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Π ε ξί ι ε ς ε  

 

Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο κειέηεο είλαη ε θαηαγξαθή θαη αλάιπζε 
θξίζηκσλ γεγνλφησλ, ηα νπνία μέζπαζαλ ζε δηάθνξεο ρψξεο αλά ηνλ θφζκν. 
πγθεθξηκέλα, ε κειέηε εζηηάδεη ζε ηξεηο πνιχ ζεκαληηθέο θξίζεηο πνπ άιιαμαλ ην ξνπ 
ηεο παγθφζκηαο ηζηνξίαο θαη νη επηπηψζεηο ηνπο είραλ παγθφζκην αληίθηππν. Οη θξίζεηο 
απηέο είλαη ηα ηξνκνθξαηηθά ρηππήκαηα ηεο 11εο επηεκβξίνπ 2001, ν ηφο ηεο άηππεο 
πλεπκνλίαο (SARS) θαη ην θνληθφ ηζνπλάκη ζηνλ Ηλδηθφ Ωθεαλφ, ην 2004. 

ηελ αξρή ηεο κειέηεο, ζην πξψην θεθάιαην γίλεηαη κηα αλαθνξά ζηελ θξίζε, ζηα είδε 
ησλ θξίζεσλ θαη ζηε κεζνδνινγία δηαρείξηζεο ησλ θξίζεσλ. Αλαθέξνληαη νη νξηζκνί 
πνπ έρνπλ δηαηππσζεί απφ αθαδεκατθνχο θαη επαγγεικαηίεο, θαζψο θαη ηα 
ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζεσξνχλ ζεκαληηθά, ψζηε λα επηιπζεί ε θξίζε. 

ην δεχηεξν θεθάιαην παξνπζηάδνληαη νη παγθφζκηεο ηνπξηζηηθέο πεξηθέξεηεο, φπσο 
απηέο έρνπλ νξηζηεί απφ ηνλ Παγθφζκην Οξγαληζκφ Σνπξηζκνχ. Ηδηαίηεξε έκθαζε 
δίλεηαη ζηελ ηνπξηζηηθή βηνκεραλία θάζε πεξηθέξεηαο θαη ζε θξίζεηο, πνπ είραλ 
μεζπάζεη ζην παξειζφλ. 

ην ηξίην θαη ζην ηέηαξην θεθάιαην, ε κειέηε επηθεληξψλεηαη ζηα είδε ησλ θξίζεσλ θαη 
ζε πξαγκαηηθά θξίζηκα γεγνλφηα παξειζφλησλ εηψλ. πγθεθξηκέλα, νη θαηεγνξίεο ησλ 
θξίζεσλ, πνπ κειεηψληαη ζην ηξίην θεθάιαην αθνξνχλ ζηηο πγεηνλνκηθέο, ηηο 
νηθνλνκηθέο θξίζεηο, ηηο ηξνκνθξαηηθέο ελέξγεηεο θαη ηα θαηαζηξνθηθά θπζηθά 
θαηλφκελα. ην επφκελν θεθάιαην γίλεηαη αλάιπζε ησλ ηξηψλ θξίζηκσλ γεγνλφησλ πνπ 
αλαθέξζεθαλ ζηελ αξρή. 

ην πέκπην θεθάιαην αλαπηχζζεηαη ε κεζνδνινγία ηεο έξεπλαο. Σα άξζξα, νη κειέηεο 
θαη ηα δειηία ηχπνπ, αθαδεκατθψλ θαη επαγγεικαηηψλ, απνηέιεζαλ ηελ ππμίδα ηεο 
κειέηεο. Σα ζηνηρεία θαη ην πινχζην δηαδηθηπαθφ πιηθφ βνήζεζαλ ζηελ θαηαγξαθή ησλ 
απνηειεζκάησλ ησλ πξαγκαηηθψλ θξίζηκσλ γεγνλφησλ. 

Ζ εξγαζία νινθιεξψλεηαη κε ηελ αμηνιφγεζε ηεο κεζνδνινγίαο αλάιπζεο ησλ θξίζεσλ 
θαη ηα ζπκπεξάζκαηα γηα πεξαηηέξσ έξεπλα. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζην έθην θεθάιαην, 
αλαιχνληαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ θξίζεσλ, νη επηπηψζεηο απηψλ ζηελ ηνπηθή θνηλσλία 
θαη ν παγθφζκηνο αληίθηππνο. Σέινο δηαηππψλνληαη ηα ζπκπεξάζκαηα ζρεηηθά κε ηε 
κειέηε ηεο έλλνηαο ηεο θξίζεο θαη ηελ αλάπηπμε κεζφδσλ γηα ηελ απνηειεζκαηηθή θαη 
άκεζε αληηκεηψπηζε ησλ θξίζηκσλ γεγνλφησλ. 
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9 111   Κεθάλαιο: Ειζαγωγή ζηην έννοια ηηρ κπίζηρ 

 

 

1.1 Οπιζμόρ ηηρ κπίζηρ 

 

 

Ζ θξίζε είλαη κηα έλλνηα πνπ γίλεηαη αληηιεπηή απφ δηαθνξεηηθή νπηηθή γσλία θαη 

πνηθίιιεη απφ επηρείξεζε ζε επηρείξεζε, απφ ρψξα ζε ρψξα, αθφκα θαη απφ ην πψο 

αληηιακβάλεηαη ην θξίζηκν γεγνλφο ν θάζε άλζξσπνο. Ζ θξίζε θαη νη επηπηψζεηο ηεο 

άξρηζαλ λα αλαιχνληαη θαη λα απαζρνινχλ πνιινχο κειεηεηέο, νη νπνίνη εμέθξαζαλ 

ηελ έλλνηα ηεο θξίζεο απφ ηε δηθή ηνπο νπηηθή γσλία. Αλάινγα κε ηελ εκπεηξία, ζε 

πξνζσπηθφ θαη επαγγεικαηηθφ επίπεδν, ν θάζε άλζξσπνο αληηιακβάλεηαη δηαθνξεηηθά 

ηελ θξίζε. Οη νξηζκνί ινηπφλ πνηθίιινπλ θαη μεδηπιψλνπλ θάζε θνξά δηαθνξεηηθή 

πηπρή ηνπ ζέκαηνο. 

 

Ο Barton (1993) αλαθέξεη φηη «θξίζε είλαη έλα κεγάιν, μαθληθφ γεγνλφο, ην νπνίν έρεη 

πηζαλψο αξλεηηθά απνηειέζκαηα. Σν γεγνλφο θαη νη ζπλέπεηέο ηνπ κπνξνχλ λα 

βιάςνπλ ζνβαξά έλαλ νξγαληζκφ θαη ηνπο ππαιιήινπο ηνπ, ηα πξντφληα, ηηο 

ππεξεζίεο, ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε θαη ηελ ππφιεςή ηνπ». Ο Barton πξνζεγγίδεη ηελ 

έλλνηα ηεο θξίζεο θαη ηελ νξίδεη κε βάζε ηηο επηπηψζεηο πνπ ζα επεξεάζνπλ ην 

εζσηεξηθφ πεξηβάιινλ κηαο επηρείξεζεο θαη ηελ εηθφλα ηεο πξνο ην εμσηεξηθφ απφ 

απηήλ πεξηβάιινλ. (Ahmed, Z) 

 

Ο Foster (1980) επηζεκαίλεη «ηα ηέζζεξα δηαθνξεηηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ 

πξνζδηνξίδνπλ ηα έθηαθηα πεξηζηαηηθά: ηελ επείγνπζα αλάγθε γηα γξήγνξεο 

απνθάζεηο, ζπλνδεπφκελε απφ κηα έληνλε έιιεηςε ηνπ απαξαίηεηνπ εθπαηδεπκέλνπ 

πξνζσπηθνχ, ησλ πιηθψλ θαη ηνπ ρξφλνπ γηα λα ηελ αληηκεησπίζνπκε 

απνηειεζκαηηθά». Ο Foster αλαγλσξίδεη δπν ζπληζηψζεο ζηνλ νξηζκφ ηνπ: ηελ 

ηαρχηεηα θαη ηελ χπαξμε ησλ βαζηθψλ ζπζηαηηθψλ ζηνηρείσλ κηαο επηρείξεζεο. 
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Πηζαλφηαηα, ν ζσζηφο ζπλδπαζκφο ησλ δπν απηψλ ζπληζησζψλ λα νδεγεί ζηελ 

αληηκεηψπηζε ηεο θξίζεο. (Ritchie, B.W., et al.) 

 

Οη Rosenthal θαη Pijnenburg (1991) αλαθέξνπλ κηα πην επξχηεξε έλλνηα ηεο θξίζεο θαη 

ζεσξνχλ φηη «ζρεηίδεηαη κε ηηο θαηαζηάζεηο πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ ζνβαξή απεηιή, 

αβεβαηφηεηα θαη ηελ αίζζεζε ηνπ επείγνληνο». Έλλνηεο ηηο νπνίεο ζίγνπλ θαη νη 

πξναλαθεξφκελνη κειεηεηέο, εζηηάδνληαο φκσο ζηνλ ηνκέα ηεο επηρείξεζεο πνπ ζα 

επεξεάζεη ε θξίζε. (Ahmed, Z., Ritchie, B.W., et al.) 

 

Ο Heath (1998) πξνζεγγίδεη ηελ έλλνηα ηεο θξίζεο αλαθέξνληαο φηη είλαη «έλα 

πεξηζηαηηθφ πνπ απεηιεί λα βιάςεη ηελ αζθάιεηα ησλ αλζξψπσλ, ην πεξηβάιινλ θαη ηε 

θήκε πνπ δηέπεη ηνλ νξγαληζκφ». Ο νξηζκφο πνπ έδσζε βαζίζηεθε ζηα ηξνκνθξαηηθά 

γεγνλφηα ηεο 11εο επηεκβξίνπ ζηελ Ακεξηθή θαη επηζεκαίλεη φηη ηέηνηεο ελέξγεηεο 

θαηαζηξέθνπλ ηελ εηθφλα ηεο αζθάιεηαο θαη ηεο ειθπζηηθφηεηαο ελφο πξννξηζκνχ. 

(Heath, R.) 

 

Ο Green (1992) μεδηπιψλεη ηελ έλλνηα, αλαθέξνληαο έλα ραξαθηεξηζηηθφ ηεο 

δηαρείξηζεο ηεο θξίζεο, ην νπνίν είλαη φηη «θάπνηνο μεθηλά απφ ηε ζέζε φπνπ έρεη ράζεη 

ηνλ έιεγρν ηεο θαηάζηαζεο». εκαζία ινηπφλ δίλεηαη ζηελ θαηάζηαζε ζηελ νπνία 

βξηζθφηαλ ε επηρείξεζε, ν νξγαληζκφο, ή θαη ην άηνκν πξνηνχ πιεγεί απφ ηελ θξίζε. 

Θα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη ν ζπγθεθξηκέλνο νξηζκφο παξαπέκπεη ζην θηλέδηθν 

ηδεφγξακκα γηα ηε ιέμε «θξίζε», ν νπνίνο εκπεξηέρεη ηελ έλλνηα ηνπ θηλδχλνπ θαη ηεο 

επθαηξίαο. Πην ζπγθεθξηκέλα, φηαλ θάπνηνο ζθεθηεί πψο έθηαζε ζε κηα «αδηέμνδε» 

θαηάζηαζε, πξέπεη λα θαηαλνήζεη ηη ηνλ νδήγεζε ζ‟ απηή θαη ζηε ζπλέρεηα λα βξεη ηελ 

πηζαλή επθαηξία πνπ αλαδχεηαη. Πάληα ζα ππάξρεη ν θίλδπλνο λα νδεγεζεί πάιη ζε 

«αδηέμνδν», αιιά ζα ππάξρεη θαη ε πηζαλφηεηα λα βγεη θάηη ζεηηθφ απφ ηελ θξίζηκε 

θαηάζηαζε. (Lennon, J., Ritchie B. W., et al.) 
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1.2 Οπιζμόρ ηος κινδύνος 

 

 

Ζ έλλνηα ηνπ θηλδχλνπ είλαη κηα έλλνηα ζπλπθαζκέλε κε ηελ έλλνηα ηεο θξίζεο. Πξηλ 

μεζπάζεη κηα θξίζε, πάληα ππάξρεη ν θίλδπλνο λα ζπκβεί. Δίλαη ζαλ έλα 

πξνεηδνπνηεηηθφ ζεκάδη φηη έλα νξγαληζκφο, κηα επηρείξεζε, αθφκε θαη κηα αλζξψπηλε 

νληφηεηα είλαη πάληα εθηεζεηκκέλε ζε απεηιέο, νη νπνίεο κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ζε 

έλα θξίζηκν γεγνλφο. 

 

Ο M. Mainelli νξίδεη ηνλ θίλδπλν σο «ηελ πηζαλφηεηα λα ζπκβεί έλα δπζκελέο γεγνλφο, 

πνιιαπιαζηαζκέλε επί ηε ζνβαξφηεηα ησλ επηπηψζεσλ απηνχ ηνπ δπζκελνχο 

γεγνλφηνο». Ζ ζπγθεθξηκέλε πξνζέγγηζε παξνπζηάδεη ηε ζρέζε κεηαμχ θηλδχλνπ θαη 

θξίζεο. Οη επηπηψζεηο ηνπ θηλδχλνπ είλαη ε αθνξκή γηα λα μεζπάζεη ε θξίζε. 

 

Έλαο αθφκε νξηζκφο απφ ην Τ.ΓΗ.ΠΔ.Κ.1 αλαθέξεη φηη ν θίλδπλνο είλαη «ε πηζαλφηεηα 

λα ζπκβεί νηηδήπνηε (κε επηζπκεηφ γεγνλφο), ην νπνίν ζα έρεη επηπηψζεηο ζηελ 

επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ θάζε Τπεξεζίαο ή Φνξέα πνπ εκπιέθεηαη ζηελ Αζθάιεηα ηεο 

Υψξαο». Με απηφλ ηνλ νξηζκφ δίλεηαη βαξχηεηα ζηηο επηπηψζεηο ηνπ θηλδχλνπ ζηελ 

ιεηηνπξγία ησλ θνξέσλ. Δπίζεο, έρεη άκεζε ζρέζε κε ην ζηφρν ησλ ζπγθεθξηκέλσλ 

Τπεξεζηψλ, πνπ είλαη ε δηαζθάιηζε ηνπ θνηλνχ θαινχ. 

 

χκθσλα κε ηνλ Greene θαη Trieschmann (1984), ην πξψην θαη πην ζεκαληηθφ βήκα 

γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ θηλδχλνπ είλαη ε αλαγλψξηζή ηνπ. Όπσο ραξαθηεξηζηηθά 

αλαθέξνπλ «έαλ ηα ζηειέρε ησλ νξγαληζκψλ δελ αλαγλσξίζνπλ ηηο πηζαλέο απεηιέο ή 

δεκίεο πνπ ελππάξρνπλ ζηε ιεηηνπξγία ησλ νξγαληζκψλ, ηφηε δε ζα κπνξέζνπλ λα ηηο 

δηαρεηζηνχλ». (Tchankova, L., 2002) 

                                                           
1
 φςτημα Διαχείριςησ Περιςτατικϊν και Κρίςεων (Ελληνική Αςτυνομία) 
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Σέινο, ε δηαρείξηζε ηνπ θηλδχλνπ είλαη κηα δηαδηθαζία κε ηελ νπνία έλαο νξγαληζκφο/ 

επηρείξεζε2: 

 Αλαγλσξίδεη θαη θαηαγξάθεη ηνπο πηζαλνχο θηλδχλνπο, πνπ ελππάξρνπλ θαη 

απεηινχλ ηε ιεηηνπξγία ησλ νξγαληζκψλ, 

 Γηαβαζκίδεη ηνπο θηλδχλνπο ζε επίπεδα επηθπλδπλφηεηαο, ψζηε λα δίλεηαη 

ζεκαζία ζηνπο ζεκαληηθφηεξνπο θηλδχλνπο, 

 ρεδηάδεη θαη πινπνηεί ηα κέηξα πνπ απαηηνχληαη ψζηε λα πξνιεθζνχλ θαη λα 

κελ εθδεισζνχλ. 

 

 

 

 

 

                                                           
2
 Tchankova, L., 2002, Τ.ΔΙ.ΠΕ.Κ./ΕΛ.Α. 
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1.3 Τι είναι κπίζη 

 

 

Κξίζε είλαη κηα θαηάζηαζε, ε νπνία έρεη αξρή, κέζε θαη ηέινο. ηε δηάξθεηα απηψλ ησλ 

θάζεσλ, νη επηπηψζεηο θαη ην κέγεζνο ηεο θξίζεο πνηθίιινπλ, ε ζπκπεξηθνξά θαη νη 

αληηδξάζεηο ησλ δηαρεηξηζηψλ ηεο θξίζεο κεηαβάιινληαη θαη ε ηαρχηεηα ιήςεο 

απνθάζεσλ αζθεί απφ κφλε ηεο «πίεζε» ζε φινπο ηνπο εκπιεθνκέλνπο. Ωζηφζν 

ππάξρνπλ θάπνηα ζηάδηα πνπ πεξηγξάθνπλ ηελ θξίζε θαη ηελ πεξίνδν πξηλ, θαηά ηε 

δηάξθεηα θαη κεηά απφ ην θξίζηκν γεγνλφο. Απηά πεξηιακβάλνπλ3: 

 Σν Ηζηνξηθφ – κηα γξήγνξε ζθηαγξάθεζε ηεο εκεξνκελίαο, ηνπ ηφπνπ ή ησλ 

γεγνλφησλ, πνπ νδήγεζαλ ζηελ θξίζε. 

 Σν Πεξηζηαηηθφ – κηα ζχληνκε ζθηαγξάθεζε ηεο αξρήο ηεο θξίζεο. 

 Σελ Αληηκεηψπηζε – ρξνληθή αλαπαξάζηαζε ή ηα θχξηα ζηνηρεία πνπ 

ρξεζηκνπνίεζαλ νη ηζχλνληεο θαηά ην θξίζηκν γεγνλφο. 

 Σηο ηαηηζηηθέο – πεξηιεπηηθέο ζηαηηζηηθέο ζρεηηθά κε ην κέγεζνο, ηελ θιίκαθα ή 

ηηο επηπηψζεηο, πνπ πξνήιζαλ απφ ηελ θξίζε. 

 Σν ρνιηαζκφ – εηδηθέο παξαηεξήζεηο γηα ηε γεληθή αξρή, ηηο επηπηψζεηο θαη ηηο 

ελέξγεηεο απνθαηάζηαζεο πνπ κπνξνχλ λα εμαρζνχλ απφ απηφ ην γεγνλφο. 

 Σε Γηαρεηξηζηηθή πιεπξά – εηδηθφηεξεο παξαηεξήζεηο γηα ηε δηαρείξηζε ησλ 

θξίζεσλ, απφ ηελ πιεπξά ησλ δηεπζπληψλ θαη ησλ ζηειερψλ. 

 

Σα ζηάδηα απηά βνεζνχλ ζηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ηεο θξίζεο θαη ζηνλ ηξφπν εμέιημήο 

ηεο ζ‟ έλαλ νξγαληζκφ. Απνηειεί δε θαη έλα είδνο νδεγνχ γηα ηελ αληηκεηψπηζε κηαο 

κειινληηθήο θξίζηκεο θαηάζηαζεο. Μπνξεί λα απνδεηρζεί ρξήζηκν εξγαιείν γηα ηελ 

θαιχηεξε θαηαλνκή ηνπ πνιχηηκνπ ρξφλνπ θαη λα κεηψζεη ηηο επηπηψζεηο ζην εζσηεξηθφ 

πεξηβάιινλ, θαζψο επίζεο ζην εμσηεξηθφ, δηαηεξψληαο έηζη ηε θήκε ηνπ νξγαληζκνχ. 

                                                           
3
 Heath, R., ςελ.2 
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1.4 Είδη κπίζεων 

 

 

Οη θξίζεηο πεξλνχλ κηα δηαδηθαζία αλάπηπμεο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ 

παξνπζηάδνπλ δηαθέξνπλ. Σν βαζηθφ θξηηήξην γηα ηε δηάθξηζε ησλ θξίζεσλ είλαη ν 

ρξφλνο πνπ κπνξεί λα δηαηεζεί ή ην ρξνληθφ πεξηζψξην πνπ δεζκεχεη ηνλ νξγαληζκφ λα 

επηιχζεη ην πξφβιεκα θαη λα εμαιείςεη ηηο αξλεηηθέο επηπηψζεηο απηνχ. Με βάζε 

ινηπφλ απηφ ην θξηηήξην δηαθξίλνληαη ζε άκεζεο («immediate»), αλαδπφκελεο ή 

έθηαθηεο αλάγθεο («emerging») θαη ζε θξίζεηο κε κεγάιε δηάξθεηα ή έληαζε 

(«sustained»). (Parsons, W., 2001, pp. 26-27) 

 

Άκεζεο («immediate») είλαη νη θξίζεηο πνπ απεηινχλ ηνλ νξγαληζκφ θαη μεζπνχλ ρσξίο 

λα έρνπλ εθδεισζεί θάπνηα πξνεηδνπνηεηηθά ζεκάδηα. Γεδνκέλνπ φηη είλαη 

απξφβιεπηεο θαη δελ αλήθνπλ ζηηο πηζαλέο «θαζεκεξηλέο» θξίζεηο πνπ απεηινχλ έλαλ 

νξγαληζκφ, δελ ππάξρεη έλα πιάλν αληηκεηψπηζεο φηαλ απηέο μεζπάζνπλ. 

 

Οη αλαδπόκελεο ή έθηαθηεο αλάγθεο θξίζεηο («emerging») ραξαθηεξίδνληαη ζαλ 

«εθαίζηεην» πνπ ζηγνβξάδεη θαη φινη μέξνπλ πσο θάπνηα ζηηγκή ζα εθξαγεί. Παξφια 

απηά, άγλσζηνο παξακέλεη ν ρξφλνο πνπ ε θξίζε ζα μεζπάζεη. Σα πξνεηδνπνηεηηθά 

ζεκάδηα είλαη εκθαλή θαη ηα ζηειέρε ή ηα άηνκα πνπ κειεηνχλ ην γεγνλφο κπνξνχλ λα 

ηα δηαθξίλνπλ θαη λα πξνεηνηκάζνπλ θάπνην πιάλν αληηκεηψπηζεο. Παξάιιεια κε ηελ 

θξίζε εμειίζζνληαη θαη κεηαβάιινληαη ξαγδαία θαη ηα δεδνκέλα ησλ νξγαληζκψλ, κε 

απνηέιεζκα ην πιάλν πνπ ζα ζπληαρζεί ζηα πξψηα ζηάδηα ηεο θξίζεο λα κελ είλαη 

επαξθέο γηα ηε ζηηγκή πνπ απηή ζα μεζπάζεη. 

 

Οη θξίζεηο κε κεγάιε δηάξθεηα ή έληαζε («sustained») δηαηεξνχληαη εμαηηίαο ηεο 

αληηκεηψπηζήο ηνπο απφ ηνπο δηαρεηξηζηέο ηεο θξίζεο. Γηαξθνχλ εβδνκάδεο, κήλεο, 

αθφκε θαη ρξφληα γηα δπν ιφγνπο: πξψηνλ, επεηδή δε ζεσξνχληαη άκεζε απεηιή γηα ηνλ 

νξγαληζκφ θαη δεχηεξνλ, εμαηηίαο ηεο θήκεο πνπ πξνζδίδνπλ, ε νπνία πηζαλφηαηα 
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έιεηπε ή πξνζπαζεί λα θεξδεζεί. Ζ δηαρείξηζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο θξίζεο είλαη 

αιιειέλδεηε κε ηελ αιεζνθάλεηα ησλ δεδνκέλσλ ηεο θξίζεο. 

 

Οη θξίζεηο απφ ηε θχζε ηνπο ζεσξνχληαη απξφζκελεο θαη απεηινχλ λα βιάςνπλ έλαλ 

νξγαληζκφ. Όηαλ κηα θξίζε μεζπάζεη, ζεκαληηθφ ζηνηρείν γηα ηε γξήγνξε αληηκεηψπηζή 

ηεο απνηειεί ε ελεξγφο ζηήξημε θαη ζπλνρή ησλ αηφκσλ πνπ δελ έρνπλ θάπνην 

ζπκθέξνλ απφ ηε δηαηήξεζή ηεο. Δπίζεο, ε επηθνηλσλία κεηαμχ φισλ ησλ βαζκίδσλ 

ηνπ νξγαληζκνχ, θαζψο επίζεο θαη ησλ εμσηεξηθψλ απφ απηψλ αηφκσλ (κέζα καδηθήο 

ελεκέξσζεο, πειάηεο, πξνκεζεπηέο), απνηειεί νπζηαζηηθφ ζηνηρείν γηα ηε δηαρείξηζε 

ηεο θξίζεο. 

 

Σέινο, νη θξίζεηο κπνξνχλ λα μεζπάζνπλ θαη ζε εζληθό επίπεδν, κε επηπηψζεηο ζηηο 

θνηλσληθφ – πνιηηηθφ – νηθνλνκηθφ - πνιηηηζκηθέο ππνδνκέο κηαο ρψξαο. Οη ηζχλνληεο 

ηεο θξίζεο ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε ζα είλαη κηα νκάδα αλζξψπσλ ή θαη νιφθιεξε 

ε θπβέξλεζε ηεο ρψξαο. Ζ επζχλε ηνπο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή αληηκεηψπηζε ηεο 

θξίζεο είλαη ην κείδνλ δήηεκα θαη νη απνθάζεηο ηνπο ζα επεξεάζνπλ νιφθιεξν ην 

θνηλσληθφ ζχλνιν. Οη επηπηψζεηο ηεο θξίζεο πηζαλφηαηα λα βιάςνπλ ηνλ νηθνλνκηθφ 

θιάδν ηεο ρψξαο, λα δεκηνπξγήζνπλ κηα αξλεηηθή εηθφλα, ε νπνία ζα επεξεάζεη ηνλ 

ηνπξηζηηθφ ηεο θιάδν, κπνξεί λα δεκηνπξγήζνπλ πνιηηηθέο αλαηαξαρέο θαη 

αλαθαηαηάμεηο θαη λα κεηαθέξνπλ έλα θιίκα αβεβαηφηεηαο, αλαζθάιεηαο θαη παληθνχ 

ζην θνηλσληθφ ζχλνιν. 

 

Οη δηαρεηξηζηέο ηεο θξίζεο πξέπεη λα ιάβνπλ κέηξα ψζηε λα πξνιάβνπλ θάπνηεο απφ 

ηηο επηπηψζεηο ηνπ θξίζηκνπ γεγνλφηνο ή έζησ λα κεηψζνπλ ην κέγεζνο απηψλ, κε 

ζθνπφ ην φθεινο ηνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ. ηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε αλαδεηθλχεηαη 

πάιη ε έλλνηα ηεο επθαηξίαο πνπ ελππάξρεη ζε κηα θξίζε. Οη αξκφδηνη θνξείο πξέπεη 

ζην πιάλν αληηκεηψπηζήο ηνπο λα κειεηνχλ ην πηζαλφ πιενλέθηεκα πνπ ζα σθειήζεη 

ηε ρψξα θαη ζα δεκηνπξγήζεη ζεηηθνχο ξπζκνχο αλάπηπμεο θαη βειηίσζεο ησλ θιάδσλ 

ηεο. 
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1.5 Διασείπιζη κπίζεων 

 

 

Ζ δηαρείξηζε ησλ θξίζεσλ είλαη ν ηξφπνο θαη ε κεζνδνινγία, πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζνπλ 

νη δηαρεηξηζηέο. Οη νξηζκνί πνπ ζα αλαθεξζνχλ έρνπλ δηαηππσζεί απφ κειεηεηέο 

αλάινγα κε ηνλ ηξφπν πνπ απηνί εμέιαβαλ ην θξίζηκν γεγνλφο θαη ηνλ ηξφπν πνπ απηφ 

ζα αληηκεησπηζηεί. Πνιιέο θνξέο ε εκπεηξία θαη ε νπηηθή γσλία θάπνηνπ αλζξψπνπ, 

είλαη ηθαλά ζηνηρεία λα βνεζήζνπλ ζηελ επίιπζε ελφο θξίζηκνπ γεγνλφηνο θαη λα 

εμαιείςνπλ ηηο αξλεηηθέο ηνπ ζπλέπεηεο. 

 

Ο Hollier (1991) αλαθέξεη φηη «ν κφλνο ηξφπνο γηα λα επαλέιζεη ν ηνπξηζηηθφο θιάδνο 

κεηά απφ κηα θξίζε, είλαη κέζσ ηεο επηζεηηθήο πξνψζεζεο ησλ ηνπξηζηηθψλ 

πξννξηζκψλ ηνπ θαη ησλ ππεξεζηψλ ηνπ». Ο Hollier, γλσζηφο γηα ηελ ελαζρφιεζή ηνπ 

κε ηνλ ηνπξηζηηθφ θιάδν θαη εθηειεζηηθφο δηεπζπληήο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο 

Σνπξηζκνχ απφ ην 1987 κέρξη ην 1995, νξίδεη ηε δηαρείξηζε κηαο θξίζεο πνπ ζα πιήμεη 

ηνλ ηνπξηζκφ κηαο ρψξαο ή ελφο πξννξηζκνχ. Θεσξεί φηη ε γξήγνξε επαλαηνπνζέηεζε 

ηνπ πξννξηζκνχ ζηελ ηνπξηζηηθή αγνξά είλαη ην πξψην βήκα αλάθακςεο ηνπ θιάδνπ. 

(Carlsen, J.C., et al.) 

 

Οη Sharpley θαη Craven (2001) βαζηδφκελνη ζηε λφζν ηνπ αθζψδνπο ππξεηνχ (ή 

αιιηψο «λφζν ησλ ηξειψλ αγειάδσλ»), επηζεκαίλνπλ «ηηο επηπηψζεηο κηαο θξίζεο, ε 

νπνία ζα μεζπάζεη ζε αγξνηηθφ πξννξηζκφ, θαη πσο απηέο ζα επεξεάζνπλ ηηο 

αθνινπζνχκελεο πνιηηηθέο». Έλα θξίζηκν γεγνλφο κπνξεί λα δψζεη ψζεζε ζε πνηθίιεο 

δξαζηεξηφηεηεο ηνπ πξννξηζκνχ θαη δε, ζηνλ ελαιιαθηηθφ ηνπξηζκφ, αλαδεηθλχνληαο 

ηηο θπζηθέο νκνξθηέο θαη ηελ επαηζζεζία ησλ αλζξψπσλ απέλαληη ζην πεξηβάιινλ. Ζ 

πξνζέγγηζή ηνπο μεθάζαξα παξνπζηάδεη ηε ζεηηθή επίπησζε κηαο θξίζεο θαη ηελ 

επθαηξία γηα βειηίσζε ή πξνψζεζε λέσλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ ηνπξηζηηθνχ 

πξννξηζκνχ. (Goodrisch, J.N., Sharpley, R.) 
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Ο Ellison (2001) απνδέρεηαη ηελ άπνςε ησλ Sharpley θαη Craven θαη ππνζηεξίδεη φηη 

«νη επηδνηήζεηο πνπ δίλνληαη γηα ηελ αλάπηπμε ησλ ηνπξηζηηθψλ ππνδνκψλ ζηνπο 

επαξρηαθνχο πξννξηζκνχο, κπνξνχλ λα βειηηψζνπλ θαη λα αλαπηχμνπλ ην ξφιν ηνπ 

πξννξηζκνχ ζηε ζπλνιηθή ηνπξηζηηθή βηνκεραλία ηεο ρψξαο». Θεσξεί φηη ε θξαηηθή 

παξέκβαζε θαη ππνζηήξημε είλαη ζεκαληηθέο ηαθηηθέο γηα ηε δηαρείξηζε κηαο θξίζεο. 

(Goodrich, J.N., Sharpley, R., Zeng, B., et al.) 

 

Οη Hederson (1999) θαη Herrero (1998) ηνλίδνπλ «ηε ζεκαζία ηεο χπαξμεο ελφο 

ζρεδίνπ γηα ηε δηαρείξηζε ησλ θξίζεσλ θαη ην φθεινο ελφο απνηειεζκαηηθνχ πιάλνπ 

επηθνηλσλίαο». Ζ αλάγθε γηα απνηειεζκαηηθή επηθνηλσληαθή πνιηηηθή εκθαλίδεηαη θαη 

πάιη θαη απνηειεί έλαλ παξάγνληα, ν νπνίνο ζα βνεζήζεη λα κε ραζεί νπζηαζηηθφο 

ρξφλνο, λα ελεκεξσζνχλ νη πιεγέληεο απφ ηελ θξίζε έγθπξα θαη μεθάζαξα θαη νη 

δηαρεηξηζηέο λα εζηηάζνπλ ζηελ αληηκεηψπηζε ηνπ θξίζηκνπ γεγνλφηνο. (Evans, N., et 

al., Goodrich, J.N.) 

 

Ο Barton (1994) επηζεκαίλεη φηη «νη πεξηζζφηεξνη κειεηεηέο θαη αλαιπηέο εζηηάδνπλ 

ζηελ πξφιεςε ησλ θξίζεσλ, ελψ ειάρηζηνη αζρνινχληαη κε ηελ πεξίνδν αλάθακςεο θαη 

επαλαθνξάο ησλ ιεηηνπξγηψλ κεηά ηελ θξίζε». Ζ χπαξμε ελφο ζρεδίνπ έθηαθηεο 

αλάγθεο κπνξεί λα πξνιάβεη ηελ εθδήισζε κηαο θξίζεο, έζησ θαη ζηελ αξρή ηεο. 

Παξφια απηά ζεκαληηθά είλαη ηα ζηάδηα κεηά ηελ θξίζε θαη νη παξαηεξήζεηο γηα ηελ 

απνθαηάζηαζε θαη ηηο επηπηψζεηο πνπ κπνξνχλ λα εμαρζνχλ απφ ην θξίζηκν γεγνλφο. 

(Evans, N., et al., Goodrich, J.N.) 

 

Οη Udwadia θαη Mitroff (1991) ππνζηεξίδνπλ φηη «ε δηαρείξηζε ησλ θξίζεσλ επηβάιιεη 

αιιαγέο ζηελ νξγαλσζηαθή θνπιηνχξα, ζηε δνκή θαη ζηελ πνιηηηθή κάλαηδκελη». Ζ 

κειέηε ησλ επηπηψζεσλ ηεο θξίζεο θαη νη ελέξγεηεο πνπ νδήγεζαλ ζηελ αξρή ηεο 

κπνξνχλ λα εκθαλίζνπλ ιαλζαζκέλεο ηαθηηθέο ηεο επηρείξεζεο ή ηνπ νξγαληζκνχ. Μηα 

αιιαγή πηζαλφηαηα λα εμαιείςεη κηα κειινληηθή θξίζε πνπ ζα ζρεηίδεηαη κε ηηο 

αθνινπζνχκελεο ηαθηηθέο ηεο επηρείξεζεο ή ηνπ νξγαληζκνχ. (Carlsen, J.C., et al., 

Goodrich, J.N.) 
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Οη Smith θαη Sipika (1993) πξνηείλνπλ έλα ζηξαηεγηθφ πιαίζην γηα έλα κνληέιν 

νπζηαζηηθψλ αιιαγψλ θαη αλάθακςεο, ην νπνίν νλνκάδνπλ «ην κνληέιν ησλ 7Cs». Σν 

κνληέιν πεξηιακβάλεη έλα ζρέδην έθηαθηεο αλάγθεο («contingency planning»), ειέγρνπ 

(«control»), δηαξζξσηηθήο δνκήο («configuration»), θφζηνπο («cost»), ζπζηεκάησλ 

ζχλδεζεο θαη πνιππινθφηεηαο («system‟s coupling and complexity»), θνπιηνχξαο 

(«culture») θαη επηθνηλσλίαο («communication»). (Carlsen, J.C., et al.) 

 

Σέινο, νη Mitroff θαη Pearson (1993) αλαθέξνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ πξέπεη λα 

δηέπνπλ ηνπο δηαρεηξηζηέο κηαο θξίζεο. Απηά είλαη ε ζπγθέληξσζε, ε αλάιπζε θαη ε 

δηάδνζε ησλ πιεξνθνξηψλ. ηε δηάξθεηα ησλ πξψησλ σξψλ (ή θαη εκεξψλ) κηαο 

θξίζεο εθηεινχληαη ηαπηφρξνλα πνηθίιεο δξαζηεξηφηεηεο, νη νπνίεο απνηεινχλ επζχλε 

ησλ δηαρεηξηζηψλ κηαο θξίζεο. Απηέο νη επζχλεο είλαη ζρεηηθέο κε ηελ «εχξεζε ησλ 

γεγνλφησλ, ηελ αλάιπζε, ηνλ έιεγρν ηεο δεκηάο θαη ηελ επηθνηλσλία». Ο νξηζκφο 

ινηπφλ ησλ Mitroff θαη Pearson εκθαλίδεη ζην πξνζθήλην ηε ζεκαζία ηεο 

επηθνηλσληαθήο δηαρείξηζεο κηαο θξίζεο. Δίλαη ην ζηνηρείν πνπ ζα ζψζεη ή φρη ηελ 

«ππφιεςε» ηεο επηρείξεζεο, φπσο αλαθέξεη ζηνλ νξηζκφ ηνπ ν Barton. (Carlsen, J.C., 

et al., Goodrich, J.N.) 

 

Έρνπλ αλαπηπρζεί πνιιέο πνιηηηθέο θαη κνληέια γηα ηε δηαρείξηζε ησλ θξίζεσλ θαη νη 

νξηζκνί πνπ έρνπλ δνζεί απφ κειεηεηέο θαη εξεπλεηέο πξνζεγγίδνπλ κηα δηαθνξεηηθή 

νπηηθή γσλία. Πνιινί κειεηεηέο έδσζαλ ηνλ νξηζκφ γηα ηε δηαρείξηζε ησλ θξίζεσλ 

βαζηδφκελνη ζε θξίζηκα γεγνλφηα θαη ζηνλ ηξφπν πνπ απηά αληηκεησπίζηεθαλ απφ ηνπο 

δηαρεηξηζηέο ηεο θξίζεο. 

 

Δθηφο απφ ηνπο νξηζκνχο, ηα θξίζηκα γεγνλφηα πνπ μέζπαζαλ ζε έλαλ νξγαληζκφ ή ζε 

κηα ρψξα, έδσζαλ θαη θάπνηα ζπκπεξάζκαηα γηα ηηο θαηεπζχλζεηο θαη ηηο πξαθηηθέο 

πνπ ζα κπνξνχζαλ λα αθνινπζεζνχλ ζε παξφκνηεο πεξηπηψζεηο. Γηα παξάδεηγκα, ν 

ηνπξηζηηθφο θνξέαο ηνπ Δηξεληθνχ εμέδσζε έλα έγγξαθν κε ηίηιν «Κξίζε: Γε ζα ζπκβεί 

ζε καο!» ελ φςεη ησλ βνκβηζηηθψλ επηζέζεσλ ζην Μπαιί ην 2002. 
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Καλέλα ζρέδην φκσο, έγγξαθν ή θαζηεξσκέλε πξαθηηθή δηαρείξηζεο θξίζεσλ δελ είλαη 

ηθαλά λα απνηξέςνπλ κηα θξίζε ή λα έρνπλ πάληα πξνεηνηκαζκέλν έλαλ νξγαληζκφ λα 

ηε δηαρεηξηζηεί. 
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1.6 Μεθοδολογία Διασείπιζηρ κπίζεων 

 

 

Πνιινί κειεηεηέο έρνπλ δηαηππψζεη θάπνην κνληέιν δηαρείξηζεο θξίζεσλ θαη ηα ζηάδηα 

πνπ πξέπεη λα αθνινπζεζνχλ κέρξη ηελ πιήξε αλάθακςε ηνπ νξγαληζκνχ πνπ 

επιήγεη. Ο θάζε νξηζκφο βαζίδεηαη ζηηο επαγγεικαηηθέο εκπεηξίεο ή ζηελ νπηηθή γσλία 

ηνπ θάζε κειεηεηή θαη έρνπλ δηαηππσζεί θαηά ηε δηάξθεηα κηαο θξίζεο. Ζ άκεζε 

επηξξνή απηήο θαίλεηαη ζηνπο νξηζκνχο θαη ζηα ζεκάδηα ππνθεηκεληθφηεηαο πνπ 

εκπεξηέρνπλ. 

 

Ο Caplan (1970) απνηππψλεη ζην κνληέιν δηαρείξηζεο θξίζεσλ «ηελ ςπρνινγηθή 

αληηκεηψπηζε ηνπ αηφκνπ θαη πσο απηφ αληηιακβάλεηαη ηελ θξίζε θαη ηηο επηπηψζεηο 

ηεο». Όηαλ κηα θξίζε μεζπά, ν θάζε άλζξσπνο ζθέθηεηαη πσο απηή ζα επεξεάζεη ηνλ 

ίδην θαη ηα πξφζσπα ηνπ άκεζνπ πεξηβάιινληφο ηνπ. Δίλαη ε πξψηε αλζξψπηλε 

αληίδξαζε, ε νπνία απαζρφιεζε ηνλ Caplan ζηνλ νξηζκφ ηνπ. Όκσο, ε 

αλζξσπνθεληξηθή δηάζηαζε ηεο πξνζέγγηζεο δελ αληαπνθξίλεηαη ζην κέγεζνο ησλ 

επηπηψζεσλ πνπ ζα επεξεάζνπλ ην επξχηεξν θνηλσληθφ ζχλνιν. (Evans, N., et al.) 

 

Ο Slatter (1984) πξνζεγγίδεη ηελ θξίζε απφ «ηελ νηθνλνκηθή ηεο πιεπξά» θαη ην 

«θφζηνο» πνπ πξνθάιεζε ζηνλ νξγαληζκφ. Δπίζεο, κειεηά ηηο νηθνλνκηθέο επηπηψζεηο 

ησλ άκεζα ζρεηηδφκελσλ νξγαληζκψλ. Σν νηθνλνκηθφ θφζηνο είλαη έλα απφ ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο θξίζεο θαη ε πεξηθνπή ησλ δαπαλψλ κε ζθνπφ ηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ 

θφζηνπο, έλα απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο δηαρείξηζεο ηεο θξίζεο. Ζ κεζνδνινγία πνπ 

ζα ρξεζηκνπνηεζεί πξέπεη λα εκπεξηέρεη ηελ αληηκεηψπηζε πεξηζζφηεξσλ επηπηψζεσλ. 

(Sharpley, R.) 

 

Ο Booth (1993) πξνζπαζεί κέζσ ηνπ κνληέινπ ηνπ λα αλαγλσξίζεη «ηα 

ραξαθηεξηζηηθά πνπ είλαη θνηλά ζε θάπνηεο θξίζεηο». Απηφ ελ κέξεη είλαη ζσζηφ γηαηί 

βνεζά ζηε κειινληηθή δηαρείξηζε κηαο θξίζεο θαη ζηελ αλάπηπμε ελφο ζρεδίνπ έθηαθηεο 
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αλάγθεο. Όκσο, φζν ε θξίζε εμειίζζεηαη, ην ζπγθεθξηκέλν κνληέιν δελ κπνξεί λα 

αληαπνθξηζεί ζηελ πξαγκαηηθή θαηάζηαζε. Ζ θάζε θξίζε είλαη κνλαδηθή σο πξνο ην 

κέγεζνο ησλ επηπηψζεσλ θαη ηνπο θιάδνπο πνπ απηέο ζα πιήμνπλ. (Goodrich, J.N.) 

 

Οη Seymour θαη Moore (2000) νλνκάδνπλ ην κνληέιν ηνπο «ν θχθινο δσήο ηεο θξίζεο» 

θαη πξνζπαζνχλ λα αλαγλσξίζνπλ ηα εκπφδηα πνπ αλαδχνληαη ζηε δηαδηθαζία ηεο 

ιήςεο απνθάζεσλ γηα ηε δηαρείξηζε ηεο θξίζεο. Σα εκπφδηα θαη ε ιήςε απνθάζεσλ 

φλησο απνηεινχλ δηζηαθηηθνχο παξάγνληεο γηα ηνπο δηαρεηξηζηέο ηεο θξίζεο. Ζ επζχλε 

πνπ έρνπλ νη ηζχλνληεο θαη ε νπνία ζα επεξεάζεη ηνλ νξγαληζκφ θαη ηνπο αλζξψπνπο 

ηνπ, ηνπο εκπνδίδεη ζην λα ιάβνπλ κηα απφθαζε. Δίηε θνβνχκελνη ηελ πεξαηηέξσ 

θαηαζηξνθή ηεο εηθφλαο θαη ησλ ζηνηρείσλ ηνπ νξγαληζκνχ, είηε ηηο επηπηψζεηο ζε 

ηνπηθφ, θνηλσληθφ ή εζληθφ επίπεδν. (Goodrich, J.N., Sharpley, R.) 

 

Οη Smith θαη Spika (1993) αλέπηπμαλ έλα κνληέιν δηαρείξηζεο θξίζεσλ, ην νπνίν 

πεξηιακβάλεη «ηξεηο θάζεηο: ηε κεζνδνινγία ηεο δηαρείξηζεο ησλ θξίζεσλ, ηε 

κεζνδνινγία ηεο δηαρείξηζεο ησλ θξίζεσλ ζην ιεηηνπξγηθφ επίπεδν ηνπ νξγαληζκνχ θαη 

ηε κεζνδνινγία ηεο λνκηκνπνίεζεο ηεο θξίζεο ζε φια ηα επίπεδα ηνπ νξγαληζκνχ». Σν 

κνληέιν πνπ αλέπηπμαλ βξίζθεη εθαξκνγή ζε πξφζθαηεο κειέηεο πεξηπηψζεσλ πνπ 

δηεμάγνληαη απφ άιινπο κειεηεηέο. Σα ζηάδηα πνπ αλέιπζαλ κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ 

ηνλ νξγαληζκφ ψζηε λα επηζηξέςεη ζηελ θαηάζηαζε πνπ βξηζθφηαλ πξηλ ηελ θξίζε. Ζ 

δηαγξακκαηηθή απεηθφληζε4 πνπ αθνινπζεί καο βνεζάεη λα παξαηεξήζνπκε ηνπο 

παξάγνληεο πνπ επηδξνχλ ζε θάζε ζηάδην (Γηάγξακκα 1). (Carlsen, J.C. et al.) 

 

Μηα ζχληνκε αληίιεςε γηα ηε κεζνδνινγία ηεο δηαρείξηζεο ησλ θξίζεσλ έρεη λα θάλεη κε 

ηε ρξήζε κηαο δηαδηθαζίαο, ε νπνία πεξηιακβάλεη ηέζζεξα ζηάδηα: 

 ηε κείσζε ησλ επηπηψζεσλ ηνπ θξίζηκνπ γεγνλφηνο (Reduction), 

                                                           
4
 Evans, N. et al., 2005, pp. 142 
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 ηελ πξνεηνηκαζία γηα κηα λέα κνξθή θξίζεο ή ηελ επαλάιεςε ηεο ηδίαο 

(Readiness), 

 ηελ αληηκεηψπηζε ηεο θξίζεο (Response) θαη 

 ηελ αλάθακςε ηνπ πιεγέληνο νξγαληζκνχ (Recovery). 

 

Ζ ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία ησλ «4Rs», φπσο έρεη δηαηππσζεί απφ πνιινχο κάλαηδεξ, 

απνηειεί έλα πξφηππν ηεο δηαρείξηζεο κηαο θξίζεο θαη ρξεζηκνπνηείηαη απφ δηεπζπληέο 

θαη ζηειέρε γηα ηνλ ρεηξηζκφ ησλ θξίζηκσλ θαηαζηάζεσλ. 
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Διάγραμμα 1. Το μοντζλο διαχείριςησ κρίςεων των Smith και Spika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πεγή: Evans, N. et al., 2005, pp 142 (ηξνπνπνηεκέλν) 
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δομήσ 
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24 222   Κεθάλαιο: Το θαινόμενο ηος Τοςπιζμού παγκοζμίωρ 

 

 

Ο ηνπξηζκφο έρεη ππνζηεί ζπλερείο κεηαβνιέο θαη αιιαγέο ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο. 

Καηά ηε δηάξθεηα απηψλ άιιαμε ε ηνπξηζηηθή πξνζθνξά, νη παξερφκελεο ππεξεζίεο 

βειηηψζεθαλ, εηζήρζεζαλ λέεο πξνυπνζέζεηο ίδξπζεο μελνδνρεηαθψλ κνλάδσλ, νη 

ππνδνκέο ησλ πξννξηζκψλ βειηηψζεθαλ ή θαηαζθεπάζηεθαλ εθ λένπ (ιηκάληα, 

αεξνδξφκηα), κε απνηέιεζκα ν ηνπξηζκφο λα γίλεη ε πην κεγάιε θαη γξήγνξα 

αλαπηπζζφκελε βηνκεραλία παγθνζκίσο. 

 

Άιιαμε θαη ε ηνπξηζηηθή δήηεζε γηα ηνπο πξννξηζκνχο: νη πιένλ επηθξαηέζηεξνη ηεο 

Δπξψπεο θαη ηεο Βφξεηαο Ακεξηθήο κεηαηνπίζηεθαλ, θέξλνληαο ζην πξνζθήλην λένπο 

πξννξηζκνχο, πνπ ηθαλνπνηνχζαλ δηαθνξεηηθέο αλάγθεο ηνπ ηνπξίζηα. Ζ Αίγππηνο θαη 

ε ανπδηθή Αξαβία ζηε Μέζε Αλαηνιή, θαζψο επίζεο ε Νφηηα Αθξηθή, ην Μαξφθν θαη ε 

Σπλεζία ηεο Αθξηθήο5 αλαδεηθλχνληαη ζαλ εμσηηθνί ηνπξηζηηθνί πξννξηζκνί, νη νπνίνη 

είλαη ηθαλνί λα κπήζνπλ ηνλ επηζθέπηε ζε κπζηεξηαθά κνλνπάηηα ηεο ηζηνξία θαη ηνπ 

πνιηηηζκνχ ηνπο. 

 

Απμήζεθαλ νη πξννξηζκνί, απμήζεθαλ νη αληαγσληζηέο θαη φιεο νη ρψξεο πξνζπαζνχλ 

λα θεξδίζνπλ κεγαιχηεξν κεξίδην ζηελ παγθφζκηα ηνπξηζηηθή «πίηα». Άιιαμε φκσο θαη 

ν ηνπξίζηαο – θαηαλαισηήο, ν νπνίνο πξνζπαζεί λα ηθαλνπνηήζεη ηελ αλάγθε ηνπ γηα 

δηαθνπέο, ζθεπηφκελνο θαη ηε ζρέζε ηηκήο – πνηφηεηαο (value- for-money). Βέβαηα ν 

απψηεξνο ζθνπφο ησλ δηαθνπψλ δελ είλαη πάληνηε ε δηαζθέδαζε θαη ε ραιάξσζε. 

χκθσλα κε ηνλ Παγθφζκην Οξγαληζκφ Σνπξηζκνχ, ζην Tourism Highlights, ζηελ 

έθδνζε ηνπ 2010, παξνπζίαζε ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο νη άλζξσπνη ηαμηδεχνπλ. 

Σν 51% ησλ ηαμηδησηψλ (446 εθαηνκκχξηα) ζεσξεί ην ηαμίδη, δηαζθέδαζε, ραιάξσζε, 

θαη εκπεηξία ζε λένπο πξννξηζκνχο δηαθνξεηηθνχο απφ ηνλ ηφπν θαηνηθίαο ηνπ, ην 15% 

ηαμηδεχεη γηα επαγγεικαηηθνχο ιφγνπο θαη ην 27% γηα ζπγθεθξηκέλνπο ιφγνπο, φπσο 

                                                           
5
 UNWTO, 2005, “World’s Top Emerging Tourism Destinations in 2004” 



Διαχείριση Κρίσεων στην Τουριστική Βιομηχανία 
 

Πειραιάσ, 2010                                                                                    Παραςκευοποφλου Κωνςταντίνα 
 

25 
ζξεζθεπηηθνχο, ιφγνπο πγείαο ή γηα λα επηζθεθζεί θίινπο θαη ζπγγελείο. Σέινο, ην 7% 

πνπ απνκέλεη δελ δηεπθξηλίδεη ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο ηαμηδεχεη. 

 

ε ζπλέρεηα ηεο κειέηεο αμίδεη λα αλαθέξνπκε θαη ηα ζπκπεξάζκαηα γηα ηα κέζα 

κεηαθνξάο πνπ επηιέγνπλ νη ηνπξίζηεο γηα ην ηαμίδη ηνπο. Σν 53% επηιέγεη ηα ελαέξηα 

κέζα κεηαθνξάο, ελψ ην 39% ρξεζηκνπνηεί ην νδηθφ δίθηπν ησλ ρσξψλ, ζηηο νπνίεο 

κεηαθηλείηαη. Σν 5% ρξεζηκνπνηεί ηα ζαιάζζηα κέζα κεηαθνξάο θαη κφιηο ην 3% ηα 

ζηδεξνδξνκηθά. 

 

χκθσλα ινηπφλ κε ηε κειέηε παξαηεξνχκε φηη αλαδχνληαη λέεο κνξθέο ηνπξηζκνχ, ηηο 

νπνίεο ν ηνπξίζηαο επηιέγεη γηα λα έξζεη ζε επαθή κε ηνπο θπζηθνχο πφξνπο ηνπ 

πξννξηζκνχ θαη λα απνθηήζεη θαηλνχξγηεο εκπεηξίεο. Οη ελαιιαθηηθέο κνξθέο 

ηνπξηζκνχ αθνξνχλ ην ζξεζθεπηηθφ ηνπξηζκφ, ηνλ πεξηεγεηηθφ, ηνλ πξνζθπλεκαηηθφ, 

ην ζπλεδξηαθφ, ηνλ θαηαδπηηθφ θαη απνηεινχλ πξφθιεζε ηεο επνρήο καο. εκαληηθφ 

ξφιν ζηελ πξνβνιή θαη πξνψζεζε ησλ ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ ηνπξηζκνχ ελφο 

πξννξηζκνχ έρνπλ ηα κέζα ελεκέξσζεο θαη νη ηνπξηζηηθνί θνξείο κηαο ρψξαο, θαζψο 

επίζεο ε ζπλεξγαζία απηψλ κε ηνπο αληίζηνηρνπο θνξείο άιισλ ρσξψλ. 
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2.1 ηαηηζηηθά κεγέζε ηνπ Σνπξηζκνύ 

 

 

Ο ηνπξηζηηθφο θιάδνο έρεη παξνπζηάζεη ηηο κεγαιχηεξεο αληνρέο ζηνπο θιπδσληζκνχο 

ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκίαο θαη ζηα θξίζηκα γεγνλφηα, πνπ ζπλερψο ηνλ ηαιαλίδνπλ. Ζ 

ηνπξηζηηθή δήηεζε κεηαβάιιεηαη δηαξθψο κε κεηψζεηο ή απμήζεηο ζηνπο ξπζκνχο 

αλάπηπμεο ησλ δηεζλψλ ηνπξηζηηθψλ αθίμεσλ. Σν γεγνλφο απηφ έρεη ζα ζπλέπεηα ηε 

κεηαβνιή ησλ κεξηδίσλ αγνξάο πνπ θαηέρνπλ νη ρψξεο παγθνζκίσο. χκθσλα κε ην 

δηάγξακκα, ζην νπνίν παξνπζηάδνληαη ηα κεξίδηα πνπ θαηέρνπλ νη ηνπξηζηηθέο 

πεξηθέξεηεο παγθνζκίσο, παξαηεξνχκε φηη κεηαβάιινληαη απφ έηνο ζε έηνο θαη 

αλαδεηθλχνληαη λέεο αγνξέο. 

 

πγθεθξηκέλα, ηελ ηειεπηαία δεθαεηία (2000 – 2009) ηελ πξψηε ζέζε κε ην κεγαιχηεξν 

κεξίδην αγνξάο θαη ηηο πεξηζζφηεξεο δηεζλείο ηνπξηζηηθέο αθίμεηο θαηέρεη ε Δπξψπε κε 

πνζνζηά άλσ ησλ 52% θαη ην έηνο 2003 λα έρεη 58.6% ην κεγαιχηεξν κεξίδην αγνξάο 

φισλ ησλ ρξφλσλ θαη απφ φιεο ηηο πεξηθέξεηεο. Ζ ρεηξφηεξε ρξνληά ήηαλ ην 2009 κε 

κεξίδην 52.2%, γεγνλφο πνπ απνθαιχπηεη φηη ε θξίζε επεξέαζε ζε κεγάιν βαζκφ ηηο 

αθίμεηο ζηηο ρψξεο ηεο Δπξψπεο, δεδνκέλνπ φηη ε νηθνλνκία πνιιψλ ρσξψλ επιήγεη. 

 

Αθνινπζεί ε Ακεξηθή θαη ε Αζία θαη ηα λεζηά ηνπ Δηξεληθνχ, ησλ νπνίσλ ηα δεδνκέλα 

άιιαμαλ κεηά ην ηξνκνθξαηηθφ ρηχπεκα ηεο 11εο επηεκβξίνπ 2001. Απφ ην 2002 θαη 

κέρξη ζήκεξα, ε Αζία θαη ηα λεζηά ηνπ Δηξεληθνχ θαηέρνπλ ηε δεχηεξε ζέζε κε ηα 

κεξίδηα αγνξάο λα θηλνχληαη κεηαμχ 17.7% θαη 20.6%. Ζ Ακεξηθή θαηαιακβάλεη ηελ 

ηξίηε ζέζε θαη θάζε ρξφλν βιέπεη ηηο δηεζλείο ηνπξηζηηθέο αθίμεηο ηεο λα κεηψλνληαη θαη 

ηα έηε 2006, 2007 θαη 2009 λα θεξδίδεη κφλν ην 16% ησλ δηεζλψλ ηνπξηζηηθψλ αθίμεσλ 

παγθνζκίσο. 

 

Σέινο, ε Αθξηθή θαη ε Μέζε Αλαηνιή θαηέρνπλ ηα κηθξφηεξα κεξίδηα ζηελ αγνξά ησλ 

δηεζλψλ ηνπξηζηηθψλ αθίμεσλ. Ζ Αθξηθή θαηείρε ηελ ηέηαξηε ζέζε κέρξη ην 2004 
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(4.5%), έηνο θαηά ην νπνίν ε Μέζε Αλαηνιή ζεκείσζε αχμεζε ησλ δηεζλψλ 

ηνπξηζηηθψλ ηεο αθίμεσλ θαηά 0.2% έλαληη ηεο Αθξηθήο θαη βξέζεθε ζηελ ηέηαξηε ζέζε. 

Έθηνηε ε Μέζε Αλαηνιή θαη νη ηνπξηζηηθνί πξννξηζκνί ηεο ζεκεηψλνπλ απμεηηθέο ηάζεηο 

θάζε ρξφλν. 

 

Διάγραμμα 2. Μερίδια αγοράσ των Τουριςτικών Περιφερειών 
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2.2 Σνπξηζηηθέο Πεξηθέξεηεο θαη θξίζε 

 

 

Ο Παγθφζκηνο Οξγαληζκφο Σνπξηζκνχ κειεηά ηελ ηνπξηζηηθή βηνκεραλία ησλ επείξσλ, 

ηηο νπνίεο δηαθξίλεη ζε πεξηθέξεηεο θαη έρεη επηιέμεη ηελ εμήο κνξθή δηάθξηζεο: 

1. ζηελ πεξηθέξεηα ηεο Ακεξηθήο, 

2. ζηελ πεξηθέξεηα ηεο Αζίαο θαη ζηα λεζηά ηνπ Δηξεληθνχ Ωθεαλνχ, 

3. ζηελ πεξηθέξεηα ηεο Αθξηθήο, 

4. ζηελ πεξηθέξεηα ηεο Μέζεο Αλαηνιήο θαη 

5. ζηελ πεξηθέξεηα ηεο Δπξψπεο. 

 

ηηο ππνελφηεηεο πνπ αθνινπζνχλ ζα αλαιχζνπκε ην ηνπξηζηηθφ πξντφλ θάζε 

πεξηθέξεηαο, ηε ζπκκεηνρή ησλ εζληθψλ θαη ηνπηθψλ θνξέσλ ζηελ αλάπηπμε ηεο 

ηνπξηζηηθήο βηνκεραλίαο, θαζψο θαη ζηε ζπλεξγαζία κεηαμχ πεξηζζφηεξσλ ρσξψλ θαη 

ζηελ ίδξπζε, απφ θνηλνχ, θνξέσλ ηνπ ηνπξηζκνχ. Θα αλαθεξζνχλ ελδεηθηηθά θάπνηνη 

ηξφπνη πξνβνιήο ησλ πξννξηζκψλ θαη νη πξνσζεηηθέο ελέξγεηέο ηνπο ζην δηεζλέο 

πεξηβάιινλ. Με απηή ηελ εηζήγεζε ζα θαιπθζνχλ γεληθά ζηνηρεία ηνπ ηνπξηζηηθνχ 

θιάδνπ θάζε πεξηθέξεηαο θαη ζα επηζεκαλζεί ε εθαξκνζηέα ηνπξηζηηθή πνιηηηθή. 

 

Δπίζεο, ζα αλαθεξζνχλ πξφζθαηα πεξηζηαηηθά θξίζεσλ πνπ ηαιάληζαλ ηελ ηνπξηζηηθή 

βηνκεραλία θάζε πεξηθέξεηαο θαη νη επηπηψζεηο πνπ απηέο είραλ ζε ηνπηθφ, εζληθφ θαη 

δηεζλέο επίπεδν. χκθσλα κε ηνλ Faulkens (2001), «έλαο ηνπξηζηηθφο πξννξηζκφο ζε 

νπνηνδήπνηε ζεκείν ηνπ πιαλήηε θαη κηα νπνηαδήπνηε ρξνληθή πεξίνδν, ζα 

αληηκεησπίζεη έλα θαηαζηξνθηθφ γεγνλφο, κηα θξίζε». Όκσο, ε κειέηε θαη ε πνιχρξνλε 

εκπεηξία ησλ αλαιπηψλ έρεη απνδείμεη φηη ελψ ν ηνπξηζηηθφο θιάδνο είλαη επάισηνο ζηηο 

θξίζεηο, έρεη πνιχ «δπλαηά αληηζψκαηα» θαη θαηαθέξλεη πνιχ γξήγνξα λα ηηο 

μεπεξάζεη θαη ζρεδφλ λα ηηο μεράζεη. 
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2.2.1 Σνπξηζηηθή Πεξηθέξεηα ηεο Ακεξηθήο 

 

 

Ζ Ακεξηθή είλαη ήπεηξνο ηνπ Γπηηθνχ Ζκηζθαηξίνπ θαη απνηειείηαη απφ ηε Βφξεηα θαη ηε 

Νφηηα Ακεξηθή. Ζ Ακεξηθή θαηαιακβάλεη ην 8,3% ηεο ζπλνιηθήο επηθάλεηαο ηνπ 

πιαλήηε θαη ην 28,4% ηεο ζηεξηάο ηνπ θαη θηινμελεί πεξίπνπ ην 14% ηνπ παγθφζκηνπ 

πιεζπζκνχ (900 εθαηνκκχξηα θαηνίθνπο). 

 

ηελ Ακεξηθαληθή ήπεηξν, ν ηνπξηζκφο ζεσξήζεθε έλαο ζεκαληηθφο θιάδνο θαη άξρηζε 

λα εμειίζζεηαη ηε δεθαεηία ηνπ „60, θαηά ηελ νπνία αλαπηχρζεθαλ νη δηεζλείο 

αεξνγξακκέο θαη νη αεξνπνξηθέο ζπκκαρίεο. Σν γεγνλφο απηφ έθαλε ηα ππεξαηιαληηθά 

ηαμίδηα εχθνια θαη γξήγνξα. χκθσλα κε ηνλ Παγθφζκην Οξγαληζκφ Σνπξηζκνχ θαη ην 

Tourism Highlights πνπ εμέδσζε ηνλ 2010, ην 2000 νη αθίμεηο ησλ ηνπξηζηψλ άγγηδαλ 

ηα 128.9 εθαηνκκχξηα, ηνπνζεηψληαο ηελ Ακεξηθή ζηε δεύηεξε ζέζε ηεο παγθφζκηαο 

θαηάηαμεο ησλ δηεζλψλ ηνπξηζηηθψλ αθίμεσλ (πίλαθαο 1). Οη ηνπξηζηηθέο εηζπξάμεηο 

ηνπ ίδηνπ έηνπο μεπεξλνχζαλ ηα $130 δηο (πίλαθαο 2). 

 

Σν 2001, έηνο θαηά ην νπνίν ακαπξψζεθε ε Ακεξηθαληθή «απηνθξαηνξία», κε ηηο 

ηξνκνθξαηηθέο επηζέζεηο ηεο 11εο επηεκβξίνπ, νη ηνπξηζηηθέο αθίμεηο κεηψζεθαλ θαηά 

5,4% ζε ζρέζε κε ην πξνεγνχκελν έηνο (122 εθαηνκκχξηα ηνπξίζηεο) κε κηα αληίζηνηρε 

κείσζε ηεο ηάμεο ηνπ 8.4% θαη ζηηο ηνπξηζηηθέο εηζπξάμεηο ($119.8 δηο.) (πίλαθαο 1 θαη 

2 ). 
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Πίνακασ 1. Διεθνείσ Τουριςτικζσ αφίξεισ, 2000 - 2009 

 Κόζκνο Αθξηθή Ακεξηθή 
Αζία – 

Δηξεληθόο 
Ωθεαλόο 

Δπξώπε 
Μέζε 

Αλαηνιή 

 
(εθαη.) 

2000 682.6 26.5 128.9 110.1 392.2 24.9 

2001 686.6 29.1 122.1 115.7 395.2 24.5 

2002 707.1 30.0 116.7 124.9 407.0 28.5 

2003 694.6 31.6 113.1 113.3 407.1 29.5 

2004 765.1 34.5 125.7 144.2 424.4 36.3 

2005 801.8 35.4 134.0 153.6 441.0 37.8 

2006 847.3 41.4 135.8 167.0 462.2 40.9 

2007 901.1 43.1 143.9 182.0 485.4 46.7 

2008 918.8 44.2 147.8 184.0 487.2 55.6 

2009 880.0 45.6 140.7 181.2 459.7 52.9 

Πεγή: Tourism Highlights, Παγθφζκηνο Οξγαληζκφο Σνπξηζκνχ, 2010 
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Πίνακασ 2. Διεθνείσ Τουριςτικζσ Ειςπράξεισ, 2000 - 2009 

 Κόζκνο Αθξηθή Ακεξηθή 
Αζία – 

Δηξεληθόο 
Ωθεαλόο 

Δπξώπε 
Μέζε 

Αλαηνιή 

 
(δηο $) 

2000 481.6 10.5 130.8 90.2 232.5 17.6 

2001 469.8 11.5 119.8 92.9 227.5 18.1 

2002 488.2 12.0 113.5 101.4 241.9 19.4 

2003 534.6 16.1 114.2 98.4 283.4 22.5 

2004 634.7 19.2 132.0 129.5 328.5 25.5 

2005 682.8 21.5 144.6 140.8 348.3 27.6 

2006 742.7 24.7 154.2 156.5 377.4 29.9 

2007 857.4 29.1 171.3 186.8 435.2 35.0 

2008 940.6 30.2 188.1 208.9 473.7 39.7 

2009 852.0 28.9 165.2 203.7 413.0 41.2 

Πεγή: Tourism Highlights, Παγθφζκηνο Οξγαληζκφο Σνπξηζκνχ, 2010 
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Σν 2008 θαη ην 2009, ε Ακεξηθή θαηέρεη ηελ ηξίηε ζέζε ζηελ παγθφζκηα θαηάηαμε κε ηηο 

αθίμεηο λα θηάλνπλ ηα 147.8 θαη 140.7 εθαηνκκχξηα ηνπξηζηψλ αληίζηνηρα (πίλαθαο 3). 

Ζ κείσζε κεηαμχ ησλ δπν εηψλ παξνπζηάδεη ηελ αξλεηηθή επίδξαζε ηεο παγθφζκηαο 

νηθνλνκηθήο θξίζεο ζηα ακεξηθαληθά ηνπξηζηηθά κεγέζε. Σν πξώην εμάκελν ηνπ 2010 

νη απμεηηθνί ξπζκνί αλάπηπμεο είλαη ηεο ηάμεο ηνπ 7.3% θαη ηα ζεκάδηα εμφδνπ απφ ηελ 

χθεζε αξρίδνπλ λα είλαη εκθαλή (πίλαθαο 3). 

 

 

 

Πίνακασ 3. Διεθνείσ Τουριςτικζσ Αφίξεισ ανά Περιφζρεια τησ Αμερικήσ 

 

2008 2009 09/08 2010 

(εθαη.) (%) 

Αμεπική 147.8 140.7 -4.8 7.3 

Βόξεηα 

Ακεξηθή 
97.7 92.1 -5.7 8.3 

Καξατβηθή 20.1 19.5 -2.8 4.3 

Κεληξηθή 

Ακεξηθή 
8.2 7.6 -7.4 9.1 

Νόηηα Ακεξηθή 21.8 21.4 -2.0 5.7 

Πεγή: Σνπξηζηηθό Βαξόκεηξν, Παγθφζκηνο Οξγαληζκφο Σνπξηζκνχ,Απγ. 2010 
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χκθσλα κε ηνλ Παγθφζκην Οξγαληζκφ Σνπξηζκνχ, ε Ακεξηθή έρεη ρσξηζηεί 

γεσγξαθηθά θαη κειεηάηε σο εμήο (ζην δηαρσξηζκφ αλαθέξνληαη κεξηθέο κφλν ρψξεο 

ηεο επείξνπ κε ζθνπφ ηελ θαηαλφεζε ηεο γεσγξαθηθήο ηνπνζέηεζεο): 

 

 Βφξεηα Ακεξηθή, ηελ νπνία απαξηίδνπλ ν Καλαδάο, ην Μεμηθφ θαη νη Ζλσκέλεο 

Πνιηηείεο Ακεξηθήο, 

 Καξατβηθή, ε νπνία απνηειείηαη απφ ηα λεζηά Κέυκαλ, ηελ Κνχβα, ηε Γνκηληθαλή 

Γεκνθξαηία, ηελ Γξελάδα θαη ηελ Σδακάηθα, 

 Κεληξηθή Ακεξηθή, κε ηελ Κφζηα Ρίθα θαη ηε Γνπαηεκάια, θαη 

 Νφηηα Ακεξηθή, κε ηελ Αξγεληηλή, ηε Βξαδηιία, ηε Υηιή, ηελ Κνινκβία, ην Πεξνχ 

θαη ηε Βελεδνπέια. 

 

Ζ δηάθξηζε απηή ζπλεπάγεηαη θαη δηαθνξεηηθέο πξνζθεξφκελεο ηνπξηζηηθέο ππεξεζίεο. 

Ζ θάζε ρψξα έρεη πφιεηο κε δηαθνξεηηθφ πιεζπζκφ, θνπιηνχξα θαη γεσγξαθηθή 

θαηαλνκή. Δπίζεο, ν θάζε πξννξηζκφο έρεη αλαπηχμεη ηα δηθά ηνπ ζεκεία εηδηθνχ 

ηνπξηζηηθνχ ελδηαθέξνληνο, αθφκα θαη δηαθνξεηηθνχο ρψξνπο θηινμελίαο. Γηα 

παξάδεηγκα, ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο Ακεξηθήο, ηα μελνδνρεία είλαη νπξαλνμχζηεο θαη 

νη παξερφκελεο ππεξεζίεο είλαη πςεινχ επηπέδνπ, ελψ ζηα λεζηά ηεο Καξατβηθήο, νη 

ηνπξίζηεο θηινμελνχληαη ζε παξαζαιάζζηα θαηαιχκαηα. 

 

Σνπξηζηηθό πξντόλ  

 

 

Ζ ηνπξηζηηθή ηαθηηθή πνπ αθνινπζείηε είλαη ε αμηνπνίεζε ησλ επθαηξηψλ πνπ 

αλαδχνληαη ζε έλαλ ηνπξηζηηθφ πξννξηζκφ, ν νπνίνο έρεη έλα αληαγσληζηηθφ 

πιενλέθηεκα έλαληη άιισλ πξννξηζκψλ. Λακβάλνληαο ππφςε φηη ηα πξάγκαηα 

εμειίζζνληαη ξαγδαία θαη έλα ζπκβάλ κπνξεί λα αιιάμεη ηνπο ξπζκνχο πξνζέιεπζεο 

ηνπξηζηψλ ζ‟ έλαλ πξννξηζκφ, ζα ηνικήζνπκε λα πνχκε φηη ην αληαγσληζηηθφ 
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πιενλέθηεκα επίζεο κεηαβάιιεηαη. Μπνξεί απιά λα είλαη θαη ε θήκε πνπ απέθηεζε 

έλαο πξννξηζκφο δεδνκέλνπ ηνπ ζπκβάληνο ή αθφκα θαη ε θήκε φηη ηε ζπγθεθξηκέλε 

ρξνληθή πεξίνδν έλαο πξννξηζκφο απνηειεί «απαξαίηεην» ηφπν δηαθνπψλ («must»). 

Γηα παξάδεηγκα, ην Φεβξνπάξην ηνπ 2010 δηεμήρζεζαλ νη ρεηκεξηλνί νιπκπηαθνί αγψλεο 

ζην Βαλθνχβεξ ηνπ Καλαδά θαη ν αξηζκφο ησλ επηζθεπηψλ άγγημε ηηο 500 ρηιηάδεο. 

Απηφ ην γεγνλφο «δηαθήκηζε» ηε Βφξεηα Ακεξηθή θαη απνηέιεζε πφιν έιμεο γηα ηνπο 

ηνπξίζηεο - επηζθέπηεο. 

 

Σν αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα ηεο Ακεξηθαληθήο επείξνπ δε κπνξεί λα είλαη ην ίδην γηα 

φινπο ηνπο πξννξηζκνχο. Γηαθέξεη ιφγσ ηεο δηαθνξεηηθήο γεσγξαθηθήο ηνπνζέηεζεο, 

ηεο θπζηνινγίαο, ησλ ρψξσλ θηινμελίαο, ησλ πφισλ έιμεο, ησλ ρψξσλ πνιηηηζηηθνχ 

ελδηαθέξνληνο (κνπζεία, αξραηνινγηθνί ρψξνη). εκαληηθφ ξφιν ζηε δηακφξθσζε ηνπ 

αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο παίδεη θαη ε δήηεζε ησλ ηνπξηζηψλ. Γηα παξάδεηγκα, 

θάπνηνο ζα επηζθεθηεί ηηο Ζ.Π.Α. γηα λα επηζθεθηεί ηα ζεκαηηθά πάξθα, ελψ ζα επηιέμεη 

πξννξηζκνχο ηεο Καξατβηθήο γηα λα θάλεη θξνπαδηέξεο. 

 

Βόξεηα Ακεξηθή  

 

Ζ Βφξεηα Ακεξηθή ζεκείσζε αχμεζε ησλ ηνπξηζηηθψλ αθίμεσλ θαηά 8.3% ην πξψην 

εμάκελν ηνπ 2010, έλαληη ηνπ αξλεηηθνχ πνζνζηνχ 5.7% γηα νιφθιεξν ην 2009. Οη 

ηνπξηζηηθέο αθίμεηο μεπέξαζαλ ηα 92 εθαηνκκχξηα ην 2009 (πίλαθαο 3) θαη ε Βφξεηα 

Ακεξηθή θαηείρε ην 65,5% ηεο ακεξηθαληθήο ηνπξηζηηθήο «πίηαο» (δηάγξακκα 3). 

 

Νόηηα Ακεξηθή  

 

Ζ Νφηηα Ακεξηθή «αθνινπζεί» κε πνζνζηφ 15.2% ησλ ζπλνιηθψλ αθίμεσλ λα 

επηζθέπηνληαη ηηο πφιεηο ηεο ην 2009 (δηάγξακκα 3). Οη ηνπξηζηηθέο αθίμεηο θηάλνπλ ηα 

21.4 εθαηνκκχξηα ην 2009 θαη είλαη κεησκέλεο θαηά 2% ζε ζρέζε κε ην 2008 (πίλαθαο 
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3). Σν πξψην εμάκελν ηνπ 2010 ε αχμεζε ζηηο αθίμεηο είλαη ηεο ηάμεο ηνπ 5.7% 

(πίλαθαο 3). 

 

Καξατβηθή  

 

Ζ Καξατβηθή θαηέρεη ην 13.8% ησλ δηεζλψλ ηνπξηζηηθψλ αθίμεσλ ζηελ ακεξηθαληθή 

ήπεηξν (δηάγξακκα 3) θαη νη αθίμεηο αγγίδνπλ ηα 19.5 εθαηνκκχξηα ην έηνο 2009 

(πίλαθαο 3). Σν πξψην εμάκελν ηνπ 2010 παξνπζίαζε αχμεζε 4.3% ζηηο ηνπξηζηηθέο 

αθίμεηο, έλαληη ηνπ αξλεηηθνχ πνζνζηνχ 2.8% ηνπ έηνπο 2009 (πίλαθαο 3). 

 

Κεληξηθή Ακεξηθή  

 

Σέινο, ε Κεληξηθή Ακεξηθή θαηέρεη ην 5.4% ηεο ακεξηθαληθήο ηνπξηζηηθήο «πίηαο» 

(δηάγξακκα 3) κε ηηο ηνπξηζηηθέο αθίμεηο λα θηάλνπλ ηα 7.6 εθαηνκκχξηα ην 2009 

(πίλαθαο 3). Ζ αχμεζε πνπ παξνπζίαζε ην πξψην εμάκελν ηνπ 2010 αλήιζε ζην 9.1%, 

έλαληη ηεο κείσζεο θαηά 7.4% ηνπ 2009 (πίλαθαο 3). 
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Διάγραμμα 3. Μερίδια των επιμζρουσ Περιφερειών ςτον τουριςμό τησ Αμερικήσ 

(%) 

2009 

Βόξεηα Ακεξηθή; 

66,0

Νόηηα Ακεξηθή; 

15,0

Καξατβηθή; 14,0

Κεληξ. Ακεξηθή; 

5,0

 

πλεξγαζία εζληθώλ θαη  ηνπηθώλ θνξέσλ  

 

 

Ο ηνπξηζκφο ινηπφλ απνηειεί κηα κεγάιε βηνκεραλία γηα ηελ Ακεξηθή θαη πξνζειθχεη 

πιήζνο ηνπξηζηψλ απφ ην εμσηεξηθφ, θαζψο επίζεο θαη Ακεξηθαλψλ (ζεκαληηθφ 

ζηνηρείν ηεο ηνπξηζηηθήο βηνκεραλίαο απνηειεί θαη ν εγρψξηνο ηνπξηζκφο). 

 

Οη ηνπξηζηηθνί θνξείο εθκεηαιιεχνληαη ζην έπαθξν ην αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα ελφο 

πξννξηζκνχ θαη κε ηε ζσζηή ηνπξηζηηθή πξνβνιή θαη πξνψζεζε, ην θαζηζηνχλ 

αληαγσληζηηθφ θαη πξνζπαζνχλ δηαξθψο λα ην αλαπηχμνπλ θαη λα ην βειηηψζνπλ. Ζ 

ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ ηνπξηζηηθψλ θνξέσλ απνηειεί ζεκαληηθφ πιενλέθηεκα γηα ηελ 
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απνηειεζκαηηθφηεξε εθκεηάιιεπζε ησλ ηνπξηζηηθψλ πφξσλ κηαο πεξηνρήο, θαζψο 

επίζεο εληζρχεη ηελ νκαδηθφηεηα ζε πεξίπησζε πνπ μεζπάζεη κηα θξίζε ζε κηα 

πεξηνρή. 

 

Ζ χπαξμε ησλ Δζληθψλ Σνπξηζηηθψλ Φνξέσλ θαη νη δξάζεηο απηψλ είλαη εκθαλείο ζηνλ 

ηνπξηζηηθφ θιάδν ηεο Ακεξηθήο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ηα απνηειέζκαηα ησλ εξεπλψλ, πνπ 

έγηλαλ απφ ηνλ Παγθφζκην Οξγαληζκφ Σνπξηζκνχ ηα έηε 1999 θαη 2000, έδεημαλ ηηο 

πξσηνβνπιίεο πνπ ιακβάλνπλ νη Σνπξηζηηθνί Φνξείο ζε ηνπηθφ θαη δηεζλέο επίπεδν. 

 

Αλαιπηηθά, νη πξσηαξρηθνί ζηφρνη ησλ θνξέσλ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηελ πξνβνιή θαη 

πξνψζεζε ησλ ηνπξηζηηθψλ πξννξηζκψλ θαη ηε δηαθνξνπνίεζε ηνπ ηνπξηζηηθνχ 

πξντφληνο θάζε πξννξηζκνχ. Πην ζπγθεθξηκέλα, 

 

 νη πξνσζεηηθέο ελέξγεηεο θαη ε ζηξαηεγηθή κάξθεηηλγθ πξέπεη λα εκπεξηέρνπλ 

θξέζθηεο θαη θαηλνηφκεο ηδέεο θαη λα παξνπζηάδνπλ κηα θαηλνχξγηα νπηηθή ηνπ 

πξννξηζκνχ, 

 ε εζηίαζε λα γίλεηαη ζε πην παξαγσγηθνχο ηνπξηζηηθνχο πξννξηζκνχο θαη νη 

δαπάλεο πξνβνιήο θαη πξνψζεζεο απηψλ λα είλαη αλαινγηθά κεγαιχηεξεο απφ 

ησλ άιισλ πξννξηζκψλ, 

 νη πξνσζεηηθέο ελέξγεηεο λα γίλνληαη απφ θνηλνχ απφ δεκφζηνπο θαη ηδησηηθνχο 

θνξείο. 

 

Δπίζεο, κεγάιε ζεκαζία δίλεηαη ζηε ζπλεξγαζία ησλ ηνπξηζηηθψλ θνξέσλ κεηαμχ 

δηαθνξεηηθψλ πξννξηζκψλ, γεγνλφο πνπ ζπκβάιιεη ζηελ θαιχηεξε αληηκεηψπηζε κηαο 

κειινληηθήο θξίζεο. 
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Πξνβνιή θαη  πξνσζεηηθέο ελέξγεηεο  

 

 

Οη Ακεξηθαληθνί Σνπξηζηηθνί Φνξείο επηιέγνπλ ηελ επηζεηηθή ζηξαηεγηθή κάξθεηηλγθ θαη 

ηε δηείζδπζε ζηηο αγνξέο, ζηηο νπνίεο κεγαιχηεξν κεξίδην θαηέρνπλ νη αληαγσληζηηθέο 

ήπεηξνη. Δπηζεηηθή πνιηηηθή αθνινπζείηε θαη κεηαμχ πξννξηζκψλ ηεο ίδηαο επείξνπ, 

κηαο θαη ν ηνπξηζηηθφο θιάδνο απνηειεί ηε θηλεηήξηα δχλακε ηεο ηνπηθήο νηθνλνκίαο. 

 

Δπίζεο, νη ηνπξηζηηθνί θνξείο ηεο Ακεξηθήο είλαη ήδε εμνηθεησκέλνη κε ηε ρξήζε λέσλ 

ηερλνινγηθψλ ππνδνκψλ κε ζθνπφ λα αλαπηχμνπλ λέα θαλάιηα πιεξνθφξεζεο ησλ 

ηνπξηζηψλ, θαζψο επίζεο λα δηαθεκίζνπλ επθνιφηεξα ηνπο ηνπξηζηηθνχο πξννξηζκνχο. 

 

Γηα παξάδεηγκα, ε θπβέξλεζε ηεο Βξαδηιίαο ιάλζαξε κηα δηαθεκηζηηθή θακπάληα κε 

δηηηφ ζθνπφ. Πξψηνλ, ηε δηαθήκηζε ησλ πξννξηζκψλ ηεο θαη δεχηεξνλ, ηελ 

πξνζέιθπζε επελδπηηθψλ θεθαιαίσλ απφ ηδησηηθνχο θαη δεκφζηνπο θνξείο. ηελ 

πξνζπάζεηα ηεο απηή, δηέλεηκε κηα έγρξσκε κπξνζνχξα κε πινχζην θσηνγξαθηθφ 

πιηθφ θαη έλα CD κε ηνπο ειθπζηηθφηεξνο ηνπξηζηηθνχο πξννξηζκνχο6. 

 

Δπίζεο, ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα απνηειεί ε θίλεζε ηεο θπβέξλεζεο ηεο 

Καξατβηθήο. Σα έμνδα χςνπο $4 εθαηνκκπξίσλ γηα δηαθεκηζηηθέο θακπάληεο έθεξαλ ζην 

πξνζθήλην λέεο ηνπξηζηηθέο ηάζεηο κε ηελ παξνρή εμεηδηθεπκέλσλ παθέησλ δηαθνπψλ 

(θαηαδχζεηο, πεδνπνξία, ζαθάξη). Δπίζεο, νη ηνπξηζηηθνί θνξείο επέιεμαλ λα 

ζηνρεχζνπλ ζπγθεθξηκέλα ηκήκαηα ηεο αγνξάο, φπσο λένπο θαη νηθνγέλεηεο, 

πξνζθέξνληάο ηνπο ηηο αληίζηνηρεο ππεξεζίεο. Σέινο, 9 λεζηά ηεο Καξατβηθήο 

ζπκκεηείραλ ζηελ πξψηε ηειενπηηθή δηαθήκηζε ην έηνο 1997/98. 

 

                                                           
6
 UNWTO, 2000, “Americas – Tourism 2020 Vision”,pp. 9-11, 17-19 
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Κξίζεηο  

 

 

Σα ηειεπηαία ρξφληα, πεξηζηαηηθά, ηα νπνία ζέηνπλ ζε θίλδπλν ηελ αζθάιεηα ησλ 

ηνπξηζηψλ θαη ησλ θαηνίθσλ ή έρνπλ απνβεί κνηξαία γηα πνιιέο αλζξψπηλεο δσέο, 

έθαλαλ ηελ ακεξηθαληθή θπβέξλεζε λα αλαζεσξήζεη ηηο πνιηηηθέο ηεο θαη λα ιάβεη 

κέηξα γηα ηελ αζθάιεηα ηφζν ησλ θαηνίθσλ φζν θαη ησλ ηνπξηζηψλ πνπ βξίζθνληαη ζε 

κηα πεξηνρή. 

 

Σν γεγνλφο «πνπ άιιαμε ηνλ θφζκν» θαη έδσζε ην ελαξθηήξην ιάθηηζκα γηα ηελ αξρή 

ελφο «πνιέκνπ θαηά ηεο ηξνκνθξαηίαο» ήηαλ νη ηξνκνθξαηηθέο επηζέζεηο ηεο 11εο 

επηεκβξίνπ 2001. Οη πνιχλεθξεο ηξνκνθξαηηθέο επηζέζεηο απνηέιεζαλ έλα κεγάιν 

πιήγκα γηα ηελ Ακεξηθαληθή «απηνθξαηνξία» θαη νη θαηαζηξνθηθέο επηπηψζεηο ζηα 

ζχκβνια εμνπζίαο θαη δχλακεο έδεημαλ πσο δελ είλαη άηξσηε. Ζ πηψζε ζηηο δηεζλείο 

ηνπξηζηηθέο αθίμεηο, ε κείσζε ζηηο πιεξφηεηεο ησλ μελνδνρείσλ, νη αθπξψζεηο ησλ 

ηαμηδηψλ θαη ησλ κεηαθνξψλ θαη ην ππέξνγθν νηθνλνκηθφ θφζηνο είλαη ιίγεο κφλν απφ 

ηηο επηπηψζεηο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ γεγνλφηνο. Σα ζπγθεθξηκέλα γεγνλφηα άλνημαλ έλαλ 

θαχιν θχθιν γηα ηνλ «πφιεκν θαηά ηεο ηξνκνθξαηίαο» θαη ζηηγκαηίδνπλ κέρξη ζήκεξα 

ην παγθφζκην γίγλεζζαη. Οη Ακεξηθαληθέο επηζέζεηο πνπ αθνινχζεζαλ ζην Αθγαληζηάλ 

θαη ζην Ηξάθ παξνπζηάδνληαη ζαλ «αληίπνηλα» ηεο 11εο επηεκβξίνπ. ην θεθάιαην Γ ζα 

γίλεη ε αλάιπζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο θξίζεο. 

 

Ζ επηδεκία πνπ μέζπαζε ην 2009 θαη είρε άκεζεο επηπηψζεηο ζηελ αλζξψπηλε πγεία, 

ήηαλ ν ηόο Ζ1Ν1 ή φπσο αιιηψο νλνκάζηεθε «ε γξίπε ησλ ρνίξσλ». Ζ έθηαζή ηεο 

πήξε γξήγνξα ηε κνξθή παλδεκίαο θαη κεγάια πνζνζηά ηνπ πιεζπζκνχ ησλ ρσξψλ 

λφζεζαλ. Μέρξη ηελ 27ε Ηνπιίνπ 2009, είραλ θαηαγξαθεί 134.503 θξνχζκαηα ηεο 

γξίπεο απφ ην λέν ηφ Ζ1Ν1 παγθνζκίσο, κε 816 ζαλάηνπο. Γεδνκέλνπ φηη πιένλ νη 

ρψξεο δελ ππνρξενχληαη λα εμεηάδνπλ ηε θάζε πηζαλή πεξίπησζε γηα ινίκσμε απφ ην 

λέν ηφ, ν αξηζκφο ησλ θξνπζκάησλ πνπ δειψζεθαλ ππνεθηηκά ηνλ πξαγκαηηθφ αξηζκφ. 
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Δπίζεο, νη θαηαζηξνθηθνί ζεηζκνί πνπ έπιεμαλ ηε Υηιή θαη ηελ Ατηή, ην 

Φεβξνπάξην θαη ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2010, κε ηηο θαηαζηξνθέο ζηηο ππνδνκέο ησλ 

πφιεσλ θαη ηνπο ρηιηάδεο λεθξνχο, απνηέιεζαλ ηεξάζηην πιήγκα γηα ηελ νηθνλνκηθή 

δξαζηεξηφηεηα ησλ ρσξψλ θαη νη επηπηψζεηο ήηαλ άκεζεο θαη ζηνλ ηνπξηζηηθφ θιάδν. 

Οη πξνεηδνπνηήζεηο γηα ηελ εθδήισζε ηζνπλάκη έθαλαλ αθφκε πην δχζθνιε ηελ 

θαηάζηαζε θαη ηα ζπλαηζζήκαηα θφβνπ θαη παληθνχ ήηαλ απηά πνπ θπξηάξρεζαλ. Σν 

θξίζηκν απηφ γεγνλφο είρε πνιινχο λεθξνχο θαη αγλννπκέλνπο θαη ηεξάζηηεο 

θαηαζηξνθέο ζε ζπίηηα, γξαθεία, θαηαζηήκαηα, θηίξηα, μελνδνρεία, θπβεξλεηηθά θηίξηα, 

αεξνδξφκηα θαη ιηκάληα. 

 

Σέινο, ηα πξαμηθνπήκαηα πνπ εθδειψλνληαη αξθεηά ζπρλά ζηε Λαηηληθή Ακεξηθή 

ιφγσ ηεο πνιηηηθήο αζηάζεηαο θαη ησλ νηθνλνκηθψλ πξνβιεκάησλ ζέηνπλ ζε θίλδπλν 

ηελ αζθάιεηα ησλ ηνπξηζηψλ. ε ζπλδπαζκφ κε ηελ πςειή εγθιεκαηηθφηεηα, νη 

πξννξηζκνί ηεο Λαηηληθήο Ακεξηθήο δελ απνηεινχλ ειθπζηηθφ ηφπν δηαθνπψλ. 
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2.2.1 Σνπξηζηηθή Πεξηθέξεηα ηεο Αζίαο & ηεο Ωθεαλίαο 

 

 

Αζία  

 

Ζ Αζία είλαη ε κεγαιχηεξε απφ ηηο έμη επείξνπο ηεο γεο. Ζ έθηαζή ηεο θαηαιακβάλεη 

πεξίπνπ ην έλα ηξίην απφ ηε ζπλνιηθή επηθάλεηα ηεο μεξάο ηνπ πιαλήηε (43.82 

εθαηνκκχξηα ηεηξαγσληθά ρηιηφκεηξα). Οη θάηνηθνη ηεο Αζηαηηθήο επείξνπ θηάλνπλ ηα 

2.2 δηο. 

 

Ο Παγθφζκηνο Οξγαληζκφο Σνπξηζκνχ δηαθξίλεη ηελ Αζία ζε δπν πεξηθέξεηεο, ζηελ 

Αλαηνιηθή θαη ζηε Νφηηα Αζία. πγθεθξηκέλα, ε Αλαηνιηθή Αζία δηαθξίλεηαη ζηε 

Βφξεηα – Αλαηνιηθή Αζία, ρψξεο ηεο νπνίαο είλαη ε Κίλα, ε Ηαπσλία, ε Κνξέα, ε 

Μνγγνιία, ε Σατβάλ θαη ην Μαθάν, θαη ζηε Νφηηα – Αλαηνιηθή Αζία, ρψξεο ηεο νπνίαο 

είλαη ην Μπξνπλέη, ε Κακπφηδε, ε Ηλδνλήζηα, ε Μαιαηζία, ε Μηαλκάξ, νη Φηιηππίλεο, ε 

ηγθαπνχξε, ε Σατιάλδε, ην Βηεηλάκ θαη ην Λάνο. 

 

Ζ δεχηεξε πεξηθέξεηα ηεο Αζίαο αθνξά ζηε κειέηε ηεο Νόηηαο Αζίαο, ζηελ νπνία 

πεξηιακβάλνληαη νη εμήο ρψξεο: ην Αθγαληζηάλ, ην Μπαγθιαληέο, ην Μπνπηάλ, ε Ηλδία, 

ην Ηξάλ, νη Μαιδίβεο, ην Νεπάι, ην Παθηζηάλ θαη ε ξη Λάλθα. 

 

Ωθεαλία  

 

Ζ επφκελε πεξηθέξεηα πνπ κειεηά ν Παγθφζκηνο Οξγαληζκφο Σνπξηζκνχ είλαη ηα λεζηά 

ηνπ Δηξεληθνχ Ωθεαλνχ ή φπσο ζπλήζσο ρξεζηκνπνηεί ζηηο εθδφζεηο ηνπ, ε Ωθεαλία. 

Ζ ζπγθεθξηκέλε πεξηθέξεηα κειεηά ηελ ηνπξηζηηθή βηνκεραλία ηεο Απζηξαιίαο, ηεο 

Νέαο Εειαλδίαο, ηεο Μηθξνλεζίαο, ηεο Μειαλεζίαο θαη ηεο Πνιπλεζίαο. 
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Ζ Απζηξαιία είλαη ε έθηε κεγαιχηεξε ρψξα ζηνλ θφζκν θαη ε κφλε πνπ θαηαιακβάλεη 

κηα νιφθιεξε ήπεηξν. Ζ έθηαζή ηεο θαηαιακβάλεη 7.7 εθαηνκκχξηα ηεηξαγσληθά κέηξα 

θαη ν πιεζπζκφο ηεο θηάλεη ηνπο 21.2 εθαηνκκχξηα θαηνίθνπο. Ζ Απζηξαιία είλαη έλα 

νκνζπνλδηαθφ θξάηνο, ην νπνίν απνηειείηαη απφ έμη πνιηηείεο θαη δχν κείδνλεο 

επηθξάηεηεο7. Οη έμη πνιηηείεο είλαη νη επεηξσηηθέο Βηθηφξηα, Γπηηθή Απζηξαιία, Νέα 

Νφηηα Οπαιία, Νφηηα Απζηξαιία, Κνπΐλζιαλη θαη ε λεζησηηθή Σαζκαλία. Οη δχν κείδνλεο 

επηθξάηεηεο είλαη ε Βφξεηα Δπηθξάηεηα θαη ε Δπηθξάηεηα Πξσηεχνπζαο Απζηξαιίαο, νη 

νπνίεο έρνπλ κηθξφηεξν βαζκφ απηνλνκίαο απφ ηελ νκνζπνλδηαθή θπβέξλεζε ζε 

ζρέζε κε ηηο πνιηηείεο. Δπηπιένλ ζηελ Απζηξαιία αλήθνπλ νη παξαθάησ λεζησηηθέο 

πεξηνρέο ζηνλ Ηλδηθφ θαη ηνλ Δηξεληθφ Ωθεαλφ: 

 

 Νεζηά Άζκνξ θαη Καξηηέ, 

 Νήζνο Νφξθνιθ, 

 Νήζνο ησλ Υξηζηνπγέλλσλ, 

 Νεζηά Κφθνο,  

 Νεζηά ηεο Θάιαζζαο ησλ Κνξαιιηψλ, 

 Νήζνη Υεξλη θαη ΜαθΝηφλαιλη. 

 

Ζ Μηθξνλεζία βξίζθεηαη ζην Βφξεην Δηξεληθφ θαη ρσξίδεηαη ζε νθηψ πεξηθέξεηεο8: 

 νη Οκφζπνλδεο Πνιηηείεο ηεο Μηθξνλεζίαο, 

 ε Γεκνθξαηία ησλ Νήζσλ Μάξζαι, 

 ε Γεκνθξαηία ηνπ Παιάνπ, 

 ε Κνηλνπνιηηεία ησλ Βνξείσλ Νήζσλ Μαξηάλα, 

                                                           
5,6

 http://en.wikipedia.org/ 

 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%BC%CE%BF%CF%83%CF%80%CE%BF%CE%BD%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CF%8C_%CE%BA%CF%81%CE%AC%CF%84%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B9%CE%BA%CF%84%CF%8C%CF%81%CE%B9%CE%B1_(%CE%91%CF%85%CF%83%CF%84%CF%81%CE%B1%CE%BB%CE%AF%CE%B1)
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%91%CF%85%CF%83%CF%84%CF%81%CE%B1%CE%BB%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%AD%CE%B1_%CE%9D%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1_%CE%9F%CF%85%CE%B1%CE%BB%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%AD%CE%B1_%CE%9D%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1_%CE%9F%CF%85%CE%B1%CE%BB%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1_%CE%91%CF%85%CF%83%CF%84%CF%81%CE%B1%CE%BB%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%BF%CF%85%CE%90%CE%BD%CF%83%CE%BB%CE%B1%CE%BD%CF%84
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%B1%CF%83%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CF%8C%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%B1_%CE%95%CF%80%CE%B9%CE%BA%CF%81%CE%AC%CF%84%CE%B5%CE%B9%CE%B1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%95%CF%80%CE%B9%CE%BA%CF%81%CE%AC%CF%84%CE%B5%CE%B9%CE%B1_%CE%A0%CF%81%CF%89%CF%84%CE%B5%CF%8D%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B1%CF%82_%CE%91%CF%85%CF%83%CF%84%CF%81%CE%B1%CE%BB%CE%AF%CE%B1%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9D%CE%B7%CF%83%CE%B9%CE%AC_%CE%86%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%81_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CE%9A%CE%B1%CF%81%CF%84%CE%B9%CE%AD&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%AE%CF%83%CE%BF%CF%82_%CE%9D%CF%8C%CF%81%CF%86%CE%BF%CE%BB%CE%BA
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%AE%CF%83%CE%BF%CF%82_%CF%84%CF%89%CE%BD_%CE%A7%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%85%CE%B3%CE%AD%CE%BD%CE%BD%CF%89%CE%BD
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B7%CF%83%CE%B9%CE%AC_%CE%9A%CF%8C%CE%BA%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9D%CE%B7%CF%83%CE%B9%CE%AC_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%98%CE%AC%CE%BB%CE%B1%CF%83%CF%83%CE%B1%CF%82_%CF%84%CF%89%CE%BD_%CE%9A%CE%BF%CF%81%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B9%CF%8E%CE%BD&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CE%B5%CF%81%CE%BD%CF%84_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CE%9C%CE%B1%CE%BA%CE%9D%CF%84%CF%8C%CE%BD%CE%B1%CE%BB%CE%BD%CF%84_%CE%9D%CE%AE%CF%83%CE%BF%CE%B9
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%BC%CF%8C%CF%83%CF%80%CE%BF%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%82_%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B5%CE%AF%CE%B5%CF%82_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%9C%CE%B9%CE%BA%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%B7%CF%83%CE%AF%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%AE%CF%83%CE%BF%CE%B9_%CE%9C%CE%AC%CF%81%CF%83%CE%B1%CE%BB
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CE%BB%CE%AC%CE%BF%CF%85
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CF%8C%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%B5%CF%82_%CE%9C%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%AC%CE%BD%CE%B5%CF%82_%CE%9D%CE%AE%CF%83%CE%BF%CE%B9
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 ε Γεκνθξαηία ηνπ Νανπξνχ, 

 ε Γεκνθξαηία ηνπ Κηξηκπάηη, 

 ε Πεξηθέξεηα ηνπ Γθνπάκ, 

 ε Πεξηθέξεηα ηεο Νήζνπ Γνπέηθ. 

 

Ζ Μειαλεζία εθηείλεηαη απφ ηε δπηηθή πιεπξά ηνπ Αλαηνιηθνχ Δηξεληθνχ Ωθεαλνχ έσο 

ηε Θάιαζζα Αξαθνχξα, πνπ βξίζθεηαη Βφξεηα θαη Βνξεηναλαηνιηθά ηεο Απζηξαιίαο. 

Σα αθφινπζα λεζηά θαη λεζησηηθέο νκάδεο ζεσξνχληαη κέξνο ηεο Μειαλεζίαο9: 

 Αξρηπέιαγνο Μπίζκαξθ, 

 Φίηδη, 

 Νέα Καιεδνλία, 

 Νέα Γνπηλέα, 

 Νήζνη Μαινχθνπ, 

 Νήζνη νινκψληνο, 

 Νήζνη Ηζζκνχ Σφξξεο, 

 Βαλνπάηνπ. 

 

Σέινο, ε Πνιπλεζία είλαη κηα κεγάιε νκάδα ηνπιάρηζηνλ 1000 λεζηψλ πνπ βξίζθνληαη 

ζηνλ θεληξηθφ θαη βφξεην Δηξεληθφ Ωθεαλφ. Σα αθφινπζα είλαη λεζηά θαη λεζησηηθέο 

νκάδεο, είηε θξάηε είηε πεξηνρέο άιισλ θξαηψλ, πνπ είλαη ηζαγελνχο Πνιπλεζηαθνχ 

πνιηηηζκνχ10: 

                                                           
7,8

 http://en.wikipedia.org/ 

 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B1%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%BF%CF%8D
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B9%CF%81%CE%B9%CE%BC%CF%80%CE%AC%CF%84%CE%B9
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%BA%CE%BF%CF%85%CE%AC%CE%BC
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%AE%CF%83%CE%BF%CF%82_%CE%9F%CF%85%CE%AD%CE%B7%CE%BA
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B9%CF%80%CE%AD%CE%BB%CE%B1%CE%B3%CE%BF%CF%82_%CE%9C%CF%80%CE%AF%CF%83%CE%BC%CE%B1%CF%81%CE%BA&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CE%AF%CF%84%CE%B6%CE%B9
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%AD%CE%B1_%CE%9A%CE%B1%CE%BB%CE%B7%CE%B4%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%AD%CE%B1_%CE%93%CE%BF%CF%85%CE%B9%CE%BD%CE%AD%CE%B1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9D%CE%AE%CF%83%CE%BF%CE%B9_%CE%9C%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CF%8D%CE%BA%CE%BF%CF%85&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%AE%CF%83%CE%BF%CE%B9_%CE%A3%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%BC%CF%8E%CE%BD%CF%84%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9D%CE%AE%CF%83%CE%BF%CE%B9_%CE%99%CF%83%CE%B8%CE%BC%CE%BF%CF%8D_%CE%A4%CF%8C%CF%81%CF%81%CE%B5%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CF%85%CE%AC%CF%84%CE%BF%CF%85
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 Ακεξηθαληθή ακφα, 

 Γαιιηθή Πνιπλεζία, 

 Νήζνη Κνπθ, 

 Νηνχε, 

 Οπψιιηο θαη Φνπηνχλα, 

 ακφα, 

 Σνθειάνπ, 

 Σφλγθα, 

 Σνπβάινπ. 

 

Σνπξηζηηθό  πξντόλ  

 

 

Ζ Αζία θαη ηα λεζηά ηνπ Δηξεληθνχ Ωθεαλνχ είλαη νη πην γξήγνξα αλαπηπζζφκελεο 

ηνπξηζηηθέο ρψξεο ηα ηειεπηαία ηξηάληα ρξφληα. Ζ αλάπηπμε νθείιεηαη ζηε βειηίσζε 

ησλ ππνδνκψλ ησλ ρσξψλ θαη ησλ ηνπξηζηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ πνπ νδήγεζε ζηελ 

εχθνιε πξνζβαζηκφηεηα ησλ δηεζλψλ ηνπξηζηψλ θαη ζηελ αλαβάζκηζε ησλ 

παξερφκελσλ ππεξεζηψλ. 

 

Σν 2000 νη δηεζλείο ηνπξηζηηθέο αθίμεηο θηάλνπλ ηα 110.1 εθαηνκκχξηα ηνπξηζηψλ κε ηα 

έζνδα λα μεπεξλνχλ ηα $90 δηο., ηνπνζεηψληαο ηελ πεξηθέξεηα ζηελ ηξίηε ζέζε ηεο 

παγθφζκηαο θαηάηαμεο ηνπ ζπλφινπ ησλ δηεζλψλ ηνπξηζηηθψλ αθίμεσλ (πίλαθαο 1 θαη 

2). 

 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%A3%CE%B1%CE%BC%CF%8C%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CF%85%CE%BD%CE%B7%CF%83%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%AE%CF%83%CE%BF%CE%B9_%CE%9A%CE%BF%CF%85%CE%BA
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B9%CE%BF%CF%8D%CE%B5
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CF%85%CF%8E%CE%BB%CE%BB%CE%B9%CF%82_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CE%A6%CE%BF%CF%85%CF%84%CE%BF%CF%8D%CE%BD%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%B1%CE%BC%CF%8C%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%BF%CE%BA%CE%B5%CE%BB%CE%AC%CE%BF%CF%85
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Οη ηξνκνθξαηηθέο επηζέζεηο ηεο 11εο επηεκβξίνπ ζηελ Ακεξηθή είραλ ζαλ απνηέιεζκα 

νη πξννξηζκνί ηεο Αζίαο θαη ηνπ Δηξεληθνχ Ωθεαλνχ λα γίλνπλ ειθπζηηθφηεξνη θαη λα 

ζεσξνχληαη πην αζθαιείο, ηνπνζεηψληαο ηελ Αζία ζηε δεχηεξε ζέζε ηεο παγθφζκηαο 

θαηάηαμεο ην 2002 (πίλαθαο 1). Σε δεχηεξε ζέζε θαηαιακβάλεη κέρξη ζήκεξα ε 

πεξηθέξεηα ηεο Αζίαο θαη ησλ λεζηψλ ηνπ Δηξεληθνχ κε ηηο ηνπξηζηηθέο αθίμεηο λα 

θηάλνπλ ηα 184 εθαηνκκχξηα ην 2008 θαη ηα 181.2 εθαηνκκχξηα ην 2009 (πίλαθαο 1). Οη 

δπζρεξείο νηθνλνκηθέο ζπλέπεηεο ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκηθήο θξίζεο επεθηάζεθαλ θαη 

ζηηο ρψξεο ηεο Αζίαο θαη ηεο Ωθεαλίαο θαη ηαιάληζαλ ηνλ ηνπξηζηηθφ θιάδν, ελψ 

ζεκάδηα αλάθακςεο ηεο ηνπξηζηηθήο δξαζηεξηφηεηαο εκθαλίδεη ην πξψην εμάκελν ηνπ 

2010 κε ηελ αχμεζε λα είλαη ηεο ηάμεο ηνπ 14.1% (πίλαθαο 4). 

 

Πίνακασ 4. Διεθνείσ Τουριςτικζσ Αφίξεισ ανά Περιφζρεια τησ Αςίασ και τησ Ωκεανίασ 

 2008 2009 09/08 2010 

 (εθαη.) (%) 

Αζία και 

νηζιά ηος 

Ειπηνικού 

184.0 181.2 -1.5 14.1 

Βόξεηα – 

Αλαηνιηθή 

Αζία 

101.0 98.1 -2.9 16.2 

Νόηηα – 

Αλαηνιηθή 

Αζία 

61.7 62.1 0.6 12.4 

Ωθεαλία 11.1 10.9 -1.8 5.4 

Νόηηα Αζία 10.3 10.1 -1.5 14.5 

Πεγή: Σνπξηζηηθό Βαξόκεηξν, Παγθφζκηνο Οξγαληζκφο Σνπξηζκνχ,Απγ. 2010 
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Βόξεηα –  Αλαηνιηθή Αζία  

 

Οη ρψξεο ηεο Βφξεηαο – Αλαηνιηθήο Αζίαο εκθαλίδνπλ αχμεζε 16.2% ην πξψην 

εμάκελν ηνπ 2010 κεηά ηε κείσζε ζηηο ηνπξηζηηθέο αθίμεηο ην 2009 θαηά -2.9% (πίλαθαο 

4). Δλδεηθηηθά αλαθέξνπκε φηη ην πξψην εμάκελν ηνπ 2010, ε αχμεζε ησλ αθίμεσλ ζε 

ηξεηο ρψξεο ηεο Βφξεηαο Αλαηνιηθήο Αζίαο αλήιζε ζε 36% γηα ηελ Ηαπσλία, ζε 29% γηα 

ηελ Σατβάλ θαη ζε 23% γηα ην Μαθάν. ηελ Κίλα θαη ζπγθεθξηκέλα ζην Υνλγθ – Κνλγθ ε 

αχμεζε ήηαλ 23%11. 

 

Σν 2009 νη ρψξεο ηεο Βφξεηαο – Αλαηνιηθήο Αζίαο θαηέρνπλ ην 54.1% ηνπ ζπλφινπ 

ησλ δηεζλψλ ηνπξηζηηθψλ αθίμεσλ έλαληη ησλ ρσξψλ ηεο ππφινηπεο Αζίαο θαη ησλ 

λεζηψλ ηνπ Δηξεληθνχ (δηάγξακκα 4), κε ηηο ηνπξηζηηθέο αθίμεηο λα μεπεξλνχλ ηα 98 

εθαηνκκχξηα (πίλαθαο 4). 

 

Νόηηα –  Αλαηνιηθή Αζία  

 

Ζ Νφηην - αλαηνιηθή Αζία θαηείρε ην 34.27% ησλ δηεζλψλ ηνπξηζηηθψλ αθίμεσλ ηεο 

Αζίαο γηα ην έηνο 2009 (δηάγξακκα 4). Οη αθίμεηο ηνπξηζηψλ ην 2008 θαη 2009 

θπκάλζεθαλ ζηα 62 εθαηνκκχξηα θαη ε κείσζε ήηαλ αλεπαίζζεηε, κφιηο 0.6% (πίλαθαο 

4). Σν πξψην εμάκελν ηνπ 2010 ππήξμε αχμεζε ησλ δηεζλψλ ηνπξηζηηθψλ αθίμεσλ 

θαηά 12.4%, κε θάπνηεο ρψξεο φπσο ην Βηεηλάκ λα έρεη αχμεζε 35% θαη ηε 

ηγθαπνχξε 23%. Αθφκε θαη ε Σατιάλδε, ε νπνία παξά ηελ πνιηηηθή θξίζε πνπ 

μέζπαζε ηελ άλνημε, είρε αχμεζε ζηηο αθίμεηο ηνπξηζηψλ θαηά 14%, θαη ζηεξίρζεθε απφ 

ηνπο επαλαιακβαλφκελνπο ηνπξίζηεο πνπ κε ηελ πηζηφηεηά ηνπο επηιέγνπλ ηηο πφιεηο 

ηεο12. 
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Ωθεαλία  

 

Ζ Ωθεαλία θαηέρεη ηελ ηξίηε ζέζε (6.01%) ζηελ «πίηα» ησλ δηεζλψλ αθίμεσλ ηνπξηζηψλ 

ηεο Αζίαο – Δηξεληθνχ γηα ην έηνο 2009, κε 11 εθαηνκκχξηα ηνπξίζηεο (πίλαθαο 4). Σν 

2008 θαη 2009 νη αθίμεηο έθηαλαλ ηα 11 εθαηνκκχξηα θαη ε κείσζε θαηά 1.8% κεηαμχ 

ησλ δπν εηψλ αλήθεη ζην παξειζφλ κηαο θαη ην πξψην εμάκελν ηνπ 2010 ππήξμε 

αχμεζε ηεο ηάμεο ηνπ 5.4% (πίλαθαο 4). Παξφια απηά, ε Ωθεαλία ζεκείσζε ηε 

κηθξφηεξε αχμεζε ζε ζρέζε κε ηηο ππφινηπεο ρψξεο ηεο πεξηθέξεηαο ηεο Αζίαο θαη ησλ 

λεζηψλ ηνπ Δηξεληθνχ. 

 

Νόηηα Αζία  

 

Ζ Νφηηα Αζία θαηαιακβάλεη ηελ ηέηαξηε ζέζε ζηελ «πίηα» ησλ δηεζλψλ ηνπξηζηηθψλ 

αθίμεσλ κε πνζνζηφ ηεο ηάμεσο ηνπ 5.57% (δηάγξακκα 4) θαη ηηο αθίμεηο λα μεπεξλνχλ 

ειάρηζηα ηα 10 εθαηνκκχξηα ην 2009 (πίλαθαο 4). ε ζρέζε κε ην 2008 ππήξμε κείσζε 

ζηηο ηνπξηζηηθέο αθίμεηο θαηά 1.5% (πίλαθαο 4). Σν πξψην εμάκελν ηνπ 2010 

εκθαλίδεηαη ζεκαληηθή αχμεζε ζηηο δηεζλείο ηνπξηζηηθέο αθίμεηο θαηά 14.5% κε ηηο 

πξνβιέςεηο λα δείρλνπλ επνίσλεο γηα ην ηέινο ηνπ έηνπο. Δπίζεο, ελδεηθηηθά 

αλαθέξνληαη θάπνηεο ρψξεο θαη ην πνζνζηφ αχμεζεο ησλ αθίμεσλ, φπσο ε ξη – 

Λάλθα κε 49%, νη Μαιβίδεο κε 21% θαη ην Νεπάι κε 19%13. 

                                                           
13

 UNWTO,Aug. 2010, Tourism Barometer 



Διαχείριση Κρίσεων στην Τουριστική Βιομηχανία 
 

Πειραιάσ, 2010                                                                                    Παραςκευοποφλου Κωνςταντίνα 
 

48 
 

Διάγραμμα 4. Μερίδια των επιμζρουσ Περιφερειών ςτον τουριςμό τησ Αςίασ και τησ 

Ωκεανίασ 

(%) 

2009 

Β.Α. Αζία; 54,1

Ν.Α. Αζία; 34,3

Νόηηα Αζία; 5,6

Ωθεαλία; 6,0

 

 

πλεξγαζία εζληθώλ θαη  ηνπηθώλ θνξέσλ  

 

 

Σν 1997 – 1998, ε Αζηαηηθή νηθνλνκηθή θξίζε νδήγεζε ζηελ αλάγθε ζπλεξγαζίαο 

κεηαμχ ησλ ρσξψλ, πξνθεηκέλνπ λα ζψζνπλ ηαρχηεξα ηηο πνιηηεηαθέο δνκέο ηνπο θαη 

ηνλ ηνπξηζκφ. Υξεζηκνπνηψληαο δπν άμνλεο, ηε ζπλεξγαζία θαη ηελ αιιειεγγχε απφ ηε 

κηα πιεπξά θαη ηελ απφθαζε γηα ρξήζε πξνεγκέλσλ ηερλνινγηθά ζπζηεκάησλ, ζα 

θαηαθέξνπλ λα ηνλψζνπλ ηελ νηθνλνκία κε ζθνπφ ηελ ηαρχηεξε αλάξξσζε. 
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Ζ πξψηε ζηξαηεγηθή ινηπφλ αθνξά ζηε ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ δπν γεηηνληθψλ 

επείξσλ, ε νπνία νδήγεζε ζηε δεκηνπξγία δηκεξψλ ζπκθσληψλ κε θνηλφ ζηφρν ηελ 

πξνψζεζε ηνπ ηνπξηζκνχ θαη ηε βειηίσζε ησλ ηνπξηζηηθψλ δηθηχσλ θαη ππεξεζηψλ. 

Παξαδείγκαηα απηψλ ησλ ζπκθσληψλ απνηεινχλ ην ηξίγσλν αλάπηπμεο κεηαμχ 

Ηλδνλεζίαο, Μαιαηζίαο θαη Σατιάλδεο “IMT-GT” θαη ε νηθνλνκηθή ζπλεξγαζία κεηαμχ 

Μπξνχλετ, Ηλδνλεζίαο, Μαιαηζίαο, ηγθαπνχξεο θαη Σατιάλδεο “BIMST-EC”. 

Απνηειέζκαηα απηψλ ησλ ζπκθσληψλ ήηαλ ε ζπλεξγαζία κεηαμχ ηνπηθψλ θνξέσλ θαη 

εηαηξηψλ ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα κε ζθνπφ λα αλαδεηρζεί ην κνλαδηθφ αληαγσληζηηθφ 

πιενλέθηεκα θάζε πεξηνρήο. Γηα παξάδεηγκα, ζηελ Σατιάλδε ζεζπίζηεθαλ επλντθνί 

φξνη γηα επελδχζεηο ζε ζεκαηηθά πάξθα θαη ζε ππεξεζίεο ζπλεδξίσλ, θηλήηξσλ θαη 

εθζέζεσλ (Meeting-Incentive-Convention-Exhibition facilities). 

 

Ζ δεχηεξε αθνινπζνχκελε ζηξαηεγηθή έρεη λα θάλεη κε ηελ ηερλνινγία θαη ηε ζεκαζία 

ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ ζηνλ ηνπξηζκφ. Ζ ζπλερήο ελεκέξσζε γηα ηε 

δηαζεζηκφηεηα ησλ εηζηηεξίσλ θαη ησλ θαηαιπκάησλ έγηλε κέξνο ηεο θαζεκεξηλήο 

αεξνπνξηθήο θαη μελνδνρεηαθήο ιεηηνπξγίαο θαη νη ρψξεο ηεο Αλαηνιηθήο Αζίαο θαη ηνπ 

Δηξεληθνχ επέλδπζαλ ζηελ αλάπηπμε θαη εθαξκνγή απηψλ ησλ ζπζηεκάησλ. 

 

Μηα ζπλεξγαζία πνπ πθίζηαηαη αθφκε θαη ζήκεξα, ήηαλ κεηαμχ ησλ ρσξψλ ηεο 

Ννηηναλαηνιηθήο Αζίαο κε ηελ ίδξπζε ηνπ θνξέα ASEAN. Ζ δεκηνπξγία ηνπ θνξέα είρε 

ζα ζθνπφ ηε ζπλεξγαζία ζηνλ ηνκέα ηνπ κάξθεηηλγθ, ζηελ πξνψζεζε θνηλήο 

δηαθεκηζηηθήο θακπάληαο θαη ζηε ζπλεξγαζία κε ηνπξηζηηθά γξαθεία ηνπ εμσηεξηθνχ, 

γηα ηε δεκηνπξγία παθέησλ δηαθνπψλ ζηνπο ηνπξηζηηθνχο πξννξηζκνχο ησλ ρσξψλ 

απηψλ. 

 

Ζ ζπλεξγαζία κεηαμχ ηνπξηζηηθψλ θνξέσλ κπνξεί λα γίλεη θαη ζε δηεζλέο επίπεδν. 

Πξφζθαην παξάδεηγκα απνηειεί ε ζπλεξγαζία κεηαμχ ηεο Διιάδαο κε ηελ Κίλα ζηνλ 

ηνκέα ηνπ ηνπξηζκνχ. πγθεθξηκέλα ζπκθσλήζεθε ε ακνηβαία δξάζε ζηνλ ηνπξηζηηθφ 

θιάδν θαη ζηελ αληαιιαγή ηερλνγλσζίαο ζηνλ ηνκέα ηεο ηνπξηζηηθήο εθπαίδεπζεο θαη 

θαηάξηηζεο. Δπίζεο, έλα ζεκαληηθφ πιενλέθηεκα κε κεγάιεο πξννπηηθέο γηα ηηο δπν 
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ρψξεο ζα ήηαλ ε απεπζείαο αεξνπνξηθή ζχλδεζε. Απηφ ζα ηφλσλε φρη κφλν ηνλ 

ηνπξηζκφ ησλ δπν ρσξψλ αιιά θαη ηα επαγγεικαηηθά ηαμίδηα, κηαο θαη είλαη πνιινί νη 

Έιιελεο επηρεηξεκαηίεο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ Κίλα θαη ην αληίζηξνθν. 

 

Πξνβνιή θαη  πξνσζεηηθέο ελέξγεηεο  

 

 

Σα πξψηα ρξφληα ηεο αλάπηπμεο ηεο ηνπξηζηηθήο βηνκεραλίαο ε ζηξαηεγηθή κάξθεηηλγθ 

πνπ αθνινπζνχζαλ νη πεξηζζφηεξεο ρψξεο ήηαλ επηζεηηθή. Ο θάζε πξννξηζκφο 

θξφληηδε λα δηαθεκίζεη ηα δηθά ηνπ «κνλαδηθά» αμηνζέαηα θαη λα πξνβάιιεη ην θάηη 

δηαθνξεηηθφ, πνπ κφλν εθεί ζα κπνξέζεη λα βξεη ν ηνπξίζηαο. ηελ πνξεία φκσο, κε ηνλ 

αληαγσληζκφ λα εληείλεηαη θαη ηηο δηαθνξεηηθέο πξνζθεξφκελεο ππεξεζίεο λα 

επεθηείλνληαη, ππήξμε ελδηαθέξνλ γηα ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ θνξέσλ ζε ηνπηθφ ή 

εζληθφ επίπεδν γηα ην θνηλφ κάξθεηηλγθ. Σν ίδην ζπλέβε θαη ζηελ Αζηαηηθή ήπεηξν θαη 

ζηα λεζηά ηνπ Δηξεληθνχ Ωθεαλνχ. 

 

Ζ ζπλεξγαζία ζηελ πξνβνιή θαη πξνψζεζε ησλ πξννξηζκψλ ηεο Αζίαο ήηαλ έληνλε θη 

απηφ νθείιεηαη ζηνπο ζηφρνπο πνπ ηέζεθαλ απφ θνηλνχ κε ηνπο εζληθνχο θνξείο θαη 

ηνπο ηνπηθνχο ηδησηηθνχο θνξείο. Ζ εγρψξηα ηνπξηζηηθή πξνβνιή απνηέιεζε 

πξσηαξρηθφ κέιεκα, θαζψο επίζεο θαη ε εζηίαζε ζε ζπγθεθξηκέλεο αγνξέο – ζηφρνπο. 

Ζ πξνψζεζε ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο ζε ζπγθεθξηκέλεο αγνξέο κε ηδηαίηεξεο 

απαηηήζεηο νδεγεί ζηελ αλάπηπμε επθαηξηψλ θαη ζηελ επέθηαζε ηεο αγνξάο σο πξνο ην 

γεσγξαθηθφ κέγεζνο. Οη εζληθνί ηνπξηζηηθνί θνξείο αλαγλψξηζαλ κηα αγνξά – ζηφρν κε 

βάζε ην νηθνλνκηθφ ηνπο εηζφδεκα, κηαο θαη νη ηνπξίζηεο πνπ μνδεχνπλ πνιιά, είλαη 

απηνί πνπ ζα παξαηείλνπλ ηηο δηαθνπέο ηνπο θαη απηνί πνπ ζα ζειήζνπλ λα δνπλ αθφκε 

πεξηζζφηεξα. Δπίζεο, έδσζαλ ζεκαζία ζηνλ ελαιιαθηηθφ ηνπξηζκφ θαη ζηελ 

αμηνπνίεζε ή βειηίσζε ησλ ππνδνκψλ, κε ζθνπφ ηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμε 

ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ ηνπξηζκνχ. 
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Ζ ίδξπζε λέσλ ηνπξηζηηθψλ θνξέσλ ζα ηνπο έθεξλε ζε επαθή κε ηνπο 

«δηακεζνιαβεηέο» (ηνπξηζηηθά γξαθεία θαη πξάθηνξεο). Γηα παξάδεηγκα, ε ίδξπζε ηεο 

Νφηηαο Αζηαηηθήο Σνπξηζηηθήο θαη Σαμηδησηηθήο πλαιιαγήο (South Asian Travel and 

Tourism Exchange) είρε ζθνπφ ηε δηακφξθσζε ηνπξηζηηθψλ παθέησλ ζηνπο 

πξννξηζκνχο ηεο Νφηηαο Αζίαο θαη ηελ πξνβνιή απηψλ ζαλ ηνλ «ηδαληθφ» ηφπν 

δηαθνπψλ14. 

 

Κξίζεηο  

 

 

Ζ νηθνλνκηθή θξίζε ηνπ 1997 – 98 έπιεμε πνιιέο ρψξεο ηεο Αζηαηηθήο επείξνπ θαη ηα 

απνηειέζκαηά ηεο έπιεμαλ πνιιέο ηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο θαη άθεζαλ άλεξγνπο 

πνιινχο αλζξψπνπο. ηακάηεζαλ νη επελδχζεηο πξνο φθεινο ηνπ ηνπξηζηηθνχ θιάδνπ, 

νη εζσηεξηθέο κεηαθηλήζεηο ησλ ηνπξηζηψλ κεηψζεθαλ, πνιιά ηνπξηζηηθά γξαθεία θαη 

θνξείο άιισλ ρσξψλ, πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαλ ζηελ Αζηαηηθή ήπεηξν έθιεηζαλ. Όια 

απηά είραλ ζα ζπλέπεηα ηελ επηβξάδπλζε ηεο «αλάξξσζεο» ηεο νηθνλνκίαο, θαζψο 

επίζεο αλαδείρζεθαλ πξνβιήκαηα ζρεηηθά κε ηνλ ζρεδηαζκφ, ηελ πξνβνιή θαη 

πξνψζεζε ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξννξηζκνχ θαη ηηο αθνινπζνχκελεο νηθνλνκηθέο 

πξαθηηθέο. 

 

Πξφζθαην γεγνλφο πνπ πιήηηεη ηηο ρψξεο ηνπ Ηλδηθνχ θπξίσο Ωθεαλνχ είλαη ε 

πεηξαηεία. Πεηξαηηθά πινία θαηαιακβάλνπλ αιηεπηηθά ζθάθε θαη παίξλνπλ ηηο 

πξνκήζεηέο ηνπο. Μέρξη ζηηγκήο, ηα γεγνλφηα είλαη ήπηα, ρσξίο λα ππάξρνπλ αλαθνξέο 

γηα βαλδαιηζκνχο ζηα ζθάθε ή ζαλαηψζεηο αηφκσλ. 

 

Σν 2003 μέζπαζε ν ηφο ηεο άηππεο πλεπκνλίαο, γλσζηφο θαη σο SARS (Severe Acute 

Respiratory Syndrome), ν νπνίνο είρε ζνβαξέο επηπηψζεηο ζην αλαπλεπζηηθφ ζχζηεκα 
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θαη αλάινγα κε ηε ζνβαξφηεηα ηνπ πεξηζηαηηθνχ ραξαθηεξηδφηαλ ζαλαηεθφξνο. Σα 

θξνχζκαηα επεθηάζεθαλ θαη πέξα απφ ηελ Αζία, ζε πνιιέο ρψξεο ηεο Δπξψπεο θαη 

ηεο Ακεξηθήο. Σν πξψην ζχκα ηνπ ζαλαηεθφξνπ ηνχ αλαθέξζεθε ζηελ Κίλα ην 

Ννέκβξην ηνπ 2002 θαη ηα θξνχζκαηα εμαπιψζεθαλ κε ηαρείο ξπζκνχο ζηε 

Ννηηναλαηνιηθή Αζία. Σνλ Απξίιην ηνπ 2003, ν Παγθφζκηνο Οξγαληζκφο Τγείαο 

αλαθνίλσζε ηελ πςειή επηθηλδπλφηεηα κεηάδνζεο ηνπ ηνχ ζην Υνλγθ – Κνλγθ θαη ζην 

Guangzhou, θαη ιίγεο κέξεο κεηά, απέηξεςε ηνπο ηνπξίζηεο λα επηζθεθζνχλ ην Πεθίλν, 

ην Heibei, ην Shanxi, ην Tianjin, πεξηνρέο ζηηο νπνίεο είρε εμαπισζεί ν ηφο θαη ηα 

θξνχζκαηα ήηαλ απμεκέλα. Σα θξνχζκαηα αξρίδνπλ λα εμαπιψλνληαη θαη ζην 

βνξεηφηεξν ηκήκα ηεο Κίλαο θαη ηα κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο κεηαδίδνπλ εηθφλεο ησλ 

πνιηηψλ πνπ θπθινθνξνχζαλ κε κάζθεο θαη ηελ εηθφλα πνιιψλ αζζελψλ ζηα 

λνζνθνκεία. Σελ ίδηα ζηηγκή, έλαο απμαλφκελνο αξηζκφο ρσξψλ απαγνξεχεη ηελ είζνδν 

Κηλέδσλ ηνπξηζηψλ. Ζ βξαρππξφζεζκε απηή θξίζε, δηάξθεηαο κφιηο πέληε κελψλ, 

πξνθάιεζε κηα ζεηξά πνιχ ζεκαληηθψλ αξλεηηθψλ απνηειεζκάησλ, κε αληίθηππν ζηνλ 

ηνπξηζκφ. 

 

ηηο 26 Γεθεκβξίνπ 2004, νη παξαζαιάζζηεο πεξηνρέο ησλ ρσξψλ ηνπ Ηλδηθνχ Ωθεαλνχ 

ζα ππνζηνχλ ηε «κεγαιχηεξε θπζηθή θαηαζηξνθή πνπ έρεη ζεκεησζεί ζηελ ηζηνξία ηνπ 

παγθφζκηνπ ηνπξηζκνχ15», ην ηζνπλάκη. Ζ αηηία ήηαλ έλαο ππνζαιάζζηνο ζεηζκφο, 

πνπ έπιεμε ηα αλνηθηά ηεο νπκάηξαο, ζηελ Ηλδνλεζία. Ο απνινγηζκφο ηεο 

θαηαζηξνθήο ήηαλ ηξαγηθφο, κε ηνπο λεθξνχο λα θηάλνπλ ηηο 226 ρηιηάδεο θαη ηνπο 

άζηεγνπο λα μεπεξλνχλ ηα 2 εθαηνκκχξηα. Οη θαηαζηξνθέο ζηα ζπίηηα, ζηηο 

επηρεηξήζεηο, ζηα νδηθά δίθηπα, ζηηο ππνδνκέο ησλ πφιεσλ, ζην νηθνζχζηεκα, ζηε γε, 

ε νπνία απνηεινχζε ηε θηλεηήξηα δχλακε ηεο νηθνλνκίαο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ πφιεσλ, 

ππνινγίδνληαη ζηα $10 δηο. Οη πφιεηο θαηαζηξάθεθαλ νινζρεξψο θαη 2 εθαηνκκχξηα 

άλζξσπνη εθηνπίζηεθαλ απφ ηα ζπίηηα ηνπο ζηελ Ηλδία, ηελ Ηλδνλεζία, ηε ξη – Λάλθα, 

ηε Μηαλκάξ, ηελ Σατιάλδε, ηηο Μαιδίβεο θαη ηελ Αλαηνιηθή Αθξηθή. Ζ θξίζε εμειίρζεθε 

πνιχ γξήγνξα θαη ε έιιεηςε πξνεηδνπνίεζεο θαη άκεζεο αληίδξαζεο δελ ήηαλ εθηθηή. 

Ζ ξη – Λάλθα ρηππήζεθε απφ ην πξψην ηζνπλάκη, 100 ιεπηά κεηά ηνλ ζεηζκφ. Με ηελ 

ίδηα ηαρχηεηα δηαδφζεθαλ θαη ηα λέα ζηνλ ππφινηπν θφζκν, ν νπνίνο ππνδέρζεθε ηνλ 
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θαηλνχξγην ρξφλν κε ζθελέο θαηαζηξνθήο, ζαλάηνπ θαη ζιίςεο ζην κπαιφ ηνπ. Οη 

γηνξηέο ησλ Υξηζηνπγέλλσλ θαη νη ηνπξίζηεο ηνπ Γπηηθνχ πνιηηηζκνχ, πνπ είραλ επηιέμεη 

ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο πξννξηζκνχο γηα δηαθνπέο, ήηαλ έλα επηπξφζζεην πιήγκα γηα 

ηελ ηνπξηζηηθή βηνκεραλία, δεδνκέλνπ φηη αξθεηνί ηνπξίζηεο απνηέιεζαλ ζχκαηα ηνπ 

καθξχ θαηαιφγνπ ησλ ζαλάησλ. 

 

ηηο θξίζεηο πνπ έρνπλ ηαιαλίζεη ηελ Αζία θαη έρνπλ επεξεάζεη ηνλ ηνπξηζκφ 

πεξηιακβάλνληαη θαη νη εκθύιηεο δηακάρεο ζηνπο λήζνπο ηνπ νινκώληα. Σν 1998 

μέζπαζε ε δηακάρε κεηαμχ ησλ ληφπησλ Ηζαηάκπνπ ηεο Γθνπαληαιθαλάι (ην 

κεγαιχηεξν λεζί) θαη ησλ κεηαλαζηψλ Μαιατηάλσλ ηνπ γεηηνληθνχ λεζηνχ16. Οη ληφπηνη 

θάηνηθνη θαηεγνξνχζαλ ηνπο κεηαλάζηεο πσο ηνπο παίξλνπλ ηε γε θαη ηηο δνπιεηέο 

ηνπο. Ζ αξρή ησλ βηαηνπξαγηψλ μεθίλεζε κε ην πξαμηθφπεκα κηαο ζηξαηησηηθήο νκάδαο 

ησλ Μαιατηάλσλ ηνλ Ηνχλην ηνπ 2000, πνπ νδήγεζε ζηνλ εμαλαγθαζκφ ηεο παξαίηεζεο 

ηνπ πξσζππνπξγνχ θαη ζηνλ ηξαγηθφ ζάλαην 100 αλζξψπσλ. Ζ δηακεζνιάβεζε ηεο 

Απζηξαιίαο νδήγεζε ζηελ ππνγξαθή κηαο εηξελεπηηθήο ζπκθσλίαο ηνλ Οθηψβξην ηνπ 

2000, ε νπνία δελ ηεξήζεθε κέρξη ηελ εγθαηάζηαζε απζηξαιηαλήο εηξελεπηηθήο 

δχλακεο ηνλ Ηνχιην ηνπ 2003. Σα απνηειέζκαηα ησλ ζπγθξνχζεσλ επεξέαζαλ 

πνιινχο θιάδνπο, φπσο αλέζηεηιαλ ηελ νηθνλνκηθή άλζεζε θαη άθεζαλ ηε ρψξα 

ζρεδφλ ρξεσθνπεκέλε, δεκηνχξγεζαλ αίζζεκα αλαζθάιεηαο θαη θφβνπ γηα ηελ απεηιή 

λέσλ ζπγθξνχζεσλ θαη θαηέζηξεςαλ θάζε ίρλνο πξνφδνπ ζηηο ππνδνκέο. 

 

Σν πην πξφζθαην πεξηζηαηηθφ θξίζεο ήηαλ ηα πνιηηηθά γεγνλόηα ηνπ Απξηιίνπ ηνπ 

2010, ηα νπνία ζπλερίδνληαη κέρξη θαη ζήκεξα θαη ζεσξνχληαη ηα ρεηξφηεξα ζηελ 

ηζηνξία ηεο ρψξαο. Ζ πνιηηηθή θξίζε πνπ μέζπαζε ζηελ Σατιάλδε πξνθάιεζε ην 

ζάλαην 91 αλζξψπσλ, ζε ζπγθξνχζεηο κεηαμχ ζηξαηεπκάησλ θαη αληηθπβεξλεηηθψλ 

δηαδεισηψλ, νη νπνίνη απαηηνχζαλ λα παξαηηεζεί ν πξσζππνπξγφο. Οη εληάζεηο 

ζπλερίδνληαη αθφκα θαη ζήκεξα θαη πνιινί πηζηεχνπλ φηη δελ ζα αξγήζεη λα μεζπάζεη ν 

εκθχιηνο πφιεκνο. Ζ Έλσζε Υσξψλ ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Αζίαο (ASEAN) ζεσξεί φηη ε 

ζπλέρηζε ησλ εληάζεσλ πξνθαιεί ζνβαξέο αλεζπρίεο γηα ην κέιινλ ηεο ρψξαο. Ζ 
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πνιηηηθή αζηάζεηα, νη δηαδειψζεηο θαη ε αηκαηνρπζία, απνηεινχλ παξάγνληεο πνπ 

απνζαξξχλνπλ ηελ πξνζέιεπζε ηνπξηζηψλ θαη δεκηνπξγνχλ έλα θιίκα αλαζθάιεηαο. 
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2.2.2 Σνπξηζηηθή πεξηθέξεηα ηεο Αθξηθήο 

 

 

Ζ Αθξηθή είλαη ε ηξίηε ζε κέγεζνο ήπεηξνο ηνπ πιαλήηε, κεηά ηελ Αζία θαη ηελ Ακεξηθή. 

Ζ έθηαζή ηεο ρσξίο ηα λεζηά θηάλεη ηα 29.2 εθαηνκκχξηα ηεηξαγσληθά ρηιηφκεηξα θαη ν 

πιεζπζκφο ηεο αλέξρεηαη ζηα 900 εθαηνκκχξηα θαηνίθνπο. Ζ Αθξηθαληθή ήπεηξνο 

πεξηβάιιεηαη απφ ηε Μεζφγεην Θάιαζζα ζηα Βφξεηα, ηε Γηψξπγα ηνπ νπέδ θαη ηελ 

Δξπζξά Θάιαζζα ζηα Βνξεηναλαηνιηθά, ηνλ Ηλδηθφ Ωθεαλφ ζηα Ννηηναλαηνιηθά θαη ηνλ 

Αηιαληηθφ Ωθεαλφ ζηα Γπηηθά. 

 

Οη ρψξεο ηεο Αθξηθαληθήο επείξνπ βηψλνπλ πνιέκνπο, πξαμηθνπήκαηα, πνιηηηθέο 

αζηάζεηεο θαη πεξηφδνπο πείλαο, γεγνλφηα πνπ δελ ηηο αθήλνπλ λα αλαπηπρζνχλ 

νηθνλνκηθά θαη λα εμειηρζνχλ φπσο νη ππφινηπεο ρψξεο ησλ άιισλ επείξσλ. Παξφια 

απηά γεγνλφηα, φπσο ε θαηάξγεζε ηνπ Απαξηράηλη ην 1991, ζηε Νφηηα Αθξηθή, ε ιήμε 

ηνπ πνιέκνπ ζηε Νακίκπηα, ε δηαθπιεηηθή ζπκθηιίσζε θαη ε αλεμαξηεζία ηεο ρψξαο ην 

1990, θαζψο επίζεο ε αλαηξνπή ηεο δηθηαηνξίαο ζηελ Αηζηνπία ην 1991, θαη πνιιά 

αθφκε πεξηζηαηηθά, αιιάδνπλ ηα δεδνκέλα θαη δίλνπλ ψζεζε ζηνπο ηνκείο ησλ ρσξψλ. 

Δπίζεο, αλαδεηθλχνπλ λένπο ηνπξηζηηθνχο πξννξηζκνχο, φπσο ηε Νφηηα Αθξηθή, ηελ 

Αιγεξία θαη ην Μαξφθν17 θαη νδεγνχλ ζηελ αχμεζε ησλ δηεζλψλ ηνπξηζηηθψλ αθίμεσλ 

ζηελ αθξηθαληθή ήπεηξν. 

 

Οη Αθξηθαληθέο ρψξεο αξρίδνπλ λα ζεσξνχλ ηνλ ηνπξηζκφ βαζηθφ παξάγνληα 

αλάπηπμεο θαη ζηνηρείν πνπ ζα βνεζήζεη ζηελ ελίζρπζε ηεο αγξνηηθήο βηνκεραλίαο, ε 

νπνία απνηειεί ηελ θηλεηήξηα νηθνλνκηθή δχλακε ησλ ρσξψλ απηψλ. χκθσλα κε ηνλ 

Παγθφζκην Οξγαληζκφ Σνπξηζκνχ, ην 2000 νη δηεζλείο ηνπξηζηηθέο αθίμεηο ζηελ 

Αθξηθαληθή ήπεηξν θηάλνπλ ηα 26.5 εθαηνκκχξηα, νη ηνπξηζηηθέο εηζπξάμεηο αλέξρνληαη 

ζηα $10.5δηο θαη ε Αθξηθή βξίζθεηαη ζηελ ηέηαξηε ζέζε ηεο παγθφζκηαο θαηάηαμεο 

(πίλαθαο 1 θαη 2). 
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Σν 2008 νη αθίμεηο μεπεξλνχλ ηα 44 εθαηνκκχξηα θαη νη ηνπξηζηηθέο εηζπξάμεηο θηάλνπλ 

ηα $30.2δηο, ελψ ην 2009, παξά ηελ αχμεζε ησλ αθίμεσλ θαηά 3.2%, νη ηνπξηζηηθέο 

εηζπξάμεηο κεηψζεθαλ ζηα $28.9δηο (πίλαθαο 2 θαη 5). Παξφια απηά, ε Αθξηθή δείρλεη 

λα αληηζηέθεηαη ζηελ θξίζε θαη ζην αξλεηηθφ παγθφζκην θιίκα ηνπ 2009, κηαο θαη είλαη ε 

κνλαδηθή ήπεηξνο πνπ έρεη αχμεζε ζηηο ηνπξηζηηθέο αθίμεηο ηεο. Σν 2010 νη απμεηηθνί 

ξπζκνί πξνζέιθπζεο ηνπξηζηψλ ζπλερίζηεθαλ ζε πνζνζηφ 7.4% (πίλαθαο 5). Θεηηθφ 

ξφιν ζηελ αλάπηπμε είρε ε δηνξγάλσζε ηνπ Παγθφζκηνπ Κππέιινπ «World Football 

Cup – FIFA», ε νπνία έιαβε ρψξα ζηε Νφηηα Αθξηθή. 

 

 

Πίνακασ 5. Διεθνείσ Τουριςτικζσ Αφίξεισ ανά Περιφζρεια τησ Αφρικήσ 

 2008 2009 09/08 2010 

 million % 

Αθπική 44.2 45.6 3.2 7.4 

Βόξεηα 

Αθξηθή 

17.1 17.6 2.5 6.4 

Τπν - 

αράξηεο 

Υώξεο 

27.2 28.1 3.7 8.0 

Πεγή: Σνπξηζηηθό Βαξόκεηξν, Παγθφζκηνο Οξγαληζκφο Σνπξηζκνχ,Απγ. 2010 
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Σνπξηζηηθό πξντόλ  

 

 

Ο Παγθφζκηνο Οξγαληζκφο Σνπξηζκνχ ρσξίδεη ηελ πεξηθέξεηα ηεο Αθξηθήο ζε δπν 

ηνκείο: 

 

 ζηε Βόξεηα Αθξηθή, κε ηελ Αιγεξία, ην Μαξφθν, ηελ Σπλεζία θαη ην νπδάλ, 

θαη 

 

 ζηηο Τπνζαράξηεο ρώξεο. Οη νπνίεο δηαθξίλνληαη: 

 ζηε Γπηηθή Αθξηθή, κε ηε Γθάκπηα, ηε Γθάλα, ηε 

Γνπηλέα, ηε Ληβεξία, ηε ηέξα Λεφλ, 

 ζηελ Κεληξηθή Αθξηθή, κε ηελ Αγθφια, ην 

Κακεξνχλ, ην Κνλγθφ, ηε Κεληξναθξηθαληθή 

Γεκνθξαηία, ην Γθακπφλ, 

 ζηελ Αλαηνιηθή Αθξηθή, κε ην Μπνπξνχληη, ην 

Σδηκπνπηί, ηελ Δξπζξαία, ηελ Αηζηνπία, ηε 

νκαιία, ηελ Κέλπα, ηε Μαδαγαζθάξε, ηε 

Μνδακβίθε, ηελ Σαλδαλία, ηελ Οπγθάληα, ηε 

Εηκπάκπνπε, θαη 

 ζηε Νφηηα Αθξηθή, κε ηε Μπνηζνπάλα, ηε 

Νακίκπηα, ηε Νφηηα Αθξηθή, ηε νπαδηιάλδε θαη ην 

Λεζφζν. 
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Βόξεηα Αθξηθή  

 

 

Οη ρψξεο ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο ζεκείσζαλ αχμεζε ησλ ηνπξηζηηθψλ αθίμεσλ θαη ελ 

κέζσ θξίζεο (2008 – 2009), θαζψο επίζεο θαη ην πξψην εμάκελν ηνπ 2010. 

πγθεθξηκέλα, νη ηνπξηζηηθέο αθίμεηο ην 2008 ήηαλ 17.1 εθαηνκκχξηα θαη ην 2009 

απμεκέλεο θαηά 2.5% (17.6 εθαη.) (πίλαθαο 5). Σν κεξίδην ηνπξηζηψλ πνπ θεξδίδεη ε 

Βφξεηα Αθξηθή απφ ην ζχλνιν ησλ αθίμεσλ είλαη 38.4% (δηάγξακκα 5). Σέινο ην 

πξψην εμάκελν ηνπ 2010, νη ηνπξηζηηθέο αθίμεηο ζεκείσζαλ αχμεζε ηεο ηάμεο ηνπ 6.4% 

(πίλαθαο 5). 

 

Τπνζαράξηεο ρώξεο  

 

 

Οη Τπνζαράξηεο ρώξεο ζεκείσζαλ αχμεζε ησλ ηνπξηζηηθψλ αθίμεσλ ηα δπν ρξφληα 

ηεο θξίζεο. Σν 2008, νη ηνπξηζηηθέο αθίμεηο μεπέξαζαλ ηα 27.2 εθαηνκκχξηα, ελψ ην 

2009 ζεκείσζαλ αχμεζε θαηά 3.7% (28 εθαη.) (πίλαθαο 5). Οη Τπνζαράξηεο ρψξεο 

ζπγθεληξψλνπλ πνζνζηφ 61.6% ηνπ ζπλφινπ ησλ δηεζλψλ ηνπξηζηηθψλ αθίμεσλ ζηελ 

αθξηθαληθή πεξηθέξεηα (δηάγξακκα 5). Σέινο, ην πξψην εμάκελν ηνπ 2010 

παξνπζηάδεηαη επνίσλν γηα ηηο ζπγθεθξηκέλεο ρψξεο, κηαο θαη ε αχμεζε ησλ 

ηνπξηζηηθψλ αθίμεσλ είλαη ηεο ηάμεο ηνπ 8% (πίλαθαο 5). 
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Διάγραμμα 5. Μερίδια των επιμζρουσ Περιφερειών ςτον τουριςμό τησ Αφρικήσ 

(%) 

2009 

 

 

πλεξγαζία εζληθώλ θαη  ηνπηθώλ θνξέσλ  

 

 

Οη ηδησηηθνί θαη νη δεκφζηνη εζληθνί θνξείο ζπλεξγάδνληαη κεηαμχ ηνπο θαη κε θνξείο 

άιισλ ρσξψλ, κε ζθνπφ ηηο θνηλέο πξνσζεηηθέο ελέξγεηεο κε ρακειφ θφζηνο. Ωζηφζν, 

ην φθεινο θαη ν ζθνπφο ησλ εγρψξησλ θνξέσλ έρεη λα θάλεη κε ηελ αλάπηπμε ηνπ 

ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο θαη ηε δεκηνπξγία ή βειηίσζε λέσλ ηνπξηζηηθψλ ππεξεζηψλ. Γηα 

παξάδεηγκα, ν Σνπξηζηηθφο Οξγαληζκφο ηεο Νακίκπηα θαη ε αεξνπνξηθή εηαηξεία Air – 

Namibia αλέπηπμαλ απφ θνηλνχ έλα ζρέδην γηα ηε δεκηνπξγία ζηδεξνδξνκηθήο γξακκήο, 

ε νπνία ζα δηαζρίδεη ηελ έξεκν ηεο Νακίκπηα θαη ζα ζπλδέεη ηελ πξσηεχνπζα κε ηηο 

παξαζαιάζζηεο αθηέο. 
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Δπίζεο, ε ίδξπζε ηεο RETOSA (Regional Tourism Organization of Southern Africa) θαη 

νη ρψξεο – κέιε ηεο ζπλεξγάδνληαη κε ζθνπφ ηελ επίιπζε γξαθεηνθξαηηθψλ δεηεκάησλ 

πνπ πξνθχπηνπλ θαηά ηελ είζνδν ζηηο ρψξεο, ηε ζπιινγή ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ, ηελ 

θαζηέξσζε πξνηχπσλ ειέγρνπ ησλ παξερφκελσλ ηνπξηζηηθψλ ππεξεζηψλ θαη ηελ 

έθδνζε ηνπξηζηηθνχ πιηθνχ. 

 

Οη εγθιεκαηηθέο ελέξγεηεο ζε βάξνο ηνπξηζηψλ ην 1997 θαη ην 1999 νδήγεζαλ ζηε 

δεκηνπξγία ελφο Πιάλνπ Αλάπηπμεο θαη Γξάζεο ππέξ ηεο Αζθάιεηαο ησλ Σνπξηζηψλ. 

Γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπλεξγάζηεθαλ νη ρψξεο – κέιε ηεο 

Οηθνλνκηθήο Κνηλφηεηαο ησλ Γπηηθψλ Αθξηθαληθψλ Κξαηψλ (Economic Community of 

West African States) κε ηνλ Παγθφζκην Οξγαληζκφ Σνπξηζκνχ. θνπφο ηνπ πιάλνπ 

ήηαλ18: 

 

 ε ίδξπζε κηαο επηηξνπήο πνπ ζα επίιπε ηα πξνβιήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ ζηα 

ζχλνξα ηεο ρψξαο κε ηηο αθίμεηο ησλ ηνπξηζηψλ θαη ηε δπζθνιία πξφζβαζεο 

ηνπο, 

 ε δηαζθάιηζε ησλ ζπλζεθψλ πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο ησλ ηνπξηζηψλ, 

 ε δεκηνπξγία ηνπξηζηηθήο αζηπλνκίαο, ε εθπαίδεπζε ησλ αζηπλνκηθψλ θαη ε 

ζπλεξγαζία κε ηελ Ηληεξπφι θαη 

 ε δεκηνπξγία θαη ν ζπληνληζκφο ησλ δξαζηεξηνηήησλ πεξηθεξεηαθψλ θνξέσλ 

ηνπξηζκνχ θαη κέζσλ καδηθήο ελεκέξσζεο. 

 

 

 

                                                           
18

 UNWTO, 2000, “Africa – Tourism 2020 Vision”, pp. 17-19 
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Πξνβνιή θαη  πξνσζεηηθέο ελέξγεηεο  

 

 

Ζ ζηξαηεγηθή πνπ αθνινπζείηε γηα ηελ αλάπηπμε θαη πξνψζεζε ηνπ ηνπξηζηηθνχ 

πξντφληνο είλαη επηζεηηθή (φπσο θαη ζηηο πεξηζζφηεξεο ρψξεο ησλ ππφινηπσλ 

επείξσλ) θαη νη ηνπξηζηηθνί θνξείο εληείλνπλ ηηο πξνσζεηηθέο ελέξγεηεο απφ ην 1998 θαη 

κεηά, κε ζθνπφ λα θάλνπλ πην δπλακηθή ηελ παξνπζία ηνπο ζηελ παγθφζκηα αγνξά. 

 

Οη θνξείο θηλνχληαη γχξσ απφ δπν βαζηθνχο άμνλεο, ηελ αγνξά πνπ ζέινπλ λα 

πξνζεγγίζνπλ θαη ην πξντφλ – ππεξεζία πνπ ζέινπλ λα «πνπιήζνπλ». Δπηιέγνπλ 

ινηπφλ ηξεηο αγνξέο ζηφρνπο: ηελ επξσπατθή (θπξίσο ηε γεξκαληθή, ηε γαιιηθή θαη ηε 

βξεηαληθή),ηελ ακεξηθάληθε (κε έκθαζε ζηηο Ζ.Π.Α.) θαη ηελ εγρψξηα. Όζνλ αθνξά ζην 

ηνπξηζηηθφ πξντφλ, αιιάδνπλ θαηεχζπλζε, παξακεξίδνληαο ηνλ θιαζηθφ παξαζαιάζζην 

ηνπξηζκφ θαη ην δεκνθηιέο ζαθάξη θαη θέξλνπλ ζην πξνζθήλην λέεο κνξθέο δηαθνπψλ, 

πην εμεηδηθεπκέλεο θαη βαζηζκέλεο ζηα πνιηηηζκηθά ζηνηρεία, ζην πεξηβάιινλ θαη ζηελ 

πεξηπέηεηα. Γηα παξάδεηγκα, ν θαηαδπηηθφο ηνπξηζκφο θαη ν πεξηπαηεηηθφο θεξδίδνπλ 

έδαθνο θαη πξνζειθχνπλ ηνπξίζηεο, δεδνκέλνπ φηη ηα θπζηθά ηνπία ελδείθλπηαη γη‟ 

απηφ. 

 

Έλα επηπιένλ ζηνηρείν πνπ αθνξά ζην κάξθεηηλγθ ησλ αθξηθαληθψλ ηνπξηζηηθψλ 

πξννξηζκψλ, έρεη λα θάλεη κε ηε βειηίσζε ηεο αληίιεςεο πνπ επηθξαηεί γηα ηηο 

ζπγθεθξηκέλεο ρψξεο. Ζ εηθφλα ησλ αλαζθαιψλ θαη θαζφινπ θηιηθψλ πξννξηζκψλ έρεη 

δεκηνπξγεζεί ιφγσ ηνπ θιίκαηνο πνιέκνπ, πνπ επηθξαηεί, ησλ ηξνκνθξαηηθψλ 

επηζέζεσλ ζε βάξνο ηνπξηζηψλ, ησλ αλζπγηεηλψλ ζπλζεθψλ θαη ηνπο θηλδχλνπο πνπ 

επηθπιάζζνπλ νη κεηαδνηηθέο αζζελείο. Γη‟ απηφ, ε άκεζε ιήςε κέηξσλ ζα βνεζήζεη 

ζηε βειηίσζε ηεο εηθφλαο ησλ αθξηθαληθψλ πξννξηζκψλ. 
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Κξίζεηο  

 

 

Σν βαζηθφ κεηνλέθηεκα είλαη ε θαηάζηαζε πνπ επηθξαηνχζε ζε πνιιέο ρψξεο ηεο 

Αθξηθαληθήο επείξνπ θαη εκπφδηδε ηελ αλάπηπμε θαη ηελ εμέιημε ηνπ βηνηηθνχ επηπέδνπ 

ησλ θαηνίθσλ. πγθεθξηκέλα, ηα πξαμηθνπήκαηα, νη αηειείσηνη εκθχιηνη πφιεκνη, ε 

δηθηαηνξία θαη ε γεληθφηεξε πνιηηηθή αζηάζεηα απνηεινχζαλ ηξνρνπέδε θαη 

παξαθψιπαλ ηελ πξνζέιεπζε ηνπξηζηψλ δεδνκέλεο ηεο αλαζθάιεηαο πνπ 

επηθξαηνχζε. Σν Απαξηράηλη θαη νη επηπηψζεηο ηνπ ηαιάληδαλ επί 43ρξφληα ηηο ηνπηθέο 

θνηλσλίεο κε αηκαηνρπζίεο. Σν ρακειφ βηνηηθφ επίπεδν θαη νη άζρεκεο θαηξηθέο 

ζπλζήθεο κε ηηο μεξαζίεο θαη ηελ αδπλακία εθκεηάιιεπζεο ηεο γεο, νδήγεζαλ ζηελ 

πείλα θαη ζηελ εμάξηεζε ηεο δσήο ησλ θαηνίθσλ θαη ηνπ κέιινληνο ησλ ρσξψλ ζηελ 

αλζξσπηζηηθή βνήζεηα απφ ην εμσηεξηθφ. 

 

Σν ηζνπλάκη, πνπ μέζπαζε ζηα ηέιε ηνπ 2004, ήηαλ κηα θξίζε πνπ μεθίλεζε απφ ηνλ 

Ηλδηθφ Ωθεαλφ θαη πξνθάιεζε θαηαζηξνθηθέο επηπηψζεηο ζηελ Αλαηνιηθή Αθξηθή θαη 

ζπγθεθξηκέλα ζηελ Κέλπα, ζηελ Σαλδαλία θαη ζηε νκαιία. Οη ππνδνκέο θαη απηψλ ησλ 

ρσξψλ θαηαζηξάθεθαλ, αθήλνληαο πνιιά ζπληξίκκηα θαη άζηεγνπο. Ο απνινγηζκφο 

ησλ λεθξψλ ήηαλ ηξηάληα άλζξσπνη. 

 

Πξφζθαηα αθξαία θαηξηθά θαηλφκελα έπιεμαλ ηηο ρψξεο ηεο Γπηηθήο Αθξηθήο. Οη 

πιεκκύξεο ηνλ Οθηώβξην ηνπ 2010 άθεζαλ πνιινχο άζηεγνπο, ηζνπέδσζαλ πφιεηο 

θαη αλέζηεηιαλ φιεο ηηο ιεηηνπξγίεο ησλ ρσξψλ. Σν Μπελίλ, ε Νηγεξία θαη ν Νίγεξαο 

έρνπλ ππνζηεί ηηο κεγαιχηεξεο θαηαζηξνθέο απφ ηηο βξνρνπηψζεηο. Αληίζηνηρεο 

θαηαζηξνθηθέο πιεκκχξεο έπιεμαλ ην 2000 θαη ην 2001, ηε Μνδακβίθε, κε απνηέιεζκα 

ην 1/3 ηνπ πιεζπζκνχ λα κείλεη άζηεγν θαη λα θαηαζηξαθεί έλα ηεξάζηην ηκήκα ησλ 

ππνδνκψλ. 
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Κξίζεηο κε άκεζν αληίθηππν ζηνλ ηνπξηζκφ είλαη θαη νη εγθιεκαηηθέο ελέξγεηεο ζε βάξνο 

πνιηηψλ θαη ηνπξηζηψλ. Οη βνκβηζηηθέο επηζέζεηο ζηελ Κέηπ – Σάνπλ θαη ζηηο 

ακεξηθαληθέο πξεζβείεο ζηελ Κέλπα θαη ζηελ Σαλδαλία ηνλ Αχγνπζην ηνπ 1998 

θαηέζηεζαλ ηνπο πξννξηζκνχο απαγνξεπηηθνχο ζε δηεζλείο ηνπξίζηεο. Ζ Αηγππηηαθή 

θπβέξλεζε, ζέινληαο λα ζψζεη ηελ εηθφλα ηεο ρψξαο, πξνζθάιεζε πνιηηηθνχο απφ ηε 

δηεζλή θνηλφηεηα κε ζθνπφ ηε ιήςε κέηξσλ ππέξ ηεο αζθαινχο δηακνλήο ηνπξηζηψλ 

ζηα Αθξηθαληθά εδάθε. Ζ ζπγθεθξηκέλε θξίζε νδήγεζε θαη ζηε ζπλεξγαζία ησλ 

Γπηηθψλ Αθξηθαληθψλ ρσξψλ κε ηνλ Παγθφζκην Οξγαληζκφ Σνπξηζκνχ. 

 

Σν κεηνλέθηεκα ησλ Αθξηθαληθψλ ρσξψλ είλαη ε αλαζθάιεηα ησλ ηνπξηζηψλ θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο παξακνλήο ηνπο. Απηφ επηβεβαηψζεθε κε επίζεο ηξαγηθφ ηξφπν ζηελ 

Οπγθάληα ην 1999, φηαλ κηα ηνπηθή ηξνκνθξαηηθή νξγάλσζε απήγαγε θαη 

δνινθφλεζε ελλέα ηνπξίζηεο. 
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2.2.3  Σνπξηζηηθή Πεξηθέξεηα ηεο Μέζεο Αλαηνιήο 

 

 

Ζ ηνπξηζηηθή πεξηθέξεηα ηεο Μέζεο Αλαηνιήο πεξηιακβάλεη εδάθε ηεο λνηηνδπηηθήο 

Αζίαο θαη ηεο βνξεηναλαηνιηθήο Αθξηθήο. πγθεθξηκέλα, νη ρψξεο πνπ ηελ απαξηίδνπλ 

είλαη ην Μπαρξέηλ, ε Αίγππηνο, ην Ηξάθ, ε Ηνξδαλία, ην Κνπβέηη, ν Λίβαλνο, ην Οκάλ, ε 

Παιαηζηίλε, ην Καηάξ, ην Ηζξαήι, ε ανπδηθή Αξαβία, ε πξία, ηα Ζλσκέλα Αξαβηθά 

Δκηξάηα, ε Ληβχε θαη ε Τεκέλε. 

 

χκθσλα κε ηνλ Παγθφζκην Οξγαληζκφ Σνπξηζκνχ, ην 2000 νη δηεζλείο ηνπξηζηηθέο 

αθίμεηο ζηε Μέζε Αλαηνιή θηάλνπλ ηα 24.9εθαηνκκχξηα ηνπξηζηψλ θαη νη ηνπξηζηηθέο 

εηζπξάμεηο ηα $17.6δηο (πίλαθαο 1 θαη 2). Ζ Μέζε Αλαηνιή θαηέρεη ηελ πέκπηε ζέζε 

ζηελ παγθφζκηα θαηάηαμε απφ ην ζχλνιν ησλ δηεζλψλ ηνπξηζηηθψλ αθίμεσλ. 

 

Σν 2004, ηα δεδνκέλα αλαηξέπνληαη, νη πξννξηζκνί ηεο Μέζεο Αλαηνιήο γίλνληαη 

πεξηζζφηεξν δεκνθηιείο θαη ε ζέζε ζηελ παγθφζκηα θαηάηαμε αιιάδεη. Ζ Μέζε 

Αλαηνιή θαηαιακβάλεη ηελ ηέηαξηε ζέζε, κε ηηο αθίμεηο λα είλαη 36.3 εθαηνκκχξηα. Οη 

πξννξηζκνί ηεο Μέζεο Αλαηνιήο πξνζειθχνπλ πεξηζζφηεξνπο ηνπξίζηεο έλαληη ησλ 

άιισλ πεξηθεξεηψλ, εμαηηίαο ησλ ρακειψλ ηηκψλ θαη ησλ πςειψλ πξνδηαγξαθψλ πνπ 

πιεξνχλ νη ηνπξηζηηθέο εγθαηαζηάζεηο. Σα Ζλσκέλα Αξαβηθά Δκηξάηα, ε ανπδηθή 

Αξαβία θαη ε Αίγππηνο19 γίλνληαη πνιχ γλσζηνί πξννξηζκνί θαη θεξδίδνπλ ην 

κεγαιχηεξν κεξίδην ηεο παγθφζκηαο ηνπξηζηηθήο αγνξάο. 

 

Σν 2008, νη πξννξηζκνί ηεο Μέζεο Αλαηνιήο πξνζέιθπζαλ 55.6 εθαηνκκχξηα 

ηνπξίζηεο, ελψ ην 2009 ππήξμε κείσζε ησλ αθίμεσλ θαηά 4.9% ζε ζρέζε κε ην 

πξνεγνχκελν έηνο (πίλαθαο 6). Οη ηνπξηζηηθέο εηζπξάμεηο απμήζεθαλ θαηά 3.6%, απφ 

$39.7 δηο ην 2008 ζε $41.2 δηο ην 2009 (πίλαθαο 2). Σν 2010 θαη ζπγθεθξηκέλα ην 

πξψην εμάκελν, ε Μέζε Αλαηνιή παξνπζίαζε ηε κεγαιχηεξε αχμεζε ζε παγθφζκην 

                                                           
19

 UNWTO, 2005, “World’s Top Emerging Tourism Destinations in 2004” 
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επίπεδν ζε πνζνζηφ 20%, ζε ζρέζε κε ηελ απνγνεηεπηηθή κείσζε 16% ην πξψην 

εμάκελν ηνπ 2009 (πίλαθαο 6). 

 

Πίνακασ 6. Διεθνείσ Τουριςτικζσ Αφίξεισ τησ Περιφζρειασ τησ Μζςησ Ανατολήσ 

 2008 2009 09/08 2010 

 (εθαη.) (%) 

Μέζη 

Αναηολή 

55.6 52.9 -4.9 20 

Πεγή: Σνπξηζηηθό Βαξόκεηξν, Παγθφζκηνο Οξγαληζκφο Σνπξηζκνχ,Απγ. 2010 

 

Σνπξηζηηθό πξντόλ  

 

 

Ζ Μέζε Αλαηνιή θαη νη ρψξεο πνπ ηελ απαξηίδνπλ, είλαη πινχζηα ζε πνιηηηζκφ θαη 

κλεκεία. Οη ρψξεο αλαπηχζζνληαλ ξαγδαία ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‟90 

πξνζειθχνληαο πιήζνο ηνπξηζηψλ. Ζ αλάπηπμε ηεο ηνπξηζηηθήο πεξηθέξεηαο 

αλαζηάιζεθε ιφγσ ηνπ πνιέκνπ ζηνλ Πεξζηθφ θφιπν (1990 – 1991). Μεηά ηελ θξίζε, 

πξψηε θαη άκεζε πξνηεξαηφηεηα απνηεινχλ ηα αλαπηπμηαθά έξγα θαη ε δεκηνπξγία 

ηνπξηζηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ, ηα νπνία ζα δψζνπλ ψζεζε ζηνλ ηνπξηζκφ. 

 

Γηεζλείο επελδπηηθέο εηαηξίεο πξνζεγγίδνπλ ρψξεο ηεο Μέζεο Αλαηνιήο κε ζθνπφ ηε 

βειηίσζε ή ηε δεκηνπξγία ππνδνκψλ πνπ ζα νδεγήζνπλ ζηελ ηνπξηζηηθή αλάπηπμε. 

Δπίζεο, φκηινη μελνδνρείσλ επεθηείλνπλ ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπο θαη αλαιακβάλνπλ 

ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηνπηθψλ μελνδνρείσλ. Γηα παξάδεηγκα, ε Accor Hotel Group 

αλέιαβε ηε δηεχζπλζε ελφο μελνδνρείνπ ζηελ Ηνξδαλία. Σν παξάδεηγκά ηεο 

αθνινχζεζε ε Hyatt International, ε νπνία ίδξπζε μελνδνρεία ζην Ακκάλ (Ηνξδαλία) θαη 

ζηελ Αίγππην. Ζ αλαβάζκηζε ησλ ηνπξηζηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ έρεη άκεζε ζρέζε θαη κε 
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ην θπζηθφ πεξηβάιινλ, γηα παξάδεηγκα, θαηαιχκαηα ζηελ έξεκν (Οκάλ) θαη θνληά ζε 

ζξεζθεπηηθνχο πξννξηζκνχο (Γακαζθφο). 

 

Γηεζλή κνπζηθά θεζηηβάι αλαδεηθλχνπλ ζηνηρεία ηεο Μέζεο Αλαηνιήο, φπσο ην πην 

παιηφ θαη δεκνθηιέο Baalbeck Festival ζην Λίβαλν. Άιια θεζηηβάι έρνπλ ζρέζε κε ηε 

Ληβαλέδηθε θνπδίλα, ηελ Αξαβηθή θνπιηνχξα, ηνλ πνιηηηζκφ θαη ηελ ηέρλε (Ηνξδαλία). 

Μνπζεία θαη κλεκεία (Αηγππηηαθφ κνπζείν ζην Κάηξν), πφιεηο πνπ είλαη ηεξέο (Λνχμνξ) 

κε λανχο θαη ηεξά ηέκπια, δξαζηεξηφηεηεο, φπσο ζθη ζηελ άκκν (Άκπνπ – Νηάκπη), 

παξαζαιάζζηα ζπνξ (Νηνπκπάη) θαη εκπνξηθά θέληξα γηα ςψληα (Νηνπκπάη) ζπληζηνχλ 

ην ηνπξηζηηθφ πξντφλ ησλ ρσξψλ ηεο Μέζεο Αλαηνιήο. Θεκαηηθά πάξθα θαη ζχγρξνλεο 

αηξαμηφλ κε αθξηβά μελνδνρεία (Νηνπκπάη), θαζψο επίζεο εγθαηαζηάζεηο δηαζθέδαζεο 

ζηηο εξήκνπο (Ληβχε), θαζηζηνχλ ηνπο πξννξηζκνχο δεκνθηιείο γηα εκεξήζηεο 

εθδξνκέο. 

 

ηα πιαίζηα ηεο αλάπηπμεο ηνπ ηνπξηζηηθνχ θιάδνπ, ιακβάλνληαη κέηξα γηα ηελ εχθνιε 

πξφζβαζε θαη παξακνλή ζηηο ρψξεο, φπσο ε καηαίσζε ηεο βίδαο, ε εμάιεηςε ησλ 

θφξσλ γηα ηνπο αεξνκεηαθνξείο θαη ηα θξνπαδηεξφπινηα θαη ε βειηίσζε ησλ κέηξσλ 

αζθάιεηαο. Ζ ίδξπζε ηνπξηζηηθψλ θνξέσλ κε ζθνπφ ηελ πξνψζεζε ησλ πξννξηζκψλ 

θαη ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ θιάδνπ, δηαζθάιηζε ηελ αζθάιεηα θαη αλέδεημε 

«κεκνλσκέλνπο» πξννξηζκνχο, θπξίσο γχξσ απφ ηελ Δξπζξά Θάιαζζα. εκαζία έρεη 

θαη ε ίδξπζε ηεο Αλψηαηεο Αξρήο γηα ηνλ ηνπξηζκφ ζηε ανπδηθή Αξαβία πνπ είρε 

πξφζζεην ζθνπφ ηελ εμάιεηςε ησλ εκπνδίσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ ηνπξηζηηθφ θιάδν 

θαη ηελ πξνζέγγηζε ηδησηηθψλ επελδπηηθψλ θεθαιαίσλ. 

 

Ζ ζεκαζία ησλ αεξνκεηαθνξψλ απνηειεί βαζηθφ άμνλα ηεο ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο ζε 

φιεο ηηο πεξηθέξεηεο ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Σνπξηζκνχ. Έηζη θαη νη ρψξεο ηεο 

Μέζεο Αλαηνιήο ζπλάπηνπλ ζπλεξγαζίεο κε δηεζλείο αεξνκεηαθνξείο θαη 

ρξεζηκνπνηνχλ «θνηλνχο θσδηθνχο πηήζεσλ» («code sharing») κε ζθνπφ ηελ αχμεζε 

ηεο ζπρλφηεηαο ησλ δξνκνινγίσλ θαη ηελ εχθνιε πξνζβαζηκφηεηα ζηνπο 
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πξννξηζκνχο. Με ηνλ ηξφπν απηφ επηηπγράλεηαη θαη ε δηαθήκηζε ησλ πξννξηζκψλ, 

θεξδίδνληαο κεξίδην ζηελ παγθφζκηα αγνξά. 

 

Σέινο, ε έλλνηα ηνπ ελαιιαθηηθνχ ηνπξηζκνχ θαη ζπγθεθξηκέλα ηνπ ζξεζθεπηηθνχ 

ηνπξηζκνχ απνηειεί πξσηνπνξία γηα ηελ Μέζε Αλαηνιή θαη ζπγθεθξηκέλα γηα ηε 

Βεζιεέκ (Ηζξαήι). Σν 2000, ε πξνβνιή θαη ε δεκνζηφηεηα ηεο γηνξηήο γηα ηε γέλλεζε 

ηνπ Υξηζηνχ πνπ έιαβε ρψξα ζηε Βεζιεέκ, έπαημε θαηαιπηηθφ ξφιν ζηελ παγθφζκηα 

αλάπηπμε ηνπ ζξεζθεπηηθνχ ηνπξηζκνχ. Άιιεο ρψξεο, φπσο ε Μέθθα ζηε ανπδηθή 

Αξαβία θαη ε Γακαζθφο ηεο πξίαο, αλέπηπμαλ θαη βειηίσζαλ ηηο ηνπξηζηηθέο ηνπο 

εγθαηαζηάζεηο ζηνπο πξννξηζκνχο ζξεζθεπηηθνχ ελδηαθέξνληνο. 

 

πλεξγαζία εζληθώλ θαη  ηνπηθώλ θνξέσλ  

 

 

Ζ ζπλεξγαζία ηνπηθψλ θνξέσλ απνηειεί ζπλήζεο ηαθηηθή θαη γηα ηηο ρψξεο ηεο Μέζεο 

Αλαηνιήο. Οη θνηλέο πξνσζεηηθέο ελέξγεηεο θαη ε θνηλή ρξήζε αλαπηπμηαθψλ 

πξνγξακκάησλ επηηπγράλεηαη κέζσ ηεο ζπλεξγαζίαο θαη κε δηεζλείο θνξείο. 

 

Γηα παξάδεηγκα, ε Ηνξδαλία ηδξχεη ην 1997 ην Ηνξδαληθφ Σνπξηζηηθφ Γξαθείν, ην νπνίν 

απνηειεί πξσηνβνπιία δεκνζίσλ θαη ηδησηηθψλ θνξέσλ. Σν Ηζξαήι, ε Ηνξδαλία θαη ε 

Αίγππηνο ζπλεξγάδνληαη γηα ηελ απφ θνηλνχ πξνψζεζε ηεο παξαζαιάζζηαο 

αθηνγξακκήο ηνπο θαη ηελ νλνκάδνπλ «Red Sea Riviera»20. Ζ νλνκαζία επειπηζηνχλ 

λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη απφ ηα μέλα ηνπξηζηηθά γξαθεία θαη λα ρξεζηκνπνηεζεί ζηνπο 

ηνπξηζηηθνχο νδεγνχο θαη θπιιάδηα. 

 

Όζνλ αθνξά ζηηο δηεζλείο εθζέζεηο ηνπξηζκνχ, ε θνηλή εκθάληζε ηεο Ηνξδαλίαο, ηεο 

Αηγχπηνπ, ηνπ Ηζξαήι θαη ηεο Παιαηζηίλεο, ην 2000 ζηελ Παγθφζκηα Σνπξηζηηθή Αγνξά 

                                                           
20

 UNWTO, 2000, “Middle East – Tourism 2020 Vision”, pp. 19 
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(«World Travel Market») ζην Λνλδίλν, έρεη ζαλ ζθνπφ ηελ πξνψζεζε ησλ ηνπξηζηηθψλ 

πξννξηζκψλ ηνπο. 

 

Σέινο, ε ζπλεξγαζία ησλ αεξνκεηαθνξέσλ απνηειεί ην βαζηθφ άμνλα πξνζέιθπζεο 

ηνπξηζηψλ, δεδνκέλεο ηεο επθνιίαο πξφζβαζεο ζηνπο πξννξηζκνχο. Ζ ρξήζε «θνηλψλ 

θσδηθψλ πηήζεσλ» βνεζάεη ζηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ ησλ ηνπξηζηηθψλ θνξέσλ. 

πγθεθξηκέλα, ε Air Canada θαη ε Royal Jordanian Airlines ρξεζηκνπνηνχλ θνηλνχο 

θσδηθνχο πηήζεσλ κε απνηέιεζκα ηε ζπρλφηεηα ησλ πηήζεσλ κεηαμχ ησλ δπν ρσξψλ. 

Δπίζεο, ε Emirates θαη ε Thai Airways αθνινπζνχλ ηελ ίδηα πνιηηηθή θαη ζπλδένπλ ην 

Μπαλγθφθ κε ην Νηνπκπάη. 

 

Πξνβνιή θαη  πξνσζεηηθέο ελέξγεηεο  

 

 

ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‟90, ε αχμεζε ησλ πξνσζεηηθψλ ελεξγεηψλ νθείιεηαη ζηελ 

αλαγλψξηζε ησλ δηαθνξεηηθψλ αλαγθψλ ηνπ ηνπξίζηα. Ζ αθνινπζνχκελε ηαθηηθή είλαη 

ε αλαγλψξηζε ησλ αγνξψλ ζηηο νπνίεο απεπζχλνληαη νη ρψξεο ηεο Μέζεο Αλαηνιήο 

θαη ε δηαθνξνπνίεζε ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο. Δπίζεο, ε ζεκαζία ησλ ηνπξηζηηθψλ 

θνξέσλ ηεο Μέζεο Αλαηνιήο ζηξέθεηαη ζηε ζχληνκε παξακνλή ησλ ηνπξηζηψλ ζε 

έλαλ πξννξηζκφ θαη ζηελ επίζθεςε πεξηζζφηεξσλ πξννξηζκψλ. Με ηνλ ηξφπν απηφ ζα 

επηηεπρζεί ε ζπρλή θαη επαλαιακβαλφκελε ηνπξηζηηθή θίλεζε απφ «πηζηνχο» πειάηεο. 

 

Ζ πξνψζεζε ησλ παξαζαιάζζησλ ζέξεηξσλ θαη ησλ ελαιιαθηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ 

έρνπλ πξψηε πξνηεξαηφηεηα ζηηο δηαθεκηζηηθέο ηνπο ελέξγεηεο. Αμηνζεκείσην 

παξάδεηγκα απνηειεί ε ενξηή γηα ηε γέλλεζε ηνπ Υξηζηνχ, πνπ έιαβε ρψξα ζηε 

Βεζιεέκ ην 2000 θαη έθεξε ζην πξνζθήλην ηνλ ζξεζθεπηηθφ ηνπξηζκφ. Δπίζεο, νη 

εγθαηαζηάζεηο γηα ζθη ζην Λίβαλν αλέδεημαλ κηα λέα δξαζηεξηφηεηα κε ηελ νπνία 

κπνξεί λα αζρνιεζεί ν ηνπξίζηαο. 
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ηα πιαίζηα ησλ πξνσζεηηθψλ ελεξγεηψλ γίλεηαη εθηεηακέλε ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ. Οη 

ηνπξηζηηθνί θνξείο ην ρξεζηκνπνηνχλ ζαλ κέζν πξνβνιήο θαη πψιεζεο ησλ 

ηνπξηζηηθψλ παθέησλ ζην εμσηεξηθφ. Σέινο, ε ίδξπζε ηνπξηζηηθψλ γξαθείσλ ζε 

δηεζλείο πξννξηζκνχο απνηειεί ην βαζηθφ άμνλα ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ θνξέσλ θαη 

ην κέζν αλάδεημεο ησλ ηνπξηζηηθψλ πξννξηζκψλ. 

 

Κξίζεηο  

 

 

Οη ρψξεο ηεο Μέζεο Αλαηνιήο θαη ν ηνπξηζηηθφο θιάδνο επεξεάζηεθαλ απφ ηνλ 

πφιεκν ζηνλ Πεξζηθφ θφιπν, ην 1990 – 1991. Οη απψιεηεο ησλ ηνπξηζηψλ έθηαζαλ ην 

1 εθαηνκκχξην (UNWTO, 2000, “Middle East- Tourism 2020 Vision) θαη νη αξλεηηθέο 

επηπηψζεηο επεξέαζαλ ηελ Αίγππην, ην Ηξάθ, ηελ Ηνξδαλία, ην Κνπβέηη θαη ηε ανπδηθή 

Αξαβία. Οη ζπλέπεηεο ήηαλ θαηαζηξνθηθέο γηα ηηο ππνδνκέο ησλ ρσξψλ θαη γηα ηελ 

εηθφλα αλαζθάιεηαο πνπ απηέο πξνέβαιιαλ ζην εμσηεξηθφ. Αιψβεηεο απφ ηε 

ζπγθεθξηκέλε θξίζε βγήθαλ ην Μπαρξέηλ, ην Οκάλ, ην Καηάξ, ε πξία θαη ηα Ζλσκέλα 

Αξαβηθά Δκηξάηα, παξνπζηάδνληαο κάιηζηα απμεηηθέο ηάζεηο ζην ζχλνιν ησλ αθίμεσλ. 

Σν ζπγθεθξηκέλν θξίζηκν γεγνλφο έθαλε εκθαλή ηελ ζεκαζία ηνπ ηνπξηζηηθνχ θιάδνπ 

ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε ησλ ρσξψλ. Γελ αξθεί ε πινχζηα πνιηηηζηηθή θνπιηνχξα θαη 

ηα θπζηθά ζηνηρεία γηα λα πξνζειθχζνπλ ηνπο ηνπξίζηεο αιιά ε αζθάιεηα ηνπ 

πξννξηζκνχ. 

 

Οη πφιεκνη θαη νη ζπρλέο εκθχιηεο δηακάρεο κεηαμχ ησλ θξαηψλ απνηεινχλ ην κέγηζην 

κεηνλέθηεκα πνπ επηθξαηεί ζηηο ρψξεο. Σν πξφβιεκα ζηε Λσξίδα ηεο Γάδαο είλαη 

άιπην εδψ θαη ρξφληα, δεκηνπξγψληαο αηκαηνρπζίεο θαη άζρεκεο θνηλσληθέο ζπλζήθεο. 

Ζ πεξηνρή ηεο Μέζεο Αλαηνιήο θαη εηδηθά ην Ηζξαήι θαη ηα Παιαηζηηληαθά εδάθε 

ζεσξείηαη φηη είλαη κηα εκπφιεκε δψλε. Μέρξη θαη ζήκεξα δελ ππάξρεη αλαγλσξηζκέλν 

παιαηζηηληαθφ θξάηνο θη απηφ νθείιεηαη ζηε δηακάρε κεηαμχ Ηζξαήι θαη Παιαηζηηλίσλ, 

φπνπ ην θπξίαξρν ζέκα απηήο ηεο δηακάρεο είλαη νη εδαθηθέο δηεθδηθήζεηο. Σν θξάηνο 

ηνπ Ηζξαήι, πξνζπαζψληαο λα θαηαζηείιεη ηελ παιαηζηηληαθή αληίζηαζε, ζέηεη ηα 
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εδάθε ηεο ζε εκπάξγθν, θπξίσο γηα λα κελ νπιηζηνχλ ηα δηάθνξα παιαηζηηληαθά 

θφκκαηα. Μέρξη θαη πξφζθαηα ήηαλ πνιχ ζπρλέο νη επηζέζεηο απηνθηνλίαο ησλ 

Παιαηζηηλίσλ πνπ ζηφρν είραλ λα δνινθνλήζνπλ Ηζξαειηλνχο πνιίηεο. Απφ ηελ 

πιεπξά ηνπ Ηζξαήι πξαγκαηνπνηνχληαη αξθεηά ζπρλά αεξνπνξηθέο επηδξνκέο ζε 

δηάθνξνπο παιαηζηηληαθνχο ζηφρνπο θαη θπξίσο ζηα πξνπχξγηα ηεο Υακάο. Γη‟ απηφ ην 

ιφγν θαη ην γεγνλφο φηη ηα πξνβιήκαηα παξακέλνπλ άιπηα κέρξη θαη ζήκεξα, ε 

πεξηνρή ζεσξείηαη επηθίλδπλε θαη αλαζθαιήο γηα ηνπο πνιίηεο θαη ηνπο ηνπξίζηεο. Σν 

απνηέιεζκα είλαη φηη ν ηνπξηζηηθφο θιάδνο δελ πθίζηαηαη θαη δελ κπνξεί λα αλαπηπρζεί 

ιφγσ ησλ ζνβαξψλ απηψλ γεγνλφησλ. 

 

Ο πφιεκνο ζην Ηξάθ ην Μάξηην ηνπ 2003 ήηαλ απφξξνηα ησλ ηξνκνθξαηηθψλ ελεξγεηψλ 

ηεο 11εο επηεκβξίνπ. Ο πξφεδξνο ησλ Ζ.Π.Α., Σδνξηδ Μπνπο, ζηέιλεη ακεξηθάληθα 

ζηξαηεχκαηα ζην Ηξάθ κε ζθνπφ λα αλαηξέςνπλ ην θαζεζηψο ηνπ αληάκ Υνπζεΐλ. Ο 

πφιεκνο, ν νπνίνο ζα δηαξθέζεη ζρεδφλ έμη κήλεο θαη ζα πξνθαιέζεη αλειέεηεο 

αηκαηνρπζίεο, είρε ζεκαληηθφηαηεο επηπηψζεηο ζηελ ηνπξηζηηθή βηνκεραλία πνιιψλ 

ρσξψλ. Οη δηεζλείο ηνπξηζηηθέο αθίμεηο παξνπζίαζαλ κείσζε γηα ηηο ρψξεο ηεο Μέζεο 

Αλαηνιήο θαη ηηο Ζ.Π.Α., ελψ παξέκεηλαλ ίδηεο γηα ηνπο επξσπατθνχο πξννξηζκνχο, νη 

νπνίνη ζεσξνχληαη αζθαιέζηεξνη ηε ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή πεξίνδν. 
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2.2.4 Σνπξηζηηθή Πεξηθέξεηα ηεο Δπξώπεο 

 

 

Ζ Δπξψπε είλαη ε ηέηαξηε ζε έθηαζε ήπεηξνο ηνπ πιαλήηε. Καηαιακβάλεη ζπλνιηθά κε 

ηα λεζηά 10.5 εθαηνκκχξηα ηεηξαγσληθά ρηιηφκεηξα, δειαδή πεξίπνπ ην 7% ηεο 

ζπλνιηθήο μεξάο ηνπ πιαλήηε. Ο πιεζπζκφο ηεο μεπεξλά ηα 670 εθαηνκκχξηα 

θαηνίθνπο. Όξηα ηεο Δπξψπεο ζεσξνχληαη: ν Αηιαληηθφο Ωθεαλφο ζηα δπηηθά, ν 

Βφξεηνο Παγσκέλνο Ωθεαλφο ζηα βφξεηα, ηα Οπξάιηα Όξε θαη ν πνηακφο Οπξάιεο ζηα 

αλαηνιηθά, ε Καζπία Θάιαζζα, ν Καχθαζνο θαη ε Μαχξε Θάιαζζα ζηα 

λνηηναλαηνιηθά θαη ε Μεζφγεηνο Θάιαζζα ζηα λφηηα. Μαδί κε ηελ Αζία, ε Δπξψπε 

ζρεκαηίδεη ηελ ππεξήπεηξν Δπξαζία. 

 

χκθσλα κε ηνλ Παγθφζκην Οξγαληζκφ Σνπξηζκνχ, ην 2000 νη δηεζλείο ηνπξηζηηθέο 

αθίμεηο θηάλνπλ ηα 392.2 εθαηνκκχξηα ηνπξίζηεο, νη ηνπξηζηηθέο εηζπξάμεηο ηα 

$232.5δηο θαη ε Δπξψπε βξίζθεηαη ζηελ πξψηε ζέζε ηεο παγθφζκηαο θαηάηαμεο 

(πίλαθαο 1 θαη 2). 

 

Σν 2008, νη ηνπξηζηηθέο αθίμεηο μεπεξλνχλ ηα 487 εθαηνκκχξηα θαη νη ηνπξηζηηθέο 

εηζπξάμεηο αγγίδνπλ ηα $473.3δηο, ελψ ην 2009 ηα απνηειέζκαηα ηεο νηθνλνκηθήο 

θξίζεο, ε νπνία είρε παγθφζκην αληίθηππν, είραλ αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηα επξσπατθά 

ηνπξηζηηθά κεγέζε. πγθεθξηκέλα, νη ηνπξηζηηθέο αθίμεηο κεηψζεθαλ θαηά 5.9% 

(459.7εθαηνκκχξηα ηνπξίζηεο) θαη ηα έζνδα θαηά 14.6% ($413 δηο) (πίλαθαο 2 θαη 7). 

 

Οη αξλεηηθέο επηπηψζεηο νθείινληαη ζηελ ππνηίκεζε ηεο ιίξαο έλαληη ηνπ επξψ, ην 

Γεθέκβξην ηνπ 2008, πνπ είρε ζαλ απνηέιεζκα νη επελδπηέο λα ράζνπλ ηελ 

εκπηζηνζχλε ηνπο θαη ε νηθνλνκία ηνπ Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ λα ηείλεη κε γνξγνχο 

ξπζκνχο ζηελ χθεζε. 
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Σν πξψην εμάκελν ηνπ 2010, ε Δπξψπε παξνπζηάδεη αχμεζε ζηα ηνπξηζηηθά κεγέζε 

κφιηο 2% (πίλαθαο 7), ηε κηθξφηεξε απφ ηηο ππφινηπεο παγθφζκηεο ηνπξηζηηθέο 

πεξηθέξεηεο. Απηφ νθείιεηαη ζε δπν παξάγνληεο, ζηελ πξνζπάζεηα αλάθακςεο ησλ 

νηθνλνκηψλ ησλ ρσξψλ, ε νπνία γίλεηαη κε βξαδείο ξπζκνχο θαη ζηελ έθξεμε ηνπ 

Ηζιαλδηθνχ εθαηζηείνπ, ε νπνία πξνθάιεζε ζχλλεθα θαπλνχ θαη ζθφλεο, κε 

απνηέιεζκα λα αθπξσζνχλ νη πηήζεηο ζηα επξσπατθά αεξνδξφκηα. 

 

 

Πίνακασ 7. Διεθνείσ Τουριςτικζσ αφίξεισ ανά περιφζρεια τησ Ευρώπησ 

 2008 2009 09/08 2010 

 (εθαη.) (%) 

Εςπώπη 487.2 459.7 -5.6 2 

Βόξεηα 

Δπξώπε 

56.4 53.4 -5.5 -3.4 

Γπηηθή 

Δπξώπε 

153.2 146.0 -4.7 4.6 

Κεληξηθή 

Δπξώπε 

100.0 89.5 -10.5 0.3 

Νόηηα 

Δπξώπε 

177.7 170.9 -3.8 2.5 

Πεγή: Σνπξηζηηθό Βαξόκεηξν, Παγθφζκηνο Οξγαληζκφο Σνπξηζκνχ,Απγ. 2010 
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Σνπξηζηηθό πξντόλ  

 

 

χκθσλα κε ηνλ Παγθφζκην Οξγαληζκφ Σνπξηζκνχ, ε Δπξψπε απνηειεί κηα εθ ησλ 

πέληε πεξηθεξεηψλ, πνπ κειεηά θαη ηε δηαθξίλεη ζε ηέζζεξεηο ηνκείο: 

 

 ηε Βφξεηα Δπξψπε, ε νπνία πεξηιακβάλεη ηε Γαλία, ηα λεζηά Φεξφεο, ηε 

Φηλιαλδία, ηελ Ηζιαλδία, ηελ Ηξιαλδία, ηε Ννξβεγία, ηε νπεδία, ην Ζλσκέλν 

Βαζίιεην, ηα λεζηά ηεο Μάγρεο, ηα λεζηά βάικπαξλη θαη ηε λήζν ηνπ Μαλ, 

 ηε Γπηηθή Δπξψπε, κε ηελ Απζηξία, ην Βέιγην, ηε Γαιιία, ηε Γεξκαλία, ην 

Ληρηελζηάηλ, ην Λνπμεκβνχξγν, ην Μνλαθφ, ηελ Οιιαλδία θαη ηελ Διβεηία, 

 ηελ Κεληξηθή θαη Αλαηνιηθή Δπξψπε, κε ηελ Αξκελία, ην Αδεξκπατηδάλ, ηε 

Βνπιγαξία, ηελ Δζζνλία, ηε Γεσξγία, ηελ Οπγγαξία, ην Καδαθζηάλ, ηε Λεηνλία, 

ηε Ληζνπαλία, ηε Γεκνθξαηία ηεο Μνιδαβίαο, ηελ Πνισλία, ηε Ρνπκαλία, ηε 

Ρψζηθε Οκνζπνλδία, ηε ινβαθία, ηελ Οπθξαλία, ηελ Κχπξν, ηελ Σνπξθία, ηε 

Λεπθνξσζία, ηελ Σζερία, ην Κηξγηζηάλ, ην Σαηδηθηζηάλ, ην Οπδκπεθηζηάλ θαη ην 

Σνπξθκεληζηάλ, 

 ηε Νφηηα Δπξψπε, κε ηελ Αιβαλία, ηελ Αλδφξα, ηε Βνζλία – Δξδεγνβίλε, ηελ 

Κξναηία, ηελ Διιάδα, ηελ Ηηαιία, ηε Μάιηα, ηελ Πνξηνγαιία, ηνλ Άγην Μαξίλν, 

ηε ινβελία, ηελ Ηζπαλία, ην ΦΤΡΟΜ, ηε Γηνπγθνζιαβία θαη ην Βαηηθαλφ. 

 

Νόηηα Δπξώπε  

 

 

Οη ρψξεο ηεο Νφηηαο Δπξψπεο θαηέρνπλ ηελ πξψηε ζέζε ζηελ επξσπατθή ηνπξηζηηθή 

αγνξά, κε κεξίδην ηεο ηάμεο ηνπ 37.1% (δηάγξακκα 6). Οη δηεζλείο ηνπξηζηηθέο αθίμεηο 

μεπέξαζαλ ηα 170 εθαηνκκχξηα ην 2009, παξνπζηάδνληαο κείσζε ηεο ηάμεο ηνπ 3.8% 

ζε ζρέζε κε ην 2008, έηνο θαηά ην νπνίν νη αθίμεηο μεπέξαζαλ ηα 177.7 εθαηνκκχξηα 
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ηνπξίζηεο (πίλαθαο 7). Σν πξψην εμάκελν ηνπ 2010 παξνπζηάδεη αχμεζε θαηά 2.5% γηα 

ηνπο πξννξηζκνχο ηεο Νφηηαο Δπξψπεο, γεγνλφο πνπ απνδεηθλχεη φηη ηα εκπφδηα ηεο 

θξίζεο ζηαδηαθά εμαιείθνληαη. 

 

Γπηηθή Δπξώπε  

 

 

Οη ρψξεο ηεο Γπηηθήο Δπξψπεο θαηέρνπλ ην 31.7% ηνπ ζπλφινπ ησλ ηνπξηζηηθψλ 

αθίμεσλ γηα ην 2009 (146 εθαηνκκχξηα ηνπξίζηεο), θαηαιακβάλνληαο ηε δεχηεξε ζέζε 

ηεο επξσπατθήο ηνπξηζηηθήο αγνξάο (πίλαθαο 7 θαη δηάγξακκα 6). Ζ πηψζε ησλ 

ηνπξηζηηθψλ αθίμεσλ κεηαμχ ησλ εηψλ 2008 θαη 2009 είλαη ηεο ηάμεο ηνπ 4.7%, κε 7 

εθαηνκκχξηα ιηγφηεξνπο ηνπξίζηεο λα επηζθέπηνληαη ηε Γπηηθή Δπξψπε ην 2009. Σν 

πξψην εμάκελν ηνπ 2010 παξνπζηάδεηαη επλντθφ κε ηηο δηεζλείο ηνπξηζηηθέο αθίμεηο λα 

παξνπζηάδνπλ αχμεζε θαηά 4.6% (πίλαθαο 7). 

 

Κεληξηθή & Αλαηνιηθή Δπξώπε  

 

 

Οη ρψξεο ηεο Κεληξηθήο θαη Αλαηνιηθήο Δπξψπεο πξνζέιθπζαλ 89.5 εθαηνκκχξηα 

επηζθέπηεο ην 2009, θαηαθηψληαο ην 19.4% ηεο επξσπατθήο ηνπξηζηηθήο πίηαο 

(πίλαθαο 7 θαη δηάγξακκα 6). ε ζρέζε κε ην 2008, έηνο θαηά ην νπνίν νη αθίμεηο 

έθηαζαλ ηα 100 εθαηνκκχξηα, νη δηεζλείο ηνπξηζηηθέο αθίμεηο κεηψζεθαλ θαηά 10.5% 

(πίλαθαο 7). Σν πξψην εμάκελν ηνπ 2010 ζεκεηψζεθε αχμεζε θαηά 0.3%, γεγνλφο πνπ 

δείρλεη φηη ηα ζεκάδηα ηεο θξίζεο εμαιείθνληαη ζηαδηαθά. 
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Βόξεηα Δπξώπε  

 

 

Οη ρψξεο ηεο Βφξεηαο Δπξψπεο πξνζέιθπζαλ ην 11.6% απφ ην ζχλνιν ησλ δηεζλψλ 

ηνπξηζηηθψλ αθίμεσλ ηεο Δπξψπεο ην 2009 (53.4 εθαηνκκχξηα ηνπξίζηεο) (πίλαθαο 7 

θαη δηάγξακκα 6). ε ζρέζε κε ην 2008, νη δηεζλείο ηνπξηζηηθέο αθίμεηο κεηψζεθαλ θαηά 

5.5%, ιφγσ ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο πνπ έπιεμε θαη ηηο επξσπατθέο ρψξεο. Οη 

αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηα ηνπξηζηηθά κεγέζε ζπλερίζηεθαλ θαη ην πξψην εμάκελν ηνπ 

2010 ιφγσ ηεο εθαηζηεηαθήο έθξεμεο ζηελ Ηζιαλδία, θαη ε κείσζε ησλ αθίμεσλ ήηαλ 

ηεο ηάμεο ηνπ 3.4% (πίλαθαο 7). 

 

Διάγραμμα 6. Μερίδια των επιμζρουσ Περιφερειών ςτον τουριςμό τησ Ευρώπησ 

(%) 

2009 
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Δπξσπατθή Έλσζε  

 

 

Ζ δεκηνπξγία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο απνηειεί ην πην ζεκαληηθφ βήκα αλάπηπμεο 

ηεο Δπξψπεο. Ο αξρηθφο ζθνπφο ηεο ήηαλ λα ζπλδέζεη ηηο ρψξεο κεηαμχ ηνπο κε ηε 

δεκηνπξγία ζηελψλ νηθνλνκηθψλ θαη βηνκεραληθψλ ζπλεξγαζηψλ. Ο ξφινο απηφο, ζηελ 

πνξεία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, εκπινπηίζηεθε θαη ε ίδξπζε ζεκαληηθψλ νξγάλσλ 

θαη νξγαληζκψλ βνήζεζε ζηελ θαιχηεξε θαηαλνκή ησλ αξκνδηνηήησλ θαη ησλ ηνκέσλ, 

ζηνπο νπνίνπο κπνξεί λα παξέκβεη ε Δπξσπατθή Έλσζε. 

 

Ζ Δπξσπατθή Έλσζε είλαη κηα ζπλνκνζπνλδία πνπ απαξηζκεί είθνζη επηά θξάηε – 

κέιε. Ζ δεκηνπξγία ηεο νθείιεηαη ζηελ απνθαζηζηηθφηεηα ησλ επξσπαίσλ πνιηηψλ λα 

ζέζνπλ ηέινο ζηηο θξίζεηο πνπ ηαιάληδαλ ηελ Δπξψπε θαη λα αληαγσληζηνχλ επί ίζνηο 

φξνηο ηηο νηθνλνκίεο άιισλ ηζρπξψλ ρσξψλ. Αθνξκή ηεο ίδξπζεο απνηεινχλ νη ζπρλνί 

θαη αηκαηεξνί πφιεκνη πνπ νδήγεζαλ ζην Β‟ Παγθφζκην Πφιεκν. Οη πξνθάηνρνη ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο είλαη ε Δπξσπατθή Κνηλφηεηα Άλζξαθα θαη Υάιπβα (1951), ε 

Δπξσπατθή Οηθνλνκηθή Κνηλφηεηα (1957) θαη ε Δπξσπατθή Κνηλφηεηα Αηνκηθήο 

Δλέξγεηαο (1957). Ζ ιεηηνπξγία ησλ ζεζκψλ απηψλ έζεζε ηηο βάζεηο πάλσ ζηηο νπνίεο 

ζηεξίρζεθαλ νη ζηφρνη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Ο δηαρσξηζκφο ησλ ηνκέσλ, ζηνπο 

νπνίνπο κπνξεί λα παξεκβαίλεη ε Δπξσπατθή Έλσζε ζηα θξάηε – κέιε ηεο, νδήγεζε 

ζηε δεκηνπξγία ησλ Σξηψλ Ππιψλσλ. Βέβαηα κε ηε ζπλζήθε ηεο Ληζαβφλαο ην 2007, νη 

Σξεηο Ππιψλεο θαηαξγήζεθαλ θαη ηα ζεζκηθά φξγαλα θαη νη αξκνδηφηεηεο απηψλ 

ελζσκαηψζεθαλ πιήξσο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 

 

Σα θξάηε – κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, πνπ ζηαδηαθά εληάρζεθαλ ζε απηήλ είλαη: 

 ε Γαλία, ην Ζλσκέλν Βαζίιεην, ε Ηξιαλδία, ε νπεδία θαη ε Φηλιαλδία, απφ ηε 

Βφξεηα Δπξψπε, 

 ε Απζηξία, ην Βέιγην, ε Γαιιία, ε Γεξκαλία, ε Οιιαλδία θαη ην Λνπμεκβνχξγν, 

απφ ηε Γπηηθή Δπξψπε, 
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 ε Βνπιγαξία, ε Δζζνλία, ε Κχπξνο, ε Λεηηνλία, ε Ληζνπαλία, ε Οπγγαξία, ε 

Πνισλία, ε Ρνπκαλία, ε ινβαθία θαη ε Σζερία, απφ ηελ θεληξηθή θαη αλαηνιηθή 

Δπξψπε, 

 ε Διιάδα, ε Ηζπαλία, ε Ηηαιία, ε Μάιηα, ε Πνξηνγαιία θαη ε ινβελία, απφ ηε 

Νφηηα Δπξψπε. 

 

Σελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2002, ην επξψ εηζήρζε ζηελ θπθινθνξία θαη αληηθαηέζηεζε ηα 

ηξαπεδνγξακκάηηα θαη ηα θέξκαηα ησλ εζληθψλ λνκηζκάησλ ζε δψδεθα ρψξεο. ήκεξα, 

δεθαέμη θξάηε – κέιε αλήθνπλ ζηελ Δπξσδψλε θαη έρνπλ επίζεκν λφκηζκα ην επξψ, ην 

νπνίν ζεσξήζεθε απφ ηελ αξρή ηεο θπθινθνξίαο ηνπ ηζρπξφηεξν λφκηζκα έλαληη ηνπ 

δνιαξίνπ, θαζψο επίζεο ζηηο κέξεο καο θαηεγνξείηαη φηη είλαη κηα απφ ηηο αηηίεο ηεο 

νηθνλνκηθήο θξίζεο πνπ δηαλχνπκε. 

 

Μέζα απφ ηε ιεηηνπξγία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο αλαδείρζεθε θαη ε επθαηξία γηα λα 

δνζεί έκθαζε ζηνλ ηνπξηζκφ θαη ηα ηαμίδηα θαη λα εληζρπζνχλ νη νηθνλνκίεο ησλ θξαηψλ 

– κειψλ κέζσ ηνπ ηνπξηζηηθνχ θιάδνπ. Μέρξη ζήκεξα δελ ππάξρεη θάπνηνο 

νξγαληζκφο ή έλα ζεζκηθφ φξγαλν κε απνθιεηζηηθή αξκνδηφηεηα ζε ζέκαηα ηνπξηζηηθήο 

αλάπηπμεο θαη πνιηηηθήο, παξφια απηά ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή, ε νπνία είλαη έλα 

ζεζκηθφ φξγαλν ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, αζρνιείηαη θαη αλαιακβάλεη δξάζεηο ζε 

ζέκαηα πνιηηηζκνχ, λενιαίαο θαη εθπαίδεπζεο, θπζηθψλ πφξσλ θαη ελέξγεηαο, 

πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο θαη κεηαθνξψλ θαη ηαμηδηψλ, νη νπνίεο έρνπλ άκεζν 

αληίθηππν ζηνλ ηνπξηζηηθφ θιάδν. 

 

εκαληηθή είλαη θαη ε αλάπηπμε θαη εθαξκνγή ηνπ Πιεξνθνξηαθνχ πζηήκαηνο 

Γνξπθφξνπ Λνγαξηαζκνχ Σνπξηζκνχ, ε νπνία παξέρεη ζηαηηζηηθέο πιεξνθνξίεο γηα 

πξντφληα θαη ππεξεζίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ ηνπξηζκφ, ηε ζχλδεζε κε άιινπο 

θιάδνπο, φπσο ηελ απαζρφιεζε, θαη κε λνκηζκαηηθά ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηνλ ηνπξηζκφ. 

Σν ζπγθεθξηκέλν ζηαηηζηηθφ ινγηζηηθφ πιαίζην θαζηεξψζεθε απφ ηελ Δπξσπατθή 

Δπηηξνπή, ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Οξγαληζκφ Οηθνλνκηθήο πλεξγαζίαο θαη Αλάπηπμεο 

(ΟΟΑ) θαη ηνλ Παγθφζκην Οξγαληζκφ Σνπξηζκνχ. 
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ηα πιαίζηα ηεο πξνβνιήο θαη πξνψζεζεο ησλ επξσπατθψλ ηνπξηζηηθψλ πξννξηζκψλ, 

θαζηεξψζεθαλ νη Δπξσπατθνί Πξννξηζκνί Αξηζηείαο (European Destinations of 

ExcellENce - EDEN), κέζσ ησλ νπνίσλ παξνπζηάδεηαη ε αμία, ε πνηθηινκνξθία θαη ηα 

θνηλά ραξαθηεξηζηηθά ησλ επξσπατθψλ πξννξηζκψλ. Σν έξγν μεθίλεζε ην 2006 θαη 

ζπλερίδεηαη κέρξη ζήκεξα κεηαμχ ησλ 27 θξαηψλ – κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Οη 

πξννξηζκνί πνπ αλαδεηθλχνληαη δεζκεχνληαη γηα ηελ πνιηηηζηηθή, θνηλσληθή θαη 

πεξηβαιινληηθή αεηθφξν αλάπηπμε, θαη είλαη ιηγφηεξν γλσζηνί, έρνληαο κε απηφ ηνλ 

ηξφπν ηελ επθαηξία λα πξνσζήζνπλ θαη λα δηαθεκίζνπλ ηνλ ηνπξηζηηθφ ηνπο πξντφλ θαη 

λα πξνζειθχζνπλ ηνλ ππνςήθην ηνπξίζηα. Δλδεηθηηθά αλαθέξνπκε φηη ην 2007 

αλαδείρζεθαλ νη «Καιχηεξνη Αλαδπφκελνη Αγξνηηθνί Δπξσπατθνί Πξννξηζκνί», ην 2008 

νη πξννξηζκνί βξαβεχηεθαλ γηα ηελ πνιηηηζηηθή ηνπο θιεξνλνκηά («2008 – Σνπξηζκφο 

θαη ηνπηθή άπιε πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά») θαη ην 2009 νη πξννξηζκνί κε πεξηνρέο 

εληαγκέλεο ζην δίθηπν Natura 2000, δειαδή νη πξνζηαηεπκέλεο πεξηνρέο («Σνπξηζκφο 

θαη πξνζηαηεπκέλεο πεξηνρέο»). Γηα ην 2010, ην ζέκα είλαη ν Τδάηηλνο Σνπξηζκφο θαη 

ζα αλαδεηρζνχλ νη πξννξηζκνί κε πδξφβηα ηνπξηζηηθή πξνζθνξά. 

 

Μηα αθφκε πξσηνβνπιία ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο έρεη ζαλ ζηφρν ηελ ελίζρπζε θαη 

ηε βειηίσζε ησλ ηνπξηζηηθψλ πνιηηηθψλ πνπ αθνινπζνχληαη ζηηο είθνζη επηά ρψξεο – 

κέιε. Απφ ηελ πιεπξά ηεο πξφηεηλε έλα ιεηηνπξγηθφ πιαίζην θαη ηα κέηξα πνπ πξέπεη 

λα ιεθζνχλ γηα ηελ ελίζρπζε ηνπ επξσπατθνχ ηνπξηζκνχ. Καζηεξψζεθε ινηπφλ έλα 

εηήζην επξσπατθφ θφξνπκ γηα ηνλ ηνπξηζκφ, ζηε δηάξθεηα ηνπ νπνίνη εθπξφζσπνη ηεο 

ηνπξηζηηθήο βηνκεραλίαο, ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ, ησλ επξσπατθψλ ζεζκηθψλ 

νξγάλσλ θαη ησλ εζληθψλ θαη πεξηθεξεηαθψλ αξρψλ ζα ζπδεηνχλ ηηο πξνθιήζεηο ηνπ 

ηνκέα. Σν Δπξσπατθφ Σνπξηζηηθφ Φφξνπκ πξαγκαηνπνηήζεθε πξψηε θνξά ζηηο 

Βξπμέιεο ην Γεθέκβξην ηνπ 2002 θαη έθηνηε ιακβάλεη ρψξα θάζε ρξφλν ζε δηαθνξεηηθή 

επξσπατθή πφιε ησλ θξαηψλ – κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη κε δηαθνξεηηθφ 

ζέκα. Σν 2010 ζα πξαγκαηνπνηεζεί ην Ννέκβξην ζηε Mellieha ηεο Μάιηαο κε ζέκα ηελ 

«Δλίζρπζε ηνπ ξφινπ ηεο Δπξψπεο σο εγεηηθφο ηνπξηζηηθφο πξννξηζκφο», ζηα 

πιαίζηα ηνπ νπνίνπ ζα απνλεκεζνχλ ηα βξαβεία Δπξσπατθψλ Πξννξηζκψλ Αξηζηείαο. 

Σέινο, ζην δηθηπαθφ ηφπν ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο «Σαμηδεχνληαο ζηελ Δπξψπε» 

κπνξεί ν επηζθέπηεο θαη ππνςήθηνο ηνπξίζηαο λα ελεκεξσζεί γηα ζέκαηα, φπσο ηα 
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έγγξαθα πνπ ρξεηάδεηαη γηα λα ηαμηδέςεη, ην εζληθφ λφκηζκα, ηελ παξνρή πγεηνλνκηθήο 

πεξίζαιςεο, αθφκε θαη γηα ηηο πνιηηηζηηθέο εθδειψζεηο. 

 

Δπξσπατθή Δπηηξνπή Σνπξηζκνύ  

 

 

Ζ Δπξσπατθή Δπηηξνπή Σνπξηζκνχ ηδξχζεθε ην 1948 απφ δεθαελλέα ρψξεο ηεο 

Γπηηθήο Δπξψπεο. ήκεξα νη ρψξεο – κέιε ηεο Δπηηξνπήο είλαη ηξηάληα έμη – νη είθνζη 

επηά ρψξεο – κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ε Κξναηία, ε Ηζιαλδία, ην Μνλαθφ, ε 

Ννξβεγία, ν Άγηνο Μαξίλνο, ε εξβία, ε Σνπξθία, ην Μαπξνβνχλην θαη ε Διβεηία. 

 

Πξφθεηηαη γηα έλαλ κε θεξδνζθνπηθφ νξγαληζκφ, ν νπνίνο ζπληεξείηαη απφ ηηο 

ζπλεηζθνξέο ησλ κειψλ ηνπ. Ζ έδξα ηνπ είλαη ζηηο Βξπμέιιεο θαη δξαζηεξηνπνηείηαη θαη 

ζε ρψξεο εθηφο ηεο Δπξψπεο, φπσο ζηνλ Καλαδά, ζηελ Ηαπσλία, ζηε Λαηηληθή Ακεξηθή 

θαη ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο Ακεξηθήο. ηηο ρψξεο – κέιε ηεο Δπηηξνπήο, ην έξγν 

δηαηεινχλ νη Δζληθνί Οξγαληζκνί Σνπξηζκνχ. 

 

Ο ξφινο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο Σνπξηζκνχ αθνξά ζηε κειέηε ησλ ηάζεσλ πνπ 

επηθξαηνχλ ζηελ επξσπατθή ηνπξηζηηθή αγνξά, ζηε ζχγθξηζε θαη ζηηο ηάζεηο ησλ 

ππφινηπσλ δηεζλψλ αγνξψλ θαη ζηελ πξνψζεζε ησλ ηνπξηζηηθψλ πξννξηζκψλ ηεο 

Δπξψπεο. 

 

Κξίζεηο  

 

 

Σν 2009, ε παλδεκία ηεο γξίπεο ησλ ρνίξσλ, ή φπσο αιιηψο νλνκάζηεθε ν ηφο 

Ζ1Ν1, μέζπαζε ζε πνιιέο ρψξεο παγθνζκίσο, θάλνληαο κεγάιν κέξνο ηνπ 

πιεζπζκνχ ηνπο λα λνζήζεη. Ζ παλδεκία ηεο λέαο γξίπεο ήηαλ ε πξψηε ηνπ 21νπ 
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αηψλα θαη πξνθάιεζε 18.500 ζαλάηνπο ζε φιν ηνλ θφζκν. Σα πξψηα θξνχζκαηα ηεο 

επηδεκίαο ηεο γξίπεο ησλ ρνίξσλ εκθαλίζζεθαλ ηνλ Απξίιην ηνπ 2009 ζην Μεμηθφ θαη 

ζηηο Ζ.Π.Α. Ο Παγθφζκηνο Οξγαληζκφο Σνπξηζκνχ αλαθνίλσζε ην ηέινο ηεο παλδεκίαο 

ηνλ Αχγνπζην ηνπ 2010 θαη ηε κεηά – παλδεκηθή θάζε, ζηελ νπνία εηζήιζε ε 

παγθφζκηα θνηλφηεηα. Πξφθεηηαη γηα κηα καθξνπξφζεζκε θξίζε, ηεο νπνίαο νη 

επηπηψζεηο θάλεθαλ ζε πνιινχο θιάδνπο ησλ ρσξψλ πνπ επεξεάζηεθαλ. χκθσλα 

κε ηνλ Παγθφζκην Οξγαληζκφ Σνπξηζκνχ, ην πξψην εμάκελν ηνπ 2009, νη δηεζλείο 

ηνπξηζηηθέο αθίμεηο κεηψζεθαλ θαηά 7%, ζηελ Δπξψπε (-8%), ηελ Ακεξηθή (-7%), ηελ 

Αζία (-5%) θαη ηε Μέζε Αλαηνιή (-8%), ελψ αλεπεξέαζηε έκεηλε ε Αθξηθή κε ην ξπζκφ 

αχμεζεο λα αλέξρεηαη ζην 4%. πλνιηθά ην 2009, έθιεηζε κε κηα πηψζε ηεο ηάμεο ηνπ 

4% ζηηο δηεζλείο ηνπξηζηηθέο αθίμεηο (880 εθαη. δηεζλείο ηνπξίζηεο). Οη απμεηηθνί ξπζκνί 

αχμεζεο επαλήιζαλ ην ηειεπηαίν ηεηξάκελν ηνπ 2009 θαη ηνλ Απξίιην ηνπ 2010, νη 

ξπζκνί είλαη ηεο ηάμεο ηνπ 7%. 

 

Ζ αζζέλεηα ησλ «ηξειψλ αγειάδσλ» πνπ παξνπζηάζηεθε ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην ην 

2001 ήηαλ κηα επηδεκία πνπ εθδειώζεθε ζηα δώα. Ωζηφζν άκεζεο ήηαλ νη 

επηπηψζεηο θαη ζηνπο αλζξψπνπο, πνπ θαηαλάισλαλ ην κνιπζκέλν θξέαο ησλ 

άξξσζησλ αγειάδσλ. Δίρε επίδξαζε ζηνλ εγθέθαιν θαη γη‟ απηφ θαιείηαη ζπνγγψδεο 

εγθεθαινπάζεηα. Πξφθεηηαη γηα κηα επηδεκία, ε νπνία είρε καθξνρξφληεο επηπηψζεηο θαη 

μεπεξάζηεθε ζρεδφλ κεηά απφ δπν ρξφληα. Ζ ηνπξηζηηθή βηνκεραλία δέρζεθε έλα 

πιήγκα, αθνχ νη δηεζλείο ηνπξηζηηθέο αθίμεηο ζεκείσζαλ κείσζε ηεο ηάμεο ηνπ 9%. 

 

Οη ρψξεο ηεο Δπξψπεο έρνπλ λα αληηκεησπίζνπλ ηα αθξαία θαηξηθά θαηλόκελα πνπ 

πιήηηνπλ θαηά θαηξνχο πνιιέο πφιεηο. Ηζρπξνί άλεκνη, θαηαηγίδεο, πιεκκχξεο θαη 

ςχρνο πξνθαινχλ αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηηο πιεγείζεο πεξηνρέο θαη απνηξέπνπλ ηελ 

πηζαλή επίζθεςε ηνπξηζηψλ. Σνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2010, ν πνιχ ςπρξφο θαηξφο θαη νη 

ηζρπξνί άλεκνη πξνθάιεζαλ πξνβιήκαηα ζην ζηδεξνδξνκηθφ δίθηπν, αλέζηεηιαλ ηε 

ιεηηνπξγία ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ ζρνιείσλ θαη απέθιεηζαλ πνιιά ρσξηά. Ηδηαίηεξα 

έληνλε ήηαλ ε επέιαζε ηνπ ςχρνπο ζηε Βφξεηα Γεξκαλία κε ρηνλνζχειιεο λα 

απνηξέπνπλ θάζε πηζαλή κεηαθίλεζε. Δπίζεο άζρεκε ήηαλ ε θαηάζηαζε ζηα λεζηά ηεο 

Βαιηηθήο. Ζ θαθνθαηξία έπιεμε θαη ηελ Πνισλία, ηελ Ηζπαλία θαη ηελ Πνξηνγαιία, ελψ 
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καηαηψζεθαλ 180 πηήζεηο ζηα αεξνδξφκηα ηεο Γεξκαλίαο, ηεο Μεγάιεο Βξεηαλίαο θαη 

ηεο Διβεηίαο. 

 

ην παξειζφλ, ηνλ Ηαλνπάξηνπ ηνπ 2007, ε ηξνπηθή θαηαηγίδα «Κύξηιινο» είρε ζαλ 

ηξαγηθφ απνηέιεζκα ην ζάλαην δεθαηξηψλ αλζξψπσλ ζηε Μεγάιε Βξεηαλία, ζηε 

Γεξκαλία θαη ζηελ Οιιαλδία. Σα αθξαία θαηξηθά θαηλφκελα έπιεμαλ ηελ θεληξηθή θαη 

Βφξεηα Δπξψπε πξνθαιψληαο πξνβιήκαηα ζηηο κεηαθηλήζεηο, θπθινθνξηαθφ ράνο, 

πηψζεηο δέληξσλ, θαηαζηξνθέο ζε θηίξηα, δηαθνπέο ζηελ ειεθηξνδφηεζε θαη πνιιά 

ζχκαηα. Οη αθπξψζεηο πηήζεσλ θαη δξνκνινγίσλ πινίσλ ζηε Βφξεηα Δπξψπε 

απέθιεηζαλ ηελ νπνηαδήπνηε πξνζπάζεηα κεηαθηλήζεηο ζηνπο πξννξηζκνχο ηεο. 

 

Ζ εμάπισζε ηνπ λέθνπο ζηάρηεο απφ ην εθαίζηεην πνπ εμεξξάγε ζηελ Ηζιαλδία 

ηνλ Απξίιην ηνπ 2010, παξέιπζε κεγάιν κέξνο ησλ επξσπατθψλ αεξνγξακκψλ θαη 

έρεη θαζειψζεη ζην έδαθνο φια ηα αεξνζθάθε ζηε Βφξεηα Δπξψπε. 63 ρηιηάδεο 

πηήζεηο αθπξψζεθαλ εμαηηίαο ηνπ εθαηζηεηαθνχ λέθνπο. Πξνβιήκαηα δεκηνπξγήζεθαλ 

ζηηο αεξνκεηαθνξέο ζην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο Δπξψπεο. Οη πηήζεηο 

πξαγκαηνπνηνχληαλ κφλν ζηε Νφηηα Δπξψπε, ζηα Νφηηα Βαιθάληα, ζηε Νφηηα Ηηαιία, 

ζηε Βνπιγαξία, ζηελ Διιάδα θαη ζηελ Σνπξθία. Σν δηάζηεκα κεηά ην μέζπαζκα ηνπ 

θξίζηκνπ γεγνλφηνο θαη κέρξη ηνλ Αχγνπζην, νη ρψξεο ηεο Βφξεηαο Δπξψπεο 

ππέζηεζαλ κεηψζεηο ζην ξπζκφ αχμεζεο ησλ δηεζλψλ αθίμεσλ θαηά 3%21. 

 

Σνλ Ηνχιην ηνπ 2005, κηα ζεηξά βνκβηζηηθώλ επηζέζεσλ ζηα κέζα κεηαθνξάο ηνπ 

Λνλδίλνπ απνηέιεζε έλα θξίζηκν γεγνλφο πνπ ππξνδφηεζε κηα ζεηξά επηπηψζεσλ ζε 

καθξνρξφλην θαη βξαρπρξφλην επίπεδν. Με ην ζπγθεθξηκέλν γεγνλφο εκθαλίζηεθε πάιη 

ζην πξνζθήλην ε Αι Κάηληα, ε ηζιακηθή νξγάλσζε πνπ επζχλεηαη γηα ηα ηξνκνθξαηηθά 

ρηππήκαηα ηεο 11εο επηεκβξίνπ 2001, ε νπνία ζέιεζε λα «ηηκσξήζεη» κε απηφ ηνλ 

ηξφπν ηε Βξεηαλία γηα ηε ζπκκεηνρή ηεο ζηνλ πφιεκν ηνπ Ηξάθ. Ο πφιεκνο θαηά ηεο 

δηεζλνχο ηξνκνθξαηίαο πνπ μεθίλεζε ηελ 11ε επηεκβξίνπ 2001, ζπλερίδεηαη, 

ζθνξπψληαο ην ζάλαην θαη απεηιψληαο πνιινχο αζψνπο πνιίηεο. Σν ηξαγηθφ 

                                                           
21

 UNWTO, Aug. 2010, Tourism Barometer 
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απνηέιεζκα ησλ βνκβηζηηθψλ επηζέζεσλ ήηαλ 52 λεθξνί θαη 700 ηξαπκαηίεο. Σέινο, νη 

θφβνη γηα κείσζε ησλ ηαμηδηψλ ησλ Βξεηαλψλ ηνπξηζηψλ ζε άιιεο ρψξεο δελ 

επηβεβαηψζεθε. Δπίζεο, ε κείσζε ησλ δηεζλψλ ηνπξηζηηθψλ αθίμεσλ ζηε Βξεηαληθή 

πξσηεχνπζα αληηζηαζκίζηεθε ζρεδφλ ακέζσο ην πξψην δεθαήκεξν. 
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2.2.5 Διιάδα 

 

 

Ο ηνπξηζκφο απνηειεί έλαλ πνιχ ζεκαληηθφ θιάδν δξαζηεξηφηεηαο γηα ηελ ειιεληθή 

νηθνλνκία. χκθσλα κε ηνλ Παγθφζκην Οξγαληζκφ Σνπξηζκνχ22, ν ηνπξηζκφο 

ζπκβάιιεη ζην ΑΔΠ ηεο ρψξαο θαηά 16.3% θαη ε ζπλνιηθή ζπκκεηνρή ηνπ ηνπξηζκνχ 

ζηελ απαζρφιεζε είλαη αθφκε κεγαιχηεξε, ηεο ηάμεο ηνπ 19.8%. Μειεηψληαο ηελ 

ειιεληθή ηνπξηζηηθή βηνκεραλία ζα αλαιχζνπκε ηελ ηνπξηζηηθή πξνζθνξά θαη ηελ 

ηνπξηζηηθή δήηεζε. 

 

Σνπξηζηηθή πξνζθνξά  

 

 

χκθσλα κε ηα ζηνηρεία23 ηνπ Ξελνδνρεηαθνχ Δπηκειεηεξίνπ Διιάδνο, ε Διιάδα 

δηαζέηεη 9.554 μελνδνρεηαθέο κνλάδεο. Οη κνλάδεο αλάινγα κε ηα πξφηππα πνπ 

πιεξνχλ θαηέρνπλ θαη θάπνηνλ ηχπν αζηεξηψλ. Οη μελνδνρεηαθέο κνλάδεο πέληε 

αζηέξσλ (5*****) ζεσξνχληαη νη πην θαιέο, κε ζχγρξνλν εμνπιηζκφ θαη παξνρέο 

πςεινχ επηπέδνπ, ελψ νη κνλάδεο ελφο αζηέξα (1*) πξνζθέξνπλ ηα βαζηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ελφο απινχ θαηαιχκαηνο (πίλαθαο 8). Δπίζεο, κηα δηάθξηζε αθνξά 

ζηνλ ηχπν ηνπ θαηαιχκαηνο. Έρνπκε ινηπφλ ηα μελνδνρεία θιαζηθνχ ηχπνπ, πνπ 

απνηεινχλ ηελ πιεηνςεθία ζηελ Διιάδα ζε πνζνζηφ 65.8%. Σα μελνδνρεία ηχπνπ 

επηπισκέλσλ δηακεξηζκάησλ θαηαιακβάλνπλ ην 26.2%. Σέινο, ηα παξαδνζηαθά 

μελνδνρεία απνηεινχλ ην 5.4% ηνπ ζπλφινπ ησλ θαηαιπκάησλ, ηα επηπισκέλα 

δηακεξίζκαηα ην 2.5% θαη ηα κνηέι πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηε ρψξα καο κφιηο ην 0.2% 

(ζπλνιηθά 12 ζηνλ αξηζκφ) (Γηάγξακκα 7). 

 

                                                           
22

 τοιχεία του Παγκόςμιου Οργανιςμοφ Σουριςμοφ για το 2008 

23
 τοιχεία διαμορφωμζνα ςτο τζλοσ Νοεμβρίου του 2009 
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Πίνακασ 8. Ξενοδοχειακό Δυναμικό τησ Ελλάδασ (2009) 

Ξελνδνρεη

αθέο 

Μνλάδεο 

5***** 4**** 3*** 2** 1* χλνιν 

267 1.153 2.159 4.389 1.586 9.554 

Πεγή: Ξελνδνρεηαθφ Δπηκειεηήξην Διιάδνο, 2009 

 

 

Διάγραμμα 7. Ποςοςτιαία κατανομή καταλυμάτων ανά είδοσ 

 

 

Αμίδεη λα αλαθεξζνχκε ζηελ ηνπξηζηηθή πξνζθνξά αλά γεσγξαθηθφ δηακέξηζκα θαη 

ζηνπο πξννξηζκνχο, ζηνπο νπνίνπο βξίζθνληαη ηα πεξηζζφηεξα θαηαιχκαηα. Ζ 

Μαθεδνλία, ε Κξήηε θαη ε ηεξεά Διιάδα ζπγθεληξψλνπλ ζρεδφλ ην κηζφ ηνπ ζπλφινπ 

ησλ θαηαιπκάησλ, πνπ αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ ηεο ηάμεο ηνπ 46.3%. Αθνινπζνχλ νη 

Κπθιάδεο θαη ηα Γσδεθάλεζα, φπνπ βξίζθεηαη ην 20.7% ηνπ ζπλφινπ ησλ 

μελνδνρεηαθψλ θαηαιπκάησλ. Σα Ηφληα Νεζηά θαη ε Πεινπφλλεζνο θαηέρνπλ ην 17.8% 

ηνπ ζπλφινπ ησλ μελνδνρεηαθψλ θαηαιπκάησλ θαη ηέινο, κφιηο ην 15.2% ησλ 
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θαηαιπκάησλ είλαη δηαζθνξπηζκέλν ζηελ πεξηθέξεηα ηεο Θεζζαιίαο, ηεο Ζπείξνπ, ηεο 

Θξάθεο θαη ησλ λεζηψλ ηνπ Αηγαίνπ (Γηάγξακκα 8). 

 

Σνπξηζηηθή Εήηεζε  

 

 

Ζ Διιάδα ζεσξείηαη απφ πνιινχο ηνπξίζηεο θαινθαηξηλφο πξννξηζκφο θαη ε 

κεγαιχηεξε θίλεζε ζεκεηψλεηαη ην ηξίην ηξίκελν ηνπ έηνπο, ηνπο κήλεο Ηνχιην, 

Αχγνπζην θαη επηέκβξην. Απφ παιηά, νη δηαθεκηζηηθέο θακπάληεο ηεο Διιάδαο ζην 

εμσηεξηθφ είραλ ζέκα ηε ζάιαζζα θαη ηνλ θαινθαηξηλφ ήιην, ζηνηρεία πνπ επηθξαηνχλ 

αθφκε ζηε ζπλείδεζε ησλ ηνπξηζηψλ. 

Διάγραμμα 8. Ποςοςτιαία κατανομή καταλυμάτων ανά γεωγραφικό διαμζριςμα 
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Αξρηθά, ζηελ αλάιπζε ηεο ειιεληθήο ηνπξηζηηθήο δήηεζεο ζα αλαθεξζνχκε ζηηο 

ηαμηδησηηθέο εηζπξάμεηο θαη ζηηο πιεξσκέο γηα ην δηάζηεκα Ηαλνπαξίνπ – Απγνχζηνπ 

2010. πλνιηθά ην νθηάκελν ηνπ 2010, νη ηαμηδησηηθέο εηζπξάμεηο γηα ηελ Διιάδα ήηαλ 

7.049,4 εθαη. € θαη νη ηαμηδησηηθέο πιεξσκέο 1.501,8 εθαη. € (Πίλαθαο 9). 

 

Οη «πηζηέο» ηνπξηζηηθέο αγνξέο ηεο Διιάδαο δηαρξνληθά παξαηεξνχληαη φηη είλαη ε 

Αγγιία, ε Γεξκαλία, ε Ηηαιία, ε Γαιιία, νη θαλδηλαβηθέο ρψξεο24 θαη νη Κάησ ρψξεο25. 

χκθσλα κε ηα ζηαηηζηηθά αξρεία ηεο Διιεληθήο ηαηηζηηθήο Τπεξεζίαο, νη ρψξεο 

απηέο παξνπζίαζαλ κείσζε ζηηο αθίμεηο ηνπο ζηελ Διιάδα γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα 

Ηαλνπαξίνπ – Ηνπλίνπ 2010 ζε ζρέζε κε ην αληίζηνηρν δηάζηεκα ηνπ 2009. ην 

δηάγξακκα 9 θαίλνληαη νη δηαθπκάλζεηο κεηαμχ ησλ δπν εηψλ. 

                                                           
24

 ουηδία, Νορβηγία, Δανία, Φινλανδία 

25
 Ολλανδία, Βζλγιο, Λουξεμβοφργο 
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Πίνακασ 9. Ταξιδιωτικζσ ειςπράξεισ και πληρωμζσ για το διάςτημα Ιαν. – Αυγ. 2010 

2010         (εκαη. €) Ταξιδιωηικέρ Ειζππάξειρ Ταξιδιωηικέρ Πληπωμέρ 

Ηαλνπάξηνο 147,6 206,6 

Φεβξνπάξηνο 147,1 131,3 

Μάξηηνο 181,9 175,3 

Απξίιηνο 327,8 180,4 

Μάηνο 817,6 193,8 

Ηνχληνο 1.229,4 188,8 

Ηνχιηνο 1.983,3 212,3 

Αχγνπζηνο 2.214,7 213,3 

Σύνολο 7.049,4 1.501,8 

Πεγή: ηαηηζηηθφ Γειηίν Οηθνλνκηθήο πγθπξίαο, Σξάπεδα ηεο Διιάδνο, 2010 
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Διάγραμμα 9. Συγκριτική ανάλυςη Ιαν. – Ιουν. 2009 – 2010 ςτισ αφίξεισ τουριςτών ςτην Ελλάδα 

από τισ «πιςτζσ» χώρεσ 

 

 

πγθεθξηκέλα παξαηεξνχκε φηη νη αθίμεηο ηνπξηζηψλ απφ ηηο ρψξεο πνπ δηαρξνληθά 

«ζηήξηδαλ» ηελ Διιάδα κεηψζεθαλ ην πξψην εμάκελν ηνπ 2010 ζε ζρέζε κε ην 2009. 

Ζ κεγαιχηεξε κείσζε ζεκεηψζεθε ζηηο αθίμεηο Ννξβεγψλ ηνπξηζηψλ θαη ήηαλ ηεο 

ηάμεο ηνπ 54.7%. Δπίζεο, κεησκέλεο ήηαλ θαη νη αθίμεηο ησλ Γεξκαλψλ (5.8%), ησλ 

Άγγισλ (12.3%) θαη ησλ Ηηαιψλ (10.1%) ηνπξηζηψλ, ζε κηθξφηεξεο ηάμεο πνζνζηά, 

γεγνλφο πνπ είλαη άκεζε απφξξνηα ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο. Δπίζεο, ζεκαληηθφ ξφιν 

ζηε κείσζε ησλ αθίμεσλ θαη ζηε δηεχξπλζε ηνπ αξλεηηθνχ θιίκαηνο δηαδξακάηηζε θαη ε 

έθξεμε ηνπ Ηζιαλδηθνχ εθαηζηείνπ, πνπ απέθιεηζε ηε Βφξεηα Δπξψπε θαη ηε ζχλδεζε 

ηεο κε ηελ ππφινηπε Δπξψπε θαη ηνλ ππφινηπν θφζκν. Μφλν ην Λνπμεκβνχξγν θαη ε 

Φηλιαλδία παξνπζίαζαλ απμεηηθά ηνπξηζηηθά κεγέζε ην πξψην εμάκελν ηνπ 2010. 

πγθεθξηκέλα, 10.8% αχμεζε ησλ αθίμεσλ απφ ην Λνπμεκβνχξγν θαη 24.2% απφ ηε 

Φηλιαλδία. 

 

Ιαν. – Ιουν.2009 

Ιαν. – Ιουν.2010 

Αφξηςη 
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Σα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ηεο ΔΤΔ26 γηα ην πξψην εμάκελν ηνπ 2010 παξνπζηάδνπλ 

θαηλνχξγηα ζηνηρεία γηα ηελ ειιεληθή ηνπξηζηηθή αγνξά θαη ηελ πξνζέιθπζε ηνπξηζηψλ 

απφ λέεο αλαδπφκελεο ηνπξηζηηθά αγνξέο. Μειεηψληαο αξρηθά ηηο ηνπξηζηηθέο 

πεξηθέξεηεο, αχμεζε ησλ αθίμεσλ παξαηεξείηαη απφ ηηο ρψξεο ηεο Αζίαο, ζε πνζνζηφ 

73.7%. Δλδεηθηηθά αλαθέξνπκε φηη νη Ηάπσλεο ηνπξίζηεο ήηαλ απμεκέλνη θαηά 172.4% 

ζε ζρέζε κε ην πξψην εμάκελν ηνπ 2009 θαη νη Κηλέδνη θαηά 542.4%. Δπίζεο, ππήξμε 

αχμεζε ησλ αθίμεσλ απφ ηε Μέζε Αλαηνιή, κε ην Ηζξαήι λα ζηέιλεη 87.7% 

πεξηζζφηεξνπο ηνπξίζηεο ζε ζρέζε κε ην 2009. Σν γεγνλφο απηφ εληζρχζεθε κε ηελ 

πξνζέγγηζε ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα θαη ησλ θπβεξλεηηθψλ θνξέσλ ηεο Διιάδαο κε ηνπο 

αληίζηνηρνπο θνξείο ησλ αλαδπφκελσλ ηνπξηζηηθά αγνξψλ. Οη ηνπξίζηεο απφ ηελ 

πεξηθέξεηα ηεο Αθξηθήο ήηαλ απμεκέλνη θαηά 31.1% ζε ζρέζε κε ην πξψην εμάκελν 

ηνπ 2009. Σέινο, αξλεηηθά ηνπξηζηηθά κεγέζε ζεκείσζε ε Ωθεαλία (-12.7%), ε Ακεξηθή 

(-15.1) θαη ε Δπξψπε (-6). Οη ιφγνη είλαη ε παγθφζκηα νηθνλνκηθή θξίζε θαη ε έθξεμε 

ηνπ Ηζιαλδηθνχ εθαηζηείνπ, πνπ επζχλεηαη θπξίσο γηα ηηο κεησκέλεο αθίμεηο ηνπξηζηψλ 

απφ ηελ Δπξψπε. 

 

Δζηηάδνληαο ηψξα ζηηο αθίμεηο ηνπξηζηψλ ζηελ Διιάδα απφ ρψξεο ηεο Δπξψπεο, νη 

νπνίεο ζην παξειζφλ έζηειλαλ κηθξφ αξηζκφ ηνπξηζηψλ, παξαηεξνχκε φηη αλαδχνληαη 

λέεο ηνπξηζηηθέο αγνξέο θαη ε Διιάδα αληηκεησπίδεη λέεο πξνθιήζεηο κε ζθνπφ λα 

θεξδίζεη ηελ εκπηζηνζχλε ησλ ηνπξηζηψλ θαη λα παξέρεη πςειέο πνηνηηθά ππεξεζίεο 

θηινμελίαο. χκθσλα κε ηνλ πίλαθα 10, νη ηνπξίζηεο απφ ηε Λεηηνλία θαη ηε Ρσζία 

ζρεδφλ δηπιαζηάζηεθαλ ζε ζρέζε κε ην πξνεγνχκελν έηνο. Σν γεγνλφο ηεο αχμεζεο 

ησλ Ρψζσλ ηνπξηζηψλ νθείιεηαη θαη ζε ζέκαηα εμσηεξηθήο πνιηηηθήο θαη αλάπηπμεο 

πνπ πξνζπαζνχλ νη δπν ρψξεο λα πεηχρνπλ θαη ζην θνηλφ εγρείξεκα γηα ηε ζχλδεζε 

ηνπο κε ηνλ αγσγφ θπζηθνχ αεξίνπ. 

 

 

 

                                                           
26

 Ελληνική τατιςτική Τπηρεςία Ελλάδοσ 
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Πίνακασ 10. Νζεσ αναδυόμενεσ τουριςτικζσ αγορζσ για την Ελλάδα – Συγκριτική ανάλυςη 2009 - 

2010 

 Ηαλ. – Ηνπι. 2010 Ηαλ. – Ηνπι. 2009 % 

Λεηηνλία 7.168 4.124 42,47 

Ρσζία 119.736 71.571 40,23 

Κύπξνο 243.130 163.255 32,85 

Πνισλία 81.248 64.382 20,76 

εξβία - 
Μαπξνβνύλην 

162.650 147.267 9,46 

Πεγή: ηαηηζηηθά Θέκαηα, ΔΤΔ 
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Παξαηεξνχκε ινηπφλ φηη ε ηνπξηζηηθή βηνκεραλία εμειίζζεηαη θαη καδί κ‟ απηήλ νη 

ρψξεο θαη νη ηνπξηζηηθνί πξννξηζκνί ηνπο. Καζεκεξηλά ζπκβαίλνπλ γεγνλφηα πνπ 

κπνξνχλ λα αλαηξέςνπλ ηα δεδνκέλα θαη ηελ ηνπξηζηηθή δήηεζε ελφο πξννξηζκνχ. 

Απηά ηα γεγνλφηα κπνξνχλ λα πξνζδψζνπλ θήκε ζ‟ έλαλ πξννξηζκφ θαη λα 

πξνζειθχζνπλ κεγαιχηεξν αξηζκφ επηζθεπηψλ, φπσο γηα παξάδεηγκα ην πξφζθαην 

επίζεκν παηρλίδη ηνπ Παγθφζκηνπ θππέιινπ πνπ δηνξγαλψζεθε ζηα γήπεδα ηεο Ννηίνπ 

Αθξηθήο (World Cup FIFA) ή ε δηνξγάλσζε ηεο Eurovision, ελφο κνπζηθνχ 

δηαγσληζκνχ ζηνλ νπνίν ζπκκεηέρνπλ νη επξσπατθέο ρψξεο. 

 

Άιια γεγνλφηα φκσο κπνξνχλ λα βιάςνπλ ηελ εηθφλα ηνπ πξννξηζκνχ θαη λα 

απνηξέςνπλ ηνπο ππνςήθηνπο ηνπξίζηεο λα πξαγκαηνπνηήζνπλ ηελ επίζθεςή ηνπο. 

Απηά ηα γεγνλφηα ραξαθηεξίδνληαη θξίζηκα θαη απεηινχλ ηνλ ηνπξηζκφ κηαο ρψξαο, 

φπσο νη ζεηζκνί, νη ηπθψλεο, ηα εθαίζηεηα, νη επηδεκίεο, ηα αεξνπνξηθά δπζηπρήκαηα, 

νη ηξνκνθξαηηθέο ελέξγεηεο, νη νηθνλνκηθέο θξίζεηο, νη πνιηηηθέο αλαηαξαρέο θαη πνιιά 

άιια. 

 

Σελ ηειεπηαία δηεηία (2008 – 2009), ε επίδξαζε ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκηθήο θξίζεο θαη 

ε χθεζε πνπ αθνινχζεζε, κείσζε ηηο δηεζλείο ηνπξηζηηθέο αθίμεηο θαηά 4.2% γηα ην έηνο 

2009, κε ηνπο ηνπξίζηεο λα θηάλνπλ κφιηο ηα 880 εθαηνκκχξηα27. εκαληηθφ ξφιν ζηε 

δηεχξπλζε ηνπ αξλεηηθνχ θιίκαηνο είρε ν ηφο Ζ1Ν1, ν νπνίνο μέζπαζε ην 2009 θαη είρε 

παγθφζκην αληίθηππν θαη αξλεηηθή επίδξαζε ζε πνιινχο δηεζλείο πξννξηζκνχο. Οη 

θφβνη γηα επέθηαζε ηνπ ηνχ, ζε κνξθή παλδεκίαο επηβεβαηψζεθαλ, ηα ζαλαηεθφξα 

πεξηζηαηηθά έθηαζαλ ηηο ρηιηάδεο θαη ηα θξνχζκαηα αθφκε παξαθνινπζνχληαη. Οη 

ξπζκνί αλάπηπμεο εκθαλίζηεθαλ πάιη ζηελ ηνπξηζηηθή βηνκεραλία ην ηειεπηαίν 

ηεηξάκελν ηνπ 2009, κεηά απφ 14 κήλεο χθεζεο. 

                                                           
27

 Πίνακασ 1, ςελ. 25 
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Διάγραμμα 10. Ποςοςτιαίεσ μεταβολζσ των Τουριςτικών Περιφερειών 

 

 

Οη θξίζεηο πνπ κπνξνχλ λα μεζπάζνπλ θαη λα έρνπλ άκεζν αληίθηππν ζηνλ ηνπξηζηηθφ 

θιάδν κπνξνχλ λα ηαμηλνκεζνχλ ζε ηέζζεξηο θαηεγνξίεο αλάινγα κε ηε θχζε ηνπο. 

Απηέο είλαη28: 

 

1. νη πγεηνλνκηθέο θξίζεηο θαη δηαθξίλνληαη: 

i. ζηηο επηδεκίεο πνπ επεξεάδνπλ άκεζα ηελ πγεία ησλ 

αλζξψπσλ, φπσο γηα παξάδεηγκα ν ηφο Ζ1Ν1, ν SARS 

θαη 

ii. ζηηο επηδεκίεο πνπ επεξεάδνπλ ηα δψα θαη έρνπλ έκκεζεο 

επηπηψζεηο ζηνλ άλζξσπν, φπσο γηα παξάδεηγκα ε 

λφζνο ηνπ αθζψδνπο ππξεηνχ, 

2. ηα θαηαζηξνθηθά θπζηθά θαηλφκελα θαη ηα αθξαία θαηξηθά θαηλφκελα, φπσο γηα 

παξάδεηγκα ν ηπθψλαο Καηξίλα, ε έθξεμε ηνπ Ηζιαλδηθνχ εθαηζηείνπ θαη ην 

ηζνπλάκη, 

3. νη πφιεκνη θαη νη ηξνκνθξαηηθέο ελέξγεηεο, φπσο νη ηξνκνθξαηηθέο επηζέζεηο ηεο 

11εο επηεκβξίνπ, ν πφιεκνο ηνπ Πεξζηθνχ θφιπνπ. Δπίζεο, νη εκθχιηεο 

ζπξξάμεηο θαη ηα βίαηα πεξηζηαηηθά, φπσο γηα παξάδεηγκα νη δηακάρεο κεηαμχ 

                                                           
28

 Πηγή: Πατςουράτησ, Β.Α., 2007, Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδοσ, 2009 
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Δβξαίσλ θαη Παιαηζηηλίσλ ζην Ηζξαήι, ηα πξαμηθνπήκαηα ζηε Λαηηληθή Ακεξηθή 

θαη 

4. νη νηθνλνκηθέο θξίζεηο, φπσο ε νηθνλνκηθή θξίζε πνπ δηαλχνπκε, ε πεηξειατθή 

θξίζε ηνπ 1973. 

 

Ζ θχζε ηεο θξίζεο θαζνξίδεη ηηο επηπηψζεηο ζηνλ ηνπξηζηηθφ θιάδν θαη ζηηο ζπλνιηθέο 

πνιηηεηαθέο δνκέο, θαζψο επίζεο θαη ηνλ ξπζκφ αλάθακςήο ηνπο. Οη ζπλέπεηεο κηαο 

θξίζεο κπνξνχλ λα πιήμνπλ ηνλ ηνπξηζκφ ζε ηνπηθφ, εζληθφ ή παγθφζκην επίπεδν. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, ε αξλεηηθή δεκνζηφηεηα θαη νη ηαμηδησηηθέο νδεγίεο εηο βάξνο ηεο ρψξαο 

ή ζπγθεθξηκέλσλ πξννξηζκψλ, ε κείσζε ηνπ κεξηδίνπ αγνξάο πνπ θαηέρεη κηα ρψξα, ε 

κείσζε ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο ζηνλ ηνπξηζηηθφ θιάδν, ε κείσζε ηνπ εηζνδήκαηνο ζηνπο 

επαγγεικαηίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ ηνπξηζκφ. 

 

Δλψ νη θξίζεηο έρνπλ ζεκαληηθέο επηπηψζεηο ζηα ηνπξηζηηθά κεγέζε ηεο ρψξαο, 

κπνξνχλ λα έρνπλ θαη ζεηηθά απνηειέζκαηα. Ζ «αλαδπφκελε» επθαηξία κπνξεί λα 

ζπκβάιιεη ζηελ αλαδηάξζξσζε νιφθιεξεο ηεο ηνπξηζηηθήο βηνκεραλίαο ηνπ 

πξννξηζκνχ ή ηεο ρψξαο. χκθσλα κε ηνλ Tate (2002), ε 11ε επηεκβξίνπ είρε ζαλ 

απνηέιεζκα πέληε αιιαγέο ζηελ ηνπξηζηηθή δήηεζε: ηελ πηψζε ησλ ηηκψλ, ηε κηθξή 

δηάξθεηα παξακνλήο ησλ ηνπξηζηψλ ζηηο πιεγείζεο πεξηνρέο θαη ζηελ επξχηεξε ρψξα, 

ηηο αιιαγέο ζηηο κεζφδνπο θξαηήζεσλ θαη ζηα θίλεηξα δηεμαγσγήο ελφο ηαμηδηνχ, θαη ηηο 

λέεο πνιηηηθέο ζηελ πξνψζεζε ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο θαη ησλ ππεξεζηψλ ηνπ. 
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94 444   Κεθάιαην: Πεξηπηώζεηο Κξίζεσλ ζηνλ ηνπξηζκό 
 

 

4.1 Σα ηξνκνθξαηηθά ρηππήκαηα ηεο 11εο επηεκβξίνπ 2001 

 

 

Ηζηνξηθό  

 

 

ηηο 11 επηεκβξίνπ 2001, νη Ζλσκέλεο Πνιηηείεο Ακεξηθήο έπεζαλ ζχκα 

ηξνκνθξαηηθψλ επηζέζεσλ. Οη ηξνκνθξάηεο ρξεζηκνπνηψληαο 4 πνιηηηθέο 

αεξνγξακκέο, ππφ ην θαζεζηψο ηεο αεξνπεηξαηείαο, ρηχπεζαλ ζεκεία – θιεηδηά ηεο 

Ακεξηθήο πνπ απνηεινχλ ζχκβνια δχλακεο θαη εμνπζίαο. 

 

Πξψηνο ηνπο ζηφρνο ήηαλ νη Γίδπκνη Πχξγνη ζηε Νέα Τφξθε θαη ην Πεληάγσλν ζηε 

Βηξηδίληα. Σν ηέηαξην αεξνζθάθνο πξνζέθξνπζε ζε αλνηρηφ ρψξν ζηελ Πελζπιβάληα. 

Σελ επζχλε γηα ηελ ηξνκνθξαηηθή επίζεζε αλέιαβε ε Αι Κάηληα, κηα ηζιακηθή 

νξγάλσζε ηεο νπνίαο ηα κέιε είλαη θαλαηηθνί κνπζνπικάλνη. Ζ ζπγθεθξηκέλε 

ηξνκνθξαηηθή ελέξγεηα είρε ζαλ απνηέιεζκα λα ζθνησζνχλ 3.000 άλζξσπνη, λα πιεγεί 

ε εηθφλα ηεο παλίζρπξεο Ακεξηθήο θαη λα μεθηλήζεη ν «πφιεκνο θαηά ηεο 

ηξνκνθξαηίαο». 

 

Πεξηζηαηηθό  

 

 

ηηο 8.45 πκ (ηνπηθή ψξα), έλα αεξνζθάθνο ηεο εηαηξίαο American Airlines κε 92 

επηβαίλνληεο πξνζθξνχεη ζην βφξεην πχξγν ηνπ Παγθφζκηνπ Κέληξνπ Δκπνξίνπ ζην 

Μαλράηαλ ηεο Νέαο Τφξθεο, πξνθαιψληαο θαηαζηξνθηθή έθξεμε. Απφ ηνλ 75ν φξνθν 
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θαη πάλσ ην θηίξην θιεγφηαλ, δεθάδεο άλζξσπνη ζθνηψζεθαλ θαη άιινη ηφζνη έπεθηαλ 

ζην θελφ γηα λα ζσζνχλ. Ακέζσο έζπεπζαλ ηα ζσζηηθά ζπλεξγεία θαη νη 

δεκνζηνγξάθνη θαη νη εηθφλεο απφ ην θιεγφκελν θηίξην άξρηζαλ λα θάλνπλ ην γχξν ηνπ 

θφζκνπ. 

 

Λίγα ιεπηά αξγφηεξα, ζηηο 9.03 πκ, έλα αθφκε αεξνζθάθνο ηεο ίδηαο εηαηξείαο -κε 64 

επηβαίλνληεο- πξνζέθξνπζε ζην λφηην πχξγν ηνπ Παγθφζκηνπ Κέληξνπ Δκπνξίνπ θαη ε 

ζπληξηβή κεηαδφζεθε ζε απ' επζείαο ζχλδεζε απφ ηα ηειενπηηθά δίθηπα. 

ηηο 9.43 πκ, ε πηήζε 77 ηεο American Airlines απφ Οπάζηλγθηνλ πξνο Λνο Άληδειεο -

πάιη κε 64 επηβαίλνληεο- πξνζέθξνπζε ζην Πεληάγσλν, πξνθαιψληαο θαηάξξεπζε ζε 

έλα ηκήκα ηνπ. 

 

Έλα ηέηαξην αεξνζθάθνο -ηεο United Airlines απηή ηε θνξά- κε πηήζε απφ Νηνχ 

Σδέξζετ πξνο Λνο Άληδειεο, θαηέπεζε ζε έξεκν ηνπ Πίηζκπνπξγθ ηεο Πελζπιβάληα, 

έπεηηα απφ εμέγεξζε ησλ επηβαηλφλησλ. χκθσλα κε ηελ επίζεκε εθδνρή, είραλ 

ελεκεξσζεί γηα ηα πξνεγνχκελα ηξνκνθξαηηθά ρηππήκαηα θαη επηηέζεθαλ θαηά ησλ 

αεξνπεηξαηψλ ηνπο, κε απνηέιεζκα λα ξίμνπλ ην αεξνζθάθνο ζην Πίηζκπνπξγθ. 

 

Αληηκεηώπηζε  

 

 

Μεηά θαη ηελ ηξίηε πξφζθξνπζε ηνπ αεξνζθάθνπο ζην Πεληάγσλν, ε θπβέξλεζε έδσζε 

εληνιή λα εθθελσζνχλ θαη ηα ππφινηπα θηίξηα – ζχκβνια ηεο ακεξηθαληθήο ηζρχο, φπσο 

ν Λεπθφο Οίθνο, ην Καπηηψιην, ην Τπνπξγείν Γηθαηνζχλεο, ην Αλψηαην Γηθαζηήξην θαη 

ηα θηίξηα ηεο Παγθφζκηαο Σξάπεδαο θαη ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ, θαζψο επίζεο θαη φια 

ηα νκνζπνλδηαθά θηίξηα ηεο Οπάζηλγθηνλ. 
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Δπίζεο, ζηα ζεκεία ησλ ηξνκνθξαηηθψλ επηζέζεσλ θαηέθζαζαλ ζσζηηθά ζπλεξγεία θαη 

λνζνθνκεηαθά νρήκαηα, κε ζθνπφ λα παξέρνπλ ηηο πξψηεο βνήζεηεο ζηνπο 

ηξαπκαηηζκέλνπο. Ο ζηξαηφο θαη νη ππεξεζίεο αζθάιεηαο ήηαλ παξνχζεο γηα ηελ 

παξνρή βνήζεηαο θαη ηνλ έιεγρν ησλ ζεκείσλ. Μεγάιν κέξνο ησλ ζηξαηησηηθψλ 

δπλάκεσλ βξηζθφηαλ ζε ζηξαηησηηθή άζθεζε, ε νπνία ζηακάηεζε θαη ν ζηξαηφο 

θιήζεθε λα βνεζήζεη ζηα ζεκεία ησλ επηζέζεσλ. 

 

Οη ελαέξηνη ρψξνη ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ ηεο Ακεξηθήο έθιεηζαλ γηα δπν εκέξεο, 

εμαηηίαο ηνπ θφβνπ γηα κηα λέα ηξνκνθξαηηθή επίζεζε θαη γηα ηελ νξγάλσζε ησλ λέσλ 

κέηξσλ πνπ έπξεπε λα ιεθζνχλ γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε αζθάιεηα ησλ 

ηαμηδησηψλ. 

 

ηαηηζηηθέο  

 

 

Ο ηξαγηθφο απνινγηζκφο ησλ ηξνκνθξαηηθψλ επηζέζεσλ ηεο 11εο επηεκβξίνπ ήηαλ 

3.000 λεθξνί άλζξσπνη. Νεθξνί ήηαλ ηα πιεξψκαηα θαη νη επηβάηεο ησλ αεξνπιάλσλ, 

νη εξγαδφκελνη πνπ δνχιεπαλ ζηνπο Γίδπκνπο Πχξγνπο θαη ζην Πεληάγσλν θαη άηνκα 

ηα νπνία βξέζεθαλ ζην ζεκείν ηελ ψξα ησλ επηζέζεσλ. 

 

ρνιηαζκόο  

 

 

Απφ απηφ ην θξίζηκν πεξηζηαηηθφ αλαδχνληαη θάπνηα ζεκαληηθά ζέκαηα. Οη 

ηξνκνθξαηηθέο επηζέζεηο δελ ήηαλ νη πξψηεο πνπ έπιεμαλ ηελ Ακεξηθή. Σν Φεβξνπάξην 

ηνπ 1993, κηα βφκβα εμεξξάγε ζην γθαξάδ ηνπ Παγθφζκηνπ Κέληξνπ Δκπνξίνπ κε 

απνηέιεζκα λα ζθνησζνχλ έμη άηνκα θαη λα ηξαπκαηηζηνχλ πάλσ απφ εθαηφ. Γπν 

ρξφληα αξγφηεξα, ηνλ Απξίιην ηνπ 1995, ακεξηθαλνί ηξνκνθξάηεο είραλ ηνπνζεηήζεη 
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βφκβα ζε νκνζπνλδηαθφ θηίξην ηεο Οθιαρφκα, κε απνηέιεζκα λα ζθνησζνχλ εθαηφλ 

εμήληα νθηψ πνιίηεο. Σα ζπγθεθξηκέλα πεξηζηαηηθά απνδεηθλχνπλ φηη ε Ακεξηθή είρε 

πέζεη ζχκα ηεο ηξνκνθξαηίαο θαη ζην παξειζφλ. Δκθαλέο ινηπφλ γίλεηαη φηη ε ρψξα 

δελ ήηαλ «πξνεηνηκαζκέλε» γηα έλα ηέηνην πιήγκα θαη δελ είρε αλαπηχμεη ζην έπαθξν 

ηνπο ειέγρνπο ζηα αεξνδξφκηα, ζηα ιηκάληα, ζηα νκνζπνλδηαθά θηίξηα θαη ζηα ζεκεία – 

θιεηδηά ησλ πφιεψλ ηεο. 

 

Έλα επίζεο ζεκαληηθφ ζέκα είλαη ε δηαρείξηζε ησλ πεξηζηαηηθψλ απφ ηε κεξηά ηνπ 

Πχξγνπ Διέγρνπ Δλαέξηαο Κπθινθνξίαο. Πξνθαλψο, δελ δφζεθε φηαλ έπξεπε ε 

δένπζα πξνζνρή ζην γεγνλφο φηη ηα αεξνπιάλα δελ αθνινπζνχζαλ ηηο ζπληεηαγκέλεο 

πνπ έπξεπε θαη δελ ππάθνπαλ ζηηο ζπκκνξθψζεηο ηνπ Πχξγνπ. 

 

Δπίζεο, κεηά ηηο επηζέζεηο αθνινχζεζε ε θαηάξξεπζε ησλ δπν πχξγσλ ηνπ 

Παγθφζκηνπ Κέληξνπ Δκπνξίνπ. Γεγνλφο, ην νπνίν επίζεο δελ είρε πξνβιεθζεί θαη 

θφζηηζε ηε δσή ζε αλζξψπνπο. Σα απνηειέζκαηα ησλ εξεπλψλ θαηέδεημαλ φηη ε 

ζηαηηθή ησλ θηηξίσλ ππνινγηδφηαλ φηη άληερε κεγάινπ κεγέζνπο θξνχζε θαη ην ζίδεξν 

απφ ην νπνίν ήηαλ θαηαζθεπαζκέλνη νη πχξγνη έιησλε ζε πνιχ πςειέο ζεξκνθξαζίεο, 

κεγαιχηεξεο απφ απηέο πνπ πξνθιήζεθαλ απφ ηε ζχγθξνπζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ 

αεξνπιάλσλ. 

 

Σέινο, ην πην ζεκαληηθφ ζέκα ήηαλ ν θνηλσληθφο δηραζκφο ησλ πνιηηψλ ηεο Ακεξηθήο 

θαη ησλ πνιηηψλ άιισλ ρσξψλ ζρεηηθά κε ηα θξίζηκα ζπκβάληα. πγθεθξηκέλα, 

δεκηνπξγήζεθαλ θάπνηεο νκάδεο, νη νπνίεο «έςαρλαλ» ηελ αιήζεηα πνπ θξπβφηαλ 

πίζσ απφ ηηο ηξνκνθξαηηθέο επηζέζεηο. Πνιινί κειεηεηέο θαη εξεπλεηέο αζρνινχληαη κε 

ην ζπγθεθξηκέλν γεγνλφο αθφκε θαη ζήκεξα θαη πηζηεχνπλ φηη κηα ζεσξία ζπλσκνζίαο 

θξχβεηαη πίζσ απφ απηφ. Θεσξνχλ φηη ν ηφηε πξφεδξνο ησλ Ζ.Π.Α., Σδνξηδ Μπνπο, 

βξηζθφηαλ πίζσ απφ ηηο ηξνκνθξαηηθέο ελέξγεηεο θαη φηη ε θπβέξλεζε Μπνπο γλψξηδε 

απηφ πνπ επξφθεηην λα ζπκβεί. Μάιηζηα, θάπνηνη άλζξσπνη εμέδσζαλ θαη βηβιία κε 

εξσηήκαηα γηα ην ηη πξαγκαηηθά ζπλέβε ή απιά εμέθξαζαλ ηε δπζπηζηία ηνπο γηα ηε κε 

ζπκκεηνρή ηεο θπβέξλεζεο. Γηα παξάδεηγκα, ν ακεξηθαλφο θηιφζνθνο θαη ζενιφγνο 
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απφ ηελ Καιηθφξληα, Νηέηβηλη Ρέη Γθξίθηλ, ππνζηεξίδεη ζην βηβιίν ηνπ «Ζ Υξηζηηαληθή 

Πίζηε θαη ε Αιήζεηα γηα ηελ 11/9» φηη «ηα γεγνλφηα ηεο 11εο επηεκβξίνπ ήηαλ κηα 

παξαπιαλεηηθή επηρείξεζε ησλ ακεξηθαληθψλ κπζηηθψλ ππεξεζηψλ θαη ηεο 

αζηπλνκίαο, θαηφπηλ εληνιήο ηεο θπβέξλεζεο Μπνπο», πξνθεηκέλνπ λα αλνίμεη ν 

δξφκνο γηα ηελ ακεξηθαληθή απηνθξαηνξία. Ο Γθξίθηλ ελζηεξλίδεηαη ηε ζεσξία 

ζπλσκνζίαο ζρεηηθά κε ηελ «ειεγρφκελε θαηάξξεπζε ησλ Πχξγσλ», ζχκθσλα κε ηελ 

νπνία νη Γίδπκνη Πχξγνη δελ θαηέξξεπζαλ απφ ηελ πξφζθξνπζε ησλ δχν αεξνζθαθψλ 

θαη ηηο θσηηέο πνπ αθνινχζεζαλ, αιιά έπεηηα απφ πξνγξακκαηηζκέλε θαη ειεγρφκελε 

θαηαζηξνθή, ε νπνία πξνθιήζεθε απφ ηηο εθξήμεηο ησλ εθξεθηηθψλ κεραληζκψλ πνπ 

είραλ ηνπνζεηεζεί πξηλ ηελ επίζεζε ζην ππφγεην ηνπ Παγθφζκηνπ Κέληξνπ Δκπνξίνπ29. 

 

Γηαρεηξηζηηθή πιεπξά  

 

 

Ζ αληηκεηψπηζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ θξίζηκσλ γεγνλφησλ απφ ηελ πιεπξά ησλ 

δηαρεηξηζηψλ ηεο θξίζεο ζεσξείηαη άκεζε θαη ε κεηάβαζε ζηηο ζπλζήθεο έθηαθηεο 

αλάγθεο ήηαλ ηαρεία. 

 

Οη εληνιέο ηεο θπβέξλεζεο θαη ησλ πςειφβαζκσλ ζηειερψλ απηήο γηα ηελ πεξαηηέξσ 

αζθάιεηα θαη ηνπο δηεμνδηθνχο ειέγρνπο ζηηο εηζφδνπο ησλ ρσξψλ θαη ζηα θηίξηα – 

θιεηδηά ηεο Ακεξηθήο εθηειέζηεθαλ ηηο πξψηεο ψξεο κεηά ηηο επηζέζεηο. Σα κέηξα έγηλαλ 

πην απζηεξά θαη ε πξφζβαζε ζηηο ρψξεο, κε ηνλ θαηξφ, έγηλε κηα δχζθνιε δηαδηθαζία. 

 

Ζ Ακεξηθαληθή θπβέξλεζε ζέηεη ζέκα κείδνλνο ζεκαζίαο ηελ εζληθή αζθάιεηα θαη 

ιακβάλεη κέηξα γηα λα πξνζηαηέςεη ηνπο πνιίηεο ηεο. Αξρηθά ηνπνζεηεί ζπζηήκαηα 

ειέγρνπ ζηηο εηζφδνπο ηεο ρψξαο θαη ζηα κέζα κεηαθνξάο, αεξνδξφκηα, ιηκάληα, 

                                                           
29

 Γρυπάρη, Ρ., 2007, “Η ςυνωμοςιολογική αλήθεια τησ 11
ησ

 επτεμβρίου”, ανακτήθηκε από 

www.cosmo.gr 
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ζηδεξνδξνκηθνχο ζηαζκνχο, πινία θαη ζηαζκνχο ιεσθνξείσλ. ηε ζπλέρεηα, ηνπνζεηεί 

κέιε ηεο Ακεξηθαληθήο Δζληθήο Φξνπξάο Αζθάιεηαο ζε θεληξηθά ζεκεία, ψζηε λα είλαη 

έηνηκνη λα δξάζνπλ ζε πεξίπησζε αλάγθεο θαη λα δηελεξγνχλ ειέγρνπο. 

 

Ζ πςειή αζθάιεηα θαη ηα απζηεξά κέηξα επηβιήζεθαλ θαη ζηα μελνδνρεία, ηα 

εζηηαηφξηα θαη ηα θέληξα δηαζθέδαζεο, θαζψο επίζεο θαη ζηα ζεκεία πνιηηηζηηθνχ 

ελδηαθέξνληνο θαη ζε κέξε πνπ πξνζειθχνπλ πιήζνο θφζκνπ. 

 

Δπηπηώζεηο ηεο 11εο επηεκβξίνπ  

 

 

Ζ 11ε επηεκβξίνπ είρε πνιχ ζεκαληηθέο επηπηώζεηο ζηνλ ηνπξηζηηθό θιάδν κε ηε 

κείσζε ησλ δηεζλψλ ηνπξηζηηθψλ αθίμεσλ ζηελ ακεξηθαληθή ήπεηξν λα θηάλεη ην 20.4% 

ηνπο ηέζζεξηο ηειεπηαίνπο κήλεο ηνπ 2001. Δπεξεάζηεθαλ θπξίσο ηα ππεξαηιαληηθά 

ηαμίδηα θαη ν θφβνο ρξεζηκνπνίεζεο ησλ αεξνκεηαθνξψλ. ε βξαρπρξφληα πεξίνδν, νη 

αθπξψζεηο ησλ πξνγξακκαηηζκέλσλ ηαμηδηψλ, θπξίσο ζηηο Ζ.Π.Α. θαη ν θφβνο ηεο 

ρξεζηκνπνίεζεο ησλ ακεξηθάληθσλ ελαέξησλ κέζσλ ήηαλ ηα γεγνλφηα πνπ θαηέβαιαλ 

αθφκε πεξηζζφηεξν ηελ ηνπξηζηηθή βηνκεραλία. 

 

Ζ Έλσζε ηεο Σνπξηζηηθήο Βηνκεραλίαο αλέθεξε φηη 453.000 επαγγεικαηίεο ηνπ θιάδνπ 

επεξεάζηεθαλ απφ ηελ ηξνκνθξαηηθή επίζεζε30. Ο μελνδνρεηαθφο θιάδνο ζεκείσζε 

πηψζε ζηηο πιεξφηεηεο θαηά 20% - 50% έλαληη ηνπ ζπλεζηζκέλνπ θαη αλακελφκελνπ 

πνζνζηνχ πιεξφηεηαο. Δπίζεο, ηα ηνπξηζηηθά πξαθηνξεία ηνπ εμσηεξηθνχ 

επεξεάζηεθαλ άκεζα απφ ηα ηξνκνθξαηηθά γεγνλφηα, παξαθνινπζψληαο ηηο θξαηήζεηο 

λα κεηψλνληαη, ηα πξνγξακκαηηζκέλα ηαμίδηα λα αθπξψλνληαη θαη πξνζπαζψληαο λα 

βξνπλ ηξφπνπο λα κεηψζνπλ ην θφζηνο ηεο δεκηάο πνπ ππέζηεζαλ. Μεηαμχ ησλ 

επηιεγέλησλ ηξφπσλ ήηαλ θαη νη απνιχζεηο ησλ εξγαδνκέλσλ. 
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Γηα δπν εκέξεο κεηά ηηο ηξνκνθξαηηθέο επηζέζεηο ηα αεξνδξφκηα έκεηλαλ θιεηζηά, κε ηε 

δεκία λα μεπεξλά ηα $100 εθαη. Οη πνιίηεο ζηακάηεζαλ λα ρξεζηκνπνηνχλ ηα ελαέξηα 

κέζα κεηαθνξάο κε ηελ πηψζε λα μεπεξλάεη ην 50%, ην θφζηνο ηεο δεκίαο λα 

αλέξρεηαη ζηα $2δηο31 κηα εβδνκάδα κεηά ηηο επηζέζεηο θαη ηηο εηαηξίεο, ζηελ 

πξνζπάζεηά ηνπο λα πεξηνξίζνπλ ην θφζηνο, λα απνιχνπλ εξγαδνκέλνπο θαη πηιφηνπο. 

 

Ο νηθνλνκηθόο θιάδνο ηεο ρψξαο δέρζεθε ζπλνιηθά έλα ηεξάζηην πιήγκα, ην 

ρξεκαηηζηήξην ζεκείσζε δεκίεο πνιιψλ ηξηζεθαηνκκπξίσλ $, κε απνηέιεζκα πνιινί 

άλζξσπνη λα ράζνπλ ηηο απνηακηεχζεηο ηνπο ή ηηο ζπληάμεηο ηνπο θαη νη αζθαιηζηηθέο 

εηαηξίεο θαη νη αεξνκεηαθνξείο λα ππνζηνχλ πςειέο νηθνλνκηθέο δεκίεο. Παξάγνληεο νη 

νπνίνη ζπλέβαιαλ ζηε κεγέζπλζε ησλ αξλεηηθψλ επηπηψζεσλ ήηαλ ην νηθνλνκηθφ 

ζθάλδαιν ηεο ελεξγεηαθήο εηαηξείαο Enron, ε νπνία πηψρεπζε, ε νηθνλνκηθή θξίζε 

ζηελ Αξγεληηλή, νη αλψκαιεο απμνκεηψζεηο ζηελ ηηκή ηνπ πεηξειαίνπ θαη νη 

απμαλφκελεο θνηλσληθέο αλαηαξαρέο ζηε Μέζε Αλαηνιή. 
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4.2 Ο ηόο ηεο άηππεο πλεπκνλίαο (SARS) 

 

 

Ηζηνξηθό  

 

 

Ο ηφο ηεο άηππεο πλεπκνλίαο ή φπσο αιιηψο νλνκάζηεθε SARS (Severe Acute 

Respiratory Syndrome) είλαη κηα αζζέλεηα ηνπ αλαπλεπζηηθνχ, ε νπνία κπνξεί λα είλαη 

απεηιεηηθή γηα ηελ αλζξψπηλε δσή. Ο ηφο είρε ζνβαξέο επηπηψζεηο ζην αλαπλεπζηηθφ 

ζχζηεκα θαη ραξαθηεξίζηεθε κεηαδνηηθφο θαη ζαλαηεθφξνο. 

 

Ζ θξίζε είλαη πγεηνλνκηθή θαη είλαη κηα επηδεκία κε επηπηψζεηο ζηελ πγεία ησλ 

αλζξψπσλ. Μπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί βξαρπρξφληα, ιφγσ ηεο κηθξήο ρξνληθήο ηεο 

δηάξθεηαο. Υξεηάζηεθαλ πέληε κήλεο γηα λα επαλέιζνπλ νη πιεγείζεο πεξηνρέο θαη λα 

αξρίζεη λα αλαθάκπηεη ν νηθνλνκηθφο θιάδνο θαη νη επηρεηξήζεηο. Δπίζεο, πξφθεηηαη γηα 

κηα άκεζε θξίζε, δεδνκέλνπ φηη ήηαλ απξφβιεπηε θαη δελ ππήξρε θάπνην ζρέδην 

αληηκεηψπηζήο ηεο. 

 

Πεξηζηαηηθό  

 

 

Ο SARS εκθαλίζηεθε γηα πξψηε θνξά ζηε λφηηα Κίλα ην Ννέκβξην ηνπ 2002, ηφηε πνπ 

δηαπηζηψζεθε ην πξψην θξνχζκα ηνπ ζαλαηεθφξνπ ηνχ. ηε ζπλέρεηα, ην Φεβξνπάξην 

ηνπ 2003 εκθαλίζηεθαλ λέα θξνχζκαηα ηνπ ηνχ ζηελ Αζία, θη έθηνηε ν ηφο δηαδφζεθε 

πνιχ γξήγνξα ζε 29 αθφκε ρψξεο ζηε Βφξεηα Ακεξηθή, ηε Νφηηα Ακεξηθή, ηελ Δπξψπε 

θαη ηελ Αζία. 
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Ζ αξρή ηεο θξίζεο «απνηππψλεηαη» ζηελ επίζεκε ηαηξηθή δηαπίζησζε ηνπ ηνχ θαη ηνπ 

πξψηνπ θξνχζκαηνο ην Ννέκβξηνπ ηνπ 2002 ζηελ Κίλα. Ζ εμάπισζε ηνπ ηνχ θαη ησλ 

θξνπζκάησλ είλαη ξαγδαία, θαζψο επίζεο θαη ηα ζαλαηεθφξα πεξηζηαηηθά. Σν πξψην 

μέζπαζκα ηεο θξίζεο κε ηελ εθδήισζε ζεκαληηθνχ αξηζκνχ πεξηζηαηηθψλ ζεκεηψζεθε 

ην Μάξηην ηνπ 2003 θαη ην απνθνξχθσκα πεξί ηα ηέιε Απξηιίνπ – αξρέο Μαΐνπ, 

πεξίνδν θαηά ηελ νπνία ηα πεξηζηαηηθά πνιιαπιαζηάζηεθαλ κε πνιχ γξήγνξνπο 

ξπζκνχο. Δλδεηθηηθά αλαθέξνπκε φηη απφ ηηο 20 Απξηιίνπ κέρξη ηηο 12 Μαΐνπ, ηα 

θξνχζκαηα απμήζεθαλ απφ 1807 ζε 5013. Ο αξηζκφο παξακέλεη ζηαζεξφο ζηα ηέιε 

Μαΐνπ θαη κεηψλεηαη ηνλ Ηνχλην. Ο ζπλνιηθφο αξηζκφο αλήιζε ζηνπο 5.329 αζζελείο θαη 

ην ηέινο ηεο θξίζεο επηζεκνπνηήζεθε κε ηελ αλάξξσζε ηνπ ηειεπηαίνπ αζζελνχο ζηηο 

18 Απγνχζηνπ 2003. 

 

Σέινο, ζηηο 29 Μαΐνπ 2003, ν ηφο ηίζεηαη ππφ έιεγρν, ηα θξνχζκαηα παξνπζηάδνπλ 

κεδεληθή αχμεζε θαη έλα απζηξαιηαλφ γθξνππ δηεμάγεη θαλνληθά ηνλ 

πξνγξακκαηηζκέλν ηνπ ηαμίδη. Ζ άθημε ηνπ γθξνππ ζεκαηνδνηεί επίζεκα ηελ εθ λένπ 

αξρή ησλ δηεζλψλ ηνπξηζηηθψλ αθίμεσλ ζηελ Κίλα. Σνλ Αχγνπζην ηνπ 2003, νη δηεζλείο 

ηνπξηζηηθέο αθίμεηο θαη νη εζσηεξηθέο κεηαθηλήζεηο επαλέξρνληαη ζηα επίπεδα ηνπ 2002 

θαη ε ιεηηνπξγία ηεο ρψξαο θαη ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο αλαθάκπηεη. 

 

Αληηκεηώπηζε  

 

 

Ζ Κηλεδηθή θπβέξλεζε θαη νη πνιίηεο ηεο Κίλαο είλαη απξνεηνίκαζηνη γηα ηνλ ηξφπν πνπ 

ζα εμειηρζεί ε θξίζε θαη ηηο επηπηψζεηο ηεο ζηηο πνιηηεηαθέο δνκέο ηεο ρψξαο θαη δξνπλ 

ζπαζκσδηθά θαη κε γξήγνξνπο θαη ππεξβνιηθνχο ξπζκνχο. Αξρηθά απνθαζίδνπλ λα 

αλαζηείινπλ ηε ιεηηνπξγία ησλ δεκφζησλ ρψξσλ, θιείλνληαο ηα ζρνιεία, ηηο 

επηρεηξήζεηο θαη ηνπο πξννξηζκνχο ηνπξηζηηθνχ ελδηαθέξνληνο, ζηα νπνία 

ζπλαζξνίδνληαη πιεζψξα πνιηηψλ θαη ηνπξηζηψλ, φπσο ηα κνπζεία, ηα πάξθα, ηηο 

θαθεηέξηεο θαη ηα εζηηαηφξηα. Δπίζεο, αλέβαιαλ ή αθχξσζαλ γεγνλφηα πνπ επξφθεηην 

λα πξαγκαηνπνηεζνχλ ζηε ρψξα. 
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ηαηηζηηθέο  

 

 

χκθσλα κε ηνλ Παγθφζκην Οξγαληζκφ Σνπξηζκνχ, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο επηδεκίαο ην 

2003, λφζεζαλ 8.098 άλζξσπνη θαη έραζαλ ηε δσή ηνπο 774 άλζξσπνη32. 

 

ρνιηαζκόο  

 

 

Ζ θξίζε ηνπ ηνχ SARS πξνθάιεζε δπζηπρψο πνιινχο ζαλάηνπο θαη αθφκε 

πεξηζζφηεξνπο λνζνχληεο. Οη επηπηψζεηο φκσο επεξέαζαλ φινπο ηνπο θιάδνπο ηεο 

ρψξαο θαη ήηαλ κάιηζηα θαηαζηξνθηθέο. Οη νηθνλνκηθέο δεκίεο ζηνλ ηνκέα ηνπ 

ηνπξηζκνχ, ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ θαη ζην ιηαληθφ εκπφξην απνθαιχπηνπλ ην γεγνλφο 

φηη ε Κηλεδηθή θνηλσλία ήηαλ απξνεηνίκαζηε λα αληηκεησπίζεη έλα ηέηνην θξίζηκν 

γεγνλφο. Δπίζεο, ε ππεξβνιηθή ελαζρφιεζε ησλ Μέζσλ Μαδηθήο Δλεκέξσζεο θαη νη 

εηθφλεο παληθνχ πνπ κεηέδηδαλ ζπλέβαιε ζηε κεγέζπλζε ηεο θξίζεο. Οη δπν απηνί 

παξάγνληεο νπζηαζηηθά απνζπληφληζαλ ηνπο δηαρεηξηζηέο ηεο θξίζεο, νη νπνίνη ζηελ 

πξνζπάζεηα ηνπο λα ζρεδηάζνπλ έλα πιάλν έθηαθηεο αλάγθεο, ψζηε λα απνθεπρζεί ε 

εμάπισζε, έπξεπε λα εκθαλίδνληαη ζηα Μέζα Μαδηθήο Δλεκέξσζεο, ψζηε λα 

θαζεζπράζνπλ ηνπο θνβηζκέλνπο πνιίηεο θαη λα ηνπο ελεκεξψλνπλ γηα ηα κέηξα πνπ 

ζα ιάβνπλ. 

 

ηελ πξνζπάζεηα ηαρείαο αλάθακςεο ησλ πιεγέλησλ επηρεηξήζεσλ, νη ππεχζπλνη 

απνθάζηζαλ λα κεηψζνπλ ην θφζηνο γηα λα εμηζνξξνπεζεί ε ζπλνιηθή δεκία. Μηα 

κειέηε πνπ δηεμήρζε απφ εξεπλεηέο θαη κειεηεηέο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θξίζηκνπ 

γεγνλφηνο απνθάιπςε πνιιά ζηνηρεία γηα ηνλ ηξφπν δηαρείξηζεο ηεο δεκίαο πνπ 

πξνθιήζεθε ζηηο επηρεηξήζεηο. Ζ κειέηε βαζίζηεθε ζηα ζηνηρεία ηνπ Ξελνδνρείνπ 
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Metropole, ην νπνίν βξίζθεηαη ζην Υνλγθ Κνλγθ θαη επηιέρζεθε επεηδή ζεσξείηαη έλα 

απφ ηα θχξηα ζεκεία απφ ηα νπνίν μεθίλεζε λα εμαπιψλεηαη ν ηφο. Οη δηαρεηξηζηέο ηεο 

θξίζεο αληηκεηψπηζαλ ην γεγνλφο ηεο αξλεηηθήο δεκνζηφηεηαο, αλεβάδνληαο ζηελ 

ηζηνζειίδα ηνπο ηηο ζπλζήθεο πγηεηλήο θαη ην ζχζηεκα δηαζθάιηζεο ηεο πνηφηεηαο 

απηψλ. Μάιηζηα απνζηείξσζαλ θάπνηνπο νξφθνπο ζηνπο νπνίνπο δηέκελαλ αζζελείο 

θαη επέιεμαλ λα ζηακαηήζνπλ πξνζσξηλά ηε ιεηηνπξγία ηνπ εζηηαηνξίνπ θαη ηνπ κπαξ 

γηα ηνλ κήλα Απξίιην θαη Μάην. Λφγσ ησλ νηθνλνκηθψλ δεκηψλ επηιέγνπλ λα κεηψζνπλ 

ην θφζηνο, απνιχνληαο θάπνηνπο εξγαδνκέλνπο ή δίλνληαο άδεηεο άλεπ απνδνρψλ. 

Απέιπζαλ 63 εξγαδνκέλνπο, πνπ αληηπξνζσπεχνπλ πεξίπνπ ην 22% ηνπ ζπλνιηθνχ 

αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηνπ μελνδνρείνπ. 

 

Γηαρεηξηζηηθή πιεπξά  

 

 

Με ηελ επέιαζε ηεο θξίζεο θαη ηελ αλάθακςε ησλ πνιηηεηαθψλ δνκψλ ηεο ρψξαο, ηα 

ζπκπεξάζκαηα απνδεηθλχνπλ πσο κηα θξίζε θαη ε αληηκεηψπηζή ηεο θαζνξίδνληαη απφ 

ηε θχζε ηεο θξίζεο. ηελ πεξίπησζε ηνπ ηνχ SARS, νη αληηδξάζεηο ηεο θπβέξλεζεο 

θξίλνληαη ππεξβνιηθέο θαη ζπαζκσδηθέο, κηαο θαη ε αθχξσζε ησλ εθδειψζεσλ θαη ησλ 

γεγνλφησλ ζπλέβαιαλ ζηελ αξλεηηθή δεκνζηφηεηα θαη ζηε θήκε κηαο αλαζθαινχο απφ 

ζέκαηα πγείαο ρψξαο. Θα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη νη ίδηνη νη ρεηξηζκνί ηεο 

θπβεξλήζεηο νδήγεζαλ ζηηο αξλεηηθέο νηθνλνκηθέο επηπηψζεηο θαη ζηνπο κεδεληθνχο 

ξπζκνχο αλάπηπμεο. Δπεηδή φκσο πξφθεηηαη γηα κηα θξίζε πνπ απεηιεί άκεζα 

αλζξψπηλεο δσέο θαη ην κέγεζνο ησλ κειινληηθψλ επηδξάζεσλ ηεο ζηνλ πιεζπζκφ 

ήηαλ άγλσζην, ε ακεζφηεηα θαη ε απνθαζηζηηθφηεηα ήηαλ παξάγνληεο πνπ ζπλέβαιαλ 

ζηε κηθξή δηάξθεηα ηεο θξίζεο θαη ζηε γξήγνξε αληηκεηψπηζή ηεο. 

 

Όπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί, κηα θξίζε είλαη πηζαλφ λα αλαδεηθλχεη θαη θάπνηεο επθαηξίεο. 

ηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε νη επθαηξίεο εθκεηαιιεχηεθαλ απφ ηνπο εζληθνχο θνξείο 

ηνπξηζκνχ θαη σθέιεζαλ ηηο πεξηνρέο. Αλαπηχρζεθαλ νη αγξνηηθνί ηνπξηζηηθνί 
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πξννξηζκνί θαη δεκηνπξγήζεθαλ πάξθα, ψζηε λα πξνζειθχζνπλ κεγαιχηεξν κέξνο 

ηνπξηζηψλ θαη λα θαλεί ην πινχζην θπζηθφ θάιινο ησλ πεξηνρψλ. 

 

Δπηπηώζεηο  ηνπ ηνύ ηεο άηππεο πλεπκνλίαο (SARS)  

 

 

Οη επηπηψζεηο ηνπ ηνχ SARS ζηα ηνπξηζηηθά κεγέζε, θπξίσο ηεο Κίλαο, ήηαλ αξλεηηθέο 

θαη παξεκπφδηζαλ ηελ αλάπηπμε ηεο ηνπξηζηηθήο βηνκεραλίαο. Οη ηνπξηζηηθέο 

εηζπξάμεηο ζηελ Κίλα κεηψζεθαλ ζηα $16.9 δηο θαη νη δηεζλείο ηνπξηζηηθέο αθίμεηο 

κεηψζεθαλ θαηά 6.5% ηνλ Μάξηην ηνπ 2003 ζε ζρέζε κε ηνλ αληίζηνηρν κήλα ηνπ 2002. 

Αληηζέησο, ν Ηαλνπάξηνο θαη ν Φεβξνπάξηνο ηνπ 2003 δελ επεξεάζηεθαλ, 

παξνπζηάδνληαο κάιηζηα απμεηηθνχο ξπζκνχο αλάπηπμεο ζε ζρέζε κε ηνπο 

αληίζηνηρνπο κήλεο ηνπ 2002. πγθεθξηκέλα, νη δηεζλείο ηνπξηζηηθέο αθίμεηο απμήζεθαλ 

θαηά 9.2% θαη νη ηνπξηζηηθέο εηζπξάμεηο θαηά 14%. 

 

Σα ηνπξηζηηθά γξαθεία ηνπ εμσηεξηθνχ παχνπλ λα δηνξγαλψλνπλ ηαμίδηα ζηε ρψξα θαη 

θάπνηα αθπξψλνπλ ηα ήδε πξνγξακκαηηζκέλα. Γηα παξάδεηγκα, ην δηάζηεκα απφ 18 

Μαξηίνπ 2003 κέρξη 18 Απξηιίνπ 2003 αθπξψζεθαλ 3.850 ηνπξηζηηθά παθέηα δηεζλψλ 

γθξνππ ζηελ πφιε Γθνπηιίλ, πνπ είλαη έλαο πνιχ γλσζηφο θηλεδηθφο ηνπξηζηηθφο 

πξννξηζκφο. ην Πεθίλν, νη δηεζλείο ηνπξίζηεο ήηαλ 116 ρηιηάδεο ην κήλα Απξίιην, 

κεησκέλνη θαηά 59.9% ζε ζρέζε κε ηνλ αληίζηνηρν κήλα ηνπ 2002. 

 

Οη επηπηψζεηο ησλ ηνπξηζηηθψλ κεγεζψλ δηαθαίλνληαη θαη ζηηο πιεξφηεηεο ησλ 

μελνδνρείσλ, νη νπνίεο θπκάλζεθαλ ζε κνλνςήθηνπο ξπζκνχο (ζε ζρέζε κε ηελ πςειή 

πιεξφηεηα ηνπ Φεβξνπαξίνπ ηνπ 2003, πνπ έθηαλε ην 80%). 

 

Πέξα απφ ηηο νηθνλνκηθέο επηπηψζεηο, ε θξίζε επεξέαζε θαη ηελ θνηλσληθή θαη πνιηηηθή 

αλάπηπμε ηεο ρψξαο. Αξλεηηθνχο ξπζκνχο αλάπηπμεο παξνπζίαζε θαη ν ηξηηνγελήο 
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ηνκέαο, ν νπνίνο ζεκείσζε αχμεζε 0.8% ην δεχηεξν ηξίκελν ηνπ 2003, ζε ζρέζε κε ην 

δεχηεξν ηξίκελν ηνπ 2002, πνπ ήηαλ 6.9%. εκαληηθέο επηρεηξήζεηο παξνρήο 

ππεξεζηψλ παξνπζίαζαλ κείσζε 14.8% θαη νη κεηαθνξέο επίζεο επεξεάζηεθαλ 

ζεκεηψλνληαο κείσζε 23.9%, κε ηε κεγαιχηεξε λα θαηαγξάθεηαη ζηα ελαέξηα κέζα θαη 

λα θηάλεη ην 50%. 

 

Δπίζεο, ε εηθφλα ηεο ρψξαο ζην εμσηεξηθφ επεξεάδεηαη αξλεηηθά σο πξνο ηελ 

αζθάιεηα ησλ ηνπξηζηψλ ζε ζέκαηα πγείαο. Σα Μέζα Μαδηθήο Δλεκέξσζεο κεηαδίδνπλ 

εηθφλεο απφ ηα λνζνθνκεία θαη ηα αεξνδξφκηα ηεο ρψξαο, θαη απφ ηνπο δξφκνπο, φπνπ 

νη άλζξσπνη θπθινθνξνχλ κε κάζθεο. Άιιεο ρψξεο απαγνξεχνπλ ηελ είζνδν Κηλέδσλ 

απφ ην θφβν κήπσο ε επηδεκία πάξεη ηε κνξθή παλδεκίαο. ηηο 4 Ηνπλίνπ 2003, 126 

ρψξεο ιακβάλνπλ επίζεκα κέηξα πνπ απαγνξεχνπλ ηελ είζνδν Κηλέδσλ. 

 

εκαληηθφ ξφιν ζηελ αξλεηηθή δεκνζηφηεηα θαη ζηελ εμάπισζε θαη δηαηήξεζε ηνπ 

ζπλαηζζήκαηνο ηνπ θφβνπ δηαδξακάηηζαλ θαη νη ζπλερείο αλαθνηλψζεηο ηνπ 

Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Τγείαο ζρεηηθά κε ηηο πεξηνρέο πςεινχ θηλδχλνπ. ηηο αξρέο 

Απξηιίνπ, ε επίζεκε αλαθνίλσζε ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Τγείαο θαζηζηά ην 

Υνλγθ Κνλγθ θαη ην Guangzhou ηνπξηζηηθνχο πξννξηζκνχο πςεινχ θηλδχλνπ ελψ 

πξνεηδνπνηεί ηνπο ππνςήθηνπο επηζθέπηεο λα αθπξψζνπλ ην ηαμίδη ηνπο ζην Πεθίλν, 

ζην Hebei, ζηελ Δζσηεξηθή Μνγγνιία, ζην Shanxi θαη ζην Tianjin, κηαο θαη ζεσξνχληαη 

επηδεκηθέο πεξηνρέο. 
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4.3 Σν θνληθό ηζνπλάκη ηνπ 2004 

 

 

Ηζηνξηθό  

 

 

Ο ππνζαιάζζηνο ζεηζκφο ηεο 26εο Γεθεκβξίνπ 2004 κε επίθεληξν βφξεηα ηνπ λεζηνχ 

νπκάηξα ηεο Ηλδνλεζίαο θαη ην ηζνπλάκη πνπ πξνθιήζεθε, θαηέζηξεςαλ ηηο ρψξεο 

γχξσ απφ ηνλ Ηλδηθφ Ωθεαλφ θαη ήηαλ κηα απφ ηηο ρεηξφηεξεο θπζηθέο θαηαζηξνθέο ηεο 

ζχγρξνλεο ηζηνξίαο. Ο αληίθηππνο ήηαλ δηεζλήο θαη αθφκε θαη νη «Times» ηεο λέαο 

Τφξθεο αλαθέξνπλ ην γεγνλφο ζαλ ηελ «11ε επηεκβξίνπ ηεο Αζίαο». Σν ηζνπλάκη 

ρηχπεζε ηηο αθηέο ηεο ξη – Λάλθα, ηελ Ηλδία, ηηο Μαιδίβεο, ηε Βηξκαλία θαη κεξηθέο 

ψξεο κεηά έθηαζε θαη θαηέζηξεςε ηηο πεξηνρέο ζηα παξάιηα ηεο Αλαηνιηθήο Αθξηθήο. 

 

Πεξηζηαηηθό  

 

 

Σν πξσί ηεο 26εο Γεθεκβξίνπ 2004 ζεκεηψζεθε έλαο ππνζαιάζζηνο ζεηζκφο βφξεηα 

ηνπ λεζηνχ νπκάηξα ηεο Ηλδνλεζίαο. Ο ζεηζκφο ήηαλ ηζρπξφο, κεγέζνπο 9.3 βαζκψλ 

ηεο θιίκαθαο Ρίρηεξ θαη ήηαλ ν ηζρπξφηεξνο ζεηζκφο πνπ έρεη πιήμεη ηνλ πιαλήηε ηα 

ηειεπηαία 40 ρξφληα θαη ν πέκπηνο ηζρπξφηεξνο απφ ην 190033. Απφ ηε ζεηζκηθή 

δφλεζε πξνθιήζεθαλ ηεξάζηηα παιηξξντθά θχκαηα, ηα νπνία έπιεμαλ ηνπο 

ηνπξηζηηθνχο παξαζαιάζζηνπο πξννξηζκνχο γχξσ απφ ηνλ Ηλδηθφ Ωθεαλφ. Σν χςνο 

ησλ θπκάησλ έθηαλε ηα δέθα κέηξα θαη ε ηαρχηεηά ηνπο μεπεξλνχζε ηα 800 ρικ ηελ 

ψξα. 

 

 

                                                           
33

 Γεωδίφησ, 2010, “Σα 5 πιο φονικά τςουνάμι ςτην Ιςτορία”, ανακτήθηκε από www.geodifis.gr 
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Αληηκεηώπηζε  

 

 

Σα παιηξξντθά θχκαηα, πνπ πξνθιήζεθαλ απφ ην ζεηζκφ, ιφγσ ηνπ χςνπο θαη ηεο 

ηαρχηεηαο κε ηελ νπνία ρηχπεζαλ ηηο πφιεηο θαηέζηξεςαλ ηηο ππνδνκέο ηνπο θαη 

ζθφξπηζαλ ην ζάλαην. Σν ηζνπλάκη, φπσο θαινχληαη ηα παιηξξντθά θχκαηα, έπιεμε ηα 

λεζηά Πνπθέη, ηηο Μαιδίβεο, ηε ξη Λάλθα, ηε Βηξκαλία θαη ηα αλαηνιηθά παξάιηα ηεο 

Ηλδίαο. Σα παιηξξντθά θχκαηα έθηαζαλ κέρξη θαη ηα παξάιηα ηεο Αλαηνιηθήο Αθξηθήο 

πξνθαιψληαο θαηαζηξνθέο θαη ζχκαηα θαη ζηηο ζπγθεθξηκέλεο πφιεηο. 

 

ηαηηζηηθέο  

 

 

πλνιηθά απφ ην ζεηζκφ θαη απφ ην ηζνπλάκη ηεο 26εο Γεθεκβξίνπ 2004 επιήγεζαλ 5 

εθαη. άλζξσπνη ζε 13 ρψξεο. Ο ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ αλζξψπσλ πνπ έραζαλ ηε 

δσή ηνπο απφ ην θνληθφ ηζνπλάκη μεπέξαζε ζηηο 300 ρηιηάδεο θαη ν αξηζκφο ησλ 

αγλννπκέλσλ ηηο 140 ρηιηάδεο. ηελ επαξρία Μπάληα Αηζερ ηεο Ηλδνλεζίαο, φπνπ ήηαλ 

θαη ην επίθεληξν, ζεκεηψζεθαλ νη πεξηζζφηεξνη ζάλαηνη κε ηνπο λεθξνχο λα μεπεξλνχλ 

ηηο 120 ρηιηάδεο θαη ηνπο αγλννχκελνπο ηηο 100 ρηιηάδεο. ηελ Ηλδία θαη ηελ Σατιάλδε, 

ηα ζχκαηα ήηαλ 20 ρηιηάδεο. Ζ ξη – Λάλθα είρε 31 ρηιηάδεο ζχκαηα. 

 

ρνιηαζκόο  

 

 

Σν ηζνπλάκη πνπ έπιεμε ηηο πφιεηο ηνπ Ηλδηθνχ Ωθεαλνχ είλαη έλα θπζηθφ θαηλφκελν, ην 

νπνίν είρε θαηαζηξνθηθέο επηπηψζεηο ζε νηθνλνκηθφ, θνηλσληθφ θαη πνιηηηζκηθφ 

επίπεδν. Σα πξψηα ζεκάδηα ηεο θαηαζηξνθήο ήηαλ άζηεγνη ζηνπο δξφκνπο, κηθξά 

παηδηά κφλα θαη θνβηζκέλα θαη πνιιά εξείπηα. Ο Παγθφζκηνο Οξγαληζκφο Τγείαο 

επεζήκαλε ζε κηα αλαθνίλσζε πνπ εμέδσζε φηη νη θαλφλεο πγηεηλήο είλαη αλχπαξθηνη, 
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ππάξρεη έιιεηςε ηξνθήο θαη πφζηκνπ λεξνχ θαη νη πηζαλφηεηεο γηα αχμεζε ησλ λεθξψλ 

ιφγσ απηψλ ησλ παξαγφλησλ είλαη κεγάιεο. 

 

Απφ απηή ηελ θξίζε αλαδχνληαη θάπνηα ζεκαληηθά ζέκαηα. Ζ έιιεηςε ζπζηεκάησλ 

πξνεηδνπνίεζεο θαη πξφβιεςεο ηέηνησλ θαηαζηξνθψλ, ε ηαρχηεηα κε ηελ νπνία ε 

θαηαζηξνθή εμειίρζεθε θαη ην κέγεζνο ησλ επηπηψζεσλ ζηηο δνκέο ησλ ρσξψλ θαη 

ζηνλ ηξφπν δσήο ησλ θαηνίθσλ ππνδειψλνπλ φηη κηα ηέηνηα θξίζε ήηαλ απξφβιεπηε. 

Σα ζεκάδηα πνπ ππήξμαλ θαη πνπ ήηαλ γλσζηά απφ παξειζνληηθά γεγνλφηα δελ 

επεξέαζαλ νχηε πξντδέαζαλ ηνπο ληφπηνπο, νη νπνίνη ήηαλ «ζπλεζηζκέλνη» ζηνπο 

ζεηζκνχο θαη ζε κηθξήο έληαζεο ηζνπλάκη. 

 

Γηαρεηξηζηηθή πιεπξά  

 

 

Οη ππεχζπλνη γηα ηε δηαρείξηζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο θαηαζηξνθήο ήηαλ θπξίσο δηεζλείο 

νξγαλψζεηο, νη νπνίεο έδξαζαλ ππφ ηελ θαζνδήγεζε ησλ ληφπησλ θαηνίθσλ. Άκεζε 

πξνηεξαηφηεηα ήηαλ νη άξξσζηνη θαη βαξηά ηξαπκαηηζκέλνη άλζξσπνη, ηνπο νπνίνπο 

πεξηέζαιςαλ. Δπίζεο, θξφληηζαλ λα θαζαξηζηνχλ ηα εξείπηα θαη λα βγνπλ ηα πηψκαηα, 

ψζηε λα κελ δεκηνπξγεζνχλ λέεο εζηίεο κφιπλζεο. Σηο ζπγθεθξηκέλεο ελέξγεηεο 

αλέιαβαλ 250 κε θπβεξλεηηθνί νξγαληζκνί απφ φιν ηνλ θφζκν, αλάκεζά ηνπο νη γηαηξνί 

ρσξίο ζχλνξα θαη ε Unicef. 

 

Δπίζεο, νη θπβεξλήζεηο μέλσλ θξαηψλ αλέιαβαλ λα ζηεξίμνπλ νηθνλνκηθά θαη πιηθά 

θπξίσο ηηο πιεγείζεο ρψξεο. Σηο πξψηεο ψξεο ηνπ θξίζηκνπ γεγνλφηνο, ε δηεζλήο 

θνηλφηεηα έδξαζε άκεζα θαη έζηεηιε αλζξσπηζηηθή βνήζεηα, ε νπνία θηλήζεθε 

επαγγεικαηηθά θαη νη κέζνδνη δηαρείξηζεο θξίζεσλ ήηαλ εμεηδηθεπκέλεο. Υαξαθηεξηζηηθή 

είλαη ε νκάδα ησλ επαγγεικαηηψλ δηαρείξηζεο θαηαζηξνθψλ, ε νπνία εμεηδηθεχεηαη ζε 

ηέηνηεο πεξηπηψζεηο θαη ζπληνλίδεη ηηο ελέξγεηεο δηάζσζεο ζηηο πιεγείζεο πεξηνρέο. Ζ 

νκάδα, γλσζηή σο UNDAC (United Nations Disaster Assessment and Coordination), 
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θηλεηνπνηήζεθε άκεζα θαη ζπληφληζε ηηο επηρεηξήζεηο έξεπλαο θαη δηάζσζεο ππφ ηελ 

θαζνδήγεζε ησλ εζληθψλ αξρψλ ησλ πιεγέλησλ πεξηνρψλ. 

 

Σν ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ αθνινχζεζε ηνπνζεηήζεθαλ ζπζηήκαηα πξνεηδνπνίεζεο γηα 

ηζνπλάκη, δεδνκέλνπ φηη είλαη έλαο θίλδπλνο πνπ απεηιεί ζπρλά ηηο ζπγθεθξηκέλεο 

ρψξεο. Δπίζεο, έρεη δνζεί ηδηαίηεξε ζεκαζία ζηελ ελεκέξσζε ησλ θαηνίθσλ γηα ηνπο 

άκεζνπο θηλδχλνπο πνπ δηαηξέρνπλ θαη ηνπο ηξφπνπο αληηκεηψπηζεο ηέηνησλ θξίζηκσλ 

γεγνλφησλ. 

 

Δπηπηώζεηο  ηνπ ηζνπλάκη  

 

 

Οη επηπηψζεηο ηεο θαηαζηξνθήο είλαη εκθαλείο θαη ζην πεξηβάιινλ. Σν κέγεζνο ηεο 

πεξηβαιινληηθήο θαηαζηξνθήο είλαη ηεξάζηην, αλαινγηδφκελνη φηη ην νηθνζχζηεκα ησλ 

πεξηνρψλ εμαθαλίζηεθε. ηελ Ηλδνλεζία, ηηο Μαιδίβεο, ηε ξη – Λάλθα θαη ηελ 

Σατιάλδε ε νηθνινγηθή θαηαζηξνθή είλαη πξσηνθαλνχο θιίκαθαο. Οη θνξαιιηνγελείο 

χθαινη ζηελ Σατιάλδε θαηαζηξάθεθαλ νινζρεξψο, ηφλνη ςαξηψλ μεβξάζηεθαλ θαη 

πέζαλαλ ζηηο αθηέο θαη ε ρισξίδα θαη παλίδα απεηιείηαη απφ ην ζαιαζζηλφ λεξφ πνπ 

«πφηηζε» ην νηθνζχζηεκα. 

 

Ο ηζρπξφο ζεηζκφο πνπ πξνθάιεζε ην ηζνπλάκη ζεσξείηαη φηη άιιαμε αθφκε θαη ηνλ 

παγθφζκην ράξηε. Οη κειεηεηέο αλαθέξνπλ φηη ε ζεηζκηθή δφλεζε κεηαηφπηζε θάπνηα 

λεζηά. πγθεθξηκέλα, ηα κηθξφηεξα λεζηά έμσ απφ ηε λνηηνδπηηθή αθηή ηεο νπκάηξαο 

έρνπλ κεηαθηλεζεί πεξίπνπ είθνζη κέηξα πξνο ηα λνηηνδπηηθά. Δπίζεο, ε «ζπλάληεζε» 

ησλ ηεθηνληθψλ πιαθψλ πνπ πξνθάιεζε ην ζεηζκφ, ελδέρεηαη λα πξνθάιεζε 

θιπδσληζκφ ζε νιφθιεξν ηνλ πιαλήηε. 

 

Σν νηθνλνκηθφ θφζηνο ηεο αλνηθνδφκεζεο ησλ ρσξψλ ηεο Αζίαο θαη ηεο Αθξηθήο πνπ 

επιήγεζαλ απφ ην ηζνπλάκη ππνινγίδεηαη ζηα $14 δηο. 
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Ζ θξίζε δπζηπρψο εκθάληζε θαη ζεκάδηα αηζρξνθέξδεηαο, αθνχ ακέζσο κεηά ην 

θαηαζηξνθηθφ ηζνπλάκη φια αθξίβπλαλ ζηηο πιεγείζεο πεξηνρέο. ηελ πφιε Μπάληα 

Αηζερ ηεο βφξεηαο νπκάηξαο, ηα ιηγνζηά θηίξηα πνπ απέκεηλαλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ 

απφ ηηο κε θπβεξλεηηθέο νξγαλψζεηο ζαλ λνζνθνκεία θαη ρψξνπο πεξίζαιςεο ησλ 

αζηέγσλ θαη ησλ ζπκάησλ. Οη Ηλδνλήζηνη λνίθηαδαλ ηνπο ρψξνπο πνιχ αθξηβά. Δπίζεο, 

νη ληφπηνη νδεγνί πνπ κεηέθεξαλ ηνπο γηαηξνχο θαη ηνπο αλζξψπνπο ησλ 

θηιαλζξσπηθψλ θαη κε θπβεξλεηηθψλ νξγαλψζεσλ δεηνχζαλ ππέξνγθα πνζά ζαλ 

ακνηβή γηα ηε κεηαθνξά. 

 

Οη επηπηψζεηο ήηαλ εκθαλείο θαη ζηελ ηνπξηζηηθή βηνκεραλία. Σν 30% ησλ ηνπξηζηψλ 

πνπ επξφθεηην λα επηζθεθζνχλ ηνπο πξννξηζκνχο ηνπ Ηλδηθνχ Ωθεαλνχ αλέβαιαλ ην 

ηαμίδη ηνπο. Πάλησο, ε έθηαζε θαη ην κέγεζνο ησλ επηπηψζεσλ ηνπ ηζνπλάκη ζηελ 

ηνπξηζηηθή βηνκεραλία ήηαλ πεξηνξηζκέλνη. Οη ηνπξηζηηθέο αθίμεηο ζηηο πιεγείζεο 

πεξηνρέο παξνπζίαζαλ κείσζε ηεο ηάμεο ηνπ 1%, πνζνζηφ πνπ είλαη «αζήκαλην» 

απέλαληη ζηηο πςειέο κεηψζεηο πνπ πξνθιήζεθαλ απφ ηα ηξνκνθξαηηθά γεγνλφηα ηεο 

11εο επηεκβξίνπ34. Βέβαηα, νη πεξηζζφηεξεο ρψξεο ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Αζίαο 

επεξεάζηεθαλ ζε νηθνλνκηθφ επίπεδν, δηφηη ε ηνπξηζηηθή βηνκεραλία απνηειεί ηελ θχξηα 

πεγή εηζνδήκαηφο ηνπο θαη νη νπνίεο ζηεξίδνπλ ην ΑΔΠ ηνπο ζηηο αθίμεηο αιινδαπψλ 

ηνπξηζηψλ. 

 

Πνιιέο ηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο θαη ηνπξηζηηθά θαηαιχκαηα θαηαζηξάθεθαλ απφ ηα 

παιηξξντθά θχκαηα. Κάπνηα ππέζηεζαλ πιηθέο δεκηέο, φκσο ην πςειφ θφζηνο 

θαηαζθεπήο θαη ε κείσζε ησλ ηνπξηζηηθψλ αθίμεσλ θαη θαηά ζπλέπεηα ησλ ηνπξηζηηθψλ 

εζφδσλ, εκπφδηδε ηελ πξνζπάζεηα αλάθακςεο ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ θιάδνπ. 

 

Οη αλζξσπνιφγνη επηζεκαίλνπλ φηη νη αιιαγέο είλαη ξαγδαίεο θαη ζηελ 

αλζξσπνγεσγξαθία ηεο πεξηνρήο. Οη επηζηήκνλεο αλαθέξνπλ ραξαθηεξηζηηθά φηη νη 

                                                           
34

 Sharpley, R., 2005 
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απνκνλσκέλεο θπιέο ηζαγελψλ ζηα λεζηά Αληακάξ θαη Νηθνκπάξ ζην ηλδηθφ 

αξρηπέιαγνο βξίζθνληαη ζην ρείινο ηεο εμαθάληζεο κεηά ην θνληθφ ηζνπλάκη. 
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Ζ ζπιινγή ησλ ζηνηρείσλ θαη δεδνκέλσλ έγηλε απφ ηηο εμήο πεγέο: βηβιία, δειηία 

ηχπνπ, άξζξα, εηδηθέο κειέηεο έξεπλαο, ζηαηηζηηθνχο πίλαθεο θαη αλαιχζεηο. Ζ ειιεληθή 

θαη μελφγισζζε αξζξνγξαθία είλαη πινχζηα θαη νη κειέηεο πεξηπηψζεσλ 

παξειζνπζψλ θξίζεσλ απνηέιεζε ηελ ππμίδα γηα ηελ κεζνδνινγία ηεο έξεπλαο. 

 

Ζ κειέηε έρεη ηελ εμήο κεζνδνινγία. Αξρηθά έγηλε αλαθνξά ζηελ έλλνηα ηεο θξίζεο, κε 

νξηζκνχο κειεηεηψλ, αθαδεκατθψλ θαη εξγαδνκέλσλ ζε πνηθίινπο θιάδνπο. Ζ αλάιπζε 

ηεο δηαρείξηζεο ησλ θξίζεσλ θαη ν ηξφπνο αληηκεηψπηζεο απηψλ απνηέιεζε έλα 

ζεκαληηθφ θνκκάηη γηα ηελ εμέιημε ηεο κειέηεο. ηε ζπλέρεηα έγηλε αλαθνξά ζηηο 

ηνπξηζηηθέο πεξηθέξεηεο, φπσο απηέο ερνπλ νξηζηεί απφ ηνλ Παγθφζκην Οξγαληζκφ 

Σνπξηζκνχ. Μειεηήζεθαλ ινηπφλ ε ηνπξηζηηθή πεξηθέξεηα ηεο Ακεξηθήο, ηεο Αζίαο θαη 

ηεο Ωθεαλίαο, ηεο Αθξηθήο, ηεο Μέζεο Αλαηνιήο θαη ηεο Δπξψπεο. Αλαθέξζεθαλ 

ζηνηρεία γηα ηελ εμέιημε ηεο ηνπξηζηηθήο βηνκεραλίαο, ηε ζπλεξγαζία ησλ εζληθψλ θαη 

ηνπηθψλ θνξέσλ γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο θαη ζην ηέινο θάζε 

ελφηεηαο, απνκνλψζεθαλ θάπνηεο θξίζεηο πνπ ηαιάληζαλ ηηο ρψξεο. ην ηέηαξην 

θεθάιαην κειεηήζεθαλ ηξεηο πξαγκαηηθέο πεξηπηψζεηο θξίζεσλ θαη νη ζεηηθέο θαη 

αξλεηηθέο επηπηψζεηο πνπ πξνθιήζεθαλ ζηηο ρψξεο θαη ζηηο επηρεηξήζεηο. 

 

Ζ ζπγθξηηηθή αλάιπζε πνπ αθνινπζεί είλαη απνηέιεζκα ηεο κειέηεο ησλ πεξηπηψζεσλ 

ησλ θξίζεσλ θαη έγηλε κε βάζε ην κέγεζνο ησλ επηπηψζεσλ ζε ζπγθεθξηκέλνπο ηνκείο, 

φπσο ηνλ ηνπξηζηηθφ θιάδν, ηελ θνπιηνχξα, ηελ εηθφλα ηεο ρψξαο θαη ην νηθνλνκηθφ 

θφζηνο. Ζ αλαθνξά ζηελ ππξακίδα ηνπ Maslow θαη ζην γεγνλφο φηη νη αλάγθεο ησλ 

αλζξψπσλ – πνιηηψλ κεηαβάιινληαη ξαγδαία έδσζε ην έλαπζκα γηα ηελ πεξαηηέξσ 

κειέηε ζε ςπρνινγηθφ επίπεδν θαη ζην πσο κηα θξίζε επεξεάδεη ηελ απιή 

θαζεκεξηλφηεηα. 
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αλάιπζεο ησλ θξίζεσλ 

 

 

6.1 Υαξαθηεξηζηηθά ησλ θξίζεσλ 

 

 

Πίνακασ 11. Χαρακτηριςτικά των κρίςεων 

Γεγνλόο 
Φύζε ησλ 
θξίζεσλ 

Γηαδηθαζία 
αλάπηπμεο ησλ 

θξίζεσλ 

Γηάξθεηα ηεο 
θξίζεο 

11ε επηεκβξίνπ 
2001 

Σξνκνθξαηηθή 
ελέξγεηα 

Αλαδπφκελε – 
έθηαθηεο αλάγθεο 

Μαθξνρξφληα 

SARS 

Τγεηνλνκηθή θξίζε 
– Δπηδεκία πνπ 
επεξεάδεη ηνπο 

αλζξψπνπο 

Άκεζε Βξαρπρξφληα 

Σζνπλάκη 2004 
Καηαζηξνθηθφ 

θπζηθφ θαηλφκελν 
Αλαδπφκελε – 

έθηαθηεο αλάγθεο 
Μαθξνρξφληα 

 

Οη ηξνκνθξαηηθέο ελέξγεηεο ηεο 11εο επηεκβξίνπ 2001 ήηαλ έλα θξίζηκν γεγνλφο, ην 

νπνίν ραξαθηεξίδεηαη αλαδπφκελν. Πξφθεηηαη γηα αλαδπφκελν ή έθηαθηεο αλάγθεο 

θξίζηκν γεγνλφο επεηδή ππήξραλ πξνεηδνπνηήζεηο θαη ηα αλψηαηα θπβεξλεηηθά ζηειέρε 

γλψξηδαλ πσο ζα μεζπνχζε θάηη ηέηνην. Δπίζεο, ζην παξειζφλ, είραλ πιεγεί θηίξηα – 

ζχκβνια ηεο ακεξηθαληθήο εμνπζίαο απφ ηξνκνθξαηηθέο επηζέζεηο. Σν Φεβξνπάξην ηνπ 

1993, κηα βφκβα εμεξξάγε ζην γθαξάδ ηνπ Παγθφζκηνπ Κέληξνπ Δκπνξίνπ κε 

απνηέιεζκα λα ζθνησζνχλ έμη άηνκα θαη λα ηξαπκαηηζηνχλ πάλσ απφ εθαηφ. Γπν 

ρξφληα αξγφηεξα, ηνλ Απξίιην ηνπ 1995, ακεξηθαλνί ηξνκνθξάηεο είραλ ηνπνζεηήζεη 

βφκβα ζε νκνζπνλδηαθφ θηίξην ηεο Οθιαρφκα, κε απνηέιεζκα λα ζθνησζνχλ εθαηφλ 

εμήληα νθηψ πνιίηεο. Σέινο, ηα απνηειέζκαηα ησλ ηξνκνθξαηηθψλ επηζέζεσλ είλαη 

νξαηά αθφκε θαη ζήκεξα θαη νη επηπηψζεηο ζηηο πνιηηεηαθέο ππνδνκέο ησλ Ζ.Π.Α. 

ζπλερίδνπλ λα πιήηηνπλ ηελ θαζεκεξηλή ιεηηνπξγία ησλ ρσξψλ. 
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Ο ηφο ηεο άηππεο πλεπκνλίαο ήηαλ κηα πγεηνλνκηθή θξίζε, ε νπνία ήηαλ επηδεκία πνπ 

είρε άκεζεο επηπηψζεηο ζηελ πγεία ησλ αλζξψπσλ. Ξέζπαζε ρσξίο λα ππάξρνπλ 

πξνεηδνπνηεηηθά ζεκάδηα θαη πνιχ γξήγνξα επεθηάζεθε ζε πνιιέο ρψξεο ηεο Αζίαο, 

θαζψο επίζεο ζηε Βφξεηα θαη Νφηηα Ακεξηθή θαη ηελ Δπξψπε. Ήηαλ κηα θξίζε πνπ 

δηήξθεζε κφιηο πέληε κήλεο θαη κεηά ην πέξαο απηψλ, νη ιεηηνπξγίεο ησλ ρσξψλ 

άξρηζαλ λα επαλέξρνληαη. 

 

Σέινο, ην θνληθφ ηζνπλάκη ήηαλ έλα θαηαζηξνθηθφ θπζηθφ θαηλφκελν γηα ηηο 

παξαζαιάζζηεο πεξηνρέο ηνπ Ηλδηθνχ Ωθεαλνχ. Βέβαηα, νη ηζρπξέο ζεηζκηθέο δνλήζεηο 

θαη ηα κηθξνχ κεγέζνπο παιηξξντθά θχκαηα δελ είλαη αζπλήζηζηα θπζηθά θαηλφκελα, γη‟ 

απηφ θαη είλαη αλαδπφκελε ή έθηαθηεο αλάγθεο θξίζε. Σν ηζνπλάκη ρηχπεζε ηηο αθηέο 

100 ιεπηά κεηά ην ζεηζκφ θαη ε θχζε είρε δείμεη ηα ζεκάδηα ηεο. Οη ληφπηνη θάηνηθνη 

φκσο δε κπφξεζαλ λα ηα «εξκελεχζνπλ» θαη νη θαηαζηξνθηθέο ζπλέπεηεο ζηηο 

ππνδνκέο ησλ πεξηνρψλ πιήηηνπλ κέρξη ζήκεξα ηηο πεξηνρέο. 

 

6.2 Οη θξίζεηο θαη ε ππξακίδα ηνπ Maslow 

 

 

χκθσλα κε ηε ζεσξία ηνπ Μάζιννπ (1908 – 1970), ηα αλζξψπηλα θίλεηξα κπνξνχλ 

λα πεξηγξαθνχλ κε φξνπο ηεξάξρεζεο ησλ βαζηθψλ αλαγθψλ. Απηέο νη βαζηθέο 

αλάγθεο απνηεινχληαη απφ 4 θαηεγνξίεο θαη κηα αθφκε 5ε, ηελ νπνία κπνξνχκε λα 

θηάζνπκε ζπάληα, ζχκθσλα κε ην Μάζιννπ. Ζ ππξακίδα ησλ αλαγθψλ ηνπ Μάζιννπ 

πεξηιακβάλεη ηηο 5 απηέο θαηεγνξίεο βαζηθψλ αλαγθψλ. 

 

Ζ πξψηε θαηεγνξία απνηειείηαη απφ ηηο θπζηνινγηθέο ή βηνινγηθέο αλάγθεο, φπσο είλαη 

ε αλάγθε καο γηα θαγεηφ, λεξφ, αέξα θαη χπλν. Ζ δεχηεξε είλαη ε αλάγθε καο γηα 

αζθάιεηα, λα έρνπκε κηα ζηέγε, ξνχρα, ζέξκαλζε, θιπ. Ζ ηξίηε θαηεγνξία 

πεξηιακβάλεη ηελ αλάγθε καο λα αλήθνπκε θάπνπ, λα καο αγαπνχλ θαη ε ηέηαξηε έρεη 

λα θάλεη κε ηελ ππφιεςε, έρνπκε αλάγθε απφ θχξνο ην νπνίν ζα καο δψζεη ηνλ 
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πνιππφζεην ζεβαζκφ ησλ άιισλ. Πέξα απφ απηέο ηηο θαηεγνξίεο, ν Μάζιννπ 

πξφηεηλε θαη κηα πέκπηε, απηή ηεο απηνπξαγκάησζεο, ηελ αλάγθε καο λα 

δεκηνπξγνχκε, λα αμηνπνηνχκε ηα εζσηεξηθά καο ραξίζκαηα, ηελ αλάγθε καο λα 

ληψζνπκε νινθιεξσκέλεο θαη πιήξεηο νληφηεηεο. 

 

Διάγραμμα 11. Η πυραμίδα του Maslow 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Θα κειεηήζνπκε ινηπφλ ηηο επηπηψζεηο ησλ θξίζεσλ ζχκθσλα κε ηηο θαηεγνξίεο ησλ 

αλαγθψλ ηνπ Μάζιννπ. Σν θνηλφ ραξαθηεξηζηηθφ θαη ησλ ηξηψλ θξίζεσλ είλαη φηη 

επεξέαζαλ ην αίζζεκα αζθάιεηαο πνπ αηζζάλνληαλ νη πνιίηεο ησλ ρσξψλ. Οη 

ηξνκνθξαηηθέο επηζέζεηο ηεο 11εο επηεκβξίνπ επεξέαζαλ ην αίζζεκα ηεο εζληθήο 

αζθάιεηαο θαη ηελ αλάγθε λα δνπλ θαη λα εξγάδνληαη ζε κηα αζθαιή ρψξα. Σν θνληθφ 

Φυςιολογικζσ ή βιολογικζσ ανάγκεσ 

Ανάγκεσ Αςφάλειασ 

Αίςθημα του «ανήκειν» 

Ανάγκεσ 

αυτοεκτίμηςησ 

Αυτό - 

πραγμάτωςη 
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ηζνπλάκη έθεξε ζην λνπ ηεο παγθφζκηαο θνηλφηεηαο ηε δχλακε ηεο θχζεο θαη ηελ 

αλαζθάιεηα πνπ ληψζεη ν θάζε άλζξσπνο κπξνζηά ζε έλα θπζηθφ θαηλφκελν. Βέβαηα 

ην γεγνλφο απηφ δηαθνξνπνηείηαη απφ ρψξα ζε ρψξα, επεηδή κεηαβάιινληαη ηα 

γεσινγηθά θαη θπζηθά θαηλφκελα. Ο ηφο ηεο άηππεο πλεπκνλίαο ζέηεη ππφ απεηιή ηελ 

πγεηνλνκηθή αζθάιεηα ηεο δηαβίσζεο ζε κηα ρψξα. 

 

6.3 Δπηπηώζεηο ησλ θξίζεσλ θαη ηξόπνη δηαρείξηζεο 

 

 

Πίνακασ 12. Επιπτώςεισ ςτην τουριςτική βιομηχανία 

 
11

ε
 επηεκβξίνπ 

2001 
SARS Σζνπλάκη 2004 

Σνπξηζηηθή 

Βηνκεραλία 

 Πηψζε ησλ 

ηνπξηζηηθψλ 

αθίμεσλ 

 Πιεξφηεηεο 

ησλ 

μελνδνρείσλ -

20%-50% 

 Αθπξψζεηο 

πξνγξακκαηηζ

κέλσλ 

ηαμηδίσλ 

 Κιείζηκν 

αεξνδξνκίσλ 

 Απνιχζεηο 

εξγαδνκελσλ 

 

 

 Βξαρππξφζε

ζκεο 

επηπηψζεηο 

 Μεηψζεηο 

ησλ 

ηνπξηζηηθψλ 

αθίμεσλ, 

θπξίσο ην 

Μάξηην 

 Απαγφξεπζε 

εηζφδνπ 

Κηλέδσλ 

ηνπξηζηψλ ζε 

άιιεο ρψξεο 

 Οινζρεξήο 

θαηαζηξνθή 

φισλ ησλ 

ππνδνκψλ, 

ηνπξηζηηθψλ 

θαη κε 

 

 

Ο ηνπξηζηηθφο θιάδνο είλαη επκεηάβιεηνο δεδνκέλνπ φηη αλ ζπκβεί θάηη ζε κηα ρψξα 

απηφ επεξεάδεη ζεηηθά ή αξλεηηθά ηελ ηνπξηζηηθή εηθφλα ηεο ρψξαο ζην εμσηεξηθφ. ηελ 
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πεξίπησζε ησλ ηξνκνθξαηηθψλ επηζέζεσλ, ν ηνπξηζηηθφο θιάδνο ζεκείσζε πηψζε ησλ 

αθίμεσλ ζε πνζνζηφ 20.4% ηνπο ηειεπηαίνπο κήλεο ηνπ έηνπο, κε ηηο πιεξφηεηεο ησλ 

μελνδνρείσλ λα είλαη κεησκέλεο θαηά 20% - 50% έλαληη ηνπ ζπλεζηζκέλνπ πνζνζηνχ 

πιεξφηεηαο. Οη αθπξψζεηο ησλ πξνγξακκαηηζκέλσλ ηαμηδηψλ, ην θιείζηκν ησλ 

αεξνδξνκίσλ ηηο επφκελεο κέξεο απφ ηηο ηξνκνθξαηηθέο επηζέζεηο θαη νη επηπηψζεηο 

ζηνπο επαγγεικαηίεο ηνπ θιάδνπ ήηαλ θάπνηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο βηνκεραλίαο ηνπ 

ακεξηθάληθνπ ηνπξηζκνχ. 

 

Ο ηφο ηεο άηππεο πλεπκνλίαο επεξέαζε ηελ ηνπξηζηηθή βηνκεραλία ηεο Αζίαο ζε κηθξφ 

βαζκφ. Ζ θξίζε μέζπαζε ην Ννέκβξην ηνπ 2002, πνιιαπιά θξνχζκαηα ππήξμαλ ην 

Μάξηην ηνπ 2003 θαη ε κείσζε λέσλ θξνπζκάησλ έγηλε ηνλ Αχγνπζην ηνπ 2003. Οη 

κεηψζεηο φκσο ησλ δηεζλψλ ηνπξηζηηθψλ αθίμεσλ παξαηεξήζεθαλ κφλν ην Μάξηην, 

ηφηε πνπ μεθίλεζαλ λα πνιιαπιαζηάδνληαη ηα θξνχζκαηα. Αθπξψζεθαλ ηα 

πξνγξακκαηηζκέλα ζηε ρψξα ηαμίδηα θαη ε είζνδνο Κηλέδσλ ηνπξηζηψλ ζε άιιεο 

ρψξεο, γεγνλφο πνπ παξέηεηλε ην αξλεηηθφ θιίκα. Ζ άθημε ελφο Απζηξαιηαλνχ γθξνππ 

ηνλ Αχγνπζην ηνπ 2003 επηζεκνπνίεζε ηελ ππνρψξεζε ηεο θξίζεο θαη ηελ αλάθακςε 

ηεο ηνπξηζηηθήο βηνκεραλίαο. 

 

ηελ πεξίπησζε ηνπ ηζνπλάκη, ε ηνπξηζηηθή βηνκεραλία δέρηεθε έλα βαξχ πιήγκα, 

δεδνκέλνπ φηη απνηειεί ηελ θχξηα νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα θαη ζπκκεηέρεη ζε κεγάιν 

πνζνζηφ ζην ΑΔΠ ησλ ρσξψλ. Οη κεηψζεηο ησλ αθίμεσλ θαη ησλ πξνγξακκαηηζκέλσλ 

ηαμηδηψλ είλαη άκεζε ζπλέπεηα ηεο πιήξνπο θαηαζηξνθήο ησλ ππνδνκψλ ησλ ρσξψλ. 

Απηφ πνπ ζπλέβαιε ζην αξλεηηθφ θιίκα ήηαλ ν θφβνο κήπσο επαλαιεθζεί ην 

πεξηζηαηηθφ. Οη πεξηνρέο ραξαθηεξίδνληαη ζεηζκνγελείο θαη παιηξξντθά θχκαηα 

κπνξνχλ εχθνια λα δεκηνπξγεζνχλ. Ζ κεηάδνζε απηψλ ησλ πιεξνθνξηψλ είλαη έλα 

γεγνλφο πνπ απαζρνιεί αθφκε θαη ζήκεξα ηνπο ηνπξίζηεο. 
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                         Πίνακασ 13. Θετικζσ και αρνητικζσ επιπτώςεισ 

 Θεηηθέο επηπηώζεηο Αξλεηηθέο επηπηώζεηο 

 

Οκάδα 

δηαρείξηζεο 

θξίζεσλ 

πλεξγαζία 

κε άιιεο 

ρώξεο 

Απαζρόιεζε 
Δηθόλα ηεο 

ρώξαο 

11
ε
 

επηεκβξίν

π 2001 

FBI, CIA, 

Σκήκαηα 

Γηαρείξηζεο 

Κξίζσλ 

Κπβεξλεηηθψλ 

Φνξέσλ 

Γελ ππήξμε 

ζπλεξγαζία 

/ έιιεηςε 

εκπηζηνζχλ

εο 

Απνιχζεηο 

εξγαδνκέλσλ 

ζε πνιινχο 

θιάδνπο 

Σεξάζηην 

πιήγκα 

SARS 

Παγθφζκηνο 

Οξγαληζκφο 

Σνπξηζκνχ 

Τπήξρε 

ζπλεξγαζία 

θπξίσο κε 

ηνπο Φνξείο 

Τγείαο 

άιισλ 

ρσξψλ 

Απνιχζεηο 

εξγαδνκέλσλ 

ζηηο 

ηνπξηζηηθέο 

επηρεηξήζεηο 

Αξλεηηθή 

θήκε γηα 

βξαρπρξφλην 

δηάζηεκα 

Σζνπλάκη 

Γηαηξνί Υσξίο 

χλνξα, 

Γηαζψζηεο 

απφ φιν ηνλ 

θφζκν, 

UNDAC 

ρεδφλ 

παγθφζκηα 

απήρεζε θαη 

βνήζεηα 

Γεκηνπξγία εθ 

λένπ ησλ 

επηρεηξήζεσλ 

Αίζζεκα 

ιχπεο (φρη 

θφβνπ απφ 

κέξνπο ησλ 

ηνπξηζηψλ) 

 

Θεηηθέο Δπηπηώζεηο 

 

 

Σν πην ζεκαληηθφ φηαλ μεζπάζεη κηα θξίζε είλαη λα ππάξρεη κηα νκάδα δηαρείξηζεο 

θξίζεσλ ζηε ρψξα ψζηε λα ρεηξηζηεί ην θξίζηκν γεγνλφο θαη ηελ εηθφλα ηεο ρψξαο, 

θαζψο επίζεο λα ελεκεξψλεη ηνπο πνιίηεο γηα ηελ εμέιημε ηνπ γεγνλφηνο. Σν θνηλφ 

ραξαθηεξηζηηθφ θαη ησλ ηξηψλ θξίζεσλ είλαη φηη ε θπβέξλεζε είρε ην ξφιν ηεο 

δηαρείξηζεο ηεο θξίζεο. Οη εθπξφζσπνη ηεο δηαρεηξίδνληαλ ηελ εηθφλα ηεο ρψξαο θαη 
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ελεκέξσλαλ ηνπο πνιίηεο θαη ηελ παγθφζκηα θνηλφηεηα γηα ηελ πνξεία ησλ εξεπλψλ θαη 

ηα θαηλνχξγηα δεδνκέλα. 

 

ηελ πεξίπησζε ησλ ηξνκνθξαηηθψλ ελεξγεηψλ, ε ακεξηθαληθή θπβέξλεζε δελ είρε 

ηφζν θαλεξφ ξφιν αιιά απηή θηλνχζε ηα λήκαηα ησλ εμειίμεσλ. Ζ Ακεξηθή έρεη πνιιέο 

νκάδεο δηαρείξηζεο θξίζεσλ πνπ αλήθνπλ ζε θπβεξλεηηθνχο θνξείο, φπσο ην FBI θαη ε 

CIA. Λφγσ ηεο επαηζζεζίαο ηνπ ζέκαηνο θαη ηνπ γεγνλφηνο φηη ράζεθαλ νη ηζνξξνπίεο 

θαη ε εκπηζηνζχλε θαη ην ελδερφκελν λα δηέξξεαλ ζηνηρεία εθ ησλ έζσ, ε δηαρείξηζε ηεο 

θξίζεο έκεηλε απνθιεηζηηθά ζηηο εζληθέο ακεξηθαληθέο ππεξεζίεο. 

 

Ο ηφο ηεο άηππεο πλεπκνλίαο ήηαλ έλα πεξηζηαηηθφ πνπ επίζεο αληηκεησπίζηεθε απφ 

ηελ θπβέξλεζε ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Παγθφζκην Οξγαληζκφ Τγείαο. ε ζέκαηα 

πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο, νη γλψζεηο ζηειερψλ θπβεξλεηηθψλ θνξέσλ δελ 

επαξθνχλ θαη πάληα ε ελεκέξσζε θαη ε δηαρείξηζε απφ δηεζλείο θνξείο, θαζεζπράδεη 

ηνλ θφζκν. 

 

ηελ πεξίπησζε ηνπ ηζνπλάκη, ζπζηάζεθαλ νκάδεο δηαρείξηζεο θξίζεσλ ζε θάζε 

πιεγείζα πεξηνρή, θαζψο επίζεο θαηέθζαζαλ άηνκα έκπεηξα ζε ηέηνηεο θαηαζηξνθέο. 

Οη πεξηνρέο πνπ μέζπαζε ε θαηαζηξνθή είλαη θησρέο ρψξεο κε απινχο αλζξψπνπο, 

απξνεηνίκαζηνπο λα αληηκεησπίζνπλ έλα ηέηνην γεγνλφο. Ζ βνήζεηα φκσο ησλ ληφπησλ 

ήηαλ νπζηαζηηθή γηα ηηο νκάδεο ησλ γηαηξψλ θαη ησλ εηδηθψλ πνπ βξέζεθαλ εθεί γηα λα 

ηνπο βνεζήζνπλ. Δλδεηθηηθφ παξάδεηγκα εηδηθήο νκάδαο δηαρείξηζεο θξίζεσλ πνπ 

θηλεηνπνηήζεθε άκεζα γηα λα βνεζήζεη ηηο επηρεηξήζεηο έξεπλαο θαη δηάζσζεο ήηαλ ε 

νκάδα UNDAC (United Nations Disaster Assessment and Coordination). 

 

Όζνλ αθφξα ζηε ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ ρσξψλ πνπ ππέζηεζαλ ηελ θξίζε θαη άιισλ 

ρσξψλ, γεηηνληθψλ ή απηψλ πνπ επεξεάδνληαη άκεζα ηα ζπκθέξνληά ηνπο, ηα 

δεδνκέλα αιιάδνπλ. ηελ πεξίπησζε ησλ ηξνκνθξαηηθψλ επηζέζεσλ, ππήξμε κηα 

ζηάζε «κπζηηθνπάζεηαο» απφ ηελ πιεπξά ησλ Ακεξηθαληθψλ θνξέσλ, δεδνκέλνπ φηη ν 

«ερζξφο» κπνξνχζε λα βξίζθεηαη αλάκεζά ηνπο. Σα πιάλα αληηκεηψπηζεο ηεο θξίζεο 
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θαη ηα κέηξα αζθάιεηαο πνπ ζα ιάκβαλαλ θξφληηζαλ λα κείλνπλ κεηαμχ ησλ 

δηαρεηξηζηψλ ηεο θξίζεο. 

 

ηηο επφκελεο δπν θξίζεηο ππήξμε ζπλεξγαζία κε άιιεο ρψξεο. ηελ πεξίπησζε ηνπ 

ηνχ ηεο άηππεο πλεπκνλίαο, ε ζπλεξγαζία επηβαιιφηαλ γηαηί ππήξρε άκεζε απεηιή ε 

λφζνο λα πάξεη ηε κνξθή παλδεκίαο. ηελ πεξίπησζε ηνπ θαηαζηξνθηθνχ ηζνπλάκη, 

πνιιέο ρψξεο ζπλεξγάζηεθαλ θαη έδεημαλ ην θηιαλζξσπηθφ ηνπο πξφζσπν γηαηί νη 

πνιίηεο ησλ πιεγέλησλ ρσξψλ ήηαλ θησρνί άλζξσπνη, ησλ νπνίσλ θαηαζηξάθεθαλ νη 

πεξηνπζίεο θαη ε ζάιαζζα πνπ ηνπο πξνζέθεξε ηα πξνο ην δελ, ήηαλ κνιπζκέλε. 

 

Αξλεηηθέο επηπηώζεηο 

 

 

Σν νηθνλνκηθφ θφζηνο ησλ ηξηψλ θξίζηκσλ γεγνλφησλ ήηαλ πςειφ κε άκεζε επίδξαζε 

ζηε ιεηηνπξγία πνιιψλ επηρεηξήζεσλ. Σν ηζνπλάκη είρε ηηο ζεκαληηθφηεξεο νηθνλνκηθέο 

επηπηψζεηο δεδνκέλνπ φηη πνιιέο επηρεηξήζεηο είραλ θαηαζηξαθεί θαη έπξεπε λα 

δεκηνπξγεζνχλ απφ ηελ αξρή. 

 

Σν γεγνλφο απηφ είρε άκεζε επίπησζε θαη ζηελ απαζρφιεζε. Σα θαηαζηξνθηθά 

γεγνλφηα ηεο 11εο επηεκβξίνπ 2001, νδήγεζαλ πνιιέο επηρεηξήζεηο ζηηο απνιχζεηο 

πξνζσπηθνχ, ιφγσ ηνπ πςεινχ θφζηνπο θαη ηελ αλάγθε πεξηθνπήο δαπαλψλ. 

Σεξάζηην πιήγκα δέρζεθαλ νη αεξνπνξηθέο εηαηξίεο, θαζψο επίζεο θαη νη αζθαιηζηηθέο. 

ηελ πεξίπησζε ηνπ ηνπ SARS, νη απνιχζεηο έγηλαλ θπξίσο ζε επηρεηξήζεηο πνπ 

ζπλδένληαη κε ηνλ ηνπξηζηηθφ θιάδν. Λφγσ ηεο κείσζεο ησλ ηνπξηζηηθψλ αθίμεσλ θαη 

ηεο αλάγθεο πεξηθνπήο δαπαλψλ, πνιιέο επηρεηξήζεηο απέιπζαλ εξγαδνκέλνπο. 

Σέινο, ην θαηαζηξνθηθφ ηζνπλάκη θαηέζηξεςε νινζρεξψο ηηο επηρεηξήζεηο, κε 

απνηέιεζκα πνιινί άλζξσπνη λα ράζνπλ ηηο δνπιεηέο ηνπο. 

 

Όζνλ αθνξά ζηελ εηθφλα ηεο ρψξαο, ηα ηξηα θξίζηκα γεγνλφηα έπιεμαλ κε δηαθνξεηηθφ 

ηξφπν ηεο θήκε ηεο ρψξαο. Σα ηξνκνθξαηηθά ρηππήκαηα ηεο 11εο επηεκβξίνπ 

έπιεμαλ ηελ εηθφλα ηεο Ακεξηθήο σο κηαο ππεξδχλακεο. ηα κάηηα ησλ αλζξψπσλ 

θάλεθε φηη ε ηξνκνθξαηία κπνξεί λα πιήμεη αθφκα θαη κηα ηφζν ηζρπξή θαη θαηλνκεληθά 
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αλέγγηρηε δχλακε. Ο ηφο SARS δελ έπιεμε ζε ηφζν κεγάιν βαζκφ ηελ εηθφλα ηεο 

ρψξαο. Κπξίσο δεκηνχξγεζε αίζζεκα θφβνπ γηα ηε κεηάδνζε ηνπ ηνχ. Σέινο, ην 

θαηαζηξνθηθφ ηζνπλάκη δεκηνχξγεζε αίζζεκα ιχπεο γηα ην ιαφ ησλ ρσξψλ πνπ 

επιήγεζαλ θαη πξνζπάζεηα απνζηνιήο βνήζεηαο. 
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123 777   Κεθάιαην: πκπεξάζκαηα θαη πξνηάζεηο γηα πεξαηηέξσ 

έξεπλα 

 

 

Ζ κειέηε ησλ δπν «θνξπθαίσλ» γεγνλφησλ πνπ άιιαμαλ ηελ παγθφζκηα ζεψξεζε ηνπ 

ηνπξηζηηθνχ θιάδνπ, ε 11ε επηεκβξίνπ 2001 θαη ην θαηαζηξνθηθφ ηζνπλάκη ηνπ 2004, 

θαζψο επίζεο θαη ε κειέηε ηεο πγεηνλνκηθήο θξίζεο, ηνπ ηνχ SARS, καο νδεγνχλ ζε 

θάπνηα ζπκπεξάζκαηα. Παξαηεξνχκε ηα απνηειέζκαηα πνπ έρνπλ εμάγεη νη κειεηεηέο 

θαη ηνλ ηξφπν πνπ πξνζπάζεζαλ λα εληνπίζνπλ απνηειεζκαηηθφηεξνπο ηξφπνπο 

δηαρείξηζεο ησλ θξίζεσλ. Δπίζεο ζα παξαηεζνχλ θάπνηεο πξνηάζεηο – ζπκπεξάζκαηα 

πνπ απνηεινχλ ην έλαπζκα γηα λα γίλνπλ πεξαηηέξσ εξεπλεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη 

λα απνθηεζεί γλψζε ζε ζπγθεθξηκέλεο πηπρέο ηεο δηαρείξηζεο ησλ θξίζεσλ. 

 

εκαληηθά βήκαηα πνπ πξέπεη λα γίλνπλ αθνξνχλ ζηε δεκηνπξγία κεζφδσλ 

δηαρείξηζεο ησλ θξίζεσλ. Απηφ ζα έρεη άκεζν φθεινο ζηηο ρψξεο θαη έκκεζα ζα 

νθειεζνχλ νη νξγαληζκνί θαη επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε απηέο. 

Πξσηίζηεο ζεκαζίαο είλαη : 

 

 ε αλάπηπμε ελφο ζρεδίνπ έθηαθηεο αλάγθεο γηα ηα ηξνκνθξαηηθά γεγνλφηα, 

 ε εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ ζε ζρέδηα έθηαθηεο αλάγθεο. Να γίλεη 

απνζαθήληζε ησλ ξφισλ θαη θαζνξηζκφο ησλ αηφκσλ πνπ ζα αλαιάβνπλ ηε 

δηαρείξηζε ηεο θξίζεο, 

 ε ζπλεξγαζία κε ηα κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο. Καζνξηζκφο ελφο εθπξνζψπνπ, 

πνπ ζα πξνζηαηεχεη ηα ζπκθέξνληα ησλ πνιηηψλ θαη ην θνηλφ θαιφ ηεο ρψξαο. 

πρλή πιεξνθφξεζε γηα ηελ εμέιημε ηεο θξίζεο, 

 ε δεκηνπξγία κηαο νκάδαο δηαρείξηζεο θξίζεσλ ζε θάζε ρψξα, ε νπνία ζα έρεη 

πιάλα αληηκεηψπηζεο πηζαλψλ θξίζεσλ, 
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 ε χπαξμε θαη ε ηήξεζε ησλ πξνηχπσλ αζθάιεηαο ζηηο θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο 

ησλ ππνδνκψλ ησλ ρσξψλ, θαζψο θαη ζηηο ηνπξηζηηθέο εγθαηαζηάζεηο θαη ζηνλ 

εμνπιηζκφ, 

 ε ελίζρπζε ησλ κέηξσλ αζθάιεηαο γηα ηνπο ηνπξίζηεο, ηφζν ζηηο εηζφδνπο ησλ 

ρσξψλ, φζν θαη ζηηο ηνπξηζηηθέο εγθαηαζηάζεηο. Ζ βειηίσζε θαη εμπγίαλζε ησλ 

θνξέσλ παξνρήο αζθάιεηαο, φπσο ηεο ηνπξηζηηθήο αζηπλνκίαο. 

 

ε επίπεδν πξννξηζκνχ, πξέπεη λα ελεκεξψλνληαη νη θάηνηθνη γηα ηηο πηζαλέο θξίζεηο 

πνπ κπνξεί λα πιήμνπλ ηελ πεξηνρή θαη ηνλ ηξφπν πνπ πξέπεη λα θηλεζνχλ. Γηα 

παξάδεηγκα, ζε ζεηζκνγελείο πεξηνρέο πξέπεη ε ελεκέξσζε λα μεθηλά απφ ηα ζρνιείν 

αθφκε, γηα ηελ αληηκεηψπηζε θαη ηελ πξνζηαζία απφ έλα ζεηζκφ. Δπίζεο, ε ελεκέξσζε 

θαη εθπαίδεπζε ησλ ληφπησλ κπνξεί λα θαλεί πνιχηηκε θαη γηα ηνπο μέλνπο πνπ κπνξεί 

λα βξεζνχλ ζην ζεκείν πνπ ζα μεζπάζεη κηα θξίζε. 

 

Δπίζεο, νη επηζηεκνληθνί κειεηεηέο θαη εξεπλεηέο πξέπεη λα δψζνπλ ζεκαζία ζηε 

κειέηε ησλ επηπηψζεσλ ησλ θξίζεσλ ζηελ θνπιηνχξα ησλ ρσξψλ, ζην θφζηνο θαη 

ζηελ επηξξνή απηνχ ζηελ νηθνλνκηθή ιεηηνπξγία, λα δηεμάγνπλ ζηαηηζηηθέο αλαιχζεηο, 

κειεηψληαο δηαθνξεηηθνχο παξάγνληεο. Παξαδείγκαηνο ράξηλ, πσο ε κείσζε ησλ 

ηνπξηζηψλ νδεγεί ζηελ αιιαγή ηνπ ηξφπνπ δσήο θαη ηεο θαζεκεξηλφηεηαο ησλ ρσξψλ. 
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