
1 
 

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ 

 

ΣΜΖΜΑ ΟΡΓΑΝΧΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ 

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MBA TOURISM 

MANAGEMENT 

 

ΘΔΜΑ: «πκπεξηθνξηθή αλάιπζε Αζηαηώλ ηνπξηζηώλ» 

 

Μεηαπηπρηαθή Γηπισκαηηθή Δξγαζία πνπ ππεβιήζεη γηα ηε κεξηθή εθπιήξσζε ησλ 

απαηηήζεσλ γηα ην MBA Tourism Management 

 

Ολνκαηεπψλπκν: Απόζηνινο Κνπξηίδεο 

Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο: θνο Μάξθνο Σζόγθαο  

 

 

Πεηξαηάο 25/11/2019 



2 
 

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΡΓΑΝΧΖ ΚΑΗ 

ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ 

ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ-ΜΑΝΑΣΕΜΔΝΣ 

ΣΟΤΡΗΜΟΤ 

ΒΔΒΑΗΧΖ ΔΚΠΟΝΖΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ 

(πεξηιακβάλεηαη σο μερσξηζηή –δεχηεξε- ζειίδα ζην ζψκα ηεο 

δηπισκαηηθήο εξγαζίαο)  

«Γειψλσ ππεχζπλα φηη ε δηπισκαηηθή εξγαζία γηα ηε ιήςε ηνπ κεηαπηπρηαθνχ 

ηίηινπ ζπνπδψλ, ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεηξαηψο, ζηε Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ –

Μάλαηδκελη Σνπξηζκνχ: MBA-Tourism Management» κε ηίηιν: 

πκπεξηθνξηθή αλάιπζε Αζηαηώλ ηνπξηζηώλ έρεη ζπγγξαθεί απφ εκέλα 

απνθιεηζηηθά θαη ζην ζχλνιφ ηεο. Γελ έρεη ππνβιεζεί νχηε έρεη εγθξηζεί ζην 

πιαίζην θάπνηνπ άιινπ κεηαπηπρηαθνχ πξνγξάκκαηνο ή πξνπηπρηαθνχ ηίηινπ 

ζπνπδψλ, ζηελ Διιάδα ή ζην εμσηεξηθφ, νχηε είλαη εξγαζία ή ηκήκα εξγαζίαο 

αθαδεκατθνχ ή επαγγεικαηηθνχ ραξαθηήξα.  

Γειψλσ επίζεο ππεχζπλα φηη νη πεγέο ζηηο νπνίεο αλέηξεμα γηα ηελ εθπφλεζε 

ηεο ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίαο, αλαθέξνληαη ζην ζχλνιφ ηνπο, θάλνληαο πιήξε 

αλαθνξά ζηνπο ζπγγξαθείο, ηνλ εθδνηηθφ νίθν ή ην πεξηνδηθφ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ πεγψλ πνπ ελδερνκέλσο ρξεζηκνπνηήζεθαλ απφ 

ην δηαδίθηπν. Παξάβαζε ηεο αλσηέξσ αθαδεκατθήο κνπ επζχλεο απνηειεί 

νπζηψδε ιφγν γηα ηελ αλάθιεζε ηνπ πηπρίνπ κνπ».  

Τπνγξαθή Μεηαπηπρηαθνχ Φνηηεηή/ 

ηξηαο..................................  

Ολνκαηεπψλπκν Κνπξηίδεο 

Απφζηνινο..................................................................

.  

Ηκεξνκελία 

25/11/2019.................................................................... 

 

 

 



3 
 

Δπραξηζηίεο 

 

Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ ζέξκα φινπο φζνπο ελεπιάθεζαλ ζηελ δηεθπεξαίσζε ηεο 

πηπρηαθήο κνπ εξγαζίαο. Αξρηθά ηνλ θαζεγεηή κνπ θν Μάξθν Σζφγθα γηα ηελ 

πνιχηηκε βνήζεηά ηνπ φζνλ αθνξά ηελ ππνζηήξημε, θαζνδήγεζε θαη ιεπηνκεξή 

επηηήξεζε ζε φια ηα ζηάδηα ηεο εξγαζίαο κνπ. Με βνήζεζε λα θαηαιάβσ πιήξσο 

πσο δηεμάγεηαη κία έξεπλα ελψ ήηαλ ζεκαληηθφ γηα κέλα φηη απεδείρζε λα κε 

βνεζήζεη κε έλα ζέκα πνπ πξνζσπηθά ήζεια λα αλαιάβσ πνιχ θαη δελ ζηάζεθε 

εκπφδην ζε απηφ. 

Δλ ζπλερεία, λα επραξηζηήζσ ην Γηεπζπληή ηνπ Μεηαπηπρηαθνχ Πξνγξάκκαηνο 

Καζεγεηή θν Αζαλάζην Κνπξεκέλν πνπ ράξε ζηελ δηθή ηνπ επηξξνή επέιεμα λα 

αζρνιεζψ κε ην θνκκάηη ηεο έξεπλαο θαη λα αζρνιεζψ πξνζσπηθά. 

Υξσζηψ έλα κεγάιν επραξηζηψ ζηηο Γ. Μαηαξά θαη Δ. Απνζηνινπνχινπ πνπ κε 

βνήζεζαλ ζεκαληηθά ζηελ κεηάθξαζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ζηα Αγγιηθά αιιά θαη 

γηα ηε βνήζεηα πνπ κνπ πξνζέθεξαλ ζηηο αλαιχζεηο ησλ ζηνηρείσλ κε ην πξφγξακκα 

SPSS. 

Σέινο, δελ ζα κπνξνχζα λα κελ αλαθέξσ ηελ νηθνγέλεηα κνπ, πνπ ππνζηήξημε κε 

θάζε ηξφπν φιεο κνπ ηηο επηινγέο κέρξη ζήκεξα θαη ζα κε θάλεη λα αηζζάλνκαη πάληα 

επγλψκσλ. 
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1ο Κεφϊλαιο: ΕΙΑΓΩΓΗ 

 

Οριςμού Σουριςμού, Σουρύςτα και Μελϋτη Σουριςτικόσ 

υμπεριφορϊσ 

 

Οριςμόσ τουριςμού 

 

Αλαηξέρνληαο ζε βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο γίλεηαη αληηιεπηφ φηη έρνπλ δσζεί πνιιέο 

θαη δηαθνξεηηθέο έλλνηεο γηα ην ηη είλαη ηνπξηζκφο. Απηφ ζπκβαίλεη ιφγσ ηεο 

πνιππινθφηεηαο αιιά θαη ησλ δηαθνξεηηθψλ ηξφπσλ πξνζέγγηζεο ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ θαηλνκέλνπ. 

Ο πξψηνο αληηπξνζσπεπηηθφο νξηζκφο δφζεθε ην 1942 απφ ηνπο Hunziker & Krapf 

ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν «ν ηνπξηζκφο είλαη έλα ζχλνιν θαηλνκέλσλ πνπ 

δεκηνπξγνχληαη απφ έλα ηαμίδη θαη απφ ηελ παξακνλή ζε έλα κέξνο αηφκσλ πνπ δελ 

είλαη κφληκνη θάηνηθνη, εθ‟ φζνλ απηνί δελ πάξνπλ άδεηα παξακνλήο εθεί θαη δελ 

ιακβάλνπλ κέξνο ζε θακία εξγαζία – εθδήισζε». 

Μεξηθέο αθφκα αμηνζεκείσηεο πξνζεγγίζεηο είλαη νη εμήο:  

 (1954) Ο Joshke αλαθέξεηαη ζηνλ ηνπξηζκφ σο θαηαλάισζε.  

 (1974) Ο Walterspiel ηνλ πξνζεγγίδεη σο κεηαηφπηζε ηεο αγνξαζηηθήο 

δχλακεο θαη εξκελεχεη ηηο νηθνλνκηθέο επηπηψζεηο ηνπ ηνπξηζκνχ. 
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 (1975) Ο Kaspar ηνλ νξίδεη ζαλ έλα ζχλνιν ζρέζεσλ θαη θαηλνκέλσλ πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ έλα ηαμίδη αηφκσλ ζε έλα ηφπν, ν νπνίνο δελ απνηειεί ηνλ 

θχξην θαη κφληκν ηφπν δηακνλήο ή εξγαζίαο. Έλαο νξηζκφο πνπ θπζηθά αλ θαη 

παιαηηθφηεξνο ζπκίδεη πνιχ απηφλ ησλ Hunziker & Krapf. 

 (1979) Ο Leiper νξίδεη ηνλ ηνπξηζκφ σο έλα ζχζηεκα πνπ εκπεξηέρεη ηελ 

εζεινχζηα κεηάβαζε θαη πξνζσξηλή παξακνλή ελφο αηφκνπ ζε δηαθνξεηηθφ 

ηφπν απφ ηνλ ηφπν δηακνλήο ηνπ. 

 (1982) Οη Mathieson & Wall πεξηγξάθνπλ ηνλ ηνπξηζκφ σο: «ηελ πξνζσξηλή 

κεηαθίλεζε ζε ηφπνπο εθηφο ηεο κφληκεο δηακνλήο θαη εξγαζίαο, ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο, πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη  θαηά ηε δηάξθεηα απηήο ηεο 

παξακνλήο θαη παξερφκελεο δηεπθνιχλζεηο γηα ηελ θάιπςε ησλ ηνπξηζηηθψλ 

αλαγθψλ.»  

Ο ηνπξηζκφο σο θνηλσληθφ, πνιηηηζηηθφ θαη νηθνλνκηθφ θαηλφκελν, ζπλεπάγεηαη ηε 

κεηαθίλεζε ησλ αλζξψπσλ ζε ρψξεο ή κέξε έμσ απφ ην ζχλεζεο πεξηβάιινλ ηνπο γηα 

πξνζσπηθνχο ή επηρεηξεκαηηθνχο / επαγγεικαηηθνχο ζθνπνχο. Οη άλζξσπνη απηνί 

νλνκάδνληαη επηζθέπηεο (φξνο πνπ ζπλεπάγεηαη φηη κπνξεί λα είλαη είηε ηνπξίζηεο ή 

εθδξνκείο, κφληκνη θάηνηθνη ή κε) θαη ν ηνπξηζκφο έρεη λα θάλεη κε ηηο 

δξαζηεξηφηεηέο ηνπο, κεξηθέο απφ ηηο νπνίεο πξνζκεηξνχληαη ζηηο δαπάλεο ηνπ 

ηνπξηζκνχ. Ωο εθ ηνχηνπ, ν ηνπξηζκφο έρεη επηπηψζεηο ζηελ νηθνλνκία, ζην θπζηθφ 

θαη δνκεκέλν πεξηβάιινλ, ζηνλ ηνπηθφ πιεζπζκφ, ζηνλ ηφπν πξννξηζκνχ θαη ζηνπο 

ίδηνπο ηνπο ηνπξίζηεο. Υάξε ζε απηέο ηηο πνιιαπιέο επηπηψζεηο θαη ην επξχ θάζκα 

πνπ θαιχπηεη ν ηνπξηζκφο, πνιινί ζπληειεζηέο εκπιέθνληαη δηεθδηθψληαο κεξίδην 

ησλ θαξπψλ πνπ απνθέξεη. Απηφ ζπκβαίλεη παξάγνληαο θαη παξέρνληαο αγαζά θαη 

ππεξεζίεο πνπ δηεπθνιχλνπλ θαη δηακνξθψλνπλ έλα είδνο εκπεηξίαο γηα ηνπο 

επηζθέπηεο. Γηα ην επξχ θάζκα ησλ ελδηαθεξνκέλσλ κεξψλ πνπ εκπιέθνληαη ή 

επεξεάδνληαη απφ ηνλ ηνπξηζκφ, ππάξρεη αλάγθε γηα κηα νιηζηηθή πξνζέγγηζε γηα ηελ 

αλάπηπμε ηνπ ηνπξηζκνχ, ηεο δηαρείξηζεο θαη ηεο παξαθνινχζεζεο. Απηή ε 

πξνζέγγηζε ζπληζηάηαη πξνθεηκέλνπ λα ππάξμεη κία δηακφξθσζε θαη εθαξκνγή ησλ 

εζληθψλ θαη ηνπηθψλ πνιηηηθψλ γηα ηνλ ηνπξηζκφ. Γηεζλείο ζπκθσλίεο ή άιιεο 

δηαδηθαζίεο πνπ εκπιέθνληαη κε ηνλ ηνπξηζκφ θαζίζηαληαη ηδηαηηέξσο ζεκαληηθέο. Ο 

ηνπξηζκφο είλαη κηα δπλακηθή θαη αληαγσληζηηθή βηνκεραλία πνπ απαηηεί ηελ 

ηθαλφηεηα γηα πξνζαξκνγή ζηηο ζπλερψο κεηαβαιιφκελεο αλάγθεο θαη ηηο επηζπκίεο 

ησλ πειαηψλ, θαζψο ε ηθαλνπνίεζε ηνπ πειάηε, ε αζθάιεηα θαη ε απφιαπζε 
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θεληξίδνπλ ηδηαηηέξσο ηελ πξνζνρή ησλ ηνπξηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ. Σνπξίζηεο ινηπφλ 

ραξαθηεξίδνληαη θαη δχν επηζθέπηεο απφ ηελ επαξρεία κε θαηεχζπλζε ηελ Αζήλα, 

αιιά θαη δχν Ιηαινί κε θαηεχζπλζε ηελ Αζελατθή πξσηεχνπζα. Απηέο είλαη δχν 

δηαθνξεηηθέο κνξθέο ηνπξηζκνχ, ηηο νπνίεο θαη δηαθξίλνπκε ζε θαηεγνξίεο. Ο 

ηνπξηζκφο ινηπφλ κπνξεί λα είλαη:  

 Δγρψξηνο 

 Δμεξρφκελνο 

 Δηζεξρφκελνο 

 Γηεζλήο 

 Δζληθφο 

 Δζσηεξηθφο  

Ο εγρψξηνο ηνπξηζκφο αλαθέξεηαη ζηνπο ηνπξίζηεο εθείλνπο πνπ ηαμηδεχνπλ κφλν 

εληφο ηεο ρψξαο ζηελ νπνία αλήθνπλ, γηα παξάδεηγκα νη Έιιελεο σο πξννξηζκφ 

δηαθνπψλ ηνπο επηιέγνπλ πεξηνρέο ηεο Διιάδαο. Έλα θαηλφκελν πνπ παξαηεξείηαη 

έληνλα ζηε ρψξα καο θαη ιφγσ ησλ νηθνλνκηθψλ ζπλζεθψλ πνπ δελ επηηξέπνπλ έλα 

ηαμίδη ζην εμσηεξηθφ ηφζν εχθνια αιιά θαη ιφγσ ηνπ γεγνλφηνο φηη ε Διιάδα 

πξνζθέξεη πάξα πνιιέο επηινγέο γηα επίζθεςε. 

Με ηνλ εμεξρφκελν ηνπξηζκφ είλαη εμνηθεησκέλνο ν πεξηζζφηεξνο πιεζπζκφο. Αθνξά 

ηνπο αλζξψπνπο πνπ ηαμηδεχνπλ απφ κηα πεξηνρή ζε κηα άιιε ρψξα. Γηα παξάδεηγκα, 

έλαο ηνπξίζηαο πνπ επηζθέπηεηαη ηελ Γαιιία απφ ηελ Διιάδα, ζπληζηά γεγνλφο 

εμεξρφκελνπ ηνπξηζκνχ, πεγαίλεη ζηε Υαβάε γηα δηαθνπέο ζεσξείηαη εμεξρφκελνο 

ηνπξηζκφο.  

Ο εηζεξρφκελνο ηνπξηζκφο αθνξά ηνπο ηνπξίζηεο πνπ θαηαθζάλνπλ ζε κηα πεξηνρή 

απφ κηα άιιε, απνθαινχληαη εηζεξρφκελνη ηνπξίζηεο. ε γεληθέο γξακκέο, νη 

εηζεξρφκελνη ηνπξίζηεο ζεσξνχληαη εθείλνη πνπ ηαμηδεχνπλ πξνο κηα πεξηνρή, εθηφο 

ηνπ ζπλήζνπο πεξηβάιινληφο ηνπο γηα δηαζθέδαζε, ή γηα επαγγεικαηηθνχο ιφγνπο.  

Ωο δηεζλήο ηνπξηζκφο ραξαθηεξίδεηαη ην ζχλνιν ηνπ εηζεξρφκελνπ θαη εμεξρφκελνπ 

ηνπξηζκνχ κηαο ρψξαο.  

Δζληθφο ηνπξηζκφο είλαη ην ζχλνιν ηνπ εγρψξηνπ θαη ηνπ εμεξρφκελνπ ηνπξηζκνχ.  
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Σέινο σο εζσηεξηθφο ηνπξηζκφο νξίδεηαη ην ζχλνιν ηνπ εγρψξηνπ θαη ηνπ 

εηζεξρφκελνπ ηνπξηζκνχ. Πεξίπνπ νη κηζνί απφ ηνπο ηνπξίζηεο ζε θάζε ρψξα, θάζε 

ρξφλν θηλνχληαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα κέζα ζηελ ίδηα πεξηθέξεηα. ηαηηζηηθά 

ζηνηρεία έρνπλ δείμεη φηη εζσηεξηθφ ηνπξηζκφ, απνηειεί ην ηαμίδη ησλ ηνπξηζηψλ, 

εληφο ηεο πεξηθέξεηαο γηα επαγγεικαηηθνχο ιφγνπο ή γηα αλαςπρή. Ο ηνπξηζκφο 

δεκηνπξγεί άκεζα θαη έκκεζα αχμεζε ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηα κέξε πνπ 

έρνπλ επηζθεθζεί ηνπξίζηεο (θαη φρη κφλν), θπξίσο ιφγσ ηεο δήηεζεο γηα αγαζά θαη 

ππεξεζίεο πνπ πξέπεη λα παξάγνληαη θαη λα παξέρνληαη.  

Έλα αθφκα θαηλφκελν πνπ πξέπεη λα ζεκεησζεί είλαη ν καδηθφο ηνπξηζκφο. Ο καδηθφο 

ηνπξηζκφο είλαη κηα ζρεηηθά λέα ηδέα, πνπ πξνήιζε απφ ηελ κεγάιε άλνδν ησλ 

εηζνδεκάησλ κεηά ηελ Βηνκεραληθή Δπαλάζηαζε. Πξηλ απφ απηή, έλα ηαμίδη 

πνιηηηζηηθνχ ή ςπραγσγηθνχ ραξαθηήξα δελ ήηαλ πξνλφκην ηνπ απινχ ιανχ αιιά 

ιίγσλ εθιεθηψλ πεξηεγεηψλ, ζπλήζσο αξηζηνθξαηψλ. ήκεξα, ν καδηθφο ηνπξηζκφο 

είλαη απεπθηαίνο ιφγσ ησλ δπζκελψλ επηπηψζεσλ πνπ πξνθαιεί ζην θπζηθφ 

πεξηβάιινλ αιιά θαη ζε θνηλσληθφ επίπεδν. Η παγθφζκηα ηάζε ζήκεξα είλαη ν 

ηνπξηζκφο λα είλαη θηιηθφο σο πξνο ηνλ άλζξσπν θαη σο πξνο ην θπζηθφ πεξηβάιινλ. 

Μνξθέο ηνπξηζκνχ φπσο ν αγξνηνπξηζκφο, ν  πεξηεγεηηθφο ηνπξηζκφο, ν πνιηηηζηηθφο 

ηνπξηζκφο, ν ζπλεδξηαθφο ηνπξηζκφο αιιά θαη ν ηνπξηζκφο ησλ πφιεσλ (city breaks) 

είλαη νη κνξθέο πνπ ζα πξέπεη λα επηθξαηήζνπλ ηελ ζεκεξηλή επνρή πξνθείκελνπ ε 

ηνπξηζηηθή αλάπηπμε λα θαηαζηεί βηψζηκε θαζψο θαη λα θαηαπνιεκεζεί ε 

επνρηθφηεηα. ηελ νηθνλνκηθή αλάιπζε ηνπ ηνπξηζκνχ, κπνξεί θαλείο λα δηαθξίλεη 

ηελ δηαθνξά κεηαμχ ηεο νηθνλνκηθήο ζπκβνιήο ηνπ ηνπξηζκνχ πνπ αλαθέξεηαη ζηελ 

άκεζε επίδξαζε ηνπ ηνπξηζκνχ θαη είλαη κεηξήζηκε κέζσ ηεο TSA, θαη ησλ 

νηθνλνκηθψλ επηπηψζεσλ ηνπ ηνπξηζκνχ, ε νπνία είλαη κηα πνιχ επξχηεξε έλλνηα πνπ 

πεξηθιείεη ηηο άκεζεο, έκκεζεο θαη πξνθαινχκελεο επηπηψζεηο ηνπ ηνπξηζκνχ θαη ε 

νπνία πξέπεη λα ππνινγίδεηαη κε ηελ εθαξκνγή κνληέισλ. Οη νηθνλνκηθέο κειέηεο 

ησλ επηπηψζεσλ έρνπλ σο ζηφρν λα πνζνζηηθνπνηήζνπλ ηα νηθνλνκηθά νθέιε, 

δειαδή, ηελ θαζαξή αχμεζε ηνπ πινχηνπ ησλ θαηνίθσλ πνπ πξνέξρεηαη απφ ηνλ 

ηνπξηζκφ, πνπ κεηξάηε ζε λνκηζκαηηθνχο φξνπο, πέξα θαη πάλσ απφ ηα επίπεδα πνπ 

επηθξαηνχλ θαηά ηελ απνπζία ηεο. Η απαζρφιεζε ζηνλ ηνπξηζηηθφ θιάδν κπνξεί λα 

κεηξεζεί σο ν αξηζκφο ησλ αηφκσλ πνπ απαζρνινχληαη ζηνλ ηνκέα ηνπ ηνπξηζκνχ ζε 

νπνηαδήπνηε απφ ηηο ζέζεηο εξγαζίαο ηνπ, σο αξηζκφο ησλ αηφκσλ πνπ 

απαζρνινχληαη ζηελ ηνπξηζηηθή βηνκεραλία σο θχξηα εξγαζία ηνπο, σο αξηζκφο ησλ 
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ζέζεσλ εξγαζίαο ζηηο βηνκεραλίεο ηνπ ηνπξηζκνχ, είηε σο ηζνδχλακα ζηνηρεία 

πιήξνπο απαζρφιεζεο. Ο ηνπξηζκφο απνηειεί έλα παγθφζκην θαηλφκελν πνπ κπνξεί 

λα επεξεάζεη ζρεδφλ φινπο ηνπο ηνκείο κηαο ρψξαο, φπσο ηελ νηθνλνκία, ην 

πεξηβάιινλ, ηελ θνηλσλία κέρξη θαη ηελ πνιηηηθή ηεο. Απηή ε θαηαιπηηθή επηξξνή ηεο 

κπνξεί λα γίλεη εκθαλήο απφ ην Α.Δ.Π (Αθαζάξηζην Δγρψξην Πξντφλ) ηεο θάζε 

ρψξαο. Ιδηαίηεξα ζε ρψξεο κε ζπάληεο γεσκνξθνινγηθέο ηδηφηεηεο παξαηεξείηαη κηα 

ζηαζεξή αχμεζε ηνπ ηνπξηζκνχ αλάινγα ηελ επνρή, ηνλ ηφπν θηι. . Απηφ καο νδεγεί 

ζην ζπκπέξαζκα πσο ε θιαζζηθή κνξθή ηνπξηζκνχ είλαη δηαθνξεηηθή ζε θάζε ηφπν. 

ζνλ άθνξα ζηελ Διιάδα ε ζπλήζεο κνξθή ηνπξηζκνχ ζεσξείηαη ε «θαινθαηξηλή». 

Απηφ ζπκβαίλεη γηαηί ηε ζπγθεθξηκέλε επνρή ηνπ ρξφλνπ παξαηεξείηαη κηα αχμεζε 

ζην ηνπξηζηηθφ θνηλφ αθνχ ν ήιηνο ,ε ζάιαζζα θαη ε κνλαδηθή νκνξθηά ηεο ρψξαο ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηελ θηινμελία παξέρνπλ ζηνλ ηνπξίζηα κηα εκπεηξία πνπ ηνπ κέλεη 

αμέραζηε. Γεληθά ε Διιάδα ζηεξίδεη έλα κεγάιν κέξνο ηεο νηθνλνκίαο ηεο ζηνλ 

ηνπξηζκφ. Μφλν ην 2011 ν ηνπξηζκφο θάιπςε ην 18% ηνπ Α.Δ.Π. ηεο ρψξαο. ε 

νπνηαδήπνηε φκσο ρψξα ε ζπνπδαηφηεηα ηνπ ηνπξηζκνχ είλαη εκθαλήο ηφζν 

θνηλσληθά, αθνχ ζπλδξάκεη ζηελ θνηλσληθή πξνζέγγηζε αλζξψπσλ απφ δηαθνξεηηθέο 

πεξηνρέο, φζν θαη νηθνλνκηθά απμάλνληαο ηελ κεηαηξνπή αγξνηηθψλ πεξηνρψλ ζε 

αζηηθέο, ελεξγνπνηψληαο ηηο ηνπξηζηηθέο βηνκεραλίεο, απμάλνληαο ηελ δήηεζε γηα 

αγξνηηθά πξντφληα, κεγαιψλνληαο ηελ αγνξά δηαθίλεζεο εγρψξησλ αγαζψλ. 

Δμαζθαιίδεηαη έηζη ζην θξάηνο ε εηζαγσγή ζπλαιιάγκαηνο, ε επλντθή επίδξαζε 

ζηελ απαζρφιεζε (αγνξά εξγαζίαο κέξνπο ηνπ πιεζπζκνχ ηεο ρψξαο) θαη ε 

αλάπηπμε ησλ απνκνλσκέλσλ πεξηνρψλ. 

Ο ηνπξηζκφο φκσο κπνξεί λα πάξεη δηάθνξεο κνξθέο αλάινγα κε ηελ πεξηνρή ζηελ 

νπνία αλαπηχζζεηαη. Μεξηθέο εηδηθέο κνξθέο ηνπξηζκνχ είλαη: 

 Ο ζπλεδξηαθφο-Δθζεζηαθφο ηνπξηζκφο.  

 Ο αζηηθφο ηνπξηζκφο.  

 Ο ζαιάζζηνο ηνπξηζκφο (ηνπξηζκφο θξνπαδηέξαο, αιηεπηηθφο, θαηαδπηηθφο, 

αλαςπρήο θηι.).  

 Ο πνιηηηζκηθφο ηνπξηζκφο.  

 Ο αζιεηηθφο ηνπξηζκφο.  

 Ο ηακαηηθφο θαη ζεξαπεπηηθφο ηνπξηζκφο,  

 Ο ηνπξηζκφο ηεο ππαίζξνπ.  

 Ο γεσηνπξηζκφο.  
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Οη παξαπάλσ κνξθέο ηνπξηζκνχ πεξηγξάθνληαη σο εμήο:  

 Ο ζπλεδξηαθφο-εθζεζηαθφο ηνπξηζκφο αλαθέξεηαη ζε κηα κηθξή νκάδα 

αλζξψπσλ πνπ ελδηαθέξνληαη γηα πνιηηηζκηθέο εθδειψζεηο (κνπζεία, 

θεζηηβάι, εθζέζεηο θ.ά.).  

 Ο αζηηθφο ηνπξηζκφο δίλεη πνιιά ζεηηθά ζηελ θάζε πεξηνρή πνπ εθαξκφδεηαη 

αθνχ αλαδεηθλχεη ηα αμηφινγα ηνπξηζηηθά αμηνζέαηα.  

 Ο ζαιάζζηνο ηνπξηζκφο θαιχπηεη ζπλήζσο ηηο αλάγθεο γηα αλαςπρή φκσο 

κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη θαη σο πεγή εηζνδήκαηνο.  

 Ο πνιηηηζκηθφο ηνπξηζκφο θαη ηδηαίηεξα ν ζξεζθεπηηθφο κπνξεί λα 

πξαγκαηνπνηεζεί κφλν ζε ζπγθεθξηκέλα κέξε, αθνχ έρεη σο επίθεληξν ηελ 

χπαξμε κνπζεηαθψλ, ηζηνξηθψλ, ιανγξαθηθψλ θαη αξραηνινγηθψλ 

εγθαηαζηάζεσλ.  

 Ο αζιεηηθφο ηνπξηζκφο πξνζειθχεη κεγάιν ελδηαθέξνλ εηδηθά ζηελ ρψξα καο, 

αθνχ ην θηινζεάκνλ θνηλφ αθνινπζεί ηηο νκάδεο ηνπ (πνδνζθαηξηθέο θ.ά.).  

 Ο ηακαηηθφο-ζεξαπεπηηθφο ηνπξηζκφο, ν ηνπξηζκφο ηεο ππαίζξνπ θαη ν 

γεσηνπξηζκφο αλαθέξνληαη ζε κηα ζπγθεθξηκέλε κεξίδα αηφκσλ θαη 

ρξεηάδνληαη βαζηθέο ππνδνκέο γηα λα πξαγκαηνπνηεζνχλ.  

Σν θαηλφκελν ηνπ ηνπξηζκνχ κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη θαη ζεηηθέο θαη αξλεηηθέο 

επηπηψζεηο ζηνλ θάζε ηνκέα ηνλ νπνίν επεξεάδεη. ηελ εξγαζία καο ζα εμεηάζνπκε 

αλαιπηηθά θαη ηηο ζεηηθέο θαη ηηο αξλεηηθέο επηπηψζεηο ηνπ θαηλνκέλνπ ζε θάζε πηπρή 

ηνπ.  

Ο ηνπξηζκφο είλαη κία απφ ηηο βαζηθέο κνξθέο νηθνλνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη 

νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο. Μεξηθέο απφ ηηο ζεηηθέο επηπηψζεηο ηνπ ζηελ νηθνλνκία 

είλαη:  

1. Η δεκηνπξγία λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο.  

2. Η δεκηνπξγία εηζνδήκαηνο  

3. Η πεξηθεξεηαθή ηνπηθή αλάπηπμε.  

4. Οη πξφζζεηεο ακνηβέο.  

5. Η βειηίσζε ηνπ ηζνδπγίνπ πιεξσκψλ.  
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Γεληθά ν ηνπξηζκφο ζεσξείηαη βαζηθή νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα πνπ ζπκβάιιεη 

ζηελ θαηαπνιέκεζε ηεο θηψρεηαο. Η κηα ζεηηθή ηνπ επίπησζε εμαξηάηαη απφ ηελ 

άιιε δεκηνπξγψληαο έηζη κηα αιπζίδα γεγνλφησλ. Η αχμεζε ησλ λέσλ επελδχζεσλ 

ιφγσ ηνπ ηνπξηζκνχ νδεγεί απηφκαηα ζε έκκεζε ή θαη άκεζε αχμεζε ηνπ εζληθνχ 

εηζνδήκαηνο έηζη δεκηνπξγνχληαη ζέζεηο εξγαζίαο γεγνλφο ην νπνίν κεηαθξάδεηαη ζε 

αχμεζε ηεο απαζρφιεζεο θαη έρεη σο ζπλέπεηα ηελ δεκηνπξγία λέσλ θαη 18 

πξφζζεησλ εηζνδεκάησλ. Γηα παξάδεηγκα ζχκθσλα κε κειέηεο ηνπ WTTC (ηνπ 

δηεζλνχο νξγαληζκνχ ηνπξηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ) ν θιάδνο ηνπ ηνπξηζκνχ απαζρνιεί 

ζρεδφλ 200.000.000 άηνκα παγθνζκίσο. Σα πιενλεθηήκαηα ηεο δχλακεο ηνπ 

ηνπξηζκνχ είλαη εκθαλέζηαηα ζε θνηλσληθφ, πεξηβαιινληηθφ θαη πνιηηηζκηθφ επίπεδν. 

Αλαιπηηθφηεξα:  

Κοινωνύα  
 

Υσξίο ηνλ ηνπξηζµφ έλα µεγάιν θνµµάηη ηνπ παγθφζκηνπ πνιηηηζκνχ (µλεµεία, 

παξαδφζεηο, ηξφπνη δσήο, θ.ά.) ζα είρε ραζεί γηα πάληα. Ο ηνπξηζµφο, πξνζθέξνληαο 

εξγαζία θαη εηζφδεκα ζε αλαξίζκεηεο νηθνγέλεηεο θαη επηρεηξήζεηο, έρεη ζπληειέζεη 

ζηε ζπγθξάηεζε ηεο δηαξξνήο πιεζπζκνχ ζε πνιιέο πεξηνρέο. Απηφ έρεη ηδηαίηεξε 

ζεκαζία γηα ηηο απνκαθξπζκέλεο πεξηνρέο. πγθεθξηκέλα ν ηνπξηζκφο βνεζά ηελ 

θνηλσλία ζε ηξία βαζηθά ζεκεία:  

1. ηε ζπγθξάηεζε ηνπ πιεζπζκνχ ζηα αζηηθά θέληξα.  

2. ην πιεζίαζκα ησλ ιαψλ θαη ζηελ αλαθάιπςε λέσλ πνιηηηζκψλ.  

3. ηελ αλάπηπμε πξφζζεησλ πνιηηηζκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ.  

Η µείσζε ηεο αλεξγίαο έρεη ζπληειέζεη ζηε µείσζε ησλ θνηλσληθψλ θαηλνκέλσλ πνπ 

νθείινληαη ζ' απηήλ. Σέηνηα θαηλφκελα είλαη ε µεηαλάζηεπζε, ε εγθιεµαηηθφηεηα, ε 

ρξήζε ησλ λαξθσηηθψλ θ.ά. Με ηνλ ηνπξηζµφ, θπξίσο ηνλ εμεξρφκελν, πιεζηάδνπλ νη 

ιανί µεηαμχ ηνπο µέζα απφ ηε ζπλερή επαθή ησλ θαηνίθσλ ησλ ηνπξηζηηθψλ ηφπσλ 

µε ηνπο επηζθέπηεο πνπ πξνέξρνληαη απφ άιιεο ρψξεο ή πεξηνρέο. Καηαλννχλ έηζη φηη 

φινη απνηεινχλ µέιε µηαο µεγαιχηεξεο θνηλφηεηαο.  

Περιβϊλλον  
Γηα λα κπνξέζνπκε λα κειεηήζνπκε ηηο ζεηηθέο επηπηψζεηο ηνπ ηνπξηζκνχ ζην 

πεξηβάιινλ ζα πξέπεη λα εθαξκφζνπκε κηα ζσζηή ηνπξηζηηθή-πεξηβαιινληηθή 
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πνιηηηθή αθνχ ην ζπγθεθξηκέλν πξφβιεκα κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί σο ζχλζεην. Σν 

πεξηβάιινλ απνηειεί έλα ζεκαληηθφ ζηνηρείν ελεξγεηηθνχ γηα ηνλ ηνπξηζµφ θαη θάζε 

ηνπξηζηηθή επηρείξεζε. Παξάγνληεο πνπ επεξεάδεη ζεηηθά:  

 Η πξνζηαζία ηφπσλ- βηφηνπσλ θαη εηδψλ παλίδαο θαη ρισξίδαο.  

 Η επγελήο άκηιια γηα ηε βειηίσζε ησλ ηνπξηζηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ.  

 Η αλαβάζκηζε θαη αλαγέλλεζε ησλ ππνβαζκηζκέλσλ πεξηνρψλ.  

 Η αχμεζε ηεο νηθνινγηθήο επαηζζεζίαο.  

Δπίζεο απμάλεη:   

- Σν ελδηαθέξνλ ησλ θαηνίθσλ γηα ηελ θχζε θαη ην πεξηβάιινλ. Σε ζπλεηδεηνπνίεζε 

ηεο ζεκαζίαο ηεο δηαηήξεζεο ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο. 

 - Σε θξνληίδα βειηίσζεο θαη πξνζηαζίαο αξραηνινγηθψλ ηφπσλ, µλεµείσλ, 

πεξηνρψλ θαη θηηξίσλ.  

- Σε δηάζσζε αξραηνινγηθψλ ηφπσλ, µλεµείσλ, πεξηνρψλ θαη θηηξίσλ.  

Πολιτιςμόσ  
 

ινη γλσξίδνπκε πσο ν πνιηηηζκφο ελφο ηφπνπ κπνξεί λα αλαδεηρζεί κνλάρα αλ 

ππάξρνπλ άλζξσπνη γηα λα ηνλ θαηαιάβνπλ, λα ηνλ κειεηήζνπλ θαη λα κάζνπλ απφ 

απηφλ. Δδψ ινηπφλ θαίλεηαη ε ζπλεηζθνξά ηνπ ηνπξηζκνχ ζηνλ πνιηηηζκφ. Μεξηθά 

απφ ηα ζεηηθά ζεκεία είλαη:  

 Η επαθή θαη ε γλσξηκία κε άιινπο πνιηηηζκνχο .  

 Η επηξξνή απφ δηαθνξεηηθέο αληηιήςεηο.  

 Η δηεχξπλζε ησλ νξηδφλησλ ηνπ αλζξψπνπ.  

Φπζηθά είλαη θαηαλνεηφ φηη αλ έλαο ηφπνο αθφκα θαη απαξάκηιινπ πνιηηηζηηθνχ 

ελδηαθέξνληνο έρεη έιιεηςε επηζθεςηκφηεηαο ηφηε ε αμία ηνπ είηε ζα κείλεη θξπθή 

είηε αθφκα ζα εμαθαληζηεί κε ην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ. Αξλεηηθέο επηπηψζεηο Κάζε 

λφκηζκα φκσο έρεη δχν φςεηο. ε φιεο ηηο θαηαζηάζεηο πνπ θαινχκαζηε λα 

αληηκεησπίζνπκε θαζεκεξηλά ππάξρνπλ ηα ζεηηθά ζηνηρεία, ηα νπνία ζπλππάξρνπλ 

πάληνηε κε ηα αξλεηηθά, άιινηε ζε κεγαιχηεξν θαη άιινηε ζε κηθξφηεξν βαζκφ. 

Μπνξεί ν ηνπξηζκφο λα επηθέξεη αλάπηπμε ζηελ νηθνλνκία εγθπκνλεί φκσο θαη 
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θηλδχλνπο φπσο θαη γηα ην πεξηβάιινλ, ηελ θνηλσλία θαη ηνλ πνιηηηζκφ. Παξαθάησ 

ζα αθνινπζήζεη ιεπηνκεξή αλάιπζε απηψλ.  

Οικονομύα  
 

Σα κεηνλεθηήκαηα πνπ αθνξνχλ ζηνλ νηθνλνκηθφ ηνκέα ηνπ ηνπξηζκνχ ζπλνςίδνληαη 

ζε ηέζζεξηο κεγάιεο θαηεγνξίεο: πιεζσξηζκφο (άλνδνο ησλ ηηκψλ ησλ αγαζψλ), 

επνρηθφηεηα, δηαξξνέο εηζνδήκαηνο ζε άιιεο ρψξεο θαη πεξηθεξεηαθέο αληζφηεηεο. 

Δίλαη γλσζηφ φηη φπνπ ππάξρεη απμεκέλε δήηεζε ζε ζρέζε µε ηελ πξνζθνξά νη ηηκέο 

ησλ αγαζψλ θαη ησλ ππεξεζηψλ απμάλνληαη, µε δπζκελείο επηπηψζεηο ζην βηνηηθφ 

επίπεδν ησλ θαηνίθσλ, ηδίσο εθείλσλ πνπ δελ επσθεινχληαη άκεζα απφ ηνλ 

ηνπξηζµφ. Σν ίδην δπζκελήο είλαη ε άλνδνο ηεο αμίαο ηεο γεο. Η Διιάδα ζεσξείηαη 

απφ ηηο αθξηβφηεξεο ρψξεο ηεο Δπξψπεο µε ηζρπξή νηθνλνµία ζπγθξηηηθά µε ηηο 

ππεξεζίεο πνπ παξέρεη θαη ηα αγαζά πνπ πξνζθέξεη. Απηφ ιεηηνπξγεί αξλεηηθά 

εθφζνλ µεηψλεη ηε δήηεζε ηνπ ειιεληθνχ ηνπξηζµνχ, απνηξέπεη ηνπο Δπξσπαίνπο 

απφ ην λα επηιέμνπλ ηελ ρψξα µαο γηα ηηο δηαθνπέο ηνπο θαη µεηψλεη ηελ 

αληαγσληζηηθφηεηα, γεγνλφο ην νπνίν επηβαξχλεη πεξηζζφηεξν απφ φια ηνλ ειιεληθφ 

ηνπξηζµφ. Σν ηνπξηζηηθφ θαηλφκελν είλαη επνρηθφ. πλήζσο δηαξθεί 7-8 µήλεο ην 

ρξφλν θαη έηζη δελ πξνζθέξεη ζηγνπξηά ζηνλ εξγαδφκελν. Σα ηνπξηζηηθά επαγγέικαηα 

δελ είλαη θαηνρπξσκέλα θαη απηφ νδεγεί ζηελ επνρηθή αλεξγία. Σν πξφβιεκα ηεο 20 

επνρηθφηεηαο ζηνλ ηνπξηζµφ είλαη απφ ηα ζεκαληηθφηεξα πνπ αληηκεησπίδεη ε 

ηνπξηζηηθή νηθνλνµία ηεο ρψξαο µαο. Σα νηθνλνκηθά νθέιε δε ζα είλαη αξθεηά αλ νη 

δαπάλεο πνπ πξαγµαηνπνηνχλ νη ηνπξίζηεο δηαξξένπλ ζε άιιεο ρψξεο. Έλα 

ζεκαληηθφ µέξνο ησλ δαπαλψλ απηψλ εηζπξάηηεηαη σο έζνδα απφ μέλεο επηρεηξήζεηο, 

π.ρ. μέλεο αεξνπνξηθέο εηαηξείεο, tour operators θηι. Δπίζεο έλα µέξνο ησλ δαπαλψλ 

πνπ πξαγµαηνπνηνχλ νη μέλνη ηνπξίζηεο ζηε ρψξα µαο αθνξά εηζαγφµελα πξντφληα, 

φπσο π.ρ. εηζαγφµελα πνηά θαη ηξφθηµα. Ο ηνπξηζµφο δείρλεη ηελ πξνηίµεζε ηνπ ζε 

νξηζµέλεο πεξηνρέο θαη φρη ζε φιεο. Έηζη νξηζµέλνη ηνπξηζηηθνί πξννξηζµνί 

θπξηνιεθηηθά "βνπιηάδνπλ" ην θαινθαίξη, ελψ άιινη ηφπνη αγλννχληαη. Δθηφο απφ ηα 

πξνθαλή θνηλσληθά θαη πεξηβαιινληηθά πξνβιήµαηα, δεµηνπξγνχληαη αληζφηεηεο 

ζηελ θαηαλνµή ηνπ εζληθνχ εηζνδήµαηνο θαηά πεξηθέξεηεο. Δίλαη γλσζηή ε 

παξαθίλεζε «λα µε βάδνπµε φια ηα‟ απγά ζ‟ έλα θαιάζη». Η ππεξβνιηθή, µνλνµεξήο 

πξνζήισζε ζε νξηζµέλν ηχπν δξαζηεξηφηεηαο ελέρεη πάξα πνιινχο θηλδχλνπο, 

ηδηαίηεξα φηαλ πξφθεηηαη γηα ηελ νηθνλνµία. Έηζη, φπσο ζπκβαίλεη ζε νξηζκέλεο 
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πεξηνρέο ή ρψξεο φπνπ θπξηαξρεί σο κνλνθαιιηέξγεηα έλα ζπγθεθξηµέλν είδνο 

παξαγσγήο, ην ίδην θαη ζηελ πεξίπησζε ηνπ ηνπξηζµνχ, θηλδπλεχνπλ νη ηνπξηζηηθνί 

πξννξηζµνί πνπ βαζίδνληαη απνθιεηζηηθά ή θπξίσο ζηνλ ηνπξηζµφ. 

Κοινωνύα  
 

Οη αξλεηηθέο θνηλσληθέο θαη πνιηηηζηηθέο ζπλέπεηεο ηνπ ηνπξηζµνχ είλαη πξνθαλείο. 

Απμεµέλε εγθιεµαηηθφηεηα, πνξλεία, δηάδνζε ζεμνπαιηθψο µεηαδηδφµελσλ 

λνζεµάησλ (AIDS), λαξθσηηθά, ραιάξσζε ησλ εζψλ θαη ηεο νηθνγελεηαθήο ζπλνρήο 

είλαη µεξηθέο απφ ηηο ζπλέπεηεο ηεο ζρέζεο θηινμελνχληα - θηινμελνχκελνπ. Ο 

ηνπξίζηαο πνπ επηζθέπηεηαη µηα άιιε ρψξα, παξαζπξφκελνο απφ ηελ επηζπκία ηνπ λα 

ηε γλσξίζεη, ίζσο δελ αλαινγίδεηαη πφζν ε δηθή ηνπ ζπκπεξηθνξά, ν ηξφπνο 

ελδπκαζίαο θαη νη ζπλήζεηεο ηνπ θαληάδνπλ μέλεο γηα ην πνιηηηζκηθφ πιαίζην ηεο 

ρψξαο ππνδνρήο. Έρνληαο πξνπιεξψζεη έλα ζεβαζηφ αληίηηκν γηα ηηο δηαθνπέο ηνπ, 

ζεσξεί φηη ηνπ επηηξέπεηαη λα ππεξβαίλεη ηα πνιηηηζκηθά φξηα θαη αλαηξεί / 

πξνζβάιιεη ηνπο άηππνπο θψδηθεο πνπ έρνπλ ηεζεί απφ ηηο θνηλσλίεο. Η αχμεζε ηνπ 

αξηζκνχ ησλ ηνπξηζηψλ θαη ε ειαζηηθφηεηα ζηε ζεμνπαιηθή ζπκπεξηθνξά 

αιινδαπψλ θαη εκεδαπψλ πξνθάιεζε ηεξάζηηα αχμεζε ησλ ζεμνπαιηθψο 

µεηαδηδνµέλσλ λνζεµάησλ ζηε ρψξα, ηδηαίηεξα ζηηο παξαζαιάζζηεο ηνπξηζηηθέο 

πεξηνρέο. ε πνιιέο πεξηπηψζεηο θαηαξγείηαη ην 40σξν εξγαζίαο ηελ εβδνκάδα, ελψ 

δελ αλαγλσξίδνληαη δηθαηψκαηα ησλ εξγαδνκέλσλ γηα δηαθνπέο θαη δελ ππάξρνπλ 

θαηψηαηα φξηα µηζζψλ. Απνπζηάδνπλ θαλφλεο γηα ηελ πξνζηαζία ηεο εξγαζίαο, ελψ 

ζε πνιιέο ρψξεο αλαπηπζζφκελεο, αιιά θαη αλεπηπγκέλεο ε αλαζθάιηζηε εξγαζία 

ηνπ παηδηνχ έρεη γίλεη θαλφλαο. Γηα φια απηά αξκφδηνη θνξείο θαη ηαηξηθνί θχθινη 

έρνπλ επηζεκάλεη ηνλ θίλδπλν πξνεηδνπνηψληαο ζπγρξφλσο ηνλ πιεζπζκφ. Απηά ηα 

δπζκελή απνηειέζκαηα νθείινληαη θπξίσο ζην µαδηθφ ηνπξηζµφ. Ο µαδηθφο 

ηνπξηζµφο πξνθαιεί «ζπλσζηηζκνχο» επηζθεπηψλ ζε μελνδνρεηαθά ζπγθξνηήκαηα 

θαη πεξηνρέο µε ππνδνκή αλαςπρήο, πξάγκα πνπ νδεγεί  ζηελ ππέξβαζε ηεο 

«θέξνπζαο ηθαλφηεηαο» ηεο αληίζηνηρεο πεξηνρήο θαη ηνπ αληίζηνηρνπ «ζπζηήκαηνο» 

(πεξηβαιινληηθνχ ή πνιηηηζηηθνχ).  
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Περιβϊλλον  
 

Η ππέξκεηξε αλάπηπμε ηνπ ηνπξηζµνχ πξνθαιεί ππνβάζκηζε ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ 

ησλ πεξηνρψλ. ηελ Διιάδα ην 90% φισλ ησλ ηνπξηζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ 

βξίζθνληαη ζπγθεληξσκέλεο ζηηο αθηέο.  

 Καηαζηξνθέο ζην πεξηβάιινλ δεµηνπξγνχληαη θπξίσο ζηηο αθηέο θαη ηα δάζε 

απφ θαηαπαηήζεηο µεγάισλ εθηάζεσλ θαη αλνηθνδφκεζε μελνδνρεηαθψλ 

µνλάδσλ θαη άιισλ εγθαηαζηάζεσλ.  

 πσο πξνθχπηεη απφ ηα ζηνηρεία ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Σνπξηζκνχ 

(Π.Ο.Σ.) ην 60% ησλ ηνπξηζηηθψλ µεηαθηλήζεσλ ζηηο βηνκεραληθέο ρψξεο 

γίλεηαη µε I.X. ελψ νη πηήζεηο ησλ αεξνπιάλσλ (ηαθηηθέο ή ηζάξηεξ) ζπλερψο 

απμάλνληαη.  

 εκεηψλεηαη ππεξβνιηθή ζπαηάιε λεξνχ γηα πηζίλεο θαη γθαδφλ αθφκε θαη ζε 

νξεηλέο πεξηνρέο ή λεζηά µε ιίγεο βξνρνπηψζεηο. Η µέζε εκεξήζηα 

θαηαλάισζε λεξνχ ελφο ηνπξίζηα ππνινγίδεηαη ζε 200 ιίηξα (0,2 θπβηθά 

µέηξα) µέγεζνο πνπ επηβαξχλεη ζε ππεξβνιηθφ βαζκφ ηελ θαηαλάισζε 

πδαηηθψλ πφξσλ ζηηο πεξηνρέο ππνδνρήο.  

 Πξνθαιείηαη ξχπαλζε ηνπ αέξα, ηνπ εδάθνπο θαη ησλ πδάησλ απφ ηνπο 

ρηιηάδεο ηνπξίζηεο πνπ θαηαθιχδνπλ ηηο πεξηνρέο.  

 Παξαηεξείηαη ζπαηάιε ελέξγεηαο θαη θπζηθψλ πφξσλ. Η θαηά έηνο 

θαηαλάισζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ ηνπξηζηηθέο µνλάδεο είλαη 

πνιιαπιάζηα ηεο θαηαλάισζεο ηνπ µέζνπ λνηθνθπξηνχ.  

Γηα παξάδεηγκα, έλα μελνδνρείν ζην Κάηξν θαηαλαιψλεη θαηά µέζν φξν ηφζε 

ειεθηξηθή ελέξγεηα, φζε 4.000 λνηθνθπξηά ηεο ίδηαο πφιεο.  

Πολιτιςμόσ  
 

Σα ηειεπηαία ρξφληα παξαηεξείηαη κηα ηδηαίηεξα δηαθνξνπνηεκέλε ζπκπεξηθνξά απφ 

ηνπο ηνπξίζηεο. Αληί λα πεγαίλνπλ ζε έλα κέξνο γηα λα δηαζθεδάζνπλ, λα 

ςπραγσγεζνχλ θαη ελίνηε λα κνξθσζνχλ θαίλεηαη πσο ζηελ πξαγκαηηθφηεηα 

επηζθέπηνληαη ην θάζε κέξνο γηα λα θάλνπλ φ,ηη δελ κπνξνχλ ζηελ ρψξα ηνπο. 
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Κπξηνιεθηηθά εθηξνρηάδνληαη, βάδνληαο θακηά θνξά ζε θίλδπλν φρη κφλν ηηο δηθέο 

ηνπο δσέο αιιά θαη ηηο δσέο αζψσλ πνιηηψλ. Σν ρεηξφηεξν φκσο είλαη φηη κεξηθέο 

θνξέο βεβειψλνπλ ηζηνξηθνχο ηφπνπο θαη κλεκεία, παξαδείγκαηνο ράξηλ 

θσηνγξαθίδνληαη θάλνληαο απξέπεηεο κπξνζηά απφ ζεκαληηθά ηζηνξηθά ή 

ιανγξαθηθά ζχκβνια. Έπεηηα αλεβάδνπλ απηέο ηηο θσηνγξαθίεο ζην δηαδίθηπν ζε 

ρψξνπο θνηλσληθήο δηθηχσζεο φπνπ έλα κεγάιν θνκκάηη αλζξψπσλ κπνξεί λα ηηο δεη 

θαη έηζη επηειίδνληαη νη ίδηνη, αιιά ζπγρξφλσο ππνβαζκίδνπλ ηνλ ηφπν ζηνλ νπνίν 

βξέζεθαλ (Γηεξεχλεζε ησλ παξαγφλησλ πνπ επεξεάδνπλ ηνπο ηνπξίζηεο ζηελ επηινγή 

ηνπξηζηηθνχ πξννξηζκνχ ζηελ Διιάδα 2015). 

Μελϋτη τουριςτικόσ ςυμπεριφορϊσ 
 

Ποιουσ εξυπηρετεύ; 
 

Ο ζθνπφο απηήο ηεο κειέηεο εμππεξεηεί θαη ηνπο ίδηνπο ηνπο ηνπξίζηεο αιιά θαη ηνπο 

αλζξψπνπο πνπ παίξλνπλ απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ ηνπο ηνπξίζηεο. Οη κελ ζέινπλ λα 

βειηηψλνπλ ζπλερψο ηηο εκπεηξίεο ηνπο, νη  δε, λα αλαβαζκίδνπλ ην επίπεδν ηεο 

δνπιεηάο ηνπο θαη ηελ ππεξεζία ηελ νπνία παξέρνπλ.  Μεξηθέο απφ ηηο θαηεγνξίεο 

ησλ πξναλαθεξζέλησλ είλαη marketers, tour operators, business decision makers αιιά 

θαη πνιινί άιινη. 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 
 

ρήκα 1. Πνηνπο αθνξά ε ηνπξηζηηθή ζπκπεξηθνξά 

 

Πεγή: Tourist behavior: Themes and Conceptual Schemes 

Σν παξαπάλσ ζρήκα απνζαθελίδεη αιιά θαη εμεγεί κε πεξηζζφηεξεο ιεπηνκέξεηεο ηηο 

ζρέζεο ηεο ηνπξηζηηθήο ζπκπεξηθνξάο κε ηνπο άκεζα αιιά θαη έκκεζα 

εκπιεθφκελνπο.  

Οη ηνπξίζηεο γηα ηελ κεγηζηνπνίεζε ηεο πξνζσπηθήο ηνπο ηθαλνπνίεζεο, νη managers 

δεκνζίνπ θιάδνπ γηα λα απμήζνπλ ηα νθέιε πνπ κπνξεί λα απνιαχζεη ε θνηλσλία θαη 

ηα ζηειέρε ησλ επηρεηξήζεσλ γηα νηθνλνκηθνχο ιφγνπο εμππεξεηψληαο θπζηθά ηα 

ηκήκαηα marketing, πσιήζεσλ θαη δηαρείξηζεο. Δπηπξνζζέησο, έκκεζα ελδέρεηαη λα 

εκπιαθνχλ θαη ηα κέζα καδηθήο επηθνηλσλίαο (γηα ηελ θάιπςε ελφο ζεκαληηθνχ 

γεγνλφηνο) αιιά θαη πνιηηηθνί θνξείο. 

Με ηελ κειέηε ησλ πξναλαθεξζέλησλ εμάγεηαη ην ζπκπέξαζκα φηη ε ζσζηή εξκελεία 

ηεο ινγηθήο θαη ηνπ ζθνπνχ ησλ ηνπξηζηψλ είλαη ην θιεηδί πνπ ςάρλεη θάζε 

εκπιεθφκελνο γηα λα πξνζθέξεη έλα πξντφλ ζηελ επξχηεξε ηνπξηζηηθή αγνξά. Άξα, ε 

κειέηε ζηξέθεηαη ζην πσο παξαηεξνχλ θαη εθιακβάλνπλ νη ηνπξίζηεο ζεκαληηθέο 
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έλλνηεο θαη θαηαζηάζεηο κε ραξαθηεξηζηηθφηεξν παξάδεηγκα ην ηνπξηζηηθφ πξντφλ 

φπνην θαη αλ είλαη απηφ. Γηα λα θηάζνπκε θπζηθά ζηελ νπηηθή γσλία ηνπ ηνπξίζηα 

νθείινπκε λα θνηηάμνπκε πξνζεθηηθά φια ηα πξνεγνχκελα ζηάδηα πνπ ζπλζέηνπλ 

αιιά θαη επεξεάδνπλ ην ηνπξηζηηθφ πξντφλ. 

Σι εύναι τουριςτικό προώόν; 
 

Σνπξηζηηθφ πξντφλ είλαη έλαο ζπλδπαζκφο πιηθψλ θαη άπισλ ζπζηαηηθψλ, επί ηεο 

νπζίαο αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ, θαηάιιεισλ γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ ηνπξηζηψλ. Πην 

αλαιπηηθά, ην ζχλνιν ησλ θπζηθψλ, ηζηνξηθψλ θαη πνιηηηζκηθψλ πφξσλ ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηηο ππνδνκέο θαη ηηο ππεξδνκέο απαξηίδνπλ ηα πιηθά. Απελαληίαο, φ,ηη 

ζπκβάιιεη ζηελ αίζζεζε ηνπ ρψξνπ θαη ηεο θηινμελίαο (αιιειεπίδξαζε αλζξψπσλ, 

θαηαλάισζε ππεξεζηψλ, θηιφμελε αηκφζθαηξα) ππάγνληαη ζηα άπια ζπζηαηηθά. 

Ο προοριςμόσ ωσ τουριςτικό προώόν 
 

Έλαο απφ ηνπο θπξίαξρνπο ζηφρνπο ηεο έξεπλαο είλαη λα κειεηήζεη ηελ 

ζπκπεξηθνξηθή αλάιπζε ησλ ηνπξηζηψλ. Οη ελδηαθέξνληεο ζεκαηηθνί άμνλεο είλαη 

πνιινί. Έλαο εθ ησλ ζεκαληηθφηεξσλ φκσο, είλαη ν πξννξηζκφο, ηνλ νπνίν θαη ζα 

κειεηήζνπκε σο ηνπξηζηηθφ πξντφλ φπσο πξνκελχεηαη απ‟ ηνλ ηίηιν. Καζίζηαηαη 

ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ λα κειεηεζεί επηπξφζζεηα ην απφ πνηφλ παξάγεηαη θαη ηη 

εληχπσζε δίλεηαη γηα απηφλ ζηελ ηνπξηζηηθή αγνξά πνπ είλαη ν θαηαλαισηήο απηνχ 

ηνπ πξντφληνο. 

 Σν κέξνο πνπ θάπνηνο επηιέγεη λα επηζθεθζεί απαξηίδεηαη απφ πνιιά 

ραξαθηεξηζηηθά - ή λα πνχκε θαηαιιειφηεξα – ζπζηαηηθά, πνπ ηνλ πείζνπλ λα ην 

επηζθεθζεί. Έλαο πξννξηζκφο δηαζέηεη ακέηξεηα πιηθά θαη άπια ζπζηαηηθά, κε ηελ 

δηαθνξά φηη θάπνηνη πξννξηζκνί ζην κπαιφ ησλ ηνπξηζηψλ κπνξεί λα είλαη 

ζπλδεδεκέλνη πην πνιχ κε ηα πιηθά, αληηζέησο άιινη κε ηα άπια. ηνπο αληίζηνηρνπο 

πνπ επηθξαηνχλ ηα πιηθά κπνξεί λα επηθξαηεί πην έληνλα κηα θαηεγνξία έλαληη ησλ 

άιισλ. Η Αζήλα γηα παξάδεηγκα, είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλε κε ην πνιηηηζκηθφ ηεο 

πινχην (π.ρ. Αθξφπνιε) ελψ ε αληνξίλε κε ηνλ θπζηθφ (π.ρ. ειηνβαζίιεκα). Απηφ 

έρεη ζαλ απνηέιεζκα, φηαλ έλαο ηνπξίζηαο επηζθέπηεηαη ηελ πεξηνρή απηή λα έρεη 

αθφκα θαη σο απνθιεηζηηθφ ηνπ ζθνπφ ηελ επίζθεςε ζε ζπγθεθξηκέλα ζεκεία. 

αθψο θαη απηφ δελ ζεκαίλεη φηη ε Αζήλα δελ έρεη θαιέο ππνδνκέο ή θπζηθφ πινχην, 



20 
 

ή ε αληνξίλε πνιηηηζκφ θαη αμηφινγεο ππνδνκέο. Σν πξψην ζπκπέξαζκα πνπ 

εμάγνπκε απ‟ ηνλ πξναλαθεξζέληα ζπιινγηζκφ είλαη φηη ν πξννξηζκφο είλαη έλα 

ηνπξηζηηθφ πξντφλ θαη νη δπλεηηθνί ηνπξίζηεο, θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο ηεο 

επηινγήο ηνπ πξννξηζκνχ ηνπο, πάληα αλάινγα κε ηα δηθά ηνπο θξηηίξηα θαη ηηο δηθέο 

ηνπο επηζπκίεο, αμηνινγνχλ ηα ζπζηαηηθά ηνπ εθάζηνηε πξννξηζκνχ θαη χζηεξα 

επηιέγνπλ. Έρνπλ πάληνηε φιεο ηηο ζσζηέο πιεξνθνξίεο; Η απάληεζε είλαη ζίγνπξα 

φρη. Έηζη ην δεχηεξν ζπκπέξαζκα πνπ ζέινπκε λα εμάγνπκε είλαη πνηνο παξάγεη θαη 

δηακνξθψλεη ηηο εληππψζεηο γηα έλαλ πξννξηζκφ ζηελ επξχηεξε αγνξά. Γηαηί πνιιέο 

θνξέο εζειεκέλα ηνλίδεηαη έλα ζπζηαηηθφ έλαληη ελφο άιινπ; Πσο επεξεάδεηαη ελ 

θαηαθιείδη ε ηνπξηζηηθή ζπκπεξηθνξά; Καζψο νη ελέξγεηεο απηήο είλαη πνπ 

κεηξνχληαη θαη δίλνπλ αμία ζηνλ πξννξηζκφ σο ηνπξηζηηθφ πξντφλ. 

Ποιοσ παρϊγει το τουριςτικό προώόν; 
 

Αθνχ ραξαθηεξίζηεθε ηνπξηζηηθφ πξντφλ έλαο πξννξηζκφο, ηφηε εχινγα πξέπεη λα 

βξνχκε θαη ηνπο δεκηνπξγνχο ηνπ. Πνηνη είλαη απηνί πνπ δηακνξθψλνπλ έλα παθέην 

δηαθνπψλ; Πνπ πξνκνηάξνπλ θαη πσινχλ έλα κέξνο ζηνπο ηνπξίζηεο-αγνξαζηέο. 

χκθσλα κε ηνλ Muzaffer Uysal, ε πξψηε θαηεγνξία είλαη νη tour operators. Οη 

ηαμηδησηηθνί πξάθηνξεο δηακνξθψλνπλ ηνλ ηνπξηζηηθφ ράξηε θαη θαζνξίδνπλ ηε 

δήηεζε γηα έλα πξννξηζκφ έρνληαο κεγάιν βαζκφ επηξξνήο ζην αγνξαζηηθφ θνηλφ. Η 

ζπκβνιή ηνπο είλαη θαηαιπηηθήο ζεκαζίαο θαζψο ζπκκεηέρνπλ ζηελ ιήςε ηεο 

ηειηθήο απφθαζεο ελφο ηνπξίζηα. Ο γλψκνλάο ηνπο είλαη ην κέγηζην δπλαηφ θέξδνο 

θαη θάζε θίλεζή ηνπο απνζθνπεί πάληα ζε απηφ. Έλα παξάδεηγκα κπνξεί λα 

εμππεξεηήζεη ηδαληθά ηελ ζπδήηεζε γηα ηνλ ζεκαληηθφηαην ξφιν ηνπο αιιά θαη ηνλ 

ηξφπν κε ηνλ νπνίν ιεηηνπξγνχλ. Σελ πεξίνδν ηεο θξίζεο ζηελ Διιάδα, πνιινί 

θάηνηθνη εμσηεξηθνχ πνπ είραλ θιείζεη απφ λσξίο ηηο δηαθνπέο ηνπο ήζειαλ λα 

απνθαζίζνπλ εάλ ηειηθά ζα επηζθεθζνχλ ή φρη ηελ ρψξα καο. Ο αλαζηαιηηθφο 

παξάγνληαο ήηαλ θπζηθά νη απεξγίεο, κία ελδερφκελε επηζηξνθή ζην επξψ αιιά θαη 

πνιιά άιια γεγνλφηα. Οη ηαμηδησηηθνί πξάθηνξεο είλαη απηνί πνπ έξρνληαλ ζε 

επηθνηλσλία καδί ηνπο θαη ρσξίο θπζηθά λα κπνξνχλ λα εγγπεζνχλ γηα ην ηη ζα 

ζπκβεί, έπξεπε λα ζπκβνπιεχζνπλ ηνπο πειάηεο ηνπο γηα ην πσο ζα αληηκεησπίζνπλ 

ηελ φπνηα εμέιημε, ελψ άιινπο λα ηνπο θαζεζπράζνπλ. Κάζε αθχξσζε νηθνλνκηθά ζα 

κπνξνχζε λα απνβεί κνηξαία γηα απηνχο. Απ΄ηελ άιιε ππήξραλ θαη εθείλνη πνπ είραλ 

πειάηεο πνπ δελ είραλ θιείζεη αθφκα ηηο δηαθνπέο ηνπο θαη φπσο είλαη ινγηθφ έλαο 
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ηαμηδησηηθφο πξάθηνξαο κε ηελ ινγηθή ηεο απνθπγήο ηνπ ξίζθνπ ζα ηνπο απέηξεπε 

απ΄ην λα επηζθεθζνχλ ηε ρψξα καο. Οη ηζνξξνπίεο είλαη πνιχ ιεπηέο θαη θάζε 

πξννξηζκφο ζίγνπξα ζέιεη λα έρεη κε ην κέξνο ηνπ επαγγεικαηίεο πνπ θαζνξίδνπλ ηε 

δήηεζε θαη κπνξνχλ κε ηνπο αλάινγνπο ρεηξηζκνχο λα αθαηξέζνπλ ή λα πξνζζέζνπλ 

κέξε ζην ράξηε πάληα ζην βσκφ ηνπ θέξδνπο. 

Πέξαλ ησλ tour operators ν Muzzafer παξαηεξεί αθφκα δχν θαηεγνξίεο πνπ επηδξνχλ 

ζεκαληηθά ζηελ παξαγσγή ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο θαη δελ είλαη άιινη απφ ηελ 

θπβέξλεζε θαη ηηο ππεξεζίεο ηεο. 

Ποιοσ καταναλώνει το τουριςτικό προώόν; 
 

Σν αληηθείκελν ζπδήηεζεο θπζηθά είλαη απηφο πνπ θαηαλαιψλεη ην ηνπξηζηηθφ πξντφλ 

θαη δελ είλαη άιινο απφ ηνλ ηνπξίζηα. Η κειέηε ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ είλαη απηή πνπ 

ζπλήζσο δηακνξθψλεη θαη ην ηειηθφ πξντφλ πξνζαξκφδνληάο ην ζηα ησξηλά δηθά ηνπ 

ζέισ ή θαη ζε αληίζηνηρα δπλεηηθά ηνπ ζέισ (δεκηνπξγία επηζπκίαο). Καζίζηαηαη 

ζεκαληηθή ινηπφλ θαη ε κειέηε ηεο αληίιεςεο ηνπ ηνπξίζηα γηα ηνλ πξννξηζκφ θαη ε 

εληχπσζε πνπ απνθφκηζε κεηά ηελ επίζθεςε ηνπ. 

Σι εύναι λοιπόν τουριςτικό ςυμπεριφορϊ; 
 

Μελϋτη κινότρων του τουρύςτα  

 

Σν λα κειεηήζεη θαλείο ηα θίλεηξα ησλ ηνπξηζηψλ θαζίζηαηαη πξνηεξαηφηεηα, δηφηη 

απηά είλαη πνπ δίλνπλ ηελ απάληεζε ζην εξψηεκα „‟γηαηί‟‟ φζνλ αθνξά ηελ 

ηνπξηζηηθή ζπκπεξηθνξά. Γειαδή ην θίλεηξν ηνπ θάζε ηνπξίζηα μερσξηζηά είλαη 

απηφ πνπ ηνλ σζεί ζην πσο λα ζπκπεξηθεξζεί. πλήζσο νη θαηεγνξίεο ιφγνπ ηαμηδηνχ 

είλαη δχν, γηα αλαςπρή ή επαγγεικαηηθφ ζθνπφ. Μηα κειέηε ινηπφλ πνπ αθνξά 

δηαθνξεηηθνχο θαη πην ιεπηνκεξείο ιφγνπο πνπ αληαλαθινχλ ηηο πξνζσπηθέο αλάγθεο 

ησλ αηφκσλ είλαη αξθεηά δχζθνιε ζην λα επηηεπρζεί, φκσο είλαη ε ιχζε ζην λα 

θαηαλνήζνπκε θαιχηεξα ηηο ηνπξηζηηθέο ζπκπεξηθνξέο . Ο Moscardo ελ έηε 1996 

ηφληζε φηη ηα θίλεηξα κπνξνχλ λα ζπλδεζνχλ κε δξαζηεξηφηεηεο νη νπνίεο κε ηε 

ζεηξά ηνπο νδεγνχλ ζηνλ ηξφπν επηινγήο ηνπ ηφπνπ. Έηζη ηα ηνπξηζηηθά θίλεηξα 

έγηλαλ ην θέληξν ηεο πξνζνρήο γηα φζνπο αζρνιήζεθαλ κε ηνλ ηνπξηζκφ θαη ηελ 
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επξχηεξε ηνπξηζηηθή αγνξά. Σα ηνπξηζηηθά θίλεηξα έρνπλ ρσξηζηεί ζε 5 θαηεγνξίεο 

ζχκθσλα κε ην travel career ladder (TCL). 

 Αλάγθε γηα μεθνχξαζε 

 Αλάγθε γηα αζθάιεηα 

 Απηνεθηίκεζε 

 Αλάγθε γηα βειηίσζε 

 Απηνπξαγκάησζε 

ε θάζε άλζξσπν βέβαηα θάπνηα θίλεηξα απφ απηά επηδξνχλ πεξηζζφηεξν θαη άιια 

ζρεδφλ θαζφινπ επεξεάδνληαο αλάινγα θαη ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπ. Αξθεηνί κειεηεηέο 

απνδέρηεθαλ πιήξσο ή κεξηθψο ηελ ζπγθεθξηκέλε νπηηθή ελψ άιινη ηελ 

ακθηζβήηεζαλ ιέγνληαο φηη πξέπεη λα αθνινπζνχληαη δηαθνξεηηθέο δηαδηθαζίεο γηα 

λα ππνβνεζάηε ην απνηέιεζκα. Παξαδείγκαηνο ράξηλ, λα δίλεηαη κεγαιχηεξε 

πνηθηιία απαληήζεσλ ζηνπο εξσηεζέληεο θαη λα κειεηάηαη θαιχηεξα ην πσο απαληά ν 

θφζκνο ζηα εξσηεκαηνιφγηα. λησο ππάξρνπλ πνιινί πεξηζζφηεξνη παξάγνληεο πνπ 

επεξεάδνπλ ηηο απαληήζεηο ησλ αλζξψπσλ θαη απηφ ζπκβαίλεη γηαηί κπνξεί λα κελ 

ζέινπλ λα απνθαιχςνπλ ηα ξεαιηζηηθά ηνπο θίλεηξα, λα κελ κπνξνχλ λα ην θάλνπλ, 

λα κελ ζέινπλ λα ηα εθθξάζνπλ ή θαη λα κελ είλαη ηθαλνί λα ηα εθθξάζνπλ. 

Η ηνπξηζηηθή ζπκπεξηθνξά κπνξεί λα ρσξηζηεί ζε ηξία απιά ζηάδηα  

1
ν
 ζηάδην : Γηαδηθαζίεο πξηλ επηζθεθζεί έλα πξννξηζκφ 

2
ν
 ζηάδην : Καηαγξαθή εκπεηξηψλ ζηνλ πξννξηζκφ 

3
ν
 ζηάδην : Σνπξηζηηθή ζπκπεξηθνξά κεηά ηελ επίζθεςε ηνπ ζηνλ πξννξηζκφ. 

 

1ο ςτϊδιο : Στο πρώτο ςτϊδιο ο τουρύςτασ αναγνωρύζει το γεγονόσ ότι ϋχει την 

επιθυμύα να ταξιδϋψει και ϋνασ αριθμόσ πραγμϊτων τον επηρεϊζουν και κατ΄ 

επϋκταςη τον ωθούν ςτο να πϊρει μύα τελικό απόφαςη. 

 

Ο Dann (1981) επηζεκαίλεη φηη νη εξεπλεηέο ηνπξηζηηθψλ θηλήηξσλ αζρνινχληαη 

θπξίσο κε δχν παξάγνληεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ παξαγφλησλ πνπ πξνέξρνληαη 

απφ ην άηνκν θαη απφ ην ζπηηηθφ ηνπο πεξηβάιινλ, θαζψο θαη παξάγνληεο πνπ 
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πξνθχπηνπλ απφ ηνλ επηιεγκέλν πξννξηζκφ. ηε κειέηε ηνπ, παξνπζηάδεη επηά 

δηαθνξεηηθέο πξννπηηθέο: 

• Σν λα ηαμηδέςεη θαλείο γηα λα θαιχςεη επηζπκίεο πνπ δελ έρεη ηθαλνπνηήζεη 

αθνκά κέζσ ηνπ εξγαζηαθνχ ή νηθνγελεηαθνχ ηνπ πεξηβάιινληνο (ε δνπιεηά 

καο δελ θαιχπηεη φια καο ηα ζέισ, έηζη έξρεηαη ην ηαμίδη λα αλαπιεξψζεη ηα 

θελά ηεο.) 

• Σν λα ηαμηδέςεη θαλείο ζε έλα πξννξηζκφ γηαηί ηνλ ειθχνπλ ραξαθηεξηζηηθά 

ηνπ πξννξηζκνχ απηνχ (ζπγθεθξηκέλα αμηνζέαηα ζηνλ πξννξηζκφ πνπ πείζνπλ 

ην άηνκν λα επηιέμεη έλαλ ζπγθεθξηκέλν πξννξηζκφ έλαληη ελφο άιινπ. Άιινη 

παξάγνληεο έιμεο ηνπ πξννξηζκνχ, φπσο ν ειηφινπζηνο θαηξφο, έλα άλεην 

μελνδνρείν, νη θηιηθνί ληφπηνη θάηνηθνη θ . ά., πνπ είλαη ηθαλνί λα εληζρχζνπλ 

ηελ επηζπκία ελφο δπλεηηθνχ ηνπξίζηα γηα λα επηιέμεη ην ζπγθεθξηκέλν κέξνο. 

• Σν θίλεηξν ηεο θαληαζίαο (έλαο ηνπξίζηαο επηδηψθεη λα ιχζεη φια ηα 

πξνβιήκαηα ηεο θαζεκεξηλήο ηνπ δσήο θαη λα ηθαλνπνηήζεη φιεο ηνπ ηηο 

θαληαζίεο  ηαμηδεχνληαο) 

• Σα θίλεηξα σο δηαβαζκηζκέλνο ζθνπφο (ηα άηνκα ζπρλά ηαμηδεχνπλ κε 

ζπγθεθξηκέλν ζθνπφ, π.ρ. επηρείξεζε, επραξίζηεζε, αγνξέο, κειέηεο, έξεπλεο 

θ.ιπ.) 

• Οη ηππνινγίεο θηλήηξσλ (νξηζκέλνη ζπγγξαθείο αληηκεηψπηζαλ ην εξψηεκα 

πνην είλαη ην ηδαληθφ θίλεηξν) 

• Κίλεηξα θαη ηνπξηζηηθέο εκπεηξίεο (απηφ πνπ παξαθηλεί ηνλ ηνπξίζηα είλαη ε 

επηζπκία γηα κία απζεληηθή θαη κνλαδηθή εκπεηξία) 

• Κίλεηξα απηφ-νξηζκνχ θαη ζεκαζίαο (ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν νη ηνπξίζηεο 

θαζνξίδνπλ κηα θαηάζηαζε βνεζά λα θαηαιάβνπκε θαιχηεξα ηα θίλεηξά ηνπο 

απ' φ, ηη απιψο λα ηνπο παξαηεξνχκε). 

 

2ο ςτϊδιο: Το δεύτερο ςτϊδιο του μοντϋλου ςυνδϋεται με ϋνα πλόθοσ 

εντυπώςεων και εμπειριών που πραγματοποιούνται ςτη φϊςη τησ 

κατανϊλωςησ, δηλαδό τησ παραμονόσ ςτον τουριςτικό προοριςμό και επηρεϊζει 

τη ςτϊςη του καταναλωτό/τουρύςτα μετϊ το πϋρασ τησ τουριςτικόσ εμπειρύασ. 

 

 Οη δξαζηεξηφηεηεο ησλ ηνπξηζηψλ ζηε δηάξθεηα ηεο παξακνλήο ηνπο ζηνλ 

πξννξηζκφ.  
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Καηά ηε δηάξθεηα θάζε επίζθεςεο ζε θάπνην πξννξηζκφ, νη ηνπξίζηεο ζπκκεηέρνπλ 

ζε δξαζηεξηφηεηεο θαη εθδειψζεηο πνπ απνηεινχλ ζεκείν αλαθνξάο γηα ηε 

ρξεζηκνπνίεζε ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ ηνπο. Γεληθά, ε βηβιηνγξαθία ηνπ ηνπξηζκνχ 

αζρνιείηαη ηδηαίηεξα κε ηελ ηνπξηζηηθή εκπεηξία πνπ αθνξά ην ηη επηζθέπηνληαη, ηη 

βιέπνπλ, ηη καζαίλνπλ θαη ηη απνιακβάλνπλ νη ηνπξίζηεο ζ‟ έλα ηνπξηζηηθφ 

πξννξηζκφ (Stamboulis & Skayannis 2003). Οη εκπεηξίεο πεξηιακβάλνπλ 

ζπκπεξηθνξά, αληηιήςεηο, γλσζηηθή ιεηηνπξγία θαη ζπλαηζζήκαηα (Oh et al 2007).Οη 

Glimore & Pine (2002) κε βάζε ην θαηά πφζν νη ηνπξίζηεο α) ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ή 

παζεηηθά θαη β) ζπγθεληξψλνληαη θαη εκβαζχλνπλ ή απιψο 

πξνζιακβάλνπλ/απνξξνθνχλ λνεηηθά δηάθνξεο δξαζηεξηφηεηεο , εθδειψζεηο θ.ιπ. 

ζηνλ ηνπξηζηηθφ πξννξηζκφ αλέδεημαλ ηέζζεξηο δηαζηάζεηο ησλ εκπεηξηψλ ησλ 

ηνπξηζηψλ νη νπνίεο πεξηιακβάλνπλ εκπαίδεσζη, αιζθηηική, διαζκέδαζη και απόδραζη 

από ηην καθημερινόηηηα.  

Οη εκπαιδεσηικές εμπειρίες εκπίπηνπλ ζηελ ελεξγή ζπκκεηνρή θαη απνξξφθεζε. Με 

ηηο εθπαηδεπηηθέο εκπεηξίεο ν ηνπξίζηαο πξνζιακβάλεη ηηο εθδειψζεηο πνπ ηνπ 

παξνπζηάδνληαη ζ‟ έλαλ πξννξηζκφ, ελψ παξάιιεια ζπκκεηέρεη ελεξγά είηε κε ην 

κπαιφ είηε κε ην ζψκα. Σππηθά, νη ηνπξίζηεο βειηηψλνπλ ηηο δεμηφηεηεο ή ηηο γλψζεηο 

ηνπο κέζσ ησλ εθπαηδεπηηθψλ εκπεηξηψλ ζηνλ ηνπξηζηηθφ πξννξηζκφ πνπ 

επηζθέπηνληαη. Η επίζθεςε ζηα κνπζεία θαη ηνπο αξραηνινγηθνχο ρψξνπο 

θαηαηάζζεηαη ζηηο εθπαηδεπηηθέο εκπεηξίεο.  

Απφ ηελ άιιε, ε παζεηηθή πξνζέιθπζε εκπεηξηψλ πνπ ζπλδέεηαη κε ηηο αηζζήζεηο 

αλαθέξεηαη ζηηο αιζθηηικές εμπειρίες. Οη ηνπξίζηεο απνιακβάλνπλ ην πεξηβάιινλ ηνπ 

πξννξηζκνχ πνπ πξνζειθχνπλ ηηο αηζζήζεηο ηνπο. Η πεξηήγεζε ζε αμηνζέαηα, 

εκεξήζηεο εθδξνκέο, νη νξγαλσκέλεο παξαιίεο κε ηα θαζαξά λεξά εκπίπηνπλ ζηηο 

αηζζεηηθέο εκπεηξίεο.  

πσο νη αηζζεηηθέο εκπεηξίεο, έηζη θαη νη εκπεηξίεο ηεο διαζκέδαζης ζπλδένληαη κε 

παξνρέο πνπ πξνζθέξεη ν ηνπξηζηηθφο πξννξηζκφο θαη νη νπνίεο πξνζειθχνπλ ηελ 

πξνζνρή θαη εηνηκφηεηα ησλ ηνπξηζηψλ. Η εκπεηξία ηεο δηαζθέδαζεο πξνθχπηεη φηαλ 

νη ηνπξίζηεο παζεηηθά παξαθνινπζνχλ δξαζηεξηφηεηεο ή παξαζηάζεηο άιισλ, φπσο 

γηα παξάδεηγκα ηνπηθέο πνιηηηζηηθέο εθδειψζεηο, ή φηαλ αθνχλ κνπζηθή ή δηαβάδνπλ 

έλα βηβιίν γηα ηελ επραξίζηεζή ηνπο ζε έλα φκνξθν μελνδνρείν πνπ ηνπο πξνζθέξεη 

φιεο ηηο αλέζεηο. Σέινο, νη εκπεηξίεο πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηελ απόδραζη από ηην 
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καθημερινόηηηα απαηηνχλ κεγαιχηεξε εκβάζπλζε θαη ελεξγή ζπκκεηνρή ζε ζρέζε κε 

ηηο εκπεηξίεο ηεο εθπαίδεπζεο θαη δηαζθέδαζεο. Οη ηνπξίζηεο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε 

εκπεηξίεο πνπ νδεγνχλ ζηελ απφδξαζε απφ ηελ πξαγκαηηθφηεηα, εκπιέθνληαη ζε 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ αμίδνπλ ην ρξφλν πνπ δηαζέηνπλ θαη κάιηζηα νη πξνζπάζεηεο πνπ 

θαηαβάινπλ ζε απηέο ηηο δξαζηεξηφηεηεο επεξεάδνπλ άκεζα ην απνηέιεζκα ηεο 

εκπεηξίαο ηνπο. Η ζπκκεηνρή ζε extreme sports ή αθφκε θαη επηζθέςεηο ζε 

θαηαζηήκαηα γηα αγνξέο εληάζζνληαη ζηηο εκπεηξίεο πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηελ 

απφδξαζε απφ ηελ θαζεκεξηλφηεηα. 

 Σν κέζν κεηαθίλεζεο ζηνλ πξννξηζκφ.  

Σα ηειεπηαία ρξφληα ππάξρνπλ αξθεηέο έξεπλεο ζηε βηβιηνγξαθία πνπ εζηηάδνπλ ζηα 

κεηαθνξηθά κέζα πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη ηνπξίζηεο ζηνλ πξννξηζκφ ηνπο θαη ζηνπο 

παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηηο επηινγέο ηνπο ( Dickinson & Robbins 2008, Hough 

and Hassanien 2010, Hyde and Laesser 2009 , Lau and McKercher 2007). Δίλαη 

επλφεην φηη ην κέζν κεηαθνξάο πρ ηδησηηθφ ΙΥ, Δλνηθηαδφκελν ΙΥ, Σαμί θιπ. πνπ 

επηιέγεηαη απφ ηνπο ηνπξίζηεο θαηά ηε δηάξθεηα παξακνλήο ηνπο, επεξεάδεη άκεζα 

ηηο κεηαθηλήζεηο ηνπο θαη ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπο. Θα παξαηεξήζνπκε θαη αξγφηεξα 

ζην πξνθίι ησλ Κηλέδσλ ηνπξηζηψλ φηη κειέηεο έρνπλ ζηαζεί ζηελ αμηνιφγεζε ησλ 

κεηαθνξηθψλ απηψλ θαη ηδίσο ησλ δεκνζίσλ κέζσλ καδηθήο κεηαθνξάο (ηξέλν, 

κεηξφ, ηξακ θιπ.). Η πνηφηεηα ηεο εμππεξέηεζεο ζε απηά, ε θαζαξηφηεηα, ε 

ηαρχηεηα, ε ηηκή θαη άιινη παξάγνληεο δελ επεξεάδνπλ απιά ηελ ηνπξηζηηθή 

εκπεηξία. Πνιιέο θνξέο βξίζθνληαη ζαλ παξάγνληαο ζηελ φιε εμίζσζε ηεο απφθαζεο 

ηνπ ηνπξίζηα γηα λα επηζθεθζεί έλα κέξνο. 

 ηάζεηο, Αληηιήςεηο θαη πλαηζζήκαηα. 

Γηα θάζε κέξνο δεκηνπξγνχληαη θάπνηεο θήκεο θαη απφςεηο. Η Διιάδα είλαη κία ρψξα 

ζπλδεδεκέλε κε ηελ πινχζηα ηζηνξία, ηηο φκνξθεο παξαιίεο, ην θαιφ θιίκα θαη ην 

θηιφμελν πεξηβάιινλ. Κάζε ηνπξίζηαο πξηλ επηζθεθζεί έλαλ πξννξηζκφ κπνξεί λα 

ζεσξεί απηά είηε σο δεδνκέλα, είηε λα έρεη ηελ πεξηέξγεηα λα δεη αλ φλησο ηζρχνπλ. 

Καηά ηε δηάξθεηα παξακνλήο ηνπ ινηπφλ ζα δηεγεξζνχλ ζπλαηζζήκαηα θαη 

εληππψζεηο. Θεηηθά θαη αξλεηηθά, πνπ ζα εξκελεπζνχλ ζην ηξίην ζηάδην θαη βνεζνχλ 

ηνπο εξεπλεηέο ζην λα θαηαλνήζνπλ θαη λα βγάινπλ ζεκαληηθά ζπκπεξάζκαηα θαη 

γηα ηνλ εθάζηνηε πξννξηζκφ αιιά θαη γηα ηνπο ηνπξίζηεο, αθνχ ε ζπκπεξηθνξά ηνπο 

είλαη πάληνηε άμηα εξκελείαο. 
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 Κφζηνο παξακνλήο.  

Σέινο, κηα άιιε δηάζηαζε ηεο ηνπξηζηηθήο ζπκπεξηθνξάο πνπ έρεη πξνζειθχζεη ην 

ελδηαθέξνλ πνιιψλ εξεπλεηψλ είλαη ηα πνζά πνπ μνδεχνπλ νη ηνπξίζηεο ζηε δηάξθεηα 

ηεο παξακνλήο ηνπο ζηνλ ηφπν πξννξηζκνχ. Έξεπλεο πνπ έγηλαλ ζην παξειζφλ 

θαηέδεημαλ κηα ζεηξά κεηαβιεηψλ πνπ επεξεάδνπλ ηα πνζά πνπ μνδεχνπλ νη 

ηνπξίζηεο φπσο:  

 Σν θαηά πφζν έρνπλ επηζθεθζεί μαλά ηνλ πξννξηζκφ (Gyte & Phelps 1989)  

 Σν θχιν (Craggs & Schofield 2009) 

 Οη δξαζηεξηφηεηεο (Craggs & Schofield 2009)  

 Σν εηζφδεκα (Davies & Mangan 1996)  

 Η δηάξθεηα παξακνλήο ζηνλ πξννξηζκφ (Downwand & Lumsdon 2000)  

 Ο ζθνπφο ηνπ ηαμηδηνχ δειαδή επαγγεικαηηθφ ηαμίδη ή ηαμίδη αλαςπρήο (Suh 

& McAvoy 2005)  

 Η επνρή ηνπ ηαμηδηνχ (Koc & Altinary 2007)  

Τπάξρνπλ θαη έξεπλεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ην θφζηνο παξακνλήο ζην ηνπξηζηηθφ 

πξννξηζκφ θαη κεηαβιεηή ηκεκαηνπνίεζεο ηεο ηνπξηζηηθήο αγνξάο (Mok & Iverson 

2000, Petrick 2005). 

 

3ο ςτϊδιο: Το τρύτο ςτϊδιο εύναι η επικεύμενη ςυμπεριφορϊ του ατόμου μετϊ την 

επύςκεψό του. Πολύ απλϊ εδώ αναλύεται το πωσ όταν η εμπειρύα του, μετρώντασ 

τα επύπεδα ικανοπούηςόσ του. Επύςησ εξετϊζεται η εικόνα που του ϋμεινε από το 

μϋροσ που επιςκϋφθηκε, εϊν υπϊρχει η πρόθεςη να το προτεύνει ό ακόμα και να 

ςκϋφτεται να το ξαναεπιςκεφθεύ. 

 

Η πιεηνςεθία ησλ εξεπλεηψλ αζρνιείηαη πνιχ πην έληνλα κε ην ηξίην ζηάδην παξά κε 

ην δεχηεξν. Πξάγκα ινγηθφ θαζψο ε εξκελεία ησλ αληηδξάζεσλ ηνπ ηνπξίζηα κεηά 

ηελ επίζθεςή ηνπ ζε έλα κέξνο απνδεηθλχεη θαη ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ βίσζε θαηά 

ηελ παξακνλή ηνπ. Οη (Assaker and Hallak 2013), (Chen and Phou 2013) θαη (Lee, 

Lee, and Lee 2014) αζρνιήζεθαλ έληνλα κε ηα επίπεδα ηθαλνπνίεζεο ησλ αηφκσλ, 

ελψ νη (Bigné, Sanchez, and Sanchez 2001) θαη νη (Papadimitriou, Apostolopoulou 

and Kaplanidou 2015) κε ηελ έληνλε ή κε πξφζεζε ηνπο λα πξνηείλνπλ ην κέξνο ζε 

ηξίηνπο. 
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Πέξα απφ ηηο θπζηθέο ηνπ ηδηφηεηεο, ε νιηζηηθή εηθφλα ελφο πξννξηζκνχ επεξεάδεηαη 

απφ έλα ακάιγακα ζπλαηζζεκαηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ (Walmsley and Young 1998). 

Πξνεγνχκελεο κειέηεο απέδεημαλ φηη νη άλζξσπνη αληηδξνχλ ζπλαηζζεκαηηθά πξνο ην 

θπζηθφ θαη θνηλσληθφ πεξηβάιινλ (Farber and Hall 2007). ηαλ ηα ζπλαηζζήκαηα 

πξνθαινχληαη απφ έλα κέξνο πνπ ζπκπίπηεη κε ηα επηδησθφκελα νθέιε ηνπο, νη 

ηνπξίζηεο ζα απνδψζνπλ κηα ζεηηθή αμηνιφγεζε ζηελ ζπλνιηθή εηθφλα ηνπ 

πξννξηζκνχ (San Martín θαη del Bosque 2008). Οη ζεκαληηθέο έξεπλεο ζηνλ ηνπξηζκφ 

πνπ δηεξεχλεζαλ ηε ζρέζε κεηαμχ ζπλαηζζεκαηηθψλ αληηδξάζεσλ θαη ηνπξηζηηθήο 

εηθφλαο είλαη ειάρηζηεο.  

 

υναιςθηματικϋσ αντιδρϊςεισ και ενθουςιαςμόσ τουριςτών 
 

Η κέηξεζε θαη δηαρείξηζε ηεο ηθαλνπνίεζεο είλαη θαηαιπηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ 

επηβίσζε, βειηίσζε θαη επηηπρία ησλ ηνπξηζηηθψλ πξννξηζκψλ (Sirakaya, Petrick and 

Choi 2004), (Song et al. 2012). Η ηθαλνπνίεζε είλαη κηα ζεηηθή αληίδξαζε πνπ 

πξνθχπηεη απφ ηηο επλντθέο επηβξαβεχζεηο ησλ θαηαλαισηηθψλ εκπεηξηψλ (Babin and 

Griffin 1998, Oliver 1997). Παξά ηε ζπλάθεηα ηεο, ππάξρνπλ αζάθεηεο φζνλ αθνξά 

ηε θχζε θαη ηνλ νξηζκφ ηεο ηθαλνπνίεζεο ζηνλ ηνπξηζκφ (Baker and Crompton 2000) 

(del Bosque θαη San Martín 2008), (Kozak 2001).  Έλα πινχζην εξεπλεηηθφ ζχλνιν 

αθνινπζεί κηα γλσζηηθή πξνζέγγηζε, ελλνηνινγψληαο ηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ 

ηνπξηζκνχ σο αμηνιφγεζε κεηά ηελ θαηαλάισζε ηνπ θαηά πφζν νη πξνζδνθίεο 

ηθαλνπνηνχληαη ή φρη (Eusébio θαη Vieira 2013). Άιιεο κειέηεο, σζηφζν, 

ραξαθηεξίδνπλ ηελ ηθαλνπνίεζε σο κηα ζπλαηζζεκαηηθή αληίδξαζε πνπ πξνέξρεηαη 

απφ ηελ εκπεηξία ηεο θαηαλάισζεο (Huang, Weiler θαη Assaker 2015, Spreng, 

MacKenzie, θαη Olshavsky 1996). Πξφζθαηα, κεξηθέο κειέηεο (del Bosque θαη San 

Martín 2008. Žabkar, Makovec- Brenčič θαη Dmitrović 2010) πηνζεηνχλ κηα 

πξννπηηθή πνπ επεξεάδεηαη απ΄ην γλσζηηθφ ζχζηεκα θαη ιεηηνπξγηθνπνηνχλ ηελ 

ηθαλνπνίεζε ζαλ θαηάζηαζε πνπ επεξεάδεηαη απ΄ην γλσζηηθφ ζχζηεκα ησλ 

ηνπξηζηψλ πνπ πξνέξρεηαη απ΄ηελ εκπεηξία ηνπ ηνπξηζκνχ. Αλεμάξηεηα απφ ηνλ 

ηξφπν κε ηνλ νπνίν γίλεηαη αληηιεπηή ε ηθαλνπνίεζε ( είηε ε γλσζηηθή, είηε ε 

ζπλαηζζεκαηηθή είηε θαη νη δχν), είλαη ζπλεζηζκέλν νη κειέηεο λα κεηξήζνπλ ηελ 
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ηθαλνπνίεζε ζε ζπγθεληξσηηθφ επίπεδν (Bigné, Sanchez θαη Sanchez 2001, Chen θαη 

Chen 2010, Engeset θαη Elvekrok 2015, Huang, Weiler θαη Assaker 2015, Lee, Yoon, 

θαη Lee 2007) ζε αληίζεζε κε ην επίπεδν ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ (Chi and Qu 2008, 

Eusébio θαη Vieira 2013). πλεπψο, ζχκθσλα κε ηηο πξφζθαηεο έξεπλεο ζηνλ ηνκέα 

ηνπ ηνπξηζκνχ (Assaker θαη Hallak 2013, Engeset θαη Elvekrok 2015, Sun, Chi, θαη 

Xu 2013), ε ηθαλνπνίεζε θαζίζηαηαη ιεηηνπξγηθή σο κία αζξνηζηηθή ζπλνιηθή 

δφκεζε. 

Σα ζπλαηζζήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ θαηαλαισηηθέο εκπεηξίεο θαηαζέηνληαη 

ζπλαηζζεκαηηθά ζηελ κλήκε ησλ θαηαλαισηψλ πνπ ηα επεμεξγάδνληαη θαη ηα 

ελζσκαηψλνπλ γηα λα δηακνξθψζνπλ εθηηκήζεηο ηθαλνπνίεζεο κεηά απφ ηελ 

θαηαλάισζε (Westbrook θαη Oliver 1991). Οη κειέηεο ζην κάξθεηηλγθ (Bagozzi, 

Gopinath θαη Nyer 1999, Ladhari 2007, Liljander θαη Strandvik 1997, Walsh et al., 

2011) θαη ηνλ ηνπξηζκφ (Bigné, Andreu θαη Gnoth 2005, del Bosque θαη San Martín 

2008, Yuksel θαη Yuksel 2007) επηβεβαηψλνπλ ηελ ζρέζε κεηαμχ ζπλαηζζεκάησλ θαη 

ηθαλνπνίεζεο. Η ηθαλνπνίεζε είλαη έλα βαζηθφ απνηέιεζκα ησλ ζεηηθψλ 

ζπλαηζζεκαηηθψλ απαληήζεσλ φπσο ε επραξίζηεζε, ην ελδηαθέξνλ θαη ε ραξά 

(Oliver 1997). ηνλ ηνπξηζκφ, ηα ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα φπσο ε ραξά (Faullant, 

Matzler θαη Mooradian 2011), ε επηπρία θαη ε επραξίζηεζε (Grappi θαη Montanari 

2011) έρνπλ επλντθή επίδξαζε ζηελ ηθαλνπνίεζε. ε έλα πιαίζην πνιηηηζηηθνχ 

ηνπξηζκνχ, νη Prayag, Hosany θαη Odeh (2013) δείρλνπλ φηη ε ραξά, ε αγάπε θαη ε 

ζεηηθή έθπιεμε κπνξνχλ λα δεκηνπξγήζνπλ ηθαλνπνίεζε. Σα ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα 

ζρεηίδνληαη επίζεο κε ηε δεκηνπξγία ηθαλνπνίεζεο ζην πιαίζην ησλ ηνπξηζηηθψλ 

ππεξεζηψλ, φπσο ηα εζηηαηφξηα (Lin and Mattila 2010) θαη ηα ζεκαηηθά πάξθα 

(Bigné, Andreu, and Gnoth 2005). 

 

Αντύληψη ςυνολικόσ εικόνασ και ικανοπούηςησ 
 

Η εηθφλα ηνπ πξννξηζκνχ δηαδξακαηίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ πξφβιεςε ηεο 

ζπκπεξηθνξάο ησλ ηνπξηζηψλ (Baloglu θαη McCleary 1999, Castro, Armario θαη Ruiz 

2007). Οη επηπηψζεηο ηεο ζπλνιηθήο εηθφλαο ζηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ ηνπξίζηα είλαη 

γλσζηέο θαη θαζηεξσκέλεο (Prayag 2009, Wang and Hsu 2010). Γεληθά, ε επλντθή 

αμηνιφγεζε ηεο ζπλνιηθήο εηθφλαο ηνπ πξννξηζκνχ επεξεάδεη ζεηηθά ηελ 
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ηθαλνπνίεζε ησλ ηνπξηζηψλ (Bigné, Sanchez θαη Sanchez 2001, Prayag 2009, Wang 

and Hsu 2010). 

 

Αντύληψη ςυνολικόσ εικόνασ και πρόθεςη για ςύςταςη 

 

Η αθνζίσζή ζηε κνληεινπνίεζε παξακέλεη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή ζηελ ηνπξηζηηθή 

έξεπλα (βι. Zhang et al., 2014). Η πξφζεζε ηεο επαλεπίζθεςεο θαη ε ζχζηαζε ελφο 

πξννξηζκνχ ζε άιινπο είλαη ηα πην ζπρλά ρξεζηκνπνηνχκελα κέηξα ηεο ηνπξηζηηθήο 

αθνζίσζεο (Eusébio θαη Vieira 2013, Horng et al., 2012, Oppermann 2000, Um, 

Chon θαη Ro 2006).  

Ωζηφζν, νη Kozak θαη Rimmington (2000) ζεκεηψλνπλ φηη ε πξφζεζε επαλεμέηαζεο  

ηεο επαλεπίζθεςεο ζαλ κέηξν αθνζίσζεο είλαη πξνβιεκαηηθή ιφγσ ηεο πεξίπινθεο 

θχζεο ησλ ηνπξηζηψλ. Πην πξφζθαηα, McKercher θαη ε Tse (2012) δείρλνπλ φηη ε 

πξφζεζε επαλεπίζθεςεο (επηζηξνθήο) δελ είλαη έλα έγθπξν κέηξν γηα ηελ αλάδεημε 

ηνπ πξννξηζκνχ σο κηα πξαγκαηηθή πξννπηηθή. Γηα ην ζθνπφ απηήο ηεο κειέηεο, ε 

πξφζεζε ζπκπεξηθνξάο κεηξάηαη ζε φξνπο ηεο ηάζεο ησλ ηνπξηζηψλ λα πξνηείλνπλ 

ηνλ πξννξηζκφ ζε άιινπο φπσο ηελ νηθνγέλεηα θαη ηνπο θίινπο. Πξνεγνχκελεο 

κειέηεο επηβεβαηψλνπλ φηη ε ζεηηθή ζπλνιηθή εηθφλα ζπκβάιιεη ζηελ πςειφηεξε 

ηάζε ην ηνπξίζηα λα πξνηείλεη (π.ρ. Assaker, Vinzi θαη O'Connor 2011, Bigné, 

Sanchez θαη Sanchez 2001, Παπαδεκεηξίνπ, Απνζηνινπνχινπ θαη Καπιαλίδνπ 2015 

, Prayag 2009 θαη Qu, Kim θαη Im 2011). 

Πξέπεη λα γξάςσ θαη ηε βηβιηνγξαθία ζην άιιν θείκελν. Σσλ ηξηψλ ζηαδίσλ. 

Ικανοπούηςη και πρόθεςη ςύςταςησ 
 

Η ηθαλνπνίεζε είλαη κηα απφ ηνπο θχξηνπο πξνδξφκνπο ηεο αθνζίσζεο ηφζν ζην 

marketing (π.ρ., Cronin and Taylor 1992) (Cronin, Brady, θαη Hult 2000) (Lam et al 

2004) φζν θαη  ζηνλ ηνπξηζκφ (Baker θαη Crompton 2000) (Chen θαη Tsai 2007) 

(Chen θαη Chen 2010) (Engeset θαη Elvekrok 2015) (Grappi θαη Montanari 2011) 

(Huang, Weiler, θαη Assaker 2015) (Hutchinson, Lai, θαη Wang 2009) (Yuksel θαη 

Yuksel 2007). Οη ηθαλνπνηεκέλνη ηνπξίζηεο είλαη πηζαλφηεξν λα πξνηείλνπλ ηνλ 

πξννξηζκφ ζε άιινπο (Beeho and Prentice 1997, Bigné, Sanchez θαη Sanchez 2001, 
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Chen and Tsai 2007). Αληηζέησο, νη δπζαξεζηεκέλνη ηνπξίζηεο είλαη απίζαλν λα 

επηζηξέςνπλ ζηνλ πξννξηζκφ (Alegre θαη Garau 2010), απελαληίαο ζα δπζθεκίζνπλ 

ηνλ ελ ιφγσ πξννξηζκφ ζε ηξίηνπο [negative word-of-mouth (Chen θαη Chen 2010)]. 

Πην πξφζθαηα, νη Dolnicar, Coltman θαη Sharma (2015) ακθηζβεηνχλ ηε ζρέζε 

κεηαμχ ηθαλνπνίεζεο θαη ζπκπεξηθνξηθήο πξφζεζεο. Τπάξρεη αζπλέπεηα ζηελ 

εθπφλεζε ηεο ιεηηνπξγηθνπνίεζεο, δειαδή, ε αθνζίσζε θαη ε ζπκπεξηθνξά 

κεηξνχληαη κε ηε ρξήζε παξφκνησλ αληηθεηκέλσλ. Δπίζεο ζπρλά παξαιείπνληαη 

παξάγνληεο πνπ πξνθαινχλ αηηίεο θαη παξεκπνδίδνπλ ηηο ζεσξεηηθέο εμειίμεηο ζηε 

θχζε απηήο ηεο ζρέζεο.  Ωζηφζν, νη πξνεγνχκελεο κειέηεο επηβεβαηψλνπλ κηα ζεηηθή 

ζρέζε κεηαμχ ηθαλνπνηεηηθψλ ηνπξηζηηθψλ εκπεηξηψλ θαη πξφζεζεο γηα ζχζηαζε 

(Bigné, Sanchez θαη Sanchez 2001, Grappi θαη Montanari.2011), (Žabkar, Makovec-

Brenčič θαη Dmitrović 2010). 

 

2Ο Κεφϊλαιο: Προφύλ Αςιατικών Φωρών  
 

 

Η παξνχζα εξγαζία επέιεμε σο αληηθείκελν κειέηεο ηνλ Αζηαηηθφ πιεζπζκφ. Υψξεο 

κε ηεξάζηηα πνζνζηά πιεζπζκψλ πνπ ηαμηδεχνπλ νινέλα θαη πεξηζζφηεξν 

ππεξαηιαληηθά. Ξνδεχνπλ κεγάια πνζά θαη έρνπλ γίλεη αγνξά ζηφρνο γηα θάζε 

ηνπξηζηηθφ πξννξηζκφ. Κξίζεθε φηη δελ έρνπλ γίλεη ηδηαίηεξα πνιιέο έξεπλεο γηα έλα 

ηφζν ζεκαληηθφ θνκκάηη ηνπ παγθφζκηνπ ηνπξηζκνχ αιιά θαη ην φηη ε Διιάδα δελ 
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δηεθδηθεί ηε κεξίδα ηνπ ιένληνο πνπ ηεο αλαινγεί. Δξεπλεηηθφο ζηφρνο ινηπφλ ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο είλαη λα δηαπηζηψζεη εάλ φλησο νη Αζηάηεο ηνπξίζηεο είλαη 

ηθαλνπνηεκέλνη κε ηελ εκπεηξία ηνπ ηαμηδηνχ ηνπο (απφ ην ζηάδην ηνπ θιεηζίκαηνο 

αθφκα), θαη εάλ λαη, αλ επηζπκνχλ λα επαλαιάβνπλ ην ηαμίδη ηνπο ζηε ρψξα καο. 

Δπίζεο, θξίλεηαη ζθφπηκν λα κειεηεζνχλ φια ηα εκπφδηα πνπ κπνξεί λα ζπλάληεζαλ 

ζπκπεξηιακβάλνληαο φρη κνλάρα ην θνκκάηη ηνπ θιεηζίκαηνο πνπ πξναλαθέξζεθε 

αιιά θαη άιια ηξνρνπέδηα φπσο ε γιψζζα, ηα ρξήκαηα θαη ε κεγάιε απφζηαζε πνπ 

ρσξίδεη ηηο δχν Ηπείξνπο.  

Αθνχ ινηπφλ παξνπζηάζνπκε ηα θπξηφηεξα πξνθίι ησλ ρσξψλ πνπ καο 

επηζθέθζεθαλ, καζαίλνληαο ζεκαληηθά πξάγκαηα θαη πιεξνθνξίεο φρη κνλάρα 

δεκνγξαθηθνχ ηχπνπ αιιά θαη θνπιηνχξαο θαη ζπκπεξηθνξηθήο αλάιπζεο, ζα 

πεξάζνπκε θαη ζην πην πξαθηηθφ θνκκάηη ηεο έξεπλαο πνπ ζα καο βνεζήζεη κε ηελ 

εμαγσγή θξίζηκσλ ζπκπεξαζκάησλ θαη ζα δψζεη απαληήζεηο ζε εξεπλεηηθνχο 

ζηφρνπο θαη ππνζέζεηο πνπ έρνπλ ηεζεί. 

Προφύλ Κύνασ  
 

Οη Κηλέδνη απνηεινχλ πιένλ κήινλ ηεο έξηδνο γηα φιεο ηηο ρψξεο παγθνζκίσο, φληαο 

κία απ‟ ηηο ηζρπξφηεξεο νηθνλνκηθέο δπλάκεηο φινπ ηνπ θφζκνπ κε ζηνηρεία εξεπλψλ 

λα απνδεηθλχνπλ φηη ζα κνλνπσινχλ ην ελδηαθέξνλ γηα πάξα πνιιά ρξφληα αθφκα. 

πσο είλαη θπζηθφ ε νηθνλνκηθή άλνδνο ηεο ελ ιφγσ ρψξαο νδήγεζε ηνπο θαηνίθνπο 

ηεο (νη νπνίνη αλέξρνληαη ζηα 1.3 δηο πηα) ζην λα βγαίλνπλ εθηφο Αζηαηηθψλ ρσξψλ 

γηα λα απνιαχζνπλ ηηο δηαθνπέο ηνπο. Η αλαηνιηθή Δπξψπε δείρλεη λα είλαη κέζα 

ζηηο αγαπεκέλεο επηινγέο ηνπο ζχκθσλα κε ην www.chinadaily.com.cn πνπ 

θηινμέλεζε ζηαηηζηηθά ζηνηρεία Απζηξηαθψλ αεξνγξακκψλ (Chinese tourists flock to 

Easter Europe). 

Οικονομικϊ ςτοιχεύα  

 

ε κία ρψξα δηζεθαηνκκπξίσλ πνπ δνχζε ζηε κεγάιε θηψρεηα γηα πνιιά ρξφληα, έρεη 

επηηεπρζεί ην πνζνζηφ ηεο αλεξγίαο λα βξίζθεηαη κφιηο ζην 4% (απφ ην 2015 

ζπλαληάηαη απηφ) ελψ ν ζπλεζηζκέλνο κηζζφο εθεί αλέξρεηαη ζηα 700 επξψ. Να 

επηζεκαλζεί παξάιιεια φηη απ΄ην 2006 κέρξη θαη ηελ ζεκεξηλή επνρή ν κηζζφο ηνλ 

Κηλέδσλ έρεη ηξηπιαζηαζηεί, ραξαθηεξηζηηθφ δείγκα ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο 

http://www.chinadaily.com.cn/
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απηνχ ηνπ ηφπνπ. Άξα ηα 700 επξψ πνπ πξναλαθέξζεθαλ αλακέλεηαη νινέλα θαη λα 

απμάλνληαη. Φπζηθά ζηελ αλαηνιή ζπλαληψληαη νη ίδηεο αδηθίεο πνπ ππάξρνπλ θαη 

ζηε δχζε. ηηο κεγαινππφιεηο ηνπ Πεθίλν θαη ηεο αλγθάε, νη κηζζνί αλέξρνληαη ζηα 

πεξίπνπ 300 επξψ πεξηζζφηεξα απ‟ ην πξνεγνχκελν πνζφ. χληνκα ινηπφλ νη Κηλέδνη 

ζα μεπεξάζνπλ Δπξσπατθά θξάηε ζην ζέκα ηνπ αληίηηκνπ ηεο εξγαζίαο. 

 

 

 

ρήκα 2: Πνζνζηά αλεξγίαο ζηελ Κίλα 

 

Πεγή: https://tradingeconomics.com/china/unemployment-rate 

 

ρήκα 3: Μέζνη εηήζηνη κηζζνί ζηελ Κίλα 
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Πεγή: https://tradingeconomics.com/china/unemployment-rate 

 

Η αγορϊ 

  

Σν 2015 νη Κηλέδνη ηνπξίζηεο πνπ έθαλαλ ππεξαηιαληηθά ηαμίδηα άγγημαλ ηα 31 

εθαηνκκχξηα, ελψ κε ηνπο ξπζκνχο πνπ καξηπξά ε θηλεηηθφηεηα ηνπο αλακέλεηαη λα 

μεπεξάζνπλ ηα 100 εθαηνκκχξηα κέρξη ην 2020. Έλα ζπγθξηηηθφ ζηνηρείν πνπ αμίδεη 

λα παξαηεξεζεί είλαη φηη ήδε έρνπλ μεπεξάζεη ηνπο Ιάπσλεο ηνπξίζηεο. Γηα λα γίλνπλ 

αληηιεπηά ηα πξναλαθεξζέληα λα ζεκεησζεί φηη ην έηνο 1995 κνλάρα 4.52 

εθαηνκκχξηα Κηλέδνη ηαμίδεςαλ εθηφο ζπλφξσλ.  

Φπζηθά νη Κηλέδνη ηνπξίζηεο δελ απνηεινχλ αγνξά ζηφρν κφλν γηα ην γεγνλφο φηη 

απνηεινχλ ηελ πνιππιεζέζηεξε ρψξα ηνπ θφζκνπ αιιά θαη γηα ην γεγνλφο φηη 

αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία ησλ big spenders. χκθσλα κε έξεπλα ηνπ παγθφζκηνπ 

νξγαληζκνχ ηνπξηζκνχ νη ελ ιφγσ ηνπξίζηεο μφδεςαλ 221 δηο δνιάξηα. ην θαηά 

θεθαιήλ θπζηθά δελ βξίζθνληαη αθφκα ζηελ πξψηε ζέζε φκσο ην γεγνλφο φηη 

μνδεχνπλ 1500 – 3000 επξψ αλά ηαμίδη δηθαηνινγεί απφιπηα ηνλ νξηζκφ πνπ ηνπο 

απνδφζεθε πξνεγνπκέλσο. Αλ θαη έρνπλ πιήξε αληίιεςε ζηε ζπζρέηηζε αμίαο – 

ηηκήο, απηφ παχεη λα ηζρχεη φηαλ ζθνπεχνπλ λα ςσλίζνπλ. Σν 1/3 ησλ ρξεκάησλ ηνπο 

αθηεξψλεηαη απνθιεηζηηθά εθεί θαζψο θαη νη ίδηνη αιιά θαη γεληθά νη Αζηάηεο 

ηνπξίζηεο ζπζρεηίδνπλ ην θνηλσληθφ πξνθίι κε ην branding θαη αξέζθνληαη λα 

αγνξάδνπλ πξντφληα πνπ ραίξνπλ ηεο εθηίκεζεο ησλ πνιηηψλ ηνπ δπηηθνχ θφζκνπ. 

Δδψ πξνζηίζεηαη θαη ν παξάγνληαο „‟θνξνινγία‟‟ πνπ ζηελ ρψξα ηνπο βξίζθεηαη ζε 
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παξάινγα επίπεδα. Γη‟ απηφ ην ιφγν ε ίδηα ηνπο ε θπβέξλεζε ζηεξίδεη ηέηνηνπ είδνπο 

αγνξέο ελζαξξχλνληαο ηνπο πνιίηεο ηεο λα ζπλνδεχνπλ ην ηαμίδη ηνπο κε αγνξέο. 

Πίλαθαο 1  

 

Πεγή: UNWTO 

 

πκπεξηθνξηθή αλάιπζε Κηλέδσλ ηνπξηζηώλ 

 

 Απαηηήζεηο σο πξνο ηνλ πξννξηζκό  

χκθσλα κε ηνπο Yu & Weiler (2001) νη Κηλέδνη ηνπξίζηεο πνπ ηαμηδεχνπλ κε ζθνπφ 

ηελ επραξίζηεζε πξνηηκνχλ ηα παθέηα ιφγσ ηεο βνιηθφηεηαο θαη ηεο ηηκήο. ηα 

ηαμίδηα ηνπο επηδεηνχλ φκνξθα ζθεληθά, αζθάιεηα, δηάζεκα αμηνζέαηα, δηαθνξεηηθέο 

θνπιηνχξεο θαη θαιή εμππεξέηεζε απφ ηα μελνδνρεία θαη ηα εζηηαηφξηα. Ο βαζκφο 

ηθαλνπνίεζεο ηνπο δηαθέξεη αλάινγα ην θχιιν θαη ηελ ειηθία. ηα παθέηα ηνπο 

επηζπκνχλ λα πεξηιακβάλνπλ πνιιαπινχο πξννξηζκνχο θαζ‟ φηη ζεσξνχλ πσο αμίδεη 

πεξηζζφηεξν νηθνλνκηθά εάλ ζπγθξηζεί αληίζηνηρα κε έλα παθέην πνπ πεξηιακβάλεη 

κφλν έλαλ πξννξηζκφ. ζνλ αθνξά ηα ςψληα πνπ πξναλαθέξζεθε φηη αγαπνχλ, είλαη 
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ιάηξεηο φισλ ησλ κεγάισλ brand θαη πέξα απφ ξνχρα αγνξάδνπλ θαη αξθεηέο 

ειεθηξνληθέο ζπζθεπέο. Σέινο, ζχκθσλα κε ηελ έξεπλα ηνπ project team (2003) νη 

Κηλέδνη ηνπξίζηεο έκεηλαλ πνιχ ηθαλνπνηεκέλνη κε ηελ απνδνρή ησλ ληφπησλ πξνο ην 

πξφζσπφ ηνπο, κε ηα αμηνζέαηα αιιά θαη ηελ γεληθφηεξε εκπεηξία ηνπο απ‟ ηα κέξε 

πνπ επηζθέπηνληαη. Δλψ έλα αξλεηηθφ πνπ ζα κπνξνχζε λα εηπσζεί είλαη φηη δελ 

ελζνπζηάζηεθαλ κε ην θαγεηφ πνπ ηνπο ζεξβηξίζηεθε.  

 Απαηηήζεηο σο πξνο ηελ δηακνλή θαη ηελ εμππεξέηεζε ζε μελνδνρεία θαη 

εζηηαηόξηα.  

Αλακέλνπλ service πςειήο πνηφηεηαο θαη αμηνπηζηίαο, ελψ ζέινπλ νη ππνδνκέο νη 

νπνίεο απνιακβάλνπλ λα είλαη πνηνηηθέο (Wang, Vela, Tyler 2008). Άμην ζεκείν 

αλαθνξάο ζηελ πξνζπάζεηα εξκελείαο ησλ Κηλέδσλ πάλσ ζε απηφ ην δήηεκα είλαη ε 

άπνςε ηνπ Wang ε νπνία κεηαμχ άιισλ ηνλίδεη πσο ε παξειζνληηθή εκπεηξία ησλ 

Κηλέδσλ απφ ηα δηθά ηνπο μελνδνρεία επεξεάδεη θαηά πνιχ ηηο απαηηήζεηο ηνπο ζε 

έλα ηαμίδη. Απ‟ ηελ άιιε δελ ζπκβαίλεη ην ίδην θαη κε ηα εζηηαηφξηα. Μειεηψληαο 

ινηπφλ γηαηί ζπκβαίλεη απηφ εηδηθψο κε ηα μελνδνρεία δηαπηζηψλεηαη ην εμήο: Σα 

μελνδνρεία ζηελ Κίλα πξνζθέξνπλ θάπνηεο ζηάληαξ παξνρέο (φπσο ζακπνπάλ, 

νδνληφπαζηα, ινζηφλ, αθξφ μπξίζκαηνο κέρξη θαη απνζπψκελα μπξαθάθηα) ηηο νπνίεο 

πξνθαλψο νη Κηλέδνη έρνπλ ζπλεζίζεη θαη ζεσξνχλ απηνλφεηεο κε απνηέιεζκα ζηα 

ηαμίδηα ηνπο λα κελ ηα παίξλνπλ θαλ καδί ηνπο. Σν θεξαζάθη ζηελ ηνχξηα είλαη φηη 

ιφγσ ηεο δπζθνιίαο πνπ αληηκεησπίδνπλ κε ηηο μέλεο γιψζζεο δελ κπνξνχλ λα 

δεηήζνπλ ηελ χπαξμε απηψλ ζην δσκάηηφ ηνπο πάληα. Δπηπξνζζέησο έλα ζπρλφ 

παξάπνλν ηνπο ήηαλ ε αλππαξμία δεζηνχ πφζηκνπ λεξνχ θαη θηλέδηθνπ ηζαγηνχ. Με 

ηελ θαζαξηφηεηα θαη ηελ πγηεηλή ινηπφλ λα παίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζην ηαμίδη θάζε 

Κηλέδνπ ηνπξίζηα (νη νπνίνη ζπλ ηηο άιινηο απνηεινχλ θαη „‟πξσηάξεδεο‟‟ ζηνλ 

ππεξαηιαληηθφ ηνπξηζκφ θαη έρνληαο κία ηειείσο δηαθνξεηηθή πξνζέγγηζε ζηελ 

αληίιεςε ηνπ ηη είλαη θηινμελία) θάζε επηρείξεζε πνπ έρεη σο αγνξά ζηφρν ηελ 

ζπγθεθξηκέλε νκάδα νθείιεη λα πξνζέρεη θαη κε ην παξαπάλσ απηέο ηηο ιεπηνκέξεηεο. 

εκαληηθφ ξφιν παίδεη θαη ην κέξνο (Wong & Kwong 2004) ζην νπνίν ζηεγάδεηαη ην 

μελνδνρείν κε ηηο ραξαθηεξηζηηθφηεξεο παξαηεξήζεηο λα επηζεκαίλνπλ πσο ζέινπλ 

λα βξίζθεηαη θνληά ζε ηνπξηζηηθά ζεκεία, λα ππάξρεη θαιή ζέα, ελψ ππήξραλ θαη 

θάπνηνη πνπ ζα επηζπκήζνπλ λα κελ είλαη ην ζεκείν ζνξπβψδεο. Σέινο ζην ζέκα ηεο 

ηηκήο θαη ηεο πνηφηεηαο, ν Yao (2006) αλαθέξεη πσο έρνληαο πιήξε αληίιεςε ηεο 

ηηκήο αιιά θαη πςειέο απαηηήζεηο σο πξνο ηελ πνηφηεηα, ζεσξψληαο παξάιιεια ηα 



36 
 

μελνδνρεία ζηελ ρψξα ηνπο πνιχ αλψηεξα, αλακέλνπλ ινγηθέο ηηκέο πνπ λα ζπλάδνπλ 

κε απηά πνπ ηνπο πξνζθέξνληαη. Πξνηηκνχλ λα δηακέλνπλ ζε μελνδνρεία πνιιψλ 

αζηέξσλ πνπ θαίλνληαη πεξηζζφηεξν θαηάιιεια λα ηθαλνπνηήζνπλ ηηο αμηψζεηο ηνπο. 

ζνλ αθνξά ην θαγεηφ, ε άπνςε ε νπνία επηθξαηνχζε ήηαλ πσο ζα έπξεπε κέζα ζηηο 

παξνρέο λα ππάξρεη θαη έλα θηλέδηθν γεχκα. Η ινγηθή πίζσ απφ απηήλ ηελ γλψκε 

είλαη φηη εάλ δελ ηνπο αξέζνπλ ηα άιια γεχκαηα λα κπνξνχλ λα θαηαλαιψζνπλ 

πεξηζζφηεξν ην δηθφ ηνπο. Έλα αθφκα παξάπνλν γηα ηε δπηηθή θνπδίλα ήηαλ φηη είλαη 

αξθεηά αλζπγηεηλή, γιπθηά κε πνιιά ηεγαλεηά ή θξχα θαη κε ηεγαληζκέλα πηάηα. 

 Απαηηήζεηο σο πξνο ην είδνο ηνπ πξνγξάκκαηνο 

χκθσλα κε ηνπο Wong & Kwong (2004) ν παξάγνληαο ρξφλνο είλαη πνιχ 

ζεκαληηθφο γηα ηνπο θηλέδνπο ηαμηδηψηεο. ηηο αλαθνξέο ηνπο παξαηεξήζεθε ε 

δπζαξέζθεηα ηνπο σο πξνο ηνπο εληαηηθνχο ξπζκνχο θάπνησλ πξνγξακκάησλ πνπ 

ηνπο ζηεξνχζαλ ρξφλν απφ ζεκαληηθά αμηνζέαηα γηα ηνλ αθηεξψζνπλ ζηηο αγνξέο ε 

ζε κέξε πνπ νη tourists guides είραλ νθέιε. Με ηνλ παξάγνληα ραιάξσζε λα είλαη ν 

πην ζεκαληηθφο γηα ηνπο Κηλέδνπο, είλαη ινγηθφ λα επηζπκνχλ (φπσο δήισζαλ θαη νη 

ίδηνη) λα πξνηηκνχλ κεγαιχηεξν ρξφλν δηακνλήο ζε ιηγφηεξα κέξε παξά ην αλάπνδν. 

Αξέζθνληαη ζην λα ηαμηδεχνπλ κε group γηα λα ζπλαλαζηξέθνληαη κε αλζξψπνπο 

παξφκνηαο θνπιηνχξαο θαη ελδηαθεξφλησλ θαη θπξίσο ίδηαο ππεθνφηεηαο κηαο θαη νη 

πιεηνςεθία ησλ θηλέδσλ κηιά κφλν ηε γιψζζα ηνπο. Θέινπλ ν tourist guide ηνπο λα 

έρεη γλψζε ηεο γιψζζαο ηνπο αιιά θαη ηνπ πξννξηζκνχ γηα λα ηνπο κεηαθέξεη κε 

ζέξκε πιεξνθνξίεο θαη γλψζεηο γηα ηα αμηνζέαηα. Σέινο, γλσξίδνληαο πσο ην group 

πνπ ηαμηδεχνπλ είλαη εηδηθνχ ελδηαθέξνληνο αλακέλνπλ νη μελαγνί ηνπο λα ηνπο 

πεγαίλνπλ ζηα αλάινγα κέξε. 

 Απαηηήζεηο σο πξνο ην είδνο ηεο δηαζθέδαζεο θαη ησλ δξαζηεξηνηήησλ 

ηνλ ηνκέα ηεο δηαζθέδαζεο νη Κηλέδνη δείρλνπλ ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ γηα ηελ ηνπηθή 

θνπιηνχξα θαη ζέινπλ λα ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζε απηή θαζ‟ φηη είλαη πνιχ 

δηαθνξεηηθή απφ ηε δηθή ηνπο. Αλάινγα κε ηα γνχζηα ηνπο ινηπφλ νη εξσηψκελνη 

απάληεζαλ πσο ζα ήζειαλ δήζνπλ λπρηεξηλή δσή ηεο πφιεο, νη λεφηεξνη λα πάλε ζε 

κία ζπλαπιία θαη λα δήζνπλ ηελ αηκφζθαηξα, ελψ νη κεγαιχηεξνη λα επηζθεθζνχλ 

ηελ φπεξα. Άιινη έδεημαλ ελδηαθέξνλ γηα ηα sex museums θαη ηα red-light districts, 

πξάγκα ινγηθφ κηαο θαη ζα απνηειέζεη κία λέα εκπεηξία γηα απηνχο κηαο θαη ζηελ 
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ρψξα ηνπο ηέηνηνπ είδνπο κέξε απαγνξεχνληαη. Γελ έιιεηςαλ θπζηθά θαη απηνί πνπ 

ζα πξνηηκνχζαλ ηελ αλάξξσζε ηελ λχρηα ιφγσ ησλ εμαληιεηηθψλ εκεξήζησλ 

δξαζηεξηνηήησλ. 

ηνλ ηνκέα ησλ δξαζηεξηνηήησλ πξψηε ζέζε φπσο πνιιάθηο έρεη πξναλαθεξζεί 

έρνπλ ηα ςψληα. Καζνιηθά ζπκθσλνχλ φηη δηαθσλνχλ κε ην „‟forced‟‟ shopping. 

Θέινπλ νη tour operators λα έρνπλ γλψζε ησλ πξνηηκήζεσλ ηνπο θαη λα θαηεπζχλνπλ 

ηα πξνζθεξφκελα παθέηα ηνπο πξνο εθείλα ηα κέξε πνπ ηαηξηάδνπλ ζηηο πξνηηκήζεηο 

ηνπο. Λαηξεχνπλ ηηο κεγάιεο κάξθεο έρνληαο ηεο ζπλδεδεκέλεο κε ην πςειφ 

θνηλσληθφ πξνθίι, ελψ ππάξρνπλ θαη απηνί πνπ ζέινπλ λα επηζθεθζνχλ ηηο ηνπηθέο 

αγνξέο γηα λα δήζνπλ εληνλφηεξα ηελ αχξα ηεο πφιεο άζρεηα κε ην αλ ζα ςσλίζνπλ ή 

φρη. Δπηπξνζζέησο, δξαζηεξηφηεηεο φπσο ηππαζία, ηδφγνο, shows θαη parties ηνπο 

ελδηαθέξνπλ αξθεηά θαη ζέινπλ λα είλαη κέξνο ηνπ πξνγξάκκαηνο ηνπο. 

 Απαηηήζεηο σο πξνο ην είδνο ησλ κεηαθνξώλ 

ηελ πιεηνςεθία ηνπο νη εξσηψκελνη δήισζαλ εληππσζηαζκέλνη απφ ηηο παξνρέο, 

ηελ θαζαξηφηεηα θαη ηελ αζθάιεηα ησλ μέλσλ κέζσλ κεηαθνξάο. Δλζνπζηάζηεθαλ κε 

ην one-day pass εηζηηήξην πνπ ηνπο παξείρε νινήκεξε κεηαθίλεζε κε φια ηα 

δηαζέζηκα καδηθά κέζα. Δλψ ην κφλν πνπ κεξηθνί κπφξεζαλ λα πξνζάςνπλ ήηαλ ε 

αθξίβεηα ηεο ηηκήο θαη θπξίσο ζε κέζα φπσο ηα ηαμί θαη ιηγφηεξν ζηα καδηθά. ζνλ 

αθνξά ηηο ελνηθηάζεηο απηνθηλήησλ ήηαλ θάηη πνπ ηνπο δεκηνπξγνχζε αλεζπρία 

θαζψο δελ είραλ ηδηαίηεξεο γλψζεηο επάλσ ζηελ πνιηηηθή θαη ηνπο θαλφλεο θαη απηφ 

ηνπο δεκηνπξγνχζε αλαζηάησζε θαη αλαζθάιεηα. Έηζη εμέθξαζαλ ηελ επηζπκία ηνπο 

λα κπνξνχζαλ λα απνθηήζνπλ έλα δηεζλέο δίπισκα νδήγεζεο πνπ ζα ηνπο δψζεη ηελ 

επηινγή ηεο νδήγεζεο κε κεγαιχηεξε ζηγνπξηά θαη αζθάιεηα ζηνπο δξφκνπο ησλ 

δπηηθψλ ρσξψλ. 
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Προφύλ Ιαπωνύασ 
 

Οη Ιάπσλεο είλαη ζθιεξά εξγαδφκελνο ιαφο, πνηνηηθνί θαη αθξηβείο ζηηο ελαζρνιήζεηο 

ηνπο. Πηζηεχνπλ πσο πξέπεη λα ππάξρνπλ άκεζα απνηειέζκαηα ζε εξγαζίεο πνπ 

αλαιακβάλνπλ λα βγάινπλ εηο πέξαο αιιά θαη πνηφηεηα ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ. 

Απφ ηελ παηδηθή ηνπο ειηθία καζαίλνπλ λα ζπλεξγάδνληαη δνπιεχνληαο ζε γθξνππ, 

λα βάδνπλ θνηλνχο ζηφρνπο θαη λα δηέπνληαη απφ νκαδηθφ πλεχκα. Σν 85% ηνπ 

πιεζπζκνχ ηνπο αθνινπζεί ζξεζθείεο φπσο ν Βνπδηζκφο θαη ν ηληντζκφο, γλσζηέο 

γηα ηελ γαιήληα θαη ήξεκε θχζε ηνπο, αξεηέο πνπ αζπάδνληαη θαη νη ίδηνη ζηελ πνξεία 

ηεο δσήο ηνπο. Γηδάζθνληαη πσο λα κέλνπλ ήξεκνη θαη λα δηαρεηξίδνληαη ζσζηά 

αγρσηηθέο θαηαζηάζεηο. Μέζα ζηελ θνπιηνχξα ηνπο εκθαλίδεηαη έληνλα ε αληαιιαγή 

δψξσλ κε ραξαθηεξηζηηθφηεξν παξάδεηγκα ηηο επηζθέςεηο, είηε σο νηθνδεζπφηεο, είηε 

σο θηινμελνχκελνη. Σν ίδην ζπκβαίλεη θαη κεηαμχ ζπλαδέιθσλ ζην εξγαζηαθφ 

πεξηβάιινλ. Δίλαη πνιχ πξνιεπηηθνί κε ραξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα ηνπο αξηζκνχο 

θαη ηα ρξψκαηα πνπ κπνξεί γηα απηνχο λα ζπκβνιίδνπλ θαθή ηχρε ( Japan Society 

and Culture Complete Report 2010). 

Η αγορϊ  
 

Οη Ιάπσλεο αλήθνπλ ζηνπο πην πνιπηαμηδεκέλνπο ιανχο ηνπ θφζκνπ. Σαμηδεχνπλ 

καδηθά απφ ηνλ 17
ν
 αηψλα γηα ζξεζθεπηηθνχο θαη φρη κφλν ιφγνπο ελψ αμίδεη λα 

ζεκεησζεί φηη εθείλε ηελ επνρή δελ είραλ μεθηλήζεη ηα ηαμίδηα πξνο ηελ δχζε. Η 

νπζηαζηηθή απειεπζέξσζε ησλ κεηαθηλήζεσλ επήιζε ην 1964, απηφ νθείιεηαη ζην 

κεγάιν γεγνλφο ησλ Οιπκπηαθψλ αγψλσλ πνπ έιαβαλ ρψξα ζην Σφθπν. Έθηνηε ν 

αξηζκφο ησλ Ιαπψλσλ ηνπξηζηψλ απμάλεηαη ζηαζεξά θάζε ρξφλν. Σν 1971, ην θφζηνο 

ησλ κεηαθηλήζεσλ απφ ηελ Ιαπσλία κεηψζεθε κε απνηέιεζκα λα ππεξδηπιαζηαζηνχλ 

νη ηαμηδηψηεο μεπεξλψληαο ηα 2,3 εθαηνκκχξηα. Σν 1985 5 εθαηνκκχξηα Ιάπσλεο 

ηαμίδεςαλ ππεξαηιαληηθά, κε ηνλ αξηζκφ λα δηπιαζηάδεηαη αλά 5 ρξφληα θηάλνληαο 

ηα 15 εθαηνκκχξηα ην 1995 (10 εθ. Σν 1990). Η πξψηε κείσζε επήιζε ην 1997 κε ηελ 

πηψζε ηνπ λνκίζκαηφο ηνπο ελψ θάηη ηέηνην ζπλερίδεη λα παξαηεξείηαη κέρξη θαη 



39 
 

ζήκεξα αιιά κε κηθξέο δηαθνξέο. Σν 2000 ζρεδφλ 17,8 εθαηνκκχξηα απφ απηνχο 

ηαμίδεςαλ ππεξαηιαληηθά ζεκεηψλνληαο αξηζκφ ξεθφξ (www.oecd.org), ελψ ν ίδηνο 

αξηζκφο ζεκεηψζεθε θαη ην 2005 (Sylvie Guichard-Anguis, Okpyo Moon: 2008). 

Μέζα ζην 2009, 15.987.250 Ιάπσλεο ηαμίδεςαλ ζην εμσηεξηθφ. Τπάξρεη κηα κείσζε 

ηεο ηάμεο ηνπ 7,6% ζε ζρέζε κε ηελ πξνεγνχκελε ρξνληά, ε νπνία νθείιεηαη ζηε 

γεληθφηεξε νηθνλνκηθή θξίζε. Σέινο, ζχκθσλα κε ηνλ δηεζλή Ιαπσληθφ νξγαληζκφ 

ηνπξηζκνχ 16,903,388 ηαμίδεςαλ εθηφο Ιαπσλίαο. 

ηελ πξψηε ζέζε ησλ πξνηηκήζεσλ ηνπο είλαη νη Ηλσκέλεο Πνιηηείεο 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο Υαβάεο θαη ηνπ Γθνπάκ) θαζψο 4,12 εθαηνκκχξηα 

Ιάπσλεο επηζθέθζεθαλ ηηο πεξηνρέο απηέο. 2,39 εθαηνκκχξηα επηζθέθζεθαλ ηελ Κίλα 

ηνπνζεηψληαο ηελ ζηελ 2
ε
 ζέζε ελψ 2,38 εθαηνκκχξηα ηαμίδεςαλ ζηελ Κνξέα. Σελ 

πεληάδα θιείλνπλ ην Υνλγθ Κνλγθ θαη ε Σαυιάλδε κε 1,34 θαη 1,18 εθαηνκκχξηα 

επηζθέπηεο αληίζηνηρα. Παξαηεξείηαη κία έληνλε πξνηίκεζε γηα επίζθεςε ζε άιιεο 

Αζηαηηθέο ρψξεο, πξάγκα ινγηθφ θαζ‟ φηη ηα έμνδα θαη νη απνζηάζεηο ζα είλαη 

κηθξφηεξα. 

Έλαο θαηαιπηηθφο παξάγνληαο γηα ηελ ξαγδαία αχμεζε ησλ Ιαπψλσλ ηνπξηζηψλ 

απνδείρζεθε ε παξέκβαζε ηεο θπβέξλεζεο ηεο ρψξαο ζην ζέκα ηεο κείσζεο ηνπ 

σξαξίνπ εξγαζίαο αιιά θαη ηεο ζέζπηζεο ππνρξεσηηθήο άδεηαο. Μέηξν πνπ έιαβε 

ρψξα ην 1990. Μάιηζηα, ιφγσ ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ζηελ Ιαπσλία, απφ ην 1996 νη 

Ιάπσλεο επηιέγνπλ ηηο δηαθνπέο ηνπο κε απζηεξφηεξα θξηηήξηα θαη αλαδεηνχλ 

νηθνλνκηθφηεξεο ιχζεηο. Με ηελ έιεπζε ηνπ δηαδηθηχνπ ην 2000, νη Ιάπσλεο 

ηνπξίζηεο αλαδεηνχλ κε ιεπηνκέξεηα πιεξνθνξίεο θαη ζηνηρεία γηα ηνλ ελδερφκελν 

πξννξηζκφ ηνπο φπσο θαη γηα ην ηαμίδη ηνπο.  πγθξίλνπλ ηηκέο θαη ελαιιαθηηθέο 

ιχζεηο θαη δελ πεξηνξίδνληαη ζηα παθέηα δηαθνπψλ πνπ ηνπο πξνζθέξεη ε ηνπηθή 

αγνξά (www.japanselifestyle.com.au). Παξά ην γεγνλφο πσο επελδχνπλ πνιχ ρξφλν 

ζην θνκκάηη ηνπ booking θαη ζηελ εχξεζε θαιχηεξεο δπλαηήο ηηκήο γηα ην ηαμίδη, 

απηφ δελ ηνπο θαηαηάζζεη ζηελ low budget θαηεγνξία ηνπξηζηψλ.  χκθσλα κε 

παγθφζκηεο κειέηεο, ζηε ιίζηα ησλ ηνπξηζηψλ πνπ μνδεχνπλ ηα πεξηζζφηεξα 

ρξήκαηα ζηηο δηαθνπέο ηνπο, νη Ιάπσλεο θαηέρνπλ ηελ ηξίηε ζέζε, εθφζνλ μνδεχνπλ 

1830 επξψ θαη΄ άηνκν. Σα ζπλνιηθά ρξήκαηα πνπ δαπαλήζεθαλ απφ ηνπο Ιάπσλεο 

θαηά ηε δηάξθεηα ησλ δηαθνπψλ ηνπο ην 2012 άγγημε ην πνζφ ησλ 11 δισεκατομμυρίων 

επξψ (πεγή: Japanese tourism agency 2012). 
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ρήκα 4: Αλαρσξήζεηο Ηαπώλσλ ηνπξηζηώλ 

Πεγή: Japan tourism marketing Co. 

 

Παξαηεξείηαη φηη πάλσ 1,5 εθαηνκκχξηα ηαμίδεςαλ απφ ηα ηέιε Ινπιίνπ κέρξη θαη ηα 

αληίζηνηρα ηέιε ηνπ επηεκβξίνπ 

 

Οικονομικϊ ςτοιχεύα  

 

Σν 2013 ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ησλ ηαπσληθψλ λνηθνθπξηψλ είραλ χςνο €1,3 ηξηζ. 

Η Ιαπσλία έρεη ηελ ηέηαξηε πςειφηεξε δαπάλε παγθνζκίσο γηα έξεπλα θαη αλάπηπμε 

(R&D) ίζε κε ην 3,4% ηνπ ΑΔΠ ηεο. Σν 20% ησλ εηαηξεηψλ κε ηηο πςειφηεξεο 

δαπάλεο γηα R&D ζηνλ θφζκν έρνπλ έδξα ηελ Ιαπσλία. Καηαηάζζεηαη 27ε ζηελ 

Μειέηε «Ease of Doing Business» ηεο Παγθφζκηαο Σξάπεδαο. Γηα ηελ ίδξπζε 

εηαηξείαο απαηηνχληαη 14 εκέξεο. πσο αλαθέξζεθε γηα ηνπο Κηλέδνπο, έηζη θαη νη 

Ιάπσλεο έρνπλ πνιχ ρακειά πνζνζηά αλεξγίαο. χκθσλα κε ην trading economics 

ηνλ Μάξηην ηνπ 2015 ε αλεξγία ζηε ρψξα βξηζθφηαλ ζην 3,4 % ζε έλα πιεζπζκφ 127 

εθαηνκκπξίσλ θαη ν κέζνο κηζζφο αλεξρφηαλ ζηηο 2,357 ρηιηάδεο επξψ. 

ρήκα 5 
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Πεγή: Global Macro Monitor 

 

χκθσλα κε ηo IMF ε Ιαπσλία θαηέρεη ην 8,7% ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκίαο, ελψ ε 

Κίλα ην 9,27%.  

 

πκπεξηθνξηθή αλάιπζε Ηαπώλσλ ηνπξηζηώλ 

 

 Απαηηήζεηο σο πξνο ηνλ πξννξηζκό 

Απφ ην ζηάδην ηεο αλαδήηεζεο ηνπ ηαμηδηνχ ηνπο θαίλεηαη ην πφζν απαηηεηηθνί είλαη 

κε ηε ζεηξά ηνπο θαη νη Ιάπσλεο ηνπξίζηεο. Μειεηνχλ δηεμνδηθά φιεο ηηο παξακέηξνπο 

απφ κφλνη ηνπο ρσξίο λα επαλαπαχνληαη ζε θάπνην έηνηκν παθέην πνπ ζα ηνπο 

παξνπζηαζηεί απφ θάπνηνλ πξάθηνξα. χκθσλα κε έξεπλα (Pailin Klinkesorn, 2016) 

νη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ επηινγή ηνπ Ιάπσλα είλαη ηεξαξρηθά νη εμήο: 

1. Κνηλσλία θαη Κνπιηνχξα 

2. Οηθνλνκία 

3. Σερλνινγία 
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4. Μέζα καδηθήο επηθνηλσλίαο 

5. Γεσγξαθηθά θξηηήξηα 

6. Σαμηδησηηθέο ππεξεζίεο 

1. Κνηλσλία θαη Κνπιηνύξα: Σν γεγνλφο φηη ην πξψην θξηηήξην ζηε ιίζηα είλαη 

θνηλσληθφ απνδεηθλχεηαη θαη επηβεβαηψλεηαη απφ ηνπο πξννξηζκνχο πνπ επηιέγνπλ νη 

Ιάπσλεο θαη δελ είλαη άιινη απφ ηηο γείηνλεο ρψξεο ηνπο. Δίηε ην ζεκείν αλαθνξάο 

ηνπο είλαη ην θαγεηφ, δειαδή ηελ αζθάιεηα πνπ ληψζνπλ λα δνθηκάζνπλ θάηη ην 

νπνίν γλσξίδνπλ φηη είλαη θνληά ζηελ δηθή ηνπο θνπδίλα θαη είλαη αζθαιήο επηινγή. 

Δίηε ην γεγνλφο φηη είλαη ρψξεο κε αμηφινγνπο πνιηηηζκνχο θαη κία θνπιηνχξα 

παξφκνηα κε ηελ δηθή ηνπο άιια άθξσο ελδηαθέξνπζα, θαζηζηά ηηο αζηαηηθέο ρψξεο 

θπξίαξρε επηινγή ζηηο πξνηηκήζεηο ηνπο κεηά ηηο Ηλσκέλεο Πνιηηείεο Ακεξηθήο. 

2. Οηθνλνκία: Έλαο παξάγνληαο πνπ θνηηνχλ νη Ιάπσλεο θαη δελ δεκηνπξγεί θακία 

έθπιεμε είλαη ν νηθνλνκηθφο. Αλαδεηνχλ πξννξηζκνχο ησλ νπνίσλ ην θφζηνο δσήο λα 

ζπλάδεη κε ηνλ κηζζφ ηνπο. Η κφλε εμαίξεζε πνπ ζα ηνπο νδεγήζεη λα μεθχγνπλ πνιχ 

απφ απηφ είλαη ν πξναλαθεξζέληαο παξάγνληαο ηεο θνηλσλίαο θαη θνπιηνχξαο. Γελ 

επηδεηνχλ ην θζελφ αιιά θάηη πνπ λα βξίζθεηαη ζηα ζηάληαξ ηνπο θαη ρψξεο φπσο ε 

Κνξέα, ην Υνλγθ Κφλγθ, ε Σαυιάλδε θαη ε Κίλα είλαη πξννξηζκνί πνπ ζπλδπάδνπλ 

είηε ρακειά ηαμηδησηηθά θφζηε (ιφγσ θαη ηεο κηθξήο απφζηαζεο) είηε κία θζελή – 

ινγηθή δηακνλή φζνλ αθνξά ην ζέκα ηεο ηηκήο. Δμάιινπ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο 

παξακνλήο ηνπο ζα επηιέμνπλ έλα κέξνο πνπ ζα ηνπο πξνζθέξεη πνιπηέιεηα θαη θαιή 

εμππεξέηεζε. Απηφ φκσο είλαη θάηη πνπ ζα αλαιπζεί αξγφηεξα ζηελ έξεπλα. 

3. Σερλνινγία 

Η Ιαπσλία είλαη γλσζηή σο ρψξα ηεο ηερλνινγίαο θαη είλαη ινγηθφ νη πνιίηεο ηεο λα  

είλαη αξθεηά ζπλεζηζκέλνη ζηελ θαζεκεξηλφηεηα ηνπο λα ηελ ρξεζηκνπνηνχλ. Ωο επί 

ησ πιείζησλ αξέζθνληαη ζην λα θιείλνπλ ηηο δηαθνπέο ηνπο κέζσ απηήο 

ρξεζηκνπνηψληαο θάπνην site ή θάπνηα εθαξκνγή. Η ακεζφηεηα ινηπφλ 

παξνπζηάδεηαη σο έλαο θαηαιπηηθφο παξάγνληαο. 
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4. Μέζα καδηθήο επηθνηλσλίαο 

Σα κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο, νη δηαθεκίζεηο, ε ηειεφξαζε θαη νπνηαδήπνηε κνξθή 

πιεξνθνξίαο ηνπο παξνπζηάδεηαη δίλνληάο ηνπο κία εηθφλα γηα ηνλ πξννξηζκφ αιιά 

θαη κία πξψηε εληχπσζε γηα ηελ ελδερφκελε εκπεηξία ηνπο ζην κέξνο απηφ, κπνξεί 

λα ηνπο επεξεάζεη σο έλα βαζκφ. ε απηφ πξνζηίζεληαη ην πφζν εχθνια κπνξνχλ λα 

βξνπλ πιεξνθνξίεο γηα απηφ πνπ αλαδεηνχλ. Η επθνιία πξφζβαζεο αιιά θαη ε 

πιεζψξα ησλ επηινγψλ είλαη έλαο αθφκε παξάγνληαο ινηπφλ ζηελ δηαδηθαζία 

επηινγήο. 

5. Γεσγξαθηθά θξηηήξηα 

ε απηά εκπεξηέρνληαη ε ζέζε ηεο ρψξαο, ην θιίκα θαη ν θαηξφο, ζπζρεηηδφκελα 

πάληα κε ηα αμηνζέαηα πνπ είλαη θνξπθαία ζηηο πξνηηκήζεηο ηνπο. Καζ‟ φηη ζέινπλ 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο επηζθέςεσο ηνπο ζε έλα πξννξηζκφ ηεο αξεζθείαο ηνπο, ν 

θαηξφο λα παίμεη ζεηηθφ ξφιν θαη φρη ηξνρνπέδε. Ιδίσο φηαλ κηιάκε γηα επίζθεςε ζε 

κλεκεία θαη αμηνζέαηα αλνηρηνχ ρψξνπ. 

6. Σαμηδησηηθέο ππεξεζίεο 

Οη ηαμηδησηηθέο ππεξεζίεο παίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζε πειάηεο απαηηεηηθνχο φπσο νη 

Ιάπσλεο. Θέινπλ πςεινχ επηπέδνπ αληαπφθξηζε ζηηο πξνζδνθίεο ηνπο φπσο ζα 

παξαηεξήζνπκε θαη έπεηηα ζην θνκκάηη πνπ αθνξά ηελ δηακνλή θαη ηελ εζηίαζε.   

 

 Απαηηήζεηο σο πξνο ηελ δηακνλή θαη ηελ εμππεξέηεζε ζε μελνδνρεία θαη 

εζηηαηόξηα. 

 

Δλ ζπλερεία ηεο πξνεγνχκελεο αλαθνξάο ζηνλ ηνκέα ησλ απαηηήζεσλ ηνπο φζνλ 

αθνξά ηηο ππεξεζίεο πνπ παξαιακβάλνπλ, αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη είλαη άλζξσπνη 

πνπ απνθεχγνπλ ην ξίζθν φζνλ αθνξά ην θιείζηκν κίαο θξάηεζεο (παξαδείγκαηνο 

ράξηλ γηα έλα μελνδνρείν). Θέινπλ λα είλαη ηα πάληα ζηελ εληέιεηα θαη φπσο έρνπλ 

ζπκθσλεζεί. Θέινπλ λα ληψζνπλ φηη βξίζθνληαη ζε έλα αζθαιέο κέξνο, 

πξαγκαηνπνηνχλ ηαμίδηα κηθξήο δηακνλήο θαη ζπλήζσο επηιέγνπλ μελνδνρεία 

πνιπηειείαο (4 αζηέξσλ). ην ζέκα ηνπ θαγεηνχ απνθεχγνπλ θαη πάιη ην ξίζθν. 
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Γπζαλαζρεηνχλ εάλ δελ βξνπλ ηελ δηθή ηνπο θνπδίλα δηαζέζηκε θαζ‟ φηη απηή 

δηαθέξεη αξθεηά απ‟ ηηο Δπξσπατθέο, ελψ ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ ηνπο αξέζεη ην 

θαγεηφ ζέινπλ λα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα βειηίσζήο ηνπ. Καηαλαιψλνπλ αιθννινχρα 

πνηά, ζα επηιέμνπλ λα δνθηκάζνπλ ηελ ηνπηθή θνπδίλα εάλ θαη εθφζνλ ηνπο είλαη 

αξεζηή φπσο ζπκβαίλεη ζπλήζσο κε άιιεο αζηαηηθέο ρψξεο φπνπ πνιιέο θνξέο ην 

θαγεηφ είλαη θαη έλαο εθ ησλ θπξηφηεξσλ ιφγσλ πνπ επηζθέπηνληαη ηελ εθάζηνηε 

ρψξα. Οη κεγαιχηεξνη ηαμηδηψηεο ίζσο λα είλαη πην παζεηηθνί απέλαληη ζε κία 

πξνβιεκαηηθή εμππεξέηεζε, ελ αληηζέζεη κε ηνπο λεφηεξνπο πνπ είλαη πην 

απαηηεηηθνί, πξάγκα πνπ ζπλήζσο νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη είλαη πην κνξθσκέλνη 

θαη θαιχηεξα ελεκεξσκέλνη (Lam, 2003).   

 

 Απαηηήζεηο σο πξνο ην είδνο ηνπ πξνγξάκκαηνο, ηεο δηαζθέδαζεο θαη 

ησλ δξαζηεξηνηήησλ 

Οη Ιάπσλεο αξέζθνληαη ζην λα θαλνλίδνπλ ηηο δηαθνπέο ηνπο πνιχ λσξίηεξα απ΄ ην 

ζπλεζηζκέλν. Γελ θιείλνπλ ηαμίδηα γηα πνιιέο κέξεο, ηαμηδεχνπλ θαηά θχξην ιφγν κε 

γθξνππ θαη είλαη πνιχ πξνζεθηηθνί ζηελ επηινγή ησλ παθέησλ δηαθνπψλ. Θέινπλ λα 

έρνπλ έλα πινχζην πξφγξακκα κε επηζθέςεηο ζε ζεκαληηθά ζεκεία ή ηζηνξηθά κέξε 

θαη λα δηακέλνπλ ζε πνιπηειή θαηαιχκαηα (Gilbert & Terrata, 2001). 

Οη θπξηφηεξνη ιφγνη πνπ επηζθέπηνληαη έλα ηφπν νη Ιάπσλεο θαη φπσο θαζίζηαηαη 

ινγηθφ ζέινπλ λα ππάξρνπλ ζην πξφγξακκα ηνπο είλαη νη εμήο: 

Φύζε θαη ηνπία (ζθεληθά): ηελ θνξπθή ησλ πξνηηκήζεσλ ηνπο θαηά ηελ επίζθεςε 

ηνπο ζε έλα κέξνο βξίζθνληαη ζηελ νπζία νη εηθφλεο. Βνπλά, ιφθνη, ζέεο, 

ειηνβαζηιέκαηα, σξαίεο δηαδξνκέο, είλαη πξάγκαηα πνπ κπνξνχλ λα ελζνπζηάζνπλ 

ηνπο Ιάπσλεο γη‟ απηφ άιισζηε δείρλνπλ θαη ηδηαίηεξε δηάζεζε γηα λα επηζθεθζνχλ 

ηελ αληνξίλε, φζνλ αθνξά ηνπο ειιεληθνχο πξννξηζκνχο. Δπίζεο, θξίλνπλ 

απαξαίηεην λα επηζθεθζνχλ ζεκεία πνπ είλαη ζεκεία αλαθνξάο γηα ηνλ θφζκν. 

Γηάζεκα κέξε φπσο ε αθξφπνιε ή ην κνπζείν ηεο, ζε κία ελδερφκελε επίζθεςή ηνπο 

ζηελ Αζήλα δελ πξφθεηηαη λα απνπζηάδεη απ‟ ην πξφγξακκα ηνπο. 

Ηζηνξηθά θαη αξρηηεθηνληθά κέξε: Οη Ιάπσλεο εθηηκνχλ πνιχ ηελ ηζηνξία θαη ηελ 

αξρηηεθηνληθή. ε κία ελδερφκελε επίζθεςή ηνπο ζε κία ρψξα πνπ έρεη πινχζηα 

ηζηνξηθά γεγνλφηα λα εμηζηνξήζεη κέζσ ησλ κνπζείσλ ηεο ή ησλ αξραηνινγηθψλ ηεο 
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ρψξσλ είλαη βέβαην φηη ζα αθηεξψζνπλ αξθεηφ ρξφλν. Σν ίδην ζα ζπκβεί θαη κε 

ηνπνζεζίεο πςειήο αξρηηεθηνληθήο ζεκαζίαο πνπ ζα ηνπο ηξαβήμνπλ ηελ πξνζνρή. 

Απνζαλαηίδνπλ κε ηηο θσηνγξαθηθέο ηνπο θάκεξεο θάζε ηη πνπ ηνπο ειθχεη θαη 

ζέινπλ λα πάξνπλ ζαλ εηθφλα ζηνλ γπξηζκφ. 

Ξεθνύξαζε θαη ραιάξσζε: Οη Ιάπσλεο είλαη απ‟ ηνπο πην ζθιεξά εξγαδφκελνπο 

αλζξψπνπο ζηνλ πιαλήηε. Απηφ εληζρχεη ηελ επηζπκία ηνπο γηα δηαθνπέο πνπ ζα 

εκπεξηέρνπλ ηελ ραιάξσζε απφ ην θαζεκεξηλφ ζηξεο θαη ηελ μεθνχξαζε κεηά απφ 

κηα εμαληιεηηθή ρξνληά. 

Νηόπηα θνπδίλα θαη αγαπεκέλα θαγεηά: Σν θαγεηφ είλαη έλαο απ΄ ηνπο 

θαζνξηζηηθνχο παξάγνληεο πνπ σζεί ηνπο Ιάπσλεο λα ηαμηδέςνπλ. Λαηξεχνπλ ηελ 

δηθή ηνπο θνπδίλα θαη ελζνπζηάδνληαη λα δνθηκάζνπλ παξφκνηεο φπσο ηελ 

Σατιαλδηθή αιιά θαη άιιεο αζηαηηθέο. Γη΄ απηφ θαη φηαλ επηζθέπηνληαη γεηηνληθέο 

ηνπο ρψξεο ην θαγεηφ έρεη μερσξηζηφ ξφιν. Αληηζέησο είλαη πνιχ δηζηαθηηθνί κε ην 

λα δνθηκάζνπλ „‟μέλεο‟‟ ζε απηνχο θνπδίλεο θαη ζέινπλ λα ππάξρεη πάληα ε επηινγή 

ηεο δηθήο ηνπο θνπδίλαο φηαλ ηαμηδεχνπλ εθηφο Αζίαο. 

Φώληα: Σα ςψληα είλαη έλα αλαπφζπαζην θνκκάηη ησλ δηαθνπψλ ησλ Αζηαηψλ 

ηνπξηζηψλ γεληθφηεξα. Σνπο αξέζεη λα αγνξάδνπλ γλσζηά πξντφληα πνπ ραίξνπλ ηηο 

εθηίκεζεο ησλ δπηηθψλ ιαψλ. Έρνπλ πιηζηηθά πξφηππα θαη αλάγθεο γη΄ απηφ θαη 

μνδεχνπλ έλα ζεβαζηφ πνζφ ηνπ κπάηδεη ηνπο ζηηο αγνξέο.  

Γλσξηκία κε ληόπηνπο αλζξώπνπο: Παξ‟ φιν πνπ ηαμηδεχνπλ κε γθξνππ θαη δελ 

έρνπλ γλψζεηο μέλσλ γισζζψλ, ηνπο αξέζεη λα αιιεινεπηδξνχλ κε άιιεο ιανχο θαη 

λα παξαηεξνχλ δηαθνξεηηθέο θνπιηνχξεο. Πξνηηκνχλ λα επηζθέπηνληαη ρψξεο πνπ νη 

άλζξσπνη είλαη ρακνγειαζηνί θαη ζα ηνπο θάλνπλ λα αηζζάλνληαη εππξφζδεθηνη. 

Water sports: Σα water sports ηνπο ελζνπζηάδνπλ, αθνχ ζαλ ιαφο είλαη αξθεηά 

δξαζηήξηνη θαη πεξηπεηεηψδεηο. Οη πεξηζζφηεξνη δελ ζεσξνχλ απαξαίηεηε ηελ χπαξμε 

ησλ αζιεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ζην πξφγξακκά ηνπο, απ΄ηελ άιιε φκσο ππάξρεη κία 

κεξίδα απηψλ πνπ ηαμηδεχεη απνθιεηζηηθά κε απηφ ην ζθνπφ ζε έλαλ πξννξηζκφ. 

Γηακνλή ζε δηάζεκα μελνδνρεία: Δίλαη άλζξσπνη πνπ πηζηεχνπλ ζην θνηλσληθφ 

ζηάηνπο θαη παξαζχξνληαη απ‟ ην branding. πλδένπλ ηελ θνηλσληθή αλέιημε κε ηελ 

θαηαλάισζε αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ πνπ ηπγράλνπλ ηεο εθηίκεζεο ησλ δπηηθψλ 

πνιηηηζκψλ. Σν λα δηακείλνπλ ζε έλα πνιπηειέο θαη γλσζηφ μελνδνρείν 4 ή θαη 5 
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αζηέξσλ είλαη θάηη πνπ ζα πξνζζέζνπλ ζην πξφγξακκά ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ 

δηαθνπψλ ηνπο.  

 

Προφύλ Νοτύου Κορϋασ 
 

Η Νφηηα Κνξέα ή επίζεκα Γεκνθξαηία ηεο Κνξέαο είλαη κία ρψξα φπνπ ε έθηαζε ηεο 

θηάλεη ην 75% ηεο αληίζηνηρεο έθηαζεο ηεο Διιάδαο φκσο έρεη πιεζπζκφ παξαπάλσ 

απ‟ ην ηεηξαπιάζην ηεο ρψξαο καο θαη ίζν κε 51 εθαηνκκχξηα. Γξαζηεξηνπνηείηαη 

έληνλα ζην εκπφξην θαη είλαη εμαηξεηηθά πξνεγκέλε ηερλνινγηθά. Πξνζπαζεί λα 

αλεβάδεη ηηο εηζξνέο ηνπξηζκνχ πξαγκαηνπνηψληαο νηθνλνκηθά αλνίγκαηα πξνο ηελ 

Ιαπσλία αιιά θαη πξνο ηηο δπηηθέο ρψξεο βειηηψλνληαο θαηά πνιχ ηελ εηθφλα ηεο. 

Μεγάιν βαζκφ ζε απηφ έπαημε θαη ε δηνξγάλσζε ησλ ζεξηλψλ νιπκπηαθψλ αγψλσλ 

ην 1988 ζηελ πξσηεχνπζα ηεο, ηε ενχι. 

Οικονομικϊ ςτοιχεύα  

 

Η θνξεαηηθή νηθνλνµία αληηκεηψπηζε κία ζνβαξφηαηε νηθνλνκηθή θξίζε ηα έηε 1997-

1998. Απηφ θπζηθά νδήγεζε ζε κία γλψξηκε ιχζε γηα ηέηνηεο θαηαζηάζεηο. Σελ 

έθθιεζε βνήζεηαο πξνο ην δηεζλέο λνκηζκαηηθφ ηακείν. Με ηελ εθαξκνγή ζθιεξψλ 

κέηξσλ θαηάθεξε λα μεπεξάζεη κε κεγάιε επηηπρία ηα νηθνλνκηθά ηεο πξνβιήκαηα 

θαη λα αλζίζεη ζε κία παληνδχλακε νηθνλνκία. Η Νφηηα Κνξέα ζηξάθεθε ζηελ 

αλάπηπμε πςειήο θαη κνληέξλαο ηερλνινγίαο κε απνηέιεζκα πνιιέο επηρεηξήζεηο ηεο 

λα πξσηαγσληζηνχλ παγθνζκίσο εμάγνληαο ηα πξντφληα ζε φιεο ηηο επείξνπο. Έηζη 

ινηπφλ θαη ε νηθνλνκία ηεο ίδηαο γλψξηζε αικαηψδε αλάπηπμε. Σν έηνο 2008 ε 

δηεζλήο νηθνλνκηθή θξίζε έπιεμε εληνλφηαηα ηελ θνξεαηηθή νηθνλνµία, ιφγσ ηεο 

µεγάιεο εμάξηεζήο ηεο απφ ην εμσηεξηθφ εκπφξην. ηελ αξρή απηήο, νη εμαγσγέο ηηο 

έπεζαλ θαηαθφξπθα. κσο, ζε αληίζεζε µε ην 1997, ε Νφηηα Κνξέα έρεη πγηέζηεξε 

νηθνλνµία, ρακειφ δαλεηζκφ θαη πνιχ πςειά ζπλαιιαγκαηηθά απνζέκαηα. 

εκαληηθφο παξάγνληαο, πνπ δηεπθφιπλε ηε ιήςε δεκνζηνλνκηθψλ µέηξσλ γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ηεο θξίζεο, είλαη ην ρακειφ δεκφζην ρξένο, ην νπνίν αληηζηνηρεί µφιηο 

ζην 34% ηνπ ΑΔΠ θαη είλαη πνιχ ρακειφηεξν απφ ην µέζν φξν ησλ ρσξψλ ηνπ 

ΟΟΑ. Σν απνηέιεζκα ήηαλ ε θπβέξλεζε ηεο ρψξαο λα δηαρεηξηζηεί άςνγα ηελ 

θξίζε θαη νιφθιεξε ε ρψξα λα βγεη αιψβεηε. Η αλεξγία ηεο ρψξαο γηα ην έηνο 2009 
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θπκαηλφηαλ ζην εληππσζηαθφ 3.6%, αξηζκφο εληππσζηαθφο γηα κία ηφζν 

ππθλνθαηνηθεκέλε ρψξα πνπ είρε λα αληηκεησπίζεη ηελ παγθφζκηα νηθνλνκηθή θξίζε. 

Σν πνζνζηφ απηφ παξακέλεη ίδην κέρξη θαη ζήκεξα. (Έθζεζε γηα ηελ νηθνλνκία ηεο 

Νφηηαο Κνξέαο θαη ηηο εκπνξηθέο θαη νηθνλνκηθέο ζρέζεηο ηεο κε ηελ Διιάδα ην 

2009, Πξεζβεία ηεο Διιάδαο ζηε ενχι). 

Η αγορϊ  

 

Ο αξηζκφο ησλ Ννηηνθνξεαηψλ πνπ ηαμίδεςαλ αλά ηνλ θφζκν ζχκθσλα κε ηνλ δηεζλή 

ηνπξηζηηθφ νξγαληζκφ ηεο ρψξαο γηα ην έηνο 2017 αλέξρεηαη ζηα 25 εθαηνκκχξηα, 

εμαηξψληαο ζε απηφλ ηνλ αξηζκφ ην πιήξσκα. Σνλ κήλα Μάξηην ηαμίδεςαλ 1,940,542 

Ννηηνθνξεάηεο (ν κήλαο κε ηελ κηθξφηεξε εθξνή ηνπξηζηψλ), ελψ ην κήλα Γεθέκβξην 

2,404,942. Οη δηαθνξέο αλά κήλα είλαη πνιχ κηθξέο θάηη πνπ δείρλεη φηη ηαμηδεχνπλ 

φιν ην ρξφλν κελ πξνηηκψληαο θάπνηα πεξίνδν πνιχ πεξηζζφηεξν απφ κία άιιε. 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο ζε γεληθέο γξακκέο νη γπλαίθεο ηνπξίζηξηεο είλαη ιίγν 

πεξηζζφηεξεο ζε αξηζκφ απφ ηνπο άληξεο. Απηφ δηαθαίλεηαη ζηνλ πξψην πίλαθα φπνπ 

ν πιεζπζκφο δηαρσξίδεηαη ζε άληξεο θαη γπλαίθεο. 

Πίλαθαο 2: Αλαρσξήζεηο Ννηηνθνξεαηώλ αλά κήλα θαη θύιν γηα ην έηνο 2017 

Πεγή: Σνπξηζηηθφο Οξγαληζκφο Κνξέαο. 
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ηνλ επφκελν πίλαθα νη αλαρσξήζεηο ρσξίδνληαη ειηθηαθά ζε γθξνππ 0-20, 21-30, 

31-40, 41-50, 51-60 θαη 60 θαη άλσ. Σν πην δξαζηήξην γθξνππ απ‟ ηα 

πξναλαθεξζέληα είλαη ην 31-40 κε αξηζκφ  ιίγν ρακειφηεξν απ‟ ηα 5.2 εθ. Δλψ 

αθνινπζεί ην ακέζσο επφκελν ειηθηαθφ γθξνππ ησλ 41-50 κε 4.9 εθ.  Σν γθξνππ ησλ 

60 θαη άλσ είλαη απηφ κε ηηο κηθξφηεξεο ηηκέο κε αηζζεηή αιιά φρη αθξαία δηαθνξά 

ζπγθξηηηθά κε ηα άιια. 

 

Πίλαθαο 3: Αλαρσξήζεηο Ννηηνθνξεαηώλ αλά κήλα θαη ειηθία γηα ην έηνο 2017 

 

Πεγή: Σνπξηζηηθφο Οξγαληζκφο Κνξέαο. 

 

Απφ ην κεξίδην ησλ 25 εθ. Κνξεαηψλ ηνπξηζηψλ ζηε ρψξα µαο θαηαθζάλνπλ πεξίπνπ 

40.000 εηεζίσο θαη ππνιείπνληαη θαηά πνιχ ησλ δπλαηνηήησλ πνπ ππάξρνπλ. Η 

εηθφλα ηεο ρψξαο µαο είλαη πνιχ ειθπζηηθή ζηελ Κνξέα. κσο, γηα λα έξζνπλ 

ηνπξίζηεο ρξεηάδεηαη απνηειεζκαηηθφηεξε πξνβνιή ηεο ρψξαο, δεκηνπξγία δηθηχνπ 

επηρεηξεκαηηθψλ ζπλεξγαζηψλ θαη δηακφξθσζε ησλ θαηάιιεισλ γηα ηελ θνξεαηηθή 

αγνξά ηνπξηζηηθψλ παθέησλ. 
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 Απαηηήζεηο σο πξνο ηνλ πξννξηζκό 

Οη Park θαη Monk (1998) κειεηψληαο ηνπο θνξεάηεο ηνπξίζηεο θαηέιεμαλ ζε έμη 

παξάγνληεο πνπ ζεσξνχλ φηη παίδνπλ θαηαιπηηθφ ξφιν ζηα ζέισ θαη ηηο 

απαηηήζεηο απηψλ. Θέινπλ ην κέξνο λα ζπλδπάδεη ην prestige, ηελ ραιάξσζε κε 

ηελ εμάζθεζε, λα έρεη πνιηηηζκηθφ ελδηαθέξνλ, λα είλαη θαηάιιειν γηα 

νηθνγέλεηεο θαη ηέινο λα είλαη κία λέα θαη δηαθνξεηηθή εκπεηξία απφ απηά πνπ 

έρνπλ δήζεη κέρξη ζήκεξα. 

 Απαηηήζεηο σο πξνο ηελ δηακνλή θαη ηελ εμππεξέηεζε ζε μελνδνρεία θαη 

εζηηαηόξηα. 

Γιώζζα, επηθνηλσλία θαη εμππεξέηεζε: Γηα ηνπο Κνξεάηεο ηζρχεη ην ίδην 

πξάγκα πνπ ηζρχεη θαη γηα ηνπο Αζηάηεο γεληθφηεξα. Αλακέλνπλ ην μελνδνρείν λα 

πξνζαξκνζηεί ζηα δηθά ηνπο ζέισ. Να ππάξρεη θαηαλφεζε ζηηο πνιηηηζκηθέο 

δηαθνξέο, ηελ επηθνηλσλία (γιψζζα) αιιά θαη εμαηνκηθεπκέλε ππεξεζία (Schmitt 

and Pan, 1994, Becker and Murrmann, 1999). Οη θνξεάηεο πνπ επηζθέπηνληαη 

μελνδνρεία ζπρλά απνγνεηεχνληαη απφ ην γεγνλφο φηη δελ ππάξρνπλ πεξηνδηθά, 

ηειενπηηθά πξνγξάκκαηα, κελνχ θαη ππεξεζίεο ζηελ δηθή ηνπο γιψζζα. Δπίζεο, 

ην ζέκα ηεο επηθνηλσλίαο παίδεη πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν. πσο επηζεκάλζεθε απ΄ 

ηνπο (Holtzman et al., 1991; Laabs, 1994) ζε κία έξεπλα γηα Ακεξηθαληθά 

μελνδνρεία ληφπηνη θαη μέλνη ηνπξίζηεο ρξεζηκνπνηνχζαλ λαη κελ ίδηεο ιέμεηο γηα 

λα εθθξάζνπλ ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπο, πνιιέο θνξέο φκσο ρσξίο λα αηζζάλνληαη 

ην ίδην αθξηβψο ζπλαίζζεκα. Καηαιπηηθήο ζεκαζίαο είλαη θαη νη ρεηξνλνκίεο 

αιιά θαη ε γιψζζα ηνπ ζψκαηνο (Business Korea, 1991; Holtzman et al., 1991). 

Οη (Jafari and Way, 1994) εμήγεζαλ ζηελ έξεπλα ηνπο πσο ζηελ Αζηαηηθή 

θνπιηνχξα νη εθθξάζεηο ηνπ πξνζψπνπ, νη θηλήζεηο ηνπ θεθαιηνχ, ε ρξήζε ησλ 

ρεξηψλ θαη ησλ δαρηχισλ θαη ε ζηάζε ηνπ ζψκαηνο κπνξεί λα είλαη ζεκαληηθά 

ζπζηαηηθά ηνπ κελχκαηνο ή θαη λα απαξηίδνπλ ην κήλπκα απφ κφλα ηνπο. 

Φαγεηό θαη πνηό: Οη θνξεάηεο ηνπξίζηεο πνπ θηινμελήζεθαλ ζε μελνδνρεία πνπ 

ππήξρε θνξεάηηθν θαγεηφ θαη πνηφ ελζνπζηάζηεθαλ. Αληηζέησο αμηνιφγεζαλ 

αξλεηηθά ηελ κε χπαξμε απηψλ φζνη δηέκεηλαλ ζε μελνδνρείν φπνπ απηή ε 
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επηινγή δελ ήηαλ δηαζέζηκε (Jin Kyeong Heo, Giri Jogaratnam, Polly Buchanan, 

2004).  

 

 Απαηηήζεηο σο πξνο ην είδνο ηνπ πξνγξάκκαηνο, ηεο δηαζθέδαζεο θαη 

ησλ δξαζηεξηνηήησλ 

 

Προφύλ Βιετνϊμ  
 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπιινγήο ησλ δεδνκέλσλ θαηαγξάθεθαλ θαη αξθεηά 

εξσηεκαηνιφγηα Βηεηλακέδσλ ηνπξηζηψλ. Με ην πέξαζκα ησλ εηψλ ην Βηεηλάκ έρεη 

γλσξίζεη θνβεξή αλάπηπμε ζε φινπο ηνπο ηνκείο κε ην απνηέιεζκα θπζηθά λα 

δηαθαίλεηαη θαη ζηνλ ηνπξηζκφ. Πνιινί Βηεηλακέδνη ηαμηδεχνπλ ππεξαηιαληηθά θαη 

ζα ήηαλ εχινγν λα δσζεί ζεκαζία θαη ζε απηήλ ηελ αγνξά πνπ αλαπηχζζεηαη ρξφλν 

κε ην ρξφλν. Σν Βηεηλάκ αληηκεησπίδεη ηαρεία δεκνγξαθηθή θαη θνηλσληθή αιιαγή. 

Μεηά απφ ρξφληα αλάπηπμεο, ν πιεζπζκφο ηνπ Βηεηλάκ έθζαζε ηα 95 εθαηνκκχξηα ην 

2017 (απφ πεξίπνπ 60 εθαηνκκχξηα ην 1986) θαη αλακέλεηαη λα θζάζεη ηα 120 

εθαηνκκχξηα πξηλ απφ ην 2050. ήκεξα, ην 70% ηνπ πιεζπζκνχ είλαη θάησ ησλ 35 

εηψλ, κε πξνζδφθηκν δσήο πεξίπνπ 73 εηψλ. Αιιά ν πιεζπζκφο γεξλά γξήγνξα. 

Τπάξρεη κηα αλαδπφκελε κεζαία ηάμε πνπ ζήκεξα αληηπξνζσπεχεη ην 13% ηνπ 

πιεζπζκνχ, αιιά αλακέλεηαη λα θηάζεη ην 26% κέρξη ην 2026 (Worldbank.org). 

Οικονομικϊ ςτοιχεύα 

 

Η νηθνλνκία ηνπ Βηεηλάκ ιεηηνπξγεί ζεηηθά, πξνσζνχκελε απφ ηε ζπλερή παγθφζκηα 

αλάθακςε θαη ηηο ζπλερείο εζσηεξηθέο κεηαξξπζκίζεηο. Η ηζρπξή αλάπηπμε εληζρχεη 

ηε δεκηνπξγία ζέζεσλ εξγαζίαο θαη ηελ αχμεζε ηνπ εηζνδήκαηνο, νδεγψληαο ζε 

επεκεξία επξείαο βάζεο θαη κείσζε ηεο θηψρεηαο. Σν αθαζάξηζην εγρψξην πξντφλ 

(ΑΔΠ) ηνπ Βηεηλάκ εθηηκάηαη φηη απμήζεθε θαηά ην πξψην εμάκελν ηνπ 2018 θαηά 

7,1%. Η αχμεζε ηνπ ΑΔΠ ήηαλ επξεία, ε νπνία νδήγεζε ζε ηζρπξή αχμεζε ηεο 

παξαγσγήο 13%, εληζρπκέλε απφ ηελ ηζρπξή εμσηεξηθή δήηεζε. Ο ξπζκφο αχμεζεο 

ηεο γεσξγηθήο δξαζηεξηφηεηαο επηηαρχλζεθε επίζεο ζην 3,9%, εμαηηίαο θπξίσο ησλ 

ηζρπξψλ επηδφζεσλ ζηελ ππνθαηεγνξία αιηείαο κε πξνζαλαηνιηζκφ ζηηο εμαγσγέο. 
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Δλ ησ κεηαμχ, ε επέθηαζε ηνπ ηνκέα ησλ ππεξεζηψλ παξέκεηλε ηζρπξή ζην 6,9%, 

ππνζηεξηδφκελε απφ ηελ ηζρπξή ππνθείκελε αλάπηπμε ηνπ ιηαληθνχ εκπνξίνπ, ε 

νπνία ππνζηεξίρζεθε απφ ηελ έληνλε ηδησηηθή θαηαλάισζε θαη ηηο θαηαγξαθέο 

ηνπξηζηηθψλ αθίμεσλ (Worldbank.org). 

 

Πίλαθαο 4: Μέζνο κηζζφο Βηεηλακέδσλ απ΄ ηνλ Ινχιην ηνπ 2015 κέρξη θαη ηνλ 

Ιαλνπάξην ηνπ 2018 

Πεγή: Tradingeconomics.com 

 

To Βηεηλάκ φπσο πξναλαθέξζεθε είλαη κία ρψξα πνπ φιν αλαπηχζζεηαη, αιιά αθφκε 

έρεη αξθεηφ δξφκν γηα λα κπνξέζεη κηζζνινγηθά λα αθνινπζήζεη ηε Γχζε. ηηο αξρέο 

ηνπ 2018 ν κέζνο κηζζφο ελφο ρακειφκηζζνπ ήηαλ ζηα 5433000 βηεηλακέδηθα DONG 

πνπ κεηαθξάδνληαη ζε 217 επξψ. Γηα έλαλ ηθαλφ ππάιιειν ην πνζφ απηφ 

δηπιαζηάδεηαη θαζψο ν κηζζφο ηνπ αλέξρεηαη ζηα 10825600 DONG δειαδή ζηα 433 

επξψ (tradingeconomics.com). Αξθεηά ιηγφηεξα απφ έλαλ βαζηθφ κηζζφ εδψ ζηελ 

Διιάδα. ηειέρε εηαηξηψλ ακείβνληαη κε 800-850 επξψ ην κήλα (Vietnam.net) ελψ 

θαιχηεξεο δνπιείεο φπσο απηέο ησλ managers ζε θιάδνπο κεραλνινγίαο, 

θαξκαθεπηηθήο θαη άιισλ νη κηζζνί εθηνμεχνληαη κέρξη θαη ζηα 3600 επξψ 

(saigoneer.com). ε φια απηά λα πξνζηεζεί θαη ην γεγνλφο πσο αλακέλνληαη απμήζεηο 

θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2018 αιιά θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2019. Φπζηθά κε ην 

θφζηνο δηαβίσζεο ζην Βηεηλάκ λα βξίζθεηαη ην πνιχ ζηα 200 επξψ κεληαίσο, 

ζπκπεξαίλεηαη φηη έλα ή δχν ηαμίδηα γηα ηνπο ηθαλφηεξνπο ππαιιήινπο ην ρξφλν είλαη 

θάηη βαηφ, πφζν κάιινλ γηα ηνπο πςειφκηζζνπο πνπ κπνξνχκε εχθνια λα ηνπο 
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εληάμνπκε θαη ζηελ θαηεγνξία ησλ big spenders. Δπίζεο ζεκαληηθφ ζηνηρείν είλαη φηη 

ην Βηεηλάκ είλαη κηα ρψξα πνπ ε πιεηνςεθία ησλ θαηνίθσλ ηεο βξίζθεηαη θνληά ζηελ 

ειηθία ησλ 35. ζνλ αθνξά ηα πνζνζηά αλεξγίαο ζην Βηεηλάκ, απηά θξίλνληαη 

ηδηαηηέξσο ρακειά θαζ΄ φηη ζχκθσλα κε ην tradingeconomics.com απηά ζηακαηνχλ 

ζην 2,19 ηνηο εθαηφ.  

 

Η αγνξά: Πφζνη ηαμηδεχνπλ θαη πφζα μνδεχνπλ. 

χκθσλα κε ην Vietnam investment review πνπ κειέηεζε ζηνηρεία ηεο Fiditour, 

παξαηήξεζε αχμεζε 25-30% ην 2018 ησλ Βηεηλακέδσλ πνπ ηαμίδεςαλ ζην 

εμσηεξηθφ. Ο Κνξεαηηθφο ηνπξηζηηθφο νξγαληζκφο παξαηήξεζε ίδηα πνζνζηά 

αχμεζεο Βηεηλακέδσλ ηνπξηζηψλ πνπ εηζήιζαλ ζηελ ελ ιφγσ ρψξα θαη ηζνδπλακνχλ 

ζε 330.000 ηαμηδηψηεο. Με ην πέξαζκα ησλ εηψλ, ηα ηνπξηζηηθά ηέιε κεηψζεθαλ θαη 

ε γξαθεηνθξαηία πεξηνξίζηεθε, έηζη δίλεηαη ε επθαηξία ζηνπο Βηεηλακέδνπο λα 

ηαμηδεχνπλ φιν θαη πεξηζζφηεξν θαη λα γλσξίδνπλ λέεο θνπιηνχξεο θαη πνιηηηζκνχο. 

χκθσλα κε ηε Fiditour ην 2015 ηα κέζα έμνδα ελφο ηαμηδηψηε απφ ην Βηεηλάκ ήηαλ 

440 επξψ. Σν 2018 θπκαίλνληαη απφ 700 κέρξη θαη 1300 επξψ.  

χκθσλα κε έξεπλα ηνπ Zing.vn νη Βηεηλακέδνη ραξαθηεξίδνληαη έμππλνη 

θαηαλαισηέο θαη ηα ηειεπηαία ρξφληα έρεη παξαηεξεζεί πσο έρνπλ αιιάμεη αξθεηά ηηο 

θαηαλαισηηθέο ηνπο ζπλήζεηεο. Σν 81% ηεο έξεπλαο έθαλε έξεπλα αγνξάο ελψ ην 

55% θνίηαμε πάληα ηηο ηηκέο ησλ πξντφλησλ πξνζεθηηθά. Γηα λα εμνηθνλνκήζνπλ 

ρξήκαηα πνπ ζα θαηαλαιψζνπλ ζηα ςψληα ηνπο ζηακαηνχζαλ ην θάπληζκα θαη 

θαηαλάισλαλ θζελφηεξεο κάξθεο πνηψλ θαη θαγεηψλ. 

 

 Απαηηήζεηο σο πξνο ην είδνο ηνπ πξνγξάκκαηνο, ηεο δηαζθέδαζεο θαη 

ησλ δξαζηεξηνηήησλ 

 

Οη Βηεηλακέδνη ζέινπλ λα εμεξεπλνχλ λένπο πνιηηηζκνχο. Σνπο αξέζεη λα ηαμηδεχνπλ 

θαη εληφο ηεο Αζίαο αιιά θαη ζε Δπξψπε θαη Ακεξηθή. ηαλ επηζθέπηνληαη 

πνιηηηζηηθά κέξε θαη αμηνζέαηα δελ ζέινπλ λα πεξπαηνχλ κε ηηο ψξεο. χκθσλα κε 

tour guides ππήξμαλ παξάπνλα φηαλ πεξπαηνχζαλ θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ πεξηνδεηψλ. 
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Οη Βηεηλακέδνη αγαπνχλ ηα ςψληα, φπσο θαη φινη νη Αζηάηεο άιισζηε. Έηζη ηνπο 

ηθαλνπνηεί πάξα πνιχ φηαλ ην ηνπξηζηηθφ ηνπο πξφγξακκα ζπκπεξηιακβάλεη 

επηζθέςεηο ζε αγνξέο θαη καγαδηά. ηελ Δπξψπε αγνξάδνπλ θνζκήκαηα ελψ ζηελ 

Ιαπσλία ειεθηξηθέο ζπζθεπέο θαη ειεθηξνληθά πξντφληα ( www.vir.com.vn).   

3ο Κεφϊλαιο: ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 
 

 

Ειςαγωγό 
 

Τπάξρνπλ δηάθνξα ζρέδηα έξεπλαο πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη έλαο εξεπλεηήο. 

Σα ζρέδηα απηά κπνξνχλ λα νκαδνπνηεζνχλ ζε ηξεηο βαζηθέο θαηεγνξίεο. Οη 

θαηεγνξίεο απηέο νξίδνληαη ζχκθσλα κε ηνλ αληηθεηκεληθό ζηόρν ηεο έξεπλαο. 

Έηζη, έρνπκε: 

(α) εμεξεπλεηηθέο έξεπλεο αγνξάο (exploratory research),  

(β) πεξηγξαθηθέο έξεπλεο αγνξάο (descriptive research) θαη  

(γ) αηηηνινγηθέο έξεπλεο αγνξάο (causal research). 

Ζ εμεξεπλεηηθή (exploratory) έξεπλα αγνξάο απνζθνπεί ζηε ζπγθέληξσζε 

πξνθαηαξθηηθψλ ζηνηρείσλ πνπ ζα δηαθσηίζνπλ ηελ πξαγκαηηθή θχζε ηνπ 
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πξνβιήκαηνο θαη πηζαλφηαηα ζα πξνηείλνπλ κεξηθέο ππνζέζεηο ή θαηλνχξγηεο ηδέεο. 

Υξεζηκνπνηείηαη γηα: 

 Σνλ θαζνξηζκφ ηνπ πξνβιήκαηνο κε ζαθήλεηα. 

 Σε δεκηνπξγία ππνζέζεσλ. 

 Σνλ θαζνξηζκφ πξνηεξαηνηήησλ γηα πεξαηηέξσ έξεπλα. 

 Σε ζπγθέληξσζε πιεξνθνξηψλ γηα ηε δηεμαγσγή ηεο θπξίσο έξεπλαο. 

 Σε βειηίσζε ηεο θαηαλφεζεο ηνπ πξνβιήκαηνο απφ ηνλ εξεπλεηή. 

Ζ πεξηγξαθηθή (descriptive) έξεπλα: 

 Πεξηγξάθεη ηα κεγέζε ή ηηο κεηαβιεηέο πνπ απνηεινχλ κέξνο ηνπ 

πξνβιήκαηνο.  

 πλήζσο βαζίδεηαη ζε πξσηνγελή ζηνηρεία.  

 Υξεζηκνπνηείηαη φηαλ ππάξρεη πνιχ θαιή γλψζε ηνπ πξνβιήκαηνο 

(θαζνξηζκφο πιεξνθνξηαθψλ αλαγθψλ).  

 Καζνξίδεη φια ηα εξσηήκαηα ηεο έξεπλαο: πνηνο, ηη, πφηε, πνπ, γηαηί θαη πψο. 

Ζ αηηηνινγηθή έξεπλα (causal) επηδηψθεη λα θαζνξίζεη ην είδνο ηεο ζρέζεο πνπ 

ππάξρεη κεηαμχ δχν κεηαβιεηψλ.  

 Τπάξρεη κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ Υ θαη Τ ζρέζε αηηίνπ θαη αηηηαηνχ, φηη 

δειαδή ε Υ πξνθαιεί ηελ Τ; 

 Βαζίδνληαη ζπλήζσο ζε πεηξάκαηα, κηα θαη ηα πεηξάκαηα ζεσξνχληαη ηα πην 

θαηάιιεια γηα λα απνδεηρζεί ε ζρέζε κεηαμχ αηηίνπ θαη αηηηαηνχ (δει. αηηίαο 

θαη απνηειέζκαηνο).  

 Σα πεηξάκαηα απηά κπνξεί λα δηεμαρζνχλ είηε ζην εξγαζηήξην (Iaboratory 

experiments) είηε ζην πεδίν (field experiments).  

 Πείξακα ζην πεδίν: π.ρ. είλαη ε δνθηκαζηηθή αγνξά (market test), φπνπ έλα 

λέν πξντφλ, πξηλ απνθαζηζηεί λα ιαλζαξηζηεί ζε εζληθφ επίπεδν, δνθηκάδεηαη 

ζε κία ή πεξηζζφηεξεο αγνξέο πνπ ζεσξνχληαη αληηπξνζσπεπηηθέο ηνπ 

πιεζπζκνχ ηεο ρψξαο. 

ηελ δηθή καο πεξίπησζε ινηπφλ επηιέρζεθε ην κνληέιν ηεο πεξηγξαθηθήο έξεπλαο 

θαη πην ζπγθεθξηκέλα ηεο δηακήθεο (longitudinal) θαζ΄ φηη ε ζπιινγή ησλ 

εξσηεκαηνινγίσλ θξάηεζε θνληά ζηνπο ηξείο κήλεο. Αλαιπηηθφηεξα, γηα ηελ 
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απνηειεζκαηηθφηεξε ζπκπεξηθνξηθή αλάιπζε ησλ Αζηαηψλ ηνπξηζηψλ πνπ 

θαηέθζαζαλ ζηελ Διιάδα, δεκηνπξγήζεθε κηα πξσηνβάζκηα έξεπλα.  

Σν πξώην βήκα ήηαλ ε ρξήζε ελφο εξσηεκαηνινγίνπ γηα λα πινπνηεζεί ε ελ ιφγσ 

έξεπλα πνπ θξίζεθε σο ν απνηειεζκαηηθφηεξνο ηξφπνο. Σν πεξηερφκελν ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ βαζίζηεθε ζε έξεπλεο θαη ζηνηρεία πνπ ζπιιέρζεθαλ απφ έξεπλεο 

κεγάισλ παλεπηζηεκίσλ θαη θξίζεθε φηη κπνξνχλ λα καο βνεζήζνπλ ζηελ θαιχηεξε 

δπλαηή εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ. Γφζεθε κεγάιε ζεκαζία ζηηο εξσηήζεηο θαη ηε 

δφκεζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ θαζψο έπξεπε λα θαιπθζνχλ ζσζηά φινη νη 

εξεπλεηηθνί ζηφρνη. 

Σν δεύηεξν βήκα ήηαλ ε απνθπγή θάζε εξψηεζεο πνπ κπνξεί λα έθεξλε ζε δχζθνιε 

ζέζε ηνλ εξσηεζέληα αιιά θαη θάζε εξψηεζε πνπ κπνξεί λα είρε μεράζεη ηελ 

απάληεζή ηεο θαη άξα δελ ζα απαληνχζε κε εηιηθξίλεηα. Δπίζεο ιφγσ ηνπ φρη θαη 

ηφζν εμαηξεηηθνχ επηπέδνπ αγγιηθψλ ησλ Αζηαηψλ ζηαζήθακε ζηελ εχξεζε ησλ 

ηνπξηζηψλ απηψλ πνπ ζα έρνπλ ηθαλνπνηεηηθή γλψζε ηεο Αγγιηθήο γιψζζαο, 

πξνλνψληαο βέβαηα νη εξσηήζεηο καο λα είλαη ζαθείο, μεθάζαξεο θαη ζε έλα απιφ 

επίπεδν αγγιηθψλ. 

Σν ηξίην βήκα ήηαλ ε επηινγή ζρεδφλ απνθιεηζηηθά θιεηζηψλ εξσηήζεσλ δίλνληαο 

κηα κεγάιε γθάκα επηινγψλ θαη ζε ειάρηζηεο απφ απηέο θαη φπνπ κνλάρα ρξεηάζηεθε 

δφζεθε θαη ε επηινγή ηεο ζπκπιήξσζεο κίαο απάληεζεο πνπ δελ είρακε ήδε 

ζπκπεξηιάβεη. Σν παξαθάησ παξάδεηγκα γηα ηελ ζπκπιήξσζε ηεο απαζρφιεζεο κε 

θιίκαθα Likert είλαη αληηπξνζσπεπηηθφ: 
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Τπήξμαλ θπζηθά θαη δηαδεπθηηθέο εξσηήζεηο: 

 

πσο θαη πνιιαπιήο επηινγήο: 

 

 

Σν εξσηεκαηνιφγην απνηειείηαη απφ 25 εξσηήζεηο θιεηζηνχ ηχπνπ εθ ησλ νπνίσλ νη 

δψδεθα είλαη πεληαβάζκηαο θιίκαθαο Likert (ν εξσηψκελνο θιήζεθε λα απαληήζεη κε 
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ην πφζν ή φρη ζπκθσλεί κε ηα εξσηήκαηα πνπ ηνπ ηίζεληαη). Πξνηηκήζεθε ε 

πεληαβάζκηα θιίκαθα γηαηί απνηππψλεη κε ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν ηηο ζθέςεηο 

θαη ηα ζπλαηζζήκαηα ησλ αλζξψπσλ πνπ έιαβαλ κέξνο ζηελ έξεπλα. Παξάδεηγκα:  

 

Οη νθηψ εξσηήζεηο ήηαλ δεκνγξαθηθνχ πεξηερνκέλνπ. Οη ππφινηπεο πέληε ξσηνχζαλ 

εάλ ππήξμε μαλά θάπνηα επίζθεςε ζηελ ρψξα, ηηο εκέξεο επίζθεςεο, ηνλ ηφπν 

δηακνλήο, εάλ ηαμίδεςαλ κε γθξνππ θαη ηέινο πνηα άιια κέξε επηζθέθζεθαλ πξηλ ή 

επξφθεηην λα επηζθεθζνχλ κεηά απφ απηφ ην ηαμίδη. 

Σν ηέηαξην βήκα ήηαλ ε επηινγή ηεο ζεηξάο ησλ εξσηήζεσλ. Ξεθηλήζακε κε απιέο 

θαη θαηαλνεηέο εξσηήζεηο φπσο κε πνηνλ ηαμηδεχεη ν εξσηεζέληαο, εάλ έρεη 

μαλαεπηζθεθζεί ηε ρψξα καο, πνπ δηέκεηλε. πλερίζακε κε εξσηήζεηο πνπ καο 

βνήζεζαλ λα θαηαιάβνπκε ηα επίπεδα ηθαλνπνίεζεο ηνπ ζηελ ρψξα καο αιιά θαη ηη 

ηνπ αξέζεη λα θάλεη ζε έλα ηαμίδη. Δλψ ζην ηέινο επηιέμακε λα βάινπκε ηηο 

ππφινηπεο δεκνγξαθηθέο εξσηήζεηο πνπ θπζηθά ήηαλ θαη πην πξνζσπηθέο φπσο ην 

πφζα ρξήκαηα μφδεςε ή ηελ ειηθία ηνπ. 

Σν πέκπην βήκα ήηαλ ε νινθιήξσζε ηνπ κε ηα θπζηθά ηνπ ραξαθηεξηζηηθά λα 

απνηεινχληαη απφ 6 ζειίδεο ηχπνπ Α4 θαη ρξφλν ζπκπιήξσζεο θνληά ζηα 10 ιεπηά. 

Οη εξσηήζεηο καο ινηπφλ ήηαλ νη εμήο:  

Η πξψηε εξψηεζε είρε σο ζθνπφ λα δηαπηζηψζεη εάλ ν εξσηψκελνο έρεη 

μαλαεπηζθεθζεί ηελ Διιάδα θαη αλ λαη πφζεο θνξέο. ηφρνο ηεο εξψηεζεο απηήο 
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ήηαλ λα δηαπηζησζεί εάλ ππάξρεη πηζηφηεηα ησλ Αζηαηψλ σο πξνο ηε ρψξα καο, ηελ 

δηαθνξεηηθφηεηα ζηα θίλεηξά ηνπο, αιιά θαη πφζνη ηαμηδεχνπλ γηα πξψηε θνξά. 

Η δεχηεξε εξψηεζε ήηαλ δεκνγξαθηθνχ ηχπνπ θαη ξσηνχζε εάλ ηαμηδεχεη καδί κε 

θίινπο, νηθνγέλεηα θαη ζπγγελείο, ζπλαδέιθνπο, ηελ ζχδπγν ή κφλνο. 

Η ηξίηε εξψηεζε αθνξνχζε ηηο εκέξεο επίζθεςεο ζηελ Διιάδα. Υσξίδνληαλ ζε ηξεηο 

θαηεγνξίεο. 1-3 εκέξεο, 4-6 εκέξεο θαη 7 θαη πάλσ εκέξεο. 

Η ηέηαξηε εξψηεζε αθνξνχζε ην θαηάιπκα ηνπ εξσηψκελνπ. Πην ζπγθεθξηκέλα 

ξσηνχζε εάλ απηφ ήηαλ 5,4 ή 3(ή θαη ιηγφηεξσλ) αζηέξσλ, Airbnb, ην ζπίηη θάπνηνπ 

θίινπ ή ζπγγεληθνχ πξνζψπνπ ή ηέινο θάπνην Hostel. 

ηελ πέκπηε εξψηεζε ζειήζακε λα κάζνπκε εάλ ην γθξνππ κε ην νπνίν ηαμίδεςαλ 

είρε αλζξψπνπο ίδηαο ππεθνφηεηαο, κίαο κεηαβιεηήο πνπ καο βνεζά λα θαηαιάβνπκε 

ηνλ ηξφπν θιεηζίκαηνο ηνπ ηαμηδηνχ κηαο αγνξάο πνπ αθφκα καζαίλνπκε γηα απηήλ 

αιιά θπξίσο λα ηελ ζπζρεηίζνπκε κε ηα εκπφδηα πνπ ζπλαληά θάπνηνο Αζηάηεο φζνλ 

αθνξά ηε γιψζζα. Δίλαη αιήζεηα φηη φζνη δελ ληψζνπλ αζθάιεηα κε ηελ κε γλψζε 

γισζζψλ πέξαλ ηεο κεηξηθήο ηνπο θαη ησλ αγγιηθψλ πξνηηκνχλ λα ηαμηδέςνπλ κε 

γθξνππ ίδηαο ππεθνφηεηαο; 

ηελ έθηε εξψηεζε καο απαζρνιεί εάλ απηφ ην ηαμίδη ην ζπλνδεχνπλ είηε κε άιια 

κέξε ηεο Διιάδαο είηε κε άιια κέξε ηνπ εμσηεξηθνχ. Δδψ κπνξνχκε λα βγάινπκε 

έλα αζθαιέο ζπκπέξαζκα γηα ην πνηα κέξε ζέινπλ λα δνπλ νη Αζηάηεο ζε έλα 

ππεξαηιαληηθφ απνθιεηζηηθά (θαη θαηά πάζα πηζαλφηεηα) ηαμίδη ηνπο. 

Έπεηηα αθνινπζνχλ δψδεθα εξσηήζεηο θιίκαθαο Likert πνπ αθνξνχλ: 

 Δάλ πξνηηκνχλ λα δνθηκάδνπλ ηνπηθά πξντφληα 

 Να παξαηεξνχλ άιινπο αλζξψπνπο 

 Να εμεξεπλνχλ λέεο θνπιηνχξεο 

 Να απμάλνπλ ηηο γλψζεηο ηνπο 

 Να δνπλ λέεο εκπεηξίεο θαη πεξηπέηεηεο 

 Δάλ ην ηαμίδη ηνπο ήηαλ αξθεηά κεγάιν 

 Δάλ ην ηαμίδη ηνπο ήηαλ αθξηβφ 

 Δάλ ην εκπφδην ηεο γιψζζαο απνδείρζεθε πξφβιεκα 

 Δάλ ην θιείζηκν ηνπ ηαμηδηνχ ήηαλ δχζθνιν 
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 Σηο εληππψζεηο ηνπο απφ ην ηαμίδη 

 Δάλ ζέινπλ λα επηζθεθζνχλ μαλά ηελ Διιάδα 

 Δάλ ζα ηελ πξνηείλνπλ ζηελ νηθνγέλεηα θαη ηνπο θίινπο ηνπο 

Με απηφλ ηνλ ηξφπν κπνξέζακε λα εξκελεχζνπκε θαιχηεξα ηελ ηνπξηζηηθή 

ζπκπεξηθνξά ησλ Αζηαηψλ αθνχ εθκαηεχζακε ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο θαη γηα ην ηη 

ηνπο αξέζεη ζε έλα ηαμίδη αιιά θαη πφζν δχζθνιε θαη θνζηνβφξα ζεψξεζαλ ηελ φιε 

δηαδηθαζία. 

Σέινο ππήξμαλ κεξηθέο αθφκε δεκνγξαθηθνχ ηχπνπ εξσηήζεηο γηα ην θχιν, ηελ 

νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε, ηελ ειηθία, ην επίπεδν εθπαίδεπζεο, ηελ εξγαζία, ην 

εηζφδεκα αιιά θαη ην θφζηνο ησλ δηαθνπψλ ηνπο. 

Σν έθην βήκα ήηαλ ε επαλεμέηαζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. Άηνκα πνπ δελ 

εκπιέθνληαλ ζηελ έξεπλα απάληεζαλ ην εξσηεκαηνιφγην νχησο ψζηε λα 

παξαηεξεζνχλ ηπρφλ ειιείςεηο, ιάζε ή πξνβιήκαηα θαηαλφεζεο πνπ εκείο κπνξεί λα 

αγλνήζακε. Σν εξσηεκαηνιφγην ινηπφλ κνηξάζηεθε ζε 8 άηνκα (ζπγγελείο θαη θίινη) 

κε ηνπο νπνίνπο αθνινχζεζε κία ζπλέληεπμε πνπ καο βνήζεζε αξθεηά ζηελ 

θαιχηεξε δπλαηή δηαηχπσζε ησλ εξσηήζεσλ αιιά θαη ζηελ επηβεβαίσζε φηη γίλνληαη 

ηα πάληα θαηαλνεηά. 

Δειγματοληψύα 
 

Ο πιεζπζκφο ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο είλαη Αζηάηεο ηνπξίζηεο πνπ επηζθέθζεθαλ 

ηελ Αζήλα θαηά ηελ θαινθαηξηλή πεξίνδν. 

Σν πιαίζην δείγκαηνο πεξηιακβάλεη ηνπο ηνπξίζηεο πνπ βξέζεθαλ ζηνλ επξχηεξν 

αξραηνινγηθφ ρψξν ηεο αθξφπνιεο, ηε Βνπιή θαη ηελ νδφ Δξκνχ ζην θέληξν ηεο 

Αζήλαο. 

Η κέζνδνο ηεο απιήο ηπραίαο δεηγκαηνιεςίαο ήηαλ απηή πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε. Αλά 

θάπνην ηαθηφ ρξνληθφ δηάζηεκα ζηακαηνχζακε ηνπξίζηεο θαη αθνχ επηβεβαηψλακε 

ηελ Αζηαηηθή ηνπο πξνέιεπζε αιιά θαη ηελ πξνζπκίαο ηνπο λα ζπκκεηάζρνπλ ζηελ 

έξεπλα καο πξνρσξνχζακε ηε δηαδηθαζία. 

Απφ ηνπο εθαηνληάδεο ρηιηάδεο Αζηάηεο ζπγθεληξψζακε έλα δείγκα 119 αηφκσλ 

φισλ ησλ ειηθηψλ, ε δηαλνκή ησλ εξσηεκαηνινγίσλ μεθίλεζε ζηηο 25/07/2017 θαη 
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νινθιεξψζεθε ζηηο 10/09/2017. Οη ππεθνφηεηεο πνπ ππεξίζρπζαλ θαη καο 

απαζρφιεζαλ πεξηζζφηεξν ήηαλ: 

 Κηλέδνη  

 Ιάπσλεο 

 Κνξεάηεο 

 

Φξνληίζακε νη ζπλζήθεο λα είλαη φζν ην δπλαηφλ επλντθφηεξεο γηα ηελ θαιχηεξε 

δπλαηή ζπκπιήξσζε ησλ εξσηεκαηνινγίσλ. Δπηιέρζεθαλ ζεκεία ζθηεξά ιφγσ ηεο 

πςειήο ζεξκνθξαζίαο ηεο Αζήλαο ην θαινθαίξη αιιά θαη ηνπξίζηεο πνπ έθαλαλ 

θάπνην δηάιιεηκα απφ ηε επίζθεςή ηνπο ζηα αξραηνινγηθά κέξε. Ο κέζνο φξνο ησλ 

εξσηεκαηνινγίσλ πνπ ζπκπιεξψλνληαλ ηελ εκέξα ήηαλ πεξίπνπ 4. Πέξαλ ηνπ 

γεγνλφηνο φηη νη Αζηάηεο θηλνχληαη αξθεηά κε ηα γθξνππ ηνπο θαη δελ καο δφζεθε 

θάπνηνπ ηέηνηνπ ηχπνπ πξφζβαζε, ην κεγαιχηεξν εκπφδην ήηαλ ε αδπλακία ηνπο λα 

κηιήζνπλ θαη γεληθφηεξα λα θαηαλνήζνπλ ηελ αγγιηθή γιψζζα. Αθφκα θαη νη 

λεφηεξνη πνιιέο θνξέο δελ γλψξηδαλ αγγιηθά ζε έλα βαζηθφ επίπεδν θαη εκείο κε 

θάζε καο ζπδήηεζε ζέιακε λα επηβεβαηψζνπκε φηη φζνη απαληήζαλ ζηα 

εξσηεκαηνιφγηα καο γλψξηδαλ αξθεηά θαιά αγγιηθά. Γαπαλήζακε αξθεηφ ρξφλν ζην 

λα βξνχκε θαη κεγαιχηεξνπο ειηθηαθά αλζξψπνπο πνπ λα είλαη ηθαλνί λα απαληήζνπλ 

γηα λα έρεη ην δείγκα καο φιεο ηηο ειηθηαθέο νκάδεο.   

Παξνπζίαζε δείγκαηνο 

ην ζεκείν απηφ ζα παξνπζηαζηνχλ ηα δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ηνπξηζηψλ 

πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα καο. 

Οη άληξεο ήηαλ πεξηζζφηεξνη απφ ηηο γπλαίθεο αθνχ έθηαζαλ ην πνζνζηφ ηνπ 70% 

 

 

 

 

 



61 
 

ρήκα 6: Φύιν εξσηώκελσλ 

 

Σν 55% ησλ Αζηαηψλ πνπ επηζθέθζεθαλ ηελ Διιάδα είλαη ειεχζεξνη, ελψ ην 44% 

παληξεκέλνη. Μνλάρα ην 2% ήηαλ δηαδεπγκέλνη ή ρήξνη. 

 

ρήκα 7: Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε 

 

 

ηελ ζπλέρεηα ζα παξαηεξήζνπκε ηηο ειηθηαθέο νκάδεο, κε ηελ πιεηνςεθία (46%) λα 

είλαη νη ειηθίεο 18-29, ζηελ ζπλέρεηα θαη ζε πνζνζηφ 26% βξίζθνληαη νη 30-39 εηψλ 
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ηνπξίζηεο. ε πνζνζηφ 14% νη 50-59 εηψλ, έπεηηα ζην 11% νη 40-49 εηψλ θαη ηέινο 

ζε πνζνζηά 2% θαη 1% νη θάησ ησλ 18 θαη άλσ ησλ 60 εηψλ αληίζηνηρα. 

ρήκα 8: Ζιηθηαθέο νκάδεο 

 

 

Σα επίπεδα κφξθσζεο ρσξίζηεθαλ ζε 3 θαηεγνξίεο. ηνπο απφθνηηνπο ιπθείνπ πνπ 

είλαη ην 16%, ζηνπο απφθνηηνπο παλεπηζηεκίνπ 59% θαη ζηνπο κεηαπηπρηαθνχο/ 

δηδαθηνξηθνχο πνπ αλέξρνληαη ζην 26%. 
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2% 

46% 

26% 
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ρήκα 9: Μνξθσηηθό επίπεδν 

 

 

ην θνκκάηη ηεο απαζρφιεζεο νη ππάιιεινη , καζεηέο θαη ηδηνθηήηεο επηρεηξήζεσλ 

απνηέιεζαλ ηελ πιεηνςεθία ηνπ δείγκαηνο καο. 

ρήκα 10: Απαζρόιεζε 
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High school or lower

University

Master/Doctorate

16% 

59% 

26% 
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Student
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1% 

2% 
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ην γξάθεκα πνπ αθνξά ην εηζφδεκα αλά κήλα παξαηεξήζεθε φηη νη πεξηζζφηεξνη 

απ΄ ηνπο εξσηεζέληεο (33%) ακείβνληαη κε 2000 - 4000 επξψ, ζε πνζνζηφ 25% νη 

ακεηβφκελνη κε 1300 – 2000 επξψ. Δλ ζπλερεία, ζε πνζνζηά 18% θαη 16% 

βξίζθνληαη φζνη ακείβνληαη κε 700-1300 θαη απφ 0 κέρξη 700 αληίζηνηρα. ε έλα 

αμηνζεκείσην 7% ππάξρνπλ νη πςειά ακεηβφκελνη (4000 – 8000 επξψ). 

ρήκα 11: Δηζόδεκα αλά κήλα 

 

 

ην ζρήκα εμφδσλ ησλ Αζηαηψλ αμίδεη θπξίσο λα παξαηεξήζνπκε ηελ θαηεγνξία 

απηψλ πνπ μφδεςαλ 1000 – 2000 επξψ ζε πνζνζηφ 53% αιιά θαη ηελ αληίζηνηρε ησλ 

500 – 1000 επξψ πνπ αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ 30%. Σν ζεηηθφ είλαη φηη ην ακέζσο 

επφκελν πνζφ πιεηνςεθηθά είλαη απηφ ησλ 2000-3000 επξψ. 

ρήκα 12: Έμνδα ζηηο δηαθνπέο 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%
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Σα πξναλαθεξζέληα γξαθήκαηα θηηάρηεθαλ ζην πξφγξακκα Excel. 

 

4Ο Κεφϊλαιο: ΑΝΑΛΤΕΙ ΚΑΙ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 
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0-500€ 
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ηελ έξεπλα καο ππάξρνπλ νξηζκέλνη εξεπλεηηθνί ζηφρνη πνπ θξίλεηαη αλαγθαίν λα 

κειεηεζνχλ. 

1οσ Ερευνητικόσ ςτόχοσ 
 

Δπηζθεςηκφηεηα, Υξφλνο παξακνλήο, Καηάιπκα, πληαμηδηψηεο 

Ο πξψηνο ζηφρνο έρεη λα θάλεη κε ηελ εξκελεία ηεο ηνπξηζηηθήο ζπκπεξηθνξάο σο 

πξνο ηελ επηζθεςηκόηεηα, ηνλ ρξόλν παξακνλήο, ην είδνο ηνπ θαηαιύκαηνο θαη 

ηνπο ζπληαμηδηώηεο ηνπο. 

Δπηζθεςηκφηεηα: ηελ εξψηεζε εάλ έρνπλ μαλαεπηζθεθζεί ηελ Διιάδα θαη αλ λαη 

πφζεο θνξέο, παξαηεξήζεθε φηη αξθεηνί έρνπλ μαλαέξζεη ζηε ρψξα καο. Σν 35% έρεη 

έξζεη μαλά 1 θνξά, ην 24% 2-3, ελψ έλα 6% απφ 4 θαη πάλσ. Σν 35% έξρεηαη γηα 

πξψηε θνξά. 

Υξφλνο παξακνλήο: Λφγσ ηνπ φηη κηιάκε γηα έλα ππεξαηιαληηθφ ηαμίδη, ηα 

απνηειέζκαηα εδψ δελ καο εληππσζίαζαλ, αθνχ ην 51% ήξζε γηα 4-6 κέξεο ελψ ην 

40% γηα πάλσ απφ 7 κέξεο. Έλα πνζνζηφ ηεο ηάμεσο ηνπ 9% ήξζε γηα 1-3 κέξεο, 

πηζαλφλ έρνληαο επηιέμεη ηελ Διιάδα ζπλδπαζηηθά κε άιιεο ρψξεο. 

Δίδνο θαηαιχκαηνο: ην πνπ επέιεμαλ λα κείλνπλ νη Αζηάηεο ηνπξίζηεο ελδηαθέξνλ 

παξνπζηάδεη ε ηεξάζηηα πξνηίκεζή ηνπο ζηα ηεηξάζηεξα μελνδνρεία θαη ζε πνζνζηφ 

64%. Δλ ζπλερεία έλα 19% πξνηίκεζε μελνδνρείν 3 αζηέξσλ ή θαη ιηγφηεξν, 8% 

ησλ Αζηαηψλ έκεηλαλ ζε Airbnb, 6% ζε ηνπιάρηζηνλ 5 αζηέξσλ θαη ηέινο ζε αθφκε 

κηθξφηεξα πνζνζηά νη θαηεγνξίεο ζπίηη νηθνγέλεηαο/θίισλ (3%) θαη Hostel (1%). 

πληαμηδηψηεο: Σέινο ζηελ θαηεγνξία ησλ ζπληαμηδησηψλ θαη φπσο αλακελφηαλ, νη 

πιεηνςεθίεο εξρφληνπζαλ κε ηελ νηθνγέλεηα ηνπο (40% θάηη πνπ επηβεβαηψλεη θαη 

ηελ πξνεγνχκελε ζπδήηεζή καο γηα ηνπο ηζρπξνχο νηθνγελεηαθνχο δεζκνχο) ή ηνπο 

θίινπο ηνπο (33%). Σν 19% ήξζε κε ζπλαδέιθνπο πηζαλφηαηα γηα δνπιεηά, ην 9% 

κε ηνλ/ηελ ζχληξνθν, ελψ έλα 2% ρσξίο ζπλνδεία. 
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ρήκα 13: Δπηζθεςηκόηεηα 

 

 

ρήκα 14: Γηάξθεηα παξακνλήο 

 

 

 

 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

Yes one time

Yes 2-3 times

Yes 4 or more times

No I have not

35% 

24% 

6% 

35% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

1-3 days

4-6 days

Up to 7 days

9% 

51% 

40% 



68 
 

ρήκα 15: Δίδνο θαηαιύκαηνο 

 

 

ρήκα 16: πληαμηδηώηεο 
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2οσ Ερευνητικόσ ςτόχοσ 
 

Ιθαλνπνίεζε, Πξνηηκήζεηο ζε ληφπηα πξντφληα, Βίσκα μέλσλ θνπιηνπξψλ, Αχμεζε 

γλψζεσλ 

Έρεη ζθνπφ λα κειεηήζεη ην εάλ ππήξμε θαη ζε πνην βαζκφ ηθαλνπνίεζε ζε απηό ην 

ηαμίδη. Μειεηψληαο επηπξφζζεηα ηα είδε ησλ πξαγκάησλ πνπ ηνπο αξέζνπλ ζε έλα 

ηαμίδη. Οη κεηαβιεηέο απηέο είλαη: Δάλ πξνηηκνύλ λα δνθηκάδνπλ ληόπηα πξντόληα, 

εάλ ηνπο αξέζεη λα βηώλνπλ μέλεο θνπιηνύξεο θαη εάλ ηνπο αξέζεη λα απμάλνπλ 

ηηο γλώζεηο ηνπο. 

Πξψην ζην ζρνιηαζκφ καο είλαη ην κέγεζνο ηεο ηθαλνπνίεζεο ρξεζηκνπνηψληαο ηελ 

πεληαβάζκηα θιίκαθα Likert φπνπ ην πνιχ ραξνχκελνο (very happy) ήηαλ ε κέγηζηε 

ηθαλνπνίεζε ελψ ην πνιχ δπζαξεζηεκέλνο (very unhappy) ε ειάρηζηε. Σα πνζνζηά 

είλαη ελζαξξπληηθά θαζ΄ φηη ην 31% δήισζε πνιχ ραξνχκελν θαη ην 58% 

ραξνχκελν. Έλα 9% δήισζε αλάκεηθηα ζπλαηζζήκαηα (ok) ελψ θαλέλαο δελ είπε φηη 

είλαη δπζαξεζηεκέλνο. Σν 2% ησλ εξσηεζέλησλ δήισζαλ πνιχ δπζαξεζηεκέλνη. 

ην ζρήκα πνπ αθνξνχζε ηελ δνθηκή ησλ ληφπησλ πξντφλησλ θαη ην θαηά πφζν είλαη 

θάηη πνπ επηδηψθνπλ, ζηελ πεληαβάζκηα θιίκαθα Likert είρακε ην 41% λα ζπκθσλεί 

απφιπηα, ην 34% λα ζπκθσλεί απιά, ην 10% λα κελ ζπκθσλεί αιιά νχηε θαη αλ 

δηαθσλεί, ελψ έλα 12% δηαθψλεζε. Σν 3% ησλ εξσηεζέλησλ δηαθψλεζε πιήξσο. 

πγθξίλνληαο ηα απνηειέζκαηα καο κε άιιεο έξεπλεο πνπ έγηλαλ θπξίσο ζε ρψξεο 

ηνπ εμσηεξηθνχ, ηα απνηειέζκαηα είλαη πνιχ ζεηηθά δηφηη παιαηφηεξα νη Αζηάηεο 

αλαδεηνχζαλ θπξίσο θαγεηφ παξφκνην κε ην δηθφ ηνπο. Φαίλεηαη ινηπφλ πσο κε ην 

πέξαζκα ησλ εηψλ γίλνληαη φιν θαη πην πξνζηηνί ζην λα δνθηκάζνπλ θάηη λέν. 

ηελ εξψηεζε εάλ ηνπο αξέζεη ζε έλα ηαμίδη λα εκπινπηίδνπλ ηηο γλψζεηο ηνπο ην 

33% έδεημε λα ζπκθσλεί απφιπηα, ην 40% λα ζπκθσλεί απιψο, ην 10% λα θξαηά 

κεηξηνπαζή ζηάζε, ην 12% λα δηαθσλεί θαη έλα κηθξφ 3% λα δηαθσλεί ηειείσο. 

Άιιν έλα πνιχ ινγηθφ απνηέιεζκα θαζ΄ φηη νη Αζηάηεο είλαη έλαο κνξθσκέλνο ιαφο 

πνπ ηνπ αξέζεη λα εκπεξηέρεη ζηηο επηζθέςεηο ηνπ ζε άιιεο ρψξεο δξαζηεξηφηεηεο 

φπσο ηελ επίζθεςε ζε έλα κνπζείν αιιά θαη άιιεο πνπ απμάλνπλ ην επίπεδν ησλ 

γλψζεσλ ηνπο.  
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Σέινο, ζην ζέκα ηεο θνπιηνχξαο ηα απνηειέζκαηα ήηαλ παξφκνηα κε ην 36% λα 

ζπκθσλεί απνιχησο θαη ην 48% λα ζπκθσλεί. Πάιη έλα 10% βξηζθφηαλ ζε κία πην 

αδηάθνξε ζηάζε γηα ην ζέκα. Δλψ φζνη δηαθσλνχζαλ βξίζθνληαλ ζε κηθξά πνζνζηά. 

Φπζηθά θαη φζνλ αθνξά ην βίσκα κίαο μέλεο θνπιηνχξαο γλσξίδνπκε πσο νη Αζηάηεο 

ηνπξίζηεο έρνληαο θαη νη ίδηνη έλα πινχζην πνιηηηζκφ αξέζθνληαη ζην λα εμεξεπλνχλ 

θαη άιινπο. Έηζη απιά επηβεβαηψζεθε ε ζεσξία πσο είλαη θαη έλαο απ‟ ηνπο 

θπξίαξρνπο ιφγνπο πνπ πξαγκαηνπνηνχλ έλα ηαμίδη. 

 

Πεξηγξαθηθή ηαηηζηηθή 

 Mean Std. Deviation N 

When travelling for holidays away from 

home, I usually want to taste local food and 

drinks. 

2.01 1.113 110 

When travelling for holidays away from 

home, I usually want to experience a culture 

different from my own. 

1.86 .833 116 

When travelling for holidays away from 

home, I usually want to increase my 

knowledge. 

2.18 1.187 114 

Impressions after your holidays in Greece. 4.17 .729 115 

 

ρήκα 17: Δληππώζεηο από ηηο δηαθνπέο ζηελ Διιάδα 
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ρήκα 18: Όηαλ ηαμηδεύσ, ζέισ λα δνθηκάδσ ληόπηα θαγεηά θαη πνηά 
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ρήκα 19: Όηαλ ηαμηδεύσ, ζέισ λα βηώλσ κία θνπιηνύξα ηειείσο δηαθνξεηηθή 

 

 

ρήκα 20: Όηαλ ηαμηδεύσ, ζέισ λα εκπινπηίδσ ηηο γλώζεηο κνπ 

 

3οσ Ερευνητικόσ ςτόχοσ 
 

Γπζθνιία ζην θιείζηκν ηνπ ηαμηδηνχ, Απφζηαζε Αζίαο – Διιάδαο, Κφζηνο ηαμηδηνχ, 

Πξφβιεκα επηθνηλσλίαο, πζρεηηζκέλα κε ηα ειηθηαθά γθξνππ 
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Καηαπηάλεηαη κε ηελ δπζθνιία ζην θιείζηκν ηνπ ηαμηδηνύ, ηελ απόζηαζε Αζίαο –

Διιάδαο, ην θόζηνο θαη ην πξόβιεκα επηθνηλσλίαο ιόγσ ηεο γιώζζαο. ια απηά 

ζπζρεηηζκέλα ειηθηαθά, νχησο ψζηε λα ζπκπεξάλνπκε θαη πφζν ζεκαληηθά 

ππήξμαλ ηα φπνηα ηξνρνπέδηα αληηκεηψπηζαλ νη Αζηάηεο ηνπξίζηεο αιιά θαη λα δνχκε 

πνηα ειηθηαθά γθξνππ ηαιαηπσξήζεθαλ πεξηζζφηεξν. 

Παξαηεξψληαο ηα γξαθήκαηα πνπ έγηλαλ κε ηε κέζνδν Likert (πεληαβάζκηαο 

κνξθήο) θαη μεθηλψληαο απφ απηφ ηεο δπζθνιίαο θιεηζίκαηνο ηνπ ηαμηδηνχ, βιέπνπκε 

πσο νη απαληήζεηο πνηθίινπλ. Σν 32% δηαθσλεί πσο ήηαλ δχζθνιν λα θιείζεη ην 

ηαμίδη, ην 27% νχηε ζπκθσλεί νχηε δηαθσλεί, ελψ ην 36% νκνινγεί πσο ήηαλ 

δχζθνιν. Έλα ππεξαηιαληηθφ ηαμίδη ζαθψο θαη έρεη δχζθνιεο δηαδηθαζίεο γηα απηφ 

θαη ζηε ζπλέρεηα ζα κειεηήζνπκε ην πνηεο ειηθίεο δπζθνιεχηεθαλ πεξηζζφηεξν κε 

ηελ φιε δηαδηθαζία. 

ζνλ αθνξά ηελ απφζηαζε ηα πξάγκαηα θαίλεηαη λα είλαη ιίγν πην μεθάζαξα. Έλα 

ηαμίδη Αζήλαο – Πεθίλνπ γηα παξάδεηγκα κπνξεί λα πάξεη απφ 15 κε 16 ψξεο κέρξη 

θαη κηάκηζε κέξα ελψ ε απφζηαζε είλαη 7.628 ρηιηφκεηξα. Σν 17% ζπκθψλεζε 

απφιπηα κε ηελ άπνςε φηη είλαη κεγάιν ην ηαμίδη ελψ ην 39% ζπκθψλεζε απιά. Σν 

27% δελ είρε μεθάζαξε άπνςε ελψ ην 16% δηαθψλεζε. ίγνπξα ινηπφλ ηα πξψηα 

ζπκπεξάζκαηα πνπ βγάδνπκε είλαη φηη απηφ ην ηαμίδη έρεη κεγάιε απφζηαζε αθφκα 

θαη κε ηα ζχγρξνλα κέζα φπσο ην αεξνπιάλν θαη νη αξκφδηνη νθείινπλ λα βάδνπλ φρη 

κφλν πεξηζζφηεξεο απεπζείαο πηήζεηο αιιά λα θάλνπλ θαη ηα πάληα γηα ηελ θαιχηεξε 

δπλαηή εμππεξέηεζή ηνπο. 

Σν επφκελν ζρήκα αζρνιήζεθε κε ην θφζηνο ηνπ ηαμηδηνχ θαη νη εξσηψκελνη 

θιήζεθαλ λα απαληήζνπλ εάλ ζπκθσλνχλ κε ηελ άπνςε φηη ήηαλ πνιχ πςειφ. Σν 

9% ζπκθψλεζε απφιπηα ελψ ην 46% ζπκθψλεζε απιά. Σν 22% δελ ραξαθηήξηζε 

ην θφζηνο πςειφ ε ρακειφ ελψ κφλν ην 24% δηαθψλεζε. Δδψ θπζηθά λα 

επηζεκάλνπκε θαη ηελ δηαθνξά ζην ζπλάιιαγκα πνπ ηζρχεη αλάκεζα ζηελ Διιάδα 

θαη ηα Αζηαηηθά θξάηε, έλαο παξάγνληαο πνπ ζίγνπξα επεξεάδεη ηελ θξίζε ησλ 

εξσηεζέλησλ αιιά θαη θπζηθά ην γεγνλφο πσο ε Διιάδα νκνινγνπκέλσο είλαη κία 

αθξηβή ρψξα θαη ην ηαμίδη ππεξαηιαληηθφ. 

Σέινο επηιέμακε λα βάινπκε θαη κία εξψηεζε πνπ λα αθνξά ηηο δπζθνιίεο πνπ 

αληηκεηψπηζαλ κε ην εκπφδην ηεο γιψζζαο. Καη θπζηθά δελ αλαθεξφκαζηε κφλν ζηελ 

δηαθνξά ειιεληθψλ - αζηαηηθψλ γισζζψλ αιιά αθφκα θαη ζηα αγγιηθά. Απ΄ηελ 
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πξψηε ζηηγκή πνπ μεθίλεζε ε επηθνηλσλία καο κε ηνπο Αζηάηεο ηνπξίζηεο 

παξαηεξήζακε πσο ε πιεηνςεθία δελ ήηαλ ηθαλή λα επηθνηλσλήζεη νχηε ηα βαζηθά 

αγγιηθά. Γη‟ απηφ θαη καο πήξε πνιχ ρξφλν φηαλ έπξεπε λα επελδχζνπκε ζηηο 

κεγαιχηεξεο θνηλσληθέο νκάδεο, θαζψο ε ππφζεζε καο ήηαλ εμαξρήο φηη ην 

πηζαλφηεξν ήηαλ λα έρνπλ γλψζε ηεο αγγιηθήο γιψζζαο νη λεφηεξνη. Απηή είλαη κία 

αθφκε κεηαβιεηή πνπ ζπγθξίλακε κε ηηο ειηθίεο θαη αλακέλνπκε λα δνχκε εάλ ζα 

επηβεβαησζνχκε. Να αλαθέξνπκε ινηπφλ πσο ην 9% ζπκθψλεζε απφιπηα πσο ε 

γιψζζα είλαη έλα εκπφδην ζε απηφ ην ηαμίδη, ην 28% ζπκθψλεζε απιά, ην 27% νχηε 

ζπκθψλεζε νχηε δηαθψλεζε, ελψ ην 32% δηαθψλεζε πσο ε γιψζζα απνηειεί 

ηξνρνπέδε. Έλα 4% κάιηζηα δηαθψλεζε εληειψο κε απηήλ ηελ άπνςε. 

Απφ ηα ζρήκαηα ινηπφλ, βγήθαλ θάπνηα πνιχ ρξήζηκα ζπκπεξάζκαηα πνπ 

επηβεβαίσζαλ θάπνηεο ζθέςεηο καο φζνλ αθνξά ην πφζν κεγάιν, θνζηνβφξν θαη 

δχζθνιν ζηε δηαδηθαζία θιεηζίκαηνο ηνπ κπνξεί λα είλαη έλα ππεξαηιαληηθφ ηαμίδη. 

Δλψ φζνλ αθνξά ηε δπζθνιία ηεο γιψζζαο απνζπάζακε δηαθνξεηηθέο απαληήζεηο. 

Απνθαζίζακε ινηπφλ λα ζπζρεηίζνπκε φια απηά ηα εξσηήκαηα κε ηηο ειηθίεο θαη λα 

θαηαλνήζνπκε πνηεο ειηθηαθέο νκάδεο δπζθνιεχηεθαλ πεξηζζφηεξνπ θαη πνπ. Σα 

ειηθηαθά γθξνππ λα ζπκίζνπκε πσο ρσξίζηεθαλ ζηηο θαηεγνξίεο ιηγφηεξν απφ 18, 

18-29, 29-39, 40-49, 50-59 θαη άλσ ησλ 60. Η κέζνδνο πνπ αθνινπζήζεθε ήηαλ ε 

αλάιπζε ζπζρέηηζεο Pearson r ζην πξφγξακκα IBM SPSS (Statistical Package for 

the Social Sciences). Η αλάιπζε καο νδήγεζε ζην ζπκπέξαζκα πσο ππήξμε απφιπηε 

ζχλδεζε φισλ ησλ πξναλαθεξζεηζψλ δπζθνιηψλ φζν ε ειηθία ησλ εξσηεζέλησλ 

αλέβαηλε. Φαίλεηαη πσο νη κεγαιχηεξνη άλζξσπνη είλαη θαη απηνί πνπ αληηκεησπίδνπλ 

ηα πεξηζζφηεξα ηξνρνπέδηα θαζ΄ φιε ηελ δηαδηθαζία πνπ αθνξά ην επηθείκελν απηφ 

ηαμίδη. αθψο θαη αλακέλακε έλα ηέηνηνπ είδνπο απνηέιεζκα ζην εκπφδην ηεο 

γιψζζαο, ζηελ δηαδηθαζία θιεηζίκαηνο, αθφκα θαη ζηελ απφζηαζε πνπ θαζίζηαηαη 

ινγηθφ λα θνπξάδνπλ αξθεηά έλα κεγαιχηεξν άηνκν. κσο καο εληππσζίαζε ην 

γεγνλφο πσο ην ηαμίδη θάλεθε αξθεηά αθξηβφ ζηνπο κεγαιχηεξνπο ειηθηαθά 

αλζξψπνπο. Βέβαηα εάλ ζθεθζνχκε φηη ε Κίλα είλαη κηα ηαρέσο αλαπηπζζφκελε ρψξα 

πεξίπνπ ηηο ηειεπηαίεο δχν δεθαεηίεο θαη πξνζζέζνπκε θαη ηνλ παξάγνληα φηη νη 

κεγαιχηεξνη άλζξσπνη ηαμίδεπαλ θπξίσο κε ηηο νηθνγέλεηεο ηνπο ηα πξάγκαηα 

εμεγνχληαη θαιχηεξα.  
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ρήκα 21: Ζ δηαδηθαζία θιεηζίκαηνο ηνπ ηαμηδηνύ είλαη δύζθνιε 

 

 

ρήκα 22: Ζ απόζηαζε ηνπ ηαμηδηνύ είλαη πνιύ κεγάιε 

 

 

ρήκα 23: Σν θόζηνο ηνπ ηαμηδηνύ είλαη πνιύ πςειό 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

I strongly agree

I agree

Neither I agree nor disagree

I disagree

I strongly disagree

4% 

36% 

27% 

32% 

1% 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

I strongly agree

I agree

Neither I agree nor disagree

I disagree

I strongly disagree

17% 

39% 

27% 

16% 

1% 
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ρήκα 24: Σν εκπόδην ηεο γιώζζαο είλαη πξόβιεκα 

 

 

4οσ Ερευνητικόσ ςτόχοσ 
 

πζρέηηζε εκπνδίσλ κε ηελ Πηζηφηεηα θαη Πξφηαζε ηεο Διιάδαο σο πξννξηζκφ ζε 

ζπγγελείο θαη θίινπο 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

I strongly agree

I agree

Neither I agree nor disagree

I disagree

I strongly disagree

9% 

46% 

22% 

24% 

0% 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

I strongly agree

I agree

Neither I agree nor disagree

I disagree

I strongly disagree

9% 

28% 

27% 

32% 

4% 
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Έρεη ζθνπφ ζαλ ζπλέρεηα ηνπ ηξίηνπ εξεπλεηηθνχ ζηφρνπ λα κειεηήζεη εάλ φζνη 

βξήθαλ ην ηαμίδη αξθεηά κεγάιν αιιά θαη αθξηβό, ζα μαλαεπηζθέπηνληαλ ηελ 

Διιάδα αιιά θαη εάλ ζα ηελ πξνηείλαλ ζε άιινπο. Δίλαη ζεκαληηθφ λα κειεηεζεί 

εάλ νη δπζθνιίεο απηέο είλαη ηθαλέο λα επεξεάζνπλ ηνπο ηνπξίζηεο απνηξέπνληάο 

ηνπο ζε κία δεχηεξε επίζθεςε. 

Έρνληαο παξνπζηάζεη ζηνλ πξνεγνχκελν εξεπλεηηθφ καο ζηφρν ηελ απφζηαζε θαη ην 

θφζηνο ηνπ ηαμηδηνχ σο ηξνρνπέδηα θαη αθνχ βγήθε ην ζπκπέξαζκα πσο ζαθψο 

απνηεινχλ έλαλ ζεκαληηθφ παξάγνληα γηα έλα αμηφινγν πνζνζηφ, ζειήζακε λα δνχκε 

εάλ παξ ‟φια απηά ππάξρεη ε ζέιεζε θαη λα επαλεπηζθεθζεί θάπνηνο ηελ Διιάδα 

αιιά θαη λα ηελ πξνηείλεη ζηνλ επξχηεξν θνηλσληθφ ηνπ θχθιν.  

 

 

 

  Travel Distance is too 

long 

Trip Cost is too 

high 

Trip 

suggestion 

Pearson 

Correlation 

.243** .314** 

Sig. (2 tailed) .009 .001 

N 114 115 

Revisit Greece Pearson 

Correlation 

.225* .365** 

Sig. (2 tailed) 0.016 .000 

N 113 113 
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τατιςτικό ανϊλυςη 
 

Πξνθεηκέλνπ λα εμαθξηβσζεί ε ζηαηηζηηθή ζεκαληηθφηεηα ησλ επξεκάησλ καο, 

πινπνηήζεθε έιεγρνο κε ηελ αλάιπζε Γηαζπνξάο (ONE WAY ANOVA). Η αλάιπζε 

δηαζπνξάο κε έλα παξάγνληα ρξεζηκνπνηείηαη φηαλ ζέινπκε λα ζπγθξίλνπκε ηηο 

κέζεο ηηκέο πνιιψλ νκάδσλ (πεξηζζφηεξεο απφ δχν). Η αλάιπζε θαιείηαη κε έλα 

παξάγνληα  επεηδή ηα δεδνκέλα ηαμηλνκνχληαη ζχκθσλα κε έλα παξάγνληα ή νκάδα 

θάλεθε κε ζηαηηζηηθή ζεκαληηθφηεηα πσο νη ζπκκεηέρνληεο ηνπ δείγκαηνο 

απνθξίζεθαλ ζηηο εξσηήζεηο. 

 

 

ΔΤΚΌΛΙΕ ΣΟΤ ΣΑΞΙΔΙΟΤ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 

 

Παξά ηελ κεγάιε απφζηαζε πνπ ρξεηάδεηαη απηφ ην ηαμίδη, ην ζπλνιηθφ θφζηνο ηνπ 

ηαμηδηνχ θαη ηελ δπζθνιία λα νξγαλψζνπλ θαη λα ζπληνλίζνπλ έλα ηαμίδη ζηελ 

Διιάδα, εθθξάδνπλ κεγάιε πξφζεζε επαλεπίζθεςεο ζηελ Διιάδα ζην κέιινλ. 

 

 

 Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

Travel distance to Greece is too 

long. 

 13,136 4 3,284 3,744 ,007 

F(4) = 0,007 

p < 0.05 

 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Trip cost to Greece is too high.  15,820 4 3,955 4,934 ,001 

 

 

F(4) = 0,001 

p < 0.01 
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 Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

Arrangement of trip to Greece is 

difficult. 

10,833 4 2,708 3,283 ,014 

 

F(4) = 0,014 

p < 0.05 

 

Δπηπιένλ, παξά ην γεγνλφο ηεο αθξίβεηαο ηνπ ηαμηδηνχ θαη ηεο δπζθνιίαο νξγάλσζεο 

θαη ζπληνληζκνχ ηνπ, νη ελδηαθεξφκελνη ζα πξφηεηλαλ κε κεγάιε ζέξκε ηελ Διιάδα 

σο ηαμηδησηηθφ πξννξηζκφ ζηελ νηθνγέλεηα θαη θίινπο ηνπο. 

 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Trip cost to Greece is too high. 19,695 3 6,565 8,730 ,000 

F(3) = 0,001 

p < 0.01 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Arrangement of trip to Greece is 

difficult. 

8,691 3 2,897 3,462 ,019 

 

F(3) = 0,019 

p < 0.05  

 

ΕΠΑΥΗ ΜΕ ΝΕΑ ΚΟΤΛΣΟΤΡΑ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 

 

Μέζα απφ ηελ αλάιπζε ONE WAY ANOVA, θάλεθε κε ζηαηηζηηθή ζεκαληηθφηεηα 

πσο νη ζπκκεηέρνληεο ηνπ δείγκαηνο νη νπνίνη ελδηαθέξνληαη πεξηζζφηεξν λα 

δνθηκάζνπλ λέεο γεχζεηο, λα εμεξεπλήζνπλ κηα λέα θνπιηνχξα δηαθνξεηηθή απφ ηελ 

δηθή ηνπο αιιά θαη λα δήζνπλ κηα πεξηπέηεηα πνπ ζα ηνπο δηεγείξεη, θάλεθε λα είλαη 
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θαη απηνί πνπ ζα πξφηεηλαλ ηελ Διιάδα σο ηαμηδησηηθφ πξννξηζκφ κε κεγαιχηεξε 

ζέξκε. 

 

 
Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

When travelling for holidays away from 

home, I usually want to taste local food 

and drinks. 

 16,288 3 5,429 4,802 ,004 

 

F(3) = 0,004   p < 0.05 

 

 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

When travelling for holidays away from 

home, I usually want to experience a 

culture different from my own. 

8,567 3 2,856 4,452 ,005 

 

F(3) = 0,005  

p < 0.05 

 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

When travelling for holidays away from 

home, I usually want to have adventures 

and stimulating experience. 

5,546 3 1,849 2,713 ,048 

 

F(3) = 0,048 

p < 0.05 

 

ΔΗΜΟΓΡΑΥΙΚΑ ΣΟΙΦΕΙΑ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 
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ΖΛΗΚΗΑ  

Παξαηεξείηαη κφιηο θαη κεηά βίαο ζηαηηζηηθή ζεκαληηθφηεηα ζηελ αιιειεπίδξαζε 

ηεο ειηθίαο θαη ηεο πξφζεζεο επαλεπίζθεςεο ηεο Διιάδαο ζην κέιινλ. 

 

 Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

I want to visit Greece again in the 

future. 

8,364 5 1,673 2,282 ,051 

 

F(5) = 0,051 

P = 0,05 

 

Ωζηφζν, ε ειηθία αιιειεπηδξά κε ηελ δηάζεζε λα πξνηείλνπλ ηελ Διιάδα σο 

ηαμηδησηηθφ πξννξηζκφ ζηνπο θίινπο θαη ηελ νηθνγέλεηά ηνπο. 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

I will suggest Greece as a travel 

destination to my 1 and family. 

14,575 5 2,915 6,189 ,000 

  

F(5) = 0,001 

P < 0,01 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ  

Οη εληππψζεηο απφ ηηο δηαθνπέο ηνπο ζηελ Διιάδα θάλεθαλ λα αιιειεπηδξνχλ κε 

ζηαηηζηηθή ζεκαληηθφηεηα κε ηνλ παξάγνληα ηεο ειηθίαο. 

 Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

Impressions after your holidays 

in Greece. 

7,011 2 3,506 7,432 ,001 

 

F(2) = 0,001 

P <0,01 
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Αθφκε, ε δηάζεζε λα πξνηείλνπλ ηελ Διιάδα σο ηαμηδησηηθφ πξννξηζκφ ζηνπο 

θίινπο θαη ηελ νηθνγέλεηά ηνπο θάλεθε λα αιιειεπηδξά ζηαηηζηηθά κε ηελ ειηθία. 

 Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

I will suggest Greece as a travel 

destination to my 1 and family. 

5,662 2 2,831 5,335 ,006 

 

F(2) = 0,006 

P < 0,05 

 

 

ΔΗΟΓΖΜΑ  

Φαίλεηαη πσο ην γθξνππ ζπληαμηδησηψλ ηνπ εξσηψκελνπ αιιειεπηδξά κε ζηαηηζηηθή 

ζεκαληηθφηεηα κε ηελ κεηαβιεηή ηνπ εηζνδήκαηφο ηνπ. 

 Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

Travelling partners: 12,442 5 2,488 2,636 ,027 

F(5) = 0,027 

P < 0,05 

 

Δπηπξφζζεηα, νη κέξεο δηακνλήο ζηελ Διιάδα αιιειεπηδξνχλ κε ην εηζφδεκα ηνπ 

εξσηψκελνπ. 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

How many days will you stay 

(have you stayed) in Greece? 

4,542 5 ,908 2,474 ,036 

 

F (5) = 0,036 

 P < 0,05 
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Καη βεβαίσο, ν ηχπνο θαηαιχκαηνο πνπ έρεη επηιέμεη αιιειεπηδξά κε ην εηζφδεκα 

ηνπ εξσηψκελνπ. 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Accommodation 10,744 5 2,149 3,013 ,014 

 

F (5) = 0,014 

P < 0,05 

 

 

ΖΛΗΚΗΑ & ΟΡΓΑΝΧΖ ΣΑΞΗΓΗΟΤ 

Φαίλεηαη πσο ν ηχπνο θαηαιχκαηνο αιιειεπηδξά κε ηελ κεηαβιεηή ηεο ειηθίαο. 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Accommodation: 15,115 5 3,023 4,486 ,001 

F(5) = 0,001 

P < 0,01 

 

ΖΛΗΚΗΑ & ΟΜΟΗΟΓΔΝΔΗΑ ΤΝΣΑΞΗΓΗΧΣΧΝ 

Αθφκε, ε νκνηνγέλεηα ηεο νκάδαο ησλ αηφκσλ κε ηνπο νπνίνπο ηαμηδεχεη καδί ν 

εξσηψκελνο αιιειεπηδξά κε ηελ ειηθία. 

 Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

Is your group consisted only of 

the same nationality tourists (as 

yours)? 

3,521 5 ,704 3,428 ,006 

 

F (5) = 0,006 

P <0,05 
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ΗΛΙΚΙΑ & ΕΠΑΥΗ ΜΕ ΝΕΑ ΚΟΤΛΣΟΤΡΑ 

 

Φαίλεηαη πσο ε ειηθία αιιειεπηδξά κε ζηαηηζηηθή ζεκαληηθφηεηα κε ηελ δηάζεζε λα 

δνθηκάζνπλ λέεο γεχζεηο, λα εμεξεπλήζνπλ κηα λέα θνπιηνχξα δηαθνξεηηθή απφ ηελ 

δηθή ηνπο, λα παξαηεξήζνπλ ηνπο θαηνίθνπο θαη ηηο ζπλήζεηέο ηνπο, αιιά θαη λα 

απμήζνπλ ηηο γλψζεηο ηνπο. 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

When travelling for holidays away 

from home, I usually want to taste 

local food and drinks. 

21,931 5 4,386 4,035 ,002 

 

F (5) = 0,002 

P < 0,05 

 

 

 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

When travelling for holidays away 

from home, I usually want to 

experience a culture different from 

my own. 

11,828 5 2,366 3,829 ,003 

 

F (5) = 0,003 

P < 0,05 

 

 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

When travelling for holidays away 

from home, I usually want to 

observe other people in the area. 

9,144 5 1,829 2,323 ,048 

 

F (5) = 0,048 

P < 0,05 
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 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

When travelling for holidays away 

from home, I usually want to 

increase my knowledge. 

20,390 5 4,078 3,174 ,010 

 

F (5) = 0,01 

P < 0,05 

 

ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ & ΕΠΑΥΗ ΜΕ ΝΕΑ ΚΟΤΛΣΟΤΡΑ 

 

Παξαηεξείηαη πσο ε εθπαίδεπζε αιιειεπηδξά κε ζηαηηζηηθή ζεκαληηθφηεηα κε ηελ 

κε ηελ δηάζεζε λα δνθηκάζνπλ λέεο γεχζεηο, λα εμεξεπλήζνπλ κηα λέα θνπιηνχξα 

δηαθνξεηηθή απφ ηελ δηθή ηνπο, αιιά θαη λα απμήζνπλ ηηο γλψζεηο ηνπο. 

 Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

When travelling for holidays 

away from home, I usually want 

to taste local food and drinks. 

16,306 2 8,153 7,207 ,001 

 

F(2) = 0,001 

P < 0,01 

 

 Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

When travelling for holidays 

away from home, I usually want 

to experience a culture different 

from my own. 

13,175 2 6,587 11,132 ,000 

 

F(2) = 0,001 

P < 0,01 

 Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 
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When travelling for holidays 

away from home, I usually want 

to increase my knowledge. 

9,939 2 4,970 3,877 ,024 

 

F(2) = 0,024 

P < 0,05 

 

 

 

ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΕΙ 
 

Ο ζθνπφο ηνπ ηειεπηαίνπ θεθαιαίνπ είλαη λα γίλεη κία ζχλνςε ηεο έξεπλαο, κία 

αλαθεθαιαίσζε ηνπ ηη ζπλαληήζακε θαη λα ζρνιηαζηνχλ θπζηθά ηα απνηειέζκαηα 

ησλ εξεπλεηηθψλ ζηφρσλ. Δπίζεο ζα θαηαηεζνχλ νξηζκέλεο πξνηάζεηο γηα ηελ 

θαιχηεξε αλάδεημε ηεο Διιάδαο σο πξννξηζκνχ γηα ηηο ρψξεο ηηο Αζίαο πνπ ήηαλ θαη 

εμαξρήο έλαο απφ ηνπο ιφγνπο πνπ επηιέρζεθε ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα.  

ην πξνεγνχκελν θεθάιαην ινηπφλ, κειεηήζεθαλ εθηελψο παξάγνληεο φπσο:  

 Η επηζθεςηκφηεηα, ν ρξφλνο παξακνλήο, ηα θαηάιπκα θαη ζπληαμηδηψηεο  

 Η ηθαλνπνίεζε ησλ ηνπξηζηψλ ζην ηαμίδη ηνπο, νη πξνηηκήζεηο ηνπο ζε ληφπηα 

πξντφληα, ην βίσκα μέλσλ θνπιηνπξψλ, αχμεζε γλψζεσλ  

 Η δπζθνιία ζην θιείζηκν ηνπ ηαμηδηνχ, Η απφζηαζε Αζίαο – Διιάδαο, ην 

θφζηνο ηαμηδηνχ, ην πξφβιεκα επηθνηλσλίαο, ζπζρεηηζκέλα κε ηα ειηθηαθά 

γθξνππ 

 Η ζπζρέηηζε εκπνδίσλ κε ηελ Πηζηφηεηα θαη ε Πξφηαζε ηεο Διιάδαο σο 

πξννξηζκφ ζε ζπγγελείο θαη θίινπο 

 

Ζ επηζθεςηκόηεηα, ν ρξόλνο παξακνλήο, ηα θαηάιπκα θαη ζπληαμηδηώηεο (1
νο

  

εξεπλεηηθόο ζηόρνο) 
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Μειεηψληαο ηελ ξαγδαία αχμεζε ηνπ ξπζκνχ ησλ ηαμηδηψλ πνπ θάλνπλ νη Αζηάηεο ηα 

ηειεπηαία ρξφληα αληηιακβαλφκαζηε θαη ην πφζν ζεκαληηθφ είλαη ε Διιάδα λα έρεη 

σο ζηφρν ηελ αγνξά απηήλ.  

Δπηζθεςηκφηεηα: Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο καο έδεημαλ φηη ην έλα ηξίην ησλ 

εξσηεζέλησλ έξρεηαη γηα πξψηε θνξά ζηελ Διιάδα. Σν πνζνζηφ απηφ δελ θξίλεηαη 

κεγάιν αιιά θπζηθά πξέπεη λα ηεζεί θαη ν ζηφρνο ηνπ λα κεησζεί ζηαδηαθά κε ηα 

ρξφληα. Οη Αζηάηεο θαη ηδίσο νη Κηλέδνη είλαη έλαο ηεξάζηηνο αξηζκεηηθά ιαφο θαη 

είλαη ινγηθφ λα ππάξρεη πάληα έλαο κεγάινο αξηζκφο αηφκσλ πνπ δελ ζα έρνπλ έξζεη 

ζηε ρψξα καο. Παξαηεξήζακε βέβαηα φηη ην ππφινηπν έλα ηξίην έρεη έξζεη μαλά, 

πξάγκα ην νπνίν δείρλεη φηη πέξαζαλ θαιά ζηε ρψξα καο ελψ ην 24% έρεη έξζεη δχν ή 

ηξεηο θνξέο. Η ην λα ππάξρεη πηζηφηεηα ζε έλαλ πξννξηζκφ είλαη θαη έλα απ ‟ηα 

θπξίαξρα ζπζηαηηθά ηεο επηηπρίαο ηνπ. Έηζη ινηπφλ, ε εξεπλά καο ζπκθσλεί κε ηηο 

αληίζηνηρεο βηβιηνγξαθίεο φηη ε Διιάδα είλαη έλαο δεκνθηιήο πξννξηζκφο γηα ηνπο 

Αζηάηεο. 

Υξφλνο παξακνλήο:  

Σν λα επηιέμεη θαλείο έλα ηφζν κεγάιν ηαμίδη, θαζηζηά ινγηθφ θαη λα ην ζπλδπάζεη κε 

ηνπιάρηζηνλ ηέζζεξηο κέξεο παξακνλήο μεπεξλψληαο θαη ηηο επηά αξθεηέο θνξέο. Οη 

πηήζεηο είλαη κεγάιεο ρξνληθήο δηάξθεηαο θαη πνιιέο θνξέο κέζσ hub αεξνδξνκίσλ. 

Δίδνο θαηαιχκαηνο: Οη Κηλέδνη ζε κία πεξίνδν high season φπνπ πξαγκαηνπνηήζεθε 

ε έξεπλά καο πξνηίκεζαλ ηα 4ζηεξα μελνδνρεία αθνχ θπζηθά φπσο αλέδεημε θαη ε 

βηβιηνγξαθία καο ζέινπλ λα αηζζάλνληαη άλεζε θαη αζθάιεηα. Σν γεγνλφο πσο 

κέλνπλ αξθεηέο κέξεο ζηελ Διιάδα ζε έλα πνηνηηθφ θαη αθξηβφ μελνδνρείν 

επηβεβαηψλεη ηνλ φξν big spenders πνπ ηνπο έρεη απνδνζεί. Δδψ, ίζσο λα πεξηκέλακε 

κεγαιχηεξν πνζνζηφ ζηα 5 αζηέξσλ μελνδνρεία. 

πληαμηδηψηεο: Η έξεπλα καο επηβεβαίσζε θαη ηηο αληίζηνηρεο πνπ έρνπλ γίλεη ζην 

εμσηεξηθφ. Οη Αζηάηεο είλαη άλζξσπνη πνπ έρνπλ πνιχ ςειά ηελ νηθνγέλεηα ηνπο θαη 

δελ ηνπο αξέζεη λα ηελ απνρσξίδνληαη. Η πιεηνςεθία ησλ εξσηεκαηνινγίσλ ινηπφλ 

ήηαλ νηθνγέλεηεο ελψ θαη αξθεηνί θπξίσο λεαξφηεξσλ ειηθηψλ ηαμίδεπαλ κε θίινπο. 

Ζ ηθαλνπνίεζε ησλ ηνπξηζηώλ ζην ηαμίδη ηνπο, νη πξνηηκήζεηο ηνπο ζε ληόπηα 

πξντόληα, ην βίσκα μέλσλ θνπιηνπξώλ, αύμεζε γλώζεσλ (2
νο

 εξεπλεηηθόο 

ζηόρνο) 
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Ο βαζκφο ηθαλνπνίεζεο: Ίζσο θαη ε πην ζεκαληηθή θαηεγνξία αθνχ δείρλεη ηη 

εληχπσζε θαηάθεξε ε ρψξα καο λα θάλεη ζε έλαλ αξθεηά απαηηεηηθφ ιαφ. Οη Αζηάηεο 

εθηηκνχλ πνιχ ηελ Διιάδα ιφγσ ηνπ πινχζηνπ πνιηηηζκνχ ηεο αιιά θαη ηεο θπζηθήο 

νκνξθηάο ηεο. Η ζπληξηπηηθή  πιεηνςεθία έκεηλε ηθαλνπνηεκέλε απφ απηφ ην ηαμίδη 

θαη γη ‟απηφ ζειήζακε λα δνχκε θαη ηη αξέζεη ζε απηνχο ηνπο ιανχο λα θάλνπλ ζε έλα 

ηαμίδη ηνπο. Η ζπκπεξηθνξηθή αλάιπζε έδεημε φηη: 

1. Να δνθηκάδνπλ λέα πξντφληα 

2. Να βηψλνπλ κία θνπιηνχξα δηαθνξεηηθή απφ ηε δηθή ηνπο 

3. Να εκπινπηίδνπλ ηηο γλψζεηο ηνπο 

Σα 2 θαη 3 ήηαλ αξθεηά αλακελφκελα κειεηψληαο απηνχο ηνπο ιανχο. Σν πξψην 

βέβαηα είλαη θάηη πνπ πξνθαλψο αιιάδεη θαη κε ηα ρξφληα θαζφηη έρεη παξαηεξεζεί 

ηδίσο ζε παιαηφηεξεο έξεπλεο πσο νη Αζηάηεο πξνηηκνχλ λα κελ απνρσξίδνληαη ην 

δηθφ ηνπο θαγεηφ αθφκα θαη ζηα ηαμίδηα ηνπο. 

Ζ δπζθνιία ζην θιείζηκν ηνπ ηαμηδηνύ, Ζ απόζηαζε Αζίαο – Διιάδαο, ην θόζηνο 

ηαμηδηνύ, ην πξόβιεκα επηθνηλσλίαο, ζπζρεηηζκέλα κε ηα ειηθηαθά γθξνππ (3
νο

 

εξεπλεηηθόο ζηόρνο) 

Γπζθνιία ζην θιείζηκν ηνπ ηαμηδηνχ - ειηθία: Βξίζθνληαο θπξίσο individual travelers 

ε ζπγθεθξηκέλε εξψηεζε είλαη ζεκαληηθή γηα λα εμάγνπκε ζεκαληηθά ζπκπεξάζκαηα 

γηα ην πφζν εχθνιε είλαη ε δηαδηθαζία ηνπ λα θιείζεη θάπνηνο έλα ηέηνηνπ είδνπο 

ηαμίδη. Οη απαληήζεηο πνπ πήξακε ήηαλ πνηθίιεο θάηη ην νπνίν απνζαθελίζηεθε φηαλ 

ζπζρεηίζακε απηέο κε ηα ειηθηαθά group ζην πξφγξακκα SPSS. Οη κεγαιχηεξνη 

ειηθηαθά άλζξσπνη είλαη θαη απηνί βξήθαλ εκπφδηα ζην λα θιείζνπλ ην ηαμίδη ηνπο, 

ηδίσο αλ ζθεθηεί θαλείο φηη φια απηά πηα γίλνληαη ζρεδφλ θαη ‟απνθιεηζηηθφηεηα κε 

ην internet.  

Απφζηαζε ηαμηδηνχ – ειηθία: Η έξεπλα καο έδεημε φηη επηθξαηεί ε άπνςε φηη φλησο ην 

ηαμίδη απηφ είλαη κεγάιν. Να επηζεκάλνπκε γηα αθφκε κία θνξά φηη κηιάκε γηα έλα 

ππεξαηιαληηθφ ηαμίδη. Γελ ήηαλ ιίγνη βέβαηα απηνί πνπ έδεημαλ λα κελ ην βξίζθνπλ 

κεγάιν ζε απφζηαζε. Γηα άιιε κία θνξά θαη κε απφιπηε ινγηθή απηφ εμεγείηαη κε ηε 

ζπζρέηηζε ησλ απνηειεζκάησλ κε ηα ειηθηαθά group. Οη κεγαιχηεξνη άλζξσπνη 

ηαιαηπσξήζεθαλ πην πνιχ κε ηελ απφζηαζε ηνπ ηαμηδηνχ.  
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Κφζηνο ηαμηδηνχ – ειηθία: Η πιεηνςεθία ζπκθψλεζε κε ηελ άπνςε φηη ην θφζηνο 

είλαη κεγάιν αλ θαη ππήξραλ θαη αληίζεηεο απφςεηο. Οη κεγαιχηεξνη ήηαλ απηνί πνπ 

ζεψξεζαλ ην ηαμίδη απηφ αθξηβφηεξν. πλππνινγίδνληαο κέζα ζε απηφ φηη νη πην 

κεγάινη ειηθηαθά ηαμίδεπαλ κε ηηο νηθνγέλεηεο ηνπο δελ καο θάλεη θαζφινπ εληχπσζε 

ην ζπγθεθξηκέλν απνηέιεζκα. 

Πξφβιεκα επηθνηλσλίαο (γιψζζα) – ειηθία: Γηα άιιε κία θνξά παξαηεξήζακε λα 

δηαζηαπξψλνληαη δηαθνξεηηθέο απαληήζεηο θαη απφ ηελ πξσηνγελή έξεπλα καο πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε ήηαλ θαη απφ ηηο πξψηεο καο παξαηεξήζεηο. Οη λένη έδεηρλαλ λα 

έρνπλ θαιή ρξήζε ηεο μέλεο γιψζζαο, αληίζεηα κε ηηο κεγαιχηεξεο ειηθίεο φπνπ θαη 

έπξεπε λα ςάμνπκε αξθεηά γηα λα βξνχκε θάπνηνπο πνπ λα κηινχλ ηθαλνπνηεηηθά 

αγγιηθά. 

Ζ ζπζρέηηζε εκπνδίσλ (απόζηαζε ηαμηδηνύ θαη θόζηνο) κε ηελ Πηζηόηεηα θαη ε 

Πξόηαζε ηεο Διιάδαο σο πξννξηζκό ζε ζπγγελείο θαη θίινπο 

πζρεηίζακε δπν ζεκαληηθά ηξνρνπέδηα πνπ ζπκπεξηιάβακε ζηελ έξεπλά καο κε ηελ 

πηζηφηεηα θαη „‟δηαθήκηζε‟‟ ηνπ ηαμηδηνχ απηνχ. Παξαηεξήζακε πσο απηνί νη δχν 

αλαζηαιηηθνί παξάγνληεο φρη απιά δελ επεξέαζαλ αξλεηηθά ηελ απφθαζε ηνπο ζην 

λα επηζηξέςνπλ ή θαη λα πξνηείλνπλ ηνλ πξννξηζκφ, αληηζέησο θαίλνληαη άθξσο 

ζεηηθνί ζην λα επαλαιάβνπλ θαη λα πξνηείλνπλ ηελ Διιάδα. Λφγσ ηνπ κεγάινπ 

βαζκνχ ηθαλνπνίεζεο πνπ παξαηεξήζακε λσξίηεξα ζηελ εξεπλά καο λαη κελ 

πεξηκέλακε ην λα πξνηαζεί ζε ηξίηνπο αιιά είρακε ηελ εχινγε απνξία ην θαηά πφζν 

έλα ππεξαηιαληηθφ θαη θνζηνβφξν ηαμίδη ζηελ ίδηα κάιηζηα ρψξα είλαη πηζαλφ λα 

επαλαιεθζεί. Αλ θαη ππάξρνπλ αξθεηέο αληαγσληζηηθέο επηινγέο νη Αζηάηεο έρνπλ 

κεγάιε εθηίκεζε ζηελ Διιάδα, ηα ηαμίδηα ηνπο πάληα ζπλδπάδνληαη κε ηελ 

ςπραγσγία θαη ηε κφξθσζε θάηη ην νπνίν δίλεη έλα κεγάιν αληαγσληζηηθφ 

πιενλέθηεκα ζηελ ρψξα καο. 

 

ΠΡΟΣΑΕΙ 
 

Πξαγκαηνπνηψληαο ηελ έξεπλα απηή, είρακε εμαξρήο θαη σο ζθνπφ λα 

παξνπζηάζνπκε θάπνηεο πξνηάζεηο πνπ λα αλαδείμνπλ νιφθιεξε ηελ Διιάδα σο 

ηνπξηζηηθφ πξννξηζκφ θαη λα απεπζχλνληαη ζε φιε ηελ Αζία. Απεπζπλφκαζηε ζε 
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φινπο ηνπο εκπιεθφκελνπο θνξείο ζέινληαο λα βάινπκε θαη εκείο ην ιηζαξάθη καο φρη 

κφλν ζηελ παγθφζκηα βηβιηνγξαθία αιιά θαη ζηελ βειηηζηνπνίεζε ηεο εηθφλαο ηεο 

Διιάδαο ζε κηα δπλακηθή αγνξά. 

1. Δλεκέξσζε ησλ „‟ζέισ‟‟ ησλ Αζηαηψλ ηνπξηζηψλ. 

Σν λα ππνδέρεζαη ιανχο δηαθνξεηηθψλ ρσξψλ πφζν κάιινλ άιισλ Ηπείξσλ ζεκαίλεη 

απηφκαηα φηη ζα ππάξρνπλ θαη δηαθνξέο ζηελ αληίιεςε ησλ πξαγκάησλ. Ξελνδνρεία, 

καγαδηά εζηίαζεο, ηνπξηζηηθά γξαθεία αιιά θαη φζνη ρψξνη θαη επηρεηξήζεηο 

ζπλεξγάδνληαη θαη θηινμελνχλ ηνπο Αζηάηεο πξέπεη λα ελεκεξσζνχλ θαιχηεξα γηα ηηο 

ηδηαηηεξφηεηεο ηεο θνπιηνχξαο ηνπο, απφ έλαλ απιφ ραηξεηηζκφ κέρξη θαη βαζηθέο θαη 

απηνλφεηεο γη ‟απηνχο απαηηήζεηο. ηαλ έλαο νιφθιεξνο ιαφο ζεσξεί πξνζβνιή φηαλ 

δελ ππάξρεη πέλζνο λα θνξάο ιεπθά δελ είλαη δπλαηφλ έλα εζηηαηφξην πνπ 

δηνξγαλψλεη πξηβέ γεχκα γηα απηνχο λα έρεη ληχζεη φιν ην πξνζσπηθφ ηνπ κε απηφ ην 

ρξψκα. Λεπηνκέξεηεο πνπ θάλνπλ ηε δηαθνξά ζηελ εκπεηξία απηψλ ησλ ιαψλ ζηνλ 

ηφπν καο. 

2. Γεκηνπξγία πεξηζζφηεξσλ θαη ειθπζηηθφηεξσλ παθέησλ γηα πξννξηζκνχο πνπ 

κέρξη ζήκεξα δελ έρνπλ γίλεη γλσζηνί ή ειθπζηηθνί ζηνπο Αζηάηεο. 

Η Διιάδα έρεη αλαδείμεη αξθεηά ηνπο πην δεκνθηιείο πξννξηζκνχο ηνπο πνπ δελ είλαη 

άιινη απφ ηελ Αζήλα, ηελ Μχθνλν, ηελ αληνξίλε, ηελ Κξήηε ηε Ρφδν. ίγνπξα 

φκσο δελ ζηακαηά εθεί ζαλ ρψξα. Η Υαιθηδηθή ηα λεζηά ηνπ Ινπλίνπ πειάγνπο αιιά 

θαη αξθεηά αθφκα ηνπ Αηγαίνπ δελ έρνπλ κφλν ηηο θπζηθέο νκνξθηέο θαη ην 

πνιηηηζκηθφ ελδηαθέξνλ αιιά θαη εμαηξεηηθέο πξνδηαγξαθέο γηα λα θηινμελήζνπλ ηνλ 

Αζηαηηθφ ιαφ. Δμαηξεηηθά μελνδνρεία, θαιφ θαγεηφ θαη εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ 

ππάξρνπλ θαη ζε άιια κέξε ζηελ Διιάδα πνπ πξέπεη λα δηαθεκίζνπκε ζηελ Αζία. 

3. Δχξεζε θαη άιισλ αγνξψλ ζηφρσλ απ‟ ηελ Ήπεηξν ηεο Αζίαο.  

Τπάξρνπλ πνιινί ιανί πνπ ηαμηδεχνπλ αξθεηά, θαηαλαιψλνληαο κεγάια πνζά θαη 

πξέπεη λα πξνζηεζεί ε Διιάδα πην έληνλα ζην ηνπίν ηνπο. Η Ιλδία θαη ε ηγθαπνχξε 

είλαη δχν ραξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα ιαψλ πνπ νη αξκφδηνη θνξείο πξέπεη λα 

κειεηήζνπλ θαη λα απεπζπλζνχλ. 

4. Αληηκεηψπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο γιψζζαο. 
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ηελ έξεπλα καο παξαηεξήζακε φηη νη Αζηάηεο δπζθνιεχνληαη αξθεηά ιφγσ ηεο 

αλππαξμίαο ησλ δηθψλ ηνπο γισζζψλ ζηελ θαζεκεξηλφηεηα ηνπ ηαμηδηνχ ηνπο. Οη 

Αζηάηεο απνγνεηεχνληαη απφ ηελ έιιεηςε πιεξνθνξηαθνχ πιηθνχ ζηελ θηλέδηθε 

γιψζζα, απφ ηελ απνπζία θαηαιφγσλ-νδεγψλ κνπζείσλ θαη αξραηνινγηθψλ ρψξσλ 

ζηελ θηλέδηθε γιψζζα ( είλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη ζηελ Απαγνξεπκέλε Πφιε ηνπ 

Πεθίλνπ έρεη ζπκπεξηιεθζεί ε ειιεληθή γιψζζα ζηηο ζπζθεπέο απηφκαηεο 

ερνγξαθεκέλεο μελάγεζεο) θαη απφ ηελ έιιεηςε θηιηθψλ πξνο ηελ θηλέδηθε 

θνπιηνχξα μελνδνρεηαθψλ ππεξεζηψλ. 

5. Πξνζπάζεηα αληηκεηψπηζεο ηνπ κεγάινπ πξνβιήκαηνο ηνπ ππεξαηιαληηθνχ 

ηαμηδηνχ. 

Σν ελδηαθέξνλ ηεο Αζίαο γηα ηελ Διιάδα κεγαιψλεη, νη ΔΟΣ ινηπφλ νθείινπλ λα 

θάλνπλ φιεο ηηο απαξαίηεηεο θηλήζεηο γηα λα ππάξμνπλ αθφκα πεξηζζφηεξεο πηήζεηο 

πνπ λα ζπλδένπλ ηελ Διιάδα κε ηηο Αζηαηηθέο ρψξεο. 

 

ΠΡΟΣΑΕΙ ΓΙΑ ΠΕΡΑΙΣΕΡΩ ΕΡΕΤΝΑ 
 

1. πσο πξναλαθέξακε ππάξρνπλ ειθπζηηθφηαηεο αγνξέο ζηελ Αζία πέξαλ ησλ 

επξέσο γλσζηψλ (Κίλα, Ιαπσλία θ.ιπ.). Η πξαγκαηνπνίεζε κίαο έξεπλα πνπ 

λα αζρνιεζεί κε ην πξνθίι ησλ ηνπξηζηψλ ησλ ρσξψλ ηεο ηγθαπνχξεο θαη 

ηεο Ιλδίαο ή θαη φπνησλ άιισλ θξίλνληαη αξθεηά ειθπζηηθέο, κπνξεί λα 

αλαδείμεη ζεκαληηθά ζηνηρεία. Απηά κε ηε ζεηξά ηνπο κπνξνχλ λα ζπκβάινπλ 

ζηελ αλάδεημε ηεο Διιάδαο σο ηνπξηζηηθνχ πξννξηζκνχ γηα απηέο ηηο ρψξεο. 

2. Μηα δηάζηαζε πνπ δελ εξεπλήζεθε ζε απηή ηε κειέηε αιιά επεξεάδεη 

ζεκαληηθά δηάθνξεο πιεπξέο ηεο ηνπξηζηηθήο εκπεηξίαο θαη ζπκπεξηθνξάο 

είλαη ηα ζπλαηζζήκαηα ησλ ηνπξηζηψλ. Δπεξρφκελεο έξεπλεο πξέπεη λα 

εμεηάζνπλ ηα ζπλαηζζήκαηα σο πξνζδηνξηζηηθφ παξάγνληα ηεο ηνπξηζηηθήο 

ζπκπεξηθνξάο θαη λα κειεηήζνπλ ιεπηνκεξψο ηελ επίδξαζε ηνπο ζηε 

δηαδηθαζία επηινγήο ηνπ πξννξηζκνχ θαη ζηα ηξία ζηάδηα, (previsit), ζηελ 

θαζεκεξηλφηεηα ζηνλ πξννξηζκφ (on site), θαζψο θαη ζηνλ βαζκφ 

ηθαλνπνίεζεο απφ ηνλ πξννξηζκφ θαη ηελ πηζηφηεηα θπζηθά ζ ‟απηφλ (post-

visit). 
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3. Σέινο, κία αθφκα πξφηαζε πνπ κπνξνχκε λα παξαζέζνπκε είλαη κία 

εμεηδηθεπκέλε κειέηε πνπ λα αθνξά ηεο απαηηήζεηο ησλ ιαψλ απηψλ θαη ην 

βαζκφ ηθαλνπνίεζεο ηνπο πνπ λα αθνξά απνθιεηζηηθά ηελ δηακνλή θαη ηελ 

εζηίαζε. Έηζη ζα απνθξππηνγξαθεζνχλ θαιχηεξα νη ιανί απηνί πνπ είλαη 

ηφζν μέλνη ζε εκάο ζε αξθεηνχο ηνκείο θαη ζα βειηηψζνπκε θαηά πνιχ ηελ 

εκπεηξία ηνπο ζηνλ δηθφ καο πξννξηζκφ. 
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