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ΠΔΡΗΛΖΦΖ  
 
Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο είλαη ε θαηαγξαθή θαη ε αλάιπζε ησλ 
ηάζεσλ πνπ παξνπζηάδνπλ νη ηνπξηζηηθέο αθίμεηο ζηελ Διιάδα. πγθεθξηκέλα, ην ελδηαθέξνλ 
εζηηάδεηαη ζηηο αθίμεηο απφ ηηο ρψξεο ηεο Ηηαιίαο θαη ηεο Γαιιίαο. Ζ Διιάδα έρεη πνιχ ζεηηθή 
εηθφλα ζηηο ρψξεο απηέο, σο ηφπνο δηαθνπψλ θαη απνηειεί αγαπεκέλν πξννξηζκφ. Ζ γαιιηθή 
θαη ηηαιηθή αγνξά έρνπλ ηδηαίηεξε ζεκαζία γηα ηε ρψξα καο θαη θάζε ρξφλν παξαηεξείηαη 
ζεκαληηθή αχμεζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ηνπξηζηψλ πξνο ηελ Διιάδα.  

 
Ο ηνπξηζκφο απνηειεί ζήκεξα κηα απφ ηηο κεγαιχηεξεο βηνκεραλίεο ζε πνιιέο 
αλαπηπζζφκελεο θαη αλαπηπγκέλεο ρψξεο κε ζεκαληηθέο ζπλέπεηεο ζηελ θνηλσληθή, 
πνιηηηζηηθή θαη νηθνλνκηθή δσή. H εξγαζία, ε απηνδηνίθεζε, ε πεξηθεξεηαθή αλάπηπμε, ε 
εθπαίδεπζε, ην πεξηβάιινλ, ε πξνζηαζία  ηνπ θαηαλαισηή, νη λέεο ηερλνινγίεο, νη κεηαθνξέο, 
ε δεκφζηα νηθνλνκία, ε θνξνινγηθή θαη δεκνζηνλνκηθή πνιηηηθή ησλ θπβεξλήζεσλ θαη ν 
πνιηηηζκφο είλαη κεξηθνί κφλν ηνκείο ζηνπο νπνίνπο έρεη αληίθηππν ν ηνπξηζκφο.  
 
ηελ αξρή ηεο κειέηεο γίλεηαη κία αλαθνξά ζηηο βαζηθέο έλλνηεο ηνπ ηνπξηζκνχ, θαζψο θαη κηα 
ζχληνκε ηζηνξηθή αλαδξνκή ηνπ ηνπξηζηηθνχ θαηλνκέλνπ. Ηδηαίηεξε έκθαζε δίλεηαη ζηε 
ζπνπδαηφηεηα πνπ έρεη ν ηνπξηζκφο σο βηνκεραλία ζηελ ειιεληθή νηθνλνκία. Αθνινπζεί 
αλάιπζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ ηνπξηζκνχ κέζα ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 
 
ην ηξίην θαη ηέηαξην θεθάιαην γίλεηαη κηα πιήξεο παξνπζίαζε ηεο Ηηαιηθήο θαη Γαιιηθήο 
Γεκνθξαηίαο κε εθηελή αλαθνξά ζηνλ πιεζπζκφ, ηε γεσγξαθία, ηε κνξθνινγία, ην θιίκα, ηε 
ρισξίδα θαη ηελ παλίδα, ηα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία, ηε γιψζζα, ην πνιίηεπκα, ηε ζξεζθεία, ηα 
ήζε θαη ηα έζηκα, ηελ νηθνλνκία, ηε βηνκεραλία θαη ην εκπφξην, ηε γεσξγία θαη ηελ θηελνηξνθία, 
ηελ επηζηήκε, ηελ ηερλνινγία, ηελ ηζηνξία θαη θπζηθά ηνλ πνιηηηζκφ ησλ δχν ρσξψλ. 
 
Αθνινπζεί θαηαγξαθή θαη αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ ζρεηηθά κε ηηο ηάζεηο ησλ Ηηαιψλ θαη 
Γάιισλ επηζθεπηψλ ζηελ Διιάδα, φπσο απηά πξνθχπηνπλ απφ ηηο ζηαηηζηηθέο έξεπλεο ηνπ 
Διιεληθνχ Οξγαληζκνχ Σνπξηζκνχ (ΔΟΣ).ηα επφκελα θεθάιαηα, γίλεηαη κηα αλαδξνκή ζηηο 
πνιηηηζηηθέο ζρέζεηο ηεο ρψξαο καο κε ηελ Ηηαιία θαη ηε Γαιιία, απφ ηα ρξφληα ηεο αξραηφηεηαο 
κέρξη ζήκεξα, εζηηάδνληαο ζηε δεκηνπξγία ειιεληθψλ απνηθηψλ ζηηο πεξηνρέο απηέο. 
 
ηε ζπλέρεηα, ην ελδηαθέξνλ επηθεληξψλεηαη ζηηο δηπισκαηηθέο, πνιηηηθέο, νηθνλνκηθέο θαη 
εκπνξηθέο ζρέζεηο, αιιά θαη ζην ζεζκηθφ πιαίζην πνπ ζπλδέεη ηελ Διιάδα κε ηηο ππφ κειέηε 
ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Δπίζεο, δίλνληαη ζηνηρεία ζρεηηθά κε ζπκθσλίεο θαη 
ζπλεξγαζίεο πνπ έγηλαλ ή ζα γίλνπλ ζην κέιινλ κεηαμχ ησλ ρσξψλ απηψλ. 
 
Σν θεθάιαην πνπ αθνινπζεί πξαγκαηεχεηαη ηελ παγθφζκηα νηθνλνκηθή θξίζε ε νπνία έρεη 
άκεζν αληίθηππν ζηνλ ηνπξηζκφ, δηεζλή θαη εγρψξην. Γίλεηαη πξνζπάζεηα λα απνηππσζνχλ νη 
κειινληηθέο πξννπηηθέο γηα ηνλ παγθφζκην θαη ειιεληθφ ηνπξηζκφ θαη απφ ην ζχλνιν ηεο 
κειέηεο πξνθχπηνπλ ζπκπεξάζκαηα θαη πξνηάζεηο γηα ελδερφκελε αιιαγή ζηξαηεγηθήο θαη 
πεξαηηέξσ αλάπηπμε. 
 
Ζ εξγαζία νινθιεξψλεηαη κε κηα ζηαηηζηηθή πξφβιεςε ζρεηηθά κε ηελ αλακελφκελε εμέιημε ηνπ 
εηζεξρφκελνπ ηνπξηζκνχ απφ ηελ Ηηαιία θαη ηε Γαιιία ζηελ Διιάδα κέζα ζην επφκελν έηνο κε 
ηε βνήζεηα ηνπ ζηαηηζηηθνχ παθέηνπ εθαξκνγψλ Statgraphics 5.1. Σέινο δηαηππψλνληαη ηα 
ζπκπεξάζκαηα ζρεηηθά κε ην ξφιν ηνπ ηνπξηζκνχ θαη ησλ πξννπηηθψλ ηνπ ηνπξηζηηθνχ ηνκέα 
ζηελ Διιάδα. 
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1 
 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1: ΣΟΤΡΗΜΟ ΚΑΗ ΔΛΛΑΓΑ 

1.1 Ο ΟΡΗΜΟ ΣΟΤ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΚΑΗ ΟΗ ΓΗΑΚΡΗΔΗ ΣΟΤ 

Σν θαηλφκελν ηνπ ηνπξηζκνχ ζεσξείηαη κηα απφ ηηο αξραηφηεξεο θαη ζεκαληηθφηεξεο νηθνλνκηθέο 

«βηνκεραλίεο» παγθνζκίσο. Απνηειεί κηα δξαζηεξηφηεηα ε νπνία ζρεηίδεηαη κε πνιινχο 

θιάδνπο ηεο νηθνλνκίαο θαη είλαη έλαο εμαηξεηηθά πνιχπιεπξνο ηνκέαο θαζψο απαηηεί ηε 

ζπκβνιή νηθνλνκηθψλ, θνηλσληθψλ, πνιηηηζκηθψλ θαη πεξηβαιινληηθψλ δεδνκέλσλ. 

 

Ο θιάδνο ηνπ ηνπξηζκνχ θαηαηάζζεηαη ζήκεξα ζηνπο ηξεηο ζεκαληηθφηεξνπο ηνκείο ηνπ 

δηεζλνχο εκπνξίνπ καδί κε ηα πεηξειαηνεηδή θαη ηελ απηνθηλεηνβηνκεραλία. Ζ ζπλεηζθνξά ηνπ 

ζην Αθαζάξηζην Δγρψξην Πξντφλ είλαη ηεξάζηηα θαη  ιεηηνπξγεί σο ζηπινβάηεο ζηελ νηθνλνκία 

ηεο θάζε ρψξαο πξνζθέξνληαο ζέζεηο εξγαζίαο, εηζνδήκαηα θαη θνξνινγηθά έζνδα.  

 

ήκεξα ν ηνπξηζκφο νξίδεηαη σο έλα απηνδχλακν θαηλφκελν, ζπλψλπκν ηεο θαηαλάισζεο θαη 

ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ. Παξνπζίαδεη ηφζν γξήγνξε αλάπηπμε, ηέηνηα ρσξηθή εμάπισζε θαη 

ηέηνηα θνηλσληθή απνδνρή ζε παγθφζκην επίπεδν, πνπ ηείλεη λα ζεσξείηαη σο έλα θνηλφηνπν 

θαη αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο ζχγρξνλεο θαζεκεξηλφηεηαο. 

 

Κχξηα ζηνηρεία ηνπ ηνπξηζκνχ είλαη ν ηνπξίζηαο, ν νπνίνο επηζθέπηεηαη ηε ρψξα ππνδνρήο θαη 

ην ηνπξηζηηθφ πξντφλ πνπ είλαη νη πξνζθεξφκελεο πξνο απηφλ ππεξεζίεο.Ο νξηζκφο ηνπ 

ηνπξηζκνχ παξνπζηάδεη επίκνλεο θαη ζνβαξέο δπζθνιίεο γηα ηνπο κειεηεηέο ηνπ. Ζ ιέμε 

«ηνπξηζκφο» πξνέξρεηαη απφ ηε ιαηηληθή ιέμε «tornus» ε νπνία ζεκαίλεη πξάμε κεηαθίλεζεο 

θαη επηζηξνθήο θαη πξσηνεκθαλίδεηαη ζηηο αξρέο ηνπ 19νπ αηψλα. 

 

Ζ Γηεζλήο Αθαδεκία ηνπ Σνπξηζκνχ (Α.Η.Σ. – Monte Carlo) νξίδεη φηη ηνπξηζκφο είλαη ην ζχλνιν 

ησλ αλζξψπηλσλ κεηαθηλήζεσλ θαη ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ απηέο. Απηέο 

ππνθηλνχληαη, ζε δηαθνξεηηθφ βαζκφ θαη έληαζε, απφ ηνλ πφζν ηεο απφδξαζεο πνπ ελππάξρεη 

ζηα άηνκα. 

 

Ζ Γηεζλήο Οκνζπνλδία Γεκνζηνγξάθσλ θαη πγγξαθέσλ Σνπξηζκνχ (F.I.J.E.T.) νξίδεη φηη 

«Σνπξίζηαο είλαη ην άηνκν πνπ πξαγκαηνπνηεί κηα κεηαθίλεζε, γηα νπνηαδήπνηε αηηία, πέξαλ 



ΑΝΑΛΤΖ – ΠΡΟΒΛΔΦΔΗ ΑΦΗΞΔΧΝ ΗΣΑΛΧΝ ΚΑΗ ΓΑΛΛΧΝ ΣΟΤΡΗΣΧΝ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ 

 

Πεηξαηάο 2010                                          ΛΑΦΗΑΣΖ ΥΡΗΣΗΝΑ                               11 

ηνπ ζπλήζνπο πεξηβάιινληνο ηνπ θαη ην νπνίν ρξεζηκνπνηεί ην ρξφλν ηεο ζρνιήο ηνπ γηα ηελ 

ηθαλνπνίεζε ηεο πεξηέξγεηαο ηνπ, ζε φιεο ηηο κνξθέο ηεο, θαζψο θαη ηεο αλάγθεο ηνπ γηα 

αλάπαπζε θαη ςπραγσγία». 

 

Οη θαζεγεηέο Hunziker θαη Krapf, ζηνπο νπνίνπο παξαπέκπνπλ νη Burkart θαη Medlik, 

δεκνζίεπζαλ ην 1942 κηα γεληθή ζεσξία γηα ηνλ ηνπξηζκφ φπνπ ηνλ νξίδνπλ σο εμήο : 

«Σνπξηζκφο είλαη ην ζχλνιν ησλ ελεξγνπνηεκέλσλ ζρέζεσλ θαη γεγνλφησλ θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο κεηαθίλεζεο θαη παξακνλήο ησλ αηφκσλ εθηφο ηνπ ηφπνπ ηεο ζπλήζνπο θαηνηθίαο ηνπο, 

ππφ ηνλ  πξννξηζκφ φηη ηφζν ε κεηαθίλεζε φζν θαη ε παξακνλή ηνπο δελ έρνπλ σο θίλεηξν ηελ 

άζθεζε νπνηαζδήπνηε θεξδνζθνπηθήο δξαζηεξηφηεηαο». Ο νξηζκφο απηφο πηνζεηήζεθε 

αξγφηεξα απφ ηε Γηεζλή Έλσζε Δπηζηεκνληθψλ Δκπεηξνγλψκσλ Σνπξηζκνχ (International 

Association of Scientific Experts of Tourism - AIEST). 

 

To 1968, χζηεξα απφ ηελ πξψηε Γηάζθεςε ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ γηα Γηεζλή Σαμίδηα θαη 

Σνπξηζκφ ε νπνία πξαγκαηνπνηήζεθε ζηε Ρψκε ην 1963, ε Δπηηξνπή ηαηηζηηθψλ 

Δκπεηξνγλψκσλ ηνπ ΟΖΔ εμέδσζε ηελ αθφινπζε νδεγία: «Γηα ζηαηηζηηθνχο ιφγνπο, ν φξνο 

«επηζθέπηεο» πεξηγξάθεη θάζε άλζξσπν πνπ κεηαβαίλεη ζε κηα ρψξα δηαθνξεηηθή απφ ηε 

ρψξα κφληκεο δηακνλήο ηνπ, γηα νπνηνδήπνηε ιφγν εθηφο απφ εθείλν ηεο άζθεζεο ακεηβφκελεο 

εξγαζίαο απφ ηε ρψξα ηελ νπνία επηζθέπηεηαη». 

 

Οη νξηζκνί πνπ αθνξνχλ ζηελ ηνπξηζηηθή δξαζηεξηφηεηα αλαθέξνληαλ αξρηθά ζηε δηεζλή 

θίλεζε, θαζψο ε αλάγθε παξαθνινχζεζεο ηνπ θξαηηθνχ ηνπξηζκνχ ήηαλ εληνλφηεξε. Χζηφζν 

ζα πξέπεη λα είλαη ζπκβαηνί κε ηα ζχγρξνλα δηεζλή πξφηππα θαη ηηο θαηεγνξηνπνηήζεηο ζε 

ζπλδεφκελνπο ηνκείο φπσο ε δεκνγξαθία, νη κεηαθνξέο, νη επηρεηξήζεηο, ε κεηαλάζηεπζε, ην 

ηζνδχγην πιεξσκψλ θαη νη εζληθνί ινγαξηαζκνί. 

 

Ο βαζηθφο αλαζεσξεκέλνο νξηζκφο ηνπ ηνπξηζκνχ (WTO, 1994) είλαη ν αθφινπζνο: Ο 

ηνπξηζκφο πεξηιακβάλεη «ηηο δξαζηεξηφηεηεο ησλ αηφκσλ πνπ ηαμηδεχνπλ θαη δηακέλνπλ ζε 

πεξηνρέο εθηφο ηνπ ζπλεζηζκέλνπ πεξηβάιινληνο ηνπο, γηα ρξνληθφ δηάζηεκα κηθξφηεξν ηνπ 

ελφο ζπλερφκελνπ έηνπο, γηα αλαςπρή, επαγγεικαηηθνχο ή άιινπο ιφγνπο». 

 

Απηφο ν γεληθφο νξηζκφο θαζηζηά δπλαηφ ηνλ εληνπηζκφ ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηφζν ζε εγρψξην 

φζν θαη ζε δηεζλέο επίπεδν. Ζ ιέμε «ηνπξηζκφο» αλαθέξεηαη ζε φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο ησλ 

ηαμηδησηψλ θαη πεξηιακβάλεη ηνπο «ηνπξίζηεο» (επηζθέπηεο πνπ δηαλπθηεξεχνπλ ζηνλ 

πξννξηζκφ ηνπο), αιιά θαη ηνπο «εθδξνκείο» (επηζθέπηεο εκέξαο). 
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Ζ ηνπξηζηηθή δξαζηεξηφηεηα θάζε ρψξαο κπνξεί λα ιάβεη ηηο αθφινπζεο κνξθέο: 

 Δγρψξηνο ηνπξηζκφο, φηαλ νη θάηνηθνη ηεο ρψξαο ηαμηδεχνπλ ζην εζσηεξηθφ ηεο 

 Πξνο ηα έζσ ηνπξηζκφο, φηαλ νη θάηνηθνη άιιεο ρψξαο επηζθέπηνληαη ηε ρψξα απηή 

 Πξνο ηα έμσ ηνπξηζκφο, φηαλ νη θάηνηθνη ηεο ζπγθεθξηκέλεο ρψξαο επηζθέπηνληαη κηα άιιε 

ρψξα  

Οη παξαπάλσ ηξεηο βαζηθέο κνξθέο ηνπξηζηηθήο δξαζηεξηφηεηαο κπνξνχλ λα ζπλδπαζηνχλ 

κεηαμχ ηνπο πξνθεηκέλνπ λα ζρεκαηίζνπλ ηηο αθφινπζεο θαηεγνξίεο ηνπ ηνπξηζκνχ: 

 Σνλ εζσηεξηθφ ηνπξηζκφ πνπ πεξηιακβάλεη ηνλ εγρψξην θαη ηνλ πξνο ηα έζσ ηνπξηζκφ 

 Σνλ εζληθφ ηνπξηζκφ πνπ πεξηιακβάλεη ηνλ εγρψξην θαη ηνλ πξνο ηα έμσ ηνπξηζκφ 

 Σνλ εμσηεξηθφ ή δηεζλή ηνπξηζκφ πνπ πεξηιακβάλεη ηνλ πξνο ηα έζσ θαη πξνο ηα έμσ 

ηνπξηζκφ 

Χζηφζν, ν ηνπξηζκφο ρσξίδεηαη θαη ζε επηπιένλ δχν θαηεγνξίεο, ην καδηθφ ηνπξηζκφ ν νπνίνο 

αλαθέξεηαη ζε κεγάινπο αξηζκνχο ηνπξηζηψλ θαη ηνλ ελαιιαθηηθφ ηνπξηζκφ ν νπνίνο ζπλήζσο 

είλαη ήπηαο αλάπηπμεο. 

 

Ο καδηθφο ηνπξηζκφο είλαη ην είδνο εθείλν ηνπ ηνπξηζκνχ ζην νπνίν ν επηζθέπηεο απνιακβάλεη 

παζεηηθά απηά πνπ ηνπ πξνζθέξνπλ νη νξγαλσκέλεο δηαθνπέο κε θχξην αληηθείκελν ηνλ ήιην, 

ηε ζάιαζζα θαη ηηο ππεξεζίεο ησλ μελνδνρείσλ ή άιισλ εηδηθψλ εγθαηαζηάζεσλ. Δθθξάδεηαη 

απφ ηε δηεζλή ηνπξηζηηθή «θηινινγία» κε ηα 4 «S» (sun, sea, sand, service – ήιηνο, ζάιαζζα, 

ακκνπδηά, ππεξεζίεο) κε θξηηήξηα επηινγήο ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξννξηζκνχ, ην θιίκα θαη ην 

ρακειφ θφζηνο ηνπ ηαμηδηνχ (Λνγνζέηεο, 1988).  

 

Παξάιιεια κε ην καδηθφ ηνπξηζκφ πξνβάιιεηαη θαη αλαπηχζζεηαη ηα ηειεπηαία ρξφληα θαη έλα 

άιιν είδνο ηνπξηζκνχ, ν ελαιιαθηηθφο ηνπξηζκφο. Δλαιιαθηηθφο ηνπξηζκφο είλαη ε ηνπξηζηηθή 

δξαζηεξηφηεηα πνπ δελ έρεη αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζην θπζηθφ θαη θνηλσληθφ πεξηβάιινλ, 

ζέβεηαη ηα ήζε θαη ηα έζηκα ησλ δηαθφξσλ πεξηνρψλ θαη αλαπηχζζεη ηνλ αιιεινζεβαζκφ 

κεηαμχ ησλ επηζθεπηψλ θαη ηνπ ηνπηθνχ πιεζπζκνχ, κε ζεηηθέο θαη επράξηζηεο εκπεηξίεο απφ 

ηελ επηθνηλσλία ηνπο (Καιδήο, θ.ά.). 

 

ε αληηπαξάζεζε κε ην καδηθφ ηνπξηζκφ, ν ελαιιαθηηθφο ηνπξηζκφο δελ είλαη «κεγάιεο 

θιίκαθαο» αιιά ηνπξηζκφο πνπ απεπζχλεηαη ζε κεκνλσκέλεο νκάδεο αηφκσλ κε δηάθνξα 

ελδηαθέξνληα (θχζε, πνιηηηζκφ, παξάδνζε, αζιεηηζκφ, επηζηήκε, ζξεζθεία θιπ), αλάινγα  κε 

ηα νπνία απνθηά ηηο αθφινπζεο κνξθέο: νηθνινγηθφο, θπζηνιαηξηθφο, νξεηλφο, πνιηηηζηηθφο, 
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αζιεηηθφο, ρεηκεξηλφο, ζαιάζζηνο, εθπαηδεπηηθφο, ζξεζθεπηηθφο, ζπλεδξηαθφο, ηνπξηζκφο 

πγείαο, πεξηπέηεηαο, αγξνηνπξηζκφο. θ.α. 

 

Απφ θνηλσληνινγηθή άπνςε ην ηνπξηζηηθφ θαηλφκελν, ε κεηαθίλεζε δειαδή κε ζθνπφ ηε 

ζπιινγή εκπεηξηψλ θαη ηελ ηθαλνπνίεζε αλαγθψλ ηνπ κεηαθηλνχκελνπ, εκθαλίδεηαη θαη 

ραξαθηεξίδεη, ζε κηθξφηεξν ή κεγαιχηεξν βαζκφ, φιεο ηηο ειεχζεξεο θνηλσλίεο νη νπνίεο  

παξνπζηάδνπλ θαηλφκελα ηνπξηζκνχ, αλεμάξηεηα απφ ηε θάζε ηεο θνηλσληθήο ηνπο 

εμέιημεο. Κνηλσλίεο ζηηο νπνίεο  ην ηνπξηζηηθφ θαηλφκελν θαηαπηέδεηαη ή δελ ππάξρεη, είλαη 

θνηλσλίεο κε ειεχζεξεο. Δπνκέλσο, κπνξνχκε λα ππνζηεξίμνπκε φηη ν ηνπξηζκφο ηζνχηαη κε  

θνηλσληθή ειεπζεξία. 

 

1.2 Ζ ΗΣΟΡΗΑ ΣΟΤ ΣΟΤΡΗΜΟΤ 

 

Δθαηνκκχξηα ρξφληα πξηλ, ε πεξηήγεζε κε ζθνπφ ηελ εχξεζε λέσλ πεξηνρψλ κε απνζέκαηα 

ηξνθήο θαη δπλαηφηεηεο αζθαιέζηεξεο θαηνηθίαο, απνηεινχζε ζχλεζεο θαηλφκελν έσο ηξφπν 

δσήο γηα ηνλ πξσηφγνλν άλζξσπν, αλάινγα κε ηε δνκή ησλ ελ ιφγσ θνηλσληψλ. Σν θαηλφκελν 

απηφ ηνπ πξσηφγνλνπ "εμεξεπλεηηθνχ ηνπξηζκνχ" ήηαλ ζπγγελέο κε απηφ ηνπ "εθζηξαηεπηηθνχ" 

θαη πξφδξνκνο ησλ δηαθφξσλ ελ ζπλερεία κνξθψλ  πνιέκνπ.  

 

ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΑ 

Ζ ιέμε «ηνπξηζκφο» έθαλε ηελ εκθάληζε ηεο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 19νπ αηψλα, ελψ ε 

δξαζηεξηφηεηα πνπ ππνδειψλεη έρεη ηηο ξίδεο ηεο ζηελ αξραηφηεηα. Σν ηνπξηζηηθφ θαηλφκελν 

ήηαλ άξξεθηα ζπλδεδεκέλν κε ηνλ ειεχζεξν ρξφλν θαη φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ 

κπνξνχζαλ λα πξαγκαηνπνηεζνχλ εληφο απηνχ. Σα ζξεζθεπηηθά πξνζθπλήκαηα ζπλδχαδαλ 

ηελ πεξηπέηεηα κε ηε γηνξηή, ηελ επραξίζηεζε, ηελ αλαςπρή, ηε ζπλαλαζηξνθή. 

 

Ο Ζξφδνηνο, ηζηνξηθφο θαη γεσγξάθνο ηνπ 5νπ αηψλα π.Υ., ππήξμε έλαο απφ ηνπο πξψηνπο 

«ηαμηδηψηεο-ηνπξίζηεο» ν νπνίνο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ κεηαθηλήζεσλ ηνπ έδεηρλε ηδηαίηεξν 

ελδηαθέξνλ γηα ηα ήζε, ηα έζηκα, ηε ζξεζθεία θαη ηηο ηέρλεο ησλ ηφπσλ πνπ επηζθεπηφηαλ. 

 

Ζ αχμεζε ησλ ηνπξηζηηθψλ κεηαθηλήζεσλ ζηελ αξραία Διιάδα ζπλδέεηαη ζηελά κε ηελ φιν θαη 

απμαλφκελε δηεμαγσγή αζιεηηθψλ, ζξεζθεπηηθψλ θαη πνιηηηζηηθψλ γεγνλφησλ φπσο νη 

Οιπκπηαθνί Αγψλεο, ηα Πχζηα, ηα Ίζζκηα, ηα Νέκεα, ηα Διεπζίληα, ζεαηξηθέο παξαζηάζεηο 

(Δπίδαπξνο), θεζηηβάι, κνπζηθέο εθδειψζεηο, καληεία (Γειθψλ, Γσδψλεο, θ.α.). Οη αξραίνη 

Έιιελεο επηζθέπηνληαλ ζπρλά ηηο ηακαηηθέο πεγέο ηεο Υεηκάξαο, ηεο Καζηαιίαο, ηεο 
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θνηνχζαο θαη ηεο Αηδεςνχ πξνθεηκέλνπ λα θάλνπλ ινπηξνζεξαπεία, ζπλδπάδνληαο 

ππνρξεσηηθέο θαη σθέιηκεο κεηαθηλήζεηο κε εθείλεο ηεο αλαςπρήο θαη ηεο θνζκηθφηεηαο. 

 

ΜΔΑΗΧΝΑ 

ηα ρξφληα ηνπ Μεζαίσλα ην θαηλφκελν ηνπ ηνπξηζκνχ άξρηζε ζηαδηαθά λα αθνξά κφλν ηηο 

θνηλσληθέο νιηγαξρίεο κε ειάρηζηεο εμαηξέζεηο έλα κηθξφ αξηζκφ κηθξναζηψλ, απνθιείνληαο 

ηειείσο ηνπο εξγάηεο ηεο γεο θαη ηνπο δνπινπάξνηθνπο, πιελ απηψλ νη νπνίνη ηαμίδεπαλ καδί 

κε  ηα αθεληηθά ηνπο.  

 

Οη θνηλσληθέο δνκέο ηεο επνρήο θαη ε πξνθαλήο έιιεηςε ειεπζεξίαο θαη δεκνθξαηίαο, 

απαγφξεπαλ ζηνλ απιφ ιαφ νπνηαδήπνηε κνξθή δηαθνπψλ κέζσ ηνπ απζηεξνχ ζξεζθεπηηθνχ 

ειέγρνπ ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπο. Ο ηνπξηζκφο ήηαλ ζπλδεδεκέλνο ζρεδφλ απνθιεηζηηθά κε 

ζξεζθεπηηθνχο ιφγνπο, εμ‟ νπ θαη ην αγγιηθφ "holidays" = holy days - ηεξέο  κέξεο.  

 

Απφερνο απηνχ έθηαζε ζρεδφλ κέρξη ηηο κέξεο καο κε ηελ έσο θαη πξφζθαηα θαζαξά 

"ζξεζθεπηηθή" πξάμε ηεο βάπηηζεο ζηνλ πνηακφ Ηνξδάλε θαη ηελ απφθηεζε ηνπ πξνζσλπκίνπ 

"Υαηδήο", (αξαβηθά Haji=πξνζθπλεηήο) πνπ έγηλε ζεζκφο απφ ηα χζηεξα κεζαησληθά ρξφληα θαη 

ζήκεξα έρεη γίλεη ηνπξηζηηθή αηξαμηφλ.  

 

ΑΝΑΓΔΝΝΖΖ  

Με ην πέξαο ηνπ Μεζαίσλα, φηαλ θφπαζε πηα ν ζξεζθεπηηθφο θαλαηηζκφο, επήιζε ε 

Αλαγέλλεζε θαη ν Γηαθσηηζκφο, ε αλάπηπμε δειαδή ησλ επηζηεκψλ θαη ε εζηίαζε ηεο 

πξνζνρήο ζηνλ άλζξσπν σο ην θέληξν ηεο ηζηνξίαο. Αθνινχζεζε κηα ζεηξά απφ ζεκαληηθέο  

θνηλσληθέο θαη νηθνλνκηθέο αιιαγέο, κε απνθνξχθσκα ηε Γαιιηθή Δπαλάζηαζε θαη ηελ Αγγιηθή 

Βηνκεραληθή Δπαλάζηαζε. Σα γεγνλφηα απηά έδσζαλ άιιε ηξνπή ζηελ πνξεία θαη ηελ εμέιημε 

φινπ ηνπ θφζκνπ, ζην θνηλσληθννηθνλνκηθφ γίγλεζζαη θαη θπζηθά ζην θαηλφκελν ηνπ ηνπξηζκνχ 

ην νπνίν απειεπζεξψζεθε απφ ζξεζθεπηηθνχο θαη θενπδαξρηθνχο πεξηνξηζκνχο θαη άξρηζε 

ζηγά ζηγά λα  αλαπηχζζεηαη. 

 

19νο ΑΗΧΝΑ 

Ζ αλαθάιπςε, πξνψζεζε θαη δηάδνζε ηνπ ζηδεξφδξνκνπ ζηελ Δπξψπε, κεηαμχ 1840 θαη 1860 

θαη ε θαζηέξσζε ηνπ σο ην θαηεμνρήλ κεηαθνξηθφ κέζν καδηθήο κεηαθίλεζεο ζπλέβαιε 

ζεκαληηθά ζηε κεγέζπλζε ησλ ηνπξηζηηθψλ ξνψλ. Ζ εμέιημε ηεο λαπζηπινΐαο θαη ε θαηαζθεπή 

κεγάισλ αηκφπινησλ ππήξμε ηαρχηαηε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 19νπ αηψλα. Δλίζρπζε ηηο 

δηεπεηξσηηθέο ζρέζεηο θαη ελζσκάησζε ηνπο ζαιάζζηνπο δηαχινπο ζην βηνκεραληθφ θφζκν. 
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Οπζηαζηηθή ζπκβνιή ζηελ αλάπηπμε θαη ηε κεγέζπλζε ηνπ ηνπξηζκνχ, θαζψο επίζεο θαη ζηνλ 

εθζπγρξνληζκφ ηνπ, είρε εθείλε ηελ πεξίνδν θαη ε έθδνζε «βηβιίσλ-νδεγψλ» κε αθξηβείο θαη 

ζαθείο ηαμηδησηηθέο πιεξνθνξίεο. Παξάιιεια, θαηαζθεπάδνληαη ζε νιφθιεξε ηελ Δπξψπε 

μελνδνρεηαθά θαηαιχκαηα κεζαίσλ θαη ρακειψλ θαηεγνξηψλ ηα νπνία ζα απνηειέζνπλ, ηε 

δεθαεηία ηνπ 1930, ηνλ ππξήλα γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ καδηθνχ ηνπξηζκνχ. 

 

1.3 ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΠΡΟΔΛΔΤΖ 

 

Ο πξψηνο παξάγνληαο πξνζέιεπζεο ηνπξηζηψλ ζε έλα ηφπν είλαη ε θαιή νηθνλνκία ησλ 

ρσξψλ πξνέιεπζεο. O ηνπξηζκφο είλαη ν πξψηνο ηνκέαο ν νπνίνο δέρεηαη ηηο επηπηψζεηο ηεο 

νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο πνπ επηθξαηεί ζε κία ρψξα. ηαλ ππάξρεη πγηήο νηθνλνκία, νη 

θαηαλαισηέο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα νξγαλψζνπλ ηηο δηαθνπέο ηνπο αθνχ ηνπο ην επηηξέπεη ε 

ηθαλνπνηεηηθή νηθνλνκηθή ηνπο θαηάζηαζε.  

 

Ο δεχηεξνο παξάγνληαο πξνζέιθπζεο ηνπξηζηψλ ζε κηα ρψξα είλαη ε αξκνληθή ζπλχπαξμε, ε 

εηξεληθή ζπλεξγαζία θαη αλάπηπμε θηιηθψλ ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ θξαηψλ ψζηε νη πνιίηεο λα 

θπθινθνξνχλ ειεχζεξα θαη κε αζθάιεηα. 

 

Ο πην βαζηθφο φκσο παξάγνληαο ηνπξηζηηθήο πξνζέιεπζεο είλαη ε γεσγξαθηθή ζέζε ηεο 

ρψξαο ππνδνρήο, ην θπζηθφ πεξηβάιινλ, νη πεξηνρέο ηδηαίηεξνπ θπζηθνχ θάιινπο, νη 

θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο, ε ηζηνξία θαη θπζηθά ν πνιηηηζκφο.  

 

1.4 ΔΛΛΑΓΑ, ΔΝΑ ΑΓΑΠΖΜΔΝΟ ΠΡΟΟΡΗΜΟ 

Ζ Διιάδα απνηειεί έλα θνξπθαίν ηνπξηζηηθφ πξννξηζκφ παγθνζκίσο. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο  

ηειεπηαίαο δεθαεηίαο, ν αξηζκφο ησλ ηνπξηζηψλ πνπ επηζθέθηεθαλ ηε ρψξα καο απμάλεηαη 

ζηαζεξά θαηαιακβάλνληαο ηε 15ε ζέζε ζηελ παγθφζκηα θαηάηαμε ησλ δεκνθηιέζηεξσλ 

ηνπξηζηηθψλ πξννξηζκψλ ην 2005, πξνζειθχνληαο εηεζίσο 14 εθαηνκκχξηα ηνπξίζηεο. Ο 

κνλαδηθφο ζπλδπαζκφο ηνπ επράξηζηνπ θιίκαηνο, ηεο παλέκνξθεο αθηνγξακκήο, ηεο πινχζηαο 

ηζηνξίαο θαη ηνπ κνλαδηθνχ πνιηηηζκνχ ηεο Διιάδαο, απνηειεί πφιν έιμεο γηα ην έλα ηξίην ησλ 

ηνπξηζηψλ ζε νιφθιεξν ηνλ θφζκν θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ. 

 

Ζ Διιάδα δηαζέηεη πεξηζζφηεξα απφ 15.000 ρηιηφκεηξα παξαιίαο, 190.000 αθηέο θαη 6.000 

λεζηά. Παξζέλεο παξακπζέληεο παξαιίεο, επηβιεηηθά βνπλά, ζπήιαηα, θαξάγγηα, ιίκλεο, 

πνηάκηα, θαηαξξάθηεο, βηφηνπνη, πγξφηνπνη, δάζε, ηακαηηθέο πεγέο, πεξηνρέο πςειήο 

νηθνινγηθήο αμίαο κε ηεξάζηηα πνηθηιία ρισξίδαο θαη παλίδαο, πινχζηα ηζηνξία θαη παξαδφζεηο, 

ζεακαηηθά ηνπία, θεκηζκέλε θηινμελία ζε ζπλδπαζκφ κε ηνλ εθηπθισηηθφ ήιην, είλαη ηα ζηνηρεία 

πνπ πξνζειθχνπλ επηζθέπηεο απφ φιν ηνλ θφζκν. Ζ ηεξάζηηα πνηθηιία ησλ θπζηθψλ ηνπίσλ, ν 
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κεγάινο αξηζκφο ηζηνξηθψλ κλεκείσλ θαη αξραηνινγηθψλ ρψξσλ δίλνπλ ζηνλ επηζθέπηε ηε 

δπλαηφηεηα γηα απεξηφξηζηεο δξαζηεξηφηεηεο. 

 

ήκεξα, δηαλχνληαο κηα δχζθνιε πεξίνδν ιφγσ ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκηθήο θξίζεο, ην 

ειιεληθφ θξάηνο ζέηεη σο κία απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο πξνηεξαηφηεηεο ηνπ ηελ πξνβνιή ηνπ  

ειιεληθνχ πνιηηηζκνχ θαη ηεο ρψξαο σο θνξπθαίν θαη αζθαιή ηαμηδησηηθφ πξννξηζκφ. ηφρνο 

είλαη ε δηαζθάιηζε ησλ ππνςήθησλ επηζθεπηψλ φηη ε Διιάδα παξακέλεη έλαο εμαηξεηηθά 

αζθαιήο ηαμηδησηηθφο πξννξηζκφο ν νπνίνο ζπλδπάδεη πςειήο πνηφηεηαο ηνπξηζηηθέο 

ππεξεζίεο θαη άξηζηεο ππνδνκέο. 

 

Πίνακαρ 1.4 Ομάδερ Χυπών Πποέλεςζηρ ηος Τοςπιζμού ηηρ Δλλάδορ, 2008 

Οκάδα Υσξώλ Αξηζκόο Υσξώλ ύλνιν Σνπξηζηώλ 
Πνζνζηό επί ηνπ 

ζπλόινπ 

Δπξσδψλε 13 6.873.569 43,12% 

Δπηιεγκέλεο Υψξεο 
εθηφο Δπξσδψλεο 9 4.715.767 29,59% 

Τπφινηπν Κφζκνπ 29 4.349.470 27,29% 

ύλνιν 51 15.938.806 100,00% 

 

Γιάγπαμμα 1.4  Ταξιδιυηικέρ ειζππάξειρ από μεμονυμένοςρ ηαξιδιώηερ και οπγανυμένα ηαξίδια 
2009 (ζε εκαη. €) 

 

 

1.5 Ζ ΖΜΑΗΑ ΣΟΤ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ & ΣΖΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ 

 
Ο ηνπξηζκφο ζηελ Διιάδα απνηειεί κηα πξαγκαηηθά βαξηά βηνκεραλία. Αλνίγεη δξφκνπο 

αλάπηπμεο ζε δεθάδεο κηθξέο θαη κεγάιεο επηρεηξήζεηο ζε νιφθιεξε ηε ρψξα, δεκηνπξγεί 

ζέζεηο εξγαζίαο θαη δίλεη δσή θαη πινχην ζε απνκαθξπζκέλεο πεξηνρέο, λεζηά θαη νξεηλέο 

δψλεο ηεο παηξίδαο καο πνπ πζηεξνχλ ζε άιιεο παξαγσγηθέο δπλαηφηεηεο. Δίλαη πεδίν 
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ζχλδεζεο ηνπ πξσηνγελνχο θαη δεπηεξνγελνχο ηνκέα ησλ ππεξεζηψλ θαη απνηειεί ηνκέα 

εμσζηξέθεηαο ηεο νηθνλνκίαο καο θαη πνιχηηκε πεγή ζπλαιιάγκαηνο. Ο ηνπξηζκφο καδί κε ηε 

λαπηηιία, είλαη έλα απφ ηα κεγαιχηεξα ζπγθξηηηθά πιενλεθηήκαηα ηεο Διιάδαο. 

Οη δπζκελείο δηεζλείο νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο απφ ηνλ Αχγνπζην ηνπ 2007 επεξέαζαλ θαη ηελ 

ειιεληθή νηθνλνκία ε νπνία βξίζθεηαη ζε χθεζε απφ ην πξψην ηξίκελν ηνπ 2009 θαη ζχκθσλα 

κε φιεο ηηο πξνβιέςεηο ζα ζπλερίζεη λα θηλείηαη κε αξλεηηθνχο ξπζκνχο. Ζ αδξάλεηα ζηελ 

νηθνλνκηθή πνιηηηθή ησλ πξφζθαησλ εηψλ θαη νη αληζνξξνπίεο πνπ ζσξεχηεθαλ, εγθισβίδνπλ 

ηελ ειιεληθή νηθνλνκία ζε χθεζε δηαξθείαο.  

Ζ πξσηφγλσξε απηή θξίζε ζηελ Διιάδα δελ είλαη κφλν νηθνλνκηθή, αιιά ζεζκηθή θαη 

θνηλσληθή. Έρεη ήδε αγγίμεη θάζε θνκκάηη ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηε ρψξα καο θαη 

θπζηθά ηνλ ηνπξηζκφ ν νπνίνο ιεηηνπξγεί σο βαζηθφο ζπληειεζηήο γηα ηε βησζηκφηεηα θαη ηελ 

αληαγσληζηηθφηεηα νιφθιεξεο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο.  

ήκεξα, ν ηνπξηζκφο ζηελ Διιάδα είλαη κηα δξαζηεξηφηεηα ε νπνία ιφγσ ηεο νηθνλνκηθήο 

θξίζεο επηδηψθεη λα θαηαζηεί ειθπζηηθφηεξε θαη απνδνηηθφηεξε. ην πιαίζην απηφ, νη ηηκέο 

θέηνο έρνπλ νξηζηεί ζηα ρακειφηεξα δπλαηά επίπεδα, ελψ ε πνηφηεηα ησλ ηνπξηζηηθψλ 

ππεξεζηψλ παξακέλεη ε πςειφηεξε δπλαηή. Ζ ελίζρπζε ηνπ ειιεληθνχ ηνπξηζκνχ αλακέλεηαη 

λα δψζεη κηα ηνλσηηθή έλεζε ζηελ νηθνλνκία ηεο ρψξαο, δηαηεξψληαο ρηιηάδεο ζέζεηο εξγαζίαο 

θαη πξνζθέξνληαο ζηνπο επηζθέπηεο ηε δπλαηφηεηα λα έξζνπλ ζε νπζηαζηηθή επαθή κε ην 

θπζηθφ θαη πνιηηηζηηθφ ηνπίν. 

Πίνακαρ 1.5      Βαζικά Μεγέθη ηος Δλληνικού Τοςπιζμού 2009 

πκκεηνρή ζην ΑΔΠ 15,2% [WTTC] 

πκκεηνρή ζηελ απαζρόιεζε 18,5% ηεο ζπλνιηθήο απαζρφιεζεο [WTTC] 

Απαζρόιεζε (άκεζε & έκκεζε) 774.200 [WTTC] 

Έζνδα 10,4 δηζ. €  [ΣηΔ] 

Αθίμεηο Αιινδαπώλ 14,9 εθαη. 

Μέζε θαηά θεθαιή δαπάλε 697 € 

Μεξίδην Αγνξάο 1,7% Παγθφζκηα, 3,2% Δπξψπε 

Δπνρηθόηεηα 

52% ησλ αθίμεσλ αιινδαπψλ πξαγκαηνπνηείηαη Ηνχιην - 

Αχγνπζην - επηέκβξην 

πγθέληξσζε Πξνζθνξάο 

52% ησλ μελνδνρεηαθψλ θιηλψλ ζπγθεληξψλνληαη ζε 3 πεξηνρέο 

ηεο Διιάδαο [ΞΔΔ] 

Ξελνδνρεηαθή Τπνδνκή 9.554 μελνδνρεία / 726.546 θιίλεο [ΞΔΔ] 

Top 5 αγνξέο 

 Γεξκαλία (2.364.486), Ζλ. Βαζίιεην (2.112.149), Γαιιία (962.435), 

Ηηαιία (935.011), Οιιαλδία (651.440) [ΔΤΔ] 

Top 5 αεξνδξόκηα (ζε αθίμεηο αιινδαπώλ) 

Αζήλα (3.140.851), Ζξάθιεην (1.946.544), Ρφδνο (1.321.806), 

Θεζζαινλίθε (862.054), Κέξθπξα (733.137) [ΔΤΔ] 

Πεγή: ΔΣΔ, επεμεξγαζία ζηνηρείσλ ΔΤΔ, UNWTO, WEF 
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1.6 Ο Διιεληθόο Οξγαληζκόο Σνπξηζκνύ (Δ.Ο.Σ.) 

Ο Διιεληθφο Οξγαληζκφο Σνπξηζκνχ ηδξχζεθε ην 1929. εκαληηθφ έξγν πξηλ απφ απηφλ έρεη 

λα επηδείμεη ε Τπεξεζία Ξέλσλ θαη Δθζέζεσλ, ε ζχζηαζε ηεο νπνίαο ζήκαηλε ηε ξπζκηζηηθή 

παξέκβαζε ηνπ θξάηνπο ζρεηηθά κε ηνλ ηνπξηζκφ. Βαζηθέο ηεο επηδηψμεηο ήηαλ ε πξνζέιεπζε 

θαη ε παξάηαζε ηεο δηακνλήο ησλ μέλσλ ζηελ Διιάδα, ε δηνξγάλσζε εθζέζεσλ θαζψο θαη ε 

ζπκκεηνρή ηεο ρψξαο ζε δηεζλείο εθζέζεηο, γηα ηελ αλάπηπμε θαη δηαθήκηζε θάζε θιάδνπ ηεο 

εζληθήο παξαγσγήο. 

Σν 1936 ν Δ.Ο.Σ. αληηθαηαζηάζεθε απφ ην Τθππνπξγείν Σχπνπ θαη Σνπξηζκνχ, ην 1941 απφ 

ην Τπνπξγείν Δζληθήο Οηθνλνκίαο θαη ην 1945 απφ ηε Γεληθή Γξακκαηεία Σνπξηζκνχ. Σν 1951 

κε βάζε ην Νφκν 1624/1951, ν Δ.Ο.Σ επαληδξχζεθε. ήκεξα, θχξηνο ζθνπφο ηνπ είλαη ε 

νξγάλσζε, ε αλάπηπμε θαη ε πξνψζεζε ηνπ ειιεληθνχ ηνπξηζκνχ κέζσ δξαζηεξηνηήησλ πνπ 

αθνξνχλ ηνπο παξαθάησ ηνκείο: 

 Καλνληζηηθέο/Ννκνζεηηθέο αξκνδηφηεηεο 

 Σνπξηζηηθφο ζρεδηαζκφο  

 Αλάπηπμε ηεο ηνπξηζηηθήο αλσδνκήο θαη ππνδνκήο 

 Γηαρείξηζε ηνπξηζηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ 

 Δπηρνξεγήζεηο 

 Πξνβνιή ζε εζληθφ θαη δηεζλέο επίπεδν 

 Καηάξηηζε θαη εθπαίδεπζε 

 Έξεπλα θαη εθπφλεζε κειεηψλ 

 πλεξγαζία κε ηηο ηνπηθέο αξρέο, ηνπο επαγγεικαηίεο ηνπ ηνπξηζηηθνχ ηνκέα θαη 

ζπληνληζκφο ηεο δξάζεο ηνπο 

 Κνηλσληθφο ηνπξηζκφο 

 Γηεζλείο ζρέζεηο 

 Γηνξγάλσζε πνιηηηζηηθψλ θαη θαιιηηερληθψλ εθδειψζεσλ  

Με πξσηνβνπιία ηεο πνιηηηθήο εγεζίαο ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ θαη Σνπξηζκνχ 

δεκηνπξγήζεθε ζηνλ ΔΟΣ ε Δηδηθή Δπηηξνπή γηα ηε Γηαρείξηζε ηεο Κξίζεο ζηνλ Σνπξηζκφ. 

θνπφο ηεο επηηξνπήο απηήο είλαη ε αληηκεηψπηζε ηεο πξσηφγλσξεο νηθνλνκηθήο θξίζεο θαη ε 

αλαηξνπή ηνπ αξλεηηθνχ θιίκαηνο πνπ έρεη δηακνξθσζεί ζρεηηθά κε ηνλ ειιεληθφ ηνπξηζκφ. 
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Κχξηνο ζηφρνο είλαη ε απνηξνπή πεξαηηέξσ αθπξψζεσλ ζε θξαηήζεηο θαη ε δηαζθάιηζε ηνπ ελ 

δπλάκεη επηζθέπηε πσο ε ρψξα παξακέλεη αζθαιήο θαη θηιφμελε. 

1.7 Ζ ΜΔΣΡΖΖ ΣΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ 

 

χκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα ειιεληθή λνκνζεζία, ε ζπιινγή θαη επεμεξγαζία ησλ ζηαηηζηηθψλ 

ζηνηρείσλ γηα ηνλ ηνκέα ηνπ ηνπξηζκνχ αλήθεη ζηελ αξκνδηφηεηα ηεο Δζληθήο ηαηηζηηθήο 

Τπεξεζίαο.  

ηελ πξνζπάζεηα ζηαηηζηηθήο παξαθνινχζεζεο ηεο ηνπξηζηηθήο θίλεζεο ηα δχν θξηζηκφηεξα 

κεγέζε είλαη ηα έζνδα θαη νη δηαλπθηεξεχζεηο, ελψ σο ελδεηθηηθφ κέγεζνο γηα ηελ εμέιημε ηεο 

θίλεζεο ρξεζηκνπνηνχληαη νη αθίμεηο θαη εηδηθφηεξα νη αεξνπνξηθέο, ζηα δηεζλή αεξνδξφκηα ηεο 

ρψξαο, θαζψο απνηεινχλ έλα αμηφπηζην κέηξν ζχγθξηζεο.  

Αξρηθά, νη ζηαηηζηηθέο έξεπλεο δηεμάγνληαλ θπξίσο απφ θξαηηθνχο νξγαληζκνχο. κσο κε ηελ 

αλάπηπμε θαη ηε δηεχξπλζε ηεο ηνπξηζηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, νη θνξείο ηεο ηνπξηζηηθήο 

βηνκεραλίαο άξρηζαλ ζηγά ζηγά λα ζπκπιεξψλνπλ ηα δεδνκέλα θξαηηθήο πξνέιεπζεο, 

παξάγνληαο ην δηθφ ηνπο πιηθφ θαη θαιχπηνληαο θάπνηα απφ ηα θελά ησλ θξαηηθψλ 

ζπζηεκάησλ. 

Σν 1991, απμήζεθε ε αλάγθε ηεο θαηαγξαθήο θαη δηαρείξηζεο νινέλα θαη πεξηζζφηεξσλ 

πιεξνθνξίηψλ θαζψο εληζρχζεθε ε παγθφζκηα ζπλαίζζεζε ησλ επθαηξηψλ πνπ πξεζβεχεη ν 

ηνπξηζκφο. Σα παιηά ζπζηήκαηα ζηαηηζηηθψλ κεηξήζεσλ ηα νπνία πξνέξρνληαλ απφ θξαηηθνχο 

ειέγρνπο ηεο ηνπξηζηηθήο θίλεζεο αδπλαηνχζαλ πιένλ λα θαηαγξάςνπλ ηε λέα καδηθή ξνή ηεο 

ηνπξηζηηθήο θίλεζεο.  

Ο Παγθφζκηνο Οξγαληζκφο Σνπξηζκνχ επηθχξσζε ηελ αμηνπηζηία ησλ παιηφηεξσλ εξεπλψλ, 

ηφληζε φκσο ηελ αλάγθε βειηίσζεο θαη κεγαιχηεξεο αθξίβεηαο ησλ νξηζκψλ, θαζψο θαη 

δηεχξπλζεο ηεο βάζεο κεηξήζεσλ. ήκεξα, σο θαηαιιειφηεξε ζηαηηζηηθή κέζνδνο ζεσξνχληαη 

νη δεηγκαηνιεπηηθέο έξεπλεο νη νπνίεο ρξεζηκνπνηνχληαη φιν θαη πεξηζζφηεξν γηα ηε κέηξεζε 

ηνπ φγθνπ θαη ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ ηαμηδηψλ, θαζψο θαη γηα ηελ πεξηνδηθή ζπιινγή 

πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ην θξάηνο θαη ηε βηνκεραλία. 

Χζηφζν, νη ζηαηηζηηθέο πιεξνθνξίεο απνδεηθλχνληαη αλεπαξθείο, πνηνηηθά θαη πνζνηηθά, γηα ηηο 

αλάγθεο ησλ θνξέσλ ηνπξηζκνχ, θαζψο δελ απνηππψλνπλ ηνλ αληίθηππν θαη ηελ νηθνλνκηθή 

ζεκαζία ηνπ ηνπξηζκνχ σο νηθνλνκηθνχ ηνκέα. Ο ηνπξηζκφο ζπγθεληξψλεη πιήζνο 

βηνκεραληψλ φπσο ηα θαηαιχκαηα, νη κεηαθνξέο, νη ππεξεζίεο εζηίαζεο, νη ππεξεζίεο 

αλαςπρήο θαη ηα ηαμηδησηηθά πξαθηνξεία. Γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ  κεηξήζεσλ, 

απαξαίηεηε είλαη ε ζπζρέηηζε ηεο θαηαλάισζεο αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ απφ ηνλ επηζθέπηε, κε 

ηε ζπλνιηθή θαηαλάισζε ζε κία ρψξα, ησλ αγαζψλ θαη ησλ ππεξεζηψλ απηψλ.  



ΑΝΑΛΤΖ – ΠΡΟΒΛΔΦΔΗ ΑΦΗΞΔΧΝ ΗΣΑΛΧΝ ΚΑΗ ΓΑΛΛΧΝ ΣΟΤΡΗΣΧΝ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ 

 

Πεηξαηάο 2010                                          ΛΑΦΗΑΣΖ ΥΡΗΣΗΝΑ                               20 

Ζ αλάγθε ινηπφλ γηα αθξηβείο πξνβιέςεηο ζηνλ ηνκέα ηεο ηνπξηζηηθήο δήηεζεο, σο βνεζεηηθφ 

εξγαιείν δηαρείξηζεο ζηελ ιήςε απνθάζεσλ, είλαη επηηαθηηθή. χκθσλα κε ηνλ θαζεγεηή 

Σνπξηζηηθνχ Management ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Surrey ηεο Αγγιίαο, Brian Archer, «…ηελ 

ηνπξηζηηθή βηνκεραλία, ε  αλάγθε γηα πξνβιέςεηο αθξηβείαο είλαη ηδηαίηεξα έληνλε εμαηηίαο ηεο 

«θζαξηήο» (αιινηνχκελεο κε ην ρξφλν) θχζεο ηνπ πξντφληνο. Με θξαηεκέλεο αεξνπνξηθέο 

ζέζεηο θαη αρξεζηκνπνίεηα δσκάηηα μελνδνρείσλ δελ κπνξνχλ λα ζπζζσξεπηνχλ ζε 

απνζήθεο».  

 

πκπεξαζκαηηθά ινηπφλ, ππάξρνπλ δπζθνιίεο ζπγθέληξσζεο ζηαηηζηηθψλ πιεξνθνξηψλ θαη 

πξνβιέςεσλ κε αθξίβεηα θαη αμηνπηζηία ζρεηηθά κε ηνλ ηνπξηζκφ νη νπνίεο νθείινληαη σο επί ην 

πιείζηνλ ζηελ επκεηάβιεηε θαη πνιχπινθε θχζε ηεο ηνπξηζηηθήο ζπκπεξηθνξάο, ζηελ 

επαηζζεζία ηεο ηνπξηζηηθήο δήηεζεο ζε πάζεο θχζεσο θξίζεηο ή θπζηθέο θαηαζηξνθέο θαη 

ηέινο ζηελ πεξηνξηζκέλε δηαζεζηκφηεηα δεδνκέλσλ. 

 

Ζ θπβέξλεζε θάζε ρψξαο ζεσξεί πςειή πξνηεξαηφηεηα ηεο ηελ αλάπηπμε ηνπ ηνπξηζηηθνχ 

ηνκέα θαζψο αλαγλσξίδεη ζε απηφλ κηα δπλακηθή ηθαλή λα σζήζεη ηελ νηθνλνκηθή πξφνδν θαη 

ηελ επεκεξία παγθνζκίσο. Γηα ην ιφγν απηφ, ζπζηήζεθαλ θαη ιεηηνπξγνχλ δηεζλείο νξγαληζκνί 

κε ζθνπφ ηε ζπγθέληξσζε θαη επεμεξγαζία φισλ ησλ δηαζέζηκσλ ζηνηρείσλ, ηελ εμαγσγή 

ζπκπεξαζκάησλ θαη έγθπξσλ εθηηκήζεσλ πνπ ζα  επηηξέςνπλ ζε φινπο ηνπο εκπιεθφκελνπο 

θνξείο λα δηακνξθψζνπλ  κία θαηά ην δπλαηφ αληηθεηκεληθή εηθφλα γηα ηηο εμειίμεηο ζηνλ ηνκέα 

ηνπ ηνπξηζκνχ. 

Οξηζκέλνη απφ ηνπο ζπνπδαηφηεξνπο δηεζλείο θαη επξσπατθνχο νξγαληζκνχο θαηαγξαθήο θαη 

κειέηεο ηνπ ηνπξηζκνχ είλαη: 

 Ο Γηεζλήο Οξγαληζκφο Σνπξηζκνχ - World Tourism Organization (WTO)  

 Ο Οξγαληζκφο γηα ηελ Οηθνλνκηθή πλεξγαζία θαη Αλάπηπμε - The Organization for 

Economic Cooperation and Development (OECD)  

 Σν ηαηηζηηθφ Γξαθείν γηα ηηο Δπξσπατθέο Κνηλσλίεο - The Statistical Office of the 

European Communities (Eurostat)  

 Ζ ηαηηζηηθή Δπηηξνπή ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ - The United Nations Statistical Commission 

(UNSC)  

 Σν Παγθφζκην πκβνχιην Σαμηδηψλ θαη Σνπξηζκνχ - The World Travel and Tourism Council 

(WTTC)  

 Δπηκέξνπο Οξγαληζκνί Σνπξηζκνχ ησλ δηαθφξσλ ρσξψλ (π.ρ. ΔΟΣ)  
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Απνηέιεζκα ηεο ζπλεξγαζίαο φισλ ησλ παξαπάλσ θνξέσλ ηα ηειεπηαία 40 ρξφληα, είλαη ν 

κεζνδνινγηθφο ζρεδηαζκφο κηαο λέαο ζεηξάο δεηθηψλ, ησλ πκπιεξσκαηηθψλ Σνπξηζηηθψλ 

Λνγαξηαζκψλ ή άιισλ δηεζλψο απνδεθηψλ πξνηχπσλ θαη ε νξγάλσζε ζεκηλαξίσλ γηα ηελ 

εθπφλεζε θαηεπζπληήξησλ γξακκψλ. Βαζηθφο ζηφρνο παξακέλεη ε βειηίσζε ηεο αθξίβεηαο ησλ 

κεηξήζεσλ γηα ηελ γεληθή επίδξαζε ηνπ ηνπξηζκνχ ζηελ νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα.  

Σα πξφηππα πκπιεξσκαηηθψλ Λνγαξηαζκψλ ήηαλ ε πξψηε δξαζηεξηφηεηα ηελ νπνία 

ρξεζηκνπνίεζε ν ηνπξηζκφο πξνθεηκέλνπ λα απνηηκήζεη ηνλ αληίθηππν ηνπ ηνκέα ζηηο δηεζλείο 

νηθνλνκίεο. Οη “πκπιεξσκαηηθνί Λνγαξηαζκνί” είλαη έλαο φξνο πνπ δεκηνπξγήζεθε θαη 

θαηφπηλ πξνηάζεθε απφ ηα Ζλσκέλα Έζλε γηα ηε κέηξεζε ηνπ κεγέζνπο ησλ νηθνλνκηθψλ 

ηνκέσλ, πνπ δελ νξίδνληαη σο βηνκεραλίεο ζηνπο εζληθνχο ινγαξηαζκνχο. Οη πκπιεξσκαηηθνί 

Σνπξηζηηθνί Λνγαξηαζκνί είλαη έλα λέν ζηαηηζηηθφ εξγαιείν ζρεδηαζκέλν γηα ηε κέηξεζε ησλ 

αγαζψλ θαη ησλ ππεξεζηψλ ζηνλ ηνκέα ηνπ ηνπξηζκνχ.  

Ζ ρξήζε ησλ πκπιεξσκαηηθψλ Λνγαξηαζκψλ Σνπξηζκνχ θαζηζηά δπλαηή ηε κέηξεζε ηεο 

ζπλεηζθνξάο ηνπ ηνπξηζκνχ ζην Αθαζάξηζην Δγρψξην Πξντφλ (ΑΔΠ) θαη ζην ηζνδχγην 

πιεξσκψλ ηεο θάζε ρψξαο. Γηεπθνιχλεη ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ζπλφινπ ησλ ηνπξηζηηθψλ 

επελδχζεσλ, ηεο ηνπξηζηηθήο θαηαλάισζεο, θαζψο θαη ησλ θνξνινγηθψλ εζφδσλ απφ ηελ 

ηνπξηζηηθή βηνκεραλία θαη βνεζά ηελ θαηάηαμε ηνπ ηνπξηζκνχ ζπγθξηηηθά κε ηνπο άιινπο 

νηθνλνκηθνχο ηνκείο. Σέινο, νη δείθηεο ησλ πκπιεξσκαηηθψλ Λνγαξηαζκψλ κεηξνχλ ηνλ 

αξηζκφ ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ ηηο ηνπξηζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη 

θαηαγξάθνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ηνπξηζηηθψλ αλζξσπίλσλ πφξσλ.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Βαξβαξέζνο . 2005, «Σνπξηζκφο, έλλνηεο, κεγέζε, δνκέο, ε ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα», Δθδφζεηο 
Πξνπνκπφο, Αζήλα  

Lickerish J. L. - Jenkins L. C. 2004, Μηα εηζαγσγή ζηνλ ηνπξηζκφ, Δθδφζεηο Κξηηηθή, Αζήλα 
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2 
ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2: ΣΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΣΟΤ ΔΤΡΧΠΑΗΚΟΤ ΣΟΤΡΗΜΟΤ 

Ζ Δπξψπε ζεσξείηαη ν ειθπζηηθφηεξνο ηνπξηζηηθφο πξννξηζκφο ζηνλ θφζκν θαη πξνζειθχεη ηα 

2/3 ηνπ παγθφζκηνπ ηνπξηζκνχ. Οη Δπξσπαίνη ηνπξίζηεο μεπεξλνχλ ηα δχν ηξίηα ησλ 

επηζθεπηψλ ηεο Διιάδαο (πεξίπνπ 9 εθαηνκκχξηα), γεγνλφο ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο γηα ηε ρψξα 

καο.  

χκθσλα κε έξεπλα ε νπνία έγηλε ην 2004 γηα ινγαξηαζκφ ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο 

Σνπξηζκνχ (ETC) ζε 35 επξσπατθέο ρψξεο, ν φγθνο ησλ ηαμηδηψλ ησλ Δπξσπαίσλ 

ππνινγίζηεθε ζε ζπλνιηθά 337 εθαηνκκχξηα εμεξρφκελα ηαμίδηα ην 2004, απφ ηα νπνία ηα δπν 

ηξίηα (68%) ήηαλ ηαμίδηα δηαθνπψλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ηα ηαμίδηα δηαθνπψλ απφ ρψξεο ηεο 

Γπηηθήο Δπξψπεο αληηπξνζψπεπαλ ην 89%. Ζ Διιάδα θαηαιακβάλεη ηελ 7ε ζέζε κεηαμχ ησλ 

επξσπατθψλ πξννξηζκψλ, κε κεξίδην 4% ηνπ ζπλφινπ ησλ ηαμηδηψλ ησλ Δπξσπαίσλ. 

χκθσλα κε ηελ ίδηα έξεπλα, ε κέζε δηάξθεηα φισλ ησλ εμεξρνκέλσλ ηαμηδηψλ απφ ηηο 

επξσπατθέο ρψξεο ην 2004 ήηαλ 9,6 δηαλπθηεξεχζεηο. Σν 75% ησλ ζπλνιηθψλ ηαμηδηψλ ησλ 

Δπξσπαίσλ είραλ δηάξθεηα 4 δηαλπθηεξεχζεσλ θαη άλσ.  

Χο ζθνπφο ηνπ ηαμηδηνχ ηνπ 85% ησλ ηαμηδηψλ ησλ Δπξσπαίσλ ήηαλ ζπλδεδεκέλα κε θάπνηαο 

κνξθήο αλαςπρή (68% θαζαξά γηα δηαθνπέο), ελψ ην ππφινηπν 15% ησλ κεηαθηλήζεσλ έγηλε 

γηα επηρεηξεκαηηθνχο ζθνπνχο. Σν 8% ησλ ηνπξηζηψλ επηδίσθαλ θαζαξά επίζθεςε ζε 

ζπγγελείο θαη θίινπο ρσξίο λα ηα ζπλδπάδνπλ απαξαίηεηα κε  δηαθνπέο. Σα ηαμίδηα αλαςπρήο 

γηα ζξεζθεπηηθνχο ιφγνπο θαζψο θαη γηα ιφγνπο πγείαο θαηέιαβαλ ην 2% έθαζηνο, ελψ 

ζπλερίζηεθε γεληθή ηάζε γηα κείσζε ηνπ κεξηδίνπ ησλ επηρεηξεκαηηθψλ ηαμηδηψλ.  

Ο επηθξαηέζηεξνο ηχπνο δηαθνπψλ γηα ην 2004 ήηαλ «ήιηνο, ζάιαζζα, παξαιία», κε κεξίδην 

33% ζην ζχλνιν ησλ ηαμηδηψλ. ηε δεχηεξε ζέζε ήηαλ νη δηαθνπέο πεξηήγεζεο κε κεξίδην 20% 

θαη αθνινχζεζαλ νη ζχληνκεο δηαθνπέο ζε πφιεηο κε 14%, νη δηαθνπέο ζηελ χπαηζξν θαη ηηο 

νξεηλέο πεξηνρέο κε 11%, νη δηαθνπέο ζηα ρηφληα κε 4%, νη θξνπαδηέξεο κε 3% θαη νη δηαθνπέο 

γηα αζιεηηζκφ κε κεξίδην 2%.  

 

2.1  ΣΑ ΜΔΑ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΠΟΤ ΠΡΟΣΗΜΟΤΝ ΟΗ ΔΤΡΧΠΑΗΟΗ ΣΟΤΡΗΣΔ  

Σν δεκνθηιέζηεξν κέζν γηα ηνπο Δπξσπαίνπο ηαμηδηψηεο πξνθεηκέλνπ λα κεηαβνχλ ζηνλ 

πξννξηζκφ ηνπο θαη λα επηζηξέςνπλ απφ απηφλ, είλαη ην αεξνπιάλν (43% ηνπ ζπλφινπ) παξά 

ηε ζρεηηθή κείσζε ηνπ κεξηδίνπ ηνπ κεηά ηα ηξνκνθξαηηθά ρηππήκαηα. Σν αηνκηθφ απηνθίλεην 

έρεη κεξίδην 36% επί ηνπ ζπλφινπ ησλ ηαμηδηψλ δηαθνπψλ, ηα πνχικαλ 10%, ην ηξέλν 6% ελψ 

νη θξνπαδηέξεο θαη ηα νρεκαηαγσγά 3%.  
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Πην ζπγθεθξηκέλα, έλα πνζνζηφ άλσ ηνπ 90% ησλ Κππξίσλ, Γεξκαλψλ, Απζηξηαθψλ, 

Βξεηαλψλ, Οιιαλδψλ, Διβεηψλ θαη θαλδηλαβψλ ηνπξηζηψλ ηαμηδεχνπλ κε ην αεξνπιάλν. Σν 

20% ησλ Ηηαιψλ θαη πεξίπνπ 12% ησλ Ηζπαλψλ θαη ησλ Γάιισλ πξνηηκνχλ ην θαξάβη γηα ηηο 

κεηαθηλήζεηο ηνπο. Με πνζνζηφ 49% έσο 97%, ηαμηδεχνπλ νδηθψο αξθεηνί επξσπατθνί ιανί, 

φπσο νη  Οχγγξνη, νη Ρνπκάλνη, νη Σνχξθνη, νη Βνχιγαξνη, νη ινβάθνη, νη Αιβαλνί θαη νη 

Γηνπγθνζιάβνη.  

 

2.2 ΔΣΔ - ΠΑΓΚΟΜΗΟ ΚΧΓΗΚΑ ΖΘΗΚΧΝ ΑΡΥΧΝ ΓΗΑ ΣΟΝ ΣΟΤΡΗΜΟ 

Ο Παγθφζκηνο Οξγαληζκφο Σνπξηζκνχ, επηζεκαίλνληαο ηε ζεκαληηθή ζπκβνιή ηεο ηνπξηζηηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο ζηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο, ζην πεξηβάιινλ θαη ζηελ νηθνλνκία γεληθφηεξα, 

ζέζπηζε ηνλ Παγθφζκην Κψδηθα Ζζηθήο γηα ηνλ ηνπξηζκφ. Πξφθεηηαη γηα έλα ζχλνιν αξρψλ νη 

νπνίεο απνηεινχλ ην ζεκέιην γηα ηε βηψζηκε αλάπηπμε ηνπ ηνπξηζκνχ θαη αθνξνχλ φια ηα 

ελδηαθεξφκελα κέξε (ηνπηθέο θαη εζληθέο αξρέο, ηνπηθή θνηλσλία, επαγγεικαηίεο ηνπ 

ηνπξηζηηθνχ θιάδνπ, ηνπξίζηεο) ηνλίδνληαο ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο.  

 

O θψδηθαο Ζζηθψλ Αξρψλ γηα ηνλ ηνπξηζκφ πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα 10 άξζξα: 

 

Άξζξν 1: Ζ ζπκβνιή ηνπ ηνπξηζκνχ ζηελ ακνηβαία θαηαλφεζε θαη ην ζεβαζκφ αλάκεζα ζηνπο 

ιανχο θαη ηηο θνηλσλίεο. 

Άξζξν 2: Ο ηνπξηζκφο σο έλα φρεκα γηα ηελ αηνκηθή θαη ηε ζπιινγηθή νινθιήξσζε. 

Άξζξν 3: Σνπξηζκφο, έλαο παξάγνληαο γηα βηψζηκε αλάπηπμε. 

Άξζξν 4: Σνπξηζκφο, έλαο ρξήζηεο ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο ηεο αλζξσπφηεηαο θαη έλαο 

ζπληειεζηήο γηα ηελ αλαβάζκηζή ηεο. 

Άξζξν 5: Σνπξηζκφο, κηα επσθειήο δξαζηεξηφηεηα γηα ηηο ρψξεο θαη ηηο θνηλφηεηεο ππνδνρήο. 

Άξζξν 6: Τπνρξεψζεηο ησλ θνξέσλ ηνπ ηνπξηζκνχ ζηελ ηνπξηζηηθή αλάπηπμε. 

Άξζξν 7: Γηθαίσκα ζηνλ ηνπξηζκφ. 

Άξζξν 8: Ζ ειεπζεξία ηεο ηνπξηζηηθήο δηαθίλεζεο. 

Άξζξν 9: Γηθαηψκαηα ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ησλ επηρεηξεκαηηψλ ζηελ ηνπξηζηηθή βηνκεραλία. 

Άξζξν 10: Δθαξκνγή ησλ αξρψλ ηνπ Παγθφζκηνπ Κψδηθα Ζζηθψλ Αξρψλ γηα ηνλ ηνπξηζκφ. 

 

 

 

 

http://www.sete.gr/files/Media/KwdikasgiaTourismo.pdf
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2.3 ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ ΣΟΤΡΗΣΧΝ 

 

Ζ ππάξρνπζα ειιεληθή λνκνζεζία πεξί πξνζηαζίαο ηνπ θαηαλαισηή, κε βάζε πιεζψξα 

δηαηάμεσλ, πξνζηαηεχεη ηνπο ηνπξίζηεο νη νπνίνη επηζπκνχλ λα επηζθεθηνχλ ηε ρψξα καο. 

Αθνινπζνχλ νξηζκέλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα πεδία πξνζηαζίαο ηνπ ηνπξίζηα σο θαηαλαισηή: 

ΟΗ ΥΔΔΗ ΞΔΝΟΓΟΥΧΝ ΚΑΗ ΠΔΛΑΣΧΝ  

 

Ο θαλνληζκφο απηφο πεξηιακβάλεη ηε ξχζκηζε ησλ βαζηθφηεξσλ φξσλ ηεο κίζζσζεο ηνπ 

ηνπξηζηηθνχ θαηαιχκαηνο, θαζψο θαη ηελ θαηαγξαθή ησλ ππνρξεψζεσλ θαη δηθαησκάησλ ηνπ 

μελνδφρνπ θαη ηνπ πειάηε.  

 

O μελνδφρνο ππνρξενχηαη λα ελνηθηάδεη ηα θελά δσκάηηα ηνπ μελνδνρείνπ ηνπ ζε θάζε πειάηε 

θαη λα δηαζέηεη θαη λα παξέρεη πξάγκαηη φζεο αλέζεηο δηαθεκίδεη γηα ην μελνδνρείν ηνπ. Μπνξεί 

λα αξλεζεί ηελ ελνηθίαζε ζε πεξίπησζε πνπ ν πειάηεο είλαη νινθάλεξα αζζελήο, βξίζθεηαη ζε 

κέζε ή είλαη ξππαξφο.  

  

O μελνδφρνο ππνρξενχηαη επίζεο λα απαληήζεη εγγξάθσο ή ηειεγξαθηθψο κέζα ζε 3 εκέξεο, 

εάλ απνδέρεηαη ή φρη ηηο παξαγγειίεο γηα ελνηθίαζε δσκαηίσλ πνπ έρνπλ δηαβηβαζηεί ζ' απηφλ. 

Γηθαηνχηαη λα δεηήζεη πξνθαηαβνιή κέρξη 25% ζην ζχλνιν ηεο ηηκήο δηαλπθηέξεπζεο γηα φιεο 

ηηο εκέξεο ηεο δηακνλήο πνπ έρνπλ παξαγγειζεί.  

 

Ο πειάηεο ν νπνίνο δε ρξεζηκνπνηεί ηειηθά ην δσκάηην πνπ παξήγγεηιε γηα νιφθιεξε ηε 

ρξνληθή πεξίνδν, νθείιεη λα απνδεκηψζεη ην μελνδφρν κε ην κηζφ ηεο ηηκήο πνπ ζπκθσλήζεθε 

γηα ηελ πεξίνδν πνπ δελ ην ρξεζηκνπνίεζε. ε πεξίπησζε πνπ εηδνπνηήζεη ηνλ μελνδφρν 21 

εκέξεο λσξίηεξα,  απαιιάζζεηαη απφ ηελ απνδεκίσζε θαη δηθαηνχηαη πίζσ ηελ πξνθαηαβνιή 

πνπ ηπρφλ λα έδσζε.  

 

H εκέξα ηεο άθημεο ππνινγίδεηαη νιφθιεξε σο πξνο ην ελνίθην, αλεμάξηεηα απφ ηελ ψξα 

άθημεο. H εκέξα ηεο αλαρψξεζεο δελ ππνινγίδεηαη, εθηφο εάλ ν πειάηεο δελ παξαδψζεη ην 

δσκάηην κέρξη ηε 12ε ψξα ηεο εκέξαο αλαρψξεζεο. 

  

O μελνδφρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα δηαζέηεη ζηνπο πειάηεο ηα δσκάηηα πνπ έρνπλ 

ζπκθσλεζεί, δηαθνξεηηθά ππνρξενχηαη λα εμαζθαιίζεη ηε δηακνλή ηνπο ζε άιιν μελνδνρείν ηεο 

ίδηαο ηνπιάρηζηνλ ηάμεο πνπ δηαζέηεη ηηο ίδηεο αλέζεηο θαη πξνυπνζέζεηο δηακνλήο κε ην δηθφ 

ηνπ μελνδνρείν. Δθφζνλ ηα παξαπάλσ δελ θαηαζηεί δπλαηφλ λα εμαζθαιηζηνχλ, ν μελνδφρνο 

ππνρξενχηαη λα απνδεκηψζεη ηνλ πειάηε. 
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πκθσλίεο - ζπκβφιαηα κεηαμχ μελνδφρσλ θαη ηνπξηζηηθψλ γξαθείσλ ή ηαμηδησηηθψλ 

νξγαληζκψλ γηα θξάηεζε θιηλψλ γηα νξηζκέλε ρξνληθή πεξίνδν πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ ηελ 

ηηκή απιήο δηαλπθηέξεπζεο πνπ ζπκθσλήζεθε κε πξσηλφ ή εκηδηαηξνθή ή πιήξε δηαηξνθή, 

ηνλ ηχπν ησλ δσκαηίσλ, ηελ αθξηβή ρξνληθή δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο θαη ηνλ αξηζκφ 

δηαλπθηεξεχζεσλ πνπ ζπκθσλήζεθε. ε θάζε δσκάηην πξέπεη λα ππάξρεη πηλαθίδα 

ζεσξεκέλε απφ ηελ αζηπλνκία, κε ηηο αλαγξαθφκελεο ηηκέο, ηηο ζρεηηθέο πξνζαπμήζεηο, ην 

αληίηηκν ηνπ πξσηλνχ θαη ηνπ γεχκαηνο ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο αγνξαλνκηθέο δηαηάμεηο. 

ΚΑΘΟΡΗΜΟ ΣΧΝ ΣΗΜΧΝ 

 

Με απφθαζε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα Δ.Ο.Σ. ηζρχεη ην ζχζηεκα ηνπ θαζνξηζκνχ ηεο θαηψηαηεο 

ηηκήο θαη' έηνο ηνπ δσκαηίνπ, ηνπ πξσηλνχ θαη γεχκαηνο ή δείπλνπ, γηα ιφγνπο πξφιεςεο 

ηπρφλ αζέκηηνπ αληαγσληζκνχ, πνπ ζεκαίλεη φηη ν επηρεηξεκαηίαο δειψλεη ζηνλ ΔΟΣ ηελ ηηκή 

πνπ πξνηίζεηαη λα εηζπξάηηεη. 

 

Ζ θαη' έηνο εθδηδφκελε απφθαζε γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ ειαρίζησλ ηηκψλ μελνδνρεηαθψλ 

επηρεηξήζεσλ πεξηιακβάλεη δηαθνξνπνηεκέλα θαηψηαηα φξηα ηηκψλ γηα ηε ρακειή θαη ηε κέζε - 

πςειή πεξίνδν. Ζ δηαθνξνπνίεζε απηή έρεη σο ζηφρν λα δηεπθνιχλεη ηνπο επηρεηξεκαηίεο λα 

πξνζαξκνζηνχλ κε κεγαιχηεξε επειημία ζηηο δπλαηφηεηεο ηεο δήηεζεο θαηά ηηο αληίζηνηρεο 

πεξηφδνπο θαη δε ηε ρακειή πεξίνδν.  

 

Οη ηηκέο πνπ δειψλνληαη, ππνβάιινληαη έγθαηξα ζηνλ ΔΟΣ γηα έγθξηζε. Οη επηρεηξήζεηο πνπ 

δελ ππνβάιινπλ έγθαηξα ηηο ηηκέο ηνπο ζεσξείηαη φηη έρνπλ επηιέμεη ηα αληίζηνηρα θαηψηαηα 

φξηα ηεο απφθαζεο. Οη ηηκέο απηέο κεηά ηε δήισζε ηνπο είλαη ππνρξεσηηθέο, παξακέλνπλ 

ζηαζεξέο θαηά ηα ρξνληθά δηαζηήκαηα ζηα νπνία αληηζηνηρνχλ θαη απνηεινχλ ηαπηφρξνλα ηηο 

αλψηεξεο ηηκέο πνπ κπνξνχλ λα εηζπξαρζνχλ θαηά ηα δηαζηήκαηα απηά. ε αληίζεηε 

πεξίπησζε επηβάιιεηαη πξφζηηκν κε απφθαζε ηνπ ΔΟΣ. 

 

Σν Ξελνδνρεηαθφ Δπηκειεηήξην Διιάδνο, ππνρξενχηαη λα θξνληίδεη γηα ηελ εθηχπσζε ησλ 

ηηκνθαηαιφγσλ θαη ησλ πηλαθίδσλ ηηκψλ θαη λα επηζεκαίλεη κε ζρεηηθή εγθχθιην ζε φια ηα κέιε 

ηνπ φηη ε κε ηήξεζε ηεο θαη' έηνο εθδηδφκελεο απφθαζεο ηνπ ΔΟΣ επηζχξεη ηελ επηβνιή ησλ 

λφκηκσλ θπξψζεσλ. 

ΟΡΓΑΝΧΜΔΝΑ ΣΑΞΗΓΗΑ ΚΑΗ ΠΔΡΗΖΓΖΔΗ 

 

χκθσλα κε ηελ νδεγία 90/314/ΔΟΚ, νξγαλσκέλν ηαμίδη ζεσξείηαη θάζε ηαμίδη πνπ 

πξνζθέξεηαη απφ λνκίκσο ιεηηνπξγνχλ ηνπξηζηηθφ γξαθείν (κε ζήκα ηνπ ΔΟΣ), ππεξβαίλεη ηηο 
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24 ψξεο θαη πεξηιακβάλεη δχν ηνπιάρηζηνλ απφ ηηο αθφινπζεο ππεξεζίεο: κεηαθνξά, δηακνλή 

ή/θαη θάπνηα άιιε ζεκαληηθή ππεξεζία, φπσο ζπκκεηνρή ζε επαγγεικαηηθή, πνιηηηζηηθή ή 

θαιιηηερληθή ζπλάληεζε ή εθδήισζε, θιπ. 

 

Καηφπηλ Πξνεδξηθνχ Γηαηάγκαηνο εμαζθαιίδεηαη ε εμππεξέηεζε ηνπ θαηαλαισηή, ε 

απνηειεζκαηηθή δηεθδίθεζε ησλ φζσλ ζπκθσλεζνχλ κεηαμχ ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξάθηνξα θαη ηνπ 

θαηαλαισηή, ε απνδεκίσζε ηνπ θαηαλαισηή ζε πεξίπησζε αζέηεζεο παξνρήο ησλ 

ζπκθσλεζεηζψλ ππεξεζηψλ σο πξνο ην εχξνο θαη σο πξνο ηελ πνηφηεηά ηνπο θαζψο θαη ε 

άκεζε επηζηξνθή ησλ θαηαβιεζέλησλ πνζψλ γηα ην ηκήκα ησλ ππεξεζηψλ πνπ δελ 

πξνζθέξζεθαλ ζε πεξίπησζε αθεξεγγπφηεηαο ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξάθηνξα.  

 

πλνιηθά ππεχζπλνο έλαληη ηνπ θαηαλαισηή είλαη ν δηνξγαλσηήο ή/θαη ν πσιεηήο ηνπ 

νξγαλσκέλνπ ηαμηδηνχ, δειαδή ν ηνπξηζηηθφο πξάθηνξαο απφ ηνλ νπνίν "αγφξαζε" ην 

νξγαλσκέλν ηαμίδη αθφκε θαη γηα ην ηκήκα ησλ ππεξεζηψλ πνπ δελ παξάγνληαη απφ ηνπο 

ίδηνπο, αιιά απφ άιιεο ζπλεξγαδφκελεο επηρεηξήζεηο (π.ρ. μελνδνρεία, θέληξα εζηίαζεο θιπ). 

 

ΣΑ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ ΥΡΟΝΟΜΔΡΗΣΗΚΖ ΜΗΘΧΖ (TIME SHARING) 

 

Με βάζε ηηο ηζρχνπζεο ξπζκίζεηο ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο, ε ρξνλνκεξηζηηθή κίζζσζε 

απνηειεί ηξφπν εθκεηάιιεπζεο ηνπξηζηηθψλ θαηαιπκάησλ ν νπνίνο δηαθνξνπνηείηαη απφ ηελ 

θιαζηθή μελνδνρεηαθή κίζζσζε.  

 

Υξνλνκεξηζηηθή Μίζζσζε (Time sharing) είλαη ε ζχκβαζε πνπ αθνξά ηελ απφθηεζε 

δηθαηψκαηνο ρξήζεο ελφο αθηλήηνπ γηα ζπγθεθξηκέλε πεξίνδν εληφο ηνπ έηνπο, ε νπνία δελ 

κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξε ηεο κηαο εβδνκάδαο θαη ζπλάπηεηαη γηα δηάζηεκα 3 έσο 60 εηψλ, 

έλαληη ζπλνιηθνχ ηηκήκαηνο.  

 

Ο κηζζσηήο time-sharing ηνπξηζηηθνχ θαηαιχκαηνο ζπλαιιάζζεηαη κε ειεγρφκελε επηρείξεζε 

θαη κηζζψλεη θαηάιπκα αδεηνδνηνχκελν απφ ην θξάηνο. Σα δηθαηψκαηά ηνπ κεηαβηβάδνληαη ή 

παξαρσξνχληαη ή αληαιιάζζνληαη ζηα πιαίζηα ησλ ζπζηεκάησλ αληαιιαγήο ησλ γλσζηψλ 

εηαηξεηψλ αληαιιαγήο, ελψ θιεξνλνκνχληαη ζηνπο δηαδφρνπο ηνπ. Σα δηθαηψκαηά ηνπ 

παξακέλνπλ ελ ηζρχ αθφκε θαη αλ ε επηρείξεζε πσιεζεί ζε άιιν επηρεηξεκαηία. 
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ΆΓΡΑ ΠΔΛΑΣΧΝ ΚΑΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΟΜΔΝΔ ΑΓΟΡΔ 

 

χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Νφκνπ 2160/93, φπνηνο παξνηξχλεη-παξελνριεί πξφζσπν ή 

νκάδα πξνζψπσλ λα δερηεί ή λα απνθξνχζεη ηαμηδησηηθή ή κεηαθνξηθή ππεξεζία, ππεξεζίεο 

εζηίαζεο ή αλαςπρήο ή ηνπξηζηηθνχ θαηαιχκαηνο ή πξντφληα εκπνξηθνχ θαηαζηήκαηνο, 

ηηκσξείηαη κε δηάηαμε ηνπ Πνηληθνχ Κψδηθα. Με ηελ ίδηα δηάηαμε ηηκσξείηαη θαη φπνηνο ρσξίο 

άδεηα αζθήζεσο ηνπ νηθείνπ επαγγέικαηνο ζπλαιιάζζεηαη κε πξφζσπν ή κε νκάδα 

πξνζψπσλ ή δηαπξαγκαηεχεηαη ή κεζνιαβεί, κε ζθνπφ λα θαηεπζχλεη πειαηεία ζε ππεξεζίεο 

ή θαηαζηήκαηα.  

Με ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο, ν λνκνζέηεο επηρεηξεί λα πεξηνξίζεη έλα θαηλφκελν πνπ ηαιαηπσξεί 

ηνπο ηνπξίζηεο, δηαζηξεβιψλεη ηνλ ειεχζεξν αληαγσληζκφ θαη ππνβαζκίδεη ηελ εηθφλα ηεο 

ρψξαο. ηηο πεξηπηψζεηο ηεο θαηεπζπλφκελεο αγνξάο εζηίαζεο θαη αλαςπρήο, ν ηνπξίζηαο 

κπνξεί λα αλαγθαζηεί κε έκκεζν ηξφπν λα θάλεη ηηο αγνξέο ηνπ ζε ζπγθεθξηκέλν θαηάζηεκα ή 

λα γεπκαηίζεη ζε ζπγθεθξηκέλν εζηηαηφξην. Γεδνκέλνπ φηη ζηηο πεξηπηψζεηο απηέο ηα 

επλννχκελα θαηαζηήκαηα θαηαβάιινπλ πςειέο πξνκήζεηεο ζε πξφζσπα εκπιεθφκελα κε ηε 

δηαθίλεζε ησλ ηνπξηζηψλ, απηφο πνπ ηειηθά πιεξψλεη ηηο πξνκήζεηεο είλαη ν ηνπξίζηαο, ρσξίο 

θπζηθά λα έρεη πάληνηε εμαζθαιίζεη πςειή πνηφηεηα αλάινγε ηεο ηηκήο. 

 

2.4 ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΟΤ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΗ ΣΟΤΡΗΜΟ  

Σν πεξηβάιινλ απνηειεί βαζηθφ ζπζηαηηθφ ηνπ ηνπξηζκνχ. Πεξηνρέο κε επλντθέο θιηκαηνινγηθέο 

ζπλζήθεο, εθηεηακέλεο παξαιίεο, θαζαξέο ζάιαζζεο, ζεκαληηθά ηζηνξηθά θαη αξραηνινγηθά 

κλεκεία, πινχζηα ρισξίδα θαη παλίδα, ηνπία ηδηαηηέξνπ θπζηθνχ θάιινπο θαη γεληθά έλα 

δνκεκέλν πεξηβάιινλ πνπ ζέβεηαη ηελ αηζζεηηθή θαη ηελ ηζηνξία ηνπ ηφπνπ θαη αληαπνθξίλεηαη 

ζηηο ιεηηνπξγηθέο θαη πνιηηηζηηθέο αλάγθεο ησλ αλζξψπσλ, βξίζθνληαη ζηηο πξψηεο πξνηηκήζεηο 

ησλ ζχγρξνλσλ ηνπξηζηψλ.  

 

Καηφπηλ εξεπλψλ ζρεηηθά κε ηα θίλεηξα επηινγήο Μεζνγεηαθψλ πξννξηζκψλ ζηνπο νπνίνπο 

ζπγθαηαιέγεηαη θαη ε Διιάδα, πξνέθπςε φηη ηα πεξηβαιινληηθά ζηνηρεία, ην θιίκα, ν ήιηνο, ε 

ζάιαζζα θαη νη παξαιίεο, θαηέρνπλ πξσηαξρηθή ζέζε κεηαμχ ησλ πξνηηκήζεσλ ησλ 

ελδερφκελσλ επηζθεπηψλ ηνπ ηφπνπ.  

 

Χζηφζν, ζήκεξα ζηελ πεξηνρή ηεο Μεζνγείνπ θπξηαξρνχλ αξθεηά πεξηβαιινληηθά 

πξνβιήκαηα. Πνιινί ηνπξίζηεο νη νπνίνη επηιέγνπλ ηνλ ηφπν δηαθνπψλ ηνπο βάζεη  θξηηεξίσλ 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ην πεξηβάιινλ, κε ιχπε ηνπο  βιέπνπλ ηηο πξνζδνθίεο ηνπο λα 

δηαςεχδνληαη απφ κηα ζεηξά πεξηβαιινληηθψλ πξνβιεκάησλ. Ζ δηαξθήο θαη πνιιέο θνξέο 

αλεμέιεγθηε αχμεζε ησλ ηνπξηζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ζπλεπάγεηαη ζπλερή αχμεζε ησλ 
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πηέζεσλ ζην πεξηβάιινλ κε απνηέιεζκα ηελ ππνβάζκηζε ησλ ζηνηρείσλ ηεο ηνπξηζηηθήο έιμεο, 

θαζψο θαη ηε γεληθφηεξε ππνβάζκηζε ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο.  

 

Γπζηπρψο, ε ξαγδαία ηνπξηζηηθή αλάπηπμε ε νπνία επήιζε κε ην ηνπξηζηηθφ boom κεηά ην 

1950, ήηαλ ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο ηφζν άλαξρε, απζαίξεηε θαη απξνγξακκάηηζηε, πνπ ν 

ηνπξηζκφο έγηλε κέζν εθκεηάιιεπζεο ηνπ αλζξψπνπ, ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηεο πνιηηηζηηθήο 

θιεξνλνκηάο. Φαηλφκελα αηζζεηηθήο ξχπαλζεο, αιφγηζηεο επεκβάζεηο ζην θπζηθφ ηνπίν, 

απζαίξεηεο δνκήζεηο, ξχπαλζε ησλ αθηψλ, έιιεηςε λεξνχ, θπθινθνξηαθή ζπκθφξεζε είλαη 

νξηζκέλα απφ ηα πξνβιήκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ αιφγηζηε αλάπηπμε ηνπ ηνπξηζκνχ. 

 

Με κία ζεηξά δηαθεξχμεσλ θαη δηαζθέςεσλ ζρεηηθέο κε ην πεξηβάιινλ φπσο ε Γηαθήξπμε ηεο 

Μαλλίιαο γηα ηνλ Παγθφζκην Σνπξηζκφ (1980), ε Γηάζθεςή ηνπ Ρίν γηα ην Πεξηβάιινλ (1992), ε 

Agenda 21 γηα ηελ «Σαμηδησηηθή θαη ηνπξηζηηθή βηνκεραλία – πξνο κηα πεξηβαιινληηθά βηψζηκε 

αλάπηπμε», - πλζήθε ηνπ Μάαζηξηρη (1992), ν Παγθφζκηνο Κψδηθαο Γενληνινγίαο γηα ηνλ 

Σνπξηζκφ (1999), ζεζπίζηεθαλ νη αξρέο ηεο „βηψζηκεο αλάπηπμεο‟. Οη παγθφζκηεο θπβεξλήζεηο 

θαη φζνη αζρνινχληαη κε ηνλ ηνπξηζηηθφ θιάδν αλαγλσξίδνπλ φηη κηα πγηήο ηνπξηζηηθή 

βηνκεραλία εμαξηάηαη άκεζα απφ έλα πγηέο πεξηβάιινλ θαη ππνζηεξίδνπλ ηελ ηνπξηζηηθή 

αλάπηπμε ε νπνία πξνσζεί  κνξθέο «πεξηβαιινληηθά ζπλεηνχ ηνπξηζκνχ» πξνζηαηεχνληαο 

ηαπηφρξνλα ην πεξηβάιινλ. ηελ πξνζπάζεηα ηνπο λα εμνκαιχλνπλ ηηο επηπηψζεηο ηνπ καδηθνχ 

ηνπξηζκνχ θαη λα επηκεθχλνπλ ηελ ηνπξηζηηθή πεξίνδν πξνσζνχλ ηελ αλάπηπμε λέσλ 

ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ ηνπξηζκνχ, ζπκβαηψλ κε ην πεξηβάιινλ (πνιηηηζηηθφο,  αζιεηηθφο,  

νηθνινγηθφο, θ.α.). 

  

ηελ Διιάδα, πινπνηείηαη απφ ην 1992 ην 5ν Πξφγξακκα Γξάζεο γηα ην Πεξηβάιινλ θαη ηελ 

Αεηθφξν Αλάπηπμε ην νπνίν ςεθίζηεθε απφ ην πκβνχιην ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ θαη 

απνζθνπεί ζηελ αλάπηπμε ήπησλ κνξθψλ ηνπξηζκνχ θηιηθψλ πξνο ην πεξηβάιινλ. Οη 

θαηεπζχλζεηο ηεο ζηξαηεγηθήο απηήο δίλνληαη απφ ηα κέηξα ηα νπνία πξνβιέπνληαη απφ ην 

Δπηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα "Σνπξηζκφο - Πνιηηηζκφο" θαη απφ ηα Πεξηθεξεηαθά Δπηρεηξεζηαθά 

Πξνγξάκκαηα (Π.Δ.Π.). Σα κέηξα απηά ζηνρεχνπλ ζηελ ελζάξξπλζε ησλ ηνπξηζηηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ, ζηελ αλαβάζκηζε ησλ πξνζθεξνκέλσλ ππεξεζηψλ θαη ζηελ ελεκέξσζε ηνπ 

θνηλνχ ζρεηηθά κε ηηο λέεο κνξθέο ηνπξηζκνχ.  

 

Ζ πνιηηηθή απηή πξνσζείηαη κέζσ ηνπ "ρεδίνπ θνηλνηηθψλ δξάζεσλ ππέξ ηνπ Σνπξηζκνχ" ην 

νπνίν βαζίδεηαη ζηελ ελζσκάησζε ηνπ ηνπξηζκνχ ζηηο άιιεο θνηλνηηθέο θαη εζληθέο πνιηηηθέο 

θαη ηελ ελίζρπζε ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ ηκεκάησλ ηνπ ηνπξηζηηθνχ θιάδνπ. 

εκαληηθή  πξσηνβνπιία ηνπ ζρεδίνπ ήηαλ ε ζέζπηζε ηνπ Δπξσπατθνχ Βξαβείνπ "Σνπξηζκφο 
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θαη Πεξηβάιινλ" θαζψο θαη ε ζέζπηζε κέηξσλ γηα πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο (π.ρ. ε Γαιάδηα 

εκαία - ζχκβνιν πνηφηεηαο νξγαλσκέλσλ αθηψλ).  

 

2.5 ΣΑ ΟΦΔΛΖ ΣΖ ΔΝΣΑΞΖ ΣΖ ΔΛΛΑΓΑ ΣΖΝ Δ.Δ. Χ ΠΡΟ ΣΟΝ 

ΣΟΤΡΗΜΟ 

Σν 1979 ήηαλ έλα έηνο ζηαζκφο γηα ηελ Διιάδα θαζψο εληάρζεθε ζηελ Δπξσπατθή Οηθνλνκηθή 

Κνηλφηεηα (ΔΟΚ), ελψ ην 2001 εληάρζεθε ζηελ Οηθνλνκηθή θαη Ννκηζκαηηθή Έλσζε (Ο.Ν.Δ.) 

κεηά απφ απφθαζε ηνπ Δπξσπατθνχ πκβνπιίνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πλφδνπ Κνξπθήο ζηε 

άληα Μαξία ληε Φέηξα ηεο Πνξηνγαιίαο. 

 

Ζ έληαμε ηεο Διιάδαο ζηελ Δληαία Αγνξά ζπλεπάγεηαη ηηο ηέζζεξηο βαζηθέο ειεπζεξίεο: ηελ 

ειεχζεξε θπθινθνξία πξνζψπσλ, θεθαιαίσλ, εκπνξεπκάησλ θαη ππεξεζηψλ. Με ηνπο 

ηεξάζηηνπο πφξνπο νη νπνίνη εηζέξεπζαλ φια απηά ηα ρξφληα απφ ηα θνηλνηηθά ηακεία, ε ρψξα 

άιιαμε κνξθή. 

 

Σν θνηλφ επξσπατθφ λφκηζκα ελίζρπζε ηελ εμσηεξηθή εκπνξηθή πνιηηηθή, ηηο ζπλζήθεο 

αληαγσληζκνχ, ηε δηαθάλεηα ησλ ηηκψλ, ηελ εμάιεηςε ηνπ θφζηνπο κεηαηξνπήο θαη ηνπ 

ζπλαιιαγκαηηθνχ θηλδχλνπ. Σαπηφρξνλα,  ελεξγνπνίεζε εζσηεξηθνχο πφξνπο θαη απνηέιεζε 

πφιν έιμεο θεθαιαίσλ ζηνλ ηνπξηζηηθφ ηνκέα, εληζρχνληαο ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ησλ 

ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ θαη ηελ επαλεπέλδπζε ησλ θεξδψλ πνπ απνθέξεη ν ηνπξηζκφο ζηελ 

ηνπηθή αλάπηπμε. 

 

Με ηελ εηζαγσγή ηνπ επξψ ζηελ Διιάδα νη ηνπξίζηεο έπαςαλ λα πιεξψλνπλ έμνδα 

ζπλαιιάγκαηνο πεξλψληαο ηα ζχλνξα. πσο είλαη ινγηθφ, ε ρψξα καο έγηλε πην πξνζηηή 

ζηνπο μέλνπο ηνπξίζηεο θαζψο απαιείθζεθαλ νη πξνκήζεηεο ζηελ αληαιιαγή λνκηζκάησλ θαη 

δηεπθνιχλζεθε ε δηέιεπζε ησλ ζπλφξσλ. Δπηπιένλ, ε έληαμε ηεο ρψξαο ζηελ Δπξσπατθή 

Έλσζε ελίζρπζε ηελ πξνζηαζία ηεο πγείαο θαη ηεο αζθάιεηαο θαζψο θαη ησλ πιηθψλ 

ζπκθεξφλησλ ησλ ηνπξηζηψλ. 

ην πιαίζην ησλ δηαξζξσηηθψλ ηακείσλ ηελ πεξίνδν 2000–2006, ε Διιάδα δέρηεθε απμεκέλε 

ζηήξημε ζηνλ ηνκέα ηνπ ηνπξηζκνχ κέζσ επξσπατθψλ πξνγξακκάησλ φπσο ην Leader θαη ην 

Interreg. Ζ ηνπξηζηηθή βηνκεραλία ηεο Διιάδαο θαη νη εηαηξείεο ηνπ θιάδνπ έιαβαλ επίζεο 

ζεκαληηθή ζηήξημε απφ πνιπάξηζκα άιια θνηλνηηθά πξνγξάκκαηα. Μεγάιε έκθαζε δφζεθε 

επίζεο ζηε δεκηνπξγία ελφο θνηλνηηθνχ ζπζηήκαηνο ζηαηηζηηθήο πιεξνθφξεζεο ζηνλ ηνκέα ηνπ 

ηνπξηζκνχ ην νπνίν απνζθνπνχζε ζηελ ελαξκφληζε ησλ ρξεζηκνπνηνχκελσλ κεζφδσλ ζηελ 

Διιάδα κε απηέο ησλ ππφινηπσλ κειψλ ηεο  Δπξσπατθήο Κνηλφηεηαο. 
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Ζ Διιάδα θαη ηα ειιεληθά λεζηά απνηεινχλ έλαλ απφ ηνπο αγαπεκέλνπο ηνπξηζηηθνχο 

πξννξηζκνχο ζηελ Δπξψπε. Σα 2/3 ησλ ηνπξηζηψλ έξρνληαη ζηελ Διιάδα απφ ηελ Δπξψπε, 

ηδίσο ηηο ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ελψ ιηγφηεξνη επηζθέπηεο πξνέξρνληαη απφ ηηο ΖΠΑ 

θαη απφ ηηο άιιεο επείξνπο. Οη θπξηφηεξεο ρψξεο ηεο Δ.Δ. απφ ηηο νπνίεο ε ρψξα καο δέρεηαη 

ην κεγαιχηεξν αξηζκφ ηνπξηζηψλ είλαη  ε Μεγάιε Βξεηαλία, ε Γεξκαλία, ε Ηηαιία, ε Οιιαλδία, ε 

Γαιιία, ε νπεδία θαη ε Απζηξία. Οη επηζθέπηεο απφ ηηο ππφινηπεο ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο θπκαίλνληαη ζην  1,5 εθαηνκκχξην εηεζίσο.  
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3 

 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3:  ΗΣΑΛΗΑ    

Ζ Ηηαιηθή Γεκνθξαηία ή Ηηαιία είλαη έλα θξάηνο ηεο λνηηνδπηηθήο Δπξψπεο, θνηηίδα ελφο 

κεγάινπ πνιηηηζκνχ. Έρεη Κνηλνβνχιην κε δχν λνκνζεηηθά ζψκαηα, ηε Γεξνπζία θαη ηε Βνπιή 

ησλ Αληηπξνζψπσλ. Οη θχξηνη ηνκείο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο ηεο ρψξαο είλαη ν 

ηνπξηζκφο, ε κφδα, ε ηερλνινγία, ε ρεκηθή βηνκεραλία, ε απηνθηλεηνβηνκεραλία θαη ηα είδε 

δηαηξνθήο. Οη βφξεηεο πεξηθέξεηεο ηεο Ηηαιίαο ζεσξνχληαη απφ ηηο πινπζηφηεξεο ζηελ Δπξψπε 

φζνλ αθνξά ην θαηά θεθαιήλ εηζφδεκα.  

 

Ζ ηηαιηθή ρεξζφλεζνο απνηειεί ην θέληξν ηεο ξσκατθήο απηνθξαηνξίαο ην νπνίν άθεζε 

ηεξάζηηα αξραηνινγηθή θαη πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά. Δδψ εθδειψζεθε ν αλαγελλεζηαθφο 

νπκαληζκφο μεθηλψληαο απφ ηε Φισξεληία θαηά ηελ πεξίνδν ηεο Αλαγέλλεζεο ζηα ηέιε ηνπ 

14νπ αηψλα. Σν γεγνλφο απηφ ζπλέβαιε ζηε δηακφξθσζε ηεο επξσπατθήο πνιηηηθήο ζθέςεο, 

θηινζνθίαο θαη ηέρλεο, αλαδεηθλχνληαο ζπνπδαίεο κνξθέο φπσο ν Ραθαήι,  ν Μαθηαβέιη, ν 

Γάληεο, ν Λενλάξλην Νηα Βίληζη, ν Μπνηηηζέιιη, Βέξληη, ν Πνπηζίλη, ν Γαιηιαίνο θ.α. 

 

Ζ Ηηαιία είλαη πιήξεο κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη έλα απφ ηα 6 ηδξπηηθά κέιε ηεο. Σν 

λφκηζκα ηεο είλαη ην επξψ. Ζ εθπαίδεπζε βξίζθεηαη ζε πςειφ επίπεδν θαη ν αλαιθαβεηηζκφο 

είλαη πνιχ ρακειφο. Δπίζεκε γιψζζα ηεο ρψξαο είλαη ε ηηαιηθή.  

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CE%BB%CF%89%CF%81%CE%B5%CE%BD%CF%84%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%B3%CE%AD%CE%BD%CE%BD%CE%B7%CF%83%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/14%CE%BF%CF%82_%CE%B1%CE%B9%CF%8E%CE%BD%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CE%B1%CF%86%CE%B1%CE%AE%CE%BB
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%80%CE%AF%CF%83%CE%B7%CE%BC%CE%B7_%CE%B3%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%84%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B3%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1
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3.1 ΠΡΧΣΔΤΟΤΑ 

 

Πξσηεχνπζα ηεο Ηηαιίαο είλαη ε Ρψκε ε νπνία είλαη επίζεο πξσηεχνπζα ηεο πεξηθέξεηαο ηνπ 

Λάηηνπ, ηεο νκψλπκεο επαξρίαο θαη κία απφ ηηο ηζηνξηθφηεξεο πφιεηο ηεο Δπξψπεο. Δίλαη ν 

πνιππιεζέζηεξνο δήκνο ηεο Ηηαιίαο κε 2.715.318 θαηνίθνπο. ε επξσπατθφ επίπεδν 

θαηαηάζζεηαη ηέηαξηε ζε πιεζπζκφ κεηά ην Λνλδίλν, ην Βεξνιίλν θαη ηε Μαδξίηε. Μέζα ζηα 

φξηα ηεο βξίζθεηαη ην Βαηηθαλφ ην νπνίν απνηειεί έλα μερσξηζηφ θξαηίδην, έδξα ηεο Καζνιηθήο 

Δθθιεζίαο θαη ηνπ Πάπα. 

 

ηε Ρψκε έρεη απνδνζεί ε πξνζσλπκία «ε αηψληα πφιε» γηαηί είλαη κηα πφιε κε ζπνπδαία 

ηζηνξία θαη ζεκαληηθή πξνζθνξά ζηελ επηζηήκε, ηνλ πνιηηηζκφ θαη ηηο ηέρλεο. Σν ηζηνξηθφ ηεο 

θέληξν έρεη θαηαρσξεζεί ζηε ιίζηα ησλ Μλεκείσλ Παγθφζκηαο Πνιηηηζηηθήο Κιεξνλνκηάο ηεο 

ΟΤΝΔΚΟ απφ ην 1980. 

 

Άιιεο πφιεηο είλαη ην Μηιάλν (4.000.000 θάη.), ην Σνξίλν (1.500.000 θάη.), βηνκεραληθή θπξίσο 

πφιε, ε Νάπνιε (1.300.000 θάη.), ε Μπνιφληα (500.000 θάη.), ε Βελεηία (370.000 θάη.), 

γξαθηθή πφιε, γλσζηή γηα ηα πεξίθεκα θαλάιηα θαη ηηο γφλδνιέο ηεο, ε Σεξγέζηε (280.000 

θάη.), ε Φισξεληία (480.000 θάη.), κε άθζνλα ηζηνξηθά κλεκεία θαη έξγα ηέρλεο. Μηθξφηεξεο 

πφιεηο είλαη ην Μπξίληεδη, ην Μπάξη, ε Μεζζήλε, ε Καηάλε, ν Σάξαληαο, ην Παιέξκν, νη 

πξαθνχζεο, θ.α.  

 

 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B5%CF%81%CE%B9%CF%86%CE%AD%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%B5%CF%82_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%99%CF%84%CE%B1%CE%BB%CE%AF%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%AC%CF%84%CE%B9%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CF%8E%CE%BC%CE%B7_(%CE%B5%CF%80%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%AF%CE%B1)
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%85%CF%81%CF%8E%CF%80%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B5%CE%B3%CE%B1%CE%BB%CF%8D%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%B5%CF%82_%CF%83%CE%B5_%CF%80%CE%BB%CE%B7%CE%B8%CF%85%CF%83%CE%BC%CF%8C_%CF%80%CF%8C%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CF%82_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%95%CF%85%CF%81%CF%89%CF%80%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CE%AE%CF%82_%CE%88%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%BF%CE%BD%CE%B4%CE%AF%CE%BD%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B5%CF%81%CE%BF%CE%BB%CE%AF%CE%BD%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B1%CE%B4%CF%81%CE%AF%CF%84%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%BD%CF%8C
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CE%B8%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%95%CE%BA%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CE%B8%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%95%CE%BA%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%AC%CF%80%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%BD%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CE%AF%CE%B1_%CE%A0%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%B1%CF%82_%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82_%CE%9A%CE%BB%CE%B7%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%AC%CF%82_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%9F%CE%A5%CE%9D%CE%95%CE%A3%CE%9A%CE%9F
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%A5%CE%9D%CE%95%CE%A3%CE%9A%CE%9F
http://el.wikipedia.org/wiki/1980
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3.2 ΓΔΧΓΡΑΦΗΑ  

Ζ Ηηαιία είλαη σο επί ην πιείζηνλ νξεηλή, εθηφο απφ ηελ πεδηάδα ηνπ Πάδνπ ζην βνξξά, θαη 

εθηείλεηαη απφ ηηο Άιπεηο κέρξη ηελ θεληξηθή Μεζφγεην. Καηαιακβάλεη νιφθιεξε ηε ρεξζφλεζν 

ησλ Απελλίλσλ θαζψο θαη ηα λεζηά ηθειία, αξδελία, Έικπα θαη 70 πεξίπνπ άιια κηθξφηεξα. 

ηελ ηηαιηθή ρεξζφλεζν ππάξρνπλ 2 κηθξά αλεμάξηεηα θξάηε, ην θξάηνο ηνπ Βαηηθαλνχ θαη ε 

Γεκνθξαηία ηνπ Αγίνπ Μαξίλνπ.  

 

Ζ ρψξα απνηειείηαη απφ κία ρεξζφλεζν ζε ζρήκα κπφηαο θαη βξέρεηαη ζηα δπηηθά απφ ηε 

Ληγνπξηθή Θάιαζζα, απφ ηε Θάιαζζα ηεο αξδελίαο θαη απφ ην Σπξξεληθφ πέιαγνο, ζηα 

λφηηα απφ ηε Θάιαζζα ηεο ηθειίαο θαη απφ ην Ηφλην Πέιαγνο θαη ζηα αλαηνιηθά απφ ηελ 

Αδξηαηηθή Θάιαζζα. πλνξεχεη ζηα δπηηθά κε ηε Γαιιία, ζηα βφξεηα κε ηελ Διβεηία θαη ηελ 

Απζηξία, ζηα αλαηνιηθά κε ηε ινβελία. Ζ έθηαζε ηεο είλαη 301.338 km². 

 

ην βφξεην ηκήκα ηεο Ηηαιίαο θπξηαξρνχλ νη Άιπεηο νη νπνίεο ρσξίδνληαη ζε Γπηηθέο, Κεληξηθέο 

θαη Αλαηνιηθέο. Σν αιπηθφ ηφμν πεξηιακβάλεη ζηα δπηηθά ηηο πην ςειέο θνξπθέο φπσο ην Λεπθφ 

ξνο, ην Μφληα Ρφδα θαη ην Σζεξβίλν.  

 

Ζ ηηαιηθή ρεξζφλεζνο έρεη αξθεηνχο πνηακνχο φπσο ν Πάδνο ν νπνίνο πεγάδεη απφ ην Μφληε 

Βίδν, ν Αδίγεο ν νπνίνο πεγάδεη απφ ηηο Άιπεηο, ν Σίβεξεο, ν Άξλνο, θ.α. Ζ Ηηαιία είλαη 

πινχζηα ζε ιίκλεο φπσο ε Λάγθν Μαηδφξε, ε Κφκν θαη ε Γθάξληα, θαζψο θαη ζε εθαίζηεηα 

φπσο απηφ ηνπ Βεδνχβηνπ, ηνπ ηξφκπνιη θαη ηεο Αίηλαο. 

 

3.3 ΜΟΡΦΟΛΟΓΗΑ 

 

πσο πξναλαθέξζεθε, ε Ηηαιία είλαη κηα κεγάιε ρεξζφλεζνο πνπ μεθηλά απφ ηηο Άιπεηο θαη 

πξνρσξεί βαζηά κέζα ζηελ Μεζφγεην. πσο φιεο νη ρψξεο ηεο λφηηαο Δπξψπεο έρεη 

πνιχπινθν αλάγιπθν. Απφ κνξθνινγηθή άπνςε απνηειείηαη απφ 3 πεξηνρέο εληειψο 

δηαθνξεηηθέο κεηαμχ ηνπο.  

 

Ζ λφηηα πεξηνρή είλαη νξεηλή θαη έρεη καθξφζηελν ζρήκα. ε φιν ηεο ην κήθνο θαιχπηεηαη απφ 

ηα Απέλληλα φξε ηα νπνία επεθηείλνληαη κέρξη ηε  δπηηθή θαη αλαηνιηθή αθηή, κε  ειάρηζηεο 

πεδηλέο εθηάζεηο. Απηφ εμεγεί ελ κέξεη γηαηί ε λφηηα Ηηαιία είλαη πην θησρή απφ ηε βφξεηα. 

 

Ζ βφξεηα πεξηνρή έρεη κεγαιχηεξν πιάηνο απφ ηε λφηηα θαη απνηειείηαη θπξίσο απφ ηελ 

πεδηάδα ηεο Λνκβαξδίαο ε νπνία δηαζρίδεηαη απφ ηνλ πνηακφ Πάδν θαη γη‟ απηφ ιέγεηαη θαη 

πεδηάδα ηνπ Πάδνπ. ηα βφξεηα νξίδεηαη απφ ηε κεγάιε νξνζεηξά ησλ Άιπεσλ. 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CE%B5%CF%81%CF%83%CF%8C%CE%BD%CE%B7%CF%83%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B5%CE%B6%CE%BF%CF%8D%CE%B2%CE%B9%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%AF%CF%84%CE%BD%CE%B1
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ηα λεζηά ηεο Ηηαιίαο αλήθεη ε ηθειία, ην κεγαιχηεξν λεζί ηεο Μεζνγείνπ θαη ε αξδελία, αιιά 

θαη έλαο κεγάινο αξηζκφο κηθξφηεξσλ λεζηψλ φπσο ην Κάπξη, ην λεζί ηνπ Αηφινπ θαη ε Έιβα 

ζηελ νπνία εμνξίζηεθε θάπνηε ν Μέγαο Ναπνιέσλ, θ.α. 

3.4 ΚΛΗΜΑ 

Ζ Ηηαιία παξνπζηάδεη κεγάιε πνηθηιία ζηηο θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο απφ πεξηνρή ζε πεξηνρή, 

αθφκα θαη ζηηο πην θνληηλέο κεηαμχ ηνπο.  Γεληθά ην θιίκα ηεο είλαη ήπην, εχθξαην θαη 

παξνπζηάδεη ηελ ηδηνκνξθία ηεο Μεζνγείνπ. Μνλαδηθή εμαίξεζε είλαη ην θιίκα ηεο θνηιάδαο ηνπ 

Πάδνπ πνπ είλαη επεηξσηηθφ, κε ςπρξφ ρεηκψλα, πνιχ ζεξκφ θαινθαίξη θαη βξνρέο θαζ‟ φιε ηε 

δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ.  

 

ηε λεζηψηηθε πεξηνρή ην θιίκα είλαη ηππηθά κεζνγεηαθφ κε ήπηνπο ρεηκψλεο θαη δεζηά 

θαινθαίξηα. Οη βξνρνπηψζεηο είλαη ειάρηζηεο θαη ζπγθεληξσκέλεο θπξίσο ζηε ρεηκεξηλή 

πεξίνδν. Αζπλήζηζην είλαη ην θιίκα ησλ πεξηνρψλ πνπ βξίζθνληαη θνληά ζηηο Άιπεηο κε 

ρακειέο ζεξκνθξαζίεο θαη αμηνζεκείσηεο ζεξκηθέο βξνρνπηψζεηο.  

 

Οη πεξηζζφηεξνη ηνπξίζηεο επηζθέπηνληαη ηελ Ηηαιία ηελ πεξίνδν ηνπ θαινθαηξηνχ. Χζηφζν, ε 

άλνημε θαη ην θζηλφπσξν ελδείθλπληαη πεξηζζφηεξν γηα ηνπξηζκφ γηαηί ν θαηξφο είλαη θαιφο θαη 

νη επηζθέπηεο ιίγνη. Ζ ζάιαζζα είλαη αξθεηά ζεξκή γηα θνιχκβεζε ηελ πεξίνδν κεηαμχ Ηνπλίνπ 

θαη επηεκβξίνπ. 

3.5 ΥΛΧΡΗΓΑ 

Ζ Ηηαιία είλαη κηα δαζψζεο ρψξα κε ππθλή βιάζηεζε. Υαξαθηεξηζηηθφ ηεο, φπσο θαη θάζε 

κεζνγεηαθήο ρψξαο, είλαη νη μεξέο αθηέο κε ηα πεχθα θαη ηα ιίγα δάζε ζηα βνπλά. ηελ πεξηνρή 

ησλ Άιπεσλ, φπνπ νη βξνρνπηψζεηο είλαη έληνλεο θαη γχξσ απφ ηηο ιίκλεο ηεο Λνκβαξδίαο 

επδνθηκνχλ ειηέο, θππαξίζζηα, δαθλνθεξαζηέο θαη θειιφδξπεο. ηελ νξεηλή πεξηνρή 

επηθξαηνχλ νη νμηέο, ε επξσπατθή ιάξηθα θαη ε επζξειάηε. ηα κεγάια πςφκεηξα εκθαλίδνληαη 

ξνδφδεληξα, βειαληδηέο, έιαηα, νμηέο, θιήζξεο, βνζθνηφπηα θαιπκκέλα απφ αγξσζηψδε, 

θππεξίδεο θαη αγξηνινχινπδα. Λίγν πην ςειά, ζηηο πεξηνρέο πνπ ρηνλίδεη, θπηξψλνπλ ίξηδεο, 

βξχα, ιεηρήλεο θαη πνιιά αλζεθηηθά θπηά.  

 

ηηο θνηιάδεο θχνληαη ιεχθεο θαη εκηηξνπηθή βιάζηεζε φπσο θνίληθεο, αλεκψλεο, θφθθηλα 

θξίλα, ζάκλνη βαηφκνπξνπ θαη δηαθνξεηηθά είδε ηεο άγξηαο νξρηδέαο, ελψ ζε μεξφηεξεο 

πεξηνρέο ππάξρνπλ είδε ηνπ γέλνπο θάξεμ. Οη νξεηλέο αξγηιψδεηο δψλεο είλαη γεκάηεο 

πεπθνδάζε θαη ξείθηα. Οη φρζεο ησλ πνηακψλ είλαη πινχζηεο ζε αγξσζηψδε, ελψ ζηηο φρζεο 

ησλ ηελαγψλ ππάξρνπλ είδε ηνπ γέλνπο πνηακνγείησλ θαη ηεο νηθνγέλεηαο ησλ λπκθαηηδψλ.  
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ηελ θεληξηθή Ηηαιία θαη ζηα φξε Απέλληλα ππάξρνπλ βειαληδηέο, ελψ ζηηο παξάθηηεο πεξηνρέο 

επδνθηκνχλ ειαηφδεληξα, πηθξνδάθλεο, ραξνππηέο, πεχθα θαη ζρίλα. ηηο ακκψδεηο παξαιίεο 

αλαπηχζζνληαη είδε ζαιηθνξλίαο. ηε κεζνγεηαθή πεξηνρή θαη ζπγθεθξηκέλα ζηνπο πξφπνδεο 

ησλ ιφθσλ, επηθξαηνχλ πεχθα, βειαληδηέο θαζψο θαη ζακλψδεο βιάζηεζε. ηε λφηηα Ηηαιία, ζε 

κεγαιχηεξν πςφκεηξν, επδνθηκνχλ θαζηαληέο, ιεχθεο, πιάηαλνη θαη δξπο. Ομηέο, έιαηα θαη 

δηάθνξα είδε πεχθσλ θπηξψλνπλ ζηελ Καιαβξία, ηελ Πνχιηα θαη ην Ακπξνχηζη.  

 

ηελ πεξηνρή ηεο ηθειίαο επδνθηκνχλ εζπεξηδνεηδή, ειηέο θαη ακπέιηα. Σν πην γλσζηφ θπηφ 

ηνπ λεζηνχ είλαη ν πάππξνο ηνπ γιπθνχ λεξνχ. ηε αξδελία θαη ζηελ πεδηάδα ηεο Πνχιηα, 

πνιιά δάζε απφ ραξνππφδεληξα έρνπλ θαηαζηξαθεί θαη έρνπλ αληηθαηαζηαζεί απφ ζηέπεο κε 

πνιχ αλζεθηηθά θπηά.  

3.6 ΠΑΝΗΓΑ 

Ζ παλίδα ηεο Ηηαιίαο είλαη φκνηα κε ηελ παλίδα ησλ ππφινηπσλ ρσξψλ ηεο λφηηαο Δπξψπεο. Ο 

αξηζκφο ησλ ελδεκηθψλ εηδψλ είλαη 4.777, ελψ ηα απεηινχκελα είδε είλαη πάλσ απφ 500. Ο 

δσηθφο θφζκνο ηεο Ηηαιίαο πεξηιακβάλεη ηε καξκφηα, ηελ εξκίλα, ηελ θαθέ αξθνχδα, ην θφθθηλν 

ειάθη, ην δαξθάδη, ηνλ κπιε ιαγφ, ην ιχθν, ηελ αιεπνχ θαη ηνλ αίγαγξν ηα νπνία  θηινμελνχληαη 

ζηηο νξεηλέο πεξηνρέο. ηηο ηηαιηθέο πεδηάδεο θαη θνηιάδεο δνπλ αγξηφγαηεο, αγξηνγνχξνπλα, 

ειάθηα, ζθίνπξνη, αγξηφγηδεο, πξφβαηα, κνπθιφλ, αγξηφρνηξνη θαη αιεπνχδεο. ηηο παξάθηηεο 

πεξηνρέο ζπλαληψληαη γεξάθηα, θνξάθηα, γιάξνη, θαξαθάμεο, θνξκνξάλνη αγξηνθάηζηθα, ζπάληα 

βαηξάρηα θαη δηάθνξα αξπαθηηθά.  

ηελ θαηεγνξία ησλ πηελψλ ζπλαληάκε ιπξνπεηεηλνχο, ρξπζαεηνχο, δξπνθνιάπηεο, φξληα,  

πέξδηθεο, γεξάθηα, ραξηαεηνχο, ρξπζαεηνχο, θνπθνπβάγηεο, ην βαζηιηθφ αεηφ θαη ζπαληφηεξα 

ηνλ αγξηφθνπθν. Απφ ζειαζηηθά, δνπλ ζθηνπξάθηα, αγξηφγηδεο, θξη-θξη, απφ έληνκα, ιηβειινχιεο 

θαη πεηαινχδεο, απφ εξπεηά, δηάθνξα είδε νρηάο, ελψ απφ ακθίβηα, ν ηξίησλαο θαζψο θαη 3 

δηαθνξεηηθέο θαηεγνξίεο ζαιακάλδξαο. 

 

ην ζαιάζζην θφζκν ππάξρνπλ ζπλεζηζκέλα είδε ςαξηψλ φπσο κπαξκπνχληα θαη ζπλαγξίδεο, 

ελψ λνηηφηεξα ζπλαληάκε θαξραξίεο, ζειάρηα, ηφλνπο θαη μηθίεο. ηνπο βξάρνπο ησλ αθηψλ 

βξίζθνληαη ζπφγγνη θαη θφθθηλα θνξάιιηα. ην λφηην θαη βφξην ηκήκα ηεο ηηαιηθήο ρεξζνλήζνπ 

ππάξρνπλ νηθφζηηα δψα, φπσο θνπάδηα αγειάδσλ, πξνβάησλ, θαηζηθηψλ θαη πξφηππα 

αγξνθηήκαηα.  
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3.7 ΓΖΜΟΓΡΑΦΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ 

O πιεζπζκφο ηεο Ηηαιίαο αξηζκεί 58.126.212 θαηνίθνπο, ζχκθσλα κε ηελ ηειεπηαία απνγξαθή 

ηνπ 2009. Δίλαη ε ρψξα κε ηελ 5ε κεγαιχηεξε ππθλφηεηα πιεζπζκνχ ζηελ Δπξψπε, 199 άηνκα 

αλά ηεηξαγσληθφ ρηιηφκεηξν. Σν λφηην ηκήκα ηεο ηηαιηθήο ρεξζνλήζνπ είλαη αξαηνθαηνηθεκέλν 

ζε ζρέζε κε ην βφξεην ην νπνίν είλαη πην πεδηλφ κε γφληκα εδάθε θαη πην αλαπηπγκέλν 

νηθνλνκηθά κε πινχζηεο βηνκεραληθέο, εκπνξηθέο θαη γεσξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο, πξνζθέξνληαο 

πεξηζζφηεξεο επθαηξίεο απαζρφιεζεο ζηνπο αλζξψπνπο.  

 

Ζ κεγαιχηεξε αχμεζε ηνπ ηηαιηθνχ πιεζπζκνχ ζεκεηψζεθε κεηά ηνλ Α΄ Παγθφζκην πφιεκν, 

αιιά θαη κεηά ην Β΄ Παγθφζκην πφιεκν ε δεκνγξαθηθή αχμεζε ήηαλ εμίζνπ ζεκαληηθή. Ο 

πιεζπζκφο είλαη άληζα θαηαλεκεκέλνο, ζπγθεληξσκέλνο ζηελ πιεηνςεθία ηνπ γχξσ απφ ηα 

κεγάια αζηηθά θέληξα θαη θπξίσο ζηηο βηνκεραληθέο θαη εκπνξηθέο πεξηνρέο.  

 

3.8 ΓΛΧΑ 

Ζ επίζεκε γιψζζα πνπ νκηιείηαη ζηελ Ηηαιία, είλαη ε ηηαιηθή θαη ζεσξείηαη γιψζζα λενιαηηληθή 

ή ξσκαληθή. Τπάξρνπλ πεξίπνπ 33 δηάιεθηνη ησλ Ηηαιηθψλ νη νπνίεο ρσξίδνληαη ζε βφξεηεο θαη 

λφηηεο, κε ζεκαληηθφηεξεο απηέο ηεο Λνκβαξδίαο, ηεο Ληγνπξίαο, ηεο Νάπνιεο, ηεο ηθειίαο, 

ηεο αξδελίαο θαη ηεο Μπνιφληα. Χζηφζν, ζηελ Ηηαιηθή ρεξζφλεζν ζπλαληψληαη θαη άιιεο 

γιψζζεο φπσο ε γεξκαληθή, ε αιβαληθή, ε ειιεληθή θαη ε θαηαιαληθή. 

 

Σα πξψηα δείγκαηα ηεο ηηαιηθήο γξαπηήο ιατθήο γιψζζαο εκθαλίζηεθαλ κεηαμχ ηνπ 8νπ θαη 

9νπ αηψλα. Γηα ρξφληα, ν πνιηηηθφο δηαρσξηζκφο ησλ ηηαιηθψλ θξαηψλ δελ επέηξεπε ηελ 

εγθαζίδξπζε κηαο θνηλήο γιψζζαο έσο ηηο αξρέο ηνπ 19νπ αηψλα φπνπ κηα κηθξή κεηνλφηεηα 

γλσξίδεη ηελ ηηαιηθή γξαπηή γιψζζα.  

 

3.9 ΠΟΛΗΣΔΤΜΑ 

Σν πνιίηεπκα ηεο Ηηαιίαο είλαη Πξνεδξεπφκελε Κνηλνβνπιεπηηθή Γεκνθξαηία κε αλψηαην 

άξρνληα ηνλ Πξφεδξν ηεο Γεκνθξαηίαο. Οη άλζξσπνη έρνπλ ηελ εμνπζία πνπ νξίδεηαη βάζεη 

ηεο κνξθήο θαη ησλ νξίσλ ηνπ ζπληάγκαηνο. Ζ λνκνζεηηθή ιεηηνπξγία είλαη πξνλφκην ηνπ 

Κνηλνβνπιίνπ ην νπνίν απνηειείηαη απφ δχν λνκνζεηηθά ζψκαηα, ηε Βνπιή ησλ 

Αληηπξνζψπσλ θαη ηε χγθιεην ηεο Γεκνθξαηίαο. Σν Κνηλνβνχιην ζε πιήξε ζπλεδξίαζε 

εθιέγεη ηνλ Πξφεδξν ηεο Γεκνθξαηίαο ν νπνίνο αζθεί ζεηεία 7 εηψλ θαη δηνξίδεη κε ηε ζεηξά ηνπ 

ηνλ Πξφεδξν ηνπ πκβνπιίνπ ησλ Τπνπξγψλ θαη ηνπο Τπνπξγνχο.  

 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%85%CF%81%CF%8E%CF%80%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%84%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B3%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%BF%CE%BC%CE%B2%CE%B1%CF%81%CE%B4%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%B9%CE%B3%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%B1%CF%81%CE%B4%CE%B7%CE%BD%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CF%80%CE%BF%CE%BB%CF%8C%CE%BD%CE%B9%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CE%AF%CF%84%CE%B5%CF%85%CE%BC%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%81%CE%BF%CE%B5%CE%B4%CF%81%CE%B5%CF%85%CF%8C%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%B7_%CE%9A%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CE%B2%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%AF%CE%B1


ΑΝΑΛΤΖ – ΠΡΟΒΛΔΦΔΗ ΑΦΗΞΔΧΝ ΗΣΑΛΧΝ ΚΑΗ ΓΑΛΛΧΝ ΣΟΤΡΗΣΧΝ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ 

 

Πεηξαηάο 2010                                          ΛΑΦΗΑΣΖ ΥΡΗΣΗΝΑ                               37 

Γηθαίσκα ςήθνπ ζηηο εθινγέο έρνπλ νη πνιίηεο ειηθίαο 18 εηψλ θαη άλσ. Χζηφζν, ζηηο εθινγέο 

γηα Γεξνπζία ην φξην είλαη ηα 25 έηε. Ζ Ηηαιία είλαη ηκεκαηνπνηεκέλε δηνηθεηηθά ζε 20 πεξηνρέο 

απφ ηηο νπνίεο νη 5 είλαη απηφλνκεο θαη νη 103 δηθαηνδνζίεο. εκεξηλφο πξφεδξνο ηεο Ηηαιηθήο 

Γεκνθξαηίαο είλαη ν Σδφξηδην Ναπνιηηάλν θαη πξσζππνπξγφο ηεο ρψξαο ν ίιβην 

Μπεξινπζθφλη. 

3.10 ΘΡΖΚΔΗΑ 

Ζ ζξεζθεία ηεο πιεηνςεθίαο ησλ εγγελψλ-γελλεκέλσλ πνιηηψλ ηεο Ηηαιίαο είλαη ν Ρσκατθφο 

θαζνιηθηζκφο (85%). Χζηφζν, ππάξρνπλ Πξνηεζηαληηθέο θαη Δβξατθέο θνηλφηεηεο θαη κηα 

απμαλφκελε κνπζνπικαληθή, θαζψο ην θξάηνο αλαγλσξίδεη ηελ ειεπζεξία ηεο ζξεζθεπηηθήο 

πίζηεο κε ζπληαγκαηηθή θαηνρχξσζε. 

 

Ζ ρψξα απνηειεί ην θέληξν ηνπ παπηζκνχ θαη ηεο θαζνιηθήο εθθιεζίαο, αθνχ εδψ έρεη ηελ 

έδξα ηνπ ν πάπαο, σο αξρεγφο ηδηαίηεξνπ θξάηνπο. Πξηλ απφ ηελ εμάπισζε ηνπ 

ρξηζηηαληζκνχ, ε ζξεζθεία πνπ επηθξαηνχζε ζηελ Ηηαιία ήηαλ εηδσινιαηξηθή κε πίζηε ζηνπο 

Ρσκατθνχο Θενχο.  

3.11 ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΖ ΣΑΤΣΟΣΖΣΑ 

Παξφιν πνπ ε Ηηαιία είλαη ηζηνξηθά κηα απφ ηηο παιαηφηεξεο πνιηηηθέο ρψξεο ηεο Δπξψπεο, 

είλαη επίζεο έλα απφ ηα λεφηεξα έζλε. Ζ πινχζηα θαη πνηθίιε πνιηηηζκηθή θιεξνλνκηά ηεο, νη 

πνιχ ηζρπξέο πεξηθεξεηαθέο ηαπηφηεηέο ηεο θαη ε πξφζθαηε ηζηνξία ηεο θαηάθεξαλ λα 

δεκηνπξγήζνπλ έλα απφ ηα ιηγφηεξν ζαθψο δηακνξθσκέλα έζλε. Ο ηηαιηθφο πνιηηηζκφο 

θαηαζθεπάδεηαη κέζσ ηεο ηζηνξηθήο εξκελείαο, ηεο ινγνηερλίαο, ηεο ηζηνξίαο, ηεο πνιηηηθήο, ηεο 

γιψζζαο, αθφκε θαη κέζσ ησλ εηθφλσλ ηεο νκνξθηάο ζηνλ θηλεκαηνγξάθν θαη ηε κφδα. 

3.12 ΖΘΖ ΚΑΗ ΔΘΗΜΑ 

Πνιιέο απφ ηηο εζηκνηππίεο θαη ηηο παξαδφζεηο ηεο ηηαιηθήο θνηλφηεηαο πεξηζηξέθνληαη γχξσ 

απφ ζξεζθεπηηθέο γηνξηέο θαη ζπλήζσο δηαθέξνπλ απφ πεξηνρή ζε πεξηνρή. Ζ ηνπηθή θνηλσλία 

εθηηκά βαζχηαηα ην άηνκν θαη ελζαξξχλεη ηελ νηθνδφκεζε πξνζσπηθψλ ζρέζεσλ.  Σα ηηαιηθά 

ήζε θαη έζηκα έρνπλ ηηο ξίδεο ηνπο ζηελ νηθνγέλεηα ε νπνία είλαη πνιχ ζεκαληηθή γηα ηνπο 

Ηηαινχο. Οη  θνηλσληθέο ηεξαξρίεο βαζίδνληαη ζην ζεβαζκφ ησλ αξρψλ ηεο νηθνγέλεηαο θαη γη‟ 

απηφ ην ιφγν νη νηθνγελεηαθέο θαη θνηλσληθέο εθδειψζεηο πεξηζηξέθνληαη ζπρλά γχξσ απφ ην 

ηξαπέδη.  

 

http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CF%81%CF%8C%CE%B5%CE%B4%CF%81%CE%BF%CF%82_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%99%CF%84%CE%B1%CE%BB%CE%AF%CE%B1%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%B6%CF%8C%CF%81%CF%84%CE%B6%CE%B9%CE%BF_%CE%9D%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%AC%CE%BD%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%AF%CE%BB%CE%B2%CE%B9%CE%BF_%CE%9C%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%BB%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%BA%CF%8C%CE%BD%CE%B9
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%AF%CE%BB%CE%B2%CE%B9%CE%BF_%CE%9C%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%BB%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%BA%CF%8C%CE%BD%CE%B9
http://wikipedia.qwika.com/en2el/Roman_Catholicism
http://wikipedia.qwika.com/en2el/Roman_Catholicism
http://wikipedia.qwika.com/en2el/Protestant
http://wikipedia.qwika.com/en2el/Jewish
http://wikipedia.qwika.com/en2el/Roman_Gods
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3.13 ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ 

Μεηά ην Β΄ Παγθφζκην πφιεκν ε Ηηαιία αλαδείρζεθε ζε έλα απφ ηα πην δπλακηθά θξάηε ηεο 

επξσπατθήο επείξνπ απφ νηθνλνκηθήο άπνςεο ην νπνίν κεηαβιήζεθε απφ αγξνηηθή ρψξα ζε 

ρψξα πξσηαξρηθά βηνκεραληθή. Δθηφο απφ ηε βηνκεραλία αλαπηχρζεθαλ θαη νη ηξηηνγελείο 

δξαζηεξηφηεηεο. ήκεξα, είλαη ε 7ε κεγαιχηεξε νηθνλνκία ζηνλ θφζκν θαη ε 10ε εμαγσγηθή 

ρψξα παγθνζκίσο. 

 

Οη θχξηνη ηνκείο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο ηεο ρψξαο είλαη ν ηνπξηζκφο, ε κφδα, ε 

ηερλνινγία, ε ρεκηθή βηνκεραλία, ε απηνθηλεηνβηνκεραλία θαη ηα είδε δηαηξνθήο. Ζ Ηηαιία είλαη 

κέινο ηεο νκάδαο ησλ 8 βηνκεραληθψλ ρσξψλ, ελψ νη βφξεηεο πεξηθέξεηεο ηεο είλαη θαηά 

θεθαιήλ απφ ηηο πινπζηφηεξεο ζηελ Δπξψπε. Ζ παξαδνζηαθή βηνκεραλία απαζρνιεί ην 30% 

πεξίπνπ ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ, ε γεσξγία ην 10%-11%, ελψ φιεο νη άιιεο δξαζηεξηφηεηεο 

ην 60%. 

 

Οη νξπθηέο πεγέο ηνπ ππεδάθνπο απνηεινχληαη απφ θνηηάζκαηα ζηδήξνπ, κνιχβδνπ, 

ςεπδαξγχξνπ, αληηκνλίνπ, σζηφζν δελ ηθαλνπνηνχλ ηηο απαηηήζεηο ησλ βηνκεραληψλ 

κεηαζρεκαηηζκνχ. Σα θνηηάζκαηα πεηξειαίνπ είλαη νπζηαζηηθά ζπγθεληξσκέλα ζηελ πεξηνρή 

ηεο αξδελίαο. Ο ηνπξηζκφο είλαη πνιχ αλαπηπγκέλνο θαη απνηειεί ζεκαληηθή νηθνλνκηθή πεγή 

θπξίσο γηα ην λφην. Ζ Ηηαιία εμάγεη κέηαιια, πθάζκαηα, ξνπρηζκφ, βηνκεραληθφ κεραλνινγηθφ 

εμνπιηζκφ θαη θπζηθά απηνθίλεηα. 

 

ην  δηάζηεκα ησλ  δχν ηειεπηαίσλ εηψλ, ε ζηαζηκφηεηα ηεο ηηαιηθήο νηθνλνκίαο, ε αχμεζε 

παγθνζκίσο ησλ ηηκψλ ησλ πξψησλ πιψλ, θαη ε παξαδνζηαθή εμεηδίθεπζε ησλ ηηαιηθψλ 

επηρεηξήζεσλ πνπ αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα πξνζαξκνγήο ζηελ δηεζλνπνίεζε ηνπ  

εκπνξίνπ, επέδξαζαλ ζηελ αχμεζε ηνπ ειιείκκαηνο ηνπ ηηαιηθνχ εκπνξηθνχ ηζνδπγίνπ θαζψο 

θαη ζηελ πεξαηηέξσ κείσζε ηνπ κεξηδίνπ ζπκκεηνρήο ησλ ηηαιηθψλ πξντφλησλ ζε παγθφζκην 

επίπεδν.  

Πίνακαρ 3.13          ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΙΤΑΛΙΑΣ 

 
ΑΔΠ 2009 ζε ζηαζεξέο ηηκέο 1,2 ηξηζ. € 

 
Καηά θεθαιή ΑΔΠ 2009 34.955 €  

 
Μεηαβνιή ΑΔΠ 2009/2008 -5,1% 

 
Ξέλεο Άκεζεο Δπελδύζεηο 2007 4,04 δηζ. $ ΖΠΑ  

Πιεζσξηζκόο 2009 0,75 %  

Δκπνξηθό ηζνδύγην 
(Ηαλ.-Ννέκ.2009) 40 δηζ.  € 

Αλεξγία 9,1 %  

Πεγή: ΓΝΣ, Παγθφζκηα Σξάπεδα 
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3.14 ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ – ΔΜΠΟΡΗΟ 

Ζ πξφνδνο ηεο ηηαιηθήο βηνκεραλίαο ηα ηειεπηαία ρξφληα, θαίλεηαη αθφκα πην ζεκαληηθή αλ 

ιεθζεί ππφςε φηη ε ρψξα έρεη έιιεηςε ζε αθαηέξγαζηα πξντφληα θαη πξψηεο χιεο. Απηφ εμεγεί 

θαη ην γεγνλφο ηεο πιήξεο ελεξγεηαθήο εμάξηεζεο ηεο απφ ηηο άιιεο ρψξεο.  

 

Ζ επέθηαζε ηεο βηνκεραλίαο εκθαλίδεηαη θπξίσο ηηο βφξεηεο πεξηνρέο, ζε αληίζεζε κε ηηο λφηηεο 

φπνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ θπξίσο έξγα ππνδνκήο. Οη πην αλαπηπγκέλνη ηνκείο ηεο 

βηνκεραλίαο ηα ηειεπηαία ρξφληα είλαη απηνί ηεο κεηαιινπξγίαο, ηεο κεραλνινγίαο, ηεο 

ειεθηξνινγίαο, ησλ ρεκηθψλ, ησλ νηθνδνκψλ θαη ησλ θαηαζθεπψλ. Τπάξρνπλ επίζεο 

βηνκεραλίεο ηξνθίκσλ, πθαληνπξγίαο, ππνδεκάησλ θαη ππεξεζηψλ. 

 

ζνλ αθνξά ηελ παξαγσγή κεραλνινγίαο, νη ζεκαληηθφηεξνη θιάδνη είλαη απηνί ηεο 

θαηαζθεπήο απηνθηλήησλ, ειεθηξνληθψλ θαη νη εγρψξηεο εθαξκνγέο. Οη ηνκείο ησλ ρεκηθψλ,  

πεηξνρεκηθψλ θαη θαξκαθεπηηθψλ αλαπηχρζεθαλ πξφζθαηα, παξνπζηάδνληαο πιένλ έλα 

πςειφ επίπεδν ζπγθέληξσζεο απφ ηα δπλακηθφηεξα ζηελ Δπξψπε. 

 

Απφ ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ „70 έσο ζήκεξα, ε ηηαιηθή βηνκεραλία κφδαο έρεη θαηνξζψζεη λα 

γίλεη κηα θπξίαξρε δχλακε ζηελ παγθφζκηα αγνξά θαηέρνληαο αμηνδήιεπηε ζέζε ζηνλ ηνκέα ηεο 

πςειήο ξαπηηθήο. Απνηηκάηαη ζε 48 δηο επξψ αλά ηνλ θφζκν, κε 70.000 εηαηξίεο θαη 700.000 

αλζξψπνπο λα εξγάδνληαη ζε απηή, θξαηψληαο ηελ πξσηηά ζηνλ παγθφζκην ράξηε παξαγσγήο 

κε φξνπο πνηφηεηαο.  

 

Ζ ηηαιηθή κφδα έρεη κηα καθξά παξάδνζε θαη ζεσξείηαη απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο ζηνλ θφζκν, 

καδί κε ηε γαιιηθή, ηελ ακεξηθάληθε, ηε βξεηαληθή θαη ηελ ηαπσληθή κφδα. Σν Μηιάλν, ε 

Φισξεληία θαη ε Ρψκε είλαη θχξηεο πξσηεχνπζεο ηεο κφδαο ζηελ Ηηαιία κε κεγάιεο ηηαιηθέο 

εηηθέηεο κφδαο θαη κπζηθνχο ζρεδηαζηέο φπσο νη Cavalli, Ferre, Gucci, Prada, Versace, 

Valentino, Armani, Dolce & Gabbana, Fendi, Moschino, Ferragamo θ.α. Δπίζεο, ην πεξηνδηθφ 

κφδαο Vogue Italia, ζεσξείηαη ην πην δηάζεκν πεξηνδηθφ κφδαο ζηνλ θφζκν.  

3.15 ΓΔΧΡΓΗΑ-ΚΣΖΝΟΣΡΟΦΗΑ 

Ζ κεγάιε πνηθηιία θιηκάησλ πνπ επηθξαηνχλ ζηελ Ηηαιία επλννχλ ηηο ζπλζήθεο παξαγσγήο 

κηαο κεγάιεο γθάκαο θξνχησλ θαη ιαραληθψλ, θαηαηάζζνληάο ηελ αλάκεζα ζηνπο θχξηνπο 

παξαγσγνχο ηεο Δπξψπεο. Ζ θαιιηεξγνχκελε επηθάλεηα ζηελ Ηηαιία είλαη ίζε κε ην 53% ηεο 

ζπλνιηθήο παξαγσγηθήο επηθάλεηαο ε νπνία εθηείλεηαη ζε πεξίπνπ 30 εθαηνκκχξηα εθηάξηα. 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_Italian_fashion
http://en.wikipedia.org/wiki/French_fashion
http://en.wikipedia.org/wiki/Fashion_capital
http://en.wikipedia.org/wiki/Gucci
http://en.wikipedia.org/wiki/Prada
http://en.wikipedia.org/wiki/Versace
http://en.wikipedia.org/wiki/Valentino_SpA
http://en.wikipedia.org/wiki/Armani
http://en.wikipedia.org/wiki/Dolce_%26_Gabbana
http://en.wikipedia.org/wiki/Fendi
http://en.wikipedia.org/wiki/Moschino
http://en.wikipedia.org/wiki/Ferragamo
http://en.wikipedia.org/wiki/Vogue_Italia
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Ζ Ηηαιία θαηαηάζζεηαη ζηελ πξψηε ζέζε ζηελ θαιιηέξγεηα θξνχησλ ζηελ Δπξψπε, θαηέρνληαο 

ην 35% ηεο ζπλνιηθήο επξσπατθήο παξαγσγήο ζηαθπιηψλ ε νπνία θαηαιακβάλεη κε ηε ζεηξά 

ηεο ην 46% ηεο ζπλνιηθήο παξαγσγήο θξνχησλ ζηελ Ηηαιία κε ην κεγαιχηεξν κέξνο λα 

πξννξίδεηαη γηα ηελ παξαγσγή θξαζηνχ. 

 

Ζ ρψξα βξίζθεηαη ζηελ 1ε ζέζε ζηελ Δπξψπε ζρεηηθά κε ηελ παξαγσγή αριαδηψλ, 

βεξίθνθσλ,  ξνδάθηλσλ, λεθηαξηληψλ θαη αθηηληδίσλ. ζνλ αθνξά ηα εζπεξηδνεηδή, πνξηνθάιηα, 

καληαξίληα, ιεκφληα, αλαπηχζζνληαη ζε επδνθηκνχζεο πεξηνρέο θαηά κήθνο ηεο ηθειίαο θαη ηεο 

Καιαβξίαο θαη ζπλεηζθέξνπλ ζεκαληηθά ζηνλ ηνκέα ησλ εμαγσγψλ. Ζ παξαγσγή πνξηνθαιηψλ 

αληηπξνζσπεχεη ην 51% ηεο ζπλνιηθήο επξσπατθήο παξαγσγήο.  

 

ηελ παξαγσγή ιαραληθψλ θπξηαξρεί ε ληνκάηα ε νπνία θαηαιακβάλεη ην 50% ηεο ζπλνιηθήο 

παξαγσγήο ιαραληθψλ ζηελ Ηηαιία θαη ην 40% ηεο ζπλνιηθήο επξσπατθήο παξαγσγήο. Μφλν 

ην 12% απηήο ηεο παξαγσγήο θαηαλαιψλεηαη θξέζθν ελψ ην ππφινηπν πξννξίδεηαη γηα ηηο 

βηνκεραλίεο κεηαπνίεζεο. Δπίζεο, θαηέρεη ην 64% ηεο ζπλνιηθήο επξσπατθήο παξαγσγήο 

κειηηδάλαο, ην 63% ηεο ζπλνιηθήο επξσπατθήο παξαγσγήο αγθηλάξαο θαη ην 60% ηεο 

ζπλνιηθήο επξσπατθήο παξαγσγήο θνινθχζαο.  

 

Ζ Ηηαιία είλαη ε δεχηεξε ειαηνπαξαγσγηθή ρψξα ηεο Δπξψπεο κε ην 90% ηνπ ειαηνιάδνπ λα 

παξάγεηαη ζηηο λφηηεο πεξηνρέο, ηθειία, Καιαβξία θαη Πνχιηα θαη 37 είδε κε Πξνζηαηεπκέλε 

Ολνκαζία Πξνέιεπζεο. ζνλ αθνξά ηελ παξαγσγή θαη εμαγσγή βηνινγηθψλ θξνχησλ θαη 

ιαραληθψλ ε Ηηαιία είλαη κεηαμχ ησλ πξψησλ επξσπατθψλ ρσξψλ κε κηα επηθάλεηα 

θαιιηεξγεηψλ πεξί ην 1 εθ. εθηάξηα, πεξηζζφηεξνπο απφ 47.000 παξαγσγνχο θαη ηδίξν 1,7 δηο. 

επξψ. Ζ αλζνθνκία αληηπξνζσπεχεη ην 8% ηεο ζπγθεθξηκέλεο παξαγσγήο (5% θξνχηα, 1,7 

εζπεξηδνεηδή θαη 1,3% ιαραληθά). 

 

ζνλ αθνξά ηνλ ηνκέα ηεο θηελνηξνθίαο, ε Ηηαιία δηαζέηεη 50.750 ηεη. ρηι. ζε βνζθφηνπνπο θαη 

εθηξέθεη πνηθηιίεο βνδηψλ, πξνβάησλ, θαηζηθηψλ, ρνίξσλ γηα ηελ παξαγσγή θξέαηνο θαη 

γάιαθηνο.  

3.16 ΔΠΗΣΖΜΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ 

Μέζα απφ ηνπο αηψλεο, ε Ηηαιία γέλλεζε αμηνζεκείσηα επηζηεκνληθά κπαιά. Μεηαμχ απηψλ, θαη 

ίζσο ν δηαζεκφηεξνο ζηελ ηζηνξία, ν Leonardo da Vinci ν νπνίνο έθαλε ζεκαληηθέο 

ζπλεηζθνξέο ζε πιεζψξα ηνκέσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ηέρλεο, ηεο βηνινγίαο θαη ηεο 

ηερλνινγίαο. Ο Galileo Galilei, θπζηθφο,  καζεκαηηθφο  θαη αζηξνλφκνο, δηαδξακάηηζε 

ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ Δπηζηεκνληθή Δπαλάζηαζε κε ηα επηηεχγκαηά ηνπ ηα νπνία 

πεξηιάκβαλαλ βειηηψζεηο ζην ηειεζθφπην, θαζψο θαη αμηφινγεο αζηξνλνκηθέο παξαηεξήζεηο. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Leonardo_da_Vinci
http://en.wikipedia.org/wiki/Galileo_Galilei
http://en.wikipedia.org/wiki/Physicist
http://en.wikipedia.org/wiki/Mathematician
http://en.wikipedia.org/wiki/Astronomer
http://en.wikipedia.org/wiki/Scientific_Revolution
http://en.wikipedia.org/wiki/Telescope
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Ο θπζηθφο θαη Ννκπειίζηαο Enrico Fermi ήηαλ ν επηθεθαιήο ηεο νκάδαο πνπ θαηαζθεχαζε ηνλ 

πξψην ππξεληθφ αληηδξαζηήξα κε ακέηξεηεο ζπλεηζθνξέο ζηε θπζηθή, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο 

ηελ απφ θνηλνχ αλάπηπμε ηεο θβαληηθήο ζεσξίαο. 

 

Οξηζκέλεο άιιεο ζεκαληηθέο πξνζσπηθφηεηεο κε κία ζπλνπηηθή επηζθφπεζε, είλαη ν 

αζηξνλφκνο Giovanni Domenico Cassini κε αμηφινγεο αλαθαιχςεηο ζρεηηθά κε ην ειηαθφ 

ζχζηεκα, ν θπζηθφο Alessandro Volta, εθεπξέηεο ηεο ειεθηξηθήο κπαηαξίαο, νη καζεκαηηθνί 

Lagrange, Fibonacci θαη Gerolamo Cardano, ν Marcello Malpighi, γηαηξφο θαη ηδξπηήο ηεο 

κηθξνζθνπηθήο αλαηνκίαο, ν βηνιφγνο Lazzaro Spallanzani κε ζεκαληηθή έξεπλα ζηελ 

θπηηαξηθή ζεσξία, ν γηαηξφο, παζνιφγνο, επηζηήκνλαο θαη λνκπειίζηαο Camillo Golgi θαη ν 

Guglielmo Marconi ν νπνίνο έιαβε ην βξαβείν Νφκπει θπζηθήο γηα ηελ εθεχξεζε ηνπ 

ξαδηνθψλνπ. 

 

3.17 ΗΣΟΡΗΑ 

Ζ ηζηνξία ηεο Ηηαιίαο είλαη ζηελά ζπλδεδεκέλε κε ηνλ πνιηηηζκφ φιεο ηεο πεξηνρήο ηεο 

Μεζνγείνπ αιιά θαη ηεο Δπξψπεο γεληθφηεξα. Ζ ρεξζφλεζνο ηεο Ηηαιίαο θαηνηθείηαη ήδε απφ 

ηελ πξντζηνξηθή επνρή φπνπ ππήξραλ 2 πνιηηηζκνί ηλδνεπξσπατθήο θαηαγσγήο, ν έλαο ζην 

βνξξά θαη ν άιινο ζην θέληξν ηεο ρεξζνλήζνπ. Γχξσ ζηνλ 8ν αηψλα π.Υ. νη Έιιελεο ίδξπζαλ 

απνηθίεο ζηε λφηην Ηηαιία θαη ηε ηθειία, ελψ ηελ ίδηα πεξίνδν έρνπκε πιεξνθνξίεο γηα ηνπο 

Δηξνχζθνπο. Σνλ 5ν αηψλα π.Υ. νη Γαιάηεο εγθαηαζηάζεθαλ ζηελ πεδηάδα ηνπ Πάδνπ.  

 

Μεηά απφ κηα καθξνρξφληα πεξίνδν επηδξνκψλ απφ ηελ πιεπξά ησλ Γφηζσλ θαη ησλ 

Βαλδάισλ, ε Ρσκατθή Απηνθξαηνξία ηεο Γχζεο έιαβε ηέινο ην 476 κ.Υ. Σν 553 κ.Υ. έιεμε ε 

θπξηαξρία ησλ Γφηζσλ ηελ νπνία δηαδέρηεθε απηή ησλ Λνγγνβάξδσλ ηελ πεξίνδν 568-569 

κ.Υ.. Ζ εηξήλε πνπ ζπκθσλήζεθε κε ηνπο βπδαληηλνχο ην 603 κ.Υ. νδήγεζε ζην δηαρσξηζκφ 

ηεο ρψξαο ζηε βπδαληηλή Ηηαιία θαη ηε ινγγνβαξδηθή. Σν 774 κ.Υ. ν Κάξνινο ν Μέγαο έζεζε 

ηέινο ζην βαζίιεην ησλ Λνγγνβάξδσλ θαη ην 800 κ.Υ. γελλήζεθε ε Αγία Ρσκατθή 

Απηνθξαηνξία.  

 

Αθνινχζεζε κηα πεξίνδνο αληαγσληζκνχ κεηαμχ ησλ απηνθξαηφξσλ θαη ησλ παπψλ. Σνλ 11ν 

αηψλα δεκηνπξγήζεθε ν πξψηνο ειεχζεξνο ηηαιηθφο δήκνο, ελψ ην 14ν αηψλα πνιινί δήκνη 

κεηακνξθψζεθαλ ζε πξηγθηπάηα. Σν ηέινο ηνπ 15νπ αηψλα ζπλέπεζε κε ηελ θξίζε ηεο ηηαιηθήο 

ειεπζεξίαο. Σν 1559 επηθπξψζεθε ε ηζπαληθή θπξηαξρία ζηελ Ηηαιία ε νπνία δηήξθεζε κέρξη ην 

1713 θαη ζπλέπεζε κε κηα πεξίνδν έληνλεο παξαθκήο ησλ ηερλψλ θαη ησλ γξακκάησλ θαη κηαο 

ζνβαξήο νηθνλνκηθήο θξίζεο.  

http://en.wikipedia.org/wiki/Enrico_Fermi
http://en.wikipedia.org/wiki/Chicago_Pile-1
http://en.wikipedia.org/wiki/Quantum_mechanics
http://en.wikipedia.org/wiki/Giovanni_Domenico_Cassini
http://en.wikipedia.org/wiki/Solar_System
http://en.wikipedia.org/wiki/Solar_System
http://en.wikipedia.org/wiki/Alessandro_Volta
http://en.wikipedia.org/wiki/Battery_(electricity)
http://en.wikipedia.org/wiki/Joseph_Louis_Lagrange
http://en.wikipedia.org/wiki/Fibonacci
http://en.wikipedia.org/wiki/Gerolamo_Cardano
http://en.wikipedia.org/wiki/Marcello_Malpighi
http://en.wikipedia.org/wiki/Microscopic_anatomy
http://en.wikipedia.org/wiki/Lazzaro_Spallanzani
http://en.wikipedia.org/wiki/Camillo_Golgi
http://en.wikipedia.org/wiki/Guglielmo_Marconi
http://en.wikipedia.org/wiki/Nobel_Prize_in_Physics
http://en.wikipedia.org/wiki/Invention_of_radio
http://en.wikipedia.org/wiki/Invention_of_radio
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B5%CF%83%CF%8C%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%B8%CE%AC%CE%BB%CE%B1%CF%83%CF%83%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%85%CF%81%CF%8E%CF%80%CE%B7
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ην πξψην κηζφ ηνπ ίδηνπ αηψλα εθδειψζεθε ζηελ Ηηαιία έλαο κεγάινο ελζνπζηαζκφο γηα 

πνιηηηθέο, θνηλσληθέο θαη νηθνλνκηθέο κεηαξξπζκίζεηο θαη άξρηζαλ λα μερσξίδνπλ νη έλλνηεο ηνπ 

έζλνπο θαη ηεο αλεμαξηεζίαο. Ζ Ηηαιηθή Αλαγέλλεζε ππήξμε έξγν δηαλννχκελσλ, φπσο ν 

Μαηδίλη, ν Σδηνκπέξηη, ν Καηαλέν, πνιηηηθψλ, φπσο ν Καβνχξ θαη αξρεγψλ φπσο ν Βίθηνξαο 

Δκκαλνπήι θαη ν Γθαξηκπάιληη. Ζ ρψξα βξήθε μαλά ηελ ηζνξξνπία ηεο κε ηελ θπβέξλεζε ηνπ 

Σδηνιίηη, πνπ ππήξμε έλαο απφ ηνπο ηθαλφηεξνπο πνιηηηθνχο ηεο ρψξαο.  

 

Σν 1911 μαλάγηλε ε αλάιεςε ηεο απνηθηαθήο πνιηηηθήο κε ηε κάρε ηεο Ηηαιίαο ελάληηα ζηελ 

Σνπξθία θαη ηελ θαηάθηεζε ηεο Ληβχεο. Ζ εθινγηθή λίθε ησλ ζνζηαιηζηψλ θαη ησλ θαζνιηθψλ 

ήξζε ην 1913. Μεηά απφ κηα δηαθήξπμε νπδεηεξφηεηαο ην 1914, ε θπβέξλεζε εηζρψξεζε ζηελ 

Σξηπιή πκκαρία θαη θήξπμε ηνλ πφιεκν ζηελ Απζηξία, ειπίδνληαο λα επηηχρεη ηελ εδαθηθή 

ελφηεηα. Ο πφιεκνο ηειείσζε κε λίθε ην 1918 θαη ζηελ Ηηαιία απνδφζεθαλ ην Σξεληίλν, ε 

Ίζηξηα θαη ε Εαληάξ. Χζηφζν, ε ρψξα απνγνεηεχζεθε απφ ηε κεηαρείξηζε ησλ ζπκκάρσλ θαη 

ζηελ νηθνλνκηθή θξίζε πξνζηέζεθε θαη ε εζηθή.  

 

Ζ ζπληαγκαηηθή θξίζε νδήγεζε ζε έλα απηαξρηθφ θαη αληηδεκνθξαηηθφ θαζεζηψο, ην θαζηζκφ 

θαη ζηελ θήξπμε ηνπ Μνπζνιίλη σο πξσζππνπξγφ. Σα ιάζε ησλ αληηθαζηζηηθψλ θνκκάησλ 

επέηξεςαλ ζην Μνπζνιίλη λα εγθαηληάζεη έλα νινθιεξσηηθφ θαζεζηψο  ην 1925. Σνλ Ηνχλην ηνπ 

1940 ε Ηηαιία εηζήρζε ζην Β΄ Παγθφζκην πφιεκν, ελψ ην 1943 ν Μνπζνιίλη ζπλειήθζε. Σνλ 

Οθηψβξην ηεο ίδηαο ρξνληάο ε Ηηαιία θήξπμε ηνλ πφιεκν ζηε Γεξκαλία θαη αλαγλσξίζηεθε απφ 

ηνπο ζπκκάρνπο σο ζπλεκπφιεκνο. Δλησκεηαμχ, νη Γεξκαλνί ειεπζέξσζαλ ην Μνπζνιίλη ν 

νπνίνο αλαθήξπμε ηελ Ηηαιηθή Κνηλσληθή Γεκνθξαηία, ρσξίδνληαο ηε ρψξα ζηα δχν. Ο λφηνο 

θάησ απφ ηε δηαθπβέξλεζε ηνπ Βίθηνξα Δκκαλνπήι Γ‟ βξέζεθε ζηα ρέξηα ησλ ζπκκάρσλ θαη 

ην ππφινηπν ζηα ρέξηα ησλ Γεξκαλψλ θαη ησλ θαζηζηψλ.  

 

Ζ απειεπζέξσζε ηεο Ηηαιίαο πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 25 Απξηιίνπ 1945. Ο Μνπζνιίλη 

ζπλειήθζε θαη δηθάζηεθε. Σν 1946 δηελεξγήζεθε δεκνςήθηζκα ππέξ ηεο θνηλνβνπιεπηηθήο 

δεκνθξαηίαο θαη απφ ην 1948 κπήθε ζε ηζρχ ην χληαγκα. Σν 1955 ε ρψξα έγηλε απνδεθηή 

ζηνλ ΟΖΔ. Σν 1983 εδξαηψζεθε ε πξψηε θπβέξλεζε ζνζηαιηζηηθήο θαηεχζπλζεο ζηελ ηζηνξία 

ηεο δεκνθξαηίαο.  

 

Ζ Ηηαιία ζήκεξα είλαη κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ηεο Δπξσδψλεο, ηνπ ΝΑΣΟ, ηνπ 

πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο θαη ηεο νκάδαο G8 ησλ πεξηζζφηεξν βηνκεραληθά αλεπηπγκέλσλ 

ρσξψλ ηνπ θφζκνπ. 

 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%85%CF%81%CF%89%CF%80%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CE%AE_%CE%88%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%85%CF%81%CF%89%CE%B6%CF%8E%CE%BD%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%91%CE%A4%CE%9F
http://el.wikipedia.org/wiki/G8
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3.18 ΠΟΛΗΣΗΜΟ 

Ο επξσπατθφο πνιηηηζκφο αλακθηζβήηεηα πεξλά απφ ηελ Ηηαιία ε νπνία θεκίδεηαη γηα ηηο 

ηέρλεο, ηνλ πνιηηηζκφ, ηα κλεκεία, ηε γαζηξνλνκία, ην θξαζί, ηνλ ηξφπν δσήο, ηε κφδα, ηνλ 

θηλεκαηνγξάθν, ην ζέαηξν, ηε ινγνηερλία, ηελ πνίεζε, ηηο εηθαζηηθέο ηέρλεο, ηε κνπζηθή θαη ηνλ 

αζιεηηζκφ. 

 

ΜΟΤΗΚΖ 

Ζ κνπζηθή ήηαλ αλέθαζελ έλα ζεκαληηθφ ζηνηρείν ηεο ηαπηφηεηαο ησλ Ηηαιψλ θαη θαηέρεη πςειή 

ζέζε ζηελ θνηλσληθή, πνιηηηθή θαη πνιηηηζηηθή δσή ηεο ρψξαο. ε παγθφζκηα θιίκαθα, ε φπεξα 

θαη ε θιαζηθή κνπζηθή απνηεινχλ ηελ επηηνκή ηεο ηηαιηθήο κνπζηθήο. Ζ γέλλεζε ηεο φπεξαο 

νθείιεηαη ζε Ηηαινχο ζπλζέηεο ην 16ν αηψλα θαη εμαπιψζεθε ζηε Γεξκαλία, ηε Γαιιία, ηελ 

Αγγιία, ηελ Ηζπαλία θαη ηε Ρσζία. Σν 1637 θηίζηεθε ζηε Βελεηία ην πξψην ζέαηξν 

απνθιεηζηηθά γηα παξαζηάζεηο φπεξαο. ήκεξα, ε φπεξα είλαη αλαπφζπαζηα ζπλδεδεκέλε κε 

ηελ ηηαιηθή κνπζηθή θνπιηνχξα θαη θαηέρεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηε ιατθή κνπζηθή ηεο ρψξαο.  

 

Ζ ηζηνξηθή ζπκβνιή ηεο Ηηαιίαο ζηελ κνπζηθή απνηειεί ζεκαληηθφ κέξνο ηεο εζληθήο 

ππεξεθάλεηαο ησλ απαληαρνχ Ηηαιψλ κε κεγάινπο ζπλζέηεο φπσο νη Παιεζηξίλα, Κιάνπληην 

Μνληεβέξληη, Αξθάληδειν Κνξέιιη, Βηβάιληη, Ρνζίλη, Βέξληη, Πνπηζίλη, Ρφηα θαη Μνξηθφλε. 

 

ΛΟΓΟΣΔΥΝΗΑ 

Ζ ηηαιηθή ινγνηερλία γελλήζεθε ην 13ν αηψλα, πνιχ αξγφηεξα ζε ζρέζε κε ηηο άιιεο 

επξσπατθέο ινγνηερλίεο εμαηηίαο ηεο δηαηήξεζεο ηεο ιαηηληθήο γιψζζαο. Χζηφζν, θαηέρεη 

ηεξάζηην κεξίδην ζηελ επξσπατθή θνπιηνχξα. εκείν εθθίλεζεο ήηαλ ε ίδξπζε ηεο ζηθειηθήο 

πνηεηηθήο ζρνιήο. πνπδαίνη Ηηαινί θαιιηηέρλεο είλαη ν Γάληεο, ν Φξαγθίζθνο Πεηξάξρεο, ν 

Σνπξθνπάην Σάζζν, ν Νηθνιφ Μαθηαβέιη, ν Κάξιν Γθνιληφλη, ν Σδηνβάλη Μπνθάθην (Βνθάθηνο), 

ν Βηηφξην Αιθηέξη, ν Λνληνβίθν Αξηφζην, ν Οπκπέξην Έθν, ν Νηάξην Φν, ν Πηεξ Πάνιν Παδνιίλη 

θ.α. 

 

Σν 15ν αηψλα εδξαηψλεηαη ν λένο νπκαληζηηθφο πνιηηηζκφο θαη δεκηνπξγνχληαη παληνχ 

πνιηηηζηηθά θέληξα. ηηο αξρέο ηνπ 16νπ αηψλα ν αλαγελλεζηαθφο θιαζηθηζκφο βξίζθεη ηελ 

έθθξαζή ηνπ ζηηο "Πξφδεο ηεο ιατθήο γιψζζαο" ηνπ Μπέκπν. Ζ θσκσδία απνηειεί έλα απφ ηα 

πην ζεκαληηθά θεθάιαηα ηνπ ηηαιηθνχ ζεάηξνπ. Σν έξγν ηνπ Μαθηαβέιη "Μαλδξαγφξαο" 

ζεσξείηαη αξηζηνχξγεκα, αληηθαηνπηξίδνληαο ην πλεχκα ελφο νιφθιεξνπ αηψλα. Οη ηξαγσδίεο 

αληίζεηα έρνπλ ηζηνξηθή αμία.  

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%BF%CF%85%CE%B6%CE%AF%CE%BD%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%81%CE%B1%CF%83%CE%AF
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A4%CF%81%CF%8C%CF%80%CE%BF%CF%82_%CE%B6%CF%89%CE%AE%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9C%CF%8C%CE%B4%CE%B1&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B9%CE%BD%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%AC%CF%86%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%AD%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%BF%CE%B3%CE%BF%CF%84%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CF%83%CE%B7
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%95%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82_%CF%84%CE%AD%CF%87%CE%BD%CE%B5%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AE
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Ζ κεγαιχηεξε κνξθή ηνπ 17νπ αηψλα είλαη ν Γαιηιαίνο, ν νπνίνο επηρείξεζε ην δηαρσξηζκφ ηεο 

πίζηεο απφ ηελ επηζηήκε. Σελ επνρή ηνπ ξνκαληηζκνχ ε ινγνηερλία ζηξέθεηαη πξνο έξγα κε 

θνηλσληθέο επηδηψμεηο. εκαληηθνί εθπξφζσπνη απηήο ηεο πεξηφδνπ είλαη ν Γθνιληφλη, 

ζεαηξηθφο ζπγγξαθέαο κε παγθφζκηα απήρεζε, ν Φψζθνινο, ν Λενπάξληη θαη ν Μαληδφλη. ηε 

λεφηεξε επνρή δηαθξίζεθαλ ν Βέξγθα, ν πην κεγάινο ηηαιφο αθεγεκαηνγξάθνο ν Μαληδφλη 

("Απξνζπκία", "Ο κάζηνξαο δνλ Σδεζνπάιλην"), ν Νη' Αλλνχηζην ("Γηεγήκαηα ηεο Πεζθάξαο"), 

ν Πηξαληέιν, ζεαηξηθφο ζπγγξαθέαο, ν Ίηαιν βέβν, θ.ά.  

 

ηηο αξρέο ηνπ 20νπ αηψλα, νη λένη εθπξφζσπνη ηεο ινγνηερλίαο, πνηεηέο φπσο ν Κακπάλα, ν 

Οπγθαξέηη, ν Μνληάιε, εζηηάδνπλ ηελ πξνζνρή ηνπο ζηηο ιέμεηο (ζεκαίλνληα) θαη φρη ηφζν ζηηο 

έλλνηεο ηεο ινγνηερλίαο (ζεκαηλφκελα). Σα λέα πνιηηηθά θαη εζηθά ζέκαηα αληαλαθινχληαη ζηα 

έξγα ηνπ Κάξινπ Λέβη, ηνπ Ίηαινπ Καιβίλν, ηνπ Μπεξλάξη, ηνπ Αικπέξην Μνξάβηα. Σε 

δεθαεηία ηνπ '80 θαη '90 αλαδχζεθαλ ζπγγξαθείο φπσο ν Μπέλη, ν Νηε Κάξιν, ν Μπνπθαιίλν,  

νη νπνίνη αληηθαηέζηεζαλ ηελ παξαδνζηαθή γιψζζα κε κηα θαηλνχξηα γιψζζα, ηθαλή λα 

αληαπνθξηζεί ζηηο αλάγθεο ηεο ζχγρξνλεο επνρήο.  

 

Ζ Θεία Κσκσδία ηνπ Γάληε, απνηειεί κηα απ‟ ηηο πςειφηεξεο ζπιιήςεηο ηνπ αλζξψπηλνπ 

πλεχκαηνο, έλα απφ ηα θνξπθαία έξγα ηεο αλζξσπφηεηαο θαη ίζσο ην ζεκαληηθφηεξν ηηαιηθφ 

ινγνηερληθφ έξγν θαζψο νδήγεζε ζηελ αλαδηακφξθσζε ηεο ηηαιηθήο γιψζζαο απφ ηα ιαηηληθά. 

ΣΔΥΝΖ 

Ζ ηηαιηθή ηέρλε άλζεζε ηελ Δπνρή ηνπ ηδήξνπ ζπγθεληξψλνληαο θνηλά ραξαθηεξηζηηθά θαη 

δηαθνξνπνηεκέλεο ηνπηθέο εθδειψζεηο. Ζ δηάδνζε ηνπ ειιεληζηηθνχ πνιηηηζκνχ ην 2ν θαη 3ν 

αηψλα π.Υ. αιιά θαη νη εηξνπζθηθέο επηξξνέο νδήγεζαλ ζηε δεκηνπξγία ηεο ξσκατθήο ηέρλεο. 

ηηο αξρέο ηνπ 14νπ αηψλα, ν Σδηφην, παηέξαο ηεο επξσπατθήο δσγξαθηθήο, θαζφξηζε ηελ 

πνξεία ηεο δσγξαθηθήο νιφθιεξνπ ηνπ αηψλα. Ζ κεγάιε αξρηηεθηνληθή ηνπ 16νπ αηψλα άλνημε 

κε ηνλ Μπξακάληε θαη ζπλερίζηεθε κε ηνλ Μηθειάληδειν. ηε δσγξαθηθή απηνχ ηνπ αηψλα 

θπξηάξρεζε ην χθνο ηνπ Λενλάξδνπ Νηα Βίληζη, ηνπ Μηραήι Άγγεινπ, ηνπ Ραθαήι, ηνπ 

Σηηζηάλν, ηνπ Βεξνλέδε, ηνπ Σηληνξέην.  

 

Ζ γιππηηθή θαη ε αξρηηεθηνληθή εθείλεο ηεο επνρήο γλψξηζαλ κεγάιε αθκή θαηά ηελ 

Αλαγέλλεζε, έρνληαο ζηφρν ηνλ επαλαπξνζδηνξηζκφ ηνπ αλζξψπνπ ζηε θχζε θαη ηνλ θφζκν. 

Μεηά ηελ Αλαγέλλεζε εκθαλίζηεθε ζηε Ρψκε ην θαηλφκελν ηνπ Μπαξφθ κε θχξηνπο 

εθπξνζψπνπο ηνλ γιχπηε Μπεξλίλη θαη ηνπο δσγξάθνπο Καξάηζη θαη Καξαβάηδην. Σν 19ν 

αηψλα εθδειψζεθε ην λενθιαζηθφ θαη θνπηνπξηζηηθφ θίλεκα. Μεηά ην Β΄ Παγθφζκην πφιεκν νη 

πξνζαλαηνιηζκνί ηεο ηηαιηθήο δσγξαθηθήο ήηαλ δηάθνξνη θαη πνιχπινθνη κε μερσξηζηνχο 

θαιιηηέρλεο φπσο ν Μπηξφιη, ν Πανιίλη θαη ν Σδαλνχζν. 
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Ζ ζπκβνιή ηνπ ειιελνξσκατθνχ πνιηηηζκνχ ζηελ αξρηηεθηνληθή, γιππηηθή θαη δσγξαθηθή ηνπ 

δπηηθνχ θφζκνπ είλαη αλεθηίκεηε. Οη Ρσκαίνη ήηαλ ηθαλφηαηνη κεραληθνί θαη ρηίζηεο κε ηεξάζηην 

εχξνο ηθαλνηήησλ θαη ζπνπδαία έξγα φπσο ην Κνινζζαίν, ηα εθπιεθηηθά αξραία πδξαγσγεία, 

ην Πάλζενλ θ.α. Ζ Φισξεληία είλαη ην θαιχηεξν κέξνο γηα λα ζαπκάζεη θαλείο έξγα ηεο 

Αλαγέλλεζεο, ελψ ε Βελεηία απνηειεί αξρηηεθηνληθφ “ζαχκα”. Ο ηηαιηθφο λφηνο είλαη 

δηάζπαξηνο απφ αξραίνπο ειιεληθνχο λανχο, κεζαησληθά ρσξηά θαη θάζηξα. 

 

ΘΔΑΣΡΟ - ΚΗΝΖΜΑΣΟΓΡΑΦΟ 

Ζ Ηηαιία είλαη κία απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο ρψξεο-εθπξνζψπνπο ηνπ Δπξσπατθνχ 

θηλεκαηνγξάθνπ. Σν 1937 ηδξχζεθε ην ηζηνξηθφ ζηνχληην θηλεκαηνγξάθεζεο Σζηλεηζηηά, έλα 

απφ ηα πην ραξαθηεξηζηηθά ζεκεία αλαθνξάο ηνπ ηηαιηθνχ πνιηηηζκνχ ηνπ 20νπ αηψλα. Μεξηθνί 

απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο εθπξνζψπνπο ηνπ παιηνχ θαη ζχγρξνλνπ ηηαιηθνχ ζηλεκά είλαη ν 

Μπεξλάξλην Μπεξηνινχηζη, ν Βηηφξην ληε ίθα, ν έξηδην Λεφλε, ν Πηεξ Πάνιν Παδνιίλη, ν 

Φξάλθν Σδεθηξέιη, ν Ρνκπέξην Ρνδειίλη, ν Σδηνπδέπε Σνξλαηφξε, ν Λνπηζίλν Βηζθφληην, ν 

Φεληεξίθν Φειίλη, ν Μηθειάληδειν Αληνληφλη θαη ν Ρνκπέξην Μπελίλη.  

 

Σν ηηαιηθφ ζέαηξν πξνέξρεηαη απφ ηηο ιατθέο αγξνηηθέο ηειεηέο θαη ηα παηρλίδηα. Σα πξψηα 

δείγκαηα επαγγεικαηηθήο ζεαηξηθήο ηέρλεο εκθαλίζηεθαλ ζηηο ηηαιηθέο πφιεηο απφ ηνλ 9ν θαη 

10ν αηψλα κε παξαζηάζεηο κίκσλ. ηελ επνρή ηνπ Μεζαίσλα εκθαλίζηεθε ην Βπδαληηλφ 

ζέαηξν. Ζ αλάπηπμε κηαο λέαο ζεαηξηθήο θνπιηνχξαο άξρηζε ζηελ Ηηαιία θαηά ηελ Αλαγέλλεζε. 

ηηο  αξρέο ηνπ 16νπ αηψλα εκθαλίζηεθε ζην ζέαηξν ε θσκσδία κε κάζθεο ε νπνία πξνεξρφηαλ 

απφ ηελ επίδξαζε δηάθνξσλ κνξθψλ ιατθνχ ζεάηξνπ.  

 

Σν ηηαιηθφ ζέαηξν ηνπ 18νπ αηψλα ραξαθηεξίζηεθε απφ κεγάιε πνηθηιία. Ζ Ρψκε θαη ε Βελεηία 

έγηλαλ ηα θπξηφηεξα ζεαηξηθά θέληξα, πιήζνο δξακαηηθνί ζίαζνη έδηλαλ παξαζηάζεηο ζε εηδηθά 

θηίξηα, θηηζκέλα γηα παξαζηάζεηο φπεξαο ζην Μηιάλν, ηε Νεάπνιε, ηε Φισξεληία, ηε Γέλνπα, 

θαζψο θαη ζηα ζπίηηα αξηζηνθξαηψλ. Σα κφληκα ζέαηξα ελδπλάκσζαλ ηε ζέζε ηνπο ζηα κέζα 

ηεο δεθαεηίαο ηνπο 1960 κε ηηο επηρνξεγήζεηο ηνπ θξάηνπο θαη ησλ δήκσλ. Σν ξεπεξηφξην 

απνηειείην θπξίσο απφ έξγα πξννδεπηηθνχ πεξηερνκέλνπ, δξάκαηα θαη ζαηηξηθέο θσκσδίεο. 

ην ζεκεξηλφ ηηαιηθφ ζέαηξν νη πξννδεπηηθέο ηάζεηο ζπλππάξρνπλ κε ηηο αληηδξαζηηθέο. 

 

ΓΑΣΡΟΝΟΜΗΑ 

Ζ ηηαιηθή θνπδίλα είλαη κία απφ ηηο πινπζηφηεξεο θαη δεκνθηιέζηεξεο ηνπ θφζκνπ. Ζ 

θαληαζηηθή ηηαιηθή γαζηξνλνκία ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηε λννηξνπία ησλ Ηηαιψλ νη νπνίνη έρνπλ 

πάζνο γηα ηε δσή θαη απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ πνιηηηζκνχ ηεο ρψξαο. Ζ κνληέξλα 
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ηηαιηθή θνπδίλα εμειίρζεθε κέζα ζηνπο αηψλεο ησλ θνηλσληθψλ θαη πνιηηηθψλ αιιαγψλ κε ηηο 

ξίδεο ηεο λα θηάλνπλ πίζσ ζηνλ 4ν αηψλα π.Υ.. εκαληηθή αιιαγή επήιζε κε ηελ αλαθάιπςε 

ηνπ Νένπ θφζκνπ, φπνπ ε πξφζβαζε ζηα ιαραληθά έγηλε πιένλ εχθνιε. Ζ δηάδνζε ηεο ηηαιηθήο 

πνηθηινκνξθίαο ηξνθίκσλ άξρηζε κεηά απφ ηελ πηψζε ηεο ξσκατθήο απηνθξαηνξίαο φηαλ νη 

κεκνλσκέλεο πφιεηο άξρηζαλ λα ππνζηεξίδνπλ ηηο ρσξηζηέο ηαπηφηεηεο θαη ηηο παξαδφζεηο 

ηνπο. 

 

Ζ ηηαιηθή θνπδίλα έρεη ακέηξεηεο ζπληαγέο κε έληνλεο παξαιιαγέο απφ ηα βφξεηα έσο ηα λφηηα 

ηεο ρψξαο. πζηαηηθά θαη πηάηα δηαθέξνπλ αλά πεξηνρή απεηθνλίδνληαο ηελ πνιηηηζηηθή 

πνηθηιία ησλ πεξηνρψλ. Σν ηπξί θαη ην θξαζί είλαη ηα ζεκαληηθφηεξα ζπζηαηηθά ηεο 

γαζηξνλνκίαο. Σα δπκαξηθά απνηεινχλ ηε βάζε ηεο ηηαιηθήο δηαηξνθήο κε πεξηζζφηεξα απφ 

100 ζρήκαηα θαη νλφκαηα, ιαδάληα , ηνξηειίληα θ.α. θαη δεθάδεο ζπληαγέο φπσο ε θαξκπνλάξα 

θαη ε λαπνιηηάλα. Οη Ηηαινί αγαπνχλ ην θξέαο πνπ πεξηιακβάλεηαη ζε πνιιέο ζπληαγέο ηνπο. Ζ 

πίηζα, ε ζπεζηαιηηέ ηεο Ηηαιίαο, είλαη θζελή, ζξεπηηθή θαη λφζηηκε αλ θαη ε δεκνηηθφηεηα ηεο 

είλαη κεγαιχηεξε ζηνλ ππφινηπν θφζκν απ΄ φηη ζηελ ίδηα ηελ παηξίδα ηεο. Ζ παξκεδάλα, ε 

κνηζαξέια, ην πξνζνχην θαη ε κνξηαδέια είλαη κεξηθά απφ ηα δεκνθηιέζηεξα ηηαιηθά νξεθηηθά.  

 

Οη Ηηαινί θεκίδνληαη γηα ηνλ θαιχηεξν θαθέ παγθνζκίσο θαη ε Ηηαιία ζεσξείηαη δηθαησκαηηθά ε 

ρψξα ηνπ θαθέ, κεηέξα ηνπ εζπξέζν αιιά θαη νιφθιεξεο ηεο θνπιηνχξαο πνπ ηνλ πεξηβάιιεη. 

Ο νίλνο είλαη επίζεο αλαπφζπαζην κέξνο ηνπ πνιηηηζκνχ ηεο Ηηαιίαο ε νπνία είλαη ν 

κεγαιχηεξνο παξαγσγφο θξαζηψλ ζηνλ θφζκν. Σα ηηαιηθά θξαζηά ζεσξνχληαη απφ ηα 

θαιχηεξα θαη ζπλαγσλίδνληαη ηα πεξίθεκα γαιιηθά. Σα πεξηζζφηεξα παξάγνληαη ζηηο πεξηνρέο 

Piedmont (Barolo), Βελεηία (Amarone, Pinot Grigio, θ.ιπ.) θαη Σνζθάλε (Chianti, Brunello). 

Γηάζεκα είλαη επίζεο ην δξνζηζηηθφ ιηκνληζέιν πνπ ζεξβίξεηαη ζπλήζσο κεηά ην θαγεηφ θαη ε 

γθξάπα.  

 

3.19 ΟΗ ΣΑΔΗ ΣΧΝ ΣΟΤΡΗΣΧΝ ΑΠΟ ΣΖΝ ΗΣΑΛΗΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ 

Ο εηζεξρφκελνο ηνπξηζκφο απφ ηελ Ηηαιία απνθηά φιν θαη κεγαιχηεξν κεξίδην ηα ηειεπηαία 

ρξφληα. Ζ  ηνπξηζηηθή θίλεζε απφ ηελ Ηηαιία πξνο ηελ Διιάδα άξρηζε πξηλ 40 ρξφληα πεξίπνπ, 

ηφζν κεκνλσκέλα φζν θαη κέζσ νξγαλσηψλ ηαμηδίσλ (tour operators). Ζ πνζνζηηαία εμέιημε 

ησλ Ηηαιψλ ηνπξηζηψλ σο πξνο ηηο ζπλνιηθέο ηνπξηζηηθέο αθίμεηο ηεο Διιάδαο απμήζεθε απφ 

ην 3% ηε δεθαεηία ηνπ 1970, μεπέξαζε ην 5% ηε δεθαεηία ηνπ 1980, άγγημε ην 7% ηε δεθαεηία 

ηνπ 1990 θαη πιεζίαζε ην 10% ηελ ηειεπηαία δεθαεηία. Ζ ρψξα καο έξρεηαη δεχηεξε ζηελ 

πξνηίκεζε ησλ Ηηαιψλ γηα δηαθνπέο κεηά ηελ Ηζπαλία. 

 

χκθσλα κε ηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ηνπ «αληηπξνζσπεπηηθνχ» Ηηαινχ ηνπξίζηα ζηε ρψξα καο, 

είλαη άηνκν κε κεζαία θαη αλψηεξε κφξθσζε θαη σο επί ην πιείζηνλ πξνέξρεηαη απφ ηελ 

http://en.wikipedia.org/wiki/Cuisine
http://en.wikipedia.org/wiki/New_World
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Κεληξηθή θαη Βφξεηα Ηηαιία, ζπλήζσο νδηθψο κε  ηδησηηθφ απηνθίλεην θαζψο ην θφζηνο 

κεηαθνξάο είλαη αξθεηά κηθξφηεξν απφ ην αεξνπνξηθφ. Καζνξηζηηθή απφθαζε ζηελ επηινγή 

δηαθνπψλ δηαδξακαηίδεη ε πξνζσπηθή εκπεηξία, ε εκπεηξία άιισλ, ε δηαθήκηζε ζην Internet 

θαη ζε ηνπξηζηηθνχο νδεγνχο, ηα δεκνζηεχκαηα πεξηνδηθψλ θαη νη ζπζηάζεηο ησλ ηαμηδησηηθψλ 

γξαθείσλ.  

 

ζνλ αθνξά ηνλ ηξφπν νξγάλσζεο ηνπ ηαμηδηνχ, ην 65,2% ησλ Ηηαιψλ πξνηηκά λα νξγαλψλεη 

ηηο δηαθνπέο κεκνλσκέλα, ην 15,4% κέζσ Internet, ην 9,7% απφ ηαμηδησηηθφ γξαθείν, ην 8,5% 

αγνξάδεη κφλν ην ηαμίδη (αεξνπνξηθφ εηζηηήξην) απφ ην ηαμηδησηηθφ γξαθείν θαη ην 1,2% 

αγνξάδεη κφλν ηελ παξακνλή (μελνδνρείν) απφ ην ηαμηδησηηθφ γξαθείν. 

 

Σν 60% ησλ Ηηαιψλ επηζθεπηψλ πξαγκαηνπνηεί ην ηαμίδη πξνο ηελ Διιάδα θαηά ηε δηάξθεηα 

ησλ θαινθαηξηλψλ κελψλ, θπξίσο ηνλ Ηνχιην θαη ηνλ Αχγνπζην. Απηφ επηβεβαηψλεη ηελ ηάζε σο 

πξνο ηηο πξνηηκήζεηο νη νπνίεο βαζίδνληαη ζην θξηηήξην ηνπ ήιηνπ θαη ηεο ζάιαζζαο. Σν 1/3 

πεξίπνπ ησλ ηνπξηζηψλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ Ηηαιία πξνηηκά μελνδνρεία πςειήο 

θαηεγνξίαο γηα ηε δηακνλή ηνπ, ελψ ν κέζνο ρξφλνο παξακνλήο ηνπ είλαη πεξίπνπ ζηαζεξφο 

ζηηο 9 εκέξεο. Σν κέζν χςνο ησλ δαπαλψλ ηνπο βαίλεη απμαλφκελν θαηά ηα ηειεπηαία ρξφληα. 

Πάλσ απφ ην 85% δειψλεη φηη βξίζθεη ην ειιεληθφ ηνπξηζηηθφ πξντφλ αξθεηά θαιφ ζην ζχλνιφ 

ηνπ, κε 12% λα κέλεη απνιχησο ηθαλνπνηεκέλν.  

 

ην δηάγξακκα πνπ αθνινπζεί δίλεηαη ν αξηζκφο ησλ Ηηαιψλ ηνπξηζηψλ νη νπνίνη επηζθέπηνληαη 

ζηελ Διιάδα. Σν 1970 ππνινγηδφηαλ ζηα 76.215 άηνκα, ελψ 4 δεθαεηίεο αξγφηεξα ν αξηζκφο 

ησλ Ηηαιψλ ηνπξηζηψλ έθζαζε ηα 1,2 εθαη. Παξά ηηο δηαθπκάλζεηο, νη Ηηαινί πνπ έξρνληαη ζηελ 

Διιάδα απμάλνληαη ζπλερψο φπσο θαίλεηαη απφ ηελ θιίζε ηεο θακπχιεο ησλ αθίμεσλ ηνπ 

δηαγξάκκαηνο.  

 

 

Γιάγπαμμα 3.19Α Τοςπιζηικέρ Αθίξειρ από ηην Ιηαλία, 1970-2008 
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Πίνακαρ 3.19 Απιθμόρ Τοςπιζηών, Γιανςκηεπεύζειρ και Γαπάνερ ηυν Ιηαλών Τοςπιζηών 

Έηνο 
Αξηζκόο 
Αθίμεσλ 

Αξηζκόο 
Γηαλπθηεξεύζεσλ 

πλνιηθή Γαπάλε 
(ζε εθ.€) 

Μέζνο Αξηζκόο 
Γηαλπθηεξεύζεσλ 

Μέζν ύςνο 
δαπάλεο (ζε €) 

 
2005 1.021.500 9.289.000 561 9,09 549,19  

 
2006 1.004.600 9.121.000 652 9,08 649,01  

 
2007 1.156.500 11.205.000 820 9,69 709,04 

2008 1.200.100 10.476.000 867 8,73 722,44  

Πεγή: Σξάπεδα ηεο Ηηαιίαο 

 
  

 
Γιάγπαμμα 3.19Β   Βαθμόρ Ικανοποίηζηρ ηυν Ιηαλών ηοςπιζηών πος επιζκέπηονηαι                                                                      

ηην Δλλάδα 

 

 

 
 

Γιάγπαμμα 3.19Γ Πποβλέτειρ για ηιρ Ιηαλικέρ Αθίξειρ 2010-2020 
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4  

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4: ΓΑΛΛΗΑ    

 

Ζ Γαιιηθή Γεκνθξαηία ή Γαιιία είλαη ε κεγαιχηεξε ρψξα ηεο Δπξψπεο θαη εθηείλεηαη απφ ηε 

Βφξεηα Θάιαζζα κέρξη ηε Μεζφγεην, πεξηιακβάλνληαο θαη εδάθε πνπ βξίζθνληαη ζε άιιεο 

επείξνπο. Γηαζέηεη πξνεγκέλε βηνκεραλία θαη ζεκαληηθφ γεσξγηθφ ηνκέα, ελψ νη θπξηφηεξνη 

βηνκεραληθνί θιάδνη είλαη ε απηνθηλεηνβηνκεραλία, ε αεξνλαππεγηθή, ε ηερλνινγία ησλ 

πιεξνθνξηψλ, ηα ειεθηξνληθά, ε ρεκηθή βηνκεραλία, ε θαξκαθνβηνκεραλία θαη ν θιάδνο ηεο 

κφδαο.  

 

ηε ρψξα απηή εκθαλίζηεθε αξρηθά ν Γηαθσηηζκφο πξνεηνηκάδνληαο ην έδαθνο γηα ηε Γαιιηθή 

Δπαλάζηαζε ηνπ 1789 ε νπνία ελέπλεπζε ηνπο ιανχο φιεο ηεο Δπξψπεο ζην λα παιέςνπλ 

ελάληηα ζηελ εθκεηάιιεπζε θαη ηελ απνιπηαξρηθή κνλαξρία, απνηειψληαο ην έλαπζκα γηα ηνλ 

μεζεθσκφ ζηελ Ηζπαλία, ηελ Ηηαιία θαη ηελ Διιάδα. Ζ Γαιιία έρεη δηαηεξήζεη έσο θαη ζήκεξα 

κηα πνιηηηθή θαη δηπισκαηηθή επηξξνή ζηνλ θφζκν ζε ηνκείο φπσο ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα 

θαη ηα πξνβιήκαηα ησλ αλαπηπζζφκελσλ ρσξψλ. Σν εζληθφ ζχλζεκα είλαη «Διεπζεξία, 

Ηζφηεηα, Αδεξθνζχλε». 

 

Ζ Γαιιία είλαη πιήξεο κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη έλα απφ ηα 6 ηδξπηηθά κέιε ηεο. Σν 

λφκηζκα ηεο είλαη ην επξψ. Δπίζεκε γιψζζα ηεο ρψξαο είλαη ε γαιιηθή. Ζ Γαιιηθή Γεκνθξαηία 

πεξηιακβάλεη  ηε Μεηξνπνιηηηθή Γαιιία ε νπνία δηαηξείηαη ζε 22 πεξηνρέο θαη 96 δηακεξίζκαηα, 

4 ππεξπφληηα δηακεξίζκαηα, ηε Γνπαδεινχπε, ηε Μαξηηλίθα, ηε Γαιιηθή Γνπτάλα θαη ηε Ρετληφλ, 

4 ππεξπφληηα εδάθε, ηε Γαιιηθή Πνιπλεζία, ηε Νέα Καιεδνλία, ηε Βαιίο θαη ηε Φνπηνχλα, 

θαζψο θαη 2 εδαθηθέο θνηλφηεηεο εηδηθνχ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ. 

 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A5%CF%80%CE%B5%CF%81%CF%80%CF%8C%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BF_%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%BC%CE%AD%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A5%CF%80%CE%B5%CF%81%CF%80%CF%8C%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BF_%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%BC%CE%AD%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%95%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%95%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/1789
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%85%CF%81%CF%8E%CF%80%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%83%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%84%CE%B1%CE%BB%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B8%CE%B7%CE%BC%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%80%CE%AF%CF%83%CE%B7%CE%BC%CE%B7_%CE%B3%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%84%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B3%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1
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4.1 ΠΡΧΣΔΤΟΤΑ 

Πξσηεχνπζα ηεο Γαιιίαο είλαη ην Παξίζη, κηα απφ ηηο ηζηνξηθφηεξεο πφιεηο ηεο Δπξψπεο. Ο 

πιεζπζκφο ηεο πφιεο αλέξρεηαη ζηνπο 2.153.600 θαηνίθνπο, ελψ καδί κε ηα πεξίρσξα θαη ηηο 

γχξσ θνηλφηεηεο, ηε κεηξνπνιηηηθή πεξηνρή δειαδή, αγγίδεη ηνπο 13.200.000 θαηνίθνπο πνπ 

ηελ θαζηζηνχλ σο κηα απφ ηηο κεγαιχηεξεο πιεζπζκηαθά πφιεηο ηεο Δπξψπεο θαη ηνπ θφζκνπ. 

Δπηπιένλ είλαη ε πνιηηηζηηθή θαη νηθνλνκηθή πξσηεχνπζα ηεο Γαιιίαο, ην ζεκαληηθφηεξν 

θνκβηθφ ζεκείν ηεο θαη έδξα πνιιψλ δηεζλψλ νξγαληζκψλ, φπσο ηεο ΟΤΝΔΚΟ. Σν Παξίζη 

είλαη επίζεο γλσζηφ θαη σο ε Πφιε ηνπ Φσηφο απφ ην 1828 φπνπ νη θχξηεο ιεσθφξνη 

θσηίζηεθαλ κε θαλνχο γθαδηνχ. 

 

Δθηφο απφ ην Παξίζη, νη κεγαιχηεξεο πφιεηο ηεο Γαιιίαο είλαη ε Λπψλ (445.400 θάη.), ε 

Μαζζαιία  (798.300 θάη.), ε Σνπινχδ (390.000 θάη.), ε Μπνξληφ (215.363 θάη.), ε Νάληε 

(270.000 θάη.), ην ηξαζβνχξγν (264.115 θάη.), ε Ληι (226.014 θάη), ε Ρνπέλ (109.000 θάη), ε 

Νίθαηα (350.000 θάη.), ε Βξέζηε, ε Υάβξε, ην Υεξβνχξγν, ε Οξιεάλε, ε Ληι, ην Βηζί, ε Σνπιφλ, 

ην ελη Δηηέλ θ.ά. 

 

4.2 ΓΔΧΓΡΑΦΗΑ  

Ζ Γαιιία βξίζθεηαη ζηε Γπηηθή Δπξψπε ε νπνία πεξηιακβάλεη θαη εδάθε πνπ βξίζθνληαη ζε 

άιιεο επείξνπο, κε ζπλνιηθή έθηαζε 550.000 km². Βφξεηα ζπλνξεχεη κε ην Βέιγην θαη ην 

Λνπμεκβνχξγν, Βνξεηναλαηνιηθά κε ηε Γεξκαλία, αλαηνιηθά κε ηελ Διβεηία θαη ηελ Ηηαιία, 

Νφηηα κε ηελ Ηζπαλία θαη κε ηελ Αλδφξξα. Βνξεηνδπηηθά βξέρεηαη απφ ηε Βφξεηα ζάιαζζα, 

δπηηθά απφ ηε Μάγρε θαη ηνλ Αηιαληηθφ θαη Νφηηα απφ ηε Μεζφγεην ζάιαζζα. H αθηνγξακκή 

ηεο ρψξαο είλαη 5.500 km. 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%85%CF%81%CF%8E%CF%80%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BB%CE%B7%CE%B8%CF%85%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%A5%CE%9D%CE%95%CE%A3%CE%9A%CE%9F
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CF%81%CE%AF%CF%83%CE%B9
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B1%CF%83%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%BF%CF%8D%CE%B6%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CF%80%CE%BF%CF%81%CE%BD%CF%84%CF%8C
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%AC%CE%BD%CF%84%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%84%CF%81%CE%B1%CF%83%CE%B2%CE%BF%CF%8D%CF%81%CE%B3%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%B9%CE%BB
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CE%BF%CF%85%CE%AD%CE%BD
http://wapedia.mobi/el/%CE%A5%CF%80%CE%B5%CF%81%CF%80%CF%8C%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BF_%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%BC%CE%AD%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%B1
http://wapedia.mobi/el/%CE%A5%CF%80%CE%B5%CF%81%CF%80%CF%8C%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BF_%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%BC%CE%AD%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%AD%CE%BB%CE%B3%CE%B9%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%BF%CF%85%CE%BE%CE%B5%CE%BC%CE%B2%CE%BF%CF%8D%CF%81%CE%B3%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%B2%CE%B5%CF%84%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%84%CE%B1%CE%BB%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%83%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BD%CE%B4%CF%8C%CF%81%CF%81%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CF%8C%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%B1_%CE%B8%CE%AC%CE%BB%CE%B1%CF%83%CF%83%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%AC%CE%B3%CF%87%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%84%CE%BB%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CE%A9%CE%BA%CE%B5%CE%B1%CE%BD%CF%8C%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B5%CF%83%CF%8C%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%B8%CE%AC%CE%BB%CE%B1%CF%83%CF%83%CE%B1
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4.3 ΜΟΡΦΟΛΟΓΗΑ 

Σν ηνπίν ηεο Γαιιίαο παξνπζηάδεη κεγάιε πνηθηιία. ηα λφηηα θαη αλαηνιηθά, φπνπ βξίζθεηαη ην 

Λεπθφ ξνο ησλ Άιπεσλ, ην ηνπίν είλαη νξεηλφ. Οη αθηέο θαη νη παξαιίεο ηεο ρψξαο πνπ 

βξίζθνληαη ζηε Βφξεηα ζάιαζζα είλαη ρακειέο, πεδηλέο θαη ακκψδεηο, ελψ νη αθηέο ηεο Μάγρεο 

είλαη βξαρψδεηο. ζεο βξίζθνληαη ζηε Μεζφγεην είλαη ρακειέο θαη πιαηζησκέλεο κε ιίκλεο, ελψ 

νη αθηέο ηεο Πξνβεγθίαο είλαη ςειφηεξεο θαη έρνπλ πνιιέο θνιπψζεηο. 

 

Οη πεδηάδεο ηεο Γαιιίαο θαηαιακβάλνπλ ηα 2/3 ηεο ζπλνιηθήο έθηαζεο ηεο ρψξαο κε 

θπξηφηεξεο ηεο Κακπαλίαο, ηεο Πηθαξδίαο, ηεο Ννξκαλδίαο, ηνπ Λίγεξα, ηνπ Ρνδαλνχ θαη ηεο 

Αιζαηίαο. Οη θπξηφηεξεο νξνζεηξέο είλαη νη Άιπεηο κε ςειφηεξε θνξπθή ην Λεπθφ ξνο, ην 

νπνίν είλαη ηαπηφρξνλα ην ςειφηεξν φξνο ηεο δπηηθήο Δπξψπεο (4.807 m), ηα Ππξελαία ξε, 

ηα φξε Ηνχξαο, νη Αξδέλεο, ν Κεληξηθφο Οξεηλφο γθνο θαη ηα Βφζγηα ξε.  

 

Σα πνηάκηα ηεο Γαιιίαο ζπλδένληαη κε δηψξπγεο κε ηα κεγάια πνηάκηα ηεο Δπξψπεο. Σα 

ζεκαληηθφηεξα είλαη ν Ρνδαλφο, ν Ρήλνο, ν εθνπάλαο κε παξαπφηακνπο ην Μάξλε, ηνλ Οπάδ 

θαη ηνλ Οκπ, ν Λίγεξαο θαη ν Γαξνχλαο. Ζ ρψξα έρεη πνιιέο θαη κηθξέο ιίκλεο ζηα Ππξελαία 

θαη ζηα Κεληξηθά ξε, θαζψο θαη ζηηο αθηέο ηνπ Αηιαληηθνχ κε κεγαιχηεξε ηε ιίκλε Λεκάλ ή 

ιίκλε ηεο Γελεχεο ε νπνία αλήθεη θαηά ην ήκηζπ ε Διβεηία. 

 

Οη γεσξγηθέο θαη δαζηθέο παξαγσγηθέο δψλεο θαιχπηνπλ έθηαζε 48 εθαηνκκπξίσλ εθηαξίσλ, 

ελψ ν δαζηθφο φγθνο αληηπξνζσπεχεη ην 26% ηεο ρψξαο θαη είλαη θαηαιακβάλεη ηελ 3ε ζέζε 

ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε κεηά απφ εθείλνπο ηεο νπεδίαο θαη ηεο Φηλιαλδίαο. 

 

4.4 ΚΛΗΜΑ 

Σν θιίκα ηεο Γαιιίαο πνηθίιιεη αλάινγα κε ηελ πεξηνρή θαη ηε κνξθνινγία ηνπ εδάθνπο θαη έρεη 

ηξεηο ηχπνπο, ηνλ σθεάλην ζηα δπηηθά, ην κεζνγεηαθφ ζηα λφηηα θαη ηνλ επεηξσηηθφ ζηα θεληξηθά 

θαη αλαηνιηθά. Σν λφηην ηκήκα ηεο ρψξαο ην νπνίν βξέρεηαη απφ ηε ζάιαζζα ηεο Μεζνγείνπ, 

έρεη θιίκα εχθξαην κε δεζηά θαινθαίξηα, κεησκέλν πνζνζηφ βξνρνπηψζεσλ θαη καιαθνχο 

ρεηκψλεο. Ζ Κνξζηθή έρεη θαζαξά κεζνγεηαθφ θιίκα κε μεξά θαινθαίξηα θαη γιπθνχο ρεηκψλεο. 

ην αλαηνιηθφ ηκήκα ην θιίκα είλαη επεηξσηηθφ θαη νξεηλφ ζηα κεγάια πςφκεηξα, κε πνιχ 

δεζηά θαινθαίξηα θαη απφηνκε πηψζε ζεξκνθξαζίαο ην ρεηκψλα.  

 

ηελ πεξηνρή ησλ Άιπεσλ, ησλ Ππξελαίσλ θαη ησλ Κεληξηθψλ ξεσλ ην θιίκα είλαη ςπρξφ, κε 

πνιιά ρηφληα, βξνρέο θαη ζχληνκα, δξνζεξά θαινθαίξηα. Ζ πεξηνρή ηεο ιεθάλεο ηνπ Παξηζηνχ, 

ηεο Ννξκαλδίαο θαη ηεο Βξεηάλεο έρεη θιίκα πγξφ, κε κέηξηεο ζεξκνθξαζίεο, ρσξίο κεγάιεο 

δηαθπκάλζεηο κεηαμχ ησλ επνρψλ θαη πνιιέο βξνρέο θαη νκίριεο.  

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CE%BC%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CF%81%CE%B4%CE%AF%CE%B1&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%BF%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%B4%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%AF%CE%B3%CE%B7%CF%81%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BB%CF%83%CE%B1%CF%84%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CE%AE%CE%BD%CE%BF%CF%82
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4.5 ΥΛΧΡΗΓΑ 

Ζ Γαιιία απαξηζκεί 136 πνηθηιίεο δέληξσλ, γεγνλφο ζπάλην γηα κηα επξσπατθή ρψξα. Σν 

κεγαιχηεξν ηκήκα ηνπ γαιιηθνχ εδάθνπο θαιχπηεηαη απφ δάζε ηα νπνία απνηεινχληαη απφ 

πιαηχθπιια δέληξα, πεχθα, θππαξίζζηα θαη βειαληδηέο. Οη λφηηεο πεξηνρέο ηεο ρψξαο 

θαιχπηνληαη απφ ππνηξνπηθά δάζε ηα νπνία απνηεινχληαη απφ αεηζαιή ζθιεξφθπιια δέληξα 

θαη ζάκλνπο κεζνγεηαθνχ ηχπνπ. 

 

ηηο βφξεηεο θαη θεληξηθέο πεξηνρέο θπξηαξρνχλ δάζε βειαληδηάο θαη νμηάο θαζψο θαη πεχθα, 

ζεκχδεο, ιεχθεο θαη ηηηέο. ηηο λφηηεο πεξηνρέο ππάξρνπλ πεπθνδάζε θαη βειαληδηέο, ελψ ζηε 

Μεζφγεην ππάξρνπλ ειηέο, ακπέιηα, κνπξηέο ζπθηέο, δάθλεο, άγξηα βφηαλα θαη ρακεινί ζάκλνη 

(καθί). 

 

Ζ Γαιιηθή Πνιπλεζία θαιχπηεηαη απφ ππθλή βιάζηεζε φπνπ επηθξαηνχλ θνίληθεο, κπαλαληέο, 

πιήζε ινπινπδηψλ φπσο ηβίζθνη, θφθθηλεο πηπεξφξηδεο θαη πνιιέο πνηθηιίεο νξρηδέαο. 

Μνλαδηθή ρισξίδα πεξηιακβάλεη ην Δζληθφ Πάξθν ησλ Ππξελαίσλ κε κεγάιε πνηθηιία δέληξσλ 

θαη 160 είδε ινπινπδηψλ φπσο  νξρηδέεο,  αζθφδεινη, λάξθηζζνη, θ.α.  

 

4.6 ΠΑΝΗΓΑ  

Ζ άγξηα παλίδα ηεο Γαιιίαο αξηζκεί πεξίπνπ 648 είδε απφ ηα νπνία ηα 529 είλαη είδε πνπιηψλ 

θαη ηα 119 είδε ζειαζηηθψλ. ηε Νφηηα Γαιιία ππάξρνπλ αξθεηά ζπάληα είδε φπσο ηα 

αγξηνθάηζηθα, νη θάζηνξεο, νη βίδξεο, νη αζβνί θαη νη θαθέ αξθνχδεο. Σα Ππξελαία θηινμελνχλ 

75 είδε δψσλ. Ζ παλίδα ηεο ρψξαο πεξηιακβάλεη δηάθνξα είδε ειαθηψλ, ιαγψλ θαη 

αιεπνχδσλ. Σν θφθθηλν ειάθη, ην δαξθάδη θαη ην αγξηνγνχξνπλν βξίζθνληαη ζε 

απνκαθξπζκέλεο δαζηθέο πεξηνρέο. Μεηαμχ ησλ κηθξψλ δψσλ είλαη νη ζθαληδφρνηξνη,  νη 

λπθίηζεο, νη λπρηεξίδεο, νη αζβνί θαη ηα ζθηνπξάθηα. 

 

Ζ Γαιιία έρεη αθζνλία πηελψλ φπσο γχπεο, ρξπζαεηνχο, πεηξίηεο, δξπνθνιάπηεο, ηζίριεο, 

θαξαθάμεο, θνπθνπβάγηεο, γεξαθίλεο, γιάξνπο, πειαξγνχο, αεηνχο, γεξάθηα, θαζηαλνχο θαη 

πέξδηθεο. ηε δψλε ηεο Μεζνγείνπ δνπλ θιακίλγθνο, γιαξφληα θαη εξσδηνί. Τπάξρνπλ επίζεο 

49 είδε ςαξηψλ φπσο ρέιηα, πέξθεο, θππξίλνη, ηζηξφληα, ζνινκνί θαη πέζηξνθεο πνπ δνπλ ζηα 

πνηάκηα. ηε ζάιαζζα ηεο Μεζνγείνπ ζπλαληάκε αζηαθνχο θαη θαξαβίδεο. Ζ παλίδα ηεο 

γαιιηθήο Πνιπλεζίαο είλαη θπξίσο ππνβξχρηα κε θνξάιιηα, θαξραξίεο, ζαιάρηα θαη γηγαληηαίεο 

ρειψλεο.   
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4.7 ΓΖΜΟΓΡΑΦΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ 

Ο πιεζπζκφο ηεο Γαιιίαο είλαη 61.875.822 θάηνηθνη, ζχκθσλα κε ηηο ηειεπηαίεο εθηηκήζεηο ηνπ 

2008, κε ππθλφηεηα 96 θάηνηθνη αλά ηεηξαγσληθφ ρηιηφκεηξν θαη ξπζκφ αχμεζεο 0,65%. Δίλαη ε 

20ε ζε πιεζπζκφ ζηνλ θφζκν. 

 

Πεξίπνπ ην 20% ησλ θαηνίθσλ ηεο Γαιιίαο είλαη θάησ ησλ 15 εηψλ θαη ην 15% άλσ ησλ 65 

εηψλ. Μέζα απφ ηελ ηζηνξία ηεο ε ρψξα έρεη δερηεί αξθεηέο επηξξνέο απφ άιιεο ρψξεο, 

Δπξσπατθέο θαη κε. ην έδαθνο ηεο θηινμελεί έλα κεγάιν αξηζκφ κεηαλαζηψλ απφ 

Πνξηνγαιία, Ηζπαλία θαη Ηηαιία θαη απφ ηηο πξνεγνχκελεο απνηθίεο ηεο ζηε Νφηην Αθξηθή-

Αιγεξία, Μαξφθν θαη Σπλεζία θαζψο επίζεο θαη πξφζθπγεο απφ άιια κέξε ηνπ θφζκνπ. 

 

4.8 ΓΛΧΑ 

Δπίζεκε γιψζζα ηεο ρψξαο είλαη ε γαιιηθή. ηελ πεξηνρή ησλ Ππξελαίσλ κηιηέηαη ε γιψζζα 

ησλ Βάζθσλ θαη ζηελ πεξηνρή ηεο Βξεηάλεο ε βξεηαληθή δηάιεθηνο. ηε Γαιιία θαηνηθνχλ 

πνιινί Άξαβεο, Αξκέληνη θαη Ηζπαλνί. Σα αξαβηθά, ηα ηζπαληθά θαη ηα αξκέληθα κηιηνχληαη απφ 

έλα ζεκαληηθφ κέξνο ηνπ πιεζπζκνχ νη νπνίνη είλαη κεηαλάζηεο πνιηηνγξαθεκέλνη σο κφληκνη 

θάηνηθνη. Σα γαιιηθά είλαη κηα επξέσο νκηινχκελε γιψζζα ζε φιν ηνλ θφζκν.  

 

4.9 ΠΟΛΗΣΔΤΜΑ  

Σν πνιίηεπκα ηεο Γαιιίαο είλαη Πξνεδξηθή Γεκνθξαηία κε αλψηαην άξρνληα ηνλ Πξφεδξν ηεο 

Γεκνθξαηίαο ν νπνίνο είλαη παξάιιεια θαη αξρεγφο ηνπ θξάηνπο. Ο Πξφεδξνο ηεο 

Γεκνθξαηίαο εθιέγεηαη κε άκεζε θαζνιηθή ςεθνθνξία θαη δηαδξακαηίδεη ζπνπδαίν πνιηηηθφ 

ξφιν κε απφιπηε επζχλε γηα ηηο εμσηεξηθέο ππνζέζεηο θαη ηελ άκπλα. Ζ θαζεκεξηλή δηαρείξηζε 

ηνπ θξάηνπο αζθείηαη απφ ηνλ πξσζππνπξγφ. Σν Κνηλνβνχιην απαξηίδεηαη απφ ηελ 

Δζλνζπλέιεπζε, ηα κέιε ηεο νπνίαο εθιέγνληαη κε άκεζε ςεθνθνξία θαη ηε Γεξνπζία, ηα κέιε 

ηεο νπνίαο εθιέγνληαη κε έκκεζε ςεθνθνξία. 

 

Ζ Γαιιία είλαη έλα απφ ηα ηδξπηηθά κέιε ηεο Δπξσπατθήο Οηθνλνκηθήο Κνηλφηεηαο (ΔΟΚ). Δίλαη 

επίζεο κέινο ηνπ Οξγαληζκνχ Οηθνλνκηθήο πλεξγαζίαο θαη Αλάπηπμεο (ΟΟΑ), ηνπ 

Οξγαληζκνχ Ζλσκέλσλ Δζλψλ (ΟΖΔ), ελψ απφ ην 1967 απνζχξζεθε απφ ην ζηξαηησηηθφ 

ζθέινο ηνπ ΝΑΣΟ. εκεξηλφο πξφεδξνο ηεο Γαιιίαο είλαη ν Νηθνιά αξθνδί θαη 

πξσζππνπξγφο ηεο ρψξαο ν Φξαλζνπά Φηγηφλ. 

 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CE%AF%CF%84%CE%B5%CF%85%CE%BC%CE%B1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CF%81%CF%8C%CE%B5%CE%B4%CF%81%CE%BF%CF%82_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%99%CF%84%CE%B1%CE%BB%CE%AF%CE%B1%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BB%CE%AC_%CE%A3%CE%B1%CF%81%CE%BA%CE%BF%CE%B6%CE%AF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CF%81%CE%B1%CE%BD%CF%83%CE%BF%CF%85%CE%AC_%CE%A6%CE%B9%CE%B3%CE%B9%CF%8C%CE%BD
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4.10 ΘΡΖΚΔΗΑ 

Δπίζεκε ζξεζθεία ζηε Γαιιία δελ ππάξρεη. Αλεπίζεκα επηθξαηεί ην Υξηζηηαληθφ 

ξσκαηνθαζνιηθφ δφγκα. Άιιεο ζξεζθείεο πνπ εθπξνζσπνχληαη είλαη ε πξνηεζηαληηθή, ε 

ηνπδατθή θαη ε κνπζνπικαληθή. Ζ ρψξα αθνινπζεί ηελ αξρή ηεο «Διεπζεξίαο ηεο ζξεζθείαο ή 

Αλεμηζξεζθείαο», κηα πνιηηηθή πνπ εληάρζεθε ζηε Γηαθήξπμε ησλ Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ.  

 

4.11 ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΖ ΣΑΤΣΟΣΖΣΑ 

Ζ Γαιιία είλαη ζήκεξα ην ρσλεπηήξη δηαθνξεηηθψλ πνιηηηζκψλ. Δληνχηνηο, δηαηεξεί πνηθίια 

ηνπηθά έζηκα ηεο γαιιηθήο πεξηθέξεηαο ηα νπνία ζπλζέηνπλ κηα πνιηηηζηηθή ηαπηφηεηα κε 

κνλαδηθή εηεξνγέλεηα. Ζ θνπιηνχξα ηεο Γαιιίαο έρεη ζε κεγάιν βαζκφ επεξεαζηεί απφ ηε 

ζπκκεηνρή ηεο ρψξαο ζηνπο δχν παγθφζκηνπο πνιέκνπο νη νπνίνη επλφεζαλ ηελ εηζξνή 

πνιηηηζκηθψλ επηξξνψλ απφ φιν ηνλ θφζκν.  

 

4.12 ΖΘΖ ΚΑΗ ΔΘΗΜΑ 

Πνιιέο παξαδφζεηο ησλ πεξηθεξεηψλ δηαηεξνχληαη αλαιινίσηεο ζηε ζχγρξνλε Γαιιία θαη 

εκθαλίδνληαη ζηε γιψζζα, ηνλ πνιηηηζκφ, ηε ζξεζθεία, ηε κφδα, ηε δνκή ηεο νηθνγέλεηαο αιιά 

θαη ηελ θνπδίλα. Χζηφζν, αξθεηά ήζε θαη έζηκα ηεο ρψξαο είλαη εκθαλψο επεξεαζκέλα απφ ηελ 

Αλαγέλλεζε. Ζ γαιιηθή θνπιηνχξα δηαηεξείηαη κέζσ ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο νηθνλνκηθήο 

πνιηηηθήο ηεο θπβέξλεζεο κε έληνλε εζηίαζε ζηελ παξαδνζηαθή νηθνγελεηαθή δνκή, ζηα 

γαιιηθά ηξφθηκα θαη ηε γιψζζα, σο ζχκβνια ηεο εζληθήο ηαπηφηεηαο. 

 

4.13 ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ 

Ζ γαιιηθή νηθνλνκία θαηέρεη ηελ 5ε ζέζε παγθνζκίσο. Ο θπξηφηεξνο ηνκέαο νηθνλνκηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο ηεο ρψξαο είλαη ν ηξηηνγελήο (ππεξεζίεο) ν νπνίνο θαηαιακβάλεη ην 77,6% ηνπ 

εξγαηηθνχ δπλακηθνχ θαη ζπκβάιιεη ηα κέγηζηα ζηελ αλάπηπμε ηεο. Ο δεπηεξνγελήο ηνκέαο 

(βηνκεραλία) αληηπξνζσπεχεη ην 20,6% θαη απαζρνιεί ην 24,4% ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ, ελψ 

ν πξσηνγελήο (γεσξγία, αιηεία, εμφξπμε, θπλήγη) ιηγφηεξν απφ ην 2%.  

 

Ζ νηθνλνκία ηεο Γαιιίαο έρεη σθειεζεί απφ ηελ εηζαγσγή ηεο ρψξαο ζηελ Δπξσπατθή Κνηλή 

Αγνξά θαη θαηέρεη ζεκαληηθή ζέζε ζην δηεζλέο εκπφξην θαηαιακβάλνληαο ηελ 5ε ζέζε ζηηο 

εμαγσγέο θαη ηελ 6ε ζηηο εηζαγσγέο ζε παγθφζκην επίπεδν. Σν ΑΔΠ είλαη ην 3ν κεγαιχηεξν 

ζηελ Δ.Δ. Ζ θξαηηθή παξέκβαζε ζηελ νηθνλνκία είλαη παξαδνζηαθά πςειή, ελψ ε θνξνινγία 

ηεο είλαη κεηαμχ ησλ πςειφηεξσλ ζηνλ θφζκν.  

 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
http://fr.wikipedia.org/wiki/Grande_puissance
http://fr.wikipedia.org/wiki/Secteur_tertiaire
http://fr.wikipedia.org/wiki/Secteur_secondaire
http://fr.wikipedia.org/wiki/Industrie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Population_active
http://fr.wikipedia.org/wiki/Secteur_primaire
http://fr.wikipedia.org/wiki/Agriculture
http://fr.wikipedia.org/wiki/P%C3%AAche_(halieutique)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mine_(gisement)
http://fr.wikipedia.org/wiki/March%C3%A9_commun_europ%C3%A9en
http://fr.wikipedia.org/wiki/March%C3%A9_commun_europ%C3%A9en
http://fr.wikipedia.org/wiki/Recettes_publiques
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Ζ Γαιιία παξακέλεη ν 1νο ηνπξηζηηθφο πξννξηζκφο ζηνλ θφζκν, φζνλ αθνξά δε ηα έζνδα 

θαηαηάζζεηαη ζηελ 3ε ζέζε. Σν ππέδαθφο ηεο είλαη πινχζην, θαηαηάζζνληάο ηελ 2ε ζηελ 

παγθφζκηα παξαγσγή ζηδήξνπ ν νπνίνο ππάξρεη θπξίσο ζηελ πεξηνρή ηεο Λνξέλεο. Ζ ρψξα 

εμάγεη αθφκα βσμίηε, γαηάλζξαθεο, ιηγλίηεο, πεηξέιαην, νξπθηφ αιάηη, θάιην, ππξίηεο θαη 

πνηάζα. Μεγάιε είλαη θαη ε πδξνειεθηξηθή ελέξγεηα πνπ πξνέξρεηαη απφ ηνπο πνιπάξηζκνπο 

πνηακνχο, ελψ ππάξρνπλ αξθεηά θνηηάζκαηα πεηξειαίνπ θαζψο θαη ηεξάζηηα απνζέκαηα 

θπζηθνχ αεξίνπ. 

 

Σα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδεη ε γαιιηθή νηθνλνκία είλαη θπξίσο ε κείσζε ηεο 

αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο, ε κεηεγθαηάζηαζε πνιιψλ παξαγσγηθψλ κνλάδσλ, θπξίσο ηεο 

θαηαζθεπήο απηνθηλήησλ ζην εμσηεξηθφ, θαζψο θαη  ε αλειαζηηθή αγνξά εξγαζίαο.  

 

Πίνακαρ 4.13          ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΓΑΛΛΙΑΣ 

 
ΑΔΠ 2009 ζε ζηαζεξέο ηηκέο 1,6 δηζ. € 

 
Καηά θεθαιή ΑΔΠ 2009 30.648 € 

 
Μεηαβνιή ΑΔΠ 2009/2008 -2,4 % 

 
Ξέλεο Άκεζεο Δπελδύζεηο 2007 2,1 δηζ. € 

Πιεζσξηζκόο 2009 0,3 % 

Δκπνξηθό ηζνδύγην 
(Ηαλ.-Ννέκ.2009) 38,9 δηζ. € 

Αλεξγία 9,5 % 

Πεγή: ΓΝΣ, Παγθφζκηα Σξάπεδα 

 

 

4.14 ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ ΚΑΗ ΔΜΠΟΡΗΟ 

Ζ γαιιηθή βηνκεραλία θαηαηάζζεηαη 1ε ζε παγθφζκην θαη 2ε ζε επξσπατθφ επίπεδν ζηνλ ηνκέα 

ηεο αεξνλαπηηθήο, ελψ ζηελ παγθφζκηα παξαγσγή απηνθηλήησλ θαηέρεη ηελ 4ε ζέζε. Ζ Γαιιία 

δηαζέηεη πξνεγκέλε βηνκεραλία κε θπξηφηεξνπο θιάδνπο ηελ απηνθηλεηνβηνκεραλία, ηελ 

αεξνλαππεγηθή, ηελ ηερλνινγία ησλ πιεξνθνξηψλ, ηα ειεθηξνληθά, ηε ρεκηθή βηνκεραλία, ηε 

θαξκαθνβηνκεραλία θαη ηνλ θιάδν ηεο κφδαο. Ζ βηνκεραληθή παξαγσγή είλαη βαζηθφο 

νηθνλνκηθφο πφξνο ηεο ρψξαο θαη αληηπξνζσπεχεη ην 50% ηνπ εζληθνχ ηεο εηζνδήκαηνο. 

 

Ζ βηνκεραλία απηνθηλήησλ ηεο Γαιιίαο είλαη κηα απφ ηηο θαιχηεξεο ηεο Δπξψπεο κε 

παξάιιειε παξαγσγή εμαξηεκάησλ, ειαζηηθψλ θαη ιηπαληηθψλ. Ηδηαίηεξα αλεπηπγκέλε είλαη 

θαη ε βηνκεραλία αεξνπιάλσλ θαη ζηξαηησηηθνχ εμνπιηζκνχ ελψ ε ζηδεξνβηνκεραλία 

παξνπζηάδεη αλάπηπμε ζε φινπο ηνπο ηνκείο (γεσξγηθά κεραλήκαηα, ζπγθνηλσληαθά νρήκαηα, 

πξνθαηαζθεπαζκέλα θηίξηα θ.ά).  

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B5%CF%84%CF%81%CE%AD%CE%BB%CE%B1%CE%B9%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%B1%CE%AD%CF%81%CE%B9%CE%BF
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Άιινη ζεκαληηθνί ηνκείο είλαη ε βηνκεραλία ηξνθίκσλ, εηδψλ πνιπηειείαο, πθαζκάησλ, 

αξσκάησλ, θξπζηαιινπξγίαο, δάραξεο, κεραλεκάησλ αθξίβεηαο θαη ειεθηξνζθεπψλ. Ζ 

βηνκεραλία ηεο κφδαο κε ηελ παξηζηλή πςειή ξαπηηθή ε νπνία βηνκεραλνπνηήζεθε κε ηε 

καδηθή παξαγσγή, ηα δεξκάηηλα εμαξηήκαηα (ηζάληεο, παπνχηζηα) θαη ηα θαιιπληηθά, είλαη απφ 

ηα βαζηθφηεξα είδε εμαγσγήο ηεο ρψξαο. Σν Παξίζη ζεσξείηαη ε «πξσηεχνπζα ηεο κφδαο» κε 

παγθνζκίσο δηάζεκνπο Γάιινπο ζρεδηαζηέο φπσο ηνπο Yves Saint Laurent, Claude Montana, 

Pierre Cardin, Sonia Rykiel, Jean-Paul Gaultier, Paco Rabanne θαη Christian Lacroix. 

 

ηα κεγάια ιηκάληα ηεο Γαιιίαο λαππεγνχληαη θάζε είδνπο πινία ζηηο παξαζαιάζζηεο θαη 

παξαπνηάκηεο πεξηνρέο είλαη εγθαηεζηεκέλα ηα δηπιηζηήξηα θαη ηα πεηξνρεκηθά εξγνζηάζηα ηεο 

ρψξαο γηα λα δηεπθνιχλεηαη ην πξφβιεκα ηεο κεηαθνξάο ησλ πξψησλ πιψλ πνπ εηζάγνληαη 

(ζην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπο) απφ ην εμσηεξηθφ. Μεγάια εξγνζηάζηα ειεθηξηθήο ελέξγεηαο 

θηλνχλ ηηο βαξηέο βηνκεραλίεο ηεο ρψξαο.  

 

Ζ κεγάιε γεσξγηθή θαη βηνκεραληθή παξαγσγή ηεο Γαιιίαο δεκηνπξγεί ηηο πξνυπνζέζεηο γηα 

ηελ αλάπηπμε ηνπ εκπνξίνπ. Ζ ρψξα έρεη ζεκαληηθέο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο κε φια ηα θξάηε. 

Δμάγεη κεραλέο, πινία, αεξνπιάλα,  απηνθίλεηα, πθάζκαηα, είδε πνιπηειείαο θαη ηερληθνχ 

εμνπιηζκνχ, παιηθά, θνζκήκαηα, θξαζηά, πθάζκαηα, θνκςνηερλήκαηα, είδε βπξζνδεςίαο, 

θεξακηθήο θαη ραξηνπνηίαο. Δηζάγεη πξψηεο χιεο, ηξφθηκα, πεηξέιαην, βακβάθη, θαθέ, 

θανπηζνχθ, δεκεηξηαθά, κεραλέο, θ.α. 

 

 

4.15 ΓΔΧΡΓΗΑ - ΚΣΖΝΟΣΡΟΦΗΑ 

Ζ γεσξγηθή παξαγσγή ηεο Γαιιίαο γίλεηαη κε ηα ηειεηφηεξα ηερλνινγηθά ζπζηήκαηα. Απφ ηα 

γεσξγηθά πξντφληα ζεκαληηθφηεξε ζέζε θαηέρεη ην ζηηάξη, κε κέζε παξαγσγή 400 θηιά ην 

ζηξέκκα, ην νπνίν θαιιηεξγείηαη θπξίσο ζην βφξεην θαη βνξεηνδπηηθφ ηκήκα ηεο ρψξαο. 

Μεγάιεο πνζφηεηέο ηνπ εμάγνληαη ζην εμσηεξηθφ. 

 

Σν θξαζί απνηειεί ην γλσζηφηεξν πξντφλ ηεο Γαιιίαο θαη εμάγεηαη ζε κεγάιεο πνζφηεηεο, 

θαηαηάζζνληαο ηε ρψξα ζηε 2ε ζέζε παγθνζκίσο. Σα ακπεινεηδή απνηεινχλ κηα απφ ηηο 

ραξαθηεξηζηηθέο θαιιηέξγεηεο ηεο κεζεκβξηλήο Γαιιίαο θαη ζπγθεθξηκέλα ησλ πεξηνρψλ ηνπ 

Μπνξληφ, ηεο Βνπξγνπλδίαο, ηεο Αιζαηίαο θαη ησλ Ππξελαίσλ. Σα θαιχηεξα θξαζηά 

πξνέξρνληαη απφ ην Αλδνχ, ην Δξφ, ην αξάλη, ην Μπνξληφ, ηε Βνπξγνπλδία, ηελ Κακπαλία 

θαη ηελ Αιζαηία. Χζηφζν ακπειψλεο ππάξρνπλ ζρεδφλ ζε φιεο ηηο γαιιηθέο πεξηνρέο. Σα 

γαιιηθά θξαζηά ζεσξνχληαη απφ ηα θαιχηεξα ζηνλ θφζκν κε κεγάιν αξηζκφ πνηθηιηψλ, 

γεχζεσλ θαη απνρξψζεσλ. 
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 Ζ Γαιιία παξάγεη επίζεο βξψκε, ζίθαιε, θξηζάξη, ξχδη, θαιακπφθη, παηάηεο, δαραξφηεπηια θαη 

φια ηα είδε ησλ ιαραληθψλ. ηνπο γαιιηθνχο νπσξψλεο παξάγνληαη άθζνλα θαη πνηθίια 

θξνχηα φπσο αριάδηα, κήια, πνξηνθάιηα, θεξάζηα, δακάζθελα, βεξίθνθα, αιιά θαη  

ειαηφδεληξα, ειηνηξφπηα θαη ινπινχδηα ζε ζεξκνθήπηα. 

 

Αλαπηπγκέλε είλαη επίζεο θαη ε θηελνηξνθία, ηδίσο ζηηο πεξηνρέο ησλ Άιπεσλ θαη ηεο 

Φιάλδξαο. Τπάξρνπλ ζπάληεο πνηθηιίεο βνδηψλ, αιφγσλ θαη πξνβάησλ. Αθζνλνχλ ηα δψα γηα 

ηελ παξαγσγή θξέαηνο θαη γάιαθηνο. Σα βννεηδή αληηπξνζσπεχνπλ ην κηζφ πεξίπνπ ησλ 

εθηξεθφκελσλ δψσλ. Σα πξνβαηνεηδή εθηξέθνληαη άιια γηα ην θξέαο ηνπο θαη άιια γηα ην γάια 

ηνπο. Έλα κεγάιν κέξνο απφ ηελ παξαγσγή γάιαθηνο ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ παξαζθεπή ησλ 

πνιπάξηζκσλ δηάζεκσλ γαιιηθψλ ηπξηψλ φπσο ην ξνθθφξ, ην κπξη θαη ην θακακπέξ.. 

 

4.16 ΔΠΗΣΖΜΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ 

Ζ Γαιιία μνδεχεη ην 2,5% ηνπ Αθαζάξηζηνπ Δγρψξηνπ Πξντφληνο (ΑΔΠ) ηεο ζε πξνεγκέλνπο 

ηερλνινγηθνχο ηνκείο, ελζαξξχλνληαο ηελ έξεπλα θαη αλαπηχζζνληαο ηερλνινγηθά θέληξα 

ζπλδεδεκέλα κε παλεπηζηεκηαθή επηζηεκνληθή έξεπλα.  

 

Ο θφζκνο νθείιεη ζηελ επηλνεηηθφηεηα ησλ Γάιισλ εθεπξεηψλ ηελ αλάπηπμε ηεο θσηνγξαθίαο, 

ηνπ θηλεηήξα εζσηεξηθήο θαχζεο, ηελ 1ε  κεραληθή αζξνηζηηθή κεραλή, ην αιεμίπησην, ηελ 

ειεθηξηθή γελλήηξηα, ην ςπγείν θαη ηε ιάκπα. Δπίζεο, ε γαιιηθή ηερλνινγηθή βηνκεραλία έρεη 

πξσηνζηαηήζεη ζηελ εμέιημε ζπζηεκάησλ κεηαθνξάο πςειήο ηαρχηεηαο φπσο ππεξερεηηθά 

ηξέλα, ελψ νη γαιιηθέο εηαηξίεο κεηξφ θαηαζθεχαζαλ εμνπιηζκφ γηα κέζα καδηθήο κεηαθνξάο 

ζην Μφληξεαι, ην Μεμηθφ, ην Ρίν Νηε Σδαλέηξν θαη ζε άιιεο πφιεηο ηνπ θφζκνπ.  

 

Ζ Γαιιία ζεσξείηαη ν θνξπθαίνο εμαγσγέαο ππξεληθήο ηερλνινγίαο. Έρεη αλαπηχμεη ηελ 1ε 

εκπνξηθή κνλάδα παινπνίεζεο γηα ηελ απφξξηςε ξαδηελεξγψλ απνβιήησλ. Δίλαη ε 3ε ρψξα 

ζηνλ θφζκν πνπ θπθινθφξεζε ην δηθφ ηεο δηαζηεκηθφ δνξπθφξν ην 1965.  

 

Ζ Γαιιία αξηζκεί πεξηζζφηεξεο απφ 100 επηζηεκνληθέο θαη ηερλνινγηθέο αθαδεκίεο, 

επηζηεκνληθέο ελψζεηο θαη εξεπλεηηθά ηδξχκαηα, θαζψο θαη παλεπηζηήκηα θαη θνιιέγηα πνπ 

πξνζθέξνπλ καζήκαηα ζε βαζηθέο θαη εθαξκνζκέλεο επηζηήκεο φπσο ηα καζεκαηηθά, ε 

αζηξνλνκία, ε θπζηθή, ε ρεκεία, ε κνξηαθή βηνινγία θαη ε ηαηξηθή επηζηήκε. 
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4.17 ΗΣΟΡΗΑ 

Ζ ηζηνξία ηεο Γαιιίαο μεθηλάεη εθαηνληάδεο ρηιηάδεο ρξφληα πξηλ, κε ηελ εκθάληζε ηνπ πξψηνπ 

ζχγρξνλνπ homo sapiens, ελψ ηα πξψηα ηζηνξηθά αξρεία ρξνλνινγνχληαη απφ ηελ Δπνρή ηνπ 

ηδήξνπ φπνπ ε Γαιιία ήηαλ γλσζηή σο Γαιαηία. Σν 51 π.Υ. ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο ρψξαο 

θαηαιήθζεθε απφ ηνπο Ρσκαίνπο, ελψ ηνλ 3ν αηψλα κ.Υ. δέρηεθε ηηο εηζβνιέο γεξκαληθψλ 

θπιψλ φπσο νη Φξάγθνη, νη Βνπξγνπλδνί θαη νη Βεζηγφηζνη. 

 

Καηά ηελ πεξίνδν δηαθπβέξλεζεο ηνπ πξσζππνπξγνχ Ρηζειηέ (1624-1642), εληζρχζεθε ε 

βαζηιηθή εμνπζία, θαηαξγήζεθαλ ηα πξνλφκηα ησλ επγελψλ θαη αλαπηχρζεθαλ νη ηέρλεο θαη ηα 

γξάκκαηα. Ζ Γαιιία αλαδείρηεθε  ζε κεγάιε δχλακε. Ζ εκπιαθή φκσο ζηνλ Σξηαθνληαεηή 

πφιεκν (1618-1648) ηελ εμαζζέλεζε ζηξαηησηηθά θαη νηθνλνκηθά.  

 

Ο Λνπδνβίθνο ΗΓ΄ (1661-1715) ππήξμε απνιπηαξρηθφο κνλάξρεο, ηδηαίηεξα αληηπαζήο ζην ιαφ 

κε ηα βαξηά νηθνλνκηθά κέηξα πνπ επέβαιε. ηα ρξφληα ηνπ φκσο ε Γαιιία έγηλε ην ηζρπξφηεξν 

θξάηνο ηεο Δπξψπεο, κε αλεπηπγκέλε γεσξγία, εμσηεξηθφ εκπφξην θαη άλζεζε ηεο παηδείαο. 

Καηά ηε δηαθπβέξλεζε ηνπ έγηλε πξνζπάζεηα νηθνλνκηθήο αλφξζσζεο ηεο Γαιιίαο κε 

πνιέκνπο ελαληίνλ ηεο Οιιαλδίαο, ηεο Ηζπαλίαο θαη ηεο Γεξκαλίαο.  

 

ηα ηέιε ηνπ Μεζαίσλα μεθίλεζαλ ζνβαξέο θηινληθίεο αλάκεζα ζην βαζηιηά ηεο Γαιιίαο θαη ηελ 

Δθθιεζία θαη γηα 70 ρξφληα νη πάπεο απνηέιεζαλ ηπθιά φξγαλα ησλ Γάιισλ βαζηιέσλ. Σν 

1337 μέζπαζε ν Δθαηνληαεηήο πφιεκνο αλάκεζα ζηε Γαιιία θαη ηελ Αγγιία. Σν ηέινο ηνπ 

πνιέκνπ βξήθε ηζρπξνπνηεκέλν ην γαιιηθφ ζξφλν θαη ηε ρψξα ελσκέλε. 

 

Σν 16ν αηψλα δηαδφζεθε ζηε ρψξα ε ζξεζθεπηηθή κεηαξξχζκηζε κε νπαδνχο επγελείο θαη κέιε 

ηεο βαζηιηθήο νηθνγέλεηαο. Ζ Γαιιία ρσξίζηεθε ζε δχν αληίπαια ζηξαηφπεδα θαη ν ζθιεξφο 

εκθχιηνο πφιεκνο πξνθάιεζε αλαξίζκεηεο θαηαζηξνθέο. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο βαζηιείαο ηνπ 

Δξξίθνπ, ε Γαιιία γλψξηζε ζεκαληηθή αλάπηπμε θαη επεκεξία ζηνλ ηνκέα ηεο γεσξγίαο θαη ηνπ 

εκπνξίνπ. Σα γαιιηθά πινία αλαδήηεζαλ λέεο πεγέο πινχηνπ ζηα πέξαηα ηνπ θφζκνπ θαη ε 

Γαιιία απφθηεζε θαηλνχξηεο απνηθίεο ζην Νέν Κφζκν.  

 

ηηο αξρέο ηνπ 18νπ αηψλα, ν Λνπδνβίθνο ΗΔ΄ νδήγεζε ηε Γαιιία ζηνλ επηαεηή πφιεκν κε ηελ 

Αγγιία, κε ηελ ήηηα ηεο πξψηεο. Σν 1792 ε Γαιιία αλαθεξχρηεθε Γεκνθξαηία κε βαζηιηά ην 

Λνπδνβίθν ΗΣ΄, ε βαζηιεία ηνπ νπνίνπ ππήξμε ηαξαρψδεο. Ζ άλνδνο ηεο αζηηθήο ηάμεο θαη ε 

επίδξαζε ηνπ Γηαθσηηζκνχ μεζήθσζαλ ηηο ιατθέο κάδεο ελαληίνλ ηεο κνλαξρίαο. Ζ 
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http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=el&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Iron_Age_France&prev=/search%3Fq%3Dfrench%2Bhistory%26hl%3Del%26rlz%3D1W1SKPB_el%26prmd%3Dvb&rurl=translate.google.gr&usg=ALkJrhgW2R8jFtXMWFmWtQPv1t7MsG9kqA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=el&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Iron_Age_France&prev=/search%3Fq%3Dfrench%2Bhistory%26hl%3Del%26rlz%3D1W1SKPB_el%26prmd%3Dvb&rurl=translate.google.gr&usg=ALkJrhgW2R8jFtXMWFmWtQPv1t7MsG9kqA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=el&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Gaul&prev=/search%3Fq%3Dfrench%2Bhistory%26hl%3Del%26rlz%3D1W1SKPB_el%26prmd%3Dvb&rurl=translate.google.gr&usg=ALkJrhjBSXacGuQcLn7r2XC12ZuU6EDfdw
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ζθαλδαιψδεο δσή ησλ επγελψλ, ε θαθή δεκνζηνλνκηθή πνιηηηθή θαη  ηα αιιφγηζηα έμνδα ηεο 

βαζίιηζζαο Μαξίαο Αληνπαλέηαο ήηαλ ηα θχξηα αίηηα ηεο εμέγεξζεο ησλ αζηψλ πνπ νδήγεζαλ 

ζηε Γαιιηθή Δπαλάζηαζε ε νπνία άιιαμε γηα πάληα ηελ παγθφζκηα ηζηνξία.  

 

Σν 1799 αλέιαβε ηε δηαθπβέξλεζε ηεο Γαιιίαο ν Ναπνιένληαο Βνλαπάξηεο ν νπνίνο ζπλέηαμε 

ην Ναπνιεφληεην Κψδηθα πνπ απνηειεί αθφκα θαη ζήκεξα ην ζεκέιην ηνπ γαιιηθνχ αζηηθνχ 

δηθαίνπ. Μεηά απφ ηελ ήηηα ηνπ ζηνπο Ναπνιεφληεηνπο πνιέκνπο, ην θαζεζηψο ηεο ρψξαο  

πέξαζε απφ πνιιέο αιιαγέο. 

 

Οη εμεγέξζεηο ησλ αζζελέζηεξσλ ζηξσκάησλ ην 1848, αλέηξεςαλ ην βαζηιηά Λνπδνβίθν– 

Φίιηππν Α΄ θαη αλαθήξπμαλ ηε Β΄ Γαιιηθή  Γεκνθξαηία. Ζ Γαιιία εγθαηλίαζε λέα πεξίνδν 

πνιέκσλ κε ηνπο Ρψζνπο (1854-1856), ηνλ Κξηκατθφ πφιεκν (1854-1855) θαη ηνλ πφιεκν κε 

ηνπο Πξψζνπο (1870). Ζ Δζλνθξνπξά ηνπ Παξηζηνχ επαλαζηάηεζε ην 1871 θαη αθνινχζεζε ε 

αλαθήξπμε ηεο Γ‟ Γαιιηθήο Γεκνθξαηίαο ην 1876.  

 

Ζ Γαιιία ππήξμε ηδξπηηθφ κέινο ηεο Αληάλη, πνιέκεζε θαηά ησλ  Κεληξηθψλ Γπλάκεσλ ζηνλ Α΄ 

Παγθφζκην Πφιεκν θαη κε ηελ πλζήθε ησλ Βεξζαιιηψλ (1919) απέζπαζε πνιεκηθή 

απνδεκίσζε ηεξάζηηνπ χςνπο απφ ηε Γεξκαλία. Με ηελ έθξεμε ηνπ Β΄ Παγθφζκηνπ Πνιέκνπ ην 

1939, ε ρψξα θαηαιήθζεθε απφ ηνπο Γεξκαλνχο θαη ρσξίζηεθε ζε δχν ζηξαηφπεδα. Αξρεγφο 

ηνπ ειεχζεξνπ ηκήκαηνο ήηαλ ν ζηξαηεγφο Πεηέλ ν νπνίνο ζπλζεθνιφγεζε κε ηνπο Γεξκαλνχο. 

ην ηέινο ηνπ πνιέκνπ ε Γαιιία ζπκπεξηιήθζεθε ζηηο ληθήηξηεο δπλάκεηο. 

 

Μεηά ηελ απειεπζέξσζε ηεο Γαιιίαο, αθνινχζεζε ε Γ΄ Γαιιηθή Γεκνθξαηία ε νπνία 

ραξαθηεξίζηεθε απφ πνιηηηθέο δηακάρεο θαη πνιέκνπο κε ηηο απνηθίεο ηεο. Ο πφιεκνο ηεο 

Ηλδνθίλαο θαηέιεμε ζηελ ηαπεηλσηηθή ήηηα ησλ Γάιισλ (1954), ελψ ν πφιεκνο ηεο Αιγεξίαο 

(1956-62) ρψξηζε ηε Γαιιία ζε δχν ζηξαηφπεδα. Σν 1968 μέζπαζαλ ζην Παξίζη εμεγέξζεηο 

θνηηεηψλ θαη εξγαηψλ κε απνηέιεζκα ηελ πηψζε ηεο θπβέξλεζεο.  

 

Σν 1958 ηδξχζεθε ε Δ΄ Γαιιηθή Γεκνθξαηία πνπ είλαη ε ζεκεξηλή θπβέξλεζε θαη γηα πξψηε 

θνξά ζηελ ηζηνξία ηεο ρψξαο, ν ζνζηαιηζηήο Πξφεδξνο Φξαλζνπά Μηηεξάλ θαη ν ζπληεξεηηθφο 

Πξσζππνπξγφο Εαθ ηξάθ νη νπνίνη πξνέξρνληαλ απφ δηαθνξεηηθνχο πνιηηηθνχο ρψξνπο, 

αλαγθάζηεθαλ λα ζπλεξγαζηνχλ. Ζ Γαιιία ππήξμε εγεηηθφ ζηέιερνο ηνπ ΟΖΔ, ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ηνπ ΝΑΣΟ. 
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http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%84_%CE%A0%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%A0%CF%8C%CE%BB%CE%B5%CE%BC%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%84_%CE%A0%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%A0%CF%8C%CE%BB%CE%B5%CE%BC%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%85%CE%BD%CE%B8%CE%AE%CE%BA%CE%B7_%CF%84%CF%89%CE%BD_%CE%92%CE%B5%CF%81%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B9%CF%8E%CE%BD
http://el.wikipedia.org/wiki/1919
http://el.wikipedia.org/wiki/1939
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=el&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Liberation_of_France&prev=/search%3Fq%3Dfrench%2Bhistory%26hl%3Del%26rlz%3D1W1SKPB_el%26prmd%3Dvb&rurl=translate.google.gr&usg=ALkJrhjoOgVOivDscNHWWXvYbNCa6zYG6A
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=el&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/United_Nations&prev=/search%3Fq%3Dfrench%2Bhistory%26hl%3Del%26rlz%3D1W1SKPB_el%26prmd%3Dvb&rurl=translate.google.gr&usg=ALkJrhje-bVYng8ZhmzddG6_Zv5i8Yz6tg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=el&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/European_Union&prev=/search%3Fq%3Dfrench%2Bhistory%26hl%3Del%26rlz%3D1W1SKPB_el%26prmd%3Dvb&rurl=translate.google.gr&usg=ALkJrhjCKc3vy7is3uHbHBkOfjS6Xj-Q1Q
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=el&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/NATO&prev=/search%3Fq%3Dfrench%2Bhistory%26hl%3Del%26rlz%3D1W1SKPB_el%26prmd%3Dvb&rurl=translate.google.gr&usg=ALkJrhhqg-LYf5-qyUwY4OGiaszDVoH_uA
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4.18 ΠΟΛΗΣΗΜΟ 

Αλακθηζβήηεηε είλαη ε επίδξαζε ηνπ γαιιηθνχ πνιηηηζκνχ ζηελ Δπξψπε, αιιά θαη ζε 

νιφθιεξν ηνλ πνιηηηζκέλν θφζκν. Ξεθίλεζε ην Μεζαίσλα, κε ην Γηαθσηηζκφ θαη ηε Γαιιηθή 

Δπαλάζηαζε θαη ζπλερίδεηαη κέρξη θαη ζήκεξα, ζηνπο ηνκείο ηεο κνπζηθήο, ινγνηερλίαο, 

αξρηηεθηνληθήο, δσγξαθηθήο, ηνπ ζεάηξνπ, ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ θαη θπζηθά ηεο γαζηξνλνκίαο. 

 

ΜΟΤΗΚΖ 

Ζ Γαιιία, εθηφο απφ θέληξν ηεο επξσπατθήο ηέρλεο ζεσξείηαη θαη θέληξν ηεο κνπζηθήο. Έρεη 

κηα επξεία πνηθηιία ιατθήο κνπζηθήο κε επηξξνέο απφ ηνπο κεηαλάζηεο ηεο Αθξηθήο, ηεο 

Λαηηληθήο Ακεξηθήο θαη ηεο Αζίαο. ηνλ ηνκέα ηεο θιαζηθήο κνπζηθήο, ε ρψξα έρεη πνιινχο 

κεγάινπο ζπλζέηεο, ελψ ε ζχγρξνλε πνπ κνπζηθή θαη ην γαιιηθφ hip-hop έρνπλ ζεκαληηθή 

άλνδν ηα ηειεπηαία ρξφληα. 

 

Ζ γαιιηθή κνπζηθή ηζηνξία ρξνλνινγείηαη απφ ην 10ν αηψλα κε ηελ ίδξπζε ηεο ρνιήο ηεο 

Παλαγίαο ησλ Παξηζίσλ θαη ηελ εκθάληζε ησλ ηξνβαδνχξσλ. Μεηαμχ ηνπ 10νπ θαη 13νπ αηψλα, 

νη πνηεηέο-ζπλζέηεο άλζηζαλ ζηε Βφξεηα Γαιιία, ελψ ζην ηέινο ηνπ 12νπ αηψλα γελλήζεθε ν 

κηθξφο χκλνο, κηα κνξθή ηξαγνπδηνχ πνπ απνδηδφηαλ απφ κνπζηθνχο πνπ ηαμίδεπαλ. Καηά ηε 

δηάξθεηα ηεο Αλαγέλλεζεο, ε Βνπξγνπλδία έγηλε έλα απφ ζεκαληηθφηεξα θέληξα κνπζηθήο 

αλάπηπμεο.  

 

Ζ θιαζηθή κνπζηθή είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλε κε ηε Γαιιία, κε ηελ αθκή ηεο  «θσκηθήο» θαη 

«ζνβαξήο» φπεξαο. ηα ηέιε ηνπ 19νπ αηψλα, πξσηνπφξνη φπσο νη Μπηδέ, Μαζελέ, 

Μπεξιηφδ, αλο, Ραβέι, Πνπιέλθ θαη Νηεκπζχ, αλαδσνγφλεζαλ ηε γαιιηθή κνπζηθή θαη 

επεξέαζαλ πνιινχο κεγάινπο ζπλζέηεο ηνπ εμσηεξηθνχ. 

 

ΛΟΓΟΣΔΥΝΗΑ 

Ζ Γαιιία είλαη ε παηξίδα νξηζκέλσλ απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο Δπξσπαίνπο ζηνραζηέο θαη 

ζπγγξαθείο. ηε δηάξθεηα ηνπ Μεζαίσλα, ε γαιιηθή ινγνηερλία επεξεάζηεθε απφ ηηο 

ηαπξνθνξίεο. Γεκηνπξγήζεθαλ ηα πξψηα κεγάια επηθά πνηήκαηα πνπ πκλνχζαλ ην 

παηξησηηθφ θαη ζξεζθεπηηθφ ηδεψδεο. Αθνινχζεζαλ ηα ηππνηηθά κπζηζηνξήκαηα κε ζέκαηα απφ 

πνιεκηθέο θαη εξσηηθέο πεξηπέηεηεο, ε ιπξηθή πνίεζε θαη ε αζηηθή ινγνηερλία κε ζαηηξηθέο θαη 

εζηθνινγηθέο δηαζέζεηο.  

 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=el&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Art&prev=/search%3Fq%3Dfrench%2Bmusic%26hl%3Del%26rlz%3D1R2SKPB_elGR357%26prmd%3Dv&rurl=translate.google.gr&usg=ALkJrhhXu3sDeyxjreVXtMjDWqCTD-mGuQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=el&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Folk_music&prev=/search%3Fq%3Dfrench%2Bmusic%26hl%3Del%26rlz%3D1R2SKPB_elGR357%26prmd%3Dv&rurl=translate.google.gr&usg=ALkJrhg-h8qTAtPhLqYc6DeN2np9LvxmuQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=el&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Latin_America&prev=/search%3Fq%3Dfrench%2Bmusic%26hl%3Del%26rlz%3D1R2SKPB_elGR357%26prmd%3Dv&rurl=translate.google.gr&usg=ALkJrhjfqKSgJK7b4UYIQGg0QO_dmF9zrg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=el&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Latin_America&prev=/search%3Fq%3Dfrench%2Bmusic%26hl%3Del%26rlz%3D1R2SKPB_elGR357%26prmd%3Dv&rurl=translate.google.gr&usg=ALkJrhjfqKSgJK7b4UYIQGg0QO_dmF9zrg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=el&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Classical_music&prev=/search%3Fq%3Dfrench%2Bmusic%26hl%3Del%26rlz%3D1R2SKPB_elGR357%26prmd%3Dv&rurl=translate.google.gr&usg=ALkJrhh7R9bK1aERr9LmecaRpHKzAZrA0Q
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=el&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Composer&prev=/search%3Fq%3Dfrench%2Bmusic%26hl%3Del%26rlz%3D1R2SKPB_elGR357%26prmd%3Dv&rurl=translate.google.gr&usg=ALkJrhhSsisyZ4HVu6dE43xPtQQArCWF1A
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=el&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/French_hip_hop&prev=/search%3Fq%3Dfrench%2Bmusic%26hl%3Del%26rlz%3D1R2SKPB_elGR357%26prmd%3Dv&rurl=translate.google.gr&usg=ALkJrhgfKy9XPAbx5i4acVfwmjLirgFBxw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=el&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Music_history&prev=/search%3Fq%3Dfrench%2Bmusic%26hl%3Del%26rlz%3D1R2SKPB_elGR357%26prmd%3Dv&rurl=translate.google.gr&usg=ALkJrhjxt8ZjemcrsJ9jz3YWr_GH_IZ3sA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=el&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Motet&prev=/search%3Fq%3Dfrench%2Bmusic%26hl%3Del%26rlz%3D1R2SKPB_elGR357%26prmd%3Dv&rurl=translate.google.gr&usg=ALkJrhhhMLmuTnCsKWUkcspiTRSaznc_6Q
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=el&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Renaissance&prev=/search%3Fq%3Dfrench%2Bmusic%26hl%3Del%26rlz%3D1R2SKPB_elGR357%26prmd%3Dv&rurl=translate.google.gr&usg=ALkJrhil779WzYDud5KhWicK4QyniEKh7Q
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=el&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Duchy_of_Burgundy&prev=/search%3Fq%3Dfrench%2Bmusic%26hl%3Del%26rlz%3D1R2SKPB_elGR357%26prmd%3Dv&rurl=translate.google.gr&usg=ALkJrhiwi0LWPYmA-8l40K9oE7KumQ_qDQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=el&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Georges_Bizet&prev=/search%3Fq%3Dfrench%2Bmusic%26hl%3Del%26rlz%3D1R2SKPB_elGR357%26prmd%3Dv&rurl=translate.google.gr&usg=ALkJrhi2XlXvrL_xck9AXCiA5nmTcY5vxQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=el&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Georges_Bizet&prev=/search%3Fq%3Dfrench%2Bmusic%26hl%3Del%26rlz%3D1R2SKPB_elGR357%26prmd%3Dv&rurl=translate.google.gr&usg=ALkJrhi2XlXvrL_xck9AXCiA5nmTcY5vxQ
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Μεηά ηελ Αλαγέλλεζε άλνημαλ θαηλνχξηνη δξφκνη ζηε θηινζνθία, ηελ πνίεζε θαη ηελ 

πεδνγξαθία. Ο 17νο αηψλαο ζεκαηνδφηεζε ην απνθνξχθσκα ηεο γαιιηθήο πξνζθνξάο ζηα 

γξάκκαηα θαη ζηηο επηζηήκεο κε ηνπο θηιφζνθνπο Παζθάι θαη Νηεθάξη, ηνπο δξακαηνπξγνχο 

Κνξλέηγ θαη Ραζίλ θαη ηνλ θσκηθφ ζεαηξηθφ ζπγγξαθέα Μνιηέξν. Άιια εμέρνληα πλεχκαηα 

απηήο ηεο πεξηφδνπ ππήξμαλ ν Λαθνληαίλ κε ηνπο Μχζνπο ηνπ, ν ηζηνξηθφο Φελειφλ θαη ν 

πνηεηήο Μπνπαιφ. 

 

 Ο 18νο αηψλαο ραξαθηεξίζηεθε απφ ηελ επηθξάηεζε ηνπ νξζνινγηζκνχ ζηνλ θνηλσληθφ θαη 

πνιηηηθφ πξνβιεκαηηζκφ. εκαληηθφηεξνη θηιφζνθνη ήηαλ ν Βνιηέξνο, ν Εαλ Εαθ Ρνπζφ θαη ν 

Μνληεζθηέ. Ο ξνκαληηζκφο, ν λαηνπξαιηζκφο, ν θιαζηθηζκφο θαη ν ζπκβνιηζκφο ήηαλ ηα θχξηα 

ξεχκαηα ηνπ 19νπ αηψλα. Οη πνηεηέο Μαιιαξκέ, Βεξιαίλ, Ρηκπφ θαη Μπσληιαίξ είλαη νη 

αληηπξφζσπνη ηνπ ζπκβνιηζκνχ, ελψ ν Μσπαζάλ, ν Ενιά, ν Φισκπέξ θαη ν Νησληέ 

εθπξνζσπνχλ ην λαηνπξαιηζκφ ζηα κπζηζηνξήκαηα ηνπο. Σν γλήζην ξνκαληηθφ πλεχκα 

αληηπξνζσπεχεηαη απφ ηνπο πεδνγξάθνπο αησκπξηάλ, Μαληάκ ληε ηαέι, Μπαιδάθ, ηαληάι 

θαη Οπγθφ θαη ηνλ πνηεηή Λακαξηίλν.  

 

ηηο αξρέο ηνπ 20νπ αηψλα δεκηνπξγήζεθαλ θαηλνχξηα θαιιηηερληθά ξεχκαηα ζηε Γαιιία κε  

ζπνπδαηφηεξν ην ζνπξεαιηζκφ. ηελ πνίεζε δηαθξίλνληαη ν Κισληέι, ν Απνιηλαίξ, ν Αξαγθφλ 

θαη ν Διπάξ. ηελ πεδνγξαθία ν Ρνκέλ Ρνιάλ, ν Φξαλζνπά Μσξηάθ, ν Μαξζέι Πξνχζη, ν 

Αλαηφι Φξάλο θαη νη λεφηεξνη Εαλ Πσι αξηξ θαη Αικπέξ Κακχ. Ο Αληξέ Μαιξφ θαη Αληξέ 

Εηλη είλαη άιια δχν κεγάια πλεχκαηα ηνπ αηψλα καο πνπ αζρνιήζεθαλ κε ην κπζηζηφξεκα θαη 

ηα πνιηηηθνθνηλσληθά δνθίκηα. 

 

ΣΔΥΝΖ 

Ζ θαιιηηερληθή δξαζηεξηφηεηα ζηε Γαιιία μεθίλεζε ην 10ν αηψλα. Ζ επίδξαζε ηεο Αλαγέλλεζεο 

ζηελ αξρηηεθηνληθή, εκθαλίζηεθε ζηε ρψξα πξνο ηα ηέιε ηνπ 15νπ αηψλα, θάησ απφ ηελ ιάκςε 

ηεο Φισξεληίαο θαη ηελ επίδξαζε ησλ ηηαιηθψλ θαιιηηερληθψλ θέληξσλ ηεο πεξηφδνπ. Χζηφζν, 

παξνπζίαζε κεγάιε αθκή ηελ επνρή ηνπ Μεζαίσλα κε ην γνηζηθφ ξπζκφ ν νπνίνο ζπλερίζηεθε 

σο ην ηέινο ηνπ 16νπ αηψλα. Σελ ίδηα πεξίνδν αλαπηχρζεθε ε ηέρλε ηεο κηθξνγξαθίαο θαη ηεο 

γιππηηθήο. Σν 17ν αηψλα εκθαλίζηεθε ν ξπζκφο κπαξφθ πνπ ραξαθηεξηδφηαλ απφ ηα 

επηβιεηηθά, πνιχπινθα αλάγιπθα θαη ηελ πνιπηειή δηαθφζκεζε (Βεξζαιιίεο).  

 

Σα λέα θνηλσληθά ξεχκαηα θαηά ην 18ν αηψλα ήξζαλ ζε αληηπαξάζεζε κε ηνλ θιαζηθηζκφ ηνπ 

νπνίνπ θχξην γλψξηζκα ήηαλ ε πξνζσπνγξαθία (Πάλζενλ ηνπ Παξηζηνχ). Σν 19ν αηψλα έθαλαλ 

ηελ εκθάληζε ηνπο νη πξψηεο ηάζεηο πςειήο ηερλνινγίαο κε αηζάιη, γπαιί θαη ηζηκέλην κε 

http://el.wikipedia.org/wiki/10%CE%BF%CF%82_%CE%B1%CE%B9%CF%8E%CE%BD%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%B3%CE%AD%CE%BD%CE%BD%CE%B7%CF%83%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/15%CE%BF%CF%82_%CE%B1%CE%B9%CF%8E%CE%BD%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CE%BB%CF%89%CF%81%CE%B5%CE%BD%CF%84%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%92%CE%B5%CF%81%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%AF%CE%B5%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/18%CE%BF%CF%82_%CE%B1%CE%B9%CF%8E%CE%BD%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%BB%CE%B1%CF%83%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%89%CF%80%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AF%CE%B1&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%AC%CE%BD%CE%B8%CE%B5%CE%BF%CE%BD
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αληηπξνζσπεπηηθή θαηαζθεπή ηνλ Πχξγν ηνπ Άηθει. Σαπηφρξνλα, ν λαηνπξαιηζκφο θαη ν 

ινγνηερληθφο ξνκαληηζκφο επεξέαζαλ ηηο ηάζεηο ζηηο ηέρλεο. Ο 20νο αηψλαο είρε αλάκεηθηεο 

επηδξάζεηο ζηελ αξρηηεθηνληθή θαη ηε γιππηηθή φπσο ν θπβηζκφο, ν ζνπξεαιηζκφο θαη ε 

αθεξεκέλε ηέρλε.  

 

Έληνλεο ήηαλ νη ηάζεηο ηεο Αλαγέλλεζεο θαη ζηε γαιιηθή δσγξαθηθή ζην ηέινο ηνπ 16νπ αηψλα. 

ηε Γαιιία εγθαηαζηάζεθαλ Ηηαινί δσγξάθνη νη νπνίνη κεηέδσζαλ ηελ ηερλνηξνπία ησλ 

ζρνιψλ ηεο ηέλαο θαη ηεο Φισξεληίαο. εκαληηθνί Γάιινη δσγξάθνη ηνπ 17νπ αηψλα ήηαλ ν 

Πνπζέλ, ν Λνξαίλ θαη ν Μπιαλζάξ. Σν 18ν αηψλα ζεκεηψζεθε έληνλε επίδνζε ζηελ 

πξνζσπνγξαθία θαη έθαλε ηελ εκθάληζε ηνπ ν λενθιαζηζκφο, ν λαηνπξαιηζκφο (Νησκηέ, 

Ρνπζζφ) θαη ν ηκπξεζηνληζκφο ν νπνίνο θπξηάξρεζε κέρξη ηηο αξρέο ηνπ 20νπ αηψλα (Νηεγθά, 

Ρελνπάξ, Μνλέ, Βαλ Γθνγθ). πγρξφλσο παξνπζηάζηεθε ην θίλεκα ηνπ θνβηζκνχ θαη ηνπ 

εμπξεζηνληζκνχ.  

 

Σε δεθαεηία 1910-1920, ν Πηθάζν έθεξε επαλάζηαζε ζηε δσγξαθηθή κε ηνλ θπβηζκφ θαη 

πξνεηνίκαζε ην έδαθνο γηα ηα άιια δχν θηλήκαηα πνπ θπξηαξρνχλ σο θαη ζήκεξα ζηε γαιιηθή 

δσγξαθηθή, ην ληαληατζκφ θαη ηελ αθεξεκέλε ηέρλε. Ο ζνπξεαιηζκφο είλαη ην ξεχκα πνπ 

εκθαλίζηεθε ηε δεθαεηία 1925-1935 θαη ζεσξείηαη εμέιημε ηεο αθεξεκέλεο ηέρλεο κε 

θπξηφηεξνπο αληηπξνζψπνπο ηνπο αγθάι, Μηξφ θαη Σαγθχ.  

 

ΘΔΑΣΡΟ – ΚΗΝΖΜΑΣΟΓΡΑΦΟ 

Ο θηλεκαηνγξάθνο έθαλε ηα πξψηα ηνπ βήκαηα ζηε Γαιιία κε ηνπο αδεξθνχο Λπκηέξ νη νπνίνη 

θαηαζθεχαζαλ ηελ πξψηε θνξεηή ζπζθεπή θηλεκαηνγξάθνπ θαη δεκηνχξγεζαλ ηελ πξψηε 

ηνπο ηαηλία ην 1895. Σν 1911, ν Γάιινο Ενξδ Μειηέ ήηαλ ν πξψηνο  θηλεκαηνγξαθηζηήο πνπ 

ρξεζηκνπνίεζε ηελ δηαζέζηκε ηερληθή ηεο επνρήο κε ζθνπφ ηελ παξαγσγή ηαηληψλ θάησ απφ 

φξνπο ηέρλεο. Ο γαιιηθφο θηλεκαηνγξάθνο αλέδεημε ηθαλνχο ζθελνζέηεο φπσο νη Ρελνπάξ, 

Κινπδφ, Κιεκάλ θ.ά. Αθφκα πην θαηαιπηηθή ήηαλ ε επέιαζε ηνπ θηλήκαηνο «Νouvelle vogue» 

(λέν θχκα) κε θπξηφηεξνπο δεκηνπξγνχο ηνπο Γθνληάξ, Σξηθφ, Ρελέ, θαζψο θαη ηεο λέαο 

θσκσδίαο κε ηνλ Εαθ-Σαηί αιιά θπξίσο ηνλ Πηέξ Δηέμ. 

 

Ζ δξακαηηθή ηέρλε αλαπηχρζεθε ζηε Γαιιία θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 14νπ-15νπ αηψλα θαη 

εκπλεχζηεθε θπξίσο απφ ζξεζθεπηηθά ζέκαηα παξκέλα επί ην πιείζηνλ απφ ηελ Αγία Γξαθή. 

Σελ ίδηα επνρή εκθαλίζηεθαλ νη εζνγξαθηθέο θσκσδίεο, εκθαλψο επεξεαζκέλεο απφ ην 

ηηαιηθφ ζέαηξν. Σν 18ν αηψλα, ζην γαιιηθφ ζέαηξν δηαθξίζεθαλ νη Μπσκαξζαί, Μαξηκπφ θαη 

Γθξεζέ, ελψ ην 19ν αηψλα ε ξνκαληηθή επαλάζηαζε μέζπαζε ζην ζέαηξν. Σνλ 20ν αηψλα, ν 

γάιινο θηιφζνθνο αξηξ δεκηνχξγεζε ζεκαληηθά ζεαηξηθά έξγα. Σν ζέαηξν κε ηε ζρνιή ηνπ 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CE%BF%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/20%CE%BF%CF%82_%CE%B1%CE%B9%CF%8E%CE%BD%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B9%CF%84%CE%B5%CE%BA%CF%84%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%BB%CF%85%CF%80%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%85%CE%B2%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B5%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%86%CE%B7%CF%81%CE%B7%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%B7_%CF%84%CE%AD%CF%87%CE%BD%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/1895
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%AD%CF%87%CE%BD%CE%B7
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«παξαιφγνπ» αλέδεημε αμηφινγα ηαιέληα φπσο νη Μπέθεη, Ηνλέζθν, Εαλ Αλνχηγ, Κνθηφ. 

εκαληηθφο ζεαηξηθφο ζπγγξαθέαο ήηαλ επίζεο ν Αιέμαλδξνο Γνπκάο κε πιεζψξα γλσζηψλ 

έξγσλ φπσο «Οη ηξεηο σκαηνθχιαθεο», «Σν ηδεξνχλ Πξνζσπείνλ», θ.α. 

 

ΓΑΣΡΟΝΟΜΗΑ 

Αλακθηζβήηεηα, έλαο απφ ηνπο κέγηζηνπο ζεζαπξνχο ηεο ζχγρξνλεο Γαιιίαο είλαη ε πινχζηα 

θνπδίλα ε νπνία ζεσξείηαη απφ ηηο εθιεθηφηεξεο ζηελ Δπξψπε. Ζ καγεηξηθή θαη ην θαγεηφ 

απνηεινχλ αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο γαιιηθήο θνπιηνχξαο θαη ηνπ γαιιηθνχ ηξφπνπ δσήο θαη 

πνηθίινπλ απφ πεξηνρή ζε πεξηνρή. Οη καγεηξηθέο παξαδφζεηο έρνπλ αλαπηπρζεί θαηά ηε 

δηάξθεηα ησλ αηψλσλ, βαζίδνληαο ηελ επηηπρία ηνπο ζηε ρξήζε ησλ θξέζθσλ ζπζηαηηθψλ θαη 

ζηε καεζηξία ησλ γάιισλ αξρηκαγείξσλ νη νπνίνη ζπλεηζθέξνπλ ζηνλ πνιηηηζκφ ηεο ρψξαο. Ζ 

εζληθή θνπδίλα αλαπηχρζεθε πξψηηζηα ζηελ πφιε ηνπ Παξηζηνχ ην 16ν αηψλα θαη δηαδφζεθε ζε 

νιφθιεξε ηε Γαιιία θαη ζην εμσηεξηθφ, επηηπγράλνληαο λα δηαηεξήζεη ην πξνβάδηζκα ζην 

δηεζλή γαζηξνλνκηθφ ράξηε. Γελ είλαη ηπραίν φηη νη γαιιηθέο ιέμεηο «κελνχ», «ζεθ», «κεηξ» 

πνπ αλαθέξνληαη ζηε καγεηξηθή ηέρλε, πηνζεηήζεθαλ ακέζσο απφ φινπο ηνπο αιινεζλείο 

ιανχο. 

 

Πνιιά θαη ελδηαθέξνληα είλαη ηα γαιιηθά νξεθηηθά, απφ ηα πεξηβφεηα θνπά γθξα, κέρξη ηηο 

άθξσο πνιππνίθηιεο ζαιάηεο, ηηο πνηθηιίεο ηπξηψλ (θακακπέξ, ξνθθφξ, θνκηέ, κπξη) θαη 

παληφο είδνπο θξνθέηεο. Ζ γαιιηθή θνπδίλα δηαζέηεη πάληα ιαραληθά θαη θξνχηα επνρήο, 

πνπιεξηθά, πάπηα, γαινπνχια θαη ιηγφηεξν βνδηλφ, ρνηξηλφ θξέαο θαη θξέζθν ςάξη. Οη ηξνχθεο 

θαη ηα καληηάξηα δίλνπλ ιεπηνχο ηφλνπο ζην θαγεηφ, ελψ ε ρξήζε θαξπθεπκάησλ θαη 

κπαραξηθψλ αλαδεηθλχεη ηηο θπζηθέο γεχζεηο ησλ ηξνθψλ. Κάπνηα απφ ηα θχξηα πηάηα ηνπ 

γαιιηθνχ κελνχ κε δηεζλή απήρεζε, είλαη ηα ζνπθιέ κε ηπξί, ιαραληθά, θηκά θαη νη αικπξέο 

θξέπεο. ζνλ αθνξά ην επηδφξπην, ππάξρεη επίζεο κεγάιε πνηθηιία ζε πιηθά θαη ζπληαγέο, 

φπσο θηο ινξέλ, κειφπηηα, ηάξηεο θαη κνπο ζνθνιάηαο.  

 

Απαξαίηεηνο ζπλνδφο ζε φια απηά ηα εδέζκαηα είλαη ηα γαιιηθά θξαζηά ηα νπνία απνηεινχλ 

απαξαίηεηε ζπληζηψζα ηνπ γαιιηθνχ πνιηηηζκνχ θαη ζεσξνχληαη απφ ηα θαιχηεξα ζηνλ θφζκν. 

Πξνέξρνληαη απφ ηα δηάζεκα ακπέιηα ηνπ Μπνξληφ θαη ηεο Βνπξγνπλδίαο, απφ γλσζηέο 

γαιιηθέο πνηθηιίεο, φπσο merlot, pinot noir, sauvignon blanc, champagne, bordeaux, θ.ά. 
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4.19 ΟΗ ΣΑΔΗ ΣΧΝ ΣΟΤΡΗΣΧΝ ΑΠΟ ΣΖ ΓΑΛΛΗΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ 

Ζ γαιιηθή αγνξά έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία γηα ηε ρψξα καο θαζψο «γνεηεχεηαη» απφ ηνλ ήιην θαη 

ηε ζάιαζζα, αιιά θαη απφ άιιεο κνξθέο ηνπξηζκνχ, φπσο ν πνιηηηζηηθφο, ν ηακαηηθφο θαη ν 

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

Γάιινπο επηζθέπηεο θαηέρνληαο ηε 10ε ζέζε ζηηο πξνηηκήζεηο ησλ Γάιισλ ηαμηδησηψλ. 

Αμηνζεκείσην είλαη ην γεγνλφο πσο θάζε ρξφλν απμάλεηαη θαηά 10% ην πνζνζηφ ησλ Γάιισλ 

πνπ θεχγεη απφ ηνλ εζσηεξηθφ ηνπξηζκφ θαη επηζθέπηεηαη θάπνηα μέλε ρψξα.  

 

ζνλ αθνξά ην ηαμηδησηηθφ πξνθίι, νη Γάιινη ηνπξίζηεο πνπ επηζθέπηνληαη ηελ Διιάδα 

πξαγκαηνπνηνχλ θαηά κέζν φξν 6 αεξνπνξηθά ηαμίδηα ην ρξφλν, γηα επαγγεικαηηθνχο ή 

πξνζσπηθνχο ιφγνπο, κεκνλσκέλα ή κε νξγαλσκέλεο νκάδεο. Σν 78% ησλ ηνπξηζηψλ θαηέρεη 

πςειφ επίπεδν εθπαίδεπζεο, ελψ νη Γάιινη ηνπξίζηεο θαίλεηαη λα έρνπλ ην πςειφηεξν 

κνξθσηηθφ επίπεδν κε πνζνζηφ 81%. Ο κέζνο φξνο ειηθίαο ησλ εηζεξρφκελσλ Γάιισλ 

επηζθεπηψλ είλαη ηα 43 ρξφληα θαη ε πιεηνςεθία είλαη γπλαίθεο. Οη Γάιινη θαίλνληαη λα 

δαπαλνχλ ην κηθξφηεξν πνζφ ζε αγνξέο ζην αεξνδξφκην ηεο Αζήλαο (θαθεηέξηεο, εζηηαηφξηα, 

θαηαζηήκαηα) ζπγθξηηηθά κε ηνπξίζηεο πνπ πξνέξρνληαη απφ άιιεο ρψξεο. 

 

Οη θξαηήζεηο ησλ εηζηηεξίσλ ησλ Γάιισλ ηνπξηζηψλ γίλνληαη θπξίσο κέζσ ηαμηδησηηθψλ 

πξαθηφξσλ ή κέζσ ησλ Tour Operators θαιχπηνληαο θαηά κέζν φξν ην 91% ησλ θξαηήζεσλ. 

ε επίπεδν πξνγξακκαηηζκνχ ησλ δηαθνπψλ ηνπο, νη Γάιινη θάλνπλ ηηο θξαηήζεηο ηνπο 

πεξίπνπ 39 εκέξεο πξηλ απφ ηελ αλαρψξεζή ηνπο κε πνζνζηφ 94%, ην πςειφηεξν ζε φιε ηελ 

Δπξψπε. Μφιηο ην 4% ησλ επηζθεπηψλ έρεη απεπζείαο επαθή κε ηελ αεξνπνξηθή εηαηξεία γηα 

ην θιείζηκν ηνπ ηαμηδηνχ. 

 

Σν Internet σο κέζν θξάηεζεο ησλ εηζηηεξίσλ ζηε Γαιιία θπκαίλεηαη ζην 4%, παξνπζηάδνληαο 

αχμεζε ηα ηειεπηαία ρξφληα, δίλνληαο ηαπηφρξνλα πιεξνθφξεζε ζηνλ ηνπξίζηα γηα δηάθνξα 

ζέκαηα ζρεηηθά κε ηε ρψξα πξννξηζκνχ, ηα ηνπξηζηηθά δηθαηψκαηα θιπ. Σν ελδηαθέξνλ ησλ 

Γάιισλ επηζθεπηψλ εζηηάδεηαη θαη' εμνρήλ ζηελ Κξήηε, ζηηο Κπθιάδεο, ζηελ Πεινπφλλεζν, 

ζηελ Αζήλα θαη ζηα Μεηέσξα. 
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Γιάγπαμμα 4.19Α  Τοςπιζηικέρ αθίξειρ από ηην Γαλλία, 1970-2009 

 

 

Πίνακαρ 4.19 Γαπάνερ Γάλλυν ηοςπιζηών και διάπκεια ηαξιδιού ανά έηορ 

Έηνο 

ύλνιν 
Γαπαλώλ 
(εθαη. €) 

Πνζνζηό επί 
ηνπ πλόινπ 

ησλ δαπαλώλ 

Γαπάλε 
αλά Σαμίδη 

(€) 
Γαπάλε αλά 

Γηαλπθηέξεπζε 

Γηάξθεηα 
Σαμηδηνύ 
(κέξεο) 

2003 652 6,86 721,95 66,39 10,87 

2004 473 4,57 719,63 69,86 10,30 

2005 617 5,75 819,07 79,81 10,26 

2006 574 5,05 749,42 75,94 9,87 

2007 718 6,34 766,27 74,22 10,32 

2008 778 6,69 863,23 84,80 10,18 
Πεγή: Έξεπλα πλφξσλ, Σξάπεδα ηεο Διιάδνο 

 
 
 

Γιάγπαμμα 4.19Β  Πποβλέτειρ για ηιρ γαλλικέρ αθίξειρ 2010-2020 
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5 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5: ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΖ ΥΔΖ ΔΛΛΑΓΑ-ΗΣΑΛΗΑ  

ΑΠΟ ΣΖΝ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΑ ΔΧ ΣΗ ΜΔΡΔ ΜΑ 

 

5.1 Ζ ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΔΛΛΖΝΗΚΧΝ ΑΠΟΗΚΗΧΝ ΣΖΝ ΗΣΑΛΗΑ ΑΠΟ ΣΖΝ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΑ 

Απφ ηα παλάξραηα ρξφληα ν ειιεληζκφο ρσξίδεηαη ζηνλ ειιαδηθφ ειιεληζκφ θαη ζηνλ ειιεληζκφ 

ηεο δηαζπνξάο. Ο εμσειιαδηθφο ειιεληζκφο δεκηνπξγήζεθε κε ηηο πφιεηο πνπ ηδξχζεθαλ απφ 

νκάδεο Διιήλσλ θαηά ην 10ν αηψλα π. Υ., φηαλ άξρηζαλ λα θηλνχληαη έμσ απφ ηνλ ειιαδηθφ 

ρψξν, πξψηα αλαηνιηθά, ζηε ζπλέρεηα βνξεηναλαηνιηθά θαη θαηφπηλ δπηηθά θαη λνηηνδπηηθά. 

Έηζη ζπζηάζεθαλ νη απνηθίεο νη νπνίεο απνηέιεζαλ βάζεηο γηα πεξαηηέξσ εμάπισζε ηνπ 

ειιεληθνχ ζηνηρείνπ. Με ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ νη Έιιελεο ησλ απνηθηψλ έγηλαλ γεγελείο 

θάηνηθνη ησλ πεξηνρψλ φπνπ εγθαηαζηάζεθαλ. 

 

Ζ αξραία Διιάδα δηθαίσο ζεσξείηαη ν ζεκέιηνο ιίζνο ηνπ δπηηθνχ πνιηηηζκνχ, θαζψο  

επεξέαζε ζεκαληηθά ηε ξσκατθή απηνθξαηνξία πνπ δηέδσζε ηνλ ειιελνξσκατθφ πνιηηηζκφ ζε 

πνιιέο πεξηνρέο ηεο επηθξάηεηάο ηεο. Ο πνιηηηζκφο ησλ αξραίσλ Διιήλσλ άζθεζε ζεκαληηθέο 

επηξξνέο ζηε γιψζζα, ηελ πνιηηηθή, ηε θηινζνθία, ηελ επηζηήκε θαη ηηο ηέρλεο, ηδίσο θαηά ηελ 

πεξίνδν ηεο Αλαγέλλεζεο ζηε Γπηηθή Δπξψπε, αιιά θαη θαηά ηηο θιαζηθηζηηθέο πεξηφδνπο ην 

18ν θαη 19ν αηψλα ζε νιφθιεξε ηελ Δπξψπε. Οη αξραίνη Έιιελεο είραλ πάληα καδί ηνπο ηελ 

εζηία (ηελ ηεξή θσηηά) θαη ηα νζηά ησλ πξνγφλσλ ηνπο ζηηο λέεο απνηθίεο πνπ ίδξπαλ.  

 

χκθσλα κε ηελ αξραίνπο ειιεληθνχο κχζνπο, νη Αξθάδεο ήηαλ νη πξψηνη έπνηθνη ηεο Ηηαιίαο 

θαη ζεσξνχληαη πξφγνλνη ησλ αξραίσλ θαη ησλ ζχγρξνλσλ Ηηαιψλ. Ζ ηζηνξία μεθηλάεη πξηλ απφ 

3.500 ρξφληα, κε ηελ άθημε ησλ Μπθελαίσλ ζηελ Απνπιία, ζηα παξάιηα ηνπ θφιπνπ ηνπ 

Σάξαληα θαη ζην λεζί Βηβάξα θαη ηε ξαγδαία εμάπισζή ηνπο ζην ρψξν ηεο λφηηαο Ηηαιίαο. Σα 

ακέζσο επφκελα ρξφληα, κεγάινο αξηζκφο απνίθσλ θαηαθηάλεη ζηε λφηηα Ηηαιία θαη ε πεξηνρή 

απηή απνθαιείηαη «Μεγάιε Διιάδα».  

 

Απηή ε δηαδηθαζία ηνπ έληνλνπ απνηθηζκνχ θξάηεζε απφ ην πξψην κηζφ ηνπ 8νπ σο ηνλ 5ν π.Υ. 

αηψλα. Έιιελεο έκπνξνη θαη απνθαζηζκέλεο νκάδεο απνίθσλ εγθαηέιεηςαλ ηελ παηξίδα ηνπο 

γηα λα εγθαηαζηαζνχλ θπξίσο ζηνπο ρψξνπο ησλ αθηψλ ηεο δπηηθήο Μεζνγείνπ. Σν 560 π.Υ. 

Φσθαείο ίδξπζαλ ηελ Αιαιία ζηελ Κνξζηθή, ηελ Κάιαξη θαη ηελ Οιβία ζηε αξδελία. Σν 688 

π.Υ. Κξήηεο θαη Ρφδηνη έθηηζαλ ηελ πξψηε ειιεληθή απνηθία ζηα λφηηα παξάιηα ηεο ηθειίαο θαη 

ηελ νλφκαζαλ Γέια. Οη ζπνπδαηφηεξεο απφ ηηο ειιεληθέο απνηθίεο ηεο αλαηνιηθήο αθηήο ηεο 

ηθειίαο ήηαλ ε Κηάλε, νη Λενληίλνη θαη νη πξαθνχζεο.  
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Σν 735 π.Υ., νη Υαιθηδείο θαηέθηαζαλ ζην λεζί Πηζεθνχζα θαη ίδξπζαλ ηελ Κχκε ζηνλ θφιπν 

ηεο Νεάπνιεο. Απφ ηηο πξψηεο απνηθίεο είλαη εθείλεο ζηελ Σαξζφ θαη ζηελ Αι Μίλα ην 800 π.Υ. 

ιφγσ ηεο έληνλεο δήηεζεο ζηδήξνπ απφ ηα ειιεληθά εξγαζηήξηα. Μεγαξείο κεηαλάζηεο ίδξπζαλ 

ζηε ηθειία ην 727 π.Υ. ηα Μέγαξα. Σν 733 π.Υ. ηδξχζεθε ε Νάμνο, αξραηφηεξε ειιεληθή 

απνηθία ζε ζηθειηθφ έδαθνο θαη ιίγν αξγφηεξα, νη ηξεηο πξψηεο ειιεληθέο απνηθίεο ζε παξάιηα 

ηνπ θφιπνπ ηνπ Σάξαληνο, ν Κξφησλ, ε χβαξηο θαη ν Σάξαληαο. Οη θπξηφηεξεο απνηθίεο ζηελ 

πεξηνρή ηεο Καιαβξίαο θαη ηεο Απνπιίαο ήηαλ ε Πνζεηδσλία, ε Διέα, ε Μέδκα, ην Ρήγην, νη 

Λνθξνί, ην θπιιάθην, ν Κξφησλαο, ε χβαξηο, ε Ζξάθιεηα, ην Μεηαπφληην, ν Σάξαληαο θ.ά.  

 

Σα αίηηα αλαδήηεζεο απνηθηψλ γηα ηνπο Έιιελεο ήηαλ ε εμαζθάιηζε ησλ εμαγσγψλ 

ρεηξνηερληθψλ πξντφλησλ, ε αλαδήηεζε λέσλ αγαζψλ θαη πξψησλ πιψλ, νη εηζαγσγέο 

γεσξγηθψλ πξντφλησλ αιιά θαη νη πνιηηηθέο θαη θνηλσληθέο δηακάρεο ζηηο πφιεηο ηεο Διιάδαο. 

ηελ πεξηνρή ηεο «Μεγάιεο Διιάδαο» ζηε λφηηα Ηηαιία, νη θάηνηθνη κηινχζαλ ηε γιψζζα 

«Γξίθν» πνπ απνηεινχζε ζπλδπαζκφ ησλ αξραίσλ ειιεληθψλ κε ηα ηηαιηθά θαη γη‟ απηφ 

νλνκάζηεθαλ Γθξεθάλνη. Ζ ζηαδηαθή φκσο ππνρψξεζε ηεο ειιεληθήο γιψζζαο έλαληη ηεο 

ηηαιηθήο θαη νη παξεκβάζεηο ηεο Καζνιηθήο Δθθιεζίαο, επέθεξαλ ηελ απνκφλσζε ησλ 

ειιεληθψλ πιεζπζκψλ θαη ηελ ηειηθή παξαθκή ηνπο ζην ηέινο ηνπ 16νπ αηψλα. Οη θάηνηθνη ησλ 

ειιελφθσλσλ ρσξηψλ έραζαλ κε βίαην ηξφπν ηε ζξεζθεπηηθή ηνπο απηνλνκία.  

 

Οη ειιεληθέο πφιεηο ηεο Ηηαιίαο θαη ηεο ηθειίαο εμειίρζεθαλ ζε πλεπκαηηθά θέληξα, κε αμηφινγε 

νηθνλνκηθή άλζεζε ε νπνία ζπρλά μεπεξλνχζε απηή ησλ ηηαιηθψλ πφιεσλ. Απφ ηηο 

κεηξνπνιηηηθέο πφιεηο νη άπνηθνη εηζήγαγαλ ηελ νπζηψδε εκπεηξία κηαο ηαθηνπνηεκέλεο 

πνιηηείαο, αιθάβεην, λνκνζεζία, θαλνληζκνχο δηνίθεζεο θαη πνιηηηζηηθή ππεξνρή απέλαληη 

ζηνπο ληφπηνπο πιεζπζκνχο, επεξεάδνληάο ηνπο αηζζεηά. 

 

Ο απνηθηζκφο ηεο λφηηαο Ηηαιίαο ζπλερίζηεθε απφ ηνπο Έιιελεο απφ ην 15ν έσο θαη ην 17ν 

αηψλα θαζψο ε ρψξα βξίζθεηαη πνιχ θνληά ζηνλ ειιεληθφ ρψξν, πην θνληά απφ θάζε άιιε 

ρψξα ηεο ρξηζηηαληθήο Γχζεο. Μεηά ηελ άισζε ηεο Πφιεο θαη θαηά ηελ πεξίνδν ηεο 

ηνπξθνθξαηίαο, ιφγηνη θαη κέιε επηθαλψλ βπδαληηλψλ νηθνγελεηψλ, αλψλπκνη κηζζνθφξνη, 

αζηηθνί θαη αγξνηηθνί πιεζπζκνί κεηαλάζηεπζαλ ζηελ Ηηαιία γηα λα μεθχγνπλ απφ ηελ ηνπξθηθή 

εμνπζία. Σν ρσξηφ Καξγθέδε ζηελ Κνξζηθή, ηδξχζεθε απφ Μαληάηεο θπγάδεο πνπ ζέιεζαλ λα 

ζσζνχλ απφ ηνλ ηνπξθηθφ δπγφ.  

 

Oη βπδαληηλνί ιφγηνη εγθαηαζηάζεθαλ ζηελ Ηηαιία γηαηί γλψξηδαλ φηη εθεί ζα κπνξνχζαλ λα 

εξγαζηνχλ πλεπκαηηθά ή λα δηδάμνπλ ειιεληθά ζηα παλεπηζηήκηα ηεο Φισξεληίαο, ηνπ Μηιάλν 

θαη ηεο Ρψκεο. Έθεξαλ καδί ηνπο αξραία ειιεληθά ρεηξφγξαθα, ηα αληέγξαςαλ θαη ηα 
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κεηέθξαζαλ ζηα ηηαιηθά.H ειιεληθή παξνηθία αλαπηχρζεθε θαηά θχξην ιφγν ζηελ πφιε ηεο 

Νάπνιεο.  

 

Απφ ην 18ν αηψλα θαη κεηά, νη Έιιελεο κεηαλαζηεχνπλ ζε ιηκάληα ηεο ηηαιηθήο ρεξζνλήζνπ γηα 

λα αζρνιεζνχλ θπξίσο κε ην εκπφξην. Oη πεξηζζφηεξνη θαηάγνληαη απφ ηελ Ήπεηξν, ηελ 

θεληξηθή Διιάδα, ηα Ηφληα λεζηά, ηελ Πεινπφλλεζν, ηα Γσδεθάλεζα, ην αλαηνιηθφ Αηγαίν θαη 

ηελ Κξήηε. 

 

χκθσλα κε έξεπλα πνπ έγηλε απφ ην "Δπξσπατθφ Γξαθείν γηα ηηο «Ληγφηεξν 

Υξεζηκνπνηνχκελεο Γιψζζεο", 10.000-12.000 άλζξσπνη κηινχλ ηελ ειιεληθή δηάιεθην 

"γθξεθάληθν" ζηα ειιελφθσλα ρσξηά ηεο Απνπιίαο θαη ηεο Καιαβξίαο ζηε Νφηηα Ηηαιία. Σα 

ρσξηά ηεο Απνπιίαο είλαη ε Καιεκέξα, ην Καζηξηληάλν Νηέτ Γθξέηζη, ην Κνξηιηάλν, ην 

Μαξηηληάλν, ην νιέην, ε ηεξλαηηά θαη ην Σδνιίλν, ελψ ηεο Καιαβξίαο είλαη ην Βνχα, ην 

Ρνρνχδη, ην Βνπλί, ην Γθαιιηηζαλφ, ην Κνληνθνχξη θαη ε Ακπληαιία.  

 

Σν ηνπηθφ ζχληαγκα ξπζκίδεη λφκηκα ηε ρξήζε ηεο γιψζζαο απφ ηελ ειιελφθσλε κεηνλφηεηα. 

ε θάπνηα ζρνιεία ησλ δχν πεξηνρψλ δηδάζθνληαη ηα ειιεληθά απφ ην 1978, ελψ 

νξγαλψλνληαη καζήκαηα ειιεληθήο γιψζζαο γηα φζνπο θαηνίθνπο ην επηζπκνχλ. Μεξηθνί 

ηνπηθνί ξαδηνθσληθνί ζηαζκνί κεηαδίδνπλ θάπνπ-θάπνπ ειιεληθέο εθπνκπέο θαη εθδίδνληαη δχν 

εθεκεξίδεο ζηα ειιεληθά κε ηελ νηθνλνκηθή βνήζεηα ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο. Γηαδνκέλε 

είλαη ε ειιεληθή κνπζηθή, ελψ δηάθνξα εξαζηηερληθά ζεαηξηθά ζπγθξνηήκαηα δίλνπλ 

παξαζηάζεηο ζηα ειιεληθά. 

 

Ζ επηζπκία γηα ηελ αλαβίσζε ηεο ηδηαίηεξεο γισζζηθήο θαη πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο ησλ 

Διιήλσλ ηεο Ηηαιίαο έγηλε εληνλφηεξε ηα ηειεπηαία ρξφληα. Πξφζθαηα κάιηζηα ππεγξάθε 

ζπκθσλία αλάκεζα ζηα ειιελφθσλα ρσξηά γηα ηελ πξνψζεζε κηαο θνηλήο πνιηηηζηηθήο 

ηαπηφηεηαο. Απηνί νη ειιεληθνί ζχιαθνη, πνπ επηκέλνπλ ζε πείζκα ηνπ ρξφλνπ λα δηαηεξνχληαη, 

απνηεινχλ αδηάςεπζηα θξηηήξηα ηνπ ηζηνξηθνχ βάζνπο θαη ηεο αδηακθηζβήηεηεο ζπλερνχο 

ειιεληθήο πνιηηηζηηθήο παξνπζίαο ζηε Μεγάιε Διιάδα. 

5.2 Ο ΔΛΛΖΝΟΡΧΜΑΗΚΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟ 

Ζ απηνλνκία θαη ε δπλακηθή πνιηηηθή δξαζηεξηφηεηα ησλ ειιεληθψλ πφιεσλ - θξαηψλ έπαςε 

κε ηηο θαηαθηήζεηο ηνπ Μεγάινπ Αιεμάλδξνπ (334 - 323 π.Υ) θαη ηελ ίδξπζε κηαο ειιεληθήο 

απηνθξαηνξίαο.  Δλησκεηαμχ ε Ρψκε κεηακνξθψζεθε απφ κηα αζήκαληε εηξνπζθηθή πφιε ηνλ 

7ν αηψλα π.Υ, ζε επεκεξνχζα πνιηηεία θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 5νπ θαη 4νπ αηψλα π.Υ. Ζ εμσηεξηθή 

πνιηηηθή θαη ε κεγάιε ζηξαηησηηθή δχλακε πνπ απέθηεζε, ηεο επέηξεςε λα επέκβεη ζηηο 
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ειιεληθέο ππνζέζεηο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Β΄ Μαθεδνληθνχ Πνιέκνπ (200 - 197). Σα επφκελα 

150 ρξφληα, ε Ρψκε επέθηεηλε ηελ επίδξαζή ηεο ζε αξθεηέο ειιεληθέο πεξηνρέο. ηαλ πέζαλε ν 

Ηνχιηνο Καίζαξ ην 444 π.Υ, ε Ρψκε είρε απνθηήζεη ηνλ έιεγρν νιφθιεξεο νπζηαζηηθά ηεο 

Μεζνγεηαθήο ιεθάλεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο Διιάδαο, ηεο Μηθξάο Αζίαο θαη ηεο Βφξεηαο 

Αθξηθήο. 

 

ηελ ίδηα ηε Ρψκε ππήξρε ειιεληθή θνηλφηεηα ήδε απφ ην 2ν αηψλα π.Υ, θαη ε δηγισζζία ήηαλ 

δηαδεδνκέλε ζηηο αλψηεξεο ξσκατθέο ηάμεηο. Απφ ηνλ 3ν αηψλα π.Υ., ε Ρψκε θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο επέθηαζήο ηεο ζηελ ηηαιηθή ρεξζφλεζν, δεκηνχξγεζε ηηο πξψηεο επαθέο κε ηνλ πνιηηηζκφ 

ηεο Μεγάιεο Διιάδαο. Με ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ ν ειιεληθφο πνιηηηζκφο αληηθαηέζηεζε ηελ 

εηξνπζθηθή επηξξνή θαη άζθεζε  βαζχηαηε επίδξαζε ζηελ εμέιημε ηεο ξσκατθήο ηέρλεο. Οη 

ακθίδξνκεο πνιχρξνλεο πνιηηηζκηθέο επηδξάζεηο ησλ ιαψλ ηεο ηηαιηθήο ρεξζνλήζνπ, θπξίσο 

ησλ Διιήλσλ ηεο Κάησ Ηηαιίαο θαη ηεο ηθειίαο ζηηο παξαδφζεηο θαη ηα ήζε ησλ Ρσκαίσλ, 

ζπληέιεζαλ ζηε δηακφξθσζε ελφο πνιπδηάζηαηνπ θαιιηηερληθνχ, πλεπκαηηθνχ θαη 

ζξεζθεπηηθνχ θαηλνκέλνπ, γλσζηνχ σο ειιελνξσκατθνχ πνιηηηζκνχ. 

 

Μεηά ηελ θαηάθηεζε ηεο Διιάδαο, πνιινί Έιιελεο αηρκάισηνη κεηαθέξζεθαλ ζηε Ρψκε. Καη‟ 

απηφ ην ηξφπν, νη Ρσκαίνη γλψξηζαλ ηνλ πνιηηηζκφ ησλ Διιήλσλ, ηνπο κεγαινπξεπείο λανχο, 

ηα αγάικαηα ησλ ζεψλ θαη ησλ εξψσλ, ηηο ηνπηθέο θαη παλειιήληεο γηνξηέο, ηε κεγάιε πξφνδν 

ζηα γξάκκαηα (θηινζνθία, καζεκαηηθά, γεσκεηξία, ινγνηερλία) αιιά θαη ηνπο κεγάινπο 

δαζθάινπο, ηελ αλάπηπμε ησλ ηερλψλ (αξρηηεθηνληθή, γιππηηθή, δσγξαθηθή, κνπζηθή) θαζψο 

θαη ηνπο θνξπθαίνπο Έιιελεο δεκηνπξγνχο.  

 

Ο ξσκατθφο ιαφο γνεηεχηεθε απφ ηνλ ειιεληθφ πνιηηηζκφ. Άιιαμε ηελ αξρηθή ζθιεξή ζηάζε 

ηνπ απέλαληη ζηνπο θαηαθηεκέλνπο Έιιελεο θαη κηκήζεθε ηνλ ηξφπν δσήο ηνπο. Άξρηζε λα κηιά 

θαη λα γξάθεη ηελ ειιεληθή γιψζζα, λα δεη θαη λα δηαζθεδάδεη ζχκθσλα κε ηα ειιεληθά έζηκα, 

λα ζπκκεηέρεη ζηηο ειιεληθέο ζξεζθεπηηθέο ηειεηέο, λα παίδεη ζηα ζέαηξα ειιεληθέο ηξαγσδίεο 

θαη θσκσδίεο, λα κειεηά ηνπο αξραίνπο Έιιελεο θηινζφθνπο, λα ρηίδεη ηα ζπίηηα ηνπ κε 

ειιεληθά ζρέδηα θαη λα ηα ζηνιίδεη κε ειιεληθά αγάικαηα θαη αγγεία. Οη πινχζηνη Ρσκαίνη 

έπαηξλαλ ζηα ζπίηηα ηνπο Έιιελεο δαζθάινπο γηα λα δηδάμνπλ ηα παηδηά ηνπο ή ηα έζηειλαλ 

ζηελ Διιάδα γηα λα ζπνπδάζνπλ. Δπέηξεπαλ επίζεο ζε Έιιελεο λα παίξλνπλ δεκφζηα 

αμηψκαηα ζηε ξσκατθή απηνθξαηνξία γηαηί πίζηεπαλ φηη ζα σθειεζνχλ απφ ηηο γλψζεηο θαη ηηο 

ηθαλφηεηέο ηνπο.  

 

ζν φκσο νη Ρσκαίνη γλψξηδαλ βαζχηεξα ηνλ ειιεληθφ πνιηηηζκφ, ηφζν αηζζάλνληαλ ηελ 

αλάγθε λα κάζνπλ ηελ ειιεληθή γιψζζα. Πξψηα ηελ έκαζαλ νη πην κνξθσκέλνη, ελψ αξγφηεξα 

ε αλάγθε απηή επεθηάζεθε, γεγνλφο πνπ πξνθάιεζε πνιιέο αληηδξάζεηο ζηελ ηνπηθή θνλσλία. 
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Ζ ειιεληθή επίδξαζε ζηε ιαηηληθή γιψζζα έθεξε νινθιεξσηηθή αλαλέσζε ζηε ινγνηερλία, ζηε 

θηινζνθία θαη ζηε ξεηνξηθή. Ζ ειιεληθή ήηαλ ε γιψζζα ηεο ινγνηερλίαο θαη ηεο επηζηήκεο, 

ελψ ε ιαηηληθή γιψζζα εκθαλίδεηαη γεκάηε απφ ειιεληθά ιεμηθνγξαθηθά ζηνηρεία.  

 

Ζ πξψηε ιαηηληθή ινγνηερλία ήηαλ κεηάθξαζε ηεο ειιεληθήο ή γξακκέλε ζηελ ειιεληθή 

γιψζζα ζηελ νπνία εμαθνινχζεζαλ λα γξάθνπλ κεηέπεηηα νη Ρσκαίνη ζπγγξαθείο. ηαλ 

εκθαλίζηεθε ε λέα ιαηηληθή ινγνηερλία, βεβαίσο είρε πξσηφηππα ραξαθηεξηζηηθά, αιιά απφ κία 

άπνςε απνηεινχζε ζπλέρεηα ηεο ειιεληθήο. Αθφκε θαη νη λένη λφκνη, ζηελ πιεηνςεθία ηνπο 

ζπληάρζεθαλ ζηελ ειιεληθή γιψζζα πξνθεηκέλνπ λα είλαη θαηαλνεηνί απφ φινπο. Ζ Ρσκατθή 

Απηνθξαηνξία έγηλε ζπλεπψο, δίγισζζε. ηε Γχζε, ε ειιεληθή ήηαλ ηαπηφρξνλα ε γιψζζα 

ησλ κεηαλαζηψλ ησλ θαηψηεξσλ ηάμεσλ θαη ε δεχηεξε γιψζζα ηεο ιφγηαο θνηλσλίαο. ηελ 

Αλαηνιή κηιηφηαλ απφ ηηο πςειέο ηάμεηο. Ζ ιαηηληθή δηαηεξνχζε θάπνηνπο δηνηθεηηθνχο 

επίζεκνπο ζχιαθεο πνπ έραζε θαηά ηε βπδαληηλή επνρή.  

 

Ζ αξραία ειιεληθή πνίεζε, ε πεδνγξαθία, ε ξεηνξηθή θαη ε θηινζνθία ζεσξνχληαλ ζηα ρξφληα 

ηεο απηνθξαηνξίαο απαξαίηεην εθφδην γηα ηε κφξθσζε ηεο αξηζηνθξαηίαο. Οη ζεκαληηθφηεξεο 

θηινζνθηθέο θαηεπζχλζεηο ησλ αξραίσλ Διιήλσλ, ε ππζαγφξεηα, ε πιαησληθή, ε αξηζηνηειηθή, 

ε επηθνχξεηα, ε ζησηθή θαη ε θπληθή θηινζνθία επεξέαζαλ ηελ πλεπκαηηθή δσή ηεο Ρψκεο. 

 

Ζ ινγηθή θαη ε ξεηνξηθή ήηαλ ζεκαληηθέο ζηα δηθαζηήξηα θαη ηνλ πνιηηηθφ ζηίβν, ελψ ε 

επηθνχξεηα θαη ε ζησηθή θηινζνθία αληηκεηψπηδαλ επείγνληα εζηθά θαη ζξεζθεπηηθά δεηήκαηα. 

Ζ θπζηθή θηινζνθία πνπ γλψξηζαλ νη Ρσκαίνη ήηαλ κηα πεξηνξηζκέλε θαη εθιατθεπκέλε εθδνρή 

ησλ ειιεληθψλ επηηεπγκάησλ. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, ε ξσκατθή αξηζηνθξαηία ζεσξνχζε ηε 

κάζεζε, εθηφο απφ δεηήκαηα ζαθψο σθειηκηζηηθά, σο δξαζηεξηφηεηα πνπ αλήθεη ζηνλ 

ειεχζεξν ρξφλν.  

 

Ζ άξρνπζα ηάμε ηεο Ρψκεο έδεημε μερσξηζηφ ελδηαθέξνλ γηα ηνλ ειιεληθφ θηινζνθηθφ 

ζηνραζκφ, πην πνιχ ηνλ  πνιηηηθφ, αιιά θαη ηα δίθαηα ησλ ειιεληθψλ πφιεσλ - θξαηψλ θαη ησλ 

ειιεληζηηθψλ θξαηψλ. Οη Έιιελεο πξνεγήζεθαλ ζηελ αληηκεηψπηζε πξνβιεκάησλ πνιηηεηαθήο 

νξγάλσζεο θαη ζηε δηαηχπσζε δηθαηηθψλ ζπζηεκάησλ. Γηα ην ιφγν απηφ νη Ρσκαίνη ζέιεζαλ 

λα επσθειεζνχλ απφ ηελ εκπεηξία ηνπο θαη απφ ηε ζεσξεηηθή ηνπο ζθέςε. Έλλνηεο, φπσο ε 

επηείθεηα θαη ε θηιαλζξσπία, κέζνδνη, ζεζκνί θαη θαλφλεο δηθαίνπ δηείζδπζαλ ζην ξσκατθφ 

δίθαην  απφ ηα θείκελα ησλ Διιήλσλ ξεηφξσλ φπσο ηνπ Γεκνζζέλε, θαη θηινζφθσλ φπσο ηνπ 

Αξηζηνηέιε, απφ ηε λνκνζεζία ησλ ειιεληζηηθψλ θξαηψλ θαη απφ ηηο ειιεληθέο ξεηνξηθέο 

ζρνιέο φπσο ηεο Ρφδνπ, ζηηο νπνίεο θνίηεζαλ κέιε ηεο ξσκατθήο ειίη. 
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Οη Ρσκαίνη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζηαδηαθήο επηθξάηεζήο ηνπο ζηε λφηηα Ηηαιία θαη ζηα 

ειιεληζηηθά βαζίιεηα κεηέθεξαλ έξγα ηέρλεο ζηε Ρψκε θαη ζε άιιεο ηηαιηθέο πφιεηο, ηα 

πεξηζζφηεξα απφ ηα νπνία ήηαλ πξντφληα ιεειαζηψλ. Τπφ ηελ επήξεηα ηεο γνεηείαο πνπ νη 

δεκηνπξγίεο απηέο αζθνχζαλ ζηα αλψηεξα θνηλσληθά ζηξψκαηα, νη Ρσκαίνη επηδφζεθαλ κε 

δήιν ζηελ αληηγξαθή ηνπο. Μνινλφηη ε πηζηφηεηα θαη ε πνηφηεηα ηεο αληηγξαθήο πνηθίιινπλ 

θαηά πεξίπησζε, ηα ξσκατθά απηά έξγα έρνπλ απνδεηρηεί ηδηαίηεξα ζεκαληηθά γηα ηελ ηζηνξία 

ηεο ειιεληθήο ηέρλεο, αθνχ έλαο πνιχ ζεκαληηθφο αξηζκφο αξρατθψλ, θιαζηθψλ θαη 

ειιεληζηηθψλ αγαικάησλ είλαη ζήκεξα γλσζηφο απφ ξσκατθά αληίγξαθα.  

 

Ζ ηδηαηηεξφηεηα ηεο ειιελνξσκατθήο ηέρλεο έγθεηηαη ζηε γφληκε ζχδεπμε κνξθνινγηθψλ 

ζηνηρείσλ θαη εθθξαζηηθψλ ηάζεσλ, ηφζν ειιεληθψλ φζν θαη ξσκατθψλ. Οη Έιιελεο 

θαιιηηέρλεο κέζα απφ ηα έξγα ηνπο κπφξεζαλ, φρη κφλν λα απνδψζνπλ ηε δπλακηθή ησλ 

θαιιηηερληθψλ ξεπκάησλ ηεο επνρήο ηνπο, αιιά ηαπηφρξνλα λα αλαδείμνπλ ηελ ηερλνηξνπηθή 

παξάδνζε ηεο παηξίδαο ηνπο, λα απνδείμνπλ ηηο ηθαλφηεηέο ηνπο θαη λα εθθξάζνπλ ηηο 

πξνζσπηθέο ηνπο επαηζζεζίεο.  

 

ηελ αξρηηεθηνληθή, νη Ρσκαίνη πήξαλ ηνπο ξπζκνχο απεπζείαο απφ ηελ ειιεληθή παξάδνζε, 

κεηαβάιινληαο ειάρηζηα ηε κνξθή ηνπο. ηε γιππηηθή αθνινπζήζεθε ε ειιεληθή ηερλνηξνπία. 

Οη Ρσκαίνη γιχπηεο φκσο πξνηηκνχζαλ λα παξηζηάλνπλ ηα ζψκαηα ληπκέλα. Αιιά θαη ζηε 

δσγξαθηθή εχθνια δηαθξίλνληαη νη ειιεληθέο επηδξάζεηο ηφζν ζηελ έθθξαζε φζν θαη ζηε 

ζεκαηηθή. Ζ ηνηρνγξαθία είρε κεγάιε δηάδνζε ζηε Ρψκε θαη αλαπαξήγαγε ηα εηθνλνγξαθηθά 

ζρέδηα ησλ κεγάισλ Διιήλσλ θαιιηηερλψλ, επαλαιακβάλνληαο ζπρλά, κε ζεκαληηθέο ηερληθέο 

ηειεηνπνηήζεηο αιιά ρσξίο πξσηνηππία, ηα ζέκαηα έκπλεπζεο πνπ επηθξαηνχζαλ ζηε 

κπζνινγία.  

 

Ζ ζπκβνιή ησλ Διιήλσλ ηερληηψλ ζηελ θαηεξγαζία πνιχηηκσλ ιίζσλ θαη κεηάιισλ ππήξμε 

θαζνξηζηηθή ζηελ εμέιημε φισλ ησλ κνξθψλ ηεο ξσκατθήο κηθξνηερλίαο: ηεο ζθξαγηδνιηζίαο, 

ηεο λνκηζκαηνπνηίαο, ηεο αξγπξνρνΐαο, ηεο ρξπζνρνΐαο, ηεο θνζκεκαηνηερλίαο θαη ηεο 

παινπξγίαο. ην ηέινο ηεο δεκνθξαηηθήο πεξηφδνπ, πνιινί Έιιελεο ηερλίηεο εγθαηαζηάζεθαλ 

ζηε Ρψκε πξνθεηκέλνπ λα θαιχςνπλ ηηο φιν θαη πεξηζζφηεξν απμαλφκελεο αλάγθεο ησλ 

αλψηεξσλ θνηλσληθψλ ηάμεσλ γηα έξγα ηέρλεο, θπξίσο φκσο γηα ηα αληηθείκελα ειιεληζηηθήο 

ηερλνηξνπίαο.  

 

Δπίζεκν ραξαθηήξα είραλ νη θεηκήιηεο πιάθεο απφ πνιχηηκνπο ή εκηπνιχηηκνπο ιίζνπο φπσο 

ηλδηθφ ζαξδφλπρα θαη θπαλφ γπαιί, ή απφ κέηαιιν, πνπ αλαπαξίζηαλαλ ηηο λίθεο θαη ηνπο 

ζξηάκβνπο ησλ απηνθξαηφξσλ, ηα πνξηξέηα ησλ κειψλ ηεο απηνθξαηνξηθήο νηθνγέλεηαο θαη 

ζθελέο απφ ηε κπζνινγία. Οη ζθξαγηδφιηζνη ήηαλ πνιχηηκα δψξα πνπ αληαιιάζζνληαλ κεηαμχ 

http://www.fhw.gr/chronos/04/gr/culture/320arts_sculpture_intro.html
http://www.fhw.gr/chronos/05/gr/culture/1200sculp_intro.html
http://www.fhw.gr/chronos/07/gr/politics/index63.html


ΑΝΑΛΤΖ – ΠΡΟΒΛΔΦΔΗ ΑΦΗΞΔΧΝ ΗΣΑΛΧΝ ΚΑΗ ΓΑΛΛΧΝ ΣΟΤΡΗΣΧΝ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ 

 

Πεηξαηάο 2010                                          ΛΑΦΗΑΣΖ ΥΡΗΣΗΝΑ                               72 

ησλ κειψλ ησλ αλψηεξσλ θνηλσληθψλ ζηξσκάησλ ηεο Ρψκεο. πλήζσο, θαηαζθεπάδνληαλ 

απφ ηνπο ίδηνπο ηερλίηεο πνπ έθηηαρλαλ ηα λνκίζκαηα ηεο φςηκεο Γεκνθξαηηθήο πεξηφδνπ, κε 

ηα νπνία είραλ εμάιινπ πνιιέο ηερλνηξνπηθέο νκνηφηεηεο.  

 

Αλακλεζηηθά δψξα ήηαλ ηα πεξίθεκα αξγπξά αγγεία (θάιπθεο, ζθχθνη, θάλζαξνη θαη δίζθνη) 

δηαθνζκεκέλα κε θπηηθά κνηίβα θαη κπζνινγηθέο παξαζηάζεηο, φπνπ ζπρλά ην ξφιν ησλ 

κπζηθψλ πξνζψπσλ ππνδχνληαλ κέιε ηεο απηνθξαηνξηθήο νηθνγέλεηαο. Μηα πξαθηηθή, ήδε 

γλσζηή απφ ηνπο ειιεληζηηθνχο ρξφλνπο, ε έλζεζε ρξπζψλ θαη αξγπξψλ λνκηζκάησλ ζηε 

ζέζε ησλ πνιχηηκσλ ιίζσλ, γεληθεχηεθε θαη έδσζε εμαηξεηηθά δείγκαηα θνζκεκάησλ.  

 

Ζ ηέρλε ηνπ ςεθηδσηνχ δαπέδνπ, ζχκθσλα κε ηα αξραηνινγηθά δεδνκέλα, γλψξηζε ηε 

κεγαιχηεξε αθκή ηεο ζηα ειιεληζηηθά θαη ζηα ξσκατθά ρξφληα. Μηθξέο θπβφζρεκεο 

ρξσκαηηζηέο ςεθίδεο απφ δηάθνξα πιηθά φπσο κάξκαξν, γπαιί ή πειφ εληίζεληαη ζε εηδηθά 

δηακνξθσκέλν δάπεδν θαη δεκηνπξγνχλ πνιχπινθεο παξαζηάζεηο νη νπνίεο ζπλήζσο 

κηκνχληαη ή αληηγξάθνπλ ζχγρξνλνπο δσγξαθηθνχο πίλαθεο. ηελ πιεηνςεθία ηνπο νη 

ςεθνζέηεο ήηαλ Έιιελεο θαη γηα ην ιφγν απηφ νη ειιεληζηηθέο παξαδφζεηο γνληκνπνίεζαλ ηελ 

ηέρλε ηνπ ξσκατθνχ ςεθηδσηνχ.  

 

Κχξην θαιιηηερληθφ θαηλφκελν ησλ ρξφλσλ ηνπ Απγνχζηνπ (31 π.Υ.-14 κ. Υ.) κε ηνλ νπνίν 

μεθίλεζε κηα λέα πεξίνδνο ηεο ξσκατθήο ηζηνξίαο, γλσζηή σο Απηνθξαηνξία, ήηαλ ε πηνζέηεζε 

εθθξαζηηθψλ κέζσλ θαη κνξθψλ πνπ αληινχζαλ ηα πξφηππά ηνπο απφ ην θιαζηθφ ειιεληθφ 

παξειζφλ. Σν ξεχκα απηφ πνπ έκεηλε γλσζηφ ζηελ ηζηνξία ηεο ηέρλεο σο "θιαζηθηζκφο", έγηλε 

πεξηζζφηεξν εκθαλέο ζηε γιππηηθή. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fhw.gr/chronos/05/gr/culture/index.html
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6 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 6:  ΥΔΔΗ ΔΛΛΑΓΑ-ΗΣΑΛΗΑ ΖΜΔΡΑ 

6.1 ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΔ ΥΔΔΗ 

 

Γηπισκαηία είλαη ε ηέρλε θαη ε πξαθηηθή ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ κεηαμχ ησλ αληηπξνζψπσλ 

ησλ νκάδσλ ή ησλ θξαηψλ. Ο φξνο αλαθέξεηαη ζπλήζσο ζηε δηεζλή δηπισκαηία ε νπνία 

θαζνξίδεη ηηο δηεζλείο ζρέζεηο κέζσ ηεο κεζνιάβεζεο ησλ δηπισκαηψλ ζρεηηθά κε δεηήκαηα 

εηξήλεο, πνιέκνπ, εκπνξίνπ, νηθνλνκηθψλ θαη πνιηηηζκνχ.  

 

Ζ Διιάδα ζχλαςε δηπισκαηηθέο ζρέζεηο κε ηελ Ηηαιία ακέζσο κεηά ηελ ελνπνίεζε ηεο 

ηειεπηαίαο, ην 1861. Ζ ρψξα καο δηαηεξεί Πξεζβεία θαη Πξνμεληθφ Γξαθείν ζηε Ρψκε θαη 

Γεληθά Πξνμελεία ζην Μηιάλν θαη ηε Νάπνιε, Πξνμελείν ζηε Βελεηία θαη Δπίηηκα Πξνμελεία 

ζηελ Σεξγέζηε (Γεληθφ), ην Σνξίλν (Γεληθφ), ηελ Αλθφλα, ηελ Καηάληα, ην Ληβφξλν, ην Μπάξη, ηε 

Μπνιφληα, ην Μπξίληηδη, ηε Φισξεληία, ην Παιέξκν θαη ηελ Πεξνχηδηα, θαζψο θαη Ληκεληθφ 

Πξνμελείν ζηε Γέλνβα. Σν Τπνπξγείν Δμσηεξηθψλ επνπηεχεη επίζεο ην Διιεληθφ Ηλζηηηνχην 

Βελεηίαο. 

 

6.2 ΤΜΒΑΣΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ 

 

Οη ζεκαληηθφηεξεο δηκεξείο ζπκθσλίεο κεηαμχ Διιάδαο θαη Ηηαιίαο, είλαη: 

 

o Ζ Μνξθσηηθή χκβαζε (1954) 

o Ζ πκθσλία Οηθνλνκηθήο πλεξγαζίαο (1949) 

o Ζ πλεξγαζία γηα ηελ Πξνζηαζία ηνπ Θαιαζζίνπ Πεξηβάιινληνο ηνπ Ηνλίνπ Πειάγνπο  

(1979) 

o Ζ πκθσλία πλεξγαζίαο θαηά ηεο Σξνκνθξαηίαο, ηνπ Οξγαλσκέλνπ Δγθιήκαηνο θαη 

ηνπ Λαζξεκπνξίνπ Ναξθσηηθψλ (1986) 

o Ζ χκβαζε γηα ηελ Οξηνζέηεζε ηεο Τθαινθξεπίδαο (1977) 

o Ζ πκθσλία πεξί Απνθπγήο Γηπιήο Φνξνινγίαο (1964) 

 

6.3 ΠΟΛΗΣΗΚΔ ΥΔΔΗ 

 

Μεηά ην Β΄ Παγθφζκην Πφιεκν νη δχν ρψξεο αλέπηπμαλ ζηελέο ζρέζεηο σο κέιε ηεο Δ.Δ. θαη 

ηνπ ΝΑΣΟ. Οη επαθέο ζε ππνπξγηθφ επίπεδν κεηαμχ ησλ δχν ρσξψλ είλαη ηαθηηθέο, ηδηαίηεξα 

ζην πιαίζην ησλ επξσπατθψλ ππνρξεψζεψλ ηνπο ζηηο Βξπμέιιεο. 

  

http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/el/Negotiation
http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/el/International_relations
http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/el/War
http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/el/Economics
http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/el/Culture
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Κάπνηεο απφ ηηο θπξηφηεξεο επηζθέςεηο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαηά ηε δηεηία 2006-2008 

είλαη κεηαμχ άιισλ, νη εμήο:  

 

o 24-28/01/2006 Δπίζεκε επίζθεςε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο, θ. 

Κάξνινπ Παπνχιηα ζηε Ρψκε  

o 04/12/06 Δπίζθεςε εξγαζίαο ηνπ ηφηε Ηηαινχ Πξσζππνπξγνχ θ. R. Prodi ζηελ Αζήλα 

o 19/03/07 Δπίζεκε επίζθεςε ηεο Τπνπξγνχ Δμσηεξηθψλ θαο N. Μπαθνγηάλλε ζηε 

Ρψκε 

o 31/08/07 Δπίζθεςε ηεο Τπνπξγνχ Δμσηεξηθψλ θαο Μπαθνγηάλλε ζηε Ρψκε γηα 

ζπλνκηιίεο κε ηνλ ηηαιφ νκφινγφ ηεο θ. M. D‟ Alema.  

o 23-25/09/2008 Δπίζεκε επίζθεςε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Ηηαιηθήο Γεκνθξαηίαο θ. Giorgio 

Napolitano ζηελ Αζήλα.  

 

Με αθνξκή ηελ νηθνλνκηθή θξίζε πνπ επηθξαηεί ζηελ Διιάδα, ν Ηηαιφο Τπνπξγφο Δμσηεξηθψλ 

Φξάλθν Φξαηίλη ηφληζε πσο ε Ηηαιία ζα ζηεξίμεη ηε ρψξα καο. Σν ππνπξγηθφ πκβνχιην ηεο 

Ηηαιίαο ελέθξηλε ηε ζπλδξνκή ηεο ρψξαο ζηνλ επξσπατθφ κεραληζκφ ζηήξημεο ηεο ειιεληθήο 

νηθνλνκίαο. Έηζη, κπνξεί πιένλ λα απνδεζκεπηεί ε πξψηε δφζε απφ ηα ζπλνιηθά 5,6 

δηζεθαηνκκχξηα επξψ ηα νπνία ζα είλαη ε ζπλεηζθνξά ηεο Ηηαιίαο ζηελ νηθνλνκηθή βνήζεηα 

πξνο ηελ Διιάδα. Ζ Ηηαιία έρεη δεζκεπηεί λα ρνξεγήζεη ζηελ Διιάδα βνήζεηα ζπλνιηθνχ 

χςνπο 14,8 δηζεθαηνκκπξίσλ επξψ ζε δηάζηεκα ηξηψλ εηψλ, εθ ησλ νπνίσλ ηα 5,6 

δηζεθαηνκκχξηα ζα δνζνχλ ήδε απφ ηνλ πξψην ρξφλν, ζην πιαίζην ηνπ ζρεδίνπ βνήζεηαο 

ζπλνιηθνχ χςνπο 80 δηζεθαηνκκπξίσλ επξψ απφ ηηο κεγαιχηεξεο ρψξεο ηεο δψλεο ηνπ επξψ. 

 

 

6.4  ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΔ ΥΔΔΗ 

 

ηηο 11 επηεκβξίνπ 1954, ππνγξάθηεθε ζηελ Αζήλα ε Πνιηηηζηηθή Μνξθσηηθή πκθσλία 

κεηαμχ Διιάδαο θαη Ηηαιίαο κε ζηφρν ηελ επαλαζχλδεζε ησλ δηπισκαηηθψλ ζρέζεσλ ησλ δχν 

θξαηψλ ε νπνία αλαλεψλεηαη αλά δηαζηήκαηα. Σν Ηηαιηθφ Μνξθσηηθφ Ηλζηηηνχην Αζελψλ είλαη 

έλαο επίζεκνο νξγαληζκφο ηνπ Ηηαιηθνχ Κξάηνπο πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ζηα πιαίζηα ηεο 

ζπκθσλίαο απηήο θαη έρεη σο βαζηθή κέξηκλα ηε δηάδνζε ηεο ηηαιηθήο θνπιηνχξαο θαη ηνπ 

πνιηηηζκνχ, θαζψο θαη ηελ πξνψζεζε ηεο ηηαιηθήο γιψζζαο ζηε Διιάδα κε ζθνπφ ηε γλσξηκία 

θαη επηθνηλσλία ησλ δχν ιαψλ. Σν Ηηαιηθφ Μνξθσηηθφ Ηλζηηηνχην είλαη ην Πνιηηηζηηθφ Γξαθείν 

ηεο Πξεζβείαο θαη εμαξηάηαη απεπζείαο απφ ην Τπνπξγείν Δμσηεξηθψλ ηεο Ηηαιίαο.  

 

Μέζα ζηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ Ηηαιηθνχ Μνξθσηηθνχ Ηλζηηηνχηνπ είλαη ε πξνψζεζε ησλ επαθψλ 

ησλ ειιεληθψλ ηδξπκάησλ, νξγαληζκψλ θαη ειιεληθψλ ππεξεζηψλ κε ηηο αληίζηνηρεο ηηαιηθέο, ε 
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επηκέιεηα θαη δηνξγάλσζε πνιηηηζηηθψλ εθδειψζεσλ (εθζέζεηο, ζπλαπιίεο, παξαζηάζεηο, 

ζπλέδξηα) ζε ζπλεξγαζία κε ειιεληθνχο θαη ηηαιηθνχο δεκφζηνπο θαη ηδησηηθνχο, θνξείο, ε 

παξνρή πιεξνθνξηψλ γηα ππνηξνθίεο θαη ζπνπδέο ζηελ Ηηαιία, ε αλάπηπμε  δηδαθηηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο κε ηε δηνξγάλσζε επηκνξθσηηθψλ ζεκηλαξίσλ θαη εμεηάζεσλ γηα ηελ 

πηζηνπνίεζε ηεο γλψζεο ηεο ηηαιηθήο γιψζζαο, θαζψο θαη ε δηδαζθαιία ηεο ηηαιηθήο γιψζζαο 

θαη θνπιηνχξαο γηα ελήιηθεο θαη λένπο. 

 

Ζ πεξηνρή δηθαηνδνζίαο ηνπ Ηηαιηθνχ Μνξθσηηθνχ Ηλζηηηνχηνπ Αζελψλ πεξηιακβάλεη ηνπο 

λνκνχο Ησαλλίλσλ, Θεζπξσηίαο, Πξέβεδαο, Άξηαο, Καξδίηζαο, Μαγλεζίαο, Δπξπηαλίαο, 

Φζηψηηδαο, Αηησιναθαξλαλίαο, Φσθίδαο, Βνησηίαο, Δπβνίαο, Αηηηθήο, Αραΐαο, Κνξηλζίαο, Ζιίαο, 

Αξθαδίαο, Αξγνιίδνο, Μεζζελίαο, Λαθσλίαο, Υίνπ, άκνπ, Γσδεθαλήζνπ, Κπθιάδσλ, Υαλίσλ, 

Ρεζχκλνπ, Ζξαθιείνπ, Λαζηζίνπ, Κέξθπξαο, Λεπθάδαο, Κεθαιιελίαο θαη Εαθχλζνπ.  

 

Οη πνιηηηζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο κε ζέκα ηελ Διιάδα είλαη πνιπάξηζκεο ζε φιε ηελ Ηηαιία. ηε 

Βελεηία ιεηηνπξγεί απφ ην 1951 ην Ηλζηηηνχην Μεηαβπδαληηλψλ πνπδψλ, ην κνλαδηθφ 

εξεπλεηηθφ ίδξπκα ηεο Διιάδνο ζην εμσηεξηθφ κε θχξηα απνζηνιή ηε κειέηε ηεο βπδαληηλήο θαη 

κεηαβπδαληηλήο ηζηνξίαο ζηελ Ηηαιία θαη εηδηθφηεξα ζηε Βελεηία θαη ζηηο ειιεληθέο πεξηνρέο ηελ 

πεξίνδν ηεο Δλεηνθξαηίαο. Λεηηνπξγεί ζηελ έδξα ηεο Διιελνξζφδνμεο Αδειθφηεηαο ηεο 

Βελεηίαο ε νπνία έρεη παξαρσξεζεί απφ ηελ Αδειθφηεηα ζην Διιεληθφ Κξάηνο. Ζ πνιηηηζηηθή 

παξνπζία ηεο Ηηαιίαο ζηελ Διιάδα πξαγκαηνπνηείηαη θπξίσο κέζσ ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ 

αλαπηχζζεη ην Ηηαιηθφ Ηλζηηηνχην Αζελψλ.   

 

 

6.5 ΟΜΟΓΔΝΔΗΑ 

 

Ζ νκνγέλεηα αξηζκεί πεξίπνπ 30.000 άηνκα εθ ησλ νπνίσλ ν θχξηνο φγθνο βξίζθεηαη ζηελ 

θεληξηθή Ηηαιία. εκαληηθή είλαη θαη ε καθξαίσλε παξνπζία ειιεληθήο θαηαγσγήο ηηαιψλ 

πνιηηψλ πνπ κηινχλ ηε ραξαθηεξηζηηθή «γθξεθάληθε» δηάιεθην ζηελ πεξηνρή ηεο «Μεγάιεο 

Διιάδνο». 

  

Ο Γήκνο Νάπνιεο, χζηεξα απφ πνιχρξνλν αγψλα ηεο νκνγέλεηαο ηεο πεξηθέξεηαο θαη ηνπ 

Γεληθνχ Πξνμελείνπ ηεο Διιάδαο, απνθάζηζε ηελ ηνπνζέηεζε αλακλεζηηθήο πιάθαο ζηνλ 

ηζηνξηθφ ειιεληθφ ηεξφ Ναφ Αγίσλ Απνζηφισλ Πέηξνπ θαη Παχινπ. πσο αλαγξάθεηαη ζηελ 

αλακλεζηηθή πιάθα, ν ηηαιηθφο δήκνο αλαγλσξίδεη ηε ζπκβνιή ηνπ ειιεληζκνχ ζηελ πξφνδν 

θαη επεκεξία ηεο πφιεο ηα ηειεπηαία πεληαθφζηα ρξφληα. 
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6.6 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΗ ΔΜΠΟΡΗΚΔ ΥΔΔΗ          

 

Παξφιε ηελ ηδηαίηεξε ηξέρνπζα νηθνλνκηθή ζπγθπξία, νη δηκεξείο ζρέζεηο κεηαμχ ηεο Ηηαιίαο θαη 

ηεο Διιάδαο ζπλερίδνπλ λα έρνπλ κεγάιε βαξχηεηα θαη γηα ηηο δχν ρψξεο ζε φινπο ηνπο ηνκείο 

ηεο αγνξάο. Ζ Διιάδα ζπλερίδεη λα απνηειεί κηα πνιχ ελδηαθέξνπζα αγνξά γηα ηελ Ηηαιία πνπ 

θαηαηάζζεηαη πιένλ δεχηεξε κεηαμχ ησλ θπξηφηεξσλ εκπνξηθψλ εηαίξσλ ηεο Ηηαιίαο. 

 

Ο φγθνο ηνπ δηκεξνχο εκπνξίνπ Διιάδαο-Ηηαιίαο αλήιζε ην 2007 ζηα 8,3δηο €, παξακέλνληαο 

ζρεδφλ ακεηάβιεηνο ζε ζρέζε κε ην 2006. Σν εκπνξηθφ ηζνδχγην είλαη ζηαζεξά ειιεηκκαηηθφ εηο 

βάξνο ηεο Διιάδαο, θαηακεηξεκέλν ζηα 4,6 δηο € γηα ην 2007, ειαθξά κεησκέλν ζε ζρέζε κε 

ην 2006. Κπξηφηεξα εμαγψγηκα πξντφληα πξνο ηελ Ηηαιία γηα ην 2007 παξακέλνπλ ην ειαηφιαδν 

(10,94% ηνπ ζπλφινπ), ηα πξντφληα αινπκηλίνπ (12,69%) θαη ηα ηρζπξά. Ζ Ηηαιία είλαη ε 

δεχηεξε ρψξα πξννξηζκνχ ειιεληθψλ πξντφλησλ κε πνζνζηφ ζπκκεηνρήο 11,2% ηνπ ζπλφινπ 

ησλ ειιεληθψλ εμαγσγψλ. Σν 2007 νη ειιεληθέο εηζαγσγέο κεηψζεθαλ θαηά 0,6% ζηα 6,47 δηο 

€, κε ην δείθηε εμαγσγψλ λα θηάλεη ην 28,5%. 

 

Πίνακαρ 6.6              Γιμεπέρ Δμπόπιο Δλλάδαρ Ιηαλίαρ 2006-2008 (Αξία: ζε εκ. εςπώ) 

 
2006 2007 2008 

Μεηαβνιή 
΄07 -΄08 

(%) 

Ηαλ.-
επη.2008 

 

Ηαλ.-
επη.2009 

 

Μεηαβνιή 
Δλληάκελνπ  
08’-09’ (%) 

Διιεληθέο 

Δμαγσγέο 1,871 1.841 2 8,7% 1,6 1,2 -25% 

Διιεληθέο 

Δηζαγσγέο 5,833 6,467 6,9 6,8% 5,3 4,1 -22,6% 

Όγθνο  

Δκπνξίνπ 7,704 8,308 8,9 7,2% 6,9 5,3 -21,6% 

Δκπνξηθό 

Ηζνδύγην  -3,961 -4,626 -4,9 6% -3,73 -2,87 -23,1% 

Γείθηεο 
Δμαγσγώλ/ 
Δηζαγσγώλ 0,32 0,28 0,29 - 29,5 29,3 - 

Πεγή:  ΔΤΔ 

 

 

Οη νηθνλνκηθέο θαη εκπνξηθέο ζρέζεηο Διιάδαο-Ηηαιίαο, κε βάζε ηα ζηνηρεία ηεο Δζληθήο 

ηαηηζηηθήο Τπεξεζίαο γηα ηελ πεξίνδν Ηαλνπάξην-Οθηψβξην 2008, ππνγξακκίδνπλ ηε ζπλέρεηα 

ησλ άξηζησλ εκπνξηθψλ ζρέζεσλ θαη ησλ πνζνζηηαίσλ απμήζεσλ πνπ θαηαγξάθεθαλ ην 2007.   

Κπξηφηεξα εηζαρζέληα απφ ηελ Ηηαιία πξντφληα είλαη θαξκαθεπηηθά ηδηνζθεπάζκαηα (2%), 

θεξακηθά πιαθίδηα (1,5%), επηβαηηθά νρήκαηα (1,3%), είδε θξνπλνπνηταο θαη ζπλαθή (1,2%), 
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ππνδήκαηα (1,2%), νξπθηά θαχζηκα-έιαηα, Ζ/Τ (1%), πξντφληα έιαζεο ζηδεξνχρα θαη κε 

(1,8%), ειαθξά έιαηα θαη παξαζθεπάζκαηα, ειεθηξηθή ελέξγεηα (0,8%), μχιηλα έπηπια (0,8%), 

έπηπια θαη ζηνηρεία εληνηρηδφκελσλ θνπδηλψλ (0,8%), κέξε θαη εμαξηήκαηα νρεκάησλ (0,7%), 

πνιπαηζπιέλην, θπζηθφ αέξην (0,7%), γπαιηά ειίνπ (0,6%), κπαλάλεο (0,6%), ραξηί πγείαο, 

ζηδεξέο θαη ραιχβδηλεο ξάβδνη. 

 

Σα θπξηφηεξα εμαρζέληα πξντφληα καο πξνο ηελ Ηηαιία είλαη ηα νξπθηά θαχζηκα / ιάδηα (10,3% 

επί ηνπ ζπλφινπ), παξζέλν ειαηφιαδν ρχδελ (7,4%), ηρζπξά (θπξίσο ηζηπνχξεο-ιαπξάθηα 

7,3%), αξγίιην θαη θξάκαηα αξγηιίνπ (7,2%), ξάβδνη θαη ζσιήλεο ραιθνχ, ζθιεξφο ζίηνο 

(2,3%), πιάθεο, ηαηλίεο, θχιια απφ θξάκα αξγηιίνπ (1,7%), πνιππξνππιέλην (1,6%), 

βακβαθφζπνξνο, ρεκηθέο χιεο, ηζηκέληα (1,1%), ηπξηά (1%) θαη ξνδάθηλα ζε θνλζέξβα (1%). 

 

Γιάγπαμμα 6.6Α 
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Γιάγπαμμα 6.6Β 

 

 

6.7 ΘΔΜΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ 

 

Σν εληαίν ζεζκηθφ πιαίζην (άξζξν 3 ηεο ζπλζήθεο γηα ηελ Δπξσπατθή Έλσζε) απνηειεί 

ζπγθεθξηκέλε έθθξαζε ηεο αξρήο ηεο ζεζκηθήο ελφηεηαο. Ζ έλλνηα απηή ζπλεπάγεηαη φηη ηα 

ζεζκηθά φξγαλα ηεο Έλσζεο θαη ηεο Κνηλφηεηαο είλαη ηα ίδηα θαη ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία 

ιήςεο απνθάζεσλ ησλ δηαθφξσλ ππιψλσλ. Σν εληαίν ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ είλαη έλα απφ ηα 

κέζα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηνπο ζπληάθηεο ησλ πλζεθψλ γηα ηε δηαηήξεζε ηεο ζπλνρήο 

κεηαμχ ηεο δξάζεο ηεο Έλσζεο θαη ηεο δξάζεο ησλ Κνηλνηήησλ. 

 

Δπηπιένλ ησλ θνηλνηηθψλ ξπζκίζεσλ, ζε δηκεξέο επίπεδν κεηαμχ Διιάδνο θαη Ηηαιίαο έρνπλ 

ππνγξαθεί νη θάησζη πκθσλίεο:  

o πλζήθε εκπνξίνπ, λαπηηιίαο θαη θηιίαο (αλ Ρέκν, Νφκνο 1949/ΦΔΚ Α 306) 

o πκθσλία πεξί απνθπγήο ζηπιήο θνξνινγίαο επί Κιεξνλνκηψλ (1964) 

o πκθσλία επί θεξδψλ λαπηηιηαθψλ επηρεηξήζεσλ (1967, αλαζεσξεκέλε ην 1991) 

o πκθσλία επηζηεκνληθήο θαη ηερλνινγηθήο ζπλεξγαζίαο (1983) 

o πκθσλία πεξί απνθπγήο δηπιήο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο θαη θεθαιαίνπ (1987) 

o πκθσλία γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο θαηαζθεπήο αγσγνχ θπζηθνχ αεξίνπ (Νφκνο 3441/2006, 

ΦΔΚ Α 39) 
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6.8 ΔΛΛΖΝΟΗΣΑΛΗΚΟΗ ΤΛΛΟΓΟΗ 

 

Ο ειιελντηαιηθφο χιινγνο “GRECIA GR” είλαη κηα αθηινθεξδήο πνιηηηζηηθή νξγάλσζε κε 

αληδηνηειείο επηδηψμεηο. Απεπζχλεηαη ζε φινπο ηνπο Έιιελεο θαη Ηηαινχο πνιίηεο πνπ 

αηζζάλνληαη φηη κπνξνχλ λα δξαζηεξηνπνηεζνχλ ελεξγά γηα ηε βειηίσζε θαη ηελ εθπιήξσζε 

ησλ θνηλσληθψλ ζηφρσλ. 

 

Ο ηνκέαο ησλ πνιηηηζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ ζπιιφγνπ έρεη λα θάλεη κε ηελ πξνβνιή ησλ 

ιατθψλ παξαδφζεσλ θαη ηε δηεξεχλεζε ηεο εζληθήο ηαπηφηεηαο ησλ δχν ιαψλ, ηελ πξνζηαζία 

θαη αμηνπνίεζε ηεο ππάξρνπζαο πνιηηηζηηθήο, ηζηνξηθήο, θαιιηηερληθήο θαη αξρηηεθηνληθήο 

θιεξνλνκηάο ζε Διιάδα θαη Ηηαιία θαη ηηο πνιηηηζηηθέο αληαιιαγέο κεηαμχ ησλ δηάζπαξησλ 

ειιελντηαιηθψλ θνηλνηήησλ ζε φιν ηνλ θφζκν. 

 

6.9 ΤΜΦΧΝΗΔ- ΤΝΔΡΓΑΗΔ ΔΛΛΑΓΑ-ΗΣΑΛΗΑ 

 

Σα ηειεπηαία ρξφληα έρνπλ ππνγξαθεί αξθεηέο ζπκθσλίεο θαη ζπλεξγαζίεο αλάκεζα ζηελ 

Διιάδα θαη ηελ Ηηαιία. Ο Διιελντηαιηθφο ζχλδεζκνο απφ ην 1986 πξνσζεί ζπζηεκαηηθά ηε 

δηθηχσζε ζρνιείσλ κεηαμχ ησλ δπν ρσξψλ, κε εκπεηξία εθαηνληάδσλ εθδειψζεσλ θαη 

αδειθνπνηήζεσλ.  

 

Σν 2003 ππνγξάθηεθε ε ζπζηαηηθή πξάμε θαη ην θαηαζηαηηθφ ηεο έλσζεο Ηηαιψλ θαη Διιήλσλ 

επηρεηξεκαηηψλ ε νπνία νλνκάζηεθε «Διιελντηαιηθφ Δπηκειεηήξην Παξαγσγηθψλ 

Γξαζηεξηνηήησλ». Σν 2007 ππνγξάθηεθαλ ζεκαληηθά κλεκφληα ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ηηαιηθψλ 

θαη ειιεληθψλ νκίισλ γηα επελδχζεηο ζηνλ ελεξγεηαθφ ηνκέα ζηελ Διιάδα (ENEL - φκηινο 

Κνπεινχδνπ γηα αηνιηθή ελέξγεηα, Edison - Διιεληθά Πεηξέιαηα ΑΔ γηα παξαγσγή ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο).  

 

Μία απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο ειιελντηαιηθέο ζπκθσλίεο είλαη ε δηαθξαηηθή ζπκθσλία Διιάδαο - 

Ηηαιίαο γηα ηε κεηαθνξά θπζηθνχ αεξίνπ. Ο ππνζαιάζζηνο αγσγφο δηαζχλδεζεο ησλ δχν 

ρσξψλ έρεη ζρεδηαζηεί λα κεηαθέξεη πεξίπνπ 8 δηζ. θπβηθά κέηξα/έηνο θπζηθνχ αεξίνπ θαη ζα 

θαηαζθεπαζηεί ζε 4 θάζεηο. Σν έξγν απηφ είλαη γλσζηφ σο Νφηηνο Δπξσπατθφο Γηάδξνκνο 

Φπζηθνχ Αεξίνπ. Έρεη ραξαθηεξηζζεί σο έξγν πξψηεο πξνηεξαηφηεηαο απφ ηελ Δπξσπατθή 

Δπηηξνπή θαη ζα απνηειέζεη ην πξψην ζεκαληηθφ έξγν ελεξγεηαθήο ππνδνκήο ζηελ επξχηεξε 

πεξηνρή ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο. 

 

Σν 2008 εγθξίζεθε ην «Γηαζπλνξηαθφ επηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα Διιάδαο-Ηηαιίαο 2007-2013», 

ζην πιαίζην ηνπ ζηφρνπ «Δπξσπατθή Δδαθηθή πλεξγαζία» πνπ ρξεκαηνδνηείηαη απφ ην 
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Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο. Απφ ειιεληθήο πιεπξάο, επηιέμηκεο πεξηνρέο 

είλαη νη πεξηθέξεηεο Γπηηθήο Διιάδνο, Ζπείξνπ θαη Ηνλίσλ Νήζσλ, ελψ απφ ηηαιηθήο, ε 

πεξηθέξεηα ηεο Απνπιίαο. Ζ ρξεκαηνδφηεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο αλέξρεηαη ζε 118,6 εθ. επξψ 

κε άμνλεο πξνηεξαηφηεηαο ηελ ελίζρπζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο θαη ηεο θαηλνηνκίαο, ηε 

βειηίσζε ηεο πξνζβαζηκφηεηαο ζε βηψζηκα δίθηπα θαη ππεξεζίεο, ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο 

δσήο θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηελ ελδπλάκσζε ηεο θνηλσληθήο θαη 

πνιηηηζηηθήο ζπλνρήο. 

 

Ζ δηαπεξηθεξεηαθή ζπλεξγαζία κεηαμχ Διιάδαο θαη Ηηαιίαο εγθαηληάζζεθε κε ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε ηεο ππνζαιάζζηαο ζχλδεζεο ειεθηξνληθψλ δηθηχσλ REGEN θαη INTERREG. 

ηα πιαίζηα ηνπ INTERREG II, ε Διιάδα θαη ε Ηηαιία ζπλεξγάζηεθαλ ζε δηάθνξνπο ηνκείο, 

κεηαμχ ησλ νπνίσλ νη κεηαθνξέο θαη επηθνηλσλίεο, ε ππνζηήξημε ζηηο παξαγσγηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο, ην πεξηβάιινλ, ν ηνπξηζκφο θαη ε εθπαίδεπζε.  

 

Με ηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ λένπ δηαζπλνξηαθνχ πξνγξάκκαηνο INTERREG ΗΗΗ ζην νπνίν 

αιιάδεη ην θαλνληζηηθφ πιαίζην, (αλαθνίλσζε Δ (2000) 1101/28.4.2000) πξνβιέπεηαη θνηλή 

δηαρεηξηζηηθή αξρή πιεξσκήο θαη αληηκεησπίδνληαη ζε κεγάιν βαζκφ ηα πξνβιήκαηα πνπ είραλ 

εληνπηζηεί ζηελ παξειζνχζα πξνγξακκαηηθή πεξίνδν. Σν INTERREG III θαιχπηεη έλα επξχ 

θάζκα δξάζεσλ πνπ ζπκπεξηιακβάλνπλ ηνπο ηνκείο ηεο νηθνλνκηθήο θαη επηρεηξεκαηηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο, ηνπ πνιηηηζκνχ θαη ηνπ πεξηβάιινληνο. Μεηαμχ άιισλ, ζπκπεξηιακβάλεηαη 

θαη ε αλάπηπμε δηαζπλνξηαθψλ δξαζηεξηνηήησλ ζε ηνκείο φπσο ε έξεπλα, ε ηερλνινγία, ε 

εθπαίδεπζε, ν πνιηηηζκφο, νη επηθνηλσλίεο θαη ε πγεία, κε ζηφρν ηελ αχμεζε ηεο 

παξαγσγηθφηεηαο θαη ηε δεκηνπξγία λέσλ ζέζεσλ απαζρφιεζεο. 

 

ην πιαίζην απηφ πεξηιακβάλεηαη θαη ε ζπλεξγαζία ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Λέηζε κε ηα 

Παλεπηζηήκηα Ησαλλίλσλ, Παηξψλ θαη Ηνλίνπ, κέζσ ρνξήγεζεο κεηαπηπρηαθψλ ππνηξνθηψλ, 

πνιιέο απφ ηηο νπνίεο αθνξνχλ ηε κειέηε ησλ παξαδφζεσλ ηεο ειιελφθσλεο Απνπιίαο. Σν 

2009 πξαγκαηνπνηήζεθε κε κεγάιε επηηπρία ε εθδήισζε ηνπ πλδέζκνπ Δπηζηεκφλσλ 

Παλεπηζηήκησλ απφ ηηο δχν ρψξεο, κε ηίηιν: «Ηηαιία-Διιάδα: Πνιηηηζκηθέο Αιιειεπηδξάζεηο».  

Ζ Διιάδα, κε εθπξφζσπν ηελ Κνξψλε θαη ε Ηηαιία ζπκκεηέρνπλ επίζεο ζηελ πξνζπάζεηα πνπ 

θαηαβάιιεηαη απφ ηέζζεξηο κεζνγεηαθέο ρψξεο γηα ηελ επίζεκε αλαγλψξηζε ηεο Μεζνγεηαθήο 

Γηαηξνθήο σο άπιεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο απφ ηελ UNESCO.  

 

Έρνπλ αλαιεθζεί αξθεηέο πξσηνβνπιίεο ζπλεξγαζίαο ειιεληθψλ θξαηηθψλ θνξέσλ θαη ηεο 

ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο κε αληίζηνηρνπο ηηαιηθνχο θνξείο θπξίσο ζε ζέκαηα αδειθνπνίεζεο, 

πινπνίεζεο θνηλνηηθψλ πξνγξακκάησλ, επηρεηξεκαηηθψλ δξάζεσλ θαη ηνπξηζκνχ. Ζ 

αδειθνπνίεζε πφιεσλ αθνξά δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζπλεπάγνληαη ή πξνσζνχλ ηηο άκεζεο 

http://sibilla-gr-sibilla.blogspot.com/2009/03/italia-grecia-influenze-reciproche-1200.html
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αληαιιαγέο κεηαμχ ησλ δχν ρσξψλ, κέζσ ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο ζε δξαζηεξηφηεηεο θαη 

ελζαξξχλνπλ ηε δηθηχσζε θαη ηε ζπλεξγαζία. Αδειθνπνίεζε πφιεσλ έρεη γίλεη κεηαμχ ηνπ 

Μνλαζηεξαθίνπ θαη Monasterace Καιαβξίαο (1997), ηνπ Γήκνπ θαθησηψλ θαη ηνπ Γήκνπ 

Leverano (2004), ηνπ Γήκνπ Ηιίνπ θαη ηνπ Γήκνπ Corigliano d' Otranto ηεο επαξρίαο Λέηζε, ησλ 

θσκνπφιεσλ Φαιάλεο θαη Pietralunga, ησλ Γήκσλ Άγηνπ ηέθαλνπ θαη Graffignano, ηνπ 

Γήκνπ Παηξέσλ θαη ηεο πφιεο Ρέηδην Καιαβξίαο, ηεο πφιεο Μπνιφληα θαη ηεο Καβάιαο, θ.α. 
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7 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 7: ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΖ ΥΔΖ ΔΛΛΑΓΑ-ΓΑΛΛΗΑ ΑΠΟ ΣΑ 

ΥΡΟΝΗΑ ΣΖ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΑ ΔΧ ΣΗ ΜΔΡΔ ΜΑ 

7.1 ΑΡΥΑΗΑ ΔΛΛΑΓΑ ΚΑΗ ΓΑΛΛΗΑ 

πσο ήδε πξναλαθέξζεθε, ν θιαζηθφο πνιηηηζκφο ηεο Διιάδαο άζθεζε ξηδηθή επηξξνή ζε 

νιφθιεξε ηελ Δπξψπε θαη θπζηθά θαη ζηε Γαιιία. Ζ αξραία Διιάδα ελέπλεπζε ην γαιιηθφ 

πνιηηηζκφ θαη νδήγεζε ζε λέεο κνξθέο  αλαγελλήζεσλ, θαζψο θαη ζε πνιηηηθέο κεηαβνιέο. Ζ 

εηζαγσγή ηνπ ειιεληθνχ αιθαβήηνπ ζηε ρψξα ησλ Γαιαηψλ νη νπνίνη ήηαλ πξφγνλνη ησλ 

Γάιισλ θαη ν απνηθηζκφο ηεο Μαζζαιίαο απφ ηνπο Φσθαείο ηεο Ησλίαο, έθαλαλ ηε Μαζζαιία 

ησλ Διιήλσλ βαζίιηζζα ηεο Μεζνγείνπ.  

Ζ επηξξνή ηεο ειιεληθήο αξραηφηεηαο ζηε Γαιιία θαηά ηνλ 18ν αηψλα αιιά θαη αξγφηεξα, ήηαλ 

ηεξάζηηα, ηνπιάρηζηνλ ζην ηδενινγηθφ πεξηθάιπκκα ησλ ηδεψλ ηεο Γαιιηθήο Δπαλάζηαζεο. Ζ 

«Διιελνκαλία» θπξηαξρεί παληνχ, φρη κφλν ζηηο ηδέεο ηεο δεκνθξαηίαο, ηεο ειεπζεξίαο, ησλ 

λφκσλ αιιά αθφκε θαη ζηνλ ηξφπν έλδπζεο ησλ γπλαηθψλ. Σα αξραία αγάικαηα νδεγνχλ ηε 

κφδα, αιιά θαη νη θαιιηηέρλεο – δσγξάθνη ηεο επνρήο παξνπζηάδνπλ ειιεληθά ζέκαηα. Μεηά ηε 

Γαιιηθή Δπαλάζηαζε μαλαγελλήζεθε ην πλεχκα  ηεο Διιάδαο θαη ηεο Ρψκεο. ηελ 

επαλαζηαηεκέλε Γαιιία ε ιαηξεία ησλ θιαζηθψλ άιιαμε φιεο ηηο ηέρλεο, εηζέβαιε ζηελ 

θνηλσληθή δσή θαη δηακφξθσζε ηελ πνιηηηθή ζθέςε. 

 

7.2 Ζ ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΔΛΛΖΝΗΚΧΝ ΑΠΟΗΚΗΧΝ ΣΖ ΓΑΛΛΗΑ ΑΠΟ ΣΖΝ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΑ 

Οη απψηαηεο επαθέο ηνπ ειιεληθνχ θφζκνπ κε ην ρψξν ηεο Γαιιίαο αλάγνληαη ζηνλ 6ν αηψλα 

π.Υ., θαηά ηα ρξφληα ησλ επνηθηζκψλ ησλ Φσθαέσλ ζηελ πεξηνρή πνπ νλνκάζηεθε αξγφηεξα 

Πξνβεγθία. Δθεί ίδξπζαλ ζεκαληηθέο πφιεηο φπσο ε Μαζζαιία, ε Αγάζε, ε  Αληίπνιηο θαη ε 

Νίθαηα. ηα λεφηεξα ρξφληα, ηα πξψηα δείγκαηα ειιεληθψλ κεηνηθεζηψλ πξνο ηε Γαιιία 

αθνξνχλ κηθξέο νκάδεο θπγάδσλ απφ ηελ ηνπξθνθξαηνχκελε Αλαηνιή νη νπνίνη ππεξεηνχζαλ 

σο κηζζνθφξνη, αζρνινχληαλ κε ην εκπφξην ή δνχζαλ κε ηελ αληηγξαθή ειιεληθψλ 

ρεηξνγξάθσλ θαη ηε δηδαζθαιία.  

Οπζηαζηηθά, ε πξψηε εγθαηάζηαζε κε καδηθφ ραξαθηήξα έγηλε ζηελ Κνξζηθή απφ κεξηθέο 

εθαηνληάδεο Μαληάηεο ην 17ν αηψλα. Αμηνζεκείσηε ήηαλ επίζεο θαη ε ζπρλή παξνπζία 

Διιήλσλ εκπφξσλ θαη λαπηηθψλ ζην ιηκάλη ηεο Μαζζαιίαο θαηά ηελ επνρή ησλ 

Ναπνιεφληεησλ πνιέκσλ, φηαλ ν λαπηηθφο απνθιεηζκφο ηεο Γαιιίαο έδηλε ηε δπλαηφηεηα ζε 

ηνικεξνχο λαπηηθνχο λα κεηαθέξνπλ ζηηο γαιιηθέο θηήζεηο γεσξγηθά θπξίσο πξντφληα, απφ 

δηάθνξεο πεξηνρέο ηεο Μεζνγείνπ.  
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Πάλησο, νξγαλσκέλεο ειιεληθέο εζηίεο, κε πξψηε ηε Μαζζαιία, άξρηζαλ λα δεκηνπξγνχληαη 

ζηε Γαιιία θαηά ηα πξψηα ρξφληα ηεο Παιηλφξζσζεο. Απηή ηε θνξά βαζηθφ θίλεηξν ήηαλ ε 

θαηάξγεζε απφ ην γαιιηθφ θξάηνο ηνπ δηθαηψκαηνο 20% επί ηεο μέλεο λαπζηπινΐαο. Σελ 

πεξίνδν απηή εγθαηαζηάζεθαλ ζηε Μαζζαιία δηάθνξνη ειιεληθνί εκπνξηθνί νίθνη. Σν ειιεληθφ 

εκπνξηθφ ζηνηρείν, ζηελ πιεηνλφηεηά ηνπ κέιε ηνπ δηεζλνχο δηθηχνπ ησλ κεγαιεκπφξσλ 

ρηψηηθεο θαηαγσγήο, εληζρχζεθε απφ έλαλ αξηζκφ πξνζθχγσλ πνπ αλαδεηνχζαλ θαηαθχγην ζε 

ζπγγεληθά πξφζσπα ζηε Μαζζαιία, κεηά ηηο ζθαγέο ηεο Υίνπ ην 1822. Απφ ην 1840 κέρξη ην 

1870 εκθαλίζηεθαλ ζηελ πφιε λένη εκπνξηθνί νίθνη (θπξίσο νη νίθνη θαξακαγθάο, 

Εαθεηξφπνπινο θαη Εαξείθεο, Επγνκαιάο, Κσλζηαληηλίδεο, θ.α.). 

Δλψ ε Μαζζαιία απνηεινχζε πφιν έιμεο ησλ Διιήλσλ γηα νηθνλνκηθνχο ιφγνπο, ην Παξίζη 

πξνζέιθπε δηαρξνληθά ηνπο Έιιελεο σο θέληξν πλεπκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο κε κεγάιε 

αθηηλνβνιία. ηα ηέιε ηνπ 18νπ θαη ζηηο αξρέο ηνπ 19νπ αηψλα δεκηνπξγήζεθε ζηε γαιιηθή 

πξσηεχνπζα έλαο θχθινο Διιήλσλ ινγίσλ θαη θνηηεηψλ κε εμέρνπζα κνξθή ηνλ Αδακάληην 

Κνξαή. Ζ επηξξνή ηνπ κηθξνχ απηνχ θχθινπ ζηνλ ειιεληθφ θφζκν ήηαλ πνιχ ζεκαληηθή θαζψο 

νη Έιιελεο ιφγηνη πνπ είραλ εγθαηαζηαζεί ζην Παξίζη θηινδνμνχζαλ λα δηαδξακαηίζνπλ ξφιν 

δηαχισλ επηθνηλσλίαο κεηαμχ ηνπ επξσπατθνχ Γηαθσηηζκνχ θαη ησλ ζπκπαηξησηψλ ηνπο. 

Απφ ην δεχηεξν κηζφ ηνπ 19νπ αηψλα ε κεηαλάζηεπζε ησλ Διιήλσλ πξνο ην Παξίζη απέθηεζε 

πην ζπζηεκαηηθφ ραξαθηήξα. Ζ Γαιιία εμειίρζεθε ηελ πεξίνδν απηή ζε κία απφ ηηο 

ζεκαληηθφηεξεο ρψξεο ππνδνρήο κεηαλαζηψλ. Δηδηθφηεξα ην Παξίζη κεηαηξάπεθε ζε κία 

κεγάιε αζηηθή αγνξά, πξνζειθχνληαο κεγάιν κέξνο κεηαλαζηψλ. Οη Έιιελεο έθηαζαλ εθεί 

είηε γηα λα αλαδεηήζνπλ έλα θαιχηεξν νηθνλνκηθφ κέιινλ είηε γνεηεπκέλνη απφ ηελ πνιηηηζηηθή 

αθηηλνβνιία ηεο πφιεο. Έιιελεο έκπνξνη, γηαηξνί, επηρεηξεκαηίεο, ηξαπεδίηεο, εηζνδεκαηίεο θαη 

ηερλίηεο (γνπλαξάδεο, ξάθηεο, ππνδεκαηνπνηνί), αιιά θαη θνηηεηέο, ζπγγξαθείο, θαιιηηέρλεο, 

θαζεγεηέο παλεπηζηεκίνπ, εγθαηαζηάζεθαλ ζην Παξίζη. Χο πξνο ηελ θαηαγσγή ηνπο, ηα κέιε 

ηεο ειιεληθήο παξνηθίαο πξνέξρνληαλ θαηά πξψην ιφγν απφ ηε Μηθξά Αζία, ηελ 

Κσλζηαληηλνχπνιε, ηελ Πεινπφλλεζν, ηελ Αζήλα θαη ηα λεζηά ηνπ Ηνλίνπ, αιιά θαη 

δεπηεξεπφλησο απφ ηα λεζηά ηνπ Αηγαίνπ, ηελ Κξήηε, ηε Μαθεδνλία θαη ηε Θξάθε. 

Ο ραξαθηήξαο ησλ ειιεληθψλ παξνηθηψλ ζην Παξίζη θαη ζηε Μαζζαιία δηαθνξνπνηήζεθε θαηά 

ηε δηάξθεηα ηνπ Α‟ παγθφζκηνπ πνιέκνπ. Ζ άθημε ρηιηάδσλ Διιήλσλ γηα ηελ ελίζρπζε ηνπ 

εξγαηηθνχ δπλακηθνχ ζηα εξγνζηάζηα ηνπ πνιέκνπ, κεηέβαιε γεληθφηεξα ηνλ αξηζκφ, ηε 

γεσγξαθηθή θαηαλνκή, αιιά θαη ηε ζχλζεζε ηνπ ειιεληθνχ πιεζπζκνχ ζηε Γαιιία. Απφ ην 

θαινθαίξη ηνπ 1916 κέρξη ην θαινθαίξη ηνπ 1917 έθηαζαλ ζηε ρψξα 15.000 Έιιελεο εξγάηεο, 

πνιινί απφ απηνχο ζπλνδεπφκελνη απφ ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ζηελ 

πεξίπησζε απηή δελ επξφθεηην γηα ειεχζεξε, απζφξκεηε κεηαλάζηεπζε, αιιά γηα 

κεηαλάζηεπζε νξγαλσκέλε απφ ην γαιιηθφ θξάηνο. 
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Σε δεθαεηία ηνπ 1920 θαη ηδηαίηεξα ηελ πεξίνδν 1921-1926, ν αξηζκφο ησλ Διιήλσλ πνπ 

δηέκελαλ ζηε Γαιιία απμήζεθε θαηά πνιχ. Οη αλάγθεο ηεο ρψξαο ζε εξγαηηθφ δπλακηθφ κεηά ηηο 

απψιεηεο ηνπ Α΄ παγθνζκίνπ πνιέκνπ, αιιά θαη ε θηιειεχζεξε πνιηηηθή ηνπ γαιιηθνχ θξάηνπο, 

θαηέζηεζαλ ηε Γαιιία βαζηθή ρψξα ππνδνρήο. Σν ειιεληθφ ζηνηρείν εληζρχζεθε ηελ ίδηα επνρή 

απφ ηνπο Έιιελεο ηεο Μηθξά Αζίαο νη νπνίνη βξήθαλ θαηαθχγην ζηε Γαιιία κεηά ηε 

Μηθξαζηαηηθή θαηαζηξνθή. ε αληίζεζε πάλησο κε ηε δεθαεηία ηνπ 1920, θαηά ηελ νπνία νη 

κεηαλάζηεο ήηαλ εππξφζδεθηνη ζηε Γαιιία, ηελ επφκελε δεθαεηία ην θιίκα άιιαμε ξηδηθά. Ζ 

νηθνλνκηθή θξίζε επέθεξε μελνθνβία θαη ν αξηζκφο ησλ Διιήλσλ κεηψζεθε θαζψο πνιινί 

επέζηξεςαλ ζηελ Διιάδα. 

Ζ νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηεο Γαιιίαο κεηά ην Β΄ παγθφζκην πφιεκν νδήγεζε ζηελ άθημε λένπ 

θχκαηνο Διιήλσλ κεηαλαζηψλ νη νπνίνη ήξζαλ ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1960 θαη 

θαηεπζχλζεθαλ θπξίσο ζην Παξίζη. ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990 ην ζχλνιφ ηνπο  

ππνινγηδφηαλ ζε 35.000-45.000 άηνκα. 

Αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη φια ηα θχκαηα ησλ Διιήλσλ κεηαλαζηψλ πξνο ηε Γαιιία μεθηλνχζαλ 

σο κεηαλάζηεπζε θπξίσο λέσλ αλδξψλ, κε πξννδεπηηθή φκσο αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ 

γπλαηθψλ. Ζ ζηαδηαθά απμαλφκελε παξνπζία γπλαηθψλ θαη κάιηζηα ζηελ πιεηνλφηεηά ηνπο 

ρσξίο επαγγεικαηηθή απαζρφιεζε, δείρλεη φηη ε κεηαλάζηεπζε απηή αθνξνχζε ζε κεγάιν 

βαζκφ νηθνγέλεηεο θαη ζπλεπψο είρε πην κφληκν ραξαθηήξα. 

Δπίθεληξν ηεο θνηλνηηθήο δσήο ησλ πξψησλ ειιεληθψλ παξνηθηψλ ζηε Μαζζαιία θαη ην Παξίζη 

απνηέιεζαλ νη ειιελνξζφδνμεο εθθιεζίεο (λανί ηεο Κνηκήζεσο ηεο Θενηφθνπ θαη ηνπ Αγίνπ 

ηεθάλνπ), ηε ιεηηνπξγία ησλ νπνίσλ δηαρεηξίδνληαλ νη ίδηνη νη πάξνηθνη.  

Απφ ην 1857 άξρηζαλ λα δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην Παξίζη νη πξψηνη ειιεληθνί ζχιινγνη: ε 

Διιεληθή Ηαηξηθή Δηαηξεία ησλ Παξηζίσλ-Société médicale grecque de Paris (1857), ε 

Διιεληθή Φηιφπησρνο Αδειθφηεηα Παξηζίσλ - Association de bienfaisance grecque de Paris 

(1864), ν χιινγνο γηα ηελ Δλζάξξπλζε ησλ Διιεληθψλ πνπδψλ - Association pour 

l‟encouragement des études grecques (1867), ε Έλσζε ησλ ελ Παξηζίνηο Διιήλσλ 

πνπδαζηψλ - Association des étudiants Grecs de Paris (1884), ε Διιεληθή Φηιαλζξσπηθή 

Κνηλσλία - Société hellénique de bienfaisance (1899), ε Έλσζε Διιήλσλ ηνπ Παξηζηνχ - Union 

des Hellènes de Paris (1922), ε Φηιαλζξσπηθή Έλσζε ησλ Διιήλσλ ηεο Λπφλ - Union 

philanthropique des Hellènes de Lyon (1922), ε Διιεληθή Κνηλσλία ηνπ Βνξξά- Communauté 

hellénique du Nord (Lille et ses environs) (1927), ε Διιεληθή Οξζφδνμε Κνηλφηεηα ηνπ Port-de-

Bouc - Communauté hellénique orthodoxe de Port-de-Bouc (1933), ε Διιεληθή Έλσζε 

Μαζζαιίαο - Union hellénique de Marseille (1944), ν Διιεληθφο χιινγνο ηνπ Μπνξληφ - 

Association des Hellènes de Bordeaux (1946).  



ΑΝΑΛΤΖ – ΠΡΟΒΛΔΦΔΗ ΑΦΗΞΔΧΝ ΗΣΑΛΧΝ ΚΑΗ ΓΑΛΛΧΝ ΣΟΤΡΗΣΧΝ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ 

 

Πεηξαηάο 2010                                          ΛΑΦΗΑΣΖ ΥΡΗΣΗΝΑ                               85 

Ζ ζπλερήο παξνπζία Διιήλσλ επηζηεκφλσλ θαη παλεπηζηεκηαθψλ ζηε Γαιιία, άθεζε ηα ίρλε 

ηεο ζε ηνκείο φπσο ε θηινζνθία (Κψζηαο Αμειφο, Κνξλήιηνο Καζηνξηάδεο), ε ηζηνξία (Κ. Θ. 

Γεκαξάο, Διέλε Αλησληάδε), ην δίθαην (Νηθφιανο Πνιίηεο), ε δεκνγξαθία (Georges Tapinos), 

ε πνιηηηθή επηζηήκε (Νίθνο Πνπιαηδάο), αιιά θαη ε ινγνηερλία (Ησάλλεο 

Παπαδηακαληφπνπινο/Jean Moréas, Γηάλλεο Φπράξεο). Ζ γαιιηθή πξσηεχνπζα, σο 

πνιηηηζηηθή κεηξφπνιε, πξνζέιθπζε δηαρξνληθά θαη πνιινχο Έιιελεο θαιιηηέρλεο: δσγξάθνπο 

(Θεφδσξνο Ράιιεο, Αιέθνο Φαζηαλφο), γιχπηεο (Σάθεο), ζθελνζέηεο (Θεφδσξνο 

Αγγειφπνπινο, Κψζηαο Γαβξάο, Νίθνο Παπαηάθεο), ζπλζέηεο (Μίθεο Θενδσξάθεο, Ηάλεο 

Ξελάθεο), εζνπνηνχο θαη ηξαγνπδηζηέο (Μαξία Κάιαο, Μειίλα Μεξθνχξε, Νάλα Μνχζρνπξε). 

Ο ειιεληθφο πεξηνδηθφο ηχπνο έθαλε δπλακηθά ηελ εκθάληζή ηνπ ζηε Γαιιία απφ ηα κέζα ηνπ 

19νπ αηψλα. ην Παξίζη θπθινθφξεζαλ νη εθδφζεηο Δζληθφλ Ζκεξνιφγηνλ (1861-1871), Μχξηα 

ζα (1868-1869), Δζληθή (Γξαθηθή) Δπηζεψξεζηο (1869-1870, 1871-1872, 1875-1877), Revue 

grecque (1886), L‟Hellade (1894) θαη L‟Hellénisme (1904-1912), απεπζπλφκελεο ζηνπο 

Έιιελεο ηνπ αλεμάξηεηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο αιιά θαη ησλ παξνηθηψλ. Ο παξνηθηαθφο ηχπνο 

εκθαλίδεηαη απφ ην 1916 κε ηε Journal des Hellènes, αθνινπζεί ν Κήξπμ (1921), θαη ην Έζλνο 

(1967). Κπθινθφξεζαλ θαη πεξηθεξεηαθέο εθδφζεηο φπσο ε Acropolis γηα ηνπο Έιιελεο ηεο 

Μαζζαιίαο θαη ηνπ Port-de-Bouc θαη ην Έζλνο ησλ Απνδήκσλ πνπ εθδηδφηαλ ζηελ Αβηληφλ. 

Οξηζκέλεο απφ απηέο εμαθνινπζνχλ λα ελεκεξψλνπλ ηνπο Έιιελεο ηεο Γαιιίαο αθφκε θαη 

ζήκεξα. 

ε γεληθέο γξακκέο ε παξνπζία ηνπ ειιεληθνχ ζηνηρείνπ ζην γαιιηθφ έδαθνο δελ νδήγεζε ζε 

ηξηβέο θαη ξήμεηο, αληίζεηα ε ζπλάληεζε ησλ δχν πνιηηηζκψλ ππήξμε ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο 

πνιχ ελδηαθέξνπζα, φπσο ζηα πεδία ηεο επηζηήκεο, ηεο ινγνηερλίαο θαη ηεο ηέρλεο. ηα ηέιε 

ηνπ 19νπ θαη ηηο αξρέο ηνπ 20νχ αηψλα ππήξμε κεγάιν πνζνζηφ κηθηψλ γάκσλ, πεξίπνπ 45% 

κεηαμχ Διιήλσλ θαη Γαιιίδσλ θαη πεξίπνπ 20% κεηαμχ Διιελίδσλ θαη Γάιισλ. Ο κηθξφο 

αξηζκφο ησλ Διιήλσλ, ε γεληθά επηηπρεκέλε νηθνλνκηθή ηνπο ελζσκάησζε, ε γαιιηθή 

παξάδνζε θηιειιεληζκνχ, νη θαιέο ζρέζεηο ησλ δχν ιαψλ ζε δηπισκαηηθφ επίπεδν είλαη 

νξηζκέλνη ζεκαληηθνί παξάγνληεο πνπ ζπλέβαιαλ ζηελ αξκνληθή απηή ζπλχπαξμε. 
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8 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 8:  ΥΔΔΗ ΔΛΛΑΓΑ-ΓΑΛΛΗΑ ΖΜΔΡΑ 

 

8.1. ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΔ ΥΔΔΗ 

  

Ζ Διιεληθή Γεκνθξαηία εθπξνζσπείηαη ζηε Γαιιία ζε επίπεδν πξεζβείαο απφ ην 1833, ηξία 

κφιηο έηε κεηά ηελ ίδξπζε ηνπ λενειιεληθνχ θξάηνπο ην 1830. ηε Γαιιία ιεηηνπξγνχλ επίζεο 

ην Γεληθφ Πξνμελείν Παξηζίσλ, ην Γεληθφ Πξνμελείν Μαζζαιίαο, 11 επίηηκα πξνμελεία  ζηηο 

πφιεηο Aηάθην (Κνξζηθή), Μπνξληψ, Υεξβνχξγν, Γθξελφκπι, Υάβξε, Λίιιε, Λπψλ, Νάληε, 

Νίθαηα, αηλη-Δηηέλ θαη ηξαζβνχξγν, θαζψο θαη επίηηκν ππνπξνμελείν ζηελ πφιε Καιαί. Ζ 

Γαιιηθή Γεκνθξαηία εθπξνζσπείηαη ζηελ Διιάδα ζε επίπεδν πξεζβείαο.  

   

8.2 ΤΜΒΑΣΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ  

  

Οη ζεκαληηθφηεξεο δηκεξείο ζπκθσλίεο κεηαμχ Διιάδαο θαη Γαιιίαο, είλαη: 

 

o Ζ πκθσλία πεξί ελαέξησλ κεηαθνξψλ (1947) 

o Ζ πκθσλία νδηθψλ κεηαθνξψλ (1969) 

o Ζ πκθσλία απνθπγήο δηπιήο θνξνινγίαο (1963) 

o Ζ πκθσλία γηα ηελ ακνηβαία ιεηηνπξγία ξαδηνζηαζκψλ (1982) 

o Ζ πκθσλία γηα ηελ ίδξπζε ηνπ νξγαληζκνχ ακπέινπ θαη νίλνπ (2001) 

o Ζ πκθσλία γηα ηελ επαλεηζδνρή ησλ πξνζψπσλ ζε κε λφκηκε θαηάζηαζε (1999) 

 

8.3 ΠΟΛΗΣΗΚΔ ΥΔΔΗ 

 

Οη ζρέζεηο ησλ δχν ρσξψλ έρνπλ βαζηέο ηζηνξηθέο ξίδεο. ήκεξα, ε Διιάδα θαη ε Γαιιία 

ζπλεξγάδνληαη ζηελά ζην πιαίζην ηεο Δ.Δ. θαζψο θαη άιισλ δηεζλψλ νξγαληζκψλ θαη νη 

ζρέζεηο ηνπο είλαη ηδηαίηεξα επλντθέο ππφ ηηο παξνχζεο ζπλζήθεο. Οη θπξηφηεξεο επηζθέςεηο 

πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαηά ηελ ηειεπηαία ηξηεηία είλαη νη εμήο:  

 

o 10/02/2010 Δπίζθεςε ηνπ πξσζππνπξγνχ θ. Γ. Παπαλδξένπ ζην Παξίζη 

o 01-02/12/2009 πλάληεζε ηνπ πξσζππνπξγνχ θ. Γ. Παπαλδξένπ κε ην Γάιιν Τπνπξγφ 

Δμσηεξηθψλ θ. B. Kouchner ζην πεξηζψξην ηεο 17εο Τπνπξγηθήο Γηάζθεςεο ηνπ ΟΑΔ 

ζηελ Αζήλα. 

o 09/04/2009 Δπίζθεςε ηνπ πξσζππνπξγνχ θ. Κ. Καξακαλιή ζην Παξίζη 

o 06/06/2008 Δπίζθεςε ηνπ Γάιινπ Πξνέδξνπ θ. N. Sarkozy ζηελ Αζήλα 

o 14-15/11/2007 Δπίζθεςε εξγαζίαο ηεο Τπνπξγνχ Δμσηεξηθψλ θαο Μπαθνγηάλλε ζην 

Παξίζη θαη ζπλνκηιία κε ηνλ νκφινγφ ηεο θ. Kouchner.  
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o 06/06/2008 Δπίζεκε επίζθεςε ηνπ πξνέδξνπ ηεο Γαιιηθήο Γεκνθξαηίαο θ. N. Sarkozy 

ζηελ Αζήλα φπνπ είρε ζπλνκηιίεο κε ηελ πνιηηεηαθή θαη πνιηηηθή εγεζία ηεο ρψξαο θαη 

εθθψλεζε ιφγν ζηε Βνπιή ησλ Διιήλσλ. 

o 17/10/2007 Δπίζθεςε ηνπ πξνέδξνπ ηεο δεκνθξαηίαο θ. Κ. Παπνχιηα ζην Παξίζη ζην 

πιαίζην ηεο 34εο Γεληθήο Γηάζθεςεο ηεο UNESCO θαη ζπλάληεζή ηνπ κε ην Γάιιν 

Πξφεδξν θ. N. Sarkozy.   

o 30/07/2007 Δπίζθεςε ηνπ πξσζππνπξγνχ θ. Κ. Καξακαλιή ζην Παξίζη φπνπ είρε 

ζπλαληήζεηο κε ην Γάιιν Πξφεδξν θ. N. Sarkozy θαη κε ηνλ νκφινγφ ηνπ θ. F. Fillon. 

Σνλ θ. πξσζππνπξγφ, ζπλφδεπε ε ππνπξγφο εμσηεξηθψλ θ. Ν. Μπαθνγηάλλε, ε νπνία 

είρε ζπλάληεζε κε ηνλ γάιιν νκφινγφ ηεο θ. B. Kouchner.  

o 23/01/2007 πλάληεζε ηεο ππνπξγνχ εμσηεξηθψλ θαο Ν. Μπαθνγηάλλε κε θ. P. Douste-

Blazy ζην Παξίζη.  

 

Οη θπβεξλήζεηο ησλ δχν ρσξψλ ζπκβαδίδνπλ σο πξνο ηηο πνιηηηθέο ηνπο απνρξψζεηο, κε ηνπο 

θηιειεχζεξνπο Βαιεξί Εηζθάξ λη‟ Δζηέλ θαη Κσλζηαληίλν Καξακαλιή, κε ηνπο ζρεδφλ 

ηαπηφρξνλα εθιεγκέλνπο ζνζηαιηζηέο Φξαλζνπά Μηηεξάλ θαη Αλδξέα Παπαλδξένπ, κε ηνλ 

Νηθνιά αξθνδί θαη ηνλ Κψζηα Καξακαλιή. Γελ είλαη ηπραίν ζπλεπψο, ην γεγνλφο πσο νη 

ειιελνγαιιηθέο ζρέζεηο ήηαλ αλέθαζελ ηζρπξέο. Οη θνηλέο αλεζπρίεο γηα ηα δηεζλή 

ηεθηαηλφκελα, ηα θνηλά κεζνγεηαθά νξάκαηα θαη νη ζεξκέο πξνζσπηθέο ζρέζεηο ηεο πνιηηηθήο 

εγεζίαο ησλ δχν ρσξψλ πξνζδίδνπλ κηα λέα δηάζηαζε ζηελ παξαδνζηαθή ζρέζε Διιάδαο-

Γαιιίαο.  

 

8.4 ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΔ ΥΔΔΗ 

Ζ ζηελή ζρέζε Διιάδαο-Γαιιίαο νθείιεηαη ζην έληνλν πνιηηηζηηθφ παξειζφλ ησλ δχν ρσξψλ, 

ζηελ πνιππνιηηηζκηθφηεηα ηνπο, αιιά θαη ζην γεγνλφο πσο ε γαιιηθή γιψζζα έρεη ειιεληθέο 

ξίδεο. Οη δχν ρψξεο ζπληζηνχλ ζπκπιεξσκαηηθέο πξαγκαηηθφηεηεο σο πξνο ηνλ πνιηηηζκηθφ 

ππξήλα ηνπο, δειαδή ηελ νηθνδφκεζε ηεο εζληθήο ηνπο νληφηεηαο. Ζ πνιηηηζκηθή έιμε, απφ ηα 

θηινζνθηθά ξεχκαηα σο ηα θαηαλαισηηθά πξντφληα θαη ηνλ ηνπξηζκφ, απνηειεί απιή ζπλέπεηα 

ηεο δνκηθήο απηήο εγγχηεηαο. 

 

Οη ειιεληθέο αξρέο ζηελ Γαιιία, ζε ηαθηηθή ζπλεξγαζία κε ηηο ειιεληθέο θνηλφηεηεο θαη 

επηιεγκέλνπο γαιιηθνχο θνξείο, δηνξγαλψλνπλ αμηφινγεο εθδειψζεηο φπσο ην εηήζην 

Παλφξακα Διιεληθνχ Κηλεκαηνγξάθνπ. ηε Γαιιία δξαζηεξηνπνηνχληαη νη ειιεληθνί 

πνιηηηζηηθνί θνξείο «Διιεληθφ Παλεπηζηεκηαθφ Ίδξπκα» θαη ην σκαηείν «Διιεληθφ Πνιηηηζηηθφ 

Κέληξν». Ζ πνιηηηζηηθή παξνπζία ηεο Γαιιίαο ζηελ Διιάδα πξαγκαηνπνηείηαη θπξίσο κέζσ ηνπ 

Γαιιηθνχ Ηλζηηηνχηνπ Αζελψλ ην νπνίν απφ ηελ ίδξπζή ηνπ απνηειεί κέξνο ζπλάληεζεο ηνπ 

γαιιηθνχ θαη ηνπ ειιεληθνχ πνιηηηζκνχ. Δθζέζεηο δσγξαθηθήο, γιππηηθήο θαη θσηνγξαθίαο 
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ιακβάλνπλ  ρψξα ελαιιαζζφκελεο κε ζεαηξηθέο παξαζηάζεηο, ζπλαπιίεο, πιήζνο κνπζηθψλ 

εθδειψζεσλ θαη κπαιέηα, αθηεξψκαηα ζε αλζξψπνπο ησλ ηερλψλ ησλ δχν ρσξψλ, απνλνκέο 

βξαβείσλ θαη δηαγσληζκνχο γαιινθσλίαο, πξνβνιή γαιιηθψλ ηαηληψλ θαη παξνπζίαζε ηεο 

γαιιηθήο θνπδίλαο. 

 

8.5 ΟΜΟΓΔΝΔΗΑ  

 

ήκεξα ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ησλ Παξηζίσλ, ηεο Λίιιεο θαη ηεο Λπψλ δηακέλνπλ 15.000 

πεξίπνπ  Έιιελεο, εθ ησλ νπνίσλ νη 1.500-2.000 είλαη θνηηεηέο. ηελ πεξηνρή ηεο Ννηίνπ 

Γαιιίαο ε ειιεληθή παξνηθία αλέξρεηαη ζηα 20.000 πεξίπνπ άηνκα. 

 

8.6 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΗ ΔΜΠΟΡΗΚΔ ΥΔΔΗ 
 
χκθσλα κε ηα ζηνηρεία πνπ δίλεη ην Διιεληθφ Kέληξν Δπελδχζεσλ (EΛKE), ε Γαιιία απνηειεί 

κηα απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο πεγέο ξνψλ επελδχζεσλ ζηελ Διιάδα, ηνλ 4ν κεγαιχηεξν 

πξνκεζεπηή θεθαιαίσλ ηεο ρψξαο καο κέζσ άκεζσλ επελδχζεσλ. Πεξίπνπ 130 γαιιηθέο 

εηαηξείεο, θπξίσο κέζσ ζπγαηξηθψλ, είλαη ζήκεξα εγθαηεζηεκέλεο ζηελ Διιάδα θαη ζεσξνχληαη 

απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο ζηνλ ηνκέα δξαζηεξηφηεηάο ηνπο (CARREFOUR, CREDIT AGRICOLE, 

SOCIETE GENERALE, LAFARGE, ALCATEL, ALSTOM, SCHNEIDER, RHODIA, PERNOT-

RICARD, FNAC), ζε ζεκαληηθνχο θιάδνπο ηεο ειιεληθήο παξαγσγήο (αινπκίλην, ηξάπεδεο, 

ιηπάζκαηα, ηειεπηθνηλσλίεο, ελέξγεηα, θαξκαθεπηηθά πξντφληα, θαιιπληηθά θαη ειεθηξνινγηθφο 

εμνπιηζκφο).  

 

Σελ ηειεπηαία δεθαεηία, νη γαιιηθέο επελδχζεηο ζηελ Διιάδα θαηεπζχλνληαη θπξίσο ζηνλ θιάδν 

ηξνθίκσλ θαη πνηψλ θαζψο θαη ζηνλ ηνκέα ησλ ππεξεζηψλ φπνπ ε γαιιηθή παξνπζία είλαη ήδε 

ηζρπξή (ηξάπεδεο, αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο, δίθηπα δηαλνκήο, ηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο). 

Δλδεηθηηθά αλαθέξεηαη φηη ην 2004 ε εηαηξεία Société Générale εμαγφξαζε ην 50,1% ηεο 

Γεληθήο Σξάπεδαο, ε εηαηξεία Société Générale Immobilliere Espagne, κέινο ηνπ γαιιηθνχ 

νκίινπ Société Centres Commerciaux, πξνρψξεζε ζηελ αγνξά ηνπ Κηήκαηνο Κακπά (320 

ζηξέκκαηα) κε ζθνπφ ηελ θαηαζθεπή εκπνξηθνχ θέληξνπ, ε Credit Agricole εμαγφξαζε 

πνζνζηφ 71,97% ησλ κεηνρψλ ηεο Δκπνξηθήο Σξάπεδαο. Σαρχηαηε είλαη ε αλάπηπμε ηεο 

γαιιηθήο αιπζίδαο ζηεγλνθαζαξηζηεξίσλ 5 à Sec πνπ δηαζέηεη πάλσ απφ 100 θαηαζηήκαηα, 

ηεο εηαηξίαο θαηαζθεπήο θνιπκβεηεξίσλ Piscine Idéale κε 16 θαηαζηήκαηα θαη ηεο αιπζίδαο 

θνκκσηεξίσλ Mod‟s hair κε 15 θαηαζηήκαηα. 

 

Οη ζεκαληηθφηεξεο επελδχζεηο ειιεληθψλ εηαηξεηψλ ζηε Γαιιία έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί απφ 

ηελ Οιπκπηαθή, ηηο εηαηξείεο ηξνθίκσλ ΓΔΛΣΑ θαη CARDIGO, ηε ΒΗΟΥΑΛΚΟ ζηνλ ηνκέα ησλ 

δνκηθψλ πιηθψλ, ηε LAVIFARM θαη ηε FAMAR, ε νπνία δηαζέηεη 4 κνλάδεο παξαγσγήο ζηνπο 

http://www.mfa.gr/www.mfa.gr/ChannelAttachments/451/france2008.doc
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ηνκείο θαξκάθσλ θαη θαιιπληηθψλ, ηηο εηαηξίεο ΛΑΛΑΟΤΝΖ, ΕΟΛΧΣΑ, ΦΑΝΟΤΡΑΚΖ θαη 

FOLIΔ FOLI ζηνλ ηνκέα ηεο θνζκεκαηνπνηίαο θαη ΜΑΨΛΖ θαη ΜΟΡΝΟ ζηνλ ηνκέα ησλ πιηθψλ 

ζπζθεπαζίαο. Οη εκπνξηθέο ζρέζεηο Γαιιίαο θαη Διιάδαο βξίζθνληαη ζε πςειά επίπεδα. Ζ αμία 

ηνπ δηκεξνχο εκπνξίνπ μεπέξαζε ηα 4,3 δηζ. επξψ ην 2007 φπσο θαη ην 2008, ελψ δηαηεξείηαη 

θνληά ζην χςνο ησλ 2 δηζ. επξψ γηα ην πξψην εμάκελν ηνπ 2009, ελ κέζσ κάιηζηα ηεο θξίζεο.  

 

Ζ Γαιιία εμάγεη πξνο ηελ Διιάδα κηα επξεία γθάκα πξντφλησλ. Σα θαηαλαισηηθά αγαζά 

αληηζηνηρνχλ ζην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ εμαγσγψλ, κε πξψηα ηα θαξκαθεπηηθά πξντφληα, 

ελψ αθνινπζνχλ ηξφθηκα-πνηά θαη βηνκεραληθά είδε. Οη ειιεληθέο εμαγσγέο πξνο ηε Γαιιία 

θηλνχληαη ζε ρακειφηεξα επίπεδα, ζεκεηψλνληαο σζηφζν άλνδν θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2008. 

Αθνξνχλ θπξίσο πξντφληα θισζηνυθαληνπξγίαο, ηξφθηκα-πνηά, πξντφληα κε βάζε ην 

αινπκίλην θαη θαξκαθεπηηθά πξντφληα. Οη ζεκαληηθφηεξεο εηζαγσγέο καο απφ ηε Γαιιία είλαη 

απηνθίλεηα θαη θξέαηα, ελψ εμάγνπκε ςάξηα, νξπθηέο πξψηεο χιεο θαη θαξκαθεπηηθά πξντφληα. 

Oη γαιιηθέο θίξκεο (Peugeot, Citroen, Renault) θάιπςαλ ην 12% ηεο ειιεληθήο αγνξάο ζε 

θαηλνχξηα επηβαηεγά απηνθηλήηαα θαηά ην 2007, πνπιψληαο πεξηζζφηεξα απφ 30.000 

νρήκαηα. 

 

χκθσλα κε εθηηκήζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ ηκήκαηνο ηεο γαιιηθήο πξεζβείαο, ην εκπνξηθφ 

έιιεηκκα ηεο Διιάδαο έλαληη ηεο Γαιιίαο θαίλεηαη λα έρεη δηαξθή ραξαθηεξηζηηθά, θαζψο 

απνηειεί δηαξζξσηηθφ πξφβιεκα ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ε Διιάδα 

απνηειεί κηα δπλακηθή αγνξά γηα ηε Γαιιία ζε θαηαλαισηηθά πξντφληα, ράξε ζηελ άλνδν ηνπ 

βηνηηθνχ επηπέδνπ (άιισζηε ε Γαιιία θεκίδεηαη γηα ηα πξντφληα πνιπηειείαο πνπ παξάγεη ζηε 

βηνκεραλία θαη ζηα ηξφθηκα), ζην κεραλνινγηθφ εμνπιηζκφ θαη ζηα ελδηάκεζα αγαζά, ιφγσ ησλ 

επελδχζεσλ πνπ γίλνληαη ζηε ρψξα καο. 

 

Ζ νηθνλνκηθή θξίζε έρεη ππνβάιεη ζε ζθιεξή «δνθηκαζία» ηηο νηθνλνκίεο ησλ δχν ρσξψλ. Ζ 

Γαιιία ππνζηήξημε ηελ ηδέα κηαο ζπιινγηθήο θαη ζπληνληζκέλεο δξάζεο ζε Δπξσπατθφ θαη 

παγθφζκην επίπεδν. Σνπιάρηζηνλ ηα 2/3 ησλ Γάιισλ πηζηεχνπλ πιένλ φηη είλαη ζεκαληηθφ λα 

ρνξεγεζεί νηθνλνκηθή βνήζεηα ζηελ Διιάδα, θπξίσο ιφγσ ησλ θφβσλ κεηάδνζεο ηεο 

ρξεκαηνπηζησηηθήο θξίζεο θαη ζε άιιεο επξσπατθέο ρψξεο, ζχκθσλα κε ζθπγκνκέηξεζε ηνπ 

IFOP. πγθεθξηκέλα ην 66% ησλ Γάιισλ ηάζζεηαη ππέξ κηαο νηθνλνκηθήο ζηήξημεο ηεο Αζήλαο 

απφ ηε Γαιιία ε νπνία ζπκκεηέρεη ζην ζρέδην ηεο επξσπατθήο βνήζεηαο ησλ 110 δηζ. επξψ γηα 

ηξία ρξφληα ζηελ Διιάδα, ζχκθσλα κε ζθπγκνκέηξεζε πνπ δηελεξγήζεθε ζηηο 3 θαη 4 Μαΐνπ 

ζε 998 άηνκα αληηπξνζσπεπηηθά ηνπ πιεζπζκνχ ειηθίαο 18 εηψλ θαη άλσ. Διεχζεξνη 

επαγγεικαηίεο θαη αλψηεξα ζηειέρε ηάζζνληαη δπλακηθά ππέξ ηεο βνήζεηαο πξνο ηελ Αζήλα 

(75%), έλαληη ηνπ 52% ησλ εξγαηψλ θαη ηνπ 55% ησλ ππαιιήισλ, ζχκθσλα κε έξεπλα πνπ 

έγηλε γηα ην δηαδηθηπαθφ πεξηνδηθφ «Lettre de l'Opinion». 
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Πίνακαρ 8.6Α             Γιμεπέρ εμπόπιο Δλλάδαρ Γαλλίαρ 2006-2008 (Αξία: ζε εκ. εςπώ) 

 
2006 2007 2008 

Μεηαβνιή 
΄07 -΄08 

(%) 
Ηαλ.-επη.2008 

 
Ηαλ.-επη.2009 

 

Μεηαβνιή 
Δλληάκελνπ  
08’-09’ (%) 

Διιεληθέο Δμαγσγέο 735 716 668 -6,7 % 618,4 495,1 -19,9% 

Διιεληθέο 
Δηζαγσγέο 3.022 3.081 3.098 0,6% 2.896,8 2.369,5 -18,2% 

Όγθνο  Δκπνξίνπ 3.757 3.797 3.766 0.8 % 3.515,2 2.864,6 18,5% 

Δκπνξηθό Ηζνδύγην  -2.287 -2.364 -2.430 2,8 % -2.278,4 -1.874,4 17,7 % 

Γείθηεο Δμαγσγώλ/ 
Δηζαγσγώλ 0,24 0,23 0,21 - 0,21 0,20 - 

Πεγή:  ΔΤΔ 

 

χκθσλα κε ηελ ΔΤΔ, θαηά ην 11κελν ηνπ 2009 παξαηεξήζεθε κία ζεκαληηθή ππνρψξεζε 

ηνπ δηκεξνχο εκπνξίνπ εμαηηίαο ηεο νηθνλνκηθήο χθεζεο πνπ έπιεμε ηφζν ηελ ειιεληθή φζν θαη 

ηελ γαιιηθή νηθνλνκία. Οη ειιεληθέο εμαγσγέο πξνο ηελ Γαιιία κεηψζεθαλ θαηά -19,9% ηελ 

πεξίνδν Ηαλ.-Ννεκ.2009, έλαληη ηεο αληίζηνηρεο πεξηφδνπ ηνπ 2008, ελψ αληίζηνηρε ήηαλ θαη ε 

κείσζε ησλ εηζαγσγψλ καο απφ ηε ρψξα απηή θαηά 18,2%. πγθεθξηκέλα, νη εμαγσγέο καο ην 

11κελν ηνπ 2009 αλήιζαλ ζε απφιπηεο ηηκέο ζηα 495,1 δηζ. € έλαληη 618,4 δηζ. € ηνπ 11κήλνπ 

ηνπ 2008. Σαπηφρξνλα, νη ειιεληθέο εηζαγσγέο απφ ηε Γαιιία παξνπζίαζαλ πηψζε θαηά -

18,2% ην 11κελν ηνπ 2009 έλαληη ηεο αληίζηνηρεο πεξηφδνπ ηνπ 2008. ε απφιπηεο ηηκέο 

αλήιζαλ ζε 2.369,5 δηζ. €. πσο ην 2008, έηζη θαη ην 2009, νη εμαγσγέο καο πξνο ηελ Γαιιία 

θάιπςαλ ην 3,8% ηνπ ζπλφινπ ησλ ειιεληθψλ εμαγσγψλ, ελψ νη ειιεληθέο εηζαγσγέο απφ ηε 

Γαιιία ην 2009 θάιπςαλ ην 6% ηνπ ζπλφινπ ησλ εηζαγσγψλ καο. 

 

Πίνακαρ 8.6Β             Γαλλικέρ επενδύζειρ ζηην Δλλάδα  (εκ. εςπώ) 

Έηνο 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Γαιιηθέο Δπελδύζεηο 
ζε Διιάδα ( εθαη. €) 104 64 214 248 146 206 2.383 481 239 

Πεγή: Agence Française des Investissements Etrangères  

 

Πίνακαρ 8.6Γ             Δλληνικέρ επενδύζειρ ζηη Γαλλία (εκ. εςπώ) 

Έηνο 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Διιεληθέο Δπελδύζεηο 
ζε Γαιιία ( εθαη. €) 3 1 15 17 3 64 53 5 131 

Πεγή: Agence Française des Investissements Etrangères  

 

εκεηψλεηαη φηη ε κεγαιχηεξε πηψζε ζην δηκεξέο εκπφξην εληνπίδεηαη ζηηο εμαγσγέο γαιιηθψλ 

απηνθηλήησλ (θαηά 60%) θαη ζηηο ειιεληθέο εμαγσγέο πξψησλ πιψλ (ραιθφο, πιαζηηθέο χιεο 

θιπ). Αλαιπηηθφηεξα, κεγάιε πηψζε φζνλ αθνξά ηηο ειιεληθέο εμαγσγέο παξαηεξήζεθε ζηηο 

πξψηεο χιεο (ραιθφο, πιαζηηθέο χιεο), ελψ εληππσζηαθή αχμεζε (413%) εκθάληζαλ νη 
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εμαγσγέο θαιιπληηθψλ πξντφλησλ. Αχμεζε επίζεο παξνπζίαζαλ θαη νη εμαγσγέο 

θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ θαη πξντφλησλ ηρζπνθαιιηέξγεηαο. Οη θπξηφηεξεο θαηεγνξίεο ησλ 

γαιιηθψλ εμαγσγψλ ζηελ ρψξα καο ην δηάζηεκα απηφ, ήηαλ θαξκαθεπηηθά πξντφληα (14,9% 

ηνπ ζπλφινπ), θξέαηα (12,9%), απηνθίλεηα (6,2%), θαιιπληηθά (6,1%) θαη αληηδξαζηήξεο (6%).  

 

Γιάγπαμμα 8.6Α 
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Γιάγπαμμα 8.6Β 

 

 

8.7 ΘΔΜΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ 

 

Σν εληαίν ζεζκηθφ πιαίζην (άξζξν 3 ηεο ζπλζήθεο γηα ηελ Δπξσπατθή Έλσζε) απνηειεί 

ζπγθεθξηκέλε έθθξαζε ηεο αξρήο ηεο ζεζκηθήο ελφηεηαο. Ζ έλλνηα απηή ζπλεπάγεηαη φηη ηα 

ζεζκηθά φξγαλα ηεο Έλσζεο θαη ηεο Κνηλφηεηαο είλαη ηα ίδηα θαη ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία 

ιήςεο απνθάζεσλ ησλ δηαθφξσλ ππιψλσλ. Σν εληαίν ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ είλαη έλα απφ ηα 

κέζα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηνπο ζπληάθηεο ησλ πλζεθψλ γηα ηε δηαηήξεζε ηεο ζπλνρήο 

κεηαμχ ηεο δξάζεο ηεο Έλσζεο θαη ηεο δξάζεο ησλ Κνηλνηήησλ. 

 

Δπηπιένλ ησλ θνηλνηηθψλ ξπζκίζεσλ, ζε δηκεξέο επίπεδν κεηαμχ Διιάδαο  -Γαιιίαο  έρνπλ 

ππνγξαθεί νη θάησζη ζπκθσλίεο: 

 

o πκθσλία πεξί ελαέξησλ κεηαθνξψλ (1947) 

o πκθσλία νδηθψλ κεηαθνξψλ (1969) 

o πκθσλία απνθπγήο δηπιήο θνξνινγίαο (1963) 

o πκθσλία γηα ηελ ακνηβαία ιεηηνπξγία ξαδηνζηαζκψλ (1982) 

o πκθσλία γηα ηελ ίδξπζε ηνπ νξγαληζκνχ ακπέινπ θαη νίλνπ (2001) 
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8.8 ΔΛΛΖΝΟΓΑΛΛΗΚΟΗ ΤΛΛΟΓΟΗ 

 

o Γαιινειιεληθφο χιινγνο «Οδπζζέαο»  

o Διιελνγαιιηθφο χλδεζκνο C.E.R.C.L.E.  

o Διιελνγαιιηθφο χιινγνο ΓΔΤΚΑΛΗΧΝ  

o Διιελνγαιιηθφο χιινγνο Πεξηνρήο Μπνξληψ Γαιιίαο, «Καθελείνλ ε Διιάο»  

o Διιελνγαιιηθφο χιινγνο «Διηά»  

o Διιελνγαιιηθφο χιινγνο Ησαλλίλσλ 

o Γαιιηθφο χιινγνο Αιιεινβνήζεηαο ζηελ Διιάδα  

o Διιελνγαιιηθφο χιινγνο ηεο Γθξελφκπι 

 

8.9 ΤΜΦΧΝΗΔ- ΤΝΔΡΓΑΗΔ 

 

Σα ηειεπηαία ρξφληα έρνπλ ππνγξαθεί αξθεηέο ζπκθσλίεο θαη ζπλεξγαζίεο αλάκεζα ζηελ 

Διιάδα θαη ηε Γαιιία. Ζ  έληαμε ηεο Διιάδαο ζηε Γηεζλή Οξγάλσζε Γαιινθσλίαο σο 54ν 

θξάηνο-κέινο, απνηειεί «ζηαζκφ» γηα ηε ρψξαο καο. 

 

Σν Μλεκφλην πλεξγαζίαο Διιάδαο-Γαιιίαο πξνβιέπεη ηε ζπλεξγαζία ζην πιαίζην ηνπ 

Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Σνπξηζκνχ, θαζψο θαη άιισλ δηεζλψλ νξγαληζκψλ, δίλνληαο 

ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ πξνψζεζε ησλ ηνπξηζηηθψλ ζεκάησλ κέζα ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 

Πξφθεηηαη γηα έλα κλεκφλην νπζηαζηηθήο ζπλεξγαζίαο ζε ζέκαηα ηνπξηζκνχ ην νπνίν ζα 

δεκηνπξγήζεη κία δηαξθή γξακκή επηθνηλσλίαο κεηαμχ Διιάδαο θαη Γαιιίαο, έηζη ψζηε 

δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ ηνπξηζηηθή αλάπηπμε ησλ κεζνγεηαθψλ ρσξψλ λα αληηκεησπίδνληαη 

απφ θνηλνχ πξνο ακνηβαίν φθεινο θαη ζπκθέξνλ.  

 

Σν Διιελνγαιιηθφ Δκπνξηθφ θαη Βηνκεραληθφ Δπηκειεηήξην (ΔΓΔΒΔ) απνηειεί κηα ηδησηηθή 

έλσζε πνπ ζπγθεληξψλεη γαιιηθέο θαη ειιεληθέο επηρεηξήζεηο θαη είλαη κέινο ηεο Έλσζεο ησλ 

Γαιιηθψλ Δκπνξηθψλ θαη Βηνκεραληθψλ Δπηκειεηεξίσλ ηνπ Δμσηεξηθνχ (UCCIFE), ελφο 

δηεζλνχο δηθηχνπ πνπ αξηζκεί σο κέιε 110 Δκπνξηθά Δπηκειεηήξηα ηεο Γαιιίαο ζε πάλσ απφ 

75 ρψξεο. Σν ΔΓΔΒΔ απνηειεί φξγαλν εθπξνζψπεζεο ησλ επηρεηξεκαηηθψλ ζπκθεξφλησλ 

ησλ δχν ρσξψλ, ζπκβάιιεη ζηε βειηίσζε ηεο εηθφλαο ηεο Γαιιίαο θαη ζηελ αιιεινθαηαλφεζε 

κεηαμχ Διιήλσλ θαη Γάιισλ επηρεηξεκαηηψλ θαη πξνζθέξεη ζεκαληηθή ζηήξημε ζηηο γαιιηθέο ή 

ειιεληθέο επηρεηξήζεηο γηα ηελ επέθηαζή ηνπο ζηελ Διιάδα ή ηε Γαιιία. 

 

Σν Γαιιηθφ Ηλζηηηνχην Αζελψλ ηδξχζεθε ην 1907 απφ ηελ Αξραηνινγηθή ρνιή Αζελψλ θαη ην 

1938 αλαγλσξίζηεθε, κέζσ κίαο ειιελνγαιιηθήο ζπκθσλίαο, σο Ίδξπκα ηεο Γαιιίαο ζηελ 

Διιάδα, κε ζθνπφ ηελ πνιηηηζηηθή θαη παηδαγσγηθή ζπλεξγαζία.Απφ ην 1938 ππνγξάθεθαλ 
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δηκεξείο ζπκθσλίεο κεηαμχ ησλ δχν ρσξψλ γηα δηνξγάλσζε θνλζέξησλ, εθζέζεσλ ηέρλεο, 

ζεαηξηθψλ παξαζηάζεσλ θαη ηελ πξνβνιή ηαηληψλ ηεο άιιεο ρψξαο. 

 

Σν 2007 ππνγξάθηεθε ην Μλεκφλην πλεξγαζίαο κεηαμχ ηνπ ειιεληθνχ θαη ηνπ γαιιηθνχ 

Τπνπξγείνπ Μεηαθνξψλ. Σν ελ ιφγσ ζρέδην πεξηιακβάλεη ζπγθεθξηκέλεο δξάζεηο ζε ηέζζεξηο 

ππιψλεο, ηελ αζθάιεηα, ηε δηαθάλεηα, ηελ εμπγίαλζε θαη ηελ αλάπηπμε θαη έρεη θχξην ζηφρν ηελ 

πηνζέηεζε βέιηηζησλ πξαθηηθψλ ζηνλ ηνκέα ησλ κεηαθνξψλ θαη εηδηθά ηνπ ζηδεξνδξφκνπ. 

Με πξσηνβνπιία ηεο Πξεζβείαο ηεο Γαιιίαο ζηελ Διιάδα, ν γαιινγεξκαληθφο ηειενπηηθφο 

ζηαζκφο ARTE ππέγξαςε, ζηηο 29 Απξηιίνπ 2009 ζηελ Αζήλα, ζπκθσλία ζπλεξγαζίαο κε ηελ 

ΔΡΣ (Διιεληθή Ραδηνθσλία Σειεφξαζε). Αληηθείκελν ηεο ζπλεξγαζίαο είλαη νη ζπκπαξαγσγέο, 

ε θνηλή δηνξγάλσζε ζεκαηηθψλ βξαδηψλ, ε αγνξά θαη πψιεζε ηειενπηηθψλ πξνγξακκάησλ, 

θαζψο θαη ε εηήζηα ζπκπαξαγσγή ληνθηκαληέξ, κνπζηθψλ ή ζεαηξηθψλ ζεακάησλ. 

Ζ γέθπξα Ρίνπ-Αληηξξίνπ μεθίλεζε λα θαηαζθεπάδεηαη ην 1995 απφ ηε γαιιηθή εηαηξία VINCI 

θαη έμη ειιεληθέο θαηαζθεπαζηηθέο εηαηξείεο θαη απνηειεί έλα κεγάιν ζχκβνιν ηεο ζπλεξγαζίαο 

κεηαμχ Γαιιίαο – Διιάδαο.  

Σν 2008 επηζθξαγίζηεθε ε ειιελνγαιιηθή ζπλεξγαζία γηα ην Πεξηβάιινλ  κέζσ ηεο έθζεζεο 

«Πιαλήηεο Γε: Κιηκαηηθή Αιιαγή θαη Αλζξψπηλε παξέκβαζε» ("Climax, Planete, Climat") ε 

νπνία εγθαηληάζηεθε παξνπζία ηνπ Πξέζβε ηεο Γαιιίαο ζηελ Διιάδα. 

Σν 2007 μεθίλεζε δηκεξήο ζπλεξγαζία Διιάδαο-Γαιιίαο γηα ηελ απνθαηάζηαζε ησλ ειιεληθψλ 

θακέλσλ πεξηνρψλ ηνπ 2007, κε ζπγθεθξηκέλεο δξάζεηο φπσο ε πξφζθιεζε Διιήλσλ δαζηθψλ 

ππαιιήισλ ζηε Γαιιία κε ζθνπφ ηελ αληαιιαγή ηερληθψλ πιεξνθνξηψλ θαη εκπεηξηψλ 

αλάκεζα ζηηο δχν ρψξεο, θπξίσο φζνλ αθνξά ζηα αληηδηαβξσηηθά έξγα, ηελ αμηνπνίεζε ηεο 

βηνκάδαο, θαη ηελ επαηζζεηνπνίεζε ησλ πνιηηψλ ζε πεξηβαιινληηθά ζέκαηα, ηελ πξνκήζεηα 

εμνπιηζκνχ θαη πιηθψλ γηα ηελ αλαδάζσζε ησλ θακέλσλ πεξηνρψλ θαη ηελ πξφιεςε ηνπ 

θηλδχλνπ δαζηθψλ ππξθαγηψλ. 

Έρνπλ αλαιεθζεί αξθεηέο πξσηνβνπιίεο ζπλεξγαζίαο ησλ ειιεληθψλ θξαηηθψλ θνξέσλ θαη 

ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο κε αληίζηνηρνπο γαιιηθνχο θνξείο θπξίσο ζε ζέκαηα 

αδειθνπνίεζεο, πινπνίεζεο θνηλνηηθψλ πξνγξακκάησλ, επηρεηξεκαηηθψλ δξάζεσλ θαη 

ηνπξηζκνχ. Ζ αδειθνπνίεζε πφιεσλ αθνξά δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζπλεπάγνληαη ή πξνσζνχλ 

ηηο άκεζεο αληαιιαγέο κεηαμχ ησλ δχν ρσξψλ, κέζσ ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο ζε δξαζηεξηφηεηεο 

θαη ελζαξξχλνπλ ηε δηθηχσζε θαη ηε ζπλεξγαζία. Αδειθνπνίεζε πφιεσλ έρεη γίλεη κεηαμχ ησλ  

πφιεσλ Faches-Thumesnil θαη ηεο Νάνπζαο Πάξνπ (2008), ηεο πφιεο ηνπ Άξγνπο κε ηελ πφιε 

Αbbeville (1993), ηνπ Γήκνπ Παηξψλ κε ηελ πφιε Saint Etien, ηνπ Γήκνπ Θεζζαινλίθεο κε ηε 

Νίθαηα, ηεο πφιεο ησλ εξξψλ κε ηελ πφιε Fosses, αιιά θαη ησλ Γήκσλ Αγίνπ ηεθάλνπ, 
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Αγίσλ Αλαξγχξσλ, Αγίαο Βαξβάξαο Αηηηθήο, Αγίνπ Γεκεηξίνπ Αηηηθήο, Αγίνπ Ησάλλε Ρέληε, 

Αγίνπ Νηθνιάνπ Κξήηεο, Αιίκνπ, Άλσ Ληνζίσλ, Αξηδαίαο, Αραξλψλ, Αξγπξνχπνιεο, 

Αηαιάληεο, Βχζζαο, Γαθλνπζίσλ, Εαθχλζνπ, Θξαθνκαθεδφλσλ, Ηιίνπ, Ηηάκνπ, Καιπβίσλ 

Θνξηθνχ, Κακέλσλ Βνχξισλ, Kεξαηέαο, Μεγάινπ Αιεμάλδξνπ, Νέαο Υαιθεδφλαο, Παιαηνχ 

Φαιήξνπ, Πιαηαηψλ, Παηαλίαο, Παλνξάκαηνο, Πξέβεδαο, Ραθήλαο, Ρφδνπ, νθάδσλ, 

ηπιίδαο, θχξνπ, Σξίγιηαο Υαιθηδηθήο, Σξηαλδξίαο, Όδξαο, Τκεηηνχ, Υαιθηδέσλ θαη Υίνπ κε 

ηελ πφιε ηεο Γαιιίαο Commune De Garons. 
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9 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 9:  ΓΗΔΘΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ & ΣΟΤΡΗΜΟ 

 

χκθσλα κε ην Ηλζηηηνχην Σνπξηζηηθψλ Δξεπλψλ θαη Πξνβιέςεσλ (Η.Σ.Δ.Π.), ην 2009 ε 

ηνπξηζηηθή θίλεζε πξνο ηεο Διιάδα παξνπζηάζηεθε κεησκέλε θαηά ηνπιάρηζηνλ 4,24%, ελψ ε 

κείσζε ηεο ηνπξηζηηθήο θίλεζεο απφ ηηο παξαδνζηαθέο αγνξέο ήηαλ αθφκα κεγαιχηεξε, 

ηνπιάρηζηνλ θαηά 4,58%. πσο είλαη ινγηθφ, ε ζπξξίθλσζε ηεο ηνπξηζηηθήο δξαζηεξηφηεηαο 

ζηε ρψξα καο ζα έρεη ζεκαληηθά αξλεηηθή επίδξαζε ζηνλ ηνκέα ηεο απαζρφιεζεο. Δηδηθφηεξα, 

κία κείσζε ησλ αθίμεσλ θαηά 5%, 10% ή 15% ζα νδεγήζεη ζηελ απψιεηα ζέζεσλ εξγαζίαο γηα 

νιφθιεξε ηελ νηθνλνκία ηεο ηάμεο ησλ 69.000, 96.000 θαη 144.000 ζέζεσλ εξγαζίαο, 

αληίζηνηρα. Πξφθεηηαη γηα κεξηθά απφ ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο ζπζηεκαηηθήο πξνζέγγηζεο ησλ 

αλακελφκελσλ ζηνλ παγθφζκην θαη ηνλ ειιεληθφ ηνπξηζκφ ζπλεπεηψλ ηεο θξίζεο πνπ 

πεξηιακβάλεη ε έθζεζε «Γηεζλήο Οηθνλνκηθή Κξίζε θαη Σνπξηζκφο».  

 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ηα ζπλνπηηθά ζπκπεξάζκαηα θαη νη πξνηάζεηο πνιηηηθήο ζηηο νπνίεο 

θαηαιήγεη ε έθζεζε ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Σνπξηζηηθψλ Δξεπλψλ θαη Πξνβιέςεσλ, έρνπλ σο εμήο: 

 

Σα πξψηα ζεκάδηα ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο σζνχλ ηνπο θαηαλαισηέο λα κεηψλνπλ δξαζηηθά ηηο 

δαπάλεο ηνπο, επαλαπξνζδηνξίδνληαο ηηο πξνηηκήζεηο ηνπο θαη δηακνξθψλνληαο λέα πξφηππα 

θαηαλάισζεο. Απφ ηελ άιιε, νη κεγάινη ρξεκαηνπηζησηηθνί νξγαληζκνί αληηκεησπίδνπλ 

κεησκέλε δήηεζε, δπζθνιία ζηε ρξεκαηνδφηεζε θαη θαηαξξένπλ. Οη νηθνλνκνιφγνη ζπκθσλνχλ 

φηη ε νηθνλνκία εηζέξρεηαη ζε πεξίνδν παξαηεηακέλεο χθεζεο κε θπξηφηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηε 

κείσζε ησλ θαηαλαισηηθψλ δαπαλψλ, ηελ αχμεζε ηεο αλεξγίαο θαη ηηο ηζρπξέο 

απνπιεζσξηζηηθέο πηέζεηο. 

 

Σα κέηξα πνπ πξνηείλνληαη απφ νηθνλνκηθνχο θχθινπο γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ παξαπάλσ 

ραξαθηεξηζηηθψλ είλαη ε κείσζε ησλ επηηνθίσλ, ε ιήςε δεκνζηνλνκηθψλ κέηξσλ, ελψ ζε 

επίπεδν Δπξσπατθήο Έλσζεο είλαη ε απνηειεζκαηηθή ζπλεξγαζία θαη ν νηθνλνκηθφο 

ζπληνληζκφο ησλ θξαηψλ-κειψλ. 

 

9.1 ΠΑΓΚΟΜΗΟ ΣΟΤΡΗΜΟ ΚΑΗ ΠΑΓΚΟΜΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ  

 

Απφ ην 1952 σο ην 2005 ν αξηζκφο ησλ δηεζλψλ ηνπξηζηηθψλ αθίμεσλ απμήζεθε κε ξπζκφ 

6,5% θαη‟ έηνο, κε απνηέιεζκα ν ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ ηαμηδησηψλ λα εθηηλαρζεί απφ ηα 25 

ζηα 806 εθαηνκκχξηα. Ο ξπζκφο αχμεζεο ηνπ εηζνδήκαηνο πνπ πξνέθπςε απφ απηέο ηηο 

αθίμεηο ήηαλ ηδηαίηεξα κεγάινο, αγγίδνληαο ην 11,2% γηα ηελ πξναλαθεξζείζα πεξίνδν, 

γηγαληψλνληαο ηελ παγθφζκηα νηθνλνκία θαη αγγίδνληαο ηα 680 δηο δνιάξηα ην 2005. 
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 Χο ην 1950, νη 15 θνξπθαίνη πξννξηζκνί απνξξνθνχζαλ ην 88% ησλ παγθφζκησλ αθίμεσλ, κε 

ην πνζνζηφ λα κεηψλεηαη ζην 75%  γηα ην 1970 θαη ζην 57% γηα ην 2005, κε απνηέιεζκα ηελ 

πην νκνηφκνξθε θαηαλνκή ησλ νθειψλ ηνπ παγθφζκηνπ ηνπξηζκνχ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 

πιένλ θαη λέσλ πξννξηζκψλ, πνιινί εθ ησλ νπνίσλ βξίζθνληαη ζηηο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο. 

 

Σν 2006 νη παγθφζκηεο αθίμεηο άγγημαλ ηα 842 εθαηνκκχξηα, ζεκεηψλνληαο αχμεζε ηεο ηάμεο 

ηνπ 4,6% ζε ζρέζε κε ην πξνεγνχκελν έηνο. Σν 2007 παξνπζηάδεηαη σο ην 4ν ζπλερφκελν έηνο 

ζηαζεξήο κεγέζπλζεο ηεο παγθφζκηαο ηνπξηζηηθήο βηνκεραλίαο, ε νπνία παξνπζηάδεηαη 

ζπλνιηθά εππξνζάξκνζηε ζηηο πνηθίιεο θξίζεηο πνπ ελδερνκέλσο πξνθχπηνπλ. Σν 2008 ήηαλ 

ην έηνο πνπ o παγθφζκηνο ηνπξηζκφο επιήγεη ζεκαληηθά απφ ηελ παγθφζκηα νηθνλνκηθή θξίζε 

θαη άξρηζε κηα αληίζηξνθε πνξεία πνπ ζπλερίζηεθε θαη ην πξψην κηζφ ηνπ 2009. To 2009 νη 

παγθφζκηεο αθίμεηο κεηψζεθαλ θαηά 4,2% ζε ζρέζε κε ην 2008, θηάλνληαο ηα 880 

εθαηνκκχξηα. 

 

Πίνακαρ 9.1                              Γιεθνείρ Αθίξειρ 2000-2009 

Έηνο ΚΟΜΟ(εθαη.) Γ 

2000 682,0  

2001 684,1 0,31% 

2002 702,6 2,70% 

2003 689,0 -1,94% 

2004 764,0 10,89% 

2005 802,0 4,97% 

2006 846,0 5,49% 

2007 901,0 6,50% 

2008 919,0 2,00% 

2009 880,0 -4,24% 
Πεγή: ΔΣΔ, επεμεξγαζία ζηνηρείσλ απφ Παγθφζκην Οξγαληζκφ Σνπξηζκνχ (Ηνχληνο 2010) 

 

 

Ο παγθφζκηνο ηνπξηζκφο αλακέλεηαη λα παξνπζηάζεη κεησκέλν ξπζκφ αλάπηπμεο ηεο ηάμεο 

ηνπ 2%-0%. Ζ ζπγθεθξηκέλε θξίζε δηαθέξεη απφ πξνεγνχκελεο ζην γεγνλφο φηη ν ηνπξίζηαο 

ζήκεξα αληηκεησπίδεη νηθνλνκηθφ πξφβιεκα γηα λα ρξεκαηνδνηήζεη ηηο δηαθνπέο ηνπ, ελψ ζηηο 

πξνεγνχκελεο ηνλ θπξηαξρνχζε ν θφβνο γηα ηελ αθεξαηφηεηα ηνπ. Γεκηνπξγνχληαη έηζη λέεο 

ηάζεηο πνπ αθνξνχλ ηε κείσζε ηεο απφζηαζεο ηνπ πξννξηζκνχ απφ ηνλ ηφπν κφληκεο 

θαηνηθίαο, ηε δηάξθεηα ηνπ ηαμηδηνχ θαη ηελ αλάδεημε πξννξηζκψλ κε θαιή ζρέζε πνηφηεηαο-

ηηκήο. 
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Γηα ηελ άκβιπλζε ησλ αξλεηηθψλ επηπηψζεσλ ηεο θξίζεο πξνηείλεηαη ε εηζαγσγή ηνπ 

ηνπξηζκνχ ζηα θπβεξλεηηθά παθέηα θηλήηξσλ, ε αλαζηνιή πιεξσκήο ησλ θφξσλ, ε ζηελή 

ζπλεξγαζία ηνπ ηδησηηθνχ θαη δεκφζηνπ ηνκέα, ε νηθνλνκηθή ζηήξημε ηνπ θιάδνπ απφ ηελ 

ηξαπεδηθή θαη ηελ νηθνλνκηθή θνηλφηεηα γεληθφηεξα, ε ζπλερήο ζηαηηζηηθή παξαθνινχζεζε ησλ 

κεγεζψλ πνπ πεξηγξάθνπλ ηνλ θιάδν, ε χπαξμε εληαηηθήο θαη ζηνρεπκέλεο δηαθήκηζεο, ε 

αχμεζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ πξντφληνο κε ηελ εηζαγσγή λέσλ ηερλνινγηψλ ζηνλ θιάδν θαη ε 

εηζαγσγή θαηλνηφκσλ κεζφδσλ γηα ηελ ελίζρπζε branding. 

 

ζνλ αθνξά ηηο εηδηθέο κνξθέο ηνπξηζκνχ, ζα ππνζηνχλ ζηνλ ίδην βαζκφ ηηο επηπηψζεηο ηεο 

θξίζεο. πγθεθξηκέλα, εθείλεο πνπ ζα επεξεαζηνχλ ιηγφηεξν είλαη ν πνιηηηζηηθφο ηνπξηζκφο, ν 

ηνπξηζκφο επεμίαο θαη ν ηνπξηζκφο πγείαο. Λίγν κεγαιχηεξε ζα είλαη ε επίδξαζε πνπ ζα δερηεί 

ν ζπλεδξηαθφο ηνπξηζκφο, ελψ ε επίδξαζε πνπ ζα δερηεί ν ζαιάζζηνο ηνπξηζκφο ζα αθνξά 

θπξίσο ηνλ ηνκέα ηεο θξνπαδηέξαο. Ακθίβνιε είλαη ε επίδξαζε πνπ ζα δερηνχλ ν ρεηκεξηλφο, 

αζιεηηθφο θαη εθζεζηαθφο ηνπξηζκφο, σζηφζν ηζρπξφ πιήγκα ζα δερηνχλ ν ζξεζθεπηηθφο 

ηνπξηζκφο θαη ν ηνπξηζκφο ηξίηεο ειηθίαο. 

 

9.2 ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΣΟΤΡΗΜΟ ΚΑΗ ΠΑΓΚΟΜΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ  

 

Ζ ειιεληθή νηθνλνκία βξίζθεηαη ζε πεξίνδν παξαηεηακέλεο χθεζεο, κε έλα ηεξάζηην δεκφζην 

ρξένο, κε ηελ επηβξάδπλζε ησλ εμαγσγψλ αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ, ηε κείσζε ησλ εηζαγσγψλ, 

ηε ζηαζηκφηεηα ησλ ιηαληθψλ πσιήζεσλ, ηελ αηζζεηή επηβξάδπλζε ηεο ηδησηηθήο 

θαηαλάισζεο, θαζψο επίζεο θαη ηελ θάκςε ησλ επηρεηξεκαηηθψλ επελδχζεσλ θαη ηελ 

θαηαθφξπθε ππνρψξεζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θιίκαηνο. Οη θιάδνη πνπ ζα δερηνχλ θαηά θχξην ιφγν 

ηηο δπζκελείο επηπηψζεηο ηεο θξίζεο είλαη εθείλνη ηεο αγνξάο απηνθηλήησλ, ηεο αγνξάο 

αθηλήησλ θαη ηνπ ηνπξηζκνχ. 

 

Σα δπζκελή γεγνλφηα ησλ ηειεπηαίσλ ρξφλσλ είραλ ζεκαληηθή  επίδξαζε ζηελ ηνπξηζηηθή 

θίλεζε ηεο ρψξαο καο. Καζψο ε δήηεζε γηα ηνπξηζηηθέο ππεξεζίεο θαη πξντφληα εμαξηάηαη απφ 

ην κέγεζνο ηνπ θηλδχλνπ πνπ κπνξεί λα αλερζεί ν δπλεηηθφο ηνπξίζηαο, φζν απμάλεηαη ν 

θίλδπλνο ηφζν απμάλεηαη ε αλαζθάιεηα θαη ε αβεβαηφηεηα θη επνκέλσο κεηψλεηαη ε δήηεζε. Ζ 

εμέιημε ζηελ ηνπξηζηηθή θίλεζε εμαξηάηαη επίζεο, απφ ηα κέηξα πνπ ιακβάλεη ε θάζε ρψξα, 

ηφζν γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ ζπκβάληνο, εθφζνλ απηφ ηελ επεξεάδεη άκεζα, φζν θαη γηα ηελ 

εθκεηάιιεπζε ηεο ζπγθπξίαο, εθφζνλ απηή επεξεάδεη αξλεηηθά άιιεο ρψξεο, ψζηε λα ηε 

ρξεζηκνπνηήζεη σο αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα. 

 

ήκεξα ε Διιάδα απφ πιεπξάο αληαγσληζηηθφηεηαο ηηκψλ θαηέρεη κία απφ ηηο θαηψηεξεο 

ζέζεηο παγθνζκίσο, ζε κηα πεξίνδν πνπ ε νηθνλνκηθή θξίζε ζα απμήζεη θαηαθφξπθα ην εηδηθφ 
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βάξνο ηνπ αληαγσληζκνχ ηηκψλ σο θξηηεξίνπ ηνπξηζηηθήο επηινγήο. Ζ κείσζε ησλ 

πξνθξαηήζεσλ θαη ε έιιεηςε ξεπζηφηεηαο ησλ ηνπξηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ θαηαδεηθλχνπλ κηα 

δχζθνιε πεξίνδν γηα ην ειιεληθφ ηνπξηζηηθφ πξντφλ. Σελ εθηίκεζε απηή πξνδηαγξάθεη ε 

αξλεηηθή πνξεία ησλ αεξνπνξηθψλ αθίμεσλ αιινδαπψλ ηνπξηζηψλ ην 2008 ζηε ρψξα καο. Οη 

πεξηζζφηεξεο απφ ηηο αληαγσλίζηξηεο ρψξεο ηεο Διιάδαο, ζε ηνπξηζηηθφ επίπεδν, 

παξνπζίαζαλ επίζεο κείσζε ζηηο αθίμεηο. Ζ ρψξα καο θαηαιακβάλεη κηα απφ ηηο ηειεπηαίεο 

ζέζεηο ζηε κεηαμχ ηνπο ζχγθξηζε. 

 

Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2009, ν ειιεληθφο ηνπξηζκφο βξέζεθε ππφ ην θαζεζηψο ηεο δηεζλνχο 

νηθνλνκηθήο χθεζεο θαη ηζρπξνχ αληαγσληζκνχ ζε έλα ζπλερψο επηδεηλνχκελν δηεζλέο 

πνιηηηθφ θαη νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ, αληηκεησπίδνληαο παξάιιεια ηε ζπλερηδφκελε πνιηηηθή 

θαη θνηλσληθή αζηάζεηα ζε εζσηεξηθφ επίπεδν θαη ηηο δπζκελείο εμειίμεηο ησλ εζληθψλ 

καθξννηθνλνκηθψλ παξακέηξσλ. Σαπηφρξνλα, παξνπζηάζηεθε κεηαζηξνθή ζηελ θαηαλαισηηθή 

ζπκπεξηθνξά θαη ζηηο επηινγέο ησλ επξσπαίσλ ηνπξηζηψλ ππέξ ηνπ εζσηεξηθνχ ηνπξηζκνχ θαη 

θπξίσο ησλ ηνπξηζηηθψλ αγνξψλ ρακεινχ θφζηνπο, θπξίσο ιφγσ ηεο αλαζθάιεηαο ζηελ αγνξά 

εξγαζίαο (απνιχζεηο, κείσζε πξαγκαηηθψλ κηζζψλ) πνπ ζπκπηέδεη ην δηαζέζηκν εηζφδεκα ησλ 

ελ δπλάκεη ηνπξηζηψλ. 

 

χκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηνπ πιιφγνπ Διιεληθψλ Σνπξηζηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ (ΔΣΔ), νη 

επηδφζεηο ηεο Διιάδαο ζηνλ ηνπξηζκφ γηα ην 2009 ζε ζρέζε κε ηηο αληαγσλίζηξηεο ρψξεο, 

ζπλνςίδνληαη ζηνπο πίλαθεο πνπ αθνινπζνχλ: 

 

Πίνακαρ 9.2Α                              Δπιδόζειρ 2009 Δλλάδαρ% Ανηαγυνιζηών 

Γείθηεο Απόδνζεο 2009 Διιάδα Ηζπαλία Κύπξνο Σνπξθία Αίγππηνο Κξναηία 

Καηάηαμε - Γηεζλείο Αθίμεηο 16ε 3ε 
θάησ απφ 

ηελ 50ε 
7ε 19ε 24ε 

Καηάηαμε – Έζνδα 15ε 2ε 
θάησ απφ 

ηελ 50ε 
9ε 21ε 30ε 

Γηεζλείο Αθίμεηο 2009 (εθαη.) 
 

14,9 52,2 2,1 25,5 11,9 9,3 

% κεηαβνιή αθίμεσλ 2000 – 2009 
 

20,2% 12,5% -22,2% 165,6% 133,3% 60,3% 

Έζνδα - 2009 δηο USD 
 

14,5 53,2 2,2 21,3 10,8 8,9 

% κεηαβνιή εζόδσλ 2000-2009 
 

57,6% 77,3% 15,8% 180,3% 151,2% 217,9% 

Μέζε θαηά θεθαιή Γαπάλε αλά ηαμίδη 
ζε USD 

973,2 1.019,2 1.047,6 835,3 907,6 957,0 

Μεξίδην αγνξάο παγθόζκηα ζε αθίμεηο 
 

1,7% 5,9% 0,2% 2,9% 1,4% 1,1% 

Μεξίδην αγνξάο παγθόζκηα ζε έζνδα 
 

1,7% 6,2% 0,3% 2,5% 1,3% 1,0% 

Πεγή: ΔΣΔ, επεμεξγαζία ζηνηρείσλ ΔΤΔ, UNWTO, WEF 
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Γιάγπαμμα 9.2Α

           
Δλλάδα & Ανηαγυνιζηέρ – Θέζη ζηην παγκόζμια καηάηαξη, 2009 

 

 
Πεγή: ΔΣΔ, Δπεμεξγαζία ζηνηρείσλ Παγθόζκηνπ Οξγαληζκνύ Σνπξηζκνύ & Παγθόζκηνπ Οηθνλνκηθνύ 
Φόξνπκ 

 
 

χκθσλα κε άιια ζηνηρεία ηνπ πιιφγνπ Διιεληθψλ Σνπξηζηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ (ΔΣΔ), νη 

δηεζλείο ηνπξηζηηθέο αθίμεηο γηα ην 2009 ζε ζρέζε κε απηέο ηνπ 2008 αιιά θαη ζε ζρέζε κε ηηο 

αληαγσλίζηξηεο πξνο ηελ Διιάδα ρψξεο, παξνπζηάδνληαη παξαθάησ: 

 

Πίνακαρ 9.2Β          Γιεθνείρ ηοςπιζηικέρ αθίξειρ, ηαξιδιυηικέρ ειζππάξειρ και μέζη καηά 

κεθαλή δαπάνη, 2009 

Γηεζλείο ηνπξηζηηθέο αθίμεηο 14.914.534 -6,4% 

Σαμηδησηηθέο εηζπξάμεηο 10.400,2 εθαη. € / ml € -10,6% 

Μέζε θαηά θεθαιή δαπάλε 697 € -4,5% 

Πεγή: ΔΣΔ, επεμεξγαζία ζηνηρείσλ Διιεληθήο ηαηηζηηθήο Αξρήο θαη Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο 

 

 

Πίνακαρ 9.2Γ          Γιεθνείρ ηοςπιζηικέρ αθίξειρ ζε Δλλάδα και ανηαγυνιζηέρ, 2009 

Διιάδα 15 -6,4% 

Κξναηία 9 -0,9% 

Σνπξθία  26 2,0% 

Κύπξνο 2 -10,9% 

Ηζπαλία  52 -8,7% 

Διιάδα 15 -6,4% 

Πεγή: ΔΣΔ, επεμεξγαζία ζηνηρείσλ Διιεληθήο ηαηηζηηθήο Αξρήο θαη Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Σνπξηζκνχ 
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Πίνακαρ 9.2Γ          Τοςπιζηικέρ αθίξειρ ζηην Δλλάδα από εξυηεπικό, 2009 

 Αθίμεηο αλά ρώξα πξνέιεπζεο Μεξίδην 

 
2009 2000 2009 2000 

Γεξκαλία 2.364.486 2.395.185 15,9% 
19,4% 

Ζλσκέλν Βαζίιεην 2.112.149 2.772.256 14,2% 
22,4% 

Γαιιία 962.435 602.353 6,5% 
4,9% 

Ηηαιία 935.011 823.245 
6,3% 6,7% 

Οιιαλδία 651.440 655.285 
4,4% 5,3% 

ύλνιν 5 αγνξώλ 7.025.521 7.248.324 
47,3% 58,7% 

Πεγή: ΔΣΔ, επεμεξγαζία ζηνηρείσλ Διιεληθήο ηαηηζηηθήο Αξρήο 

 

 

Σν ηνπξηζηηθφ ξεχκα πξνο ηελ Διιάδα γηα ην 2009 παξνπζηάδεηαη εκθαλψο ζπξξηθλσκέλν 

θαηά 11,4% ζε ζρέζε κε ην 2000. πγθεθξηκέλα, νη αθίμεηο απφ ηε Γεξκαλία αλέξρνληαη ζην 

15,9% ησλ ζπλνιηθψλ αθίμεσλ ζε ζρέζε κε ην 2000 πνπ ήηαλ 19,4%, ε ηνπξηζηηθή θίλεζε απφ 

ην Ζλσκέλν Βαζίιεην θαηέρεη πνζνζηφ 14,2% ζε ζρέζε κε ην 2009 πνπ ήηαλ 22,4%, ην 

πνζνζηφ εηζεξρφκελνπ ηνπξηζκνχ απφ ηε Γαιιία είλαη 6,5% ζε ζρέζε κε 4,9% ηνπ 2000, απφ 

ηελ Ηηαιία είλαη 6,3% ζε ζρέζε κε 6,7% πνπ ήηαλ ην 2000, ελψ ην πνζνζηφ εηζεξρφκελνπ 

ηνπξηζκνχ απφ ηελ Οιιαλδία αλέξρεηαη ζε 47,3% ζε ζρέζε κε 58,7% ηνπ 2000. Οη ηνπξηζηηθέο 

αθίμεηο ζηελ Διιάδα απφ ηε νπεδία θαηέιαβαλ πνζνζηφ 2,4%, απφ ηελ Κχπξν 2,9%, απφ ηε 

εξβία 3,3%, απφ ηηο ΖΠΑ 3,6%, απφ ηε Βνπιγαξία 4,4% θαη απφ ινηπέο ρψξεο 36,1%. 

 

Γιάγπαμμα 9.2Β   Οι 10 κοπςθαίερ αγοπέρ πποέλεςζηρ βάζει μεπιδίος ζηιρ διεθνείρ ηοςπιζηικέρ 
αθίξειρ, 2009 
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Γιάγπαμμα 9.2Γ 

Τα 10 ελληνικά αεποδπόμια με ηιρ πεπιζζόηεπερ διεθνείρ ηοςπιζηικέρ αθίξειρ, 2009 

 

Γιάγπαμμα 9.2Γ 

Καηανομή ηαξιδιυηικών ειζππάξευν ανά σώπα πποέλεςζηρ, 2009 
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10 
ΚΔΦΑΛΑΗΟ 10:ΠΡΟΟΠΣΗΚΔ ΓΗΑ ΣΟΝ ΠΑΓΚΟΜΗΟ ΣΟΤΡΗΜΟ 

Σν 2010 αλακέλεηαη δχζθνιε ρξνληά γηα ηνλ ηνπξηζκφ κεηά ην 2009 πνπ έθιεηζε  κε  κείσζε 

5% - 8% ηεο ηνπξηζηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζε παγθφζκην επίπεδν ζχκθσλα κε ην 8ν πλέδξην 

"Σνπξηζκφο & Αλάπηπμε" ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Σνπξηζκνχ.  

 

Σα ηειεπηαία 10 ρξφληα ν ηνπξηζκφο έρεη βηψζεη πνιιέο θξίζεηο, αιιά ηηο αληηκεηψπηζε 

απνηειεζκαηηθά θαη εμήιζε δπλαηφηεξνο απφ απηέο. Οη καθξνρξφληεο πξννπηηθέο ηνπ 

παγθφζκηνπ ηνπξηζκνχ παξακέλνπλ ζεηηθέο, ελψ ζε φηη αθνξά ην άκεζν κέιινλ πξέπεη λα 

ζπλερηζηεί ε πξνζπάζεηα πνπ ζα απνβιέπεη θπξίσο ζηε δηαηήξεζε ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο, 

φπνπ πξνθαλήο πξνυπφζεζε είλαη ε εμαζθάιηζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ επηρεηξήζεσλ. Ο 

ηνπξηζκφο έρεη αλάγθε ηε ζηήξημε ησλ θπβεξλήζεσλ γηα επίιπζε δπζθνιηψλ ζε ζέκαηα φπσο ε 

βίδα, ε δηεπθφιπλζε ησλ ηαμηδηψλ θαη ε απνθπγή πεξηηηψλ θφξσλ, θαζψο κπνξεί λα είλαη ν 

θαηαιχηεο ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ παγθφζκησλ νηθνλνκηθψλ θαη πεξηβαιινληηθψλ 

πξνθιήζεσλ.  

 

10.1 ΠΡΟΟΠΣΗΚΔ, ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ, ΠΡΟΣΑΔΗ ΓΗΑ ΣΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΟ 

ΣΟΤΡΗΜΟ  

 

Κάζε άιιν παξά επνίσλεο αλακέλνληαη νη πξννπηηθέο γηα ηνλ ειιεληθφ ηνπξηζκφ ην 2010, 

φπσο ηνλίδεη ζε αλαθνίλσζε ηνπ  ην Ηλζηηηνχην Σνπξηζηηθψλ Δξεπλψλ θαη Πξνβιέςεσλ 

ηνλίδνληαο φηη κέζα ζην επκεηάβιεην θαη αβέβαην νηθνλνκηθφ θιίκα πνπ επηθξαηεί δε ζα 

επηρεηξεζεί ε πνζνηηθή, αιιά ε πνηνηηθή πξνζέγγηζε. Γεληθά ην 2010 αλακέλεηαη λα είλαη ην ίδην 

-αλ φρη πεξηζζφηεξν- δχζθνιν απφ ην 2009. Σα πξψηα αξλεηηθά κελχκαηα πξνέξρνληαη απφ 

ηηο κεηψζεηο ησλ πξνθξαηήζεσλ ησλ παξαδνζηαθψλ αγνξψλ. Ζ κείσζε απφ ηε Γεξκαλία 

αγγίδεη ην 10% θαη απφ ηε Μ. Βξεηαλία ην 7%, θπξίσο ιφγσ ηεο άζρεκεο εηθφλαο πνπ 

παξνπζηάδνπλ ηα μέλα ΜΜΔ γηα ηε ρψξα καο (ηαξαρέο, δεηλή νηθνλνκηθή θαηάζηαζε θιπ.). 

 

Χζηφζν, ζεηηθά είλαη ηα κελχκαηα πνπ ιακβάλνληαη απφ ηηο αγνξέο ηεο Γαιιίαο, ηεο Ηηαιίαο θαη 

ηεο Αλαηνιηθήο Αζίαο (Ρσζία, Οπθξαλία θιπ.). Ζ αχμεζε φκσο, αλ θαη ζεακαηηθή (π.ρ. Ρσζία 

+20% ζηηο θξαηήζεηο), ζε απφιπηα κεγέζε δε ζα θαηαθέξεη λα θαιχςεη ηε κείσζε απφ ηηο 

παξαδνζηαθέο αγνξέο ηεο Διιάδαο. Απμεκέλεο σζηφζν αλακέλεηαη λα είλαη νη θξαηήζεηο ηεο 

ηειεπηαίαο ζηηγκήο, νη νπνίεο φκσο δχζθνια ζα κπνξέζνπλ λα ηζνζηαζκίζνπλ ηηο ηεξάζηηεο 

απψιεηεο εζφδσλ πνπ ζα έρεη ππνζηεί ν θιάδνο σο ηφηε. πκπεξαζκαηηθά, ν αιινδαπφο 

ηνπξηζκφο ελδέρεηαη λα θηλεζεί ζηα ίδηα επίπεδα κε ην 2009 ή αθφκε θαη λα ζεκεηψζεη κηθξή 

ζεηηθή κεηαβνιή, εμαηηίαο ηεο ρακειήο βάζεο ζχγθξηζεο κε ην πξνεγνχκελν έηνο. Δίλαη βέβαην 

σζηφζν, φηη δε ζα θαιπθζνχλ νη δεκηέο ηνπ έηνπο απηνχ. 
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Μεηψζεηο αλακέλεηαη λα παξνπζηάζεη θαη ν εζσηεξηθφο ηνπξηζκφο, αθνχ ην θφζηνο δσήο έρεη 

απμεζεί ζεκαληηθά θαη νη κηζζνί πθίζηαληαη πεξηθνπέο. Σν γεγνλφο απηφ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο 

απμεκέλεο ηηκέο ησλ θαπζίκσλ θαη ησλ λαχισλ θάλνπλ ην θφζηνο ησλ δηαθνπψλ δπζβάζηαρην. 

Οη Έιιελεο θαηαλαισηέο αλακέλεηαη λα ζηξαθνχλ ζε πξννξηζκνχο φπνπ ζα κπνξέζνπλ λα 

θηινμελεζνχλ απφ ζπγγελείο θαη θίινπο, πξνθεηκέλνπ λα πεξηνξίζνπλ ην θφζηνο ησλ δηαθνπψλ 

ηνπο, ελψ ζα θάλνπλ ηηο θξαηήζεηο ηνπο ηελ ηειεπηαία ζηηγκή πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίζνπλ 

θαιχηεξεο ηηκέο.  

 

Χζηφζν, παξά ηελ πεζκέλε πξνζέιεπζε επηζθεπηψλ ζηελ Διιάδα θαη ην κεησκέλν ηδίξν ιφγσ 

ηεο παγθφζκηαο δπζκελήο νηθνλνκηθήο ζπγθπξίαο, δηαηππψλεηαη αηζηνδνμία φηη ε ηειηθή 

ηνπξηζηηθή εηθφλα πνπ ζα πξνθχςεη κε ην θιείζηκν ηνπ Απγνχζηνπ, κήλα θαηά ηνλ νπνίν 

δηαθηλνχληαη πεξίπνπ νη κηζνί απφ ην ζχλνιν ησλ ηνπξηζηψλ ηνπ έηνπο, ζα είλαη εληέιεη 

ελζαξξπληηθή. Χο ραξαθηεξηζηηθά ηεο θεηηλήο θηλεηηθφηεηαο ζηνπο ηνπξηζηηθνχο πξννξηζκνχο 

ηεο ρψξαο, θαηαγξάθνληαη ε πξνηίκεζε ησλ επηζθεπηψλ ζηα λεζηά θαη ε αιιαγή ησλ ρσξψλ 

πξνέιεπζήο ηνπο, δεδνκέλνπ φηη ην ηνπξηζηηθφ ξεχκα θπξίσο απφ δεκνθξαηίεο ηεο πξψελ 

νβηεηηθήο Έλσζεο εκθαλίδεηαη εληζρπκέλν. 

 

Ζ αλάγθε γηα πεξαηηέξσ αλάπηπμε ηνπ ηνπξηζκνχ ζηε ρψξα καο παξνπζηάδεηαη πην έληνλε 

απφ πνηέ θαη απαηηεί αιιαγή ζηξαηεγηθήο. Σν κνληέιν «ήιηνο θαη ζάιαζζα», ζην νπνίν 

ζηεξίρζεθε ν ειιεληθφο ηνπξηζκφο ηα ηειεπηαία ρξφληα, δείρλεη ήδε παξσρεκέλν. Αληίζεηα, 

παξνπζηάδεηαη επηηαθηηθή ε αλάγθε επαλαπξνζδηνξηζκνχ ηεο εζληθήο πνιηηηθήο γηα ηελ 

αλάπηπμε ηνπ ηνπξηζκνχ. Δηδηθφηεξα, απαηηείηαη άκεζε εθαξκνγή ηνπ ρσξνηαμηθνχ ζρεδίνπ γηα 

ηελ εγθαηάζηαζε ησλ ηνπξηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ κε πξφβιεςε γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ 

πεξηβάιινληνο ρσξίο αλαίηηεο γξαθεηνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο. Απαηηείηαη επίζεο ε δεκηνπξγία 

δηεζλνπνηεκέλσλ επηρεηξήζεσλ κε δηαζπλδέζεηο θαη δπλαηφηεηα άκεζεο πξφζβαζεο ζηηο 

βαζηθέο αγνξέο ηνπξηζηψλ γηα ηελ Διιάδα, αιιά θαη πξνζθνξάο νινθιεξσκέλσλ ηνπξηζηηθψλ 

παθέησλ ζε αληαγσληζηηθέο ηηκέο.  

 

Απαξαίηεηε είλαη ε ελίζρπζε ηεο δηαθεκηζηηθήο πξνζπάζεηαο δηεζλψο, κε επηθέληξσζε φρη 

κφλν ζηνλ παξαζεξηζηηθφ θαινθαηξηλφ ηνπξηζκφ αιιά θαη ζηηο ελαιιαθηηθέο κνξθέο ηνπξηζκνχ. 

Δπίζεο, ζα πξέπεη λα απμεζνχλ νη πφξνη πνπ πξννξίδνληαη γηα ππνδνκή νηθνλνκηθνχ θαη 

θνηλσληθνχ ραξαθηήξα, θαζψο θαη ε απνηειεζκαηηθή ρξήζε ηνπο πξνθεηκέλνπ λα επηκεθπλζεί 

ε ηνπξηζηηθή πεξίνδνο θαη λα θαιχςεη θαη ηνπο δψδεθα κήλεο ηνπ έηνπο. Απαξαίηεηε επίζεο 

πξνυπφζεζε γηα ηελ γεληθφηεξε αλάπηπμε ηνπ ηνπξηζκνχ, είλαη νη ηνπηθέο θνηλσλίεο λα 

ελζηεξληζηνχλ ηηο αλαθαηαηάμεηο πνπ ζπλεπάγεηαη ε δεκηνπξγία ππνδνκήο. 
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Οη ζχγρξνλεο ηάζεηο ζηνλ ηνπξηζκφ ππνδεηθλχνπλ ηελ αλάγθε δηαθνξνπνίεζεο θαη 

εκπινπηηζκνχ ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο κέζσ ηεο αμηνπνίεζεο ησλ κνλαδηθψλ πνιηηηζηηθψλ 

θαη πεξηβαιινληηθψλ πφξσλ πνπ δηαζέηεη θάζε πεξηνρή. Γπζηπρψο ζηε ρψξα καο ην 

ηνπξηζηηθφ πξντφλ είλαη καδηθφ θαη αδηαθνξνπνίεην. Παξφιν πνπ ππάξρνπλ δπλαηφηεηεο 

αλάπηπμεο ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ ηνπξηζκνχ, νη κέρξη ζήκεξα πξνζπάζεηεο ήηαλ 

απνζπαζκαηηθέο κε πεληρξά απνηειέζκαηα. 

 

Μεηαμχ ησλ πξνβιεκάησλ πνπ πξέπεη λα επηιπζνχλ θαη ησλ πξνθιήζεσλ πνπ πξέπεη λα 

αληηκεησπηζηνχλ, είλαη ε επίπησζε ηεο αλάπηπμεο ησλ ηνπξηζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ζην 

πεξηβάιινλ, ε αζηηθνπνίεζε, ε ξχπαλζε, ε ππνβάζκηζε πεξηνρψλ πνπ παξνπζηάδνπλ θπζηθή 

αμία, ε αλάγθε δεκηνπξγίαο κηαο λέαο θαηλνηφκνπ ηνπξηζηηθήο πξνζθνξάο, κε ηελ πιήξε 

αμηνπνίεζε ησλ εδαθηθψλ ηδηαηηεξνηήησλ, θπξίσο εθείλσλ πνπ ζπλδένληαη κε ηα πνιπάξηζκα 

πεξηβαιινληηθά θαη πνιηηηζηηθά πιενλεθηήκαηα ηα νπνία δελ ιακβάλνληαη ππφςε απφ ηνλ 

καδηθφ ηνπξηζκφ, πξνηείλνληαο ηαπηφρξνλα κηα ζπλεθηηθή δηαθξαηηθή ηνπξηζηηθή εηθφλα κε κηα 

ηδηαίηεξε, ζεβαζηή θαη αλαβαζκηζκέλε θνηλή ηαπηφηεηα. 

 

πσο πξναλαθέξζεθε, ζηφρνο είλαη ε αλαβάζκηζε, ν εθζπγρξνληζκφο θαη ν εκπινπηηζκφο ηεο 

ηνπξηζηηθήο πξνζθνξάο ησλ πεξηνρψλ κε ηελ αλάπηπμε εηδηθψλ θαη ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ 

ηνπξηζκνχ. ηελ Διιάδα ζεσξείηαη ζθφπηκν λα δνζεί ηδηαίηεξε έκθαζε αξρηθά ζηελ αλάπηπμε 

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

πιήζνο ππνδνκψλ, φπσο ν ζαιάζζηνο ηνπξηζκφο (θξνπαδηέξα, γηφηηλγθ, εκεξφπινηα), 

δεδνκέλνπ ηνπ κήθνπο ηεο ειιεληθήο αθηνγξακκήο, αιιά θαη ηνπ πιήζνπο θαη ηεο 

πνηθηινκνξθίαο ησλ λεζηψλ. Παξάιιεια ηνλίδεηαη ε αλάγθε αμηνπνίεζεο θαη ηνπ πνιηηηζηηθνχ 

ηνπξηζκνχ απηφλνκα ή ζε ζπλδπαζκφ κε άιιεο εηδηθέο κνξθέο φπσο ν ζπλεδξηαθφο θαη 

εθζεζηαθφο ηνπξηζκφο. 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 Διιάδα έρεη 

πνιιά πιενλεθηήκαηα πνπ πξέπεη λα εθκεηαιιεπηεί γηα κεγαιχηεξε θαη επηηπρή αλάπηπμε ηνπ 

ηνπξηζηηθνχ θαηλνκέλνπ. πγθεθξηκέλα δηαζέηεη κνλαδηθφ ηξφπν δσήο, γεσγξαθηθή 

αλνκνηνκνξθία, παξαδνζηαθή θηινμελία θαη επξσπατθή ηαπηφηεηα.  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 11:  ΣΑΣΗΣΗΚΔ ΠΡΟΒΛΔΦΔΗ 

ην θεθάιαην απηφ ζα γίλνπλ πξνβιέςεηο ζρεηηθά κε ην πψο αλακέλνληαη λα εμειηρζνχλ ζηα 

επφκελν έηνο νη αθίμεηο ησλ Ηηαιψλ θαη Γάιισλ ηνπξηζηψλ ζηελ Διιάδα. Ζ δηαδηθαζία απηή 

επηηπγράλεηαη κε ηε βνήζεηα ηνπ ζηαηηζηηθνχ παθέηνπ εθαξκνγψλ Statgraphics 5.1. 

 

 

ΣΑΣΗΣΗΚΔ ΠΡΟΒΛΔΦΔΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΗΣΑΛΗΑ 

 

 

ΚΟΠΟ ΣΖ ΑΝΑΛΤΖ  

θνπφο ηεο αλάιπζεο είλαη ε πξφβιεςε ησλ κειινληηθψλ ηηκψλ αθίμεσλ ησλ Ηηαιψλ 

ηνπξηζηψλ ζηελ Διιάδα ρξεζηκνπνηψληαο δεδνκέλα πνπ θάιππηαλ ηελ πεξίνδν απφ ην 

Γελάξε ηνπ 1997 έσο ην Γεθέκβξε ηνπ 2006. Γηα ην ζθνπφ απηφ έγηλε  αλάιπζε ρξνλνζεηξψλ 

απφ ηηο νπνίεο εμήρζεζαλ πξνβιέςεηο γηα ηνπο επφκελνπο 12 κήλεο κέζσ ηνπ  ζηαηηζηηθνχ 

παθέηνπ Statgraphics.  

 

 

ΓΔΓΟΜΔΝΑ  

Μεηαβιεηή: Αθίμεηο Ηηαιψλ ηνπξηζηψλ ζηελ Διιάδα 

Αξηζκφο παξαηεξήζεσλ = 120 

εκείν έλαξμεο = 1/97             

Υξνληθφ βήκα = 1 κήλαο 

Πξνβιεπηηθφ ππφδεηγκα πνπ επηιέρζεθε: ARIMA(2,0,0)x(2,1,2)12 

Αξηζκφο πξνβιέςεσλ: 12 

 

 

ΤΓΚΡΗΖ ΤΠΟΦΖΦΗΧΝ ΤΠΟΓΔΗΓΜΑΣΧΝ 

Μεηαβιεηή: Ηηαινί 

Αξηζκφο παξαηεξήζεσλ: 120 

εκείν έλαξμεο: 1/97             
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ΤΠΟΦΖΦΗΑ ΤΠΟΓΔΗΓΜΑΣΑ 

(D) Σεηξαγσληθή ηάζε = -2,20647E6 + 6965,69 t  + -5,34541 t^2  

(E) Δθζεηηθφ = e (6,56539 + 0,00680192 t) 

(F) Κακπχιεο S = e (15,1718 + -2713,56 /t) 

(H) Απιφ εθζεηηθφ νκαινπνηεκέλν κε α = 0,9999 

(I) Γξακκηθφ εθζεηηθφ ηνπ Brown νκαινπνηεκέλν κε α = 0,096 

(J) Γξακκηθφ εθζεηηθφ ηνπ Holt νκαινπνηεκέλν κε α = 0,1116 θαη β = 0,0559 

(K) Γεπηεξνβάζκην εθζεηηθφ ηνπ Brown νκαινπνηεκέλν κε α = 0,0675 

(L) Δμνκάιπλζε ηνπ Winter κε α = 0,05, β = 0,0416, γ = 0,1515 

(M) ARIMA(2,0,0)x(2,1,2)12 

(N) ARIMA(1,0,0)x(2,1,2)12 

(O) ARIMA(1,0,1)x(2,1,2)12 

(P) ARIMA(1,0,0)x(2,1,2)12 κε ζηαζεξά 

(Q) ARIMA(1,0,2)x(2,1,2)12 

 

 

Πίνακαρ 11Α. Δκηιμώμενορ Χπόνορ  

Τπνςήθην 

Τπόδεηγκα RMSE MAE MAPE ME MPE AIC 

(A) 
0,329665 0,185772 23,3758 -0,0215775 -5,00138 -2,01362 

(B) 
0,277011 0,178499 32,1852 -0,017491 -14,24 -2,3174 

(C) 
0,310262 0,185958 23,1826 -0,0223258 -8,64322 -2,06984 

(H) 
0,355045 0,218366 24,0899 0,0138423 -4,45401 -1,82102 

(I) 
0,392751 0,234705 23,9964 

0,00076391
3 -4,83493 -1,61916 

(J) 
0,373884 0,221709 24,0862 -0,0181725 -7,15924 -1,69678 

(M) 
0,129536 

0,091197
6 16,4048 0,00110756 -4,35975 -3,96259 

(N) 
0,128374 

0,089927
3 16,3961 0,00125947 -4,66576 -3,95978 

(O) 
0,130959 

0,092748
9 16,5554 

0,00063591
8 -4,52943 -3,94075 

(P) 
0,133118 

0,093970
1 16,6966 

0,00021001
8 -5,43603 -3,92886 

(Q) 
0,130712 0,091371 16,5792 0,00012674 -5,1246 -3,92368 
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Πίνακαρ 11Β.  

Τπνςήθην 

Τπόδεηγκα 

RMSE RUNS RUNM AUTO MEAN VAR 

(A) 0,329665 OK OK ** OK OK 

(B) 0,277011 * *** *** *** OK 

(C) 0,310262 OK * *** OK OK 

(H) 0,355045 * ** *** OK OK 

(I) 0,392751 ** * *** OK OK 

(J) 0,373884 * OK *** OK OK 

(M) 0,129536 OK OK OK OK OK 

(N) 0,128374 OK OK OK OK OK 

(O) 0,130959 OK OK OK OK OK 

(P) 0,133118 OK OK OK OK OK 

(Q) 0,130712 OK OK OK OK OK 

 

 

ΚΛΔΗΓΗΑ 

RMSE = Σεηξαγσληθή ξίδα ηνπ κέζνπ ηεηξαγψλνπ ηνπ ζθάικαηνο  

RUNS = Γνθηκαζία γηα ππεξβνιηθέο αθνινπζίεο πάλσ θαη θάησ 

RUNM = Γνθηκαζία γηα ππεξβνιηθέο αθνινπζίεο πάλσ θαη θάησ απφ ηε δηάκεζν 

AUTO = Γνθηκαζία Box-Pierce γηα ππεξβνιηθή απηφ-ζπζρέηηζε  

MEAN = Γνθηκαζία γηα δηαθνξά ζην κέζν ηνπ πξψηνπ κηζνχ θαη ηνπ δεχηεξνπ κηζνχ 

VAR = Γνθηκαζία γηα δηαθνξά ζηε δηαζπνξά ηνπ πξψηνπ κηζνχ θαη ηνπ δεχηεξνπ κηζνχ 

OK = κε ζεκαληηθφ (p >= 0,05) 

* = νξηαθά ζεκαληηθφ (0,01 < p <= 0,05) 

** = ζεκαληηθφ (0,001 < p <= 0,01) 

*** = πνιχ ζεκαληηθφ (p <= 0,001) 

 

ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ 

Ο πίλαθαο 11Α. ζπγθξίλεη ηα απνηειέζκαηα ηεο εθαξκνγήο δηαθνξεηηθψλ ππνςήθησλ 

ππνδεηγκάησλ ζηα δεδνκέλα. Σν εθζεηηθφ ππνςήθην ππφδεηγκα κε ηε ρακειφηεξε ηηκή ηνπ 

θξηηεξίνπ πιεξνθνξίαο ηνπ Akaike (AIC) ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ εθηέιεζε ησλ πξνβιέςεσλ. 

 

Ο πίλαθαο 11Β. παξνπζηάδεη ηα απνηειέζκαηα απφ 5 δνθηκαζίεο πνπ έγηλαλ ζηα θαηάινηπα γηα 

λα πξνζδηνξηζηεί εάλ θάζε ππνςήθην ππφδεηγκα είλαη θαηάιιειν γηα ηα δεδνκέλα. Σν ΟΚ 

ζεκαίλεη φηη ην ππνςήθην ππφδεηγκα πεξλάεη ηε δνθηκαζία. Έλα * ζεκαίλεη φηη απνηπγράλεη ζην 
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95% επίπεδν εκπηζηνζχλεο. Γχν αζηεξάθηα ζεκαίλεη φηη απνηπγράλεη ζην 99% επίπεδν 

εκπηζηνζχλεο. Σξία * ζεκαίλεη φηη απνηπγράλεη ζην 99,9% επίπεδν εκπηζηνζχλεο. Σν εθζεηηθφ 

ππνςήθην ππφδεηγκα πνπ επηιέρζεθε ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε, πεξλάεη 4 δνθηκαζίεο ελψ 

ζηελ πέκπηε απνηπγράλεη νξηαθά. Δθφζνλ θακία δνθηκαζία δελ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζην 

95% ή πςειφηεξν επίπεδν εκπηζηνζχλεο, ην ππνςήθην απηφ ππφδεηγκα κπνξεί λα ζεσξεζεί 

θαηάιιειν γηα ηα ζπγθεθξηκέλα δεδνκέλα.  

 

ηα παξαθάησ γξαθήκαηα παξνπζηάδνληαη νη απηφ-ζπζρεηίζεηο ησλ θαηαινίπσλ ησλ ηηκψλ 

ησλ αθίμεσλ ησλ ηνπξηζηψλ απφ ηελ Ηηαιία κε βάζε ην πξνθξηλφκελν εθζεηηθφ ππνςήθην 

ππφδεηγκα νη νπνίεο δείρλνπλ κηα ζρεηηθά θαιή ζπκπεξηθνξά. 

 

         
            Γπάθημα 11.1 

      
              Γπάθημα 11.2 
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                  Γπάθημα 11.3 
 
 

Πίνακαρ 11Γ. Αξιολόγηζη ηηρ ικανόηηηαρ ππόβλετηρ ηος ςποτήθιος ςποδείγμαηορ 

ηαηηζηηθά κέηξα Σηκή 

Σεηξαγσληθή ξίδα ηνπ κέζνπ ηεηξαγψλνπ ηνπ ζθάικαηνο (RMSE) 
0,129536 

Μέζν απφιπην ζθάικα (MAE) 
0,0911976 

Μέζν απφιπην πνζνζηηαίν ζθάικα (MAPE) 
16,4048 

Μέζν ζθάικα (ME) 
0,00110756 

Μέζν πνζνζηηαίν ζθάικα (MPE) 
-4,35975 

 

 

ηνλ πίλαθα 11.Γ παξνπζηάδεηαη ε αμηνιφγεζε ηνπ επηιεγκέλνπ ππνςήθηνπ ππνδείγκαηνο ζηελ 

πξφβιεςε ησλ ηηκψλ πνπ παξαηεξήζεθαλ θαη πεξηιακβάλνληαη:  

1) Ζ ηεηξαγσληθή ξίδα ηνπ κέζνπ ηεηξαγψλνπ ηνπ ζθάικαηνο (RMSE) 

2) Σν κέζν απφιπην ζθάικα (MAE) 

3) Σν κέζν απφιπην πνζνζηηαίν ζθάικα (MAPE) 

4) Σν κέζν ζθάικα (ME) 

5) Σν κέζν πνζνζηηαίν ζθάικα (MPE) 

 

Κάζε έλα απφ ηα ζηαηηζηηθά κέηξα βαζίδεηαη ζηηο δηαθνξέο κεηαμχ ηεο ηηκήο πνπ 

παξαηεξήζεθε ζηε ρξνληθή ζηηγκή t θαη ηελ πξφβιεςε απηήο ηεο ηηκήο πνπ ρξεζηκνπνηεί φια 

ηα δεδνκέλα σο ηε ζηηγκή t-1. Σα 3 πξψηα κέηξα ππνινγίδνπλ ην κέγεζνο ησλ ηπραίσλ 

ζθαικάησλ. Έλα θαιχηεξν ππνςήθην ζθάικα ζα δίλεη κία κηθξφηεξε ηηκή, πην θνληά ζην κεδέλ 

(0). Αληίζεηα, ηα 2 ηειεπηαία κέηξα ππνινγίδνπλ ηα ζπζηεκαηηθά ζθάικαηα.  
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Πίνακαρ 11Γ. Σύνοτη ςποτήθιος ςποδείγμαηορ ARIMA (2,0,0)x(2,1,2)12 

Παξάκεηξνο Δθηηκήηξηα 

Σππηθό 

ζθάικα 

Σηκή 

ζπλάξηεζεο (t) 

ηαηηζηηθή 

ζεκαληηθόηεηα (p) 

MA(1) -0,351648 0,10411 -3,37765 0,001143 

SAR(1) 0,761484 0,0812713 9,36966 0,000000 

SAR(2) -0,651952 0,0426157 -15,2984 0,000000 

SMA(1) 1,57947 0,057433 27,5011 0,000000 

SMA(2) -0,707343 0,0451804 -15,656 0,000000 

Mean 0,0527655 0,00862628 6,11682 0,000000 

Constant 0,0469859    

 

 

Δθηηκψκελε δηαθχκαλζε = 0,0235105 κε 78 ειεχζεξεο κνίξεο 

Δθηηκψκελε απφθιηζε = 0,153331 

Αξηζκφο επαλαιήςεσλ: 32 

 

ηνλ πίλαθα 11.Γ παξνπζηάδεηαη ε ζηαηηζηηθή ζεκαληηθφηεηα (p) ησλ παξακέηξσλ ηνπ 

πξνβιεπηηθνχ ππνςήθηνπ ππνδείγκαηνο. Παξάκεηξνη κε ηηκέο p κηθξφηεξεο ηνπ 0,05 

δηαθέξνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά απφ ην 0, ζην 95% επίπεδν εκπηζηνζχλεο. ηελ πεξίπησζε 

απηή, ε ηηκή ηνπ p γηα ηηο παξακέηξνπο ηεο ζηαζεξά θαη ηεο θιίζεο ήηαλ κηθξφηεξε ηνπ 0,05, 

νπφηε δηαθέξνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά απφ ην 0. Απηφ  ζεκαίλεη φηη νη ηηκέο ησλ παξακέηξσλ 

πνπ παξαηεξήζεθαλ δελ νθείινληαη ζηελ ηχρε αιιά είκαζηε 95% βέβαηνη φηη είλαη πξαγκαηηθέο.  

 

 
                                                           Γπάθημα 11.4 
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Πίνακαρ 11E. Πποβλέτειρ ζςνολικών αθίξευν Ιηαλών ηοςπιζηών ζηην Δλλάδα 2007 

Πεξίνδνο Πξόβιεςε Διάρηζην 95,0% όξην Μέγηζην 95,0% όξην 

1/07 2.157,0 0 16841,1 

2/07 3250,38 0 22216,9 

3/07 13691,0 0 32672,3 

4/07 26633,0 7524,08 45742,0 

5/07 38518,4 18878,5 58158,3 

6/07 46100,3 25675,0 66525,7 

7/07 47330,3 26267,8 68392,9 

8/07 41911,1 20596,4 63225,8 

9/07 31367,4 10046,5 52688,3 

10/07 18617,1 0 40068,8 

11/07 7163,82 0 29099,0 

 

πσο πξνθχπηεη απφ ηα απνηειέζκαηα παξαηεξνχκε κηα απμεηηθή ηάζε ησλ αθίμεσλ ησλ 

Ηηαιψλ ηνπξηζηψλ ζηελ Διιάδα. Αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο δελ έρνπλ ζπκπεξηιεθζεί 

απξφβιεπηνη παξάγνληεο φπσο ε δηεζλήο ρξεκαηνπηζησηηθή αλαηαξαρή θαη ην αζηαζέο 

θνηλσληθνπνιηηηθφ πεξηβάιινλ ηεο Διιάδαο. 
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ΣΑΣΗΣΗΚΔ ΠΡΟΒΛΔΦΔΗ ΓΗΑ ΣΖ ΓΑΛΛΗΑ 

 

ΚΟΠΟ ΣΖ ΑΝΑΛΤΖ  

θνπφο ηεο αλάιπζεο είλαη ε πξφβιεςε ησλ κειινληηθψλ ηηκψλ αθίμεσλ ησλ Γάιισλ 

ηνπξηζηψλ ζηελ Διιάδα ρξεζηκνπνηψληαο δεδνκέλα πνπ θάιππηαλ ηελ πεξίνδν απφ ην 

Γελάξε ηνπ 1997 έσο ην Γεθέκβξε ηνπ 2006. Γηα ην ζθνπφ απηφ έγηλε  αλάιπζε ρξνλνζεηξψλ 

απφ ηηο νπνίεο εμήρζεζαλ πξνβιέςεηο γηα ηνπο επφκελνπο 12 κήλεο κέζσ ηνπ  ζηαηηζηηθνχ 

παθέηνπ Statgraphics.  

 

ΓΔΓΟΜΔΝΑ  

Μεηαβιεηή: Αθίμεηο Γάιισλ ηνπξηζηψλ ζηελ Διιάδα 

Αξηζκφο παξαηεξήζεσλ = 120 

εκείν έλαξμεο = 1/97             

Υξνληθφ βήκα = 1 κήλαο 

Πξνβιεπηηθφ ππφδεηγκα πνπ επηιέρζεθε: ARIMA(2,0,0)x(2,1,2)12 

Αξηζκφο πξνβιέςεσλ: 12 

 

ΤΓΚΡΗΖ ΤΠΟΦΖΦΗΧΝ ΤΠΟΓΔΗΓΜΑΣΧΝ 

Μεηαβιεηή: Γάιινη 

Αξηζκφο παξαηεξήζεσλ: 120 

εκείν έλαξμεο: 1/97             

 

ΤΠΟΦΖΦΗΑ ΤΠΟΓΔΗΓΜΑΣΑ 

(D) Σεηξαγσληθή ηάζε = -2,20647E6 + 6965,69 t  + -5,34541 t^2  

(E) Δθζεηηθφ = e (6,56539 + 0,00680192 t) 

(F) Κακπχιεο S = e (15,1718 + -2713,56 /t) 

(H) Απιφ εθζεηηθφ νκαινπνηεκέλν κε α = 0,9999 

(I) Γξακκηθφ εθζεηηθφ ηνπ Brown νκαινπνηεκέλν κε α = 0,096 

(J) Γξακκηθφ εθζεηηθφ ηνπ Holt νκαινπνηεκέλν κε α = 0,1116 θαη β = 0,0559 

(K) Γεπηεξνβάζκην εθζεηηθφ ηνπ Brown νκαινπνηεκέλν κε α = 0,0675 

(L) Δμνκάιπλζε ηνπ Winter κε α = 0,05, β = 0,0416, γ = 0,1515 

(M) ARIMA(2,0,0)x(2,1,2)12 

(N) ARIMA(1,0,0)x(2,1,2)12 

(O) ARIMA(1,0,1)x(2,1,2)12 

(P) ARIMA(1,0,0)x(2,1,2)12 κε ζηαζεξά 

(Q) ARIMA(1,0,2)x(2,1,2)12 
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Πίνακαρ 11Α. Δκηιμώμενορ Χπόνορ  

Τπνςήθην

Τπόδεηγκα RMSE MAE MAPE ME MPE AIC 

(D) 11430,6 7047,53 18,6722 -445,168 -5,71864 18,9214 

(E) 14675,3 9195,04 22,7191 994,037 -4,56177 19,4045 

(F) 14534,1 9122,83 22,2424 920,596 -4,33723 19,3852 

(H) 10751,6 7553,19 21,1839 184,056 -3,42434 18,7656 

(I) 13153,4 8301,24 19,0595 164,047 -3,0319 19,1689 

(J) 12440,9 7794,22 19,7217 -1312,18 -7,21381 19,0742 

(K) 12767,4 8176,04 19,3923 -349,155 -4,18708 19,1093 

(L) 11679,3 7830,78 25,6263 -1755,8 -18,2078 18,7811 

(M) 5771,61 4197,84 12,3101 97,8617 -2,36535 17,4214 

(N) 5843,48 4303,38 12,2601 60,3653 -1,37635 17,4295 

(O) 5824,61 4272,63 12,0319 18,321 -1,49848 17,4397 

(P) 5829,77 4234,39 12,7558 124,478 -2,07137 17,4415 

(Q) 5799,46 4198,13 12,3178 102,444 -2,36824 17,4477 

 

 

Πίνακαρ 11Β.  

Τπνςήθην

Τπόδεηγκα RMSE RUNS RUNM AUTO MEAN VAR 

(D) 11430,6 OK OK *** OK OK 

(E) 14675,3 OK *** *** OK OK 

(F) 14534,1 OK ** *** OK OK 

(H) 10751,6 OK * *** OK OK 

(I) 13153,4 OK OK *** OK OK 

(J) 12440,9 OK * *** OK OK 

(K) 12767,4 OK OK *** OK OK 

(L) 11679,3 OK OK *** OK OK 

(M) 5771,61 OK OK OK OK OK 

(N) 5843,48 OK OK OK OK OK 

(O) 5824,61 OK OK OK OK OK 

(P) 5829,77 OK OK OK OK OK 

(Q) 5799,46 OK OK OK OK OK 
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ΚΛΔΗΓΗΑ 

RMSE = Σεηξαγσληθή ξίδα ηνπ κέζνπ ηεηξαγψλνπ ηνπ ζθάικαηνο  

RUNS = Γνθηκαζία γηα ππεξβνιηθέο αθνινπζίεο πάλσ θαη θάησ 

RUNM = Γνθηκαζία γηα ππεξβνιηθέο αθνινπζίεο πάλσ θαη θάησ απφ ηε δηάκεζν 

AUTO = Γνθηκαζία Box-Pierce γηα ππεξβνιηθή απηφ-ζπζρέηηζε  

MEAN = Γνθηκαζία γηα δηαθνξά ζην κέζν ηνπ πξψηνπ κηζνχ θαη ηνπ δεχηεξνπ κηζνχ 

VAR = Γνθηκαζία γηα δηαθνξά ζηε δηαζπνξά ηνπ πξψηνπ κηζνχ θαη ηνπ δεχηεξνπ κηζνχ 

OK = κε ζεκαληηθφ (p >= 0,05) 

* = νξηαθά ζεκαληηθφ (0,01 < p <= 0,05) 

** = ζεκαληηθφ (0,001 < p <= 0,01) 

*** = πνιχ ζεκαληηθφ (p <= 0,001) 

 

ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ 

Ο πίλαθαο 11Α. ζπγθξίλεη ηα απνηειέζκαηα ηεο εθαξκνγήο δηαθνξεηηθψλ ππνςήθησλ 

ππνδεηγκάησλ ζηα δεδνκέλα. Σν κνληέιν κε ηε ρακειφηεξε ηηκή ηνπ θξηηεξίνπ πιεξνθνξίαο 

ηνπ Akaike (AIC) είλαη ην εθζεηηθφ κνληέιν ην νπνίν θαη ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ εθηέιεζε ησλ 

πξνβιέςεσλ. 

 

Ο πίλαθαο 11Β. παξνπζηάδεη ηα απνηειέζκαηα απφ 5 δνθηκαζίεο πνπ έγηλαλ ζηα θαηάινηπα γηα 

λα πξνζδηνξηζηεί εάλ θάζε ππνςήθην ππφδεηγκα είλαη θαηάιιειν γηα ηα δεδνκέλα. Σν ΟΚ 

ζεκαίλεη φηη ην ππνςήθην ππφδεηγκα πεξλάεη ηε δνθηκαζία. 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 εθζεηηθφ 

ππνςήθην ππφδεηγκα πνπ επηιέρζεθε ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε, πεξλάεη 4 δνθηκαζίεο ελψ 

ζηελ πέκπηε απνηπγράλεη νξηαθά. Δθφζνλ θακία δνθηκαζία δελ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζην 

95% ή πςειφηεξν επίπεδν εκπηζηνζχλεο, ην ππνςήθην απηφ ππφδεηγκα κπνξεί λα ζεσξεζεί 

θαηάιιειν γηα ηα ζπγθεθξηκέλα δεδνκέλα.  

 

ηα παξαθάησ γξαθήκαηα παξνπζηάδνληαη νη απηφ-ζπζρεηίζεηο ησλ θαηαινίπσλ ησλ ηηκψλ 

ησλ αθίμεσλ ησλ ηνπξηζηψλ απφ ηε Γαιιία κε βάζε ην πξνθξηλφκελν εθζεηηθφ ππνςήθην 

ππφδεηγκα νη νπνίεο δείρλνπλ κηα ζρεηηθά θαιή ζπκπεξηθνξά. 
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  Γπάθημα 11.1 

 
 

  
   Γπάθημα 11.2 

 

 

               

   Γπάθημα 11.3 
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Πίνακαρ 11Γ. Αξιολόγηζη ηηρ ικανόηηηαρ ππόβλετηρ ηος ςποτήθιος ςποδείγμαηορ 

ηαηηζηηθά κέηξα Σηκή 

Σεηξαγσληθή ξίδα ηνπ κέζνπ ηεηξαγψλνπ ηνπ ζθάικαηνο (RMSE) 5771,61 

Μέζν απφιπην ζθάικα (MAE) 4197,84 

Μέζν απφιπην πνζνζηηαίν ζθάικα (MAPE) 12,3101 

Μέζν ζθάικα (ME) 97,8617 

Μέζν πνζνζηηαίν ζθάικα (MPE) -2,36535 

 

ηνλ πίλαθα 11.Γ παξνπζηάδεηαη ε αμηνιφγεζε ηνπ επηιεγκέλνπ ππνςήθηνπ ππνδείγκαηνο ζηελ 

πξφβιεςε ησλ ηηκψλ πνπ παξαηεξήζεθαλ θαη πεξηιακβάλνληαη:  

1) Ζ ηεηξαγσληθή ξίδα ηνπ κέζνπ ηεηξαγψλνπ ηνπ ζθάικαηνο (RMSE) 

2) Σν κέζν απφιπην ζθάικα (MAE) 

3) Σν κέζν απφιπην πνζνζηηαίν ζθάικα (MAPE) 

4) Σν κέζν ζθάικα (ME) 

5) Σν κέζν πνζνζηηαίν ζθάικα (MPE) 

 

Κάζε έλα απφ ηα ζηαηηζηηθά κέηξα βαζίδεηαη ζηηο δηαθνξέο κεηαμχ ηεο ηηκήο πνπ 

παξαηεξήζεθε ζηε ρξνληθή ζηηγκή t θαη ηελ πξφβιεςε απηήο ηεο ηηκήο πνπ ρξεζηκνπνηεί φια 

ηα δεδνκέλα σο ηε ζηηγκή t-1. Σα 3 πξψηα κέηξα ππνινγίδνπλ ην κέγεζνο ησλ ηπραίσλ 

ζθαικάησλ. Έλα θαιχηεξν ππνςήθην ππφδεηγκα ζα δίλεη κία κηθξφηεξε ηηκή, πην θνληά ζην 

κεδέλ (0). Αληίζεηα, ηα 2 ηειεπηαία κέηξα ππνινγίδνπλ ηα ζπζηεκαηηθά ζθάικαηα.  

 

Πίνακαρ 11Γ. Σύνοτη ςποτήθιος ςποδείγμαηορ ARIMA (2,0,0)x(2,1,2)12 

Παξάκεηξνο Δθηηκήηξηα Σππηθό ζθάικα 

Σηκή 

ζπλάξηεζεο (t) 

ηαηηζηηθή 

ζεκαληηθόηεηα (p) 

AR(1) 0,537014 0,097421 5,51231 0,000000 

AR(2) 0,14312 0,0966787 1,48036 0,141858 

SAR(1) 1,39771 0,072195 19,3603 0,000000 

SAR(2) -0,672408 0,0580762 -11,578 0,000000 

SMA(1) 1,84395 0,0682714 27,0091 0,000000 

SMA(2) -0,896291 0,0667526 -13,4271 0,000000 

 

Δθηηκψκελε δηαθχκαλζε = 4,43861e7 κε 102 ειεχζεξεο κνίξεο 

Δθηηκψκελε απφθιηζε = 6662,29 

Αξηζκφο επαλαιήςεσλ: 18 
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ηνλ πίλαθα 11.Γ παξνπζηάδεηαη θαη ε ζηαηηζηηθή ζεκαληηθφηεηα (p) ησλ παξακέηξσλ ηνπ 

πξνβιεπηηθνχ ππνςήθηνπ ππνδείγκαηνο. Παξάκεηξνη κε ηηκέο p κηθξφηεξεο ηνπ 0,05 

δηαθέξνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά απφ ην 0, ζην 95% επίπεδν εκπηζηνζχλεο. ηελ πεξίπησζε 

απηή, ε ηηκή ηνπ p γηα ηηο παξακέηξνπο ηεο ζηαζεξά θαη ηεο θιίζεο ήηαλ κηθξφηεξε ηνπ 0,05, 

νπφηε δηαθέξνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά απφ ην 0. Απηφ  ζεκαίλεη φηη νη ηηκέο ησλ παξακέηξσλ 

πνπ παξαηεξήζεθαλ δελ νθείινληαη ζηελ ηχρε αιιά είκαζηε 95% βέβαηνη φηη είλαη πξαγκαηηθέο.  

 

         

Γπάθημα 11.4 

 

ην γξάθεκα 11.4 ρξνλνζεηξάο παξνπζηάδνληαη νη ηηκέο αθνινπζνχκελεο απφ ηηο πξνβιέςεηο 

θαη ηα 95% φξηα πξφβιεςεο.  

 

                 
       Γπάθημα 11.5 
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Πίνακαρ 11Ε. Πποβλέτειρ ζςνολικών αθίξευν Γάλλυν ηοςπιζηών ζηην Δλλάδα 2007 

Πεξίνδνο Πξόβιεςε Διάρηζην 95,0% όξην Μέγηζην 95,0% όξην 

1/07 12375,2 0 25589,9 

2/07 15570,3 570,775 30569,9 

3/07 25308,6 9261,75 41355,4 

4/07 70175,3 53618,4 86732,1 

5/07 89056,8 72229,3 105884, 

6/07 84314,4 67344,0 101285, 

7/07 11478, 0 97740,4 131834, 

8/07 102228,0 85140,9 119316, 

9/07 79129,5 62020,3 96238,7 

10/07 42708,5 25587,5 59829,4 

11/07 12787,7 0 29914,9 

12/07 15760,3 0 32890,9 

 

 
πσο πξνθχπηεη απφ ηα απνηειέζκαηα παξαηεξνχκε κηα απμεηηθή ηάζε ησλ αθίμεσλ ησλ 

Γάιισλ ηνπξηζηψλ ζηελ Διιάδα ηνλ Ηαλνπάξην θαη θζίλνπζα ηάζε ηνπο ππφινηπνπο κήλεο ζε 

ζρέζε κε ηηο αληίζηνηρεο αθίμεηο ηνπ 2006. Αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο δελ έρνπλ ζπκπεξηιεθζεί 

απξφβιεπηνη παξάγνληεο φπσο ε δηεζλήο ρξεκαηνπηζησηηθή αλαηαξαρή θαη ην αζηαζέο 

θνηλσληθνπνιηηηθφ πεξηβάιινλ ηεο Διιάδαο. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 12: ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ ΚΑΗ ΠΡΟΣΑΔΗ ΓΗΑ 

ΠΔΡΑΗΣΔΡΧ ΔΡΔΤΝΑ 

 

Απψηεξνο ζθνπφο απηήο ηεο δηπισκαηηθήο κειέηεο είλαη λα θαηαγξαθεί θαη λα δηεξεπλεζεί ε 

ππάξρνπζα, αιιά θαη ε κειινληηθή θαηάζηαζε γχξσ απφ ην ζέκα ηνπ εηζεξρφκελνπ ηνπξηζκνχ 

ζηελ Διιάδα απφ ηελ Ηηαιία θαη ηε Γαιιία νη νπνίεο είλαη δχν απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο ρψξεο 

ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη έρνπλ ζηελέο νηθνλνκηθέο, πνιηηηθέο θαη πνιηηηζηηθέο ζρέζεηο κε 

ηε ρψξα καο.  

 

Ο άλζξσπνο απφ ηελ αξραηφηεηα αθφκε, φληαο θηινπεξίεξγν νλ, άξρηζε λα ηαμηδεχεη 

πξνθεηκέλνπ λα γλσξίζεη λένπο αλζξψπνπο, λένπο ηφπνπο θαη λένπο πνιηηηζκνχο.  Έλαο 

ηνπξηζηηθφο πξννξηζκφο γηα λα βξίζθεηαη ζηελ θνξπθή ησλ πξνηηκήζεσλ ησλ θαηαλαισηψλ ζα 

πξέπεη λα αλαλεψλεηαη ζπλερψο. Σν πεξηβάιινλ είλαη ην θπξηφηεξν ραξαθηεξηζηηθφ ζηνηρείν 

ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο ην νπνίν ζηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα είλαη ε Διιάδα. 

 

Ο ηνπξηζκφο απνηειεί ηνκέα «αηρκήο» γηα ηελ αλαπηπμηαθή πνιηηηθή ηεο Διιάδαο ιφγσ ηνπ 

ζπγθξηηηθνχ πιενλεθηήκαηνο ην νπνίν έρεη, ην θπζηθφ θαη πνιηηηζκηθφ πινχην, ηελ  παξάδνζε 

ζηε θηινμελία, αιιά θαη ιφγσ ηεο πνιιαπιήο δηαζχλδεζεο ηνπ ηνπξηζκνχ κε άιινπο θιάδνπο. 

Σα νθέιε είλαη πνιιαπιάζηα γηα ηελ εζληθή νηθνλνκία, ελψ ζε πεξηθεξεηαθφ θαη ηνπηθφ επίπεδν 

νη επηδξάζεηο είλαη ζεκαληηθέο γηα πνιιέο πεξηνρέο ηεο ρψξαο, θαζψο ν ηνπξηζκφο απνηειεί 

έλα απφ ζεκαληηθφηεξα θεθάιαηα γηα ηελ νηθνλνκία ηεο Διιάδαο. 

 

πσο πξναλαθέξζεθε ζηελ  παξνχζα κειέηε, ε ρψξα καο απνηειεί έλα θνξπθαίν ηνπξηζηηθφ 

πξννξηζκφ παγθνζκίσο. Σα ηειεπηαία δέθα ρξφληα ν αξηζκφο ησλ εηζεξρφκελσλ ηνπξηζηψλ 

απμάλεηαη ζηαζεξά θαηαιακβάλνληαο ηε 15ε ζέζε ζηελ παγθφζκηα θαηάηαμε ησλ 

δεκνθηιέζηεξσλ ηνπξηζηηθψλ πξννξηζκψλ ην 2005, κε ηνπο Δπξσπαίνπο  λα θαηαιακβάλνπλ 

πάλσ απφ ηα δχν ηξίηα ησλ επηζθεπηψλ. 

 

Ζ  ηνπξηζηηθή θίλεζε απφ ηελ Ηηαιία πξνο ηελ Διιάδα άξρηζε πξηλ απφ πεξίπνπ 40 ρξφληα θαη 

απμάλεηαη ζπλερψο ηα ηειεπηαία ρξφληα. Ζ ρψξα καο έξρεηαη δεχηεξε ζηελ πξνηίκεζε ησλ 

Ηηαιψλ ησλ νπνίσλ νη πξνηηκήζεηο φζνλ αθνξά ηηο δηαθνπέο ηνπο, βαζίδνληαη ζην θξηηήξην ηνπ 

ήιηνπ θαη ηεο ζάιαζζαο.  

 

Αιιά θαη  νη Έιιελεο κε ηε ζεηξά ηνπο επηιέγνπλ ηελ Ηηαιηθή ρεξζφλεζν γηα ηηο δηαθνπέο ηνπο 

σο έλα απφ ηνπο θνξπθαίνπο πξννξηζκνχο δηαθνπψλ. Ζ Ηηαιία είλαη θξάηνο ηεο λνηηνδπηηθήο 

Δπξψπεο, θνηηίδα ελφο κεγάινπ πνιηηηζκνχ. Οη θχξηνη ηνκείο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο ηεο 

ρψξαο είλαη ν ηνπξηζκφο, ε κφδα, ε ηερλνινγία, ε ρεκηθή βηνκεραλία, ε απηνθηλεηνβηνκεραλία 

12 
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θαη ηα είδε δηαηξνθήο. ηεξάζηηα αξραηνινγηθή θαη πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά. Ζ Ηηαιία είλαη πιήξεο 

κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη έλα απφ ηα 6 ηδξπηηθά κέιε ηεο, ελψ ην λφκηζκα ηεο είλαη 

ην επξψ.  

 

Οη ζρέζεηο ησλ δχν ρσξψλ ζήκεξα, εληείλνπλ αθφκα πεξηζζφηεξν ηελ αληαιιαγή ηνπξηζηψλ. 

Οη  δηπισκαηηθέο ζρέζεηο ηεο Διιάδαο κε ηελ Ηηαιία είλαη άξηζηεο θαη βαζίδνληαη ζε  κία ζεηξά 

απφ ζεκαληηθέο δηκεξείο ζπκθσλίεο θαη ζπλεξγαζίεο. Αιιά θαη νη πνιηηηθέο ζρέζεηο ησλ δχν 

ρσξψλ είλαη ηδηαίηεξα ζηελέο κε ζπρλέο αληαιιαγέο επηζθέςεσλ εμερνπζψλ πξνζσπηθνηήησλ 

ηεο πνιηηηθήο ζθελήο θαη ππνζρέζεηο αιιεινυπνζηήξημεο θαη αιιεινβνήζεηαο ελ κέζσ ηεο 

ζεκεξηλήο νηθνλνκηθήο παγθφζκηαο θξίζεο. Απφ νηθνλνκηθήο θαη εκπνξηθήο ζθνπηάο, ε ρψξα 

καο απνηειεί κηα πνιχ ελδηαθέξνπζα αγνξά γηα ηελ Ηηαιία πνπ θαηαηάζζεηαη πιένλ δεχηεξε 

κεηαμχ ησλ θπξηφηεξσλ εκπνξηθψλ εηαίξσλ ηεο Διιάδαο.  

 

Ζ δεχηεξε ππφ κειέηε ρψξα είλαη ε Γαιιία, ην κεγαιχηεξν θξάηνο ηεο Δπξψπεο κε ηεξάζηηα 

πνιηηηθή θαη δηπισκαηηθή επηξξνή ζηνλ θφζκν. Γηαζέηεη πξνεγκέλε βηνκεραλία θαη ζεκαληηθφ 

γεσξγηθφ ηνκέα, ελψ νη θπξηφηεξνη βηνκεραληθνί θιάδνη είλαη ε απηνθηλεηνβηνκεραλία, ε 

αεξνλαππεγηθή, ε ηερλνινγία ησλ πιεξνθνξηψλ, ηα ειεθηξνληθά, ε ρεκηθή βηνκεραλία, ε 

θαξκαθνβηνκεραλία θαη ν θιάδνο ηεο κφδαο.  

 

Ζ γαιιηθή αγνξά έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία γηα ηε ρψξα καο θαζψο «γνεηεχεηαη» απφ ηνλ ήιην θαη 

ηε ζάιαζζα, αιιά θαη απφ άιιεο κνξθέο ηνπξηζκνχ, φπσο ν πνιηηηζηηθφο, ν ηακαηηθφο θαη ν 

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

Γάιινπο επηζθέπηεο θαηέρνληαο ηε 10ε ζέζε ζηηο πξνηηκήζεηο ησλ Γάιισλ ηαμηδησηψλ. Οη 

γαιιηθέο ηνπξηζηηθέο αθίμεηο ζηελ Διιάδα αθνινπζνχλ ηε γεληθφηεξε ηάζε ηεο αλάπηπμεο ηνπ 

ηνπξηζκνχ ηεο Διιάδνο, θπξίσο ζηε δεθαεηία ηνπ 1970 θαη κεηά. Οη πνιηηηθέο, εκπνξηθέο, 

νηθνλνκηθέο θαη πνιηηηζηηθέο ζρέζεηο Διιάδαο θαη Γαιιίαο είλαη πνιπδηάζηαηεο.  

 

Ζ Γαιιία ππνζηήξημε ηελ ηδέα κηαο ζπιινγηθήο θαη ζπληνληζκέλεο δξάζεο ζε Δπξσπατθφ θαη 

παγθφζκην επίπεδν κε ζηφρν ηελ απνηειεζκαηηθή αληηκεηψπηζε ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο θαη ηα 

ηειεπηαία  ρξφληα έρνπλ ππνγξαθεί αξθεηέο ζπκθσλίεο θαη ζπλεξγαζίεο αλάκεζα ζηηο δχν 

ρψξεο. Κπξηφηεξε ζεσξείηαη ην «Μλεκφλην πλεξγαζίαο Διιάδαο-Γαιιίαο» ην νπνίν 

πξνβιέπεη ηε ζπλεξγαζία ζην πιαίζην ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Σνπξηζκνχ, θαζψο θαη 

άιισλ δηεζλψλ νξγαληζκψλ, δίλνληαο ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ πξνψζεζε ησλ ηνπξηζηηθψλ 

ζεκάησλ κέζα ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε.  

 

Σα θπξηφηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ειιεληθνχ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο παξακέλνπλ αλαιινίσηα 

απφ ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980. Σν κνληέιν ηνπ ειιεληθνχ ηνπξηζκνχ εμαθνινπζεί λα 
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βαζίδεηαη ζηνλ ήιην θαη ηε ζάιαζζα, παξνπζηάδεη έληνλε επνρηθφηεηα, ελψ ε πξνζθνξά θαη ε 

δήηεζε είλαη γεσγξαθηθά ζπγθεληξσκέλεο ζε ιίγεο ρψξεο πξνέιεπζεο θαη ζπγθεθξηκέλνπο 

πξννξηζκνχο. Μνξθέο ελαιιαθηηθνχ ηνπξηζκνχ, πνπ ζα κπνξνχζαλ λα κεηψζνπλ ηελ έληαζε 

ηεο επνρηθφηεηαο, παξακέλνπλ νπζηαζηηθά αλαμηνπνίεηεο. 

 

Σα ηειεπηαία ρξφληα νη ηνπξηζηηθέο εηζπξάμεηο έρνπλ απμεζεί ζε επίπεδα ξεθφξ θαη ην κεξίδηφ 

ηνπο ζηελ παγθφζκηα αγνξά παξακέλεη ζηαζεξφ. Ζ αχμεζε απηή απνδίδεηαη ζηελ αχμεζε ησλ 

ηηκψλ ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ θαζψο ε Διιάδα είλαη αθξηβφηεξνο πξννξηζκφο απφ φηη 

πξηλ ηξία ρξφληα. Ζ αχμεζε ησλ ηηκψλ φκσο πξέπεη λα ζπκβαδίδεη θαη κε αχμεζε ηεο 

πνηφηεηαο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ, αιιηψο κηα επηδείλσζε ηεο ζρέζεο θφζηνπο πξνο 

πνηφηεηα ζα νδεγήζεη ζε πεξαηηέξσ επηδείλσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο. 

 

Ζ μελνδνρεηαθή ειιεληθή αγνξά είλαη θνξεζκέλε, θαζψο ππάξρεη ππεξπξνζθνξά θιηλψλ 

θπξίσο απφ κηθξέο κνλάδεο ρακειήο πνηφηεηαο. Σν κέζν κέγεζνο ησλ κνλάδσλ είλαη 

κηθξφηεξν απφ ηνλ αληαγσληζκφ, ελψ ε έληνλε επνρηθφηεηα έρεη σο απνηέιεζκα ην ρακειφ 

βαζκφ ρξήζεο ησλ θιηλψλ. Tα έζνδα αλά μελνδνρεηαθή κνλάδα είλαη ρακειφηεξα απφ ηνλ 

αληαγσληζκφ, απνηέιεζκα θπξίσο ηεο ππναπαζρφιεζεο ηνπ δπλακηθνχ. Σν γεγνλφο ησλ 

ρακειφηεξσλ εηζπξάμεσλ πξνθαιεί ηδηαίηεξν πξνβιεκαηηζκφ, θαζψο πεξηνξίδεη ηηο 

δπλαηφηεηεο γηα πξαγκαηνπνίεζε ησλ απαξαίηεησλ επελδχζεσλ.  

 

πσο ήδε επηζεκάλζεθε, ν ειιεληθφο ηνπξηζκφο ραξαθηεξίδεηαη απφ έληνλε επνρηθφηεηα θαη 

ππεξζπγθέληξσζε ηεο ηνπξηζηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζε ηξεηο πεξηθέξεηεο ηεο ρψξαο. 

Παξαηεξείηαη απίζηεπηε γξαθεηνθξαηία, ε νπνία θαζπζηεξεί ή/θαη απνηξέπεη ηηο επελδχζεηο, 

πξαθηηθέο πξνζηαηεπηηζκνχ πνπ πιήηηνπλ ηνλ αληαγσληζκφ, ζνβαξέο ειιείςεηο ζε γεληθέο 

ππνδνκέο θαη απνπζία θεληξηθνχ ζρεδηαζκνχ ζην επίπεδν ηεο θπβεξλεηηθήο νηθνλνκηθήο 

πνιηηηθήο πνπ ζηεξνχλ πνιιά απφ ηα πεξηζζφηεξα νθέιε πνπ ζα κπνξνχζε ν ηνπξηζκφο λα 

πξνζθέξεη ζηε ρψξα καο. ια απηά δείρλνπλ πσο ην αλαπηπμηαθφ κνληέιν πνπ αθνινπζείηαη 

ηα ηειεπηαία ηξηάληα ρξφληα δελ κπνξεί λα έρεη εθαξκνγή ζην κέιινλ θαη ρξεηάδεηαη αιιαγή 

πνξείαο.  

 

Πξνθεηκέλνπ λα δηεξεπλεζεί ε θαηεχζπλζε ηεο ηνπξηζηηθήο θίλεζεο θαη νη πξννπηηθέο ηεο 

ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο ζηε ρψξα καο, πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε παξάγνληεο φπσο ε θξίζε 

ηνπ δηεζλνχο ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ε δηαπηζησκέλε νηθνλνκηθή χθεζε ζηηο 

αλαπηπγκέλεο ρψξεο πνπ «εμάγνπλ» ηνπξίζηεο, ε δπλακηθή αλάπηπμε αλαδπφκελσλ 

ηνπξηζηηθψλ αγνξψλ, νη δηεζλείο ζπγθξνχζεηο θαη εληάζεηο, νη δηαθπκάλζεηο ηεο ηζνηηκίαο επξψ - 

δνιαξίνπ θαη ηεο ηηκήο ησλ ελεξγεηαθψλ πφξσλ, ε θξίζε αληαγσληζηηθφηεηαο ηνπ ειιεληθνχ 
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ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο θαη ε δηαθαηλφκελε ζηαζηκφηεηα ηνπ ειιεληθνχ ηνπξηζκνχ απφ ην 2001 

θαη κεηά.  

 

Σα δείγκαηα ζηαζηκφηεηαο απνηεινχλ πξνεηδνπνηεηηθά ζήκαηα θηλδχλνπ γηα ηελ πνηφηεηα θαη 

ην κέιινλ ηνπ ηνπξηζκνχ ζηελ Διιάδα θαη θινλίδνπλ ηελ αληαγσληζηηθφηεηα θαη ηηο πξννπηηθέο 

αλάθακςεο ηνπ, ζην πιαίζην ηεο ζπξξίθλσζεο ησλ νηθνλνκηψλ ησλ ηζρπξφηεξσλ ρσξψλ πνπ 

είλαη θαη νη θπξηφηεξεο πεγέο ηνπξηζηηθψλ ξνψλ. Σα επφκελα ρξφληα ν δηεζλήο αληαγσληζκφο 

πξφθεηηαη λα ζπλερηζηεί κε αθφκε κεγαιχηεξε έληαζε θαη, επνκέλσο, ε κάρε κεηαμχ 

ηνπξηζηηθψλ πξννξηζκψλ γηα αχμεζε ή αθφκε θαη δηαηήξεζε ησλ κεξηδίσλ ζηε δηεζλή αγνξά 

ζα είλαη ηδηαίηεξα ζθιεξή. Ζ ρψξα καο είλαη ζήκεξα έλαο επηζπκεηφο κελ αιιά αθξηβφο 

πξννξηζκφο, κε άληζε πνηφηεηα πξνζθεξφκελσλ ππεξεζηψλ θαη πξνβιεκαηηθέο ζπλζήθεο 

πεξηβάιινληνο. 

 

Οη πξννπηηθέο γηα ηε κειινληηθή πνξεία ηεο ηνπξηζηηθήο θίλεζεο ζα εμαξηεζνχλ ζε κεγάιν 

βαζκφ, αθελφο, απφ ηελ ηθαλφηεηα πξνζαξκνγήο ηνπ ειιεληθνχ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο ζηηο 

λέεο απαηηήζεηο ηεο δήηεζεο θαη απφ ηε βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηάο ηνπ ζηε δηεζλή 

ηνπξηζηηθή αγνξά θαη αθεηέξνπ, απφ ηηο εμειίμεηο ζηε δηεζλή πνιηηηθή ζθελή θαη ζηηο αγνξέο ηεο 

παγθφζκηαο νηθνλνκίαο, ηε δηακφξθσζε ηεο ηζνηηκίαο επξψ - δνιαξίνπ θαη απφ ηελ ηηκή ησλ 

ελεξγεηαθψλ πφξσλ. 

 

Ζ πηνζέηεζε κηαο ζχγρξνλεο νινθιεξσκέλεο θαη δηαρξνληθήο εζληθήο ζηξαηεγηθήο γηα ηνλ 

ηνπξηζηηθφ ηνκέα, απνηειεί επηηαθηηθή αλάγθε θαη ππνρξέσζε φισλ, αιιά θαη κνλφδξνκν γηα 

ην κέιινλ ηνπ ειιεληθνχ ηνπξηζκνχ θαη ηελ αλάπηπμε ηεο νηθνλνκίαο ηεο ρψξαο καο. Oη 

αλάγθεο εξεπλψλ θαη κειεηψλ γηα ηνλ ειιεληθφ ηνπξηζκφ πξέπεη λα θαιχςνπλ έλα επξχηεξν 

θάζκα ζεκαηηθψλ ελνηήησλ, μεθηλψληαο απφ ρσξνηαμηθά θαη θνηλσληθά ζέκαηα θαη θζάλνληαο 

κέρξη ηελ παξαθνινχζεζε μέλσλ αγνξψλ, πθηζηάκελσλ θαη λέσλ, θαζψο θαη ησλ κεραληζκψλ 

δηαλνκήο ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο.  

 

Δπνκέλσο, απαηηείηαη άκεζε βειηίσζε ησλ πξνζθεξφκελσλ ηνπξηζηηθψλ ππεξεζηψλ ηεο 

Διιάδαο θαη δηαηήξεζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηάο ηεο. ήκεξα, ν αληαγσληζκφο απφ 

αλαδπφκελνπο κεζνγεηαθνχο πξννξηζκνχο είλαη έληνλνο, ηδηαίηεξα ζε επίπεδν ηηκψλ. Βαζηθφο 

ζηφρνο ινηπφλ, είλαη ε πξνζθνξά δηαξθψο αλαβαζκηδφκελσλ πνηνηηθψλ ηνπξηζηηθψλ 

ππεξεζηψλ γηα ηελ πξνζέιθπζε ελφο ζηαζεξνχ ή θαη απμαλφκελνπ κεξηδίνπ ηεο δηνγθνχκελεο 

παγθφζκηαο ηνπξηζηηθήο δξαζηεξηφηεηαο. Ζ έληνλε επνρηθφηεηα θαη ε ρακειή ρξήζε ησλ 

μελνδνρεηαθψλ θιηλψλ αθήλνπλ πεξηζψξηα ζεκαληηθήο κεγέζπλζεο ηνπ ηνπξηζκνχ ζηε ρψξα 

καο. Γηα λα γίλεη θάηη ηέηνην, απαηηείηαη ζπληνληζκέλε πξνζπάζεηα απφ φινπο ηνπο θνξείο, 

επέθηαζε ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο πέξαλ ηνπ θιαζηθνχ «ήιηνο, ζάιαζζα», αλάπηπμε λέσλ 
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ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ ηνπξηζκνχ, θαζψο θαη αμηνπνίεζε ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο ηεο 

ρψξαο καο.  
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