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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η συγκεκριμένη εργασία αφορά τη διερεύνηση των παραγόντων που επηρεάζουν τη 

ζήτηση στο χειμερινό τουρισμό με εστίαση στα χιονοδρομικά κέντρα.

Αρχικά  γίνεται  μία  αναφορά  στον  Ελληνικό  Τουρισμό  γενικότερα,  την  παρούσα 

κατάσταση, τα προβλήματα και τις προοπτικές του.   Στη συνέχεια γίνεται ειδική 

μνεία στο χειμερινό τουρισμό στην Ελλάδα, τις παρούσες συνθήκες και τις τάσεις 

που  διαμορφώνονται.   Εντοπίζονται  τα  προβλήματα  και  γίνεται  αναφορά  στις 

γενικότερες στρατηγικές αντιμετώπισης των προκλήσεων του μέλλοντος. 

Στη βιβλιογραφική επισκόπηση που ακολουθεί  παρουσιάζεται  η αρθρογραφία που 

έχει αναπτυχθεί γενικότερα για το θέμα του χειμερινού τουρισμού και ειδικότερα για 

τις μεθόδους ανάλυσης της ζήτησης και διερεύνησης των περιοριστικών παραγόντων 

που επηρεάζουν την αγορά αυτή.

Στη  συνέχεια  παρουσιάζεται  η  έρευνα που  διεξήχθη  σε  χιονοδρομικά  κέντρα της 

χώρας με τελικό σκοπό την τμηματοποίηση της αγοράς αυτής.   Παρουσιάζεται  η 

ανάλυση των αποτελεσμάτων της έρευνας έτσι ώστε η κατανόηση των παραγόντων 

που επηρεάζουν τη ζήτηση κάθε τμήματος να αποτελέσει οδηγό για τη διαμόρφωση 

των  στρατηγικών  μάρκετινγκ  που  θα  εφαρμόσει  το  χιονοδρομικό  κέντρο  για  να 

προσελκύσει το τμήμα της αγοράς στο οποίο στοχεύει.
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Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΗΜΕΡΑ  

Ο μαζικός τουρισμός αποτέλεσε διεθνώς το κύριο πρότυπο, ιδιαίτερα στη Μεσόγειο, 

που επηρέασε σε μεγάλο βαθμό την ανάπτυξη του τουρισμού και στην Ελλάδα τα 

τελευταία  τριάντα  χρόνια.  Ο  προσανατολισμός  στον  «ήλιο  και  θάλασσα»  και  η 

συνακόλουθη έντονη εποχικότητα συνιστούν βασικά χαρακτηριστικά του μοντέλου 

αυτού καθώς και η εξάρτησή του σε μεγάλο βαθμό από τους μεγάλους διοργανωτές 

ταξιδιών  (tour operators).  Διεθνώς  η  τουριστική  αγορά  χωρίζεται  σε  επιμέρους 

τμήματα με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, δημιουργούνται νέες ειδικές μορφές σύμφωνα 

με τις νέες τάσεις στην αγορά, το μοντέλο του «μαζικού τουρισμού» αλλάζει και η 

σημασία του αποδυναμώνεται σταδιακά παρά το ότι συνεχίζει να αποτελεί ένα πολύ 

μεγάλο μέρος του εισερχόμενου τουρισμού. Η εξέλιξη αυτή είναι θετική για τη χώρα 

μας, στην οποία υπάρχει πλούτος φυσικού περιβάλλοντος και πλήθος τουριστικών 

προορισμών,  επιπλέον η ποιότητα του περιβάλλοντος  (π.χ.  οι  περισσότερες  ακτές 

έχουν βραβευθεί με τη Μπλε Σημαία της Ευρωπαϊκής Ένωσης) είναι σε πολύ καλά 

επίπεδα  και  υπάρχει,  προς  το  παρόν  τουλάχιστον,  μία  καλή  ισορροπία  μεταξύ 

φυσικού  περιβάλλοντος  και  οικιστικής-τουριστικής  ανάπτυξης  (Βάνα  Κοκκώσης, 

2007).

Οι διεθνείς αφίξεις των τουριστών στη χώρα μας αυξήθηκαν το 2005 κατά 5,6% και 

το  2006  εκτιμάται  ότι  αυξήθηκαν  περίπου  8%  ενώ  οι  προοπτικές  για  το  2007 

επαληθεύθηκαν  και  με  βάση  συγκριτικά  στοιχεία  (κρατήσεις  ξενοδοχείων)  είναι 

ακόμα καλύτερες.  Πέραν όμως των ποσοτικών στοιχείων της τουριστικής κίνησης 

μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει  και  η ανάλυση κάποιων ποιοτικών στοιχείων και 

δεικτών. Οι εισπράξεις  αυξήθηκαν το 2005 κατά 6,7% και το 2006 εκτιμάται ότι 

κινήθηκαν ακόμα καλύτερα. Δυστυχώς όμως η εποχικότητα έγινε πιο έντονη, γεγονός 

που  αντικατοπτρίζει  μία  γενικότερη  διεθνή  τάση,  ενώ  συγχρόνως  ο  μέσος  όρος 

διανυκτερεύσεων μειώθηκε (Βάνα Κοκκώσης, 2007). 

Ανάλογη  αυξητική  τάση παρουσιάζεται  και  στον  εσωτερικό  τουρισμό.  Η εξέλιξη 

αυτή έχει θετικές και αρνητικές πτυχές καθώς καταδεικνύει ότι η ταξιδιωτική δαπάνη 

ανά  διανυκτέρευση  αυξήθηκε,  πιθανόν  λόγω  της  βελτίωσης  στην  ποιότητα  των 

καταλυμάτων, «ροκανίζοντας» όμως την κερδοφορία των επιχειρήσεων, ενώ από την 
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άλλη  μεριά  εντείνεται  το  φαινόμενο  της  εποχικότητας,  με  τις  συνακόλουθες 

συνέπειες  στην  ποιότητα  παροχής  υπηρεσιών  στον  τουρισμό  και  τις  ανάλογες 

επιπτώσεις στην ποιότητα της «εμπειρίας» του επισκέπτη (Κοκκώσης, 2007). 

Η γενική αυτή εικόνα όμως δεν αντικατοπτρίζει την πραγματικότητα και τις συνθήκες 

που  επικρατούν  στις  διάφορες  περιοχές  της  χώρας,  καθώς  κάθε  εσωτερικός 

τουριστικός προορισμός έχει τα δικά του ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τη δική του 

διαφοροποιημένη στρατηγική προώθησης των τουριστικών του υπηρεσιών.  Η εικόνα 

αυτή  είναι  χαρακτηριστικό  των  ώριμων  τουριστικά  χωρών,  όπου  οι  κατά  τόπους 

τουριστικοί προορισμοί κινούνται ανταγωνιστικά μεταξύ τους.  Σε επίπεδο τοπικό και 

περιφερειακό  αναλαμβάνονται  πρωτοβουλίες  για  την  επιμέρους  επιχειρησιακή 

στρατηγική (Κοκκώσης, 2007)   

Για την Αθήνα, που είναι η βασική πύλη εισόδου τουριστών στη χώρα, πέρα από το 

γενικό αυξητικό κλίμα, η πληρότητα των ξενοδοχείων αυξάνεται με εντυπωσιακούς 

ρυθμούς, γεγονός που σηματοδοτεί ότι η πόλη γίνεται εξίσου ελκυστική με άλλες 

ευρωπαϊκές πόλεις για τον τουρισμό πόλεων (city breaks). Σύμφωνα με μια έρευνα 

της  JBR  Hellas  για  λογαριασμό  της  Ένωσης  Ξενοδόχων  Αττικής,  το  δεκάμηνο 

Ιανουαρίου-Οκτωβρίου  2006  η  πληρότητα  των  αθηναϊκών  ξενοδοχείων  (71%) 

ξεπέρασε  την  αντίστοιχη  του  Μονάχου,  του  Βερολίνου,  της  Μαδρίτης  και  της 

Κωνσταντινούπολης (Κοκκώσης, 2007).

Οι θετικές εξελίξεις ως προς την τουριστική κίνηση είναι εν μέρει και αποτέλεσμα 

της  νέας  στρατηγικής  για  τον  ελληνικό  τουρισμό,  η  οποία  δίνει  έμφαση  στη 

συστηματική  και  αναβαθμισμένη  προβολή  του  ελληνικού  τουριστικού  προϊόντος 

αλλά και της θετικής εικόνας της χώρας ως σύγχρονου προορισμού, ιδιαίτερα και 

μετά  την  επιτυχή  διοργάνωση  των  Ολυμπιακών Αγώνων.  Απόδειξη  της  εστίασης 

αυτής στον τουρισμό σε εθνικό στρατηγικό επίπεδο είναι τα ποσά που δαπανήθηκαν 

για  την  τουριστική  προβολή  της  χώρας,  τα  οποία  σχεδόν  δεκαπλασιάστηκαν  τα 

τελευταία τρία έτη (περίπου 60 εκ. ευρώ το 2006) ενώ συγχρόνως και για πρώτη 

φορά  ξεκίνησε  μια  συστηματική  εκστρατεία  προώθησης  και  του  εσωτερικού 

τουρισμού (Κοκκώσης, 2007).
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ΔΟΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Ο ελληνικός τουρισμός αποτελεί ένα συνεχώς αναπτυσσόμενο κλάδο με βάση μια 

δυναμικότητα  από  682.050  κλίνες  σε  9.036  ξενοδοχεία,  30.000  θέσεις  σε  346 

κάμπινγκ και 350.000 κλίνες ενοικιαζόμενων δωματίων σε σύνολο 24.000 μονάδων. 

Ενδεικτικά  αναφέρεται  μια  αύξηση  της  δυναμικότητας  των  ξενοδοχειακών 

καταλυμάτων από 7.477 το 1996, σε 8.043 το 2000 και 9.036 το 2005 (πηγή ΞΕΕ ).

Η έμφαση που δόθηκε στην παροχή ποιοτικών τουριστικών υπηρεσιών απεικονίζεται 

στη δημιουργία ποιοτικών καταλυμάτων, όπου στις κατηγορίες πέντε και τεσσάρων 

αστέρων υπήρξε αύξηση της τάξης του 93% και 31% αντίστοιχα από το 1996 έως το 

2005,  ενώ σε  κατηγορίες  ενός  και  δύο  αστέρων  η  αύξηση  άγγιξε  το  15%.  Κάτι 

αντίστοιχο συνέβη και στα ενοικιαζόμενα δωμάτια (πηγή ΞΕΕ).

Η συμβολή του τουρισμού στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας είναι πολυσήμαντη 

και  πολυδιάστατη.  Ο  τουρισμός  συμβάλλει  άμεσα  στο  5.5.%  και  έμμεσα  15,5% 

περίπου  στο  ΑΕΠ.  Ο  κλάδος  καταλαμβάνει  ποσοστό  15,9%  της  συνολικής 

απασχόλησης και ο αριθμός των εργαζομένων που εμπλέκονται άμεσα ή έμμεσα στον 

τουρισμό  είναι  περίπου  690.000  (μία  στις  έξι  θέσεις  εργασίας).  Σύμφωνα  με 

προβλέψεις του WTTC (Παγκόσμιο Συμβούλιο Τουρισμού και Ταξιδιών), ο δείκτης 

της συμβολής στην απασχόληση για τα ελληνικά δεδομένα θα έχει ανοδική πορεία 

και ως το 2012 θα φθάσει περίπου το 21%.

Η δυναμική πορεία του ρυθμού ανάπτυξης του ελληνικού τουρισμού εκτιμάται ότι 

στην επόμενη δεκαετία θα κυμανθεί γύρω στο 3,8% ετησίως,  όταν σε ευρωπαϊκό 

επίπεδο αντιστοιχεί  στο 3,5% και σε διεθνές στο 4,2%. (Σύμφωνα με έκθεση του 

WTTC).

Εκτός  όμως  από  τη  συμβολή  στους  βασικούς  δείκτες  της  εθνικής  οικονομίας 

σημαντική είναι και η συμβολή του στην περιφερειακή ανάπτυξη της χώρας. Πολλές 

υποβαθμισμένες  και  απομακρυσμένες  περιοχές  χωρίς  ιδιαίτερες  αναπτυξιακές 

δυνατότητες, επωφελούνται από τον τουρισμό καθώς προωθείται έτσι η δημιουργία 

έργων υποδομών (οδικό δίκτυο, λιμάνια, αεροδρόμια), δημιουργούνται νέες θέσεις 

εργασίας,  πρόσθετο εισόδημα και παράλληλα δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για 
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ανάπτυξη  και  άλλων  οικονομικών  δραστηριοτήτων.  Μέσω  του  τουρισμού 

προβάλλεται  και  ενισχύεται  κάθε  ομορφιά  και  ιδιαιτερότητα  της  ελληνικής 

επικράτειας συμβάλλοντας και στην ενδυνάμωση της υπαίθρου (Κοκκώσης, 2007).

Ήδη μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος για την Ανταγωνιστικότητα αλλά και 

των  Περιφερειακών  Επιχειρησιακών  Προγραμμάτων  (στο  πλαίσιο  του  Γ  ΚΠΣ), 

ενισχύονται δράσεις προκειμένου να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων 

και η επέκταση και αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος. Μέσω των κινήτρων του 

αναπτυξιακού  νόμου  δίνεται  η  δυνατότητα  ενίσχυσης  της  ανταγωνιστικότητας 

τουριστικών επιχειρήσεων μέσω επιδοτήσεων για ανακαινίσεις, επεκτάσεις, ίδρυση 

νέων μονάδων, μετατροπές παραδοσιακών ξενοδοχείων σε σύγχρονα, ενθαρρύνοντας 

επενδύσεις  για  ειδικές  μορφές  τουρισμού  (γήπεδα  γκολφ,  μαρίνες,  εκθεσιακούς 

χώρους, χιονοδρομικά κέντρα, θεματικά πάρκα κλπ). Οι επιδοτήσεις στοχεύουν στην 

προσέλκυση  υψηλής  ποιότητας  τουρισμού,  στην  επιμήκυνση  της  τουριστικής 

περιόδου  και  στην  ισόρροπη  ανάπτυξη  μειονεκτικών  περιοχών  (νησιωτικών  και 

ορεινών κοινοτήτων).

Ενδεικτικά  είναι  τα  προσωρινά  στοιχεία  της  Eπιτροπής  Γνωμοδότησης  του 

Αναπτυξιακού Νόμου 3299/04, όπου έχουν εγκριθεί περίπου 650 σχέδια, το ύψος των 

επενδύσεων  φθάνει  το  ποσό  των  €1,2  δις.  ευρώ  και  οι  δημιουργούμενες  θέσεις 

εργασίας αντιστοιχούν σε 3.150 περίπου.

Η στρατηγική για τον ελληνικό τουρισμό έχει  κυρίως δύο βασικούς στόχους:  την 

αναβάθμιση της ποιότητας του τουριστικού προϊόντος και τον εμπλουτισμός και τη 

διεύρυνση  του.   Μέσα  στα  πλαίσια  αυτά  συμπεριλαμβάνονται  και  οι  ακόλουθοι 

σχεδιασμοί (Κοκκώσης, 2007):

-- Στρατηγικό χωροταξικό σχέδιο για τον τουρισμό με κατευθύνσεις και κανόνες ως 

προς  την  ανάπτυξη  του  τουρισμού  και  τις  ειδικές  μορφές  του  στις  περιοχές  της 

χώρας.

--  Ανάπτυξη  σύγχρονης  μορφής  νέων  τουριστικών  καταλυμάτων  υψηλών 

προδιαγραφών και αναβάθμιση των υφιστάμενων για παροχή σύγχρονων υπηρεσιών 

υψηλής  ποιότητας,  αλλά και  ανακαινίσεις,  επεκτάσεις,  μετατροπές  παραδοσιακών 

ξενοδοχείων σε σύγχρονα, ενθαρρύνοντας επενδύσεις για ειδικές μορφές τουρισμού 
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(γήπεδα γκολφ, μαρίνες, εκθεσιακούς χώρους, χιονοδρομικά κέντρα, θεματικά πάρκα 

κλπ).

--  Ανάπτυξη ειδικών μορφών τουρισμού, με στόχο τη διεύρυνση του τουριστικού 

προϊόντος, τη διάχυση της τουριστικής ανάπτυξης στον γεωγραφικό χώρο και την 

άμβλυνση της εποχικότητας (τμηματοποίηση αγοράς).

--  Ενίσχυση  της  καινοτομίας  και  αξιοποίηση  της  γνώσης  στην  τουριστική 

επιχειρηματικότητα.

--  Εκσυγχρονισμό  και  απλοποίηση  των  διαδικασιών  για  την  προώθηση  των 

επενδύσεων στον τουρισμό.

-- Αναβάθμιση, ανάδειξη και προβολή των τουριστικών προορισμών (ανακαινίσεις, 

αναπλάσεις,  βελτίωση  πυλών  εισόδου,  σήμανση  κλπ),  με  ειδικές  δράσεις  για 

αναπτυγμένους,  αναπτυσσόμενους  και  ειδικούς  (νησιά  και  ορεινές  περιοχές) 

τουριστικούς προορισμούς.

--  Αναβάθμιση  της  προβολής  και  ενίσχυση  της  εξωστρέφειας  του  ελληνικού 

τουρισμού,  με  βάση  συγκροτημένη  και  σύγχρονη  στρατηγική  προώθησης  στις 

αγορές-στόχους.

--  Αναβάθμιση  του  ανθρώπινου  δυναμικού  και  βελτίωση  της  ποιότητας  των 

υπηρεσιών  στα  τουριστικά  καταλύματα  και  στις  υπηρεσίες  που  επιδρούν  στο 

τουριστικό  προϊόν  γενικότερα  μέσω  εκπαίδευσης  και  κατάρτισης.

-- Διασφάλιση της ποιότητας των υπηρεσιών με αποτελεσματικούς ελέγχους αλλά και 

ένταξη  των  τουριστικών  καταλυμάτων  σε  κατηγορίες  αστεριών-κλειδιών.

Προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι στόχοι οι οποίοι έχουν τεθεί στο πλαίσιο της 

μακροχρόνιας  στρατηγικής  για  τουριστική  ανάπτυξη,  απαιτείται  συνέργεια  και 

συντονισμός των δράσεων πολλών φορέων που εμπλέκονται στη διαμόρφωση και 

στην ποιότητα του τουριστικού προϊόντος όπως π.χ. η διατήρηση της καθαριότητας 

στους  τουριστικούς  προορισμούς,  βελτιώσεις  στη  διαχείριση  επισκεπτών  στους 

αρχαιολογικούς χώρους, η λειτουργία περιφερειακών αεροδρομίων προκειμένου να 

9



προσελκυστούν  αεροπορικές  εταιρείες  χαμηλού  κόστους,  η  διοργάνωση  και 

υποστήριξη ανά τακτά διαστήματα εκδηλώσεων (events) τα οποία θα λειτουργούν ως 

πόλος  έλξης  τουριστών  κλπ.  Οι  περισσότερες  από  αυτές  τις  δράσεις  άλλωστε 

ενισχύουν την ποιότητα ζωής των κατοίκων αλλά ενδυναμώνουν και αναβαθμίζουν 

και το τουριστικό προϊόν.

ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ

Η εποχικότητα στον τουρισμό είναι ένα σχετικά πρόσφατο φαινόμενο, που εντείνεται 

από  έτος  σε  έτος  με  αποτέλεσμα  να  προβληματίζει  τους  διεθνείς  τουριστικούς 

οργανισμούς, τις εθνικές κυβερνήσεις και τις επιχειρήσεις του τουριστικού τομέα για 

το  μέλλον  του  κλάδου.  Το  φαινόμενο  της  εποχικότητας  στην  περίπτωση  του 

Μεσογειακού τουρισμού στον οποίο ανήκει και η Ελλάδα, που προσφέρει το πρότυπο 

των «θερινών διακοπών», βασισμένων στον ήλιο, τη θάλασσα και τις παραλίες (sun, 

sea, sand), μπορεί να προσδιοριστεί εννοιολογικά ως «οι χρονικές αποκλίσεις που 

παρουσιάζει  ένας  τουριστικός  προορισμός  από  τα  χρονικά  συμβατικά  όρια  της 

τουριστικής  περιόδου»  η  οποία  αρχίζει  την  1η  Απριλίου  και  τελειώνει  την  31η 

Οκτωβρίου (Λογοθέτης, 2002).

Για  την  καλύτερη  αντιμετώπιση  της  εποχικότητας  είναι  απαραίτητο  να  γίνει 

κατανοητό το πρόβλημα, οι αιτίες και οι παράγοντες που το επηρεάζουν καθώς και οι 

επιπτώσεις αυτού του φαινομένου σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο.  Μόνο 

εφόσον  αναλυθούν  τα  παραπάνω  μπορούν  να  υπάρξουν  συγκεκριμένες  και 

επιτυχημένες  προτάσεις  σχετικά  με  τα  μέτρα  και  τις  πολιτικές  που  πρέπει  να 

ακολουθήσουν επιχειρηματίες και πολιτεία για την αντιμετώπιση του προβλήματος 

αυτού.  Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα της Ρόδου, η οποία τα τελευταία χρόνια 

με  μια  σειρά  ενεργειών,  που  αποσκοπούσαν  την  επιμήκυνση  της  τουριστικής 

περιόδου, την ανάπτυξη του χειμερινού τουρισμού και την προώθηση εναλλακτικών 

μορφών τουρισμού, προσπάθησε να αμβλύνει το σοβαρό αυτό πρόβλημα (Λογοθέτης 

2002).
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Το πρόβλημα της τουριστικής εποχικότητας.

Η εποχικότητα   του τουρισμού στους  προορισμούς  των «θερινών διακοπών» της 

Μεσογείου, όπου επικρατούν οι ίδιες περίπου κλιματολογικές συνθήκες και η ζήτηση 

προέρχεται  κατά  κανόνα  από  τις  ίδιες  τουριστικές  αγορές  και  συνεπώς 

συμπεριφέρεται ομοιόμορφα, παρουσιάζει έξαρση που εκδηλώνεται με μια βαθμιαία 

συρρίκνωση  της  τουριστικής  περιόδου.  Η  Ελλάδα,  η  οποία  αποτελεί  ένα  πολύ 

σημαντικό προορισμό στη Μεσόγειο, έχει επηρεαστεί άμεσα από το φαινόμενο αυτό. 

Κατά την τελευταία πενταετία ένα ποσοστό του αλλοδαπού τουρισμού που σταθερά 

ξεπερνά το 50% συγκεντρώνεται  στο τρίμηνο,  της  τουριστικής  αιχμής  (Ιούλιος  – 

Σεπτέμβριος).  Στους  αμιγείς  τουριστικούς  προορισμούς  όπως  της  Κρήτης,  της 

Κέρκυρας και της Ρόδου, το ποσοστό αυτό είναι ακόμα μεγαλύτερο και συνοδεύεται 

μάλιστα με μια παράλληλη μείωση του μέσου όρου ημερών διαμονής. Συγκεκριμένα 

στην  περίπτωση  της  Ρόδου  με  βάση  τα  στοιχεία  των  αφίξεων  του  οργανωμένου 

τουρισμού της περιόδου 1998-2001, οι μήνες της τουριστικής αιχμής συγκεντρώνουν 

μέσο ετήσιο  ποσοστό 55,6% με  αυξητικές  τάσεις  αφού  το  2001 συγκέντρωσε  το 

56,50%,  ενώ  οι  υπόλοιποι  μήνες   (Απρίλιος,  Μάιος,  Ιούνιος  και  Οκτώβριος) 

συγκεντρώνουν το 43,8%, από το οποίο ο Απρίλιος  συμμετέχει με ποσοστό κάτω του 

5%. Ο Απρίλιος έχει  σχεδόν χαθεί για τη Ρόδο και η οποία  κίνηση παρουσιάζει 

οφείλεται στον μαθητικό τουρισμό και στον τουρισμό των εορτών του Πάσχα των 

καθολικών,  αφού  τα  τελευταία  χρόνια  τα  θερινά  προγράμματα  των  οργανωτών 

ταξιδιών (tour operators) αρχίζουν μια βδομάδα πριν το Πάσχα, ενώ μεγάλοι αγγλικοί 

οργανισμοί θεωρούν τον Απρίλιο ότι ανήκει στους χειμερινούς μήνες από πλευράς 

κατάρτισης προγραμμάτων. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι πέντε μήνες της χειμερινής 

περιόδου (Νοέμβριος – Μάρτιος) συγκεντρώνουν οργανωμένο τουρισμό σε ποσοστό 

που δεν ξεπερνά το 0,5% (Λογοθέτης, 2002).

Η συρρίκνωση της τουριστικής δραστηριότητας δημιουργεί σημαντικά προβλήματα 

στους τουριστικούς προορισμούς και στις τουριστικές επιχειρήσεις.  Το σοβαρό αυτό 

το γεγονός προβλημάτισε την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία από τα μέσα του 1992 είχε 

θεσπίσει  κοινοτικές  δράσεις  για  τον  χρονικό  κατακερματισμό  των  διακοπών  με 

σκοπό την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου και θέσπισε μέτρα προσέλκυσης της 

τουριστικής ζήτησης κατά τη χειμερινή περίοδο. Αλλά και ο Παγκόσμιος Οργανισμός 
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Τουρισμού με τον «Κώδικα Δεοντολογίας για τον Τουρισμό» (Σαντιάγο της Χιλής 

1999), προτρέπει τις κυβερνήσεις και τις τουριστικές επιχειρήσεις στα πλαίσια της 

βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης να επιδιώκουν την χρονική και χωρική κλιμάκωση 

της  κίνησης  των  τουριστών  και  την  όσο  το  δυνατόν  καλύτερη  κατανομή  των 

διακοπών,  ώστε  να  περιορίζεται  η  πίεση  των  τουριστικών  δραστηριοτήτων  στο 

περιβάλλον και  να  επαυξάνονται  οι  ευεργετικές  τους  επιδράσεις  στην  τουριστική 

βιομηχανία και την τοπική οικονομία (Λογοθέτης, 2002). 

Στο  πρόγραμμα  του  Υπουργείου  Ανάπτυξης  «Τουρισμός  –  Στόχοι  και 

προτεραιότητες»  (Οκτώβριος  2000)  που  καταρτίσθηκε  στα  πλαίσια  του  Γ΄ΚΠΣ, 

προβλέπονται ενέργειες και δράσεις για τη μείωση της εποχικότητας της τουριστικής 

δραστηριότητας,  όπως  ολοκληρωμένες   δράσεις  εναλλακτικού  τουρισμού,  μέτρα 

προσέλκυσης  χειμερινής  τουριστικής  ζήτησης,  μέτρα  ενίσχυσης  εγκαταστάσεων 

ειδικής τουριστικής υποδομής (μαρίνες, συνεδριακά κέντρα, γήπεδα γκόλφ, κέντρα 

θαλασσοθεραπείας,  υδροθεραπευτήρια  κτλ.)  καθώς  και  ενισχύσεις  για  ανάλογες 

ιδιωτικές επενδύσεις (Λογοθέτης, 2002).

Παράγοντες που επηρεάζουν την εποχικότητα.

Το πρόβλημα της εποχικότητας στους προορισμούς θερινών διακοπών δεν απασχολεί 

μόνο τις κυβερνήσεις και τους φορείς γενικά του τουρισμού, αλλά και τους ερευνητές 

και μελετητές του τουριστικού φαινομένου που προσπαθούν να αναζητήσουν τους 

παράγοντες  που έχουν επηρεάσει  αρνητικά την  εποχικότητα τα τελευταία  χρόνια. 

Μια  πρώτη  διερεύνηση  του  προβλήματος  οδηγεί  στον  εντοπισμό  των  παρακάτω 

παραγόντων που φαίνεται να επηρεάζουν την τουριστική εποχικότητα.

-Εξ ορισμού, όταν κάποιος θέλει να απολαύσει στη Μεσόγειο τον ήλιο, τη θάλασσα 

και την παραλία (sun, sea, sand), πρέπει να το κάνει το καλοκαίρι.  Επομένως φυσικό 

είναι  να  υπάρχει  έξαρση  της  τουριστικής  κίνησης  τους  θερινούς  μήνες,  όταν  οι 

κλιματολογικές  συνθήκες  είναι  ευνοϊκότερες,  και  επιτρέπουν  την  απόλαυση  του 

ήλιου  και  της  θάλασσας.   Κατά  αυτόν  τον  τρόπο  ενδεχομένως  εξηγείται  και  η 

συρρίκνωση της τουριστικής κίνησης τον Απρίλιο, η οποία μπορεί να οφείλεται σε 

κάποιο βαθμό στην αλλαγή του κλίματος που παρατηρείται τα τελευταία χρόνια και 
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εκδηλώνεται στην περίπτωση τουλάχιστον της Ρόδου με συχνότερες βροχοπτώσεις 

και πτώση της θερμοκρασίας του αέρα και της θάλασσας (Λογοθέτης, 2002).

-Οι  υποδομές  στους  νησιώτικους  και  παραθαλάσσιους  προορισμούς  έχουν 

διαμορφωθεί  χωροταξικά  και  λειτουργικά  με  προδιαγραφές  που  ανταποκρίνονται 

σχεδόν αποκλειστικά στις ανάγκες και τις επιθυμίες του επισκεπτών του καλοκαιριού. 

Παραλιακά ξενοδοχεία με εξωστρεφείς και κατά κανόνα υπαίθριες συμπληρωματικές 

λειτουργίες (facilities) είναι η κυρίαρχη μορφή καταλύματος. Ελάχιστα ξενοδοχεία 

διαθέτουν  εσωτερικούς χώρους και εγκαταστάσεις που να μπορούν να φιλοξενήσουν 

τους πελάτες τους όταν οι καιρικές συνθήκες δεν τους επιτρέπουν να απολαύσουν τον 

ήλιο και τη θάλασσα. Το μεγάλο πρόβλημα είναι να βρεθούν εναλλακτικές λύσεις 

απασχόλησης  και  ψυχαγωγίας  των  επισκεπτών  για  τις  ημέρες  που  επικρατούν 

δυσμενείς  καιρικές  συνθήκες  προσφέροντας  διαφορετικά  προγράμματα  και 

δραστηριότητες  που  δεν  προϋποθέτουν  καλοκαιρία  για  να  πραγματοποιηθούν 

(Λογοθέτης, 2002).

-Η δημιουργία νέων προορισμών τουρισμού θερινών διακοπών και  η αύξηση της 

τουριστικής  προσφοράς  σε  καταλύματα  που  ξεπερνά  κατά  πολύ  την  τουριστική 

ζήτηση.  Έτσι  οι  καταναλωτές  τουρίστες  έχουν  την  ευχέρεια  να  βρουν  κατάλυμα 

εύκολα και όποτε το θελήσουν, ακόμα και σε περιόδους αιχμής.  Παλαιότερα, λόγω 

της  περιορισμένης  προσφοράς  καταλυμάτων  οδηγούσε  σ’  ένα  καλύτερο  χρονικό 

καταμερισμό της ζήτησης και συνεπώς αποσυμφόρηση της αιχμής. Η περίπτωση της 

Ελλάδας  είναι  χαρακτηριστική.  Πριν μερικά χρόνια μοναδικοί  σχεδόν προορισμοί 

οργανωμένου μαζικού τουρισμού ήταν η Αθήνα, η Κρήτη, η Ρόδος και η Κέρκυρα. 

Σήμερα  αν  ανατρέξει  κανείς  στα  θερινά  προγράμματα  των  μεγάλων  οργανωτών 

ταξιδιών (TUI,  NEKERMANN,  THOMSON,  AIR TOUR κτλ.) θα διαπιστώσει ότι 

έχουν προστεθεί σ’ αυτούς η Κως, η Κάρπαθος, η Μύκονος, η Σαντορίνη, η Σάμος, η 

Χίος, η Μυτιλήνη, η Κεφαλονιά, η Σκιάθος, η Καβάλα – Θάσος κ.α. Η Ρόδος ήταν η 

«αποικία»  των  Σκανδιναβών.  Σήμερα  Σκανδιναβούς  συναντούμε  σ’  όλους  τους 

νησιώτικους προορισμούς της Ελλάδας (Λογοθέτης, 2002).

-Η κοινωνική οργάνωση από άποψη κυρίως των πληρωμένων διακοπών είναι τέτοια 

ώστε οι μεγάλες μάζες του πληθυσμού που συγκροτούν τον οργανωμένο τουρισμό, 

όπως είναι οι εργαζόμενοι με σχέση εξαρτημένης εργασίας, οι μαθητές και φοιτητές 

και οι λοιπές επαγγελματικές ομάδες εποχιακής απασχόλησης, σχεδόν υποχρεωτικά 
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κατευθύνονται  στους  μήνες  της  αιχμής,  αφού  τότες  χορηγούνται  οι  άδειες,  τότε 

κλείνουν  τα  σχολεία  και  τα  Πανεπιστήμια,  με  αποτέλεσμα  οι  κοινωνικές  αυτές 

ομάδες να «παρασύρουν» και άλλες που σε κάποιο βαθμό συνδέονται ή εξαρτώνται 

από αυτές. Τον Αύγουστο για παράδειγμα κλείνουν κατά παράδοση τα εργοστάσια 

και οι μεγάλες επιχειρήσεις και οι δημόσιες υπηρεσίες. Για αυτό το λόγο στη Γαλλία 

και  την  Ισπανία  έχει  διαμορφωθεί  μια  ειδική  μορφή  τουρισμού,  ο  λεγόμενος 

«Αυγουστιάτικος τουρισμός» (Λογοθέτης, 2002).

-Η έλλειψη συνεργασίας από πλευράς των οργανωτών ταξιδιών (tour operators) για 

την  επίλυση  του  προβλήματος  της  εποχικότητας,  ιδιαίτερα  σε  ότι  αφορά  την 

επιμήκυνση,  της  τουριστικής  περιόδου.   Οι  ειδικές  προσφορές  και  τα  ειδικά 

προγράμματα που προσφέρονται για την ενίσχυση του χειμερινού τουρισμού στην 

Ελλάδα, δε φαίνεται να τους συγκινούν. Οι απαιτήσεις των  tour operators τόσο για 

την  επιμήκυνση  της  θερινής  περιόδου,  όσο  και  για  τον  χειμερινό  τουρισμό,  για 

ιδιαίτερα  χαμηλές  τιμές  των  ξενοδοχείων,  είναι  τέτοιες,  που  δε  μπορούν  να 

αντιμετωπιστούν ρεαλιστικά και είναι εκτός δυνατοτήτων τόσο του κρατικού τομέα 

όσο και των επιχειρήσεων, οι οποίοι καλούνται να επιδοτήσουν τον τουρισμό της 

εποχής αυτής από τα κέρδη της θερινής περιόδου, χωρίς όμως όπως φαίνεται από τα 

πειραματικά προγράμματα της Ρόδου, προοπτική μελλοντικής κερδοφορίας. Έτσι όχι 

μόνο περιορίζονται  στα θερινά προγράμματα αλλά με τις  πιέσεις  που ασκούν για 

«ειδικές  προσφορές»  αποδυναμώνουν  τους  ακραίους  μήνες,  αφού  στην 

πραγματικότητα αξιώνουν τιμές από τα ξενοδοχεία κάτω του κόστους (Λογοθέτης, 

2002). 

Επιπτώσεις από την εποχικότητα στον τουριστικό τομέα.

Η εποχικότητα έχει προκαλέσει μια σειρά από σοβαρές αρνητικές  παρενέργειες σ’ 

όλο  το  φάσμα  του  τουριστικού  κυκλώματος.  Οι  αρνητικές  επιπτώσεις  από  τη 

συσσώρευση  της  τουριστικής  κίνησης  στους  μήνες  της  αιχμής  είναι  ορατές  στο 

περιβάλλον, στις  τουριστικές επιχειρήσεις, στις ενδιάμεσες επιχειρήσεις καθώς και 

στους  ίδιους  τους  επισκέπτες  επηρεάζοντας  έτσι  την  τελική  ποιότητα  της 

προσφερόμενης υπηρεσίας
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-Το  περιβάλλον σε  όλο  του  το  φάσμα,  φυσικό,  πολιτιστικό,  δομημένο  και 

ανθρωπογενές,  είναι  εκείνο  που  δέχεται  τις  μεγαλύτερες  πιέσεις  στους  μήνες  της 

αιχμής  με  αποτέλεσμα  να  υπερφορτώνεται,  να  κακοποιείται  και  σε  πολλές 

περιπτώσεις ακόμα και να καταστρέφεται. Μπορεί να μην έχουν γίνει μετρήσεις για 

τον καθορισμό των ορίων ανοχής του τόπου για φιλοξενία επισκεπτών όμως πολλές 

φορές η αδυναμία των υποδομών να υποστηρίξουν την αυξημένη τουριστική κίνηση 

εκδηλώνεται με πολλούς τρόπους όπως συχνές διακοπές του ηλεκτρικού ρεύματος, 

υπερφόρτωση του αποχετευτικού δικτύου, κυκλοφοριακή συμφόρηση, οι ατελείωτες 

ουρές στις στάσεις των ταξί και των λεωφορείων και στις θυρίδες των ταχυδρομείων 

και  των  τραπεζών  και  ακόμα  το  «στοίβαγμα»  στις  παραλίες  και  στα  νυχτερινά 

κέντρα.   Η  υπερπληθώρα  του  κόσμου  που  διακινείται  προκαλεί  μποτιλιαρίσματα 

«bottlenecks» σε όλες σχεδόν τις καθημερινές δραστηριότητες. Ανάλογα φαινόμενα 

παρατηρούνται και στον τομέα του πολιτισμού από τη μαζική παρουσία επισκεπτών 

στους αρχαιολογικούς χώρους καθώς επίσης και στον κοινωνικό τομέα. Είναι φανερό 

ότι αν και οι τοπικές κοινωνίες υποστηρίζουν τον τουρισμό για την οικονομική τους 

ανάπτυξη, ωστόσο δυσανασχετούν όταν η «υπερφόρτωση του δικτύου» δοκιμάζει τις 

προσωπικές και κοινωνικές αντοχές τους (Λογοθέτης, 2002).

-Λογικό είναι ότι οι επιχειρήσεις, που πλήττονται περισσότερο από την εποχικότητα 

να  είναι  οι  τουριστικές  και  ιδιαίτερα  οι  ξενοδοχειακές.  Από  την  ανάλυση  των 

αποτελεσμάτων δραστηριοποίησης των ξενοδοχείων της Ρόδου, αποδεικνύεται ότι σε 

ετήσια  βάση  δραστηριοποιείται  μόλις  το  48%  -  49%  του  παραγωγικού  τους 

δυναμικού  και  ότι  πάνω  από  το  50%  της  συνολικής  τους  δραστηριοποίησης 

πραγματοποιείται το τρίμηνο Ιουλίου – Σεπτεμβρίου με πληρότητες που ξεπερνούν το 

100%  ενώ  στους  υπόλοιπους  μήνες  της  τουριστικής  περιόδου  οι  πληρότητες 

κυμαίνονται από 35% - 65%. Η αδρανοποίηση του επενδυμένου κεφαλαίου για ένα 

διάστημα πάνω από 6 μήνες, τα υψηλά σταθερά έξοδα που επιβαρύνεται η επιχείρηση 

για να αντιμετωπίσει τις λειτουργικές ανάγκες της περιόδου αιχμής και οι χαμηλές 

τιμές που επιβάλλουν οι οργανωτές ταξιδιών, έχουν περιορίσει την κερδοφορία του 

κλάδου σε οριακά επίπεδα, ενώ αρκετές επιχειρήσεις που έχουν μεγάλες δανειακές 

υποχρεώσεις αντιμετωπίζουν προβλήματα βιωσιμότητας. Η χαμηλή κερδοφορία δεν 

ευνοεί τις νέες επενδύσεις,  απόδειξη ότι  όσες ξενοδοχειακές επενδύσεις  έγιναν τα 

τελευταία χρόνια στη Ρόδο, πραγματοποιήθηκαν από υφιστάμενες επιχειρήσεις, που 

έκαμαν  χρήση των  αφορολόγητων  εκπτώσεων  του  αναπτυξιακού  νόμου,  και  από 

15



επιχειρήσεις στις οποίες συμμετέχουν και οργανωτές ταξιδιών που εξασφαλίζουν την 

πελατεία τους (Λογοθέτης 2002).

-Η εποχικότητα επηρεάζει αρνητικά και τις ενδιάμεσες επιχειρήσεις, από τις οποίες οι 

πιο αντιπροσωπευτικές είναι οι αεροπορικές εταιρείες ναυλωμένων πτήσεων (charter 

flights) με τις οποίες διακινείται πάνω από το 85% του διεθνούς τουρισμού στους 

νησιώτικους  προορισμούς.  Οι  εταιρείες  αυτές  αλλά  και  τα  λοιπά  συμβατικά 

μεταφορικά  μέσα  δεν  είναι  δυνατόν  να  δεσμεύουν  τα  μέσα  τους  για  να 

ανταποκριθούν  στην  αυξημένη  ζήτηση της  αιχμής  και  τους  άλλους  μήνες  να  μη 

πραγματοποιούν το μεταφορικό έργο που θα τους εξασφαλίζει τη βιωσιμότητα τους. 

Δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις που για τη διατήρηση των πτήσεων στους ακραίους 

μήνες, οι εταιρείες ζητούν από τους φορείς του προορισμού να τους εξασφαλίσουν 

ένα ποσοστό θέσεων στα αεροπλάνα τους. Οι περιορισμοί αυτοί ισχύουν και για τον 

εθνικό μας αερομεταφορέα ο οποίος έτσι και αλλιώς καλύπτει ένα ελάχιστο μέρος της 

ζήτησης (Λογοθέτης, 2002).

-Η  εποχικότητα  ασφαλώς  επηρεάζει  και  τους  ίδιους  τους  τουρίστες,  αφού  στην 

περίοδο  της  αιχμής  υφίστανται  όλες  τις  συνέπειες  από  την  έξαρση  των 

περιβαλλοντικών  προβλημάτων  που  αναφέρθηκαν  παραπάνω (διακοπές  ρεύματος, 

κυκλοφοριακή  συμφόρηση,  ουρές  στις  στάσεις  και  στις  θυρίδες,  στοίβαγμα  στις 

παραλίες και στα κέντρα κτλ.). Η μεγάλη πλειοψηφία των τουριστών αναζητούν στις 

διακοπές  τους  τις  συνθήκες  εκείνες  που  θα  τους  ηρεμήσουν  και  θα  τους 

αναζωογονήσουν, συνθήκες που δεν συναντούν στους μήνες της αιχμής. Δεν είναι 

τυχαίο το γεγονός ότι τα περισσότερα παράπονα που φθάνουν στα Γραφεία του ΕΟΤ 

προέρχονται κατά κανόνα από τους καλοκαιρινούς τουρίστες.  Η ταλαιπωρία όμως 

που  υφίστανται  δεν  αποτελεί  ανασταλτικό  παράγοντα  στην  απόφασή  τους  να 

ξαναεπισκεφθούν  ένα  τουριστικό  προορισμό,  διαφορετικά  δεν  δικαιολογείται  η 

επιμονή τους να επισκέπτονται τη Ρόδο αυτή την περίοδο (Λογοθέτης, 2002).

Το πρόβλημα της τουριστικής εποχικότητας είναι υπαρκτό και γίνεται πολυσύνθετο 

με τις επιπτώσεις που προκαλεί σ’ ολόκληρο το φάσμα του τουριστικού κυκλώματος. 

Αυτός είναι και ο λόγος που η αντιμετώπιση του προϋποθέτει συνειδητοποίηση από 

όλους τους εμπλεκόμενους φορείς της σοβαρότητάς του και γενική κινητοποίηση των 

παραγόντων  του  τουρισμού  για  τον  προγραμματισμό  της  υλοποίησης  των 

κατάλληλων πολιτικών και δράσεων που σταδιακά θα αμβλύνουν την εποχικότητα 
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και  θα  επιμηκύνουν  την  τουριστική  περίοδο  με  μελλοντικό  στόχο  την  ανάπτυξη 

τουρισμού όλων των εποχών όπου εντάσσεται και ο χειμερινός τουρισμός.

Το πρόβλημα της εποχικότητας έχει μελετηθεί από το Ινστιτούτο Τουριστικών και 

Ξενοδοχειακών Ερευνών στα πλαίσια δύο ερευνών – μελετών, που πραγματοποίησε 

τη  μια  για  λογαριασμό  της  Νομαρχιακής  Αυτοδιοίκησης  Δωδεκανήσου  με  τίτλο 

«Ανάπτυξη χειμερινού τουρισμού,  επιμήκυνση της  τουριστικής  περιόδου και  νέες 

μορφές τουρισμού στη Ρόδο» (1997) και την άλλη για λογαριασμό του ΕΟΤ με τίτλο 

«Μελέτη  σχεδιασμού  δράσεων  για  την  ανάπτυξη  χειμερινού  τουρισμού  σε 

ανεπτυγμένες τουριστικές περιοχές» (2001).

Από τις  μελέτες αυτές  προκύπτει  ότι  είναι  δυνατή η επιμήκυνση της τουριστικής 

περιόδου και η ανάπτυξη χειμερινού τουρισμού του ήλιου αυτό που οι Αγγλοσάξωνες 

ονομάζουν  «winter holiday in the sun»  σε  ορισμένες  ανεπτυγμένες  τουριστικές 

περιοχές  της  Χώρας  όπως  στη  Ρόδο  και  την  Κρήτη  και  ακόμα  προκύπτει  ότι 

υπάρχουν  μεγάλες  κοινωνικές  ομάδες  στην  Ευρώπη  που  ταξιδεύουν  σήμερα  τον 

χειμώνα  σε  άλλους  προορισμούς  (Μαγιόρκα,  Μάλτα,  Κύπρος,  Τουρκία)  και  που 

κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις θα μπορούσαν να επισκεφθούν και περιοχές της 

Ελλάδας (Ρόδο, Κρήτη) όπου επικρατούν ευνοϊκές κλιματολογικές συνθήκες, υπάρχει 

ένα  σημαντικότατο  πολιτιστικό  υπόβαθρο  και  μια  συγκεντρωμένη  στις  πόλεις 

υψηλού επιπέδου ξενοδοχειακή υποδομή. Βασική στρατηγική για την άμβλυνση του 

προβλήματος  της  εποχικότητας  προτείνεται  η  ανάπτυξη  εναλλακτικών  μορφών 

τουρισμού (Λογοθέτης, 2002).

Οι προτάσεις για επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου και την ανάπτυξη χειμερινού 

τουρισμού, που στην περίπτωση της Ρόδου είναι εξειδικευμένες σε γενικές γραμμές 

συνοψίζονται παρακάτω (Λογοθέτης, 2002):

-- Δημιουργία των αναγκαίων ειδικών τουριστικών υποδομών, όπως γηπέδων γκόλφ, 

αθλητικών εγκαταστάσεων, κέντρων ψυχικής αποκατάστασης – υδροθεραπευτηρίων, 

συνεδριακών κέντρων, θεματικών πάρκων, πολιτιστικών – οικολογικών διαδρομών 

κτλ.,  που  θα  υποστηρίξουν  την  ανάπτυξη  των  εναλλακτικών  μορφών  τουρισμού 

(συνεδριακού, αθλητικού, θεραπευτικού, οικοτουρισμού κτλ.).

-- Παροχή οικονομικών και φορολογικών κινήτρων στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις 

για  τον  εκσυγχρονισμό  τους  και  κυρίως  για  τη  δημιουργία  των  αναγκαίων 
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εγκαταστάσεων, που θα καλύπτουν τις ανάγκες και των εκτός αιχμής πελατών τους 

(κλειστές θερμαινόμενες πισίνες, αίθουσες παιχνιδιών, χώρους πολλαπλών χρήσεων 

κτλ.). Κίνητρα πρέπει να δοθούν και για την ανακούφιση του υψηλού λειτουργικού 

τους κόστους του χειμώνα ώστε να διατηρήσουν την ανταγωνιστικότητά τους.

-- Εξασφάλιση κινήτρων στους οργανωτές ταξιδιών (tour operators),  ανάλογων με 

εκείνα που προσφέρουν οι ανταγωνίστριες χώρες, ώστε να πεισθούν να επιμηκύνουν 

τα θερινά τους προγράμματα και γιατί όχι να συμπεριλάβουν και την Ελλάδα στα 

χειμερινά τους. Η απόφαση του ΕΟΤ να επιχορηγήσει με 40 Ευρώ κατά άτομο τους 

οργανωτές ταξιδιών για ομαδικές αφίξεις τον Νοέμβριο και Μάρτιο, ήταν ένα μέτρο 

προς  τη  σωστή  κατεύθυνση,  αλλά  δεν  φαίνεται  να  προκαλεί  τα  προσδοκώμενα 

αποτελέσματα, πέρα από το γεγονός ότι  καθυστερεί η υλοποίηση του μέτρου  με 

παρέμβαση  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης  και  πρόσφατα  της  δικής  μας  Επιτροπής 

Ανταγωνισμού, που υποστηρίζουν ότι το μέτρο αντιβαίνει, στις αρχές του ελεύθερου 

ανταγωνισμού.  Εδώ  πρέπει  να  σημειωθεί  ότι  τα  μόνα  ουσιαστικά  κίνητρα  που 

δόθηκαν στους οργανωτές ταξιδιών στις ελάχιστες περιπτώσεις που επεχείρησαν να 

προωθήσουν χειμερινό τουρισμό, είναι οι ειδικές τιμές που πρόσφεραν τα ξενοδοχεία.

-- Οργάνωση εκδηλώσεων πολιτιστικών,  καλλιτεχνικών, αθλητικών κτλ., οι οποίες 

πρέπει να εξελιχθούν σε θεσμούς ώστε να περιληφθούν στα χειμερινά προγράμματα 

και να λειτουργήσουν όχι μόνο ως μέσα ψυχαγωγίας των επισκεπτών του χειμώνα, 

αλλά και ως στοιχεία τουριστικής έλξης. Ο ρόλος των ΟΤΑ και των πολιτιστικών και 

αθλητικών οργανώσεων στον τομέα αυτό, όπως αποδεικνύεται από την εμπειρία της 

Ρόδου, είναι αποφασιστικός.

--  Όλες  αυτές  οι  πολιτικές  και  οι  ενέργειες  θα  διαμορφώσουν  νέα  τουριστικά 

προϊόντα, τα οποία πρέπει να προβληθούν και να διαφημισθούν  με τα κατάλληλα για 

κάθε   αγορά διαφημιστικά μέσα.  Και  επειδή  εμπλέκονται  πολλοί  παράγοντες  και 

φορείς στη διαμόρφωση και προώθηση των νέων προϊόντων – μορφών τουρισμού, 

που  αμβλύνουν  το  πρόβλημα  της  τουριστικής  εποχικότητας,  είναι  ανάγκη  να 

δημιουργηθεί από τους εμπλεκόμενους φορείς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα ένα 

αντιπροσωπευτικό  όργανο  νομαρχιακού  επιπέδου  που  θα  κατευθύνει  και  θα 

συντονίζει όλες τις σχετικές ενέργειες και δράσεις.
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ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟ

Νέοι ανταγωνιστικοί προορισμοί κάνουν δυναμική εμφάνιση στην τουριστική αγορά 

εντείνοντας  τις  πιέσεις  στην  ελληνική,  ενώ  το  άνοιγμα  νέων  αγορών  έχει 

δημιουργήσει  αρκετούς νέους εν  δυνάμει  τουρίστες-καταναλωτές.  Στο περιβάλλον 

αυτό η αύξηση των διανυκτερεύσεων στη χώρα και της πληρότητας των ξενοδοχείων 

στην  Αθήνα  δείχνει  ότι  με  κατάλληλη  στρατηγική  και  προβολή  του  ελληνικού 

τουριστικού προϊόντος, σε συνδυασμό με την αναβαθμισμένη εικόνα της χώρας μετά 

την επιτυχή διοργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων, τα αποτελέσματα είναι θετικά 

(Κοκκώσης, 2007).

Η  Ελλάδα  ως  παγκόσμια  εδραιωμένος  τουριστικός  προορισμός,  έχει  σημαντικές 

προοπτικές να ενισχύσει ακόμη περισσότερο την παρουσία της στη διεθνή τουριστική 

σκηνή. Μετά από μακρά περίοδο ύφεσης ο τουρισμός στη χώρα μας ευρίσκεται σε 

δυναμική ανοδική πορεία, που είναι αποτέλεσμα τόσο της θετικής εικόνας της χώρας 

μετά την επιτυχή διοργάνωση των Ολυμπιακών αγώνων όσο και της αναδιάρθρωσης 

της  τουριστικής  πολιτικής,  ιδίως  της  στρατηγικής  προβολής.  Τα  συγκριτικά 

πλεονεκτήματα  του  ελληνικού  τουριστικού  προϊόντος,  όπως  το  εξαίσιο  κλίμα,  η 

πλούσια  και  ποικίλη φυσική και  πολιτισμική κληρονομιά,  η  φιλοξενία και  πολλά 

άλλα,  παραμένουν  ισχυρά αλλά  υπάρχουν  σημαντικά  περιθώρια  να  αξιοποιηθούν 

περαιτέρω και να βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητα του τουρισμού και της οικονομίας 

της χώρας μας γενικότερα (Κοκκώσης, 2007).

ΟΙ ΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΔΙΕΘΝΩΣ

Οι  συνθήκες  παγκοσμιοποίησης  που  ισχύουν  στη  διεθνή  οικονομία  επηρεάζουν 

άμεσα και τον τουρισμό ο οποίος αλλάζει και αναζητά τη νέα του ταυτότητα. Νέες 

αγορές  αποκτούν  δυναμική  παρουσία  στη  διεθνή  τουριστική  σκηνή  και 

καταλαμβάνουν σημαντικό κομμάτι της αγοράς προσφέροντας νέα διαφοροποιημένα 

προϊόντα.  Η  Τουρκία,  η  οποία  ως  χώρα  της  Μεσογείου  θεωρείται  κύριος 

ανταγωνιστής της Ελλάδας, αλλά και προορισμοί όπως η Κροατία και η Αίγυπτος, 

διεκδικούν  μεγάλο  κομμάτι  της  αγοράς.  Ο  ανταγωνισμός  εντείνεται  περισσότερο 

αφού  στην  τουριστική  αρένα  μπαίνουν  και  αραβικά  κράτη  που  ως  αγορές  είναι 
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καινούργιες και προσφέρουν κάτι το «σύγχρονο και εξωτικό» (π.χ. Ντουμπάι).  Το 

άνοιγμα  νέων  αγορών  (π.χ.  Κίνα,  Ινδία),  και  η  αύξηση  του  εισοδήματος  έχει 

δημιουργήσει αρκετούς νέους εν δυνάμει τουρίστες-καταναλωτές (Κοκκώσης, 2007).

Οι διεθνείς tour-operators, οι οποίοι είναι οι βασικοί πρωταγωνιστές στη διαμόρφωση 

των τιμών και επομένως της τουριστικής ζήτησης, σταδιακά παραγκωνίζονται από 

τον σύγχρονο ταξιδιώτη ο οποίος αναλαμβάνει αυτόνομα την οργάνωση του ταξιδιού 

του  σύμφωνα  με  τις  δικές  του  ανάγκες  και  επιθυμίες.  Αυτή  η  διαδικασία  δε  θα 

μπορούσε  να  λάβει  χώρα  αν  δεν  υπήρχαν,  πρώτον  η  εφαρμογή  τεχνολογικών 

συστημάτων σε συστήματα κρατήσεων και δεύτερον η εξάπλωση του διαδικτύου, το 

οποίο χρησιμοποιείται ως βασική πηγή άντλησης πληροφοριών και ως το πιο χρήσιμο 

εργαλείο επικοινωνίας χαμηλού κόστους.  Ενδεικτικά αναφέρεται  ότι  η  χρήση του 

διαδικτύου για πωλήσεις ταξιδιωτικών προϊόντων και υπηρεσιών αντιπροσωπεύει τη 

μεγαλύτερη κατηγορία on-line συναλλαγών (38,5% στο σύνολο των συναλλαγών). 

Το προφίλ του σύγχρονου τουρίστα έχει ως βασικό χαρακτηριστικό τη ζήτηση για 

εξειδικευμένα  και  ειδικά  ενδιαφέροντα  που  ξεφεύγουν  από  το  παραδοσιακό 

τουριστικό προϊόν. Σε κάθε του ταξίδι δεν αρκείται πλέον μόνο στο να ηρεμήσει και 

να απολαύσει πολυτελείς υπηρεσίες αλλά επιζητά να βιώσει την εμπειρία του κάθε 

προορισμού  («Live your Myth in Greece»,  καμπάνια  ΕΟΤ  2007).   Επίσης  είναι 

ενεργός,  συμμετέχει  σε τοπικές δραστηριότητες,  ενδιαφέρεται  πραγματικά για  την 

ιστορία και  την  πολιτιστική κληρονομιά  των  περιοχών που επισκέπτεται  και  έχει 

περιβαλλοντική  ευαισθησία.  Είναι  πλέον  πιο  απαιτητικός  και  ανεξάρτητος 

(Κοκκώσης, 2007).

Η  συνεχιζόμενη  ανάπτυξη  των  αεροπορικών  εταιρειών  χαμηλού  κόστους,  με  τη 

χρήση περιφερειακών αερολιμένων, διαμορφώνει νέο κλίμα στις μεταφορές, και θα 

ενισχύσει  προορισμούς  που  επωφελούνται  από  αυτές,  οι  οποίοι  ενδείκνυνται  για 

ολιγοήμερες τουριστικές επισκέψεις (Κοκκώσης, 2007)

Ένας ακόμη σημαντικός παράγοντας που επηρεάζει τον τουρισμό διεθνώς είναι οι 

δημογραφικές  αλλαγές.  Σύμφωνα  με  στοιχεία  της  Ευρωπαϊκής  Επιτροπής,  την 

επόμενη πεντηκονταετία το ποσοστό των ανθρώπων άνω των 60 στις αναπτυγμένες 

χώρες θα ανέλθει από το ένα πέμπτο στο ένα τρίτο. Οι άνθρωποι αυτοί θα διατηρούν 

την  ανεξαρτησία  τους  για  μεγάλο  χρονικό  διάστημα  και  ο  τουρισμός  υγείας, 
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θαλασσοθεραπείας  και  ευεξίας  θα επωφεληθεί  από τη  ζήτηση της  συγκεκριμένης 

ομάδας (Κοκκώσης, 2007).

Βασικός  επίσης  παράγοντας  που  επηρεάζει  τον  τουρισμό  είναι  ζητήματα  που 

σχετίζονται  με  την  ασφάλεια  των  πολιτών  που  επισκέπτονται  μία  χώρα. 

Τρομοκρατικές  επιθέσεις  ή  έστω  ο  σχετικός  κίνδυνος  για  επιδημίες,  φυσικές 

καταστροφές  (τσουνάμι,  σεισμοί),  αλλά  και  η  απειλή  συγκρούσεων,  λειτουργούν 

ανασταλτικά προς την τουριστική ζήτηση, γεγονός που αντικατοπτρίζει τη σύνδεση 

του  τουριστικού  προϊόντος  όχι  μόνο  με  την  οικονομία  αλλά  και  την  κοινωνία 

(Κοκκώσης, 2007).  

Με βάση τις  νέες διαμορφωμένες συνθήκες η  τουριστική αγορά έχει  αλλάξει  και 

προσαρμόζεται στα σύγχρονα δεδομένα. Επειδή όμως το τουριστικό προϊόν δεν είναι 

σε καμία περίπτωση ομογενές και ενιαίο, η αγορά διαχωρίζεται σε επιμέρους τομείς, 

όπου ο καθένας διακρίνεται για διαφορετικά χαρακτηριστικά. Ανάλογα με τα κίνητρα 

που  οδηγούν  στην  πραγματοποίηση  ταξιδιών  γίνεται  και  η  τμηματοποίηση  της 

αγοράς. Έτσι υπάρχει το επαγγελματικό ταξίδι το οποίο και αυτό με τη σειρά του 

τμηματοποιείται σε επιμέρους (πχ συνέδρια, εκθέσεις, κλπ), το περιηγητικό ταξίδι, το 

ταξίδι  αναψυχής,  το  ταξίδι  για  θρησκευτικούς  και  προσκυνηματικούς  λόγους, 

αθλητικές δραστηριότητες, λόγους υγείας κ.ο.κ. Είναι τόσες πολλές οι δυνατότητες 

για δραστηριότητες αναψυχής που ένα ταξίδι διακοπών δεν έχει πλέον τη μορφή που 

είχε τις προηγούμενες δεκαετίες. Η έρευνα που σχετίζεται με τη τουριστική ανάπτυξη 

διακρίνει  τις  νέες  τάσεις  και  τα  κίνητρα  που  δίνονται  στον  σύγχρονο  τουρίστα 

καταναλωτή. Αυτό που χαρακτηρίζει τη σύγχρονη εποχή είναι η ζήτηση για ιδιαίτερα 

ποιοτικές  υπηρεσίες  και  η  παράλληλη  ανάπτυξη  ειδικών  μορφών  τουρισμού 

(Κοκκώσης, 2007).  

ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Μια ολοκληρωμένη θεώρηση του τουριστικού κλάδου βοηθά στον εντοπισμό των 

αδυναμιών αλλά και των δυνατοτήτων ελληνικού τουρισμού, που θα αποτελέσουν 

αιχμή  του  δόρατος  για  την  ανάπτυξη,  την  αύξηση  της  απασχόλησης  και  τη 

συγκράτηση των πληθυσμών στην Περιφέρεια.
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Το πετυχημένο μοντέλο ήλιος - θάλασσα θα συνεχίσει να υπάρχει στην Ελλάδα και 

να αποδίδει συγκεκριμένους μήνες του έτους τα οφέλη του στην ελληνική τουριστική 

βιομηχανία, ανταγωνιζόμενο το αντίστοιχο μοντέλο και άλλων προορισμών. Για την 

επιμήκυνση όμως της  τουριστικής  περιόδου,  έτσι  ώστε  η  Ελλάδα να  πετύχει  τον 

πολυπόθητο στόχο «δώδεκα μήνες τουρισμός», θα πρέπει να αξιοποιήσει τα φυσικά 

συγκριτικά πλεονεκτήματα που διαθέτει και σε άλλους τομείς. Ορισμένοι από αυτούς 

έχουν αρχίσει ήδη να αναπτύσσονται, όμως υπάρχουν κι άλλοι που πρέπει τώρα να 

αναπτυχθούν.  Για  παράδειγμα,  ο  εκθεσιακός  και  συνεδριακός  τουρισμός,  ο 

θαλάσσιος,  ο  θρησκευτικός,  ο  πολιτιστικός  τουρισμός  (αρχαιολογικοί  χώροι, 

μουσεία,  μνημεία),  ο  αθλητικός  τουρισμός  μπορούν  άμεσα,  αν  υπάρξει  σωστή 

επικοινωνία, να αποδώσουν στην τουριστική βιομηχανία και γενικότερα στην εθνική 

οικονομία (Κουσούνης, 2006).

Από την άλλη, συγκεκριμένες πρωτοβουλίες πρέπει να αναληφθούν για την ανάπτυξη 

άλλων  μορφών  τουρισμού,  όπως  ο  εκπαιδευτικός,  ο  περιβαλλοντικός,  ο 

αγροτοτουρισμός,  ο  περιπατητικός  τουρισμός  (διαδρομές  στη  φύση),  ο  ιππικός,  ο 

οινικός τουρισμός, ο ιαματικός, ο καταδυτικός, η σύνδεση της γαστρονομίας με τον 

τουρισμό, ο χειμερινός κ.ά. Ιδιαίτερο ρόλο στην προσπάθεια αυτή καλείται να παίξει 

ο υπό σύσταση Oργανισμός Eλληνικού Tουρισμού Yπαίθρου - Aγροτοτουρισμού. O 

τουρισμός υπαίθρου είναι ένα από τα πρότυπα είδη βιώσιμης ανάπτυξης που ενισχύει 

την οικονομική πρόοδο χωρίς να αλλοιώνει το περιβάλλον. Xαρακτηρίζεται από την 

ηπιότητα των μικρής κλίμακας υποδομών και υπηρεσιών. Συνιστά μία αναπτυξιακή 

δραστηριότητα που λειτουργεί  μέσα στο πλαίσιο του οικονομικού και κοινωνικού 

ιστού του αγροτικού χώρου, συνδέεται με τις ήπιες εναλλακτικές και ειδικές μορφές 

τουρισμού και έχει στόχο την ανάπτυξη της περιφέρειας (Κουσούνης, 2006).

ΤΟ ΤΡΙΠΤΥΧΟ «ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ»

Η πολιτική της αποκέντρωσης που εξαγγέλθηκε τη δεκαετία του ’80, χωρίς ιδιαίτερη 

αποτελεσματικότητα σε επίπεδο υλοποίησης, μπορεί να πραγματοποιηθεί τα επόμενα 

χρόνια. Στοιχεία και μελέτες έχουν δείξει, πέραν των άλλων θετικών ή αρνητικών 

επιπτώσεων που έφερε η τουριστική ανάπτυξη, ότι τα εισοδήματα των κατοίκων που 

ζουν σε ανεπτυγμένες τουριστικά περιοχές είναι μεγαλύτερα από άλλες περιοχές που 
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δεν  έχουν  ακόμη αναπτυχθεί.  Το  γεγονός  αυτό  δίνει  την  ευκαιρία  μέσα από  μία 

ορθολογική πολιτική ήπιας ανάπτυξης να δοθούν ευκαιρίες και σε άλλες περιοχές να 

αναπτυχθούν  και  να  συγκρατήσουν  τον  πληθυσμό  τους  ή  να  προσελκύσουν 

κατοίκους μεγάλων πόλεων. Προς την κατεύθυνση αυτή μπορούν να αξιοποιηθούν τα 

κονδύλια του Δ΄ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης (Κουσούνης, 2006).

Η  ποιότητα,  η  υψηλή αισθητική,  ο  αυστηρός  επαγγελματισμός  και  η  δημιουργία 

ευέλικτων  υποδομών  στους  τουριστικούς  προορισμούς  συνιστούν  απαραίτητη 

προϋπόθεση κάθε εγχειρήματος. Ειδικότερα, η ευελιξία είναι η λέξη κλειδί καθώς 

όλοι οι τουρίστες δεν συγκροτούν μια ομοιογενή ομάδα· άλλοι κάνουν οικογενειακές 

διακοπές,  άλλοι  ταξιδεύουν  για  επαγγελματικούς  σκοπούς,  μερικοί  για  αναψυχή, 

κάποιοι  κάνουν  εκπαιδευτικά  ταξίδια,  ενώ  αρκετοί  επιλέγουν  τις  εναλλακτικές 

μορφές τουρισμού. Υπάρχει επίσης ηλικιακή διασπορά, καθώς ορισμένοι ανήκουν 

στη  νέα  γενιά,  πολλοί  στην  τρίτη  ηλικία.   Καθεμία  από  τις  ομάδες  αυτές  έχει 

διαφορετικές απαιτήσεις και ανάγκες (Κουσούνης, 2006).

Ειδική αναφορά στο τρίπτυχο «Τουρισμός-Πολιτισμός-Περιβάλλον», που εντάχθηκε 

στην τουριστική πολιτική της χώρας, είχε κάνει σε μία από τις ομιλίες του για τον 

τουρισμό ο πρωθυπουργός Κων. Καραμανλής τονίζοντας τα εξής: «Ο πολιτισμός και 

το  φυσικό  περιβάλλον  δημιουργούν  τα  θεμέλια  για  να  χτίσουμε  μία  τουριστική 

βιομηχανία σύγχρονη, ποιοτικά αναβαθμισμένη και ανταγωνιστική. Δίνουν στη χώρα 

ένα μεγάλο συγκριτικό πλεονέκτημα.  Το πλεονέκτημα αυτό δεν μπορεί να αφήνεται 

στην  τύχη.  H  νέα  εποχή  απαιτεί  να  κινούμαστε  με  όρους  και  προϋποθέσεις  που 

προστατεύουν και αναβαθμίζουν τη φυσική και πολιτιστική κληρονομιά μας για τις 

επόμενες δεκαετίες» (Κουσούνης, 2006).

ΕΙΔΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Τα κυριότερα είδη του τουρισμού, ομαδοποιημένα είναι τα εξής (Κουσούνης, 2006):

Εκθεσιακός και συνεδριακός τουρισμός. Η ανάπτυξη αυτού του κλάδου μπορεί να 

επιμηκύνει  σημαντικά  την  τουριστική  περίοδο.  Οι  σύνεδροι  ή  επισκέπτες  ενός 

συνεδρίου  και  μιας  έκθεσης  έχουν  την  ευκαιρία  να  γνωρίσουν  την  πόλη  ή  την 
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περιοχή που επισκέπτονται, με μεγάλες πιθανότητες να επαναλάβουν το ταξίδι τους 

για λόγους καθαρά τουριστικούς.  Επίσης ξοδεύουν περισσότερα χρήματα καθώς οι 

εργοδότες τους καλύπτουν τα έξοδά τους.

Θαλάσσιος τουρισμός. Τεράστια περιθώρια ανάπτυξης έχει η χώρα μας στον τομέα 

αυτό, είτε αυτό αφορά στο γιώτινγκ είτε στην ανάπτυξη της κρουαζιέρας. Είναι ένας 

κλάδος  που  είχε  κυριολεκτικά  εγκαταλειφθεί  με  τα  γνωστά  αποτελέσματα 

δραματικής μείωσης των τουριστικών σκαφών που διαθέτουν ελληνική σημαία και 

εξαφάνισης  της  κρουαζιέρας.  Με  την  επιχειρούμενη  βελτίωση  των  θαλάσσιων 

υποδομών, υπάρχει μεγαλύτερη αισιοδοξία για το μέλλον του κλάδου.

Αθλητικός τουρισμός. Έχει εισέλθει στις προτεραιότητες της τουριστικής πολιτικής 

μετά την επιτυχή διοργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων. Έχει φανεί ότι σημαντικά 

αθλητικά  γεγονότα  τονώνουν  τουριστικά  τις  περιοχές.  Επίσης,  δημιουργούνται  οι 

προϋποθέσεις,  κατά  το  παράδειγμα  και  άλλων  χωρών  που  διαθέτουν  αθλητικές 

εγκαταστάσεις  αλλά και  αντίστοιχες κλιματολογικές συνθήκες με την Ελλάδα,  να 

φιλοξενούνται ομάδες απ’ όλα τα αθλήματα για την προετοιμασία τους.

Καταδυτικός  τουρισμός.  Αν  και  ψηφίσθηκε  ένα  πρωτοποριακό  για  τα  ελληνικά 

δεδομένα νομοσχέδιο με τη συνεργασία των υπουργείων Ναυτιλίας και Τουριστικής 

Ανάπτυξης, ακόμη δεν έχουν ενεργοποιηθεί πλήρως οι διατάξεις του. Ισχυροί προς 

την Ελλάδα ανταγωνιστικοί προορισμοί επωφελούνται εδώ και πολλά χρόνια από τη 

δική μας ανεπάρκεια να προχωρήσουμε με ταχύτερα βήματα σε αυτόν τον τομέα.

Θρησκευτικός  τουρισμός.  Από  τις  σημαντικότερες  μορφές  τουρισμού  σε 

προτεραιότητα  ανάπτυξης,  που  θα  τονώσει  την  εσωτερική  κίνηση  και  θα 

προσελκύσει ομόθρησκους από το εξωτερικό.

Εκπαιδευτικός τουρισμός. Μπορεί να συνδυασθεί με τον περιβαλλοντικό τουρισμό 

και να απευθύνεται κυρίως στους νέους. Σημαντικός παράγοντας για την επιτυχία 

αυτού του τομέα είναι η «στροφή» των σχολικών εκδρομών, κυρίως Γυμνασίου και 

Λυκείου, από τη διασκέδαση στα περιβαλλοντικά θέματα.

Αγροτουρισμός. Μπορεί να συνδυασθεί με προγράμματα περιπατητικού τουρισμού, 

ιππικού τουρισμού και άλλων μορφών τουρισμού, με την άμεση συνεργασία και των 
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τοπικών φορέων. Επίσης, η σύνδεση της γαστρονομίας με τον τουρισμό αλλά και η 

ανάπτυξη  του  οινικού  τουρισμού  βρίσκεται  στις  προτεραιότητες  ανταγωνιστικών 

χωρών. Στην Ελλάδα επιχειρείται την τελευταία διετία να αποτελέσει ο τομέας αυτός 

πόλο έλξης επισκεπτών.

Ιαματικός  τουρισμός  και  τουρισμός  υγείας. Μέχρι  στιγμής  δεν  έχει  δοθεί  καμία 

σημασία στον τομέα αυτό, αν και έχει ενταχθεί στις προτεραιότητες της τουριστικής 

πολιτικής.  Τις  επόμενες  ημέρες  κατατίθεται  από  το  υπουργείο  Τουριστικής 

Ανάπτυξης  νομοσχέδιο  που  εκσυγχρονίζει  το  καθεστώς  ανάπτυξης  του  ιαματικού 

τουρισμού,  το  οποίο  λειτουργούσε  μέχρι  πρότινος  με  διατάξεις  νόμου  του  1920. 

Επίσης,  ο  τουρισμός  υγείας  είναι  ιδιαίτερα  διαδεδομένος  σε  άλλες  χώρες.  Ήδη 

δημιουργούνται  οι  σχετικές  προδιαγραφές  με  τη  συνεργασία  των  υπηρεσιών  των 

υπουργείων Τουριστικής Ανάπτυξης και Υγείας.

Χειμερινός  τουρισμός.  Περιλαμβάνει  πολλές  δραστηριότητες  και  αναπτύσσεται 

κυρίως  σε  περιοχές  όπου  λειτουργούν  χιονοδρομικά  κέντρα.  Θα  μπορούσε  να 

αναπτυχθεί  περαιτέρω  μ’  έναν  καλύτερο  σχεδιασμό.  Απαραίτητη  η  αύξηση  των 

καταλυμάτων  στους  χαρακτηρισμένους  ως  χειμερινούς  τουριστικούς  προορισμούς 

της χώρας.

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Η Ελλάδα ως χώρα του Ήλιου, της Παραλίας και της Θάλασσας, σύμφωνα μάλιστα 

με  το  διαφημιστικό  μήνυμα  του  Ε.Ο.Τ  του  1992,  «επιλεγμένη  από  τους  Θεούς» 

(“chosen by the Gods”, GNTO 1992), φαίνεται μέσα από τις σελίδες του βιβλίου των 

Pompl  και  Lavery  (Briassoulis  1993)  να  αδικήθηκε  μεταπολεμικά,  μια  και  οι 

αναφορές  για  την  οργάνωση  ορεινών  τουριστικών  δραστηριοτήτων  εκλείπουν 

παντελώς. Το προβάδισμα στις χειμερινές τουριστικές δραστηριότητες, κατέχουν δύο 

άλλες  μεσογειακές  χώρες,  η  Γαλλία  και  η  Ιταλία.  Ο  Πρόεδρος  του  Συνδέσμου  

Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (Παππάς, 1996) αναφερόμενος στην εξέλιξη 

της Τουριστικής Αγοράς, υπογράμμισε: «..σήμερα πια, δεν προωθούνται γεωγραφικοί 

προορισμοί,  αλλά  ειδικές  μορφές  τουρισμού  και  μέσω  αυτών  προωθούνται  οι 

γεωγραφικοί προορισμοί.. Οι νέες και ειδικές μορφές τουρισμού είναι το αποτέλεσμα 
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τα  τμηματοποίησης  (segmentation)  της  αγοράς,  που  στοχεύει  στην  καλύτερη 

εξυπηρέτηση  των  αναγκών  των  συγκεκριμένων  τμημάτων  της  (π.χ  συνεδριακός, 

πολιτιστικός,  αθλητικός τουρισμός κλπ)..».  Η διαπίστωση αυτή υποστηρίζεται  και 

από  τους  Kotler,  Haider  and  Rein  (1993,  pp.  199).  Η  στρατηγική  χάραξης  των 

γεωγραφικών προορισμών δεν πρέπει  να αποσκοπεί μόνο στο πώς θα προσελκύονται 

περισσότεροι τουρίστες και πώς θα συμβάλλουν οι  τουριστικές δραστηριότητες στα 

ευρύτερα οικονομικά μεγέθη, αλλά πρέπει επίσης να αναλύονται και οι  τύποι των 

επισκεπτών.  

Διαφορετικά  τμήματα  επισκεπτών  ελκύονται  από  διαφορετικά  χαρακτηριστικά 

γνωρίσματα των χειμερινών προορισμών (Kotler, Haider and Rein, 1993, p. 200-201). 

Επομένως η εικόνα που δημιουργείται στο μυαλό των επισκεπτών επηρεάζεται από 

τον  τρόπο  που  τοποθετείται  (positioning)  ένας  χειμερινός  προορισμός.  Για 

παράδειγμα,  εάν  η  Ελλάδα  προβάλλει  μόνο  Ήλιο,  Παραλία  και  Θάλασσα,  τότε 

αποδυναμώνεται η εικόνα της στο μυαλό των εν δυνάμει επισκεπτών που επιλέγουν 

χειμερινούς τουριστικούς προορισμούς (latrou, 2000/ Soloyanis, 1999). 

Σύμφωνα με την αρθρογραφία, η Ελλάδα έχει την δυνατότητα να  αναπτύξει Ετήσιο 

Τουρισμό ενισχύοντας τον Ορεινό Χειμερινό Τουρισμό. Η προσπάθεια επιμήκυνσης 

της τουριστικής περιόδου στους μήνες από Οκτώβριο μέχρι Μάιο, αποτελεί πλέον 

επίκεντρο των δραστηριοτήτων του Υπουργείου Ανάπτυξης.  Για την επιτυχία του 

παραπάνω  στόχου,  έμφαση  δίνεται,  στην  ανάδειξη  της  φυσικής  και  πολιτιστικής 

ιδιαιτερότητας της χώρας. Τα χιονοδρομικά κέντρα περιλαμβάνονται στην ενότητα 

του  Αθλητικού  Τουρισμού.  Η  συνεισφορά  των  αθλητικών  δραστηριοτήτων  στην 

οργάνωση των δραστηριοτήτων Μάρκετινγκ των τουριστικών προορισμών θεωρείται 

σημαντική (Beier,  Woratschek and Zieschang,  2002).  Στο  Γ΄  Κ.Π.Σ (Πρόγραμμα  

Ανταγωνιστικότητας  του  Υπουργείου  Ανάπτυξης  και  στα  ΠΕΠ)  προβλέπεται  η 

προώθηση  εγκαταστάσεων  ειδικής  υποδομής  με  την  ενίσχυση  των  ιδιωτικών 

επενδύσεων από τον  Αναπτυξιακό Νόμο,  δίνοντας  έμφαση και  στα  χιονοδρομικά 

κέντρα. Η υπο-ενότητα του Αθλητικού Τουρισμού, υποστηρίζεται  έντονα με έργα 

υποδομής,  λόγω  και  της  προβλεπόμενης  Ολυμπιάδας  του  2004  (ΕΟΤ,  2000  και 

2001). Σύμφωνα με τον Swarbrooke (2000, p. 183), η τάση που επικρατεί στο Διεθνή 

Τουρισμό  χαρακτηρίζεται  από  προτιμήσεις  επισκεπτών  προς  νέους  ορεινούς 

προορισμούς,  που  στην περίπτωση  των  δραστηριοτήτων  σκι,  περιλαμβάνει  χώρες 
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όπως, η Χιλή, η Ιαπωνία, η Ελλάδα και η Τουρκία. Η Ελλάδα διαθέτει 15 ενεργά 

χιονοδρομικά κέντρα.

Ο χειμερινός τουρισμός  άρχισε  να παρουσιάζεται  την τελευταία τριετία,  καθώς ο 
τρόπος ζωής των Ελλήνων αλλάζει και οι επισκέψεις σε ορεινές περιοχές κατά τη 
διάρκεια  του  χειμώνα  μπαίνουν  ολοένα  και  περισσότερο  στο  πρόγραμμα  των 
διακοπών τους. Η περίπτωση των ξενοδοχείων που δραστηριοποιούνται στο χώρο 
αυτό αποδεικνύει με τον καλύτερο τρόπο ότι η Ελλάδα προσφέρεται για χειμερινό 
τουρισμό, ένας στόχος που ανακοινώνεται από την εκάστοτε ηγεσία του τουρισμού, 
χωρίς όμως να λαμβάνονται, μέχρι στιγμής, τα απαραίτητα δυναμικά μέτρα που θα 
οδηγούσαν σε ένα επιθυμητό αποτέλεσμα. Ακόμη και η μετατροπή παραδοσιακών 
κτιρίων σε ξενώνες, η οποία κρίνεται απαραίτητη καθώς παίζει σημαντικό ρόλο στις 
επιλογές  των  επισκεπτών,  εμποδίζεται  από  γραφειοκρατικές  διαδικασίες, 
αποτρέποντας  έτσι  το  ενδιαφέρον  των  ιδιωτών  για  περαιτέρω  δραστηριοποίηση 
(Βασιλείου, 2002). 

Οι  περισσότεροι  ξενοδόχοι  και  επιχειρηματίες  του  τουρισμού  σε  όλη  την 
παραθαλάσσια  Ελλάδα  προσπαθούν  να  εκτιμήσουν  τις  κρατήσεις  που 
πραγματοποιούνται  για  την  επόμενη  σεζόν,  για  να  καταλήξουν  σε  ασφαλή 
συμπεράσματα για την τουριστική κίνηση της χρονιάς.  Σε αντίθεση με αυτούς, οι 
ξενοδόχοι που δραστηριοποιούνται σε ορεινές περιοχές διατηρούν λίστα αναμονής 
και δυσκολεύονται να εξυπηρετήσουν όλους τους πελάτες τους. Σε αυτές τις περιοχές 
ο τουρισμός έχει άλλα χαρακτηριστικά και κινείται σε άλλους μήκη και πλάτη με 
κεντρικό  άξονα  τους  μικρούς  παραδοσιακούς  ξενώνες  και  οικισμούς,  οι  οποίοι 
προσφέρουν ζέστη φιλοξενία και θαλπωρή (Βασιλείου, 2002).  

Η λίστα αναμονής στα ξενοδοχεία των περιοχών αυτών δεν αδειάζει ποτέ και για να 
μπορέσει κάποιος να περάσει ένα διήμερο ή τριήμερο πρέπει να προγραμματίσει την 
επίσκεψή του ακόμη και πριν από δύο μήνες. Τόση είναι η μέση διάρκεια αναμονής 
που παρατηρείται κυρίως τους «χειμερινούς» μήνες, από Σεπτέμβριο ως και Μάιο. 
Και ως φαίνεται θα γίνεται ολοένα και μεγαλύτερη. «Το ενδιαφέρον των Ελλήνων για 
χειμερινό  τουρισμό  αυξάνεται  συνεχώς»  παρατηρεί  ο  κ.  Δημήτρης  Χατζηγάκης, 
ιδιοκτήτης του Αρχοντικού Χατζηγάκη που βρίσκεται στο Περτούλι. «Εκτός από τις 
καλοκαιρινές  διακοπές  οι  Έλληνες  έχουν  αρχίσει  να  αποκτούν  τη  συνήθεια  των 
διακοπών στην ορεινή Ελλάδα. Ως πριν από λίγα χρόνια περιόριζαν τις διακοπές τους 
το καλοκαίρι. Σήμερα κάνουν ολοένα και περισσότερα ταξίδια και προσπαθούν να 
ανακαλύψουν  την  ελληνική  ενδοχώρα».  Την  ίδια  άποψη  συμμερίζεται  η  κυρία 
Δωριλέα  Ιωακειμίδου  του  ξενώνα  La  Moara  που  βρίσκεται  στο  Νυμφαίο  στη 
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Φλώρινα. «Οι Έλληνες αναζητούν πλέον πρωτότυπες και ιδιάζουσες περιπτώσεις» 
(Βασιλείου, 2002). 

Οι διαπιστώσεις τους συμπίπτουν με τις εκτιμήσεις που καταγράφει σε μελέτη για τον 
εσωτερικό  τουρισμό  της  χώρας  μας  ο  αναπληρωτής  καθηγητής  τουριστικής 
ανάπτυξης στο Πανεπιστήμιο του Αιγαίου κ. Πάρις Τσάρτας. Η φυγή των Ελλήνων 
από  το  κλεινόν  άστυ  κερδίζει  συνεχώς  έδαφος.  Σύμφωνα  με  τις  εκτιμήσεις  των 
ξενοδοχοϋπαλλήλων, οι τάσεις αύξησης του αριθμού και του τύπου των ταξιδιών των 
Ελλήνων είναι δυναμικές. Ποσοστό 30% αναφέρει τρία-τέσσερα ταξίδια τον χρόνο, 
ενώ ένα άλλο 30% αναφέρει από 6 ως και 25 ταξίδια. Δύο ταξίδια αναφέρεται από 
10% των ερωτώμενων και ένα ταξίδι από το υπόλοιπο 30%. «Οι εκτιμήσεις αυτές» 
παρατηρεί στη μελέτη ο κ. Τσάρτας «επιβεβαιώνουν τη διεύρυνση τόσο του αριθμού 
όσο και των τύπων τουριστικών ταξιδιών που πραγματοποιούνται σε ετήσια βάση» 
(Βασιλείου, 2002). 

Τη στροφή των Ελλήνων σε διαφορετικούς τύπους ταξιδιών επιβεβαιώνει και ο κ. 
Νίκος Βιγκόπουλος, ιδιοκτήτης του ξενώνα Πανδοχείο της Αφροδίτης που βρίσκεται 
στα  Καλάβρυτα.  «Εκτός  από  τις  διακοπές,  που  συνδυάζουν  ήλιο  και  θάλασσα, 
παρατηρούμε ότι ολοένα και περισσότεροι Έλληνες μάς επισκέπτονται για να κάνουν 
σκι, ιππασία και διαδρομές με ποδήλατο» (Βασιλείου, 2002). 

Στη  μελέτη  «Ποιοτικά  Χαρακτηριστικά  και  Τάσεις  Ζήτησης  του  Εσωτερικού 
Τουρισμού» ο κ. Τσάρτας αναφέρει ότι τα ταξίδια που γίνονται τα Σαββατοκύριακα 
και  τα  τριήμερα  παρουσιάζουν  δυναμική  ανάπτυξη.  Μάλιστα,  οι  ερωτώμενοι 
ξενοδοχείων  δωδεκάμηνης  λειτουργίας  αναφέρουν  σημαντικά  ποσοστά  (24%)  για 
ταξίδια μικρής διάρκειας και Σαββατοκύριακου, όπως άλλωστε και οι ερωτώμενοι 
ξενοδοχείων εποχιακής λειτουργίας (28,5%). 

Εκτός από το σκι, αθλήματα όπως το καγιάκ και το ράφτινγκ προσελκύουν ολοένα 
και περισσότερο το ενδιαφέρον των Ελλήνων, σύμφωνα με την κυρία Ρίτα Λιαπή του 
ξενώνα  Ναϊάδες  που  βρίσκεται  στο  Νεοχώρι  στη  λίμνη  Πλαστήρα.  «Μάλιστα  η 
αύξηση στη ζήτηση που παρουσιάζει η περιοχή οδηγεί στην ανέγερση ολοένα και 
περισσοτέρων μονάδων». Καταλυτικό ρόλο στην τουριστική ανάπτυξη της περιοχής 
παίζει ο Δήμος Νευρόπολης και οι αθλητικές και αγροτοτουριστικές δραστηριότητες 
που έχει αναπτύξει με επίκεντρο τη λίμνη Πλαστήρα, αποδεικνύοντας ότι η λήψη των 
απαραίτητων πρωτοβουλιών μπορεί να αλλάξει τον τουριστικό χάρτη μιας περιοχής. 
«Η ζήτηση οφείλεται κυρίως στις οργανωμένες δραστηριότητες» παρατηρεί η κυρία 
Λιαπή (Βασιλείου, 2002). 
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Μάλιστα ο κ. Κ. Λάππας, ιδιοκτήτης του Παραδοσιακού Οικισμού Κορυσχάδες που 
βρίσκεται  κοντά  στο  Καρπενήσι  στην  Ευρυτανία,  εκτιμά  ότι  «ο  τουρισμός  που 
αναπτύσσεται  γύρω  από  τέτοιες  δραστηριότητες  και  συνδυάζει  διαμονή  σε 
παραδοσιακά  κτίσματα  που  προσφέρουν  σπιτική  ατμόσφαιρα  και  φιλοξενία  θα 
συνεχίσει να αναπτύσσεται». Σύμφωνα με τον κ. Λάππα, η κίνηση για διήμερα και 
τριήμερα  στην  περιοχή  αυξάνεται  σταθερά  κατά  10%  τον  χρόνο,  οδηγώντας 
αναπόφευκτα  στις  λίστες  αναμονής.  Οι  οποίες  αναμένεται  να  μεγαλώνουν  σε 
μέγεθος, καθώς, όπως παρατηρεί ο κ. Λάππας, «η κωλυσιεργία που παρατηρείται στις 
διαδικασίες απόκτησης αδειών για τη μετατροπή ενός παραδοσιακού κτίσματος σε 
ξενώνα  αποτρέπει  τους  ιδιώτες  από  τέτοιες  προσπάθειες».  Υπονομεύοντας, 
ταυτόχρονα, εξαιτίας της μικρής προσφοράς σε καταλύματα την ανάπτυξη αυτού του 
είδους  τουρισμού,  ο  οποίος  φαίνεται  ότι  προσελκύει  και  ξένους  επισκέπτες  με 
κυριότερες χώρες προέλευσης τη Γερμανία, τη Βρετανία και το Ισραήλ (Βασιλείου, 
2002). 

Επισκέπτες δηλαδή υψηλότερου οικονομικού επιπέδου από τον μέσο ξένο τουρίστα 
που επισκέπτεται τη χώρα μας για να απολαύσει το δίπτυχο ήλιος και θάλασσα και οι 
οποίοι  είναι  διατεθειμένοι  να  πληρώσουν  τις  υψηλές  σχετικά  τιμές  των 
παραδοσιακών καταλυμάτων οι οποίες σε ορισμένες περιπτώσεις φθάνουν ως και τις 
250€. Είναι εντυπωσιακό ότι  αυτά τα καταλύματα, τα οποία λειτουργούν μάλιστα 
αυτόνομα, χωρίς τη διαμεσολάβηση tour operator ή πρακτορείων ταξιδιών, διατηρούν 
λίστες αναμονής (Βασιλείου, 2002). 

Μάλιστα οι ξένοι ξεκινούν να επισκέπτονται τις περιοχές αυτές, όπως επισημαίνει ο 
κ. Τάκης Μπακογιαννάκης, ιδιοκτήτης του Art Mainalon, που βρίσκεται στη Βυτίνα, 
από  την  άνοιξη.  Συμβάλλουν,  με  άλλα  λόγια,  στην  πολυπόθητη  διεύρυνση  της 
τουριστικής περιόδου (Βασιλείου, 2002).

«  Η Ελλάδα “γεμίζει”  εύκολα,  γι’  αυτό  καταγράφεται  και  μεγάλη τάση για  τους 

χειμερινούς προορισμούς του εξωτερικού » επισημαίνει ο εμπορικός διευθυντής του 

Τravel  Ρlan  κ.  Χρ.Χριστοδουλάκης  και  προσθέτει  ότι  η  αύξηση  στις  κρατήσεις 

εφέτος ξεπερνά το 25%. Σύμφωνα με τον κ. Χριστοδουλάκη, ο χειμερινός τουρισμός 

τείνει πλέον να καθιερωθεί αφού τρεις στους δέκα κάνουν διακοπές και τον χειμώνα. 

« Στη χειμερινή τουριστική αγορά υπάρχουν δύο target groups. Οι λεγόμενοι first 

vision  και  οι  snow lovers  ».  Στους  μεν  πρώτους  εντάσσονται  οι  ρομαντικοί  που 

επιλέγουν τη νωχελικότητα των σαλέ και τη γραφικότητα του χιονισμένου τοπίου, 

ενώ  οι  δεύτεροι  είναι  οι  «ζηλωτές»  του  βουνού,  οι  άνθρωποι  δηλαδή  που 

ασχολούνται με το σκι και το σνόουμπορντ. « Σκεφτείτε ότι από όσους επισκέπτονται 
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το  Πήλιο  μόνο  το  25%  ανήκει  στη  δεύτερη  κατηγορία  »  επισημαίνει  ο  κ. 

Χριστοδουλάκης (Βασιλείου, 2002).

Η Ελλάδα είναι σύμφωνα με τα στοιχεία του World Trading Organization, η 10η 
χώρα όσον αφορά το εισαγόμενο συνάλλαγμα από τον τουρισμό παγκοσμίως και 15η 
όσον αφορά τη σημασία του τουρισμού στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας, όπου 
έχει περίπου 14,5% συμβολή στο ΑΕΠ.  Γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο έχει σημασία να 
συνδέσουμε την  τουριστική δραστηριότητα,  την  παραγωγή τουριστικού  προϊόντος 
στη χώρα μας, με την παραγωγή αθλητικού οικονομικού προϊόντος. Τα τελευταία 
χρόνια έχουμε γύρω στα 13-14 εκατομμύρια τουρίστες ανά έτος.

Σημαντική άνοδο παρουσίασε η τουριστική κίνηση τη χειμερινή σαιζόν 2007 - 2008 

στην  Ευρωπαϊκή  Ένωση,  σύμφωνα  με  έκθεση  της  Eurostat  για  τον  χειμερινό 

τουρισμό.

Οι διανυκτερεύσεις αυξήθηκαν κατά 13,8 εκατομμύρια ή κατά 2,4%. σε σχέση με την 

ίδια περίοδο το χειμώνα του 2006 - 2007. Η πληρότητα των κλινών κυμαίνεται από 

18,3% στη Βουλγαρία έως και  70,3% στην Αυστρία.  Μόνο τρεις  χώρες της  Ε.Ε. 

(Αυστρία, Μάλτα και Ισπανία) παρουσιάζουν πληρότητες κλινών άνω του 50%.

Στην  Ελλάδα  οι  διανυκτερεύσεις  κατά  την  χειμερινή  περίοδο  2007  -  2008 

παρουσίασαν  άνοδο  κατά  0,4%  φτάνοντας  τις  8.622.000  έναντι  8.588.000  την 

περίοδο 2006 - 2007. Ωστόσο, οι διανυκτερεύσεις από επισκέπτες του εξωτερικού 

μειώθηκαν κατά 2,1% την ίδια περίοδο.

Εξάλλου, η πληρότητα κλινών κυμάνθηκε και για τις δύο σαιζόν περίπου στο 30%, 

παρουσιάζοντας οριακή άνοδο.

Η  χώρα μας  κατατάσσεται  στις  τελευταίες  θέσεις  στην  ανάπτυξη  του  χειμερινού 

τουρισμού  καθώς  για  την  περίοδο  Νοέμβρίου  2006-Απρίλιου  2007  σημειώθηκε 

αύξηση των αφίξεων, μόνο κατά 3,8%, σε σχέση με την αντίστοιχη προηγούμενη 

χειμερινή  περίοδο,  ποσοστό  που  την  κατατάσσει  μόλις  στην  προτελευταία  θέση.

Επίσης, σύμφωνα με τα στοιχεία η Ελλάδα σημείωσε τη δεύτερη χειρότερη επίδοση 

στο θέμα της πληρότητας στην αιχμή της χειμερινής περιόδου, αφού ενδεικτικά το 

μήνα Μάρτιο η πληρότητα έφτασε μόλις το 32%. 
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Σε σύντομο χαιρετισμό, που απέστειλε ο υφυπουργός Τουριστικής Ανάπτυξης κ. Αν. 

Λιάσκος τόνισε μεταξύ άλλων ότι "η διαφορετικότητα της τουριστικής ζήτησης και ο 

διαφορετικός  τρόπος  οργάνωσης  του  χειμερινού  τουρισμού  μας  υποχρεώνουν  ως 

υπουργείο  Τουριστικής  Ανάπτυξης  να  στρέψουμε  την  προσοχή  μας  (Βασιλείου, 

2002): 

-Στην ανάλογη υποδομή για την ικανοποίηση των ειδικών τουριστικών αναγκών 

-Στην  προσαρμοσμένη  στις  ειδικές  τουριστικές  ανάγκες  οργάνωση  και  στην 

στόχευση σε συγκεκριμένα τμήματα της αγοράς. 

Ενώ πρόσθεσε ακόμα ότι "τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των ορεινών περιοχών της 

χώρας μας έχουν ξεχωριστό ενδιαφέρον, καθώς καλύπτουν το 42% της συνολικής 

έκτασης  της  Ελλάδας,  δεδομένα  που  καθιστούν  αναγκαία  την  άσκηση 

ολοκληρωμένης  πολιτικής  για  την  ανάπτυξη  τους,  με  την  στήριξη  των  τοπικών 

πληθυσμών  και  την  ενθάρρυνση  φιλικών  προς  το  περιβάλλον  επιχειρηματικών 

δραστηριοτήτων, που αξιοποιούν τους φυσικούς πόρους και δημιουργούν νέες θέσεις 

απασχόλησης και συμπληρωματικά εισοδήματα (αγροτουρισμός - ανάπτυξη ορεινών 

περιοχών - χιονοδρομικός τουρισμός)". 

"Η δημιουργία και η προώθηση πακέτων εσωτερικού τουρισμού" τόνισε ο κ. Λιάσκος 

"εκτός περιόδου αιχμής για ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες (άτομα με ειδικές ανάγκες, 

μαθητές και τρίτη ηλικία) μπορούν να συμβάλλουν στην επιμήκυνση της τουριστικής 

περιόδου  και  στον  χειμερινό  τουρισμό  (πολιτιστικός  -  θρησκευτικός  -  ιαματικός 

τουρισμός). Τέλος, η δημιουργία νέου θεσμικού πλαισίου και προδιαγραφών για την 

ανάπτυξη ιαματικών πηγών και τον θερμαλισμό, που βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη θα 

εμπλουτίσει και θα αναβαθμίσει ποιοτικά το τουριστικό μας προϊόν". Και κατέληξε ο 

κ.  Λιάσκος  σημειώνοντας  ότι  "η  Πολιτεία και  οι  επίσημοι  φορείς  του τουρισμού 

έχουμε  τον  πρώτο  λόγο  στην  προσπάθεια  ανασύνταξης  και  χάραξης  τουριστικής 

πολιτικής που θα βάζει τις βάσεις για μακροχρόνια ανάπτυξη και δεν θα βλέπει μόνο 

το σήμερα".   Δε μένει παρά να το δούμε στην πράξη!
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

Πιστότητα στην τοποθεσία

Στην  έρευνα  που  διεξήχθη  από  τους  Αλεξανδρή,  Κουθούρη  και  Μεγλίδη  (2006) 

εξετάσθηκαν  τρεις  πτυχές  της  τουριστικής  συμπεριφοράς  που  αφορούν  στην 

πελατειακή πίστη στα χιονοδρομικά κέντρα με σκοπό: να προτείνουν ένα μοντέλο 

μέτρησης  της  ποιότητας  παροχής  υπηρεσιών  σε  ένα  χιονοδρομικό  κέντρο,  να 

διερευνήσουν  τη  συνεισφορά  της  τοποθεσίας  στην  πιστότητα  του  πελάτη  και  να 

εξετάσουν την επίδραση της ποιότητας υπηρεσιών στη δημιουργία πιστότητας στην 

τοποθεσία.

Τα ερωτηματολόγια διανεμήθηκαν σε 264 επισκέπτες χιονοδρομικού κέντρου στη 

Νότια Ελλάδα.  ‘Ένα ερωτηματολόγιο αφορούσε την πιστότητα στην τοποθεσία σε 2 

άξονες (συναισθηματικό δέσιμο, φυσικό περιβάλλον και υποδομές) και το άλλο την 

ποιότητα παροχής υπηρεσιών στο συγκεκριμένο χιονοδρομικό κέντρο, βασισμένο στο 

τρισδιάστατο μοντέλο των  Brady και  Cronin (ποιότητα φυσικού περιβάλλοντος και 

υποδομών, συμπεριφορά εργαζομένων έναντι των πελατών και γενική ικανοποίηση 

του πελάτη από τη συνολική εμπειρία του).

Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν υψηλή εξάρτηση της πιστότητας των σκιέρ 

από την πιστότητα στην τοποθεσία, η οποία με τη σειρά της επηρεάζεται άμεσα από 

την  ποιότητα  παροχής  υπηρεσιών,  το  φυσικό  περιβάλλον  και  τις  υποδομές  στο 

χιονοδρομικό κέντρο.

Η έρευνα επίσης ανέδειξε και το σημαντικό ρόλο της ποιότητας παροχής υπηρεσιών 

στη δημιουργία πελατειακής πιστότητας.  Το φυσικό περιβάλλον, οι υποδομές και το 

άρτια εκπαιδευμένο και εξυπηρετικό προσωπικό είναι καθοριστικοί παράγοντες στην 

απόφαση ενός σκιέρ να συνεχίζει να επισκέπτεται ένα συγκεκριμένο χιονοδρομικό 

θέρετρο.

Όλες οι  παραπάνω διαπιστώσεις  είναι  άκρως σημαντικές  και  καθοριστικές για  τη 

διαμόρφωση της στρατηγικής μάρκετινγκ ενός χειμερινού θέρετρου.
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Στο εν λόγω άρθρο διαπιστώνεται επίσης η ανάγκη για περαιτέρω έρευνα, που θα 

επικεντρώνεται στο διαχωρισμό δραστηριοτήτων και πελατών σε κατηγορίες καθώς 

και σε διαφορετικά είδη χιονοδρομικών κέντρων. 

Η ιδιαιτερότητα ενός χιονοδρομικού κέντρου έχει δύο διαστάσεις: τη συμβολική και 

τη λειτουργική.  Η συμβολική αφορά στο τι αντιπροσωπεύει το συγκεκριμένο κέντρο 

για τον πελάτη και ποιοι συναισθηματικοί δεσμοί έχουν δημιουργηθεί με αυτό.  Η 

λειτουργική  αφορά  το  φυσικό  περιβάλλον  και  τις  υποδομές  του  χιονοδρομικού 

κέντρου  και  πώς  μπορούν  αυτά  να  ανταποκριθούν  στις  προσδοκίες  του  πελάτη. 

Φυσικά  πιο  δύσκολη  να  οικοδομηθεί  είναι  η  συμβολική  διάσταση  καθώς  είναι 

καθαρά  προσωπική  και  υποκειμενική  για  κάθε  σκιέρ  (Αλεξανδρής,  Κουθούρης, 

Μελίγδης, 2006).

Μία περαιτέρω διερεύνηση των προσωπικών αξιών κάθε σκιέρ, που επηρεάζουν την 

επιλογή συγκεκριμένου χιονοδρομικού κέντρου, έκαναν και  οι  David e.  Kenosky, 

Charles E. Gengler και Michael S. Mulvey (2001).  Εστίασαν στους παράγοντες που 

επηρεάζουν  την  επιλογή  συγκεκριμένου  χιονοδρομικού  προορισμού, 

χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της  means-end ανάλυσης.  Το συγκεκριμένο μοντέλο 

δίνει  τη  δυνατότητα  διερεύνησης  της  σχέσης  μεταξύ  υλικών  και  άϋλων 

χαρακτηριστικών και πώς αυτά επηρεάζουν την επιλογή συγκεκριμένου προορισμού. 

Εξετάζει  δηλαδή  γιατί κάποια  συγκεκριμένα  χαρακτηριστικά  ενός  χιονοδρομικού 

κέντρου  είναι  σημαντικά  και  πώς  επιτυγχάνεται  αυτό.  Γενικότερα  προσπαθεί  να 

διερευνήσει  πώς συνδέονται  τα χαρακτηριστικά του προϊόντος  με  τις  προσωπικές 

αξίες του πελάτη.

Προς την κατεύθυνση της δημιουργίας πιστότητας στην τοποθεσία κινήθηκαν και οι 

Peter W.Williams, Alison M.Gill και Neil Chura (2004) με το άρθρο τους «Branding 

Mountain Destinations-The battle for “Placefulness”».  Διαπιστώθηκε η ανάγκη για 

τη δημιουργία μιας ιδιαίτερης ταυτότητας ενός τουριστικού προορισμού με απώτερο 

σκοπό τη δημιουργία πιστότητας στην τοποθεσία.  Για την επίτευξη του στόχου αυτή 

είναι επιτακτική η συνέργεια όλων των τοπικών παραγόντων: φυσικό περιβάλλον, 

έργα  υποδομής,  κέντρα  διαμονής  και  ψυχαγωγίας,  μεταφορικά  μέσα,  και  η 

συνεργασία της τοπικής κοινωνίας.  

Στη  συγκεκριμένη  στρατηγική  εκθειάζονται  τα  φυσικά  κάλλη,  οι  υποδομές  και 

γενικότερα  τα  πλεονεκτήματα  μιας  συγκεκριμένης  τοποθεσίας,  απευθυνόμενη  σε 
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συγκεκριμένη αγορά στόχο, την οποία θα ελκύσει το συνολικό πακέτο της περιοχής 

κι όχι ένα συγκεκριμένο χιονοδρομικό κέντρο.  Στο συγκεκριμένο άρθρο εντοπίζεται 

επίσης η ανάγκη για την αύξηση της επισκεψιμότητας σε ένα χιονοδρομικό κέντρο 

όλο  το  χρόνο  μέσω  της  διοργάνωσης  ειδικών  εκδηλώσεων  και  κατασκευής 

κατάλληλων υποδομών.

Κατά γενική ομολογία η  εποχικότητα στον τουρισμό,  εκτός  του ότι  αποτελεί  μία 

πρόκληση για τη στρατηγική μάρκετινγκ που θα ακολουθήσει ένα θέρετρο, έχει και 

σοβαρές  επιπτώσεις  στο  φυσικό  και  κοινωνικό  περιβάλλον  της  περιοχής.   Η 

εποχικότητα  δημιουργεί  απασχόληση  συγκεκριμένους  μήνες  και  ανεργία  τους 

υπόλοιπους και ανεβάζει τις τιμές των προϊόντων και υπηρεσιών στην υψηλή σαιζόν. 

Επίσης  η  πολυκοσμία  επιβαρύνει  σημαντικά  το  φυσικό  περιβάλλον  και  επιπλέον 

επηρεάζει αντίστροφα την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών.

Γενικότερα,  υπάρχουν  δύο  βασικές  κατηγορίες  παραγόντων  που  επηρεάζουν  τη 

ζήτηση στον τουρισμό: οι  «φυσικοί» και οι «οργανωτικοί» (Hinch T.D.,  Jacksone 

E.L.,  2000)   Οι  «φυσικοί»  αναφέρονται  σε  φυσικά φαινόμενα,  κυρίως κλίμα και 

καιρικές  συνθήκες.   Οι  «οργανωτικοί»  αναφέρονται  στις  συνήθειες  και 

παραδοσιακές  πρακτικές  της  συγκεκριμένης  κοινωνίας,  όπως  εθνικές  και 

θρησκευτικές γιορτές, σχολικές διακοπές κ.λ.π.

Ο  Butler (1994) πρόσθεσε άλλες τρεις αιτίες για την εποχικότητα: 1) επιρροή της 

κοινωνίας  ή  μόδα,  2)  η  εποχή  κατάλληλη  για  σπορ  (sporting season)  και  3)  η 

αδράνεια από την πλευρά των τουριστών, οι οποίοι συνεχίζουν να κάνουν ταξίδια τις 

ίδιες εποχές, παρότι δεν είναι πλέον υποχρεωμένοι να ταξιδέψουν τη συγκεκριμένη 

περίοδο.  

Η αδυναμία των δύο αυτών κατηγοριοποιήσεων που προαναφέρθηκαν είναι ότι δεν 

αναφέρουν το συσχετισμό μεταξύ των παραγόντων ούτε τη βαρύτητα του καθενός 

στη διαδικασία λήψης απόφασης ενός ταξιδιώτη.

Θεωρίες περί περιορισμών
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Οι  Jackson και  Scott (1999) προσέγγισαν το θέμα από μία άλλη οπτική γωνία με 

σκοπό  να  διερευνήσουν  τα  οφέλη  της  αναψυχής  και  τους  παράγοντες  που  την 

περιορίζουν. Προσπάθησαν να απαντήσουν στα ερωτήματα «γιατί» και «γιατί όχι». 

Γιατί οι άνθρωποι κάνουν τουρισμό, τι οφέλη προσπαθούν να αποκομίσουν; Και γιατί 

μερικοί  άνθρωποι δε συμμετέχουν σε συγκεκριμένες δραστηριότητες,  όσον αφορά 

τουρισμό και ταξίδια αναψυχής ή γιατί αποφεύγουν τα ταξίδια συγκεκριμένες εποχές 

του χρόνου;   Τέτοιοι ανασταλτικοί παράγοντες μπορεί να είναι η έλλειψη χρόνου, 

κακή  φυσική  κατάσταση,  ηλικία,  έλλειψη  πληροφόρησης,  έλλειψη  χρημάτων, 

έλλειψη παρέας.

Σε πιο συγκεκριμένο πλαίσιο κινήθηκαν και οι Hudson και Gilbert (1998), οι οποίοι 

χρησιμοποίησαν  ποσοτικές  και  ποιοτικές  μεθόδους  για  να  προσδιορίσουν  τους 

περιορισμούς που έχουν ως αποτέλεσμα τη μη συμμετοχή σε χιονοδρομικά κέντρα 

στη  Βρετανία.    Κατέληξαν  στο  συμπέρασμα  ότι  αυτοί  που  δεν  κάνουν  σκι 

επηρεάζονται  περισσότερο από προσωπικούς (ή  εσωτερικούς)  περιορισμούς,  όπως 

έξοδα, φόβος για τραυματισμό, φόβο για το κρύο, από ότι οι σκιέρ.

Οι Jackson, Crawford και Godbey (1991) ανέπτυξαν ένα άλλο μοντέλο, το ιεραρχικό, 

όπου  τρεις  είναι  οι  κύριες  πηγές  που  εμποδίζουν  τη  συμμετοχή  σε  κάποια 

δραστηριότητα  διασκέδασης  ή  αναψυχής:  οι  προσωπικές  (intrapersonal), 

διαπροσωπικές (interpersonal) και διαρθρωτικές (structural).  Η ιεραρχία στο μοντέλο 

έγκειται στο ότι περνάμε από τη μία μορφή περιορισμού στην επόμενη με διαδοχική 

σειρά.  Η σχηματική απεικόνιση του μοντέλου έχει ως εξής:
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Διαπροσωπικοί 
Περιορισμοί

Προσωπικοί 
Περιορισμοί

Διαρθρωτικοί 
Περιορισμοί

Προτιμήσεις 
Αναψυχής

Κίνητρα

Διαπροσωπικός 
Συντονισμός Βαθμός 

Συμμετοχής



Οργανωτικοί  είναι  αυτοί οι  περιορισμοί που μας εμποδίζουν να συμμετέχουμε σε 

αυτό  που  μας  αρέσει  ή  έχουμε  επιλέξει  να  κάνουμε  ως  διασκέδαση  ή  αναψυχή. 

Τέτοια εμπόδια μπορεί να είναι τα οικονομικά έξοδα, ο διαθέσιμος χρόνος και οι 

καιρικές συνθήκες.  Οι διαπροσωπικοί περιορισμοί αναφέρονται στις σχέσεις μεταξύ 

των ανθρώπων, όπως π.χ. η έλλειψη παρέας.  Οι προσωπικοί περιορισμοί αφορούν 

την ψυχολογική κατάσταση και το χαρακτήρα του κάθε ατόμου, όπως στρες, άγχος, 

χαμηλή αυτοεκτίμηση και αυτοπεποίθηση, αντικοινωνικότητα κλπ.  Για να εκδηλωθεί 

συμμετοχή σε μία δραστηριότητα θα πρέπει να έχουν ξεπεραστεί όλα τα εμπόδια με 

τη σειρά: πρώτα οι προσωπικοί, κατόπιν οι διαπροσωπικοί και τέλος οι οργανωτικοί 

περιορισμοί, εξ ου και η ονομασία «ιεραρχικό» μοντέλο. 

Η  θεωρία  των  περιορισμών  δημιουργήθηκε  ως  μηχανισμός  για  την  καλύτερη 

κατανόηση των  εμποδίων για τη συμμετοχή σε συγκεκριμένη δραστηριότητα.  Για 

αυτό  το  λόγο  οι  περισσότερες  έρευνες  που  έχουν  γίνει  για  τους  περιοριστικούς 

παράγοντες  χρησιμοποιούν  κάποια  μορφή  δραστηριότητας  ως  εξαρτημένη 

μεταβλητή.

Αδυναμίες και κριτική του ιεραρχικού μοντέλου

Το  συγκεκριμένο  μοντέλο  είναι  κατάλληλο  για  την  ευρύτερη  κατανόηση  των 

παραγόντων που επηρεάζουν τη συμπεριφορά και  τις  επιλογές  των ανθρώπων ως 

προς τα θέματα διασκέδασης και αναψυχής.  Χρησιμοποιήθηκε για τη διερεύνηση 

των αλλαγών τάσεων στο συγκεκριμένο τομέα διαχρονικά.  Αν θέλουμε όμως να 

δούμε  το  θέμα  πιο  λεπτομερώς,  θα  διαπιστώσουμε  ότι  η  συγκεκριμένη  θεωρία 

υποστηρίζει τη διαδοχικότητα των παραγόντων στη διαδικασία λήψης απόφασης ενώ 

στην πραγματικότητα μπορεί να υπάρχει μία άλλη δυναμική μεταξύ των παραγόντων, 

η οποία μπορεί να καταργεί την ιεραρχία, όπως αυτή ορίζεται από το μοντέλο των 

Jackson, Crawford και Godbey (1991).

Η εστίαση στη διαδοχικότητα των περιορισμών, η οποία μπορεί και να μην ισχύει 

πάντοτε στην πράξη, αποτελεί την αδυναμία του συγκεκριμένου μοντέλου.  Πολλές 
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φορές οι οργανωτικοί παράγοντες (π.χ. σχολικές εορτές), αν και είναι τελευταίοι στην 

σειρά, μπορεί να παίξουν τον καθοριστικό ρόλο στη συμμετοχή και να υποσκελίσουν 

τους  προσωπικούς  ή  διαπροσωπικούς  περιορισμούς.   Για  αυτόν  το  λόγο,  αν  δε 

μπορέσουμε  να  επηρεάσουμε  τις  προτιμήσεις  αναψυχής,  καμία  αλλαγή  στους 

οργανωτικούς  παράγοντες  δε  θα είναι  αποτελεσματική.  Πρόσφατες  μελέτες  έχουν 

αμφισβητήσει  τη  βασική  υπόθεση  ότι  η  ύπαρξη  των  περιορισμών  οδηγεί  σε  μη 

συμμετοχή.  Υποστηρίζουν ότι στην πραγματικότητα μπορεί να υπάρξει συμμετοχή 

σε  μία  δραστηριότητα  παρά  την  ύπαρξη  εμποδίων  ή  περιορισμών.   Εφόσον  οι 

άνθρωποι  αντιμετωπίζουν  και  διαπραγματεύονται  τα  εμπόδια  που  τους 

παρουσιάζονται,  αυτό  σημαίνει  ότι  οι  περιορισμοί  δεν  είναι  ούτε  μόνιμοι  ούτε 

σταθεροί στο χρόνο.  Αλλάζουν και ενεργά διαμορφώνουν τις δραστηριότητες μας 

επηρεάζοντας τις επιλογές και τη συμπεριφορά μας

Συνήθως  σε  μία  έρευνα  για  τις  δραστηριότητες  διασκέδασης  και  αναψυχής,  που 

βασίζεται  στο  ιεραρχικό  μοντέλο  των  περιορισμών,  τα  ερωτηματολόγια  που 

διανέμονται στρέφονται γύρω από το κυρίως ερώτημα, γιατί  κάποιος  δε λαμβάνει 

μέρος σε μία δραστηριότητα η οποία όμως του αρέσει.  Στην έρευνα που αναφέρεται 

στο  συγκεκριμένο  άρθρο  των  Samdahl και  Jekubovich (1997)  τα  στοιχεία  που 

συλλέχθηκαν  αφορούν  την  πολυπλοκότητα  των  παραγόντων  που  επηρεάζουν  τις 

καθημερινές δραστηριότητες διασκέδασης και αναψυχής των ανθρώπων, και ex post 

facto ελέγχθηκε αν είχε εφαρμογή το ιεραρχικό μοντέλο των περιορισμών.

Η  μεθοδολογία  που  ακολουθήθηκε  για  την  έρευνα  ήταν  συνεντεύξεις  και 

ερωτηματολόγια.   Κατά  τη  διάρκεια  της  συνέντευξης  ζητήθηκε  από  τους 

συμμετέχοντες να περιγράψουν την καθημερινότητά τους από τη στιγμή που ξυπνάνε 

το πρωί μέχρι να κοιμηθούν το βράδυ.  Ερωτήθηκαν επίσης τι θα έκαναν αν είχαν στη 

διάθεσή τους ένα μακρύ Σαββατοκύριακο (τριήμερο) και  αν αυτό τους συμβαίνει 

συχνά και αν όχι, για ποιο λόγο.  Επιπλέον τους ζητήθηκε να συζητήσουν πώς άλλαξε 

ο  τρόπος  διασκέδασης  και  χαλάρωσής  του  κατά  την  πάροδο των  ετών  και  ποιοι 

παράγοντες συνετέλεσαν στην αλλαγή αυτή.  Επιλέχθηκαν οικογένειες χωρίς παιδιά 

προσχολικής ηλικίας γιατί αυτά απορροφούν το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου ενός 

γονέα και αποτελούν την κύρια ενασχόληση στην καθημερινότητά του.

Κατά  την  ανάλυση  των  στοιχείων  διακρίθηκαν  και  οι  περιορισμοί,  όπως  αυτοί 

περιγράφηκαν από τους Jackson, Crawford και Godbey (1991). 
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 Όσον  αφορά  τους  οργανωτικούς  περιορισμούς,  οι  περισσότεροι  από  τους 

ερωτηθέντες  αναγνώρισαν  ως  εμπόδια  για  τη  συμμετοχή  σε  δραστηριότητες 

αναψυχής την έλλειψη χρόνου και χρημάτων.  Ειδικότερα εντοπίστηκε η ανάγκη για 

μεγαλύτερα διαστήματα ελεύθερου χρόνου, έτσι ώστε να είναι δυνατή η μετακίνηση 

σε μακρινότερες τοποθεσίες.  Σε αρκετούς δεν επέτρεπε η φυσική τους κατάσταση ή 

η γενικότερη η κατάσταση της  υγείας τους  συμμετοχή σε  δραστηριότητες,  όπως 

κολύμβηση, τζόκινγκ, πεζοπορία.

Στις διαπροσωπικές σχέσεις αναφέρθηκαν οι οικογενειακές υποχρεώσεις, η έλλειψη 

συνοδού ή παρέας και οι διαφορετικές προτιμήσεις των συντρόφων.  Ιδιαίτερα για το 

τελευταίο,  οι  ερευνητές  παρατήρησαν  τη  σπουδαιότητα  του  παράγοντα  καθώς  η 

ευχαρίστηση  που  αποκομίζει  κάποιος  από  μία  δραστηριότητα  αυξάνεται  όταν  τη 

μοιράζεται με το σύντροφό του ή κάποια άλλη παρέα.  Ιδιαίτερα τα ζευγάρια έδιναν 

μεγάλη  σημασία  στις  από  κοινού  δραστηριότητες  και  συχνά  συμβιβάζονταν, 

υποβαθμίζοντας τις προσωπικές προτιμήσεις, προκειμένου να συμμετέχουν και οι δύο 

στην ίδια δραστηριότητα.

Σε  αρκετούς  τα  προβλήματα  του  χαρακτήρα  τους  και  οι  ιδιαιτερότητες  της 

προσωπικότητας  τους,  τους  δημιούργησε  προβλήματα  στη  συμμετοχή  τους  σε 

δραστηριότητες  αναψυχής.   Η  διασκέδασή  τους  όμως  ήταν  μία  μόνο  πτυχή  των 

πολλαπλών προβλημάτων που αντιμετώπιζε και της γενικότερης δυσαρέσκειας που 

ένιωθε η συγκεκριμένη αυτή ομάδα.  

Μετά από ανάλυση των στοιχείων που συλλέχθηκαν από τα ερωτηματολόγια και τις 

συνεντεύξεις, οι ερευνητές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι οι 3 τύποι περιοριστικών 

παραγόντων εντοπίζονται μεν σε όλες σχεδόν τις περιπτώσεις αλλά αντί ο ρόλος τους 

να είναι αποτρεπτικός και να έχει ως αποτέλεσμα τη μη συμμετοχή, αντίθετα αλλάζει 

τη  μορφή  και  την  ουσία  της  δραστηριότητας.   Οι  άνθρωποι  γενικότερα 

διαπραγματεύονται τους περιορισμούς και συμβιβάζονται συμμετέχοντας σε άλλες 

δραστηριότητες  απ’  αυτές  που  θα  επιθυμούσαν  και  ίσως  για  λιγότερο  χρονικό 

διάστημα, προκειμένου να βρουν παρέα ή να διασκεδάσουν μαζί με το σύντροφό 

τους  παρά  μόνοι  τους.   Και  εδώ  ακριβώς  έγκειται  η  αδυναμία  του  ιεραρχικού 

μοντέλου.  Αδυνατεί να απεικονίσει τη δυναμική των περιορισμών και το συσχετισμό 

δυνάμεων μεταξύ των παραγόντων.  Για αυτό το λόγο η επεξεργασία των στοιχείων 

πρέπει να γίνει από μία διαφορετική οπτική γωνία.
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Σε όλες τις περιπτώσεις, εντοπίστηκαν τέσσερα κοινά θέματα: 1) δημιουργώ χρόνο 

για  τον  εαυτό  μου,  2)  συντονίζομαι  με  τους  άλλους  3)  συμβιβάζομαι  στη 

δραστηριότητα, 4) η σπουδαιότητα της από κοινού δραστηριότητας.

Παρόλο  που  υπάρχει  ο  περιορισμός  του  χρόνου,  πολλοί  άνθρωποι  αλλάζουν  το 

πρόγραμμά τους έτσι ώστε να δημιουργήσουν κενά διαστήματα (μικρά ή μεγάλα) για 

να  τα  διαθέσουν  σε  δραστηριότητες  για  την  προσωπική  τους  ευχαρίστηση.   Η 

δυναμική  αυτόβουλη  παρέμβαση  στον  προγραμματισμό  της  ημέρας  δημιούργησε 

χρόνο  εκεί  όπου  πριν  υπήρχε  έλλειψη  και  επομένως  το  συγκεκριμένο  εμπόδιο 

ξεπεράστηκε. 

Πολλοί,  κυρίως  ζευγάρια,  άλλαξαν  το  πρόγραμμά  τους  προκειμένου  να 

συγχρονιστούν με το σύντροφό τους και να μοιραστούν έτσι τον ελεύθερο χρόνο τους 

με συγκεκριμένο άτομο ή άτομα.

Η  προσπάθεια  όμως  για  συμμετοχή  σε  δραστηριότητες  από  κοινού  έχει  ως 

αποτέλεσμα  πολλές  φορές  να  συμβιβαστεί  ο  ένας  ή  και  οι  δύο  επιλέγοντας  μία 

δραστηριότητα κοινά αποδεκτή κι όχι την πρώτη για τον καθένα επιλογή.  

Επιπλέον είναι πολύ σημαντικό για τους περισσότερους η ανάγκη να συμμετέχουν με 

παρέα  σε  κάποια  δραστηριότητα  για  να  μπορούν  έτσι  να  μοιραστούν  την 

ευχαρίστηση που νιώθουν.   Επομένως ο πρωταρχικός στόχος δεν είναι η συμμετοχή 

σε  συγκεκριμένη δραστηριότητα  αλλά  η  συμμετοχή  από  κοινού σε  κάποια 

δραστηριότητα.  Τα μοντέλα έρευνας που έχουν ως κύριο άξονα τη δραστηριότητα κι 

όχι  το  λόγο  που  επιλέχθηκε  η  συγκεκριμένη  δραστηριότητα  μπορεί  έτσι  να  μην 

απεικονίσουν την πραγματικότητα. 

Η χρησιμότητα του ιεραρχικού μοντέλου είναι στην κατανόηση των λόγων για τους 

οποίους δεν υπάρχει συμμετοχή σε συγκεκριμένη δραστηριότητα κι όχι αντίστροφα, 

δηλαδή  να  υποθέσουμε,  ότι  εφόσον  υπάρχουν  περιοριστικοί  παράγοντες  δεν 

πρόκειται να υπάρξει συμμετοχή.  Η εστίαση της έρευνας στη δραστηριότητα αυτή 

καθεαυτή ίσως είναι υπερβολική, δεδομένου ότι πιο σημαντικά είναι το κοινωνικό 

περιβάλλον  στο  οποίο  λαμβάνει  χώρα  μία  δραστηριότητα  και  η  δυνατότητα 

συνεύρεσης με άλλους.  

Δεν  υπάρχει  τίποτα στο  ιεραρχικό μοντέλο των περιορισμών που να  εξηγεί  γιατί 

ορισμένες καταστάσεις αποτελούν εμπόδιο για κάποιους ανθρώπους ή γιατί κάποιοι 
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από  αυτούς  κινητοποιούνται  για  να  «διαπραγματευτούν»  ή  να  εξομαλύνουν  τους 

περιορισμούς  αυτούς.   Λείπει  επίσης  η  κοινωνική  διάσταση  της  διασκέδασης  ή 

αναψυχής καθώς και το νόημα που αποδίδει ο καθένας σε αυτή.  Οι διαπροσωπικές 

σχέσεις  παίζουν  πρωταρχικό  και  δυναμικό  ρόλο  σε  αυτήν  την  περίπτωση  και  η 

θεωρία των περιορισμών δεν προσφέρει κανένα εργαλείο κατανόησης των κινήτρων 

που ωθούν κάποιους να συμβιβαστούν ως προς τη δραστηριότητα.  Η ελκυστικότητα 

κάθε επιλογής εξαρτάται από την εναλλακτική της.

Ο  άνθρωπος,  ως  παρεμβατικό  ον,  προσαρμόζει  το  περιβάλλον  του  έτσι  ώστε  να 

εξυπηρετεί τις ανάγκες του με τέτοιο τρόπο που να ενισχύει την ευχαρίστηση που 

αποκομίζει από την αναψυχή.  Η διερεύνηση της συμπεριφοράς των ανθρώπων ως 

προς  τη  διασκέδασή  ή  την  αναψυχή  για  να  είναι  πιο  ολοκληρωμένη,  πρέπει 

οπωσδήποτε να περιλαμβάνει εκτός από την έρευνα των περιορισμών και την έννοια 

της διαπραγμάτευσης ή της εξομάλυνσης των περιορισμών καθώς και τη δυναμική 

που τους διέπει.

Στα πλαίσια αυτά κινήθηκε και η έρευνα των Κ. Αλεξανδρή, Χ. Κουθούρη και Γ. 

Γιργολά (2007), η οποία προσπάθησε να εξετάσει τη σχέση που υπάρχει ανάμεσα στο 

κίνητρο, τη διαπραγμάτευση και τη συμμετοχή σε χιονοδρομικά κέντρα.  Σκοπός της 

μελέτης ήταν να εξετάσει τις στρατηγικές διαπραγμάτευσης που χρησιμοποιούν οι 

σκιέρ για  να ξεπεράσουν τις  επιρροές  των περιορισμών και  να ελέγξουν σε  ποιο 

βαθμό η διαπραγμάτευση μεσολαβεί στη σχέση μεταξύ κινήτρου και την πρόθεση 

συμμετοχής.   Οι  διαπραγματευτικές  διαστάσεις  ήταν  πέντε:  1)  βελτίωση  των 

δεξιοτήτων  σκι,  2)  προσαρμογή  του  τρόπου  ζωής,  3)  αναζήτηση  πληροφοριών 

σχετικά με τα θέρετρα, 4) διαχείριση χρόνου και 5) εύρεση παρέας.

Τα αποτελέσματα της συγκεκριμένης έρευνας έδειξαν ότι: α) και τα εσωτερικά και τα 

εξωτερικά κίνητρα έχουν στατιστικά σημαντική σχέση με την πρόθεση να συνεχιστεί 

η συμμετοχή στη δραστηριότητα του σκι, β) η «διαχείριση χρόνου» και η «βελτίωση 

των δεξιοτήτων για το σκι» συμμετέχουν καθοριστικά στην πρόβλεψη πρόθεσης και 

γ)  οι  διαπραγματευτικές  διαστάσεις  επηρεάζουν  μερικώς  (όχι  πλήρως)  τη  σχέση 

μεταξύ εσωτερικού κινήτρου και πρόθεσης.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει  και  η  έρευνα που  πραγματοποιήθηκε  από  τους 

Peter W.  Williams και  Richard Basford (1992),  οι  οποίοι  τμηματοποίησαν  τη 

λανθάνουσα  ζήτηση,  δηλαδή  όλους  αυτούς  που  ενδιαφέρονται  να  συμμετάσχουν 
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αλλά  συναντούν  κάποιους  περιορισμούς  που  εμποδίζουν  τη  συμμετοχή  τους  σε 

δραστηριότητες  στα  χιονοδρομικά  κέντρα.   Με  αυτή  την  έννοια  η  λανθάνουσα 

ζήτηση είναι δυνητική ζήτηση εφ όσον γίνει η άρση των περιοριστικών παραγόντων. 

Η συγκεκριμένη έρευνα ανέδειξε  δύο κατηγορίες περιορισμών,  η  μία αφορά τους 

κινδύνους του αθλήματος (σκι)  και  η  άλλη αφορά το κόστος.   Κατέληξε,  ότι  για 

αυτούς που δεν κάνουν σκι μέχρι τώρα, αλλά θα τους ενδιέφερε να συμμετάσχουν, η 

άρση  των  δύο  συγκεκριμένων  κατηγοριών  περιορισμών,  θα  είχε  πιθανότατα  ως 

αποτέλεσμα  τη  συμμετοχή  και  επίσκεψη  ενός  χιονοδρομικού  κέντρου.  Η 

τμηματοποίηση της συγκεκριμένης ομάδα έγινε με βάση το βαθμό σπουδαιότητας 

που είχε η κάθε κατηγορία περιορισμών στη λήψη απόφασης για συμμετοχή.

Οι  αναλύσεις  προσέγγισης  επιλεγμένων  ομάδων  σκιέρ  (focus  group  member 

interviews),  που  διεξήχθησαν από τους  Williams  & Lattey  (1994),  κατέληξαν  σε 

αξιόλογες  διαπιστώσεις  σχετικά με  τους  βασικότερους  περιοριστικούς  παράγοντες 

που  τους  επηρεάζουν.  Οι  σημαντικότεροι  ήταν  ο  χρόνος,  η  οικογένεια  και  οι 

οικονομικοί περιορισμοί. Η διαπίστωση αυτή αποκαλύπτει, ότι εκτός των άλλων και 

οι  συμμετέχοντες  επηρεάζονται  από  περιορισμούς.  Με  την  διαπίστωση  αυτή 

συμφωνούν και τα αποτελέσματα των  ερευνών που διεξήγαγαν οι   Kay & Jackson 

(1991)  και  Wright  &  Goodale  (1991).  Επίσης  διαφορετικότητα  παρατηρείται  και 

μεταξύ  συμμετεχόντων και  μη  συμμετεχόντων ως  προς  τους  περιοριστικούς 

παράγοντες επιρροής της Ζήτησης υπηρεσιών αναψυχής και άθλησης (Aas (1995), 

Blazey (1987) και Gilbert & Hudson (2000), Klenosky, Gengler και Mulvey (1993)).

Οι  Williams  &  Dossa  (1995)  στηριζόμενοι  και  αυτοί  στο  ιεραρχικό  υπόδειγμα 

ανάλυσης  που  προτάθηκε  από  τους  Crawford,  Jackson  &  Godbey  (1991)  (The 

Hierarchical  Negotiation  Model  of  Leisure  Constraints)  διερεύνησαν  τους 

περιοριστικούς παράγοντες που επηρεάζουν τους συμμετέχοντες και μη συμμετέχοντες 

σε δραστηριότητες σκι στον Καναδά. Οι Gilbert & Hudson (2000), ανέλυσαν τους 

παράγοντες  επηρεασμού  της  λήψης  αποφάσεων  των  συμμετεχόντων και  μη 

συμμετεχόντων στις δραστηριότητες σκι. Τα συμπεράσματά τους δεν υποστηρίζουν 

την  ιεραρχική  προσέγγιση  των  περιορισμών  που  προτάθηκε  από  τους  Crawford, 

Jackson & Godbey (1991, p. 919). Για το λόγο αυτό πρότειναν ένα νέο υπόδειγμα 

περιορισμών αναψυχής (The New Model of Leisure Constraints-Pertaining to Skiing) 

το οποίο στηρίζεται κυρίως στην ανάλυση της αλληλεπίδρασης των Intrapersonal και 
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Structural  constraints.  Σύμφωνα  με  τους  παραπάνω  η  υιοθέτηση  του  νέου 

υποδείγματος θα διευκόλυνε τις διαδικασίες προγραμματισμού των δραστηριοτήτων 

Μάρκετινγκ σχετικά με την διαδικασία ενεργοποίησης της Ζήτησης δραστηριοτήτων 

σκι (Crawford, et al 1991, p. 919-922). 

Έρευνες τμηματοποίησης της Τουριστικής Αγοράς

 Η  τμηματοποίηση  μίας  αγοράς  (market  segmentation)  είναι  μια  από  τις  πιο 

σημαντικές διαδικασίες στο σύγχρονο μάρκετινγκ. Με τη διαδικασία αυτή παίρνει 

κανείς  μία  μεγάλη  ετερογενή  αγορά  και  τη  διαιρεί  σε  μικρότερα  τμήματα  (ή 

υποαγορές) που παρουσιάζουν πιο ομοιογενή χαρακτηριστικά όσον αφορά το προϊόν 

ή  την  υπηρεσία  μιας  επιχείρησης.  Με  τη  διαίρεση  αυτή  βρίσκει  κανείς  πολλά 

τμήματα από τα οποία διαλέγει εκείνα που παρουσιάζουν τις καλύτερες προοπτικές 

για την περίπτωση του, δηλ. τις λεγόμενες αγορές-στόχους όπου και συγκεντρώνει τις 

προσπάθειες και πόρους του στο μάρκετινγκ (Kotler, Haider and Rein, 1993)

Η τμηματοποίηση των καταναλωτικών αγορών γίνεται με βάση:

-  φυσικά χαρακτηριστικά (physical descriptors),  δηλ. α) τη γεωγραφία και β) τα 

δημογραφικά χαρακτηριστικά όπως π.χ. η ηλικία, το εισόδημα, το επάγγελμα κλπ των 

καταναλωτών

- τα  χαρακτηριστικά συμπεριφοράς (behavioral  descriptors),  δηλ.  α)  το πώς και 

πόσο χρησιμοποιείται  το προϊόν,  β) τις  επικρατούσες κοινωνικές και  πολιτισμικές 

τάσεις που επηρεάζουν την αγορά και χρήση του προϊόντος (psychographics) και γ) 

τα οφέλη που αποκομίζει ο καταναλωτής από τη χρήση του προϊόντος.

Σύμφωνα με τον Smith (1993, p. 41-42), η τμηματοποίηση (a priori and posteriori 

segmentation procedure) αποτελεί μια πολυμεταβλητή τεχνική που συμβάλλει στην 

περιγραφή  των  ομάδων  επισκεπτών.  Πιο  συγκεκριμένα  τα  εκάστοτε  κριτήρια 

τμηματοποίησης  της  Τουριστικής  Αγοράς,  προσφέρουν  μεταξύ  άλλων,  χρήσιμες 

πληροφορίες στον αναλυτή σχετικά με τον προσδιορισμό: α. των λόγων που οδηγούν 

διαφορετικές ομάδες από άτομα στο να αγοράσουν ένα προϊόν ή να επισκεφθούν ένα 

προορισμό, β. του μεγέθους των ομάδων,  γ. της συμπεριφοράς των ομάδων σχετικά 

με  χρηματικές  δαπάνες.  Τα  συνήθη  κριτήρια  τμηματοποίησης,  των  επισκεπτών 
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χιονοδρομικών κέντρων (βλέπε Stynes and Mahoney 1980; Gilbert and Hudson 2000; 

Williams and Fidgeon 2000), περιλαμβάνουν μεταβλητές όπως:

• Φύλο 

• Οικογενειακή κατάσταση 

• Ύπαρξη παιδιών 

• Ηλικία 

• Επάγγελμα 

• Εισόδημα 

• Ημέρες παραμονής / ενασχόλησης με το σκι 

• Χρήστες και μη χρήστες των προορισμών 

 Όπως έχει ήδη αναφερθεί,  η τμηματοποίηση των επισκεπτών ενός χιονοδρομικού 

κέντρου, αποτελεί μια διαδικασία εντοπισμού ευκαιριών για επέκταση της υπαρκτής 

αγοράς λαμβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των ομάδων. Η παρούσα 

έρευνα ανήκει σ’ αυτήν την κατηγορία ανάλυσης.

Η ΕΡΕΥΝΑ

Η παρούσα έρευνα περιγράφει ομάδες επισκεπτών των χιονοδρομικών κέντρων της 

Ελλάδας, με σκοπό την εξαγωγή συμπερασμάτων για διοικητικές εφαρμογές μέσα 

από την διερεύνηση των περιοριστικών παραγόντων της Ζήτησης. 

Διερευνά την καταλληλότητα των περιοριστικών παραγόντων στην περίπτωση της 

διαδικασίας  περιγραφής  τμημάτων  Αγοράς  που  αφορούν  τους  επισκέπτες 

χιονοδρομικών κέντρων.

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

Το  δείγμα  ανάλυσης  περιλαμβάνει  επισκέπτες  12  χιονοδρομικών  κέντρων  της 

Ελλάδας:  Φαλακρό,  Λαϊλιά,  Σέλι,  3-5  Πηγάδια,  Ελατοχώρι,  Βορράς,  Βίγλα, 

Βασιλίτσα, Πήλιο, Καρπενήσι, Παρνασσός, Καλάβρυτα. Η εν λόγω έρευνα διεξήχθη 
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με την χρήση ερωτηματολογίου. Συνολικά συγκεντρώθηκαν 1316 ερωτηματολόγια 

από τα 12 χιονοδρομικά κέντρα της χώρας.

Πίνακας 1 : Τα χιονοδρομικά κέντρα και ο συνολικός αριθμός των 
παρατηρήσεων της πρωτογενούς έρευνας

 

  Frequency Percent Valid 

Percent

Cumulative 

Percent
1 ΦΑΛΑΚΡΟ 153 11,6 11,6 11,6
 2 ΛΑΪΛΙΑΣ 106 8,1 8,1 19,7
 3 ΣΕΛΙ 114 8,7 8,7 28,3
 4 3-5 ΠΗΓΑΔΙΑ 118 9,0 9,0 37,3
 5 ΕΛΑΤΟΧΩΡΙ 109 8,3 8,3 45,6
 6 ΒΟΡΡΑΣ 158 12,0 12,0 57,6
 7 ΒΙΓΛΑ 106 8,1 8,1 65,7
 8 ΒΑΣΙΛΙΤΣΑ 146 11,1 11,1 76,7
 9 ΠΗΛΙΟ 100 7,6 7,6 84,3
 10 ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ 92 7,0 7,0 91,3
 11 ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ 63 4,8 4,8 96,1
 12 ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ 51 3,9 3,9 100,0
 Total 1316 100,0 100,0  

 

Για  την  αποπεράτωση  της  εμπειρικής  έρευνας  δημιουργήθηκε  τυποποιημένο 

ερωτηματολόγιο διερεύνησης αντιλήψεων, των επισκεπτών χιονοδρομικών κέντρων. 

H αξιολόγηση των αντιλήψεων στηρίχθηκε σε τριάντα περιοριστικούς παράγοντες-

προτάσεις.  Οι  παράγοντες  αυτοί  επιλέχθηκαν  ως  αποτέλεσμα  της  ανάλυσης  των 

Gilbert & Hudson (2000), η οποία στηρίχθηκε με την σειρά της στην  προηγούμενη 

έρευνα κατάταξης των περιοριστικών παραγόντων των Crawford, Jackson & Godbey 

(1991).  Η μέτρηση  των  παραγόντων  έγινε  σε  πενταβάθμια  κλίμακα  τύπου  Likert 

(Likert scale measurement). Για κάθε μια πρόταση περιορισμού, ο ερωτώμενος έδινε 

μια  τιμή  από  5=Συμφωνώ  Απόλυτα (Υψηλός  Περιορισμός)  μέχρι  1=Διαφωνώ 

Απόλυτα (Χαμηλός  περιορισμός).  Το  πιλοτικό  ερωτηματολόγιο  δοκιμάστηκε  σε 

δείγμα τριάντα ατόμων και  διορθώθηκαν οι προτάσεις στις  οποίες δεν γινόταν με 

ευκολία  κατανοητό  το  περιεχόμενο.  Το  τελικά  διαμορφωμένο  ερωτηματολόγιο 

περιείχε  πληροφορίες  σχετικά  με,  το  σκοπό  της  έρευνας,  τα  δημογραφικά 
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χαρακτηριστικά των επισκεπτών,  το  τρόπο ζωής τους,  την  συμπεριφορά τους,  το 

βαθμό ικανοποίησής τους και τους προσωπικούς,  διαπροσωπικούς και οργανωτικούς 

περιορισμούς (constraints). Η έρευνα διεξήχθη την χειμερινή περίοδο 2001-2002. Τα 

ερωτηματολόγια  διανεμήθηκαν  από  καταρτισμένες  ομάδες  φοιτητών  υπό  την 

επίβλεψη των ερευνητών, σε δώδεκα χιονοδρομικά κέντρα της Ελλάδας. 

 Από  την  Ανάλυση  Διαστρωμάτωσης  προέκυψαν  δύο  ομάδες  επισκεπτών  που 

παρουσιάζουν  μεταξύ  τους  σημαντικές  διαφορές  κυρίως  στις  μεταβλητές 

περιορισμού  της  Ζήτησης  Αθλητικών  Υπηρεσιών  και  Υπηρεσιών  Αναψυχής  στα 

χιονοδρομικά  κέντρα.  Οι  μεταβλητές  αυτές  καλύπτουν  και  τα  τρία  είδη 

περιοριστικών παραγόντων και είναι κατά σειρά σημαντικότητας: διαθέσιμος χρόνος, 

επικινδυνότητα της δραστηριότητας, οικογενειακές υποχρεώσεις, μεγάλη διαδικασία 

προετοιμασίας, χρηματικό κόστος,  δυσκολίες στην εκμάθηση, έλλειψη πίστης στις 

ικανότητές  μου,  άλλες  εναλλακτικές  δραστηριότητες  αναψυχής,  φόβος  του 

αναβατήρα, και δεν μου αρέσει να προκαλώ τις φυσικές μου ικανότητες. 

Το ερευνητικό πρόβλημα στηρίζεται στην ανάλυση των παρακάτω μεταβλητών:

• Μηνιαίο ατομικό εισόδημα, 

• Ετήσια συχνότητα επισκέψεων, 

• Πρόθεση για μελλοντική επίσκεψη, 

• Βαθμός ικανοποίησης επισκέπτη 

• Περιοριστικοί παράγοντες (προσωπικοί, διαπροσωπικοί και οργανωτικοί) 

Στην  περίπτωσή  μας  επειδή  το  δείγμα  δεν  παρουσίαζε  ομοιογένεια  ως  προς  τον 

αρχικό πληθυσμό, για την περιγραφή των ομάδων επισκεπτών ακολουθήθηκε Μη 

Παραμετρική  Στατιστική  Ανάλυση.  Πιο  συγκεκριμένα  η  μεθοδολογία  που 

αναπτύχθηκε στηρίχθηκε στα παρακάτω βήματα:

Βήμα πρώτο: Ανάλυση Διαστρωμάτωσης (K- Means Cluster Analysis procedure)

Βήμα δεύτερο: Αναλύσεις πινάκων διασταύρωσης (Crosstabs procedure)  

 

45



ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ

Στην έρευνά μας για να δημιουργήσουμε ομάδες επισκεπτών χρησιμοποιήσαμε την 

τεχνική της Ανάλυσης Διαστρωμάτωσης (Cluster Analysis). Η συγκεκριμένη τεχνική 

επιλέχθηκε διότι δεν απαιτεί μια εκ των προτέρων γνώση των ομάδων ταξινόμησης 

των  παρατηρήσεών  μας  όπως  θα  συνέβαινε  στην  περίπτωση  της  Διακριτικής 

Ανάλυσης (Discriminant Analysis). Επιπλέον δεν είναι απαραίτητο κατά την έναρξη 

της διαδικασίας, να εκφραστεί σχέση εξάρτησης μεταξύ μεταβλητών, που συνήθως 

ορίζεται μέσα από ένα γραμμικό θεωρητικό υπόδειγμα, όπως στην περίπτωση της 

Παραγοντικής Ανάλυσης (Factor Analysis). 

Η  στατιστική  τεχνική  της  Ανάλυσης  Διαστρωμάτωσης  μπορεί  να  εφαρμοστεί 

επιλέγοντας  μία  από  τις  δύο  βασικές  τεχνικές:  α.  Ιεραρχική  Διαστρωμάτωση 

(Hierarchical Clustering) β. Διαστρωμάτωση βάσει των μέσων,  k περιπτώσεων (K-

means Clustering).  Στην παρούσα έρευνα επιλέχθηκε η δεύτερη τεχνική λόγω της 

καλύτερης  χειραγώγησης  που  προσφέρει  στην  ανάλυση  πολυάριθμων  δεδομένων 

(ενδείκνυται για αναλύσεις άνω των 200 παρατηρήσεων). Για να αποφευχθούν λάθη 

στις  μετρήσεις  αποστάσεων από τα κέντρα των ομάδων και  μεταξύ των ομάδων, 

(λόγω  διαφορών  που  παρουσίαζαν  οι  κλίμακες  μέτρησης  των  μεταβλητών),  οι 

αξιολογήσεις κάθε μιας μεταβλητής μετατράπηκαν σε τιμές κανονικής κατανομής (Z 

scores),  με  μέσο  (mean)  που  προσέγγιζε  τον  αριθμό  «0»  και  τυπική  απόκλιση 

(standard deviation) ίση με  «1».   

 Για  την  διευκρίνηση  του  αριθμού  των  ομάδων  διερεύνησης  της  «K-means» 

τεχνικής, έγινε προηγούμενα χρήση της Ιεραρχικής Ανάλυσης, σε τυχαία δείγματα 

του πληθυσμού.  Μετά από 10  κατά  σειρά αναλύσεις  δειγμάτων που επιλέχθηκαν 

τυχαία  σε  ποσοστό  30%  (~400  παρατηρήσεις)  του  πληθυσμού  ανάλυσης,  τα 

δενδροδιαγράμματα παρουσίασαν δύο ομάδες με σημαντικές διαφορές (αποστάσεις). 

Η Ανάλυση Διαστρωμάτωσης με την τεχνική εντοπισμού μέσων  Κ παρατηρήσεων, 

έδειξε ότι από το συνολικό πληθυσμό των 1316 παρατηρήσεων, οι 225 παρατηρήσεις 

δεν  περιείχαν  ελλείψεις  σε  δεδομένα  και  φανέρωσαν  δύο  σημαντικές  αριθμητικά 

ομάδες επισκεπτών.
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Πίνακας  2:  Αριθμός  παρατηρήσεων  σε  κάθε  Ομάδα  μετά  την 
εφαρμογή της Ανάλυσης Διαστρωμάτωσης (Number of Cases in each 
Cluster)

 

Cluster 1 123,000
 2 102,000
Valid  225,000
Missing  1091,000

 

Για να περιγραφούν οι δύο ομάδες διερευνήθηκαν οι διαφορές που παρουσιάζονται 

μεταξύ των μέσων κάθε μιας μεταβλητής, ανά ομάδα ανάλυσης. 

Πίνακας 3: Πίνακας Ανάλυσης Διακύμανσης (ANOVA) 

 Cluster  Error  F Sig.
 Mean 

Square

df Mean 

Square

Df   

ZV3  Zscore:  sex ,544 1 ,975 223 ,558 ,456
ZV4  Zscore:  age 2,090 1 ,956 223 2,186 ,141
ZV5  Zscore:  occupation 4,019 1 1,056 223 3,804 ,052
ZV6  Zscore:  education level 3,244E-03 1 ,953 223 ,003 ,954
ZV7  Zscore:  place of  work ,780 1 1,007 223 ,774 ,380
ZV8  Zscore:  personal monthly income 8,662 1 1,128 223 7,678 ,006
ZV9  Zscore:  first time visitor 4,157E-03 1 5,752E-02 223 ,072 ,788
ZV10  Zscore:  last date of visit 6,982E-02 1 ,830 223 ,084 ,772
ZV11  Zscore:  visits in years ,779 1 ,383 223 2,035 ,155
ZV12  Zscore:  visits in one year 19,405 1 ,803 223 24,162 ,000
ZV13  Zscore:  visits in working days 13,964 1 1,314 223 10,627 ,001
ZV14  Zscore:  visits in weekends ,149 1 ,596 223 ,250 ,618
ZV15  Zscore:  visits with private cars 1,318 1 ,840 223 1,569 ,212
ZV16  Zscore:  visits with tour organizators 5,763 1 1,243 223 4,635 ,032
ZV171  Zscore:  past visits in ski centers of G 19,319 1 1,096 223 17,625 ,000
ZV172  Zscore:  past visits in ski centers  of 7,252 1 1,152 223 6,296 ,013
ZV173  Zscore:  past visits in ski centers  of 3,785E-03 1 2,076E-02 223 ,182 ,670
ZV174  Zscore:  past visits in ski centers  of ,848 1 ,809 223 1,048 ,307
ZV175  Zscore:  past visits in ski centers  of 2,802E-02 1 1,139 223 ,025 ,875
ZV176  Zscore:  past visits in ski centers  of 9,631 1 ,869 223 11,089 ,001
ZV177  Zscore:  past visits in ski centers of G 9,644E-02 1 1,262 223 ,076 ,782
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ZV178  Zscore:  past visits in ski centers  of 2,234 1 1,098 223 2,035 ,155
ZV179  Zscore:  past visits in ski centers of G 1,358 1 ,995 223 1,364 ,244
ZV1710  Zscore:  past visits in ski centers of 

G

10,675 1 ,799 223 13,362 ,000

ZV1711  Zscore:  past visits in ski centers  of 19,534 1 1,048 223 18,645 ,000
ZV1712  Zscore:  past visits in ski centers of 

G

,445 1 1,354 223 ,329 ,567

ZV25  Zscore:  number of/ past visits in ski c 5,199 1 1,183 223 4,395 ,037
ZV26  Zscore:  road infrastructure 4,195 1 ,949 223 4,419 ,037
ZV27  Zscore:  long distance 7,726 1 1,092 223 7,078 ,008
ZV28  Zscore:  mean time of  staying 16,446 1 1,118 223 14,711 ,000
ZV29  Zscore:  will to comeback 15,258 1 ,602 223 25,344 ,000
ZV30  Zscore:  body training 12,194 1 ,893 223 13,656 ,000
ZV31  Zscore:  anticipation of  expense 34,517 1 ,769 223 44,895 ,000
ZV32  Zscore:  afraid of injury 28,171 1 ,728 223 38,688 ,000
ZV33  Zscore:  will get cold and wet 14,772 1 ,566 223 26,088 ,000
ZV34  Zscore:  harder  to  learn  than  other 

sports

43,368 1 ,716 223 60,605 ,000

ZV35  Zscore:  it is to dangerous 48,783 1 ,556 223 87,720 ,000
ZV36  Zscore:  scared of lifts 36,553 1 ,641 223 57,015 ,000
ZV37  Zscore:  afraid of heights 20,570 1 ,621 223 33,116 ,000
ZV38  Zscore:  don't  fancy  the  physical 

challenge

38,007 1 ,708 223 53,683 ,000

ZV39  Zscore:  self-consious  or  embarrassed 

le

33,826 1 ,566 223 59,790 ,000

ZV40  Zscore:  it would be too stressful 20,276 1 ,585 223 34,654 ,000
ZV41  Zscore:  others don't have the money 30,041 1 ,801 223 37,499 ,000
ZV42  Zscore:  others don't have the time 39,786 1 ,812 223 48,977 ,000
ZV43  Zscore:  can't find others to go with 38,215 1 ,845 223 45,200 ,000
ZV44  Zscore:  it is an elitist sport 34,128 1 ,861 223 39,632 ,000
ZV45  Zscore:  partner is not interested 41,423 1 ,994 223 41,680 ,000
ZV46  Zscore:  too many family commitments 57,353 1 ,685 223 83,706 ,000
ZV47  Zscore:  others to good to take me 18,167 1 ,648 223 28,029 ,000
ZV48  Zscore:  will embarrass myself in front 15,939 1 ,595 223 26,808 ,000
ZV49  Zscore:  family are too young 10,589 1 ,832 223 12,734 ,000
ZV50  Zscore:  not  chic  and  glamorous 

enough

14,336 1 ,780 223 18,371 ,000
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ZV51  Zscore:  clothing  and  equipment  too 

expensive

27,281 1 ,918 223 29,708 ,000

ZV52  Zscore:  lack of low-cost, all-inclusive 31,966 1 ,950 223 33,637 ,000
ZV53  Zscore:  prefer  to  take  a  holiday 

elsewhere

25,894 1 ,644 223 40,208 ,000

ZV54  Zscore:  don't have enough money 47,300 1 ,773 223 61,203 ,000
ZV55  Zscore:  slopes are too overcrowded 33,454 1 1,067 223 31,354 ,000
ZV56  Zscore:  concerned  about  the  lack  of 

snow

38,499 1 ,987 223 38,997 ,000

ZV57  Zscore:  too  much  hassle  buying  or 

renting

32,368 1 ,818 223 39,551 ,000

ZV58  Zscore:  to much planning involved 57,921 1 ,807 223 71,742 ,000
ZV59  Zscore:  don't have enough time to go 66,449 1 ,716 223 92,869 ,000
ZV60  Zscore:  too  many  other  leisure 

commitments

43,352 1 ,734 223 59,097 ,000

ZV61  Zscore:  visitor self-satisfaction from 6,345 1 ,894 223 7,099 ,008

Σημείωση: Οι στατιστικοί έλεγχοι  F θα πρέπει να χρησιμοποιούνται εδώ μόνο για 

περιγραφικούς  σκοπούς  επειδή  οι  ομάδες  (clusters)  έχουν  επιλεγεί,  έτσι  ώστε  να 

μεγιστοποιούνται  οι  διαφορές  μεταξύ  των  περιπτώσεων  που  βρίσκονται  σε 

διαφορετικές  ομάδες.  Τα  παρατηρούμενα  επίπεδα  σημαντικότητας  δεν  έχουν 

διορθωθεί για τον σκοπό αυτό και δεν μπορούν να παρουσιαστούν ως έλεγχοι της 

υπόθεσης ισότητας των μέσων των ομάδων. 

Βάσει  των αποτελεσμάτων της  Ανάλυσης Διακύμανσης,  ο  στατιστικός  δείκτης  F, 

είναι σημαντικά μεγαλύτερος στις μεταβλητές: «Διαθέσιμος χρόνος» (FZV59=92,869), 

«Επικινδυνότητα  της  δραστηριότητας»  (FZV35=  87,720),  «Οικογενειακές 

υποχρεώσεις» (FZV46=83,706),  «Μεγάλη διαδικασία προετοιμασίας» (FZV58=71,742), 

«Χρηματικό κόστος» (FZV54=61,203),  «Δυσκολίες στην εκμάθηση» (FZV34=60,605),  

«Έλλειψη  πίστης  στις  ικανότητές  μου»  (FZV39=  59,790),  «Άλλες  εναλλακτικές 

δραστηριότητες  αναψυχής»  (FZV60=  59,097),  «Φόβος  του  αναβατήρα»  (FZV36= 

57,015), «Δεν μου αρέσει να προκαλώ τις φυσικές μου ικανότητες» (FZV38=53,683). 

Στις  παραπάνω μεταβλητές,  οι  μέσες  τιμές διαφέρουν σημαντικά μεταξύ των δύο 

ομάδων σε σχέση με τις υπόλοιπες. Επομένως στις μεταβλητές αυτές εντοπίζονται 

και  οι  μεγαλύτερες  διαφορές  μεταξύ  των  ομάδων  επισκεπτών.  Στην  συνέχεια  η 
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ανάλυση περιγράφει τις δύο ομάδες, με βάση τους περιοριστικούς παράγοντες που 

φαίνεται  να  επεξηγούν  καλύτερα  τις  ιδιαιτερότητές  τους.  Στον  πίνακα  4, 

παρουσιάζονται  επιλεκτικά  οι  μεταβλητές  περιγραφής  των  ομάδων  που  στην 

περίπτωση  της  Έρευνας  Μάρκετινγκ  θα  μπορούσαν  να  αποτελούν  εναλλακτικά 

τμήματα  Αγοράς  (Market  Segments).   

 

Πίνακας 4: Πίνακας παρουσίασης των μεταβλητών περιγραφής που 
χαρακτηρίζουν τα δύο εναλλακτικά Τμήματα Αγοράς (Ν=225 

παρατηρήσεις). (Cross Tabulation)

Τμήματα Αγοράς

                              1 (n=123)               2 (n=102)
1. Δημογραφικά στοιχεία και  στοιχεία συμπεριφοράς 
Προσωπικό μηνιαίο εισόδημα 1001 Ευρώ και άνω (46,4%) Κάτω από1000  Ευρώ 

(79,6%)
Επίσκεψη για πρώτη φορά 

(Συχνότητα Επισκέψεων)

Όχι (96,7%) Όχι (96,1%) 

Επισκέψεις διαχρονικά Πάνω από 10 έτη (50,4%) Κάτω από 10 έτη (60,8%)
Επισκέψεις ετήσιες Πάνω από 4 φορές (80,5%) Πάνω από 4 φορές (51%) 
Επισκέψεις τις εργάσιμες 

ημέρες

Όχι (74,8%) Όχι (91,2%)

Επισκέψεις τα 

Σαββατοκύριακα

Ναι (90,2%) Ναι (92,2%)

Πρόθεςη για μελλοντική 

επίσκεψη 

Άμεσα (83,7%) Άμεσα(51%)  

Βαθμός ικανοποίησης 

επισκεπτών

Αρκετά ικανοποιημένοι 

(51,2%)

Αρκετά ικανοποιημένοι 

(44,1%)
Μέση ηλικία σε έτη: Συνολικά 30 ετών 32 ετών
Φύλο: Άνδρες   61,8% 56,9%
Επάγγελμα (το επικρατέστερο) Ελεύθεροι επαγγελματίες 

(27,6%)

Φοιτητές/ Φοιτήτριες (30,4%)

Επίπεδο μόρφωσης Τριτοβάθμια (57,7%) Τριτοβάθμια (54,9%)
Τόπος εργασίας Θεσσαλονίκη (50,4%) Θεσσαλονίκη (58,8%)
Μέσος χρόνος παραμονής        Καμία Διανυκτέρευση Καμία Διανυκτέρευση 
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(29,3%)                     

Πάνω από 4 (14,6%) 

(44,1%) Πάνω από 4 (4,9%)

Φορέας οργάνωσης επίσκεψης: 

Τουριστικοί οργανισμοί

Όχι (58,5%) Σχολές 

Χιονοδρομίας (18,7%)

Όχι (65,7%) Σχολές 

Χιονοδρομίας (8,8%)

Μέσο επίσκεψης: Ι.Χ Ναι (79,7%) Ναι (72,5%)
Αξιολόγηση της απόστασης   Καθόλου ανασταλτικός 

παράγοντας (39,8%)  

Έτσι και έτσι (39,2%)

Χιονοδρομικό κέντρο 

(κύριο)            

Βόρρας (41,5%) 

Σέλι (14,6%)

Παρνασσός 

(8,9%)                      

Βόρρας (21,6%) 

Βίγλα (14,7%) 

Βασιλίτσα (12,7%) 

Καλάβρυτα       (10,8%)
Αριθμός επισκέψεων κατά το 

παρελθόν σε χιονοδρομικά 

κέντρα του εξωτερικού 

Μέχρι 2 φορές (36,6%) 

Καμία (31,7%) 

Πάνω από 3 (31,7%)

Μέχρι 2 φορές (43,1%) 

Καμία (37,3%)

Συχνότητα εκγύμνασης/ 

σωματική άσκηση        

Πάνω από 3 φορές την 

εβδομάδα (29,3%) 

Αθλούμαι 2 ή 3 φορές την 

εβδομάδα (22,8%+22%) 

Συνήθως δεν αθλούμαι 

(25,5%) 

Αθλούμαι 1 ή 2 φορές την 

εβδομάδα (22,5%+25,5%)
 

2. Οι σημαντικότεροι περιοριστικοί παράγοντες
«Διαθέσιμος χρόνος» 

(FZV59=92,869)  

Διαφωνώ Απόλυτα (61%) και 

Διαφωνώ (+18,7%)=79,7%      

Συμφωνώ(35,3%) και 

Συμφωνώ απόλυτα (9,8%) 

Διαφωνώ και Συμφωνώ 

(16,7%) = (61,8%)
«Επικινδυνότητα της 

δραστηριότητας» 

FZV35=87,720)

Διαφωνώ Απόλυτα (68,3%) και 

Διαφωνώ (26,8%)=95,1% 

Διαφωνώ και 

Συμφωνώ(27,5%) 

Συμφωνώ (12,7%)

 Συμφωνώ 

απόλυτα(2,9%)=43,1%
• «Οικογενειακές 

υποχρεώσεις» 

(FZV46=83,706)  

Διαφωνώ απόλυτα(60,2%) 

Διαφωνώ(26,8%) 

Διαφωνώ και συμφωνώ 

(7,3%)=94,3%

Διαφωνώ και 

συμφωνώ(11,8%) 

Συμφωνώ(33,3%) 

Συμφωνώ απόλυτα 
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(11,8%)=56,6%
«Μεγάλη διαδικασία 

προετοιμασίας» 

(FZV58=71,742)   

Διαφωνώ απόλυτα(60,2%) 

Διαφωνώ(24,4%)=84,6%    

Διαφωνώ και 

συμφωνώ(23,5%) 

Συμφωνώ(25,5%) 

Συμφωνώ απόλυτα 

(8,8%)=57,8%
«Χρηματικό κόστος» 

(FZV54=61,203)       

Διαφωνώ απόλυτα(59,3%) 

Διαφωνώ(23,6%) 

Διαφωνώ και 

Συμφωνώ(11,4%)=94,3%

Διαφωνώ και 

συμφωνώ(17,6%) 

Συμφωνώ(30,4%) 

Συμφωνώ 

απόλυτα(6,9%)=54,9%
«Δυσκολίες στην εκμάθηση» 

(FZV34=60,605)    

Διαφωνώ απόλυτα(20,3%) 

Διαφωνώ(70,7%)=91%    

Διαφωνώ και 

συμφωνώ(18,6%) 

Συμφωνώ(25,5%) 

Συμφωνώ 

απόλυτα(4,9%)=49%
«Έλλειψη πίστης στις 

ικανότητές μου» 

(FZV39=59,790)

Διαφωνώ απόλυτα(72,2%) 

Διαφωνώ(12,2%)=84,4%   

Διαφωνώ απόλυτα(39,2%) 

Διαφωνώ(29,4%)=68,6%

«Άλλες εναλλακτικές 

δραστηριότητες αναψυχής» 

FZV60=59,097)  

Διαφωνώ απόλυτα(61,8%) 

Διαφωνώ(20,3%)=82,1% 

Διαφωνώ και 

συμφωνώ(25,5%) 

Συμφωνώ(19,6%) 

Συμφωνώ 

απόλυτα(6,9%)=49%
«Φόβος του αναβατήρα» 

(FZV36=57,015) 

Διαφωνώ απόλυτα(73,2%) 

Διαφωνώ(22,8%)=96%   

Διαφωνώ απόλυτα(35,3%) 

Διαφωνώ(31,4%)=66,7%
«Δεν μου αρέσει να προκαλώ 

τις φυσικές μου ικανότητες» 

(FZV38=53,683)

Διαφωνώ απόλυτα(88,6%) 

Διαφωνώ(7,3%)=95,9% 

Διαφωνώ απόλυτα(43,1%) 

Διαφωνώ(27,5%)=70,6%

 

Βάσει  των μεταβλητών  του πίνακα  4,  περιγράφονται  παρακάτω τα  δύο Τμήματα 

Αγοράς (cluster1 και cluster2).
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Τμήμα Αγοράς 1: «Ο ελαφρά εξαρτημένος από περιοριστικούς 
παράγοντες»

Στο πρώτο Τμήμα Αγοράς πλειοψηφούν οι άνδρες με: μέσο όρο ηλικίας τα 30 έτη, 

υψηλό μηνιαίο εισόδημα (άνω 1001 Ευρώ) και 10ετή εμπειρία στις χιονοδρομικές 

δραστηριότητες.  Τα  άτομα  που  περιλαμβάνονται  σ΄  αυτή  την  ομάδα,  τείνουν  να 

επισκέπτονται  τα  χιονοδρομικά  κέντρα,  Βόρρας,  Σέλι  και  Παρνασσός,  κατά  τα 

Σαββατοκύριακα, με μέσο όρο επισκέψεων πάνω από τέσσερις φορές ετησίως. Οι 

περισσότεροι  από  αυτούς  διαμένουν  στην  Θεσσαλονίκη  είναι  απόφοιτοι 

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και κατά κύριο λόγο Ελεύθεροι Επαγγελματίες. Ο βαθμός 

ικανοποίησής τους είναι αρκετά υψηλός και η πλειοψηφία εκφράζει την επιθυμία για 

άμεση  μελλοντική  επίσκεψη.  Η  πλειοψηφία  συνήθως  δε  διανυκτερεύει  στα 

χιονοδρομικά κέντρα, παρ΄ όλα αυτά το 15% διανυκτερεύει πάνω από 4 βραδιές. Το 

19% επισκέπτεται τα χιονοδρομικά κέντρα μέσω άλλων φορέων. Η πλειοψηφία των 

ατόμων αυτού του τμήματος αγοράς,  προτιμά να οργανώνει την επίσκεψη με δική 

της πρωτοβουλία, ενώ η χιλιομετρική απόσταση δεν αποτελεί γι’ αυτήν ανασταλτικό 

παράγοντα. Οι περισσότεροι αθλούνται πάνω από δύο φορές την εβδομάδα, ενώ η 

πλειοψηφία  παρουσιάζει  αρκετά  συχνές  επισκέψεις  σε  χιονοδρομικά  κέντρα  του 

εξωτερικού.  Δεν  φαίνεται  να  τους  περιορίζουν  ιδιαίτερα,  ο  διαθέσιμος  χρόνος,  η 

επικινδυνότητα της δραστηριότητας,  οι  οικογενειακές  υποχρεώσεις,  οι  διαδικασίες 

προετοιμασίας,  ο φόβος του αναβατήρα, το χρηματικό κόστος,  οι  δυσκολίες στην 

εκμάθηση,  οι  άλλες  εναλλακτικές  δραστηριότητες  και  γενικότερα  δείχνουν  να 

πιστεύουν στον εαυτό τους και στις ικανότητές τους.

Τμήμα Αγοράς 2: «Ο βαριά εξαρτημένος από περιοριστικούς 
παράγοντες»

Στο δεύτερο Τμήμα Αγοράς πλειοψηφούν οι άνδρες με: μέσο όρο ηλικίας τα 32 έτη, 

μηνιαίο  εισόδημα  κάτω  από  1000  Ευρώ  και  εμπειρία  στις  χιονοδρομικές 

δραστηριότητες μικρότερη των 10ετών. Τα άτομα που περιλαμβάνονται σ΄ αυτή την 

ομάδα, τείνουν να επισκέπτονται τα χιονοδρομικά κέντρα, Βόρρας, Βίγλα, Βασιλίτσα 

και Καλάβρυτα, κατά τα Σαββατοκύριακα, με μέσο όρο επισκέψεων κάτω από δύο 

φορές  ετησίως.  Οι  περισσότεροι  από  αυτούς  διαμένουν  στην  Θεσσαλονίκη  είναι 
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απόφοιτοι  ή  φοιτούν στην τριτοβάθμια  εκπαίδευση.  Ο βαθμός  ικανοποίησής τους 

είναι αρκετά υψηλός και οι μισοί μόνο απ’ αυτούς εκφράζουν την επιθυμία για άμεση 

μελλοντική επίσκεψη.  Η πλειοψηφία συνήθως δε διανυκτερεύει  στα χιονοδρομικά 

κέντρα και μόνο το 5%  διανυκτερεύει πάνω από 4 βραδιές. Το 9% επισκέπτεται τα 

χιονοδρομικά κέντρα μέσω άλλων φορέων. Η πλειοψηφία προτιμά να οργανώνει την 

επίσκεψη με δικιά της πρωτοβουλία, ενώ η χιλιομετρική απόσταση είναι δυνατό να 

αποτελεί  ανασταλτικό  παράγοντα.  Οι  περισσότεροι  δεν  αθλούνται  πάνω από  δύο 

φορές την εβδομάδα και παρουσιάζουν λιγότερο συχνές επισκέψεις σε χιονοδρομικά 

κέντρα του εξωτερικού. Φαίνεται να τους περιορίζουν ιδιαίτερα, ο διαθέσιμος χρόνος, 

η επικινδυνότητα της δραστηριότητας, οι οικογενειακές υποχρεώσεις, οι διαδικασίες 

προετοιμασίας, το χρηματικό κόστος και οι άλλες εναλλακτικές δραστηριότητες. Δεν 

φαίνεται  να  περιορίζονται  από  τον  φόβο  του  αναβατήρα,  τις  δυσκολίες  στην 

εκμάθηση και γενικότερα από την έλλειψη εμπιστοσύνης προς τον εαυτό τους και τις 

ικανότητές τους.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Οι  τύποι  των  ελαφρά  και  βαριά  εξαρτημένων  από  περιοριστικούς  παράγοντες 

επισκεπτών  παρουσιάζουν  σημαντικές  διαφορές  που  οφείλονται  κύρια  σε 

περιοριστικούς παράγοντες. Πιο συγκεκριμένα, κατά σημαντικότητα προηγούνται τα 

κριτήρια περιγραφής που ανήκουν στην κατηγορία των οργανωτικών περιορισμών 

(structural constraints): 1. διαθέσιμος χρόνος, 2. μεγάλη διαδικασία προετοιμασίας, 

3.  χρηματικό  κόστος  και  4.  άλλες  εναλλακτικές  δραστηριότητες  αναψυχής. 

Ακολουθούν  κατά  σειρά  σημαντικότητας  οι  προσωπικοί  παράγοντες  περιορισμών 

(intrapersonal constraints): 1. επικινδυνότητα της δραστηριότητας, 2. δυσκολίες στην 

εκμάθηση, 3. έλλειψη πίστης στις ικανότητές μου, 4. φόβος του αναβατήρα, και 5. 

δεν μου αρέσει να προκαλώ τις φυσικές μου ικανότητες. Τα διαπροσωπικά κριτήρια 

(interpersonal  constraints)  κατατάσσονται  ως  τρίτα  σε  σημαντικότητα  περιγραφής 

των διαφορών μεταξύ των ομάδων και αντιπροσωπεύονται  μόνο με ένα παράγοντα  

περιορισμού: 1. οικογενειακές υποχρεώσεις. 

Επομένως  για  την  διατήρηση  ή  αύξηση  του  αριθμού  επισκεπτών  και  στα  δύο 

Τμήματα  Αγοράς  πρέπει  να  υιοθετηθεί  από  τους  αρμόδιους  φορείς  η  εφαρμογή 
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στρατηγικών Μάρκετινγκ που λαμβάνουν υπ όψη τους τις ιδιαιτερότητες των δύο 

τύπων επισκεπτών. Πιο συγκεκριμένα τα αρμόδια διοικητικά στελέχη, θα πρέπει μετά 

την περιγραφή του μέσου επισκέπτη κάθε Τμήματος Αγοράς, να προχωρήσουν στην 

προώθηση  ενός  κατάλληλου  Μίγματος  Μάρκετινγκ,  που  θα  προσαρμόζεται  στις 

επιθυμίες και στους περιορισμούς του κάθε ενός από τα δύο Τμήματα. Αυτό θα είχε 

ως  αποτέλεσμα  την  πιθανή  αύξηση  της  κατανάλωσης  υπηρεσιών  και  προϊόντων 

στους χιονοδρομικούς προορισμούς. 

Στην  έρευνα,  το  δείγμα  ανάλυσης  αφορά  μόνο  τους  επισκέπτες  που  απάντησαν 

πλήρως στα ερωτηματολόγια κατά τις ημέρες διεξαγωγής της έρευνας. Ως εκ τούτου 

η ανάλυσή είναι ενδεικτική και πιθανόν να μην  αντιπροσωπεύει συνολικά τον ετήσιο 

πληθυσμό επισκεπτών στα χιονοδρομικά κέντρα της χώρας.  

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ  ΜΙΓΜΑΤΩΝ  ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ  ΓΙΑ  ΤΗΝ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ  ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ  ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ  Ή  ΚΑΙ  ΑΥΞΗΣΗΣ  ΤΩΝ 
ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ  ΣΕ  ΕΠΕΛΕΓΜΕΝΑ  ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΑ  ΚΕΝΤΡΑ  ΤΗΣ 
ΧΩΡΑΣ. 

Για τους Ελαφρά Εξαρτημένους

Το Προϊόν

Τα χιονοδρομικά κέντρα, τα οποία συνήθως επισκέπτεται αυτό το τμήμα της αγοράς 

είναι  τα εξής:  Βόρρας,  Σελίου,  Παρνασσού.   Όπως ήδη αναφέρθηκε παραπάνω η 

ομάδα αυτή επισκέπτεται τα χιονοδρομικά κέντρα συνήθως τα Σαββατοκύριακα και 

για το λόγο αυτό τα χιονοδρομικά κέντρα οφείλουν να βρίσκονται σε ετοιμότητα για 

να μπορούν να ανταπεξέλθουν στην αυξημένη ζήτηση των ημερών αυτών.  Βασική 

προϋπόθεση βέβαια είναι να έχει εξασφαλιστεί η προσβασιμότητα σε αυτά, το οδικό 

δίκτυο δηλαδή να καθαρίζεται τακτικά από τα χιόνια, έτσι ώστε να μην αποκλειστούν 

τα χιονοδρομικά κέντρα. 
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Ένα  σημαντικό  ποσοστό  (15%)  των  «ελαφριά  εξαρτημένων  επισκεπτών» 

διανυκτερεύει  πάνω από  4  βραδιές.   Για  το  λόγο  αυτό  συστήνεται  η  δημιουργία 

ειδικών πακέτων προσφορών, που θα δίνουν τη δυνατότητα στους επισκέπτες για 

πολυήμερη διαμονή.

Ένα άλλο ειδικό πακέτο προσφορών θα πρέπει να αφορά και να καλύπτει τις ανάγκες 

των  απαιτητικών  επισκεπτών  με  έμφαση  στα  ποιοτικά  χαρακτηριστικά  του 

χιονοδρομικού κέντρου, όπως ασφάλεια, ποιότητα της πίστας κ.λ.π.

Διοργάνωση  διαφόρων  εκδηλώσεων  στο  θέρετρο,  όπως  διαγωνισμοί,  αθλητικές 

δραστηριότητες,  πάρτυ  και  γιορτές.   Σημαντικό  είναι  να  γίνει  προσπάθεια  για 

προσωπική  ανάμιξη  των  πελατών  σε  αυτές  τις  διοργανώσεις,  έτσι  ώστε  να 

δημιουργηθεί συναισθηματικό δέσιμο και να νιώσουν το θέρετρο ως «το δικό τους» 

μέρος  και  επιπλέον  να  χρησιμοποιηθούν  οι  εκδηλώσεις  αυτές  ως  κίνητρο  για 

πολυήμερη φιλοξενία.

Για  το  συγκεκριμένο  προφίλ  επισκέπτη,  που  είναι  έμπειρος,  αθλητικός  και  δεν 

περιορίζεται από την επικινδυνότητα της δραστηριότητας, σημαντικό επίσης είναι να 

υπάρχουν στο  χιονοδρομικό  κέντρο  πίστες  με  διαφορετικούς  βαθμούς  δυσκολίας. 

Απαραίτητη προϋπόθεση βέβαια είναι η διασφάλιση των συνθηκών ασφαλείας και η 

δυνατότητα άμεσης επέμβασης από το προσωπικό του χιονοδρομικού κέντρου.  Όπως 

επίσης σημαντική είναι η σήμανση και χαρτογράφηση των εναλλακτικών διαδρομών 

και  των  εγκαταστάσεων.  Σημαντική  επίσης  για  την  ποιότητα  των  παρεχομένων 

υπηρεσιών  είναι  η  εκπαίδευση  και  διαχείριση  του  προσωπικού,  με  έμφαση  στις 

επικοινωνιακές ικανότητες, ξένες γλώσσες, ευγένεια, προθυμία και άρτια γνώση του 

αντικειμένου και επαγγελματισμό.

Η Διανομή
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Σημαντική  είναι  η  συνεργασία  με  Χιονοδρομικές  Σχολές  με  απώτερο  σκοπό  την 

οργάνωση υπηρεσιών κατάλληλων για επισκέπτες με αυξημένες τεχνικά απαιτήσεις.

Διαδραστικότητα: προσέγγιση και ανάμιξη των σκιέρ μέσω διαδικτύου, παρέχοντας 

πληροφορίες για το χιονοδρομικό κέντρο, τη γύρω περιοχή, τις καιρικές συνθήκες, 

επερχόμενες διοργανώσεις κ.λ.π.

Η Προβολή

Η προβολή των χιονοδρομικών κέντρων πρέπει να γίνει με έμφαση στις παρεχόμενες 

υπηρεσίες για τεχνικά καταρτισμένους χρήστες, μέσα από έντυπο και ηλεκτρονικό 

υλικό, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. 

Επίσης άμεση πρέπει  να είναι  η ενημέρωση για την ποιότητα του χιονιού και τις 

συνθήκες  προσπέλασης  προς  στα  χιονοδρομικά  κέντρα  για  να  αποφεύγεται  η 

ταλαιπωρία των επισκεπτών.

Η τιμολόγηση

Πρέπει  να  δοθεί  η  δυνατότητα  εγγραφής  μελών  για  συχνούς  χρήστες  των 

χιονοδρομικών  κέντρων,  έτσι  ώστε  να  υπάρχουν  πλεονεκτήματα  όσον  αφορά  το 

κόστος  για  τον  επισκέπτη  αλλά  και  για  να  δημιουργηθεί  πιστότητα  προς  το 

χιονοδρομικό κέντρο.

Μία εναλλακτική της πολιτικής αυτής θα μπορούσε να είναι και η προσφορά μιας 

ποικιλίας  καρτών  χρονικής  διάρκειας  για  χρήση  των  διαδρομών  σκι  και  των 

εγκαταστάσεων (π.χ κάρτες πολλαπλών διαδρομών, μακράς παραμονής).
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Για τους Βαριά Εξαρτημένους

Το Προϊόν

Αυτοί του τύπου οι καταναλωτές επισκέπτονται συνήθως τα χιονοδρομικά κέντρα: 

Βόρρας, Βίγλα, Βασιλίτσα, Καλάβρυτα.  Όπως ήδη αναφέρθηκε παραπάνω η ομάδα 

αυτή επισκέπτεται τα χιονοδρομικά κέντρα συνήθως τα Σαββατοκύριακα και για το 

λόγο αυτό τα χιονοδρομικά κέντρα οφείλουν να βρίσκονται σε ετοιμότητα για να 

μπορούν  να  ανταπεξέλθουν  στην  αυξημένη  ζήτηση  των  ημερών  αυτών.   Βασική 

προϋπόθεση βέβαια είναι να έχει εξασφαλιστεί η προσβασιμότητα σε αυτά, το οδικό 

δίκτυο δηλαδή να παραμένει προσπελάσιμο.

Καθώς το  τμήμα αυτό  της  αγοράς  είναι  «βαριά  εξαρτημένο» από περιοριστικούς 

παράγοντες,  όπως  το  χρηματικό  κόστος,  και  η  πλειοψηφία  από  αυτούς  δε 

διανυκτερεύει στα χιονοδρομικά κέντρα, επιβάλλεται η οργάνωση πακέτων φθηνού 

κόστους μονοήμερης φιλοξενίας στα καταλύματα των χιονοδρομικών προορισμών 

καθώς επίσης και η προσφορά πακέτου προσφορών για όλα τα μέλη της οικογένειας.

Στα πλαίσια αυτά πρέπει να δίνεται και η δυνατότητα για ενασχόληση με ποικίλες 

εναλλακτικές  δραστηριότητες  αναψυχής  για  τους  επισκέπτες  και  τα  μέλη  των 

οικογενειών  τους,  όπως  και  η  δημιουργία  περιβαλλοντικής  συνείδησης  στους 

φιλοξενουμένους, έτσι ώστε να ενημερωθούν για τη χλωρίδα και πανίδα της περιοχής 

και να την αγαπήσουν.  

Καθώς το κομμάτι αυτών των επισκεπτών δεν αθλείται συστηματικά και περιορίζεται 

από την  επικινδυνότητα  της  δραστηριότητας,  πρέπει  στο  χιονοδρομικό κέντρο να 

οργανωθούν  πίστες  αρχαρίων  και  οργάνωση  μαθημάτων  εξοικείωσης  με  τις 

χιονοδρομικές  δραστηριότητες.  Απαραίτητη  προϋπόθεση βέβαια  για  αυτό  είναι  η 

διασφάλιση συνθηκών ασφάλειας και άμβλυνσης της αίσθησης του κινδύνου καθώς 

επίσης και η κατάλληλη σήμανση και χαρτογράφηση των εγκαταστάσεων.  
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Η  ανάδειξη  κι  ανάπτυξη  του  φυσικού  περιβάλλοντος  καθώς  και  η  δημιουργία 

ποιοτικών και ασφαλών υποδομών και σύγχρονου εξοπλισμού είναι καθοριστικοί για 

τη δημιουργία πελατειακής πιστότητας.

Η Διανομή

Η διανομή  πρέπει  να  είναι  πιο  ευρείας  κλίμακας  και  να  γίνει  σε  συνεργασία  με 

Χιονοδρομικές  Σχολές  ,  Ο.Τ.Α,  εκπαιδευτικούς  οργανισμούς,  τουριστικά  γραφεία 

κ.ά. με απώτερο σκοπό την οργάνωση υπηρεσιών κατάλληλων για το ευρύ κοινό. 

Διαδραστικότητα: προσέγγιση και ανάμιξη των σκιέρ μέσω διαδικτύου, παρέχοντας 

πληροφορίες για το χιονοδρομικό κέντρο, τη γύρω περιοχή, τις καιρικές συνθήκες, 

επερχόμενες διοργανώσεις κ.λ.π.

Η Προβολή

Προβολή των χιονοδρομικών κέντρων με έμφαση στις παρεχόμενες υπηρεσίες, την 

ασφάλεια και  τις εναλλακτικές δραστηριότητες μέσα από έντυπο και  ηλεκτρονικό 

υλικό.

Κύριο  μέλημα  του  χιονοδρομικού  κέντρου  πρέπει  να  είναι  επίσης  η  άμεση 

ενημέρωση και επίκαιρη ενημέρωση για την ποιότητα του χιονιού και τις συνθήκες 

προσπέλασης.

Η τιμολόγηση
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Καθώς  ένας  από  τους  κύριους  ανασταλτικούς  παράγοντες  για  το  τμήμα  αυτό  το 

αγοράς  είναι  το  χρηματικό  κόστος,  το  χιονοδρομικό  κέντρο  πρέπει  να  παρέχει 

κίνητρα μέσω προσφορών και εκπτώσεων για όλα τα μέλη της οικογένειας.

 

Μία άλλη εναλλακτική προσφορά για χαμηλότερο κόστος φιλοξενίας είναι  και η 

παροχή  καρτών  χρονικής  διάρκειας  για  χρήση  των  αναβατήρων  και  των 

εγκαταστάσεων (π.χ. κάρτες μιας διαδρομής, πολλαπλών διαδρομών)

ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Ο τουρισμός είναι από τους πιο νευραλγικούς τομείς της Ελληνικής οικονομίας.  Η 

ανάπτυξη και εξέλιξή του είναι μείζονος σημασίας γενικότερα για την απασχόληση 

αλλά και ειδικότερα για την ευημερία της Περιφέρειας.  

Ο χειμερινός τουρισμός είναι ένας κλάδος, οποίος βρίσκεται σε ανοδική τροχιά τα 

τελευταία χρόνια χωρίς όμως να έχει φθάσει στο απόγειο των δυνατοτήτων του.  Η 

τμηματοποίηση  της  αγοράς  αυτής,  που  επιχειρήθηκε  μέσω  της  διεξαγωγής  της 

συγκεκριμένης  έρευνας  χρησιμοποιώντας  το  μοντέλο  των  περιορισμών,  έγινε  με 

απώτερο  σκοπό  την  εφαρμογή  διοικητικών  ενεργειών  για  την  προσέλκυση  και 

αύξηση των επισκεπτών στους χώρους φιλοξενίας των χιονοδρομικών κέντρων με 

κύριο άξονα δράσης τον εντοπισμό και την ικανοποίηση των αναγκών κάθε τμήματος 

της αγοράς-στόχου.

Ο  κλάδος  του  χειμερινού  τουρισμού  αντιμετωπίζει  πολλά  προβλήματα,  όπως 

ανταγωνισμό από γειτονικές βαλκανικές χώρες,  γήρανση του πληθυσμού, έλλειψη 

υποδομών, έλλειψη κρατικής ενίσχυσης και στρατηγικής σε εθνικό επίπεδο, έντονη 

εποχικότητα.  Τα τελευταία χρόνια με τις κλιματικές αλλαγές προστέθηκε ακόμα ένα 

πρόβλημα,  αυτό  της  αύξησης  της  θερμοκρασίας  που  συνεπάγεται  μείωση  και 

μικρότερα διαστήματα χιονοπτώσεων.  Μάλιστα στην Ελβετία οι τράπεζες αρνούνται 

να  χορηγήσουν  δάνεια  σε  χιονοδρομικά  κέντρα  που  βρίσκονται  κάτω  από 

συγκεκριμένο υψόμετρο. 
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Ένας  τρόπος  με  τον  οποίο  προσπαθούν  πολλά  χιονοδρομικά  κέντρα  να 

ανταπεξέλθουν σε αυτές τις προκλήσεις είναι η προσπάθειά τους να προσελκύσουν 

επισκέπτες δώδεκα μήνες το χρόνο κι όχι μόνο τους χειμερινούς μήνες.  Προσθέτουν 

επιπλέον υπηρεσίες στους χώρους τους, τις λεγόμενες après ski δραστηριότηες (π.χ. 

γήπεδα γκολφ, λουτρά,  spa, μαθήματα ιππασίας, διοργάνωση ειδικών εκδηλώσεων) 

και  προσπαθούν  να  εκμεταλλευτούν  τα  κάλλη  της  φύσης  που  τους  περιβάλλει 

(οργάνωση  ομάδων  για  πεζοπορία,  περιηγήσεις  και  επισκέψεις  σε  γειτονικές 

τοποθεσίες). 

Το μεγαλύτερο στοίχημα που καλείται να κερδίσει ο ελληνικός τουρισμός τα επόμενα 

χρόνια είναι η ανάδειξη όλων των μορφών τουρισμού (συμπεριλαμβανομένου και του 

χειμερινού), για τις οποίες υπάρχουν πολλές δυνατότητες για ανάπτυξη κι εξέλιξη 

είτε  στην  Περιφέρεια  είτε  στα  αστικά  κέντρα  και  μπορούν  να  προσελκύσουν 

επισκέπτες όχι μόνο από την Ελλάδα αλλά και από το εξωτερικό.
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