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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Βασικό ζητούμενο της παρούσας διπλωματικής εργασίας αποτελεί η διερεύνηση της
τουριστικής ανάπτυξης που συντελείται στο Νομό Μεσσηνίας, η οποία στηρίζεται
κατά βάση στο πρότυπο τουριστικής ανάπτυξης σε θύλακες και σε αυτό του
παραθεριστικού προτύπου και αναπτύσσεται στα γεωγραφικά όρια της Περιοχής
Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης (Π.Ο.Τ.Α.) του Νομού. Είναι ξεκάθαρο ότι
δεν στοχεύει στην παρουσίαση μιας μελέτης τουριστικής ανάπτυξης για το Νομό
Μεσσηνίας, αυτό που επιχειρείται στο παρόν είναι η διερεύνηση της συνολικής
πιθανής ωφελιμότητας και σκοπιμότητας ανάπτυξης των συγκεκριμένων τουριστικών
προτύπων στην ελληνική επικράτεια, η διερεύνηση του βαθμού συμβατότητας αυτών
με τα χωρικά επίπεδα (εθνικό, περιφερειακό, τοπικό), τους διάφορους τομείς της
ανάπτυξης (οικονομική, κοινωνική, πολιτισμική, περιβαλλοντική) και τις υπόλοιπες
ειδικές και εναλλακτικές μορφές τουρισμού που αναπτύσσονται στο Νομό, και
δευτερευόντως, η διερεύνηση της αναπτυξιακής φυσιογνωμίας του τόπου και του
ρόλου του τουρισμού στη διαμόρφωση αυτής της εικόνας.
Λέξεις Κλειδιά: Περιοχές Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης, Πρότυπο
Τουριστικής Ανάπτυξης σε Θύλακες, Πρότυπο Παραθερισμού, Αειφορία.
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ABSTRACT
The main aim of this thesis constitutes to investigate the tourist growth that
takes place in the Messenia Prefecture, which is supported primarily in the model of
tourist growth in territorial “pouches” and in that of seasonal model and is developed
in the geographic limits of Region of Completed Tourist Growth (R.C.T.G.) of this
Prefecture. It is evident that this thesis does not aim to present a study of tourist
growth in the Messenia Prefecture, what is attempted in the present is the
investigation of the total likely expediency of the growth that this particular tourist
models have in the Greek territory, the investigation of the degree of compatibility of
these models with the territorial levels (national, regional, local), the various sectors
of growth (economic, social, cultural, environmental) and the remainder special and
alternative forms of tourism that are developed in this Prefecture, and
circumstantially, the investigation of developmental physiognomy of that place and
the role of tourism in the configuration of this picture.
Words Keys: Regions of Completed Tourist Growth, Model of Tourist Growth in
Territorial Pouches, Seasonal Model, Sustainability.
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