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                                                                              Φανιά, 10-12-2013 
 

ΓΔΙΤΗΟ ΤΥΠΟΥ    
 

«Οι 45άπηδερ πποηιμούν ηην Παλαιόσωπα» 
Παποςζίαζη ηηρ έπεςναρ ηος ΔΒΔΦ για ηον Τοςπιζμό και ηο Δμπόπιο 

 
  

Πποοπιζμό ππώηηρ πποηίμηζηρ ζε αλλοδαπούρ επιζκέπηερ άνω ηων 

45 εηών αποηελεί η Παλαιόσωπα, ένα ποζοζηό ηηρ ηάξηρ ηος 77,8% 

ήπθε ζηη Θπήηη αεποποπικώρ ενώ, ο έναρ ζηοςρ δύο επιζκέπηερ 

πποηίμηζε εηαιπείερ σαμηλού κόζηοςρ με ππώηη ηην Ryanair πος 

καηαλαμβάνει ποζοζηό 24,9%. Αναθοπικά με ηην αγοπαζηική 

ζςμπεπιθοπά ηων επιζκεπηών ηηρ Παλαιόσωπαρ οι οκηώ ζηοςρ δέκα 

ηοςπίζηερ θεωπούν θςζιολογικέρ ηιρ ηιμέρ ζε όλα ηα πποϊόνηα και ηιρ 

ςπηπεζίερ ηηρ πεπιοσήρ.  

Αςηά είναι μεπικά από ηα ζηοισεία ηηρ έπεςναρ για ηο εμπόπιο και ηον 

ηοςπιζμό ζηη Παλαιόσωπα πος διενήπγηζε η εηαιπεία «Sentiment Analysis» 

για λογαπιαζμό ηος Επιμεληηηπίος Χανίων και παποςζιάζηηκε ηο απόγεςμα 

ηηρ Δεςηέπαρ 9 Δεκεμβπίος ζηο Δημαπσείο ηος Δήμος Κανδάνος – Σελίνος 

ζηην Παλαιόσωπα.  

Από ηα δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο κειέηεο κεηαμύ άιισλ 

ζπκπεξαίλεηαη όηη, ε ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή απνηειεί πξννξηζκό πξώηεο 

πξνηίκεζεο ζε αιινδαπνύο επηζθέπηεο άλσ ησλ ζαξάληα πέληε εηώλ. Τν 

πνζνζηό απηό θαιύπηεη πάλσ από ηα έμη δέθαηα ηνπ δείγκαηνο θαη θηάλεη ζην 

61,7%. Σην δείγκα ηνπ Απγνύζηνπ νη ειηθίεο από ζαξάληα πέληε εηώλ θαη άλσ 

ιακβάλνπλ θάησ ηνπ 50% ζην ζύλνιν ηνπ δείγκαηνο. Οπζηαζηηθά νη 

θζηλνπσξηλνί επηζθέπηεο ηεο Παιαηόρσξαο βξίζθνληαη ζηηο πςειόηεξεο 

ειηθηαθά θιίκαθεο ηεο έξεπλαο. 

Σην θνκκάηη ηεο εηζνδεκαηηθήο θαηάζηαζεο ησλ επηζθεπηώλ παξαηεξείηαη κηα 

ζρεηηθά πςειή ηάζε άξλεζεο απάληεζεο ζε απηή ηελ εξώηεζε, ζε πνζνζηό 
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33,5%. Από εθεί θαη πέξα ππάξρεη κηα αλαινγηθή θαηαλνκή ησλ πνζνζηώλ 

ζηηο εηζνδεκαηηθέο θιίκαθεο, εθηόο από ηελ πξώηε πνπ αθνξά ηνπο 

επηζθέπηεο πνπ δειώλνπλ έσο δεθαπέληε ρηιηάδεο επξώ πνπ είλαη κόλν ην 

7,4% ηνπ δείγκαηνο. Τν 27,4% ησλ ηνπξηζηώλ, πεξίπνπ ν έλαο ζηνπο ηξεηο, 

δειώλνπλ εηζνδήκαηα από πελήληα ρηιηάδεο επξώ θαη άλσ. Παξάιιεια ην 

31,7% εηζνδεκαηηθά αλήθεη ζηελ θαηεγνξία από δεθαπέληε ρηιηάδεο επξώ έσο 

θαη πελήληα ρηιηάδεο επξώ.   

Σην δεύηεξν θνκκάηη ηεο έξεπλαο θαηαγξάθεθε ε ζπκπεξηθνξά ησλ 

επηζθεπηώλ ηεο Παιαηόρσξαο έλα ζηάδην πξηλ θαηαιήμνπλ ζηνλ πξννξηζκό 

ηνπο. Η ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία πεξίπνπ νη νθηώ ζηνπο δέθα, ην 77,8% ήξζε 

αξρηθά ζηελ Κξήηε αεξνπνξηθώο κε ζηαζκό ηα Φαληά. Αληίζηνηρα πςειό 

πνζνζηό, 77,5% βξίζθνπκε θαη ζην θνκκάηη ησλ ηνπξηζηώλ πνπ δήισζε όηη 

ήξζε απεπζείαο ζηα Φαληά θαη όρη κέζσ αληαπόθξηζεο. Αξθεηά ζεκαληηθό 

είλαη ην γεγνλόο όηη νη επηζθέπηεο ηεο Παιαηόρσξαο δήισζαλ, ζε πνζνζηό 

46,8% , όηη πιεξνθνξήζεθαλ γηα ηνλ ελ ιόγσ ηνπξηζηηθό πξννξηζκό από 

θίινπο ή ζπγγελείο πνπ είραλ ζην παξειζόλ επηζθεθηεί ην ζπγθεθξηκέλν 

κέξνο. Πξάγκα πνπ απνθαιύπηεη όηη ν θπξηόηεξνο ππξήλαο ελεκέξσζεο θαη 

δηαθήκηζεο ηεο πεξηνρήο είλαη νη ίδηνη νη επηζθέπηεο. Υςειό επίζεο είλαη θαη ην 

πνζνζηό, 26,4%, πνπ ιακβάλεη ε επηινγή “δηαδίθηπν”, ζηελ ίδηα εξώηεζε. Ο 

ξόινο ηνπ δηαδηθηύνπ παίδεη αζθαιώο λεπξαιγηθό ξόιν ζηνλ ηξόπν πνπ νη 

ηνπξίζηεο νξγάλσζαλ ην ηαμίδη ηνπο ζηελ Κξήηε θαη θαη επέθηαζε ζηελ 

Παιαηόρσξα. 

Πάξα πνιύ κεγάιν ελδηαθέξνλ έρνπλ ηα ζηνηρεία πνπ αθνξνύλ ηηο 

αεξνπνξηθέο εηαηξείεο πνπ ρξεζηκνπνίεζαλ νη ηνπξίζηεο γηα λα θηάζνπλ ζηνλ 

πξννξηζκό ηνπο. Πεξίπνπ νη έλαο ζηνπο δύν επηζθέπηεο ηεο Παιαηόρσξαο 

πξνηίκεζαλ εηαηξείεο ρακεινύ θόζηνπο (low cost) γηα λα θηάζνπλ ζηελ 

Κξήηε. Σε πνζνζηά, πξώηε έξρεηαη ε Ryanair κε 24,9% θαη αθνινπζνύλ ε 

Easy Jet κε 9,4%, ε Austrian Airlines κε 9,4%, ε Norwegian κε 8,9%, ε 

Condor κε 6,6% θαη ε Aegean Airlines κε 6,6%. Επίζεο θαηαγξάθηεθαλ άιιεο 
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δεθαεπηά αεξνπνξηθέο εηαηξείεο, κε ρακειόηεξα πνζνζηά, νη νπνίεο 

πξνηηκήζεθαλ από ηνπο επηζθέπηεο ηεο Παιαηόρσξαο γηα ην ηαμίδη ηνπο. 

Σηνλ ηέηαξην ππιώλα ηεο έξεπλαο αλαδεηήζεθε ε πηζαλόηεηα θαη ηα θίλεηξα 

ησλ εξσηώκελσλ λα επαλαιάβνπλ κηα επίζθεςε ζηελ Παιαηόρσξα θαηά ηε 

δηάξθεηα ηόζν ηεο θαινθαηξηλήο όζν θαη ηεο ρεηκεξηλήο πεξηόδνπ. Τν 83,1% 

ησλ ηνπξηζηώλ ζεσξνύλ πνιύ έσο αξθεηά πηζαλό λα επηζθεθηνύλ ηελ 

Παιαηόρσξα μαλά ηα εξρόκελα δπν έηε. Τν κεγαιύηεξν θίλεηξν γηα λα 

επαλαιάβνπλ κηα αλάινγε επίζθεςε, ζε πνζνζηό 43,3% είλαη ε ύπαξμε 

απεπζείαο πηήζεσλ από ηε ρώξα ηνπο πξνο ηα Φαληά. Επίζεο έλα 34,4% ζα 

επηζπκνύζε θζελόηεξα πξντόληα θαη ππεξεζίεο. 

 

Ο Ππόεδπορ ηος ΔΒΔΦ 

Σηο σαιπεηιζμό ηος ο Ππόεδπορ ηος Επιμεληηηπίος Χανίων Γιάννηρ 

Μαπγαπώνηρ είπε μεηαξύ άλλων όηι «η παξνύζα κειέηε δίλεη ζεκαληηθά 

πξσηνγελή δεδνκέλα ηα νπνία είλαη αξθεηά ρξήζηκα ώζηε λα δηαγλώζνπκε ην 

πεξηβάιινλ, ην νπνίν ζπλδπάδεη αθελόο ηε ζπκπεξηθνξά θαη ηα ζέισ ηνπ 

επηζθέπηε θαη αθεηέξνπ ηελ επίδξαζε  πνπ έρεη ε δηθή καο ζπκπεξηθνξά θαη 

ζηάζε απέλαληη ζηνπο ηνπξίζηεο. Μαο παξέρνληαη ζεκαληηθά εξγαιεία, ζε 

θνξείο θαη ηδηώηεο είηε απηνί ιέγνληαη επηκειεηήξηα, εκπνξηθνί ζύιινγνί θαη 

Δήκνη είηε μελνδόρνη θαη επηρεηξήζεηο ώζηε λα ραξάμνπκε πνιηηηθέο 

δηνξζώλνληαο ηα ιάζε καο θαη ζηεξίδνληαο ζεηηθέο δξάζεηο.  

Η ζπλνιηθή αύμεζε ηνπ ηνπξηζκνύ ζπλέρηζε, ζε πνιιέο πεξηνρέο ηεο 

ρώξαο θαη εηδηθόηεξα ζηε Δπηηθή Κξήηε είλαη ζαθέζηαηα έλα ειπηδνθόξν 

δεδνκέλν, ην νπνίν καο πξνθαιεί κηα ζπγθξαηεκέλε αηζηνδνμία κέζα ζηελ 

παξαηεηακέλε θξίζε πνπ καζηίδεη ηελ επηρεηξεκαηηθόηεηα ζηε ρώξα καο.  

Η ζεκαληηθή αύμεζε ηεο ηνπξηζηηθήο θίλεζεο ζηνλ αεξνιηκέλα Φαλίσλ 

πξνέξρεηαη θπξίσο από ηελ αικαηώδε θαη κε γεσκεηξηθή πξόνδν αύμεζε ησλ 

επηζθεπηώλ κέζσ ησλ Low cost  εηαηξεηώλ. Καηά 142% απμήζεθαλ νη κε 
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Σθαλδηλαβνί επηζθέπηεο, νη νπνίνη ζηε ζπληξηπηηθή ηνπο πιεηνςεθία έθηαζαλ 

ζηα Φαληά κέζσ ησλ low cost εηαηξεηώλ θαη θπξίσο κέζσ ηεο RYANAIR.  

Επηζθέπηεο, νη νπνίνη πεξίπνπ νη κηζνί θηλνύληαη κέζα ζην αζηηθό 

θνκκάηη ησλ Φαλίσλ, άιια θαη ζε πεξηνρέο όπσο ηελ Παιαηόρσξα θαη ηα 

Σθαθηά. Οπζηαζηηθά ε αύμεζε απηή ηνπ ηνπξηζκνύ έθεξε ζεκαληηθή ζηήξημε 

ζε πεξηνρέο εθηόο ηνπ Πιαηαληά ν νπνίνο απνηειεί παξαδνζηαθά, ζα 

κπνξνύζακε λα αλαθέξνπκε, ην Ννκαξρηαθό ηνπξηζηηθό καο 

«λνκηζκαηνθνπείν». Σηνηρεία ηόληζε, ηα νπνία επηβεβαηώλνπλ θαη ηε κειέηε 

ηνπ Επηκειεηεξίνπ πνπ παξνπζηάδνπκε ζήκεξα ε νπνία έγηλε ηελ πεξίνδν 

Αύγνπζηνπ – Σεπηεκβξίνπ ζηελ Παιαηόρσξα θαη ε νπνία θαηέγξαςε κε ηνλ 

πην γιαθπξό  ηξόπν ηε δπλακηθή ησλ επηζθεπηώλ πνπ έθηαζαλ ζηα Φαληά 

κέζσ ησλ εηαηξεηώλ ρακεινύ θόζηνπο ε νπνία κεηαθξάδεηαη ζε πάλσ από 

ηνπο κηζνύο επηζθέπηεο.  

Τν Επηκειεηήξην Φαλίσλ θαηέιεμε ν θ. Μαξγαξώλεο, ραηξεηίδεη ηελ  

εθδήισζε ε νπνία γίλεηαη κεξηθνύο κήλεο πξηλ ηελ έλαξμε ηεο λέαο 

ηνπξηζηηθήο πεξηόδνπ, θάηη πνπ ζεκαίλεη όηη ζην ρξόλν πνπ απνκέλεη έρνπκε 

ηε δπλαηόηεηα λα κειεηήζνπκε πξνζεθηηθά θαη ζε βάζνο ηα ζηνηρεία ηεο 

κειέηεο θαη ζπληεηαγκέλα όινη νη θνξείο, λα ζπλεξγαζηνύκε ώζηε κόιηο 

ηζεθάξεη ην εηζηηήξην ηνπ ν πξώηνο θηόιαο ηνπξίζηαο λα είκαζηε ηνπιάρηζηνλ  

θαιύηεξνη ζε ζρέζε κε ηηο ππεξεζίεο πνπ ηνπο πξνζθέξακε ην 2013».  

       

 

 

 

 

 

 

 


