζην
κήλπκα πνπ καο ξσηάεη αλ ζέινπκε λα ηα απεηθνλίζεη σο layers.

4.2.3 ΤΝΓΤΑΜΔΝΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΑΔΡΟΠΛΑΝΟ – ΠΛΟΗΟ
Ο ζπλδπαζκφο αεξνπνξηθψλ πηήζεσλ θαη ζαιάζζησλ δξνκνινγίσλ επηηξέπεη ζε έλα
πεξηεγεηή/ηνπξίζηα λα ζπλδπάζεη ηελ ηαρχηεηα κεηαθίλεζεο ηεο αεξνπνξηθήο κεηαθνξάο κε
ηε δπλαηφηεηα ηνπ πινίνπ λα επηζθέπηεηαη λεζηά πνπ δε δηαζέηνπλ αεξνδξφκην. Μία ηέηνηα
δηαδηθαζία πεξηιακβάλεη θαη έλα ζθέινο κεηαθίλεζεο απφ ην αεξνδξφκην ζην ιηκέλα (θαη
αληηζηξφθσο).
Γηα ην ιφγν απηφ θαηαγξάθεθαλ ηα λεζηά πνπ δηαζέηνπλ αεξνδξφκην θαη ιηκάλη θαη
ππνινγίζηεθε γηα θάζε λεζί ε απφζηαζε ηεο νδηθήο ζχλδεζεο κεηαμχ ιηκέλα θαη
αεξνδξνκίνπ κέζσ ηεο εθαξκνγήο google maps (ζε ρηιηφκεηξα), ν ρξφλνο δηαδξνκήο θαη
θαηαγξάθεθε αλ ε ζπγθεθξηκέλε δηαδξνκή εθηειείηαη απφ ιεσθνξεηαθή γξακκή. Μηα
επηπιένλ πιεξνθνξία πνπ ζπιιέρζεθε φπνπ ήηαλ δπλαηφ, είλαη ην θφζηνο ζε επξψ ηεο
δηαδξνκήο κε ηαμί θη έηζη δεκηνπξγήζεθε έλα γξάθεκα δηαζπνξάο πνπ απεηθνλίδεη ηε ζρέζε
ηεο ρηιηνκεηξηθήο απφζηαζεο κε ηε ρξέσζε.
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Πίλαθαο 7: Πίλαθαο νδηθήο ζύλδεζεο

4.3 ΣΤΠΟΗ ΤΓΡΟΠΛΑΝΩΝ ΚΑΗ ΓΗΚΣΤΟ ΤΓΑΣΟΓΡΟΜΗΩΝ
ην ζηάδην απηφ ζπιιέρζεθαλ ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ηα πδξνπιάλα. Σα πεξηζζφηεξα
ζηνηρεία αληιήζεθαλ απφ ηηο ηζηνζειίδεο ησλ δχν εηαηξεηψλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε
απηφλ ηνλ ηνκέα ζηε ρψξα καο, δειαδή ηεο Hellenic Seaplanes S.A. [72] θαη ηεο Water
Airports – Διιεληθά Τδαηνδξφκηα [73], θαζψο θαη απφ ηηο εξγαζίεο πνπ πξναλαθέξζεθαλ
φπσο απηή ηνπ Παγσλάθε [5].
χκθσλα κε ηελ εηαηξεία Διιεληθά Τδαηνδξφκηα, ηα πδξνπιάλα ρξεζηκνπνηνχληαη επξέσο
εδψ θαη δεθαεηίεο ζε ρψξεο ηνπ εμσηεξηθνχ φπσο ν Καλαδάο, ε Ακεξηθή θαη νη Μαιδίβεο,
ρψξεο δειαδή πνπ είηε παξνπζηάδνπλ πνιπλεζηαθή δνκή φπσο ε Διιάδα, είηε δηαζέηνπλ
κεγάιν αξηζκφ ιηκλψλ ή κήθνο αθηνγξακκψλ. Απνδεηθλχεηαη έηζη πσο απνηεινχλ κία
αμηφπηζηε ιχζε θαη γηα ηε ρψξα καο, σο επηπιένλ ζπγθνηλσληαθή επηινγή γηα λεζησηηθέο θαη
παξάθηηεο πεξηνρέο. ε θάπνηεο πεξηπηψζεηο ίζσο θαη λα απνηεινχλ ηε βαζηθή δηέμνδν, ηδίσο
ηνπο ρεηκεξηλνχο κήλεο γηα ηα κηθξά θαη απνκαθξπζκέλα λεζηά πνπ δε δηαζέηνπλ ρεξζαίν
αεξνδξφκην.
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Σα πδξνπιάλα κε θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο ηελ αζθάιεηα θαη ηελ επειημία δχλαληαη λα
εθηεινχλ ηα θάησζη είδε πηήζεσλ :









Σαθηηθέο επηβαηηθέο πηήζεηο
Έθηαθηεο επηβαηηθέο πηήζεηο ( Charter )
Πεξηεγεηηθέο ( Sightseeing )
Φνξηίνπ ( Φάξκαθα, Σξφθηκα, Σχπνο, Γέκαηα θ.ι.π.)
Ννζνθνκεηαθέο
Έξεπλαο θαη δηάζσζεο
Ππξφζβεζεο

Καζψο ην πδξνπιάλν απνηειεί επέιηθην θαη θηιηθφ πξνο ην πεξηβάιινλ κέζν, κπνξεί λα
ζπλππάξρεη αξκνληθά κε πινία, ηδησηηθά ζθάθε αλαςπρήο, αιηεπηηθά θ.α. ρσξίο λα
δεκηνπξγνχληαη πξνβιήκαηα.
Καη νη δχν εηαηξείεο πξφθεηηαη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηα θαλαδηθήο θαηαζθεπήο πδξνπιάλα
Twin Otter DHC-6, ελψ ε εηαηξεία Hellenic Seaplanes ζα ζπκπεξηιάβεη ζην ζηφιν ηεο
Dornier Seastar CD2, Cessna Caravan X θαζψο θαη Kodiak.

TWIN OTTER DHC-6
Σα πδξνπιάλα Twin Otter DHC-6 είλαη θαλαδηθήο θαηαζθεπήο θαη ζεσξνχληαη απφ ηα
θαιχηεξα πδξνπιάλα ζηνλ θφζκν. Υξεζηκνπνηνχληαη ζε κέξε φπνπ απαηηνχληαη κηθξά,
αλζεθηηθά πδξνπιάλα, γηα δηάθνξνπο ζθνπνχο.
Δίλαη έλα δηθηλεηήξην, πςεινπηέξπγν, turbo ειηθνθφξν πηεηηθφ κέζν, ηθαλφ λα κεηαθέξεη
κέρξη θαη 19 επηβάηεο, ζε φιεο ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο γεγνλφο πνπ ην θαζηζηά ηδαληθή επηινγή
γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζηα ειιεληθά χδαηα. Μπνξεί λα αλαπηχμεη ηαρχηεηα απφ 80 έσο 180
θφκβνπο ( ηξηαθφζηα ρηιηφκεηξα ).
χκθσλα κε ηε Hellenic Seaplanes δηαζέηεη αλαβαζκηζκέλνπο θηλεηήξεο Pratt & Whitney PT
6A-34, δηαζέηεη πιήξσο αλαβαζκηζκέλε ςεθηαθή ζνπίηα, εζσηεξηθφ θαη εμσηεξηθφ θσηηζκφ
LED, θαζψο θαη άιιεο νθηαθφζηεο ηξνπνπνηήζεηο πνπ ελζσκαηψζεθαλ γηα λα βειηηψζνπλ ην
αξρηθφ κνληέιν παξαγσγήο. Δλδείθλπηαη ηφζν γηα νξγαλσκέλεο πηήζεηο, φζν θαη γηα
πεξηεγεηηθέο, θαζψο ε αλζεθηηθή ηνπ αληνρή θαη ε επειημία ηνπ παξέρεη αμηφπηζηε απφδνζε
θαη άλεζε ζηνπο επηβάηεο.
Απηφο ν ηχπνο πδξνπιάλνπ, ζα ρξεζηκνπνηεζεί σο πδξνπιάλν αλαθνξάο γηα ηνπο
ππνινγηζκνχο ζην ινγηζκηθφ ArcGis. Σν ζπγθεθξηκέλν πδξνπιάλν θαίλεηαη ζηελ Δηθφλα 71
θαη ζηελ Δηθφλα 72.
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Δηθόλα 71: Twin Otter DHC-6
Πεγή : ηζηνζειίδα waterairports.com

Δηθόλα 72: Twin Otter DHC-6
πεγή: ηζηνζειίδα hellenic-seaplanes.com
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DORNIER SEASTAR CD2
Σν Dornier Seastar CD2 είλαη έλα πνιπκνξθηθφ, δψδεθα ζέζεσλ, ακθίβην πδξνπιάλν. Ο
ζπγθεθξηκέλνο ηχπνο ηνπ αεξνζθάθνπο δηαζέηεη φιεο ηηο επξσπατθέο πηζηνπνηήζεηο θαη
πξφθεηηαη γηα ηελ ηειεπηαία έθδνζε κε θνξπθαία αεξνδπλακηθή γξακκή. Σν αεξνζθάθνο
ηξνθνδνηείηαη απφ δχν αμηφπηζηνπο θηλεηήξεο, Pratt & Whitney PT-6, θαη δηαζέηεη
ηειεπηαίαο ηερλνινγίαο ειεθηξνληθά ζπζηήκαηα θαη πηινηήξην.
Γηαζέηεη θξπζηάιιηλεο νζφλεο πςειήο αλάιπζεο, δπλαηφηεηεο επξείαο πξνβνιήο,
απινπνηεκέλε πινήγεζε κε γξαθηθφ ζρεδηαζκφ πηήζεσλ θαζψο θαη ςεθηαθά γξαθήκαηα θαη
ράξηεο πνπ δίλνπλ ηελ απφιπηε θαηάζηαζε ειέγρνπ ηνπ πδξνπιάλνπ ζηνλ πηιφην αιιά θαη
ηελ απαξαίηεηε αζθάιεηα ζηνπο επηβάηεο.
ζνλ αθνξά ην εζσηεξηθφ ηνπ πδξνπιάλνπ, ην Dornier Seastar CD2 δηαζέηεη κηα εξγνλνκηθά
ζρεδηαζκέλε θαη επξχρσξε θακπίλα κε 6 premium δεξκάηηλα θαζίζκαηα θαη ηνπαιέηα
(πξναηξεηηθά) ή 7 premium δεξκάηηλα θαζίζκαηα ρσξίο ηνπαιέηα.
Ο πξνεγκέλνο ζρεδηαζκφο ηνπ Dornier Seastar θξχβεη πίζσ ηνπ πεξηζζφηεξα απφ 90 ρξφληα
ηερλνγλσζίαο θαη εκπεηξίαο ζηελ πηεηηθή ιεηηνπξγία ησλ πδξνπιάλσλ. Έλα Dornier Seastar
θαίλεηαη ζηελ Δηθφλα 73.

Δηθόλα 73: Dornier Seastar CD2
πεγή: ηζηνζειίδα hellenic-seaplanes.com
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CESSNA CARAVAN X
Σν Cessna Caravan X είλαη έλα ακθίβην πδξνπιάλν ρσξεηηθφηεηαο δψδεθα επηβαηψλ, δχν
αηφκσλ πιεξψκαηνο θαη έρεη ραξαθηεξηζηεί σο έλα απφ ηα αζθαιέζηεξα πδξνπιάλα ζηνλ
θφζκν.
Πξφθεηηαη γηα έλα κνλνθηλεηήξην αεξνζθάθνο θαηεγνξίαο Light Turbo Prop θαη δηαθξίλεηαη
γηα ηελ επθνιία ρεηξηζκνχ ηνπ. Σν ζπγθεθξηκέλν πδξνπιάλν ηαμηδεχεη κέρξη 343 km/h θαη
είλαη ηδαληθφ γηα επαγγεικαηηθά ηαμίδηα.
Σν εζσηεξηθφ ηνπ Cessna Caravan κπνξεί λα είλαη εμνπιηζκέλν κε θαζίζκαηα ή κπνξεί λα
δηακνξθσζεί εηδηθά γηα απνζήθεπζε θαη κεηαθνξά θνξηίνπ. Ζ ηππηθή εκπνξηθή δηακφξθσζε
ηνπ πδξνπιάλνπ σο κέξνο ηνπ ζηφινπ αεξνπνξηθήο εηαηξείαο, έρεη ηέζζεξηο ζεηξέο 1-2
ζέζεσλ πίζσ απφ ηηο δχν ζέζεηο ζην πηινηήξην. Απηή ε παξαιιαγή κπνξεί λα ρσξέζεη έσο
θαη δεθαηξείο επηβάηεο.Πνιιέο παξαιιαγέο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ κνληέινπ πεξηιακβάλνπλ
εηδηθφ ρψξν γηα λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα επηπιένλ ρσξεηηθφηεηα θνξηίνπ ή γηα απνζθεπέο
επηβαηψλ.
Άιιν έλα ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πδξνπιάλνπ πνπ απνηειεί θαη ηδηαίηεξν
αληαγσληζηηθφ ηνπ πιενλέθηεκα, είλαη ν λένο θηλεηήξαο ηνπ θαζψο θαίεη ιηγφηεξα θαχζηκα
απφ έλα ζπκβαηηθφ Caravan, κεηαθέξνληαο πεξηζζφηεξα θνξηία κε ρακειφηεξν θφζηνο. Ο
ζπγθεθξηκέλνο ηχπνο πδξνπιάλνπ θαίλεηαη ζηελ Δηθφλα 74.

Δηθόλα 74: Cessna Caravan Υ
πεγή: ηζηνζειίδα hellenic-seaplanes.com
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KODIAK
Κχξην ραξαθηεξηζηηθφ αιιά θαη αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα ηνπ ακθίβηνπ πδξνπιάλνπ ηεο
Kodiak είλαη ε δηαδηθαζία απνζαιάζζσζήο ηνπ, πνπ κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί ζε πνιχ
κηθξή απφζηαζε. Γχλαηαη λα θηινμελήζεη κέρξη θαη 10 επηβάηεο, ελψ είλαη κνλνθηλεηήξην
θαηεγνξίαο Turbo Prop.
ρεδηαζκέλν απφ ηελ αξρή γηα ιεηηνπξγία πισηήξα, ην Kodiak κπνξεί λα απνζαιαζζσζεί
απφ πδάηηλε επηθάλεηα ή δηάδξνκν αεξνδξνκίνπ, δηαηεξψληαο παξάιιεια ηελ άλεπ
πξνεγνπκέλνπ απφδνζε ηνπ ζην λεξφ.
Οη δπλαηφηεηεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πδξνπιάλνπ είλαη αηειείσηεο. Ο επηβάηεο κπνξεί λα
ηαμηδέςεη εχθνια θαη γξήγνξα ζε ιίκλεο θαη πνηάκηα πνπ ζεσξνχληαη γηα άιινπο ηχπνπο
πδξνπιάλσλ ή κέζσλ κεηαθνξάο δπζπξφζηηνη θαη λα δηακνξθσζεί θαηαιιήισο γηα ηελ
αζθαιή κεηαθνξά εκπνξεπκάησλ θαη πξνκεζεηψλ ζε ηνπνζεζίεο πνπ δελ κπνξεί θάπνηνο λα
θηάζεη κε νπνηνλδήπνηε άιινλ ηξφπν.
Μπνξεί επίζεο κε επθνιία λα πξνζεγγίδεη παξαζαιάζζηα ζέξεηξα θαη μελνδνρεία γηα ηε
κεηαθνξά ηνπξηζηψλ ή λα δηακνξθσζεί κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα ππνζηεξίμεη κεηαθνξά VIP
πξνζψπσλ θαη αηφκσλ ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ θφζκνπ.
ζνλ αθνξά ην εζσηεξηθφ ηεο θακπίλαο ηνπ πδξνπιάλνπ θαη ηηο ζέζεηο ησλ επηβαηψλ, ην
Kodiak είλαη εμνπιηζκέλν κε δεξκάηηλα, πιήξσο ξπζκηδφκελα θαζίζκαηα, ξπζκηδφκελα
πξνζθέθαια, άλεηα ινπξηά αζθαιείαο ηξηψλ ζεκείσλ γηα ηελ πξφζδεζε ησλ επηβαηψλ –
ζπγθξάηεζε ηξηψλ ζεκείσλ θαζψο θαη ππνδνρέο κηθξνθψλνπ θαη αθνπζηηθψλ ζε θάζε ζέζε.
Έλα Kodiak θαίλεηαη ζηελ Δηθφλα 75.

Δηθόλα 75: Kodiak
πεγή: ηζηνζειίδα hellenic-seaplanes.com
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Αλαθέξνληαη ζην ζεκείν απηφ ηα πδαηνδξφκηα πνπ έρεη αλαιάβεη ε θάζε εηαηξεία θαζψο θαη
νη βάζεηο ζπληήξεζεο ησλ πδξνπιάλσλ πνπ πξφθεηηαη λα δεκηνπξγεζνχλ.
H Hellenic Seaplanes δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνλ ηνκέα ηεο αλάπηπμεο πδαηνδξνκίσλ ζηελ
Διιάδα, ψζηε λα παξέρεηαη ε απαηηνχκελε επηρεηξεζηαθή ππνζηήξημε ζηα πδξνπιάλα.
Ζ εηαηξία αλαιακβάλεη ηελ αδεηνδφηεζε θαη δηαρείξηζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ απηψλ,
δεκηνπξγψληαο ην δηθφ ηεο δίθηπν πδαηνδξνκίσλ θαη εμππεξεηψληαο έηζη ηελ
πξνζζαιάζζσζε θαη απνζαιάζζσζε ησλ αεξνζθαθψλ ηεο.
1. Τδαηνδξφκην Σήλνπ
2. Τδαηνδξφκην Πάξνπ
3. Τδαηνδξφκην Υίνπ
4. Τδαηνδξφκην Θεζζαινλίθεο
5. Τδαηνδξφκην Καιακάηαο
6. Τδαηνδξφκην Καξχζηνπ
7. Τδαηνδξφκην Αηδεςνχ
8. Τδαηνδξφκην Ακθηινρίαο
9. Τδαηνδξφκην Βφινπ
10. Τδαηνδξφκην Κχκεο
11. Τδαηνδξφκην Μήινπ
12. Τδαηνδξφκην Ναππιίνπ
13. Τδαηνδξφκην θχξνπ
14. Τδαηνδξφκην Ησαλλίλσλ
15. Τδαηνδξφκην Πάηξαο

Ζ εηαηξεία «Διιεληθά Τδαηνδξφκηα» κεηά ηελ ςήθηζε ηνπ Νφκνπ 4146/13 θαη κε ζθνπφ ηελ
δεκηνπξγία ελφο βηψζηκνπ θαη ιεηηνπξγηθνχ ζπγθνηλσληαθνχ δηθηχνπ πδξνπιάλσλ έρεη ήδε
αλαιάβεη ηελ Αδεηνδφηεζε ησλ θάησζη Τδαηνδξνκίσλ:
1) Τδαηνδξφκην Κέξθπξαο (ηδηνθηεζίαο ηνπ Οξγαληζκνχ Ληκέλνο Κέξθπξαο)
2) Τδαηνδξφκην Παμψλ (ηδηνθηεζίαο ηνπ Οξγαληζκνχ Ληκέλνο Κέξθπξαο)
3) Τδαηνδξφκην Δξείθνπζαο (ηδηνθηεζίαο ηνπ Οξγαληζκνχ Ληκέλνο Κέξθπξαο)
4) Τδαηνδξφκην Οζσλψλ (ηδηνθηεζίαο ηνπ Οξγαληζκνχ Ληκέλνο Κέξθπξαο)
5) Τδαηνδξφκην Πάηξαο (ηδηνθηεζίαο ηνπ Οξγαληζκνχ Ληκέλνο Πάηξαο)
6) Τδαηνδξφκην Ρεζχκλνπ (ηδηνθηεζίαο ηνπ Γεκνηηθνχ Ληκεληθνχ Σακείνπ Ρεζχκλνπ)
7) Τδαηνδξφκην Λαπξίνπ (ηδηνθηεζίαο ηνπ Οξγαληζκνχ Ληκέλνο Λαπξίνπ)
8) Τδαηνδξφκην Ζξαθιείνπ (ηδηνθηεζίαο ηνπ Οξγαληζκνχ Ληκέλνο Ζξαθιείνπ)
9) Τδαηνδξφκην Υεξζνλήζνπ (ηδηνθηεζίαο ηνπ Γεκνηηθνχ Ληκεληθνχ Σακείνπ Υεξζνλήζνπ)
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10) Τδαηνδξφκην Υαλίσλ (ηδηνθηεζίαο ηνπ Ληκεληθνχ Σακείνπ Ννκνχ Υαλίσλ)
11) Τδαηνδξφκην Λίκλεο Βεγνξίηηδαο (ηδηνθηεζίαο Γήκνπ Ακπληαίνπ)
12) Τδαηνδξφκην Αγ. Μαξίλαο – Ραθήλαο (ηδηνθηεζίαο ηνπ Οξγαληζκνχ Ληκέλνο Ραθήλαο)
13) Τδαηνδξφκην ίθλνπ (ηδηνθηεζίαο ηνπ Γεκνηηθνχ Ληκεληθνχ Σακείνπ ίθλνπ)
14) Τδαηνδξφκην Πφξνπ (ηδηνθηεζίαο ηνπ Γεκνηηθνχ Ληκεληθνχ Σακείνπ Πφξνπ)
15) Τδαηνδξφκην Ίνπ (ηδηνθηεζίαο ηνπ Γεκνηηθνχ Ληκεληθνχ Σακείνπ Ίνπ)
16) Τδαηνδξφκην Καηάθνινπ (ηδηνθηεζίαο ηνπ Γεκνηηθνχ Ληκεληθνχ Σακείνπ Πχξγνπ)
17) Τδαηνδξφκην χξνπ (ηδηνθηεζίαο ηνπ Γεκνηηθνχ Ληκεληθνχ Σακείνπ χξνπ)
18) Τδαηνδξφκην Αγίαο Γαιήλεο (ηδηνθηεζίαο ηνπ Γεκνηηθνχ Ληκεληθνχ Σακείνπ Ρεζχκλνπ)
19) Τδαηνδξφκην Καιχκλνπ (ηδηνθηεζίαο ηνπ Γεκνηηθνχ Ληκεληθνχ Σακείνπ Καιχκλνπ)
20) Τδαηνδξφκην Λέξνπ (ηδηνθηεζίαο ηνπ Γεκνηηθνχ Ληκεληθνχ Σακείνπ Πάηκνπ)
21) Τδαηνδξφκην Λεηςψλ (ηδηνθηεζίαο ηνπ Γεκνηηθνχ Ληκεληθνχ Σακείνπ Πάηκνπ)
22) Τδαηνδξφκην Νάμνπ (ηδηνθηεζίαο ηνπ Γεκνηηθνχ Ληκεληθνχ Σακείνπ Νάμνπ)
23) Τδαηνδξφκην Ακνξγνχ (ηδηνθηεζίαο ηνπ Γεκνηηθνχ Ληκεληθνχ Σακείνπ Νάμνπ)
24) Τδαηνδξφκην Ρφδνπ (ηδηνθηεζίαο ηνπ Γεκνηηθνχ Ληκεληθνχ Σακείνπ Νφηηαο
Γσδεθαλήζνπ)
25) Τδαηνδξφκην χκεο (ηδηνθηεζίαο ηνπ Γεκνηηθνχ Ληκεληθνχ Σακείνπ Νφηηαο
Γσδεθαλήζνπ)
26) Τδαηνδξφκην Καζηειφξηδνπ (ηδηνθηεζίαο ηνπ Γεκνηηθνχ Ληκεληθνχ Σακείνπ Νφηηαο
Γσδεθαλήζνπ)
27) Τδαηνδξφκην Καξπάζνπ (ηδηνθηεζίαο ηνπ Γεκνηηθνχ Ληκεληθνχ Σακείνπ Νφηηαο
Γσδεθαλήζνπ)
28) Τδαηνδξφκην Υάιθεο (ηδηνθηεζίαο ηνπ Γεκνηηθνχ Ληκεληθνχ Σακείνπ Νφηηαο
Γσδεθαλήζνπ)
29) Τδαηνδξφκην Πχινπ (ηδηνθηεζίαο ηνπ Γεκνηηθνχ Ληκεληθνχ Σακείνπ Πχινπ)
30) Τδαηνδξφκην Καβάιαο (ηδηνθηεζίαο ηνπ Οξγαληζκνχ Ληκέλνο Καβάιαο)
31) Τδαηνδξφκην Λνπηξαθίνπ (ηδηνθηεζίαο ηνπ Γεκνηηθνχ Ληκεληθνχ Σακείνπ Λνπηξαθίνπ Πεξαρψξαο)
32) Τδαηνδξφκην Καιακαθίνπ (ηδηνθηεζίαο ηνπ Γήκνπ Λνπηξαθίνπ - Πεξαρψξαο - Αγίσλ
Θενδψξσλ)
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33) Τδαηνδξφκην Ζγνπκελίηζαο (ηδηνθηεζίαο ηνπ Οξγαληζκνχ Ληκέλνο Ζγνπκελίηζαο)
34) Τδαηνδξφκην Κεθαινληάο (ηδηνθηεζίαο ηνπ Γεκνηηθνχ Ληκεληθνχ Σακείνπ Κεθαιιελίαο
- Ηζάθεο)
35) Τδαηνδξφκην Ηζάθεο (ηδηνθηεζίαο ηνπ Γεκνηηθνχ Ληκεληθνχ Σακείνπ Κεθαιιελίαο Ηζάθεο)
36) Τδαηνδξφκην Λεπθάδαο (ηδηνθηεζίαο ηνπ Γεκνηηθνχ Ληκεληθνχ Σακείνπ Λεπθάδαο)
37) Τδαηνδξφκην Μεγαλεζίνπ (ηδηνθηεζίαο ηνπ Γήκνπ Μεγαλεζίνπ)
ηελ Δηθφλα 76 θαίλεηαη ν ράξηεο πνπ απεηθνλίδεη ηηο ζέζεηο ησλ πδαηνδξνκίσλ ηεο εηαηξείαο
Water airports.

Δηθόλα 76: Υάξηεο πνπ απεηθνλίδεη ηηο ζέζεηο ησλ πδαηνδξνκίσλ ηεο εηαηξείαο Διιεληθά
Τδαηνδξόκηα
πεγή: ηζηνζειίδα waterairports.com

ηελ ηζηνζειίδα ηεο εηαηξείαο Hellenic Seaplanes πεξηιακβάλνληαη πιεξνθνξίεο γηα ηηο δχν
ηερληθέο βάζεηο πνπ ζρεδηάδνληαη ζηελ Διιάδα.
Οη ηερληθέο βάζεηο ηεο Hellenic Seaplanes έρνπλ ζρεδηαζηεί κε φιεο ηηο απαξαίηεηεο
πξνδηαγξαθέο, ψζηε λα εμαζθαιίδνπλ ηελ άξηηα ζπληήξεζε ησλ πδξνπιάλσλ ηεο.
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ρεδηάδνληαη δχν ηερληθέο βάζεηο ζηελ Διιάδα, ζηε Υαιθίδα θαη ζηελ Κπιιήλε.
Ο ζηαζκφο ζηελ Υαιθίδα, έρεη έθηαζε 4000 η.κ. θαη ππνζηεξίδεη ηελ ζπληήξεζε ηξηψλ
πδξνπιάλσλ. Ο ζηαζκφο ζηελ Κπιιήλε, έρεη έθηαζε 3000 η.κ. , ρσξεηηθφηεηαο δχν
πδξνπιάλσλ. Οη βάζεηο ζπληήξεζεο θαηαζθεπάδνληαη έρνληαο ζεκείν αλαθνξάο ηηο
ζχγρξνλεο πξνδηαγξαθέο θαη ηνλ εμνπιηζκφ γηα ηελ θαιχηεξε ππνζηήξημε ησλ πδξνπιάλσλ
καο. Ζ ζπληήξεζε ησλ αεξνζθαθψλ πξαγκαηνπνηείηαη πάληα κε βάζε ηελ ηξέρνπζα
λνκνζεζία θαη ηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή.
Ζ Hellenic Seaplanes, κε αίζζεκα επζχλεο γηα ηελ αζθάιεηα ησλ επηβαηψλ ηεο θαηά ηελ
πηήζε ηνπο κε πδξνπιάλα, δίλεη ηδηαίηεξε ζεκαζία ζηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ησλ ηερληθψλ
βάζεσλ ηεο, ιακβάλνληαο παξάιιεια κέηξα γηα ηελ ειαρηζηνπνίεζε ηνπ πεξηβαιινληηθνχ
ηεο απνηππψκαηνο ζηηο δχν πεξηνρέο πνπ εδξεχνπλ νη ζηαζκνί.
Σν δίθηπν ησλ παξαπάλσ πδαηνδξνκίσλ απνηππψζεθε ζε πεξηβάιινλ Arc Map. Γηα ηα
πδαηνδξφκηα, κηαο θαη ε αθξηβήο ηνπο ζέζε δελ είλαη αθφκα γλσζηή ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο,
ρξεζηκνπνηήζεθε ε παξαδνρή φηη ζα βξίζθνληαη ζην ιηκάλη ηνπ λεζηνχ ή ηεο παξαζαιάζζηαο
πεξηνρήο ζηελ νπνία ζα δεκηνπξγεζνχλ. Δηδηθά γηα ηα πδαηνδξφκηα ηεο εηαηξείαο water
airports/ ειιεληθά πδαηνδξφκηα, ρξεζηκνπνηήζεθαλ νη ζέζεηο ηνπο φπσο παξνπζηάδνληαη ζηελ
ηζηνζειίδα ηεο εηαηξείαο.
Γηα ηα πδαηνδξφκηα, επεηδή αθφκα δελ είλαη γλσζηφ θάπνην πξφγξακκα πηήζεσλ θαη πσο
αθξηβψο απηά ζα ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο, επηιέρζεθε λα δνζνχλ φζν ην δπλαηφλ
πεξηζζφηεξεο πηζαλέο ζπλδέζεηο ζην πξφγξακκα, έηζη ψζηε λα θαιπθζνχλ νη πην πνιιέο
πηζαλέο πεξηπηψζεηο.
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Δηθόλα 77: Απεηθόληζε ζπλδέζεσλ πδαηνδξνκίσλ ζε πεξηβάιινλ GIS

Αθνινχζσο, επεμεξγάζηεθαλ νη πίλαθεο κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ( attribute tables ) ηνπ
δηθηχνπ. ηνπο πίλαθεο ησλ πδαηνδξνκίσλ πνπ απνηεινχληαη απφ ζεκεία (points) , θάζε
ζεκείν πνπ απεηθνλίδεηαη ζην ράξηε αληηζηνηρήζεθε κε ην φλνκά ηνπ. ηνπο πίλαθεο πνπ
πεξηιακβάλνπλ ηηο ζπλδέζεηο ηνπ δηθηχνπ πνπ απνηεινχληαη απφ γξακκέο ( polylines ),
δφζεθε ην φλνκα ηεο θάζε δηαδξνκήο κεηαμχ δχν θφκβσλ, π.ρ. Κέξθπξα-Οζσλνί. ηε
ζπλέρεηα θαηαγξάθεθαλ ζηνλ πίλαθα ε απφζηαζε κεηαμχ ησλ θφκβσλ ζε ρηιηφκεηξα, θαζψο
θαη ν ρξφλνο ζε ιεπηά πνπ απαηηείηαη γηα ηε δηαδξνκή απηή κε πδξνπιάλν , πνπ
ππνινγίζηεθε εηζάγνληαο κία κέζε ηαρχηεηα πδξνπιάλνπ.
ηε ζπλέρεηα δεκηνπξγνχκε ην network dataset γηα ηηο ζπλδέζεηο ησλ πδξνπιάλσλ.
Πεγαίλνπκε ζην Arc catalog θαη ζηελ ηνπνζεζία πνπ έρνπκε απνζεθεχζεη ηα shapefiles καο.
Δθεί θάλνπκε δεμί θιηθ ζην shapefile πνπ πεξηέρεη ηηο ζπλδέζεηο ηνπ δηθηχνπ πνπ καο
ελδηαθέξεη θαη επηιέγνπκε new network dataset.

4.4 ΔΗΓΖ ΠΔΡΗΖΓΖΣΗΚΩΝ ΔΚΓΡΟΜΩΝ ΜΔ ΤΓΡΟΠΛΑΝΟ
Οη πεξηεγεηηθέο εθδξνκέο κε πδξνπιάλν πεξηιακβάλνπλ ηξεηο ηχπνπο εθδξνκψλ. Σηο
εθδξνκέο ηχπνπ sightseeing, κε ηηο νπνίεο αζρνιείηαη απηή ε δηπισκαηηθή, ηηο εθδξνκέο
ηχπνπ see & stop θαη ηηο εθδξνκέο ηχπνπ aller – retour.
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Ο πξψηνο ηχπνο εθδξνκήο είλαη νη πεξηεγεηηθέο εθδξνκέο πνπ πξαγκαηνπνηνχλ πηήζε πάλσ
απφ ζεκεία ελδηαθέξνληνο, φπσο αξραηνινγηθά κλεκεία θαη πεξηνρέο θπζηθνχ θάιινπο θαη
ζπρλά πεξηιακβάλνπλ μελάγεζε. Σέηνηεο εθδξνκέο ζπλαληψληαη ζε πνιιά κέξε ηνπ πιαλήηε,
φπσο ε θαλδηλαβία, νη Μαιδίβεο, ην Νηνπκπάη θαη ν Καλαδάο.
Οη εθδξνκέο ηχπνπ see & stop πεξηιακβάλνπλ πεξηνξηζκέλν αξηζκφ ζηάζεσλ (ζπλήζσο δχν ή
ηξεηο) ζε ζεκεία ελδηαθέξνληνο φπσο έλα λεζί θαη παξακνλή γηα θάπνην ρξνληθφ δηάζηεκα
(ζπλήζσο 1-2 ψξεο) θαη είλαη ζπλήζσο εκεξήζηεο. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπο ν
πεξηεγεηήο/ηνπξίζηαο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα πεξηεγεζεί ζηηο πεξηνρέο πνπ επηζθέπηεηαη, λα
δεη απφ θνληά θάπνηα αμηνζέαηα θαη ζηε ζπλέρεηα λα επηζηξέςεη ζηνλ ηφπν δηακνλήο ηνπ.
Οη εθδξνκέο aller – retour πεξηιακβάλνπλ κία ζηάζε, ε νπνία δηαξθεί θάπνηεο ψξεο (
ζπλήζσο πεξηζζφηεξεο απφ 1-2) θαη ζπλήζσο επηιέγνληαη πφιεηο σο πξννξηζκνί, έηζη ψζηε ν
επηβάηεο λα κπνξεί λα επηζθεθζεί αξθεηά κέξε. ην ηέινο ηεο εκέξαο επηζηξέθεη ζην
πδαηνδξφκην απφ φπνπ μεθίλεζε.

4.5 ΚΡΗΣΖΡΗΑ ΔΠΗΛΟΓΖ ΤΓΑΣΟΓΡΟΜΗΩΝ ΚΑΗ ΑΞΗΟΘΔΑΣΩΝ
4.5.1 ΔΠΗΛΟΓΖ ΤΓΑΣΟΓΡΟΜΗΟΤ ΔΚΚΗΝΖΖ ΠΔΡΗΖΓΖΣΗΚΖ ΔΚΓΡΟΜΖ
Σα ειιεληθά λεζηά ζπγθεληξψλνπλ θάζε ρξφλν ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ ηνπξηζηψλ πνπ
επηζθέπηνληαη ηελ Διιάδα, θαζψο απνηεινχλ ηδηαίηεξα δεκνθηιή πξννξηζκφ. Πξνθεηκέλνπ
λα θαηαιήμνπκε ζην ζπκπέξαζκα πνηα απφ ηα λεζηά απηά ζα απνηεινχζαλ θαηάιιειε
επηινγή γηα ζεκεία εθθίλεζεο πεξηεγεηηθψλ εθδξνκψλ κειεηήζεθαλ δηάθνξα ζηνηρεία γηα
θάζε λεζί φπσο ζηνηρεία ηνπξηζκνχ θαη άιια θνηλσληθννηθνλνκηθά δεδνκέλα.
Καηαγξάθεθαλ ζηνηρεία φπσο ν πιεζπζκφο ηνπ θάζε λεζηνχ, ζχκθσλα κε έξεπλα ηεο
ΔΛΣΑΣ [74], ε έθηαζή ηνπ, ην θνληηλφηεξν θεληξηθφ ιηκάλη ζηελ επεηξσηηθή ρψξα ή ζε
κεγάιν λεζί, ην κήθνο ηεο αθηνγξακκήο θαη ε απφζηαζε απφ ην θεληξηθφ ιηκάλη πνπ
ππνινγίζηεθαλ κέζσ ηεο εθαξκνγήο Google Earth Lines θαζψο θαη ν ρξφλνο ηαμηδηνχ. ηε
ζπλέρεηα, ζπιιέρζεθαλ ζηνηρεία γηα θάζε λεζί πνπ αθνξνχλ ηε δπλακηθή ηνπο ζε ηνπξηζηηθά
θαηαιχκαηα, είηε πξφθεηηαη γηα δσκάηηα μελνδνρείσλ, είηε γηα ελνηθηαδφκελα δσκάηηα θαη
θαηαρσξήζεθαλ αλάινγα κε ηνλ αξηζκφ ησλ αζηέξσλ ή ησλ θιεηδηψλ αληίζηνηρα. Σα ζηνηρεία
πνπ αθνξνχλ ηα μελνδνρεία πξνέξρνληαη απφ ην Ξελνδνρεηαθφ Δπηκειεηήξην Διιάδνο, ελψ
απηά ησλ ελνηθηαδφκελσλ δσκαηίσλ απφ ην Μεηξψν Σνπξηζηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ ηνπ
Τπνπξγείνπ Σνπξηζκνχ (ΜΖΣΔ) [75]. Δπηπξφζζεηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία αλά πεξηθέξεηα
θαηαγξάθεθαλ φπσο παξνπζηάδνληαη απφ ην χλδεζκν Διιεληθψλ Σνπξηζηηθψλ
Δπηρεηξήζεσλ (ΔΣΔ) [76] θη εμήρζεζαλ έηζη ζπκπεξάζκαηα γηα ηελ επί ηνηο εθαηφ (%)
δπλακηθή ζε θιίλεο θάζε λεζηνχ ζηελ πεξηθέξεηα πνπ αλήθεη. Δλδεηθηηθά παξαζέηνληαη
θάπνηνη απφ ηνπο πίλαθεο.
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Πίλαθαο 8: Πιεξνθνξίεο λεζηώλ ησλ Κπθιάδσλ

Πίλαθαο 9: Πιεξνθνξίεο λεζηώλ ησλ Γσδεθαλήζσλ θαη ηνπ Ηνλίνπ
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Πίλαθαο 10: Σνπξηζηηθά θαηαιύκαηα Κπθιάδσλ-Πεξηθέξεηα Ννηίνπ Αηγαίνπ

Πίλαθαο 11: Σνπξηζηηθά θαηαιύκαηα Γσδεθαλήζσλ-Πεξηθέξεηα Ννηίνπ Αηγαίνπ

Πίλαθαο 12: Σνπξηζηηθά θαηαιύκαηα-Πεξηθέξεηα Θεζζαιίαο

Αθφκα δεκηνπξγήζεθαλ πίλαθεο κε δεδνκέλα ζρεηηθά κε ηηο αθίμεηο επηζθεπηψλ ζε θάζε
λεζί, πνπ αθνξνχλ ην δεχηεξν θαη ηξίην ηξίκελν ηνπ έηνπο θαζψο απηά πεξηιακβάλνπλ ηνπο
κήλεο κε ηε κεγαιχηεξε ηνπξηζηηθή δήηεζε. Σα ζηνηρεία πξνέξρνληαη απφ ηελ Σξάπεδα ηεο
Διιάδνο [77], ηελ ππεξεζία Πνιηηηθήο Αεξνπνξίαο [78] θαζψο θαη ηελ Διιεληθή ηαηηζηηθή
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Αξρή

[74].

Παξαθάησ

παξαηίζεηαη

δείγκα

ησλ

πηλάθσλ.

Πίλαθαο 13: ηνηρεία ηνπξηζκνύ-Κπθιάδεο

Πίλαθαο 14: ηνηρεία ηνπξηζκνύ- Γσδεθάλεζα

Πίλαθαο 15: ηνηρεία ηνπξηζκνύ- πνξάδεο
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Καηαιήγνπκε ζην ζπκπέξαζκα πσο είλαη πξνηηκφηεξν λα επηιέγνληαη σο πδαηνδξφκηα
εθθίλεζεο πεξηεγεηηθψλ εθδξνκψλ, ηα λεζηά πνπ δηαζέηνπλ ην κεγαιχηεξν αξηζκφ
ηνπξηζηψλ. Σέηνηα λεζηά είλαη ε Κξήηε, ε Ρφδνο, ε Μχθνλνο, ε αληνξίλε θ.α.

4.5.2 ΠΡΟΣΗΜΖΔΗ
ΤΓΡΟΠΛΑΝΩΝ

ΣΟΤΡΗΣΩΝ

ΥΔΣΗΚΑ

ΜΔ

ΣΗ

ΤΠΖΡΔΗΔ

ε απηφ ην ζεκείν ζπιιέρζεθαλ πιεξνθνξίεο γηα ηηο πξνηηκήζεηο ησλ ηνπξηζηψλ ζρεηηθά κε
ηηο ππεξεζίεο πδξνπιάλσλ. Πνιιέο απφ ηηο πιεξνθνξίεο πξνέξρνληαη απφ ηε δηπισκαηηθή
εξγαζία ηνπ Νίθνπ Εαραξηάδε. [4] Καη ζηε δηθή καο πεξίπησζε σο case study ζα επηιερζεί ην
Ζξάθιεην.
Ζ εθδξνκή ηχπνπ sightseeing απνηειεί ηε δεκνθηιέζηεξε επηινγή αλάκεζα ζηνπο ηχπνπο ησλ
εθδξνκψλ, ζχκθσλα κε ην εξσηεκαηνιφγην ηνπ Εαραξηάδε. πγθεληξψλεη πνζνζηφ 34%,
έλαληη 32% ηεο εθδξνκήο ηχπνπ Aller-retour θαη 27% ηεο εθδξνκήο see&stop. Δίλαη εχινγν
ινηπφλ λα εμεηαζηεί ν ηχπνο εθδξνκήο κε ηε κεγαιχηεξε δήηεζε.
ην ίδην εξσηεκαηνιφγην νη ζπκκεηέρνληεο δήισζαλ πνπ ζα πξνηηκνχζαλ λα
πξαγκαηνπνηεζεί ε εθδξνκή ηνπο. Σν 59,4% δήισζε πσο ζα πξαγκαηνπνηνχζε κία εθδξνκή
ην ίδην επράξηζηα είηε εληφο είηε εθηφο Κξήηεο, ην 28,3% δήισζε ηελ πξνηίκεζή ηνπ ζηνπο
πξννξηζκνχο εληφο ηνπ λεζηνχ, ελψ ην 12,3% ζα πξνηηκνχζε πξννξηζκνχο εθηφο λεζηνχ.
Έλαο ζεκαληηθφο παξάγνληαο πνπ εμεηάζζεθε ζην εξσηεκαηνιφγην είλαη ε πξνηίκεζε ησλ
επηβαηψλ ζηελ ψξα έλαξμεο ηνπ ηαμηδηνχ. Οξίζηεθαλ νη παξαθάησ δψλεο :
1.
Ζ δψλε κε ηελ νλνκαζία ‗Πνιχ πξσί‘ αθνξά ην δηάζηεκα απφ ηε ζηηγκή πνπ
επηηξέπεηαη λα αξρίζνπλ ηελ πηήζε ηα πδξνπιάλα ( δειαδή κε ην πξψην θσο ηεο εκέξαο )
δειαδή απφ ηηο 6.30 – 10.00.
2.
Ζ δψλε ‗Πξσί‘ αθνξά ην δηάζηεκα 10.00-12.00, δειαδή ην δηάζηεκα αθνχ νη
ηνπξίζηεο έρνπλ πάξεη ην πξσηλφ ηνπο.
3.
Ζ δψλε ‗Μεζεκέξη‘ δειαδή 12.00-16.00.
4.
Ζ δψλε ‗Απφγεπκα‘ δειαδή 16.00-20.00
Απφ ηνπο επηβάηεο ην 28% δήισζε πσο ζέιεη ε εθδξνκή λα μεθηλάεη πνιχ λσξίο δειαδή πξηλ
ηηο 10.00 . Σν 49% επηζπκεί ε εθδξνκή λα μεθηλά 10.00-12.00, αθνχ έρεη πάξεη ην πξσηλφ
ηνπ, θαη ην 23% απάληεζε πσο πξνηηκάεη κεηά ηηο 12.00 .
Έλα αμηνζεκείσην γεγνλφο είλαη πσο ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ εξσηεζέλησλ, δειαδή ην
85,7% δήισζε πξφζπκν λα αιιάμεη ηελ ψξα έλαξμεο ηνπ ηαμηδηνχ, αλ έβξηζθε έλα
νηθνλνκηθφηεξν εηζηηήξην.
Οη πιεξνθνξίεο απηέο ρξεζηκνπνηήζεθαλ σο δεδνκέλα ζηελ επίιπζε κε ην Arc Gis.
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ηνλ παξαθάησ πίλαθα ζπγθεληξψλνληαη νη δεκνθηιέζηεξεο απαληήζεηο ησλ ηνπξηζηψλ, κε
βάζε ηα εξσηεκαηνιφγηα ησλ δηπισκαηηθψλ ηνπ Νίθνπ Εαραξηάδε θαη ηνπ Μελά Παγσλάθε,
ζρεηηθά κε ηνπο πξννξηζκνχο πνπ ζα επέιεγαλ.[4][5]

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙ ΠΡΟΟΡΙΜΟΙ ΕΠΙΒΑΣΩΝ (ΜΕ ΒΑΗ
ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΩΝ ΜΗΝΑ
ΠΑΓΩΝΑΚΗ ΚΑΙ ΝΙΚΟΤ ΖΑΧΑΡΙΑΔΗ)
ΕΝΤΟΣ ΚΘΤΘΣ
ΕΚΤΟΣ ΚΘΤΘΣ
ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ ΦΥΣΙΟΛΑΤΙΚΟΙ
ΚΝΩΣΟΣ
ΦΑΑΓΓΙ ΣΑΜΑΙΑΣ
ΣΑΝΤΟΙΝΘ
ΣΡΙΝΑΛΟΓΚΑ ΡΑΑΛΙΑ ΕΛΑΦΟΝΘΣΙ ΜΥΚΟΝΟΣ
ΦΑΙΣΤΟΣ
ΜΡΑΛΟΣ
ΟΔΟΣ
ΗΑΚΟΣ
ΜΘΛΟΣ
ΓΟΤΥΝΑ
ΣΥΟΣ
ΑΡΤΕΑ
ΙΟΣ
ΚΑΡΑΘΟΣ
Πίλαθαο 16: Γεκνθηιείο πξννξηζκνί επηβαηώλ κε βάζε εξσηεκαηνιόγηα πξνεγνύκελσλ δηπισκαηηθώλ
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4.5.3 ΑΠΟΣΑΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΚΑΗ ΗΔΡΑΡΥΖΖ ΑΞΗΟΘΔΑΣΩΝ
ην ζηάδην απηφ παξνπζηάδεηαη ζε πεξηβάιινλ Arc Gis, ην δίθηπν ην νπνίν πεξηιακβάλεη ηα
αμηνζέαηα, πνπ κπνξεί θαλείο λα δεη επηιέγνληαο κία πεξηεγεηηθή εθδξνκή κε πδξνπιάλν ζηα
ειιεληθά λεζηά ηνπ Αηγαίνπ. Ο θαηάινγνο κε ηα αμηνζέαηα πεξηιακβάλεη ηφζν
αξραηνινγηθνχο ρψξνπο θαη κλεκεία, φζν θαη θπζηθά αμηνζέαηα, φπσο εληππσζηαθέο
παξαιίεο, αιιά θαη ζξεζθεπηηθά αμηνζέαηα, φπσο μερσξηζηά κνλαζηήξηα.
Πξαγκαηνπνηήζεθε ε απεηθφληζε ηνπ δηθηχνπ κε ηα αμηνζέαηα ζε πεξηβάιινλ Arc Gis, θαζψο
θαη ε ζχλδεζε ηνπο, ηφζν κεηαμχ ηνπο, φζν θαη κε ην δίθηπν ησλ πδαηνδξνκίσλ. Γηα
ζπλδέζεηο κηθξφηεξεο ησλ 15 ρηιηνκέηξσλ δφζεθε κηθξφηεξε ηαρχηεηα πδξνπιάλνπ θαη
ζπλεπψο κεγαιχηεξνο ρξφλνο δηαδξνκήο. Απηφ έγηλε δηφηη δηαπηζηψζεθε πσο ζπρλά ζε
αθηίλα 15 ρηιηνκέηξσλ ζπλππάξρνπλ πνιιά αμηνζέαηα πνπ κπνξεί ν επηζθέπηεο λα ζαπκάζεη
παξάιιεια κε κία ελαέξηα μελάγεζε. Γηα κεγαιχηεξεο απνζηάζεηο, δφζεθε κεγαιχηεξε
ηαρχηεηα θαη ζπλεπψο κηθξφηεξνο ρξφλνο πηήζεο, θαζψο πξφθεηηαη ζπλήζσο γηα κεηάβαζε
ζε άιιν λνκφ ή λεζί ή ζε θάπνην καθξηλφ αμηνζέαην, νπφηε θξίζεθε ζθφπηκν λα απμεζεί ε
ηαρχηεηα ηνπ πδξνπιάλνπ.
250
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Δηθόλα 78: Απεηθόληζε ησλ αμηνζέαησλ ζε πεξηβάιινλ Arc Map

Δηθόλα 79: Απεηθόληζε ηεο % επηζθεςηκόηεηαο ησλ αμηνζέαησλ ζε πεξηβάιινλ Arc Map
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Δπηπιένλ δεκηνπξγήζεθε ζην Gis ν παξαπάλσ ράξηεο πνπ απεηθνλίδεη ηελ % επηζθεςηκφηεηα
ησλ αξραηνινγηθψλ ρψξσλ θαη δείρλεη ζαθή πξνηίκεζε ζηα αμηνζέαηα ηεο Κξήηεο θαη ηεο
Ρφδνπ. Μία ζχληνκε πεξηγξαθή θάζε αμηνζέαηνπ είλαη δηαζέζηκε κε ρξήζε ηνπ εξγαιείνπ
HTML pop up.

Δηθόλα 80: Υξήζε ηνπ εξγαιείνπ HTML pop up

ε κία βάζε δεδνκέλσλ ( personal geodatabase) ζπκπεξηιήθζεθαλ φια ηα shapefiles πνπ
αθνξνχλ ην δίθηπν, δειαδή ηα πδαηνδξφκηα, ηα αμηνζέαηα θαζψο θαη φια ηα shapefiles πνπ
απεηθνλίδνπλ ηε κεηαμχ ηνπο ζχλδεζε. Έηζη ζηε ζπλέρεηα δεκηνπξγήζεθε έλα εληαίν network
dataset κε φια ηα παξαπάλσ ζηνηρεία, πξνθεηκέλνπ λα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ε επέθηαζε
ηνπ Network Analyst γηα ηελ επίιπζε ζελαξίσλ πεξηεγεηηθψλ εθδξνκψλ.
ηε ζπλέρεηα δηακνξθψζεθε έλαο δείθηεο αμηνιφγεζεο γηα θάζε πξννξηζκφ, πνπ κπνξεί λα
ρξεζηκνπνηεζεί ζπλδπαζηηθά κε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ πεξηέρεη ν Πίλαθαο 1 γηα λα επηιερζνχλ
νη πξννξηζκνί κίαο εθδξνκήο. Ο δείθηεο δηακνξθψζεθε γηα θάζε αμηνζέαην, ιακβάλνληαο
ππφςε ην ρξφλν πηήζεο ηνπ πδξνπιάλνπ απφ ην πδαηνδξφκην ζην αμηνζέαην θαη ηνλ αξηζκφ
ησλ γεηηνληθψλ ηνπ αμηνζέαησλ. [27]
Ο ρξφλνο πηήζεο ππνινγίζηεθε ζε ιεπηά κέζσ ηνπ Arc Gis θαη ηα αμηνζέαηα ρσξίζηεθαλ ζε
πέληε θαηεγνξίεο. Δθείλα πνπ ζπλδένληαλ κε ην πδαηνδξφκην ζε ρξφλν έσο 40 ιεπηά
βαζκνινγήζεθαλ κε 1, έσο 80 ιεπηά κε 0,75 , έσο 120 ιεπηά κε 0,50 ,έσο 160 ιεπηά κε 0,25
θαη πάλσ απφ 160 ιεπηά κε 0. Ο ζπληειεζηήο απηφο πνιιαπιαζηάζηεθε κε βαξχηεηα 50%
δίλνληαο κία ηηκή Rating 1.
ηε ζπλέρεηα γηα θάζε αμηνζέαην πξνζδηνξίζηεθαλ ηα γεηηνληθά ηνπ αμηνζέαηα, ζε απφζηαζε
15 ρηιηνκέηξσλ κέζσ ηνπ Arc Gis φπσο θαίλεηαη ζηελ Δηθφλα 81. ζα είραλ απφ 3 θαη πάλσ
γεηηνληθά αμηνζέαηα βαζκνινγήζεθαλ κε 1, φζα είραλ 2 κε 0,67 , φζα είραλ 1 κε 0,33 θαη φζα
δελ είραλ θαλέλα κε 0. Ζ ηηκή απηή πνιιαπιαζηάζηεθε κε βαξχηεηα 50% δίλνληαο κία ηηκή
Rating 2. Αζξνίδνληαο ηηο ηηκέο Rating 1 θαη Rating 2 πξνθχπηεη κία ζπλνιηθή βαζκνινγία
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γηα θάζε αμηνζέαην. Αζξνίδνληαο ηηο ηηκέο γηα θάζε αμηνζέαην κίαο εθδξνκήο πξνθχπηεη κία
ζπλνιηθή βαζκνινγία γηα θάζε εθδξνκή.

Δηθόλα 81: Πξνζδηνξηζκόο γεηηνληθώλ αμηνζέαησλ ζε αθηίλα 15 ρηιηνκέηξσλ

ΓΕΙΣΟΝΙΚΑ
ΓΕΙΣΟΝΙΚΑ
ΓΕΙΣΟΝΙΚΑ
ΑΞΙΟΘΕΑΣΟ
ΑΞΙΟΘΕΑΣΟ
ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ
ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ
ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ
ΑΧΑΙΑ ΡΟΛΘ ΛΑΤΩ
6 ΤΥΛΙΣΟΣ
2 ΜΟΝΑΣΤΘΑΚΙ
1
ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ ΒΟΥΛΙΣΜΕΝΘ
6 ΙΑΛΥΣΟΣ
2 ΑΧΑΙΑ ΕΛΖΥΘΕΝΑ
1
ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΘ ΡΟΛΘ/ ΡΑΛΑΤΙ ΤΟΥ
ΔΘΟΣ
4 ΜΕΓΑΛΟΥ ΜΑΓΙΣΤΟΥ
2 ΜΑΛΙΑ
1
ΓΟΥΝΙΑ
4 ΑΚΟΡΟΛΘ ΟΔΟΥ
2 ΙΕΟ ΡΟΣΕΙΔΩΝΑ ΚΑΙ ΑΜΦΙΤΙΤΘΣ
1
ΒΟΚΑΣΤΟ
4 ΘΕΜΘ
2 ΡΑΝΑΓΙΑ ΤΘΣ ΤΘΝΟΥ
1
ΡΑΑΛΙΑ ΒΟΥΛΙΣΜΑ
4 ΑΧΑΙΑ ΡΟΛΙΟΧΝΘ
2 ΑΝΑΚΤΟΟ ΗΑΚΟΥ
1
ΣΡΙΝΑΛΟΓΚΑ
3 ΚΝΩΣΟΣ
2 ΦΟΥΙΟ ΚΑΗΑΜΑ
1
ΑΧ. ΧΩΟΣ ΑΜΕΝΩΝ
3 ΕΝΕΤΙΚΟ ΦΟΥΙΟ ΚΟΥΛΕΣ ΘΑΚΛΕΙΟΥ
2 ΡΑΑΛΙΑ ΕΛΑΦΟΝΘΣΙ
1
ΡΑΛΙΑ ΡΟΛΘ ΕΘΥΜΝΟΥ
3 ΡΑΑΛΙΑ ΣΑΑΚΘΝΙΚΟ
2 ΡΑΑΛΙΑ ΚΕΔΟΔΑΣΟΣ
1
ΕΝΕΤΙΚΟ ΛΙΜΑΝΙ ΕΘΥΜΝΟΥ
3 ΑΧΑΙΑ ΦΥΛΑΚΩΡΘ
2 ΡΑΛΑΙΟΚΑΣΤΟ ΝΙΣΥΟΥ
1
ΦΟΥΙΟ ΦΟΤΕΤΗΑΣ
3 ΑΧΑΙΟ ΘΕΑΤΟ ΜΘΛΟΥ
2 ΘΦΑΙΣΤΕΙΟ
1
ΑΓΙΑ ΤΙΑΔΑ ΘΑΚΛΕΙΟΥ
3 ΣΑΓΚΙ
2 ΑΣΚΛΘΡΙΕΙΟ
1
ΑΧΑΙΑ ΑΡΤΕΑ
3 ΥΙΑ
2 ΑΧ. ΧΩΟΣ ΚΑΣΤΟΥ ΝΕΑΤΗΙΑΣ
1
ΦΑΙΣΤΟΣ
3 ΡΟΤΑΑ
2 ΚΑΜΕΙΟΣ
0
ΕΝΕΤΙΚΟ ΛΙΜΑΝΙ ΧΑΝΙΩΝ
3 ΦΘΑ
2 ΡΟΪΣΤΟΙΚΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΜΥΙΝΑΣ
0
ΒΥΗΑΝΤΙΝΟ ΤΕΙΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
3 ΟΙΑ-ΘΛΙΟΒΑΣΙΛΕΜΑ
2 ΦΑΑΓΓΙ ΣΑΜΑΙΑΣ
0
ΦΟΥΙΟ ΦΙΚΑ
3 ΑΧΑΙΑ ΘΘΑ
2 ΛΙΝΔΟΣ
0
ΜΟΝΑΣΤΘΙ ΡΑΝΑΓΙΑΣ ΧΟΗΟΒΙΩΤΙΣΑΣ
3 ΚΑΣΤΟ ΜΥΤΙΛΘΝΘΣ
2 ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ ΜΡΑΛΟΥ
0
ΧΩΑ ΑΜΟΓΟΥ
3 ΙΕΟ ΤΩΝ ΜΕΣΣΩΝ
2 ΥΨΘΛΘ
0
ΑΧΑΙΑ ΑΚΕΣΙΝΘ
3 ΑΧΑΙΟ ΘΕΑΤΟ ΜΥΤΙΛΘΝΘΣ
2 ΣΚΑΚΟΣ
0
ΡΥΓΟΣ ΑΓΙΑΣ ΤΙΑΔΑΣ
3 ΚΑΒΕΙΙΟ
2 ΑΓΙΑ ΕΙΘΝΘ
0
ΑΧΑΙΑ ΔΘΛΟΣ
2 ΑΧΑΙΑ ΘΦΑΙΣΤΕΙΑ
2 ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΕΑΣ
0
ΜΙΚΘ ΒΕΝΕΤΙΑ
2 ΦΟΥΙΟ ΜΘΘΥΜΝΑΣ/ΜΟΛΥΒΟΥ
2 ΑΧ. ΧΩΟΣ ΕΜΡΟΙΟΥ
0
ΑΝΕΜΟΜΥΛΟΙ
2 ΡΕΤΑΣ
2 ΘΑΙΟ
0
ΜΑΤΑΛΑ
2 ΡΑΛΑΙΚΑΣΤΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
2 ΑΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΟΣ ΡΑΛΑΜΑΙΟΥ
0
ΓΟΤΥΝΑ
2 ΙΕΟ ΚΛΟΡΕΔΘΣ
2

ΑΞΙΟΘΕΑΣΟ

Πίλαθαο 17: Πξνζδηνξηζκόο γεηηνληθώλ αμηνζέαησλ ζε αθηίλα 15 ρηιηνκέηξσλ
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ΧΡΟΝΟ
ΠΣΗΗ ΑΠΟ
ΑΞΙΟΘΕΑΣΟ
ΤΔΑΣΟΔΡΟΜΙΟ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ
ΓΕΙΣΟΝΙΚΑ
(min)
VALUE 1 ΒΑΡΤΣΗΣΑ 1 RATING 1 ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ VALUE 2 ΒΑΡΤΣΗΣΑ 2 RATING 2 ΤΝΟΛΟ ΠΟΝΣΩΝ
ΦΑΙΣΤΟΣ
17
1
50
50
3
1
50
50
100
ΑΓΙΑ ΤΙΑΔΑ ΘΑΚΛΕΙΟΥ
17
1
50
50
3
1
50
50
100
ΔΘΟΣ
17
1
50
50
4
1
50
50
100
ΑΧΑΙΑ ΡΟΛΘ ΛΑΤΩ
19
1
50
50
6
1
50
50
100
ΣΡΙΝΑΛΟΓΚΑ
20
1
50
50
3
1
50
50
100
ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ ΒΟΥΛΙΣΜΕΝΘ
21
1
50
50
6
1
50
50
100
ΒΟΚΑΣΤΟ
22
1
50
50
4
1
50
50
100
ΡΑΑΛΙΑ ΒΟΥΛΙΣΜΑ
22
1
50
50
4
1
50
50
100
ΑΧ. ΧΩΟΣ ΑΜΕΝΩΝ
23
1
50
50
3
1
50
50
100
ΡΑΛΙΑ ΡΟΛΘ ΕΘΥΜΝΟΥ
23
1
50
50
3
1
50
50
100
ΕΝΕΤΙΚΟ ΛΙΜΑΝΙ ΕΘΥΜΝΟΥ
23
1
50
50
3
1
50
50
100
ΦΟΥΙΟ ΦΟΤΕΤΗΑΣ
23
1
50
50
3
1
50
50
100
ΓΟΥΝΙΑ
24
1
50
50
4
1
50
50
100
ΑΧΑΙΑ ΑΡΤΕΑ
34
1
50
50
3
1
50
50
100
ΕΝΕΤΙΚΟ ΛΙΜΑΝΙ ΧΑΝΙΩΝ
39
1
50
50
3
1
50
50
100
ΒΥΗΑΝΤΙΝΟ ΤΕΙΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
39
1
50
50
3
1
50
50
100
ΦΟΥΙΟ ΦΙΚΑ
39
1
50
50
3
1
50
50
100
ΑΧΑΙΑ ΑΚΕΣΙΝΘ
65
0,75
50
37,5
3
1
50
50
87,5
ΜΟΝΑΣΤΘΙ ΡΑΝΑΓΙΑΣ ΧΟΗΟΒΙΩΤΙΣΑΣ
67
0,75
50
37,5
3
1
50
50
87,5
ΧΩΑ ΑΜΟΓΟΥ
67
0,75
50
37,5
3
1
50
50
87,5
ΡΥΓΟΣ ΑΓΙΑΣ ΤΙΑΔΑΣ ΑΜΟΓΟΥ
67
0,75
50
37,5
3
1
50
50
87,5
ΜΑΤΑΛΑ
20
1
50
50
2
0,67
50
33,5
83,5
ΚΝΩΣΟΣ
2
1
50
50
2
0,67
50
33,5
83,5
ΤΥΛΙΣΟΣ
5
1
50
50
2
0,67
50
33,5
83,5
ΓΟΤΥΝΑ
14
1
50
50
2
0,67
50
33,5
83,5
ΕΝΕΤΙΚΟ ΦΟΥΙΟ ΚΟΥΛΕΣ
1
1
50
50
2
0,67
50
33,5
83,5
ΡΕΤΑΣ
33
1
50
50
2
0,67
50
33,5
83,5
ΡΑΛΑΙΚΑΣΤΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
39
1
50
50
2
0,67
50
33,5
83,5
ΑΧΑΙΑ ΘΘΑ
44
0,75
50
37,5
2
0,67
50
33,5
71
ΦΘΑ
46
0,75
50
37,5
2
0,67
50
33,5
71
ΟΙΑ-ΘΛΙΟΒΑΣΙΛΕΜΑ
47
0,75
50
37,5
2
0,67
50
33,5
71
ΡΑΑΛΙΑ ΣΑΑΚΘΝΙΚΟ
63
0,75
50
37,5
2
0,67
50
33,5
71
ΑΧΑΙΑ ΦΥΛΑΚΩΡΘ
63
0,75
50
37,5
2
0,67
50
33,5
71
ΑΧΑΙΟ ΘΕΑΤΟ ΜΘΛΟΥ
63
0,75
50
37,5
2
0,67
50
33,5
71
ΣΑΓΚΙ
71
0,75
50
37,5
2
0,67
50
33,5
71
ΥΙΑ
73
0,75
50
37,5
2
0,67
50
33,5
71
ΡΟΤΑΑ
74
0,75
50
37,5
2
0,67
50
33,5
71
ΜΑΛΙΑ
12
1
50
50
1
0,33
50
16,5
66,5
ΑΧΑΙΑ ΕΛΖΥΘΕΝΑ
16
1
50
50
1
0,33
50
16,5
66,5
ΜΟΝΑΣΤΘΑΚΙ
17
1
50
50
1
0,33
50
16,5
66,5
ΦΟΥΙΟ ΚΑΗΑΜΑ
33
1
50
50
1
0,33
50
16,5
66,5
ΑΝΑΚΤΟΟ ΗΑΚΟΥ
39
1
50
50
1
0,33
50
16,5
66,5
ΑΧΑΙΑ ΔΘΛΟΣ
86
0,5
50
25
2
0,67
50
33,5
58,5
ΜΙΚΘ ΒΕΝΕΤΙΑ
88
0,5
50
25
2
0,67
50
33,5
58,5
ΑΝΕΜΟΜΥΛΟΙ
88
0,5
50
25
2
0,67
50
33,5
58,5
ΙΑΛΥΣΟΣ
110
0,5
50
25
2
0,67
50
33,5
58,5
ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΘ ΡΟΛΘ/ ΡΑΛΑΤΙ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΜΑΓΙΣΤΟΥ
113
0,5
50
25
2
0,67
50
33,5
58,5
ΑΚΟΡΟΛΘ ΟΔΟΥ
113
0,5
50
25
2
0,67
50
33,5
58,5
ΡΑΑΛΙΑ ΚΕΔΟΔΑΣΟΣ
53
0,75
50
37,5
1
0,33
50
16,5
54
ΡΑΑΛΙΑ ΕΛΑΦΟΝΘΣΙ
54
0,75
50
37,5
1
0,33
50
16,5
54
ΦΑΑΓΓΙ ΣΑΜΑΙΑΣ
40
1
50
50
0
0
50
0
50
ΙΕΟ ΡΟΣΕΙΔΩΝΑ ΚΑΙ ΑΜΦΙΤΙΤΘΣ
92
0,5
50
25
1
0,33
50
16,5
41,5
ΡΑΝΑΓΙΑ ΤΘΣ ΤΘΝΟΥ
92
0,5
50
25
1
0,33
50
16,5
41,5
ΡΑΛΑΙΟΚΑΣΤΟ ΝΙΣΥΟΥ
85
0,5
50
25
1
0,33
50
16,5
41,5
ΘΦΑΙΣΤΕΙΟ
85
0,5
50
25
1
0,33
50
16,5
41,5
ΑΣΚΛΘΡΙΕΙΟ
95
0,5
50
25
1
0,33
50
16,5
41,5
ΚΑΣΤΟ ΝΕΑΤΗΙΑΣ
95
0,5
50
25
1
0,33
50
16,5
41,5
ΣΚΑΚΟΣ
58
0,75
50
37,5
0
0
50
0
37,5
ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΕΑΣ
69
0,75
50
37,5
0
0
50
0
37,5
ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ ΜΡΑΛΟΥ
53
0,75
50
37,5
0
0
50
0
37,5
ΘΕΜΘ
168
0
50
0
2
0,67
50
33,5
33,5
ΑΧΑΙΑ ΡΟΛΙΟΧΝΘ
191
0
50
0
2
0,67
50
33,5
33,5
ΚΑΣΤΟ ΜΥΤΙΛΘΝΘΣ
165
0
50
0
2
0,67
50
33,5
33,5
ΑΧΑΙΟ ΘΕΑΤΟ ΜΥΤΙΛΘΝΘΣ
165
0
50
0
2
0,67
50
33,5
33,5
ΚΑΒΕΙΙΟ
196
0
50
0
2
0,67
50
33,5
33,5
ΑΧΑΙΑ ΘΦΑΙΣΤΕΙΑ
196
0
50
0
2
0,67
50
33,5
33,5
ΙΕΟ ΤΩΝ ΜΕΣΣΩΝ
168
0
50
0
2
0,67
50
33,5
33,5
ΦΟΥΙΟ ΜΘΘΥΜΝΑΣ
173
0
50
0
2
0,67
50
33,5
33,5
ΙΕΟ ΚΛΟΡΕΔΘΣ
169
0
50
0
2
0,67
50
33,5
33,5
ΚΑΜΕΙΟΣ
102
0,5
50
25
0
0
50
0
25
ΛΙΝΔΟΣ
103
0,5
50
25
0
0
50
0
25
ΑΓΙΑ ΕΙΘΝΘ
101
0,5
50
25
0
0
50
0
25
ΥΨΘΛΘ
105
0,5
50
25
0
0
50
0
25
ΘΑΙΟ
113
0,5
50
25
0
0
50
0
25
ΑΧ. ΧΩΟΣ ΕΜΡΟΙΟΥ
123
0,25
50
12,5
0
0
50
0
12,5
ΑΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΟΣ ΡΑΛΑΜΑΙΟΥ
154
0,25
50
12,5
0
0
50
0
12,5
ΡΟΪΣΤΟΙΚΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΜΥΙΝΑΣ
192
0
50
0
0
0
50
0
0

Πίλαθαο 18: Πξνδηνξηζκόο δείθηε αμηνιόγεζεο πξννξηζκνύ
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4.6 ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΥΔΓΗΑΜΟΤ ΠΔΡΗΖΓΖΣΗΚΖ ΠΣΖΖ
4.6.1 ΥΔΖ ΥΡΟΝΟΤ-ΚΟΣΟΤ ΠΣΖΖ
ην ζηάδην απηφ δεκηνπξγήζεθε έλα αξρείν ηχπνπ Excel, ην νπνίν εηζάγνληαο ηε κέγηζηε
ηηκή ηνπ εηζηηεξίνπ πνπ νη επηζθέπηεο δηαηίζεληαη λα πιεξψζνπλ γηα κία πεξηεγεηηθή
εθδξνκή θαη ην βαζκφ πιεξφηεηαο ηνπ πδξνπιάλνπ, εμάγεη σο απνηειέζκαηα ηε κέγηζηε
δηάξθεηα πηήζεο θαη ηε κέγηζηε απφζηαζε πνπ κπνξεί λα δηαλχζεη ην πδξνπιάλν,
πξνθεηκέλνπ ε πηήζε λα είλαη νηθνλνκηθά βηψζηκε. Ζ δεκηνπξγία απηνχ ηνπ Excel βαζίζηεθε
ζηελ εμίζσζε θφζηνπο γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ πδξνπιάλσλ, πνπ έρεη δεκηνπξγεζεί ζην
πιαίζην ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο ηνπ θ. Νίθνπ Εαραξηάδε. [4] Παξαθάησ παξνπζηάδεηαη
ην αξρείν γηα θφζηνο εηζηηεξίνπ 50€ θαη πιεξφηεηα 85%.
Δίνω max κόςτοσ ειςιτηρίου και πληρότητα και υπολογίζω max διάρκεια πτθςησ και max χιλιομετρικθ απόςταςη πτθςησ
max
max
max διάρκεια διάρκεια
χιλιομετρική
Τφποσ
Αριθμόσ
max κόςτοσ
Κόςτοσ
Κόςτοσ
πτήςησ
πτήςησ
απόςταςη
Υδροπλάνου
θζςεων Ρληρότητα ειςιτηρίου
Ζςοδα
πτήςησ/ώρα πτήςησ / χλμ (λεπτά)
(ώρεσ)
πτήςησ
Twin Otter DHC-6
19
16
50,00
807,5
1095,53
5,40
44,23
0,74
142,43

Πίλαθαο 19: Πίλαθαο Excel γηα ηνλ ππνινγηζκό ηεο κέγηζηεο δηάξθεηαο πηήζεο

4.6.2 ΔΗΑΓΩΓΖ ΣΟΗΥΔΗΩΝ ΠΔΡΗΖΓΖΣΗΚΖ ΠΣΖΖ
Παξαθάησ πεξηγξάθεηαη ε δηαδηθαζία κε ηελ νπνία γίλεηαη ε επίιπζε ηνπ Vehicle Routing
Problem ζην πξφγξακκα Arc Gis θαη ζπγθεθξηκέλα ρξεζηκνπνηψληαο ηελ επέθηαζε Network
Analyst. Ζ επίιπζε ζην ζπγθεθξηκέλν παξάδεηγκα γίλεηαη γηα ην δίθηπν ησλ πδαηνδξνκίσλ
θαη ην ζηφιν ησλ πδξνπιάλσλ, θαη ε ίδηα δηαδηθαζία κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη γηα ην
δίθηπν ησλ αεξνδξνκίσλ θαη έλα ζηφιν αεξνπιάλσλ.
Αξρηθά θάλνπκε εθθίλεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο Arc Map ηνπ Arc Gis, ελψ έρνπκε ήδε
πξνκεζεπηεί ηελ απαξαίηεηε άδεηα θαη γηα ηε ρξήζε ηεο επέθηαζεο ηνπ Network Analyst.
ηελ εθαξκνγή ηνπ Arc Map επηιέγνπκε ηελ θαξηέια Customize θαη ζηε ζπλέρεηα
επηιέγνπκε Extensions. Δπηβεβαηψλνπκε φηη έρνπκε ελεξγνπνηήζεη ην Network Analyst.
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Δηθόλα 82: Πεξηβάιινλ GIS - Δπέθηαζε Network Analyst

ηε ζπλέρεηα απφ ηελ θαξηέια Customize επηιέγνπκε Toolbars θαη Network Analyst γηα λα
εκθαλίζνπκε ζηελ νζφλε καο απηήλ ηελ toolbar.

Δηθόλα 83: Toolbar Network Analyst

Δπηιέγνπκε ζε πνην network dataset ζα δνπιέςνπκε. Παηάκε ζην βειάθη δίπια απφ ην
Network Analyst θαη απφ ην κελνχ πνπ εκθαλίδεηαη επηιέγνπκε new vehicle routing problem.

Δηθόλα 84: Δπηινγή network dataset
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Δηθόλα 85: Δπηινγή new vehicle routing problem

Παηάκε ην εηθνλίδην κε ην ζεκαηάθη δίπια ζην network analyst θαη εκθαλίδεηαη ην παξαθάησ
παξάζπξν.

Δηθόλα 86 : Arc gis - επίιπζε vehicle routing problem

Δπηιέγνπκε Orders θαη παηάκε ην εηθνλίδην πνπ θαίλεηαη πην θάησ γηα λα επηιέμνπκε ηνπο
θφκβνπο πνπ ζέινπκε λα επηζθεθζνχκε ή θαλνπκε δεμί θιηθ θη επηιέγνπκε load locations γηα
λα ζπκπεξηιάβνπκε φινπο ηνπο θφκβνπο ελφο shapefile φπσο ηα αμηνζέαηα.
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Δηθόλα 87: create network location tool

Οη θφκβνη πνπ επηιέγνπκε εκθαλίδνληαη σο ιίζηα θάησ απφ ηελ επηθεθαιίδα Orders.
Κάλνληαο δηπιφ θιηθ ζην φλνκα θάζε θφκβνπ εκθαλίδεηαη ην παξαθάησ παξάζπξν.

Δηθόλα 88: Properties - Orders
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ην πεδίν Name πιεθηξνινγνχκε ην φλνκα ηνπ θφκβνπ, ελψ ζην service time κπνξνχκε λα
εηζάγνπκε ην ρξφλν πνπ ζα παξακείλεη ην πδξνπιάλν ζηνλ θφκβν απηφ ζε ιεπηά. Έρνπκε ηε
δπλαηφηεηα λα επηιέμνπκε ρξνληθφ πεξηνξηζκφ κέζσ ησλ time windows, βάδνληαο έηζη έλαλ
πεξηνξηζκφ σο πξνο ηελ ψξα πνπ ζέινπκε λα επηζθεθζεί ην πδξνπιάλν ην ζπγθεθξηκέλν
θφκβν. ην πεδίν delivery quantities πιεθηξνινγνχκε ηνλ αξηζκφ ησλ αηφκσλ πνπ έρνπλ σο
πξννξηζκφ ην ζπγθεθξηκέλν θφκβν, ελψ ζην πεδίν pick up quantities πιεθηξνινγνχκε ηνλ
αξηζκφ ησλ αηφκσλ πνπ ζα επηβηβαζηνχλ ζην πδξνπιάλν ζε απηφλ ηνλ θφκβν. ην πξφβιεκα
καο δελ εηζάγνπκε ηέηνηα ζηνηρεία θαζψο πξφθεηηαη γηα πεξηεγεηηθή εθδξνκή θαη ην
πδξνπιάλν δε ζα πξνζγεησζεί ζε ελδηάκεζα πδαηνδξφκηα.
ηε ζπλέρεηα επηιέγνπκε Depots θαη ρξεζηκνπνηψληαο μαλά ην create network location tool
επηιέγνπκε ην πδαηνδξφκην απφ ην νπνίν ζα μεθηλήζεη ν ζηφινο ησλ πδξνπιάλσλ ή ην
επηιέγνπκε απφ ηε ιίζηα αλ έρνπκε θάλεη load locations, θαη ζην νπνίν ζα επηζηξέςεη κεηά ην
πέξαο ηεο δηαδξνκήο ή θάλνπκε load locations φια ηα πδαηνδξφκηα.
Αθνινχζσο, επηιέγνπκε routes θαη θάλνληαο δεμί θιηθ επηιέγνπκε add item. Ο αξηζκφο ησλ
δηαδξνκψλ πνπ εηζάγνπκε ηζνχηαη κε ηνλ αξηζκφ ησλ πδξνπιάλσλ πνπ έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ
ν ζηφινο, γηα ηνλ νπνίν γίλεηαη ε επίιπζε. Κάλνληαο δηπιφ θιηθ ζε θάζε δηαδξνκή πνπ
εηζάγνπκε ζηε ιίζηα, εκθαλίδεηαη ν παξαθάησ πίλαθαο.
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Δηθόλα 89: Properties – Routes

ηνλ πίλαθα απηφλ επεμεξγαδφκαζηε ηα ζηνηρεία ηεο δηαδξνκήο θάζε πδξνπιάλνπ. πλήζσο
ηα ζηνηρεία πνπ εηζάγνπκε είλαη ίδηα γηα θάζε δηαδξνκή, νπφηε κπνξνχκε λα επεμεξγαζηνχκε
ηνλ πίλαθα κηαο δηαδξνκήο θαη ζηε ζπλέρεηα λα ηνλ θάλνπκε αληηγξαθή θη επηθφιιεζε ηφζεο
θνξέο, φζα θαη ηα πδξνπιάλα πνπ δηαζέηνπκε.
Ξεθηλάκε επηιέγνληαο start depot name θαη end depot name, δειαδή ηνλ θφκβν πνπ έρνπκε
νξίζεη σο αθεηεξία ησλ πδξνπιάλσλ θαη σο ζεκείν επηζηξνθήο αληίζηνηρα. Δπηιέγνπκε
earliest start time θαη latest start time θαη πιεθηξνινγνχκε ην ρξνληθφ πεξηζψξην ζην νπνίν
ζέινπκε λα μεθηλήζνπλ νη δηαδξνκέο. Γηα λα μεθηλήζνπλ κία ζπγθεθξηκέλε ψξα απιά
επηιέγνπκε νη δχν απηνί ρξφλνη λα ζπκπίπηνπλ. ην πεδίν capacities επηιέγνπκε πφζα άηνκα
κπνξεί λα κεηαθέξεη έλα πδξνπιάλν, δειαδή εηζάγνπκε ηνλ αξηζκφ ησλ ζέζεσλ πνπ ζηελ
πεξίπησζε ηνπ Twin Otter είλαη 19, ελψ ζην πεδίν max order count εηζάγνπκε κία ινγηθή
ηηκή ηνπ κέγηζηνπ αξηζκνχ θφκβσλ πνπ ζα δνζνχλ σο orders θάζε δηαδξνκήο, πνπ ζην
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πξφβιεκά καο ζα έρεη ηελ ηηκή 30. ην πεδίν max total time πιεθηξνινγνχκε ην κέγηζην
ρξφλν πνπ ζα δηαξθέζεη φιν ην ηαμίδη ζε ιεπηά. Έρνπκε επίζεο ηε δπλαηφηεηα λα εηζάγνπκε
κία ηηκή ζην πεδίν Cost per unit time πνπ ζα αληηπξνζσπεχεη ηελ ακνηβή ηνπ πηιφηνπ αλά
ψξα, θαζψο θαη ζην πεδίν Cost per unit distance, πνπ αληηζηνηρεί ζην θφζηνο ηνπ πδξνπιάλνπ
αλά ρηιηφκεηξν, θη έηζη λα ππνινγίζνπκε ην ζπλνιηθφ θφζηνο ηνπ ηαμηδηνχ.
Σέινο επηιέγνληαο ην vehicle routing problem properties, εκθαλίδεηαη ην παξαθάησ
παξάζπξν, ζην νπνίν επεμεξγαδφκαζηε θάπνηεο παξακέηξνπο ηνπ πξνβιήκαηνο.

Δηθόλα 90: Layer properties

Δπηιέγνπκε ηελ θαξηέια analysis settings. ηα πεδία Time attribute θαη time field units
επηιέγνπκε minutes, ελψ ζηα πεδία distance attribute, distance field units θαη distance units
επηιέγνπκε kilometers. Απηφ πξνθχπηεη απφ ην γεγνλφο φηη ζηα attribute tables ζηα shapefiles
ησλ ζπλδέζεσλ, έρνπκε εηζάγεη ην ρξφλν ηαμηδηνχ ζε ιεπηά θαη ηελ απφζηαζε ζε ρηιηφκεηξα.
Παηάκε ην εηθνλίδην solve απφ ηελ toolbar ηνπ network analyst θαη ε επίιπζε καο
παξνπζηάδεη ηηο βέιηηζηεο δηαδξνκέο γηα ην ζηφιν θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ θαηαρσξίζακε.
Κάλνληαο δεμί θιηθ θαη επηιέγνληαο open attribute table ηφζν ζηελ επηινγή orders, φζν θαη
ζηελ επηινγή routes κπνξνχκε λα δνχκε πεξαηηέξσ ιεπηνκέξεηεο.
Δπηιχνπκε ην πξφβιεκα αξρηθά γηα έλα πδξνπιάλν θαη γηα δηάθνξεο ηηκέο εηζηηεξίνπ πνπ
ζπλεπάγνληαη ζπγθεθξηκέλν ρξφλν πηήζεο, φπσο πξνθχπηεη απφ ην ππνθεθάιαην 3.3.3.
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ηε ζπλέρεηα, ην πξφβιεκα επηιχεηαη γηα ζηφιν πδξνπιάλσλ κε ζθνπφ λα πξνθχςνπλ φιεο νη
δπλαηέο λα πξαγκαηνπνηεζνχλ πεξηεγεηηθέο εθδξνκέο απφ έλα πδαηνδξφκην γηα
ζπγθεθξηκέλν θφζηνο εηζηηεξίνπ. ηελ επίιπζε απηή πξνθχπηνπλ θάπνηεο εθδξνκέο πνπ ελψ
έρνπλ ην ρξνληθφ πεξηζψξην, δελ επηζθέπηνληαη άιια αμηνζέαηα. Απηφ ζπκβαίλεη γηαηί ζην
Arc Gis θάζε αμηνζέαην πνπ έρεη ζπκπεξηιεθζεί ζε κία δηαδξνκή, δελ ζπκπεξηιακβάλεηαη ζε
θακία άιιε. Απηέο ηηο εθδξνκέο ηηο επηιχνπκε μαλά ρεηξνθίλεηα, θάλνληαο δνθηκέο θη
επηιέγνληαο γεηηνληθά αμηνζέαηα γηα λα ζπκπεξηιεθζνχλ ζηελ εθδξνκή θαη πξνηείλεηαη έηζη
κία αλαδηακνξθσκέλε πεξηεγεηηθή εθδξνκή.
Σέινο ην πξφβιεκα επηιχεηαη γηα ζπγθεθξηκέλεο εθδξνκέο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο
απαληήζεηο ζηα εξσηεκαηνιφγηα πξνεγνχκελσλ δηπισκαηηθψλ ζρεηηθά κε ηνπο
δεκνθηιέζηεξνπο πξννξηζκνχο, φπσο αλαθέξεηαη ζε πξνεγνχκελν ππνθεθάιαην . Απηφ
κπνξεί λα γίλεη θαη γηα ηελ επηινγή ζπγθεθξηκέλσλ αμηνζέαησλ πνπ πεξηέρεη ν Πίλαθαο 1
φπσο γηα παξάδεηγκα φια ηα αμηνζέαηα κίαο ζπγθεθξηκέλεο πεξηφδνπ.
Καιχηεξε θαηαλφεζε ζα πξνθχςεη κέζα απφ ηελ επίιπζε ζπγθεθξηκέλσλ ζελαξίσλ –
πξνβιεκάησλ δξνκνιφγεζεο ζηφινπ ζην θεθάιαην ηεο εθαξκνγήο.
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4.7 ΓΗΑΣΤΠΩΖ ΚΗ ΔΠΗΛΤΖ ΔΝΑΡΗΩΝ ΠΔΡΗΖΓΖΣΗΚΩΝ ΔΚΓΡΟΜΩΝ
4.7.1 ΔΚΓΡΟΜΔ ΑΠΟ ΣΟ ΖΡΑΚΛΔΗΟ ΚΡΖΣΖ ΓΗΑ ΓΗΑΦΟΡΔΣΗΚΔ ΣΗΜΔ
ΔΗΗΣΖΡΗΟΤ
ην ζηάδην απηφ αλαπηχζζεηαη ε πξφηαζε ησλ πεξηεγεηηθψλ εθδξνκψλ ηχπνπ sightseeing κε
πδξνπιάλν, επηιέγνληαο σο πδαηνδξφκην αθεηεξίαο θαη επηζηξνθήο απηφ ηνπ Ζξαθιείνπ. Γηα
ηελ επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο κέζσ ηεο επέθηαζεο ηνπ Network Analyst ζην Arc Gis, ζα
ρξεηαζηεί λα εηζαρζνχλ θάπνηα δεδνκέλα.
Αξρηθά ζα ρξεζηκνπνηεζεί ην παξαθάησ excel, πνπ δεκηνπξγήζεθε ιακβάλνληαο ππφςε ηελ
εμίζσζε θφζηνπο πνπ αλαπηχρζεθε ζηε δηπισκαηηθή εξγαζία ηνπ θ. Νίθνπ Εαραξηάδε [4]. Ο
πίλαθαο απηφο δεκηνπξγήζεθε πξνθεηκέλνπ εηζάγνληαο ηελ πιεξφηεηα ηνπ πδξνπιάλνπ,
θαζψο θαη ηε κέγηζηε ηηκή ηνπ εηζηηεξίνπ πνπ νη επηβάηεο πξνηίζεληαη λα πιεξψζνπλ ζε θάζε
πεξίπησζε, λα ππνινγίδεη ηε κέγηζηε δηάξθεηα πηήζεο θαη ηε κέγηζηε ρηιηνκεηξηθή απφζηαζε
πνπ κπνξεί λα δηαλχζεη ην πδξνπιάλν, έηζη ψζηε ε πηήζε λα είλαη νηθνλνκηθά βηψζηκε.
Οη ηηκέο ησλ εηζηηεξίσλ πνπ ζα εηζαρζνχλ σο κεηαβιεηέο επηιέρζεθαλ απφ ηε δηπισκαηηθή
εξγαζία ηνπ θ. Μελά Παγσλάθε [5] κε βάζε ηηο απαληήζεηο πνπ δφζεθαλ ζην
εξσηεκαηνιφγηφ ηνπ θαη ζηελ εξψηεζε ‗Πνην είλαη ην κέγηζην πνζφ πνπ ζα δίλαηε γηα κία
εκεξήζηα εθδξνκή ηχπνπ sightseeing κε πδξνπιάλν;‘. Σν 25% απάληεζε 50€, πάλσ απφ ην
27% απάληεζε 60€, ελψ άιιν έλα 25% απάληεζε 80€. ηελ πεξίπησζή απηή ζα εμεηάζνπκε
απηέο ηηο ηξεηο ηηκέο εηζηηήξησλ, θαζψο θαη κία ηέηαξηε ησλ 100€, πξνθεηκέλνπ λα
θαιχςνπκε αθφκα κεγαιχηεξν εχξνο πξνηηκήζεσλ. Ζ πιεξφηεηα ηνπ πδξνπιάλνπ ζε απηήλ
ηελ πεξίπησζε νξίδεηαη ζην 85%, δειαδή ζηα 16 άηνκα.
Δίνω max κόςτοσ ειςιτηρίου και υπολογίζω max διάρκεια πτθςησ και max χιλιομετρικθ απόςταςη πτθςησ

Τφποσ
Αριθμόσ
max κόςτοσ
Υδροπλάνου
θζςεων Ρληρότητα ειςιτηρίου
Ζςοδα
Twin Otter DHC-6
19
16
50,00

max
max
max διάρκεια διάρκεια
χιλιομετρική
Κόςτοσ
Κόςτοσ
πτήςησ
πτήςησ
απόςταςη
πτήςησ/ώρα πτήςησ / χλμ (λεπτά)
(ώρεσ)
πτήςησ
807,5
1095,53
5,40
44,23
0,74
142,43

Πίλαθαο 20: Τπνινγηζκόο κέγηζηεο δηάξθεηαο πηήζεο θαη κέγηζηεο ρηιηνκεηξηθήο απόζηαζεο πηήζεο γηα θόζηνο
εηζηηεξίνπ 50€

Δίνω max κόςτοσ ειςιτηρίου και υπολογίζω max διάρκεια πτθςησ και max χιλιομετρικθ απόςταςη πτθςησ

Τφποσ
Αριθμόσ
max κόςτοσ
Υδροπλάνου
θζςεων Ρληρότητα ειςιτηρίου
Ζςοδα
Twin Otter DHC-6
19
16
60,00

max
max
max διάρκεια διάρκεια
χιλιομετρική
Κόςτοσ
Κόςτοσ
πτήςησ
πτήςησ
απόςταςη
πτήςησ/ώρα πτήςησ / χλμ (λεπτά)
(ώρεσ)
πτήςησ
969
1016,34
4,97
57,21
0,95
185,70

Πίλαθαο 21: Τπνινγηζκόο κέγηζηεο δηάξθεηαο πηήζεο θαη κέγηζηεο ρηιηνκεηξηθήο απόζηαζεο πηήζεο γηα θόζηνο
εηζηηεξίνπ 60€
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Δίνω max κόςτοσ ειςιτηρίου και υπολογίζω max διάρκεια πτθςησ και max χιλιομετρικθ απόςταςη πτθςησ

Τφποσ
Αριθμόσ
max κόςτοσ
Υδροπλάνου
θζςεων Ρληρότητα ειςιτηρίου
Ζςοδα
Twin Otter DHC-6
19
16
80,00

max
max
max διάρκεια διάρκεια
χιλιομετρική
Κόςτοσ
Κόςτοσ
πτήςησ
πτήςησ
απόςταςη
πτήςησ/ώρα πτήςησ / χλμ (λεπτά)
(ώρεσ)
πτήςησ
1292
932,12
4,52
83,18
1,39
272,25

Πίλαθαο 22: Τπνινγηζκόο κέγηζηεο δηάξθεηαο πηήζεο θαη κέγηζηεο ρηιηνκεηξηθήο απόζηαζεο πηήζεο γηα θόζηνο
εηζηηεξίνπ 80€

Δίνω max κόςτοσ ειςιτηρίου και υπολογίζω max διάρκεια πτθςησ και max χιλιομετρικθ απόςταςη πτθςησ

Τφποσ
Αριθμόσ
max κόςτοσ
Υδροπλάνου
θζςεων Ρληρότητα ειςιτηρίου
Ζςοδα
Twin Otter DHC-6
19
16
100,00

max
max
max διάρκεια διάρκεια
χιλιομετρική
Κόςτοσ
Κόςτοσ
πτήςησ
πτήςησ
απόςταςη
πτήςησ/ώρα πτήςησ / χλμ (λεπτά)
(ώρεσ)
πτήςησ
1615
887,97
4,29
109,14
1,82
358,80

Πίλαθαο 23: Τπνινγηζκόο κέγηζηεο δηάξθεηαο πηήζεο θαη κέγηζηεο ρηιηνκεηξηθήο απόζηαζεο πηήζεο γηα θόζηνο
εηζηηεξίνπ 100€

ην Arc Gis δελ ήηαλ δπλαηφλ λα δειψζνπκε εμαξρήο θάπνηνλ πεξηνξηζκφ θφζηνπο, ζπλεπψο
ζπζρεηίδνληαο ην θφζηνο κε ην ρξφλν ηεο πηήζεο, κπνξνχκε έκκεζα λα ην εηζάγνπκε ζηνπο
ππνινγηζκνχο θαη ζηηο πεξηεγεηηθέο εθδξνκέο πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ ηελ επίιπζε.

Γηα θφζηνο εηζηηεξίνπ 50€ θαη κέγηζην ρξφλν πηήζεο 44,23 ιεπηά πξνέθπςε ε παξαθάησ
πεξηεγεηηθή εθδξνκή.
ΤΓΑΣΟΓΡΟΜΗΟ
ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ-ΓΡΖΡΟ-ΜΑΛΗΑ-ΚΝΧΟ-ΣΤΛΗΟ-ΔΝΔΣΗΚΟ
ΦΡΟΤΡΗΟ-ΤΓΑΣΟΓΡΟΜΗΟ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ

Δηθόλα 91: Πεξηεγεηηθή εθδξνκή κε θόζηνο 50€
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Γηα θφζηνο εηζηηεξίνπ 60€ θαη κέγηζην ρξφλν πηήζεο 57,21 ιεπηά πξνέθπςε ε παξαθάησ
πεξηεγεηηθή εθδξνκή.
ΤΓΑΣΟΓΡΟΜΗΟ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ-ΔΝΔΣΗΚΟ ΦΡΟΤΡΗΟ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ-ΓΡΖΡΟ-ΛΑΣΧΒΡΟΚΑΣΡΟ-ΠΑΡΑΛΗΑ ΒΟΤΛΗΜΑ-ΛΗΜΝΟΘΑΛΑΑ ΒΟΤΛΗΜΑ-ΠΗΝΑΛΟΓΚΑΜΑΛΗΑ-ΚΝΧΟ-ΣΤΛΗΟ-ΤΓΑΣΟΓΡΟΜΗΟ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ

Δηθόλα 92: Πεξηεγεηηθή εθδξνκή κε θόζηνο 60€

Γηα θφζηνο εηζηηεξίνπ 80€ θαη κέγηζην ρξφλν πηήζεο 83,18 ιεπηά πξνέθπςε ε παξαθάησ
πεξηεγεηηθή εθδξνκή.
ΤΓΑΣΟΓΡΟΜΗΟ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ-ΔΝΔΣΗΚΟ ΦΡΟΤΡΗΟ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ-ΓΡΖΡΟ-ΛΑΣΧΦΡΟΤΡΗΟ ΚΑΕΑΡΜΑ – ΓΟΤΡΝΗΑ - ΒΡΟΚΑΣΡΟ - ΠΑΡΑΛΗΑ ΒΟΤΛΗΜΑΛΗΜΝΟΘΑΛΑΑ
ΒΟΤΛΗΜΔΝΖ-ΠΗΝΑΛΟΓΚΑ-ΜΑΛΗΑ-ΚΝΧΟ-ΣΤΛΗΟΤΓΑΣΟΓΡΟΜΗΟ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ
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Δηθόλα 93: Πεξηεγεηηθή εθδξνκή κε θόζηνο 80€

Γηα θφζηνο εηζηηεξίνπ 100€ θαη κέγηζην ρξφλν πηήζεο 109,14 ιεπηά πξνέθπςε ε παξαθάησ
πεξηεγεηηθή εθδξνκή.
ΤΓΑΣΟΓΡΟΜΗΟ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ-ΔΝΔΣΗΚΟ ΦΡΟΤΡΗΟ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ-ΓΡΖΡΟ-ΛΑΣΧΛΗΜΝΟΘΑΛΑΑ ΒΟΤΛΗΜΔΝΖ-ΠΑΡΑΛΗΑ ΒΟΤΛΗΜΑ-ΒΡΟΚΑΣΡΟ-ΓΟΤΡΝΗΑΦΡΟΤΡΗΟ
ΚΑΕΑΡΜΑ-ΠΔΣΡΑ-ΠΑΛΑΗΚΑΣΡΟ-ΕΑΚΡΟ-ΠΗΝΑΛΟΓΚΑ-ΜΑΛΗΑΚΝΧΟ-ΣΤΛΗΟ-ΤΓΑΣΟΓΡΟΜΗΟ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ

Δηθόλα 94: Πεξηεγεηηθή εθδξνκή κε θόζηνο 100€
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4.7.2 ΔΚΓΡΟΜΔ ΜΔ ΒΑΖ ΣΗ ΠΡΟΣΗΜΖΔΗ ΣΩΝ ΣΟΤΡΗΣΩΝ
ην ζηάδην απηφ επηιχζεθε ην παξάδεηγκα ηεο πεξηεγεηηθήο εθδξνκήο πνπ πεξηιακβάλεη ηνπο
πξννξηζκνχο πνπ δειψζεθαλ σο δεκνθηιέζηεξνη εληφο Κξήηεο, ζε εξσηεκαηνιφγηα
πξνεγνχκελσλ δηπισκαηηθψλ [4][5]. Ο Πίλαθαο 16 απεηθνλίδεη ηνπο πξννξηζκνχο απηνχο.

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙ ΠΡΟΟΡΙΜΟΙ ΕΠΙΒΑΣΩΝ (ΜΕ ΒΑΗ
ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΩΝ ΜΗΝΑ
ΠΑΓΩΝΑΚΗ ΚΑΙ ΝΙΚΟΤ ΖΑΧΑΡΙΑΔΗ)
ΕΝΤΟΣ ΚΘΤΘΣ
ΕΚΤΟΣ ΚΘΤΘΣ
ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ ΦΥΣΙΟΛΑΤΙΚΟΙ
ΚΝΩΣΟΣ
ΦΑΑΓΓΙ ΣΑΜΑΙΑΣ
ΣΑΝΤΟΙΝΘ
ΣΡΙΝΑΛΟΓΚΑ ΡΑΑΛΙΑ ΕΛΑΦΟΝΘΣΙ ΜΥΚΟΝΟΣ
ΦΑΙΣΤΟΣ
ΜΡΑΛΟΣ
ΟΔΟΣ
ΗΑΚΟΣ
ΜΘΛΟΣ
ΓΟΤΥΝΑ
ΣΥΟΣ
ΑΡΤΕΑ
ΙΟΣ
ΚΑΡΑΘΟΣ
Πίλαθαο 24: Γεκνθηιείο πξννξηζκνί επηβαηώλ κε βάζε εξσηεκαηνιόγηα πξνεγνύκελσλ δηπισκαηηθώλ

Γφζεθαλ ζην Arc Gis σο orders ηφζν ηα αμηνζέαηα φζν θαη νη θπζηνιαηξηθνί πξννξηζκνί θαη
πεξηνξηζκφο ζε θφζηνο εηζηηεξίνπ 150€ θαη πξνέθπςε γηα πιεξφηεηα 85%, κέγηζηε δηάξθεηα
πηήζεο 174,05 ιεπηά.
Πξνέθπςε ε παξαθάησ εθδξνκή:
ΤΓΑΣΟΓΡΟΜΗΟ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ – ΚΝΧΟ – ΠΗΝΑΛΟΓΚΑ - ΕΑΚΡΟ-ΑΡΥΑΗΑ
ΓΟΡΣΤΝΑ-ΦΑΗΣΟ-ΦΑΡΑΓΓΗ ΑΜΑΡΗΑ- ΑΡΥΑΗΑ ΑΠΣΔΡΑ-ΤΓΑΣΟΓΡΟΜΗΟ
ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ
ελψ έκεηλαλ εθηφο δηαδξνκήο ν Μπάινο θαη ην Διαθνλήζη, θαζψο ν ρξφλνο πηήζεο δελ
επαξθνχζε γηα λα επηζθεθζεί ην πδξνπιάλν θαη απηνχο ηνπο πξννξηζκνχο.
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Δηθόλα 95: Πεξηεγεηηθή εθδξνκή κε ηνπο δεκνθηιέζηεξνπο πξννξηζκνύο εληόο Κξήηεο

4.7.3 ΘΔΜΑΣΗΚΔ ΔΚΓΡΟΜΔ: ΜΝΖΜΔΗΑ ΡΩΜΑΪΚΖ ΠΔΡΗΟΓΟΤ
ηε ζπλέρεηα επηιχζεθε έλα παξάδεηγκα πεξηεγεηηθήο εθδξνκήο εηδηθνχ ελδηαθέξνληνο γηα
λα γίλεη θαηαλνεηή ε ρξεζηκφηεηα ηνπ Πίλαθα 14. Δπηιέρζεθαλ απφ ηνλ πίλαθα φια ηα
αμηνζέαηα πνπ αλήθνπλ ζηε Ρσκατθή επνρή θαη δφζεθαλ σο orders ηνπ πξνβιήκαηνο. ηε
ζπλέρεηα γηα θφζηνο εηζηηεξίνπ 200€ , πξνέθπςε κέγηζηε δηάξθεηα πηήζεο 238,96 ιεπηά.
Πξνέθπςε ε παξαθάησ εθδξνκή:
ΤΓΑΣΟΓΡΟΜΗΟ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ-ΑΓΚΡΗ-ΑΡΥΑΗΑ ΓΖΛΟ-ΑΡΥΑΗΟ ΘΔΑΣΡΟ ΜΖΛΟΤΜΑΣΑΛΑ-ΑΡΥΑΗΑ ΓΟΡΣΤΝΑ-ΤΓΑΣΟΓΡΟΜΗΟ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ
ελψ έκεηλαλ εθηφο εθδξνκήο ε Κάκεηξνο θαη ν αξραίνο Δκπνξεηφο , ιφγσ πεξηνξηκφπ ζην
ρξφλν πηήζεο.
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Δηθόλα 96: Πεξηεγεηηθή εθδξνκή γηα ηα αμηνζέαηα ηεο Ρσκατθήο πεξηόδνπ.

ην ζεκείν απηφ ζα εμεηαζζεί πσο ζα κπνξνχζε λα εθηειεζζεί ε παξαπάλσ πεξηεγεηηθή
εθδξνκή κε άιια κεηαθνξηθά κέζα εθηφο ηνπ πδξνπιάλνπ. ηε ζπγθεθξηκέλε εθδξνκή ν
επηζθέπηεο μελαγείηαη ζε αμηνζέαηα ησλ λεζηψλ Νάμνο, Γήινο, Μήινο θαη Κξήηε.
Δμεηάδνληαο ηηο πιεξνθνξίεο πνπ πεξηέρεη ν Πίλαθαο 3 θαη ν Πίλαθαο 5 θαηαιήγνπκε ζηα
εμήο ζπκπεξάζκαηα. Γηα λα επηζθεθζεί θάπνηνο απηά ηα λεζηά αθηνπιντθά ζα έπξεπε λα
μεθηλήζεη απφ ηνλ Πεηξαηά, λα επηζθεθζεί ηε Μχθνλν θαη απφ εθεί λα πάεη ζηε Γήιν, λα
επηζηξέςεη ζηε Μχθνλν θαη λα ζπλερίζεη γηα Νάμν. ηε ζπλέρεηα, ζα έπξεπε λα επηζηξέςεη
ζηνλ Πεηξαηά θαη απφ εθεί λα επηζθεθζεί ηε Μήιν θαη ηελ Κξήηε, θαζψο δε ζπλδένληαη κε
θάπνην άιιν ιηκάλη ηεο εθδξνκήο. Γηα λα εθηειέζεη θάπνηνο αεξνπνξηθά απηήλ ηελ εθδξνκή,
ζα έπξεπε λα ηε ζπλδπάζεη θαη κε αθηνπιντθή κεηαθίλεζε θαζψο ε Γήινο δε δηαζέηεη
αεξνδξφκην θαη είλαη πξνζβάζηκε κέζσ Μπθφλνπ. Θα έπξεπε ν ελδηαθεξφκελνο επηζθέπηεο
λα επηβηβαζζεί ζε αεξνπιάλν ζηελ Αζήλα θαη λα πεηάμεη μερσξηζηά ζε θαζέλα απφ ηα λεζηά
αθνχ δε ζπλδένληαη αεξνπνξηθά κεηαμχ ηνπο, ελψ ζα έπξεπε λα πεηάμεη γηα Μχθνλν, λα
κεηαβεί απφ ην αεξνδξφκην ζην ιηκάλη κε ρξφλν πεξίπνπ δέθα ιεπηά φπσο θαίλεηαη ζην 3.2.5,
θαη απφ εθεί λα επηβηβαζζεί ζε πινίν γηα Γήιν. Καηαιαβαίλνπκε πσο έλα ηέηνην ηαμίδη είλαη
ηδηαίηεξα δχζθνιν λα πξαγκαηνπνηεζεί ηφζν απφ άπνςε ρξφλνπ, φζν θαη θφζηνπο κε φπνην
απφ ηα παξαπάλσ κέζα θη αλ επηιερζεί.
Αληίζεηα είλαη ζρεηηθά εχθνιν θαη γξήγνξν λα πξαγκαηνπνηεζεί κία ηέηνηα ή νπνηαδήπνηε
παξφκνηα εθδξνκή κε έλα πδξνπιάλν.
128

`
4.7.4 ΚΑΣΑΝΟΜΖ ΣΟΛΟΤ ΤΓΡΟΠΛΑΝΩΝ ΣΑ ΑΞΗΟΘΔΑΣΑ ΣΖ
ΔΤΡΤΣΔΡΖ ΠΔΡΗΟΥΖ
Καη ζε απηφ ην ζηάδην ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ νη ρξφλνη πνπ πξνέθπςαλ γηα ηηο δηάθνξεο ηηκέο
εηζηηεξίνπ ζην ππνθεθάιαην 4.1.1.
ην Arc Gis, ε επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο ζα πξαγκαηνπνηεζεί κέζσ ηεο επέθηαζεο ηνπ
Network Analyst θαη ζπγθεθξηκέλα επηιέγνληαο ηελ θαηεγνξία New Vehicle Routing
Problem. Ζ αλαιπηηθή δηαδηθαζία επίιπζεο ελφο ηέηνηνπ πξνβιήκαηνο έρεη πεξηγξαθεί βήκαβήκα ζε άιιν θεθάιαην ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο, γη‘ απηφ θαη ζα αλαθεξζνχλ φζα
δηαθνξνπνηνχληαη.
ηελ επηινγή Orders επηιέγνπκε Load locations θαη ζηε ζπλέρεηα επηιέγνπκε ην shapefile
πνπ πεξηέρεη φια ηα αμηνζέαηα. Έηζη δίλνπκε ζην δίθηπν ηελ πιεξνθνξία πσο ηα αμηνζέαηα
είλαη απηά γηα ηα νπνία ζα πξνθχςνπλ νη πεξηεγεηηθέο εθδξνκέο. ηελ επηινγή Depots
θάλνπκε Load locations φια ηα πδαηνδξφκηα, νξίδνληαο ηα έηζη σο ζεκεία εθθίλεζεο θαη
ηεξκαηηζκνχ ηεο δηαδξνκήο ησλ πδξνπιάλσλ. ηελ επηινγή Routes δίλνπκε νξηζκέλεο
πιεξνθνξίεο. Οξίδνπκε ην depot ηεο ζπγθεθξηκέλεο επίιπζεο δειαδή ην Ζξάθιεην θαη ηελ
ψξα έλαξμεο ηεο εθδξνκήο πνπ ζα είλαη ζηηο 10.00, φπσο πξνέθπςε απφ ηηο πξνηηκήζεηο ησλ
ηνπξηζηψλ. Οξίδνπκε σο capacities ηε ρσξεηηθφηεηα ηνπ πδξνπιάλνπ, δειαδή 19 ζέζεηο. Χο
max total time νξίδεηαη ν ρξφλνο πνπ πξνέθπςε απφ ην excel. Χο πξψηε επίιπζε ζα δνζεί ν
ρξφλνο γηα θφζηνο εηζηηεξίνπ 50 € δειαδή 44,23 ιεπηά.
Δπηιχνληαο ην ζπγθεθξηκέλν πξφβιεκα πξνέθπςαλ νη παξαθάησ πεξηεγεηηθέο εθδξνκέο.
ΔΝΑΡΗΟ_1_ΖΡΑΚΛΔΗΟ_50€
ΔΚΓΡΟΜΖ 1: ΤΓΑΣΟΓΡΟΜΗΟ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ-ΓΡΖΡΟ-ΠΗΝΑΛΟΓΚΑ-ΜΑΛΗΑΚΝΧΟ-ΔΝΔΣΗΚΟ ΦΡΟΤΡΗΟ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ-ΤΓΑΣΟΓΡΟΜΗΟ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ
ΔΚΓΡΟΜΖ 2: ΤΓΑΣΟΓΡΟΜΗΟ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ-ΦΑΗΣΟ-ΑΓΗΑ ΣΡΗΑΓΑ-ΜΑΣΑΛΑΑΡΥΑΗΑ ΓΟΡΣΤΝΑ-ΤΓΑΣΟΓΡΟΜΗΟ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ
ΔΚΓΡΟΜΖ
3:
ΤΓΑΣΟΓΡΟΜΗΟ
ΤΓΑΣΟΓΡΟΜΗΟ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ

ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ-ΣΤΛΗΟ-ΜΟΝΑΣΖΡΑΚΗ-

ΔΚΓΡΟΜΖ 4: ΤΓΑΣΟΓΡΟΜΗΟ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ-ΛΑΣΧ-ΤΓΑΣΟΓΡΟΜΗΟ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ
ΔΚΓΡΟΜΖ 5: ΤΓΑΣΟΓΡΟΜΗΟ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ-ΑΡΥΑΗΑ ΔΛΔΤΘΔΡΝΑ-ΝΔΚΡΟΠΟΛΖ
ΑΡΜΔΝΧΝ—ΔΝΔΣΗΚΟ ΛΗΜΑΝΗ ΡΔΘΤΜΝΟΤ-ΦΡΟΤΡΗΟ ΦΟΡΣΔΣΕΑ-ΠΑΛΗΑ ΠΟΛΖ
ΡΔΘΤΜΝΟΤ-ΤΓΑΣΟΓΡΟΜΗΟ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ
ΔΚΓΡΟΜΖ 6: ΤΓΑΣΟΓΡΟΜΗΟ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ-ΛΗΜΝΟΘΑΛΑΑ ΒΟΤΛΗΜΔΝΖΒΡΟΚΑΣΡΟ-ΠΑΡΑΛΗΑ ΒΟΤΛΗΜΑ-ΤΓΑΣΟΓΡΟΜΗΟ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ
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Δηθόλα 97: Πεξηεγεηηθέο εθδξνκέο κε θόζηνο εηζηηεξίνπ 50€

Παξαηεξνχκε πσο δχν πδξνπιάλα δε ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηελ επίιπζε, θαζψο δελ ππήξραλ
άιιεο δηαδξνκέο πνπ κπνξνχλ λα πξαγκαηνπνηεζνχλ κε ηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ έρνπκε
εηζάγεη.
Δπίζεο, παξαηεξνχκε πψο δχν εθδξνκέο, ε ηξίηε θαη ε ηέηαξηε, παξφιν πνπ έρνπλ ρξνληθφ
πεξηζψξην 10 θαη 8 ιεπηά αληίζηνηρα, δελ πξνζζέηνπλ θάπνηνλ άιιν θφκβν ηνπ δηθηχνπ ζηε
δηαδξνκή. Απηφ ζπκβαίλεη γηαηί φια ηα γεηηνληθά αμηνζέαηα ζπκκεηέρνπλ ζε θάπνηα άιιε
εθδξνκή θαη ζην GIS θάζε θφκβνο ζπκκεηέρεη ζε κία κφλν δηαδξνκή. Δπηιχνπκε μαλά απηέο
ηηο δηαδξνκέο ρεηξνθίλεηα θάλνληαο δνθηκέο κε γεηηνληθά αμηνζέαηα πνπ δελ παξαβηάδνπλ ην
ρξνληθφ πεξηνξηζκφ. ηελ πεξίπησζε απηή πξνθχπηνπλ νη παξαθάησ δηαδξνκέο.
ΔΚΓΡΟΜΖ_3: ΤΓΑΣΟΓΡΟΜΗΟ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ-ΑΓΗΑ
ΣΤΛΗΟ-ΤΓΑΣΟΓΡΟΜΗΟ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ

ΣΡΗΑΓΑ-ΜΟΝΑΣΖΡΑΚΗ-

ΔΚΓΡΟΜΖ_4: ΤΓΑΣΟΓΡΟΜΗΟ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ-ΛΗΝΜΟΘΑΛΑΑ ΒΟΤΛΗΜΔΝΖΛΑΣΧ-ΤΓΑΣΟΓΡΟΜΗΟ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ
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Δηθόλα 98: Αλαπξνζαξκνζκέλε εθδξνκή 3 κε θόζηνο 50€

Δηθόλα 99: Αλαπξνζαξκνζκέλε εθδξνκή 4 κε θόζηνο 50€

Δπηιχνληαο ην ζπγθεθξηκέλν πξφβιεκα γηα θφζηνο εηζηηήξηνπ 60€ θαη κέγηζηε δηάξθεηα
πηήζεο 57,21 ιεπηά πξνέθπςαλ νη παξαθάησ πεξηεγεηηθέο εθδξνκέο.
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ΔΝΑΡΗΟ_2_ΖΡΑΚΛΔΗΟ_60€






ΔΚΓΡΟΜΖ 1: ΤΓΑΣΟΓΡΟΜΗΟ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ-ΜΑΛΗΑ-ΚΝΧΟ-ΔΝΔΣΗΚΟ
ΦΡΟΤΡΗΟ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ-ΤΓΑΣΟΓΡΟΜΗΟ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ
ΔΚΓΡΟΜΖ 2: ΤΓΑΣΟΓΡΟΜΗΟ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ – ΣΤΛΗΟ-ΑΓΗΑ ΣΡΗΑΓΑΦΑΗΣΟ-ΜΑΣΑΛΑ-ΑΡΥΑΗΑ ΓΟΡΣΤΝΑ - ΤΓΑΣΟΓΡΟΜΗΟ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ
ΔΚΓΡΟΜΖ 3: ΤΓΑΣΟΓΡΟΜΗΟ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ – ΓΡΖΡΟ-ΠΗΝΑΛΟΓΚΑΛΗΜΝΟΘΑΛΑΑ
ΒΟΤΛΗΜΔΝΖ-ΒΡΟΚΑΣΡΟ-ΠΑΡΑΛΗΑ
ΒΟΤΛΗΜΑΓΟΤΡΝΗΑ-ΛΑΣΧ-ΤΓΑΣΟΓΡΟΜΗΟ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ
ΔΚΓΡΟΜΖ 4: ΤΓΑΣΟΓΡΟΜΗΟ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ-ΜΟΝΑΣΖΡΑΚΗ-ΑΡΥΑΗΑ
ΔΛΔΤΘΔΡΝΑ-ΝΔΚΡΟΠΟΛΖ ΑΡΜΔΝΧΝ-ΔΝΔΣΗΚΟ ΛΗΜΑΝΗ ΡΔΘΤΜΝΟΤΦΡΟΤΡΗΟ
ΦΟΡΣΔΣΕΑ-ΠΑΛΗΑ
ΠΟΛΖ
ΡΔΘΤΜΝΟ-ΤΓΑΣΟΓΡΟΜΗΟ
ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ

Δηθόλα 100: Πεξηεγεηηθέο εθδξνκέο κε θόζηνο εηζηηεξίνπ 60€
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Παξαηεξνχκε ζηνλ πίλαθα πσο ελψ δφζεθαλ ζπλνιηθά νρηψ πδξνπιάλα ρξεζηκνπνηήζεθαλ
κφλν ηα ηέζζεξα γηαηί δελ ππήξρε άιιε δπλαηή δηαδξνκή λα πξαγκαηνπνηεζεί κε ηνπο
πεξηνξηζκνχο πνπ έρνπκε εηζάγεη.
Δδψ ζα αλαπξνζαξκνζηεί ε πξψηε εθδξνκή πνπ έρεη αξθεηφ ρξνληθφ πεξηζψξην.
ΔΚΓΡΟΜΖ_1: ΤΓΑΣΟΓΡΟΜΗΟ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ-ΠΗΝΑΛΟΓΚΑ-ΜΑΛΗΑ-ΚΝΧΟΔΝΔΣΗΚΟ ΦΡΟΤΡΗΟ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ-ΤΓΑΣΟΓΡΟΜΗΟ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ

Δηθόλα 101: Αλαπξνζαξκνζκέλε εθδξνκή κε θόζηνο 60€

Γηα θφζηνο εηζηηεξίνπ 80€ απφ ην excel πξνθχπηεη κέγηζηε δηάξθεηα πηήζεο 83,18 ιεπηά θαη
νη παξαθάησ πεξηεγεηηθέο εθδξνκέο.
ΔΝΑΡΗΟ_3_ΖΡΑΚΛΔΗΟ_80€
ΔΚΓΡΟΜΖ 1: ΤΓΑΣΟΓΡΟΜΗΟ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ-ΔΝΔΣΗΚΟ ΦΡΟΤΡΗΟ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤΛΑΣΧ-ΓΡΖΡΟ-ΜΑΛΗΑ-ΤΓΑΣΟΓΡΟΜΗΟ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ
ΔΚΓΡΟΜΖ 2: ΤΓΑΣΟΓΡΟΜΗΟ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ-ΣΤΛΗΟ-ΑΡΥΑΗΑ ΔΛΔΤΘΔΡΝΑΝΔΚΡΟΠΟΛΖ
ΑΡΜΔΝΧΝ-ΜΟΝΑΣΖΡΑΚΗ-ΑΓΗΑ
ΣΡΗΑΓΑ-ΜΑΣΑΛΑ-ΦΑΗΣΟΑΡΥΑΗΑ ΓΟΡΣΤΝΑ – ΚΝΧΟ - ΤΓΑΣΟΓΡΟΜΗΟ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ
ΔΚΓΡΟΜΖ 3: ΤΓΑΣΟΓΡΟΜΗΟ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ-ΠΑΛΗΑ ΠΟΛΖ ΡΔΘΤΜΝΟΤ-ΦΡΟΤΡΗΟ
ΦΟΡΣΔΣΕΑ-ΔΝΔΣΗΚΟ ΛΗΜΑΝΗ ΡΔΘΤΜΝΟΤ-ΦΑΡΑΓΓΗ ΑΜΑΡΗΑ-ΦΡΟΤΡΗΟ
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ΦΗΡΚΑ-ΒΤΕΑΝΣΗΝΑ ΣΔΗΥΖ ΥΑΝΗΧΝ-ΔΝΔΣΗΚΟ
ΑΠΣΔΡΑ-ΤΓΑΣΟΓΡΟΜΗΟ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ

ΛΗΜΑΝΗ

ΥΑΝΗΧΝ-ΑΡΥΑΗΑ

ΔΚΓΡΟΜΖ
4:
ΤΓΑΣΟΓΡΟΜΗΟ
ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ-ΠΗΝΑΛΟΓΚΑ-ΕΑΚΡΟΠΑΛΑΗΚΑΣΡΟ-ΠΔΣΡΑ-ΦΡΟΤΡΗΟ ΚΑΕΑΡΜΑ-ΓΟΤΡΝΗΑ-ΠΑΡΑΛΗΑ ΒΟΤΛΗΜΑΒΡΟΚΑΣΡΟ-ΛΗΜΝΟΘΑΛΑΑ ΒΟΤΛΗΜΔΝΖ-ΤΓΑΣΟΓΡΟΜΗΟ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ

Δηθόλα 102: Πεξηεγεηηθέο εθδξνκέο κε θόζηνο 80€

Παξαηεξνχκε ζηνλ πίλαθα πσο ελψ δφζεθαλ ζπλνιηθά νρηψ πδξνπιάλα ρξεζηκνπνηήζεθαλ
κφλν ηα ηέζζεξα γηαηί δελ ππήξρε άιιε δπλαηή δηαδξνκή λα πξαγκαηνπνηεζεί κε ηνπο
πεξηνξηζκνχο πνπ έρνπκε εηζάγεη.
Δδψ ζα αλαπξνζαξκνζηεί ε εθδξνκή 1.
ΔΚΓΡΟΜΖ_1: ΤΓΑΣΟΓΡΟΜΗΟ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ-ΓΡΖΡΟ-ΛΑΣΧ-ΛΗΜΝΟΘΑΛΑΑ
ΒΟΤΛΗΜΔΝΖ-ΒΡΟΚΑΣΡΟ-ΠΑΡΑΛΗΑ
ΒΟΤΛΗΜΑ-ΓΟΤΡΝΗΑ-ΠΗΝΑΛΟΓΚΑΜΑΛΗΑ-ΣΤΛΗΟ-ΔΝΔΣΗΚΟ ΦΡΟΤΡΗΟ-ΤΓΑΣΟΓΡΟΜΗΟ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ
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Δηθόλα 103: Αλαπξνζαξκνζκέλε εθδξνκή κε θόζηνο 80€

Γηα θφζηνο εηζηηεξίνπ 100€ θαη κέγηζηε δηάξθεηα πηήζεο 109,14 ιεπηά πξνθχπηνπλ νη
παξαθάησ εθδξνκέο.
ΔΝΑΡΗΟ_4_ΖΡΑΚΛΔΗΟ_100€
ΔΚΓΡΟΜΖ 1: ΤΓΑΣΟΓΡΟΜΗΟ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ-ΓΡΖΡΟ-ΛΑΣΧ-ΛΗΜΝΟΘΑΛΑΑ
ΒΟΤΛΗΜΔΝΖ-ΠΑΡΑΛΗΑ
ΒΟΤΛΗΜΑ-ΒΡΟΚΑΣΡΟ-ΓΟΤΡΝΗΑ
ΦΡΟΤΡΗΟ
ΚΑΕΑΡΜΑ-ΠΔΣΡΑ-ΠΑΛΑΗΚΑΣΡΟ – ΕΑΚΡΟ - ΠΗΝΑΛΟΓΚΑ-ΜΑΛΗΑΤΓΑΣΟΓΡΟΜΗΟ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ
ΔΚΓΡΟΜΖ 2: ΤΓΑΣΟΓΡΟΜΗΟ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ- ΔΝΔΣΗΚΟ ΦΡΟΤΡΗΟ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤΑΓΗΑ ΣΡΗΑΓΑ-ΜΑΣΑΛΑ-ΦΑΗΣΟ-ΑΡΥΑΗΑ ΓΟΡΣΤΝΑ-ΚΝΧΟ-ΤΓΑΣΟΓΡΟΜΗΟ
ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ
ΔΚΓΡΟΜΖ 3: ΤΓΑΣΟΓΡΟΜΗΟ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ-ΚΑΡΚΟ-ΟΗΑ-ΦΖΡΑ-ΑΡΥΑΗΑ ΘΖΡΑΤΓΑΣΟΓΡΟΜΗΟ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ
ΔΚΓΡΟΜΖ 4: ΤΓΑΣΟΓΡΟΜΗΟ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ-ΠΑΛΗΑ ΠΟΛΖ ΡΔΘΤΜΝΟΤ-ΦΡΟΤΡΗΟ
ΦΟΡΣΔΣΕΑ-ΔΝΔΣΗΚΟ ΛΗΜΑΝΗ ΡΔΘΤΜΝΟΤ-ΑΡΥΑΗΑ ΑΠΣΔΡΑ-ΦΡΟΤΡΗΟ ΦΗΡΚΑΒΤΕΑΝΣΗΝΑ ΣΔΗΥΖ-ΔΝΔΣΗΚΟ ΛΗΜΑΝΗ ΥΑΝΗΧΝ-ΜΠΑΛΟ-ΤΓΑΣΟΓΡΟΜΗΟ
ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ
ΔΚΓΡΟΜΖ 5: ΤΓΑΣΟΓΡΟΜΗΟ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ-ΣΤΛΗΟ-ΑΡΥΑΗΑ ΔΛΔΤΘΔΡΝΑΝΔΚΡΟΠΟΛΖ
ΑΡΜΔΝΧΝ-ΦΑΡΑΓΓΗ
ΑΜΑΡΗΑ-ΔΛΑΦΟΝΖΗ-ΚΔΓΡΟΓΑΟΜΟΝΑΣΖΡΑΚΗ-ΤΓΑΣΟΓΡΟΜΗΟ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ
ΔΚΓΡΟΜΖ 6: ΤΓΑΣΟΓΡΟΜΗΟ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ- ΑΡΥΑΗΟ ΘΔΑΣΡΟ-ΦΤΛΑΚΟΠΖΑΡΑΚΖΝΗΚΟ-ΤΓΑΣΟΓΡΟΜΗΟ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ
135

`

Δηθόλα 104: Πεξηεγεηηθέο εθδξνκέο κε θόζηνο 100€

Παξαηεξνχκε ζηνλ πίλαθα πσο ελψ δφζεθαλ ζπλνιηθά νρηψ πδξνπιάλα ρξεζηκνπνηήζεθαλ
ηα έμη γηαηί δελ ππήξρε άιιε δπλαηή δηαδξνκή λα πξαγκαηνπνηεζεί κε ηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ
έρνπκε εηζάγεη.
Δδψ ζα αλαπξνζαξκνζηεί ε εθδξνκή 2.
ΔΚΓΡΟΜΖ_2: ΤΓΑΣΟΓΡΟΜΗΟ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ- ΔΝΔΣΗΚΟ ΦΡΟΤΡΗΟ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤΣΤΛΗΟ-ΑΡΥΑΗΑ ΔΛΔΤΘΔΡΝΑ-ΝΔΚΡΟΠΟΛΖ ΑΡΜΔΝΧΝ-ΦΑΡΑΓΓΗ ΑΜΑΡΗΑΦΡΟΤΡΗΟ ΦΟΡΣΔΣΕΑ-ΔΝΔΣΗΚΟ ΛΗΜΑΝΗ ΡΔΘΤΜΝΟΤ-ΠΑΛΗΑ ΠΟΛΖ ΡΔΘΤΜΝΟΤΜΟΝΑΣΖΡΑΚΗ-ΜΑΣΑΛΑ-ΑΓΗΑ ΣΡΗΑΓΑ-ΦΑΗΣΟ-ΑΡΥΑΗΑ ΓΟΡΣΤΝΑ-ΚΝΧΟΤΓΑΣΟΓΡΟΜΗΟ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ

136

`

Δηθόλα 105: Αλαπξνζκαξκνζκέλε εθδξνκή κε θόζηνο 100€

137

`
Με βάζε ην δείθηε αμηνιφγεζεο πνπ παξνπζηάζηεθε ζε πξνεγνχκελν ππνθεθάιαην γηα ηηο
παξαπάλσ εθδξνκέο πξνθχπηνπλ ηα εμήο απνηειέζκαηα.

1

ΕΝΑΡΙΟ_1_ΗΡΑΚΛΕΙΟ_50€
3

2

4

5

ΥΔΑΤΟΔΟΜΙΟ
ΥΔΑΤΟΔΟΜΙΟ
ΤΓΑΣΟΓΡΟΜΗΟ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤΘΑΚΛΕΙΟΥ-ΑΓΙΑ
ΘΑΚΛΕΙΟΥΓΡΖΡΟ-ΠΗΝΑΛΟΓΚΑ-ΜΑΛΗΑΕΚΔΡΟΜΗ:
ΥΔΑΤΟΔΟΜΙΟ ΘΑΚΛΕΙΟΥ-ΦΑΙΣΤΟΣ-ΑΓΙΑ ΤΙΑΔΑ-ΜΑΤΑΛΑ- ΤΙΑΔΑ-ΜΟΝΑΣΤΘΑΚΙ- ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ
ΚΝΧΟ-ΔΝΔΣΗΚΟ ΦΡΟΤΡΗΟ
ΑΧΑΙΑ ΓΟΤΥΝΑ-ΥΔΑΤΟΔΟΜΙΟ ΘΑΚΛΕΙΟΥ
ΤΥΛΙΣΣΟΣΒΟΥΛΙΣΜΕΝΘ-ΛΑΤΩΖΡΑΚΛΔΗΟΤ-ΤΓΑΣΟΓΡΟΜΗΟ
ΥΔΑΤΟΔΟΜΙΟ
ΥΔΑΤΟΔΟΜΙΟ
ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ
ΘΑΚΛΕΙΟΥ
ΘΑΚΛΕΙΟΥ

ΠΟΝΣΟΙ:

433,5
1

367
2

ΥΔΑΤΟΔΟΜΙΟ
ΥΔΑΤΟΔΟΜΙΟ
ΘΑΚΛΕΙΟΥΘΑΚΛΕΙΟΥ – ΤΥΛΙΣΣΟΣΕΚΔΡΟΜΗ: ΣΡΙΝΑΛΟΓΚΑ-ΜΑΛΙΑ- ΑΓΙΑ ΤΙΑΔΑ-ΦΑΙΣΤΟΣΜΑΤΑΛΑ-ΑΧΑΙΑ
ΚΝΩΣΟΣ-ΕΝΕΤΙΚΟ
ΓΟΤΥΝΑ ΦΟΥΙΟ ΘΑΚΛΕΙΟΥΥΔΑΤΟΔΟΜΙΟ
ΥΔΑΤΟΔΟΜΙΟ
ΘΑΚΛΕΙΟΥ
ΘΑΚΛΕΙΟΥ

ΠΟΝΣΟΙ:

333,5

200

3

4

ΥΔΑΤΟΔΟΜΙΟ ΘΑΚΛΕΙΟΥ – ΔΘΟΣ-ΣΡΙΝΑΛΟΓΚΑΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ ΒΟΥΛΙΣΜΕΝΘ-ΒΟΚΑΣΤΟ-ΡΑΑΛΙΑ
ΒΟΥΛΙΣΜΑ-ΓΟΥΝΙΑ-ΛΑΤΩ-ΥΔΑΤΟΔΟΜΙΟ ΘΑΚΛΕΙΟΥ

ΥΔΑΤΟΔΟΜΙΟ ΘΑΚΛΕΙΟΥΜΟΝΑΣΤΘΑΚΙ-ΑΧΑΙΑ
ΕΛΕΥΘΕΝΑ-ΝΕΚΟΡΟΛΘ
ΑΜΕΝΩΝ-ΕΝΕΤΙΚΟ ΛΙΜΑΝΙ
ΕΘΥΜΝΟΥ-ΦΟΥΙΟ ΦΟΤΕΤΗΑΡΑΛΙΑ ΡΟΛΘ ΕΘΥΜΝΟΥΔΑΤΟΔΟΜΙΟ ΘΑΚΛΕΙΟΥ

700

533

467

1

250
ΕΝΑΡΙΟ_2_ΗΡΑΚΛΕΙΟ_60€

ΕΝΑΡΙΟ_3_ΗΡΑΚΛΕΙΟ_80€
3

2

6

ΥΔΑΤΟΔΟΜΙΟ
ΥΔΑΤΟΔΟΜΙΟ ΘΑΚΛΕΙΟΥΘΑΚΛΕΙΟΥΑΧΑΙΑ ΕΛΕΥΘΕΝΑ-ΝΕΚΟΡΟΛΘ
ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ
ΑΜΕΝΩΝ—ΕΝΕΤΙΚΟ ΛΙΜΑΝΙ
ΒΟΥΛΙΣΜΕΝΘΕΘΥΜΝΟΥ-ΦΟΥΙΟ ΦΟΤΕΤΗΑΒΟΚΑΣΤΟ-ΡΑΑΛΙΑ
ΡΑΛΙΑ ΡΟΛΘ ΕΘΥΜΝΟΥΒΟΥΛΙΣΜΑΥΔΑΤΟΔΟΜΙΟ ΘΑΚΛΕΙΟΥ
ΥΔΑΤΟΔΟΜΙΟ

466,5

300

5

6

4

ΥΔΑΤΟΔΟΜΙΟ
ΘΑΚΛΕΙΟΥ-ΔΘΟΣΥΔΑΤΟΔΟΜΙΟ ΘΑΚΛΕΙΟΥ-ΡΑΛΙΑ
ΛΑΤΩ-ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ
ΥΔΑΤΟΔΟΜΙΟ ΘΑΚΛΕΙΟΥΡΟΛΘ ΕΘΥΜΝΟΥ-ΦΟΥΙΟ
ΒΟΥΛΙΣΜΕΝΘΣΡΙΝΑΛΟΓΚΑ-ΗΑΚΟΣΥΔΑΤΟΔΟΜΙΟ ΘΑΚΛΕΙΟΥ-ΤΥΛΙΣΣΟΣ-ΑΧΑΙΑ ΕΛΕΥΘΕΝΑΦΟΤΕΤΗΑ-ΕΝΕΤΙΚΟ ΛΙΜΑΝΙ
ΡΑΛΑΙΚΑΣΤΟ-ΡΕΤΑΣ-ΦΟΥΙΟ
ΕΚΔΡΟΜΗ: ΒΟΚΑΣΤΟ-ΡΑΑΛΙΑ
ΝΕΚΟΡΟΛΘ ΑΜΕΝΩΝ-ΜΟΝΑΣΤΘΑΚΙ-ΑΓΙΑ ΤΙΑΔΑΕΘΥΜΝΟΥ-ΦΑΑΓΓΙ ΣΑΜΑΙΑΣΒΟΥΛΙΣΜΑ-ΓΟΥΝΙΑΚΑΗΑΜΑ-ΓΟΥΝΙΑ-ΡΑΑΛΙΑ
ΜΑΤΑΛΑ-ΦΑΙΣΤΟΣ-ΑΧΑΙΑ ΓΟΤΥΝΑ – ΚΝΩΣΣΟΣ ΦΟΥΙΟ ΦΙΚΑ-ΒΥΗΑΝΤΙΝΑ ΤΕΙΧΘ
ΣΡΙΝΑΛΟΓΚΑ-ΜΑΛΙΑΒΟΥΛΙΣΜΑ-ΒΟΚΑΣΤΟΥΔΑΤΟΔΟΜΙΟ ΘΑΚΛΕΙΟΥ
ΧΑΝΙΩΝ-ΕΝΕΤΙΚΟ ΛΙΜΑΝΙ ΧΑΝΙΩΝΤΥΛΙΣΣΟΣ-ΕΝΕΤΙΚΟ
ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ ΒΟΥΛΙΣΜΕΝΘΑΧΑΙΑ ΑΡΤΕΑ-ΥΔΑΤΟΔΟΜΙΟ
ΦΟΥΙΟ ΘΑΚΛΕΙΟΥΥΔΑΤΟΔΟΜΙΟ ΘΑΚΛΕΙΟΥ
ΘΑΚΛΕΙΟΥ
ΥΔΑΤΟΔΟΜΙΟ
ΘΑΚΛΕΙΟΥ

ΠΟΝΣΟΙ:

933,5

767
1

2

750
ΕΝΑΡΙΟ_4_ΗΡΑΚΛΕΙΟ_100€
3

800
4

ΥΔΑΤΟΔΟΜΙΟ ΘΑΚΛΕΙΟΥ-ΡΑΛΙΑ
ΥΔΑΤΟΔΟΜΙΟ ΘΑΚΛΕΙΟΥΥΔΑΤΟΔΟΜΙΟ ΘΑΚΛΕΙΟΥ- ΕΝΕΤΙΚΟ ΦΟΥΙΟ
ΡΟΛΘ ΕΘΥΜΝΟΥ-ΦΟΥΙΟ
ΥΔΑΤΟΔΟΜΙΟ ΘΑΚΛΕΙΟΥΔΘΟΣ-ΛΑΤΩ-ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ
ΥΔΑΤΟΔΟΜΙΟ
ΘΑΚΛΕΙΟΥ-ΤΥΛΙΣΣΟΣ-ΑΧΑΙΑ ΕΛΕΥΘΕΝΑΦΟΤΕΤΗΑ-ΕΝΕΤΙΚΟ ΛΙΜΑΝΙ
ΤΥΛΙΣΣΟΣ-ΑΧΑΙΑ ΕΛΕΥΘΕΝΑΘΑΚΛΕΙΟΥ-ΣΚΑΚΟΣΕΚΔΡΟΜΗ:ΒΟΥΛΙΣΜΕΝΘ-ΡΑΑΛΙΑ ΒΟΥΛΙΣΜΑ- ΝΕΚΟΡΟΛΘ ΑΜΕΝΩΝ-ΦΑΑΓΓΙ ΣΑΜΑΙΑΣΕΘΥΜΝΟΥ-ΑΧΑΙΑ ΑΡΤΕΑΝΕΚΟΡΟΛΘ ΑΜΕΝΩΝ-ΦΑΑΓΓΙ
ΒΟΚΑΣΤΟ-ΓΟΥΝΙΑ - ΦΟΥΙΟ ΦΟΥΙΟ ΦΟΤΕΤΗΑ-ΕΝΕΤΙΚΟ ΛΙΜΑΝΙ ΕΘΥΜΝΟΥ- ΟΙΑ-ΦΘΑ-ΑΧΑΙΑ
ΦΟΥΙΟ ΦΙΚΑ-ΒΥΗΑΝΤΙΝΑ ΤΕΙΧΘΣΑΜΑΙΑΣ-ΕΛΑΦΟΝΘΣΙΚΑΗΑΜΑ-ΡΕΤΑΣ-ΡΑΛΑΙΚΑΣΤΟ – ΡΑΛΙΑ ΡΟΛΘ ΕΘΥΜΝΟΥ-ΜΟΝΑΣΤΘΑΚΙ-ΜΑΤΑΛΑ- ΘΘΑ-ΥΔΑΤΟΔΟΜΙΟ
ΕΝΕΤΙΚΟ ΛΙΜΑΝΙ ΧΑΝΙΩΝΚΕΔΟΔΑΣΟΣ-ΜΟΝΑΣΤΘΑΚΙΗΑΚΟΣ - ΣΡΙΝΑΛΟΓΚΑ-ΜΑΛΙΑ- ΑΓΙΑ ΤΙΑΔΑ-ΦΑΙΣΤΟΣ-ΑΧΑΙΑ ΓΟΤΥΝΑ-ΚΝΩΣΣΟΣΘΑΚΛΕΙΟΥ
ΜΡΑΛΟΣ-ΥΔΑΤΟΔΟΜΙΟ
ΥΔΑΤΟΔΟΜΙΟ ΘΑΚΛΕΙΟΥ
ΥΔΑΤΟΔΟΜΙΟ ΘΑΚΛΕΙΟΥ
ΥΔΑΤΟΔΟΜΙΟ ΘΑΚΛΕΙΟΥ
ΘΑΚΛΕΙΟΥ

ΠΟΝΣΟΙ:

1066,5

1200,5

250,5

737,5

ΥΔΑΤΟΔΟΜΙΟ
ΘΑΚΛΕΙΟΥ- ΑΧΑΙΟ
ΘΕΑΤΟ-ΦΥΛΑΚΟΡΘΣΑΑΚΘΝΙΚΟΥΔΑΤΟΔΟΜΙΟ
ΘΑΚΛΕΙΟΥ

474,5

213

Πίλαθαο 25: Δπηινγή εθδξνκήο κε βάζε ην δείθηε αμηνιόγεζεο
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`

5. ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ
Οινθιεξψλνληαο ηε δηπισκαηηθή απηή εξγαζία είλαη ρξήζηκν λα παξνπζηαζηνχλ ηα
ζπκπεξάζκαηα πνπ εμήρζεζαλ απφ απηήλ.
Αξρηθά εμήρζεζαλ ρξήζηκα ζπκπεξάζκαηα πνπ αθνξνχλ ηηο πεξηεγεηηθέο εθδξνκέο κε
πδξνπιάλν. Απφ ηα νγδφληα δχν αμηνζέαηα πνπ θαηαγξάθεθαλ, ηα εβδνκήληα εθηά θξίζεθαλ
θαηάιιεια γηα πεξηεγεηηθή εθδξνκή, ελψ ζρεηηθά κε ηα αμηνζέαηα ηεο Κξήηεο δηαπηζηψζεθε
πσο αλεμάξηεηα απφ ην θφζηνο ηνπ εηζηηεξίνπ, δελ κπνξνχλ φια λα ζπκπεξηιεθζνχλ ζε κία
κφλν πεξηεγεηηθή εθδξνκή θαη επνκέλσο πξνηάζεθε έλα ζχλνιν εθδξνκψλ.
Δπηπιένλ, έγηλε εκθαλήο ε ππεξνρή ηνπ πδξνπιάλνπ σο κέζν ζηελ πεξίπησζε ηέηνηνπ ηχπνπ
εθδξνκψλ, πνπ ζα ήηαλ αξθεηά δχζθνιν λα πξαγκαηνπνηεζνχλ κε άιιν ηξφπν. Θα
ρξεηαδφηαλ λα ζπλδπαζηνχλ δηάθνξα κέζα κεηαθνξάο φπσο πινία θαη αεξνπιάλα, αθνχ δε
βξίζθνληαη φια ηα αμηνζέαηα ζε λεζί πνπ δηαζέηεη αεξνδξφκην, ελψ ην ηαμίδη ζα ήηαλ πνιχ
ρξνλνβφξν θαη κε ζεκαληηθά κεγαιχηεξν θφζηνο ζε ζρέζε κε ηελ εθδξνκή ηνπ πδξνπιάλνπ.
Ζ ρξεζηκφηεηα ηνπ ινγηζκηθνχ Network Analyst ηνπ Arc Gis ζην πξφβιεκα ησλ
πεξηεγεηηθψλ εθδξνκψλ έγθεηηαη ζην γεγνλφο πσο ην ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα πξνζθέξεη ηε
δπλαηφηεηα ζην ρξήζηε λα απεηθνλίζεη θαη λα επηιχζεη ην πξφβιεκα ζε πξαγκαηηθφ
γεσγξαθηθφ πεξηβάιινλ. Δπηπιένλ θαηά ηελ επίιπζε, νη δηαδξνκέο πνπ πξνηείλνληαη
νπηηθνπνηνχληαη θη έηζη είλαη πην εχθνιν λα αλαγλσξηζηνχλ θαη λα δηνξζσζνχλ ιάζε ή
πξνβιήκαηα πνπ ελδερνκέλσο λα πξνθχςνπλ. Καηαιήγνπκε επνκέλσο ζην ζπκπέξαζκα πσο
ην αλσηέξσ ινγηζκηθφ είλαη έλα βνεζεηηθφ εξγαιείν ζηε ιήςε απνθάζεσλ.
Αθφκε, είλαη δπλαηφλ αθνχ επηιερζνχλ θάπνηνη ζπγθεθξηκέλνη πξννξηζκνί κε βάζε ηα
θξηηήξηα πνπ δηαηππψζεθαλ, φπσο ε ηζηνξηθή πεξίνδνο, ε έθηαζε ή ε θαηάζηαζε ησλ
αμηνζέαησλ, λα εηζαρζνχλ ρεηξνθίλεηα σο orders ηνπ πξνβιήκαηνο θαη εηζάγνληαο έλαλ
πεξηνξηζκφ ρξφλνπ ή θφζηνπο, ην ινγηζκηθφ ζα εμάγεη σο απνηέιεζκα ηε βέιηηζηε εθδξνκή
πνπ ζα πεξηιακβάλεη φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξνπο απφ απηνχο ηνπο πξννξηζκνχο. ην
ππνθεθάιαην 4.3 παξνπζηάδεηαη αληίζηνηρν παξάδεηγκα.
Χζηφζν, έγηλαλ θαηαλνεηά θαη θάπνηα κεηνλεθηήκαηα ηνπ πξνγξάκκαηνο. Σν ινγηζκηθφ
Network Analyst δίλεη ηε βέιηηζηε καζεκαηηθή ιχζε αλάινγα κε ηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ
εηζάγνπκε, δελ εμάγεη φκσο ηε βέιηηζηε ιχζε φζν αθνξά ηα ηνπξηζηηθά δεδνκέλα. Έλα
ζεκείν ελδηαθέξνληνο, ζηελ πεξίπησζε καο έλα αμηνζέαην, κπνξεί λα ζπκπεξηιεθζεί ζε κία
κφλν πξνηεηλφκελε πεξηεγεηηθή εθδξνκή ζηα πιαίζηα ηεο ίδηαο επίιπζεο, αθφκα θη αλ
ππάξρεη θη άιιε δηαδξνκή πνπ ζα κπνξνχζε λα ην επηζθεθζεί ρσξίο λα παξαβηάδεη ηνπο
πεξηνξηζκνχο. Απηφ ζπκβαίλεη γηαηί ε επέθηαζε ηνπ Network Analyst είλαη
πξνζαλαηνιηζκέλε θπξίσο ζηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ πνπ αθνξνχλ ηα νδηθά δίθηπα θαη
ιεηηνπξγεί πνιχ θαιχηεξα γηα ζηφινπο θνξηεγψλ νρεκάησλ θαη φρη ηφζν γηα κεηαθνξηθά
κέζα φπσο ην πδξνπιάλν. . Σν πξφβιεκα απηφ επηιχζεθε επηβάιινληαο ζην ινγηζκηθφ λα
πεξηιάβεη επηπιένλ ζεκεία ελδηαθέξνληνο ζηηο εθδξνκέο πνπ είραλ αξθεηφ ππνιεηπφκελν
ρξφλν θαη κπνξνχζαλ λα επηζθεθζνχλ θαη άιια αμηνζέαηα, ρσξίο λα παξαβηάδνληαη νη
πεξηνξηζκνί ηνπ πξνβιήκαηνο.
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6. ΔΗΖΓΖΔΗ ΓΗΑ ΠΔΡΑΗΣΔΡΩ ΔΡΔΤΝΑ
ην θεθάιαην απηφ αλαθέξνληαη νξηζκέλα δεηήκαηα πνπ ζα κπνξνχζαλ λα δηεξεπλεζνχλ
πεξαηηέξσ ζην κέιινλ ζε άιιεο εξεπλεηηθέο εξγαζίεο.
Έλα ηέηνην δήηεκα είλαη ην δίθηπν ησλ πδαηνδξνκίσλ πνπ δεκηνπξγήζεθε ζην πιαίζην απηήο
ηεο εξγαζίαο πξνθεηκέλνπ λα επηιπζεί ην πξφβιεκα δξνκνιφγεζεο νρεκάησλ θαη
ζπγθεθξηκέλα ησλ πδξνπιάλσλ. Θα κπνξνχζαλ ζην κέιινλ, φηαλ ζα έρεη πινπνηεζεί θαη
θαηαζθεπαζηεί ην ζχλνιν ησλ πδαηνδξνκίσλ λα δνζνχλ νη αθξηβείο ζέζεηο θαη ζπληεηαγκέλεο
ηνπο γηα πην αμηφπηζηα απνηειέζκαηα. Δπίζεο ζα ήηαλ ελδηαθέξνλ λα απνηππσζνχλ νη
ζπλδέζεηο θαη νη πηήζεηο πνπ ζα πξαγκαηνπνηνχληαη φλησο αλάκεζα ζηα πδαηνδξφκηα,
πξνθεηκέλνπ λα αληηθαηαζηήζνπλ ην ππνζεηηθφ δίθηπν πνπ δεκηνπξγήζεθε ζην πιαίζην
απηήο ηεο εξγαζίαο κε ην πξαγκαηηθφ. Σέινο, ζα ήηαλ ρξήζηκν λα εμαρζεί θαη λα
ρξεζηκνπνηεζεί κία καζεκαηηθή ζρέζε ππνινγηζκνχ ηνπ ρξφλνπ ηαμηδηνχ ησλ πδξνπιάλσλ
ζε πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο, κε βάζε ηηο κειινληηθέο πξαγκαηνπνηνχκελεο πηήζεηο,
πξνθεηκέλνπ ηα απνηειέζκαηα πνπ εμάγνληαη απφ ηελ αλάιπζε θαη ηελ επίιπζε ηνπ
πξνβιήκαηνο δξνκνιφγεζεο ζηφινπ λα αληαπνθξίλνληαη πιήξσο ζηελ πξαγκαηηθφηεηα.
Δπηπιένλ, πξνηείλεηαη ζην κέιινλ λα δεκηνπξγεζεί έλα αληίζηνηρν κνληέιν ζην Gis πνπ ζα
πεξηιακβάλεη θάπνηεο ηξνπνπνηήζεηο. Δλδηαθέξνλ ζα παξνπζίαδε έλα κνληέιν πνπ έρεη ηε
δπλαηφηεηα λα κελ δεζκεχεη έλαλ πξννξηζκφ ζε κία κφλν πξνηεηλφκελε πεξηεγεηηθή
δηαδξνκή, αιιά ζα κπνξεί λα ηνλ ζπκπεξηιάβεη ζε πεξηζζφηεξεο. Μία αθφκε αιιαγή πνπ ζα
βειηίσλε πνιχ ην ππάξρνλ δίθηπν ζα ήηαλ ε ζχλδεζε φισλ ησλ θφκβσλ κεηαμχ ηνπο, θάηη
πνπ δελ κπνξεί αθφκα λα πξαγκαηνπνηεζεί απηνκαηνπνηεκέλα ζην Gis, επνκέλσο ζην παξφλ
δίθηπν φιεο νη ζπλδέζεηο απνηππψζεθαλ ρεηξνθίλεηα.
πκπιεξσκαηηθά, ζα κπνξνχζε λα αμηνινγεζεί ην δίθηπν ησλ αμηνζέαησλ ζε ζπλεξγαζία κε
αξραηνιφγν θαη λα πξνηαζνχλ αιιαγέο θαη βειηηψζεηο ηνπ ππάξρνληνο δηθηχνπ.
Σέινο, θάηη πνπ δελ εμεηάζηεθε ζε απηήλ ηελ εξγαζία θαη ζα είρε ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ λα
κπνξέζεη λα επηιπζεί είλαη έλα πξφβιεκα ζπλδπαζκέλεο κεηαθίλεζεο αλάκεζα ζηα
αεξνπιάλα, πινία θαη πδξνπιάλα. Κάηη ηέηνην κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί ζε άιιε εξγαζία
κε ρξήζε ηνπ δηθηχνπ αεξνδξνκίσλ πνπ δεκηνπξγήζεθε ζηελ παξνχζα δηπισκαηηθή, αιιά
θαη ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ ζπιιέρζεθαλ γηα ηηο αεξνπνξηθέο θαη αθηνπιντθέο ζπλδέζεηο.
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ
ην παξάξηεκα παξαηίζεληαη νη πιήξεηο πίλαθεο πξνέιεπζεο-πξννξηζκνχ ( O-D ) ηφζν γηα ηηο αεξνπνξηθέο, φζν θαη γηα ηηο αθηνπιντθέο
ζπλδέζεηο.

Πίλαθαο Π-1 : Μεηξψν Πξνέιεπζεο-Πξννξηζκνχ αεξνπνξηθψλ ζπλδέζεσλ Σκήκα 1
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Πίλαθαο Π-2 : Μεηξψν Πξνέιεπζεο-Πξννξηζκνχ αεξνπνξηθψλ ζπλδέζεσλ Σκήκα 2
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Ο πίλαθαο απφζηαζεο-ρξφλνπ ησλ αθηνπιντθψλ ζπλδέζεσλ παξνπζηάδεηαη ζηελ παξαθάησ
κνξθή γηα λα είλαη πην επδηάθξηηνο.

143

`

144

`

Πίλαθαο Π-3 : Πίλαθαο απφζηαζεο-ρξφλνπ αθηνπιντθψλ ζπλδέζεσλ
Οη απνζηάζεηο πνπ απεηθνλίδνληαη κε ξνδ θφλην ππνινγίζηεθαλ κέζσ ηεο εθαξκνγήο Google
Earth.
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