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Περίληψη 

Η παρούσα εργασία προσπαθεί να διερευνήσει σε ποιον βαθμό η πολιτική αστάθεια 

επηρεάζει τον τουριστικό κλάδο της Ελλάδας. Αν υπάρχει επιρροή, κατά πόσο αυτή 

είναι ικανή να αποτρέψει τον εν δυνάμει τουρίστα από το να επισκεφθεί την χώρα 

επιλογής του και να επιλέξει έναν εναλλακτικό προορισμό. Η εικόνα μιας χώρας στο 

εξωτερικό επίσης διερευνάται για να διαπιστωθεί αν μπορεί να επηρεάσει θετικά ή 

αρνητικά την πρόθεση επίσκεψης σε περιπτώσεις πολιτικής αστάθειας. Μία ποσοτική 

έρευνα που διεξήχθη στα πλαίσια της εργασίας αναλύθηκε με το πρόγραμμα SPSS. Η 

έρευνα καταλήγει ότι υπάρχουν διάφοροι δημογραφικοί παράγοντες που επηρεάζουν 

ποικιλοτρόπως την πρόθεση επίσκεψης, ενώ τα συναισθήματα, τα οποία λειτουργούν 

σαν ενδιάμεσος παράγοντας, επηρεάζονται αρνητικά από την πολιτική αστάθεια και 

επηρεάζουν με την σειρά τους αρνητικά την εικόνα της Ελλάδας στα μάτια των 

τουριστών. 
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Εισαγωγή 

Αφορμή για την παρούσα εργασία στάθηκε το δημοψήφισμα που έγινε το καλοκαίρι 

του 2015 και την πολιτική αστάθεια που προκάλεσε με επιπτώσεις και στην τουριστική 

βιομηχανία της χώρας. Ο τουριστικός κλάδος θεωρείται μία από τις σημαντικότερες 

οικονομικές δραστηριότητες παγκοσμίως και ένα ταχέως αναπτυσσόμενο στοιχείο του 

παγκόσμιου εμπορίου. Στην Ελλάδα ο τουρισμός θεωρείται βαριά βιομηχανία και 

τομέας στον οποίο μπορεί να βασιστεί για να βγει από την οικονομική κάμψη των 

τελευταίων ετών. Παρά την οικονομική σημασία και συνεισφορά του όμως, παραμένει 

ένας εξαιρετικά ευάλωτος τομέας και συγκεκριμένα παρουσιάζεται ευαίσθητος σε 

εξωγενείς παράγοντες που δύνανται να περιορίσουν ή να εμποδίσουν την ευαίσθητη 

ισορροπία πάνω στην οποία λειτουργεί. 

Ένας εξωγενής παράγοντας που μπορεί να προκαλέσει αρνητικές συνέπειες στον 

τουρισμό είναι η πολιτική αστάθεια. Υπάρχουν παραδείγματα όπου οι αρνητικές 

συνέπειες της έχουν οδηγήσει πολλούς τουριστικούς προορισμούς σε παρακμή ή 

εξαφάνιση από τον τουριστικό χάρτη (Sonmez, 1998, Hall, 1994, Mansfeld, 1994, 

Hollier, 1991, Richter και Waugh, 1986, Bar-On, 1996). Η πολιτική αστάθεια 

χαρακτηρίζεται από πολυπρόσωπο και σύνθετο χαρακτήρα και η ύπαρξη της και τα 

αποτελέσματα της είναι πολυεπίπεδα και πολυδιάστατα (Gupta, 1990, Sanders, 1981, 

Andriole και Hopple, 1984). Η ανάγκη για αξιολόγηση και ανάλυση της σχέσης μεταξύ 

τουρισμού και αστάθειας είναι απαραίτητη, δεδομένου του ευαίσθητου χαρακτήρα της 

τουριστικής βιομηχανίας, και της ανταγωνιστικής φύσης του. 

Αδιαμφισβήτητα, η επίδραση της πολιτικής αστάθειας στον τουρισμό είναι ολέθρια. Η 

έκταση και το μέγεθος της είναι οι προσδιοριστικοί παράγοντες για την δημιουργία της 

εικόνας ενός προορισμού, ενώ η αντιλαμβανόμενη ασφάλεια και η σταθερότητα του 

προορισμού είναι το ζητούμενο για τον τουρίστα. Δεν υπάρχουν πολλές έρευνες που 

να έχουν εστιάσει στην επίδραση που έχει η πολιτική αστάθεια πάνω στην τουριστική 

βιομηχανία (Hall, 2010). Η ζημιά που προκαλείται από συγκεκριμένα γεγονότα στην 

εικόνα της χώρας ή στους κατοίκους της ξεπερνάει τις οικονομικές συνέπειες του 

αριθμού των αφίξεων και μπορεί να φτάσει πολύ πιο μακριά, όπως στην καταστροφή 

διαπολιτισμικών σχέσεων μεταξύ κρατών (Al-Harmaneh και Steiner,2004). Αν και τα 

αρνητικά γεγονότα που προκαλούνται λόγω αστάθειας έχουν άμεσο και αρνητικό 

αντίκτυπο στην τουριστική δραστηριότητα της χώρας (Clements και Georgiou, 1998, 

Gartner και Shen, 1992, Hall, 2002, 2010, Rittichainowat και Chakraborty, 2009, 
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Thapa, 2004), αυτά μπορεί να είναι μικρής χρονικής διάρκειας και η τουριστική ζήτηση 

να επανακάμψει γρήγορα σε χώρες που βιώνουν μεμονωμένα περιστατικά (Coshall, 

2003). Αντίθετα, για κάποιους τουριστικούς προορισμούς που υπόκεινται συνεχώς σε 

τέτοιες καταστάσεις, η κρίση μπορεί να αποκτήσει μόνιμη θέση στην καθημερινότητα. 

Διεθνή πολιτικά επεισόδια ή φυσικές καταστροφές παίζουν ρόλο στην διαμόρφωση της 

εικόνας ενός τουριστικού προορισμού, αφού μπορούν να αλλάξουν την υπάρχουσα 

άποψη και γνώση που έχουν οι άνθρωποι για ένα τόπο στον οποίο είχαν σκοπό να 

ταξιδέψουν. 

Οι Hall και O’Sullivan (1996) πρότειναν η δημιουργία της εικόνας ενός προορισμού 

να βασίζεται σε τρία στοιχεία: 1) στις γνώμες τουριστών που επαναλαμβάνουν 

συστηματικά τις επισκέψεις τους σε συγκεκριμένο προορισμό, 2) στα μέσα μαζικής 

ενημέρωσης και 3) στις κυβερνητικές πολιτικές. Την ίδια άποψη εξέφρασε και ο 

Bojanic (1991), που χαρακτήρισε την εικόνα της χώρας ως την εντύπωση που 

αποκομίζει ένας άνθρωπος για μία χώρα στην οποία δεν κατοικεί., συμπληρώνοντας 

ότι αυτή διαμορφώνεται μέσω διαφημίσεων, συζητήσεων με συγγενείς και φίλους, 

τουριστικών γραφείων και προηγούμενων αντίστοιχων εμπειριών. Σαν αποτέλεσμα 

φαίνεται αναπόφευκτο, οι αντιλήψεις των δυνητικών επισκεπτών σχετικά με την 

πολιτική αστάθεια ενός τουριστικού προορισμού να έχουν σημαντική επιρροή στην 

βιωσιμότητα και την μακροχρόνια επιβίωση αυτού του προορισμού στον τουριστικό 

χάρτη. 

Εφόσον η διαμόρφωση της τουριστικής εικόνας μιας χώρας είναι ένα πολυδιάστατο 

μοντέλο που αντλεί στοιχεία από μέσα ενημέρωσης, κυβερνήσεις και γνώμες 

ανθρώπων, υπάρχει μεγάλη σημασία στον τρόπο με τον οποίο αυτή δημιουργείται και 

επηρεάζεται από παράγοντες που σχετίζονται με πολιτικές καταστάσεις. Γεγονότα 

όπως ο πόλεμος μπορούν να μεγεθυνθούν μέσω των ΜΜΕ, δίνοντας τους μεγάλη 

έκταση (Hall, 2002). Ειδικότερα, καταστάσεις που προκαλούνται λόγω ανθρώπινης 

βίας αντιμετωπίζονται με μηδενική ανοχή και προβάλλονται συνεχώς και μεγεθυμένα 

από τα διεθνή μέσα, σε αντίθεση με καταστροφές που προκαλούνται λόγω φυσικών 

φαινομένων(Sonmez, 1998). 

Όσα αναφέρθηκαν παραπάνω παρουσιάζουν έναν ξεκάθαρο συσχετισμό μεταξύ 

αστάθειας λόγω πολιτικών καταστάσεων και τουριστικού κλάδου, καθώς και πιθανές 

επιπτώσεις που υπάρχουν λόγω των αντιλήψεων για την πολιτική αστάθεια κατά την 

επιλογή τουριστικού προορισμού. Ωστόσο τέτοιου είδους συμπεράσματα αν και 

μπορούν να αποτελέσουν σημεία αναφοράς για επανατοποθέτηση της εικόνας μιας 
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χώρας, δεν παρέχουν έναν ολοκληρωμένο και λεπτομερή τρόπο αντίληψης των 

τουριστών, ούτε δίνουν μια εικόνα του βαθμού που τα διαφορετικά γεγονότα πολιτικής 

αστάθειας επηρεάζουν τους τουρίστες. 

Η εργασία αυτή προσπαθεί να καλύψει το κενό στο συγκεκριμένο γνωστικό 

αντικείμενο που δεν έχει ερευνηθεί σε μεγάλη κλίμακα στην παγκόσμια βιβλιογραφία. 

Διαπιστώθηκε μετά από βιβλιογραφική αναζήτηση ότι το θέμα της πολιτικής αστάθειας 

έχει μελετηθεί ελάχιστα στην λεκάνη της Μεσογείου. Πιο συγκεκριμένα για την 

Ελλάδα και το τουριστικό προϊόν της δεν υπάρχουν αντίστοιχες έρευνες, καθώς μέχρι 

πριν πέντε χρόνια η έννοια της πολιτικής αστάθειας δεν υπήρχε παρά σε ελάχιστες πολύ 

μικρής διάρκειας περιπτώσεις. Εξετάζει το αν η πολιτικής αστάθεια επηρεάζει την 

εικόνα της Ελλάδας στα μάτια των τουριστών που την έχουν επισκεφθεί και αν 

επηρεάζεται η πρόθεση επίσκεψης σε περιπτώσεις που συμβαίνουν διαφορετικές 

πολιτικές καταστάσεις. Σκοπός είναι να παρουσιάσει τι ακριβώς συμβαίνει με αυτό το 

θέμα στην τουριστική βιομηχανία της χώρας, σε ποιον βαθμό επηρεάζεται και ανάλογα 

με τα αποτελέσματα που θα προκύψουν, προτάσεις εκμετάλλευσης. 

Επηρεάζει η πολιτική αστάθεια τον ελληνικό τουρισμό; Υπάρχει περίπτωση να αλλάξει 

ένας δυνητικός ή ένας πιστός τουρίστας γνώμη για την χώρα αν επηρεαστεί από άλλους 

παράγοντες; Ποια είναι η επίδραση διαφορετικών αρνητικών γεγονότων στην εικόνα 

μιας χώρας; Τα συναισθήματα του τουρίστα για την Ελλάδα παίζουν κάποιο ρόλο στην 

διαμόρφωση άποψης για την χώρα και την πολιτική αστάθεια; Αυτά είναι μερικά 

ερωτήματα στα οποία η έρευνα προσπαθεί να δώσει απαντήσεις. Η προσέγγιση που θα 

γίνει είναι σημαντικό πρώτο στάδιο για μια περαιτέρω έρευνα για την χώρα και την 

πολιτική αστάθεια ως προς τις συνέπειες της στον τουριστικό κλάδο. 

Το πρώτο και δεύτερο κεφάλαιο αναλύει το θεωρητικό πλαίσιο, ακολουθούν οι 

ερευνητικές υποθέσεις που τέθηκαν προς διερεύνηση , η παρουσίαση του δείγματος 

και τα αποτελέσματα της έρευνας, ενώ το τελευταίο κεφάλαιο παρουσιάζει τα 

συμπεράσματα που προέρχονται από την ανάλυση των αποτελεσμάτων. 
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Κεφάλαιο 1. Nation Branding- Διαχείριση Εθνικής Ταυτότητας 

Ο όρος nation branding αποδίδεται στα ελληνικά ως «διαχείριση πολιτικής 

ταυτότητας» (Ανδρέας Μακρής, 2009) και είναι μια έννοια σχετικά πρόσφατη στην 

επιστήμη του τουρισμού και του μάρκετινγκ, για τις ανάγκες αυτής της εργασίας θα 

χρησιμοποιείται ο όρος διαχείριση εθνικής ταυτότητας αν και η ελληνική απόδοση δεν 

συνηθίζεται να χρησιμοποιείται στην βιβλιογραφία. Πριν εξεταστεί αναλυτικά τι 

ακριβώς είναι η διαχείριση εθνικής μάρκας, ενδιαφέρον παρουσιάζει η ανάλυση των 

δύο όρων ξεχωριστά, αφού υπάρχουν αρκετά στοιχεία που βοηθούν στην καλύτερη 

κατανόηση του όρου, ο οποίος είναι σύνθετος και μπερδεύει ακόμα και επιστήμονες 

των αντίστοιχων τομέων. Ακολουθεί η διατύπωση των ορισμών του από διάφορους 

θεωρητικούς, ο σκοπός χρήσης και οι λειτουργίες της, γίνεται αναφορά στο πώς μπορεί 

να μετρηθεί η εθνική μάρκα με διάφορα εργαλεία και τέλος αποσαφηνίζονται κάποιοι 

όροι που σχετίζονται άμεσα με την διαχείριση εθνικής ταυτότητας χωρίς όμως να 

ταυτίζονται. 

1.1.  Ο όρος έθνος (nation) 

Ο όρος έθνος( nation) αναφέρεται σε μια μεγάλη ομάδα ανθρώπων που ανήκουν στην 

ίδια φυλή και μιλούν την ίδια γλώσσα, ενώ ο όρος χώρα που συχνά χρησιμοποιείται ως 

συνώνυμο του έθνους, προσδιορίζει μια περιοχή που έχει καταληφθεί από κάποιο έθνος 

(Longman, 1995). Στο μάρκετινγκ υπάρχει διαφορά ανάμεσα στους δύο όρους, αφού η 

εθνική μάρκα και η μάρκα της χώρας (country brand) εξετάζονται ως διαφορετικές 

θεματικές. Στην βιβλιογραφία χρησιμοποιούνται διάφοροι όροι για να δηλώσουν το 

ίδιο αντικείμενο, και για πολλούς είναι συνώνυμοι, αλλά στην πραγματικότητα 

κατηγοριοποιούνται σε τρία επίπεδα (πίνακας 1) ανάλογα με το αντικείμενο που 

σχετίζονται: όροι που σχετίζονται με τα διάφορα προϊόντα που παράγονται σε μία χώρα 

(product related), όροι που αναφέρονται σε έννοιες εθνικού επιπέδου (national level) 

και όροι που εστιάζουν στην κουλτούρα του κάθε έθνους (cultural focus) (Kleppe, 

2002). 

Πίνακας 1: Παραδείγματα κατηγοριοποίησης τριών επιπέδων 

Όροι που αναφέρονται 

σε προϊόντα 

Εθνικό Επίπεδο Επίπεδο Κουλτούρας 

Χώρα προέλευσης Εθνική μάρκα  Στερεότυπα 
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Εικόνα της χώρας με 

βάση ένα προϊόν 

Εικόνα έθνους Ταυτότητα 

Εικόνα χώρας παραγωγής 

προϊόντος 

Αξία επωνυμίας χώρας Χαρακτηριστικά 

Επίδραση της εικόνας 

μιας χώρας στο προϊόν 

Τοποθέτηση χώρας  

 

Για να γίνει πιο εύκολα κατανοητός ο πίνακας αναλύονται κάποια στοιχεία του. 

Παραδείγματος χάρη, ο όρος «χώρα προέλευσης» (Country Of Origin) αναφέρεται 

αποκλειστικά σε προϊόντα, η εικόνα που διαμορφώνεται για μια χώρα στην συνείδηση 

του καταναλωτή λόγω της κατανάλωσης ενός προϊόντος ανήκει στο ευρύτερο πλαίσιο 

της μάρκας του προϊόντος και δεν υπάρχει λόγος να διαχωριστεί από αυτήν, καθώς 

χάνει την ουσία του (Kotler, 2002). Το περιεχόμενο της εθνικής μάρκας από την άλλη 

μεριά, αναφέρεται στα άυλα στοιχεία που χαρακτηρίζουν ένα έθνος (πχ. Εικόνας της 

χώρας) και δεν σχετίζεται με κανένα προϊόν που παράγεται στην χώρα (Anholt, 1998). 

Τέλος υπάρχουν και όροι όπως η εθνική ταυτότητα που δεν αποτελούν καν όρους 

διαφήμισης και μάρκετινγκ, καθώς εστιάζουν στην κουλτούρα και τους ανθρώπους 

κάθε έθνους (Jaffe και Nebenzahl, 2001). 

1.2. Ο όρος διαχείριση ταυτότητας (branding) 

Ο όρος branding ή brand management στα ελληνικά αποδίδεται ως διαχείριση 

ταυτότητας. Όταν αναφέρεται κάποιος σε αυτήν, ουσιαστικά κάνει λόγο για τέσσερις 

διαφορετικές διαδικασίες που σχετίζονται με την ταυτότητα ενός προϊόντος/ 

υπηρεσίας: 1) δημιουργία ταυτότητας, 2) προστασία της, 3) ενίσχυση και τέλος 4) 

αλλαγή της ταυτότητας αν κριθεί σκόπιμο. Στην φάση, της δημιουργίας, το προϊόν/ 

υπηρεσία εμφανίζεται για πρώτη φορά στην αγορά. Ακολουθεί η φάση της προστασίας 

της εικόνας ενός υφιστάμενου προϊόντος από κινδύνους που προκύπτουν από το 

εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον. Η ενίσχυση της ταυτότητας αναφέρεται στην 

προσπάθεια να ανταπεξέλθει το προϊόν/ υπηρεσία στις συνεχείς μεταβολές του 

ανταγωνισμού. Τέλος η αλλαγή, γνωστότερη με τον όρο re-branding εφαρμόζεται όταν 

κάποιο προϊόν δεν καταφέρει να ανταποκριθεί απέναντι στον ανταγωνισμό, είτε λόγω 

λαθών στον αρχικό σχεδιασμό του, είτε λόγω προβλημάτων που προέκυψαν στην 

πορεία ζωής του (Μακρής, 2009). 
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Ο Simon Anholt, ορίζει την, «διαχείριση ταυτότητας ως την διαδικασία σχεδιασμού, 

επικοινωνίας και διαχείρισης του ονόματος και της ταυτότητας ενός προϊόντος, με 

στόχο τη θεμελίωση και τη διαχείριση της φήμης του». Σύμφωνα με τον ίδιο ορισμό, 

εμπεριέχει σημαντικές έννοιες που σχετίζονται με την μάρκα, όπως η ταυτότητα, η 

αξία, η εικόνα και ο σκοπός(Anholt, 2007). Συμπληρωματικά, ο Keller εύστοχα 

παρατηρεί ότι είναι η διαδικασία που ακολουθούν οι επιχειρήσεις προκειμένου να 

διαφοροποιήσουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους από τα αντίστοιχα των 

ανταγωνιστών τους. Πάντως σε οτιδήποτε και αν αναφέρεται (έθνος, προϊόν, 

υπηρεσία), η διαχείριση ταυτότητας απαιτεί συνέπεια και εκπλήρωση βασικών 

στοιχείων όπως η επιμονή, η μακροπρόθεσμη προσπάθεια και η εμπιστοσύνη (Keller, 

2003). 

Κλείνοντας βάσει των παραπάνω σκοπός του είναι να αναδείξει το ανταγωνιστικό 

πλεονέκτημα κάθε προϊόντος, ώστε να κατακτήσει την καλύτερη δυνατή θέση στη 

συνείδηση του καταναλωτή. Συνεπώς πετυχημένη κρίνεται η διαδικασία διαχείρισης 

ταυτότητας που καταφέρνει να αναδείξει την μοναδικότητα του προϊόντος, 

δημιουργώντας μία εντύπωση ότι δεν υπάρχει κάποιο υποκατάστατο προϊόν στην 

αγορά, που να καλύψει μία συγκεκριμένη ανάγκη (Moilanen, T. και Rainisto, S., 2009). 

1.3. Τι είναι η εθνική μάρκα (nation brand) 

Πριν από οποιαδήποτε προσπάθεια προσδιορισμού της διαχείρισης εθνικής 

ταυτότητας, πρέπει να αποσαφηνιστεί τι είναι η εθνική μάρκα (nation brand). Αν και 

έχει γίνει αναφορά, ο όρος μάρκα σύμφωνα με τον κλασσικό ορισμό της αμερικάνικης 

ένωσης μάρκετινγκ (ΑΜΑ, 1960) είναι το όνομα, ο όρος, το σημάδι, το σύμβολο ή 

ένας συνδυασμός όλων αυτών, που έχει ως στόχο να καθορίσει την ταυτότητα ενός 

προϊόντος ή μιας υπηρεσίας και να το διαφοροποιήσει από αυτά των ανταγωνιστών. 

Ένας διαφορετικός ορισμός διατυπώνει την άποψη ότι η μάρκα είναι μια πολυδιάστατη 

ποικιλία λειτουργικών, συναισθηματικών, σχεσιακών και στρατηγικών στοιχείων που 

συνδυασμένα δημιουργούν ένα μοναδικό αποτέλεσμα στο μυαλό του καταναλωτικού 

κοινού.  

Στο μυαλό του κόσμου υπάρχει μια εικόνα για κάθε χώρα, άρα μπορεί να ειπωθεί ότι 

και οι χώρες έχουν και αυτές την μάρκα τους, την εθνική μάρκα. Το σύνολο των 

αντιλήψεων για μία χώρα στο μυαλό των παγκόσμιων εμπλεκόμενων φορέων 

(stakeholders) που περιλαμβάνουν: τα τοπία, τους ανθρώπους, την κουλτούρα, την 
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ιστορία, το φαγητό, διάσημες προσωπικότητες κ.λπ. αποτελεί την μάρκα της κάθε 

χώρας. Η εικόνα που βγάζει κάθε χώρα προς τα έξω, υπάρχει είτε γίνονται 

συντονισμένες προσπάθειες για διαφήμιση της χώρας, είτε όχι, αφού όπως γίνεται 

αντιληπτό για κάθε χώρα υπάρχει μια υφιστάμενη, διαμορφωμένη αντίληψη σε 

παγκόσμιο επίπεδο (Anholt, 1998). 

Σύμφωνα με τον ορισμό του Κ. Dinnie, η εθνική μάρκα είναι ένα μοναδικό μείγμα με 

πολλές διαστάσεις που προσφέρει σε ένα έθνος πολιτιστική διαφοροποίηση, αλλά 

ταυτόχρονα και συνάφεια με το κοινό στο οποίο απευθύνεται. Πελάτες κάθε έθνους 

θεωρούνται οι εγχώριοι κάτοικοι, επιχειρηματίες, ξένοι καταναλωτές, διεθνείς 

οργανισμοί, τουρίστες, επενδυτές κτλ. (Dinnie, 2008). 

Όπως θα αναφερθεί παρακάτω οι όροι μάρκα και διαχείριση συνδέονται και σε πολλές 

περιπτώσεις χρησιμοποιείται ο ένας σαν εναλλακτικός του άλλου, για τις ανάγκες της 

εργασίας θα χρησιμοποιείται ο όρος διαχείριση. 

 1.3.1 Το εξάγωνο του Anholt 

Για να επιτευχθεί ελκυστική διαχείριση εθνικής ταυτότητας πρέπει οι κύριοι φορείς της 

χώρας να συντονιστούν με κοινές δραστηριότητες και ξεκάθαρους στόχους, και 

επιπλέον τα κανάλια επικοινωνίας με το εξωτερικό περιβάλλον να είναι εξίσου 

εναρμονισμένα με τους στόχους αυτούς. Τα κανάλια επικοινωνίας σε αυτές τις 

περιπτώσεις είναι η εξωτερική πολιτική, οι εξαγωγές, ο τουρισμός, οι διπλωματικές 

σχέσεις κ.α. και γίνονται αντιληπτά με την γραφική αναπαράσταση ενός εξάγωνου, 

σύμφωνα με τον Anholt (σχήμα 1) (Anholt, 2005,2007). 
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Σχήμα 1: Το Εξάγωνο του Anholt 

 

Κάθε μία γωνία του εξάγωνου αντιπροσωπεύει μία κατηγορία πνευματικής ιδιοκτησίας 

κάθε έθνους και όλα μαζί συνδυασμένα συντελούν στην επιτυχημένη διαδικασία 

διαχείρισης εθνικής ταυτότητα, για να γίνει όμως αυτό απαιτείται σωστός συντονισμός 

και διαχείριση των παραγόντων. Το επιθυμητό είναι ο σκοπός, η αντίληψη και τα 

μηνύματα που στέλνουν αυτοί οι έξι θεσμοί να είναι απόλυτα ευθυγραμμισμένα, ώστε 

το εξωτερικό περιβάλλον να τα αισθάνεται ως ένα κοινό μέτωπο. 

Σύμφωνα με τον Anholt τα έξι αυτά στοιχεία (τουρισμός, επενδύσεις, κάτοικοι, 

εξαγωγές, πολιτική, πολιτισμός) παίζουν κομβικό ρόλο στην δημιουργία μιας 

ανταγωνιστικής ταυτότητας -«competitive identity». Κάθε άκρη του εξάγωνου οφείλει 

να συνεργαστεί και να ευθυγραμμιστεί με τις υπόλοιπες σε μια κοινή εθνική 

στρατηγική που θα δώσει τέλος σε πιθανά στερεότυπα που έχουν καθιερωθεί για την 

χώρα και θα την οδηγήσει στην επιτυχία (Anholt, 2007). 

Συμπερασματικά καταλήγουμε ότι κάθε μία από τις γωνίες αποτελεί και στοιχείο 

διαφοροποίησης άρα συγκριτικό πλεονέκτημα για κάθε χώρα. Άρα για να υπάρξει μια 

αποτελεσματική στρατηγική πρέπει να εντοπιστούν και να αξιοποιηθούν τα 

διαφορετικά αυτά στοιχεία. Συνεπώς ο βασικός στόχος και προσδοκία κάθε σύγχρονου 

κράτους είναι η ανάδειξη των ανταγωνιστικών του πλεονεκτημάτων και των στοιχείων 

διαφοροποίησης που επηρεάζουν θετικά την εικόνα τους προς τα έξω, ειδικότερα αν 

θέλει να καθιερωθεί στο παγκόσμιο ανταγωνιστικό περιβάλλον. 

 

Εθνική 

Μάρκα 

Τουρισμός Εξαγωγές 

Κυβερνητική 

Πολιτική 

Επενδύσεις 
Πολιτισμός 

Κάτοικοι 
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1.4. Tι είναι η διαχείριση εθνικής ταυτότητας 

Υπάρχουν διαφορετικές απόψεις σχετικά με το πώς συνδέεται η μάρκα μιας χώρας με 

την διαχείριση της εθνικής ταυτότητας της χώρας και το τι ακριβώς μπορεί να 

επιτευχθεί αν συνδυαστούν τα δύο. Η μάρκα μιας χώρας είναι μια σχετικά πρόσφατη 

έννοια που έχει δυσκολέψει αρκετά τους θεωρητικούς του μάρκετινγκ στην 

προσπάθεια τους να διατυπώσουν τον σωστό ορισμό της έννοιας (Παπαδόπουλος και 

Heslop, 2002, Shimp, 1993). Μόλις το 2005 το περιοδικό New York Times 

συμπεριέλαβε την φράση “nation branding” στις πλέον αξιοσημείωτες ιδέες που 

εμφανίστηκαν. Πατέρας του όρου θεωρείται ο Simon Anholt, που ήδη από το 1996 είχε 

αρχίσει να αναφέρεται σε αυτό και έπαιξε σημαντικό ρόλο στην καθιέρωση του ως 

επιστημονικό όρο. Ενώ ένας ακόμα ακαδημαϊκός που συνέδεσε το όνομα του με τον 

όρο αυτό είναι και ο Βρετανός Wally Olins (Kaneva, 2011). 

Βασίζεται στην ιδέα ότι κάθε χώρα μπορεί να αποτελέσει μια επίδοξη μάρκα με σκοπό 

την ανάδειξη των ανταγωνιστών πλεονεκτημάτων κάθε μίας από αυτές. Ιστορικά 

παρατηρείται από πάντα μια προσπάθεια κάθε χώρας να προωθήσει την εθνική 

ταυτότητα και να αναδείξει την φήμη της, χρησιμοποιώντας στοιχεία, παρμένα κυρίως 

από την πολιτική και πολιτιστική ιστορία της (σπουδαίοι ηγέτες, ποιητές, φιλόσοφοι 

κλπ.) (Anholt, 2003). Άρα η έννοια της διαχείρισης του ονόματος κάθε χώρας υπήρχε 

εδώ και αιώνες, αλλά πολύ πρόσφατα άρχισε να εξετάζεται οργανωμένα, με θεωρίες 

και έρευνες. 

Η προσέγγιση του Anholt (2007) για την διαχείριση μιας εθνικής ταυτότητας - ή 

ανταγωνιστική ταυτότητα «competitive identity»- είναι παρόμοια με αυτή της εθνικής 

μάρκας που αναπτύχθηκε σε προηγούμενο κεφάλαιο. Πρόκειται για την συντονισμένη 

προσπάθεια που καταβάλλει ένας συνδυασμός διαφόρων παραγόντων όπως ο 

τουρισμός, ο πολιτισμός, οι σχέσεις με το εξωτερικό περιβάλλον της χώρας, μη 

κυβερνητικοί οργανισμοί και γραφεία επενδύσεων να δημιουργήσουν και να 

διαχειριστούν την συνολική φήμη μιας χώρας. Η διαδικασία αυτή είναι παρόμοια με 

αυτήν που ακολουθείται από τις επιχειρήσεις για τα προϊόντα (Eitel, Spiekermann, 

2007). 

«Η διαχείριση της εθνικής ταυτότητας μιας χώρας αφορά στην εφαρμογή της 

επωνυμίας (brand) και των τεχνικών επικοινωνίας μάρκετινγκ για την προώθηση της 

εικόνας μιας χώρας/ έθνους» (Fran, 2006). Σύμφωνα με τον Keith Dinnie ξεπερνάει τα 
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όρια το παραδοσιακού μάρκετινγκ στον τουρισμό, αφού αφορά ένα ευρύτερο φάσμα 

αντικειμένων. 

Με την διαδικασία αυτή, κάθε έθνος προσπαθεί να διαφοροποιηθεί από τα υπόλοιπα 

σε παγκόσμιο επίπεδο, αλλά οι τεχνικές που χρησιμοποιούνται είναι ανεπτυγμένες σε 

πολύ μεγαλύτερο βαθμό από ότι το παραδοσιακό μάρκετινγκ. Η πολύπλοκη φύση της 

διαφημιζόμενης έννοιας δημιουργεί δυσκολία στην μελέτη της, γιατί συνδυάζει έννοιες 

από διαφορετικά ακαδημαϊκά πεδία. Μέσω αυτής της διαδικασίας, μπορούν να 

ξεπεραστούν διάφορα στερεότυπα και κλισέ που έχουν δημιουργηθεί για κάθε χώρα, 

αφού πρόκειται για μια ζωντανή διαδικασία που συνεχώς αλλάζει. Επιπλέον βοηθά 

τους καταναλωτές, στην περίπτωση αυτή, τους τουρίστες, να δημιουργήσουν μια 

συγκεκριμένη, ισχυρή αντίληψη για την χώρα που διαφημίζεται, έτσι ώστε να είναι η 

πρώτη σκέψη και επιλογή όταν αυτοί ερωτηθούν σχετικά. 

Ένας άλλος ορισμός διατυπώνει την άποψη ότι αποτελεί την διαδικασία συγκεκριμένης 

και συνεχούς προβολής της εικόνας ενός έθνους και την βάση για την ανάπτυξη 

αξιοπιστίας, ασφάλειας και εμπιστοσύνης, τόσο για τους κατοίκους της χώρας, όσο και 

για τους τουρίστες που θέλουν να την επισκεφτούν. Προκειμένου να τονωθεί η 

ανταγωνιστικότητα, οι χώρες λειτουργούν σαν επιχειρήσεις και εφαρμόζουν τις 

καταλληλότερες στρατηγικές διαφήμισης (Eitel, Spiekermann, 2007). 

Εξετάζοντας αυτούς τους διαφορετικούς ορισμούς προκύπτουν και διαφορετικοί 

σκοποί χρήσης του, μερικοί από αυτούς είναι: 

1.  Ο ανασχηματισμός την εθνικής ταυτότητας (Olins, 1999) 

2. Η βελτίωση του εθνικού ανταγωνισμού (Anholt, 2007, Lee, 2009) 

3. Η ανάδειξη πολιτικών, πολιτισμικών, επιχειρησιακών και αθλητικών 

δραστηριοτήτων (Jaffe και Nebenzahl, 2001) 

4. H προώθηση οικονομικών και πολιτικών ενδιαφερόντων τόσο στο εσωτερικό, 

όσο και στο εξωτερικό της χώρας (Rendon, 2003, Szondi, 2007) 

5. Αλλαγή ή βελτίωση της εθνικής εικόνας/φήμης (Gudjosson, 2005; Fan,2006, 

2008b, 2009) 
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 1.4.1 Τι ακριβώς διαφημίζεται στην περίπτωση της εθνικής ταυτότητας 

Η διαχείριση εθνικής ταυτότητας ερμηνεύεται με πολλούς, διαφορετικούς τρόπους. 

Στην πιο απλή μορφή του είναι συνώνυμο της εικόνας μιας χώρας ως προϊόν. Το όνομα 

κάθε χώρας ή το λογότυπο/σημαία της μπορεί να χρησιμοποιηθεί από κάποιον 

οργανισμό ή μια επιχείρηση με σκοπό την ενίσχυση κάποιου προϊόντος λόγω της χώρας 

προέλευσης του (Country Of Origin). Στην περίπτωση αυτή είναι ξεκάθαρο ότι 

χρησιμοποιείται η εικόνα της χώρας για να προωθήσει τις πωλήσεις και τις εξαγωγές 

της.  

Η δεύτερη μορφή που παίρνει και στην πραγματικότητα και ο λόγος που 

χρησιμοποιείται ευρέως, είναι για να διαφημίσει την χώρα ως τουριστικό προορισμό. 

Είναι ένα εργαλείο του τουριστικού μάρκετινγκ, που όμως δεν περιορίζεται μόνο στην 

διαφήμιση μιας χώρας για αποκλειστικά τουριστικούς σκοπούς, αλλά επίσης για 

επενδύσεις και δημιουργία θέσεων εργασίας. Στην περίπτωση της πολιτικής εδώ και 

πολλά χρόνια, χρησιμοποιείται η χειραφέτηση της εικόνας μιας χώρας έναντι των 

ανταγωνιστών της σαν ισχυρό προπαγανδιστικό όπλο, παράδειγμα το ότι αποκαλούσαν 

οι αντίπαλες δυνάμεις “διαβολική” την Σοβιετική Ένωση του Ψυχρού Πολέμου, μέχρι 

το πιο πρόσφατο παράδειγμα των τριών πολέμιων των ΗΠΑ (Ιράν, Ιράκ, Βόρια Κορέα) 

που χαρακτηρίστηκαν ως “ο άξονας του διαβόλου”. Σε άλλες περιπτώσεις επινοήθηκαν 

καινούργια ονόματα για να χαρακτηρίσουν χώρες, όπως στην περίπτωση των Χονγκ 

Κονγκ, Ταιβάν, Σιγκαπούρη και Νότια Κορέα, οι οποίες την δεκαετία του ’80 

διαφημίζονταν ως “Οι τέσσερεις δράκοι”. Πραγματικά παραδείγματα χωρών που 

χρησιμοποίησαν την διαχείριση εθνικής ταυτότητας στην σωστή διάσταση που 

αρμόζει, σπανίζουν, καθώς τα περισσότερα έχουν χαρακτηριστεί αποτυχημένα, όπως 

το παράδειγμα της Cool Britannia που δεν είχε τα αναμενόμενα αποτελέσματα και του 

Deutschland Europa που δεν προχώρησε καθόλου. ( Olins, 1998). 

Κάθε έθνος δεν μπορεί να θεωρηθεί προϊόν με την κλασσική έννοια του όρου, γιατί το 

όνομα του δεν προσφέρει υλικά αγαθά ή υπηρεσίες, αντίθετα αντιπροσωπεύει και 

περιλαμβάνει μεγάλη ποικιλία παραγόντων και συνδέσμων όπως: 

• Τόπος-γεωγραφική κάλυψη 

• Άνθρωποι 

• Φυσικοί πόροι 

• Ιστορία 
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• Κουλτούρα 

• Γλώσσα 

• Πολιτικό-οικονομικό σύστημα 

• Υποδομές 

• Εικόνα 

Ανάλογα με το πώς χρησιμοποιείται, η διαχείριση ταυτότητας μπορεί να προκαλέσει 

διαφοροποιήσεις σε συνδυασμούς των παραπάνω παραγόντων. Αν δεν υπάρξει 

συντονισμός και το διαφημιζόμενο μήνυμα δεν είναι ξεκάθαρα διατυπωμένο, αλλά 

περικλείει όλους τους παράγοντες που αναφέρθηκαν γενικά και αόριστα, τότε το κοινό- 

στόχος που θα το δεχτεί, θα μπερδευτεί στην κατανόηση του, άρα θα το απορρίψει, 

γεγονός που καθιστά αποτυχημένη την διαδικασία. Για αυτό πρέπει να είναι 

προσεκτικές οι χώρες όταν κάνουν εφαρμογή και να κατανοούν τι ακριβώς 

προσπαθούν να διαφημίσουν εκ των προτέρων, για να αποφύγουν δυσάρεστες 

καταστάσεις (Fan, 2005). 

 1.4.2 Οι λειτουργίες της διαχείρισης εθνικής ταυτότητας 

Στο κεφάλαιο του ορισμού της διαχείρισης εθνικής ταυτότητας αναφέρθηκαν εν 

συντομία κάποιες λειτουργίες, όπως αυτές προκύπταν από τους ορισμούς της 

βιβλιογραφίας, υπάρχουν όμως πολλές και διαφορετικές λειτουργίες ανάλογα με το τι 

προσπαθεί να πετύχει η χώρα, που το εφαρμόζει. Ειδικά σε περιπτώσεις χωρών που 

βρίσκονται σε μεταβατική φάση, η πολύπλευρη χρηστικότητα του εργαλείου αυτού 

βρίσκει απόλυτη εφαρμογή. 

Σε πολλές περιπτώσεις λειτουργεί με σκοπό να διαχωρίσει ένα παλιό σύστημα είτε 

πρόκειται για πολιτικό, είτε οικονομικό από την φάση αλλαγής και ανανέωσης στην 

οποία βρίσκεται η χώρα. Η λειτουργία αυτή φαίνεται χρήσιμη σε χώρες που είχαν 

κάποιο πολίτευμα που τους έχει στιγματίσει στο μυαλό της κοινής γνώμης και θέλουν 

να αλλάξουν την εικόνα αυτή. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι οι χώρες της πρώην 

Σοβιετικής Ένωσης και της Γιουγκοσλαβίας, οι οποίες συστήνονται πλέον ως χώρες 

κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης, για να διώξουν από πάνω τους τον χαρακτηρισμό 

της κομμουνιστικής χώρας, που ήταν συνυφασμένος με εκείνες τις περιοχές ( Hall, 

2002, 2004). 

Σε περιπτώσεις που οι χώρες δεν αλλάζουν ονόματα ή εδαφικές εκτάσεις μετά από 

μεγάλες αλλαγές σε πολιτικά επίπεδα, η διαχείριση εθνικής ταυτότητας 
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χρησιμοποιείται με σκοπό είτε να αλλάξει κάποια αρνητικά στερεότυπα σχετικά με την 

χώρα και τους κατοίκους της, είτε αντίστοιχα να ενισχύσει τα θετικά. Τέτοια 

παραδείγματα εντοπίζονται σε χώρες όπως η Ρουμανία, η Ουγγαρία κλπ. (Damjan, 

2005). 

Όταν μια χώρα προσπαθεί να επανατοποθετηθεί στην αγορά, τότε η λειτουργία της 

διαχείρισης ταυτότητας είναι να παρουσιάσει τον εαυτό της ως σταθερό νέο μέλος 

κάποιου δυνατού γκρουπ ( πχ ΝΑΤΟ, Ευρωπαϊκή Ένωση) και μάλιστα η 

επικοινωνιακή πολιτική περνάει ως μήνυμα ότι κάτι τέτοιο το δικαιούται ως ανταμοιβή 

της εξάλειψης όλων των κακώς κείμενων μέχρι εκείνη την στιγμή ( Szondi, 2006). 

Χώρες που βρίσκονται σε μεταβατική κατάσταση, βασίζονται σε άλλες πιο 

αναπτυγμένες και σταθερές, σε ηθικό, οικονομικό και πολιτικό επίπεδο, ζητώντας 

βοήθεια για να επιτευχθούν οι στόχοι που έχουν θέσει. Όσο λιγότερο αναπτυγμένη 

είναι μια χώρα, τόσο περισσότερο βρίσκεται στο περιθώριο, κάτι τέτοιο μπορεί να 

αλλάξει με σωστή διαχείριση της εικόνας της, καθώς έχει την ιδιότητα να ωθεί τις 

χώρες από το περιθώριο στο κέντρο των εξελίξεων. Σε αυτά τα πλαίσια, οι χώρες που 

ανταγωνίζονται μεταξύ τους λόγω παρόμοιων χαρακτηριστικών, προσπαθούν μέσω 

αυτής να κατακτήσουν τον ρόλο του ηγέτη σε σχέση με τις υπόλοιπες αντίστοιχου 

επιπέδου χώρες και να αναδείξουν την αλλαγή ως βασικό στοιχείο που τις κατατάσσει 

πρώτες (Fabry και Zeghni, 2006). 

Επιπλέον είναι ένα εργαλείο που βοηθάει στον επαναπροσδιορισμό ή την δημιουργία 

από την αρχή εθνικής ταυτότητας, αφού και αυτή μπορεί να αλλάζει. Σε περιπτώσεις 

αλλαγής, τίθεται συχνά το ερώτημα «ποιος είμαι;» και «πώς θέλω να με βλέπουν οι 

άλλοι;», η διαχείριση βοηθάει αυτή την αναζήτηση ταυτότητας, όχι τόσο στο να 

απαντήσει σε αυτά τα ερωτήματα, αλλά στο να προωθήσει την ταυτότητα όταν αυτή 

έχει ήδη αποφασιστεί (Wells και Wint, 2000). 

Οι λειτουργίες όμως δεν βρίσκουν εφαρμογή μόνο στις περιπτώσεις των χωρών που 

βρίσκονται σε ένα μεταβατικό στάδιο. Το ίδιο συμβαίνει και με τις χώρες που είναι 

σταθερές, αλλά θέλουν να γίνουν πιο ανταγωνιστικές, καθώς σήμερα ο ανταγωνισμός 

είναι εντονότερος από ποτέ, τόσο στο να προσελκύσουν τουρισμό, όσο και στην 

αύξηση των επενδύσεων και των εξαγωγών στις χώρες παγκοσμίως. Η διαχείριση 

εθνικής μάρκας εξυπηρετεί σε αυτές τις περιπτώσεις διαφορετικές λειτουργίες. 

Παρακάτω αναλύονται οι σπουδαιότερες από αυτές. 
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Ο βασικός και πιο απλός στόχος του της διαχείρισης εθνικής ταυτότητας είναι να δείξει 

το στοιχείο διαφοροποίησης κάθε χώρας. Σήμερα η ανάγκη για παροχή 

διαφοροποιημένων/ μοναδικών υπηρεσιών και η δημιουργία μιας μοναδικής, 

ασύγκριτης εθνικής ταυτότητας, ειδικά στον τομέα του τουρισμού, είναι πιο 

επιτακτικές από ποτέ. Η στρατηγική για να επιτευχθεί κάτι τέτοιο είναι 

μακροπρόθεσμη και εστιασμένη στα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα κάθε χώρας, και η 

διαχείριση βοηθάει στο να γνωστοποιηθεί αυτό ευκολότερα στο εξωτερικό περιβάλλον 

(Dinnie, 2008). 

Aν αξιοποιηθεί σωστά, μπορεί να συμβάλλει στην νομισματική σταθερότητα της 

χώρας, καθώς το δυνατό όνομα βοηθάει στο να αλλάξει η κακή εικόνα της, 

αποκαθιστώντας την αξιοπιστίας και ενισχύοντας την εμπιστοσύνη των επενδυτών, 

τονώνοντας διεθνείς συνεργασίες και αντιστρέφοντας αξιολογήσεις που υποβάθμιζαν 

την χώρα σε παγκόσμιο επίπεδο (Anholt, 2005). 

Σε πολλές περιπτώσεις οι χώρες ανταγωνίζονται μεταξύ τους για την προσέλκυση 

ταλαντούχων ανθρώπων  (φοιτητές, επενδυτές, ακόμα και τουρίστες) με σκοπό να 

υπάρξει οικονομικό όφελος από την δραστηριότητα τους μέσα στην χώρα. Οι άνθρωποι 

όμως επειδή συχνά δεν διαθέτουν επαρκή ελεύθερο χρόνο για να συλλέξουν 

πληροφορίες , να τις επεξεργαστούν και να καταλήξουν ποια χώρα επιθυμούν τελικά 

να επιλέξουν, τις περισσότερες φορές μένουν σε στερεοτυπικές απόψεις που έχουν ήδη 

διαμορφωθεί, απορρίπτοντας λανθασμένα περιπτώσεις που είτε αληθώς είτε ψευδώς 

έχουν κακή φήμη. Άρα ένα δυνατό όνομα- μάρκα είναι πολύ λογικό να προσελκύσει 

πιο εύκολα ανθρώπους, από ότι θα το έκανε μια χώρα με αδύναμο ή καθόλου όνομα 

(Dinnie, 2008).  

Τέλος σύμφωνα με τον Anholt  η διαδικασία διαχείρισης της εθνικής ταυτότητας δίνει 

αυτοπεποίθηση στις χώρες και μια αίσθηση περηφάνιας για την αλλαγή που 

προσπαθούν να πετύχουν. Λογικό είναι ότι στην πρώτη φάση αυτής της διαδικασίας, 

οι χώρες είναι επιφυλακτικές και συχνά απαισιόδοξες σχετικά με το αν θα πετύχει η 

αλλαγή στην οποία στοχεύουν, όμως η διαδικασία αυτή ενισχύει την ενότητα μέσα 

στην χώρα και βοηθάει στην αλλαγή των συναισθημάτων προς το καλύτερο. 
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1.4.3. Τρόπος μέτρησης της διαχείρισης εθνικής ταυτότητας 

Παραπάνω αναλύθηκε η έννοια της διαχείρισης εθνικής ταυτότητας, αλλά και οι 

διαφορετικές χρήσεις στις οποίες βρίσκει εφαρμογή. Τι γίνεται όμως αφού επιλεχθεί 

και εφαρμοστεί, ανάλογα με τους στόχους; Πώς μπορούν να μετρηθούν τα 

αποτελέσματα; 

Είναι σημαντικό για τις χώρες να είναι σε θέση να γνωρίζουν ότι η στρατηγική που 

έχουν ακολουθήσει είναι αποτελεσματική και κατά πόσο η ομάδα στόχος 

αντιλαμβάνεται την εικόνα της χώρας σωστά. Υπάρχουν διαφορετικοί τύποι ερευνών 

ανάλογα με την σκοπιά που θέλει κάποιος να μελετήσει το συγκεκριμένο θέμα (Dinnie, 

2008). Η έρευνα που έχει δημοσιευθεί περισσότερο από κάθε άλλη για την 

συγκεκριμένη μέτρηση είναι αυτή του Anholt με τίτλο The Anholt-GfK Roper Nation 

Brands Index (GfK Custom Research North America, 2010). Η θεωρία του Anholt 

σχετικά με την διαχείριση εθνικής ταυτότητας έχει γίνει και εγχειρίδιο με τίτλο Nation 

Brands Index το οποίο μετράει την εικόνα της εθνικής μάρκας. Κάθε χρόνο 

χρησιμοποιείται για να μετρήσει την εικόνα περίπου 50 χωρών παγκοσμίως (GfK 

Roper Public Affairs & Media, 2009). Οι ερωτώμενοι καλούνται να απαντήσουν σε 

ερωτήσεις σχετικές με τις διαστάσεις του εξάγωνου του Anholt. 

Υπάρχουν όμως κάποια προβλήματα κατά την μέτρηση με αυτό το εργαλείο. Αρχικά 

σε κανένα σημείο του εργαλείου του, δεν έχει καταγράψει τις θεωρίες πάνω στις οποίες 

βασίστηκε για να καταλήξει στην δημιουργία του εξάγωνου. Αν και όπως έχει ειπωθεί 

πρόκειται για έναν σπουδαίο ακαδημαϊκό πάνω στο θέμα που εξετάζεται, παρόλα αυτά 

δεν προκύπτει ακαδημαϊκή έρευνα πριν την διατύπωση της θεωρίας του (GfK Roper 

Public Affairs & Media, 2009). Το ίδιο ακριβώς συμβαίνει και στην περίπτωση του 

εγχειρίδιου. Σε κανένα σημείο δεν αναφέρεται κάποια πιλοτική έρευνα ή έκθεση για το 

πώς προέκυψε το ερωτηματολόγιο. Τίθενται ερωτήματα αξιοπιστίας, σχετικά με το 

γιατί επέλεξε αυτές τις ερωτήσεις και γιατί αυτή η προσέγγιση θεωρείται καλύτερη ως 

προς την μέτρηση της εικόνας ενός προορισμού. Το πλεονέκτημα αυτής της μεθόδου 

είναι ότι αναλύει 6 διαφορετικές διαστάσεις που είναι συναφείς σε όλες τις χώρες 

(Dinnie, 2008). Για τους παραπάνω λόγους, στην παρούσα εργασία δεν θα 

χρησιμοποιηθεί το ερωτηματολόγιο του Anholt. 

Αντίθετα η έρευνα βασίστηκε σε ένα άλλο ερωτηματολόγιο των Martins και Eroglu 

(1993). Οι δύο παρατήρησαν ότι δεν υπήρχαν επιλογές για αξιόπιστη και σταθερή 
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μέτρηση της εικόνας ενός προορισμού. Μέχρι το 1993 δεν υπήρχε σαφής διαχωρισμός 

για το αν μετρούνταν η εικόνα μιας χώρας ή ενός προϊόντος. Σύμφωνα με τους Martins 

και Eroglu «μια κλίμακα ακριβείας για την εικόνα μιας χώρας πρέπει να προσδιορίζει 

ξεκάθαρα την δομή και να είναι συγκεκριμένη σχετικά με το τι θα περιλαμβάνεται και 

τι θα αποκλείεται από τον ορισμό». Επειδή πρόκειται για ένα πολύπλοκο φαινόμενο , 

πρέπει πρώτα να γίνεται ακαδημαϊκή έρευνα σχετικά με τις διαστάσεις που περικλείει 

η έννοια της διαχείρισης εθνικής ταυτότητας και ποιες από αυτές θα χρησιμοποιηθούν 

και μετά να αποφασιστεί σε ποιο ερωτηματολόγιο θα βασιστεί η μέτρηση του (Hansen, 

2010). 

Στην έρευνα αυτή επιλέχθηκε το ερωτηματολόγιο των Martins και Eroglou (1993), τα 

κριτήρια και η ίδια η έρευνα θα παρουσιαστούν αναλυτικά σε επόμενο κεφάλαιο, ενώ 

οι ερωτήσεις και ο σχεδιασμός υπάρχουν στο παράρτημα. 

 

1.5. Φήμη-Εικόνα-Ταυτότητα 

Η εικόνα, η ταυτότητα και η φήμη, αν και χρησιμοποιούνται αρκετές φορές στην 

καθημερινότητα ως συνώνυμα, στην επιστημονική μελέτη του όρου διαχείριση εθνικής 

μάρκας και ταυτότητας έχουν διαφορετικές σημασίες. Το κοινό τους γνώρισμα είναι 

ότι αναφέρονται σε πνευματικές σχέσεις που δημιουργούνται από γνώση και εμπειρία 

του παρελθόντος (Fan, 2005). 

 Η ταυτότητα αναφέρεται στην αντίληψη που έχουν οι άνθρωποι για τον ίδιο τους τον 

εαυτό, ποιοι είναι στην πραγματικότητα, ποια είναι δηλαδή η ουσία τους, ενώ η εθνική 

ταυτότητα αναφέρεται στην κοινή ιστορική, εδαφική επικράτεια, στους κοινούς 

μύθους, στις ιστορικές μνήμες, στον κοινό πολιτισμό, στην κοινή οικονομία, τα κοινά 

νομικά δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που μοιράζεται το σύνολο των ανθρώπων που 

ανήκουν στο ίδιο έθνος και απαρτίζουν την ουσία της εθνική ταυτότητας (Smith, 1991) 

και τον συναισθηματικά δεσμό που δένει τους ανθρώπους που ανήκουν στο ίδιο έθνος 

(Fan, 2005). Η εικόνα αναφέρεται στο πώς γίνεται αντιληπτό κάτι από κάποιον τρίτο, 

αυτό που βλέπουν οι άλλοι δηλαδή, και η φήμη είναι η ανατροφοδότηση που 

λαμβάνεται από το εξωτερικό περιβάλλον, αν η εικόνα και η ταυτότητα συμπίπτουν 

τότε η φήμη είναι σωστή (Whetten και Mackey, 2002). Συχνά υπάρχει ένα κενό 

ανάμεσα στην εθνική εικόνα και την εθνική ταυτότητα, το οποίο δημιουργείται ως 
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αρνητική συνέπεια της άγνοιας, των στερεοτύπων και του ρατσισμού, οπότε προκύπτει 

και μία αρνητική φήμη για την συγκεκριμένη χώρα. 

 Η διαχείριση εθνικής ταυτότητας  ασχολείται με τους όρους ταυτότητα και εικόνα του 

έθνους και το πώς αυτοί οι δύο όροι γίνονται αντιληπτοί στον κόσμο. Η εθνική εικόνα 

κάθε χώρας καθορίζεται από όσους δεν ζουν σε αυτή, και επηρεάζονται από 

στερεότυπα , μέσα ενημέρωσης, αλλά και την προσωπική εμπειρία που μπορεί να 

διαθέτουν. Η εικόνα της χώρας μπορεί να αναδιαμορφωθεί και να επανατοποθετηθεί, 

όπως συμβαίνει με τα καταναλωτικά αγαθά. Η σχέση μεταξύ των εννοιών διαχείρισης, 

εικόνας, ταυτότητας, φήμης δίνεται στο σχήμα 2, η εθνική ταυτότητα οδηγεί στο 

σχεδιασμό της διαδικασίας διαχείρισης, ενώ αυτή αλληλοεπιδρά με την εθνική εικόνα 

και αναπροσαρμόζεται (Fan, 2005). 

Σχήμα 2: Η σχέση μεταξύ Διαχείρισης-Εικόνας-Ταυτότητας- Φήμης 

Εθνική Ταυτότητα  Διαδικασία Διαχείρισης  Εθνική εικόνα 

(Αυτό-αντίληψη)      (αντίληψη των άλλων) 

     Φήμη 

Η σύνδεση της έννοιας της διαχείρισης εθνικής ταυτότητας με την έννοια της φήμης 

(reputation) εμφανίζεται και στην περίπτωση της ορολογίας. Σύμφωνα με τον Dinnie 

πολλές φορές όταν πρόκειται για χώρες, στο κοινό-στόχο, ο όρος μάρκα (brand) δεν 

ηχεί καλά, και σε κάποιες περιπτώσεις νιώθει ότι υποβάλλεται σε κάποιου είδους 

προπαγάνδα. Έγινε λοιπόν η πρόταση να αντικατασταθεί η λέξη διαχείριση (branding) 

με την λέξη φήμη (reputation) ώστε να γίνεται ευκολότερα δεκτό από το κοινό-στόχος. 

Ο ίδιος προτείνει στην βιβλιογραφία ο όρος να αντικατασταθεί με όρους όπως 

διαχείρισης φήμης (reputation management), δημόσια διπλωματία (public diplomacy), 

ανταγωνιστική ταυτότητα (competitive identity) (Anholt) και αυτό γιατί περικλείονται 

μέσα σε αυτούς τους όρους και άλλες διαστάσεις εκτός του μάρκετινγκ. 
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1.6.  Δημόσια Διπλωματία  

Η δημόσια διπλωματία (public diplomacy) είναι ένας όρος που εμφανίστηκε για πρώτη 

φορά το ΄60 στην Αμερική. Ορίζεται ως ένα σύνολο αλληλοεπιδράσεων που 

απευθύνονται τόσο σε κυβερνητικούς, όσο και μη κυβερνητικούς φορείς που 

διαμορφώνουν και ασκούν εξωτερική πολιτική σε μία χώρα (Οργανισμός Δημόσιας 

Διπλωματίας). Η ουσία της δημόσιας διπλωματίας έγκειται στο να φτιάξει μια θετική 

εικόνα της χώρας και να δημιουργήσει σταθερές σχέσεις με άλλες χώρες, είτε με 

κυβερνητικούς φορείς, αλλά κυρίως στοχεύει στους απλούς πολίτες των άλλων χωρών 

και αυτή είναι και η διαφορά από την παραδοσιακή διπλωματία, καθώς και το γεγονός 

ότι διέπετέ από διαφάνεια, εξωστρέφεια και επικοινωνία.  

Η δημόσια διπλωματία έχει 3 διαφορετικές διαστάσεις: 

1) Η πρώτη είναι η άμεση και καθημερινή επικοινωνία, και η διαχείριση 

πληροφοριών και στην οποία λαμβάνεται υπόψη τόσο το εσωτερικό όσο και το 

διεθνές περιβάλλον. 

2) Η δεύτερη διάσταση είναι η στρατηγική επικοινωνία. Στη φάση αυτή γίνεται ο 

σχεδιασμός και η εφαρμογή μιας επικοινωνιακής εκστρατείας με στόχο την 

προώθηση συγκεκριμένων κυβερνητικών πολιτικών. 

3) Η τρίτη διάσταση είναι η ανάπτυξη σταθερών σχέσεων με πρόσωπα που 

κατέχουν θέσεις κλειδιά. 

Οι 3 διαστάσεις συνδυασμένες σωστά δημιουργούν μια ελκυστική εικόνα για κάθε 

προορισμό (Nye, Keohane, 1998). 

Ο όρος δημόσια διπλωματία για κάποιους ταυτίζεται με τον όρο διαχείριση εθνικής 

μάρκας, αυτό γίνεται κυρίως γιατί αναφέρεται περισσότερο σε όρους μάρκετινγκ, 

παραπέμπει δηλαδή σε κάτι πιο διαφημιστικό, ενώ ο όρος δημόσια διπλωματία 

παραπέμπει σε κάτι πιο επίσημο και θεσμικό. Παρόλα αυτά οι περισσότεροι 

θεωρητικοί επιμένουν να διαχωρίζουν τις έννοιες, αλλά να επισημαίνουν τον μεγάλο 

βαθμό συσχέτισης μεταξύ τους, καθώς η μία έννοια ενισχύει την άλλη (Κελεπούρη, 

2010). Μία αλληλεπίδραση των δύο εννοιών βοηθάει την χώρα να αναπτυχθεί 

περαιτέρω και να καθιερωθεί στο διεθνές περιβάλλον. 

 Άλλωστε ο δημιουργός της έννοιας της διαχείρισης, S. Anholt, στην αρχή, θεωρούσε 

την δημόσια διπλωματία υποπεδίο της ευρύτερης έννοιας και συστατικό της στοιχείο 

και την συνέδεσε με την προβολή της κυβερνητικής στρατηγικής στο εξωτερικό, 
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αργότερα όμως αναθεώρησε και σημείωσε ότι πρόκειται για στοιχείο ιδιαίτερης 

σημασίας στην διαχείριση της εθνικής ταυτότητας. Χαρακτηριστικά αναφέρει «η 

δημόσια διπλωματία μόνο όταν λειτουργεί με την πλήρη υποστήριξη των εθνικών 

φορέων και σε συνδυασμό με αποτελεσματική διαχείριση εθνικής ταυτότητας, μπορεί 

να επηρεάσει την εικόνα μιας χώρας και να την μετατρέψει σε ανταγωνιστικό 

πλεονέκτημα, διαφορετικά περιορίζεται στα πλαίσια απλών κυβερνητικών πολιτικών» 

(Anholt, 2007). 
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Κεφάλαιο 2. Πολιτική αστάθεια και Τουρισμός 

Αν και παλαιότερα δεν υπήρχε σύνδεση ανάμεσα στις έννοιες του τουρισμού και της 

κάθε μορφής πολιτικής αστάθειας, κάποιες έρευνες κατάφεραν να αποδείξουν ότι 

αυτές οι δύο σχετίζονται και μάλιστα αλληλοεπηρεάζονται. Παρακάτω γίνεται 

ανάλυση της έννοιας πολιτική αστάθεια, πώς αυτή σχετίζεται με τον τουρισμό και κατά 

πόσο σύμφωνα με έρευνες επηρεάζεται η πρόθεση επίσκεψης σε μία χώρα που βιώνει 

πολιτική αστάθεια από τους δυνητικούς τουρίστες. 

2.1. Πολιτική αστάθεια 

Το φαινόμενο της πολιτικής αστάθειας προκαλεί σύγχυση λόγω που μεγάλου πλήθους 

των ορισμών που προτείνονται από την βιβλιογραφία της πολιτικής και κοινωνικής 

επιστήμης (Hudson, 1970, Morrison και Stevenson, 1971, Sanders, 1981, Gupta, 1990, 

Hall και O’Sullivan, 1996). Αυτή η σύγχυση καταδεικνύεται και από τους 

ακαδημαϊκούς που θέλουν ενότητα και σαφήνεια σχετικά με τον όρο πολιτική αστάθεια 

κα το περιεχόμενο του (Gupta, 1990, Seddighi, 2002). Η πιο ολοκληρωμένη απόδοση 

του όρου πολιτική αστάθεια είναι αυτή που δίνει ο Α. Θεοχάρους (2010) μετά από 

ενδελεχή έρευνα και αξιολόγηση όλων των διαστάσεων του όρου. Σύμφωνα με αυτόν 

η πολιτική αστάθεια είναι «μια κατάσταση, στην οποία το πολιτικό σύστημα υπόκειται 

σε προκλήσεις ή αλλαγές υπό την μορφή εσωτερικής σύγκρουσης, εσωτερικής αλλαγής 

και εξωτερικής σύγκρουσης. Το επίπεδο/ διάσταση της αστάθειας καθορίζεται από την 

απόκλιση που έχει κάθε γεγονός (ή συνδυασμός γεγονότων) από ένα συγκεκριμένο, 

φυσιολογικό πρότυπο του συστήματος στο οποίο εμφανίζεται».  

Μια χώρα θεωρείται ότι βιώνει πολιτική αστάθεια αν οι φυσιολογικές πολιτικές 

διαδικασίες διαταραχθούν και προκύπτουν αλλαγές στο πολιτικό σύστημα. Αλλαγή 

μπορεί να προκύψει με ειρηνικά μέσα, δηλαδή με πράξεις που δεν κοστίζουν απώλεια 

ζωής, τραυματισμό ή φθορά περιουσίας (Scarbrough, 1998), τέτοιου είδους πράξεις 

είναι οι διαδηλώσεις και οι απεργίες. Όμως η πολίτική αστάθεια μπορεί εκδηλωθεί και 

με βίαια επεισόδια όπως εξεγέρσεις (Gurr, 1970), παγκόσμιους ή εμφυλίους πολέμους 

(Eckstein, 1965), πολιτικό πραξικόπημα (Zimmermann, 1980) και φυσικά με 

τρομοκρατικά χτυπήματα (Hall, O’Sullivan, 1996). Ανάλογα με το τι γεγονός λαμβάνει 

χώρα, αλλάζει και το επίπεδο του αντιλαμβανόμενου κινδύνου και μπορεί κάτι να 

ξεκινήσει ως ειρηνικό επεισόδιο και να κλιμακωθεί σε βίαιο φαινόμενο. Αυτό σημαίνει 

ότι ενώ ένα γεγονός, ίσως φαίνεται σαν ελεγχόμενο και περιορισμένης κλίμακας όταν 

πρωτοξεκινάει, ο τρόπος με τον οποίο θα συνεχιστεί καθορίζεται από διάφορους, 
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πολύπλοκους, πολιτικούς παράγοντες που είναι δύσκολο να φανούν με την πρώτη 

ματιά. 

Σύμφωνα με τον Siermann (1998), αν και υπάρχουν διαφορετικές απόψεις, το κοινό 

τους χαρακτηριστικό σχετικά με την πολιτική αστάθεια, είναι οι κοινωνικό-πολιτικές 

εντάσεις, που είναι αποτέλεσμα των παραπόνων και συγκρούσεων της κοινωνίας. Η 

πολιτική ανυπακοή μπορεί να αποτελέσει απειλή για την εύρυθμη λειτουργία κάθε 

κυβέρνησης και να δημιουργήσει προβλήματα, όπως φθορές ιδιωτικής και δημόσιας 

περιουσίας ή ακόμα και θύματα λόγω της βίας Cook (1990). Ανάλογα με τον βαθμό 

της έντασης, της σύγκρουσης και της ικανότητας κάθε κυβέρνησης να τις ελέγξει, οι 

περίοδοι αστάθειας ποικίλλουν από μερικές ώρες ή μέρες, μέχρι πολλούς μήνες και 

χρόνια (Neumayer, 2004). Αυτό έχει ως αποτέλεσμα μια σειρά γεγονότων όπως αλλαγή 

καθεστώτος, οικονομικές διακυμάνσεις, κλιμάκωση εντάσεων. Τα αποτελέσματα αυτά 

με την σειρά τους επηρεάζουν εκτός από το πολιτικό σύστημα, τους κατοίκους της 

χώρας που ίσως αποτελούν κομμάτι των γεγονότων, αλλά και μέλη που δεν σχετίζονται 

άμεσα με τις συγκρούσεις όπως οι επιχειρηματικές δραστηριότητες π.χ. τουρισμός, οι 

οποίες καλούνται να λειτουργήσουν σε ένα ασταθές οικονομικό και πολιτικό 

περιβάλλον (Hall, 2003). 

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι τα βασικά στοιχεία που καθορίζουν την πολιτική 

αστάθεια ή σταθερότητα είναι η κυβερνητική αλλαγή, η εσωτερική κοινωνική 

σύγκρουση, εξωτερικές συγκρούσεις, η βία που προκαλείται από πολιτικούς λόγους 

και η αβεβαιότητα ως επακόλουθο των προηγούμενων (Sonmez, 1998). 

 2.2. Πολιτική και τουρισμός 

Η σχέση πολιτικής αστάθειας και τουρισμού μέχρι πρόσφατα δεν φαινόταν να 

απασχολεί τα πολιτικά κόμματα, τα οποία δεν έδειχναν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την 

τουριστική πολιτική, αν και ο τουρισμός αποτελεί κομμάτι της γενικότερης πολιτικής 

(Hall, 1996). Ο Edgell (1990) θεωρεί ότι  «ο απώτερος στόχος της τουριστικής 

πολιτικής είναι να ενσωματώνει τα οικονομικά, πολιτικά, πολιτισμικά και διανοητικά 

πλεονεκτήματα του τουρισμού με τους ανθρώπους, τα τοπία, την χώρα, με σκοπό να 

βελτιώσει την ποιότητα ζωής και να παρέχει τις βάσεις για ειρήνη και ευημερία… η 

πολιτική όψη του τουρισμού είναι συνυφασμένη με οικονομικές συνέπειες… ο 

τουρισμός δεν είναι απλά η συνέχιση μιας πολιτικής, αλλά ζωτικό κομμάτι της 

παγκόσμιας πολιτικής οικονομίας. Ο τουρισμός είναι εργαλείο που μπορεί να 
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χρησιμοποιηθεί όχι μόνο για οικονομική ενίσχυση, αλλά και ως πολιτικό μέσο». 

Παρόλα αυτά η πολιτική επιστήμη δεν δίνει την πρέπουσα σημασία στον τουρισμό, 

ακόμα και σήμερα». 

Μέχρι σήμερα δεν υπάρχουν πολλές έρευνες που να δείχνουν την σχέση μεταξύ 

πολιτικής αστάθειας και τουρισμού και υπάρχουν διάφοροι παράγοντες στους οποίους 

οφείλεται αυτό. Οι Richter (1983), Hall (1989) και Matthews( 1991) κατέληξαν ότι 

παρατηρείται: 

α) μια απροθυμία- άρνηση τόσο των κυβερνήσεων, όσο και του ιδιωτικού τομέα να 

δεχθούν και να αναγνωρίσουν την πολιτική φύση του τουρισμού 

β) έλλειψη ενδιαφέροντος στο να διεξαχθούν έρευνες για την τουριστική πολιτική 

γ) ο τουρισμός δεν λογίζεται ως σοβαρό και ανεξάρτητο θέμα προς απασχόληση 

δ) τέλος υπάρχουν προβλήματα στην μεθοδολογία, προκειμένου να συνταχθεί μια 

αντικειμενική πολιτική έρευνα 

Από τα παραπάνω προκύπτει η σχέση που υπάρχει μεταξύ πολιτικής και τουρισμού, 

άρα συμπερασματικά προκύπτει ότι εφόσον υπάρχει σχέση μεταξύ αυτών των δύο, 

κάθε πιθανή αστάθεια σε πολιτικό επίπεδο, έχει επίδραση και πάνω στον τουρισμό. 

2.3. Πολιτική αστάθεια και τουρισμός 

Πολιτική αστάθεια μπορεί να οδηγήσει σε κοινωνική αναταραχή, διαδηλώσεις και 

πολέμους, όπως έχει ήδη αναφερθεί, αυτά με την σειρά τους έχουν αρνητικό αντίκτυπο 

στην τουριστική βιομηχανία κάθε χώρας που βιώνει τέτοιου είδους καταστάσεις 

(Sonmez 1998). Παρακάτω αναφέρονται παραδείγματα από διάφορες περιπτώσεις 

πολιτικής αστάθειας και πώς αυτά επηρέασαν τον τουρισμό των χωρών που 

ενεπλάκησαν. 

Μια από τις μεγαλύτερες δυνάμεις στον τουριστικό κλάδο, η Ταϊλάνδη έχει βιώσει δυο 

φορές καταστάσεις πολιτικής αναταραχής. Στις 10 Απριλίου 2010, η χώρα βίωσε βίαιες 

διαδηλώσεις που είχαν σαν αποτέλεσμα τον θάνατο 24 ανθρώπων και τον τραυματισμό 

περισσότερων από 800 (Horn, 2010), συνέπεια των βίαιων επεισοδίων ήταν ο 

τουρισμός να υποχωρήσει, παρουσιάζοντας απώλεια 300 εκατομμυρίων δολαρίων για 

ένα μόνο χρόνο(Tarrant 2010). Ενώ 2 χρόνια μετά λόγω τρομοκρατικού χτυπήματος 

ισλαμιστών, πολλές χώρες έβγαλαν ταξιδιωτική οδηγία να αποφεύγεται η Ταϊλάνδη ως 
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τουριστικός προορισμός, γεγονός που έβλαψε την εικόνα του προορισμού και κατ’ 

επέκταση τον τουρισμό (Saha και Yap, 2014). 

Παρόμοιες συνέπειες προκαλούν και τα πολιτικά πραξικοπήματα. Τα πολιτικά 

καθεστώτα που δημιουργούν πραξικοπήματα έχουν ως πρωταρχικό στόχο την πάταξη 

της αντίστασης, με αποτέλεσμα να αναστέλλονται όλες οι λειτουργίες, όπως φυσικά 

και ο τουριστικός σχεδιασμός (Teye, 1988). Επιπλέον οι αρνητικές συνέπειες 

οφείλονται και στο κλείσιμο των συνόρων που επιβάλλεται, ενώ συχνά ακόμη και 

τουρίστες δέχονται κακή μεταχείριση κατά την διάρκεια του πραξικοπήματος. 

Σύμφωνα με την μελέτη των Fletcher και Morakabati (2008) για τα νησιά Φίτζι, 

βρέθηκε ότι τέτοιου είδους γεγονότα επηρεάζουν πολύ περισσότερο την τουριστική 

βιομηχανία από ότι μικρά προς μεσαία, μεμονωμένα τρομοκρατικά χτυπήματα. Η ίδια 

έρευνα δείχνει ότι λόγω του πραξικοπήματος, ο τουρισμός των νησιών Φίτζι 

υποχώρησε κατά 35%, η πληρότητα των ξενοδοχείων μειώθηκε 15-20% και ολόκληρη 

η τουριστική βιομηχανία χρειάστηκε 3 χρόνια για να ανακάμψει και να φτάσει στα 

νούμερα που συνήθιζε πριν από την αλλαγή πολιτικής κατάστασης(Fletcher και 

Morakabati, 2008) . Ωστόσο η ταχύτητα ανάκαμψης εξαρτάται και από το κατά πόσο 

διαθέτει μια τέτοια κυβέρνηση αποτελεσματική στρατηγική διαχείρισης κρίσεων, ώστε 

να φτάσει ο τουρισμός σε συνηθισμένα νούμερα (Narayan 2005). 

Φυσικά η πολιτική αστάθεια σχετίζεται άμεσα και με την τρομοκρατία. Και οι δύο 

έννοιες πλήττουν θανάσιμα τον τουρισμό (Sonmez, 1998). Το πιο χαρακτηριστικό 

παράδειγμα για αυτού του είδους τα γεγονότα, στον τουριστικό κλάδο, είναι η διαμάχη 

μεταξύ Ισραηλιτών και Παλαιστινίων που κορυφώθηκε μεταξύ 2001-2005, όταν 

συνέβησαν πάνω από 4.000 τρομοκρατικά χτυπήματα και σκοτώθηκαν συνολικά 664 

πολίτες και στρατιώτες (Thomas, 2009). Η κατάληψη παλαιστινιακών εδαφών είχε ως 

αποτέλεσμα στον τουριστικό κλάδο, την παύση της κατασκευής και λειτουργίας των 

ξενοδοχείων, την παρεμπόδιση των τουριστικών δραστηριοτήτων στην περιοχή, υψηλά 

ενοίκια και φόρους, και φυσικά απαγορεύτηκε η είσοδος σε τουρίστες που 

προέρχονταν από τον ισλαμικό κόσμο και ήταν μουσουλμάνοι (Suleiman and 

Mohamed 2011). 

Η διάρκεια των τρομοκρατικών επιθέσεων είναι συνήθως μικρή και ξεσπάει ξαφνικά, 

αλλά η έκταση που δίνεται από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης είναι μεγάλη ειδικά αν 

μεταξύ των θυμάτων υπάρχουν και τουρίστες (Sonmez, 1998). Ενώ αν μια χώρα βιώνει 

συνεχή τρομοκρατικά χτυπήματα (π.χ. Γαλλία) κινδυνεύει άμεσα η φήμη και η εικόνα 
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του προορισμού, ως μη ασφαλής, ειδικά όταν στο μυαλό της κοινής γνώμης υπάρχουν 

πολλές και διαφορετικές εικόνες τρομοκρατικών χτυπημάτων στην ίδια χώρα. Τέτοιου 

είδους γεγονότα, οδηγούν τους τουρίστες σε ένα φαινόμενο «γενίκευσης», όπου αν και 

τρομοκρατικά χτυπήματα γίνονται σε μια συγκεκριμένη περιοχή, τείνουν στο μυαλό 

τους να αποκλείουν ολόκληρες τις χώρες ως τουριστικούς προορισμούς. Κάτι τέτοιο 

έγινε και στην Αμερική μετά το χτύπημα της 11ης Σεπτεμβρίου, οι αεροπορικές 

εταιρείες όλης της χώρας παρουσίασαν μείωση κερδών 7,9 δισεκατομμύρια δολάρια 

το 2000 και 4,4 δις το 2001, λόγω του φόβου των τουριστών να επισκεφτούν όλες τις 

πολιτείες των ΗΠΑ (Blunk, Clark, McGibany, 2006). Στα ίδια αποτελέσματα έχουν 

καταλήξει και οι Drakos και Kutan (2003), σχετικά με τρομοκρατικά χτυπήματα σε 

χώρες της Μεσογείου, μεταξύ αυτών και η Ελλάδα. Σύμφωνα με την έρευνα αυτή 

προκύπτουν τρία ευρήματα: 

α) η τρομοκρατία μπορεί να προκαλέσει σημαντική μείωση των τουριστικών αφίξεων 

β) ο αριθμός των θυμάτων και η γεωγραφική θέση των επιθέσεων έχει σημαντική 

επίδραση και σε άλλους τομείς της χώρας 

γ) καθώς μια χώρα λειτουργεί ως εναλλακτικός προορισμός κάποιας άλλης, τότε αν μία 

πλήττεται από τρομοκρατικές επιθέσεις ή άλλα γεγονότα, επηρεάζεται αντίστροφα η 

άλλη (π.χ. Ελλάδα-Τουρκία). 

Παρά τα αρνητικά αποτελέσματα, υπάρχουν και περιπτώσεις όπου η επιδείνωση του 

τουριστικού τομέα είναι βραχυπρόθεσμη (Pratt 2003). Στις περιπτώσεις αυτές, οι 

δυνητικοί τουρίστες επιλέγουν τις περιοχές που χτυπήθηκαν, αν νιώσουν ότι ο κίνδυνος 

έχει παρέλθει οριστικά (Sonmez, Apostolopoulos, Tarlow, 1999). Σχετικά με αυτή την 

συμπεριφορά των τουριστών και τον αντιλαμβανόμενο κίνδυνο που αισθάνονται έχουν 

διεξαχθεί διάφορες έρευνες, οι οποίες αναλύονται σε επόμενο κεφάλαιο. 

 

2.4. Λήψη αποφάσεων από την μεριά του τουρίστα- Επιρροή κυβερνήσεων 

Όπως ήδη έχει αναφερθεί, ο τουρισμός θεωρείται ένα μέσο το οποίο προάγει την ειρήνη 

και βοηθάει στην καλύτερη κατανόηση του πολιτισμού άλλων χωρών, η 

πραγματικότητα όμως διαφέρει, καθώς ο τουρισμός δεν έχει κάποια άμεση επιρροή 

στην διασφάλιση της ειρήνης, ή σε άλλα θέματα εθνικής ασφάλειας (Hall,2003), 

αντίθετα η υπόσταση του εξαρτάται άμεσα από την ειρήνη της χώρας. Την άποψη ότι 

ο τουρισμός ευδοκιμεί μόνο σε πολιτικά σταθερά, ασφαλή και προστατευμένα 
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περιβάλλοντα, επιβεβαιώνουν και πολλές έρευνες που έχουν γίνει (Sonmez και Graefe, 

1998, Santana, 2001, Tarlow και Santana, 2002, Reisinger και Mavondo, 2005, 

Mansfeld και Pizam, 2006, Araña και León, 2008, Edgell, 2008). Εκτός από όσα ήδη 

αναφέρθηκαν σχετικά με το κόστος που προκαλείται από την πολιτική αστάθεια, στις 

υποδομές και στην απώλεια ζωής κατοίκων, οι χώρες που αντιμετωπίζουν τέτοιες 

καταστάσεις, όπως είναι λογικό, παρουσιάζουν και μια εικόνα διάλυσης σε παγκόσμιο 

επίπεδο (Clements και Georgiou, 1998). Αυτό με την σειρά του έχει άμεσο αντίκτυπο 

στον τουρισμό, καθώς οι δυνητικοί τουρίστες μπορεί λόγω των όσων συμβαίνουν, να 

αποκλείσουν την χώρα αυτή. 

Σε μια μελέτη που έγινε σχετικά με τις επιπτώσεις της πολιτικής βίας στους τουρίστες, 

ο Neumayer (2004) κατέληξε στο ότι, εκτός από τις βίαιες συγκρούσεις, αυτό που 

απέτρεπε περισσότερο τους τουρίστες από τον προορισμό, είναι η καταστρατήγηση 

των ανθρώπινων δικαιωμάτων. Επιπλέον ο αντιλαμβανόμενος κίνδυνος για τους 

τουρίστες σχετίζεται με το κατά πόσο θα αναμειχθούν με κάποιο τρόπο στις 

συγκρούσεις, σε ενδεχόμενες δυσκολίες κατά την διάρκεια του ταξιδιού τους και στο 

να μην μπορούν να επισκεφθούν κάποιο αξιοθέατο λόγω καταστροφής ή για λόγους 

ασφάλειας. Αυτές οι καταστάσεις αποτελούν εμπόδια για την τουριστική 

δραστηριότητα. Σύμφωνα με έρευνα του 2007, οι τουρίστες πολλές φορές αποφεύγουν 

να επισκεφθούν προορισμούς που βρίσκονται εν μέσω κρίσης, καθώς θεωρούν ότι το 

ταξίδι τους εκεί θα θεωρηθεί ως στήριξη σε αυτό που συμβαίνει (Hunter και Jones, 

2007). Το συγκεκριμένο εύρημα επιβεβαιώνεται και σε άλλες, που έχουν καταλήξει 

στο συμπέρασμα ότι η έλλειψη σταθερότητας σε οικονομικό, πολιτικό και κοινωνικό 

επίπεδο αντικατοπτρίζεται στον αριθμό του εισερχόμενου τουρισμού (Ritcher, 1999). 

Υπάρχει όμως και πιθανότητα, οι πολιτικές αναταραχές που συμβαίνουν να μένουν 

μακριά από τουριστικά θέρετρα κα να μην γίνονται αντιληπτά από τους τουρίστες, 

αφού δεν επηρεάζονται και παραμένουν ασφαλείς. Έχοντας υπόψη αυτό, το επίπεδο 

αντιλαμβανόμενου κινδύνου διαφέρει από περιοχή σε περιοχή μέσα στην ίδια χώρα, 

κάτι το οποίο μεταφράζεται σε διαφορετική πιθανότητα επίσκεψης, ανάλογα με την 

επιλεχθείσα περιοχή (Kapuscinski, 201). 

Σημαντική επιρροή στην απόφαση των τουριστών για επίσκεψη ή μη σε κάποιο 

προορισμό, έχουν και οι κυβερνήσεις. Μια έμμεση επίδραση της πολιτικής αστάθειας 

στον τουρισμό είναι η αύξηση των κυβερνητικών ταξιδιωτικών συμβούλων. Οδηγίες ή 

απαγορεύσεις για ταξίδια σε κάποια συγκεκριμένη περιοχή ή χώρα λόγω πολιτικών 
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εξελίξεων, εκδίδονται ανά διαστήματα. Δεν είναι λίγες οι φορές, που κυβερνήσεις 

απαγορεύουν στους πολίτες τους να ταξιδεύουν σε εμπόλεμες ζώνες ή σε χώρες που οι 

κυβερνήσεις δεν έχουν στόχο την προστασία της ζωής των κατοίκων της, πόσο μάλλον 

των τουριστών (Edgell 1995, 108). Σε διάφορες περιπτώσεις, είναι προφανές το γιατί 

εκδίδεται μια οδηγία π.χ. Ιράκ, αλλά πολλές φορές οι δυτικές κυβερνήσεις εκδίδουν 

οδηγίες χωρίς προφανή λόγο, και συχνά κάτι τέτοιο θεωρείται ως κατευθυνόμενη 

οδηγία για να βλάψει την εικόνα μιας χώρας. Συχνά πιστεύεται ότι σκόπιμα οι χώρες 

υπερβάλλουν σε περιπτώσεις που οι κυβερνήσεις των κρατών για τα οποία εκδίδεται η 

οδηγία, έχουν διπλωματική διαμάχη με την χώρα.  

Σύμφωνα με τον Sonmez (1997), κάθε κυβέρνηση έχει το δικαίωμα να εκδίδει 

ταξιδιωτικές οδηγίες για χώρες που επιλέγει αυτή ως τρόπο προστασίας των πολιτών 

της από φυσικά ή πολιτικά γεγονότα. Συμπληρωτικά οι κυβερνήσεις χρησιμοποιούν 

τον τρόπο αυτό ως μέσο άσκηση πίεσης με το να παρουσιάζουν θετικά ή αρνητικά την 

εικόνα όποιας χώρας επιθυμούν. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι αυτό των ΗΠΑ, οι 

οποίες δίνουν οδηγίες για αποφυγή χωρών όπως το Ιράκ, η Ινδονησία και η Ζιμπάμπουε 

ως εχθρικές κυβερνήσεις, ενώ αντίστοιχα σε χώρες συμμάχους, Πακιστάν, Αίγυπτος, 

Σαουδική Αραβία, που έχουν ακριβώς τα ίδια χαρακτηριστικά, αυτό αποκρύπτεται. Για 

αυτούς τους λόγους, οι τουρίστες πρέπει να λαμβάνουν υπόψιν τις ταξιδιωτικές οδηγίες 

που εκδίδονται από τις κυβερνήσεις των χωρών τους, αλλά να μπαίνουν στην 

διαδικασία κριτικής και διασταύρωσης των πληροφοριών από άλλες πηγές πιο 

αντικειμενικές και να καταλήγουν αν θα επιλέξουν τον προορισμό ή αν τελικά θα τον 

απορρίψουν, επιλέγοντας μια εναλλακτική λύση, από τις χιλιάδες που υπάρχουν (Ryu, 

2005). 

2.5. Μέτρηση πολιτικής αστάθειας 

Στην οικονομική βιβλιογραφία, η μέτρηση της πολιτικής αστάθειας σχετίζεται με την 

πολιτική αναταραχή και μια τάση αλλαγής του καθεστώτος (Alesina, 1996; Alesina και 

Perotti, 1996,Barro, 1991). Έχουν χρησιμοποιηθεί διάφορα δεδομένα, όπως ο αριθμός 

των δολοφονιών, των βίαιων επαναστάσεων και πραξικοπημάτων για να μετρηθεί η 

επίδραση της πολιτικής αστάθειας στην οικονομία μιας χώρας (Barro, 1991). Τα 

αποτελέσματα έδειξαν ότι οι παράγοντες αυτοί, έχουν σημαντική αρνητική επίδραση 

στον ρυθμό ανάπτυξης του πραγματικού ΑΕΠ σε 98 χώρες που εξετάστηκαν. Επιπλέον 

οι θρησκευτικές και εθνικές εντάσεις, που προκαλούνται από μειονότητες , οι οποίες 

θίγονται από τις κυβερνήσεις, επιδεινώνουν την κοινωνική αναταραχή περισσότερο 
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(Croissant 2007). Επιπρόσθετα οι Alesina και Perotti (1996) προσθέτουν ότι τα υψηλά 

επίπεδα κοινωνικών και πολιτικών αναταραχών , συμπεριλαμβανομένων συχνών 

πραξικοπημάτων και βίαιων συγκρούσεων, οδηγούν σε συχνές αλλαγές των 

κυβερνήσεων. 

Στην τουριστική βιβλιογραφία, οι πιο έμπειροι ερευνητές όπως οι Feridun (2011) και 

Neumayer (2004), χρησιμοποιούν τα τρομοκρατικά χτυπήματα ως στοιχεία για να 

μετρήσουν την επίδραση τους στην τουριστική ζήτηση. Αν και τα τρομοκρατικά 

γεγονότα μειώνουν σημαντικά την πρόθεση επίσκεψης ενός προορισμού από την μεριά 

των τουριστών, σε πολλές περιπτώσεις φαίνεται ότι οι προορισμοί αυτοί καταφέρνουν 

να σταθούν σχεδόν ανεπηρέαστοι. Σε μια έρευνα που έγινε, διαπιστώθηκε ότι οι 

δυνητικοί τουρίστες τείνουν να έχουν περισσότερες αμφιβολίες σχετικά με την 

τρομοκρατία από ότι έχουν όσοι πραγματικά ταξιδεύουν. Αυτό δείχνει ότι ο 

αντιλαμβανόμενος κίνδυνος που σχετίζεται με την τρομοκρατία πριν από κάποιο ταξίδι 

τείνει να επηρεάζει την τουριστική ζήτηση, για αυτόν ακριβώς τον λόγο πολλοί 

ερευνητικές επιλέγουν να σαν μονάδα μέτρησης τον αντιλαμβανόμενο κίνδυνο 

τρομοκρατίας από ότι τα γεγονότα. 

Ανακεφαλαιώνοντας, η τρομοκρατία μπορεί να είναι αντίποινα πολιτικής ή 

θρησκευτικής αδικίας από την μεριά μιας κυβέρνησης. Ο Neumayer σε μία έρευνα 

κατέληξε στο συμπέρασμα ότι τόσο τα τρομοκρατικά χτυπήματα, όσο και γενικά οι 

πράξεις βίας μπορούν μακροπρόθεσμα να μειώσουν τον παγκόσμιο τουρισμό κατά 

27%. Επιπροσθέτως νέες έρευνες συμπληρώνουν ότι τα αποτελέσματα μιας πολιτικής 

αστάθειας δρουν σε πολλά και διαφορετικά επίπεδα (Seddighi, Θεοχάρους, Nuttall 

2002), ενώ τα αποτελέσματα μιας τρομοκρατικής επίθεσης διαφοροποιούνται ανάλογα 

με την χώρα στην οποία συμβαίνουν (Llorca-Vivero 2008). Με άλλα λόγια, σε χώρες 

που είναι πολιτικά σταθερές και συμβαίνουν μεμονωμένα τρομοκρατικά χτυπήματα 

(Ισπανία), ο τουρισμός δεν επηρεάζεται σε τέτοιο βαθμό, όπως χώρες που είναι 

πολιτικά ασταθείς κα αντιμετωπίζουν παρόμοιες καταστάσεις (Αφγανιστάν). 

Αναλογιζόμενοι τα παραπάνω, ο σωστότερος τρόπος μέτρησης των επιπτώσεων 

τέτοιων καταστάσεων στον τουρισμό, θα ήταν εξετάζοντας τις συνέπειες στη ζήτηση 

σε συνάρτηση με τα διαφορετικά επίπεδα πολιτικού/ τρομοκρατικού ρίσκου. 
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Κεφάλαιο 3. Ερευνητικές υποθέσεις 

Στα προηγούμενα δύο κεφάλαια παρουσιάστηκε το θεωρητικό πλαίσιο σχετικά με την 

διαχείριση εθνικής ταυτότητας και την πολιτική αστάθεια σε σχέση με τον τουρισμό. 

Από την μελέτη των δύο εύκολα καταλαβαίνει κανείς ότι η εικόνα που έχουν 

διαμορφώσει για μια χώρα κυρίως οι άνθρωποι που δεν κατοικούν σε αυτήν, 

επηρεάζεται από το κατά πόσο επιτυχημένη και αποτελεσματική είναι η στρατηγική 

διαχείρισης της εθνικής ταυτότητας. Ειδικά σε περιπτώσεις πολιτικής αστάθειας, αν 

δεν υπάρχει σωστή στρατηγική, ο τουρίστας είναι εκτεθειμένος σε συγκεχυμένες 

πληροφορίες από διαφορετικά μέσα, πολλές φορές με ανεπίσημες ειδήσεις και εύκολα 

επηρεάζεται στο κομμάτι των αποφάσεων του για τον επόμενο τουριστικό προορισμό, 

αφού αποκλείοντας με σωστά ή λάθος κριτήρια κάποιους προορισμούς, οι υπόλοιποι 

κερδίζουν το παιχνίδι του ανταγωνισμού. Παρακάτω αναλύονται οι ερευνητικές 

υποθέσεις της εργασίας, όπως αυτές προέκυψαν από την ανάγνωση του θεωρητικού 

πλαισίου. 

Η πρώτη  υπόθεση που ερευνάται είναι κατά πόσο μια ενδεχόμενη πολιτική αναταραχή 

στην χώρα μας μπορεί να επηρεάσει την πρόθεση κάποιου δυνητικού τουρίστα να την 

επισκεφτεί. Στην βιβλιογραφία φαίνεται ότι μετά από μια πολιτική αναταραχή 

(Clements και Georgiou, 1998, Gartner και Shen, 1992, Steiner, 2007), τρομοκρατία 

(Coshall, 2003, Hall, 2002, Thapa, 2004) και ανασφάλεια (Hall, Timothy, και Duval, 

2004), η τουριστική ζήτηση μειώνεται. Αυτό επιβεβαιώνεται από τα αποτελέσματα της 

έρευνας των Saha και Yap (2014), ο τουρισμός μειώνεται όταν η χώρα αντιμετωπίζει 

πολιτική αστάθεια.  

Η διαδικασία απόφασης της επίσκεψης ενός τουρίστα σε έναν προορισμό (Mayo, 1981, 

Sanders, 1981, Mathieson, 1982, Van Raaij, 1984, Moutinho, 1987, Um, 1990) είναι 

παρόμοια με αυτή που ακολουθούν οι καταναλωτές για την αγορά προϊόντων (Engel, 

1968, Howard, 1969, Runyon, 1980, Howard, 1994). Θεωρούν δηλαδή ότι ο 

καταναλωτής- τουρίστας είναι κάποιος λογικά σκεπτόμενος που ψάχνει να βρει λύση, 

επεξεργάζοντας τις πληροφορίες που λαμβάνει, ώστε τελικά να αποφασίσει αν θα 

επισκεφτεί τον προορισμό που επέλεξε ή αν θα αγοράζει το προϊόν αντίστοιχα. Η 

απόφαση επιλογής επηρεάζεται από εσωτερικούς παράγοντες (π.χ. προσωπικότητα) 

και από εξωτερικούς παράγοντες (Sonmez, Graefe, 1998). Σε περιπτώσεις που η 

απόφαση εμπεριέχει ρίσκο υιοθετείται μια πιο συντηρητική προσέγγιση από την μεριά 

του τουρίστα, που τείνει να αποφεύγει το κίνδυνο (Rogers, 1975), και προκύπτει από 
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έναν μηχανισμό του ανθρώπου που αξιολογεί την απειλή. Η συμπεριφορά αυτή 

συναντάται σε περιπτώσεις: 1) που το αποτέλεσμα της απειλής είναι μεγάλο (απώλεια 

ζωής), 2) οι πιθανότητες να συμβεί κάποιο άσχημο γεγονός είναι μεγάλες, 3) και αν 

υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις (Rogers, 1975. Στις περισσότερες περιπτώσεις οι 

τουρίστες αποφεύγουν το ρίσκο του να ταξιδέψουν κάπου όταν συμβαίνει μια πολιτική 

αναταραχή, όταν τα πλεονεκτήματα που θα αποκομίσουν από την επίσκεψη μειωθούν 

κατά πολύ έναντι του ρίσκου που αντιλαμβάνονται. Το ρίσκο είναι κάτι που 

διαμορφώνεται πολυδιάστατα και αλλάζει ανάλογα με το γεγονός που το προκαλεί 

(Reisinger και Mavondo, 2005). 

 

Η1= Η πολιτική κατάσταση της χώρας επηρεάζει την πρόθεση επίσκεψης σε 

αυτήν. 

Η φήμη και η εικόνα του προορισμού παίζουν σημαντικό ρόλο για κάθε χώρα και 

σχετίζονται άμεσα με την διαχείριση της εικόνας της. Στην δεύτερη ερευνητική 

υπόθεση γίνεται προσπάθεια διερεύνησης του κατά πόσο η Ελλάδα έχει καλή φήμη και 

εικόνα για τους τουρίστες που την επισκέπτονται και αν όντως επιβεβαιωθεί κάτι 

τέτοιο, στην συνέχεια να φανεί σε περίπτωση ενδεχόμενης πολιτικής αστάθειας, αν θα 

παραμείνει ανεπηρέαστη λόγω της καλής φήμης.  

Σύμφωνα με τον Gunn (1972), η εικόνα μιας χώρας μπορεί να δημιουργηθεί είτε από 

εσωτερικούς παράγοντες του κάθε ανθρώπου, δηλαδή να βασίζεται σε επισκέψεις στην 

χώρα και προηγούμενη προσωπική εμπειρία, είτε από εξωτερικούς παράγοντες όπως η 

έκθεση σε διαφορετικές πηγές πληροφόρησης. Η εικόνα είναι ουσιαστικά η απεικόνιση 

ενός τόπου βάσει των πληροφοριών που δέχεται κάποιος από αυτούς που 

διαμορφώνουν την εικόνα μιας χώρας ή από ανθρώπους εμπιστοσύνης που έχουν 

ταξιδέψει ήδη στην χώρα ((Tasci και Gartner, 2007). Συμπληρωματικά οι πληροφορίες 

για διαμόρφωση μιας εικόνας, μπορεί να είναι προϊόν πετυχημένης προώθησης και 

μάρκετινγκ, περιγραφών από τα μέσα, μαζικής ενημέρωσης, ιστορικά ή σύγχρονα 

γεγονότα που έχουν συμβεί εκεί, ακόμη και από προϊόντα που παράγονται στην χώρα 

(Boria,2006, Gartner και Shen, 1992. Lee και Lockshin, 2012, Mercille, 2005, Roth και 

Diamantopolous, 2009). Πολλές έρευνες έχουν δείξει ότι η πολιτική αστάθεια και άλλα 

γεγονότα μπορούν να αλλάξουν την εικόνα μιας χώρας είτε θετικότερα είτε αρνητικά 

(Gartner και Shen, 1992, Heslop, Lu και Cray, 2008). Συμπληρωματικά κάθε χώρα 

ανάλογα με την εικόνα που έχει προς τα έξω καθορίζει και την σχέση της με άλλες, 
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όσο καλύτερες είναι οι σχέσεις τόσο αυξάνονται οι πιθανότητες να διατηρηθεί η 

εμπιστοσύνη σε περίπτωση αλλαγής. Έρευνες σε καταναλωτές έδειξαν ότι αν υπάρχει 

μια “εχθρότητα” απέναντι σε μία χώρα, λόγω άσχημων καταστάσεων που συμβαίνουν 

σε αυτή, τότε ίσως υπάρξει άρνηση αγοράς ακόμη και καταναλωτικών προϊόντων που 

παράγονται σε αυτή την χώρα (Nes, Yelkur και Silkoset, 2012). Κάτι παρόμοιο 

συμβαίνει και στην περίπτωση του τουρισμού. Σύμφωνα με τους Podoshen και Hunt 

(2011) η εχθρότητα εφαρμόζεται και στον τομέα του τουρισμού και ανέλυσαν την 

επίδραση της στην πρόθεση για επίσκεψη. Κατέληξαν ότι πρόκειται για παράγοντα 

κλειδί σε περιπτώσεις απόφασης επιλογής προορισμού και οδηγεί σε αρνητικές 

συμπεριφορές συνήθως. 

 

Η2= Η πολιτική αστάθεια επηρεάζει την εικόνα της χώρας στα μάτια των 

τουριστών. 

Η σύγχρονη βιβλιογραφία έχει δείξει ότι για να προσδιοριστεί η πολύπλοκη φύση της 

εικόνας μιας χώρας, σημαντικός παράγοντας είναι και το συναίσθημα (Baloglu & 

McCleary, 1999; Beerlí & Martín, 2004; Maher & Carter, 2011; Moutinho, 1987). Ο 

συναισθηματικός παράγοντας αναφέρεται στην συμπεριφορά που ακολουθείται σε 

κάθε τουρίστα μετά από την αξιολόγηση που κάνει για κάποιον προορισμό που 

επισκέπτεται και το οποίο επίσης υποστηρίζεται από διάφορες μελέτες (Choi, Lehton 

και Morrison, 2007, Dann,1996, Gartner,1993, Parameswaran και Pisharodi, 1994). 

Τόσο ο συναισθηματικός παράγοντας, όσο και ο γνωστικός δημιουργούν μαζί την 

συνολική εικόνα μιας χώρας, η οποία συνοψίζει μια αρνητική ή θετική αξιολόγηση για 

κάθε προορισμό (Lin, Morais, Kerstetter και Hou, 2007, San Martín & Rodríguez del 

Bosque, 2008). Σε αρκετές μελέτες προκύπτει ότι η γνωστική εικόνα που έχουν οι 

τουρίστες επηρεάζει περισσότερο την συνολική εικόνα του προορισμού για μέρη 

γνωστά και αναπτυγμένα (Baloglu και McCleary, 1999). Στον αντίποδα το συναίσθημα 

έχει μεγαλύτερο βάρος επηρεασμού σε περιοχές που η προηγούμενη εικόνα τους ήταν 

αρνητική ή δεν τις έχουν επισκεφτεί ακόμα οι τουρίστες. Αυτό εξηγείται και από την 

σημαντικότητα που έχουν τα συναισθήματα στην διαμόρφωση ή στην αλλαγή της 

συμπεριφοράς των ανθρώπων (Edwards, 1990). 

 

Η3= Η πολιτική αστάθεια επηρεάζει αρνητικά τα συναισθήματα του τουρίστα για 

την εικόνα της χώρας. 
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Η4= Τα συναισθήματα του τουρίστα για μία χώρα επηρεάζουν αντίστοιχα την 

εικόνα της χώρας. 

Η πρώτη υπόθεση που αναφέρθηκε είναι η πιο σύνθετη από όλες, καθώς μπορεί να 

επηρεαστεί από διάφορα δημογραφικά χαρακτηριστικά των τουριστών (ηλικία, 

μορφωτικό επίπεδο, φύλο, χώρα καταγωγής). Σε διάφορες έρευνες έχει προκύψει ότι 

καταρχήν επηρεάζονται περισσότερο οι δυνητικοί παρά οι πραγματικοί και 

πεπειραμένοι ταξιδιώτες από μία ενδεχόμενη αναταραχή στην χώρα που επισκέπτονται 

(Sonmez και Graefe, 1998). Επιπλέον η ηλικία είναι ένα στοιχείο που έχει απασχολήσει 

αρκετά τους ερευνητές σχετικά με το κατά πόσο επηρεάζει ή όχι τους τουρίστες στις 

αποφάσεις τους. Οι μελέτες σχετικά με αυτό το θέμα είναι χωρισμένες σε 3 

διαφορετικές εναλλακτικές. Η πρώτη (Lai and Tao, 2003)  δείχνει ότι οι μεγαλύτεροι 

σε ηλικία επηρεάζονται περισσότερο από ότι οι νέοι, η δεύτερη (Gibson και Yiannakis, 

2002, Floyd, 2004) παρουσίασε ακριβώς τα αντίθετα αποτελέσματα και η τρίτη 

(Hellesoy, 1998) δεν βρήκε κάποια συσχέτιση μεταξύ ηλικίας και αντιλαμβανόμενου 

κινδύνου. Αν και η ηλικία μπορεί να είναι βοηθητικός παράγοντας στο πώς 

αντιλαμβάνονται οι τουρίστες τον κίνδυνο, δεν μπορεί να εξηγήσει από μόνη της 

επαρκώς την συμπεριφορά των τουριστών, παρά μόνο σε συνάρτηση με άλλους 

παράγοντες (Kozak, 2007). 

Η5= Η ηλικία επηρεάζει την πρόθεση επίσκεψης στη χώρα όταν υπάρχει πολιτική 

αστάθεια. 

Ένας άλλος παράγοντας επιρροής που θα εξεταστεί είναι το φύλο. Στην βιβλιογραφία 

το φύλο είναι σημαντικός παράγοντας που εξηγεί τον αντιλαμβανόμενο κίνδυνο για τα 

ταξίδια. Για παράδειγμα πολλοί ερευνητές συμφωνούν ότι οι γυναίκες επηρεάζονται 

περισσότερο από τους άντρες (Carr, 2001, Lepp and Gibson, 2003, Reisinger και 

Mavondo, 2006, Park και Reisinger, 2010, Matyas, 2011) και είναι πιο ευάλωτες σε 

περιπτώσεις που πρέπει να πάρουν αποφάσεις σχετικές με ρίσκο (Gibson και Jordan, 

1998). Επιπροσθέτως μελέτες έχουν δείξει ότι οι γυναίκες είναι πιο αγχωτικές, μισούν 

το ρίσκο και εκφράζουν ευκολότερα τον φόβο τους (Howell, 2001, Lerner, 2003). Κάτι 

τέτοιο όμως δεν είναι απαραίτητα σχετικό τόσο με τα χαρακτηριστικά των φύλων, όσο 

με το γεγονός ότι παραδοσιακά οι άντρες καλούνται να φαίνονται πιο δυνατοί σε όλους 

τους πολιτισμούς. Σε άλλες περιπτώσεις όμως δεν βρέθηκε συνάφεια μεταξύ του 

αντιλαμβανόμενου κινδύνου και του φύλου ((Sonmez και Graefe, 1998), (Simpson και 
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Siguaw, 2008)). Αλλά και στις περιπτώσεις αυτές, όπως και στην ηλικία, θεωρούν ότι 

πρόκειται για συνδυαστικούς παράγοντες που δεν δρουν ανεξάρτητα. 

H6= Το φύλο επηρεάζει την πρόθεση επίσκεψης στη χώρα όταν υπάρχει πολιτική 

αστάθεια. 

Το μορφωτικό επίπεδο των τουριστών θα εξεταστεί επίσης, αφού βάσει ερευνών που 

έγιναν σε καταναλωτές προϊόντων για το κατά πόσο επηρεάζονταν στην αγορά τους 

ανάλογα με την χώρα προέλευσης του προϊόντος αυτού, όσο μεγαλύτερο είναι το 

μορφωτικό επίπεδο τόσο μεγαλύτερη κριτική ικανότητα διέθεταν. Θα προσπαθήσει η 

συγκεκριμένη ερευνητική υπόθεση να εξετάσει κατά πόσο κάτι αντίστοιχο ισχύει και 

στην περίπτωση του τουρισμού. Αν δηλαδή και όσοι διαθέτουν υψηλό μορφωτικό 

επίπεδο σε περιπτώσεις επιλογής τουριστικού προορισμού, εξετάζουν τις πηγές 

πληροφόρησης και δεν επηρεάζονται τόσο έντονα από πιθανές κυβερνητικές οδηγίες ή 

μέσα μαζικής ενημέρωσης, και είναι πιθανότερο αν κρίνουν ότι δεν συντρέχει σοβαρός 

λόγος να επισκεφτούν τον προορισμό που έχουν επιλέξει είτε συμβαίνει μία πολιτική 

αστάθεια είτε όχι. Σύμφωνα με τον Baloglou (1997), το μορφωτικό επίπεδο επηρεάζει 

την ιδέα που έχει κάποιος για ένα τουριστικό προορισμό. Το ίδιο επιβεβαιώνεται και 

σε έρευνα των Stern και Krakover (1993), ότι δηλαδή η επιρροή που ασκείται για την 

διαμόρφωση της αντιλαμβανόμενης εικόνας για έναν προορισμό, εξαρτάται από το 

επίπεδο της μόρφωσης του κάθε ατόμου. 

Η7= Το μορφωτικό επίπεδο επηρεάζει την πρόθεση επίσκεψης σε μία χώρα με 

πολιτική αστάθεια. 

Η τελευταία υπόθεση έχει να κάνει με το είδος της πολιτικής αστάθειας που λαμβάνει 

χώρα. Πολλές έρευνες έχουν δείξει ότι η πολιτική αστάθεια επηρεάζει τον τουριστικό 

κλάδο. Ανάλογα όμως την διάρκεια και το είδος της, ο τουρισμός επηρεάζεται σε 

διαφορετικό βαθμό (Ryu, 2005). Η πολιτική βία στην Κίνα για παράδειγμα έπληξε τον 

τουριστικό κλάδο κατά 30%, έχοντας μειωμένα κέρδη περίπου 430 εκατομμυρίων σε 

έναν μόλις χρόνο (Sonmez, 1998). Το πολιτικό πραξικόπημα στο Μεξικό το 1994 είχε 

πολύ σοβαρότερα αποτελέσματα στον τουρισμό σε πολύ μικρότερο χρονικό διάστημα, 

αφού μέσα σε 2 μήνες ο τουρισμός μειώθηκε κατά 70% λόγω τις βαρβαρότητας των 

γεγονότων με πολλούς θανάτους σε διάστημα λίγων ημερών (Pitts, 1996). Αντίστοιχα 

σε περιπτώσεις πολέμων οι αρνητικές συνέπειες είναι σφοδρές. Στην περίπτωση της 

σύγκρουσης μεταξύ Σλοβενίας και Γιουγκοσλαβίας (1991), που εξαπλώθηκε στην 
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Κροατία και την τότε Βοσνία- Ερζεγοβίνη, εξιδεικευμένοι τουριστικοί πράκτορες των 

Βαλκανίων αντιμετώπισαν σοβαρότατες απώλειες, μεταξύ των οποίων ακυρώσεις 

πάνω από 1 εκατομμύριο κρατήσεων. Ακόμα και δύο χρόνια μετά τον πόλεμο, τα 

στοιχεία έδειχναν ότι ο τουρισμός της περιοχής δεν είχε επανέλθει στα προπολεμικά 

επίπεδα (Sonmez, 1998). Τέλος η τρομοκρατία έχει και αυτή συνέπειες, όπως στην 

περίπτωση της Αιγύπτου, όπου εξτρεμιστές έπληξαν την τουριστική βιομηχανία κατά 

της δεκαετία του ’90. Οι συνέπειες ήταν 22% πτώση των τουριστών από όλο τον κόσμο 

(Aziz 1995, Wahab 1996) και επιπλέον λόγω της κρίσης που αντιμετώπιζε από τις 

συνεχείς τρομοκρατικές επιθέσεις, απομακρύνθηκε από το παγκόσμιο πρόγραμμα των 

τουριστικών πρακτόρων. Βλέπουμε ότι οι συνέπειες σε κάθε περίπτωση υπάρχουν 

αλλά το μέγεθος διαφέρει, οπότε θα γίνει προσπάθεια διερεύνησης των γεγονότων που 

επηρεάζουν περισσότερο την πρόθεση επίσκεψης. 

Η8= Τα διαφορετικά είδη αστάθειας στον πολιτικό τομέα δεν επηρεάζουν με τον 

ίδιο τρόπο την απόφαση επίσκεψης στη χώρα. 
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Κεφάλαιο 4. Μεθοδολογία 

Το κεφάλαιο αυτό επεξηγεί την ερευνητική διαδικασία που υιοθετήθηκε για την 

διεξαγωγή της έρευνας, δηλαδή τον τρόπο που συλλέχθηκαν τα ερωτηματολόγια και 

τον τρόπο που επιλέχθηκε το δείγμα. Στη συνέχεια παρουσιάζεται το δείγμα, 

αναλύονται οι έρευνες από τις οποίες προήλθε το ερωτηματολόγιο και τέλος επιλέγεται 

η μέθοδος ανάλυσης των αποτελεσμάτων. 

4.1. Ερευνητική Διαδικασία 

Η έρευνα βασίστηκε σε ερωτηματολόγιο και είναι ποσοτική. Πρόκειται για ένα 

ερωτηματολόγιο 3 ενοτήτων, το οποίο δημιουργήθηκε ηλεκτρονικά με την χρήση 

Google Forms. 

Οι τρόποι συλλογής των ερωτηματολογίων είναι διαφορετικοί αλλά βασίστηκαν 

κυρίως σε ηλεκτρονικά μέσα. Χρησιμοποιήθηκαν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με 

επεξήγηση του σκοπού για τον οποίο γίνεται η έρευνα και σε ποιους απευθύνεται, ώστε 

να απαντηθεί ανάλογα. Έγιναν διάφορες κοινοποιήσεις, ώστε να μπορέσει να γίνει 

ευρέως γνωστό το ερωτηματολόγιο. Επιπλέον έγινε ανάρτηση σε ερευνητικές ομάδες 

που ασχολούνται με διάφορες τουριστικές έρευνες, ώστε το δείγμα να είναι εστιασμένο 

και σε ανθρώπους που έχουν επαφή με τον τουριστικό κλάδο. Στάλθηκε με μορφή e-

mail σε κόσμο που έδωσε την επιλογή αποστολής με αυτό τον τρόπο. Τέλος έγιναν και 

επισκέψεις σε 3 ξενοδοχεία σε διαφορετικά σημεία της Βόρειας Ελλάδας, Θάσος, 

Λιτόχωρο και Αγία Παρασκευή Χαλκιδικής, ώστε να γίνει ευκολότερη η προσέγγιση 

σε τουρίστες και καλύτερος έλεγχος του ποιοι απαντούν. Επιπλέον με την επιλογή των 

συγκεκριμένων περιοχών δόθηκε η δυνατότητα να συλλεχθούν ερωτηματολόγια από 

διαφορετικές χώρες καταγωγής, αφού ανάλογα με την εθνικότητα, επιλέγεται και ο 

αντίστοιχος προορισμός για διακοπές στην Ελλάδα. Ως γνωστό, οι Σέρβοι και άλλοι 

Βαλκάνιοι επιλέγουν το νησί της Θάσου, οι Κέντρο-Ευρωπαίοι το Λιτόχωρο, λόγω του 

Ολύμπου, ενώ οι Ρώσοι την Χαλκιδική. 

Οι απαντήσεις δόθηκαν με ηλεκτρονικό τρόπο, μέσω της υποβολής της φόρμας και με 

προσωπική συνέντευξη με κάποιους ερωτώμενους, αν και οι απαντήσεις που δόθηκαν 

είναι και αυτές με ηλεκτρονική υποβολή της φόρμας, μέσω tablet. 
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4.2. Παρουσίαση δείγματος 

Το δείγμα αποφασίστηκε ότι θα περιλαμβάνει κυρίως άτομα από το εξωτερικό που θα 

είναι πιο αντικειμενικοί στις απαντήσεις των ερωτήσεων για την εικόνα της Ελλάδας, 

ενώ αποφεύχθηκαν απαντήσεις από κατοίκους της χώρας, εδώ υπάρχει και ο μοναδικός 

περιορισμός που αποφασίστηκε για την επιλογή δείγματος. Η ηλικία, το φύλο και το 

μορφωτικό επίπεδο αποτελούν και παράγοντες επηρεασμού που διερευνώνται, οπότε 

για τον λόγο αυτό δεν υπάρχει κάποιος αντίστοιχος περιορισμός, αντίθετα γίνεται 

προσπάθεια να υπάρχει μια ποικιλία απαντήσεων για να προκύψουν αντικειμενικότερα 

αποτελέσματα των ερευνητικών υποθέσεων. Η έρευνα βασίστηκε σε ένα δείγμα 108 

απαντήσεων σε διάστημα δύο μηνών περίπου από 04/09/17-30/10/17. 

4.2.1. Ανάλυση Δημογραφικών Στοιχείων Δείγματος 

Το εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε για την ανάλυση των αποτελεσμάτων της έρευνας 

είναι το SPSS. Το δείγμα αποτελείται από 108 απαντήσεις, 60 γυναίκες και 48 άνδρες, 

ηλικίας από 18 έως 74 χρονών.  

Διάγραμμα 1: Φύλο δείγματος 

 

Φύλο Δείγματος  

Πάνω από το 50% των ερωτηθέντων ήταν ηλικίας 25-44, ενώ το υπόλοιπο 50% 

μοιραζόταν στις υπόλοιπες ηλικιακές βαθμίδες. 
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Διάγραμμα 2: Ηλικία Δείγματος 

 

Ηλικία Δείγματος 

Οι χώρες καταγωγής των τουριστών ποικίλλουν αρκετά. 63 ερωτηθέντες προέρχονται 

από χώρες της Ευρώπης (οι περισσότεροι εξ’ αυτών Άγγλοι (14)), και οι υπόλοιποι 

μοιράζονται μεταξύ Μέσης Ανατολής (Μπαχρέιν, Σαουδική Αραβία και Λίβανο) και 

Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. 

Διάγραμμα 3: Χώρα Καταγωγής Δείγματος 

 

Ενώ το μορφωτικό τους επίπεδο κυμαίνεται από απόφοιτος λυκείου μέχρι κατόχους 

διδακτορικού τίτλου. Το μεγαλύτερο ποσοστό του δείγματος (38,1%) είναι κάτοχοι 

μεταπτυχιακού τίτλου, ενώ ακολουθούν οι πτυχιούχοι πανεπιστημίου με 30,2%, 

γεγονός που σημαίνει ότι το δείγμα αποτελείται από μορφωμένους ανθρώπους. 

 

 

58%
32%

10%

Χώρα Καταγωγής Δείγματος

Ευρώπη Μέση Ανατολή Αμερική
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Διάγραμμα 4: Μορφωτικό Επίπεδο Δείγματος 

 

Μορφωτικό επίπεδο Δείγματος  

Αναλύοντας τα δημογραφικά στοιχεία της έρευνας προκύπτει ότι το προφίλ του μέσου 

ερωτώμενου είναι Ευρωπαία γυναίκα, 35-44, κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος. 

4.3. Παρουσίαση ερωτηματολογίου 

Το ερωτηματολόγιο δημιουργήθηκε για να μελετήσει την εικόνα της χώρας και το αν 

επηρεάζονται οι τουρίστες από μία ενδεχόμενη πολιτική αστάθεια της Ελλάδας στο να 

την επιλέξουν ως τουριστικό προορισμό ή να επιλέξουν κάποιο ανταγωνιστή. Είναι 

χωρισμένο σε τρεις ενότητες και καθεμιά από αυτές αναφέρεται σε ένα διαφορετικό 

θέμα, ενώ για την δημιουργία του χρησιμοποιήθηκαν τρία διαφορετικά 

ερωτηματολόγια. 

Η πρώτη ενότητα αφορά την πολιτική αστάθεια και βασίστηκε σε ένα ερωτηματολόγιο 

της έρευνας των Seddighi, Nuttall και Theocharous (2000). Η έρευνα είχε θέμα το κατά 

πόσο επηρεάζει η κουλτούρα των τουριστών την επιλογή τουριστικού προορισμού και 

το ερωτηματολόγιο σε αυτή την περίπτωση απαντήθηκε από τουριστικούς πράκτορες. 

Ο κύριος σκοπός είναι να προσδιορίσει τις διαφορετικές αντιλήψεις των ταξιδιωτικών 

πρακτόρων σχετικά με τις επιπτώσεις της πολιτικής αστάθειας στον τουρισμό. Αν και 

η μελέτη επικεντρώνεται στις αντιλήψεις των τουριστικών πρακτόρων, υποθέτει ότι η 

ερμηνεία των απόψεων και των αντιλήψεων των ειδικών του τουρισμού, μπορούν να 

γενικευτούν ώστε να καλύπτει το συνολικό πληθυσμό από τον οποίο προέρχεται και η 

πελατεία των τουριστικών γραφείων. Οι Johnson, King (1988) και Helmer (1983), 

υποστηρίζουν ότι η συλλογική κρίση των έμπειρων επαγγελματιών του κλάδου, αν και 
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βασίζεται στην υποκειμενική άποψη του καθενός, θεωρείται πιο αξιόπιστη από τις 

μεμονωμένες απαντήσεις και επομένως είναι πιο αντικειμενικά τα αποτελέσματα. Οι 

ερωτώμενοι κλήθηκαν να απαντήσουν με κλίμακα Likert από το 1-5, μια σειρά 

ερωτήσεων ώστε να προσδιορίσουν τον βαθμό που κάθε πολιτικό γεγονός, από το πιο 

ελαφρύ (π.χ. απεργίες) μέχρι το πιο σοβαρό (π.χ. πραξικόπημα), επηρεάζει τον 

τουρισμό κατά την γνώμη τους. Ο ίδιος τύπος ερωτήσεων χρησιμοποιήθηκε και στην 

περίπτωση του παρόντος ερωτηματολογίου στην πρώτη ενότητα του. Ένα παράδειγμα 

ερωτήσεων που ακολουθήθηκε και στην περίπτωση του ερωτηματολόγιου της 

εργασίας είναι «Κατά την γνώμη σας, πόσο σημαντική επίδραση έχουν οι 

τρομοκρατικές επιθέσεις με θύματα τουρίστες στον τουρισμό της χώρας;». 

Ο βαθμός αξιοπιστίας στην ενότητα αυτή είναι πολύ υψηλός και είναι ,944. 

Η δεύτερη ενότητα του ερωτηματολογίου αφορά την εικόνα της Ελλάδας και πώς αυτή 

περνάει στους τουρίστες μέσω της διαδικασίας διαχείρισης της εθνικής ταυτότητας. Η 

ενότητα αυτή χωρίζεται σε δύο υποκατηγορίες, η μία αφορά αποκλειστικά την εικόνα 

της χώρας και η δεύτερη το αν η εικόνα επηρεάζει την πρόθεση επίσκεψης στην χώρα 

μας.  

Οι ερωτήσεις για την εικόνα της χώρας στους τουρίστες δημιουργήθηκε με βάση το 

ερωτηματολόγιο των Martins και Eroglou (1993) που μετράει την διαχείριση εικόνας 

μιας χώρας. Είναι το πρώτο ερωτηματολόγιο που δημιουργήθηκε και χρησιμοποιείται 

ακόμα και σήμερα για να μετρήσει τα αποτελέσματα της διαδικασίας διαχείρισης της 

εθνικής εικόνας. Η εικόνα της χώρας επηρεάζεται είτε απευθείας από την εμπειρία που 

έχει κάποιος από επίσκεψη στην χώρα αυτή, είτε από εξωτερικές πηγές πληροφόρησης 

όπως διαφημίσεις από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ή την από στόμα σε στόμα 

διαφήμιση, σε άλλες περιπτώσεις δημιουργείται μια εικόνα για κάποια χώρα από τα 

προϊόντα που παράγει και εξάγει, αλλά αυτός ο τρόπος είναι αρκετά αμφιλεγόμενος. 

Αν και υπάρχουν τέσσερις διαστάσεις της εικόνας μιας χώρας (πολιτική, οικονομική, 

τεχνολογική και κοινωνική), η τελική μορφή του ερωτηματολογίου αποτελείται από 3 

διαστάσεις, πολιτική, οικονομική και τεχνολογική, και αποκλείστηκε η κοινωνική 

διάσταση γιατί μετά από μελέτη θεωρήθηκε ότι αυτή η διάσταση αντικατοπτρίζεται 

στις απαντήσεις των υπόλοιπων τριών διαστάσεων. Οι ερωτήσεις απαντώνται με 

κλίμακα Linkert και μπορούν είτε να μελετηθούν ξεχωριστά για κάθε παράγοντα, είτε 

να γίνει μια άθροιση και να βγει συνολικά μια εικόνα για την χώρα. Για την δοκιμή της 
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αξιοπιστίας χρησιμοποιήθηκε ένα δείγμα 200 φοιτητών και αποφοίτων των 

συγγραφέων. Ένα παράδειγμα ερωτήσεων για τον προσδιορισμό της εικόνας της χώρας 

είναι: «Προσδιορίστε τον βαθμό στον οποίο συμφωνείτε με την άποψη ότι η Ελλάδα 

είναι μια χώρα οικονομικά σταθερή». 

Το δεύτερο κομμάτι της ενότητας αφορά την πρόθεση επίσκεψης στην χώρα και 

βασίστηκε σε έρευνα των Alvarez και Campo (2014) σχετικά με την πρόθεση 

επίσκεψης των Τούρκων στο Ισραήλ. Οι συγγραφείς δημιούργησαν το 

ερωτηματολόγιο τους βασιζόμενοι σε βιβλιογραφία που αφορά τόσο το παγκόσμιο 

μάρκετινγκ, όσο και συγκεκριμένα στο μάρκετινγκ του τουρισμού (Baloglu και 

Brinberg, 1997,Baloglu και McCleary, 1999, Beerlí και Martín, 2004, Han, 1989,1990, 

Lin, 2007, Martin και Eroglu, 1993, Tasci, 2007). Δημιούργησαν μια αξιόπιστη 

κλίμακα που μετράει την εικόνα μιας χώρας και περιλαμβάνει 9 γνωστικά και 6 

συναισθηματικά στοιχεία και 1 ερώτηση για την συνολική εικόνα. Και στην περίπτωση 

αυτή η κλίμακα και οι ερωτήσεις βασίστηκαν στο γεγονός ότι η διαμόρφωση της 

εικόνας μιας χώρας είναι πολυδιάστατη, περιλαμβάνοντας τα πιστεύω του καθενός για 

την χώρα, τα επίπεδα ασφάλειας και ανάπτυξης, το σεβασμό στους παγκόσμιους 

νόμους, αλλά και τα συναισθήματα των ανθρώπων για την χώρα για την οποία 

ερωτώνται. Συμπληρωματικά η μελέτη περιλαμβάνει και ένα ακόμα συνθετικό 

στοιχείο που προκύπτει από τρεις παράγοντες, οι οποίοι εκφράζουν την πρόθεση 

επίσκεψης σε κάποιον προορισμό και την προτίμηση για τον συγκεκριμένο προορισμό 

σε σύγκριση με εναλλακτικούς. Η πρόθεση επίσκεψης ενός προορισμού προέρχεται 

από τις μελέτες των Barroso, Martín, και Martín (2007),Chen και Tsai (2007),Pike και 

Ryan (2004), ενώ η προτίμηση σε έναν προορισμό και η επιλογή του έναντι κάποιου 

άλλου, προκύπτει από τις μελέτες του Zins (2001). Η ανάλυση ερευνητικού παράγοντα 

χρησιμοποιήθηκε για να βελτιωθεί η κλίμακα και να συνοψίσουν τα δεδομένα σε τρεις 

παράγοντες. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης θεωρήθηκαν αξιόπιστα σε όλα τα 

δείγματα που δοκιμάστηκε. Οι πρώτες ερωτήσεις γνωστικού χαρακτήρα που 

συμπεριλήφθηκαν στο ερωτηματολόγιο αναφέρονται στα πιστεύω των ερωτώμενων 

σχετικά με την εικόνα της χώρας και πιο συγκεκριμένα στον σεβασμό και την φήμη 

της χώρας, αλλά και στο επίπεδο ανάπτυξης στο οποίο βρίσκεται. Το τελευταίο μέρος 

της έρευνας αφορά τα συναισθήματα που προκαλεί η χώρα σε αυτούς που απαντάνε. 

Στις περιπτώσεις αυτές οι απαντήσεις δίνονται με την μορφή “Μου αρέσει- Δεν μου 



Η επίδραση της πολιτικής αστάθειας στην εικόνα μιας χώρας: Η περίπτωση της Ελλάδας 
 

44 
 

αρέσει”, “Εμπιστεύομαι- Δεν εμπιστεύομαι”, π.χ. «Προσδιορίστε τα συναισθήματα 

σας σχετικά με την χώρα». 

Ο βαθμός αξιοπιστίας είναι και σε αυτήν την ενότητα υψηλός ,913. 

4.4. Στατιστικά εργαλεία 

Το εργαλείο που θα χρησιμοποιηθεί για την εξαγωγή των αποτελεσμάτων είναι η 

ανάλυση παλινδρόμησης. Θα χρησιμοποιηθεί η συγκεκριμένη μέθοδος γιατί μπορεί να 

μελετήσει τη σχέση μεταξύ δύο ή περισσότερων μεταβλητών με σκοπό την πρόβλεψη 

των τιμών της μίας μέσω της τιμής της άλλης. Στην περίπτωση αυτή θα υπάρχουν 

διάφορες ανεξάρτητες μεταβλητές. Ανεξάρτητη είναι η μεταβλητή που μπορούμε να 

ελέγξουμε, δηλαδή να καθορίσουμε την τιμή της. Το πρόγραμμα που θα 

χρησιμοποιηθεί είναι το στατιστικό πρόγραμμα SPSS, θα παρουσιαστούν κάποιοι 

πίνακες συσχετίσεων και κάποιοι πίνακες που προκύπτουν από τα δεδομένα που 

συγκεντρώθηκαν και αναλύθηκαν μέσω του excel. Επιπλέον θα χρησιμοποιηθεί και το 

μοντέλο 4 του PROCESS για την παρουσίαση ενός μοντέλου διαμεσολαβητικής 

μεταβλητής. 
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Κεφάλαιο 5. Ανάλυση Αποτελεσμάτων SPSS 

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της έρευνας όπως προέκυψαν 

μετά την ανάλυση των ερωτηματολογίων που συλλέχθηκαν. Χρησιμοποιήθηκε το 

στατιστικό πρόγραμμα SPSS για την δημιουργία του συγκεντρωτικού πίνακα 

συσχετίσεων, ενώ για τον πίνακα με τους μέσους όρους χρησιμοποιήθηκε το 

πρόγραμμα excel, στο τελευταίο κομμάτι του κεφαλαίου παρουσιάζεται και πώς 

προέκυψε ένα μοντέλο με ενδιάμεση μεταβλητή. 

5.1. Συσχετίσεις μεταβλητών  

Στον πίνακα 2 παρουσιάζονται οι μέσοι όροι των διαφορετικών πολιτικών 

καταστάσεων για το πώς επηρεάζουν τους τουρίστες. 

Πίνακας 2: Μέσοι όροι πολιτικών γεγονότων 

Πολιτικά γεγονότα που 

επηρεάζουν τους τουρίστες 
Ελάχιστη τιμή Μέγιστη Τιμή Μέσος όρος 

1. Τρομοκρατικές επιθέσεις 

με θύματα τουρίστες 
1 5 

3,425 

 

2. Ένοπλες επιθέσεις 1 5 
3,361 

 

3. Πολιτικές δολοφονίες 1 5 
2,722 

 

4. Βομβαρδισμοί 1 5 
3,370 

 

5. Αλλαγή κυβέρνησης 1 5 
2,675 

 

6. Αλλαγή κυβερνόντος 

κόμματος 
1 5 

2,490 

 

7. Εμφύλιος πόλεμος 1 5 
3,824 

 

8. Αντάρτικος πόλεμος 1 5 
3,574 

 

9. Αεροπειρατεία 1 5 
3,212 

 

10. Απαγωγές 1 5 
3,222 

 

11. Δημοκρατικές διαδηλώσεις 1 5 
1,842 

 

12. Δημοκρατικές απεργίες 1 5 2,296 
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13. Εξεγέρσεις 1 5 
2,981 

 

14. Επιτυχές πραξικόπημα 1 5 
3,166 

 

15. Μαζικές συλλήψεις 1 5 
3,166 

 

16. Πολιτική αστάθεια σε 

γειτονικές χώρες 
1 5 

2,703 

 

17. Απειλή πολέμου με άλλη 

χώρα 
1 5 

3,277 

 

18. Τρομοκρατική επίθεση σε 

τουριστικά μέρη 
1 5 3,5 

19. Ανεπιτυχές πραξικόπημα 1 5 
2,962 

 

20. Πόλεμος 1 5 
3,972 

 

21. Επιρροή ΜΜΕ 1 5 
2,768 

 

22. Επιβολή στρατιωτικού 

νόμου 
1 5 

3,222 

 

23. Περιορισμός πολιτικών 

δικαιωμάτων 
1 5 2,842 

 

24. Πόλεμος σε γειτονική 

χώρα 
1 5 3,083 

 

25. Συλλήψεις σημαντικών 

ανθρώπων 
1 5 2,777 

 

26. Τρομοκρατικά χτυπήματα 

σε μη τουριστικά μέρη 
1 5 3,240 

 

27. Πολεμικές επιθέσεις πέρα 

από τα σύνορα της χώρας 
1 5 3 

28. Πολιτικές εκτελέσεις 1 5 3,046 
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Βλέπουμε ότι από τους μέσους όρους προκύπτει μια μετριοπάθεια προς τις απαντήσεις 

των τουριστών. Το σημαντικότερο πολιτικό γεγονός, το οποίο είναι ικανό να τους 

αποτρέψει από επίσκεψη, είναι ο πόλεμος με μέσο όρο σχεδόν 4, ενώ το δεύτερο 

σημαντικότερο είναι ο εμφύλιος πόλεμος με μικρή απόκλιση, αντίθετα οι δημοκρατικές 

διαδηλώσεις και απεργίες έχουν πολύ μικρό μέσο όρο (1,846 και 2,296 αντίστοιχα) και 

δεν φαίνεται να αποτελούν στοιχείο ικανό να αποτρέψει την επίσκεψη στον προορισμό. 

Καταλαβαίνουμε ότι οι τουρίστες ανάλογα με το μέγεθος και την διάρκεια των 

πολιτικών γεγονότων επηρεάζονται με διαφορετικό τρόπο. Με σκούρο μπλε 

παρουσιάζονται στον πίνακα 1 τα πολιτικά γεγονότα που συγκέντρωσαν από 3 και 

πάνω, ενώ με ανοιχτό είναι όσα συγκέντρωσαν κάτω από 3. Γενικότερα μπορούμε να 

πούμε ότι προκύπτουν 2 ευρύτερες ομάδες και διαπιστώνει κανείς ότι τα σοβαρά 

γεγονότα είναι αυτά που επηρεάζουν περισσότερο και συγκεντρώνουν υψηλότερους 

μέσους όρους  από ότι τα πιο ελαφριά. Σοβαρά μπορούν να χαρακτηριστούν τα 

γεγονότα που περιλαμβάνουν, θανάτους, τρομοκρατικές επιθέσεις, πόλεμο, 

πραξικοπήματα, ενώ πιο ελαφριά θεωρούνται οι πολιτικές συγκεντρώσεις, οι απεργίες 

και οι συλλήψεις.  

Η πολιτική αστάθεια της χώρας καθώς και η αλλαγή στα κυβερνώντα κόμματα 

φαίνεται πως δεν επηρεάζουν ιδιαίτερα τους τουρίστες από το να ταξιδέψουν στην 

χώρα, διότι έχουν συγκεντρώσει 2,67 και 2,49 αντίστοιχα, δηλαδή χαμηλό μέσο όρο. 

Από το στοιχείο αυτό προκύπτει ότι η ερευνητική υπόθεση Η8 που ερευνά ότι τα 

διαφορετικά είδη πολιτικής αστάθειας επηρεάζουν με διαφορετικό τρόπο την πρόθεση 

επίσκεψης στη χώρα, επιβεβαιώνεται απόλυτα, καθώς οι αποκλίσεις των μέσων όρων 

είναι μεγαλύτερες από 2 μονάδες μεταξύ του ανώτερου και του κατώτερου βαθμού.  
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Πίνακας 3: Πίνακας συσχετίσεων 

 Πολιτική 

αστάθεια 

Συναισθήματα 

για την χώρα 

Εικόνα 

χώρας 

Φύλο Ηλικία Πρόθεση 

επίσκεψης 

Πρώτη 

επίσκεψη 

Μορφωτικό 

επίπεδο 

Πολιτική αστάθεια 1        

Συναισθήματα για την 

χώρα 

-,251 

,009 

1       

Εικόνα χώρας 0,44 

,654 

,425 

,000 

1      

Φύλο -,041 

,674 

-,126 

,195 

-,241 

,012 

1     

Ηλικία -,056 

,562 

0,02 

,987 

,162 

,094 

-,065 

,507 

1    

Πρόθεση επίσκεψης -0,98 

,315 

,093 

,339 

,107 

,272 

-,265 

,006 

,002 

,982 

1   

Πρώτη επίσκεψη -,265 

,245 

,494 

,023 

,031 

,895 

-,258 

,258 

,000 

1,000 

,205 

,372 

1  

Μορφωτικό Επίπεδο ,085 

,386 

-,200 

,040 

-,191 

,050 

-,076 

,436 

-,057 

,507 

  1 

 

Στον πίνακα 3 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα που προέκυψαν από τις συσχετίσεις 

μεταξύ όλων των παραγόντων που εξετάζονται. Ξεκινώντας με τον βασικό 

εξεταζόμενο παράγοντα, την πολιτική αστάθεια ως γενικό συμπέρασμα προκύπτει ότι 

ο παράγοντας αυτός έχει περισσότερες αρνητικές παρά θετικές συσχετίσεις με τους 

υπόλοιπους, και αυτό το αποτέλεσμα θεωρείται λογικό, καθώς πρόκειται για 

δυσάρεστες καταστάσεις. Οι σημαντικά στατιστικές σχέσεις αναφέρονται με έντονο 

χρώμα στον πίνακα. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία του πίνακα 3, η πολιτική αστάθεια έχει σημαντική αρνητική 

συσχέτιση με τα συναισθήματα, κάτι τέτοιο δικαιολογείται αφού δυσάρεστα γεγονότα 

όπως αυτά που προκαλούνται λόγω πολιτικής αστάθειας, γεννούν δυσάρεστα 

συναισθήματα. Η σημαντικότητα των αποτελεσμάτων είναι μεγάλη p<0.05, ενώ 

παρατηρώντας το δείκτη Pearson προκύπτει αρνητική συσχέτιση μεταξύ των 

μεταβλητών. Η ερευνητική υπόθεση Η3, η οποία εξετάζει το αν η πολιτική αστάθεια 

επηρεάζει αρνητικά τα συναισθήματα των τουριστών, από τα παραπάνω στοιχεία 
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επιβεβαιώνεται. Παρακάτω επανεξετάζεται και με διαφορετικό τρόπο η συγκεκριμένη 

ερευνητική υπόθεση. 

Στη συνέχεια, από τη σύγκριση του ζεύγους πολιτική αστάθεια και εικόνα της χώρας 

προκύπτει μη σημαντική συσχέτιση, p>0,05. Άρα η υπόθεση Η2 σχετικά με την εικόνα 

της χώρας και την πολιτική αστάθεια, απορρίπτεται αφού δεν προκύπτει κάποια ισχυρή 

σχέση και συσχέτιση μεταξύ των δύο αυτών παραγόντων. Παρόλα αυτά και η υπόθεση 

Η2 όπως η προηγούμενη θα επανεξεταστεί παρακάτω με διαφορετικά δεδομένα. 

Αντίθετα, ανάμεσα στην πολιτική αστάθεια και την πρόθεση επίσκεψης στην χώρα είτε 

πρόκειται για τουρίστες που συνηθίζουν να κάνουν διακοπές στην Ελλάδα είτε είναι η 

πρώτη τους επίσκεψη, δεν υπάρχει σημαντικότητα σχέσης. Άρα δεν φαίνεται να 

προκύπτει στατιστική συσχέτιση μεταξύ των δύο παραγόντων καθώς το p>0,05. 

Σύμφωνα λοιπόν και με την παραπάνω ανάλυση, η ερευνητική υπόθεση Η1 σχετικά με 

το αν σχετίζεται η πολιτική κατάσταση με την πρόθεση επίσκεψης, απορρίπτεται βάσει 

των δεδομένων του πίνακα 3. 

Σχετικά με την ερευνητική υπόθεση Η5 που αφορά την ηλικία και αν αυτή επηρεάζει 

την πρόθεση επίσκεψης όταν υπάρχει πολιτική αστάθεια, τα δεδομένα που προέκυψαν 

από τον πίνακα 3 δείχνουν ότι δεν υπάρχει σημαντικότητα στη σχέση ηλικίας και 

πολιτικής αστάθειας, ούτε στη σχέση ηλικίας και πρόθεσης επίσκεψης. Εφόσον δεν 

προκύπτει συσχέτιση, η ερευνητική υπόθεση Η5 απορρίπτεται. 

Στον αντίποδα, φαίνεται ότι υπάρχει μεγάλη σημαντικότητα μεταξύ φύλου και 

πρόθεσης επίσκεψης στην Ελλάδα. Στην περίπτωση αυτή η ερευνητική υπόθεση Η6 η 

οποία ερευνά την συσχέτιση μεταξύ φύλου και πρόθεση επίσκεψης, επιβεβαιώνεται 

λόγω των δεδομένων του πίνακα 3. 

 Τέλος το μορφωτικό επίπεδο όπως φαίνεται είναι σημαντικός παράγοντας για τα 

συναισθήματα και την εικόνα της χώρας, ενώ αντίθετα, στο κομμάτι της πολιτικής 

αστάθειας δεν υπάρχει συσχέτιση με το μορφωτικό επίπεδο. Άρα η ερευνητική 

υπόθεση Η7 σχετικά με τον παράγοντα μορφωτικό επίπεδο και κατά πόσο επηρεάζεται 

από την πολιτική αστάθεια, απορρίπτεται.  

Το τελευταίο κομμάτι του πίνακα που θα αναλυθεί είναι αυτό μεταξύ των 

συναισθημάτων και της εικόνας. Μεταξύ των παραγόντων αυτών υπάρχει πολύ 

σημαντική σχέση. Η p είναι μικρότερο του 0,0001 οπότε γίνεται κατανοητό ότι 
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πρόκειται για μια πολύ σπουδαία σχέση, ενώ και ο συντελεστής δείχνει θετική 

συσχέτιση των εξεταζόμενων παραγόντων. Η ερευνητική υπόθεση Η4, που ερευνά τα 

συναισθήματα του τουρίστα και αν αυτά επιδρούν στην εικόνα που διαμορφώνει για 

την χώρα, επιβεβαιώνεται από τον πίνακα 3.  

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν και τα παρακάτω δεδομένα στα οποία τα συναισθήματα 

λειτουργούν σαν ενδιάμεσος παράγοντας μεταξύ πολιτικής αστάθειας και εικόνας 

προορισμού. 

Πίνακας 4: Ενδιάμεσο παράγοντας 

Outcome: Feelin_1 

 

Model Summary 

          R       R-sq        MSE          F        df1        df2          p 

      ,2507      ,0629      ,0179     7,1110     1,0000   106,0000      ,0089 

 

Model 

              coeff         se          t          p       LLCI       ULCI 

constant      ,9056      ,0513    17,6476      ,0000      ,8039     1,0074 

Politica     -,0433      ,0162    -2,6666      ,0089     -,0754     -,0111 

 

************************************************************************** 

Outcome: CountryI 

 

Model Summary 

          R       R-sq        MSE          F        df1        df2          p 

      ,4526      ,2049      ,3598    13,5276     2,0000   105,0000      ,0000 

 

Model 

              coeff         se          t          p       LLCI       ULCI 

constant     1,1137      ,4565     2,4397      ,0164      ,2085     2,0188 

Feelin_1     2,2541      ,4354     5,1773      ,0000     1,3908     3,1174 

Politica      ,1340      ,0751     1,7832      ,0774     -,0150      ,2829 

 

******************** DIRECT AND INDIRECT EFFECTS ************************* 

 

Direct effect of X on Y 

     Effect         SE          t          p       LLCI       ULCI 

      ,1340      ,0751     1,7832      ,0774     -,0150      ,2829 

 

Indirect effect of X on Y 

             Effect    Boot SE   BootLLCI   BootULCI 

Feelin_1     -,0975      ,0358     -,1879     -,0403 

 

 

Χρησιμοποιήθηκε το μοντέλο 4 του PROCESS για να διαπιστωθεί αν υπάρχει κάποιος 

ενδιάμεσος παράγοντας που να επηρεάζει την εικόνα της χώρας. Ο πίνακας 4 

περιλαμβάνει τους συντελεστές που υπολογίστηκαν και δείχνει τις διάφορες σχέσεις 



Η επίδραση της πολιτικής αστάθειας στην εικόνα μιας χώρας: Η περίπτωση της Ελλάδας 
 

51 
 

που δημιουργούνται μεταξύ των μεταβλητών πολιτική αστάθεια, συναισθήματα και 

εικόνα. Σύμφωνα με τον πίνακα, μια πολιτικά ασταθής κατάσταση επηρεάζει αρνητικά 

τα συναισθήματα, αφού τ=-2,666 και p είναι μικρότερο του 0,05 (,0089). Στην συνέχεια 

του πίνακα φαίνεται ότι τα συναισθήματα επηρεάζουν πολύ σημαντικά και θετικά την 

εικόνα της χώρας (τ=5,1773 και ρ=0,0001), ενώ αντίθετα η πολιτική αστάθεια δεν 

επηρεάζει την εικόνα, αντίθετα με την κοινή λογική, αφού το ρ δεν είναι στατιστικά 

σημαντικό. Οπότε το αποτέλεσμα του πίνακα 4 συμπίπτει με αυτό πίνακα 3, ότι δηλαδή 

η πολιτική αστάθεια δεν επηρεάζει την εικόνα της χώρας και η αντίστοιχη ερευνητική 

υπόθεση Η2 απορρίπτεται εκ νέου. 

Από την περαιτέρω ανάλυση του πίνακα 4, παρατηρείται ότι στο διάστημα BootLLCI 

και BootULCI δεν περιλαμβάνεται το μηδέν, αυτό καταδεικνύει την ύπαρξη 

ενδιάμεσου παράγοντα και μάλιστα προκύπτει ότι τα συναισθήματα λειτουργούν σαν 

πλήρως διαμεσολαβητική μεταβλητή, διότι η πολιτική αστάθεια από τα μέχρι τώρα 

δεδομένα δεν επηρέαζε απευθείας την εικόνα της χώρας. Τα συναισθήματα του 

τουρίστα φαίνεται ότι επηρεάζονται αρνητικά από την πολιτική αστάθεια. Κάτι τέτοιο 

θεωρείται λογικό να συμβαίνει, αφού μια δυσάρεστη πολιτική κατάσταση, δημιουργεί 

δυσάρεστα συναισθήματα στην πλειοψηφία των ανθρώπων. Αυτά με την σειρά τους 

επηρεάζουν την εικόνα της χώρας αρνητικά, ενώ στον προηγούμενο πίνακα 3 τα 

συναισθήματα ήταν θετικά και συντελούσαν στην θετική εικόνα για την Ελλάδα. Στην 

περίπτωση αυτή που τα συναισθήματα λειτουργούν ως ενδιάμεση μεταβλητή, 

επηρεάζονται αρνητικά από την άσχημη πολιτική κατάσταση και επηρεάζουν με την 

σειρά τους αρνητικά την εικόνα για την χώρα. 

Σύμφωνα με τα παραπάνω η ερευνητική υπόθεση Η3, που διερευνά την αν η πολιτική 

αστάθεια επηρεάζει αρνητικά τα συναισθήματα του τουρίστα, που στην περίπτωση του 

πίνακα 3 επιβεβαιώθηκε, διατηρείται και με την προσθήκη των συναισθημάτων σαν 

ενδιάμεση μεταβλητή και επιβεβαιώνεται για άλλη μία φορά, ενώ παράλληλα 

επιβεβαιώνεται πάλι και η υπόθεση Η4 ότι τα συναισθήματα επηρεάζουν την εικόνα 

της χώρας, αλλά σε αυτή την περίπτωση ως προς το κομμάτι των αρνητικών 

συναισθημάτων, αφού η επίδραση που προέκυψε ήταν αρνητική. Συμπληρωματικά και 

η ερευνητική υπόθεση Η2 σχετικά με την πολιτική αστάθεια και την εικόνα, η οποία 

αρχικά απορρίφθηκε, από τα στοιχεία του πίνακα 4 απορρίπτεται και πάλι, αφού δεν 

προκύπτει σημαντική συσχέτιση για ακόμη μία φορά. 
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Κεφάλαιο 6. Συμπεράσματα 

Στο κεφάλαιο αυτό θα γίνει προσπάθεια σύγκρισης των αποτελεσμάτων άλλων 

ερευνών με την έρευνα της παρούσας εργασίας, θα ακολουθήσουν τα συμπεράσματα 

και προτάσεις για αξιοποίηση των αποτελεσμάτων και τέλος θα παρουσιαστούν οι 

περιορισμοί και οι προτάσεις για μελλοντικές έρευνες. 

6.1. Συζήτηση Αποτελεσμάτων 

Μελετώντας την έρευνα των Seddighi, Nuttal και Theocharous (2000) πάνω στην οποία 

βασίστηκε το κομμάτι της πολιτικής αστάθειας του παρόντος ερωτηματολογίου 

υπάρχουν κάποια αποτελέσματα που επιβεβαιώνονται και στις δύο περιπτώσεις, ενώ 

κάποια άλλα δεν μελετήθηκαν ή απορρίφθηκαν αντίστοιχα. Η έρευνα αυτή είχε 

μελετήσει το κατά πόσο η πολιτική αστάθεια επηρεάζει τους τουρίστες στο να 

επισκεφτούν μια χώρα και είχε βασιστεί στις απαντήσεις μεγάλων τουριστικών 

πρακτόρων από διάφορες ευρωπαϊκές χώρες. Σε εκείνη την έρευνα προέκυψε ότι η 

χώρα προέλευσης των τουριστών δεν έχει σημαντικό αντίκτυπο στην επίδραση της 

αντίληψης του τουρίστα για την πολιτική αστάθεια της χώρας που πρόκειται να 

επισκεφθεί. Στην περίπτωση αυτή αναλύθηκαν οι μέσοι όροι κάθε χώρας και 

συγκρίθηκαν μεταξύ τους για να συναχθούν συμπεράσματα, αλλά δεν προέκυψαν 

στατιστικά σημαντικές διαφορές. Κάτι αντίστοιχο δεν διερευνήθηκε στην παρούσα 

έρευνα. 

 Αντίθετα μελετήθηκε το μορφωτικό επίπεδο ως παράγοντας που επηρεάζει την 

πρόθεση επίσκεψης. Εξετάζοντας ποιος παράγοντας επηρεάζει την πολιτική αστάθεια, 

η έρευνα των Seddighi, Nuttal και Theocharous οδηγείται σε δύο συμπεράσματα. Το 

πρώτο είναι ότι τα διαφορετικά είδη πολιτικής αστάθειας φαίνεται να  επηρεάζουν τους 

τουρίστες στην περίπτωση που διαφέρει το πολιτισμικό προφίλ τους, κάτι τέτοιο στην 

περίπτωση της παρούσας εργασίας δεν εξετάστηκε, αλλά αντίστοιχα μελετήθηκε το 

μορφωτικό επίπεδο το οποίο δεν φαίνεται να παίζει κάποιον ιδιαίτερο ρόλο στην 

απόφαση επίσκεψης στην χώρα σε σχέση με την πολιτική αστάθεια, αλλά σημαντική 

συσχέτιση υπήρχε μεταξύ μορφωτικού επιπέδου, συναισθημάτων και εικόνας της 

χώρας. Το δεύτερο συμπέρασμα που προέκυψε φαίνεται να ταυτίζεται με αποτέλεσμα 

της παρούσας έρευνας. Στην περίπτωση της έρευνας που διεξήχθη για την εργασία 

αυτή προέκυψε ότι διαφορετικού τύπου γεγονότα πολιτικής αστάθειας επηρεάζουν σε 

διαφορετικό βαθμό την πρόθεση επίσκεψης και αυτό εξαρτάται από τον βαθμό 
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σοβαρότητας του συμβάντος. Όσο πιο σοβαρό θεωρήθηκε ένα γεγονός, τόσο 

περισσότερο επηρέαζε την απόφαση των τουριστών, π.χ. οι καταστάσεις πολέμου που 

συγκέντρωσαν υψηλούς μέσους όρους, είναι και αυτές που φαίνεται να επηρεάζουν 

την πρόθεση επίσκεψης, αντίθετα ειρηνικές διαδηλώσεις δεν έχουν κάποια σοβαρή 

επίδραση στην απόφαση των τουριστών. Το αποτέλεσμα αυτό φαίνεται να συμφωνεί 

και με το αποτέλεσμα της έρευνας των Seddighi, Nuttal και Theocharous. 

Σαν ειδικότερο συμπέρασμα της έρευνας αυτής προκύπτει ότι το κατά πόσο θα 

επηρεαστεί ο τουρίστας στην απόφαση του να επισκεφθεί κάποια χώρα εξαρτάται από 

παράγοντες όπως το μορφωτικό επίπεδο του καθενός, που παίζει σημαντικό ρόλο στο 

γενικό προφίλ του τουρίστα και στον τρόπο που αντιλαμβάνεται και αξιολογεί 

πληροφορίες και καταστάσεις. Επιπλέον ανάλογα με τον αντιλαμβανόμενο κίνδυνο 

που δημιουργούν διαφορετικές πολιτικές καταστάσεις και τον οποίο αισθάνεται κάθε 

άνθρωπος που πρόκειται να επισκεφθεί μία χώρα στην οποία συμβαίνει μια τέτοια 

κατάσταση, αλλάζει και η στάση τους ως προς την επίσκεψη. 

Το κομμάτι του παρόντος ερωτηματολογίου που αφορά τα συναισθήματα που 

προκαλούνται στον τουρίστα και με ποιον τρόπο διαμορφώνεται η εικόνα της χώρας 

στη συνείδηση του κάθε ενός, προέρχεται από την έρευνα των Alvarez και Campos 

(2014). Σε εκείνη την έρευνα μελετήθηκε η εικόνα του Ισραήλ στα μάτια των Τούρκων 

και κατά πόσο είναι πιθανή μια πρόθεση επίσκεψης στην συγκεκριμένη χώρα, λόγω 

των πολιτικών διαφορών που οι δύο χώρες φαίνεται να έχουν.  

Στην περίπτωση της έρευνας του 2014 υπήρχαν ερωτήσεις πριν και μετά από κάποιο 

πολιτικό γεγονός που θα μπορούσε να επηρεάσει την γνώμη των κατοίκων της 

Τουρκίας για το Ισραήλ, χωρίζοντας την εικόνα της χώρας σε αυτήν που 

διαμορφώνεται με το συναίσθημα και σε αυτή που διαμορφώνεται από την λογική, και 

στο τέλος πρόκυπτε μία συνολική εικόνα για την χώρα, κάτι παρόμοιο συνέβη και στην 

παρούσα εργασία, αφού μελετήθηκε το συναίσθημα σαν παράγοντας επηρεασμού και 

η συνολική εικόνα της χώρας. Το αποτέλεσμα που προέκυψε στην παρούσα έρευνα 

δείχνει ότι υπάρχει αρνητική επιρροή ενός πολιτικού επεισοδίου στην εικόνα της 

εξεταζόμενης χώρας (Ελλάδα), όπως αυτή παρουσιάζεται μέσα από τον 

συναισθηματικό παράγοντα. Σε αντίστοιχο αποτέλεσμα φαίνεται να καταλήγει η 

έρευνα των Alvarez και Campos, παράλληλα όμως εξετάζεται και αν υπάρχει επιρροή 

του γνωστικού παράγοντα των ερωτώμενων, καταλήγοντας ότι υπάρχει αλλά σε 
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μικρότερο βαθμό μέσω των πεποιθήσεων και απόψεων που το άτομο κατέχει για τον 

τόπο. Άρα και στις δύο έρευνες, τα αποτελέσματα που προέκυψαν και αφορούν τα 

συναισθήματα φαίνεται να συμπίπτουν και να  αλληλοεπιβεβαιώνονται.  

Επιπλέον ένα ακόμα σημαντικό στοιχείο που προέκυψε από την ανάλυση των 

αποτελεσμάτων, είναι ότι οι άνθρωποι έχουν την τάση να διαμορφώνουν την συνολική 

εικόνα για μια χώρα βασιζόμενοι στο προσωπικό τους συναίσθημα για την χώρα και 

όχι στα αντικειμενικά χαρακτηριστικά που έχει η χώρα, στην φήμη που υπάρχει για 

αυτή και στην αξία της. Κάτι τέτοιο σημαίνει ότι επηρεάζονται ανάλογα με τα 

συναισθήματα τους, αυτό το στοιχείο επιβεβαιώνεται και στις δύο περιπτώσεις, αφού 

τα αρνητικά συναισθήματα δημιούργησαν αρνητική εικόνα για την Ελλάδα, όπως και 

για το Ισραήλ.  

Τέλος προέκυψε ότι η πρόθεση επίσκεψης στην χώρα καθορίζεται από την συνολική 

εικόνα που διαμορφώνει ο εν δυνάμει τουρίστας για αυτήν. Στην περίπτωση αυτής της 

εργασίας δεν μελετήθηκε κάτι παρόμοιο, αντίστοιχα όμως μελετήθηκαν κάποια 

δημογραφικά χαρακτηριστικά που ίσως να επηρέαζαν την πρόθεση επίσκεψης στην 

χώρα μας και με βάσει αυτές τις υποθέσεις προέκυψαν και τα αντίστοιχα 

αποτελέσματα. Στην μία υπόθεση, ο παράγοντας  ήταν το φύλο και στην άλλη η ηλικία. 

Στην περίπτωση του φύλου, φαίνεται ότι αυτό επηρεάζει τους τουρίστες στην πρόθεση 

ταξιδιού στην Ελλάδα και μάλιστα περισσότερο επηρεάζονται οι άντρες παρά οι 

γυναίκες. Αντίθετα από τον παράγοντα ηλικία δεν προέκυψε κάποια αποτέλεσμα που 

να αποδεικνύει ότι επηρεάζει την πρόθεση ενός ανθρώπου να επισκεφτεί την Ελλάδα. 

6.2. Συμπεράσματα παρούσας έρευνας και προτάσεις 

Μετά την ανάλυση των αποτελεσμάτων και την σύγκριση με τα αποτελέσματα των 

ερευνών πάνω στις οποίες βασίστηκε η παρούσα εργασία, παρακάτω ακολουθούν τα 

συμπεράσματα που προέκυψαν από την ανάλυση των αποτελεσμάτων. Η παρούσα 

εργασία είχε ως στόχος να δώσει μια εικόνα σχετικά με τον βαθμό και τον τρόπο που 

επηρεάζει η πολιτική αστάθεια τον τουριστικό κλάδο στη χώρα μας. Τα βασικά 

συμπεράσματα που προέκυψαν μέσω των ερευνητικών υποθέσεων που τέθηκαν σε 

προηγούμενο κεφάλαιο αναλύονται παρακάτω, ενώ υπάρχουν και προτάσεις για το πώς 

μπορούν να αξιοποιηθούν τα αποτελέσματα για το συμφέρον του τουρισμού της χώρας. 

Το βασικό στοιχείο και ο σκοπός της εργασίας ήταν να ερευνήσει αν η πολιτική 

αστάθεια επηρεάζει τον τουρισμό της Ελλάδας. Το πρώτο συμπέρασμα στο οποίο 

καταλήγουμε και είναι σημαντικό είναι ότι υπάρχει μία ιδιαίτερα στενή σχέση μεταξύ 
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των τριών μεταβλητών, της αστάθειας, των συναισθημάτων και της εικόνας της χώρας. 

Αυτό που αρχικά προκαλεί εντύπωση είναι ότι η πολιτική αστάθεια δεν επηρεάζει 

σημαντικά την εικόνα της χώρας, σε αντίθεση με αυτό που θα λογικά θα πίστευε 

κάποιος. Αυτό που επηρεάζει όμως την εικόνα είναι τα συναισθήματα. Τα διάφορα 

πολιτικά γεγονότα προκαλούν συνήθως στην πλειοψηφία των ανθρώπων αρνητικά 

συναισθήματα. Κάτι παρόμοιο ισχύει και στην περίπτωση των τουριστών που 

επισκέφτηκαν την Ελλάδα, τα αρνητικά συναισθήματα που προκύπτουν από άσχημες 

καταστάσεις είναι αυτά που διαμορφώνουν μια αρνητική εικόνα για την χώρα, γιατί 

στο σύνολο της και χωρίς να προκύπτει κάποιο αρνητικό γεγονός, η συνολική εικόνα 

της Ελλάδας στους τουρίστες βαθμολογείται υψηλά. 

Το επόμενο σημαντικό συμπέρασμα που προέκυψε από την ανάλυση των 

αποτελεσμάτων είναι ότι οι τουρίστες ανεξάρτητα αν ήταν η πρώτη επίσκεψη τους 

στην χώρα ή όχι, βλέπουν με διαφορετικό τρόπο τα είδη των πολιτικών καταστάσεων. 

Καταστάσεις που για το κοινό αίσθημα θεωρούνται πιο σοβαρές επηρεάζουν 

περισσότερο την πρόθεση τους να επισκεφτούν την χώρα. Ο πόλεμος είτε με άλλα 

κράτη, είτε εμφύλιος αποτελεί κατάσταση ικανή να αλλάξει την απόφαση του τουρίστα 

για άλλον προορισμό. Το ίδιο συμβαίνει και με παρόμοιες καταστάσεις που γενικά 

στην εξεταζόμενη βιβλιογραφία έχουν σημαντικό αντίκτυπο στην ψυχολογία του 

τουρίστα. Αντίθετα καταστάσεις όπως ειρηνικές διαδηλώσεις, δεν θεωρούνται ικανές 

στο να επηρεάσουν έναν τουρίστα που πρόκειται να επισκεφτεί την Ελλάδα στο 

μέλλον.  

Τέλος, οι διάφοροι παράγοντες που από προηγούμενες μελέτες αναφέρθηκαν ως 

πιθανοί να επηρεάσουν την πρόθεση επίσκεψης στη χώρα και να διαμορφώσουν την 

εικόνα μιας χώρας, στην παρούσα έρευνα φαίνεται να επηρεάζουν τις αποφάσεις 

ποικιλοτρόπως. Οι παράγοντες που μελετήθηκαν ήταν το φύλο, η ηλικία και το 

μορφωτικό επίπεδο. Η απόφαση για επιλογή της Ελλάδας ως τουριστικός προορισμό 

σχετίζεται και επηρεάζεται από το μορφωτικό επίπεδο και το φύλο των τουριστών. Από 

την άλλη, κάτι τέτοιο δεν ισχύει για την ηλικία που δεν αποτελεί παράγοντα ικανό να 

επηρεάσει τέτοιου είδους αποφάσεις. 

Συμπερασματικά, προκύπτει η ανάγκη περιορισμού φαινομένων που βλάπτουν την 

εικόνα της Ελλάδας στο εξωτερικό. Σε περιπτώσεις σοβαρών πολιτικών κρίσεων, π.χ. 

πολέμους με άλλα κράτη ή εμφυλίους, δεν μπορεί να γίνει κάτι για να περιοριστεί η 
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ζημιά που προκύπτει στον τουριστικό κλάδο. Σε περιπτώσεις όμως εντάσεων που 

πιθανό να αλλοιώνονται και μεταφέρονται με στρεβλό τρόπο στο εξωτερικό, τότε τα 

πράγματα μπορεί να πάρουν ανεξέλεγκτες διαστάσεις. Αν και ειρηνικά πολιτικά 

γεγονότα δεν φαίνεται να επηρεάζουν τον τουρίστα από ένα ενδεχόμενο ταξίδι, ζημιά 

μπορεί να γίνει λόγω αστάθμητων παραγόντων. Ο τουρίστας έχει μια συγκεκριμένη 

ψυχολογία και επηρεάζεται από διάφορα μέσα π.χ. μέσα ενημέρωσης ή προσωπική 

έρευνα, αλλά κανείς δεν μπορεί να είναι σίγουρος ότι οι πληροφορίες είναι έγκυρες. 

Αν πληροφορίες παρουσιάζουν το πραγματικό μέγεθος των γεγονότων, τότε 

διαδηλώσεις και άλλα τέτοια φαινόμενα δεν θα πλήξουν το τουριστικό προϊόν, αφού 

δεν επηρεάζουν τον επισκέπτη. Αν όμως τα γεγονότα παρουσιάζονται διαστρεβλωμένα 

και μεγεθυμένα π.χ. αντί διαδηλώσεων, να παρουσιάζονται επεισόδια και 

τραυματισμού, τότε είναι πιθανό να υπάρξει ζημία. Το δημοψήφισμα του Ιουλίου 2015 

ήταν ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα για την ζημιά που μπορεί να 

προκύψει χωρίς ιδιαίτερα σοβαρό πολιτικά λόγο σε μία από τις πιο βαριές βιομηχανίες 

της χώρας, στον τουρισμό της. Ο κρατικός μηχανισμός, σε συνδυασμό και με την 

ιδιωτική πρωτοβουλία πρέπει να λαμβάνουν μέριμνα και να ελαχιστοποιούν τα μαύρα 

σύννεφα που δημιουργούνται σε καταστάσεις που δεν χρήζουν ανησυχίας. 

Επιπλέον προκειμένου να γίνει αυτό, θα πρέπει να υπάρξει μια ολοκληρωμένη 

στρατηγική στον τρόπο προώθησης της χώρας στο εξωτερικό. Ακόμη και σήμερα που 

ο αριθμός των τουριστών έχει φτάσει σε υψηλά ποσοστά, δεν υπάρχει μία 

ολοκληρωμένη εκστρατεία προώθησης της εικόνας της χώρας. Η συμμετοχή σε 

κάποιες μεγάλες τουριστικές εκθέσεις και αυτό με μεμονωμένα περίπτερα και όχι ως 

χώρα, δεν θεωρείται αποτελεσματική προσέγγιση για την δημιουργία μιας σωστής 

εικόνας της Ελλάδας στο εξωτερικό. Σύμφωνα με εκπρόσωπο του ΕΟΤ ούτε το όνομα 

που χρησιμοποιείται για την προώθηση της χώρας δεν έχει οριστεί με σαφήνεια, καθώς 

στις διαφημιστικές καμπάνιες χρησιμοποιείται τόσο το όνομα Hellas, όσο και το όνομα 

Greece με αποτέλεσμα σε αρκετές περιπτώσεις ο πελάτης να μπερδεύεται για το αν 

πρόκειται για την ίδια χώρα. Συμπληρωματικά, θα πρέπει να υπάρχει μια συνολική 

συμμετοχή στις μεγάλες εμπορικές εκθέσεις για να διαφημιστεί το όνομα με 

καταλληλότερο και απόλυτα οργανωμένο τρόπο, καθώς αν υπάρχει συλλογικότητα το 

προϊόν θα πωλείται και σε καλύτερη τιμή. Για να οριστεί όμως μια συνολική 

στρατηγική, δεν αρκεί μόνο η συνεισφορά του υπουργείου τουρισμού, όπως 

παρουσιάστηκε και στο θεωρητικό πλαίσιο, αλλά πρέπει όλοι οι φορείς εξουσίας καθώς 
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και οι εμπλεκόμενοι φορείς να αποφασίσουν εξαρχής ένα στρατηγικό πλαίσιο βάσει 

του οποίου θα δημιουργηθεί η εικόνα της χώρας και θα διατηρηθεί σε κάθε πιθανή 

ευκαιρία στο μέλλον αν είναι πετυχημένη, ενώ αν χρειαστεί αλλαγές λόγω αποτυχίας, 

αυτές θα αποφασιστούν εκ νέου από όλους όσους εκπροσωπούν την χώρα στο 

εξωτερικό ώστε να ακουστούν διαφορετικές και χρήσιμες απόψεις. 

6.3. Περιορισμοί έρευνας 

Κάθε έρευνα είναι προϊόν συμβιβασμών που προέρχονται από περιορισμούς στον 

χρόνο, στα δεδομένα και στη μέθοδο που χρησιμοποιήθηκε για την έρευνα. Και σε 

αυτήν την περίπτωση υπάρχουν κάποια στοιχεία που περιορίζουν την γενίκευση των 

αποτελεσμάτων της. Καταρχήν η συλλογή του δείγματος έγινε κυρίως μέσω 

διαδικτύου, πράγμα που καθιστά αρκετά δύσκολο τον έλεγχο σχετικά με το ποιοι ήταν 

αυτοί που απάντησαν, αφού δεν υπήρξε κάποιος περιορισμός στις απαντήσεις. Ο 

σχετικά μικρός αριθμός του δείγματος εμποδίζει την γενίκευση των αποτελεσμάτων, 

ενώ επίσης και ο χρόνος διεξαγωγής της έρευνας ήταν περιορισμένος. Επιπλέον το 

δείγμα αποτελείται σχεδόν σε ποσοστό 60% από γυναίκες ηλικίας 25-44, γεγονός που 

ίσως να έχει κάποιο αντίκτυπο στα αποτελέσματα, αφού όπως αναφέρθηκε σε 

προηγούμενο κεφάλαιο, οι γυναίκες λόγω της φύσης τους τείνουν να επηρεάζονται 

περισσότερο από τέτοιου είδους καταστάσεις σε σχέση με τους άντρες. 

Ένας ακόμα περιορισμός είναι η γενίκευση ως προς τις χώρες από τις οποίες 

συλλέχθηκαν τα ερωτηματολόγια. Αν οι χώρες καταγωγής των ερωτώμενων ήταν 

προκαθορισμένες θα μπορούσε να προσδιοριστεί ο τρόπος που αντιμετωπίζουν την 

Ελλάδα π.χ. συμπαθής στους Ιταλούς, αλλά όχι συμπαθής στους Γερμανούς. Αν υπήρχε 

μια γνωστή θετική ή αρνητική προκατάληψη απέναντι στη χώρα θα μπορούσε να γίνει 

καλύτερος προσδιορισμός των αποτελεσμάτων ως προς τον συναισθηματικό 

παράγοντα και κατά πόσο επηρεάζει ανάλογα με την χώρα καταγωγής. Κάτι παρόμοιο 

στην περίπτωση αυτού του ερωτηματολογίου δεν μπορούσε να ελεγχθεί.  

Τέλος ένα ακόμα στοιχείο που ίσως επηρεάζει τα αποτελέσματα είναι η γλώσσα και το 

επίπεδο των αγγλικών των ερωτώμενων. Επειδή στις ερωτήσεις για την πολιτική 

αστάθεια υπήρχαν αρκετοί πολιτικοί όροι, ίσως κάποιοι που δεν γνώριζαν την σημασία 

τους να απάντησαν τυχαία στις ερωτήσεις. Αυτό σημαίνει ότι το επίπεδο κατανόησης 

της γλώσσας είναι ένας σημαντικός παράγοντας που θα μπορούσε να επηρεάσει τα 

τελικά αποτελέσματα της έρευνας. 
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6.4. Προτάσεις για μελλοντικές έρευνες 

Το πεδίο έρευνας σχετικά με την πολιτική αστάθεια και τον τουριστικό κλάδο είναι 

πολύ μεγάλο και δεν έχει ερευνηθεί όσο θα έπρεπε καθώς οι δύο παράγοντες 

αλληλοσχετίζονται και επηρεάζουν σημαντικά ο ένας τον άλλο. Οπότε υπάρχει χώρος 

για περαιτέρω διερεύνηση του συγκεκριμένου θέματος. Μια μελλοντική έρευνα πρέπει 

να έχει μεγαλύτερο δείγμα για να μπορέσει να γενικεύσει τα αποτελέσματα. Το δείγμα 

πρέπει να αποτελείται από διαφορετικές ηλικιακές ομάδες, ενώ η χώρα για την οποία 

θα ερωτώνται ίσως θα ήταν καλύτερο να έχει βιώσει διαφορετικά είδη πολιτικής 

αστάθειας για να είναι πιο έγκυρες οι απαντήσεις, καθώς στην περίπτωση της Ελλάδας 

δεν έχει συμβεί κάποιο σοβαρό περιστατικό από την δεκαετία του ’80 και μετά που ο 

τουρισμός άρχισε να ανθίζει στην χώρα. Επιπλέον αν τα δημογραφικά χαρακτηριστικά 

του δείγματος ποικίλλουν, τότε τα αποτελέσματα θα είναι αντικειμενικότερα, αφού δεν 

θα υπάρχει ομοιογένεια στις απαντήσεις. 

Θα μπορούσαν μελλοντικές έρευνες να διερευνήσουν άλλους παράγοντες που τυχόν 

επηρεάζουν τόσο την πρόθεση επίσκεψης, όσο και την εικόνα της χώρας πάντα σε 

συνδυασμό με την πολιτική αστάθεια, ένα καλό παράδειγμα είναι η χώρα καταγωγής 

του τουρίστα, καθώς είναι πιθανό ανάλογα με το αν προέρχονται από χώρες που οι 

πολιτικές αναταραχές είναι συνηθισμένο φαινόμενο (π.χ. χώρες Μέσης Ανατολής) να 

μην επηρεάζονται τόσο στην πρόθεση επίσκεψης, όσο επηρεάζονται τουρίστες που δεν 

βιώνουν αντίστοιχες καταστάσεις (Βόρειο- Ευρωπαίοι).  

Τέλος, αφού πρόκειται για ένα θέμα που διερευνά και τα συναισθήματα, τα οποία 

παίζουν σημαντικό ρόλο και επηρεάζουν με διαφορετικούς τρόπους την ψυχολογία του 

τουρίστα, τότε μία έρευνα θα μπορούσε να γίνει με την συνεργασία των επιστημών του 

τουρισμού και της ψυχολογίας. Με την σύμπραξη των δύο τομέων μπορεί να προκύψει 

ένα γενικευμένο αποτέλεσμα που θα μελετάει τα ψυχογραφικά στοιχεία του τουρίστα 

και πώς αυτά σχετίζονται με αποφάσεις τουρισμού. 
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