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εκαληηθνί φξνη: Αχμεζε επξσπαίσλ ηνπξηζηψλ ζηελ Διιάδα. Δκθάληζε ηνπ 

ηνπξηζκνχ απφ ηα αξραία ρξφληα κέρξη ζήκεξα. Σα θίλεηξα ηα 

είδε θαη νη θαηεγνξίεο ηνπ Σνπξηζκνχ. Δπξψπε θαη Σνπξηζκφο θαη 

ηέινο θνηλσληνινγηθέο πξνζεγγίζεηο ηνπ Σνπξηζκνχ. 

 

ΠΔΡΙΛΗΦΗ 

 

Ζ Διιάδα απνηειεί αγαπεκέλν πξννξηζκφ γηα ηηο δηαθνπέο ησλ Δπξσπαίσλ, πνιινί 

Δπξσπαίνη πνπ επηζθέπηνληαη ηελ Διιάδα θαη βιέπνπλ ηηο νκνξθηέο ηεο 

επηζηξέθνληαο ζηελ ρψξα ηνπο, επηζπκνχλ λα έρνπλ επαθή κε ηελ ζχγρξνλε 

ειιεληθή γιψζζα. Ο Δπξσπατθφο ιαφο είλαη ιάηξεο ηεο Διιάδαο θαη είλαη πνιχ 

ζεκαληηθφ φηη ζήκεξα φηη ζηα Δπξσπατθά ιχθεηα δηδάζθεηαη Όκεξνο θαη Ζξφδνηνο. 

πλεπψο, δεκηνπξγείηαη κηα άκεζε ζρέζε κε ηνλ πνιηηηζκφ ηεο Διιάδαο ζ’ απηήλ ηελ 

ειηθία πνπ δηακνξθψλεηαη ν ραξαθηήξαο θαη ε πξνζσπηθφηεηα ησλ αλζξψπσλ θαη 

απηφ είλαη θάηη πνπ κέλεη αλεμίηειν. 

Ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ αλάπηπμε ησλ θαηεγνξψλ ηνπ ηνπξηζκνχ νθείιεη λα δψζεη ε 

πνιηηηθή εγεζία ηνπ ηνπξηζκνχ πξνθεηκέλνπ ν ειιεληθφο ηνπξηζκφο, γηα λα βειηηψζεη 

ηελ αληαγσληζηηθφηεηά ηνπ, λα αλαβαζκίζεη θαη λα παγηψζεη κία πςειή ζέζε ζηελ 

παγθφζκηα αγνξά, εθκεηαιιεπφκελνο ηα ζπγθξηηηθά ηνπ πιενλεθηήκαηα.  

Θα πξέπεη λα επελδχζεη ζε έλα κνληέιν πνπ ζα εκπινπηίζεη ην ηνπξηζηηθφ πξντφλ, 

ζα βειηηψζεη ηελ αληαγσληζηηθφηεηά ηνπ θαη ζα δηεπξχλεη ηελ ηνπξηζηηθή πεξίνδν, 

ακβιχλνληαο νπζηαζηηθά ηελ επνρηθφηεηα. ε φ,ηη αθνξά ηελ ζηξαηεγηθή πνπ πξέπεη 

λα αθνινπζήζεη ε ρψξα καο γηα ηελ αλάπηπμε ησλ θαηεγνξηψλ ηνπ ηνπξηζκνχ, φηη 

ζεσξείηαη ζθφπηκν λα δνζεί αξρηθά ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ αλάπηπμε ησλ θαηεγνξηψλ 

εθείλσλ, γηα ηηο νπνίεο ε Διιάδα δηαζέηεη ζπγθξηηηθά πιενλεθηήκαηα ζε ζρέζε κε ηηο 

αληαγσλίζηξηεο ρψξεο, αιιά θαη έλα ηθαλφ πιήζνο ππνδνκψλ, ψζηε λα νδεγεζνχκε 

ζε άκεζα απνηειέζκαηα, κε βξαρεία θαη κεζνπξφζεζκε απνθφκηζε νθέινπο. 
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ΕΤΧΑΡΙΣΙΕ 

Σο παρόν πόνημα αποτελεί διατριβή του Μεταπτυχιακού Προγράμματος ΕΧΕCUTIVE (MBA) –του 

Σμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς. 

Πρώτα απ’ όλα, θέλω να ευχαριστήσω τον επιβλέποντα καθηγητή κ. Μιχάλη φακιανάκη για τις 

πολύτιμες οδηγίες και τις σημαντικότατες υποδείξεις που ήταν καθοριστικές για την εκπόνηση της 

διπλωματικής μου εργασίας. Επίσης θεωρώ τιμή μου που είχα τη την ευκαιρία να συνεργαστώ μαζί του 

και τον ευχαριστώ θερμά για όλες του τις προσπάθειες, την συμπαράστασή του για την πολύτιμη 

βοήθεια και καθοδήγησή του κατά τη διάρκεια της υλοποίησης της παρούσας εργασίας. 

Mε την ολοκλήρωση της εργασίας αυτής επιθυμούμε να συμβάλλουμε στην προσέγγιση του 

αντικειμένου και να κάνουμε ένα βήμα για μια επόμενη και αργότερα ολοκληρωμένη επιστημονική 

διερεύνηση. 

Από τη θέση αυτή εκφράζω τις πιο θερμές μου ευχές στον καθηγητή μου Δρ. Μιχάλη φακιανάκη, ο 

οποίος με κατεύθυνε και με διέσωζε, όσο γινόταν δυνατόν, από κάθε επιστημονική κακοτοπιά. 

Σέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους φίλους μου για την συμπαράστασή τους καθ’ όλη τη 

διάρκεια των σπουδών μου και κυρίως κατά τη διάρκεια της εκπόνησης της διατριβής και ιδιαίτερα στο 

σύζυγό μου Απόστολο για την εμπιστοσύνη του σε κάθε μου βήμα, που συνοδεύεται από τις πολύτιμες 

συμβουλές του στην εργασία. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1: ΔΙΑΓΧΓΗ 

1.1 θνπόο ηεο εξγαζίαο 

Ο ζθνπφο απηήο ηεο κειέηεο είλαη λα θαηαγξάςεη θαη λα αλαιχζεη ηηο αθίμεηο ησλ 

ηνπξηζηψλ απφ Δπξψπε, ζηελ Διιάδα, ηηο επηδξάζεηο ζηελ Δζληθή Οηθνλνκία ηνπο 

παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηε ζπκβνιή ηνπ ηνπξηζκνχ ζην ΑΔγρΠ θαη ηηο 

θνηλσληνινγηθέο πξνζεγγίζεηο ηνπ ηνπξηζκνχ. 

1.2 Βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο  

Ο ζηφρνο ηεο εξγαζίαο απηήο είλαη ε αλάιπζε δεδνκέλσλ ζρεηηθά κε ηνπο ηνπξίζηεο 

ζηελ Διιάδα φπσο απηά πξνθχπηνπλ απφ ηελ Δζληθή ηαηηζηηθή Τπεξεζία. 

πγθεθξηκέλα ην ελδηαθέξνλ εζηηάζηεθε ζηηο αθίμεηο απφ ρψξεο ηεο Δπξψπεο. Οη 

κέζνδνη πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ είλαη ε αλάιπζε ρξνλνζεηξψλ. χκθσλα κε ηελ 

Δζληθή ηαηηζηηθή Τπεξεζία νη αθίμεηο απφ ηελ Δπξψπε, ζηελ νπνία αλαινγεί ην 

κεγαιχηεξν κεξίδην ηεο ηνπξηζηηθήο αγνξάο (92,2%), παξνπζίαζαλ αχμεζε έλαληη 

ηνπ 2005 θαηά 8,1% θαη ε Δπξσπατθή Έλσζε θαηά 5,4%. Δπίζεο, ζεκαληηθέο 

απμήζεηο ζε ζρέζε κε ην 2005, παξνπζηάζηεθαλ ζηηο ππφινηπεο Ζπείξνπο. 

Τπάξρνπλ αξθεηνί κειεηεηέο πνπλ έρνπλ αζρνιεζεί κε ηηο αθίμεηο ηνπξηζηψλ ζηελ 

Διιάδα. Αμηφινγα παξαδείγκαηα είλαη ε Γηπισκαηηθή ηνπ Γ. Γάβε (2004) πνπ 

αζρνιήζεθε κε ηηο πξνζειεχζεηο ηνπξηζηψλ αλά ήπεηξν απφ ην 1992-2002 απφ φπνπ 

πξνθχπηνπλ ηα παξαθάησ: 

 Τπάξρεη ηάζε ζηαζεξφηεηαο ζηηο κειινληηθέο αθίμεηο απφ ηηο ρψξεο ηεο 

ζπλνιηθήο Δπξψπεο. 

 Οη Αθίμεηο απφ ηηο ρψξεο ηεο Αζίαο παξνπζηάδνπλ απμεηηθή κειινληηθή ηάζε. 

 Οη Αθίμεηο απφ ηηο ρψξεο ηεο Αθξηθήο παξνπζηάδνπλ ζηαζεξή κειινληηθή ηάζε. 

 Οη Αθίμεηο απφ ηηο ρψξεο ηεο Ακεξηθήο παξνπζηάδνπλ θζίλνπζα κειινληηθή ηάζε. 

 Οη αθίμεηο απφ ηηο ρψξεο ηεο Χθεαλίαο παξνπζηάδνπλ ζηαζεξή κειινληηθή ηάζε. 1 

                                                             
1 Δάβθσ Γ., Ανάλυςθ τθσ τουριςτικισ προςζλευςθσ ςτθν Ελλάδα, Διπλωματικι Εργαςία, 

Πανεπιςτιμιο Πειραιϊσ, 2004, ςελ. 74. 
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Έλα άιιν παξάδεηγκα είλαη ε Γηπισκαηηθή ηεο Μ. Παξαζθεπά (2009) πνπ 

αζρνιήζεθε κε ηηο αθίμεηο Γάιισλ Σνπξηζηψλ ζηελ Διιάδα. Σα ζπκπεξάζκαηα πνπ 

πξνθχπηνπλ γηα ηηο αθίμεηο Γάιισλ Σνπξηζηψλ είλαη ηα εμήο:  

 Ζ Διιάδα, δέρεηαη ηα ηειεπηαία ρξφληα ζε εηήζηα βάζε 700.000-750.000 

Γάιινπο επηζθέπηεο θαηέρνληαο ηε δέθαηε ζέζε ζηηο πξνηηκήζεηο ησλ Γάιισλ 

ηαμηδησηψλ. Άκεζνο ζηφρνο είλαη ε Διιάδα λα θηάζεη ηνλ αξηζκφ ηνπ ελφο 

εθαηνκκπξίνπ επηζθεπηψλ απφ ηε Γαιιία ην 2010, θάηη πνπ κπνξεί λα 

επηηεπρζεί παξά ηελ δπζκελή νηθνλνκηθή ζπγθπξία. 

 Αλ απηφ επηηεπρζεί, ε Διιάδα ζα εδξαησζεί ζηελ φγδνε ζέζε ησλ 

πξννξηζκψλ πνπ επηιέγνπλ νη Γάιινη, γεγνλφο ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ. 

Μεζνπξφζεζκνο ζηφρνο είλαη ε ζηαζεξνπνίεζε απηνχ ηνπ αξηζκνχ θαη ε 

πξνζέιθπζε απφ ηε Γαιιία φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξνπο επηζθέπηεο 

πςεινχ εηζνδεκαηηθνχ επηπέδνπ.2  

Πέξα απφ ηα θπζηθά θάιιε ηεο ρψξαο καο πνπ ηελ ηνπνζεηνχλ ζε πςειφ επίπεδν 

ζηνπο πξννξηζκνχο ηεο θαινθαηξηλήο πεξηφδνπ, έρνπλ πιένλ αλαπηπρζεί θαη άιιεο 

κνξθέο ηνπξηζκνχ, ν επνλνκαδφκελνο ελαιιαθηηθφο ηνπξηζκφο ν νπνίνο εθθξάδεηαη 

ππφ ηε κνξθή ηνπ ζξεζθεπηηθνχ, ζπλεδξηαθνχ, επηκνξθσηηθνχ, αγξνηνπξηζκνχ θαη 

ρεηκεξηλνχ ηνπξηζκνχ, θαη ζπκβάιιεη ζεκαληηθά ηφζν ζηελ αχμεζε ηεο ηνπξηζηηθήο 

θίλεζεο φζν θαη ζηελ επηκήθπλζε ηνπ ρξφλνπ πνπ ε ρψξα καο δέρεηαη επηζθέπηεο. 

Δλζαξξπληηθνί είλαη νη ξπζκνί αχμεζεο θαη ηνπο θζηλνπσξηλνχο κήλεο. 

εκαληηθφ ξφιν ζηελ άλνδν ηνπ αιινδαπνχ -θπξίσο- ηνπξηζκνχ δηαδξακάηηζε ε 

δηεζλήο δηαθεκηζηηθή θαη επηθνηλσληαθή εθζηξαηεία ηνπ Τπνπξγείνπ Σνπξηζκνχ. 

Δπηπιένλ θαηαγξάθεθε απμεκέλε πξνζέιεπζε ηνπξηζηψλ απφ ηηο ΖΠΑ, νη νπνίνη 

δαπαλνχλ κεγαιχηεξα πνζά εκεξεζίσο, θαη δηακέλνπλ ζηελ Διιάδα πεξηζζφηεξεο 

εκέξεο. 

Δπίζεο, απμεκέλεο θαηά 10% εκθαλίδνληαη κέρξη ζηηγκήο νη θξαηήζεηο ηαμηδηψλ πξνο 

Διιάδα απφ γάιινπο ηνπξίζηεο, δηακνξθψλνληαο ηνλ αξηζκφ ησλ γάιισλ ηνπξηζηψλ 

πνπ αλακέλεηαη λα επηζθεθζνχλ ηελ Διιάδα ζχκθσλα κε ηνπο πξψηνπο 

ππνινγηζκνχο ζε πεξίπνπ 800.000. Πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη θάζε εζληθφηεηα έρεη ηηο 

                                                             
2 Παραςκευά Μ., Ανάλυςθ τθσ ςυμπεριφοράσ των Γάλλων τουριςτϊν ςτθν Ελλάδα, Διπλωματικι 

Εργαςία, Πανεπιςτιμιο Πειραιϊσ, 2010, ςελ. 21. 
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δηθέο ηεο πξνηηκήζεηο, έηζη νη γάιινη δείρλνπλ ηδηαίηεξε πξνηίκεζε ζηελ Κξήηε, ζηηο 

Κπθιάδεο, ζηελ Πεινπφλλεζν, ζηελ Αζήλα θαη ζηα Μεηέσξα. 3 

Ο Η. Φσηίνπ (2005) αζρνιήζεθε κε ηελ θαηαγξαθή ησλ δηαθφξσλ ζηαδίσλ ηεο 

εμέιημεο ηνπ ηνπξηζηηθνχ θαηλνκέλνπ θαζψο θαη κηα αλαιπηηθή πεξηγξαθή ησλ 

κνξθψλ ηνπ θαη ησλ αιιαγψλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ 

κέρξη ηελ ζεκεξηλή θαηάζηαζε. Σέινο θαηαιήγεη ζην ζπκπέξαζκα φηη κε βάζε ηελ 

κέρξη ηψξα πνξεία θαη ηηο πξνβιέςεηο ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Σνπξηζκνχ, ην 

κέιινλ ηνπ ηνπξηζκνχ δηαγξάθεηαη επνίσλν. Οη ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ 

παγθνζκίσο ηα ηειεπηαία ηέζζεξα ρξφληα δελ βνεζνχλ ζηελ αλάπηπμή ηνπ, παξφια 

απηά πξνβιέπεηαη φηη ν αξηζκφο αθίμεσλ ησλ ηνπξηζηψλ ζα απμεζεί. Όζνλ αθνξά 

ηελ Διιάδα, ζπλεηζθέξεη ζεκαληηθά ζην Αθαζάξηζην Δζληθφ Πξντφλ θαη απνηειεί 

κνριφ αλάπηπμεο γηα ηελ ειιεληθή νηθνλνκία. Ζ δηεμαγσγή ησλ Οιπκπηαθψλ Αγψλσλ 

βνήζεζε ζηελ πξνβνιή ηεο ρψξαο θαη πξαγκαηνπνηήζεθαλ κεγάιεο επελδχζεηο γηα 

ηελ πεξαηηέξσ ηνπξηζηηθή αλάπηπμε.4 

1.3 Πεξηγξαθή Γνκήο ηεο Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο 

Ζ παξνχζα εξγαζία απνηειείηαη απφ έμη ελφηεηεο. Ζ πξψηε ελφηεηα είλαη κηα 

εηζαγσγή γηα ηε δνκή ηεο εξγαζίαο. Ζ δεχηεξε ελφηεηα πεξηιακβάλεη έλα ζχληνκν 

ηζηνξηθφ, ηηο έλλνηεο ηνπ ηνπξηζκνχ, ηνπ ηνπξίζηα, ησλ ηνπξηζηηθψλ πφξσλ, ηηο ηάζεηο 

ηνπ ηνπξηζκνχ, ηηο ηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο θαη ηα ηνπξηζηηθά γξαθεία.  

ην θεθάιαην ηξία αλαιχνληαη νη ζεηηθέο θαη νη αξλεηηθέο επηπηψζεηο ηνπ ηνπξηζκνχ, 

νη ηχπνη ηνπ ηνπξηζκνχ,  φπσο επίζεο γίλεηαη αλαθνξά ηεο ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο ζε 

ζρέζε κε ηελ Δζληθή Οηθνλνκία. πγθεθξηκέλα γίλεηαη αλαθνξά γηα ηνπο παξάγνληεο 

πνπ επεξεάδνπλ ηε ζπκβνιή ηνπ ηνπξηζκνχ ζην ΑεγρΠ θαη νη θνηλσληνινγηθέο 

πξνζεγγίζεηο ηνπ Σνπξηζκνχ. ην θεθάιαην ηέζζεξα γίλεηαη κηα πεξηγξαθή ηεο 

Δπξψπεο ε νπνία μεθηλάεη απφ ηελ ειιεληθή κπζνινγία θαη θζάλεη κέρξη ηηο κέξεο 

καο φπσο επίζεο γίλεηαη αλαθνξά θαη ζηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή Σνπξηζκνχ. ην 

                                                             
3
 Παραςκευά Μ., Ανάλυςθ τθσ ςυμπεριφοράσ των Γάλλων τουριςτϊν ςτθν Ελλάδα, Διπλωματικι 

Εργαςία, Πανεπιςτιμιο Πειραιϊσ, 2010, ςελ. 66-68. 

4 Φωτίου Ι., Ιςτορικι εξζλιξθ του τουριςμοφ και αλλαγζσ ςτισ μορφζσ του, Διπλωματικι Εργαςία, 

Πανεπιςτιμιο Πειραιϊσ, 2005.  
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θεθάιαην πέληε γίλεηαη πξφβιεςε ησλ αθίμεσλ ησλ Σνπξηζηψλ απφ Δπξψπε, ζηελ 

Διιάδα κε ηελ κέζνδν ησλ ρξνλνζεηξψλ. Καη ηέινο ζην θεθάιαην έμη γίλεηαη ε 

δηεμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ θαη πξνηάζεσλ γηα πεξαηηέξσ έξεπλα. 
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Βηβιηνγξαθία 1νπ Κεθαιαίνπ 

 Γάβεο Γ., Αλάιπζε ηεο ηνπξηζηηθήο πξνζέιεπζεο ζηελ Διιάδα, Γηπισκαηηθή 

Δξγαζία, Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο, 2004. 

 Παξαζθεπά Μ., Αλάιπζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ Γάιισλ ηνπξηζηψλ ζηελ 

Διιάδα, Γηπισκαηηθή Δξγαζία, Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο, 2009. 

 Φσηίνπ Η., Ηζηνξηθή εμέιημε ηνπ ηνπξηζκνχ θαη αιιαγέο ζηηο κνξθέο ηνπ, 

Γηπισκαηηθή Δξγαζία, Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο, 2005. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2: ΙΣΟΡΙΚΟ – ΔΝΝΟΙΔ ΣΟΤΡΙΜΟΤ 

2.1. Ιζηνξηθό 

Ο Βαξβαξέζνο (2000) ζρεηηθά κε ηνλ ηνπξηζκφ αλαθέξεη φηη παξφιν πνπ απηφο έρεη 

ζηεξηρζεί θπξίσο ζηνλ ειεχζεξν ρξφλν θαη ηε κεηαθίλεζε, έρεη δηαρξνληθά ππνζηεί 

κηα κνξθνινγηθή εμέιημε θαη δηεπξπλφκελε ρσξηθά δηάξζξσζε.  

πγθεθξηκέλα ν Βαξβαξέζνο ιέεη «ηελ αξραία Διιάδα θαη ζηελ αξραία ξψκε ν 

ειεχζεξν ρξφλνο απεηθφληδε ηελ πξνζέιεπζε θαη ηελ ηάμε ησλ πνιηηψλ πνπ ήηαλ 

ειεχζεξνη θαη νηθνλνκηθά εχπνξνη απαιιαγκέλνη απφ θάζε εμαλαγθαζηηθή 

απαζρφιεζε. Χζηφζν ήηαλ ππνρξεσκέλνη λα αζρνινχληαη κε ηα θνηλσληθά εζηθά θαη 

πνιηηηθά αηηήκαηα πνπ δεκηνπξγνχζε ε εχξπζκε ιεηηνπξγία ηεο πνιηηείαο.  

» Ο Ζξνδφηνο πεξηγξάθεη ζηηο πεξηεγήζεηο ηνπ γεσγξαθηθά θαη πνιηηηζηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ ηφπσλ πνπ επηζθέπηεηαη θαη κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί ζχκθσλα 

κε ηελ ηνπξηζηηθή ηππνινγία πνπ δηακνξθψλεηαη ην 19ν αηψλα σο κνληέιν ηνπξίζηα. 

Απηή ηελ πεξίνδν εκθαλίδνληαη ηα πξψηα θξαηηθά παλδνρεία πνπ παξείραλ δσξεάλ 

ηηο ππεξεζίεο ηνπο ζηνπο ηαμηδηψηεο θαζψο θαη ηα πξψηα παλδνρεία θεξδνζθνπηθήο 

κνξθήο. Αξρηθά απηφλνκα θαηά κήθνο ησλ κεγάισλ νδηθψλ αμφλσλ, ελψ πξνο ην 

ηέινο ηεο αξραηφηεηαο εκθαλίδνληαη νη πξψηεο ηάζεηο εκπνξηθνπνίεζεο ησλ 

ηαμηδησηηθψλ κεηαθηλήζεσλ.  

» Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ Μεζαίσλα δπν κνξθέο ηνπξηζκνχ επηθξάηεζαλ θαηεμνρήλ: 

i) Ο παλεπηζηεκηαθφο ηνπξηζκφο. Απηφο εκθαλίδεηαη ηδηαίηεξα αλαπηπγκέλνο 

γχξσ απφ ηα παλεπηζηεκηαθά θέληξα ηεο Δπξψπεο, φπσο Παξίζη ην 

Μνλπειηέ, ηελ Ομθφξδε ην Κέκπξηηδ θιπ. 

ii) Ο ηνπξηζκφο ησλ κεγάισλ ζξεζθεπηηθψλ γεγνλφησλ θαη ενξηψλ. ηα ηέιε ηνπ 

Μεζαίσλα, ε ειβεηηθή θαη ε γεξκαληθή μελνδνρία έρεη απνθηήζεη κεγάιε θήκε 

ράξε ζηελ πνηφηεηα ησλ πξνζθεξφκελσλ ππεξεζηψλ, ελψ ζηε Γαιιία ε 

γαζηξνλνκία ζπκβάιιεη ζηελ πεξαηηέξσ εμεηδίθεπζε ηνπ μελνδνρεηαθνχ 

πξντφληνο θαη΄ απηφ ηνλ ηξφπν ηελ παξακνλή κε ηελ ςπραγσγία. 
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» Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο Αλαγέλλεζεο ν ηνπξηζκφο εκπινπηίδεηαη κε λέα θίλεηξα. Οη 

άλζξσπνη ηαμηδεχνπλ κε θχξην ζθνπφ ηελ επραξίζηεζε θαζψο θαη απφ 

―δηαλννπκεληζηηθή πεξηέξγεηα‖. 

» Σν 1800 ρξεζηκνπνηείηαη γηα πξψηε θνξά ε ιέμε tourist γηα λα ραξαθηεξίζεη ηα 

άηνκα πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ καθξά πεξηήγεζε. Σν 1811 πξσηνεκθαλίδεηαη ε ιέμε 

tourism, γηα λα δειψζεη θαηά επεμεγεκαηηθφ ηξφπν ηελ πξαθηηθή ηνπ λα ηαμηδεχεη 

θαλείο απφ επραξίζηεζε. 

» Μεηαμχ 1840 θαη 1860 ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ηνπξηζκνχ θαη ε θηλεηηθφηεηα ησλ 

ηνπξηζηψλ κεηαβάιινληαη κε ηελ αλαθάιπςε θαη ηελ εμάπισζε ηνπ ζηδεξνδξφκνπ 

πνπ ππήξμε θαη ην πξψην κέζν καδηθήο κεηαθνξάο. 

» ηηο αξρέο ηνπ 20νπ αηψλα ην ηνπξηζηηθφ θαηλφκελν κεηαβάιιεηαη. ΄ απηφ 

ζπκβάινπλ νη αθφινπζνη ιφγνη. 

 Ζ νηθνλνκηθή ζπγθπξία ηεο πεξηφδνπ 1905-1914. 

 Ο Α΄ Παγθφζκηνο πφιεκνο (1914-18), φπνπ νη αξηζηνθξάηεο θαη νη κνλάξρεο 

ηεο Κεληξηθήο θαη ηεο Αλαηνιηθήο Δπξψπεο νπζηαζηηθά εμαθαλίδνληαη. 

 Οη πιεζσξηζηηθέο ηάζεηο, πνπ αθαλίδνπλ νινθιεξσηηθά ηνπο εηζνδεκαηίεο 

πνπ απνηεινχζαλ ηελ touristy society ηνπ 19νπ αηψλα. 

» Ο 19νο αηψλαο απνηειεί ηε ρξνληθή πεξίνδν-ζηαζκφ γηα ηελ κεηαγελέζηεξε εμέιημε 

ηνπ ηνπξηζηηθνχ θαηλνκέλνπ. Οη ζεζκηθέο, νηθνλνκηθέο, θνηλσληθέο θαη ηερλνινγηθέο 

αλαθαηαηάμεηο πνπ επηηεινχληαη ζηα πιαίζηα ηεο βηνκεραληθήο επαλάζηαζεο 

πξζδηνξίδνπλ φρη κφλν ηελ κειινληηθή κνξθνινγία ηνπ ηνπξηζκνχ, αιιά ζπκβάιινπλ 

επίζεο ζηε εκθάληζε ησλ πξψησλ ηάζεσλ ηεο καδηθνπνίεζεο θαη ηεο 

εκπνξηθνπνίεζεο ηνπ.»5 

Ο Lozato–Giotart Jean-Pierre (1996) καο ιέεη φηη ζηηο εκέξεο καο ν ηνπξηζκφο έρεη 

αλαρζεί ζε έλα ηδηαηηέξσο ζεκαληηθφ θαηλφκελν, φπσο ε βηνκεραλία θαη ην εκπφξην. 

Δπίζεο καο ιέεη φηη ν ηνπξηζκφο πήξε κεγάιεο δηαζηάζεηο κφλν ζηε δηάξθεηα ηνπ 

20νχ αηψλα, παξφιν πνπ ε κεηαθίλεζε θαη ε δηακνλή καθξηά απφ ηε κφληκε θαηνηθία 

ήηαλ θαηλφκελα γλσζηά αθφκα θαη ζηελ αξραία πεξίνδν ηεο ηζηνξίαο. 

Υαξαθηεξηζηηθέο είλαη νη ηαμηδησηηθέο δηεγήζεηο ηνπ ηξάβσλα (Αξραηφηεηα), ηνπ 

                                                             
5
 Βαρβαρζςοσ τ., Σουριςμόσ ζννοιεσ, μεγζκθ, δομζσ, ΠΡΟΠΟΜΠΟ, 2000, ςελ. 16-19. 

http://www.interbooks.gr/authors.php?cPath=500
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Μάξθν Πφιν (13νο αηψλαο), ηνπ Αξζνχξνπ Γηνχγθ (18νο αηψλαο) ή πην πξφζθαηα ηνπ 

Δξξίθνπ ληε Μνλθξέηλη πνπ καο νδήγεζαλ ζε πνιιέο αλαθαιχςεηο μέλσλ πεξηνρψλ 

θαη πνιηηηζκψλ. Παξά ηελ πεηξειατθή θξίζε πνπ καζηίδεη ηελ ζχγρξνλε βηνκεραληθή 

θνηλσλία απφ ην 1973 θαη ηελ νηθνλνκηθή χθεζε πνπ βηψλνπλ πνιιέο ρψξεο 

πξνέιεπζεο ηνπξηζηψλ, νη ηνπξίζηεο απμάλνληαη θάζε ρξφλν. Ο Lozato–Giotart, 

Jean-Pierre θαηαιήγεη ηελ πεξηγξαθή ηεο ηζηνξηθήο δηαδξνκήο ηνπ ηνπξηζκνχ ζην 

ζπκπέξαζκα φηη: «Ο ηνπξηζκφο δελ απνηειεί πιένλ ζε κνλαρηθή αλαςπρή, φπσο ηελ 

επνρή πνπ νη βξεηαλνί αξηζηνθξάηεο πεξλνχζαλ ην ρεηκψλα ζηελ Κπαλή Αθηή ζηα 

ηέιε ηνπ 18νπ αηψλα, αιιά έρεη πιένλ ρσξηθή επίπησζε πνπ μεπεξλάεη θαηά πνιχ 

πνιιέο παξαδνζηαθέο ή λεφηεξεο βηνκεραληθέο δξαζηεξηφηεηεο.»6  

2.2 Έλλνηεο 

Ο Βαξβαξέζνο (2008) αλαθέξεη φηη ζχκθσλα κε ηνλ C. Kaspar «ην ζχζηεκα 

ηνπξηζκφο» απνηειείηαη απφ δχν ππνζπζηήκαηα: 

 Σν «ππνθείκελν ηνπξηζκφο», απηφ πνπ ελεξγνπνηεί ηε δήηεζε ησλ 

ηνπξηζηηθψλ ππεξεζηψλ, (ηνπξίζηαο – θαηαλαισηήο). 

 Σν «αληηθείκελν ηνπξηζκφο». Απηφ ην ππνζχζηεκα πεξηιακβάλεη ηξείο 

κεηαβιεηέο: 

o ηνλ ηνπξηζηηθφ ηφπν,  

o ηελ ηνπξηζηηθή επηρείξεζε, 

o θαη ηνπο ηνπξηζηηθνχο νξγαληζκνχο. 

Απηά ηα δχν ππνζπζηήκαηα βξίζθνληαη ζε κηα ζπλερή αιιειεπίδξαζε θαη 

αιιειεμάξηεζε.  

χκθσλα κε ηνλ Βαξβαξέζν, ν ηνπξηζκφο δελ είλαη έλα απηφλνκνο θαη αλεμάξηεηνο 

απφ ην πεξηβάιινλ εληφο ηνπ νπνίνπ αλαπηχζζεηαη αιιά έρεη κηα ακθίδξνκε ζρέζε 

κε απηφ. Οη επηδξάζεηο πνπ απνξξένπλ απφ ηε ιεηηνπξγία ηνπ ηνπξηζκνχ, κε ηελ 

ζεηξά ηνπο δηαρένληαη θαη επεξεάδνπλ ην επξχηεξν πεξηβάιινλ ηνπ.  

Παξαθάησ ν Βαξβαξέζζνο πεξηγξάθεη ην κνληέιν ησλ Mill θαη Morrison: «Οη R. Mill 

θαη Α. Morrison πξφηεηλαλ κηα παξφκνηα κε ηνλ C. Kaspar πξνζέγγηζε, ζχκθσλα κε 

                                                             
6
 Lozato-Giotart Jean-Pierre, Σουριςτικι Γεωγραφία, INTERBOOKS, 1996, ςελ. xxi-xxii. 

http://www.interbooks.gr/authors.php?cPath=500
http://www.interbooks.gr/authors.php?cPath=500
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ηελ νπνία ην ζχζηεκα ηνπ ηνπξηζκνχ απνηειείηαη απφ ηα ηέζζεξα αθφινπζα 

ππνζπζηήκαηα. 

 ηελ ηνπξηζηηθή αγνξά / δήηεζε 

 ηελ ηνπξηζηηθή κεηαθίλεζε 

 ηνλ ηνπξηζηηθφ πξννξηζκφ 

 ηελ εκπνξεπκαηηθνπνίεζε 

» Η ηνπξηζηηθή αγνξά αλαθέξεηαη ζηελ πξαγκαηηθή ή δπλεηηθή δήηεζε γηα 

ηνπξηζηηθά πξντφληα, ηα νπνία θαηαζθεπάζηεθαλ γηα λα ηθαλνπνηήζνπλ έλα 

ζπγθεθξηκέλν ηαμηδησηηθφ θίλεηξν. 

» Η ηνπξηζηηθή κεηαθίλεζε αθνξά ζηηο επηινγέο ησλ ηνπξηζηψλ/ηαμηδησηψλ ζρεηηθά 

κε ηνλ ηφπν, ηε ρξνληθή πεξίνδν θαη ην κέζν κεηαθνξάο (ρσξηθή αλάιπζε ηνπ 

ηνπξηζηηθνχ θαηλνκέλνπ/ δηεζλείο θαη εζληθέο ηνπξηζηηθέο ξνέο). 

» Ο ηνπξηζηηθόο πξννξηζκόο αληηπξνζσπεχεη ηελ επηινγή ηνπ ηνπξίζηα θαη 

απνηειεί ηκήκα ηνπ πξνζθεξφκελνπ πξντφληνο. Γηαζέηεη ζπγθεθξηκέλα, ηα νπνία 

επεξεάδνπλ ηελ ηθαλφηεηα ππνδνρήο, ηελ ηνπξηζηηθή δήηεζε θαζψο θαη ηηο 

επηδξάζεηο ηεο ηνπξηζηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζην νηθνλνκηθφ, θνηλσληθφ θαη θπζηθφ 

πεξηβάιινλ. 

» Η εκπνξεπκαηνπνίεζε νξίδεηαη σο ην πιέγκα ησλ ζπληνληζκέλσλ ελεξγεηψλ πνπ 

απνξξένπλ απφ ηελ εθαξκνγή κηαο πνιηηηθή ή ελφο πιαηζίνπ δξάζεο θαη 

απνβιέπνπλ ζηε κεγηζηνπνίεζε ηνπ βαζκνχ ηθαλνπνίεζεο ησλ δηαθφξσλ 

θαηεγνξηψλ θαηαλαισηψλ, θαηά ηέηνην ηξφπν ψζηε λα δηακνξθψλνληαη 

θνηλσληθννηθνλνκηθά νθέιε γηα ηνλ ηνπξηζηηθφ πξννξηζκφ.» 

Ο Βαξβαξέζνο παξαθάησ πεξηγξάθεη ηνλ νξηζκφ ηνπ ηνπξηζκνχ θαηά ΠΟΣ 

(Παγθφκηνο Οξγαληζκφο Σνπξηζκνχ): «Ο νξηζκφο ηνπ ΠΟΣ  βαζίδεηαη ζηα αθφινπζα 

ηξία θχξηα ζηνηρεία:  

 

» Σν δπλακηθό ζηνηρείν, πνπ εκπεξηέρεηαη ζηελ ηνπξηζηηθή κεηαθίλεζε πξνο έλαλ ή 

πεξηζζφηεξνπο πξννξηζκνχο θαη ππνδειψλεη ηελ Σνπξηζηηθή δήηεζε ζηηο δηάθνξεο 

κνξθέο ηεο (αθίμεηο, ζπλαιιαγκαηηθέο εηζπξάμεηο δηαλπθηεξεχζεηο, δαπάλεο). 

 

» Σν ζηαηηθό ζηνηρείν, ην νπνίν αθνξά ζηελ πξνζσξηλή παξακνλή ησλ αηφκσλ ζ΄ 
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έλαλ ζπγθεθξηκέλν πξννξηζκφ θαη απεηθνλίδεη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ρσξηθήο 

ελφηεηαο ππνδνρήο θαζψο θαη ησλ ελεξγνπνηεκέλσλ δξαζηεξηνηήησλ (πξντφλ, 

ραξαθηεξηζηηθά, ραξαθηεξηζηηθά ηφπνπ ππνδνρήο). 

 

» Σηο απνξξένπζεο επηδξάζεηο απφ ηα δπν πξνεγνχκελα ζηνηρεία, πνπ 

αλαθέξνληαη ζηα απνηειέζκαηα ηεο ηνπξηζηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, ηα πξνεξρφκελα 

απφ ηα νηθνλνκηθά, θνηλσληθά, νηθνινγηθά, πνιηηηθά, θαη πνιηηηζηηθά ππνζπζηήκαηα, 

κε ηα νπνία ν ηνπξηζκφο σο «αλνηρηφ ζχζηεκα» βξίζθεηαη ζε αιιειεμάξηεζε θαη 

αιιειεπίδξαζε». 7 

2.3 Σνπξίζηαο 

Ο Βαξβαξέζνο (2008) ζηελ πεξηγξαθή ηεο έλλνηαο ηνπ ηνπξίζηα αλαθέξεη ηνλ 

νξηζκφ πνπ πξνηάζεθε ην 1937 απφ ηελ επηηξνπή ησλ ζηαηηζηηθνιφγσλ ηεο 

Κνηλσλίαο ησλ Δζλψλ ν νπνίνο ήηαλ ν εμήο:  

«Ωο ηνπξίζηαο νξίδεηαη θάζε άηνκν ην νπνίν είλαη ζε κεηαθίλεζε, δηάξθεηαο 

ηνπιάρηζηνλ είθνζη ηεζζάξωλ ωξώλ, εθηόο ηνπ ηόπνπ ζηνλ νπνίν βξίζθεηαη ε 

θύξηα θαηνηθία ηνπ». 

χκθσλα κε ηνλ νξηζκφ απηφ ινηπφλ ηνπξίζηεο ζεσξνχληαη: 

 Σα άηνκα πνπ πξαγκαηνπνηνχλ έλα ηαμίδη γηα δηαζθέδαζε ή ηαμηδεχνπλ γηα 

νηθνγελεηαθνχο ιφγνπο, γηα ιφγνπο πγείαο, θιπ. 

 Σα άηνκα ηα νπνία ζπκκεηέρνπλ ζε ζπλέδξηα ή απνζηνιέο (επηζηεκνληθέο 

δηνηθεηηθέο, δηπισκαηηθέο, ζξεζθεπηηθέο, θιπ.). 

 Σα άηνκα πνπ πξαγκαηνπνηνχλ επαγγεικαηηθά ηαμίδηα. 

 Σα άηνκα πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε ζαιάζζηεο θξνπαδηέξεο, αθφκα θαη αλ ε 

δηάξθεηα παξακνλήο ηνπο είλαη κηθξφηεξε ησλ είθνζη ηεζζάξσλ σξψλ. 

Ο Βαξβαξέζνο αλαθέξεη επίζεο φηη ην 1963 ε Γηάζθεςε ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ γηα 

ηνλ ηνπξηζκφ θαη ηα ηαμίδηα φξηζε σο επηζθέπηε:  

                                                             
7
 Βαρβαρζςοσ τ., Οικονομικι του Σουριςμοφ, ΠΡΟΠΟΜΠΟ, 2008, ςελ. 51-54. 
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«θάζε άηνκν ην νπνίν κεηαθηλείηαη ζε κηα άιιε ρώξα, δηαθνξεηηθή από εθείλε 

ηεο κόληκεο θαηνηθίαο ηνπ, γηα νπνηνλδήπνηε ιόγν εθηόο από εθείλνλ ηεο 

άζθεζεο ακεηβόκελνπ  επαγγέικαηνο» 

Ο νξηζκφο απηφο θαιχπηεη δπν θαηεγνξίεο επηζθεπηψλ ηνπο ηνπξίζηεο θαη ηνπο 

εθδξνκείο σο εμήο:  

 Σνπξίζηεο είλαη νη πξνζσξηλνί επηζθέπηεο νη νπνίνη παξακέλνπλ ηνπιάρηζηνλ 

είθνζη ηέζζεξηο ψξεο ζηελ επηζθεπηφκελε ρψξα θαη ησλ νπνίσλ ηα θίλεηξα 

είλαη:  

i) αλαςπρή, ζξεζθεία, ζπνξ, ζπνπδέο πγεία, θιπ. 

ii) επαγγεικαηηθά ηαμίδηα , απνζηνιέο νηθνγέλεηα, θιπ. 

 Δθδξνκείο ραξαθηεξίδνληαη νη πξνζσξηλνί επηζθέπηεο ησλ νπνίσλ ε 

παξακνλή δελ ππεξβαίλεη ηηο είθνζη ηέζζεξηο ψξεο ζηελ επηζθεπηφκελε 

ρψξα. 

Ζ αλάιπζε ηνπ ηαμηδηψηε, επηζθέπηε θαηά ΠΟΣ (Παγθφζκηνο Οξγαληζκφο 

Σνπξηζκνχ) θαίλεηαη ζην αθφινπζν δηάγξακκα:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

20 

III.  

Γηάγξακκα 1: Οη ηαμηδηώηεο, επηζθέπηεο, ηνπξίζηεο, εθδξνκείο  
(Πεγή: Βαξβαξέζνο, 2008) 

 

Ζ επεμήγεζε ηνπ Γηαγξάκκαηνο 1 είλαη ε εμήο: 

1. Δπηζθέπηεο πνπ πεξλνχλ ηνπιάρηζηνλ κηα λχρηα ζηε ρψξα πνπ επηζθέπηνληαη. 

2. Αιινδαπά πιεξψκαηα αεξνπιάλσλ ή πινίσλ ειιηκεληζκέλσλ ή ζε ―Lay over‖ 

πνπ θάλνπλ ρξήζε θαηαιπκάησλ ηεο ρψξαο πνπ επηζθέπηνληαη. 

3. Δπηζθέπηεο πνπ δελ πεξλνχλ ηνπιάρηζηνλ κηα λχρηα ζηε ρψξα πνπ 

επηζθέπηνληαη, παξ΄  φιν πνπ κπνξεί λα ηελ επηζθέπηνληαη θαηά ηε δηάξθεηα κηαο 

κέξαο ή θαη πεξηζζνηέξσλ αθφκα, αιιά επηζηξέθνπλ ζην πινίν ή ην ηξέλν κε ην 

νπνίν ηαμηδεχνπλ γηα λα θνηκεζνχλ 
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4. πλήζσο ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηνπο εθδξνκείο. Παξφια απηά πξνηηκάηαη ε 

ρσξηζηή θαηάηαμε ησλ επηζθεπηψλ απηψλ. 

5. Δπηζθέπηεο πνπ έξρνληαη θαη θεχγνπλ ηελ ίδηα κέξα, δειαδή πνπ δελ 

δηαλπθηεξεχνπλ. 

6. Πιεξψκαηα πνπ δελ είλαη θάηνηθνη ηεο ρψξαο πνπ επηζθέπηνληαη θαη κέλνπλ ζε 

απηήλ νιφθιεξε ηελ εκέξα ρσξίο λα δηαλπθηεξεχζνπλ. 

7. Όηαλ ηαμηδεχνπλ απφ ηε ρψξα πξνέιεπζεο ηνπο ζηε ρψξα πνπ ζηαζκεχεη ε 

ππεξεζία ηνπο θαη αληίζηξνθα.  

8. Πνπ δελ εγθαηαιείπνπλ ηελ ηξάλδηη πεξηνρή ηνπ αεξνιηκέλα ή ηνπ ιηκαληνχ ζε 

νξηζκέλεο ρψξεο. Ζ ηξάλδηη, φκσο ηδηφηεηα ελφο ηαμηδηψηε κπνξεί λα ζπλεπάγεηαη 

παξακνλή ζε κηα ρψξα κίαο ή θαη πεξηζζνηέξσλ εκεξψλ. ε απηέο ηηο 

πεξηπηψζεηο ζα πξέπεη απηνί λα ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηε ζηαηηζηηθή ησλ 

επηζθεπηψλ θαη ζπγθεθξηκέλα ησλ ηνπξηζηψλ. 

9. Κχξηνη ζθνπνί επίζθεςεο, φπσο θαζνξίζηεθαλ ζηε Γηάζθεςε ηεο Ρψκεο ην 1963. 

10. Λνηπνί ιφγνη επίζθεςεο είλαη γηα παξάδεηγκα πνιηηηζηηθνί, εηδηθά ελδηαθέξνληα, 

θιπ. 8 

χκθσλα κε ηνλ Βαξβαξέζζν (1999) «ηφπνο ππνδνρήο ησλ ηνπξηζηψλ, 

πεξηιακβάλεη έλαλ αξηζκφ ηνπξηζηηθψλ πφξσλ, νη νπνίνη, ζηα πιαίζηα ηεο 

απνθέληξσζεο θαη ηεο ηνπηθήο ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο, επηβάιιεηαη λα θαηαγξαθνχλ 

θαη λα αμηνπνηεζνχλ απφ ηνπο θαηεμνρήλ δηαρεηξηζηέο ηνπο, πνπ είλαη νη ηνπηθνί 

θνξείο. 

 

» Μεηαμχ ησλ πιεξέζηεξσλ θαηαγξαθψλ ησλ ηνπξηζηηθψλ πφξσλ ζπγθαηαιέγεηαη 

θαη απηή πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ηνλ Παγθφζκην Οξγαληζκφ Σνπξηζκνχ (Π.Ο.Σ.) 

ην 1980. Σα ζεκαληηθφηεξα ζηνηρεία πνπ πεξηιακβάλεη παξαηίζεληαη παξαθάησ: 

 

Καηαγξαθή ησλ Σνπξηζηηθώλ πόξσλ 

α )  Φπζηθή θιεξνλνκηά 

Γεσινγηθά θαη γεσκνξθνινγηθά θιηκαηνινγηθά ζηνηρεία 

 ζεξκνθξαζία 

 ειηνθάλεηα 

 βξνρνπηψζεηο 

                                                             
8
 Βαρβαρζςοσ τ., Οικονομικι του Σουριςμοφ, ΠΡΟΠΟΜΠΟ, 2008, ςελ. 57-60. 
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 πγξαζία 

 άλεκνη 

 δηάξθεηα ησλ επνρψλ 

 θαζαξφηεηα ηνπ αέξα 

 πεγέο 

 θαηαξξάθηεο 

 ρείκαξξνη 

 πνηάκηα 

 ιίκλεο 

 ζάιαζζεο 

 ρισξίδα 

 παλίδα 

 πξνζηαηεπφκελεο δψλεο 

 

β)  Αλζξψπηλε θιεξνλνκηά 

 δεκνγξαθηθά δεδνκέλα 

 ζπλζήθεο δηαβίσζεο 

 κηζζνί 

 εξγαζηαθέο ζπλζήθεο 

 θαηεγνξηνπνηήζεηο ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ 

 χπαξμε θέληξσλ επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο 

 αληηιήςεηο θαη απφςεηο ηνπ πιεζπζκνχ ζρεηηθά κε ηνλ ηνπξηζκφ 

 βαζκφο ζπκκεηνρήο ηνπ πιεζπζκνχ ζηνπο δεκνθξαηηθνχο ζεζκνχο ζε 

εζληθφ, πεξηθεξεηαθφ θαη ηνπηθφ επίπεδν 

 δηαθνπέο κεη' απνδνρψλ 

 νξζνινγηθή νξγάλσζε ηνπ ρξφλνπ εξγαζίαο θαη ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ 

 ρξνληθή θαηαλνκή ησλ δηαθνπψλ 

 ζπλήζεηεο ζρεηηθά κε ηηο δηαθνπέο 

 επίπεδν εθπαίδεπζεο, πγείαο θηι. 

 πνιηηηθή ζηαζεξφηεηα 

 ηνπξηζηηθή εηθφλα (image) ηεο πεξηνρήο 

 ζεζκηθφ πιαίζην πνπ αθνξά ηελ ηνπξηζηηθή αλάπηπμε 

 δηνηθεηηθή νξγάλσζε ηεο ρψξαο θαη ηεο πεξηθέξεηαο 

 χπαξμε ελφο πξνγξάκκαηνο εζληθήο θαη πεξηθεξεηαθήο νηθνλνκηθήο 

αλάπηπμεο 
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 χπαξμε ελφο πξνγξάκκαηνο ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο 

 θαζνξηζκφο δσλψλ, πνιενδνκηθψλ ξπζκίζεσλ θιπ. 

 

γ) Πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά 

 αξραηνινγία 

 ηζηνξηθά κλεκεία 

 ηνπηθή αξρηηεθηνληθή 

 παξαδφζεηο, θνιθιφξ 

 παξαδνζηαθνί νηθηζκνί 

  

δ )  Τπνδνκή 

 νδηθέο, ζηδεξνδξνκηθέο, ζαιάζζηεο θαη αεξνπνξηθέο κεηαθνξέο 

 ηνπξηζηηθνί εμνπιηζκνί: καξίλεο, πιαδ, θπζηθά πάξθα θιπ. 

 

ε) Αλσδνκή 

 μελνδνρεηαθά θαηαιχκαηα, νξγαλσκέλεο θαηαζθελψζεηο, , αγξνηφ-ηνπξηζηηθά 

θαηαιχκαηα, μελψλεο, εζηηαηφξηα, θαθέ, κπαξ, γξαθεία ηαμηδηψλ θιπ. 

 

ζη) Οηθνλνκηθνί πφξνη 

 δεκφζηεο ρξεκαηνδνηηθέο πεγέο 

 νηθνλνκηθέο εληζρχζεηο ζηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε 

 ηξαπεδηθέο πεγέο ρξεκαηνδφηεζεο 

 επίπεδν ησλ ηηκψλ ησλ πξψησλ πιψλ, ησλ νηθνπέδσλ, ησλ ππεξεζηψλ ηνπ 

εξγαηηθνχ δπλακηθφ» 9 

2.4 Σάζεηο ζηνλ ηνπξηζκό 

Οη Αθξηβφο-αιεζηψηεο (2007) αλαθέξνληαη ζηελ κεηάιιαμε πνπ έρεη ζπληειεζηεί 

ζηνλ θνηλσληθφ ξφιν ηνπ ηνπξηζκνχ ζε ζρέζε κε ηηο γεληθφηεξεο θνηλσληθέο θαη 

πνιηηηζκηθέο αιιαγέο πνπ έρνπλ ζπληειεζηεί. πγθεθξηκέλα αλαθέξνπλ φηη νη 

ζχγρξνλεο ηάζεηο ζηνλ ηνπξηζκφ είλαη νη εμήο: 

 Πνηνηηθή βειηίωζε ηεο ηνπξηζηηθήο πειαηείαο, ην νπνίν ζεκαίλεη φηη ν 

ηνπξίζηαο δελ ζέιεη πιένλ λα δηαηεξεί κηα παζεηηθή ζηάζε γηα ηελ 

                                                             
9
 Βαρβαρζςοσ τ., Σουριςτικι Ανάπτυξθ & Διοικθτικι Αποκζντρωςθ, ΠΡΟΠΟΜΠΟ, 1999, ςελ. 26-28. 



 

 

24 

III.  

ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ ηνπ κέζσ ησλ ηνπξηζηηθψλ ππεξεζηψλ, αιιά 

επηζπκεί λα εκπιέθεηαη ν ίδηνο ζηνλ ηξφπν ηεο εμππεξέηεζήο ηνπ. 

 Ο ηνπξίζηαο ραξαθηεξίδεηαη από απμεκέλε θνηλωληθή θαη πεξηβαιινληηθή 

επαηζζεζία. Σν γεγνλφο απηφ ζεκαίλεη φηη νη ηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο πνπ 

ζέινπλ λα παξακείλνπλ αληαγσληζηηθέο ζα πξέπεη λα δξαζηεξηνπνηνχληαη κε 

ηέηνην ηξφπν ψζηε λα πξνζηαηεχνπλ ην θπζηθφ πεξηβάιινλ (π.ρ. λα 

πξνσζνχλ ηελ δεκηνπξγία λέσλ ηχπσλ θαηαιπκάησλ, ηελ δεκηνπξγία ηεο 

αλαγθαίαο ηνπξηζηηθήο ππνδνκήο θαη αλσδνκήο), θαη λα ζέβνληαη ηηο 

θνηλσληθέο θαη πνιηηηζκηθέο ηδηαηηεξφηεηεο θαη παξαδφζεηο ηεο ηνπηθήο 

θνηλσλίαο. 

 Πνηνηηθή αλαβάζκηζε ηνπ ηνπξηζηηθνύ πξνϊόληνο. Αλαθέξεηαη ζηελ δηαηήξεζε 

ησλ ηηκψλ ησλ ηνπξηζηηθψλ αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ ζε ζηαζεξά επίπεδα, κε 

ηαπηφρξνλε εθπαίδεπζε θαη επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε ηνπ αλζξψπηλνπ 

δπλακηθνχ πνπ ζρεηίδεηαη κε ην ηνπξηζηηθφ πξντφλ ψζηε λα επηηεπρζεί 

κεγηζηνπνίεζε ηεο ηνπξηζηηθήο ηθαλνπνίεζεο. 

 Παγθνζκηνπνίεζε ηνπ ηνπξηζκνύ. Ζ παγθνζκηνπνίεζε είλαη ε απειεπζέξσζε 

ησλ αγνξψλ θαη θαηάξγεζε ησλ ζπλφξσλ ζηηο νηθνλνκηθέο ζπλαιιαγέο. Ζ 

παγθνζκηνπνίεζε είλαη εθηθηή κε ηελ ρξεζηκνπνίεζε λέσλ ηερλνινγηψλ θαη 

λέσλ νηθνλνκηθψλ πξαθηηθψλ (θαηάξγεζε δηαζπλνξηαθψλ δαζκψλ αλάκεζα 

ζε θξάηε θιπ). Ζ παγθνζκηνπνίεζε αθελφο κελ απμάλεη ην εχξνο ησλ 

πηζαλψλ ηνπξηζηψλ θαη ησλ απαηηήζεψλ ηνπο θαη αθεηέξνπ απμάλεη ηνλ 

αληαγσληζκφ ησλ ηνπξηζηηθψλ πξννξηζκψλ θαη επηρεηξήζεσλ. Ζ 

παγθνζκηνπνίεζε φκσο δηεπθνιχλεη ηε ιεηηνπξγία ηεο αγνξάο ησλ 

ηνπξηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ, ηελ επηθνηλσλία ησλ αλζξψπσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ 

ζηελ ηνπξηζηηθή αγνξά, ηελ θαηάξγεζε ησλ θπιεηηθψλ δηαθξίζεσλ, θαη ηε 

δεκηνπξγία θηιηθψλ πξνζσπηθψλ θαη επαγγεικαηηθψλ ζρέζεσλ αλάκεζα ζε 

αλζξψπνπο απφ δηαθνξεηηθέο επείξνπο. 

 Δηαηήξεζε ηεο ηδηαηηεξόηεηαο αλαπηπζζόκελωλ ηνπξηζηηθώλ πξννξηζκώλ. Οη 

ρψξεο πνπ απνηεινχλ ή ζα απνηειέζνπλ λένπο πφινπο ηνπξηζηηθήο έιμεο 

πξνζπαζνχλ λα δηαηεξήζνπλ ηελ ηαπηφηεηα ηνπο θαη ηελ πνιηηηζκηθή ηνπο 

θιεξνλνκηά γηα λα κπνξέζνπλ λα ηξαβήμνπλ ηελ πξνζνρή μέλσλ ηνπξηζηψλ 

ζε αληίζεζε κε ηηο απαηηήζεηο ηεο παγθνζκηνπνίεζεο, 

 ύλδεζε ηεο ηερλνινγίαο κε ην Μάξθεηηλγθ. Οη θξαηήζεηο κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ 

απνηεινχλ έλα ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ζχλδεζεο ηεο ηερλνινγίαο κε ηηο 
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πσιήζεηο, φπσο επίζεο θαη ε πξνψζεζε πξντφλησλ κέζσ ησλ ειεθηξνληθψλ 

θνηλσληθψλ δηθηχσλ.» 10 

2.5 Σνπξηζηηθέο Δπηρεηξήζεηο  

χκθσλα κε ηνπο Αθξηβφ-αιεζηψηε (2007) ε θχξηα κνλάδα ηεο ηνπξηζηηθήο 

επηρείξεζεο είλαη ε νηθνλνκηθή κνλάδα (μελνδνρείν) πνπ παξέρεη, έλαληη ακνηβήο 

ππεξεζίεο θηινμελίαο.  

 

Ζ ηνπξηζηηθή επηρείξεζε απνθαζίδεη ζρεηηθά κε ηελ παξαγσγή ηνπξηζηηθψλ αγαζψλ 

θαη ππεξεζηψλ. Με ηηο απνθάζεηο απηέο πξνζδηνξίδεηαη ηη αγαζά ζα παξαρζνχλ, ζε ηη 

ηηκή ζα πνπιεζνχλ, πνπ ζα εγθαηαζηαζεί ε ηνπξηζηηθή κνλάδα ψζηε λα είλαη φζν ην 

δπλαηφλ πξνζβάζηκε, θιπ. 

 

ηε ηνπξηζηηθή κνλάδα ιεηηνπξγνχλ δηάθνξα ηκήκαηα ηα νπνία κε ηελ πάξνδν ηνπ 

ρξφλνπ δηεπξχλνληαη θαη εκπινπηίδνληαη γεγνλφο πνπ νθείιεηαη ζε 

πξνγξακκαηηζκέλε πξνζπάζεηα κεγηζηνπνίεζεο ηνπ θέξδνπο.  

 

Σα βαζηθά ηκήκαηα κηαο ηνπξηζηηθήο κνλάδαο είλαη: 

 Τπεξεζίεο θηινμελίαο δειαδή ην ηκήκα ηεο δηαρείξηζεο ησλ δσκαηίσλ θαη 

πεξηιακβάλεη ηελ ππνδνρή θαη ηνπο νξφθνπο. 

 Τπεξεζίεο ζίηηζεο (ηκήκα εζηηαηνξίνπ θαη θνπδίλαο πνπ δίλεη ηελ δπλαηφηεηα 

ζηνπο ηνπξίζηεο πξφζβαζεο φρη κφλν ηελ εζληθή θνπδίλα ηεο ρψξαο 

ππνδνρήο θαη θηινμελίαο ηνπο θαη αιιά θαη ηελ δηεζλή θνπδίλα). 

 Τπεξεζίεο δηαζθέδαζεο, απηέο παξέρνληαη ζηνπο ηνπξίζηεο ζηα θέληξα 

δηαζθέδαζεο είηε ζηα μελνδνρεία, είηε εθηφο απηψλ. 

 Ζ δηεχζπλζε ζηελ νπνία αλήθεη έλαο αξηζκφο ηκεκάησλ, φπσο ην εκπνξηθφ, 

ην νηθνλνκηθφ, ην ινγηζηήξην, ηεο αζθάιεηαο, ηεο δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο, ηνπ 

πξνζσπηθνχ, ην λνκηθφ, ηαμηδησηηθή αζθάιηζε, ηαηξνθαξκαθεπηηθή 

πεξίζαιςε, θιπ. 

 

Οη δηαθξίζεηο θιαζηθψλ θαη ζχγρξνλσλ θαηαιπκάησλ: 

                                                             
10 Ακριβόσ Χρ., αλεςιϊτθσ Μ., Σουριςμόσ: Ειςαγωγικζσ ζννοιεσ – Σουριςτικι ςυνείδθςθ – Σουριςτικι 

ςυμπεριφορά, INTERBOOKS, 2007, ςελ. 41-49. 
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 Κιαζηθά ηνπξηζηηθά θαηαιχκαηα 

 Ξελνδνρεία 

 Ξελψλεο 

 Παλδνρεία 

 χγρξνλα ηνπξηζηηθά θαηαιχκαηα 

 χγρξνλα Ξελνδνρεηαθά ζπγθξνηήκαηα 

 Σν πισηφ μελνδνρείν - Flotel. Χο πισηά μελνδνρεία ραξαθηεξίδνληαη 

παξνπιηζκέλα πινία πνπ έρνπλ δηακνξθσζεί θαηάιιεια ψζηε λα παξέρνπλ 

ηηο ππεξεζίεο ελφο μελνδνρείνπ θαη βξίζθνληαη αγθπξνβνιεκέλα ζε ιηκάληα ή 

φξκνπο πνηακψλ. 

 Σν μελνδνρείν ηχπνπ Motel πνπ βξίζθεηαη ζπλήζσο ζην εζληθφ ή επαξρηαθφ 

νδηθφ δίθηπν θαη απνβιέπεη ζηελ εμππεξέηεζε φζσλ θηλνχληαη κε ην 

απηνθίλεην. 

 Ξελνδνρεία -Υσξηά 

 Μπαλγθαιφνπο 

 Δλνηθηαδφκελα δηακεξίζκαηα 

 Δλνηθηαδφκελα δσκάηηα 11 

2.6 Σα ηοσριζηικά γραθεία 

Οη Αθξηβφο-αιεζηψηεο (2007) αλαθέξνπλ φηη «Σα ηνπξηζηηθά γξαθεία αζρνινύληαη 

κε ηελ πξαθηόξεπζε ή αιιηώο ηε δηακεζνιάβεζε ζηελ παξνρή ππεξεζηώλ 

ηνπξηζηηθνύ ραξαθηήξα γη΄ απηό ιέγνληαη θαη ηνπξηζηηθά πξαθηνξεία». Σνπξηζηηθφ 

Γξαθείν είλαη κία εκπνξηθή επηρείξεζε ε νπνία ιεηηνπξγεί σο έλαο απηφλνκνο 

ελδηάκεζνο θνξέαο ζηε δηαλνκή ησλ ηνπξηζηηθψλ πξντφλησλ. Παξεκβαίλεη κεηαμχ 

ηνπ πειάηε θαη ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο απνθνκίδνληαο κία πξνκήζεηα ζην ζχλνιν ησλ 

πξαγκαηνπνηνχκελσλ πσιήζεσλ. 

 

                                                             
11 Ακριβόσ Χρ., αλεςιϊτθσ Μ., Σουριςμόσ: Ειςαγωγικζσ ζννοιεσ – Σουριςτικι ςυνείδθςθ – Σουριςτικι 

ςυμπεριφορά, INTERBOOKS, 2007, ςελ. 41-49. 
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Σα ηνπξηζηηθά γξαθεία αγνξάδνπλ ηνπξηζηηθά παθέηα θάλνπλ ηνπξηζηηθέο πξνζθνξέο 

γηα ζπγθεθξηκέλνπο πξννξηζκνχο ζε ζπγθεθξηκέλεο πεξηφδνπο φπσο ηα 

Υξηζηνχγελλα ην Πάζρα θαη ην θαινθαίξη πξνζθέξνπλ θαη κεκνλσκέλεο ηνπξηζηηθέο 

ππεξεζίεο φπσο εηζηηήξηα γηα ρξήζε δηαθφξσλ κεηαθνξηθψλ κέζσλ, ππεξεζίεο 

θηινμελίαο ζε θαηαιχκαηα θαη ζηελ ζπλέρεηα ηα δηαζέηνπλ γηα λα ηθαλνπνηήζνπλ ηηο 

αλάγθεο ησλ πειαηψλ ηνπο. πρλά δηαζέηνπλ δηθά ηνπο κεηαθνξηθά κέζα π.ρ. 

ιεσθνξεία ή ελνηθηαδφκελα απηνθίλεηα θαη πην ζπάληα δηθά ηνπο μελνδνρεία σο κηα 

κνξθή νξηδφληηαο νινθιήξσζεο. 

 

Σα ηαμηδησηηθά γξαθεία δηαθεκίδνληαη κέζα απφ ηελ ηειεφξαζε ην ξαδηφθσλν 

πεξηνδηθά θπιιάδηα ψζηε λα γίλνληαη επξέσο γλσζηά απφ ην ηνπξηζηηθφ θνηλφ. 

Οη Αθξηβφο-αιεζηψηεο δηαθξίλνπλ ηα ηνπξηζηηθά γξαθεία ζηηο θάησζη θαηεγνξίεο:  

 χκθσλα κε ην ειιεληθφ δίθαην ζε εζσηεξηθνύ (γηα δηαθίλεζε εκεδαπψλ 

εληφο ηεο ρψξαο) θαη γεληθνύ ηνπξηζκνχ (δηαθίλεζε εκεδαπψλ θαη 

αιινδαπψλ εληφο θαη εθηφο ηεο ρψξαο). 

 Με βάζε ην είδνο θίλεζεο ηεο πειαηείαο ηνπο (απφ ην εζσηεξηθφ ζην 

εμσηεξηθφ θαη αληίζηξνθα), ζε εηζεξρόκελνπ θαη εμεξρόκελνπ ηνπξηζκνχ. 

 Με θξηηήξην ην είδνο ησλ εξγαζηψλ, ζε πξαθηνξεία (travel agencies) θαη 

νξγαλσηέο ηαμηδηώλ (tνur operators)  

 

Οη Αθξηβφο-αιεζηψηεο ζεκεηψλνπλ εηδηθά γηα ηνπο νξγαλσηέο ηαμηδίσλ φηη «ν 

νξγαλσηήο ηαμηδίσλ (tνur operator) αλ θαη αλήθεη ζηα ηνπξηζηηθά γξαθεία, απνηειεί 

θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο παξάγνληα γηα ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ελφο μελνδνρείνπ αιιά 

θαη γεληθφηεξα γηα ηελ ηνπξηζηηθή αλάπηπμε κηαο πεξηνρήο θαη ελδερνκέλσο κηαο 

ρψξαο.  

» χκθσλα κε έλα ιεηηνπξγηθφ – ηερληθφ νξηζκφ νη (tνur operators) είλαη ηαμηδησηηθνί 

νξγαληζκνί πνπ αλαιακβάλνπλ λα δηαθηλήζνπλ απφ θάπνηα ρψξα, ζπλήζσο απφ ηεο 

ρψξα πνπ έρνπλ ηελ έδξα ηνπο, νκάδεο ηνπξηζηψλ ζε κηα άιιε πεξηνρή ή ρψξα πνπ 

επηιέγεηαη είηε απφ απηνχο είηε απφ ηνλ πειάηε γηα δηαθνπέο ή γηα θάπνηα άιιε 

κνξθή ηνπξηζκνχ. Πξνθεηκέλνπ λα ην πεηχρνπλ απηφ, νξγαλψλνπλ έηζη ηηο ππεξεζίεο 

ηνπο πξνο ηνλ πειάηε, ψζηε λα κε ρξεηαζηεί ν πειάηεο λα αζρνιεζεί θαζφινπ κε ηηο 

ιεπηνκέξεηεο ηνπ ηαμηδηνχ ηνπ φπσο εμαζθάιηζε κέζνπ κεηαθνξάο ηνπ, εηζηηήξηα 
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δηακνλή ζε μελνδνρεία ελνηθίαζε, απηνθηλήηνπ, θιπ. Ο πειάηεο απιψο επηιέγεη ηνλ 

πξννξηζκφ ή ην μελνδνρείν πνπ ζέιεη λα δηακείλεη κέζσ εηθνλνγξαθεκέλσλ 

δηαθεκίζεσλ, εληχπσλ, κπξνζνχξεο, πνπ δηαζέηεη ν tνur operator, δειψλεη ηηο 

εκεξνκελίεο θαηά ηηο νπνίεο επηζπκεί λα θάλεη ηηο δηαθνπέο ηνπ θαη αγνξάδεη έλαληη 

ελφο πξνθαζνξηζκέλνπ απφ ηνλ tνur operator ―παθέην‖ ηνπξηζηηθψλ ππεξεζηψλ. 

 

» πλήζσο νη κεγάινη Σνur operators δηαζέηνπλ δηθά ηνπο κεηαθνξηθά κέζα ή 

ελνηθηάδνπλ έλαλ νξηζκέλν αξηζκφ ζέζεσλ απφ αεξνπνξηθέο, ζηδεξνδξνκηθέο 

εηαηξείεο. Γηα ηελ εμππεξέηεζε ηεο πειαηείαο ηνπο ζπλεξγάδνληαη κε ηνπξηζηηθά 

γξαθεία απφ δηάθνξα δηακεξίζκαηα ηεο ρψξαο ηνπο θαζψο θαη απφ ην εμσηεξηθφ». 12 

                                                             
12 Ακριβόσ Χρ., αλεςιϊτθσ Μ., Σουριςμόσ: Ειςαγωγικζσ ζννοιεσ – Σουριςτικι ςυνείδθςθ – Σουριςτικι 

ςυμπεριφορά, INTERBOOKS, 2007, ςελ. 41-49. 
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Βηβιηνγξαθία 2νπ Κεθαιαίνπ 

 Lozato-Giotart Jean-Pierre, Σνπξηζηηθή Γεσγξαθία, INTERBOOKS, 1996. 

 Αθξηβφο Υξ., αιεζηψηεο Μ., Σνπξηζκφο: Δηζαγσγηθέο έλλνηεο – Σνπξηζηηθή 

ζπλείδεζε – Σνπξηζηηθή ζπκπεξηθνξά, INTERBOOKS, 2007. 

 Βαξβαξέζνο η., Σνπξηζηηθή Αλάπηπμε & Γηνηθεηηθή Απνθέληξσζε, 

ΠΡΟΠΟΜΠΟ, 1999. 

 Βαξβαξέζνο η., Σνπξηζκφο έλλνηεο, κεγέζε, δνκέο, ΠΡΟΠΟΜΠΟ, 2000. 

 Βαξβαξέζνο η., Οηθνλνκηθή ηνπ Σνπξηζκνχ, ΠΡΟΠΟΜΠΟ, 2008. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3: ΣΟΤΡΙΜΟ-ΔΠΙΠΣΧΔΙ – ΣΤΠΟΙ ΣΟΤΡΙΜΟΤ – ΔΘΝΙΚΗ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ – ΚΟΙΝΧΝΙΟΛΟΓΙΚΔ ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ 

3.1 Θεηηθέο επηπηώζεηο ηνπ ηνπξηζκνύ 13 

i) Οηθνλνκηθνύ ραξαθηήξα 

Οη Αθξηβφο-αιεζηψηεο (2007) δηαθξίλνπλ ηηο εμήο ζεηηθέο νηθνλνκηθνχ 

ραξαθηήξα επηπηψζεηο ηνπ ηνπξηζκνχ: 

 Γίλεη επθαηξίεο απαζρφιεζεο ζε κεγάιν αξηζκφ εηδηθνηήησλ ηερληθνχ θαη 

επηζηεκνληθνχ ραξαθηήξα. 

 Απνηειεί πεγή εηζξνήο ζπλαιιάγκαηνο 

 Απμάλεη ην αηνκηθφ εηζφδεκα.  

 Απμάλεη ην αθαζάξηζην εζληθφ πξντφλ/εηζφδεκα - ΑΔΠ ηεο ρψξαο.  

 Λεηηνπξγεί ζηηο πθηζηάκελεο ππνδνκέο.  

 Αλαπηχζζεη ππνδνκέο πνπ εληζρχνπλ ην ηνπηθφ εκπφξην θαη ηε 

βηνκεραλία.  

 Μπνξεί λα αλαπηπρζεί παξάιιεια κε ηα ηνπηθά πξντφληα θαη ηεο ηνπηθέο 

πεγέο πινχηνπ. 

 Απμάλεη ην βαζκφ δηαθνξνπνίεζεο ηεο νηθνλνκίαο.  

 Σείλεη λα είλαη ζπκβαηφο θαη κε άιιεο νηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο.  

 Γηαρέεη ηελ αλάπηπμε.  

 

ii) Κνηλσληθνύ ραξαθηήξα 

Οη Αθξηβφο-αιεζηψηεο αλαθέξνπλ ηηο παξαθάησ ζεηηθέο επηπηψζεηο ηνπ 

ηνπξηζκνχ ζηελ θνηλσλία:  

 Γηεπξχλεη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη πνιηηηζκηθνχο νξίδνληεο ησλ ιαψλ. Ζ 

κεηαθίλεζε ησλ θνηλσληθψλ νκάδσλ δίλεη ηελ επθαηξία ζε άηνκα απφ 

                                                             
13 Ακριβόσ Χρ., αλεςιϊτθσ Μ., Σουριςμόσ: Ειςαγωγικζσ ζννοιεσ – Σουριςτικι ςυνείδθςθ – Σουριςτικι 

ςυμπεριφορά, INTERBOOKS, 2007, ςελ. 26-41. 
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δηαθνξεηηθνχο πνιηηηζκνχο θαη κε δηαθνξεηηθφ κνξθσηηθφ επίπεδν λα 

ζπλαληεζνχλ θαη λα αληαιιάμνπλ απφςεηο. 

 Βειηηψλεη ηελ πνηφηεηα δσήο — Τςειφηεξα εηζνδήκαηα θαζηεξψλνπλ λέα 

πξφηππα δηαβίσζεο. 

 Γηθαηνινγεί ηελ πξνζηαζία θαη αλαβάζκηζε ηνπ πεξηβάιινληνο. Οη θπζηθνί 

πφξνη, σο ζηνηρείν ηεο ηνπξηζηηθήο πξνζθνξάο, πεξηζάιπνληαη θαη 

αλαπηχζζνληαη πξνθεηκέλνπ κία ρψξα λα δηαηεξήζεη θαη λα πξνζειθχζεη 

ηνπο ηνπξίζηεο. 

 Παξέρεη ζηνπο θαηνίθνπο ρψξνπο αλαςπρήο θαη δηαζθέδαζεο. 

 

iii) Πνιηηηζκηθνύ ραξαθηήξα 

Οη Αθξηβφο-αιεζηψηεο αλαθέξνπλ σο ζεηηθέο πνιηηηζκηθνχ ραξαθηήξα 

επηπηψζεηο ηηο εμήο: 

 Δλδπλακψλεη ηελ πξνζηαζία ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο θαη ησλ 

παξαδφζεσλ. 

 Παξέρεη ηε δπλαηφηεηα απαζρφιεζεο ζε κνπζηθνχο, γιχπηεο θαη άιινπο 

θαιιηηέρλεο ελδπλακψλνληαο ηε δηαηήξεζε ηνπ πνιηηηζκνχ 

 Παξαθάκπηεη νπνηνπζδήπνηε θξαγκνχο κεηαμχ ησλ αλζξψπσλ πνπ 

πξνέξρνληαη π.ρ. απφ ηε γιψζζα, ηε ζξεζθεία, ηελ θνηλσλία, ηελ 

πνιηηηθή, ηηο θνηλσληθέο ηάμεηο, ηε θπιή θαη ηνλ πνιηηηζκφ.  

 Γεκηνπξγεί κία ειθπζηηθή εηθφλα ηνπ πξννξηζκνχ παγθνζκίσο. 

 Πξνάγεη ηε δεκηνπξγία κηαο παγθφζκηαο θνηλφηεηαο.  

 Δλδπλακψλεη ηε δηεζλή επηθνηλσλία θαη εηξήλε. » 

3.2 Αξλεηηθέο επηπηώζεηο ηνπ ηνπξηζκνύ 14 

i) Οηθνλνκηθνύ ραξαθηήξα 

                                                             
14 Ακριβόσ Χρ., αλεςιϊτθσ Μ., Σουριςμόσ: Ειςαγωγικζσ ζννοιεσ – Σουριςτικι ςυνείδθςθ – Σουριςτικι 

ςυμπεριφορά, INTERBOOKS, 2007, ςελ. 26-41. 
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Οη Αθξηβφο-αιεζηψηεο δηαθξίλνπλ ηηο εμήο αξλεηηθέο νηθνλνκηθνχ ραξαθηήξα 

επηπηψζεηο ηνπ ηνπξηζκνχ: 

 Πξνθαιεί ππεξβάιινπζα δήηεζε. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα απηνχ ηνπ 

θαηλνκέλνπ απνηειεί θαη ε Διιάδα, αθνχ θαηά ηελ πςειή πεξίνδν ζε 

πνιινχο πξννξηζκνχο δελ επαξθνχλ νη πθηζηάκελεο ππνδνκέο γηα ηελ 

εμππεξέηεζε ησλ ηνπξηζηψλ. 

 Δληνπίδνληαη θαηλφκελα θνξνδηαθπγήο. 

 Πξνθαιεί δπζθνιίεο ιφγσ επνρηθφηεηαο. 

 Απμάλεη ηνλ πιεζσξηζκφ κπνξεί λα πξνθαιέζεη αληζζφξνπε νηθνλνκηθή 

αλάπηπμε. 

 Δίλαη επάισηνο ζε νηθνλνκηθέο θαη πνιηηηθέο αιιαγέο.  

 

ii) Κνηλσληθνύ θαη πεξηβαιινληηθνύ ραξαθηήξα 

Οη Αθξηβφο-αιεζηψηεο δηαθξίλνπλ ηηο εμήο αξλεηηθέο επηπηψζεηο ηνπ 

ηνπξηζκνχ ζηελ θνηλσλία θαη ην πεξηβάιινλ: 

 Γεκηνπξγεί θνηλσληθά πξνβιήκαηα. Υαξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα είλαη ν 

θινληζκφο ηνπ ζεζκνχ ηνπ γάκνπ θαη ηεο νηθνγέλεηαο.  

 Τπνβαζκίδεη ην θπζηθφ πεξηβάιινλ θαη απμάλεη ηε κφιπλζε. πρλά ε 

άλαξρε δφκεζε θαη ε αλεμέιεγθηε δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ έρεη σο 

απνηέιεζκα ηελ ρσξίο κέηξν εθκεηάιιεπζε ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο ε 

νπνία ηειηθά νδεγεί ζηε ζηαδηαθή ππνβάζκηζε ηνπ.  

 Τπνβαζκίδεη ην πνιηηηζκηθφ πεξηβάιινλ. Με ηελ πηνζέηεζε αιινδαπψλ 

αμηψλ, ζηάζεσλ θαη ζπκπεξηθνξψλ αιιάδεη ε εζληθή θνπιηνχξα κηαο 

ρψξαο. πρλά απηφ απνηειεί κία αλαπφθεπθηε ζπλέπεηα απφ ηε ζηηγκή 

πνπ ζπγρξσηίδνληαη άλζξσπνη δηαθνξεηηθήο θνπιηνχξαο θαη εζληθφηεηαο. 

 Κινλίδεη ηελ παξαδνζηαθή δνκή ηεο νηθνγέλεηαο. Όπσο αλαθέξζεθε πην 

πάλσ, ν θινληζκφο ησλ εζηθψλ αμηψλ κηαο θνηλσλίαο, ιφγσ ηνπ 

ηνπξηζκνχ, επεξεάδεη ζεκαληηθά ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ησλ ζεζκψλ. 

 Δκπνξεπκαηνπνηεί ηελ θνπιηνχξα, ηε ζξεζθεία θαη ηελ ηέρλε. Οη 

άλζξσπνη πνπ ζπληεξνχλ ηελ θνπιηνχξα, ηε ζξεζθεία θαη ηελ ηέρλε κηαο 
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πεξηνρήο ζπρλά έρνπλ σο θίλεηξν ην νηθνλνκηθφ ζπκθέξνλ θαη φρη ηελ 

αγάπε ηνπο γηα απηά. 

 Γεκηνπξγεί παξεμεγήζεηο θαη ζπγθξνχζεηο. Ο ηνπξηζκφο, ιφγσ ηεο 

κεγάιεο αλνκνηνγέλεηαο πνπ ηνλ ραξαθηεξίδεη, δελ πξνζθέξεη ηηο 

θαιχηεξεο πξνυπνζέζεηο ψζηε ε επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ αηφκσλ λα είλαη 

απνηειεζκαηηθή κε ηελ παξαπάλσ έλλνηα. 

 πκβάιεη ζηελ εμάπισζε ησλ αζζελεηψλ. Παιαηφηεξα θπξίαξρν ξφιν 

είραλ ζηελ πεξίπησζε απηή ηα ζεμνπαιηθψο κεηαδηδφκελα λνζήκαηα, 

φπσο π.ρ. ην AIDS/HIV, θιπ. ήκεξα εκθαλίζηεθαλ άιιεο ζχγρξνλεο 

κνξθέο αζζελεηψλ φπσο ε γξίπε ησλ πνπιεξηθψλ, θιπ. 

 Γεκηνπξγεί νηθνλνκηθή αζηάζεηα. Οη απμνκεηψζεηο ηνπ εηζνδήκαηνο ησλ 

απαζρνινχκελσλ ζηνλ ηνπξηζκφ ιφγσ ηεο επνρηθφηεηαο θαη ηεο 

επαηζζεζίαο πνπ ραξαθηεξίδεη ηνλ θιάδν (φπσο αλαιχζεθε πξνεγνπκέ-

λσο) επηθέξνπλ ζεκαληηθέο κεηαβνιέο ζηελ ηδησηηθή θαηαλάισζε. » 

3.3 Σύπνη Σνπξηζκνύ 15 

Οι ηχπνη ηνπξηζκνχ αλάινγα κε ηα δηάθνξα θξηηήξηα είλαη νη παξαθάησ: 

 Γηαρσξηζκφο κε βάζε ηα θίλεηξα ηνπ ηνπξίζηα: 

o Σνπξηζκφο Αλαςπρήο 

o Δπαγγεικαηηθφο ηνπξηζκφο 

o Σνπξηζκφο πγείαο 

 

 χκθσλα κε ην Μεηαθνξηθφ Μέζν: 

o Αεξνπνξηθφο Σνπξηζκφο 

o ηδεξνδξνκηθφο Σνπξηζκφο 

o Αθηνπιντθφο Σνπξηζκφο 

o Απηνθηλεηηζηηθφο Σνπξηζκφο 

o Πεξηπαηεηηθφο Σνπξηζκφο 

 

                                                             
15 Ακριβόσ Χρ., αλεςιϊτθσ Μ., Σουριςμόσ: Ειςαγωγικζσ ζννοιεσ – Σουριςτικι ςυνείδθςθ – Σουριςτικι 

ςυμπεριφορά, INTERBOOKS, 2007, ςελ. 59-61. 
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 χκθσλα κε ηνλ πξννξηζκφ: 

o Παξαζαιάζζηνο ηνπξηζκφο, 

o Παξαιίκληνο ηνπξηζκφο,  

o Οξεηλφο ηνπξηζκφο, 

o Σνπξηζκφο ππαίζξνπ, 

o Αζηηθφο ηνπξηζκφο 

o Δζσηεξηθφο ηνπξηζκφο 

o Γηεζλήο ηνπξηζκφο 

 

 χκθσλα κε ην κέγεζνο ηεο νκάδαο 

o Μαδηθφο ηνπξηζκφο,  

o Αηνκηθφο ηνπξηζκφο,  

 

 Αλάινγα κε ηελ δξαζηεξηφηεηα: 

o καδηθφο-νξγαλσκέλνο ηνπξηζκφο 

o Δλαιιαθηηθφο ηνπξηζκφο 

 
Πίλαθαο 1: Οη Αθίμεηο ησλ επξσπαίσλ ηνπξηζηώλ θαηά ηελ πεληαεηία 2002-

2006  

  ΔΤΡΧΠΖ 

ΗΑΝΟΤΑΡΗΟ 02 55.236 

ΦΔΒΡΟΤΆΡΗΟ  02 70.083 

ΜΑΡΣΗΟ 02 135.317 

ΑΠΡΗΛΗΟ 02 324.041 

ΜΆΗΟ 02 716.848 

ΗΟΎΝΗΟ 02 812.099 

ΗΟΎΛΗΟ 02 924.003 

ΑΎΓΟΤΣΟ 02 976.188 

ΔΠΣΈΜΒΡΗΟ 02 900.116 

ΟΚΣΏΒΡΗΟ 02 466.717 

ΝΟΈΜΒΡΗΟ 02 91.035 

ΓΔΚΈΜΒΡΗΟ 02 77.355 

ΗΑΝΟΤΆΡΗΟ 03 58.852 

ΦΔΒΡΟΤΆΡΗΟ 03 77.757 
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ΜΆΡΣΗΟ 03 106.377 

ΑΠΡΊΛΗΟ 03 351.230 

ΜΆΗΟ 03 714.675 

ΗΟΎΝΗΟ 03 807.490 

ΗΟΎΛΗΟ 03 928.686 

ΑΎΓΟΤΣΟ 03 1.016.817 

ΔΠΣΈΜΒΡΗΟ 03 840.750 

ΟΚΣΏΒΡΗΟ 03 456.208 

ΝΟΈΜΒΡΗΟ 03 83.772 

ΓΔΚΈΜΒΡΗΟ 03 78.701 

ΗΑΝΟΤΆΡΗΟ 04 49.833 

ΦΔΒΡΟΤΆΡΗΟ 04 66.078 

ΜΆΡΣΗΟ 04 110.083 

ΑΠΡΊΛΗΟ 04 320.191 

ΜΆΗΟ 04 688.841 

ΗΟΎΝΗΟ 04 761.780 

ΗΟΎΛΗΟ 04 890.070 

ΑΎΓΟΤΣΟ 04 932.376 

ΔΠΣΈΜΒΡΗΟ 04 837.331 

ΟΚΣΏΒΡΗΟ 04 433.290 

ΝΟΈΜΒΡΗΟ 04 89.354 

ΓΔΚΈΜΒΡΗΟ 04 66.613 

ΗΑΝΟΤΆΡΗΟ 05 67.909 

ΦΔΒΡΟΤΆΡΗΟ 05 91.448 

ΜΆΡΣΗΟ 05 156.200 

ΑΠΡΊΛΗΟ 05 299.680 

ΜΆΗΟ 05 763.501 

ΗΟΎΝΗΟ 05 869.595 

ΗΟΎΛΗΟ 05 1.043.471 

ΑΎΓΟΤΣΟ 05 1.126.453 

ΔΠΣΈΜΒΡΗΟ 05 945.317 

ΟΚΣΏΒΡΗΟ 05 475.769 

ΝΟΈΜΒΡΗΟ 05 95.780 

ΓΔΚΈΜΒΡΗΟ 05 65.820 
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ΗΑΝΟΤΆΡΗΟ 06 68.303 

ΦΔΒΡΟΤΆΡΗΟ 06 81.938 

ΜΆΡΣΗΟ 06 130.357 

ΑΠΡΊΛΗΟ 06 342.700 

ΜΆΗΟ 06 746.346 

ΗΟΎΝΗΟ 06 906.776 

ΗΟΎΛΗΟ 06 1.097.671 

ΑΎΓΟΤΣΟ 06 1.152.466 

ΔΠΣΈΜΒΡΗΟ 06 993.375 

ΟΚΣΏΒΡΗΟ 06 511.136 

ΝΟΈΜΒΡΗΟ 06 109.176 

ΓΔΚΈΜΒΡΗΟ 06 79.954 

Πεγή: ΔΘΝΗΚΖ ΣΑΣΗΣΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΔΛΛΑΓΟ (Δ..Τ.Δ) 

3.4 Η εζληθή νηθνλνκία 

Ο Bull Adrian (2002) αλαθέξεη «φηη ην κέγεζνο θαη ε αμία κηαο εζληθήο νηθνλνκίαο 

εθθξάδνληαη ζπλήζσο σο ε ζπλνιηθή αμία φισλ ησλ αγαζψλ θαη ησλ ππεξεζηψλ πνπ 

παξάγνληαη απφ ηελ νηθνλνκία απηή ζηε δηάξθεηα κηαο ζπγθεθξηκέλεο ρξνληθήο 

πεξηφδνπ, φπσο π.ρ. έλα έηνο. Γηα ιφγνπο επθνιίαο, απηήλ ηελ αμία κπνξνχκε λα ηελ 

νλνκάζνπκε Αθαζάξηζην Εγρώξην Πξνϊόλ (ΑΕΠ) ηεο ρψξαο, αλ θαη απηφ 

απινπζηεχεη κεξηθνχο ππνινγηζκνχο ζρεηηθά κε ηηο αθξηβείο πεγέο θαη ηηο ρξήζεηο 

κεξηθψλ, απφ απηά ηα αγαζά θαη ηηο ππεξεζίεο. Σα δχν θπξηφηεξα ζπζηαηηθά ηνπ ΑΔΠ 

είλαη ηα αγαζά θαη νη ππεξεζίεο πνπ παξάγνληαη γηα θαηαλάιωζε (C) ή γηα λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ σο έρνπλ, θαζψο θαη απηά πνπ παξάγνληαη γηα ην ζρεκαηηζκφ 

πάγηνπ θεθαιαίνπ ή επέλδπζεο (I) κε ζθνπφ ηελ παξαγσγή άιισλ αγαζψλ θαη 

ππεξεζηψλ. 

» Ο απιφο απηφο νξηζκφο, ΑΔΠ = C + I, ππνζέηεη φηη κηα νηθνλνκία είλαη θιεηζηή ζην 

εμσηεξηθφ (δηεζλέο) εκπφξην. Δπεηδή ε ππφζεζε απηή δελ είλαη ξεαιηζηηθή γηα φιεο 

ζρεδφλ ηηο νηθνλνκίεο, πξέπεη λα ζπκπεξηιάβνπκε ηελ αμία φισλ ησλ εμαγωγώλ (Υ), 

αιιά λα αθαηξέζνπκε ηελ αμία φισλ ησλ εηζαγωγώλ (Μ) αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο επηιεγκέλεο ρξνληθήο πεξηφδνπ. Έηζη ν νξηζκφο βειηηψλεηαη 

ειαθξψο θαη γίλεηαη ΑΔΠ = C + I + Υ - Μ.» 



 

 

37 

III.  

» O ηνκέαο ησλ ηαμηδηψλ θαη ηνπ ηνπξηζκνχ εκθαλίδεηαη ζε φιεο ίζσο ηηο πηπρέο ηνπ 

ΑΔΠ. Πξψηνλ, ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο δαπάλεο εθ κέξνπο ησλ ηνπξηζηψλ ζα 

ζεσξείηαη θαηαλαισηηθή δαπάλε (C) αλ αθνξά ηνλ εγρψξην ηνπξηζκφ ή ηα ζηνηρεία 

ελφο δηεζλνχο ηαμηδηνχ πνπ δηαηίζεληαη απφ ηελ ίδηα ηελ ρψξα. Γεχηεξνλ ε δαπάλε εθ 

κέξνπο ησλ επηρεηξήζεσλ γηα θηίξηα εξγνζηάζηα κεραλήκαηα θιπ. γηα ηελ παξνρή 

ηνπξηζηηθψλ ππεξεζηψλ απνηειεί κέξνο ηεο επέλδπζεο (Η) κεγάιν κέξνο ηεο νπνίαο 

είλαη πηζαλφ λα είλαη θξαηηθέο δαπάλεο, εηδηθά γηα έξγα ππνδνκήο. Σξίηνλ έλαο 

ηνπξίζηαο ν νπνίνο δαπαλά ρξήκαηα ζε κηα ρψξα ηνπ εμσηεξηθνχ ή ηαμηδεχεη κε 

κεηαθνξηθέο ππεξεζίεο πνπ αλήθνπλ ζε άιιεο ρψξεο, θαηά θάπνηα έλλνηα εηζάγεη 

ππεξεζίεο. Ζ δαπάλε απηή απνηειεί δηαξξνή απφ ηελ εζληθή νηθνλνκία. Σέινο, ε 

αληίζηξνθε θαηάζηαζε απνηειεί εμαγσγή φηαλ κηα ρψξα κπνξεί λα πνπιάεη ηηο 

κεηαθνξηθέο ή ηνπξηζηηθέο ππεξεζίεο ηεο ζε δηεζλείο ηνπξίζηεο απφ άιιεο 

πεξηνρέο.»16 

3.5 Παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηε ζπκβνιή ηνπ ηνπξηζκνύ ζην ΑΔΠ 

Καηά ηνλ Bull Adrian (2002) «Δίκαζηε ζε ζέζε λα εληνπίζνπκε πέληε ζεκαληηθνχο 

παξάγνληεο νη νπνίνη θαζνξίδνπλ ην ξφιν ηνπ ηνπξηζκνχ ζην ΑΔΠ. ε θάζε 

πεξίπησζε ε θύζε απηψλ ησλ παξαγφλησλ κέζα ζηνλ ηνπξηζηηθφ ηνκέα ζε ζρέζε κε 

άιινπο νηθνλνκηθνχο ηνκείο — ή ε "κέζε" θαηάζηαζε κέζα ζε κηα νηθνλνκία — παξά 

νη απφιπηεο ηηκέο ηνπο, είλαη πηζαλφ λα είλαη νη θαζνξηζηηθνί παξάγνληεο. » 

 

Α) Σν απόζεκα πόξσλ 

Δπίζεο παξαθάησ ν Bull Adrian ιέεη «Ζ νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα εμαξηάηαη πξψηα 

θαη θχξηα απφ ην απφζεκα ησλ πφξσλ πνπ είλαη δηαζέζηκνη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο 

ζπληειεζηέο παξαγσγήο. Με παξαδνζηαθνχο νηθνλνκηθνχο φξνπο, ζε απηνχο 

πεξηιακβάλνληαη ην έδαθνο, ε εξγαζία, ην θεθάιαην, θαη ε 

επηρεηξεκαηηθφηεηα»...«Παξφιν πνπ Πνιιέο εξγαζίεο ζε απηφλ ηνλ θιάδν κπνξεί λα 

κελ απαηηνχλ πνιχ πςειφ επίπεδν παξαδνζηαθψλ δεμηνηήησλ ή πξνζφλησλ, ε 

παξνπζία ή ε απνπζία ελφο απνζέκαηνο εξγαηηθψλ ρεξηψλ κε ζεηηθή ζηάζε απέλαληη 

ζηνλ ηνπξηζκφ θαη ηνπο ηνπξίζηεο έρεη δσηηθή ζεκαζία.» 

                                                             
16

 Bull A., Σουριςτικι Οικονομία, 2
θ
 Αγγλικι Ζκδοςθ, Κλειδάρικμοσ, 2002, ςελ. 183-188. 
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Ο Κιάδνο ηνπ ηνπξηζκνχ γηα λα αλαπηπρζεί εμαξηάηαη απφ ηελ πξνζπκία θαη ηελ 

ηθαλφηεηα κηαο νηθνλνκίαο λα πξνζθέξεη ηελ επέλδπζε θεθαιαίνπ πνπ απαηηείηαη 

απφ ηνλ θιάδν ηνπ ηνπξηζκνχ, κε ηε κνξθή ηεο ππνδνκήο, ησλ θαηάιιεισλ 

μελνδνρείσλ, ησλ πνηνηηθψλ κεηαθνξψλ, θιπ. 

 

Β) Σν επίπεδν ησλ ηερληθώλ γλώζεσλ 

Ο ηνπξηζκφο ηα ηειεπηαία ρξφληα ζε παγθφζκην επίπεδν απμάλεηαη θαη εμειίζζεηαη κε 

ηερλνινγίεο αλσηέξνπ επηπέδνπ.  

χκθσλα κε ηνλ Bull Adrian «Όηαλ εθαξκνζηνχλ νη ηερληθέο πξφνδνη ζηηο 

ππάξρνπζεο εηζξνέο άιισλ πφξσλ, πξνάγνπλ ηελ παξαγσγηθφηεηα ηνπ ζρεηηθνχ 

θιάδνπ θαη ζπλεπψο θαη ηε ζπκβνιή ηνπ ζην ΑΔΠ.» 

Δπνκέλσο πξνθεηκέλνπ λα πξναρζεί ε παξαγσγηθφηεηα ηνπ ηνπξηζκνχ κπνξνχλ λα 

εθαξκνζηνχλ ηα εμήο:  

 Δθαξκνγή επηζηεκνληθψλ θαη ηερληθψλ δηνηθεηηθψλ κεζφδσλ θαη πξαθηηθέο 

ζηελ παξαγσγή, ηηκνιφγεζε, δηαλνκή θαη πξνψζεζε ηνπξηζηηθψλ πξντφλησλ. 

 Άζθεζε ζχγρξνλσλ κεζφδσλ δηνίθεζεο (πρ. Ζιεθηξνληθφ επηρεηξείλ) γηα ηελ 

επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο ηνπξηζηηθήο επηρείξεζεο.  

 Απνηειεζκαηηθφηεξε δηαρείξηζε αλζξψπηλσλ πφξσλ κέζσ ειεθηξνληθψλ 

ζπζηεκάησλ (πρ. Ζιεθηξνληθά ζπζηήκαηα θαηαγξαθήο αλζξσπνσξψλ) ηεο 

ηνπξηζηηθήο επηρείξεζεο.  

 Υξεζηκνπνίεζε λέσλ ηερλνινγηθψλ κεζφδσλ (π.ρ. Ζιεθηξνληθέο 

ςεθνθνξίεο/πξνηηκήζεηο) ζηελ δηεμαγσγή έξεπλαο, πξνθεηκέλνπ λα 

δηαπηζησζεί πνηα πξντφληα δεηνχλ νη πηζαλνί ηνπξίζηεο.  

 Υξήζε ηερλνινγηψλ πνπ ζέβνληαη ην θπζηθφ πεξηβάιινλ (π.ρ. Ζιεθηξνληθή 

πξνψζεζε αληί ρξήζε θπιιαδίσλ).  

 Υξήζε ησλ ειεθηξνληθψλ θνηλσληθψλ δηθηχσλ (π.ρ. Facebook) γηα ηελ 

θαιχηεξε πξνψζεζε ησλ ηνπξηζηηθψλ πξντφλησλ.  
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ίγνπξα ζα ππάξρεη πάληα κηα ζέζε γηα ηνπξηζκφ ρακειήο ηερλνινγίαο (θζελά 

μελνδνρεία, ρακεινχ επηπέδνπ εμππεξέηεζε), αθνχ ππάξρνπλ ηνπξίζηεο πνπ 

ζθφπηκα επηδηψθνπλ ή εμαλαγθάδνληαη λα θάλνπλ ρακεινχ πξνυπνινγηζκνχ 

δηαθνπέο. Αιιά απφ ηελ άιιε κεξηά ππάξρνπλ πεξηνρέο πνπ απνηεινχλ πφινπο 

έιμεο ηνπξηζηψλ δηφηη δηαζέηνπλ θαηάιιειεο ππνδνκέο φπνπ ππνζηεξίδνληαη απφ 

θαιέο ηερληθέο γλψζεηο θαη εθαξκνγέο. 

 

Γ) Κνηλσληθή θαη πνιηηηθή ζηαζεξόηεηα 

Οη νηθνλνκηθνί παξάγνληεο, πνιηηηθνί θαη πνιηηηζκηθνί, παίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηνλ 

ηνκέα ηεο νηθνλνκίαο θαη θαη΄ επέθηαζε ζηνλ ηνκέα ηνπ Σνπξηζκνχ.  

Έλαο θαηαλαισηήο δελ είλαη ππνρξεσκέλνο λα πάεη ζην εξγνζηάζην γηα λα αγνξάζεη 

έλα πξντφλ, αιιά έλαο ηνπξίζηαο πξέπεη λα πάεη ζην ηνπξηζηηθφ πξννξηζκφ 

πξνθεηκέλνπ λα ―θαηαλαιψζεη‖ έλα ηνπξηζηηθφ πξντφλ (π.ρ. Γηακνλή ζε μελνδνρείν). 

Oη θνηλσληθέο θαη πνιηηηθέο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ ζηνλ ηνπξηζηηθφ πξννξηζκφ 

επεξεάδνπλ άκεζα ηελ απνδνρή ηνπ πξντφληνο θαη θαηά ζπλέπεηα ηελ επηηπρία ηνπ 

θιάδνπ. Γηα παξάδεηγκα κπνξεί θάπνηνο θαηαλαισηήο λα ζπλερίζεη λα αγνξάδεη 

αγαζά εηζαγφκελα απφ κηα ρψξα φπνπ επηθξαηεί πνιηηηθή αλαηαξαρή, αιιά είλαη 

αδχλαην λα ηελ επηζθεθζεί. 

 

Γ) ηάζεηο θαη ζπλήζεηεο 

Οη ζηάζεηο ησλ θαηνίθσλ ηεο ρψξαο θηινμελίαο απέλαληη ζηνπο ηνπξίζηεο, θαη εηδηθά 

νη εξγαδφκελνη ζηνλ ηνπξηζηηθφ θιάδν, απνηεινχλ έλα ζεκαληηθφ παξάγνληα ηνπ 

ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο θαη ε ζπκπεξηθνξά ηνπο επεξεάδεη άκεζα ηνπο ηνπξίζηεο δηφηη 

έρνπλ δηαπξνζσπηθή ζπλαιιαγή. Αλ ε ζηάζε ησλ εξγαδνκέλσλ ζην ηνπξηζκφ είλαη 

αξλεηηθή θαη νη ίδηνη θηλδπλεχνπλ λα απνιπζνχλ, αιιά θαη νη ηνπξίζηεο δελ ζα 

μαλαεπηζθεθηνχλ ηελ πεξηνρή ηνπο.  

 

Ε) Επενδύζεις 

Ο Bull Adrian αλαθέξεη «Οη νηθνλνκίεο πνπ δηαζέηνπλ έλα ζεκαληηθφ απφζεκα 

πφξσλ δηαζέζηκν γηα ρξήζε ζηνλ ηνπξηζκφ κπνξεί λα έρνπλ ζνβαξφ πξνβάδηζκα 
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ζηελ αλάπηπμε ηνπ ηνκέα, αιιά ην επίπεδν ησλ επελδχζεσλ ή ηνπ ζρεκαηηζκνχ 

πάγηνπ θεθαιαίνπ πνπ αλαιακβάλεη κηα νηθνλνκία απνθηά φιν θαη πην κεγαιχηεξν 

ξφιν.»  

Κάπνηεο επελδχζεηο είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ αληηθαηάζηαζε εμνπιηζκνχ πνπ 

θζείξεηαη απφ ηε ρξήζε, φπσο ε αληηθαηάζηαζε ή ησλ παιηψλ επίπισλ ελφο 

μελνδνρείνπ. Χζηφζν, έλαο θιάδνο φπσο ν ηνπξηζκφο πνπ επεξεάδεηαη απφ ηελ 

κφδα, θαη θηινμελεί ηνπο πειάηεο ηνπ ζην θπζηθφ ηνπ ρψξν, πξέπεη λα επελδχεη ζε 

θαηλνχξγηεο, θαιχηεξεο θαη πεξηζζφηεξεο εγθαηαζηάζεηο ζχκθσλα κε κηα ζηξαηεγηθή 

αληαγσληζκνχ. 

Ζ ηθαλφηεηα θαη ε πνιηηηθή πξνζπκία κηαο νηθνλνκίαο λα ρξεκαηνδνηήζεη απηνχ ηνπ 

είδνπο ηηο επελδχζεηο επεξεάδεη ην ξφιν πνπ παίδεη ν ηνπξηζκφο ζε απηήλ. Απηφ, κε 

ηε ζεηξά ηνπ επεξεάδεηαη, απφ ηε θχζε ησλ νηθνλνκηθψλ αγνξψλ, θαη απφ ην 

πνζνζηφ ζπκκεηνρήο πνπ έρεη ν ηνπξηζκφο ζηα θέξδε ζπγθξηηηθά κε άιινπο ηνκείο, 

θαη φια απηά ππφ ην πξίζκα ησλ θνηλσληθψλ αληηιήςεσλ γηα ηνλ ηνπξηζηηθφ ηνκέα θαη 

ηελ ππνζηήξημε ηνπ θξάηνπο πξνο απηφλ. 17 

3.6 Φπρνινγία θαη ηνπξηζκόο 

Ζ ςπρνινγία έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία ζην ππνθηλήζεη ηνπο αλζξψπνπο λα γίλνπλ 

ηνπξίζηεο. Σα θνηλσληθά, ςπρνινγηθά, πνιηηηζηηθά θίλεηξα ζπκπεξηιακβάλνπλ: ηελ 

αλάγθε γηα δηαθπγή απφ ηελ θαζεκεξηλφηεηα ραιάξσζε μεθνχξαζε εξεκία θαη 

δηεχξπλζε ησλ θνηλσληθψλ ζρέζεσλ.  

Ζ ςπρνινγία αλέδεημε κηα ζεηξά απφ πνιχπινθα δεηήκαηα πνπ επεξεάδνπλ ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ηνπξίζηα. Έλα ζέκα είλαη νη παξάγνληεο νη νπνίνη επεξεάδνπλ ην 

άηνκν λα θάλεη ην ηαμίδη θαη αλ ηειηθά ζα ην θάλεη. Παξάγνληεο φπσο είλαη ηα αηνκηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο πξνζσπηθφηεηαο θαη νη ζπιινγηθέο ζπκπεξηθνξέο (νξγαλσκέλνο 

ηνπξηζκφο, θνηλσληθνί παξάγνληεο, θνηλσληθά πξφηππα, νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε.) 

                                                             
17

 Bull Adrian, Σουριςτικι Οικονομία, 2
θ
 Αγγλικι Ζκδοςθ, Κλειδάρικμοσ, 2002, ςελ. 183-188. 
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Οη ζηάζεηο, θαη ζπλήζεηεο επίζεο πξνζδηνξίδνπλ ηε ζπκπεξηθνξά πνπ έρνπκε σο 

ηνπξίζηεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο επηινγήο καο γηα ην πνπ ζα ηαμηδέςνπκε. 18 

 

 

3.7 Κνηλσληνινγηθέο πξνζεγγίζεηο ζηελ έλλνηα ηνπ «ηνπξίζηα» 

Ο Πάξηο Σζάξηαο (1996) αλαθέξεη φηη «ζηε ζχγρξνλε επνρή ε αλάιπζε ησλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ ηνπξίζηα απνηέιεζε θαη ηε βάζε ηεο ελλνηνινγηθήο νξηνζέηεζεο 

ηεο έλλνηαο ηνπ ηνπξίζηα ζε αληίζεζε κε ηνλ ―εθδξνκέα‖ ή ηνλ ―επηζθέπηε‖ - θαη 

ζπλδέζεθε άκεζα κε ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ 

ηνπξηζηηθνχ ηαμηδηνχ. 

 

» Έλα απφ ηα πιένλ πεξίπινθα δεηήκαηα πνπ απαζρφιεζαλ ηελ θνηλσληνινγία ηνπ 

ηνπξηζκνχ είλαη ε αλάιπζε θαη ζπζρέηηζε ησλ πνηθίισλ νκάδσλ παξαγφλησλ 

(θνηλσληθψλ, ζεζκηθψλ, νηθνλνκηθψλ), νη νπνίεο δηακνξθψλνπλ ηα θνηλσληθά πξνθίι 

ησλ ηνπξηζηψλ θαη επεξεάδνπλ ηηο επηινγέο ηνπο. 

  

» Ζ θνηλσληνινγηθή πξνζέγγηζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ ζπγρξφλνπ ηνπξίζηα 

παξακέλεη έλα απφ ηα δεηήκαηα ζηα νπνία απαηηνχληαη δηαξθψο θαη αλαιπηηθφηεξεο 

κεζνδνινγηθέο πξνζεγγίζεηο ψζηε λα εθηηκεζεί ν ηδηαίηεξνο θνηλσληθφο ξφινο ηνπ 

ηνπξίζηα αιιά θαη νη πνιιαπιέο επηξξνέο πνπ απηφο δέρεηαη πξηλ, θαηά ηε δηάξθεηα 

θαη κεηά ην ηαμίδη απφ δηαθνξεηηθνχο ρψξνπο: δηαθήκηζε, νξγαλσκέλεο εηαηξείεο 

ηνπξηζκνχ, λέα θνηλσληθά θαη θαηαλαισηηθά πξφηππα, θιπ. Τπφ απηήλ ηελ έλλνηα ε 

θνηλσληνινγηθή έξεπλα νθείιεη λα επηθεληξψζεη ην ελδηαθέξνλ ηεο ζηελ αλάιπζε ησλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ δηαθνξεηηθψλ ηχπσλ ηνπξηζηψλ.» 19 

                                                             
18 Holden A., Κοινωνιολογικζσ Προςεγγίςεισ ςτον Σουριςμό, Παπαηιςθσ, 2008, ςελ. 132-133. 

19 Σςάρτασ Π., Σουρίςτεσ Σαξίδια Σόποι: Κοινωνιολογικζσ Προςεγγίςεισ ςτον Σουριςμό, Εξάντασ, 

1996, ςελ. 101-102. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4: ΣΟΤΡΙΜΟ ΚΑΙ ΔΤΡΧΠΗ 

4.1 Διιεληθή Μπζνινγία 20 

 

 

 

 

 

 

χκθσλα κε ηελ Διιεληθή κπζνινγία ε Δπξψπε ήηαλ θφξε ηνπ Αγήλνξα θαη ηεο 

Σειεθάεζζαο, εγεκφλσλ ηεο Φνηλίθεο, θαη αδειθή ηνπ Κάδκνπ, ηδξπηή ηεο Θήβαο 

θαη κηα κέξα, θαζψο κεγάισλε, πήγε ζηα ιηβάδηα ηεο παξαιίαο, γηα λα παίμεη κε ηηο 

θίιεο ηεο θαη λα καδέςεη ινπινχδηα. Δθεί ζπλάληεζε ην ζεφ Γία. Δθείλνλ ακέζσο ηνλ 

ρηχπεζε ν Έξσηαο θαη γηα λα ηελ πιεζηάζεη κεηακνξθψζεθε ζε ήξεκν, εχζσκν θαη 

δπλαηφ ηαχξν θαη πήγε δίπια ηεο θάλνληαο δήζελ φηη βφζθεη, ζθεθηφκελνο κε ηη 

ηξφπν ζα ηελ θαηαθηνχζε. Δθείλε ηφηε πιεζίαζε ηνλ ηαχξν - Γία θαη άξρηζε λα ηνλ 

ρατδεχεη γνεηεπκέλε απφ ηελ σξαία θνξκνζηαζηά ηνπ θαη ηε κπτθή ηνπ δχλακε. ε 

ιίγν δε δίζηαζε θαη λα ηνλ ηππεχζεη. Σφηε απηφο άξρηζε λα ηξέρεη κε αζηξαπηαία 

ηαρχηεηα. Ζ Δπξψπε έθιαηγε, κα δελ κπνξνχζε λα πεδήζεη, γηαηί θνβφηαλ κήπσο 

ζθνησζεί. Ο κεηακνξθσκέλνο ζε ηαχξν ζεφο δηέζρηζε ηε ζάιαζζα ζπλνδεπφκελνο 

απφ Σξίησλεο θαη Νεξείδεο θαη έθηαζε ζηελ Κξήηε. Όηαλ ν κεηακνξθσκέλνο ζε 

ηαχξν ζεφο επηβηβάζηεθε ζην λεζί, ν ηαχξνο δελ θαηλφηαλ πηα, αιιά ν Γίαο πήξε 

απφ ην ρέξη ηελ Δπξψπε θαη ηελ νδήγεζε ζην Γηθηαίνλ άληξν, θαηαθφθθηλε θαη κε ην 

βιέκκα ρακεισκέλν γηαηί είρε πηα θαηαιάβεη πνπ πήγαηλε. Δθεί, ζην Γηθηαίν άληξν, νη 

λχκθεο θαη νη λεξάηδεο είραλ ζηξψζεη ην λπθηθφ θξεβάηη, φπνπ ε Δπξψπε 

ζπλεπξέζεθε κε ην Γία θαη αξγφηεξα γέλλεζε ην Μίλσα. 

                                                             
20 Ελλθνικι Μυκολογία και ΕΤΡΩΠΗ, Ηλεκτρονικι Εγκυκλοπαίδεια – Βικιπαιδεία, 

http://el.wikipedia.org/wiki/Eυρϊπθ  

 

ηαηήξαο Γφξηπλαο, 320-270 π.Υ., κε ηελ 
Δπξψπε ζην πιάηαλν θαη ην κεηακνξθσκέλν 
ζε ηαχξν Γία. 

http://el.wikipedia.org/wiki/Eυρώπη
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Όηαλ ν Γίαο εγθαηέιεηςε ηελ Δπξψπε θαη πήγε ζηνλ Όιπκπν, γηα λα γίλεη βαζηιηάο 

ζλεηψλ θαη αζαλάησλ, ε Δπξψπε πήξε γηα δεχηεξν ζχδπγφ ηεο ηνλ βαζηιηά ηεο 

Κξήηεο Αζηέξην, πνπ πηνζέηεζε ηνπο γηνπο πνπ εθείλε είρε απνθηήζεη απφ ην Γία, 

επεηδή απηφο δελ είρε γην, γηα λα αθήζεη σο δηάδνρν. Μεηά ην ζάλαην ηνπ βαζηιηά 

Αζηεξίσλα, ην ζξφλν πήξε ν Μίλσαο.  

4.2 Πνιηηηθή Γηαίξεζε 21 

H Δπξώπε, απνθαινχκελε θαη Γεξαηά ήπεηξνο, είλαη ε ηέηαξηε ζε έθηαζε ήπεηξνο 

ηνπ πιαλήηε καο. Καηαιακβάλεη ζπλνιηθά κε ηα λεζηά έθηαζε 10.500.000 ηεηξ. ρηι., 

ην 7% πεξίπνπ ηεο ζπλνιηθήο μεξάο ηνπ πιαλήηε καο. 

Βόξεηα Δπξώπε 

1. Υεξζαία δψλε: Γαλία, Φηλιαλδία. 

2. θαλδηλαβηθή Υεξζφλεζνο: Ννξβεγία, νπεδία.  

3. Παξα-βαιηηθή δψλε: Λεηηνλία, Δζζνλία, Ληζνπαλία.  

4. Νεζησηηθή δψλε: Ηζιαλδία. 

Γπηηθή Δπξώπε 

1. Υεξζαία δψλε: Γαιιία, Μνλαθφ. 

2. Κάησ Υψξεο: Οιιαλδία, Βέιγην, Λνπμεκβνχξγν. 

3. Νεζησηηθή δψλε: Ζλσκέλν Βαζίιεην, Ηξιαλδία. 

Κεληξηθή Δπξώπε 

1. Παξαιηαθή δψλε: Γεξκαλία, Πνισλία. 

2. Ζπεηξσηηθή δψλε: Διβεηία, Απζηξία, Ληρηελζηάηλ, Οπγγαξία, Σζερία, 

ινβαθία. 

Αλαηνιηθή Δπξώπε 

1. Ζπεηξσηηθή δψλε: Αδεξκπατηδάλ, Ρσζία (επξσπατθφ ηκήκα), Λεπθνξσζία. 

                                                             
21 Ελλθνικι Μυκολογία και ΕΤΡΩΠΗ, Ηλεκτρονικι Εγκυκλοπαίδεια – Βικιπαιδεία, 

http://el.wikipedia.org/wiki/Eυρϊπθ 

http://el.wikipedia.org/wiki/Î�Ï�ÎµÎ¹Ï�Î¿Î¹
http://el.wikipedia.org/wiki/Î�Ï�Ï�ÎµÎ¹Î±_Î�Ï�Ï�Ï�Ï�Î·
http://el.wikipedia.org/wiki/Î�Î±Î½Î¯Î±
http://el.wikipedia.org/wiki/Î¦Î¹Î½Î
http://el.wikipedia.org/wiki/Î£ÎºÎ±Î½Î´Î¹Î½Î±Î²Î¹ÎºÎ®_Î§ÎµÏ�Ï�Ï�Î½Î·Ï�Î¿Ï�
http://el.wikipedia.org/wiki/Î�Î¿Ï�Î²Î·Î³Î¯Î±
http://el.wikipedia.org/wiki/Î£Î¿Ï�Î·Î´Î¯Î±
http://el.wikipedia.org/wiki/Î�ÎµÏ�Ï�Î¿Î½Î¯Î±
http://el.wikipedia.org/wiki/Î�Ï�Î¸Î¿Î½Î¯Î±
http://el.wikipedia.org/wiki/Î�Î¹Î¸Î¿Ï�Î±Î½Î¯Î±
http://el.wikipedia.org/wiki/Î�Ï�Î
http://el.wikipedia.org/wiki/Î�Ï�Ï�Î¹ÎºÎ®_Î�Ï�Ï�Ï�Ï�Î·
http://el.wikipedia.org/wiki/Î�Î±Î
http://el.wikipedia.org/wiki/Î�Î¿Î½Î±ÎºÏ�
http://el.wikipedia.org/wiki/Î�Î¬Ï�Ï�_Î§Ï�Ï�ÎµÏ�
http://el.wikipedia.org/wiki/Î�Î
http://el.wikipedia.org/wiki/Î�ÎÎ
http://el.wikipedia.org/wiki/Î�Î¿Ï�Î¾ÎµÎ¼Î²Î¿Ï�Ï�Î³Î¿
http://el.wikipedia.org/wiki/Î�Î½Ï�Î¼ÎÎ½Î¿_Î�Î±Ï�Î¯Î
http://el.wikipedia.org/wiki/Î�Ï�Î
http://el.wikipedia.org/wiki/Î�ÎµÎ½Ï�Ï�Î¹ÎºÎ®_Î�Ï�Ï�Ï�Ï�Î·
http://el.wikipedia.org/wiki/Î�ÎµÏ�Î¼Î±Î½Î¯Î±
http://el.wikipedia.org/wiki/Î Î¿Î
http://el.wikipedia.org/wiki/Î�Î
http://el.wikipedia.org/wiki/Î�Ï�Ï�Ï�Ï�Î¯Î±
http://el.wikipedia.org/wiki/Î�Î¹Ï�Ï�ÎµÎ½Ï�Ï�Î¬Î¹Î½
http://el.wikipedia.org/wiki/Î�Ï�Î³Î³Î±Ï�Î¯Î±
http://el.wikipedia.org/wiki/Î¤Ï�ÎµÏ�Î¯Î±
http://el.wikipedia.org/wiki/Î£Î
http://el.wikipedia.org/wiki/Î�Î½Î±Ï�Î¿Î
http://el.wikipedia.org/wiki/Î�Î¶ÎµÏ�Î¼Ï�Î±Ï�Ï�Î¶Î¬Î½
http://el.wikipedia.org/wiki/Î¡Ï�Ï�Î¯Î±
http://el.wikipedia.org/wiki/Î�ÎµÏ�ÎºÎ¿Ï�Ï�Ï�Î¯Î±
http://el.wikipedia.org/wiki/Eυρώπη
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2. Παξα-επμείλεηα δψλε: Αξκελία, Γεσξγία, Μνιδαβία, Οπθξαλία. 

Νόηηα Δπξώπε 

1. Ηβεξηθή Υεξζφλεζνο: Ηζπαλία, Πνξηνγαιία, Αλδφξα.  

2. Ηηαιηθή ρεξζφλεζνο: Ηηαιία, Βαηηθαλφ, Άγηνο Μαξίλνο.  

3. Βαιθαληθή Υεξζφλεζνο: Αιβαλία, Βνπιγαξία, Ρνπκαλία, Διιάδα, εξβία, 

Μαπξνβνχλην, Κξναηία, ινβελία, Βνζλία θαη Δξδεγνβίλε, Π.Γ.Γ.Μ., 

Κνζζπθνπέδην, Σνπξθία (επξσπατθφ ηκήκα).  

4. Νεζησηηθή δψλε: Μάιηα, Κχπξνο.  

4.3 Γεσγξαθηθά ζηνηρεία 22 

Ζ Δπξψπε κε ηελ Αζία απνηεινχλ έλα εληαίν γεσγξαθηθφ ζχλνιν, έηζη πνπ ε 

Δπξψπε λα απνηειεί ζηελ νπζία κηα ρεξζφλεζν ηεο επξαζηαηηθήο επείξνπ. Οη 

κεγαιχηεξεο επξσπατθέο ρεξζφλεζνη είλαη: ε Κφια, ε θαλδηλαβηθή, ηεο Γηνπηιάλδεο, 

ε Ηβεξηθή, ησλ Απελλίλσλ θαη ε Βαιθαληθή. Αλάκεζα ζηα κεγαιχηεξα επξσπατθά 

λεζηά ζα κπνξνχζακε λα αλαθέξνπκε ηε Νφβαγηα Εεκιηά, ηε Γε ηνπ Φξαγθίζθνπ 

Ησζήθ, ηα Βξεηαληθά λεζηά, ηα λεζηά ηεο Γαλίαο, ηελ Ηζιαλδία, ηελ Κνξζηθή, ηε 

αξδελία, ηε ηθειία, ηελ Κχπξν, ηελ Κξήηε θαη άιια. 

Σα αθξαία φξηα ηεο Δπξψπεο είλαη ηα παξαθάησ: Σν βνξεηφηεξν άθξν ηεο ην 

απνηειεί ε Γε ηνπ Φξαγθίζθνπ Ησζήθ, πνπ θηάλεη κέρξη ηηο 82° βφξεην πιάηνο, ελψ 

ζην λφην ην λεζί Γαχδνο κε 34° θαη 50' βφξεην πιάηνο απνηειεί ην λνηηφηεξν κέξνο 

ηεο. ηα δπηηθά, ζηηο 24° θαη 32' βξίζθεηαη ην δπηηθφηεξν ζεκείν ηεο, ελψ ζηα 

αλαηνιηθά, ζηηο 68° 5' βξίζθεηαη ην αλαηνιηθφηεξν ζεκείν ηεο. Σν πιάηνο ηεο είλαη 

4.150 ρηι., ελψ ην κήθνο ηεο μεπεξλά ηα 5.000 ρηιηφκεηξα. Σν ζρήκα ηεο είλαη 

πεξίπνπ ηξηγσληθφ κε ηε βάζε ζηε Μεζφγεην θαη ηελ θνξπθή θνληά ζην βφξεην 

πνιηθφ θχθιν. 

                                                             
22 Ελλθνικι Μυκολογία και ΕΤΡΩΠΗ, Ηλεκτρονικι Εγκυκλοπαίδεια – Βικιπαιδεία, 

http://el.wikipedia.org/wiki/Eυρϊπθ 
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4.4 Μνξθνινγία 23 

Δθηφο απφ ηα αλαηνιηθά θαη ηελ πεξηνρή γχξσ απφ ηε Βαιηηθή ζάιαζζα, πνπ είλαη 

επίπεδε , ε ππφινηπε Δπξψπε παξνπζηάδεη κηα δηαδνρηθή αιιαγή απφ βνπλά θαη 

πεδηάδεο. Ο θχξηνο φγθνο ησλ βνπλψλ είλαη ζπγθεληξσκέλνο ζηε λφηηα θαη θεληξηθή 

Δπξψπε, θαζψο θαη ζηελ πεξηνρή ησλ θαλδηλαβηθψλ θξαηψλ. ηελ θεληξηθή 

Δπξψπε, ζηηο Άιπεηο, πνπ είλαη απφ ηηο πην λέεο νξνζεηξέο ηεο Δπξψπεο, βξίζθεηαη 

θαη ην ςειφηεξν ζεκείν, ην Λεπθφ Όξνο, πνπ έρεη χςνο 4.810 κέηξα. Σελ ίδηα 

πεξίνδν, δεκηνπξγήζεθαλ θαη ηα Απέλληλα, νη Γεηλαξηθέο Άιπεηο, ηα Καξπάζηα θαη ν 

Αίκνο. Οη ππφινηπεο νξνζεηξέο είλαη παιηφηεξεο. εκαληηθή επίδξαζε ζηε 

δηακφξθσζε ηεο Δπξψπεο, φπσο παξνπζηάδεηαη ζήκεξα, είραλ θαη νη παγεηψλεο 

πνπ κε ηηο δηαβξψζεηο θαη ηηο θαζηδήζεηο δεκηνχξγεζαλ θαη ηελ ηειηθή κνξθή ηεο. 

Αλεμάξηεηα απφ πνηά αηηία δεκηνπξγήζεθε, αλάινγε είλαη θαη ε πδξνγξαθηθή ηεο 

δνκή. ηα δπηηθά θαη ζηα λφηηα, φπνπ ηα βνπλά είλαη θνληά ζηε ζάιαζζα, ππάξρνπλ 

πνηάκηα κε κηθξφ κήθνο, αιιά κε ηζρπξά ξεχκαηα θαη πνξεία δηγθ - δαγθ. Αληίζεηα, 

ζηα αλαηνιηθά, ηα πνηάκηα είλαη κεγάια, βαζηά, κε πνιχ λεξφ, πνπ θπινχλ αξγά κέζα 

απφ ηηο απέξαληεο πεδηάδεο. ηελ πεξηνρή απηή βξίζθνληαη θαη κεξηθά απφ ηα 

κεγαιχηεξα πνηάκηα ηεο Δπξψπεο, κε κεγαιχηεξα ην Βφιγα θαη ην Γνχλαβε. ηελ 

Δπξψπε ππάξρνπλ πάξα πνιιέο ιίκλεο, αιιά φιεο έρνπλ κηθξέο δηαζηάζεηο. Οη 

πεξηζζφηεξεο είλαη ζπγθεληξσκέλεο γχξσ απφ ηε Βαιηηθή ζάιαζζα θαη ζηελ Αιπηθή 

πεξηνρή. 

4.5 Κιίκα 24 

Σν θιίκα ηεο Δπξψπεο κπνξεί λα ζεσξεζεί απφ ηα πην επλντθά ζηνλ θφζκν. Μφλν 

έλα πνιχ κηθξφ ηκήκα, πνπ αλήθεη ζηνλ πνιηθφ θχθιν, ραξαθηεξίδεηαη απφ αθξαίεο 

ζεξκνθξαζίεο θαηά ην ρεηκψλα. Σν κεγάιν κέξνο αλήθεη ζηελ εχθξαηε δψλε. Σξεηο 

βαζηθνί παξάγνληεο ζπληεινχλ ζ' απηήλ ηε δηακφξθσζε. Ζ ζέζε ηεο ζε ζπλδπαζκφ 

κε ηα ξεχκαηα ηνπ Αηιαληηθνχ θαη ην φηη δελ ραξαθηεξίδεηαη απφ κεγάιν πςφκεηξν. 

Σν επξσπατθφ θιίκα ραξαθηεξίδεηαη απφ ηέζζεξηο ηχπνπο: ην θιίκα ηεο πεξηνρήο 

                                                             
23

 Ελλθνικι Μυκολογία και ΕΤΡΩΠΗ, Ηλεκτρονικι Εγκυκλοπαίδεια – Βικιπαιδεία, 

http://el.wikipedia.org/wiki/Eυρϊπθ 
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πξνο ηνλ Αηιαληηθφ, ην επεηξσηηθφ θιίκα (πεξηνρέο ηεο αλαηνιηθήο Δπξψπεο), ην 

αξθηηθφ θιίκα (ζε έλα κηθξφ κέξνο ηεο βφξεηαο Δπξψπεο) θαη ην κεζνγεηαθφ θιίκα 

ζηε λφηηα Δπξψπε. Θα κπνξνχζε αθφκε λα αλαθεξζεί θαη ην θιίκα ηεο θεληξηθήο 

Δπξψπεο σο κεηαβαηηθφ αλάκεζα θαη ζηνπο ηέζζεξηο ηχπνπο θιίκαηνο πνπ 

αλαθέξζεθαλ (πεξηνρέο ηεο Σζερίαο, ινβαθίαο θαη Οπγγαξίαο). 

4.6 Φπιέο, γιώζζεο, ζξεζθείεο 25 

Σειηθά ε Δπξψπε, απφ ηηο πην παιηέο επνρέο κέρξη θαη ζήκεξα, απνηέιεζε ην 

ζηαπξνδξφκη απφ ην νπνίν πέξαζαλ, έκεηλαλ ή θαη δηαζηαπξψζεθαλ δηάθνξεο θπιέο. 

Απφ ηηο δηαζηαπξψζεηο απηέο δεκηνπξγήζεθαλ ηειηθά θαη νη ζεκεξηλέο θπιέο ησλ 

Δπξσπαίσλ πνπ κπνξνχκε λα ηηο ρσξίζνπκε ζηηο παξαθάησ νκάδεο: 

 ηελ Μεζνγεηαθή,  

 ηελ Αδξηαηηθή,  

 ηελ Αιπηθή,  

 ηελ Βαιηηθή,  

 ηελ θαλδηλαβηθή θαη  

 ηελ Λαπσληθή  

Έηζη ε επξσπατθή ήπεηξνο παξνπζηάδεη θπξηνιεθηηθά έλα κσζατθφ απφ θπιέο. 

Καζεκηά απφ ηηο παξαθάησ θπιέο θαηνηθεί θαη ζε κηα νξηζκέλε πεξηνρή. Απφ ηελ 

άπνςε ηεο γιψζζαο επηθξαηέζηεξε είλαη ε ηλδνεπξσπατθή γιψζζα κε ηηο ηξεηο 

βαζηθέο γισζζηθέο ηεο νκάδεο: 

 ηελ ιαηηληθή,  

 ηελ γεξκαληθή θαη  

 ηελ ζιαβηθή.  

Τπάξρνπλ θαη κεξηθά ππνιείκκαηα γισζζψλ, πνπ δελ αλήθνπλ ζε θακηά απφ ηηο 

ηξεηο απηέο γισζζηθέο νκάδεο, φπσο είλαη ε ειιεληθή, ε ηιιπξηθή, ε θηλλναιηατθή θαη 

ε βαιηηθή. Ζ ρξηζηηαληθή απνηειεί ηε βαζηθφηεξε ζξεζθεία ησλ Δπξσπαίσλ κε φια ηα 

γλσζηά ηεο δφγκαηα, φπσο 
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 Οξζνδνμία,  

 Καζνιηθηζκφο, 

 Γηακαξηπξφκελνη θιπ.  

ηελ πεξηνρή ηεο βαιθαληθήο ρεξζνλήζνπ ππάξρνπλ αθφκε θαη κνπζνπικαληθέο 

κεηνλφηεηεο. 

4.7 Παξαγσγή – Οηθνλνκία 26 

Πξηλ απφ κεξηθά ρξφληα (κεηαμχ ηνπ 1880-1910) ε νηθνλνκία ηεο Δπξψπεο θαηείρε 

ηελ πξψηε ζέζε ζηνλ θφζκν. Όκσο κεηά ηνλ πξψην παγθφζκην πφιεκν θαη ηελ 

άλνδν ηεο ακεξηθαληθήο νηθνλνκίαο, ε επξσπατθή έξρεηαη ζε δεχηεξε ζέζε. Ηδηαίηεξα 

αηζζεηή ήηαλ ε πηψζε ηεο νηθνλνκίαο ζην δηάζηεκα ηνπ κεζνπνιέκνπ θαη ζηα πξψηα 

ηεο ρξφληα κεηά ην δεχηεξν παγθφζκην πφιεκν. ήκεξα ε νηθνλνκία ηεο Δπξψπεο 

ζαλ ζχλνιν (θαη φρη ρσξηζκέλε, αλάινγα κε ηνλ ηδενινγηθνπνιηηηθφ πξνζαλαηνιηζκφ 

ησλ θξαηψλ ηεο) αξρίδεη θαη αλεβαίλεη ζεκαληηθά. Παξφιν φκσο φηη ε επξσπατθή 

νηθνλνκία δελ κπνξεί θαη απηήλ ηε ζηηγκή αθφκε λα ζπγθξηζεί κε ηελ ακεξηθαληθή, 

εμαθνινπζεί λα αζθεί κεγάιν βάξνο ζηελ παγθφζκηα νηθνλνκία, ελψ ζε κεξηθνχο 

ηνκείο ε ζπκβνιή ηεο είλαη απνθαζηζηηθή. 

ήκεξα ε νηθνλνκία ηεο Δπξψπεο βαζίδεηαη ηφζν πάλσ ζηε γεσξγία, φζν θαη ζηε 

βηνκεραλία. ηε γεσξγηθή παξαγσγή ζεκαληηθή ζέζε θαηέρεη ην ζηηάξη, ε ζίθαιε, ην 

θξηζάξη, ε βξψκε, ελψ ε πνζφηεηα ηνπ θαιακπνθηνχ θαη ηνπ ξπδηνχ είλαη θάπσο 

πεξηνξηζκέλε. εκαληηθή είλαη θαη ε θαιιηέξγεηα ηεο παηάηαο, ησλ δαραξφηεπηισλ, 

ηνπ θαπλνχ, ηνπ ειηφζπνξνπ, ηνπ βακβαθηνχ, ηνπ ιαδηνχ θαη ησλ εζπεξηδνεηδψλ. Σα 

δάζε δίλνπλ κεγάιεο πνζφηεηεο μπιείαο, θπηηαξίλεο θαη ραξηνπνιηνχ. εκαληηθή 

είλαη αθφκε θαη ε θηελνηξνθηθή παξαγσγή πνπ βαζίδεηαη θπξίσο ζηελ εθηξνθή ησλ 

βννεηδψλ θαη ησλ ρνηξηλψλ, ελψ ζηηο βαιθαληθέο ρψξεο βαζίδεηαη θπξίσο ζηελ 

εθηξνθή ησλ αηγνπξνβάησλ. Υαξαθηεξηζηηθφ ηεο γεσξγηθήο παξαγσγήο γηα κεξηθέο 

απφ ηηο επξσπατθέο πεξηνρέο είλαη ε κεγάιε απφδνζε πνπ έξρεηαη ζαλ απνηέιεζκα 

ηεο εθαξκνγήο ησλ νξζνινγηζηηθψλ ζπζηεκάησλ, ηεο ρξεζηκνπνίεζεο κεραληθψλ 

κέζσλ θαη ρεκηθψλ ιηπαζκάησλ. Γεληθά ε επξσπατθή γεσξγία κπνξεί λα 

ραξαθηεξηζηεί σο ε πην πξννδεπκέλε ζηνλ θφζκν. 
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ε ζρέζε κε ηηο άιιεο επείξνπο, ν νξπθηφο πινχηνο ηεο Δπξψπεο δελ κπνξεί λα 

ζεσξεζεί φηη είλαη αμηφινγνο. ην κφλν νξπθηφ, πνπ δηαζέηεη επάξθεηα, είλαη ην 

ζηδεξνκεηάιιεπκα. Απφ ηα άιια πξέπεη λα αλαθεξζνχλ ηα άιαηα ηνπ θαιίνπ, ην 

θάξβνπλν, ν πδξάξγπξνο, ν καγλεζίηεο, ην νπξάλην, ν κφιπβδνο, ν βσμίηεο, ην 

βνιθξάκην θαη ηειεπηαίν ην πεηξέιαην πνπ ππάξρεη ζηελ πεξηνρή ηεο Ρνπκαλίαο, ζηε 

Βφξεηα Θάιαζζα, αιιά θαη ζην Βφξεην Αηγαίν. 

εκαληηθή επίζεο είλαη ε ελέξγεηα απφ ηνπο πδξνειεθηξηθνχο, ηνπο 

ζεξκνειεθηξηθνχο θαη, ηα ηειεπηαία ρξφληα, απφ ηνπο ππξεληθνχο ζηαζκνχο. Ζ 

βηνκεραληθή παξαγσγή είλαη ζεκαληηθή. ε φγθν παξαγσγήο ζεκαληηθή ζέζε θαηέρεη 

ε Ρσζία, ε Γεξκαλία, ε Αγγιία θαη ε Γαιιία. Αλαπηπγκέλνη είλαη φινη νη θιάδνη ηεο 

βηνκεραληθήο παξαγσγήο. Τπνινγίδεηαη φηη ε Δπξψπε παξάγεη πάλσ απφ ην έλα 

ηξίην ηεο παγθφζκηαο βηνκεραληθήο παξαγσγήο. εκαληηθά αλαπηπγκέλν είλαη θαη ην 

ζπγθνηλσληαθφ δίθηπν. ηελ Δπξψπε βξίζθεηαη πάλσ απφ ην έλα ηξίην ησλ 

ζηδεξνδξνκηθψλ γξακκψλ ηνπ θφζκνπ. Δμίζνπ ζεκαληηθά αλαπηπγκέλν είλαη ην 

νδηθφ δίθηπν, νη αεξνζπγθνηλσλίεο θαη ε λαπζηπινΐα. 

4.8 Ιζηνξία Πνιηηηζκόο 27 

Απφ ηα πνιχ παιηά ρξφληα ε Δπξψπε απνηέιεζε ην θέληξν, γχξσ απφ ην νπνίν 

αλαπηχρζεθαλ νη δηάθνξνη πνιηηηζκνί. Πξψηνο επξσπατθφο πνιηηηζκφο ζεσξείηαη ν 

ειιεληθφο. ηε ζπλέρεηα αλαπηχρζεθε ν ξσκατθφο, γηα λα δψζεη ηε ζέζε ηνπ ζην 

ρξηζηηαληθφ, πνπ άλζηζε ζηελ επνρή ηεο βπδαληηλήο απηνθξαηνξίαο. Αθνινπζνχλ νη 

δηάθνξεο επηδξνκέο ησλ βαξβαξηθψλ θπιψλ θαη ε θαηάιεςε φιεο ηεο Γ. Δπξψπεο, 

πνπ βπζίδεηαη, ζρεδφλ ηειείσο, ζην ζθνηάδη. Οη θπιέο απηέο αξρίδνπλ λα 

δεκηνπξγνχλ ηα πξψηα νξγαλσκέλα θξάηε θαη λα δέρνληαη ηελ επίδξαζε ηνπ παιηνχ 

ξσκατθνχ πνιηηηζκνχ. ηε ζπλέρεηα (ζην 1241) εηζβάιινπλ νη Μνγγφινη, πνπ 

πεξηνξίδνληαη ζην αλαηνιηθφ ηκήκα θαη ζψδεηαη, έηζη, ε ππφινηπε Δπξψπε απφ ηελ 

θαηαζηξνθή. Με ηελ αλαθάιπςε ηεο Ακεξηθήο θαη ησλ άιισλ επείξσλ αξρίδεη γηα ηελ 

Δπξψπε κηα λέα πεξίνδνο, ησλ αλαθαιχςεσλ θαη ηεο απνηθηνθξαηίαο. Παξάιιεια 

ππάξρεη κηα δηφγθσζε ηνπ ξφινπ ηεο Δθθιεζίαο ζηε δσή θαη ηελ νξγάλσζε ησλ 

θξαηψλ. Σν απνηέιεζκα ήηαλ νη δηάθνξνη πφιεκνη θαη ε Ηεξά Δμέηαζε. 

                                                             
27 Ελλθνικι Μυκολογία και ΕΤΡΩΠΗ, Ηλεκτρονικι Εγκυκλοπαίδεια – Βικιπαιδεία, 

http://el.wikipedia.org/wiki/Eυρϊπθ 

http://el.wikipedia.org/wiki/Î�Î¬Ï�Î²Î¿Ï�Î½Î¿
http://el.wikipedia.org/wiki/Î¥Î´Ï�Î¬Ï�Î³Ï�Ï�Î¿Ï�
http://el.wikipedia.org/wiki/Î�Ï�Ï�Î¬Î½Î¹Î¿
http://el.wikipedia.org/wiki/Î�Ï�Î
http://el.wikipedia.org/wiki/Î�Ï�Î¾Î¯Ï�Î·Ï�
http://el.wikipedia.org/wiki/Î�Î¿Î
http://el.wikipedia.org/wiki/Î ÎµÏ�Ï�ÎÎ
http://el.wikipedia.org/wiki/Î¡Î¿Ï�Î¼Î±Î½Î¯Î±
http://el.wikipedia.org/wiki/Î�Ï�Ï�ÎµÎ¹Î±_Î�Î¬Î
http://el.wikipedia.org/wiki/Î�Î¹Î³Î±Î¯Î¿_Î ÎÎ
http://el.wikipedia.org/wiki/Î¡Ï�Ï�Î¯Î±
http://el.wikipedia.org/wiki/Î�ÎµÏ�Î¼Î±Î½Î¯Î±
http://el.wikipedia.org/wiki/Î�Î³Î³Î
http://el.wikipedia.org/wiki/Î�Î±Î
http://el.wikipedia.org/wiki/Î Î¿Î
http://el.wikipedia.org/wiki/Î�Ï�Î¶Î±Î½Ï�Î¹Î½Î®_Î�Ï�Ï�Î¿ÎºÏ�Î±Ï�Î¿Ï�Î¯Î±
http://el.wikipedia.org/wiki/Eυρώπη
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4.9 Ο ηνπξηζκόο ζπκβάιεη ηδηαίηεξα ζηελ αλάπηπμε ηεο επξσπατθήο 

νηθνλνκίαο  

 Ο Σνπξηζκφο είλαη έλαο απφ ηνπο ηαρχηεξα αλαπηπζζφκελνπο θιάδνπο κε ξπζκφ 

αλάπηπμεο πνπ θζάλεη ην 5%,πνιχ πάλσ απφ ηνλ επξσπατθφ κέζν φξν θαη κε 

ζπλερή αλνδηθή πνξεία ηα ηειεπηαία 15 ρξφληα, πνπ θαηά πάζα πηζαλφηεηα ζα 

ζπλερηζηεί θαη ζην κέιινλ. Σν 2001, πεξίπνπ 2 εθαηνκκχξηα επηρεηξήζεηο 

δξαζηεξηνπνηνχληαλ ζηνλ ηνπξηζηηθφ ηνκέα, απαζρνιψληαο πεξίπνπ 8 εθαηνκκχξηα 

εξγαδνκέλνπο. Οηθνλνκηθέο, θνηλσληθέο θαη πνιηηηθέο εμειίμεηο επαλαπξνζδηνξίδνπλ 

ηε δνκή ηεο ηνπξηζηηθήο βηνκεραλίαο ζηελ Δπξψπε θαζψο θαη ηνπο ηαμηδησηηθνχο 

πξννξηζκνχο. Οη θνηλσληθέο εμειίμεηο κεηαβάιινπλ ηνλ ηχπν ησλ δηαθνπψλ πνπ 

πξνηηκνχλ νη ηνπξίζηεο - ζε γεληθέο γξακκέο, κηθξφηεξα ζε δηάξθεηα αιιά πην ζπρλά 

ηαμίδηα. Απηή ε ηάζε, ζε ζπλδπαζκφ κε ηα ηξνκνθξαηηθά ρηππήκαηα ζηηο ΖΠΑ -πνπ 

θαηέδεημαλ πφζν εχζξαπζηε είλαη ε ηνπξηζηηθή βηνκεραλία- νδεγεί ηνπο ηνπξίζηεο λα 

πξνηηκνχλ ζρεηηθά θνληηλνχο πξννξηζκνχο. Απηή ε αιιαγή ζηηο πξνηηκήζεηο 

ζπλδπάδεηαη κε ηε κεγάιε πνηθηιία πνπ ππάξρεη πιένλ ζηα κέζα κεηαθνξάο γηα ηηο 

δηαθνπέο, θαζψο νη θξνπαδηέξεο, ηα ζηδεξνδξνκηθά θαη αεξνπνξηθά ηαμίδηα "ζεκείν-

κε-ζεκείν" έρνπλ απμήζεη ζεκαληηθά ηνλ επηβαηηθφ ηνπο φγθν. Δπίζεο, ε 

λνκηζκαηηθή έλσζε, πνπ πεξηθιείεη έλα κεγάιν αξηζκφ επξσπατθψλ ρσξψλ, 

αλακέλεηαη λα εληζρχζεη ηελ αλάπηπμε ηνπ επξσπατθνχ ηνπξηζκνχ ηα επφκελα 

ρξφληα. 

 

Ζ Δπξψπε απνηειεί ηνλ θνξπθαίν ηνπξηζηηθφ πξννξηζκφ ζηνλ θφζκν, 

πξνζειθχνληαο πεξηζζφηεξν απφ ην 50% ηεο ζρεηηθήο αγνξάο. Ο αξηζκφο ησλ 

αθίμεσλ είλαη δηπιάζηνο απφ φ,ηη ζην κεγαιχηεξν αληαγσληζηή ηεο Γεξαηάο επείξνπ, 

ηελ Ακεξηθή. ηελ Δπξψπε βξίζθνληαη νη δχν θνξπθαίνη πξννξηζκνί ζηνλ θφζκν ζε 

φ,ηη αθνξά ηηο αθίμεηο, ε Γαιιία θαη ε Ηζπαλία. Απφ πιεπξάο εζφδσλ, ε Δπξψπε 

θαηέρεη αμηνδήιεπηε ζέζε, κε ηέζζεξηο απφ ηνπο έμη θνξπθαίνπο πξννξηζκνχο, θαη 

ηδίξν πάλσ απφ 100 δηζεθαηνκκχξηα επξψ. Ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ επίζεο γηα ηελ 

αλάπηπμε ηνπ ηνπξηζκνχ ζηελ Δπξψπε είλαη φηη πεξηζζφηεξνη απφ ην 60% ησλ 

πνιηηψλ ηεο θάλνπλ δηαθνπέο. Αμηνπξφζεθηε είλαη θαη ε αχμεζε ηεο ηνπξηζηηθή 

θίλεζεο ζηηο ρψξεο ηνπ επξσπατθνχ Νφηνπ, κε ηελ Σνπξθία λα απνηειεί ηελ 
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πξσηαζιήηξηα (+12%) θαη λα αθνινπζείηαη απφ ηελ Κξναηία (+12%) θαη ηε ινβελία 

(+11%). 28 

4.10 Δπξσπατθή Δπηηξνπή Σνπξηζκνύ 

Ζ Δπξσπατθή Δπηηξνπή Σαμηδίσλ (ETC), είλαη έλαο θεξδνζθνπηθφο νξγαληζκφο πνπ 

έρεη ηελ έδξα ηεο ζηηο Βξπμέιιεο. Tα κέιε ηεο είλαη απφ ηηο 39 εζληθέο νξγαλψζεηο 

ηνπξηζκνχ (ΔΓΣ) ηεο Δπξψπεο, ν ξφινο ησλ νπνίσλ είλαη ε αγνξά θαη ε πξνψζεζε 

ηνπ ηνπξηζκνχ ζηελ Δπξψπε ελ γέλεη, θαζψο θαη ζηηο επηκέξνπο ρψξεο.  

 Ζ (ΔΣC) απνζθνπεί ζηελ βηνκεραλία, δεκφζηα δηνίθεζε θαη ην εθπαηδεπηηθφ 

πξνζσπηθφ πνπ ελδηαθέξεηαη γηα ηνλ ηνπξηζκφ ζηελ Δπξψπε. Καζψο θαη γηα 

επηζθέπηεο πνπ αλαδεηνχλ ηαμηδησηηθέο-εηδηθέο πιεξνθνξίεο θαη ηδέεο. Ζ (ΔΣC) έρεη 

σο ζθνπφ λα πξνζαλαηνιίδεη θαη λα ελεκεξψλεη θάζε ηνπξίζηα φζνλ αθνξά ηελ 

ηνπνζεζία πνπ ζέιεη λα επηζθεθζεί . 

 Ο ηνπξηζκφο είλαη αιιειέλδεηνο κε άιιεο πνιηηηθέο θαη εμειίμεηο. Γηα ην ιφγν, ε 

Δπηηξνπή ζα εξγαζηεί γηα ηελ νινθιήξσζε θαη ηνλ ζπληνληζκφ ησλ πνιηηηθψλ πνπ 

επεξεάδνπλ ηνλ ηνπξηζκφ, φπσο ηα δηθαηψκαηα ησλ επηβαηψλ, ηελ πξνζηαζία 

θαηαλαισηψλ θαη ηεο εζσηεξηθήο αγνξάο γηα λα δψζεη κφλν κεξηθά παξαδείγκαηα 

θαη λα κεγηζηνπνηεζεί ην δπλακηθφ ηνπο γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ επξσπατθνχ 

ηνπξηζκνχ. 29 

4.11 Διιάδα: Έλαο αγαπεκέλνο Πξννξηζκόο 

Ζ Διιάδα πξνζθέξεηαη σο ηφπνο δηαθνπψλ γηα θαινθαηξηλφ, ρεηκεξηλφ, θαζψο θαη 

νηθνινγηθφ ηνπξηζκφ πςειήο πνηφηεηαο.  

Ο επηζθέπηεο κπνξεί λα θηλεζεί ζε δηάθνξα επίπεδα δξαζηεξηνηήησλ φπσο 

επηζθέςεηο ζε αξραηνινγηθνχο ρψξνπο, ζαιαζζηλά κπάληα, επηζθέςεηο ζε παξζέλα 

νξεηλά ηνπία, παξαηήξεζε άγξηαο θχζεο ζηα Δζληθά Πάξθα ηεο ρψξαο, φπσο 

επίζεο θαη θάζε είδνπο νξεηλέο θαη ζαιάζζηεο δξαζηεξηφηεηεο (ζπνξ).  

                                                             
28 Σουριςμόσ και Ευρϊπθ – Σουριςμόσ και Ευρωπαϊκι Οικονομία, Πρόγραμμα Δικτυωκείτε, 

http://www.go-online/ebusiness/specials/article.html?article_id=756   

29
 European Traven Commission, http://www.etc-corporate.org  

http://www.go-online/ebusiness/specials/article.html?article_id=756
http://www.etc-corporate.org/
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Σα παγθνζκίσο γλσζηά ζεξηλά ζέξεηξα δηαθνπψλ ηεο Διιάδαο ησλ 13.700 ρικ. 

βξαβεπκέλσλ θξπζηάιιηλσλ αθηψλ γνεηεχνπλ ηνλ επηζθέπηε κε ηελ εξεκία ηνπ 

ηνπίνπ, θαη ηελ ραιάξσζε πνπ πξνζθέξεη απηή, ελψ ηαπηφρξνλα απνηεινχλ πφιν 

έιμεο γηα πάλσ απφ 14.000.000 ηνπξίζηεο θάζε ρξφλν.  

Σα Υηνλνδξνκηθά Κέληξα ηεο Διιάδνο θαη ην πινχζην ζε βιάζηεζε νξεηλφ ηνπίν 

απνηεινχλ πφιν έιμεο γηα ρηιηάδεο αζιεηέο, νξεηβάηεο θαη επηζθέπηεο, θάζε ρξφλν. 

Δίλαη δχζθνιν λα βξνχκε θαηλνχξηα λνχκεξα γηα ηνλ ηνπξηζκφ ζηελ Διιάδα.  

χκθσλα κε ην site ηνπ Διιεληθνχ Γξαθείνπ Σνπξηζκνχ (GNTO) ε Διιάδα θηάλεη 

ζηελ 17ε παγθφζκηα ζέζε ζην θαηάινγν ησλ ηνπξηζηηθψλ πξννξηζκψλ. Ζ Παγθφζκηα 

Οξγάλσζε Σνπξηζκνχ (WTTC) ηνπνζεηεί ηελ Διιάδα ζηελ 8ε ζέζε ζηελ Δπξσπατθή 

Έλσζε. Κνηηάμηε θάησ ην θαηάινγν 2007 κε ηηο 15 ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο: 

30 

Πίλαθαο 2: Πίλαθαο Καηάηαμεο Σνπξηζηηθήο Δπηζθεςηκόηεηαο 

ΘΔΖ ΥΧΡΑ ΑΡΗΘΜΟ ΔΠΗΚΔΠΣΧΝ (Ε ΕΚΑΣΟΜΜΤΡΙΑ) 

1 ΓΑΛΛΗΑ 70,00 

2 ΗΠΑΝΗΑ 47,70 

3 ΗΣΑΛΗΑ 34,80 

4 Μ. ΒΡΔΣΣΑΝΗΑ 25,50 

5 ΑΤΣΡΗΑ 17,30 

6 ΓΔΡΜΑΝΗΑ 16,50 

7 ΠΟΡΣΟΓΑΛΗΑ 11,30 

8 ΔΛΛΑΓΑ 11,10 

9 ΒΔΛΓΗΟ 6,20 

10 ΚΑΣΧ ΥΧΡΔ 6,20 

11 ΗΡΛΑΝΓΗΑ 6,10 

12 ΓΑΝΗΑ 2,50 

13 ΟΤΖΓΗΑ 2,50 

14 ΦΗΛΑΝΓΗΑ 1,80 

15 ΛΟΤΞΔΜΒΟΤΡΓΟΤ 0,50 

ΤΝΟΛΟ 260 

Πεγή: Παγθφζκηα Οξγάλσζε Σνπξηζκνχ (WTTC) – 2007 

                                                             
30 Ελλθνικό Γραφείο Σουριςμοφ GNTO, Ο Σουριςμόσ ςτθν Ελλάδα, 

http://eurogreece.net/dossiers/1002/gr/statistiki.html  

http://www.gnto.gr/
http://www.wttc.org/
http://eurogreece.net/dossiers/1002/gr/statistiki.html


 

 

53 

III.  

Βηβιηνγξαθία 4νπ Κεθαιαίνπ 

 European Travel Commission, http://www.etc-corporate.org 

 Διιεληθφ Γξαθείν Σνπξηζκνχ GNTO, O Σνπξηζκφο ζηελ Διιάδα, 

http://www.eurogreece.net/dossiers/1002/gr/statistiki.html 

 Ζιεθηξνληθή Δγθπθινπαίδεηα – Βηθηπαηδεία, Διιεληθή Μπζνινγία θαη 

EYΡΧΠΖ, http://el.wikipedia.org/wiki/Eπξψπε 

 Πξφγξακκα Γηθηπσζείηε, Toπξηζκφο θαη Δπξψπε-Σνπξηζκφο θαη Δπξσπατθή 

Οηθνλνκία,http://www.go-online/ebusiness/specials/article.html?article_id=756 

 

 

http://www.etc-corporate.org/
http://www.etc-corporate.org/
http://www.eurogreece.net/dossiers/1002/gr/statistiki.html
http://el.wikipedia.org/wiki/Eυρώπη
http://www.go-online/ebusiness/specials/article.html?article_id=756
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 5: ΠΡΟΒΛΔΦΔΙ ΑΦΙΞΔΧΝ ΣΟΤΡΙΣΧΝ ΑΠΟ ΔΤΡΧΠΗ 

ην θεθάιαην απηφ ζα πξνζπαζήζνπκε λα θάλνπκε πξνβιέςεηο γηα ην δηάζηεκα 

12/06-05/07 γηα ην πψο αλακέλνληαη λα εμειηρζνχλ νη αθίμεηο ηνπξηζηψλ απφ 

Δπξψπε. Ζ δηαδηθαζία απηή επηηπγράλεηαη κε ηε βνήζεηα ηνπ ζηαηηζηηθνχ παθέηνπ 

Statgraphics 5.1 θαη ηε ρξήζε αλάιπζεο ρξνλνζεηξψλ.  

5.1. Υξνλνζεηξέο θαη Αλάιπζε Υξνλνζεηξώλ 

ε αξθεηέο πεξηπηψζεηο ν αληηθεηκεληθφο ζθνπφο ηεο ζηαηηζηηθήο κειέηεο κηαο 

κεηαβιεηήο είλαη ε πεξηγξαθή ηεο κεηαβιεηήο απηήο δηαρξνληθά θαη ζηε ζπλέρεηα ε 

πξφβιεςε ηεο κειινληηθήο δηακφξθσζεο ηεο, ε νπνία ζα βαζίδεηαη ζηε 

ζπκπεξηθνξά ηεο θαηά ην παξειζφλ. 

Οη αληηθεηκεληθνί ζθνπνί ηεο δηαρξνληθήο αλάιπζεο κηαο κεηαβιεηήο είλαη: 

 Ζ ζπλνπηηθή πεξηγξαθή ηεο κέρξη ηψξα δηαρξνληθήο εμέιημήο ηεο κέζσ 

θάπνηνπ πξνθξηλφκελνπ ππνδείγκαηνο. 

 Ζ πξφβιεςε ηεο κειινληηθήο ζπκπεξηθνξάο ηεο.  

Γηα λα είλαη έγθπξεο (valid) νη πξνβιέςεηο ζα πξέπεη λα είλαη παξφκνηεο νη ζπλζήθεο 

πνπ επεξεάδνπλ ηηο ηηκέο απηήο ηεο κεηαβιεηήο ζην δηάζηεκα ιήςεο δεδνκέλσλ θαη 

ζην αληίζηνηρν δηάζηεκα πξφβιεςεο. Απηή ε κεηαβιεηή νλνκάδεηαη ρξνλνζεηξά. 

πλεπψο, σο ρξνλνζεηξά νξίδεηαη κηα αθνινπζία εκπεηξηθψλ δεδνκέλσλ ή ηηκψλ κηαο 

κεηαβιεηήο Τ νη νπνίεο ιακβάλνληαη ζε πξνθαζνξηζκέλα ρξνληθά ζεκεία πνπ 

ηζαπέρνπλ ή αλαθέξνληαη ζε δηαδνρηθέο ηαπηφζεκεο ρξνληθέο πεξηφδνπο. 

Υξνληθό Πιαίζην θαη Πξνβιέςεηο 

Οη πξνβιέςεηο αλαθέξνληαη ζε κειινληηθέο θαηαζηάζεηο. Δπνκέλσο, ν ρξφλνο 

απνηειεί άκεζν θαη ζεκαληηθφ παξάγνληα. Κάζε πξφβιεςε αλαθέξεηαη ζε θάπνηα 

ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή ζηηγκή. Σν κήθνο ηνπ δηαζηήκαηνο κεηαμχ ηεο ρξνληθήο 

ζηηγκήο θαηά ηελ νπνία γίλεηαη ε πξφβιεςε θαη ηεο ρξνληθήο ζηηγκήο ζηελ νπνία 

αλαθέξεηαη ε πξφβιεςε νλνκάδεηαη ρξνληθφ πιαίζην (time frame) ηεο πξφβιεςεο. Σα 

ρξνληθά πιαίζηα ησλ πξνβιέςεσλ κπνξνχλ ελ γέλεη λα ηαμηλνκεζνχλ αλάινγα κε ην 

κήθνο ηνπο σο εμήο:  
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 Άκεζα (immediate) ρξνληθά πιαίζηα: Μήθνο κηθξφηεξν απφ έλα κήλα.  

 Βξαρππξόζεζκα (short-term) ρξνληθά πιαίζηα: Μήθνο κεηαμχ ελφο θαη 

ηξηψλ κελψλ.  

 Μεζνπξόζεζκα (medium-term) ρξνληθά πιαίζηα: Μήθνο κεηαμχ ηξηψλ 

κελψλ θαη δχν εηψλ.  

 Μαθξνπξόζεζκα (long-term) ρξνληθά πιαίζηα: Μήθνο κεγαιχηεξν απφ 

δχν έηε. 

Οη πξνβιέςεηο ζηεξίδνληαη, πάλσ ζε πιεξνθνξίεο νη νπνίεο πεξηέρνληαη ζε ηζηνξηθά 

δεδνκέλα (historical data), δειαδή δεδνκέλα πνπ αλαθέξνληαη ζην ηζηνξηθφ ηεο 

ζπκπεξηθνξάο ηεο κεηαβιεηήο ζην παξειζφλ. Ζ βαζηθή ππφζεζε πνπ θάλεη ν 

εξεπλεηήο φηαλ ρξεζηκνπνηεί ηζηνξηθά δεδνκέλα είλαη φηη ππάξρεη θάπνην ζρήκα ή 

θάπνηα ζρήκαηα ζπκπεξηθνξάο, ηα νπνία κπνξνχλ λα αλαγλσξηζζνχλ θαη λα 

πξνβιεζνχλ ζην κέιινλ, ψζηε λα νδεγήζνπλ ζε πξνβιέςεηο. Ζ ππφζεζε απηή είλαη 

γλσζηή σο ππφζεζε ζπλέπεηαο (assumption of consistency). 

Σν θιεηδί γηα κηα θαιή πξφβιεςε είλαη ε θαηάιιειε επηινγή ηεο ηερληθήο πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηε ζπγθεθξηκέλε κνξθή ζπκπεξηθνξάο ησλ δεδνκέλσλ θαη γηα ην 

ρξνληθφ πιαίζην (ρξνληθφ νξίδνληα) ηεο πξφβιεςεο. Τπάξρνπλ ηέζζεξηο βαζηθέο 

κνξθέο ζρεκάησλ ζπκπεξηθνξάο ησλ δεδνκέλσλ: ζρήκαηα ζπκπεξηθνξάο 

νθεηιφκελα ζηελ χπαξμε ηάζεο (trend patterns), επνρηθά ζρήκαηα ζπκπεξηθνξάο 

(seasonal patterns), θπθιηθά ζρήκαηα ζπκπεξηθνξάο (cyclical patterns) θαη άξξπζκα 

ή κε θαλνληθά ζρήκαηα ζπκπεξηθνξάο (irregular patterns). 

Όιεο νη πξνβιέςεηο ελέρνπλ θάπνην επίπεδν αβεβαηφηεηαο. Λφγσ αθξηβψο απηήο ηεο 

αβεβαηφηεηαο είλαη αλαγθαίν λα θάλνπκε ππνζέζεηο ή θξίζεηο γχξσ απφ ηηο ζρεηηθέο 

ζπλζήθεο ζην κέιινλ, θαη επνκέλσο, πξέπεη λα αλακέλεηαη θάπνην ζθάικα ζηελ 

πξφβιεςε. Καηά ζπλέπεηα, ην άξξπζκν ζρήκα ζπκπεξηθνξάο πξέπεη λα 

πεξηιακβάλεηαη ζε φιεο ηηο πξνβιέςεηο. Δίλαη πξνθαλέο, φηη ην κέγεζνο ηνπ 

άξξπζκνπ ζηνηρείνπ επεξεάδεη ζεκαληηθά ηελ πξνβιεπηηθή ηθαλφηεηα. Αλ ην 

άξξπζκν ζηνηρείν απνηειεί έλα κεγάιν πνζνζηφ ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ δεδνκέλσλ, 

ηφηε ζηελ νπζία, νη ηηκέο ηεο κεηαβιεηήο δελ είλαη δπλαηφλ λα πξνβιεθζνχλ. Απφ ην 

άιιν κέξνο, αλ ην άξξπζκν ζηνηρείν είλαη κηθξφ θαη είλαη δπλαηφο ν πξνζδηνξηζκφο 

ησλ απνηειεζκάησλ ηεο ηάζεο θαη ησλ επνρηθψλ θαη θπθιηθψλ ζρεκάησλ, ηφηε ζα 

είλαη δπλαηή κηα ηθαλνπνηεηηθά αθξηβήο πξφβιεςε. 



 

 

56 

III.  

Βαζηθέο πληζηώζεο Υξνλνζεηξάο 

Όπσο αλαθέξζεθε θαη παξαπάλσ, ε κειέηε ηεο δηαρξνληθήο εμέιημεο κηαο 

κεηαβιεηήο θαλεξψλεη θαηά θαλφλα φηη νη φξνη ηεο αληίζηνηρεο ρξνλνζεηξάο 

παξνπζηάδνπλ γεληθά έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα παξαθάησ ραξαθηεξηζηηθά 

γλσξίζκαηα: 

 Σάζε απμεηηθή ή κεησηηθή πνπ θαηά βάζε είλαη καθξνρξφληα. 

 Δπνρηθφηεηα κε θαηά βάζε βξαρπρξφληεο πεξηνδηθέο θπκάλζεηο. 

 Κπθιηθφηεηα κε θαηά βάζε καθξνρξφληεο κε πεξηνδηθέο θπκάλζεηο. 

 Άξξπζκεο κεηαβνιέο. 

Σα παξαπάλσ ραξαθηεξηζηηθά νλνκάδνληαη θχξηεο ζπληζηψζεο κηαο ρξνλνζεηξάο. 

Αλαιπηηθά: 

 Σάζε (T): Δλλννχκε θαηά βάζε ηελ ηδηφηεηα ηελ νπνία παξνπζηάδνπλ πνιιέο 

θνξέο νη φξνη κηαο ρξνλνζεηξάο, φηαλ εμεηάδνληαη γηα κηα καθξά (ιίγν ή πνιχ) 

ρξνληθή πεξίνδν, λα κεηαβάιινληαη γεληθά πξνο ηελ ίδηα θαηεχζπλζε 

(απμεηηθά ή πησηηθά). Γειαδή, ηελ αλνδηθή ή θαζνδηθή πνξεία ηελ νπνία 

παξνπζηάδεη καθξνρξφληα ην αληίζηνηρν δηάγξακκα ηεο ρξνλνζεηξάο. 

 Δπνρηθόηεηα (S): Δθηφο απφ ηε καθξνρξφληα ηάζε, νη φξνη κηαο ρξνλνζεηξάο 

παξνπζηάδνπλ πνιιέο θνξέο θαη νξηζκέλεο άιιεο θπκάλζεηο, νη 

ζεκαληηθφηεξεο απφ ηηο νπνίεο είλαη εθείλεο, νη νπνίεο εκθαλίδνπλ θάπνηα 

πεξηνδηθφηεηα, ζπκβαίλεη δειαδή λα επαλαιακβάλνληαη ζπζηεκαηηθά θαη ζε 

ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα. Δάλ, απηά ηα ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα  ηζνχληαη 

κε έηε  ηφηε ιέκε φηη ε πεξίνδνο είλαη ην έλα έηνο θαη ηφηε νη θπκάλζεηο 

νλνκάδνληαη επνρηθέο κε εηήζηα πεξίνδν. Γεληθά κηα ρξνλνζεηξά ιέκε φηη έρεη 

επνρηθφηεηα φηαλ ζε ζηαζεξή πεξίνδν εκθαλίδεη παξφκνηα ζπκπεξηθνξά σο 

πξνο ηηο κεηαβνιέο ησλ ηηκψλ ηεο. 

 Κπθιηθόηεηα (C ): Δάλ ε πεξίνδνο είλαη πνιχ κεγάιε θαη φρη ζηαζεξή, ηφηε νη 

θπκάλζεηο νλνκάδνληαη θπθιηθέο. Γεληθά κηα ρξνλνζεηξά ιέκε φηη έρεη 

θπθιηθφηεηα φηαλ ζε κε ζηαζεξή πεξίνδν εκθαλίδεη παξφκνηα ζπκπεξηθνξά 

σο πξνο ηηο κεηαβνιέο ησλ ηηκψλ ηεο. 

 Άξξπζκεο Μεηαβνιέο (R): ηελ ηπρφλ ππάξρνπζα καθξνρξφληα ηάζε θαη 

ζηηο παξαπάλσ πεξηνδηθέο θηλήζεηο, νη φξνη κηαο ρξνλνζεηξάο ή ην αληίζηνηρν 

γξάθεκα ρξνλνζεηξάο παξνπζηάδνπλ ζπλήζσο θαη νξηζκέλεο άιιεο 
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απφηνκεο κεηαβνιέο νη νπνίεο δελ παξνπζηάδνπλ θακία θαλνληθφηεηα ή 

ξπζκφ θαη γηα ηνλ ιφγν απηφ θαινχληαη αθαλφληζηεο ή άξξπζκεο κεηαβνιέο. 

Οη άξξπζκεο κεηαβνιέο δηαθξίλνληαη ζε δχν θπξίσο θαηεγνξίεο, ζηηο 

ζπκπησκαηηθέο κεηαβνιέο θαη ζηηο ηπραίεο κεηαβνιέο. 

Μνληέια ύλδεζεο ησλ πληζησζώλ κηαο Υξνλνζεηξάο 

Ζ ζηξαηεγηθή, ε νπνία αθνινπζείηαη γηα ηε ιήςε πξνβιέςεσλ, είλαη λα αλαγλσξηζζεί 

ην ππαηληζζφκελν ζρήκα ζπκπεξηθνξάο θαη λα πξνβιεζεί ζην κέιινλ, κε ηελ 

πξνυπφζεζε, βέβαηα φηη ην ππαηληζζφκελν πξφηππν ζπκπεξηθνξάο ηεο ρξνλνζεηξάο 

ζην παξειζφλ ζα εμαθνινπζεί λα ηζρχεη θαη ζην κέιινλ. ηελ πξάμε ππνηίζεηαη θαηά 

θαλφλα φηη ε καθξνρξφληα ηάζε, νη επνρηθέο θπκάλζεηο, νη θπθιηθέο θπκάλζεηο θαη νη 

ηπρφλ ηπραίεο κεηαβνιέο είλαη αλεμάξηεηεο κεηαμχ ηνπο θαη ελεξγνχλ πξνζζεηηθά. 

Έηζη, δχν ππνδείγκαηα ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχληαη είλαη: 

 Σν αζξνηζηηθό ππόδεηγκα: Τt =Tt+St+Ct+Rt; φπνπ ε ηηκή Yt ηεο 

ρξνλνζεηξάο πνπ κειεηάηαη εθθξάδεηαη ζηε ρξνληθή ζηηγκή t σο ην άζξνηζκα 

ησλ θπξίσλ ζπληζησζψλ. 

 Σν πνιιαπιαζηαζηηθό ππόδεηγκα: Yt=Tt*St*Ct*Rt ην νπνίν 

κεηαζρεκαηίδεηαη ζε logYt=logTt+logSt+logCt+logRt; φπνπ ε ηηκή Yt 

εθθξάδεηαη ζηε ρξνληθή ζηηγκή t σο ην άζξνηζκα ησλ ινγαξίζκσλ ησλ θπξίσλ 

ζπληζησζψλ. 

Τπάξρνπλ επίζεο θαη ηα ιεγφκελα κηθηά κνληέια. 

Η Μεζνδνινγία ηεο Κιαζηθήο Αλάιπζεο Υξνλνζεηξώλ 

Ζ απνκφλσζε θαη θαηφπηλ ε δηεξεχλεζε ησλ παξαπάλσ ζπληζησζψλ θαη εηδηθφηεξα 

ν πνζνηηθφο πξνζδηνξηζκφο θαη ε αμηνιφγεζε θάζε κηαο απφ απηέο θαη ε αμηνπνίεζε 

ησλ ζρεηηθψλ ζπκπεξαζκάησλ απνηεινχλ ην θπξίσο αληηθείκελν ηεο ιεγφκελεο 

θιαζηθήο αλάιπζεο ησλ ρξνλνινγηθψλ ζεηξψλ. Ζ δηαδηθαζία απηή εμαξηάηαη απφ ηνλ 

ηξφπν ζχλδεζεο ησλ ζπληζησζψλ θαη αλαθέξεηαη σο «θιαζηθή αλάιπζε 

ρξνλνζεηξψλ». Γηα ηελ αλάιπζε κηαο ρξνλνζεηξάο κε ηελ θιαζηθή κεζνδνινγία 

αθνινπζείηαη θαηά θαλφλα ε παξαθάησ δηαδηθαζία: 

 Πξνζδηνξίδεηαη ε Μαθξνρξφληα Σάζε. 
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 Πξνζδηνξίδεηαη ε Δπνρηθφηεηα. 

 Απαιείθνληαη νη Δπνρηθέο Κπκάλζεηο. 

 Απαιείθεηαη ε Μαθξνρξφληα Σάζε. 

 Πξνζδηνξίδνληαη νη Κπθιηθέο θπκάλζεηο. 

 Απαιείθνληαη νη Κπθιηθέο Κπκάλζεηο. 

Σν απνηέιεζκα ηεο παξαπάλσ δηαδηθαζίαο είλαη ε απνζχλζεζε ηεο ρξνλνζεηξάο. 

Γειαδή, θάζε ρξνληθή ζηηγκή ζα γλσξίδνπκε, αλάινγα κε ην κνληέιν ζχλδεζεο, πνην 

είλαη ην επίπεδν θάζε ζπληζηψζαο θαη πνηα ε ζπλεηζθνξά ηνπ ζηελ ηηκή ηεο 

ρξνλνζεηξάο.  

Οη θπξηφηεξεο κέζνδνη ηεο θιαζηθήο αλάιπζεο ησλ ρξνλνινγηθψλ ζεηξψλ είλαη νη 

αθφινπζεο: 

 Μέζνδνη πξνζδηνξηζκνύ ηεο καθξνρξόληαο ηάζεο: Ζ καθξνρξφληα ηάζε 

κηαο ρξνλνινγηθήο ζεηξάο πξνζδηνξίδεηαη θαη γεληθφηεξα πεξηγξάθεηαη θαη 

δηεξεπλάηαη ζηελ πξάμε κε ηηο παξαθάησ κεζφδνπο: α) Με ηελ πξνζαξκνγή 

κηαο θαηάιιειεο εμίζσζεο ηάζεο θαη β) Με ηνλ ππνινγηζκφ νξηζκέλσλ 

πνζνηηθψλ εθθξάζεσλ γλσζηψλ σο θηλεηψλ κέζσλ. 

 Μέζνδνη πξνζδηνξηζκνύ ηεο επνρηθόηεηαο: Ζ επνρηθφηεηα κηαο 

ρξνλνινγηθήο ζεηξάο πξνζδηνξίδεηαη θαη γεληθφηεξα πεξηγξάθεηαη θαη 

δηεξεπλάηαη ζηελ πξάμε κε ηηο παξαθάησ κεζφδνπο: α) Μέζνδνο ησλ 

πνζνζηψλ σο πξνο ην κεληαίν κέζν, β) Μέζνδνο ησλ πνζνζηψλ σο πξνο ηε 

κεληαία ηάζε, γ) Μέζνδνο ησλ πνζνζηψλ σο πξνο ην κεληαίν θηλεηφ κέζν. 

 Μέζνδνη πξνζδηνξηζκνύ ηεο θπθιηθόηεηαο: Ζ θπθιηθφηεηα κηαο 

ρξνλνινγηθήο ζεηξάο πξνζδηνξίδεηαη, πεξηγξάθεηαη θαη δηεξεπλάηαη ζηελ 

πξάμε κε ηελ αθφινπζε κεζνδνινγία: 1) Απαιείθνπκε ηελ Δπνρηθφηεηα, 2) 

Απαιείθνπκε ηε Μαθξνρξφληα Σάζε, 3) Τπνινγίδνπκε εθ λένπ θηλεηνχο 

κέζνπο απαιείθνληαο ηνπο άξξπζκνπο παξάγνληεο, 4) Τπνινγίδνπκε δείθηεο 

θπθιηθφηεηαο. 
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5.2. Πξνβιέςεηο – Αλάιπζε ρξνλνζεηξώλ 

Σα δεδνκέλα ηεο αλάιπζήο καο πξνέξρνληαη απφ ηελ ΔΤΔ θαη αθνξνχλ κεληαίεο 

αθίμεηο επξσπαίσλ ηνπξηζηψλ ζηελ Διιάδα γηα ηελ πεξίνδν ηνπ Ηαλνπαξίνπ 2002 

κέρξη ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2006.  

Αθνινπζεί ε αλάιπζε κε αλαθνξέο ζηα ζεκαληηθφηεξα ζεκεία ησλ απνηειεζκάησλ. 

ύγθξηζε Τπνςήθησλ Τπνδεηγκάησλ 

(D) Quadratic trend = 2,18523E7 + -66618,7 t + 51,8446 t^2  

(E) Exponential trend = exp(11,4522 + 0,00246445 t) 

(F) S-curve trend = exp(14,6484 + -1035,53 /t) 

(H) Simple exponential smoothing with alpha = 0,2571 

(I) Brown's linear exp. smoothing with alpha = 0,0124 

(J) Holt's linear exp. smoothing with alpha = 0,2413 and beta = 0,052 

(L) Winter's exp. smoothing with alpha = 0,1748, beta = 0,062, gamma = 0,4462 

 

Πίλαθαο 3: Δθηηκψκελα Μέηξα-Κξηηήξηα 
 

Model RMSE MAE MAPE ME MPE AIC 

(D) 27639,1 17482,9 5,47087 766,896 -0,528834 20,9285 

(E) 35508,2 21886,8 6,08272 2361,56 -0,3068 21,3957 

(F) 36014,0 22128,1 6,11597 2400,02 -0,309727 21,424 

(H) 24506,4 15157,9 5,30011 4597,09 0,513108 20,6202 

(I) 53943,1 30077,7 7,35454 13167,1 1,49743 22,1982 

(J) 23803,8 14871,6 5,36751 124,53 -0,349894 20,5959 

(L) 42745,8 31596,6 11,755 -5230,09 -6,63306 21,4277 

 
 
Πίλαθαο 4: Έιεγρνο Καηαινίπσλ  
 

Model RMSE RUNS RUNM AUTO MEAN VAR 

(D) 27639,1 OK OK * OK OK 

(E) 35508,2 OK * ** OK OK 

(F) 36014,0 OK * ** OK OK 

(H) 24506,4 OK OK OK OK OK 

(I) 53943,1 OK * *** *** OK 

(J) 23803,8 OK OK OK OK OK 

(L) 42745,8 * * *** ** OK 
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Key: 

RMSE = Root Mean Squared Error 

RUNS = Test for excessive runs up and down 

RUNM = Test for excessive runs above and below median 

AUTO = Box-Pierce test for excessive autocorrelation 

MEAN = Test for difference in mean 1st half to 2nd half 

VAR = Test for difference in variance 1st half to 2nd half 

OK = not significant (p >= 0,05) 

* = marginally significant (0,01 < p <= 0,05) 

** = significant (0,001 < p <= 0,01) 

*** = highly significant (p <= 0,001) 

 
 

Παξαηεξήζεηο 

Ο πίλαθαο απηφο ζπγθξίλεη ηα απνηειέζκαηα ηεο εθαξκνγήο δηαθνξεηηθψλ 

ππνδεηγκάησλ ζηα δεδνκέλα. Ζ ρακειφηεξε ηηκή ηνπ θξηηεξίνπ πιεξνθνξίαο ηνπ 

Akaike (AIC) αληηζηνηρεί ζην ππφδεηγκα γξακκηθήο εθζεηηθήο εμνκάιπλζεο ηνπο Ζνlt 

κε α = 0,2413 θαη β = 0,052 ην νπνίν θαη ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ εθηέιεζε ησλ 

πξνβιέςεσλ. 

Δπίζεο ν Πίλαθαο 4 παξνπζηάδεη ηα απνηειέζκαηα απφ 5 ειέγρνπο πνπ έγηλαλ ζηα 

θαηάινηπα γηα λα πξνζδηνξηζηεί εάλ θάζε ππφδεηγκα είλαη θαηάιιειν γηα ηα 

δεδνκέλα. Σν ΟΚ ζεκαίλεη φηη ην ππφδεηγκα πεξλάεη ηνλ έιεγρν . Έλα * ζεκαίλεη φηη 

απνηπγράλεη ζην 95% επίπεδν εκπηζηνζχλεο. Γχν αζηεξάθηα ζεκαίλεη φηη 

απνηπγράλεη ζην 99% επίπεδν εκπηζηνζχλεο. Σξία * ζεκαίλεη φηη απνηπγράλεη ζην 

99,9% επίπεδν εκπηζηνζχλεο. Σν ππφδεηγκα γξακκηθήο εθζεηηθήο εμνκάιπλζεο ηνπ 

Ζνlt κε α = 0,2413 θαη β = 0,052 πνπ επηιέρζεθε ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε, 

πεξλάεη θαη ηνπο 5 ειέγρνπο. Δθφζνλ θαλέλαο έιεγρνο δελ είλαη ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθφηεξνο ζην 95% ή πςειφηεξν επίπεδν εκπηζηνζχλεο, ην ππφδεηγκα απηφ 

κπνξεί λα ζεσξεζεί θαηάιιειν γηα ηα ζπγθεθξηκέλα δεδνκέλα. ηα παξαθάησ 

δηαγξάκκαηα παξνπζηάδνληαη νη απηνζπζρεηίζεηο (Γηάγξακκα 2) θαη νη κεξηθέο 

απηνζπζρεηίζεηο (Γηάγξακκα 3) ησλ θαηαινίπσλ ησλ ηηκψλ κε βάζε ην πξνθξηλφκελν 

ππφδεηγκα γξακκηθήο εθζεηηθήο εμνκάιπλζεο ηνπο Ζνlt κε α = 0,2413 θαη β = 0,052 

πνπ δείρλνπλ κηα ζρεηηθά θαιή ζπκπεξηθνξά. 
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Σν ππφδεηγκα ηνπ Holt (εθζεηηθή εμνκάιπλζε κε πξνζαξκνγή ζηελ ηάζε – 

exponential smoothing adjusted for trend) ρξεζηκνπνηείηαη φηαλ ππάξρεη ηάζε ζηηο 

παξαηεξήζεηο. Έρεη δχν παξακέηξνπο εμνκάιπλζεο, ηελ παξάκεηξν α γηα ηελ 

εμνκάιπλζε ησλ ηηκψλ ηεο ρξνλνζεηξάο θαη ηελ παξάκεηξν β γηα ηελ εμνκάιπλζε ηεο 

ηάζεο. 31 

Ζ εθαξκνγή ηνπ ππνδείγκαηνο Holt αθνινπζεί ηα εμήο βήκαηα: 

 Γίλεηαη εμνκάιπλζε ησλ ηηκψλ ηεο ρξνλνζεηξάο κε ηελ αθφινπζε ζρέζε:  

 

Όπνπ α είλαη ε ζηαζεξά γηα ηελ εμνκάιπλζε ησλ ηηκψλ ηεο ρξνλνζεηξάο, γηα 

0≤α≤1, Αt νη εμνκαιπλζείζεο ηηκέο ηεο ρξνλνζεηξάο, γηα t=2, 3, …, n, ελψ γηα 

t=1 νξίδεηαη σο αξρηθή ζπλζήθε Α1= Y1. 

 Γίλεηαη εμνκάιπλζε ηεο ηάζεο σο εμήο: 

 

Όπνπ β, γηα 0≤β≤1, είλαη ε ζηαζεξά γηα ηελ εμνκάιπλζε ηεο ηάζεο, Σt νη 

εμνκαιπλζείζεο ηηκέο ηεο ηάζεο, γηα t=2, 3, …, n, ελψ γηα t=1 νξίδεηαη σο 

αξρηθή ζπλζήθε Σ1= 0. 

 Ζ πξφβιεςε γηα ηελ κειινληηθή πεξίνδν: 

 

Όπνπ h=1, 2, 3, … 

Οη άξηζηεο ηηκέο ησλ παξακέηξσλ α θαη β γηα κία ζπγθεθξηκέλε ρξνλνζεηξά 

πξνθχπηνπλ απφ ηελ ειαρηζηνπνίεζε ηεο ηηκήο ηνπ θξηηεξίνπ MSE ή θάπνηνπ άιινπ 

θξηηεξίνπ εθαξκφδνληαο ην ππφδεηγκα γηα φινπο ηνπο δπλαηνχο ζπλδπαζκνχο ηηκψλ 

α θαη β. 32 

                                                             
31

 Makridakis S., Wheelwright S., Hyndman R., Forecasting: Methods and Applications, John Wiley & 

Sons, 1998, p. 158-161. 

32 Αγιακλόγλου Χ., Οικονόμου Γ., Μζκοδοι Προβλζψεων και Ανάλυςθσ Δεδομζνων, Εκδόςεισ Γ. 

Μπζνου, 2002, ςελ. 236-237. 
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Γηάγξακκα 2: Απηνζπζρέηηζε Καηαινίπσλ 

Residual Autocorrelations for adjusted Col_1

Holt's linear exp. smoothing w ith alpha = 0,2413 and beta = 0,052
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Γηάγξακκα 3 

Residual Partial Autocorrelations for adjusted Col_1

Holt's linear exp. smoothing w ith alpha = 0,2413 and beta = 0,052
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ην Γηάγξακκα 4 απεηθνλίδνληαη νη αθίμεηο ηνπξηζηψλ απφ Δπξψπε απφ ηνλ 

Ηαλνπάξην ηνπ 2002 έσο ηνλ Ννέκβξην ηνπ 2006 θαη επίζεο νη πξνβιέςεηο κε 95% 

δηαζηήκαηα εκπηζηνζχλεο απφ ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2006 έσο ηνλ Μάην ηνπ 2007. 
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Γηάγξακκα 4: Αθίμεηο θαη Πξνβιέςεηο Αθίμεσλ 

Time Sequence Plot for Col_1

Holt's linear exp. smoothing w ith alpha = 0,2413 and beta = 0,052
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Γηαπηζηψλνπκε φηη νη αθίμεηο απφ Δπξψπε παξνπζηάδνληαη ζρεηηθά ζηαζεξέο θαζ΄ 

φιε ηελ δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ εθηφο απφ ηνπο θαινθαηξηλνχο κήλεο γεγνλφο πνπ ζα 

κπνξνχζε λα νθείιεηαη ζην φηη ε Διιάδα γηα ηνπο Δπξσπαίνπο απνηειεί έλα απφ ηα 

θαιχηεξα θαινθαηξηλά ζέξεηξα κηα πνπ έλα απφ ηα ζπγθξηηηθά πιενλεθηήκαηα ηεο 

είλαη φηη δηαζέηεη ίζσο ηηο σξαηφηεξεο παξαιίεο θαη ηα πην θνζκνπνιίηηθα λεζηά ηεο 

Δπξσπατθήο Ζπείξνπ. 

 

Πίλαθαο 5: Πξνβιέςεηο ζπλνιηθψλ αθίμεσλ Δπξσπαίσλ Σνπξηζηψλ ζηελ Διιάδα  

 
Τπόδεηγκα: Γξακκηθήο εθζεηηθήο εμνκάιπλζεο ηνπο Ζνlt κε α = 0,2413 θαη β =  
0,052 
 

Πεξίνδνο Γεδνκέλα Πξόβιεςε Καηάινηπα 

1/02 55236,0 58342,2 -3106,19 

2/02 70083,0 74334,1 -4251,05 

3/02 135317, 115725, 19591,9 

4/02 324041, 317349, 6691,6 

5/02 716848, 708247, 8601,26 

6/02 812099, 817160, -5060,53 

7/02 924003, 955947, -31944,1 

8/02 976188, 1,01836E6 -42167,1 

9/02 900116, 880915, 19201,5 

10/02 466717, 462577, 4140,05 

11/02 91035,0 91356,9 -321,861 

12/02 77355,0 73510,1 3844,93 

1/03 58852,0 62763,8 -3911,83 

2/03 77757,0 79841,9 -2084,93 

3/03 106377, 125373, -18995,7 

4/03 351230, 317367, 33863,4 
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5/03 714675, 721614, -6938,74 

6/03 807490, 826619, -19129,0 

7/03 928686, 961006, -32320,4 

8/03 1,01682E6 1,02151E6 -4694,88 

9/03 840750, 890064, -49314,2 

10/03 456208, 457527, -1319,0 

11/03 83772,0 89856,7 -6084,73 

12/03 78701,0 70933,0 7768,0 

1/04 49833,0 61219,7 -11386,7 

2/04 66078,0 75188,9 -9110,87 

3/04 110083, 114694, -4610,84 

4/04 320191, 297143, 23048,5 

5/04 688841, 667938, 20903,2 

6/04 761780, 769580, -7799,97 

7/04 890070, 894026, -3956,46 

8/04 932376, 953679, -21303,0 

9/04 837331, 824281, 13050,0 

10/04 433290, 429847, 3442,9 

11/04 89354,0 84409,5 4944,55 

12/04 66613,0 68616,3 -2003,27 

1/05 67909,0 57125,1 10783,9 

2/05 91448,0 76939,4 14508,6 

3/05 156200, 127102, 29097,7 

4/05 299680, 353904, -54223,9 

5/05 763501, 756408, 7092,67 

6/05 869595, 871700, -2105,11 

7/05 1,04347E6 1,02021E6 23262,9 

8/05 1,12645E6 1,10187E6 24580,8 

9/05 945317, 968840, -23523,3 

10/05 475769, 503308, -27539,4 

11/05 95780,0 97841,8 -2061,77 

12/05 65820,0 78350,2 -12530,2 

1/06 68303,0 63317,7 4985,31 

2/06 81938,0 83212,3 -1274,32 

3/06 130357, 130840, -482,706 

4/06 342700, 343641, -941,274 

5/06 746346, 760644, -14297,9 

6/06 906776, 868620, 38156,4 

7/06 1,09767E6 1,02618E6 71495,1 

8/06 1,15247E6 1,11945E6 33013,3 

9/06 993375, 984922, 8453,39 

10/06 511136, 515381, -4244,61 

11/06 109176, 101311, 7865,22 
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Πίλαθαο 6: Πξνβιέςεηο ζπλνιηθψλ αθίμεσλ Δπξσπαίσλ ηνπξηζηψλ ζηελ Διιάδα 2007 

 

Πεξίνδνο 

 

Πξόβιεςε 

Διάρηζην 

95,0% 

Όξην 

Μέγηζην 

95,0% 

Όξην 

12/06 83150,5 71919,7 94381,3 

1/07 70096,4 60374,1 79818,6 

2/07 90578,5 77663,8 103493, 

3/07 143251, 122236, 164267, 

4/07 377379, 320374, 434383, 

5/07 837673, 707313, 968034, 

 
 

Όζνλ αθνξά ηηο πξνβιέςεηο πνπ απεηθνλίδνληαη ζηνλ Πίλαθα 6 παξαηεξνχκε κηα 

απμεηηθή ηάζε ησλ αθίμεσλ ησλ επξσπαίσλ ηνπξηζηψλ ζηελ Διιάδα ην παξαπάλσ 

δηάζηεκα πξάγκα πνπ επηβεβαηψζεθε απφ ηηο πξαγκαηηθέο αθίμεηο πνπ έγηλαλ ην 

ζπγθεθξηκέλν δηάζηεκα. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 6: ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ – ΠΡΟΣΑΔΙ ΓΙΑ ΠΔΡΑΙΣΔΡΧ ΔΡΔΤΝΑ  

6.1 πκπεξάζκαηα - Πξνηάζεηο 

Απφ ηελ αλάιπζε ηνπ ηνπξηζηηθνχ θαηλφκελνπ πνπ πξνεγήζεθε είλαη νινθάλεξν φηη 

ν ηνπξηζκφο κπνξεί λα θαηαζηεί ζεκαληηθφο θιάδνο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο.  

Γηα λα γίλεη φκσο απηφ πξέπεη λα πιεξνχληαη θάπνηεο πξνυπνζέζεηο: 

 Γελ κπνξεί λα αλαπηπρζεί κνλφπιεπξα ρσξίο ηελ ηαπηφρξνλε αξκνληθή θαη 

ηζφξξνπε αλάπηπμε θαη ησλ άιισλ θιάδσλ νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο ησλ 

νηθνλνκηψλ ηνπο. 

 Γελ κπνξεί λα αλαπηπρζεί ρσξίο λα ππάξρεη ζηνηρεηψδεο ηνπξηζηηθή ππνδνκή 

θαη αλσδνκή θαζψο επίζεο θαη χπαξμε ηφζν ηνπξηζηηθψλ πφξσλ φζν θαη 

θπζηθψλ πφξσλ. 

 Γελ πξέπεη ε ηνπξηζηηθή αλάπηπμε λα επηρεηξείηαη ρσξίο λα βαζίδεηαη απηή ζε κηα 

ξεαιηζηηθή ηνπξηζηηθή πνιηηηθή θαη θπξίσο ρσξίο λα είλαη πξνγξακκαηηζκέλε. 

 Γελ κπνξεί λα αλαπηπρζεί ρσξίο ηελ χπαξμε ελφο θαηάιιεια εθπαηδεπκέλνπ θαη 

θαηαξηηζκέλνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, αθνχ απνηειεί θαη΄εμνρήλ θιάδν 

νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο έληαζεο εξγαζίαο. 

 Γελ κπνξεί λα κελ αλαθεξζνχλ νη αξλεηηθέο νηθνλνκηθέο θαη θνηλσληθνπνιηηηθέο 

θαη πνιηηηζκηθέο ζπλέπεηεο απφ ηηο αθίμεηο Δπξσπαίσλ ηνπξηζηψλ ζηελ Διιάδα. 

Δίλαη δπλαηφλ λα δεκηνπξγήζεη θνηλσληθά πξνβιήκαηα, λα ππνβαζκίζεη ην 

πνιηηηζκηθφ θαη θπζηθφ πεξηβάιινλ, λα θινλίζεη ηελ παξαδνζηαθή δνκή ηεο 

νηθνγέλεηαο θαη ηέινο λα ζπκβάιεη ζηελ εμάπισζε πηζαλψλ αζζελεηψλ. 

 Γελ κπνξεί λα κελ αλαθεξζεί φηη ζηνλ ρψξν ηνπ ηνπξηζκνχ παξαηεξνχληαη 

πνιιά πξνβιήκαηα θνξνδηαθπγήο. Πξέπεη λα ηνληζηεί επίζεο φηη είλαη επάισηνο 

ζε νηθνλνκηθέο θαη πνιηηηθέο αιιαγέο. 

 Γελ κπνξεί λα κελ αλαθεξζεί φηη ε νηθνλνκηθή θξίζε επεξεάδεη ηα θίλεηξα ησλ 

ηνπξηζηψλ ψζηε λα επηιέμνπλ ηελ ρψξα ηελ νπνία ζα επηζθεθηνχλ. 

 Οη πξνβιέςεηο γηα ηηο αθίμεηο επξσπαίσλ ηνπξηζηψλ απμήζεθαλ θαηά ηελ 

δηάξθεηα απφ ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2006 έσο ηνλ Μάην ηνπ 2007 γεγνλφο πνπ 

δείρλεη φηη ε Διιάδα απνηειεί ζεκαληηθφ πφιν έιμεο θαη θαηά ηνπο ρεηκεξηλνχο 

θαη ηνπο αλνημηάηηθνπο κήλεο. Οη ιφγνη είλαη πνιινί νη νπνίνη παξαθηλνχλ ηνπο 
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ηνπξίζηεο λα επηζθεθζνχλ ηελ Διιάδα απηνχο ηνπο κήλεο φπσο ε ηζηνξία ηεο, ν 

πνιηηηζκφο ηεο θαη ηέινο ε απαξάκηιιε θηινμελία ηεο. 

 πλεπψο ε αλάπηπμε ηνπ ηνπξηζκνχ θάησ απφ πξνυπνζέζεηο κπνξεί λα 

επηηεπρζεί εχθνια θαη λα επηηειέζεη ρξήζηκν εξγαιείν ζηελ πξνζπάζεηα ησλ 

ρσξψλ λα κεγεζχλνπλ θαη λα αλαπηχμνπλ ηελ νηθνλνκία ηνπο.  

Ο ηνπξηζκφο απνηειεί γηα ηελ Διιάδα βαζηθή πεγή εηζξνήο θεθαιαίσλ απφ ην 

εμσηεξηθφ, αιιά θαη πεγή εηζνδήκαηνο γηα εθαηνληάδεο ρηιηάδεο Έιιελεο, θαη έρνπκε 

ηελ πνιπηέιεηα λα απνηεινχκε θνκκάηη κηαο ρψξαο, ε νπνία απνηειεί πφιν έιμεο γηα 

θάζε είδνπο ηνπξίζηα. Απνηειεί πξάγκαηη κνλαδηθφ θαη αμηφινγν αληηθείκελν έξεπλαο 

φισλ εθείλσλ ησλ ιφγσλ πνπ καο θαζηζηνχλ πξψηε ζαλ ρψξα απφ άπνςε 

επηζθεςηκφηεηαο ζηελ πξνηίκεζε ηφζσλ άιισλ ρσξψλ. 

Οη ζχγρξνλεο ηάζεηο ζηνλ ηνπξηζκφ ππνδεηθλχνπλ ηελ αλάγθε δηαθνξνπνίεζεο θαη 

ηνλ εκπινπηηζκφ ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο κέζσ ηεο αμηνπνίεζεο ησλ κνλαδηθψλ 

πνιηηηζηηθψλ θαη πεξηβαιινληηθψλ πφξσλ πνπ δηαζέηεη θάζε πεξηνρή. Γπζηπρψο 

ζηελ ρψξα καο ην ηνπξηζηηθφ πξντφλ είλαη καδηθφ θαη αδηαθνξνπνίεην. Χζηφζν, 

ππάξρνπλ δπλαηφηεηεο αλάπηπμεο ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ ηνπξηζκνχ, φκσο νη κέρξη 

ζήκεξα πξνζπάζεηεο ήηαλ απνζπαζκαηηθέο κε πεληρξά απνηειέζκαηα. 

Ζ έλλνηα ηεο πνηφηεηαο πξέπεη λα καο πξνβιεκαηίδεη ζνβαξά. Σν δεηνχκελν δελ 

είλαη πιένλ ε αχμεζε ησλ αθίμεσλ αιιά ε αχμεζε ηεο θαηά θεθαιήλ ηνπξηζηηθήο 

δαπάλεο κε ηελ πξνζέιθπζε ηνπξηζηψλ πςειφηεξεο εηζνδεκαηηθήο ζηάζκεο, κέζσ 

ηεο πξνζθνξάο πνηνηηθψλ ηνπξηζηηθψλ ππεξεζηψλ φρη κφλν ζηελ ηνπξηζηηθή 

επηρείξεζε αιιά ζπλνιηθά ζην ζχλνιν ηνπ ρψξνπ ησλ πεξηθεξεηψλ. 

Δκθαλίδεηαη ζπλεπψο, σο επηηαθηηθή αλάγθε ε αλαβάζκηζε, ν εθζπγρξνληζκφο θαη ν 

εκπινπηηζκφο ηεο ηνπξηζηηθήο πξνζθνξάο ησλ πεξηνρψλ κε ηελ αλάπηπμε εηδηθψλ 

θαη ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ ηνπξηζκνχ. 

ηε ρψξα καο ζεσξείηαη ζθφπηκν λα δνζεί ηδηαίηεξε έκθαζε αξρηθά ζηελ αλάπηπμε 

ησλ κνξθψλ εθείλσλ γηα ηηο νπνίεο δηαζέηεη ζπγθξηηηθά πιενλεθηήκαηα, αιιά θαη έλα 

ηθαλφ πιήζνο ππνδνκψλ. Γηα ηνλ ιφγν απηφλ πξνηείλεηαη ε επέλδπζε πξσηίζησο 

ζηνλ ζαιάζζην ηνπξηζκφ (θξνπαδηέξα, γηφηηλγθ, εκεξφπινηα), δεδνκέλνπ ηνπ κήθνπο 

ηεο ειιεληθήο αθηνγξακκήο, αιιά θαη ηνπ πιήζνπο θαη ηεο πνηθηινκνξθίαο ησλ 

λεζηψλ, αιιά θαη ζηνλ ζπλεδξηαθφ θαη εθζεζηαθφ ηνπξηζκφ σο ηνπξηζηηθψλ 

πξντφλησλ βξαρείαο θαη κεζνπξφζεζκεο απφδνζεο. Παξάιιεια ηνλίδεηαη ε αλάγθε 
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αμηνπνίεζεο θαη ηνπ πνιηηηζηηθνχ ηνπξηζκνχ απηφλνκα ή ζε ζπλδπαζκφ κε άιιεο 

εηδηθέο κνξθέο. ε δεχηεξν επίπεδν ππνζηεξίδεηαη ε αλάπηπμε ηνπ αζιεηηθνχ 

ηνπξηζκνχ, αμηνπνηψληαο ηηο ζχγρξνλεο αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο πνπ 

δεκηνπξγήζεθαλ γηα ηηο αλάγθεο ησλ Οιπκπηαθψλ Αγψλσλ ηνπ 2004. Απφ ηελ άιιε, 

δελ πξνηείλεηαη ε επέλδπζε ζηνλ ρεηκεξηλφ ηνπξηζκφ, κηα θαη ε πςειή ηνπ απφδνζε 

θξίλεηαη δχζθνιε, ζε αληίζεζε κε ηελ επηκήθπλζε ηεο ηνπξηζηηθήο πεξηφδνπ θαηά 

ηνπο θζηλνπσξηλνχο θαη εαξηλνχο κήλεο, κε ηαπηφρξνλε αμηνπνίεζε ησλ ζπγθξηηηθψλ 

ηνπξηζηηθψλ πιενλεθηεκάησλ: κήθνο αθηψλ, θαζαξέο παξαιίεο, αζθάιεηα. 

Ζ κεγέζπλζε ηνπ ηνπξηζηηθνχ θαηλνκέλνπ θαη ε εηεξνγελήο θχζε ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ πνπ ζπλεπάγεηαη θαη πξνυπνζέηεη ε ελεξγνπνίεζε ηνπ κεηαηξέπνπλ 

ηνλ ηνπξηζηηθφ ηνκέα ζε έλα ζχλνιν αξκνδηνηήησλ θαη ιεηηνπξγηψλ. 

ηελ ρψξα καο δελ ππάξρεη έλα θεληξηθφ ζπιινγηθφ φξγαλν ην νπνίν ζα ράξαδε ηελ 

ηνπξηζηηθή πνιηηηθή κε ζηφρν ηελ αχμεζε ηεο ηνπξηζηηθήο πξνζέιεπζεο θαη ζπλεπψο 

ηεο εηζξνήο ηνπξηζηηθνχ ζπλαιιάγκαηνο, αιιά νξγαληζκνί ηνπ θιάδνπ νη νπνίνη 

πξνσζνχλ δηθέο ηνπο επηδηψμεηο ρσξίο λα εληάζζνπλ απηέο ζε έλα γεληθφηεξν 

πιαίζην ζπληνληζηηθήο δξάζεο κε ζθνπφ ηελ αλάπηπμε ηνπ θιάδνπ κέζα ζε έλα 

δηαξθψο κεηαβαιιφκελν θαη αληαγσληζηηθφ πεξηβάιινλ πνπ πξέπεη λα 

δξαζηεξηνπνηεζνχλ θαη λα αλαπηπρζνχλ ππφ ην βάξνο ησλ λέσλ εμειίμεσλ δηεζλψο. 

Τπάξρνπλ βέβαηα πεξηζψξηα γηα πεξαηηέξσ έξεπλεο, νη νπνίεο ζα κπνξνχζαλ λα 

θσηίζνπλ θαιχηεξα πνηθίιεο πηπρέο ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ ηνπξηζκνχ ζηελ Διιάδα. 

Τπάξρνπλ πνιιψλ εηδψλ κειέηεο φπνπ ζα θψηηδαλ ην θαηλφκελν ηνπ ηνπξηζκνχ ζηελ 

Διιάδα. Θα ήηαλ πξάγκαηη αμηνζεκείσηε κηα κειέηε γηα ηελ ζπκπεξηθνξά ησλ 

Δπξσπαίσλ ηνπξηζηψλ ζηηο ππφινηπεο κεζνγεηαθέο ρψξεο, άιιε κειέηε ζα ήηαλ 

ζρεηηθά κε ηελ άθημε ηνπξηζηψλ ζηελ Διιάδα απφ άιιεο Ζπείξνπο φπσο Ακεξηθή, 

Αζία, Αθξηθή θαη Χθεαλία. Δπίζεο ε ζπγθεθξηκέλε κειέηε ζα κπνξνχζε λα 

πξαγκαηνπνηεζεί κε δεδνκέλα έσο ην 2010. Σέηνηνπ είδνπο έξεπλεο δχλαληαη λα 

απνηειέζνπλ ρξήζηκν εξγαιείν γηα ηελ κειινληηθή ράξαμε πνιηηηθήο φζν αθνξά ηνλ 

ηνκέα ηνπ ηνπξηζκνχ ζηελ Διιάδα. 
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