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ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η εκπόνηση της παρούσας μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας διενεργήθηκε 

στα πλαίσια του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών «Επιχειρησιακής 

Πληροφορικής» του τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, του Πανεπιστημίου 

Μακεδονίας και πραγματεύεται την μελέτη της τουριστικής κίνησης της νήσου 

Λέσβου.

Σκοπός της παρούσας εργασία είναι να διερευνηθούν, να καταγραφούν και να 

αναλυθούν όλα τα απαιτούμενα στοιχεία για την μελέτη  της τουριστικής κατάστασης

και δραστηριότητας στο νησί της Λέσβου. 

Στο πρώτο μέρος της μελέτης, παρατίθονται γενικά στοιχεία και βασικές έννοιες 

για τον παγκόσμιο και ελληνικό τουρισμό, καθώς και οι διακρίσεις του κλασσικού 

τουρισμού και των νέων εναλλακτικών μορφών του. Επίσης αναφέρονται και οι 

σημαντικότερες θετικές και αρνητικές επιδράσεις του τουριστικού φαινομένου. 

Ακολουθεί το δεύτερο μέρος στο οποίο γίνεται αναφορά σε γεωγραφικά και 

κοινωνικοοικονομικά στοιχεία της Λέσβου, για την δημιουργία μιας πιο 

ολοκληρωμένης εικόνας για την σημερινή τουριστική της κίνησης. 

Στο τρίτο μέρος της εργασίας παρουσιάζεται το μεθοδολογικό πλαίσιο της 

έρευνας, καθώς και τα αποτελέσματα που προέκυψαν από αυτή . Για την επίτευξη 

των στόχων τις εργασίας διενεργήθηκε έρευνα με τη χρήση δομημένου 

ερωτηματολογίου είκοσι συνολικά ερωτήσεων, σε δείγμα 56 ταξιδιωτών. Τα 

αποτελέσματα προέκυψαν από την επεξεργασία και ανάλυση των δεδομένων του 

ερωτηματολογίου με τη χρήση του στατιστικού πακέτου S.P.S.S. 

Στο τελευταίο μέρος της εργασίας παρουσιάζονται τα συμπεράσματα που 

προέκυψαν από την έρευνα. Οι περισσότεροι από τους επισκέπτες φάνηκαν 

ικανοποιημένοι από την επίσκεψη τους στη Λέσβο. Τα κυριότερα προβλήματα που 

επισήμαναν αφορούσαν: το κακό οδικό δίκτυο του νησιού και τις ακριβές τιμές των 

μεταφορικών μέσων. Οι κυριότερες προτάσεις που έγιναν από το δείγμα των 

επισκεπτών αφορούσαν την βελτίωση της ποιότητας, των υπηρεσιών, των 

καταλυμάτων φιλοξενίας και την καλύτερη προώθηση και διοργάνωση πολιτιστικών 

δρώμενων στο νησί της Λέσβου.

3



Λέξεις – Κλειδιά : Τουρισμός, παγκόσμιος τουρισμός, ελληνικός τουρισμός, 

εναλλακτικές μορφές τουρισμού, Λέσβος, S.P.S.S .

ABSTRACT

The realization of the following thesis was conducted in the context of the 

‘business computing’ master’s program of the Applied Computing department of the 

University of Macedonia. Regarding the study of tourism activity in the island of 

Lesvos.

The goal of the following thesis is to investigate record and analyze all the required

elements which are necessary for the study of the tourism state and activity in the 

island of Lesvos.

The first part of the thesis, reviews the basic elements and terms of the global and 

Greek tourism, as well as the categories of the classic and newest forms of tourism, 

moreover the pros and cons of the tourism’s impact. 

In the second part of the thesis the geographical and social-economic elements of 

the island are presented, in order to produce a more accurate analysis of the tourist 

activity in the area. 

In the third segment of the thesis the methodological framework of the study is 

presented, accompanied by the findings that occurred. For the achievement of the 

thesis’s goals a twenty question survey, gathered from a 56 traveler group, was 

implemented. The results arisen by the analysis of the gathered data using the S.P.S.S.

suite.

In the final part of the thesis the conclusions that were produced by the research are

presented. Most of the visitors appeared satisfied by their stay in Lesvos. The main 

concerns mentioned, are the following: the condition of the local road network and the

high prices of the public transport. Most of the respondents suggested the quality 

improvement of the accommodation, the provided services and the better promotion 

as well as the organization of cultural events on the island of Lesvos. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Είναι πλέον κοινά αποδεκτό ότι στις μέρες μας ο τουρισμός έχει μετατραπεί σε 

σημαντική οικονομική δύναμη σε πολλές χώρες και περιοχές σε όλο τον κόσμο. Σε 

τέτοια μάλιστα κλίμακα, ώστε να έχει εξελιχθεί παγκοσμίως σε μία από τις 

σημαντικότερες «βιομηχανίες», αποτελώντας ιδιαίτερα σημαντική πηγή απασχόλησης

και παράγοντα ανάπτυξης. 

1.1 Σκοπός και στόχοι της εργασίας

Σκοπός της παρούσας εργασία είναι να διερευνηθούν, να καταγραφούν και να 

αναλυθούν όλα τα απαιτούμενα στοιχεία για την μελέτη  της τουριστικής κατάστασης

και δραστηριότητας στο νησί της Λέσβου, μέσω των απόψεων και των εκτιμήσεων 

των επισκεπτών που συμμετείχαν στην έρευνα. Η έρευνα διενεργήθηκε με την χρήση 

δομημένου ερωτηματολογίου, το οποίο διανεμήθηκε σε συνολικά εξήντα τρείς 

επισκέπτες της Λέσβου από τους οποίους τελικά συμμετείχαν στην έρευνα οι πενήντα

έξι.
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Η βασικότερη αφορμή για την διεξαγωγή της παρούσας μελέτης ήταν, η 

προσπάθεια να δοθούν απαντήσεις στα παρακάτω ερωτήματα, που αφορούν:

 Τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των τουριστών που 

επισκέπτονται τη Λέσβο.
 Τους κυριότερους λόγους που τους ωθούν στο να επισκεφθούν 

τη Λέσβο.
 Τη διάρκεια παραμονής τους στο νησί.
 Την ικανοποίηση τους από τις διακοπές του στη Λέσβο.
 Και προς ποιά κατεύθυνση θεωρούν ότι πρέπει να κινηθεί η 

τουριστική ανάπτυξη στη Λέσβο, ώστε να βελτιωθεί ο 

τουρισμός της. 

1.2 Διάρθρωση της εργασίας

Οι απαντήσεις στα παραπάνω ερωτήματα, βοηθούν στην δημιουργία ενός αρκετά 

ολοκληρωμένου προφίλ για τους τουρίστες της Λέσβου. Επιπλέον από τις συσχετίσεις

των παραπάνω ερωτημάτων μπορούν να εξαχθούν χρήσιμες λύσεις και προτάσεις για 

την βελτίωση και περαιτέρω ανάπτυξη του τουριστικού κλάδου στο νησί της Λέσβου.

Στο πρώτο κεφάλαιο για την καλύτερη κατανόηση του θέματος από τον 

αναγνώστη, γίνεται αναφορά στις βασικές έννοιες του τουρισμού αλλά και στην 

διαχρονική εξέλιξη του, καθώς  και σε μεγέθη της τουριστική οικονομίας, σε διεθνή 

αλλά και εθνικό επίπεδο. Επιπλέον αναλύονται, τα οφέλη και οι επιπτώσεις που 

απορρέουν από τον τουρισμό. Επίσης αναφέρονται οι κύριες διακρίσεις των 

κατηγοριών του τουρισμού, αλλά και οι νέες μορφές εναλλακτικού τουρισμού που 

έχουν αναπτυχθεί τις τελευταίες δεκαετίες. 

Στο δεύτερο κεφάλαιο για την δημιουργία μιας σαφέστερης εικόνας του θέματος, 

θεωρήθηκε απαραίτητο να γίνει αναφορά στην γεωγραφία, την γεωλογία, την ιστορία,

την οικονομία και το τουριστικό φαινόμενο στη Λέσβο.
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Ακολουθεί το τρίτο κεφάλαιο, όπου περιγράφεται αναλυτικά το μεθοδολογικό 

πλαίσιο της εργασίας. Κατόπιν παρουσιάζονται γραφικές παραστάσεις και 

αποτέλεσμα της έρευνας που πραγματοποιήθηκε με την χρήση ερωτηματολογίων σε 

δείγμα 56 τουριστών. Τέλος γίνεται διερεύνηση και παρουσίασης των συσχετίσεων 

ανάμεσα σε μεταβλητές. Η διαδικασία αυτή κρίθηκε ιδιαιτέρως χρήσιμη για την 

εξαγωγή βασικών συμπερασμάτων, σχετικά με τους παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν

τους τουρίστες και κατ’ επέκταση τον τουρισμό της Λέσβου αλλά και για την 

τεκμηριωμένη πρόταση λύσεων για την περαιτέρω εξέλιξη της τουριστικής κίνησης 

του νησιού.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

 ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

2.1 Διαχρονική εξέλιξη τουρισμού

Παρόλο που η έννοια του τουρισμού με τη σύγχρονη μορφή του άρχισε να 

εμφανίζεται τον 19ο και 20ο αιώνα και κυρίως μετά το τέλος του Β’ παγκοσμίου 

πολέμου, τα πρώτα ταξίδια αρχίζουν τους αρχαίους χρόνους (Ηγουμενάκης, 1999).

Σύμφωνα με την ιστορία τα πρώτα ταξίδια πραγματοποιούνται από τους 

Αιγυπτίους, τη τέταρτη χιλιετία π. Χ. με βάρκες και σχεδίες από καλάμια πάπυρου. 

Το 3000 π. Χ. η μεγάλη ανάπτυξη των λαών της Μεσοποταμίας οδήγησε στην ανάγκη

ανάπτυξης των ταξιδιών για εμπορικούς σκοπούς. Σ’ αυτό συντέλεσε ιδιαίτερα η 

εφεύρεση, από του Σουμέριους, του τροχού και του χρήματος και της σφηνοειδούς 

γραφής. Έτσι με την εξέλιξη των μεταφορικών μέσων και των θαλάσσιων μεταφορών

δόθηκε μεγάλη ώθηση στην διεύρυνση των ταξιδιών. Στο δρόμο που χάραξαν οι 

Σουμέριοι ακολούθησαν πολύ λαοί της εποχής εκείνης όπως: Οι Φοίνικες,  οι Κρήτες 

κατά τη μινωική περίοδο και οι Αχαιοί της μυκηναϊκής περιόδου αλλά και μετέπειτα 

οι Πέρσες και οι Αρχαίοι Έλληνες.

Τα θεμέλια για μια πιο «πρωτόγονη» μορφή τουρισμού έβαλαν οι αρχαίοι Έλληνες

και στη συνέχεια οι αρχαίοι Ρωμαίοι. Τα ταξίδια για θρησκευτικούς, μορφωτικούς, 

αθλητικός (π.χ. Ολυμπιακοί αγώνες), πολιτιστικούς και ιαματικούς σκοπούς είναι τα 

πρώτα ταξίδια αναψυχής που καταγράφονται. 

Ο θρησκευτικός τουρισμός υπήρχε σε όλη την αρχαιότητα μέσω των επισκέψεων 

σε μαντεία, σε τόπους διεξαγωγής θρησκευτικών τελετών και ναούς (π.χ. Ηραία, 

Παναθήναια κ.λπ.). Ο ιαματικός τουρισμός, που σε πιο προηγμένη μορφή υπάρχει 

μέχρι σήμερα, συναντάται από τους αρχαίους χρόνους. Τα ταξίδια των ιστορικών και 
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των φιλοσόφων (π.χ. Παυσανίας, Ηρόδοτος, Αριστοτέλης κ.λπ.), αποτελούν μια 

πρώιμη μορφή του ταξιδιού για εκπαιδευτικούς, επιστημονικούς και μορφωτικούς 

λόγους. 

Η βελτίωση και εξάπλωση των οδικών αρτηριών κατά τους ρωμαϊκούς χρόνους, 

αλλά και η προσπάθεια του ρωμαϊκού ναυτικού να  εκλείψει την πειρατεία σε 

συνδυασμό με τα ελληνικά πρότυπα  «τουρισμού» που ακολούθησαν συντέλεσαν 

στην διάδοση του τουρισμού ειδικότερα στις εύπορες τάξεις.

Κατά τα βυζαντινά χρόνια, η εξάπλωση του χριστιανισμού συντέλεσε ώστε τα 

Ιεροσόλυμα και οι Άγιοι τόποι να αποτελέσουν πόλο έλξης πολλών επισκεπτών       

(π.χ. Ενετοί). Και κατά τον μεσαίωνα τα περισσότερα ταξίδια έχουν ως κύριο σκοπό 

την επίσκεψη σε χώρους θρησκευτικής λατρείας και σε κάποιες περιπτώσεις την 

επίσκεψη σε ιαματικές πηγές. 

Κατά την αναγέννηση η πνευματική και οικονομική άνθιση που ακολούθησε έφερε

και πάλι στο προσκήνιο ταξίδια για πολιτιστικούς και μορφωτικούς λόγους. Βέβαια 

αυτό παρέμενε ακόμα πλεονέκτημα των ευπορότερων ομάδων και κυρίως γόνων 

πλούσιων και αριστοκρατικών οικογενειών οι οποίοι προτρέπονταν να διευρύνουν 

τους πνευματικούς ορίζοντες σε μεγάλα ευρωπαϊκά πνευματικά κέντρα. Αυτά τα 

ταξίδια ονομάστηκαν «grand tour»  (17ος-18ος αιώνας) και αποτέλεσαν μια πρώιμη 

μορφή του μαζικού και οργανωμένου τουρισμού. 

Το 15ο αιώνα οι μεγάλες Ευρωπαϊκές χώρες της εποχής (Αγγλία, Ισπανία, 

Πορτογαλία, Ιταλία, Γαλλία κ.λπ.) χρηματοδοτούν εξερευνήσεις, που κορυφώνονται 

με την ανακάλυψη της Νότιας Αμερικής, της Ωκεανίας και της Αφρικής. Η διεύρυνση

του μέχρι τότε γνωστού κόσμου και η πρόοδος της ναυπηγικής συντελούν στην 

μετέπειτα εξέλιξη των ταξιδιών.

Οι δυο από τις μεγαλύτερες τεχνολογικές ανακαλύψεις του 19ου αιώνα ήταν η 

εξέλιξη και η γενικευμένη χρήση του σιδηροδρόμου και του ατμόπλοιου. Τα 

τεχνολογικά επιτεύγματα που έφερε η βιομηχανική επανάσταση (1760 - 1860) 

έπαιξαν τον κυριότερο και σημαντικότερο ρόλο στην μαζικοποίηση των ταξιδιών, 
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αφού μειώθηκε το κόστος μεταφοράς και οι μετακινήσεις έγιναν τακτικότερες, 

ασφαλέστερες και γρηγορότερες. 

Ο 20ος αιώνας μπορεί να χαρακτηριστεί ως αιώνας κλειδί για την δυναμική 

ανάπτυξη του σύγχρονου τουρισμού. Η μαζική παραγωγή των αυτοκινήτων και κατά 

συνέπεια η δημιουργία βελτιωμένων οδικών δικτύων, έδωσαν νέα ώθησης ιδιαίτερα 

στον εσωτερικό τουρισμό. Αλλά και ο Α΄ παγκόσμιος πόλεμος που συντέλεσε στην 

βελτίωση και την εξέλιξη των αεροπλάνων, έφεραν ριζικές αλλαγές στις μετακινήσεις

των ταξιδιωτών. 

Μετά κυρίως το τέλος του Β΄ παγκοσμίου πολέμου (Ηγουμενάκης,1999) υπήρξε 

διαχρονικά αλματώδης τουριστική ανάπτυξη, η οποία κυρίως οφείλεται:

 Στην πολιτική και οικονομική σταθερότητα των ανεπτυγμένων χωρών.
 Στην αύξηση του κατά κεφαλήν εισοδήματος.
 Την αύξηση των ημερών άδειας των εργαζομένων ετησίως.
 Η μετατροπή του τουρισμού σε καταναλωτικό προϊόν.
 Βελτίωση των μέσων μαζικής μεταφοράς.
 Ανάπτυξη του οργανωμένου τουρισμού. (Τσάρτας 1996)
 Άνοδος του πολιτιστικού επιπέδου των λαών.

2.2 Διακρίσεις τουρισμού 

Ο τουρισμός σήμερα παρουσιάζει έντονες διαφοροποιήσεις σε σύγκριση με τα 

πρότυπα των μεταπολεμικών δεκαετιών, καθώς έχει εξελιχθεί σ’ ένα πολυσύνθετο και

πολυδιάστατο φαινόμενο και σαν τέτοιο έχει διακριτά χαρακτηριστικά βάσει των 

οποίων μπορεί να κατηγοριοποιηθεί.  Ο χαρακτηρισμός των διάφορων μορφών του 

τουρισμού γίνεται με βάση διάφορα προσδιοριστικά κριτήρια και παραμέτρους, 

ποιοτικές και ποσοτικές, αλλά και την εκάστοτε «οπτική γωνία» από την οποία 

εξετάζουμε το τουριστικό φαινόμενο . 
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Σύμφωνα με την ελληνική βιβλιογραφία σημειώνονται έξι κύριες κατηγορίες 

τουρισμού. Οι κατηγορίες αυτές είναι :

i. Ο μαζικός τουρισμός είναι η ομαδική μετακίνηση ενός αριθμού 

ανθρώπων, σε συγκεκριμένο χρόνο και χαρακτηρίζεται από ομαδική 

συμμετοχή των τουριστών στις διάφορες φάσεις της τουριστικής 

δραστηριότητας. Στον μαζικό τουρισμό,  «ο επισκέπτης απολαμβάνει 

παθητικά όσα του προσφέρουν οι οργανωμένες διακοπές, με κύριο 

αντικείμενο τον ήλιο, τη θάλασσα και τις υπηρεσίες των ξενοδοχείων ή άλλων

εγκαταστάσεων». (Αποστολόπουλος κ.α., 2009). Στην ανάπτυξη του μαζικού 

τουρισμού έχει συντελέσει η τεχνολογική εξέλιξη των μεταφορών και η 

άνοδος των εισοδημάτων που ακολούθησε την βιομηχανική επανάσταση και 

ειδικότερα παρουσιάζει αλματώδη αύξηση μετά το 1970. Έτσι λόγω της 

οργάνωσης, της ασφάλειας και της προσιτής τιμής αυτών των ταξιδιών, οι 

διακοπές έπαψαν να αποτελούν προνόμιο των λίγων και μετατράπηκαν σε 

προϊόν ευρείας κατανάλωσης. Ο μαζικός τουρισμός έχει συντελέσει και στην 

οικονομική ανάπτυξη πολλών κρατών παγκοσμίως, ανάμεσα τους και η 

Ελλάδα. Βέβαια όμως ο μαζικός τουρισμός αποτελεί μια από τις 

σημαντικότερες πηγές αλλοίωσης και μόλυνσης του φυσικού περιβάλλοντος .

ii. Ο ατομικός τουρισμός, αντίθετα από τον μαζικό, χαρακτηρίζεται από 

ανεξάρτητη ατομική πρωτοβουλία, διοργάνωση και εκτέλεση του ταξιδιού εκ 

μέρους των τουριστών. Ο κύριος χαρακτήρας αυτής της κατηγορίας 

τουρισμού είναι κατά κύριο λόγο περιηγητικός και απευθύνεται συνήθως σε 

τουρίστες υψηλότερου εισοδηματικού επιπέδου.

iii. Ο εσωτερικός τουρισμός πραγματοποιείται από κατοίκους μιας 

χώρας, μέσα στα γεωγραφικά όρια της επικράτειας της. Ένα σημαντικό 

πλεονέκτημα αυτής της κατηγορίας τουρισμού είναι η συγκράτηση της εκροής

συναλλάγματος. Βασικές προϋποθέσεις για την ανάπτυξη του εσωτερικού 

τουρισμού είναι η βελτίωση και ανάπτυξη των διάφορων δικτύων και μέσων 

συγκοινωνίας, ώστε οι μετακινήσεις να είναι ταχύτερες και ανετότερες, αλλά 

και η δημιουργία κατάλληλων και οικονομικά προσιτών υποδομών 

φιλοξενίας, που να ανταποκρίνονται στις δυνατότητες και τις απαιτήσεις των 

ντόπιων τουριστών.
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iv. Ο εξωτερικός τουρισμός λαμβάνει χώρα όταν άτομα που διαμένουν 

μόνιμα σε μια χώρα, την εγκαταλείπουν προσωρινά, για να επισκεφθούν 

κάποια άλλη για τουριστικούς λόγους και για να ικανοποιήσουν τις 

τουριστικές ανάγκες τους.
Ο εξωτερικός τουρισμός μπορεί να διακριθεί σε δύο υποκατηγορίες τον 

παθητικό και τον ενεργητικό. Στην πρώτη περίπτωση χαρακτηρίζεται ως 

παθητικός, αφού ως κύριο χαρακτηριστικό του είναι η εκροή συναλλάγματος

ενώ στη δεύτερη περίπτωση χαρακτηρίζεται σαν ενεργητικός, αφού ως κύριο
χαρακτηριστικό του είναι η εισροή συναλλάγματος.

v. Ο εποχικός τουρισμός δίνει το μεγαλύτερο μέρος της κίνησης του ή 

όλη την κίνηση του σε μια ορισμένη χρονική περίοδο του έτους. Αυτό 

συμβαίνει κυρίως επειδή επηρεάζεται από τις κλιματολογικές συνθήκες που 

επικρατούν σε διαφορετικές εποχές κάθε έτους. Οι αντιπροσωπευτικότερες 

μορφές τουρισμού αυτής της κατηγορίας είναι ο γενικός τουρισμός κατά την 

διάρκεια του καλοκαιριού, ο τουρισμός παραχείμασης και ο τουρισμός 

χειμερινών σπορ.

vi. Ο συνεχής τουρισμός, αντίθετα από τον εποχικό, διαρκεί καθ’ όλη την 

διάρκεια του χρόνου, αφού δεν επηρεάζεται από τις κλιματολογικές συνθήκες 

τις εκάστοτε εποχής. Χαρακτηριστικές μορφές τουρισμού αυτής της 

κατηγορίας είναι ο συνεδριακός τουρισμός, ο τουρισμός κίνητρων ο 

εκθεσιακός τουρισμός, ο τουρισμός πόλης και ο μορφωτικός τουρισμός.

Κάποιες επιμέρους κατηγορίες είναι :

i. Στατικό τουρισμό έχουμε συνήθως, όταν οι τουρίστες παραμένουν 

στον τόπο  επιλογής του για όλη σχεδόν την διάρκεια του ταξιδιού του. Αυτό 

συναντάται κυρίως σε επαγγελματικά ταξίδια ή σε ταξίδια «χαλάρωσης».
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ii. Στον κινητικό τουρισμό, αντίθετα από το στατικό, ο τουρίστας 

βρίσκεται σε διαρκή κίνηση, επιθυμώντας να εξερευνήσει τον τόπο που 

επισκέπτεται.

iii. Ο νεανικός τουρισμός αποτελείται κυρίως από άτομα νεαρής ηλικίας, 

τα οποία προτιμούν προορισμούς που τους προσφέρουν έντονες στιγμές και 

ειδικές μορφές τουρισμού (π.χ. μουσικά φεστιβάλ, αθλητικές δραστηριότητες,

τουρισμό περιπέτειας, χειμερινά σπορ κ.λπ.)

iv. Ο τουρισμός τρίτης ηλικίας αποκτά μεγάλη σημασία στον σύγχρονο 

τουρισμό, αφού εξαιτίας της αύξησης του μέσου όρου ζωής και της ανόδου 

του βιοτικού επιπέδου, όλο και περισσότερα άτομα της τρίτης ηλικίας 

ταξιδεύουν για τουριστικούς λόγους. Χαρακτηριστικό αυτής της τουριστικής 

ομάδας είναι ότι προτιμούν την άνεση και την ηρεμία. Επίσης απαιτούνται 

ειδικές εγκαταστάσεις, λόγω των ενδεχόμενων κινητικών προβλημάτων. Τα 

άτομα αυτής της ηλικιακής ομάδας  δείχνουν ιδιαίτερη προτίμηση, εκτός από 

το γενικό, για τον ιαματικό, τον πολιτιστικό και το θρησκευτικό τουρισμό.

2.3 Νέες μορφές τουρισμού

Ο όρος νέες μορφές τουρισμού χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά τη δεκαετία του 

’70 για  να περιγράψει τις εναλλακτικές μορφές τουρισμού, που αποτελούν το 

λεγόμενο ήπιο τουρισμό. Στην δημιουργία των νέων μορφών τουρισμού συντέλεσε 

κατά κύριο λόγο η προσπάθεια αντιμετώπισης του «σκληρού» μαζικού τουρισμού και

των δυσμενών περιβαλλοντικών και κοινωνικών επιπτώσεων του. (Σφακιανάκης, 

2000)       Ο μαζικός τουρισμός μπορεί να συνδέθηκε με την οικονομική ανάπτυξη 

των τόπων που εφαρμοζόταν, σχετίστηκε όμως σε πολλές περιπτώσεις και με την 

υποβάθμιση των περιοχών αυτών. Αντίθετα οι ήπιες μορφές τουρισμού στοχεύουν 

στην αειφόρα τουριστική ανάπτυξη, προσπαθώντας ουσιαστικά να επιτύχουν μία 

«χρυσή» τομή ανάμεσα στην τουριστική επιχειρηματική δράση και την ταυτόχρονη 

προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, αλλά και την διαφύλαξη της πολιτιστικής 

κληρονομιάς των περιοχών όπου πραγματοποιούνται . Ουσιαστικά, όπως 

προαναφέραμε, οι νέες μορφές τουρισμού δεν έχουν ως σκοπό να μπλοκάρουν την 

τουριστική ανάπτυξη, αντίθετα στοχεύουν στην «υγιή» ανάπτυξη του και στην ομαλή
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διάχυση της τουριστικής κίνησης από άποψη χώρου και χρόνου και στην προώθηση 

του τουριστικού σχεδιασμού με κύριο άξονα την ισορροπία ανάμεσα στην κοινωνία, 

την οικονομία, τον πολιτισμό και το περιβάλλον. (Κοκκώσης κ.α., 2011)

2.3.1 Εναλλακτικός τουρισμός 

Οι εναλλακτικές μορφές τουρισμού αποτελούν τμήμα των ειδικών μορφών 

τουρισμού. (Κοκκώσης κ.α., 2001) Ο εναλλακτικός τουρισμός αποτελεί μια μορφή 

τουριστικής δραστηριότητας η οποία, σε αντίθεση με τον μαζικό τουρισμό, δεν έχει 

αρνητικές επιπτώσεις για το περιβάλλον, αφού στηρίζεται σε οικολογικά ανεκτές και 

ήπιες δραστηριότητες.

Βασικότεροι άξονες των ενναλακτικών μορφών, πέρα από την προστασία της 

φυσική ζωής και του περιβάλλοντος, είναι η διαφύλαξη της πολιτιστικής κληρονομιάς

και η ανάδειξη του φυσικού κάλλους κάθε περιοχής, αλλά και η προσπάθεια επαφής 

του επισκέπτη με τις κοινωνικές και πολιτιστικές αξίες κάθε τόπου. Πολλές από τις 

εναλλακτικές μορφές έχουν επιρροές από το οικολογικό κίνημα αφού είναι συχνό το 

φαινόμενο της παράλληλης ανάπτυξης εναλλακτικών µορφών που συνδέουν την 

οικολογία. Απευθύνεται ουσιαστικά στην ανάγκη των ανθρώπων για δράση και 

συμμετοχή και όχι στην παθητική απόλαυση ενός τόπου. Συνήθως λοιπόν οι 

τουρίστες εναλλακτικών μορφών είναι πιο ευαισθητοποιημένοι σε οικολογικά και 

πολιτισμικά ζητήματα και αποζητούν την επαφή με τη φύση, την τοπική κουλτούρα 

και τα ήθη και έθιμα ενός τόπου.

2.3.2 Μορφές εναλλακτικού τουρισμού

Κάποιες από τις κυριότερες εναλλακτικές μορφές τουρισμού που έχουν αναπτυχθεί

είναι οι ακόλουθες:

 Αγροτουρισμός: Είναι μια ήπια μορφή βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης και 

δραστηριότητας που αναπτύσσεται σε μη αστικό περιβάλλον από 

απασχολούμενους κυρίως στον πρωτογενή και δευτερογενή τομέα, με σκοπό την 

ενίσχυση του εισοδήματος τους, αλλά και της τοπικής οικονομίας. Η εναλλακτική
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αυτή μορφή τουρισμού εμφανίστηκε τη δεκαετία του ’60 στις Η.Π.Α με τη μορφή

φιλοξενίας επισκεπτών σε αγροκτήματα. Ο αγροτουρισμός δίνει στον επισκέπτη 

τη δυνατότητα να γνωρίσει αγροτικές περιοχές και αν το επιθυμεί να συμμετέχει 

ενεργά σε αγροτικές εργασίες. Έτσι  έρχεται σ’ επαφή με την καθημερινότητα, 

την παραδοσιακή κουζίνα, τις παραδόσεις των κατοίκων αλλά και τα τοπικά 

παραδοσιακά προϊόντα της περιοχής.

Ο αγροτουρισμός στη διεθνή πρακτική έχει επικρατήσει με τις ακόλουθες δυο 

βασικές μορφές: 

 Στην πρώτη μορφή οι επισκέπτες φιλοξενούνται σε αγροκτήματά είτε σε 

κάποιο δωμάτιο του κυρίως σπιτιού του αγροκτήματος είτε σε ειδικά 

διαμορφωμένους χώρους (ξενώνες) και μπορούν να συμμετάσχουν ενεργά 

στις γεωργικές εργασίες αλλά  και στον τρόπο ζωής των αγροτών. Η μορφή 

αυτή είναι γνωστή ως «Farm house holidays» και εμφανίζεται κυρίως σε 

χώρες με μεγάλες αγροτικές εκμεταλλεύσεις.
 Η δεύτερη μορφή  είναι εκείνη όπου οι επισκέπτες φιλοξενούνται σε 

εξωαστικά αγροτουριστικά καταλύματα, (ξενώνες, ενοικιαζόμενα δωμάτια 

κ.λπ.) τα οποία βρίσκονται είτε σε μικρούς οικισμούς κοντά στην αγροτική 

περιοχή, είτε σε αγροικίες μέσα στον αγροτικό οικισμό. Αυτή η μορφή 

συναντάτε κυρίως σε χώρες με μικρές γεωργικές περιοχές.

 Αθλητικός τουρισμός: Λίγο μετά το 1970 άρχισε να γίνεται χρήση του 

όρου αθλητικός τουρισμός με σκοπό να περιγραφεί η ειδική μορφή 

τουρισμού που συνδυάζει και την αθλητική δραστηριότητα. Βέβαια μπορεί 

κανείς να βρεί ρίζες του αθλητικού τουρισμού και στα αρχαία χρόνια, αφού

ήταν συχνό φαινόμενο η μετακίνηση ατόμων με σκοπό να 

παρακολουθήσουν ή να συμμετέχουν σε αθλητικές δραστηριότητες που 

τελούνταν την εποχή εκείνη, όπως παραδείγματος χάριν οι Ολυμπιακοί 

αγώνες .
Ο αθλητικός τουρισμός είναι η εναλλακτική μορφή τουρισμού κατά την οποία  

ο επισκέπτης αναμειγνύεται, ενεργητικά ή παθητικά σε αθλητικές 

δραστηριότητες. Παθητικός αθλητικός τουρίστας είναι εκείνος ο οποίος 

επισκέπτεται ένα τόπο με σκοπό να παρακολουθήσει ένα αθλητικό γεγονός, 

χωρίς να συμμετέχει σε αθλητικές δραστηριότητες (π.χ. παρακολούθηση 

ολυμπιακών αγώνων, αγώνων ποδοσφαίρου κ.λπ.). Ενώ ως ενεργός αθλητικός 

τουρίστας χαρακτηρίζεται αυτός, ο οποίος ταξιδεύει σ’ ένα προορισμό με σκοπό
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την ενεργή συμμετοχή του σε αθλητικές δραστηριότητες. Επίσης στον αθλητικό

τουρισμό συμπεριλαμβάνονται και αθλητικές δραστηριότητες με επαγγελματικό

χαρακτήρα, όπως για παράδειγμα η προετοιμασία αθλητικών ομάδων σε ειδικές

εγκαταστάσεις.

 Θρησκευτικός τουρισμός: Είναι ακόμη μια  από τις αρχαιότερες μορφές 

τουρισμού, καθώς συναντάται από την αρχαιότητα, αφού τα πρώτα ταξίδια έγιναν

με αφορμή εμπορικούς και θρησκευτικούς λόγους. Αυτό το είδος τουρισμού 

υπάρχει μέχρι σήμερα χωρίς έντονες διαφοροποιήσεις. Ο θρησκευτικός τουρισμός

λοιπόν, ορίζεται ως η μετακίνηση ατόμων με σκοπό να επισκεφθούν 

θρησκευτικούς τόπους λατρείας με αφορμή κάποια θρησκευτική γιορτή ή τελετή, 

για την εκπλήρωση κάποιου τάματος ή την επίσκεψη κάποιου θρησκευτικού 

μνημείου. Συνήθως οι επισκέψεις με θρησκευτικό χαρακτήρα σ’ ένα τόπο έχουν 

μικρή χρονική διάρκεια.

 Τουρισμός υγείας: Αφορά δραστηριότητες οι οποίες έχουν σαν στόχο την 

βελτίωση και την διατήρηση της σωματικής και ψυχικής υγείας των ατόμων. 

Επίσης περιλαμβάνει οργανωμένα, γι’ αυτό το σκοπό, κέντρα τα οποία 

προσφέρουν συνήθως υψηλού επίπεδου υπηρεσίες. Ένα σημαντικό κομμάτι του 

τουρισμού υγείας αποτελεί και ο ιαματικός τουρισμός (θερμαλισμός), όπου έχει 

ως κυρίαρχο στοιχείο την χρήση των υδάτων των φυσικών ιαματικών θερμών 

πηγών με σκοπό την θεραπεία και την πρόληψη κάποιων παθήσεων.

 Επαγγελματικός τουρισμός: Αφορά μετακινήσεις που πραγματοποιούνται για 

επαγγελματικούς λόγους με την προϋπόθεση ότι το ταξίδι εμπλουτίζεται και με 

κάποιες άλλες τουριστικές δραστηριότητες. Στον επαγγελματικό τουρισμό 

υπάγονται επίσης και κάποιες επιμέρους μορφές τουρισμού, όπως:

 Συνεδριακός τουρισμός: Αφορά ταξίδια που σκοπό έχουν την συμμετοχή

σ’ ένα συνέδριο.
 Εκθεσιακός τουρισμός: Αναφέρεται σε μετακινήσεις ατόμων με σκοπό 

την  συμμετοχή ή την διοργάνωση κάποιας έκθεσης .
 Τουρισμός κινήτρων: Εντάσσεται στη γενικότερη κατηγορία των 

εταιρικών ταξιδιών και είναι η δωρεάν παροχή ενός ταξιδιού, ως 

επιβράβευση, σε εργαζόμενους μίας εταιρείας, στο πλαίσιο μιας 

ενέργειας κινήτρων με στόχο την αύξηση της αποδοτικότητας των 

υπαλλήλων.
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 Οικοτουρισμός: Ένας από τους πρώτους ορισμούς δόθηκε το 1983, από τον  

Héctor Ceballos – Lascuráin (περιβαλλοντολόγος και διεθνής σύμβουλος του 

οικοτουρισμού) . Ο οικοτουρισμός είναι το περιβαλλοντικά υπεύθυνο ταξίδι και 

η επίσκεψη σε σχετικά άθικτες φυσικές περιοχές με σκοπό την απόλαυση, το 

θαυμασμό και την μελέτη της  φύσης (τοπία, χλωρίδα και πανίδα), καθώς και 

κάθε πολιτιστικής κληρονομιάς του τόπου αυτού. Επίσης προωθεί την διατήρηση

προστασία της φύσης, ελαχιστοποιεί τις αρνητικές επιδράσεις στο περιβάλλον. Ο

οικοτουρισμός αναπτύσσεται κυρίως σε οικολογικά αξιόλογες περιοχές πλούσιες 

σε φυσικούς πόρους. Δραστηριότητες αυτής της ήπιας τουριστικής ανάπτυξης 

θεωρούνται η παρατήρηση της χλωρίδας και πανίδας ενός τόπου (π.χ. bird 

watching), οι επισκέψεις σε εθνικούς δρυμούς και χαρακτηρισμένα εθνικά 

πάρκα, τα φωτογραφικά σαφάρι κ.λπ. (Λαγός, 2005) 

Κάποιες άλλες σημαντικές εναλλακτικές μορφές τουρισμού είναι :

 Θαλάσσιος τουρισμός
 Γεωτουρισμός
 Πολιτιστικός τουρισμός
 Τουρισμός περιπέτειας
 Εκπαιδευτικός / Μορφωτικός τουρισμός
 Περιηγητικός τουρισμός
 Τουρισμός τρίτης ηλικίας
 Οικογενειακός τουρισμός
 Γαστρονομικός τουρισμός
 Χειμερινός τουρισμός ή Τουρισμός χειμερινών σπορ
 Κυνηγετικός και Αλιευτικός τουρισμός.
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2.4 Επιδράσεις τουρισμού 

Οποιαδήποτε ανθρώπινη παρέμβαση και δραστηριότητα μπορεί να επιφέρει θετικά

και αρνητικά αποτελέσματα. Όμοια και η τουριστική ανάπτυξη επιδρά στο κοινωνικό,

οικονομικό και περιβαλλοντικό σύστημα τόσο θετικά όσο και αρνητικά. Αυτό 

εξαρτάται από το είδος του τουρισμού που αναπτύσσεται στην περιοχή, αλλά και από 

το βαθμό συνοχής των εσωτερικών κοινωνικών δομών των κοινοτήτων υποδοχής. 

Καθοριστικός είναι και ο ρόλος των κρατικών φορέων, αφού με τη θέσπιση μέτρων 

μπορούν να περιορίσουν τις αρνητικές επιδράσεις.

2.4.1 Θετικές επιδράσεις 

Οικονομία

Ο τουρισμός αποτελεί έναν από τους ταχύτερα αναπτυσσόμενους κλάδους σε 

παγκόσμιο επίπεδο. Ενώ αποτελεί κυρίαρχη εργασιακή δραστηριότητα, 

προσφέροντας και δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας και κύρια πηγή εισοδήματος 

σε πολλές χώρες συμβάλλοντας έτσι δραστικά στην καταπολέμηση της φτώχειας.

Η αύξηση της τουριστικής κίνησης συνδέεται με την ανάγκη για νέες  επενδύσεις 

που αφορούν άμεσα και έμμεσα την περιφερειακή ανάπτυξη όπως : οδικές, 

αεροπορικές υποδομές, οι υποδομές ύδρευσης, αποχέτευσης, απορριμμάτων, 

επεξεργασίας υγρών αποβλήτων κ.λπ.  Ειδικότερα μπορεί να συντελέσει στην 

ανάδειξη απομακρυσμένων και συχνά φτωχών περιοχών, όπου δεν μπορούν να 

αναπτυχθούν άλλες οικονομικές δραστηριότητες. Πάνω σ’ αυτή τη λογική οι βάλτοι 

των Καννών  μετατράπηκαν σε κοσμοπολίτικο θέρετρο και το μαυρισμένο δέρμα από

χαρακτηριστικό γνώρισμα των κατώτερων χειρωνακτών, έγινε σύμβολο ομορφιάς. 

Όμοια και οι Κυκλάδες τα φτωχότερα σε καλλιεργήσιμη γη νησιά κατάφεραν κατά 

την δεκαετία του 60’ να εξελιχθούν σ’ ένα διεθνή τουριστικό προορισμό.

Παράλληλα το άνοιγμα νέων αγορών και προϊόντων, όπως και η αύξηση  του 

εισερχόμενου συναλλάγματος μιας χώρας είναι μερικές ακόμη από τις 

σημαντικότερες θετικές επιδράσεις του τουρισμού στην οικονομία .
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Κοινωνία

 Πέρα από τα υλικά οφέλη της τουριστικής ανάπτυξης, υπάρχουν και πολιτισμικά, 

αφού βοηθά στην επαφή των πολιτών του κόσμου αλλά και στην μεταξύ τους 

γνωριμία.  Μέσα από αυτή την συναναστροφή  οι ντόπιοι προβάλουν την κουλτούρα 

και τον πολιτισμό προς τους ξένους, ενώ παράλληλα δέχονται και επιρροές από 

αυτούς.

Σε πολιτιστικό επίπεδο ο τουρισμός έχει συντελέσει στην διατήρηση και ανάδειξη 

μεγάλου μέρους της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς και των μνημείων. Λόγω 

της επιθυμίας των τουριστών να επισκέπτονται μνημεία και να μαθαίνουν για την 

ιστορία του εκάστοτε τόπου που επισκέπτονται, έχουν δημιουργηθεί υποδομές για 

την φύλαξης και την συντήρηση των πολύτιμων αυτών πολιτιστικών μνημείων. (π.χ. 

μουσεία). Επίσης στα πλαίσια της προσπάθειας προσέλκυσης τουριστών, αναβιώνουν

παραδοσιακά ήθη και έθιμα, γεγονός το οποίο συνεργεί στην διατήρηση της 

παραδοσιακής κληρονομιάς κάθε τόπου.

Η μείωση της ανεργίας που συνδέεται όπως προαναφέραμε με την τουριστική 

ανάπτυξη συντελεί και στην μείωση αρνητικών φαινομένων που σχετίζονται μ’ αυτήν

όπως η μετανάστευση, η αύξηση της εγκληματικότητας κ.α.

Περιβάλλον 

Το ίδιο συμβαίνει σε περιβαλλοντολογικό επίπεδο, αφού το φυσικό κάλος αποτελεί

ένα σημαντικό στοιχείο ενεργητικού για τον τουρισμό, για κάθε τουριστική 

επιχείρηση και για κάθε τοπική κοινότητα που επιθυμεί να προσελκύσει τουρίστες. 

Συνεπώς μπορεί να συντελέσει στην προστασία των βιοτόπων, της πανίδας και 

χλωρίδας  και στην αύξηση της οικολογικής ευαισθησίας. Επίσης και στη διατήρηση 

και ανάπτυξη σημαντικών φυσικών και προστατευόμενων περιοχών οι οποίες 

αποτελούν πόλους τουριστικής έλξης.
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2.4.2 Αρνητικές επιδράσεις 

Οικονομία

Πάρα την πληθώρα των οικονομικών ωφελειών που απορρέουν από τον τουρισμό, 

υπάρχουν και  σημαντικοί κίνδυνοι για την οικονομία. Ένα από τα σοβαρότερα 

προβλήματα που μπορεί να προκύψει είναι η αύξηση του πληθωρισμού, δηλαδή η 

αυξημένη ζήτηση που μπορεί να δημιουργηθεί για κάποια προϊόντα και υπηρεσίες 

μπορεί να επηρεάσει τις τιμές τους, και κατά συνέπεια του κόστους διαβίωσης σε 

τοπικό επίπεδο, κυρίως όσων μόνιμων κατοίκων δεν εμπλέκονται και δεν ωφελούνται

από τον τουρισμό.

Ακόμη ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα που μπορεί να εντοπιστεί ειδικότερα τις 

τελευταίες δεκαετίες είναι η διαρροή εισοδήματος και κεφαλαίων σε άλλες χώρες. 

Στις περιπτώσεις αυτές, μεγάλο μέρος των εισπράξεων, εισπράττεται ως έσοδο 

επιχειρήσεων σ’ άλλες χώρες. Αυτό μπορεί να συμβεί είτε λόγω ξένων αεροπορικών 

και ξενοδοχειακών εταιρειών, των tour operators κ.λπ., είτε από την κατανάλωση 

εισαγόμενων προϊόντων από τους τουρίστες.

Άλλος ένας σοβαρός κίνδυνος που ελλοχεύει είναι η εμφάνιση του φαινομένου της

μονοκαλλιέργειας, δηλαδή η μονόπλευρη και υπερβολική ανάπτυξη μίας ορισμένης 

δραστηριότητας, στην συγκεκριμένη περίπτωση του τουριστικού κλάδου, μπορεί να 

προκαλέσει μια σειρά από διάφορα προβλήματα στην τοπική κοινωνία. (π.χ. ανεργία, 

μείωση εισοδήματος κ.α.)

Σε πολλές περιοχές συναντάται τον πρόβλημα της εποχικότητας στην τουριστική 

προσέλευση. Αυτό μπορεί να προκαλέσει πολλές δυσκολίες σε όσους ασχολούνται 

αποκλειστικά με τον τουριστικό κλάδο.

Κοινωνία

Τα εκτενή ωράρια και το σύστημα βάρδιας σε πολλές περιπτώσεις καταργούν το 

σαραντάωρο εργασίας την εβδομάδα αλλά και οι χαμηλές απολαβές αποτελούν 
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βασικά μειονεκτήματα των εργασιών που βασίζονται στον τουρισμό. Ακόμη για τους 

εργοδοτούμενους της τουριστικής βιομηχανίας επικρατεί ανασφάλεια, λόγω κυρίως 

της εποχικότητας, αλλά και δυσαρέσκεια λόγω της πρόσληψης φθηνού ξένου 

εργατικού δυναμικού. Επίσης σε πολλές περιπτώσεις συναντάται και πλήρης έλλειψη 

κανόνων προστασίας αλλά και  των συνθηκών και των όρων απασχόλησης

Συχνά οι διαφορές στα πολιτισμικά χαρακτηριστικά καταλήγουν στην δημιουργία 

στερεότυπων και οδηγούν στη διαμόρφωση ενός εχθρικού κλίματος απέναντι τους . 

Αυτό είναι λογικό να επηρεάσει τις επιλογές των τουριστών και να αποφεύγουν 

περιοχές με παρόμοια χαρακτηριστικά, ενώ δυνητικά θα τις επέλεγαν.

Επίσης άλλο ένα σημαντικό πρόβλημα είναι η εξάλειψη ή απομάκρυνση των 

ντόπιων κατοίκων από τις παραδόσεις τους. Σε πολλές περιπτώσεις έχουμε και την 

πλήρη εμπορευματοποίηση των πολιτιστικών παραδόσεων, με σκοπό το οικονομικό 

όφελος, καθώς ο νέος τρόπος ζωής στηρίζεται στον καταναλωτισμό και την 

παγκοσμιοποίηση. 

Τέλος ένα ακόμη καίριο ζήτημα που προκύπτει είναι οι περιφερειακές ανισότητες 

που μπορεί να δημιουργηθούν. Δηλαδή να υπάρχει άνιση κατανομή του τουρισμού 

και εκτός από τα προφανή κοινωνικά και περιβαλλοντικά προβλήματα, 

δημιουργούνται και ανισότητες στην κατανομή του εθνικού εισοδήματος αλλά και 

στην ύπαρξη βασικών υποδομών, ιδίως όταν πρόκειται για κρατικές υποδομές.

Περιβάλλον 

Η υπέρμετρη και ανάπτυξη του τουρισμού πολλές φορές συνοδεύεται από έλλειψη

κατάλληλων υποδομών κα ενεργειών για την προστασία του περιβάλλοντος. Οι 

αρνητικές επομένως επιδράσεις του τουρισμού στο φυσικό περιβάλλον εμφανίζονται 

όταν ο τουρισμός ξεπερνά τη φέρουσα ικανότητα του φυσικού περιβάλλοντος, όταν 

δηλαδή η τουριστική ανάπτυξη ξεπεράσει τα όρια αντοχής του τόπου.
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Καταστροφές στο περιβάλλον δημιουργούνται κατά κύριο λόγο στις ακτές και τα 

δάση από καταπατήσεις μεγάλων εκτάσεων και την ανοικοδόμηση ξενοδοχειακών 

μονάδων και άλλων εγκαταστάσεων, αλλοιώνοντας έτσι το φυσικό περιβάλλον. 

Επίσης οι υπερβολικές σπατάλες νερού, ενέργειας και φυσικών πόρων αλλά και η 

ρύπανση του εδάφους, των υδάτων και του αέρα έχουν σημαντικές επιδράσεις στο 

οικοσύστημα κάθε τόπου.

Μεγάλο κεφάλαιο αποτελεί και η ρύπανση του εδάφους που προέρχεται από τα 

στερεά απόβλητα των ξενοδοχείων και των κέντρων αναψυχής καθώς τα απόβλητα 

των τουριστικών επιχειρήσεων τις περισσότερες φορές δεν υφίστανται την 

απαραίτητη επεξεργασία με αποτέλεσμα να ρυπαίνουν το υπέδαφος και τον 

υδροφόρο ορίζοντα. Αλλά και τα σκουπίδια που πετούν μεμονωμένοι τουρίστες .

Η ατμόσφαιρα επίσης μπορεί να επιβαρυνθεί από τις τουριστικές δραστηριότητες. 

Κάποιες από αυτές έχουν άμεση επίδραση και κάποιες έμμεση. Στις άμεσες 

επιδράσεις συγκαταλέγονται οι μεταφορές, τόσο αυτές που αφορούν το χώρο 

προέλευσης στο χώρο προορισμού, όσο και αυτές που αφορούν το τόπο διαμονής. 

Έμμεσες επιπτώσεις αποτελεί η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας σε εργοστάσια 

που χρησιμοποιούν ως καύσιμη ύλη ορυκτά καύσιμα.
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2.5 Παγκόσμιος τουρισμός 

Ο τουρισμός αποτελεί μέχρι σήμερα έναν από τους ταχύτερα αναπτυσσόμενους 

κλάδους σε παγκόσμιο επίπεδο. Ενώ αποτελεί κυρίαρχη εργασιακή δραστηριότητα 

και κύρια πηγή εισοδήματος σε πολλές χώρες. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο 

επιχειρηματικός όγκος του τουρισμού σε παγκόσμια κλίμακα ενδεχομένως ξεπερνά 

αυτόν των εξαγωγών πετρελαίου, ειδών διατροφής και αυτοκινήτων, ενώ παράλληλα 

παραμένει η βασική πηγή εισοδήματος για πολλές αναπτυσσόμενες χώρες. (Σ.Ε.Τ.Ε.) 

Αξιοσημείωτο είναι ότι έως το 1950 οι κορυφαίοι τουριστικοί προορισμοί 

απορροφούσαν το 88% των παγκόσμιων τουριστικών αφίξεων. Το ποσοστό αυτό 

αρχίζει να μειώνεται διαχρονικά με αποτέλεσμα την πιο ομοιόμορφη κατανομή των 

τουριστών, έτσι το 1970 πέφτει στο 75% και το 2005  στο 55%. (Σ.Ε.Τ.Ε.)

Μετά το τέλος του Β΄ Παγκοσμίου πολέμου και ειδικότερα από το 1950 υπήρξε 

τεράστια άνθηση του τουριστικού τομέα. Εντυπωσιακό είναι ότι από το 1952 έως το 

2000 οι διεθνείς τουριστικές αφίξεις εκτινάχθηκαν από τα 25 στα 677 εκατομμύρια. 

Ειδικότερα η μεγάλη αύξηση άρχισε να σημειώνεται από το 1960 όπου οι παγκόσμιες

τουριστικέ αφίξεις έφτασαν τα 69,3 εκατομμύρια και ακολούθησε η μεγάλη 

τουριστική «έκρηξη» του 1970 που οι διεθνείς αφίξεις έφτασαν τα 159,7 

εκατομμύρια. (Σ.Ε.Τ.Ε.)

Η γιγάντωση αυτή σχετίζεται με μια πληθώρα πολιτικών, κοινωνικών, 

οικονομικών, τεχνολογικών, πολιτιστικών και ψυχολογικών παραγόντων ή αιτίων που

την προκάλεσαν. Οι κυριότερες αιτίες είναι περιληπτικά οι εξής :

 Η θεσμοθέτηση της αύξησης των ημερών αδείας των εργαζομένων και η 

υποχρεωτική χορήγηση τους, στις περισσότερες ανεπτυγμένες χώρες.  
(Βαρβέσος, 2000)

 Η οικονομική ευμάρεια στα μεταπολεμικά χρόνια έπαιξε καταλυτικό ρόλο, 

ειδικότερα των βιομηχανικά ανεπτυγμένων κρατών, αφού επέτρεψε την 
εξοικονόμηση χρημάτων για ανάγκες πέραν της κάλυψης βασικών αναγκών 
και συντέλεσε στην ανακατανομή του πλούτου και την ενδυνάμωση της 
μεσαίας τάξης. 
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 Η οικονομική ευμάρεια και η αύξηση της ζήτησης σε τουριστικά προϊόντα  

συντέλεσε καθοριστικά στην οργάνωση και την πλήρη εμπορευματοποίηση 
του τουριστικού κλάδου από επιχειρηματίες (ιδιαίτερα μετά το 1970). 
Συνεπώς δημιουργείται μεγάλη ποικιλία τουριστικών πακέτων για όλο το 
εύρος των εισοδημάτων.

 Η αύξηση του μορφωτικού επιπέδου συντελεί στην ανάγκη για γνωριμία με 

νέους λαούς, τόπους και πολιτισμούς αλλά και την απόκτηση εμπειριών που 
του προσφέρει το ταξίδι.

 Η ραγδαία ανάπτυξη των νέων τεχνολογιών και κυρίως στον τομέα των 

αερομεταφορών,  μειώνοντας τρομερά την χρονοαπόσταση και κάνοντας 
ευκολότερη την μαζική μετακίνηση ατόμων, επέτρεψαν την μεταφορά 
μεγάλων ποσοστών πληθυσμού των ανεπτυγμένων κρατών.

 Η μείωση των ευρύτερων γεωπολιτικών εντάσεων και το αίσθημα ασφάλειας 

και ειρήνης, μετά τον  Β΄ Παγκόσμιο πόλεμο επιτρέπει την ευκολότερη 
μετακίνηση των ατόμων από χώρα σε χώρα. Αλλά και η δυνατότητα άμεσης 
μετατροπής συναλλάγματος ή την δυνατότητα χρήσης «πλαστικού χρήματος»,
αποτελούν παράγοντες οι οποίοι ενίσχυσαν σημαντικά την άνοδο των 
ποσοστών τουρισμού.

Στον παρακάτω πίνακα μπορούμε να παρατηρήσουμε τα αυξανόμενα μεγέθη των 

τουριστικών αφίξεων διαχρονικά. 

ΕΤΟΣ ΑΦΙΞΕΙΣ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ

(σε εκατομμύρια)
1950 25,3

1960 69,3

1970 159,7

1980 287,9
1990 454,9

Πηγή : Παγκόσμιος Οργανισμός Τουρισμού

 Όπως προαναφέραμε ο τουρισμός επηρεάζεται από ποικίλες παραμέτρους, με 

σημαντικότερες τις πολιτικές και οικονομικές συνθήκες. Αυτό μπορεί να γίνει 

ιδιαίτερα αντιληπτό στον παρακάτω πίνακα.
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ΕΤΟΣ
ΑΦΙΞΕΙΣ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ

(σε εκατομμύρια)
Μεταβολές

2000 677,0 -
2001 684,1 1,3%
2002 702,6 2,7%
2003 689,0 -1,9%
2004 764,0 10,9%
2005 807,0 5,6%
2006 842,0 4,3%
2007 898,0 6,7%
2008 918,0 2,2%
2009 885,0 -3,6%

Πηγή: Σ.Ε.Τ.Ε.

Παρατηρείται ότι το2001, 2003 και 2009 σημειώθηκαν δυσμενείς ή αρνητικές  

επιδόσεις για τον παγκόσμιο τουρισμό. Πιο αναλυτικά :

 Το 2001 το πρωτοφανές τρομοκρατικό επεισόδιο της 11ης 

Σεπτεμβρίου αναμφίβολα άσκησε δυσμενείς επιπτώσεις στον 

διεθνή τουρισμό. Με µμέσο ρυθμό αυξήσεως, βάσει αφίξεων, 

4,3% κατά την δεκαετία 1990-2000, ο παγκόσμιος τουρισμός 

αυξανόταν το 2001 µμέχρι και τον Αύγουστο µε ρυθμό 2,8%, 

παρά το γεγονός, ότι εξαιτίας του Millennium, συνετελέσθει 

τουριστική έκρηξη το έτος 2000 (ρυθμός αυξήσεως 7%). Η κατά 

11% περίπου μείωση που επακολούθησε κατά το τελευταίο 

τετράμηνο του έτους είχε ως αποτέλεσμα μείωση του 

παγκόσμιου τουρισμού κατά 1,3%.
 Το 2003 υπήρξε αρνητική επίδραση στην πορεία του τουρισμού 

και ο κυριότερος παράγοντας είναι η αμερικανική εισβολή στο 

Ιράκ. Η οποία συνδεόταν και με άλλους επιμέρους παράγοντες 

όπως διαμόρφωση της τιμής του πετρελαίου και την ταχύτητα 

ανάκαμψης της αμερικανικής οικονομίας.
 Το 2008 ήταν μια ιδιαίτερα αντιφατική χρονιά για τον παγκόσμιο

τουρισμό, αφού κατά το πρώτο εξάμηνο σημειώνονται θετικά 

αποτελέσματα, ενώ στο δεύτερο παρατηρείται μια απότομη 

αλλαγή στις τάσεις των αφίξεων εξαιτίας της παγκόσμιας 

οικονομική κρίσης και της οικονομικής αστάθειας που επέφερε. 
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Οι αρνητικές συνέπειες της οικονομικής κρίσης που άρχισε να 

γίνεται ορατή το 2008, επηρέασαν ακόμη περισσότερο τη 

τουριστική κίνηση του 2009, σημειώνοντας μια μείωση της 

τάξεως του 3,6 % με  4%

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού το 2020 ο 

μέσος ετήσιος ρυθμός ανάπτυξης για τις διεθνείς αφίξεις αναμένεται περίπου στο 

4,1% και ο αριθμός των ταξιδιωτών να ξεπεράσει το 1,5 δις. 

Πηγή:  Παγκόσμιος Οργανισμός Τουρισμού

2.6 Τουρισμός  στην Ελλάδα

Ο τουρισμός είναι από τους πιο βασικούς και δυναμικούς κλάδους της ελληνικής 

οικονομίας, τόσο στο επίπεδο της απασχόλησης, όσο και στη διαμόρφωση του 

εισοδήματος, αφού συμβάλλει με 16,4 % στο Α.Ε.Π. και απασχολεί 688.000 

εργαζόμενους (18,3% της συνολικής απασχόλησης). (Κοκκώσης κ.α., 2001)
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Η Ελλάδα αποτελεί έναν από τους διασημότερους τουριστικούς προορισμούς 

παγκοσμίως. Η ποικιλομορφία των φυσικών τοπίων της, τα περίπου 6.000 

νησιά και νησίδες, που βρίσκονται διάσπαρτα σε ολόκληρη τη θαλάσσια περιοχή της 

χώρα, οι εξαιρετικές κλιματολογικές συνθήκες και κυρίως ο πλούτος σε ιστορικά και 

αρχαιολογικά μνημεία, έχουν συντελέσει στην προσέλκυση μεγάλου αριθμού 

τουριστών. 

Ειδικά κατά το 1960 έως και το 1970, όπου στις περισσότερες νησιωτικές κυρίως 

περιφέρειες η οικονομία τους στηριζόταν κατά κύριο λόγο στην γεωργία, την 

κτηνοτροφία και την αλιεία, η αύξηση του τουρισμού επέφερε τεράστιες αλλαγές 

στην οικονομική βάση της χώρας. Πολλές από τις περιοχές αυτές αντιμετώπιζαν 

έντονα το πρόβλημα της μετανάστευσης των ντόπιων λόγω των δυσμενών 

οικονομικών συνθηκών. Η ανάπτυξη του τουρισμού δημιούργησε νέες θέσεις 

εργασίας και βοήθησε ώστε να αντιμετωπιστούν πολλά οικονομικά προβλήματα, 

αφού έγινε μια σημαντική πηγή εσόδων σε ξένο συνάλλαγμα. Ο τουρισμός αποτέλεσε

για την Ελλάδα ένα σημαντικό συστατικό για την ενδυνάμωση της οικονομία της 

επαρχίας, αφού συντέλεσε στη δημιουργία υποδομών (αεροδρόμια, οδικά δίκτυα 

κ.λπ.)  και στην δραστηριοποίηση παραγωγικών μονάδων που είχαν αρχίσει να 

ατονούν, κάνοντας έτσι ισχυρότερες τις μέχρι πρότινος παραμελλημένες 

περιφερειακές κοινότητες της χώρας.

2.6.1  Αδυναμίες και προβλήματα του τουριστικού κλάδου στην 

Ελλάδα

Ο ελληνικός τουρισμός πάρα τις θετικές του επιδόσεις, αντιμετωπίζει πολλές 

αδυναμίες και προβλήματα, που πολλά απ’ αυτά έχουν τις ρίζες στην αδυναμία 

συγκρότησης μιας μακροπρόθεσμης πολιτικής για την εξέλιξη του όταν ακόμα 
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βρισκόταν σε αρχικό στάδιο. Ουσιαστικά το τουριστικό φαινόμενο αντιμετωπίστηκε 

από το κράτος ως πηγή για την κάλυψη βραχυπρόθεσμων συναλλαγματικών αναγκών

της χώρας και όχι σαν μια μακροπρόθεσμη επένδυση που θα αποτελούσε σημαντικό 

κομμάτι της εθνικής οικονομίας. Αυτό γίνεται ιδιαίτερα αισθητό από τις συνεχείς 

αλλαγές νομικού και θεσμικού πλαισίου και την άναρχη ανάπτυξη του τουρισμού στη

χώρα.

Αυτή η αδυναμία συντονισμένων δράσεων και μακροπρόθεσμων σχεδιασμών στον

τομέα του τουρισμού, αλλά και προώθηση ενός προτύπου μαζικού τουρισμού, 

δημιουργεί μια πληθώρα επιμέρους καίριων προβλημάτων. Τα οποία συνοπτικά είναι:

 Η  διαρκής προσπάθεια των αρμόδιων φορέων να προσαρμοστούν

στην εκάστοτε ζήτηση, οδήγησε στην δημιουργία ενός μοντέλου 

μαζικού τουρισμού, που παρά τα θετικά στοιχεία που μπορεί να 

ενέχει, τελικά συντέλεσε στην  εξάρτηση του τουρισμού από την 

αλλοδαπή ζήτηση και τις διεκδικήσεις των μεγάλων ξένων 

τουριστικών εταιρειών (tour operators, εταιρείες charter κ.λπ.).
 Η εποχικότητα της τουριστικής κίνησης, που προκαλεί τον 

περιορισμό των δραστηριοτήτων κατά τους χειμερινούς μήνες. 

(π.χ. νησιά Κυκλάδων)
 Η εξάρτηση της οικονομίας κάποιων περιοχών από τον τουρισμό 

επέφερε την αποδυνάμωση άλλων κλάδων της οικονομίας.

 Η απουσία κρατικών ελέγχων σε ιδιωτικές πρωτοβουλίες, 

συντέλεσε σε πολλές περιπτώσεις στην πραγματοποίηση 

αυθαιρεσιών με δυσμενείς ως επί το πλείστον επιδράσεις στο 

φυσικό περιβάλλον. Αλλά και οικονομικών αισχροκερδειών σε 

βάρος των τουριστών, προωθώντας έτσι μια αρνητική εικόνα, η 

οποία επηρεάζει την τουριστική φήμη της χώρας.
 Άλλο ένα δείγμα της μαζικοποίησης του ελληνικού τουρισμού 

είναι η μεγάλη συγκέντρωση τουριστικής δράσης σε 

συγκεκριμένες περιοχές. Συγκεκριμένα το 66% των 

ξενοδοχειακών κλινών συγκεντρώνονται σε 4 περιοχές της 

Ελλάδας. (Σ.Ε.Τ.Ε.)
 Παρά τις αυξημένες αφίξεις τουριστών, ακόμη και σήμερα 

παρατηρούνται προβλήματα και ελλείψεις στο σύστημα 
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μεταφορών ούτως ώστε να μην μπορεί ν’ ανταποκριθεί στις 

απαιτήσεις των τουριστών.
 Τέλος ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα είναι η ελλιπής 

ανάδειξη και έκθεση της πολιτιστικής κληρονομιάς και 

παράδοσης. Παρόλο που μεγάλο μέρος των τουριστών 

επισκέπτεται τη χώρα για να θαυμάσει τον πλούτο των μνημείων, 

υπάρχει μεγάλη έλλειψη των καταλλήλων υποδομών έκθεσης και 

ανάδειξης των αρχαιοτήτων.

Συμπερασματικά θα μπορούσαμε  να πούμε ότι το κυριότερο κομμάτι των 

προβλημάτων μπορεί να αντιμετωπιστεί με μεθοδικό σχεδιασμό, οργάνωση και τις 

κατάλληλες ενέργειες τόσο από το κράτος όσο και από ιδιωτικούς φορείς που 

σχετίζονται με τον τουριστικό κλάδο. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί και στην 

ανάπτυξη  εναλλακτικών μορφών τουρισμού ( αγροτουρισμός, ορεινός, ιαματικός 

κ.α.) που μπορούν να αυξήσουν την τουριστική κίνηση και σε περιοχές, οι οποίες δεν 

θεωρούνται παραδοσιακά τουριστικές. Επίσης οι εναλλακτικές μορφές θα συνέβαλαν 

και στη συστηματική αξιοποίηση και προστασία των παραδοσιακών οικισμών, αλλά 

και του οικοσυστήματος. Τέλος η επίλυση των διάφορων προβλημάτων θα πρέπει να 

γίνει όχι με μια μονοδιάστατη θεώρηση του κλάδου αλλά με την προσπάθεια 

σύνδεσης του με ολόκληρο το παραγωγικό σύστημα της χώρας.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

ΛΕΣΒΟΣ

3.1 Γεωγραφία Λέσβου

Η Λέσβος ανήκει στο νησιωτικό σύμπλεγμα των νησιών του Βόρειο Ανατολικού 

Αιγαίου Πελάγους. Με έκταση 1.636 τ. χλμ. και ακτογραμμή περίπου 370 χλμ. είναι 

το τρίτο σε μέγεθος νησί της Ελλάδος, μετά την Κρήτη και την Εύβοια. Ο πληθυσμός 

της Λέσβου ανέρχεται στους 86.436 κατοίκους (ΕΛ.ΣΤΑΤ., 2011). 

Μετά την μεταρρύθμιση της τοπικής αυτοδιοίκησης το 2010 αποτελεί μαζί με τους

νομούς της Χίου, της Σάμου και της Λέσβου την διοικητική περιφέρεια Βορείου 

Αιγαίου. (νόμος 3852/2010 -Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης). Πρωτεύουσα του νησιού, 

καθώς και του ομώνυμου Νομού Λέσβου, είναι η Μυτιλήνη, κτισμένη στο 

νοτιοανατολικό άκρο του νησιού με 37.890 κατοίκους (ΕΛ.ΣΤΑΤ., 2011). Η 

Μυτιλήνη είναι διοικητικό κέντρο και έδρα της διοικητικής περιφέρειας Βορείου 

Αιγαίου και του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Το κλίμα του νησιού είναι ήπιο, μεσογειακό με ηλιοφάνεια καθ’ όλη την διάρκεια 

του έτους. Το έδαφος της Λέσβου είναι ορεινό και ημιορεινό, με υψηλότερη κορυφή 

τον Λεπέτυμνο (969μ.) που καταλαμβάνει όλο το βόρειο μέρος του νησιού και έχει 

εκτεταμένη βλάστηση από βελανιδιές και ελαιώνες. Το δεύτερο μεγαλύτερο βουνό 

είναι ο Όλυμπος (967μ.), βρίσκεται στο νότιο μέρος του νησιού και έχει επίσης 

έντονη βλάστηση κυρίως από δάση πεύκων, πλατανιών, καστανιών, καρυδιών. 

Επίσης συναντώνται αρκετά είδη καλλιεργούμενων οπωροφόρων δέντρων όπως 

μηλιές, κερασιές κ.α. .

 Οι κυριότερες πεδινές εκτάσεις σχηματίζονται κοντά στις παραλιακές περιοχές 

του νησιού και οι κυριότερες πεδιάδες είναι της Καλλονής, της Γέρας (Περάματος και

Ιππείου), του Πολιχνίτου και της Ερεσού.
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Λόγω των πολλών υγροτόπων και των ευνοϊκών κλιματικών και εδαφικών 

συνθηκών που επικρατούν στο νησί, η Λέσβος διαθέτει ιδιαίτερα πλούσια χλωρίδα. 

Περισσότερα από 1.400 είδη και υποείδη φυτών έχουν καταγραφεί στο νησί 

(καλλωπιστικά, αρωματικά, φαρμακευτικά, θάμνους, δέντρα κ.λπ.). Οι ελαιώνες 

καλύπτουν περί το ένα τέταρτο της επιφάνειας του νησιού και το ένα πέμπτο 

καλύπτεται από δάση. Λόγω της έντονης ηφαιστειακής δραστηριότητας του 

παρελθόντος το δυτικό κομμάτι της Λέσβου παρουσιάζει ιδιαίτερη αντίθεση με το 

υπόλοιπο νησί, καθότι είναι άνυδρο και άγονο διαμορφώνοντας ένα «γοητευτικό 

σεληνιακό τοπίο».

Παρόλη την έντονη βλάστηση της η Λέσβος δεν υπάρχουν πάρα πολλά μεγάλα 

ποτάμια αλλά κυρίως χείμαρροι. Ένα από τα μεγαλύτερα και σημαντικότερα ποτάμια 

είναι ο Ευεργέτουλας, που πηγάζει από το βόρειο τμήμα του Ολύμπου και εκβάλει 

στον κόλπο της Γέρας.  

Εξαιτίας της πλούσιας ακτογραμμής του νησιού συναντάται πληθώρα ακρωτηρίων

και κόλπων με μεγαλύτερους τον κόλπο Καλλονής και τον κόλπο Γέρας. Ο 

μεγαλύτερος είναι ο κόλπος Καλλονής στο νότιο μέρος του νησιού, με συνολική 

έκταση περίπου 110 τ. χλμ., μέσο βάθος 10 μέτρων  και πλάτος περίπου 100 χλμ. . 

Χαρακτηρίζεται ως αβαθής και ημίκλειστος εξαιτίας του στενού διαύλου μήκους 4 

μέτρων μέσω του οποίου συνδέεται με το Αιγαίο. Στις όχθες του κόλπου βρίσκονται 

αλυκές και υγροβιότοποι στους οποίους βρίσκει καταφύγιο πολύ μεγάλος αριθμός 

αποδημητικών και ενδημικών πτηνών . Από αυτά ξεχωρίζουν τα ροζ φλαμίνγκο 

(Φοινικόπτερο), ο Λευκοπελαργός, η Καστανόχηνα, η Αβοκέτα, ο Ερωδιός ,ο 

Μαυροπελαργός και άλλα αξιόλογα είδη πτηνών .

Ο κόλπος Γέρας βρίσκεται στο ανατολικό μέρος του νησιού, με συνολική έκταση 

42 τ. χλμ., μέγιστο βάθος 20 μέτρων και επικοινωνεί μέσω ενός στενού καναλιού με 

το Αιγαίο Πέλαγος. Κατά μήκος των ακτών του κόλπου έχουν σχηματιστεί υφάλμυρα 

έλη, με κυριότερο αυτό στο Ντίπι που σε συνδυασμό με τον ποταμό Ευεργέτουλα 

δημιουργούν έναν σημαντικής οικολογικής αξίας υγρότοπο.  
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3.2 Γεωλογία Λέσβου

Η γεωλογική μορφολογία της Λέσβου παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον 

ειδικότερα στο δυτικό τμήμα του νησιού. Η έντονη ηφαιστειακή δραστηριότητα που 

υπήρξε πριν από 20 εκατομμύρια στο νησί συντέλεσε στην δημιουργία ενός από τα 

σημαντικότερα μνημεία του κόσμου, του απολιθωμένου δάσους, το οποίο καλύπτει 

μια έκταση περίπου 150.000 στρεμμάτων.

 Το απολιθωμένο δάσος αποτελεί ένα δασικό οικοσύστημα το οποίο απολιθώθηκε 

επί τόπου, εξαιτίας της κάλυψης του από τεράστιες ποσότητες λάβας, ηφαιστειακής 

στάχτης και άλλων ηφαιστειακών υλικών. Οι έντονες βροχοπτώσεις που 

ακολούθησαν των ηφαιστειακών εκρήξεων, σε πολλές περιπτώσεις, συντέλεσαν στο 

να παρασυρθεί ηφαιστειακή στάχτη και να δημιουργηθούν μεγάλες λασποροές 

πυροκλαστικών υλικών. 

Τα ηφαιστειακά υλικά που κινήθηκαν από το ανατολικό στο δυτικό μέρος του 

νησιού, κάλυψαν τους κορμούς και τα κλαδιά των δέντρων του δάσους που υπήρχε, 

απομονώνοντας το φυτικό ιστό από το υπόλοιπο περιβάλλον. Τα έντονα υδροθερμικά 

φαινόμενα που ακολούθησαν αλλά και οι συνθήκες οι οποίες επέτρεψαν την 

αντικατάσταση του βιολογικού υλικού από ανόργανες ενώσεις, συντέλεσαν στην 

«τέλεια» απολίθωση των φυτικών ιστών. 

Ο μεγάλος αριθμός ιστάμενων απολιθωμένων κορμών και ριζικών του 

συστημάτων σε πλήρη ανάπτυξη, αποδεικνύει την αυτοχθονία του Απολιθωμένου 

Δάσους. Επίσης έχουν ανευρεθεί απολιθώματα κορμών και στην υποθαλάσσια 

περιοχή και όπως πιστεύεται από επιστήμονες το δάσος συνεχιζόταν και στην 

υποθαλάσσια. Αξίζει να επισημανθεί ότι ανάμεσα στα ευρήματα βρίσκεται και ο 

μεγαλύτερος απολιθωμένος ιστάμενος κορμός ολόκληρης της Ευρώπης (με 7,02 

μέτρα ύψος και 8,58 μέτρα περίμετρο).

 Το 1985 η περιοχή κηρύχτηκε διατηρητέο μνημείο. Το 1994 ιδρύθηκε το 

«Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου», στην περιοχή του 

Σιγρίου, με σκοπό την προστασία, την μελέτη, την ανάδειξη και την προώθηση του 

φυσικού μνημείου. Από το 2000, το Μουσείο είναι ιδρυτικό μέλος του δικτύου 
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Ευρωπαϊκών Γεωπάρκων και το 2004 εντάχθηκε στο Παγκόσμιο Δίκτυο Γεωπάρκων 

της UNESCO. Το 2012 έπειτα από αίτημα των αρχών του δήμου Λέσβου η UNESCO 

ενέταξε ολόκληρη την Λέσβο στο Παγκόσμιο Δίκτυο Γεωπάρκων της UNESCO και 

το Δίκτυο Ευρωπαϊκών Γεωπάρκων.

Ένα ακόμα απομεινάρι της έντονης ηφαιστειακής δραστηριότητας που υπήρξε στη

Λέσβο είναι η πληθώρα των θερμών πηγών οι οποίες είναι διασκορπισμένες σε 

διάφορα σημεία του νησιού. Εντυπωσιακό δε είναι ότι το ένα τέταρτο των ιαματικών 

πηγών της Ελλάδας βρίσκεται στη Λέσβο. Αποτελούν από τα αρχαία χρόνια πόλο 

έλξης, καθώς από τότε ήταν γνωστές για τις θεραπευτικές τους ιδιότητες, άλλωστε ο 

Ερέσιος Ιατροφιλόσοφος και Βοτανολόγος Θεόφραστος κάνει λόγο για την 

σπουδαιότητα των Ιαματικών Πηγών της Λέσβου .

  Στα ύδατα τους συναντώνται ποικίλες χημικές συνθέσεις (ανθρακούχα, 

χλωριούχα, θειούχα και ραδιοενεργά νερά) και ποικιλία θερμοκρασιών . Σήμερα 

πέντε από αυτές διαθέτουν λουτρικές εγκαταστάσεις και μπορούν να δεχθούν 

επισκέπτες . Οι σημαντικότερες θερμοπηγές είναι οι ιαματικές πηγές: Εφταλούς, 

Πολιχνίτου (Πρόκειται για την θερμότερη πηγή της Ευρώπης), Αργέννου, Αι-Γιάννη 

Λισβορίου και τα Θέρμα του κόλπου Γέρας . 

3.3 ιστορία Λέσβου

Σύμφωνα με τη μυθολογία οι πρώτοι κάτοικοι της Λέσβου ήταν οι Πελασγοί, οι 

οποίοι αρχικά την ονόμασαν Πελασγία. Κατά τη διάρκεια της προϊστορικής εποχής 

της αποδόθηκε πληθώρα ονομάτων : «Λασσία» (πυκνόδενδρη) , «Ίσσα» , «Αιολίς» , 

«Ιμερτή» (ποθητή) κ.α. Μυθολογικά ο πρώτος έποικος της Λέσβου ήταν ο 

φημισμένος βασιλιάς Μάκαρας, ο οποίος είχε τέσσερις γιούς (τον Έρεσο, τον 

Κυδρόλαο, το Νέανδρο και τον Λεύκιππο) και τέσσερις κόρες (τη Μυτιλήνη, τη 

Μήθυμνα, την Ίσσα, την Άντισσα και την Αρίσβη). Τα παιδιά του Μάκαρα έδωσαν τα

ονόματα τους στις κυριότερες, την εποχή εκείνη ,πόλεις της Λέσβου. Ακόμα και 

σήμερα τα περισσότερα τοπωνύμια διατηρούν το μυθολογικό τους όνομα . Το 
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σημερινό της όνομα "Λέσβος" προέρχεται από τον Λέσβο, γιο του Θεσσαλού ήρωα 

Λάπηθου και σύζυγος της Μήθυμνας.

Η Λέσβος λόγω της πλούσιας ενδοχώρας της και της γεωγραφικής θέσης, είχε 

κατοικηθεί από τα βάθη της αρχαιότητας. Από τα ευρήματα αρχαιολογικών 

ανασκαφών προκύπτει ότι οι πρώτες οργανωμένες οικισμοί χρονολογούνται πριν από 

τρείς περίπου χιλιάδες χρόνια, κατά τη Νεολιθική περίοδο. 

Από αυτούς όμως συστηματικά έχει ανασκαφεί μόνο ο οικισμός της Θερμής (στην 

ανατολική ακτή του νησιού). Επίσης διαγράφει μία εντυπωσιακή ιστορική διαδρομή 

και αυτό φανερώνεται από τα αρχαιολογικά ευρήματα τα οποία μαρτυρούν πολιτισμό 

αντίστοιχο του Τρωικού. Ως πρώτοι κάτοικοι του νησιού  αναφέρονται οι Πελασγοί 

(από το πελασγικό Άργος, τη μετέπειτα Θεσσαλία). Τα πρώτα ονόματα του νησιού, 

«Πελασγία» και «Ίσσα», καθώς και η ύπαρξη ερειπίων πελασγικών τειχών σε 

διάφορες περιοχές δείχνουν το ιστορικό υπόβαθρο που υπάρχει στις μυθολογικές 

παραδόσεις. Το νησί αποικίστηκε ξανά το 1393-1184 π. Χ. από τους Αχαιούς, ενώ το 

1000 π. Χ. περίπου ιδρύεται στη Λέσβο η Αιολική αποικία των Πενθιλιδών.

Λόγω της μακραίωνης ιστορίας της Λέσβου θα αναφερθούμε περιληπτικά σε 

κάποιους σημαντικούς, από ιστορικής άποψης, σταθμούς :

ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ :

 Κατά την αρχαϊκή περίοδο (7ος – 6ος π. Χ.) η Λέσβος αναδεικνύεται σε 

εμπορική και ναυτική δύναμη και η συμμαχία της έγινε περιζήτητη και ο 

πλούτος της μεγάλος. Παράλληλα παρουσιάζετε στην Λέσβο πνευματική και 

καλλιτεχνική άνθηση, από τις σημαντικότερες στον Ελληνικό χώρο. Τη 

πολιτιστική άνοδο στηλοθετούν ονόματα όπως της Σαπφώς, του Αρίωνα, του 

Πιττακού, του Αλκαίου, του Τέρπανδρου, του Θεόφραστου και πλήθος άλλων 

ποιητών, μουσικών, συγγραφέων και φιλοσόφων.

 Στο τέλος του 6ου αι. π.Χ. η Λέσβος λεηλατήθηκε από τους Πέρσες και 

πέρασε υπό περσική κυριαρχία για 14 χρόνια. (493 π. Χ. - 479 π. Χ). Έκτοτε 
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το νησί χάνει την αυτονομία του και υφίσταται σειρά αλλεπάλληλων 

επιδρομών και συγκρούσεων. Μετά το τέλος των περσικών πολέμων και τη 

νίκη των Ελλήνων, οι λεσβιακές πόλεις έγιναν μέλη της Α΄ Αθηναϊκής 

Συμμαχίας (479 π. Χ.),  και αργότερα πήραν ενεργό μέρος στα γεγονότα του 

Πελοποννησιακού πολέμου.

 Το 431 π. Χ. οι Μυτιληναίοι αποστατούν από την Α΄ Αθηναϊκή Συμμαχία και 

μόλις που γλυτώνουν την ολοκληρωτική καταστροφή της από τους 

Αθηναίους. Αυτή την περίοδο, τον 5ο αι. π.Χ. έζησε ο ιστοριογράφος 

Ελλάνικος (480-395 π.Χ.) και τον 4ο αι. π.Χ. ο «πατέρας» της βοτανικής 

Θεόφραστος (372/1-288/7 π.Χ.).

 Μετά την ήττα των Αθηναίων στους Αιγός Ποταμούς (405  π. Χ. ), 

ο Λύσανδρος κυρίευσε όλες τις πόλεις της Λέσβου και τις 

υπέταξε στη Σπάρτη.

 Οι Πέρσες θα καταλάβουν ξανά το νησί το 357 π. Χ. και τελικά θα την 

απελευθερώσει το 332 π. Χ. ο Μέγας Αλέξανδρος.

 Κατά την Ελληνιστική περίοδο η Λέσβος βρισκόταν στην επιρροή της 

μακεδονικής κυριαρχίας και αργότερα των Πτολεμαίων.

 Το 168 π. Χ. η Λέσβος εντάσσεται στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Κατά τη 

διάρκεια της κυριαρχίας των Ρωμαίων κατασκευάζεται το Υδραγωγείο της 

Μόριας με το οποίο μετέφεραν το νερό από απόσταση 30 περίπου χλμ. στην 

πόλη της Μυτιλήνης.
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ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑ :

 Καθ' όλη τη διάρκεια της Βυζαντινής περιόδου η Λέσβος ανέπτυξε σημαντική 

εμπορική δραστηριότητα και πνευματική ζωή, χάρη στα μοναστηριακά της 

κέντρα (π.χ. Μονή Μυρσινιώτισσας). Ωστόσο οι πειρατικές επιδρομές καθώς 

και επιδρομές Αράβων καταπόνησαν το νησί και έπληξαν την οικονομία του.

 Το 52 - 58 μ. Χ., η Λέσβος γνώρισε τον χριστιανισμό από τον Απόστολο 

Παύλο στο πλαίσιο της τρίτης του περιοδείας.

 Το 395 μ. Χ., με τη διαίρεση του βυζαντινού κράτους σε Ανατολικό και 

Δυτικό, η Λέσβος εντάχθηκε στο Ανατολικό.

 Μετά την κατάληψη της Κωνσταντινούπολης από τους Φράγκους, η Λέσβος 

ακολούθησε τη μοίρα των νησιών του βορειοανατολικού Αιγαίου και 

αποτέλεσε τμήμα της Λατινικής Αυτοκρατορίας της Κωνσταντινούπολης. Το 

1247 επανήλθε στους Βυζαντινούς.

 Το 1355 μ. Χ. παραχωρήθηκε από τον αυτοκράτορα Ιωάννη Παλαιολόγο, ως 

προίκα για τη Μαρία Παλαιολόγου, στο Γενουάτη Φραγκίσκο Γατελούζο .Οι 

Γατελούζοι (Γενοβέζικη οικογένεια) την διοικούν αποτελεσματικά για ένα 

αιώνα. Τότε χτίζεται και το κάστρο της Μυτιλήνης που σώζεται μέχρι σήμερα.

 Το 1462 μ. Χ, μετά από πολιορκία 27 ημερών, οι Οθωμανοί Τούρκοι, 

καταλαμβάνουν το νησί. Οι πρώτοι αιώνες της ένταξής της στην Οθωμανική 

Αυτοκρατορία χαρακτηρίζονται από οικονομική παρακμή, χωρίς όμως 

παντελή απουσία πνευματικής ζωής.

 Από το 1774 μ. Χ., με τη συνθήκη του Κιουτσούκ-Καϊναρτζή, τα 

αποτελέσματα της οποίας ήταν ευεργετικά για το εμπόριο η παραγωγική και 

εμπορική δραστηριότητα του νησιού πέρασε σε μεγάλο βαθμό στα χέρια των 
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ελληνορθοδόξων, με αποτέλεσμα το νησί να γνωρίσει ραγδαία αστική 

ανάπτυξη. Την οικονομική ανάπτυξη ακολούθησε η πνευματική ακμή του 

νησιού.

ΝΕΟΤΕΡΗ ΙΣΤΟΡΙΑ :

 Η Λέσβος έμεινε υπό τουρκική κατοχή έως το 1912, όπου και 

απελευθερώθηκε από το ναύαρχο Κουντουριώτη.

 Η μικρασιατική καταστροφή το 1922 φέρνει περίπου 24.000 πρόσφυγες στη 

Λέσβο, οι οποίοι φέρνουν μαζί τους, την κοσμοπολίτικη σκέψη τους και την 

τεχνογνωσία τους, γεγονός που συντέλεσε καταλυτικά στην ανάπτυξη και 

πολιτιστική αναγέννηση του νησιού. Παρά τη δύσκολη ιστορική συγκυρία, η 

Λέσβος ανέπτυξε ακμάζουσα πνευματική ζωή στα Νεότερα χρόνια. Μεταξύ 

των σημαντικότερων λογοτεχνών και καλλιτεχνών των Νεότερων χρόνων 

συγκαταλέγονται οι Λέσβιοι Στρατής Μυριβήλης, Ηλίας Βενέζης, Αργύρης 

Εφταλιώτης, Οδυσσέας Ελύτης, Φώτης Κόντογλου και ο Θεόφιλος 

Χατζημιχαήλ.

 Το νησί υπήρξε μάρτυρας μίας ακόμη κατοχής κατά τη διάρκεια του Β΄ 

Παγκοσμίου Πολέμου, όταν ο γερμανικός στρατός το κατέλαβε το 1941. Η 

κατοχή κράτησε ως το 1944.

 Στα χρόνια μετά τον εμφύλιο (1950-1960), οι πολιτικές διώξεις και η 

οικονομική καχεξία οδηγούν σε μεγάλο κύμα εσωτερικής και εξωτερικής 

μετανάστευσης, κυρίως στη Δυτική Ευρώπη και τις ΗΠΑ., με αποτέλεσμα τη 

δραματική μείωση του πληθυσμού και την ερήμωση αρκετών οικισμών.
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3.4 Οικονομία 

Η κατάληψη της Λέσβου (1462) από τους Οθωμανούς μετέβαλε την 

κοινωνικοοικονομική της φυσιογνωμία, την οικιστική της διάρθρωση και την 

γεωπολιτική της θέση. Επί τέσσερις περίπου αιώνες, κάτω από τον εναγκαλισμό της 

Μικρασιατικής ακτής, η Λέσβος θεωρείτο από την Υψηλή Πύλη στρατηγικό σημείο 

για τη διενέργεια ή την αποτροπή πολεμικών επιχειρήσεων αλλά και αργότερα, 

εμπορικός κόμβος όπου θα διασταυρώνονται οι εμπορικοί δρόμοι της Μεσογείου.

Η υπογραφή της συνθήκης του  Κιουτσούκ Καϊναρτζή το 1774 φέρνει τη μερική 

νομιμοποίηση της ναυτιλιακής δραστηριότητας των Ελλήνων και σε συνδυασμό με 

τη παρουσία Γάλλων εμπόρων στην πόλη της Μυτιλήνης θα  συμβάλλουν στην 

ανάπτυξη της εμπορίας ελαιόλαδου στη Μασσαλία. Επίσης η συγκρότηση του 

εμπορευόμενου ελληνισμού στη Ν. Ρωσία, θα οδηγήσουν σε ουσιαστικό 

μετασχηματισμό της μέχρι τότε κοινωνικοοικονομικής δομής της Λέσβου που θα 

προλειάνει τις επερχόμενες μεταβολές του 19ουαιώνα. Αυτές οι μεταβολές θα 

οδηγήσουν περί τα τέλη του αιώνα σε μια μεγάλη ανάπτυξη που θα αλλάξει την όψη 

του νησιού.

Στα μέσα του 19ουαιώνα, μετά την μεγάλη καταστροφή των ελαιώνων το 1850, 

λόγω εξαιρετικά δυσμενών καιρικών συνθηκών, σηματοδοτείται η έναρξη μιας νέας 

εποχής. Καθώς η καταστροφή αυτή έκανε πολλούς Μυτιληναίους να 

συνειδητοποιήσουν ότι εκτός από τη γεωργία και την κτηνοτροφία υπάρχουν και 

άλλοι βιοποριστικοί τρόποι όπως το εμπόριο και η ναυτιλία. Ως ιστορικό στοιχείο, 

δηλωτικό της ραγδαίας ανάπτυξης της καλλιέργειας της ελιάς, πρέπει να επισημανθεί 

η καταγραφή του 1888, που αριθμεί 18 ατμοκίνητα ελαιοτριβεία ενώ εκείνη του 1912

αναφέρει 110. Η πλούσια παραγωγή του λαδιού συνεπάγεται και τη δημιουργία 

αξιόλογης εμπορικής κίνησης. Όλος ο 18ος αιώνας χαρακτηρίζεται από κίνηση του 

προϊόντος προς τη Γαλλία και συγκεκριμένα τη Μασσαλία. Αξιοσημείωτο δε είναι ότι

το 1881 οι εξαγωγές από τα λιμάνια του νησιού υπολογίζονταν σε 18-20 εκατομμύρια

φράγκα.

Την περίοδο από τα μέσα του 19ου μέχρι τις πρώτες δεκαετίες του 20ού αιώνα 

σημειώθηκε ραγδαία ανάπτυξη της βιομηχανίας στη Λέσβο: χτίστηκαν ελαιοτριβεία, 
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σαπωνοποιεία, αλευρόμυλοι κ.ά. Η οικονομική άνθηση του νησιού στηρίχτηκε σε 

μεγάλο βαθμό στη μονοκαλλιέργεια της ελιάς. Οργανώθηκαν βιομηχανίες και 

βιοτεχνίες που επεξεργάζονταν τα προϊόντα και υποπροϊόντα του ελαιόκαρπου και 

δημιουργήθηκαν σημαντικά εμπορικά δίκτυα τα οποία διοχέτευαν τα τοπικά προϊόντα

στα Βαλκάνια, την Ευρώπη, τη Μικρά Ασία κ.α. Επίσης παρατηρείται και αξιόλογη 

παραγωγή ελαιοσάπουνων με σύγχρονες τεχνικές και τα προϊόντα διατίθονταν κυρίως

στις αγορές της Κωνσταντινούπολης, των παραλίων της Μικράς Ασίας και τις πόλεις 

της Μαύρης θάλασσας. Η παραγωγή σαπουνιού στο νησί άκμασε την περίοδο 1875-

1895, ενώ από το 1912 περιορίστηκε . Από αυτή την περίοδο προέρχονται τα 

νεοκλασικά αρχοντικά που συναντάμε μέχρι σήμερα στην πόλη της Μυτιλήνης, που 

είναι ακόμα μια απόδειξη της οικονομικής άνθισης της εποχής.

Η πόλη της Μυτιλήνης έφτανε το 1905 στους 17.000 κατοίκους. Οι υπηρεσίες που 

διέθετε ήταν τριάντα παντοπωλεία, 26 εστιατόρια, 7 κρεοπωλεία, 7 γαλακτοπωλεία, 2

μακαρονοποιείες, 2 κουρεία, 3 αρτοποιεία και 20 καφενεία καθώς επίσης 8 

εκκλησίες, ένα νοσοκομείο, τρία σχολεία(που δέχονται 1830 μαθητές) και ένα 

γαλλικό σχολείο με 74 μαθητές. Την εποχή εκείνη δεν έλειπαν οι ατμοκίνητες 

βιομηχανίες, οι εμπορικοί οίκοι, οι ατμοπλοϊκές εταιρίες και αρκετές τράπεζες. Αξίζει

να σημειωθεί πως η πόλη είχε επίσης ένα τριώροφο ξενοδοχείο, δύο θέατρα, δύο 

κινηματογράφους, ένα εμπορικό επιμελητήριο, 12 δικηγόρους και διάφορα 

φιλανθρωπικά σωματεία, λέσχες κ.λπ.

Η προσάρτηση του νησιού στο ελληνικό κράτος θα έχεις ως αποτέλεσμα τη 

σταδιακή παρακμή του εμπορίου με τα παράλια της Μικρά Ασίας και ακόμα 

μεγαλύτερο πλήγμα στην οικονομική ζωή του νησιού θα επιφέρει η Μικρασιατική 

καταστροφή του 1922, αφού μια τεράστια καταναλωτική αγορά, για τα παραγόμενα 

προϊόντα της Λέσβου έσβησε.

Μετά την ένταξη της Λέσβου στην Ελλάδα πολλές πολεμικές και 

κοινωνικοοικονομικές συγκυρίες που ταλάνιζαν τη χώρα έως το 1950 περίπου, 

λειτούργησαν σας ανασταλτικός παράγοντας και δεν επέτρεψαν στη Λέσβο να 

ανακτήσει την παλιότερη οικονομική της άνθιση. Οι κυριότερες από αυτές ήταν: Ο 

εθνικός διχασμός του 1916, Α΄ παγκόσμιος πόλεμος, μικρασιατική εκστρατεία, το 

οικονομικό κραχ του ’30, ο Β΄ παγκόσμιος πόλεμος και ο εμφύλιος ακολούθησε από 
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το 1946 έως το 1949. Όπως είναι λογικό λοιπόν οι παραπάνω παράγοντες καθώς και 

η αστάθεια της καλλιέργειας της ελιάς επηρέασαν καθοριστικά τη μοίρα της Λέσβου. 

Η διαρκής μετανάστευση και η αποψίλωση του λεσβιακού πληθυσμού θα 

συνεχιστούν και μετά τη λήξη του Β΄ Παγκοσμίου πολέμου, χαρακτηριστικό δε είναι 

ότι από τους 137.160 κατοίκους ντόπιους και Μικρασιάτες πρόσφυγες που 

απογράφηκαν το 1928 στο νησί έχουν απομείνει σήμερα, σύμφωνα με την απογραφή 

του 2001, μόλις 90.643 κάτοικοι (σύμφωνα με την απογραφή του 2001). Δηλαδή 

μέσα σε 73 χρόνια ο πληθυσμός της Λέσβου μειώθηκε κατά 33,91%.

Σήμερα η οικονομία του νησιού είναι κυρίως αγροτική και κτηνοτροφική και 

λιγότερο εμπορική και τουριστική. Με έντεκα εκατομμύρια ελαιόδεντρα  

συγκαταλέγεται στους βασικούς της ελληνικής παραγωγής ελαιολάδου και 

παραγωγής προϊόντων ελιάς. Αξιοσημείωτη είναι και εκτροφή αιγοπροβάτων, με την 

οποία και τα παράγωγά της, ασχολούνται οι κάτοικοι του δυτικού και ανατολικού 

μέρους του νησιού όπου εκτείνονται μεγάλες εκτάσεις βοσκοτόπων, αλλά και η 

παραγωγή ούζου, αλίπαστων και κρασιών.

3.5 Τουρισμός στη Λέσβο

Ο τουρισμός έκανε την εμφάνιση του στις αρχές του ’80 αλλά δεν έδειξε να 

συγκινεί τους Λέσβιους γι’ αυτό και περιορίστηκε σε μικρές οικογενειακές 

επιχειρήσεις είτε με την μορφή δωματίων είτε ξενοδοχείων κι αυτό σε συγκεκριμένες 

περιοχές όπως ο π.χ. Μόλυβος, η Πέτρα, η Ερεσός κ.λπ.. Αυτή είναι κατά πολλούς 

και η βασικότερη αιτία για την διαφύλαξη της χλωρίδας και της πανίδας ακόμη και 

της αρχιτεκτονικής φυσιογνωμίας σε αυτό το βαθμό που τη συναντάμε έως σήμερα.

Ο τουρισμός σήμερα παίζει σημαντικό αλλά όχι κυρίαρχο ρόλο. Η Λέσβος έχει 

ετησίως 800.000 περίπου διανυκτερεύσεις εκ των οποίων τα δύο τρίτα αφορούν 

παραθεριστές από το εξωτερικό. Τα τουριστικά αξιοθέατα του νησιού είναι ποικίλα 

και καλύπτουν το ενδιαφέρον διαφόρων ομάδων στόχου. Ωστόσο, έως σήμερα, το 

νησί επισκέπτονται κυρίως οι τουρίστες που ενδιαφέρονται για θάλασσα και 

ηλιοθεραπεία. Η επικέντρωση κυρίως σ’ αυτό το τομέα επιδράει αρνητικά στην 
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επιμήκυνση της τουριστικής σεζόν, η οποία περιορίζεται κατά κανόνα μεταξύ Ιούνιου

και Σεπτέμβριου και επιφέρει μια μικρή κάλυψη των καταλυμάτων της Λέσβου. Ένα 

σημαντικό μέρος του τουρισμού αποτελείται και από θρησκευτικούς τουρίστες, οι 

οποίοι επισκέπτονται το νησί με σκοπό το προσκύνημα ή την εκπλήρωση κάποιου 

τάματος σε κάποια από τα γνωστά μοναστήρια και ναούς του νησιού. Ουσιαστικά ο 

θρησκευτικός τουρισμός είναι η μόνη ανεπτυγμένη μορφή εναλλακτικού τουρισμού 

στη Λέσβο.

Πάρα της προσπάθειες για ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού κατά κύριο

λόγο στον αγροτουρισμό, τελικά περιορίστηκε κυρίως στην προσφορά καταλυμάτων 

σε αγροτικές περιοχές, ενώ απουσιάζει παντελώς μια άμεση συσχέτιση με την 

γεωργία. Όπως γίνεται αντιληπτό από προηγούμενες αναφορές στις παραπάνω 

ενότητες, η Λέσβος διαθέτει ένα μεγάλο δυναμικό για την ανάπτυξη διαφόρων 

τουριστικών μορφών, πέραν του συμβατικού τουρισμού θερινής αναψυχής. Η 

πολυμορφία του ζωικού και φυτικού κόσμου του νησιού αποτελεί μια καλή βάση για 

την ανάπτυξη του φυσιολατρικού τουρισμού, του περιηγητικού τουρισμού, του 

γεωτουρισμού, του πολιτιστικού και αρχαιολογικού τουρισμού. Επίσης με την 

καλύτερη αξιοποίηση της πληθώρας των τοπικών προϊόντων και την ενσωμάτωση 

τους στον τουρισμό, θα μπορούσε να αναπτυχθεί και ο γαστρονομικός τουρισμός στη 

Λέσβο.

37



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ

Στο παρόν κεφάλαιο της εργασίας θα αναπτυχθούν όλες οι διαδικασίες που 

ακολουθήθηκαν για την ακριβέστερη και διεξαγωγή της έρευνας που αφορούσε την 

τουριστική κατάσταση στο νησί της Λέσβου.

4.1 Δειγματοληψία

Η δειγματοληψία μας επιτρέπει να προσδιορίσουμε τις ιδιότητες του πληθυσμού 

χωρίς να είμαστε υποχρεωμένοι να συλλέξουμε πληροφορίες απ’ όλα τα άτομα ενός 

συγκεκριμένου πληθυσμού, δηλαδή μελετώντας τα στοιχεία ενός τμήματος του 

πληθυσμού, μπορούμε να γενικεύσουμε τις πληροφορίες που εξάγονται από το 

δείγμα, σε ολόκληρο τον πληθυσμό. Παρά το γεγονός ότι µμπορεί κάποιος να 

πιστεύει πως τα ασφαλέστερα ευρήματα μπορούν να προέλθουν από μία έρευνα κατά 

την οποία μελετήθηκαν όλα τα άτομα πληθυσμού, υπάρχουν αρκετοί λόγοι που 

κάνουν απαραίτητη τη χρήση δείγματος από τον πληθυσμό (π.χ. η μελέτη ολόκληρου 

του πληθυσμού είναι χρονοβόρα και πολλές φορές ανέφικτη )

Για να μπορούν όμως να γενικευτούν τα αποτελέσματα μιας έρευνας από το 

δείγμα που μελετήθηκε στο συνολικό πληθυσμό πρέπει να έχουν ακολουθηθεί οι 

αρχές της δειγματοληψίας. Ουσιαστικά λοιπόν η δειγματοληψία είναι η διαδικασία µε

την οποία επιλέγουμε ένα δείγμα από τον πληθυσμό επιδιώκοντας αυτό να είναι κατά 

το δυνατόν αντιπροσωπευτικότερο (δηλαδή, να διαθέτει κατά προσέγγιση τα 

χαρακτηριστικά του πληθυσμού στον οποίο ανήκει). 
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Η αντιπροσωπευτικότητα του δείγματος καθορίζεται από την σωστή χρήση και 

επιλογή κατάλληλων τεχνικών δειγματοληψίας, ώστε το δείγμα που επιλέγεται είναι 

αντιπροσωπευτικό του πληθυσμού. Σε αντίθετη περίπτωση, τα αποτελέσματα μπορεί 

να είναι παραπλανητικά λόγω μεροληψίας στην σύνθεση του δείγματος.

4.2 Επιλογή δείγματος  και σχεδιασμός ερωτηματολογίου 

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε στο νησί της Λέσβου κατά το χρονικό διάστημα 

μεταξύ Ιουλίου 2013 έως και Οκτωβρίου 2013 και βασίστηκε σε δείγμα 56 ατόμων, 

Έλληνες και ξένους. Για την διεξαγωγή της έρευνας ως καταλληλότερη μέθοδος 

συλλογής στοιχείων κρίθηκε η μέθοδος της συμπωματικής δειγματοληψίας με τη 

χρήση προσωπικού ερωτηματολογίου. Η επιλογή της μελέτης μέσω ερωτηματολογίου

έγινε με γνώμονα τα βασικά πλεονεκτήματα της χρήσης ερωτηματολογίων, καθώς η 

παρούσα μέθοδος χρησιμοποιείται ευρέως εξαιτίας του χαμηλού κόστους της και των 

γρήγορων αποτελεσμάτων της.

Συγκεκριμένα έγινε προσπάθεια το ερωτηματολόγιο να είναι δομημένο απλά, οι 

ερωτήσεις του να είναι διατυπωμένες με σαφήνεια ώστε να αποφευχθεί το 

ενδεχόμενο παρανοήσεων. Ο συνολικός χρόνος που απαιτείται για την συμπλήρωση 

του ερωτηματολογίου, έγινε προσπάθεια να μην υπερβαίνει τα 10 λεπτά , καθότι 

απευθυνόταν σε τουρίστες και δεν θέλαμε να είναι χρονοβόρο. Δόθηκε ιδιαίτερη 

ώστε οι ερωτήσεις να είναι όσο το δυνατόν πιο διακριτικές και γι’ αυτό άλλωστε 

πληροφορούνταν οι ερωτηθέντες  ότι όλες οι πληροφορίες που θα έδιναν θα 

χρησιμοποιούνταν ανώνυμα και καθαρά για  ερευνητικού και εκπαιδευτικούς 

σκοπούς. Τέλος ο ερωτηματολόγιο μοιράστηκε με την φυσική παρουσία του ερευνητή

σε τουρίστες, σε διάφορες περιοχές της Λέσβου.
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4.3 Δομή ερωτηματολογίου

Το ερωτηματολόγιο αποτελούνταν από 20 ερωτήσεις. Όλες οι ερωτήσεις ήταν 

κλειστού τύπου τόσο για την μείωση του απαιτούμενου χρόνου συμπλήρωσης του, 

όσο και για την ευκολότερη, μετέπειτα, επεξεργασία και ανάλυση των δεδομένων που

θα προκύπτανε. Αναφορικά με τη δομή του ερωτηματολογίου, οι ερωτήσεις είναι 

οργανωμένες ως εξής :

Οι πρώτες πέντε εξετάζουν δημογραφικά και κοινωνικά στοιχεία ερωτηθέντων, 

όπως:

 Το φύλο. (1η ερώτηση)
 Την ηλικία. (2η ερώτηση)
 Τον τόπο μόνιμης κατοικίας. (3η ερώτηση)
 Την οικογενειακή κατάσταση. (4η ερώτηση)
 Τον αριθμό των παιδιών. (5η ερώτηση)

Τα προαναφερθέντα χαρακτηριστικά συμπεριλήφθηκαν για να υπάρξει μια 

ξεκάθαρη και ολοκληρωμένη εικόνα για τα προσωπικά στοιχεία των ερωτώμενων, με 

σκοπό την πραγματοποίηση αναλύσεων για την μελέτη διακυμάνσεων στις απόψεις 

των τουριστών εξαρτώμενες από τα κοινωνικο – δημογραφικά χαρακτηριστικά τους.

Οι επόμενες εννέα ερωτήσεις αφορούν την άντληση λεπτομερειών σχετικές με το 

ταξίδι τους, τους λόγους και τα κίνητρα της επίσκεψης τους. Πιο αναλυτικά :

 Φορές επίσκεψης στο νησί της Λέσβου. (6η ερώτηση)
 Σχέση με συνταξιδιώτες (π.χ. οικογένεια). (7η ερώτηση)
 Διάρκεια παραμονής στο νησί. (8η ερώτηση)
 Λόγοι επίσκεψης στη Λέσβο. (9η ερώτηση)

 Αναφορά πηγών άντλησης πληροφοριών σχετικές με τη Λέσβο. (10η 

ερώτηση)
 Αναφορά μεταφορικού μέσου με το οποίο ταξίδεψαν στη Λέσβο. (11η 

ερώτηση)
 Τύπος καταλύματος στο οποίο διέμειναν. (12η ερώτηση)
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 Αναφορά του ημερήσιου ατομικού χρηματικού ποσού που είναι 

διατεθειμένοι να δαπανήσουν, συμπεριλαμβανομένης και της στέγασης 

(13η ερώτηση)
 Αναφορά περιοχών που επισκέφθηκαν. (14η ερώτηση)

Η τρίτη και τελευταία ενότητα του ερωτηματολογίου αποτελείται από πέντε 

ερωτήσεις και έναν πίνακα με εννέα υποερωτήματα. Από τις ερωτήσεις εξετάζεται ο 

βαθμός στον οποίο οι αντικειμενικοί αλλά και οι υποκειμενικοί παράγοντες 

επηρεάζουν την συνολική ικανοποίηση των επισκεπτών, από την Λέσβο ως 

τουριστικό προορισμό. Αναλυτικότερα :

 Πρόθεση επίσκεψης ξανά της Λέσβου. (15η ερώτηση)
 Πρόθεση πρότασης του νησιού και σε άλλα άτομα. (16η ερώτηση)
 Άποψη σχετική με το κόστος των διακοπών τους στη Λέσβο. (17η 

ερώτηση)
 Αξιολόγηση χρημάτων που δαπάνησαν σε σχέση με την ποιότητα των 

παρεχόμενων υπηρεσιών. (18η ερώτηση)
 Άποψη σχετική, με το προς ποια κατεύθυνση πρέπει να κινηθεί η 

τουριστική ανάπτυξη του νησιού. (19η ερώτηση)
 Αξιολόγηση συνολικής ικανοποίησης από:  (20η ερώτηση)

 Καταλύματα (οργάνωση και εξυπηρέτηση).

 Μέσα μεταφοράς.

 Νυχτερινή ζωή.

 Ευγένεια – Φιλοξενία.

 Οδικές αρτηρίες.

 Υπηρεσίες εστίασης (ποιότητα και εξυπηρέτηση).

 Πολιτιστικά δρώμενα.

 Φυσικό περιβάλλον.

 Αξιοθέατα (μουσεία, αρχαιολογικοί χώροι κ.λπ.).
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4.4 Περιορισμοί έρευνας 

Η έρευνα αφορούσε άτομα τα οποία έχουν επισκεφθεί έστω και μια φορά τη 

Λέσβο ως τουρίστες και δεν συμπεριλάμβανε όσους φιλοξενήθηκαν σε σπίτια φίλων 

ή συγγενών αλλά μόνο όσους διέμειναν σε κάποιο κατάλυμα. Ακόμη μια δυσκολία 

που αντιμετωπίστηκε ήταν η δυσκολία επικοινωνίας με ξένους τουρίστες που δεν 

μιλούσαν την αγγλική γλώσσα (κυρίως Τούρκοι τουρίστες). Επιπλέον, λόγω της 

μεγάλης έκτασης του νησιού δεν υπήρχε η δυνατότητα διανομής ερωτηματολογίων 

σε όλες της περιοχές της Λέσβου, αλλά μόνο στα κύρια τουριστικά κέντρα του 

νησιού (Μυτιλήνη, Μήθυμνα, Ερεσό). Τέλος η κυριότερη δυσκολία αντιμετωπίστηκε 

στη συλλογή δεδομένων για τον τουρισμό της Λέσβου, καθότι οι περισσότεροι 

αρμόδιοι φορείς δεν ήταν σε θέση να παρέχουν ακριβή και επίσημα στοιχεία.

4.5 Στατιστική ανάλυση δεδομένων 

Ως εργαλείο για την καταχώρηση, επεξεργασία και ανάλυση των δεδομένων του 

δείγματος χρησιμοποιήθηκε το ειδικό στατιστικό πακέτο SPSS 20.0 (Statistical 

Package for the Social Sciences) .

Μετά το στάδιο της συλλογής των ερωτηματολογίων ακολούθησε η διαδικασία 

επεξεργασίας των στοιχείων τους. Όλα τα στοιχεία της έρευνας κωδικοποιήθηκαν σε 

μεταβλητές και καταχωρήθηκαν σ’ ένα αρχείο δεδομένων, ώστε να γίνει εφικτή η 

επεξεργασία και η ανάλυση τους. Κατόπιν πραγματοποιήθηκε στατιστική 

επεξεργασία των δεδομένων και εξήχθησαν χρήσιμα συμπεράσματα σχετικά με την 

έρευνα μας.

Εκτός από την εξαγωγή στατιστικών πινάκων συχνότητας, οι οποίοι μας δίνουν με 

απόλυτη ακρίβεια τις τιμές των διαφόρων στατιστικών μεταβλητών, κρίθηκε σκόπιμο

να εξαχθούν και γραφικές παραστάσεις (ραβδογράμματα) αυτών των πινάκων, ώστε 

τα αποτελέσματα μας να είναι πιο «φιλικά» και ευανάγνωστα προς το ευρύτερο 

κοινό. (Κίκιλιας Π. Πετράκης Α. κ.α.,2001). Τέλος η έρευνα περιέχει και έλεγχο 

υποθέσεων με τη χρήση του στατιστικής «δοκιμής» του χ 2 (Pearson ’s chi-squared 

test) για την διερεύνηση της ύπαρξης ή όχι στατιστικά σημαντικής εξαρτημένης 

σχέσης ανάμεσα σε δύο ποιοτικές μεταβλητές.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗ ΝΗΣΟ ΛΕΣΒΟ

Σ’ αυτό το κεφάλαιο παρουσιάζονται και αναλύονται τα αποτελέσματα της 

έρευνας σχετικά με την τουριστική κατάσταση της Λέσβου. Η εξαγωγή των 

δεδομένων που επεξεργάστηκαν έγινε με τη χρήση ερωτηματολογίου. Η επεξεργασία 

των δεδομένων πραγματοποιήθηκε με τη χρήση του στατιστικού πακέτου S.P.S.S. 

20.0
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5.1 Ανάλυση δημογραφικών στοιχείων ερωτηθέντων

Διάγραμμα 5.1.1: Διάγραμμα για την μεταβλητή «Φύλο»

Στο παραπάνω ραβδόγραμα μας δείχνει το φύλο των τουριστών που επισκέφτηκαν

τη Λέσβο, από το οποίο προκύπτει ότι :

 Από αυτούς το 46, 4% ήταν άνδρες .
 Το  53, 6% γυναίκες.

Συμπεράσματα:

Το υψηλότερο ποσοστό των γυναικών μπορεί να συνδέεται με την ύπαρξη 

θρησκευτικού τουρισμού στο νησί, στον οποίο συνήθως συμμετέχουν περισσότερο 

γυναίκες. Αλλά και με το ότι οι γυναίκες είναι συνήθως πιο δεκτικές στη 

συμπλήρωση ερωτηματολογίων για την καταγραφή των απόψεων τους.
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Διάγραμμα 5.1.2: Διάγραμμα για την μεταβλητή «Ηλικία»

Στο παραπάνω διάγραμμα παρατηρούνται οι ηλικιακές ομάδες των τουριστών που 

επισκέφθηκαν τη Λέσβο, από το οποίο προκύπτει ότι:

 το μεγαλύτερο ποσοστό τουριστών του δείγματος μας, 35,7% είναι μεταξύ 35-

49 ετών.
 Ακολουθούν οι τουρίστες μεταξύ 25-34 με ποσοστό 28,6% .
 Η ηλικιακή ομάδα 50-65 με 16,1% . 
 Έπειτα οι τουρίστες μεταξύ 18-24 σε ποσοστό 14,3% .
 Και τέλος με το μικρότερο ποσοστό 5,4% η ηλικιακή ομάδα κάτω των 18 

ετών.

Συμπεράσματα: Τα υψηλά ποσοστά που συγκεντρώνει η ηλικιακή ομάδα 50-65 

ετών συνδέονται με την ύπαρξη θρησκευτικού τουρισμού στη Λέσβο . Επίσης η 

Λέσβος αποτελεί έναν προορισμό κατάλληλο για οικογενειακές διακοπές και αυτό 

γίνεται αντιληπτό από το υψηλό ποσοστό που συγκεντρώνει η ηλικιακή ομάδα 

μεταξύ 35 και 49 ετών, αλλά και η ηλικιακή ομάδα μεταξύ 25 και 34 ετών.
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Διάγραμμα 5.1.3: Διάγραμμα για την μεταβλητή «Μόνιμη κατοικία»

Το παραπάνω ραβδόγραμα  μας δείχνει την μόνιμη κατοικία των τουριστών του 

δείγματος μας, από το οποίο προκύπτει :

 8,9% του δείγματος μας κατοικεί μόνιμα στο νομό Αττικής.
 7,1% στην Πελοπόννησο.
 1,8% του δείγματος προέρχεται από την Ήπειρο.
 19,6% κατοικεί στη Δυτική Μακεδονία.
 28,6% αφορά τουρίστες από την Κεντρική Μακεδονία.
 7,1% των τουριστών μας προέρχεται από το Βόρειο Αιγαίο.
 8,9% κατοικούν μόνιμα στη Θεσσαλία.
 1,8% προέρχονται από την Κρήτη.
 10,7% είναι μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού (το 3,6% αφορά τούρκους 

τουρίστες).
 3,6% αφορά κατοίκους της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης.1,8% του

δείγματος έχει ως τόπο μόνιμης κατοικίας τη Στερεά Ελλάδα.
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Συμπεράσματα:

Από το γράφημα φαίνεται ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των επισκεπτών, του δείγματος μας,

έχουν ως τόπο μόνιμης κατοικίας την κεντρική Μακεδονία και την δυτική Μακεδονία. Αυτό 

μπορεί να συνδέεται με την γεωγραφική θέση της Λέσβου. Επίσης οι κάτοικοι της Αττικής 

έχουν περισσότερες επιλογές
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Διάγραμμα 5.1.4: Διάγραμμα για την μεταβλητή «Οικογενειακή κατάσταση»

Στο άνωθεν διάγραμμα παρατηρείται η οικογενειακή κατάσταση  των τουριστών 

του δείγματός μας που επισκέφθηκαν τη Λέσβο. Από το οποίο προκύπτει ότι:

 το 44,6 % των τουριστών είναι άγαμοι. 
 Το 51,8% έγγαμοι .
 Και το 3,6% ανήκει σε κάποια άλλη κατηγορία (π.χ. διαζευγμένοι, χηρεία 

κ.λπ.). 

Συμπεράσματα:

Μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των ερωτηθέντων είναι 

έγγαμοι γεγονός που ενισχύει την εικόνα της Λέσβου σαν οικογενειακό προορισμό 

διακοπών.
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Διάγραμμα 5.1.5: Διάγραμμα για την μεταβλητή «Αριθμός επισκέψεων»

Από το ανωτέρω ιστόγραμμα γίνεται αντιληπτό ότι από το δείγμα των 56 

τουριστών:

 32 (57,1%)  άτομα επισκέπτονται τη Λέσβο πρώτη φορά,
 16 (28,6%) άτομα δύο φορές
 4 (7,1%) άτομα τρείς φορές
 4 (7,1%) άτομα περισσότερες από τρείς φορές.

Συμπεράσματα:

Οι πλειοψηφία των ερωτηθέντων δήλωσε πως επισκέπτεται τη Λέσβο για πρώτη 

φορά. Ένα μεγάλο μέρος του δείγματος δήλωσε πως επισκέπτεται για δεύτερη φορά 

το νησί. Ο αριθμός των επισκέψεων μπορεί να συνδέεται με την ικανοποίηση των 

επισκεπτών από προηγούμενα ταξίδια στο νησί.
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5.2 Γενικά στοιχεία ταξιδιού επισκεπτών

Διάγραμμα 5.2.1: Διάγραμμα για την μεταβλητή «Διάρκεια παραμονής»

Το παραπάνω διάγραμμα εξετάζει την διάρκεια παραμονής των τουριστών του 

δείγματός μας στη Λέσβο. Από το οποίο προκύπτει :

 Με μεγαλύτερο ποσοστό 62,5 % εμφανίζονται όσων η διάρκεια παραμονή 

τους είναι μεταξύ τεσσάρων και επτά ημερών .
 Ακολουθούν όσοι διέμειναν περισσότερες από επτά μέρες με ποσοστό 28,6% .
 Και με μικρότερο ποσοστό 8,9% όσων η παραμονή ήταν μικρότερη των 3 

ημερών.

Συμπεράσματα:
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Η μεγάλη διάρκεια παραμονής σχετίζεται τόσο με το μεγάλο μέγεθος του νησιού 

όσο και με τη γεωγραφική του θέση ,αφού απέχει αρκετά από μεγάλα αστικά κέντρα.
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 Διάγραμμα 5.2.2: Διάγραμμα για την μεταβλητή «Μέσο μεταφοράς»

Το παραπάνω διάγραμμα μας δείχνει το μέσο μεταφοράς που επέλεξαν οι 

τουρίστες του δείγματός μας για να φθάσουν στη Λέσβο, από το οποίο προκύπτει :

 Το 60,7 % του δείγματός μας επέλεξε πλοίο.
 Και το 39,3 % επέλεξε αεροπλάνο.

Συμπεράσματα:

Από τα παραπάνω γραφήματα μπορούμε να συμπεράνουμε ότι το πλοίο αποτελεί 

επικρατέστερη επιλογή των τουριστών λόγω του χαμηλότερου κόστους του και τη 

δυνατότητα μεταφοράς των οχημάτων των τουριστών. Επίσης η ύπαρξη ακτοπλοϊκής 

σύνδεσης, κατά την τουριστική περίοδο, με περιοχές όπως η Καβάλα και η 

Θεσσαλονίκη. 
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Διάγραμμα 5.2.3: Διάγραμμα για την μεταβλητή «Πλοίο»

Από το παραπάνω διάγραμμα μπορούμε ν’ αντλήσουμε πληροφορίες σχετικά με 

τους τουρίστες του δείγματος μας, οι οποίοι επέλεξαν σαν μεταφορικό μέσο ,για την 

άφιξη τους στη Λέσβο, το πλοίο. Από το οποίο προκύπτει :

 17,9 % επέλεξαν πλοίο από Θεσσαλονίκη .
 16,1% πλοίο από Καβάλα.
 16,1% από Πειραιά.
 7,1 % πλοίο από Χίο.
 Και 3,6 % από Τουρκία .
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Διάγραμμα 5.2.4: Διάγραμμα για την μεταβλητή «Αεροπλάνο»

Από το παραπάνω διάγραμμα μπορούμε ν’ αντλήσουμε πληροφορίες σχετικά με 

τους τουρίστες του δείγματος μας, οι οποίοι επέλεξαν αεροπλάνο σαν μεταφορικό 

μέσο για την άφιξη τους στη Λέσβο. Από το οποίο προκύπτει :

 23,2 % προτίμησε αεροπλάνο από Θεσσαλονίκη.
 8,9 % επέλεξε αεροπλάνο από Αθήνα.
 5,4% αεροπλάνο από το εξωτερικό (αφορά αλλοδαπούς τουρίστες).
 1,8 % αεροπλάνο από Κρήτη (Ηράκλειο).

Συμπεράσματα: Οι ταξιδιώτες από Θεσσαλονίκη προτιμούν το αεροπλάνο ίσως 

εξαιτίας της έλλειψης συχνού ακτοπλοϊκού δρομολόγιου.

54



Διάγραμμα 5.2.5: Διάγραμμα για την μεταβλητή «Τύπος καταλύματος»

Το παραπάνω διάγραμμα  μας δείχνει τον τύπο καταλύματος που επέλεξαν οι 

τουρίστες που επισκέφθηκαν τη Λέσβο. Από το οποίο προκύπτει ότι :

 Πρώτη επιλογή αποτελούν τα ενοικιαζόμενα δωμάτια σε ποσοστό 48,2 % .
 Ακολουθούν τα ξενοδοχεία με 35,7 % .
 Κατόπιν με ποσοστό 12,5 % η ενοικίαση σπιτιού .
 Και τέλος το κάμπινγκ με 3,6 %.

Συμπεράσματα:
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Τα ενοικιαζόμενα δωμάτια συγκεντρώνουν μεγαλύτερο ποσοστό εξαιτίας του 

χαμηλότερου κόστους που έχουν σε σύγκριση με τα ξενοδοχεία, τα οποία όμως 

υπερτερούν σε ανέσεις.

Το κάμπινγκ συγκεντρώνει το χαμηλότερο ποσοστό, καθότι δεν υπάρχει κάποιο με

οργανωμένη δομή. Αρκετά μικρό ποσοστό συγκεντρώνει και η ενοικίαση σπιτιού 

εξαιτίας του υψηλού κόστους της και την μεγάλη διάρκεια παραμονής που 

προϋποθέτει.
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Διάγραμμα 5.2.6: Διάγραμμα για την μεταβλητή «Ημερήσιο κόστος»

Στο παραπάνω γράφημα εξετάζεται το ημερήσιο ποσό το οποίο είναι διατεθειμένοι

να δαπανήσουν οι τουρίστες του δείγματός μας , συμπεριλαμβανομένης και της 

στέγασής τους, οι οποίοι επισκέφθηκαν τη Λέσβο. Από το οποίο προκύπτει :

 Το 17,9 % (10 άτομα) προτίθενται να δαπανήσουν έως 50 ευρώ την ημέρα.
 Το 55,4% (31 άτομα) διατίθενται να δαπανήσουν από 51 έως 150 ευρώ 

ημερησίως.
 Το 21,4% (12 άτομα) του δείγματός μας είναι διατεθειμένοι να δαπανήσουν 

101 έως 150 ευρώ ημερησίως.
 Και μόνο το 5,4% (3 άτομα) σκοπεύουν να δαπανήσουν πάνω από 151 ευρώ 

για τα ημερήσια έξοδα των διακοπών τους.

Συμπεράσματα: Οι περισσότεροι προτίθενται να δαπανήσουν μεταξύ 51 και 100 

ευρώ , με ποσοστό 55,4 %. Ενδεχομένως τα χαμηλότερα ποσοστά σε υψηλότερα 

ποσά να έχουν επηρεαστεί από την οικονομική κρίση , καθώς μεγάλο μέρος του 

δείγματος μας είναι Έλληνες.
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5.3 Αξιολογηση επισκεπτών για την Λέσβο ως τουριστικό 

προορισμό

Διάγραμμα 5.3.1: Διάγραμμα για την μεταβλητή «Επίσκεψη ξανά»

Το παραπάνω διάγραμμα μας δείχνει την πρόθεση των τουριστών του δείγματος 

μας να επισκεφθούν ξανά τη Λέσβο. Από το οποίο προκύπτει ότι :
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 Το 76,8 % απάντησε θετικά. 
 Το 17,9% δεν θα ήθελε να επισκεφθεί ξανά το νησί .
 Και 5,4% του δείγματος δεν γνωρίζει ή δεν απαντά .

Συμπεράσματα: Το συγκεκριμένο διάγραμμα μπορεί να μας παρέχει μια πρώτη 

εκτίμηση για την ικανοποίηση των ερωτηθέντων που επισκέφθηκαν τη Λέσβο.  Η 

πρόθεση του μεγαλύτερου μέρους τους να επισκεφθεί ξανά το νησί μπορεί να 

συνδέεται με τις θετικές εντυπώσεις που αποκομίσανε από το ταξίδι τους.

Διάγραμμα 5.3.2: Διάγραμμα για την μεταβλητή «Πρόταση σ’ άλλους»

Το παραπάνω διάγραμμα μας δείχνει την πρόθεση των τουριστών που 

επισκέφθηκαν τη Λέσβο να προτείνουν το νησί ως τουριστικό προορισμό και σ’ άλλα 

άτομα. Από το οποίο προκύπτει :

 Το 92,9% των ερωτηθέντων απάντησαν καταφατικά . 
 Ενώ μόλις το 7,1 % έδωσε αρνητική απάντηση.
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Συμπεράσματα:

Από τα παραπάνω ποσοστά μπορούμε να συμπεράνουμε ότι το μεγαλύτερο μέρος 

του δείγματος μας αποκόμισε θετικές εντυπώσεις από την επίσκεψή του στο νησί, 

αφού το μεγαλύτερο μέρος του προτίθεται να προτείνει και σ’ άλλα άτομα να 

επισκεφθούν τη Λέσβο.

Διάγραμμα 5.3.3: Διάγραμμα για την μεταβλητή «Άποψη κόστους διακοπών»

Στο άνωθεν διάγραμμα εξετάζεται η άποψη των τουριστών του δείγματός μας 

σχετικά με το κόστος των διακοπών τους στη Λέσβο. Από το οποίο προκύπτει ότι :
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 Το μεγαλύτερο μέρος του δείγματός μας , 64,3% , θεώρησε το κόστος των δια 

κοπών του κανονικό. 
 Φθηνό το θεώρησε το 7,1% 
 και ακριβό το 28,6 %. 
 Την απάντηση «πολύ ακριβό» δεν την επέλεξε κανένας από τους τουρίστες 

του δείγματός μας.

Συμπεράσματα:

Η άποψη των επισκεπτών για το κόστους των διακοπών τους είναι ιδιαιτέρως 

σημαντική αφού η δημιουργία μιας εικόνας ακριβών διακοπών στη Λέσβο θα 

μπορούσε να αποτελέσει ανασταλτικό παράγοντα για την τουριστική της κίνηση. Οι 

περισσότεροι από τους ερωτηθέντες θεώρησαν το κόστος των διακοπών τους 

κανονικό. Η ύπαρξη ενός αξιόλογου ποσοστού των ερωτηθέντων που θεώρησε το 

κόστος των διακοπών τους ακριβό μπορεί να συνδέεται τα ακριβά αεροπορικά 

εισιτήρια, ιδίως κατά τις περιόδους υψηλής ζήτησης, όπως είναι το καλοκαίρι. 
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Διάγραμμα 5.3.4: Διάγραμμα για την μεταβλητή «Σχέση ποιότητας τιμής υπηρεσιών»

Το παραπάνω διάγραμμα  μας δείχνει το πώς οι τουρίστες αξιολογούν τα χρήματα 

που δαπάνησαν σε σχέση με την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και 

προϊόντων κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στη Λέσβο. Από το οποίο προκύπτει

ότι :

 Το 8,9 % (5 άτομα) θεώρησαν λίγα τα χρήματα που ξόδεψαν.
 58,9% (33 άτομα) πιστεύουν ότι το ποσό που δαπάνησαν ήταν κανονικό.
 28,6% (16 άτομα) θεώρησαν πολλά τα χρήματα που δαπάνησαν σε σχέση με 

τις παρεχόμενες υπηρεσίες.
 Μόλις 3,6% (2 άτομα) θεώρησαν πάρα πολύ υψηλό το ποσό που δαπάνησαν 

σε σχέση με τις υπηρεσίες που τους παράχθηκαν.

62



Συμπεράσματα:

Εξίσου σημαντικό στοιχείο για την τουριστική εικόνα της Λέσβου αποτελεί και η 

γνώμη των επισκεπτών για την σχέση ποιότητας και τιμής των προσφερόμενων 

υπηρεσιών. Αν και το μεγαλύτερο μέρος των ερωτώμενων θεώρησαν κανονική την 

σχέση ποιότητας και τιμής, υπήρξε ένα αξιόλογο ποσοστό του δείγματος που 

θεώρησαν πολλά τα χρήματα που δαπάνησαν σε σχέση με την ποιότητα που τους 

προσφέρθηκε. Αυτό μπορεί να συνδέεται με την παραμονή των τουριστών σε πιο 

τουριστικές περιοχές του νησιού, οι οποίες ειδικότερα σε περιόδους υψηλής ζήτησης 

παρουσιάζουν αυξημένες τιμές.
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Τα παρακάτω διαγράμματα αφορούν την γνώμη των τουριστών που επισκέφθηκαν 

τη Λέσβο σχετικά με κάποια βασικά κριτήρια τα οποία θεωρούμε ότι επηρεάζουν την 

γενικότερη άποψή τους για την Λέσβο ως τουριστικό προορισμό. Στα ερωτήματα 

αυτά καλούνται να επιλέξουν μια απάντηση μεταξύ των : «Πολύ καλά» , «Αρκετά 

καλά» , «Λίγο καλά» και «Καθόλου καλά» .

Διάγραμμα 5.3.5: Διάγραμμα για την μεταβλητή «Ποιότητα καταλυμάτων»

Το παραπάνω διάγραμμα εξετάζει την άποψη των τουριστών που επισκέφθηκαν τη

Λέσβο σχετικά με την ποιότητα, την οργάνωση και την εξυπηρέτηση των 

καταλυμάτων που διέμειναν. Από το οποίο προκύπτει ότι :

 17,9% (10 άτομα) θεωρούν την ποιότητα των καταλυμάτων πολύ καλή.
 48,2% (27 άτομα) θεωρούν την ποιότητα των καταλυμάτων αρκετά  καλή.
 33,9% (19 άτομα) πιστεύουν ότι η ποιότητα των καταλυμάτων είναι λίγο 

καλή.
 Δεν υπήρξαν τουρίστες οι οποίοι να θεωρήσουν την ποιότητα των 

καταλυμάτων καθόλου καλή.
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Συμπεράσματα:

Το μεγαλύτερο κομμάτι του δείγματος θεώρησε την ποιότητα των καταλυμάτων 

αρκετά καλή, αλλά ένα αξιόλογο μέρος του δείγματος χαρακτήρισε την ποιότητα ως 

λίγο καλή. Αυτό μας βοηθά να συμπεράνουμε ότι πάσχει η ποιότητα ενός σημαντικού

μέρους των τουριστικών καταλυμάτων, γεγονός που μπορεί να επηρεάσει αρνητικά 

τον τουρισμό του νησιού.
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Δι

άγραμμα 5.3.6: Διάγραμμα για την μεταβλητή «Μέσα μεταφοράς»

Το παραπάνω διάγραμμα εξετάζει την άποψη των τουριστών που επισκέφθηκαν τη

Λέσβο, σχετικά με την ποιότητα αλλά και την τιμή των μέσων μεταφοράς που 

χρησιμοποιήσαν κατά τη διάρκεια των διακοπών τους. Από το οποίο προκύπτει ότι :

 3,6% (2 άτομα) θεωρούν τα μέσα μεταφοράς που χρησιμοποίησαν πολύ καλά.
 48,2% (27 άτομα) θεωρούν τα μέσα μεταφοράς αρκετά  καλά.
 42,9% (24 άτομα) πιστεύουν ότι η ποιότητα και η τιμή των μέσων μεταφοράς 

που χρησιμοποιήσαν είναι λίγο καλή.
 Και 5,4% (3 άτομα) καθόλου καλή.

Συμπεράσματα:

 Η πλειοψηφία του δείγματος χαρακτήρισε ως αρκετά καλά τα μέσα μεταφοράς και εδώ 

όμως σημαντικό ποσοστό έχει μια λιγότερο θετική άποψη για τα μέσα μεταφοράς. Οι υψηλές 

τιμές των αεροπορικών εισιτηρίων και η χαμηλή πολλές φορές ποιότητα και ταχύτητα των 

καραβιών που  εξυπηρετούν τα ακτοπλοϊκά δρομολόγια μπορεί να δράσει αρνητικά για τον 

τουρισμό της Λέσβου.
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Διάγραμμα 5.3.7: Διάγραμμα για την μεταβλητή «Νυχτερινή Ζωή»

Στο παραπάνω γράφημα οι τουρίστες που επισκέφθηκαν τη Λέσβο αξιολογούν τη 

νυχτερινή ζωή στις τοποθεσίες τις οποίες διέμειναν κατά τη διάρκεια των διακοπών 

τους. Από το οποίο προκύπτει ότι:

 44,6% (25 άτομα) θεωρούν τη νυχτερινή ζωή της Λέσβου πολύ καλή.
 41,1% (23 άτομα) θεωρούν τη νυχτερινή ζωή της Λέσβου αρκετά καλή.
 12,5% (7 άτομα) πιστεύουν ότι είναι λίγο καλή.
  Και 1,8% (1 άτομο) καθόλου καλή.

Συμπεράσματα:

Από τους περισσότερους ερωτηθέντες η νυχτερινή ζωή χαρακτηρίστηκε ως πολύ καλή και

αρκετά καλή. Ειδικότερα στις πιο τουριστικές περιοχές του νησιού έχουν γίνει αρκετές 

επενδύσεις στον τομέα της διασκέδασης, αυτό ενδεχομένως να συμβάλει και στην 

ικανοποίηση των ατόμων του δείγματος μας.
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Διάγραμμα 5.3.8: Διάγραμμα για την μεταβλητή «Ευγένεια-Φιλοξενία»

Το παραπάνω διάγραμμα μας δείχνει την άποψη των τουριστών που επισκέφθηκαν

τη Λέσβο    σχετικά με την ευγένεια και την φιλοξενία τόσο των κατοίκων του νησιού

αλλά και των διάφορων επαγγελματιών και υπαλλήλων που ήρθαν σ’ επαφή. Από το 

οποίο προκύπτει ότι :

 41,1% (23 άτομα)  θεωρούν ότι τα άτομα που συναναστράφηκαν ήταν πολύ 

ευγενικά.
 41,1% (23 άτομα) ότι η φιλοξενία και η ευγένεια ήταν σε αρκετά καλό 

επίπεδο.
 12,5% (7 άτομα) πιστεύουν ότι  τα άτομα που συναναστράφηκαν ήταν λίγο 

ευγενικά.
 Και 5,4% (3 άτομα) καθόλου ευγενικά.

Συμπεράσματα: Από τις απαντήσεις των ερωτηθέντων μπορούμε να συμπεράνουμε ότι η

ευγένεια και η φιλοξενία τόσο των ντόπιων κατοίκων όσο και των επαγγελματιών που 

έρχονται σ’ επαφή με τουρίστες βρίσκεται σε πολύ καλά επίπεδα. 
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Διάγραμμα 5.3.9: Διάγραμμα για την μεταβλητή «Οδικές αρτηρίες»

Το παραπάνω διάγραμμα μας δείχνει πως αξιολογούν οι τουρίστες που 

επισκέφθηκαν τη Λέσβο τις οδικές αρτηρίες του νησιού. Από το οποίο προκύπτει ότι:

 1,8% (1 άτομο) θεωρούν τις οδικές αρτηρίες της Λέσβου πολύ καλές.
 16,1% (9 άτομα) θεωρούν το οδικό δίκτυο αρκετά καλό.
 44,6% (25 άτομα) πιστεύουν ότι είναι λίγο καλό.
  Και 37,5% (21 άτομα) καθόλου καλό.

Συμπεράσματα:

Οι απόψεις των επισκεπτών του δείγματος για τις οδικές αρτηρίες του νησιού δεν 

ήταν ιδιαίτερα θετικές. Η έλλειψη σύγχρονου και άνετου οδικού δικτύου, μπορεί να 

συντελέσει στην αρνητική προβολή του νησιού. Επίσης γίνεται δύσκολη η πρόσβαση 

σε αξιόλογες τουριστικά περιοχές, με αποτέλεσμα πολλές φορές να μην τις 

επισκέπτονται οι επισκέπτες του νησιού. 
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Διάγραμμα 5.3.10: Διάγραμμα για την μεταβλητή «Εστίαση»

Το παραπάνω διάγραμμα μας δείχνει πως αξιολογούν οι τουρίστες που 

επισκέφθηκαν τη Λέσβο τις υπηρεσίες εστίασης τις οποίες χρησιμοποίησαν κατά τη 

διάρκεια της παραμονής τους στο νησί. Από το οποίο προκύπτει ότι :

 41,1% (23 άτομα) θεωρούν τις υπηρεσίες εστίασης της Λέσβου πολύ καλές 

τόσο σε ποιότητα όσο και σε εξυπηρέτηση.
 46,4% (26 άτομα) θεωρούν το τομέα της εστίασης στη Λέσβο αρκετά καλό.
 10,7% (6 άτομα) πιστεύουν ότι είναι λίγο καλό.
 Και 1,8% (1 άτομο) καθόλου καλό.

Συμπεράσματα: Θετικές εντυπώσεις υπήρξαν και για τις υπηρεσίες εστίασης του 

νησιού, αυτό μπορεί να σχετίζεται με την αξιόλογη παραδοσιακή γαστρονομία του 

νησιού.
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Διάγραμμα 5.3.11: Διάγραμμα για την μεταβλητή «πολιτιστικά δρώμενα»

Το παραπάνω διάγραμμα μας δείχνει την άποψη των τουριστών που επισκέφθηκαν

τη Λέσβο σχετικά με την διοργάνωση πολιτιστικών δρώμενων στο νησί κατά τη 

διάρκεια της παραμονής τους. Από το οποίο προκύπτει ότι :

 17,9% (10 άτομα) θεωρούν την διοργάνωση των πολιτιστικών δρώμενων στη 

Λέσβο πολύ καλή.
 42,9% (24 άτομα) θεωρούν τις πολιτιστικές εκδηλώσεις αρκετά καλές.
 37,5% (21 άτομα) πιστεύουν ότι είναι λίγο καλές.
 Και 1,8% (1 άτομο) καθόλου καλές.

Συμπεράσματα: Στις απόψεις των τουριστών για τα πολιτιστικά δρώμενα του 

νησιού βλέπουμε μια έντονη αντίθεση, αφού τα δύο μεγαλύτερα ποσοστά 

συγκεντρώθηκαν απ’ όσους τα θεώρησαν αρκετά καλά και απ’ όσους τα 

χαρακτήρισαν ως λίγο καλά. Η αντίθεση που προέκυψε μπορεί να στηρίζεται στην 

ελλιπή προβολή που υπάρχει πολλές φορές σε πολιτιστικές εκδηλώσεις που 

διοργανώνονται. 
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Διάγραμμα 5.3.12: Διάγραμμα για την μεταβλητή «Φυσικό περιβάλλον»

Το παραπάνω γράφημα μας δείχνει πως αξιολογούν το φυσικό περιβάλλον στις 

τοποθεσίες τις οποίες διέμειναν κατά τη διάρκεια των διακοπών τους, οι τουρίστες 

που επισκέφθηκαν τη Λέσβο. Από το οποίο προκύπτει ότι :

 66,1% (37 άτομα) θεωρούν το φυσικό περιβάλλον στη Λέσβο πολύ καλό.
 42,9% (24 άτομα)το  θεωρούν αρκετά καλό.
 37,5% (21 άτομα) πιστεύουν ότι είναι λίγο καλό.
 Δεν υπήρξαν τουρίστες οι οποίοι να θεωρήσουν το φυσικό περιβάλλον 

καθόλου καλό.

Συμπεράσματα:

Ακόμη θετικότερα ήταν τα αποτελέσματα σχετικά με το φυσικό περιβάλλον της 

Λέσβου. Αυτό μπορεί να οφείλεται στο πλούσιο φυσικό περιβάλλον του νησιού.
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Διάγραμμα 5.3.13: Διάγραμμα για την μεταβλητή «πολιτιστικά δρώμενα»

Στο παραπάνω γράφημα οι τουρίστες του δείγματός μας αξιολογούν τα αξιοθέατα 

(μουσεία, αρχαιολογικοί χώροι κ.λπ.) τα οποία επισκέφθηκαν κατά τη διάρκεια των 

διακοπών τους στη Λέσβο . Από το οποίο προκύπτει ότι :

 30,4% (17 άτομα) θεωρούν τα αξιοθέατα  στη Λέσβο πολύ καλά.
 46,4% (26 άτομα)τα  θεωρούν αρκετά καλά.
 23,2% (13 άτομα) πιστεύουν ότι είναι λίγο καλά.
 Δεν υπήρξαν τουρίστες οι οποίοι να θεωρήσουν τα αξιοθέατα καθόλου καλά.

Συμπεράσματα:

 Και για τα αξιοθέατα του νησιού οι γνώμες του δείγματος μας ήταν ιδιαίτερα 

θετικές καθώς, η Λέσβος συγκεντρώνει μεγάλο αριθμό μνημείων και αρχαιολογικών 

χώρων. Παρόλα αυτά ένα μέρος του δείγματος δεν έμεινε ιδιαίτερα ικανοποιημένο 

από τα αξιοθέατα και σ’ αυτή την περίπτωση η ελλιπής προβολή και ανάδειξη τους 

μπορεί να αποτελέσει ανασταλτικό παράγοντα.
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Διάγραμμα 5.3.14: Διάγραμμα για την μεταβλητή «Αριθμός παιδιών»

Το παραπάνω ιστόγραμμα μας δείχνει των αριθμό των παιδιών που έχουν οι 

τουρίστες οι οποίοι επισκέφθηκαν τη Λέσβο. Από το οποίο προκύπτει ότι :

 48,2% δεν έχουν παιδιά.
 17,9% έχουν έως 2 παιδιά.
 3,6% έχουν έως 3 παιδιά.
 Και 5,4 % έχουν έως 4 παιδιά.

Συμπεράσματα:  Από το  παραπάνω ιστόγραμμα βλέπουμε ότι με μεγαλύτερη 

συχνότητα εμφανίζονται οι τουρίστες οι οποίοι δεν έχουν παιδιά με ποσοστό 48,2 % 

ενώ από αυτούς που έχουν παιδιά, οι περισσότεροι έχουν έως 2 (17,9 %). Με 

μικρότερο ποσοστό ακολουθούν όσοι έχουν 3 η 4 παιδιά με ποσοστό 3,6 % και 5,4% 

αντίστοιχα. Το μεγάλο ποσοστό των άτεκνων συνδέεται με το ότι μεγάλο ποσοστό 

των τουριστών του δείγματος είναι άγαμοι (44,6%).
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5.4 Συσχετίσεις κατηγορικών μεταβλητών 

ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΙΠΛΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ (CROSSTABS) 

Οι πίνακες διπλής εισόδου είναι ιδιαιτέρως χρήσιμοι για τη συγκέντρωση και 

παρουσίαση δεδομένων που αφορούν ονομαστικές μεταβλητές . Κυρίως όταν 

επιθυμούμε να εξετάσουμε τη φύση και την ένταση της σχέσης  μεταξύ δύο 

μεταβλητών και ειδικότερα την ύπαρξη ή όχι στατιστικής σχέσης προσδιορισμού 

μεταξύ τους. Η ύπαρξη της σχέσης αυτής προσδιορίζεται με τον υπολογισμό της 

τιμής Χ2 (Chi-square test), ο έλεγχος της τιμή του Χ2 φανερώνει κατά πόσο υπάρχει 

συσχέτιση μεταξύ των μεταβλητών.
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ΑΠΟΨΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΥΠΟΣ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ

Πίνακας 5.4.1: Πίνακας διπλής εισόδου για τις μεταβλητές «Άποψη κόστους και Τύπος

καταλύματος»

Chi-Square Tests

Value df Asymp. Sig. (2-sided)

Pearson Chi-Square 15,556a 6 ,016
Likelihood Ratio 13,847 6 ,031
Linear-by-Linear 

Association
1,559 1 ,212

N of Valid Cases 56
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Πίνακας 5.4.1.1: Πίνακας για τον έλεγχο συσχέτισης των μεταβλητών «Άποψη κόστους και Τύπος

καταλύματος»

Σχόλια - Συμπεράσματα :

Στον παραπάνω πίνακα αναλύεται η άποψη των τουριστών του δείγματός μας για 

το αν η Λέσβος αποτελεί φθηνό ή ακριβό τουριστικό προορισμό και πώς η άποψη 

αυτή επηρεάζεται από τον τύπο καταλύματος που επέλεξαν κατά τη διάρκεια των 

διακοπών τους.

Ακριβός προορισμός θεωρήθηκε κυρίως από όσους διέμειναν σε ξενοδοχειακές 

μονάδες (16,1%) και ακολουθούν οι τουρίστες οι οποίοι επέλεξαν την ενοικίαση 

σπιτιού ( 7,1%). Η άποψη για το υψηλό κόστος των παραπάνω ομάδων τουριστών 

φαίνεται ότι έχει επηρεαστεί άμεσα από την επιλογή ακριβότερων τύπων 

καταλυμάτων.

 Με μικρότερο ποσοστό (5,4%) θεωρήθηκε ακριβό και από άτομα τα οποία 

διέμειναν σε ενοικιαζόμενα δωμάτια.

Κανονικό θεώρησαν το κόστος οι περισσότεροι από τους τουρίστες του δείγματός 

μας που επέλεξαν τα ενοικιαζόμενα δωμάτια (39,3 %). Και με χαμηλότερα ποσοστά 

ακολουθούν όσοι επέλεξαν ξενοδοχεία (17,9%) την ενοικίαση σπιτιού (5,4%) και το 

κάμπινγκ (1,8%).

Τέλος φθηνός προορισμός θεωρήθηκε κυρίως από άτομα που διανυκτέρευσαν σε 

ενοικιαζόμενα δωμάτια (3,6%) και με ίσο ποσοστό (1,8%) από όσους επέλεξαν 

ξενοδοχεία ή κάμπινγκ.

77



Από τον πίνακα  chi – square tests προκύπτει ότι οι μεταβλητές «τύπος 

καταλύματος» και «άποψη κόστους διακοπών» είναι εξαρτημένες. (αφού α = 0.016 < 

0,05, οπότε δεχόμαστε την Η1)
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ΑΠΟΨΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΑΙ ΑΠΟΨΗ ΓΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ

Πίνακας 5.4.2: Πίνακας διπλής εισόδου για τις μεταβλητές «Άποψη κόστους και 
ποιότητα καταλυμάτων»

Chi-Square Tests
Value df Asymp. Sig. (2-sided)

Pearson Chi-Square 14,235a 4 ,007
Likelihood Ratio 17,247 4 ,002
Linear-by-Linear 

Association
11,617 1 ,001

N of Valid Cases 56
   Πίνακας 5.4.2.1: Πίνακας για τον έλεγχο συσχέτισης των 

μεταβλητών
«Άποψη κόστους και Τύπος καταλύματος»

Σχόλια - Συμπεράσματα :
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Ακριβός προορισμός θεωρήθηκε κυρίως από όσους χαρακτήρισαν την ποιότητα 

των καταλυμάτων ως «λίγο καλή» με ποσοστό 19,6 % και ενδεχομένως πρόκειται για 

τουρίστες οι οποίοι δαπάνησαν αρκετά χρήματα σε καταλύματα τα οποία δεν 

εκπλήρωναν τις προσδοκίες τους. Η πλειονότητα (33,9 %) όσων θεώρησαν το κόστος

κανονικό ,πιστεύουν ότι η ποιότητα των καταλυμάτων είναι αρκετά καλή. Επίσης 

8,9% του δείγματος ενώ θεώρησε τη Λέσβο ακριβό τουριστικό προορισμό, έκρινε ότι 

η ποιότητα των καταλυμάτων ως αρκετά καλή, γεγονός που δείχνει ότι ενδεχομένως 

συμβάλλουν και άλλοι παράγοντες στη διαμόρφωση της γνώμης σχετικά με το 

ακριβό ή φθηνό κόστος διακοπών τους. 

Άρα μπορούμε να οδηγηθούμε στο συμπέρασμα ότι η άποψη των τουριστών μας 

για το κόστος των διακοπών τους φαίνεται να επηρεάζονται σημαντικά από την 

ποιότητα των καταλυμάτων στα οποία διέμειναν.

Από τον πίνακα chi – square tests προκύπτει ότι οι μεταβλητές «άποψη ποιότητας 

καταλυμάτων» και «άποψη κόστους διακοπών» είναι εξαρτημένες.                            

(αφού α = 0,007 < 0,05 άρα απορρίπτουμε την μηδενική υπόθεση και δεχόμαστε την 

Η1)
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ  ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΧΕΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 
ΤΙΜΗΣ

Πίνακας 5.4.3: Πίνακας διπλής εισόδου για τις μεταβλητές «Σχέση ποιότητας τιμής 
και ποιότητα καταλυμάτων»

Chi-Square Tests
Value df Asymp. Sig. (2-sided)

Pearson Chi-Square 24,416a 6 ,000
Likelihood Ratio 26,138 6 ,000
Linear-by-Linear 

Association
17,007 1 ,000

N of Valid Cases 56
Πίνακας 5.4.3.1.: Πίνακας για τον έλεγχο συσχέτισης των μεταβλητών
 «Σχέση ποιότητας τιμής και ποιότητας καταλυμάτων»

81



Σχόλια - Συμπεράσματα :

Όσοι από τους ερωτηθέντες βρήκαν την ποιότητα λίγο καλή (33,9 % συνολικά) 

θεωρούν ότι δαπάνησαν πάρα πολλά (3,6 %) ή πολλά (21,4 %) χρήματα για τα 

καταλύματα στα οποία διέμειναν, αναλογικά με αυτό που τους προσφέρθηκε.

Αντίθετα οι πλειοψηφία όσων θεώρησαν την ποιότητα των καταλυμάτων αρκετά 

καλή ή πολύ καλή (37,5 % και 12,5 % αντίστοιχα ) θεωρούν ότι η σχέση ποιότητας-

τιμής ήταν κανονική. Όμοια και όσοι ερωτώμενοι βρήκαν τα χρήματα που δαπάνησαν

λίγα θεώρησαν  την ποιότητα των καταλυμάτων πολύ καλή (3,6 %) ή αρκετά καλή 

(5,4 %). 

Παρατηρούμε λοιπόν ότι η άποψη των ατόμων του δείγματός μας για την ποιότητα

των καταλυμάτων σχετίζεται άμεσα με την γενικότερη εκτίμηση τους για τη συνολική

σχέση ποιότητας – τιμής των προσφερόμενων υπηρεσιών κατά τη διάρκεια των 

διακοπών τους.

Από τον πίνακα chi – square tests προκύπτει ότι οι μεταβλητές «άποψη ποιότητας 

καταλυμάτων» και «σχέση ποιότητας – τιμής παρεχόμενων υπηρεσιών» είναι 

εξαρτημένες. (αφού α = 0,000 < 0,05 άρα απορρίπτουμε την μηδενική υπόθεση και 

δεχόμαστε την Η1)
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ΑΠΟΨΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΑΙ ΑΠΟΨΗ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ

Πίνακας 5.4.4: Πίνακας διπλής εισόδου για τις μεταβλητές
«Άποψη κόστους και υπηρεσίες εστίασης»

Chi-Square Tests

Value df Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square 14,917a 6 ,021
Likelihood Ratio 17,140 6 ,009
Linear-by-Linear 

Association
2,960 1 ,085

N of Valid Cases 56

Πίνακας 5.4.4.1.: Πίνακας για τον έλεγχο συσχέτισης των μεταβλητών
 «Άποψη κόστους και υπηρεσίες εστίασης»

Σχόλια – Συμπεράσματα :
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Σύμφωνα με τον πίνακα διπλής εισόδου ένας επιπλέον παράγοντας που συμβάλει 

στην διαμόρφωση της γνώμης των τουριστών του δείγματος μας ,για το κόστος των 

διακοπών τους είναι η ικανοποίηση τους από τις υπηρεσίες εστίασης που 

χρησιμοποίησαν κατά τη διάρκεια της παραμονής τους. Είναι εμφανές ότι το 

μεγαλύτερο ποσοστό (37,5 %) συγκεντρώνουν όσοι θεώρησαν τις υπηρεσίες 

εστίασης πολύ καλές και το συνολικό κόστος των διακοπών τους κανονικό . Επίσης 

παρατηρούμε ότι όσοι από τους ερωτώμενους χαρακτήρισαν το κόστος των διακοπών

τους ακριβό θεώρησαν τις υπηρεσίες εστίασης είτε αρκετά καλές (21,4 %), είτε λίγο 

καλές (5,4 %). 

Άρα ενώ η υπηρεσίες εστίασης σχετίζονται με την διαμόρφωση της γνώμης του 

δείγματός μας για το συνολικό κόστος των διακοπών τους, δεν είναι όμως ο 

πρωταρχικός παράγοντας που θα καθορίσει αυτήν τους την άποψη.

Από τον πίνακα chi – square tests προκύπτει ότι οι μεταβλητές «άποψη για τις 

υπηρεσίες εστίασης» και «άποψη κόστους διακοπών» είναι εξαρτημένες. (αφού α = 

0,021 < 0,05 άρα απορρίπτουμε την μηδενική υπόθεση και δεχόμαστε την Η1)
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ΣΧΕΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΙΜΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΨΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΔΙΑΚΟΠΩΝ

Πίνακας 5.4.5: Πίνακας διπλής εισόδου για τις μεταβλητές
«Άποψη κόστους και σχέση ποιότητας τιμής»

Chi-Square Tests
Value df Asymp. Sig. (2-sided)

Pearson Chi-Square 53,773a 6 ,000
Likelihood Ratio 44,363 6 ,000
Linear-by-Linear 

Association
31,477 1 ,000

N of Valid Cases 56
Πίνακας 5.4.5.1.: Πίνακας για τον έλεγχο συσχέτισης των μεταβλητών

 «Άποψη κόστους και σχέση ποιότητας τιμής»
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Σχόλια – Συμπεράσματα :

Όσοι από τους ερωτηθέντες θεωρούν ότι δαπάνησαν πάρα πολλά (3,6 %) ή πολλά 

(21,4%) χρήματα σε σχέση  με την προσφερόμενη ποιότητα των υπηρεσιών, θεωρούν

ακριβό και το κόστος των διακοπών τους.

Αντίθετα οι πλειονότητα των ατόμων  του δείγματος μας , που έκριναν ότι η σχέση

ποιότητας – τιμής των υπηρεσιών ήταν κανονική (53,6 %), αντίστοιχα θεώρησαν ότι 

και το συνολικό κόστος των διακοπών τους κινήθηκε σε κανονικά επίπεδα.

Άρα μπορούμε να οδηγηθούμε στο συμπέρασμα , ότι η άποψη για το συνολικό 

κόστος των διακοπών των τουριστών του δείγματός μας, επηρεάζεται πολύ άμεσα 

από την αξιολόγηση της σχέσης ποιότητας – τιμής των παρεχόμενων υπηρεσιών κατά

τη διάρκεια της παραμονής τους στη Λέσβο.

Από τον πίνακα chi – square tests προκύπτει ότι οι μεταβλητές «σχέση ποιότητας –

τιμής παρεχόμενων υπηρεσιών» και «άποψη κόστους διακοπών» είναι εξαρτημένες.   

(αφού α = 0,000 < 0,05 άρα απορρίπτουμε την μηδενική υπόθεση και δεχόμαστε την 

Η1)
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ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΞΑΝΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΥΓΕΝΕΙΑΣ – ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ

Πίνακας 5.4.6: Πίνακας διπλής εισόδου για τις μεταβλητές
«Επίσκεψη ξανά και ευγένεια/φιλοξενία»

Chi-Square Tests
Value df Asymp. Sig. (2-sided)

Pearson Chi-

Square
16,944a 6 ,009

Likelihood Ratio 15,901 6 ,014
N of Valid Cases 56
Πίνακας 5.4.6.1.: Πίνακας για τον έλεγχο συσχέτισης των μεταβλητών

«Επίσκεψη ξανά και ευγένεια/φιλοξενία»
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Σχόλια – Συμπεράσματα :

Στον παραπάνω πίνακα εξετάζουμε αν η πρόθεση, των τουριστών του δείγματός 

μας, να επισκεφτούν ξανά τη Λέσβο σχετίζεται με την ευγένεια και την φιλοξενία 

τόσο των κατοίκων του νησιού αλλά και των διάφορων επαγγελματιών και 

υπαλλήλων που ήρθαν σ’ επαφή, κατά τη διάρκεια των διακοπών τους.

Οι ερωτώμενοι που θεώρησαν τα επίπεδα της ευγένειας λίγο καλά (5,4%) ή 

καθόλου καλά (3,6%) απάντησαν αρνητικά στο αν θα επισκέπτονταν ξανά τη Λέσβο. 

Βέβαια παρατηρούμε ότι κάποιοι ενώ θεώρησαν αρκετά καλή (17,4%) τη φιλοξενία, 

παρ’ όλα αυτά δεν προτίθενται να επισκεφθούν ξανά το νησί, σ’ αυτή την περίπτωση 

ίσως επηρεάζονται κ από άλλους παράγοντες.

Όσοι  έκριναν ότι η φιλοξενία ήταν πολύ καλή (37,5 %) ή αρκετά καλή (32,1 %) 

απάντησαν θετικά για το ενδεχόμενο μίας ακόμη επίσκεψης στη Λέσβο. Ενώ ένα 

12,5% του δείγματος μας θα επισκεπτόταν ξανά τη Λέσβο παρόλο που έκριναν τη 

φιλοξενία ως λίγο καλή. Πάλι εδώ και κάποιοι άλλοι παράγοντες μπορεί να 

συμβάλλουν στην τελική διαμόρφωση της άποψης τους για μία ενδεχόμενη επίσκεψη 

στη Λέσβο.

Συμπερασματικά μπορούμε να πούμε ότι η ευγένεια και η φιλοξενία είναι ένας από

τους σημαντικούς παράγοντες στο να επηρεάσουν ένα τουρίστα ώστε να επισκεφθεί 

ξανά τη Λέσβο.

Από τον πίνακα chi – square tests προκύπτει ότι οι μεταβλητές «ευγένεια –

φιλοξενία» και «επίσκεψη ξανά» είναι εξαρτημένες. (αφού α = 0,009< 0,05 άρα 

απορρίπτουμε την μηδενική υπόθεση και δεχόμαστε την Η1)
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ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΞΑΝΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΧΕΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ-ΤΙΜΗΣ

Πίνακας 5.4.7: Πίνακας διπλής εισόδου για τις μεταβλητές
«Επίσκεψη ξανά και σχέση ποιότητας τιμής»

Chi-Square Tests

Value df Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square 14,750a 6 ,022
Likelihood Ratio 12,280 6 ,056
N of Valid Cases 56
Πίνακας 5.4.7.1.: Πίνακας για τον έλεγχο συσχέτισης των μεταβλητών

«Επίσκεψη ξανά και σχέση ποιότητας τιμής»

Σχόλια – Συμπεράσματα :
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Από τον παραπάνω πίνακα μπορούμε να εξετάσουμε πως η αξιολόγηση της 

σχέσης ποιότητας – τιμής μπορεί να επηρεάσει την πρόθεση των τουριστών ,του 

δείγματος, να επισκεφθούν ξανά τη Λέσβο.

Παρατηρούμε ότι όσοι θεώρησαν ότι δαπάνησαν πάρα πολλά (1,8%) ή πολλά 

(8,9%) χρήματα σε σχέση με την ποιότητα που τους προσφέρθηκε, δηλώνουν ότι δεν 

θα επισκεφθούν ή δεν γνωρίζουν αν θα επισκεφθούν ξανά τη Λέσβο. 

Ενώ η πλειοψηφία των ερωτώμενων που χαρακτήρισαν  κανονικά (50 %) ή λίγα 

(7,1%) τα χρήματα που δαπάνησαν σε σχέση με την ποιότητα των υπηρεσιών και των

αγαθών, είναι θετικοί στο ενδεχόμενο και άλλης επίσκεψης στο νησί.

Όπως και στις προηγούμενες περιπτώσεις , έτσι και εδώ συναντάμε ένα κομμάτι 

του δείγματος μας (19,6 %) που ενώ θεώρησε υψηλό το ποσό που δαπάνησε , 

συγκριτικά πάντα με την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, επιθυμεί να 

επισκεφθεί ξανά τη Λέσβο.

Άρα μπορούμε να συμπεράνουμε ότι η αξιολόγηση της σχέσης ποιότητας και 

τιμής μπορεί να επηρεάσει πολύ την απόφαση των τουριστών για μια ακόμη 

επίσκεψη στη Λέσβο.

Από τον πίνακα chi – square tests προκύπτει ότι οι μεταβλητές «σχέση ποιότητας –

τιμής παρεχόμενων υπηρεσιών» και «επίσκεψη ξανά» είναι εξαρτημένες. (αφού α = 

0,02< 0,05 άρα απορρίπτουμε την μηδενική υπόθεση και δεχόμαστε την Η1)
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ΠΡΟΘΕΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ Σ’ ΑΛΛΟΥΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΞΙΟΘΕΑΤΩΝ

Πίνακας 5.4.8: Πίνακας διπλής εισόδου για τις μεταβλητές
«Αξιοθέατα και πρόθεση πρότασης σ’ άλλους»

Chi-Square Tests
Value df Asymp. Sig. (2-sided)

Pearson Chi-Square 6,710a 2 ,035
Likelihood Ratio 6,297 2 ,043
N of Valid Cases 56
Πίνακας 5.4.8.1.: Πίνακας για τον έλεγχο συσχέτισης των μεταβλητών
«Αξιοθέατα και πρόθεση πρότασης σ’ άλλους»

Σχόλια – Συμπεράσματα :
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Από τον  πίνακα διπλής εισόδου μπορούμε να αξιολογήσουμε αν η άποψη των 

τουριστών του δείγματος μας για τα αξιοθέατα του νησιού, συμβάλει στην πρόθεση 

τους να προτείνουν και σε άλλα άτομα να επισκεφθούν τη Λέσβο.

Θετικοί στο να προτείνουν τη Λέσβο είναι οι περισσότεροι από τους τουρίστες 

(92,9 % συνολικά) και κυρίως όσοι χαρακτήρισαν τα αξιοθέατα ως αρκετά καλά 

(44,6 %) και πολύ καλά (30,4 %). Ακόμη και όσοι περιέγραψαν τα αξιοθέατα του 

νησιού ως λίγο καλά (17,9 %), δείχνουν πρόθυμοι να προτείνουν τη Λέσβο. 

Εξετάζοντας τον πίνακα μπορούμε να δούμε ότι όσοι από τα άτομα του δείγματος 

μας δεν προτίθενται να προτείνουν σ’ άλλους τη Λέσβο, είναι κυρίως όσοι 

χαρακτήρισαν τα αξιοθέατα ως λίγο καλά (5,4 %). Επίσης  1,8% ,του δείγματος ,  που

τα χαρακτήρισαν ως αρκετά καλά αλλά παρ’ όλα αυτά δεν θα πρότειναν σ’ άλλα 

άτομα, πιθανότατα για άλλους λόγους που δεν σχετίζονται με την εκτίμηση τους για 

τα αξιοθέατα του νησιού.

Από τον πίνακα chi – square tests προκύπτει ότι οι μεταβλητές «πρόταση σε 

άλλους» και «αξιολόγηση αξιοθέατων» είναι εξαρτημένες. (αφού α = 0,035< 0,05 

άρα απορρίπτουμε την μηδενική υπόθεση και δεχόμαστε την Η1)
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ΠΡΟΘΕΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ Σ’ ΑΛΛΟΥΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Πίνακας 5.4.9: Πίνακας διπλής εισόδου για τις μεταβλητές
«Πρόθεση πρότασης σ’ άλλους και φυσικό περιβάλλον»

Chi-Square Tests
Value df Asymp. Sig. (2-sided)

Pearson Chi-Square 11,213a 2 ,004
Likelihood Ratio 10,203 2 ,006
N of Valid Cases 56
Πίνακας 5.4.9.1.: Πίνακας για τον έλεγχο συσχέτισης των μεταβλητών
«Πρόθεση πρότασης σ’ άλλους και φυσικό περιβάλλον»

Σχόλια – Συμπεράσματα :
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Στο παραπάνω πίνακα μπορούμε να δούμε πώς η άποψη των ατόμων του 

δείγματος μας συνδέεται με την πρόθεση τους να προτείνουν και σε άλλους να 

επισκεφθούν τη Λέσβο.

Όπως και στην προηγούμενη περίπτωση που εξετάσαμε, έτσι και εδώ οι 

πλειονότητα του δείγματος (92,9%) πρόκειται να προτείνει τη Λέσβο και σ’ άλλα 

άτομα. Οι περισσότεροι απ’ αυτούς προσδιόρισαν το φυσικό περιβάλλον του νησιού 

ως πολύ καλό (66,1%) και ακολουθούν όσοι το χαρακτήρισαν ως αρκετά καλό (25%).

Ενώ ένα μικρό ποσοστό της τάξεως του 1,8 %, που θεώρησε το φυσικό περιβάλλον 

ως λίγο καλό αλλά προτίθεται να υποδείξει τη Λέσβο ως τουριστικό προορισμό.

Αντίθετα το μέρος του δείγματος μας που δεν προτίθεται να συστήσει τη Λέσβο 

και σε άλλα άτομα, περιέγραψε το φυσικό περιβάλλον ως λίγο καλό (1,8 %) και ως 

αρκετά καλό (5,4 %). Πάλι εδώ βλέπουμε ότι ένα τμήμα του δείγματος μπορεί να 

επηρεάζεται και από άλλους παράγοντες πέραν του φυσικού περιβάλλοντος. Όμως σε

γενικότερο πλαίσιο αποτελεί ένα ιδιαίτερα σημαντικό παράγοντα.

Από τον πίνακα chi – square tests προκύπτει ότι οι μεταβλητές «πρόταση σε 

άλλους» και «αξιολόγηση φυσικού περιβάλλοντος» είναι εξαρτημένες. (αφού            

α = 0,004 < 0,05 άρα απορρίπτουμε την μηδενική υπόθεση και δεχόμαστε την Η1)
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ΠΡΟΘΕΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ Σ’ ΑΛΛΟΥΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΕΥΓΕΝΕΙΑΣ – ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ

Πίνακας 5.4.10: Πίνακας διπλής εισόδου για τις μεταβλητές
«Πρόθεση πρότασης σ’ άλλους και ευγένεια-φιλοξενία»

Chi-Square Tests

Value df Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square 9,989a 3 ,019
Likelihood Ratio 8,398 3 ,038

N of Valid Cases 56

Πίνακας 5.4.10.1.: Πίνακας για τον έλεγχο συσχέτισης των μεταβλητών
«Πρόθεση πρότασης σ’ άλλους και ευγένεια-φιλοξενία»

Σχόλια – Συμπεράσματα :

95



Στον παραπάνω πίνακα εξετάζουμε αν η πρόθεση ,των τουριστών του δείγματός 

μας , να προτείνουν σε άλλα άτομα τη Λέσβο σχετίζεται με την ευγένεια και την 

φιλοξενία τόσο των κατοίκων του νησιού αλλά και των διάφορων επαγγελματιών και 

υπαλλήλων που ήρθαν σ’ επαφή, κατά τη διάρκεια των διακοπών τους.

Από όσους ερωτώμενους είναι διατεθειμένοι να προτείνουν τη Λέσβο , οι 

περισσότεροι χαρακτήρισαν τα επίπεδα ευγένειας – φιλοξενίας ως πολύ καλά (41,1%)

και αρκετά καλά (39,3 %). Ενώ υπάρχουν και κάποιοι οι οποίοι θα προτείνουν  τη 

Λέσβο αν και θεώρησαν την φιλοξενία ως λίγο καλή (8,9 %) ή καθόλου καλή (3,6%).

Αντίθετα όσοι έδωσαν αρνητική απάντηση στο αν θα πρότειναν τη Λέσβο, οι 

περισσότεροι από αυτούς (3,6 %) θεώρησαν κακή την φιλοξενία ή καθόλου καλή 

(1,8%), ενώ ένα μέρος αν και θεώρησε την φιλοξενία αρκετά καλή δεν θα προτείνει 

τη Λέσβο.

Όπως διαπιστώσαμε και σε προηγουμένη περίπτωση η ευγένεια αποτελεί σίγουρα 

έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες για την γενικότερη εικόνα και την 

δημιουργία θετικών εντυπώσεων.

Από τον πίνακα chi – square tests προκύπτει ότι οι μεταβλητές «πρόταση σε 

άλλους» και «αξιολόγηση ευγένειας και φιλοξενίας» είναι εξαρτημένες. (αφού α = 0, 

019 < 0,05 άρα απορρίπτουμε την μηδενική υπόθεση και δεχόμαστε την Η1)
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ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΞΙΟΘΕΑΤΩΝ

Πίνακας 5.4.11: Πίνακας διπλής εισόδου για τις μεταβλητές «Αξιοθέατα και φύλο»

Chi-Square Tests
Value df Asymp. Sig. (2-sided)

Pearson Chi-Square 7,745a 2 ,021

Likelihood Ratio 7,974 2 ,019

Linear-by-Linear 
Association

,098 1 ,755

N of Valid Cases 56

Πίνακας 5.4.11.1.: Πίνακας για τον έλεγχο συσχέτισης των μεταβλητών
«Αξιοθέατα και φύλο»
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Σχόλια – Συμπεράσματα :

Από τον παραπάνω πίνακα διπλής εισόδου μπορούμε να διαπιστώσουμε εάν το 

φύλο των ερωτηθέντων συνδέεται με την αξιολόγηση τους για τα αξιοθέατα της 

Λέσβου.

Παρατηρούμε ότι τα ποσοστά στους άνδρες είναι πιο ομοιόμορφα κατανεμημένα, 

ενώ το μεγαλύτερο ποσοστό τους θεωρεί τα αξιοθέατα ως πολύ καλά (17,9 %), 

ακολουθούν όσοι τα θεωρούν λίγο καλά (16,1 %) και τέλος όσοι τα θεώρησαν αρκετά

καλά (12,5 %).

Τα ποσοστά των γυναικών ,αντίθετα, είναι πιο συγκεντρωμένα. Οι περισσότερες 

γυναίκες θεώρησαν τα αξιοθέατα αρκετά καλά (33,9 %), ακολουθούν όσες τα 

χαρακτήρισαν ως πολύ καλά και τέλος όσες τα βρήκαν λίγο καλά.

Συμπερασματικά μπορούμε να πούμε ότι άνδρες του δείγματος μας φαίνονται πιο 

απαιτητικοί σε σχέση με τις γυναίκες, που φαίνεται να είναι πιο ενθουσιώδεις .

Από τον πίνακα chi – square tests προκύπτει ότι οι μεταβλητές «φύλο» και 

«αξιολόγηση αξιοθέατων» είναι εξαρτημένες. (αφού α = 0, 021 < 0,05 άρα 

απορρίπτουμε την μηδενική υπόθεση και δεχόμαστε την Η1)
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ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΜΕΣΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

Πίνακας 5.4.12: Πίνακας διπλής εισόδου για τις μεταβλητές «Μέσο μεταφοράς και
φύλο»

Chi-Square Tests
Value df Asymp. Sig. (2-sided)

Pearson Chi-Square 4,314a 1 ,038
Continuity Correctionb 3,250 1 ,071
Likelihood Ratio 4,356 1 ,037
Fisher's Exact Test
Linear-by-Linear 
Association

4,237 1 ,040

N of Valid Cases 56
Πίνακας 5.4.12.1.: Πίνακας για τον έλεγχο συσχέτισης των μεταβλητών
«Μέσο μεταφοράς και φύλο»

Σχόλια – Συμπεράσματα :
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Ο παραπάνω πίνακας εξετάζει την σχέση ανάμεσα στο φύλο των ερωτηθέντων και 

το μεταφορικό μέσο που επιλέγουν για την μετάβαση τους στη Λέσβο.

Παρατηρούμε ότι οι άνδρες προτιμούν, με μικρή διαφορά, το αεροπλάνο με 

ποσοστό 25% έναντι του πλοίου με 21,4%. Αντίθετα οι γυναίκες δείχνουν προτίμηση 

στο πλοίο με 39,3 % έναντι 14,3 % του αεροπλάνου. Η διαφορά ανάμεσα στα δύο 

φύλα ίσως σχετίζεται με την πιο παρορμητική και ανυπόμονη φύση των ανδρών ή με 

την οικογενειακή κατάσταση των δύο φύλων, αφού συνήθως οι οικογένειες 

προτιμούν το πλοίο ως οικονομικότερη λύση.

Από τον πίνακα chi – square tests προκύπτει ότι οι μεταβλητές «φύλο» και «μέσο 

μεταφοράς» είναι εξαρτημένες. (αφού α = 0,038 < 0,05 άρα απορρίπτουμε την 

μηδενική υπόθεση και δεχόμαστε την Η1)
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ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ

Πίνακας 5.4.13: Πίνακας διπλής εισόδου για τις μεταβλητές
«Ημερήσιο κόστος και φύλο»

Chi-Square Tests
Value df Asymp. Sig. (2-sided)

Pearson Chi-Square 9,481a 3 ,024
Likelihood Ratio 9,867 3 ,020
Linear-by-Linear 

Association
,061 1 ,804

N of Valid Cases 56
Πίνακας 5.4.13.1.: Πίνακας για τον έλεγχο συσχέτισης των μεταβλητών
«Ημερήσιο κόστος και φύλο»

Σχόλια – Συμπεράσματα :
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Από τον παραπάνω πίνακα μπορούμε να εξετάσουμε τη συσχέτιση ανάμεσα στο 

φύλο και το ημερήσιο ποσό που είναι διατεθειμένοι να δαπανήσουν. Και πάλι όπως 

και σε προηγούμενες περιπτώσεις τα ποσοστά των ανδρών είναι πιο ομοιόμορφα 

κατανεμημένα σε σχέση μ’ αυτά των γυναικών.

Το μεγαλύτερο ποσοστό των ανδρών (16,1 %) προτίθεται να ξοδέψει από 51 έως 

100 ευρώ για τα ημερήσια έξοδα, συμπεριλαμβανομένης και της στέγασης, 

ακολουθούν με 14,3% όσοι επιθυμούν να ξοδέψουν έως 50 ευρώ, κατόπιν με 12,5% 

όσοι θέλουν να δαπανήσουν 101 έως 150 ευρώ και με πολύ μικρότερο ποσοστό, 

3,6%, όσοι προτίθενται να ξοδέψουν πάνω από 151 ευρώ.

Η πλειονότητα των γυναικών προτίθεται να δαπανήσει 51 έως 100 ευρώ 

ημερησίως (39,3%), ακολουθούν με 8,9 % όσες γυναίκες σκοπεύουν να ξοδέψουν 

101 έως 150 ευρώ, κατόπιν με 3,6 % όσες θέλουν να δαπανήσουν λιγότερα από 50 

ευρώ και τέλος με το μικρότερο ποσοστό, 1,8 %, όσες θα δαπανήσουν πάνω από 151 

ευρώ.

Από τον πίνακα chi – square tests προκύπτει ότι οι μεταβλητές «φύλο» και 

«ημερήσιο κόστος διακοπών» είναι εξαρτημένες. (αφού α = 0, 024 < 0,05 άρα 

απορρίπτουμε την μηδενική υπόθεση και δεχόμαστε την Η1)
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ΜΕΣΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ

Πίνακας 5.4.14: Πίνακας διπλής εισόδου για τις μεταβλητές
«Ημερήσιο κόστος και μέσο μεταφοράς»

Chi-Square Tests
Value df Asymp. Sig. (2-sided)

Pearson Chi-Square 7,840a 3 ,049
Likelihood Ratio 8,837 3 ,032
Linear-by-Linear 
Association

2,151 1 ,142

N of Valid Cases 56
Πίνακας 5.4.14.1.: Πίνακας για τον έλεγχο συσχέτισης των μεταβλητών
«Ημερήσιο κόστος και μέσο μεταφοράς»
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Σχόλια – Συμπεράσματα :

Ο παραπάνω πίνακας μπορεί να μας δείξει τη συσχέτιση ανάμεσα στο ημερήσιο 

ποσό που είναι διατεθειμένοι να δαπανήσουν, οι τουρίστες του δείγματος μας,  και 

του μέσου μεταφοράς που επέλεξαν για την μετάβαση τους στη Λέσβο.

Παρατηρούμε λοιπόν ότι το ημερήσιο κόστος που επιθυμούν να δαπανήσουν οι 

τουρίστες του δείγματός μας επηρεάζεται άμεσα από το μέσο μεταφοράς που 

επέλεξαν, καθώς όσοι επέλεξαν πλοίο φαίνονται διατεθειμένοι να δαπανήσουν 

περισσότερα στις διακοπές τους, αφού στην πλειονότητα τους (39,3 %) σκοπεύουν να

δαπανήσουν 51 έως 100 ευρώ. Ενώ υπάρχει και 5,4 % του δείγματος που σκοπεύει να

δαπανήσει πάνω από 151 ευρώ.

Αντίθετα από το μεγαλύτερο μέρος του δείγματος ,που επέλεξε αεροπλάνο μόνο το

16,1 % προτίθεται να δαπανήσει από 51 έως 100 ευρώ και κανένας πάνω από 151 

ευρώ.

Από τα παραπάνω μπορούμε να συμπεράνουμε ότι το μεταφορικό μέσο παίζει 

άμεσο ρόλο στο ημερήσιο ποσό που προτίθενται να δαπανήσουν οι τουρίστες, του 

δείγματός μας, αφού η υψηλή τιμή των αεροπορικών εισιτηρίων, έναντι των 

ακτοπλοϊκών που παρέχουν χαμηλότερες και μεγαλύτερης ποικιλίας τιμές μπορούν να

διαφοροποιήσουν τον προϋπολογισμό των διακοπών τους. 

Από τον πίνακα chi – square tests προκύπτει ότι οι μεταβλητές «μεταφορικό μέσο»

και «ημερήσιο κόστος διακοπών» είναι εξαρτημένες. (αφού α = 0, 049 < 0,05 άρα 

απορρίπτουμε την μηδενική υπόθεση και δεχόμαστε την Η1)
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ΤΥΠΟΣ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ

Πίνακας 5.4.15.1.: Πίνακας διπλής εισόδου για τις μεταβλητές
«Ημερήσιο κόστος και τύπος καταλύματος»

Chi-Square Tests
Value df Asymp. Sig. (2-

sided)
Pearson Chi-Square 28,384a 9 ,001
Likelihood Ratio 25,118 9 ,003
Linear-by-Linear 
Association

,004 1 ,949

N of Valid Cases 56
Πίνακας 5.4.15.1.: Πίνακας για τον έλεγχο συσχέτισης των μεταβλητών
«Ημερήσιο κόστος και τύπος καταλύματος»
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Σχόλια – Συμπεράσματα :

Στον παραπάνω πίνακα ερευνάτε η σχέση ανάμεσα στον τύπο καταλύματος που 

επέλεξαν τα άτομα του δείγματός μας και στο ημερήσιο χρηματικό ποσό που 

προτίθενται να δαπανήσουν, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται και τα έξοδα στέγαση 

τους. Το μεγαλύτερο μέρος του δείγματος προτίθενται να δαπανήσουν 51 έως 100 

ευρώ (55,4 % συνολικά).

Παρατηρούμε ότι οι περισσότεροι απ’ όσους είναι διατεθειμένοι να δαπανήσουν 

λιγότερα από 50 ευρώ ημερησίως καταφεύγουν σε οικονομικότερες λύσεις στέγασης, 

όπως κάμπινγκ (3,6 %), ενοικιαζόμενα δωμάτια (10,7 %) και λιγότεροι σε ξενοδοχείο 

(3,6 %). 

Γενικότερα μπορούμε να δούμε ότι όσο αυξάνεται το ημερήσιο ποσό που 

επιθυμούν να δαπανήσουν, αυξάνεται και η επιλογή ακριβότερων καταλυμάτων, για 

παράδειγμα η ενοικίαση σπιτιού που συνήθως αποτελεί μια ακριβότερη λύση, 

βλέπουμε κυρίως να εμφανίζεται σε τουρίστες οι οποίοι σκοπεύουν να δαπανήσουν 

πάνω από 101 ευρώ ημερησίως (7,1 % για ποσά μεταξύ 101 έως 150 ευρώ και 3,6% 

για ποσά άνω των 150 ευρώ). Ενώ αντίθετα για όσους είναι διατεθειμένοι να 

δαπανήσουν από 51 έως 100 ημερησίως επικρατέστερη επιλογή αποτελούν τα 

ενοικιαζόμενα δωμάτια (32,1%), τα οποία ως επί το πλείστον αποτελούν μια 

οικονομικότερη λύση συγκριτικά με τα ξενοδοχεία ή την ενοικίαση σπιτιού.

Απ’ όλα όσα αναφέρθηκαν παραπάνω μπορούμε να συμπεράνουμε ότι η επιλογή 

καταλύματος σχετίζεται άμεσα την οικονομική επιφάνεια των ατόμων του δείγματός 

μας και κατά συνέπεια με το ημερήσιο χρηματικό ποσό που προτίθενται να 

δαπανήσουν.

Από τον πίνακα chi – square tests προκύπτει ότι οι μεταβλητές «τύπος 

καταλύματος» και «ημερήσιο κόστος διακοπών» είναι εξαρτημένες. (αφού α = 0, 001 

< 0,05 άρα απορρίπτουμε την μηδενική υπόθεση και δεχόμαστε την Η1)
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ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΗΛΙΚΙΑ

Πίνακας 5.4.16.: Πίνακας διπλής εισόδου για τις μεταβλητές
«Θρησκευτικός τουρισμός και ηλικία»

Chi-Square Tests
Value df Asymp. Sig. (2-sided)

Pearson Chi-Square 15,959a 4 ,003
Likelihood Ratio 18,589 4 ,001
N of Valid Cases 56
Πίνακας 5.4.16.1.: Πίνακας για τον έλεγχο συσχέτισης των μεταβλητών

«Θρησκευτικός τουρισμός και ηλικία»

Σχόλια – Συμπεράσματα :
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Από τον παραπάνω πίνακα μπορούμε να μελετήσουμε την ηλικία των τουριστών 

του δείγματος και πόσο αυτό συνδέεται με την επίσκεψη για θρησκευτικούς λόγους 

στη Λέσβο.

Οι ηλικιακές ομάδες άνω των 25 ετών απάντησαν θετικά στο ερώτημα αν 

επισκέφθηκαν το νησί και για θρησκευτικούς λόγους και ειδικότερα η ηλικιακή 

ομάδα μεταξύ 50 και 65 ετών που σχεδόν όλοι τους απάντησαν θετικά (14,3 %).

Αντίθετα οι τουρίστες κάτω των 24 ετών εκτός από 1 περίπτωση (1,8 %) δεν 

επισκέφθηκαν τη Λέσβο για θρησκευτικό τουρισμό.

Από όλα τα παραπάνω μπορούμε ν’ αντιληφθούμε την έντονη συσχέτιση ανάμεσα 

στην ηλικία των τουριστών του δείγματός μας και πόσο επηρεάζει τους λόγους 

επίσκεψης στη Λέσβο.

Από τον πίνακα chi – square tests προκύπτει ότι οι μεταβλητές «ηλικία» και 

«θρησκευτικός τουρισμός» είναι εξαρτημένες. (αφού α = 0,003 < 0,05 άρα 

απορρίπτουμε την μηδενική υπόθεση και δεχόμαστε την Η1)
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ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Πίνακας 5.4.17.: Πίνακας διπλής εισόδου για τις μεταβλητές
«Θρησκευτικός τουρισμός και διάρκεια παραμονής»

Chi-Square Tests

Value df Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square 8,549a 2 ,014
Likelihood Ratio 9,231 2 ,010
N of Valid Cases 56
Πίνακας 5.4.17.1.: Πίνακας για τον έλεγχο συσχέτισης των μεταβλητών
«Θρησκευτικός τουρισμός και διάρκεια παραμονής»
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Σχόλια – Συμπεράσματα :

Ο παραπάνω πίνακας μας δείχνει εάν η επίσκεψη στη Λέσβο για θρησκευτικό 

τουρισμό σχετίζεται με την διάρκεια παραμονής των ατόμων που επισκέπτονται το 

νησί γι’ αυτό το σκοπό.

Παρατηρούμε ότι όσοι από τους τουρίστες του δείγματός μας επισκέπτονται το 

νησί για θρησκευτικούς λόγους (37,5 % συνολικά), παραμένουν κατά κύριο λόγο 4 

έως 7 ημέρες (26,8 %). Ενώ αρκετοί από αυτούς (7,1 %) παραμένουν έως 3 ημέρες 

και ελάχιστοι (3,6 %) περισσότερες από 7 ημέρες. 

Όσοι δεν επισκέπτονται το νησί για θρησκευτικούς λόγους παραμένουν ως επί το 

πλείστον 4 έως 7 ημέρες (35,7 %) και ακολουθούν όσοι διαμένουν πάνω από 7 

ημέρες. Ενώ μόλις 1,8 % έμεινε λιγότερες από 3 ημέρες.

Διακρίνουμε λοιπόν ότι το μέρος του δείγματος που επισκέφθηκε τη Λέσβο για 

θρησκευτικούς λόγους στην πλειοψηφία τους διέμεινε λιγότερο συγκριτικά  με τους 

υπόλοιπους τουρίστες. Ενώ όσοι από τους θρησκευτικούς τουρίστες παρέμειναν 

παραπάνω ενδεχομένως να συνδύασαν και αναψυχή.

Από τον πίνακα chi – square tests προκύπτει ότι οι μεταβλητές «θρησκευτικός 

τουρισμός» και «διάρκεια παραμονής στη Λέσβο» είναι εξαρτημένες. (αφού α = 0, 

014 < 0,05 άρα απορρίπτουμε την μηδενική υπόθεση και δεχόμαστε την Η1)
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Με άξονα τα όσα έχουν αναφερθεί παραπάνω αυτό που μπορεί να διαπιστωθεί με 

απόλυτη σιγουριά είναι ότι ο τουρισμός θεωρείτε ένα από τα κυριότερα μέσα για την 

δημιουργία οικονομικής και περιφερειακής ανάπτυξης.  

Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η καταγραφή και ανάλυση της τουριστικής 

κατάστασης της Λέσβου μέσα από τις απόψεις και τις εκτιμήσεις των τουριστών του 

δείγματος μας. Από τα συγκεκριμένα δεδομένα μπορέσαν να εξαχθούν χρήσιμες 

πληροφορίες σχετικά με τις προτιμήσεις των επισκεπτών και με τους κύριους 

παράγοντες που συντελούν στην ικανοποίηση τους. Οι πληροφορίες αυτές είναι 

ιδιαίτερα σημαντικές καθώς υποδεικνύουν προς ποιά κατεύθυνση θα πρέπει να 

κινηθεί η τουριστική ανάπτυξη της Λέσβου. Τα αποτελέσματα της έρευνας 

προέκυψαν ύστερα από επεξεργασία με το στατιστικό πακέτο S.P.S.S .

Αρχικά εξάχθηκαν πληροφορίες για τα δημογραφικά χαρακτηριστικά του 

δείγματος. Παρατηρείται ότι η πλειοψηφία του δείγματος μας ήταν γυναίκες με 

ποσοστό 53,6 % έναντι του 46,4 % των αντρών. Επιπλέον βλέπουμε ότι το 

μεγαλύτερο μέρος του δείγματος μας είναι τουρίστες με τόπο μόνιμης κατοικίας την 

κεντρική Μακεδονία (28,6 %), την δυτική Μακεδονία (19,6 %) και την Αττική 

(8,9%). Το 51,8 % του δείγματος μας είναι έγγαμοι και 44,6 % είναι άγαμοι, οπότε 

απ’ αυτό μπορούμε να συμπεράνουμε ότι η Λέσβος αποτελεί κατά κύριο λόγο 

οικογενειακό προορισμό. Αυτό μπορεί να δικαιολογεί το ηλικιακό εύρος των 

τουριστών του δείγματος, που αν και είναι αρκετά μεγάλο, βλέπουμε ότι η 

πλειονότητα των τουριστών ήταν μεταξύ 35 και 49 ετών με ποσοστό 35,7 % και 

εξίσου σημαντικό ποσοστό συγκεντρώνει και η ηλικιακή ομάδα μεταξύ 25 και 34 

ετών με ποσοστό 28,6 %. 
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Επίσης μπορέσαμε να αντλήσουμε και να αναλύσουμε λεπτομέρειες σχετικές με το

ταξίδι τους. Το πλοίο αποτέλεσε την επικρατέστερη επιλογή μεταφορικού μέσου, με  

60,7%, για την άφιξη των τουριστών στη Λέσβο έναντι 39,3% του αεροπλάνου. Αυτό 

συνδέεται κυρίως με τις ακριβότερες τιμές των εισιτηρίων του αεροπλάνου οι οποίες 

μπορεί να είναι αποτρεπτικές και κυρίως για οικογένειες, αφού 60,7 % του δείγματος 

μας ταξίδεψε με την οικογένεια του. Το μεγαλύτερο μέρος του δείγματος μας, 48,2%, 

επέλεξε να διαμείνει σε ενοικιαζόμενα δωμάτια και 35,7 % σε ξενοδοχείο. Αυτό 

μπορεί να δικαιολογηθεί από τις πιο προσιτές τιμές που συνήθως συναντάμε στα 

ενοικιαζόμενα δωμάτια σε σχέση με τα καταλύματα ξενοδοχειακού τύπου.

Ακόμη ένα σημαντικό στοιχείο που αντλήθηκε είναι και το ημερήσιο ποσό 

χρημάτων που είναι διατεθειμένοι να δαπανήσουν οι τουρίστες του δείγματος μας. Οι 

περισσότεροι προτίθενται να δαπανήσουν μεταξύ 51 και 100 ευρώ, με ποσοστό 

55,4%. Ενδεχομένως τα χαμηλότερα ποσοστά σε υψηλότερα ποσά να έχουν 

επηρεαστεί από την οικονομική κρίση, καθώς μεγάλο μέρος του δείγματος μας είναι 

Έλληνες.

Αναφορά πρέπει να γίνει και στα στοιχεία που προέκυψαν, σχετικά με την 

πρόθεση των τουριστών να επισκεφθούν ξανά τη Λέσβο και την πρόθεση τους να 

προτείνουν το νησί για διακοπές και σ’ άλλα άτομα, καθώς από τα παραπάνω 

μπορούμε να αξιολογήσουμε πόσο ικανοποιημένοι είναι από τις διακοπές τους στη 

Λέσβο. Το 76,8% δηλώνει ότι θα επισκεπτόταν ξανά το νησί και 92,9 % θα το 

πρότεινε και σε άλλους. Από τις συσχετίσεις μεταβλητών που διεξήγαμε 

παρατηρήσαμε ότι οι κυριότεροι παράγοντες που επηρεάζουν την απόφαση των 

τουριστών να επισκεφθούν ξανά τη Λέσβο είναι το φυσικό περιβάλλον και η σχέση 

ποιότητας – τιμής των προσφερόμενων υπηρεσιών κατά τη διάρκεια των διακοπών 

τους. Η πρόθεση τους να προτείνουν τη Λέσβο σαν προορισμό διακοπών σχετίζεται 

άμεσα με την άποψη τους για τα αξιοθέατα, το φυσικό περιβάλλον, την ευγένεια και 

την φιλοξενία των διάφορων επαγγελματιών και υπαλλήλων που ήρθαν σ’ επαφή.

Όσον αφορά την άποψη του δείγματος μας σχετικά με το κόστος των διακοπών 

τους 64,3% το θεώρησαν κανονικό έναντι 28,6% που το θεώρησαν ακριβό. Από τον 

έλεγχο συσχετίσεων των μεταβλητών προέκυψε ότι οι κυριότεροι παράγοντες που 

διαμορφώνουν την άποψη τους σχετικά με το κόστος των διακοπών είναι ο τύπος και 
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η ποιότητα του καταλύματος στο οποίο διέμειναν και η άποψη τους για τις υπηρεσίες 

εστίασης. Επίσης αυτό μπορεί να συνδέεται με την διαμονή τους σε «τουριστικές» 

περιοχές όπου οι τιμές είναι υψηλότερες.

Οι περισσότεροι από τους τουρίστες του δείγματός μας θεώρησαν κανονικά, με 

58,9%, τα χρήματα που ξόδεψαν σε σχέση με την ποιότητα των προσφερόμενων 

υπηρεσιών. Η σχέση ποιότητας-τιμής όπως προέκυψε και  από τον έλεγχο 

συσχετίσεων των μεταβλητών, επηρεάζεται καθοριστικά από την αξιολόγηση, της 

ποιότητας των καταλυμάτων που διέμειναν οι επισκέπτες του δείγματος. Αρκετά 

καλή με ποσοστό 48,2 % έναντι 33,9 % που τη θεώρησε λίγο καλή.

Απαραίτητη είναι και η αναφορά των στοιχείων που προέκυψαν από μια σειρά 

ερωτήσεων σχετικές με την ποιότητα των καταλυμάτων, την ευγένεια και τη 

φιλοξενία των ατόμων που ήρθαν σ’ επαφή, τη νυχτερινή ζωή, τις οδικές αρτηρίες, 

την εστίαση, τα πολιτιστικά δρώμενα, το φυσικό περιβάλλον και τα αξιοθέατα της 

Λέσβου.

 Σχετικά με την ποιότητα των καταλυμάτων το μεγαλύτερο μέρος του δείγματος 

την θεώρησε αρκετά καλή με ποσοστό 48,2 %. Όμως ένα σημαντικό ποσοστό των 

ερωτηθέντων, 33,9 %, χαρακτήρισε την ποιότητα ως λίγο καλή. Αυτό μας βοηθά να 

συμπεράνουμε ότι ένα μεγάλο μέρος των επιχειρήσεων φιλοξενίας θα πρέπει να 

βελτιώσει την ποιότητα του, προκειμένου να ικανοποιεί τους πελάτες του.  Το 

μεγαλύτερο ποσοστό θεώρησε την ευγένεια και τη φιλοξενία των ατόμων που ήρθαν 

σ’ επαφή, πολύ ικανοποιητική με ποσοστό 41,1%.

 Όσον αναφορά τις οδικές αρτηρίες του νησιού τα μεγαλύτερα ποσοστά των 

ερωτώμενων τις θεώρησαν λίγο και καθόλου καλές με 44,6 % και 37,5 %, αντίστοιχα.

Η έλλειψη ασφαλούς, σύγχρονου και άνετου οδικού δικτύου μπορεί να συντελέσει 

στη δημιουργία μιας πολύ αρνητικής εικόνας για τη Λέσβο και κατά συνέπεια την 

περαιτέρω μείωση του ήδη χαμηλού, συγκριτικά με άλλου προορισμούς, τουρισμού 

της. Γι’ όλους τους παραπάνω λόγους θα πρέπει να γίνουν όλες οι απαραίτητες 

ενέργειες από τους αρμόδιους φορείς για την βελτίωση του οδικού δικτύου του 

νησιού. Αντίθετα από τις οδικές αρτηρίες οι τουρίστες του δείγματός μας θεώρησαν 
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τη νυχτερινή ζωή της Λέσβου πολύ καλή και αρκετά καλή με 44,6 % και 41,1 % 

αντίστοιχα.

 Στην αξιολόγηση των μέσων μεταφοράς παρατηρούμε μια αντίθεση ανάμεσα στις 

απόψεις των ερωτηθέντων αφού, 48,2% τα θεώρησε αρκετά καλά ενώ 42,9% λίγο 

καλά. Οι απόψεις για τον τομέα της εστίασης ήταν ιδιαίτερα καλές αφού 46,4%, 

θεώρησαν αρκετά καλό τον τομέα της εστίασης και 41,4 % πολύ καλό. Ακόμη 

θετικότερα ήταν τα αποτελέσματα σχετικά με το φυσικό περιβάλλον της Λέσβου, 

καθώς 66,1 % των ερωτηθέντων το χαρακτήρισαν ως πολύ καλό και 42,9 % αρκετά 

καλό. Και για τα αξιοθέατα του νησιού οι γνώμες του δείγματος μας ήταν ιδιαίτερα 

θετικές καθώς, 46,4 % τα χαρακτήρισαν ως αρκετά καλά και πολύ καλά το 30,4 %. 

Ακόμη μια αντίθεση στις απόψεις των ερωτηθέντων συναντάμε στις απόψεις τους 

σχετικά με τα πολιτιστικά δρώμενα του νησιού μιας και  42,9% τα θεώρησε αρκετά 

καλά, ενώ 37,5 % λίγο καλά. 

Μέχρι σήμερα το τουριστικό μοντέλο της Λέσβου βασίζεται στο μαζικό τουρισμό 

και στο τρίπτυχο των 3 S (sea, sun, sand) αφού ο μαζικός ηλιοτροπικός τουρισμός 

παραλίας κυριαρχεί ως μορφή και οργάνωση. Πλέον όμως θεωρείται αναγκαίο να 

υπάρξουν αλλαγές καθώς αυτό το μοντέλο μαζικού τουρισμού φαίνεται να φθίνει 

παρουσιάζοντας προβλήματα τόσο σε κοινωνικοοικονομικό όσο και σε 

περιβαλλοντικό επίπεδο. Ο άλλοτε προσοδοφόρος μαζικός τουρισμός, τα τελευταία 

χρόνια παρουσιάζει μειωμένα οικονομικά αποτελέσματα εξαιτίας της αύξησης του 

ανταγωνισμού από περιοχές που προσφέρουν το ίδιο τουριστικό προϊόν, σε 

χαμηλότερες τιμές και με υψηλότερη ποιότητα.

Για την αναδιαμόρφωση της τουριστικής εικόνας της Λέσβου θα πρέπει να 

αξιοποιηθούν και να αναδειχθούν όλα εκείνα τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της που θα

μπορέσουν να την κάνουν έναν ανταγωνιστικό προορισμό. Η Λέσβος διαθέτει 

πλούσιο φυσικό περιβάλλον και μια πληθώρα από φυσικούς πόρους οι οποίοι μένουν 

αναξιοποίητοι. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν οι ιαματικές θερμομεταλλικές

πηγές που βρίσκονται διάσπαρτες στο νησί και δεν έχει γίνει καμία ουσιαστική 

προσπάθεια αξιοποίησης και ανάδειξης τους. Επίσης η ελλιπής αξιοποίηση και 

προβολή των υγροβιότοπων του νησιού, συντελεί στην μικρή αναλογικά προσέλευση 

τουριστών ειδικών ενδιαφερόντων. 
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Ακόμη ένα εξαιρετικό πλεονέκτημα αποτελεί ότι στη Λέσβο μπορεί κανείς να 

συναντήσει αξιοθέατα και μνημεία όλων των ιστορικών περιόδων, αφού υπάρχουν 

ευρήματα οργανωμένων οικισμών από τη νεολιθική, ακόμα περίοδο. Παρόλα αυτά τα

περισσότερα από τα μνημεία χάνονται στην αφάνεια, αφού είτε δεν προβάλλονται 

σωστά από τις αρμόδιες αρχές, είτε δεν έχουν αναστηλωθεί και αξιοποιηθεί στο 

βαθμό που θα έπρεπε.

Το μεγαλύτερο προνόμιο του τουρισμού της Λέσβου είναι ότι διαθέτει ένα από τα 

μεγαλύτερα γεωφυσικά μνημεία του κόσμου, το απολιθωμένο δάσος του Σιγρίου. 

Ευτυχώς αν και καθυστερημένα έχουν γίνει σημαντικά έργα για την διαφύλαξη και 

συντήρηση του. Παρόλα αυτά όμως μεγάλο μέρος των τουριστών δεν έχει επαρκή 

πληροφόρηση και ενημέρωση ούτε για το απολιθωμένο δάσος ούτε για το μουσείο 

φυσικής ιστορίας που έχει δημιουργηθεί για την «στέγαση» και συντήρηση του 

μεγαλύτερου μέρους των απολιθωμάτων.

Σημαντικό μέρος του τοπικού πολιτισμού αποτελούν και τα ήθη και  έθιμα του 

νησιού, οι πολιτιστικές παραδόσεις και οι παραδοσιακές τέχνες και δραστηριότητες 

(π.χ. εργαστήρια ξυλογλυπτικής, κεραμοποιίας, τυροκομείας, ποτοποιίας κ.λπ.) που 

παρόλες τις προσπάθειες κάποιων φορέων και τοπικών συνεταιρισμών μένουν στην 

αφάνεια.  

Κομμάτι τις πολιτιστικής ταυτότητας κάθε τόπου αποτελεί και η τοπική του 

κουζίνα. Στη Λέσβο αν και ο τομέας της εστίασης επικεντρώνεται στην ελληνική 

κουζίνα, παρόλα αυτά παρατηρείται τυποποίηση των προσφερόμενων πιάτων (π.χ. 

μουσακάς, τζατζίκι κ.λπ.). Η προσφορά τοπικών εδεσμάτων στις υπηρεσίες σίτισης 

είναι στοιχειώδης και σε πολλές περιπτώσεις ελλιπής. Αξίζει να σημειωθεί ότι έχουν 

γίνει προσπάθειες για την προώθηση του «Λεσβιακού πρωινού» σε ξενοδοχεία, 

παρόλα αυτά όμως σήμερα δεν έχει την αποδοχή που θα έπρεπε αφού ελάχιστα 

ξενοδοχεία το έχουν υιοθετήσει. Η συγκεκριμένη ενέργεια θα συνέβαλε σημαντικά 

στην ενσωμάτωση και προώθηση των πολυάριθμων τοπικών προϊόντων στον 

τουρισμό.

 Εξαιτίας της πλούσιας ιστορίας και του πλούτου που υπήρχε άλλοτε στο νησί 

μπορεί κανείς να ανταμώσει μεγάλο αριθμό αρχιτεκτονικών «διαμαντιών», παλιά και 
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σύγχρονα. Σ’ αυτά συγκαταλέγονται βιομηχανικά κτίρια, νεοκλασικά σπίτια, 

παραδοσιακά χωριά και οικισμοί. Είναι μάλιστα περίφημα είναι και τα αρχοντικά 

οικήματα του νησιού. Και αυτά με τη σειρά τους θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν και 

να ενταχθούν ενεργά στον τουρισμό, χρησιμοποιώντας τα είτε ως μουσεία είτε ως 

τουριστικά καταλύματα. Έχουν γίνει κάποιες προσπάθειες αλλά σε μικρή κλίμακα και

όχι στο βαθμό που θα έπρεπε.

Όλα από τα προαναφερθέντα «πλεονεκτήματα» του νησιού, θα μπορούσαν να 

αποτελέσουν άξονα ανάπτυξης για μια πληθώρα εναλλακτικών μορφών τουρισμού, 

που με σωστό σχεδιασμό και την κατάλληλη προώθηση θα μπορούσαν να δώσουν 

σημαντική ώθηση στη τουριστική κίνηση του νησιού. Επιπλέον θα αντιμετωπιζόταν 

το πρόβλημα της εποχικότητας του Λεσβιακού τουρισμού, αφού μεγάλο μέρος των 

εναλλακτικών μορφών τουρισμού δεν επηρεάζονται από τις εκάστοτε κλιματολογικές

συνθήκες. Τέλος το «άνοιγμα» σε εναλλακτικές μορφές τουρισμού θα συντελούσε 

στην προσέλκυση και τουριστών ειδικών ενδιαφερόντων, γεγονός που θα αποτελούσε

ένα ισχυρό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Ένας από τους κυριότερους ανασταλτικούς παράγοντες της ανάπτυξης του 

τουρισμού στη Λέσβο, είναι η συγκοινωνία της με τα μεγάλα κέντρα της χώρας και 

κατ’ επέκταση με την Ευρώπη. Η ακτοπλοϊκή σύνδεση του νησιού είναι ελλιπής έως 

και ανύπαρκτη σε κάποιες περιπτώσεις, κυρίως με τη βόρειο Ελλάδα, σε συνδυασμό 

μάλιστα με τις υψηλές τιμές και την χαμηλή ποιότητα τους καθιστούν τη Λέσβο ως 

ένα δυσπρόσιτο και ακριβό προορισμό. Έχει παρατηρηθεί μάλιστα ότι συντριπτική 

πλειοψηφία επισκεπτών απ’ τη Βόρειο Ελλάδα  έρχονται και φεύγουν από το νησί 

μέσω Τουρκίας, αφού αποτελεί μια αρκετά φθηνότερη λύση. Στην ίδια μοίρα 

βρίσκεται και η εναέρια συγκοινωνία του νησιού καθώς το κόστος των εισιτηρίων, 

ειδικότερα σε περιόδους υψηλής τουριστικής ζήτησης, μπορεί να είναι αποτρεπτικό 

και κυρίως για πολυμελείς οικογένειες. Η δυσκαμψία και η έλλειψη συλλογικότητας 

από ντόπιους παράγοντες του τουρισμού απέτρεψε την προσέλευση αεροπορικών 

εταιρειών χαμηλού κόστους, οι οποίες θα έπαιζαν καθοριστικό ρόλο στη τουριστική 

ανάπτυξη.

Ένα από τα κυριότερα προβλήματα που ανέφεραν οι επισκέπτες του δείγματος μας

είναι η χαμηλή ποιότητα των υποδομών και υπηρεσιών φιλοξενίας και κυρίως η κακή
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σχέση ποιότητας και τιμής που υπήρχε σε πολλές περιπτώσεις. Οι επιχειρηματίες θα 

πρέπει να δείχνουν περισσότερο επαγγελματισμό και όχι ευκαιριακή αντιμετώπιση 

των τουριστών του νησιού. Επιπλέον θα πρέπει να εξαλειφθούν τα φαινόμενα 

αισχροκέρδειας και κερδοσκοπίας εις βάρος των τουριστών. 

Καταληκτικά όλοι οι επαγγελματίες και οι αρμόδιοι τουριστικοί φορείς θα πρέπει, 

να κατανοήσουν πως η καλύτερη διαφήμιση για τον Λεσβιακό τουρισμό και κατ’ 

επέκταση και για τους ίδιους είναι οι ικανοποιημένοι τουρίστες.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Το παρόν ερωτηματολόγιο έχει συνταχθεί καθαρά για ερευνητικούς κ εκπαιδευτικούς 

σκοπούς. 

Θα χρησιμοποιηθεί για την εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής μου εργασίας 

που θα υποβληθεί στο τμήμα Επιχειρησιακής Πληροφορικής του Πανεπιστημίου 

Μακεδονίας.

Τα αποτελέσματα που θα εξαχθούν θα είναι ανώνυμα. Ο χρόνος συμπλήρωσης του 

ερωτηματολογίου δεν ξεπερνά τα δέκα (10) λεπτά.

Ευχαριστώ εκ των προτέρων 

για την συνεργασία !

Μ. Κεμερλή                                                                             Δρ. Ανδρέας Πετράκης

Μεταπτυχιακή φοιτήτρια                                                         Επιβλέπων καθηγητής
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1. Φύλο

Άνδρας
Γυναίκ
α

2. Ηλικία

18-24

25-34

35-49

50-65

άνω 65

3. Τόπος μόνιμης κατοικίας (Πόλη/Νομός)

4. Οικογενειακή κατάσταση

Άγαμος

Έγγαμος 

Άλλο _______________________

5. Αριθμός παιδιών  :  ____________

6. Πόσες φορές επισκεφτήκατε το νησί ;
1 2 3 Περισσότερες
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7. Ταξιδέψατε :

Μόνος/η

Με φίλους

Με την οικογένεια

Άλλο _______________

8. Διάρκεια παραμονής  :

έως 3 ημέρες

3-7 ημέρες

Περισσότερες από 7 ημέρες

9. Λόγοι της επίσκεψης σας : 
(μπορείτε να επιλέξετε περισσότερα από ένα)

Αναψυχή

Θρησκευτικός τουρισμός

Επαγγελματικοί λόγοι

Ιαματικός τουρισμός

Άλλο  ________________
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10.  Αντλήσατε πληροφορίες για το νησί από :

Φίλους

Internet

M.M.E. (ραδιόφωνο, τηλεόραση κ.λπ.)

Διαφημιστικό φυλλάδιο

Ταξιδιωτικό γραφείο

Άλλο _______________

11. Το μεταφορικό μέσο που επιλέξατε :

Πλοίο από ………………………

Αεροπλάνο από ……………………

Άλλο _______________

12. Τύπος καταλύματος που διαμένετε:

Ξενοδοχείο

Ενοικιαζόμενα δωμάτια

Ενοικίαση σπιτιού

Camping

                Άλλο _______________
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13. Ποσό που είστε διατεθειμένοι να δαπανήσετε 
ημερησίως (συμπεριλάβετε τη στέγαση)

έως 50 
50-100
100-150
πάνω από 150

14.  Περιοχές που επισκεφτήκατε (ή πρόκειται να επισκεφτείτε) :
(Πολλαπλή επιλογή)
Αγιάσος
Βατερά
Ερεσός
Καλλονή
Μανταμάδος
Μόλυβος (Μήθυμνα)
Μυτιλήνη
Πέτρα
Πλωμάρι
Πολιχνίτος
Σίγρι
Σκαμιά (Συκαμιά)

  Άλλο _______________

15.  Θα επισκεπτόσασταν ξανά το νησί ;

ΝΑΙ
ΌΧΙ
ΔΓ/ ΔΑ

Αν όχι ,γιατί :_____________________________________________
_________________________________________________________
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16.  Θα προτείνατε σε φίλους να επισκεφτούν το νησί ;

ΝΑΙ

ΌΧΙ

ΔΓ/ ΔΑ

Αν όχι, γιατί :____________________________________________
_________________________________________________________

17. Θεωρείτε ότι το κόστος των διακοπών σας είναι ;

Πολύ ακριβό

Ακριβό

Κανονικό

Φθηνό

18. Πώς αξιολογείται τα χρήματα που δαπανήσατε σε σχέση με την ποιότητα των 
παρεχόμενων υπηρεσιών ;

Πάρα πολλά 
Πολλά 
Κανονικά
Λίγα
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19. Προς ποια κατεύθυνση πιστεύεται ότι πρέπει να
κινηθεί η τουριστική ανάπτυξη του νησιού ;

Εκσυγχρονισμός εγκαταστάσεων φιλοξενίας

Ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού

Διοργάνωση περισσότερων πολιτιστικών 
εκδηλώσεων

ΔΓ/ΔΑ                                                                        

Άλλο_____________________________________
        ___________________________________________
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20. Παρακαλώ σημειώστε τη γνώμη σας για 
καθένα από τα παρακάτω στοιχεία

Ευχαριστώ θερμά για τον χρόνο σας !!!
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ΣΥΝΟΛΙΚΗ  ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ
ΠΟΛΥ
ΚΑΛΑ

ΑΡΚΕΤΑ
ΚΑΛΑ

ΛΙΓΟ
ΚΑΛΑ

ΚΑΘΟΛΟ
Υ ΚΑΛΑ

Καταλύματα
(οργάνωση και
εξυπηρέτηση)

Μέσα
μεταφοράς
Νυχτερινή

ζωή
Ευγένεια
Φιλοξενία

Οδικές
Αρτηρίες

Υπηρεσίες
εστίασης

(ποιότητα και
εξυπηρέτηση)
Πολιτιστικά

δρώμενα

Φυσικό
περιβάλλον

Αξιοθέατα
(μουσεία,

αρχαιολογικοί
χώροι κ.λπ.)
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