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ΒΔΒΑΙΩΗ ΔΚΠΟΝΗΗ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ 

 

«Γειώλσ ππεύζπλα όηη ε δηπισκαηηθή εξγαζία γηα ηε ιήςε ηνπ κεηαπηπρηαθνύ 

ηίηινπ ζπνπδώλ, ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεηξαηώο, ζηε «Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ – 

Μάλαηδκελη Σνπξηζκνύ» κε ηίηιν: 

«ΑΝΑΛΤΗ-ΠΡΟΒΛΔΨΔΙ ΑΦΙΞΔΩΝ ΓΑΛΛΩΝ ΣΟΤΡΙΣΩΝ ΣΗΝ 

ΔΛΛΑΓΑ» 

έρεη ζπγγξαθεί από εκέλα απνθιεηζηηθά θαη ζην ζύλνιό ηεο. Γελ έρεη ππνβιεζεί νύηε 

έρεη εγθξηζεί ζην πιαίζην θάπνηνπ άιινπ κεηαπηπρηαθνύ πξνγξάκκαηνο ή 

πξνπηπρηαθνύ ηίηινπ ζπνπδώλ, ζηελ Διιάδα ή ζην εμσηεξηθό, νύηε είλαη εξγαζία ή 

ηκήκα εξγαζίαο αθαδεκατθνύ ή επαγγεικαηηθνύ ραξαθηήξα.  

Γειώλσ επίζεο ππεύζπλα όηη νη πεγέο ζηηο νπνίεο αλέηξεμα γηα ηελ εθπόλεζε ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίαο, αλαθέξνληαη ζην ζύλνιό ηνπο, θάλνληαο πιήξε αλαθνξά 

ζηνπο ζπγγξαθείο, ηνλ εθδνηηθό νίθν ή ην πεξηνδηθό, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ 

πεγώλ πνπ ελδερνκέλσο ρξεζηκνπνηήζεθαλ από ην δηαδίθηπν. Παξάβαζε ηεο 

αλσηέξσ αθαδεκατθήο κνπ επζύλεο απνηειεί νπζηώδε ιόγν γηα ηελ αλάθιεζε ηνπ 

πηπρίνπ κνπ» 

Τπνγξαθή Μεηαπηπρηαθνύ Φνηηεηή Ολνκαηεπώλπκν 

Γεκεηξηάδεο Αιέμαλδξνο  

 

 

 

 



 
 

ΠΔΡΙΛΗΦΗ 

Ζ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία ζηνρεχεη ζηελ αλάιπζε ηνπ ηνπξηζκνχ θαη πην 

ζπγθεθξηκέλα ζηνλ εηζεξρφκελν ηνπξηζκφ απφ ηελ Γαιιία, ηελ πξφβιεςε αθίμεσλ 

ησλ Γάιισλ ηνπξηζηψλ ζηελ Διιάδα γηα ην 2020, θαζψο θαη ηελ ακθίδξνκε ζρέζε 

Διιάδαο-Γαιιίαο κέζσ ησλ ζηνηρείσλ πνπ ελψλνπλ ηηο δχν ρψξεο θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο ηζηνξίαο ηνπο ζε πνιηηηζηηθφ, θνηλσληθφ αιιά θαη ζε νηθνλνκηθφ επίπεδν.  

ην πξψην θεθάιαην παξνπζηάδνληαη νη πην ζεκαληηθνί νξηζκνί ηνπ ηνπξηζκνχ θαζψο 

θαη θάπνηα άιια ζεκαληηθά ζηνηρεία γηα ηελ αλάιπζε ηνπ «θαηλνκέλνπ» φπσο νη 

κνξθέο θαη νη δηαθξίζεηο ηνπ. Παξάιιεια, ζην πξψην θεθάιαην γίλεηαη κία ζχληνκε 

παξνπζίαζε ηεο ηζηνξηθήο αλαδξνκήο ηνπ ηνπξηζκνχ θαη ηέινο, ζα ήηαλ παξάιεηςε 

λα κελ πξνβνχκε ζηελ κειέηε ηνπ ηνπξηζηηθνχ θαηλνκέλνπ θαη πψο ε εμέιημε ηνπ ελ 

ιφγσ ηνκέα ηνλ θαηέζηεζε πξννδεπηηθά ζε κία απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο βηνκεραλίεο 

παγθνζκίσο. 

ην δεχηεξν θεθάιαην, έρνληαο νινθιεξψζεη κε ηα εηζαγσγηθά ζηνηρεία, καο δίλεηαη ε 

δπλαηφηεηα λα πξνρσξήζνπκε ζηελ αλάιπζε ηνπ ηνπξηζκνχ ζηελ Διιάδα θαη πφζν 

ζεκαληηθή είλαη ε επίδξαζε ηνπ ζηελ νηθνλνκία ηεο ρψξαο. Δπηπιένλ, αλαιχεηαη ν 

μελνδνρεηαθφο θιάδνο ηεο Διιάδαο θαη ε παξνπζία ηεο ρψξαο ζην Travel and 

Tourism Competitive Report πνπ δεκνζηεχεηαη θάζε ρξφλν απφ ην World Economic 

Forum. Σέινο, είλαη θξίζηκε ε αλαθνξά ησλ θχξησλ αληαγσληζηψλ ηεο Διιάδαο ζηνλ 

ηνπξηζηηθφ θιάδν, θαζψο απηφ ζα ηεο δψζεη ηε δπλαηφηεηα λα βειηηψζεη ηελ εηθφλα 

ηεο ζηελ παγθφζκηα ηνπξηζηηθή βηνκεραλία. 

ηελ αξρή ηνπ ηξίηνπ θεθαιαίνπ γίλεηαη κία παξνπζίαζε ησλ γεληθψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ  ηεο Γαιιίαο. ηε ζπλέρεηα, δίλεηαη ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ ηζηνξία 

θαη ηνλ πνιηηηζκφ ηεο, ηνκείο νη νπνίνη δηαδξακαηίδνπλ πξσηεχνληα ξφιν ζηελ 

θαηαλφεζε ησλ εμειίμεσλ ζηελ ρψξα έσο ζήκεξα αιιά θαη γηα ην κέιινλ. Ο 

πνιηηηζκφο ηεο δε, είρε παγθφζκηα απήρεζε, επηδξψληαο ζεκαληηθά ζηελ πνιηηηζκηθή 

εμέιημε έηεξσλ ρσξψλ αλά ηελ πθήιην. Μεηαμχ άιισλ, ε παξνπζίαζε ηεο Γαιιηθήο 

νηθνλνκίαο θαηαιακβάλεη ζεκαληηθφ θνκκάηη ζε απηφ ην θεθάιαην, θαζψο απνηειεί 

ηελ έθηε κεγαιχηεξε νηθνλνκία ζηνλ θφζκν βάζεη ηνπ νλνκαζηηθνχ ΑΔΠ. 

Παξνπζηάδνληαη νη θχξηνη ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο ηεο, ελψ αλαιχεηαη θαη ν ξφινο ηνπ 

ηνπξηζκνχ ζηελ αλάπηπμή ηεο. Αλαιχεηαη ε επηξξνή ηνπ ηνπξηζκνχ ζηελ νηθνλνκία 

ηεο ρψξαο, ε πξνέιεπζε ησλ ηνπξηζηψλ πνπ επηιέγνπλ ζαλ πξννξηζκφ ηνπο ηελ 

Γαιιία, ηα είδε ηνπξηζκνχ ζηα νπνία επελδχεη σο ρψξα ππνδνρήο θαη ηα είδε 

ςπραγσγίαο πνπ πξνζθέξεη ζηνπο επηζθέπηεο ηεο. Δλ θαηαθιείδη, παξνπζηάδεηαη ην 



 
 

πξνθίι ηνπ Γάιινπ ηνπξίζηα, θαζψο θαη ηα θξηηήξηα επηινγήο ηνπ ηνπξηζηηθνχ 

πξννξηζκνχ ηνπ. 

ην ηέηαξην θεθάιαην ηεο εξγαζίαο, ην ελδηαθέξνλ επηθεληξψλεηαη ζηηο πνιηηηθέο, 

νηθνλνκηθέο θαη πνιηηηζηηθέο ζρέζεηο πνπ ζπλδένπλ ηελ Διιάδα θαη ηελ Γαιιία απφ 

ηελ αξραηφηεηα έσο ηηο κέξεο καο. ηε ζπλέρεηα, εμαηξεηηθφ ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη 

ν εηζεξρφκελνο ηνπξηζκφο απφ ηε Γαιιία γηα ην 2019 ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ ηελ έξεπλα ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο. Σέινο, ππνινγίδεηαη ην 

πνζνζηφ αθίμεσλ ησλ Γάιισλ ηνπξηζηψλ κε βάζε ηνλ πιεζπζκφ ηνπο θαη ην πνζφ 

δηείζδπζεο εηζεξρφκελνπ ηνπξηζκνχ αλά 1000 θαηνίθνπο. 

ην πέκπην θαη ηειεπηαίν θεθάιαην ηεο εξγαζίαο παξνπζηάδεηαη ην πξαθηηθφ θνκκάηη 

απηήο. Αξρηθά, γίλεηαη κία ζχληνκε ζεσξεηηθή πξνζέγγηζε ησλ ρξνλνζεηξψλ θαη ζηε 

ζπλέρεηα κέζσ ηνπ ζηαηηζηηθνχ πξνγξάκκαηνο “Statgraphics” γίλεηαη ε πξφβιεςε ηνπ 

πιήζνπο ησλ Γάιισλ ηνπξηζηψλ πνπ ζα επηιέμνπλ  ηελ Διιάδα σο ηνπξηζηηθφ 

πξννξηζκφ γηα ην 2020. Σέινο, αθνινπζνχλ θάπνηα ζπκπεξάζκαηα ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο κειέηεο θαη θάπνηεο πξνηάζεηο πνπ κπνξνχλ λα θαλνχλ ρξήζηκεο γηα 

ηελ βειηίσζε ηνπ ειιεληθνχ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ΔΤΥΑΡΙΣΙΔ 

Η παξνύζα εξγαζία κε ηίηιν «Αλάιπζε-Πξνβιέςεηο Γάιισλ ηνπξηζηώλ ζηελ 

Διιάδα», απνηειεί δηαηξηβή ηνπ Μεηαπηπρηαθνύ Πξνγξάκκαηνο MBA-Μάλαηδκελη 

Σνπξηζκνύ ηνπ ηκήκαηνο Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Πεηξαηώο. 

Αξρηθά, ε εξγαζία νινθιεξώζεθε ράξε ζηε πνιύηηκε ζπκβνιή ηνπ θαζεγεηή κνπ θ. 

Μαξαβειάθε Πέηξν. Σν πξνζσπηθό ελδηαθέξνλ πνπ επέδεημε θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα 

εθπόλεζεο ηεο δηπισκαηηθήο θαζώο θαη ε θαζνδήγεζε ηνπ ζηελ κειέηε θαη ηελ 

άληιεζε πιεξνθνξηώλ κε βνήζεζαλ ζηελ θαηαλόεζε ελλνηώλ άκεζα ζπλπθαζκέλσλ 

κε ηελ παξνύζα εξγαζία. Δπηπξνζζέησο, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ όινπο ηνπο 

θαζεγεηέο ηνπ κεηαπηπρηαθνύ πξνγξάκκαηνο γηα ηηο εκπεηξίεο θαη ηηο γλώζεηο πνπ 

κνπ πξνζθέξαλε. 

Σέινο, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηελ νηθνγέλεηα κνπ, θαζώο επίζεο θαη όια ηα 

θνληηλά κνπ πξόζσπα πνπ ήηαλ δίπια κνπ όια ηα ρξόληα ησλ ζπνπδώλ κνπ.  
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1: Η ΔΝΝΟΙΑ ΣΟΤ ΣΟΤΡΙΜΟΤ 
 

1.1 ΟΡΙΜΟ ΣΟΤ ΣΟΤΡΙΜΟΤ 

O ηνπξηζκφο ζεσξείηαη κία απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο «βηνκεραλίεο» παγθνζκίσο, 

ηαπηφρξνλα φκσο ζεσξείηαη θαη έλα πνιχπινθν θαηλφκελν θαζψο ζρεηίδεηαη κε 

αξθεηνχο θιάδνπο ηεο νηθνλνκίαο θαη αιιειεμαξηάηαη απφ δηαθνξεηηθνχο ηνκείο 

φπσο ηνλ αζιεηηζκφ, ηνλ πνιηηηζκφ θ.ά. Γηα ηνλ ιφγν απηφ έρνπλ απνδνζεί αξθεηνί 

νξηζκνί γηα ην θαηλφκελν ηνπ ηνπξηζκνχ. Ο πξψηνο νξηζκφο δφζεθε ην 1942 απφ 

ηνπο θαζεγεηέο Hunziker θαη Krapf θαηά ηνπο νπνίνπο ν ηνπξηζκφο νξίδεηαη σο: «Σν 

ζχλνιν ησλ ελεξγνπνηεκέλσλ ζρέζεσλ θαη γεγνλφησλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

κεηαθίλεζεο θαη παξακνλήο ησλ αηφκσλ εθηφο ηνπ ηφπνπ ηεο ζπλήζνπο θαηνηθίαο 

ηνπο, ππφ ηνλ πεξηνξηζκφ φηη ηφζν ε κεηαθίλεζε φζν θαη ε παξακνλή ηνπο δελ έρνπλ 

σο θίλεηξν ηελ άζθεζε νπνηαζδήπνηε θεξδνζθνπηθήο δξαζηεξηφηεηαο». 

χκθσλα κε ηνλ Smith ην 1983 ηνπξηζκφο είλαη: «Σν ζχλνιν ησλ εκπνξηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ πνπ παξέρνπλ πξντφληα θαη ππεξεζίεο γηα ηελ δηεπθφιπλζε ησλ 

εκπνξηθψλ θαη δξαζηεξηνηήησλ αλαςπρήο καθξηά απφ ην ζχλεζεο πεξηβάιινλ». 

Οη Kaspar θαη Freyer ην 1995 νξίζαλ σο ηνπξηζκφ: «Σν ζχλνιν ησλ ζρέζεσλ θαη ησλ 

θαηλνκέλσλ πνπ πξνθχπηνπλ κέζσ ηνπ ηαμηδηνχ (ζε δηεζλέο θαη εγρψξην επίπεδν) 

θαη ηεο παξακνλήο ησλ αηφκσλ ζε θάπνην ζπγθεθξηκέλν ηφπν παξακνλήο. Ο ηφπνο 

παξακνλήο γηα απηά ηα άηνκα δελ είλαη νχηε ν θχξηνο θαη κφληκνο ηφπνο θαηνηθίαο 

νχηε θαη ν ηφπνο εξγαζίαο ηνπο».  

Παξά ην γεγνλφο φηη ην ηαμίδη θαη ν ηνπξηζκφο είλαη δχν έλλνηεο άξξεθηα 

ζπλδεδεκέλεο, εμ νξηζκνχ δηαθέξνπλ. χκθσλα κε ηνλ Παγθφζκην Οξγαληζκφ 

Σνπξηζκνχ (ΠΟΣ-UNWTO) ν βαζηθφο αλαζεσξεκέλνο νξηζκφο ν νπνίνο έρεη 

απνδνζεί σο πιήξεο θαη αθξηβήο ζεσξεί φηη : «Ο ηνπξηζκφο πεξηιακβάλεη ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο ησλ αλζξψπσλ πνπ ηαμηδεχνπλ θαη δηακέλνπλ ζε πξννξηζκνχο θαη 

πεξηνρέο άιιεο εθηφο απφ απηέο πνπ απνηεινχλ ην ζπλεζηζκέλν πεξηβάιινλ ηνπο 

θαη γηα ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ δελ μεπεξλά ηνλ έλα ρξφλν, κε ζθνπφ ηελ αλαςπρή, 

ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ επαγγεικαηηθψλ ηνπο αλαγθψλ θ.ά.»  

Δπνκέλσο, ν ηνπξηζκφο είλαη ην κείγκα δξαζηεξηνηήησλ θαη πξνζθεξφκελσλ 

ππεξεζηψλ, φπσο ρψξνη δηακνλήο (μελνδνρεία, παλδνρεία), κεηαθνξηθά κέζα 

(αεξνπιάλν, απηνθίλεην) θαη πνιιψλ άιισλ δξαζηεξηνηήησλ, πνπ ηαπηφρξνλα 

ζπλεηζθέξνπλ ζε πνιινχο ηνκείο, φπσο ζηε κείσζε ηεο αλεξγίαο, ιφγσ δεκηνπξγίαο 
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λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο, ζηε δηεχξπλζε ηεο νηθνλνκίαο θαη γεληθφηεξα ζηελ αχμεζε 

ηνπ βηνηηθνχ επηπέδνπ ησλ αλζξψπσλ. 

1.2 ΜΟΡΦΔ ΚΑΙ ΓΙΑΚΡΙΔΙ ΣΟΤ ΣΟΤΡΙΜΟΤ 

χκθσλα κε ηνλ Λαγφ Γ.(2005) ν ηνπξηζκφο δηαρσξίδεηαη ζε 3 κνξθέο:  

 Μαδηθφο ηνπξηζκφο: απνηειεί ηε πην παξαδνζηαθή κνξθή ηνπ ηνπξηζκνχ 

θαη πεξηιακβάλεη ηνπο ηνπξίζηεο πνπ έρνπλ σο πξσηαξρηθφ ζθνπφ φηαλ 

ηαμηδεχνπλ ηε μεθνχξαζε θαη ηε θαινπέξαζε ζε πξννξηζκνχο πνπ 

πξνζθέξνπλ ην πξντφλ «Ήιηνο θαη Θάιαζζα». 

 Σνπξηζκφο Δηδηθψλ Δλδηαθεξφλησλ: απνηειείηαη απφ ηνπο ηνπξίζηεο νη 

νπνίνη έρνπλ ζπγθεθξηκέλα ελδηαθέξνληα γηα εηδηθέο κνξθέο ηνπξηζκνχ, 

φπσο ηνπξηζκφο πγείαο, εθπαηδεπηηθφο ηνπξηζκφο, ζξεζθεπηηθφο 

ηνπξηζκφο θ.α.. 

 Δλαιιαθηηθφο Σνπξηζκφο: νλνκάδεηαη ε κνξθή ηνπξηζκνχ ε νπνία 

δξαζηεξηνπνηείηαη ηα ηειεπηαία ρξφληα θαη έρεη ζεηηθή επηξξνή ζηελ 

αεηθφξν ηνπξηζηηθή αλάπηπμε. Με άιια ιφγηα ζπλδέεηαη κε ηε πξνζηαζία 

ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο, ηελ δηαηήξεζε ησλ νηθνζπζηεκάησλ, 

βνεζάεη ζηελ επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο ηνπ επνρηαθνχ ηνπξηζκνχ θαη 

θχξην κέιεκα ηνπ είλαη ε αλαδήηεζε λέσλ αμηψλ θαη ηξφπσλ δσήο. 

Δπηπξφζζεηα, νη δηαθξίζεηο ηνπ ηνπξηζκνχ πνπ παξαηεξνχληαη ζε θάζε ρψξα είλαη νη 

εμήο:  

 Δγρψξηνο Σνπξηζκφο (Domestic Tourism): ε εζσηεξηθή κεηαθίλεζε 

ησλ πνιηηψλ κέζα ζε κία ρψξα. 

 Δμεξρφκελνο Σνπξηζκφο (Outbound Tourism): ε κεηαθίλεζε ησλ 

πνιηηψλ κίαο ρψξαο εθηφο ησλ ζπλφξσλ ηεο. 

 Δηζεξρφκελνο Σνπξηζκφο (Inbound Tourism): ε εηζξνή πνιηηψλ κίαο 

άιιεο ρψξαο ζε κία δεδνκέλε ρψξα. 

 Γηεζλήο Σνπξηζκφο (International Tourism): απνηειείηαη απφ ην 

ζχλνιν ηνπ εμεξρφκελνπ θαη ηνπ εηζεξρφκελνπ ηνπξηζκνχ. 

 Δζσηεξηθφο Σνπξηζκφο (Internal Tourism): απνηειείηαη απφ ην ζχλνιν 

ηνπ εηζεξρφκελνπ θαη ηνπ εγρσξίνπ ηνπξηζκνχ. 

 Δζληθφο Σνπξηζκφο (National Tourism): απνηειείηαη απφ ην ζχλνιν 

ηνπ εμεξρφκελνπ θαη ηνπ εγρσξίνπ ηνπξηζκνχ. 
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Καηαιήγνπκε ζην ζπκπέξαζκα φηη νη σο άλσ αλαθεξφκελεο κνξθέο ηνπξηζκνχ 

ζπλδένληαη άκεζα κε ηηο αλάγθεο ηνπ θάζε αηφκνπ. Οη αλάγθεο απηέο κε ηελ ζεηξά 

ηνπο δηαδξακαηίδνπλ θαζνξηζηηθφ παξάγνληα ζηελ επηινγή ηνπ είδνπο ηνπξηζκνχ 

πνπ επηζπκεί ν θαζέλαο ή ηνπ ηαηξηάδεη, ελψ  νη δηαθξίζεηο είλαη θαηαιπηηθέο ζηελ 

επηινγή ηεο αλαπηπμηαθήο γξακκήο πνπ ζα αθνινπζήζεη ε θάζε ρψξα γηα ηελ άλζηζε 

ηνπ εγρψξηνπ ηνπξηζκνχ ηεο, θαζψο γίλεηαη αληηιεπηή ε πξνζθνξά θαη ε δήηεζε ηνπ 

ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο.  

1.3 ΙΣΟΡΙΚΗ ΑΝΑΓΡΟΜΗ ΣΟΤ ΣΟΤΡΙΜΟΤ 

Ζ ιέμε ηνπξηζκφο πξσηνεκθαλίδεηαη ηνλ 19ν αηψλα θαη έρεη ηηο ξίδεο ηνπ απφ ηελ 

αγγιηθή θαη γαιιηθή ιέμε tour. Ο ηνπξηζκφο ζαλ έλλνηα ήηαλ ζπλπθαζκέλε κε ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ κπνξνχζε λα πξαγκαηνπνηήζεη ν θάζε άλζξσπνο θαηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ ηνπ. Σν ηνπξηζηηθφ θαηλφκελν φκσο εκθαλίδεηαη ζηελ 

αλζξσπφηεηα απφ ηελ αξραηφηεηα. 

 Ζ πξψηε πεξίνδνο ιακβάλεη ρψξα απφ ηα κέζα ηεο ηξίηεο ρηιηεηίαο π.Υ. θαη 

νινθιεξψλεηαη ζηηο αξρέο ηνπ 19νπ αηψλα. Οη πξψηνη άλζξσπνη πνπ 

πξαγκαηνπνίεζαλ θάπνην ηαμίδη ήηαλ έκπνξνη θαη επηζηήκνλεο νη νπνίνη 

πξνζπαζνχζαλ λα ζπλδπάζνπλ ην επάγγεικα ηνπο κε ην ηαμίδη. ηελ αξραία Διιάδα 

νη ενξηαζηηθέο εθδειψζεηο δηαθφξσλ πφιεσλ φπσο νη ζεαηξηθέο παξαζηάζεηο ζηελ 

Δπίδαπξν, ηα καληεία ησλ Γειθψλ, ηεο Γσδψλεο θ.α., νη Οιπκπηαθνί Αγψλεο αιιά 

θαη δηάθνξα άιια ζεκαληηθά, πνιηηηζηηθά, αζιεηηθά θαη ζξεζθεπηηθά γεγνλφηα 

παίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηηο ηνπξηζηηθέο εμνξκήζεηο ησλ αξραίσλ Διιήλσλ αιιά θαη 

ζηελ αχμεζε ησλ ηνπξηζηηθψλ κεηαθηλήζεσλ πξνο απηή. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο 

Ρσκατθήο Απηνθξαηνξίαο ην ηνπξηζηηθφ θαηλφκελν ήηαλ αξθεηά δηαδεδνκέλν, θπξίσο 

ζηηο εππνξφηεξεο ηάμεηο. Οη ρψξεο πνπ είραλ ηελ κεγαιχηεξε ηνπξηζηηθή δήηεζε 

εθείλε ηελ επνρή, κε ηελ έλλνηα ηεο πξνζέιθπζεο ηαμηδησηψλ, ήηαλ ε Διιάδα, ε 

Αίγππηνο θαη ε Μηθξά Αζία. Ζ εμέιημε απηψλ ησλ πεξηνρψλ έρεη σο θχξηα βάζε ηελ 

αζθάιεηα πνπ έλησζαλ νη ηαμηδηψηεο ιφγσ ηεο εηξήλεο πνπ επηθξαηνχζε, αιιά θαη 

ηεο  εχθνιεο πξνζβαζηκφηεηαο απηψλ ησλ ρσξψλ ιφγσ ησλ ζαιάζζησλ 

ζπγθνηλσληψλ. 

Χζηφζν, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Μεζαίσλα ε θαηάζηαζε φκσο άιιαμε δξακαηηθά. Ζ 

ζπληξηβή ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ νδήγεζε ζηελ αλαζθάιεηα νξηζκέλσλ ηαμηδησηψλ. Μεηά 

ηελ πηψζε ηεο Ρσκατθήο Απηνθξαηνξίαο, ηα παξαπάλσ νδήγεζαλ ζηελ εμαθάληζε 

ηνπ ηνπξηζηηθνχ θαηλνκέλνπ. Ζ επηβίσζε ηνπ ηνπξηζκνχ νθείιεηαη θπξίσο ζηα ηαμίδηα 

κε ζξεζθεπηηθφ ραξαθηήξα θαζψο νη Άγηνη Σφπνη θαη ε Ηεξνπζαιήκ είραλ θαηαθέξεη 
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λα πξνζειθχζνπλ ρξηζηηαλνχο απφ φιε ηελ Δπξψπε αγλνψληαο ηνπο θηλδχλνπο ελφο 

ηφζν κεγάινπ ηαμηδίνπ. Πέξαλ ηνπ ζξεζθεπηηθνχ ηνπξηζκνχ έρνπκε θαη ηηο 

κεηαθηλήζεηο γηα ηελ εμεξεχλεζε θαη ηελ αλαθάιπςε λέσλ Ζπείξσλ (π.ρ. Ακεξηθή, 

Αζία). Αθφκε θαη ε αιιειεπίδξαζε κε ηνλ κνπζνπικαληθφ πνιηηηζκφ ζα δεκηνπξγήζεη 

ζεκαληηθά θέληξα πνιηηηζκνχ. ην ηέινο ηνπ Μεζαίσλα ην ηνπξηζηηθφ θαηλφκελν 

αξρίδεη λα παίξλεη λέεο δηαζηάζεηο εθφζνλ παξνπζηάδνληαη έλλνηεο φπσο ηνπξηζηηθφ 

θαηάιπκα, γαζηξνλνκία θαη ηαμηδησηηθφο νδεγφο ηα νπνία εκθαλίδνπλ κεγαιχηεξε 

άλζεζε θαηά ηελ πεξίνδν ηεο Αλαγέλλεζεο. 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο Αλαγέλλεζεο, ε αχμεζε ηνπ βηνηηθνχ επηπέδνπ, πνπ απνηειεί 

απνηέιεζκα ηεο νηθνλνκηθήο επεκεξίαο κεξηθψλ ρσξψλ φπσο ε Βξεηαλία, ε 

αζθάιεηα πνπ παξείραλ ηα ηαμίδηα, ε θαιπηέξεπζε ησλ νδηθψλ δηθηχσλ θαη ε 

παξνπζία λέσλ θαη εμειηγκέλσλ κέζσλ κεηαθνξάο ελζάξξπλε ηνπο αλζξψπνπο λα 

ηαμηδέςνπλ ζηελ Δπξψπε, κε ζθνπφ ηε δηεχξπλζε ηνπ πλεπκαηηθνχ ηνπο επηπέδνπ. 

Σα ηαμίδηα απηά είλαη γλσζηά σο «Grand Tour». Ζ χπαξμε απηψλ ησλ ηαμηδηψλ 

ζπληέιεζε ζηελ αλάπηπμε ηνπ ηνπξηζκνχ θαζψο βνήζεζε ζηελ αλάπηπμε θαη άιισλ 

ππνδνκψλ, φπσο ηνπξηζηηθά θαηαιχκαηα, κεηαθνξηθά κέζα, φπσο επίζεο θαη ζηε 

πην ζπληνληζκέλε καδηθνπνίεζε ηεο ηνπξηζηηθήο κεηαθίλεζεο. Δπηπξνζζέησο, εθείλε 

ε επνρή ραξαθηεξίδεηαη απφ ηηο αλαθαιχςεηο λέσλ ρσξψλ (Ακεξηθή, Αζία θαη 

Χθεαλία) κε απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ησλ επηινγψλ ησλ θάηνηθσλ ηεο Δπξψπεο γηα 

ηνπξηζηηθή κεηαθίλεζε. Άλζξσπνη ηνπ πνιηηηζκνχ, έκπνξνη θαη επηζηήκνλεο 

αθνινπζνχλ ηνπο ζαιαζζνπφξνπο ζηηο λέεο ηνπο εμεξεπλήζεηο, κεηαθέξνληαο ηνλ 

πνιηηηζκφ θαη ηε θνπιηνχξα απφ ηηο ρψξεο πνπ θαηάγνληαη (Σζάξηαο, 1996). 

Ζ δεχηεξε πεξίνδνο πνπ νλνκάδεηαη θαη σο ε επνρή ηνπ ζηδεξνδξφκνπ μεθηλάεη απφ 

ην 1830 θαη ηειεηψλεη ζηηο αξρέο ηνπ 20νπ αηψλα (Ζγνπκελάθεο, 1999). Σνλ 19ν αηψλα 

ν ηνπξηζκφο μεθίλεζε έσο έλα βαζκφ λα παίξλεη ηε κνξθή πνπ έρεη ζήκεξα. Απηφ 

νθείιεηαη ζε ηξείο ηερλνινγηθέο αιιαγέο: ζηελ ηαρεία εμέιημε ησλ κεηαθνξψλ 

(ζηδεξφδξνκνο), ηελ ξαγδαία αλάπηπμε ησλ επηθνηλσληψλ (ηειέθσλν) θαη ηελ 

λαππήγεζε ηνπ αηκφπινηνπ. Λακβάλνληαο ππφςε ηηο ηερλνινγηθέο αιιαγέο αιιά θαη 

ηελ αλάγθε γηα ηελ νξγάλσζε ηνπ ηαμηδίνπ ε Thomas Cook  ην 1841 ζηελ Αγγιία, 

δεκηνπξγεί ην πξψην ηνπξηζηηθφ πξαθηνξείν (tour operators) ην νπνίν αλαιακβάλεη 

λα νξγαλψλεη ηαμίδηα ζε πξνζηηέο ηηκέο θαζψο ήζειε λα δψζεη ηε δπλαηφηεηα θαη ζηηο 

κεζαίεο εηζνδεκαηηθέο ηάμεηο λα ηαμηδέςνπλ. Σν πξψην νξγαλσκέλν ηαμίδη έιαβε 

ρψξα ην 1841 απφ ην Loughborough ζην Leicester θαη είρε σο θχξην κέζν κεηαθνξάο 

ηνλ ζηδεξφδξνκν. Σν 1865 νξγάλσζε ηε πξψηε νξγαλσκέλε θξνπαδηέξα, ελψ ην 

1866 ην πξψην ηαμίδη κε γθξνππ ζηηο ΖΠΑ.  
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Δπίζεο, ζεκαληηθφ ξφιν ζηε δηεζλνπνίεζε ησλ ηαμηδηψλ θαη ζηελ αλάπηπμε ηνπ 

καδηθνχ ηνπξηζκνχ δηαδξακάηηζε ε εληππσζηαθή αλάπηπμε ησλ μελνδνρεηαθψλ 

θαηαιπκάησλ ζε Δπξψπε θαη Ακεξηθή. ηα ηέιε ηνπ 19νπ αηψλα θαη ζηηο αξρέο ηνπ 

20νπ έρνπκε κία ζπνπδαία αλάπηπμε ζηνλ μελνδνρεηαθφ θιάδν θαη ησλ κεγάισλ 

ηνπξηζηηθψλ πξαθηνξείσλ. 

Δπηπιένλ, ε ρξήζε ηνπ αεξνπιάλνπ θαη ε καδηθή παξαγσγή απηνθηλήησλ, 

απνηειψληαο ηελ ηξίηε πεξίνδν ηνπ ηνπξηζκνχ, νδήγεζαλ ζηελ πεξεηαίξσ αλάπηπμε 

ηνπ. Ζ γλσζηή θαη σο πεξίνδνο ηνπ Μεζνπνιέκνπ δηήξθεζε ζρεδφλ 20 ρξφληα απφ 

ην 1918 έσο ην 1939. 

Ζ ηέηαξηε θαη ηειεπηαία πεξίνδνο μεθηλάεη απφ ην 1950 θαη θηάλεη κέρξη ζήκεξα. Ζ  

εμέιημε ηνπ ηνπξηζκνχ είλαη ξαγδαία θαη απνηειείηαη απφ δχν ζπληζηψζεηο: ηελ 

ηερλνινγηθή επαλάζηαζε θαη ηελ αικαηψδε εμέιημε φισλ ησλ ζηνηρείσλ αλάπηπμεο 

ηνπ ηνπξηζκνχ. Πιένλ, ν ηνπξηζκφο ζεσξείηαη έλαο απφ ηνπο αλαπηπζζφκελνπο θαη 

δπλακηθφηεξνπο ηνκείο ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκίαο. 

1.4 Ο ΣΟΤΡΙΜΟ ΗΜΔΡΑ 

ηηο κέξεο καο παξαηεξείηαη ν ηνπξηζηηθφο θιάδνο, ζε παγθφζκην επίπεδν, λα 

δεκηνπξγεί κεγάια νηθνλνκηθά νθέιε. Πξφθεηηαη γηα κηα κεγάιε θαη πνιχπιεπξε 

βηνκεραλία ε νπνία εμειίζζεηαη δηαξθψο κέρξη ζήκεξα θαη απαξηίδεηαη απφ πνιιά 

ζπζηαηηθά φπσο είλαη ηα κέζα κεηαθνξάο, ηα ηνπξηζηηθά θαηαιχκαηα, νη ηνπξηζηηθνί 

πξάθηνξεο, ηα ηαμηδησηηθά γξαθεία θ.α. Πνιιέο ρψξεο ζηεξίδνληαη ζηε ηνπξηζηηθή 

βηνκεραλία γηα λα αλαπηχμνπλ ηελ νηθνλνκία ηνπο, αθνχ δεκηνπξγνχληαη λέεο ζέζεηο 

εξγαζίαο θαη επνκέλσο κεηψλνληαη ηα πνζνζηά ηεο αλεξγίαο. Δπίζεο, ηα έξγα 

ππνδνκήο φπσο ιηκάληα, αεξνδξφκηα, δξφκνη  ραξαθηεξίδνληαη απφ πξφνδν, ηα 

νπνία δηεπθνιχλνπλ φρη κφλν ηνπο ηνπξίζηεο αιιά θαη ηνπο θαηνίθνπο ηεο πεξηνρήο, 

έρνληαο σο απνηέιεζκα ηελ αλαβάζκηζε ηεο εθάζηνηε ρψξαο.  

χκθσλα κε ηνλ Παγθφζκην Οξγαληζκφ Σνπξηζκνχ (UNWTO) θαη ην γξάθεκα 1 

κπνξνχκε λα παξαηεξήζνπκε ηηο δηεζλείο ηνπξηζηηθέο αθίμεηο απφ ην 1950 έσο ην 

2010 αιιά θαη ηηο πξνβιέςεηο γηα ηα επφκελα 20 ρξφληα. χκθσλα κε ηελ Δηθφλα 1 νη 

αθίμεηο δελ ραξαθηεξίδνληαη απφ εηήζηα αλνδηθή ηάζε. Σν θαηλφκελν απηφ νθείιεηαη 

θπξίσο ζε γεγνλφηα πνπ επεξέαζαλ ηνλ θφζκν φπσο ε ηξνκνθξαηηθή επίζεζε ζηηο 

Ζλσκέλεο Πνιηηείεο ην 2001, ε νηθνλνκηθή θξίζε ζηελ Αξγεληηλή θαη νη πνιεκηθέο 

ζπγθξνχζεηο ζηε Μέζε Αλαηνιή. Σέηνηνπ είδνπο εμσηεξηθνί παξάγνληεο έρνπλ άκεζν 

αληίθηππν ζηηο απνθάζεηο ησλ αλζξψπσλ λα ηαμηδέςνπλ γηα ιφγνπο αλαςπρήο.  



- 8 - 
 

    Δικόνα 1: Γηεζλείο Σνπξηζηηθέο Αθίμεηο 1950-2010 (Παγθφζκηνο Οξγαληζκφο Σνπξηζκνχ)

 

χκθσλα κε ηελ έξεπλα ηνπ World Travel & Tourism Council ην 2018 ν ηνπξηζκφο 

παξνπζίαζε άλνδν  θαηά 3,9% ζε ζρέζε κε ηελ πξνεγνχκελε ρξνληά, 

ζπλεηζθέξνληαο κε 8,8 ηξηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα ζηε παγθφζκηα νηθνλνκία. 

Σαπηφρξνλα απαζρφιεζε 319 εθαηνκκχξηα αλζξψπνπο ζπκβάιινληαο αξθεηά ζηε 

κείσζε ηεο αλεξγίαο ζηνλ πιαλήηε. πσο δείρλεη ε Δηθφλα 2 ν κνλαδηθφο ηνκέαο 

πνπ μεπεξλνχζε ηνλ ηνπξηζκφ ζε αλάπηπμε γηα ην έηνο 2018 ήηαλ ε βηνκεραληθή 

παξαγσγή. Μάιηζηα, εθηηκάηαη φηη ηα επφκελα 10 ρξφληα αλακέλνληαη 100 

εθαηνκκχξηα λέεο ζέζεηο εξγαζίαο παγθνζκίσο, γεγνλφο πνπ δείρλεη ηελ δηαξθή 

αλάπηπμε ηνπ ηνπξηζκνχ. 

Δικόνα 2: Πνζνζηηαία αλάπηπμε αλά θιάδν ζε παγθφζκην επίπεδν γηα ην έηνο 2018 (World  

Travel & Tourism Council) 
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Σν 2018 ραξαθηεξίδεηαη σο ε 9ε ζπλερφκελε ρξνληά βηψζηκεο αλάπηπμεο ηνπ 

ηνπξηζκνχ. Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο θαίλνληαη ζηελ Δηθφλα 3, φπνπ 

απνηππψλνληαη νη δηεζλείο ηνπξηζηηθέο αθίμεηο (international tourist arrivals) ζε 

εθαηνκκχξηα θαη νη ηνπξηζηηθέο εηζπξάμεηο απφ ηνλ δηεζλή ηνπξηζκφ (tourism receipts) 

ζε δηζεθαηνκκχξηα απφ ην 1995 έσο ην 2018. Με ηνλ φξν ηνπξηζηηθέο εηζπξάμεηο 

ζχκθσλα κε ηνλ Παγθφζκην Οξγαληζκφ Σνπξηζκνχ ελλννχκε ηηο εηζπξάμεηο πνπ 

θεξδίδεη κία ρψξα πξννξηζκνχ απφ ηνλ εηζεξρφκελν ηνπξηζκφ θαη θαιχπηεη φια ηα 

ηνπξηζηηθά έζνδα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο δαπάλεο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη απφ 

ηνπο επηζθέπηεο ηνπ εμσηεξηθνχ, φπσο γηα παξάδεηγκα δηακνλή, κεηαθνξέο, θαγεηφ 

θ.α. 

Δικόνα 3: Γξαθηθή απεηθφληζε ηεο ρξνληθήο εμέιημεο ησλ δηεζλψλ ηνπξηζηηθψλ αθίμεσλ 

(κεηξνχκελε ζε εθαη.) ζπλαξηήζεη ησλ ηνπξηζηηθψλ εηζπξάμεσλ (κεηξνχκελε ζε USD δηζεθ.) 

(Παγθφζκηνο Οξγαληζκφο Σνπξηζκνχ, UNWTO) 

 

 

Αδηακθηζβήηεηα ν ηνπξηζκφο ζπκκεηέρεη ζε κεγάιν πνζνζηφ ζηε παγθφζκηα 

νηθνλνκία ηα ηειεπηαία ρξφληα, ελψ ηαπηφρξνλα ζπλδξάκεη θαη ζηε πξνζσπηθή 

εμέιημε ηνπ θάζε αλζξψπνπ. Οη πεξηζζφηεξνη άλζξσπνη ηαμηδεχνπλ ζέινληαο λα 

γλσξίζνπλ λένπο ηφπνπο, λέεο θνπιηνχξεο θαη ηξφπνπο δσήο κε ζθνπφ λα 

θαιιηεξγεζνχλ αιιά θαη λα δηεπξχλνπλ ηνπο πλεπκαηηθνχο ηνπο νξίδνληεο.  

Παξφια απηά, ν ηνπξηζκφο εθηφο απφ ηα νθέιε πνπ αλαθέξακε έρεη θαη αξλεηηθέο 

ζπλέπεηεο. Ζ πην ζεκαληηθή είλαη ε ζηαδηαθή θαηαζηξνθή ηνπ θπζηθνχ 

πεξηβάιινληνο απφ ππεξεθκεηάιιεπζε (δηαηαξάζζεηαη ε νηθνινγηθή ηζνξξνπία κε ην 

ρηίζηκν δηαξθψο λέσλ μελνδνρεηαθψλ κνλάδσλ θ.α.). Δπίζεο, ζε κεξηθέο πεξηνρέο 

απαμηψλεηαη ε κφξθσζε, θαζψο ιφγσ ησλ ηνπξηζηηθψλ επθαηξηψλ δίλεηαη ε 

δπλαηφηεηα εχθνινπ πινπηηζκνχ. χλεζεο δε, είλαη ην θαηλφκελν ηεο μελνκαλίαο 
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θαζψο θαη ε ηάζε πξνο ηελ αηζρξνθέξδεηα, ε νπνία εθδειψλεηαη κε ηελ επηδίσμε 

απνιαβήο απμεκέλνπ θέξδνπο  κέζσ ηεο νηθνλνκηθήο εθκεηάιιεπζεο ησλ ηνπξηζηψλ 

απφ ηνπο εξγαδφκελνπο θαη ηνπο επηρεηξεκαηίεο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ θιάδν 

ηνπ ηνπξηζκνχ, απμάλνληαο  ηηο ηηκέο ζηα πξνζθεξφκελα πξντφληα θαη ππεξεζίεο.  

πλνςίδνληαο, ν ηνπξηζκφο ζηηο κέξεο καο έρεη αξθεηά ζεηηθά ραξαθηεξηζηηθά αιιά 

θαη θάπνηα αξλεηηθά. Ο αλζξψπηλνο παξάγνληαο δηαδξακαηίδεη θαζνξηζηηθφ ξφιν 

ζηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία θαη αλάπηπμε ηνπ ηνπξηζκνχ, δηφηη κε ηε ζσζηή θξαηηθή 

νξγάλσζε, ηηο θαηάιιειεο ππνδνκέο, ηε ζσζηή παηδεία, ν θαζέλαο ζα κπνξνχζε λα 

ζπκβάιιεη ζεκαληηθά ζηελ επεξγεηηθή επίδξαζε ηνπ ηνπξηζκνχ ζε θάζε ρψξα. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2: Ο ΣΟΤΡΙΜΟ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ 
 

2.1 ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΓΙΑ ΣΟΝ ΣΟΤΡΙΜΟ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ 

Ο ηνπξηζκφο ζηελ Διιάδα είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλνο κε ηελ νηθνλνκηθή 

δξαζηεξηφηεηα ηεο ρψξαο απνηειψληαο κία απφ ηεο ζεκαληηθφηεξεο «βηνκεραλίεο» 

ηεο. Ζ Διιάδα είλαη έλαο ζεκαληηθφο ηνπξηζηηθφο πξννξηζκφο παγθνζκίσο ήδε απφ 

ηελ αξραηφηεηα. Αλέθαζελ θεκηδφηαλ γηα ηνλ αμηνζαχκαζην πνιηηηζκφ ηεο, ηελ 

πινχζηα ηζηνξία ηεο, γηα ην κεζνγεηαθφ ηεο θιίκα,  ηελ κεγάιε αθηνγξακκή ηεο θαη ηα 

πνιπάξηζκα λεζηά πνπ δηαζέηεη. 

Ο ηνκέαο ηνπ ηνπξηζκνχ ζηελ Διιάδα, είρε παξνπζηάζεη ηα πξψηα ζηίγκαηα 

αλάπηπμεο απφ αξθεηά παιηά, νπφηε νη έκπνξνη ηαμίδεπαλ απφ ρψξα ζε ρψξα κε 

ζθνπφ ηελ πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά αγαζψλ θαη πξντφλησλ. Μεηαμχ άιισλ, ζηνλ 

ειιαδηθφ ρψξν αλαπηχρζεθε θαη ε κνξθή ηνπ αζιεηηθνχ ηνπξηζκνχ θαζψο νη πξψηνη 

Οιπκπηαθνί Αγψλεο έιαβαλ ρψξα ζηε Αξραία Οιπκπία θαη αξγφηεξα έγηλαλ γλσζηνί 

ζε φιν ηνλ θφζκν. Αζιεηέο ηαμίδεπαλ απφ φιεο ηηο κεξηέο ηνπ θφζκνπ, έρνληαο σο 

απψηεξν ζηφρν ηελ επηζηξνθή ζηελ παηξίδα ηνπο κε ηνλ πνιππφζεην θφηηλν ή 

θνηλψο ζηεθάλη απφ θιαδί αγξηειηάο, ζήκα θαηαηεζέλ ηεο ειιεληθήο ηζηνξίαο θαη ηνπ 

πνιηηηζκνχ. 

ηε ζχγρξνλε επνρή θαη κεηά ην ηέινο ηνπ Β΄ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ εκθαλίδεηαη 

ξαγδαία άλνδνο ηεο έιεπζεο ησλ ηνπξηζηψλ ζηε ρψξα καο. Παξφια απηά, ην πξψην 

δείγκα ηνπ ηνπξηζηηθνχ θαηλνκέλνπ, κε ηελ ζχγρξνλε έλλνηα ηεο ιέμεσο, 

παξαηεξήζεθε ζηηο αξρέο ηνπ 19νπ αηψλα ιφγσ ηεο εθεχξεζεο ηεο αηκνκεραλήο,    

ηεο δηεπξπλζεο ηνπ ζηδεξνδξνκηθνχ δηθηχνπ αιιά θαη ηεο θαηαζθεπήο πνιπηειψλ 

θξνπαδηεξφπινησλ. Οη αθίμεηο ζηελ Διιάδα άξρηζαλ λα πιεζαίλνπλ αιιά ηα άηνκα 

πνπ ηελ επηζθέπηνληαλ πξνεξρφληνπζαλ θπξίσο απφ ηελ πςειή θνηλσληθή ηάμε ηεο 

επνρήο. ηελ αλάπηπμε ηνπ Διιεληθνχ Σνπξηζκνχ θαζνξηζηηθή ζπκκεηνρή είρε ε 

ίδξπζε ηνπ Δ.Ο.Σ. «Διιεληθφο Οξγαληζκφο Σνπξηζκνχ» ην 1929 επί Δι. Βεληδέινπ 

ζηνλ νπνίν νθείινληαη θαη ηα πξψηα ηερληθά έξγα ππνδνκήο. Χο θχξηα απνζηνιή ηνπ 

Δ.Ο.Σ. νξίδεηαη ε νξγάλσζε, ε αλάπηπμε θαη ε πξνψζεζε ηνπ ηνπξηζκνχ ζηελ 

Διιάδα, αμηνπνηψληαο φια ηα πιενλεθηήκαηα ηεο ρψξαο, πξνβάιινληαο ην 

ηνπξηζηηθφ πξντφλ ηεο Διιάδαο ηφζν ζην εμσηεξηθφ φζν θαη ζην εζσηεξηθφ. 

Δπηπιένλ ν Δ.Ο.Σ., ιακβάλεη ππφςε ηνπ νπνηαδήπνηε δξαζηεξηφηεηα θξίλεηαη 

απαξαίηεηε γηα ηελ πξνβνιή θαη ππνζηήξημε ηνπ ειιεληθνχ ηνπξηζκνχ.  
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Γεληθφηεξα, ηα πξάγκαηα γηα ηνλ ηνπξηζκφ θαη ηελ Διιάδα κεηαβιήζεθαλ πξνο ην 

θαιχηεξν φηαλ άξρηζαλ λα ρξεζηκνπνηνχληαη πεξηζζφηεξν ην αεξνπιάλν θαη ην 

απηνθίλεην σο θχξηα κέζα κεηαθνξάο, παξέρνληαο επθνιφηεξε θαη γξεγνξφηεξε 

κεηαθίλεζε ζηνπο ηαμηδηψηεο απφ ρψξα ζε ρψξα ζε ζχγθξηζε κε ηα παξαδνζηαθά 

κέζα. 

  

2.2 ΣΟ ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΣΟΤΡΙΣΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ  

πσο είλαη επξέσο γλσζηφ,  ε Διιάδα απνηειεί έλαλ δεκνθηιή πξννξηζκφ ζε φιν 

ηνλ θφζκν, φρη κφλν γηα ζεξηλέο δηαθνπέο, αιιά θαη γηα ζεκαηηθφ ηνπξηζκφ θαηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ. Ζ γεσγξαθηθή ζέζε, νη πινχζηνη θπζηθνί πφξνη, ε πνιηηηζηηθή 

θιεξνλνκηά είλαη κφλν ιίγα απφ απηά  πνπ κπνξεί λα παξέρεη ε Διιάδα ζηνπο 

επηζθέπηεο ηεο. Σελ ηειεπηαία δεθαεηία ιακβάλνπλ ρψξα ζεκαληηθέο επελδχζεηο 

ζηνλ ρψξν ηνπ ηνπξηζκνχ θαη ειθχνπλ κεγάιν αξηζκφ μέλσλ επελδπηψλ. 

Δπηπξνζζέησο, θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο, ν ηνπξηζκφο απνηειεί 

βαζηθφ εξγαιείν γηα ηελ άλζεζε ηεο νηθνλνκίαο θαη ηελ ειάηησζε ηνπ πνζνζηνχ ηεο 

αλεξγίαο, ην νπνίν νθείιεηαη ζηε πξνζέιθπζε λέσλ αγνξψλ, ελψ παξάιιεια 

ζπλεηζθέξεη ζηελ αλαβάζκηζε ησλ πξνζθεξφκελσλ ηνπξηζηηθψλ πξντφλησλ.  

Σν 2018, ε Διιάδα κέζσ αλαπηπμηαθψλ πξνγξακκάησλ ζηφρεπζε ζηελ πξνζέιθπζε 

επηζθεπηψλ (επηζθέπηεο κε πςειφηεξα εηζνδήκαηα), ζηελ επέθηαζε ηεο ηνπξηζηηθήο 

πεξηφδνπ, ζηελ αχμεζεο ηνπ κέζνπ εζφδνπ αλά επηζθέπηε θαη ζην άλνηγκα λέσλ 

αγνξψλ φπσο ηεο Ρσζίαο θαη ηεο Σνπξθίαο. Βαζηθή πνιηηηθή πνπ ε ρψξα ζα ήζειε 

λα αθνινπζήζεη είλαη ν εκπινπηηζκφο πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ ζην παξαδνζηαθφ 

ηνπξηζηηθφ πξντφλ «Ήιηνο θαη Θάιαζζα», κε ππεξεζίεο φπσο: επεμία, πνιπηέιεηα θαη 

ηνπηθή γαζηξνλνκία. 

Οη θαηεγνξίεο ηνπξηζηηθψλ πξντφλησλ ζηελ αλάπηπμε ησλ νπνίσλ ζα πξέπεη λα 

δνζεί έκθαζε είλαη νη εμήο ζχκθσλα κε ηε SETE:  

 Ήιηνο θαη ζάιαζζα 

 Πνιηηηζηηθφο ηνπξηζκφο 

 πλεδξηαθφο ηνπξηζκφο 

 Θαιάζζηνο ηνπξηζκφο 

 Σνπξηζκφο πγείαο θαη επεμίαο 

 Θξεζθεπηηθφο ηνπξηζκφο 

 Σνπξηζκφο Τπαίζξνπ 
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 Αζιεηηθφο ηνπξηζκφο 

 Σνπξηζκφο Πφιεσλ-city break  

ζνλ αθνξά ζηνλ Θαιάζζην ηνπξηζκφ, πξαγκαηνπνηνχληαη ζρέδηα φρη κφλν γηα ηελ 

άλνδν ηνπ πνζνζηνχ ησλ θξνπαδηέξσλ, αιιά θαη ηελ αχμεζε ηνπ πξνζθεξφκελνπ 

αξηζκνχ ζθαθψλ θαη ηζηηνπιντθψλ ζθαθψλ αλαςπρήο. Ο ηνπξηζκφο πφιεσλ 

βαζίδεηαη θπξίσο ζηηο δχν κεγαιχηεξεο ζε πιεζπζκφ πφιεηο ηεο Διιάδαο, ηελ Αζήλα 

θαη ηε Θεζζαινλίθε, ελψ ν Πνιηηηζηηθφο θαη Θξεζθεπηηθφο ηνπξηζκφο έρεη σο ζηφρν 

ηελ εθκεηάιιεπζε θαη αλαβάζκηζε θάπνησλ ηζηνξηθψλ θαη ζξεζθεπηηθψλ κλεκείσλ 

ηεο Διιάδαο. Ο Αζιεηηθφο ηνπξηζκφο απνηειεί κία δηαρξνληθή θαηεχζπλζε ιφγσ ησλ 

ηζηνξηθψλ καξαζσλίσλ πνπ γίλνληαη ζηελ Διιάδα, ελψ πξέπεη λα αλαπηπρζεί 

πεξηζζφηεξν ν πλεδξηαθφο ηνπξηζκφο, κε ηελ θηινμελία ζπλεδξίσλ λα απνηειεί 

αλαπφζπαζην θνκκάηη ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο. Βαζηθφο ζθνπφο είλαη ε 

πξνζέιθπζε ηνπξηζηψλ κε πςειφηεξα εηζνδήκαηα. Σέινο, άιιν έλα πνιχ ζεκαληηθφ 

ειιεληθφ ηνπξηζηηθφ πξντφλ είλαη ηα Δμνρηθά θαηαιχκαηα, θαζψο πνιινί άλζξσπνη 

απφ φιν ηνλ θφζκν επηιέγνπλ ηελ αγνξά απηψλ θαη αλαβαζκίδνπλ νηθνλνκηθά ηηο 

εθάζηνηε πεξηνρέο κε ηελ αγνξά αθηλήησλ.  

 

2.3 Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΟΤ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ 

Σα ηειεπηαία ρξφληα ν ηνπξηζκφο έρεη παξνπζηάζεη κεγάιε άλζεζε θαη απνηειεί κηα 

ηζρπξή βηνκεραλία ζε παγθφζκηα θιίκαθα. Αδηακθηζβήηεηα, ε Διιάδα είλαη έλαο 

θνξπθαίνο ηαμηδησηηθφο πξννξηζκφο παγθνζκίσο, θαη απηφ νθείιεηαη ζηα ζεκαληηθά 

αμηνζέαηα πνιηηηζηηθνχ ελδηαθέξνληνο (18 κλεκεία παγθφζκηαο θιεξνλνκηάο ηεο 

UNESCO, πνπ είλαη κεηαμχ ησλ πεξηζζνηέξσλ ζηελ Δπξψπε θαη ζηνλ θφζκν), ηνλ 

ήιην, ηε ζάιαζζα θαη ην εχθξαην κεζνγεηαθφ ηεο θιίκα. χκθσλα κε ηελ επίζεκε 

ιίζηα ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Σνπξηζκνχ (UNWTO) πνπ δεκνζηεχεηαη θάζε 

ρξφλν, γηα ην 2019 ε Διιάδα βξίζθεηαη ζηελ 13ε ζέζε ησλ θνξπθαίσλ πξννξηζκψλ 

αλά ηνλ θφζκν. πσο θαίλεηαη θαη απφ ηελ Δηθφλα 4, ηελ πξψηε δεθάδα 

ζπκπιεξψλνπλ δηάθνξεο κεζνγεηαθέο ρψξεο, κεηαμχ απηψλ ε Ηζπαλία, ε Γαιιία, ε 

Ηηαιία θαη ε Σνπξθία, νη νπνίεο ηαπηφρξνλα απνηεινχλ θαη ηνπο θχξηνπο αληαγσληζηέο 

ηεο Διιάδαο ζην ηνπξηζηηθφ πξντφλ. 

  

Δικόνα 4: Υψξεο κε ηηο πεξηζζφηεξεο επηζθέςεηο ζηνλ θφζκν γηα ην 2018, δεδνκέλα ζε  

εθαηνκκχξηα ηνπξηζηψλ  (UNWTO, 2019) 
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O ηνπξηζκφο γηα ηελ Διιάδα απνηειεί βαζηθφ ππιψλα ηεο ρψξαο, φρη κφλν επεηδή 

ζπκβάιιεη ηα κέγηζηα γηα ηελ νηθνλνκία ηεο αιιά επεξεάδεη θαη ηνλ θνηλσληθφ θαη 

παξαγσγηθφ ηζηφ ηεο ρψξαο. χκθσλα κε ηελ ΗΝΔΣΔ, ν ηνπξηζκφο απνηειεί πάλσ 

απφ ην 1/4 ηνπ ΑΔΠ ηεο ρψξαο. Δπηπιένλ, ζχκθσλα κε ην Παγθφζκην πκβνχιην 

Σαμηδηψλ θαη Σνπξηζκνχ (WTTC) ν ηνπξηζκφο ζηελ Διιάδα θαηέρεη ην 20,6% ηνπ 

ΑΔΠ, ελψ ζηνλ ππφινηπν θφζκν ην αληίζηνηρν πνζνζηφ είλαη κφλν 10,4%. Απηφ 

πξαθηηθά ζεκαίλεη φηη έλα ζηα πέληε επξψ ηε πεξαζκέλε ρξνληά δαπαλήζεθαλ ζηνλ 

θιάδν ηνπ ηνπξηζκνχ. Δπίζεο, απηφ καο δείρλεη ηε κεγάιε εμάξηεζε ηεο ρψξαο απφ 

ηνλ ηνπξηζκφ, θαζψο δελ έρεη αλαπηχμεη θαλέλα άιιν ζεκαληηθφ ηνκέα, κε κία πηζαλή 

εμαίξεζε ηε λαπηηιία, ε νπνία αληηπξνζσπεχεη πεξίπνπ ην 7% ηνπ ΑΔΠ ηεο ρψξαο. 

Με ηνλ ηνπξηζκφ ε Διιάδα θαηάθεξε λα αλαθάκςεη απφ ηελ νηθνλνκηθή θξίζε ηνπ 

2010. Πξφζζεηα κε ηα ππφινηπα, ζε κία δχζθνιε πεξίνδν ηεο ρψξαο κε πνιχ ςειά 

επίπεδα αλεξγίαο, ν θχξηνο παξάγνληαο γηα ηελ κείσζε ηεο είλαη θαη πάιη ν 

ηνπξηζκφο θαζψο ζηνλ θιάδν απαζρνιήζεθαλ πεξίπνπ 998.600 άηνκα (ΔΣΔ). Με 

άιια ιφγηα ην 1/4 ησλ εξγαδνκέλσλ ηεο ρψξαο απαζρνιείηαη ζε θάπνηα ηνπξηζηηθή 

επηρείξεζε, ζε θάπνην θαηάιπκα ή ζε θάπνην ηνπξηζηηθφ κεηαθνξηθφ κέζν. ηελ 

παξαθάησ εηθφλα (Δηθφλα 5) παξνπζηάδεηαη ν θαζνξηζηηθφο ξφινο ηνπ ηνπξηζκνχ 

ζηελ ειιεληθή νηθνλνκία γηα ην έηνο 2018. 
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Δικόνα 5 : Ζ ζπκβνιή ηνπ ηνπξηζκνχ ζηελ ειιεληθή νηθνλνκία γηα ην έηνο 2018 (ΗΝΔΣΔ, 

ΔΛΣΑΣ). 

 

Γηα ην 2019 εθηηκάηαη φηη νη αθίμεηο μεπέξαζαλ ηα 31 εθαη. αλζξψπσλ θαη ηα έζνδα 

θπκαίλνληαη ηνπιάρηζηνλ ζηα 18 δηο. επξψ. Αλαθνξηθά κε ηα ζηνηρεία ηεο ΔΛΣΑΣ, ην 

2018 επηζθέθζεθαλ ηελ Διιάδα ζρεδφλ 30,1 εθ. ηνπξίζηεο απφ ην εμσηεξηθφ, ελψ 

ηαπηφρξνλα εηζέπξαμε ζρεδφλ 15,9 δηζ. επξψ. ηνλ παξαθάησ πίλαθα (Πίλαθαο 1) 

παξνπζηάδνληαη θαη ηα κεηαθνξηθά κέζα ηα νπνία επέιεμαλ νη ηνπξίζηεο γηα λα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ. Σελ πξψηε ζέζε θαηαιακβάλνπλ νη αεξνπνξηθέο εηαηξείεο κε ην 

πνζνζηφ λα είλαη ζην 68% ησλ αθίμεσλ. Αθνινπζνχλ νη νδηθέο κεηαθηλήζεηο κε 29%, 

νη ζαιάζζηεο κεηαθνξέο κε 3% ελψ ην πνζνζηφ ησλ ηνπξηζηψλ πνπ επέιεμαλ ηηο 

ζηδεξνδξνκηθέο κεηαθνξέο είλαη ζρεδφλ ζην 0%. Παξαηεξείηαη φηη ην πξψην θαη 

ηέηαξην ηξίκελν ηνπ έηνπο νη αθίμεηο θαη ηα έζνδα είλαη εκθαλψο κηθξφηεξα ζε 

ζχγθξηζε κε ηα ππφινηπα ηξίκελα, γεγνλφο πνπ απνδεηθλχεη σο έλαλ βαζκφ ηελ 

επνρηθφηεηα ηνπ ηνπξηζκνχ ζηε ρψξα. Σν πξψην ηξίκελν θαηαγξάθεη ην 6% ησλ 

αθίμεσλ θαη ην 4% ησλ εζφδσλ, ελψ ην ηέηαξην ηξίκελν ην 14% ησλ αθίμεσλ θαη ην 

12% ησλ εζφδσλ. Αληηζέησο, ην δεχηεξν ηξίκελν ηνπ έηνπο πνπ μεθηλάεη ε ηνπξηζηηθή 

πεξίνδνο παξνπζηάδεηαη ην 26% ησλ αθίμεσλ θαη εζφδσλ, ελψ ην ηξίην ηξίκελν 

θαηαγξάθεηαη ην 54% ησλ αθίμεσλ θαη ην 58% ησλ εζφδσλ. Δίλαη αδηακθηζβήηεην 

απφ ηελ θαηαγξαθή ηνπ 80% ησλ αθίμεσλ θαη ηνπ 84% ησλ εζφδσλ ησλ δχν 

ελδηάκεζσλ ηξηκήλσλ φηη ε Διιάδα πξνσζείηαη ζην εμσηεξηθφ σο αληηπξφζσπνο ηνπ 

ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο «Ήιηνο θαη Θάιαζζα». Πην αλαιπηηθά δεδνκέλα θαίλνληαη ζην 

πίλαθα 1 πνπ αθνινπζεί.  
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Πίνακαρ 1: Πνζνζηηαία απεηθφληζε ησλ αθίμεσλ θαη ησλ εζφδσλ, αλά κήλα, απφ ηνλ 

εηζεξρφκελν ηνπξηζκφ γηα ην έηνο 2018 (ΔΛΣΑΣ) 

 

Έληνλν ελδηαθέξνλ παξνπζηάδνπλ ηα λνχκεξα γηα ην έηνο 2018 ζε ζχγθξηζε κε ηνπ 

2017, φπσο θαίλνληαη ζηνλ πίλαθα 2. 

Πίνακαρ 2: χγθξηζε ησλ αθίμεσλ θαη ησλ εζφδσλ ηνπ εηζεξρφκελνπ ηνπξηζκνχ γηα ηα έηε 

2017 θαη 2018 (ΔΛΣΑΣ) 
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Ζ αλνδηθή πνξεία ηνπ Σνπξηζκνχ ην 2018 ζε ζρέζε κε ην 2017 είλαη εκθαλήο. πσο 

παξαηεξείηαη νη αθίμεηο θάζε κήλα παξνπζηάδνπλ κία ζρεηηθή αχμεζε ελψ ζην 

ζχλνιν απηή ε κεηαβνιή είλαη ζην 10,8%. ζνλ αθνξά ηα έζνδα, εθηφο απφ ηνλ 

πξψην κήλα ηνπ ρξφλνπ, φινη νη άιινη κήλεο παξνπζηάδνπλ αχμεζε ην 2018 ζε 

ζχγθξηζε κε ην 2017 θαη απηή ε κεηαβνιή αλέξρεηαη ζην 11,7%. Ζ Μέζε θαηά 

Κεθαιήλ Γαπάλε έθηαζε ηα 526,7€, παξνπζηάδνληαο αχμεζε θαηά 0,8%. Ζ αχμεζε 

ηεο Γαπάλεο αλά Γηαλπθηέξεπζε απφ 67,7€ ζε 69,9€, δειαδή 3,3%, δηαδξακάηηζε 

ζεκαληηθφ ξφιν ζε απηφ. Δπίζεο, κείσζε παξνπζηάδεηαη ζηε Μέζε Γηάξθεηα 

Παξακνλήο θαηά 2,3% (δειαδή 7,5 δηαλπθηεξεχζεηο). 

Πέξαλ απφ ηηο νηθνλνκηθέο επηπηψζεηο πνπ έρεη ν ηνπξηζκφο ζηελ Διιάδα, 

παξνπζηάδνληαη θαη θνηλσληθέο αιιά θαη πνιηηηζηηθέο. Γεληθφηεξα, φηαλ νη άλζξσπνη 

ηαμηδεχνπλ απφ ηε κία ρψξα ζηελ άιιε, κεηαθέξνπλ θαη δηαδίδνπλ ηελ θνπιηνχξα 

ηνπο θαη έλα δηαθνξεηηθφ ηξφπν ζπκπεξηθνξάο, πνπ πνιιέο θνξέο κπνξεί λα 

πηνζεηεζεί απφ ηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο, λα επεξεάζεη ηα θνηλσληθά πξφηππα θαη λα 

εληζρχζεη ηνπο δεζκνχο αλάκεζα ζηηο ρψξεο. 

 

2.4 Ο ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑΚΟ ΚΛΑΓΟ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ  

πσο έρεη ήδε αλαθεξζεί, ε Διιάδα απνηειεί έλα ηζρπξφ ηνπξηζηηθφ πξντφλ, κε 

πνιιέο λέεο επελδχζεηο ζηνλ μελνδνρεηαθφ θιάδν θαη κία δηαξθήο βειηίσζε ηεο 

αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ μελνδνρεηαθψλ ππεξεζηψλ. Αμίδεη λα ζεκεησζεί, φηη 

ζχκθσλα κε ηνλ ηνπξηζκφ θαηά ηελ θαινθαηξηλή πεξίνδν ζηελ Διιάδα, ε Κξήηε, ηα 

Ηφληα λεζηά, ην Νφηην θαη Βφξεην Αηγαίν ππεξβαίλνπλ ην κέζν φξν ζην ζχλνιν ησλ 

δηαλπθηεξεχζεσλ ζε μελνδνρεία αλά επηζθέπηε, ελψ ηαπηφρξνλα πξνζειθχνπλ 

κεγαιχηεξν αξηζκφ ηνπξηζηψλ απφ ην εμσηεξηθφ. 

Με ηνλ φξν «μελνδνρεηαθφο θιάδνο» νξίδνπκε ηηο μελνδνρεηαθέο εγθαηαζηάζεηο θαη ηα 

είδε θαηαιπκάησλ πνπ δηαζέηνπλ δσκάηηα θαη ηα πξνζθέξνπλ γηα ελνηθίαζε. 

χκθσλα κε κία έξεπλα ηεο ΗΝΔΣΔ, ν μελνδνρεηαθφο θιάδνο απνηειεί κία 

ζεκαληηθή δξαζηεξηφηεηα ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο θαζψο ζπλεηζθέξεη 3,5% ζηνλ 

ΑΔΠ ηεο ρψξαο.  

πσο αλαιχζεθε ζηα πξνεγνχκελα ππνθεθάιαηα, ην βαζηθφ αληαγσληζηηθφ 

πιενλέθηεκα καο έλαληη ησλ άιισλ ρσξψλ, θαη ην πξντφλ πνπ είλαη ν βαζηθφο 

ππξήλαο ζηελ ειιεληθή ηνπξηζηηθή δξαζηεξηφηεηα είλαη ην «’Ήιηνο θαη Θάιαζζα». Γηα 

απηφ ηνλ ιφγν, ηα ηειεπηαία ρξφληα παξαηεξείηαη αχμεζε ησλ μελνδνρεηαθψλ 
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επηρεηξήζεσλ, κε απψηεξν ζθνπφ λα κελ παξαηεξεζεί έιιεηςε ζε ηνπξηζηηθά 

θαηαιχκαηα ζε πεξηνρέο πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ πςειή δήηεζε, φπσο είλαη ηα 

λεζηά ηνπ Αηγαίνπ. Με απηφ ηνλ ηξφπν ζα πξνζειθχζνπλ πεξηζζφηεξνπο επηζθέπηεο 

θαη ζα ηνπο απνηξέςνπλ απφ ελδερφκελε αιιαγή πξννξηζκνχ, παξέρνληαο ηνπο 

θαιχηεξε πνηφηεηα ππεξεζηψλ. 

Δηδηθφηεξα, ην 2018 ν αξηζκφο ησλ μελνδνρεηαθψλ κνλάδσλ έθηαζε ηα 9.873, 

παξνπζηάδνληαο κηα αχμεζε ζρεδφλ ζην 1% ζε ζρέζε κε ην 2017. Δπηπιένλ, 

παξαηεξείηαη θαη αλαβάζκηζε ηνπ θιάδνπ, θαζψο απμήζεθαλ ηα μελνδνρεία 

ηεζζάξσλ θαη πέληε αζηέξσλ θαηά 8% έλαληη ηνπ 2017. Ζ Κξήηε θαη ην Ν. Αηγαίν 

απνηεινχλ ην 38% ησλ μελνδνρεηαθψλ επηρεηξήζεσλ ζηελ Διιάδα θαη ζπλερίδνπλ 

ηελ αλαλέσζε ησλ ππεξεζηψλ ηνπο, κε ηελ αχμεζε πξνζθεξφκελσλ θιηλψλ, γηα λα 

κπνξνχλ λα αληαπνθξηζνχλ ζηελ αλακελφκελε δήηεζε. ηνλ παξαθάησ πίλαθα 

παξνπζηάδνληαη ηα βαζηθά κεγέζε ηνπ ειιεληθνχ ηνπξηζκνχ, φπσο είλαη νη 

δηαλπθηεξεχζεηο ζε μελνδνρεία απφ ην 2009 έσο ην 2018 (Ηαλνπάξηνο-επηέκβξηνο): 

Πίνακαρ 3: Βαζηθά κεγέζε ηνπ ειιεληθνχ ηνπξηζκνχ γηα ηα έηε 2009-2018 (Eurostat, 

ΔΛΣΑΣ) 

  

πσο παξαηεξείηαη θαη απφ ηα δεδνκέλα ηνπ Πίλαθα 3 ππάξρεη κηα ζηαδηαθή αχμεζε 

ζε φια ηα βαζηθά κεγέζε ηνπ ειιεληθνχ ηνπξηζκνχ θάζε ρξφλν. 



- 19 - 
 

Σα ηειεπηαία ρξφληα, ν αληαγσληζκφο ζην μελνδνρεηαθφ θιάδν εκθαλίδεηαη πην 

έληνλνο, θαη απηφ νθείιεηαη ζηα δηακεξίζκαηα βξαρπρξφληαο κίζζσζεο (AirBnB) ηα 

νπνία έρνπλ απνθηήζεη κεγάιν κεξίδην ηεο αγνξάο φρη κφλν ζηελ πεξηνρή ηεο 

πξσηεχνπζαο αιιά θαη ζε άιιεο ηνπξηζηηθέο πεξηνρέο. Ο ζπγθεθξηκέλνο ηχπνο 

δηακεξηζκάησλ αλέξρεηαη ζηα 126.000 ην 2018, γεγνλφο πνπ επεξεάδεη άκεζα ηνλ 

θιάδν ησλ μελνδνρείσλ θαη ηελ πιεξφηεηα ηνπο.  

Παξφια απηά, ππάξρεη έληνλν ελδηαθέξνλ φρη κφλν απφ εγρψξηνπο επελδπηηθνχο 

νκίινπο αιιά θαη θνινζζνχο ηεο παγθφζκηαο βηνκεραλίαο ηνπξηζκνχ, φπσο ε Four 

Seasons θπξίσο ζηηο πεξηνρέο πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ κεγάιε δήηεζε, 

πξνζθέξνληαο έηζη ηε κεγαιχηεξε δπλαηφηεηα επηινγήο θιηλψλ ζηνπο 

ελδηαθεξφκελνπο.  

Σέινο, ζεκαληηθφο αξηζκφο μελνδνρείσλ έρνπλ εμαγνξαζηεί κε ζθνπφ ηελ αλαθαίληζε 

ηνπο θαη κεηαηξνπή ηνπο ζε πην ζχγρξνλα θαη πνιπηειή μελνδνρεία, ηα ηειεπηαία 

ρξφληα. 

 

2.5 ΑΝΣΑΓΧΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΔΛΛΑΓΑ 

ηαλ αλαθεξφκαζηε ζηε ιέμε αληαγσληζηηθφηεηα ελλννχκε ηελ ηθαλφηεηα καο λα 

επηρεηξνχκε πην απνηειεζκαηηθά απφ ηνπο αληαγσληζηέο καο. Με απιά ιφγηα, κπνξεί 

λα δηαηππσζεί σο ην ζρεηηθφ κέγεζνο πνπ πξνθχπηεη φηαλ ζπγθξηλφκαζηε κε ηνλ 

θαιχηεξν. ηελ αγνξά ηνπ ηνπξηζκνχ, αληαγσληζηήο είλαη απηφο πνπ παξάγεη ην ίδην 

ε παξφκνην ηνπξηζηηθφ πξντφλ κε ηελ ρψξα, ε απηφο πνπ απεπζχλεηαη ζηηο αγνξέο 

πνπ ελδηαθέξνπλ κηα ζπγθεθξηκέλε ρψξα. χκθσλα κε ηνλ Michael Porter ν νπνίνο 

δεκηνχξγεζε έλα ππφδεηγκα αλάιπζεο ηνπ αληαγσληζκνχ, ην νπνίν είλαη γλσζηφ σο 

competitive diamond (The competitive advantage of nations, Free Press NY, 1998), ε 

αληαγσληζηηθφηεηα επεξεάδεηαη απφ:  

 Σελ απεηιή λέσλ επηρεηξήζεσλ ζηνλ θιάδν. 

 Σε δηαπξαγκαηεπηηθή δχλακε ησλ πξνκεζεπηψλ. 

 Σε δηαπξαγκαηεπηηθή δχλακε ησλ αγνξαζηψλ. 

 Σελ απεηιή απφ ππνθαηάζηαηα θαη ζπκπιεξσκαηηθά πξντφληα. 

 Σελ έληαζε ηνπ αληαγσληζκνχ αλάκεζα ζηηο ήδε ππάξρνπζεο επηρεηξήζεηο. 

Απηφ ην ππφδεηγκα κπνξεί λα ζπλδεζεί θαη κε ηελ ηνπξηζηηθή αγνξά. Καηά ζπλέπεηα, 

κπνξνχκε λα ζπκπεξάλνπκε φηη ην επίπεδν αληαγσληζηηθφηεηαο κίαο ρψξαο ζηνλ 
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ηνπξηζκφ εμαξηάηαη απφ ηε δξαζηεξηνπνίεζε ησλ επηρεηξήζεσλ ζε απηή ηε ρψξα. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ζε απηφλ ηνλ θιάδν ε αληαγσληζηηθφηεηα κπνξεί λα ιάβεη ηνπηθή 

αμία δηφηη ν ηφπνο παξαγσγήο ησλ ηνπξηζηηθψλ αγαζψλ κε ηνλ ηφπν θαηαλάισζεο 

ηνπο είλαη δχν έλλνηεο ηαπηφζεκεο. 

2.5.1 Η ΠΑΡΟΤΙΑ ΣΗ ΔΛΛΑΓΑ ΣΟ TRAVEL AND TOURISM 

COMPETITIVE REPORT  

χκθσλα κε ην «The travel and tourism competitiveness report» ην νπνίν 

δεκνζηεχεηαη θάζε ρξφλν απφ ην 2007 θαη χζηεξα ζην World Economic Forum, ε 

Διιάδα θαηαιακβάλεη ηελ 25ε ζέζε ζηε ζρεηηθή ιίζηα γηα ην 2019. Πην ζπγθεθξηκέλα, 

ν δείθηεο TTCI είλαη κία κέηξεζε ησλ παξαγφλησλ πνπ θαζηζηνχλ ην πξντφλ πην 

ειθπζηηθφ γηα ηελ αλάπηπμε επηρεηξήζεσλ ζηνλ ηαμηδησηηθφ θαη ηνπξηζηηθφ θιάδν ησλ 

κεκνλσκέλσλ ρσξψλ. Ο δείθηεο πεξηιακβάλεη επηιεγκέλα έζλε (ην 2007 είρε 124 

ρψξεο, θαη απφ ην 2011 έσο ζήκεξα 139 ρψξεο) θαη βαζκνινγεί απφ ην 1 έσο ην 6 

ηηο επηδφζεηο κίαο ρψξαο ζε ζπγθεθξηκέλα ππνζχλνια. Ο ζπλνιηθφο δείθηεο 

απνηειείηαη απφ 3 θχξηα ππνζχλνια:  

1. Regulatory framework: ην νπνίν πεξηιακβάλεη θαλφλεο πνιηηηθήο, 

πεξηβαιινληηθή βησζηκφηεηα, αζθάιεηα θαη πξνζηαζία, πγηεηλή θαη 

πξνηεξαηφηεηα ηνπ ηαμηδηνχ. 

2. Business environment and infrastructure: ην νπνίν πεξηιακβάλεη 

αεξνπνξηθέο κεηαθνξέο, ππνδνκέο κεηαθνξψλ εδάθνπο, ππνδνκή ηνπ 

ηνπξηζκνχ, ππνδνκέο πιεξνθνξηψλ θαη ηειεπηθνηλσληψλ θαη 

αληαγσληζηηθφηεηα ηηκψλ ζηελ ηνπξηζηηθή βηνκεραλία. 

3. Human, cultural, and natural resources: ην νπνίν πεξηιακβάλεη ηνπο 

αλζξψπηλνπο, θπζηθνχο θαη πνιηηηζηηθνχο πφξνπο. 
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Δικόνα 6: ρεκαηηθή απεηθφληζε ηνπ δείθηε TTCI (World Economic Forum) 

 

Πην ζπγθεθξηκέλα νη ζηφρνη ηνπ δείθηε TTCI είλαη:  

1. Να σζήζεη ζηελ επέθηαζε ησλ παξαγφλησλ πνπ νδεγνχλ ζηελ 

αληαγσληζηηθφηεηα ηνπ Tourism and Travel παγθνζκίσο. 

2. Να πξνζθέξεη έλα νινθιεξσκέλν ζηξαηεγηθφ εξγαιείν γηα ηελ θαηαγξαθή 

ησλ παξαγφλησλ θαη πνιηηηθψλ πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ άλζεζε ηεο 

ηνπξηζηηθήο βηνκεραλίαο ζε δηάθνξεο ρψξεο.  

3. Σελ παξνρή εξγαιείσλ benchmarking πνπ δίλνπλ ηελ δπλαηφηεηα ζηηο ρψξεο 

λα αλαθαιχςνπλ ηνπο βαζηθνχο θξαγκνχο γηα ηελ αληαγσληζηηθφηεηα θαη 

ζηελ νπζία παξέρεη έλαλ δίαπιν επηθνηλσλίαο, ζηνλ νπνίν νη θπβεξλήζεηο, ε 

θνηλσλία ησλ πνιηηψλ θαη νη επηρεηξήζεηο κπνξνχλ λα ζπδεηήζνπλ 

αλαδεηψληαο ιχζεηο απνκάθξπλζεο απηψλ ησλ εκπνδίσλ. 

Γεληθφηεξα, είλαη απνδεθηφ φηη ν δείθηεο TTCI απνηειεί κηα ζεκαληηθή πξσηνβνπιία 

πνπ δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζε δηάθνξεο ρψξεο λα πξνβιέςνπλ ηελ επίδνζε ηνπο, 

δειαδή ην πφζν αληαγσληζηηθφο είλαη ν πξννξηζκφο ηνπο έλαληη ησλ άιισλ 

πξννξηζκψλ ζηα δηάθνξα επίπεδα αλάπηπμεο. Απηφλ ηνλ δείθηε ζα 

ρξεζηκνπνηήζνπκε γηα λα θάλνπκε κηα πξψηε αλάγλσζε θαη αμηνιφγεζε ηεο 

Διιάδαο ζηελ ηνπξηζηηθή βηνκεραλία. 

Ξεθηλψληαο, κπνξνχκε λα αλαθέξνπκε φηη ε πιεηνςεθία ησλ ρσξψλ πνπ απνηεινχλ 

ην TOP 25 βξίζθνληαη ζηελ Δπξψπε αιιά ε Ηαπσλία, νη Ζλσκέλεο Πνιηηείεο ηεο 

Ακεξηθήο, ε Απζηξαιία θαη ν Καλαδάο βξίζθνληαη ζην TOP 10. πσο αλαθέξζεθε 

πξνεγνπκέλσο, ε Διιάδα βξίζθεηαη ζηελ 25ε ζέζε αλάκεζα ζε 140 ρψξεο θαη ε 
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βαζκνινγία ηνπ δείθηε είλαη 4,5 έλαληη ηεο Ηζπαλίαο ε νπνία θαηέρεη ηελ πξψηε ζέζε 

ζηε ζρεηηθή ιίζηα κε βαζκνινγία ζην δείθηε 5,4. 

Πίνακαρ 4: Ο δείθηεο TTCI γηα ηηο TOP 10 ρψξεο γηα ην έηνο 2019. (World Economic Forum) 

 

χκθσλα κε ηνλ Πίλαθα 4, ζηελ θνξπθή ηεο ιίζηαο, βξίζθνπκε ηελ Ηζπαλία, κηα 

κεγάιε ηνπξηζηηθή βηνκεραλία πνπ πξνζειθχεη εθαηνκκχξηα ηνπξίζηεο θάζε ρξφλν 

(81.868.500 αθίμεηο, έλαληη 27.194.000 ηεο Διιάδαο) θαη απνηειεί θχξην αληαγσληζηή 

ηεο Διιάδαο.ηηο παξαθάησ εηθφλεο (Δηθφλα 7, Δηθφλα 8) κπνξνχκε λα δνχκε ηελ 

απφδνζε ηφζν ηεο Ηζπαλίαο, φζν θαη ηεο Διιάδαο. 

Δικόνα 7: Γεδνκέλα γηα ηνλ δείθηε TTCI ζηελ Διιάδα γηα ην έηνο 2019. (World Economic 

Forum) 
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Δικόνα 8: Γεδνκέλα γηα ηνλ δείθηε TTCI ζηελ Ηζπαλία γηα ην έηνο 2019. (World Economic 

Forum) 

 

Ζ Διιάδα ππεξηεξεί ηεο Ηζπαλίαο ζε 2 δείθηεο. Ο πξψηνο δείθηεο νλνκάδεηαη 

«International openness» θαη κεηξάεη πφζν αλνηρηή θαη θηιφμελε είλαη κηα ρψξα. Ζ 

Διιάδα είλαη παγθνζκίσο γλσζηή γηα ηελ κνλαδηθή θηινμελία πνπ πξνζθέξεη, γηα 

ηελ επγέλεηα θαη ηε δεζηαζηά πνπ δείρλνπλ νη ληφπηνη πξνο ηνπο αλζξψπνπο πνπ 

επηζθέπηνληαη ηε ρψξα, ην νπνίν πεγάδεη απφ ηελ μερσξηζηή λννηξνπία πνπ έρεη ν 

Έιιελαο. Ο δεχηεξνο δείθηεο νλνκάδεηαη «Health and Hygiene» ν νπνίνο δείρλεη ηελ 

πξφζβαζε ζε πφζηκν λεξφ θαη πγηεηλή ε νπνία είλαη ζεκαληηθή γηα ηελ άλεζε θαη ηελ 

πγεία ησλ ηαμηδησηψλ. 
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ζνλ αθνξά ηα αδχλαηα ζεκεία ηε ρακειφηεξε βαζκνινγία θέξεη ν δείθηεο «Cultural 

resources and business travel», ν νπνίνο κεηξάεη ηε δηαζεζηκφηεηα ησλ πνιηηηζηηθψλ 

πφξσλ. ηελ πξαγκαηηθφηεηα απηφο ν δείθηεο απνηππψλεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν 

πξνσζνχληαη νη ζπγθεθξηκέλνη πφξνη θαη φρη ηε πξαγκαηηθή πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά 

ηεο ρψξαο. πλερίδνληαο, ν δείθηεο «Ground and port infrastructure» ν νπνίνο 

κεηξάεη ηε δηαζεζηκφηεηα ηεο πξφζβαζεο θαη απνηειεζκαηηθήο κεηαθνξάο ζε 

επηρεηξεκαηηθά θέληξα θαη ηνπξηζηηθά αμηνζέαηα παξνπζηάδεη ζρεηηθά ρακειή 

βαζκνινγία. Σέινο ν δείθηεο «Natural resources», ν νπνίνο κεηξάεη ηηο ππαίζξηεο 

ηνπξηζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ πξνζθέξεη ε ρψξα θαη ην ηνπίν ηεο, φπσο ηα θπζηθά 

πάξθα θαη ν πινχηνο ηεο παλίδαο επίζεο βξίζθεηαη ζε πνιχ ρακειή ζέζε. 

πλδπάδνληαο ην πψο ε Διιάδα έρεη βαζκνινγεζεί ζε απηνχο ηνπο δείθηεο πνπ κφιηο 

αλαθέξακε κε ηελ πξαγκαηηθφηεηα, θαηαιήγνπκε ζην ζπκπέξαζκα φηη ε Διιάδα έρεη 

κηα πνιχ ζεκαληηθή πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά πνπ είλαη παγθνζκίσο γλσζηή, ε νπνία 

απνηειείηαη θπξίσο απφ αξραηνινγηθά αμηνζέαηα ηα νπνία είλαη κε αμηνπνηήζηκα, ελψ 

δελ είλαη ζε θαιή θαηάζηαζε, θάηη πνπ ηα θάλεη κε ειθπζηηθά σο πξνο ηε δήηεζε. Σν 

θαηλφκελν απηφ παίξλεη κεγαιχηεξεο δηαζηάζεηο, αλ αλαινγηζηεί θαλείο, φηη νη πην 

πνιινί ηνπξίζηεο επηιέγνπλ πξννξηζκνχο κε κνπζεία κεγάινπ θχξνπο, φπσο ην 

Μνπζείν ηνπ Λνχβξνπ, ην Βξεηαληθφ Μνπζείν, ηα νπνία ζνπ δίλνπλ ηελ επθαηξία λα 

γλσξίζεηο πνιινχο δηαθνξεηηθνχο πνιηηηζκνχο κέζα απφ απηά. 

Δζηηάδνληαο ζηνπο αληαγσληζηέο ηεο Διιάδαο ζχκθσλα κε ηελ πξνεγνχκελε έξεπλα 

θαη ηνλ δείθηε TTCI κπνξνχκε λα θαηαιήμνπκε ζε θάπνηα αζθαιή ζπκπεξάζκαηα:  

 Υψξεο κε θαιή ππνδνκή ζηηο κεηαθνξέο, φρη κφλν ζηηο ελαέξηεο θαη ζηηο 

ζαιάζζηεο, αιιά θαη ζηηο ππεξεζίεο καδηθψλ κεηαθνξψλ, ηηο θάλνπλ πην 

πξνζβάζηκεο θαη απηνκάησο κπαίλνπλ ζηε θαηεγνξία ησλ θχξησλ 

αληαγσληζηψλ ηεο Διιάδαο. Απφδεημε είλαη φηη κηα Δπξσπατθή θαη ηφζν 

ζεκαληηθή ρψξα φπσο ε Διιάδα θαηαιακβάλεη ηελ 49ε ζέζε ζηε ζρεηηθή 

ιίζηα. 

 Υψξεο κε κεγαιχηεξε πνηθηιία ζηηο δηαθνξεηηθέο κνξθέο ηνπξηζκνχ 

ππεξηεξνχλ ηεο Διιάδαο, ε νπνία είλαη επηθεληξσκέλε ζηε πξνψζεζε 

θαινθαηξηλψλ δηαθνπψλ εθκεηαιιεπφκελε ην θιίκα ηεο αιιά έρεη μεράζεη λα 

πξνσζήζεη ηνπο ρεηκεξηλνχο πξννξηζκνχο πνπ δηαζέηεη, πεξηνξίδνληαο έηζη 

ηε δήηεζε ζηνλ εγρψξην ηνπξηζκφ. 

 Υψξεο κε πινπζηφηεξε πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά κπνξνχλ λα πξνζειθχζνπλ 

πεξηζζφηεξνπο ηνπξίζηεο ιφγσ ησλ πνιηηηζηηθψλ αληηζέζεσλ πνπ 

πξνζθέξνπλ.  
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 Πινπζηφηεξεο ρψξεο νη νπνίεο βξίζθνληαη γεσγξαθηθά ζε θαιή ζέζε φπσο ε 

Γεξκαλία θαη ε Γαιιία, νη νπνίεο ζνπ δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα λα κεηαθηλεζείο 

ζε θάπνηα άιιε ρψξα εμαηηίαο ησλ θαιψλ νδηθψλ ππνδνκψλ κε πξνζηηέο 

ηηκέο (π.ρ. θζελέο θαη απνηειεζκαηηθέο εηαηξείεο φπσο ε «Flixbus» πνπ 

ζπλδένπλ ηηο βνξεηνθεληξηθέο επξσπατθέο πφιεηο) κπνξνχλ λα 

πξνζειθχζνπλ πεξηζζφηεξνπο ηαμηδηψηεο. Έηζη ηνπο δίλεηαη ε δπλαηφηεηα λα 

αλαθαιχςνπλ πεξηζζφηεξνπο πξννξηζκνχο ζε έλα νιηγνήκεξν ηαμίδη ζε 

αληίζεζε κε ηελ Διιάδα πνπ πξνζθέξεη κφλν ην δηθφ ηεο ηνπξηζηηθφ πξντφλ.     

πλνςίδνληαο, νη θχξηεο αληαγσλίζηξηεο ρψξεο ηεο Διιάδαο είλαη ε Ηηαιία, ε Ηζπαλία, 

θαη ε Γαιιία, νη νπνίεο πξνζειθχνπλ κε ηελ ίδηα επθνιία ηνπξίζηεο ιφγσ ηεο 

πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο πνπ δηαζέηνπλ θαη ηεο ηζηνξίαο ηνπο φζν θαη 

εθκεηαιιεπφκελεο ην πξντφλ «Ήιηνο θαη Θάιαζζα».  

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3: ΜΙΑ ΓΝΧΡΙΜΙΑ ΜΔ ΣΗΝ ΓΑΛΛΙΑ 

3.1 ΓΔΝΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΣΗ ΓΑΛΛΙΑ 

Ζ Γαιιία ε αιιηψο Γαιιηθή Γεκνθξαηία, δηαζέηεη ηε κεγαιχηεξε γεσγξαθηθή ηεο 

έθηαζε ηεο ζηε δπηηθή Δπξψπε. Παξφια απηά δηαζέηεη θαη δηάθνξα άιια εδάθε ζε 

φιν ηνλ θφζκν. Βξέρεηαη ζηα δπηηθά απφ ηνλ Αηιαληηθφ σθεαλφ, ζηα λνηηναλαηνιηθά 

απφ ηελ Μεζφγεην ζάιαζζα, ζην βφξεην ηκήκα ηεο απφ ηελ Βφξεηα ζάιαζζα θαη απφ 

ηελ Μάγρε ζηα βνξεηνδπηηθά. πλνξεχεη ζηα λνηηνδπηηθά κε ηελ Ηζπαλία θαη ηελ 

Αλδφξξα, ζηα λνηηναλαηνιηθά κε ην Μνλαθφ θαη ηελ Ηηαιία, κε ην Λνπμεκβνχξγν θαη 

ην Βέιγην ζηα βνξεηναλαηνιηθά ζηελ αλαηνιηθή πιεπξά κε ηελ Διβεηία θαη ηελ 

Γεξκαλία. Ζ Γαιιία δηαζέηεη θαη πνιιέο πεξηνρέο εθηφο Δπξψπεο ηα νπνία έρνπλ ηελ 

νλνκαζία ππεξπφληηα εδάθε θαη εληνπίδνληαη ζε φινπο ηνπο σθεαλνχο, πιελ ηνπ 

αξθηηθνχ. Πην ζπγθεθξηκέλα ηα ππεξπφληηα εδάθε παξνπζηάδνληαη:  

 ηελ Νφηηα Ακεξηθή: ε Γαιιηθή Γνπηάλα. 

 ηνλ Αηιαληηθφ σθεαλφ: ε Γνπαδεινχπε, ε Μαξηηλίθα, ν Άγηνο Βαξζνινκαίνο, 

ν Άγηνο Μαξηίλνο, νη Αληίιιεο θαη ην αηλ Πηεξ. 
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 ηνλ Δηξεληθφ σθεαλφ: ε Γαιιηθή Πνιπλεζία, νη λήζνη Οπαιίο θαη Φνπηνχλα, 

ε Νέα Καιεδνλία θαη ην Κιίππεξηνλ. 

 ηνλ Ηλδηθφ σθεαλφ: ε Μαγηφη, νη Γηάζπαξηεο λήζνη, νη λήζνη Κεξγθειέλ, νη 

λήζνη Αγίνπ Παχινπ θαη λένπ Άκζηεξληακ θαη ε Ρευληφλ. 

 ηελ Αληαξθηηθή: ε Αδειία γε. 

Λφγσ ηεο χπαξμεο απηψλ ησλ πεξηνρψλ, ε Γαιιία ζπλνξεχεη επίζεο κε ηελ 

Οιιαλδία ιφγσ ηνπ Αγίνπ Μαξηίλνπ θαζψο θαη κε ηελ Βξαδηιία θαη ην νπξηλάκ.       

Απνηειεί ηελ 42ε κεγαιχηεξε ζε έθηαζε ρψξα ζηνλ θφζκν, ε κεγαιχηεξε ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ε ηξίηε κεγαιχηεξε ρψξα ηεο Δπξψπεο κεηά ηε Ρσζία θαη 

ηελ Οπθξαλία. Ζ πξσηεχνπζα ηεο είλαη ην Παξίζη, ε επίζεκε γιψζζα ηεο είλαη ηα 

Γαιιηθά θαη ην λφκηζκα πνπ δηαζέηεη είλαη ην Δπξψ. Απνηειεί κία απφ ηηο ηδξπηηθέο 

ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ηεο Δπξσδψλεο  θαζψο απνηειεί κέινο ηεο απφ 

ην 1950 θαη απνηειεί έλα απφ ηα πέληε κφληκα κέιε ζην πκβνχιην Αζθαιείαο ησλ 

Ζλσκέλσλ Δζλψλ. Παξάιιεια απνηειεί κέινο  ησλ G7, ηνπ Οξγαληζκνχ ηνπ ΝΑΣΟ, 

ηνπ Οξγαληζκνχ Οηθνλνκηθήο πλεξγαζίαο θαη Αλάπηπμεο (ΟΟΑ), ηνπ Παγθφζκηνπ 

Οξγαληζκνχ Δκπνξίνπ (ΠΟΔ) θαη ηνπ Γηεζλνχο Οξγαληζκνχ Γαιινθσλίαο. 

Σαπηφρξνλα έρεη ζπκβάιιεη ζε ππεξζεηηθφ βαζκφ ζηελ ηέρλε, ζηελ επηζηήκε θαη 

ζηελ θηινζνθία, θαζψο ζηα εδάθε ηεο θηινμελνχληαη κλεκεία ηα νπνία έρνπλ 

αλαγλσξηζηεί σο παγθφζκηα πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά ηεο UNESCO. Δπηπιένλ, είλαη 

κία παγθφζκηα δχλακε ζηε  βηνκεραληθή παξαγσγή, κε θπξηφηεξε έκθαζε ζηνπο 

θιάδνπο ησλ απηνθηλήησλ, ηεο αεξνλαππεγηθήο , ησλ πξντφλησλ πνιπηειείαο, ηεο 

κφδαο θαη ηνπ ηνπξηζκνχ.  

Σέινο, δηαδξακαηίδεη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή επηξξνή ζηελ παγθφζκηα ηζηνξία ιφγσ ηνπ 

πνιηηηζκνχ ηεο, ηεο γιψζζα ηεο θαζψο εθθσλείηαη απφ 229 εθαηνκκχξηα νκηιεηέο ζε 

φιν ηνλ θφζκν ιακβάλνληαο ηελ 10ε ζέζε ζηε ιίζηα κε ηηο πην νκηινχκελεο γιψζζεο 

ζηνλ θφζκν. Καζψο επίζεο θαη ιφγσ ηεο δηπισκαηηθήο θαη πνιηηηθήο επηξξνήο πνπ 

έρεη κέζσ ησλ δεκνθξαηηθψλ αμηψλ ηεο. 

3.2 Η ΠΡΧΣΔΤΟΤΑ 

Πξσηεχνπζα ηεο Γαιιίαο είλαη ην Παξίζη ην νπνίν ιέγεηαη θαη «Πφιε ηνπ θσηφο» θαη 

ζπληζηά κία απφ ηηο ηζρπξφηεξεο πφιεηο ζε παγθφζκην επίπεδν. Ο πιεζπζκφο ηεο 

πφιεο ηνπ Παξηζηνχ, ζπκπεξηιακβάλνληαο ηα πεξίρσξα θαη ηηο γχξσ πεξηνρέο, ηε 

κεηξνπνιηηηθή πεξηνρή δειαδή, αλέξρεηαη ζρεδφλ ζηνπο 13.000.000 θαηνίθνπο, ελψ 

απνηειεί κία απφ ηηο κεγαιχηεξα πιεζπζκηαθά πφιεηο ηεο Δπξψπεο. Δπηπιένλ, είλαη 
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ε νηθνλνκηθή θαη πνιηηηζηηθή πξσηεχνπζα ηεο Γαιιίαο, θαζψο έρνπλ ηελ έδξα ηνπο 

ζε απηή, πνιινί δηεζλείο νξγαληζκνί φπσο ε UNESCO. 

Σν Παξίζη θηινμελεί θάζε ρξφλν εθαηνκκχξηα ηνπξίζηεο, νη νπνίνη έξρνληαη λα 

ζαπκάζνπλ ηνλ κεγάιν αξηζκφ ζξεζθεπηηθψλ θαη ηζηνξηθψλ κλεκείσλ, κνπζείσλ θαη 

κία μερσξηζηή αξρηηεθηνληθή πνπ δηαζέηεη. Παξάιιεια, ζεκαληηθφ αμηνζέαην απνηειεί 

ν πνηακφο εθνπάλαο, ν νπνίνο δηαηξεί ηελ πφιε ζε δχν κέξε. εκαληηθφηεξα 

αμηνζέαηα είλαη ν Πχξγνο ηνπ Άηθει, ε Παλαγία ησλ Παξηζίσλ, ην παιάηη ησλ 

Βεξζαιιηψλ, ην κνπζείν ηνπ Λνχβξνπ θαη ηνπ Πηθάζν, ε Αςίδα ηνπ Θξηάκβνπ, θαζψο 

θαη ε Euro Disney. 

 Οη κεγαιχηεξεο πφιεηο ηεο Γαιιίαο εθηφο απφ ην Παξίζη πνπ βξίζθεηαη πξψην ζηε 

ιίζηα είλαη:  

 Ζ Μαζζαιία κε 840.000 θαηνίθνπο 

 Ζ Λπψλ  κε 473.000 θαηνίθνπο 

 Ζ Σνπινχδε κε 438.000 θαηνίθνπο  

 Ζ Νίθαηα κε 347.000 θαηνίθνπο 

 Ζ Νάληε κε 283.000 θαηνίθνπο  

 Καη ην ηξαζβνχξγν κε 273.000 θαηνίθνπο. 

Σέινο, ην πην αληηπξνζσπεπηηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ Παξηζηνχ ζε φιν ηνλ θφζκν 

είλαη ν Πχξγνο ηνπ Άηθει ελψ ε ιεσθφξνο ησλ Ζιπζίσλ Πεδίσλ ίζσο είλαη ε πην 

δηάζεκε ιεσθφξνο ηνπ θφζκνπ. 

3.3 ΓΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ  

Λακβάλνληαο ππφςε ην Γαιιηθφ Δζληθφ Ηλζηηηνχην ηαηηζηηθήο θαη Οηθνλνκηθψλ 

Μειεηψλ (INSEE), ν ζπλνιηθφο πιεζπζκφο ηεο Γαιιίαο ην 2019 εθηηκάηαη ζηνπο 

66.993.000 θαηνίθνπο. Απφ απηνχο, νη 64.812.00 δνπλ ζηε κεηξνπνιηηηθή Γαιιία ελψ 

ην ππφινηπν 2.181.000 θαηνηθεί ζηα ππεξπφληηα εδάθε. Ζ αχμεζε ηνπ πιεζπζκνχ 

ραξαθηεξίδεηαη απφ ήπηα κεηαβνιή ζε ζρέζε κε παιαηφηεξα θαζψο παξνπζηάζηεθε 

αχμεζε +0,3% ην 2018, έλαληη + 0,4% εηεζίσο κεηαμχ ηνπ 2014-2016. Σν 2018, ην 

θπζηθφ ηζνδχγην, δειαδή ε δηαθνξά κεηαμχ γελλήζεσλ θαη ζαλάηνπ είλαη +144.000, 

απνηειψληαο ηνλ ρακειφηεξν αξηζκφ απφ ην ηέινο ηνπ δεπηέξνπ Παγθνζκίνπ 

Πνιέκνπ θαη χζηεξα. Δπίζεο, ηελ ίδηα ρξνληά, ζηνλ αξηζκφ ησλ γελλήζεσλ 

παξαηεξήζεθε πηψζε γηα ηέηαξηε ζπλερφκελε πεξίνδν κε ζπλνιηθά 758.000 

γελλήζεηο, ζπγθξηηηθά 1,5% ιηγφηεξεο ζε ζρέζε κε ην 2017. Σν ζπλνιηθφ πνζνζηφ 

γνληκφηεηαο είλαη 1,87 παηδηά αλά κεηέξα, θαηαγξάθνληαο πηψζε ζε ζρέζε κε ην 
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2017 φπνπ ήηαλ 1,90 παηδηά αλά γπλαίθα. Ζ αχμεζε ηνπ γαιιηθνχ πιεζπζκνχ 

νθείιεηαη πεξηζζφηεξν ζηε θπζηθή ηζνξξνπία θαη φρη ζηελ κεηαλάζηεπζε θαζψο ε 

ηειεπηαία ππνινγίδεηαη ζε 58.000 άηνκα γηα ην 2018. Σν 2018 δηαπηζηψζεθε φηη ε 

Γαιιία θαηέρεη ην 13% ηνπ πιεζπζκνχ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Ζ παξαπάλσ 

δηαπίζησζε, ζέηεη ηε Γαιιία ζηε δεχηεξε ζέζε ζηε θαηάηαμε ησλ πην 

ππθλνθαηνηθεκέλσλ ρσξψλ. 

3.4 Η ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΧΑ 

ε πξψην επίπεδν, ζα ήηαλ ζεκαληηθφ λα αλαθεξζεί φηη ε γαιιηθή γιψζζα είλαη απφ 

ηηο πην δηαδεδνκέλεο γιψζζεο ζηνλ θφζκν, θαζψο έρνπλ δεκνζηεπηεί πξνβιέςεηο φηη 

ην 2065 ζα είλαη ε δεχηεξε νκηινχκελε γιψζζα ζηνλ θφζκν. Απηφ νθείιεηαη ζην 

γεγνλφο φηη θαζεκεξηλά παξνπζηάδεηαη θξελήξεο πιεζπζκηαθή αχμεζε ζηηο 

Αθξηθαληθέο ρψξεο. ηελ Δπξψπε, ε γαιιηθή γιψζζα νκηιείηαη απφ 74.000.000 

γαιιφθσλνπο σο κεηξηθή θαη παξνπζηάδεηαη σο επίζεκε ζε πνιιέο άιιεο ρψξεο 

φπσο ην Βέιγην, ε Διβεηία, ν Καλαδάο, ε Λατθή Γεκνθξαηία ηνπ Κνλγθφ, ε Αθηή 

Διεθαληνζηνχ, ε Νηγεξία, ην Κακεξνχλ θ.α.  

Ζ Δπξσπατθή Έλσζε ζηε πξνζπάζεηα ηεο γηα δηαθνξνπνίεζε απφ ηηο Ζλσκέλεο 

Πνιηηείεο ηεο Ακεξηθήο φξηζε ηα γαιιηθά σο  ηελ επίζεκε νκηινχκελε γιψζζα ηεο, 

θαζψο, επίζεο απνηειεί θη επίζεκε γιψζζα ησλ Οιπκπηαθψλ Αγψλσλ. 

Δπηπξφζζεηα, απνηειεί κία απφ ηηο ηξεηο νκηινχκελεο γιψζζεο ζε εξγαζηαθφ 

επίπεδν ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε, θαη ηε δεχηεξε γιψζζα δηδαζθαιίαο ζηα ζρνιεία 

ηεο Δπξψπεο, κεηά ηα Αγγιηθά. Μαδί κε ηα Ηζπαληθά θαη ηα Αγγιηθά απνηεινχλ ηηο 

ηζρπξέο γιψζζεο ηεο δηπισκαηίαο. 

Σν γεγνλφο φηη ε Διιάδα απνηειεί είλαη έλα απφ ηα 56 κέιε ηνπ Παγθφζκηνπ 

Οξγαληζκνχ Γαιινθσλίαο, έρεη δψζεη ηελ επθαηξία ζηνπο Έιιελεο θνηηεηέο λα 

θαηέρνπλ παξφκνηα πιενλεθηήκαηα κε ηνπο Γάιινπο θνηηεηέο. Σα πιενλεθηήκαηα 

απηά επηθεληξψλνληαη ζηελ εγγξαθή θνίηεζεο ηνπο ζε Παλεπηζηήκηα ηεο Γαιιίαο, ηα 

νπνία είλαη θεκηζκέλα γηα ην πνηνηηθφ ζχζηεκα παηδείαο, πγείαο θαη θνηλσληθψλ 

αζθαιίζεσλ. Παξάιιεια, ε Διιάδα έρεη ζηελή ζπλεξγαζία κε ην Γαιιηθφ επηρεηξείλ, 

θαζψο δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνπο Έιιελεο γηα επαγγεικαηηθή εξγαζία ζε 

πεξηζζφηεξεο απφ 120 γαιιφθσλεο επηρεηξήζεηο. 

 3.5 Η ΙΣΟΡΙΑ  

Ζ έξεπλα ηνπ πνιηηηζκνχ θαη ηεο ηζηνξίαο ελφο ιανχ ηνπ νπνίνπ καζαίλνπκε ηελ 

γιψζζα, καο δίλεη πνιιέο πιεξνθνξίεο γηα ην πψο δνχζαλ νη άλζξσπνη ζην 
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παξειζφλ, ηελ πεγή ηεο θνπιηνχξαο, ησλ θνηλσληθψλ θαη πνιηηηζηηθψλ ηδεψλ, θαζψο 

θαη ηελ εμέιημε ηνπ θάζε θξάηνπο. χκθσλα κε ηνλ Γάιιν ζπγγξαθέα θαη πνηεηή 

Αιθφλο Μαξί Λνπί Νηε Λακαξηέλ, «Ζ ηζηνξία δηδάζθεη ηα πάληα, αθφκα θαη ην 

κέιινλ», θαηαιαβαίλνπκε ηε θαζνξηζηηθή ζεκαζία πνπ δηαδξακαηίδεη ε κειέηε ηνπ 

παξειζφληνο, ζην κέιινλ.  

Μνινλφηη, κπνξνχκε λα γπξίζνπκε ζην 35.000 π.Υ. θαη λα ζπλαληήζνπκε ηελ 

αλζξψπηλε κνξθή ζηελ πεξηνρή ηεο Γαιιίαο, ε θαηαγσγή ηνπ Γαιιηθνχ ιανχ 

αλαδεηείηαη ζηνπο Κέιηεο, νη νπνίνη εηζέβαιαλ ζηε Γπηηθή Δπξψπε φπνπ ζηαδηαθά 

εγθαηαζηάζεθαλ. Δλζσκαηψζεθαλ κε ηηο ήδε ππάξρνπζεο θπιέο πνπ δνχζαλ εθεί, 

φπσο ηνπο Ίβεξεο ζηα Ππξελαία, ηνπο Λίγπξεο ζηηο Άιπεηο, ηνπο Φνίληθεο, αιιά θαη 

ηνπο Έιιελεο νη νπνίνη είραλ αλαπηχμεη απνηθίεο ζηα παξάιηα ηεο Μεζνγείνπ. 

Γεκηνχξγεζαλ νρπξσκέλνπο νηθηζκνχο, αλέπηπμαλ ηελ γεσξγία θαη αμηνπνίεζαλ 

ηνπο εκπνξηθνχο δξφκνπο πνπ ζπλέδεαλ ηελ Γαιιία κε ηα Βξεηαληθά λεζηά θαη κε ηελ 

Μεζφγεην. Σνλ 3ν αηψλα π.Υ. ην έδαθνο ηεο ζεκεξηλήο Γαιιίαο νλνκάζηεθε απφ ηνπο 

Ρσκαίνπο «Gallia Transalpina». Δπίζεο νη θάηνηθνη ηεο πεξηνρήο νλνκάζηεθαλ απφ 

ηνπο Ρσκαίνπο «Galli», ελψ απφ ηνπο Έιιελεο «Γαιάηεο». 

Σν 58 π.Υ. ν ζηξαηεγφο ησλ Ρσκαίσλ, Ηνχιηνο Καίζαξαο καδί κε ηνλ ζηξαηφ ηνπ 

θαηαθζάλεη ζηελ Γαιαηία θαη ηελ θαηαθηά. Έπεηηα απφ απηφ ην γεγνλφο, ε Γαιαηία 

δηαηέιεζε κέξνο ηεο Ρσκατθήο Απηνθξαηνξίαο γηα πέληε αηψλεο. Οη Γαιάηεο πιένλ, 

έγηλαλ Ρσκαίνη πνιίηεο θαη πηνζέηεζαλ πνιιά ζηνηρεία ηνπ ξσκατθνχ πνιηηηζκνχ 

θαζψο κεηαβιήζεθαλ ζε ιαηηληθή ρψξα απφ γισζζηθή θαη πνιηηηζηηθή άπνςε. Σα 

νθέιε πνπ απνθφκηζαλ νη Γαιάηεο ήηαλ πνιιά. Αλαπηχρζεθε ε θιίζε πξνο ηε 

γεσξγία θαη ε αγάπε πξνο ηε γε. Ζ ρψξα απέθηεζε, ζχλνξα, δεκηνπξγήζεθαλ λέεο 

πφιεηο θαη βειηηψζεθε ην νδηθφ δίθηπν, δεκηνπξγήζεθαλ γέθπξεο θαη πδξαγσγεία 

(αθφκα θαη ζηε ζεκεξηλή επνρή πνιινί απηνθηλεηφδξνκνη έρνπλ αλαδηακνξθσζεί 

πάλσ ζε παιηνχο Ρσκατθνχο, ελψ ρξεζηκνπνηνχληαη αθφκα κεξηθέο Ρσκατθέο 

γέθπξεο ηεο επνρήο).  Ζ Ρσκατθή δηνίθεζε ηνπο έδσζε κηα θαηλνχξγηα νλνκαζία γηα 

λα εθθξάζνπλ ηελ ελφηεηα ηνπο θαη νλφκαζε ηελ ρψξα ηνπο Γαιιία (Gallia). Δθείλε 

ηελ πεξίνδν άξρηζε λα δηαδίδεηαη ζηνπο Μεζνγεηαθνχο ιανχο, κηα θαηλνχξγηα 

ζξεζθεία, ν Υξηζηηαληζκφο. ηαλ ε απηνθξαηνξία έγηλε ρξηζηηαληθή, νη βαζηιηθέο 

(ρψξνο δεκνζίσλ ζπλεδξηάζεσλ, εκπνξηθψλ ζπλαιιαγψλ, δηθαζηήξην) 

κεηακνξθψζεθαλ ζηηο πξψηεο ρξηζηηαληθέο εθθιεζίεο θαη ηαπηφρξνλα παξνπζηάδεηαη 

ε δεκηνπξγία ησλ πξψησλ κνλαζηεξηψλ. ηελ επνρή ηεο Ρσκατθήο απηνθξαηνξίαο, ε 

Ρψκε είρε δηαθπιάμεη ηελ αζθάιεηα ηεο Γαιαηίαο. Παξφια απηά, απφ ηνλ 4ν αηψλα 

κ.Υ. αξρίδεη ε εγθαηάζηαζε ησλ Γεξκαληθψλ θπιψλ ζηε Γαιαηία θαη αξρίδνπκε λα 
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δηαλχνπκε ηελ επνρή ηνπ Μεζαίσλα. Οη εηζβνιείο ήηαλ Φξάγθνη, Βνπξγνπλδνί, 

Αιακαλνί θαη Βεζηγφηζνη θαη θαηάθεξαλ λα θπξηαξρήζνπλ ζε θάπνηεο πεξηνρέο ηεο 

Γαιαηίαο. Ζ 4ε επηεκβξίνπ ηνπ 476 είλαη ε νξηζηηθή θαηάξξεπζε ηνπ δπηηθνχ 

ηκήκαηνο ηεο Ρσκατθήο Απηνθξαηνξίαο απφ ηνλ Οδφαθξν.  

Ζ πεξίνδνο ηνπ Μεζαίσλα νξίδεηαη απφ ηελ πηψζε δπηηθνχ ηκήκαηνο ηεο Ρσκατθήο 

Απηνθξαηνξίαο ην 476 έσο ηελ πηψζε ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο ην 1453. Αμίδεη 

ινηπφλ λα αλαιχζνπκε ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ε Γαιαηία, κηα Ρσκατθή επαξρία, 

κεηαηξάπεθε ζε κία ρψξα κε εζληθή ζπλείδεζε, ηε Γαιιία.      

Μεηά ηελ απνδπλάκσζε ηεο Ρσκατθήο Απηνθξαηνξίαο, δελ ππήξρε νξγαλσκέλν 

θξάηνο ζηε Γαιαηία θαη ην 500 κ.Υ. εθρξηζηηαλίζηεθε έλα θξάγθηθν βαζίιεην κε 

επηθεθαιήο ηνλ Κινβίο ηνλ Α΄ ηνπ νπνίνπ ε δπλαζηεία δηήξθεζε γηα 300 ρξφληα. Απηή 

ηελ πεξίνδν δφζεθε έλα λέν φλνκα ζηε ρψξα πνπ δηαηεξείηαη αθφκα θαη ζήκεξα, 

France, ελψ ζηελ ειιεληθή γιψζζα ζπληεξήζεθε ε παιηά νλνκαζία, Γαιιία. Σν 732 

κ.Υ., ζπγθξνηήζεθε έλαο ζηξαηφο απφ κνπζνπικάλνπο θαη μεθηλψληαο απφ πεξηνρέο 

ηεο Ηζπαλίαο πξνζπάζεζε λα θαηαθηήζεη ηε Γαιιία, κε απνηπρία φκσο, γηαηί 

εθδηψρζεθε απφ ηνπο Φξάγθνπο, νη νπνίνη κε ζηξαηεγφ ηνλ Κάξνιν Μαξηέιν 

ληθήζαλε ηνπο Άξαβεο ζψδνληαο παξάιιεια ηελ Δπξψπε θαη ηελ Υξηζηηαλνζχλε.  

Ο ζεκαληηθφηεξνο βαζηιηάο εθείλε ηελ πεξίνδν ήηαλ ν Κάξνινο ν Μέγαο, γλσζηφο 

θαη σο Καξινκάγλνο. Ζ επνρή ηνπ Καξινκάγλνπ έρεη απνηππσζεί ζηελ ηζηνξία σο ε 

επέθηαζε ηνπ Φξάγθηθνπ θξάηνπο θαη ηελ δεκηνπξγία ελφο ελδπλακσκέλνπ βαζηιείνπ 

ζηε Γπηηθή Δπξψπε. Υαξαθηεξηζηηθφ απνηεινχζε ε επέθηαζε ησλ ζπλφξσλ ηεο 

ρψξαο θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζηα ηκήκαηα ηεο ζεκεξηλήο Γεξκαλίαο, Ηηαιίαο θαη 

Απζηξίαο. Πξφζζεηα κε ηα ππφινηπα, ηνλ νλνκάζαλε θαη σο «Παηέξα ηεο Δπξψπεο» 

θαζψο θαηάθεξε λα ελψζεη ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο Γπηηθήο Δπξψπεο, κεηά ηε 

Ρσκατθή απηνθξαηνξία, θαη ην 800 κ.Υ. αλαθεξχρζεθε «απηνθξάηνξαο ηεο Αγίαο 

Ρσκατθήο Απηνθξαηνξίαο». 

Μεηά ηνλ ζάλαην ηνπ Καξινκάγλνπ, αθνινπζεί ε ζπλζήθε ηνπ Βεξληέλ ην 843 κ.Υ. 

φπνπ αλαθεξχζζεη ηε Γαιιία σο απηφλνκν θξάηνο. Ζ ζπλζήθε δηαρψξηδε ην θξάηνο 

ζε αλαηνιηθφ, δπηηθφ θαη θεληξηθφ ηκήκα. Βαζηθφ ππξήλαο ηνπ θξάηνπο ηεο Γαιιίαο, 

απνηέιεζε ην δπηηθφ ηκήκα.  

Σνλ 9ν θαη 10ν αηψλα ε Γαιιία άξρηζε λα δηαιχεηαη ζαλ θξάηνο, θαζψο μεθίλεζε ε 

επηθξάηεζε ηνπ θενπδαξρηθνχ θαζεζηψο πνπ θχξην ραξαθηεξηζηηθφ απνηεινχζε ν 

αληαγσληζκψλ κεηαμχ αξρφλησλ γηα ηελ θπξηαξρία ηνπο. Ο θενπδάξρεο θαηαζθεχαδε 
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έλα νρπξσκέλν θάζηξν ζην πςειφηεξν ζεκείν ελφο ιφθνπ. Δπηπιένλ, απέθηεζε 

δηθαηψκαηα πνπ ηα πξνεγνχκελα ρξφληα αλήθαλ ζην θξάηνο φπσο ε δηαρείξηζε ηεο 

θνξνινγίαο, ε απνλνκή δηθαηνζχλεο, ηα δηθαηψκαηα ζηηο αγνξαπσιεζίεο θαη πνιιά 

άιια πξνλφκηα. Ζ ηζηνξία ηεο Γαιιίαο ηνλ 10ν αηψλα πεξηνξίδεηαη ζηνπο πνιέκνπο 

αλάκεζα ζηνπο βαζηιείο θαη ηνπο θενπδάξρεο γηα ην πνηνο είλαη πην δπλαηφο, ψζηε 

λα θπβεξλήζεη. 

Σν 987 κ.Υ. έγηλε βαζηιηάο ν Οχγθνο Καπέηνο θαη έηζη μεθίλεζε θη ε επνρή ηεο 

δπλαζηείαο ησλ Καπεηηδψλ ζηε Γαιιία. Απφ εθείλε ηε ρξνληθή ζηηγκή έσο θαη 

ζήκεξα, πξσηεχνπζα ηεο Γαιιίαο είλαη ην Παξίζη. Ζ δπλαζηεία απηή θαηείρε 

ππνζηήξημε απφ εκπνξηθή θαη ηελ αζηηθή ηάμε ησλ πφιεσλ, έρνληαο σο απνηέιεζκα 

ηελ εγθαζίδξπζε ηεο κνλαξρίαο θαη ην μεθίλεκα ηεο πηψζεο ηνπ θενπδαξρηθνχ 

ζπζηήκαηνο. Καηά ηε δπλαζηεία ησλ Καπεηηδψλ άξρηζαλ λα δεκηνπξγείηαη ν 

θαζεδξηθφο λαφο ηεο Παλαγίαο ησλ Παξηζίσλ ην 1163 κ.Υ., θαη ην Παιάηη ηνπ 

Λνχβξνπ ην 1190 κ.Υ. απφ ηνλ Φίιηππν Αχγνπζην. Ο Λνχβξνο ζηελ αξρή, 

απνηεινχζε έλα κεγάιν νρπξφ, ελψ ζηε ζπλέρεηα νη δηάδνρνη ηνπ ζα ην κεηαηξέςνπλ 

ζε πνιπηειή θαηνηθία θαη αξγφηεξα ζε κνπζείν. 

Απφ ηνλ 13ν αηψλα κ.Υ. ν βαζηιηάο ηεο Γαιιίαο αλαδείρζεθε σο ηνλ πην ηζρπξφ 

κνλάξρε ηεο Δπξψπεο. Ο Λνπδνβίθνο Θ΄ έδεζε απηφ ηνλ αηψλα, νπνίνο νλνκάζηεθε 

«Υξπζφο αηψλαο ηνπ Αγίνπ Λνπδνβίθνπ» κε ην πην ηζρπξφ βαζίιεην πνπ ππήξρε ζηελ 

Δπξψπε. Οη ηθαλφηεηεο πνπ είρε απνθηήζεη σο βαζηιηάο ζηεξηδφηαλ θαηά θχξην ιφγν 

ζηελ εθπαίδεπζε ηνπ θαη ζην δπλακηθφ ραξαθηήξα ηνπ, ζε αληίζεζε κε ηνλ 

ζηξαηησηηθφ ηνκέα πνπ δελ ήηαλ ηφζν ηζρπξφο. Ζ γεσξγία ηεο ρψξαο, παξνπζίαζε 

ζεκαληηθή πξφνδν, θαζψο  αλαπηχρζεθαλ νη εμαγσγέο, ε παξαγσγή πνηνηηθψλ 

πξντφλησλ πνπ παξήγαγαλ νη ζπληερλίεο. Δπηπιένλ, κεγάιε αλάπηπμε εκθάληζαλ ηα 

γαιιηθά παλεπηζηήκηα (ίδξπζε ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο νξβφλλεο), πνπ δηαηέιεζαλ 

ηα ζεκαληηθφηεξα πλεπκαηηθά θέληξα εθείλεο ηεο επνρήο. 

Απφ ην 1066 κ.Υ. πνπ μεθίλεζε ηελ βαζηιεία ηνπ ζηελ Αγγιία ν Γνπιηέικνο, έλα 

κεγάινο κέξνο ηεο Γαιιίαο άξρηζε λα δηνηθείηαη απφ ηνπο Άγγινπο βαζηιείο. 

Σξηαθφζηα ρξφληα κεηά ηελ βαζηιεία ηνπ Γνπιηέικνπ, ν βαζηιηάο Ρηράξδνο ν Γ΄ άξρηζε 

λα απαηηεί πξάγκαηα απφ ηνλ Γαιιηθφ ζξφλν. Σν 1337 εηζέβαιε ζηε Γαιιία θαη 

μεθίλεζε κηα δηακάρε ε νπνία δηήξθεζε γηα παξαπάλσ απφ έλαλ αηψλα.  Απηφο ν 

πφιεκνο είλαη επξέσο δηαδεδνκέλνο σο ν «Δθαηνληαεηήο πφιεκνο» θαη ζηελ πεξίνδν  

ηνπ νη Άγγινη βγήθαλ ληθεηέο ζε πνιιέο κάρεο, θαη νη Γάιινη ράζαλε πνιιά εδάθε 

αληίζηνηρα. Λφγσ ηνπ πνιέκνπ, ε Γαιιία αληηκεηψπηζε κία νηθνλνκηθή θξίζε 

ηεξάζηηα, ε νπνία ρεηξνηέξεςε απφ ηελ επηδεκία ηεο παλψιεο πνπ δηέιπζε 
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νπζηαζηηθά ηελ Δπξψπε εθείλε ηελ επνρή. Χζηφζν, νη Άγγινη δελ θαηάθεξαλ λα 

νινθιεξψζνπλ ην δηαθαή ζηφρν ηνπο, ν νπνίνο ήηαλ ε θαηάιεςε ηνπ Γαιιηθνχ 

ζξφλνπ. Καηά ηελ πεξίνδν 1420-1430 κ.Υ. εκθαλίζηεθε κία λεαξή θνπέια ε νπνία 

ηζρπξηδφηαλ φηη ηεο έδσζε εληνιή ν Θεφο λα νξηζηεί σο εγέηεο ηνπ Γαιιηθνχ ζηξαηνχ 

θαη λα ζηεθζεί ν Κάξνινο ν νπνίνο ήηαλ ν θπζηθφο θιεξνλφκνο ηνπ ζξφλνπ, 

βαζηιηάο. Πξάγκαηη, ε λεαξή θνπέια νξίζηεθε σο επηθεθαιήο ηνπ γαιιηθνχ ζηξαηνχ 

κε απνηέιεζκα λα παξαθηλήζεη ηνπο Γάιινπο θαη λα θξαηήζνπλ καθξηά ηνπο Άγγινπο 

απφ ηε γε ηνπο. Μέρξη ην 1450 κ.Υ. μαλαθεξδίζαλε ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ 

πεξηνρψλ πνπ είραλ ράζεη θαη ην ηέινο ηνπ πνιέκνπ βξήθε ηελ ρψξα μαλά ελσκέλε 

θαη ηζρπξνπνηεκέλε. 

Οη ηζηνξηθνί ζπκθσλνχλ φηη ν Μεζαίσλαο νινθιεξψζεθε γχξσ ζην 1500. Απφ ην 

1350 είρε μεθηλήζεη ήδε κία λέα νκάδα πνιηηψλ κε θνηλνχο ζηφρνπο ζηελ Ηηαιία ην 

νπνίν νλνκαδφηαλ «Αλαγέλλεζε».  ην νπνίν είρε αξρίζεη λα ακθηζβεηεί ηηο 

κεζαησληθέο παξαδνρέο. Ζ Αλαγέλλεζε ήηαλ ην επφκελν βήκα ζηελ εμέιημε ηεο 

επηζηήκεο, ηεο ηέρλεο θαη ηνπ πνιηηηζκνχ. Πξσηνεκθαλίζηεθε ζηε Γαιιία πεξίπνπ ην 

1500 θαη ραξαθηεξίδεηαη απφ γξήγνξε εμάπισζε. ηε Γαιιία ν πξψηνο βαζηιηάο 

εθείλν ην δηάζηεκα, ήηαλ ν Φξαγθίζθνο ν Α΄, ν νπνίνο ζεσξείηαη σο «Παηέξαο θαη 

Αλαζηεισηήο ησλ γξακκάησλ». Καηάθεξε λα θάλεη ηε Γαιιία ην κεγαιχηεξν 

πλεπκαηηθφ θέληξν εθείλεο ηεο επνρήο, ελψ ηαπηφρξνλα πξνζθάιεζε θαη ηνλ 

Λενλάξλην ληα Βίληζη λα έξζεη κε ηα έξγα ηνπ, φπνπ παξέκεηλε κέρξη ην ηέινο ηεο 

δσήο ηνπ.  Πνιιά απφ ηα ζπνπδαία έξγα ηνπ βξίζθνληαη αθφκα ζην Μνπζείν ηνπ 

Λνχβξνπ. Δπίζεο ε ζπλεηζθνξά ηνπ ζηελ αξρηηεθηνληθή ήηαλ θαζνξηζηηθή, θαζψο 

μφδεςε κεγάιν αξηζκφ ρξεκάησλ γηα αλαθαηλίζεηο θαη επέλδπζε ζε θαηλνχξγηεο 

θαηαζθεπέο. Δπηπιένλ, ίδξπζε ην θνιιέγην ηεο Γαιιίαο, θαζηέξσζε ηε γαιιηθή 

γιψζζα σο επίζεκε γιψζζα ηνπ Γαιιηθνχ θξάηνπο ην 1539 θαη έγηλε ν πξψηνο 

βαζηιηάο ηεο ηζηνξίαο πνπ ζρεκάηηζε εζληθφ ζηξαηφ.  

Γηάδνρνο ηνπ Φξαγθίζθνπ Α΄ ήηαλ ν Δξξίθνο Β΄. Ζ βαζηιεία ηνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ 

ηνπο πνιέκνπο κε ηελ Απζηξία θαη ηελ δίσμε ησλ πξνηεζηαληψλ. Σελ πεξίνδν ηεο 

ζξεζθεπηηθήο κεηαξξχζκηζεο ζηελ Δπξψπε, ε Γαιιία ραξαθηεξίδεηαη απφ 

εζσηεξηθέο αλαηαξάμεηο αιιά θαη απφ ηελ ξήμε ηεο δχλακεο ηεο βαζηιείαο. Οη 

Καζνιηθνί θαη νη Οπγελφηνη, νη Γάιινη πξνηεζηάληεο φπσο νλνκάζηεθαλ, ρψξηζαλ ηε 

Γαιιία ζε δχν ζηξαηφπεδα, ελψ ηαπηφρξνλα είραλ κεγάιε επίδξαζε θαη ζηνπο 

θπβεξλψληεο. Απφ ην 1562 σο ην 1598 έγηλαλ καδηθνί δησγκνί θαη ζθαγέο 

Οπγελφησλ, κε απνθνξχθσκα ηελ «λχρηα ηνπ Αγίνπ Βαξζνινκαίνπ» ζηηο 23/24 

Απγνχζηνπ ηνπ 1572 ζηε πφιε ηνπ Παξηζηνχ, φπνπ αλαξίζκεηνη Οπγελφηνη έραζαλ 
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ηελ δσή ηνπο. Μεξηθνί απφ απηνχο απνηεινχζαλ θαη εμέρνπζεο πξνζσπηθφηεηεο ηεο 

επνρήο. Σειηθά ην 1598 έπεζαλ νη ππνγξαθέο γηα ην Έδηθην ηεο Νάληεο, ην νπνίν 

ελέθξηλε ηελ αλεμηζξεζθία ζηνπο  πξνηεζηάληεο, ζηνπο νπνίνπο παξαρσξήζεθαλ 

θάπνηα επηπιένλ πξνλφκηα θαη έηζη επηδηνξζψζεθε ε ηάμε. Οη Οπγελφηνη πνπ 

ππνρξεψζεθαλ λα αθήζνπλ ηελ Γαιιία, εγθαηαζηάζεθαλ ζε άιιεο Δπξσπατθέο 

ρψξεο αιιά θαη ζηε βφξεηα Ακεξηθή, δηαδίδνληαο ηνλ Γαιιηθφ πνιηηηζκφ θαη ηε 

Γαιιηθή γιψζζα. 

Σα πξψηα ρξφληα ηνπ 17νπ αηψλα, ν Λνπδνβίθνο ΗΓ΄ αλέβεθε ζηνλ ζξφλν  θαη 

εκπηζηεχηεθε ηελ δηαθπβέξλεζε ζηνλ θαξδηλάιην Ρηζειηέ, ν νπνίνο ήηαλ 

αθνζησκέλνο ζε δχν ζηφρνπο, λα θαηαξγήζεη θάζε δηαδηθαζία κείσζεο ηεο βαζηιηθήο 

εμνπζίαο θαη λα θαηαζηήζεη ηε Γαιιία ηε κεγαιχηεξε δχλακε ηεο Δπξψπεο. Ο Ρηζειηέ 

ηα θαηάθεξε θαη ηα δχν θαη ήηαλ ν πξαγκαηηθφο ηδξπηήο ηεο δεζπνηηθήο κνλαξρίαο, ε 

νπνία ζα θηάζεη ζην απφγεην ηεο κε ηνλ Λνπδνβίθν ΗΓ΄. Ήηαλ έλαο πνιηηηθφο κε 

κεγάιεο ηθαλφηεηεο, πνπ δεκηνχξγεζε μαλά εζληθή ζπλείδεζε ζηνπο πνιίηεο ηεο 

ρψξαο, ελψ ηαπηφρξνλα δηαζθάιηζε κηα πξνλνκηνχρα ζέζε γηα ηελ Γαιιία αλάκεζα 

ζηηο ρψξεο ηεο Δπξψπεο θαη ήηαλ πξνζηάηεο ησλ Καιψλ Σερλψλ. Ο Ρηζειηέ πξηλ ηελ 

απνβίσζε ηνπ φξηζε σο επφκελν δηάδνρν ζηελ εμνπζία, ηνλ Σδνχιην Μαδαξίλν, ν 

νπνίνο ήηαλ  δεκηνχξγεκα ηνπ θαη είρε ίδηνπο ζηφρνπο κε ηνλ πξνθάηνρν ηνπ. 

Μεηά ηνλ ζάλαην ηνπ Μαδαξίλν, αλέιαβε ηα ελία ν γηνο ηνπ Λνπδνβίθνπ ΗΓ΄ ν νπνίνο 

δηαηήξεζε ηηο πξσζππνπξγηθέο αξκνδηφηεηεο  γηα ηνλ εαπηφ ηνπ. Ο Λνπδνβίθνο ΗΓ΄ 

έκεηλε γλσζηφο ζηελ ηζηνξία σο ν «Βαζηιηάο-Ήιηνο» θαη γηα ηελ δηάζεκε θξάζε ηνπ 

«Σν θξάηνο είκαη εγψ» ε νπνία αληηθαηνπηξίδεη ζε κεγάιν βαζκφ ηελ αληίιεςε πνπ 

είρε γηα ην πψο αζθνχζε ηελ εμνπζία. Σελ πεξίνδν ηεο βαζηιείαο ηνπ, ε Γαιιία  

θαηάθεξε λα γίλεη ε πην ζζελαξή νηθνλνκηθή ρψξα ζηελ Δπξψπε, αλαπηχρζεθε ην 

εκπφξην θαη ν βηνκεραληθφο θιάδνο, θαηαζθεχαζε λένπο δξφκνπο θαη ιηκάληα, 

δεκηνχξγεζε ην πξψην αζηπλνκηθφ ζψκα, θαη έζεζε ζε ιεηηνπξγία ηνλ δεκφζην 

θσηηζκφ. Δπηδίσθε ζπλερψο ηελ αχμεζε ησλ εδαθψλ ηεο Γαιιίαο θαη ηαπηφρξνλα 

ήζειε λα ειαηηψζεη ηελ πνιηηηθή δχλακε ησλ άιισλ ρσξψλ. Σα κηζά ρξφληα ηεο 

βαζηιείαο ηνπ, βξίζθνληαλ ζε εκπφιεκε θαηάζηαζε, αιιά πνιιά απφ ηα ζεκεξηλά 

εδάθε ηεο Γαιιίαο, φπσο ε Αιζαηία θαη ην Μεηο, νθείινπλ ηελ χπαξμε ηνπο ζηνλ 

Λνπδνβίθν. Οη Βεξζαιιίεο, έλα αξηζηνχξγεκα ηεο αξρηηεθηνληθήο, ην πην 

αξηζηνθξαηηθφ παιάηη ζηελ Δπξψπε, έγηλε επίζεκα ην λέν ζπίηη ηεο βαζηιηθήο 

νηθνγέλεηαο ην 1682. Δθεί απεβίσζε ζε ειηθία 77 εηψλ, αιιά ε παξνπζία ηνπ ζηελ 

Γαιιηθή ηζηνξία έκεηλε αλεμίηειε. Ζ Βαζηιεία ηνπ ζεσξείηαη κία απφ ηηο 

ζεκαληηθφηεξεο ζηελ ηζηνξία ηεο Γαιιίαο, ιφγσ ηεο θήκεο θαη ηνπ θχξνπο πνπ έιαβε 



- 34 - 
 

ζηνλ επξσπατθφ ζηεξέσκα θαη ραξαθηεξίδεηαη σο ε καθξφηεξε ρξνληθά βαζηιεία 

ζηελ Ηζηνξία ηεο Δπξψπεο (1643-1715). Γηα απηφ ηνλ ιφγν ν ζπγθεθξηκέλνο αηψλαο 

νλνκάζηεθε σο ν Μεγάινο Αηψλαο ή αηψλαο ηνπ Λνπδνβίθνπ ΗΓ΄ θαη ζεσξείηαη 

παξφκνηνο κε ηνλ ρξπζφ αηψλα ηνπ Πεξηθιή ζηελ αξραία Αζήλα. 

Αθνινπζεί ν αηψλαο ηνπ Γηαθσηηζκνχ, ν νπνίνο παξνπζηάδεηαη απφ ηα πξψηα ρξφληα 

ηνπ 18νπ αηψλα. Μηα δεχηεξε νλνκαζία πνπ ηνπ δίλεηαη είλαη «ν Αηψλαο ησλ Φψησλ», 

ζηνλ νπνίν νη δηαθσηηζηέο πίζηεπαλ πνιχ ζηελ πξφνδν θαη ζηελ νξζνινγηθή ζθέςε, 

επηζπκψληαο ηελ πξαγκαηνπνίεζε κεηαηξνπψλ ζε φιεο ηηο φςεηο ηεο αλζξψπηλεο 

δξάζεο, ζηελ εθπαίδεπζε, ζηελ νηθνλνκία, ζηε ζξεζθεία θαη ζηνπο πνιηηηθν-

νηθνλνκηθνχο ζεζκνχο. Δπηδίσθαλ ηελ αηνκηθή ειεπζεξία θαη ήηαλ αληίζεηνη κε ηελ 

θαηαπίεζε ηεο εθθιεζίαο θαη ηεο ηπξαλληθήο δηαθπβέξλεζεο. Κχξηνο θνξέαο απηψλ 

ησλ ηδεψλ ήηαλ ε αζηηθή ηάμε θαη θάπνηα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα κέιε απηήο ήηαλ ν 

Βνιηαίξνο, ν Μνληεζθηέ. Οξηζκέλνη Γηαθσηηζηέο φπσο ν Εαλ Εαθ Ρνπζζψ, 

δεκηνχξγεζαλ ηελ «Δγθπθινπαίδεηα», ε νπνία ζεσξείηαη ην κεγαιχηεξν ζχγγξακκα 

ηεο επνρήο. Σαπηφρξνλα, ζεσξείηαη έλα έξγν επηθίλδπλν πνπ θαηαγγέιιεη ηηο 

αλζξψπηλεο αληζφηεηεο, ππνζηεξίδεη ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα, θαη αξγφηεξα ζα 

απνηειέζεη ηελ απαξρή ηεο Γαιιηθήο επαλάζηαζεο. Μέρξη ηελ έλαξμε ηεο Γαιιηθήο 

επαλάζηαζεο, νη δηάδνρνη ηνπ «Βαζηιηά-Ήιηνπ» δηαηεξήζαλε ηελ ίδηα κνξθή ζην 

Γαιιηθφ θξάηνο, πνπ είρε αθνινπζήζεη θαη εθείλνο. Απφ ηνλ ζάλαην ηνπ Λνπδνβίθνπ 

ΗΓ΄ κέρξη θαη ην 1750 ν Λνπδνβίθνο ΗΔ΄ νλνκαδφηαλ ν Πνιπαγαπεκέλνο βαζηιηάο, 

αιιά ιφγσ ηεο αλαπνθαζηζηηθφηεηαο ηνπ θαη ηεο αληθαλφηεηαο ηνπ λα πάξεη 

απνθάζεηο ηνλ νλνκάζαλε Πνιπκίζεην. Ο Λνπδνβίθνο ΗΣ΄ φηαλ αλέβεθε ζην ζξφλν 

θαηάθεξε καδί κε ηελ γπλαίθα ηνπ, ηελ Μαξία Αληνπαλέηα, λα γίλνπλ κηζεηνί απφ ην 

ιαφ, λα δεκηνπξγήζνπλ αξλεηηθή εληχπσζε κε ηνλ ηξφπν δσήο ηνπο, ελψ 

ηαπηφρξνλα ν γαιιηθφο ιαφο ππέθεξε απφ ηελ πείλα. ια απηά νδεγνχζαλ  πξνο 

ηελ εμέγεξζε ηνπ ιανχ, ηε γαιιηθή επαλάζηαζε. 

Δλάληηα ζηνλ πινχζην ηξφπν δσήο ησλ ζηειερψλ ηεο θπβέξλεζεο, ν ιαφο θαη ε 

αζηηθή ηάμε εμεγέξζεθαλ, κε ζθνπφ λα πεηχρνπλ ηελ ηζνλνκία ζην θνξνινγηθφ 

ζχζηεκα θαη ηελ αλαδηάξζξσζε νξηζκέλσλ λφκσλ πνπ επλννχζαλ ηνπο επγελείο. 

ηελ πξαγκαηηθφηεηα, ε Δπαλάζηαζε είρε ηδενινγηθά αίηηα. Ζ αξρή ηεο επαλάζηαζεο 

ήηαλ ζηηο 14 Ηνπιίνπ ηνπ 1789 κεηά ηελ θαηάιεςε ηεο Βαζηίιεο, φπνπ ε ζχγθιηζε 

ησλ Γεληθψλ Σάμεσλ έγξαςε έλα θείκελν πνπ νλνκάζηεθε «Ζ δηαθήξπμε ησλ 

δηθαησκάησλ ηνπ αλζξψπνπ θαη ηνπ πνιίηε». Έρνπκε, ινηπφλ, ηελ Πξψηε 

Γεκνθξαηία ζηελ Γαιιία, απφ ην 1792 έσο ην 1804, θαηαξγψληαο ηελ κνλαξρία ζηελ 
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Γαιιία, ηζνπεδψλνληαο ην θενπδαξρηθφ ζχζηεκα, θαη αληηθαζηζηψληαο ην κε ην 

θαπηηαιηζηηθφ. Ζ 14ε Ηνπιίνπ παξακέλεη αθφκα θαη ζήκεξα ε εζληθή κέξα ηεο Γαιιίαο.   

Όζηεξα απφ ηα ρξφληα ηεο επαλάζηαζεο, ν ζηξαηεγφο, Ναπνιέσλ Βνλαπάξηεο, κία 

απφ ηηο κεγαιχηεξεο κνξθέο ηεο παγθφζκηαο ηζηνξίαο, ζηελ αξρή αλαιακβάλεη ηελ 

εμνπζία ζαλ πξψηνο Όπαηνο θαη αθνινχζσο σο απηνθξάηνξαο. Οη Γάιινη ζα ηνλ 

ζπκνχληαη πάληα σο ην πξφζσπν πνπ έδσζε ηέινο ζηελ αλαξρία ηεο επαλαζηαηηθήο 

Γαιιίαο θαη εγθαηλίαζε ξαγδαίεο κεηαξξπζκίζεηο ζηελ νηθνλνκία, ζηελ εθπαίδεπζε θαη 

ζην πνηληθφ ζχζηεκα. Δπίζεο, ήηαλ έλαο ραξηζκαηηθφο εγέηεο θαη κεγάινο ζηξαηεγφο 

θαζψο νδήγεζε ην ζηξαηφ ηνπ ζε κεγάιεο λίθεο θαη θαηέθηεζε ην κεγαιχηεξν κέξνο 

ηεο Δπξψπεο. Ζ πηψζε ηνπ Ναπνιένληα ήξζε νξηζηηθά ην 1815 κε ην ζπλέδξην ηεο 

Βηέλλεο, αιιά ε πεξίνδνο 1789-1815 ζεσξείηαη ζηαζκφο ζηελ ηζηνξία, θαζψο:  

 Ζ αζηηθή ηάμε ηεο Γαιιίαο θαηέιαβε ηελ εμνπζία, δίλνληαο ην  παξάδεηγκα 

θαη ζηηο άιιεο ρψξεο ηεο Δπξψπεο.  

 Αλαπηχρζεθαλ θηλήκαηα φπνπ έπαημαλ θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ παγθφζκηα 

ηζηνξία, φπσο ν ζνζηαιηζκφο θαη ν θηιειεπζεξηζκφο. 

 Γελλήζεθε θαη δηαηεξήζεθε ε άπνςε φηη φινη νη άλζξσπνη έρνπλ ηα ίδηα 

δηθαηψκαηα απφ ηελ ζηηγκή ηεο γέλλεζεο ηνπο. 

 Γελλήζεθε ε ζχγρξνλε έλλνηα ηεο παηξίδαο. 

Μεηά ην ηέινο ηνπ Ναπνιένληα, επαλέξρεηαη ε βαζηιεία κε ηνλ επφκελν δηάδνρν ηνπ 

Λνπδνβίθνπ, ν νπνίνο θαηάθεξε λα δηαηεξήζεη φηη θαηαθηήζεθε ζηελ επαλάζηαζε, 

παξαρσξψληαο έλα κεηξηνπαζέο χληαγκα. Απφ ην 1830, ε Γαιιία γίλεηαη κηα 

κεγάιε απνηθηαθή απηνθξαηνξία, θαζψο αλαπηχζζεη ηα εδάθε ηεο ζηελ Αθξηθή, ζηελ 

Αζία, θαη ηελ Χθεαλία. Σν 1848 έρνπκε ηε Γεχηεξε Γεκνθξαηία, ε νπνία έρεη δηάξθεηα 

ηεζζάξσλ ρξφλσλ, φκσο θαηαξγεί ηε δνπιεία. Σν 1852, έπεηηα απφ δεκνςήθηζκα, 

αλαθεξχρζεθε σο απηνθξάηνξαο ν Ναπνιέσλ ν Γ΄ ν νπνίνο επεδίσμε κε θάζε κέζν 

ηελ αχμεζε θνηλσληθνχ θαη δεκνζίνπ πινχηνπ. Έδσζε ηεξάζηηα ζεκαζία ζηελ 

αλάπηπμε ηεο βηνκεραλίαο θαη ηνπ εκπνξίνπ. Ίδξπζε πνιπάξηζκα θηιαλζξσπηθά 

θαηαζηήκαηα, θαη δεκηνχξγεζε ζηδεξνδξνκηθέο γξακκέο ζε νιφθιεξε ηε ρψξα. Σν  

1871, ζε αληίδξαζε ζηελ γαιιηθή ήηηα θαηά ην γάιιν-πξσζηθφ πφιεκν θαη ζηελ 

θαηάιεςε ηνπ Παξηζηνχ απφ ηνπο Πξψζνπο, ν γαιιηθφο ιαφο εμεγείξεηαη θαηά ηεο 

θπβεξλήζεσο θαη ηδξχεη κηα νξγάλσζε απηνδηαρείξηζεο πνπ νλνκάδεηαη «Παξηζηλή 

Κνκκνχλα» θαη ην 1875 εγθαζηδξχεηαη ε Σξίηε Γεκνθξαηία ζηελ νπνία ε Γαιιία 

έδεζε κεγάιεο νηθνλνκηθέο θαη θνηλσληθέο αιιαγέο.  
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Υάξε ζην αηζηφδνμν πλεχκα πνπ θπξηάξρεζε απφ ην 1870 σο ηνλ Α΄ Παγθφζκην 

Πφιεκν ην 1914, απηή ε επνρή νλνκάζηεθε Χξαία Δπνρή (Belle époque) θαη 

ραξαθηεξίδεηαη απφ κεγάιεο  κεηαξξπζκίζεηο ζην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, ηελ 

θαηαζθεπή ηνπ πχξγνπ ηνπ Άηθει ην 1889,  ηελ πεξα ηνπ Παξηζηνχ ην 1875 θαη 

γχξσ ζην 1900 ηα εγθαίληα ηεο ρξήζεο ηνπ κεηξφ. Δπηπξνζζέησο, ραξαθηεξίδεηαη 

απφ πξφνδν ζηελ επηζηήκε, θαζψο πνιινί Γάιινη επηζηήκνλεο πξαγκαηνπνηνχλ 

ζεκαληηθέο εθεπξέζεηο, θαη παξαρψξεζε δηθαησκάησλ ζηελ εξγαηηθή ηάμε, φπσο 

δηθαίσκα ςήθνπ, απεξγίαο θαη δεκηνπξγίαο ζπλδηθάησλ. 

Ο 20νο αηψλαο ζα γλσξίζεη δχν κεγάινπο πνιέκνπο. Ο Α’ Παγθφζκηνο Πφιεκνο ζα 

μεθηλήζεη ην 1914 θαη ζα ηειεηψζεη ην 1918. Ζ Γαιιία ζπκκεηείρε ζηνλ πφιεκν σο 

ηδξπηηθφ κέινο ζηελ Αληάλη καδί κε ηελ Αγγιία θαη ηε Ρσζία, ελψ ζηελ αληίπαιε 

φρζε βξίζθνληαλ ε Γεξκαλία θαη ε Απζηξννπγγαξία. ηνλ πφιεκν ελεπιάθεζαλ νη 

πεξηζζφηεξεο ρψξεο ηεο Δπξψπεο θαη φρη κφλν. Έπεηηα απφ ακέηξεηεο κάρεο ν 

πφιεκνο ηειείσζε ηνλ Ννέκβξην ηνπ 1918 ππνγξάθνληαο ηελ αλαθσρή ηεο Κνκπηέλ. 

Σα ζχκαηα μεπέξαζαλ ζπλνιηθά ηνπο 18,5 εθαηνκκχξηα αλζξψπνπο θαη 

πξνθιήζεθαλ ηεξάζηηεο πιηθέο δεκηέο. Σν 1919 ππνγξάθεθε ε ζπλζήθε ησλ 

Βεξζαιιηψλ, φπνπ ε Γαιιία αλαθηά ηε Λσξξαίλε θαη ηελ Αιζαηία, ελψ ε Γεξκαλία 

βξέζεθε λα ρξσζηάεη ηεξάζηηα πνιεκηθή απνδεκίσζε. 

Ζ αζηάζεηα πνπ δεκηνπξγήζεθε ζηελ Δπξψπε ήηαλ ε αθνξκή γηα ηελ έλαξμε ηνπ Β΄ 

Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ δχν δεθαεηίεο αξγφηεξα, θαη εμειίρζεθε ζε  πην θαηαζηξνθηθφ 

πφιεκν απφ ηνλ πξψην. Γχν απφ ηνπο θχξηνπο ιφγνπο ηνπ πνιέκνπ ήηαλ:  

 Οη θαηαπηεζηηθνί φξνη πνπ επηβιήζεθαλ απφ ηελ ζπλζήθε ησλ Βεξζαιιηψλ 

ζηελ Γεξκαλία. 

 Ζ δηάζεζε ησλ θαζηζηηθψλ ρσξψλ λα θπξηαξρήζνπλ ηνλ θφζκν. 

Ζ επηδξνκή ηνπ Υίηιεξ ζηε Πνισλία ην 1939 νδήγεζε ηελ Γαιιία θαη ηελ Μεγάιε 

Βξεηαλία  λα μεθηλήζνπλ ηνλ πφιεκν κε ηελ Γεξκαλία ν νπνίνο δηήξθεζε γηα ζρεδφλ 

20 ρξφληα εμαθαλίδνληαο πάλσ απφ 50.000.000 δσέο.  

Μεηά ηελ ιήμε ηνπ πνιέκνπ, ε Γαιιία κέλεη πηζηή ζην κνληέιν ηεο θνηλνβνπιεπηηθήο 

δεκνθξαηίαο πνπ ίζρπε απφ ην 1875 θαη εγθαζηδξχεη ηελ Σέηαξηε Γεκνθξαηία, φκσο 

ε θπβέξλεζε ηεο ραξαθηεξίδεηαη απφ αδπλακία. Έηζη, ην 1958 ςεθίδεηαη ε Πέκπηε 

Γεκνθξαηία πνπ ηζρχεη κέρξη ζήκεξα θαη ν αξι ληε Γθνι γίλεηαη ν πξψηνο 

εθιεγκέλνο πξφεδξνο. ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1950 μεθίλεζε κηα βηνκεραληθή 

επέθηαζε, ρσξίο πξνεγνχκελν ζε φινπο ηνπο ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο, θαη ζε 
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ζπλδπαζκφ κε ηελ θνηηεηηθή εμέγεξζε ηνπ 1968, ε ρψξα εθζπγρξνλίζηεθε ζε φιεο ηηο 

δνκέο ηεο, δεκηνπξγψληαο έηζη, κία απφ ηηο πην ηζρπξέο ρψξεο, φρη κφλν ηεο 

Δπξψπεο αιιά θαη νιφθιεξνπ ηνπ θφζκνπ. 

Αθνινπζεί κία πεξίνδνο ζηαζεξνπνίεζεο θαη ζπλερήο αλάπηπμεο ζε φινπο ηνκείο 

πνπ θζάλεη σο ηηο κέξεο καο. Δπίζεο, ζηηο αξρέο ηνπ 21νπ αηψλα νη Γάιινη μεθίλεζαλ 

λα ζηξέθνληαη αθφκα πην αηζηφδνμα γηα ην κέιινλ, ρσξίο λα μερλνχλ φκσο ηα 

καζήκαηα ηνπ παξειζφληνο θαη ηεο ηζηνξίαο ηνπο. 

3.6 Η ΘΡΗΚΔΙΑ 

Ζ Γαιιία ζεσξείηαη κία θνζκηθή ρψξα ε νπνία δηαηεξεί ηελ ειεπζεξία ζθέςεο θαη 

ζξεζθείαο ζηνπο πνιίηεο ηεο, βάζεη ηεο Γηαθήξπμεο ησλ Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ 

ηεο Γαιιηθήο Δπαλάζηαζεο ην 1789. H βαζηθή αξρή ηεο Γεκνθξαηίαο ε νπνία νξίδεη 

ηελ ζξεζθεπηηθή ειεπζεξία, επηβάιιεηαη απφ ηνπο λφκνπο Jules Ferry αιιά θαη απφ 

ηνλ λφκν ηνπ 1905, ν νπνίνο ζεζπίζηεθε ζηηο αξρέο ηεο Σξίηεο Γεκνθξαηίαο απφ ην 

1871 έσο ην 1940. Μηα δεκνζθφπεζε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ην 2011 ππνζηεξίδεη 

φηη ην έλα ηξίην ηνπ γαιιηθνχ πιεζπζκνχ δελ πηζηεχεη ζηελ χπαξμε νπνηνπδήπνηε 

Θενχ, πλεχκαηνο ή θάπνηαο αλψηεξεο δχλακεο. Δπίζεο, ην 2011 ζε κία έξεπλα πνπ 

παξνπζηάζηεθε απφ ην IFOP (Institute François d’opinion publique) δηαπίζησζε φηη 

ην 65% ηνπ γαιιηθνχ πιεζπζκνχ είλαη ρξηζηηαλνί, ελψ ην 25% δελ αθνινπζεί θάπνηα 

ζξεζθεία.  

χκθσλα κε ην Eurobarometer ην νπνίν είλαη κία ζεηξά εξεπλψλ θνηλήο γλψκεο πνπ 

δηεμάγεηαη ζε ηαθηηθά δηαζηήκαηα γηα ινγαξηαζκφ ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο, ν 

Υξηζηηαληζκφο απνηειεί ηελ κεγαιχηεξε ζξεζθεία ζηνλ πιεζπζκφ ηεο Γαιιίαο κε 

πνζνζηφ κεγαιχηεξν ηνπ 60%. Οη Καζνιηθνί απνηεινχλ ηελ κεγαιχηεξε νκάδα 

ρξηζηηαλψλ κε 50% επί ηνπ ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ, νη Πξνηεζηάληεο ην 8%, ελψ 

άιιεο κνξθέο ηνπ Υξηζηηαληζκνχ 2%. Οη αγλσζηηθηζηέο αληηπξνζσπεχνπλ ην 20%, νη 

αζετζηέο ην 13%, ελψ νη Μνπζνπικάλνη ην 7%. 

 

 

 

 



- 38 - 
 

Δικόνα 9: Πνζνζηηαία απεηθφληζε ησλ ζξεζθεπηηθψλ νκάδσλ ζηε Γαιιία γηα ην έηνο 2015. 

(Eurobarometer) 

 

Σν Ρσκαηνθαζνιηθφ δφγκα, ζεσξνχληαλ σο ε θαζηεξσκέλε θξαηηθή ζξεζθεία, γηα 

πνιχ θαηξφ κέρξη θαη πξηλ ηελ Γαιιηθή επαλάζηαζε. Οη βαζηιηάδεο ζεσξνχληαλ 

επηθεθαιείο ηνπ θξάηνπο θαη ηεο εθθιεζίαο θαη κέρξη ζήκεξα έρεη δηαδξακαηίζεη 

ηζηνξηθά ζεκαληηθφ ξφιν ζηε γαιιηθή θνπιηνχξα θαη ηε γαιιηθή δσή. Ζ 

Ρσκαηνθαζνιηθή πίζηε δελ ζεσξείηαη πιένλ ε θξαηηθή ζξεζθεία, ιφγσ ηεο επίζεκεο 

δηάζπαζεο ηεο Δθθιεζίαο θαη ηνπ θξάηνπο, πνπ έιαβε ρψξα ην 1905. χκθσλα κε 

ηελ έξεπλα ηεο Γαιιηθήο αγνξάο IPSOS νη Καζνιηθνί απνηεινχλ ην 57,5% ηνπ 

γαιιηθνχ πιεζπζκνχ ζηηο κέξεο καο. 

χκθσλα κε ην Παγθφζκην Δβξατθφ ζπλέδξην ε ηξέρνπζα εβξατθή θνηλφηεηα αξηζκεί 

πεξίπνπ 600.000 αλζξψπνπο. πγθεληξψλεηαη ζηηο κεηξνπνιηηηθέο πεξηνρέο ηνπ 

Παξηζηνχ, ηνπ ηξαζβνχξγνπ θαη ηεο Μαζζαιίαο. Ζ ηζηνξία ησλ Δβξαίσλ ζηε Γαιιία 

ρξνλνινγείηαη πάλσ απφ 2.000 ρξφληα πξηλ. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ Μεζαίσλα, ε 

Γαιιία ήηαλ έλα θέληξν εβξατθήο κάζεζεο, αιιά νη δηψμεηο εηο βάξνο ηνπο νινέλα θαη 

παξνπζίαδε κεγαιχηεξε αχμεζε. Ήηαλ ε πξψηε ρψξα πνπ ρεηξαθέηεζε ηνλ εβξατθφ 

πιεζπζκφ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο Γαιιηθήο επαλάζηαζεο, αιιά παξά ηελ λνκηθή 

ηζφηεηα, ν αληηζεκηηηζκφο ήηαλ έλα δήηεκα πνπ παξέκεηλε σο ηα ηέιε ηνπ 19νπ αηψλα. 

Παξφια απηά, ην 1870, ε Γαιιία εμαζθάιηζε πιήξε ππεθνφηεηα γηα ηνπο Δβξαίνπο 

ζηελ ηφηε Γαιιηθή Αιγεξία. Παξά ηνλ ζάλαην ηνπ 25% φισλ ησλ Γάιισλ Δβξαίσλ 

θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ νινθαπηψκαηνο, ε Γαιιία δηαζέηεη ζήκεξα ηνλ κεγαιχηεξν 

εβξατθφ πιεζπζκφ ζηελ Δπξψπε.   
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Σν Ηζιάκ απνηειεί ηελ Σξίηε κεγαιχηεξε ζξεζθεία ζηε Γαιιία. Tν Grande Mosque ην 

νπνίν απνηειεί έλα απφ ηα κεγαιχηεξα Σδακί ζηε ρψξα, θαηαζθεπάζηεθε ην 1920 

ζην Παξίζη, πξνο ηηκήλ ησλ γαιιηθψλ απνηθηαθψλ ζηξαηεπκάησλ απφ ηε Βφξεηα 

Αθξηθή πνπ πνιέκεζαλ ζηνλ Πξψην Παγθφζκην Πφιεκν ζην πιεπξφ ησλ Γάιισλ.  

ηηο αξρέο ηνπ 21νπ αηψλα, ε Γαιιία δηέζεηε ηνλ κεγαιχηεξν κνπζνπικαληθφ 

πιεζπζκφ απφ νπνηαδήπνηε άιιε ρψξα ηεο Δπξψπεο. Απηφ είλαη απνηέιεζκα ηεο 

κεηαλάζηεπζεο θαη ηεο κφληκεο νηθνγελεηαθήο εγθαηάζηαζεο ζηε Γαιιία, απφ ηε 

δεθαεηία ηνπ 1960 θαη κεηά, απφ θαηνίθνπο, θαηά θχξην ιφγν απφ πξψελ γαιιηθέο 

απνηθίεο φπσο ε Σπλεζία, Μαξφθν θαη ε Αιγεξία θαη ζε κηθξφηεξν βαζκφ απφ άιιεο 

πεξηνρέο φπσο ε Σνπξθία θαη ε Γπηηθή Αθξηθή. Δθηηκάηαη φηη ην ζπλνιηθφ πνζνζηφ 

ησλ κνπζνπικάλσλ θπκαίλεηαη απφ 4% έσο 7% ηνπ ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ. 

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ν Βνπδηζκφο αλαθέξεηαη σο ε Πέκπηε κεγαιχηεξε ζξεζθεία 

ζηε Γαιιία. Ζ ρψξα δηαζέηεη πάλσ απφ δηαθφζηα βνπδηζηηθά θέληξα δηαινγηζκνχ. Ο 

βνπδηζηηθφο πιεζπζκφο απνηειείηαη θπξίσο απφ κεηαλάζηεο θηλέδηθεο θαη 

βηεηλακέδηθεο θαηαγσγήο. Ζ απμαλφκελε δεκνηηθφηεηα ηνπ Βνπδηζκνχ ζηε Γαιιία, 

απνηέιεζε αληηθείκελν ζεκαληηθήο ζπδήηεζεο ζηα γαιιηθά κέζα ελεκέξσζεο ηα 

ηειεπηαία ρξφληα. 

πκπεξαζκαηηθά, αληίζεηα κε ην κεγαιχηεξν πιήζνο ηεο Κεληξηθήο Δπξψπεο, ε 

νπνία είλαη θαζνιηθή, ε Γαιιία απνηειεί νπδέηεξν θξάηνο φζνλ αθνξά ηε ζξεζθεία. 

Λφγσ ηεο καθξνρξφληαο θαζνιηθήο ηεο ηζηνξίαο, νη πεξηζζφηεξνη άλζξσπνη 

ζπλερίδνπλ λα πηζηεχνπλ φηη ε Γαιιία απνηειεί αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο Καζνιηθήο 

εθθιεζίαο. ηα γαιιηθά ζρνιεία ηα ζξεζθεπηηθά δελ δηδάζθνληαη παξά κφλν ζε 

κεξηθά ηδησηηθά ζρνιεία, ηα νπνία δηδάζθνπλ έλα γεληθφ ζχλνιν θαη φρη θάηη 

ζπγθεθξηκέλν. 

3.7 Η ΠΑΡΟΤΙΑ ΣΗ ΓΑΛΛΙΑ ΣΟ TRAVEL AND TOURISM 

COMPETITIVE REPORT  

Λακβάλνληαο ππφςε ην  δεχηεξν θεθάιαην ηεο ελ ιφγσ εξγαζίαο, ν ζπγθεθξηκέλνο 

δείθηεο έρεη πςίζηε ζεκαζία γηα ηελ επίγλσζε ηεο ηνπξηζηηθήο πνξείαο ηεο θάζε 

θξάηνπο. Μεηξάεη ηνπο παξάγνληεο πνπ θαζηζηνχλ ην πξντφλ, πην ειθπζηηθφ γηα ηελ 

αλάπηπμε επηρεηξήζεσλ ζηνλ ηαμηδησηηθφ θαη ηνπξηζηηθφ θιάδν ησλ κεκνλσκέλσλ 

ρσξψλ. Δπίζεο, ε παξνπζία ηνπ δείθηε θξίλεηαη ζεκαληηθή, θαζψο, δίλεη ηε 

δπλαηφηεηα ζηηο ρψξεο λα εθηηκήζνπλ ηελ επίδνζε ηνπο, κε βάζε ηελ 

αληαγσληζηηθφηεηα ηνπ πξννξηζκνχ ηνπο έλαληη ησλ άιισλ ρσξψλ, ζηα δηάθνξα 

επίπεδα αλάπηπμεο. Ζ παξνπζία ηεο Γαιιίαο ζηνλ δείθηε θαίλεηαη ζηελ Δηθφλα 10.  
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Δικόνα 10: Γεδνκέλα γηα ηνλ δείθηε TTCI ζηε Γαιιία γηα ην έηνο 2019. (World Economic 

Forum) 

 

Ζ Γαιιία βξίζθεηαη ζηε 2ε ζέζε παγθνζκίσο ζηνλ δείθηε ηνπξηζηηθήο 

αληαγσληζηηθφηεηαο, δηαηεξψληαο ηελ ίδηα ζέζε ζηελ θαηάηαμε απφ ην 2015 θαη κεηά. 

Πίνακαρ 5: Γεδνκέλα γηα ηνλ ηνπξηζκφ ζηε Γαιιία ην έηνο 2018. (World Economic Forum) 

      

χκθσλα κε ηελ έξεπλα, ηα απνηειέζκαηα ηεο νπνίαο θαίλνληαη ζηνλ Πίλαθα 5, νη 

αθίμεηο γηα ην 2018, αλέξρνληαη ζηηο 86.917.700, θαη ε ζπκκεηνρή ηνπ ηνπξηζκνχ 

ζηελ νηθνλνκία θξίλεηαη ζεκαληηθή. πλεηζθέξεη ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο αλεξγίαο 

θαζψο, 1.296.700 άλζξσπνη απαζρνινχληαη γχξσ απφ ηνλ ηνπξηζκφ θαη επίζεο, ε 

ηνπξηζηηθή βηνκεραλία θαηαιακβάλεη ην 3,9% ηνπ ΑΔΠ ηεο ρψξαο. ηνλ παξαθάησ 

πίλαθα θαίλεηαη κε λνχκεξα ε επίδξαζε ηνπ ηνπξηζκνχ ζηελ νηθνλνκία ηεο Γαιιίαο: 
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Πίνακαρ 6: χγθξηζε ηνπ δείθηε TTCI ζηε Γαιιία γηα ηα έηε 2015, 2017 θαη 2019. (World 

Economic Forum) 

 

Σα ηειεπηαία ρξφληα, ε Γαιιία έρεη θαηαθέξεη λα αλαπηχμεη πνιιέο δηαθνξεηηθέο 

κνξθέο ηνπ ηνπξηζκνχ, φπσο είλαη ν ρεηκεξηλφο ηνπξηζκφο, ν ηνπξηζκφο πγείαο, ν 

ζπλεδξηαθφο ηνπξηζκφο θαη δελ πεξηνξίδεηαη κφλν ζηελ κεγάιε πνηθηιία πνπ δηαζέηεη 

φζνλ αθνξά ηελ θνπιηνχξα ηεο θαη ηνλ πνιηηηζκφ ηεο. χκθσλα κε ηελ Δηθφλα 10 

ζηε κέηξεζε «Cultural resources and business travel» θαηαιακβάλεη ηελ δεχηεξε 

ζέζε παγθνζκίσο ελψ ζηελ «Ground and Port infrastructure» ηελ έβδνκε. Έηζη, 

κπνξνχκε λα ζπκπεξάλνπκε φηη ε επηηπρία ηεο νθείιεηαη ζηνπο πνιηηηζηηθνχο θαη 

θπζηθνχο ηεο πφξνπο θαη ζηηο ππνδνκέο ρεξζαίσλ θαη αεξνπνξηθψλ κεηαθνξψλ πνπ 

δηαζέηεη. Παξφια απηά, έλα ζεκαληηθφ κεηνλέθηεκα πνπ παξνπζηάζηεθε ηα ηειεπηαία 

ρξφληα είλαη απηφ ηεο αζθάιεηαο. ηελ αληίζηνηρε κέηξεζε «Safety and Security» ε 

νπνία κεηξάεη ηνλ βαζκφ ζηνλ νπνίν κία ρψξα εθζέηεη ηνπο ηνπξίζηεο θαη ηηο 

επηρεηξήζεηο ζε θηλδχλνπο αζθάιεηαο πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηελ βία θαη ηελ 

ηξνκνθξαηία, θαηαιακβάλεη ηελ πεληεθνζηή πξψηε ζέζε. Απηφ νθείιεηαη ζηηο 

ηξνκνθξαηηθέο επηζέζεηο πνπ έρνπλ γίλεη ηα ηειεπηαία ρξφληα, αιιά φπσο 

παξαηεξείηαη, ε Γαιιία, κε ζπγθεθξηκέλεο κεζφδνπο πνπ εθάξκνζε φπσο ζεκαληηθή 

κείσζε ζηηο ηηκέο, ζηα μελνδνρεία, θαη ζηνπο θφξνπο ησλ εηζηηεξίσλ, θαηάθεξε λα 

θξαηήζεη ην ηνπξηζηηθφ ηεο πξντφλ ζε πςειφ επίπεδν θαη λα κελ ράζεη θαζφινπ 

έδαθνο ζηνλ δείθηε ηνπξηζηηθήο αληαγσληζηηθφηεηαο. 

3.8 Ο ΠΟΛΙΣΙΜΟ 

Αδηακθηζβήηεηα, ν γαιιηθφο πνιηηηζκφο, ν νπνίνο εκθαλίζηεθε γηα πξψηε θνξά ην 

Μεζαίσλα, ζπλερίζηεθε κε ην Γηαθσηηζκφ θαη ηελ Γαιιηθή επαλάζηαζε θαη θηάλεη σο 

ηηο κέξεο καο, έρεη κεγάιε επίδξαζε φρη κφλν ζηελ Δπξψπε αιιά θαη ζε φιεο ηηο 

πνιηηηζκέλεο ρψξεο ζηνλ θφζκν. Οη ηνκείο, νη νπνίνη, αθφκα θαη ζήκεξα 

δηαδξακαηίδνπλ ζπνπδαίν ξφιν είλαη ε γαζηξνλνκία, ε κνπζηθή, δσγξαθηθή θαη νη 

ηέρλεο γεληθφηεξα. 
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3.8.1 ΓΑΣΡΟΝΟΜΙΑ 

Γαζηξνλνκία είλαη κία ηέρλε ζηελ νπνία επηιέγεηο, πξνεηνηκάδεηο, ζεξβίξεηο θαη 

απνιακβάλεηο ην εθιεθηφ θαγεηφ. χκθσλα κε ηελ πξψηε έλλνηα πνπ δφζεθε απφ 

ηνλ Γάιιν γαζηξνλφκν ηνπ 18νπ αηψλα αβαξέλ: «Γαζηξνλνκία είλαη ε βαζηά γλψζε 

φζσλ αθνξνχλ ζηε δηαηξνθή ηνπ αλζξψπνπ». Χζηφζν, ν ζεκεξηλφο νξηζκφο ηεο 

γαζηξνλνκίαο είλαη: H ηέρλε θαη ε επηζηήκε ηεο αλζξψπηλεο δηαηξνθήο.  

Ζ Γαιιία είλαη δηεζλψο αλαγλσξηζκέλε γηα ηε γαζηξνλνκία θαη ηνλ ηξφπν δσήο ηεο. 

Μάιηζηα, απφ ην 2010 θαη κεηά ην γαιιηθφ γαζηξνλνκηθφ γεχκα έρεη αλαγλσξηζηεί σο 

άπιε πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά ηεο UNESCO. Ζ Γαιιηθή θνπδίλα δηαζέηεη θάπνηεο απφ 

ηηο πην εθιεθηέο  γεχζεηο ζηνλ θφζκν, απνηειεί ζεκείν αλαθνξάο γηα φιεο ηηο 

γαζηξνλνκίεο παγθνζκίσο θαζψο έρεη θαηαθέξεη λα επεξεάζεη ζε κεγάιν βαζκφ ηα 

γεχκαηα παγθνζκίσο. Αλαπηχρζεθε θαηά ηε δηάξθεηα ησλ αηψλσλ, επεξεαζκέλε απφ 

πνιινχο πνιηηηζκνχο ηεο Ηζπαλίαο, Ηηαιίαο, Διβεηίαο, Γεξκαλίαο θαη ηνπ Βειγίνπ. 

Καζνξηζηηθή ζπκκεηνρή ζηελ εμέιημε ηεο γαζηξνλνκίαο δηαδξακάηηζε ν γάκνο ηεο 

Αηθαηεξίλεο ησλ Μεδίθσλ κε ην  Βαζηιηά Δξξίθν Β’ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 16νπ αηψλα. 

ηαλ έθηαζε ζηελ Γαιιία, έθεξε απφ ηε Φισξεληία κία νκάδα καγείξσλ, πνπ 

κεηέδσζε έλα κέξνο ηεο γαζηξνλνκίαο ηεο Ηηαιηθήο Αλαγέλλεζεο ζηε Γαιιία. ηε 

ζπλέρεηα, ν Λνπδνβίθνο ΗΓ΄ ελδηαθέξζεθε πξαγκαηηθά γηα απηή ηελ ηέρλε θαη θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο βαζηιείαο ηνπ γελίθεπζε ηε θαζνξηζκέλε ζεηξά ζηελ παξνπζίαζε ησλ 

πηάησλ, αληί λα ζηνηβάδνληαη φια καδί. Μεηά ην ηέινο ηεο γαιιηθήο επαλάζηαζεο, 

θάπνηνη απφ ηνπο πην θεκηζκέλνπο κάγεηξεο ηεο ρψξαο βξήθαλ εξγαζία ζε 

εζηηαηφξηα θαη έηζη δεκηνπξγήζεθαλ ζε θπξηφηεξα θέληξα ζηα νπνία παξνπζίαζε 

αλάπηπμε ε γαιιηθή γαζηξνλνκία. Δπηπξνζζέησο, ε γαιιηθή θνπδίλα μερσξίδεη ράξε 

ζηελ άξηζηε νξγάλσζε ηεο θνπδίλαο ηεο, πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ νξηζκέλεο 

ζπλήζεηεο φπσο ε ζσζηή ρξήζε εθιεθηψλ θξαζηψλ πνπ ζπλνδεχνπλ ην γεχκα, αιιά 

θαη ζην ηαιέλην ησλ ζπνπδαίσλ ηεο ζεθ. 

Δθηφο απφ ηηο ππέξνρεο ζπληαγέο, ε γαιιηθή γαζηξνλνκία είλαη έλαο ηξφπνο δσήο, 

απνηειεί αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο γαιιηθήο θνπιηνχξαο θαη δηαθέξεη απφ πεξηνρή 

ζε πεξηνρή. Κάπνηα απφ ηα πην θεκηζκέλα θαγεηά ηνπο είλαη: ε γαιιηθή κπαγθέηα, 

θάπνηα γαιιηθά νξεθηηθά φπσο ην θνπά γθξα, ην ηπξί ξνθθφξ, ε θξεκκπδφζνππα, ην 

Ratatouille θαη πνιιά άιια. Σέινο, δελ είλαη ηπραίν πνπ ζε νιφθιεξν ηνλ θφζκν 

έρνπλ πηνζεηεζεί νη ιέμεηο φπσο «menu», «chef», «maitre» ζηελ καγεηξηθή ηέρλε, θαη 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ θαζεκεξηλή επηθνηλσλία. 
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3.8.2 ΜΟΤΙΚΗ 

Ζ γαιιηθή κνπζηθή έρεη κεγάιε πνηθηιία. Γέρζεθε επηξξνή απφ δηαθνξεηηθά κνπζηθά 

είδε απφ άιιεο επείξνπο ζηνλ θφζκν, φπσο ε Αζία, ε Λαηηληθή Ακεξηθή, θαη ε 

Αθξηθή. Σν γεγνλφο φηη ζηε Γαιιία θαηνηθεί επξχ θάζκα αλζξψπσλ απφ φιν ηνλ 

θφζκν, θάλεη ηε κνπζηθή ηεο λα απνθηά ζπλερψο λέα εξεζίζκαηα. πλεπψο, νη 

κνπζηθνί νξίδνληεο ησλ Γάιισλ λα είλαη αξθεηά αλαπηπγκέλνη ζε ζρέζε κε 

αλζξψπνπο απφ άιια θξάηε. Χζηφζν νη Γάιινη κνπζηθνί έρνπλ δεκηνπξγήζεη ηελ 

δηθή ηνπο ηαπηφηεηα. Αλέθαζελ, ε γαιιηθή κνπζηθή ήηαλ γλσζηή γηα ηελ θιαζηθή ηεο 

κνπζηθή, ελψ ζηηο κέξεο καο ε ειεθηξνληθή κνπζηθή θαη άιια κνληέξλα κνπζηθά είδε 

έρνπλ θάλεη ηνπο Γάιινπο θαιιηηέρλεο λα θέξνπλ δηεζλή αλαγλψξηζε. Δπίζεο, ε 

Γαιιία δηαζέηεη πνιιά κνπζηθά θεζηηβάι θαηά ηε δηάξθεηα φινπ ηνπ ρξφλνπ, δίλνληαο 

επθαηξία ζηνπο αλζξψπνπο λα ηελ επηζθεθζνχλ γηα λα κάζνπλ πεξηζζφηεξα γηα ηελ 

κνπζηθή ηεο θνπιηνχξα.  

 Ζ εκθάληζε ηεο γαιιηθήο κνπζηθήο ρξνλνινγείηαη ηνλ 10ν αηψλα κε ηελ ίδξπζε ηεο 

ζρνιήο ηεο Παλαγίαο ησλ Παξηζίσλ. Απηή ε ζρνιή βνήζεζε ηνλ Γάιιν κνπζηθφ λα 

αλαπηχμεη ηηο δεμηφηεηεο ηνπ γηα λα παίμεη ην «organum» πνπ ήηαλ ην πην δεκνθηιέο 

φξγαλν ζηε Γαιιία κέρξη ηνλ 12ν αηψλα. ηα ηέιε ηνπ 19νπ αηψλα Γάιινη ζπλζέηεο 

φπσο ν Μαζελέη, ν Νηεκππζχ, ν Μπηδέ, ν Ραβέι, ζπλέβαιαλ ηα κέγηζηα γηα ηελ 

αλαδσνγφλεζε ηεο γαιιηθήο κνπζηθήο. Δπίζεο είραλ κεγάιν αληίθηππν ζηε κνπζηθή 

ηνλ 20ν αηψλα ηφζν ζηε Γαιιία φζν θαη ζην εμσηεξηθφ θαη επεξέαζαλ πνιινχο 

κεγάινπο ζπλζέηεο. Ζ γαιιηθή κνπζηθή είλαη επίζεο δεκνθηιήο γηα ην παξαδνζηαθφ 

ηεο χθνο, πνιιά ηξαγνχδηα κε παξαδνζηαθφ χθνο πξνεξρφκελα απφ ηελ Γαιιία 

είλαη γλσζηά ζηνπο Δπξσπαίνπο. 

ηηο κέξεο καο ζηε Νφηηα Γαιιία επηθξαηεί ε Βαζθηθή κνπζηθή θνπιηνχξα ε νπνία 

είλαη επεξεαζκέλε απφ ηελ Ηζπαλία αιιά θαη ε Κνξζηθή, ε νπνία κε ηε ζεηξά ηεο 

είλαη επεξεαζκέλε απφ ηελ Ηηαιία.  Ζ Κεληξηθή Γαιιία έρεη δηαηεξήζεη ηελ 

παξαδνζηαθή θαη ιατθή κνπζηθή, δηνξγαλψλνληαο θαη πνιιά κνπζηθά γεγνλφηα κε 

ζθνπφ ηε δηαηήξεζε ησλ παξαδφζεσλ. ζνλ αθνξά ην Παξίζη, ν επηζθέπηεο κπνξεί 

λα ζπλαληήζεη νπνηνδήπνηε είδνο κνπζηθήο επηζπκεί. Απηφ νθείιεηαη ζην κεγάιν 

πιεζπζκφ θαη ζηελ πνιππνιηηηζκηθφηεηα πνπ δηαζέηεη. Σηο πξνεγνχκελεο δεθαεηίεο 

φκσο, θπξηαξρνχζαλ νη πην ξνκαληηθνί ξπζκνί, φπσο ην βαιο, ην ηαλγθφ, ε θιαζηθή 

κνπζηθή θαη ηα θακπαξέ.  
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3.8.3 ΛΟΓΟΣΔΥΝΙΑ 

Γαιιηθή ινγνηερλία είλαη ε ινγνηερλία πνπ είλαη γξακκέλε ζηα γαιιηθά απφ 

ζπγγξαθείο πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ Γαιιία ή  θάλνπλ ρξήζε ηεο γαιιηθήο 

γιψζζαο. Ζ Γαιιία είλαη ε παηξίδα νξηζκέλσλ ζπνπδαίσλ Δπξσπαίσλ ζπγγξαθέσλ 

θαη ε ηζηνξία ηεο μεθηλάεη απφ ην Μεζαίσλα κε ηα παιαηά Γαιιηθά θαη θηάλεη σο ηηο 

κέξεο καο. 

Σα πξψηα γαιιηθά ινγνηερληθά θείκελα πξσηνεκθαλίζηεθαλ ζηα κέζα ηνπ 

Μεζαίσλα, κε ηα επηθά άζκαηα, ηα νπνία απνηεινχλ ηελ πξψηε ινγνηερληθή κνξθή 

πνπ άλζηζε ζηε Γαιιία θαη πκλνχζαλ ηα πνιεκηθά θαηνξζψκαηα ηνπ παξειζφληνο. 

Αθνινπζεί ε ηππνηηθή κπζηζηνξία ε νπνία εκθαλίζηεθε ην 12ν αηψλα  κε ζέκαηα απφ 

εξσηηθέο θαη πνιεκηθέο πεξηπέηεηεο, ε ιπξηθή πνίεζε πνπ πκλνχζε ηνλ 

εμηδαληθεπκέλν έξσηα θαη ηα πξψηα ηζηνξηθά ρξφληα πνπ γξάθηεθαλ ζηα γαιιηθά θαη 

είλαη νη ηζηνξίεο πνπ αθνξνχλ ηηο ηαπξνθνξίεο. ηε ζπλέρεηα αλαπηχζζεηαη ην 

ζξεζθεπηηθφ ζέαηξν ην νπνίν δελ απεπζχλεηαη κφλν ζηνπο επγελείο, αιιά θαη ζε 

κεγαιχηεξν αξηζκφ αλζξψπσλ. Σνλ 15ν αηψλα πξσηνεκθαλίδεηαη κηα θαηλνχξγηα 

κνξθή θσκηθνχ ζεάηξνπ, ην θσκηθφ ζέαηξν πνπ ζα νλνκαζηεί θάξζα. Αξγφηεξα, ε 

θάξζα  ζα δερζεί ζθιεξή θξηηηθή απφ ηηο ζξεζθεπηηθέο αξρέο. 

Ο 16νο αηψλαο ζεσξείηαη γηα ηε γαιιηθή ινγνηερλία απφ ηηο πην επηηπρεκέλεο 

πεξηφδνπο ηεο θαζψο ήηαλ ε γέλλεζε ηεο Αλαγέλλεζεο. Απηή ηελ πεξίνδν 

θαιιηεξγήζεθε ε γαιιηθή γιψζζα θαη ζεκαληηθφηεξνη πνηεηέο ηεο επνρήο ήηαλ νη 

Κιεκάλ Μαξφ θαη ν Πηεξ ληε Ρνλζάξ. Ο 17νο αηψλαο ραξαθηεξίδεηαη απφ δχν 

ινγνηερληθά θηλήκαηα ηα νπνία θπξηαξρνχλ: ην κπαξφθ θαη ν θιαζηθηζκφο. Κάπνηεο 

πξνζσπηθφηεηεο πνπ μερψξηδαλ απηφλ ηνλ αηψλα είλαη ν Μαιέξκπ θαη ν Μπνπαιψ 

ζηελ πνίεζε, ν Λαθνληαίλ ν νπνίνο είλαη γλσζηφο γηα ηνπο κχζνπο ηνπ, ν Μνιηέξνο 

ζηελ θσκσδία, ελψ ζην ρψξν ησλ ηδεψλ ππάξρνπλ ζπγγξαθείο φπσο ν  Μπιαίδ 

Παζθάι, ν Λα Ρνζθνπθψ θαη ν Μπνζπέ νη νπνίνη κε ηα απνθζέγκαηα ηνπο ζα 

επεξεάζνπλ θαη ηνλ αηψλα ηνπ Γηαθσηηζκνχ.  

 Ο 18νο αηψλαο ήηαλ γηα φιε ηελ Δπξψπε, αιιά ηδηαίηεξα γηα ηε Γαιιία ν αηψλαο ηνπ 

Γηαθσηηζκνχ. Οη ζεκαληηθφηεξνη θηιφζνθνη ηεο επνρήο ήηαλ ν Βνιηαίξνο, ν Εαλ-Εαθ 

Ρνπζζψ θαη ν Μνληεζθηέ νη νπνίνη αλέιπζαλ ηα θνηλσληθνπνιηηηθά πξνβιήκαηα. Σν 

κεγαιχηεξν εθδνηηθφ εγρείξεκα ηεο επνρήο ε «Δγθπθινπαίδεηα» ζπγθξνηήζεθε απφ 

ηνπο Νηελί Νηηληεξφ θαη Εαλ λη’ Αιακπέξ. εκαληηθή ήηαλ ε πεξίνδνο ηνπ 19νπ αηψλα 

θαζψο ε γαιιηθή ινγνηερλία παξνπζίαζε ηδηαίηεξε αλάπηπμε. Κάπνηα απφ ηα 
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θπξίαξρα ξεχκαηα είλαη: ν ξνκαληηζκφο, ν ξεαιηζκφο, ν λαηνπξαιηζκφο θαη ν 

ζπκβνιηζκφο. 

Ο 20νο αηψλαο κέζα απφ ηηο πνηθίιεο αλαηαξάμεηο ζε φινπο ηνπο θιάδνπο έθεξε ζηελ 

επηθάλεηα πνιιά ινγνηερληθά θηλήκαηα. Σα θπξηφηεξα είλαη ν ζνπξεαιηζκφο θαη ν 

ππαξμηζκφο. Κάπνηα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα πξφζσπα ηεο επνρήο ήηαλ νη πνηεηέο: 

Πσι Κισληέι, ν Εαλ-Πσι αξηξ, ν Αικπέξ Κακχ θαη ν Μαξζέι Πξνπζη. Σέινο, ε 

γαιιηθή ινγνηερλία, ζηηο αξρέο ηνπ 21νπ αηψλα επαλεκθαλίδεηαη ζηηο παξαδνζηαθέο 

κνξθέο ηεο, ηνπλαληίνλ κε ηνλ πξνεγνχκελν αηψλα πνπ ραξαθηεξίζηεθε απφ πνιιέο 

θαηλνηνκίεο.   

3.8.4 ΣΔΥΝΔ 

Ζ θαιιηηερληθή δξαζηεξηφηεηα ζηε Γαιιία αλαπηχζζεηαη απφ ηνλ 10ν αηψλα θαη κεηά, 

θαη ζα αθκάζνπλ ηνλ επφκελν αηψλα. ηελ Βνπξγνπλδία θαη ζηελ Πξνβεγθία 

αλαθαιχπηνληαη έξγα κε ξνκαληθή αξρηηεθηνληθή ελψ ζηα ηέιε ηνπ Μεζαίσλα 

αλαπηχρζεθε ν γνηζηθφο ξπζκφο ν νπνίνο ζπλερίζηεθε σο ηα κέζα ηνπ 16νπ αηψλα. 

Σνλ 17ν αηψλα έθαλε ηελ εκθάληζε ηνπ ν ξπζκφο κπαξφθ θαη ε θαηαζθεπή ησλ 

Βεξζαιιηψλ, ηνπ πην αξηζηνθξαηηθνχ θηηξίνπ ζηελ Δπξψπε, θαλεξψλεη ηελ θιίζε γηα 

κεγάια θαη πνιπηειή αξρηηεθηνληθά θηίζκαηα απηή ηελ πεξίνδν.  

αλ αληίδξαζε ζηνλ θιαζηθηζκφ έξρεηαη ν 18νο αηψλαο, νπνίνο δέρεηαη κεγάιε 

επηξξνή απφ ηα λέα θνηλσληθά ξεχκαηα ηεο επνρήο. Σν θχξην γλψξηζκα απηήο ηεο 

επνρήο ήηαλ ε πξνζσπνγξαθία. Σνλ 19ν  αηψλα έξρνληαη ζηελ επηθάλεηα θάπνηεο 

πην παιηέο κνξθέο, φπσο θαηαζθεπέο απφ αηζάιη θαη ηζηκέλην κε ραξαθηεξηζηηθφ 

παξάδεηγκα ηνλ Πχξγν ηνπ Άηθει, ελψ παξάιιεια ν ινγνηερληθφο ξνκαληηζκφο θαη ν 

ξνκαληηζκφο παξνπζηάδνπλ θαηλνηφκεο ηδέεο ζηηο ηέρλεο. ηα ηέιε ηνπ αηψλα 

θπξηάξρεζε ν ηκπξεζηνληζκφο θαη κεξηθνί απφ ηνπο αληηπξνζψπνπο ηνπ ήηαλ νη 

Κισλη Μνλέ, Πσι Γθσγθέλ θαη ν Πσι εδάλ. Ο 20νο αηψλαο έρεη παξφκνηεο 

επηξξνέο, θαζψο ν θπβηζκφο, ν ζνπξεαιηζκφο θαη ε αθεξεκέλε ηέρλε, ζεκαδεχνπλ 

ηελ αξρηηεθηνληθή θαη ηε γιππηηθή. 

ζνλ αθνξά ηνλ θιάδν ηεο δσγξαθηθήο πνιιά αξηζηνπξγήκαηα έρνπλ δεκηνπξγεζεί 

απφ Γάιινπο θαιιηηέρλεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πινχζηαο θαιιηηερληθήο ηζηνξίαο ηνπ 

έζλνπο ηνπο. Ο λενθιαζηθηζκφο, ν νπνίνο εκπλεχζηεθε απφ ηνλ ειιελνξσκατθφ 

πνιηηηζκφ γελλήζεθε ζηε Γαιιία ζηα κέζα ηνπ 18νπ αηψλα. Ο 19νο αηψλαο γλψξηζε 

κία ζηξνθή πξνο ην ξνκαληηζκφ, ν νπνίνο έδηλε έκθαζε ζηνλ αηνκηθηζκφ, ζην 

ζπλαίζζεκα αιιά θαη ζηε θχζε. Αθνινπζεί ν ηκπξεζηνληζκφο, ν νπνίνο βνήζεζε ηε 
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Γαιιία λα γίλεη ην θέληξν ηνπ θφζκνπ φζνλ αθνξά ηηο ηέρλεο. Πνιινί απφ ηνπο 

δηάζεκνπο πίλαθεο ηεο Γαιιίαο δεκηνπξγήζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα απηήο ηεο 

πεξηφδνπ. Σέινο, ν Πάκπιν Πηθάζν ηε δεθαεηία 1910-1920 έθεξε κηα λέα ηάζε ζηε 

δσγξαθηθή κε ηνλ θπβηζκφ, ελψ ηαπηφρξνλα άλνημε ηνλ δξφκν ζε δχν λέα θηλήκαηα, 

ην ληαληατζκφ θαη ηελ αθεξεκέλε ηέρλε λα δηαηεξεζνχλ έσο θαη ηηο κέξεο καο ζηε 

γαιιηθή δσγξαθηθή.   

3.9 Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

Ζ νηθνλνκία ηεο Γαιιίαο είλαη ηδηαίηεξα αλεπηπγκέλε θαη πξνζαλαηνιηζκέλε ζηελ 

ειεχζεξε αγνξά. Δίλαη ε έθηε κεγαιχηεξε νηθνλνκία ζηνλ θφζκν βαζηδφκελε ζην 

νλνκαζηηθνχ ΑΔΠ, ε 10ε κεγαιχηεξε φζνλ αθνξά ηελ ηζνηηκία ηεο αγνξαζηηθήο 

δχλακεο θαη ε δεχηεξε ηζρπξφηεξε ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε κεηά ηε Γεξκαλία. Καηά 

ην 2018, ε αλεξγία παξνπζίαζε ειαθξά πηψζε θαη αλήιζε ζην 8,8% ηεο ρψξαο. 

πλνιηθά, ην ελ ιφγσ έηνο εκθαλίζηεθαλ 150.000 ζέζεηο εξγαζίαο ζηε γαιιηθή 

νηθνλνκία. Δλ ζπληνκία, κπνξνχκε λα πνχκε φηη ε Γαιιία δηαζέηεη κία 

δηαθνξνπνηεκέλε νηθνλνκία. Κπξηαξρείηαη απφ ηνλ ηξηηνγελή ηνκέα (ππεξεζίεο) ν 

νπνίνο ην 2017 αληηπξνζψπεπε ην 78,8% ηνπ ΑΔΠ ηεο ρψξαο. Αθνινπζεί ν 

βηνκεραληθφο ηνκέαο ν νπνίνο θαηαιακβάλεη ην 19,5% ηνπ ΑΔΠ, ελψ ν πξσηνγελήο 

ηνκέαο ν νπνίνο πεξηιακβάλεη θάζε βηνκεραλία πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ εμφξπμε θαη 

παξαγσγή πξψησλ πιψλ φπσο γεσξγία, αιηεία, θηι., αληηπξνζσπεχεη ην ππφινηπν 

1,7% ηνπ ΑΔΠ. Δπίζεο, θαηέρεη ζεκαληηθή ζέζε ζην δηεζλέο εκπφξην θαζψο 

θαηαιακβάλεη ηελ πέκπηε ζέζε θαη ζπλερίδεη λα απνηειεί ηνλ δεκνθηιέζηεξν 

ηνπξηζηηθφ πξννξηζκφ ζηνλ θφζκν, ηνπιάρηζηνλ φζνλ αθνξά ηα λνχκεξα (ππνδέρεηαη 

πεξίπνπ 83.000.000 μέλνπο επηζθέπηεο εηεζίσο) θαη φρη ηηο ηνπξηζηηθέο δαπάλεο. 

Αμηνζεκείσην είλαη φηη απνηειεί ηελ θνξπθαία γεσξγηθή δχλακε ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο. 

Ζ Γαιιία απνηέιεζε γηα ην 2020 ην κεγαιχηεξν απνδέθηε μέλσλ επελδχζεσλ ζηελ 

Δπξψπε, θαη ηε δεχηεξε ρψξα ζηελ Δπξψπε πνπ είρε ηηο πεξηζζφηεξεο δαπάλεο γηα 

ηελ έξεπλα θαη ηελ αλάπηπμε. Λακβάλνληαο ππφςε ηελ έθζεζε παγθφζκηαο 

αληαγσληζηηθφηεηαο γηα ην 2019, ε νπνία ειέγρεη ην πφζν ηθαλέο είλαη νη ρψξεο γηα λα 

πξνζθέξνπλ πςειά επίπεδα επεκεξία ζηνπο πνιίηεο ηνπο, ε Γαιιία θαηαηάζζεηαη σο 

ε 15ε πην αληαγσληζηηθή ρψξα. Σν Γηεζλέο Ννκηζκαηηθφ Σακείν ππνζηεξίδεη φηη ε 

Γαιιία ην 2018, θαηαιάκβαλε ηελ 18ε ζέζε παγθνζκίσο αλαθνξηθά κε ην θαηά 

θεθαιήλ ΑΔΠ κε $42.878 αλά θάηνηθν. Λακβάλνληαο ππφςε ην δείθηε αλζξψπηλεο 

αλάπηπμεο ν νπνίνο κεηξάεη ην πξνζδφθηκν δσήο θαη εθπαίδεπζεο (πνζνζηφ 

αλαιθαβεηηζκνχ, θηι.) ε Γαιιία παίξλεη ηελ ηηκή 0,891 ε νπνία δείρλεη πνιχ πςειή 
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αλζξψπηλε αλάπηπμε. πλππνινγίδνληαο, ηνλ δείθηε αληίιεςεο ηεο δηαθζνξάο ν 

νπνίνο θαηαηάζζεη ηηο ρψξεο κε βάζε ηα αληηιεπηά επίπεδα δηαθζνξάο ηνπ δεκνζίνπ 

ηνκέα, ε Γαιιία θαηαιακβάλεη ηελ 23ε ζέζε παγθνζκίσο κε απνηέιεζκα 69/100 γηα 

ην 2019, ηξεηο ζέζεηο ρακειφηεξα ζε ζρέζε κε ην 2018. 

ε πνιινχο ηνκείο, ε γαιιηθή νηθνλνκία είλαη απφ ηηο ηζρπξφηεξεο ζηνλ θφζκν. 

πγθαηαιέγεηαη κεηαμχ ησλ θνξπθαίσλ βηνκεραληθψλ νηθνλνκηψλ ζηνπο ηνκείο ηεο 

απηνθηλεηνβηνκεραλίαο, ηεο αεξνλαππεγηθήο θαη ησλ ζηδεξνδξφκσλ. Δπίζεο, 

ζεκαληηθή είλαη ε ζπλεηζθνξά ηεο ζηνπο ηνκείο πνπ αζρνινχληαη κε ηα θαιιπληηθά, 

ηα είδε πνιπηειείαο, ηα θαξκαθεπηηθά πξντφληα, ηηο ηειεπηθνηλσλίεο, ηελ παξαγσγή 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη ηελ γεσξγία. 

πσο δηαηππψζεθε πξνεγνπκέλσο ε Γαιιία απνηειεί ηελ θνξπθαία γεσξγηθή 

δχλακε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ελψ ηαπηφρξνλα απνηειεί θαη ηνλ έθην κεγαιχηεξν 

παξαγσγφ γεσξγηθψλ πξντφλησλ ζηνλ θφζκν. Ζ παξαγσγή ζηηαξηνχ εκθαλίδεηαη 

ζηε Βφξεηα Γαιιία κε ηελ παξνπζία κεγάισλ θαιιηεξγεηψλ, ελψ ηα γαιαθηνθνκηθά 

πξντφληα, ην ρνηξηλφ , ηα πνπιεξηθά θαη ε καδηθή παξαγσγή κήισλ ζπγθεληξψλνληαη 

ζηε δπηηθή πεξηνρή ηεο ρψξαο. ηελ θεληξηθή Γαιιία παξνπζηάδεηαη ε παξαγσγή 

βνδηλνχ θξέαηνο, ελψ απφ ηελ θεληξηθφ σο ην λφηην ηκήκα ηεο Γαιιίαο 

ζπγθεληξψλεηαη ε παξαγσγή θξνχησλ, ιαραληθψλ θαη θξαζηνχ. Δθηφο απηνχ, ε 

Γαιιία θαηαηάζζεηαη ζηε δεχηεξε ζέζε αλαθνξηθά κε ηηο εμαγσγέο γεσξγηθψλ  

πξντφλησλ ζηνλ θφζκν κεηά ηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο. Σν 49% ησλ εμαγσγψλ ηνπ 

πξννξίδεηαη ζε άιιεο ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, σζηφζν, παξέρεη επίζεο 

γεσξγηθέο εμαγσγέο ζε πνιιέο θησρέο αθξηθαληθέο ρψξεο πνπ δελ δηαζέηνπλ ηα 

απαξαίηεηα αγαζά θαη έξρνληαη αληηκέησπεο κε ζνβαξέο ειιείςεηο ζηα ηξφθηκα. Ο 

γαιιηθφο γεσξγηθφο ηνκέαο ιακβάλεη θάζε ρξφλν επηδνηήζεηο ηνπ χςνπο ησλ € 11 

δηο. απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, φκσο, ην θχξην αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα ηεο 

ρψξαο ζρεηίδεηαη θπξίσο κε ηελ θήκε θαη ηελ πςειή πνηφηεηα ησλ πξντφλησλ ηεο, 

φπσο ηνπ θξαζηνχ θαη ηνπ ηπξηνχ.     

Λφγσ ηεο δηαθνξνπνηεκέλεο νηθνλνκίαο ηεο, ε Γαιιία είλαη αξθεηά επηηπρεκέλε ζηελ 

παγθφζκηα αγνξά θαη ηα πξντφληα ησλ ηνπηθψλ επηρεηξήζεσλ παξνπζηάδνπλ κεγάιε 

δήηεζε ζε φιν ηνλ θφζκν. Παξφια απηά, ε γαιιηθή νηθνλνκία επέδεζε κε επηηπρία 

απφ ηελ θξίζε ζηελ ηειεπηαία δεθαεηία ηνπ 2000. Χζηφζν, δελ κπνξνχκε λα πνχκε 

κε βεβαηφηεηα φηη ε νηθνλνκία ηεο έρεη αλαθάκςεη, απφ ηα γεξά ρηππήκαηα πνπ 

δέρζεθε ηα ηειεπηαία ρξφληα. Κάπνηα απφ ηα πξνβιήκαηα πνπ έξρεηαη αληηκέησπε ε 

θπβέξλεζε ηελ επνρή πνπ δνχκε αιιά θαη πνπ ζα ζπλερίδεη λα ηα αληηκεησπίδεη γηα 

ηα επφκελα ρξφληα, είλαη ε πςειή αλεξγία πνπ παξνπζηάδεηαη πεξηζζφηεξν κεηαμχ 
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ησλ λέσλ αλζξψπσλ, ηα ζέκαηα δεκφζηαο ρξεκαηνδφηεζεο θαη ην ρακειφ επίπεδν 

αληαγσληζηηθφηεηαο. Δληνχηνηο, ε γαιιηθή νηθνλνκία παξνπζηάδεη αλάπηπμε, φρη κε 

ηφζν γξήγνξν ξπζκφ, αιιά ζηαζεξά. Απηφ ην γεγνλφο, αιιά θαη ε εγεηηθή ζέζε ηεο 

ρψξαο ζηελ παγθφζκηα πνιηηηθή θαη νηθνλνκηθή δσή, ηελ θαζηζηνχλ ειθπζηηθή ρψξα 

γηα θάζε είδνπο επέλδπζε. Παξαθάησ παξνπζηάδνληαη νη θνξπθαίεο γαιιηθέο 

επηρεηξήζεηο αλά έζνδα γηα ην 2018 ζχκθσλα κε ηελ Global Database. 

Πεξηιακβάλνπλ εηαηξείεο θαη επηρεηξήζεηο απφ φινπο ηνπο θιάδνπο.  Πην αλαιπηηθά:  

 O φκηινο ΑΥΑ είλαη γαιιηθή πνιπεζληθή αζθαιηζηηθή εηαηξεία θαη εηαηξεία 

δηαρείξηζεο επελδχζεσλ πνπ εδξεχεη ζην Παξίζη. Δίλαη γλσζηή γηα ηελ 

θηιαλζξσπηθή ηεο δξαζηεξηφηεηα θαη είλαη ε 2ε κεγαιχηεξε αζθαιηζηηθή 

εηαηξεία ζηελ Δπξψπε κεηά ηελ Allianz. Ο φκηινο απαζρνιεί 95.728 

εξγαδφκελνπο θαη δξαζηεξηνπνηείηαη θαη ζηηο πέληε επείξνπο. Σν 2018 

παξνπζίαζαλ εηήζηα έζνδα πνπ έθηαζαλ ηα $149,5 δηζεθαηνκκχξηα ελψ ην 

θαζαξφ ελεξγεηηθφ ηεο επηρείξεζεο αλήιζε ζηα $1,04 δηζεθαηνκκχξηα. 

 

 Ζ Carrefour είλαη έλαο γαιιηθφο πνιπεζληθφο ιηαλνπσιεηήο ν νπνίνο εδξεχεη 

θνληά ζην Παξίζη. Γηαζέηεη κία αιπζίδα κε πεξηζζφηεξα απφ 12.000 

θαηαζηήκαηα απηνεμππεξέηεζεο θαη δξαζηεξηνπνηείηαη ζε παξαπάλσ απφ 33 

ρψξεο ζε νιφθιεξν ηνλ θφζκν. Σν εξγαηηθφ δπλακηθφ ηεο αλέξρεηαη ζηνπο 

328.973 ππαιιήινπο θαη απνηειεί κηα πξαγκαηηθά αιπζίδα ιηαληθήο. Σν 2018 

παξνπζίαζε αχμεζε θαηά 4,8% ζηα κέζα εηήζηα έζνδα ηεο ζε ζχγθξηζε κε 

ηελ πξνεγνχκελε ρξνληά, ηα νπνία αλήιζαλ ζην πνζφ ησλ $91,3 

δηζεθαηνκκπξίσλ. 

 

 Ζ Peugeot απνηειεί φρη κφλν ηεο γαιιηθήο απηνθηλεηνβηνκεραλίαο αιιά θαη 

ηεο παγθφζκηαο θαη απνηειεί ηκήκα ηεο Group PSA. Ζ ηζηνξία ηεο 

παξνπζηάδεηαη απφ ηα ηειεπηαία ρξφληα ηνπ 19νπ αηψλα κε ηελ θαηαζθεπή 

πνδειάησλ θαη ηα θεληξηθά ηεο γξαθεία βξίζθνληαη ζην Παξίζη. Απαζρνιεί 

177.577 αλζξψπνπο πνπ εξγάδνληαη ζηα εξγνζηάζηα ηεο ζε 4 επείξνπο αιιά 

θαη ζε πνιιέο ζπγαηξηθέο ηεο. Σν 2018 ηα έζνδα ηεο παξνπζίαζαλ αχμεζε 

θαηά 13,7% ζε ζχγθξηζε κε ην πξνεγνχκελν έηνο θαη αλήιζαλ ζηα $ 73,5 

δηζεθαηνκκχξηα. 

 

 Ζ Renault απαζρνιείηαη ζηνλ θιάδν ηεο απηνθηλεηνβηνκεραλίαο φπνπ                

θαηαζθεπάδεη επηβαηεγά απηνθίλεηα, θνξηεγά θαη ιεσθνξεία θαη 

δξαζηεξηνπνηείηαη ζε 118 ρψξεο ζε φιν ηνλ θφζκν. Ηδξχζεθε ην 1899 θαη 
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απνηειεί βαζηθφ αληαγσληζηή ηεο Peugeot. To 2018 νινθιήξσζε ηελ 

νηθνλνκηθή ηεο ρξνληά πην κέηξηα απφ ηνλ αληαγσληζηή ηεο θαζψο ηα εηήζηα 

έζνδα ηεο αλήιζαλ ζηα $66,2 δηζεθαηνκκχξηα. Ζ Renault ζπλερίδεη λα 

εμειίζζεηαη δηαξθψο θαη απηφ θαίλεηαη απφ ηελ ζπλεξγαζία ηεο κε ηελ Nissan 

γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηθψλ νρεκάησλ. Σν γεγνλφο απηφ έθεξε αχμεζε 

θέξδνπο θαηά 52,5% θαη αχμεζε ηα πεξηνπζηαθά ηεο ζηνηρεία ζηα $132 

δηζεθαηνκκχξηα. 

 

 Ζ BNP Paribas S.A. είλαη έλαο δηεζλήο ηξαπεδηθφο νξγαληζκφο ν νπνίνο 

δξαζηεξηνπνηείηαη ζε 77 ρψξεο θαη έρεη σο έδξα ην Παξίζη. Ο ζπγθεθξηκέλνο 

φκηινο είλαη κέινο ησλ 10 κεγαιχηεξσλ ηξαπεδηθψλ νξγαληζκψλ ζηνλ θφζκν 

κε πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηα νπνία αγγίδνπλ ηα $2.353 δηζεθαηνκκχξηα γηα ην 

2018. Σν εξγαηηθφ δπλακηθφ ηεο αλέξρεηαη ζηνπο 190.000 ππαιιήινπο νη 

νπνίνη εμππεξεηνχλ πάλσ απφ 30.000.000 πειάηεο ζε νιφθιεξν ηνλ θφζκν 

θαη ηα έζνδα ηεο γηα ην 2018 έθηαζαλ ηα $117,4 δηζεθαηνκκχξηα.  

 

 Ζ Christian Dior SE πνπ αξγφηεξα κεηνλνκάζηεθε ζε Dior είλαη κία απφ ηηο 

πην γλσζηέο επξσπατθέο εηαηξείεο πξντφλησλ πνιπηειείαο ζε φιν ηνλ θφζκν, 

ε νπνία ηδξχζεθε απφ ηνλ Κξίζηηαλ Νηηφξ ην 1946. Σα πξντφληα ηα νπνία 

ζρεδηάδεη είλαη δεξκάηηλα είδε, αμεζνπάξ κφδαο, ππνδήκαηα, θνζκήκαηα, 

ξνιφγηα, αξψκαηα θαη πξντφληα πεξηπνίεζεο δέξκαηνο. Σν 2018 ήηαλ κηα 

επηηπρεκέλε ρξνληά γηα ηελ εηαηξεία θαζψο ηα εηήζηα έζνδα ηεο έθηαζαλ ηα      

$49,2 δηζεθαηνκκχξηα ελψ ην 2019 παξνπζηάζηεθε αχμεζε ζηα έζνδα 

θηάλνληαο ηα $53,67 δηζεθαηνκκχξηα. Ο αξηζκφο ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ 

απαζρνινχληαη ζηε ζπγθεθξηκέλε εηαηξεία είλαη πεξίπνπ 132.000 άλζξσπνη.     

 

 Ζ Engie SA  είλαη κηα γαιιηθή πνιπεζληθή εηαηξεία ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, ε 

νπνία δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνπο ηνκείο ηεο παξαγσγήο θαη δηαλνκήο 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ, ηεο ππξεληθήο ελέξγεηαο, ηνπ 

πεηξειαίνπ θαη ησλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο. Ζ εηαηξεία απαζρνιεί 

152.000 εξγαδφκελνπο παγθνζκίσο, νη νπνίνη ηελ βνήζεζαλ λα επηηχρεη 

έζνδα αμίαο $76,5 δηζεθαηνκκπξίσλ γηα ην 2018. Σελ ίδηα ρξνληά ηα 

πεξηνπζηαθά ηεο ζηνηρεία αλήιζαλ ζε $180,5 δηζεθαηνκκχξηα.  

 

 Ζ Total  είλαη γαιιηθή πνιπεζληθή εηαηξεία  πνπ απαζρνιείηαη ζηνλ θιάδν ηνπ 

πεηξειαίνπ θαη θπζηθνχ αεξίνπ θαη εδξεχεη ζην Παξίζη. Απνηειεί κία απφ ηηο 

έμη «super major» εηαηξείεο πεηξειαίνπ ζηνλ θφζκν θαη ηε δεχηεξε 
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κεγαιχηεξε εηαηξεία πγξνπνηεκέλνπ θπζηθνχ αεξίνπ, απαζρνιψληαο 99.000 

εξγαδφκελνπο ζηηο 900 ζπγαηξηθέο πνπ δηαζέηεη. Σν 2018 ηα εηήζηα έζνδα ηεο 

αλήιζαλ ζηα $149,1 δηζεθαηνκκχξηα ελψ ηα θέξδε ηεο έθηαζαλ ηα $8,6 

δηζεθαηνκκχξηα. Δληππσζηαθφ λνχκεξν παξνπζηάδνπλ θαη ηα πεξηνπζηαθά 

ζηνηρεία ηα νπνία θηάλνπλ ηα $242,6 δηζεθαηνκκχξηα. 

 

 Ζ L’Oreal Paris  είλαη κηα γαιιηθή πνιπεζληθή εηαηξεία ε νπνία απαζρνιείηαη 

ζηνλ ηνκέα ησλ θαιιπληηθψλ θαη ηδξχζεθε ζηηο αξρέο ηνπ 20νπ αηψλα. Σελ 

εηαηξεία ηελ ελδηαθέξεη λα δηαηεξήζεη ηελ πνηφηεηα ησλ αγαζψλ ηεο θαη γηα 

απηφ επελδχεη ζηα θαιχηεξα εξγνζηάζηα θαη ζε πην απνηειεζκαηηθέο θαη 

πξνζεθηηθέο έξεπλεο. πλεξγάδεηαη κε ηελ Sanofi-Aventis, ηε κεγαιχηεξε 

επξσπατθή θαξκαθεπηηθή εηαηξεία αιιά θαη κε ηε Nestle. Απαζρνιεί 

παγθνζκίσο πάλσ απφ 82.000 εξγαδνκέλνπο θαη ηα εηήζηα έζνδα ηεο 

αλέξρνληαη ζηα $29,9 δηζεθαηνκκχξηα γηα ην 2018. 

 

 Ζ Air France-KLM Group είλαη γαιιννιιαλδηθή εηαηξεία ε νπνία έρεη ζπζηαζεί 

κε ηελ γαιιηθή λνκνζεζία θαη εδξεχεη ζην αεξνδξφκην Charles de Gaulle ζην 

Παξίζη. Ζ εηαηξεία αλήθεη θαη ζην νιιαλδηθφ θαη ζην γαιιηθφ θξάηνο θαη ην 

2019 παξνπζίαζε εηήζηα έζνδα $29 δηζεθαηνκκπξίσλ απαζρνιψληαο 

πεξίπνπ 87.000 εξγαδφκελνπο.  

 

Σα κέζα καδηθήο κεηαθνξάο ζηελ Γαιιία είλαη απφ ηα πην απνηειεζκαηηθά ζηνλ 

θφζκν. ην Παξίζη θαη ζε άιιεο κεγάιεο πφιεηο, πνιιέο νηθνγέλεηεο δελ δηαζέηνπλ 

απηνθίλεηα θαη απιά ρξεζηκνπνηνχλ ηηο απνηειεζκαηηθέο δεκφζηεο ζπγθνηλσλίεο. 

Παξφια απηά ην Παξίζη θαη γεληθφηεξα ε ρψξα δηαζέηεη φρη κφλν έλα εμαηξεηηθφ 

ζχζηεκα δξφκσλ αιιά θαη έλα απφ ηα ππθλφηεξα νδηθά δίθηπα ζηνλ θφζκν. Ζ 

ππεξεζία ηξέλνπ ζηε Γαιιία είλαη απνηειεζκαηηθή, αθξηβήο ζηελ ψξα ηεο, άλεηε θαη 

απνηειεί έλαλ απφ ηνπο πην απνδνηηθνχο ηξφπνπο κεηαθίλεζεο. Με 3.220 ρηιηφκεηξα 

ζηδεξνδξνκηθψλ γξακκψλ πςειήο ηαρχηεηαο, δηαζέηεη ην 2ν πην εθηεηακέλν δίθηπν 

ζηνλ θφζκν κεηά ηελ Κίλα. Σν ζηδεξνδξνκηθφ δίθηπν παξέρεη κία ζπρλή θαη γξήγνξε 

ππεξεζία ηξέλσλ γλσζηή σο TGV κε ηαρχηεηεο νη νπνίεο θηάλνπλ θαη σο 186 mph 

θαη πεξηιακβάλεη επίζεο δηαδξνκέο πνπ ζπλδένπλ ηελ Γαιιία κε άιιεο επξσπατθέο 

πφιεηο (Παξίζη - Λνλδίλν ζε δχν ψξεο θαη 35 ιεπηά). Δπηπιένλ, ην ζηδεξνδξνκηθφ 

δίθηπν ελψλεη κεγάιεο πφιεηο, θσκνπφιεηο θαη ρσξηά ζε φιε ηελ ρψξα ελψ νη 

κηθξφηεξεο πφιεηο νη νπνίεο δελ δηαζέηνπλ ζηδεξνδξνκηθνχο ζηαζκνχο, 

εμππεξεηνχληαη κε κηα ππεξεζία ιεσθνξείνπ σο ηνλ πην θνληηλφ ζηαζκφ.  
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Σν δίθηπν ησλ αεξνδξνκίσλ ηεο Γαιιίαο πεξηιακβάλεη πεξίπνπ 170 αεξνδξφκηα, 

φπνπ απηφ ηζνδπλακεί ζε έλα αεξνδξφκην γηα θάζε 400.000 αλζξψπνπο θαη 

εμππεξεηεί 130 ρψξεο δηεζλψο. Σα δηεζλή αεξνδξφκηα ηεο έρνπλ έδξα ηελ 

πξσηεχνπζα ηεο ρψξαο, ην Παξίζη, αιιά θαη κηθξφηεξεο πφιεηο φπσο ε Μαζζαιία, ε 

Λπψλ, ε Σνπινχδε θαη ην ηξαζβνχξγν. αλ ρψξα δηαζέηεη 6.200 πηήζεηο ζε 

εβδνκαδηαία θιίκαθα, ελψ ηα δχν αεξνδξφκηα ηνπ Παξηζηνχ δηαζέηνπλ ην 20% ησλ 

ζπλνιηθψλ πηήζεσλ ηεο Δπξψπεο. Σν αεξνδξφκην ηνπ Παξηζηνχ, Charles de Gaulle, 

ζεσξείηαη απφ ηα πην πνιπζχρλαζηα αεξνδξφκηα ζε παγθφζκηα επίπεδα φζνλ 

αθνξά ηελ επηβαηηθή θίλεζε. Καηαιακβάλεη ηελ ηξίηε ζέζε παγθνζκίσο ζηνλ αξηζκφ 

ησλ πξννξηζκψλ πνπ εμππεξεηνχληαη, ελψ ηελ πξψηε ζέζε ζηνλ αξηζκφ ησλ ρσξψλ 

πνπ εμππεξεηνχληαη κε απεπζείαο πηήζεηο. 

χκθσλα κε ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή, ην 71,9% ησλ αηφκσλ κεηαμχ 15 έσο 64 

εηψλ ζηε Γαιιία ήηαλ νηθνλνκηθά ελεξγνί ππφ ηελ έλλνηα πνπ νξίδεηαη απφ ην Γηεζλέο 

Γξαθείν Δξγαζίαο (International Labor Office, ILO). Σελ ίδηα ρξνληθή πεξίνδν, ην 

2018 ζηελ Γαιιία 27,1 εθαηνκκχξηα άλζξσπνη δνπιεχαλε, απφ ηνπο νπνίνπο ην 

84,7% απαζρνινχληαλ κε ζπκβάζεηο ανξίζηνπ ρξφλνπ ελψ ην 18,5% πνπ είραλ 

εξγαζία απαζρνινχληαλ ζε κεξηθή απαζρφιεζε. Ο αξηζκφο ησλ αλζξψπσλ πνπ δελ 

εξγάδνληαη θαηά ηελ έλλνηα πνπ νξίδεη ην ILO, αλέξρεηαη ζηα 2,7 εθαηνκκχξηα πνπ 

κεηαθξάδεηαη ζε πνζνζηφ αλεξγίαο 8,8% ηνπ ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ, ην νπνίν 

παξνπζηάδεηαη ζε λένπο αλζξψπνπο θαη ζε απηνχο πνπ δηαζέηνπλ ειάρηζηα 

πξνζφληα. Οη πξνζπάζεηεο πξφζιεςεο ησλ εξγνδνηψλ απμήζεθαλ θαηά 18,7% ην 

2018 θαη αληηπξνζψπεπζαλ 2,35 εθαηνκκχξηα άηνκα ηα νπνία πξνζιήθζεθαλ. Απηφ 

κε ιίγα ιφγηα ζεκαίλεη φηη θαηαγξάθεθαλ 370.000 πξνγξακκαηηζκέλεο πξνζιήςεηο 

θαη απηφ νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη νη επηρεηξήζεηο ζρεδηάδνπλ λα εληάμνπλ ζην 

εξγαηηθφ δπλακηθφ ηνπο πεξηζζφηεξα άηνκα. Οη εηαηξείεο πνπ δείρλνπλ πξφζεζε γηα 

λα πξνζιάβνπλ λένπο εξγαδφκελνπο αλήθνπλ ζε φινπο ηνπο ηνκείο, αιιά δείρλνπλ 

ηδηαίηεξε αλάπηπμε ζηνλ ηνκέα ησλ θαηαζθεπψλ θαη ηεο βηνκεραλίαο. Δπηπιένλ, ν 

ηνκέαο ησλ ππεξεζηψλ αληηπξνζσπεχεη ην 38,1% ησλ πξνζέζεσλ πξφζιεςεο γηα 

ην 2018 δηαηεξψληαο έηζη ηελ πξσηνθαζεδξία ζηνλ ηνκέα ησλ πξνζιήςεσλ.    

πσο αλαθέξζεθε πξνεγνπκέλσο, ε Γαιιία εμάγεη κηα πνηθηιία απφ αγαζά θαη 

ππεξεζίεο ηα νπνία θαιχπηνπλ ην 30% ηνπ ΑΔΠ ηεο ρψξαο. Οη εμαγσγέο αγαζψλ κε 

ηε κεγαιχηεξε αμία πεξηιακβάλνπλ κεραλήκαηα, αεξνζθάθε, δηάθνξα νρήκαηα, 

ειεθηξνληθφ εμνπιηζκφ θαη θαξκαθεπηηθά πξντφληα. Ζ πιεηνλφηεηα ησλ εμαγσγψλ 

ηεο Γαιιίαο πξαγκαηνπνηείηαη ζε θξάηε ηα νπνία είλαη εληφο ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο κε ηελ κεγαιχηεξε πνζφηεηα αγαζψλ λα ηελ ιακβάλεη ε Γεξκαλία, ην 
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Βέιγην, ην Ζλσκέλν Βαζίιεην θαη ε Ηζπαλία ελψ ζε παγθφζκην επίπεδν νη Ζλσκέλεο 

Πνιηηείεο ηεο Ακεξηθήο απνηεινχλ ηνλ κεγαιχηεξν πξννξηζκφ γηα ηηο γαιιηθέο 

εμαγσγέο (Δηθφλα 11).  

Δικόνα 11 : Δμαγσγέο αγαζψλ απφ ηελ Γαιιία αλά θαηεγνξία. (Topforeignstocks.com) 

 

 ζνλ αθνξά ηηο εηζαγσγέο, ε Γαιιία ηα ηειεπηαία ρξφληα θαηαλαιψλεη κεγάιν 

αξηζκφ εηζαγφκελσλ αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ. Οη θνξπθαίεο εηζαγσγέο ηεο Γαιιίαο 

είλαη κεραλήκαηα, πεηξέιαην θαη αεξνζθάθε. πσο θαη ζηηο εμαγσγέο, έηζη θαη ζηηο 

εηζαγσγέο ε πιεηνλφηεηα ησλ πξντφλησλ θαη ησλ ππεξεζηψλ πεγάδεη απφ ηελ 

Δπξσπατθή Έλσζε φπνπ αληηπξνζσπεχεη ην 68% ησλ ζπλνιηθψλ εηζαγσγψλ. ε 

παγθφζκην επίπεδν ηα πεξηζζφηεξα αγαζά ε Γαιιία ηα εηζάγεη απφ ηελ Κίλα. 

Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ηηο ρψξεο κε ηηο νπνίεο ζπλεξγάδεηαη ε Γαιιία ζην 

δηεζλέο εκπφξην θαίλνληαη ζηελ επφκελε εηθφλα (Δηθφλα 12). 
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Δικόνα 12 : πλεξγάηεο ηεο Γαιιίαο ζην δηεζλέο εκπφξην. (Topforeignstocks.com) 

 

 

 Αλαθεξφκελνη ζηελ νηθνλνκηθή πνιηηηθή, απφ ην 1980 πεξίπνπ, ε θπβέξλεζε ηεο 

Γαιιίαο πξνσζεί ηνλ θαπηηαιηζκφ θαη ηηο πνιηηηθέο νη νπνίεο έρνπλ θαηεχζπλζε ζηελ 

αγνξά. Ζ θπβέξλεζε έρεη ηδησηηθνπνηήζεη πνιιέο εζληθέο βηνκεραλίεο φπσο ε Air 

France, ε France Telecom θαη ε Renault, θαη ζπλερίδεη λα δηαδξακαηίδεη θαζνξηζηηθφ 

ξφιν ζε θάπνηνπο εζληθνχο βαζηθνχο θιάδνπο, φπσο ε γεσξγία. Παξά ην γεγνλφο φηη 

κεηά ηελ νηθνλνκηθή θξίζε, έρνπλ γίλεη κεηαηξνπέο ζηνλ ηξφπν πνπ ιεηηνπξγεί ε 

Γαιιία, ίζσο ρξεηάδνληαη κεγαιχηεξεο αιιαγέο γηα λα μεθηλήζεη λα ιεηηνπξγεί πάιη ε 

νηθνλνκία, φπσο ζηελ αγνξά εξγαζίαο θαη ζηελ αγνξά λέσλ θαηνηθηψλ ε νπνία 

βξίζθεηαη ζε θξίζε, ιφγσ ησλ πςειψλ ηηκψλ ζηα αθίλεηα, αιιά θαη ζηε ρακειή 

δξαζηεξηφηεηα ηεο αγνξάο. Οη απνθάζεηο ηεο γαιιηθήο νηθνλνκίαο επεξεάδνληαη απφ 

ηελ ζπκκεηνρή ηεο Γαιιίαο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε αιιά θαη ζε άιινπο 

ππεξεζληθνχο νξγαληζκνχο φπσο ν Παγθφζκηνο Οξγαληζκφο Δκπνξίνπ (WTO). 

ζνλ αθνξά ηε δεκνζηνλνκηθή πνιηηηθή ηεο ρψξαο ηα ηειεπηαία ρξφληα, κεηά ηελ 

νηθνλνκηθή θξίζε, ε θπβέξλεζε ήξζε αληηκέησπε κε θαηλνχξγηεο νηθνλνκηθέο 

ζπλζήθεο θαη έπξεπε λα ρξεζηκνπνηήζεη ηε δεκνζηνλνκηθή πνιηηηθή σο εξγαιείν 

ελδπλάκσζεο ηεο νηθνλνκίαο θαη ηε ειάηησζε ηνπ δεκνζηνλνκηθνχ ειιείκκαηνο. Γηα 

λα ην επηηχρεη απηφ, ε γαιιηθή θπβέξλεζε εθάξκνζε κέηξα ιηηφηεηαο, ηα νπνία 

εζηηάδνληαη ζε πεξηθνπέο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ θαη ζε απμήζεηο θφξσλ.  

Ζ “Banque de France” είλαη ε θεληξηθή ηξάπεδα ηεο Γαιιίαο θαη θαηέρεη ηελ εγεζία 

ηεο λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο ζηε ρψξα. Απφ ην 1999 αθνινπζεί ηελ θνηλή λνκηζκαηηθή 
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πνιηηηθή ηεο Δπξσδψλεο θαη θχξηνο ζηφρνο είλαη ε δηαηήξεζε ησλ ζηαζεξψλ ηηκψλ 

εληφο ηεο Δπξσδψλεο. Ζ πηνζέηεζε ηνπ Δπξψ θαη ε πνιηηηθή ζπλαιιαγκαηηθψλ 

ηζνηηκηψλ ηεο Γαιιίαο θαζνξίζηεθε απφ ηελ ΔΚΣ.    

Χζηφζν, ππάξρνπλ δχν κεγάινη κχζνη γηα ηελ γαιιηθή νηθνλνκία πνπ ιακβάλνπλ 

παγθφζκηα έθηαζε: α) φηη νη Γάιινη βξίζθνληαη πάληα ζε απεξγία θαη β) φηη νη Γάιινη 

εξγάδνληαη πνιχ ιηγφηεξν απφ φηη άιινη ιανί. Σν πξφβιεκα ζηε Γαιιία είλαη φηη νη 

απεξγίεο είλαη εμαηξεηηθά νξαηέο, επεηδή ε πιεηνςεθία ησλ απεξγηψλ ιακβάλνπλ 

ρψξα ζε κεγάιεο δεκφζηεο ππεξεζίεο θαη πξνθαινχλ κεγάιεο δηαδειψζεηο ελψ 

ηαπηφρξνλα δηακαξηπξίεο ζηελ πξσηεχνπζα ηεο ρψξαο. ζνλ αθνξά ηελ αληίιεςε 

φηη νη Γάιινη εξγάδνληαη πνιχ ιηγφηεξν απφ φηη νη εξγαδφκελνη πνπ έρνπλ ηηο ίδηεο 

ζέζεηο ζε άιιεο ρψξεο, δελ ζπκβαίλεη πάληα. Ηζρχεη ζε νξηζκέλνπο ηνκείο φπσο ζηνλ 

δεκφζην ηνκέα αιιά δελ ηζρχεη θαζφινπ ζηνπο άιινπο ηνκείο.  

Σέινο, ε κφλε αληηιεπηή αδπλακία ηεο γαιιηθήο νηθνλνκίαο είλαη φηη δελ ιεηηνπξγεί κε 

ην ίδην κνληέιν φπσο νη αγγινζαμνληθέο νηθνλνκίεο, παξφιν πνπ νη δηαθνξέο είλαη 

ειάρηζηεο. Ζ Γαιιία θηινμελεί, πνιιέο εηαηξείεο παγθφζκηνπ βειελεθνχο, δηαζέηεη 

πνιινχο εθαηνκκπξηνχρνο θαη επηρεηξεκαηίεο ζηνλ πιεζπζκφ ηεο θαη έρεη απφ ηα 

θαιχηεξα παλεπηζηήκηα ζηελ Δπξψπε. Παξφια απηά, ε δηαθνξά κεηαμχ ησλ 

πινχζησλ θαη ησλ θησρψλ αλζξψπσλ δελ είλαη ηφζν έληνλε φζν ζε άιιεο ρψξεο θαη 

νη Γάιινη ζέινπλ λα ην δηαηεξήζνπλ κε απηφ ηνλ ηξφπν. Αλ θαη δηακαξηχξνληαη γηα 

ηελ πςειή θνξνινγία πνπ έρνπλ, ην θάλνπλ ζε ιηγφηεξν βαζκφ απφ φηη πνιίηεο 

άιισλ ρσξψλ, θαζψο αληηιακβάλνληαη ηελ αλαγθαηφηεηα δηαηήξεζεο ελφο 

εμαηξεηηθνχ θξάηνπο πξφλνηαο.  

3.10 Ο ΣΟΤΡΙΜΟ ΣΗ ΓΑΛΛΙΑ 

ήκεξα, ν ηνπξηζκφο επεκεξεί απνηειψληαο έλα ζεκαληηθφ θνκκάηη ηεο παγθφζκηαο 

νηθνλνκίαο. αλαθνξηθά κε ηνλ Παγθφζκην Οξγαληζκφ Σνπξηζκνχ (WTO), νη αθίμεηο 

ησλ ηνπξηζηψλ απμήζεθαλ θαηά 6% ην 2019, αγγίδνληαο ζπλνιηθά ηηο 1,4 

δηζεθαηνκκχξηα αθίμεηο παγθνζκίσο. Ο γεληθφο γξακκαηέαο ηνπ Παγθφζκηνπ 

Οξγαληζκνχ Σνπξηζκνχ (WTO), Zurab Pololikashvili, δήισζε φηη “ηα δηεζλή ηαμίδηα 

ζπλερίδνπλ λα απμάλνληαη κε έληνλε κνξθή, επηβεβαηψλνληαο ην βαζηθφ ξφιν ηνπ 

ηνπξηζκνχ σο θηλεηήξηα δχλακε γηα ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε. Απνηειψληαο ην ηξίην 

κεγαιχηεξν εμαγσγηθφ ηνκέα ζηνλ θφζκν, ν ηνπξηζκφο δηαδξακαηίδεη ζεκαληηθφ ξφιν 

ζηε κείσζε ηεο αλεξγίαο θαη ηελ επεκεξία ησλ θνηλνηήησλ ζε  παγθφζκην επίπεδν. 

Ζ βηνκεραλία ηνπ ηνπξηζκνχ, ε νπνία ζεκεηψλεη ζηαζεξή αλάπηπμε εδψ θαη αξθεηά 

ρξφληα, είλαη ν κεγαιχηεξνο νηθνλνκηθφο ηνκέαο ζηε ρψξα. Ο ηνπξηζκφο ζηε Γαιιία 
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ζπκκεηέρεη ελεξγά ζηελ νηθνλνκία ηεο ρψξαο, αληηπξνζσπεχνληαο κε έλα 

ηθαλνπνηεηηθφ πνζνζηφ ην ΑΔΠ ηεο ρψξαο θαη βνεζψληαο ζηελ θαηαπνιέκεζε ηεο 

αλεξγίαο. Γηα ην 2019, ν θιάδνο ηνπ ηνπξηζκνχ ζπλέβαιε άκεζα €79,8 

δηζεθαηνκκχξηα ζην ΑΔΠ, ην 30% ησλ νπνίσλ πεγάδεη απφ ηηο δηεζλείο αθίμεηο θαη ην 

70% απφ ηηο εγρψξηεο ηνπξηζηηθέο δαπάλεο. Ο ηνπξηζκφο θαη ηα ηαμίδηα θαηέρνπλ ην 

9,7% ηνπ ΑΔΠ απαζρνιψληαο ζρεδφλ 2,9 εθαηνκκχξηα αλζξψπνπο ζε απηφλ ηνλ 

θιάδν, απνηειψληαο ην 10,9% ηεο απαζρφιεζεο ηεο ρψξαο, πξνεξρφκελνη απφ 

πεξηζζφηεξεο απφ 303.100 εηαηξείεο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ θιάδν ηνπ 

ηνπξηζκνχ. Απνηειεί ηνλ θνξπθαίν ηαμηδησηηθφ πξννξηζκφ ζηνλ θφζκν φζνλ αθνξά 

ηνλ φγθν ησλ αθίμεσλ ηα πεξαζκέλα ρξφληα. Πην ζπγθεθξηκέλα, ην 2019 

θαηαγξάθεθε ξεθφξ 90 εθαηνκκπξίσλ δηεζλψλ ηνπξηζηψλ πνπ επηζθέθζεθαλ ηελ 

ρψξα θαη 50.000.000 εμ’ απηψλ παξέκεηλαλ ζηε ρψξα γηα πεξηζζφηεξεο απφ 4 

δηαλπθηεξεχζεηο, ελψ ην 2018 ηελ είραλ επηζθεθζεί 89 εθαηνκκχξηα. Δπηπιένλ, 

απνηειεί ηνλ ηξίην κεγαιχηεξν πξννξηζκφ ζηνλ θφζκν φζνλ αθνξά ηα έζνδα κε 

€56,2 δηζεθαηνκκχξηα λα έρνπλ δαπαλεζεί ζηε Γαιιία γηα ην έηνο 2018 

παξνπζηάδνληαο αχμεζε 6% ζε ζχγθξηζε κε ην 2017. ε παγθφζκην επίπεδν ε 

Γαιιία απνηειεί ην 6,7% ηεο παγθφζκηαο αγνξάο ηνπξηζκνχ. ηελ παξαθάησ εηθφλα 

(Δηθφλα 13) παξαηεξνχκε ην πνζνζηφ ησλ αθίμεσλ απφ ηηο πέληε επείξνπο ηνπ 

πιαλήηε. Παξαηεξνχκε φηη ην 78,4% πξνέξρεηαη απφ ηελ Δπξψπε θαη αθνινπζεί ε 

Βφξεηνο θαη Νφηηνο Ακεξηθή κε 10,1%.   

Δικόνα 13: Πνζνζηηαία απεηθφληζε ησλ αθίμεσλ ζηε Γαιιία γηα ην έηνο 2018. (Key tourism 

figures, DGE 2019 edition) 

 

ηνλ Πίλαθα 7 παξνπζηάδεηαη ν αξηζκφο ησλ εηζεξρφκελσλ αθίμεσλ απφ ην έηνο 

2010 έσο ην 2018. Οη αξηζκνί ζηνλ νξηδφληην άμνλα εκθαλίδνληαη ζε εθαηνκκχξηα ελψ 

ζηνλ θάζεην άμνλα εκθαλίδνληαη νη ρξνλνινγίεο. Παξαηεξείηαη κία ζηαδηαθή αχμεζε 
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ησλ αθίμεσλ σο ην 2018, κε ηελ κνλαδηθή πηψζε λα παξαηεξείηαη ην 2016, ηελ 

πεξίνδν δειαδή ησλ ηξνκνθξαηηθψλ ρηππεκάησλ ζηελ Γαιιία: 

Πίνακαρ 7: Αξηζκφο ησλ εηζεξρφκελσλ αθίμεσλ ζε εθαηνκκχξηα αθίμεσλ γηα ηα έηε 2010-

2018. (Statista 2020) 

 

 Οη πην πξφζθαηεο έξεπλεο αλαθέξνπλ φηη ην 2018, ε Γαιιία ήηαλ ε ρψξα κε ηηο 

πεξηζζφηεξεο επηζθέςεηο ζηνλ θφζκν, ελψ ε πξσηεχνπζα ηεο, ην Παξίζη, ήηαλ ε 

ηξίηε πφιε κε ηηο πεξηζζφηεξεο επηζθέςεηο κεηά ηελ Μπαλγθφγθ θαη ην Λνλδίλν 

κεηξψληαο παξαπάλσ απφ 30.000.000 ηνπξίζηεο ζε έλαλ ρξφλν. Ζ πιεηνςεθία ησλ 

επηζθεπηψλ πξνέξρεηαη απφ ην Λνλδίλν θαη ην Ζλσκέλν Βαζίιεην, κε 12.700.000 

ηνπξίζηεο λα επηζθέπηνληαη ηελ Γαιιία ην 2017.  

Γελ ππάξρεη ακθηβνιία, φηη ηα θνξπθαία ηνπξηζηηθά αμηνζέαηα ηεο Γαιιίαο, 

απνηεινχλ κεγάια θίλεηξα γηα ηνπο ηνπξίζηεο ψζηε λα πάξνπλ ηελ απφθαζε θαη λα 

ηελ επηζθεθζνχλ. Σν Παξίζη θεκίδεηαη γηα ηελ θαηαπιεθηηθή αξρηηεθηνληθή, ηα 

κνπζεία θαη ηε ξνκαληηθή αηκφζθαηξα πνπ δηαζέηεη θαη γηα απηφ ηνλ ιφγν πξνζειθχεη 

ακέηξεηνπο επηζθέπηεο θάζε ρξφλν. Ο Πχξγνο ηνπ Άηθει πνπ ζεσξείηαη ην ζχκβνιν 

ηνπ Παξηζηνχ πξνζέιθπζε 6.000.000 επηζθέπηεο ην 2017, ην κνπζείν ηνπ Λνχβξνπ 

9,7 εθαηνκκχξηα ηνπξίζηεο, πεξηζζφηεξνπο απφ θάζε άιιν κνπζείν ηνπ θφζκνπ. Ζ 

Παλαγία ησλ Παξηζίσλ πεξίπνπ 13,6 εθαηνκκχξηα αλζξψπνπο θάζε ρξφλν ελψ ε 

Disneyland, ε νπνία απνηειεί πφιν έιμεο γηα ηηο νηθνγέλεηεο θαη φρη κφλν, θαζψο 
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δηαζέηεη πνιιέο εγθαηαζηάζεηο κε πνιιή ςπραγσγία γηα ηα κηθξά παηδηά, πξνζειθχεη 

15 εθαηνκκχξηα επηζθέπηεο εηεζίσο.  

πσο θαη νη άιιεο κνξθέο ηνπξηζκνχ, έηζη θαη ηα επαγγεικαηηθά ηαμίδηα (business 

travel) απμάλνληαη δηαξθψο ηα ηειεπηαία ρξφληα ζηε Γαιιία. Σν 2018 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζην Παξίζη 212 δηεζλή ζπλέδξηα, πξνζθαιψληαο επηζθέπηεο 

απφ φιν ηνλ θφζκν λα γλσξίζνπλ ηνλ γαιιηθφ πνιηηηζκφ. Δπηπιένλ, ε Γαιιία 

ζεσξείηαη κηα απφ ηηο πην αλεπηπγκέλεο ρψξεο ζηνλ θφζκν θαη ε γελέηεηξα ηνπ 

πνιηηηζκνχ, παξάγνληεο πνπ ηελ θαζηζηνχλ ηθαλή ψζηε λα πξνζειθχζεη 

εξγαδφκελνπο απφ φιν ηνλ θφζκν γηα λα γλσξίζνπλ ηε μερσξηζηή γαιιηθή 

θιεξνλνκηά θαη ηνλ ηξφπν δσήο. Οη ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο, ε Γαιιία απνηειεί κηα 

ηφζν ειθπζηηθή ηνπνζεζία γηα επηρεηξεκαηηθφ ηνπξηζκφ (business travel), είλαη ε 

εχθνιε πξνζβαζηκφηεηα κέζσ ηπηάκελεο ε ρεξζαίαο κεηαθνξάο, θαζψο βξίζθεηαη 

ζηελ θαξδηά ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, θαη επεηδή ζεσξείηαη φηη έρεη έλα επηζπκεηφ 

εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ. Σν Παξίζη, θηινμελεί πνιιά θεληξηθά γξαθεία απφ κεγάιεο 

δηεζλείο εηαηξείεο, έηζη πνιινί εξγαδφκελνη απφ φιν ηνλ θφζκν ηελ επηζθέπηνληαη γηα 

επαγγεικαηηθνχο ιφγνπο. Σν 2017 δαπαλήζεθαλ $40,12 δηζεθαηνκκχξηα γηα 

επαγγεικαηηθά ηαμίδηα ζηε Γαιιία ελψ ε κέζε δηάξθεηα ελφο επαγγεικαηηθνχ ηαμηδηνχ 

κεηψζεθε απφ 3,4 δηαλπθηεξεχζεηο ην 2011 ζε 3,1 δηαλπθηεξεχζεηο ην 2016. 

Οη μελνδνρεηαθέο ζηαηηζηηθέο ζηε Γαιιία αληηθαηνπηξίδνπλ ηνλ πςειφ αξηζκφ 

επηζθεπηψλ πνπ πξνζειθχεη ε ρψξα. Σν 2018, μνδεχηεθαλ πάλσ απφ 438 

εθαηνκκχξηα λχρηεο ζε γαιιηθά μελνδνρεία, θάκπηλγθ, θαη μελψλεο λεφηεηαο, 

παξνπζηάδνληαο αλνδηθή ηάζε 9 εθαηνκκπξίσλ δηαλπθηεξεχζεσλ απφ ην 

πξνεγνχκελν έηνο. Ζ εηαηξεία «Airbnb» δηαζέηεη 65.000 δηακεξίζκαηα κφλν ζηελ 

πεξηνρή ηνπ Παξηζηνχ, θαη νη δεχηεξεο θαηνηθίεο αληηπξνζσπεχνπλ ην 70% ηεο 

ηνπξηζηηθήο ρσξεηηθφηεηαο ζηε Γαιιία. Ο κέζνο φξνο δηαλπθηεξεχζεσλ ζε γαιιηθά 

μελνδνρεία παξέκεηλε ζηηο 1,8 λχρηεο απφ ην 2014 έσο ην 2017, ελψ ν αληίζηνηρνο 

κέζνο φξνο ζε θάκπηλγθ απμήζεθε απφ 3,7 λχρηεο ην 2016 ζε 3,8 ην 2017. Ζ αχμεζε 

ηνπ κέζνπ φξνπ δηαλπθηεξεχζεσλ ζε θάκπηλγθ θαη ε πςειή δήηεζε ζηα δηακεξίζκαηα 

ηεο Airbnb θαλεξψλνπλ φηη ππάξρεη έλαο αξηζκφο επηζθεπηψλ πνπ αλαδεηά 

δηαθνξεηηθή εκπεηξία δηακνλήο παξφιν πνπ ππάξρεη αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ 

μελνδνρείσλ ζε φιε ηελ ρψξα. Σν 2014, ν αξηζκφο ησλ μελνδνρεηαθψλ κνλάδσλ ζηε 

Γαιιία ήηαλ 17.336 θαη κέρξη ην 2017 είρε θηάζεη ζρεδφλ ηα 18.400 μελνδνρεία. 

Γηα ην έηνο 2018, νη μέλνη ηνπξίζηεο νη νπνίνη ηαμίδεςαλ ζηε Γαιιία ήηαλ 89.000.000 

θαη ζχκθσλα κε ηα ζηαηηζηηθά δεδνκέλα νη αεξνπνξηθέο θαη νη νδηθέο κεηαθνξέο 

απνηεινχλ ηνπο πην ζπλεζηζκέλνπο ηξφπνπο κεηαθίλεζεο ηνπο. 
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Δικόνα 14: Αθίμεηο εηζεξρφκελνπ ηνπξηζκνχ ζηε Γαιιία αλά κεηαθνξηθφ κέζν αλάινγα κε ηνλ  

ηφπν θαηαγσγήο ηνπο γηα ην έηνο 2018. (DGE θαη Banque de France) 

 

χκθσλα κε ηελ Δηθφλα 14, ην 54% ησλ αιινδαπψλ ηνπξηζηψλ επηιέγεη ηηο νδηθέο 

κεηαθνξέο γηα λα απνρσξήζεη απφ ηε Γαιιία, ελψ ην 32% ρξεζηκνπνηεί ηηο 

αεξνπνξηθέο. Ζ επηινγή ηνπ κέζνπ κεηαθνξάο εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηελ 

απφζηαζε ηνπ ηαμηδηνχ κέρξη ηελ άθημε ηνπ επηζθέπηε ζηνλ ηειηθφ πξννξηζκφ ηνπ. 

Σν 66% ησλ κε Δπξσπαίσλ ηνπξηζηψλ ζπρλά ηαμηδεχεη αεξνπνξηθψο, ελψ ην 62% 

ησλ Δπξσπαίσλ επηζθεπηψλ, απνρσξεί απφ ηε Γαιιία νδηθψο. Παξφια απηά, νη 

αεξνπνξηθέο κεηαθνξέο γηα θνληηλέο απνζηάζεηο, έρνπλ γίλεη πην ζπλεζηζκέλεο ηα 

ηειεπηαία ρξφληα, θαζψο ην πνζνζηφ ησλ Δπξσπαίσλ ηνπξηζηψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ 

αεξνπιάλν γηα λα θχγνπλ απφ ηε Γαιιία έρεη απμεζεί απφ ην 17% ην 2010, ζην 23% 

ην 2018. Άιινο έλαο παξάγνληαο πνπ έρεη ζπκβάιιεη ζηελ αλνδηθή ηάζε πνπ 

παξνπζηάδνπλ νη αεξνπνξηθέο κεηαθνξέο, είλαη ν απμαλφκελνο αξηζκφο ησλ αθίμεσλ 

απφ κε Δπξσπαίνπο πνιίηεο, νη νπνίνη ινγηθά πξνηηκνχλ ην αεξνπιάλν σο κέζν 

κεηαθίλεζεο θαζψο ε απφζηαζε πνπ πξέπεη λα δηαλχζνπλ είλαη πνιχ κεγάιε. Σν 

32% ησλ ηνπξηζηψλ απφ ηελ Αζία θαη Χθεαλία έθηαζαλ ζηελ Γαιιία κε αεξνπιάλν, 

αιιά αλαρψξεζαλ νδηθψο, θπξίσο κε ιεσθνξείν, θαζψο είραλ πξνγξακκαηίζεη λα 

επηζθεθζνχλ θαη άιιεο γεηηνληθέο ρψξεο ηεο Γαιιίαο. Γηα ηνλ ίδην ιφγν νη 

ζηδεξνδξνκηθέο κεηαθνξέο ρξεζηκνπνηνχληαη ζπρλά απφ ηνπο θαηνίθνπο ηεο 

Ακεξηθήο (11%) θαη ηεο Αζίαο (9%). 
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Δικόνα 15: Οη δξαζηεξηφηεηεο αλαςπρήο ησλ ηνπξηζηψλ θαηά ηελ δηακνλή ηνπο ζηε Γαιιία 

.(DGE θαη Banque de France) 

 

ηελ Δηθφλα 15 απνηππψλνληαη νη δξαζηεξηφηεηεο πνπ πξαγκαηνπνίεζαλ νη 

Δπξσπαίνη θαη νη κε Δπξσπαίνη ηνπξίζηεο θαηά ηε δηακνλή ηνπο ζηε Γαιιία. Σα 

γαιιηθά αμηνζέαηα πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο, θαηαιακβάλνπλ ηελ πςειφηεξε ζέζε 

φζνλ αθνξά ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ πξαγκαηνπνίεζαλ νη μέλνη ηνπξίζηεο ζηε Γαιιία 

κε πνζνζηφ 49%. Σν 34% απηψλ ησλ ηνπξηζηψλ πξνέξρνληαη απφ ηηο ρψξεο ηεο 

Δπξψπεο, ελψ ην 15% πξνέξρνληαη απφ ηηο ππφινηπεο επείξνπο. Παξνκνίσο, ην 

31% ηνπ εηζεξρφκελνπ ηνπξηζκνχ έιαβε κέξνο ζε δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε 

ην θαγεηφ θαη ην θξαζί. Δπηπιένλ, ην έλα ηξίην ησλ επηζθεπηψλ ηεο Γαιιίαο, επέιεμε 

λα επηζθεθηεί ηα εκπνξηθά ηεο θέληξα θαη ηνπο νίθνπο κφδαο. Σν 63% ησλ ηνπξηζηψλ 

απφ ηελ Αθξηθή θαη ην 53% ησλ επηζθεπηψλ απφ ηελ Αζία είρε σο θχξηα 

δξαζηεξηφηεηα ηηο αγνξέο. Ζ Γαιιία κέζσ ηεο Γηεζλήο Σνπξηζηηθή Εψλεο εθαξκφδεη 

έλα πξφγξακκα, ην νπνίν επεθηείλεη ην σξάξην ησλ θαηαζηεκάησλ ζηηο ψξεο πνπ 

ηαηξηάδνπλ ζηνπο ηνπξίζηεο, έηζη ψζηε λα θάλεη ηε Γαιιία αθφκε πην ειθπζηηθφ 

πξννξηζκφ. Σν παξαπάλσ απνηειεί ζπλήζεο πξαθηηθή πνπ εθαξκφδεηαη ζε πνιιά 

κεγάια ηνπξηζηηθά θέληξα ζηνλ θφζκν, ηα νπνία δηαηεξνχλ ηα θαηαζηήκαηα αλνηρηά 

θαη ηηο Κπξηαθέο. Οη Δπξσπαίνη ηνπξίζηεο δελ εθπξνζψπεζαλ επαξθψο ηηο 

επηζθέςεηο ζε πνιηηηζηηθνχο ρψξνπο, θαη ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηηο 

αγνξέο θαη ηε γαζηξνλνκία γεγνλφο πνπ νθείιεηαη είηε ζην φηη ε παηξίδα ηνπο είλαη 

θνληά ζηε Γαιιία, πνπ ηνπο δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα ηελ επηζθέπηνληαη ζπρλά, είηε ζην 

φηη ε παηξίδα ηνπο κπνξεί λα ηνπο πξνζθέξεη παξφκνηεο εκπεηξίεο. Δπηπξνζζέησο, 

νη Δπξσπαίνη ηνπξίζηεο εθπξνζσπήζεθαλ επαξθψο ζε αζιεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη 
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απνηεινχλ ην 91% ηνπ εηζεξρφκελνπ ηνπξηζκνχ πνπ έιαβαλ κέξνο ζε ηέηνηνπ είδνπο 

δξαζηεξηφηεηεο ζηε Γαιιία γηα ην 2018. 

Ζ κέζε δηάξθεηα δηακνλήο ελφο επηζθέπηε ζηε Γαιιία γηα ην 2018 ήηαλ 6,7 

δηαλπθηεξεχζεηο, φπσο θαη ην 2017. Οη δηεζλείο ηνπξίζηεο πνπ ήξζαλ ζηε Γαιιία γηα 

ζχληνκεο δηακνλέο (κία έσο ηξεηο λχρηεο), ήηαλ 38 εθαηνκκχξηα, δειαδή ην 38% ηνπ 

ζπλφινπ. Απηφ νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη ε πξνζβαζηκφηεηα θαη ε ζέζε ηεο Γαιιίαο 

ζηελ θαξδηά ηεο Δπξψπεο ηελ θαζηζηνχλ ειθπζηηθφ πξννξηζκφ γηα ζχληνκεο 

δηαθνπέο, εηδηθά απφ ηηο ρψξεο πνπ ζπλνξεχεη. Δπηπιένλ, πνιινί άλζξσπνη 

ρξεζηκνπνηνχλ ηε Γαιιία σο ελδηάκεζν ζηαζκφ γηα λα ηαμηδέςνπλ ζε άιινπο 

πξννξηζκνχο. ηελ παξαθάησ εηθφλα (Δηθφλα 16) παξαηεξείηαη ην πνζνζηφ κηθξήο 

δηακνλήο αλά ήπεηξν πξνέιεπζεο. 

 

 

 

 

 

Δικόνα 16: Πνζνζηηαία απεηθφληζε ησλ ηνπξηζηηθψλ αθίμεηο ζηε Γαιιία ζπλαξηήζεη ηεο 

δηάξθεηα παξακνλήο αλά ηελ ήπεηξν πξνέιεπζεο (DGE θαη Banque de France) 

 

Σν κπιε ρξψκα ζηελ Δηθφλα 16 παξνπζηάδεη ηηο κηθξέο δηακνλέο (κία έσο ηξεηο 

λχρηεο), ελψ ην θφθθηλν ρξψκα ηηο δηακνλέο άλσ ησλ ηξηψλ λπρηψλ. πσο 

παξαηεξείηαη ην πνζνζηφ ησλ κηθξψλ δηακνλψλ δηαθέξεη αλά ήπεηξν πξνέιεπζεο. 

Γηα ηνπο Δπξσπαίνπο ηνπξίζηεο νη ζχληνκεο δηακνλέο αληηζηνηρνχζαλ ζην 44% ηνπ 
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ζπλφινπ ελψ ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ην είραλ νη επηζθέπηεο απφ ηελ Αζία κε 47%. 

Οη επηζθέπηεο απφ ηελ Ακεξηθή, επίζεο παξνπζίαζαλ πςειφ πνζνζηφ ζηηο ζχληνκεο 

δηακνλέο κε πνζνζηφ 38%, σζηφζν ε πιεηνςεθία ησλ επηζθεπηψλ απφ ηελ Αθξηθή 

παξεπξέζεθε ζηε Γαιιία γηα δηακνλέο κεγάιεο δηάξθεηαο. Δίλαη αδηακθηζβήηεην ην 

γεγνλφο φηη ε δηάξθεηα παξακνλήο ηνπ μέλνπ επηζθέπηε ζηε Γαιιία ζρεηίδεηαη κε ηελ 

ηνπνζεζία ηεο αιιά θαη κε ηηο πξνζδνθίεο πνπ έρεη ν θάζε ηνπξίζηαο μερσξηζηά.   

ε παγθφζκην επίπεδν ππάξρνπλ πνιιά ζεκαληηθά αμηνζέαηα ηφζν πνιηηηζηηθήο 

θιεξνλνκηάο φζν θαη ζξεζθεπηηθνχ πεξηερνκέλνπ. Οιφθιεξε ε Γαιιία είλαη 

παγθνζκίσο θεκηζκέλε γηα ηα πνιιά αξρηηεθηνληθά θαη ηζηνξηθά ηεο κλεκεία. Απφ ηα 

1073 αμηνζέαηα πνπ βξίζθνληαη ζηε ιίζηα ησλ Μλεκείσλ Παγθφζκηαο Κιεξνλνκηάο 

ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ (UNESCO), ηα 43 βξίζθνληαη ζηελ ρψξα ηεο Γαιιίαο. Έρεη 

ηνλ ηέηαξην κεγαιχηεξν αξηζκφ ηζηνξηθψλ ηνπνζεζηψλ παγθνζκίσο κεηά ηελ Ηηαιία 

(53), ηελ Κίλα (52) θαη ηελ Ηζπαλία (46). Οη ηζηνξηθέο ηνπνζεζίεο ηεο Γαιιίαο πνπ 

αλαθέξνληαη απφ ηελ UNESCO έρνπλ δηάθνξεο κνξθέο, φπσο ηζηνξηθέο πφιεηο, 

παιάηηα, θάζηξα, ζξεζθεπηηθά θηίξηα θαη θπζηθά ηνπία ηα νπνία θαηαιακβάλνπλ 

κεγάιε έθηαζε ηεο ρψξαο. Σα 15 θνξπθαία κλεκεία παγθφζκηαο θιεξνλνκηάο ζηε 

Γαιιία είλαη ηα εμήο: 

1. Οη φρζεο ηνπ πνηακνχ εθνπάλα νη νπνίεο πξνζηέζεθαλ ζηνλ θαηάινγν ηεο 

UNESCO ην 1991 πνπ δηαζέηνπλ θάπνηα απφ ηα πην εκβιεκαηηθά αμηνζέαηα 

ηνπ Παξηζηνχ φπσο ν Πχξγνο ηνπ Άηθει θαη ην Μνπζείν ηνπ Λνχβξνπ. 

2. Σν παιάηη θαη ην πάξθν ησλ Βεξζαιιηψλ, ην νπνίν θαηαρσξήζεθε ζηε 

ζρεηηθή ιίζηα ην 1979, θαη απνηεινχζε ηνπο πξνεγνχκελνπο αηψλεο θχξηα 

θαηνηθία ησλ βαζηιηάδσλ ηεο Γαιιίαο. 

3. Σν παιάηη θαη ην πάξθν ηνπ Φνληαηλεκπιψ φπνπ έιαβε ηελ παγθφζκηα 

δηάθξηζε ην 1981. Σν ππέξνρν απηφ θάζηξν ήηαλ ε θαηνηθία ησλ Γάιισλ 

βαζηιηάδσλ απφ ηνλ Λνπδνβίθν ηνλ Ε΄ ηνλ 12ν αηψλα έσο θαη ηνλ Ναπνιένληα 

ηνλ 19ν αηψλα. 

4. Ζ νρπξσκέλε κεζαησληθή πφιε “Provins”, πξνζηέζεθε ζηε ιίζηα ηεο 

UNESCO ην  2001, βξίζθεηαη πεξίπνπ 57 κίιηα λνηηαλαηνιηθά ηνπ Παξηζηνχ 

θαη απνηειεί κία απφ ηηο πξσηεχνπζεο ηνπ δηεζλνχο εκπνξίνπ, ζπλδένληαο ηε 

βφξεηα Δπξψπε κε ηηο κεζνγεηαθέο ρψξεο. 

5. Σν λεζάθη Μνλ ει Μηζέι φπνπ θαηαρσξήζεθε ην 1979, βξίζθεηαη ζηηο αθηέο 

ηεο Ννξκαλδίαο θαη είλαη γλσζηφ σο ην «ζαχκα ηνπ δπηηθνχ θφζκνπ». ηελ 

θνξπθή ηνπ ππάξρεη ην πεξίθεκν «αβαείν» κε ην επίρξπζν άγαικα ηνπ 
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Αξράγγεινπ Μηραήι. Πηζαλνινγείηαη φηη θηίζηεθε ηνλ 10ν αηψλα ελψ ην αβαείν 

πήξε ηελ κνξθή πνπ έρεη ηε ζεκεξηλή επνρή ηνλ 18ν αηψλα. 

6. Ο θαζεδξηθφο λαφο ηεο αξηξ απνηειεί κέξνο ηεο UNESCO απφ ην 1979, ε 

νπνία θάλεη αλαθνξά ζηνλ θαζεδξηθφ λαφ σο «ην πςειφ ζεκείν ηεο γαιιηθήο 

γνηζηθήο ηέρλεο». Βξίζθεηαη ζηε κηθξή πφιε αξηξ, 50 κίιηα λνηηνδπηηθά ηνπ 

Παξηζηνχ θαη έρεη κείλεη αλέπαθν απφ ηελ νινθιήξσζε ηεο θαηαζθεπήο ηνπ 

ηνλ 13ν αηψλα θαη κεηά. Σν αμηνζεκείσην ηεο ζπγθεθξηκέλεο θαηαζθεπήο είλαη 

φηη ην εζσηεξηθφ ηνπ λανχ θσηίδεηαη άπιεηα απφ 176 παξάζπξα πνπ 

θνζκνχληαη κε παινγξαθήκαηα βηηξφ, ζπλνιηθήο επηθάλεηαο 2.000η.κ..  

7. Ο θαζεδξηθφο λαφο ηεο Μπνπξδ έγηλε κλεκείν παγθφζκηαο θιεξνλνκηάο ην 

1992, θαη ζχκθσλα κε ηελ UNESCO απνηειεί έλα απφ ηα κεγάια 

αξηζηνπξγήκαηα ηεο γνηζηθήο ηέρλεο.  

8. Ζ πφιε Υάβξε, ε νπνία βξίζθεηαη ζηηο αθηέο ηεο Ννξκαλδίαο, ηδξχζεθε ην 

1517 θαη πξνζηέζεθε ζηε ιίζηα ηεο UNESCO ην 2005. Σελ πεξίνδν ηνπ Β΄ 

Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ ε πφιε θαηαζηξάθεθε θαη μαλαρηίζηεθε απφ ηνλ 

Χγθχζη Πεξξέ. Σν έξγν ηεο αλαζπγθξφηεζεο ηεο είλαη μερσξηζηφ θαη απνηειεί 

κία απφ ηηο ιίγεο ζχγρξνλεο πφιεηο ζηελ Δπξψπε.  

9. Σν ηζηνξηθφ θέληξν ηεο Αβηληφλ, θαηαρσξήζεθε ζηε ιίζηα ην 1995. Ζ πφιε 

είλαη γλσζηή γηα ηε αξρηηεθηνληθή ηεο κεζαησληθνχ ηχπνπ θαη ηα κλεκεία ηεο. 

Καηά ηελ δηάξθεηα ηνπ 14νπ αηψλα ε Αβηληφλ ήηαλ ε έδξα ηνπ Πάπα, πνπ έθεξε 

κεγάιν πινχην ζηελ πφιε, εθείλε ηελ επνρή. Σν Παπηθφ παιάηη απνηειεί έλα 

εμαηξεηηθφ παξάδεηγκα γνηζηθήο αξρηηεθηνληθήο θαη μερσξίδεη ζηελ πφιε. 

10. Ζ Βεδειάε είλαη έλα κεζαησληθφ ρσξηφ, βξίζθεηαη ζηε Βφξεηα Βνπξγνπλδία θαη 

πξνζηέζεθε ζηνλ ζρεηηθφ θαηάινγν ην 1979. Δίλαη δηάζεκν κέξνο 

πξνζθπλήκαηνο εμαηηίαο ηεο εθθιεζίαο ηεο Αγίαο Μαγδαιελήο, ζηελ νπνία 

ηζρπξίδνληαη φηη ππάξρνπλ ηα ιείςαλα ηεο.  

11. Ζ γέθπξα ηνπ Γθαξλη (Pont du Gard), είλαη έλα ξσκατθφ πδξαγσγείν πνπ 

απνηειείηαη απφ ηξία επίπεδα θαη  έιαβε ηελ παγθφζκηα δηάθξηζε λα κπεη ζηε 

ζρεηηθή ιίζηα ην 1985. Υηίζηεθε ηνλ 1ν αηψλα κ.Υ. γηα ηελ κεηαθνξά λεξνχ θαη 

απηφ ην αξηζηνχξγεκα ηεο ξσκατθήο αξρηηεθηνληθήο, απνηειεί αθφκα θαη 

ζήκεξα έλα απφ ηα πνιπζχρλαζηα αμηνζέαηα ηεο Γαιιίαο. 

12. Σν ξσκατθφ ζέαηξν, ν πεξηβάιισλ ηνπ ρψξνο θαη ε Αςίδα ηνπ Θξηάκβνπ ηνπ 

Οξάλδ, εηζήρζε ζηε ιίζηα ηεο UNESCO ην 1981. Βξίζθεηαη ζηελ θνηιάδα ηνπ 

Ρνδαλνχ πνηακνχ, ρηίζηεθε ηνλ 1ν κ.Υ. θαη απνηειεί έλα απφ ηα θαιχηεξα 

δηαηεξεκέλα ζέαηξα παγνζκίσο. 

13. Ζ πφιε ηεο Μπνξληφ θαη ην Ληκάλη ηνπ Φεγγαξηνχ, θαηαρσξήζεθε ζηε ιίζηα 

ην 2007, σο κηα εμαηξεηηθά ηζηνξηθή πφιε, ε νπνία δηαηήξεζε ηελ ηαπηφηεηα 
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ηεο ζην πέξαζκα ησλ αηψλσλ. Γηαζέηεη πεξηζζφηεξα πξνζηαηεπφκελα θηίξηα 

απφ ην Παξίζη, θαη ην ιηκάλη ηεο είλαη απφ ηα ζεκαληηθφηεξα ηεο Γαιιίαο. Σα 

ηειεπηαία ρξφληα έρεη αλαπηπρζεί ηδηαίηεξα ν νηλνηνπξηζκφο θαζψο απνηειεί 

θαη ηελ πξσηεχνπζα ζηελ παξαγσγή θξαζηνχ. 

14. Σν ηξαζβνχξγν, είλαη ε πξσηεχνπζα ηεο Αιζαηίαο θαη ην ηζηνξηθφ ηεο 

θέληξν βξίζθεηαη ζηε ιίζηα ηεο UNESCO απφ ην 1988. Δίλαη ε έθηε 

κεγαιχηεξε πφιε ζηε ρψξα, βξίζθεηαη θνληά ζηα γεξκαληθά ζχλνξα θαη έρεη 

πεξίπνπ 280.000 θαηνίθνπο. 

15. Ζ κεζαησληθή πφιε ηεο Καξθαζφλ, κηα απφ ηηο θαιχηεξα δηαηεξεκέλεο πφιεηο 

ζηελ Δπξψπε, έρεη ζπκπεξηιεθζεί απφ ην 1997 ζηνλ θαηάινγν παγθφζκηαο 

θιεξνλνκηάο ηεο UNESCO. Βξίζθεηαη ζηε λνηηνδπηηθή πιεπξά ηεο Γαιιίαο θαη 

είλαη επξέσο δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο γηα ηελ ηζηνξία ηεο θαη γηα ην γεγνλφο 

φηη έρεη δηαηεξήζεη αθφκα θαη ζήκεξα ην κεζαησληθφ ηεο θέληξν.  

 πσο έρεη ήδε αλαθεξζεί, ε Γαιιία είλαη κηα ρψξα πνπ πξνζειθχεη εθαηνκκχξηα 

ηνπξίζηεο απφ φιν ηνλ θφζκν. Απηφ νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη είλαη κηα ρψξα ε νπνία 

δηαζέηεη φιεο ηηο κνξθέο ηνπξηζκνχ θαη γηα θάζε είδνο ηνπξίζηα. ζνλ αθνξά ηε 

θπζηθή νκνξθηά, ε Γαιιία κπνξεί λα αληαγσληζηεί νπνηαδήπνηε άιιε ρψξα ηνπ 

πιαλήηε. Σν ηνπίν ηεο Γαιιίαο είλαη δηαθνξεηηθφ αιιά θαη φκνξθν, κε ηηο ιακπεξέο 

αθηέο ηεο, ηελ θνηιάδα ηνπ Λίγεξα, ηηο ρηνληζκέλεο Άιπεηο θαη ηηο παξαδνζηαθέο 

πφιεηο ηεο Ννξκαλδίαο λα πξνζθέξνπλ πιεζψξα απφ επηινγέο ζηνπο αλζξψπνπο 

πνπ ζέινπλ λα ηελ επηζθεθζνχλ θαη ζηνπο ιάηξεηο ηεο θχζεο. 

Δπηπξνζζέησο, ε Γαιιία έρεη πνιχ κεγάιε θαη ελδηαθέξνπζα ηζηνξία. Καηά ηε 

δηάξθεηα ηεο καθξφρξνλεο ηζηνξίαο ηεο, έρνπλ ζπκβεί πνιιά ζεκαληηθά γεγνλφηα ηα 

νπνία ραξαθηεξίδνληαη πςίζηεο ζεκαζίαο φρη κφλν γηα ηε Γαιιία, αιιά θαη φιν ηνλ 

θφζκν. Ζ ηζηνξία ηεο είλαη απνηππσκέλε ζε θάζε γσληά ηνπ δξφκνπ θαη απνηειεί 

πφιν έιμεο γηα ηνπο ιάηξεηο ηνπ αξραηνινγηθνχ ηνπξηζκνχ θη πνιιψλ άιισλ 

ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ ηνπξηζκνχ. 

Αλέθαζελ, κηα απφ ηηο πην δηαδεδνκέλεο κνξθέο ελαιιαθηηθνχ ηνπξηζκνχ ζηε Γαιιία, 

είλαη ν ζξεζθεπηηθφο ηνπξηζκφο. Απηφ νθείιεηαη ζηελ χπαξμε πνιιψλ θαζεδξηθψλ 

λαψλ, θάπνηνη απφ ηνπο νπνίνπο ιακβάλνπλ θαη δηεζλή αλαγλψξηζε θαζψο 

απνηεινχλ θαη κλεκεία παγθφζκηαο θιεξνλνκηάο ηεο UNESCO, φπσο ν θαζεδξηθφο 

λαφο ηεο Ακηέλεο, ηεο Μπνπξδ θαη ηεο αξηξ. Έλαο απφ ηνπο δεκνθηιέζηεξνπο 

πξννξηζκνχο ησλ Υξηζηηαλψλ πηζηψλ ζε φιν ηνλ θφζκν απνηειεί ν Ηεξφο λαφο ηεο 

Παλαγίαο ηεο Λνχξδεο, φπνπ ηνλ επηζθέπηνληαη πάλσ απφ 7 εθαηνκκχξηα άλζξσπνη 
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θάζε ρξφλν. πκπιεξσκαηηθά, ν πην δηάζεκνο θαζεδξηθφο λαφο ηεο Γαιιίαο, ε 

Παλαγία ησλ Παξηζίσλ, πξνζειθχεη εηεζίσο πάλσ απφ 13 εθαηνκκχξηα ηνπξίζηεο. 

Χζηφζν, φινη γλσξίδνπλ φηη ε γαιιηθή θνπδίλα θαη ην γαιιηθφ θξαζί είλαη απφ ηα 

θαιχηεξα ζηε γε. Σα ηειεπηαία ρξφληα παγθνζκίσο είλαη ηδηαίηεξα αλαπηπγκέλνο ν 

γαζηξνλνκηθφο ηνπξηζκφο. Σν βαζηθφ πξντφλ είλαη ε γαζηξνλνκία θαη ν νίλνο ελψ ην 

κφλν πνπ ρξεηάδεηαη είλαη κηα απνηειεζκαηηθή κέζνδνο δηάδνζεο ηεο κνξθήο 

ηνπξηζκνχ, κέζσ ηνπ απνηειεζκαηηθνχ κάξθεηηλγθ.  

Σέινο, ν επνρηαθφο ηνπξηζκφο αλαπηχζζεηαη ζηε Γαιιία κε ηελ ίδηα επθνιία ηφζν ην 

ρεηκψλα κέζσ ηνπ ηνπξηζκφ ησλ ρεηκεξηλψλ αζιεκάησλ ζε ρηνλνδξνκηθά θέληξα, 

φζν θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ θαινθαηξηνχ αληηπξνζσπεχνληαο ην ηνπξηζηηθφ πξντφλ 

«Ήιηνο θαη ζάιαζζα». ζνλ αθνξά ηνλ ρεηκεξηλφ ηνπξηζκφ, ε Γαιιία απνηειεί θαη 

έλαλ εμαίξεην ρεηκεξηλφ πξννξηζκφ, θαζψο είλαη ν πξψηνο πξννξηζκφο γηα ζθη ζε 

παγθφζκην επίπεδν. θηέξ θάζε επηπέδνπ θαηαθζάλνπλ ζηηο γαιιηθέο Άιπεηο θάζε 

ρεηκψλα, κε ηνπο Γάιινπο λα ην έρνπλ εθκεηαιιεπηεί ζην έπαθξν δεκηνπξγψληαο 

αλαξίζκεηα ζαιέ θαη ρηνλνδξνκηθά θέληξα. Δπηπιένλ, πξννξηζκνί φπσο ε Κπαλή 

αθηή, ην Παξίζη θαη ε Ννξκαλδία απνηεινχλ θνξπθαίνπο ρεηκεξηλνχο πξννξηζκνχο, 

κε ηηο ρξηζηνπγελληάηηθεο αγνξέο ζε δηάθνξεο πεξηνρέο ηεο ρψξαο, θαη ηηο κεληαίεο 

ρεηκεξηλέο εθπηψζεηο ζηα κεγάια πνιπθαηαζηήκαηα πνπ μεθηλνχλ απφ ηα κέζα 

Ηαλνπαξίνπ, λα απνηεινχλ ζεκαληηθέο αθνξκέο γηα λα πάξεη θάπνηνο ηελ απφθαζε 

λα ηαμηδέςεη ζηε Γαιιία. πκπιεξσκαηηθφ, ε Γαιιία δηαζέηεη φκνξθεο αθηέο ηφζν ζηε 

Μεζφγεην ζάιαζζα φζν θαη ζηνλ Αηιαληηθφ σθεαλφ. Ζ ηνπξηζηηθή πεξίνδνο μεθηλά 

απφ ηα ηέιε Απξηιίνπ θαη ηειεηψλεη ζηηο αξρέο Οθησβξίνπ, νπφηε απηνκάησο 

απνηειεί έλαλ απφ ηνπ αληαγσληζηέο ηεο Διιάδαο ζην ηνπξηζηηθφ πξντφλ πνπ 

πξνζθέξνπλ.  

3.11 Ο ΓΑΛΛΟ ΣΟΤΡΙΣΑ 

χκθσλα κε ηελ έξεπλα ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, ε κέζε παξακνλή ηνπ Γάιινπ 

ηνπξίζηα ζηνλ πξννξηζκφ πνπ έρεη επηιέμεη λα επηζθεθζεί, είηε βξίζθεηαη ζηε ρψξα 

ηεο Γαιιία, είηε ζην εμσηεξηθφ, ήηαλ 9 κέξεο, ελψ ζχκθσλα κε ηελ “Enterprise du 

Voyage” ε κέζε παξακνλή αλήιζε ζηηο 12 λχρηεο. Σν 75% ησλ Γάιισλ πνιηηψλ 

ηαμηδεχνπλ γηα ιφγνπο αλαςπρήο ηνπιάρηζηνλ κία θνξά ηνλ ρξφλν, ην 69% ησλ 

ειηθησκέλσλ πνπ βξίζθνληαη ζηε ζπληαμηνδφηεζε πξαγκαηνπνηνχλ ηαμίδηα. Σν 92% 

ησλ ζηειερψλ ησλ κεγάισλ επηρεηξήζεσλ ηαμηδεχνπλ γηα επαγγεικαηηθνχο ιφγνπο, 

ελψ ην 74% ησλ κηζζσηψλ θαη ην 68% ησλ εξγαηψλ αληίζηνηρα πξαγκαηνπνηνχλ 

ηαμίδηα κέζσ ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο απαζρφιεζεο. 
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 ζνλ αθνξά, ηα θξηηήξηα επηινγήο πξννξηζκνχ, ν Γάιινο ηνπξίζηαο ιακβάλεη 

ζνβαξά ππφςε, ηνλ πξνυπνινγηζκφ (budget) πνπ δηαζέηεη, ηελ αζθάιεηα πνπ ηνπ 

παξέρεη ν επηζπκεηφο πξννξηζκφο θαη ην πνιηηηζηηθφ ελδηαθέξνλ πνπ δηαζέηεη ε 

ρψξα. Δπηπιένλ, ην 21% παξαηεξεί ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ ζηνλ 

πξννξηζκφ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο παξακνλήο ηνπο, ελψ ην 21% αλαδεηά ηελ χπαξμε 

δηάθνξσλ πξνζθνξψλ ή παθέησλ πνπ λα ηνλ εμππεξεηνχλ. Οη Γάιινη ηνπξίζηεο 

έρνπλ ρσξηζηεί ζε ηέζζεξηο θαηεγνξίεο αλάινγα κε ηνλ ιφγν πνπ ηαμηδεχνπλ:  

1. Ζ πξψηε θαηεγνξία αθνξά ηνπο Γάιινπο ηνπξίζηεο πνπ ηαμηδεχνπλ γηα λα 

απνθνκίζνπλ κνλαδηθέο εκπεηξίεο θαη λα δηεπξχλνπλ ηνπο νξίδνληεο ηνπο. Σν 

31% ησλ ηαμηδησηψλ αλαδεηνχλ έλα ηέηνην ηαμίδη. 

2. Ζ δεχηεξε θαηεγνξία απνηειείηαη απφ ηνπο αλζξψπνπο νη νπνίνη έρνπλ σο 

θχξην ζθνπφ ηελ μεθνχξαζε θαη ηηο δηαθνπέο. Σν 39% ησλ ηαμηδησηψλ έρεη 

σο θίλεηξν λα ηαμηδέςεη. 

3. Ζ ηξίηε θαηεγνξία αθνξά ηνπο ηαμηδηψηεο πνπ αλαδεηνχλ ηελ αλζξψπηλε 

επαθή, δειαδή λα γλσξίζνπλ λένπο αλζξψπνπο, λέεο θνπιηνχξεο αιιά θαη 

λένπο πνιηηηζκνχο. Σν πνζνζηφ απηφ αλέξρεηαη ζην 42% ησλ ηνπξηζηψλ. 

4. Ζ ηειεπηαία θαηεγνξία αλαθέξεηαη ζηνπο αλζξψπνπο πνπ ηαμηδεχνπλ γηα 

επαγγεικαηηθνχο ιφγνπο ή ζην πξνζσπηθφ επηρεηξήζεσλ ην νπνίν ζα 

παξακείλεη ζην εμσηεξηθφ γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα.   

χκθσλα κε ηελ Eurostat, νη Γάιινη ηαμηδεχνπλ ηνπιάρηζηνλ 5 θνξέο ηνλ ρξφλν. 

Απηφο ν αξηζκφο είλαη πςειφηεξνο απφ ηνλ επξσπατθφ κέζν φξν (ηέζζεξα ηαμίδηα 

εηεζίσο) αιιά θαη κηθξφηεξνο απφ ηνλ ζθαλδηλαβηθφ κέζν φξν (εθηά κε νρηψ ηαμίδηα 

εηεζίσο). Απηφ ζεκαίλεη φηη νη Γάιινη επηζπκνχλ λα ηαμηδεχνπλ ζε κεγάιν βαζκφ, 

σζηφζν, δελ ζεκαίλεη φηη μνδεχνπλ θαη πνιιά ρξήκαηα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

παξακνλήο ηνπο. Γηα έλα ηαμίδη ηνπιάρηζηνλ ηεζζάξσλ δηαλπθηεξεχζεσλ, ν Γάιινο 

ηνπξίζηαο ζα δαπαλήζεη θαηά κέζν φξν €616 γηα λα πιεξψζεη ηε δηακνλή, ηε 

κεηαθνξά θαη ηα γεχκαηα ηνπ (Δηθφλα 17).  
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Δικόνα 17: Απεηθφληζε ηεο κέζεο δαπάλεο αλά άηνκν γηα δηακνλή ηεζζάξσλ ηνπιάρηζηνλ 

δηαλπθηεξεχζεσλ ησλ ηνπξηζηψλ απφ δηάθνξεο επξσπατθέο ρψξεο.(Eurostat) 

 

ηελ έξεπλα ηεο Eurostat παξνπζηάδεηαη ε δηαθνξά κεηαμχ ησλ πινπζηφηεξσλ 

θξαηψλ (βφξεην θαη δπηηθφ ηκήκα ηεο επείξνπ) θαη ησλ θησρφηεξσλ (λφηην θαη 

αλαηνιηθφ ηκήκα ηεο επείξνπ). Οη Γάιινη ηνπξίζηεο βξίζθνληαη ζηε κέζε ηεο 

θαηάηαμεο θαζψο μνδεχνπλ πεξηζζφηεξα απφ ηνπο γείηνλεο ηνπο ζην λφηην ηκήκα ηεο 

Δπξψπεο, ηελ Ηηαιία (€ 579) θαη ηελ Ηζπαλία (€ 525) αιιά ζαθψο ιηγφηεξα απφ απηά 

πνπ μνδεχνπλ νη γείηνλεο ηε ζην βφξεην ηκήκα ηεο Δπξψπεο, φπσο ζην Βέιγην        

(€ 754)  θαη ζηε Γεξκαλία (€ 783). 

Ο ηαμηδησηηθφο αλαιπηήο “Skyscanner” αλέιπζε ηηο αγνξαζηηθέο ηάζεηο ησλ πειαηψλ 

ηεο θαη έηζη, πξνζδηφξηζε ηνπο 10 αγαπεκέλνπο πξννξηζκνχο ησλ Γάιισλ 

ηνπξηζηψλ γηα ην 2019:  

1. Σελ πξψηε ζέζε ζηελ θαηάηαμε θαηαιακβάλεη ην Λνλδίλν, αλεβαίλνληαο δχν 

ζέζεηο ζε ζχγθξηζε κε ην 2018. Απνηειεί ηδαληθφ κέξνο γηα απφδξαζε ησλ 

Γάιισλ ηαμηδησηψλ θαζψο βξίζθεηαη πνιχ θνληά ζηελ παηξίδα ηνπο. 

2. Γεχηεξνο αγαπεκέλνο πξννξηζκφο γηα ηνπο Γάιινπο ηνπξίζηεο απνηειεί ε 

λέα Τφξθε, ε νπνία έραζε κία ζέζε ζηελ θαηάηαμε ζε ζρέζε κε ην 2018. 

3. Σν Μπαιί θέξδηζε κία ζέζε ζε ζχγθξηζε κε ηελ πξνεγνχκελε ρξνληά θαη 

ζπλερίδεη λα απνηειεί έλαλ αγαπεκέλν πξννξηζκφ γηα ηνπο ηαμηδηψηεο 

πξνεξρφκελνπο απφ ηελ Γαιιία. 

4. Ζ ηέηαξηε ζέζε αλήθεη ζηελ Ληζαβφλα ε νπνία βξίζθεηαη κία ζέζε πςειφηεξα 

ζηελ θαηάηαμε ζε ζχγθξηζε κε ην 2018. 
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5. Πέκπηνο αγαπεκέλνο πξννξηζκφο ησλ Γάιισλ γηα ην 2019, είλαη ε 

Βαξθειψλε, ε νπνία βξίζθεηαη ηξεηο ζέζεηο πςειφηεξα ζε ζχγθξηζε κε ηελ 

ίδηα πεξίνδν ηελ πξνεγνχκελε ρξνληά. 

6. Σν Μφληξεαι είλαη κία θνζκνπνιίηηθε γαιιφθσλε πφιε, θαη δηθαίσο βξίζθεηαη 

ζηελ έθηε ζέζε ηεο ζρεηηθήο ιίζηαο. 

7. Ζ πξσηεχνπζα ηεο Σατιάλδεο, Μπαλγθφγθ, ζπλερίδεη λα απνηειεί έλαλ 

δεκνθηιή πξννξηζκφ γηα ηνπο Γάιινπο ηνπξίζηεο θαζψο ρηιηάδεο ηελ 

επηζθέπηνληαη, εηδηθφηεξα ην θαινθαίξη. 

8. Ζ πφιε ηεο Αζήλαο βξίζθεηαη κία ζέζε πίζσ ζε ζχγθξηζε κε ην 2018. Ζ πφιε 

ηεο Αζήλαο, αλέθαζελ απνηεινχζε δεκνθηιή πξννξηζκφ γηα ηνπο Γάιινπο, 

φρη κφλν γηα ην πνιηηηζηηθφ ελδηαθέξνλ ηεο θαη γηα ηελ θνπιηνχξα ηεο, αιιά 

θαζψο απνηειεί θαη ζεκείν εθθίλεζεο γηα ηελ επίζθεςε ζηα ειιεληθά λεζηά. 

9.  Σν Πφξην βξίζθεηαη ζηελ έλαηε ζέζε, ε νπνία θεξδίδεη κία ζέζε ζε ζχγθξηζε 

κε ην 2018. Με δχν πφιεηο ζηνπο θνξπθαίνπο 10 πξννξηζκνχο ησλ Γάιισλ 

ηαμηδησηψλ γηα ην 2019, ε Πνξηνγαιία είλαη ζίγνπξα δεκνθηιήο. 

10. Ζ Σπλεζία επαλέξρεηαη ζηελ ζρεηηθή θαηάηαμε γηα ην 2019, κεηά ηελ απνπζία 

ηεο γηα 4 ρξφληα, ιφγσ ησλ ηξνκνθξαηηθψλ επηζέζεσλ πνπ έγηλαλ ζε 

ηνπξηζηηθά αμηνζέαηα ηεο ην 2015.   

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4: ΥΔΔΙ ΔΛΛΑΓΑ-ΓΑΛΛΙΑ 

 

4.1 ΓΙΜΔΡΔΙ ΥΔΔΙ ΔΛΛΑΓΑ-ΓΑΛΛΙΑ 

Οη δηκεξείο ζρέζεηο αλαθέξνληαη ζηηο πνιηηηθέο, νηθνλνκηθέο θαη πνιηηηζηηθέο ζρέζεηο 

κεηαμχ δχν θπξίαξρσλ θξαηψλ. ηαλ ππάξρεη ακνηβαία αλαγλψξηζε φηη δχν θξάηε 

απνηεινχλ θπξίαξρα θξάηε θαη έξρνληαη ζε ζπκθσλία ζηηο δηπισκαηηθέο ζρέζεηο, 

ηφηε δεκηνπξγνχλ κία δηκεξή ζρέζε. Κξάηε ηα νπνία έρνπλ αλαπηχμεη δηκεξείο 
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ζρέζεηο, αληαιιάζνπλ πξέζβεηο θαη δηπισκάηεο γηα λα δηεπθνιχλνπλ ηνπο δηαιφγνπο 

θαη ηηο ζπλεξγαζίεο κεηαμχ ηνπο. Οη νηθνλνκηθέο ζπκθσλίεο, φπσο νη ζπκθσλίεο 

ειεχζεξνπ εκπνξίνπ ή νη άκεζεο μέλεο επελδχζεηο πνπ ππνγξάθνληαη είλαη έλα θνηλφ 

παξάδεηγκα ζχλαςεο δηκεξψλ ζρέζεσλ κεηαμχ δχν θξαηψλ.  

Οη ζρέζεηο κεηαμχ Γαιιίαο θαη Διιάδαο μεθηλνχλ θηφιαο απφ ηελ Κιαζηθή 

Αξραηφηεηα, φηαλ ηδξχζεθαλ αξραίνη ειιεληθνί νηθηζκνί ζηελ Γαιαηία θαη πην 

ζπγθεθξηκέλα ζηε Μαζζαιία. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ Μεζαίσλα, αξθεηνί Γάιινη 

ζηαπξνθφξνη, πξαγκαηνπνίεζαλ αξθεηέο απνηθίεο ζηελ Διιάδα, κεηά ηελ πηψζε ηεο 

Βπδαληηλήο Απηνθξαηνξίαο φπσο ην Πξηγθηπάην ηεο Αραΐαο θαη ην Γνπθάην ηεο 

Αζήλαο. ηε κεηαγελέζηεξε επνρή, ν Γαιιηθφο δηαθσηηζκφο θαη νη αληηιήςεηο ηεο 

Γαιιηθήο επαλάζηαζεο άζθεζαλ επηξξνή ζηνπο θχξηνπο πξεζβεπηέο ηνπ ειιεληθνχ 

δηαθσηηζκνχ φπσο ηνλ Αδακάληην Κνξαή θαη ηνλ Ρήγα Φεξαίν θαη απνηέιεζαλ ηελ 

απαξρή γηα ηνλ Διιεληθφ Πφιεκν ηεο Αλεμαξηεζίαο. Σελ πεξίνδν ηεο ειιεληθήο 

επαλάζηαζεο ην 1821, Γάιινη Φηιέιιελεο, δηαδξακάηηζαλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ 

εζληθή αλεμαξηεζία θαη επίζεο θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο ήηαλ ε βνήζεηα ησλ γαιιηθψλ 

ζηξαηεπκάησλ ζηε Ναπκαρία ηνπ Ναβαξίλνπ γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο ειιεληθήο 

αλεμαξηεζίαο.   

ηε ζχγρξνλε επνρή, ε Γαιιία θαη ε Διιάδα μεθίλεζαλ ηηο δηπισκαηηθέο ζρέζεηο ην 

1833. Οη εμαηξεηηθέο δηπισκαηηθέο ζρέζεηο πνπ δηαζέηνπλ πεγάδνπλ απφ ην ηζρπξφ 

πνιηηηζηηθφ θαη ηζηνξηθφ δεζκφ πνπ είραλ. Απνηεινχλ θαη νη δχν κέιε ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο, ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ θαη ηνπ ΝΑΣΟ, θαη ζπλεξγάδνληαη ζε 

πνιινχο άιινπο πνιπκεξείο νξγαληζκνχο. Δπηπιένλ, ππήξμαλ ζχκκαρνη θαηά ηελ 

δηάξθεηα ησλ δχν Παγθνζκίσλ Πνιέκσλ, ηνπ Πνιέκνπ ηεο Κνξέαο θαη ηνπ Φπρξνχ 

Πνιέκνπ θαη δελ ππήξμε πνηέ θάπνην θιίκα αληηπαιφηεηαο κεηαμχ ησλ δχν ιαψλ. Ζ 

Γαιιία ήηαλ θχξηνο ζχκκαρνο ηεο Διιάδαο ζηελ απνθαηάζηαζε ηεο δεκνθξαηίαο ην 

1974, ελψ θαζνξηζηηθή ήηαλ θαη ε ζπκκεηνρή ηεο ζηηο δηαπξαγκαηεχζεηο πνπ είραλ 

σο ζηφρν ηελ ελζσκάησζε ηεο Διιάδαο ζηελ Δπξσπατθή Οηθνλνκηθή Κνηλφηεηα  ην 

1981. 

Σα ηειεπηαία ρξφληα, ε Γαιιία ππνζηήξημε ζζελαξά ηελ Διιάδα ζην δήηεκα ηεο 

νηθνλνκηθήο θξίζεο, φρη κφλν ζε ζεσξεηηθφ επίπεδν, αιιά θαη πξαθηηθά ζηηο θξίζηκεο 

ζπλαληήζεηο ησλ αξκνδίσλ επξσπατθψλ νξγάλσλ. 

 ηε ζεκεξηλή επνρή, ε Διιεληθή Γεκνθξαηία εθπξνζσπείηαη ζηε Γαιιία κε ηελ 

πξεζβεία ε νπνία ηδξχζεθε ην 1833. Ζ Διιάδα επίζεο εθπξνζσπείηαη ζηε Γαιιία 

κέζσ ηνπ πξνμελείνπ, κε ην Γεληθφ Πξνμελείν ηεο Μαζζαιίαο θαη ηα Δπίηηκα 
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Πξνμελεία ζηηο πφιεηο: Μπνξληφ, Γθξελφκπι, Υάβξε, Λίιιε, Λπψλ, Νάληε, Νίθαηα θαη 

ηξαζβνχξγν. Δπηπιένλ, ε Γαιιία εθπξνζσπείηαη θαη απηή ζηελ Διιάδα ζε επίπεδν 

Πξεζβείαο. 

Σέινο, νη δχν ρψξεο ελψλνληαη επίζεο εμαηηίαο ηεο καθξνρξφληαο ζπλεξγαζίαο ηνπο 

ζηνλ θιάδν ηνπ πνιηηηζκνχ. Οη πξνλνκηαθέο απηέο ζρέζεηο, πνπ αλαπηχρζεθαλ απφ 

ηελ ίδξπζε ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο, είλαη απφξξνηα ηνπ ζαπκαζκνχ πνπ έρνπλ νη 

πνιίηεο ησλ δχν ρσξψλ γηα ηελ πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά θαη ηε ζχγρξνλε θαιιηηερληθή 

δεκηνπξγία. Ζ Διιάδα, ε νπνία απνηειεί κέινο ηνπ Γηεζλνχο Οξγαληζκνχ 

Γαιινθσλίαο, εληζρχεη κε νπνηνδήπνηε ηξφπν ηελ εθκάζεζε ηεο γαιιηθήο γιψζζαο. 

Πεξίπνπ 300.000 Έιιελεο καζεηέο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο καζαίλνπλ ηελ 

γαιιηθή γιψζζα ζηα ζρνιεία, ελψ έληνλν είλαη θαη ε επηζπκία ησλ Γάιισλ πνιηηψλ 

γηα ηελ απφθηεζε γλψζεο ησλ αξραίσλ θαη λέσλ ειιεληθψλ.  

4.2 Ο ΔΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗΝ ΓΑΛΛΙΑ 

Ζ ειιεληθή δηαζπνξά παξνπζηάδεηαη ζηε Γαιιία απφ ηελ πεξίνδν ηεο Αξραηφηεηαο. Ζ 

Μαζζαιία ηδξχζεθε θαηά ην 600 π.Υ. απφ Έιιελεο λαπηηθνχο, νη νπνίνη 

πξνέξρνληαλ απφ ηελ Φψθαηα ηεο Μηθξάο Αζίαο. Ζ πεξηνρή γχξσ απφ ηελ 

Μαζζαιία νλνκάζηεθε αξγφηεξα Πξνβεγθία φπνπ πεξηειάκβαλε θαη άιιεο 

ζεκαληηθέο πφιεηο πνπ ίδξπζαλ νη Έιιελεο, φπσο ε Αληίπνιηο, ε Αγάζε θαη ε Νίθαηα. 

Ο εμεξεπλεηήο θαη επηζηήκνλαο Ππζέαο απνηεινχζε κία απφ ηηο θπξηφηεξεο 

ειιεληθήο θαηαγσγήο πξνζσπηθφηεηεο ηεο Μαζζαιίαο εθείλεο ηεο πεξηφδνπ. Απηή ε 

θνηλσλία εμαθαλίζηεθε ζηε δηάξθεηα ηεο «Όζηεξεο Αξραηφηεηαο» δειαδή απφ ην 

200-800 κ.Υ ιφγσ ηεο απνξξφθεζεο ηεο απφ ηνλ ηνπηθφ πιεζπζκφ. Παξφια απηά, 

εκθαλίζηεθε μαλά κέζσ ησλ θπκάησλ κεηαλάζηεπζεο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 17νπ 

αηψλα ζηελ Κνξζηθή. 

Σνλ 1676, έλαο κηθξφο αξηζκφο Διιήλσλ, πξνεξρφκελνη απφ ην Γχζεην, 

επηβηβάζηεθαλ ζην Οίηπιν, έλα ρσξηφ ηεο Μάλεο, γηα λα γιηηψζνπλ απφ ηελ ηνχξθηθε 

θαηνρή θαη γηα δηάθνξνπο άιινπο ιφγνπο θαη ίδξπζαλ ηελ Παφκηα, έλα ρσξηφ ην 

νπνίν βξίζθεηαη ζηε δπηηθή αθηή ηνπ λεζηνχ ηεο Κνξζηθήο. ηαλ νη ηφηε θάηνηθνη ηεο 

Κνξζηθήο, παξαρψξεζαλ ηα εδάθε ηνπο ζηελ ειιεληθή θνηλφηεηα, ηνπο ππνρξέσζαλ 

ζηε ζπκπιήξσζε ελφο ζπκβνιαίνπ, ην νπνίν ηνπο αλάγθαδε λα γίλνπλ Καζνιηθνί θαη 

λα αζπαζηνχλ ηηο Γπηηθέο Καζνιηθέο Δθθιεζίεο. Καηά ηελ δηάξθεηα ησλ 

Ναπνιεφληεησλ πνιέκσλ, παξαηεξείηαη πνιχ ζπρλά ε κεηαθίλεζε ησλ Διιήλσλ 

λαπηηθψλ ζην ιηκάλη ηεο Μαζζαιίαο, γηα ηελ κεηαθνξά θπξίσο γεσξγηθψλ πξντφλησλ 

πξνο απηέο ηηο πεξηνρέο. 
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Σνλ 19ν αηψλα ην πνζνζηφ ησλ Διιήλσλ ζηελ Γαιιία ήηαλ ειάρηζην νη νπνίνη ήηαλ 

εγθαηεζηεκέλνη θαηά θχξην ιφγν ζηα πξνάζηηα ηεο Μαζζαιίαο. Δλψ ε Μαζζαιία 

απνηεινχζε πφιν έιμεο γηα ηνπο Έιιελεο, γηα ηελ ελίζρπζε ηεο νηθνλνκίαο, ην 

Παξίζη, απφ ηελ απέλαληη πιεπξά απνηεινχζε πφιν έιμεο σο έλα ζπνπδαίν θέληξν 

πλεπκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο. 

Χζηφζν, ην πξψην θαη κνλαδηθφ πξαγκαηηθφ κεηαλαζηεπηηθφ ξεχκα ζην πξψην κηζφ 

ηνπ 20νπ αηψλα παξνπζηάδεηαη ηε δεθαεηία ηνπ 1910-1920, φπνπ κεξηθέο ρηιηάδεο 

Έιιελεο θαηαθζάλνπλ ζην Παξίζη, είηε γηα λα εξγαζηνχλ, είηε λα ππεξεηήζνπλ ηνλ 

γαιιηθφ ζηξαηφ ζηνλ Α΄ Παγθφζκην Πφιεκν έλαληη ακνηβήο. Σελ πεξίνδν κεηά ηνλ 

πφιεκν, νη αλάγθεο ηεο Γαιιίαο γηα εξγαηηθφ δπλακηθφ, αιιά θαη ε θηιειεχζεξε 

πνιηηηθή ηνπ Γαιιηθνχ θξάηνπο, ηελ θαζηζηνχλ ηθαλή λα θηινμελήζεη πεξηζζφηεξνπο 

Έιιελεο κεηαλάζηεο. Σελ ίδηα πεξίνδν θηάλνπλ ζηε Γαιιία θαη νη Έιιελεο απφ ηε 

Μηθξά Αζία, βξίζθνληαο θαηαθχγην κεηά ηελ Μηθξαζηαηηθή θαηαζηξνθή. Σελ επφκελε 

δεθαεηία, ιφγσ ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο, πνιινί Έιιελεο επέζηξεςαλ ζηελ παηξίδα 

ηνπο. 

Σελ πεξίνδν ηεο κεγάιεο νηθνλνκηθήο απνδεκίαο απφ ηελ Διιάδα, απφ ην ηέινο ηνπ 

1950 κέρξη ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1970, ε Γαιιία δελ παξνπζίαζε ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθέο αθίμεηο Διιήλσλ κεηαλαζηψλ, φπσο ζπλέβε κε ηελ Γεξκαλία, ηηο Ζ.Π.Α., 

ηνλ Καλαδά θαη ηελ Απζηξαιία.  

Γηα ην ζεκεξηλφ κέγεζνο ηνπ ειιεληθνχ πιεζπζκνχ ζηε Γαιιία, δελ ππάξρνπλ 

αζθαιή ζηνηρεία θαη νη εθηηκήζεηο δηαθξίλνληαη απφ ζεκαληηθέο απνθιίζεηο. Απηφ 

νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη ππάξρεη κεγάινο άγλσζηνο αξηζκφο γαιιηθήο ηζαγέλεηαο 

θαη δηπιήο ππεθνφηεηαο. Δπηπιένλ, ην Παξίζη απνηειεί ηφπν δηακνλήο κηθξήο 

δηάξθεηαο γηα ηνπο Έιιελεο ηνπ θαιιηηερληθνχ, επηζηεκνληθνχ θαη επηρεηξεκαηηθνχ 

θιάδνπ. Δπίζεο, παξνπζηάδεηαη θαη έλαο κεγάινο αξηζκφο θνηηεηψλ. Τπνινγίδεηαη φηη 

ν πιεζπζκφο ησλ Διιήλσλ ηεο Γαιιίαο θπκαίλεηαη κεηαμχ 30.000 θαη 35.000 

αηφκσλ. ηηο πεξηνρέο ηνπ Παξηζηνχ θαη ηεο Λπψλ δηακέλνπλ πεξίπνπ 20.000 άηνκα 

ελψ ζηε λφηηα Γαιιία ν αξηζκφο αλέξρεηαη ζηηο 10.000. Δπίζεο, κηθξέο ειιεληθέο 

παξνηθίεο ζπλαληάκε θαη ζε δηάθνξα γαιιηθά αζηηθά θέληξα, φπσο ην ηξαζβνχξγν, 

ε Σνπινχδε, ην Μπνξληψ θαη ε Υάβξε.  

ζνλ αθνξά ζηε ζχλζεζε ηεο Διιεληθήο θνηλφηεηαο ηνπ Παξηζηνχ, δηαθξίλνπκε δχν 

νκάδεο: απηή ηεο «νηθνλνκηθήο-θνηλσληθήο» κεηαλάζηεπζεο απφ ηε κία, θαη εθείλε 

ηεο «πλεπκαηηθήο» απφ ηελ άιιε. ηελ πξψηε θαηεγνξία ζπλαληάκε θπξίσο 

κηθξεκπφξνπο, ηερλίηεο θαη εμεηδηθεπκέλνπο εξγάηεο πνπ θαηέθζαζαλ ζηελ Πφιε ηνπ 
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Φσηφο γηα έλα λέν μεθίλεκα. Σα αίηηα γηα ηε δεχηεξε θαηεγνξία κεηαλάζηεπζεο, 

πξέπεη λα αλαδεηεζνχλ ζηελ αίγιε ηνπ Παξηζηνχ, πνπ απνηεινχζε πάληα πνιηηηζηηθφ 

θαη πνιηηηθφ ζχκβνιν ηξφπνπ δσήο, γηα ηελ Διιάδα. ε δηάθνξεο πεξηφδνπο ηεο 

ηζηνξίαο, ηδηαίηεξα θαηά ηε δηθηαηνξία ησλ ζπληαγκαηαξρψλ, πνιινί Έιιελεο 

θαιιηηέρλεο, δηαλννχκελνη, επηζηήκνλεο θαη πνιηηηθνί δηάιεμαλ ην Παξίζη γηα ηφπν 

θαηνηθίαο ηνπο. Δπηπξνζζέησο, νη θνηηεηέο ζπληζηνχλ κία δηαθνξεηηθή θαηεγνξία 

ζηελ ειιελφθσλε θνηλφηεηα κε ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά θαη πςειφ επίπεδν 

κφξθσζεο.  

Οη έιιελεο ηεο Γαιιίαο εκθαλίδνληαη νξγαλσκέλνη ζε πνιινχο ζπιιφγνπο θαη 

θνηλφηεηεο κε πνηθίιε δξάζε. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα είλαη ε «Διιεληθή 

Κνηλφηεηα Παξηζηνχ θαη Πεξηρψξσλ». ηφρνο ηεο θνηλφηεηαο είλαη λα πξνσζήζεη ηελ 

Διιελνγαιιηθή θηιία θαη λα δηαηεξήζεη ηελ επαθή ησλ Γάιισλ πνπ έρνπλ φκσο 

Διιεληθή θαηαγσγή, κε ηελ Διιεληθή γιψζζα θαη ηνλ Διιεληθφ πνιηηηζκφ. Γηα απηφ 

ηνλ ιφγν, ε θνηλφηεηα δηνξγαλψλεη εθζέζεηο, ζεκηλάξηα θαη πξνβνιέο ηαηληψλ αλά 

ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα. 

πκπεξαζκαηηθά, ε παξνπζία ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο ζηα γαιιηθά εδάθε δελ 

δεκηνχξγεζε πνηέ πξνβιήκαηα. Αληηζέησο, ε αιιειεπίδξαζε ησλ δχν πνιηηηζκψλ 

δηαδξακάηηζε ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ αλάπηπμε ηεο επηζηήκεο, ηεο ηέρλεο θαη ηεο 

ινγνηερλίαο.  

 4.3 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΝΔΡΓΑΙΑ ΔΛΛΑΓΑ-ΓΑΛΛΙΑ 

χκθσλα κε ηα ζηνηρεία απφ ηελ Διιεληθή ηαηηθή Αξρή, ηα νπνία έρνπλ αληιεζεί 

απφ ηελ Eurostat θαη ηα έρεη αλαιχζεη ε Πξεζβεία ηεο Διιάδνο ζηε Γαιιία, ε 

νηθνλνκηθή ζπλεξγαζία ησλ δχν ρσξψλ ην πξψην εμάκελν ηνπ 2019 παξνπζίαζε 

αχμεζε ηεο ηάμεο ηνπ 12,4%, κε ηνλ φγθν εκπνξίνπ λα δηακνξθψλεηαη ζηα €3,6 

δηζεθαηνκκχξηα. Αλαθεξφκελνη ζηηο ειιεληθέο εμαγσγέο, παξνπζίαζαλ αχμεζε θαηά 

17,6% ζε ζχγθξηζε κε ην 2018, ζπλερίδνληαο ηελ αλνδηθή ηνπο πνξεία ηα ηειεπηαία 

ρξφληα. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, θαηά ηνλ ίδην ηξφπν θηλήζεθαλ θαη νη εηζαγσγέο ηεο 

Διιάδαο απφ ηελ Γαιιία, παξνπζηάδνληαο αχμεζε θαηά 10% ζε ζρέζε κε ηελ 

αληίζηνηρε πεξίνδν έλα ρξφλν πξηλ. Αληίζεηα ην εκπνξηθφ ηζνδχγην ζπλερίδεη λα 

παξακέλεη έληνλα ειιεηκκαηηθφ γηα ην ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα. ηνλ 

παξαθάησ πίλαθα παξνπζηάδεηαη ην δηκεξέο εκπφξην Διιάδαο-Γαιιίαο ζε επξψ. 

Πίνακαρ 8: Απνηειέζκαηα ζε επξψ απφ ην δηκεξέο εκπφξην ησλ δχν ρσξψλ γηα ηα έηε 2018, 

2019 (ΔΛΣΑΣ, Eurostat, 2019) 
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Σελ πξψηε ζέζε ησλ ζεκαληηθφηεξσλ εμαγσγψλ απφ ηελ Διιάδα θαηαιακβάλνπλ ηα 

ζπζθεπαζκέλα θάξκαθα γηα ηε ιηαληθή πψιεζε, παξνπζηάδνληαο αχμεζε θαηά 

59,37% θαη θζάλνληαο ζε αμία ζρεδφλ ηα €402 εθαηνκκχξηα. Σε δεχηεξε ζέζε 

θαηαιακβάλνπλ νη πιάθεο θαη ηαηλίεο απφ αξγίιην, ε αμία ησλ νπνίσλ έθζαζε ζρεδφλ 

ηα €70 εθαηνκκχξηα, παξνπζηάδνληαο αξλεηηθή κεηαβνιή -4,17% ζε ζχγθξηζε κε ηελ 

αληίζηνηρε πεξίνδν έλα ρξφλν πξηλ. Σελ πξψηε πεληάδα ζπκπιεξψλνπλ νη ζσιήλεο 

απφ ραιθφ, ε αμία ησλ νπνίσλ αλήιζε ζηα €54,72 εθαηνκκχξηα, ηα λσπά ςάξηα κε 

χςνο εμαγσγψλ €52,25 εθαηνκκχξηα θαη ηα ιάδηα απφ πεηξέιαην κε εμαγσγέο χςνπο 

€47,5 εθαηνκκπξίσλ. Οη θαιχηεξεο επηδφζεηο εκθαλίδνληαη ζηα παξαζθεπάζκαηα 

δηαηξνθήο, ηα νπνία ζρεδφλ δηπιαζηάζηεθαλ κε χςνο εμαγσγψλ €17 εθαηνκκχξηα, 

ζηα πξντφληα νκνξθηάο ή καθηγηάδ κε αχμεζε 52,8% θαη αμίαο €8,5 εθαηνκκπξίσλ. 

Αληηζεηηθά, πησηηθή πνξεία παξνπζηάδνπλ ηα λσπά ςάξηα, νη εμαγσγέο ησλ νπνίσλ 

κεηψζεθαλ θαηά -6,3% παξακέλνληαο φκσο ζηελ πξψηε πεληάδα θαη ην ειαηφιαδν, 

νη εμαγσγέο ηνπ νπνίνπ κεηψζεθαλ θαηά -10,1% ζε ζχγθξηζε κε ηελ αληίζηνηρε 

πεξίνδν ηνπ 2018. ηνλ παξαθάησ πίλαθα (Πίλαθαο 9) αλαιχνληαη ηα πέληε πξψηα 

ειιεληθά εμαγφκελα πξντφληα πξνο ηε Γαιιία, αληηπξνζσπεχνληαο πεξίπνπ ην 50% 

ησλ ζπλνιηθψλ εμαγσγψλ πξνο ηε ρψξα. 

 

 

 

 

 

ΠΔΡΗΟΓΟ 2019 2018
ΜΔΣΑΒΟΛΖ 

2019/2018

ΔΛΛ. ΔΞΑΓΧΓΔ 1.196.970.987 1.018.207.477 17,56%

ΔΛΛ. ΔΗΑΓΧΓΔ 2.398.706.032 2.179.641.370 10,05%

ΟΓΚΟ 

ΔΜΠΟΡΗΟΤ
3.595.677.019 3.197.848.847 12,44%

ΔΜΠΟΡΗΚΟ 

ΗΟΕΤΓΗΟ
-1.201.735.045 -1.161.433.893 3,47%
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Πίνακαρ 9: Οηθνλνκηθά απνηειέζκαηα ζε επξψ ησλ εμαγσγψλ απφ ηελ Διιάδα ζηε Γαιιία 

γηα ηα έηε 2018, 2019 (Eurostat, Γξαθείν ΟΔΤ Παξηζίσλ, 2019) 

 

ζνλ αθνξά ηα εηζαγφκελα πξντφληα απφ ηε Γαιιία, ηε πξψηε ζέζε θαηαιακβάλνπλ 

ηα ζπζθεπαζκέλα θάξκαθα, θζάλνπλ ζε αμία ηα €202,6 εθαηνκκχξηα θαη κε κεξίδην 

8,4%. ηε ζπλέρεηα, έρνπκε ηα λσπά θξέαηα βννεηδψλ κε κεξίδην 6,9% θαη αμία 

εηζαγσγψλ χςνπο €166 εθαηνκκπξίσλ. Σελ πξψηε πεληάδα νινθιεξψλνπλ ηα 

επηβαηηθά απηνθίλεηα κε αμία €121,2 εθαηνκκπξίσλ, παξνπζηάδνληαο αχμεζε θαηά 

14,30% ζε ζρέζε κε ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν έλα ρξφλν πξηλ, ηα πξντφληα νκνξθηάο 

θαη καθηγηάδ κε αμία εηζαγσγψλ €83,8 εθαηνκκπξίσλ θαη ηέινο ηα πιαηέα πξντφληα 

έιαζεο απφ ζίδεξν ή ράιπβα κε αμία εηζαγσγψλ €62 εθαηνκκχξηα. ηνλ Πίλαθα 10 

θαηαγξάθνληαη ηα πξψηα πέληε γαιιηθά εηζαγφκελα πξντφληα ζηελ Διιάδα γηα ην  

2019 ηα νπνία αληηζηνηρνχλ ζην 25% ησλ ζπλνιηθψλ εηζαγσγψλ απφ ηελ ρψξα.  

 

 

 

 

 

 

ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ  

ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ 
2019 2018

ΜΔΣΑΒΟΛΖ 

2019/2018
ΜΔΡΗΓΗΟ

ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΑ  

ΠΡΟΨΟΝΣΑ
402.026.013 252.265.204 59,37% 33,59%

ΠΛΑΚΔ, ΣΑΗΝΗΔ 

ΚΑΗ ΦΤΛΛΑ ΑΠ 

ΑΡΓΗΛΗΟ

69.844.177 72.881.498 -4,17% 5,84%

ΧΛΖΝΔ ΑΠ 

ΥΑΛΚΟ
54.720.880 53.795.069 1,72% 4,57%

ΦΑΡΗΑ ΝΧΠΑ 52.250.538 55.731.678 -6,25% 4,37%

ΛΑΓΗΑ ΑΠ 

ΠΔΣΡΔΛΑΗΟ
47.520.392 42.390.825 12,10% 3,97%



- 74 - 
 

Πίνακαρ 10: Διιεληθέο εηζαγσγέο απφ ηε Γαιιία, απνηειέζκαηα ζε επξψ (Eurostat, Γξαθείν 

ΟΔΤ Παξηζίσλ, 2019) 

 

 

4.4 ΓΙΔΙΓΤΗ ΓΑΛΛΧΝ ΣΟΤΡΙΣΧΝ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ 

ηνλ παξαθάησ πίλαθα (Πίλαθαο 11) ππνινγίδεηαη ην πνζνζηφ αθίμεσλ ησλ Γάιισλ 

ηνπξηζηψλ θαη ην πνζφ δηείζδπζεο εηζεξρφκελνπ ηνπξηζκνχ αλά 1000 θαηνίθνπο ζηε 

ρψξα ηεο Γαιιίαο. Σα δεδνκέλα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί 

αληιήζεθαλ απφ ηελ επίζεκε ηζηνζειίδα ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, ε νπνία 

δηαηεξεί ηηο κεληαίεο αθίμεηο απφ ηε Γαιιία πξνο ηελ Διιάδα απφ ην 2010 έσο ην 

2019. ηελ αξρή ππνινγίζηεθε ν ζπλνιηθφο εηζεξρφκελνο ηνπξηζκφο απφ ηε Γαιιία 

αλά έηνο απφ ην 2010 έσο ην 2019 θαη κε ηε βνήζεηα ηνπ πλδέζκνπ Διιεληθψλ 

Σνπξηζηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ (ΔΣΔ, SETE), εθηηκήζεθε ν ζπλνιηθφο εηζεξρφκελνο 

ηνπξηζκφο ζηελ Διιάδα (δηεζλείο αθίμεηο) γηα ηα ζπγθεθξηκέλα έηε. Δπηπιένλ απφ ηελ 

επίζεκε ηζηνζειίδα ηεο Γαιιηθήο θπβέξλεζεο αλαθηήζεθε ν πιεζπζκφο ηεο Γαιιίαο 

ηα ηειεπηαία δέθα ρξφληα, γηα θάζε κηα ρξνληά μερσξηζηά. 

 

 

 

  

ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ  

ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ 
2019 2018

ΜΔΣΑΒΟΛΖ 

2019/2018
ΜΔΡΗΓΗΟ

ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΑ  

ΠΡΟΨΟΝΣΑ
202.566.912 198.628.225 1,98% 8,44%

ΝΧΠΑ ΚΡΔΑΣΑ 

ΒΟΟΔΗΓΧΝ
165.962.034 168.163.915 -1,31% 6,92%

ΔΠΗΒΑΣΗΚΑ 

ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΑ
121.399.487 106.210.320 14,30% 5,06%

ΠΡΟΗΟΝΣΑ 

ΟΜΟΡΦΗΑ Ζ 

ΜΑΚΗΓΗΑΕ

83.755.986 66.775.777 25,43% 3,49%

ΠΛΑΣΔΑ 

ΠΡΟΗΟΝΣΑ 

ΔΛΑΖ

61.962.594 116.288.985 -46,72% 2,58%
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Πίνακαρ 11: Γηείζδπζε Γάιισλ ηνπξηζηψλ ζηε Διιάδα γηα ηα έηε 2010-2019.  

 

Παξαηεξείηαη φηη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ αθίμεσλ ησλ Γάιισλ ηνπξηζηψλ 

εκθαλίδεηαη ην 2011, θαηαιακβάλνληαο ην 7% ηνπ ζπλνιηθνχ εηζεξρφκελνπ 

ηνπξηζκνχ, ζε αληίζεζε κε ην κηθξφηεξν πνζνζηφ πνπ εκθαλίδεηαη ην 2019 κε 4,9%. 

ζνλ αθνξά ην πνζφ δηείζδπζεο εηζεξρφκελνπ ηνπξηζκνχ, ην κεγαιχηεξν λνχκεξν 

εκθαλίδεηαη ην 2019 κε 23,1, ελψ ην κηθξφηεξν ην 2010 κε 13,4 αλά 1000 θαηνίθνπο. 

Απηφ πξαθηηθά ζεκαίλεη  φηη ην 2019, 23,1 άλζξσπνη αλάκεζα ζε 1000 αλζξψπνπο 

πνπ θαηνηθνχλ ζηε Γαιιία, ζα επηζθεθζνχλ ηελ Διιάδα.  

4.5 Ο ΔΙΔΡΥΟΜΔΝΟ ΣΟΤΡΙΜΟ ΑΠΟ ΣΗ ΓΑΛΛΙΑ ΣΟ 2019 

Σν ζχλνιν ησλ αθίμεσλ ζηελ Διιάδα γηα ην 2019 ππνινγίδεηαη ζηηο 31.348.377 

αθίμεηο. Σν κεξίδην ηεο γαιιηθήο αγνξάο ζηελ Διιάδα απνηειεί ην 4,6% ηνπ ζπλφινπ, 

θαζψο ηελ επηζθέθζεθαλ 1.541.793 Γάιινη επηζθέπηεο ελψ ην 2018 ην κεξίδην ηεο 

γαιιηθήο αγνξάο απνηεινχζε ην 5,1% ηνπ ζπλφινπ. Δθείλε ηε ρξνληά, ην ζχλνιν ησλ 

αθίμεσλ ζηελ Διιάδα ήηαλ 30.122.781 αθίμεηο, εθ ησλ νπνίσλ νη 1.524.000 

πξνεξρφληνπζαλ  απφ ηε Γαιιία. Ο εηζεξρφκελνο ηνπξηζκφο απφ ηε Γαιιία ηελ 

πεξίνδν 2017-2019 παξνπζίαζε αλνδηθή πνξεία θαηά +8,6% θαζψο θαηαγξάθεθε 

αχμεζε απφ 1,4 εθαη. ηνπξίζηεο ην 2017 ζε 1,5 εθαη. ηνπξίζηεο ην 2019. Δπίζεο, ην 

2018 ππήξρε αχμεζε θαηά +7,3% (1.524.001 Γάιινη ηνπξίζηεο) θαη ην 2019 κφιηο 

θαηά +1,2% (1.541.793 Γάιινη ηνπξίζηεο).  

 

 

Έηη 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

ςνολικόρ 

Διζεπσόμενορ 

Σοςπιζμόρ

15.007.490 16.427.247 15.517.622 17.919.580 22.033.462 23.599.455 24.700.000 27.200.000 30.100.000 31.300.000

Πληθςζμόρ 

Γαλλίαρ
64.610.000 64.930.000 65.240.000 65.560.000 66.130.000 66.420.000 66.600.000 66.770.000 66.890.000 66.990.000

Γάλλοι 

Σοςπίζηερ
868.347 1.149.388 977.376 1.152.218 1.463.159 1.522.100 1.313.536 1.419.799 1.524.001 1.541.793

Ποζοζηό 

Αθίξεων 

Γάλλων 

Σοςπιζηών

5,78% 6,99% 6,29% 6,42% 6,64% 6,44% 5,31% 5,21% 5,06% 4,92%

Ποζό 

Γιείζδςζηρ 

Διζεπσόμενος 

Σοςπιζμού 

ανά 1000 

Καηοίκοςρ

13,4 17,7 14,9 17,5 22,1 22,9 19,7 21,2 22,7 23,1



- 76 - 
 

Δικόνα 18: Αθίμεηο αλά ηξίκελν ζε ρηι. ηελ πεξίνδν 2017-2019 (Σξάπεδα ηεο Διιάδαο) 

 

 

Σν Q1 ππνδειψλεη ην πξψην ηξίκελν ηνπ θάζε έηνπο, ην Q2 ην δεχηεξν ηξίκελν, ην 

Q3 ην ηξίην ηξίκελν θαη ην Q4 ην ηέηαξην ηξίκελν αληίζηνηρα. Οη αθίμεηο απφ ηε 

Γαιιία ην 2019 ραξαθηεξίδνληαη απφ έληνλε επνρηθφηεηα θαζψο ην 86,2% ησλ 

αθίμεσλ θαηαγξάθνληαη ζηα δχν ελδηάκεζα ηξίκελα, ην πνζνζηφ ηνπ πξψηνπ 

ηξηκήλνπ ήηαλ 3,6%, ελψ ζην ηειεπηαίν ηξίκελν ήηαλ 10,2%. Οη αθίμεηο απφ ηε 

γαιιηθή αγνξά παξνπζηάδνπλ έληνλε επνρηθφηεηα θαη γηα ην 2018 θαζψο ην 84,6% 

ησλ αθίμεσλ εκθαλίδεηαη επίζεο ζηα δχν ελδηάκεζα ηξίκελα ηνπ ρξφλνπ. χκθσλα 

κε ζηνηρεία ηνπ World Tourism Organization, ε Διιάδα απνηειεί ηνλ 8ν 

δεκνθηιέζηεξν πξννξηζκφ γηα εμεξρφκελν ηνπξηζκφ απφ ηε Γαιιία, ελψ νη 

πξννξηζκνί πνπ έρνπλ κεγαιχηεξε δήηεζε ζηελ Διιάδα είλαη ε Κξήηε, ην Νφηην 

Αηγαίν θαη ε Αηηηθή.   

ζνλ αθνξά ηηο δηαλπθηεξεχζεηο ησλ επηζθεπηψλ απφ ηε Γαιιία, ην 2019 αλήιζαλ 

ζε 12.946.347 κε κεξίδην αγνξάο 5,6% θαζψο ζην ζχλνιν θαηαγξάθεθαλ 

232.463.747 δηαλπθηεξεχζεηο. Σν 2018 θαηαγξάθεθαλ 13.747.418 δηαλπθηεξεχζεηο 

απφ ηε γαιιηθή αγνξά κε κεξίδην 6,1%. Ζ Δηθφλα 19 παξνπζηάδεη ηελ επνρηθφηεηα 

ζηηο δηαλπθηεξεχζεηο. 
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Δικόνα 19: Γηαλπθηεξεχζεηο αλά ηξίκελν ζε ρηι. ηελ πεξίνδν 2017-2019 (Σξάπεδα ηεο 

Διιάδαο)

  

Παξαηεξείηαη έληνλε επνρηθφηεηα θαη ζηηο δηαλπθηεξεχζεηο κε ην 87,6% γηα ην 2019 

λα θαηαγξάθεηαη ζην δεχηεξν θαη ηξίην ηξίκελν ελψ ζην πξψην θαη ζην ηέηαξην λα 

θαηαγξάθεηαη ην 4% θαη 8,4% αληίζηνηρα. Δπίζεο, έληνλε επνρηθφηεηα 

παξνπζηάζηεθε θαη ηελ πξνεγνχκελε ρξνληά θαζψο ην 84,8% ησλ δηαλπθηεξεχζεσλ 

παξνπζηάζηεθε ζηα δχν ελδηάκεζα ηξίκελα. 

Αλαθνξηθά κε ηηο εηζπξάμεηο, ην ζχλνιν γηα ην 2019 ήηαλ €17.680 εθαη., θαη απφ ηελ 

αγνξά ηεο Γαιιίαο άγγημαλ ηα €1.090 εθαη. (+9,6% ζε ζρέζε κε ην 2017) κε κεξίδην 

αγνξάο 6,2%, φηαλ ην 2017, ην ζχλνιν ησ εηζπξάμεσλ ήηαλ €994 εθ. θαη κεξίδην 

αγνξάο 7%. Δπηπξνζζέησο, νη εηζπξάμεηο απφ ηνπο Γάιινπο επηζθέπηεο γηα ην 2018 

άγγημαλ ηα €954 εθαη. κε κεξίδην αγνξάο 6,1%. ην δεχηεξν θαη ηξίην ηξίκελν 

παξνπζηάδεηαη μαλά επνρηθφηεηα κε πνζνζηφ 89%. ην πξψην θαη ηέηαξην ηξίκελν 

αληίζηνηρα ηα πνζνζηά ήηαλ 2,5% θαη 8,5%. ζνλ αθνξά ην 2018, ζην Q2 θαη ζην 

Q3 θαηαρσξείηαη ην 86,4% ησλ εηζπξάμεσλ απφ ηε Γαιιία, ελψ ζην Q1 θαη Q4 ηα 

αληίζηνηρα κεγέζε ήηαλ 1,8% θαη 11,8%. ηελ εηθφλα πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδνληαη 

αλαιπηηθά νη εηζπξάμεηο αλά ηξίκελν απφ ηνπο Γάιινπο επηζθέπηεο: 
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Δικόνα 20: Δηζπξάμεηο αλά ηξίκελν εθάη.€, ηελ πεξίνδν 2017-2019 (Σξάπεδα ηεο Διιάδαο) 

 

Καηαιήγνπκε ζην ζπκπέξαζκα, φηη ε αγνξά ηεο Γαιιίαο παξνπζηάδεη έληνλε 

επνρηθφηεηα θαη ηηο 3 δηαδνρηθέο ρξνληέο (2017-2019) πνπ αλαιχζακε. Σα δχν 

ελδηάκεζα ηξίκελα πνπ επηζθέπηνληαη νη Γάιινη ηνπξίζηεο ηελ Διιάδα απνηεινχλ θαη 

ηελ ηνπξηζηηθή πεξίνδν ηεο ρψξαο. 

Ζ Μέζε θαηά Κεθαιή Γαπάλε (ΜΚΓ) ζηελ Διιάδα γηα ην 2019 αλέξρεηαη ζηα €564 

ελψ πην ζπγθεθξηκέλα, θαη απφ ηελ αγνξά ηεο Γαιιίαο αλέξρεηαη ζηα €706,8. 

Παξαηεξείηαη, φηη ππάξρεη κία απφθιηζε θαηά 25,3%. Σν 2018 ε Μέζε θαηά Κεθαιήλ 

Γαπάλε απφ ηνπο Γάιινπο επηζθέπηεο αλεξρφηαλ ζηα €626,1, παξνπζηάδνληαο 

αχμεζε θαηά 20,5% απφ ηελ ΜΚΓ ζε νιφθιεξε ηελ ρψξα (€519,6). ηελ Δηθφλα 21 

παξνπζηάδεηαη ε ΜΚΓ θαη ε πνζνζηηαία κεηαβνιή αλά ηξίκελν γηα ηελ πεξίνδν 2017-

2019:  
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Δικόνα 21: Μέζε θαηά Κεθαιή Γαπάλε θαη πνζνζηηαία κεηαβνιή ηελ πεξίνδν 2017-2019 

(Σξάπεδα ηεο Διιάδαο) 

 

Σελ πεξίνδν 2017-2019 ε ΜΚΓ ησλ ηνπξηζηψλ απφ ηε Γαιιηθή αγνξά παξνπζίαζε 

αχμεζε θαηά +1,0%, δειαδή απφ €700 ην 2017 ζε €706,8 ην 2019. Παξαηεξείηαη 

επίζεο, φηη ε πςειφηεξε ΜΚΓ παξνπζηάδεηαη ζηα δπν ελδηάκεζα ηξίκελα ηνπ έηνπο 

θαη γηα ηηο ηξεηο ρξνληθέο πεξηφδνπο. 

Αλαθνξηθά κε ηελ Μέζε Γηάξθεηα Παξακνλήο (ΜΓΠ), ν κέζνο φξνο ηεο Διιάδαο γηα 

ην 2019 αλέξρεηαη ζηηο 7,4 δηαλπθηεξεχζεηο, ελψ απφ ηελ Γαιιηθή αγνξά ζηηο 8,4, 

παξνπζηάδνληαο κία απφθιηζε ζην +13,2% απφ ηνλ κέζν φξν ηεο ρψξαο. ζνλ 

αθνξά ην 2018, νη γάιινη ηνπξίζηεο θαηέγξαςαλ ζηελ Διιάδα ελλέα δηαλπθηεξεχζεηο, 

19,7% πςειφηεξα απφ ηνλ κέζν φξν ηεο ρψξαο ν νπνίνο είλαη 7,5  

Δικόνα 22: Μέζε Γηάξθεηα Παξακνλήο θαη ε πνζνζηηαία κεηαβνιή αλά ηξίκελν γηα ηελ 

πεξίνδν 2017-2019 (Σξάπεδα ηεο Διιάδαο) 
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Πην ζπγθεθξηκέλα, ε ΜΓΠ παξνπζηάδεη αληίζεηε εηθφλα απφ ηελ ΜΚΓ, θαζψο ν κέζνο 

φξνο δηαλπθηεξεχζεσλ ησλ επηζθεπηψλ απφ ηε Γαιιία ηελ πεξίνδν 2017-2019 

παξνπζίαζε κείσζε θαηά -2,8%. Ο κέζνο φξνο δηαλπθηεξεχεζεσλ γηα ην 2017 ήηαλ 

8,6, ελψ γηα ην 2019, 8,4.  

ρεηηθά κε ηε Μέζε Γαπάλε αλά Γηαλπθηέξεπζε (ΜΓΓ), ν κέζνο φξνο ηεο Διιάδαο 

γηα ην 2019 αλέξρεηαη ζε €76,1, ελψ απφ ηελ πιεπξά ηεο γαιιηθήο αγνξάο ζε €84,1, 

παξνπζηάδνληαο πςειφηεξν πνζνζηφ θαηά 10,7%. Αλαθνξηθά κε ην 2018, ε ΜΓΓ γηα 

ηνπο Γάιινπο επηζθέπηεο είλαη πςειφηεξε θαηά 0,7% απφ ηνλ κέζν φξν ηεο ρψξαο  

(€69,4 θαη €69,0 αληίζηνηρα).  

 

Δικόνα 23: Μέζε Γαπάλε αλά Γηαλπθηέξεπζε θαη ηελ πνζνζηηαία κεηαβνιή αλά ηξίκελν γηα 

ηελ πεξίνδν 2017-2019 (Σξάπεδα ηεο Διιάδαο) 

 

 

Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ 2017-2019 ε ΜΓΓ ησλ ηνπξηζηψλ εθ κέξνπο ηεο 

Γαιιηθήο αγνξάο παξνπζίαζε αχμεζε θαηά +3,9%. Ο κέζνο φξνο δαπάλεο αλά 

δηαλπθηέξεπζεο ήηαλ €81,0 γηα ην 2017, ελψ γηα ην 2019 ήηαλ €84,2.  

Κιείλνληαο, κπνξνχκε λα ζπκπεξάλνπκε φηη ηελ πεξίνδν 2017-2019, ε αχμεζε ηνπ 

κέζνπ φξνπ ηεο θαηά Κεθαιήλ Γαπάλεο απφ ηνπο επηζθέπηεο ηεο Γαιιίαο, νθείιεηαη 

απνθιεηζηηθά ζηελ αχμεζε πνπ παξνπζηάζηεθε ζηελ Μέζε Γαπάλε αλά 

Γηαλπθηέξεπζε θαη φρη ζηελ Μέζε Γηάξθεηα Παξακνλήο, αθνχ ραξαθηεξίζηεθε απφ 

κείσζε.   
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4.6 ΟΙ ΓΑΛΛΟΙ ΣΟΤΡΙΣΔ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ ΓΙΑ ΣΟ 2019 ΑΝΑ 

ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ 

Ζ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο απφ ην 2016 θαη χζηεξα, αλαθνηλψλεη ηα ηαμηδησηηθά 

ζηνηρεία ησλ επηζθεπηψλ πνπ επηζθέπηνληαη ηελ Διιάδα θαζψο θαη απφ πνχ 

πξνέξρνληαη. Ζ ζπγθεθξηκέλε αλάιπζε ιακβάλεη ππφςε ηα έζνδα ηεο Διιάδαο γηα 

ην 2019 θαη θάλεη έξεπλα γηα ηηο ζεκαληηθφηεξεο αγνξέο ηεο γηα ην 2019. Ζ Γαιιία 

απνηειεί κία απφ απηέο ηηο πέληε ρψξεο. Καηαιακβάλεη ηελ ηέηαξηε ζέζε φζνλ 

αθνξά ηα έζνδα, ηελ ηξίηε ζέζε σο πξνο ηηο δηαλπθηεξεχζεηο, θαη ηελ πέκπηε φζνλ 

αθνξά ηνλ αξηζκφ ησλ ηνπξηζηψλ πνπ επηζθέθζεθαλ ηελ Διιάδα γηα ην 2019. Ζ 

Σξάπεδα ηεο Διιάδνο ζηελ έξεπλα ηεο πεξηιακβάλεη ηα ζηνηρεία απφ ηνπο 

επηζθέπηεο ηεο Γαιιίαο γηα ηηο αθφινπζεο πεξηθέξεηεο: Νφηην Αηγαίν, Κεληξηθή 

Μαθεδνλία, Αηηηθή, Ηφληα Νεζηά, Αλαηνιηθή Μαθεδνλία-Θξάθε, Ήπεηξνο θαη 

ππφινηπεο πεξηθέξεηεο. Ζ αθίμεηο απφ ηελ ρψξα ηεο Γαιιίαο εθηηκψληαη ζηηο 1.913 

ρηι. δειαδή ην 5,2% ηνπ ζπλφινπ, νη εηζπξάμεηο ζε €1.090 εθαη.  δειαδή 

αληηζηνηρνχλ ζην 6,2% ηνπ ζπλφινπ θαη νη δηαλπθηεξεχζεηο ζηηο 12.946 ρηι. δειαδή 

ζην 5,6% ηνπ ζπλφινπ. ηελ παξαθάησ εηθφλα (Δηθφλα 24) παξνπζηάδνληαη 

αλαιπηηθά, νη παξαπάλσ κεηαβιεηέο γηα θάζε κία πεξηθέξεηα.  

Δικόνα 24: Σαμηδησηηθά ζηνηρεία ηνπ ηαμηδησηηθνχ ηζνδπγίνπ αλά Πεξηθέξεηα γηα ην έηνο 2019 

(Σξάπεδα ηεο Διιάδαο) 

 

Ο κεγαιχηεξνο αξηζκφο  γάιισλ ηνπξηζηψλ, επηζθέθηεθε ηελ Πεξηθέξεηα ηεο Κξήηεο, 

ζηελ νπνία γηα ην έηνο 2019 παξνπζηάζηεθαλ 584 ρηι. επηζθέςεηο παξνπζηάδνληαο 

κία κείσζε ηεο ηάμεσο ηνπ 6,1% ζε ζχγθξηζε κε ην 2018. Σελ ίδηα ηάζε εκθαλίδνπλ 

ηα δεδνκέλα θαη γηα ηηο δηαλπθηεξεχζεηο, ηα νπνία παξνπζηάδνπλ κείσζε θαηά 12,2%. 
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Αληηζέησο, νη εηζπξάμεηο ραξαθηεξίζηεθαλ απφ αλνδηθή πνξεία, κε αχμεζε θαηά 

15,5%.  

Ζ κεγαιχηεξε κείσζε αλαθνξηθά κε ηηο εηζπξάμεηο παξνπζηάδεηαη ζηελ Πεξηθέξεηα 

ηεο ηεξεάο Διιάδαο. Σα έζνδα απφ ηνπο Γάιινπο ηνπξίζηεο ζηελ ζπγθεθξηκέλε 

πεξηνρή, αλήιζαλ ην 2018 ζε €16 εθαη. ελψ ην έηνο 2019 ζε κφιηο €12 εθαη.. Δπίζεο, 

ειάηησζε θαηά 0,7% θαηαγξάθεθε ζηνλ αξηζκφ ησλ δηαλπθηεξεχζεσλ θαη αχμεζε 

θαηά 9,4% ζηνλ αξηζκφ ησλ επηζθέςεσλ. 

Πίνακαρ 12: Δπηζθέςεηο, δηαλπθηεξεχζεηο, εηζπξάμεηο (12β) θαη ηηο πνζνζηηαίεο κεηαβνιέο 

ηνπο, γηα φιεο ηηο πεξηθέξεηεο (Σξάπεδα ηεο Διιάδαο – Δπεμεξγαζία INSETE Intelligence). 

 

 

 

πλνιηθά, νη εηζπξάμεηο απφ ηε Γαιιηθή αγνξά παξνπζίαζαλ άλνδν κε έληνλε κνξθή 

θαηά 14,2%. Με κηα πην ήπηα κνξθή παξνπζηάζηεθε αχμεζε ζηηο επηζθέςεηο θαηά 

1%, ελψ κείσζε θαηά 5,8% θαηαγξάθεθε ζηηο δηαλπθηεξεχζεηο. 

Ζ κέζε δαπάλε αλά δηαλπθηέξεπζε νξίδεηαη σο ηα έζνδα σο πξνο ηηο 

δηαλπθηεξεχζεηο. Έηζη, ε κέζε δαπάλε αλά δηαλπθηέξεπζε ησλ εηζεξρφκελσλ 

ηνπξηζηψλ απφ ηε Γαιιία δηακνξθψζεθε ζε €84 γηα ην έηνο 2019, παξνπζηάδνληαο 

αχμεζε θαηά 23% ζε ζχγθξηζε κε ην 2018 φπνπ είρε δηακνξθσζεί ζηα €69. Ζ 
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κέγηζηε δαπάλε αλά δηαλπθηέξεπζε παξνπζηάδεηαη ζηε Πεξηθέξεηα ησλ Ηνλίσλ 

Νήζσλ θαη ηνπ Ννηίνπ Αηγαίνπ. Ζ ηηκή αλήιζε ζηα €99 μεπεξλψληαο ηνλ κέζν φξν 

θαη ζηηο δχν πεξηθέξεηεο, €80 θαη €97 αληίζηνηρα. ηελ Πεξηνρή ηεο Αηηηθήο ε δαπάλε 

αλά δηαλπθηέξεπζε γηα ηνπο Γάιινπο επηζθέπηεο αλέξρεηαη ζηα €79, μεπεξλψληαο 

ηνλ κέζν φξν ηεο ίδηαο πεξηθέξεηαο, πνπ είλαη €76. Ζ πςειφηεξε απφθιηζε 

εκθαλίδεηαη ζηελ πεξηνρή ηεο Πεινπνλλήζνπ. Δθεί ε γαιιηθή δαπάλε αλέξρεηαη ζηα 

€84, ελψ ν κέζνο φξνο ηεο πεξηθέξεηαο ππνινγίδεηαη ζηα €64. Ζ ρακειφηεξε 

δαπάλε αλά δηαλπθηέξεπζε παξνπζηάδεηαη ζηε ηεξεά Διιάδα κε ηνλ Γάιιν 

ηνπξίζηα λα μνδεχεη κφιηο 40 €, θαη ν κέζνο φξνο ηεο Πεξηθέξεηαο λα εθηηκάηαη ζηα 

€60.  

Δικόνα 25: Γαπάλεο αλά δηαλπθηέξεπζε ησλ Γάιισλ επηζθεπηψλ θαη ν κέζνο φξνο φισλ ησλ 

επηζθεπηψλ ζε θάζε πεξηθέξεηα. (Σξάπεδα ηεο Διιάδαο) 

 

 

Ζ κέζε δηάξθεηα παξακνλήο νξίδεηαη σο ηηο δηαλπθηεξεχζεηο σο πξνο ηηο αθίμεηο. 

Έηζη, ε κέζε δηάξθεηα παξακνλήο ησλ Γάιισλ ηνπξηζηψλ ήηαλ 6,8 δηαλπθηεξεχζεηο. 

ηελ Πεξηθέξεηα ηεο Πεινπνλλήζνπ θαηαγξάθεηαη ε κέγηζηε δηάξθεηα παξακνλήο 

ησλ Γάιισλ ηνπξηζηψλ έρνληαο 8,1 δηαλπθηεξεχζεηο, ελψ ν κέζνο φξνο αλέξρεηαη 

ζηηο 7,2. ηελ Δηθφλα 26 παξνπζηάδεηαη εθηελψο ε κέζε δηάξθεηα παξακνλήο ησλ 

Γάιισλ επηζθεπηψλ αλά πεξηθέξεηα. 
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Δικόνα 26: Μέζε δηάξθεηα παξακνλήο ησλ Γάιισλ επηζθεπηψλ αλά πεξηθέξεηα. (Σξάπεδα 

ηεο Διιάδαο)  

 

Ζ κέζε θαηά θεθαιήλ δαπάλε ή δηαθνξεηηθά, κέζε δαπάλε αλά επίζθεςε, νξίδεηαη 

σο ηα έζνδα σο πξνο ηηο αθίμεηο. Έηζη, ε κέζε δαπάλε αλά επίζθεςε ησλ Γάιισλ 

ηνπξηζηψλ δηακνξθψζεθε ζηα €570. ζνλ αθνξά ηηο ζπλνιηθέο αθίμεηο Γάιισλ 

επηζθεπηψλ ζηελ Διιάδα ε κέζε θαηά θεθαιήλ δαπάλε, αλήιζε ζηα €482. ηελ 

Πεξηθέξεηα ηνπ Ννηίνπ Αηγαίνπ παξαηεξείηαη ε κέγηζηε ηηκή δαπάλεο αλά επίζθεςε 

ησλ Γάιισλ επηζθεπηψλ κε €779, ελψ ν κέζνο φξνο ηεο πεξηθέξεηαο είλαη €751. 

ηελ Πεξηθέξεηα ηεο Πεινπνλλήζνπ παξαηεξείηαη ε πςειφηεξε απφθιηζε ηεο 

γαιιηθήο δαπάλεο κε €684, έλαληη €464 πνπ είλαη ν κέζνο φξνο ηεο πεξηθέξεηαο. 

ηελ Πεξηθέξεηα ηεο Αηηηθήο ε κέζε δαπάλε εθηηκάηαη ζηα €438, ελψ ε δαπάλε ησλ 

Γάιισλ ηνπξηζηψλ αλέξρεηαη ζηα €466. Αληηζέησο, ζηελ Πεξηθέξεηα ηεξεάο 

Διιάδαο, ε γαιιηθή δαπάλε εθηηκάηαη ζηα €193, ελψ ν κέζνο φξνο ησλ 

εηζεξρφκελσλ επηζθεπηψλ είλαη €265.  
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Δικόνα 27: Μέζε δαπάλε αλά επίζθεςε Γάιισλ επηζθεπηψλ αλά πεξηθέξεηα. (Σξάπεδα ηεο 

Διιάδαο) 

 

Οινθιεξψλνληαο ηελ παξαπάλσ αλάιπζε, είκαζηε ζε ζέζε λα εμάγνπκε ηα εμήο 

αζθαιή ζπκπεξάζκαηα: 

 Οη ηξείο δεκνθηιέζηεξνη πξννξηζκνί, πνπ εκθαλίδνληαη κέζα απφ ηνλ αξηζκφ 

επηζθεςηκφηεηαο, είλαη ην Νφηην Αηγαίν, ε Αηηηθή θαη ε Κξήηε. 

 Ζ πςειή δαπάλε αλά επίζθεςε ζηελ Πεξηθέξεηα ηεο Κξήηε νθείιεηαη ζηελ 

χπαξμε πςειήο δαπάλεο αλά δηαλπθηέξεπζε. 

 Ζ πςειή δαπάλε αλά δηαλπθηέξεπζε ζηελ Πεξηθέξεηα Αηηηθήο, έρεη σο 

απνηέιεζκα ηελ πςειφηεξε ζπλνιηθή δαπάλε αλά επίζθεςε. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 5: ΑΝΑΛΤΗ ΥΡΟΝΟΔΙΡΧΝ-ΠΡΟΒΛΔΦΗ 

ΑΦΙΞΔΧΝ ΓΑΛΛΧΝ ΣΟΤΡΙΣΧΝ  
 

5.1 ΠΡΟΒΛΔΦΔΙ ΓΑΛΛΧΝ ΣΟΤΡΙΣΧΝ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ  

ην ηειεπηαίν ζθέινο ηεο εξγαζίαο ζα επηρεηξεζεί ε επηινγή ηνπ θαηάιιεινπ 

κνληέινπ, απφ ην νπνίν ζα πεγάδνπλ νη πξνβιέςεηο ησλ ηνπξηζηψλ απφ ηελ Γαιιία 

πξνο ηελ Διιάδα γηα ηνπο κήλεο 01/01/2020 έσο 31/12/2020. Σα δεδνκέλα ησλ 

ρξνλνζεηξψλ απνθηήζεθαλ απφ ηελ έξεπλα ηεο «Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο» θαη είλαη 

απφ ηελ 01/01/2010 έσο θαη ηηο 31/12/2019 ζε κεληαία βάζε. Γηα ηελ επηινγή ηνπ 

θαηάιιεινπ κνληέινπ ρξεζηκνπνηήζεθε ην ζηαηηζηηθφ πξφγξακκα «Statgraphics».  

Καηαξράο, ζα πξέπεη λα πεξάζνπκε ηα δεδνκέλα  ζην πξφγξακκα κε ζθνπφ ηελ 

εχξεζε ηνπ θαηάιιεινπ κνληέινπ:  

Δικόνα 28: Δηζαγσγή ζηνηρείσλ ζην πξφγξακκα  

 

 

ην δεχηεξν βήκα ζα πξέπεη λα εμεηάζνπκε αλ ην δείγκα ραξαθηεξίδεηαη απφ 

επνρηθφηεηα. Παξαθάησ παξαηίζεληαη φια ηα ζρεηηθά δηαγξάκκαηα: 
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Γπάθημα 1: Γξάθεκα ρξνλνζεηξάο ρσξίο επνρηθφηεηα 

 

ην παξαπάλσ δηάγξακκα παξαηεξνχκε ηελ ηάζε. 

 

Γπάθημα 2: Γξάθεκα κεξηθψλ Απηνζπζρεηίζεσλ ρσξίο επνρηθφηεηα 

 

 

 

 



- 88 - 
 

Γπάθημα 3: Γξάθεκα Απηνζπζρεηίζεσλ ρσξίο επνρηθφηεηα 

 

 

ην παξαπάλσ γξάθεκα παξαηεξείηαη φηη ε δσδέθαηε ξάβδνο βξίζθεηαη εθηφο νξίσλ 

ηεο ρνάλεο. Με απηφ ηνλ ηξφπν παξαηεξνχκε φηη ε ρξνλνζεηξά ραξαθηεξίδεηαη απφ 

επνρηθφηεηα. Σν γεγνλφο φηη ε ρξνλνζεηξά δηέπεηαη απφ επνρηθφηεηα είλαη πην 

πξνθαλέο ζην πεξηνδφγξακκα ηεο ρξνλνζεηξάο. 

 

Γπάθημα 4: Πεξηνδφγξακκα Γάιισλ ηνπξηζηψλ ρσξίο επνρηθφηεηα 
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Αλαιχνληαο ην παξαπάλσ πεξηνδφγξακκα, παξαηεξνχκε φηη ε ηεηκεκέλε βξίζθεηαη 

ζην ζεκείν 0,083. Ο ηξφπνο λα βξίζθνπκε ηελ ηεηκεκέλε πεγάδεη απφ ηνλ ηχπν ηε, ν 

νπνίνο είλαη Σεηκεκέλε=1/s. Λχλνληαο σο πξνο s, ε επνρηθφηεηα ππνινγίδεηαη ίζε κε 

12.  Αθνχ παξαηεξήζεθε φηη νη ρξνλνζεηξέο δηέπνληαη απφ επνρηθφηεηα ζα πξέπεη 

ζην user – specified model ζηελ επηινγή seasonality λα βάινπκε ηνλ αξηζκφ 12.  

Αθνχ πεξάζνπκε ζηελ δηαδηθαζία πξφβιεςεο, πξέπεη λα βξνχκε ην θαηάιιειν 

κνληέιν πνπ ζα πιεξνί φιεο ηηο πξνυπνζέζεηο.  

Έπεηηα απφ έξεπλα ην θαηάιιειν κνληέιν πνπ πξνθξίλεηαη είλαη ην εμήο:   

 

ΣΟ ΜΟΝΣΔΛΟ ΜΟΤ 

 

Forecast Summary 

Seasonal differencing of order: 1 

Forecast model selected: ARIMA (1,0,0) x (1,1,1)12 with constant 

Number of forecasts generated: 12 

Number of periods withheld for validation: 0 

 

 

Forecasting - total 

Data variable: total 

Number of observations = 120  

Start index = 1/10           

Sampling interval = 1,0 month(s) 

Length of seasonality = 12 
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Πινακαρ 13: Δηζαγσγή ζηνηρείσλ ζην πξφγξακκα  

 Estimation Validation 

Statistic Period Period 

RMSE 20713,2  

MAE 14878,6  

MAPE 27,7806  

ME 852,835  

MPE -12,4999  

 

ARIMA Model Summary 

 Πινακαρ 14: Δηζαγσγή ζηνηρείσλ ζην πξφγξακκα  

Parameter Estimate Stnd. Error t P-value 

AR(1) 0,497773 0,0865944 5,74833 0,000000 

SAR(1) 0,489214 0,10812 4,52474 0,000016 

SMA(1) 0,933092 0,0339723 27,4662 0,000000 

Mean 5654,74 2103,28 2,68854 0,008359 

Constant 1450,61    

Backforecasting: yes 

Estimated white noise variance = 4,71139E8 with 104 degrees of freedom 

Estimated white noise standard deviation = 21705,7 

Number of iterations: 11 

Model Comparison 

Data variable: total 

Number of observations = 120 

Start index = 1/10             

Sampling interval = 1,0 month(s) 
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Length of seasonality = 12 

Αθνινπζνχλ ηα ππνςήθηα κνληέια: 

(A) Brown's linear exp. smoothing with alpha = 0,1577 

    Seasonal adjustment: Multiplicative 

(B) Holt's linear exp. smoothing with alpha = 0,3869 and beta = 0,0267 

    Seasonal adjustment: Multiplicative 

(C) Brown's quadratic exp. smoothing with alpha = 0,1171 

    Seasonal adjustment: Multiplicative 

(D) Winter's exp. smoothing with alpha = 0,109, beta = 0,0063, gamma = 0,1691 

(E) ARIMA(1,0,0)x(1,1,1)12 with constant 

Πινακαρ 15: χγθξηζε πξνηεηλφκελσλ κνληέισλ 

Estimation Period 
 

Model RMSE MAE MAPE ME MPE 

(A) 27607,1 15554,9 17,7462 -152,431 -3,55337 

(B) 25640,6 14848,7 17,5435 -1609,06 -5,09908 

(C) 29014,8 16151,3 18,1854 -552,383 -3,62352 

(D) 25690,4 19045,1 54,0301 -6678,77 -47,9867 

(E) 20713,2 14878,6 27,7806 852,835 -12,4999 

Πινακαρ 16: χγθξηζε πξνηεηλφκελσλ κνληέισλ 

 

Model RMSE RUNS RUNM AUTO MEAN VAR 

(A) 27607,1 OK ** ** OK OK 

(B) 25640,6 OK OK * OK OK 

(C) 29014,8 OK OK ** OK OK 

(D) 25690,4 OK ** *** * * 

(E) 20713,2 OK OK OK OK OK 
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Γπάθημα 5: Γξάθεκα ρξνλνζεηξάο 

 

 

Γπάθημα 6: Γξάθεκα Απηνζπζρεηίζεσλ 
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Γπάθημα 7: Γξάθεκα κεξηθψλ Απηνζπζρεηίζεσλ 

 

Γπάθημα 8: Πεξηνδφγξακκα ηεο ρξνλνζεηξάο 

 

Σν κνληέιν απηφ φπσο βιέπνπκε θαη ζηα παξαπάλσ ζηνηρεία πεξλά φινπο ηνπο 

απαξαίηεηνπο ειέγρνπο νη νπνίνη είλαη:  

 ην γξάθεκα απηνζπζρέηηζεο θαηαινίπσλ, ε ρξνλνζεηξά εμνκαιχλεηαη 

θαζψο φιεο νη ξάβδνη είλαη εληφο νξίσλ. 

 Σα P-value ησλ ζπληειεζηψλ είλαη φια θάησ απφ 5%. 

 Γηαζέηεη ην κηθξφηεξν κέζν ηεηξαγσληθφ ζθάικα, RMSE=20713,2. 

 Έρεη ζσζηή ζπκπεξηθνξά ζηα ζθάικαηα κε 5 ΟΚ. 
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Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο έξεπλαο βξέζεθαλ θαη άιια κνληέια πνπ ηθαλνπνηνχζαλ ηηο 

πξνυπνζέζεηο, αιιά ην ζπγθεθξηκέλν κνληέιν δηέζεηε ην κηθξφηεξν RMSE θαη γηα 

απηφ ηνλ ιφγν επηιέρζεθε. 

Πίνακαρ 17: Πίλαθαο Πξνβιέςεσλ  

Model: ARIMA(1,0,0)x(1,1,1)12 with constant 

 

Period Data Forecast Residual 

1/10 10511,0   

2/10 6120,0   

3/10 11848,0   

4/10 40291,0   

5/10 92055,0   

6/10 103895,   

7/10 133910,   

8/10 209460,   

9/10 154610,   

10/10 78498,0   

11/10 18918,0   

12/10 8232,0   

1/11 13444,0 10436,0 3007,95 

2/11 16583,0 5858,96 10724,0 

3/11 18521,0 15752,1 2768,85 

4/11 74490,0 45783,0 28707,0 

5/11 153600, 124192, 29408,4 

6/11 147785, 153709, -5923,68 

7/11 175367, 178387, -3019,6 

8/11 274843, 248358, 26485,0 

9/11 161655, 183727, -22071,8 

10/11 91682,0 81689,8 9992,15 

11/11 13381,0 13236,4 144,627 

12/11 8038,0 3853,45 4184,55 

1/12 9375,0 10563,9 -1188,92 

2/12 8442,0 10406,1 -1964,06 

3/12 14317,0 14052,2 264,755 

4/12 68539,0 62167,3 6371,66 

5/12 83841,0 146428, -62587,2 

6/12 120453, 126523, -6070,09 

7/12 156538, 175623, -19085,4 

8/12 271158, 264099, 7059,15 

9/12 154488, 169391, -14903,0 

10/12 68195,0 84975,7 -16780,7 

11/12 14091,0 -2913,85 17004,9 

12/12 7938,0 7190,91 747,089 

1/13 8073,0 9941,84 -1868,84 

2/13 11105,0 8085,35 3019,65 

3/13 11159,0 16772,0 -5612,97 

4/13 45653,0 60584,7 -14931,7 

5/13 140377, 99621,3 40755,7 

6/13 141671, 159326, -17655,0 

7/13 199881, 183803, 16077,8 

8/13 315720, 290379, 25340,8 

9/13 163401, 189417, -26016,4 

10/13 93774,0 79995,3 13778,7 

11/13 12800,0 18473,9 -5673,91 

12/13 8603,0 7827,07 775,933 

1/14 7215,0 10985,8 -3770,82 

2/14 5874,0 10930,7 -5056,75 

3/14 5439,0 13049,8 -7610,75 

4/14 50599,0 47761,9 2837,08 

5/14 177407, 139492, 37914,9 

6/14 165519, 174641, -9121,55 

7/14 254378, 214237, 40140,5 

8/14 388076, 331898, 56178,0 

9/14 261057, 218653, 42404,1 

10/14 125553, 141322, -15768,5 

11/14 11698,0 28503,1 -16805,1 

12/14 10344,0 9420,76 923,241 

1/15 12008,0 12469,1 -461,078 

2/15 10926,0 12078,7 -1152,71 

3/15 13039,0 14981,4 -1942,43 

4/15 49585,0 56998,0 -7413,0 

5/15 174873, 159886, 14987,0 

6/15 203048, 176869, 26179,2 

7/15 251806, 257908, -6102,03 

8/15 385287, 357954, 27333,3 

9/15 241690, 251707, -10017,1 

10/15 148998, 123842, 25155,5 

11/15 17995,0 32221,8 -14226,8 

12/15 12845,0 15187,7 -2342,7 

1/16 11119,0 17054,6 -5935,61 

2/16 12313,0 14314,0 -2001,01 

3/16 16794,0 19480,3 -2686,27 

4/16 43376,0 57475,0 -14099,0 

5/16 147673, 158256, -10582,9 

6/16 136665, 185508, -48843,4 

7/16 262236, 215509, 46726,5 

8/16 347582, 365687, -18104,8 

9/16 208447, 224924, -16476,5 

10/16 103382, 126615, -23232,5 

11/16 15423,0 7385,38 8037,62 

12/16 8526,0 14891,4 -6365,39 

1/17 6401,0 14914,3 -8513,25 

2/17 10539,0 14177,3 -3638,27 

3/17 11513,0 21367,3 -9854,34 

4/17 90632,0 51401,6 39230,4 

5/17 143850, 170727, -26876,6 

6/17 150147, 155936, -5789,19 

7/17 273774, 248065, 25708,6 

8/17 384473, 350684, 33789,3 

9/17 218922, 236554, -17632,0 

10/17 104491, 117504, -13013,2 

11/17 17446,0 19775,8 -2329,85 

12/17 7611,0 15436,5 -7825,52 

1/18 7816,0 14083,4 -6267,44 

2/18 10742,0 16369,9 -5627,85 

3/18 20026,0 20108,1 -82,1277 
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4/18 61234,0 84118,9 -22884,9 

5/18 173137, 142368, 30769,5 

6/18 185549, 179104, 6444,71 

7/18 297450, 271220, 26230,3 

8/18 353718, 381418, -27700,2 

9/18 217572, 217657, -84,7833 

10/18 157396, 115404, 41992,2 

11/18 26355,0 48124,9 -21769,9 

12/18 13006,0 19857,9 -6851,94 

1/19 11449,0 18715,3 -7266,26 

2/19 14062,0 19007,1 -4945,06 

3/19 29583,0 27321,1 2261,9 

4/19 65702,0 72340,5 -6638,54 

5/19 167060, 169587, -2527,42 

6/19 240350, 188148, 52201,6 

7/19 285059, 304665, -19606,4 

8/19 337617, 354036, -16419,3 

9/19 233348, 217916, 15432,0 

10/19 129090, 153728, -24637,5 

11/19 15878,0 25504,1 -9626,06 

12/19 12595,0 16104,7 -3509,74 

 

Πίνακαρ 18: Πξφβιεςε Αθίμεσλ  

  Lower 95,0% Upper 95,0% 

Πεξίνδνο Πξφβιεςε Limit Limit 

1/20 19938,7 -23104,7 62982,0 

2/20 25092,2 -22988,9 73173,4 

3/20 38280,5 -10969,3 87530,3 

4/20 77534,9 27999,8 127070, 

5/20 172698, 123092, 222304, 

6/20 224187, 174564, 273810, 

7/20 277352, 227725, 326979, 

8/20 345693, 296064, 395321, 

9/20 236058, 186429, 285686, 

10/20 137189, 87560,4 186818, 

11/20 32109,6 -17519,1 81738,4 

12/20 27750,5 -21878,3 77379,2 

Πίνακαρ 19: χγθξηζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ 2019 κε ηελ πξφβιεςε γηα ην 2020 

Μήλεο 2019 Πξφβιεςε 2020 Γηαθνξά Μεηαβνιή 

Ηαλνπάξηνο 11.449 19.938,7 +8.489 +42% 

Φεβξνπάξηνο 14.062 25.092,2 +11.030 +43% 

Μάξηηνο 29.583 38.280,5 +8.697 +22,7% 

Απξίιηνο 65.702 77.534,9 +11.832 +15,2% 

Μάηνο 167.060 172.698, +5.638 +3,2% 

Ηνχληνο 240.350 224.187, -16.163 -7,2% 

Ηνχιηνο 285.059 277.352, -7.707 -2,7% 
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Αχγνπζηνο 337.617 345.693, +8.076 +2,3% 

επηέκβξηνο 233.348 236.058, +2.710 +1,1% 

Οθηψβξηνο 129.090 137.189, +8.099 +5,9% 

Ννέκβξηνο 15.878 32.109,6 +16.231 +50,5% 

Γεθέκβξηνο 12.595 27.750,5 +15.155 +54,6% 

χλνιν 1.541.793 1.613.883,40 +72.090 +4,46% 

 

Γπάθημα 9: χγθξηζε εηζεξρφκελνπ ηνπξηζκνχ γηα ην έηνο 2019 κε πξφβιεςε γηα ην έηνο 

2020 

 

χκθσλα κε ηηο πξνβιέςεηο:  

 Απφ ηνλ Ηαλνπάξην κέρξη θαη ηνλ Μάην παξαηεξείηαη αχμεζε. Παξνκνίσο θαη ε 

ρξνληθή πεξίνδνο απφ ηνλ Αχγνπζην κέρξη θαη ηνλ Γεθέκβξην. Αληηζέησο, 

παξαηεξείηαη κείσζε ηνλ Ηνχλην θαη ηνλ Ηνχιην. 

 χκθσλα κε ηελ πξφβιεςε αλακέλεηαη αχμεζε ηνπ εηζεξρφκελνπ ηνπξηζκνχ 

ησλ Γάιισλ ηνπξηζηψλ ζε πνζνζηφ 4,46% ζε ζρέζε κε ηελ αληίζηνηρε 

ρξνληθή πεξίνδν ηνπ 2019. 

 Ζ ρξνληθή πεξίνδνο απφ ηνλ Μάην κέρξη θαη ηνλ Οθηψβξην αλακέλεηαη λα 

δηαζέηεη ηελ κεγαιχηεξε επηζθεςηκφηεηα απφ ηνπο Γάιινπο ηνπξίζηεο. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, ζχκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο πξφβιεςεο, ν Αχγνπζηνο 

ζα είλαη ν κήλαο κε ηνλ πεξηζζφηεξν φγθν αθίμεσλ γηα ην 2020, θαζψο ζα 
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έρεη 345.693 αθίμεηο, ζεκεηψλνληαο αχμεζε θαηά  2,3% ζε ζχγθξηζε κε ηνλ 

Αχγνπζην ηνπ 2019. 

 Ζ κεγαιχηεξε πνζνζηηαία δηαθνξά παξνπζηάδεηαη ηνλ Γεθέκβξην (54,6%) 

 χκθσλα κε ηνλ κνληέιν ARIMA, ν κήλαο κε ηηο ιηγφηεξεο αθίμεηο γηα ην 2020 

ζα είλαη ν Ηαλνπάξηνο. 

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

Ο ηνπξηζκφο ζηελ Διιάδα απνηειεί έλαλ απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο θιάδνπο θαη κία 

απφ ηηο ζπνπδαηφηεξεο πινπηνπαξαγσγηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηεο ρψξαο. Παξά ηνλ 

κεγάιν αληίθηππν πνπ είρε ε νηθνλνκηθή θξίζε ζηε ρψξα, αιιά θαη άιισλ 

θνηλσληθνπνιηηηθψλ εμειίμεσλ, ν ηνπξηζηηθφο θιάδνο θαηάθεξε λα επηθξαηήζεη θαη λα 

κελ επεξεαζηεί ζε κεγάιν βαζκφ ε ηνπξηζηηθή δήηεζε. Χζηφζν, θξίλεηαη απαξαίηεην 

γηα ηελ Διιάδα, λα πεξηνξίζεη ηελ έληνλε εζηίαζε ζην παξαδνζηαθφ κνληέιν 

ηνπξηζκνχ «ήιηνο- ζάιαζζα» θαη λα επηθεληξσζεί θαη ζε άιια ραξαθηεξηζηηθά πνπ 

είλαη δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο φπσο ν πνιηηηζκφο ηεο θαη ε ηζηνξία ηεο. Με απηφ ηνλ 

ηξφπν ζα αλαβαζκηζηνχλ δηάθνξνη ηνπξηζηηθνί πξννξηζκνί, νη νπνίνη κέρξη ηψξα 

παξακέλνπλ ζηελ αθάλεηα θαη πεξηνξίδνπλ ηε δήηεζε ζηνλ εγρψξην ηνπξηζκφ ελψ, ζα 

αλαπηπρζνχλ θαη άιιεο κνξθέο ηνπξηζκνχ κε ζθνπφ ηελ πξνζέιθπζε λέσλ 

ηνπξηζηψλ. 

 ε παγθφζκην επίπεδν, ν ηνπξηζκφο απνηειεί κία κεγάιε θαη πνιχπιεπξε 

βηνκεραλία ε νπνία ραξαθηεξίδεηαη απφ δηαξθή αλάπηπμε. Πνιιέο ρψξεο βαζίδνληαη 

ζηνλ ηνπξηζηηθφ θιάδν γηα λα αλαπηχμνπλ ηελ νηθνλνκία ηνπο θαζψο απνηειεί κία 

απφ ηηο θνξπθαίεο πεγέο εζφδσλ θαη επίζεο βνεζάεη ζηελ θαηαπνιέκεζε ηεο 

αλεξγίαο, αθνχ δεκηνπξγνχληαη ζπλερψο λέεο ζέζεηο εξγαζίαο. Παξφια απηά, ν 

ηνπξηζκφο ζπλεηζθέξεη θαη ζηελ βειηίσζε ησλ έξγσλ ππνδνκήο, φπσο αεξνδξφκηα, 

ιηκάληα, νδηθφ δίθηπν, ηα νπνία δελ έρνπλ αληίθηππν κφλν ζηνπο ηνπξίζηεο πνπ 

επηζθέπηνληαη ηελ πεξηνρή-ρψξα, αιιά θαη ζηνπο θαηνίθνπο ηεο. 

Αλαθεξφκελνη ζηελ Γαιιία, είλαη κία ρψξα ε νπνία είλαη δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο 

γηα ηελ ηζηνξία ηεο, ηελ θνπιηνχξα ηεο, ηνλ πνιηηηζκφ ηεο, ηελ γιψζζα ηεο θηι. 

Δπίζεο, θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ αηψλσλ έρεη δηαηεξήζεη ηελ ηαπηφηεηα ηεο ζε φινπο 

ηνπο ηνκείο πνπ ηελ ραξαθηεξίδνπλ θαη γηα  απηφ ην ιφγν απνηειεί ηνλ θνξπθαίν 

ηαμηδησηηθφ πξννξηζκφ ζε παγθφζκην επίπεδν. Αμίδεη επίζεο λα ζεκεησζεί, φηη νη 

δηκεξείο ζρέζεηο ηεο Διιάδαο κε ηελ Γαιιία δηαηεξνχληαη αθφκα θαη ζήκεξα ζε πνιχ 

πςειφ επίπεδν. 
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ζνλ αθνξά ηνλ εηζεξρφκελν ηνπξηζκφ απφ ηελ Γαιιία, ηα ηειεπηαία εθηά ρξφληα, 

παξνπζηάδεηαη κία δηαξθή αχμεζε θαη απηφ νθείιεηαη θαη ζην γεγνλφο φηη ε Διιάδα 

απνηειεί ηνλ πην νηθνλνκηθφ πξννξηζκφ ηεο Μεζνγείνπ, νπφηε είλαη «value for 

money», αιιά θαη ζηα γεγνλφηα (ηξνκνθξαηία) πνπ ζπλέβεζαλ ηα ηειεπηαία ρξφληα 

ζηηο ρψξεο πνπ παξαδνζηαθά πξνζέιθπαλ ηνπο Γάιινπο ηνπξίζηεο, φπσο νη βφξεηεο 

ρψξεο ηεο Αθξηθήο. Ζ Διιάδα ζα πξέπεη λα εθκεηαιιεπηεί απηέο ηηο θαηαζηάζεηο, θαη 

λα εθαξκφζεη θάπνηεο ζηξαηεγηθέο πξνζέιθπζεο, έηζη ψζηε λα δειεάζεη φιν θαη 

πεξηζζφηεξνπο ηνπξίζηεο απφ ηελ Γαιιία λα πάξνπλ ηελ απφθαζε λα ηελ 

επηζθεθζνχλ. Ο αξηζκφο ησλ Γάιισλ ηνπξηζηψλ πνπ επηζθέπηνληαη ηε ρψξα καο 

εηεζίσο αλέξρεηαη θαηά κέζν φξν ζηνπο 1.500.000 ηνπξίζηεο απνηειψληαο 

ζεκαληηθφ ηκήκα ηνπ ζπλνιηθνχ εηζεξρφκελνπ ηνπξηζκνχ. Χζηφζν, ππάξρεη 

ζεκαληηθή δπλαηφηεηα αχμεζεο ησλ Γάιισλ ηνπξηζηψλ πνπ εηζξένπλ ζηελ Διιάδα, 

ε νπνία αλέθαζελ απνηεινχζε αδηακθηζβήηεην πφιν έιμεο ησλ Γάιισλ ηνπξηζηψλ.  

Σέινο, ρξήζηκε ζα ήηαλ ε εθ λένπ δηεμαγσγή ηεο ελ ιφγσ κειέηεο κεηά ηελ πάξνδν 

ελφο έηνπο, ψζηε λα δηαπηζησζεί ν αληίθηππνο ηεο παλδεκίαο ηνπ COVID-19 ζηνλ 

ηνπξηζκφ ζε παγθφζκην επίπεδν, θαζψο θαη ζε εγρψξην, ζρεηηθά κε ηελ κεηαβνιή ηνπ 

αξηζκνχ ησλ εηζξεφλησλ Γάιισλ ηνπξηζηψλ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



99 
 

 

 

 

 

Βιβλιογπαθία 

 

Ξενόγλωζζη 

 Calderwood L., U., Soshkin M., 2019, The Travel & Tourism Competitiveness, 

World Economic Forum, Geneva.  

 Smith Stephan L.,J., 1988, Defining tourism a supply-side view, Annals of 

Tourism Research, Volume 15, Issue 2. 

 Kotler P., 1999, Kotler on Marketing, The Free Press, New York. 

 Lickorish J. L., Jenkins L. C., 1997, An Introduction to Tourism, Butterworth-

Heinemann, First Edition.  

 Norwich, J., J., April 5th 2018, A History of France, Kindle Edition. 

 Dormois J., P., 2004, The French Economy in the Twentieth Century, 

Cambridge University Press, Illustrated Edition. 

 World Tourism Organization (UNWTO), 2019, International Tourism 

Highlights, Madrid, Spain. 

 Williams N., 2019, Lonely Planet France (Travel Guide), Lonely Planet Edition 

 Weaver D., 2009, Tourism Management, 4th edition, New York. 

 Maurois A., 1973, A History of France, Fung & Wagnalls Co Edition. 

 Maniani M., 2014, Tourism Management, Marketing, and Development, 

Palgrave Macmillan Edition. 

Δλληνική 

 Λαγφο Γ., 2005, Σνπξηζηηθή Οηθνλνκηθή, Αζήλα, Δθδφζεηο Κξηηηθή. 

 Βαξβαξέζνο η., 2013, Οηθνλνκηθή ηνπ Σνπξηζκνχ, Αζήλα, Δθδφζεηο 

Πξνπφκπνο. 



100 
 

 Γξ. Ίθθνο Α., Κνπηζφο ., 2018, Πξνθίι εηζεξρφκελνπ Σνπξηζκνχ 

Πνιπηειείαο γηα Γηαθνπέο ζηελ Μεζφγεην, ΗΝΔΣΔ. 

 Γξ. Ίθθνο Α., Λάκπξνπ Δ., 2019, Αλάιπζε ζηνηρείσλ εηζεξρφκελνπ ηνπξηζκνχ 

αλά Αγνξά θαη αλά Πεξηθέξεηα, ΗΝΔΣΔ.  

 Βαξβαξέζνο η., 2000, Σνπξηζκφο: Οηθνλνκηθέο Πξνζεγγίζεηο, Αζήλα, 

Δθδφζεηο Πξνπνκπφο, Β΄ Έθδνζε.  

 θαθηαλάθεο Μ., Πεηξαηάο, Νέεο ηερλνινγίεο ζηνλ Σνπξηζκφ, Γηδαθηηθέο 

εκεηψζεηο. 

 Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ & Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ, 2019, Οδεγφο Δπηρεηξείλ 

ζηε Γαιιία, Πξεζβεία ηεο Διιάδνο ζην Παξίζη, Παξίζη. 

 Vanhove, N., 2019, Σα Οηθνλνκηθά ησλ Σνπξηζηηθψλ Πξννξηζκψλ, Δθδφζεηο 

Gutenberg – Γηψξγνο & Κψζηαο Γάξδαλνο. 

 Βελεηζαλνπνχινπ Μαξία Γ., 2019, Ζ Κξαηηθή πκβνιή ζηνλ Σνπξηζκφ, 

Δθδφζεηο Φαίδηκνο. 

 Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ & Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ, 2019, Γηκεξέο Δκπφξην 

κεηαμχ Διιάδνο-Γαιιίαο θαηά ην έηνο 2019, Πξεζβεία ηεο Διιάδνο ζηε 

Γαιιία, Παξίζη.  

 Σζάξηαο Π., 2010, Διιεληθή Σνπξηζηηθή Αλάπηπμε, Δθδφζεηο Κξηηηθή, Αζήλα 

 Γξ. Ίθθνο Α., Λάκπξνπ Δ., 2020, Γηεζλείο Αεξνπνξηθέο Αθίμεηο: 2018-2019, 

ΗΝΔΣΔ. 

 Γξ. Ίθθνο Α., Κνπηζφο ., 2020, Ζ ζπκβνιή ηνπ Σνπξηζκνχ ζηελ Διιεληθή 

νηθνλνκία ην 2019, INSETE INTELLIGENCE. 

 Ζγνπκελάθεο Ν., 1997, Σνπξηζηηθή Οηθνλνκία, Ηnterbooks Δθδφζεηο, Αζήλα. 

Ηλεκηπονικέρ πηγέρ 

 ΗΝΔΣΔ: https://insete.gr/ 

 Διιεληθή Πξεζβεία Γαιιίαο: https://www.mfa.gr/france/presveia/ 

 Διιεληθφ Τπνπξγείν Δμσηεξηθψλ: https://www.mfa.gr/index.html 

 Ηλζηηηνχην Σνπξηζηηθψλ Δξεπλψλ θαη Πξνβιέςεσλ: https://www.itep.gr/ 

 Παγθφζκηνο Οξγαληζκφο Σνπξηζκνχ: https://www.unwto.org/ 

 Σξάπεδα ηεο Διιάδνο: https://www.bankofgreece.gr/ 

 Διιεληθή ηαηηζηηθή Αξρή (ΔΛ.ΣΑΣ.):  https://www.statistics.gr/ 

 Τπνπξγείν Διιεληθνχ Σνπξηζκνχ: https://mintour.gov.gr/ 

 Unesco: https://en.unesco.org/ 

 Ο Σνπξηζκφο ζηελ Διιάδα: https://www.enterprisegreece.gov.gr/ 

https://insete.gr/
https://www.mfa.gr/france/presveia/
https://www.mfa.gr/index.html
https://www.itep.gr/
https://www.unwto.org/
https://www.bankofgreece.gr/
https://www.statistics.gr/
https://mintour.gov.gr/
https://en.unesco.org/
https://www.enterprisegreece.gov.gr/


101 
 

 χλδεζκνο Διιεληθψλ Σνπξηζηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ: www.sete.gr 

 Σν Παγθφζκην Οηθνλνκηθφ Φφξνπκ: , www.weforum.org 

 Ζ Παγθφζκηα Σξάπεδα: https://www.worldbank.org/  

 Global Database, Top 25 Companies in France: 

https://www.globaldatabase.com/top-25-companies-in-france-by-revenue 

 https://www.condorferries.co.uk/france-tourism-statistics 

 Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ ηεο Γαιιίαο: https://www.economie.gouv.fr/ 

 Brittanica, Religion in France: https://www.britannica.com/ 

 Focus Economics: https://www.focus-economics.com/ 

 Eurostat: https://ec.europa.eu/eurostat 

 Βηθηπαίδεηα: https://en.wikipedia.org/wiki/Main_Page 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sete.gr/
http://www.weforum.org/
https://www.worldbank.org/
https://www.globaldatabase.com/top-25-companies-in-france-by-revenue
https://www.condorferries.co.uk/france-tourism-statistics
https://www.economie.gouv.fr/
https://www.britannica.com/
https://www.focus-economics.com/
https://ec.europa.eu/eurostat
https://en.wikipedia.org/wiki/Main_Page


102 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


