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Πεξίιεςε 

Ζ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία εθπνλήζεθε κε ζηφρν ηε κειέηε ηνπ ξφινπ 

πνπ δηαδξακαηίδνπλ ηα θνηλσληθά δίθηπα ζηνλ ηνπξηζκφ. Αξρηθά γίλεηαη ε 

απνζαθήληζε ηνπ φξνπ «θνηλσληθά δίθηπα» θαη εμεηάδεηαη ε ρξήζε ηνπο ζηνλ 

ηνπξηζκφ. Αθνινπζεί ε βηβιηνγξαθηθή επηζθφπεζε ηεο εθαξκνγήο ησλ θνηλσληθψλ 

δηθηχσλ ζηνλ ηνπξηζκφ κε ηελ παξνρή εκπεηξηθψλ κειεηψλ θαη ησλ επξεκάησλ ηνπο. 

ηε ζπλέρεηα γίλεηαη ε παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε ζε λένπο 18-38 εηψλ, θνηηεηέο θαη πηπρηνχρνπο Αλσηάησλ 

Δθπαηδεπηηθψλ Ηδξπκάησλ κε ζθνπφ λα κειεηεζεί ε ρξήζε ησλ social media θαζ’φιε 

ηε δηάξθεηα ηνπ ηαμηδηνχ δειαδή θαη ζηηο ηξεηο θάζεηο ζηηο νπνίεο ρσξίδεηαη (πξηλ, θαηά 

ηε δηάξθεηα, κεηά ην ηαμίδη) αιιά θαη  λα βξεζνχλ νη ιφγνη πνπ ηνπο νδεγνχλ λα ηα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ ζηελ εθάζηνηε θάζε. Γηεξεπλάηαη επίζεο ν βαζκφο επηξξνήο ησλ 

social media ζηηο απνθάζεηο επηινγήο πξννξηζκνχ, δηακνλήο αιιά θαη γεληθφηεξα ζηελ 

αιιαγή ησλ αξρηθψλ ζρεδίσλ ηνπ ηαμηδηνχ. Σέινο, κειεηάηαη ν βαζκφο εκπηζηνζχλεο 

ησλ social media θαη ησλ άιισλ πεγψλ πιεξνθφξεζεο πνπ αθνξνχλ ηα ηαμίδηα.   

Απφ ηελ έξεπλα πξνέθπςε φηη νη λένη ρξεζηκνπνίεζαλ ηα social media θπξίσο 

ζηε θάζε πξηλ ην ηαμίδη κε ζθνπφ λα πάξνπλ ηδέεο ψζηε λα επηιέμνπλ πξννξηζκφ γηα 

ηηο δηαθνπέο ηνπο θαη νη αιιαγέο πνπ έθαλαλ ζηα αξρηθά ηνπο ζρέδηα ήηαλ ιίγεο θαη 

αθνξνχζαλ θπξίσο ηε δηακνλή. Αλαθνξηθά κε ην βαζκφ εκπηζηνζχλεο ησλ δηαθφξσλ 

πεγψλ πιεξνθφξεζεο ζρεηηθά κε ηαμίδηα θαίλεηαη πσο νη θίινη θαη νη ζπγγελείο 

ζεσξνχληαη νη πην αμηφπηζηεο πεγέο πιεξνθνξηψλ.  

 

Λέμεηο θιεηδηά: social media, ζρεδηαζκφο ηαμηδηνχ, επίδξαζε ζην ηαμίδη, εκπηζηνζχλε 

ζε social media , ηαμίδη αλαςπρήο 
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Κεθάλαιο 1 

                                            Δηζαγσγή 

 

ηε ζεκεξηλή επνρή παξαηεξείηαη ην θαηλφκελν ηεο νινέλα απμαλφκελεο 

ρξήζεο ησλ social media ζε θάζε ηνκέα ηεο ζχγρξνλεο δσήο. Οη κεραλέο αλαδήηεζεο 

εκθαλίδνπλ απνηειέζκαηα κε social media γηα θάζε ινγήο αλαδήηεζε πεξί παληφο 

επηζηεηνχ! Αληηιακβαλφκαζηε έηζη, ηε ζεκαζία πνπ έρνπλ ηα social media θαζψο 

επεξεάδνπλ εθείλνπο πνπ ηα ρξεζηκνπνηνχλ. Ζ ζεκαζία ηνπο εληείλεηαη αθφκε 

πεξηζζφηεξν εμεηάδνληαο ηνλ ηνκέα ηνπ ηνπξηζκνχ θαζψο παξνπζηάδεη θάπνηεο 

ηδηαηηεξφηεηεο ζε ζρέζε κε άιινπο ηνκείο. Ζ θχζε ηνπ ηνπξηζκνχ είλαη ηέηνηα πνπ ν 

ηαμηδηψηεο ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο δε γλσξίδεη ηνλ ηφπν νχηε ηα αμηνζέαηα πνπ πξέπεη 

λα επηζθεθζεί θαζψο θαη ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ηνπ παξέρνληαη κε απνηέιεζκα λα 

ρξεηάδεηαη λα πιεξνθνξεζεί γηα λα ζρεδηάζεη ην ηαμίδη ηνπ. Με ηε ρξήζε ησλ social 

media sites παξέρεηαη ζην ρξήζηε ςεθηαθφ πιηθφ (θσηνγξαθίεο θαη video) κε 

απνηέιεζκα λα βιέπεη ζρεδφλ “ηδίνηο φκκαζη” ηνλ ηφπν πνπ ζα επηζθεθζεί. Σνπ δίλεηαη 

επίζεο ην πιενλέθηεκα κέζσ απηνχ ηνπ πιηθνχ λα απνθαζίζεη κφλνο ηνπ πνηα 

αμηνζέαηα ζα επηζθεθζεί θαη πσο ζα ζρεδηάζεη ηηο δηαθνπέο ηνπ.  Καηά ηε ιήςε ηεο 

απφθαζεο γηα ηε δηακνλή ν ηαμηδηψηεο θαιείηαη λα απνθαζίζεη γηα ηελ επηινγή ηνπ 

θαηαιχκαηνο θηινμελίαο κέζσ θσηνγξαθηψλ, φκσο κηα θσηνγξαθία δελ κπνξεί λα 

δψζεη δεδνκέλα γηα φιεο ηηο πηπρέο φπσο παξαδείγκαηνο ράξηλ ηελ εμππεξέηεζε ή ηελ 

θαζαξηφηεηα. Απφ ηελ άιιε πιεπξά ηα social media sites πεξηέρνπλ ζρφιηα (travel 

reviews) άιισλ ηαμηδησηψλ πνπ έρνπλ επηζθεθηεί ην ίδην θαηάιπκα θαη εθθξάδνπλ ηελ 

εκπεηξία ηνπο απφ ηε δηακνλή αλαθέξνληαο ηπρφλ ειιείςεηο ηνπ θαηαιχκαηνο αιιά θαη 

νηηδήπνηε άιιν ηξάβεμε ηελ πξνζνρή ηνπο. 
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Οη πεξηζζφηεξεο κειέηεο εζηηάδνπλ ζηελ επίδξαζε πνπ έρνπλ ηα social media 

ζην ηαμίδη επηιέγνληαο ζπλήζσο ηε θάζε ηνπ ζρεδηαζκνχ ηνπ ηαμηδηνχ ελψ ε 

ζπγθεθξηκέλε κειεηά ηελ επίδξαζε ησλ social media ζε φια ηα ζηάδηα απφ ηελ αξρή 

ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ ζρεδηαζκνχ κέρξη θαη ην ζηάδην φπνπ ηα ηαμίδη έρεη νινθιεξσζεί 

θαη νη ρξήζηεο ρξεζηκνπνηνχλ ηα social media γηα λα παξνπζηάζνπλ ηελ εκπεηξία ηνπο 

θαη λα ηε ζπγθξίλνπλ κε εθείλε άιισλ ηαμηδησηψλ πνπ έρνπλ επηζθεθζεί ηνλ ίδην ηφπν. 

Ζ κειέηε ηεο επίδξαζεο ησλ social media δελ πξέπεη λα εμαληιείηαη ζηελ εμέηαζε ηεο 

θάζεο ηνπ ζρεδηαζκνχ αιιά λα γίλεηαη ε πξνζέγγηζε ηνπ ηαμηδηνχ νινθιεξσηηθά 

αθφκε θαη κεηά ην πέξαο ηνπ ηαμηδηνχ.   

ηφρνο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο απνηειεί ε κειέηε ηεο επίδξαζεο ησλ social 

media ζε φιεο ηηο θάζεηο ηνπ ηαμηδηνχ αλαςπρήο (πξηλ, θαηά ηε δηάξθεηα θαη κεηά ην 

ηαμίδη) ζε λεαξά άηνκα κε πςειφ κνξθσηηθφ επίπεδν. ηνπο επηπιένλ ζηφρνπο 

ζπγθαηαιέγνληαη ε πξνζπάζεηα δηεξεχλεζεο ηνπ βαζκνχ ηεο επηξξνήο πνπ αζθείηαη 

απφ ηα social media ζηε ιήςε απνθάζεσλ ηνπ ρξήζηε πνπ αθνξνχλ ηνλ πξννξηζκφ θαη 

ηε δηακνλή αιιά θαη ε κειέηε ηνπ βαζκνχ ηξνπνπνίεζεο ησλ αξρηθψλ ηνπ ζρεδίσλ. 

Δμεηάδνληαη επίζεο ν βαζκφο εκπηζηνζχλεο ησλ πεγψλ πιεξνθφξεζεο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ νη λένη θαηά ην ζρεδηαζκφ ηνπ ηαμηδηνχ θαζψο θαη νη ιφγνη πνπ ηνπο 

σζνχλ ζηε ρξήζε ησλ social media ζε θάζε θάζε ηνπ ηαμηδηνχ.  
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 Κεθάλαιο 2 

Ο ξφινο ησλ θνηλσληθψλ δηθηχσλ ζηνλ ηνπξηζκφ 

 

2.1 Social media 

 

Τπάξρνπλ δηάθνξνη νξηζκνί ζηε βηβιηνγξαθία πνπ αλαθέξνληαη ζηα social 

media. Ο Weber (2009) νξίδεη σο “social web ην δηαδηθηπαθφ ηφπν φπνπ άλζξσπνη κε 

θνηλά ελδηαθέξνληα κπνξνχλ λα ζπγθεληξσζνχλ θαη λα αληαιιάμνπλ ζθέςεηο, ζρφιηα 

θαη γλψκεο”. Ζ Wikipedia (2011) νξίδεη ηα social media σο κέζα πνπ επηηξέπνπλ ηελ 

θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε ρξεζηκνπνηψληαο ζε κεγάιν βαζκφ πξνζβάζηκεο θαη 

επεθηάζηκεο ηερληθέο επηθνηλσλίαο. Σα social media απνηεινχλ ηε ρξήζε ηερλνινγηψλ 

βαζηζκέλσλ ζην δηαδίθηπν αιιά θαη θηλεηψλ ηερλνινγηψλ γηα λα κεηαηξέςνπλ ηελ 

επηθνηλσλία ζε έλαλ δηαδξαζηηθφ δηάινγν. χκθσλα κε ηνλ Grenfield (2011) “ ν φξνο 

social media είλαη έλαο ζπιινγηθφο φξνο γηα κία πνηθηιία δηθηπαθψλ ηφπσλ πνπ 

επηηξέπνπλ ζηνπο αλζξψπνπο λα αιιειεπηδξάζνπλ κε απηνχο. Σν YouTube 

παξαδείγκαηνο ράξηλ απνηειεί έλα θαλάιη θνηλσληθνχ δηθηχνπ. Σα blogs είλαη έλα 

θαλάιη θνηλσληθνχ δηθηχνπ. Σα social media πεξηιακβάλνπλ ηελ πξαγκαηηθή ζπλνκηιία 

κεηαμχ αλζξψπσλ πνπ έρνπλ θνηλά ελδηαθέξνληα. Ζ ζπλνκηιία απηή βαζίδεηαη ζηηο 

ζθέςεηο θαη ζηελ εκπεηξία ησλ ζπκκεηερφλησλ. ηελ νπζία γίλεηαη δηακνηξαζκφο 

απφςεσλ κε θαηάιεμε φκσο ζε έλα θνηλφ ζεκείν, ζπλήζσο κε ζθνπφ ε εθάζηνηε 

επηινγή λα είλαη ε θαιχηεξε εάλ είλαη δπλαηφ ή ηνπιάρηζηνλ ε επηινγή λα γίλεη κε 

γλψκνλα ηελ φζν γίλεηαη θαιχηεξε ελεκέξσζε επί ηνπ ζέκαηνο. (Evans, 2008). Ο 

Kaplan θαη ν Haenlein (2010, ζει.61) νξίδνπλ ηα social media σο “κία νκάδα 

εθαξκνγψλ δηαδηθηχνπ, ησλ νπνίσλ ηα ηδενινγηθά θαη ηερληθά ζεκέιηα βαζίδνληαη ζην 
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web 2.0 θαη επηηξέπνπλ ηε δεκηνπξγία θαη αληαιιαγή πεξηερνκέλνπ παξαγφκελνπ απφ 

ην ρξήζηε (User Generated Content)”.  

 

2.2 Σππνινγία ησλ θνηλσληθψλ δηθηχσλ 

 

Όζνλ αθνξά ηελ ηαμηλφκεζε ηνπ φξνπ social media ππάξρεη έλαο κεγάινο 

αξηζκφο πξνζεγγίζεσλ (Constantinides, 2009; Fisher & Reuber, 2011; Kim, Jeong, & 

Lee 2010; Mangold & Faulds, 2009). Ο Kaplan θαη ν Haenlein (2010) πξφηεηλαλ έλα 

ζρέδην ηαμηλφκεζεο ην νπνίν δηαρσξίδεη ην είδνο ηνπ social media ζχκθσλα κε ην δηθφ 

ηνπ: α) επίπεδν θνηλσληθήο παξνπζίαο/ πινχην κέζσλ, β) βαζκφ απην-παξνπζίαζεο/ 

απην-απνθάιπςεο, αλαγλσξίδνληαο έμη ηχπνπο social media: Collaborative projects, 

Blogs, Content communities, Social networking sites, Virtual game worlds θαη Virtual 

social worlds.  

Πίλαθαο 2.1 Ζ ηαμηλφκεζε ησλ θνηλσληθψλ δηθηχσλ κε βάζε ην επίπεδν 

θνηλσληθήο παξνπζίαο/ πινχηνπ κέζσλ θαη ην βαζκφ απην-παξνπζίαζεο/ απην-

απνθάιπςεο. 

 

Πηγή: Andreas M. Kaplan , Michael Haenlein (2010)  
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2.2 1 Collaborative projects 

 

Σα ζπλεξγαηηθά έξγα (collaborative projects) επηηξέπνπλ ηελ θνηλή θαη 

ηαπηφρξνλε δεκηνπξγία πεξηερνκέλνπ απφ πνιινχο ηειηθνχο ρξήζηεο  θαη ιφγσ απηνχ 

ηνπ γεγνλφηνο είλαη ε πην δεκνθξαηηθή εθδήισζε πεξηερνκέλνπ παξαγφκελνπ απφ ην 

ρξήζηε (User Generated Content). ηα ζπλεξγαηηθά έξγα ππάξρεη δηαθνξά αλάκεζα 

ζηα Wikis, ηα νπνία είλαη ηζηνζειίδεο πνπ επηηξέπνπλ ηνπο ρξήζηεο λα πξνζζέζνπλ, λα 

δηαγξάςνπλ θαη λα ηξνπνπνηήζνπλ ην πεξηερφκελν ηνπ θεηκέλνπ, θαη ζηηο εθαξκνγέο 

social bookmarking νη νπνίεο επηηξέπνπλ ηελ νκαδηθή ζπιινγή θαη αμηνιφγεζε 

δηαδηθηπαθψλ ζπλδέζκσλ ή ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ κέζσλ ελεκέξσζεο. Τπνδεηγκαηηθέο 

εθαξκνγέο πνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζε απηή ηελ θαηεγνξία είλαη ε δηαδηθηπαθή 

εγθπθινπαίδεηα Wikipedia (έλα πξφζθαην wiki είλαη δηαζέζηκν ζε  πεξηζζφηεξεο απφ 

230 δηαθνξεηηθέο γιψζζεο) θαη απφ ηα social bookmarking ε δηαδηθηπαθή ππεξεζία 

Delicious, ε νπνία επηηξέπεη ηελ απνζήθεπζε θαη ην δηακνηξαζκφ δηαδηθηπαθψλ 

bookmarks. Ζ βαζηθή ηδέα ζηελ νπνία βαζίδνληαη ηα collaborative projects είλαη φηη ε 

θνηλή πξνζπάζεηα πνιιψλ δεκηνπξγψλ νδεγεί ζε θαιχηεξν απνηέιεζκα απφ απηφ πνπ 

ζα κπνξνχζε λα επηηχρεη ν θαζέλαο κεκνλσκέλα. Μειεηψληαο ην απφ ηελ νπηηθή ησλ 

επηρεηξήζεσλ, απηέο πξέπεη λα γλσξίδνπλ φηη ηα collaborative projects ηείλνπλ λα 

γίλνπλ θχξηα πεγή πιεξνθνξηψλ γηα πνιινχο θαηαλαισηέο. Βέβαηα νηηδήπνηε γξάθεηαη 

ζηε Wikipedia ίζσο λα κελ ηζρχεη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα φκσο ζεσξείηαη φηη ηζρχεη απφ 

φιν θαη πεξηζζφηεξνπο ρξήζηεο ηνπ δηαδηθηχνπ. Απηή ε απνθάιπςε είλαη δσηηθήο 

ζεκαζίαο γηα ηηο επηρεηξήζεηο. Παξαδείγκαηνο ράξηλ φηαλ ην θαηάζηεκα ηεο Amazon 

άξρηζε λα δνθηκάδεη ηελ ηδέα ησλ δπλακηθψλ ηηκψλ, εκθαλίζηεθαλ ζρφιηα  ζηε 

Wikipedia ηα νπνία δήισλαλ φηη απηή ε πξαθηηθή είλαη άδηθε κε ηίηιν “ηηκνιφγεζε 
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βαζηζκέλε ζην ρξφλν”. Όκσο είλαη ζεκαληηθφ λα αλαθεξζεί φηη πνιιέο θνξέο παξέρνπλ 

θαη ζεκαληηθέο επθαηξίεο γηα ηηο επηρεηξήζεηο. Παξάδεηγκα ηέηνηαο ρξήζεο απνηειεί ε 

Φηιαλδηθή θαηαζθεπάζηξηα εηαηξεία θηλεηήο ηειεθσλίαο Nokia ε νπνία ρξεζηκνπνηεί 

ηα wikis γηα εζσηεξηθή ρξήζε κε ζθνπφ λα ελεκεξψλεη ηνπο εξγαδνκέλνπο ζρεηηθά κε 

ηελ θαηάζηαζε ηνπ έξγνπ θαη λα πξνσζεί ηηο ηδέεο.  Σα ρξεζηκνπνηεί πεξίπνπ ην 20%  

απφ ηα  68,000 κέιε ηνπ πξνζσπηθνχ. (Andreas M. Kaplan, Michael Haenlein 2010) 

 

2.2.2 Blogs 

 

Σα blogs αληηπξνζσπεχνπλ ηελ παιαηφηεξε κνξθή ησλ social media θαη 

απνηεινχλ εηδηθέο κνξθέο ηζηνζειίδσλ φπνπ ζπλήζσο εκθαλίδνληαη νη εγγξαθέο κε ηελ 

εκεξνκελία ηνπο ζε αληίζηξνθε ρξνλνινγηθή ζεηξά (OECD, 2007). Δίλαη ηα Social 

Media πνπ ηζνδπλακνχλ κε πξνζσπηθέο ηζηνζειίδεο θαη εκθαλίδνληαη ζε έλα πιήζνο 

δηαθνξεηηθψλ παξαιιαγψλ, απφ πξνζσπηθά εκεξνιφγηα πνπ πεξηγξάθνπλ ηε δσή ηνπ 

ζπγγξαθέα κέρξη πεξηιήςεηο φισλ ησλ ζρεηηθψλ πιεξνθνξηψλ γηα έλα ζπγθεθξηκέλν 

ζέκα. Σν blogs ζπλήζσο δηαρεηξίδνληαη απφ έλα άηνκν αιιά παξέρνπλ ηε δπλαηφηεηα 

αιιειεπίδξαζεο κε άιινπο κέζσ ηεο πξνζζήθεο ζρνιίσλ. Λφγσ ησλ ηζηνξηθψλ ηνπο 

ξηδψλ, ηα blogs πνπ βαζίδνληαη ζην θείκελν είλαη αθφκε καθξάλ ηα πην ζπλεζηζκέλα. 

Παξφια απηά ηα blogs έρνπλ αξρίζεη λα παίξλνπλ δηάθνξεο κνξθέο πνιπκέζσλ. 

Παξάδεηγκα απνηειεί ην Justin.tv κε έδξα ην San Francisco ην νπνίν επηηξέπεη ζηνπο 

ρξήζηεο λα δεκηνπξγήζνπλ πξνζσπηθά ηειενπηηθά θαλάιηα κέζσ ησλ νπνίσλ λα 

κεηαδίδνπλ εηθφλεο απφ ηελ θάκεξα ηνπο ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν ζηνπο άιινπο ρξήζηεο. 
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2.2.3 Content communities 

 

Κχξην ζηφρν ησλ θνηλνηήησλ πεξηερνκέλνπ (content communities) απνηειεί ε 

αληαιιαγή πεξηερνκέλνπ κεηαμχ ησλ ρξεζηψλ. Οη θνηλφηεηεο πεξηερνκέλνπ θαιχπηνπλ 

έλα επξχ θάζκα ηχπσλ πεξηερνκέλνπ, φπσο θείκελν (κέζσ ηεο BookCrossing 

πεξηζζφηεξνη απφ 750,000 άλζξσπνη ζε πεξηζζφηεξεο απφ 130 ρψξεο κνηξάδνληαη 

βηβιία), θσηνγξαθίεο (κέζσ ηνπ Flickr), video (κέζσ ηνπ youtube) θαη PowerPoint 

presentations (κέζσ ηνπ Slideshare).  Οη ρξήζηεο ησλ θνηλνηήησλ πεξηερνκέλνπ δελ 

είλαη ππνρξεσκέλνη λα δεκηνπξγήζνπλ πξνζσπηθή ζειίδα αιιά αθφκε θη αλ ην θάλνπλ, 

απηέο νη ζειίδεο ζπρλά πεξηιακβάλνπλ βαζηθέο πιεξνθνξίεο φπσο ε εκεξνκελία 

έληαμεο ζηελ θνηλφηεηα θαη ν αξηζκφο ησλ video πνπ έρνπλ κνηξαζζεί. Όκσο 

εκπεξηέρνπλ ηνλ θίλδπλν λα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο πιαηθφξκεο δηακνηξαζκνχ 

πεξηερνκέλνπ πνπ πξνζηαηεχεηαη απφ πλεπκαηηθά δηθαηψκαηα. Βέβαηα παξφιν πνπ 

ζηελ πιεηνςεθία ηνπο νη θνηλφηεηεο πεξηερνκέλνπ έρνπλ ζεζπίζεη θαλφλεο γηα λα 

απαγνξεχνπλ αιιά θαη λα αθαηξνχλ ην παξάλνκν πεξηερφκελν είλαη δχζθνιν λα 

εμαιεθζεί πιήξσο ην θαηλφκελν θαηά ην νπνίν δεκνθηιή video αλεβαίλνπλ ζην 

YouTube ιίγεο κφλν ψξεο κεηά ηελ πξνβνιή ηνπο ζηελ ηειεφξαζε. 
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2.2.4 Social networking sites  

 

Οη ηζηφηνπνη θνηλσληθήο δηθηχσζεο (social networking sites) είλαη εθαξκνγέο νη 

νπνίεο επηηξέπνπλ ζηνπο ρξήζηεο λα ζπλδεζνχλ ζε απηέο δεκηνπξγψληαο ην πνξηξέην 

ηνπο (profile) κε πξνζσπηθέο πιεξνθνξίεο θαη θαιψληαο ηαπηνρξφλσο θίινπο θαη 

ζπλαδέιθνπο ψζηε λα έρνπλ πξφζβαζε ζε απηφ. Δπίζεο ηνπο παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα 

απνζηνιήο κελπκάησλ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ αιιά θαη άκεζσλ κελπκάησλ 

κεηαμχ ηνπο. Οη πξνζσπηθέο πιεξνθνξίεο πνπ θαηαρσξνχληαη ζην profile ηνπο κπνξεί 

λα είλαη νπνηαζδήπνηε κνξθήο, παξαδείγκαηνο ράξηλ κπνξεί λα θαηέρνπλ ηε κνξθή 

θσηνγξαθηψλ, αξρείσλ ήρνπ, video, θαη blog. χκθσλα κε ηε Wikipedia, ε κεγαιχηεξε 

ηζηνζειίδα θνηλσληθήο δηθηχσζεο είλαη ην Facebook κε έδξα ηηο H.Π.Α., ηεο νπνίαο ν 

ηδξπηήο είλαη ν Mark Zuckerberg θαη ν ιφγνο ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ ήηαλ ε επηθνηλσλία 

κε ηνπο ζπκθνηηεηέο ηνπ ζην παλεπηζηήκην ηνπ Harvard. Αθνινπζεί ην MySpace κε 

πεξηζζφηεξνπο απφ 1,500 εξγαδνκέλνπο θαη πεξηζζφηεξνπο απφ 250 εθαηνκκχξηα 

εγγεγξακκέλνπο ρξήζηεο. Σα θνηλσληθά δίθηπα φκσο είλαη ηδηαίηεξα δεκνθηιή ζε λένπο 

αλζξψπνπο. Μάιηζηα ζην ιεμηθφ Urban, πξφθεηηαη γηα  έλα ιεμηθφ ηεο αξγθφ γηα ηελ 

αγγιηθή γιψζζα, ππάξρεη θαηαρσξεκέλνο ν φξνο “εμαξηεκέλνο απφ ην Facebook”. 

Αξθεηέο είλαη ήδε νη εηαηξείεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηα θνηλσληθά δίθηπα, νη θχξηνη ιφγνη 

ρξήζεο ηνπο φκσο είλαη ε ππνζηήξημε ηεο δεκηνπξγίαο θνηλνηήησλ αθνζησκέλσλ ζηελ 

κάξθα (brand communities (Muniz & O’Guinn, 2001) ή γηα έξεπλα κάξθεηηλγθ 

(Kozinets, 2002). Παξάδεηγκα ρξήζεο θνηλσληθψλ δηθηχσλ απφ εηαηξεία απνηειεί ε 

εηαηξεία Warner Brothers ε νπνία ρξεζηκνπνίεζε ην Facebook γηα λα πξνσζήζεη ηελ 

ηαηλία “Fred Claus”, κία ρξηζηνπγελληάηηθε θσκσδία ηνπ 2007. Μέζσ ηνπ πξνθίι πνπ 
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δεκηνχξγεζε έδηλε ηε δπλαηφηεηα ζηνπο επηζθέπηεο λα παξαθνινπζήζνπλ 

απνζπάζκαηα ηεο ηαηλίαο, λα θαηεβάζνπλ γξαθηθά αιιά θαη λα παίμνπλ παηρλίδηα.  

 

2.2.5 Virtual game worlds 

  

 Με ηνλ φξν εηθνληθνί θφζκνη απνθαινχληαη νη πιαηθφξκεο πνπ αλαπαξάγνπλ 

έλα ηξηζδηάζηαην πεξηβάιινλ ζην νπνίν νη ρξήζηεο εκθαλίδνληαη κε ηε κνξθή κίαο 

εμαηνκηθεπκέλεο γηα θάζε ρξήζηε εηθφλαο (avatar) θαη αιιειεπηδξνχλ κεηαμχ ηνπο 

φπσο θαη ζηελ πξαγκαηηθή δσή. Τπφ απηή ηελ έλλνηα νη εηθνληθνί θφζκνη είλαη πηζαλφλ  

λα απνηεινχλ ηελ απφιπηε εθδήισζε ησλ Social Media θαζψο παξέρνπλ ηνλ 

πςειφηεξν βαζκφ θνηλσληθήο παξνπζίαο θαη πινχην κέζσλ ζε ζρέζε κε φιεο ηηο 

εθαξκνγέο πνπ έρνπλ αλαθεξζεί κέρξη ζηηγκήο. Καηαξρήλ νη εηθνληθνί θφζκνη 

παηρληδηψλ απαηηνχλ απφ ηνπο ρξήζηεο λα ζπκκνξθψλνληαη ζε απζηεξνχο θαλφλεο ζηα 

πιαίζηα νκαδηθψλ  δηαδηθηπαθψλ παηρληδηψλ κε ξφινπο (Massively Multiplayer Online 

Role-Playing Games). Ζ δεκνηηθφηεηα πνπ έρνπλ απνθηήζεη ηα ηειεπηαία ρξφληα είλαη 

κεγάιε, ζπγθξίλνληαη κάιηζηα κε ηηο παξαδνζηαθέο θνλζφιεο παηρληδηψλ φπσο ην X-

Box ηεο Microsoft θαη ην Play Station ηεο Sony. Οη ρξήζηεο ησλ παηρληδηψλ εηθνληθνχ 

θφζκνπ κπνξεί λα βξίζθνληαη ζε νπνηνδήπνηε κέξνο ηνπ θφζκνπ. Παξάδεηγκα 

δεκνθηινχο εηθνληθνχ θφζκνπ απνηειεί “World of  Warcraft” ην νπνίν αξηζκεί 8,5 

εθαηνκκχξηα ρξήζηεο . Δίλαη ζεκαληηθφ λα αλαθεξζεί φηη νη θαλφλεο απηψλ ησλ 

παηρληδηψλ πεξηνξίδνπλ ην βαζκφ ηεο απην-παξνπζίαζεο θαη απην-απνθάιπςεο. 
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2.2.6 Virtual social worlds 

 

 Ζ δεχηεξε νκάδα εηθνληθψλ θφζκσλ ε νπνία αλαθέξεηαη θαη σο virtual social 

worlds επηηξέπεη ζηνπο θαηνίθνπο λα επηιέμνπλ ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο κε κεγαιχηεξε 

ειεπζεξία θαη λα δήζνπλ ηελ εηθνληθή δσή ηνπο παξφκνηα κε ηελ πξαγκαηηθή ηνπο. 

Όπσο θαη ζηα παηρλίδηα εηθνληθψλ θφζκσλ, νη ρξήζηεο ησλ εηθνληθψλ θνηλσληθψλ 

θφζκσλ (virtual social world) εκθαλίδνληαη κε κνξθή avatar θαη αιιειεπηδξνχλ ζε έλα 

ηξηζδηάζηαην εηθνληθφ πεξηβάιινλ. Ωζηφζν δελ ππάξρνπλ θαλφλεο πνπ λα πεξηνξίδνπλ 

ην εχξνο ησλ πηζαλψλ αιιειεπηδξάζεσλ εθηφο απφ ηνπο βαζηθνχο θπζηθνχο λφκνπο 

φπσο π.ρ. ε βαξχηεηα, κε απνηέιεζκα λα ππάξρεη κεγάιν εχξνο ζηξαηεγηθψλ απηφ-

παξνπζίαζεο. Έρεη απνδεηρζεί φηη κε ηελ αχμεζε ηεο έληαζεο ηεο ρξήζεο θαη ηελ 

εκπεηξία πνπ απνθηάηαη, νη ρξήζηεο ησλ εηθνληθψλ θνηλσληθψλ θφζκσλ ή θάηνηθνη 

φπσο πξνηηκνχλ λα απνθαινχληαη παξνπζηάδνπλ ζπκπεξηθνξά φιν θαη πεξηζζφηεξν πην 

θνληά ζε εθείλε ηεο πξαγκαηηθήο ηνπο δσήο. (Haenlein & Kaplan 2009). 

Αδηακθηζβήηεηα, ην πην ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα εηθνληθνχ θνηλσληθνχ θφζκνπ 

είλαη ε εθαξκνγή Second Life πνπ ηδξχζεθε θαη δηεπζχλεηαη απφ ηελ εηαηξεία Linden 

Research Inc ζην San Francisco. Δθηφο ηνπ φηη παξέρεηαη ζηνπο ρξήζηεο ε δπλαηφηεηα 

λα θάλνπλ νηηδήπνηε είλαη εθηθηφ θαη ζηελ πξαγκαηηθή δσή (επηθνηλσλνχλ κε άιια 

avatar, πξνρσξνχλ, απνιακβάλνπλ ηνλ ήιην) έρνπλ επηπιένλ δηθαίσκα λα 

δεκηνπξγήζνπλ πεξηερφκελν (λα ζρεδηάζνπλ εηθνληθά ξνχρα ή έπηπια) θαη λα ην 

πνπιήζνπλ κε αληάιιαγκα δνιάξηα Linden (εηθνληθφ λφκηζκα ζπλαιιαγψλ αληί γηα ην 

Ακεξηθάληθν δνιάξην ζηα αληαιιαθηήξηα ηνπ Second Life.  
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2.3 Ζ ρξήζε ησλ Social Media ζηνλ ηνπξηζκφ 

 

 Ζ απνθάζεηο πνπ είλαη ζρεηηθέο κε ηαμίδηα γηα δηαθνπέο είλαη αξθεηά 

πνιχπινθεο ιφγσ ηεο ζχλζεηεο θαη εκπεηξηθήο θχζεο απηψλ ησλ ηαμηδηψλ. 

Δκπεξηέρνπλ κάιηζηα πςειφ θίλδπλν κε απνηέιεζκα λα απαηηνχλ εθηελή αλαδήηεζε 

πιεξνθνξηψλ ( Sirakaya & Woodside, 2005)  Όζνλ αθνξά ηε δηαδηθαζία αλαδήηεζεο 

πιεξνθνξηψλ, απηνί πνπ ελδηαθέξνληαη λα ηαμηδέςνπλ βαζίδνληαη ζηελ εκπεηξία άιισλ 

ηαμηδησηψλ. ( Kotler, Bowen & Maken 2010; Litvin, Goldsmith & Pan, 2008; Yoo, Lee 

& Gretzel, 2007). Μάιηζηα ακέζσο κεηά ηε δεκηνπξγία ησλ πξψησλ εηθνληθψλ 

θνηλνηήησλ (Rheingold, 1993) έγηλε εκθαλέο φηη ην δηαδηθηπαθφ ηνπο πεξηερφκελν 

ζεσξνχληαλ ζα ζχζηαζε πνπ παξέρνληαλ απφ θίινπο, νηθνγέλεηα θαη απφ “ςπρέο 

νκντδεαηψλ” (Fernback & Thompson, 1995; Wang, Yu & Fesenmaier, 2002). ηελ 

επνρή ηνπ Web 2.0 νη εθαξκνγέο ησλ social media έγηλαλ ηδηαίηεξα δεκνθηιήο, κάιηζηα 

ην Ad-ology ππνζηεξίδεη φηη ην 23%  ησλ Ακεξηθάλσλ ρξεζηψλ ηνπ δηαδηθηχνπ είλαη 

“κεξηθψο” ή “ζεκαληηθά επεξεαζκέλνη” απφ ηα social media  ζηηο απνθάζεηο ηνπο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηα ηαμίδηα αλαςπρήο. (eMarketer 2010) .  

 

 Σα Social media επεξεάδνπλ φρη κφλν ην ζρεδηαζκφ ηνπ ηαμηδηνχ αιιά θαη ηε 

δηαδηθαζία αγνξάο κε ζρφιηα πνπ παξάγνληαη απφ ην ρξήζηε θαη θσηνγξαθίεο. Βέβαηα, 

θεξδίδνπλ ζπλερψο πξνζνρή απφ δπλεηηθνχο ηαμηδηψηεο, ρξήζηεο πνπ αληηηίζεληαη ζηελ 

παξαδνζηαθή αλαδήηεζε κε ηε ρξήζε ηεο Google ή άιισλ κεραλψλ αλαδήηεζε θαζψο 

επηζθέπηνληαη ζπρλά ην Facebook θαη άιιεο ηζηνζειίδεο social community θαη θάλνπλ 

εθεί αλαδεηήζεηο. Κπξίσο νη ρξήζηεο ησλ social media ζπκβνπιεχνληαη θίινπο θαη 

δηακέζνπ ηεο θνηλφηεηαο έξρνληαη ζε επαθή κε θαηνίθνπο ηνπ πξννξηζκνχ πνπ 
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πξφθεηηαη λα επηζθεθζνχλ ιακβάλνληαο έηζη πιεξνθνξίεο θαη ζπζηάζεηο. 

Παξαδείγκαηνο ράξηλ ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Facebook ππάξρνπλ πεξηζζφηεξνη απφ 400 

ρηιηάδεο ελεξγνί ρξήζηεο ηνπ Facebook (Wotif, 2010) θαη ην 50% ησλ ελεξγψλ 

ρξεζηψλ ηνπ ζπλδένληαη ζην Facebook θαζεκεξηλά. Δπίζεο ν κέζνο ρξήζηεο έρεη 130 

θίινπο (Facebook, 2010a). Φπζηθά απηνί νη ρξήζηεο ζπδεηνχλ  γηα ζρέδηα ηαμηδηψλ θαη 

κνηξάδνληαη πεξηερφκελν (θσηνγξαθίεο, video) απφ ηα ηαμίδηα ηνπο. Σν ηαμίδη είλαη 

θνηλσληθφ ζχκθσλα κε ην PhoCusWright (2010a) ην 80% ησλ ακεξηθαλψλ ηαμηδησηψλ 

απνιακβάλνπλ ηηο ζπδεηήζεηο γηα ηαμίδηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο εκπεηξίεο ηνπο. Ο 

θνηλσληθφο ηαμηδηψηεο είλαη ν πιεξεμνχζηνο γηα ην κειινληηθφ δηεζλή ηνπξίζηα. Ο 

θνηλσληθφο ηαμηδηψηεο θάλεη ινγηθή ρξήζε ησλ social media γηα λα αλαθαιχςεη, λα 

δηαβάζεη, λα ςάμεη θαη λα κνηξαζζεί φιεο ηηο ζρεηηθέο κε ην ηαμίδη πιεξνθνξίεο. Καηά 

ην 2009, νη κεληαίνη επηζθέπηεο ησλ social travel Web sites απμήζεθαλ θαηά 34% ζε 

κία επνρή ζπξξίθλσζεο ηεο ηνπξηζηηθήο βηνκεραλίαο (PhoCusWright, 2010b)   

 

 Απφ ηελ άιιε πιεπξά νη ηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο θαη νξγαληζκνί άξρηζαλ λα 

εμεηάδνπλ ηξφπνπο γηα λα δηαρεηξηζηνχλ ην δηαδηθηπαθφ πεξηερφκελν (Schmallegger 

and Carson 2008). Τπάξρεη έλαο απμαλφκελνο αξηζκφο νξγαληζκψλ πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ ηνπξηζκφ, ν νπνίνο θαηαθεχγεη ζηε δεκηνπξγία θαη 

πξνψζεζε blogs ζρεηηθψλ κε ηνλ ηνπξηζκφ έρνληαο σο ζηφρν ηε δεκηνπξγία κίαο 

πιαηθφξκαο επηθνηλσλίαο γηα ηνπο πειάηεο ηεο (Schmallegger and Carson 2008). Ζ 

Νέα Εειαλδία, ν Καλαδάο, ε νπεδία θαη ε Απζηξία  αθνινχζεζαλ  ηηο ηάζεηο ησλ 

social media θαη ηηο εθαξκνγέο πνπ παξέρνπλ θαη δεκηνχξγεζαλ blogs γηα ηνπο 

ηνπξίζηεο ψζηε λα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα κνηξάδνληαη ηελ εκπεηξία ηνπο κε ηνπο 

επίζεκνπο ηζηνρψξνπο ησλ πξννξηζκψλ (Schmallegger and Carson 2008). Μάιηζηα 
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εθείλνη πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηε θηινμελία πξνζπαζνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηηο 

πιεξνθνξίεο πνπ απνθνκίδνπλ απφ ηνπο θαηαλαισηέο κε ζθνπφ λα εληζρχζνπλ ηελ 

εκπηζηνζχλε θαη ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ επηζθεπηψλ (Kasavana 2008).  

 Πεξηπηψζεηο νξγαληζκψλ πνπ αληαπνθξίζεθαλ επηηπρψο ζηα εξεζίζκαηα ησλ 

θαηαλαισηψλ ζρεηηθά κε ηε βειηίσζε ηεο εκπεηξίαο ηνπο ζηνλ ηνκέα ηνπ ηνπξηζκνχ 

απνηειεί ε Scottsdale Convention and Visitors Bureaus. Πξφθεηηαη γηα κία ηδησηηθή, κε 

θεξδνζθνπηθή επηρείξεζε πνπ έρεη ζχκβαζε κε ηελ πφιε Scottsdale θαη ηελ Paradise 

Valley θαη πξαγκαηνπνηεί πξνζπάζεηεο πξνψζεζεο πξννξηζκψλ εθ κέξνπο ησλ δήκσλ 

(Russo 2010). Γεκηνχξγεζε κία πιήξσο δηαδξαζηηθή ζειίδα φπνπ ζηνπο επηζθέπηεο 

δηαηίζεηαη κία πιεζψξα πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηέρλεο, πνιηηηζκφ, αμηνζέαηα, 

πεξηπέηεηεο θαη επηινγέο θαγεηνχ (Russo 2010). Δπηπιένλ νη επηζθέπηεο κπνξνχλ λα 

δεηήζνπλ ηνλ νδεγφ επηζθέπηε απφ ηελ νκφηηηιε ζειίδα, φπνπ ηνπο δίλεηαη θαη ε 

δπλαηφηεηα λα κνηξαζηνχλ ηηο εκπεηξίεο ηνπο. Δπίζεο, ην Williamson County 

Convention and Visitors Bureau, έλαο επίζεκνο νξγαληζκφο πξνψζεζεο ηνπ 

πξννξηζκνχ γηα ην Williamson θαη άιιεο ρψξεο (Russo 2010) εθηφο ησλ άιισλ πνπ 

παξέρεη (νδεγφ επηζθέπηε, video) κε ηε ζειίδα ηνπ ζην Facebook θαη ζην Twitter δίλεη 

ηε δπλαηφηεηα ζπλνκηιίαο κε πνιινχο ρξήζηεο ε νπνίνη κάιηζηα αλεβάδνπλ θαη ην 

πεξηερφκελν ηνπο (θσηνγξαθίεο, video) γηα λα κνηξαζηνχλ ηελ εκπεηξία ηνπο. (Russo 

2010). 
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2.4 Βηβιηνγξαθηθή επηζθφπεζε ηεο εθαξκνγήο ησλ θνηλσληθψλ δηθηχσλ ζηνλ ηνπξηζκφ 

-εκπεηξηθέο κειέηεο 

ΜΕΛΕΣΗ 

 ΚΑΙ ΥΡΟΝΟΛΟΓΙΑ 

ΤΓΓΡΑΦΕΙ ΚΟΠΟ ΕΤΡΗΜΑΣΑ 

ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ 

ΕΡΕΤΝΑ 

“Intentions to use social media in 

organizing and taking vacation trips” 

(2011) 

(Πξνζέζεηο λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ηα 

social media θαηά ηελ νξγάλσζε θαη 

θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηαμηδηνχ ησλ 

δηαθνπψλ) 

 

Eduardo Parra-López,  

Jacques Bulchand-

Gidumal, Desiderio 

Gutiérrez-Taño,  

Ricardo Díaz-Armas 

Να εμεγεζνχλ νη 

παξάγνληεο πνπ θαζν-

ξίδνπλ ηηο πξνζέζεηο λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ ηα so-

cial media φηαλ νξγα-

λψλεηαη αιιά θαη θαηά 

ηε δηάξθεηα ηνπ ηαμηδηνχ 

ησλ δηαθνπψλ 

Ζ ρξήζε ησλ social media 

επεξεάδεηαη άκεζα απφ ηα 

νθέιε πνπ ν ρξήζηεο 

αλακέλεη λα ιάβεη. 

 

Σν θφζηνο (ρξφλνο θαη 

ρξήκα, απψιεηα πξν-

ζηαζίαο πξνζσπηθψλ δε-

δνκέλσλ, δπζθνιία ρξή-

ζεο ηεο ηερλνινγίαο) δελ 

ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηνπο 

παξάγνληεο πνπ επε-

ξεάδνπλ ζεκαληηθά. 

  

Ο αιηξνπηζκφο, ε 

πξφζβαζε ζηελ ηερλν-

ινγία, ε αηνκηθή πξν-

δηάζεζε ή ε εκπηζηνζχλε 

ζηηο πιεξνθνξίεο ρξεζηψλ 

νδεγνχλ ζηε ρξήζε ησλ 

social media  

Ζ έξεπλα δηεμήρζε κέζσ 

δηαδηθηχνπ ζηνπο Καλάξηνπο 

λήζνπο. Σν δείγκα απφ-

ηεινχληαλ απφ 404 άηνκα ηα 

νπνία πιεξνχζαλ δχν πξνυ-

πνζέζεηο: ήηαλ ηαθηηθνί ρξή-

ζηεο ηνπ δηαδηθηχνπ θαη είραλ 

πξαγκαηνπνηήζεη θάπνην ηαμίδη 

αλαςπρήο ηνπο πξνεγνχκελνπο 

δψδεθα κήλεο. 

 

“Role of social media in online travel 

information search”  (2010) 

(Ο ξφινο ησλ social media θαηά ηελ 

αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ ζην 

δηαδίθηπν ζρεηηθψλ κε ηαμίδηα) 

Zheng Xiang 

Ulrike Gretzel 

Να δηεξεπλήζνπλ ην 

βαζκφ  ζηνλ νπνίν ηα 

social media εκθαλί-

δνληαη ζηα απνηειέ-

ζκαηα ησλ κεραλψλ 

Σα social media απν-

ηεινχλ κεγάιν κέξνο ησλ 

απνηειεζκάησλ ηεο αλα-

δήηεζεο 

 

Ζ έξεπλα δηεμήρζε  κε ηε ρξή-

ζε ηεο δεκνθηινχο κεραλήο α-

λαδήηεζεο Google ζηελ νπνία 

ζέηνληαλ εξσηήκαηα ηα νπνία 

πεξηείραλ έλα ζπλδπαζκφ απφ 
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αλαδήηεζεο ζηα πιαίζηα 

ησλ αλαδεηήζεσλ ζηε 

θάζε ζρεδηαζκνχ ηνπ 

ηαμηδηνχ 

Οη ηζηνζειίδεο ησλ social 

media είλαη “παληαρνχ πα-

ξνχζεο” θαηά ηε δηαδη-

θηπαθή αλαδήηεζε πιε-

ξνθνξηψλ ζρεηηθψλ κε 

ηαμίδηα αζρέησο κε ηηο 

ιέμεηο αλαδήηεζεο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη  

10 πξνθαζνξηζκέλεο ιέμεηο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηαμίδηα κε 9 πφ-

ιεηο ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ 

“Social media and Tourism 

Destinations: 

TripAdvisor Case Study” (2008) 

(Social media θαη ηνπξηζηηθνί 

πξννξηζκνί: TripAdvisor κειέηε 

πεξίπησζεο) 

 

J. Miguéns, 

 R. Baggio,  

 C. Costa   

Να δηεξεπλήζνπλ κε 

πνην ηξφπν νη πιε-

ξνθνξίεο γηα ηα μελν-

δνρεία παξνπζηάδνληαη 

ζην TripAdvisor  θαη πσο 

ην πεξηερφκελν πνπ 

παξάγεηαη απφ ηνπο 

ρξήζηεο επεξεάδεη άι-

ινπο ρξήζηεο ζηελ 

επηινγή ηνπξηζηηθψλ 

πξννξηζκψλ. 

Δθείλνη πνπ παξέρνπλ 

ζπκβνπιέο είλαη θπξίσο νη 

θάηνηθνη απηψλ ησλ 

πξννξηζκψλ θαη κε απηφ 

ηνλ ηξφπν βνεζνχλ ηνλ 

ελδηαθεξφκελν λα πάξεη 

απνθάζεηο θαηά ην ζηάδην 

ηεο πξνεηνηκαζίαο αιιά 

θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

ηαμηδηνχ. 

 

Ζ παξαδνζηαθή θαηάηαμε 

κε ηα αζηέξηα ζηα 

μελνδνρεία ηεο Ληζαβφλαο 

ζπκθσλεί κε ηελ 

θαηάηαμε ηνπ TripAdvisor  

 

Ζ ζεηξά θαηάηαμεο ηνπ 

TripAdvisor βαζίδεηαη θπ-

ξίσο ζηε δεκνηηθφηεηα 

ησλ μελνδνρείσλ κε βάζε 

ηηο πξνηηκήζεηο ησλ ηνπ-

ξηζηψλ.  

 

 

Ζ κειέηε αθνξνχζε ηελ πφιε 

Ληζαβφλα ηεο Πνξηνγαιίαο 

φπνπ αλαιχζεθαλ φια ηα 

μελνδνρεία ηεο πφιεο (ζπ-

λνιηθά 191) ζην TripAdvisor, 

θαζψο επίζεο θαη ηα forums 

πνπ ήηαλ ζρεηηθά κε ηα 

αμηνζέαηα ηνπ ηνπξηζηηθνχ 

πξννξηζκνχ. 
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“Trust in Travel-Related Consumer 

Generated Media” (2008) 

(Δκπηζηνζχλε ζηα κέζα ελεκέξσζεο 

φπνπ ην πεξηερφκελν ηνπο παξάγεηαη 

απφ ην ρξήζηε θαη είλαη ζρεηηθφ κε 

ηαμίδηα) 

 

Kyung-Hyan Yoo,  

Yoonjung Lee,  

Ulrike Gretzel,  

Daniel R. Fesenmaier 

Να κειεηήζνπλ ηνπο 

παξάγνληεο πνπ επε-

ξεάδνπλ ηελ εκπη-

ζηνζχλε ησλ ρξεζηψλ 

φζνλ αθνξά ην 

πεξηερφκελν πνπ παξά-

γεηαη απφ ην ρξήζηε 

ζρεηηθά κε ηα ηαμίδηα  

 

Να  εξεπλήζνπλ ην βαζ-

κφ πνπ απηή ε 

εκπηζηνζχλε επεξεάδεη 

ηα νθέιε θαη ηηο 

επηπηψζεηο απφ ηε ρξήζε  

ηνπ θαηά ηελ πεξίνδν 

ηνπ ζρεδηαζκνχ ελφο 

ηαμηδηνχ αλαςπρήο 

Ζ ρξήζε ησλ κέζσλ 

ελεκέξσζεο φπνπ ην 

πεξηερφκελν παξάγεηαη 

απφ ην ρξήζηε είλαη 

ηδηαίηεξα δηαδεδνκέλε 

θαηά ηε θάζε πξνε-

ηνηκαζίαο ηνπ ηαμηδηνχ θαη 

ε εκπηζηνζχλε εμαξηάηαη 

απφ ηνλ ηχπν ηεο 

ηζηνζειίδαο ζηελ νπνία ην 

πεξηερφκελν είλαη αλαξ-

ηεκέλν αιιά θαη απφ ηηο 

αληηιήςεηο ησλ άιισλ 

δεκηνπξγψλ πεξηερνκέ-

λνπ. 

 

 Σν πεξηερφκελν ζεσξείηαη 

πην αμηφπηζην φηαλ είλαη 

αλαξηεκέλν ζε επίζεκεο 

ζειίδεο ηνπξηζηηθνχ γξα-

θείνπ απφ φηη φηαλ είλαη 

αλαξηεκέλν ζε ζειίδεο κε 

ζρφιηα, ζε blog ηαμηδηνχ, 

ζε social network sites ή 

ζε θνηλφηεηεο πεξηε-

ρνκέλνπ 

Ζ έξεπλα απεζηάιε ειεθ-

ηξνληθά ζε 59,186  θαηνίθνπο 

ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ. 

Απάληεζαλ νη 3,109 αιιά απφ 

απηνχο νη 1,170 απνηέιεζαλ ην 

δείγκα θαζψο ήηαλ ελεξγνί 

ρξήζηεο ηνπ δηαδηθηχνπ θαη 

είραλ πξαγκαηνπνηήζεη ηαμίδη 

αλαςπρήο ηνπο ηειεπηαίνπο 

δψδεθα κήλεο.  

 

 

“Believe it or not: Credibility of 

blogs in tourism” (2008) 

(Ζ αμηνπηζηία ησλ blogs ζηνλ 

ηνπξηζκφ) 

Rhonda W. Mack,  

Julia E. Blose,  

Bing Pan 

Να εμεηάζνπλ εάλ νη 

θαηαλαισηέο ζεσξνχλ ηα  

εηαηηξηθά ή πξνζσπηθά 

blogs αμηφπηζηεο πεγέο 

πιεξνθφξεζεο γηα ηνλ 

ηνπξηζκφ θαη λα 

ζπγθξίλνπλ ηελ αμην-

Σα blogs δε ζεσξνχληαη 

ηφζν αμηφπηζηα φζν ην 

παξαδνζηαθφ word-of-

mouth. 

 

 

 

Ζ έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε 

κέζσ ηνπ Facebook  ζε 

θνηηεηέο ελφο κεζαίνπ ζε 

κέγεζνο λνηηναλαηνιηθνχ παλε-

πηζηεκίνπ  θαζψο  ζεσξείηαη φηη  

νη θνηηεηέο αζρνινχληαη 

πεξηζζφηεξν  κε ηα λέα κέζα 
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πηζηία ηνπο κε εθείλε ηνπ 

παξαδνζηαθνχ word-of 

mouth. 

Δθείλνη πνπ δελ γξάθνπλ 

ζε blogs έρνπλ ηελ ηάζε 

λα απνδίδνπλ ην θχξνο 

ηνπ παξαδνζηαθνχ word-

of-mouth ζηα εηαηξηθά 

blogs ελψ εθείλνη πνπ 

γξάθνπλ ζε blogs 

εμηζψλνπλ ην θχξνο ηνπ 

παξαδνζηαθνχ word-of-

mouth κε εθείλν ησλ 

εηαηξηθψλ θαη ησλ 

πξνζσπηθψλ blogs. 

 

Οη επηζθέπηεο ηνπο είλαη 

ζπλήζσο δεθηηθνί ζην 

πεξηερφκελν ηνπο αθφκε 

θη αλ δελ ηα ζεσξνχλ ηφζν 

αμηφπηζηα. 

ελεκέξσζεο φπσο blogs θαη ην 

Facebook 

“The Role of User-Generated 

Content in Tourists' Travel Planning 

Behavior” (2009) 

(Ο ξφινο ηνπ πεξηερνκέλνπ 

παξαγφκελνπ απφ ρξήζηεο ζην 

ζρεδηαζκφ ηνπ ηαμηδίνπ αλαςπρήο)  

 

Carmen Cox,  

Stephen Burgess,  

Carmine Sellitto,  

Jeremy Buultjens 

Να εξεπλήζνπλ πσο νη 

ηζηνζειίδεο  κε  πεξηε-

ρφκελν παξαγφκελν απφ 

ην ρξήζηε ρξε-

ζηκνπνηνχληαη απφ ηνπο 

ελδηαθεξφκελνπο  θαη ην 

ξφιν πνπ δηαδξα-

καηίδνπλ ζηελ έξεπλα 

ηνπο γηα πιεξνθνξίεο 

αιιά θαη ζηελ 

ηαμηδησηηθή ζπκπεξηθν-

ξά. 

Σα social media ρξεζηκν-

πνηνχληαη θπξίσο πξηλ ην 

ηαμίδη θαη εηδηθφηεξα κεηά 

ηελ επηινγή ηνπ πξνν-

ξηζκνχ, ελψ θαηά ηε 

δηάξθεηα θαη κεηά ην 

ηαμίδη ε ρξήζε ηνπο είλαη 

πεξηνξηζκέλε. 

 

ηνπο πεξηζζφηεξνπο 

αξέζνπλ πνιχ θαη είλαη 

ζεηηθνί ελψ άιινη δή-

ισζαλ φηη είλαη ζεηηθνί 

αιιά  ζπγρξφλσο θαη πνιχ 

αλήζπρνη 

Ζ έξεπλα δηεμήρζε κέζσ 

δηαδηθηχνπ ζηνπο εγγε-

γξακκέλνπο  ρξήζηεο ηεο βάζεο 

δεδνκέλσλ ηνπ  “Tourism New 

South Wale’s” (απζηξαιηαλφο 

νξγαληζκφο ηνπξηζκνχ). Οη 

ζπλδξνκεηέο ηεο ήηαλ 

πεξηζζφηεξνη απφ 110,000 θαη 

απφ απηνχο απάληεζαλ ζηελ 

έξεπλα νη 13,281 φκσο ιφγν 

ειιεηπφλησλ ζηνηρείσλ αμηνιν-

γήζεθαλ ηα 12,544 απφ ηα 

εξσηεκαηνιφγηα 
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Σνπο αξέζεη ην γεγνλφο 

φηη ην πεξηερφκελν  πξνέξ-

ρεηαη απφ ηνπο ηαμηδηψηεο 

θαη εθθξάδεη αιψβεηε ηελ 

εκπεηξία ηνπο  αιιά 

αλεζπρνχλ κήπσο είλαη 

ςεχηηθν θαη έρεη σο ζηφρν 

λα ηνπο παξαπιαλήζεη. 

 

Οη ηζηνζειίδεο απηέο δε 

ζεσξνχληαη ηφζν αμηφ-

πηζηεο φζν άιιεο πεγέο 

πιεξνθφξεζεο ηαμηδηνχ   

φπσο π.ρ. νη ηνπξηζηηθέο 

ηζηνζειίδεο πνπ ρξεκα-

ηνδνηνχληαη απφ ηελ 

θπβέξλεζε. 

“Tried and tested: The impact of 

online hotel reviews on consumer 

consideration” (2008) 

(Ζ επίδξαζε ησλ δηαδηθηπαθψλ 

ζρνιίσλ γηα μελνδνρεία ζηηο 

απνθάζεηο ηνπ θαηαλαισηή)  

 

Ivar E. Vermeulen,  

Daphne Seegers  

Να κειεηήζνπλ ηελ 

επίδξαζε ησλ ζρνιίσλ 

(reviews) γηα μελνδνρεία 

πνπ ππάξρνπλ ζε social 

media ζηηο απνθάζεηο 

ησλ ελδηαθεξνκέλσλ. 

Ζ έθζεζε ησλ θαηαλα-

ισηψλ ζε δηαδηθηπαθά 

ζρφιηα απμάλεη θαηά κέζν 

φξν ηελ πηζαλφηεηα λα 

θιείζνπλ δσκάηην ζην 

μελνδνρείν γηα ην νπνίν 

γίλνληαη ηα ζρφιηα. 

 

Αζθείηαη κεγαιχηεξε 

πεηζψ ζηνπο θαηαλαισηέο 

φηαλ ηα ζρφιηα αθνξνχλ 

ιηγφηεξα γλσζηά μελν-

δνρεία - νη κε εδξαη-

σκέλεο αληηιήςεηο αιιά-

δνπλ επθνιφηεξα. 

 

 Ζ έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε 

ζε δηάθνξα κέξε ηεο Οιιαλδίαο 

κε κελχκαηα ειεθηξνληθνχ 

ηαρπδξνκείνπ κέζσ ησλ νπνίσλ 

γηλφηαλ ε πξνηξνπή ησλ 

ζπκκεηερφλησλ λα απαληήζνπλ 

ζηα εξσηήκαηα.  Σν δείγκα 

απνηεινχληαλ απφ 168 άηνκα 

θαη ε κέζε ειηθία ηνπο  ήηαλ 31 

εηψλ. 
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“Facebook, Friends and Photos: A 

Snapshot into Social Networking for 

Generating Travel Ideas” (2010) 

(Facebook, Φίινη θαη θσηνγξαθίεο: 

Έλα ζηηγκηφηππν κέζα απφ ηα 

θνηλσληθά δίθηπα κε ζθνπφ ηε 

παξνρή ηδεψλ γηα ην ηαμίδη)   

Leanne White Να κειεηήζεη ηε ρξήζε 

ησλ θσηνγξαθηψλ ζηηο 

δεκνθηιείο ηζηνζειίδεο 

θνηλσληθήο δηθηχσζεο 

θαη ηνλ ηξφπν κε ηνλ 

νπνίν  επεξεάδνπλ ηηο 

απνθάζεηο γηα ηαμίδηα 

ησλ άιισλ ρξεζηψλ. 

Σα ζρφιηα θαη νη 

θσηνγξαθίεο πνπ αλεβά-

δνπλ νη ρξήζηεο ζρεηηθά 

κε ην ηαμίδη πνπ πξαγκα-

ηνπνίεζαλ δείρλνπλ φηη ην 

ηαμίδη ήηαλ επράξηζην κε 

απνηέιεζκα λα απμά-

λνληαη νη πηζαλφηεηεο 

επεξεαζκνχ ηνπ ρξήζηε 

απφ ηηο θσηνγξαθίεο. 

 

Λφγσ ηνπ ελδηαθέξνληνο 

πνπ πξνθαινχλ νη 

θσηνγξαθίεο απφ ηα 

ηαμίδηα πηζαλφλ λα γίλνπλ 

κέξνο ησλ ηαμηδησηηθψλ 

ζρεδίσλ ησλ ζεαηψλ ηνπο. 

 

Οη λένη άλζξσπνη 

επηιέγνπλ λα βγάδνπλ 

θσηνγξαθίεο ζηηο νπνίεο 

ππάξρνπλ αλζξψπηλα ππν-

θείκελα ελψ νη κεγα-

ιχηεξνη ζε ειηθία 

άλζξσπνη ζε κεγαιχηεξν 

πνζνζηφ βγάδνπλ ηνπία 

θαη αμηνζέαηα 

Δμεηάζηεθε κία επηινγή 

νπηηθψλ εηθφλσλ θαη γξαπηψλ 

κελπκάησλ ζρεηηθψλ κε ηνλ 

ηνπξηζκφ απφ κέιε ηνπ 

Facebook θαηά ηελ πεξίνδν 

επηέκβξηνο 2007- επηέκβξηνο 

2008 

“Use and Impact of Online Travel 

Reviews” (2008) 

Υξήζε θαη επίδξαζε ησλ 

δηαδηθηπαθψλ ηαμηδησηηθψλ ζρνιίσλ  

Ulrike Gretzel,  

Kyung Hyan Yoo 

Να κειεηήζνπλ ηνλ 

ηξφπν κε ηνλ νπνίν ηα 

ζρφιηα άιισλ ηαμη-

δησηψλ ζηα social media 

επεξεάδνπλ ηα ζηάδηα  

θαη ηηο πηπρέο ηνπ 

Σα ηαμηδησηηθά ζρφιηα  

ρξεζηκνπνηνχληαη θπξίσο 

ζηε θάζε ησλ απνθάζεσλ 

θαηά ην ζρεδηαζκφ ηνπ 

ηαμηδηνχ αιιά ρξεζη-

κνπνηνχληαη θαη ζε πην 

Πξαγκαηνπνηήζεθε δηαδηθηπ-

αθή έξεπλα ζε ρξήζηεο ηνπ 

TripAdvisor πνπ βξίζθνληαη 

θπξίσο ζηηο ΖΠΑ αιιά θαη 

ζηνλ Καλαδά, ζην Ζλσκέλν 

Βαζίιεην θαη ζηελ Απζηξαιία. 
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ηαμηδηνχ πνπ ζρεδηά-

δεηαη. 

πξψηκν ζηάδην γηα ηελ 

παξνρή ηδεψλ αιιά θαη ζε 

κεηαγελέζηεξν ζηάδην γηα 

επηβεβαίσζε ηεο νξζφ-

ηεηαο ηεο επηινγήο ή γηα 

λα κνηξαζηνχλ ηελ εκπεη-

ξία ηνπο κε άιινπο  

 

Οη πεξηζζφηεξνη ηα 

ζεσξνχλ ηδηαηηέξσο ζεκα-

ληηθά γηα ηελ απφθαζε ηεο 

δηακνλήο. 

 

Οη γπλαίθεο επσθεινχληαη 

πεξηζζφηεξν απφ ηελ 

αλάγλσζε ησλ ζρνιίσλ 

θαζψο ηηο ςπραγσγνχλ θαη 

ηηο εκπλένπλ ζην 

ζρεδηαζκφ ηαμηδηψλ 

ηελ έξεπλα εμαηξέζεθαλ φζνη 

δνχιεπαλ ή δνχζαλ κε θάπνηνλ 

πνπ δνχιεπε ζε εηαηξεία πνπ 

πξαγκαηνπνηνχζε έξεπλα αγν-

ξάο, πνπ αζρνινχληαλ  κε ηε 

δηαθήκηζε, ην marketing, ηα 

media ή ηηο δεκφζηεο ζρέζεηο. 

Δπίζεο ζπκπεξηιήθζεθαλ κφλν 

εθείλνη πνπ πξαγκαηνπνίεζαλ 

ηαμίδη αλαςπρήο ηνπο πξνε-

γνχκελνπο δψδεθα κήλεο θαη 

πξνγξακκάηηδαλ θάπνην γηα 

ηνπο επφκελνπο.  Ζ πξφζθιεζε 

γηα ζπκκεηνρή ζηάιζεθε κε 

email  ζε 7000 άηνκα θαη απφ 

απηνχο αληαπνθξίζεθαλ νη 

1480 

“Product Reviews in Travel Decision 

Making” (2006) 

(ρφιηα πξντφληνο θαηά ηε ιήςε 

απφθαζεο ζρεηηθά κε θάπνην ηαμίδη)  

Francesco Ricci,  

René T.A. Wietsma  

Να κειεηήζνπλ ηηο 

πηζαλέο ρξήζεηο ησλ 

ζρνιίσλ γηα ηνπξηζηηθά 

πξντφληα θαηά ηε 

δηαδηθαζία ηεο ιήςεο  

απνθάζεσλ. 

Σα ζρφιηα γηα ηνπξηζηηθά 

πξντφληα δηαδξακαηίδνπλ 

δηάθνξνπο ξφινπο θαηά ηε 

δηαδηθαζία ιήςεο απνθά-

ζεσλ θαη νη ξφινη 

πνηθίινπλ αλάινγα κε ηηο 

ζπλζήθεο ηεο δηαδηθαζίαο 

επηινγήο ηνπ θάζε 

πξντφληνο. 

 

Γελ βξέζεθε δηαθνξά 

ζηελ επίδξαζε ησλ 

ζεηηθψλ θαη ησλ 

αξλεηηθψλ ζρνιίσλ ζηε 

Ζ έξεπλα δηεμήρζε ζε θνηηεηέο 

ηνπ κεηαπηπρηαθνχ πξν-

γξάκκαηνο “Σνπξηζκφο θαη 

Οηθνλνκία” ζην παλεπηζηήκην 

Bocconi ζηελ Ηηαιία κέζσ 

εξσηεκαηνινγίσλ θαη ε ειηθία 

ηνπο θπκαίλνληαλ απφ 22 κέρξη 

37. 
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δηαδηθαζία ιήςεο απνθά-

ζεσλ αλ θαη νη έκπεηξνη 

ρξήζηεο ελδηαθέξνληαη 

πεξηζζφηεξν γηα ηα 

αξλεηηθά. 

 

Οη άλδξεο ηείλνπλ 

πεξηζζφηεξν λα εκπη-

ζηεχνληαη ηηο θξηηηθέο ησλ 

άιισλ, ελψ νη γπλαίθεο 

δείρλνπλ λα επεξεάδνληαη 

ιηγφηεξν απφ απηέο 

“Online Social Networks and Travel 

Behaviour: Social Network Usage by 

Travellers to Australia” (2010) 

(Γηαδηθηπαθά θνηλσληθά δίθηπα θαη ε 

ζπκπεξηθνξά ζην ηαμίδη: Ζ ρξήζε 

ησλ θνηλσληθψλ δηθηχσλ απφ 

ηαμηδηψηεο κε πξννξηζκφ ηελ 

Απζηξαιία)  

Suresh Sood,  

Uraiporn 

Kattiyapornpong,  

Kenneth E. Miller 

 Να κειεηήζνπλ ην θαη-

λφκελν ησλ θνηλσληθψλ 

δηθηχσλ ζηα ηαμίδηα θαη 

ζηνλ ηνπξηζκφ θαη ηε 

ρξήζε ηνπο απφ ηνπο 

ηαμηδηψηεο κε πξννξηζκφ 

ηελ Απζηξαιία 

Σν κεγαιχηεξν πνζνζηφ 

ησλ ηαμηδησηψλ (75%) γηα 

ηελ Απζηξαιία πήξε 

πιεξνθνξίεο γηα ην ηαμίδη 

απφ νηθνγέλεηα θαη θίινπο 

ελψ 51% ρξεζηκνπνίεζε 

ηα θνηλσληθά δίθηπα. 

 

Σν κεγαιχηεξν πνζνζηφ 

απφ απηνχο πνπ ρξε-

ζηκνπνίεζαλ ηα θνηλσ-

ληθά δίθηπα γηα ην 

ζρεδηαζκφ ηνπ ηαμηδηνχ 

ρξεζηκνπνίεζε ην Face-

book. 

 

Πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο 

κηζνχο ηαμηδηψηεο πξφ-

θεηηαη λα κνηξαζηνχλ ην 

πεξηερφκελν ηνπ ηαμηδηνχ 

ηνπο δηαδηθηπαθά. 

Ζ έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε  

ζηνλ Γηεζλή Αεξνιηκέλα ηεο 

Μπαλγθφθ ζηελ αίζνπζα 

αλαρσξήζεσλ φπνπ εξσ-

ηήζεθαλ 354 ηαμηδηψηεο  πνπ 

κεηέβαηλαλ πξνο ηελ Απ-

ζηξαιία 
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“Tourism and online photography” 

(2011) 

(Σνπξηζκφο θαη δηαδηθηπαθή 

θσηνγξαθία)  

Iris Sheungting Lo, 

 Bob McKercher,  

Ada Lo, 

 Catherine Cheung, 

 Rob Law 

Να εξεπλήζνπλ ηε ρξήζε 

ησλ δηαδηθηπαθψλ ηερλν-

ινγηψλ δηακνηξαζκνχ ηα-

μηδησηηθψλ θσηνγξα-

θηψλ  

Δθείλνη πνπ δεκνζηεχνπλ 

ηηο θσηνγξαθίεο ηνπο ζην 

δηαδίθηπν είλαη ζπλήζσο 

λεφηεξνη, πεξηζζφηεξν 

κνξθσκέλνη, κε κεγα-

ιχηεξν εηζφδεκα, έκπεηξνη 

ηαμηδηψηεο θαη επηζθέ-

πηνληαη ζπλήζσο δηεζλείο 

πξννξηζκνχο  ζε ζρέζε κε 

εθείλνπο πνπ δελ ηηο 

δεκνζηεχνπλ. 

 

 Όζνλ αθνξά ηηο πεγέο 

πιεξνθφξεζεο  εθείλνη 

πνπ  δεκνζηεχνπλ ηηο 

θσηνγξαθίεο ηνπο δε 

βαζίδνληαη ζε πιεξν-

θνξηνδφηεο πνπ αζρν-

ινχληαη εκπνξηθά κε ηνλ 

ηνπξηζκφ αιιά ζε θίινπο 

θαη ζε άιιεο πεγέο. 

 

Ζ έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε 

απφ παλεπηζηήκην ηνπ Υνλγθ 

Κνλγθ  φπνπ ζπκκεηείραλ 1,466 

λνηθνθπξηά ηεο πεξηνρήο. Ζ 

έξεπλα έγηλε κέζσ ηειε-

θσληθψλ ζπλεληεχμεσλ ρξεζη-

κνπνηψληαο ην ζχζηεκα  CATI 

(Computer-Assisted Telephone 

Interview). Έγηλε πξνζπάζεηα 

ψζηε ην δείγκα λα είλαη ηπραίν 

θαη κάιηζηα ε έξεπλα 

πξαγκαηνπνηήζεθε θπξίσο απφ-

γεχκαηα άιια θαη αββα-

ηνθχξηαθα  φπνπ είλαη πην 

πηζαλφ νη άλζξσπνη λα 

βξίζθνληαη ζηα ζπίηηα ηνπο. 

ηελ έξεπλα ζπκπεξηιήθζεθαλ 

φζνη δελ ηαμηδεχνπλ, εθείλνη 

πνπ ηαμηδεχνπλ ζηελ ελδνρψξα 

αιιά θαη φζνη ηαμηδεχνπλ 

δηεζλψο 

“Mediating tourist experiences. 

Access to places via shared videos” 

(2009) 

 

Γηακεζνιάβεζε γηα παξνρή 

ηνπξηζηηθψλ εκπεηξηψλ: Πξφζβαζε 

ζε ηνπνζεζίεο κέζσ θνηλφρξεζησλ 

video  

Iis P. Tussyadiah,  

Daniel R. Fesenmaier 

Να αμηνινγήζνπλ ην 

ξφιν ησλ video πνπ 

ηνπνζεηνχληαη ζην δηα-

δίθηπν απφ ηνπο 

ηαμηδηψηεο αιιά θαη ηε 

ρξήζε ηνπο απφ εθείλνπο 

πνπ ελδηαθέξνληαη γηα 

ηηο ηνπνζεζίεο πνπ 

παξνπζηάδνληαη. 

Σα video κπνξνχλ λα 

ιεηηνπξγήζνπλ σο πεγή 

πιεξνθνξηψλ θαη ίζσο 

ζπκπεξηιεθζνχλ ηα αμην-

ζέαηα πνπ απεηθνλίδνληαη 

ζηα video ζηα ζρέδηα ησλ 

ηαμηδησηψλ. 

 

Σα video κπνξνχλ λα 

δείμνπλ εάλ θάηη αμίδεη λα 

ην επηζθεθζείο κε ηνλ 

Σα δεδνκέλα  ζπιιέρζεθαλ  

απφ ην Youtube κε βάζε 

θάπνηα θξηηήξηα.  ηελ έξεπλα 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ   ζπγθε-

θξηκέλεο ιέμεηο πνπ ζρε-

ηίδνληαλ κε ηα ηαμίδηα θαη ηε 

Νέα Τφξθε. πκπεξηιήθζεθαλ 

φζα  video πεξηείραλ κία ιέμε 

απφ απηέο ή ζπλδπαζκφ 

πεξηζζνηέξσλ. Δμαηξέζεθαλ  

φκσο εθείλα πνπ δελ 
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ηξφπν πνπ απεηθνλίδνληαη 

απφ ηνπο άιινπο ηνπ-

ξίζηεο 

 

Σα video απνηεινχλ πεγή 

νλείξσλ θαη θαληα-

ζηψζεσλ γηα εθείλνπο πνπ 

δελ έρνπλ επηζθεθζεί ηελ 

ηνπνζεζία θαη πεγή 

αλακλήζεσλ γηα εθείλνπο 

πνπ ηελ έρνπλ επηζθεθζεί. 

 

ζρεηίδνληαλ κε ηνπξηζηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο θαη φζα δελ 

είραλ θαλέλα ζρφιην απφ ζεαηή. 

πλνιηθά ζπκπεξηιήθζεθαλ 

120 video ηα νπνία πεξηείραλ 

576 ζρφιηα ζεαηψλ.  

“The Role of social media in Russian 

tourists’ search for information” 

(2011) 

Ο ξφινο ησλ social media ζηελ 

αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ ησλ Ρψζσλ 

ηνπξηζηψλ”  

Katriina Kähkönen  Να δηεξεπλήζεη πσο νη 

Ρψζνη ηνπξίζηεο βξί-

ζθνπλ πιεξνθνξίεο γηα 

ηε Βφξεηα Καξειία θαη 

πην ζπγθεθξηκέλα ζε πην 

βαζκφ ηα social media 

ρξεζηκνπνηνχληαη σο 

πεγή πιεξνθνξηψλ, γηα 

πνην ιφγν θαη εάλ ηνπο 

επεξεάδνπλ. 

Ληγφηεξνη απφ ηνπο 

κηζνχο ηνπξίζηεο (44%) 

πνπ ηαμίδεςαλ ζηε Βφξεηα 

Καξειία έςαμαλ γηα 

πιεξνθνξίεο. 

. 

Σα θίλεηξα πνπ ηνπο 

ψζεζαλ λα ρξεζηκν-

πνηήζνπλ ηα social media 

ήηαλ: λα βξνπλ πιεξν-

θνξίεο ζρεηηθέο κε ην 

ηαμίδη, λα κνηξαζηνχλ ηελ 

εκπεηξία ηνπο,  λα βξνπλ 

θίινπο θαη ηαμηδηψηεο κε 

ίδηα ελδηαθέξνληα αιιά 

θαη λα δηαζθεδάζνπλ. 

 

Σα social media 

επεξεάδνπλ ζεκαληηθά ηε 

ιήςε απφθαζεο ησλ 

Ρψζσλ ηνπξηζηψλ θαζψο 

Ζ έξεπλα απεπζχλζεθε κέζσ 

εξσηεκαηνινγίνπ ζε  Ρψζνπο 

ηνπξίζηεο πνπ επηζθέθζεθαλ ηε 

Βφξεηα Καξειία ρσξίο λα 

πεξηνξίδεηαη απφ δεκν-

γξαθηθνχο παξάγνληεο.    Ζ έ-

ξεπλα δηεμήρζε ζην Prisma  

ζηελ πφιε  Joensuu. Σν Prisma 

είλαη ην κεγαιχηεξν 

supermarket- πνιπθαηάζηεκα 

ζηελ πφιε Joensuu ζην νπνίν 

ζπρλάδνπλ Ρψζνη πειάηεο. Ζ 

πεξίνδνο ζπιινγήο ησλ 

ζηνηρείσλ ήηαλ θνληά ζην ηέινο 

ηνπ έηνπο φπνπ παξαδνζηαθά 

είλαη πεξίνδνο αηρκήο ησλ 

Ρψζσλ ηνπξηζηψλ ζηε 

Φηλιαλδία. 
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ην 75% ησλ εξσηψκελσλ 

απάληεζαλ φηη νη ζπζηά-

ζεηο ησλ άιισλ έρνπλ 

ζεηηθή επίδξαζε θαηά ηε 

ιήςε απφθαζεο. 

 

Οη Ρψζνη ηνπξίζηεο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ ηα social 

media σο πεγέο πιεξν-

θφξεζεο είλαη πεξηζ-

ζφηεξν επαίζζεηνη γηα λα 

επεξεαζηνχλ απφ ηηο 

ζπζηάζεηο άιισλ ηαμη-

δησηψλ ελψ εθείλνη πνπ 

δελ ηα ρξεζηκνπνηνχλ 

αξθεηά αλέθεξαλ φηη 

επεξεάδνληαη ιίγν απφ ηηο 

ζπζηάζεηο ζηε ιήςε ησλ 

απνθάζεσλ ηνπο. 

“Travel Information Search – The 

Presence of Social Media” (2011) 

(Αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ ηαμηδίνπ- 

Ζ παξνπζία ησλ Social Media) 

Pirkko Walden,  

Christer Carlsson,  

Alexandros 

Papageorgiou 

Να κειεηήζνπλ ηελ 

παξνπζία ησλ social 

media ζηελ αλαδήηεζε 

πιεξνθνξηψλ θαηά ηε 

δηαδηθαζία ζρεδηαζκνχ 

ηνπ ηαμηδηνχ 

Σν 27,7% ησλ απνηε-

ιεζκάησλ ηεο αλαδήηεζεο 

μελνδνρείσλ, νδεγνχλ ζε  

ηζηνζειίδα social media. 

 

Σν είδνο ησλ social media 

πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη θπ-

ξίσο είλαη νη ηζηνζειίδεο 

κε ζρφιηα ρξεζηψλ 

(consumer review sites) 

 

Σα social media ραξα-

θηεξίδνληαη απφ παξνπζία 

ζηηο ηξεηο πξψηεο ζειίδεο 

Υξεζηκνπνηήζεθε ε κεραλή 

αλαδήηεζεο Google φπνπ 

πξνζνκνηψζεθε ε ρξήζε ηεο κε 

ηελ αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ 

πνπ πξαγκαηνπνηείηαη θαηά ην 

ζρεδηαζκφ ηνπ ηαμηδηνχ. Σα 

εξσηήκαηα ηέζεθαλ κε ηε 

ρξήζε ησλ νλνκάησλ ησλ 10 

θνξπθαίσλ  μελνδνρείσλ ζε 

θάζε έλαλ απφ ηνπο 12 

επηιεγκέλνπο πξννξηζκνχο ζηε 

Φηλιαλδία θαη ζηελ Διιάδα. 

πλνιηθά κειεηήζεθαλ 120 

εξσηήκαηα. 
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ησλ απνηειεζκάησλ ηεο 

αλαδήηεζεο αιιά πεξηζ-

ζφηεξα απνηειέζκαηα κε 

social media εκθαλίδνληαη 

ζηηο επφκελεο. 

 

Ο αξηζκφο ησλ social 

media ζηα απνηειέζκαηα 

εμαξηάηαη ζε κεγάιν 

βαζκφ απφ ηηο ιέμεηο-

θιεηδηά πνπ ρξεζη-

κνπνηνχληαη θαηά ηελ 

αλαδήηεζε. 

 

Μεζαίνπ κεγέζνπο πξνν-

ξηζκνί απνδείρζεθαλ φηη 

είλαη νη εγέηεο ησλ social 

media αθήλνληαο πνιχ 

πίζσ δεκνθηιέζηεξνπο 

πξννξηζκνχο 

(Social media use and impact during 

the holiday travel planning process) 

(2012) 

Ζ ρξήζε ησλ Social media θαη ε 

επίδξαζε ηνπο θαηά ηε δηαδηθαζία 

ζρεδηαζκνχ ηνπ ηαμηδίνπ αλαςπρήο  

John Fotis,  

Dimitrios Buhalis,  

Nicos Rossides 

Να κειεηήζνπλ ηελ 

επίδξαζε ησλ social 

media ζε φιεο ηηο θάζεηο 

ηνπ ηαμηδηνχ: πξηλ, θαηά 

ηε δηάξθεηα θαη κεηά ην 

ηαμίδη. 

Σα social media ρξεζηκν-

πνηνχληαη θαηά ηε 

δηάξθεηα φισλ ησλ 

θάζεσλ ηεο δηαδηθαζίαο 

ηνπ ηαμηδηνχ (πξηλ, θαηά 

ηε δηάξθεηα θαη κεηά) ζε 

δηαθνξεηηθφ βαζκφ βέβαηα 

θαη γηα δηαθνξεηηθφ ζθνπφ 

 

Οη ηαμηδηψηεο πνπ 

θαηνηθνχλ ζε ρψξεο ηηο 

πξψελ Δ...Γ. ρξεζη-

κνπνηνχλ ηα social media 

Ζ έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε 

κέζσ δηαδηθηπαθνχ εξσηε-

καηνινγίνπ ζε θαηνίθνπο ησλ 

12 ρσξψλ ηεο πξψελ Δ...Γ 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο 

Ρσζίαο πνπ έρνπλ θάλεη 

ηνπιάρηζηνλ έλα ηαμίδη αλα-

ςπρήο ηνπο ηειεπηαίνπο δψδεθα 

κήλεο. Ζ πξφζθιεζε ζηάιζεθε 

ζε 900 άηνκα απφ ηα νπνία 346 

απάληεζαλ νιφθιεξν ην 

εξσηεκαηνιφγην 
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θπξίσο κεηά ην ηαμίδη γηα 

λα κνηξαζηνχλ εκπεηξίεο 

θαη θσηνγξαθίεο κε 

θίινπο θαη άιινπο 

ηαμηδηψηεο 

 

Σα social media 

επεξεάδνπλ “΄θάπσο”  

ηνπο ρξήζηεο ζηελ 

επηινγή ηνπ πξννξηζκνχ 

θαη ηεο δηακνλήο κε 

απνηέιεζκα λα θάλνπλ 

θάπνηεο αιιαγέο ζηα 

αξρηθά ηνπο ζρέδηα 

 

  Γεληθά πνιιέο έξεπλεο έρνπλ γίλεη γηα ηα social media θαη ηελ επίδξαζε ηνπο 

ζηηο απνθάζεηο ησλ ρξεζηψλ ηνπο ζρεηηθά κε ηα ηαμίδηα αλαςπρήο: νη Eduardo Parra-

López, Jacques Bulchand-Gidumal, Desiderio Gutiérrez-Taño, Ricardo Díaz-Armas ζην 

“Intentions to use social media in organizing and taking vacation trips” (Πξνζέζεηο λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ ηα social media θαηά ηελ νξγάλσζε θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

ηαμηδηνχ ησλ δηαθνπψλ) (2011)  πξφηεηλαλ έλα ζεσξεηηθφ κνληέιν γηα  λα εμεγεζνχλ νη 

παξάγνληεο πνπ θαζνξίδνπλ ηηο πξνζέζεηο λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ηα social media φηαλ 

νξγαλψλεηαη αιιά θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηαμηδηνχ ησλ δηαθνπψλ. Ζ έξεπλα δηεμήρζε 

κέζσ δηαδηθηχνπ ζε έλα δείγκα 404 αηφκσλ ζηνπο Καλάξηνπο λήζνπο νη νπνίνη ήηαλ 

ηαθηηθνί ρξήζηεο ηνπ δηαδηθηχνπ θαη είραλ πξαγκαηνπνηήζεη θάπνην ηαμίδη αλαςπρήο 

ηνπο πξνεγνχκελνπο δψδεθα κήλεο. Κχξην απνηέιεζκα ηεο έξεπλαο ήηαλ φηη ε ρξήζε 

ησλ social media επεξεάδεηαη άκεζα απφ ηα νθέιε (ιεηηνπξγηθά, ςπρνινγηθά, 

θνηλσληθά θαη εδνληθά) πνπ ν ρξήζηεο αλακέλεη λα ιάβεη. Ωζηφζν, ην θφζηνο (ρξφλνο, 

                           Πίλαθαο 2.2 
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ρξήκα, απψιεηα πξνζηαζίαο πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ, δπζθνιία ρξήζεο ηεο 

ηερλνινγίαο) δελ ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηνπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ζεκαληηθά ηελ 

πξνδηάζεζε ηεο ρξήζεο απηψλ ησλ ηερλνινγηψλ. Ζ έξεπλα θαηέδεημε επίζεο φηη 

ππάξρνπλ κία ζεηξά απφ θίλεηξα φπσο ν αιηξνπηζκφο, ε πξφζβαζε ζηελ ηερλνινγία, ε 

αηνκηθή πξνδηάζεζε ή ε εκπηζηνζχλε ζηηο πιεξνθνξίεο ρξεζηψλ πνπ αληαιιάζζνληαη 

ζην δηαδίθηπν ηα νπνία δηεπθνιχλνπλ θαη πξνσζνχλ ηε ρξήζε απηνχ ηνπ είδνπο ηεο 

ηερλνινγίαο θαηά ηελ νξγάλσζε θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηνπξηζηηθνχ ηαμηδηνχ. 

 

 Οη Zheng Xiang, Ulrike Gretzel ζην “Role of social media in online travel 

information search” (Ο ξφινο ησλ social media θαηά ηελ αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ ζην 

δηαδίθηπν ζρεηηθά κε ηαμίδηα) (2010)  είραλ σο ζηφρν λα δηεξεπλήζνπλ ην βαζκφ ζηνλ 

νπνίν ηα social media εκθαλίδνληαη ζηα απνηειέζκαηα ησλ κεραλψλ αλαδήηεζεο ζηα 

πιαίζηα ησλ αλαδεηήζεσλ ζρεηηθψλ κε ηαμίδηα. Αζρνιήζεθαλ κε έλα ζρέδην έξεπλαο ην 

νπνίν πξνζνκνηψλεη ηε ρξήζε ησλ κεραλψλ αλαδήηεζεο απφ ηνλ ηαμηδηψηε γηα ην 

ζρεδηαζκφ ηνπ ηαμηδηνχ, ρξεζηκνπνηψληαο κία ζεηξά απφ πξνθαζνξηζκέλεο ιέμεηο ζε 

ζπλδπαζκφ κε ελληά νλφκαηα Ακεξηθαληθψλ ηνπξηζηηθψλ πξννξηζκψλ ζηε κεραλή 

αλαδήηεζεο Google. Ζ αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο έδεημε φηη social 

media απνηεινχλ κεγάιν κέξνο ησλ απνηειεζκάησλ ηεο αλαδήηεζεο, δείρλνληαο έηζη 

φηη νη κεραλέο αλαδήηεζεο θαηεπζχλνπλ ηνπο ηαμηδηψηεο ζηα social media. Ζ έξεπλα 

απνθάιπςε επίζεο φηη νη ηζηνζειίδεο ησλ social media είλαη “παληαρνχ παξνχζεο” θαηά 

ηε δηαδηθηπαθή αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ ζρεηηθψλ κε ηαμίδηα αζρέησο κε ηηο ιέμεηο 

αλαδήηεζεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη. Δπηβεβαηψλεηαη κε απηφλ ηνλ ηξφπν ε απμαλφκελε 

ζεκαζία ησλ social media ζηνλ δηαδηθηπαθφ ηνκέα ηνπ ηνπξηζκνχ. 
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 Οη J. Miguéns, R. Baggio, and C. Costa  ζην “ Social media and Tourism 

Destinations: TripAdvisor Case Study” (Social media θαη ηνπξηζηηθνί πξννξηζκνί: 

TripAdvisor κειέηε πεξίπησζεο) (2008) εξεχλεζαλ ην πεξηερφκελν πνπ παξάγεηαη απφ 

ηε ρξήζηε ζην TripAdvisor κε κειέηε πεξίπησζεο ζηελ πφιε Ληζαβφλα, ηεο 

Πνξηνγαιίαο κε ζηφρν λα δηεξεπλήζνπλ κε πνηνλ ηξφπν παξνπζηάδνληαη νη 

πιεξνθνξίεο γηα ηα μελνδνρεία θαη πσο ην πεξηερφκελν πνπ παξάγεηαη απφ ρξήζηεο 

επεξεάδεη άιινπο ρξήζηεο ζηελ επηινγή ηνπξηζηηθψλ πξννξηζκψλ. Αλαιχζεθαλ φια ηα 

μελνδνρεία ηεο  Ληζαβφλαο (ζπλνιηθά 191) ζην TripAdvisor, θαζψο επίζεο θαη ηα 

forums πνπ είλαη ζρεηηθά κε ηα αμηνζέαηα ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξννξηζκνχ. Ζ έξεπλα 

έδεημε φηη εθείλνη πνπ παξέρνπλ ζπκβνπιέο γηα αμηνζέαηα, ελνηθηάζεηο απηνθηλήησλ, 

εζηηαηφξηα θαη άιια, είλαη θπξίσο νη θάηνηθνη απηψλ ησλ πξννξηζκψλ θαη κε απηφ ηνλ 

ηξφπν βνεζνχλ ηνλ ελδηαθεξφκελν λα πάξεη απνθάζεηο θαηά ην ζηάδην ηεο 

πξνεηνηκαζίαο αιιά θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηαμηδηνχ ελψ εθείλνη πνπ ελδηαθέξνληαη 

γηα ζπκβνπιέο ή πιεξνθνξίεο θαηνηθνχλ θπξίσο ζηηο Ζ.Π.Α. ή ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην. 

Απνθαιχθζεθε επίζεο, φηη ε παξαδνζηαθή θαηάηαμε κε ηα αζηέξηα ζηα μελνδνρεία ηεο 

Ληζαβφλαο ζπκθσλεί κε ηελ θαηάηαμε ηνπ TripAdvisor φκσο ππάξρεη κηθξφο αξηζκφο 

μελνδνρείσλ ζην TripAdvisor γηα ηελ πφιε ηεο Λπζαβφλαο (191). Ζ ζεηξά θαηάηαμεο 

ηνπ TripAdvisor βαζίδεηαη θπξίσο ζηελ δεκνηηθφηεηα ησλ μελνδνρείσλ κε βάζε ηηο 

πξνηηκήζεηο ησλ ηνπξηζηψλ. 

 

 Οη Kyung-Hyan Yoo, Yoonjung Lee, Ulrike Gretzel, Daniel R. Fesenmaier  ζην 

“Trust in Travel-Related Consumer Generated Media” (Δκπηζηνζχλε ζηα κέζα 

ελεκέξσζεο φπνπ ην πεξηερφκελν ηνπο παξάγεηαη απφ ην ρξήζηε θαη είλαη ζρεηηθφ κε 

ηαμίδηα) (2008). Ζ έξεπλα είρε σο ζηφρν λα κειεηήζεη ηνπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ 
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ηελ εκπηζηνζχλε ησλ ρξεζηψλ φζνλ αθνξά ην πεξηερφκελν πνπ παξάγεηαη απφ ην 

ρξήζηε ζρεηηθά κε ηα ηαμίδηα θαη ην βαζκφ πνπ απηή ε εκπηζηνζχλε επεξεάδεη ηα 

νθέιε θαη ηηο επηπηψζεηο απφ ηε ρξήζε ηνπ θαηά ηελ πεξίνδν ηνπ ζρεδηαζκνχ ελφο 

ηαμηδίνπ αλαςπρήο. Ζ έξεπλα απεζηάιε ειεθηξνληθά ζε 59,186  θαηνίθνπο ησλ 

Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ φκσο απφ ηνπο 3,109 πνπ απάληεζαλ νη 1,170 ήηαλ ελεξγνί 

ρξήζηεο ηνπ δηαδηθηχνπ θαη είραλ πξαγκαηνπνηήζεη ηαμίδη αλαςπρήο ηνπο ηειεπηαίνπο 

δψδεθα κήλεο.  Οη ζπκκεηέρνληεο απάληεζαλ ζε εξσηήζεηο πνπ ζρεηίδνληαλ κε ηηο 

αληηιήςεηο ηνπο θαη ηε ρξήζε απηνχ ηνπ πεξηερνκέλνπ θαηά ην ζρεδηαζκφ ηνπ ηαμηδηνχ. 

Ζ έξεπλα απνθάιπςε φηη ε ρξήζε ησλ κέζσλ ελεκέξσζεο φπνπ ην πεξηερφκελν 

παξάγεηαη απφ ηνλ θαηαλαισηή (Consumer Generated Media) είλαη ηδηαίηεξα 

δηαδεδνκέλε θαηά ηε θάζε πξνεηνηκαζίαο ηνπ ηαμηδηνχ θαη ε εκπηζηνζχλε εμαξηάηαη 

απφ ηνλ ηχπν ηεο ηζηνζειίδαο ζηελ νπνία ην ζπγθεθξηκέλν πεξηερφκελν είλαη 

αλαξηεκέλν αιιά θαη απφ ηηο αληηιήςεηο ησλ άιισλ δεκηνπξγψλ πεξηερνκέλνπ. Σν 

πεξηερφκελν ζεσξείηαη πην αμηφπηζην φηαλ είλαη αλαξηεκέλν ζε επίζεκεο ζειίδεο 

ηνπξηζηηθνχ γξαθείνπ απφ φηη φηαλ είλαη αλαξηεκέλν ζε ζειίδεο κε ζρφιηα, ζε blog 

ηαμηδίνπ, ζε social network sites ή ζε θνηλφηεηεο πεξηερνκέλνπ (content communities).  

 

 Οη Rhonda W. Mack, Julia E. Blose, Bing Pan ζην “ Believe it or not: 

Credibility of blogs in tourism” (Ζ αμηνπηζηία ησλ blogs ζηνλ ηνπξηζκφ) (2008) είραλ 

ζθνπφ λα κειεηήζνπλ εάλ νη θαηαλαισηέο ζεσξνχλ ηα blogs αμηφπηζηεο πεγέο 

πιεξνθφξεζεο γηα ηνλ ηνπξηζκφ θαη λα ζπγθξίλνπλ ηελ αμηνπηζηία ησλ blogs κε εθείλε 

ηνπ παξαδνζηαθνχ word of mouth. πγθεθξηκέλα πξαγκαηνπνηήζεθε έλα πείξακα γηα 

λα εμεηαζηεί αλ ε αμηνπηζηία ηνπ δηαδηθηπαθνχ word-of-mouth (κε ηε κνξθή 

πξνζσπηθνχ ή εηαηξηθνχ blog) ζπγθξίλεηαη κε θάπνην ηξφπν κε ην παξαδνζηαθφ word-
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of-mouth. Ζ έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε ζε θνηηεηέο ελφο κεζαίνπ ζε κέγεζνο 

λνηηναλαηνιηθνχ παλεπηζηεκίνπ  θαζψο ζεσξείηαη φηη αζρνινχληαη πεξηζζφηεξν κε ηα 

λέα κέζα ελεκέξσζεο φπσο blogs θαη Facebook. Σα επξήκαηα απνθάιπςαλ φηη ηα 

blogs δε ζεσξνχληαη ηφζν αμηφπηζηα φζν ην παξαδνζηαθφ word-of-mouth. Έδεημαλ 

επίζεο φηη εθείλνη πνπ δελ γξάθνπλ ζε blogs έρνπλ ηελ ηάζε λα απνδίδνπλ έλα απφ ηα 

ζεηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ παξαδνζηαθνχ word-of-mouth, ην θχξνο ζηα εηαηξηθά blogs 

ελψ εθείλνη πνπ γξάθνπλ ζε blogs εμηζψλνπλ ην θχξνο ηνπ παξαδνζηαθνχ word-of-

mouth κε εθείλν ησλ εηαηξηθψλ θαη ησλ πξνζσπηθψλ blogs. Σα επξήκαηα ππνδεηθλχνπλ 

φηη νη επηζθέπηεο ηέηνησλ ζειίδσλ ηαμηδηνχ θαηά πάζα πηζαλφηεηα ζα είλαη δεθηηθνί ζε 

θάπνην βαζκφ ζην πεξηερφκελν απηψλ πνπ δηαβάδνπλ ζηα blogs αθφκε θη αλ δε ην 

ζεσξνχλ ίζν κε ην παξαδνζηαθφ word-of-mouth.  

 

 Οη  Carmen Cox, Stephen Burgess, Carmine Sellitto, Jeremy Buultjens ζην “The 

Role of User-Generated Content in Tourists' Travel Planning Behavior”  (Ο ξφινο ηνπ 

πεξηερνκέλνπ παξαγφκελνπ απφ ρξήζηεο ζην ζρεδηαζκφ ηνπ ηαμηδηνχ αλαςπρήο) (2009) 

εξεπλνχλ πσο νη ηζηνζειίδεο κε πεξηερφκελν παξαγφκελν απφ ην ρξήζηε (User 

Generated Content) ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηνπο ελδηαθεξνκέλνπο θαη ην ξφιν πνπ 

δηαδξακαηίδνπλ ζηελ έξεπλα ηνπο γηα πιεξνθνξίεο θαη ζηελ ηαμηδησηηθή ζπκπεξηθνξά. 

Ζ έξεπλα δηεμήρζε κέζσ δηαδηθηχνπ ζηνπο εγγεγξακκέλνπο ηεο βάζεο δεδνκέλσλ ηνπ  

“Tourism New South Wale’s” (απζηξαιηαλφο Οξγαληζκφο Σνπξηζκνχ). Οη ζπλδξνκεηέο 

ηεο ήηαλ πεξηζζφηεξνη απφ 110,000 θαη απφ απηνχο απάληεζαλ νη 13,281 φκσο ιφγσ 

ειιεηπφλησλ ζηνηρείσλ ην κέγεζνο ηνπ δείγκαηνο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε αλέξρνληαλ ζε 

12,544. Σα επξήκαηα έδεημαλ φηη έλαο κεγάινο αξηζκφο εθ ησλ εξσηεζέλησλ είρε 

αθξαίεο απφςεηο, ζηνπο πεξηζζφηεξνπο άξεζαλ πνιχ θαη ήηαλ ζεηηθνί σο πξνο ην 
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πεξηερφκελν πνπ παξάγεηαη απφ ρξήζηεο ελψ άιινη δήισζαλ φηη ήηαλ ζεηηθνί αιιά 

ζπγρξφλσο θαη πνιχ αλήζπρνη. Πην ζπγθεθξηκέλα ηνπο αξέζεη ην γεγνλφο φηη νη 

θσηνγξαθίεο πξνέξρνληαη απφ ηνπο ηαμηδηψηεο θαη εθθξάδνπλ αιψβεηε ηελ εκπεηξία 

ηνπο αιιά αλεζπρνχλ κήπσο ην πεξηερφκελν είλαη ςεχηηθν θαη έρεη σο ζηφρν λα ηνπο 

παξαπιαλήζεη. Δπίζεο ηνπο αξέζεη πνπ ηα ζρφιηα πξνέξρνληαη απφ ηνπο ηαμηδηψηεο 

βέβαηα θαη πάιη ηνπο πξνβιεκαηίδεη ην γεγνλφο φηη ίζσο λα κελ είλαη αιεζηλά εάλ 

ππάξρεη εκπνξηθφ ζπκθέξνλ γηα απηά ή γίλνληαη απφ επηρεηξήζεηο. Σέινο, ε έξεπλα 

έδεημε παξφιν πνπ νη ηζηνζειίδεο ηέηνηνπ πεξηερνκέλνπ είλαη δεκνθηιείο δε ζεσξνχληαη 

ηφζν αμηφπηζηεο φζν νη θαζηεξσκέλεο πεγέο πιεξνθφξεζεο ηαμηδηνχ φπσο νη 

ηνπξηζηηθέο ηζηνζειίδεο πνπ ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ηελ θπβέξλεζε. Απηή ε πεπνίζεζε 

ίζσο νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη ην δείγκα ηεο έξεπλαο πξνέξρεηαη απφ ηε ιίζηα 

ηαρπδξνκείνπ κίαο επίζεκεο ηζηνζειίδαο ηνπ ηνπξηζκνχ θαη γηα απηφ ελδερνκέλσο λα 

έρνπλ κία ζεηηθή πξνδηάζεζε πξνο ηηο επίζεκεο πεγέο πιεξνθνξηψλ. Δπηπιένλ βξέζεθε 

φηη ηα social media ρξεζηκνπνηνχληαη θπξίσο πξηλ ην ηαμίδη θαη εηδηθφηεξα κεηά ηελ 

επηινγή ηνπ πξννξηζκνχ, ελψ θαηά ηε δηάξθεηα θαη κεηά ην ηαμίδη ε ρξήζε ηνπο είλαη 

πεξηνξηζκέλε.   

 

  Οη Ivar E. Vermeulen, Daphne Seegers ζην “Tried and tested: The 

impact of online hotel reviews on consumer consideration” (Ζ επίδξαζε ησλ 

δηαδηθηπαθψλ ζρνιίσλ γηα ηα μελνδνρεία ζηηο απνθάζεηο ηνπ θαηαλαισηή) (2008). 

Καηά ηε δηαδηθαζία ζρεδηαζκνχ ηνπ ηαμηδηνχ πνιινί αλαδεηνχλ δηαδηθηπαθά ζρφιηα 

πξηλ πξνρσξήζνπλ ζηελ ηειηθή ηνπο επηινγή. Με αθνξκή απηή ηε δηαπίζησζε δηεμήρζε 

απηή ε έξεπλα  κε ζθνπφ λα κειεηήζεη  ηελ επίδξαζε ησλ ζρνιίσλ (reviews) γηα 

μελνδνρεία πνπ ππάξρνπλ ζε social media ζηηο απoθάζεηο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ. 
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Πξαγκαηνπνηήζεθε ζε δηάθνξα κέξε ηεο Οιιαλδίαο κε κελχκαηα ειεθηξνληθνχ 

ηαρπδξνκείνπ κέζσ ησλ νπνίσλ γηλφηαλ ε πξνηξνπή ησλ ζπκκεηερφλησλ λα 

απαληήζνπλ ζηα εξσηήκαηα. Απφ ηελ έξεπλα πξνέθπςε φηη ε έθζεζε ησλ θαηαλαισηψλ 

ζε δηαδηθηπαθά ζρφιηα απμάλεη θαηά κέζν φξν ηελ πηζαλφηεηα λα θιείζνπλ δσκάηην 

ζην μελνδνρείν γηα ην νπνίν γίλνληαη ηα ζρφιηα. Απηή ε επίδξαζε εμεγείηαη θαζψο φια 

ηα ζρφιηα είηε πξφθεηηαη γηα ζεηηθά είηε γηα αξλεηηθά ελεκεξψλνπλ ηνπο θαηαλαισηέο 

γηα ηελ χπαξμε ηνπ μελνδνρείνπ. Δπίζεο πξνέθπςε φηη ηα ζρφιηα βειηίσλαλ ηελ 

αλαγλψξηζε πεξηζζφηεξν ησλ ιηγφηεξσλ γλσζηψλ μελνδνρείσλ απφ φηη ησλ πνιχ 

γλσζηψλ μελνδνρείσλ. Δπηπξφζζεηα ηα δηαδηθηπαθά ζρφιηα αζθνχζαλ κεγαιχηεξε 

πεηζψ ζηνπο θαηαλαισηέο φηαλ αθνξνχζαλ ιηγφηεξα γλσζηά μελνδνρεία. Σν παξαπάλσ 

επηβεβαηψλεη ηελ άπνςε φηη νη ιηγφηεξν εδξαησκέλεο αληηιήςεηο είλαη πην εχθνιν λα 

αιιάμνπλ. 

 

 Ζ Leanne White ζην “ Facebook, Friends and Photos: A Snapshot into Social 

Networking for Generating Travel Ideas” (Facebook, Φίινη θαη θσηνγξαθίεο: Έλα 

ζηηγκηφηππν κέζα απφ ηα θνηλσληθά δίθηπα κε ζθνπφ ηελ παξνρή ηδεψλ γηα ην ηαμίδη) 

(2010) είρε ζηφρν λα κειεηήζεη ηε ρξήζε ησλ θσηνγξαθηψλ ζηηο δεκνθηιείο 

ηζηνζειίδεο θνηλσληθήο δηθηχσζεο θαη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν επεξεάδνπλ ηηο 

απνθάζεηο γηα ηαμίδηα άιισλ ρξεζηψλ. Δμέηαζε κία επηινγή νπηηθψλ εηθφλσλ θαη 

γξαπηψλ κελπκάησλ ζρεηηθψλ κε ηνλ ηνπξηζκφ απφ κέιε ηνπ Facebook θαηά ηελ 

πεξίνδν επηέκβξηνο 2007- επηέκβξηνο 2008. Καζψο ε εκπεηξία ηνπ ηνπξηζκνχ 

πξαγκαηνπνηείηαη θπξίσο κε νπηηθφ ηξφπν εμεηάδεηαη φ ηξφπνο κε ηνλ νπνίν απηέο νη 

εηθφλεο ζα κπνξνχζαλ λα επεξεάζνπλ ηηο απνθάζεηο ζρεηηθά κε ηαμίδηα εθείλσλ πνπ 

βιέπνπλ ηηο θσηνγξαθίεο. Ζ έξεπλα έδεημε φηη ηα ζρφιηα θαη νη θσηνγξαθίεο πνπ 
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αλεβάδνπλ νη ρξήζηεο ζρεηηθά κε ην ηαμίδη πνπ πξαγκαηνπνίεζαλ δείρλνπλ φηη ην ηαμίδη 

ήηαλ επράξηζην κε απνηέιεζκα λα απμάλνληαη νη πηζαλφηεηεο επεξεαζκνχ ηνπ ρξήζηε 

απφ ηηο θσηνγξαθίεο. Δπίζεο βξέζεθε φηη νη λένη άλζξσπνη επηιέγνπλ λα βγάδνπλ 

θσηνγξαθίεο ζηηο νπνίεο ππάξρνπλ αλζξψπηλα ππνθείκελα ελψ νη κεγαιχηεξνη ζε 

ειηθία άλζξσπνη ζε κεγαιχηεξν πνζνζηφ βγάδνπλ ηνπία θαη αμηνζέαηα. Σέινο, ιφγσ 

ηνπ ελδηαθέξνληνο πνπ πξνθαινχλ νη θσηνγξαθίεο απφ ηα ηαμίδηα πηζαλφλ λα γίλνπλ 

κέξνο ησλ ηαμηδησηηθψλ ζρεδίσλ ησλ ζεαηψλ ηνπο. 

  

 Οη Ulrike Gretzel, Kyung Hyan Yoo ζην “Use and Impact of Online Travel 

Reviews” (Υξήζε θαη επίδξαζε ησλ δηαδηθηπαθψλ ηαμηδησηηθψλ ζρνιίσλ)  (2008) είραλ 

σο ζηφρν λα κειεηήζνπλ κέζσ δηαδηθηπαθήο έξεπλαο, πνπ δηεμήρζε ζε ρξήζηεο ηνπ 

TripAdvisor πνπ βξίζθνληαη θπξίσο ζηηο Ζ.Π.Α., αιιά θαη ζηνλ Καλαδά, ζην Ζλσκέλν 

Βαζίιεην θαη ζηελ Απζηξαιία, ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ηα ζρφιηα άιισλ ηαμηδησηψλ 

επεξεάδνπλ ηα δηαθνξεηηθά ζηάδηα ηνπ ζρεδηαζκνχ θαη ηηο δηαθνξεηηθέο πηπρέο ηνπ 

ηαμηδηνχ πνπ νξγαλψλεηαη. ηελ έξεπλα εμαηξέζεθαλ φζνη δνχιεπαλ ή δνχζαλ κε 

θάπνηνλ πνπ δνχιεπε ζε εηαηξεία πνπ πξαγκαηνπνηνχζε έξεπλα αγνξάο, πνπ 

αζρνινχληαλ κε ηε δηαθήκηζε, ην marketing, ηα media ή ηηο δεκφζηεο ζρέζεηο. Δπίζεο 

ζπκπεξηιήθζεθαλ κφλν εθείλνη πνπ πξαγκαηνπνίεζαλ ηαμίδη αλαςπρήο ηνπο 

πξνεγνχκελνπο δψδεθα κήλεο θαη πξνγξακκάηηδαλ θάπνην γηα ηνπο επφκελνπο. Ζ 

πξφζθιεζε γηα ζπκκεηνρή ζηάιζεθε κε email ζε 7000 άηνκα απφ ηνπο νπνίνπο 

αληαπνθξίζεθαλ νη 1480. Σα επξήκαηα έδεημαλ φηη ηα ηαμηδησηηθά ζρφιηα δελ 

ρξεζηκνπνηνχληαη κφλν ζηε θάζε ησλ απνθάζεσλ γηα ην ζρεδηαζκφ ηνπ ηαμηδίνπ ψζηε 

λα πεξηθνπνχλ νη επηινγέο αιιά ρξεζηκνπνηνχληαη επίζεο γηα λα παξέρνπλ ηδέεο ζηελ 

αξρή ηεο δηαδηθαζίαο ζρεδηαζκνχ ηνπ ηαμηδηνχ, αλ θαη ε θάζε ησλ απνθάζεσλ 
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απνηειεί θχξην ιφγν. Βέβαηα ππάξρνπλ θαη εθείλνη πνπ ηα ρξεζηκνπνηνχλ ζε 

κεηαγελέζηεξν ζηάδην γηα λα βεβαησζνχλ φηη έθαλαλ ηε ζσζηή απφθαζε αιιά θαη κεηά 

ην ηαμίδη γηα λα κνηξαζηνχλ θαη λα ζπγθξίλνπλ ηελ εκπεηξία ηνπο κε άιινπο Οη 

πεξηζζφηεξνη αλαγλψζηεο απηψλ ησλ ζρνιίσλ ηα ζεσξνχλ ηδηαηηέξσο ζεκαληηθά γηα 

ηελ απφθαζε ηεο δηακνλήο. Απηφ δελ απνηειεί έθπιεμε θαζψο νη πεξηζζφηεξεο 

θξηηηθέο αθνξνχλ μελνδνρεία θαη άιια θαηαιχκαηα. Δπίζεο ε έξεπλα έδεημε φηη ηα 

ζρφιηα γηα ηα ηαμίδηα δηαδξακαηίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν γηα απηνχο πνπ ηα 

ρξεζηκνπνηνχλ αξθεηά. Σνπο παξέρνπλ ηδέεο, ηνπο βνεζνχλ λα παίξλνπλ απνθάζεηο πην 

γξήγνξα, θάλνπλ δηαζθεδαζηηθφηεξε ηε δηαδηθαζία ζρεδηαζκνχ ηνπ ηαμηδηνχ, κεηψλνπλ 

ην άγρνο θαη απμάλνπλ ηε ζηγνπξηά θαζψο γλσξίδνπλ πεξηζζφηεξα γηα ην κέξνο πνπ ζα 

επηζθεθζνχλ. Σέινο, παξαηεξήζεθε φηη ππήξραλ δηαθνξέο ζηελ επίδξαζε ησλ ζρνιίσλ 

αλάινγα κε ην θχιν ηνπ ρξήζηε. Οη γπλαίθεο επσθεινχληαη πεξηζζφηεξν απφ ηελ 

αλάγλσζε ησλ ζρνιίσλ θαζψο ηηο ςπραγσγνχλ θαη ηηο εκπλένπλ ζην ζρεδηαζκφ 

ηαμηδηψλ.  

 Οη Francesco Ricci, Rene T.A. Wietsma ζην “Product Reviews in Travel 

Decision Making” (ρφιηα πξντφληνο θαηά ηε ιήςε απφθαζεο ζρεηηθά κε θάπνην 

ηαμίδη” απφ ην βηβιίν ηνπο κε ηίηιν: Σερλνινγίεο πιεξνθνξίαο θαη επηθνηλσληψλ ζηνλ 

ηνπξηζκφ) (2006) είραλ σο ζηφρν λα κειεηήζνπλ ηνπο πηζαλνχο ξφινπο ησλ ζρνιίσλ γηα 

ηνπξηζηηθά πξντφληα θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο ιήςεο απνθάζεσλ. Ζ έξεπλα δηεμήρζε ζε 

θνηηεηέο ηνπ κεηαπηπρηαθνχ πξνγξάκκαηνο “Σνπξηζκφο θαη Οηθνλνκία” ζην 

παλεπηζηήκην Bocconi ζηελ Ηηαιία κέζσ εξσηεκαηνινγίσλ θαη ε ειηθία ηνπο 

θπκαίλνληαλ απφ 22 κέρξη 37. Σα επξήκαηα ηεο έξεπλαο έδεημαλ φηη ηα ζρφιηα γηα 

ηνπξηζηηθά πξντφληα δηαδξακαηίδνπλ δηάθνξνπο ξφινπο θαηά ηε δηαδηθαζία ιήςεο 

απνθάζεσλ θαη νη ξφινη πνηθίινπλ αλάινγα κε ηηο ζπλζήθεο ηεο δηαδηθαζίαο επηινγήο 

ηνπ θάζε πξντφληνο. Καηά ηε θάζε πνπ γίλεηαη ε θξάηεζε ηνπ μελνδνρείνπ, ηα ζρφιηα 
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ρξεζηκνπνηνχληαη ζην ηέινο ηεο δηαδηθαζίαο ηεο απφθαζεο θπξίσο γηα λα απμήζνπλ 

ηελ εκπηζηνζχλε ηνπο φηη δειαδή έθαλαλ θαιή επηινγή. ε αληίζεζε κε ηε δηαδηθαζία 

θξάηεζεο μελνδνρείνπ, φηαλ ν θαηαλαισηήο πξφθεηηαη λα επηιέμεη δξαζηεξηφηεηεο ηα 

ζρφιηα ρξεζηκνπνηνχληαλ θαη ζηελ αξρή ηεο δηαδηθαζίαο ηεο απφθαζεο, θαζψο νη 

δξαζηεξηφηεηεο έρνπλ κεγαιχηεξε βησκαηηθή θχζε θαη είλαη δχζθνιν λα 

απεηθνληζζνχλ κε πξαγκαηηθά ραξαθηεξηζηηθά φπσο ηα μελνδνρεία πνπ κπνξνχλ λα 

παξνπζηαζζνχλ κε ραξαθηεξηζηηθά ππεξεζηψλ παξαδείγκαηνο ράξηλ ε χπαξμε ή φρη 

πηζίλαο, ην κέγεζνο ησλ δσκαηίσλ θαη άιια. Δπίζεο δελ βξέζεθε δηαθνξά ζηελ 

επίδξαζε ησλ ζεηηθψλ θαη ησλ αξλεηηθψλ ζρνιίσλ ζηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ 

αλ θαη νη έκπεηξνη ρξήζηεο ελδηαθέξνληαη πεξηζζφηεξν γηα ηα αξλεηηθά. Οη άλδξεο 

ηείλνπλ πεξηζζφηεξν λα εκπηζηεχνληαη ηηο θξηηηθέο ησλ άιισλ, ελψ νη γπλαίθεο 

δείρλνπλ λα επεξεάδνληαη ιηγφηεξν απφ ηηο θξηηηθέο ησλ άιισλ θαη λα βαζίδνπλ ηελ 

απφθαζε ηνπο πεξηζζφηεξν ζηε δηθή ηνπο εξκελεία γηα ην πξντφλ. Αληίζεηα, ε ειηθία 

δε θαίλεηαη λα δηαδξακαηίδεη θάπνην ξφιν. 

 

Οη Suresh Sood, Uraiporn Kattiyapornpong, Kenneth E. Miller ζην “Online 

Social Networks and Travel Behaviour: Social Network Usage by Travellers to 

Australia” (Γηαδηθηπαθά θνηλσληθά δίθηπα θαη ε ζπκπεξηθνξά ζην ηαμίδη: Ζ ρξήζε ησλ 

θνηλσληθψλ δηθηχσλ απφ ηαμηδηψηεο κε πξννξηζκφ ηελ Απζηξαιία) (2010) είραλ σο 

ζηφρν λα κειεηήζνπλ ην ζπλερψο απμαλφκελεο ζεκαζίαο θαηλφκελν ησλ θνηλσληθψλ 

δηθηχσλ ζηα ηαμίδηα θαη ζηνλ ηνπξηζκφ θαη ηε ρξήζε ησλ θνηλσληθψλ δηθηχσλ απφ ηνπο 

ηαμηδηψηεο γηα ηελ Απζηξαιία. Δπίζεο λα απαληεζνχλ νη εξσηήζεηο: πφζνη απφ απηνχο 

ηνπο ηαμηδηψηεο ρξεζηκνπνηνχλ ηα θνηλσληθά δίθηπα, ρξεζηκνπνηνχλ ην Facebook ή 

άιια θνηλσληθά δίθηπα θαη εάλ κνηξάδνληαη πιεξνθνξίεο γηα ην ηαμίδη ζηα θνηλσληθά 
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δίθηπα. Δξσηήζεθαλ 354 ηαμηδηψηεο ζηνλ Γηεζλή Αεξνιηκέλα ηεο Μπαλγθφθ ζηελ 

αίζνπζα αλαρσξήζεσλ ελψ κεηέβαηλαλ πξνο ηελ Απζηξαιία. Σν κεγαιχηεξν πνζνζηφ 

ησλ ηαμηδησηψλ (75%) γηα ηελ Απζηξαιία πήξε πιεξνθνξίεο γηα ην ηαμίδη απφ 

νηθνγέλεηα θαη θίινπο ελψ 51% ρξεζηκνπνίεζε ηα θνηλσληθά δίθηπα κε νηθνγέλεηα, 

θίινπο θαη άιινπο γηα λα ζρεδηάζνπλ ην ηαμίδη ηνπο. Σν κεγαιχηεξν πνζνζηφ απφ 

απηνχο πνπ ρξεζηκνπνίεζαλ ηα θνηλσληθά δίθηπα γηα ην ζρεδηαζκφ ηνπ ηαμηδηνχ 

ρξεζηκνπνίεζε ην Facebook. Δπίζεο ε έξεπλα έδεημε φηη πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο κηζνχο 

ηαμηδηψηεο πξφθεηηαη λα κνηξαζηνχλ ην πεξηερφκελν ηνπ ηαμηδηνχ ηνπο δηαδηθηπαθά. 

Σέινο, βξέζεθε φηη ην 95% απηψλ πνπ ρξεζηκνπνίεζαλ ην Facebook, ην ρξεζηκνπνηνχλ 

ηνπιάρηζηνλ κία θνξά ηελ εβδνκάδα.  

 

Οη Iris Sheungting Lo, Bob McKercher, Ada Lo, Catherine Cheung, Rob Law 

ζην “Tourism and online photography” (Σνπξηζκφο θαη δηαδηθηπαθή θσηνγξαθία) 

(2011) εξεπλνχλ ηε ρξήζε ησλ δηαδηθηπαθψλ ηερλνινγηψλ δηακνηξαζκνχ ηαμηδησηηθψλ 

θσηνγξαθηψλ κεηαμχ ησλ θαηνίθσλ ηνπ Υνλγθ Κνλγθ. Ζ έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε 

απφ παλεπηζηήκην ηνπ Υνλγθ Κνλγθ  ζηελ νπνία ζπκκεηείραλ 1,466 λνηθνθπξηά ηεο 

πεξηνρήο. Ζ έξεπλα έγηλε κέζσ ηειεθσληθψλ ζπλεληεχμεσλ ρξεζηκνπνηψληαο ην 

ζχζηεκα CATI (Computer-Assisted Telephone Interview). Έγηλε πξνζπάζεηα ψζηε ην 

δείγκα λα είλαη ηπραίν θαη κάιηζηα ε έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε θπξίσο απνγεχκαηα 

άιια θαη αββαηνθχξηαθα φπνπ είλαη πην πηζαλφ νη άλζξσπνη λα βξίζθνληαη ζηα ζπίηηα 

ηνπο. ηελ έξεπλα ζπκπεξηιήθζεθαλ φζνη δελ ηαμηδεχνπλ, εθείλνη πνπ ηαμηδεχνπλ ζηελ 

ελδνρψξα αιιά θαη φζνη ηαμηδεχνπλ δηεζλψο. Ζ έξεπλα απνθάιπςε φηη ην 89% απηψλ 

πνπ θάλνπλ ηαμίδηα αλαςπρήο βγάδνπλ θσηνγξαθίεο αιιά ην 41% απφ απηνχο ηηο 

δεκνζηεχεη ζην δηαδίθηπν. Δθείλνη πνπ δεκνζηεχνπλ ηηο θσηνγξαθίεο ηνπο ζην 
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δηαδίθηπν ηείλνπλ λα είλαη πην λένη, πεξηζζφηεξν κνξθσκέλνη, λα έρνπλ κεγαιχηεξν 

εηζφδεκα αιιά θαη νη πξννξηζκνί πνπ επηζθέπηνληαη είλαη ζπλήζσο δηεζλείο ζε ζρέζε 

κε εθείλνπο πνπ δελ ηηο δεκνζηεχνπλ. Δπίζεο, εθείλνη πνπ ηηο δεκνζηεχνπλ είλαη 

ζπλήζσο πην έκπεηξνη ηαμηδηψηεο νη νπνίνη αζρνινχληαη πεξηζζφηεξν κε ηελ αλαδήηεζε 

πιεξνθνξηψλ απφ ηνπο άιινπο θαη ηείλνπλ λα βαζίδνληαη φρη ζε πιεξνθνξηνδφηεο πνπ 

αζρνινχληαη εκπνξηθά κε ηνλ ηνπξηζκφ γηα λα ηνπο παξέρνπλ επηπιένλ πιεξνθνξίεο 

αιιά δεηνχλ ηε ζπκβνπιή θίισλ, νηθνγέλεηαο ή θάλνπλ ελεξγή αλαδήηεζε 

πιεξνθνξηψλ απφ άιιεο πεγέο.  

 Οη Iis P. Tussyadiah, Daniel R. Fesenmaier ζην “Mediating tourist 

experiences Access to places via shared videos” (Γηακεζνιάβεζε γηα παξνρή 

ηνπξηζηηθψλ εκπεηξηψλ: Πξφζβαζε ζε ηνπνζεζίεο κέζσ θνηλφρξεζησλ video) (2009) 

πξνζπαζνχλ λα αμηνινγήζνπλ ην ξφιν ησλ video πνπ ηνπνζεηνχληαη ζην δηαδίθηπν απφ 

ηνπο ηαμηδηψηεο αιιά θαη ηε ρξήζε ηεο απφ εθείλνπο πνπ ελδηαθέξνληαη γηα ηηο 

ηνπνζεζίεο πνπ πεξηιακβάλνληαη. Σα δεδνκέλα  ζπιιέρζεθαλ  απφ ην Youtube κε βάζε 

θάπνηα θξηηήξηα.  ηελ έξεπλα ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζπγθεθξηκέλεο ιέμεηο πνπ 

ζρεηίδνληαλ κε ηα ηαμίδηα θαη ηε Νέα Τφξθε. πκπεξηιήθζεζαλ φζα  video πεξηείραλ 

κία ιέμε απφ απηέο ή ζπλδπαζκφ πεξηζζνηέξσλ, εμαηξέζεθαλ φκσο εθείλα πνπ δελ 

ζρεηίδνληαλ κε ηνπξηζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη φζα δελ είραλ θαλέλα ζρφιην απφ 

ζεαηή. πλνιηθά ζπκπεξηιήθζεθαλ 120 video ηα νπνία πεξηείραλ 576 ζρφιηα ζεαηψλ. 

Δπηιέρζεθε ε Νέα Τφξθε θαζψο απνηειεί ζεκαληηθφ ηνπξηζηηθφ πξννξηζκφ ησλ ΖΠΑ. 

Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο έδεημαλ φηη ηα video κπνξνχλ λα ιεηηνπξγήζνπλ σο πεγή 

πιεξνθνξηψλ θαη λα δείμνπλ δηάθνξα αμηνζέαηα θαη δξαζηεξηφηεηεο πνπ κπνξνχλ λα 

δνπλ ή λα θάλνπλ νη επηζθέπηεο ζηε Νέα Τφξθε. Αθνχ δνπλ ην βίληεν νη ζεαηέο πνπ 

ζρεδηάδνπλ λα επηζθεθζνχλ ηελ πφιε, ίζσο ζπκπεξηιάβνπλ ζηα ζρέδηα ηνπο ηα 

αμηνζέαηα πνπ απεηθνλίδνληαη ζην video, είηε πξφθεηηαη γηα ην Empire State Bulding ή 



 

38 

 

ην κεηξφ ζηα δξνκνιφγηα ηνπο. Σα video κπνξνχλ λα δείμνπλ εάλ θάηη αμίδεη λα ην 

επηζθεθζείο κε ηνλ ηξφπν πνπ απεηθνλίδνληαη απφ ηνπο άιινπο ηνπξίζηεο. Σα 

απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο έδεημαλ επίζεο φηη ηα video ζρεηίδνληαη κε ηελ έλλνηα ηεο 

θαληαζηηθήο πξφζβαζεο ζε ηνπξηζηηθνχο ρψξνπο. Υξήζηεο πνπ δελ πήγαλ πνηέ ζηε 

Νέα Τφξθε θαίλεηαη πσο αληηιακβάλνληαη ηα video σο πεγή νλείξσλ θαη 

θαληαζηψζεσλ θαη ληψζνπλ ζαλ λα επηζθέπηνληαη θαη απηνί ηελ πφιε, αληίζεηα γηα 

εθείλνπο πνπ έρνπλ επηζθεθζεί ηελ πφιε είλαη έλαο ηξφπνο γηα λα έξρνληαη μαλά ζηε 

κλήκε ηνπο νη αλακλήζεηο ηνπ ηαμηδηνχ. 

Ζ  Katriina Kähkönen ζηελ έξεπλα ηεο κε ηίηιν “ The Role of social media in 

Russian tourists’ search for information” (Ο ξφινο ησλ social media ζηελ αλαδήηεζε 

πιεξνθνξηψλ ησλ Ρψζσλ ηνπξηζηψλ) (2011) δηεξεχλεζε πσο νη Ρψζνη ηνπξίζηεο 

βξίζθνπλ πιεξνθνξίεο γηα ηε Βφξεηα Καξειία θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζε πην βαζκφ ηα 

social media ρξεζηκνπνηνχληαη σο πεγή πιεξνθνξηψλ θαη πνηα θίλεηξα νδεγνχλ ζηε 

ρξήζε ηνπο. Μειεηήζεθε επίζεο εάλ ηα social media επεξεάδνπλ ηε ιήςε απφθαζεο 

θαη ηελ επηινγή ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξννξηζκνχ απφ Ρψζνπο ηνπξίζηεο. Ζ δηεμαγσγή ηεο 

έξεπλαο έγηλε κέζσ εξσηεκαηνινγίνπ ζην Prisma ζηελ πφιε Joensuu. Σν Prisma είλαη 

ην κεγαιχηεξν supermarket-πνιπθαηάζηεκα ζηελ πφιε Joensuu ζην νπνίν ζπρλάδνπλ 

Ρψζνη πειάηεο. Ζ πεξίνδνο ζπιινγήο ησλ ζηνηρείσλ ήηαλ θνληά ζην ηέινο ηνπ έηνπο 

φπνπ παξαδνζηαθά είλαη πεξίνδν αηρκήο ησλ Ρψζσλ ηνπξηζηψλ ζηε Φηλιαλδία Σα 

επξήκαηα ηεο έξεπλαο έδεημαλ φηη ιηγφηεξνη απφ ηνπο κηζνχο ηνπξίζηεο (44%) πνπ 

ηαμίδεςαλ ζηε Βφξεηα Καξειία έςαμαλ γηα πιεξνθνξίεο. Πηζαλφο ιφγνο γηα εθείλνπο 

πνπ δελ αλαδήηεζαλ πιεξνθνξίεο πξηλ ην ηαμίδη είλαη γηαηί επηζθέπηνληαη ζπρλά ηε 

Βφξεηα Καξειία θπξίσο γηα αγνξαζηηθνχο ιφγνπο. Βέβαηα, εθείλνη πνπ ρξεζηκνπνηνχλ 

ηα social media ελεξγά αλέξρνληαη ζε πνζνζηφ 51% ησλ εξσηεζέλησλ θαη ην θάλνπλ 

γηα δχν ιφγνπο αθνχ ηα social media ζπγθεληξψλνπλ ηηο δχν θχξηεο πεγέο 
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πιεξνθνξηψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ πεξηζζφηεξν νη Ρψζνη ηνπξίζηεο: ην δηαδίθηπν θαη ηηο 

απφςεηο ζπγγελψλ θαη θίισλ. Όζνλ αθνξά πνην είδνο social media ρξεζηκνπνηνχλ 

πεξηζζφηεξν, ε αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ απνθάιπςε φηη απηφ είλαη ηα θνηλσληθά 

δίθηπα αιιά θαη ηα θνηλσληθά δίθηπα πνπ ζρεηίδνληαη άκεζα κε ηνλ ηνπξηζκφ. Σα 

θίλεηξα πνπ ψζεζαλ ηνπο εξσηψκελνπο λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηα social media ήηαλ γηα 

λα βξνπλ πιεξνθνξίεο ζρεηηθέο κε ην ηαμίδη αιιά θαη λα κνηξαζηνχλ ηελ εκπεηξία ηνπο 

απφ ην ηαμίδη κε άιινπο. Άιια θίλεηξα πνπ ηνπο ψζεζαλ ζηε ρξήζε ησλ social media 

είλαη ε εχξεζε θίισλ θαη ηαμηδησηψλ κε ίδηα ελδηαθέξνληα αιιά θαη απιά γηα λα 

δηαζθεδάζνπλ. Σέινο, ηα απνηειέζκαηα απνδεηθλχνπλ φηη ηα social media επεξεάδνπλ 

ζεκαληηθά ηε ιήςε απφθαζεο ησλ Ρψζσλ ηνπξηζηψλ θαζψο ην 75% ησλ εξσηψκελσλ 

απάληεζαλ φηη νη ζπζηάζεηο ησλ άιισλ έρνπλ ζεηηθή επίδξαζε θαηά ηε ιήςε 

απφθαζεο. Οη Ρψζνη ηνπξίζηεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηα social media σο πεγέο 

πιεξνθφξεζεο είλαη πεξηζζφηεξν επαίζζεηνη γηα λα επεξεαζηνχλ απφ ηηο ζπζηάζεηο 

άιισλ ηαμηδησηψλ ελψ εθείλνη πνπ δελ ηα ρξεζηκνπνηνχλ αξθεηά αλέθεξαλ φηη 

επεξεάδνληαη ιίγν απφ ηηο ζπζηάζεηο ζηε ιήςε ησλ απνθάζεσλ ηνπο.  

 

Οη Pirkko Walden, Christer Carlsson, Alexandros Papageorgiou ζην “ Travel 

Infor-mation Search – The Presence of Social Media” (Αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ 

ηαμηδίνπ - Ζ παξνπζία ησλ Social Media) (2011) κειέηεζαλ ηελ παξνπζία ησλ social 

media ζηελ αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ θαηά ηε δηαδηθαζία ζρεδηαζκνχ ηνπ ηαμηδηνχ). Ζ 

παξνχζα έξεπλα βαζίδεηαη ζηε κειέηε ηνπ Xiang θαη Gretzel (2009) αιιά εζηηάδεη ζε 

επσλπκίεο μελνδνρείσλ πξνθεηκέλνπ λα θαηαλνήζεη πσο ηα social media επεξεάδνπλ 

ηελ αλαδήηεζε ηαμηδησηηθψλ πιεξνθνξηψλ. Ο ζρεδηαζκφο ηεο έξεπλαο νπζηαζηηθά 

πξνζνκνηψλεη ηε δηαδηθαζία αλαδήηεζεο πιεξνθνξηψλ ηνπ ηαμηδηψηε κε ηε ρξήζε ελφο 
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ζπλφινπ ιέμεσλ ζρεηηθψλ κε ηαμίδηα γηα δψδεθα επηιεγκέλνπο πξννξηζκνχο ζε δχν 

Δπξσπατθέο ρψξεο (Φηιαλδία θαη Διιάδα) κε ρξήζε ηεο κεραλήο αλαδήηεζεο Google. 

ε θάζε πξννξηζκφ επηιέρζεθαλ ηα δέθα θαιχηεξα μελνδνρεία ζχκθσλα κε αλαδήηεζε 

ζην Google maps, δειαδή κειεηήζεθαλ ζπλνιηθά 120 μελνδνρεία. Κχξην εχξεκα ηεο 

έξεπλαο είλαη φηη ηα social media απνηεινχλ πξάγκαηη έλα ζεκαληηθφ ηκήκα ησλ 

απνηειεζκάησλ ηεο αλαδήηεζεο. Σν 27,7% ησλ απνηειεζκάησλ ηεο αλαδήηεζεο 

μελνδνρείσλ, νδεγνχλ ζε  ηζηνζειίδα social media, πξάγκα πνπ επηβεβαηψλεη ηε 

ζεκαζία ησλ social media γηα ηελ ηνπξηζηηθή βηνκεραλία. Όζνλ αθνξά ην είδνο ησλ 

social media πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη θπξίσο είλαη νη ηζηνζειίδεο κε ζρφιηα ρξεζηψλ 

(consumer review sites) φπσο ην TripAdvisor θαη ην Virtual Tourist κε πνζνζηφ 57%, 

έπεηηα αθνινπζνχλ νη ηζηνζειίδεο εηθνληθήο θνηλφηεηαο (virtual community sites) φπσο 

ην Lonely Planet θαη ην IgoUgo κε πνζνζηφ 21% θαη ηα blogs κε πνζνζηφ 16%. Σέινο, 

αθνινπζνχλ νη ηζηνζειίδεο δηακνηξαζκνχ πεξηερνκέλνπ (media sharing sites), νη 

ηζηνζειίδεο θνηλσληθήο δηθηχσζεο (social networking sites) αιιά θαη άιιεο ηζηνζειίδεο 

φπσο ε Wikipedia κε πνιχ κηθξά πνζνζηά.  Λακβάλνληαο ππφςε ηελ πςειή αμηνπηζηία 

πνπ απνδίδεηαη ζην  πεξηερφκελν παξαγφκελν απφ ρξήζηεο, θαηαιαβαίλνπκε γηαηί νη 

ηαμηδηψηεο επηιέγνπλ ηα social media.  Μεγάιε ζεκαζία δίλεηαη εάλ ηα απνηειέζκαηα 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα social media βξίζθνληαη ζηηο ηξεηο πξψηεο ζειίδεο ή φρη. Βέβαηα 

ππάξρεη κία κηθξή ηάζε γηα πεξηζζφηεξα απνηειέζκαηα κε social media ζε επφκελεο 

ζειίδεο αλ θαη ραξαθηεξίδνληαη απφ παξνπζία θαη ζηηο πξψηεο ηξείο. πγθεθξηκέλα ην 

TripAdvisor δεζπφδεη ζηελ πξψηε ζειίδα κε πνζνζηφ 55% ησλ customer review sites 

ηεο πξψηεο ζειίδαο θαη ζπλερίδεη κε ζεκαληηθά πνζνζηά ζηε δεχηεξε θαη ηξίηε ζειίδα. 

Ξερσξίδνπλ επίζεο θαη άιιεο ηξεηο ηζηνζειίδεο: Real Travel, Wikio, θαη Virtual 

Tourist. εκαληηθφ εχξεκα απνηειεί φηη νη κεζαίνπ κεγέζνπο πξννξηζκνί φπσο Turku 

θαη Tampere ζηε Φηλιαλδία απνδείρζεθαλ φηη είλαη εγέηεο ησλ social media αθήλνληαο 
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πνιχ πίζσ δεκνθηιέζηεξνπο πξννξηζκνχο φπσο ε Αζήλα θαη ην Ζξάθιεην.  ηε 

ζπγθεθξηκέλε έξεπλα αιιά θαη ζε εθείλε πνπ πξαγκαηνπνίεζαλ ν Xiang θαη ν Gretzel  

ηα social media ραξαθηεξίδνληαη απφ ηζρπξή παξνπζία ζηηο ζειίδεο ησλ 

απνηειεζκάησλ αλαδήηεζεο. Ζ δηαθνξά φκσο ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο πνπ έγηλε κε 

ηε ρξήζε εηδηθψλ φξσλ θαη εζηηάδνληαο ζηελ μελνδνρεηαθή βηνκεραλία ζε ζρέζε κε 

εθείλε πνπ πξαγκαηνπνίεζαλ νη Xiang θαη Gretzel είλαη φηη 27% ησλ απνηειεζκάησλ 

ηεο αλαδήηεζεο αληηπξνζσπεχνπλ ηα social media ελψ ε έξεπλα ησλ Xiang θαη Gretzel 

έδεημε 11%. Σέινο, ε έξεπλα έδεημε φηη ν αξηζκφο ησλ social media ζηα απνηειέζκαηα 

εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηηο ιέμεηο-θιεηδηά πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη π.ρ. εάλ είλαη 

γεληθέο ή πξφθεηηαη γηα ζπγθεθξηκέλε επσλπκία.  

 

Οη John Fotis, Dimitrios Buhalis, Nicos Rossides ζην “ Social media use and 

impact during the holiday travel planning process” (Ζ ρξήζε ησλ Social media θαη ε 

επίδξαζε ηνπο θαηά ηε δηαδηθαζία ζρεδηαζκνχ ηνπ ηαμηδηνχ αλαςπρήο) (2012) είραλ σο 

ζηφρν λα παξνπζηάζνπλ κία νιηζηηθή άπνςε γηα ην ξφιν θαη ηελ επίδξαζε ησλ social 

media ζε φιε ηε δηαδηθαζία ηνπ ηαμηδηνχ: Πξηλ, θαηά ηε δηάξθεηα θαη κεηά ην ηαμίδη. 

Αληίζεηα δειαδή κε ηελ πιεηνςεθία ησλ ππαξρνπζψλ εξεπλψλ πνπ εζηηάδνπλ ζε έλα 

ζπγθεθξηκέλν πεδίν ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ ηαμηδηνχ, απηή ε έξεπλα παξέρεη κία νιηζηηθή 

εηθφλα ηεο επίδξαζεο ησλ social media ζην ηαμίδη. Ζ έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε ηνλ 

Οθηψβξην ηνπ 2010 κέζσ δηαδηθηπαθνχ εξσηεκαηνινγίνπ ζε θαηνίθνπο ησλ 12 ρσξψλ 

ηεο πξψελ Δ...Γ ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο Ρσζίαο πνπ έρνπλ θάλεη ηνπιάρηζηνλ 

έλα ηαμίδη αλαςπρήο ηνπο ηειεπηαίνπο δψδεθα κήλεο. Ζ πξφζθιεζε ζηάιζεθε ζε 900 

άηνκα απφ ηα νπνία 346 απάληεζαλ νιφθιεξν ην εξσηεκαηνιφγην. Σα επξήκαηα πνπ 

πξνέθπςαλ είλαη φηη: ηα social media ρξεζηκνπνηνχληαη θαηά ηε δηάξθεηα φισλ ησλ 
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θάζεσλ ηνπ ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ ηαμηδηνχ (πξηλ, θαηά ηε δηάξθεηα θαη κεηά) ζε 

δηαθνξεηηθφ βαζκφ βέβαηα θαη γηα δηαθνξεηηθφ ζθνπφ. Δπίζεο έδεημε φηη νη ηαμηδηψηεο 

πνπ θαηνηθνχλ ζε ρψξεο ηηο πξψελ Δ...Γ. ρξεζηκνπνηνχλ ηα social media θπξίσο 

κεηά ην ηαμίδη γηα λα κνηξαζηνχλ εκπεηξίεο θαη θσηνγξαθίεο κε θίινπο θαη άιινπο 

ηαμηδηψηεο. Ζ επφκελε θάζε θαηά ηελ νπνία ρξεζηκνπνηνχληαη αξθεηά ηα social media 

είλαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηαμηδηνχ σο έλα κέζν δηαηήξεζεο ηεο επηθνηλσλίαο κε ηνπο 

θίινπο. Σέινο ε έξεπλα έδεημε φηη ηα social media επεξεάδνπλ “θάπσο” ηνπο ρξήζηεο 

ζηελ επηινγή ηνπ πξννξηζκνχ θαη ηεο δηακνλήο θαη απηφ έρεη σο απνηέιεζκα λα θάλνπλ 

θάπνηεο αιιαγέο ζηα αξρηθά ηνπο ζρέδηα. 

Κεθάλαιο 3 

Μεζνδνινγία έξεπλαο 

 

3.1.1 Δξεπλεηηθά εξσηήκαηα 

 

Ζ παξνχζα έξεπλα απεπζχλζεθε ζε λένπο θνηηεηέο θαη πηπρηνχρνπο Αλσηάησλ 

Δθπαηδεπηηθψλ Ηδξπκάησλ ειηθίαο 18-38 εηψλ πνπ ήηαλ ρξήζηεο ησλ social media. 

θνπφ ηεο έξεπλαο απνηέιεζε ε εμέηαζε ηεο ρξήζεο ησλ social media  πξηλ, θαηά ηε 

δηάξθεηα θαη κεηά ην ηαμίδη. Μέζσ ησλ εξσηεκάησλ έγηλε πξνζπάζεηα λα δηεξεπλεζνχλ 

νη ιφγνη πνπ σζνχλ ηνπο λένπο ζηε ρξήζε ησλ social media ζηηο δηάθνξεο θάζεηο ηνπ 

ηαμηδηνχ. Οη εξσηήζεηο πνπ ηέζεθαλ ζηνπο ζπκκεηέρνληεο ηεο έξεπλαο ρσξίδνληαλ ζε 

ηέζζεξηο θαηεγνξίεο. Ζ πξψηε θαηεγνξία πεξηειάκβαλε ηα θνηλσληθν-δεκνγξαθηθά 

ζηνηρεία (θχιν, ειηθία, επίπεδν εθπαίδεπζεο, πεδίν ζπνδψλ, είδνο απαζρφιεζεο). Ζ  

δεχηεξε νκάδα εξσηήζεσλ είρε σο ζηφρν λα εμαθξηβψζεη πνηα social media 

ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηνπο λένπο, ζε πνηα ζπρλφηεηα αιιά θαη πνηα ε ρξήζε ηνπο σο 
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πεγή πιεξνθνξηψλ γηα ηα ηαμίδη (νη πιεξνθνξίεο πνπ αλαδεηνχλ ζε απηά ζρεηίδνληαη 

κε ηνλ ηνπξηζηηθφ πξννξηζκφ, ηε δηακνλή  ή άιιεο ζρεηηθέο ππεξεζίεο;). Ζ ηξίηε νκάδα 

εξσηήζεσλ εμέηαζε ηε ρξήζε ησλ social media θαηά ην ηειεπηαίν ηαμίδη ησλ 

εξσηεζέλησλ. ηφρνο ήηαλ λα δηεξεπλεζεί ε θάζε πνπ θπξίσο ρξεζηκνπνηήζεθαλ 

(πξηλ, θαηά ηε δηάξθεηα, κεηά ην ηαμίδη), νη ιφγνη πνπ ηνπο νδήγεζαλ ζε απηή αιιά θαη 

λα κειεηεζεί ν βαζκφο ζηνλ νπνίν επεξέαζαλ θαζνξηζηηθά απνθάζεηο φπσο: επηινγή 

δηακνλήο, επηινγή πξννξηζκνχ ή ήηαλ ε αηηία αιιαγψλ ζηα αξρηθά ζρέδηα ηνπ ηαμηδηνχ. 

Σέινο ε ηέηαξηε νκάδα εξσηήζεσλ απνζθνπνχζε ζηε δηεξεχλεζε ηνπ βαζκνχ 

εκπηζηνζχλεο δηαθφξσλ πεγψλ πιεξνθφξεζεο ζρεηηθά κε ην επηθείκελν ηαμίδη. 

 

3.1.2 Δξεπλεηηθή κέζνδνο 

 

 Ζ ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ ηεο έξεπλαο έγηλε κε ηε ρξήζε εξσηεκαηνινγίνπ. 

Δπηιέρζεθε απηή ε κέζνδνο ιφγσ ηνπ ζεκαληηθνχ πιενλεθηήκαηνο ηεο, δειαδή ηεο 

παξνρήο απαληήζεσλ απφ κία κεγάιε κεξίδα αλζξψπσλ. Υξεζηκνπνηείηαη επξέσο ζε 

έξεπλεο πνπ ζρεηίδνληαη κε κειέηε απφςεσλ ελφο κεγάινπ ηκήκαηνο θαη ζεσξείηαη 

πνιχ απνηειεζκαηηθή. Ζ έξεπλα απεπζχλζεθε ζε λένπο θνηηεηέο θαη πηπρηνχρνπο 

Αλσηάησλ Δθπαηδεπηηθψλ Ηδξπκάησλ 18-38 εηψλ κε κφλν πεξηνξηζκφ λα είλαη ρξήζηεο 

ησλ social media φινη νη ζπκκεηέρνληεο ζε απηή. Κάζε εξσηψκελνο ήηαλ 

ππνρξεσκέλνο λα απαληήζεη ζην ίδην ζχλνιν εξσηήζεσλ κε ηνπο ππφινηπνπο 

ζπκκεηέρνληεο έηζη ψζηε λα απαληεζεί ην εξψηεκα ηεο έξεπλαο. Ζ απάληεζε ζε φιεο 

ηηο εξσηήζεηο ήηαλ ππνρξεσηηθή. Σπρφλ εξσηεκαηνιφγηα κε νινθιεξσκέλα 

απνξξίθζεθαλ.  
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3.1.3 Δξεπλεηηθφ εξγαιείν 

 

Σν εξεπλεηηθφ εξγαιείν πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζηελ παξνχζα έξεπλα ήηαλ 

εξσηεκαηνιφγην. Σν εξσηεκαηνιφγην ζρεδηάζηεθε εηδηθά γηα λα εμππεξεηήζεη ην 

ζθνπφ ηεο έξεπλαο, ζηάιζεθε κε e-mail αιιά θαη παξαδφζεθε ζε έληππε κνξθή ζηνπο 

ζπκκεηέρνληεο.  Οη ζπκκεηέρνληεο ζα έπξεπε λα επαλαθέξνπλ ζηε κλήκε ηνπο ην 

ηειεπηαίν ηαμίδη πνπ πξαγκαηνπνίεζαλ κε φιεο ηηο ιεπηνκέξεηεο. Οη ζπλνιηθά 14 

εξσηήζεηο είραλ ζηφρν λα δηεξεπλήζνπλ ηε ρξήζε ησλ social media γηα ηαμηδησηηθνχο 

ζθνπνχο αιιά θαη ηελ επηξξνή πνπ αζθνχλ ζηνπο ρξήζηεο ηνπο ζρεηηθά κε ηηο 

απνθάζεηο ηνπ ηαμηδηνχ πνπ ζρεδηάδεηαη. Απφ απηέο νη 5 εξσηήζεηο βαζίζηεθαλ ζηε 

κειέηε ηνπ (Fotis et al., 2012). Σo εθηηκψκελν επίπεδν επηξξνήο ησλ social media ζηελ 

επηινγή ηεο δηακνλήο θαη ηνπ πξννξηζκνχ κεηξήζεθε ζε κία 5-βάζκηα θιίκαθα Likert 

πνπ θπκαίλνληαλ απφ ην θαζφινπ κέρξη ην πάξα πνιχ. Δπίζεο, ν βαζκφο εκπηζηνζχλεο 

ησλ δηαθφξσλ πεγψλ πιεξνθφξεζεο ζρεηηθά κε ην ηαμίδη κεηξήζεθε ζηελ ίδηα 5-

βάζκηα θιίκαθα. Σα εξσηεκαηνιφγηα παξείραλ κεηαμχ ησλ άιισλ θαη ηε κέηξεζε 

θνηλσληθν-δεκνγξαθηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη ηαμηδησηηθήο ζπκπεξηθνξάο. Σέινο ε 

επεμεξγαζία ησλ απνηειεζκάησλ έγηλε κε ηε ρξήζε ηνπ Microsoft Excel. 

 

3.1.4 Σν δείγκα θαη ε ζπιινγή ζηνηρείσλ 

 Σν εξσηεκαηνιφγην απεπζχλζεθε ζε λένπο θαζψο ηα social media 

ρξεζηκνπνηνχληαη θαηά θφξνλ απφ λένπο. Πεξίνδνο ζπιινγήο ησλ ζηνηρείσλ ήηαλ ν 

κήλαο Μάηνο ηνπ έηνπο 2012 θαη νη ρψξνη ζπιινγήο ήηαλ Αλψηαηα Δθπαηδεπηηθά 

ηδξχκαηα ηεο Θεζζαινλίθεο.  Γηα ηε δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο δφζεθαλ νη απαξαίηεηεο 
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πιεξνθνξίεο ζηνπο ζπκκεηέρνληεο κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ήηαλ ρξήζηεο ησλ social 

media θαη έπεηηα ηνπο παξαδφζεθαλ ηα εξσηεκαηνιφγηα γηα λα ζπκπιεξσζνχλ 

πξνζσπηθά απφ ηνλ θαζέλα. Σν δείγκα ηεο έξεπλαο απνηεινχληαλ απφ 328 άηνκα. 

 

3.2 Απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο 

 Απφ ηελ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ ζην Microsoft Excel πξνέθπςαλ ηα 

παξαθάησ απνηειέζκαηα: 

 

3.2.1 Κοινυνικο-δημογπαθικά ζηοισεία 

3.2.1.1 Φύλο 

 

 

Απφ ηα 328 άηνκα πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα ηα 52% (170) ήηαλ γπλαίθεο ελψ ην 

48% (158) ήηαλ άλδξεο. 

 

  
 

       Διάγραμμα 3.1 
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3.2.1.2  Ηλικία 

Οη ειηθία ησλ εξσηεζέλησλ θπκαίλνληαλ απφ 18 έσο 38 εηψλ. Παξαηίζεληαη ην 

πνιχγσλν ζπρλνηήησλ θαη ην ξαβδφγξακκα ηεο κεηαβιεηήο ηεο ειηθίαο. 

 Πολύγυνο ζςσνοηήηυν  

 

 

Ραβδόγπαμμα ηλικιών                                                         

 

                                                                Διάγραμμα 3.3  

 

  

       Διάγραμμα 3.2 
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Οη κεγαιχηεξεο ζπρλφηεηεο παξαηεξνχληαη ζηηο ειηθίεο 19 κε 24. Ο κέζνο φξνο ησλ 

ειηθηψλ αλέξρεηαη ζε 23,34. 

3.2.1.3  Δπίπεδο εκπαίδεςζηρ 

 

 

Σν 79% (260) ηνπ δείγκαηνο θνηηνχλ ζε ΑΔΗ-ΑΣΔΗ ή είλαη απφθνηηνη  ελψ ην 21% (68)  

είλαη κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο - ππνςήθηνη δηδάθηνξεο ή θάηνρνη ησλ αληίζηνηρσλ ηίη-

ισλ. 

3.2.1.4 Πεδίο ζποςδών 

 

 

Σν 64% (211) ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ έξεπλα θνίηεζαλ ή θνηηνχλ ζε ζρνιέο ζεηηθψλ 

επηζηεκψλ ελψ ην 36% (117) ζε ζρνιέο ζεσξεηηθψλ επηζηεκψλ. 

Διάγραμμα 3.5 

                     Διάγραμμα 3.4 
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3 2.1.5  Δίδορ απαζσόληζηρ 

 

  

 

Σν 75% (245) ησλ εξσηεζέλησλ δελ εξγάδνληαη, ην 9% είλαη ηδησηηθνί ππάιιεινη (31), 

ην 7% δεκφζηνη ππάιιεινη (24) θαη ην 9% ειεχζεξνη επαγγεικαηίεο (28). 

 

3.2.2 Ζ ρξήζε ησλ social media απφ ηνπο λένπο 

3.2.2.1 Δπιζκετιμόηηηα ηυν social media  

 

 

  

                            Διάγραμμα 3.6 

                                                                                            Διάγραμμα 3.7 
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Σν 68% (222) επηζθέπηνληαη ηα social media θαζεκεξηλά, ην 25% (82) κεξηθέο θνξέο 

ηελ εβδνκάδα θαη ην 7% (24) ζπαλίσο. 

Άνδπερ 

 

Όζνλ αθνξά ηνπο άλδξεο ππνινγίζηεθε φηη ην 67% (105) επηζθέπηνληαη ηα social 

media θαζεκεξηλά, ην 23% (37) κεξηθέο θνξέο θαη ην 10% (16) ζπαλίσο. 

Γςναίκερ 

 

 

Διάγραμμα 3.8 

      Διάγραμμα 3.9 
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ηηο γπλαίθεο ην 69% (117) επηζθέπηεηαη ηα social media θαζεκεξηλά, ην 26% (45) ηα 

επηζθέπηεηαη κεξηθέο θνξέο θαη ην 5% (8) ηα επηζθέπηεηαη ζπαλίσο. 

Ηλικίερ 

18 έυρ 21 εηών 

 

 

Απφ ηα 143 άηνκα πνπ είλαη 18 έσο 21 εηψλ ην 69% (98) επηζθέπηεηαη ηα social media 

θαζεκεξηλά, ην 24% (35) κεξηθέο θνξέο θαη ην 7% (10) ζπαλίσο  

22 έυρ 25 εηών 

 

 

Διάγραμμα 3.10 

Διάγραμμα 3.11 
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Απφ ηα 107 άηνκα πνπ είλαη 22 έσο 25 εηψλ ην 69% (74) επηζθέπηεηαη ηα social media 

θαζεκεξηλά, ην 23% (25) κεξηθέο θνξέο θαη ην 8% (8) ζπαλίσο. 

 

26 έυρ 30 εηών 

 

Απφ ηα 47 άηνκα πνπ είλαη 26 έσο 30 εηψλ ην 72% (34) επηζθέπηεηαη ηα social media 

θαζεκεξηλά, ην 19% (9) κεξηθέο θνξέο θαη ην 9% (4) ζπαλίσο 

31 έυρ 38 εηών 

 

Απφ ηα 31 άηνκα πνπ είλαη 31 έσο 38 εηψλ ην 52% (16) επηζθέπηεηαη ηα social media 

θαζεκεξηλά, ην 42% (13) κεξηθέο θνξέο θαη ην 6% (2) ζπαλίσο. 

Διάγραμμα 3.12 

Διάγραμμα 3.13 
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3.2.2.2 Σα social media πος πποηιμούνηαι πεπιζζόηεπο  

 

 Ππώηη πποηίμηζη 

 

 

ηελ πξψηε πξνηίκεζε ησλ εξσηεζέλησλ ηε κεξίδα ηνπ ιένληνο θαηέρεη ην Facebook 

κε πνζνζηφ 81% (266), αθνινπζεί ην Youtube κε 8% (27), ην Windows live messenger 

κε 4% (13) ην Skype κε 3% (8) θαη ηα Λνηπά κε 4% (14).  ηα Λνηπά πεξηιακβάλνληαη: 

Yahoo messenger (2), LinkedIn (2), Twitter (5), Blogger (1), Blogspot (1), Myspace 

(2), TripAdvisor (1) 

Γεύηεπη πποηίμηζη 

 

Διάγραμμα 3.14 

Διάγραμμα 3.15 
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ηε δεχηεξε πξνηίκεζε ησλ εξσηεζέλησλ ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ θαηέρεη ην Youtube 

κε 22% (54), αθνινπζεί ην Windows live messenger κε 21% (51), ην Facebook, ην 

Skype, ην Twitter κε 15% ην θαζέλα θαη ζπγθεθξηκέλα κε (37),(35),(37) αληηζηνίρσο 

θαη ηα Λνηπά κε 12% (28). ηα Λνηπά πεξηιακβάλνληαη: Google Plus (4), LinkedIn (4), 

Yahoo messenger (2), Booking (4), Blogger (2), Hi5 (1), couchsurfing (1), 4Chan (1), 

Trivago (2), TripAdvisor (2), Travelgirls (1), Modeleville (1), Oovoo (1) Myspace (1), 

Photothessaloniki (1) (Σν άζξνηζκα ζε απηή ηελ πξνηίκεζε φπσο θαη ζηηο παξαθάησ 

δελ είλαη 328 φζνη δειαδή θαη νη εξσηεζέληεο γηαηί θάπνηνη ρξεζηκνπνηνχλ ιηγφηεξα 

απφ 5 social media). 

Σπίηη πποηίμηζη  

ηελ ηξίηε πξνηίκεζε ησλ εξσηεζέλησλ ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ θαηέρεη ην Windows 

live messenger κε 24% (35), αθνινπζεί ην Twitter κε 20% (30), ην Skype κε 14%(20), 

ην Youtube κε 12% (18), ην Facebook (8) θαη ην LinkedIn (8) κε 5% ην θαζέλα θαη 

Λνηπά κε 20% (29). ηα Λνηπά πεξηιακβάλνληαη: Wikipedia (1), Oovoo (1), Google 

Plus (4), Booking (5), Blogge (2), Dailymotion (2), TripAdvisor (3), Diaspora (1), 

9Gag (1), Myspace (4), Yahoo messenger (5) 

Διάγραμμα 3.16 
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Σέηαπηη πποηίμηζη 

 

 

ηελ ηέηαξηε πξνηίκεζε ησλ εξσηεζέλησλ ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ην θαηέρεη ην 

Twitter κε 23% (16), αθνινπζεί ην Windows live messenger 16% (11), ην Youtube θαη 

ην Skype κε 8% (6) ην θαζέλα, ην Google Plus κε 7% (5), ην Oovoo θαη ην Facebook κε 

6% (4) ην θαζέλα θαη ηα Λνηπά κε 26% (18). ηα Λνηπά πεξηιακβάλνληαη:  Wikipedia 

(1), TripAdvisor (1), Booking.com (2), Blogger (1), Hi5 (3), LinkedIn (3), Myspace (2), 

Foursquare(2), Trivago (1), Getglue (1), Tumblr (1) 

Πέμπηη πποηίμηζη 

 

Διάγραμμα 3.17 

Διάγραμμα 3.18 
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ηελ πέκπηε πξνηίκεζε ησλ εξσηεζέλησλ ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ην θαηέρεη ην 

Windows live messenger κε 29% (8), αθνινπζεί ην Twitter 26% (7), ην Myspace κε  

15% (4) θαη ηα Λνηπά κε 30% (8). ηα Λνηπά πεξηιακβάλνληαη: Google Plus (1), 

youtube (2), Dailymotion (1), Foursquare (1), Tumblr (1), Badoo (1), LinkedIn (1) 

 

Σαμηλφκεζε ησλ 5 πξψησλ social media 

 

1
ο
Facebook 

Απφ ηα 328 άηνκα ηνπ δείγκαηνο, 266 έρνπλ σο πξψηε πξνηίκεζε απφ ηα social media 

πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ην Facebook, 37 ην έρνπλ σο δεχηεξε, 8 σο ηξίηε, 4 ηέηαξηε θαη 

θαλέλαο σο πέκπηε.  

 

 

 

Διάγραμμα 3.19 
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2
ο
 Windows live messenger 

 

Σν Windows live ην έρνπλ σο πξψηε πξνηίκεζε 13 άηνκα, σο δεχηεξε 51, σο ηξίηε 35, 

σο ηέηαξηε 11 θαη σο πέκπηε 8. 

3
o 
Youtube 

 

Σν Youtube απνηειεί πξψηε πξνηίκεζε γηα 27 άηνκα, δεχηεξε γηα 54, ηξίηε γηα 18, 

ηέηαξηε γηα 6 θαη πέκπηε γηα 2. 

Διάγραμμα 3.20 

Διάγραμμα 3.21 
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4
o
 Twitter 

   

Σν Twitter απνηειεί πξψηε πξνηίκεζε γηα 5 άηνκα, δεχηεξε γηα 37, ηξίηε γηα 30, 

ηέηαξηε γηα 16 θαη πέκπηε γηα 7.   

5
o
 Skype 

 

Σν Skype απνηειεί πξψηε πξνηίκεζε γηα 8 άηνκα, δεχηεξε γηα 35, ηξίηε γηα 20, 

ηέηαξηε γηα 6 θαη πέκπηε γηα θαλέλα. 

Διάγραμμα 3.22 

Διάγραμμα 3.23 
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3.2.2.3 Χπήζη ηυν social media ειδικά για ηη ζςλλογή πληποθοπιών για 

ηαξιδιυηικούρ πποοπιζμούρ, για διαμονή, για άλλερ ςπηπεζίερ ζσεηικέρ με ηον 

ηοςπιζμό 

 

 

Ζ εξψηεζε απηή επηδέρνληαλ πεξηζζφηεξεο απφ κία απαληήζεηο γηα απηφ ην άζξνηζκα 

ησλ πνζνζηψλ μεπεξλάεη ην 100%. Γηα λα πάξεη πιεξνθνξίεο γηα ηαμηδησηηθνχο 

πξννξηζκνχο έρεη ρξεζηκνπνηήζεη ηα social media ην 54,57% απφ ηνπο 328 

εξσηεζέληεο, γηα λα πάξεη πιεξνθνξίεο γηα ηε δηακνλή ηα έρεη ρξεζηκνπνηήζεη ην 

32,01% θαη γηα άιιεο ηνπξηζηηθέο ππεξεζίεο ην 43,90%. 

 

 

 

 

 

 

 

Διάγραμμα 3.24 
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Άνδπερ 

 

 

Απφ ηνπο 158 άλδξεο ην 51,27% έρεη ρξεζηκνπνηήζεη ηα social media γηα λα πάξεη 

πιεξνθνξίεο γηα ηαμηδησηηθνχο πξννξηζκνχο, ην 26,58%   γηα λα πάξεη πιεξνθνξίεο γηα 

ηε δηακνλή θαη ην 44,30%  γηα άιιεο ηνπξηζηηθέο ππεξεζίεο. 

Γςναίκερ 

 

 Απφ ηηο 170 γπλαίθεο ην 57,65% έρεη ρξεζηκνπνηήζεη ηα social media γηα λα πάξεη 

πιεξνθνξίεο γηα ηαμηδησηηθνχο πξννξηζκνχο, γηα λα πάξεη πιεξνθνξίεο γηα ηε δηακνλή 

ην 37,06% θαη γηα άιιεο ηνπξηζηηθέο ππεξεζίεο ην 43,53%. 

Διάγραμμα 3.25 

Διάγραμμα 3.26 
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18 έυρ 21 

 

 

Απφ ηα 143 άηνκα ηνπ δείγκαηνο πνπ είλαη 18 έσο 21 εηψλ ην 55% επηζθέπηεηαη ηα 

social media γηα λα πάξεη πιεξνθνξίεο γηα ηαμηδησηηθνχο πξννξηζκνχο, ην 29% γηα λα 

πάξεη πιεξνθνξίεο γηα ηε δηακνλή θαη ην 43% γηα άιιεο ηνπξηζηηθέο ππεξεζίεο 

22 έυρ 25 

 

 

Διάγραμμα 3.27 

Διάγραμμα 3.28 



 

61 

 

Απφ ηα 107 άηνκα ηνπ δείγκαηνο πνπ είλαη 22 έσο 25 εηψλ ην 56% επηζθέπηεηαη ηα 

social media γηα λα πάξεη πιεξνθνξίεο γηα ηαμηδησηηθνχο πξννξηζκνχο, ην 34% γηα λα 

πάξεη πιεξνθνξίεο γηα ηε δηακνλή θαη ην 46% γηα άιιεο ηνπξηζηηθέο ππεξεζίεο 

26 έυρ 30 

 

 

Απφ ηα 47 άηνκα ηνπ δείγκαηνο πνπ είλαη 26 έσο 30 εηψλ ην 57% επηζθέπηεηαη ηα 

social media γηα λα πάξεη πιεξνθνξίεο γηα ηαμηδησηηθνχο πξννξηζκνχο, ην 40% γηα λα 

πάξεη πιεξνθνξίεο γηα ηε δηακνλή θαη ην 40% γηα άιιεο ηνπξηζηηθέο ππεξεζίεο 

 

 

 

 

 

 

 

Διάγραμμα 3.29 
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31 έυρ 38 

 

 

Απφ ηα 31 άηνκα ηνπ δείγκαηνο ειηθίαο 31 έσο 38 ην 42% επηζθέπηεηαη ηα social media 

γηα λα πάξεη πιεξνθνξίεο γηα ηαμηδησηηθνχο πξννξηζκνχο, ην 26% γηα λα πάξεη 

πιεξνθνξίεο γηα ηε δηακνλή θαη ην 48% γηα άιιεο ηνπξηζηηθέο ππεξεζίεο. 

3.2.3 Η σπήζη ηυν social media για ηην οπγάνυζη ηος ηελεςηαίος 

ηαξιδιού, ηςσόν επιδπάζειρ και αλλαγέρ ζηο ππόγπαμμα από αςηή 

3.2.3.1 Χπήζη ηυν social media ζε κάποια θάζη ηος ηαξιδιού  

 

                                                              Διάγραμμα 3.31 

Διάγραμμα 3.30 
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Ζ εξψηεζε επηδέρνληαλ πεξηζζφηεξεο απφ κία απαληήζεηο γηα απηφ ην άζξνηζκα ησλ 

πνζνζηψλ μεπεξλάεη ην 100%. ην ηειεπηαίν ηαμίδη πνπ πξαγκαηνπνίεζαλ νη 

εξσηψκελνη (328), πξηλ ην ηαμίδη ρξεζηκνπνίεζε ηα social media ην 64,02% απφ 

απηνχο, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηαμηδηνχ ην 27,74%, κεηά ην ηαμίδη ην 24,09% θαη 

θαζφινπ ην 15,55%. 

Άνδπερ

 

Απφ ηνπο 158 άλδξεο πνπ εξσηήζεθαλ εάλ ρξεζηκνπνίεζαλ ηα social media ζε θάπνηα 

θάζε ηνπ ηειεπηαίνπ ηαμηδηνχ ηνπο, ην 55,70% απάληεζε πσο ηα ρξεζηκνπνίεζε πξηλ 

ην ηαμίδη, ην 30,38% θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηαμηδηνχ, ην 24,05% κεηά ην ηαμίδη θαη ην 

21,52% θαζφινπ. 

 

 

 

 

Διάγραμμα 3.32 
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Γςναίκερ 

 

 

Απφ ηηο 170 γπλαίθεο πνπ εξσηήζεθαλ εάλ ρξεζηκνπνίεζαλ ηα social media ζε θάπνηα 

θάζε ηνπ ηειεπηαίνπ ηαμηδηνχ ηνπο, ην 71,76% απάληεζε πσο ηα ρξεζηκνπνίεζε πξηλ 

ην ηαμίδη, ην 25,29% θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηαμηδηνχ, ην 24,12% κεηά ην ηαμίδη θαη ην 

10% θαζφινπ 

 Ηλικίερ 

18 έυρ 21 εηών 

 

Διάγραμμα 3.33 

Διάγραμμα 3.34 
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Απφ ηνπο 143 ηνπ δείγκαηνο πνπ είλαη 18 έσο 21 εηψλ, ην 64% απάληεζε πσο 

ρξεζηκνπνίεζε ηα social media πξηλ ην ηαμίδη, ην 27% θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηαμηδηνχ, 

ην 21% κεηά ην ηαμίδη θαη ην 15% θαζφινπ.  

22 έυρ 25 εηών 

 

Απφ ηα 107 άηνκα ειηθίαο 22 έσο 25 εηψλ, ην 67% απάληεζε πσο ρξεζηκνπνίεζε ηα 

social media πξηλ ην ηαμίδη, ην 30% θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηαμηδηνχ, ην 28% κεηά ην 

ηαμίδη θαη ην 10% θαζφινπ. 

26 έυρ 30 εηών 

 

Διάγραμμα 3.35 

Διάγραμμα 3.36 



 

66 

 

Απφ ηα 47 άηνκα πνπ είλαη 26 έσο 30 εηψλ, ην 57% απάληεζε πσο ρξεζηκνπνίεζε ηα 

social media πξηλ ην ηαμίδη, ην 23% θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηαμηδηνχ, ην 26% κεηά ην 

ηαμίδη θαη ην 21% θαζφινπ. 

31 έυρ 38 εηών 

 

Απφ ηα 31 άηνκα ειηθίαο 31 έσο 38 εηψλ, ην 65% απάληεζε πσο ρξεζηκνπνίεζε ηα 

social media πξηλ ην ηαμίδη, ην 29% θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηαμηδηνχ, ην 23% κεηά ην 

ηαμίδη θαη ην 29% θαζφινπ. 

3.2.3.2 Λόγοι για ηοςρ οποίοςρ σπηζιμοποιήθηκαν ηα social media ζε εκείνη ηη 

θάζη ηος ηαξιδιού  

 

 

Διάγραμμα 3.37 

Διάγραμμα 3.38 
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Απφ ηνπο 210 πνπ απάληεζαλ πσο ρξεζηκνπνίεζαλ ηα social media πξηλ ην ηαμίδη ην 

57,14% ηα ρξεζηκνπνίεζε γηα λα πάξεη ηδέεο ψζηε λα επηιέμεη πξννξηζκφ γηα ηηο 

δηαθνπέο ηνπ, ην 53,33% γηα λα πάξεη πιεξνθνξίεο γηα ηα αμηνζέαηα ηνπ πξννξηζκνχ 

θαη ην 22,86 ηα ρξεζηκνπνίεζε γηα λα πάξεη πιεξνθνξίεο ψζηε λα βεβαησζεί φηη έθαλε 

ηε ζσζηή επηινγή φζνλ αθνξά ησλ πξννξηζκφ πνπ επέιεμε. Σν άζξνηζκα ησλ 

πνζνζηψλ μεπεξλάεη ην 100% θαζψο νη ιφγνη πνπ ηνπο νδήγεζαλ ζηε ρξήζε ησλ social 

media ζε εθείλε ηε θάζε ηνπ ηαμηδηνχ ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο ήηαλ πεξηζζφηεξνη απφ 

έλαο. Σν ίδην ζπκβαίλεη θαη ζηηο ππφινηπεο απαληήζεηο απηήο ηεο εξψηεζεο. 

 

Άνδπερ 

 

Απφ ηνπο 88 άλδξεο πνπ ρξεζηκνπνίεζαλ ηα social media πξηλ ηα ηαμίδη ην 57,95% ηα 

ρξεζηκνπνίεζε γηα λα πάξεη ηδέεο ψζηε λα επηιέμεη πξννξηζκφ γηα ηηο δηαθνπέο ηνπ, ην 

45,45% γηα λα πάξεη πιεξνθνξίεο γηα ηα αμηνζέαηα ηνπ πξννξηζκνχ θαη ην 19,32% ην 

ρξεζηκνπνίεζε γηα λα πάξεη πιεξνθνξίεο ψζηε λα βεβαησζεί φηη έθαλε ηε ζσζηή 

επηινγή φζνλ αθνξά ησλ πξννξηζκφ πνπ επέιεμε. 

 

 

Διάγραμμα 3.39 
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Γςναίκερ 

 

 

Απφ ηηο 122 γπλαίθεο πνπ ρξεζηκνπνίεζαλ ηα social media πξηλ ηα ηαμίδη ην 56,56% ηα 

ρξεζηκνπνίεζε γηα λα πάξεη ηδέεο ψζηε λα επηιέμεη πξννξηζκφ γηα ηηο δηαθνπέο ηνπ, ην 

59,02% γηα λα πάξεη πιεξνθνξίεο γηα ηα αμηνζέαηα ηνπ πξννξηζκνχ θαη ην 25,41% ηα 

ρξεζηκνπνίεζε γηα λα πάξεη πιεξνθνξίεο ψζηε λα βεβαησζεί φηη έθαλε ηε ζσζηή 

επηινγή φζνλ αθνξά ησλ πξννξηζκφ πνπ επέιεμε. 

 

 

 

 

 

 

 

Διάγραμμα 3.40 
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 Ηλικίερ 

18 έυρ 21 εηών 

 

 

Απφ ηα 143 άηνκα πνπ είλαη 18 έσο 21 εηψλ, ρξεζηκνπνίεζε ηα social media ην 36% 

γηα λα πάξεη ηδέεο ψζηε λα επηιέμεη πξννξηζκφ γηα ηηο δηαθνπέο ηνπ, ην 29% γηα λα 

πάξεη πιεξνθνξίεο γηα ηα αμηνζέαηα ηνπ πξννξηζκνχ θαη ην 19% ηα ρξεζηκνπνίεζε γηα 

λα πάξεη πιεξνθνξίεο ψζηε λα βεβαησζεί φηη έθαλε ηε ζσζηή επηινγή φζνλ αθνξά ησλ 

πξννξηζκφ πνπ επέιεμε. 

 

 

 

 

 

 

Διάγραμμα 3.41 
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22 έυρ 25 εηών 

 

Απφ ηα 107 άηνκα πνπ είλαη 22 έσο 25 εηψλ, ρξεζηκνπνίεζε ηα social media ην 39% 

γηα λα πάξεη ηδέεο ψζηε λα επηιέμεη πξννξηζκφ γηα ηηο δηαθνπέο ηνπ, ην 41% γηα λα 

πάξεη πιεξνθνξίεο γηα ηα αμηνζέαηα ηνπ πξννξηζκνχ θαη ην 10% γηα λα πάξεη 

πιεξνθνξίεο ψζηε λα βεβαησζεί φηη έθαλε ηε ζσζηή επηινγή φζνλ αθνξά ησλ 

πξννξηζκφ πνπ επέιεμε. 

26 έυρ 30 εηών 

 

 

 

Διάγραμμα 3.42 

Διάγραμμα 3.43 
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Απφ ηα 47 άηνκα πνπ είλαη 26 έσο 30 εηψλ, ρξεζηκνπνίεζε ηα social media ην 36% γηα 

λα πάξεη ηδέεο ψζηε λα επηιέμεη πξννξηζκφ γηα ηηο δηαθνπέο ηνπ, ην 30% γηα λα πάξεη 

πιεξνθνξίεο γηα ηα αμηνζέαηα ηνπ πξννξηζκνχ θαη ην 9% γηα λα πάξεη πιεξνθνξίεο 

ψζηε λα βεβαησζεί φηη έθαλε ηε ζσζηή επηινγή φζνλ αθνξά ησλ πξννξηζκφ πνπ 

επέιεμε. 

31 έυρ 38 

 

 

Απφ ηα 31 άηνκα πνπ είλαη 31 έσο 38 εηψλ, ρξεζηκνπνίεζε ηα social media ην 32% γηα 

λα πάξεη ηδέεο ψζηε λα επηιέμεη πξννξηζκφ γηα ηηο δηαθνπέο ηνπ, ην 42% γηα λα πάξεη 

πιεξνθνξίεο γηα ηα αμηνζέαηα ηνπ πξννξηζκνχ θαη ην 19% γηα λα πάξεη πιεξνθνξίεο 

ψζηε λα βεβαησζεί φηη έθαλε ηε ζσζηή επηινγή φζνλ αθνξά ησλ πξννξηζκφ πνπ 

επέιεμε. 

 

 

 

 

Διάγραμμα 3.44 
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Καηά ηη διάπκεια ηος ηαξιδιού 

 

 

Απφ ηα 91 άηνκα πνπ απάληεζαλ φηη ρξεζηκνπνίεζαλ ηα social media θαηά ηε δηάξθεηα 

ηνπ ηαμηδηνχ ην 74,73% απφ απηνχο ρξεζηκνπνίεζε ηα social media ζε εθείλε ηε θάζε 

ηνπ ηαμηδηνχ γηα λα θξαηήζεη επαθή κε θίινπο, ην 57,14% γηα λα πάξεη πιεξνθνξίεο 

ζρεηηθά κε δξαζηεξηφηεηεο πνπ κπνξεί λα έρεη ζε εθείλν ηνλ ηφπν αιιά θαη 

πιεξνθνξίεο γηα εζηηαηφξηα, bars θηι. θαη ην 26,37%  ηα ρξεζηκνπνίεζε γηα λα θάλεη 

ζρφιηα θαη αμηνινγήζεηο γηα ηελ εκπεηξία ηνπ. 

Άνδπερ 

 

Διάγραμμα 3.45 

Διάγραμμα 3.46 
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Απφ ηνπο 48 άλδξεο πνπ απάληεζαλ φηη ρξεζηκνπνίεζαλ ηα social media θαηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ ηαμηδηνχ ην 68,75% απφ απηνχο ρξεζηκνπνίεζε ηα social media ζε εθείλε 

ηε θάζε ηνπ ηαμηδηνχ γηα λα θξαηήζεη επαθή κε θίινπο, ην 56,25% γηα λα πάξεη 

πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε δξαζηεξηφηεηεο πνπ κπνξεί λα έρεη ζε εθείλν ηνλ ηφπν αιιά 

θαη πιεξνθνξίεο γηα εζηηαηφξηα, bars θηι. θαη ην 20,83%  ηα ρξεζηκνπνίεζε γηα λα 

θάλεη ζρφιηα θαη αμηνινγήζεηο γηα ηελ εκπεηξία ηνπ. 

Γςναίκερ 

 

 

Απφ ηηο 43 γπλαίθεο πνπ απάληεζαλ φηη ρξεζηκνπνίεζαλ ηα social media θαηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ ηαμηδηνχ ην 81,40% απφ απηέο ρξεζηκνπνίεζε ηα social media ζε εθείλε 

ηε θάζε ηνπ ηαμηδηνχ γηα λα θξαηήζεη επαθή κε θίινπο, ην 58,14% γηα λα πάξεη 

πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε δξαζηεξηφηεηεο πνπ κπνξεί λα έρεη ζε εθείλν ηνλ ηφπν αιιά 

θαη πιεξνθνξίεο γηα εζηηαηφξηα, bars θηι. θαη ην 32,56%  ηα ρξεζηκνπνίεζε γηα λα 

θάλεη ζρφιηα θαη αμηνινγήζεηο γηα ηελ εκπεηξία ηνπ. 

 

 

Διάγραμμα 3.47 
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 ΗΛΙΚΙΔ 

18 έυρ 21 

 

Απφ ηα 143 άηνκα πνπ είλαη 18 έσο 21 εηψλ, ρξεζηκνπνίεζε ηα social media θαηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ ηαμηδηνχ ην 21% απφ απηνχο γηα λα θξαηήζεη επαθή κε θίινπο, ην 13% γηα 

λα πάξεη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε δξαζηεξηφηεηεο πνπ κπνξεί λα έρεη ζε εθείλν ηνλ 

ηφπν αιιά θαη πιεξνθνξίεο γηα εζηηαηφξηα, bars θηι. θαη ην 6%  ηα ρξεζηκνπνίεζε γηα 

λα θάλεη ζρφιηα θαη αμηνινγήζεηο γηα ηελ εκπεηξία ηνπ. 

22 έυρ 25 

 

Διάγραμμα 3.48 

Διάγραμμα 3.49 
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Απφ ηα 107 άηνκα πνπ είλαη 22 έσο 25 εηψλ, ρξεζηκνπνίεζε ηα social media θαηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ ηαμηδηνχ ην 22% απφ απηνχο γηα λα θξαηήζεη επαθή κε θίινπο, ην 21% γηα 

λα πάξεη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε δξαζηεξηφηεηεο πνπ κπνξεί λα έρεη ζε εθείλν ηνλ 

ηφπν αιιά θαη πιεξνθνξίεο γηα εζηηαηφξηα, bars θηι. θαη ην 7%  ηα ρξεζηκνπνίεζε γηα 

λα θάλεη ζρφιηα θαη αμηνινγήζεηο γηα ηελ εκπεηξία ηνπ. 

26 έυρ 30 

 

 

Απφ ηα 47 άηνκα πνπ είλαη 26 έσο 30 εηψλ, ρξεζηκνπνίεζε ηα social media θαηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ ηαμηδηνχ ην 17% απφ απηνχο γηα λα θξαηήζεη επαθή κε θίινπο, ην 13% γηα 

λα πάξεη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε δξαζηεξηφηεηεο πνπ κπνξεί λα έρεη ζε εθείλν ηνλ 

ηφπν αιιά θαη πιεξνθνξίεο γηα εζηηαηφξηα, bars θηι. θαη ην 9%  ηα ρξεζηκνπνίεζε γηα 

λα θάλεη ζρφιηα θαη αμηνινγήζεηο γηα ηελ εκπεηξία ηνπ. 

 

 

 

 

Διάγραμμα 3.50 
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31 έυρ 38 

 

 

Απφ ηα 31 άηνκα πνπ είλαη 31 έσο 38 εηψλ, ρξεζηκνπνίεζε ηα social media θαηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ ηαμηδηνχ ην 19% απφ απηνχο γηα λα θξαηήζεη επαθή κε θίινπο, ην 16% γηα 

λα πάξεη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε δξαζηεξηφηεηεο πνπ κπνξεί λα έρεη ζε εθείλν ηνλ 

ηφπν αιιά θαη πιεξνθνξίεο γηα εζηηαηφξηα, bars θηι. θαη ην 10%  ηα ρξεζηκνπνίεζε γηα 

λα θάλεη ζρφιηα θαη αμηνινγήζεηο γηα ηελ εκπεηξία ηνπ. 

 

 

 

 

 

 

 

Διάγραμμα 3.51 
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Μεηά ηο ηαξίδι 

 

Απφ ηα 79 άηνκα πνπ απάληεζαλ φηη ρξεζηκνπνίεζαλ ηα social media κεηά ην ηαμίδη ην 

86,08% ρξεζηκνπνίεζε ηα social media ζε εθείλε ηε θάζε ηνπ ηαμηδηνχ γηα λα 

κνηξαζηεί ηελ εκπεηξία ηνπ κε θίινπο θαη άιινπο ηαμηδηψηεο αλεβάδνληαο θσηνγξαθίεο, 

ην 10,13% γηα λα ζπγθξίλεη ηελ εκπεηξία ηνπ κε εθείλε ησλ άιισλ ηαμηδησηψλ θαη ην 

32,91% γηα λα πιεξνθνξήζεη άιινπο πνπ πξφθεηηαη λα θάλνπλ ην ίδην ηαμίδη. 

Άνδπερ 

 

 

Διάγραμμα 3.52 

Διάγραμμα 3.53 
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Απφ ηνπο 38 άλδξεο πνπ απάληεζαλ φηη ρξεζηκνπνίεζαλ ηα social media κεηά ην ηαμίδη 

ην 78,38% ρξεζηκνπνίεζε ηα social media ζε εθείλε ηε θάζε ηνπ ηαμηδηνχ γηα λα 

κνηξαζηεί ηελ εκπεηξία ηνπ κε θίινπο θαη άιινπο ηαμηδηψηεο αλεβάδνληαο θσηνγξαθίεο, 

ην 13,51% γηα λα ζπγθξίλεη ηελ εκπεηξία ηνπ κε εθείλε ησλ άιισλ ηαμηδησηψλ θαη ην 

45,95% γηα λα πιεξνθνξήζεη άιινπο πνπ πξφθεηηαη λα θάλνπλ ην ίδην ηαμίδη. 

Γςναίκερ 

 

 

Απφ ηηο 41 γπλαίθεο πνπ απάληεζαλ φηη ρξεζηκνπνίεζαλ ηα social media κεηά ην ηαμίδη 

ην 92,86% ρξεζηκνπνίεζε ηα social media ζε εθείλε ηε θάζε ηνπ ηαμηδηνχ γηα λα 

κνηξαζηεί ηελ εκπεηξία ηνπ κε θίινπο θαη άιινπο ηαμηδηψηεο αλεβάδνληαο θσηνγξαθίεο, 

ην 7,14% γηα λα ζπγθξίλεη ηελ εκπεηξία ηνπ κε εθείλε ησλ άιισλ ηαμηδησηψλ θαη ην 

20,93% γηα λα πιεξνθνξήζεη άιινπο πνπ πξφθεηηαη λα θάλνπλ ην ίδην ηαμίδη. 

 

 

 

 

Διάγραμμα 3.54 
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ΗΛΙΚΙΔ 

18 έυρ 21 

 

 

Απφ ηα 143 άηνκα πνπ είλαη 18 έσο 21 εηψλ ην 19% ρξεζηκνπνίεζε ηα social media 

κεηά ην ηαμίδη γηα λα κνηξαζηεί ηελ εκπεηξία ηνπ κε θίινπο θαη άιινπο ηαμηδηψηεο 

αλεβάδνληαο θσηνγξαθίεο, ην 1% γηα λα ζπγθξίλεη ηελ εκπεηξία ηνπ κε εθείλε ησλ 

άιισλ ηαμηδησηψλ θαη ην 6% γηα λα πιεξνθνξήζεη άιινπο πνπ πξφθεηηαη λα θάλνπλ ην 

ίδην ηαμίδη. 

22 έυρ 25 

 

Διάγραμμα 3.55 

Διάγραμμα 3.56 
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Απφ ηα 107 άηνκα πνπ είλαη 22 έσο 25 εηψλ ην 27% ρξεζηκνπνίεζε ηα social media 

κεηά ην ηαμίδη γηα λα κνηξαζηεί ηελ εκπεηξία ηνπ κε θίινπο θαη άιινπο ηαμηδηψηεο 

αλεβάδνληαο θσηνγξαθίεο, ην 3% γηα λα ζπγθξίλεη ηελ εκπεηξία ηνπ κε εθείλε ησλ 

άιισλ ηαμηδησηψλ θαη ην 7% γηα λα πιεξνθνξήζεη άιινπο πνπ πξφθεηηαη λα θάλνπλ ην 

ίδην ηαμίδη. 

26 έυρ 30 

 

 

Απφ ηα 47 άηνκα πνπ είλαη 26 έσο 30 εηψλ ην 15% ρξεζηκνπνίεζε ηα social media κεηά 

ην ηαμίδη γηα λα κνηξαζηεί ηελ εκπεηξία ηνπ κε θίινπο θαη άιινπο ηαμηδηψηεο 

αλεβάδνληαο θσηνγξαθίεο, ην 4% γηα λα ζπγθξίλεη ηελ εκπεηξία ηνπ κε εθείλε ησλ 

άιισλ ηαμηδησηψλ θαη ην 13% γηα λα πιεξνθνξήζεη άιινπο πνπ πξφθεηηαη λα θάλνπλ 

ην ίδην ηαμίδη. 

 

 

 

 

Διάγραμμα 3.57 
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31 έυρ 38 

 

 

Απφ ηα 31 άηνκα πνπ είλαη 31 έσο 38 εηψλ ην 16% ρξεζηκνπνίεζε ηα social media 

κεηάην ηαμίδη γηα λα κνηξαζηεί ηελ εκπεηξία ηνπ κε θίινπο θαη άιινπο ηαμηδηψηεο 

αλεβάδνληαο θσηνγξαθίεο, ην 6% γηα λα ζπγθξίλεη ηελ εκπεηξία ηνπ κε εθείλε ησλ 

άιισλ ηαμηδησηψλ θαη ην 10% γηα λα πιεξνθνξήζεη άιινπο πνπ πξφθεηηαη λα θάλνπλ 

ην ίδην ηαμίδη. 

3.2.3.3 Βαθμόρ επιπποήρ ηυν social media ζηην απόθαζη επιλογήρ ηος 

ζςγκεκπιμένος πποοπιζμού  

 

Διάγραμμα 3.58 

Διάγραμμα 3.59 
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Απφ ηα 210 άηνκα πνπ ρξεζηκνπνίεζαλ ηα social media πξηλ ην ηαμίδη ην 11% (22) δελ 

επεξεάζηεθε θαζφινπ ζηελ επηινγή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πξννξηζκνχ απφ απηά, ην 21% 

(45) επεξεάζηεθε ιίγν, ην 34%  (71) κέηξηα, ην 28%  (59) πνιχ θαη ην 6% (13) πάξα 

πνιχ. 

Άνδπερ 

 

Απφ ηνπο 88 άλδξεο πνπ ρξεζηκνπνίεζαλ ηα social media πξηλ ην ηαμίδη ην 9% (8) δελ 

επεξεάζηεθε θαζφινπ ζηελ επηινγή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πξννξηζκνχ απφ απηά, ην 26% 

(23) επεξεάζηεθε ιίγν, ην 35% (31) επεξεάζηεθε κέηξηα, ην 25% (22) πνιχ θαη ην 5% 

(4) πάξα πνιχ 

Γςναίκερ 

 

Διάγραμμα 3.60 

Διάγραμμα 3.61 
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Απφ ηηο 122 γπλαίθεο πνπ ρξεζηκνπνίεζαλ ηα social media πξηλ ην ηαμίδη ην 12% (14) 

δελ επεξεάζηεθε θαζφινπ ζηελ επηινγή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πξννξηζκνχ απφ απηά, ην 

18% (22) επεξεάζηεθε ιίγν, ην 33% (40) επεξεάζηεθε κέηξηα, ην 30% (37) πνιχ θαη ην 

7% (9) πάξα πνιχ. 

 

Ηλικίερ 

18 έυρ 21 εηών 

 

 

Απφ ηα 91 άηνκα πνπ είλαη 18 έσο 21 εηψλ θαη ρξεζηκνπνίεζαλ ηα social media πξηλ ην 

ηαμίδη, ην 9% (8) δελ επεξεάζηεθε θαζφινπ ζηελ επηινγή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

πξννξηζκνχ απφ απηά, ην 23% (21) επεξεάζηεθε ιίγν, ην 36% (33) επεξεάζηεθε 

κέηξηα, ην 28% (25) πνιχ θαη ην 4% (4) πάξα πνιχ. 

 

 

 

Διάγραμμα 3.62 
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22 έυρ 25 εηών 

 

 

Απφ ηα 72 άηνκα πνπ είλαη 22 έσο 25 εηψλ θαη ρξεζηκνπνίεζαλ ηα social media πξηλ ην 

ηαμίδη, ην 11% (8) δελ επεξεάζηεθε θαζφινπ ζηελ επηινγή ηνπ πξννξηζκνχ απφ απηά, 

ην 13% (9) επεξεάζηεθε ιίγν, ην 39% (28) επεξεάζηεθε κέηξηα, ην 29% (21) πνιχ θαη 

ην 8% (6) πάξα πνιχ. 

26 έυρ 30 εηών 

 

 

 

 

 

 

Απφ ηα 27 άηνκα πνπ είλαη 26 έσο 30 εηψλ θαη ρξεζηκνπνίεζαλ ηα social media πξηλ ην 

ηαμίδη, ην 15% (4) δελ επεξεάζηεθε θαζφινπ ζηελ επηινγή ηνπ πξννξηζκνχ απφ απηά, 

Διάγραμμα 3.63 

Διάγραμμα 3.64 
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ην 30% (8) επεξεάζηεθε ιίγν, ην 22% (6) επεξεάζηεθε κέηξηα, ην 26% (7) πνιχ θαη ην 

7% (2) πάξα πνιχ. 

 

31 έυρ 38 εηών 

 

 

Απφ ηα 20 άηνκα πνπ είλαη 31 έσο 38 εηψλ θαη ρξεζηκνπνίεζαλ ηα social media πξηλ ην 

ηαμίδη, ην 10% (2) δελ επεξεάζηεθε θαζφινπ ζηελ επηινγή ηνπ πξννξηζκνχ απφ απηά, 

ην 35% (7) επεξεάζηεθε ιίγν, ην 20% (4) επεξεάζηεθε κέηξηα, ην 30% (6) πνιχ θαη ην 

5% (1) πάξα πνιχ. 

 

 

 

 

 

 

Διάγραμμα 3.65 
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3.2.3.4  Βαθμόρ επιπποήρ ηυν social media ζηην απόθαζη επιλογήρ ηηρ διαμονήρ  

 

 

Απφ ηα 210 άηνκα πνπ ρξεζηκνπνίεζαλ ηα social media πξηλ ην ηαμίδη ην 13% (28) δελ 

επεξεάζηεθε θαζφινπ απφ απηά ζηελ επηινγή ηεο δηακνλήο ζην ηειεπηαίν ηνπ ηαμίδη, 

ην 20% (41) επεξεάζηεθε ιίγν, ην 27% (57) κέηξηα, ην 32% (68) πνιχ θαη ην 8% (16) 

πάξα πνιχ. 

Άνδπερ 

 

 

Απφ ηνπο 88 άλδξεο πνπ ρξεζηκνπνίεζαλ ηα social media πξηλ ην ηαμίδη ην 9% (8) δελ 

επεξεάζηεθε θαζφινπ απφ απηά ζηελ επηινγή ηεο δηακνλήο ζην ηειεπηαίν ηνπ ηαμίδη, 

Διάγραμμα 3.66 

Διάγραμμα 3.67 
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ην 25% (22) επεξεάζηεθε ιίγν, ην 29% (26) κέηξηα, ην 31% (27) πνιχ θαη ην 6% (5) 

πάξα πνιχ. 

Γςναίκερ 

 

 

Απφ ηηο 122 γπλαίθεο πνπ ρξεζηκνπνίεζαλ ηα social media πξηλ ην ηαμίδη ην 16% (20) 

δελ επεξεάζηεθε θαζφινπ απφ απηά ζηελ επηινγή ηεο δηακνλήο ζην ηειεπηαίν ηνπ 

ηαμίδη, ην 16% (19) επεξεάζηεθε ιίγν, ην 25% (31) κέηξηα, ην 34% (41) πνιχ θαη ην 

9% (11) πάξα πνιχ. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Διάγραμμα 3.68 
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Ηλικίερ 

18 έυρ 21 εηών 

Απφ ηα 90 άηνκα πνπ είλαη 18 έσο 21 εηψλ θαη ρξεζηκνπνίεζαλ ηα social media πξηλ ην 

ηαμίδη ην 13% (12) δελ επεξεάζηεθε θαζφινπ απφ απηά ζηελ επηινγή ηεο δηακνλήο ζην 

ηειεπηαίν ηνπ ηαμίδη, ην 21% (19) επεξεάζηεθε ιίγν, ην 32% (29) κέηξηα, ην 26% (23) 

πνιχ θαη ην 8% (7) πάξα πνιχ. 

22 έυρ 25 εηών 

 

 

Διάγραμμα 3.69 

Διάγραμμα 3.70 
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Απφ ηα 72 άηνκα πνπ είλαη 22 έσο 25 εηψλ θαη ρξεζηκνπνίεζαλ ηα social media πξηλ ην 

ηαμίδη ην 14% (10) δελ επεξεάζηεθε θαζφινπ απφ απηά ζηελ επηινγή ηεο δηακνλήο ζην 

ηειεπηαίν ηνπ ηαμίδη, ην 15% (11) επεξεάζηεθε ιίγν, ην 26% (19) κέηξηα, ην 38% (27) 

πνιχ θαη ην 7% (5) πάξα πνιχ. 

26 έυρ 30 εηών 

Απφ ηα 27 άηνκα πνπ είλαη 26 έσο 30 εηψλ θαη ρξεζηκνπνίεζαλ ηα social media πξηλ ην 

ηαμίδη ην 11% (3) δελ επεξεάζηεθε θαζφινπ απφ απηά ζηελ επηινγή ηεο δηακνλήο ζην 

ηειεπηαίν ηνπ ηαμίδη, ην 22% (6) επεξεάζηεθε ιίγν, ην 19% (5) κέηξηα, ην 41% (11) 

πνιχ θαη ην 7% (2) πάξα πνιχ. 

 

 

 

 

 

Διάγραμμα 3.71 
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31 έυρ 38 εηών 

Απφ ηα 20 άηνκα πνπ είλαη 31 έσο 38 εηψλ θαη ρξεζηκνπνίεζαλ ηα social media πξηλ ην 

ηαμίδη ην 15% (3) δελ επεξεάζηεθε θαζφινπ απφ απηά ζηελ επηινγή ηεο δηακνλήο ζην 

ηειεπηαίν ηνπ ηαμίδη, ην 25% (5) επεξεάζηεθε ιίγν, ην 15% (3) κέηξηα, ην 35% (7) 

πνιχ θαη ην 10% (2) πάξα πνιχ. 

 

3.2.3.5 Αλλαγέρ ζηο απσικό ππόγπαμμα λόγυ ηυν θυηογπαθιών, video, 

αξιολογήζευν, γνυμών ή άλλυν πληποθοπιών πος βπήκερ ζε social media websites  

 

Διάγραμμα 3.72 

Διάγραμμα 3.73 
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Απφ φζνπο ρξεζηκνπνίεζαλ ηα social media πξηλ ην ηαμίδη αιιά θαη απφ εθείλνπο πνπ 

ηα ρξεζηκνπνίεζαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηαμηδηνχ (ζπλνιηθά 249), ην 22% (56) δελ 

ζπκάηαη εάλ έθαλε θαζφινπ αιιαγέο ζηα αξρηθά ζρέδηα ησλ δηαθνπψλ ηνπ, ην 25% (63) 

δελ έθαλε θαζφινπ αιιαγέο, ην 49% (121) έθαλε ιίγεο αιιαγέο ζηα αξρηθά ηνπ ζρέδηα 

ελψ ην 4% (9) έθαλε ζεκαληηθέο αιιαγέο. 

Άνδπερ 

 

Απφ ηνπο άλδξεο πνπ ρξεζηκνπνίεζαλ ηα social media πξηλ ην ηαμίδη αιιά θαη απφ 

εθείλνπο πνπ ηα ρξεζηκνπνίεζαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηαμηδηνχ (ζπλνιηθά 110), ην 

23% (25) δελ ζπκάηαη εάλ έθαλε θαζφινπ αιιαγέο ζηα αξρηθά ζρέδηα ησλ δηαθνπψλ 

ηνπ, ην 27% (30) δελ έθαλε θαζφινπ αιιαγέο, ην 47% (52) έθαλε ιίγεο αιιαγέο ζηα 

αξρηθά ηνπ ζρέδηα ελψ ην 3% (3) έθαλε ζεκαληηθέο αιιαγέο. 

 

 

 

 

Διάγραμμα 3.74 
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Γςναίκερ 

 

Απφ ηηο γπλαίθεο πνπ ρξεζηκνπνίεζαλ ηα social media πξηλ ην ηαμίδη αιιά θαη απφ 

εθείλεο πνπ ηα ρξεζηκνπνίεζαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηαμηδηνχ (ζπλνιηθά 139) ην 22% 

(31) δελ ζπκάηαη εάλ έθαλε θαζφινπ αιιαγέο ζηα αξρηθά ζρέδηα ησλ δηαθνπψλ ηνπ, ην 

24% (33) δελ έθαλε θαζφινπ αιιαγέο, ην 50% (69) έθαλε ιίγεο αιιαγέο ζηα αξρηθά ηνπ 

ζρέδηα ελψ ην 4% (6) έθαλε ζεκαληηθέο αιιαγέο. 

 Ηλικίερ 

18 έυρ 21 εηών 

 

Διάγραμμα 3.75 

Διάγραμμα 3.76 
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Απφ ηα 110 άηνκα πνπ είλαη 18 έσο 21 εηψλ θαη ρξεζηκνπνίεζαλ ηα social media πξηλ 

αιιά θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηαμηδηνχ ην 26% (29) δελ ζπκάηαη εάλ έθαλε θαζφινπ 

αιιαγέο ζηα αξρηθά ζρέδηα ησλ δηαθνπψλ ηνπ, ην 21% (23) δελ έθαλε θαζφινπ 

αιιαγέο, ην 49% (54) έθαλε ιίγεο αιιαγέο ζηα αξρηθά ηνπ ζρέδηα ελψ ην 4% (4) έθαλε 

ζεκαληηθέο αιιαγέο. 

22 έυρ 25 εηών 

 

Απφ ηα 85 άηνκα πνπ είλαη 22 έσο 25 εηψλ θαη ρξεζηκνπνίεζαλ ηα social media πξηλ 

αιιά θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηαμηδηνχ ην 20% (17) δελ ζπκάηαη εάλ έθαλε θαζφινπ 

αιιαγέο ζηα αξρηθά ζρέδηα ησλ δηαθνπψλ ηνπ, ην 30% (25) δελ έθαλε θαζφινπ 

αιιαγέο, ην 48% (41) έθαλε ιίγεο αιιαγέο ζηα αξρηθά ηνπ ζρέδηα ελψ ην 2% (2) έθαλε 

ζεκαληηθέο αιιαγέο.  

 

 

 

 

Διάγραμμα 3.77 
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26 έυρ 30 εηών 

 

Απφ ηα 32 άηνκα πνπ είλαη 26 έσο 30 εηψλ θαη ρξεζηκνπνίεζαλ ηα social media πξηλ 

αιιά θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηαμηδηνχ ην 13% (4) δελ ζπκάηαη εάλ έθαλε θαζφινπ 

αιιαγέο ζηα αξρηθά ζρέδηα ησλ δηαθνπψλ ηνπ, ην 31% (10) δελ έθαλε θαζφινπ 

αιιαγέο, ην 56% (18) έθαλε ιίγεο αιιαγέο ζηα αξρηθά ηνπ ζρέδηα ελψ ην 0% (0) έθαλε 

ζεκαληηθέο αιιαγέο. 

31 έυρ 38 εηών 

 

Διάγραμμα 3.78 

Διάγραμμα 3.79 
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Απφ ηα 22 άηνκα πνπ είλαη 31 έσο 38 εηψλ θαη ρξεζηκνπνίεζαλ ηα social media πξηλ 

αιιά θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηαμηδηνχ ην 27% (6) δελ ζπκάηαη εάλ έθαλε θαζφινπ 

αιιαγέο ζηα αξρηθά ζρέδηα ησλ δηαθνπψλ ηνπ, ην 23% (5) δελ έθαλε θαζφινπ αιιαγέο, 

ην 36% (8) έθαλε ιίγεο αιιαγέο ζηα αξρηθά ηνπ ζρέδηα ελψ ην 14% (3) έθαλε 

ζεκαληηθέο αιιαγέο.  

3.2.4 Βαθμόρ εμπιζηοζύνηρ ηυν social media και ηυν άλλυν πηγών 

πληποθόπηζηρ  ζσεηικών με ηαξίδια 

3.2.4.1  Φίλοι και ζςγγενείρ 

 

 

Απφ ηνπο 328 εξσηεζέληεο ην 2% (8) δελ εκπηζηεχεηαη θαζφινπ ηνπο θίινπο θαη ηνπο 

ζπγγελείο σο πεγή πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ην επηθείκελν ηαμίδη ηνπ, ην 8% (25) ηνπο 

εκπηζηεχεηαη ιίγν, ην 28% (92) κέηξηα, ην 48% (157) πνιχ θαη ην 14% (46) πάξα πνιχ. 

 

 

 

 

Διάγραμμα 3.80 
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Άνδπερ 

 

Απφ ηνπο 158 άλδξεο ην 4% (7) δελ εκπηζηεχεηαη θαζφινπ ηνπο θίινπο θαη ηνπο 

ζπγγελείο σο πεγή πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ην επηθείκελν ηαμίδη ηνπ, ην 9% (14) ηνπο 

εκπηζηεχεηαη ιίγν, ην 27% (43) κέηξηα, ην 46% (72) πνιχ θαη ην 14% (22) πάξα πνιχ. 

Γςναίκερ 

 

 

Απφ ηηο 170 γπλαίθεο ην 1% (1) δελ εκπηζηεχεηαη θαζφινπ ηνπο θίινπο θαη ηνπο 

ζπγγελείο σο πεγή πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ην επηθείκελν ηαμίδη ηνπ, ην 6% (11) ηνπο 

εκπηζηεχεηαη ιίγν, ην 29% (49) κέηξηα, ην 50% (85) πνιχ θαη ην 14% (24) πάξα πνιχ. 

  

Διάγραμμα 3.81 

Διάγραμμα 3.82 
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Ηλικίερ 

18 έυρ 21 εηών 

 

Απφ ηα 143 άηνκα πνπ είλαη 18 έσο 21 εηψλ ην 2% (2) δελ εκπηζηεχεηαη θαζφινπ ηνπο 

θίινπο θαη ηνπο ζπγγελείο σο πεγή πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ην επηθείκελν ηαμίδη ηνπ, 

ην 6% (9) ηνπο εκπηζηεχεηαη ιίγν, ην 30% (43) κέηξηα, ην 55% (79) πνιχ θαη ην 7% 

(10) πάξα πνιχ. 

22 έυρ 25 εηών 

 

Διάγραμμα 3.83 

Διάγραμμα 3.84 
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Απφ ηα 107 άηνκα πνπ είλαη 22 έσο 25 εηψλ ην 2% (2) δελ εκπηζηεχεηαη θαζφινπ ηνπο 

θίινπο θαη ηνπο ζπγγελείο σο πεγή πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ην επηθείκελν ηαμίδη ηνπ, 

ην 8% (9) ηνπο εκπηζηεχεηαη ιίγν, ην 31% (33) κέηξηα, ην 39% (42) πνιχ θαη ην 20% 

(21) πάξα πνιχ. 

26 έυρ 30 εηών 

Απφ ηα 47 άηνκα πνπ είλαη 26 έσο 30 εηψλ ην 6% (3) δελ εκπηζηεχεηαη θαζφινπ ηνπο 

θίινπο θαη ηνπο ζπγγελείο σο πεγή πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ην επηθείκελν ηαμίδη ηνπ, 

ην 9% (4) ηνπο εκπηζηεχεηαη ιίγν, ην 15% (7) κέηξηα, ην 47% (22) πνιχ θαη ην 23% 

(11) πάξα πνιχ. 

 

 

 

 

 

Διάγραμμα 3.85 
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31 έυρ 38 εηών 

 

 

Απφ ηα 31 άηνκα πνπ είλαη 31 έσο 38 εηψλ ην 3% (1) δελ εκπηζηεχεηαη θαζφινπ ηνπο 

θίινπο θαη ηνπο ζπγγελείο σο πεγή πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ην επηθείκελν ηαμίδη ηνπ, 

ην 10% (3) ηνπο εκπηζηεχεηαη ιίγν, ην 29% (9) κέηξηα, ην 45% (14) πνιχ θαη ην 13% 

(4) πάξα πνιχ.  

3.2.4.2 Πληποθοπίερ πος παπέσονηαι από άλλοςρ ηαξιδιώηερ  ζε ποικίλα websites 

 

Απφ ηνπο 328 πνπ ζπκκεηείραλ ζηε έξεπλα ην 6% (20) δελ εκπηζηεχεηαη θαζφινπ ηηο 

πιεξνθνξίεο πνπ παξέρνληαη απφ άιινπο ηαμηδηψηεο ζε websites, ην 16% (53) ηηο 

εκπηζηεχεηαη ιίγν, ην 44% (143)  κέηξηα, ην 31% (101) πνιχ θαη ην 3% (11) πάξα πνιχ.  

Διάγραμμα 3.86 

Διάγραμμα 3.87 
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Άνδπερ 

 

Απφ ηνπο 158 άλδξεο ην 8% (12) δελ εκπηζηεχεηαη θαζφινπ ηηο πιεξνθνξίεο πνπ 

παξέρνληαη απφ άιινπο ηαμηδηψηεο ζε websites, ην 16% (26) ηηο εκπηζηεχεηαη ιίγν, ην 

44% (70)  κέηξηα, ην 29% (46) πνιχ θαη ην 3% (4) πάξα πνιχ. 

Γςναίκερ 

 

 

Διάγραμμα 3.88 

Διάγραμμα 3.89 
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Απφ ηηο 170 γπλαίθεο ην 5% (8) δελ εκπηζηεχεηαη θαζφινπ ηηο πιεξνθνξίεο πνπ 

παξέρνληαη απφ άιινπο ηαμηδηψηεο ζε websites, ην 16% (27) ηηο εκπηζηεχεηαη ιίγν, ην 

43% (73)  κέηξηα, ην 32% (55) πνιχ θαη ην 4% (7) πάξα πνιχ. 

 Ηλικίερ 

18 έυρ 21 εηών 

 

Απφ ηα 143 άηνκα πνπ είλαη 18 έσο 21 εηψλ ην 7% (10) δελ εκπηζηεχεηαη θαζφινπ ηηο 

πιεξνθνξίεο πνπ παξέρνληαη απφ άιινπο ηαμηδηψηεο ζε websites, ην 16% (22) ηηο 

εκπηζηεχεηαη ιίγν, ην 44% (63)  κέηξηα, ην 29% (42) πνιχ θαη ην 4% (6) πάξα πνιχ. 

22 έυρ 25 εηών 

 

Διάγραμμα 3.90 

Διάγραμμα 3.91 
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Απφ ηα 107 άηνκα πνπ είλαη 22 έσο 25 εηψλ ην 2% (2) δελ εκπηζηεχεηαη θαζφινπ ηηο 

πιεξνθνξίεο πνπ παξέρνληαη απφ άιινπο ηαμηδηψηεο ζε websites, ην 20% (22) ηηο 

εκπηζηεχεηαη ιίγν, ην 44% (47)  κέηξηα, ην 31% (33) πνιχ θαη ην 3% (3) πάξα πνιχ. 

26 έυρ 30 εηών 

Απφ ηα 47 άηνκα πνπ είλαη 26 έσο 30 εηψλ ην 13% (6) δελ εκπηζηεχεηαη θαζφινπ ηηο 

πιεξνθνξίεο πνπ παξέρνληαη απφ άιινπο ηαμηδηψηεο ζε websites, άιιν 13% (6) ηηο 

εκπηζηεχεηαη ιίγν, ην 40% (19)  κέηξηα, ην 32% (15) πνιχ θαη ην 2% (1) πάξα πνιχ. 

31 έυρ 38 εηών 

 

Διάγραμμα 3.92 

Διάγραμμα 3.93 
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Απφ ηα 31 άηνκα πνπ είλαη 31 έσο 38 εηψλ ην 6% (2) δελ εκπηζηεχεηαη θαζφινπ ηηο 

πιεξνθνξίεο πνπ παξέρνληαη απφ άιινπο ηαμηδηψηεο ζε websites, ην 10% (3) ηηο 

εκπηζηεχεηαη ιίγν, ην 45% (14)  κέηξηα, ην 36% (11) πνιχ θαη ην 3% (1) πάξα πνιχ. 

  3.2.4.3 Social media 

 

Ωο πεγή πιεξνθνξηψλ γηα ην επηθείκελν ηαμίδη ην 10% (33) απάληεζε φηη δελ 

εκπηζηεχεηαη θαζφινπ ηα social media, ην 23% (75) ηα εκπηζηεχεηαη ιίγν, ην 48% (157) 

κέηξηα, ην 18% (59) πνιχ θαη ην 1% (4) πάξα πνιχ. 

 

Άνδπερ 

 

 

Διάγραμμα 3.94 

Διάγραμμα 3.95 



 

104 

 

 Ωο πεγή πιεξνθνξηψλ γηα ην επηθείκελν ηαμίδη απφ ηνπο 158 άλδξεο ην 13% (21) 

απάληεζε φηη δελ εκπηζηεχεηαη θαζφινπ ηα social media, ην 21% (33) ηα εκπηζηεχεηαη 

ιίγν, ην 48% (76) κέηξηα, ην 16% (25) πνιχ θαη ην 2% (3) πάξα πνιχ. 

Γςναίκερ 

 

 

Ωο πεγή πιεξνθνξηψλ γηα ην επηθείκελν ηαμίδη απφ ηηο 170 γπλαίθεο ην 7% (12) 

απάληεζε φηη δελ εκπηζηεχεηαη θαζφινπ ηα social media, ην 25% (42) ηα εκπηζηεχεηαη 

ιίγν, ην 48% (81) κέηξηα, ην 20% (34) πνιχ θαη ην 0% (1) πάξα πνιχ. 

 

 

 

 

 

 

 

Διάγραμμα 3.96 
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 Ηλικίερ 

18 έυρ 21 εηών 

 

 

 

Απφ ηα 143 άηνκα πνπ είλαη 18 έσο 21 εηψλ, σο πεγή πιεξνθνξηψλ γηα ην επηθείκελν 

ηαμίδη ην 11% (16) απάληεζε φηη δελ εκπηζηεχεηαη θαζφινπ ηα social media, ην 22% 

(31) ηα εκπηζηεχεηαη ιίγν, ην 52% (75) κέηξηα, ην 13% (18) πνιχ θαη ην 2% (3) πάξα 

πνιχ. 

22 έυρ 25 εηών 

 

Διάγραμμα 3.97 

Διάγραμμα 3.98 
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Απφ ηα 107 άηνκα πνπ είλαη 22 έσο 25 εηψλ, σο πεγή πιεξνθνξηψλ γηα ην επηθείκελν 

ηαμίδη ην 7% (8) απάληεζε φηη δελ εκπηζηεχεηαη θαζφινπ ηα social media, ην 19% (20) 

ηα εκπηζηεχεηαη ιίγν, ην 47% (50) κέηξηα, ην 27% (29) πνιχ θαη ην 0% (0) πάξα πνιχ. 

26 έυρ 30 εηών 

 

Απφ ηα 47 άηνκα πνπ είλαη 26 έσο 30 εηψλ, σο πεγή πιεξνθνξηψλ γηα ην επηθείκελν 

ηαμίδη ην 8% (4) απάληεζε φηη δελ εκπηζηεχεηαη θαζφινπ ηα social media, ην 32% (15) 

ηα εκπηζηεχεηαη ιίγν, ην 49% (23) κέηξηα, ην 11% (5) πνιχ θαη ην 0% (0) πάξα πνιχ. 

31 έυρ 38 εηών 

 

Διάγραμμα 3.99 

Διάγραμμα 3.100 
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Απφ ηα 31 άηνκα πνπ είλαη 31 έσο 38 εηψλ, σο πεγή πιεξνθνξηψλ γηα ην επηθείκελν 

ηαμίδη ην 16% (5) απάληεζε φηη δελ εκπηζηεχεηαη θαζφινπ ηα social media, ην 29% (9) 

ηα εκπηζηεχεηαη ιίγν, ην 29% (9) κέηξηα, ην 23% (7) πνιχ θαη ην 3% (1) πάξα πνιχ 

3.2.4.4 Δπίζημα websites ζσεηικά με ηον ηοςπιζμό 

Ωο πεγή πιεξνθνξηψλ γηα ην επηθείκελν ηαμίδη ην 3% (9) απάληεζε φηη δελ 

εκπηζηεχεηαη θαζφινπ ηα επίζεκα websites ζρεηηθά κε ηνλ ηνπξηζκφ, ην 9% (30) ηα 

εκπηζηεχεηαη ιίγν, ην 31% (103) κέηξηα, ην 42% (138) πνιχ θαη ην 15% (48) πάξα 

πνιχ. 

Άνδπερ 

 

Διάγραμμα 3.101 

Διάγραμμα 3.102 
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Ωο πεγή πιεξνθνξηψλ γηα ην επηθείκελν ηαμίδη απφ ηνπο 158 άλδξεο ην 3% (5) 

απάληεζε φηη δελ εκπηζηεχεηαη θαζφινπ ηα επίζεκα websites ζρεηηθά κε ηνλ ηνπξηζκφ, 

ην 9% (14) ηα εκπηζηεχεηαη ιίγν, ην 34% (54) κέηξηα, ην 37% (59) πνιχ θαη ην 17% 

(26) πάξα πνιχ. 

Γςναίκερ 

 

Ωο πεγή πιεξνθνξηψλ γηα ην επηθείκελν ηαμίδη απφ ηηο 170 γπλαίθεο ην 2% (4) 

απάληεζε φηη δελ εκπηζηεχεηαη θαζφινπ ηα επίζεκα websites ζρεηηθά κε ηνλ ηνπξηζκφ, 

ην 9% (16) ηα εκπηζηεχεηαη ιίγν, ην 29% (49) κέηξηα, ην 47% (79) πνιχ θαη ην 13% 

(22) πάξα πνιχ. 

 

 

 

 

 

 

Διάγραμμα 3.103 
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 Ηλικίερ 

18 έυρ 21 εηών 

Ωο πεγή πιεξνθνξηψλ γηα ην επηθείκελν ηαμίδη απφ ηα 143 άηνκα πνπ είλαη 18 έσο 21 

εηψλ, απάληεζε ην 3% (4) φηη δελ εκπηζηεχεηαη θαζφινπ ηα επίζεκα websites ζρεηηθά 

κε ηνλ ηνπξηζκφ, ην 9% (13) φηη ηα εκπηζηεχεηαη ιίγν, ην 33% (48) κέηξηα, ην 38% (54) 

πνιχ θαη ην 17% (24) πάξα πνιχ. 

22 έυρ 25 εηών 

 

Ωο πεγή πιεξνθνξηψλ γηα ην επηθείκελν ηαμίδη απφ ηα 107 άηνκα πνπ είλαη 22 έσο 25 

εηψλ, απάληεζε ην 1% (1) φηη δελ εκπηζηεχεηαη θαζφινπ ηα επίζεκα websites πνπ είλαη 

Διάγραμμα 3.104 

Διάγραμμα 3.105 
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ζρεηηθά κε ηνλ ηνπξηζκφ σο, ην 6% (7) φηη ηα εκπηζηεχεηαη ιίγν, ην 32% (34) κέηξηα, ην 

49% (52) πνιχ θαη ην 12% (13) πάξα πνιχ. 

26 έυρ 30 εηών 

Ωο πεγή πιεξνθνξηψλ γηα ην επηθείκελν ηαμίδη απφ ηα 47 άηνκα πνπ είλαη 26 έσο 30 

εηψλ, απάληεζε ην 6% (3) φηη δελ εκπηζηεχεηαη θαζφινπ ηα επίζεκα websites πνπ είλαη 

ζρεηηθά κε ηνλ ηνπξηζκφ, ην 17% (8) φηη ηα εκπηζηεχεηαη ιίγν, ην 28% (13) κέηξηα, ην 

38% (18) πνιχ θαη ην 11% (5) πάξα πνιχ.  

31 έυρ 38 εηών 

 

 

 

 

 

 

Διάγραμμα 3.106 

Διάγραμμα 3.107 
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Ωο πεγή πιεξνθνξηψλ γηα ην επηθείκελν ηαμίδη απφ ηα 31 άηνκα πνπ είλαη 31 έσο 38 

εηψλ, απάληεζε ην 3% (1) φηη δελ εκπηζηεχεηαη θαζφινπ ηα επίζεκα websites πνπ είλαη 

ζρεηηθά κε ηνλ ηνπξηζκφ σο, ην 7% (2) φηη ηα εκπηζηεχεηαη ιίγν, ην 26% (8) κέηξηα, ην 

45% (14) πνιχ θαη ην 19% (6) πάξα πνιχ. 

 

3.2.4.5 Σιρ εκπομπέρ ή ηα νηοκιμανηέπ ζηην ηηλεόπαζη, ηιρ εκπομπέρ ζηο 

παδιόθυνο  ή ηα άπθπα ζε εθημεπίδερ και πεπιοδικά 

 

 

Σηο εθπνκπέο ή ηα ληνθηκαληέξ ζηελ ηειεφξαζε, ηηο εθπνκπέο ζην ξαδηφθσλν  ή ηα 

άξζξα ζε εθεκεξίδεο θαη πεξηνδηθά δελ ηα εκπηζηεχεηαη θαζφινπ σο πεγέο 

πιεξνθνξηψλ γηα ην επηθείκελν ηαμίδη ηνπ ην 4% (13) ησλ εξσηεζέλησλ, ηα 

εκπηζηεχεηαη ιίγν ην 13% (42), κέηξηα ην 38% (124), πνιχ ην 36% (120) θαη πάξα πνιχ 

ην 9% (29). 

 

 

 

Διάγραμμα 3.108 
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Άνδπερ 

Απφ ηνπο 158 άλδξεο ην 4% (7) δελ εκπηζηεχεηαη θαζφινπ ηηο εθπνκπέο ή ηα 

ληνθηκαληέξ ζηελ ηειεφξαζε, ηηο εθπνκπέο ζην ξαδηφθσλν  ή  ηα άξζξα ζε εθεκεξίδεο 

θαη πεξηνδηθά σο πεγέο πιεξνθνξηψλ γηα ην επηθείκελν ηαμίδη ηνπ, ην 15% (24) ηα 

εκπηζηεχεηαη ιίγν, ην 39%  (61) κέηξηα, ην 35 % (55) πνιχ θαη ην 7% (11) πάξα πνιχ. 

Γςναίκερ 

 

Διάγραμμα 3.109 

Διάγραμμα 3.110 
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Απφ ηηο 170 γπλαίθεο ην 3% (6) δελ εκπηζηεχεηαη θαζφινπ ηηο εθπνκπέο ή ηα 

ληνθηκαληέξ ζηελ ηειεφξαζε, ηηο εθπνκπέο ζην ξαδηφθσλν  ή άξζξα ζε εθεκεξίδεο θαη 

πεξηνδηθά σο πεγέο πιεξνθνξηψλ γηα ην επηθείκελν ηαμίδη ηνπ, ην 11% (18) ηα 

εκπηζηεχεηαη ιίγν, ην 37%  (63) κέηξηα, ην 38% (65) πνιχ θαη ην 11% (18) πάξα πνιχ. 

 Ηλικίερ 

18 έυρ 21 εηών 

 

 

Απφ ηα 143 άηνκα πνπ είλαη 18 έσο 21 εηψλ ην 3% (5) δελ εκπηζηεχεηαη θαζφινπ ηηο 

εθπνκπέο ή ηα ληνθηκαληέξ ζηελ ηειεφξαζε, ηηο εθπνκπέο ζην ξαδηφθσλν  ή ηα άξζξα 

ζε εθεκεξίδεο θαη πεξηνδηθά σο πεγέο πιεξνθνξηψλ, ην 12% (17) ηα εκπηζηεχεηαη ιίγν, 

ην 36% (51) κέηξηα, ην 41% (59) πνιχ θαη ην 8% (11) πάξα πνιχ.  

 

 

 

 

Διάγραμμα 3.111 
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22 έυρ 25 εηών 

 

Απφ ηα 107 άηνκα πνπ είλαη 22 έσο 25 εηψλ ην 3% (3) δελ εκπηζηεχεηαη θαζφινπ ηηο 

εθπνκπέο ή ηα ληνθηκαληέξ ζηελ ηειεφξαζε, ηηο εθπνκπέο ζην ξαδηφθσλν  ή ηα άξζξα 

ζε εθεκεξίδεο θαη πεξηνδηθά σο πεγέο πιεξνθνξηψλ γηα ην επηθείκελν ηαμίδη ηνπ, ην 

12% (13) ηα εκπηζηεχεηαη ιίγν, ην 40% (43) κέηξηα, ην 33% (35) πνιχ θαη ην 12% (13) 

πάξα πνιχ. 

26 έυρ 30 εηών 

 

Διάγραμμα 3.112 

Διάγραμμα 3.113 
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Απφ ηα 47 άηνκα πνπ είλαη 26 έσο 30 εηψλ ην 6% (3) δελ εκπηζηεχεηαη θαζφινπ ηηο 

εθπνκπέο ή ηα ληνθηκαληέξ ζηελ ηειεφξαζε, ηηο εθπνκπέο ζην ξαδηφθσλν  ή ηα άξζξα 

ζε εθεκεξίδεο θαη πεξηνδηθά σο πεγέο πιεξνθνξηψλ γηα ην επηθείκελν ηαμίδη ηνπ, ην 

17% (8) ηα εκπηζηεχεηαη ιίγν, ην 41% (19) κέηξηα, ην 30% (14) πνιχ θαη ην 6% (3) 

πάξα πνιχ. 

31 έυρ 38 εηών 

 

 

Απφ ηα 31 άηνκα πνπ είλαη 31 έσο 38 εηψλ ην 6% (2) δελ εκπηζηεχεηαη θαζφινπ ηηο 

εθπνκπέο ή ηα ληνθηκαληέξ ζηελ ηειεφξαζε, ηηο εθπνκπέο ζην ξαδηφθσλν  ή ηα άξζξα 

ζε εθεκεξίδεο θαη πεξηνδηθά σο πεγέο πιεξνθνξηψλ γηα ην επηθείκελν ηαμίδη ηνπ, ην 

13% (4) ηα εκπηζηεχεηαη ιίγν, ην 36% (11) κέηξηα, ην 39% (12) πνιχ θαη ην 6% (2) 

πάξα πνιχ. 

 

 

 

 

Διάγραμμα 3.114 



 

116 

 

3.2.4.6 Σοςπιζηικά ππακηοπεία 

 

 

Σν 11% (37) ηνπ δείγκαηνο δελ εκπηζηεχεηαη θαζφινπ ηα ηνπξηζηηθά πξαθηνξεία σο 

πεγή πιεξνθνξηψλ γηα ην επηθείκελν ηαμίδη ηνπ, ην 27% (88) ηα εκπηζηεχεηαη ιίγν, ην 

41% (133) κέηξηα, ην 17% (56) πνιχ θαη ην 4% (14) πάξα πνιχ. 

Άνδπερ 

 

Απφ ηνπο 158 άλδξεο ην 16% (26) δελ εκπηζηεχεηαη θαζφινπ ηα ηνπξηζηηθά πξαθηνξεία 

σο πεγή πιεξνθνξηψλ γηα ην επηθείκελν ηαμίδη ηνπ, ην 26% (41) ηα εκπηζηεχεηαη ιίγν, 

ην 42% (67) κέηξηα, ην 13% (20) πνιχ θαη ην 3% (4) πάξα πνιχ. 

Διάγραμμα 3.115 

Διάγραμμα 3.116 
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Γςναίκερ 

Απφ ηηο 170 γπλαίθεο ην 6% (11) δελ εκπηζηεχεηαη θαζφινπ ηα ηνπξηζηηθά πξαθηνξεία 

σο πεγή πιεξνθνξηψλ γηα ην επηθείκελν ηαμίδη ηνπ, ην 28% (47) ηα εκπηζηεχεηαη ιίγν, 

ην 39% (66) κέηξηα, ην 21% (36) πνιχ θαη ην 6% (10) πάξα πνιχ. 

 Ηλικίερ 

18 έυρ 21 εηών 

 

 

 

 

 

Απφ ηα 143 άηνκα πνπ είλαη 18 έσο 21 εηψλ ην 11% (16) δελ εκπηζηεχεηαη θαζφινπ ηα 

ηνπξηζηηθά πξαθηνξεία σο πεγή πιεξνθνξηψλ γηα ην επηθείκελν ηαμίδη ηνπ, ην 26% (37) 

ηα εκπηζηεχεηαη ιίγν, ην 41% (59) κέηξηα, ην 18% (25) πνιχ θαη ην 4% (6) πάξα πνιχ. 

Διάγραμμα 3.117 

Διάγραμμα 3.118 
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22 έυρ 25 εηών 

 

 

Απφ ηα 107 άηνκα πνπ είλαη 22 έσο 25 εηψλ ην 11% (12) δελ εκπηζηεχεηαη θαζφινπ ηα 

ηνπξηζηηθά πξαθηνξεία σο πεγή πιεξνθνξηψλ γηα ην επηθείκελν ηαμίδη ηνπ, ην 25% (27) 

ηα εκπηζηεχεηαη ιίγν, ην 38% (41) κέηξηα, ην 20% (21) πνιχ θαη ην 6% (6) πάξα πνιχ. 

26 έυρ 30 εηών 

 

Απφ ηα 47 άηνκα πνπ είλαη 26 έσο 30 εηψλ ην 11% (5) δελ εκπηζηεχεηαη θαζφινπ ηα 

ηνπξηζηηθά πξαθηνξεία σο πεγή πιεξνθνξηψλ γηα ην επηθείκελν ηαμίδη ηνπ, ην 32% (15) 

ηα εκπηζηεχεηαη ιίγν, ην 42% (20) κέηξηα, ην 13% (6) πνιχ θαη ην 2% (1) πάξα πνιχ.  

Διάγραμμα 3.119 

Διάγραμμα 3.120 
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31 έυρ 38 εηών 

 

 

Απφ ηα 31 άηνκα πνπ είλαη 31 έσο 38 εηψλ ην 13% (4) δελ εκπηζηεχεηαη θαζφινπ ηα 

ηνπξηζηηθά πξαθηνξεία σο πεγή πιεξνθνξηψλ γηα ην επηθείκελν ηαμίδη ηνπ, ην 29% (9) 

ηα εκπηζηεχεηαη ιίγν, ην 42% (13) κέηξηα, ην 13% (4) πνιχ θαη ην 3% (1) πάξα πνιχ. 

3.2.4.7 Γιαθημίζειρ ζηην ηηλεόπαζη, ζηο παδιόθυνο, ζε εθημεπίδερ και πεπιοδικά 

 

Σν 13% (42) ηνπ δείγκαηνο δελ εκπηζηεχεηαη θαζφινπ ηηο δηαθεκίζεηο ζηελ ηειεφξαζε, 

ζην ξαδηφθσλν, ζε εθεκεξίδεο θαη πεξηνδηθά σο πεγέο πιεξνθνξηψλ γηα ην επηθείκελν 

ηαμίδη ηνπ, ην 32% (105) ηηο εκπηζηεχεηαη ιίγν, ην 41% (136) κέηξηα, ην 11% (36) πνιχ 

θαη ην 3% (9) πάξα πνιχ. 

Διάγραμμα 3.121 

Διάγραμμα 3.122 
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Άνδπερ 

 

 

Σν 18% (28) ησλ αλδξψλ ηνπ δείγκαηνο δήισζε φηη δελ εκπηζηεχεηαη θαζφινπ ηηο  

δηαθεκίζεηο ζηελ ηειεφξαζε, ζην ξαδηφθσλν, ζε εθεκεξίδεο θαη πεξηνδηθά σο πεγέο 

πιεξνθνξηψλ γηα ην επηθείκελν ηαμίδη ηνπ, ην 35% (56) φηη ηηο εκπηζηεχεηαη ιίγν, ην 

38% (60) κέηξηα, ην 6% (9) πνιχ θαη ην 3% (5) πάξα πνιχ. 

 

 

 

 

 

 

 

Διάγραμμα 3.123 
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Γςναίκερ 

 

 

Σν 8% (14) ησλ γπλαηθψλ ηνπ δείγκαηνο δήισζε φηη δελ εκπηζηεχεηαη θαζφινπ ηηο 

δηαθεκίζεηο ζηελ ηειεφξαζε, ζην ξαδηφθσλν, ζε εθεκεξίδεο θαη πεξηνδηθά σο πεγέο 

πιεξνθνξηψλ γηα ην επηθείκελν ηαμίδη ηνπ, ην 29% (49) φηη ηηο εκπηζηεχεηαη ιίγν, ην 

45% (76) κέηξηα, ην 16% (27) πνιχ θαη ην 2% (4) πάξα πνιχ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Διάγραμμα 3.124 
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 Ηλικίερ 

18 έυρ 21 εηών 

 

Απφ ηα 143 άηνκα πνπ είλαη 18 έσο 21 εηψλ ην 15% (21) δελ εκπηζηεχεηαη θαζφινπ ηηο  

δηαθεκίζεηο ζηελ ηειεφξαζε, ζην ξαδηφθσλν, ζε εθεκεξίδεο θαη πεξηνδηθά σο πεγέο 

πιεξνθνξηψλ γηα ην επηθείκελν ηαμίδη ηνπ, ην 31% (44) ηηο εκπηζηεχεηαη ιίγν, ην 41% 

(58) κέηξηα, ην 10% (15) πνιχ θαη ην 3% (5) πάξα πνιχ. 

 

 

 

 

 

 

 

Διάγραμμα 3.125 
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22 έυρ 25 εηών 

 

Απφ ηα 107 άηνκα πνπ είλαη 22 έσο 25 εηψλ ην 6% (7) δελ εκπηζηεχεηαη θαζφινπ ηηο  

δηαθεκίζεηο ζηελ ηειεφξαζε, ζην ξαδηφθσλν, ζε εθεκεξίδεο θαη πεξηνδηθά σο πεγέο 

πιεξνθνξηψλ γηα ην επηθείκελν ηαμίδη ηνπ, ην 35% (37) ηηο εκπηζηεχεηαη ιίγν, ην 45% 

(48) κέηξηα, ην 10% (11) πνιχ θαη ην 4% (4) πάξα πνιχ. 

 

26 έυρ 30 εηών 

Σφάλμα! 

 

 

 

 

Διάγραμμα 3.126 

Διάγραμμα 3.127 
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Απφ ηα 47 άηνκα πνπ είλαη 26 έσο 30 εηψλ ην 19% (9) δελ εκπηζηεχεηαη θαζφινπ ηηο  

δηαθεκίζεηο ζηελ ηειεφξαζε, ζην ξαδηφθσλν, ζε εθεκεξίδεο θαη πεξηνδηθά σο πεγέο 

πιεξνθνξηψλ γηα ην επηθείκελν ηαμίδη ηνπ, ην 26% (12) ηηο εκπηζηεχεηαη ιίγν, ην 47% 

(22) κέηξηα, ην 8% (4) πνιχ θαη ην 0% (0) πάξα πνιχ. 

 

31 έυρ 38 εηών 

 

Απφ ηα 31 άηνκα πνπ είλαη 31 έσο 38 εηψλ ην 16% (5) δελ εκπηζηεχεηαη θαζφινπ ηηο  

δηαθεκίζεηο ζηελ ηειεφξαζε, ζην ξαδηφθσλν, ζε εθεκεξίδεο θαη πεξηνδηθά σο πεγέο 

πιεξνθνξηψλ γηα ην επηθείκελν ηαμίδη ηνπ, ην 39% (12) ηηο εκπηζηεχεηαη ιίγν, ην 26% 

(8) κέηξηα, ην 19% (6) πνιχ θαη ην 0% (0) πάξα πνιχ. 

 

 

 

 

Διάγραμμα 3.128 
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πκπεξάζκαηα 

 

             ηελ παξνχζα εξγαζία κειεηήζεθε ε ρξήζε ησλ social media ζε φιεο ηηο 

θάζεηο ηνπ ηαμηδηνχ, νη ιφγνη πνπ ψζεζαλ ηνπο ηαμηδηψηεο ζηε ρξήζε θαη ε επίδξαζε 

ηνπο ζην ζρεδηαζκφ ηνπ ηαμηδηνχ. Δπίζεο κειεηήζεθε θαη ν βαζκφο ζηνλ νπνίν 

εκπηζηεχνληαη ηα social media αιιά θαη ηηο άιιεο πεγέο πιεξνθφξεζεο γηα ηα ηαμίδηα 

ηνπο.   

               Σν δείγκα ηεο έξεπλαο απνηεινχληαλ απφ 328 άηνκα εθ ησλ νπνίσλ ηα 170 

ήηαλ γπλαίθεο θαη ηα 158 άλδξεο κε ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ (79%) λα θνηηά ζε ΑΔΗ-

ΑΣΔΗ ή λα είλαη απφθνηηνη ηνπο ελψ ην 21% είλαη κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο - ππνςήθηνη 

δηδάθηνξεο ή θάηνρνη ησλ αληίζηνηρσλ ηίηισλ. Ωο πξνο ην πεδίν ζπνπδψλ ην 64% ησλ 

ζπκκεηερφλησλ ζηελ έξεπλα θνίηεζαλ ή θνηηνχλ ζε ζρνιέο ζεηηθψλ επηζηεκψλ ελψ ην 

36% ζε ζρνιέο ζεσξεηηθψλ επηζηεκψλ. Απφ ηνπο εξσηεζέληεο ην 75% δελ εξγάδεηαη, 

ην 9% είλαη ηδησηηθνί ππάιιεινη, ην 7% δεκφζηνη ππάιιεινη θαη ην 9% ειεχζεξνη 

επαγγεικαηίεο. 

                 Απφ ηελ έξεπλα πξνέθπςε φηη ην 68% ηνπ δείγκαηνο επηζθέπηεηαη ηα social 

media θαζεκεξηλά, ην 25% κεξηθέο θνξέο ηελ εβδνκάδα θαη ην 7% ζπαλίσο. Γελ 

παξαηεξνχληαη ηδηαίηεξεο δηαθνξνπνηήζεηο σο πξνο ην θχιν αιιά ππάξρεη κία ειαθξηά 

ππεξνρή ζηηο επηζθέςεηο ησλ social media απφ ηηο γπλαίθεο. Οη πξψηεο ηξείο ειηθηαθέο 

νκάδεο (18-21, 22-25, 26-30) αζρνινχληαη πεξηζζφηεξν εληαηηθά κε ηα social media κε 

πνζνζηφ θαζεκεξηλψλ επηζθέςεσλ πεξίπνπ 70% ε θαζεκία ελψ ε ηέηαξηε ειηθηαθή 

νκάδα (31-38) ηα επηζθέπηεηαη θαζεκεξηλά κε πνζνζηφ 52% 
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                    ηελ πξψηε πξνηίκεζε ησλ ρξεζηψλ φζνλ αθνξά ηα social media πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη πεξηζζφηεξν βξίζθεηαη ην Facebook κε πνζνζηφ 81% θαη κε κεγάιε 

δηαθνξά απφ ηα ππφινηπα, αθνινπζεί ην youtube κε 8% θαη έπνληαη ην Windows live 

messenger θαη ην Skype κε κηθξά πνζνζηά, πεξίπνπ 4% ην θαζέλα. ηε δεχηεξε 

πξνηίκεζε ησλ ρξεζηψλ ηζνβαζκνχλ κε ηα κεγαιχηεξα πνζνζηά ην Windows live 

messenger θαη ην Youtube κε πνζνζηά πεξίπνπ 22% θαη αθνινπζνχλ ην Facebook, ην 

Skype θαη ην Twitter κε πνζνζηφ 15% ην θαζέλα. ηελ ηξίηε πξνηίκεζε ην κεγαιχηεξν 

πνζνζηφ ην θαηέρεη ην Windows live messenger κε 24%, αθνινπζεί ην Twitter κε 20%, 

ην Skype θαη ην Youtube κε πνζνζηά 14% θαη 12% αληηζηνίρσο. Σέινο ην LinkedIn θαη 

ην Facebook κε 5% ην θαζέλα. ηελ ηέηαξηε πξνηίκεζε ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ αλήθεη 

ζην Twitter (23%) ελψ ζηελ πέκπηε πξνηίκεζε ζην Windows live messenger κε 29% 

                        Απφ ηνπο εξσηεζέληεο ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ έρεη ρξεζηκνπνηήζεη ηα 

social media εηδηθά γηα ηαμηδησηηθνχο πξννξηζκνχο (54,57%), αθνινχζσο γηα 

ηνπξηζηηθέο ππεξεζίεο (43,90%) θαη ηέινο γηα δηακνλή (32,01%). Γηαθνξέο ζηηο 

απαληήζεηο σο πξνο ην θχιν ππάξρνπλ κφλν ζην γεγνλφο φηη ην 37,06% ησλ γπλαηθψλ 

ρξεζηκνπνίεζε ηα social media εηδηθά γηα ηε δηακνλή έλαληη ηνπ 26,58% ησλ αλδξψλ. 

ηηο ειηθηαθέο νκάδεο παξαηεξνχκε φηη νη λένη ειηθίαο 18-21, 22-25 θαη 26-30 εηψλ 

ρξεζηκνπνίεζαλ ηα social media θπξίσο γηα ηαμηδησηηθνχο πξννξηζκνχο κε κέζν φξν 

56% ελψ νη λένη ειηθίαο 31-38 εηψλ θπξίσο γηα άιιεο ηνπξηζηηθέο ππεξεζίεο κε 

πνζνζηφ 48%. 

                          ηελ εξψηεζε εάλ ρξεζηκνπνίεζαλ ηα social media ζε θάπνηα θάζε 

ηνπ ηειεπηαίνπ ηαμηδηνχ ηνπο, ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ απάληεζε πσο ηα ρξεζηκνπνίεζε 

πξηλ ην ηαμίδη (64,02%), αθνινχζσο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηαμηδηνχ (27,74%), κεηά ην 

ηαμίδη (24,09%) θαη θαζφινπ (15,55%). Οη γπλαίθεο πνπ ρξεζηκνπνίεζαλ ηα social 
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media πξηλ ηα ηαμίδη είλαη αξθεηά πεξηζζφηεξεο ζε ζρέζε κε ηνπο άλδξεο πνπ ηα 

ρξεζηκνπνίεζαλ ζε εθείλε ηε θάζε (ηα πνζνζηά είλαη  71,76% θαη 55,70% αληίζηνηρα). 

ηελ ειηθηαθή νκάδα 26-30 παξαηεξείηαη κεγαιχηεξν πνζνζηφ ζηε ρξήζε ησλ social 

media ζηε θάζε κεηά ην ηαμίδη (26%) απφ εθείλν πνπ ππάξρεη γηα ηε θάζε θαηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ ηαμηδηνχ (23%) ελψ ζηηο ππφινηπεο ειηθηαθέο νκάδεο ην πνζνζηφ ηεο 

ρξήζεο ησλ social media θαηά ηε δηάξθεηα μεπεξλάεη ην πνζνζηφ ρξήζεο ησλ social 

media κεηά ην ηαμίδη. Σέινο ζηελ ειηθηαθή νκάδα 31-38 παξαηεξείηαη ζρεηηθά 

απμεκέλν πνζνζηφ (29%) ηεο κε ρξήζεο ησλ social media ζην ηειεπηαίν ηνπο ηαμίδη ζε 

ζρέζε κε ηηο ππφινηπεο ειηθηαθέο νκάδεο.  

                      Απφ απηνχο πνπ ρξεζηκνπνίεζαλ ηα social media πξηλ ηα ηαμίδη ην 

κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηα ρξεζηκνπνίεζε γηα λα  πάξεη ηδέεο ψζηε λα επηιέμεη πξννξηζκφ 

γηα ηηο δηαθνπέο ηνπ (57,14%),  αθνινπζνχλ εθείλνη πνπ ηα ρξεζηκνπνίεζαλ γηα λα 

πάξνπλ πιεξνθνξίεο γηα ηα αμηνζέαηα ηνπ πξννξηζκνχ (53,33%) θαη ηέινο εθείλνη πνπ 

ηα ρξεζηκνπνίεζαλ γηα λα πάξνπλ πιεξνθνξίεο ψζηε λα βεβαησζνχλ φηη έθαλαλ ηε 

ζσζηή επηινγή φζνλ αθνξά ηνλ πξννξηζκφ πνπ επέιεμαλ (22,86%). Οη γπλαίθεο 

αληίζεηα κε ηνπο άλδξεο ηα ρξεζηκνπνίεζαλ θπξίσο γηα λα πάξνπλ πιεξνθνξίεο γηα ηα 

αμηνζέαηα ηνπ πξννξηζκνχ (59,02%) ελψ ζηνπο άλδξεο ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηα 

ρξεζηκνπνίεζε γηα λα επηιέμεη πξννξηζκφ γηα ηηο δηαθνπέο ηνπ (57,95%). Παξαηεξνχκε 

σο πξνο ηηο ειηθηαθέο νκάδεο φηη νη 18-21 θαη νη 26-30 εηψλ ρξεζηκνπνίεζαλ ηα social 

media πξηλ ην ηαμίδη θπξίσο γηα λα πάξνπλ ηδέεο ψζηε λα επηιέμνπλ πξννξηζκφ γηα ηηο 

δηαθνπέο ηνπο κε πνζνζηφ 36% ε θάζε κία ελψ νη 22-25 θαη 31-38 εηψλ ηα 

ρξεζηκνπνίεζαλ ζε εθείλε ηε θάζε θπξίσο γηα λα πάξνπλ πιεξνθνξίεο γηα ηα 

αμηνζέαηα ηνπ πξννξηζκνχ (πεξίπνπ 42% ε θάζε κία).  
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                     Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηαμηδηνχ ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ (74,73%) ηα 

ρξεζηκνπνίεζε γηα λα θξαηήζεη επαθή κε θίινπο, έπεηηα γηα λα πάξεη πιεξνθνξίεο 

ζρεηηθά κε δξαζηεξηφηεηεο πνπ κπνξεί λα έρεη ζε εθείλν ηνλ ηφπν αιιά θαη 

πιεξνθνξίεο γηα εζηηαηφξηα, bars (57,14%) θαη ηέινο γηα λα θάλεη ζρφιηα θαη 

αμηνινγήζεηο γηα ηελ εκπεηξία ηνπ (26,37%). Σα πνζνζηά ησλ γπλαηθψλ πνπ 

ρξεζηκνπνίεζαλ ηα social media γηα λα θξαηήζνπλ επαθή κε θίινπο φπσο θαη γηα λα 

θάλνπλ αμηνινγήζεηο γηα ηελ εκπεηξία ηνπ είλαη πεξίπνπ 12% κεγαιχηεξα απφ εθείλα 

ησλ αλδξψλ. ηελ ειηθηαθή νκάδα 22-25 εηψλ βξίζθεηαη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ 

(21%) απηψλ πνπ ρξεζηκνπνίεζαλ ηα social media θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηαμηδηνχ γηα 

λα πάξνπλ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε δξαζηεξηφηεηεο πνπ κπνξεί λα έρνπλ ζε εθείλν ηνλ 

ηφπν αιιά θαη πιεξνθνξίεο γηα εζηηαηφξηα, bars ελψ ζηηο ππφινηπεο ειηθηαθέο νκάδεο 

ην πνζνζηφ απηφ είλαη ηεο ηάμεο ηνπ 14%.  

                   Μεηά ην ηαμίδη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ (86,08%) θαη κε κεγάιε δηαθνξά 

απφ ηα ππφινηπα ρξεζηκνπνίεζε ηα social media γηα λα κνηξαζηεί ηελ εκπεηξία ηνπ κε 

θίινπο θαη άιινπο ηαμηδηψηεο αλεβάδνληαο θσηνγξαθίεο, έπνληαη εθείλνη πνπ 

ρξεζηκνπνίεζαλ ηα social media γηα λα πιεξνθνξήζνπλ άιινπο πνπ πξφθεηηαη λα 

θάλνπλ ην ίδην ηαμίδη (32,91%) θαη ηέινο, εθείλνη πνπ ηα ρξεζηκνπνίεζαλ γηα λα 

ζπγθξίλνπλ ηελ εκπεηξία ηνπο κε εθείλε ησλ άιισλ ηαμηδησηψλ (10,13%). Σν πνζνζηφ 

ησλ γπλαηθψλ πνπ ρξεζηκνπνίεζε ηα social media κεηά ην ηαμίδη γηα λα κνηξαζηεί ηελ 

εκπεηξία ηνπ αλεβάδνληαο θσηνγξαθίεο είλαη 92,86%! Σν αληίζηνηρν ησλ αλδξψλ είλαη 

78,38%. Οη ειηθηαθέο νκάδεο δελ έρνπλ δηαθνξέο σο πξνο ηελ ηεξάξρεζε ησλ ιφγσλ 

γηα ηνπο νπνίνπο ρξεζηκνπνίεζαλ ηα social media ζε εθείλε ηε θάζε. Όκσο ην 

κεγαιχηεξν πνζνζηφ εθείλσλ πνπ ηα ρξεζηκνπνίεζαλ γηα λα κνηξαζηνχλ ηελ εκπεηξία 

ηνπο κε θίινπο θαη άιινπο ηαμηδηψηεο αλεβάδνληαο θσηνγξαθίεο, βξίζθεηαη ζηελ 

ειηθηαθή νκάδα 22-25 εηψλ (27%). 
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                    ηελ εξψηεζε πνπ είρε σο ζηφρν λα δηαπηζηψζεη ην βαζκφ επηξξνήο ησλ 

social media ζηελ απφθαζε επηινγήο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πξννξηζκνχ θαηά ην 

ηειεπηαίν ηνπο ηαμίδη, πνιχ ή πάξα πνιχ επεξεάζηεθε ην 34%, κέηξηα επίζεο ην 34%, 

θαη ιίγν ή θαζφινπ ην 32%. Παξαηεξνχκε φηη πνιχ ή πάξα πνιχ επεξεάζηεθαλ 

πεξηζζφηεξν νη γπλαίθεο (37%) απφ ηνπο άλδξεο (30%). Όζνλ αθνξά ηηο ειηθηαθέο 

νκάδεο, ζηηο πξψηεο δχν (18-21, 22-25) ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ επεξεάζηεθε κέηξηα 

(πεξίπνπ 38% ζηελ θάζε κία) ελψ ζηηο ππφινηπεο δχν (26-30,31-38) ην κεγαιχηεξν 

πνζνζηφ επεξεάζηεθε ιίγν ( 30% θαη 35%  αληίζηνηρα). 

                 ηελ εξψηεζε πνπ είρε σο ζηφρν λα δηαπηζηψζεη ην βαζκφ επηξξνήο ησλ 

social media ζηελ απφθαζε επηινγήο ηεο δηακνλήο θαηά ην ηειεπηαίν ηνπο ηαμίδη ην 

κεγαιχηεξν πνζνζηφ (40%) απάληεζε φηη επεξεάζηεθε πνιχ ή πάξα πνιχ, αθνινπζνχλ 

εθείλνη πνπ επεξεάζηεθαλ θαζφινπ ή ιίγν κε πνζνζηφ 33% θαη ηέινο εθείλνη πνπ 

επεξεάζηεθαλ κέηξηα κε πνζνζηφ 27%. Ηδηαίηεξεο δηαθνξέο ζηηο απαληήζεηο ησλ δχν 

θχισλ δελ παξαηεξνχληαη. Οη ειηθηαθέο νκάδεο (22-25, 26-30, 31-38) απάληεζαλ φηη 

ηα social media επεξέαζαλ πνιχ ή πάξα πνιχ ηελ απφθαζε  ηεο δηακνλήο (45%, 48%, 

45% αληηζηνίρσο) ελψ ε ειηθηαθή νκάδα 18-21 απάληεζε πνιχ ή πάξα πνιχ κε 

πνζνζηφ 34%. 

                   ηελ εξψηεζε πνπ αθνξνχζε αιιαγέο ζην αξρηθφ πξφγξακκα ησλ 

δηαθνπψλ ιφγσ ησλ social media, νη πεξηζζφηεξνη απάληεζαλ φηη έθαλαλ ιίγεο αιιαγέο 

ζηα αξρηθά ζρέδηα κε πνζνζηφ 49%, αθνινπζνχλ εθείλνη πνπ δελ έθαλαλ θαζφινπ 

αιιαγέο (25%) θαη εθείλνη πνπ δελ ζπκνχληαη εάλ έθαλαλ αιιαγέο (22%). Γελ 

ππάξρνπλ δηαθνξνπνηήζεηο κεηαμχ αλδξψλ θαη γπλαηθψλ ζηηο απαληήζεηο νχηε θαη ζηηο 

ειηθηαθέο νκάδεο. 
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                        ηελ εξψηεζε ζε πνην βαζκφ εκπηζηεχνληαη ηηο παξαθάησ πεγέο 

πιεξνθνξηψλ  ζρεηηθά κε ην επηθείκελν ηαμίδη, ηνπο θίινπο θαη ζπγγελείο εκπηζηεχεηαη 

πνιχ ή πάξα πνιχ ην 62% ησλ εξσηεζέλησλ, κέηξηα ην 28% θαη ιίγν ή θαζφινπ ην 

10%. Οη απαληήζεηο ησλ αλδξψλ ζε ζρέζε κε εθείλεο ησλ γπλαηθψλ δελ 

δηαθνξνπνηνχληαη φπσο θαη ζηηο ειηθηαθέο νκάδεο. 

                   Σηο πιεξνθνξίεο πνπ παξέρνληαη απφ ηαμηδηψηεο ζε πνηθίια websites ην 

κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ εξσηεζέλησλ ηηο εκπηζηεχεηαη ζε κέηξην βαζκφ (44%), πνιχ 

ή πάξα πνιχ ηηο εκπηζηεχεηαη ην 34% θαη ιίγν ή θαζφινπ ην 22%. Γελ ππάξρνπλ 

δηαθνξνπνηήζεηο κεηαμχ αλδξψλ θαη γπλαηθψλ ζηηο απαληήζεηο νχηε θαη ζηηο ειηθηαθέο 

νκάδεο. 

                    Σν κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηνπ δείγκαηνο απάληεζε φηη εκπηζηεχεηαη ηα 

social media ζε κέηξην βαζκφ (48%), ην 33% ιίγν ή θαζφινπ θαη κφλν ην 19% πνιχ ή 

πάξα πνιχ. Γηαθνξέο ζηηο απαληήζεηο αλάινγα κε ην θχιν δελ ππάξρνπλ. ηηο 

ειηθηαθέο νκάδεο 18-21, 22-25, 26-30 εηψλ ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ εκπηζηεχεηαη ζε 

κέηξην βαζκφ ηα social media ελψ εθείλνη πνπ είλαη 31-38 εηψλ ηα εκπηζηεχνληαη ζε 

κεγαιχηεξν βαζκφ  ιίγν ή θαζφινπ. 

                     Σα επίζεκα websites ζρεηηθά κε ηνλ ηνπξηζκφ ηα εκπηζηεχεηαη πνιχ ή 

πάξα πνιχ ην 57% ησλ εξσηεζέλησλ, κέηξηα ην 31% θαη θαζφινπ ή ιίγν ην 12%. Γελ 

ππάξρνπλ δηαθνξνπνηήζεηο κεηαμχ αλδξψλ θαη γπλαηθψλ ζηηο απαληήζεηο. ηελ 

ειηθηαθή νκάδα 26-30 ηα εκπηζηεχεηαη ιίγν ή θαζφινπ ην 23% ελψ ην πνζνζηφ είλαη 

ζηηο ππφινηπεο ειηθηαθέο νκάδεο δελ μεπεξλά ην 12%. 

                        Σηο εθπνκπέο ή ηα ληνθηκαληέξ ζηελ ηειεφξαζε, ηηο εθπνκπέο ζην 

ξαδηφθσλν  ή άξζξα ζε εθεκεξίδεο θαη πεξηνδηθά ηα εκπηζηεχεηαη πνιχ ή πάξα πνιχ ην 

45%, κέηξηα ην 38% θαη ιίγν ή θαζφινπ ην 17%. Ηδηαίηεξεο δηαθνξέο ζηηο απαληήζεηο 
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ησλ δχν θχισλ δελ παξαηεξνχληαη. Σν κεγαιχηεξν πνζνζηφ ζηελ ειηθηαθή νκάδα 26-

30 εηψλ ηα εκπηζηεχεηαη κέηξηα (41%) ελψ ζηηο ειηθηαθέο νκάδεο (18-21, 22-25,31-38) 

ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηα εκπηζηεχεηαη πνιχ ή πάξα πνιχ (49%, 45%, 45% 

αληίζηνηρα) 

                       Σα ηνπξηζηηθά πξαθηνξεία ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηνπ δείγκαηνο ηα 

εκπηζηεχεηαη κέηξηα (41%), ιίγν ή θαζφινπ ην 38% θαη πνιχ ή πάξα πνιχ ην 21%. 

Παξαηεξνχκε φηη νη γπλαίθεο πνπ εκπηζηεχνληαη πνιχ ή πάξα πνιχ ηα ηνπξηζηηθά 

πξαθηνξεία (27%) είλαη πεξηζζφηεξεο απφ ηνπο άλδξεο πνπ πηζηεχνπλ ην ίδην (16%). 

Γελ ππάξρνπλ ηδηαίηεξεο δηαθνξέο ζηηο απαληήζεηο κεηαμχ ησλ ειηθηαθψλ νκάδσλ. 

                       Σηο δηαθεκίζεηο ζηελ ηειεφξαζε, ζην ξαδηφθσλν, ζε εθεκεξίδεο θαη 

πεξηνδηθά ηηο εκπηζηεχεηαη ιίγν ή θαζφινπ ην 45% ησλ εξσηεζέλησλ, κέηξηα ην 41% 

θαη πνιχ ή πάξα πνιχ 14%. Σν κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ αλδξψλ ηηο εκπηζηεχεηαη ιίγν 

ή θαζφινπ (53%) ελψ ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ γπλαηθψλ ηηο εκπηζηεχεηαη κέηξηα (45%). 

Σν κεγαιχηεξν πνζνζηφ ζηηο ειηθηαθέο νκάδεο 18-21 θαη 31-38 εηψλ ηηο εκπηζηεχεηαη 

ιίγν ή θαζφινπ (46%, 55%) ελψ ζηηο νκάδεο 22-25 θαη 26-30 εηψλ ηηο εκπηζηεχεηαη 

κέηξηα (45%,47%). 

                         πγθξίλνληαο ηα επξήκαηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο κε ηα επξήκαηα 

πξνεγνχκελεο έξεπλαο πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηήζεη νη John Fotis, Dimitrios Buhalis, 

Nicos Rossides (2012) ζε ηαμηδηψηεο πνπ θαηνηθνχλ ζε ρψξεο ηεο πξψελ Δ...Γ. 

παξαηεξνχκε φηη εθείλε ε έξεπλα έδεημε φηη νη θάηνηθνη ησλ ρσξψλ απηψλ 

ρξεζηκνπνίεζαλ ηα social media ζην ηειεπηαίν ηνπο ηαμίδη θπξίσο ζηε θάζε κεηά ην 

ηαμίδη θαη ν θχξηνο ιφγνο  ρξήζεο ηνπο ζε εθείλε ηε θάζε ήηαλ γηα λα κνηξαζηνχλ ηελ 

εκπεηξία ηνπο αιιά θαη θσηνγξαθίεο κε άιινπο ηαμηδηψηεο ελψ ε παξνχζα έξεπλα 

έδεημε φηη ηα social media ρξεζηκνπνηήζεθαλ θπξίσο ζηε θάζε πξηλ ην ηαμίδη κε ζθνπφ 
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νη ρξήζηεο ηνπο λα πάξνπλ ηδέεο ψζηε λα επηιέμνπλ πξννξηζκφ γηα ηηο δηαθνπέο ηνπο. 

Σν εχξεκα ηεο παξνχζαο έξεπλαο είλαη ζχκθσλν κε ηε κειέηε ηνπ Cox et al. (2009) ε 

νπνία έδεημε φηη ηα social media ρξεζηκνπνηνχληαη θπξίσο πξηλ ην ηαμίδη γηα ζθνπνχο 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ. Όκσο θαη νη δχν έξεπλεο (ζηελ 

παξνχζα θαη ηνπ John Fotis el al (2012)) ζηε θάζε πξηλ ην ηαμίδη ην κεγαιχηεξν 

πνζνζηφ θαηέρεη ε ρξήζε ησλ social media απφ ηνπο ηαμηδηψηεο κε ζθνπφ λα πάξνπλ 

ηδέεο ψζηε λα επηιέμνπλ πξννξηζκφ γηα ηηο δηαθνπέο ηνπο θαη έπεηηα γηα λα πάξνπλ 

πιεξνθνξίεο γηα ηα αμηνζέαηα θαη ηηο άιιεο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ πξννξηζκνχ. 

                          ηε θάζε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηαμηδηνχ θαη ζηηο δχν έξεπλεο (ζηελ 

παξνχζα θαη ηνπ John Fotis el al (2012))  ν θχξηνο ιφγνο ρξήζεο ησλ social media δελ 

είρε άκεζε ζρέζε κε ην ηαμίδη, αιιά έγηλε γηα λα θξαηήζνπλ επαθή κε θίινπο. Έπεηηα 

θαη ζηηο δχν έξεπλεο ν επφκελνο ιφγνο ρξήζεο ησλ social media ζε εθείλε ηε θάζε 

ήηαλ γηα λα πάξνπλ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην ηαμίδη (δξαζηεξηφηεηεο, εζηηαηφξηα, 

bars).   

                          ηε θάζε κεηά ην ηαμίδη θαη ζηηο δχν έξεπλεο θχξηνο ιφγνο ρξήζεο ησλ 

social media ζε εθείλε ηε θάζε ήηαλ γηα λα κνηξαζηνχλ ηελ εκπεηξία ηνπο κε θίινπο 

θαη άιινπο ηαμηδηψηεο αλεβάδνληαο θσηνγξαθηθφ πιηθφ.   

                           Όζνλ αθνξά ην επίπεδν επηξξνήο ησλ social media θαη ηηο αιιαγέο ησλ 

αξρηθψλ ηαμηδησηηθψλ ζρεδίσλ θαη ζηηο δχν έξεπλεο ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ (πεξίπνπ 

ην 49% εθ ησλ εξσηεζέλησλ ζηελ θάζε κία) απάληεζε φηη έθαλε ιίγεο αιιαγέο ζηα 

αξρηθά ζρέδηα ησλ δηαθνπψλ ηνπ. πζρεηίδνληαο απηή ηελ απάληεζε κε ηηο απαληήζεηο 

ζηηο εξσηήζεηο: ζε πνην βαζκφ πηζηεχεηο φηη ηα social media επεξέαζαλ ηελ απφθαζε 

επηινγήο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πξννξηζκνχ θαηά ην ηειεπηαίν ζνπ ηαμίδη θαη ζε πνην 

βαζκφ πηζηεχεηο φηη ηα social media επεξέαζαλ ηελ απφθαζε επηινγήο ηεο δηακνλήο 
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θαηά ην ηειεπηαίν ηνπο ηαμίδη, ζπκπεξαίλνπκε φηη ζηελ παξνχζα έξεπλα νη αιιαγέο ζηα 

ζρέδηα αθνξνχζαλ θπξίσο ηε δηακνλή.  

                        Αλαθνξηθά κε ην βαζκφ εκπηζηνζχλεο ζηηο πεγέο πιεξνθφξεζεο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ην ηαμίδη ηα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη λένη εκπηζηεχνληαη: 1) Σνπο 

θίινπο θαη ζπγγελείο (ην 62% ηνπο εκπηζηεχεηαη πνιχ ή πάξα πνιχ) 2) Σα επίζεκα 

websites ζρεηηθά κε ηνλ ηνπξηζκφ (ην 57% ηα εκπηζηεχεηαη πνιχ ή πάξα πνιχ) 3) Σηο 

εθπνκπέο ή ηα ληνθηκαληέξ ζηελ ηειεφξαζε, ηηο εθπνκπέο ζην ξαδηφθσλν  ή ηα άξζξα 

ζε εθεκεξίδεο θαη πεξηνδηθά (ηα εκπηζηεχεηαη ην 45% πνιχ ή πάξα πνιχ) 4) Σηο 

πιεξνθνξίεο πνπ παξέρνληαη απφ άιινπο ηαμηδηψηεο ζε πνηθίια websites (ην 34% ηηο 

εκπηζηεχεηαη πνιχ ή πάξα πνιχ) 5) Σα ηνπξηζηηθά πξαθηνξεία (ην 21% ηα εκπηζηεχεηαη 

πνιχ ή πάξα πνιχ) 6) Σα social media (ην 19% ηα εκπηζηεχεηαη πνιχ ή πάξα πνιχ) 7) 

Σηο δηαθεκίζεηο ζηελ ηειεφξαζε, ζην ξαδηφθσλν, ζε εθεκεξίδεο θαη ζε πεξηνδηθά (ην 

14% ηηο εκπηζηεχεηαη πνιχ ή πάξα πνιχ).  

               ηε κειέηε ησλ John Fotis el al (2012) ε θαηάηαμε είλαη: 1) Φίινη θαη 

ζπγγελείο 2) Πιεξνθνξίεο πνπ παξέρνληαη απφ άιινπο ηαμηδηψηεο ζε πνηθίια websites 

3) Social media 4) ηα επίζεκα websites ζρεηηθά κε ηνλ ηνπξηζκφ 5) Σηο εθπνκπέο ή ηα 

ληνθηκαληέξ ζηελ ηειεφξαζε, ηηο εθπνκπέο ζην ξαδηφθσλν  ή άξζξα ζε εθεκεξίδεο θαη 

πεξηνδηθά 6) Σνπξηζηηθά πξαθηνξεία 7) Γηαθεκίζεηο ζηελ ηειεφξαζε, ζην ξαδηφθσλν, 

ζε εθεκεξίδεο θαη ζε πεξηνδηθά. 

                Παξαηεξνχκε φηη ε ηεξάξρεζε ηνπ βαζκνχ εκπηζηνζχλεο ζηηο πεγέο 

πιεξνθφξεζεο ζρεηηθά κε ηα ηαμίδηα δηαθέξεη ζηηο δχν έξεπλεο. Ζ παξνχζα έξεπλα 

δείρλεη κεγάιε εκπηζηνζχλε ζε επίζεκεο πεγέο πιεξνθφξεζεο ζρεηηθέο κε ηνλ 

ηνπξηζκφ θαη ζε δεκνζηνγξαθηθέο πιεξνθνξίεο ελψ ζηε κειέηε ησλ John Fotis et al 

(2012) ην πξνβάδηζκα έρνπλ νη πιεξνθνξίεο πνπ βξίζθνληαη ζε social media. Πηζαλφλ 
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νη δηαθνξεηηθέο απαληήζεηο ζηηο δχν έξεπλεο λα νθείινληαη ζηε δηαθνξεηηθή 

θνπιηνχξα ησλ ιαψλ θαη ζηνλ πςειφ βαζκφ ελαζρφιεζεο ησλ Ρψζσλ κε ηα social 

media  

                    Πεξηνξηζκνί ηεο έξεπλαο απνηεινχλ: 1) ην γεγνλφο φηη ην δείγκα δελ είλαη 

ηπραίν αιιά πξνέξρεηαη απφ Αλψηαηα Δθπαηδεπηηθά Ηδξχκαηα θαζψο ε έξεπλα εζηίαδε 

ζε λένπο πνπ θνηηνχλ ζε ΑΔΗ-ΑΣΔΗ ή είλαη απφθνηηνη, ζε κεηαπηπρηαθνχο θνηηεηέο - 

ππνςήθηνπο δηδάθηνξεο ή θαηφρνπο ησλ αληίζηνηρσλ ηίηισλ, 2) ηα Αλψηαηα 

Δθπαηδεπηηθά Ηδξχκαηα ζηα νπνία έγηλε ε έξεπλα αλήθνπλ ζηελ πφιε Θεζζαινλίθε 

νπφηε ηα απνηειέζκαηα δελ κπνξνχλ λα γεληθεπηνχλ γηα φιε ηελ Διιάδα θαη πνιχ 

πεξηζζφηεξν γηα άιιεο ρψξεο.  Σα παξαπάλσ νθείινληαη ζην γεγνλφο φηη ε παξνχζα 

εξγαζία είλαη δηπισκαηηθή θαη ππφθεηηαη ζε πεξηνξηζκνχο ρξφλνπ θαη θφζηνπο. 

          Θεσξψ πσο ζα ήηαλ ζεκαληηθφ ε έξεπλα λα επεθηαζεί θαη ζε λένπο πνπ δελ 

έρνπλ ην παξαπάλσ κνξθσηηθφ επίπεδν. Όρη κφλν ζε κία πεξηνρή αιιά ζε πνιιέο.  

Ηδαληθφ ζα ήηαλ λα γίλεη παλειιαδηθά. Δπίζεο, ζα ήηαλ θαιφ λα απεπζχλεηαη θαη ζε 

επηρεηξεκαηίεο ή άιινπο επαγγεικαηίεο.            
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