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Δπραξηζηίεο 

Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνπο αλζξψπνπο πνπ κε βνήζεζαλ ζε φια ηα ζηάδηα ηεο παξνχζαο 

δηπισκαηηθήο εξγαζίεο.  

Κπξίσο, ηνλ θχξην Εαλληά θαη ηελ θπξία Γθνιθηλνπνχινπ απφ ην γξαθείνπ ηχπνπ ηνπ ΔΓΑ, πνπ 

κνπ πξνζέθεξαλ απιφρεξα ηε βνήζεηά ηνπ ζηελ πξνζπάζεηα απνγξαθήο ζπγθεθξηκέλσλ ραξαθηεξηζηηθψλ 

ζηνηρεηψλ αλάκεζα ζηνπο ζπκκεηέρνληεο ηνπ 8νπ Ζκηκαξαζσλίνπ Αζήλαο – Athens Half Marathon 2019. 

Υσξίο ηελ πνιχηηκε βνήζεηά ηνπο ζηε δηαλνκή θαη ζπκπιήξσζε ησλ εξσηεκαηνινγίσλ, ε νινθιήξσζε ηεο 

παξνχζεο εξγαζίαο ζα ήηαλ αδχλαηε.  

Δπίζεο ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνλ επηβιέπνληα θαζεγεηή κνπ θχξην Μάξθν Σζφγθα γηα ηελ 

πνιχ θαιή ζπλεξγαζία καο, ηηο ζπκβνπιέο θαη ηελ θαζνδήγεζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπγγξαθήο ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίαο.  

Σέινο, επραξηζηψ πνιχ ηελ νηθνγέλεηά κνπ θαη ηνπο γνλείο κνπ γηα ηελ ζηήξημή ηνπο θαζ‟ φιν ην 

δηάζηεκα ηεο έξεπλαο θαη ζπγγξαθήο ηεο παξνχζεο εξγαζίαο.  
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Ειςαγωγό  
 

Ο φξνο ηεο εθδήισζεο  ρξεζηκνπνηείηαη  εθαηνληάδεο ρξφληα γηα λα  θαιχςεη έλα επξχ θάζκα 

γεγνλφησλ. Οη πξψηεο εθδειψζεηο πνπ παξαθίλεζαλ ηα άηνκα λα κεηαθηλεζνχλ γηα λα ζπκκεηέρνπλ ζε 

απηέο, πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηελ αξραία Διιάδα. Σέηνηεο εθδειψζεηο ήηαλ ηα Παλαζήλαηα, θη ε γηνξηή ηνπ 

Γηνλχζνπ πνπ ιάκβαλαλ ρψξα ζηελ Αζήλα πξνο ηηκήλ ησλ Οιχκπησλ ζεψλ.  

Σέηνην ηχπνπ εθδειψζεηο  δηαδξακάηηδαλ βαζηθφ θνηλσληθφ ξφιν ζηελ ηνπηθή θνηλσλία θαη  

εμππεξεηνχζαλ δηαθνξεηηθνχο ζθνπνχο. Ζ αξρή ησλ ζχγρξνλσλ αζηηθψλ εθδειψζεσλ βξίζθεηαη ζηνλ 19ν 

αηψλα, ελψ κεηά ηνλ 2
ν
 Παγθφζκην Πφιεκν, νη εθδειψζεηο αληηκεησπίζηεθαλ σο κέζν αλαγέλλεζεο ηεο 

εηθφλαο κηαο πφιεο θαη ηελ αλάπηπμε ηνπ εκπνξίνπ θαη ηνπ ηνπξηζκνχ.  

Ζ εμέιημε ησλ κέζσλ ελεκέξσζεο θαη ησλ κεηαθνξψλ θαη ε βειηίσζε ηνπ κνξθσηηθνχ επίπεδν, ζε 

ζρέζε κε ην παξειζφλ, ζπλέβαιαλ επίζεο ζηελ αλάπηπμε εθδειψζεσλ ηνπξηζηηθνχ ελδηαθέξνληνο.  

Απφ ην 1980, γίλνληαη νξγαλσκέλεο πξνζπάζεηεο ψζηε κεγάια αζηηθά θέληξα λα ζέζνπλ εαπηφλ 

ζηνλ παγθφζκην ηνπξηζηηθφ ράξηε κέζα απφ ηελ πξνψζεζε πνιηηηζηηθψλ, αζιεηηθψλ, θαη θαιιηηερληθψλ 

εθδειψζεσλ, νη νπνίεο ζπλδπάδνληαη κε πςειά επίπεδα επελδχζεσλ ζε ππνδνκέο, αλζξψπηλν δπλακηθφ θαη 

άιια πξνγξάκκαηα. 

Ο ηνπξηζκφο πνπ πξνζειθχνπλ  έρεη ηφζν ζεηηθέο φζν θη αξλεηηθέο επηπηψζεηο. Πξνθαλψο, ηα 

ζεηηθφηεξα απνηειέζκαηα είλαη ε νηθνλνκηθή αλάπηπμε, ε βειηίσζε ηεο εηθφλαο θη ε απμεκέλε πξνβνιή 

ελφο πξννξηζκνχ.  

ήκεξα φζν πνηέ άιινηε, δίλεηαη ζηνπο αλζξψπνπο ηνπ κάξθεηηλγθ ε δπλαηφηεηα λα αλαπηχμνπλ 

ζηξαηεγηθέο πξνψζεζεο ηνπ ίδηνπ ηνπ πξννξηζκνχ κέζα απφ ηελ πξνβνιή εθδειψζεσλ. Με ηα ζχγρξνλα 

κέζα πνπ πξνζθέξνληαη κπνξνχλ λα θαζνξίζνπλ κε αθξίβεηα ηηο αγνξέο - ζηφρνπο θαη ηα πξνθίι ησλ 

επηζθεπηψλ, εληάζζνληάο ηνπο ζηε δηαδηθαζία, επηηπγράλνληαο πςειά επίπεδα ηθαλνπνίεζεο. 

Ζ παξνχζα εξγαζία εμεηάδεη ηελ online παξνπζία θαη απφδνζε ηνπ 8νπ Ζκηκαξαζσλίνπ Αζήλαο – 

Athens Half Marathon 2019, ην επίπεδν αιιειεπίδξαζεο ησλ ζπκκεηαζρφλησλ κε ηα κέζα θνηλσληθήο 

δηθηχσζεο ηεο δηνξγάλσζεο θαη κε άιινπο ζπκκεηέρνληεο.  

Δμεηάδνληαη επίζεο θαηά πφζν ην έλαπζκα γηα “δξάζε” επήιζε ζαλ απνηέιεζκα ηεο ελεξγνπνίεζεο 

ηεο δηαδηθαζίαο κάξθεηηλγθ κέζα απφ ηελ ρξήζε ησλ κέζσλ θνηλσληθήο δηθηχσζεο, ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ 

θαη ην δηαδίθηπν, ην ελδηαθέξνλ ησλ ζπκκεηερφλησλ ζρεηηθά κε ηνλ πξννξηζκφ δηεμαγσγήο ηεο εθδήισζεο 

θαη ηε βαξχηεηα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ παξάγνληα ζηελ απφθαζή ηνπο λα ηαμηδέςνπλ γηα λα ζπκκεηάζρνπλ ζε 

κία εθδήισζε αζιεηηθνχ ελδηαθέξνληνο.  
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Αξρηθά, πξαγκαηνπνηείηαη αλαθνξά ζηηο παξνχζεο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ ζην ηνπξηζηηθφ θιάδν 

θαη κία βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε ζρεηηθά κε ηνλ νξηζκφ ηνπ ηνπξηζκνχ θαη ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο.  

ηε ζπλέρεηα αλαιχεηαη ν αλζξψπηλνο παξάγνληαο απφ ηελ ζθνπηά ηεο ηνπξηζηηθήο δήηεζεο θαη 

πξαγκαηνπνηείηαη κία βηβιηνγξαθηθή αλαδξνκή ζρεηηθά κε ην νξηζκφ ηνπ ηνπξηζκνχ εθδειψζεσλ, ηα 

δηαθνξεηηθά είδε πνπ ππάξρνπλ, ελψ γίλεηαη θη αλαθνξά ζηνλ ηξφπν δηαρσξηζκνχ ηνπο. Δπίζεο, γίλεηαη 

αλαθνξά ζην πξνθίι ησλ αηφκσλ πνπ ηαμηδεχνπλ γηα λα παξεπξεζνχλ ζε κία εθδήισζε, ηα πξνζσπηθά ηνπο 

ραξαθηεξηζηηθά θαη ηα θίλεηξα ππνθίλεζεο. Αλαιχνληαη νη επηδξάζεηο ησλ εθδειψζεσλ ζηελ ηνπηθή 

θνηλσλία.   

ην επφκελν θεθάιαην  παξνπζηάδεηαη ην κάξθεηηλγθ ησλ εθδειψζεσλ ηνπξηζηηθνχ ελδηαθέξνληνο 

κε ηε ρξήζε ησλ κέζσλ θνηλσληθήο δηθηχσζεο, ηνπ δηαδηθηχνπ θαη ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ. ηε ζπλέρεηα 

παξνπζηάδεηαη ε έξεπλα ζηνπο ζπκκεηέρνληεο ηνπ 8νπ Ζκηκαξαζσλίνπ Αζήλαο – Athens Half Marathon 

2019, ν ζθνπφο, ε πεξηγξαθή ηεο κεζνδνινγίαο, νη πεξηνξηζκνί θαη ηα απνηειέζκαηα.  

Σέινο, θαηαηίζεληαη ηα ζπκπεξάζκαηα θη νη πξνηάζεηο γηα κεγαιχηεξν βαζκφ αιιειεπίδξαζεο κε 

ηνπο ζπκκεηέρνληεο θαη θαιχηεξε online πξνβνιή ηνπ πξννξηζκνχ κέζα απφ ηελ πξνβνιή εθδειψζεσλ 

ηνπξηζηηθνχ ελδηαθέξνληνο κε ηελ ρξήζε ησλ κέζσλ θνηλσληθή δηθηχσζεο, ηηο λέεο ηερλνινγίεο θαη ην 

δηαδίθηπν. 
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1. Γνωρύζοντασ τον τουριςμό – Στοιχεύα και αριθμού 
 

Παγθνζκίσο ν ηνπξηζηηθφο θιάδνο ζεσξείηαη σο ν πην ηαρχξπζκα αλαπηπζζφκελνο θιάδνο ησλ 

ηειεπηαίσλ δεθαεηηψλ ν νπνίνο επεθηείλεηαη θαη δηαθνξνπνηείηαη ζπλερψο θαη ζχκθσλα κε ηνλ Παγθφζκην 

Οξγαληζκφ Σνπξηζκνχ (UNWTO) ζπκκεηείρε ζην αθαζάξηζην εγρψξην πξντφλ ησλ ρσξψλ κε πνζνζηφ ηεο 

ηάμεσο ηνπ 10% γηα ην 2017. Οη δηεζλήο αθίμεηο γηα ην 2017 αγγίδνπλ ηα 1,3 δηο. παγθνζκίσο θαη 

πξνβιέπεηαη λα απμεζνχλ θαηά 3,3% κέρξη ην 2030
1
, ελψ ε Δπξψπε παξακέλεη ε κεγαιχηεξε πεγή 

εμεξρφκελνπ ηνπξηζκνχ θαιχπηνληαο ηηο κηζέο απφ ην ζχλνιν ησλ δηεζλψλ αθίμεσλ, 48%
2
. 

Ζ δηαθνξνπνίεζε θαη ε δηεχξπλζε ησλ επηινγψλ πνπ έρεη ν ζχγρξνλνο ηαμηδηψηεο παξέρεηαη πιένλ 

αλέμνδα θαη ζε δεπηεξφιεπηα κε ηηο λέεο ηερλνινγίεο πνπ πξνζθέξνληαη κέζσ ησλ θηλεηψλ ηειεθψλσλ θαη 

ηνπ δηαδηθηχνπ λα επεξεάδνπλ φιν θαη πεξηζζφηεξν ηνλ ηξφπν πνπ νη ελ δπλάκεη ηνπξίζηεο αλαδεηνχλ 

πιεξνθνξίεο γηα έλαλ πξννξηζκφ, ηνλ ηξφπν δηνξγάλσζεο ησλ δηαθνπψλ ηνπο θαη ηνλ ηξφπν πνπ απηνί 

πξαγκαηνπνηνχλ θξαηήζεηο ηφζν γηα ηελ κεηαθίλεζή ηνπο φζν θαη ζηελ επηινγή θαηαιχκαηνο
3
. 

1.1. Παγκόςμια τουριςτικό βιομηχανύα 
 

ην 20
ν
 World Travel Monitor Forum ζηελ Πίδα επηζεκάλζεθε ε ζεκαζία θαη ε επίδξαζε ηεο 

ηερλνινγίαο θαζψο επίζεο θαη ε αλάγθε γηα εμαηνκηθεπκέλε ελεκέξσζε κέζσ ησλ social media ζρεηηθά κε 

ην ηνπξηζηηθφ πξντφλ. Απηφ ζεκαίλεη φηη δεκηνπξγείηαη κία ηάζε λα αλαδεηνχληαη ζπλερψο λέεο θαη 

απζεληηθέο εκπεηξίεο, πεξηζζφηεξν δηαδξαζηηθέο γηα ηνλ ρξήζηε πνπ πεξηιακβάλνπλ ηελ αιιειεπίδξαζε κε 

ηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο-πξννξηζκνχο. Σν δηαδίθηπν θπξηαξρεί ζηελ αγνξά ησλ ηαμηδίσλ, κε πάλσ απφ ην 80% 

ησλ θξαηήζεσλ παγθνζκίσο λα πξαγκαηνπνηνχληαη δηαδηθηπαθά.  

Παξφια απηά ελψ νη θξαηήζεηο κέζσ θηλεηνχ ηειεθψλνπ ην 2014 παξνπζίαδαλ αλνδηθή πνξεία 

παγθνζκίσο, πξνζεγγίδνληαο δηςήθην αξηζκφ απφ ην ζχλνιν ησλ ειεθηξνληθψλ θξαηήζεσλ, ην 2018 νη 

θξαηήζεηο πνπ θαηαγξάθεθαλ κέζσ δηαδηθηχνπ κε ηελ βνήζεηα θηλεηψλ ηειεθψλσλ ήηαλ κφιηο ην 12%, 

κεησκέλν πνζνζηφ ζε ζρέζε κε ην 2017, φπνπ ήηαλ 20%
4
. Ζ ηάζε απηή έρεη δπλακηθή θπξίσο ζε Αζία θαη 

Νφηην Ακεξηθή, ελψ ηα ηειεπηαία ρξφληα αξρίδεη λα επηθξαηεί θαη ζε Βφξεην Ακεξηθή θαη Δπξψπε. 

 

 

                                                           
1
 Tourism for Development – Volume I: Key Areas for Action, Published by the World Tourism Organization (UNWTO), Madrid, 

Spain. First printing: 2018 
2
 https://www.forbes.com [πρόςβαςθ: 22/08/2019] 

3
 Global Trends Report, 2014, WTM (World Travel Market), http://www.wtmlondon.com [πρόςβαςθ : 09/11/2018] 

4
 ABTA Holiday Habits Report 2018 

https://www.forbes.com/
http://www.wtmlondon.com/
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1.2. Ελληνικό τουριςτικό βιομηχανύα  
 

Όζνλ αθνξά ηελ Διιάδα ζε κειέηε ηνπ ΔΣΔ γηα ηελ ζπκβνιή ηνπ ηνπξηζκνχ ζηε Διιεληθή 

νηθνλνκία επηζεκαίλεηαη φηη ε ζπκκεηνρή ηνπ θιάδνπ ηνπ ηνπξηζκνχ ζην αθαζάξηζην εγρψξην πξντφλ ηεο 

ειιεληθήο νηθνλνκίαο κε βάζε ηα ζηνηρεία ηνπ 2018, ήηαλ 11,7%, ε Διιάδα εηζέπξαμε € 15,9 δηζ. απφ 

πεξίπνπ 30εθ. ηνπξίζηεο
5
. Καηά ην ηξίην ηεηξάκελν ηνπ 2018, 650.000 άηνκα απαζρνιήζεθαλ ζε 

ηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο θαη ζηνλ θιάδν ηεο θηινμελίαο
6
. Παξάιιεια, ν αξηζκφο ησλ δηεζλψλ ηνπξηζηηθψλ 

αθίμεσλ γηα ην έηνο 2018 απμήζεθε θαηά 11.6% ζε ζρέζε κε ην 2017
7
, παξ‟ φια απηά ε Διιάδα βξίζθεηαη 

ζηελ 13
ε
 ζέζε ζηηο αθίμεηο

8
, κε ηελ Ηζπαλία θαη ηελ Σνπξθία λα βξίζθνληαη κέζα ζηηο 10 πξψηεο ρψξεο ζην 

παγθφζκην ράξηε ησλ ηνπξηζηηθψλ αθίμεσλ
9
.  

ε φηη αθνξά ην κεξίδην ηεο παγθφζκηαο αγνξάο, ε Διιάδα ην 2014 θαηείρε κφιηο ην 1,6%
10
, ελψ 

αλαθνξηθά κε ηνπο επξσπαίνπο ηνπξίζηεο, θαίλεηαη ην κεξίδην ηεο Διιάδαο λα απμάλεηαη κε πνιχ αξγνχο 

ξπζκνχο θαζψο ε επίδνζή ηεο ζε ζρέζε κε ην κεξίδην ηεο αγνξάο ησλ επξσπαίσλ πνιηηψλ πνπ θαηείρε γηα 

ην έηνο 2012 έρεη απμεζεί κφιηο 0,3% ην 2013
11

.  

Σέινο, ην 2018, ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ αθίμεσλ θαίλεηαη λα ζπγθεληξψλεηαη ζηα αεξνδξφκηα 

ηεο Αζελατθήο πξσηεχνπζαο, κε δεχηεξν ην Ζξάθιεην θαη ελ ζπλερεία ηε Θεζζαινλίθε θαη ηέηαξηε ζε 

αθίμεηο ηελ Ρφδν
12
. Δλ αληηζέζεη κε ηα παξαπάλσ, ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ μελνδνρεηαθψλ θιηλψλ θαίλεηαη 

λα ην δηαζέηεη ε Κξήηε κε ηα Γσδεθάλεζα θαη ηελ Μαθεδνλία λα αθνινπζνχλ
13

.  

 

 

 

 

                                                           
5
 Δρ. Ίκκοσ Α., Κουτςόσ Σ. (2019), «H ςυμβολι του Τουριςμοφ ςτθν ελλθνικι οικονομία το 2018», 1

θ
 εκτίμθςθ (προςωρινά 

ςτοιχεία) – Μάιοσ 2019, INSETE INTELLIGENCE 
6
 Δρ. Ίκκοσ Α., Κουτςόσ Σ. (2019), «H ςυμβολι του Τουριςμοφ ςτθν ελλθνικι οικονομία το 2018», 1

θ
 εκτίμθςθ (προςωρινά 

ςτοιχεία) – Μάιοσ 2019, INSETE INTELLIGENCE 
7
 Δρ. Ίκκοσ Α., Λαμπρου Ε. (2019), «Διεκνείσ Αεροπορικζσ Αφίξεισ: 2017 & 2018 Απολογιςμόσ Α’ Μζροσ», – Απρίλιοσ 2019, 

INSETE INTELLIGENCE 
8
 TornosNews.gr [πρόςβαςθ: 22/08/2019] 

9
 https://www.forbes.com *πρόςβαςθ: 22/08/2019+ 

10
 Ελλθνικόσ Τουριςμόσ : Στοιχεία & Αρικμοί, Ζκδοςθ 2014,  Σφνδεςμοσ Ελλθνικϊν Τουριςτικϊν Επιχειριςεων (ΣΕΤΕ) 

11
 Ελλθνικόσ Τουριςμόσ : Στοιχεία & Αρικμοί, Ζκδοςθ 2014,  Σφνδεςμοσ Ελλθνικϊν Τουριςτικϊν Επιχειριςεων (ΣΕΤΕ) 

12
 Διεκνείσ αεροπορικζσ αφίξεισ ςτα κυριότερα αεροδρόμια, Ιοφνιοσ 2019 (ΣΕΤΕ) 

13
 Διεκνείσ αεροπορικζσ αφίξεισ ςτα κυριότερα αεροδρόμια, Ιοφνιοσ 2019 (ΣΕΤΕ) 

https://www.forbes.com/
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1.3. Εννοιολογικϋσ προςεγγύςεισ ςτον Τουριςμό 
 

Ο κεγαιχηεξνο θιάδνο ηεο νηθνλνκίαο ζε παγθφζκην επίπεδν κε βάζε θάζε νηθνλνκηθή κέηξεζε, 

είηε απηή αθνξά ηελ απαζρφιεζε είηε ηελ αθαζάξηζηε απφδνζε, αθφκε θαη ηελ ζπλεηζθνξά ζηελ 

θνξνινγία, είλαη ν θιάδνο ηνπ ηνπξηζκνχ ζχκθσλα κε ηελ δηαθήξπμε ηνπ  Παγθφζκην πκβνπιίσλ 

Σαμηδίσλ θαη Σνπξηζκνχ (WTTC) γηα ην έηνο 1992
14

.  

1.3.1. Οριςμόσ τουριςμού 
 

ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ „70 ζπλαληάκε ηηο πξνζπάζεηεο πνιιψλ θπξίσο εηαηξεηψλ, αιιά θαη 

δεκνζίσλ νξγαληζκψλ λα πξνζεγγίζνπλ ελλνηνινγηθά ηνλ ηνπξηζκφ εζηηάδνληαο ηδηαίηεξα ζην γεγνλφο φηη 

επξφθεηην γηα έλαλ πνιχ δπλακηθφ θιάδν ηεο νηθνλνκίαο ν νπνίνο απνηεινχληαλ νπζηαζηηθά απφ ηνπο 

επηκέξνπο θιάδνπο ηεο. Δλδεηθηηθά αλαθέξεηαη ν παξαθάησ νξηζκφο γηα ηνλ ηνπξηζκφ ηνπ Τπνπξγείνπ 

Σνπξηζκνχ θαη Αλάπιαζεο ηεο Απζηξαιίαο (Annals of Tourism Research, Vol.6, No.4, 1979, pp.390-407) :  

„„Ο ηνπξηζκφο αλαγλσξίδεηαη σο κία εζληθά ζεκαληηθή βηνκεραλία. Ζ βηνκεραλία απηή 

πεξηιακβάλεη έλα επξχ θάζκα δηαζηαπξσλφκελσλ ηνκέσλ νη νπνίνη εκπεξηέρνπλ ην ζηνηρείν ηεο 

δξαζηεξηφηεηαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θιάδσλ παξνρήο ππεξεζηψλ, φπσο ν θιάδνο ησλ κεηαθνξψλ, ηεο 

θηινμελίαο, ηεο αλαςπρήο, ηεο εζηίαζεο θαη άιισλ ζπλαθή θιάδσλ.‟‟ 

Γηαθξίλεηαη απφ ηνλ νξηζκφ πσο ηα θξάηε αληηιακβάλνληαλ ηελ ηδηαηηεξφηεηα ηεο ηνπξηζηηθήο 

βηνκεραλίαο λα απνηειεί έλαλ ζπλαζπηζκφ θιάδσλ ηεο νηθνλνκίαο θαη φρη έλαλ απνθνκκέλν θαη απηφλνκν 

θιάδν, φπσο επίζεο θαη ηελ ζεκαληηθή ζπλεηζθνξά απηνχ ζηελ θεξδνθνξία ησλ θξαηψλ. Παξάιιεια, 

γίλεηαη θαηαλνεηφ φηη απφ ηελ νηθνλνκηθή ζθνπηά, ν νξηζκφο ηνπ ηνπξηζκνχ δελ πεξηιακβάλεη ην 

αλζξψπηλν ζηνηρείν, ην „„ππνθείκελν‟‟ πνπ θάλεη πξάμε ηελ έλλνηα ηνπ ηνπξηζκνχ. Αθφκε, δελ έρεη 

αλαγλσξηζηεί ε ζεκαληηθή ζπλεηζθνξά ηνπ αλζξψπηλνπ παξάγνληα ζηελ πξάμε ηνπ ηνπξηζκνχ θαη φιεο νη 

πξνζπάζεηεο πξνζδηνξηζκνχ απηνχ επηθεληξψλνληαη ζηα άκεζα νθέιε θαη ηεο νηθνλνκηθέο απνιαβέο ηεο 

θάζε θνηλσλίαο.  

 

 

 

 

                                                           
14

 World Travel and Tourism Council, www.wttc.org [πρόςβαςθ : 18/11/2014] 

http://www.wttc.org/
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Ο νξηζκφο πνπ δίλεηαη βαζίδεηαη πεξηζζφηεξν ζην απνηέιεζκα παξά ζηα ζηνηρεία πνπ ην ζπλζέηνπλ 

θαη ηειηθά επηθέξνπλ ην ζπγθεθξηκέλν απνηέιεζκα πνπ δίρσο απηά ηα ζηνηρεία δελ ζα κπνξνχζε λα ππάξμεη 

ηνπξηζκφο. Σν ζεκαληηθφηεξν ζηνηρείσλ φκσο φισλ παξαιείπεηαη θηη ε πξνζνρή δίδεηαη ζηα επηκέξνπο 

ζπζηαηηθά πνπ δεκηνπξγνχλ ηνλ θιάδν απηφ θαη απνθέξνπλ ηα νηθνλνκηθά νθέιε ζην θξάηνο. Σν ζηνηρείν 

απηφ είλαη ε έκθπηε αλάγθε ηνπ αλζξψπνπ λα αιιειεπηδξά κε άιια άηνκα θαη λα ζπκκεηέρεη ζηελ 

θνηλσληθή δσή, λα αλαθαιχπηεη θαη λα καζαίλεη, ζηνηρείν πνπ έκπξαθηα ζπληεξεί φινπο ηνπο θιάδνπο ηεο 

νηθνλνκίαο πνπ αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ. 

Παξ‟ φια απηά, πεξίπνπ ηελ ίδηα ρξνληθή πεξίνδν εκθαλίδεηαη κία πεξηζζφηεξν νιηζηηθή 

πξνζέγγηζε ηνπ ηνπξηζκνχ ε νπνία πεξηιακβάλεη ιηγφηεξν απηά θαη εχθνια πξνζδηνξίζηκα θαη κεηξίζηκα 

ζηνηρεία πνπ ζπλζέηνπλ ηνλ ηνπξηζκφ ζαλ έλλνηα. Ο ηνπξηζκφο πξνζδηνξίδεηαη κε ηελ βνήζεηα ηξηψλ 

παξαγφλησλ, απηφο ηνπ αλζξψπνπ, ν νπνίνο „„θάλεη‟‟ ηελ πξάμε ηνπ ηνπξηζκνχ, ν ρψξνο, πνπ απνηειεί ην 

θπζηθφ ζηνηρείν ζηα πιαίζηα ηνπ νπνίνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ε πξάμε ηνπ ηνπξηζκνχ θαη ν παξάγνληαο ηνπ 

ρξφλνπ, ν νπνίνο θαηαλαιψλεηαη απφ ηνλ ηαμηδηψηε ζηελ κεηαθίλεζε θαη ηελ δηακνλή ηνπ (Wahab, 1975). 

Δλψ δχν ρξφληα κεηά παξνπζηάδεηαη ε ζέζε φηη ν ηνπξηζκφο είλαη „„ε κειέηε ηνπ αλζξψπνπ καθξηά 

απφ ην ζπλήζε ηφπν δηακνλήο ηνπ, ηεο βηνκεραλίαο πνπ αληαπνθξίλεηαη ζηηο αλάγθεο ηνπ θαη ησλ 

επηπηψζεσλ πνπ έρεη ε αιιειεπίδξαζε απηψλ ησλ δχν ζηνλ ηφπν θηινμελίαο ηνπ επηζθέπηε ηφζν θνηλσληθά 

θαη νηθνλνκηθά φζν ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ‟‟ (Jafari, 1977). 

Ο παξαπάλσ νξηζκφο θαίλεηαη λα πξνζεγγίδεη θαιχηεξα ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν αληηιακβαλφκαζηε 

ηνλ ηνπξηζκφ κέρξη θαη ζήκεξα. Δκπεξηέρεη φια εθείλα ηα ζεκεία κε ηα νπνία ην άηνκν αιιειεπηδξά φηαλ 

πξαγκαηνπνηεί ηνπξηζκφ, φπσο επίζεο θαη ηα ζεκεία ηα νπνία κπνξνχλ λα επεξεαζηνχλ ή θαη αθφκε λα 

αιινησζνχλ απφ ηελ παξακνλή ηνπ αηφκνπ καθξηά απφ ηνλ ζπλήζε ηφπν δηακνλήο ηνπ. Αλαθέξεη ηνλ 

ηνπξηζκφ ζαλ έλα ζχκπιεγκα πνιιψλ βηνκεραληθψλ θιάδσλ, φπσο επίζεο ηνλίδνληαη μεθάζαξα ηα ζεκεία 

ησλ θνηλσληψλ - πξννξηζκψλ ζηα νπνία επηδξά θαη επηθέξεη νπζηψδεο αιιαγέο.  

Ο νξηζκφο ηνπ Jafari γηα ηνλ ηνπξηζκφ είλαη πεξηζζφηεξν ζπγθεθξηκέλνο απφ απηφλ πνπ δίλεη ν 

Wahab θαη αληαπνθξίλεηαη κε κεγαιχηεξε αθξίβεηα ζηελ ζχγρξνλε πξαγκαηηθφηεηα. Ζ χπαξμε πνιιψλ 

δηαθνξεηηθψλ βηνκεραληψλ πνπ επεξεάδνπλ ην ηειηθφ απνηέιεζκα, φπσο επίζεο θαη ε αιιειεπίδξαζε ηνπ 

αηφκνπ κε άιιεο θνηλσλίεο θαη νη εκπεηξίεο πνπ απνθηά απφ απηέο, θαζηζηνχλ πνιχ δχζθνιν ηνλ εχζηνρν 

νξηζκφ ηνπ ηνπξηζκνχ.  
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Πην θνληά ζηηο κέξεο καο, ην 2008, ν Παγθφζκηνο Οξγαληζκφο Σνπξηζκνχ (WTO) δίλεη ηνλ ηειηθφ 

νξηζκφ γηα ηνλ ηνπξηζκφ ν νπνίνο είλαη απνθιεηζηηθά επηθεληξσκέλνο ζην άηνκν θαη ζην ηη ζπλεπάγεηαη ε 

πξάμε ηνπ ηνπξηζκνχ γηα απηφ : 

„„Ο ηνπξηζκφο πεξηιακβάλεη ηηο δξαζηεξηφηεηεο ησλ αλζξψπσλ πνπ ηαμηδεχνπλ θαη δηακέλνπλ ζε 

πξννξηζκνχο θαη πεξηνρέο άιιεο εθηφο απφ απηέο πνπ απνηεινχλ ην ζπλεζηζκέλν πεξηβάιινλ ηνπο θαη γηα 

ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ δελ μεπεξλά ηνλ έλαλ ρξφλν, κε ζθνπφ ηελ αλαςπρή, ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ 

επαγγεικαηηθψλ ηνπο αλαγθψλ θ.ά.‟' 

1.3.2. Το τουριςτικό προώόν 
 

 Ζ παξαθάησ εηθφλα αλαπαξηζηά ην ζχλνιν ησλ ζηνηρείσλ πνπ ζπλζέηνπλ ην ηνπξηζηηθφ πξντφλ θαη 

θαζέλα απφ απηά αληηπξνζσπεχεηαη απφ έλαλ θχθιν. Αλάινγα κε ηνλ βαζκφ ζπκκεηνρήο ηνπ θάζε 

ζηνηρείνπ ζηελ παξαγσγή θαη παξνρή ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο, νη θχθινη απηνί είλαη κηθξφηεξνη θαη θαζψο 

απνκαθξπλφκαζηε απφ ην θέληξν ε δηάκεηξφο ηνπο κεγαιψλεη.  

Παξάιιεια, βιέπνπκε φηη νη θχθινη είλαη νκφθεληξνη, απηφ ζεκαίλεη φηη φινη νη θχθινη ζπλδένληαη 

θαη αιιειεπηδξνχλ κεηαμχ ηνπο. Απφ ην θέληξν θαη πξνο ηα έμσ, φζν κεγαιψλνπλ νη θχθινη ηφζν 

κεγαιψλεη θαη ε ζπκβνιή ηνπ θάζε ζηνηρείνπ ζην ηνπξηζηηθφ πξντφλ. Σν πφζν ηειηθά επηηπρεκέλν είλαη ην 

ηειηθφ απνηέιεζκα εμαξηάηαη κε ην πφζν θαιά είλαη ζρεδηαζκέλα ηα επηκέξνπο ζηνηρεία θαη ηνλ ηξφπν πνπ 

απηά ηειηθά αιιειεπηδξνχλ
15

. 
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 Smith, S. (1994), «The Tourism Product», Annals of Tourism Research, Vol.21, No.3, pp. 582-595 



 

13 
 

Σν ηνπξηζηηθφ πξντφλ πεξηιακβάλεη πέληε ζηνηρεία : 

PP=Physical Plant 

S=Service 

H=Hospitality 

FC=Freedom of Choice 

I=Involvement  

 

ρήκα 1. Annals of Tourism Research, Vol.21, No.3, 1994, pp. 582-595 
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1.3.2.1. Το φυςικό ςτοιχεύο (pull factor) 
 

Σν παξαπάλσ δηάγξακκα σο βαζηθφ ζηνηρείν γηα ηελ αξρή θάζε θχθινπ ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο, 

αλαθέξεη ην θπζηθφ ζηνηρείν. Απηφ κπνξεί λα εκπεξηέρεη δεκηνπξγήκαηα ηεο θχζεο, φπσο ιφγνπ ράξε έλα 

πνηάκη, κία ιίκλε ή έλα θαξάγγη, αιιά αλαθέξεηαη επίζεο θαη ζε αλζξψπηλα δεκηνπξγήκαηα, φπσο είλαη έλα 

μελνδνρείν ή έλα water park.  

Γεληθά, κπνξεί λα ελλνεζεί φηη ζηνλ θχθιν απηφ εληάζζνληαη φια ηα ραξαθηεξηζηηθά ελφο 

πξννξηζκνχ, ηα νπνία ηνλ θάλνπλ επηζπκεηφ πξννξηζκφ ηαμηδηνχ ζηνλ ελ δπλάκεη ηνπξίζηα. Φπζηθφ 

ζηνηρείν κπνξεί λα είλαη θαη ν θαηξφο θάπνηνπ πξννξηζκνχ ή χπαξμε πινίσλ ή γέθπξεο, αθφκε κπνξεί λα 

ζεσξεζεί ε πνιππνιηηηζκηθφηεηα  ζηνηρείν ελφο ηνπξηζηηθνχ πξννξηζκνχ.  

Πην ζπγθεθξηκέλα είλαη θάζε ηη ην νπνίν είλαη απνηέιεζκα θπζηθψλ θαη θνηλσληθψλ γεγνλφησλ 

(Smith, 1994). Ζ πνηφηεηα ηνπ θπζηθνχ ζηνηρείνπ κπνξεί λα εθηηκεζεί απφ ην θαηά πφζν ε ζρεδίαζή ηνπ 

βειηηψλεη ηελ εκπεηξία πνπ απνθηά ν ρξήζηεο, πξνζηαηεχεη ην πεξηβάιινλ θαη θαζηζηά ην ηνπξηζηηθφ 

πξντφλ πξνζηηφ ζηνπο ηνπξίζηεο, παξέρνληαο έλα επξχ ή κε θάζκα δπλαηνηήησλ θαη δξαζηεξηνηήησλ 

(Gunn, 1972, Mace, 1980). 

1.3.2.2. Οι υπηρεςύεσ 
 

Ζ χπαξμε θαη κφλν ησλ θπζηθψλ ζηνηρείσλ, ησλ εγθαηαζηάζεσλ, θακία ρξεζηηθφηεηα δελ ζα είραλ 

αλ κέζα απφ απηά δελ πξνζθέξνληαλ θάπνηεο ππεξεζίεο. ε απηφ ην ζεκείν θξίλεηαη θαιφ λα νξίζνπκε ην 

ηη είλαη ππεξεζία (Annals of Tourism Research, Vol.21, No.3, 1994, pp. 582-595),  

„„ε εθηέιεζε κίαο ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίαο ψζηε λα ηθαλνπνηεζνχλ νη αλάγθεο ηνπ ηνπξίζηα‟‟. 

Δπηπιένλ, νη ηνπξηζηηθέο ππεξεζίεο, φπσο φιεο νη παξερφκελεο ππεξεζίεο, ραξαθηεξίδνληαη απφ ην 

άπιν θαη κε ρεηξνπηαζηφ ζηνηρείν. Γηαθέξνπλ ζπγθξηηηθά κε ηα πιηθά αγαζά σο πξνο ην απξνζδηφξηζην, ην 

αδηαίξεην, ηελ αδπλακία ζπληήξεζεο θαη ηελ εηεξνγέλεηα (Parasuraman & Zeithaml, 1985).  

Με βάζε ινηπφλ ηα παξαπάλσ, θαηά ηελ αγνξά κηαο ηνπξηζηηθήο ππεξεζίαο ν θαηαλαισηήο 

νπζηαζηηθά αγνξάδεη κηα „„ηδέα‟‟ ζρεηηθά κε ην θαηάιπκα θαη ηνλ ηφπν ησλ δηαθνπψλ ηνπ, ηηο παξερφκελεο 

ππεξεζίεο πνπ ζα έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ θαη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζα δηαζέζεη ηνλ ρξφλν ηνπ θαηά ηελ 

δηάξθεηα ησλ δηαθνπψλ ηνπ. 

 



 

15 
 

Ζ άθημε ζηνλ πξννξηζκφ ζεκαηνδνηεί ηελ πξαγκαηνπνίεζε απηή ηεο „„ηδέαο‟‟ κπξνζηά ζηνλ 

ηνπξίζηα, ν νπνίνο πιένλ κπνξεί λα γεπηεί ην απνηέιεζκα θαη λα ην θξίλεη. Οη ηδηαηηεξφηεηα θάζε ηνκέα 

ππεξεζηψλ θαη ηα πξνβιήκαηα πνπ δεκηνπξγνχληαη ιφγν απηήο, εκθαλίδνληαη θαη ζηελ ηνπξηζηηθή 

ππεξεζία. Ο αλζξψπηλνο παξάγνληαο θαη ε αιιειεπίδξαζε κε άιια άηνκα, ελίνηε δηαθνξεηηθήο 

εζληθφηεηαο, θνπιηνχξαο ή ηξφπνπ δσήο επεξεάδνπλ ην ηειηθφ απνηέιεζκα.  

Δπηπιένλ ην απνηέιεζκα επεξεάδεηαη απφ ηελ αδπλακία απνθιεηζκνχ ησλ δχν κεξψλ απφ ην 

εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ θαη ηελ αθνχζηα ζπκκεηνρή ηξίησλ. Πνιινί θιάδνη ζηνλ ηνκέα ησλ ππεξεζηψλ έρνπλ 

εληάμεη ζην ζχζηεκά ηνπο κέηξα γηα ηελ εμαζθάιηζε ελφο ζπγθεθξηκέλνπ επίπεδνπ πνηφηεηαο ππεξεζηψλ, 

κε απψηεξν ζθνπφ ηελ εμαζθάιηζε ηεο ζπλέπεηαο ζηελ παξερφκελε ππεξεζία. Παξ‟ φια απηά νη 

παξεθθιίζεηο είλαη πνιχ δχζθνιν λα πξνβιεθζνχλ θαη λα εμαιεηθζνχλ. 

1.3.2.3. Η ϋννοια τησ φιλοξενύασ 
 

Ζ έλλνηα ηεο θηινμελίαο σο θάηη επηπιένλ ην νπνίν πξνζθέξεηαη πέξαλ ηεο θαζηεξσκέλεο πνηφηεηαο 

ζηελ ππεξεζία, είλαη απηφ πνπ μερσξίδεη ηελ βηνκεραλία ηνπ ηνπξηζκνχ. Καζψο πνιιέο επηρεηξήζεηο ζα 

κπνξνχζαλ λα  αλήθνπλ ζε αχηε ηελ βηνκεραλία, παξ‟ φια απηά, απηέο πνπ δηαθξίλνληαη είλαη εθείλεο πνπ 

εκπεξηέρνπλ ην ζηνηρείν ηεο θηινμελίαο γη‟ απηφ ην ιφγν πνιιέο θνξέο ν ηνπξηζηηθφο θιάδνο θαιείηαη θαη 

θιάδνο ηεο θηινμελίαο. 

Κξίλεηαη αλαγθαίν ζε απηφ ην ζεκείν λα αλαθεξζνχλ νη εκπιεθφκελνη θιάδνη ζηνλ ηνκέα ηεο θηινμελίαο 

φπσο νξίδνληαη απφ ηνλ Holloway (1989) : 

 Μεηαθνξέο, θάζε είδνο κεηαθνξάο γηα ηνπξηζηηθφ ιφγν 

 Καηαιχκαηα 

 Αμηνζέαηα, θάζε είδνπο, ηφζν θπζηθά αμηνζέαηα φζν θαη πξντφληα αλζξψπηλεο εξγαζίαο 

 Δλδηάκεζνη, γηα παξάδεηγκα tour operators 

 Τπνζηεξηθηηθέο ππεξεζίεο ηδησηηθνχ ηνκέα, φπσο έλα εζηηαηφξην 

 Τπνζηεξηθηηθέο ππεξεζίεο δεκφζηνπ ηνκέα, φπσο ηαρπδξνκεία 

Πέξαλ ησλ ηερληθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ νθείινπλ λα παξνπζηάδνπλ ηα πιηθά ζηνηρεία γηα λα 

παξαζρεζεί ε ππεξεζία, ην άπιν θνκκάηη πνπ απνηειεί κέξνο ηεο ππεξεζίαο είλαη ε θηινμελία. Ο ηξφπνο 

πνπ ζα παξαζρεζεί, νη ρεηξνλνκίεο, ε αηκφζθαηξα ζην ρψξν είλαη ζηνηρεία πνπ απαξηίδνπλ ηελ έλλνηα ηεο 

θηινμελίαο.  
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Γηα λα γίλεη επθνιφηεξα θαηαλνεηφ παξαηίζεηαη ην εμήο παξάδεηγκα (Annals of Tourism Research, 

Vol.21, No.3, 1994, pp. 582-595) :  

„„ε ηππηθή ππεξεζία πνπ εηζπξάηηεη ν ηνπξίζηαο απφ ηνλ ππάιιειν ηεο reception ελφο μελνδνρείνπ αθνξά 

ηελ ηππηθή επεμεξγαζία ησλ ζηνηρείσλ ηνπ θαη ηεο θξάηεζεο πνπ έρεη θάλεη γηα λα ηνλ νδεγήζεη ζην 

θαηάιιειν δσκάηην, ην ζηνηρείν ηεο θηινμελίαο εληνπίδεηαη φηαλ ε δηαδηθαζία απηή εθηειείηαη κε 

ρακφγειν, εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ γηα ηπρφλ πιεξνθνξίεο πνπ ρξεηάδεηαη ν επηζθέπηεο αλαθνξηθά κε ηνλ 

πξννξηζκφ θαη πξνζπκία ηνπ μελνδνρνυπάιιεινπ λα αληαπνθξηζεί ζε θάζε αλάγθε ηνπ‟‟. 

Ζ θηινμελία είλαη δχζθνιν λα κεηξεζεί θαη λα αμηνινγεζεί, θαζψο πξφθεηηαη γηα έλα ζηνηρείν 

ππνθεηκεληθφ πνπ επεξεάδεηαη απφ ηηο θαηαβνιέο θαη ηνλ ηξφπν δσήο ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ. Μφλν 

κέζσ ηεο άκεζεο αλαηξνθνδφηεζεο θαη ηεο πνηνηηθήο έξεπλαο θαζίζηαηαη εθηθηφ λα δηαπηζησζνχλ ιάζε. 

1.3.2.4. Ελευθερύα επιλογόσ 
 

Ζ ειεπζεξία επηινγήο πνπ έρεη ν ηνπξίζηαο αθνξά ηελ επηινγή ηνπ κέξνπο δηακνλήο, ηνλ ιφγν 

ηαμηδίνπ, ηα ρξήκαηα ηα νπνία κπνξεί λα δηαζέζεη, ηελ εκπεηξία πνπ ελδερνκέλσο έρεη απνθηήζεη 

ηαμηδεχνληαο θαη ηνλ ηχπν ηαμηδίνπ
16

.  

Γηα λα γίλεη πεξηζζφηεξν θαηαλνεηφ παξαηίζεηαη ην παξαθάησ παξάδεηγκα :  

ε ειεπζεξία επηινγήο ζηελ απφθαζε γηα ηνλ ρψξν εζηίαζεο, επεξεάδεηαη απφ ηελ πνηθηιία θαη ηνλ αξηζκφ 

ησλ εζηηαηνξίσλ, ηελ απφζηαζή ηνπο απφ ην θαηάιπκα, ην παθέην δηακνλήο πνπ έρεη επηιεγεί θαη ην 

ελδερφκελν κέζα ζην παθέην θαη ηηο ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξνληαη  απφ ην θαηάιπκα λα πεξηιακβάλεηαη θαη 

ε δηαηξνθή, ηελ εκπεηξία πνπ έρεη απνθηήζεη ν ηνπξίζηαο κε ηελ ηνπηθή θνπδίλα, ηα ρξήκαηα πνπ κπνξεί λα 

δηαζέζεη ψζηε λα θάεη θαιά θαη ηνλ ρξφλν πνπ έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ.  

Σν ζηνηρείν απηφ μεθηλά λα επηδξά πνιχ πξηλ ην ηαμίδη θαη επεξεάδεη ηνλ ηξφπν πνπ ηα άηνκα 

αληηιακβάλνληαη ην ηνπξηζηηθφ πξντφλ θαη αληινχλ επραξίζηεζε απφ απηφ
17

. Αθφκε θαη ζηηο πεξηπηψζεηο 

φπνπ θάπνηνο δελ έρεη ηνπο πφξνπο ή ηηο γλψζεηο ή αθφκε θαη ηελ δηάζεζε λα κελ νξγαλψζεη ν ίδηνο ην 

ηαμίδη ηνπ αιιά λα ην αλαζέζεη ζε έλαλ ηαμηδησηηθφ πξάθηνξα, γηαηί αθξηβψο έρεη ηελ ειεπζεξία λα πξάμεη 

θάηη ηέηνην, αθφκε ινηπφλ θαη ζε απηή ηελ πεξίπησζε ηνπ δίλεηαη έλα κηθξφ πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ζε φηη 

κπνξεί λα αθνξά ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ δσκαηίνπ πνπ ζα δηακείλεη ή ηελ ζέζε ζηελ νπνία ζα ηαμηδέςεη
18

, 

θάπνηνη αθφκε θαη απηφ έρνπλ ηελ επηινγή λα ην αθήζνπλ ζηελ επρέξεηα ηνπ πξάθηνξα. Δπηιέγνληαο λα 

απέρνπλ θαζ‟ φιε ηελ δηάξθεηα δηνξγάλσζεο ηνπ ηαμηδηνχ ηνπο, αληινχλ ηθαλνπνίεζε.  

                                                           
16

 Smith, S. (1994), «The Tourism Product», Annals of Tourism Research, Vol.21, No.3, pp. 582-595 
17

 Smith, S. (1994), «The Tourism Product», Annals of Tourism Research, Vol.21, No.3, pp. 582-595  
18

 Smith, S. (1994), «The Tourism Product», Annals of Tourism Research, Vol.21, No.3, pp. 582-595 
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1.3.2.5. Το επύπεδο ανϊμιξησ 
 

Όπσο ζε νπνηαλδήπνηε επηρείξεζε πνπ πξνζθέξεη ππεξεζίεο έηζη θαη ζηνλ ηνπξηζκφ γηα λα 

παξαρζεί ην ηνπξηζηηθφ πξντφλ απαηηείηαη θαη ε ζπκκεηνρή ηνπ πειάηε. Ζ ζπκκεηνρή απηή δελ αλαθέξεηαη 

κφλν ζηελ θπζηθή παξνπζία ηνπ πξνζψπνπ, αιιά θαη ζηελ πλεπκαηηθή θαη ζπλαηζζεκαηηθή ζπκκεηνρή ηνπ 

θαηά ηελ θαηαλάισζε ηεο ππεξεζίαο θαη επεξεάδεη ηνλ ηξφπν πνπ ζα παξαζρεζεί ε ππεξεζία θαη ην 

απνηέιεζκα απηήο (Annals of Tourism Research, Vol.21, No.3, 1994, pp. 582-595). Αλάινγα κε ηνλ ιφγν 

ηαμηδίνπ, ην επίπεδν αλάκημεο ηνπ ηνπξίζηα δηαθέξεη θαη εζηηάδεηαη ζε δηαθνξεηηθά ζεκεία, γηα παξάδεηγκα 

θάπνηνο πνπ ηαμηδεχεη γηα επαγγεικαηηθνχο ιφγνπο, ζα εζηηάζεη θπξίσο ζηηο επαγγεικαηηθέο ηνπ 

ππνρξεψζεηο θαη πνιχ κηθξφ επίπεδν ζπκκεηνρήο ζα έρεη ζηηο ππεξεζίεο πνπ δηαηίζεληαη απφ ην μελνδνρείν 

(Annals of Tourism Research, Vol.21, No.3, 1994, pp. 582-595). 

ε έλα ηαμίδη αλαςπρήο ε αλάκημε ηνπ ηνπξίζηα ζπλήζσο αθνξά ηελ πνηφηεηα θαη ηελ πνηθηιία ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ πνπ ηνπ πξνζθέξνληαη φρη κφλν ζην θαηάιπκα δηακνλήο, αιιά θαη ζηνλ επξχηεξν ρψξν 

πνπ έρεη επηιέμεη λα πεξάζεη ηηο δηαθνπέο ηνπ. πλήζσο ε αλάκημε ζρεηίδεηαη κε ηα ελδηαθέξνληα ηνπ 

αηφκνπ θαη ην ρξφλν πνπ έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ. 

„„Ζ ζπκκεηνρή ηνπ αηφκνπ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ειεπζεξία επηινγήο, ηελ θηινμελία, ηηο 

αληαγσληζηηθέο ππεξεζίεο θαη έλα θαιφ πεξηβάιινλ κπνξεί λα εγγπεζεί ηελ δεκηνπξγία ελφο πνηνηηθνχ θαη 

ηθαλνπνηεηηθνχ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο‟‟ (Smith, 1994). 

1.4. Εύδη τουριςμού 
 

Αλάινγα κε ηνπο ζθνπνχο πνπ επηδεηά λα επηηχρεη ν ηαμηδηψηεο θαη ηα θίλεηξα ηνπ ηαμηδηνχ, 

κπνξνχκε λα ηα θαηεγνξηνπνηήζνπκε ζε δχν κεγάιεο νκάδεο
19

: 

1
ε
 Σνπξηζκφο αλαςπρήο : ην κεγαιχηεξν κέγεζνο ηεο ηνπξηζηηθήο δήηεζεο εληάζζεηαη ζε απηή ηελ 

θαηεγνξία, ελψ απφ ηελ κεξηά ηεο πξνζθνξάο, απηφ ην είδνο ηνπ ηνπξηζκνχ είλαη πνπ απαηηεί ηνπο 

πεξηζζφηεξνπο πφξνπο πξνθεηκέλνπ λα ηθαλνπνηεζνχλ νη πνιιέο θαη πνηθίιεο αλάγθεο ησλ ηνπξηζηψλ.  

Ζ θαηεγνξία απηή κπνξεί λα πεξηιακβάλεη ηελ παξαθνινχζεζε εθζέζεσλ θαη κνπζηθψλ ζπλαπιηψλ, ηελ 

ζπκκεηνρή ζε ζξεζθεπηηθέο θαη αζιεηηθέο εθδειψζεηο θαη φρη κφλν δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

ραιάξσζε θαη μεθνχξαζε ηνπ επηζθέπηε. 

 

                                                           
19

 Τςάρτα, Ρ. (1989), «Κοινωνικζσ και οικονομικζσ επιπτϊςεισ τθσ τουριςτικισ ανάπτυξθσ ςτο νομό Κυκλάδων και ιδιαίτερα ςτα 
νθςιά Ίοσ και Σζριφοσ κατά τθν περίοδο 1950-1980», ζκδοςθ ΕΚΚΕ 
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2
ε
 Δπαγγεικαηηθφο ηνπξηζκφο : ζε αληίζεζε κε ηελ πξψηε θαηεγνξία, εδψ ηα άηνκα παξαθηλνχληαη απφ ηελ 

αλάγθε λα εθπιεξψζνπλ επαγγεικαηηθέο ππνρξεψζεηο, φπσο επίζεο θαη πλεπκαηηθέο αλάγθεο 

ζπκκεηέρνληαο άιινηε ζε επηρεηξεκαηηθέο εθζέζεηο θαη ζπλαληήζεηο θαη άιινηε ζε επηκνξθσηηθά ζπλέδξηα, 

ζεκηλάξηα θαη δηαιέμεηο.  

1.4.1. Τουριςμόσ αναψυχόσ 
 

Όπσο έρεη ήδε επηζεκαλζεί, ε θαηεγνξία απηή εκπεξηέρεη ππνθαηεγνξίεο θάπνηεο απφ ηηο νπνίεο 

ελδεηθηηθά ζα αλαθεξζνχλ θαη ζα αλαιπζνχλ παξαθάησ. Ο ηνπξηζκφο αλαςπρήο δελ ζπλδέεηαη κφλν κε ην 

θίλεηξν ηεο ραιάξσζεο θαη μεθνχξαζεο ηνπ ηνπξίζηα, αιιά πεξηιακβάλεη θαη άιινπο ζηφρνπο πνπ 

επηδηψθεη λα επηηχρεη ην θάζε άηνκν κε ηελ πξαγκαηνπνίεζε ελφο ηαμηδηνχ.  

Με βάζε απηφ αλαγλσξίδνληαη ελδεηθηηθά ηα παξαθάησ είδε ηνπξηζκνχ :  

 Adventure Travel (Σαμίδηα Πεξηπέηεηαο)
20

 

Σα ηαμίδηα πεξηπέηεηαο απνηεινχλ έλαλ λέν ηξφπν δηαθνπψλ θαη νπζηαζηηθά ζπλδπάδνπλ θάπνηνπ είδνπο 

ζσκαηηθή άζθεζε, ηνλ πνιηηηζηηθφ ηνπξηζκφ θαζψο ν ηνπξίζηαο επηδηψθεη λα αλακεηρζεί κε ηνπο ληφπηνπο 

θαη λα δήζεη ηελ πξαγκαηηθή δσή ηνπ ηφπνπ-πξννξηζκνχ θαη ηνλ νηθνηνπξηζκφ, κέζσ δηαθφξσλ 

δξαζηεξηνηήησλ πνπ επηζπκεί λα θάλεη ζηε θχζε. Γεληθά είλαη έλα είδνο ηνπξηζκνχ πνπ αλαπηχζζεηαη κε 

γξήγνξν ξπζκφ ηα ηειεπηαία ρξφληα.  

Σα ηαμίδηα πεξηπέηεηαο ρσξίδνληαη ζε soft θαη hard. Σα ηαμίδηα «hard adventure» πεξηέρνπλ 

πεξηζζφηεξεο δξαζηεξηφηεηεο πνπ πεξηιακβάλνπλ ζσκαηηθή άζθεζε θαη ίζσο θάπνηεο θνξέο λα απαηηνχλ 

θαη εηδηθή εθπαίδεπζε ελψ ηα «soft adventure» πνπ είλαη θαη ην θνκκάηη πνπ ζεσξείηαη φηη ζα γλσξίζεη ηελ 

κεγαιχηεξε άλζηζε, πέξα απφ ζσκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο κπνξεί λα πεξηιακβάλεη πεξηεγήζεηο ζε αγξνηηθέο 

πεξηνρέο, πεξηνρέο ηζηνξηθήο ζεκαζίαο θαη θηινμελία ζε παξαδνζηαθά θαηαιχκαηα. 

Οη ηνπξίζηεο πνπ επηιέγνπλ απηφ ηνλ ηξφπν δηαθνπψλ θαίλεηαη λα αθήλνπλ πεξηζζφηεξα ρξήκαηα ζηελ 

ηνπηθή θνηλσλία θαη λα δηαλπθηεξεχνπλ γηα κεγαιχηεξν ρξνληθφ δηάζηεκα ζηα ηνπηθά θαηαιχκαηα απφ 

απηνχο πνπ αλαδεηνχλ κφλν νιηγνήκεξεο δηαθνπέο ραιάξσζεο θαη μεθνχξαζεο. 
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 Αζιεηηθόο Σνπξηζκόο
21

 

Ο αζιεηηθφο ηνπξηζκφο κπνξεί λα πεξηιακβάλεη είηε ηελ κνξθή ελεξγεηηθήο αλάκεημεο ηνπ ηνπξίζηα ζε 

θάπνηεο αζιεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο είηε ηελ παζεηηθή αλάκεημή ηνπ ζε θάπνηα αζιεηηθά γεγνλφηα ηνπ 

ηφπνπ-πξννξηζκνχ φπνπ ζπκκεηέρεη ζαλ απιφο παξαηεξεηήο ή θίιαζινο.  

Μφιηο ηα ηειεπηαία ρξφληα έρεη αξρίζεη λα αλαπηχζζεηαη σο απηνηειέο θνκκάηη ηνπ ηνπξηζκνχ κε 

πεξηζζφηεξε νξγάλσζε θαη θαιχηεξε αλαγλψξηζε θαη ζηφρεπζε ησλ αγνξψλ πνπ επηζπκεί λα πξνζειθχζεη. 

Μέρξη πξηλ θάπνηα ρξφληα ν ζπλδπαζκφο θάπνηαο αζιεηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζην πιαίζην ησλ δηαθνπψλ 

ελφο αηφκνπ ζπλέβαηλε ζπρλά ηπραία, ηψξα ν ηνπξίζηαο γλσξίδεη ηη ζέιεη λα θάλεη ζηηο δηαθνπέο ηνπ θαη νη 

πξννξηζκνί δηαθεκίδνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ κέξνπο θαη ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ αληαπνθξίλνληαη ζηηο 

αλάγθεο ηνπ πειάηε ηνπο γηα λα ηνλ πξνζειθχζνπλ. Ο αζιεηηθφο ηνπξηζκφο αλαπηχζζεηαη κε γξήγνξνπο 

ξπζκνχο θαη παξνπζηάδεη κεγάια πεξηζψξηα εμέιημεο, θαζψο επίζεο απαηηεί θαη ηελ ππνζηήξημε απφ 

δηάθνξνπο ηνπηθνχο θνξείο θαη ππεξεζίεο.  

ε έλαλ πξννξηζκφ πνπ επηζπκεί λα πξνζειθχζεη απηνχ ηνπ είδνπο ηνπο ηνπξίζηεο ζα πξέπεη λα ππάξρεη 

θαηάιιειε ππνδνκή φζσλ αθνξά δξφκνπο, ηαηξηθά θέληξα, λνζνθνκεία, επαξθή ζηέγαζε αθφκε θαη ζε 

πεξηνρέο φπνπ δελ βξίζθνληαη ζηελ „„θαξδηά‟‟ ηνπ θέληξνπ, ρψξνη πνιηηηζηηθήο ζεκαζίαο θαη έλα 

θαινδηαηεξεκέλν θπζηθφ πεξηβάιινλ. 

 Θξεζθεπηηθόο Σνπξηζκόο 

ηελ πξαγκαηηθφηεηα ν ζξεζθεπηηθφο ηνπξηζκφο δελ είλαη κηα θαηλνχξηα ηάζε, είλαη ν θχξηνο ιφγνο 

κεηαθίλεζεο ησλ ιαψλ ζε άιια κέξε αλά ηνπο αηψλεο είηε γηα λα δηαδψζνπλ ηηο ζξεζθεπηηθέο ηνπο 

πεπνηζήζεηο είηε γηα λα αλαδεηήζνπλ θαηαθχγην αθνχ εθδηψρζεθαλ απφ ηελ ρψξα πξνέιεπζήο ηνπο ιφγσ 

απηνχ
22
. ήκεξα ε κεηαθίλεζε απηή γίλεηαη γηα λα εθθξάζνπλ νη πηζηνί ην ζξεζθεπηηθφ ηνπο αίζζεκα θαη 

θάπνπ πην πέξα απφ ηελ ρψξα ηνπο φπνπ ην ζξήζθεπκά ηνπο άθεζε ηα ρλάξηα ηνπ
23

 ή ηαμηδεχνπλ γηαηί 

ελδηαθέξνληαη λα γλσξίζνπλ ηελ ζξεζθεία άιισλ ιαψλ κε ζθνπφ ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ηεο θνπιηνχξαο 

θαη ησλ εζίκσλ ηνπο.  

Απηφ είλαη έλα αθφκε είδνο ηνπξηζκνχ πνπ κπνξεί λα ζπλδπαζηεί κε δξαζηεξηφηεηεο ζηε θχζε, 

γλσξηκία κε ηελ ηνπηθή θνηλσλία θαη ηελ θνπδίλα ηεο θαζψο θαη κε ηελ ζπκκεηνρή ζε αγξνηηθέο 

δξαζηεξηφηεηαο. Πνιχ ζεκαληηθφ επίζεο ζεκείν γηα ηνλ ζξεζθεπηηθφ ηνπξηζκφ είλαη φηη ζπάεη ηελ 

επνρηθφηεηα, κπνξεί λα αλαπηπρζεί θαη ηνπο 12 κήλεο ηνπ ρξφλνπ θαη εηδηθφηεξα ζηελ Διιάδα πνπ δηαζέηεη 

ήπην θιίκα θαη έηζη δίλεηαη ε δπλαηφηεηα έλα κέξνο ησλ ηνπξηζηψλ λα γλσξίζνπλ θαη ηελ ρεηκεξηλή 

Διιάδα.  
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 Σνπξηζκόο Τγείαο 

Ο ηαηξηθφο ηνπξηζκφο δίλεη ηελ δπλαηφηεηα ζηνλ ηνπξίζηα λα ζπλδπάζεη ηηο δηαθνπέο ηνπ, ηνλ ήιην, ηελ 

ζάιαζζα, κε θάπνηα ηαηξηθή επέκβαζε πνπ ζέιεη λα θάλεη, θπξίσο γηαηί ην θφζηνο ηεο επέκβαζεο ζηε ρψξα 

πξνέιεπζήο ηνπ είλαη απαγνξεπηηθφ ή κε θπζηνζεξαπείεο πνπ πξέπεη λα θάλεη ζε κεηεγρεηξεηηθφ ζηάδην θαη 

νη νπνίεο απαηηνχλ ζπγθεθξηκέλν θιίκα, ζπγθεθξηκέλα πνζνζηά πγξαζίαο θαη μεξφηεηαο ή αθφκα θαη 

ζεξαπεία ζε λεξφ κε ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά ή ζεξκέο θαη ηακαηηθέο πεγέο ηα νπνία κπνξεί λα βξεη 

κφλν ζε ζπγθεθξηκέλα κέξε.  

Ζ ηάζε απηή θαίλεηαη λα έρεη κεγάιε απήρεζε ζηνπο επξσπαίνπο θαζψο 53% έρεη δειψζεη φηη ζα 

ηαμίδεπε ζην εμσηεξηθφ γηα ηαηξηθφ ηνπξηζκφ, ελψ ην 24% έρεη ήδε ηαμηδέςεη κε απηφ ην ζθνπφ
24

. 

Δληχπσζε πξνθαιεί ην γεγνλφο φηη ην 52% ησλ Γεξκαλψλ ζα ζπλδχαδε ηηο δηαθνπέο ηνπ κε θάπνην είδνο 

ηαηξηθήο επέκβαζεο θαη θπξίσο φηη αθνξά νδνληηαηξηθέο επεκβάζεηο θαη εγρεηξήζεηο θαζψο απηνχ ηνπ 

είδνπο νη επεκβάζεηο έρνπλ πςειφ θφζηνο ζηε ρψξα ηνπο
25
. Γεληθφηεξα ν ηνπξηζκφο γηα ιφγνπο πγείαο ζηελ 

Δπξψπε ηα ηειεπηαία ρξφληα έρεη γλσξίζεη αχμεζε ηεο ηάμεσο ηνπ 38%
26
. Σα παθέηα απηνχ ηνπ είδνπο 

δηαθνπψλ πεξηιακβάλνπλ ζπλήζσο ηελ ηαηξηθή ππεξεζία, ελδερνκέλσο θάπνηα ζεξαπεία θαη ηελ δηακνλή 

θαη ησλ κειψλ πνπ ζπλνδεχνπλ ηνλ ελδηαθεξφκελν. 

ε απηφ ην είδνο ηνπξηζκνχ ππάξρνπλ πνιχ ζηελά φξηα ζην ηη κπνξεί θάπνηνο λα θάλεη θαη πνχ. Πνιιέο 

ηαηξηθέο επεκβάζεηο ίζσο λα απαγνξεχνληαη ζηνλ ηφπν πξνέιεπζεο ηνπ επηζθέπηε ή λα εκπιέθνληαη άιινη 

παξάγνληεο φπσο ε ζξεζθεία θαη ε ηνπηθέο παξαδφζεηο ηεο ρψξαο πξνέιεπζεο πνπ λα θαζηζηνχλ πνιιέο 

επεκβάζεηο ή αθφκε θαη απιέο ζεξαπείεο παξάλνκεο
27

. 

 City break 

Σν city break απνηειεί κηα αλεξρφκελε ηάζε, θπξίσο αλάκεζα ζηνπο έκπεηξνπο ηαμηδηψηεο. 

Αληαπνθξίλεηαη ζε άηνκα ηα νπνία επηδηψθνπλ κηα πεξηζζφηεξν απζεληηθή εκπεηξία, αλαδεηψληαο κηα 

βαζχηεξε αιιειεπίδξαζε κε ηελ θνπιηνχξα  θαη ην life-style ηεο πφιεο πξννξηζκνχ. Βαζηθά 

ραξαθηεξηζηηθά απηνχ ηνπ ηχπνπ ηαμηδηνχ είλαη ε νιηγφσξε δηάξθεηα ηνπ ηαμηδηνχ, ε χπαξμε θζελψλ 

αεξνπνξηθψλ αληαπνθξίζεσλ ζηηο κεγάιεο πφιεηο θαη ε νιηγνήκεξε παξακνλή ζηνλ πξννξηζκφ. Όζνλ 

αθνξά ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ πξννξηζκψλ πνπ αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία ηνπ city break, έρνπλ σο βαζηθφ 

ηνπο ζηνηρείν ηελ αληαπφθξηζε θαη ηθαλνπνίεζε πνιιψλ εηδψλ ηνπξηζηηθήο δήηεζεο, φπσο επίζεο φηη 

απνηεινχλ θαηά βάζε  πξννξηζκνχο δηεκέξεπζεο. 
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 Θαιάζζηνο ηνπξηζκόο 

Όζνλ αθνξά ηελ Διιάδα, ε νηθνλνκηθή θξίζε έρεη πιήμεη ηνλ ηνκέα ηεο αθηνπινΐαο, ε νπνία απνηειεί 

κνριφ αλάπηπμεο γηα ηελ ειιεληθή νηθνλνκία γεληθφηεξα, αιιά θαη γηα ηνλ ειιεληθφ ηνπξηζκφ εηδηθφηεξα. 

Γηαπηζηψλνληαη απψιεηεο ζηνλ ηνκέα ηνπ yachting, ιφγσ επηβνιήο ηνπ ηέινπο Παξακνλήο θαη Πιφσλ θαη 

ιφγσ έιιεηςεο θαηάιιεισλ ππνδνκψλ, κε απνηέιεζκα ηελ κεηεγθαηάζηαζε ζθαθψλ ζε άιιεο γεηηνληθέο 

ρψξεο. χκθσλα κε ηελ Έλσζε Μαξίλσλ έλα πνζνζηφ ηεο ηάμεσο ηνπ 25%  ησλ ειιηκεληδφκελσλ ζθαθψλ  

έρνπλ απνρσξήζεη απφ ηελ Διιάδα. 

Γηα απηφλ ηνλ ιφγν θξίλεηαη ζθφπηκν λα ελζαξξπλζεί ν ηνκέαο ηνπ yachting, δεκηνπξγψληαο ηηο 

θαηάιιειεο ζπλζήθεο, έηζη ψζηε λα ππάξμνπλ απηά απνηειέζκαηα θαη ζηνλ ζαιάζζην ηνπξηζκφ. Άιια 

ραξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα ζαιάζζηνπ ηνπξηζκνχ είλαη νη θξνπαδηέξεο, ε ηζηηνπινΐα, ε θσπειαζία θηι. 

1.4.2. Επαγγελματικόσ τουριςμόσ 
 

Ο επαγγεικαηηθφο ηνπξηζκφο ζπλήζσο ζηε ηνπξηζηηθή βηνκεραλία αλαθέξεηαη θη σο MICE, ην 

αθξσλχκην απηφ ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα αλαθεξζνχκε ζηνλ ηνπξηζκφ απφ επαγγεικαηηθέο ζπλαληήζεηο, 

ηαμίδηα θηλήηξσλ, ηαμίδηα εμνηθείσζεο (familiarization trips), επαγγεικαηηθά ζπλέδξηα, εθζέζεηο ελφο 

βηνκεραληθνχ θιάδνπ, εθπαηδεχζεηο θ.α. 

Ο ηνπξίζηαο ζε απηήλ ηελ θαηεγνξία ηαμηδεχεη γηα λα ηθαλνπνηήζεη κία επαγγεικαηηθή ηνπ αλάγθε θαη 

ην ηαμίδη δελ είλαη απηνζθνπφο, αιιά ην κέζν γηα λα ην επηηχρεη.  

Οη ηδηαηηεξφηεηεο ηεο θαηεγνξίαο απηήο ησλ ηνπξηζηψλ εγθχπηνπλ ζην κηθξφηεξν κέγεζνο πνπ έρεη ε 

αγνξά απηή, ηνπο πεξηνξηζκνχο θαη ηηο ειεπζεξίεο ζηελ επηινγή ηνπ πξννξηζκνχ θαη ηνπ ρξφλνπ πνπ ζα 

δηαηεζεί, νη νπνίνη ζπρλά επηβάιινληαη απφ ηελ επηρείξεζε, ζπλήζσο επηιέγνληαη πφιεηο θαη βηνκεραληθέο 

πεξηνρέο, ηέινο ν επαγγεικαηίαο ηνπξίζηαο ζπλήζσο αλακέλεηαη λα δαπαλήζεη πεξηζζφηεξα ρξήκαηα ζηνλ 

πξννξηζκφ
28

. Μία άιιε ελδηαθέξνπζα ηδηαηηεξφηεηα απηνχ ηνπ επαγγεικαηία ηνπξίζηα είλαη φηη πνιιέο 

θνξέο δελ εκπιέθεηαη άκεζα ζηελ αγνξαζηηθή απφθαζε, παξ‟ φια απηά είλαη απηφο πνπ απνιακβάλεη ηα 

νθέιε.  
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Όπσο αλαθέξεη ν Cieslikowski Κ. (2015), αλ ζέινπκε λα νκαδνπνηήζνπκε ηελ βηνκεραλία ηνπ 

επαγγεικαηηθνχ ηνπξηζκνχ, κπνξνχλ λα πξνθχςνπλ νη παξαθάησ νκάδεο. 

 Πάξνρνη ππεξεζηψλ, ζηελ θαηεγνξία απηή αλήθνπλ: 

Δγθαηαζηάζεηο θηινμελίαο (μελνδνρεία, ζπλεδξηαθά θέληξα, εθζεζηαθνί ρψξνη) 

Υψξνη ζπγθέληξσζεο φπσο πνιπιεηηνπξγηθέο αίζνπζεο, δεκνηηθνί ρψξνη, θηλεκαηνγξάθνη, ζέαηξα, 

αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θ.ιπ. 

Βνεζεηηθέο ππεξεζίεο (π.ρ. επηθνηλσλία, ηξνθνδνζία, κεηαθνξέο, ελνηθηάζε εμνπιηζκνχ) 

 Μεζάδνληεο φπσο ηνπηθά ηνπξηζηηθά γξαθεία θαη γξαθεία εθδειψζεσλ ή δηνξγάλσζεο ζπλεδξίσλ 

θη εθζέζεσλ, θη φινη νη επαγγεικαηίεο πνπ ιεηηνπξγνχλ εμ νλφκαηνο ηεο επηρείξεζεο πνπ είλαη 

δηνξγαλσηήο 

 Οη αγνξαζηέο νη εηαηξείεο θαη ηα ηδξχκαηα πνπ δεκηνπξγνχλ κεγάιε δήηεζε 

 Οη κεκνλσκέλνη αγνξαζηέο, ζπλήζσο ζπκκεηέρνληεο ζε ζπλέδξηα, αληηπξφζσπνη, ή αγνξαζηέο 

επηπξφζζεησλ ππεξεζίεο θαηά ηε δηάξθεηα ζπλεδξηάζεσλ θη εθζέζεσλ φπσο workshops, νκηιίεο θαη 

meeting gatherings κε ηνπηθνχο επαγγεικαηίεο ελφο θιάδνπ. 

2. Τουριςμόσ : Ανθρώπινοσ παρϊγοντασ 
 

χκθσλα κε ηνπο Burkart & Medlik (1974), ε ηνπξηζηηθή δξαζηεξηφηεηα ελφο αηφκνπ έρεη δχν 

ζηνηρεία, ην δπλακηθφ ζηνηρείν πνπ αθνξά ην ηαμίδη γηα λα θηάζεη θάπνηνο ζηνλ πξννξηζκφ ηεο επηινγήο 

ηνπ θαη ην ζηαηηθφ ζηνηρείν πνπ αθνξά ηε δηακνλή. Με βάζε ηνλ Leiper (1979) “ηα ζηνηρεία απηά κπνξνχλ 

λα ελζσκαησζνχλ ζηνλ νξηζκφ ηνπ ηνπξίζηα νξίδνληαο φηη ε δξαζηεξηφηεηά ηνπ πεξηιακβάλεη ηε δηακνλή 

ηνπ καθξηά απφ ηνλ ζπλήζε ηφπν δηακνλήο κε κία ηνπιάρηζηνλ δηαλπθηέξεπζε‟‟. 

Σνπξίζηαο, ινηπφλ, λνείηαη ην άηνκν πνπ δηακέλεη ζε έλαλ ηφπν καθξηά απφ ηνλ ζπλήζε ηφπν δηακνλήο 

ηνπ γηα πάλσ απφ 24 ψξεο θαη ε δηακνλή ηνπ απηή πεξηιακβάλεη θαη ηνπιάρηζηνλ κία δηαλπθηέξεπζε, ρσξίο 

λα αζθεί θάπνηα ακεηβφκελε δξαζηεξηφηεηα ζην ρψξν απηφ 
29

. Με απηφ ηνλ ηξφπν βνεζάηε ν δηαρσξηζκφο 

ηνπ ηνπξίζηα απφ ηνλ απιφ επηζθέπηε ή ηαμηδηψηε θαη ε πεξηζζφηεξν εχζηνρε ρξήζε ηνπ φξνπ.  

Ο φξνο «επηζθέπηεο» κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα έλαλ ηνπξίζηα, παξ‟ φια απηά ν θάζε επηζθέπηεο 

δελ είλαη ηνπξίζηαο, γεληθά ν φξνο ρξεζηκνπνηείηαη γηα φισλ ησλ εηδψλ ηνπο ηαμηδηψηεο. Αληίζεηα, ν φξνο 

«εθδξνκείο» ρξεζηκνπνηείηαη κφλνλ γηα φζνπο επηζθέπηεο δελ δηαλπθηεξεχνπλ ζην ρψξν ηεο επίζθεςήο. 
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Δπηπιένλ, φρη φιεο νη κνξθέο επαγγεικαηηθψλ ηαμηδηψλ κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ φηη εκπεξηέρνπλ ην 

ζηνηρείν ηνπ ηνπξηζκνχ. Λφγνπ ράξε, φηαλ ν επηζθέπηεο πξαγκαηνπνηεί ζπρλά ηαμίδηα γηα επαγγεικαηηθνχο 

ζθνπνχο, βξίζθεηαη ζπλερψο ζην δξφκν θαη ε δηακνλή ηνπ ζε έλαλ πξννξηζκφ ζπρλά πεξηιακβάλεη κία κε 

δχν δηαλπθηεξεχζεηο θαη απηφ ζεσξείηαη κία ζπλεζηζκέλε πξάμε ζην πεξηβάιινλ εξγαζίαο ηνπ, ηφηε δελ 

ζεσξείηαη ηνπξίζηαο
30

. ε πεξηπηψζεηο φπνπ ν επηζθέπηεο δελ πξαγκαηνπνηεί ζπρλά επαγγεικαηηθά ηαμίδηα 

θαη απηά δελ έρνπλ άκεζε ζρέζε κε ηελ επαγγεικαηηθή ηνπ δξαζηεξηφηεηα, δελ πιεξψλεηαη απφ ηελ 

εξγαζία ηνπ γη‟ απηά θαη ζπλήζσο ηα ηαμίδηα απηά γίλνληαη γηα λα ζπκκεηάζρεη ην άηνκν ζε θάπνην 

ζπλέδξην ή κία παξνπζίαζε θαη γίλεηαη „„δηαθξηηηθή‟‟ ρξήζε ηνπ ρξφλνπ ηνπ θαη ησλ πφξσλ ηνπ, ηφηε απηνχ 

ηνπ ηχπνπ νη επηζθέπηεο ζεσξνχληαη ηνπξίζηεο
31

.  

Ζ βαζηθή δηαθνξά κε ηνπο επηζθέπηεο φπσο απηνί νξίζηεθαλ παξαπάλσ είλαη φηη ε ηειεπηαίνη δελ 

ηαμηδεχνπλ κε ζθνπφ ηελ άζθεζε επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο απφ ηελ νπνία πεξηκέλνπλ λα ακεηθηνχλ, 

φπσο αλαθέξεη θαη ν Leiper (1979), ε ηειεπηαίνη „„δελ απνβιέπνπλ ζε θάπνην άκεζν νηθνλνκηθφ φθεινο 

απφ ηελ εξγαζία ηνπο‟‟. 

 Σέινο, απηφ πνπ νξηνζεηεί ηνπο ηνπξίζηεο απφ ηνπο ππφινηπνπο επηζθέπηεο είλαη φηη πξαγκαηνπνηνχλ 

εθδξνκέο θαη πεξηεγήζεηο. 

Έηζη, ν ηνπξίζηαο κπνξεί λα νξηζηεί σο  

„„ην άηνκν πνπ πξαγκαηνπνηεί δηαθξηηή θαη πξνζσξηλή δηαδξνκή πνπ πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ κία 

δηαλπθηέξεπζε καθξηά απφ ηνλ ζπλήζε ηφπν δηακνλήο ηνπ, κε εμαίξεζε ηα ηαμίδηα φπνπ ν πξσηαξρηθφο 

ζθνπφο ηνπο είλαη νη νηθνλνκηθέο απνιαβέο απφ ην ηαμίδη‟‟ (Leiper, 1979). 
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 Leiper, N. (1979), «The Framework of Tourism : Towards a Definition of Tourism, Tourist, and the Tourism Industry», Annals of 
Tourism Research, VI (4),  pp.390-407  
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 Leiper, N. (1979), «The Framework of Tourism : Towards a Definition of Tourism, Tourist, and the Tourism Industry», Annals of 
Tourism Research, VI (4),  pp.390-407  
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2.1. Τυπολογύεσ τουριςμού 
 

Με βάζε ηνλ δηαρσξηζκφ ηνπ Cohen (1972) ε ηνπξηζηηθά δήηεζε ρσξίδεηαη ζε δχν είδε :  

1. Θεζκνζεηεκέλνο ηνπξηζκφο 

Υαξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα απηνχ ηνπ είδνπο ηνπξηζκνχ απνηεινχλ ηα νξγαλσκέλα ηαμίδηα. Χο 

νξγαλσκέλν ηαμίδη νξίδεηαη θάζε ηαμίδη πνπ πξνζθέξεηαη απφ ηνπξηζηηθφ πξαθηνξείν ή tour operator, 

ππεξβαίλεη ηηο 24 ψξεο ή πεξηιακβάλεη δηαλπθηέξεπζε καδί κε κεηαθνξά, δηακνλή θαη άιιεο ηνπξηζηηθέο 

ππεξεζίεο κε ζπκπιεξσκαηηθέο ηεο κεηαθνξάο θαη ηεο δηακνλήο, νη νπνίεο αληηπξνζσπεχνπλ ζεκαληηθφ 

ηκήκα ηεο ηηκήο ηνπ νξγαλσκέλνπ ηαμηδηνχ
32

.  

Με βάζε ην Π.Γ. 339/96 πεξί νξγαλσκέλσλ ηαμηδηψλ, ε ηηκνιφγεζε ηνπ ηαμηδησηηθνχ παθέηνπ κπνξεί 

λα γίλεη είηε ζην ζχλνιφ ηνπ, είηε γίλεηαη μερσξηζηή ηηκνιφγεζε ησλ επηκέξνπο ππεξεζηψλ. 

Δπηπιένλ, αλάινγα κε ηνλ αξηζκφ ησλ αηφκσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ, ρσξίδνληαη ζε «ready made» θαη 

«tailor made». Σα πξψηα, «ready made», ζρεδηάδνληαη γηα νκάδεο ηνπξηζηψλ θαη απεπζχλνληαη ζε πνηθίιεο 

νκάδεο πειαηψλ, δηαθνξεηηθψλ ειηθηψλ, εηζνδεκαηηθήο ηάμεο θαη ελδηαθεξφλησλ
33

. Απηνχ ηνπ ηχπνπ ν 

ηνπξηζκφο είλαη γλσζηφο θαη σο νξγαλσκέλνο καδηθφο ηνπξηζκφο. Σέηνηνπ ηχπνπ ηαμίδηα ζεσξνχληαη θαη ηα 

«group inclusive tours»
34

.   

Σα νξγαλσκέλα ηαμίδηα ηχπνπ «tailor made», ζρεδηάδνληαη γηα κηθξέο νκάδεο ηνπξηζηψλ ή αθφκε θαη 

γηα κεκνλσκέλνπο πειάηεο
35
, κε βάζε ηα ζηνηρεία πνπ απηνί έρνπλ δψζεη, ψζηε λα δεκηνπξγεζεί έλα 

νξγαλσκέλν ηαμίδη πξνζαξκνζκέλν ζηηο εηδηθέο αλάγθεο θαη ηα ελδηαθέξνληά ηνπο. Αληίζηνηρα ζε απηή ηελ 

θαηεγνξία ησλ νξγαλσκέλσλ ηαμηδηψλ αλήθνπλ ηα «individual inclusive tours».    

Σν «tailor made», μεθεχγεη απφ ηα φξηα ηνπ ηππηθνχ νξηζκνχ ηνπ νξγαλσκέλνπ ηαμηδηνχ θαη θαίλεηαη λα 

πιεζηάδεη πεξηζζφηεξν ηνλ πιένλ πην δηαδεδνκέλν ηξφπν “αλεμάξηεησλ” δηαθνπψλ, κφλν πνπ ζηελ 

πξνθείκελε πεξίπησζε ε νξγάλσζε ηνπ ηαμηδηνχ αλαιακβάλεηαη απφ θάπνηνλ ηνπξηζηηθφ πξάθηνξα, ελψ 

ζηελ αληίζεηε πεξίπησζε δηνξγαλσηήο θαη θαηαλαισηήο είλαη ην ίδην πξφζσπν κε ηελ βνήζεηα ηεο 

ηερλνινγίαο θαη ηνπ internet.  
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2. Με ζεζκνζεηεκέλνο ηνπξηζκφο 

ε απηή ηελ θαηεγνξία αλήθνπλ νη ηνπξίζηεο νη νπνίνη επηζπκνχλ λα δηνξγαλψλνπλ κφλνη ηνπο ηηο 

ιεπηνκέξεηεο ηνπ ηαμηδηνχ ηνπο, απνζηξέθνληαη θάζε πξάγκα πνπ ζρεηίδεηαη κε ηνλ παξαδνζηαθά 

ζεζκνζεηεκέλν θαη νξγαλσκέλν ηνπξηζκφ θαη έρνπλ ζηελ πξνζσπηθφηεηά ηνπο έληνλν ην ζηνηρείν ηεο 

αλαθάιπςεο. 

χκθσλα κε ηελ ζεσξία ηνπ Plog (1974), νη ηνπξίζηεο θαηεγνξηνπνηνχληαη κε βάζε ηελ πξνζσπηθφηεηά 

ηνπο (push factor) ζε ηξεηο θαηεγνξίεο, allocentric, psychocentric θαη mid-centric.  

Πην ζπγθεθξηκέλα, ν allocentric ηχπνπ ηνπξίζηαο είλαη έλα άηνκν κε ειεχζεξν πλεχκα πνπ δελ ζέιεη λα 

πεξηνξίδεηαη απφ πξνθαζνξηζκέλα θαη ηππνπνηεκέλα πξάγκαηα, δξαζηεξηφηεηεο πνπ ηνλ θξαηνχλ καθξηά 

απφ ηελ νπζία ησλ δηαθνπψλ θαη δελ πξνζαξκφδνληαη ζηηο εμεηδηθεπκέλεο απαηηήζεηο ηνπ.  

Γηα απηνχ ηνπ ηχπνπ ηνλ ηνπξίζηα ζθνπφο ησλ δηαθνπψλ είλαη λα αλαθαιχςεη λέα ηνπία, λέεο γεχζεηο 

θαη λένπο πξννξηζκνχο. Δπηζπκεί λα πεγαίλεη ζε κέξε πνπ είλαη άγλσζηα ζηνπο πεξηζζφηεξνπο θαη λα είλαη 

απφ ηνπο πξψηνπο πνπ ζα ην επηζθεθζνχλ.  

πλήζσο πξνηηκά θαηαιχκαηα ηα νπνία πξνζθέξνπλ ηηο βαζηθέο ππεξεζίεο θαη δξαζηεξηφηεηεο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε θάπνην άζιεκα ή απαηηνχλ θαιή θπζηθή θαηάζηαζε, ελψ παξάιιεια επηδηψθνπλ λα 

αλακεηγλχνληαη θαη λα γίλνληαη έλα κε ηνπο ληφπηνπο. 

Οη psychocentrics είλαη άηνκα πνπ δελ επηζπκνχλ ηηο αιιαγέο θαη ηηο εθπιήμεηο θαη ζπλήζσο πξνηηκνχλ 

λα αγνξάδνπλ έηνηκα παθέηα δηαθνπψλ. Δίλαη νη επαλαιακβαλφκελνη πειάηεο ζε έλα μελνδνρείν, θνβνχληαη 

θάζε ηη ην νπνίν είλαη έμσ απφ ηα ζπλεζηζκέλα θαη γηα απηφ επηζθέπηνληαη πνιχ ζπρλά ηνλ ίδην πξννξηζκφ 

γηα ηηο δηαθνπέο ηνπο. Σα άηνκα απηά ηαμηδεχνπλ θπξίσο γηα λα ραιαξψζνπλ θαη λα εξεκήζνπλ θαη 

ζπλήζσο νη δξαζηεξηφηεηέο ηνπο δελ απαηηνχλ έληνλε ζσκαηηθή άζθεζε.  

Σέινο, πξνηηκνχλ ρψξεο νη νπνίεο δελ παξνπζηάδνπλ έληνλεο πνιηηηζκηθέο δηαθνξέο ζε ζρέζε κε ηελ 

ρψξα πξνέιεπζήο ηνπο, ε αίζζεζε ηεο αζθάιεηαο είλαη πνιχ ζεκαληηθή γηα απηνχο. 

Οη mid-centric ηνπξίζηεο είλαη απηνί πνπ βξίζθνληαη θάπνπ ζηε κέζε ησλ δχν παξαπάλσ ηχπσλ. 

Θέινπλ λα αηζζάλνληαη αζθαιείο αιιά επηζπκνχλ θαη άιια πξάγκαηα πέξαλ ηεο ραιάξσζεο απφ ηηο 

δηαθνπέο ηνπο. Δπηζπκνχλ λα δνθηκάδνπλ λέα πξάγκαηα, αιιά πάληα ζε απφζηαζε αζθαιείαο.      

Δίηε ινηπφλ κε βάζε ηνλ νξηζκφ ηνπ Cohen, είηε ηνπ  Plog νη δηαθνξέο πνπ εληνπίδνληαη είλαη νη ίδηεο. 

Με βάζε ηνλ πξψην ν δηαρσξηζκφο γίλεηαη κε γλψκνλα ηνλ ηχπν ηνπ ηαμηδηνχ πνπ επηζπκνχλ, ν νπνίνο είλαη 

απφξξνηα ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπο, ελψ ν Plog ηνπο δηαρσξίδεη άκεζα βάζε ησλ ζηνηρείσλ απηψλ.  
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Όπνηνο δηαρσξηζκφο θαη λα πξνηηκάηαη ην ζπκπέξαζκα είλαη φηη κε βάζε ηα ζηνηρεία ηεο 

πξνζσπηθφηεηάο ηνπ ν θάζε άλζξσπνο αλαδεηά ηνλ θαηαιιειφηεξν ηχπν δηαθνπψλ γηα απηφλ. Γελ είλαη 

φινη νη ηχπνη δηαθνπψλ γηα φια ηα άηνκα θαη κε βάζε απηφ, ην ηνπξηζηηθφ πξντφλ πξέπεη λα ζπκπίπηεη κε 

ηελ θαηάιιειε αγνξά γηα λα επδνθηκήζεη. 

3. Τουριςμόσ εκδηλώςεων : Βιβλιογραφικό αναςκόπηςη 
 

Ζ κειέηε ησλ εθδειψζεσλ σο εξγαιείν γηα ηελ αχμεζε ηεο ηνπξηζηηθήο δήηεζεο, είρε αξρίζεη λα 

καγλεηίδεη ην ελδηαθέξνλ ηνπ αθαδεκατθνχ ρψξνπ απφ ην 1970 (Hede 2007), παξ‟ φια απηά ην ελδηαθέξνλ 

απηφ γηα ηελ κειέηε, ηελ επίδξαζε θαη ηνλ ξφιν ησλ θεζηηβάι ζηνλ θιάδν ηνπ ηνπξηζκνχ αλζίδεη ηελ 

δεθαεηία ηνπ ‟80 κε ηνλ Janiskee λα νξίδεη ηα event θαη ηα festival σο : 

„„κία επίζεκε πεξίνδν ή έλα επίζεκν πξφγξακκα επράξηζησλ δξαζηεξηνηήησλ, δηαζθέδαζεο ή γεγνλφησλ 

πνπ έρνπλ έλα γηνξηηλφ ραξαθηήξα θαη έλα ζέκα, ζπκβάλ ή ζηνηρείν ην νπνίν γηνξηάδεηαη 

δεκνζίσο‟‟(Journal of Cultural Geography, Vol.1, 1980, pp.96-104)  

3.1.  Ιςτορικό αναδρομό 
 

Ο παξαπάλσ νξηζκφο ηνλίδεη ηνλ δεκφζην θαη ενξηαζηηθφ ραξαθηήξα απηψλ ησλ γεγνλφησλ. Κνηλφ 

ραξαθηεξηζηηθψλ φισλ ησλ εθδειψζεσλ αλά ηνπο αηψλεο είλαη ε παχζε θάζε άιιεο θαζεκεξηλήο θαη 

κεκνλσκέλεο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ αλζξψπνπ κε ζθνπφ ηελ ζπλεχξεζε ζηνλ ίδην ρψξν θαη ηνλ ενξηαζκφ 

ελφο ζέκαηνο ή ελφο γεγνλφηνο, θνηλνχ ελδηαθέξνληνο αλάκεζα ζηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηελ εθδήισζε. 

Υαξαθηεξηζηηθφ δείγκα ελφο ηέηνηνπ γεγνλφηνο απνηεινχζαλ νη Οιπκπηαθνί Αγψλεο φπνπ θαηά ηελ 

αξραηφηεηα, ν ενξηαζκφο ηνπο ζήκαηλε ηελ παχζε νπνηαζδήπνηε άιιεο δξαζηεξηφηεηαο ησλ πνιηηψλ, 

αθφκε θαη αλ βξίζθνληαλ ζε εκπφιεκε θαηάζηαζε.   

πρλά επίζεο, αθνξνχζαλ γεγνλφηα πνπ ζπλδένληαλ κε ηηο αγξνηηθέο εξγαζίεο, ελψ ζηνλ κεζαίσλα 

είραλ θπξίσο ζξεζθεπηηθφ ραξαθηήξα (Gotham, 2005a). 

Σν 1986 ε National Task Force ηνπ Καλαδά ε νπνία δνπιεχεη πάλσ ζε εζληθά ζέκαηα ηνπξηζκνχ θαη 

ηνπξηζηηθψλ δεδνκέλσλ νξίδεη ηηο εηδηθέο εθδειψζεηο σο : 

„„έλαλ ενξηαζκφ ή επίδεημε θάπνηνπ εηδηθνχ ζέκαηνο πνπ δηαξθεί έλα πεξηνξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα θαη 

ζπκβαίλεη θάζε ρξφλν ή ιηγφηεξν ζπρλά θαη ζην νπνίν ην θνηλφ πνπ παξεπξίζθεηαη έρεη 

πξνζθιεζεί‟‟(Tourism Management, 10 (2), 1989, pp. 125-137).   



 

27 
 

Δμ νξηζκνχ απνθιείνληαη κφληκεο θαη ζηαζεξέο γηνξηέο ή παξαζηάζεηο θαη εηδηθέο εθδειψζεηο ζε 

ηζηνξηθνχο ρψξνπο ή ζε ρψξνπο ςπραγσγίαο
36

.  

Οη παξαδφζεηο φπσο θαη νη εηδηθέο εθδειψζεηο ελφο ηφπνπ παξαδνζηαθά απνηεινχλ ζηνηρείν ην 

νπνίν πξνζειθχεη μέλνπο, ηαμηδηψηεο, ηνπξίζηεο θαη απφ παιηά έρεη ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ δηάδνζε ηνπ 

ηφπνπ σο ηνπξηζηηθφ πξννξηζκφ. 

Παξαδείγκαηνο ράξε, νη Gold θαη Gold (2005) αλαθέξνπλ πσο ε αλαγλψξηζε ηνπ Greenwich σο 

ππνκφριην ησλ ρξνληθψλ δσλψλ ηεο Γεο ην 1884, ελέπλεπζε ηνπο ληφπηνπο λα θηινμελήζνπλ έλα θεζηηβάι 

ην νπνίν δηήξθεζε έλαλ νιφθιεξν ρξφλν, κε ζθνπφ λα ηνλψζεη ηελ ηνπξηζηηθή θίλεζε ζηελ πεξηνρή
37

.  

Σν θνηλσληθφ ζχλνιν κέζα απφ ηνλ ενξηαζκφ ελφο ζεκαληηθνχ γεγνλφηνο έρεη ηελ δπλαηφηεηα φρη 

κφλν λα ην ρξεζηκνπνηήζεη σο εξγαιείν πνπ ζα απνθέξεη ζηνλ πξννξηζκφ νηθνλνκηθά νθέιε, αιιά θαη σο 

κέζν γηα λα αλαλεσζνχλ αθφκε θαη νη δεζκνί αλάκεζα ζηνπο θαηνίθνπο κηαο πφιεο, νη νπνίνη πιένλ 

ζπλαλαζηξέθνληαη ζε έλα άιιν, ενξηαζηηθφ θιίκα ην νπνίν ελδερνκέλσο βνεζάεη θαη ζην λα ελδπλακσζεί 

ην θνηλσληθφ γφεηξν.  

Παξάιιεια, κέζα απφ απηνχ ηνπ είδνπο ηηο εθδειψζεηο νη νπνίεο μεθεχγνπλ απφ ηηο θαζηεξσκέλεο 

ενξηαζηηθέο επεηείνπο, ηα άηνκα κπνξνχλ λα αλαβηψζνπλ, ζπκπεξηθνξέο, ζπλήζεηεο, παξαζηάζεηο ηνπ 

παξειζφληνο νη νπνίεο απνηεινχλ θνκκάηη ηεο ηαπηφηεηάο ηνπο θαη ηεο εμέιημήο ηνπο κέρξη ζήκεξα. 

Οη θνηλσληνιφγνη θαη κειεηεηέο ηνπ ζχγρξνλνπ πνιηηηζκνχ αλαθέξνπλ φηη βαζηθή θηλεηήξηνο 

δχλακε γηα ηελ δηνξγάλσζε εθδειψζεσλ εηδηθνχ ελδηαθέξνληνο θαη ζπγθεθξηκέλεο ζεκαηνινγίαο νη νπνίεο 

ελδερνκέλσο λα κελ επαλαιακβάλνληαη ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα ή ζε ζπγθεθξηκέλε, ίδηα θάζε θνξά 

εκεξνκελία, απνηειεί ε αλάγθε ελφο ηφπνπ γηα ηφλσζε ησλ νηθνλνκηθψλ πφξσλ θαη απνιαβψλ(Quinn 

2009). ε έλα επφκελν ζηάδην πξνθχπηεη ε επηζπκία κία γεσγξαθηθή πεξηνρή λα απνηειέζεη ηνπξηζηηθφ 

πξννξηζκφ σο απφξξνηα ηεο επηηπρεκέλεο δηεμαγσγήο ηνπ event ή festival, θαη απηφ γηαηί έρεη βνεζήζεη ζην 

λα βειηησζεί φρη κφλν ε εηθφλα ηνπ πξννξηζκνχ, αιιά ελδερνκέλσο λα έρεη ζπκβάιεη θαη ζηε δεκηνπξγία 

θαιχηεξσλ δνκψλ θαη πξνζθεξφκελσλ πξντφλησλ ή ππεξεζηψλ θαη ζηελ πξνζέιθπζε κεγαιχηεξεο θαη 

πνηνηηθά θαιχηεξεο ξνήο ηνπξηζηψλ(Quinn, 2009).  

Δπηπιένλ, πνιιέο πφιεηο θαη ρψξεο ρξεζηκνπνηνχλ ηα festival, σο έλα κέζν πνπ ζα ηηο βγάιεη απφ 

κία βαζεηά νηθνλνκηθή χθεζε θαη παξάιιεια, ζα ηηο ηνπνζεηήζεη μαλά ζηνλ παγθφζκην πνιηηηζηηθφ ράξηε. 
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Φαίλεηαη ινηπφλ, φηη ελψ ηα θεζηηβάι ζπληεινχλ ζηε δεκηνπξγία ππνδνκψλ θαη απμάλνπλ ην 

ελδηαθέξνλ ηεο θνηλήο γλψκεο γηα κία πφιε ή θάπνην πξννξηζκφ, ιίγε ζεκαζία δίλεηαη ζηελ επίδξαζε πνπ 

έρεη ε εθδήισζε ζηνπο θαηνίθνπο κίαο πφιεο φζνλ αθνξά ηελ αιιειεπίδξαζή ηνπο, ηελ πνιηηηζκηθή 

επίδξαζε πνπ ελδερνκέλσο έρεη ζηνλ ηξφπν δσήο ησλ θαηνίθσλ, ηνλ ηξφπν πνπ επεξεάδεη ηνπο θνηλσληθνχο 

δεζκνχο θαη ηελ νξγαλσηηθή δνκή ηεο θνηλσλίαο. 

Ο ηξφπνο πνπ ν θάζε άλζξσπνο πξνζδηνξίδεη ηνλ εαπηφ ηνπ κέζα απφ θάπνην πνιηηηζηηθφ γεγνλφο 

θαη ην πνχ ηνπνζεηείηαη ζηνλ θνηλσληθφ θαη πνιηηηζκηθφ ράξηε ηεο θαζεκεξηλήο δσήο, αλάκεζα ζηνπο 

ζπκπνιίηεο ηνπ, αιιά θαη ζηνλ θφζκν πνπ πξνζέιθπζε κία ηέηνηα εθδήισζε, θαλεξψλεη ηειηθά θαη ηνλ 

θνηλσληθφ αληίθηππν ελφο πνιηηηζηηθνχ γεγνλφηνο θαη ηελ ζπκβνιή ηνπ ζηε δηακφξθσζε ηνπ θνηλσληθνχ 

πξνθίι θάζε αηφκνπ. 

Γεληθά ηα θπξίαξρα ζέκαηα κε ηα νπνία ε βηβιηνγξαθία έρεη αζρνιεζεί κέρξη ζήκεξα ζε ζρέζε κε 

ηηο εθδειψζεηο αθνξνχλ ην νηθνλνκηθφ αληίθηππν γηα κία θνηλσλία, ην κάξθεηηλγθ εθδειψζεσλ, ην πξνθίι 

ησλ event, ηηο ρνξεγίεο, ην κάλαηδκελη εθδειψζεσλ θαη πξνβιέςεηο γηα ηηο επεξρφκελεο ηάζεηο (Formica, 

1998), αλάιπζε ηεο δήηεζεο θαη δηνίθεζε νιηθήο πνηφηεηαο (Moscardo, 2007), αιιά φπσο θαηαιήγεη θαη ν 

Getz (2008), ππάξρνπλ αθφκε πνιιά ζέκαηα λα αλαιπζνχλ, φπσο επίζεο θαη ην θνκκάηη ηεο έξεπλα κε ηε 

ζπγθεθξηκέλε ζεκαηνινγία βξίζθεηαη αθφκε ζε πξψηκν ζηάδην
38

. 

Σέινο, ππάξρεη ε παξαδνρή φηη ηα θεζηηβάι απνηεινχλ παξαθιάδη ησλ event θαη δελ ζα ήηαλ ζσζηφ 

λα ζπγρένληαη. Απφ ηελ άιιε κεξηά νη δηαθνξέο είλαη πνιχ ιεπηέο θαη θάπνηεο θνξέο αλεπαίζζεηεο, θαζψο 

βηβιηνγξαθηθά ηα θεζηηβάι ζπλδένληαη κε ηελ δεκηνπξγηθφηεηα, ηελ πξνζέιθπζε κεγάιεο κάδαο θφζκνπ 

θαη ηελ ηθαλφηεηά ηνπο λα πξνθαινχλ επράξηζηα ζπλαηζζήκαηα (International Journal of Event 

Management Research, Vol.5, No.1, 2010).    
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3.2. Εύδη φεςτιβϊλ 
 

Όπσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ, ηα θεζηηβάι θαη ηα ζεκαηηθά events δηαθέξνπλ απφ θάζε άιιν είδνο 

εθδειψζεσλ πνπ γίλνληαη ζηα πιαίζηα ηνπ ενξηαζκνχ ζξεζθεπηηθψλ γεγνλφησλ, εζληθψλ ενξηψλ, κφληκνπο 

θαη ζηαζεξνχο ενξηαζκνχο ησλ θαηνίθσλ κίαο πφιεηο ή ελφο θξάηνπο. Κξίλεηαη ινηπφλ αλαγθαίν λα 

αλαθεξζνχλ ηα θξηηήξηα βάζε ησλ νπνίσλ κία εθδήισζε απνηειεί μερσξηζηφ ενξηαζκφ. 

3.2.1. Κριτόρια διαφοροπούηςησ 
 

Κξηηήξηα γηα ηελ δηαθνξνπνίεζε ησλ εηδηθψλ event απφ θάζε άιινπ ηχπνπ εθδήισζε θαη αμηνζέαην ζε 

έλαλ ηνπξηζηηθφ πξννξηζκφ (Tourism Management, 10 (2), pp. 125-137) :  

 Δίλαη αλνηθηά ζην θνηλφ 

 Ο βαζηθφο ζθνπφο ηνπο είλαη ν ενξηαζκφο ή ε επίδεημε θάπνηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζέκαηνο 

 Λακβάλνπλ ρψξα κία θνξά ην ρξφλν ή κεζνιαβεί κεγαιχηεξν ρξνληθφ δηάζηεκα 

 Ζ αξρή θαη ην ηέινο ηεο εθδήισζεο είλαη ρξνληθά πξνθαζνξηζκέλα 

 Οη κφληκεο εγθαηαζηάζεηο πνπ ππάξρνπλ ζηνπο ρψξνπο δηεμαγσγήο ηνπ δελ αλήθνπλ ζην event 

 Σν πξφγξακκα ηεο εθδήισζεο πεξηιακβάλεη κία ή πεξηζζφηεξεο μερσξηζηέο δξαζηεξηφηεηεο 

 Όιεο νη δξαζηεξηφηεηεο πξαγκαηνπνηνχληαη ζηνλ ίδην ρψξν 

3.2.2. Τα ςημαντικότερα event με βϊςη το μϋγεθοσ 
 

Όιεο νη εθδειψζεηο κπνξεί λα απνηειέζνπλ ελ δπλάκεη ηνπξηζηηθφ „„αμηνζέαην‟‟ γηα έλαλ 

πξννξηζκφ, παξ‟ φια απηά νη εθδειψζεηο πνπ είλαη πην πηζαλφ λα ζπγθεληξψζνπλ κεγαιχηεξν αξηζκφ 

ηνπξηζηψλ είλαη νη εθδειψζεηο hallmark, δειαδή νη εθδειψζεηο πνπ απνηεινχλ νξφζεκν γηα έλαλ 

πξννξηζκφ, γη‟ απηφ γηα ην νπνίν είλαη γλσζηφ έλα κέξνο. 
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ρήκα 2. Tourism Management 29 (2008), pp. 403-428 

Occasional mega events 

Ο φξνο απηφο αθνξά εθδειψζεηο νη νπνίεο ραξαθηεξίδνληαη κεγάιεο ηφζν απφ ην κεγάιν αξηζκφ 

ησλ ζεαηψλ πνπ ηηο παξαθνινπζεί, φζν θαη απφ ην κέγεζνο θαη ησλ αξηζκφ ησλ ππνδνκψλ πνπ απαηηνχληαη 

γηα λα θηινμελήζνπλ έλα ηέηνην είδνο εθδήισζεο, αιιά θαη ηα ρξήκαηα πνπ δαπαλψληαη απφ κία ρψξα ή 

απφ θάπνηνλ ηδηψηε πξνθεηκέλνπ λα πξαγκαηνπνηεζεί. ηελ πεξίπησζε κίαο ρψξαο, ηέηνηνπ είδνπο 

εγρεηξήκαηα αλαηίζεληαη ζε έλαλ νξγαληζκφ κεηά απφ δηαγσληζκφ. Ζ πξνβνιή απηψλ ησλ εθδειψζεσλ 

είλαη παγθφζκηαο εκβέιεηαο, αλαιακβάλεηαη απφ ηα Μ.Μ.Δ. είηε γίλεηαη δηαδηθηπαθά, απεπζείαο απφ 

δηαδηθηπαθά θαλάιηα ηα νπνία δηαρεηξίδνληαη νη ίδηνη νη δηνξγαλσηέο. Ζ πξνβνιή απηή ελδερνκέλσο λα 

γίλεηαη ζε παξάιιειν ρξφλν κε ηελ εθδήισζε. Παξαδείγκαηα ηέηνηνλ εθδειψζεσλ είλαη νη Οιπκπηαθνί 

Αγψλεο, ην Παγθφζκην Κχπειιν Πνδνζθαίξνπ, νη Υεηκεξηλνί Οιπκπηαθνί Αγψλεο θηι. 

Ο Getz(2005) αλαθέξεη φηη ιφγσ ηεο ηδηαηηεξφηεηάο ηνπο νη εθδειψζεηο απηέο απνδίδνπλ εμαηξεηηθά 

πςειά επίπεδα ηνπξηζκνχ, ζπκβάιινπλ ζηελ ηειενπηηθή πξνβνιή θαη ην θχξνο, ζε ηφπνπο ζπλαληήζεσλ 

αιιά θαη ζε νηθνλνκηθφ θαη νξγαλσηηθφ επίπεδν.  
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Πεξηνδηθά events νξόζεκν   

Οη εθδειψζεηο απηνχ ηνπ ηχπνπ έρνπλ εηδηθή ζεκαηνινγία θαη κνηξάδνληαη ηα ίδηα ραξαθηεξηζηηθά 

κε απηέο ησλ mega events ζε φηη αθνξά ηελ απήρεζε θαη ηελ νηθνλνκηθή δηάζηαζε ηεο εθδήισζεο. Σν 

κέγεζνο ησλ εθδειψζεσλ απηψλ απνηειεί θπξίαξρν ραξαθηεξηζηηθφ γλψξηζκα ην νπνίν ηηο δηαρσξίδεη απφ 

ηηο ππφινηπεο θαη γηα πξψηε θνξά θαζνξίδεηαη απφ ηελ ζπκκεηνρή εζληθψλ θαη πεξηθεξεηαθψλ 

θπβεξλεηηθψλ αξρψλ (Westerbeek, 2002). Ο ρξφλνο δηεμαγσγήο γηα ηηο εθδειψζεηο νξφζεκν κπνξεί λα 

πνηθίινη θαζψο κπνξεί λα απνηεινχλ κνλαδηθφ γεγνλφο ή λα δηεμάγνληαη ππφ κνξθή ηαθηηθνχ θχθινπ 

(Hamilton, 1997). 

ε θάζε πεξίπησζε είηε αλαθεξφκαζηε ζε εθδειψζεηο νξφζεκν είηε ζε mega events φπσο είλαη νη 

Οιπκπηαθή Αγψλεο, ζίγνπξα απνηεινχλ έλα κέζν γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο επνρηθφηεηαο ηνπ ηνπξηζκνχ 

ελφο πξννξηζκνχ θαη ηελ αλάδεημε θαη πξνβνιή ζε παγθφζκηα θιίκαθα ηνπ ηφπνπ. 

Σνπηθέο ή Κνηλνηηθέο εθδειώζεηο 

Ο φξνο αθνξά κηθξφηεξεο θιίκαθαο γεγνλφηα πνπ ιακβάλνπλ ρψξα ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα 

θαη θαζίζηαληαη πεξηζζφηεξν εχθνιν γηα έλαλ πξννξηζκφ λα δηαρεηξηζηεί ηφζν ηελ ξνή ησλ 

παξεπξηζθνκέλσλ φζν θαη ηηο αλάγθεο ζε νηθνλνκηθνχο πφξνπο θαη ζε ππνδνκέο. πλήζσο, ε πξνβνιή ησλ 

εθδειψζεσλ απηψλ είλαη ηνπηθήο εκβέιεηαο θαη ν ρξφλνο πξνεηνηκαζίαο ηνπο κηθξφο. Λφγσ ηεο ρακειήο 

πξνβνιήο αιιά θαη ηεο κηθξφηεξεο ζεκαζίαο ηνπο, νη εθδειψζεηο απηέο δελ αηρκαισηίδνπλ ην ελδηαθέξνλ 

κεγάινπ αξηζκεηηθά θνηλνχ.   

3.2.3. Τα ςημαντικότερα θεματικϊ events 
 

Business events 

Σν ελδηαθέξνλ γηα ηελ ηνπξηζηηθή αμηνπνίεζε ηνπ θνηλνχ πνπ πξνζειθχεη ε δηεμαγσγή εηαηξηθψλ 

γεγνλφησλ φπσο κεγάιεο ζπλαληήζεηο ελφο επηρεηξεκαηηθνχ θιάδνπ, ζπλέδξηα θαη εθζέζεηο είλαη ηφζν 

κεγάιν, πνπ πιένλ ζρεδφλ θάζε αλεπηπγκέλε νηθνλνκηθά ρψξα έρεη επελδχζεη ζηελ δεκηνπξγία θαη 

αμηνπνίεζε ρψξσλ θηινμελίαο ηέηνηνλ γεγνλφησλ (Tourism Management, 29, 2008, pp. 403-428). 
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εκαληηθφ επίζεο ζηνηρείν πνπ αμίδεη λα αλαθεξζεί θαη ζα πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππ‟ φςηλ θαηά ηελ 

κειέηε απηνχ ηνπ ηχπνπ εθδειψζεσλ σο έλα κέζσ πνπ ζα κπνξνχζε λα αμηνπνηεζεί ηνπξηζηηθά θαη λα 

θαηαπνιεκήζεη ηελ επνρηθφηεηα πνπ αληηκεησπίδνπλ ζπρλά πνιινί πξννξηζκνί, είλαη φηη νη άλζξσπνη πνπ 

ηαμηδεχνπλ γηα λα παξεπξεζνχλ ζην event ζπρλά δελ ην θάλνπλ γηα λα θαιχςνπλ θάπνηα εζσηεξηθή αλάγθε 

ηνπο. Ζ κεηαθνξά ηνπ θαη ε παξακνλή ζε έλαλ ηφπν κε ζθνπφ ηελ ζπκκεηνρή ζε θάπνην ζπλέδξην ή 

εηαηξηθή εθδήισζε, νθείιεηαη ζε εμσηεξηθνχο παξάγνληεο. πρλά απνηειεί ππνρξέσζε ηεο ζέζεο εξγαζίαο 

ηνπο λα παξεπξίζθνληαη ζε ηέηνηεο εθδειψζεηο ή γηα ιφγνπο πνπ ζα πξνσζήζνπλ ηελ θαξηέξα ηνπο. Ζ 

παξαηήξεζε ησλ εμσγελψλ απηψλ θηλήηξσλ βνεζάεη ζηελ θαιχηεξε εμήγεζε ηνπ ηαμηδηνχ θαη θαζηζηά 

επθνιφηεξν ηνλ εληνπηζκφ εθείλσλ ησλ ζηνηρείσλ ηεο πξνζσπηθφηεηαο θαη ησλ αλαγθψλ ελφο 

ζπκκεηέρνληα πνπ ζα κπνξνχζαλ λα ηαηξηάμνπλ κε ηα ζηνηρεία ελφο πξννξηζκνχ κε απψηεξν ζθνπφ ηελ 

επξχηεξε πξνψζεζε απηνχ σο ηνπξηζηηθφ πξννξηζκφ. 

Παξάιιεια, ιφγσ ηνπ κηθξνχ ρξφλνπ παξακνλήο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζε έλαλ πξννξηζκφ, αιιά θαη 

ηνπ πηεζηηθνχ πξνγξάκκαηνο πνπ αθνινπζνχλ, επηδηψθνπλ λα ζπλδπάζνπλ ηελ παξακνλή ηνπο κε 

επράξηζηεο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζα ηνπο ραιαξψζνπλ θαη ζα ηνπο δηαζθεδάζνπλ. Δπηζπκνχλ ηελ επαθή ζε 

έλα άιιν επίπεδν πνπ επηηξέπεη λα γλσξηζηνχλ θαιχηεξα θαη λα αλαπηπρζνχλ ηζρπξνί δεζκνί. Οη 

δηνξγαλσηέο καδί κε ηνλ θπβεξλεηηθφ νξγαληζκφ έρνπλ ηελ επθαηξία λα πξνσζήζνπλ δξάζεηο γηα ηελ 

ηνπξηζηηθή αλάδεημε ηνπ πξννξηζκνχ, παξάιιεια κε ηηο εκέξεο δηεμαγσγήο ησλ εηαηξηθψλ εθδειψζεσλ. 

Sport events 

Τπάξρνπλ δχν θαηεγνξίεο sport event, ε πξψηε έρεη λα θάλεη κε άηνκα πνπ ηαμηδεχνπλ γηα λα 

ζπκκεηέρνπλ ζε κία αζιεηηθή εθδήισζε σο ζεαηέο, γηα παξάδεηγκα Οιπκπηαθνί Αγψλεο, ε δεχηεξε 

θαηεγνξία πεξηιακβάλεη άηνκα ηα νπνία ηαμηδεχνπλ κε ζθνπφ λα ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζε κία αζιεηηθή 

εθδήισζε, φπσο είλαη ν απζεληηθφο Κιαζηθφο Μαξαζψληνο ηεο Αζήλαο. Όζν ππάξρνπλ αζιήκαηα πνπ 

γίλνληαη νξγαλσκέλα, ηφζν ζα ππάξρνπλ εθδειψζεηο νη νπνίεο ζα αλαπηχζζνληαη γχξσ απφ απηά (Getz, 

2007).  
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Παξά ηαχηα, ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο ε δηεμαγσγή ελφο αζιεηηθνχ event κπνξεί λα έρεη πεξηζζφηεξεο 

αξλεηηθέο πάξα ζεηηθέο επηπηψζεηο γηα ηνλ ηφπν δηεμαγσγήο ηνπ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζχκθσλά κε ηνλ Small 

(2007) ελδέρεηαη λα δεκηνπξγήζνπλ θπθινθνξηθή ζπκθφξεζε, ζπλσζηηζκφ αηφκσλ ζηελ πεξηνρή θαζψο 

θαη ζπλζήθεο έληνλσλ επεηζνδίσλ θαη κεγάιεο αλαηαξαρήο πνπ ηείλεη αθφκε θαη ζηνλ ρνπιηγθαληζκφ. 

Δληχπσζε επίζεο πξνθαιεί ην γεγνλφο φηη ε πιεηνςεθία ησλ πνιηηψλ θαηά γεληθή νκνινγία επηδεηθλχεη 

επηθπιαθηηθφηεηα σο πξνο απηνχ ηνπ ηχπνπ ηεο δηνξγαλψζεηο (Preuss θαη Solberg, 2006).   

ηνλ αληίπνδα, νη θπβεξλεηηθνί ζεζκνί θαη νη δηνξγαλψηξηεο εηαηξίεο πξνζπαζνχλ λα πξνβάινπλ ηε 

ζεηηθή πιεπξά ηεο δηνξγάλσζεο θαη ην επλντθφ θιίκα πνπ ζπλήζσο πξνσζείηαη κέζα απφ ην αζιεηηθφ 

πλεχκα γηα ηελ ζπλχπαξμε θαη ηελ αλεθηηθφηεηα απέλαληη ζε μέλνπο πνιηηηζκνχο πνπ ζεσξεηηθά κπνξεί λα 

βνεζήζεη ζηελ ηνπξηζηηθή αλάπηπμε ηεο πεξηνρήο. 

Απφ ηελ κεξηά ησλ ζπκκεηερφλησλ ζε κία αζιεηηθή εθδήισζε, δελ θαίλεηαη λα ππάξρεη ζνβαξφ 

ελδηαθέξνλ γηα ζπκκεηνρή ζε νπνηαλδήπνηε άιιε δξαζηεξηφηεηα πνπ δηεμάγεηαη παξάιιεια ηεο αζιεηηθήο 

δηνξγάλσζεο
39

.   

Cultural events 

ε απηή ηελ θαηεγνξία ππάγεηαη νπνηνπδήπνηε είδνο θεζηηβάι πνπ έρεη λα θάλεη κε ηελ δηαζθέδαζε, 

ηηο ηέρλεο, έρεη ζξεζθεπηηθφ ή πνιηηηζκηθφ πεξηερφκελν. Παξ‟ φιν πνπ ε θνπιηνχξα, νη ηέρλεο θαη ν 

πνιηηηζκφο ζπλδένληαη πνιχ εχθνια κε ηνλ ηνπξηζκφ, φπσο έρεη πνιχ έλζεξκα ππνζηεξηρηεί απφ πνιινχο 

(Getz 2007), δηαπηζηψλνληαη πξνβιήκαηα ζε φηη αθνξά ην πεξηερφκελν θπξίσο εθδειψζεσλ πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηηο ηέρλεο.  πλήζσο δείρλνπλ λα αγλννχλ ηνλ παξάγνληα άλζξσπν θαη ηηο αλάγθεο ηνπο, ελψ 

πξνζαξκφδνληαη ζπάληα ζηηο αλάγθεο ηεο ηνπξηζηηθήο δήηεζεο θαη ηεο θαηαλαισηηθήο 

πξαγκαηηθφηεηαο(Getz, 2007). 

Απφ ηελ αλζξσπνινγηθή ζθνπηά, νη πνιηηηζηηθέο εθδειψζεηο πξνζειθχνπλ ηνπξηζκφ, πξάγκα πνπ 

κπνξεί λα απνηειέζεη παξάγνληα αιιαγήο ζηελ πνιηηηζηηθή ππνβάζκηζε θαη απζεληηθφηεηα ελφο 

ηφπνπ(Getz, 2007). 

Music events 

Ο ρψξνο ησλ κνπζηθψλ εθδειψζεσλ, είλαη έλαο απφ ηνπο πεξηζζφηεξν δπλακηθνχο θιάδνπο ηηο 

βηνκεραλίαο ησλ εθδειψζεσλ θαη απηφ γηαηί νη κνπζηθέο ηάζεηο θαη νη ζπκπεξηθνξέο ηνπ θνηλνχ αιιάδνπλ 

κε πνιχ γξήγνξνπο ξπζκνχο. ε απηή ηελ θαηεγνξία, νη εθδειψζεηο επηθνξηίδνπλ ζπλαηζζεκαηηθά ην θνηλφ 

κε κνλαδηθά θνηλσληθά θαη ελδφκπρα κελχκαηα, κε απξφβιεπηα απνηειέζκαηα(Earl 2008). 

                                                           
39

Pennington-Gray, L. & Holdnak, A. (2002), «Out of the Stands and into the Community: Using Sports Events to Promote a 
Destination», Events Management, Vol.7, No. 3, pp. 177–186  
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Οη κνπζηθέο εθδειψζεηο ρσξίδνληαη ζε θαηεγνξίεο κε βάζε ην κέξνο δηεμαγσγήο ηνπο θαη ηελ δηάξθεηα. 

Πην ζπγθεθξηκέλα ζχκθσλα κε ηνλ Bladen (2012) ππάξρνπλ ηέζζεξηο βαζηθέο θαηεγνξίεο κνπζηθψλ 

εθδειψζεσλ :  

o Μνπζηθέο ζπλαπιίεο 

o Μνπζηθέο πεξηνδείεο 

o Μνπζηθά πξνγξάκκαηα 

o Μνπζηθά θεζηηβάι 

Οη δχν πξψηεο θαηεγνξίεο κπνξνχλ λα ππνζηεξηρηνχλ απφ ηελ νπηηθή γσλία ηνπ θαιιηηέρλε, ελψ ηα δχν 

ηειεπηαία ππνζηεξίδνληαη απφ κία πεξηζζφηεξν νξγαλσηηθή πξννπηηθή πνπ πξνυπνζέηεη ηελ ζπλεξγαζία κε 

πνιινχο θπβεξλεηηθνχο νξγαληζκνχο. 

4. Τουριςμόσ εκδηλώςεων: Το προφύλ των ςυμμετεχόντων 
 

ην πξψην θεθάιαην έγηλε αλαθνξά ζηνλ ζεζκνζεηεκέλν θαη κε ζεζκνζεηεκέλν ηνπξηζκφ. ηε 

πξνζπάζεηα πεξηγξαθήο ηνπ κε ζεζκνζεηεκέλνπ ηνπξηζκνχ, ρξεζηκνπνηήζεθε ν φξνο push factors, 

παξάγνληεο πνπ ππνθηλνχλ ηελ αλζξψπηλε ζπκπεξηθνξά θαη σζνχλ ην άηνκν λα ηαμηδέςεη.  

ε απηή ηελ ελφηεηα ζα γίλεη αλαιπηηθφηεξε αλαθνξά ζηνπο παξάγνληεο πνπ ππνθηλνχλ ηα άηνκα λα 

ηαμηδέςνπλ, θαζψο επίζεο θαη ζηα θίλεηξα ησλ ηνπξηζηψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε εηδηθέο εθδειψζεηο ηνπ 

ηφπν-πξννξηζκνχ. 

Θεσξία Iso-Ahola (1987) : 

„„Κίλεηξν γηα φια ηα ηαμίδηα απνηειεί ε παξάιιειε επηζπκία ηνπ αηφκνπ γηα απφδξαζε απφ ηα 

ζπλεζηζκέλα θαη ε έξεπλα γηα ηελ εγγελή αληακνηβή απφ ηελ αλαδήηεζε ηεο πνιπηέιεηαο θαη ηεο 

ραιάξσζεο‟‟. 
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Κπξίαξρν θίλεηξν ινηπφλ γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε θάζε ηαμηδηνχ είλαη ε ηθαλνπνίεζε εζσηεξηθψλ, 

ζπλαηζζεκαηηθψλ θαη ςπρνινγηθψλ αλαγθψλ. Παξαθάησ αθνινπζεί ε ιεπηνκεξήο απαξίζκεζε ησλ 

παξαγφλησλ ππνθίλεζεο πνπ πεγάδνπλ απφ ηελ εζσηεξηθή αλάγθε ηνπ αηφκνπ γηα απηνπξαγκάησζε κέζα 

απφ ηελ δηαδηθαζία ηνπ ηαμηδηνχ. 

Push factors 

1. Να γλσξίζνπλ λένπο πνιηηηζκνύο θαη ηελ ηζηνξία ηνπο, λα ζαπκάζνπλ 

όκνξθα ηνπία ή λα απνιαύζνπλ ηνλ θαηξό 

2. Να απνθηήζνπλ πεξηζζόηεξεο γλώζεηο 

3. Να βηώζνπλ έλαλ άιινλ ηξόπν δσήο 

4. Να πξαγκαηνπνηήζνπλ έλα όλεηξν δσήο 

5. Να επηζθεθζνύλ ζπγγελήο & θίινπο 

6. Να βξεζνύλ κε αγαπεκέλα πξόζσπα 

7. Να δεκηνπξγήζνπλ λέεο θηιέο θαη θνηλσληθνύο δεζκνύο 

8. Να μεθύγνπλ από ηελ θαζεκεξηλόηεηα 

9. Να ραιαξώζνπλ & λα εξεκήζνπλ 

10. Να απνβάινπλ ην άγρνο ηεο δνπιείαο 

11. Να αλαδεηήζνπλ ηελ ζπγθίλεζε  

12. Να πξαγκαηνπνηήζνπλ έλα ηαμίδη-πξόθιεζε γηα απηνύο 

13. Να έξζνπλ θνληά ζηε θύζε 

14. Να δήζνπλ λέεο εκπεηξίεο 

 

Πίλαθαο 1. Wu Qing Jin (2006), „„A Study of Tourist Consumer Behavior‟‟, Tourism Education Publishing 

House, pp. 15-19 
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4.1. Προςωπικϊ χαρακτηριςτικϊ 
 

Οη ηνπξίζηεο πνπ ζπρλά ηαμηδεχνπλ γηα λα παξεπξεζνχλ ζε εθδειψζεηο εηδηθνχ ελδηαθέξνληνο θαη 

θεζηηβάι ή ζπκκεηέρνπλ ζε απηά θαηά ηελ παξακνλή ηνπο ζε έλαλ πξννξηζκφ, παξνπζηάδνπλ θάπνην απφ 

ηα παξαπάλσ ραξαθηεξηζηηθά ζηελ πξνζσπηθφηεηά ηνπο. 

Πην ζπγθεθξηκέλα ε αγνξά ησλ ηνπξηζηψλ ζηελ νπνία ζηνρεχεη κία εθδήισζε είλαη (Tourism 

Management, Vol.10, Is.2, 1989, pp. 86-180): 

Allocentrics 

Όπσο έρεη ήδε αλαιπζεί ζε πξνεγνχκελν θεθάιαην, ζχκθσλα κε ηελ ηππνινγία ησλ ηνπξηζηψλ θαηά 

ησλ Plog (1974), απηφο ν ηχπνο ηνπξίζηα είλαη θηιηθφο, θνηλσληθφο, έρεη απηνπεπνίζεζε, είλαη 

πεξηπεηεηψδεο θαη επηδηψθεη ζπλερψο λα ζπκκεηέρεη ζε δξαζηεξηφηεηεο πνπ αλεβάδνπλ ηελ αδξελαιίλε. 

Έλαο allocentric ηχπνπ ηνπξίζηαο ζέιεη λα είλαη ν πξψηνο πνπ ζα δνθηκάζεη γηα πξψηε θνξά θάηη θαη ηνλ 

ελδηαθέξνπλ κέξε πνπ δελ είλαη ηφζν γλσζηά ή αλεπηπγκέλα ηνπξηζηηθά.  

Δπηζπκεί ειεπζεξία θηλήζεσλ θαη ηνλ ελδηαθέξεη λα αλακεηρζεί κε ηνπο ληφπηνπο θαη λα γλσξίζεη 

ηνλ πνιηηηζκφ θαη ηελ θνπιηνχξα ηνπ ηφπνπ-πξννξηζκνχ, γη‟ απηφ ην ιφγν επηιέγεη λα έρεη ηνλ πιήξε 

έιεγρν ηνπ ηαμηδηνχ ηνπ, απφ ηελ κεηαθνξά θαη ηελ δηακνλή ηνπ, κέρξη ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζα θάλεη θαη 

ηα κέξε ηα νπνία ζα επηζθεθζεί. 

  Όια απνθαζίδνληαη θαη ζπληνλίδνληαη απφ εθείλνλ, παξ‟ φια απηά αθφκε θαη ζηελ πεξίπησζε φπνπ 

επηιέμεη κία νξγαλσκέλε εθδξνκή απφ θάπνην ηνπξηζηηθφ γξαθείν, απηή ζα πεξηιακβάλεη ηα βαζηθά 

ζηνηρεία ηνπ πξννξηζκνχ θαη ζα αθήλεη πνιχ ειεχζεξν ρξφλν γηα κεκνλσκέλεο δξαζηεξηφηεηεο.  

Σέινο, παξαθηλνχληαη ηδηαίηεξα απφ ηελ αλάγθε ηνπο λα κάζνπλ θαηλνχξηα πξάγκαηα θαη λα 

γλσξίζνπλ λένπο πνιηηηζκνχο. 

Explorers 

Απηφο ν ηχπνο ηνπξίζηα ζπλαληάηαη ζηνλ κε ζεζκνζεηεκέλν ηνπξηζκφ κε βάζε ην κνληέιν ηνπ 

Cohen (1972).  

Όπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί ζην πξψην θεθάιαην νη ηνπξίζηεο πνπ αλήθνπλ ζε απηή ηελ θαηεγνξία 

επηζπκνχλ ειεπζεξία θηλήζεσλ θαη επηδηψθνπλ λα παίξλνπλ κέξνο ζε δξαζηεξηφηεηεο φπνπ ηνπο επηηξέπνπλ 

λα αλακεηρζνχλ θαη λα έξζνπλ ζε επαθή κε ηνλ ληφπην πιεζπζκφ.  

Υαξαθηεξηζηηθφ ηεο δηακνλήο ηνπο είλαη φηη απνθεχγνπλ λα κέλνπλ πνιιέο ψξεο κέζα ζην 

μελνδνρεηαθφ ζπγθξφηεκα θαη μερσξίδνπλ ηνπο εαπηνχο ηνπο απφ ηνλ καδηθφ ηνπξηζκφ. 
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High contact travellers
40

  

Όπσο θαη ζηηο παξαπάλσ θαηεγνξίεο, έηζη θαη ζε απηή ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ηνπξηζηψλ δελ 

αιιάδνπλ πνιχ. Ζ νλνκαζία απηνχ ηνπ ηχπνπ ηνπξίζηα νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη επηζπκνχλ λα έρνπλ 

επαθή κε ηνπο ληφπηνπ θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηεο παξακνλήο ηνπο ζε έλα πξννξηζκφ. Όπσο ραξαθηεξηζηηθά 

αλαθέξεηαη, επηδηψθνπλ λα έρνπλ πνιχ πςειά επίπεδα επαθήο κε ηνπο ληφπηνπο (high levels of contact with 

locals)
41

.  

Δλδερνκέλσο ζε απηή ηελ θαηεγνξία λα αλήθνπλ άηνκα πνπ επηιέγνπλ εηαηξείεο φπσο ε Airbnb γηα 

ηελ δηακνλή ηνπο ή γηα ηελ πεξηήγεζή ηνπο ζηνλ πξννξηζκφ κε ζθνπφ λα αληηιεθζνχλ ζε φιεο ηνπ ηηο 

εθθάλζεηο ηελ θαζεκεξηλφηεηα ελφο ληφπηνπ θαηνίθνπ, λα πεξηπιαλεζνχλ ζε πεξηνρέο πνπ δηαθνξεηηθά 

ίζσο θαη λα κελ γλψξηδαλ πνηέ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο παξακνλήο ηνπο, επηιέγνληαο ιηγφηεξν ηνπξηζηηθά 

δεκνθηιή κέξε. 

4.2. Κύνητρα υποκύνηςησ 
 

Οη πξάμεηο θαζνξίδνπλ ην άηνκν. Ο άλζξσπνο πξάηηεη κε ζθνπφ λα ηθαλνπνηήζεη θάπνηεο αλάγθεο 

θαη λα εθπιεξψζεη ηηο βαζχηεξεο επηζπκίεο ηνπ. Βαζηθφ ζεκείν γηα λα αξρίζεη έλα άηνκν λα ηθαλνπνηεί ηηο 

αλάγθεο ηνπ, είλαη ε ζπλεηδεηνπνίεζε απηήο. Ζ αλαγλψξηζε ηεο επηζπκίαο απνηειεί ηελ αξρή ζηε 

δηαδηθαζία ιήςεο κίαο απφθαζεο κε ζθνπφ ηελ νινθιήξσζε κίαο πξάμεο ε νπνία ζα θέξεη ζην άηνκν 

ηθαλνπνίεζε. Ζ πξάμε απηή κπνξεί λα είλαη απνηέιεζκα πνιιψλ δηαθνξεηηθψλ θηλήηξσλ ή ζα κπνξνχζε λα 

εηπσζεί θαη δηαθνξεηηθά, κε κία πξάμε ην άηνκν κπνξεί λα ηθαλνπνηήζεη πνιιέο δηαθνξεηηθέο αλάγθεο. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, γηα ηελ παξακνλή ζε έλαλ πξννξηζκφ κε ζθνπφ ηελ ζπκκεηνρή ζε θάπνηα 

δηνξγάλσζε, νη παξεπξηζθφκελνη είλαη πηζαλφλ λα επηδεηνχλ λα ηθαλνπνηήζνπλ εληειψο δηαθνξεηηθέο 

αλάγθεο κεηαμχ ηνπο θαη ηα νθέιε ηα νπνία απνιακβάλνπλ λα έρνπλ δηαθνξεηηθφ αληίθηππν.  

χκθσλα κε ηνλ Getz (1991) νη βαζηθέο αλάγθεο πνπ επηδηψθεη λα ηθαλνπνηήζεη έλα άηνκν απφ ηελ 

ζπκκεηνρή ζε έλα θεζηηβάι είλαη πιηθέο, θνηλσληθέο θαη πξνζσπηθέο. Πέξα απφ ηελ εκπεηξία πνπ 

απνθνκίδεη ν επηζθέπηεο κίαο εθδήισζεο, επηδηψθεη θαη πιηθά νθέιε πνπ ελδερνκέλσο ζρεηίδνληαη κε ηελ 

ζπκκεηνρή ηνπ ζε δηαγσληζκνχο θαη ηελ δηεθδίθεζε θάπνηνπ βξαβείνπ ή κε ηελ αλαγλψξηζε ηεο 

ζπκκεηνρήο ηνπ ζην ζπγθεθξηκέλν θεζηηβάι.  

Παξάιιεια, κέζσ ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ, ην άηνκν έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα ζρεκαηίζεη λένπο θαη 

ηζρπξνχο θνηλσληθνχο δεζκνχο θαη λα γίλεη κέινο κίαο νκάδαο.  

                                                           
40

 Pearce, P., «The Social Psychology of Tourism Behavior», Pergamon, Oxford, 1982 
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 Pearce, P., «The Social Psychology of Tourism Behavior», Pergamon, Oxford, 1982 
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Σέινο, ε ηθαλνπνίεζε ησλ δχν πξψησλ αλαγθψλ, είλαη ηθαλή λα επηθέξεη θνηλσληθή θαηαμίσζε, 

ζαπκαζκφ, αλαγλψξηζε, θχξνο, δηεχξπλζε ηνπ γλσζηηθνχ πεδίνπ, ςπρηθή ηφλσζε θαη ςπραγσγία, 

πξνζσπηθέο επηδηψμεηο ηνπ θάζε αηφκνπ πνπ επηδεηεί ηελ ηθαλνπνίεζή. 

χκθσλα κε έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ηνπο Crompton & McKay (1997) θαη δεκνζηεχηεθε 

ζην επηζηεκνληθφ πεξηνδηθφ Annals of Tourism Research
42

 ζε δείγκα 1.496 εξσηεζέλησλ κέζσ 

αιιεινγξαθίαο, νη νπνίνη ζπκκεηείραλ ζην δεθαήκεξν θεζηηβάι πνπ δηνξγαλψζεθε απφ ηελ Fiesta San 

Antonio Commission Inc., δηαπηζηψζεθε φηη νη πεξηζζφηεξνη εθ ησλ παξεπξηζθνκέλσλ ήηαλ ειηθίαο θάησ 

ησλ 35 εηψλ θαη βξίζθνληαλ εθεί ζε νκάδεο ησλ πέληε θαη παξαπάλσ αηφκσλ, φπσο επίζεο θαη φηη νη 

πεξηζζφηεξνη ήηαλ απφ θνληηλέο πεξηνρέο. Δπξφθεηην γηα εθδειψζεηο ηνπηθήο εκβέιεηαο, νη νπνίεο 

πεξηειάκβαλε πνιηηηζηηθέο θαη αζιεηηθέο εθδειψζεηο. 

Όζνλ αθνξά ηα θίλεηξα, ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλα, φπσο απηά αλαγξάθνληαη ζην πεξηνδηθφ 

Annals of Tourism Research Vol.24 No.2, δείρλνπλ πσο ελψ νη αλάγθεο γηα πξνζσπηθή θαηαμίσζε, 

επηδίσμε αλαγλσζηκφηεηαο θαη βειηίσζεο ηνπ θνηλσληθνχ πξνθίι ελφο αηφκνπ, αληηθαηνπηξίδνληαη ζηηο 

επηινγέο πνπ θάλεη ην άηνκν ζε φηη αθνξά ηηο δηαθνπέο ηνπ γεληθά, ζηελ πεξίπησζε ελφο θεζηηβάι, δελ 

ηζρχεη.  

Μία αθφκε δηαπίζησζε πνπ εληζρχεη ηελ παξαπάλσ παξαδνρή, είλαη φηη νη πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο 

εξσηεζέληεο έδεημαλ λα επηδεηνχλ ην θνκκάηη ηεο ραιάξσζεο θαη ηεο μεγλνηαζηάο κε ηελ ζπκκεηνρή ηνπο 

ζην θεζηηβάι.  

Παξάιιεια, δηαπηζηψζεθε φηη αλ θαη ηα άηνκα δελ επηδηψθνπλ κεκνλσκέλα λα ζπλαλαζηξαθνχλ κε 

άιια άηνκα, ζην επίπεδν ηεο „„παξέαο‟‟ επηδηψθεηαη ε ζπλαλαζηξνθή θαη ε αιιειεπίδξαζε κε άιιεο 

παξέεο.  

Όπσο επηζεκαίλεηαη θαη ζηελ έξεπλα, εληχπσζε πξνθαιεί ην γεγνλφο φηη απηνί πνπ ζπκκεηείραλ ζε 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ πεξηειάκβαλαλ θαγεηφ, δελ ελδηαθέξνληαλ ζε κεγάιν βαζκφ γηα άιιεο πνιηηηζηηθέο 

δξάζεηο, παξ‟ φια απηά επηδεηνχζαλ ηελ θνηλσληθνπνίεζε θαη ηελ γλσξηκία κε άιινπο. Απηφ πνπ ηνπο 

θηλεηνπνηνχζε πεξηζζφηεξν κπνξεί λα ήηαλ θάπνηα λεσηεξηζηηθά ζηνηρεία, πξάγκα πνπ δελ θαίλεηαη λα 

ζπλέβαηλε κε εθείλνπο πνπ πξνηηκνχζαλ λα ζπκκεηέρνπλ ζε δξαζηεξηφηεηεο κε κνπζηθή θαη ρνξφ
43

. 

Γηαπηζηψλεηαη φηη ηα θίλεηξα φζνλ ζπκκεηείραλ ζε γαζηξνλνκηθνχ πεξηερνκέλνπ εθδειψζεηο ήηαλ εληειψο 

δηαθνξεηηθά απφ ησλ ππφινηπσλ παξεπξηζθνκέλσλ, νπφηε ελδερνκέλσο ζα ήηαλ άηνπν λα ζπλδπαζηνχλ 

πνιηηηζηηθέο δξάζεηο κε ζπλαπιίεο θαη ρνξφ θαη ηελ γαζηξνλνκία.  

                                                           
42

 Crompton, J. & McKay, S. (1997), «Motives of Visitors Attending Festival events», Annals of Tourism Research, Vol.24, No.2, 
pp.425-439 
43
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Έλα θεζηηβάι φκσο, κπνξεί λα ηθαλνπνηεί ηαπηφρξνλα πνιιέο δηαθνξεηηθέο αλάγθεο, γηαηί φκσο είλαη 

αλαγθαία ε αλαγλψξηζε απηψλ ησλ θηλήηξσλ γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ (Annals of Tourism 

Research, Vol.24, No.2, pp.425-439); 

1. Όπσο ζηελ απφθαζε γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ελφο ηαμηδηνχ, έηζη θαη ζηελ απφθαζε γηα ζπκκεηνρή 

ζε κία εηδηθή εθδήισζε, είηε πξφθεηηαη γηα ηνπξίζηα, είηε γηα θάπνηνλ ληφπην, ην άηνκα αγνξάδεη 

ηελ πξνζδνθία. Σν ραξαθηεξηζηηθφ νιφθιεξνπ ηνπ θιάδνπ ησλ ππεξεζηψλ είλαη ε αυιφηεηα θαη ε 

αδπλακία δηαζθάιηζεο ηεο πνηφηεηάο ηεο. Κάζε θνξά πνπ θάπνηνο αγνξάδεη κία ππεξεζία, πξνηνχ 

ηνπ παξαζρεζεί, πξνζδνθά ηα νθέιε πνπ ζα απνθνκίζεη απφ ηελ παξνρήο ηεο. εκαληηθφ γηα ηελ 

δεκηνπξγία επηζπκεηψλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ θαη δξαζηεξηνηήησλ είλαη ε γλψζε ηνπ „„πειάηε‟‟, 

απηνχ πνπ αγνξάδεη ηελ ππεξεζία θαη πξνζδνθά κε ηελ θαηαλάισζή ηεο λα ηθαλνπνηήζεη ηηο 

αλάγθεο ηνπ. Σα ζηνηρεία κίαο δηνξγάλσζεο πξέπεη λα ζπλδπάδνληαη θαη λα 

πξνσζνχληαη/πξνβάιινληαη κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα ηθαλνπνηνχλ αλάγθεο, λα είλαη πξνζαξκνζκέλα 

ζηηο ηδηαηηέξεο αλάγθεο ηνπ θάζε ζπκκεηέρνληα μερσξηζηά (Crompton & McKay, 1997). Αλ απηέο νη 

αλάγθεο δελ ηθαλνπνηεζνχλ, ηφηε έρεη απνηχρεη ν βαζηθφο ζθνπφο ηνπ θεζηηβάι. Ζ επηηπρεκέλε 

αλαγλψξηζε ησλ θηλήηξσλ κπνξεί λα νδεγήζεη ζηελ δεκηνπξγία κίαο πνιχ ζπγθεθξηκέλεο 

ζεκαηνινγίαο. Ο Iso Ahola (1989) αλαθέξεη ραξαθηεξηζηηθά, αλ βαζηθφ θίλεηξν γηα ηνπ 

ζπκκεηέρνληεο ζε έλα θεζηηβάι είλαη λα θνηλσληθνπνηεζνχλ θαη λα γλσξίζνπλ λέα άηνκα, ζα ήηαλ 

άηνπν απφ ηε κεξηά ηεο δηνξγάλσζεο λα κελ πεξηιακβάλεη δξαζηεξηφηεηεο ζην πξφγξακκα ηνπ 

θεζηηβάι πνπ λα δηεπθνιχλνπλ ηνπο ζηφρνπο ηνπ θνηλνχ. 

 

2. Σα θίλεηξα είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλα θαη πξνζδηνξίδνπλ ηνλ βαζκφ ηθαλνπνίεζεο ηνπ επηζθέπηε. 

Οη επηζθέπηεο ζπκκεηέρνπλ κε ζθνπφ λα ηθαλνπνηήζνπλ ηηο εζσηεξηθέο ηνπο αλάγθεο κε βάζε ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο εθδήισζεο θαη ηηο πξνζδνθίεο πνπ έρεη δεκηνπξγήζεη ε δηνξγάλσζε. Ο βαζκφο 

ηθαλνπνίεζήο ηνπο είλαη απνηέιεζκά ηνπ βαζκνχ πνπ ηειηθά ε δηνξγάλσζε αληαπνθξίζεθε ζηηο 

πξνζδνθίεο θαη νινθιήξσζε ηηο αλάγθεο ηνπο. Ο παξάγνληαο ηεο ηθαλνπνίεζεο θαζνξίδεη θαη ηελ 

επαλαιεςηκφηεηα. Πνιιέο εθδειψζεηο μεθίλεζαλ ζαλ έλα ηνπηθφ γεγνλφο θαη ζηε ζπλέρεηα 

εμειίρζεζαλ ζε θάηη κεγαιχηεξν ιφγσ ηεο ηθαλφηεηαο ηεο δηνξγάλσζεο λα επηηπγράλεη πςειφ 

βαζκφ ηθαλνπνίεζεο ησλ επηζθεπηψλ.  Ζ κέηξεζε ηεο ηθαλνπνίεζεο πξνυπνζέηεη γλψζε ηνπ ηη 

επηδηψθνπλ λα ηθαλνπνηήζνπλ νη επηζθέπηεο κε ηελ ζπκκεηνρή ηνπο ζην θεζηηβάι (Crompton & 

McKay, 1997). 
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3. Σέινο, πέξα απφ ηελ αλαγλψξηζε ησλ θηλήηξσλ, ζεκαληηθφ επίζεο ζηνηρείν απνηειεί ε ηθαλφηεηα 

αλαγλψξηζεο ηνπ βαζκνχ αλαγθαηφηεηαο ηθαλνπνίεζεο. Οη αλάγθεο ελφο αηφκνπ έρνπλ 

δηαβαζκίζεηο, νξηζκέλα θίλεηξα παξαθηλνχλ πεξηζζφηεξν απφ άιια θαη επεξεάδνπλ ηελ δηαδηθαζία 

ιήςεο ηεο απφθαζεο. Έλα θεζηηβάι πξέπεη λα αληαπνθξίλεηαη ζε κία πιεζψξα αλαγθψλ θαη 

παξάιιεια, φπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί, αλάγθεο νη νπνίεο είλαη δηαθνξεηηθέο κπνξεί λα 

ηθαλνπνηνχληαη απφ ηνλ ίδην παξάγνληα. Μηα επηηπρεκέλε δηνξγάλσζε νθείιεη λα γλσξίδεη ηα 

θίλεηξα πνπ έρνπλ θαζνξηζηηθή ζεκαζία γηα ηελ ζπκκεηνρή ηνπ επηζθέπηε, δηαθνξεηηθά ινγρεχεη ν 

θίλδπλφο ζηελ πξνζπάζεηα ηθαλνπνίεζεο φισλ ησλ αλαγθψλ ησλ ζπκκεηερφλησλ λα αγλνεζνχλ ή λα 

ηθαλνπνηεζνχλ κεξηθψο αλάγθεο πνπ γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο είλαη βαζηθέο, αιιά πνπ φκσο 

αγλνήζεθαλ ή δελ ηθαλνπνηήζεθαλ επαξθψο ιφγσ ιαλζαζκέλεο αλαγλψξηζεο ηεο βαξχηεηάο ηνπο. 

Σα θίλεηξα νδεγνχλ ζηελ ιήςε απφθαζεο, νη πξνζδνθίεο επεξεάδνπλ ην βαζκφ ηθαλνπνίεζεο, ε 

αλαγλψξηζε ησλ θηλήηξσλ επεξεάδεη ηελ δεκηνπξγία πξνζδνθηψλ θαη ε αληαπφθξηζε ζηηο πξνζδνθίεο θαη 

ηηο αλάγθεο ελφο επηζθέπηε επεξεάδνπλ ηνλ βαζκφ ηθαλνπνίεζεο θαη ηελ επαλάιεςε ηεο ζπκκεηνρήο.   
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5. Η επύδραςη των εκδηλώςεων ςτον προοριςμό & την τοπικό κοινωνύα 
 

Σν Παγθφζκην πκβνχιην Αεηθφξνπ Σνπξηζκνχ (Global Sustainable Tourism Council) αλαθέξεη 

πσο ν ηνπξηζκφο πξέπεη λα είλαη ππεχζπλνο γηα ηα κεγαιχηεξα νθέιε πνπ απνιακβάλνπλ νη ηνκείο
44

 : 

 Σεο νηθνλνκίαο ζηε ηνπηθή θνηλσλία 

 Σεο θνηλσληθήο αιιειεπίδξαζεο 

 Σεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο  

 Σνπ πεξηβάιινληνο 

Οη εθδειψζεηο εληζρχνπλ ην βαζηθφ ηνπξηζηηθφ πξντφλ κίαο ρψξαο, ζηελ πεξίπησζε ηεο Διιάδαο ε 

νπνία αθνινπζεί ην κνληέιν ησλ 3s
45

 πάλσ ζην νπνίν έρεη ζηεξηρζεί φιν ην ηνπξηζηηθφ πξντφλ, νη 

εθδειψζεηο φρη κφλν εληζρχνπλ, αιιά παξάιιεια δηεπξχλνπλ ην βαζηθφ ηνπξηζηηθφ πξντφλ, πξνζειθχνπλ 

επηζθέπηεο εθηφο ηεο ηνπξηζηηθήο πεξηφδνπ, ζηεξίδνπλ νηθνλνκηθά έλαλ πξννξηζκφ θαη ηηο ηνπηθέο 

επηρεηξήζεηο θαη βνεζνχλ ζηελ δεκηνπξγία λέσλ. 

Σα νπζηαζηηθά πιενλεθηήκαηα πνπ κία θνηλσλία έρεη λα απνθνκίζεη απφ ηελ δηνξγάλσζε θαη 

θηινμελία ησλ δηαθφξσλ εθδειψζεσλ επαθίεληαη ζηηο επθαηξίεο πνπ ε θάζε εθδήισζε γελλά γηα θνηλσληθή 

αλάπηπμε θαη πεξηβαιινληηθή αλαβάζκηζε, ζε αληίζεζε κε ηα πην πξνθαλή νθέιε πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ 

πςειή ξνή εζφδσλ κέζα ζηελ νηθνλνκία κηαο θνηλσλίαο(Journal of Sustainable Tourism, Vol.10, Is.4, 

pp.325-342).   
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 3s model: Sun, sea, sand 
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5.1. Κοινωνικϋσ επιδρϊςεισ 
 

Ο ηξφπνο πνπ ν ηνπξηζκφο επηδξά κέζα ζε κία θνηλσλία αληηθαηνπηξίδεηαη ζηηο αιιαγέο πνπ 

θαηαθέξλεη λα επηθέξεη ζηελ θαζεκεξηλφηεηα ησλ θαηνίθσλ ηεο θαη ζηελ πνηφηεηα δσήο απηψλ. Οη αιιαγέο 

απηέο εμεηάδνληαη σο πξνο θάπνηεο κεηαβιεηέο, φπσο ην πνζνζηφ αχμεζεο ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο ιφγσ ηεο 

αλάπηπμεο ηνπ ηνπξηζηηθνχ θιάδνπ, ε δεκηνπξγία ππνδνκψλ, ην επίπεδν πνηφηεηαο ησλ παξερφκελσλ 

ππεξεζηψλ απφ ηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο, ε κεηαβνιή ηνπ θφζηνπο δσήο, ην πνζνζηφ ηεο πεξηβαιινληηθήο 

ξχπαλζεο, ηεο ερεηηθήο ξχπαλζεο, ηελ εγθιεκαηηθφηεηα, ηελ θπθινθνξηαθή ζπκθφξεζε θηι.  

ε πνιιέο πεξηπηψζεηο παξ‟ φιν πνπ νη ζεηηθέο επηπηψζεηο κπνξεί λα είλαη ζεκαληηθφηεξεο απφ ηηο 

αξλεηηθέο, εληνχηνηο νη παξάγνληεο πνπ επεξεάδεη αξλεηηθά ν ηνπξηζκφο, κπνξεί λα ζεσξνχληαη ηφζν 

ζεκαληηθνί γηα ηνπο ληφπηνπο, κε απνηέιεζκα λα αληηηίζεληαη ζε νπνηαδήπνηε πξνζπάζεηα γηα ηελ 

πεξαηηέξσ ηνπξηζηηθή αλάπηπμε ηνπ ηφπνπ.  

Δίλαη πνιχ ζεκαληηθφ, ινηπφλ, νη θνηλσληθέο επηδξάζεηο ηνπ ηνπξηζκνχ λα εμεηαζζνχλ απφ ηελ 

ζθνπηά ησλ θαηνίθσλ ελφο πξννξηζκνχ, κε βάζε ηνπ ηη ζεσξνχλ εθείλνη ζεκαληηθφ. 

ε απηφ ην ζεκείν αμίδεη λα αλαθεξζεί πσο νη αληηδξάζεηο θαη ν ηξφπνο πνπ έλαο θάηνηθνο 

ζπκκεηέρεη ζηελ φιε ηνπξηζηηθή αλάπηπμε ελφο πξννξηζκνχ εμαξηάηαη θαη απφ νξηζκέλα δεκνγξαθηθά 

ραξαθηεξηζηηθά, φπσο ην θχιν, ε ειηθία, ε νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε, ε εζληθφηεηα, ην κνξθσηηθφ επίπεδν, 

ην εηζφδεκα θηι. Δπίζεο, κειέηεο έρνπλ δείμεη πσο ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ 

“θνηλφηεηα” θαη νη πνιηηηθέο πεπνηζήζεηο επεξεάδνπλ ηνλ ηξφπν πνπ νη άλζξσπνη αληηιακβάλνληαη ηνλ 

ηνπξηζκφ (Tourism Management, Vol.33, Is.1, 2012, pp. 64-73). 

εκαληηθφ ζηελ πεξίπησζε απηή είλαη ε εμάξηεζε ηεο ηνπξηζηηθήο βηνκεραλίαο απφ ηελ ηνπηθή 

θνηλσλία. Πξφθεηηαη γηα δχν αιιεινεμαξηψκελα κέξε φπνπ ε ηθαλνπνίεζε ηνπ ελφο, ζα επηθέξεη ζεκαληηθά 

νθέιε ζην άιιν. Ζ ηνπηθή θνηλσλία απνηειεί ζχκκαρν ζηελ ηνπξηζηηθή επηρείξεζε θαζψο φρη κφλν 

ζπλζέηεη ην πεξηβάιινλ κε ηνλ νπνίν ζα αιιειεπηδξάζεη ν ηνπξίζηαο θαη ζα απνηειέζεη θνκκάηη ηεο 

ζπλνιηθήο εκπεηξίαο, αιιά θαη απνηειεί κεγάιν θνκκάηη ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ πνπ έρεη αλάγθε γηα λα 

αζθήζεη επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα.  

Απφ ηε άιιε κεξηά βξίζθεηαη ε επηρείξεζε ή ν δεκφζηνο θνξέαο ν νπνίνο ζηεξίδεηαη ζηελ 

ηνπξηζηηθή αλάπηπμε. Οη δχν απηνί θνξείο πξέπεη λα ζπλεξγαζηνχλ κε ζθνπφ ηελ ηθαλνπνίεζε φρη κφλν 

ησλ “εμσηεξηθψλ” πειαηψλ αιιά θαη ησλ “εζσηεξηθψλ” φπσο νη εξγαδφκελνη, ζπλεξγάηεο, αιιά θαη ην 

θνηλσληθφ πεξηβάιινλ. 
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ηνλ παξαθάησ πίλαθα πνπ αθνινπζεί παξαηίζεληαη νξηζκέλεο παξάκεηξνη πνπ επεξεάδνπλ ηελ 

αληίιεςε ησλ θαηνίθσλ κηαο πεξηνρήο γηα ηηο θνηλσληθέο επηπηψζεηο ηνπ ηνπξηζκνχ (Tourism Management, 

Vol.33, Is.1, 2012, pp. 64-73). 

“Δμσηεξηθέο” παξάκεηξνη Λόγνη ρξήζεο ηνπο ζηελ κειέηε ησλ 

θνηλσληθώλ επηπηώζεσλ 

Οηθνλνκηθή εμάξηεζε από ηνλ 

ηνπξηζκό 

Όηαλ θάπνηνο δνπιεχεη ή είλαη ηδηνθηήηεο 

ηνπξηζηηθήο επηρείξεζεο ή ζπλδέεηαη κε 

νπνηνλδήπνηε ηξφπν κε ηνλ ηνπξηζηηθφ 

θιάδν ηείλεη λα έρεη ζεηηθή αληηκεηψπηζε 

ζηηο αιιαγέο πνπ επηθέξεη ν ηνπξηζκφο  

Απόζηαζε ηεο κόληκεο θαηνηθίαο 

από πεξηνρέο κε έληνλε ηνπξηζηηθή 

δξαζηεξηόηεηα 

Έξεπλεο έρνπλ δείμεη φηη νη θάηνηθνη 

πεξηνρψλ κε έληνλε ηνπξηζηηθή 

δξαζηεξηφηεηα, θξίλνπλ αξλεηηθά ην 

θαηλφκελν θαη ζεσξνχλ φηη έρεη κεηψζεη 

ηελ πνηφηεηα δσήο ηνπο 

Σν επίπεδν ζπλαλαζηξνθήο κε ηνπο 

ηνπξίζηεο 

Παξ‟ φιν πνπ ζρεηίδεηαη κε ην επίπεδν ηεο 

ηνπξηζηηθήο δξαζηεξηφηεηαο κηαο πεξηνρήο, 

νξηζκέλεο κειέηεο ην εμεηάδνπλ μερσξηζηά 

θαη απηφ γηαηί ε εκπεηξία απφ κία επαθή 

εμαξηάηαη απφ ηελ πεξίζηαζε θαη ηηο 

ζπλζήθεο 

Κνηλή ρξήζε ππνδνκώλ από ληόπηνπο 

& μέλνπο 

Δπίζεο ζρεηίδεηαη θαη επεξεάδεη ηελ 

παξαπάλσ παξάκεηξν 

Ιζνδπλακία ληόπησλ/μέλσλ Όηαλ ν αξηζκφο ησλ ηνπξηζηψλ ππεξβαίλεη 

θαηά πνιχ ησλ αξηζκφ ησλ ληφπησλ 

θαηνίθσλ, είλαη θάηη πνπ επεξεάδεη ηνλ 

ηξφπν πνπ αληηιακβάλνληαη ηελ θνηλσληθή 

αιιαγή  

Δπαθή/πκκεηνρή ζηελ “θνηλόηεηα” Δμεηάδεηαη ν ηφπνο γέλλεζεο, ηα ρξφληα 

πνπ θάπνηνο δηακέλεη ζε κηα πεξηνρή θηι. 

Κνηλσληθέο, πνιηηηθέο & 

πεξηβαιινληηθέο αμίεο 

Ο ηνπξηζκφο αιιειεπηδξά κε θνηλσληθνχο, 

πνιηηηθνχο θαη πεξηβαιινληηθνχο 

παξάγνληεο κηαο πεξηνρήο. Οη θάηνηθνη κε 

δηαθνξεηηθέο πνιηηηθέο, θνηλσληθέο θαη 
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πεξηβαιινληηθέο αμίεο ζα έρνπλ 

δηαθνξεηηθέο αληηιήςεηο γηα ηνλ ηνπξηζκφ 

 

Πίλαθαο 2. M. Deery et al. (2012), „„Rethinking social impacts of tourism research: A new research 

agenda‟‟, Tourism Management, Vol.33, Is.1, pp. 64-73 

Οξηζκέλνη παξάκεηξνη αιιεινεμαξηψληαη ή είλαη απφξξνηα απφ θάπνηα άιιε παξάκεηξν. Σα 

απνηειέζκαηα απφ ηελ κέηξεζή ηνπο επεξεάδνληαη απφ ηελ ρξνληθή πεξίνδν θαηά ηελ νπνία δηεμάγεη 

θάπνηνο ηελ έξεπλα, γηα παξάδεηγκα αλ θάπνηνο επηζπκεί γηα ηελ πεξίνδν Ηνπιίνπ-Απγνχζηνπ λα κεηξήζεη 

ην βαζκφ ζηνλ νπνίν ε αλαινγία ληφπησλ/μέλσλ επεξεάδεη ηηο απφςεηο ησλ κφληκσλ θαηνίθσλ ηεο πεξηνρήο 

ηεο Υεξζνλήζνπ γηα ηελ θνηλσληθή επίδξαζε ηνπ ηνπξηζκνχ ζηνλ ηφπν ηνπο, ηα απνηειέζκαηα πνπ ζα 

πάξεη ζα είλαη πνιχ δηαθνξεηηθά απφ ην λα δηεμήγαγε κηα ηέηνηα έξεπλα ζε πεξίνδν κε ρακειφηεξε 

ηνπξηζηηθή θίλεζε. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ζε φηη αθνξά ηηο εθδειψζεηο, απηέο φπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί απνηεινχλ θχξηα 

πεγή ξνήο ηνπξηζηψλ, δηακνξθψλνπλ ηελ εηθφλα ηνπ πξννξηζκνχ ελψ άιινηε γίλεηαη πξνζεθηηθή επηινγή 

ηνπ πξννξηζκνχ πνπ ζα θηινμελήζεη θάπνην event αθξηβψο ιφγσ ηεο εηθφλαο ε νπνία πξέπεη λα βξίζθεηαη 

ζε ζπκθσλία κε ην πξνθίι ηεο εθδήισζεο. Γηα ην ιφγν απηφ, ν ηξφπνο πνπ θάζε εθδήισζε πξνζδηνξίδεη 

θαη επεξεάδεη ηελ θνηλσληθή δσή ησλ θαηνίθσλ κηαο πφιε, πνιιέο θνξέο, εμαξηάηαη απφ ην ζέκα θαη ην 

εηδηθφ αληηθείκελν ηεο εθδήισζεο. Ο ηξφπνο πνπ νη θάηνηθνη ζεσξνχλ φηη ηνπο επεξεάδεη πξνζδηνξίδεηαη 

απφ ην βαζκφ ζηνλ νπνίν ηθαλνπνηνχλ ηεο παξαπάλσ εμσηεξηθέο παξακέηξνπο θαη ηελ βαξχηεηα πνπ έρεη 

γηα εθείλνπο θάζε κεηαβιεηή πνπ επεξεάδεη ηελ πνηφηεηα ηεο θαζεκεξηλφηεηάο ηνπο. 
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5.2. Οικονομικϋσ επιδρϊςεισ 
 

Σηο πξνεγνχκελεο δεθαεηίεο ε ηνπξηζηηθή βηνκεραλία άθκαδε θαη αλαπηπζζφηαλ κε έληνλνπο 

ξπζκνχο φρη κφλν ζηελ Διιάδα, αιιά θαη ζε νιφθιεξν ηνλ θφζκν. Ο 21
νο

 αηψλαο βξίζθεη ηνλ ηνπξηζηηθφ 

θιάδν σο ηνλ πην πνιιά ππνζρφκελν πνπ κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη ζέζεηο εξγαζίαο θαη λα απνθέξεη θέξδε 

ηφζν ζηνλ δεκφζην φζν θαη ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα (Jeetesh & Kashif, 2014). 

Καζψο πξφθεηηαη γηα κηα βηνκεραλία νκπξέια, ηα έζνδα απφ ηνλ ηνπξηζκφ κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ 

γεληθφηεξα κία ρψξα θαηαθηψληαο ζεκαληηθφ πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ απηήο κε πεξηζζφηεξν εκθαλή ηα 

απνηειέζκαηα ηεο απμεκέλεο ξνήο ρξεκάησλ, ζηελ ηνπηθή θνηλσλία. 

«Μία αιιαγή ζηε θαηαλαισηηθή δαπάλε ησλ ηνπξηζηψλ ζα νδεγήζεη ζε κηα επηπιένλ απμεκέλε 

δξαζηεξηφηεηα ζε ζπζρεηηζκέλεο κε ηνλ ηνπξηζκφ βηνκεραλίεο, ελψ ε γεληθφηεξε αιιαγή ζα είλαη ηφζν 

κεγάιε ζε ζρέζε κε ηελ αξρηθή ψζεζε ζηελ θαηαλάισζε θαη σο εθ ηνχηνπ ζα ππάξμεη έλα 

πνιιαπιαζηαζηηθφ απνηέιεζκα» (Archer, 1977; Frechtling & Horvath, 1998)
46

. Δηδηθφηεξα ζε πεξηφδνπο 

θξίζεο θαη νηθνλνκηθήο χθεζεο, νη θάηνηθνη κηαο πεξηνρήο ζηεξίδνληαη ζηελ ηνπξηζηηθή θίλεζε πνπ ζα ηνπο 

εληζρχζεη νηθνλνκηθά θαη ζπλεζίδνπλ λα παξαβιέπνπλ ηπρφλ αξλεηηθέο επηδξάζεηο ηνπ ηνπξηζκνχ ζηελ 

θαζεκεξηλή ηνπο δσή. 

Όζνλ αθνξά ηηο εθδειψζεηο, νη κηθξήο θιίκαθαο εθδειψζεηο γελνχλ έζνδα θπξίσο γηα ηελ ηνπηθή 

θνηλσλία θαζψο ζηεξίδνπλ νηθνλνκηθά ηνπηθέο επηρεηξήζεηο εζηίαζεο, δηακνλήο, δηαθφξσλ θαηαλαισηηθψλ 

αγαζψλ θηι. (Daniels & Norman, 2003; Horne, 2000; Veltri et al., 2009; Walo, Bull, & Breen, 1996). 

Γεληθφηεξα, ηα νηθνλνκηθά νθέιε ππεξβαίλνπλ ηα θφζηε δεκηνπξγίαο ηεο εθδήισζεο θαη απηφ γηαηί 

ζπλήζσο ε κηθξήο θιίκαθαο θαη ηνπηθήο εκβέιεηαο εθδειψζεηο ρξεζηκνπνηνχλ ηνλ ππάξρνλ εμνπιηζκφ θαη 

ηηο ππάξρνπζεο ππνδνκέο πξνθεηκέλνπ λα θηινμελήζνπλ θαη λα ππνζηεξίμνπλ ην γεγνλφο (Gibson et al., 

2012). Πξνθεηκέλνπ φκσο απηνχ ηνπ ηχπνπ νη εθδειψζεηο λα κπνξνχλ λα ζηεξίμνπλ νηθνλνκηθά έλα ηφπν 

θαη λα ζπκβάιινπλ ζηελ βηψζηκε αλάπηπμε απηνχ, είλαη ζεκαληηθφ λα ζεζπηζηνχλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ηα 

νθέιε απφ ηελ δηνξγάλσζε ηέηνηνπ ηχπνπ εθδειψζεσλ ζα έξζνπλ αλ επαλαιακβάλνληαη ζε ηαθηά ρξνληθά 

δηαζηήκαηα ή ζε ζπγθεθξηκέλεο εκεξνκελίεο, θαζψο θαη λα ππνζηεξίδνληαη απφ άιιεο ζπλδεδεκέλεο κε 

απηήλ ηελ εθδήισζε δξαζηεξηφηεηεο, εμαζθαιίδνληαο έηζη κηα ζπλερή ξνή ηνπξηζηψλ θαη δαπάλεο 

(O‟Brien & Chalip, 2008). 
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ε έξεπλα πνπ δηεμήγαγαλ νη Gibson et al. (2012) ζε έμη ηνπηθά αζιεηηθά events πνπ δηνξγαλψζεθαλ 

ζην Gainesville ηεο Florida θαη ε νπνία δεκνζηεχηεθε ζην Sport Management Review Vol.15, Is.2, 

δηαπηζηψζεθε πσο ν αξηζκφο ησλ εκεξψλ πνπ έκελαλ νη επηζθέπηεο νη νπνίνη είραλ έξζεη γηα ηηο αζιεηηθέο 

εθδειψζεηο, δελ μεπεξλνχζε ηνλ αξηζκφ ησλ εκεξψλ πνπ δηαξθνχζε ην event. Πνιινί απφ απηνχο έκεηλαλ 

ζε ζπγγελείο θαη θίινπο, πξάγκα πνπ ζεκαίλεη φηη απηφ ην ηνπηθφ γεγνλφο δελ θαηάθεξε λα πξνζειθχζεη ην 

ελδηαθέξνλ φζνλ δελ είραλ θάπνην δεζκφ κε ηελ πφιε. Δπηπιένλ, ε ηηκή ηεο βελδίλεο δελ θάλεθε λα ηνπο 

επεξεάδεη, θαζψο πνιινί επέιεμαλ λα κεηαβνχλ ζηελ πφιε ζε νκάδεο ησλ 3 ή 4 αηφκσλ, φπσο επίζεο θαη ην 

γεγνλφο φηη ηαμίδεπαλ κέρξη ην Gainesville πξνθεηκέλνπ λα ππνζηεξίμνπλ ζπγγεληθά ηνπο πξφζσπα πνπ 

αγσλίδνληαλ φπσο ηα παηδηά, ηα εγγφληα ηνπο θηι. θάλεθε λα ππεξηεξεί έλαληη ηνπ θφζηνπο ηεο βελδίλεο. 

Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο επηβεβαηψλνπλ ην γεγνλφο φηη έλα ηνπηθφ γεγνλφο δχζθνια “θηάλεη” 

παξαπέξα απφ ηελ ηνπηθή θνηλφηεηα. Οη πεξηζζφηεξνη πνπ παξεπξέζεθαλ ζην γεγνλφο είραλ θάπνηα ζρέζε 

κε ηελ πφιε θαη θάπνηνο γλσζηφο/θίινο ή ζπγγελήο έπαηξλε κέξνο ζε θάπνην άζιεκα. Πέξαλ ηνπ αζιεηηθνχ 

γεγνλφηνο νπδέ κία πξφζεζε είραλ λα επηζθεθζνχλ ην Gainesville γηα θάπνην άιιν ιφγν φπσο δηαθνπέο ή 

δηαζθέδαζε. Οη εθδειψζεηο κηθξήο εκβέιεηαο κπνξεί λα ζηεξίμνπλ ηνπξηζηηθά έλαλ ηφπν κφλν θαηά ηελ 

πεξίνδν δηεμαγσγήο ηνπο θαη λα ππνζηεξηρζεί θπξίσο απφ γλψξηκα κε ηελ πεξηνρή άηνκα. Σν παξαπάλσ 

ζπκπέξαζκα ηζρχεη ζηελ πεξίπησζε φπνπ ε ηνπηθή θνηλσλία πξνζπαζεί λα αλαπηπρζεί ηνπξηζηηθά κε 

έρνληαο θάπνην άιιν ζηνηρείν πνπ λα κπνξεί λα ππνζηεξίμεη ην βαζηθφ πξντφλ πνπ είλαη ε εθδήισζε, 

βαζηδφκελν κφλν ζε απηφ είλαη πνιχ δχζθνιν λα ππνζηεξηρζεί κία ζπλερή θαη ζηαζεξή ξνή ηνπξηζηψλ θάζε 

ρξφλν. 

ηνλ αληίπνδα ππάξρνπλ ηα κεγάιεο θιίκαθαο γεγνλφηα, φπσο είλαη νη Οιπκπηαθνί Αγψλεο, ην 

Παγθφζκην Κχπειιν Πνδνζθαίξνπ ή ε έθζεζε World Travel Market ηνπ Λνλδίλνπ. Δθδειψζεηο ζαλ θαη ηηο 

παξαπάλσ πξνζειθχνπλ ην ελδηαθέξνλ ηνπ δηεζλέο θνηλνχ, ζεσξείηαη φηη γελνχλ επθαηξίεο γηα νηθνλνκηθή 

θαη αζηηθή αλάπηπμε (Konstantaki & Wickens, 2010; Soutar & McLeod, 1993), βειηηψλνπλ ηελ εηθφλα ηεο 

ρψξαο (Bull & Lovell, 2007), απμάλνπλ ην εηζφδεκα ησλ θαηνίθσλ, ηελ πξνζθνξά ζέζεσλ εξγαζίαο θαη 

κεηψλνπλ ηελ νηθνλνκηθή χθεζε (Homafar, Honari, Heidary, Heidary, & Emami, 2011). 

Κάπνηα απφ ηα πξναλαθεξζέληα events ζεσξνχληαη hall-marks, δειαδή εθδειψζεηο νξφζεκν γηα 

κηα ρψξα. Όπσο αλαθέξζεθε θαη πην πξηλ νη εθδειψζεηο απηέο πξνθεηκέλνπ λα πξαγκαηνπνηεζνχλ 

ρξεηάδνληαη λα δηαηεζνχλ κεγάια πνζά απφ κία ρψξα κε ζθνπφ ηελ θαηαζθεπή ησλ θαηάιιεισλ ππνδνκψλ. 

Παξ‟ φια απηά ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο ηα νηθνλνκηθά νθέιε απφ ηελ θηινμελία ηέηνησλ εθδειψζεσλ 

είλαη πιαζκαηηθά θαζψο κεγάιν πνζνζηφ ησλ θεξδψλ ηνπ θξαηηθνχ κεραληζκνχ ζπρλά δίλεηαη γηα λα 

θαιχςεη δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο ηνπ θξάηνπο απέλαληη ζε ηξίηνπο, νη νπνίεο δεκηνπξγήζεθαλ απφ ηελ 

αλάγθε ηεο ρψξαο γηα ξεπζηφ ην νπνίν θαη ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ δεκηνπξγία δεκνζίσλ έξγσλ. ηελ 

πεξίπησζε ησλ ηδησηψλ, ην φθεινο απφ ηελ θηινμελία ελφο mega event είλαη ππνθεηκεληθφ θαη πνηθίιεη 
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αλάινγα κε ην πφζν ηειηθά σθειήζεθε ε επηρείξεζή ηνπ, φρη κφλν απηά κεηξήζηκα ζηνηρεία, αιιά θαη κε 

άπια πνηνηηθά ζηνηρεία, φπσο είλαη ε θήκε, ην θχξνο, ε πειαηεία θηι.  

5.3. Πολιτιςμικϋσ επιδρϊςεισ 
 

ε αλαζθφπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο ζρεηηθά κε ηηο πνιηηηζκηθέο επηδξάζεηο πνπ κπνξεί λα ππάξμνπλ 

απφ ηελ δηνξγάλσζε κίαο εθδήισζεο ελφο νη πεξηζζφηεξνη κειεηεηέο θαίλεηαη λα εμεηάδνπλ ηελ κεηαβιεηή 

απηή ζε ζπλδπαζκφ κε θάπνηα άιιε, ζπλήζσο κε ηηο θνηλσληθέο επηδξάζεηο πνπ κπνξεί λα έρεη ζε κία 

πεξηνρή, ή αθφκε θαη κε ηηο νηθνλνκηθέο.  

Αθνινπζψληαο ην κνληέιν Cultural Impact Perception (CIP) πνπ παξνπζηάδεη ν Colombo, A. (2015) 

«How to evaluate cultural impacts of events? A model and methodology proposal» πνπ δεκνζηεχηεθε ζηε 

Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism, Vol.16, Is.4, pp. 500-511 νη πνιηηηζκηθέο επηδξάζεηο 

κπνξνχλ λα σθέιηκεο ή λα δεκηνγφλεο γηα έλαλ πξννξηζκφ.  

5.3.1. Θετικϋσ πολιτιςμικϋσ επιδρϊςεισ47 
 

1. Γλσξηκία κε λέεο θνπιηνύξεο θαη πνιηηηζκνύο, ιφγσ ηεο κεηαθίλεζεο ησλ αηφκσλ πξνθεηκέλνπ 

λα παξεπξεζνχλ ζε κηα εθδήισζε, φπσο νη ζπκκεηέρνληεο δέρνληαη εξεζίζκαηα απφ ηελ ηνπηθή 

θνηλσλία θαη θνπιηνχξα, αληίζηνηρα θη απηνί κε ηελ ζεηξά ηνπο επεξεάδνπλ κε ηελ ζπκπεξηθνξά θαη 

ηηο πεπνηζήζεηο ηνπο νη νπνίεο αληαλαθινχλ έλα θνκκάηη ηνπ πνιηηηζκνχο ηνπο, ηνπο θαηνίθνπο κίαο 

πεξηνρήο. Αληαιιάζνπλ εκπεηξίεο, ή αθφκε θαιχηεξα δεκηνπξγνχλ λέεο θνηλέο εκπεηξίεο. Οη 

εκπεηξίεο απηέο δεκηνπξγνχληαη ζην πιαίζην κίαο εηδηθήο ζπλζήθεο ηελ νπνία επηβάιεη ε ζπκκεηνρή 

ζηελ εθδήισζε, θαη πνπ ίζσο κε θαλέλαλ άιινλ ηξφπν δελ ζα είραλ ηελ επθαηξία ηα δχν απηά κέξε 

λα αιιειεπηδξάζνπλ.  
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2. Γηαηήξεζε θαη αλαβίσζε εζίκσλ. Γηα πνιιέο πεξηνρέο κία εθδήισζε απνηειεί θίλεηξν γηα 

αλαβίσζε θάπνησλ εζίκσλ θαη παξαδφζεσλ, γηα παξνπζίαζε ηεο πνιηηηζηηθήο θαη πνιηηηζκηθήο 

θιεξνλνκίαο ελφο ηφπνπ. πλήζσο νη ελέξγεηεο απηέο απνζθνπνχλ ζηελ γλσξηκία ησλ επηζθεπηψλ 

κε ηνλ ηφπν απηφ ψζηε λα  παξαθηλήζνπλ αθφκε πεξηζζφηεξν ην ελδηαθέξνλ ηνπο.  

Παξφια απηά ε δηαδηθαζία απηή είλαη επσθειήο θαη γηα ηνπο ίδηνπο ηνπο θαηνίθνπο κίαο πεξηνρήο, 

θαζψο ν ζχγρξνλνο ηξφπνο δηαβίσζεο θαη ε γξήγνξε ξπζκνί, ηείλνπλ λα απνκαθξχλνπλ ηνπο 

αλζξψπνπο απφ ηηο ξίδεο ηνπο. Απνηειεί ινηπφλ κία θαιή επθαηξία γηα ηνπο ίδηνπο ηνπο θαηνίθνπο λα 

ζπκεζνχλ, αθφκε νξηζκέλνη λα κάζνπλ, γηα πξψηε θνξά, έζηκα θαη παξαδφζεηο ηνπ ηφπνπ ηνπο, ηα 

νπνία έρνπλ δηακνξθψζεη ηελ ηαπηφηεηα ηνπο, αιιά δπζηπρψο ηείλνπλ λα μεραζηνχλ.  

3. Γηακόξθσζε πνιηηηζκηθήο ηαπηόηεηαο. ε ζπλέρεηα ηεο πξναλαθεξζείζαο πνιηηηζκηθήο 

επίδξαζεο, ε έθζεζε αηφκσλ ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο ζε εξέζηζκα πνπ αθνξνχλ ηελ πνιηηηζκηθή ηνπο 

θιεξνλνκηά, εληείλεη ην ελδηαθέξνλ ηνπο γηα ηνλ ηφπν ηνπο θαη ηνπο παξαθηλεί λα φρη κφλν λα 

κάζνπλ, αιιά θαη λα δηαηεξήζνπλ παξαδφζεηο ηνπ ηφπνπ ηνπο.  

Δπίζεο, ν ζηλαπηζκφο ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο πξνθεηκέλνπ λα παξνπζηάζνπλ έλα νινθιεξσκέλν 

απνηέιεζκα, απφ κφλν ηνπ απηφ αξθεί γηα λα έξζνπλ πην θνληά κε ηνπο ζπκπνιίηεο ηνπο, λα 

δεκηνπξγήζνπλ καδί λέεο εκπεηξίεο πνπ εληζρχνπλ αθφκε πεξηζζφηεξν ηνπο δεζκνχο πνπ ππάξρνπλ 

κεηαμχ ηνπο.  

Μία εθδήισζε επηηπγράλεη φρη κφλν λα θέξεη θνληά λένο πνιηηηζκνχο, αιιά θαη ηνπο ίδηνπο ηνπο 

θαηνίθνπο ηνλψλνληαο ηελ ηνπηθή ππεξεθάλεηα. 

 

4. Κνηλσληθή ζπζπείξσζε γηα ηελ επίηεπμε ελφο θνηλνχ ζθνπνχ. Όπσο αλαθέξζεθε θαη παξαπάλσ νη 

άλζξσπνη δνπιεχνπλ καδί γηα έλα θνηλφ απνηέιεζκα. Σφζν νη άλζξσπνη ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο, φζν 

θη νη επηζθέπηεο πνπ βξίζθνληαη εθεί γηα λα ζπκκεηάζρνπλ ζε κία εθδήισζε, θη απνηεινχλ κέξνο 

απηήο. Σα άηνκα αιιειεπηδξνχλ θη φινη εξγάδνληαη γηα έλαλ θνηλφ ζθνπφ. Παξάιιεια, ν θάζε έλαο 

απφ απηνχο πξνζπαζεί λα επηηχρεη θαη πξνζσπηθνχο ζηφρνπο, νη πξνζσπηθνί απηνί ζηφρνη κπνξεί λα 

ζρεηίδνληαη άκεζα κε ην θνηλφ ή λα ζπλππάξρνπλ. ε θάζε πεξίπησζε ε αιιειεπίδξαζε απηή 

απνηειεί επθαηξία γηα δηαπνιηηηζκηθή επαθή. 
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5.3.2. Αρνητικϋσ πολιτιςμικϋσ επιδρϊςεισ48 
 

1. Παξαπιεξνθόξεζε γηα ηνλ πνιηηηζκό, κπνξεί λα νδεγήζεη ζηε δεκηνπξγία αξλεηηθήο εηθφλαο 

ζηνπο επηζθέπηεο. Έζηκα πνπ ζε νξηζκέλνπο ιανχο κπνξεί λα θαίλνληαη απάλζξσπα ή θαθή 

θαηαλφεζε θαη αλαπαξαγσγή απφ ηνπο ληφπηνπο, θαθή δηαρείξηζε ηεο επηθνηλσλίαο ζπλεζεηψλ 

πνπ κπνξεί πιένλ λα έρνπλ εθιείςεη αιιά πνπ παξφια απηά απνηεινχζαλ γηα πνιιά ρξφληα 

θνκκάηη ηνπ πνιηηηζκνχ ηνπ ηφπνπ, φια απηά ζπλζέηνπλ κία εηθφλα πνπ ηειηθά δε αθνξά ηνλ 

επηζθέπηε. Παξαδφζεηο μέλεο πξνο άιιεο θνπιηνχξεο θαη πνιηηηζκνχο φηαλ δελ ππάξρεη θάπνην 

πιαίζην ελεκέξσζεο ηνπ ζεαηή γηα ην ηη πξφθεηηαη λα βηψζεη, θη ε θαθή αλαπαξαγσγή ηνπο, 

κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη αξλεηηθφ θιίκα θαη δπζθνξία ζηνπο ζεαηέο. Ο πξννξηζκφο αξρίδεη λα 

ζπλδέεηαη κε θάηη αξλεηηθφ, πνπ δελ θέξδηζε ηνπο επηζθέπηεο. Απηφ κπνξεί λα νθείιεηαη ζηελ 

θαθή επηθνηλσλία θαη θαηαλφεζε είηε ησλ αηφκσλ πνπ αλαπαξάγνπλ έλα έζηκν είηε ηνλ 

αλζξψπσλ πνπ γίλνληαη δέθηεο απηνχ.  

 

2. Απώιεηα ηεο ηνπηθήο ηαπηόηεηαο. Ζ θηινμελία εθδειψζεσλ ζε έλαλ πξννξηζκφ, φπσο γίλεηαη 

ιφγνο ζε απηφ ην ζεκείν, έρεη θαη αξλεηηθέο επηδξάζεηο. Λφγσ ηεο επαθήο ησλ ηνπηθψλ 

θνηλνηήησλ  κε άιινπο ιανχο σο απνηέιεζκα έρεη ηελ δεκηνπξγία λέσλ εκπεηξηψλ, ηελ 

πηνζέηεζε ίζσο λέσλ ζπκπεξηθνξψλ θαη ζπλεζεηψλ, ιέμεσλ, εθθξάζεσλ, ηξφπνπ δσήο. Αιιαγέο 

πνπ ίζσο επηθέξεη ε επαθή απηή έρνπλ αληίθηππν ζηελ ηνπηθή ηαπηφηεηα. Ζ ηνπηθή θνηλσλία 

είλαη έλαο δσληαλφο νξγαληζκφο πνπ ειίζζεηαη, πξνζαξκφδεηαη, δαλείδεη θαη δαλείδεηαη, 

ζπλήζεηεο, ζπκπεξηθνξέο, ιέμεηο. Δάλ ε πξνζαξκνγή μέλσλ ζηνηρείσλ ζηελ ηνπηθή θνπιηνχξα 

δελ γίλεηαη κε ηξφπν φπνπ ε πηνζέηεζε δελ έρεη λα πξνζδψζεη θάηη επηπιένλ θαη λα εμειίμεη, 

αιιά έξρεηαη γηα λα θαιχςεη θαη λα θαη παξαγθσλίζεη θάηη παιηφ, ηφηε ην ηνπηθφ ζηνηρείν κπνξεί 

λα αιινησζεί θαη ηειηθά λα ραζεί κε ηα ρξφληα. 

 

3. Κνηλσληθόο απνθιεηζκόο νκάδσλ πνπ ζε κία θνηλσλία κπνξεί λα απνηεινχλ κεηνλφηεηα 

γθεηνπνηνχληαη, είηε γθεηνπνηείηαη ε ίδηα ηνπηθή θνηλσλία πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπίζεη ηελ 

“αιινηξίσζε” πνπ κπνξεί λα επέιζεη απφ ηελ επαθή ηνπο κε άιιεο θνηλσληθέο νκάδεο. 

Πξνβάιιεηαη κηα εηθφλα νκφλνηαο θαη θνηλσληθήο αιιειεγγχεο, ελψ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα, 

εηδηθά ζηα πιαίζηα θηινμελίαο εθδειψζεσλ –εηδηθά mega events– νη πξνζπάζεηεο γηα επηζθίαζε 

ηέηνησλ πξνβιεκάησλ εληείλεηαη, πνιψλνληαο αθφκε πεξηζζφηεξν νξηζκέλεο θνηλσληθέο νκάδεο 

θαη εληζρχνληαο ησλ δηραζκφ. 
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5.4. Περιβαλλοντικϋσ επιδρϊςεισ 
 

Οη πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο ησλ εθδειψζεσλ απνηεινχλ έλαλ παξαγθσληζκέλν ζεκείν ζηελ 

βηβιηνγξαθία. Oη παγθφζκηεο ηάζεο φκσο, επηβάινπλ θαη ζε απηφ ην ηνκέα  ηελ ρξήζε εξγαιείσλ γηα ηελ 

κέηξεζε ή ηελ κείσζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ εθδειψζεσλ ζε ηνπηθφ αιιά θαη παγθφζκην 

επίπεδν.  

Αξλεηηθέο πεξηβαιινληηθέο  επηδξάζεηο πξνθχπηνπλ ηφζν θαηά ηε δηνξγάλσζε φζν θαη θαηά ηελ 

δηεμαγσγή κίαο εθδήισζεο. Σν απμεκέλν ελδηαθέξνλ γηα ηηο επηπηψζεηο πνπ έρεη ζην πεξηβάιινλ ε 

δηνξγάλσζε εθδειψζεσλ, νδήγεζε ζηελ δεκηνπξγία ηνπ ISO 20121, International Standard on Sustainable 

Event Management, ην νπνίν βνεζάεη ηνπο δηνξγαλσηέο θαη ηηο επηρεηξήζεηο λα εληνπίζνπλ πηζαλέο 

επηπηψζεηο θαη λα κεηψζνπλ ηηο αξλεηηθέο επηδξάζεηο ζην πεξηβάιινλ.  

ηηο αξλεηηθέο επηδξάζεηο ζπγθαηαιέγνληαη ηα απμεκέλα επίπεδα ζνξχβνπ ζηελ πεξηνρή φπνπ 

πξαγκαηνπνηείηαη κηα εθδήισζε, ε αχμεζε ηεο θσηνξχπαλζεο θαηά ηηο βξαδηλέο ψξεο, απφβιεηα 

παξάγσγα απφ ηελ απμεκέλε θαη ζπλερή ξνή αηφκσλ ζε κία ζπγθεθξηκέλε ηνπνζεζία, θη ε αχμεζε 

αλζξαθνξχπσλ ζηελ πεξηνρή ιφγσ απμεκέλεο θίλεζεο.  

Οη αξλεηηθέο επηπηψζεηο μεθηλνχλ φηαλ ην κέγεζνο ησλ πφξσλ, ηερληηψλ ή θπζηθψλ, πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηνπο επηζθέπηεο μεπεξλνχλ ηελ δπλαηφηεηα πνπ έρεη έλαο πξννξηζκφο λα 

αληαπεμέιζεη ζηηο αιιαγέο πνπ κπνξεί λα επηθέξεη ε απμεκέλε ρξήζε εληφο ησλ απνδεθηψλ νξίσλ αιιαγήο 

γηα ηνλ πξννξηζκφ απηφλ
49

.  

πλήζσο αθφκε θαη ηα φξηα πνηφηεηαο πνπ ηίζεληαη ψζηε λα εμαζθαιηζηεί ε εχξπζκε ιεηηνπξγία ηεο 

δηνξγάλσζεο θαη ε επεκεξία ηφζν ησλ ζπκκεηερφλησλ φζν θαη ησλ κφληκσλ θαηνίθσλ, δελ είλαη ηθαλά λα 

αληηκεησπίζνπλ απμεκέλεο ξνέο αηφκσλ ή αθφκε θαη κε αξκφδνπζεο, κε ηελ ηνπηθή θνηλσλία, 

ζπκπεξηθνξέο κπνξεί λα επηδξνχλ αξλεηηθά.  

ηελ ηειεπηαία απηή πεξίπησζε, νη πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο δελ είλαη απφξξνηα θαθήο 

δηαρείξηζεο ή ειιηπνχο πξφβιεςεο απφ πιεπξάο ησλ δηνξγαλσηψλ, αιιά νθείινληαη ζηηο αγνξαζηηθέο 

ζπλήζεηεο ησλ ηνπξηζηψλ, ζηνλ δηαθνξεηηθφ ηξφπν δσήο, ζε ζπγθεθξηκέλεο πξνηηκήζεηο, γηα παξάδεηγκα ζε 

θάπνηα ζπγθεθξηκέλε κνξθή ζηέγαζεο φπσο είλαη ην camping. Μπνξεί επίζεο λα νθείιεηαη ζε δηαθνξεηηθέο 

αμίεο θαη ζηάζεηο επεξεάδνληαο ηελ πνηφηεηα δσήο ησλ κφληκσλ θαηνίθσλ, δεκηνπξγψληαο δπζαξέζθεηα 

θαη ζπγθξνχζεηο είηε κεηαμχ ηνπο είηε αθφκε θαη κεηαμχ δχν δηαθνξεηηθψλ νκάδσλ ζπκθεξφλησλ κέζα 

ζηελ ηνπηθή θνηλσλία.  
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Παξαθάησ γίλεηαη πξνζπάζεηα γηα νκαδνπνίεζε ησλ απηψλ ησλ πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ κε 

βάζε ηνπο Halmay et al. (2006)
50

: 

1) Πεξηβαιινληηθέο αιιαγέο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ απμεκέλε κεηαθίλεζε ησλ αηφκσλ ζε έλαλ 

πξννξηζκφ.  

Οη κεηαθηλήζεηο απηέο δελ πεξηνξίδνληαη κφλν ζηηο κεηαθνξέο ησλ ζπκκεηερφλησλ απφ θαη πξνο ην 

πξννξηζκφ, αιιά θη ελψ βξίζθνληαη ζην πξννξηζκφ. Ζ κεηαβιεηή αχηε αθνξά ηνπο δηνξγαλσηέο, ηνπο 

ηνπηθνχο θνξείο θαη φινπο φζνπο εκπιέθνληαη ζηελ δηαδηθαζία ηεο νξγάλσζεο ηνπ ρψξν, ζηελ 

κεηαθίλεζε εμνπιηζκνχ, ά πιψλ, αλαιψζηκσλ, δεκηνπξγία εηδηθψλ θαηαζθεπψλ θηι.  

Χο άκεζν απνηέιεζκα ησλ παξαπάλσ είλαη ε κφιπλζε ηνπ αέξα απφ απμεκέλεο εθπνκπέο άλζξαθα, 

εηδηθά απηφ παξαηεξείηαη άκεζα θη έληνλα ζηηο κηθξέο πφιεηο. Απμεκέλνο ζφξπβνο πνπ κπνξεί λα 

πξνθαιέζεη αιιαγέο ζπλήζεηο θπζηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ιεηηνπξγίεο ησλ θαηνίθσλ κία πεξηνρήο.  

2) Πεξηβαιινληηθέο αιιαγέο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ δηακνλή κε θαηνίθσλ ζηελ πεξηνρή. 

ηε πεξίπησζε απηή πεξηζζφηεξν ζσζηή ζα ήηαλ ε δηαηχπσζε «νη αιιαγέο πνπ πξνθχπηνπλ ιφγσ 

ηεο δηακνλήο ζηελ πεξηνρή ηνπξηζηψλ». Ζ δηακνλή απηή θαζαπηή δελ επεξεάδεη ζεκαληηθά θη άκεζα ην 

πεξηβάιινλ. Οη αιιαγέο πνπ επηθέξεη φκσο έρνπλ λα θάλνπλ έκκεζα κε απηφλ ηνλ παξάγνληα.  

Πην ζπγθεθξηκέλα, επηβάξπλζε ηνπ δηθηχνπ ειεθηξνδφηεζεο ιφγσ ηεο ιεηηνπξγίαο πεξηζζφηεξσλ 

ειεθηξηθψλ ζπζθεπψλ θαη κνλάδσλ ζε κία πεξηνρή. Αχμεζε ζηε θαηαλάισζε λεξνχ, επηβαξχλνληαο 

ήδε κία πεξηνρή κε πξνβιήκαηα πδξνδφηεζεο. Αχμεζε ηεο θσηνξχπαλζεο.  

3) Πεξηβαιινληηθέο αιιαγέο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ ζίηηζε ησλ ζπκκεηερφλησλ ζε κία εθδήισζε. 

Δίλαη ίζσο κία απφ ηεο ζεκαληηθφηεξεο επηπηψζεηο ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ αιιά θαη ζην ρψξν 

δηεμαγσγήο κίαο εθδήισζεο. Παξαηεξείηαη κάιηζηα πην ζπρλά απφ νπνηαδήπνηε άιιε επίπησζε, είλαη 

εχθνια εληνπίζηκε, αιιά θαη επηιχζηκε. Καηά ηελ δηάξθεηα ελφο 3 ήκεξνπ θεζηηβάι κπνξεί λα 

παξαρζνχλ ηνπιάρηζηνλ 120 ηφλνη ζθνππηδηψλ απφ θαγεηά θαη ηηο ζπζθεπαζίεο απηψλ. Κη ελψ ε 

πξνζπάζεηα γηα ηελ αλαθχθισζε ζπζθεπαζηψλ κίαο ρξήζεο ίζσο θαίλεηαη εχθνιν λα ζηεθζεί κε 

επηηπρία, ηα απνξξίκκαηα θαγεηψλ είλαη δχζθνιν λα δηαρεηξηζηνχλ. Πνιιέο θνξέο, απηά κπνξεί λα είλαη 

θαη δηπιάζηα ζε πνζφηεηα απ‟ φηη ησλ θαζεκεξηλψλ απνβιήησλ ησλ κφληκσλ θαηνίθσλ κίαο πεξηνρήο.  
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ε έλαλ πξννξηζκφ νη επηδξάζεηο απφ ηελ δηεμαγσγή εθδειψζεσλ, επεξεάδνπλ ηφζν ζεηηθά φζν θη 

αξλεηηθά ηελ ηνπηθή θνηλσλία.  

Παξ‟ φιν πνπ θαηά γεληθή νκνινγία θη φπσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ, κπνξνχλ λα εληζρχνπλ ην 

βαζηθφ ηνπξηζηηθφ πξντφλ κίαο πεξηνρήο, εληνχηνηο κφλν ε ζσζηή δηαρείξηζε θαη πξφβιεςε ησλ 

δηαθφξσλ επηπηψζεσλ κπνξεί λα νδεγήζεη ζηελ θνηλσληθή αλάπηπμε θαη ηελ πεξηβαιινληηθή 

αλαβάζκηζε, πέξα απφ ηα πξνθαλή νηθνλνκηθά νθέιε πνπ κπνξεί λα επηθέξεη. 

5.5. Η επύδραςη αθλητικών εκδηλώςεων ςτον προοριςμό  
 

Δπηθξαηεί ε αληίιεςε φηη νη αζιεηηθέο δηνξγαλψζεηο πέξα απφ ηα πξνθαλή νηθνλνκηθά νθέιε πνπ 

κπνξνχλ λα απνθέξνπλ ζε έλα πξννξηζκφ, βνεζνχλ ζηελ βειηίσζε ηεο εηθφλαο ηνπ, απμάλνληαο ηελ 

ηνπξηζηηθή δήηεζε. Όιεο ε δηνξγαλψζεηο απνηεινχλ αδηακθηζβήηεηα επθαηξία γηα πξνβνιή ελφο 

πξννξηζκνχ.  

Έλα κνληέιν ιήςεο απφθαζεο είρε δεκηνπξγεζεί ην 2001 απφ ηνπο Hudson, Getz θαη Miller πνπ 

θαλεξψλεη ηελ πνιππινθφηεηα ηεο ζρέζεο κεηαμχ ελφο αζιεηηθνχ γεγνλφηνο θαη ηελ ηάζε γηα λα ηαμηδέςεη 

θάπνηνο ζηνλ πξννξηζκφ απηφ. Γηα λα θαηαιήμεη θάπνηνο λα έρεη ηελ ηάζε λα ηαμηδέςεη ζηνλ πξννξηζκφ 

πέξαλ ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ ζηελ εθδήισζε, πξέπεη ε πξνψζεζε ζηα δηάθνξα θαλάιηα δηαλνκήο ηνπ 

κάξθεηηλγθ, λα επαηζζεηνπνηεί ηνλ δέθηε γηα ηνλ πξννξηζκφ απηφλ
51

. Έηζη ινηπφλ νη δηάθνξεο εθδειψζεηο 

βνεζνχλ ζηελ θαιχηεξε ηνπνζέηεζε ελφο πξννξηζκνχ ζηελ ηνπξηζηηθή αγνξά.  

Πην ζπγθεθξηκέλα νη αζιεηηθέο δηνξγαλψζεηο κπνξνχλ λα
52

 : 

• πξνζειθχζνπλ αγνξέο-ζηφρνπο (π.ρ. επαγγεικαηίεο καξαζσλνδξφκνπο, ιάηξεο ηνπ θιαζζηθνχ 

καξαζσλίνπ) 

• θέξνπλ ηνλ πξννξηζκφ ζην επίθεληξν, κέζα απφ ηελ θηινμελία δηαζεκνηήησλ θαη ηελ δηεμαγσγή 

πεξηεγήζεσλ εμνηθείσζεο κε ηνλ πξννξηζκφ (fam trips) ζε δεκνζηνγξάθνπο θαη ηαμηδησηηθνχο πξάθηνξεο 

• δηεπθνιχλνπλ ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ πξννξηζκνχ ζηνλ ηνπξηζηηθφ ράξηε κέζα απφ ηελ πξνψζεζε ηνπ 

πξννξηζκνχ απφ ρνξεγνχ ηεο δηνξγάλσζεο 

• επηθέξνπλ πσιήζεηο ζε άιιεο ππεξεζίεο φπσο δηαζθέδαζε, επηζθέςεηο ζε κνπζεία, εθδξνκέο, δηακνλή  
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• θάλνπλ ηνλ πξννξηζκφ ην επίθεληξν ησλ δειηίσλ ηχπνπ θαη πιηθνχ πνπ αλαξηάηαη ζηα social media απφ 

ηνπο ζπκκεηέρνληεο θαη ηνπο ζπλνδνχο ηνπο 

 Ηδηαίηεξα ε ρξήζε ησλ κέζσλ θνηλσληθήο δηθηχσζεο, είηε απφ ηελ ίδηα ηελ δηνξγάλσζε είηε απφ 

ηνπο ζπκκεηέρνληεο, κπνξνχλ λα εμαζθαιίζνπλ ηελ εθηεηακέλε θάιπςε φρη κφλν ηνπ ίδηνπ ηνπ αζιεηηθνχ 

γεγνλφηνο, αιιά θαη ειθπζηηθψλ κελπκάησλ γηα θάπνηνλ πνπ ζα ζέιεη λα επηζθεθζεί ηνλ πξννξηζκφ.  

Γηα ηελ επίηεπμε φκσο απηνχ απαηηείηαη ε ζεηηθή αιιειεπίδξαζε παξαγφλησλ πνπ ζρεηίδνληαη ηφζν κε 

ηνλ πξννξηζκφ φζν θαη κε ηε δηνξγάλσζε, φπσο είλαη νη νκάδεο ελδηαθεξνκέλσλ, νη δηνξγαλσηέο, εηαηξείεο 

κάξθεηηλγθ πξννξηζκνχ, ρνξεγνί, δηάζεκνη ζπκκεηέρνληεο, αζιεηηθνί νξγαληζκνί θαη άιινη. 
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6. Μϊρκετινγκ εκδηλώςεων 
 

Τπάξρνπλ πνιινί νξηζκνί γηα ην κάξθεηηγθ, απφ δηαθνξεηηθέο ζθνπηέο πνπ φκσο δηέπνληαη απφ 

παλνκνηφηππεο βαζηθέο αξρέο. Δλδεηθηηθά παξαθάησ αλαθέξνληαη ηξεηο απφ απηνχο, πεξηζζφηεξν ζρεηηθνί 

κε ηνλ ηνκέα ησ ππεξεζηψλ θαη ην κάξθεηηλγθ εθδειψζεσλ. 

 Με βάζε ηνπο Ο Kotler & Armstrong σο κάξθεηηλγθ νξίδεηαη ε δηαδηθαζία κε ηελ νπνία νη εηαηξείεο 

δεκηνπξγνχλ αμία γηα ηνπο πειάηεο θαη νηθνδνκνχλ ηζρπξέο ζρέζεηο κε ηνπο πειάηεο πξνθεηκέλνπ, ζε 

αληάιιαγκα, λα ζπιιάβνπλ αμία απφ απηνχο.
53

. Ο νξηζκφο απηφο βάδεη ζην επίθεληξν ησλ ελεξγεηψλ 

κάξθεηηλγθ ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ ηνπ ηειηθνχ θαηαλαισηή.  

 Ζ American Marketing Association
54

, νξίδεη ην κάξθεηηλγθ σο “ε δξαζηεξηφηεηα, πνπ απνηειεί 

ζχλνιν ζεζκψλ θαη δηαδηθαζηψλ γηα ηε δεκηνπξγία, ηελ επηθνηλσλία, ηελ παξάδνζε θαη ηελ αληαιιαγή 

παξνρψλ πνπ έρνπλ αμία γηα ηνπο πειάηεο, ηνπο ζπλεξγάηεο θαη ηελ θνηλσλία γεληθφηεξα.” (AMA, 2013) 

Σξίηνο νξηζκφο, ην κάξθεηηλγθ είλαη ε δηαδηθαζία ηνπ ζρεδηαζκνχ θαη ηεο εθηέιεζεο ηεο ζχιιεςεο, 

ηεο ηηκνιφγεζεο, πξνβνιήο, δηαλνκήο ηδεψλ, αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ ψζηε λα δεκηνπξγεζνχλ ζπλαιιαγέο 

πνπ ηθαλνπνηνχλ ζθνπνχο αηφκσλ θαη νξγαληζκψλ
55

. 

6.1. Ειςαγωγό ςτο μϊρκετινγκ 
 

Δίηε πξφθεηηαη γηα ηελ πξνψζεζε κίαο κεκνλσκέλεο εθδήισζεο, είηε ελφο πνιπήκεξνπ θεζηηβάι κε 

πνιιέο δηαθνξεηηθέο εθδειψζεηο, ηξία ζηνηρεία πξέπεη λα ππάξρνπλ ζηηο θακπάληεο πξνσζήζεηο ησλ 

εθδειψζεσλ απηψλ, ηα νπνία είλαη ζεκαληηθά γηα ηελ επηηπρία ηνπο
56

:  

1. Φπραγσγία 

2. Δλζνπζηαζκφο 

3. Γέζκεπζε/Αλάιεςε 

Ζ επηηπρία κίαο θακπάληαο marketing γηα ηε πξνψζεζε εθδειψζεσλ κεηξάηε απφ ηελ αχμεζε ηεο 

αλαγλσζηκφηεηαο ηεο εθδήισζεο απφ πεξηζζφηεξα άηνκα θαη ηε αχμεζε ησλ εζφδσλ. 
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Αξθεηά ρξφληα πξηλ θαη κέρξη ην 1947, ρξνληά φπνπ μεθίλεζε ε πξψηε πιήξνπο εκβέιεηεο 

ηειενπηηθή κεηάδνζε ηεο εκπνξηθήο ηειεφξαζεο ζηε Ακεξηθή, νη άλζξσπνη πξνθεηκέλνπ λα έρνπλ 

πξφζβαζε ζε ςπραγσγηθά ζεάκαηα, έπξεπε λα βγνπλ έμσ απφ ηα ζπίηηα ηνπο. Ζ εθεχξεζε ηεο ηειεφξαζεο 

θαη άιισλ ηερλνινγηψλ άιιαμε ην θνκκάηη ηεο ςπραγσγίαο θαη ηεο δηαζθέδαζεο γηα πάληα.  

Σνλ 21
ν
 αηψλα φινη νη άλζξσπνη έρνπλ πξφζβαζε άκεζα, κε ρακειφ θφζηνο θαη θαηά παξαγγειία, 

απφ φπνην ζεκείν θαη λα βξίζθνληαη, ζε ρηιηάδεο ςπραγσγηθά ζεάκαηα, εθπνκπέο, δηαγσληζκνχο, 

εθδειψζεηο, ηαηλίεο, κνπζηθά θεζηηβάι, δηαιέμεηο θη νηηδήπνηε άιιν κπνξεί λα ζθεθηεί θαλείο. Δπίζεο, 

κπνξνχλ λα ηα παξαθνινπζήζνπλ ηελ ψξα πνπ ζπκβαίλνπλ κε live streaming, λα αιιειεπηδξάζνπλ κε 

άιινπο ζπκκεηέρνληεο, κπνξνχλ λα θαηαγξάςνπλ ζε βίληεν νηηδήπνηε ζέινπλ θαη λα ην παξαθνινπζήζεη 

αξγφηεξα φπνηε ζέιεη θαλείο θαη φζεο θνξέο απηφο ζέιεη.  

Ζ ςπραγσγία είλαη ην θιεηδί κίαο επηηπρεκέλεο θακπάληαο κάξθεηηλγθ. Ζ αλάγθε παξνρήο 

ςπραγσγίαο πνπ ζα ππνρξεψζεη ην αθξναηήξηφ λα εγθαηαιείςεη ην ζπίηη ή ηελ ηνπνζεζία πνπ κφληκα 

δηακέλεη, γηα λα βηψζεη θάηη πνπ δελ κπνξεί λα ην πξνζθέξεη ε ζχγρξνλε ηερλνινγία, δηφηη απηφ πνπ ζα 

πξνζθέξεη ζα είλαη δηαθνξεηηθφ, κνλαδηθφ θαη ζα έρεη ζρεδηαζηεί κφλν γηα απηνχο
57

! 

Σν ζηνηρείν ηνπ ελζνπζηαζκνχ πξέπεη λα δηέπεη ηφζν ηελ ίδηα ηελ εθδήισζε φζν θαη ηελ 

πξνσζεηηθή ηεο θακπάληα. Ίζσο είλαη θαη ην πην δχζθνιν ζπζηαηηθφ θαζ‟ φηη άπιν, δχζθνιν λα κεηξεζεί 

θαη λα πνζνηηθνπνηεζεί, αιιά απνηειεί ζεκαληηθφ παξάγνληα γηα κία αμέραζηε εθδήισζε. Ο ελζνπζηαζκφο 

κπνξεί λα είλαη παξάγσγν ηεο ςπραγσγίαο, ην απνηέιεζκα κίαο θαιήο κνπζηθήο παξάζηαζεο, κίαο 

ελδπλακσηηθήο νκηιίαο, κίαο έληνλεο νκαδηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη είλαη ηφζν ζεκαληηθφ δηφηη απηφ ην 

ζπλαίζζεκα είλαη πνπ γελλά ηελ επαλαιεςηκφηεηα, ηελ αθνζίσζε, ηελ αχμεζε ηεο αλαγλσζηκφηεηαο θαη 

θαη‟ επέθηαζε νδεγεί ζε αχμεζε ησλ πσιήζεσλ.  

“ην ηέινο ηεο εκέξαο νη άλζξσπνη δελ ζα ζπκνχληαη ηη είπαηε ή ηη θάλαηε, ζα ζπκνχληαη πψο ηνπο 

θάλαηε λα αηζζάλνληαη.” - Maya Angelou (1928-1014) 

Παξά ηαχηα είλαη ζεκαληηθφ λα κελ ζπλδεζεί ε ςπραγσγία κε ηνλ ελζνπζηαζκφ, θαζψο δελ κπνξεί 

λα ηνλ εγγπεζεί. Δπίζεο, κεγάιν ξφιν ζην θνκκάηη ηεο ςπραγσγίαο θαη θαηά πφζν κπνξεί λα επηθέξεη 

ελζνπζηαζκφ έρεη λα θάλεη κε ην είδνο ηεο εθδήισζεο. Γηα παξάδεηγκα, ζε έλα ηαηξηθφ ζπλέδξην, ν 

κεγαιχηεξνο ελζνπζηαζκφο ησλ ζπκκεηερφλησλ κπνξεί λα πξνέξρεηαη απφ ηελ ζπκκεηνρή ηνπο ζε έλα 

θαηλνηφκν εθπαηδεπηηθφ εξγαζηήξην.  

Καη‟ επέθηαζε βιέπνπκε φηη ν ελζνπζηαζκφο κπνξεί λα είλαη παξάγσγν ηεο ςπραγσγίαο, αιιά ε 

ςπραγσγία δελ είλαη απαξαίηεηε γηα λα δεκηνπξγήζεη ελζνπζηαζκφ.  
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Σν ηη δεκηνπξγεί ηειηθά ηνλ ελζνπζηαζκφ πξέπεη λα εληνπίδεηαη θάζε θνξά κε βάζε θαη ην θνηλφ πνπ 

ζηνρεχεηαη θη ε ππφζρεζε απηνχ πξέπεη λα ελζσκαηψλεηαη ζηελ θακπάληα κάξθεηηλγθ. 

Όπσο αλαθέξεη ν Leonard H. Hoyle (2002) ζην «Event Marketing: Ζow to successfully promote 

events, festivals, conventions, and expositions» ν φξνο αλάιεςε ή δέζκεπζε έρεη λα θάλεη κε ηελ 

εηνηκφηεηα ηεο νκάδαο κάξθεηηλγθ λα πάξεη ξίζθα, λα δνθηκάζεη πξάγκαηα πνπ δελ έρνπλ δνθηκαζηεί κέρξη 

ηψξα, λα αθηεξψζεη ελέξγεηα θαη λα πάξεη πξσηνβνπιίεο. Ο φξνο απηφο αθνξά ζηελ θαηαλφεζε ηεο 

αλάγθεο πνπ ππάξρεη ζηνπο αλζξψπνπο, λα είλαη νη πξψηνη πνπ ζα βηψζνπλ κία εκπεηξία, λα είλαη νη 

κνλαδηθνί πνπ ζα κνηξαζηνχλ έλα ζέακα κε ηνπο θίινπο ηνπο ζηα social media, ζα είλαη απηνί νη ίδηνη 

θνκκάηη ηεο εκπεηξίαο θαη ηνπ απνηειέζκαηνο κία επηηπρεκέλεο εθδήισζεο. Απηφ ην θνκκάηη ή ε αίζζεζε 

φρη κφλν πξέπεη λα κεηνπζηψλεηαη ζηελ θακπάληα πξνψζεζεο, αιιά κέζα απφ ηελ ίδηα ηελ εθδήισζε, λα 

ππάξρεη ζπλέπεηα κεηαμχ ησλ δχν απηψλ ζηνηρείσλ. 

Όια ηα παξαπάλσ ζηνηρεία πνπ κπνξεί λα δεκηνπξγήζνπλ κία επηηπρεκέλε θακπάληα κάξθεηηλγθ 

είλαη άρξεζηα αλ νη δεκηνπξγνί ηνπο δελ γλσξίδνπλ ην θνηλφ ζην νπνίν απεπζχλνληαη. Ζ 

απνηειεζκαηηθφηεηα κηαο εθδήισζεο θαη ε επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο επηηπγράλεηαη θαη κπνξεί λα κεηξεζεί 

κφλν κέζσ ηνπ θνηλνχ πνπ ζπκκεηείρε. Ζ επηηπρία κίαο εθδήισζεο εμαξηάηαη απφ ηελ ζρέζε πνπ θαηάθεξε 

λα ρηίζεη κε ηνλ ζπκκεηέρνληα, ηηο ζπδεηήζεηο πνπ έθαλε ζρεηηθά κε απηήλ, ηελ εκπεηξία πνπ βίσζε, ηελ 

αηνκηθή ζπλαηζζεκαηηθή απφθξηζε, ηελ ζρεηηθή αιιειεπίδξαζε πνπ είρε ν ζπκκεηέρνληαο ζηα κέζα 

θνηλσληθήο δηθηχσζεο θαη ηελ θάιπςε ησλ πξνζδνθηψλ ηνπ.  

Οη εθδειψζεηο, φπσο θαη νπνηαδήπνηε άιιε ππεξεζία, ραξαθηεξίδνληαη απφ ηελ αυιφηεηα, δελ 

γίλνληαη αληηιεπηέο φπσο ηα θπζηθά αγαζά, θζαξηφηεηα – δελ απνζεθεχνληαη, αδηαηξεηφηεηα θαη 

εηεξνγέλεηα
58
, δηφηη ην ζεκαληηθφηεξν θνκκάηη ησλ εθδειψζεσλ είλαη ν αλζξψπηλνο παξάγνληαο θαη ν 

ηξφπνο πνπ αιιειεπηδξά.  

Δίλαη ζεκαληηθφ γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ζηνηρείσλ ηνπ κάξθεηηλγθ λα γλσξίδνπκε πνηα 

είλαη νη αγνξά – ζηφρνο, θαη πνηνη είλαη νη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ αγνξαζηηθή ηνπ απφθαζε.  
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6.1.1. Οι διαδικαςύεσ του μϊρκετινγκ 
 

Απφ ηνλ παξαπάλσ νξηζκφ ησλ Kotler & Armstrong (2012) πξνθχπηεη θαη ην αθφινπζν ζρήκα.  

  

      

  

 

ρήκα 3. A Simple Model of the Marketing Process
59

 

Ζ δηαδηθαζία ηνπ κάξθεηηλγθ μεθηλάεη απφ ηελ θαηαλφεζε ηεο αγνξάο, πνηνο είλαη ην άηνκν πνπ ζα 

αγνξάζεη ην πξντφλ ή ηελ ππεξεζία κίαο εηαηξείαο. Γηα λα θζάζνπλ φκσο ζην ζεκείν ηεο θαηαλφεζεο ησλ 

αλαγθψλ, επηζπκηψλ, αμηψλ θη απαηηήζεσλ ηεο αγνξάο- ζηφρνπ, ζα πξέπεη λα πξνεγεζεί κία νινθιεξσκέλε 

έξεπλα ζην ζχλνιν ηνπ πιεζπζκνχ πνπ νξίδεη ε νκάδα κάξθεηηλγθ, εθεί φπνπ βξίζθνληαη θαη νη δπλεηηθνί 

αγνξαζηέο ηνπ πξντφληνο ή κίαο ππεξεζίαο. 

Αθνχ έρεη επηιεγεί ε αγνξά-ζηφρνο νξίδεηαη ε πξφηαζε αμίαο (value proposition) ηνπ πξντφληνο. Ζ 

πξφηαζε αμίαο (value proposition) αθνξά ηελ εθπιήξσζε ησλ ππνζρέζεσλ γηα ηα ραξαθηεξηζηηθά απηά ηεο 

πνηφηεηαο θαη ηεο αμίαο ελφο πξντφληνο ή κίαο ππεξεζίαο, πνπ ζα ηθαλνπνηήζνπλ ηειηθά ηεο αλάγθεο θαη ηηο 

επηζπκίεο ηνπ ηειηθνχ θαηαλαισηή. Απηφ βνεζάεη ην κάξθεηηλγθ λα δεκηνπξγήζεη ην κνλαδηθφ 

ραξαθηεξηζηηθφ γλψξηζκα ηεο κάξθαο. (Kotler, Armstrνm, 2012) 

Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο έξεπλαο, θηάλεη ε ζεηξά ηνπ ζρεδηαζκνχ. Ζ ζηξαηεγηθή κάξθεηηλγθ 

αλαπηχζζεηαη κε βάζε ηα απνηειέζκαηα ησλ εξεπλεηψλ ηα νπνία δηακνξθψλνπλ ηελ αγνξά ζηφρν, θη έρνπλ 

ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο δήηεζεο. εκαληηθφ ζηνηρείν ηεο δηαδηθαζίαο είλαη επίζεο θη ε νηθνδφκεζε ζρέζεσλ 

κεηαμχ ηεο κάξθαο ηνπ πξντφληνο ή ηεο ππεξεζίαο κε ηνπο πειάηεο ή ηεο εηαηξείαο κε ηελ αγνξά. Καηά ηνλ 

ζρεδηαζκφ ηεο ζηξαηεγηθήο, ε κεηαβιεηή ε απηή ζα πξέπεη λα πιαηζηψλεη φιε ηελ δηαδηθαζία.  

Με βάζε ηνπο Kotler θαη Armstrνm (2012), ε ζηξαηεγηθή κάξθεηηλγθ ηεο εηαηξείαο πεξηγξάθεη πνηνη 

είλαη νη πειάηεο ηνπ πξντφληνο θαη πψο ζα δεκηνπξγήζνπλ αμία γηα απηνχο. ηε ζπλέρεηα, αλαπηχζζεηαη έλα 

νινθιεξσκέλν πξφγξακκα κάξθεηηλγθ πνπ ζα πξνζθέξεη ηελ επηδησθφκελε αμία ζηελ αγνξά πνπ 

ζηνρεχνπλ. πλερίδνληαο νη Kotler θαη Armstrνm ζην «Principles of Marketing» ην πξφγξακκα κάξθεηηλγθ 

δεκηνπξγεί ζρέζεηο κε ηνπο πειάηεο, κεηαηξέπνληαο ηε ζηξαηεγηθή ζε δξάζε.  
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Σν επφκελν, ίζσο θαη πην δχζθνιν ζηάδην ζηε δηαδηθαζία ηνπ κάξθεηηλγθ είλαη ε νηθνδφκεζε 

ζρέζεσλ κεηαμχ ηνπ πειάηε, ελφο ζπγθεθξηκέλνπ πξντφληνο ή κίαο ππεξεζίαο, ηεο κάξθαο θαη ηέινο κε ηελ 

εηαηξεία, αιιά θη ε δηαηήξεζε απηήο ηεο ζρέζεο θαη ηεο επηθνηλσλίαο/αιιειεπίδξαζεο κε ηελ αγνξά θαη 

ηεο αθνζίσζεο ηνπ πειάηε ζην πξντφλ, ηελ κάξθα ή ηελ εηαηξεία. Ζ νηθνδφκεζε ζρέζεσλ κε ηνλ πειάηε 

πεξηιακβάλεη ηελ δηαρείξηζε ιεπηνκεξεηαθψλ πιεξνθνξηψλ γηα θάζε πειάηε θαη πξνζεθηηθή δηαρείξηζε ησλ 

ζεκείσλ επαθήο (“touchpoints”) κε ηνπο πειάηεο
60

. 

Σν ηειεπηαίν ζηάδην αθνξά ηελ θεξδνθνξία ηεο επηρείξεζεο θαη ην κεξίδην ηεο αγνξάο πνπ θαηέρεη, 

σο απνηέιεζκα ησλ ζρέζεσλ πνπ ρηίδεη κε ηνπο πειάηεο. Με ηε δεκηνπξγία αμίαο, ε επηρείξεζε δεκηνπξγεί 

πηζηνχο πειάηεο. Με ηε ζεηξά ηνπ απηφ κεηαθξάδεηαη ζε πσιήζεηο θαη κεγαιχηεξα θέξδε. 

6.2. Το προφύλ του ςύγχρονου καταναλωτό  
 

Ο ζχγρξνλνο θαηαλαισηήο εκπιέθεηαη πηα ζε πνιιέο θαη δηαθνξεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ έρνπλ 

λα θάλνπλ φρη κφλν κε ηε δηαδηθαζία αγνξάο, αιιά θαη ηε δεκηνπξγία ελφο πξντφληνο ή ηελ πινπνίεζε κηαο 

ππεξεζίαο, ηε δηαλνκή θαη ηελ πξνψζεζε αγαζψλ θη ππεξεζηψλ. Με ηελ δηείζδπζε ησλ κέζσ θνηλσληθήο 

δηθηχσζεο ζηελ θαζεκεξηλφηεηα ησλ θαηαλαισηψλ, ν ζχγρξνλνο άλζξσπνο ζπκκεηέρεη ζηε δηαδηθαζία ηνπ 

κάξθεηηλγθ. Δλψ φκσο ηα ζεκεία επαθήο θαη αιιειεπίδξαζεο κε ην brand έρνπλ απμεζεί κε ηελ ρξήζε ησλ 

κέζσλ θνηλσληθήο δηθηχσζεο θαη παξνπζηάδνληαη πνιιέο επθαηξίεο γηα λα εκπιαθεί ν ρξήζηεο ζηε 

δηαδηθαζία πξνβνιήο, εληνχηνηο νη θαηαλαισηέο δελ είλαη απαξαηηήησο ηφζν ελεξγνί ζην δηαδίθηπν φζν 

πηζηεχεηαη
61

. 

Όζν ε ρξήζε ησλ social media απμάλεηαη θαη ην ειηθηαθφ θάζκα δηεπξχλεηαη, ππάξρεη απμεκέλν 

ελδηαθέξνλ απφ εηαηξίεο θαη νξγαληζκνχο, νη ρξήζηεο κίαο ππεξεζίεο, νη παξεπξηζθφκελνη ζε κία 

εθδήισζε, νη ζπκκεηέρνληεο ζε κία δξάζε, φινη, λα εκπιαθνχλ ζηελ δηαδηθαζία πξνψζεζεο θαη πξνβνιήο 

ηεο ζπγθεθξηκέλεο θαηάζηαζεο, πξντφληνο, ππεξεζίαο ή δξάζεο. Φαίλεηαη ινηπφλ φηη ην κάξθεηηλγθ δελ 

αληηκεησπίδεη πηα ηνλ ηειηθφ θαηαλαισηή σο παζεηηθφ δέθηε ηνπ κελχκαηνο, αιιά επηδηψθεη ηελ 

αιιειεπίδξαζε κε ηνλ ρξήζηε/αγνξαζηή. Ο θαηαλαισηήο γίλεηαη ν ίδηνο παξαγσγφο ηνπ κελχκαηνο ή 

θαλάιη γηα λα θηάζνπλ νη ελέξγεηεο ηεο νκάδαο κάξθεηηλγθ ζε κεγαιχηεξν αξηζκφ αηφκσλ, αθφκε πηα θαη 

ζε βαζκίδεο αηφκσλ πνπ είηε ελψ γλσξίδνπλ ην πξντφλ ζπλεηδεηά επηιέγνπλ λα κελ 

αγνξάζνπλ/ζπκκεηέρνπλ, είηε ζε βαζκίδεο κε “πειαηψλ” πνπ βξίζθνληαη ζε αγνξέο καθξηλέο απφ απηή πνπ 

δξαζηεξηνπνηείηαη κία εηαηξεία ή έλαο νξγαληζκφο
62

.  
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Δλέξγεηεο ινηπφλ ηνπ κάξθεηηλγθ πνπ παξαδνζηαθά ήηαλ θνκκάηη ηεο δηαδηθαζίαο θαη ειέγρνληαλ 

απφ ηελ εηαηξεία ή ηνλ νξγαληζκφ, ηψξα κεηαβηβάδνληαη είηε ζην επξχ θνηλφ ησλ “αθνινχζσλ” ηνπ brand 

είηε εθρσξνχληαη ζε εθπξνζψπνπο (ambassadors) ηνπ brand ηνπο νπνίνπο αθνινπζνχλ θη εκπηζηεχνληαη 

πνιιέο ρηιηάδεο ή θη εθαηνληάδεο ρηιηάδεο άηνκα ζηνλ θφζκν. 

Ο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ηειηθά εκπιέθνληαη νη ηειηθνί θαηαλαισηέο ζηε δηαδηθαζία ηνπ κάξθεηηλγθ, 

είλαη πιένλ ζηηο κέξεο καο αξθεηά γλσζηφο θαη θνηλφο ζηνπο πεξηζζφηεξνπο,  δεκηνπξγία πεξηερνκέλνπ, 

θσηνγξαθίεο, θξεηηθέο, βίληεν, ζπκκεηνρή ζε ζπδεηήζεηο γηα έλα πξντφλ, κία ππεξεζία, κία δξάζε, κία 

εθδήισζε, αληαιιαγή γλψζεσλ κε άιινπο θαηαλαισηέο. 

Ζ εκπινθή ησλ ρξεζηψλ ζηε δηαδηθαζία ηνπ κάξθεηηλγθ κεηψλεη ζεκαληηθά ην θφζηνο πνπ ζα 

ρξεηαδφηαλ κηα εηαηξεία ή έλαο νξγαληζκφο γηα ηελ πξνψζεζε ζε κεγαιχηεξν θχθιν αηφκσλ πέξα απφ ηνλ 

ήδε θαη ησλ ελ δπλάκεη ρξεζηψλ ηεο. Παξάιιεια, απηφο ν ηχπνο πξνβνιήο δίλεη έλα πνιχ ζεκαληηθφηεξν 

εξγαιείν ζην κάξθεηηλγθ, απηφ ηεο κεηάδνζεο ηεο εκπεηξίαο ηνπ ρξήζηε ή ηνπ ζπκκεηέρνληα. εκαληηθφ 

γηαηί ε εκπεηξία πνπ κεηαδίδεηαη ζηα ππφινηπα κέιε ηνπ δηθηχνπ πεγάδεη απφ έλα πξφζσπν νηθείν, 

εκπηζηνζχλεο, απφ έλα πξφζσπν αλαθνξάο γηα νξηζκέλα άηνκα ηνπ δηθηχνπ θίισλ θαη αθνινχζσλ. Ζ 

εκπεηξία είλαη απζεληηθή, έγθαηξε, ζπλήζσο κεηαδίδεηαη ηε ζηηγκή πνπ ζπκβαίλεη ή κεξηθέο ψξεο αξγφηεξα, 

ελψ πνιιέο θνξέο μεθεχγεη απφ ηα ζηελά φξηα ηεο ρξήζεο ή ηεο ζπκκεηνρήο, επεθηείλεηαη ζηε ζπλνιηθή 

εκπεηξία πνπ έρνπλ απφ έλα ζπγθεθξηκέλν κέξνο, ηνπνζεζία, αθφκε θαη κία ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία πνπ 

κπνξεί λα πξνηείλεηαη γηα παξάδεηγκα γηα ηε ρξήζε κίαο ππεξεζίαο ή γηα ηε ζπκκεηνρή ζε κία εθδήισζε.  

Σέινο, ε εκπινθή ζηε δηαδηθαζία πέξα απφ ηελ αχμεζε ηνπ ελδηαθέξνληνο ησλ ρξεζηψλ γηα ην 

πξντφλ ή ηελ ππεξεζία, απμάλεη θαη ηελ αθνζίσζε θαη ηελ πίζηε ζηελ κάξθα θαη ηελ εηαηξεία ζπλνιηθά. 

Απφ ηελ άιιε κεξηά, φπσο αλαθέξεη ε Heinonen, K. (2011), ζην « Consumer activity in social 

media: Managerial approaches to consumers‟ social media behavior», Journal of Consumer Behaviour, 

Vol.10, pp.356-364, ελψ νη ρξήζηεο/αγνξαζηέο παξνπζηάδνληαη σο ελεξγνί θαη δεκηνπξγηθνί ζε φ,ηη αθνξά 

ηελ παξαγσγή πεξηερνκέλνπ, κφλν έλαο πνιχ κηθξφο αξηζκφο παξάγεη πξσηνγελέο πεξηερφκελν ζρεηηθφ κε 

ηελ κάξθα/ππεξεζία/δξάζε/εθδήισζε.  
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Με βάζε ηνπο Muntinga, Moorman θαη Smit (2011) ππάξρνπλ ηξεηο ηππνινγίεο ρξεζηψλ κε βάζε 

ηνλ βαζκφ αιιειεπίδξαζήο ηνπο κε ηα social media κία εηαηξίαο, ελφο νξγαληζκνχ ή ελφο αγαζνχ. Οη ηξεηο 

απηνί ηχπνη παξνπζηάδνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα θαη αλαθέξνληαη σο COBRA typology (consumers‟ 

online brand-related activities)
63

. 

 

 

COBRA type 

Παξαδείγκαηα ρξήζεο κέζσλ 

θνηλσληθήο δηθηύσζεο πνπ ζρεηίδνληαη 

κε έλα αγαζό 

 

 

 

 

Καηαλαισηήο (Consuming) 

 Παξαθνινπζεί ζρεηηθά βίληεν ή 

θσηνγξαθίεο 

 Παξαθνινπζεί ζπδήηεζεο 

ζρεηηθέο κε έλα αγαζφ, ππεξεζία 

ή γεγνλφο, πνπ γίλνληαη ζε on line 

forum ή ζηελ “θνηλφηεηα” ζηε 

ζειίδα ηνπ Facebook 

 Γηαβάδεη ζρεηηθά ζρφιηα ζε άιια 

κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο, 

πέξαλ ηεο επίζεκεο ζειίδαο 

 Γηαβάδεη θξεηηθέο 

 

Οη ρξήζηεο πνπ ζπλεηζθέξνπλ 

(Contributing) 

 Βαζκνινγεί 

 πκκεηνρή ζε ζπδεηήζεηο 

 ρνιηαζκφο πιηθνχ πνπ 

αλαξηάηαη ζηελ επίζεκε ζειίδα 

 πκκεηνρή κε θιακπ 

ππνζηεξηθηψλ 

 

 

 

Γεκηνπξγνί (Creating) 

 Γεκνζηεχεη ζην ηζηνιφγην ή ηε 

πξνζσπηθή ηνπ ζειίδα ζηα social 

media ζρεηηθφ πιηθφ 

 Γξάθεη αμηνινγήζεηο  

 Αλεβάδεη ζρεηηθφ πιηθφ ζηελ 

επίζεκε ζειίδα ή ζρεηηθέο 

ζειίδεο  

 Γξάθεη γηα ην 
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πξντφλ/ππεξεζία/εκπεηξία 

 

Πίλαθαο 3. Ζ ηππνινγία COBRA, Muntinga, D., Moorman, M.  and Smit, E. (2011) «Introducing 

COBRAs Exploring motivations for and-related social media use», International Journal of Advertising, 

Vol. 30, No. 1, pp. 13–46 

6.2.1. Κύνητρα αλληλεπύδραςησ ςτα μϋςα κοινωνικόσ δικτύωςησ 
 

 Σν πεξηερφκελν πνπ δεκηνπξγείηαη απφ ρξήζηεο είλαη παξψλ ζην ειεθηξνληθφ εκπφξην ζήκεξα, θαη ε 

ηαρεία αλάπηπμή ηνπ δεκηνχξγεζε κεξηθά απφ ηα πην επηηπρεκέλα ςεθηαθά brands, φπσο ην YouTube ή ην 

Instagram. Παξάιιεια, είλαη έλα γξήγνξα αλαπηπζζφκελν κέζσ ην νπνίν έρεη γίλεη έλα βηψζηκν 

ειεθηξνληθφ κέζν ιφγν ηνπ ηεξάζηηνπ αξηζκνχ ρξεζηψλ πνπ ζπξξένπλ ζε ηζηνζειίδεο γηα “θαηαλαιψζνπλ” 

πεξηερφκελν πνπ δεκηνπξγείηαη απφ “ζπλεζηζκέλνπο” αλζξψπνπο (Krishnamurthy θαη Dou, 2008). Δπίζεο, 

φπσο αλαθέξνπλ νη Krishnamurthy θαη Dou (2008) ζην «NOTE FROM SPECIAL ISSUE EDITORS: 

ADVERTISING WITH USERGENERATED CONTENT: A FRAMEWORK AND RESEARCH 

AGENDA», Journal of Interactive Advertising, Vol 8 No 2, pp. 1‐4, ην πεξηερφκελν πνπ δεκηνπξγείηαη απφ 

ρξήζηεο ηνπ δηαδηθηχνπ πξέπεη λα αληηκεησπίδεηαη ζαλ κία μερσξηζηή κνξθή ειεθηξνληθνχ word of mouth 

εξγαιείνπ.   

 Οη Krishnamurthy θαη Dou (2008) ρσξίδνπλ ηελ αιιειεπίδξαζε ησλ ρξεζηψλ κε ηα social media, κε 

βάζε δχν βαζηθνχο ππιψλεο, ηελ ινγηθή (νξζνινγηθά θίλεηξα) θαη ην ζπλαίζζεκα. Πην ζπγθεθξηκέλα, ηα 

νξζνινγηθά θίλεηξα κπνξεί λα πεξηιακβάλνπλ ηελ αληαιιαγή γλψζεσλ/απφςεσλ/πεπνηζήζεσλ κε άιινπο 

ρξήζηεο θαη ππνζηήξημε κηαο ζπγθεθξηκέλεο ζηάζεο απέλαληη ζε έλα δήηεκα (ππεξάζπηζε)
64

.  

Σα ζπλαηζζεκαηηθά θίλεηξα πνπ κπνξεί λα πεξηιακβάλνπλ ηελ νηθνδφκεζε θνηλσληθψλ δεζκψλ κε 

θίινπο, ζπγγελείο ή άιινπο ρξήζηεο (θνηλσληθέο ζπλδέζεηο) ή ςπραγσγίαο (απην-έθθξαζεο)
65

. 
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 Παξά ηαχηα φζν ν αξηζκφο ησλ κέζσλ θνηλσληθήο δηθηχσζεο απμάλεηαη, θαη θάζε ρξφλν μεπεδνχλ 

άιια κέζα πνπ έξρνληαη λα θαιχςνπλ θαιχηεξα έλα θελφ ηεο αγνξάο, παξάδεηγκα: dating apps φπσο 

Tinder, OkCupid, Hinge πνπ δεκηνπξγήζεθαλ γηα λα εμππεξεηήζνπλ θαιχηεξα κία ηάζε πνπ “γελλήζεθε” 

ζην Facebook, ζήκεξα βιέπνπκε φηη ην Facebook αλαθνίλσζε ην ιαλζάξηζκα δηθφ ηνπ dating app, ηφζν ηα 

θίλεηξα πνπ παξαθηλνχλ ηελ δεκηνπξγία user generated content δηαθνξνπνηνχληαη αλάινγα κε ηελ 

εθαξκνγή θαη δηεπξχλνληαη.  

Ζ παξαπάλσ ηκεκαηνπνίεζε έρεη δηαθνξνπνηεζεί πνιιέο θνξέο κέρξη θαη ζήκεξα θαη ζα ζπλερίζεη 

λα αλαζεσξείηαη φζν νη άλζξσπνη, δηαθνξεηηθνχ ειηθηαθνχ θάζκαηνο, κνξθσηηθνχ επηπέδνπ, 

εηζνδεκαηηθήο θιίκαθαο, ελδηαθέξνλησλ, πεπνηζήζεσλ θ.α. ζπλερίδνπλ λα ρξεζηκνπνηνχλ ηα ππάξρνληα ή 

λέα apps γηα ηελ δεκηνπξγία ή ηελ δηάδνζε πεξηερνκέλνπ. 

 Παξαθάησ παξνπζηάδνληαη ππνθαηεγνξίεο ησλ δχν κεγάισλ νκάδσλ παξαθίλεζεο
66

: 

 Γηαζθέδαζε (Entertainment) 

Σν θίλεηξν ηεο δηαζθέδαζεο αθνξά ηελ ρξήζε ησλ social media ή ηελ παξαγσγή πεξηερνκέλνπ γηα 

ηα social media κε ζθνπφ ηελ εθηξνπή ηφζν ηνπ ρξήζηε φζν θαη ηνπ δεκηνπξγνχ απφ ηελ θαζεκεξηλφηεηα, 

ηελ πξαγκαηηθφηεηα θαη ηελ ξνπηίλα ηεο πξαγκαηηθήο δσήο.  

Σν θίλεηξν ηεο δηαζθέδαζεο θαιχπηεη έλα επξχ θάζκα απφιαπζεο πνπ κπνξεί λα ιακβάλεη ν 

ρξήζηεο ή ν δεκηνπξγφο πεξηερνκέλνπ, απφ ηελ ρξήζε δηαθνξεηηθψλ social media pages ή apps. 

Παξαδείγκαηα θηλήηξσλ πνπ εκπίπηνπλ ζηε ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία, ζπλαηζζεκαηηθή απειεπζέξσζε, 

ραιάξσζε, αηζζεηηθή απφιαπζε, ζεμνπαιηθή δηέγεξζε θ.α. 

 Δλζσκάησζε θαη θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε 

Κίλεηξν γηα ελζσκάησζε θαη θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε, ηθαλνπνίεζε πνπ πξνέξρεηαη απφ ηελ 

επηθνηλσλία κε άιινπο αλζξψπνπο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο. Παξαδείγκαηα 

ππνθίλεζεο, νη ρξήζηεο απνθηνχλ ηελ αίζζεζε φηη αλήθνπλ θάπνπ, ζε κία νκάδα νκντδεαηψλ γηα 

παξάδεηγκα, ηα κέα θνηλσληθήο δηθηχσζεο δηεπθνιχλνπλ επίζεο ηελ ζχλδεζε κε ηνπο θίινπο, ηελ 

νηθνγέλεηα θαη ηελ θνηλσλία, αλαδεηψληαο ν ρξήζηεο ππνζηήξημε / ζπλαηζζεκαηηθή ππνζηήξημε, 

ππνθαζηζηψληαο ηελ ζπληξνθηθφηεηα ηεο πξαγκαηηθήο δσήο. 
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 Πξνζσπηθή ηαπηόηεηα 

Σν άηνκν ή ν ρξήζηεο ππνθηλείηαη απφ ηελ αλάγθε λα δείμεη ζηνπο ππφινηπνπο πνηνο είλαη, λα 

αλαδεηήζεη ηνλ εαπηφ ηνπ θαη λα δεηήζεη αλαγλψξηζε απφ ηα άηνκα πνπ ηνλ αθνινπζνχλ. 

 Δλδπλάκσζε (Empowerment) 

Έλα βήκα κεηά ηελ αλαγλψξηζε απφ νκντδεάηεο ή αθνινχζνπο, ηελ παξνπζίαζε ηνπ εαπηνχ θαη ησλ 

πεπνηζήζεσλ ελφο αηφκνπ, θαη ηελ απνδνρή απφ κία θνηλφηεηα ή κία νκάδα αλζξψπσλ, βξίζθεηαη ην 

θίλεηξν ηεο ελδπλάκσζεο. Υξήζε ησλ social media θαη δεκηνπξγία πεξηερνκέλνπ γηα ηνλ επεξεαζκφ 

(influence  ηνπ θνηλνχ.  

Σν θίλεηξν απηφ απνηειεί αξθεηά ρξφληα ηψξα κία αλεξρφκελε ηάζε ε νπνία φζν πξνρσξάεη ε 

ηερλνινγία θαη δηνγθψλεηαη ν βαζκφο ρξήζεο ησλ social media γηα νπνηαδήπνηε δξαζηεξηφηεηα, ηείλεη λα 

γίλεη θαζεζηψο πνπ νξίδεη ηηο θαηαλαισηηθέο ηάζεηο θαη επεξεάδεη ηελ δηαδηθαζία ηεο αγνξαζηηθήο 

απφθαζεο.  

 Αληακνηβή (Remuneration) 

Ζ ελαζρφιεζε κε ηα social media επεηδή ν ρξήζηεο πξνζβιέπεη ζε κία κειινληηθή αληακνηβή - είηε 

πξφθεηηαη γηα νηθνλνκηθά θίλεηξα, είηε αθνξά νθέιε πνπ ζρεηίδνληαη κε κία κειινληηθή εξγαζία ή κε 

πξνζσπηθέο επηζπκίεο. 

 Πιεξνθόξεζε 

Σν θίλεηξν απηφ ζρεηίδεηαη κε αλάγθε ηνπ αλζξψπνπ γηα κάζεζε, ελεκέξσζε θαη κείσζε ηνπ 

θηλδχλνπ. πρλά κεηαθξάδεηαη κε ηελ αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ γηα έλα ζπγθεθξηκέλν ζέκα πνπ ζρεηίδεηαη 

κε ην άκεζν πεξηβάιινλ αιιειεπίδξαζεο ηνπ αηφκνπ κε άιια κέιε ηεο θνηλσλίαο, ζρνιηαζκφο εηδήζεσλ ζε 

ηζηνζειίδεο, blogs  ή κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο, ζπδεηήζεηο ζε forum, ζπκκεηνρή ζε νκάδεο γηα ηελ 

αλαδήηεζε ζπκβνπιψλ. 
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6.2.2. Η δραςτηριότητα του καταναλωτό ςτα μϋςα κοινωνικόσ δικτύωςησ 
 

 Οη πεξηζζφηεξεο θαηεγνξηνπνηήζεηο ηεο δξαζηεξηφηεηαο ησn θαηαλαισηψλ ζηα κέζα θνηλσληθήο 

δηθηχσζεο γίλνληαη ζηε βάζε ηνπ πφζν ελεξγνί είλαη, έηζη θαηεγνξηνπνηνχληαη ζηνπο ελεξγνχο ρξήζηεο πνπ 

ζπλεηζθέξνπλ ζην πεξηερφκελν θαη ηνπο “θξπθνχο” , θαηλνκεληθά κε ελεξγνχο ρξήζηεο, νη νπνίνη είλαη 

παξαηεξεηέο, θαη κφλν θαηαλαιψλνπλ πεξηερφκελν
67

.  

Όπσο αλαθέξεη ε Heinonen, K. (2011) γεληθά πηζηεχεηαη φηη νη πεξηζζφηεξνη ρξήζηεο είλαη θαη 

δεκηνπξγεί πεξηερνκέλνπ, παξ‟ φια απηά πνιιέο έξεπλεο δείρλνπλ ην αληίζεην, νη πιεηνςεθία ησλ ρξεζηψλ 

είλαη “αλελεξγνί”.  

 Σα κέιε κίαο θνηλφηεηαο γηα παξάδεηγκα, νη ρξήζηεο κία θνηλσληθήο πιαηθφξκαο, ζπρλά 

νκαδνπνηνχληαη κε βάζε ηελ πξναλαθεξζείζα δηρνηφκεζε, ελψ πξνηείλεηαη πεξαηηέξσ πην ιεπηνκεξή 

ηκεκαηνπνίεζε φπσο παξνπζηάδεηαη παξαθάησ
68

.  

Δλεξγνί/παξαγσγνί πεξηερνκέλνπ “Κξπθνί” 

 Μέιε πνπ μεθηλνχλ κία νκάδα, 

κία ζπδήηεζε, αλαξηνχλ ηελ 

πιεξνθνξία, δεκηνπξγνχλ κία 

ζειίδα 

 Άηνκα ηα νπνία αιιειεπηδξνχλ 

on line, ζπκκεηέρνπλ ζε 

ζπδεηήζεηο, αλαξηνχλ πιηθφ ζηε 

δηθή ηνπο ζειίδα, ζηεο ζειίδεο 

άιισλ, ζρνιηάδνπλ ζε αλαξηήζεηο 

δηθέο ηνπο ή άιισλ, αλαπαξάγνπλ 

πιηθφ ζε άιια social media pages 

 Πιεξνθνξηαθνί – δελ 

αιιειεπηδξνχλ, αλαξηνχλ κία 

πιεξνθνξία, έλα γεγνλφο, έλα 

ζρφιην 

 Οη ρνκπίζηεο – εζηηάδνπλ κφλν 

ζηελ δηαηήξεζε θαη ηελ 

 Λεηηνπξγηθνί – ελδηαθέξνληαη 

κφλν λα ελεκεξσζνχλ θαη λα 

παξαθνινπζήζνπλ  
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αλαλέσζε πιεξνθνξηψλ ζην δηθφ 

ηνπο πξνθίι, ζηελ δηθή ηνπ 

ζειίδα, πνπ αθνξά ηνπο ίδηνπο, 

ηελ δηθή ηνπο θαζεκεξηλφηεηα, ηα 

δηθά ηνπο ελδηαθέξνληα, ηηο δηθέο 

ηνπο πεπνηζήζεηο 

 Δπθαηξηαθνί – δελ ππάξρεη 

ζπλέπεηα ζηελ αιιειεπίδξαζε, 

αλεμάξηεηα εάλ θάπνην ζέκα, έλα 

πνζη, κία εθδήισζε, έλα γεγνλφο 

ηνπο αθνξά  ζε κεγαιχηεξν ή 

κηθξφηεξν βαζκφ ε 

αιιειεπίδξαζή ηνπο κε ηα 

ππφινηπα κέιε ή κία νκάδα, έλα 

πξντφλ ή κία ππεξεζία είλαη έλα 

εληειψο ηπραίν γεγνλφο πνπ 

επεξεάδεηαη απφ ηελ ρξνληθή 

ζηηγκή, ηελ ςπρνινγηθή 

θαηάζηαζε, ην βαζκφ εκπινθήο 

θ.α. 

 

Πίλαθαο 4. Καηεγνξηνπνίεζε ελεξγψλ θαη κε ελεξγψλ ρξεζηψλ ζηα social media 

 ε πνηα απφ ηηο παξαπάλσ θαηεγνξίεο κπνξεί λα αλήθεη έλαο ρξήζηεο δελ επεξεάδεηαη κφλν απφ 

πξνζσπηθά, δεκνγξαθηθά θαη ςπρνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ρξεζηψλ, αιιά θη απφ ην ίδην ην κέζσ 

θνηλσληθήο δηθηχσζεο θαη ηελ ρξεζηηθφηεηα ηνπ κέζσ απηνχ γηα ηνλ θάζε μερσξηζηφ ρξήζηε. Απηφ θάλεη 

ηε δνπιεηά ηνπ ειεθηξνληθνχ κάξθεηηλγθ αθφκε πην απαηηεηηθή, θαζψο ε εθαξκνγή ησλ ίδησλ δηαδηθαζηψλ 

κάξθεηηλγθ, ρσξίο δηαθνξνπνηήζεηο, ζηηο δηαθνξεηηθέο πιαηθφξκεο, ζα θέξεη θαη δηαθνξεηηθά 

απνηειέζκαηα. 

 

 

 

 



 

66 
 

6.3. Online Marketing – προώθηςη εκδηλώςεων μϋςα από την χρόςη νϋων 

τεχνολογιών, το διαδύκτυο και τα social media 
 

χκθσλα κε ηελ εηαηξεία κάξθεηηλγθ θαη δηαθήκηζεο We Are Social θαη ηελ Hootsuite, ην 2019  ην 57% 

ηνπ παγθφζκηνπ πιεζπζκνχ είλαη ζπλδεδεκέλνη ζην δηαδίθηπν, απηφ αληηζηνηρεί ζε 4,3 δηο αλζξψπνπο, ηα 

3,9 δηο αλζξψπσλ ζπλδένληαη κφλν ή θη απφ ην θηλεηφ ηνπο ηειέθσλν, ελψ ν κέζνο ρξφλνο πνπ πεξλά έλαο 

ρξήζηεο ηνπ δηαδηθηχνπ ζην internet είλαη 6 ½ ψξεο εκεξεζίσο
69
. Ο πεξηζζφηεξνο ρξφλνο θαίλεηαη λα 

αθηεξψλεηαη ζηα social media, θαζψο 3,4 δηο άλζξσπνη έρνπλ θάπνην πξνθίι ζε ηνπιάρηζηνλ κία 

πιαηθφξκα θνηλσληθήο δηθηχσζεο
70
. Ο αξηζκφο απηφο θαηά 280 εθαηνκκχξηα απφ ην έηνο 2018

71
.   

Φαίλεηαη φηη παξ‟ φιν πνπ ην θνηλφ ην νπνίν είλαη ζπλδεδεκέλν μεπεξλά ην κηζφ ηνπ παγθφζκηνπ 

πιεζπζκνχ, δελ θηάλεη φκσο ζ‟ φιν ηνλ θφζκν. 

6.3.1. Η χρόςη του internet για την προώθηςη εκδηλώςεων τουριςτικού 

ενδιαφϋροντοσ 
 

To online marketing είλαη κία αλαδπφκελν κνξθή κάξθεηηλγθ, αλαπηχζζεηαη γξήγνξα θη επηδξά 

ηφζν ηνλ δηαθεκηδφκελν φζν θαη ηνλ δέθηε θαη ηειηθφ ρξήζηε κία ππεξεζίαο ή ελφο πξντφληνο.  

ε φ,ηη αθνξά ηελ ρξήζε ηνπ απφ ηνπο δηνξγαλσηέο εθδειψζεσλ, ππάξρνπλ 8 ηξφπνη κε ηνπο 

νπνίνπο κπνξεί νη ππεχζπλνη ηεο εθδήισζεο λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ην δηαδίθηπν
72

: 

1) Δπηθνηλσλία ηεο εθδήισζεο κέζα απφ νξγαληθή αλαδήηεζε κε ηελ ρξήζε ησλ AdWords, κε 

πιεξσκέλε δηαθήκηζε ζηελ Google, κε ηελ ρξήζε ησλ cookies θαη ηελ εκθάληζε δηαθεκίζεσλ 

ζε ζειίδεο ζρεηηθέο κε ην πεξηερφκελν ηεο εθδήισζεο θαη ζε θφξνπκ ζπδεηήζεσλ ζρεηηθά κε ην 

αληηθείκελν ηεο εθδήισζεο, πιεξσκέλα άξζξα κε ηελ ρξήζε links πνπ νδεγνχλ ζην website ή ηα  

social media pages ηεο εθδήισζεο. 

 

2) Καιύηεξε δηαρείξηζε ηνπ budget, ε ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ δίλεη ηε δπλαηφηεηα πεξηζζφηεξσλ 

ζηνρεπφκελσλ θακπαληψλ κάξθεηηλγθ πνπ κπνξνχλ λα θηάζνπλ ηαρχηεξα θαη κε ρακειφηεξν 

θφζηνο ζε κεγαιχηεξν αξηζκφ αηφκσλ 
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3) Γηεμαγσγή έξεπλαο, ην internet δίλεη ηε δπλαηφηεηα ν δηνξγαλσηήο θη ε νκάδα κάξθεηηλγθ ηεο 

εθδήισζεο λα αλαηξέμεη ζε παιηφηεξα ζπκβάληα, λα κειεηήζεη κεηξήζεηο, πνηεο ελέξγεηεο 

ιεηηνχξγεζαλ ζε πνην θνηλφ, πνπ βξίζθεηαη απηφ ην θνηλφ θαη πσο κπνξεί λα θηάζεη ζε απηνχο. 

Δπίζεο, κε ηε δηεμαγσγή κίαο “‟έξεπλαο” κέζα απφ πιαηθφξκεο θνηλσληθήο δηθηχσζεο κπνξεί 

λα κεηξήζεη ην ελδηαθέξνλ ηνπ θνηλνχ γηα ηελ εθδήισζε απηή, λα θάλεη πξνζαξκνγέο θαη λα 

πεηξακαηηζηεί. Ζ αλαηξνθνδφηεζε πνπ ιακβάλεη είλαη άκεζε, ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν θαη 

πξνέξρεηαη φλησο απφ άηνκα πνπ ελδηαθέξνληαη γηα ηε ζεκαηνινγία πνπ έρεη ε εθάζηνηε 

ζπγθεθξηκέλε εθδήισζε. 

 

4) Δκπόξην, πξαγκαηνπνίεζε αγνξψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εθδήισζε ρσξίο ν ρξήζηεο λα 

ρξεηαζηεί λα θχγεη απφ ην ζπίηη ηνπ. Παξάιιεια, νη δηνξγαλσηέο κίαο εθδήισζεο κπνξνχλ λα 

πξνσζήζνπλ θαη λα πνπιήζνπλ ζρεηηθά κε ηελ εθδήισζε πξντφληα ή ππεξεζίεο, απφ 

αλακλεζηηθά κέρξη δηακνλή θνληά ζην ρψξν ηεο εθδήισζεο, θαη κέζα κεηαθίλεζεο, ππεξεζίεο 

πνπ δελ ζπλδένληαη άκεζα κε ηελ ζεκαηνινγία, φκσο πξνθχπηνπλ ιφγν ηεο ζπκκεηνρήο ησλ 

παξεπξηζθνκέλσλ.  

 

5) Παξαθνινύζεζε ηξερόλησλ γεγνλόησλ, εθδειψζεσλ ή δξάζεσλ, πνπ είηε ζπλδένληαη κε ηελ 

ζεκαηνινγία ηεο εθδήισζεο, βνεζψληαο ψζηε λα  παξακείλεη επηθαηξνπνηεκέλε κε βάζε ηηο 

ηξέρνπζεο εμειίμεηο ζηνλ θιάδν, είηε γεγνλφηα, εθδειψζεηο ή δξάζεηο, πνπ ζπλδένληαη κε ηελ. 

Με απηφ ηνλ ηξφπν κπνξνχλ λα ζπλδένπλ ηελ εθδήισζή ηνπο κε άιια γεγνλφηα πνπ ηξέρνπλ 

ρξνληθά “θνληά” θαη λα ελεκεξψζνπλ θφζκν  πνπ ήδε ελδηαθέξεηαη γηα ηηο εθδειψζεηο ηεο 

πεξηνρήο, γηα ην ηη άιιν ππάξρεη. 

 

6) “Γηεθδίθεζε” ηεο πξνζνρήο. Υξεζηκνπνηψληαο πφξνπο ηνπ δηαδηθηχνπ, νη δηνξγαλσηέο κίαο 

εθδήισζεο κπνξνχλ λα πξνζειθχζνπλ κεγαιχηεξν αξηζκφ ρξεζηψλ ζηελ ηζηνζειίδα ή ηα social 

media ηεο εθδήισζεο. 

 

7) Παξνρή ππεξεζηώλ ηειεπηαίαο ηερλνινγίαο, ε ηαρχηεηα κε ηελ νπνία κπνξεί ν δηνξγαλσηήο 

λα απαληήζεη ζε ζρφιηα, λα ιχζε απνξίεο, λα πιεξνθνξήζεη αλαθνξηθά κε ηελ εθδήισζε, λα 

δηεπθνιχλεη θαη λα θαηεπζχλεη ην θνηλφ, ε ακεζφηεηα κε ηελ νπνία απηφ γίλεηαη, φια ηα θαζηζηά 

δπλαηά ε ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ θαη ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ.  

ε αληίζεζε κε ηνπο παξαδνζηαθνχο ηξφπνπο κάξθεηηλγθ ε ρξήζε ηνπ internet ησλ social media, 

επηηξέπεη ηε θαιχηεξε “ζηφρεπζε” ηνπ θνηλνχ, ηελ κέηξεζε ηεο απφθξηζεο ηνπ δεθηή ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν, 

ηε ζπλερή ξνή επηθαηξνπνηεκέλνπ πιηθνχ ζρεηηθφ κε κία εθδήισζε ην νπνίν ζα ηνπο θάλεη λα επηζηξέθνπλ 

ζηε ζειίδα ηεο δηνξγάλσζεο θαη ζπλερψο λα δεηνχλ πεξηζζφηεξε πιεξνθφξεζε.  
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Γεληθά, ηα νθέιε απφ ηελ ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ γηα ηελ επηθνηλσλία εθδειψζεσλ ζπλνςίδνληαη 

παξαθάησ
73

:  

 Ηζρπξνπνίεζε ηνπ brand ηεο εθδήισζεο: Γηεπθνιχλεη ζην “ρηίζηκν” ελφο αλαγλσξίζηκνπ 

ζήκαηνο, κε ην λα πξνζειθχεη φιν θαη πεξηζζφηεξν θφζκν ζην site ηεο εθδήισζεο.  

 Δπηηξέπεη ηελ ακεζφηεηα ζην κάξθεηηλγθ: Μεηψλεη δξαζηηθά ην θφζηνο δηαθεκίζεο, 

απμάλνληαο παξάιιεια ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα. Ζ ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ θαη ησλ κέζσλ 

θνηλσληθήο δηθηχσζεο δηεπθνιχλεη ηελ πξφζβαζε ζηελ αγνξά – ζηφρν, επηηξέπεη άκεζεο θαη 

ζπρλέο κεηξήζεηο απνηειεζκάησλ θη αληηδξάζεσλ ηνπ θνηλνχ, επηηξέπεη αιιαγέο κε ρακειφ 

θφζηνο θαη πεξηζζφηεξν εμαηνκηθεπκέλεο ψζηε λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο “κνλαδηθέο” αλάγθεο 

θαη πξνζδνθίεο θάζε ρξήζηε.  

 Γηεπθνιχλεη ηελ πψιεζε: ηελ ψξα πνπ ν βιέπεη ηελ δηαζεζηκφηεηα γηα κία εθδήισζε, ηελ 

ίδηα ζηηγκή, απφ ηελ άλεζε ηνπ δηθνχ ηνπ ρψξνπ, κπνξεί λα αγνξάζεη έλα εηζηηήξην, έλα 

βίληεν, έλα αλακλεζηηθφ, αθφκε θαη κεηά ην πέξαο κίαο εθδήισζεο.  

 Τπνζηήξημε πειαηψλ: εχθνιε πξφζβαζε ζε ζπλήζεηο εξσηήζεηο. 

 Έξεπλα Μάξθεηηλγθ: παξέρεη πνιχηηκεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζε κία 

εθδήισζε. Ζ νκάδα κάξθεηηλγθ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη δεκνγξαθηθά ζηνηρεία γηα λα 

πξνζαξκφζεη θαιχηεξα ην interface ηνπ ηζηφηνπνπ ηεο εθδήισζεο, ην πιηθφ πνπ αλαξηάηαη 

ζηα social media θαη ηνλ ηξφπν πνπ αιιειεπηδξά κε ην θνηλφ  ηεο εθδήισζεο θαη εκπιέθεη 

ηνλ ρξήζηε ζηελ δηάδνζε απηήο.  

 Τπεξεζίεο πεξηερνκέλνπ: βνεζάεη ζηε δηαρείξηζε ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

εθδήισζε θαη θάλεη ηηο πιεξνθνξίεο απηέο γλσζηέο ζην επξχηεξν θνηλφ. 

Πάλσ απ‟ φια βέβαηα, ην πξψην θαη βαζηθφηεξα βήκα φισλ, ζην μεθίλεκα κίαο πξνσζεηηθήο 

θακπάληαο ζε κία εθδήισζε, κε ηε ρξήζε ηνπ internet θαη ησλ social media, είλαη ε χπαξμε κίαο 

ηζηνζειίδαο. Ζ ηζηνζειίδα απηή ζα πξέπεη λα είλαη θαιά δνκεκέλε ψζηε ν ρξήζηεο λα κπνξεί βξεη εχθνια 

θαη γξήγνξα, ρσξίο λα απαηηνχληαη πνιιά “θιηθαξίζκαηα”, ηελ πιεξνθνξία πνπ αλαδεηεί. Απηφ πξαθηηθά 

ζεκαίλεη ην πφζν εχθνια κπνξεί λα πινεγεζεί θάπνηνο ζε κία ζειίδα κίαο εθδήισζεο, πφζν ειθπζηηθή 

είλαη γηα ηνλ ρξήζηε, νπηηθά κε ηα ρξψκαηα, ηα ζρήκαηα, εηθφλεο ή βίληεν πνπ κπνξεί λα εκθαλίδνληαη, 

αιιά ηαπηφρξνλα λα είλαη ρξεζηηθή. Όιεο νη ιεηηνπξγίεο λα έρνπλ ιφγν χπαξμεο θαη λα νδεγνχλ ηνλ ρξήζηε 

ζηελ πιεξνθνξία πνπ αλαδεηεί.  
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Ό,ηη ππάξρεη ζην website πξέπεη λα ζπλάδεη κε ην ζέκα θαη κήλπκα ηεο εθδήισζεο, απφ άξζξα θαη 

θσηνγξαθίεο, κέρξη ηα ρξψκαηα θη ηε γιψζζα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη κέζα ζην site. Πξέπεη λα ππάξρεη 

ζπλέπεηα ε νπνία βνεζάεη ζην “ρηίζηκν” κίαο νκνηνγέλεηαο θαη βνεζάεη ηελ δηνξγάλσζε λα πεξάζεη ην 

κήλπκά ηεο.  

Παξάιιεια, κε ηελ ηζηνζειίδα, κπνξνχλ λα ηξέρνπλ δηαθεκίζεηο ζε δηαθεκηζηηθά banners online, 

email campaigns θαη λα δεκηνπξγνχληαη ζειίδεο ηεο εθδήισζεο ζηα social media, αλάκεζα ζε φια απηά ηα 

δηαθνξεηηθά θαλάιηα είλαη αλαγθαίν λα ππάξρεη νκνηνγέλεηα ψζηε ν ρξήζηεο λα θηάζεη ζην ζεκείν λα 

αλαγλσξίδεη ακέζσο φηη πξφθεηηαη γηα ηε ζπγθεθξηκέλε εθδήισζε ρσξίο λα είλαη αλαγθαίν λα δηαβάζεη 

νπνηαδήπνηε επηπιένλ πιεξνθνξία.  

Σέινο, ζην πιαίζην ηεο ζχγρξνλεο ηάζεο πνπ ππάξρεη πιένλ ηδηαίηεξα ζην ηνκέα ησλ ππεξεζηψλ, ζα 

κπνξνχζε λα δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζην ρξήζηε λα εμαηνκηθεχεη ηελ εκπεηξία πνπ απνιακβάλεη απφ ηελ 

επίζθεςε ηνπ website ηεο εθδήισζεο. Γηα παξάδεηγκα, ζε κία αζιεηηθή δηνξγάλσζε ζα κπνξνχζε ν 

επηζθέπηεο ηεο ζειίδαο λα ζπκπιεξψλεη έλα κηθξφ εξσηεκαηνιφγην ζρεηηθά κε ηελ πξφζεζή ηνπ λα 

ζπκκεηάζρεη, άιια ελδηαθέξνληα πνπ έρεη θη ελδερνκέλσο κπνξεί λα ζρεηίδνληαη θαη κε άιια αζιήκαηα ή 

εάλ έρεη αλάγθε απφ επηπιένλ ππεξεζίεο ή πξντφληα πξνθεηκέλνπ λα ζπκκεηάζρεη ζηε δηνξγάλσζε, κε απηφ 

ηνλ ηξφπν ζα κπνξνχζε λα ιακβάλεη πην εμαηνκηθεπκέλεο θαη ζρεηηθέο κε ηα ελδηαθέξνληά ηνπ 

πιεξνθνξίεο.  

Πξέπεη λα ζεκεησζεί εδψ φηη ηα παξαπάλσ ραξαθηεξηζηηθά δηαθέξνπλ ζην ηξφπν ηεο εθαξκνγήο 

ηνπο θαη πσο απηά “κεηαθξάδνληαη” ζηνπο φξνπο κίαο ηζηνζειίδαο, αλάινγα κε ην είδνο ηεο εθδήισζεο 

αιιά θαη ηα δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζπκκεηερφλησλ κπνξεί λα δηαθέξνπλ. Ζ νκάδα κάξθεηηλγθ 

είλαη ζεκαληηθφ λα γλσξίδεη ηελ αγνξά ζηφρν, ηνλ ηξφπν πνπ θηλείηαη ζην δηαδίθηπν θαη πνπ ζπλήζσο 

αθηεξψλεη ηνλ πεξηζζφηεξν ρξφλν.  

Με άιια ιφγηα, έλαο ηξφπνο δφκεζεο κίαο ηζηνζειίδαο πνπ ζηνπο generation x ιεηηνπξγεί, ζηνπο 

millennials ελδερνκέλσο λα θαίλεηαη βαξεηφ ή θνβεξά απιντθφ ή απιά κπνξεί λα κελ ηνπο ειθχεη γηα λα 

αθηεξψζνπλ ρξφλν ζηε ζπγθεθξηκέλε ζειίδα. Αληίζεηα, κία ζειίδα δνκεκέλε γηα millennials, ελδερνκέλσο 

λα κπεξδεχεη ή αθφκε θαη λα θνβίδεη έλαλ generation x ή baby boomer. 
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6.3.2. Η χρόςη των social media και νϋων τεχνολογιών για την προώθηςη 

εκδηλώςεων τουριςτικού ενδιαφϋροντοσ 
 

Με ηελ αλάπηπμε ηεο ηερλνινγίαο θαη ηελ ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ απφ αθφκε κεγαιχηεξν θάζκα 

ρξεζηψλ, νη ζπλζήθεο ζην επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ θαη ην πεξηβάιινλ ηνπ κάξθεηηλγθ θαη ησλ πξντφλησλ 

θαη ππεξεζηψλ ηα νπνία ππεξεηεί, αιιάδνπλ. Αιιάδνπλ νη θαλφλεο επηθνηλσλίαο, αιιάδεη ν ηξφπνο 

αιιειεπίδξαζεο ηνπ ρξήζηε κε έλα brand, αιιάδεη αθφκε θη ε δηαδηθαζία ηεο αγνξαζηηθήο απφθαζεο θαη 

ηα θίλεηξα γηα παξάδεηγκα, ησλ ζπκκεηερφλησλ γηα λα πάξνπλ κέξνο ζε κία εθδήισζε.  

Σα κέζα πνπ παξαδνζηαθά ρξεζηκνπνηνχζε ην κάξθεηηλγθ γηα λα θηάζεη ζηνλ ηειηθφ πειάηε 

ζεσξνχληαη ζηαηηθά, ελψ πιαηθφξκεο φπσο ην twitter, youtube, facebook, blogs θ.α. δίλνπλ ηελ δπλαηφηεηα 

ζην λα δεκηνπξγήζεη ην δηθφ ηνπ πιηθφ θαη λαλ ην κνηξαζηεί άκεζα κε εθαηνκκχξηα θφζκν. Σν πιηθφ απηφ 

κπνξεί λα αλαδεκνζηεπηεί, λα παξαπνηεζεί, λα εμειηρζεί θαη λα κνηξαζηεί ζε αθφκε κεγαιχηεξν αξηζκφ 

αηφκσλ. 

Οη πιαηθφξκεο θνηλσληθήο δηθηχσζεο ππάξρνπλ ζε πνιιέο κνξθέο, νη θπξηφηεξεο είλαη 8 θαη 

παξνπζηάδνληαη επηγξακκαηηθά παξαθάησ
74

:  

1. Blogs (WordPress) 

2. Microblogs (Twitter, Tumblr) 

3. Social Media Networks (Facebook, Instagram) 

4. Media-Sharing Sites (YouTube, Vimeo, flickr, SoundCloud) 

5. Social Bookmarking (Pinterest) 

6. Selection Sites (GoodReads, TripAdvisor) 

7. Analysis Sites  

8. Forum (Ask.fm, After School) 

Ο πνιχπιεπξνο ραξαθηήξαο ησλ κέζσλ θνηλσληθήο δηθηχσζεο θαη νη δπλαηφηεηεο πνπ δίλνπλ ζηνπο 

ρξήζηεο, πεξηπιέθνπλ θαη δπζθνιεχνπλ πεξηζζφηεξν ηε δνπιεηά ηνπ κάξθεηηλγθ φπνπ ε δηαδηθαζία 

κάξθεηηλγθ, ε ςπρνινγία θη νη λέεο ηερλνινγίεο πνπ δίλνπλ ηελ δπλαηφηεηα ζε πιεζψξα πιεξνθνξηψλ θαη 

“εκπεηξηψλ” ρξεζηψλ ζπλππάξρνπλ θη ν θαζ‟ έλαο έρεη ειεχζεξε πξφζβαζε ζε απηέο.  
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Απφ ηελ κεξηά ηεο ζηξαηεγηθήο θαη ηνπ κάξθεηηλγθ νη δηάθνξνη ηχπνη εθαξκνγψλ πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί 

νη νπνίνη δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα ζην ρξήζηε λα κνηξάδεηαη θαη λα απνζεθεχεη πεξηερφκελν, αιιά θαη νη 

θνηλσληθέο πξνεθηάζεηο απηνχ, είλαη ζεκαληηθά θαη ζπλαθή ζέκαηα ηα νπνία αληηθαηνπηξίδνληαη ζηνλ 

νξηζκφ πνπ δίλεηαη παξαθάησ ζρεηηθά κε ην  Web 2.0
75

. 

«Σν Web 2.0 απνηειείηαη απφ κία πνηθηιία εθαξκνγψλ internet νη νπνίεο αιιειεπηδξνχλ κε ηνλ 

ρξήζηε, ηηο δηαρεηξίδεηαη ν ίδηνο ν ρξήζηεο θαη είλαη αλνηθηέο ζην θαζ‟ έλα πνπ επηζπκεί λα έρεη πξφζβαζε. 

Οη εθαξκνγέο απηέο επαπμάλνπλ ηελ εκπεηξία ηνπ ρξήζηε, ηηο γλψζεηο ηνπ θαη ηελ αγνξαζηηθή ηνπο δχλακε. 

Σν Web 2.0 ππνζηεξίδεη ηελ δεκηνπξγία αλεπίζεκσλ δηθηχσλ ησλ θαηαλαισηψλ δηεπθνιχληαο ηελ ξνή 

πιεξνθνξηψλ, λέσλ ηδεψλ, γλψζεσλ, θαηλνηνκίαο θαη δεκηνπξγηθφηεηαο, επηηξέπνληαο ηελ απνδνηηθή 

παξαγσγή, ηε δηάδνζε, ηελ θνηλή ρξήζε θαη ηελ επεμεξγαζία ηνπ πεξηερνκέλνπ.» (Constantinides θαη 

Fountain, 2008) 

Οπζηαζηηθά ην Web 2.0 είλαη ε εμέιημε ηνπ παξαδνζηαθνχ internet, ε λέα πξαγκαηηθφηεηα ηελ νπνία 

πξέπεη λα δηαρεηξηζηεί ην κάξθεηηλγθ θαη λα ελζσκαηψζεη ζηε δηαδηθαζία ηνπ. Πξφθεηηαη γηα κία κεγάιε 

πνηθηιία εθαξκνγψλ πνπ δίλνπλ δχλακε ζηνλ ηειηθφ ρξήζηε, ηνλ θάλνπλ πην επηιεθηηθφ, δελ επεξεάδεηαη 

ηφζν εχθνια απφ ηα ζηνηρεία ηνπ κάξθεηηλγθ, δελ πείζεηαη θαη δελ παξακέλεη πηζηφο ηφζν εχθνια.  

6.3.3. Τα social media ωσ μϋροσ τησ διαδικαςύασ του μϊρκετινγκ εκδηλώςεων 

τουριςτικού ενδιαφϋροντοσ 
 

Σν λα ππάξρεη κία θαιά ζρεδηαζκέλε θαη ιεηηνπξγηθή ζειίδα ηεο εθδήισζεο είλαη αλαγθαίν, φκσο 

δελ εγγπάηαη ηελ επηηπρία. Ζ γεληθεπκέλε online παξνπζία ηεο δηνξγάλσζεο πξέπεη λα είλαη αςεγάδηαζηε 

θαη λα επαπμάλεη ηελ εκπεηξία ηνπ ζπκκεηέρνληα ζηελ εθδήισζε, εκπεηξία πνπ απνθηά ζε φια ηα ζεκεία 

επαθήο ηνπ κε απηήλ. Απηφ πξαθηηθά κεηαθξάδεηαη ζην φηη γηα λα είλαη αςεγάδηαζηε ε παξνπζία κίαο 

εθδήισζεο, δηαδηθηπαθά, ζα πξέπεη θη φιεο νη ιεηηνπξγίεο ηνπ κάξθεηηλγθ offline, λα είλαη 

πξνζαλαηνιηζκέλεο πξνο ηελ θαιχηεξε εμππεξέηεζε ηνπ ζπκκεηέρνληα θαη λα παξαδίδνπλ πςειφ επίπεδν 

πνηφηεηαο, ην νπνίν επεξεάδεη κε ηε ζεηξά ηνπ ηελ δηαδηθηπαθή παξνπζία. 

Με ηελ ρξήζε ησλ social media, ππάξρνληεο θαη ελ δπλάκεη ζπκκεηέρνληεο κπνξνχλ πνιχ εχθνια λα 

έρνπλ πξφζβαζε πιηθφ ρξεζηψλ πνπ νπζηαζηηθά κεηαθέξνπλ ηελ εκπεηξία ηνπο απφ φια ηα ζεκεία επαθήο 

κε ηελ δηνξγάλσζε.   
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Απφ ηελ βηβιηνγξαθία θαίλνληαη λα ππάξρνπλ δχν βαζηθνί γεληθνί ηξφπνη πνπ ην κάξθεηηλγθ κπνξεί 

λα ελζσκαηψζεη ηα social media ζηηο δηαδηθαζίεο ηνπ
76

: 

Α) Παζεηηθή πξνζέγγηζε. ηφρνο ηνπ κάξθεηηλγθ είλαη λα ρξεζηκνπνηήζεη ηα social media ζαλ 

“δεμακελή” πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηηο αλάγθεο ησλ ζπκκεηερφλησλ, ηελ πξνεγνχκελε εκπεηξία ηνπο απφ 

κία ζπγθεθξηκέλε εθδήισζε, πιεξνθνξίεο γηα ηηο αληαγσληζηηθέο δηνξγαλψζεηο πνπ ππάξρνπλ, θαη ηηο 

ηάζεηο ζην ηνκέα ησλ εθδειψζεσλ. 

Οη ρξήζηεο ησλ social media πνιχ ζπρλά αιιειεπηδξνχλ κεηαμχ ηνπο, αληαιιάζνπλ απφςεηο, 

ζπκβνπιέο θαη κνηξάδνληαη ηελ εκπεηξία ηνπο, αθφκε θαη ηε ζηηγκή πνπ ζπκβαίλεη. Σα social media 

παξέρνπλ ηελ δπλαηφηεηα ζην κάξθεηηλγθ ηα αθνπγθξαζηεί ηελ αγνξά ηελ ψξα πνπ ζπκβαίλεη θάηη, θαη λα 

αληηδξάζεη άκεζα. 

ηε πεξίπησζε ησλ εθδειψζεσλ, πνιιέο θνξέο ε νκάδα κάξθεηηλγθ κπνξεί λα πάξεη πιεξνθνξίεο 

ζρεηηθά κε ηελ εκπεηξία ηνπ ρξήζηε, θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηεμαγσγήο ηεο, άκεζα, θαη λα επέκβεη φηαλ 

ρξεηαζηεί. Απηφ βέβαηα απαηηεί ηα θαηάιιεια εξγαιεία γηα λα κπνξεί ε νκάδα λα εληνπίδεη εχθνια θαη 

γξήγνξα πιηθφ πνπ δεκνζηεχεηαη απφ ηνπο ρξήζηεο, φπσο γηα παξάδεηγκα είλαη νη εηδνπνηήζεηο ηεο Google. 

Έλα άιιν πην εμεηδηθεπκέλν εξγαιείν δηαρείξηζεο πεξηερνκέλνπ είλαη ην Nielsen Buzz Metrics πνπ ειέγρεη 

δηαθνξεηηθά blogs, θαη online ζπδεηήζεηο ζρεηηθά κε έλα ζπγθεθξηκέλν πξντφλ ή ζέκα ή ππεξεζία.  

Β) Δλεξγεηηθή πξνζέγγηζε. Υξήζε ησλ social media σο κέζσ επηθνηλσλίαο κε ηνπο ζπκκεηέρνληεο, 

σο εξγαιείν γηα ηελ αχμεζε ησλ πσιήζεσλ θαη δηεχξπλζε ηνπ ηειηθήο ππεξεζίαο, θαη σο κέζσ δηαηήξεζε 

ηεο “θνηλφηεηαο” ησλ ζπκκεηερφλησλ.  

Τπνθαηεγνξίεο
77

: 

1. Υξήζε ησλ social media θαη δηαθφξσλ εθαξκνγψλ γηα επηθνηλσλία κε ην θνηλφ θη άκεζεο 

πσιήζεηο. 

Ζ επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ ρξεζηψλ ήδε ππάξρεη, ζηφρνο είλαη ε νκάδα κάξθεηηλγθ κίαο εθδήισζεο, 

λα κπνξέζεη λα γίλεη “κέξνο” ηεο επηθνηλσλίαο απηήο θαη λα θηάζεη ην κήλπκα ζην ηειηθφ θαηαλαισηή ή λα 

κεηαβάιιεη ην κήλπκα πνπ αλακεηαδίδεηαη. Ζ νκάδα κάξθεηηλγθ κίαο εθδήισζεο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα 

μεθηλήζεη ζπδεηήζεηο ζε blogs, forum, ή αθφκε θαη ηελ επίζεκε πιαηθφξκα κίαο εθδήισζεο, γηα έλα ζέκα 

πνπ ζέιεη λα επηθνηλσλήζεη, γηα παξάδεηγκα φηη ζηε θεηηλή δηνξγάλσζε, ζην πιαίζην ηεο πεξηβαιινληηθήο 

επαηζζεηνπνίεζεο ηνπ θνηλνχ, ζα δηαλεκεζνχλ γπάιηλα κπνπθάιηα κε λεξφ, φρη πιαζηηθά.  
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Με παξφκνην ηξφπν, κπνξεί λα ζπκκεηέρεη ζε ήδε ππάξρνπζεο ζπδεηήζεηο πνπ έρνπλ μεθηλήζεη απφ 

ην θνηλφ, σο ν επίζεκνο θνξέαο.  

Έλαο άιινο, ρακεινχ θφζηνπο ηξφπνο πνπ κπνξεί ε νκάδα κάξθεηηλγθ λα ρξεζηκνπνηήζεη ηα social 

media, είλαη ε ρξήζε πιαηθφξκσλ πεξηερνκέλνπ φπσο είλαη ην YouTube ζαλ θαλάιη δηαθήκηζεο, κε απηφ 

ηνλ ηξφπν κπνξεί λα δνπλ ην πεξηερφκελν πνπ δηαθεκίδεηαη πνιιέο ρηιηάδεο ελ δπλάκεη ζπκκεηέρνληεο.  

Δπίζεο, “πιεξσκέλα” άξζξα ζε blogs θαη website εηδηθνχ πεξηερνκέλνπ, δηαθεκηζηηθά banner ζε 

ζρεηηθέο ηζηνζειίδεο θαη forum, ε ρξήζε ησλ cookies κεηψλνπλ ην θφζηνο δηαθήκηζεο θαη πξνψζεζεο. 

Παξάιιεια απνδεηθλχνληαη πεξηζζφηεξν απνηειεζκαηηθά θαζψο ζηνρεχνπλ εμεηδηθεπκέλν θνηλφ, θη φρη κία 

κεγάιε “δεμακελή” ελ δπλάκεη πειαηψλ, γηα ηνπο νπνίνπο ην κήλπκα ηεο νκάδαο κάξθεηηλγθ κπνξεί θαη λα 

κελ ηνπο αθνξά θαζφινπ.   

Σέινο, έλα άιινο ηξφπνο ψζηε ε νκάδα κάξθεηηλγθ κίαο εθδήισζεο λα δηαηεξεί ηελ επαθή κε ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο, είλαη ε παξφηξπλζε ζηε δεκηνπξγία δηαδηθηπαθψλ θνηλνηήησλ παξέρνληαο βήκα γηα λα 

κηιήζνπλ νη ρξήζηεο γηα ηελ εθδήισζε, παξάιιειεο ππεξεζίεο πνπ κπνξεί λα παξέρνληαη, νθέιε απφ ηε 

ζπκκεηνρή θ.α. 

2.  πκκεηνρή “πξνζσπηθoηήησλ” ησλ social media, σο ππνζηεξηθηέο ηεο εθδήισζεο θαη ηεο 

δηνξγάλσζεο. 

Απηφ ην ζεκείν αλαθέξεηαη ζε άηνκα πνπ ελδερνκέλσο λα εμεηδηθεχνληαη ζηνλ αληηθείκελν κίαο 

εθδήισζεο, ηνπο νπνίνπο κπνξεί λα επηζηξαηεχζεη ε νκάδα κάξθεηηλγθ σο ππνζηεξηθηέο ηεο εθδήισζεο 

θαη πξεζβεπηέο ησλ κελπκάησλ πνπ ζέιεη λα δψζεη ε εθδήισζε ζε κία αγνξά ζηφρν. Πέξα απφ ηελ 

ρξεζηκνπνίεζε γλσζηψλ θαη δηάζεκσλ αηφκσλ ζηε βηνκεραλία φπνπ δξαζηεξηνπνηείηαη κία εθδήισζε, γηα 

παξάδεηγκα, δεκνζηνγξάθσλ, παξνπζηαζηψλ, δηάζεκσλ επαγγεικαηηψλ ελφο θιάδνπ, θαη πνπ απηά κπνξεί 

λα επηθνηλσλήζνπλ ηελ δξάζε απηή ζην επξχ θνηλφ, παξνπζηάδεηαη ε αλάγθε γηα ρξεζηκνπνίεζε πξνζψπσλ 

πνπ είλαη απνδεθηά απφ κία online θνηλφηεηα ηεο νπνίαο ε δξαζηεξηφηεηα αθνξά ηνπο δηνξγαλσηέο κίαο 

εθδήισζεο. Οη δηακνξθσηέο γλψκεο ή ηα άηνκα αλαθνξάο γηα ηελ θνηλφηεηα απηή, κπνξεί λα κελ είλαη 

επξέσο γλσζηά ή δηάζεκα, παξ‟ φια απηά ραίξνπλ ηεξάζηηαο απνδνρήο θαη ζεβαζκνχ απφ ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο.  

Σα κελχκαηα ηνπ κάξθεηηλγθ κπνξεί λα γίλνληαη πεξηζζφηεξν απνδεθηά φηαλ απηά επηθνηλσλνχληαη 

απφ κε παξαδνζηαθά κέζα θη άηνκα πνπ δελ ζρεηίδνληαη επαγγεικαηηθά κε έλαλ θιάδν.  

Ο ζηφρνο ηεο νκάδαο κάξθεηηλγθ πξέπεη λα είλαη λα δεκηνπξγήζεη δεζκνχο κε online θνηλφηεηεο 

(blogs, forums, facebook groups, supporting pages) πξφζπκεο λα ζπδεηήζνπλ, λα ζρνιηάζνπλ ή θαη λα 

πξνηείλνπλ ηελ ζπκκεηνρή ζε κία εθδήισζε, ηελ ρξήζε κίαο λέαο ππεξεζίαο ή ηελ δνθηκή ελφο λένπ 

πξντφληνο. 
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3. Υξήζε ησλ social media γηα ηελ παξνρή εμαηνκηθεπκέλσλ ππεξεζηψλ πνπ ιακβάλεη ν 

ζπκκεηέρνλ ζε κία εθδήισζε. 

Απηή ε πξνζέγγηζε κπνξεί λα απμήζεη ηελ ζπλνιηθή εκπεηξία πνπ απνιακβάλεη ην άηνκν θαη σο 

online ρξήζηεο ή επηζθέπηεο, αιιά θη σο ζπκκεηέρνλ ζηελ εθδήισζε.  

Με άιια ιφγηα, δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνλ ρξήζηε κέζα απφ ηα social media, αιιά θαη εθαξκνγέο 

πνπ κπνξεί λα ππάξρνπλ ζην website ηεο εθδήισζεο, groups κέζα ζε δηάθνξεο ζειίδεο ζρεηηθέο κε ηελ 

εθδήισζε, ν ρξήζηεο λα ιακβάλεη κφλν ηελ πιεξνθνξία πνπ ηνλ ελδηαθέξεη. Τπάξρνπλ εξγαιεία πνπ 

κπνξεί κία δηνξγάλσζε λα εηζάγεη ζηε ζειίδα ηεο, έηζη ψζηε ν ρξήζηεο δηακνξθψλεη έλα πξνθίι 

ζπκκεηέρνληα ην νπνίν κπνξεί λα ην ζπλδέζεη κε ηα social media θαη λα ρξεζηκνπνηήζεη φια ηα εξγαιεία 

ψζηε λα εμαηνκηθεχζεη πιήξσο ηελ εκπεηξία πνπ απνιακβάλεη, απφ ηελ εγγξαθή γηα ζπκκεηνρή, κέρξη θαη 

ηειηθά ππεξεζίεο κεηά ην πέξαο κίαο εθδήισζεο. 

Απηφο είλαη έλαο αθφκε ηξφπνο γηα ηελ νκάδα κάξθεηηλγθ λα θαηαθέξεη λα νδεγήζεη θίλεζε ηφζν 

ζηελ ηζηνζειίδα ηεο εθδήισζεο, φζν θαη ζηα social media pages απηήο. Απμάλεηαη ν ρξφλνο παξακνλήο 

ησλ ρξεζηψλ, ε πηζηφηεηα απέλαληη ζηε δηνξγάλσζε θαη ηα ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε απηήλ, επηηπγράλεη 

ηελ αχμεζε ηνπ ελδηαθέξνληνο αθφκε θαη ζε άηνκα εθηφο “νκάδαο”. 

4. Αμηνπνίεζε ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο ησλ ρξεζηψλ: ζπκκεηνρή ζηελ πξνψζεζε ηεο εθδήισζεο, 

ζηελ γλσζηνπνίεζε επηπιένλ ππεξεζηψλ θαη παξνρψλ, επηθνηλσλία θαηλνηφκσλ ππεξεζηψλ  

  Ηζηνζειίδεο πνπ δίλνπλ ηελ δπλαηφηεηα γηα παξνρή ζρνιίσλ, βαζκνινγίαο, δπλαηφηεηα 

επηθνηλσλίαο κε άιινπο ρξήζηεο – ζπκκεηέρνληεο. Σα ζρφιηα θαη νη βαζκνινγίεο ππεξεζηψλ πνπ έρνπλ 

γξαθηεί απφ ρξήζηεο, ζεσξνχληαη σο πην αμηφπηζηα απφ κία δηαθήκηζε θαη αθφκε πην αμηφπηζηα απφ ζρφιηα 

πνπ έρνπλ ζπληαρζεί απφ “εηδηθνχο” ζηνλ θιάδν
78

. Ζ εκπηζηνζχλε απηή είλαη απφξξνηα ηεο πεπνίζεζεο φηη 

ε γλψκεο ησλ ππφινηπσλ ρξεζηψλ πεγάδνπλ απφ ηελ πξαγκαηηθή ηνπο εκπεηξία κε ηε δηνξγάλσζε θη 

αληηθαηνπηξίδνπλ ηα εηιηθξηλή ζπλαηζζήκαηα πνπ γέλλεζε ε ζπκκεηνρή ηνπο ζε κία εθδήισζε. 

Παξάιιεια, απηή ε ηάζε, εθδειψλεη θαη ηελ γεληθφηεξα δπζπηζηία πνπ ππάξρεη απέλαληη ζηα παξαδνζηαθά 

κέζα.  

 Έλαο αθφκε ηξφπνο αμηνπνίεζεο απηήο ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο ησλ ρξεζηψλ είλαη ε εκπινθή ηνπο 

ζηε δεκηνπξγία δηαθεκηζηηθνχ πιηθνχ. Ζ νκάδα κάξθεηηλγθ κπνξεί λα ελζαξξχλεη ηελ δεκηνπξγία 

πξνσζεηηθψλ video, θαιιηηερληθψλ θσηνγξαθηψλ πνπ πξνσζνχλ κία εθδήισζε. Πέξα ηνπ φηη θνζηίδνπλ 

πνιχ ιηγφηεξν απφ κία επαγγεικαηηθή δηαθήκηζε, αληηκεησπίδνληαη ζεηηθφηεξα απφ ηνπ ρξήζηεο ησλ social 

media, ππάξρεη κεγαιχηεξε πηζαλφηεηα λα αλαπαξαρζνχλ απφ άιινπο ρξήζηεο, θη είλαη ηδηαίηεξα 

ειθπζηηθέο ζηνπο millennials. 
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 Ζ νκάδα κάξθεηηλγθ κπνξεί επίζεο, λα δεηήζεη απφ ηνπο ρξήζηεο θαη ζπκκεηέρνληεο ζε κία 

εθδήισζε λα ζπκκεηέρνπλ ζε κία θαηλνηφκν δηαδηθαζία, φπσο γηα παξάδεηγκα λα δεηεζεί απφ ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο ζε κία αζιεηηθή δηνξγάλσζε λα θξαηνχλ έλα δηαδηθηπαθφ εκεξνιφγην ζην νπνίν λα 

θαηαρσξνχλ ηηο πξνπνλήζεηο ηνπο, ηε ζπρλφηεηα, ηελ έληαζε θαη ηε δηάξθεηα. Να ελζαξξχλνληαη λα 

αλεβάδνπλ θσηνγξαθίεο κε ηα γεχκαηά ηνπο θαη ηε ξνπηίλα πνπ αθνινπζνχλ, φζν πιεζηάδνπλ πην θνληά 

ζηηο εκέξεο δηεμαγσγήο ηεο αζιεηηθήο δηνξγάλσζεο. Με ηνλ ηξφπν απηφ ε νκάδα κάξθεηηλγθ κπνξεί λα 

απνθηήζεη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνπο ζηφρνπο θαη ηηο ζπλήζεηεο ησλ ζπκκεηερφλησλ, ηηο αλάγθεο ηνπο ζε 

πξντφληα ή ππεξεζίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηε δηνξγάλσζε, θαη ηέινο γλψζε ησλ 

ζπλεζεηψλ ηνπο, ζε πξντφληα πνπ θαηαλαιψλνπλ θη ππεξεζίεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ θαη βειηηψλνπλ ηελ 

απφδνζή ηνπο.  

 Σέινο, κία άιιε ηάζε πνπ επηθξαηεί θαη ρξήδεη ζεηηθήο απνδνρήο απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο 

εθδειψζεσλ είλαη ε «ζπλ-δεκηνπγία» κε ηελ εηαηξεία. Ζ δεκηνπξγία πξντφλησλ θη ππεξεζηψλ 

εμαηνκηθεπκέλσλ πνπ είηε δηεπθνιχλνπλ εκπξάθησο ηνλ ζπκκεηέρνληα, είηε θάλνπλ ηελ εκπεηξία ηνπ ή κία 

ζπγθεηκέλε δηαδηθαζία, πην δηαζθεδαζηηθή θη επράξηζηε. Ζ ηάζε απηή πξνέθπςε απφ ηελ αλάγθε ησλ 

εηαηξεηψλ λα κεηαβάινπλ κία αξλεηηθή εκπεηξία ηνπ ζπκκεηέρνληα ή κία πξφηαζε γηα βειηίσζε, ζε έλα 

δηδαθηηθφ ζρφιην ζην νπνίν αληαπνθξίλεηαη, αθνπγθξάδεηαη ηηο αλάγθεο ησλ ζπκκεηερφλησλ θη 

εκπιέθνληάο ηνπο ζηελ δηαδηθαζία γηα επίιπζε, βειηηψλεη ηελ εκπεηξία ηνπο. 
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6.3.3.1. Οι πυλώνεσ του μϊρκετινγκ εκδηλώςεων μϋςω των social media79 
 

Blogging or Vlogging 

Πξφθεηηαη γηα ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο πεξηερνκέλνπ πνπ θαζηζηνχλ εχθνιν γηα θάπνηνλ λα 

δεκνζηεχζεη ζχληνκα άξζξα ή βίληεν. Σα blogs ή vlogs, απνηεινχλ ζπνπδαία εξγαιεία ζηελ πξνζπάζεηα 

ηνπ κάξθεηηλγθ λα εθκεηαιιεπηεί ηα social media, θαζψο κπνξνχλ λα ελζσκαησζνχλ εχθνια ζε 

νπνηαδήπνηε πιαηθφξκα. Ζ δηαηήξεζε ελφο blog ή vlog κέζα απφ ην νπνίν ε δηνξγάλσζε ζα απεπζχλεηαη  

ζηνπο ζπκκεηέρνληεο κε έλα πην θηιηθφ θαη δηαιιαθηηθφ ηφλν, θη φρη ηφζν πξνσζεηηθφ, είλαη ηδηαίηεξα 

ζεκαληηθή ζηνλ ηνκέα ηνλ εθδειψζεσλ πνπ μεθεχγεη απφ ηα ζηελά πιαίζηα ηεο θαηαλάισζεο ελφο 

πξντφληνο ή κίαο ππεξεζίεο θαη θηλείηαη πεξηζζφηεξν θνληά ζηελ έλλνηα ηεο θνηλσληθήο αιιειεπίδξαζεο.  

Σα blogs ή vlogs βνεζνχλ ηνπο ρξήζηεο λα βξνπλ απαληήζεηο ζρεηηθά κε ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ 

πνπ κπνξνχλ λα ζπλαληήζνπλ θαηά ηελ εγγξαθή ηνπο, κπνξεί λα ελεκεξσζνχλ γηα άιιεο δξάζεηο ή 

πξσηνβνπιίεο ηεο δηνξγάλσζεο, παξέρνπλ ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο γηα παξεκθεξή ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη 

κε ηνλ θιάδν ηεο εθδήισζεο, θηινμελεί θξηηηθέο άιισλ ρξεζηψλ, κπνξεί λα παξέρεη ζπκβνπιέο θαη 

πξνηάζεηο ψζηε νη ρξήζηεο λα επσθειεζνχλ ηα κέγηζηα απφ ηελ δηνξγάλσζε θαη λα βειηηψζνπλ ηελ 

εκπεηξία απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπο, θαη πνιιά αθφκε.  

Γηα ην κάξθεηηλγθ απηφ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα κεηαθξάδεηαη σο αιιειεπίδξαζε κε ηελ αγνξά θαη 

απφθηεζε πιεξνθνξηψλ αλαθνξηθά κε απηήλ. Μέζα απφ ηα blogs ή vlogs, ε νκάδα κάξθεηηλγθ κπνξεί λα 

παξαθνινπζεί πνηα ζέκαηα ελδηαθέξνπλ πεξηζζφηεξν ηνλ θφζκν, πνηα είλαη ηα δεηήκαηα πνπ ηνπο 

απαζρνινχλ, κε ηη αιιειεπηδξά ν θφζκνο θαη ηη δεηάεη πεξηζζφηεξν.  

 Twitter θαη micro bogging 

 Ζ δηαδηθηπαθή πιαηθφξκα ηνπ twitter είλαη πην θαιφ παξάδεηγκα micro blogging. Σν micro bogging 

ζε απηφ πνπ νπζηαζηηθά κε ην παξαδνζηαθφ  bogging είλαη ζηνλ πεξηνξηζκέλν αξηζκφ ραξαθηήξσλ πνπ 

κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη ν ρξήζηεο.  

Οη πεξηζζφηεξεο εηαηξείεο ρξεζηκνπνηνχλ ην twitter αληί ηεο χπαξμεο ελφο παξαδνζηαθνχ blog, γηαηί 

απαηηεί επίζεο πνιχ ιηγφηεξν ρξφλν, είλαη πεξηζζφηεξν άκεζν, κπνξεί λα παξαθνινπζνχλ ζε πξαγκαηηθφ 

ρξφλν, άκεζα ζε ηη αληαπνθξίλεηαη θαιχηεξα ην θνηλφ θαη πνηεο είλαη νη “ηάζεηο” πνπ επηθξαηνχλ θάζε κέξα 

ψζηε λα πξνζαξκφδνληαη αλάινγα γηα λα κελ ζεσξεζνχλ απαξραησκέλεο.  
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Σν twitter ζπρλά ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηεο εηαηξείεο γηα ηελ αλαθνίλσζε ελφο γεγνλφηνο, γηα λα 

πξφζθιεζε ζε δξάζε, ηελ δήισζε ζπκκεηνρήο ή γηα λα επηθνηλσλήζνπλ κία εθδήισζε, κία δξάζε, έλα 

κήλπκα.  

Σέινο, ην twitter δηεπθνιχλεη ηελ παξαθνινχζεζε ηνπ αληαγσληζκνχ. 

 Social media networks 

 Με ηελ ρξήζε ησλ social media networks φπσο είλαη ην Facebook ή ην Instagram, ε νκάδα 

κάξθεηηλγθ κπνξεί εληζρχζεη ηελ εηθφλα κίαο εθδήισζε θαη λα ρξεζηκνπνηήζεη ηα κέζα θνηλσληθήο 

δηθηχσζεο γηα ζηνρεπφκελε δηαθήκηζε.  

Οη ρξήζηεο είλαη πιένλ πξφζπκνη, εάλ φρη εθπαηδεπκέλνη,  λα κνηξαζηνχλ ζηα κέζα θνηλσληθήο 

δηθηχσζεο ηα δεκνγξαθηθά ηνπο ζηνηρεία, ηηο πξνηηκήζεηο ηνπο ζην θαγεηφ, λα θνηλνπνηήζνπλ ηα 

ελδηαθέξνληά ηνπο θαη ηηο ηνπνζεζίεο φπνπ βξίζθνληαη πην ζπρλά. Οη πιεξνθνξίεο απηέο είλαη ζηε δηάζεζε 

θάζε εηαηξείαο πξνθεηκέλνπ λα δηεμάγνπλ πεξηζζφηεξν ζηνρεπφκελεο πξνσζεηηθέο ελέξγεηεο θαη λα 

εθαξκφδνπλ εμαηνκηθεπκέλεο ηερληθέο πψιεζεο.  

Δπηπιένλ, πέξα απφ ην δίθηπν ησλ αηφκσλ πνπ έρνπλ δειψζεη φηη αθνινπζνχλ κία εηαηξεία, έλα 

brand, κία εθδήισζε, ν αιγφξηζκνο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη πιαηθφξκεο θνηλσληθήο δηθηχσζεο παξέρνπλ ηελ 

δπλαηφηεηα ζηηο εηαηξείεο λα έρνπλ πξφζβαζε αθφκε θαη ζηα ζηνηρεία ηνπ θχθινπ ησλ θίισλ, αηφκσλ πνπ 

ηεο αθνινπζνχλ. Με απηφ ηνλ ηξφπν ην θάζκα ηεο ελ δπλάκεη αγνξάο δηεπξχλεηαη, ε νκάδα κάξθεηηλγθ 

κπνξεί λα κεηαβάιεη ή λα πξνζαξκφζεη ηα ζηνηρεία πνπ επηθνηλσλεί ψζηε λα πξνζειθχζεη αθφκε θη άηνκα, 

πνπ ελδερνκέλσο δελ έρνπλ θαλέλα ελδηαθέξνλ γηα ηε ζεκαηνινγία ηεο εθδήισζεο, αιιά κπνξεί λα είλαη 

ζεηηθά πξνζθείκελα πξνο ην ρνξεγφ ηεο εθδήισζεο, ή ηνλ ηφπν δηεμαγσγήο ηεο.  
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7. Μεθοδολογύα ϋρευνασ ςτουσ ςυμμετϋχοντεσ του 8ο Ημιμαραθώνιο Αθόνασ – 

Athens Half Marathon 2019  

7.1. Πρόλογοσ 
 

ην παξφλ θεθάιαην γίλεηαη γξαπηή παξνπζίαζε ηεο ρξεζηκφηεηαο θαη ηνπ ζθνπνχ ηεο έξεπλαο  πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε ζηo πιαίζηo εθπφλεζεο ηεο παξνχζεο εξγαζίαο.  

Ζ έξεπλα είλαη βαζηθή θαη δηεμήρζε κε ηε ρξήζε εξσηεκαηνινγίνπ  κε εξσηήζεηο θιεηζηνχ ηχπνπ
80

. 

Ζ ζπιινγή ησλ πξσηνγελψλ ζηνηρείσλ έγηλε κε ηε ζπκπιήξσζε εξσηεκαηνινγίσλ απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο 

ζηνλ 8ν Ζκηκαξαζψλην Αζήλαο – Athens Half Marathon 2019. 

7.2. Χρηςιμότητα τησ ϋρευνασ 
 

Σα ηειεπηαία ρξφληα ν ηνπξηζκφο εθδειψζεσλ έρεη αλαδείμεη ζεκαληηθά ζηνηρεία ησλ πξννξηζκψλ 

ζηνπο νπνίνπο δηεμάγνληαη, αλαβαζκίδνληαο κε απηφλ ηνλ ηξφπν ηελ πεξηνρή
81
, θάλνληάο ηελ γλσζηή ζε έλα 

επξχηεξν θνηλφ, πέξαλ ησλ ζπκκεηερφλησλ.  

Παξνπζηάδεηαη κε ηνλ ηξφπν απηφ, κηα επθαηξία γηα ηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο θαη ηνπο δεκφζηνπο θνξείο 

λα πξνβάιινπλ ηνλ πξννξηζκφ γηα ηελ πξνζέιθπζε κεγαιχηεξνπ αξηζκνχ επηζθεπηψλ θαη λέσλ επελδχζεσλ 

πνπ κπνξνχλ λα ζπκβάινπλ ζηελ αλαγέλλεζε ελφο ηφπνπ
82

. 

Γεδνκέλνπ φηη ην θιαζηθφ ηνπξηζηηθφ κνληέιν «Sea & Sun» σο θχξηα κνξθή ηνπξηζκνχ πνπ 

αλαπηχρζεθε θαη εδξαηψζεθε ζηελ Διιάδα, βξίζθεηαη ζε ζεκείν θακπήο, πξάγκα ζην νπνίν ζπλέβαιαλ 

ηφζν εμσηεξηθέο κεηαβιεηέο φζν θαη εζσηεξηθά δεηήκαηα ηεο ρψξαο, ν ηνπξηζκφο εθδειψζεσλ δεκηνπξγεί 

επθαηξίεο θαη πξννπηηθέο πνπ ζα δψζνπλ λέα πλνή ζε έλαλ ηφπν. Παξάιιεια ην είδνο ηνπ ηνπξηζκνχ απηφ 

είλαη ηθαλφ λα ακβιχλεη ηελ ηνπξηζηηθή πεξίνδν, πξνζειθχνληαο λέεο αγνξέο-ζηφρνπο, ιηγφηεξν 

θνξεζκέλεο, κε κεγαιχηεξε αγνξαζηηθή δχλακε. 
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Ζ παξνχζα έξεπλα, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε κεηαμχ ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηνλ 8ν Ζκηκαξαζψλην 

Αζήλαο – Athens Half Marathon 2019, εμεηάδεη ηνλ βαζκφ αιιειεπίδξαζεο κε ηα κέζα θνηλσληθήο 

δηθηχσζεο ηεο εθδήισζεο θαη ηηο πξνσζεηηθέο ελέξγεηεο κέζσ απηψλ. Καηά πφζν ηειηθά ε πξνσζεηηθέο 

ελέξγεηεο ηεο εθδήισζεο θαηάθεξαλ λα ζπάζνπλ ην πεξηνξηζηηθφ θξάγκα ηνπ ζηελνχ θχθινπ ησλ 

ζπκκεηερφλησλ θαη λα θηάζνπλ ζε άιια θνηλά, ζαθψο γλσζηνπνηψληαο ζε απηά ηελ εθδήισζε, αιιά ζε 

έλα δεχηεξν επίπεδν, θάλνληαο γλσζηφ θαη πξνβάιινληαο ηνλ πξννξηζκφ. 

Ζ παξαθίλεζε ησλ αηφκσλ γηα αιιειεπίδξαζε θαη ζπκκεηνρή ζηα κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο ηεο 

εθδήισζεο, απνηειεί έλα πνιχ ζεκαληηθφ θαη “θζελφ” – ζε ζρέζε κε ηελ εκβέιεηά ηνπ – εξγαιείν γηα ηελ 

νκάδα κάξθεηηλγθ. πκκεηέρνληεο ζε εθδειψζεηο κπνξνχλ λα ιεηηνπξγήζνπλ σο νκάδα επαθήο
83

 ηνπ 

δηθηχνπ ησλ επαθψλ ηνπο ζηα κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο.  

Ζ θαηαλφεζε ησλ θηλήηξσλ ησλ ζπκκεηερφλησλ ζε εθδειψζεηο ηνπξηζηηθνχ ελδηαθέξνληνο θαη ησλ 

θηλήηξσλ επέθηαζεο ηνπ κέζνπ ρξφλνπ παξακνλήο ηνπο ζηνλ πξννξηζκφ, καο βνεζνχλ λα θαηαγξάςνπκε ηα 

ζηνηρεία εθείλα πνπ κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ζηε δεκηνπξγία θαιχηεξσλ πξνσζεηηθψλ ελεξγεηψλ ηεο 

εθδήισζεο θαη ηεο ηνπξηζηηθήο πξνβνιήο ηνπ πξννξηζκνχ.  

Ο εληνπηζκφο εθείλσλ ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ πξννξηζκνχ πνπ αληαπνθξίλνληαη ζηηο αλάγθεο ηηο 

ζπγθεθξηκέλεο ηνπξηζηηθήο αγνξάο, βνεζνχλ λα μεπεξάζνπκε ην πιαίζην ηεο εθδήισζεο, πξνβάιινληαο 

ραξαθηεξηζηηθά πνπ θαιχπηνπλ ηηο δηεπξπκέλεο αλάγθεο γηα αλαςπρή ηφζν ησλ ζπκκεηερφλησλ, φζν θαη 

άιινπ ηχπνπ ηνπξηζηψλ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
83

 Μπάλτασ, Γ. & Ραπαςτακοποφλου, Ρ. (2013), «Συμπεριφορά Καταναλωτι», Αρχζσ Στρατθγικζσ - Εφαρμογζσ, Εκδόςεισ Rosili, 
Ακινα.  
Σιϊμκοσ, Γ. Ι. (2011), «Συμπεριφορά Καταναλωτι και Στρατθγικι Μάρκετινγκ», 3

θ
 ζκδοςθ, Εκδόςεισ Σταμοφλθ Α.Ε., Ακινα. 



 

80 
 

7.3. Σκοπόσ τησ ϋρευνασ 
 

θνπφο ηεο έξεπλαο είλαη ε ζπγθέληξσζε ζηνηρείσλ ζρεηηθψλ κε ηελ δηαδηθηπαθή ζπκπεξηθνξά θαη 

δηαδηθηπαθή παξνπζία αηφκσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε εθδειψζεηο ηνπξηζηηθνχ ελδηαθέξνληνο. Ζ 

αιιειεπίδξαζε ησλ ζπκκεηερφλησλ κε ηα social media channels ηεο δηνξγάλσζεο θαη ηε δηαδηθηπαθή 

πξνψζεζε ηεο εθδήισζεο θαη ν πξνζδηνξηζκφο ησλ θηλήηξσλ παξάηαζεο ηεο δηακνλήο ησλ ζπκκεηερφλησλ 

ζην πξννξηζκφ πέξαλ ησλ πιαηζίσλ ηεο εθδήισζεο. 

Σα ζηνηρεία απηά κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ δεκφζηνπο νξγαληζκνχο θαη ηνπηθνχο 

ηνπξηζηηθνχο θνξείο πνπ ζπλεξγάδνληαη θαη ζπλδηνξγαλψλνπλ πνιηηηζηηθά, θαιιηηερληθά, επηρεηξεκαηηθά, 

αζιεηηθά γεγνλφηα γηα ηελ βειηίσζε ηεο δηαδηθηπαθήο ζηξαηεγηθήο κάξθεηηλγθ κε ηελ ρξήζε ησλ κέζσλ 

θνηλσληθήο  δηθηχσζεο γηα ηελ πξνψζεζε ηέηνησλ γεγνλφησλ θαη ηνλ εληνπηζκφ θαιχηεξσλ πξαθηηθψλ γηα 

ηελ ηνπξηζηηθή πξνβνιή θαη πξνψζεζε ελφο πξννξηζκνχ ή κίαο ηνπνζεζίαο, πέξαλ ηνπ ζηελνχ θάζκαηνο 

ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ εθδήισζε. 

7.4. Περιοριςμού 
 

Σν δείγκα απνηειείηαη απφ έλα πνιχ κηθξφ πνζνζηφ –ζπγθξηηηθά κε ην ζπλνιηθφ ηνπ κέγεζνο– απφ 

αιινδαπνχο ζπκκεηέρνληεο ζηνλ 8ν Ζκηκαξαζψλην Αζήλαο – Athens Half Marathon 2019, ελψ ην 

κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ είλαη εκεδαπνί.  

Δπίζεο, ζα ήηαλ άηνπν ηα απνηειέζκαηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο λα γεληθεπηνχλ θαη γηα παληφο 

ηχπνπ άιιε δηνξγάλσζε ιφγσ ησλ ηδηαηηεξνηήησλ ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ παξνπζηάδεη θάζε πιεζπζκφο αλά 

ηχπν εθδήισζεο ηνπξηζηηθνχ ελδηαθέξνληνο. 
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7.5. Περιγραφό τησ Μεθοδολογύασ 
 

Ζ κεζνδνινγία γηα ηελ παξνχζα έξεπλα έρεη ηελ παξαθάησ δνκή
84

: 

1. Απνγξαθή (sampling) 

2. ρεδηαζκφο εξσηεκαηνινγίνπ (questionnaire design) 

3. πκπιήξσζε εξσηεκαηνινγίνπ (questionnaire administration) 

4. Αλάιπζε ζηνηρείσλ (data analysis) 

 

1. Απνγξαθή 

 

Βαζηθή επηδίσμε είλαη ε εμαγσγή έγθπξσλ ζπκπεξαζκάησλ γηα ηνλ ηξφπν αιιειεπίδξαζεο ησλ 

ζπκκεηερφλησλ ηνπ 8ν Ζκηκαξαζψλην Αζήλαο – Athens Half Marathon 2019 κε ηηο δηαδηθηπαθέο ελέξγεηεο 

πξνψζεζεο ηεο εθδήισζεο θαη ηε ρξήζε λέσλ ηερλνινγηψλ απφ ηε κεξηά ηεο δηνξγάλσζεο κε ζθνπφ λα 

επηθνηλσλήζεη ην κήλπκα ηεο εθδήισζεο.  

Ζ ζπγθεθξηκέλε εθδήισζε επηιέρζεθε ιφγσ ηζηνξηθήο θαη πνιηηηζηηθήο ζπνπδαηφηεηαο ηνπ 

Μαξαζσλίνπ ηφζν γηα ηελ Αζήλα φζν θαη γηα ηελ αξραία ηζηνξία ηεο Διιάδαο, θαζψο επίζεο απνηειεί κία 

απφ ηεο πην γλσζηέο αγσληζηηθέο δηαδξνκέο ζηελ Διιάδα. Μαδί κε ηνλ Κιαζζηθφ Μαξαζψλην, απνηεινχλ 

απφ ηηο εθδειψζεηο πνπ θεληξίδνπλ παγθνζκίσο ην ελδηαθέξνλ επαγγεικαηηψλ θαη εξαζηηερλψλ δξνκέσλ.  

Δπίζεο, ην ζπγθεθξηκέλν θνηλφ ζπκκεηερφλησλ παξνπζηάδεη ελδηαθέξνλ θαζψο θαιχπηεη έλα αξθεηά 

κεγάιν ειηθηαθφ θάζκα, πξάγκα πνπ ελδέρεηαη λα επεξεάδεη ηνλ ηξφπν πνπ θηλνχληαη δηαδηθηπαθά θαζψο 

επίζεο ελδέρεηαη λα ππάξρνπλ δηαθνξέο ζηνλ ηξφπν ρξήζεο λέσλ ηερλνινγηψλ δηαδηθηχνπ.  Δπηδηψρζεθε λα 

ζπκπεξηιεθζνχλ φινη νη ζπκκεηέρνληεο θαη ησλ δχν θίισλ, Έιιελεο θαη μέλνη, αλεμαξηήησο κφληκεο 

θαηνηθίαο, θαζψο ν ηξφπνο απηφο εμνηθνλνκεί αξθεηφ ρξφλν γηα ηνλ εξεπλεηή,  

Σέινο, ε ζπγθεθξηκέλε εθδήισζε επηιέρζεθε έλαληη ηνπ Κιαζζηθνχ Μαξαζσλίνπ, θαζψο ήηαλ 

πξνηηκφηεξν θαηά ηε δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο, ε εκπεηξία ηνπ ζπκκεηέρνληα κε ηελ εθδήισζε λα είλαη φζν 

ην δπλαηφ πην πξφζθαηε.  
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2. ρεδηαζκφο εξσηεκαηνινγίνπ (questionnaire design) 

 

Σν εξσηεκαηνιφγην ζρεδηάζηεθε θαη ζπληάρζεθε κε ηελ ρξήζε ησλ Google forms. ρεηηθά κε ην απηφ, 

ν βαζκφο δφκεζεο θαη ακεζφηεηαο είλαη πςειφο, νη εξσηήζεηο θη νη απαληήζεηο είλαη ηππνπνηεκέλεο θαη 

ραξαθηεξίδνληαη απφ πςειφ βαζκφ δφκεζεο
85

.  

Ζ ζπγθξηκέλε κέζνδνο αλάπηπμεο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ επηιέρζεθε γηα λα δηεπθνιχλεη ηφζν ηνλ 

εξσηψκελν ζηελ ζπκπιήξσζε θαη λα κεηψζεη ην ρξφλν γηα ηελ ζπκπιήξσζε ηνπο εξσηεκαηνιφγηνχ, αιιά 

θαη γηα ηελ δηεπθφιπλζε ηνπ εξεπλεηή ζηελ αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ.  

Σν εξσηεκαηνιφγην απαξηίδεηαη απφ: 

Σύπνο εξσηήζεσλ: Κιεηζηέο εξσηήζεηο επηινγήο 

1) Κιεηζηέο εξσηήζεηο δηρνηφκεζεο κε κία απάληεζε αλάκεζα ζε δχν πηζαλέο απαληήζεηο, ν νπνίεο 

κεηαμχ ηνπο είλαη ακνηβαία απνθιεηφκελεο. 

2) Κιεηζηέο εξσηήζεηο πξνθαζνξηζκέλσλ επηινγψλ απφ κία νκάδα ακνηβαίσλ απνθιεηφκελσλ 

απαληήζεσλ. 

3) Κιεηζηέο εξσηήζεηο πνιιαπιήο επηινγήο κε δπλαηφηεηα ζπκπιήξσζεο πεξηζζνηέξσλ απφ κία 

απάληεζε απφ κία νκάδα απαληήζεσλ, ν νπνίεο κεηαμχ ηνπο δελ είλαη ακνηβαία απνθιεηφκελεο. 

4) Υξήζε ζεκαζηνινγηθήο δηαθνξνπνηεηηθήο θιίκαθαο, παξαιιαγή ηεο θιίκαθαο ηεξάξρεζεο (θιίκαθα 

Likert) ηνπνζεηψληαο ζην έλα άθξν ην επίξξεκα «Καζφινπ» θαη ζην άιιν άθξν ην επίξξεκα «Πάξα 

πνιχ» 

5) Μηα εξψηεζε πιέγκαηνο κε νθηψ ζεηξέο ππνεξσηήζεσλ κε κία θιίκαθα απφθξηζεο «Καζφινπ 

ζεκαληηθφ», «Αδηάθνξν», «Λίγν ζεκαληηθφ», «εκαηηθφ», «Πνιχ ζεκαληηθφ», πνπ παξνπζηάδνληαη 

ζηνπο εξσηψκελνπο κε θνπκπηά επηινγήο.  

Έηδνο ησλ εξσηήζεσλ 

1) Δξσηήζεηο πνπ αθνξνχλ ην είδνο ηεο εθδήισζεο ζηελ νπνία ζπκκεηείραλ. 

2) Δξσηήζεηο γηα ην βαζκφ αιιειεπίδξαζεο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηα social media channel ηεο 

εθδήισζεο πξηλ, θαηά ηε δηάξθεηα θαη κεηά ην πέξαο απηήο. 

3) Δξσηήζεηο ζρεηηθά κε ην βαζκφ ελδηαθέξνληνο ησλ ζπκκεηερφλησλ γηα παξάιιειεο δξάζεηο κε ηελ 

εθδήισζε . 

4) Δξσηήζεηο γηα ηνλ εληνπηζκφ ησλ παξαγφλησλ ππνθίλεζεο ησλ ζπκκεηερφλησλ λα ηαμηδέςνπλ γηα 

λα ζπκκεηάζρνπλ ζε κία εθδήισζε. 

5) Δξσηήζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνπο παξάγνληεο ππνθίλεζεο λα γλσξίζνπλ έλαλ πξννξηζκφ πέξαλ 

ηνπ ρξνληθνχ πιαηζίνπ ηεο εθδήισζεο. 
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6) Πξνζσπηθέο εξσηήζεηο πνπ αθνξνχλ ην θχιν θαη ηελ ειηθία ησλ εξσηψκελσλ. 

 

3. πκπιήξσζε εξσηεκαηνινγίνπ (questionnaire administration) 

 

Ζ ζπιινγή ησλ πξσηνγελψλ ζηνηρείσλ έγηλε κε ηε ζπκπιήξσζε εξσηεκαηνινγίσλ ηα νπνία ζηάιζεθαλ 

κέζσ email ζε φινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηνλ 8ν Ζκηκαξαζψλην Αζήλαο – Athens Half Marathon 2019 νη 

νπνίνη είραλ δειψζεη γξαπηψο ηελ ζπγθαηάζεζή ηνπο γηα ζπκκεηνρή ζε κειέηεο ή έξεπλεο πνπ ζρεηίδνληαη 

κε ηελ δηνξγάλσζε.  

Πην ζπγθεθξηκέλα ην εξσηεκαηνιφγην εζηάιε ζηελ Διιεληθή θαη ηελ Αγγιηθή γιψζζα, ζπλνδεπφκελν 

απφ κηα επηζηνιή ε νπνία εμεγεί ηνλ ζθνπφ ηεο κειέηεο θαη παξαθαιεί γηα ηελ ζπκπιήξσζή ηνπ
86
. Αθνχ νη 

εξσηψκελνη ζπκπιεξψζαλ ην εξσηεκαηνιφγην θαη επέιεμαλ ηελ ππνβνιή ηνπ ειεθηξνληθά, νη απαληήζεηο 

ηνπο ήηαλ άκεζα δηαζέζηκεο κέζσ ηνπ εξγαιείνπ ηεο Google.  

πγθεληξψζεθαλ 1.436 ζπκπιεξσκέλα εξσηεκαηνιφγηα απφ Έιιελεο ζπκκεηέρνληεο θαη 59 απαληήζεηο 

απφ αιινδαπνχο ζπκκεηέρνληεο. 

Ζ κέζνδνο απηή επηιέρζεθε γηα ιφγνπο εμνηθνλφκεζεο ρξφλνπ θαη κεγαιχηεξε δπλαηφηεηα πνζνηηθήο 

θάιπςεο αηφκσλ, θαζψο δελ επεξεάδεηαη απφ ηελ γεσγξαθηθή ζέζε ηνπ ζπκκεηέρνληα. Ο θάζε εξσηψκελνο 

κπνξεί λα ζπκπιεξψζεη ην εξσηεκαηνιφγην ζην δηθφ ηνπ ρξφλν θαη ρψξν, ρσξίο πίεζε απφ εμσηεξηθνχο 

παξάγνληεο, κπνξεί λα απαληήζεη κε εηιηθξίλεηα ιφγν ηεο αλσλπκίαο πνπ εμαζθαιίδεη απηνχ ηνπ ηχπνπ νη 

έξεπλα θαη δελ ππάξρεη ελδερφκελε επηξξνή απφ ηελ πξνζσπηθή επαθή ηνπ εξεπλεηή θαη ηνπ εξσηψκελνπ.  

Σέινο, είλαη ε ιηγφηεξν δαπαλεξή έξεπλα.  

ηα κεηνλεθηήκαηα, ζπγθαηαιέγνληαη ε έιιεηςε ειέγρνπ ζηε δηαδηθαζία ιήςεο ηνπ εξσηψκελνπ θαη ε 

έιιεηςε δπλαηφηεηαο επεμήγεζεο ελδερνκέλσο, αζαθψλ εξσηήζεσλ.  

Σα απνηειεζκέλα λα δείρλνπλ φηη νξηζκέλνη απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα δελ δηάβαζαλ επί ηεο 

νπζίαο θάπνηεο απφ ηηο πηζαλέο απαληήζεηο ή φηη δελ θαηαλφεζαλ θάπνηεο απφ ηηο πηζαλέο απαληήζεηο. Απηφ 

πξνθχπηεη απφ ην γεγνλφο φηη θάπνην εξσηψκελνη ζε νξηζκέλεο εξσηήζεηο επέιεγαλ ηελ απάληεζε «Άιιν» 

φπνπ ζηε ζπλέρεηα κπνξνχζαλ λα ζπκπιεξψζνπλ ηελ απάληεζή ηνπο, ε νπνία ζα είλαη δηαθνξεηηθή απφ ηηο 

επηινγέο πνπ δίλνληαη.  

Παξά ηαχηα, νξηζκέλνη απφ ηνπο εξσηψκελνπο αλαδηαηχπσλαλ κία απάληεζε κε άιια ιφγηα πνπ ήδε 

ππήξρε σο επηινγή κε ή ε νπζία ηεο απάληεζήο ηνπο, ππήξρε ζαλ επηινγή αιιά δηαηππσκέλε δηαθνξεηηθά.  
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4. Αλάιπζε ζηνηρείσλ (data analysis) 

 

Πξνθίι ζπκκεηερόλησλ  

Όπσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ ην εξσηεκαηνιφγην ζπκπιεξψζεθε ηφζν απφ Έιιελεο φζν θη απφ 

μέλνπο ζπκκεηέρνληεο ζηνλ 8ν Ζκηκαξαζψλην Αζήλαο – Athens Half Marathon 2019, δχν κήλεο κεηά ην 

πέξαο ηεο εθδήισζεο.  

 

 Γηάγξακκα 1.1. Πνζνζηφ Διιήλσλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ έξεπλα ζε ζρέζε  κε αιινδαπνχο 

ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα. 

 

Σν δείγκα ησλ Διιήλσλ κε βάζε ην θχιν απνηεινχληαλ απφ 38% γπλαίθεο εξσηψκελεο θαη 62% 

άλδξεο εξσηψκελνπο, ελψ θαη ζηνπο αιινδαπνχο ζπκκεηέρνληεο ην εξσηεκαηνιφγην απαληήζεθε ζε 

πνζνζηφ 52% απφ άλδξεο θαη 38% απφ γπλαίθεο.  

96% 

4% 

Ζλλθνεσ Αλλοδαποί  
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Γηάγξακκα 1.2. Πνζνζηφ Διιήλσλ αλδξψλ θαη γπλαηθψλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ έξεπλα ζε ζρέζε κε ην 

πνζνζηφ αιινδαπψλ αλδξψλ θαη γπλαηθψλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ έξεπλα. 

Γηα ηνπο Έιιελεο ζπκκεηέρνληεο νη ειηθίεο απφ ηηο νπνίεο απαληήζεθαλ ηα εξσηεκαηνιφγηα ήηαλ ζε 

πνζνζηφ 6,6% γηα ην δηάζηεκα 18-24 ρξφληα, 26,5% ζην δηάζηεκα 25-34 ρξνλψλ, ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ 

ζπκκεηερφλησλ χςνπο  36,8% ζπγθεληξψλεηαη ζην δηάζηεκα 35-44 ρξφληα, ελψ ζην δηάζηεκα 45-54 

ρξνλψλ βξίζθεηαη ην 23,6% ησλ εξσηψκελσλ θαη κφιηο έλα 6,5% βξίζθεηαη ζην δηάζηεκα 55+ ρξνλψλ. 

Αληίζεηα, ζηνπο αιινδαπνχο ζπκκεηέρνληεο βξίζθνπκε ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ ζπκκεηερφλησλ, χςνπο 

32,3% λα βξίζθεηαη ζην δηάζηεκα 45-54ρξνλψλ, ζηε ζπλέρεηα έρνπκε ην δηάζηεκα 35-44ρξνλψλ ζε 

πνζνζηφ ζπκκεηερφλησλ 27,1% θη αθνινπζνχλ ηα ππφινηπα φπσο θαίλεηαη θαη ζην παξαθάησ δηάγξακκα ην 

νπνίν παξνπζηάδεη ηελ κεηαβιεηή ηεο ειηθίαο ζε ζρέζε κε ηελ εζληθφηεηα αιιά θαη ζε ζχγθξηζε κεηαμχ 

ηνπο.  
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Εθνικόηηηα/Φύλο Γσναίκες Άνδρες 

Έλληνερ  38% 62% 

Αλλοδαποί 44% 52% 
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Γηάγξακκα 1.3. Πνζνζηφ Διιήλσλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ έξεπλα κε βάζε ηελ ειηθία ζε ζρέζε κε ην 

πνζνζηφ αιινδαπψλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ έξεπλα κε βάζε ηελ ειηθία. 

Δζληθόηεηα/Ηιηθία 18-24 25-34 35-44 45-54 55+ 

Έιιελεο  6.60% 26.50% 36.80% 23.60% 6.50% 

Αιινδαπνί 15.30% 13.60% 27.10% 32.30% 11.90% 

 

Απφ ην παξαπάλσ δηάγξακκα θαίλεηαη φηη Έιιελεο θαη μέλνη ζπκκεηέρνληεο, ειηθηαθά είλαη πνιχ 

θνληά κε ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ Διιήλσλ λα βξίζθεηαη ζην δηάζηεκα κεηαμχ 35 θαη 44 ρξφλσλ, 

αθνινπζνχκελν απφ ην δηάζηεκα 45-54 ρξφληα θαη 25-34 ρξφληα, ελψ γηα ηνπο μέλνπο ζπκκεηέρνληεο ην 

κεγαιχηεξν πνζνζηφ ζπγθεληξψλεηαη ζην δηάζηεκα 45-54 ρξφληα, αθνινπζνχκελν απφ ην δηάζηεκα 35-44 

ρξφληα, ελψ θαη γηα ηνπο μέλνπο ζπκκεηέρνληεο ηξίηνη ζε θαηάηαμε είλαη νη ζπκκεηέρνληεο κε ειηθία κεηαμχ 

25 θαη 34 ρξνλψλ. 
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8. Αποτελϋςματα ϋρευνασ ςτουσ ςυμμετϋχοντεσ του 8ο Ημιμαραθώνιο Αθόνασ – 

Athens Half Marathon 2019  
 

Δμεηάδεηαη ν βαζκφο ρξήζεο ησλ κέζσλ θνηλσληθήο δηθηχσζεο ηεο εθδήισζεο, γηα ηελ 

ζπγθεθξηκέλε εθδήισζε ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηα Facebook θαη Twitter, απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο γηα λα 

ελεκεξσζνχλ ζρεηηθά κε απηήλ.  

 

Γηάγξακκα 1.4. Πνζνζηά ρξήζεο ησλ κέζσλ θνηλσληθήο δηθηχσζεο ηεο εθδήισζεο (Facebook & Twitter) 

απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο γηα λα ελεκεξσζνχλ ζρεηηθά κε απηήλ.  

 

 

 

Φαίλεηαη φηη ν βαζκφο ρξεζηκνπνίεζεο ησλ κέζσλ θνηλσληθήο δηθηχσζεο ηεο εθδήισζεο απφ ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο γηα λα ελεκεξσζνχλ ζρεηηθά κε απηήλ είλαη παλνκνηφηππνο θαη δελ αιιάδεη ζε ζρέζε κε ηελ 

εζληθφηεηα.  

Δπίζεο, είλαη μεθάζαξν φηη απνηεινχλ ην βαζηθφ κέζν ελεκέξσζεο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζρεηηθά κε 

ηελ εθδήισζε.  
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Εθνικόηηηα/Χπήζη 
SM εκδήλωζηρ 

ΝΑΙ/YES ΟΧΙ/NO 

Έλληνερ  73.40% 26.60% 

Αλλοδαποί 74.60% 25.40% 
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Σν παξαθάησ δηάγξακκα δείρλεη πφζν θαηξφ πξηλ ηελ δηεμαγσγή ηεο εθδήισζεο απμάλεηαη ην 

ελδηαθέξνλ ησλ ζπκκεηερφλησλ γηα ελεκεξψζεηο ζρεηηθά κε απηήλ απφ ηα social media.  

 

Γηάγξακκα 1.5. Πνζνζηά ζπκκεηερφλησλ ησλ νπνίσλ ην ελδηαθέξνλ απμήζεθε γηα ηηο πξνσζεηηθέο 

ελέξγεηεο ηεο εθδήισζεο ζηα social media πξηλ ηελ δηεμαγσγή ηεο ζε ζρέζε κε ην ρξφλν πξηλ ηελ 

δηεμαγσγή απηήο θαη ηελ εζληθφηεηα.  

Με βάζε ην παξαπάλσ δηάγξακκα θαίλεηαη λα κελ ππάξρνπλ ζεκαληηθέο δηαθνξνπνηήζεηο ζην 

ρξνληθφ δηάζηεκα κέζα ζην νπνίν απμήζεθε ην ελδηαθέξνλ ησλ ζπκκεηερφλησλ γηα ελεκεξψζεηο θαη 

αλαξηήζεηο ζηα social media ηεο εθδήισζεο, ζε ζρέζε κε ηελ εζληθφηεηα. Δλδηαθέξνλ φκσο παξνπζηάδεη ην 

γεγνλφο φηη πάλσ απφ ην 25% ησλ αιινδαπψλ εξσηψκελσλ απάληεζαλ φηη δελ ελδηαθέξζεθαλ θαζφινπ γηα 

ελεκεξψζεηο θαη ζπδεηήζεηο ζηα social media ηεο εθδήισζεο, ζηε ίδηα απάληεζε ζπγθεληξψλεηαη θάησ ηνπ 

20% ησλ Διιήλσλ εξσηψκελσλ.  

ην παξαθάησ δηάγξακκα θαίλεηαη εάλ νη εξσηεζέληεο ζπκκεηείραλ ζε θάπνην θχθιν ζπδήηεζεο ή 

κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν αιιειεπίδξαζαλ κε πξνσζεηηθέο ελέξγεηεο νη νπνίεο αθνξνχζαλ ηελ εθδήισζε, 

πξηλ ηελ δηεμαγσγή ηεο. Σν πνζνζηφ ηφζν Διιήλσλ φζν θαη μέλσλ ζπκκεηερφλησλ είλαη εμαηξεηηθά ρακειφ. 
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Γηάγξακκα 1.6. Πνζνζηά ζπκκεηνρήο (engagement) ζε πξνσζεηηθέο ελέξγεηεο  γηα ηελ εθδήισζε ζηα 

social media πξηλ απφ απηή.  

ε ζπζρεηηζκφ ινηπφλ θαη κε ην Γηάγξακκα 1.4. θαίλεηαη φηη ελψ ηα δηάθνξα social media pages ηεο 

εθδήισζεο είραλ επηζθεςηκφηεηα θη απφ ην δηάγξακκα θαίλεηαη φηη ππήξρε ελδηαθέξνλ απφ ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο λα γλσξίζνπλ θαη λα κάζνπλ πξάγκαηα ζρεηηθά κε ηελ εθδήισζε, εληνχηνηο δελ ππήξρε 

αιιειεπίδξαζε ησλ ζπκκεηερφλησλ κε ελεκεξψζεηο, αλαξηήζεηο θαη ζπδεηήζεηο πνπ ππήξραλ ζηα social 

media pages ηεο εθδήισζεο. Με άιια ιφγηα, ν βαζκφο engagement κε ηελ εθδήισζε ζηα social media 

pages απηήο, πξηλ ηελ δηεμαγσγή ηεο, εκθαλίδεηαη εμαηξεηηθά ρακειφο, παξά ηελ απμεκέλε επηζθεςηκφηεηα.  

Καηά ηελ δηάξθεηα θαη κεηά ην πέξαο ηεο εθδήισζεο ηα πνζνζηά αιιειεπίδξαζεο ησλ 

ζπκκεηερφλησλ κε ηα social media pages ηεο εθδήισζεο αιιάδνπλ φπσο θαίλεηαη ζην παξαθάησ 

δηάγξακκα, ζε ζρέζε κε ηα πνζνζηά αιιειεπίδξαζεο πξηλ ηελ δηεμαγσγή ηεο.  
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Γηάγξακκα 1.7. Πνζνζηά αιιειεπίδξαζεο κε ηα social media pages ηεο εθδήισζεο, πξηλ, θαηά ηελ 

δηάξθεηα θαη κεηά ην πέξαο ηεο εθδήισζεο, Έιιελεο ζπκκεηέρνληεο. 

Αιιειεπίδξαζε κε ηα SM ηεο εθδήισζεο - Έιιελεο 

ζπκκεηέρνληεο 

ΝΑΙ ΌΥΙ 

ΠΡΙΝ  17.80% 82.20% 

ΚΑΣΑ ΣΗ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΑΤΣΗ 48.10% 51.90% 

ΜΔΣΑ 65.10% 34.90% 

 

 

Γηάγξακκα 1.8. Πνζνζηά αιιειεπίδξαζεο κε ηα social media pages ηεο εθδήισζεο, πξηλ, θαηά ηελ 

δηάξθεηα θαη κεηά ην πέξαο ηεο εθδήισζεο, αιινδαπνί ζπκκεηέρνληεο. 
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Παξαθάησ ζα δνχκε αλαιπηηθφηεξα ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν αιιειεπηδξνχλ νη ζπκκεηέρνληεο κε ηηο 

ζειίδεο θνηλσληθήο δηθηχσζεο ηεο εθδήισζεο.  

ε φ,ηη αθνξά ηνλ πξννξηζκφ ζηνλ νπνίν δηεμήρζε ε εθδήισζε, ην 83,6% ησλ Διιήλσλ 

ζπκκεηερφλησλ θαη ην 72,9% ησλ αιινδαπψλ ζπκκεηερφλησλ, δήισζε φηη ζα ηνπο ελδηέθεξε λα ππάξρνπλ 

παξάιιειεο δξάζεηο κε ηελ εθδήισζε πνπ λα ζρεηίδνληαη κε ηνλ ρψξν ή ηελ ηνπνζεζία δηεμαγσγήο ηεο.  

 

Γηάγξακκα 1.9. Πνζνζηφ ελδηαθέξνληνο Διιήλσλ θαη αιινδαπψλ ζπκκεηερφλησλ γηα παξάιιειεο δξάζεηο 

κε ηελ εθδήισζε πνπ λα ζρεηίδνληαη κε ηνλ ρψξν ή ηελ ηνπνζεζία δηεμαγσγήο ηεο. 
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SM engagement YES NO 

BEFORE THE EVENT 18.60% 81.40% 

DURING THE EVENT 47.50% 52.50% 

AFTER 79.70% 20.30% 
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ε φ,ηη αθνξά ηελ πξφζεζε Διιήλσλ θαη μέλσλ ζπκκεηερφλησλ γηα κεηαθίλεζε ζε θάπνηνλ άιινλ 

πξννξηζκφ πξνθεηκέλνπ λα ζπκκεηέρνπλ ζε κία εθδήισζε, ην 80,3% ησλ Διιήλσλ θαη ην 83,1% ησλ 

μέλσλ, δήισζε πσο έρεη ηαμηδέςεη ή ζα ήζειε λα ηαμηδέςεη γηα λα παξεπξεζεί ζε κία εθδήισζε, ελψ ην απφ 

ηα παξαπάλσ πνζνζηά ην 80,3% ησλ Διιήλσλ ζπκκεηερφλησλ δήισζε φηη έρεη παξαηείλεη ή φηη ζα ήζειε 

λα είρε παξαηείλεη ηνλ ρξφλν παξακνλήο ηνπ ζηνλ πξννξηζκφ, ελψ ην απφ ην 83,1% ησλ μέλσλ 

εξσηεζέλησλ πνπ ζα κεηαθηλνχληαλ γηα λα ζπκκεηέρνπλ ζε θάπνηα εθδήισζε ην 81,1% έρεη παξαηείλεη ή 

ζα ήζειε λα είρε παξαηείλεη ηνλ ρξφλν παξακνλήο ηνπ ζηνλ πξννξηζκφ, ελψ απφ ην ίδην πνζνζηφ κφιηο ην 

2% απάληεζε αξλεηηθά. Αθνινπζεί ζρεηηθφ δηάγξακκα.  

 

Γηάγξακκα 1.10. Πνζνζηά ησλ αηφκσλ πνπ έρνπλ ηαμηδέςεη πξνθεηκέλνπ λα παξεπξεζνχλ ζε κία εθδήισζε 

ζε ζρέζε κε ηελ επηζπκία ηνπο λα παξαηείλνπλ ηελ δηακνλή ηνπο ζην πξννξηζκφ. 

ε επφκελε παξάγξαθν ζα δνχκε ηνπο παξάγνληεο ππνθίλεζεο ησλ αηφκσλ λα ηαμηδέςνπλ γηα λα 

ζπκκεηέρνπλ ζε κία εθδήισζε θαη ηνπο παξάγνληεο πνπ ηνπο παξαθηλνχλ ψζηε λα παξαηείλνπλ ηελ 

δηακνλή ηνπο ζηνλ πξννξηζκφ. 

Σέινο, ζε φηη αθνξά ηελ επίδξαζε απνθιεηζηηθά ηνπ πξννξηζκνχ ζηνπο ζπκκεηέρνληεο θαη ην πφζν 

ζεκαληηθφο είλαη ν πξννξηζκφο ζηελ απφθαζή ηνπο λα ηαμηδέςνπλ κε ζθνπφ λα παξεπξεζνχλ ζε κία 

εθδήισζε, αθνινπζεί ην παξαθάησ δηάγξακκα.  

 

Γηάγξακκα 1.11. εκαληηθφηεηα ηνπ πξννξηζκνχ ζηελ απφθαζε θάπνηνπ λα ηαμηδέςεη γηα λα ζπκκεηάζρεη 

ζε κία εθδήισζε, ζε ζρέζε κε ηελ εζληθφηεηα.  
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Ζχω ι κα ικελα να ζχω παρατεινεί 
τθν διαμονι μου 

Δεν ζχω παρατείνει τθν διαμονι μου 

Ζχω ταξιδζψει ι κα ταξίδευα για να 
παρευρεκϊ ςε μία εκδιλωςθ 

Δεν ζχω ταξιδζψει ι δεν κα ταξίδευα 
για να παρευρεκϊ ςε εκδιλωςθ 
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Φαίλεηαη ν πξννξηζκφο δηεμαγσγήο ηεο εθδήισζεο λα είλαη εμίζνπ ζεκαληηθφο θαη γηα ηηο δχν 

νκάδεο ζπκκεηερφλησλ. Λίγν κεγαιχηεξε επίδξαζε θαίλεηαη λα έρεη σζηφζν αλάκεζα ζηνπο αιινδαπνχο 

ζπκκεηέρνληεο, κε πνζνζηφ 56,9% λα ραξαθηεξίδεη ηνλ πξννξηζκφ σο πάξα πνιχ ζεκαληηθφ παξάγνληα 

ζηελ απφθαζή ηνπ γηα ζπκκεηνρή ζε κία εθδήισζε, ζε αληίζεζε κε ην 36,6% ησλ Διιήλσλ.  

8.1. Επιμϋρουσ παρϊγοντεσ   
 

ε απηφ ην θεθάιαην παξνπζηάδεηαη ν ηξφπνο αιιειεπίδξαζεο ησλ ζπκκεηερφλησλ κε ηελ on line 

παξνπζία θαη παξνπζίαζε ηεο εθδήισζεο ζηα social media, θαζψο θη νη ιφγνη πνπ ζπληξέρνπλ ψζηε νη 

ζπκκεηέρνληεο ζε ηέηνηνπ ηχπνπ εθδειψζεηο, λα επηδηψμνπλ λα γλσξίζνπλ θαιχηεξα έλαλ πξννξηζκφ. 

ην ζπγθεθξηκέλν θεθάιαην εμεηάδεηαη πσο έθηαζαλ νη ζπκκεηέρνληεο ζηα social media pages ηεο 

εθδήισζεο, πνηα ήηαλ ε on line ζπκπεξηθνξά ηνπο θη ε αιιειεπίδξαζε πνπ είραλ κε ηα social media pages 

ηεο εθδήισζεο πξηλ ηελ δηεμαγσγή απηήο, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθδήισζε θαη κεηά ην πέξαο απηήο. 

Καηάθεξε ηειηθά ε εθδήισζε λα κεηαηξέςεη απηνχο ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζε πξεζβεπηέο ηεο ψζηε λα 

δηαδψζνπλ ην γεγνλφο ζε έλα κεγαιχηεξν θχθιν αηφκσλ;  

Καηάθεξε ν πξννξηζκφο δηεμαγσγήο ηεο εθδήισζεο λα πξνζειθχζεη ην ελδηαθέξνλ ηνλ αηφκσλ πνπ 

ζπκκεηείραλ ζηελ εθδήισζε;  

8.1.1. Ανϊλυςη αποτελεςμϊτων επιμϋρουσ παραγόντων 
 

Ο ηξφπνο κε ην νπνίνλ νη ζπκκεηέρνληεο ζηελ εθδήισζε έθζαζαλ ζηα social media pages απηήο 

παξνπζηάδεηαη παξαθάησ. Να ζεκεησζεί φηη δελ κεηξάηαη κφλν ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν έθζαζε γηα πξψηε 

θνξά ν ελδηαθεξφκελνο ζηα κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο, αιιά φινη νη ηξφπνη κε ηνπο νπνίνπο νη 

ζπκκεηέρνληεο νδεγήζεθαλ ζε απηά.  

Απφ ην δηάγξακκα θαίλεηαη φηη νη πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο εξσηεζέληεο ζπκκεηείραλ θαη ζε 

πξνεγνχκελεο δηνξγαλψζεηο θαη ήδε αθνινπζνχζαλ ηηο ζειίδεο θνηλσληθήο δηθηχσζεο ζηηο νπνίεο έρεη 

παξνπζία ε δηνξγάλσζε. Δπίζεο, πνιινί απφ ηνπο εξσηεζέληεο είηε γλψξηδαλ ήδε ην website ηεο 

εθδήισζεο είηε ην επηζθέθζεθαλ πξψην γηα λα πάξνπλ πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο, θαη κέζσ απηνχ 

νδεγήζεθαλ ζηα social media pages ηεο εθδήισζεο.  
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Γηάγξακκα 1.12. Γίθηπα δηαλνκήο γηα ηε πιεξνθφξεζε θαη πξνψζεζε ησλ SM ηεο εθδήισζεο, ζε ζρέζε κε 

ηελ εζληθφηεηα.  

Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ην γεγνλφο φηη πνιινί απφ ηνπο εξσηεζέληεο, θπξίσο Έιιελεο, αθνινπζνχλ 

ηα social media pages ηεο δηνξγαλψηξηαο εηαηξείαο, ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε είηε ηνπ πλδέζκνπ 

Διιεληθψλ Γπκλαζηηθψλ Αζιεηηθψλ σκαηείσλ (ΔΓΑ) είηε ηνπ Οξγαληζκνχ Πνιηηηζκνχ, Αζιεηηζκνχ 

θαη Νενιαίαο ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ (ΟΠΑΝΓΑ), είηε θαη ησλ δχν. 

206 άηνκα ζηνπο 1.437 Έιιελεο ζπκκεηέρνληεο ζηε έξεπλα, δήισζαλ φηη έθηαζαλ ζηα social media 

pages ηεο εθδήισζεο κέζσ ηνπ newsletter ηεο δηνξγαλψηξηαο εηαηξείαο, ελψ κφιηο 2 άηνκα ζηνπο 59 

αιινδαπνχο ζπκκεηέρνληεο ζηε έξεπλα, δήισζαλ φηη έθηαζαλ ζηα social media pages ηεο εθδήισζεο κέζσ 

ηνπ newsletter.  

Σέινο, ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη φηη 13 ζηνπο 59 αιινδαπνχο εξσηεζέληεο, πνζνζηφ 22%, έθηαζαλ 

ζηα social media pages ηεο εθδήισζεο κεηά απφ θάπνηα δηαθήκηζε ζρεηηθά κε ην Athens Half Marathon, 

2019, ελψ κφιηο ην 8,9% -128 απφ ηνπο 1.437 Έιιελεο ζπκκεηέρνληεο ζηε έξεπλα- απάληεζαλ φηη έθηαζαλ 

ζηα social media pages ηεο εθδήισζεο κε απηφλ ηνλ ηξφπν. 

Δλ ζπλερεία, εμεηάδεηαη ε ζπκπεξηθνξά ησλ ζπκκεηερφλησλ αθνχ έθηαζαλ ζηα social media pages 

ηεο εθδήισζεο. Σα απνηειέζκαηα αθνξνχλ ην ρξνληθφ δηάζηεκα πξηλ ηελ δηεμαγσγή ηεο εθδήισζεο, θαηά 

ηελ δηάξθεηα θαη κεηά ην πέξαο απηήο.  
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Είχα παρευρεκεί προθγοφμενεσ φορζσ και ιδθ τα 
ακολουκοφςα. 

Από τα social media τθσ διοργανϊτριασ 
εταιρείασ/δθμόςιου οργανιςμοφ/χορθγοφ. 

Website τθσ εκδιλωςθσ/οργανιςμοφ/χορθγοφ κτλ. 

Από newsletter τθσ διοργανϊτριασ 
εταιρείασ/οργανιςμοφ κτλ. 

Από τα social media των 
ομιλθτϊν/καλλιτεχνϊν/brands κ.α. που … 

Ζλαβα invitation ςτο facebook από ζναν 
φίλο/ςυνάδελφο. 

Από διαφιμιςθ ςτο facebook/instagram κτλ. 

Άλλο 

Ζλλθνεσ 

Αλλοδαποί 
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Όπσο είδακε θαη ζην Γηάγξακκα 1.6. απφ ηνπο 1.437 Έιιελεο εξσηεζέληεο θαη ηνπο 59 αιινδαπνχο, 

κφιηο νη 256 (17,8%) θαη νη 11 (18,6%) αληίζηνηρα είραλ θάπνηα αιιειεπίδξαζε κε ηα social media ηεο 

εθδήισζεο. 

Σν παξαθάησ δηάγξακκα δείρλεη ηνπο δεκνθηιέζηεξνπο ηξφπνπο κε ην νπνίν απηφ έγηλε.  

 

Γηάγξακκα 1.13. Σξφπνο αιιειεπίδξαζεο ησλ Διιήλσλ θαη μέλσλ ζπκκεηερφλησλ κε ηα SM ηεο 

εθδήισζεο πξηλ ηελ δηεμαγσγή απηήο. 

Οη πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο αλαδεκνζίεπζαλ ζην δηθφ ηνπο ινγαξηαζκφ θάπνηα 

δεκνζίεπζε απφ ηα social media pages ηεο εθδήισζεο, πξνζθάιεζαλ θίινπο ηνπο είηε λα αθνινπζήζνπλ ηα 

κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο ηεο εθδήισζεο είηε λα δειψζνπλ φηη ζα παξεπξεζνχλ ζηε ζπγθεθξηκέλε 

δηνξγάλσζε.   

Ακέζσο πην δεκνθηιέο θαίλεηαη λα είλαη ε ρξήζε ηνπ hash tag, αλ ν εξεπλεηήο αλαηξέμεη ζε 

δεκνζηεχζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζην twitter θαη ην Facebook, δηαπηζηψλεηαη φηη ην hash tag πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθε πεξηζζφηεξν απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ήηαλ ην  #AHM2019 θαη ην 

  athensmarathontheauthentic.              

Παξφια απηά φπσο θαίλεηαη ζην παξαθάησ δηάγξακκα ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ ζπκκεηερφλησλ 

47,5% γηα ηνπο Έιιελεο ζπκκεηέρνληεο θαη 32,2% γηα ηνπο αιινδαπνχο, δελ ρξεζηκνπνίεζε θαζφινπ ην 

hash tag ηεο εθδήισζεο ή νπνηνδήπνηε άιιν.  

Δλψ ην πνζνζηφ ησλ αλζξψπσλ πνπ ηειηθά ην ρξεζηκνπνίεζε ην έθαλε ιφγν πξνζσπηθνχ 

ελδηαθέξνληνο γηα ηελ εθδήισζε ή δηφηη ζπκκεηείρε ζε θάπνηνλ δηαγσληζκφ. 
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Αναδθμοςίευςα ςτο προφίλ μου κάποιο post από 
τα social media τθσ εκδιλωςθσ. 

Ρροςκάλεςα τουσ φίλουσ μου ςτθν 
εκδιλωςθ/ζςτειλα invitation μζςω του facebook. 

Χρθςιμοποίθςα το #hashtag τθσ εκδιλωςθσ ςε 
ςχόλια ι φωτογραφίεσ που ςχετίηονταν με αυτιν. 

Εκανα tag φίλουσ μου. 

Ανζβαςα υλικό ςχετικό με τθν εκδιλωςθ ςτα 
social media pages τθσ διοργάνωςθσ. 

Ζλλθνεσ 

Αλλοδαποί 



 

96 
 

Σέινο, θαίλεηαη φηη πνιχ κηθξφ πνζνζηφ ησλ ζπκκεηερφλησλ παξαθηλήζεθε απφ ηνπο ρνξεγνχο θαη 

ηνπο εθπξνζψπνπο ηνπ εκηκαξαζσλίνπ λα ρξεζηκνπνηήζεη ην hash tag ή λα ζπκκεηέρεη ζε θάπνηα ζπδήηεζε 

ζρεηηθή κε ηνλ εκηκαξαζψλην ρξεζηκνπνηψληαο απηφ. 

 

Γηάγξακκα 1.14. Σξφπνο ρξήζεο ηνπ hash tag απφ Έιιελεο θη αιινδαπνχο ζπκκεηέρνληεο.  

Σν παξαθάησ δηάγξακκα αθνξά ηνλ ηξφπν πνπ αιιειεπίδξαζαλ νη ζπκκεηέρνληεο κε ηα social 

media pages ηεο εθδήισζεο θαηά ηελ δηάξθεηα δηεμαγσγήο ηεο.  

 

Γηάγξακκα 1.15. Σξφπνο αιιειεπίδξαζεο ησλ Διιήλσλ θαη μέλσλ ζπκκεηερφλησλ κε ηα SM ηεο 

εθδήισζεο θαηά ηελ δηεμαγσγή απηήο. 
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Τίποτα από τα παραπάνω, δεν χρθςιμοποίθςα το/-
α #hashtag τθσ εκδιλωςθσ, οφτε τθν ανζφερα ςε 

κάποιον φίλο μου. 

Συμμετείχα ςε ςυηιτθςθ ςχετικά με τθν εκδιλωςθ 
που ξεκίνθςε θ διοργανϊτρια εταιρεία 

χρθςιμοποιϊντασ το/-α # τθσ εκδιλωςθσ. 

Το #hashtag ιταν ζξυπνο και μποροφςε να 
ενταχκεί ςε οποιαδιποτε ανάρτθςθ ςχετικι ι μθ 

τθσ εκδιλωςθσ. 

Οι ςυμμετζχοντεσ ςτθν εκδιλωςθ (χορθγοί, 
ομιλιτζσ, καλλιτζχνεσ, celebrities κτλ.) το 

χρθςιμοποιοφςαν και μασ ηθτικθκε από … 

Συμμετοχι ςε διαγωνιςμό. 

Ρροςωπικό ενδιαφζρον για τθν εκδιλωςθ. 

Ζλλθνεσ 

Αλλοδαποί 
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Άλλο 

Τίποτα από τα παραπάνω. 

Συμμετοχι ςε διαγωνιςμό/παιχνίδι που "ζτρεχε" 
παράλλθλα με τθν εκδιλωςθ ςτα social media … 

Για να παρακολουκιςω live μετάδοςθ τθσ 
εκδιλωςθσ. 

Για να δω το υλικό που ζχει αναρτθκεί από άλλουσ 
ςυμμετζχοντεσ/χορθγοφσ/τθν διοργάνωςθ. 

Για να αναρτιςω υλικό από τθν εκδιλωςθ. 

Ζλλθνεσ 

Αλλοδαποί 



 

97 
 

Φαίλεηαη φηη αθφκε θαη παξάιιεια κε ηελ εθδήισζε νη ζπκκεηέρνληεο ελδηαθέξνληαλ λα 

ελεκεξψλνληαη γηα ην πιηθφ πνπ αλαξηάηαη απφ θίινπο θαη αθφινπζνπο ησλ social media ηεο εθδήισζεο. 

Σν πνζνζηφ απηφ γηα ηνπο Έιιελεο ζπκκεηέρνληεο αγγίδεη ην 63,3% θαη γηα ηνπο αιινδαπνχο ην 59,4%.   

Δλδηαθέξνλ θαίλεηαη λα παξνπζηάδεη ην γεγνλφο φηη πνιινί απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ελδηαθέξνληαλ 

γηα ηελ δσληαλή παξαθνινχζεζε ηεο δηνξγάλσζεο.   

Δλψ θαη ζηε απάληεζε «Άιιν» φπνπ νη ζπκκεηέρνληεο κπνξνχζαλ λα ζπκπιεξψζνπλ κία πην 

ζπγθεθξηκέλε απάληεζε, απηή πνπ ππεξηζρχεη είλαη φηη αλέηξεμαλ ζηα social media ηεο δηνξγάλσζεο ψζηε 

λα αλαδεηήζνπλ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ επίδνζε ηνπο ή πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ηεο 

δηνξγάλσζεο πνπ ππήξρε, ζηελ νπνία αλαξηνχληαλ νη ρξφλνη ησλ ζπκκεηερφλησλ.   

ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδεηαη ην δηάγξακκα γηα ηνλ ηξφπν πνπ αιιειεπίδξαζαλ νη ζπκκεηέρνληεο κε 

ηα social media ηεο εθδήισζεο κεηά ην ηέινο ηεο εθδήισζεο. 

 

Γηάγξακκα 1.16. Σξφπνο αιιειεπίδξαζεο ησλ Διιήλσλ θαη μέλσλ ζπκκεηερφλησλ κε ηα SM ηεο 

εθδήισζεο κεηά ην ηέινο απηήο. 
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Ο κεγαιχηεξνο αξηζκφο αηφκσλ ζπγθεληξψλεηαη ζηελ απάληεζε «Με ελδηέθεξε λα ςάμσ πιηθφ απφ 

ηελ εθδήισζε. (ζρφιηα, βίληεν, θσηνγξαθίεο, νλφκαηα νκηιεηψλ ή θαιιηηερλψλ πνπ ζπκκεηείραλ, ζρεηηθά 

άξζξα θηι.)», ζπλνιηθά 882 ζπκκεηέρνληεο Έιιελεο θαη μέλνη επηζθέθζεθαλ ηα SM ηεο εθδήισζεο 

πξνθεηκέλνπ λα βξνπλ πιηθφ πνπ έρεη αλαξηεζεί ζρεηηθφ κε απηήλ, 178 Έιιελεο θαη μέλνη ζπκκεηέρνληεο 

αλάξηεζαλ πξνζσπηθφ πιηθφ απφ ηελ εθδήισζε ζηα social media απηήο. 112 άηνκα ελδηαθέξνληαλ γηα 

άιιεο εθδειψζεηο πνπ ζα αθνινπζήζνπ νη νπνίεο ζρεηίδνληαλ κε ηελ ηξέρνπζα, ελψ κφιηο 100 άηνκα πνπ 

επηζθέθζεθαλ ηα social media ηεο εθδήισζεο κεηά ην ηέινο απηήο, ελδηαθέξνληαλ λα αθήζνπλ θάπνην 

ζρφιην ζρεηηθά κε ηελ δηνξγάλσζε.  

ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη νη παξάγνληεο ππνθίλεζεο ησλ ζπκκεηερφλησλ λα ηαμηδέςνπλ ψζηε 

λα παξαζηνχλ ζε θάπνηα εθδήισζε.  

Γηα ηηο αλάγθεο απηήο ηεο εξγαζίαο, έρεη γίλεη ήδε αλαθνξά ζε δχν γεληθέο θαηεγνξίεο παξαγφλησλ 

ππνθίλεζεο ηεο απφθαζεο
87

 ησλ ζπκκεηερφλησλ λα ηαμηδέςνπλ γηα λα παξεπξεζνχλ ζε κία εθδήισζε. Push 

factors
88

 νη παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη κε εζσηεξηθά θίλεηξα ησλ εξσηψκελσλ πνπ ηνπο θάλνπλ λα ζέινπλ 

λα ηαμηδέςνπλ γηα λα παξαζηνχλ ζε κία εθδήισζε θαη pull factors
89
, ραξαθηεξηζηηθά πνπ παξνπζηάδεη ε 

θάζε εθδήισζε ηα νπνία ιεηηνπξγνχλ σο θίλεηξα θαη θάλνπλ ηα άηνκα λα ζέινπλ λα ηαμηδέςνπλ 

πξνθεηκέλνπ λα ζπκκεηέρνπλ ζε απηήλ. 

                                                           
87

 Pizam, A., Chon, K., Mansfeld, Y. (1999), « Consumer Behavior in Travel and Tourism », A Imprint of The Haworth Hospitality 
Press, Inc. 
88

 Pizam, A., Chon, K., Mansfeld, Y. (1999), « Consumer Behavior in Travel and Tourism », A Imprint of The Haworth Hospitality 
Press, Inc. 
89

 Pizam, A., Chon, K., Mansfeld, Y. (1999), « Consumer Behavior in Travel and Tourism », A Imprint of The Haworth Hospitality 
Press, Inc. 
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Γηάγξακκα 1.17. Παξάγνληεο ππνθίλεζεο Διιήλσλ ζπκκεηερφλησλ λα ηαμηδέςνπλ ψζηε λα ζπκκεηέρνπλ ζε 

κία εθδήισζε.  
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Γηάγξακκα 1.18. Παξάγνληεο ππνθίλεζεο αιινδαπψλ ζπκκεηερφλησλ λα ηαμηδέςνπλ ψζηε λα ζπκκεηέρνπλ 

ζε κία εθδήισζε.  

ηε πιεηνςεθία ηνπο νη ζπκκεηέρνληεο, Έιιελεο θαη μέλνη, θαίλεηαη λα ππνθηλνχληαη απφ 

εζσηεξηθά θίλεηξα (push factors), πξνζσπηθνχο ή επαγγεικαηηθνχο ζηφρνπο πνπ απνδεηνχλ λα επηηεπρζνχλ 

κέζσ ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο ζε κία εθδήισζε.  
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Με βάζε ηελ ζεσξία ην αλαγθψλ ηνπ Maslow
90

 (Maslow, 1943) νη ζηφρνη απηνί κπνξεί λα 

ζρεηίδνληαη κε ηελ αλάγθε ησλ αηφκσλ λα αλήθνπλ ζε κία νκάδα, λα αηζζάλνληαη ηελ απνδνρή θαη ηελ 

ζπληξνθηθφηεηα, ηηο αλάγθεο απηνεθηίκεζεο, ηελ επίηεπμε ελφο ζηφρνπ πνπ ηέζεθε θαη ηειηθά 

εθπιεξψζεθε, ηελ εηθφλα ηνπ ζπκκεηέρνληα ζηα άηνκα αλαθνξάο θαη ηη ζα ζεκαίλεη γη‟ απηά ε ζπκκεηνρή 

ηνπ ζε κία ζπγθεθξηκέλε εθδήισζε, εθπιεξψλεη ηελ αλάγθε ηνπ ζπκκεηέρνληα γηα ζαπκαζκφ θη εθηίκεζε.  

Οη ζηφρνη ζρεηίδνληαη κε ηελ αλάγθε γηα απηνπξαγκάησζε, ηελ νινθιήξσζε πνπ λνηψζεη ν 

ζπκκεηέρνληαο πνπ είλαη κέξνο κίαο δηνξγάλσζεο. 

Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδνπλ ηα αθφινπζα ζηνηρεία, ε ζπκκεηνρή θαζνδεγεηψλ γλψκεο ή κίαο νκάδαο 

αλαθνξάο ε νπνία έρεη ζεκαζία γηα ηνλ ζπκκεηέρνληα (pull factor), απνηειεί ζεκαληηθφ θίλεηξν γηα ηνπο 

Έιιελεο ζπκκεηέρνληεο, ελψ γηα ηνπο μέλνπο εξσηεζέληεο ή ζπκκεηνρή ή φρη ηέηνηνλ αηφκσλ ή ηέηνηνλ 

νκάδσλ, ηνπο είλαη αδηάθνξε.  

Δπίζεο, ζεκαληηθέο δηαθνξέο παξνπζηάδνληαη θαη ζηελ απάληεζε γηα ηελ χπαξμε παξάιιεισλ 

δξάζεσλ (pull factor) κε ηνπο Έιιελεο ζπκκεηέρνληεο λα δειψλνπλ φηη ε χπαξμή ηνπο είλαη έλαο 

ζεκαληηθφο παξάγνληαο ππνθίλεζεο, ελψ νη μέλνη εξσηψκελνη είλαη αδηάθνξνη ζρεηηθά κε ηελ χπαξμε 

παξάιιεισλ δξάζεσλ. 

Σέινο, κία αθφκε ζεκαληηθή δηαθνξά παξνπζηάδεηαη ζηελ απάληεζε ζρεηηθά κε ηηο δσξεάλ παξνρέο 

(pull factor) φπνπ νη Έιιελεο εξσηεζέληεο ζεσξνχλ ζε πνζνζηφ ζπλνιηθά 76% ζεκαληηθή θαη πνιχ 

ζεκαληηθή ηελ χπαξμε δσξεάλ παξνρψλ απφ ηελ δηνξγάλσζε, ελψ ζπλνιηθά ην 59% ηνλ μέλσλ 

ζπκκεηερφλησλ δελ ζεσξεί θαζφινπ ζεκαληηθή, αδηάθνξε ή θαη ειάρηζηα ζεκαληηθή ηελ βαξχηεηα ηεο 

χπαξμεο δσξεάλ παξνρψλ, ζηελ απφθαζή ηνπο λα ηαμηδέςνπλ πξνθεηκέλνπ λα ζπκκεηέρνπλ ζε κία 

εθδήισζε. 

Ο ζθνπφο ηεο δηνξγάλσζεο, ε ηνπνζεζία ζηελ νπνία γίλεηαη κία εθδήισζε θαη ν ρξφλνο δηεμαγσγήο 

ηεο (pull factors), απνηεινχλ θαη γηα ηηο δχν νκάδεο ζπκκεηερφλησλ πνιχ ζεκαληηθνχο παξάγνληεο 

ππνθίλεζεο ζηελ απφθαζή ηνπο λα ηαμηδέςνπλ γηα λα ζπκκεηέρνπλ ζε κία εθδήισζε.  

Παξαθάησ παξνπζηάδνληαη νη παξάγνληεο ππνθίλεζεο ηνπ δείγκαηνο ηεο έξεπλαο ζην λα 

επεθηείλνπλ ηελ δηακνλή ηνπο ζε έλα πξννξηζκφ πέξαλ ηνπ ρξνληθνχ πιαηζίνπ δηεμαγσγήο κία εθδήισζεο. 

                                                           
90

 Μάλλιαρθσ Ρ. (2001), «Ειςαγωγι ςτο Μαρκετινγκ», εκδ. Γ’, Εκδόςθσ Ακ. Σταμοφλθσ 
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Γηάγξακκα 1.19. Παξάγνληεο ππνθίλεζεο Διιήλσλ θαη αιινδαπψλ ζπκκεηερφλησλ λα παξαηείλνπλ ηελ 

δηακνλή ηνπο ζε έλα πξννξηζκφ πέξαλ ηνπ ρξνληθνχ πιαηζίνπ ηεο εθδήισζεο.  

ε φηη αθνξά ηα παξαπάλσ ζηνηρεία γηα ηε παξάηαζε ηεο παξακνλήο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζε έλα 

πξννξηζκφ, νη πεξηζζφηεξνη θαίλνληαη λα ππνθηλνχληαη απφ ην πξνζσπηθφ ελδηαθέξνλ πνπ έρνπλ γηα ην 

πξννξηζκφ θη αθνξά έλα εζσηεξηθφ θίλεηξν (push factor).  

Παξάιιεια, επηβεβαηψλεηαη φηη ε χπαξμε παξάιιεισλ δξάζεσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθδήισζεο ή 

δξαζηεξηνηήησλ παξάιιεισλ κε απηήλ ή άιισλ εθδειψζεσλ πνπ ζπκβαίλνπλ ηελ ίδηα πεξίνδν ζην 

πξννξηζκφ ιίγν επεξεάδνπλ ηελ απφθαζε ησλ μέλσλ ζπκκεηερφλησλ λα παξαηείλνπλ ηελ παξακνλή ηνπο 

ζην πξννξηζκφ. 
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πλνςίδνληαο ηα παξαπάλσ ζηνηρεία, θαίλεηαη φηη ην ζπγθεθξηκέλν δείγκα πνπ εμεηάζηεθε 

απνηειείηαη απφ 41% Έιιελεο θαη 39% μέλνπο ζπκκεηέρνληεο νη νπνίνη είλαη άηνκα πνπ ζπκκεηείραλ μαλά 

ζε πξνεγνχκελεο ρξνληέο ζηελ ίδηα δηνξγάλσζε, ήηαλ ήδε γλψξηκνη κε ηηο ζειίδεο θνηλσληθήο δηθηχσζεο 

ηεο εθδήισζεο.  

Ακέζσο δεκνθηιέζηεξν κέζσ γηα λα θηάζνπλ νη εξσηψκελνη ζηα social media pages ηεο εθδήισζεο 

είλαη ην website απηήο, κε ην 23% ησλ Διιήλσλ θαη 32% ησ μέλσλ λα δειψλεη φηη έθηαζε ζηα social media 

pages αλαδεηψληαο πιεξνθνξίεο κέζσ ηνπ website.  

Σν 19%  ησλ Διιήλσλ εξσηεζέλησλ θαη ην 15% ησλ μέλσλ δήισζε φηη αθνινπζνχζε ηα social 

media ηεο δηνξγαλψηξηαο εηαηξείαο/νξγαληζκνχ θαη φηη κέζσ απηψλ θαηεπζχλζεθε ζηα social media pages 

ηεο εθδήισζεο.  

Όκσο, ζε φινπο ηνπο εξσηεζέληεο θαίλεηαη ν βαζκφο αιιειεπίδξαζεο κε ηα social media ηεο 

δηνξγάλσζεο θαη ηηο πξνσζεηηθέο ελέξγεηεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ πξηλ ηελ δηεμαγσγή απηήο, λα κελ 

θαηάθεξαλ λα εκπιέμνπλ πνιχ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ψζηε λα γίλνπλ κέξνο ησλ πξνσζεηηθψλ απηψλ 

ελεξγεηψλ θαη λα δηαδψζνπλ ην κήλπκα ηεο εθδήισζεο. Μφιηο ην 17.8% ησλ Διιήλσλ ζπκκεηερφλησλ θαη 

ην 18,6% ησλ μέλσλ είραλ θάπνηα αιιειεπίδξαζε κε ηα social media ηεο εθδήισζεο, πξηλ απφ απηήλ. 

Παξφια απηά, ε εηθφλα αιιάδεη κεηά ην ηέινο ηεο εθδήισζεο, κε ηνπο πεξηζζφηεξνπο 

ζπκκεηέρνληεο, 59% Διιήλσλ θαη 68% ησλ μέλσλ, λα αλαηξέρνπλ ζηα social media pages γηα λα 

αλαδεηήζνπλ αλαξηήζεηο θσηνγξαθηψλ θαη βίληεν κε ηελ εκπεηξία ηεο εθδήισζεο θαη ησλ απνηειεζκάησλ 

ζρεηηθψλ κε ηελ επίδνζή ηνπο.  

Μφιηο ην 11% ησλ Διιήλσλ θαη ην 27% ησλ μέλσλ ζέιεζε λα αλαξηήζεη πιηθφ δηθφ ηνπ ζηα social 

media pages ηεο εθδήισζεο, πνζνζηά ρακειά ζε ζρέζε κε ηελ επηζθεςηκφηεηα ζηηο ζειίδεο θνηλσληθήο 

δηθηχσζεο ηεο εθδήισζεο, κεηά ην πέξαο απηήο, 65% Έιιελεο θαη 80% μέλνη ζπκκεηέρνληεο. 

Δπίζεο, γηα ην ζπγθεθξηκέλν δείγκα πνπ εμεηάζηεθε, βαζηθφο παξάγνληαο ππνθίλεζεο γηα ηελ 

ζπκκεηνρή ηνπο ζε κία εθδήισζε, απνηειεί ην πξνζσπηθφ ηνπο ελδηαθέξνλ ηφζν γηα ηελ ηνπνζεζία 

δηεμαγσγήο ηεο εθδήισζεο, φζν θαη ην αληηθείκελν ηεο ίδηαο ηεο εθδήισζεο.  

ηελ εξψηεζε απνθιεηζηηθά θαη κφλν γηα ηελ ζπνπδαηφηεηα ηνπ πξννξηζκνχ σο παξάγνληαο 

ππνθίλεζεο γηα λα ηαμηδέςνπλ, επηβεβαηψλεηαη θη εληζρχεηαη απηή ε ηάζε, θαζψο 56,9% ησλ μέλσλ 

εξσηεζέλησλ θαη 36,6% ησλ Διιήλσλ, ραξαθηεξίδεη ηνλ πξννξηζκφ σο πάξα πνιχ ζεκαληηθφ παξάγνληα 

ζηελ απφθαζή ηνπ γηα ζπκκεηνρή ζε κία εθδήισζε.  
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Πεξηζζφηεξν εκθαλέο γίλεηαη απηφ, ζην πιεζπζκφ ησλ μέλσλ ζπκκεηερφλησλ, ελψ ζηνλ αληίπνδα 

βιέπνπκε ην νη 76% ησλ Διιήλσλ εξσηεζέλησλ λα ζεσξνχλ εμίζνπ ζεκαληηθή κεηαβιεηή ηελ χπαξμε 

δσξεάλ παξνρψλ, ελψ ην 59% ηνλ μέλσλ ζεσξεί θαζφινπ ζεκαληηθή, αδηάθνξε ή θαη ειάρηζηα ζεκαληηθή 

ηελ βαξχηεηα ηέηνησλ παξνρψλ ζηελ απφθαζή ηνπο λα ηαμηδέςνπλ πξνθεηκέλνπ λα πάξνπλ κέξνο ζε κία 

εθδήισζε. 

Πνιχ ζεκαληηθέο κεηαβιεηέο θαη γηα ηνπο δχν πιεζπζκνχο είλαη ν ρξφλνο δηεμαγσγήο, ελψ θαη νη 

δχν πιεζπζκνί ζα αθηέξσλαλ κεγαιχηεξν δηάζηεκα ηνπ ρξφλνπ ηνπο, πέξαλ ηνπ ρξνληθνχ πιαηζίνπ ηεο 

εθδήισζεο γηα λα γλσξίζνπλ έλαλ πξννξηζκφ, ππνθηλνχκελνη απφ ην πξνζσπηθφ ηνπο ελδηαθέξνλ γη‟ απηφλ.  

Λίγε ζεκαζία θαίλεηαη λα έρεη γηα ηνπο μέλνπο εξσηψκελνπο ε χπαξμε δξάζεσλ κε ζηφρν ηελ 

γλσξηκία κε ηνλ πξννξηζκφ ή ηελ ελεκέξσζή ηνπο γηα άιιεο δξαζηεξηφηεηεο πνπ κπνξεί θάπνηνο ελψ 

βξίζθεηαη εθεί.  

8.2. Περιοριςμού 
 

ε πνιιέο έξεπλεο, φπσο θαη ζηελ παξνχζα, παξ‟ φιε ηελ πξνζπάζεηα γηα ειαρηζηνπνίεζε ησλ 

ζθαικάησλ παξαηεξήζεθαλ δεηγκαηνιεπηηθά ζθάικαηα (sampling error) θαη ζθάικαηα παξαηήξεζεο 

(νbservational errors)
91

.  

Πην ζπγθεθξηκέλα, ιφγσ ηεο ηδηφηππεο κνξθήο ηνπ πιεζπζκνχ πνπ πξνήιζε απφ ζπκκεηέρνληεο 

αζιεηηθήο δηνξγάλσζεο, ην δεηγκαηνιεπηηθφ ζθάικα επεξεάδεη ηελ αθξίβεηα κε ηελ νπνία κπνξνχκε, κε ην 

ζπγθεθξηκέλν δείγκα, λα εμάγνπκε ζπκπεξάζκαηα θαη λα πξνρσξήζνπκε ζε γεληθεχζεηο γηα ηελ επίδνζε 

πξνσζεηηθψλ ελεξγεηψλ ζηα social media θαη ην δηαδίθηπν, δηαθνξεηηθνχ ηχπνπ εθδειψζεσλ.  

Σν ζθάικαηα παξαηήξεζεο (νbservational errors) παξαηεξήζεθε ζε πνιιά ζεκεία θαηά ηε 

δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο, αιιά θπξίσο θαηά ηε αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ζην εξσηεκαηνιφγην ππήξραλ εξσηήζεηο κε νξζά δηαηππσκέλεο, νη νπνίεο κε ηελ 

ζεηξά ηνπο νδήγεζαλ ζε κε νξζέο απαληήζεηο (question error) πνπ σο απνηέιεζκα είρε ηελ κεγάιε 

δπζθνιία ζηελ αλάιπζε θαη ηελ δηεμαγσγή αηφθησλ ζπκπεξαζκάησλ. 
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Οη εξσηήζεηο ζα έπξεπε λα εμεηδηθεχνληαη πεξηζζφηεξν ζηηο ζπγθεθξηκέλεο πξνσζεηηθέο ελέξγεηεο 

ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ νξγαληζκνχ γηα ηελ πξνβνιή ηεο ζπγθεθξηκέλεο εθδήισζεο.  

Δπίζεο, ήηαλ εζθαικέλν θάπνηεο εξσηήζεηο λα είλαη πνιιαπιήο επηινγήο, ε δηαηχπσζε θαη ε δνκή 

ηεο εξψηεζεο ζα έπξεπε λα ήηαλ ηέηνηα ψζηε λα κπνξεί  λα εθκαηεχζεη κία θαη κνλαδηθή απάληεζε θάζε 

θνξά.  

Σέινο, ζε φ,ηη αθνξά ηηο κε νξζέο απαληήζεηο (question error), θάλεθε εθ ηνπ απνηειέζκαηνο, 

νξηζκέλνη απφ ηνπο εξσηψκελνπο λα κελ είραλ θαηαλνήζεη πιήξσο ηελ εξψηεζε.  

Γεληθά, ζα έπξεπε λα δνζεί κεγαιχηεξε έκθαζε κε πην εμεηδηθεπκέλεο θαη αλαιπηηθέο εξσηήζεηο ζε 

νξηζκέλα ζεκεία ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, ηα νπνία εμεηάδνληαη επηθαλεηαθά.  
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9. Συμπερϊςματα και Προτϊςεισ  
 

Όπσο επηζεκάλζεθε θαη ζηελ αξρή απηήο ηεο εξγαζίαο ν θιάδνο ηνπ ηνπξηζκνχ είλαη απφ ηνπο 

ηαρχηεξα αλαπηπζζφκελνπο ζην θφζκν, θη ηδηαίηεξα γηα ηηο ρψξεο ηεο ιεθάλεο ηεο Μεζνγείνπ, ην 

ηνπξηζηηθφ πξντφλ απνηειεί ζεκαληηθφ εάλ φρη ηνλ ζεκαληηθφηεξν παξάγνληα θεξδνθνξίαο. Γηα ην ιφγν 

απηφ άιισζηε ν αληαγσληζκφο κεηαμχ ησλ ρσξψλ απηψλ απμάλεηαη ρξφλν κε ην ρξφλν, κε νινέλα θαη 

πεξηζζφηεξνπο ηνπξηζηηθνχο πξννξηζκνχο λα “μεπεδνχλ” θαη λα δηεθδηθνχλ κέξνο ηεο αγνξάο.   

Ζ βειηίσζε ησλ ππνδνκψλ, ε εθπαίδεπζε, ε αλαβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο ησλ ηνπξηζηηθψλ ππεξεζηψλ 

θη ε αλάπηπμε ηνπ ζεκαηηθνχ ηνπξηζκνχ, θξίλνληαη πιένλ αλαγθαία ζηνηρεία πξνθεηκέλνπ κία ηνπνζεζία, 

έλαο πξννξηζκφο θαη κία ρψξα λα κπνξεί λα ηζρπξνπνηήζεη ηε ζέζε ηεο απέλαληη ζηνλ αληαγσληζκφ, θαη λα 

αληαπνθξηζεί θαιχηεξα ζηηο νινέλα απμαλφκελεο αλάγθεο ηνπ ζχγρξνλνπ ηαμηδηψηε.  

Ο ζχγρξνλνο ηαμηδηψηεο είλαη online, είλαη θνηλσληθφο (social), πξηλ ηαμηδέςεη έρεη κάζεη, έρεη 

δηαβάζεη θη έρεη αλαδεηήζεη πιεξνθνξίεο, γηα έλα πξννξηζκφ, έλα μελνδνρείν, έλα εζηηαηφξην, κία 

δηνξγάλσζε, κία δξάζε.  

Αλαθέξζεθαλ ζε πξνεγνχκελα θεθάιαηα νη δηάθνξεο ελαιιαθηηθέο κνξθέο ηνπξηζκνχ, ν ιφγνο πνπ 

θάπνηνο ηαμηδεχεη θαη πνηεο αλάγθεο επηδηψθεη λα θαιχςεη. Ο ζχγρξνλνο ηαμηδηψηεο κε έλαπζκα ηελ 

κεηαθίλεζή ηνπ γηα ηελ ζπκκεηνρή ηνπ ζε κία εθδήισζε, επηδεηά ηελ ηθαλνπνίεζε αλαγθψλ πνπ κφλν έλα 

δηεπξπκέλν ηνπξηζηηθφ πξντφλ κπνξεί λα θαιχςεη.  

Γηα λα γίλεη αλαθνξά ζηελ έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηνπο ζπκκεηέρνληεο  ηνπ 8νπ 

Ζκηκαξαζσλίνπ Αζήλαο – Athens Half Marathon 2019, πνζνζηφ πάλσ απφ 40% ζεσξεί ηελ ηνπνζεζία 

δηεμαγσγήο κίαο εθδήισζεο πνιχ ζεκαληηθφ παξάγνληα ζηελ απφθαζε ηνπο λα ζπκκεηέρνπλ ζε απηήλ, ελψ 

ην 80% κε αθνξκή κία εθδήισζε έρεη ηαμηδέςεη ή ζα ηαμίδεπε θαη ην ίδην πνζνζηφ έρεη ή ζα ήζειε λα έρεη 

παξαηείλεη ηε δηακνλή ηνπ γηαηί έρεη πξνζσπηθφ ελδηαθέξνλ λα γλσξίζεη ηνλ πξννξηζκφ. Ζ ηάζε απηή 

επηβεβαηψλεηαη θη απφ ηελ βηβιηνγξαθία, νη εθδειψζεηο ηνπξηζηηθνχ ελδηαθέξνληνο φπσο πνιηηηζηηθέο ή 

ζξεζθεπηηθέο εθδειψζεηο επεξεάδνπλ άκεζα ηελ ηνπξηζηηθή βηνκεραλία, θαζψο δηαδξακαηίδνπλ ζεκαληηθφ 

ξφιν ζηελ πξνζέιθπζε ηνπξηζηψλ.  

Πέξαλ φκσο ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ νη άλζξσπνη αλαδεηνχλ λα δηαζθεδάζνπλ, λα ςπραγσγεζνχλ, λα 

έξζνπλ ζε επαθή κε ηελ ηνπηθή θνηλσλία. Ζ ηάζε απηή θη νη πξσηνβνπιίεο θάζε θνξέα γηα ηε δεκηνπξγία 

εθδειψζεσλ πνπ ζα εληζρχζνπλ ηελ θαιή ηνπξηζηηθή εηθφλα ελφο πξννξηζκνχ θαη ζα ηνλ ηνπνζεηήζνπλ 

ζην ράξηε κε ηα παγθφζκηα events, θη αζιεηηθέο δηνξγαλψζεηο,  είλαη αλαγθαίν λα δεκηνπξγνχληαη θαη λα 

πξνσζνχληαη ζην πιαίζην κηαο επξχηεξεο ζηξαηεγηθήο κάξθεηηλγθ ελφο πξννξηζκνχ, φπσο είλαη ε Αζήλα, 

πξνθεηκέλνπ λα πξνζειθχζνπλ λένπο επηζθέπηεο.  
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Ο θάζε πξννξηζκφο πξέπεη λα αλαγλσξίζεη ηνπο πφξνπο πνπ δηαζέηεη ζην θνκκάηη ηνπ event tourism 

ψζηε λα γίλεη αξσγφο θάζε πξνζπάζεηαο, νξγαληζκνχ ή δνκήο λα πξνζθέξεη θαη λα εδξαηψζεη έλα πςεινχ 

επηπέδνπ θεζηηβάι ή εθδήισζε ζηνλ εθάζηνηε πξννξηζκφ θαη λα πξνζθέξεη ηα θαηάιιεια εξγαιεία ψζηε 

λα παξέρεηαη έλα δηεπξπκέλν ηνπξηζηηθφ πξντφλ, πςειήο αμίαο.  

Δηδηθφηεξα ζε κία επνρή πνπ ν ηνπξίζηαο είλαη εθπαηδεπκέλνο θαη θνηλσληθφο, είλαη ελεξγφο ζηα 

κέζα θνηλσληθήο δηθηπψζεηο, πξνζαξκφδεηαη θαιχηεξα ζηηο λέεο ηερλνινγίεο πνπ εληζρχνπλ ηελ εκπεηξία 

ηνπ θαη δηεπθνιχλνπλ ηε δσή ηνπ, ε παξνρή ελφο νινθιεξσκέλνπ παθέηνπ ηνπξηζηηθψλ ππεξεζηψλ 

ζσξείηαη επηηαθηηθή. Ο “social” ηνπξίζηαο είλαη πιένλ ην θαλάιη δηαλνκήο ηνπ πξννξηζκνχ. Σα ζεκεία 

επαθήο ηνπ “social” ηνπξίζηα κε ηνλ πξννξηζκφ θη ε εκπεηξία ηνπ απφ απηά, ζα επηθνηλσλεζνχλ.  

Παξ‟ φια απηά νη λέεο ηερλνινγίεο είλαη ζηελ ππεξεζία θαη ηνπ πξννξηζκνχ θαη ηεο δηνξγάλσζεο, 

θαη δελ πξέπεη λα αληηκεησπίδνληαη κε θαρππνςία ή θφβν, πφζν κάιινλ φηαλ ε αλάπηπμε ησλ λέσλ 

ηερλνινγηψλ θαη ηνπ internet κεδελίδνπλ ηηο απνζηάζεηο. Οπνηνζδήπνηε κπνξεί πιένλ λα πάξεη κία γεχζε 

γηα ην πψο είλαη λα ζπκκεηέρεη θαλείο ζε κία δηνξγάλσζε, λα ηαμηδεχεη θαλείο ζε έλα λέν πξννξηζκφ, λα 

γεχεηαη θάπνηνο ηελ ηνπηθή θνπδίλα, λα γλσξίδεη ηα ηνπηθά έζηκα θαη λα καζαίλεη ηελ ηζηνξία ελφο ηφπνπ.  

ηνλ αληίπνδα βέβαηα, ζηα πξνεγνχκελα θεθάιαηα αλαθέξζεθε φηη ε δξαζηεξηφηεηα ζην δηαδίθηπν 

θη ε ρξήζε ηεο λέαο ηερλνινγίαο γηα ηελ παξαγσγή πιηθνχ ή γηα αιιειεπίδξαζε κε άιινπο ρξήζηεο, δελ 

είλαη ηφζν έληνλε φζν πηζηεχεηαη. Απηφ θαίλεηαη θη απφ ηελ παξνχζα έξεπλα, θαζψο ην κεγαιχηεξν 

πνζνζηφ ησλ ζπκκεηερφλησλ είρε θάπνηα αιιειεπίδξαζε δηαδηθηπαθά κε ηελ δηνξγάλσζε κεηά ην πέξαο 

απηήο.  

εκαληηθφ ζηνηρείν πνπ θαίλεηαη απφ ηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα είλαη επίζεο ην φηη ε αιιειεπίδξαζε 

κε ηα δηάθνξα δηαδηθηπαθά κέζα πνπ ρξεζηκνπνίεζε ε δηνξγάλσζε ηνπ 8ν Ζκηκαξαζψλην Αζήλαο – Athens 

Half Marathon 2019, δελ πξνήιζε απφ κία δξάζε, κία επηηπρεκέλε πξνσζεηηθή θακπαληά ή νπνηαδήπνηε 

ζπληνληζκέλε πξνσζεηηθή ελέξγεηα απφ ηε πιεπξά ηεο δηνξγάλσζεο.  

  θνπφο ηεο παξνχζεο εξγαζίαο είλαη λα αλαδεηρηνχλ νη πξννπηηθέο πνπ ππάξρνπλ γηα ηελ αλάδεημε 

ηεο Αζήλαο, θη φρη κφλν, πέξα απφ πξννξηζκνχ city break, ή ελδηάκεζνπ πξννξηζκνχ κε κέζν φξν δηακνλήο 

ηα δχν βξάδηα, θη σο πξννξηζκνχ εθδειψζεσλ ηνπξηζηηθνχ ελδηαθέξνληνο.  

Δπίζεο, ζθνπφ έρεη λα αλαδείμεη ηηο επθαηξίεο πνπ δεκηνπξγνχλ νη λέεο ηερλνινγίεο, γηα πξνβνιή θαη 

πξνψζεζε ελφο νινθιεξσκέλνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο. 
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 Με αθνξκή ηελ έξεπλα απηή, πξέπεη δνζεί έκθαζε ζηελ ππνζηήξημε ηέηνησλ δξάζεσλ απφ ηνπο 

δήκνπο θαη ηνλ ΔΟΣ, νη πξννξηζκνί λα κπνξνχλ λα αλαδεηρζνχλ ζε πξννξηζκφο εθδειψζεσλ ηνπξηζηηθνχ 

ελδηαθέξνληνο θη νη πξνζπάζεηεο απηέο λα εληαζνχλ. Ζ εκπεηξία λα μεθηλάεη απφ ηελ πξψηε επαθή θαη 

γλσξηκία κε ηελ εθδήισζε θαη ηνλ πξννξηζκφ.  

Δληάζζνληαο ηα άηνκα κέζα ζηε δηαδηθαζία επηθνηλσλίαο θαη πξνψζεζεο, ν “ζφξπβνο” πνπ 

δεκηνπξγείηαη κπνξεί λα μεπεξάζεη ηα φξηα κίαο δηνξγάλσζεο θαη λα επηθεληξσζεί ζηνλ πξννξηζκφ, 

πξνζεγγίδνληαο αγνξέο πνπ κπνξεί πνηέ λα κελ εξρφληνπζαλ ζαλ ζπκκεηέρνληεο ζε κία εθδήισζε, αιιά 

παξ‟ φια απηά, κε αθνξκή ηελ εθδήισζε, γλψξηζαλ ηνλ πξννξηζκφ.  
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