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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  1 
 

ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ 
 

 

1.1 ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΑ 
 

Οι άνθρωποι φέρνοντας στη σκέψη τους τη λέξη τουρισμός, στη 

συντριπτικά υπερέχουσα πλειοψηφία τους φαντάζονται δαντελένιες 

ακρογιαλιές, ορεινούς όγκους με  καταπράσινη βλάστηση και πολλά νερά, 

περιοχές με ενδιαφέροντα εθνικοτοπικά χαρακτηριστικά, ή πολιτιστικές 

ιδιαιτερότητες κ.λ.π. 

Επίσης φέρνοντας στη σκέψη τους τη λέξη τουρίστας φαντάζονται 

κάποιον ή κάποιους ανθρώπους που διανύουν μία απόσταση για να 

επισκεφθούν και να ζήσουν μερικά 24ωρα κάτι από τα παραπάνω.  Αυτό που 

τους ελκύει.  Έτσι εξαιρούνται από την στενή έννοια του τουρίστα όσοι 

ταξιδεύουν για επαγγελματικούς λόγους, καθώς και όσοι ταξιδεύουν σε άλλες 

περιοχές ή χώρες για αναζήτηση εργασίας και αποτελούν το σώμα των 

οικονομικών μεταναστών. 

Βασική προϋπόθεση λοιπόν για τον τουρισμό είναι να υφίσταται η έλξη 

ενός χώρου, γεγονότος ή κλίματος και το ταξίδι για την ικανοποίηση της 

επιθυμίας της επίσκεψης, της αναψυχής, της ξεκούρασης και σε ορισμένες 

περιπτώσεις του εμπλουτισμού της γνώσης. 

Για να δημιουργηθούν συνθήκες έλξης τουριστών σε μια περιοχή 

μπορούμε να πούμε ότι εδώ και χρόνια έχουν δημιουργηθεί ανά τον κόσμο 

αρκετές υλικές εξελίξεις με αυτό τον ειδικό σκοπό και ειδικά για τη φιλοξενία 

επισκεπτών. 

Η όλη διαδικασία που καλείται να αντιμετωπίσει τις ανάγκες του 

τουρισμού και των τουριστών θεωρείται από πολλούς ως η μεγαλύτερη 

βιομηχανία του κόσμου.  Παρ’ όλα αυτά δεν είναι πληθώρα οι επιστήμονες 
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που ερευνούν το φαινόμενο του τουρισμού και όσοι το κάνουν ασχολούνται με 

το θέμα τα τελευταία 30 χρόνια. 

Έχουν δοθεί διάφοροι ορισμοί για τον τουρισμό που στηρίζονται κυρίως 

στη ζήτηση προσπερνώντας το θέμα της προσφοράς του τουριστικού 

προϊόντος, δηλαδή της δημιουργίας συνθηκών ενδιαφέροντος και 

προσέλκυσης τουριστών. 

Μεταξύ των ορισμών επιλέγουμε εκείνον που δίνει ο Leiper N. στο 

βιβλίου του Towards a Cohesive Curriculum in Tourism – 1981,  και αναφέρει:  

«Τουρισμός είναι ένα ανοιχτό σύστημα πέντε στοιχείων που αλληλεπιδρούν 

με τα ευρύτερα περιβάλλοντα.  Το ανθρώπινο στοιχείο που είναι οι τουρίστες, 

τρία γεωγραφικά στοιχεία (τόπος προέλευσης, διαδρομή, τόπος προορισμού) 

και ένα οικονομικό στοιχείο που είναι η τουριστική βιομηχανία.  Και τα πέντε 

στοιχεία οργανώνονται σε μία λειτουργική και τοπική σχέση, αλληλεπιδρώντας 

με τους φυσικούς, τεχνολογικούς, κοινωνικούς, πολιτιστικούς, οικονομικούς 

και πολιτικούς παράγοντες.  Το δυναμικό στοιχείο αποτελείται από τη 

μετακίνηση των ανθρώπων που έχει, σε κάποιο βαθμό, ως κύρια βάση της 

την αναψυχή και την επιθυμία της εξερεύνησης, και περιλαμβάνει προσωρινή 

διαμονή μακριά από το σπίτι τουλάχιστον για μία νύχτα». 

Ο ορισμός αυτός φαίνεται μακρόσυρτος, αλλά μόνο έτσι θα μπορούσε να 

συμπεριλάβει σχεδόν οτιδήποτε συμβάλλει σε ένα ταξίδι ή συμβαίνει ως 

αποτέλεσμα ενός ταξιδιού μακριά από το σπίτι με σκοπό την αναψυχή, τη 

διασκέδαση, την ικανοποίηση ενός γνωστικού ενδιαφέροντος κ.λ.π. 

Αξίζει να αναφέρουμε για την Ιστορία ότι σε αντίθεση με τα παραπάνω 

πολύ παλιότερα οι διακοπές από την εργασία και ο τουρισμός θεωρούνταν 

ύποπτα ως στοιχεία τεμπελιάς.  Έτσι είχαν διατυπωθεί προ εκατονταετίας 

περίπου απόψεις όπως «η αναψυχή ως δραστηριότητα δεν ταιριάζει στους 

ενσυνείδητους εργάτες», ή άλλη άποψη που θεωρούσε την ανάπαυση 

οκνηρία και διατύπωνε «… η ηθική μας φύση είναι τέτοια που δεν μπορούμε 

να είμαστε και οκνηροί και ευτυχισμένοι.  Μία εσωτερική φωνή μας λέει ότι η 

ανάπαυση είναι αμαρτία». 
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1.2  Η ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΣΤΑΔΙΑ ΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. 
 

Η γενική έννοια της ανάπτυξης είναι γνωστή ως μία διαδικασία με στόχο 

την αύξηση του Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος και μέσα απ’ αυτήν να 

επιτευχθούν επί μέρους στόχοι, όπως:  Η βελτίωση της κατοικίας, υγείας, 

παιδείας, απασχόλησης, τρόπου ζωής, διάσωση περιβάλλοντος, κ.λ.π.  Το 

επίπεδο του ΑΕΠ  αποτελεί μία κατάσταση που είναι συγκρίσιμη με την 

αντίστοιχη κατάσταση άλλων Χωρών, όπου με κριτήριο το κατά κεφαλήν ΑΕΠ 

οδηγούμαστε στο συμπέρασμα για το ανώτερο ή κατώτερο επίπεδο 

ανάπτυξης μιας Χώρας ή μιας περιφέρειας. 

Η τουριστική ανάπτυξη όμως, παρότι εξαρτώνται οι επενδύσεις των 

υποδομών της από τη γενικότερη οικονομική ανάπτυξη, είναι ένα ειδικότερο 

θέμα και εξετάζεται ως μία διαδικασία φυσικής αλλαγής που ακολουθεί τρία 

στάδια: 

- Το πρώτο στάδιο είναι η τυχαία ανακάλυψη από ανήσυχους 

εξερευνητές ή ταξιδιώτες-τουρίστες μιας περιοχής με ενδιαφέροντα 

φυσικού κάλλους, πολιτιστικών στοιχείων, ιστορικών στοιχείων, κ.λ.π. 

- Το δεύτερο στάδιο έρχεται με τη διάδοση της φήμης αυτής της 

περιοχής.  Αυτό επιφέρει αύξηση της τουριστικής κίνησης προς αυτή 

την περιοχή και οι τοπικοί πληθυσμοί ανταποκρίνονται στην 

οικονομική αυτή δραστηριότητα με την ανέγερση εγκαταστάσεων και 

την προσφορά υπηρεσιών που έχουν ανάγκη και ζητούν οι τουρίστες.  

Αυτές οι εγκαταστάσεις και η προσφορά υπηρεσιών σαν «πακέτο» 

αποτελούν το τουριστικό προϊόν ως οικονομικό αγαθό που ζητιέται 

από τους τουρίστες και προσφέρεται από την οικονομία και την 

κοινωνία του τόπου υποδοχής. 

- Το τρίτο στάδιο αναφέρεται στην έκρηξη ενδιαφέροντος των 

τουριστών για την περιοχή που είναι παράλληλο αποτέλεσμα τόσο 

της πολύ εκτεταμένης πλέον φήμης της περιοχής όσο και των 

συνεχώς μεγαλύτερων και πολυδάπανων εγκαταστάσεων, που σε 

συνδυασμό με την ειδίκευση του τοπικού πληθυσμού στην προσφορά 

υπηρεσιών συναποτελούν το τουριστικό προϊόν μιας περιοχής.  Στο 
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στάδιο αυτό δημιουργούνται οργανισμοί ειδικοί για τη στήριξη και την 

προώθηση της τουριστικής δραστηριότητας, οργανώνονται 

εκδηλώσεις με ενδιαφέρον για τους τουρίστες, κ.λ.π.  Στην 

περίπτωση αυτή ο τουρισμός επισημοποιείται ως βασικός 

οικονομικός τομέας, γίνεται μία τυπική και ουσιαστική επαγγελματική 

δραστηριότητα και η περιοχή συνολικά μπαίνει σε έναν ιδιαίτερο 

κύκλο ζωής. 

 

Παρατήρηση:  Όπως στη γενική οικονομική ανάπτυξη έτσι και στην 

ανάπτυξη του τουριστικού τομέα στην εξελικτική πορεία εμφανίζεται το 

φαινόμενο των οικονομικών διακυμάνσεων που οφείλεται στους ίδιους λόγους 

όπου οφείλονται και οι επιχειρηματικοί κύκλοι της μακροοικονομικής 

ανάλυσης.  Δηλαδή η τουριστική ανάπτυξη μιας περιοχής δεν είναι δυνατόν να 

βρίσκεται συνεχώς σε μία εκρηκτική ανοδική πορεία.  Αυτό συμβαίνει γιατί π.χ. 

θα ανακαλυφθεί μία δεύτερη περιοχή με τουριστικά ενδιαφέροντα, θα εξελιχθεί 

η προσφορά τουριστικού προϊόντος σε μία τρίτη περιοχή κ.ο.κ.  Έτσι οι 

τουρίστες διαχέονται με αποτέλεσμα τη μείωση της τουριστικής ζήτησης στην 

πρώτη αναπτυγμένη περιοχή και ενδεχομένως και την κρίση.  Εμφανίζονται 

έτσι και στον τουριστικό τομέα οι γνωστές διακυμάνσεις. 

 
Για να μην πέσει στη στασιμότητα και στην κρίση ο τουριστικός τομέας 

μιας περιοχής, οφείλει να επιδιώκει συνεχώς την ανανέωση της μορφής και 

της ποιότητας του τουριστικού προϊόντος και να προσφέρει ανταγωνιστικές 

τιμές. 

Κλείνοντας την έννοια της τουριστικής ανάπτυξης, θα μπορούσαμε να 

την ορίσουμε ως εξής: 
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Τουριστική ανάπτυξη είναι η διαδικασία μέσα από την οποία 

δημιουργούνται εγκαταστάσεις διαμονής τουριστών, οδικά δίκτυα πρόσβασης, 

ειδικότητες παροχής τουριστικών υπηρεσιών του πληθυσμού, προβάλλονται 

και διαφημίζονται τοπικά ενδιαφέροντα για τους τουρίστες (κλιματολογικά, 

περιβαλλοντικά, πολιτιστικά, ιστορικά) και συμπεριλαμβάνει τη συνεχή 

ανανέωση και τον εκσυγχρονισμό όλων αυτών. 

 

 

1.3  ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ 
 

Ρίχνοντας μια ματιά στην ιστορική πορεία του ανθρώπινου γένους και με 

όσα γνωστά ιστορικά στοιχεία υπάρχουν, μπορούμε να αναφέρουμε τις εξής 

αιτίες με τις αντίστοιχες εξελικτικές φάσεις μετακίνησης πολιτών με την 

υποτυπώδη στην αρχή μορφή τουρισμού. 

- Κατά την προϊστορική περίοδο (40.000 π.Χ. – 10.000 π.Χ.) έχουν 

επισημανθεί μετακινήσεις ανθρώπων σύμφωνα με ευρήματα 

σπηλαιολόγων, αλλά δεν υπάρχουν την περίοδο αυτή γραπτές 

μαρτυρίες για το τι ακριβώς συνέβαινε.  Υπάρχει το ενδεχόμενο τα 

ταξίδια αυτά να οφείλονταν στην εσωτερική επιθυμία του ανθρώπου 

για ταξίδια, μπορεί όμως τα ταξίδια αυτά να γίνονταν και για λόγους 

επιβίωσης, είτε για αναζήτηση καλύτερης και επαρκέστερης τροφής, 

είτε λόγω φυγής από τον τόπο τους, επειδή άλλες φυλές του είδους 

ήταν ισχυρότερες και εξουσιαστικές. 

- Μετά το 8.000 π.Χ. συγκροτήθηκε η πρώτη οργανωμένη κοινωνία 

ανθρώπων στη Μεσοποταμία (σημερινό Ιράκ).  Κατά την άνθηση της 

Μεσοποταμίας την περίοδο των πρώτων αυτοκρατόρων (3.500 π.Χ. 

– 3.000 π.Χ.) είχαν δημιουργηθεί κράτη-πόλεις, οδικά δίκτυα, δίκτυα 

άρδευσης και ύδρευσης, παραγωγή μεγαλύτερη από τις 

οικογενειακές ανάγκες ώστε να εμφανιστεί και η εμπορική 

δραστηριότητα και διαμορφώθηκε γενικά μία μορφή αστικής ζωής.  

Αυτό έβαλε τις βάσεις για τη δημιουργία πολιτισμών που ήταν 

ταυτόχρονα και κίνητρο ταξιδιών παράλληλα με το εμπόριο. 
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- Μετά τη Μεσοποταμία και μέχρι το 500 π.Χ. πολλαπλασιάστηκε η 

εμφάνιση πολιτισμών και οργανωμένων κοινωνιών (γνωστή και ως 

πολιτισμική περίοδος).  Δημιουργήθηκε ο πολιτισμός της Αιγύπτου 

των Φαραώ με κορυφαία μνημεία τις πυραμίδες και τη σφίγγα.  

Παράλληλα άρχισε να συγκροτείται η Περσική Αυτοκρατορία που 

έφτανε από την Ινδία μέχρι τη Μεσόγειο και στα δυτικά η Ρωμαϊκή 

Αυτοκρατορία με την ίδρυση της πρωτεύουσας Ρώμης (700 π.Χ.), 

και τότε άρχισε ο Ελληνικός πολιτισμός να διαμορφώνει την πρώτη 

δημοκρατία του κόσμου. 

 

Η ανταλλαγή ταξιδιωτών – εξερευνητών και εμπειρικών γνώσεων μεταξύ 

των πληθυσμών αυτών δημιούργησε το «πρώτο κύμα τουρισμού» στο οποίο 

λειτουργούσαν ανάμικτα η ανάγκη για εξερεύνηση και αναψυχή με την 

αντικειμενική ανάγκη του εμπορίου και της γνώσης.  Είχαν ωστόσο 

δημιουργηθεί τα πρώτα Χάνια για τη φιλοξενία των ταξιδιωτών και τα πρώτα 

μεταφορικά μέσα (κάρα – πλοιάρια) για τη μεταφορά τους. 

- Η ανάπτυξη του Ελληνικού πολιτισμού μετά το 500 π.Χ. αποτέλεσε 

τη βάση της ανάπτυξης των δυτικών κοινωνιών.  Θεμελιώθηκαν και 

αναπτύχθηκαν:  το δημοκρατικό πολίτευμα, η φιλοσοφία, τα 

μαθηματικά, η αστρολογία, η ιατρική, και ξεκίνησε η ανέγερση 

πολλών αρχαίων ναών και πολεοδομικών συγκροτημάτων με νέα 

οικοδομικά υλικά που χρησιμοποιούνται και σήμερα (μάρμαρο, 

πέτρα, κ.λ.π.). 

Κατά την προχριστιανική περίοδο αναπτύχθηκαν και άλλες 

επιστημονικές σκέψεις, αλλά οι Έλληνες ήταν οι μόνοι που άφησαν 

γραπτά των θεωριών τους που χρησιμοποιούνται από τους 

επιστήμονες και σήμερα.  Τα επόμενα χρόνια μέχρι τη γέννηση του 

Χριστού αναπτύχθηκε η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία που στηρίχθηκε 

στον Ελληνικό Πολιτισμό και στην ελληνική επιστήμη. 

 

Τα αναπτυγμένα (για την εποχή τους) δίκτυα μεταφοράς και η ασφάλεια 

που εγγυούνταν ως κράτη οι δύο αυτοί πολιτισμοί αποτέλεσαν τη βάση για τις 



 7

σύγχρονες μορφές τουρισμού.  Η «διεθνής» Εγνατία οδός που εκτείνονταν 

από τη Ρώμη ως την Κωνσταντινούπολη μαζί με το παράλληλο οδικό δίκτυο 

διευκόλυνε μεν τη μεταφορά στρατευμάτων και προμηθειών, αλλά διευκόλυνε 

και τα ταξίδια των πολιτών από τόπο σε τόπο για διάφορους λόγους 

(επίσκεψη Ναών, παρακολούθηση αθλητικών αγώνων, καλλιτεχνικών 

παραστάσεων) και τα ταξίδια απόκτησαν  μια άλλη διάσταση.  Πολύ δε 

περισσότερο αφού κατά τον Πλάτωνα και τον Αριστοτέλη ο ελεύθερος χρόνος 

και η αξιοποίησή του θεωρήθηκε ως σημαντικό στοιχείο της ζωής. 

- Η περίοδος του μεσαίωνα ή περίοδος του εμπορίου, από τη γέννηση 

του Χριστού μέχρι τη βιομηχανική επανάσταση στην Αγγλία (περί το 

1.700 μ.Χ.) χαρακτηρίζεται από την ανάπτυξη των πολιτισμών και 

της επιστήμης και διαδοχικά από φάσεις παρακμής.   Οπωσδήποτε 

όμως χαρακτηρίζεται από τη συνεχιζόμενη ανάπτυξη του εμπορίου 

που δημιουργεί κύματα ταξιδιωτών κυρίως των κοινωνικών ελίτ, τη 

δημιουργία αποικιών σε νέες περιοχές, νέες εμπορικές επεκτάσεις 

απ’ αυτή την αιτία, νέα αύξηση των ταξιδιών, κ.ο.κ. 

- Κατά την περίοδο της βιομηχανικής επανάστασης από το 1.700 

μέχρι το 1.900 με τις νεώτερες τεχνολογίες δημιουργήθηκαν πιο 

αποτελεσματικά και βελτιωμένα μέσα μεταφοράς.  Η «ανώτερη» 

κοινωνική τάξη στράφηκε σε σημαντικό βαθμό στη μεγάλη 

περιήγηση και αρχίζουν ταξίδια σε οργανωμένες μεγάλες ομάδες.  

Προσφέρονται ταξιδιωτικές υπηρεσίες και ο μαζικός τουρισμός για 

αναψυχή, περιήγηση, επίσκεψη ιστορικών πολιτισμών, κάνει τα 

πρώτα του βήματα. 

 

Η περίοδος του σύγχρονου μαζικού τουρισμού από το 1900 μ.Χ. και 

κατά τον 20ο αιώνα. 

Στα πρώτα 40 χρόνια του 20ου αιώνα υπήρξαν σημαντικές τεχνολογικές 

και συγκοινωνιακές εξελίξεις που θα βοηθούσαν την ανάπτυξη του 

τουριστικού ρεύματος αλλά η μεγάλη οικονομική κρίση με κορύφωση περί το 

1929-30 καθώς και οι Α’ και Β’ παγκόσμιοι πόλεμοι δεν επέτρεψαν μία τέτοια 

σημαντική εξέλιξη. 
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Η ανάπτυξη και άνθιση του μαζικού τουρισμού εμφανίζεται μετά το Β’ 

παγκόσμιο πόλεμο.  Από το 1950 και μετά η εξέλιξη των κοινωνικοπολιτικών 

συστημάτων με τη μορφή του κοινωνικού κράτους που στηρίζει τον πολίτη, 

επέτρεψε, από εισοδηματική άποψη, σε πλήθος πολιτών να μπορούν να 

σχεδιάσουν και να πραγματοποιήσουν ταξίδια αναψυχής. 

Οι ρυθμοί αύξησης του τουριστικού ρεύματος κατά το δεύτερο μισό του 

20ου αιώνα ήταν θεαματικοί μέχρι την τελευταία δεκαετία 1990-2000 οπότε 

εμφανίστηκε μία ανακοπή στους ρυθμούς αύξησης του τουρισμού. 

Κατά συνέχεια το ενδιαφέρον των τουριστικών επιχειρήσεων κατά τη 

10ετία αυτή στράφηκε στην αύξηση της προστιθέμενης αξίας (ποιότητα – 

τιμές) καθώς και σε υπηρεσίες εναλλακτικών ταξιδιωτικών εμπειριών. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  2 
 

ΣΗΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
 

 

2.1  ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Μετά το Β’ παγκόσμιο πόλεμο και κυρίως μετά τη δεκαετία του 1960-70 

παρατηρήθηκε στις αναπτυσσόμενες τότε χώρες και σήμερα αναπτυγμένες, 

μία γενικότερη στροφή προς την ανάπτυξη του τομέα των υπηρεσιών.  Μετά 

το 1980 άρχισε να περιορίζεται σε επιλεγμένους τομείς η βιομηχανική 

μεταποίηση μεταφέροντας τα πλεονάζοντα επενδυτικά βιομηχανικά κεφάλαια 

σε φτωχότερες χώρες με χαμηλό κόστος εργασίας.  Έτσι αναπτύχθηκε στη 

θέση της βιομηχανικής παραγωγής ο τομέας των υπηρεσιών, εμπόριο, 

τουρισμός, διακίνηση κεφαλαίων κ.λ.π.  Θεωρήθηκε τότε ότι αναπτυγμένες 

χώρες είναι εκείνες που έχουν αναπτυγμένο τομέα υπηρεσιών.  Κατά 

συνέπεια ο αναπτυγμένος με τη σύγχρονη άποψη τουριστικός τομέας ήταν και 

είναι γνώρισμα των αναπτυγμένων χωρών που διαθέτουν και τα απαιτούμενα 

επενδυτικά κεφάλαια για τις υποδομές, την οργάνωση και την προβολή. 

Ο τουριστικός τομέας εκτός από αναπτυσσόμενη δύναμη ο ίδιος, 

αποτελεί για τις χώρες που είναι τουριστικά αναπτυγμένες και κινητήρια 

δύναμη για την οικονομία, τόσο επειδή προσελκύει το επενδυτικό ενδιαφέρον 

όσο και γιατί αυξάνει τη δαπάνη ξένων εισοδημάτων στην εγχώρια αγορά και 

αυτό κατά συνέπεια αυξάνει το ακαθάριστο εθνικό προϊόν της χώρας 

υποδοχής, όπως εξηγούμε στη συνέχεια. 

 

 

2.2   ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 
 

i. Επιπτώσεις στο ΑΕΠ και στο ισοζύγιο πληρωμών 

Στην εξέταση και τον υπολογισμό του μεγέθους του ΑΕΠ μιας Χώρας 

παρατηρούμε ότι οι εξαγωγές αγαθών (υλικών προϊόντων ή άϋλων, π.χ. 
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υπηρεσιών) παίζουν καθοριστικό ρόλο.  Υπηρεσίες που προσφέρονται σε 

κατοίκους άλλων Χωρών όπως π.χ. ο Ελληνικός σιδηρόδρομος όταν φτάνει 

στο Μόναχο, τα εισιτήρια που εισπράττει έξω από τα σύνορα της χώρας 

θεωρούνται και είναι εξαγώγιμη υπηρεσία.  Αρκεί που για την κατανάλωσή της 

δαπανούν ξένοι κάτοικοι το εισόδημά τους. 

Το τουριστικό προϊόν που προσφέρει μία Χώρα δεν προσφέρεται έξω 

από τα σύνορα της Χώρας.  Όμως δαπανούν για τη χρήση του αλλοδαποί 

καταναλωτές – χρήστες και αυτό προστίθεται στο εθνικό εισόδημα της Χώρας 

υποδοχής εφόσον συμπεριλαμβάνονται στο μέγεθος Χ του υπολογισμού του 

ΑΕΠ όπως το γνωρίζουμε από τη μακροοικονομική: 

ΑΕΠ = C + I + G + (X – M), όπου C = ιδιωτικές εγχώριες καταναλωτικές 

δαπάνες, Ι = ιδιωτικές επενδυτικές δαπάνες, G = κρατικές δαπάνες 

(καταναλωτικές και επενδυτικές) και (Χ-Μ) = η διαφορά εξαγωγών – 

εισαγωγών. 

Σ’ αυτό το τελευταίο (Χ-Μ) περιλαμβάνονται όλες οι πηγές που φέρνουν 

συνάλλαγμα από την αλλοδαπή στο Χ και στο Μ όλες οι διαρροές που 

διώχνουν συνάλλαγμα από την Χώρα που συζητάμε.  Αυτές μπορεί να είναι 

όπως έχουμε πει είτε για προϊόντα είτε για υπηρεσίες, είτε για επενδύσεις, είτε 

άδηλοι πόροι (μεταναστευτικά εμβάσματα) ή ταξιδιωτικές δαπάνες για χρήση 

του τουριστικού προϊόντος μιας Χώρας. 

Παρατηρούμε λοιπόν ότι εφόσον η αύξηση της τουριστικής κίνησης 

αυξάνει το Χ, έχει θετικό αντίκτυπο στο ΑΕΠ και στο ισοζύγιο εξωτερικών 

συναλλαγών εφόσον αυτό είναι Χ-Μ. 

Ωστόσο σε μια εποχή που το «προϊόν πάει στον πελάτη» με τις 

σύγχρονες μεθόδους marketing, το τουριστικό προϊόν δεν μπορεί να πάει 

στον πελάτη αλλά πρέπει «να καλέσει να έρθει ο πελάτης σ’ αυτό».  Αυτό 

δημιουργεί κάποιες δυσκολίες στη δυνατότητα του τουριστικού τομέα να 

αποφέρει τον επιθυμητό όγκο ξένου συναλλάγματος σε μια χώρα.  Η 

αντιμετώπιση του προβλήματος απαιτεί ανταγωνιστικό τουριστικό προϊόν, 

τόσο ποιοτικά όσο και τιμολογιακά. 
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ii. Επιπτώσεις στις υποδομές 
Τα βασικά έργα υποδομής, όπως οδικοί άξονες, αεροδρόμια, λιμάνια, 

σιδηροδρομικά δίκτυα ανήκουν στις γενικές υποδομές μιας οικονομίας και 

συμβάλλουν σ’ αυτό που ονομάζουμε «οικονομικό περιβάλλον». 

Οι υποδομές αυτές αφορούν το σύνολο της οικονομικής δραστηριότητας 

μιας χώρας και δεν διαιρούνται σε γεωργικές, βιομηχανικές, τουριστικές κ.λ.π.  

Έτσι μία ανάπτυξη του τουριστικού τομέα στηριγμένη στις υπάρχουσες γενικές 

υποδομές μπορεί να φτάσει μέχρι τα όρια που βάζει η δυναμικότητα αυτών 

των υποδομών.  Αν ένα πρόγραμμα αύξησης των επισκέψεων και τουριστικής 

ανάπτυξης μιας περιοχής απαιτεί μία ειδική σύγχρονη οδική πρόσβαση σ’ 

αυτή, θα πρέπει ο αριθμός αφίξεων στην περιοχή που θα πραγματοποιηθεί να 

είναι τέτοιος ώστε να αποσβέσει το κόστος κατασκευής της υποδομής. 

Η άποψη που επικρατούσε στα πρώτα χρόνια εμφάνισης του τουρισμού 

ότι αυτός δεν απαιτεί σοβαρές επενδύσεις σε υποδομές και χρησιμοποιεί 

απλά τις υφιστάμενες υποδομές έχει ξεπεραστεί, γιατί βάζει φραγμούς και 

όρια στην ανάπτυξή του. 

Η σύγχρονη ανάπτυξη του τουρισμού απαιτεί επενδύσεις σε υποδομές 

γενικές αλλά και ειδικές, όπως ξενοδοχειακές μονάδες, οργανωμένες 

τουριστικές περιοχές, κ.λ.π. 

Οι επενδύσεις σε γενικές και ειδικές υποδομές όμως στηρίζουν πολλούς 

κλάδους της οικονομίας.  Π.χ.  συγκοινωνίες, κατασκευές, ευχερή διακίνηση 

προϊόντων, δημιουργία θέσεων απασχόλησης, κ.λ.π.  Όλα αυτά δημιουργούν 

αυξημένο εθνικό προϊόν και εισόδημα για τους κατοίκους προστιθέμενο μ’ 

εκείνο του αυξημένου τουριστικού τομέα. 

Το αυξημένο εισόδημα όμως δίνει τη δυνατότητα στους κατοίκους για 

αυξημένη αποταμίευση και κατά συνέπεια αυξημένη περαιτέρω δυνατότητα 

επενδύσεων και μπαίνει έτσι σε κίνηση μία πολλαπλασιαστική οικονομική 

διαδικασία με σαφώς ευεργετικά αποτελέσματα. 

 

iii. Επιπτώσεις στα έσοδα του προϋπολογισμού. 
Η τουριστική ανάπτυξη, όπως έχουμε πει, δημιουργεί αύξηση 

εισοδημάτων.  Τα αυξημένα εισοδήματα είναι επόμενο να συμβάλλουν με 
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μεγαλύτερη φορολογία στα κρατικά έσοδα και λόγω των νέων εισοδημάτων 

που δημιουργούνται και λόγω των αυξημένων παλαιών που προφανώς έχουν 

και μεγαλύτερο συντελεστή φόρου. 

Η αυξημένη ζήτηση γης στους αναπτυσσόμενους τουριστικά τόπους, 

ανεβάζει τις τιμές σε «άγονες» πολλές φορές περιοχές, με αποτέλεσμα να 

αυξάνεται θεαματικά και η φορολογία μεταβιβάσεων με τις ανάλογες θετικές 

επιπτώσεις στα κρατικά έσοδα. 

Γενικότερα, κάθε μορφή ανάπτυξης αυξάνει τον κύκλο συναλλαγών μιας 

οικονομίας και την προστιθέμενη αξία, με επακόλουθο την αύξηση των 

φορολογικών εσόδων για τον κρατικό προϋπολογισμό.  Ο κανόνας αυτός 

ισχύει προφανώς και για την οικονομική μεγέθυνση που οφείλεται στην 

ανάπτυξη του τουρισμού. 

 

iv. Επίπτωση στις τιμές. 

Μπορούμε να θεωρήσουμε εδώ ότι το μέρος του εισοδήματος που 

κρατούν στα χέρια τους οι ταξιδιώτες είναι διαθέσιμοι για κατανάλωση.  Τα 

ταξίδια και ειδικότερα τα παραθεριστικά ταξίδια αναψυχής εξακολουθούν να 

είναι στην κατηγορία των αγαθών δεύτερης ανάγκης εφόσον τα άτομα έχουν 

καλυμμένες τις βιοτικές ανάγκες πρώτης κατηγορίας. 

Το διαθέσιμο για τα ταξίδια αυτά εισόδημα, δαπανάται ολόκληρο κατά 

την περίοδο του ταξιδιού.  Στην περίπτωση αυτή, οι επαγγελματίες και οι 

επιχειρήσεις μιας τουριστικής περιοχής, με στόχο να έχουν κατά την τρέχουσα 

περίοδο την υψηλότερη δυνατή απόδοση, τιμολογούν τα προϊόντα και τις 

υπηρεσίες τους πολλές φορές σε υψηλότερα επίπεδα, αναγκάζοντας έτσι και 

τους τοπικούς κατοίκους να πληρώνουν σε αυξημένες τιμές. 

 

v. Επιπτώσεις στην απασχόληση. 

Η τουριστική ανάπτυξη επηρεάζει και την εργασία.  Ο τουρισμός ως 

τομέας έντασης εργασίας δημιουργεί συχνά πολλές θέσεις απασχόλησης.  Η 

αυξημένη ζήτηση εργασίας δημιουργεί εισοδήματα, μειώνει την ανεργία και 

ανάλογα με το βαθμό ανεργίας ανεβάζει τους μισθούς και τα ημερομίσθια. 
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Σε περίπτωση όπου η ανεργία κυμαίνεται σε υψηλά επίπεδα η αύξηση 

των μισθών θα είναι οριακή γιατί υπάρχουν πολλοί άνεργοι για να 

προσφέρουν την εργασία τους στα επίπεδα των τρεχουσών αμοιβών.  Όμως 

σε περίπτωση που η διαθέσιμη προσφορά εργασίας είναι περιορισμένη γιατί 

δεν υπάρχει σοβαρή ανεργία, τότε οι εργατικές αμοιβές θα αυξηθούν αισθητά. 

Ο χαρακτήρας του τουρισμού ωστόσο είναι κατά κανόνα εποχιακός και 

εποχιακά είναι και τα χαρακτηριστικά των διακυμάνσεων αυτής της μορφής 

απασχόλησης. 

Ιδιαίτερα σημαντική είναι η επίδραση του τουρισμού στην 

αυτοαπασχόληση.  Οικογενειακές τουριστικές μονάδες, εμπορικά 

καταστήματα τουριστικών ειδών αλλά και άλλων εμπορικών προϊόντων, 

κέντρα φαγητού και διασκέδασης, κ.λ.π. 

Πολλές φορές η εποχικότητα του τουρισμού οδηγεί στην ανάγκη 

συμπληρωματικότητας της απασχόλησης.  Π.χ.  τους θερινούς μήνες 

τουριστική απασχόληση και τους χειμερινούς γεωργική, με στόχο αλλά και 

αποτέλεσμα την αύξηση των οικογενειακών εισοδημάτων. 

 

vi. Περιφερειακές επιδράσεις. 
Η αναγκαιότητα να αναφερθούμε ιδιαίτερα στις επιπτώσεις της 

ανάπτυξης του τουρισμού, πέραν από την εθνική οικονομία συνολικά, στις 

επιμέρους περιφερειακές οικονομίες, προέρχεται από την επιθυμία να 

κατανοηθεί καλύτερα ο τρόπος με τον οποίο ο τουρισμός επηρεάζει και 

επηρεάζεται από μία οικονομία. 

Σε γενικές γραμμές ο τουρισμός εξετάζεται σε σχέση με τις επιπτώσεις 

του σε κάποια προκαθορισμένη γεωγραφική περιοχή που αποτελεί την 

περιφέρεια τουριστικής οικονομικής επίδρασης.  Μία τέτοια γεωγραφική 

περιοχή όταν ορίζεται με βάση τα διοικητικά της όρια, π.χ. Νομός Λάρισας, 

μπορεί να μην συγκροτεί απόλυτα μία περιοχή τουριστικής επίδρασης.  Αν 

λάβουμε υπόψη μας ότι οι οικονομικές επιπτώσεις του τουρισμού 

υπολογίζονται καλύτερα σε τοπικό-δημοτικό επίπεδο, τότε η γενικευμένη 

τουριστική ανάπτυξη σ’ αυτές δυσκολεύεται από το γεγονός ότι τα γενικά 
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αναπτυξιακά προγράμματα καταρτίζονται σε κέντρα που «απέχουν» από την 

τοπική οικονομία και δίνουν ίσως προτεραιότητα σε άλλους τομείς. 

Η διοίκηση και η κατασκευή των υποδομών, η προσφορά δημόσιων 

αγαθών (υγεία, συγκοινωνίες, κ.λ.π.) για τη στήριξη της τουριστικής 

ανάπτυξης μιας περιοχής είναι υπόθεση ενός διοικητικού κέντρου 

περισσότερο υψηλόβαθμου (Νομαρχίας, Περιφέρειας, Υπουργείου) και δεν 

επηρεάζεται από την τοπική κοινωνία – έστω από μία Δημαρχία. 

Πάντως οι τοπικές περιοχές που παρουσιάζουν μέχρι τώρα τουριστική 

ανάπτυξη είναι εκείνες που διαθέτουν τα φυσικά, περιβαλλοντικά και 

πολιτισμικά χαρακτηριστικά που τις κάνουν ελκυστικές και οι ταξιδιώτες τις 

επιζητούν από μόνοι τους. 

Τα αυθόρμητα τουριστικά ρεύματα και οι ταξιδιωτικές επισκέψεις σε 

τέτοιες περιοχές συνέβαλλαν μέχρι τώρα και συνεχίζουν να συμβάλλουν στην 

ενίσχυση της ανάπτυξης και της οικονομικής επιβίωσης γεωγραφικών 

περιοχών αποβιομηχανοποιημένων, γεωγραφικά απομονωμένων, ορεινών ή 

με υποβαθμισμένο αγροτικό τομέα. 

Η ανάπτυξη του τουρισμού σ’ αυτές τις περιοχές δημιούργησε 

εισοδήματα, απασχόληση, επενδύσεις, διεύρυνε την παραγωγική βάση της 

τοπικής οικονομίας, με αποτέλεσμα να ανακοπούν φαινόμενα μετανάστευσης 

και αστυφιλίας και να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής των κατοίκων της περιοχής 

και να επηρεασθεί έτσι και το κεντρικό διοικητικό σύστημα να ενδιαφερθεί 

περαιτέρω γι’ αυτές. 

 

vii. Επιπτώσεις οικονομικής αστάθειας. 

Μία γενικότερη θεμελίωση της ανάπτυξης μιας οικονομίας στο τουρισμό, 

συνεπάγεται και μία σειρά πιθανών κινδύνων αστάθειας: 

● Η απασχόληση είναι εποχική και δημιουργεί μία ασταθή κινητικότητα 

των εργαζομένων από τόπο σε τόπο χωρίς να έχουν εξασφαλισμένη 

μόνιμη απασχόληση για κάθε εποχή του έτους. 

● Η οικονομία που στηρίζει θεμελιακά την ανάπτυξή της στον 

τουριστικό τομέα είναι μία εξαρτώμενη ανάπτυξη από την πρόοδο 

των εισοδημάτων στις άλλες χώρες και από τους φόβους των 
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ταξιδιωτών για την ασφάλεια στις χώρες υποδοχής.  Οι φόβοι αυτοί 

μπορεί να αντανακλούν την πραγματικότητα, μπορεί όμως να 

δημιουργούνται από εξουσίες διαφόρων χωρών σε βάρος άλλων. 

● Μία πιθανή ανακοπή ροής του τουριστικού ρεύματος σε μία τέτοια 

χώρα, στο βαθμό που αυτή έχει σταθερές ροές υψηλού ποσοστού 

εισοδήματος από τον τουρισμό, θα προκαλέσει σε ένα βαθμό κρίση 

στην οικονομική δραστηριότητα και αρνητική εμφάνιση του 

φαινομένου των οικονομικών διακυμάνσεων. 

 

 

2.3   ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ 
 

Κατά το στάδιο απογείωσης της τουριστικής ανάπτυξης που την 

τοποθετήσαμε πριν στην εποχή μετά το Β’ παγκόσμιο πόλεμο κατά τη 

δεκαετία του ’50, οι κοινωνικές και πολιτισμικές επιπτώσεις προσδιορίζονταν 

κατ’ εξοχήν ως ιδιαίτερα θετικές.  Πιο συγκεκριμένα: 

● Διευρύνει τη μόρφωση με την ευρεία έννοια τόσο των τουριστών-

ταξιδιωτών όσο και των κατοίκων της περιοχής υποδοχής.  Αυτό 

επιτυγχάνεται μέσω της ανταλλαγής γνώσεων, εμπειριών, ηθών και 

εθίμων. 

● Η επαναλαμβανόμενη επαφή και συναναστροφή μεταξύ λαών 

διαφόρων εθνοτήτων,  αμβλύνει τις αντιθέσεις και τις προκαταλήψεις 

που υπάρχουν μεταξύ τους και δημιουργεί συνθήκες κατανόησης και 

ειρήνης μεταξύ των λαών. 

● Δημιουργεί κοινό τόπο επαφής, αναγνώρισης και αποδοχής της 

διαφορετικότητας, γλωσσικής, θρησκευτικής, φυλετικής, κ.λ.π. 

● Με τη ροή ταξιδιωτών από Χώρα σε Χώρα και τη συχνή επανάληψη 

των περιηγήσεων δημιουργείται η τάση για τη διαμόρφωση μιας 

διεθνούς κοινότητας με παρόμοιους κοσμοθεωρητικούς 

προβληματισμούς και παράλληλα βιοτικά προβλήματα. 

● Διαχέει ανά τον κόσμο την κουλτούρα ενός λαού (πολιτιστική 

κληρονομιά, επικρατούσα νοοτροπία και αντίληψη των κοινωνικών 



 16

φαινομένων), αλλά προκαλεί και μετάγγιση αντιλήψεων που 

αφορούν τη μορφή και την εξέλιξη των κοινωνικών δομών. 

● Κάνει γνωστούς ανά τον κόσμο, με τη ζώσα επαφή και επικοινωνία, 

τους διαφορετικούς εξελικτικούς δρόμους που ακολούθησαν οι 

διάφορες φυλές του ανθρώπινου γένους για να φτάσουν από την 

πρωτόγονη κατάσταση στη σύγχρονη.  Αυτό επιτυγχάνεται με τη 

γνώση των αρχαίων αλλά και των μετέπειτα πολιτιστικών στοιχείων 

που δείχνουν τα στάδια εξέλιξης κάθε λαού και τις προόδους που 

σημείωσε. 

 

Κατά το στάδιο του σύγχρονου μαζικού τουρισμού, όλα τα 

αναφερθέντα πιο πάνω είναι αποδεκτά ως η θετική κοινωνική επίπτωση του 

τουρισμού.  Επισημαίνονται όμως κατά το στάδιο αυτό και επιφυλάξεις και 

προβληματισμοί που αποτελούν τις ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις.  

Αυτές οφείλονται κυρίως στην πλημμελή ή μεροληπτική ενημέρωση των λαών 

ή στην ανεπαρκή παιδεία που δημιουργούν και ελαστικές συνειδήσεις. 

Τέτοια πιθανά αρνητικά κοινωνικά και πολιτισμικά αποτελέσματα είναι: 

● Δημιουργούνται συνθήκες εξομοίωσης των πολιτισμών με την 

ανταλλαγή πολιτιστικών προϊόντων, την γενίκευση και επικράτηση 

κάποιων από αυτά (μουσική, χοροί, έθιμα, κ.λ.π.) με συνέπεια να 

χάνεται η πολιτισμική πολυμορφία του κόσμου και οι ιδιαιτερότητες 

των εθνών. 

● Η μετακίνηση εκατομμυρίων πολιτών διάφορων εθνοτήτων από 

Χώρα σε Χώρα και η ανωνυμία που δημιουργεί η κοινωνική αυτή 

πολυμορφία για τους τουρίστες αλλά και για τους ντόπιους έναντι 

των τουριστών, ευνοεί εγκληματικές πράξεις (κλοπές, βιασμούς, 

ληστείες, σπάνια και σε ακραίες περιπτώσεις φόνους, 

αρχαιοκαπηλίες, κ.λ.π.) και από τις δύο πλευρές, δηλαδή 

επισκεπτών και ντόπιων.  Βέβαια ευκολότερα οι ντόπιοι τις 

αποδίδουν στους ξένους και δημιουργείται έτσι σε πολλούς ένα κλίμα 

ξενοφοβίας που συνοδεύει την όποια αύξηση της εγκληματικότητας. 
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● Εμπορευματοποιεί τη θρησκεία και τον πολιτισμό με την εμπορική 

εκμετάλλευση ομοιωμάτων θρησκευτικών ή πολιτιστικών, την 

εκμετάλλευση ναών, κτιρίων, κ.λ.π. ως αξιοθέατων και όχι ως τόπων 

με συγκεκριμένο ρόλο. 

● Εμφανίζονται φαινόμενα διάλυσης οικογενειών λόγω της αύξησης 

του ενδιαφέροντος για ανάπτυξη αδέσμευτων σχέσεων ντόπιων και 

ξένων, ρήξης της κοινωνικής συνοχής και ενδοτοπικές συγκρούσεις. 

 

 

2.4   ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
 

Πριν το 1980 οι έννοιες «επιβάρυνση του περιβάλλοντος» ή 

«καταστροφή του περιβάλλοντος» ή «οικολογία» ήταν επουσιώδεις έως 

ανύπαρκτες για το κοινωνικό σύνολο.  Λίγοι ειδικοί (βιολόγοι, 

περιβαλλοντολόγοι, κοινωνιολόγοι, εξερευνητές, κ.λ.π.) απασχολούνταν με 

προβλήματα όπως η αλλοίωση της φύσης, η εξαφάνιση ορισμένων μορφών 

ζωής από τον πλανήτη (ζώων, ψαριών, καρπών, κ.λ.π.) και η αλόγιστη 

εκμετάλλευση φυσικών πόρων (δασών, ορυκτών, νερού, κ.α.). 

Οι προειδοποιήσεις που έκαναν οι ειδικοί αυτοί για τη σοβαρότητα του 

κινδύνου καταστροφής του φυσικού περιβάλλοντος (ως πηγή ζωής αλλά και 

ως χώρου αναψυχής) και την ανάγκη λήψης μέτρων, αποτελούσαν για την 

κοινωνία «αδιάφορο» ζήτημα.  Όσον αφορά δε τις επιχειρηματικές οικονομικές 

μονάδες και τις κρατικές υπηρεσίες αποτελούσαν συνήθως ενόχληση και 

προβληματισμό.  Ενοχλούσαν γιατί επισήμαναν την ανάγκη για ριζικές 

μεταβολές στον τρόπο σκέψης, ενέργειας και αντιμετώπισης του 

εμφανιζόμενου τότε προβλήματος της διαχείρισης των φυσικών πόρων.  Η 

καταστροφή του περιβάλλοντος με την ευρεία έννοια πάντως είχε αρχίσει. 

Τα αίτια που προκάλεσαν σε άλλες περιοχές περιβαλλοντική επιβάρυνση 

και σε άλλες περιβαλλοντική καταστροφή αποδίδονται σε ορισμένες εξελίξεις, 

όπως: 

α)  Η αύξηση του πληθυσμού και η συγκέντρωσή του σε μεγαλουπόλεις 

ή σε νέα οικοδομικά συγκροτήματα. 
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Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την αύξηση της παραγωγής και της 

κατανάλωσης, αυξημένα απορρίμματα, αυξημένη εκμετάλλευση 

πηγών ενέργειας, αυξημένη εκμετάλλευση μέχρι και εξάντληση 

ορισμένων φυσικών πρώτων υλών και μείωση του «φυσικού 

περιβάλλοντος» με τα πανύψηλα κτίρια των πόλεων που 

συνεπάγονται την κάλυψη ολόκληρης της αστικής εδαφικής 

επιφάνειας. 

β) Η βιομηχανική ανάπτυξη που συμβάλλει στην αύξηση του 

εισοδήματος των κατοίκων αλλά έχει συνοδευτεί μέχρι τώρα από την 

υπερεκμετάλλευση των φυσικών πόρων, τη ρύπανση και τη μόλυνση 

των υδάτων και του ατμοσφαιρικού αέρα και την αλλοίωση του 

οικοσυστήματος.  Ο μακροχρόνιος και επαναληπτικός ρυθμός των 

βιομηχανικών δραστηριοτήτων δεν δίνει τον αναγκαίο χρόνο στην ίδια 

τη φύση να επανορθώσει μέρος των ζημιών. 

γ) Η εκτεταμένη γεωργική παραγωγή με την εντατική χρήση 

φυτοφαρμάκων αλλοιώνει το έδαφος και μολύνει τα υπόγεια νερά. 

δ)  Η τεχνολογική εξέλιξη η οποία ανέτρεψε τη σχέση του ανθρώπου με 

τη φύση.  Οι δυνατότητες επέμβασης του ανθρώπου στη φύση 

έπαψε να είναι μορφή άμυνας και διευκόλυνσης και έγινε «επιθετική» 

με την έννοια ότι πλεονάζουν σήμερα η ηχορύπανση, η 

συγκοινωνιακή συμφόρηση,  τα δηλητηριώδη χημικά κατάλοιπα, 

«ακτινοβολεί» από πυρηνική ενέργεια, η τρύπα του όζοντος, οι 

κλιματολογικές μεταβολές κ.α., που δημιουργούν ψυχολογικό στρες 

και αλλοιώνουν τους φυσικούς κανόνες ζωής των ανθρώπων. 

Μετά το 1980 άρχισαν να επιβάλλονται μέτρα στις επιχειρήσεις για 

τη σωστή επεξεργασία και ανακύκλωση των λυμάτων και αυτά όπου 

εφαρμόζονται καλύπτουν ένα μέρος μόνο του προβλήματος. 

ε)    Και ο τουρισμός ; 

Έχουν διατυπωθεί και θετικές και αρνητικές απόψεις όσον αφορά τις 

επιπτώσεις του τουρισμού στο περιβάλλον.  Θα μπορούσαμε όμως 

να πούμε ότι και οι δύο αναφέρονται σε συγκεκριμένα και 

εξειδικευμένα παραδείγματα.  Έχει αναφερθεί ότι το τουριστικό 
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ενδιαφέρον για τις αφρικανικές χώρες στηρίζεται στην ύπαρξη της 

«μεγάλης πανίδας», ρινόκεροι, λιοντάρια, ελέφαντες, γορίλες κ.α., η 

οργανωμένη επίσκεψη των οποίων αποφέρει ετησίως εκατομμύρια 

δολάρια στις χώρες τους.  Η ανάγκη της τουριστικής κίνησης 

προστατεύει αυτές τις κατηγορίες των ζώων τα οποία ενδεχομένως 

θα οδηγούνταν σε εξαφανισμό.  Αντιστρόφως έχει αναφερθεί ότι 

παρουσιάζονται προβλήματα νερού και καταστροφής του 

περιβάλλοντος σε δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς όπου 

σημειώνονται μαζικές αφίξεις, π.χ. παρατηρούνται φαινόμενα 

τουριστικής κατάχρησης στη Μεσόγειο και την Αδριατική. 

 

Για τις επιπτώσεις του τουρισμού στο περιβάλλον επομένως πρέπει να 

αναζητηθεί μία αρμονία στα όρια της τουριστικής ανάπτυξης κάποιων 

περιοχών και στις μορφές αξιοποίησης αυτών των περιοχών με τουριστικό 

ενδιαφέρον.  Η προσπάθεια για μία τέτοια αρμονία πρέπει να αντιμετωπίζει τα 

παρακάτω ζητήματα. 

● Τη χρήση της γης.  Η απόκτηση εισοδήματος από τις τουριστικές 

δραστηριότητες σε μία περιοχή πρέπει να μην καταλήξει σε μία 

πλήρη ανατροπή των δεδομένων για τη χρήση της γης μέχρι τώρα 

(γεωργική, δασική, βοσκότοποι), γιατί μακροχρόνια εξαιτίας της 

μονοδιάστατης τουριστικής οικονομικής δραστηριότητας θα επέλθει 

ανατροπή του φυσικού περιβάλλοντος και θα εξασθενήσεων πλήρως 

οι απασχολούμενοι στους παραδοσιακούς τομείς.  Οι τουρίστες θα 

ζητήσουν τότε ένα άλλο περιβάλλον με τα αρχικά χαρακτηριστικά 

αυτού  που αλλοιώθηκε. 

● Η φέρουσα δυναμικότητα.  Όπως για παράδειγμα στις 

πολυκατοικίες τα «φέροντα στοιχεία» (σκελετός) αντέχουν έναν 

αριθμό και μέγεθος διαμερισμάτων, έτσι και στη φύση και στην 

κοινωνία για να μην αλλοιωθούν ανατρεπτικά, πρέπει η εκμετάλλευση 

– αξιοποίηση να κινείται μέσα στις δυνατότητες που έχει η κοινωνία 

και η τοπική οικονομία να εξυπηρετήσει έναν αριθμό τουριστών, και 

στις δυνατότητες του περιβάλλοντος να υποδεχθεί, χωρίς να 
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αλλοιωθεί, συγκεκριμένο όγκο κτιριακών επενδύσεων και υποδομών.  

Προσδιορίζονται έτσι τα πλαίσια της «φέρουσας δυναμικότητας» της 

περιοχής. 

● Το φυσικό περιβάλλον.  Στο φυσικό περιβάλλον η καταστροφή 

μπορεί να εμφανιστεί μετά από σημαντική υπέρβαση της φέρουσας 

δυναμικότητας της περιοχής όπως προαναφέραμε.  Ο τουρισμός 

λειτουργεί και αυτός σε ένα βαθμό σε ένα περιορισμένο περιβάλλον.  

Από τη στιγμή που θα υπάρξει πλεονάζουσα παρέμβαση στη φύση 

για υποδομές και επενδύσεις είναι σχεδόν αδύνατη η αντιστροφή της 

κατεύθυνσης της οικονομικής δραστηριότητας.  Όταν οι τουρίστες 

παύουν να ελκύονται από τους φυσικούς πόρους μιας περιοχής, η 

ανάπτυξη έχει υπερβεί τα όρια της φέρουσας δυναμικότητας του 

περιβάλλοντος.  Σε αυτή την περίπτωση η περιοχή έχει δύο επιλογές.  

Η μία είναι να αντιστρέψει τη ροή ανάπτυξης, πράγμα που όπως 

είπαμε νωρίτερα σπάνια συμβαίνει.  Κατά κανόνα γίνεται μία 

προσπάθεια μεταστροφής του ενδιαφέροντος των τουριστών από τα 

σπάνια φυσικά στοιχεία σε τεχνικά αξιοθέατα.  Οι μόνιμοι κάτοικοι της 

περιοχής είναι απρόθυμοι να μειώσουν το βιοτικό τους επίπεδο και να 

το συμβιβάσουν με τη λογική, με τη σκέψη να προστατέψουν το 

περιβάλλον τους.  Μακροχρόνια όμως οι επιπτώσεις θα επιβαρύνουν 

τις επόμενες γενεές. 

● Η αειφόρος τουριστική ανάπτυξη.  Μία στρατηγική για την 

αντιμετώπιση των προηγούμενων ζητημάτων πρέπει να στρέφεται 

στην αναζήτηση προτύπων τουριστικής ανάπτυξης που δεν 

ανατρέπουν την ισορροπία στην τοπική, κοινωνική, οικονομική και 

περιβαλλοντική δομή μιας περιοχής, αλλά διαμορφώνουν 

προϋποθέσεις για τη διατήρηση και τη συνεχή ανατροφοδότησή της, 

αντίθετα προς την εξάντληση από την υπερεκμετάλλευση.  Ένα τέτοιο 

πρότυπο ανάπτυξης χαρακτηρίστηκε ως «αειφόρος ανάπτυξη». 

 

Κατά κανόνα δημιουργείται η ανάγκη για την αξιολόγηση ενός 

οικοσυστήματος και τη δυνατότητα που έχει αυτό να διατηρήσει τα 
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χαρακτηριστικά εκείνα που το έκαναν πόλο έλξης για τους επισκέπτες, ώστε 

να συνεχίσει να είναι πόλος έλξης και στο μέλλον και να μην αλλοιωθεί σε λίγα 

χρόνια υπερεκμετάλλευσης.  Μία λαϊκή παροιμία λέει «να μην φάμε και εκείνη 

την κότα που κάνει τα χρυσά αυγά». 

Η αειφορικότητα είναι συστατικό στοιχείο του τουριστικού προϊόντος 

καθότι αναφέρεται στα ποιοτικά χαρακτηριστικά και τη διαχρονική αξία ενός 

τουριστικού τόπου.  Οι άνθρωποι, το περιβάλλον, ο τρόπος ζωής, ο 

πολιτισμός, είναι μέρος αυτού του προϊόντος.  Επιβάλλονται επομένως 

μέθοδοι διαχείρισης που ελέγχουν τις επιπτώσεις της οικονομικής δράσης του 

τουρισμού στα φυσικά, πολιτισμικά και οικολογικά στοιχεία. 

Για την επίτευξη ενός τέτοιου ελέγχου είναι αναγκαία η ύπαρξη και 

λειτουργία ενός αποτελεσματικού πολιτικού-διοικητικού πλαισίου, δηλαδή 

νόμων που περιφρουρούν την αρχή της αειφορικότητας, θέτοντας 

περιορισμούς στη μορφή και την ένταση της εκμετάλλευσης των πόρων του 

περιβάλλοντος, γιατί το περιβάλλον είναι πρωτογενής παράγων δημιουργίας 

τουριστικού προϊόντος και δεν «παράγεται». 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  3 

 

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ – 

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ 
 

 

3.1 Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΥ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΟΣ 
 

Η οικονομική θεωρία στις διεθνείς οικονομικές συναλλαγές αναφέρεται 

εκτενώς στο ζήτημα του συγκριτικού πλεονεκτήματος.  Είναι γνωστό ότι ο 

Ricardo στα τέλη του 19ου αιώνα διατύπωσε για πρώτη φορά τη θεωρία του 

συγκριτικού πλεονεκτήματος. 

Σύμφωνα με αυτή στο διεθνή καταμερισμό της παραγωγής θα ήταν 

ωφελιμότερο για κάθε χώρα να παράγει εκείνα τα προϊόντα στα οποία έχει 

εξαιτίας εδαφικών, κλιματολογικών, τεχνολογικών και εμπειρικών λόγων, 

πλεονέκτημα ποιότητας και κόστους παραγωγής.  Έτσι η κάθε χώρα θα έχει 

μεγαλύτερη και φθηνότερη παραγωγή και θα την ανταλλάσσει με προϊόντα 

άλλης χώρας που με τη σειρά της τα παράγει ποιοτικά καλύτερα και 

φθηνότερα.  Αυξάνονται μ’ αυτό τον τρόπο οι διεθνείς οικονομικές συναλλαγές 

και η κάθε χώρα ωφελείται περισσότερο με την εξειδικευμένη παραγωγή και 

προσφορά αγαθών από μέρους της, επειδή με την παραγωγή της αποκτά 

περισσότερα προϊόντα από τα άλλα απ’ ότι αν αποσπούσε παραγωγικές 

δυνάμεις από το προϊόν που πλεονεκτεί με σκοπό να τα παράγει όλα μόνη 

της. 

 

 

3.2   ΤΟ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ ΣΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ 
 

Με βάση την περιγραφή των αγαθών που αναφέρεται στην οικονομική 

θεωρία, οικονομικά αγαθά είναι όλα όσα καλύπτουν ανάγκες των ανθρώπων 
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και για τα οποία καταβάλλεται αντίτιμο.  Με την έννοια αυτή η προσφορά 

τουριστικών υπηρεσιών είναι προσφορά οικονομικού προϊόντος εφόσον για τη 

χρήση τους καταβάλλεται αντίτιμο (όπως π.χ. η ιατρική υπηρεσία, η υπηρεσία 

εκπαίδευσης, υπηρεσία των ταξί, κ.λ.π.). 

Το τουριστικό προϊόν λοιπόν φέρνει εισόδημα και αν το αντίτιμο 

καταβάλλεται από αλλοδαπούς, ορθώς προσμετράται ως εξαγώγιμο προϊόν 

και προστίθεται στο μέγεθος του ΑΕΠ. 

Κατά συνέπεια, η κάθε χώρα που θέλει να αυξήσει το εισόδημά της από 

εξαγωγές, οφείλει να προσφέρει τουριστικό προϊόν πλεονεκτικό σε σχέση με 

τις άλλες. 

Οι τουρίστες – καταναλωτές του τουριστικού προϊόντος όμως δεν 

ανήκουν σε μία κατηγορία και δεν έχουν τις ίδιες επιθυμίες.  Υπάρχουν 

διάφορες κατηγορίες τουριστών με ζήτηση διαφορετικού τουριστικού 

προϊόντος η κάθε μία. 

● Η ζήτηση ήλιου και θάλασσας.  Μεγάλος όγκος τουριστών 

επιδιώκει τα ταξίδια για λόγους αναψυχής και αναζητεί τους ζεστούς 

κυρίως μήνες τον ήλιο και τη θάλασσα.  Στην περίπτωση αυτή οι 

χώρες που διαθέτουν τα στοιχεία αυτά σε αφθονία έχουν κατ’ αρχήν 

ένα συγκριτικό πλεονέκτημα έναντι των άλλων.  Χρήστες αυτού του 

είδους τουριστικού προϊόντος είναι κατά κανόνα κάτοικοι βόρειων 

χωρών. 

● Οι ορεινοί όγκοι με ιδιαίτερο φυσικό κάλλος.  Επίσης ένα μέρος 

των τουριστών επιζητούν αυτή τη μορφή τουριστικού προϊόντος και 

είναι κυρίως άτομα ενός υψηλότερου εισοδήματος και κάτοικοι χωρών 

από τις οποίες λείπουν αυτά τα στοιχεία. 

● Η πολιτιστική ιστορία και κληρονομιά.  Υπάρχουν χώρες που 

διαθέτουν μακραίωνα ιστορία πολιτική, πολιτιστική, θρησκευτική.  Οι 

τουρίστες που ζητούν τέτοιας μορφής τουριστικό προϊόν είναι 

εξειδικευμένοι ή διαθέτουν μία κάποια γνώση στα ζητήματα αυτά και 

χαρακτηρίζονται από την αντίστοιχη πνευματική ανησυχία και 

περιέργεια.  Τέτοια άτομα λιγότερα σε αριθμό από τις προηγούμενες 

κατηγορίες βρίσκονται σε όλες τις χώρες του κόσμου.  Οι χώρες που 
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διαθέτουν περιοχές με ιστορική σημασία, μνημεία προαιώνιου 

πολιτισμού αλλά και μνημεία θρησκευτικής λατρείας διαθέτουν σαφώς 

το συγκριτικό πλεονέκτημα έναντι των άλλων χωρών για τους 

συγκεκριμένους τουρίστες. 

● Το τουριστικό Service.  Με τον χαρακτηρισμό τουριστικό service 

εννοούμε τις δυνατότητες πρόσβασης στο προϊόν των παραπάνω 

κατηγοριών και την προσφερόμενη ποιότητα εξυπηρέτησης (χώροι 

διαμονής, συγκοινωνίες, άμεση και συνεπής ανταπόκριση και 

επικοινωνία, σύγχρονοι χώροι εστίασης κ.λ.π.). 

 

Όλα αυτά τα τελευταία, συμπληρώνουν τα ποιοτικά συγκριτικά στοιχεία 

των προηγούμενων κατηγοριών τουριστικού προϊόντος. 

● Η τιμή.  Η τιμή του προσφερόμενου τουριστικού προϊόντος επηρεάζει 

άμεσα και ολοκληρώνει τα στοιχεία που προσδιορίζουν αν μία χώρα 

διαθέτει τελικό συγκριτικό πλεονέκτημα σε κάθε μορφή τουριστικού 

προϊόντος, ώστε να ανταγωνίζονται τις υπόλοιπες ή ακόμη και να 

υποκαθιστά λόγω κόστους τις κατηγορίες τουριστικών προϊόντων των 

άλλων χωρών με τη δική της μορφή τουριστικού προϊόντος. 

 

Ανακεφαλαιώνοντας, καταλήγουμε ότι το συγκριτικό πλεονέκτημα 

τουριστικού προϊόντος για μία χώρα απαρτίζεται από τρεις παραμέτρους. 

- Τις υπάρχουσες φυσικές – ιστορικές προϋποθέσεις. 

- Το τουριστικό service. 

- Την τιμή. 

 

 

3.3  ΣΤΟΧΟΣ Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΟΣ 
 

Στα πλαίσια της προσπάθειας για μια προγραμματισμένη τουριστική 

ανάπτυξη, η κάθε χώρα οφείλει προκειμένου να αποκτήσει πλεονέκτημα 

έναντι των άλλων να βελτιώσει τους τρεις προηγούμενους παράγοντες: 
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● Ο πρώτος παράγοντας των φυσικών και ιστορικών 
προϋποθέσεων δεν μπορεί να επηρεαστεί παρά μόνο ελάχιστα.  Να 

βελτιωθεί δηλαδή οριακά με τεχνικές επεμβάσεις – έργα. 

Το βάρος λοιπόν πέφτει στους άλλους δύο παράγοντες, στο 

τουριστικό  service  και στην τιμή. 

● Το τουριστικό service.  Για να συμβάλλει στην τουριστική ανάπτυξη 

και στην παραγωγή τουριστικού προϊόντος με πλεονέκτημα απαιτεί: 

-  Άριστες υποδομές πρόσβασης στις συγκεκριμένες τουριστικές 

περιοχές (οδικοί άξονες, αεροπορική συγκοινωνία, πρόσβαση με 

πλοία αν είναι παραθαλάσσιες, πάρκιγκ αυτοκινήτων και μαρίνες 

για σκάφη αναψυχής). 

-  Άριστος χώρους διαμονής των τουριστών (ξενοδοχεία, πανσιόν, 

μπαγκαλόους, οργανωμένα οικογενειακά δωμάτια υποδοχής με 

σύγχρονες ανέσεις, οργανωμένα σύγχρονα κάμπινγκ). 

-  Άριστα εκπαιδευμένο προσωπικό παροχής υπηρεσιών, τόσο 

επιστημονικό για την οργάνωση και διοίκηση των μονάδων, όσο 

και προσωπικό κατώτερης βαθμίδας για την εξυπηρέτηση των 

φιλοξενουμένων και την στήριξή τους με κάθε μορφή. 

● Οι τιμές.  Για να πλεονεκτεί συγκριτικά το τουριστικό προϊόν μιας 

χώρας πρέπει οι τιμές διάθεσης να είναι ανταγωνιστικές.  Τα 

διαθέσιμα εισοδήματα των τουριστών πρέπει να επαρκούν για να 

καλύψουν ένα εύλογο χρονικό διάστημα διακοπών.  Διαφορετικά 

αρκετοί τουρίστες θα στραφούν σε άλλες χώρες με μειωμένα 

χαρακτηριστικά φυσικών και ιστορικών προϋποθέσεων επειδή αυτοί 

δεν έχουν έντονο και ξεκαθαρισμένο το ενδιαφέρον γι’ αυτά. 

 

 

3.4 ΤΟ ΤΕΛΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ 
 

Ανακεφαλαιώνοντας, καταλήγουμε ότι το προσφερόμενο ως 

τουριστικό προϊόν αγαθό περιλαμβάνει όλα τα προηγούμενα.  Αυτό είναι σαν 

σύνολο εκείνο που προσελκύει τη ζήτηση των τουριστών για ταξίδια στις 
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προσφέρουσες περιοχές.  Το τουριστικό προϊόν προσφέρεται για τουριστική 

κατανάλωση ως το σύνολο αυτών των στοιχείων. 

Όπως αναφέραμε, τα στοιχεία αυτά είναι η φύση, η κουλτούρα ή 

κατασκευασμένες δομές και υποδομές.  Αν και από μία πλευρά πολλοί 

τουρίστες δεν επισκέπτονται τις περιοχές για να δουν τα αξιοθέατα, από την 

άλλη δεν υπάρχει καμία γνωστή τουριστική περιοχή χωρίς αξιοθέατα.  Τα 

αξιοθέατα, είτε ως φυσικό περιβάλλον είτε ως μνημεία πολιτισμού, 

προσφέρουν στους ανθρώπους την ευκαιρία να δουν και να κάνουν 

πράγματα. 

Τα αξιοθέατα ως βασικό κομμάτι του προσφερόμενου τουριστικού 

προϊόντος αξιολογούνται με βάση την ποιότητα, την αυθεντικότητα, την 

ιστορικότητα, τη μοναδικότητα, τις δυνατότητες δραστηριοτήτων που 

προσφέρουν και τη δύναμη προσέλκυσης που έχουν. 

Η τιμή προσφοράς του τουριστικού προϊόντος διαμορφώνεται τόσο 

υψηλότερα όσο μεγαλύτερα είναι τα διαθέσιμα εισοδήματα των τουριστών και 

συνεπώς η εμφανιζόμενη από αυτούς τουριστική ζήτηση.  Τότε οι 

προσφέροντες το τουριστικό προϊόν βρίσκουν την ευκαιρία να αυξήσουν τις 

τιμές μέχρι το όριο που αντέχει η τουριστική ζήτηση, χωρίς να αρχίσει να 

στρέφεται σε υποκατάστατες περιοχές. 

 

 

3.5  ΕΙΔΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 
 

Οι εμπειρίες που έχουν συγκεντρωθεί σχετικά με τη χρήση των φυσικών 

περιοχών για την προσφορά τουριστικού προϊόντος για λόγους αναψυχής 

είναι πάρα πολλές.  Είναι το πιο διαδεδομένο και γνωστό είδος τουριστικού 

προϊόντος το οποίο ακολουθούν τα άλλα είδη με εξειδικευμένη ζήτηση και ας 

τα αναλύσουμε. 

● Τουρισμός αναψυχής.  Είναι το ευρύτερα διαδεδομένο είδους 

τουριστικού προϊόντος.  Χώρα που διαθέτει ηλιόλουστες παραλίες 

συνδυασμένες με θαλάσσιο σκι, κολύμβηση, ψάρεμα, γκολφ, διαθέτει 

σημαντικά φυσικά δεδομένα για να πλεονεκτεί σ’ αυτό το είδος 
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τουρισμού.  Επίσης, χώρα που διαθέτει αξιοθέατους και σπάνιους 

ορεινούς όγκους συνδυασμένους με ορειβασία, περιπάτους, 

φαράγγια, σπάνια χλωρίδα, πλεονεκτεί έναντι άλλων χωρών που δεν 

διαθέτουν φυσικές ιδιαιτερότητες.  Οι δραστηριότητες των τουριστών 

για να αξιοποιήσουν τις παραπάνω δυνατότητες δεν απαιτούν 

εξειδικευμένη εκμάθηση, παρά μόνο πρακτική άσκηση μέσα στα 

πλαίσια της ίδιας της δραστηριότητας.  Είναι αλήθεια ότι χώρες που 

δεν διαθέτουν τέτοια φυσικά πλεονεκτήματα, δημιουργούν τεχνητά 

κέντρα δραστηριοτήτων αναψυχής και διασκέδασης, προσπαθώντας 

σε ένα συνδυασμό με άριστα αναπτυγμένο τουριστικό service να 

προσφέρουν ικανοποιητικό προϊόν και να ελκύσουν τον τουρίστα.  

Τέτοιο είναι το Atlantic City στις ΗΠΑ, που δεν διαθέτουν τα 

μεσογειακά φυσικά στοιχεία, ή το Χωριό του Αη Βασίλη στη Φιλανδία, 

η αλυσίδα των «πόλεων» Disneyland ανά τον κόσμο, κ.λ.π. 

● Ιστορικός τουρισμός.  Ιστορικοί τόποι, ανθρώπινες κατασκευές και 

άλλα ενθύμια παλαιότερων γεγονότων, ιστορικών περιόδων.  Η 

επίσκεψη περιοχών για την γνώση ιστορικών γεγονότων προσφέρει 

μία βαθύτερη κατανόηση της πορείας των εθνών και του ανθρώπινου 

γένους.  Δρόμοι και σταθμοί της πορείας των στρατών (π.χ. Μεγάλου 

Αλέξανδρου) παρουσιάζουν ενδιαφέρον γιατί άλλαξαν τα πολιτιστικά 

δεδομένα σε μεγάλο αριθμό χωρών αλλά και την ιστορική τους 

πορεία. 

● Πολιτιστικός τουρισμός.  Το ενδιαφέρον πολλών τουριστών για 

μουσεία, μνημεία, αρχαίους τόπους όπου μπορεί κάποιος να 

παρατηρήσει και να γνωρίσει τον τρόπο ζωής και τη μορφή της 

κοινωνικής οργάνωσης παλαιότατων ιστορικών εποχών (2 έως 4 

χιλιετιών πριν), καθώς και το πολιτιστικό τους επίπεδο, προκαλεί τη 

δημιουργία ενός άλλου είδους τουριστικού προϊόντος που αφορά την 

αξιοποίηση και την «πώληση» αυτών των χώρων για όποιες χώρες 

βέβαια διαθέτουν τέτοια μακραίωνη ιστορία και αντίστοιχο πολιτισμό.  

Π.χ. Μεσοποταμία (Ιράκ), Αίγυπτος, Ελλάδα, κ.α. 
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● Εθνολογικός τουρισμός.  Το είδος αυτό του τουρισμού δημιουργεί 

προϋποθέσεις ανάπτυξης αντίστοιχου τουριστικού προϊόντος.  

Στοχεύει να ικανοποιήσει τους τουρίστες που ενδιαφέρονται να 

ταξιδεύουν σε άλλους τόπους όπου ζουν λαοί – έθνη με διαφορετικά 

ήθη και έθιμα, συνήθειες, παραδόσεις, κοινωνικά πρότυπα, από 

εκείνα που διέπουν τον τουρίστα – επισκέπτη.  

Οι τουρίστες σ’ αυτή την περίπτωση επικεντρώνονται στη γνώση 

περισσότερων στοιχείων από διαφορετικές κουλτούρες.  Προς το 

σκοπό αυτό διοργανώνονται και εκδηλώσεις με αναπαράσταση 

λατρειών, χορών, τοπικών γάμων, κ.λ.π.  Ιδιαίτερο ενδιαφέρον για 

εθνολογικό τουρισμό παρουσιάζουν τόποι ή χώρες όπου έθνη 

ολόκληρα ή φυλές, ξεχασμένα από την οικονομική ανάπτυξη, 

παραμένουν ακόμη σε σημαντικό βαθμό στον παραδοσιακό τρόπο 

ζωής (Μάγια, Ινδιάνοι, Φυλές και έθνη της Αφρικής, κ.λ.π.). 

Στα πλαίσια του εθνολογικού τουρισμού έχει καλύτερη εφαρμογή και 

ο οικοτουρισμός, με την έννοια ότι οι φιλοξενούμενοι σε μία τοπική 

οικογένεια τουρίστες μπορούν να ζήσουν όσο γίνεται πιο 

ολοκληρωμένα τη διαφορετικότητα του τόπου ζωής και του 

πολιτισμού. 

● Περιβαλλοντικός τουρισμός.  Όπως ο εθνολογικός τουρισμός 

προσελκύει τουρίστες λόγω της μοναδικότητας μιας φυλής ή ενός 

έθνους, έτσι ο περιβαλλοντικός τουρισμός βασίζεται στη μοναδικότητα 

ενός οικοσυστήματος.  Αυτή η μοναδικότητα προϋποθέτει είτε 

σπάνιες φυσικές ομορφιές, είτε την ύπαρξη σπάνιων ζωικών ειδών.  

Ξεχωρίζει έτσι από τα άλλα, μέσου όρου, οικοσυστήματα και τις 

τεχνητές κατασκευές και προσελκύει το ενδιαφέρον των τουριστών.  

Αυτό απαιτεί την αξιοποίηση από μέρους του τόπου υποδοχής και τη 

δημιουργία συνθηκών προσφοράς ενός ολοκληρωμένου τουριστικού 

προϊόντος αυτού του είδους. 

● Θρησκευτικός Τουρισμός.  Θα μπορούσε να ενταχθεί στον ιστορικό 

και πολιτιστικό τουρισμό με την ευρεία έννοια, αλλά ο ρόλος που 

διαδραμάτισαν οι θρησκείες κατά την ιστορική πορεία των εθνών, 
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δίνει τις προϋποθέσεις για ειδική ενασχόληση.  Προκύπτει εξ άλλου 

και από το ειδικό ενδιαφέρον αρκετών τουριστών να επισκεφθούν 

θρησκευτικούς τόπους, θρησκευτικά μνημεία, μοναστήρια ιστορικής 

σημασίας (π.χ. Άγιοι τόποι, Μέκκα, μοναστήρια Αγίου Όρους) και 

τόπους σημαντικών θρησκευτικών γεγονότων (π.χ. Πάτμος όπου 

γράφτηκε η Αποκάλυψη του Ιωάννη, πολλά σημεία στην Ελλάδα 

όπου πάτησε και ξεκίνησε την περιοδεία του ο Απ. Παύλος – 

θεμελιωτής της εκκλησίας του Χριστού και έγραψε τις Επιστολές του) 

κ.λ.π.  Και αυτό το είδος ενδιαφέροντος δημιουργεί ένα πλεονέκτημα 

για τις χώρες που το διαθέτουν. 

● Αστικός τουρισμός.  Είναι το φαινόμενο που παρατηρείται κυρίως 

εντός των χωρών, όπου κάτοικοι επαρχιακών ή μικροαστικών 

περιοχών επισκέπτονται τα μεγαλοαστικά κέντρα όπου 

διανυκτερεύουν έστω για μία τουλάχιστον ημέρα με σκοπό την 

ψυχαγωγία, την επίσκεψη μουσείων, την επίσκεψη σύγχρονων 

εγκαταστάσεων (π.χ. Ολυμπιακές εγκαταστάσεις), επίσκεψη 

ιστορικών τόπων, κ.λ.π.  Είναι εμφανές ότι υπάρχει ένας σημαντικός 

βαθμός επικάλυψης αυτού του τουριστικού προϊόντος που έχει στενά 

τοπικά χαρακτηριστικά με τα άλλα γενικότερα είδη.  Χαρακτηριστικό 

του είναι ο μικρός χρόνος διαμονής των επισκεπτών και η εντός της 

χώρας μετακίνηση. 

● Ειδικά τουριστικά προϊόντα. 

- Τουρισμός υγείας, με επίσκεψη ιαματικών πηγών, μεγάλων 

ιατρικών κέντρων ή κέντρων αποκατάστασης. 

- Αθλητικός τουρισμός, που αφορά ταξίδια για την παρακολούθηση 

αθλητικών αγώνων ή εκδηλώσεων. 

- Επαγγελματικός τουρισμός, που αναφέρεται στους 

επαγγελματικούς ταξιδιώτες (πωλητές, αντιπροσώπους, κ.λ.π.). 

- Συνεδριακός τουρισμός, με αναφορά στη συμμετοχή των 

ταξιδιωτών σε σεμινάρια, συνέδρια, συσκέψεις και εργαστήρια.  

Αυτό το είδος σημείωσε αύξηση κατά τα τελευταία 20 χρόνια, 



 30

απαιτεί όμως την ύπαρξη οργανωμένων συνεδριακών χώρων 

πέρα από τη διαμονή και το φαγητό. 

 

 

3.6   ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 
 

Ο μαζικός τουρισμός και όλα τα παραπάνω είδη αναπτύχθηκαν 

παράλληλα με την οικονομική και τεχνολογική ανάπτυξη στις δυτικές κοινωνίες 

μετά το Β΄ παγκόσμιο πόλεμο.  Οι αναπτυξιακές αυτές διαδικασίες επέτρεψαν, 

λόγω της δημιουργίας αυξημένων εισοδημάτων σε μια αστική βιομηχανική 

κοινωνία, την ταξιδιωτική μετακίνηση μεγάλων αριθμών ανθρώπων. 

Οι υποστηρικτές των εναλλακτικών μορφών τουρισμού το κάνουν ως 

αντίσταση απέναντι στις περιβαλλοντικές και κοινωνικές αλλοιώσεις που 

προκαλεί ο σύγχρονος καταναλωτισμός και συνεπώς και ο μαζικός τουρισμός 

καθώς και ως αντίδραση στη βιομηχανική και επενδυτική εκμετάλλευση του 

«τρίτου κόσμου». 

Οι εναλλακτικές μορφές τουρισμού είναι μία γενική φράση για είδη 

τουρισμού που έχουν ονομαστεί «ήπιες μορφές», «ανθρώπινος»,  «μικρής 

κλίμακας», «ενσωματωμένος τουρισμός», «πράσινος τουρισμός», κ.λ.π. 

Η Διεθνής Ακαδημία για την μελέτη του τουρισμού προσδιορίζει τρεις 

βασικές επιδράσεις των εναλλακτικών μορφών τουρισμού. 

α)   Είναι πιο ευαίσθητος και φιλικός προς τις κοινωνίες υποδοχής και 

προς το ευρύτερο περιβάλλον τους (φυσικό και κοινωνικό). 

β)   Προσφέρει δυνατότητα μεγαλύτερης ενημέρωσης όσον αφορά τους 

τουρίστες και την ποιότητα των εμπειριών τους. 

γ)   Προσφέρει ικανοποιητικότερες συνθήκες για τους ανθρώπους που 

συμμετέχουν στη λειτουργική δομή αυτού του είδους τουρισμού. 

 

Τα χαρακτηριστικά των εναλλακτικών μορφών τουρισμού συνοψίζονται 

στα εξής: 

α)  Παρουσιάζουν μία πιο αργή ανάπτυξη εξαιτίας του έντονου 

σχεδιασμού που απαιτείται για μια σωστή, σταδιακή και ανθεκτική 
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χρονικά αύξηση.  Είναι περισσότερο ευαίσθητος στις ανάγκες του 

τόπου υποδοχής, ειδικά τις περιβαλλοντικές και τις κοινωνικές και 

αντιμετωπίζει τις οικονομικές αποδόσεις σε μακροπρόθεσμες 

βάσεις. 

β)  Η συμπεριφορά των τουριστών σε μία εναλλακτική μορφή 

χαρακτηρίζεται από μικρές ομάδες –παρέες με μεγαλύτερη διάρκεια 

παραμονής σε μία περιοχή, από τη διάθεση επικοινωνίας στη 

γλώσσα των τοπικών κατοίκων και από δραστηριότητες- σύμφωνες 

με τις συνήθειες και τους κανονισμούς της κοινότητας υποδοχής. 

γ)   Στο μαζικό τουρισμό μία αλλαγή των διαθέσεων των τουριστών για 

τους τόπους προορισμού προκαλεί «εποχιακές διακυμάνσεις».  

Αυτές διευκολύνονται επειδή οι ομαδικοί τουρίστες εμφανίζονται και 

λειτουργούν «κατά κύματα» και σύμφωνα με την επικρατούσα 

νοοτροπία.  Στις εναλλακτικές μορφές οι τουρίστες του είδους 

εμφανίζονται σε οποιαδήποτε εποχή με ιδιαίτερη προτίμηση τις μη 

τουριστικές περιόδους όπου υπάρχουν λιγότεροι τουρίστες στην 

περιοχή.  Επικρατεί η τοπική ιδιοκτησία των μικρών τουριστικών 

επιχειρήσεων και όχι οι πολυεθνικές και σε μεγάλο βαθμό οι τοπικοί 

πληθυσμοί καθορίζουν τον τρόπο αξιοποίησης και εκμετάλλευσης 

των διαθέσιμων πόρων, με κριτήριο να μην εξαντληθούν ή 

καταστραφούν και στερηθούν από πόρους μακροπρόθεσμα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ   4 
 

ΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 
 

 

4.1   Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ 
 

Μετά από όσα αναφέραμε για το τουριστικό προϊόν στο προηγούμενο 

κεφάλαιο, μπορούμε συνοπτικά να προσδιορίσουμε ότι το τουριστικό προϊόν 

είναι αγαθό οικονομικό, επομένως προσφέρεται και χρησιμοποιείται έναντι 

δαπάνης για τη χρήση του.  Η μορφή και το περιεχόμενο του αγαθού αυτού 

μπορεί να είναι ταξίδια αναψυχής, διακοπές, ταξίδια γνώσεων ιστορικών, 

πολιτιστικών ή θρησκευτικών, επισκέψεις σπάνιων αξιοθέατων της φύσης, ή 

συνδυασμός των παραπάνω.  Η προσφορά αυτού του προϊόντος έγκειται 

στην εξυπηρέτηση πρόσβασης σε χώρους διαμονής, εστίασης και 

ενημέρωσης των επισκεπτών για τους επισκεπτόμενους αξιόλογους τόπους. 

Η ζήτηση επομένως αυτού του προϊόντος ανάγεται στην κάλυψη της 

ανάγκης του ανθρώπου για εξερεύνηση, ξεκούραση, γνώση, άθληση, και 

υγεία (ιαματικά λουτρά).  Η ανάγκη αυτή δεν ανήκει στις αυθεντικές βασικές 

ανάγκες επιβίωσης των ανθρώπων, όμως η ικανοποίησή της εντάσσεται στα 

γεγονότα και τους παράγοντες εκείνους που βελτιώνουν το περιεχόμενο ζωής 

των ανθρώπων. 

Η ζήτηση τουριστικού προϊόντος λοιπόν μπορούμε να πούμε ότι αποτελεί 

επιδίωξη ενός καλυτέρου και πιο ευχάριστου περιεχομένου ζωής. 

 

 

4.2   ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΥΠΟΚΙΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΘΥΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟ 
 

i. Εσωτερικά και εξωτερικά ερεθίσματα. 

Τα εσωτερικά ερεθίσματα προκαλούνται από την αίσθηση και την 

αναγνώριση ότι κάτι λείπει από την καθημερινή ζωή των ανθρώπων, οι οποίοι 

νοιώθουν εγκλωβισμένοι σε μια ρουτίνα με τάσεις φυγής η εναλλαγής.  Πολλές 
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φορές οι άνθρωποι έχουν μετοικήσει σε άλλες πόλεις και περιοχές και 

θυμούνται ενδεχομένως τη θάλασσα που απολάμβαναν στα παιδικά τους 

χρόνια ή τα βουνά, κ.λ.π.  Από την άλλη μεριά η επιθυμία κάποιων να 

επισκεφθούν τα χιόνια ή να κάνουν σκι μπορεί να τους οδηγήσει στην 

απόφαση για ένα ορεινό ταξίδι.  Όποια κι αν είναι η αιτία πρόκλησης 

εσωτερικών ερεθισμάτων και υποκίνησης των ανθρώπων για ταξίδια, είναι 

μοναδική για κάθε άνθρωπο και είναι αποτέλεσμα γνώσεων και παλαιότερων 

εμπειριών. 

Τα εξωτερικά ερεθίσματα προκαλούνται από το βομβαρδισμό των 

διαφημίσεων για τουριστικά ταξίδια, από τις συζητήσεις με γνωστούς και 

φίλους που πραγματοποίησαν ή σκέφτονται να πραγματοποιήσουν ένα ταξίδι, 

γενικώς από έναν αριθμό προτροπών που οδηγούν τους ανθρώπους να 

αποφασίσουν ένα ταξίδι. 

Οι διαφορές ανάμεσα στα εσωτερικά και εξωτερικά ερεθίσματα είναι 

λεπτές.  Είναι δύσκολο να προσδιορίσει κανείς αν τα ερεθίσματα που 

προκαλούν την απόφαση για ταξίδια είναι καθαρά εσωτερικά ή εξωτερικά, ή 

αλληλοεπηρεαζόμενα. 

 

ii. Οι ανάγκες των κοινωνικών επαφών. 

Οι ανάγκες που έχουν οι άνθρωποι προκύπτουν από τη ζωή και 

ενεργοποιούνται από μόνες τους.  Π.χ. οι φυσιολογικές ανάγκες (τροφή, νερό, 

ένδυση) αναφέρονται στη δυνατότητα επιβίωσης.  Οι ανάγκες ασφάλειας 

(κατοικία και εργασία) εξασφαλίζουν τις προηγούμενες.  Ταξίδια με 

μετακινήσεις για την επιδίωξη κάλυψης των φυσιολογικών αναγκών και των 

αναγκών ασφάλειας θεωρούνται όπως έχουμε πει μεταναστευτικά ταξίδια και 

όχι τουρισμός. 

Για πολλούς όμως ανθρώπους στον κόσμο οι παραπάνω ανάγκες έχουν 

καλυφθεί σε σημαντικό βαθμό επιτρέποντας σ’ αυτούς να σκέφτονται τα 

ταξίδια με την κοινωνική τους διάσταση.  Οι κοινωνικές ανάγκες είναι 

δημιούργημα των αισθημάτων και αναδεικνύονται όταν το πρωτόγονο 

ένστικτο των ζώων αντικαθίστανται από την αίσθηση της κοινωνικής ευθύνης, 

φιλίας και συμμετοχής. 
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Σ’ αυτήν την κατηγορία ανήκουν τα ταξίδια μαζί με φίλους ή συγγενείς ή 

ταξίδια επισκέψεων σ’ αυτούς.  Είναι μεγάλο το μέρος των σημερινών ταξιδιών 

που ικανοποιεί κοινωνικές ανάγκες οποιασδήποτε μορφής, συμβάλλοντας στη 

διαμόρφωση μιας βάσης για την τουριστική βιομηχανία. 

 

iii. Η κοινωνική εκτίμηση. 

Εδώ αναφερόμαστε στην ανάγκη αναγνώρισης και αποδοχής ενός 

ανθρώπου μέσα στην κοινωνική ή επαγγελματική ομάδα που ανήκει.  Οι 

άνθρωποι από τη στιγμή που θα αισθανθούν ότι η ανάγκη να ανήκουν σε μια 

κοινωνική ομάδα – τάξη ικανοποιήθηκε, αρχίζουν την προσπάθεια να 

προσδιορίσουν τη δική τους θέση μέσα στην ομάδα με στόχο να «κερδίσουν 

πόντους» κύρους έναντι των άλλων. 

Η επιθυμία να μην υστερούν τουλάχιστον έναντι των άλλων είναι αυτή 

που διευρύνει την κατανάλωση στον αναπτυγμένο κόσμο και είναι 

αποτέλεσμα της ικανοποίησης της ανάγκης για κοινωνική εκτίμηση. 

Με βάση τα ανωτέρω, τα ταξίδια ικανοποιούν την ανάγκη για κοινωνική 

εκτίμηση με διάφορους τρόπους.  Είναι, λένε, «πολυταξιδεμένος».  Σε 

σημαντικό βαθμό τα ταξίδια για λόγους αναψυχής μπορεί να αποτελούν 

παράγοντα αναγνώρισης σε συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες.  Μάλιστα 

υπάρχουν άνθρωποι που πάνε διακοπές γιατί δεν τολμάνε να πουν στο 

περιβάλλον τους ότι δεν πήγαν, έστω γιατί δεν ένοιωσαν έντονη την ανάγκη.  

Το να έχει ένας άνθρωπος την οικονομική δυνατότητα να δαπανά για ταξίδια 

αναψυχής μπορεί να είναι σημαντική διάκριση στο κοινωνικό του περιβάλλον. 

Με τον ίδιο τρόπο, κοινωνική εκτίμηση και κύρος δίνουν και τα συχνά 

σοβαρά επαγγελματικά ταξίδια.  Χρήση αεροπλάνου, ξένη χώρα, κ.λ.π. 

Το κύρος και η εντύπωση που κερδίζει κάποιος μέσα στην κοινωνική 

ομάδα που ανήκει λόγω των ταξιδιών, δεν είναι τα κύρια κίνητρα αλλά 

επηρεάζουν και συμβάλλουν στις αποφάσεις των ανθρώπων για ταξίδια. 

 

iv. Η ανάγκη για αυτοολοκλήρωση. 
Ο άνθρωπος επιτυγχάνει την αυτοολοκλήρωση όταν πραγματοποιεί 

ενέργειες που προσφέρουν εσωτερική ικανοποίηση στον ίδιο, ανεξάρτητα από 
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την κοινωνική αποδοχή και αναγνώριση.  Μία μορφή αυτοολοκλήρωσης είναι 

η μόρφωση χάριν της γνώσης και όχι για την επαγγελματική ή κοινωνική 

εκτίμηση.  Τα ταξίδια προσφέρουν ευκαιρίες γνωριμίας με διάφορους 

πολιτισμούς κοινωνικά συστήματα, οικοσυστήματα, κ.λ.π.  Όποια ταξίδια 

γίνονται αποκλειστικά και μόνο για την αυτοϊκανοποίηση του ανθρώπου, και 

όχι λόγω παρακίνησης ή κοινωνικής εντύπωσης, είναι μία μορφή 

αυτοολοκλήρωσης. 

Στη σημερινή εποχή, πολλές από τις εναλλακτικές μορφές τουρισμού 

δημιουργούν συνθήκες ταξιδιών με ιδιαίτερη αξία και σημασία για την 

αυτοϊκανοποίηση των ανθρώπων.  Μπορούμε να τα θεωρήσουμε ταξίδια που 

δίνουν έμφαση στις ανάγκες της αυτοολοκλήρωσης. 

 

 

4.3   Ο ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΤΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ 
 

Θεωρήσαμε στα προηγούμενα ότι οι άνθρωποι που ταξιδεύουν έχουν 

καλύψει εισοδηματικά τις βασικές τους ανάγκες (φυσιολογικές ανάγκες και 

ανάγκες ασφάλειας) και μπορούν να διαθέσουν ένα μέρος του εισοδήματός 

τους για ταξίδια οποιασδήποτε μορφής με καταλυτική επικράτηση των 

ταξιδιών αναψυχής. 

Είναι επόμενο λοιπόν, όσο μεγαλύτερα είναι τα εισοδήματα των 

καταναλωτών τουριστικού προϊόντος τόσο μεγαλύτερη να είναι και η ζήτησή 

του, όπως ακριβώς γνωρίζουμε και από τη θεωρία της κατανάλωσης.  Έτσι, 

ξεκινώντας από εισόδημα θεωρητικά 0 στο διάγραμμα, όσο αυξάνονται τα 

διαθέσιμα εισοδήματα στον κάθετο άξονα τόσο αυξάνεται και η ζήτηση 

τουριστικού προϊόντος. 

 

διαθέσιμα       Α                               Β 

εισοδήματα       ΑΒΓ = όρια 
        Α’    Β’                 εισοδηματικού 
           περιορισμού 

                               Γ’                 Γ 

            Ο                       ζήτηση τουρ. προϊόντος 
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Τα διαθέσιμα εισοδήματα όμως για τουριστικά ταξίδια έχουν όρια. 

Μέσα σ’ αυτά τα όρια η ζήτηση ενός τουριστικού προϊόντος επηρεάζεται 

από την τιμή και την ποιότητα. 

Αν, για παράδειγμα, οι ταξιδιώτες – τουρίστες έχουν διαθέσιμο εισόδημα 

900 ευρώ για ταξίδια ανά ζεύγος, με κόστος ημέρας 90 ευρώ (ύπνος, φαγητό, 

περιήγηση) η ζήτηση χρήσης του τουριστικού προϊόντος θα είναι για 10 

ημέρες (10χ90).  Αν το κόστος ημέρας είναι 60 ευρώ η ζήτηση χρήσης του 

τουριστικού προϊόντος θα είναι για 15 ημέρες (15χ60=900). 

Από τη θεωρία των τιμών γνωρίζουμε ακριβώς τα ίδια.  Όσο μεγαλύτερη 

είναι η τιμή ενός αγαθού τόσο μικρότερη είναι η ζητούμενη ποσότητα από 

αυτό, όπως απεικονίζεται και στο διάγραμμα. 

 

Τιμή 

         90 

 

          60 

 

 

             0                    5                   10               15 
            ζητούμενη ποσότητα 
 

Επομένως το ύψος των διαθέσιμων εισοδημάτων και το επίπεδο των 

τιμών είναι καθοριστικοί παράγοντες για την ποσότητα χρήσης του 

τουριστικού προϊόντος. 

Οι κανόνες της μικροοικονομικής εδώ έχουν σχεδόν πλήρη εφαρμογή.  

Λέμε σχεδόν γιατί το τουριστικό προϊόν παρουσιάζει κάποιες ιδιομορφίες τις 

οποίες θα αναλύσουμε στα επόμενα, αλλά δεν ανατρέπουν την οικονομική 

επιστήμη.  Έτσι: 

- Για είδη τουρισμού αναψυχής, αν οι τιμές μιας περιοχής είναι 

υψηλές, οι τουρίστες θα την υποκαταστήσουν με άλλη περιοχή 

παρόμοιων χαρακτηριστικών με χαμηλότερες τιμές, προκειμένου να 

απολαύσουν μεγαλύτερο χρόνο (ποσότητα) με το διαθέσιμο 

εισόδημά τους.  Αυτό βέβαια εφόσον πέραν των τιμών και η 
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ποιότητα (τουριστικό service, κεφ. 3.2) δεν υστερεί έναντι της 

ακριβότερης περιοχής, άρα υπάρχει συγκριτικό πλεονέκτημα. 

- Για είδη τουρισμού εξειδικευμένης και συγκεκριμένης ζήτησης η 

ανωτέρω υποκατάσταση μιας περιοχής με άλλη δεν μπορεί να 

λειτουργήσει.  Κάποιοι τουρίστες θέλουν οπωσδήποτε να 

επισκεφθούν την Κνωσό στην Κρήτη ή τη Βεργίνα στη Μακεδονία 

που αποτελεί γι’ αυτούς στόχο άμεσης γνώσης στα πλαίσια μιας 

επιθυμητής αυτοολοκλήρωσης.  Στην περίπτωση αυτή δεν 

υποκαθίσταται ούτε η Κνωσός ούτε η Βεργίνα, γιατί παρουσιάζουν 

ανελαστικότητα ζήτησης έναντι άλλων υποκατάστατων περιοχών.  

Μπορεί όμως να περιοριστεί η ποσότητα χρήσης (χρόνος) αυτού 

του τουριστικού αγαθού.  Αρκεί βέβαια το επίπεδο των τιμών να 

κινείται μέσα στα όρια εισοδηματικού περιορισμού για την ελάχιστη 

δυνατή χρήση του από τους ενδιαφερόμενους τουρίστες. 

- Η επιλογή προορισμού.  Η βασική σκέψη που καθορίζει αν ένας 

άνθρωπος θα επιλέξει κάποιον προορισμό αντί για κάποιον άλλο, 

είναι η μεγιστοποίηση της ωφέλειας.  Η μεγιστοποίηση της ωφέλειας 

είναι το οικονομικό κριτήριο για την κατανομή των δεδομένων 

διαθέσιμων εισοδημάτων ανάμεσα στα ταξίδια και στα άλλα αγαθά, 

και πάντοτε σε σχέση με την τιμή των ταξιδιών.  Από τη στιγμή που 

θα ληφθεί η απόφαση για ένα ταξίδι, ο άνθρωπος έχει εκδηλώσει 

την άποψή του, με οικονομικά δεδομένα, ότι το συγκεκριμένο ταξίδι 

είναι ένα αγαθό το οποίο όταν το απολαύσει θα αυξηθεί η συνολκή 

του ικανοποίηση.  Έτσι η επιλογή του προορισμού και του ταξιδιού 

στοχεύει στη μεγιστοποίηση της ικανοποίησης ανάμεσα στην 

κατηγορία αυτών των προϊόντων (ταξιδιών).  Προφανώς, τα άτομα 

μπορούν να επιλέξουν κάθε φορά ένα συνδυασμό προορισμών που 

προϋποθέτει και ένα συνδυασμό αντίστοιχων αποφάσεων. 
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4.4  ΜΟΡΦΕΣ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΖΗΤΗΣΗ 
 

Στη σύγχρονη εποχή η ζήτηση τουριστικού προϊόντος σε επίπεδο ατόμου 

– καταναλωτή έχει περιοριστεί και το μεγαλύτερο τμήμα της εκφράζεται μέσα 

από θεσμοποιημένες μορφές τουρισμού.  Αυτές αποτελούν την κινητήρια 

δύναμη του τουρισμού.  Αποτελούνται από όλες τις αλληλοσυνδεόμενες 

τουριστικές υπηρεσίες («τουριστικά πακέτα») που επιτρέπουν την ύπαρξη του 

μαζικού τουρισμού. 

Οι τουριστικοί πράκτορες, οι συγκοινωνίες, τα καταλύματα, τα εστιατόρια 

και οι τουριστικοί έμποροι, είναι ορισμένες από τις βασικές λειτουργικές  

υπηρεσίες που απαιτούνται για τη μετακίνηση μεγάλων αριθμών ανθρώπων.  

Οι θεσμοποιημένοι τουρίστες έχουν χαρακτηρισθεί και ως ταξιδιώτες κάτω 

από μία «περιβαλλοντική ομπρέλα».  Η «ομπρέλα» προστατεύει τους 

τουρίστες από την άμεση επαφή με ένα ξένο τρόπο ζωής των κατοίκων του 

τόπου προορισμού. 

Τα πακέτα τουριστικού προϊόντος που προσφέρονται και ζητούνται είναι 

κυρίως πακέτα που ζητά η μεγάλη μάζα των τουριστών, χαρακτηρισμένη και 

ως «μαζικοί τουρίστες», οργανωμένοι ή μεμονωμένοι. 

 

- Οργανωμένοι μαζικοί τουρίστες.  Αυτοί, σχεδόν αποκλειστικά, θα 

αγοράσουν ένα τουριστικό πακέτο που θα περιλαμβάνει ένα 

συγκεκριμένο δρομολόγιο με στάσεις και επισκέψεις σε γνωστές 

περιοχές, έναν οδηγό-ξεναγό, όλες τις μεταφορές, τα καταλύματα 

και τα γεύματα.  Μεγάλη έμφαση δίνεται στον κατάλογο των 

περιοχών ώστε να υπάρχει ικανοποιητική πρόσβαση και να είναι 

δυνατό να πραγματοποιούνται σύντομες στάσεις σε κάθε μία από 

αυτές.  Η ελκυστικότητα του τουριστικού πακέτου μαζικού τουρισμού 

είναι η ευκολία της πραγματοποίησής του και η τιμή του, αφού 

περιλαμβάνει έναν πλήρη κατάλογο υπηρεσιών.  Οι τουρίστες σ’ 

αυτή την περίπτωση δεν χρειάζεται να ασχοληθούν ούτε με την 

έκδοση της βίζας τους, ούτε με τα τοπικά έθιμα, ούτε να μιλήσουν 

την τοπική γλώσσα, ούτε να αποφασίσουν πού να μείνουν και τι να 
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δουν.  Η εμπιστοσύνη που δείχνουν οι μαζικοί τουρίστες στα πακέτα 

αυτά, τους κάνει να είναι οι μεγαλύτεροι χρήστες των τουριστικών 

κατηγοριών. 

- Μεμονωμένοι μαζικοί τουρίστες.  Αυτοί στηρίζονται επίσης στα 

πακέτα των φορέων τουριστικών υπηρεσιών  όχι όμως στον ίδιο 

βαθμό με τους οργανωμένους.  Οι μεμονωμένοι τουρίστες 

επιλέγουν πακέτα που τους δίνουν κάποια περιθώρια ελευθερίας 

κινήσεων και επιλογών.  Χρησιμοποιούν τις εταιρίες τουριστικών 

υπηρεσιών κυρίως για τα μέσα μεταφοράς και τα καταλύματα και 

δεν αγοράζουν ένα πλήρως προσχεδιασμένο ταξίδι.  Για το λόγο 

αυτό τα πακέτα που περιλαμβάνουν τα μέσα συγκοινωνίας και τα 

καταλύματα μόνο, προσελκύουν μόνο τους μεμονωμένους 

τουρίστες μαζικών ταξιδιών. 

- Εξερευνητές.  Σαφώς μικρότερο ποσοστό των τουριστών ανήκουν 

σ’ αυτή την κατηγορία.  Έχουν την τάση να αποφεύγουν το γνώριμο 

και να αναζητούν το άγνωστο και πρωτότυπο.  Προτιμούν να 

χρησιμοποιούν υπηρεσίες που προσφέρονται στον τόπο 

προορισμού.  Μπορεί να είναι έμπειροι ταξιδιώτες, ικανοί να 

κατανοήσουν και να χρησιμοποιήσουν τους φορείς τουριστικών 

υπηρεσιών στο μικρότερο βαθμό.  Δίνουν την εντύπωση ανθρώπων 

που ρισκάρουν. 

- Περιπλανητές.  Αυτοί μετακινούνται από το ένα μέρος στο άλλο, 

χωρίς κάποιο συγκεκριμένο δρομολόγιο και συνταυτίζονται με την 

τοπική κουλτούρα.  Χρησιμοποιούν τις ταξιδιωτικές υπηρεσίες που 

χρησιμοποιούν και οι κάτοικοι του τόπου.  Προτιμούν τα δωμάτια σε 

οικογενειακά καταλύματα ή κάμπινγκ και πολλές φορές εργάζονται 

για να ενισχύσουν το εισόδημά τους προκειμένου να συνεχίσουν το 

ταξίδι τους. 
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4.5  ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΖΗΤΗΣΗ 
 

Η επιλογή των προορισμών από μέρους των τουριστών δεν είναι 

πάντοτε ταυτόσημη με τις επιθυμίες του ή με τα ταξιδιωτικά τους όνειρα.  

Ανοίγοντας τα διάφορα τουριστικά περιοδικά ή φυλλάδια, ανοίγοντας τις 

σχετικές σελίδες στο Internet, ο διαφημιστικός βομβαρδισμός 

αποπροσανατολίζει, όχι λίγες φορές, πολλούς τουρίστες από τον αρχικό 

προορισμό της επιθυμίας τους σε έναν άλλο που εμφανίζεται 

εντυπωσιακότερος από ότι πραγματικά είναι ή φθηνότερος από τους 

πραγματικά εντυπωσιακούς και ενδιαφέροντες.  Σ’ αυτό συμβάλλουν και οι 

τουριστικοί πράκτορες οι οποίοι έχουν κάθε λόγο να προβάλλουν και να 

προτείνουν τους τόπους εκείνους από όπου οι ίδιοι θα αποκομίσουν τα 

μεγαλύτερα κέρδη. 

Η τουριστική ζήτηση λοιπόν δεν είναι αυθεντική και πηγαία, αλλά 

τουλάχιστον για το είδος του μαζικού τουριστικού προϊόντος,  είναι σε 

σημαντικό βαθμό κατευθυνόμενη. 

 

 

4.6  ΜΕΤΡΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ (ΑΦΙΞΕΙΣ - ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ) 
 

Σε κάθε οικονομικό μέγεθος καθιερώθηκε ένα μέτρο μέτρησης.  Όλα τα 

μέτρα μέτρησης στα οικονομικά μεγέθη κάνουν χρήση των αριθμών και των 

μαθηματικών αλλά είναι αδύνατο να υπάρχουν αποτελέσματα με μαθηματική 

ακρίβεια. 

Έτσι το αριθμητικό μέτρο που σε πολύ μεγάλη προσέγγιση μετράει την 

τουριστική ζήτηση είναι ο αριθμός των αφίξεων και διανυκτερεύσεων των 

επισκεπτών.  Εξάλλου από το κεφάλαιο 1.1  στον ορισμό του τουρισμού 

αναφέρεται ότι περιλαμβάνει τους ταξιδιώτες που μένουν μακριά από το σπίτι 

τους τουλάχιστον για «μία νύχτα».  Αυτό σημαίνει ότι ως μονάδα μέτρησης της 

τουριστικής ζήτησης εξυπηρετεί να είναι η διανυκτέρευση γιατί και ως μονάδα 

τουριστικής δαπάνης, περιλαμβάνει τη δαπάνη διαμονής, δαπάνη φαγητού και 

δαπάνη παράπλευρων υπηρεσιών. 
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Αυτό το μέτρο είναι άσχετο με το πού διανυκτερεύει ο τουρίστας 

(ξενοδοχείο, κάμπινγκ, οικογενειακό ενοικιαζόμενο δωμάτιο, κ.λ.π.).  Είναι 

όμως σχετικό με την συνέπεια και τον έλεγχο από μέρους της διοίκησης των 

ανωτέρω γιατί στα κάμπινγκ και κυρίως στα ενοικιαζόμενα οικογενειακά 

δωμάτια για λόγους φοροτεχνικούς αρκετές διανυκτερεύσεις δεν εμφανίζονται. 

Ένα παράλληλο μέτρο μέτρησης της τουριστικής ζήτησης είναι ο 

αριθμός αφίξεων ξένων επισκεπτών που καταλήγουν σε μία χώρα.  Αυτό 

δείχνει το ενδιαφέρον των τουριστών για μία χώρα αλλά αν ο χρόνο διαμονής 

τους είναι ελάχιστος –ως περαστικοί ταξιδιώτες- η δαπάνη και συνεπώς η 

τουριστική ζήτηση με την οικονομική έννοια δεν θα είναι ανάλογη. 

 

 

4.7   Η ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΖΗΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 
 

Αναφέραμε στην ενότητα 4.2 ότι οι παράγοντες που υποκινούν την 

επιθυμία για τουριστικά ταξίδια είναι: 

- Εσωτερικά αλλά και εξωτερικά ερεθίσματα (προβολή και 

διαφήμιση). 

- Οι κοινωνικές ανάγκες των επαφών και επισκέψεων. 

- Η επιθυμητή κοινωνική εκτίμηση και επιπτώσεις. 

- Η ανάγκη για αυτοολοκλήρωση. 

 

Πέρα από την υποκίνηση των επιθυμιών όμως για την εκδήλωση 

πραγματικής ζήτησης του τουριστικού προϊόντος, τον καθοριστικό ρόλο 

παίζουν τα εισοδήματα και το επίπεδο των τιμών και από την άλλη πλευρά 

το προσφερόμενο τουριστικό προϊόν το οποίο διαμορφώνεται από: 

- Τα φυσικά, ιστορικά και πολιτιστικά δεδομένα. 

- Τις υποδομές (πρόσβασης και φιλοξενίας). 

- Το επίπεδο υπηρεσιών (εξυπηρέτησης). 
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Είναι δεδομένο ότι η Ελλάδα πλεονεκτεί έναντι άλλων χωρών, όσον 

αφορά τα φυσικά και κλιματολογικά δεδομένα, της πάνω από 3.000 χρόνια 

ιστορία της, και τον αρχαίο και βυζαντινό πολιτισμό της και τα μνημεία της.  

Η ζήτηση επομένως τουριστικού προϊόντος της Ελλάδας είναι συνάρτηση 

των άλλων παραγόντων όπως τους έχουμε αναπτύξει. 

- Εισοδήματα αλλοδαπών και ημεδαπών τουριστών. 

- Επίπεδο τιμών. 

- Υποδομές πρόσβασης και φιλοξενίας. 

- Επίπεδο υπηρεσιών. 

- Ερεθίσματα προβολής και διαφήμισης. 

- Επιλογή και προώθηση της Ελλάδας ως προορισμού από μέρους 

των τουριστικών πρακτόρων. 

 

● Η εξέλιξη των διαθέσιμων εισοδημάτων των αλλοδαπών και 

ημεδαπών τουριστών συνδέεται άμεσα με την οικονομία των 

αντίστοιχων χωρών.  Τα διαθέσιμα εισοδήματα  και οι οικονομίες σε 

παγκόσμιο επίπεδο τα τελευταία χρόνια, μετά το 2001, βρίσκονται 

σε κατάσταση σταθερότητας αλλά και στασιμότητας.  Χώρες που 

παρουσιάζουν έντονους ρυθμούς ανάπτυξης όπως εκείνες της Αν. 

Ασίας δεν έφτασαν το επίπεδο εισοδημάτων των κατοίκων τους 

πάνω από το όριο επιβίωσης ώστε να διαθέτουν μέρος της 

δαπάνης για τουριστικά ταξίδια.  Άρα παραμένουμε όσον αφορά το 

μαζικό τουρισμό στις γνωστές χώρες προέλευσης.  Μία μείωση της 

ζήτησης τα δύο τελευταία χρόνια από τη μεριά της Γερμανίας και της 

Αγγλίας από όπου προέρχεται ο κύριος αριθμός τουριστών για την 

Ελλάδα οφείλονται σε κάποια προβλήματα ανεργίας που 

εμφανίζουν οι χώρες αυτές. 

● Το επίπεδο των τιμών δεν είναι ανταγωνιστικό εφόσον την τελευταία 

10ετία η θέση της Ελλάδας ανάμεσα σε 212 χώρες του κόσμου 

κυμαίνεται από το 90 μέχρι το 100, που σημαίνει ότι υπάρχουν 

τουλάχιστον 110 χώρες με φθηνότερες τιμές. 
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● Καθυστερεί ακόμη, παρά την πληθώρα έργων της δεκαετίας 1994-

2004 μέσω και της Ευρωπαϊκής χρηματοδότησης, η εξέλιξη ενός 

προγραμματισμένου δικτύου υποδομών πρόσβασης σε τουριστικές 

περιοχές.  Αυτό ίσως οφείλεται στο ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση 

χρηματοδοτεί ευκολότερα οδικά δίκτυα μεταφοράς προϊόντων και 

σύνδεσης της Κεντρικής Ευρώπης με τη Μέση Ανατολή και αφήνει 

στις δυνατότητες κάθε χώρας την υλοποίηση υποδομών τουριστικού 

ενδιαφέροντος. 

● Ο βαθμός των παρεχόμενων τουριστικών υπηρεσιών ενώ έχει 

εξελιχθεί θεαματικά τα τελευταία χρόνια δεν βρίσκεται σε τέτοιο 

επίπεδο που να δικαιολογεί και να ισοσκελίζει τις υψηλές τιμές. 

● Η προβολή και διαφήμιση της Ελλάδας υστερεί σε σχέση με άλλες 

ανταγωνίστριες χώρες και έτσι είναι αυξημένος ο ρόλος των 

τουριστικών πρακτόρων στο να επιλέγουν τόπους προορισμού, 

όταν δεν δέχονται μεγάλες πιέσεις από τους τουρίστες για την 

Ελλάδα. 

● Με τις παραπάνω προϋποθέσεις και με κύριο ενδιαφέρον την άφιξη 

αλλοδαπών τουριστών στη χώρα ώστε να αυξάνεται και το εθνικό 

εισόδημα, καταγράφουμε τα εξής:  οι διανυκτερεύσεις αλλοδαπών 

τουριστών στην Ελλάδα καλύπτουν το 75% του συνόλου των 

διανυκτερεύσεων και μόνο το 25% καλύπτεται από εσωτερικές 

μετακινήσεις για τουριστικούς ή επαγγελματικούς λόγους.  Αυτό 

αυξάνει ακόμα περισσότερο την σημασία της διεθνούς αγοράς 

τουρισμού για την Ελλάδα. 

 

Μέχρι και το 1990 η αύξηση της τουριστικής ζήτησης για την Ελλάδα 

ήταν μεγαλύτερη από ότι στην Ευρώπη και στον κόσμο.  Όμως στη δεκαετία 

1990-2000 παρατηρούμε ότι η αύξηση των αφίξεων στην Ελλάδα είναι 

μικρότερη από την παγκόσμια, όπως φαίνεται και στον πίνακα που ακολουθεί. 
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Πίνακας  1 
Αφίξεις 1950-2000 (Παγκόσμια – Ευρώπη – Ελλάδα) 

 
 Παγκόσμια 

(εκατ.) 
Αύξηση ανά 
δεκαετία 

Ευρώπη 
(εκατ.) 

Αύξηση ανά 
δεκαετία 

Ελλάδα 
(χιλιάδες) 

Αύξηση ανά 
δεκαετία 

1950   25,3 ---------     16,8 ---------      33,30 -------- 

1960   69,3 174,11%     50,4 199,70%    399,41 1098,33%

1970 165,8 139,25% 117,3 133,01%   1609,2   302,87%

1980 286,0      72,50% 188,3     60,50%   5271,1   227,56%

1990 457,2      59,86% 282,7     50,13%   8873,0     68,33%

2000 696,8      52,41% 402,5     42,38% 13095,5     47,59%

 

Πηγές:  WTO (2002), ΕΟΤ (2003). 

 

Η μέση ετήσια αύξηση των αφίξεων στη δεκαετία 1990-2000 τείνει στο 

4% ενώ η αντίστοιχη μέση ετήσια αύξηση των εσόδων από τον τουρισμό είναι 

περίπου 14%.  Η διαφορά αυτή στο ρυθμό αύξησης των εσόδων έναντι των 

αφίξεων οφείλεται κατά ένα μέρος στην αύξηση της πραγματικής δαπάνης των 

τουριστών και κατά ένα μέρος στην αλλαγή του τρόπου υπολογισμού και 

καταγραφής του τουριστικού συναλλάγματος.  Παρατηρούμε δηλαδή ότι ενώ 

οι αφίξεις από 9.233.000 (1996) αυξήθηκαν σε 10.070.000 (1997), τα έσοδα 

από 3.723 εκ. USD (1996) αυξήθηκαν σε 5.151 εκ. USD (1997). 

Η παραπάνω εξέλιξη σηματοδοτεί ότι η Ελλάδα παρουσιάζοντας μία 

υποχώρηση του ρυθμού αύξησης των αφίξεων στα ποσοστά του μέσου 

Ευρωπαϊκού (47,5 προς 42,3), θεωρείται πλέον ένας «ώριμος» τουριστικός 

προορισμός με την έννοια του κύκλου ζωής ενός προϊόντος. 

Με τα στοιχεία που έχουμε στη διάθεσή μας επεξεργασμένα μέχρι το 

2002 και το 2003 εντοπίζουμε κάποιες σημαντικές μεταβολές.  Πρέπει να 

σημειωθεί π.χ. ότι μόλις το Νοέμβριο του 2005 η ΕΣΥΕ έδωσε τελικούς 

αριθμούς για το 2003, ενώ ο ΕΟΤ παρέπεμπε στην ΕΣΥΕ ως ο ίδιος να μη 

γνώριζε τίποτα για τα γεγονότα.  Επ’ αυτού όμως θα επανέλθουμε στο τέλος 

της εργασίας. 
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Εξετάζοντας τις μεταβολές των αφίξεων αλλοδαπών περιηγητών στην 

Ελλάδα κατά τα 10 έτη 1994-2003 παρατηρούμε κάποιες περιοδικές υφέσεις 

και ανακάμψεις. 

Πίνακας  2 

Έτος Αφίξεις 

1994 11.301.722

1995 10.712.145

1996 9.782.061

1997 10.588.489

1998 11.363.822

1999 12.605.928

2000 13.567.453

2001 14.678.688

2002 14.918.177

2003 14.829.393

Πηγή:  ΕΣΥΕ 

Παρατηρούμε στον πίνακα 

αυτό ότι εμφανίστηκε μία κάμψη 

από το 1994 έως το 1996 για να 

εισέλθει ξανά σε ανοδική πορεία το 

1997 η τουριστική ζήτηση (αριθμός 

αφίξεων), ισοσκέλισε το 1998 τις 

αφίξεις του 1994, έφτασε το 2002 

στα 14.918.177 και παρουσίασε 

στασιμότητα με τάσεις ύφεσης το 

2003 στα 14.829.393.  Αμέσως 

μετά όμως τον επόμενο χρόνο 

(2004) άρχισε πάλι η ανάκαμψη. 

 

 

Το πρώτο τρίμηνο Ιανουαρίου – Μαρτίου 2003 σημειώθηκαν αφίξεις 

1.0068.878, ενώ το αντίστοιχο τρίμηνο του 2004 ανέβηκαν στο 1.144.653. 

 

Πίνακας   3 
Αφίξεις  Α’ τριμήνου 

-------- Α’ τρίμηνο 
2002 

Α’ τρίμηνο 
2003 

Α’ τρίμηνο 
2004 

Αριθμός αφίξεων 1.226.764 1.068.878 1.144.653 

  

Το 2003 ήταν αναμφισβήτητα μία δύσκολη χρονιά για την παγκόσμια 

τουριστική αγορά καθόσον σημαδεύτηκε από τρία αρνητικά γεγονότα.  Τον 

πόλεμο στο Ιράκ, την επιδημία της άτυπης πνευμονίας (SARS),  και τη 

γενικότερη οικονομική ύφεση.  αυτά οδήγησαν σε μείωση των αεροπορικών 

ταξιδιών, το βασικότερο μέσο μεταφοράς τουρισμού, κυρίως για διηπειρωτικά 

ταξίδια. 



 46

Οι διανυκτερεύσεις στα ξενοδοχειακά καταλύματα κατά τα έτη 1996-

2002 παρουσίασαν την εξής εξέλιξη: 

Πίνακας  4 
Στοιχεία:  ΕΣΥΕ 

Έτος Διανυκτερεύσεις

1996 47.945.506 

1997 53.364.507 

1998 56.549.442 

1999 60.256.902 

2000 61.302.903 

2001 58.832.656 

2002 55.840.611 

Συγκρίνοντας τους δύο προηγούμενους πίνακες παρατηρούμε ότι ενώ οι 

αφίξεις από το 1996 (9.782.061) το 2002 ανήλθαν σε 14.918.177, αύξηση 

δηλαδή 42,2% οι διανυκτερεύσεις από 47.945.506 το 1996 ανήλθαν το 2002 

σε 55.840.611, δηλαδή αύξηση μόνο 13,7%. 

Αυτή η δυσανάλογη σχέση αφίξεων – διανυκτερεύσεων εμφανίζεται πιο 

έντονα από το 1999 και μετά.  Αυτό σημαίνει κυρίως ότι ο χρόνος παραμονής 

των τουριστών στη χώρα περιορίστηκε αισθητά και άποψή μας είναι για 

οικονομικούς λόγους.  Επειδή ο κύριος όγκος των αλλοδαπών τουριστών είναι 

Ευρωπαίοι και κυρίως Γερμανοί, Άγγλοι, η στασιμότητα της Ευρωπαϊκής 

οικονομίας περιόρισε τη διαθέσιμη δαπάνη για ταξίδια αναψυχής.  Ο ίδιος 

λόγος περιόρισε και τις διανυκτερεύσεις των ημεδαπών τουριστών. 

Μέσα στις αφίξεις συμπεριλαμβάνονται και οικονομικοί μετανάστες 

(Αλβανοί 1.000.000 αφίξεις επί πλέον το 2002) οι οποίοι προφανώς δεν 

διανυκτερεύουν σε ξενοδοχεία.  Αυτό όμως δεν αλλοιώνει το προηγούμενο 

συμπέρασμα επειδή ο αριθμός των οικονομικών μεταναστών κατά τα έτη αυτά 

δεν ήταν καθοριστικός ώστε να επηρεάζει το ανάλογο αποτέλεσμα. 

Είναι σημαντικό επίσης να παρατηρήσουμε ότι στο σύνολο των 

55.840.611 διανυκτερεύσεων του έτους 2002, το 14,8% ήταν διανυκτερεύσεις 

αλλοδαπών και το υπόλοιπο 25,2% διανυκτερεύσεις ημεδαπών, όπως 

προκύπτει από στοιχεία της ΕΣΥΕ. 
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Πίνακας  6 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Επεξεργασία στοιχείων ΕΟΤ/ΕΣΥΕ. 
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Η προέλευση των αφίξεων αλλοδαπών τουριστών κατά ηπειρωτική 

περιοχή κατανέμεται ως εξής: 

 

Πίνακας  5 

Περιοχή 2000 2001 2002 2003 

Ευρ. Ένωση 9.219.271 9.817.550 9.637.540 9.324.485 

Λοιπή Ευρώπη 2.995.693 3.410.553 3.598.970 3.748.449 

Ασία 451.816 467.761 609.509 574.896 

Αφρική 60.955 58.104 52.800 44.192 

Αμερική 300.123 231.675 217.369 219.391 

Ωκεανία 67.597 71.688 63.811 57.990 

Λοιποί δρόμοι και  
κρουαζιέρες 471.908 621.357 738.178* 860.000* 

ΣΥΝΟΛΑ 13.567.453 14.678.688 14.919.177 14.829.393 
*Οι αριθμοί με αστερίσκο δεν είναι οριστικοί. 

Στοιχεία:  ΕΣΥΕ 

 

Από τα στοιχεία του παραπάνω πίνακα φαίνεται καθαρά ότι η αισθητή 

αύξηση των αφίξεων κατά το 2001 (Πίνακας 2) από 13.567.453 το 2000 σε 

14.678.688 το 2001 οφείλονταν στην αύξηση των αφίξεων από τις χώρες της 

Ευρώπης.  

Από τις χώρες της Ε.Ε. η αύξηση της περιόδου ήταν 598.279 και από τις 

λοιπές Ευρωπαϊκές Χώρες ήταν 414.860.  Συνολική αύξηση αφίξεων από 

Ευρώπη 1.012.139.  Αριθμός που καλύπτει σχεδόν την αύξηση των αφίξεων 

κατά το 2001.  Η αύξηση των αφίξεων από τις χώρες της λοιπής Ευρώπης 

περιλαμβάνει και τους οικονομικούς μετανάστες από την Αλβανία, οι οποίοι 

εμφανίζουν πολλαπλές αφίξεις ανά άτομο γιατί ταξιδεύουν προς και από την 

Αλβανία περισσότερες από μία φορές το χρόνο.  Έτσι στις 414.860 επί πλέον 

αφίξεις από τις λοιπές χώρες της Ευρώπης οι 320.000 αφορούσαν την 

αύξηση των πήγαινε-έλα των Αλβανών μεταναστών, οι οποίοι διαφοροποιούν 

στον ανάλογο βαθμό τα νούμερα της τουριστικής κίνησης. 
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Η αύξηση των αφίξεων από τις χώρες της Ε.Ε. και τις χώρες της Αν. 

Ευρώπης στην Ελλάδα κατά τη χρονιά που σε παγκόσμιο επίπεδο ο αριθμός 

ταξιδιωτών ήταν στάσιμος (696 εκατ. το 2000, 693 εκατ. το 2001, 703 εκατ. το 

2002), σηματοδοτεί τη σημασία των χωρών αυτών για τον Ελληνικό τουρισμό. 

 

 

Κατανομή τουριστικής κίνησης ανά μήνα. 
Βασιζόμενοι στα στοιχεία της ΕΣΥΕ, η τουριστική ζήτηση στην Ελλάδα 

εμφανίζει μία σταθερότητα κατανομής ανά μήνα, με ανεπαίσθητες 

παρεκκλίσεις από έτος σε έτος 

Παρατηρούμε στον πίνακα 6 ότι η τουριστική κίνηση στην Ελλάδα 

συσσωρεύεται κατά 75% περίπου στο 5μηνο Μαΐου – Σεπτεμβρίου με αιχμή 

τον Αύγουστο (20% περίπου), ενώ το υπόλοιπο 25% διαχέεται στους 

υπόλοιπους 7 μήνες του έτους 

Αυτό δείχνει και την εποχικότητα της τουριστικής ζήτησης, που σημαίνει 

ότι αυτή είναι συνδυασμός των κλιματολογικών συνθηκών της Ελλάδας αλλά 

και της εποχής που παίρνουν τις άδειες οι εργαζόμενοι των Ευρωπαϊκών 

Χωρών που αποτελούν την καθοριστική πηγή προέλευσης τουριστών.  Δείχνει 

επίσης ότι το συντριπτικό κομμάτι της τουριστικής ζήτησης για την Ελλάδα 

είναι ζήτηση τουρισμού αναψυχής. 

Αυτό το συμπέρασμα ενισχύει και ο πίνακας 7 που δείχνει ότι το μεγάλο 

μερίδιο της κίνησης εμφανίζεται στις περιοχές όπου υπάρχει ήλιος, θάλασσα 

και εξαίρετες κλιματολογικές συνθήκες, όπως το Νότιο Αιγαίο και η Κρήτη που 

κατέχουν τη μερίδα του λέοντος με 60% περίπου στο σύνολο των 

διανυκτερεύσεων, ακολουθούμενες από τα Ιόνια Νησιά. 
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Πίνακας  7 
 

Διανυκτερεύσεις αλλοδαπών ανά περιφέρεια: 

Περιφέρεια Διανυκτερεύσεις 2002 

Αττική 3.793.668 

Κεντρ. Μακεδονία 2.191.440 

Νότιο Αιγαίο 13.610.486 

Πελοπόννησος 853.118 

Θεσσαλία 698.449 

Στερεά Ελλάδα 548.389 

Αν. Μακεδ. – Θράκη 537.179 

Δυτική Ελλάδα 591.672 

Ιόνιοι Νήσοι 5.738.742 

Κρήτη 11.424.953 

Ήπειρος 207.101 

Βόρειο Αιγαίο 1.539.093 

Δυτική Μακεδονία 53.979 

Σύνολο αλλοδαπών 41.788.268 

Απόσπασμα από πίνακες ΕΣΥΕ. 

 

Ο παγκόσμιος οργανισμός τουρισμού (WTO) δίνει τα εξής ενδιαφέροντα 

στοιχεία για τη θέση της Ελλάδας στον παγκόσμιο τουρισμό, όπως φαίνεται 

στους ακόλουθους πίνακες  8 και 9. 
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Πίνακας  8 

Οι 10 πρώτες χώρες σε αφίξεις 

Αφίξεις σε εκατομμύρια
Χώρα 

2002 2003 

Γαλλία 77,0 75,0 

Ισπανία 52,3 52,5 

ΗΠΑ 41,9 40,4 

Ιταλία 39,8 39,6 

Κίνα 36,8 33,0 

Αγγλία 24,2 24,8 

Αυστρία 18,6 19,1 

Μεξικό 19,7 18,7 

Γερμανία 18,0 18,4 

Καναδάς 20,1 17,5 

Πηγή W.T.O. 

 

Πίνακας  9 

Οι 10 πρώτες χώρες σε εισπράξεις 

Εισπράξεις σε δις δολλάρια
Χώρα 

2002 2003 

ΗΠΑ 66,5 65,1 

Ισπανία 33,6 41,7 

Γαλλία 32,3 36,6 

Ιταλία 26,9 31,3 

Γερμανία 19,2 23,0 

Αγγλία 17,6 19,4 

Κίνα 20,4 17,4 

Αυστρία 11,2 13,6 

Τουρκία 11,9 13,2 

Ελλάδα 9,7 10,7 

Πηγή W.T.O. 
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Στους πίνακες 8 και 9 τα στοιχεία του 2003 δεν είναι οριστικά 

επεξεργασμένα. 

Παρατηρούμε στους δύο πίνακες κάποιες μετατοπίσεις χωρών στη σειρά 

κατάταξης μεταξύ αφίξεων και εισπράξεων. 

Οι λόγοι που μετατοπίζουν τη θέση των χωρών στον πίνακα 9 έναντι του 

πίνακα 8, είναι δύο: 

- Οι τιμές είναι διαφορετικές, άρα μπορεί μία χώρα με μικρότερο αριθμό 

αφίξεων να έχει αυξημένες εισπράξεις (π.χ. ΗΠΑ), ή αντιθέτως μία 

χώρα να έχει μικρότερες σχετικά εισπράξεις από τον αριθμό των 

αφίξεων (π.χ. Ιταλία, όπου με αφίξεις σχεδόν όσες και οι ΗΠΑ 

εμφανίζει εισπράξεις μόνο 26,9 δις δολ.). 

- Δεύτερος λόγος είναι ο χρόνος διαμονής.  Έτσι μπορεί σε μία χώρα 

να παρατηρούμε μεγάλο αριθμό αφίξεων με μέσο όρο διαμονής π.χ. 

7 ημέρες, ενώ σε άλλη να έχουμε μικρότερο αριθμό αφίξεων με μέσο 

χρόνο διαμονής 15 ημέρες. 

 

Ο δεύτερος λόγος του χρόνου διαμονής είναι εκείνος που κατά την 

άποψή μας στον πίνακα 9 φέρνει στις θέσεις 9η και 10η την Τουρκία και την 

Ελλάδα εκτοπίζοντας από τον πίνακα το Μεξικό και τον Καναδά (παρότι έχουν 

μεγαλύτερο αριθμό αφίξεων από την Ελλάδα). 

Πρέπει να επισημάνουμε επίσης ότι η Ιταλία, κατά τη γνώμη μας, 

αποτελεί για σημαντικό αριθμό τουριστών ενδιάμεσο σταθμό με μικρό χρόνο 

διαμονής και με κύριο προορισμό άλλη χώρα της μεσογείου (Ελλάδα, Μάλτα, 

Μαρόκο, Τυνησία, Αίγυπτο).  Σ’ αυτές τις χώρες θα μπορέσουν να διαμείνουν 

περισσότερες μέρες για αναψυχή, δαπανώντας το διαθέσιμο γι’ αυτό το 

σκοπό εισόδημά τους και υποκαθιστώντας χώρες με καλύτερη ίσως ποιότητα 

τουριστικού προϊόντος, αλλά ακριβότερες στο κόστος διαβίωσης. 

Δεν μπορεί κατά τη γνώμη μας η Ελλάδα να θεωρηθεί ενδιάμεσος 

σταθμός όπως η Ιταλία γιατί: 

- Πρώτον, έχει πρόσβαση σχεδόν μόνο προς την Κύπρο και την 

Αίγυπτο.  Η Τουρκία έχει πρόσβαση κυρίως από Αν. Βαλκάνια. 
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- Δεύτερον για να αφιχθούν προσωρινά στην Ελλάδα Ευρωπαίοι 

τουρίστες πρέπει ή να αφιχθούν αεροπορικώς και αν είναι έτσι γιατί 

να μην πάνε απευθείας στον προορισμό τους και αποφεύγουν να 

αφιχθούν οδικώς γιατί πρέπει να διασχίσουν τις περιοχές της πρώην 

Γιουγκοσλαβίας, που θεωρούνται ακόμα χώρες ασταθείς.  Έτσι 

προτιμούν τα δρομολόγια μέσω Ιταλίας όσοι ταξιδεύουν με 

αυτοκίνητα ή με πλοία. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  5 
 

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ 
 

 

5.1 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ 
 

- Η Μεσόγειος αποτέλεσε για χιλιετίες το κέντρο της εξέλιξης της 

ανθρωπότητας από κοινωνική, πολιτική και επιστημονική άποψη.  

Είναι κατακλυσμένη από ιστορικά και πολιτιστικά μνημεία που 

περιγράφουν και μαρτυρούν ότι στη Μεσόγειο θεμελιώθηκε και 

εξελίχθηκε η νέα ανθρώπινη κοινωνία, η Χριστιανική θρησκεία, και ο 

σύγχρονος πολιτισμός. 

- Οι κλιματολογικές συνθήκες γενικά της Μεσογείου είναι από τις 

ιδανικότερες του πλανήτη.  Η θερμοκρασία, ο καθαρός και φωτεινός 

ήλιος, η ήρεμη θάλασσα, δημιουργούν προϋποθέσεις για ευχάριστα 

ταξίδια αναψυχής και περιήγησης. 

- Το πολυμορφικό περιβάλλον της, όπου συνυπάρχουν ακρογιαλιές, 

πράσινο, ορεινοί όγκοι, προσφέρει προορισμούς για περιηγήσεις 

κάθε μορφής και επιθυμίας. 

- Η λεκάνη της Μεσογείου αποτελεί από γεωγραφική άποψη το επίνειο 

της αναπτυγμένης, παραγωγικά και εισοδηματικά, Δυτ. Ευρώπης, 

αλλά και των αναπτυσσόμενων τα τελευταία χρόνια χωρών της Αν. 

Ευρώπης.  Αυτό της προσφέρει τη δυνατότητα και την ευχέρεια να 

αποτελεί εύκολα προσβάσιμο τόπο προορισμού για τους 

Ευρωπαίους περιηγητές  

 

Όλα τα παραπάνω αποτελούν συγκριτικά υπαρκτά και φυσικά 

πλεονεκτήματα που προκαλούν το ενδιαφέρον για πολλές μορφές τουρισμού 

στην περιοχή. 
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Τα τελευταία χρόνια ωστόσο εμφανίζεται όλο και περισσότερο μία νέα 

κατηγορία τουριστών οι οποίοι δείχνουν προτίμηση σε τεχνικά 

«κατασκευασμένα κέντρα» τουριστικού ενδιαφέροντος από χώρες που 

στερούνται φυσικών και ιστορικών συγκριτικών πλεονεκτημάτων, διαθέτουν 

όμως τα απαιτούμενα επενδυτικά κεφάλαια για τη δημιουργία τέτοιων κέντρων 

τουριστικού ενδιαφέροντος.  Έτσι δημιουργήθηκε η πρώτη Disneyland στις 

ΗΠΑ, το κέντρο Atlantic City, κ.λ.π.  Αν προστεθεί σ’ αυτό και η δυνατότητα 

τέτοιων χωρών, όπως οι ΗΠΑ, να δαπανούν για άμεση διαφήμιση και να 

επηρεάζουν με την έμμεση προβολή μέσω των μέσων ενημέρωσης και των 

τουριστικών πρακτόρων των «κέντρων» αυτών, δημιουργώντας την ανάλογη 

μαζική ψυχολογία. 

Οι Μεσογειακές χώρες και η Ελλάδα φυσικά, οφείλουν να προχωρήσουν 

και προς την κατεύθυνση τέτοιων τεχνητών τουριστικών κέντρων, ώστε να μη 

μειονεκτούν μελλοντικά. 

 

 

5.2  ΕΙΔΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. 
 

Η Ελλάδα διαθέτει «συμπυκνωμένα» και σε μορφή «πληθώρας» τα 

παραπάνω φυσικά και ιστορικά μεσογειακά πλεονεκτήματα. 

- Αποτέλεσε τον πρώτο πλήρη και ολοκληρωμένο πολιτισμό από 

άποψη οργάνωσης της κοινωνίας και του πολιτεύματος, θεμελίωσης 

και εξέλιξης των επιστημών (μαθηματικά, φιλοσοφία, φυσική, ιατρική, 

οικονομία), καθώς και εκρηκτικής εξέλιξης της αρχιτεκτονικής και των 

καλών τεχνών (Παρθενώνας, γλυπτά, ναοί, εντυπωσιακοί ιστορικοί 

τάφοι, αρχαία θέατρα, κ.λ.π.). 

- Η καθαρότητα της ατμόσφαιρας, του ήλιου και της θάλασσας καθώς 

και οι ισορροπημένες θερμοκρασίες, δημιουργούν εξαιρετικές 

κλιματολογικές συνθήκες ώστε η Ελλάδα να αποτελεί πρώτη επιλογή 

ως τόπος προορισμού των τουριστών.  Δεν είναι τυχαίο ότι κατά την 

έναρξη του μαζικού τουρισμού (1950-1980) είχε συντριπτική υπεροχή 

στα ποσοστά αύξησης των τουριστικών αφίξεων έναντι των  μέσων 
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παγκόσμιων ποσοστών όπως φαίνεται και στον πίνακα 10 που 

ακολουθεί. 

- Το περιβάλλον της Ελλάδας είναι το πλέον πολυμορφικό της 

Μεσογείου, ικανό να καλύψει από φυσική άποψη κάθε επιθυμία.  

Σπουδαίοι ορεινοί όγκοι (Όλυμπος, Πίνδος, κ.α.), ατέλειωτα 

χιλιόμετρα ακρογιαλιές, κάμποι (Θεσσαλίας, Κεντρικής Μακεδονίας, 

Βοιωτίας), εκατοντάδες μεγάλα και μικρά νησιά του Αιγαίου και του 

Ιονίου, προσφέρουν ότι θα μπορούσε να ζητήσει ο κάθε τουρίστας.  

Υπάρχει πληθώρα αναγνωρισμένων βιοτόπων και ορεινά μονοπάτια 

για την κάλυψη του ανάλογου ενδιαφέροντος. 

- Είναι προσβάσιμη (σιδηροδρομικώς, οδικώς, αεροπορικώς, 

ακτοπλοϊκώς) τουλάχιστον για όλες τις χώρες της Ευρώπης όπου 

εξάλλου υπάρχουν και διαθέσιμα εισοδήματα για τουρισμό. 

- Διαθέτει ιστορικούς και θρησκευτικούς τόπους για την κάλυψη 

ανάλογων επιθυμιών των τουριστών.  Τέτοιοι είναι η Ολυμπία (η 

βάση των ολυμπιακών αγώνων 7 αιώνες π.Χ.), τα ιερά μαντεία, οι 

τόποι όπου ο Απόστολος Παύλος πάτησε για πρώτη φορά την 

Ευρώπη, έδρασε και ίδρυσε τη Χριστιανική εκκλησία, μοναστήρια με 

επικεφαλής το Άγιο Όρος, «δρόμοι» του Μεγάλου Αλεξάνδρου, του 

Οδυσσέα, κ.λ.π. 

Έτσι, για φυσικούς λόγους η Ελλάδα παρουσίασε τα αλματώδη ποσοστά 

αύξησης του τουρισμού που φαίνονται στον πίνακα 10 έναντι των ποσοστών 

του υπόλοιπου κόσμου. 

 
Πίνακας  10 

Έτος Παγκόσμια 
σε εκατ. 

Ποσοστό 
αύξησης 
δεκαετίας 

Ελλάδα 
σε χιλιάδες 

Ποσοστό 
αύξησης 
δεκαετίας 

1950 25,3 --- 33,30 ---
1960 69,3 174,11% 399,40 1098,35%
1970 165,8 139,25% 1609,20 302,87%
1980 286,0 72,50% 5271,10 227,56%
1990 457,2 59,86% 8873,00 68,33%
2000 696,8 52,41% 13.095,55 47,59%

 
Πηγή WTO (2002), EOT (2003) 



 57

Παρατηρείται ότι η ανακοπή των θεαματικών ποσοστών αύξησης του 

τουρισμού εμφανίστηκε γύρω στο 1980, όταν η Ελλάδα προσπαθούσε να 

κλείσει ακόμη πληγές της δικτατορίας, λόγω αναγκαίων εξοπλισμών δεν 

διέθετε τα απαραίτητα κεφάλαια για επενδύσεις τεχνικής αξιοποίησης των 

τουριστικών της τόπων.  Όμως κάποιες άλλες χώρες, όπως αναφέραμε και 

στην προηγούμενη ενότητα 5.1, κατά την εποχή εκείνη στράφηκαν με 

επενδύσεις στην αναμόρφωση και δημιουργία τεχνητών κέντρων τουριστικού 

ενδιαφέροντος και την προσφορά υψηλής ποιότητας υπηρεσιών και κέρδισαν 

αρκετούς πόντους στον αγώνα για τη διεκδίκηση μεριδίου της αγοράς. 

Οι χώρες αυτές βέβαια πρέπει να επισημάνουμε ότι δεν είχαν ανάγκη 

πολυδάπανα εξοπλιστικά προγράμματα και είχαν καλύψει ικανοποιητικά τις 

ανάγκες τους σε υποδομές.  Η Ελλάδα δυστυχώς ακόμη και σήμερα δαπανά 

σημαντικό μέρος του ΑΕΠ για εξοπλισμούς χάριν της εθνικής ασφάλειας αλλά 

και της εξωτερικής της πολιτικής, και επιπλέον το μεγάλο μέρος των δημόσιων 

επενδύσεων οδηγείται με τη μορφή της συμμετοχής στα 

συγχρηματοδοτούμενα από κοινού με την Ευρωπαϊκή Ένωση έργα 

υποδομής.  Αυτά όμως είναι κυρίως έργα που διαμορφώνουν εξωτερικές 

οικονομίες μεγάλης κλίμακας με μακροχρόνιο στόχο, που ενδιαφέρουν την 

Ευρωπαϊκή Ένωση και αγγίζουν τον τουρισμό μόνο έμμεσα από την άποψη 

της πρόσβασης.  Μικρό ποσοστό αυτών των προγραμμάτων διατίθεται με τη 

σύμφωνη γνώμη της Ε.Ε. για καθαρά τουριστικές επενδύσεις. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  6 
 

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ 
 

 

6.1  Η ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΑΣ 
 

Κατά την έρευνα των στοιχείων όσον αφορά τις βασικές μεσογειακές 

χώρες παρατηρήσαμε ότι απουσίαζε από τις συγκρίσεις η Ιταλία.  Μετά από 

συζητήσεις με υψηλόβαθμα στελέχη του ΕΟΤ και του ΣΕΤΕ (Σύνδεσμος 

Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων) αποκομίσαμε το συμπέρασμα 

(πράγμα που θεωρείται δεδομένο για εκείνους) ότι η Ιταλία πουλάει κυρίως 

ένα ιδιαίτερο τουριστικό προϊόν. 

Ενώ όλες οι άλλες χώρες της Μεσογείου πουλάνε στο συντριπτικό 

ποσοστό των αλλοδαπών τουριστών ήλιο, θάλασσα, κλίμα, η Ιταλία 

προβάλλει και πουλάει τα ιστορικά πολιτιστικά της στοιχεία από τη Ρωμαϊκή 

Αυτοκρατορία (Κολοσσαίο, κ.λ.π.) μέχρι την Ευρωπαϊκή αναγέννηση 

(Φλωρεντία, Βενετία, Λεονάρντο ντα Βίντσι, Μιχαήλ Άγγελος, κ.λ.π.).  Η Ιταλία, 

καθώς ήταν η προηγμένη οικονομικά χώρα της Μεσογείου, αξιοποίησε και 

πρόβαλλε έγκαιρα και κατά την έναρξη του μαζικού τουρισμού, τα ιστορικά 

πολιτιστικά της στοιχεία, δημιουργώντας έτσι ένα έντονο τουριστικό 

ενδιαφέρον που ακολουθήθηκε από ένα ρεύμα τουριστών με αντίστοιχες 

επιθυμίες. 

Η κυρίαρχη μάζα των τουριστών που επισκέπτεται την Ιταλία αναζητεί 

κυρίως τον πολιτιστικό πολιτισμό και όχι την αναψυχή με ήλιο, θάλασσα και 

κλίμα.  Έτσι αν έμπαινε σε σύγκριση με τις άλλες μεσογειακές χώρες με τα 

σημερινά δεδομένα θα συγκρίναμε ανόμοια τουριστικά προϊόντα. 

Κρατάμε πάντως υπόψη μας για το τελευταίο κεφάλαιο την αναγκαιότητα 

της αξιοποίησης και προβολής του ιστορικού – πολιτιστικού πλούτου της 

Ελλάδας, που μέχρι το 1950 ακόμα διαμορφώνονταν ως επικράτεια και με την 

οικονομική στενότητα που τη διέκρινε αδυνατούσε να επενδύσει σε 

αξιοποίηση και προβολή αυτών των στοιχείων. 
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6.2   ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΩΝ 
ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ. 

Πλην την Ελλάδας, στα στοιχεία που ακολουθούν περιλαμβάνονται οι 

βασικές χώρες της Μεσογείου με προσφερόμενο παρόμοιο τουριστικό προϊόν. 

 

Πίνακας  11 
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Παρατηρούμε στον πίνακα 11 ότι με εξαίρεση την Ισπανία όπου 

αυξήθηκαν οι αφίξεις από το 1990 μέχρι το 2000 κατά 28,7% η Ελλάδα 

έρχεται προτελευταία στην αύξηση των αφίξεων με 47,6%, ενώ προηγούνται 

συντριπτικά η Αίγυπτος με 128,4% και η Τουρκία με 117,3%, ακολουθούμενες 

σε απόσταση από την Κύπρο με 72,1% και την Πορτογαλία με 50,8% στο ίδιο 

περίπου επίπεδο αύξησης με την Ελλάδα.  Πρέπει να σημειωθεί ότι οι αφίξεις 

του πίνακα για τη δεκαετία αυτή είναι χωρίς τις πολλαπλές αφίξεις των 

Αλβανών άρα θεωρούνται αξιόπιστες. 

Παρατηρούμε επίσης ότι η Μέση Κατά κεφαλή Δαπάνη (ΜΚΔ) 

παρουσιάζεται πολύ υψηλή στην Αίγυπτο.  Αυτό δεν μπορεί να αιτιολογηθεί 

από τις τιμές της Αιγύπτου που είναι σχετικά χαμηλές.  Αιτιολογείται 

προφανώς από το ότι, λόγω των χαμηλότερων τιμών, είναι αρκετά μεγαλύτερο 

το χρονικό διάστημα παραμονής. 

Ακόμη παρατηρούμε ότι κυρίως κατά τα έτη 1995, 96, 97, όταν στην 

Ελλάδα παρατηρήθηκε μείωση των αφίξεων, παρατηρήθηκε αύξηση σχεδόν 

αντίστοιχη στην Αίγυπτο με θεαματικό άλμα αύξησης και της ΜΚΔ από τα 587 

USD το 1995 στα 1019 USD το 1997 και συνεχίζει να παραμένει παρά την 

κάμψη της στην πρώτη θέση ως προς την ΜΚΔ μεταξύ των παραπάνω 

χωρών. 

Στην αισθητή μεταβολή αυτή την 3ετία ’95-’97 συνέβαλλαν και 

παράγοντες της διεθνούς ασφάλειας που επηρέασαν με τον χαρακτηρισμό 

διάφορων χωρών ως ανασφαλών.  Μεταξύ αυτών χαρακτήρισαν ως 

ανασφαλή και την Ελλάδα λόγω της κρίσης τότε στη Γιουγκοσλαβία και την 

«κρίση» των Ιμίων την άνοιξη του 1996.  Αυτό δείχνει και τη δυνατότητα που 

έχουν κάποιες δυνάμεις να επηρεάζουν την τουριστική κίνηση σε άλλες χώρες 

και να τη στρέφουν αλλού. 

Βέβαια η Αίγυπτος είναι ακόμη πολύ χαμηλά σε απόλυτους αριθμούς.  

Μόλις το 2000 έφθασε τα 5,5 εκατομμύρια αφίξεις έναντι 13,1 εκατομμυρίων 

της Ελλάδας.  Οι ρυθμοί αύξησης όμως δείχνουν ότι μπήκε για τα καλά στο 

παιχνίδι. 
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Πίνακας  12 

 

 
 

 

 

Ελληνικός τουρισμός 2010 – ΣΕΤΕ 2003 

 

Στον πίνακα 12 παρατηρούμε στην Αίγυπτο και την Τουρκία μία 

θεαματική αύξηση των ξενοδοχειακών κλινών για τη 10ετία 1990-2000 κατά 

111% και 145% αντίστοιχα.  Αυτό σημαίνει επιθετική πολιτική στη δημιουργία 

και την προσφορά ποιοτικού τουριστικού προϊόντος από χώρες που δεν 

συμμετείχαν ουσιαστικά στη διανομή της τουριστικής αγοράς.  Σημαίνει επίσης 

ότι η Ελλάδα οφείλει να εμπλουτίσει το τουριστικό της προϊόν με στοιχεία 

ανύπαρκτα ή δυσεύρετα στις νεοεμφανιζόμενες αυτές χώρες. 

Στην Ελλάδα οι ξενοδοχειακές μονάδες, με εξαίρεση τις μονάδες 

πολυτελείας των 5 αστέρων, είναι οι μικρότερες μεταξύ των άλλων 

ανταγωνιστριών χωρών, με αποτέλεσμα τις περιορισμένες δυνατότητες 

οργάνωσης, μάρκετινγκ και πληρότητας υπηρεσιών.  Μάλιστα ο μέσος όρος 

κλινών είναι στο μισό από το χαμηλότερο (74 έναντι 146). 
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Πίνακας  13 

Μέσος αριθμός κλινών ανά ξενοδοχείο. 

 

Κατηγορία Ισπανία Τουρκία Κύπρος Πορτ/λία Αίγυπτος Ελλάδα 

5* 355 607 456 482 347 435

4* 318 283 239 277 301 189

3* 218 170 116 155 187 97

2* 77 86 66 108 102 52

1* 49 88 47 78 73 34

Λοιπά --- --- --- --- --- 28

Συνολικός 
μέσος 
όρος 

156 185 146 204 217 74

 

ΣΕΤΕ – Ελληνικός τουρισμός 2010. 

 

Η εποχικότητα της τουριστικής ζήτησης στην Ελλάδα είναι περισσότερο 

έντονη από ότι στις άλλες ανταγωνίστριες χώρες της Μεσογείου που 

προσφέρουν παρόμοιο από άποψη περιεχομένου τουριστικό προϊόν (κλίμα, 

ήλιο, θάλασσα).  Αυτό φαίνεται καθαρά στον πίνακα 14 όπου παρατηρούμε 

ότι κατά το 5μηνο Μαΐου – Σεπτεμβρίου στην Ελλάδα σημειώνεται το 75% των 

αφίξεων με κορύφωση τον Αύγουστο (18,6%), ενώ ακολουθεί η Κύπρος με 

61,5% στο ίδιο 5μηνο και η Τουρκία.  Πολύ αρμονικότερη διασπορά 

τουριστικής ζήτησης (αφίξεων) έχουν οι άλλες τρεις χώρες (Ισπανία, 

Πορτογαλία, Αίγυπτος), με αποτέλεσμα μεγαλύτερη τουριστική περίοδο. 

Η συγκέντρωση αυτή των αφίξεων στην Ελλάδα κατά την περίοδο Μαΐου 

– Σεπτεμβρίου σημειώθηκε με τα ίδια ποσοστά για όλα τα χρόνια από το 1990 

και μετά.  Αυτό σημαίνει περιορισμένη τουριστική περίοδο και αξιοποίηση 

κατά κύριο λόγο σαν αιχμή μόνο ενός στοιχείου, του κλίματος του ήλιου και 

της θάλασσας. 
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Πίνακας  14 

Κατανομή αφίξεων ανά μήνα 

 
Δημοσιευμένο στο: ΣΕΤΕ – Ελληνικός Τουρισμός 2010. 

 

Για το έτος 2000 οι ειδικές τουριστικές εγκαταστάσεις στις ανταγωνίστριες 

μεσογειακές χώρες βρίσκονταν στο εξής σημείο (βλέπε πίνακα 15). 

 
 

Πίνακας  15 
Ειδικές τουριστικές υποδομές. 

 

Εγκατα-
στάσεις 

ΙΣΠΑΝΙ
Α 

ΤΟΥΡΚΙ
Α 

ΚΥΠΡΟ
Σ 

ΠΟΡΤ/ΛΙΑ
. 

ΑΙΓΥΠΤΟ
Σ 

ΕΛΛΑΔ
Α 

Γήπεδα 
γκολφ 

254 10 2 55 12 4 

Συνδριακά  
κέντρα 
αποκλει-
στικής 
χρήσης 

46 6 2 44 1 9 

Κέντρα 
θαλασσο-
θεραπείας 

89 31 5 42 2 5 

Μαρίνες 260 15 2 17 2 15 
 

Στοιχεία:  Andersen (2002). 
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Φαίνεται στον πίνακα 15 ότι σε ειδικές τουριστικές υποδομές η Ισπανία 

απέχει πάρα πολύ από τις άλλες χώρες.  Όμως και η Πορτογαλία, μία χώρα 

με την έκταση και τον πληθυσμό περίπου της Ελλάδας, υπερέχει συντριπτικά 

μεταξύ των δύο. 

 

 

6.3  ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΤΩΝ ΑΔΥΝΑΜΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
 

Κάνοντας μία κωδικοποίηση των παρατηρήσεων που αναφέραμε στις 

επιμέρους παραθέσεις των στοιχείων καταλήγουμε στα εξής: 

 

α.  Στην Ελλάδα δεν έχουν γίνει στο βαθμό που χρειάζονταν οι 

απαραίτητες παρεμβάσεις για την αξιοποίηση των ιστορικών – 

πολιτιστικών της στοιχείων, ώστε να διεκδικεί σοβαρότερο μερίδιο 

από την αντίστοιχη αγορά του πολιτιστικού τουρισμού που 

εκμεταλλεύεται κατά κύριο λόγο η Ιταλία. 

 

β.   Η Ελλάδα έχει κατά τη διάρκεια του χρόνου τη χειρότερη διασπορά 

της τουριστικής κίνησης με υπερσυγκέντρωση κατά το 5μηνο 

Μαΐου – Σεπτεμβρίου, που σημαίνει αξιοποίηση ενός σχεδόν 

μονοδιάστατου τουριστικού προϊόντος (αναψυχή με κ λίμα, ήλιο, 

θάλασσα).  Αυτό απαιτεί τη διαμόρφωση και προσφορά ενός 

πολυδιάστατου τουριστικού προϊόντος. 

 

γ.   Το αναγκαίο πολυδιάστατο τουριστικό προϊόν οφείλει να 

περιλαμβάνει, πέραν της εντατικότερης αξιοποίησης των ιστορικών – 

πολιτιστικών της στοιχείων που αναφέραμε στο α, κέντρα 

οργανωμένων δραστηριοτήτων αναψυχής και τουριστικού 

ενδιαφέροντος στα πλαίσια του εναλλακτικού τουρισμού, ώστε να 

αυξηθεί αισθητά η τουριστική ζήτηση κατά το υπόλοιπο διάστημα του 

έτους και να διευρυνθεί έτσι η τουριστική περίοδος. 
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δ.   Εμφανίζει μεγάλη υστέρηση σε σχέση με ισοδύναμες ανταγωνίστριες 

χώρες (π.χ. Πορτογαλία) σε ειδικές τουριστικές υποδομές (γήπεδα 

γκολφ, αυτόνομα συνεδριακά κέντρα, κέντρα θαλασσοθεραπείας, 

αλλά και κέντρα άλλων οργανωμένων δραστηριοτήτων). 

 

ε. Παρατηρείται υστέρηση στον εκσυγχρονισμό των τουριστικών 

επιχειρήσεων, όπου όπως παρατηρήσαμε επικρατεί περιορισμένο 

μέγεθος μονάδων με αδυναμία σύγχρονης οργάνωσης και 

πληρότητας υπηρεσιών. 

 

στ. Υπάρχει ανάγκη για ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα μάρκετινγκ 

και προβολής μακροχρόνιο και σταθερό χωρίς διακυμάνσεις ώστε 

να καταστήσει την Ελλάδα αναγνωρίσιμη για πολλούς ελκυστικούς 

παράγοντες και όχι μόνο για τον βασικό παράγοντα της αναψυχής. 

 

ζ.  Οι επαφές μας για τη δημιουργία απόψεων με την κρατική διοικητική 

δομή που ασχολείται με τον τουρισμό μας δημιούργησε μία σαφή 

εντύπωση ότι λειτουργεί με έλλειψη συντονισμού μεταξύ των 

διάφορων υπηρεσιών (Υπουργείο – Γενική Γραμματεία Τουρισμού – 

ΕΟΤ – ΕΣΥΕ), και με σημαντική χρονοκαθυστέρηση. 

Δεν είναι δυνατό το Νοέμβριο του 2005 να δίνονται επεξεργασμένα 

από την ΕΣΥΕ τα στοιχεία του 2003.   Μία δικαιολογία που μας 

ανέφεραν ότι τα ξενοδοχεία δυστροπούν να μπουν σε σύστημα ON-

LINE και να υπάρχει έτσι μία πρώτη άμεση συγκέντρωση στατιστικών 

στοιχείων δεν είναι σοβαρή.  Στον ΕΟΤ ζητήσαμε εκτιμήσεις για την 

τουριστική ζήτηση του 2004 (ενώ ήμασταν στο Νοέμβριο του 2005) 

και μας είπε ότι αυτά υπάρχουν μόνο στην ΕΣΥΕ και μπορεί να τα 

ζητήσει μόνο πρόεδρος ΕΟΤ ή Υπουργός μέχρι το Νοέμβριο περίπου 

του 2006.    Τέτοιες καταστάσεις προκαλούν δυσλειτουργία στις 

δυνάμεις εκείνες που ασχολούνται με τον Τουρισμό στην Ελλάδα. 

 



 66

η.  Στην Ελλάδα ο μέσος όρος των τιμών είναι υψηλότερος από ότι 

στις άλλες ανταγωνίστριες μεσογειακές χώρες.  Είναι 

χαρακτηριστικό ότι η τιμή του καφέ στο «ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» είναι η 

ακριβότερη από όλα τα αεροδρόμια της Ευρώπης σύμφωνα με 

έρευνα που έγινε, όπως είναι επίσης χαρακτηριστικό ότι κάποιοι 

τοπικοί επιχειρηματίες τουριστικού προϊόντος θεωρούν ευκαιρία να 

αποκομίσουν σε 2 μήνες κέρδη υπερβολικά σε βάρος των «κουτών» 

τουριστών.  Ενδεικτικό είναι ότι πουλιέται νερό εμφιαλωμένο μέχρι 3 

ευρώ η φιάλη ακόμη και στους Έλληνες τουρίστες.  Γενικώς ο μέσος 

όρος των τιμών κρίνεται ως αρκετά υψηλότερος γιατί από τους 

επιχειρηματίες αγνοείται η αναγκαιότητα διατήρησης μακροχρόνια της 

επαγγελματικής δραστηριότητας και οι έλεγχοι από το κράτος δεν 

είναι επαρκείς. 

 

θ.   Στο βαθμό που στην ποιότητα του τουριστικού προϊόντος 

συμμετέχει ο ανθρώπινος παράγοντας, παρατηρούμε ότι σε 

πολλές περιπτώσεις απασχολούνται άτομα με ελλιπείς γνώσεις χωρίς 

σχετική εμπειρία ακόμη και σε επιχειρήσεις όπου λόγω μεγέθους είναι 

αναγκαία η απασχόληση «επαγγελματιών» τουριστικών υπαλλήλων.  

Ένα σκληρό παράδειγμα είναι το γεγονός ότι σε ξενοδοχειακή μονάδα 

5 αστέρων απασχολούνται ως σερβιτόροι αγροτόπαιδα χωρίς καμία 

επαγγελματική γνώση, που το κάνουν αυτό ως συμπλήρωμα του 

εισοδήματός τους και όχι ως κύριο επάγγελμα με ειδίκευση.  Αυτή η 

κατάσταση υποβαθμίζει ακόμη περισσότερο την ποιότητα του 

προσφερόμενου τουριστικού προϊόντος που ήδη μειονεκτεί, όπως 

αναφέραμε στην παρατήρηση ε, από άποψη σύγχρονων τουριστικών 

επιχειρήσεων. 

 

i. Μεγάλη γεωγραφική συγκέντρωση των τουριστικών υποδομών.  

Αυτό ξεκίνησε από τη φήμη που άρχισε να μεταδίδεται από τους 

πρώτους τουρίστες που επισκέφτηκαν συγκεκριμένα γεωγραφικά 

σημεία της Ελλάδας.  Ακολούθησε αυξημένη τουριστική ζήτηση στις 



 67

περιοχές αυτές και σαν επακόλουθο οι συσσωρευμένες τουριστικές 

επενδύσεις εκεί.  Συνέπεια αυτού όμως είναι η άνιση ανάπτυξη 

μεταξύ των διαφόρων περιφερειών της χώρας. 

 

Πίνακας  16 

 
 

 
 

 

Πηγή:  Ξ.Ε.Ε. (2002) 

 

Η Στερεά Ελλάδα και η Μακεδονία περιλαμβάνουν τις μεγαλουπόλεις 

Αθήνα και Θεσσαλονίκη αντίστοιχα όπου είναι αυτονόητος ο μεγάλος αριθμός 

ξενοδοχείων έστω και για τους ταξιδιωτικούς επισκέπτες. 

 

Όλα τα παραπάνω πρέπει να αντιμετωπιστούν στα πλαίσια μιας 

στρατηγικής ανάπτυξης σύγχρονου τουριστικού προϊόντος στην Ελλάδα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  7 
 

ΟΙ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
 

 

7.1  ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΠΑΣΟΚ 2000-2004. 
 

Τον Ιανουάριο του 2001 η Γενική Γραμματεία Τουρισμού του Υπουργείου 

Ανάπτυξης καταλήγοντας στις ίδιες κατά βάση διαπιστώσεις για τα 

προβλήματα που χαρακτηρίζουν τον Ελληνικό Τουρισμό με τις διαπιστώσεις 

που αναφέραμε στην τελευταία παράγραφο του προηγουμένου κεφαλαίου, 

έβαζε τους ακόλουθους στόχους τουριστικής πολιτικής και τα ακόλουθα μέτρα 

για τη βελτίωση των τουριστικών επιχειρήσεων. 

 

i. Στόχοι τουριστικής πολιτικής 

(Από την τουριστική «μονοκαλλιέργεια», στην πολυμορφία, την ποιότητα 

και τη βιωσιμότητα του τουριστικού προϊόντος). 

1. Αξιοποίηση περιουσίας (Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα Α.Ε.): 

-   Πρόσληψη αποτιμητή και χρηματοοικονομικού συμβούλου. 

-  Διαμόρφωση νέων τουριστικών προϊόντων. Άμεση προκήρυξη 

έργων. 

-   Α.Ε. για τα καζίνο Πάρνηθας – Κέρκυρας. 

-   Εισαγωγή στο Χ.Α.Α. 

2. Ολοκληρωμένες τουριστικές εγκαταστάσεις: 
-   Συνεκμετάλλευση ΕΤΑ – ιδιωτικών κεφαλαίων. 

-   ΠΟΤΑ 

3. Επιμήκυνση τουριστικής περιόδου 
-   Προβολή ευνοϊκών off-season:  Μάρτιος και Νοέμβριος. 

-   Επέκταση δραστηριοτήτων προσέλκυσης (πολιτισμός, φεστιβάλ). 

- Προβολή Αθήνας – Θεσσαλονίκης. 
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4. Ολυμπιακός τουρισμός: 
-   Φιλοξενία 2004. 

-  Βελτίωση τουριστικών υποδομών Αττικής (Παραλία, Θεματικά 

Πάρκα, συνεδριακοί χώροι κ.λ.π.). 

-   Προβολή Αθηνών. 

-   Νέες μονάδες πολυτελείας στην Αττική. 

- Αναδιοργάνωση Φεστιβάλ.  Έγκαιρο πρόγραμμα, διεθνείς 

συνεργασίες. 

 
5. Οικοτουρισμός: 

-  Τουρισμός με τοπική ανάπτυξη και προστασία περιβάλλοντος. 

-   Ευκαιρία ανάδειξης εγκαταλειμμένων χωριών και περιοχών. 

-   Δημιουργία τοπικών επιχειρήσεων.  Νέα επαγγέλματα. 

-   Ειδικές δράσεις Γ’ ΚΠΣ.  Συνεργασία με δήμους. 

6. Διεθνείς δραστηριότητες: 
-   Συνέδριο Οικοτουρισμού το φθινόπωρο του 2001. 

-   Διάσκεψη Τουριστικής συνεργασίας χωρών ΟΣΕΠ. 

- Διεκδίκηση Συνέλευσης Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού 

2003. 

7. Τουριστική Εκπαίδευση: 
- Εκσυγχρονισμός σχολών.  Αναβάθμιση και διαπίστευση 

ειδικοτήτων. 

-  Ένταξη νέων ειδικεύσεων, ιδιαίτερα στον οικοτουρισμό. 

-   Συντονισμός με Τ.Ε.Ι. και Α.Ε.Ι. 

8. Αντιμετώπιση διυπουργικών εκκρεμοτήτων: 

-   Επιτροπή Οικονομικής και Κοινωνικής Πολιτικής. 

-   Εθνικό Συμβούλιο Τουρισμού. 

9. Νέα θεσμική διάρθρωση στον τομέα Τουρισμού: 

-   Γ.Γ. Τουρισμού. 

-   Περιφερειακή διάρθρωση Διευθύνσεων Τουρισμού. 

-   Επιτελικός Ε.Ο.Τ. 

-   Αναμόρφωση Γραφείων Εξωτερικού. 
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ii. Μέτρα για τις τουριστικές επιχειρήσεις. 

1. Αναβάθμιση καταλυμάτων (σύστημα Αστέρων + κλειδιών): 
-   Προδιαγραφές. 

-   Επενδυτικά κίνητρα. 

-   Μελέτες τουριστικής ανάπτυξης ανά περιφέρεια. 

2. Αντιμετώπιση πολεοδομικά αυθαιρέτων τουριστικών 

επιχειρήσεων: 

-  Δυνατότητα ελέγχων για την ασφάλεια λειτουργίας. 

-  Καθιέρωση αντικινήτρων για παράνομες τουριστικές επιχειρήσεις. 

3. Αύξηση μεγέθους επιχειρήσεων. 

-  Κίνητρα συγχωνεύσεων, συγκεντρώσεων και συντονισμού των 

ξενοδοχειακών και των εν γένει τουριστικών επιχειρήσεων. 

 
4. Ένταξη των τουριστικών επιχειρήσεων στις νέες τεχνολογίες. 

-   Διαδίκτυο. 

-   Ηλεκτρονικό Εμπόριο και Tour-operating. 

-   Marketing. 

-  Χρήση νέων τεχνολογιών για την προστασία του φυσικού και 

ανθρωπογενούς τουριστικού προϊόντος. 

 
5. Ταμείο Αντασφάλισης Τουριστικών Επιχειρήσεων. 

-  Αντιμετώπιση του φαινομένου αποζημιώσεων επιχειρήσεων σε 

δυσμενείς συνθήκες. 

 
6. Νέα τουριστικά επαγγέλματα και επιχειρήσεις. 

7. Χρηματοδότηση επενδύσεων από το Γ’ ΚΠΣ. 

-   Τομεακό Πρόγραμμα Υπουργείου Ανάπτυξης. 

-   Κοινωνία της Πληροφορίας. 

-   Τομεακά Προγράμματα Ενέργειας και Έρευνας. 

-   Περιφερειακά Προγράμματα. 

8. Επέκταση περιόδου. 

-   Επιδότηση ανά άφιξη τους μήνες Μάρτιο και Νοέμβριο. 
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iii. Παρατηρήσεις. 
- Οι στόχοι αυτοί για την 4ετία 2000-2004 μας βρίσκουν σε γενικές 

γραμμές σύμφωνους όμως λείπει η εξειδικευμένη πρόταση για τον 

τρόπο επίτευξης.  Και σε αναλυτικότερες αναφορές για τους 

επιμέρους στόχους δεν βρίσκονται απαντήσεις όσον αφορά το πώς 

και με ποιους θα επιτευχθούν. 

- Στην πραγματοποίηση των παραπάνω στόχων μικρά βήματα έγιναν, 

με εξαίρεση την αναβάθμιση καταλυμάτων στην Αθήνα και τις άλλες 

ολυμπιακές πόλεις, ενόψει της Ολυμπιάδας 2004, και τη 

χρηματοδότηση επενδύσεων από το Γ’ ΚΠΣ όπου η ανάγκη 

απορρόφησης των ευρωπαϊκών πιστώσεων πίεζε την κατάσταση. 

- Παρ’ όλα αυτά οι στόχοι τουριστικής πολιτικής και η βελτίωση των 

καταλυμάτων είναι ένα σχέδιο προς τη σωστή κατεύθυνση. 

- Σήμερα, το 2005, το ΠΑΣΟΚ από τη θέση της αντιπολίτευσης δεν έχει 

ανανεώσει τις θέσεις της τουριστικής του πολιτικής και κατά συνέπεια 

δεν τις έχει εξειδικεύσει. 

 

 

 

7.2  ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Ν.Δ. 
 

Η Κυβέρνηση της Ν.Δ. που ανέλαβε στις 7 Μαρτίου 2004 δεν βρέθηκε 

μπροστά σε ένα καινούργιο κράτος, ούτε σε μία καινούργια κατάσταση. 

Συνέχισε στον στόχο της αναμόρφωσης των καταλυμάτων 

(ξενοδοχειακών μονάδων), ανέκοψε όμως για 10 μήνες τη χρηματοδότηση 

των επενδύσεων με το πάγωμα της ισχύος του Αναπτυξιακού Νόμου μέχρι 

την ψήφιση και εφαρμογή του νέου Α.Ν. 3299/2004 (23-12-2004) και αυτό 

καθυστέρησε την πορεία πραγματοποίησης κάποιων τουριστικών υποδομών. 

 

i. Οι στόχοι. 
Οι γενικοί στόχοι της πολιτικής της κινούνται στα πλαίσια μιας ίδιας 

φιλοσοφίας που πηγάζει από την ίδια αναγκαιότητα. 
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1. Ίδρυση – επέκταση ξενοδοχειακών μονάδων τουλάχιστον 3 αστέρων. 

2. Εκσυγχρονισμός ολοκληρωμένης μορφής σε ξενοδοχειακές μονάδες 

τουλάχιστον 2 αστέρων που λειτουργούν ή που έχουν διακόψει τη 

λειτουργία τους όχι πάνω από 5 έτη. 

 
3. Εκσυγχρονισμός ολοκληρωμένης μορφής κάμπινγκ τουλάχιστον Γ’ 

κατηγορίας. 

 
4. Εκσυγχρονισμός ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων 

κάτω των 2 αστέρων εφόσον με τον εκσυγχρονισμό θα 

αναβαθμιστούν σε 2 αστέρων. 

 
5. Ίδρυση, επέκταση, εκσυγχρονισμός, έργων ειδικής τουριστικής 

υποδομής: 

-   Μαρίνες 

-   Συνεδριακά κέντρα 

-   Γήπεδα γκολφ 

-   Εγκαταστάσεις αξιοποίησης ιαματικών πηγών 

-   Κέντρα θαλασσοθεραπείας 

-   Κέντρα τουρισμού υγείας 

-   Χιονοδρομικά κέντρα 

-   Κέντρα προπονητικού – αθλητικού τουρισμού 

-   Αυτοκινητοδρόμια 

-   Θεματικά πάρκα 

6. Διαφήμιση και προβολή του Ελληνικού Τουρισμού. 

 

ii. Παρατηρήσεις 
Εξετάζοντας προσεκτικά τους στόχους που επιδιώκει η κυβέρνηση της 

Ν.Δ. με εκείνους της κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ θα παρατηρήσουμε ότι 

αλληλοκαλύπτονται και στρέφονται προς την ίδια κατεύθυνση. 

Αυτό είναι αυτονόητο εφόσον είναι κοινά αποδεκτά με την απλή λογική 

τα σημεία όπου «πονάει» ο Ελληνικός Τουρισμός. 
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Στο Παράρτημα αυτής της εργασίας περιλαμβάνεται ο νέος 

Αναπτυξιακός Νόμος 3299/2004 με τις ενισχύσεις του οποίου αναμένει η 

Κυβέρνηση να επιτευχθούν οι βελτιώσεις που είναι απαραίτητες στα 

χαρακτηριστικά του Ελληνικού Τουρισμού.  Περιλαμβάνονται επίσης 

αναφορικά όλοι οι νόμοι που είναι σχετικοί με τις τουριστικές επενδύσεις. 

Τα αποτελέσματα από τα «κίνητρα» του κάθε αναπτυξιακού νόμου, 

όπως και αυτού του νέου, είναι προσδοκώμενα και επιθυμίες.  Αν αυτά θα 

είναι επαρκή και εντυπωσιακά θα κριθεί και από άλλους παράγοντες.  Το ρόλο 

του φορέα δράσης έχουν κατά βάση οι ιδιώτες (άτομα ή εταιρίες).  Οι ιδιωτικές 

μονάδες όμως επενδύουν όπου υπάρχει μεγαλύτερη απόδοση κεφαλαίων και 

μάλιστα βραχυπρόθεσμη ή μεσοπρόθεσμη απόδοση.  Επομένως είναι πιθανό 

να στρέφονται σε άλλες επενδύσεις. 

Συνεπώς δεν τεκμηριώνεται ούτε από αυτή την πολιτική ότι θα έχουμε 

μακροπρόθεσμα στρατηγικά θεαματικά αποτελέσματα. 

Λείπει δηλαδή και από την πολιτική αυτή το πόσες και ποιες 

επενδύσεις είναι άμεσα αναγκαίες, από ποιους φορείς θα γίνουν τώρα, πώς 

θα προβληθούν, ώστε να αξιοποιηθούν στη διεθνή τουριστική αγορά, και 

από ποιόν. 

Στην Ελλάδα συνηθίζεται να ζητωκραυγάζουν υπερβολικά για κάποιες 

επιτυχίες (ευρωπαϊκό κύπελλο ποδοσφαίρου, μπάσκετ, επιτυχημένη 

Ολυμπιάδα, μια επιτυχημένη διαφήμιση για τον τουρισμό, κ.λ.π.), αλλά όταν 

φθάνουμε στο μακροπρόθεσμο σκοπό και στο δια ταύτα, περιοριζόμαστε 

στις ευχές, στις προσδοκίες και στους εξωραϊσμούς. 

Γενικόλογη, εξωραϊστική και με μεγάλες προσδοκίες κρίνουμε και την 

ομιλία του Υπουργού Τουρισμού κ. Δ. Αβραμόπουλου μόλις προχθές στις 9-1-

06 στην σχετική ημερίδα τουριστικής ανάπτυξης του αρμόδιου υπουργείου.  

Παραθέτουμε το κυριότερο απόσπασμα του τέλους της ομιλίας. 

 

«… Σήμερα η Ελλάδα έχει τουριστική ταυτότητα και της αναγνωρίζεται 

διεθνώς ένας σημαντικός ρόλος.  Και δεν είναι καθόλου υπερβολή εάν πούμε, 

ότι χαρακτηρίζεται, ως μια τουριστική υπερδύναμη. 

Διότι έχει παγκόσμια τουριστική πολιτική. 
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Η εικόνα, οι άνθρωποι, ο πολιτισμός, τα προϊόντα, οι υποδομές και οι 

υπηρεσίες της Ελλάδας βρίσκονται παντού. 

Πάσχουμε όμως σε κάποια σημεία.  Και εδώ είναι ακριβώς, που πρέπει 

να συνεργαστούμε.  Είμαι βέβαιος, ότι από εδώ και πέρα τα όργανα, που 

θεσμικά έχουμε ιδρύσει θα συνεργάζονται πιο στενά μαζί μας.  Αλλά και κάθε 

γωνιά της Ελλάδος θα θέσει τον τουρισμό ως πρώτη προτεραιότητα για τη 

βιώσιμη ανάπτυξή της. 

Η στρατηγική μας καλύπτει ολόκληρη τη χώρα.  Σε λίγο καιρό από 

κοινού με το ΥΠΕΧΩΔΕ ανακοινώνουμε τη νέα τουριστική χωροταξία, που θα 

δώσει νέες δυνατότητες ανάπτυξης σε ολόκληρη τη χώρα. 

Χτυπούμε στη ρίζα του το φαινόμενο της γραφειοκρατίας και ήδη ο ΕΟΤ, 

με νομοθέτημα που κατατίθεται στη Βουλή, περιορίζει από 25 σε 5 τις 

προϋποθέσεις, που απαιτούνται για την αδειοδότηση. 

Ανοίγουμε γραφεία σε όλες τις περιοχές της χώρας αλλά και σε 

ολόκληρο τον κόσμο.  Η Ελλάδα είναι παντού παρούσα με μια νέα γενιά 

στελεχών. 

Σύντομα δε, θα έχουμε ένα πλήρες δίκτυο γραφείων πληροφοριών σε 

όλη την Ελλάδα.  Μέρος από αυτές τις δραστηριότητες και αρμοδιότητες θα 

ασκούνται από κοινού με τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών, όπως συνέβη τη 

χρονιά που πέρασε. 

Η Ελλάδα αυτόν τον καιρό κατακτά όλο και περισσότερες πρωτιές και 

βραβεύσεις σε ολόκληρο τον κόσμο.  Βρίσκεται παντού. 

Επισκεφθήκαμε τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Κίνα, τις Ινδίες, τις χώρες 

του Κόλπου, αγορές που προσδιορίζουν αυτή την στιγμή το μέλλον της 

διεθνούς τουριστικής ανάπτυξης, αγορές που τις χρειάζεται η Ελλάδα για να 

κάνει το καθοριστικό αναπτυξιακό άλμα στον τουρισμό. 

Ο Πρωθυπουργός σε λίγες μέρες θα βρίσκεται στην Κίνα σε επίσημη 

διμερή επίσκεψη επιβεβαιώνοντας και προωθώντας σε ανώτατο κρατικό 

επίπεδο τις μέχρι σήμερα πρωτοβουλίες του Υπουργείου μας αλλά και της 

Κυβέρνησής μας στο σύνολο, για την αξιοποίηση της νέας αυτής παγκόσμιας 

αγοράς. 
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Στην νέα παγκόσμια εποχή, η Ελλάδα παίρνει πρωτοβουλίες, συνδέει 

την τουριστική ανάπτυξη με τη διεθνή και πολιτισμική αλληλοκατανόηση. 

Ο ελληνικός τουρισμός έχει αλλάξει πρόσωπο.  Η Ελλάδα 

εκπροσωπείται πλέον δυναμικά στην παγκόσμια τουριστική κοινότητα. 

Τα αποτελέσματα της προσπάθειάς μας, εκτός από τη σημαντική 

αύξηση των επισκεπτών στη χώρα μας και του τουριστικού εισοδήματος 

μεταφράζονται και σε ιδιαίτερα σημαντικές διακρίσεις που απέσπασε το 

τελευταίο έτος η Ελλάδα. 

Ο Ελληνικός Τουρισμός βραβεύτηκε ως ο καλύτερος τουριστικός 

οργανισμός της Ευρώπης στα πλαίσια της διεθνούς τουριστικής έκθεσης του 

Λονδίνου το Νοέμβριο.  Το ίδιο και στην Κίνα. 

Οι Κυκλάδες και η Μύκονος ανακηρύχθηκαν σε καλύτερο τουριστικό 

προορισμό για Αμερικανούς επισκέπτες γι’ αυτό και απέσπασαν το «Reader’s 

Choice Award» του δημοφιλέστερου ταξιδιωτικού περιοδικού της Αμερικής, 

του Conde Nast Traveler. 

Η διαφημιστική προβολή της Ελλάδας κατέκτησε το πρώτο βραβείο στη 

μεγαλύτερη κινεζική έκθεση τουρισμού, ανάμεσα σε 98 χώρες από ολόκληρο 

τον κόσμο.  Οι διοργανωτές ανακοίνωσαν επιπλέον, ότι η Ελλάδα θα είναι η 

τιμώμενη χώρα στη μεγάλη έκθεση του Πεκίνου ως και τους Ολυμπιακούς 

Αγώνες του 2008. 

Διεκδικήσαμε και πετύχαμε το Νοέμβριο του 2006 η Ελλάδα να 

διοργανώσει το Παγκόσμιο Συνέδριο της Ένωσης Βρετανών Πρακτόρων, ένα 

από τα πλέον σημαντικά γεγονότα για την παγκόσμια τουριστική κοινότητα, 

ενώ το Παγκόσμιο Συμβούλιο Τουρισμού διοργανώνει τον Φεβρουάριο την 

Ειδική Ετήσια Σύνοδό του στην Αθήνα, όπου θα παρουσιάσει τις εκτιμήσεις 

και τις προβλέψεις για τον ελληνικό τουρισμό για τα επόμενα χρόνια. 

Τα συγκεκριμένα αποτελέσματα της πολιτικής μας, οι διεθνείς διακρίσεις, 

η κινητοποίηση και το διεθνές ενδιαφέρον για τη χώρα μας, επαληθεύουν ότι 

οι προσπάθειές μας, οι προσπάθειες όλων μας είναι στη σωστή κατεύθυνση 

και μας δίνουν κίνητρο να συνεχίσουμε με ακόμα μεγαλύτερο ενθουσιασμό το 

έργο μας. 

Ωστόσο δεν εφησυχάζουμε. 
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Προχωράμε με αυτοπεποίθηση μπροστά.  Η στρατηγική μας αρχίζει και 

αποδίδει ήδη συγκεκριμένα αποτελέσματα. 

Είπα όμως πρωτύτερα, ότι ο τουρισμός είναι μια ιδιαίτερα ευπαθής 

πολιτική.  Χρειάζεται εγρήγορση, ετοιμότητα, κινητικότητα. 

Το κομμάτι που αναλογεί στη Νομαρχιακή και Τοπική Αυτοδιοίκηση είναι 

πλέον συγκεκριμένο.  Θα έχει δε ο θεσμός την αμέριστη υποστήριξή μας. 

Η Ελλάδα πρέπει το συντομότερο δυνατόν, αρχής γενομένης από αυτήν 

την τουριστική περίοδο, να προβληθεί στον κόσμο ολόκληρο, ως ένας 

ασφαλής, πολιτισμένος, καθαρός προορισμός.  Διότι εκεί είναι που 

πάσχουμε. 

Πριν από λίγο καιρό ήρθε στα χέρια μου ένα e-mail από ΄έναν εκ των 

επισκεπτών μας τον κ. Brown και μάλιστα ένα πρόγραμμα που εκπονεί αυτόν 

τον καιρό ο ΕΟΤ θα φέρει το όνομά του.  Κάπου εκεί στο αεροδρόμιο, λίγο 

πριν φύγει μου έστειλε το εξής e-mail.  Σας το διαβάζω: 

 

«Αγαπητέ Υπουργέ, 
Μόλις τελείωσα έξη θαυμάσιες εβδομάδες ταξιδεύοντας στη γοητευτική 

σας χώρα. 
Τι μεγάλη ντροπή η χώρα σας να καταστρέφεται από σκουπίδια και 

απορρίμματα. 
Οπουδήποτε και αν πήγαμε είδαμε παρατημένα στις άκρες των δρόμων 

παλιά αυτοκίνητα, φορτηγά και τρακτέρ, μαζί με πεταμένα μπουκάλια νερού, 
περιτυλίγματα τροφίμων και παντού αποτσίγαρα. 

Χώρα που έχει αποχετευτικό σύστημα εδώ και 6000 χρόνια και μπορεί 
να κτίσει μια τέτοια γέφυρα στο Αντίρριο είναι οπωσδήποτε σε θέση να μαζεύει 
τα σκουπίδια της. 

Απλά ένοιωσα την υποχρέωση να κάνω αυτό το σχόλιο. 
Καλό προγραμματισμό και καθάρισμα. 
 

Jim Brown» 

 

Είναι αλήθεια κυρίες και κύριοι.  Όπου και να ταξιδεύουμε η Ελλάδα μας 

πληγώνει, με όλες αυτές τις εικόνες.  Για αυτό λοιπόν θα πρέπει να 

ανασκουμπωθούμε όλοι.  Σκούπα, φαράσι και μπογιά, έτσι ώστε η χώρα μας 

να νοικοκυρευτεί.  Με άλλα λόγια αυτό που διακρίνει το σπιτικό μας, γιατί 

είμαστε από τους πιο νοικοκυρεμένους, πολιτισμένους και φιλόξενους λαούς, 



 77

αυτό να το βγάλουμε στους δρόμους, στις πλατείες των όμορφων χωριών και 

των πόλεών μας. 

Είναι στο χέρι μας να δημιουργήσουμε τις συνθήκες εκείνες που θα 

επιτρέψουν στην Ελλάδα, στην πατρίδα μας να έχει τα επόμενα χρόνια έναν 

τουρισμό διεθνούς κύρους, κάτι που θα δημιουργήσει καλύτερες συνθήκες για 

όλες τις Ελληνίδες και για όλους τους Έλληνες συμβάλλοντας και στον 

πολιτισμό και στην ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής. …» 

 

Περισσότερες προσδοκίες μας δημιουργούν τα καταρτιζόμενα 

περιφερειακά προγράμματα από τα οποία άλλα ολοκληρώθηκαν και άλλα 

ολοκληρώνονται.  Στις προσδοκίες αυτές συντελεί το γεγονός ότι συμμετέχουν 

με προτάσεις οι σχετικοί τοπικοί παράγοντες και κατά συνέπεια τα 

προγράμματα αυτά οφείλουν να έχουν περισσότερο συγκεκριμένο 

περιεχόμενο και τοπικά εξειδικευμένο, σε αντίθεση με τις γενικές κυβερνητικές 

κατευθύνσεις (των εκάστοτε κυβερνήσεων) που προσδοκούν μέσω των 

κινήτρων να «παρασύρουν» την τουριστική ανάπτυξη προς μία μακροχρόνια 

σταθερή πορεία. 

Μειονέκτημα των περιφερειακών προγραμμάτων αποτελούν τα 

διεκδικητικά τους χαρακτηριστικά και κατά συνέπεια η ολοκληρωτική τους 

αντίληψη.  Οι περιφερειακές τοπικές αρχές διέπονται από μ ια αντίληψη ότι 

κάπου υπάρχει στην κεντρική κυβέρνηση μία ανεξάντλητη «πίττα», και 

έξυπνος διαχειριστής είναι όποιος μπορεί να πάρει μεγαλύτερη φέτα για τον 

τόπο του.  Αυτός όμως σαν άθροισμα υπερβαίνει κατά πολύ πάντοτε τη 

διαθέσιμη «πίττα».  Έτσι αρχίζουν οι περικοπές από την κεντρική εξουσία και 

καταλήγει το πρόγραμμα πολλές φορές να μην είναι ούτε περιφερειακό ούτε 

κεντρικό αλλά ένα απρόσωπο μίγμα χωρίς τις βασικές αρχές του 

προγραμματισμού. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  8 
 

ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ 
 

 

8.1  ΣΧΟΛΙΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΚΡΑΤΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ Τις 
ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΜΕΝΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ 

 

- Επισημάναμε ότι οι τουριστικές πολιτικές που εφαρμόστηκαν και 

εφαρμόζονται περιέχουν σε μεγάλο βαθμό ευχές, εξωραϊσμούς και 

κυρίως προσδοκίες από τα «κίνητρα» των αντίστοιχων αναπτυξιακών 

νόμων.  Γνωρίζουμε όμως παράλληλα ότι τα «κίνητρα» (οικονομικές 

επιδοτήσεις ή φορολογικές απαλλαγές) δεν λειτουργούν οπωσδήποτε 

στο βαθμό και στην κατεύθυνση που χρειάζεται.  Οι ιδιώτες επενδυτές 

κάνουν το δικό τους σχέδιο και πολλές φορές επενδύουν σε περιοχές 

όπου υπάρχουν ήδη αρκετές τουριστικές μονάδες και διεκδικούν ένα 

μερίδιο της υπάρχουσας έτοιμης τουριστικής ζήτησης.  Επιπλέον, 

επειδή στις περιοχές αυτές έχουν πραγματοποιηθεί και κάποιες 

ικανοποιητικές επενδύσεις γενικής υποδομής, σκέφτονται και την 

αξιοποίηση των οικονομιών κλίμακας που δημιουργούνται.  

Δημιουργείται έτσι ο κίνδυνος του υπερκορεσμού μελλοντικά κάποιων 

περιοχών και της διαιώνισης των περιφερειακών ανισοτήτων.  Η 

στρατηγική των κινήτρων επομένως δεν συνεπάγεται ότι 

οπωσδήποτε η τουριστική ανάπτυξη θα «παρασυρθεί» προς την 

αναγκαία κατεύθυνση και τον επιθυμητό στόχο. 

 
- Σε αρκετές περιπτώσεις η πολιτική ανάπτυξης του τουρισμού μέσω 

των κινήτρων συμπεριλαμβάνει και επιδοτήσεις για επενδυτικές 

πρωτοβουλίες με συμμετοχή των φορέων της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης.  Γνωρίζουμε όμως καλά και τις συνθήκες που 

οδηγούν στην εκλογή κάποιων επικεφαλής Νομαρχιακών ή 

Δημοτικών Αρχών, καθώς και τις περιορισμένες κατά κανόνα γνώσεις 
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που έχουν τα άτομα αυτά για την οικονομική ανάπτυξη και την 

ανάπτυξη εξειδικευμένων τομέων της περιοχής των. 

Το σύνηθες είναι, αντί για ένα πραγματοποιήσιμο συνολικό σχέδιο 

ανάπτυξης, να καταρτίζουν ένα κατάλογο αποσπασματικών έργων 

που διεκδικούν τα τοπικά συμβούλια ώστε να κλείνουν στόματα και να 

διατηρούν ψήφους.  Αυτό αποκομίσαμε ως άποψη και είναι πολύ 

κοντά στη γενική κατάσταση, από μερικές επαφές που είχαμε με 

εκπροσώπους τέτοιων φορέων και την ανάγνωση μερικών τοπικών 

προγραμμάτων.  Αποκορύφωση, αποτελούσε η συγκέντρωση των 

τοπικών προγραμμάτων-προτάσεων κάποιου Νομού, με σκοπό να 

καταρτισθεί ένα Νομαρχιακό πρόγραμμα, και όπου όλες οι τοπικές 

προτάσεις ζητούσαν άσφαλτο και γεφύρια.  Αυτό όμως μπορούσε να 

αποτελέσει εξωραϊσμό του Νομού, αλλά δεν περιείχε τις παρεμβάσεις 

εκείνες που θα οδηγούσαν το τρένο της ανάπτυξης, θα 

δημιουργούσαν εισόδημα και θέσεις απασχόλησης και συνεχή ροή 

της οικονομικής διαδικασίας. 

 

 

8.2  Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ 
 

Πριν αναφερθούμε σ’ αυτά που απαιτεί ένα πρόγραμμα για να είναι 

πραγματοποιήσιμο και αποτελεσματικό, να διευκρινίσουμε πρώτα ότι άλλο 

πράγμα μελέτη, άλλο η πρόταση, άλλο το πρόγραμμα.  Μπορεί σε μία μελέτη 

να καταλήγουμε στη διαπίστωση προβλημάτων και να βάζουμε στόχους για το 

μέλλον, αλλά κάποιος άλλος ας τα εφαρμόσει.  Μπορεί σε μια πρόταση να 

προβάλλουμε διεκδικητικά κάποια έργα-παρεμβάσεις, αλλά κάποιος άλλος ας 

πιεστεί να δει τι μπορεί να κάνει από αυτά και πώς θα απορροφήσει τις λαϊκές 

πιέσεις που δημιουργούνται πολλές φορές από τους ίδιους τους «Άρχοντες» 

της Τοπικής Αυτοδιοίκησης χάριν των ψήφων και των εκλογών.  Προσοχή 

λοιπόν στα αθροίσματα τοπικών ή περιφερειακών προτάσεων γιατί κατά 

κανόνα καταλήγουμε σε μια συνολική συνάθροιση αποσπασματικών 

διεκδικήσεων. 
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Ένα στρατηγικό πρόγραμμα έχει κάποιες βασικές αρχές ώστε να είναι 

πραγματοποιήσιμο, με αξιοποιήσιμα αποτελέσματα και να συμβάλλει σε 

συγκεκριμένους μακροπρόθεσμους στόχους, ακολουθούμενο και από άλλα 

μελλοντικά προγράμματα προς την ίδια κατεύθυνση, για τα οποία έχουν γίνει 

οι γενικές προβλέψεις. 

Ένα τέτοιο πρόγραμμα οφείλει να περιλαμβάνει: 

- Τι είναι αναγκαίο να γίνει κατά προτεραιότητα στο συγκεκριμένο 

χρόνο (π.χ. 5ετία). 

- Αν είναι υποδομή εγκαταστάσεων που θα γίνει. 

- Γιατί είναι αυτές οι προτεραιότητες (με προσεγγιστική τεκμηρίωση την 

αναμενόμενη δημιουργία νέων βάσεων αύξησης του ΑΕΠ και της 

απασχόλησης). 

- Το ύψος της δαπάνης που απαιτείται. 

- Ποιος ή ποιοι φορείς το πραγματοποιούν. 

- Πώς και από πού καλύπτεται η χρηματοδότηση. 

- Πότε θα ολοκληρωθεί κάθε επιμέρους έργο. 

- Πώς θα προβληθεί και θα αξιοποιηθεί το αποτέλεσμα. 

 

 

8.3  Η ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 
(MASTER PLAN) ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ. 

 

Η Ελλάδα ως μέγεθος δεν υπερβαίνει τα όρια των δυνατοτήτων που 

μπορεί να έχει ένα master-plan.  Αρκεί να σκεφτούμε ότι η Περιφέρεια της 

Ανδαλουσίας στην Ισπανία έχει 11 εκ. κατοίκους, αλλά και άλλες περιφέρειες 

των Ευρωπαϊκών Κρατών είναι δυσανάλογα μεγάλες σε σχέση με α υτές που 

ονομάζουμε Περιφέρειες στην Ελλάδα. 

Ένα τέτοιο επιχειρησιακό σχέδιο θα περιλαμβάνει τους εθνικούς στόχους 

ενώ ταυτόχρονα θα έχει το μέγεθος ενός Περιφερειακού Προγράμματος με 

βάση τα δεδομένα των άλλων Χωρών της Ε.Ε. 

Πώς καταρτίζεται ένα τέτοιο σχέδιο;  Έχουν ειπωθεί πάρα πολλά για 

την όμορφη ακουστικά λέξη «ισόρροπη ανάπτυξη».  Είναι η θεωρία για έναν 
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σωστό και δίκαιο καταμερισμό των αναπτυξιακών παρεμβάσεων.  Τώρα θα 

ήταν κανείς έτοιμος να κατακεραυνώσει κάθε άλλη διαφορετική άποψη απ’ 

αυτήν ως άδικη ή «ανισόρροπη».  Όμως η άλλη άποψη είναι η θεωρία των 

«πόλων ανάπτυξης». 
Στο σχέδιο των πόλων ανάπτυξης δεν γίνεται αρμονικός καταμερισμός 

των αναπτυξιακών επενδύσεων, αλλά επιλέγονται ορισμένες στρατηγικές 

παρεμβάσεις που θα αποτελέσουν τους πόλους γύρω από τους οποίους θα 

δημιουργηθούν συνθήκες παράπλευρης ανάπτυξης και θα λειτουργήσουν ως 

«κράχτες» και «οδηγοί» της ανάπτυξης γενικά και ακόμη περισσότερο της 

τουριστικής ανάπτυξης.  Οι ξένοι τουρίστες δεν ενδιαφέρονται για την 

ισομερή ή όχι τοπική ανάπτυξη μιας χώρας αλλά για οργανωμένα χωροταξικά 

σύνολα που προσφέρουν ένα σύνολο υπηρεσιών πλήρες σε περιεχόμενο και 

ποιοτικά αναβαθμισμένο. 

Πρότασή μας είναι να στηρίξουμε την προσπάθεια για ανάπτυξη του 

τουριστικού προϊόντος σε ένα πρώτο 5ετές σχέδιο στη δημιουργία 

τουριστικών πόλων ανάπτυξης γιατί θα αποδώσουν άμεσα (τα προβλήματα 

έχουν επείγοντα χαρακτήρα) και θα πραγματοποιηθούν γρήγορα. 

Η διαδικασία της ισόρροπης ανάπτυξης ενώ είναι πιο δίκαιη απαιτεί 

αρκετά μεγαλύτερο χρόνο για να αποφέρει αντίστοιχα αποτελέσματα και 

επιπλέον κατακερματίζει τα χρηματοδοτικά μέσα περιορίζοντας τη δυνατότητα 

να γίνουν μεγάλες και ολοκληρωμένες παρεμβάσεις.  Τέτοια κρούσματα 

είχαμε πολλά μέχρι τώρα, όταν σε μια προσπάθεια εν μέρει δίκαιης και 

ισομερούς κατανομής επενδυτικών δαπανών, τα πράγματα οδηγήθηκαν σε 

μια διασπορά των χρηματοδοτικών μέσων χωρίς να δούμε από την Τοπική 

Αυτοδιοίκηση σοβαρά τοπικά έργα παραγωγικής σημασίας και απασχόλησης, 

αλλά είδαμε μία πλημμύρα εξωραϊσμών από ανακατασκευές πλατειών, 

παιδικών χωρών, κρασπέδων, κ.λ.π., τα οποία ομορφαίνουν τον τόπο, 

χρειάζονται, αλλά δεν παράγουν, δεν απασχολούν και δεν δημιουργούν 

εισοδήματα.  Το ζητούμενο είναι οι εξωραϊστικές παρεμβάσεις να ακολουθούν 

την αύξηση του ΑΕΠ και των εισοδημάτων και να χρηματοδοτούνται από εκεί. 

Η ανάπτυξη του τουριστικού προϊόντος δεν θα επιτευχθεί με μικρούς 

εξωραϊσμούς και βελτιώσεις, αλλά, όπως απαιτεί η σύγχρονη τουριστική 
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ζήτηση, με ολοκληρωμένες παρεμβάσεις στη βάση ενός στρατηγικού 

σχεδιασμού. 

 

 

8.4  Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΣ ΕΘΝΙΚΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. 

 

Σε κάθε προγραμματισμό μεγάλου μεγέθους ακολουθείται είτε η 

διαδικασία από το κεντρικό προς τα περιφερειακά είτε η αντίστροφη.  Από τα 

περιφερειακά να καταρτιστεί το κεντρικό. 

Εδώ θεωρούμε ότι σε πρώτη φάση η αναγκαία διαδικασία είναι να τεθούν 

συγκεκριμένοι στρατηγικοί στόχοι από το εθνικό κέντρο και να δοθεί μία 

ευχέρεια στις τοπικές διοικήσεις να εξειδικεύσουν επιμέρους στόχους για την 

περιοχή τους μέσα στα πλαίσια που βάζει το εθνικό πρόγραμμα και στους 

χρονικούς περιορισμούς για την πραγματοποίηση. 

Ας μην κατηγορηθούμε ως οπαδοί του συγκεντρωτισμού.  Οι 

αναπτυγμένες χώρες έχουν υπερβεί αυτό το στάδιο της εξάπλωσης των 

υποδομών κατά τις δεκαετίες του 50 και του 60 και τώρα μπορούν να 

λειτουργούν πιο χαλαρά.  Εκεί ταιριάζουν περισσότερο η λειτουργία των 

κινήτρων, των νόμων της αγοράς και της ιδιωτικής πρωτοβουλίας.  Στην 

Ελλάδα κινδυνεύουμε να συνεχίσουμε μια πορεία στρεβλής ανάπτυξης που 

ξεκίνησε από την 10ετία του ’50 και δεν ανατρέπεται εύκολα με μέτρα όπως τα 

κίνητρα των αναπτυξιακών νόμων. 

Σε εθνικό επίπεδο, το περιεχόμενο ενός τέτοιου προγράμματος απαιτεί 

τον προσδιορισμό του ύψους της αναγκαίας χρηματοδότησης που θα 

καλύψει τις άμεσα απαραίτητες να πραγματοποιηθούν παρεμβάσεις ώστε 

να υπάρξουν άμεσα αποτελέσματα. 
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8.5  ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ 

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 

 

Σύμφωνα με το σκεπτικό που αναπτύξαμε στα προηγούμενα, δεν πρέπει 

να κάνουμε σε όλες τις περιοχές της χώρας «λίγο από όλα», αλλά 

αξιολογημένες στρατηγικές παρεμβάσεις και ολοκληρωμένες με κριτήριο 

τα συγκριτικά πλεονεκτήματα κάθε περιοχής και το προστιθέμενο όφελος που 

θα δημιουργηθεί από αυτό για το συνολικό τουρισμό.  Π.χ. ένα ακόμη 

ξενοδοχείο στην Κρήτη ΄που υπάρχουν ήδη 1.350 δεν θα προσθέσει το ίδιο 

όφελος για τον εθνικό τουρισμό με το να γίνει στην Ήπειρο (π.χ. Πάργα) όπου 

υπάρχουν μόνο 200 και να προσεγγίζει με οργανωμένο πρόγραμμα τη 

Δωδώνη, τον Αχέροντα, την Πίνδο, κ.λ.π., τόπους που δεν αξιοποιήθηκαν και 

δεν αναδείχθηκαν ιδιαίτερα μέχρι τώρα. 

Η ιδιωτική πρωτοβουλία, όπως έχουμε αναφέρει και αλλού, θα επιδιώξει 

την άμεση απόδοση και θα στραφεί στα έτοιμα.  Δεν συμφέρει να 

εγκατασταθεί σε μια περιοχή χωρίς υποδομές και να αποτελέσει η ίδια την 

υποδομή (από άποψη φήμης και ζήτησης τουλάχιστον) για τους επόμενους.  

Έτσι η κρατική προσπάθεια οφείλει να προβεί σε στρατηγικές επιλογές για τη 

δημιουργία εγκαταστάσεων υποδομών σε περιοχές που δεν αποτελούν 

«συρμό» και οι ιδιώτες είναι επιφυλακτικοί. 

Επισημαίνουμε επίσης ότι οι επενδύσεις για νέες εγκαταστάσεις δεν 

μπορεί να έχουν τον ίδιο στόχο και την ίδια μορφή σε όλες τις περιοχές.  

Κινδυνεύουμε αλλιώς να διογκώσουμε απλώς το μονοδιάστατο τουριστικό 

προϊόν που πουλάμε σήμερα.  Έχει χαρακτηριστεί και ως «μονοκαλλιέργεια». 

Η χρηματοδότηση τέτοιων εγκαταστάσεων απαιτεί μία μεγαλύτερη φέτα 

από τον τομέα των δημόσιων επενδύσεων και των ευρωπαϊκών 

προγραμμάτων.  Είναι ανάγκη δηλαδή να περιοριστούν από λίγο κάποιοι 

άλλοι τομείς που αποτελούν περιθωριακό εξωραϊσμό υπέρ των στρατηγικών 

τουριστικών στόχων που θα επιφέρουν άμεση απόδοση και θα προσθέσουν 

στο ΑΕΠ, είτε από την αύξηση των αφίξεων αλλοδαπών, είτε από την μείωση 

αναχωρήσεων ημεδαπών προς άλλες χώρες.  Να σκεφτούμε ότι από τα 
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έσοδα που έχει η Ελλάδα από τις αφίξεις των ξένων το 25% επιστρέφει λόγω 

των αναχωρήσεων Ελλήνων προς τις άλλες χώρες. 

 

ii. Επενδύσεις σε νέες εγκαταστάσεις και δημιουργία νέων 

περιοχών. 
Βλέποντας στο παρελθόν, παρατηρούμε ότι τα πρώτα ξενοδοχεία 

«Ξενία» και τα πρώτα κάμπινγκ του ΕΟΤ αποτέλεσαν για πολλές περιοχές την 

βάση για την τουριστική τους απογείωση.  Αυτά είναι πλέον υπόθεση της 

ιδιωτικής πρωτοβουλίας.  Όμως υπόθεση των δημόσιων επενδύσεων είναι η 

δημιουργία νέων σύγχρονων περιοχών τουριστικού ενδιαφέροντος όπου οι 

ιδιώτες θα επενδύσουν εφόσον θα υπάρχουν και οι απαραίτητες οικονομίες 

κλίμακας. 

Καταλήγουμε έτσι στην άποψη ότι είναι ανάγκη να δημιουργηθούν 

«τουριστικές περιοχές» κατά το είδος των βιομηχανικών περιοχών.  Ο 

Νόμος 2545/10-12-97 (ΦΕΚ 254/15-12-97) άρθρο 29 αναφέρεται σε περιοχές 

ολοκληρωμένης τουριστικής ανάπτυξης (Π.Ο.Τ.Α.). 

Εδώ έχουμε να κάνουμε 2 παρατηρήσεις:  α) Παρά την πάροδο 8 ετών 

από τότε δεν είδαμε την ολοκλήρωση μιας τέτοιας Π.Ο.Τ.Α., παρά 

σπερματικές προσπάθειες.  β) Όταν λέμε «ολοκληρωμένης» πού 

οδηγούμαστε;  Οι περιοχές αυτές θα περιλαμβάνουν τουρισμό όλων των 

μορφών;  Πολιτιστικό, ιαματικό, χειμερινό, αναψυχής, δραστηριοτήτων, κ.λ.π.;  

Μία τέτοια προσπάθεια φαίνεται ατέρμονη και αδιέξοδη και δεν την ξεκινά 

κανείς εύκολα.  Δεν είναι δυνατόν μία περιοχή να περιλαμβάνει όλα αυτά. 

Χρειαζόμαστε επομένως σε πρώτη φάση τη δημιουργία μικρότερου 

μεγέθους τουριστικών περιοχών πιο συγκεκριμένης μορφής. 

 

Παράδειγμα  1.  Στα παράλια του Ν. Ροδόπης υπάρχουν τεράστιες 

εκτάσεις του δημοσίου, με θαυμάσια άμμο και θάλασσα που εκτείνεται από το 

Φανάρι (κάμπινγκ ΕΟΤ) μέχρι την Αρχαία Μαρώνεια.  Εκεί θα οριοθετηθεί η 

περιοχή αυτή, θα χαραχθούν και θα κατασκευαστούν εσωτερικοί δρόμοι, 

γήπεδα γκολφ, κέντρο θαλασσοθεραπείας, χώροι καταστημάτων (εμπορικών 

και τραπεζικών), χώρος –περιορισμένος βέβαια- προσάραξης και 
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ελλιμενισμού συναφών και ξενοδοχειακές μονάδες.  Η περιοχή έχει εύκολη 

σύνδεση με τους βιότοπους του Νέστου, του Έβρου, της Δαδιάς, την αρχαία 

Μαρώνεια κ.λ.π.  Υπάρχουν δηλαδή περιφερειακοί τόποι – δορυφόροι που 

εμπλουτίζουν την βασική τουριστική περιοχή και καλύπτουν μία ποικιλία 

μορφών τουριστικού προϊόντος. 

Ο μύθος ότι στη Β. Ελλάδα κάνει κρύο και δεν ενδιαφέρει τους τουρίστες 

ιδιαίτερα ανατρέπεται από το παράδειγμα των παραλίων της Βουλγαρίας στον 

Εύξεινο Πόντο που είναι πολύ βορειότερα.  Στη Βουλγαρία βέβαια οι τιμές 

είναι πολύ χαμηλότερες και αυτό θα το δούμε στη συνέχεια.  Ελκύει όμως η 

περιοχή ταξιδιώτες από την βόρεια και βορειοανατολική Ευρώπη που δεν 

αντιμετωπίζουν πρόβλημα θερμοκρασίας, αλλά επιθυμούν οργανωμένες 

περιοχές με πολυμορφία παρεχόμενων δυνατοτήτων. 

Η χρηματοδότηση αυτού του εγχειρήματος θα γίνει κατ’ αρχήν από 

φορέα δημόσιας και κοινωνικής μορφής.  Συμμέτοχος το δημόσιο, η Τοπική 

Αυτοδιοίκηση, η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση.  Μέρος της χρηματοδότησης θα 

επιστραφεί στο φορέα από την πώληση οικοπέδων στην περιοχή για 

προκαθορισμένη χρήση. 

Ο φορέας πραγματοποίησης του έργου θα διατηρήσει την ψιλή κυριότητα 

μακροχρόνια, μπορεί όμως να παραχωρήσει την εκμετάλλευση για μεγάλο 

χρονικό διάστημα σε ιδιώτες επενδυτές και να εισπράξει και από εκεί ένα 

σοβαρό έσοδο, ώστε να υπερκαλύψει την δαπάνη των βασικών κατασκευών 

υποδομής. 

Ένα τέτοιο κατασκευαστικό και χωροταξικό πρόγραμμα δεν είναι δυνατό 

να αναληφθεί από ιδιώτη επενδυτή εκ του μηδενός και λόγω του μεγέθους και 

γιατί επενδύσεις εξωτερικές οικονομίες μεγάλης κλίμακας δεν έχουν άμεση 

απόδοση και δεν συμβαδίζουν για τους ιδιώτες με την βασική επιδίωξη του 

βασικού επενδυτικού στόχου.  Σύντομη, σίγουρη και υψηλή απόδοση. 

 

Παράδειγμα  2. 

Από τα ταξίδια επιλογής που πραγματοποιήσαμε το καλοκαίρι (του 2005) 

για να επιβεβαιώσουμε πληροφορίες, να διασταυρώσουμε απόψεις και να 

έχουμε επαρκή εμπειρικά δεδομένα, σταματάμε ενδεικτικά σε ένα δρομολόγιο, 
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όπου επίσης η περιοχή είναι «απαραβίαστη» από την «ανάπτυξη» μέχρι 

τώρα, όπως και τα παράλια του 1ου παραδείγματος.  Και βέβαια τέτοιες 

περιοχές έχει και άλλες η Ελλάδα. 

Το δρομολόγιο ξεκινά από το Μουζάκι ανεβαίνει στην περιοχή Αργιθέας. 

(Βλάση – Πετρίλο – Παναγία Σπηλιώτισσα, λίμνη Στεφανιάδα, Αχελώος – 

Άρτα). 

Μια περιοχή διαφορετική από εκείνη του παραδείγματος 1, ορεινή, με 

έντονη βλάστηση, «αβίαστη» από την ανάπτυξη, (έλατα, μαλόκεδρα 

Δροσάτου, που υπάρχουν μόνο εκεί και σε μία περιοχή της Ισπανίας, νερά, 

πέτρινες τοξωτές γέφυρες, εκκλησίες με τοιχογραφίες και χειροποίητες 

εσωτερικές κατασκευές 500 ετών, 3 οροπέδια στα 1500-2000 μέτρα ύψος, 

Καράβα, Ντεληδήμ, Βουτσικάκι).  Στην περιοχή δεν υπάρχει ασφαλτόδρομος 

που να ενώνει την περιοχή Καρδίτσας και Τρικάλων με την περιοχή Άρτας.  Η 

συγκοινωνία γίνεται ακόμη με χαλικόδρομο.  Προσφέρεται σαν τουριστική 

περιοχή εναλλακτικού τουρισμού, προπονητικού – αθλητικού τουρισμού, 

κ.λ.π. 

Είναι αναγκαίο με μία μελέτη να οριοθετηθούν ζώνες για την ανέγερση 

μικρών ξενοδοχειακών μονάδων, ανακατασκευή σπιτιών για επαγγελματική 

φιλοξενία – εκμετάλλευση, αθλητικών κέντρων, η ασφαλτόστρωση του δρόμου 

Μουζακίου Άρτας κ.λ.π., και να προλάβουμε τα εκτρώματα. 

Είμαστε επιφυλακτικοί στα χιονοδρομικά κέντρα λόγω του περιορισμένου 

χρόνου χιονοπτώσεων στην Ελλάδα, πλην συγκεκριμένων και 

επιβεβαιωμένων περιπτώσεων. 

Ο λόγος που στα παραδείγματα επιλέγουμε περιοχές άθικτες 

αναπτυξιακά είναι ακριβώς γιατί μπορεί να γίνει μία σωστή και σχεδιασμένη 

παρέμβαση ώστε να αποφευχθούν τα στρεβλά αποτελέσματα των τυχαίων 

ιδιωτικών πρωτοβουλιών.  Ήδη ανεγείρεται ένα μικρό (ευτυχώς) ξενοδοχείο 

πάνω στον κεντρικό δρόμο αλλά πολύ χαμηλά δίπλα στο ποτάμι.  Ενώ στα 

1500 μέτρα υπάρχουν 3 οροπέδια (δημόσια έκταση χωρίς δέντρα) από όπου 

η θέα είναι ανεπανάληπτη και με την κατασκευή μικρού κλαδικού δρόμου 

μπορεί να διατεθεί γι’ αυτό το σκοπό.  Η οικοπεδική αξία που θα εισπραχθεί 
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από τους ενδιαφερόμενους επενδυτές μπορεί να καλύψει σημαντικό μέρος του 

κόστους των αναγκαίων δημόσιων επενδύσεων. 

Υπάρχουν στην περιοχή δυνατότητες περιφερειακών τόπων – 

δορυφόρων τουριστικού ενδιαφέροντος ώστε να συμπληρώνουν τη βασική 

διαμονή, δραστηριότητα και ενασχόληση. 

Και σ’ αυτή την περίπτωση το ξεκίνημα δημιουργίας μιας τέτοιας μορφής 

τουριστικής περιοχής θα πρέπει να προέλθει από φορέα δημόσιας και 

κοινωνικής μορφής όπως και στο προηγούμενο παράδειγμα 1. 

 

Κατάληξη. 

Τα παραπάνω παραδείγματα αναφέρονται ως ενδεικτικές παρεμβάσεις 

και όχι ως ολοκληρωμένες οριστικές επιλογές. 

Για την εφαρμογή μιας στρατηγικής ανάπτυξης τέτοιων παρεμβάσεων 

που θα βελτιώσουν θεαματικά το προσφερόμενο ελληνικό τουριστικό προϊόν 

απαιτείται άμεσα μία μελέτη η οποία σε πρώτη φάση να καταλήξει σε 10 

περίπου προτάσεις για τουριστικές περιοχές.  Όχι όλες της ίδιας μορφής ούτε 

περισσότερες από μία σε κάθε περιφέρεια.  Έτσι θα υπάρξει μία ισόρροπη 

κατανομή της συγκεκριμένης ανάπτυξης, της επακόλουθης απασχόλησης, και 

της αύξησης του περιφερειακού εισοδήματος. 

Άποψή μας είναι ότι πρέπει να δημιουργηθούν: 

α. -  4 περιοχές γενικού τουριστικού ενδιαφέροντος με βασικό 

περιεχόμενο εκείνο του 1ου παραδείγματος. 

β.  -  3 περιοχές σε ορεινούς όγκους με βασικό περιεχόμενο εκείνο του 

παραδείγματος 2. 

γ.  -  3 «συνδυασμένες περιοχές» με στόχο την αξιοποίηση και ανάδειξη 

των ιστορικών – πολιτιστικών στοιχείων. 

Αυτές μπορεί να είναι ευρύτερου γεωγραφικού χώρου έχοντας ένα 

βασικό χώρο ως κέντρο και σε συνδυασμό με αυτόν ένα δίκτυο 

«δορυφορικών» τόπων ιστορικού – πολιτιστικού ενδιαφέροντος.  Ο 

βασικός κεντρικός χώρος με τους συνδυασμένους περιφερειακούς θα 

διαθέτουν εύκολη επικοινωνία και οδική πρόσβαση μεταξύ τους (οι 

αποστάσεις στην Ελλάδα δεν είναι μεγάλες σύμφωνα με τα διεθνή 
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πρότυπα), θα είναι αξιοποιημένες και θα μπορούν να προσφέρονται 

ως σύνολο. 

Εκτός από την περίπτωση γ, στην οποία οι ιστορικοί – πολιτιστικοί τόποι 

είναι δεδομένοι, στις άλλες δύο περιπτώσεις (α και β), άποψή μας είναι ότι 

πρέπει να αποφευχθούν οι ημιαναπτυγμένες τουριστικά περιοχές όπου 

κυριάρχησε μία οικιστική και πολεοδομική αναρχία, απόκτησαν 

χαρακτηριστικά στρεβλής εξέλιξης.  Σε τέτοιες περιοχές μπορούν να γίνουν 

βελτιωτικές παρεμβάσεις. 

Για τον προσδιορισμό των συγκεκριμένων τουριστικών περιοχών, της 

μορφής τους και της περιφέρειας στην οποία θα δημιουργηθούν θα εκπονηθεί 

μία εθνική μελέτη που θα λάβει υπόψη της τα συγκριτικά πλεονεκτήματα των 

διαθέσιμων περιοχών και θα προτείνει την κατανομή τους σε κάθε περιφέρεια. 

Στην συνέχεια θα γίνουν εξειδικευμένες μελέτες για κάθε περιοχή 

χωριστά: 

- Τι θα περιλαμβάνει η περιοχή 

- Ποια τα όριά της 

- Ποιο το κόστος για τη δημιουργία άμεσων υποδομών 

- Ποιος φορέας αναλαμβάνει την πραγματοποίηση  

- Από ποιες πηγές καλύπτονται οι δαπάνες 

- χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης. 

 

Τέτοιες μελέτες εκφεύγουν μακράν της παρούσας εργασίας, όμως 

θεωρούμε ότι είναι άμεση ανάγκη να γίνουν, έστω και καθυστερημένα, αλλά 

επιτέλους να γίνουν ΤΩΡΑ και να προχωρήσει η εφαρμογή τους. 

Μέσα από αυτές τις νέα τουριστικές περιοχές θα αυξηθούν και ο 

απαιτούμενος αριθμός ειδικών τουριστικών υποδομών (γήπεδα γκολφ, 

μαρίνες, κέντρα άθλησης και δραστηριοτήτων, συνεδριακά κέντρα, κέντρα 

θαλασσοθεραπείας, τόποι ιαματικού τουρισμού), είτε ως ενσωματωμένες σε 

μια τουριστική περιοχή, είτε ως δορυφόροι τουριστικοί τόποι μιας από αυτές. 
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ii. Προτεινόμενες παρεμβάσεις για βελτίωση των υπαρχουσών 

σήμερα υποδομών. 

Οι περισσότερες από τις παρεμβάσεις που προτείνουμε εδώ έχουν 

αναφερθεί σε διάφορες ημερίδες, συνέδρια και μελέτες (Συνέδριο για τον 

Ελληνικό Τουρισμό 17-18 Οκτωβρίου 2005, Ημερίδα τουριστικής ανάπτυξης 

του ΥΠ. ΤΟΥΡ. 9-1-2006, Μελέτες ΣΕΤΕ, κ.λ.π.). 

1. Βελτίωση στις μαρίνες, εγκαταστάσεις υγιεινής, άθλησης και 

αναψυχής των τουριστικών τόπων. 

2. Αναβάθμιση αεροδρομίων σε δυναμικότητα εξυπηρέτησης 

(αεροδιάδρομοι, διακίνηση) σε αεροδρόμια τουριστικών τόπων αλλά 

και στα υπόλοιπα ώστε να διευρυνθεί η διασπορά της τουριστικής 

κίνησης.  Ειδικοί χώροι στάθμευσης λεωφορείων τουριστών για 

γρήγορη εξυπηρέτηση. 

3. Ανάπτυξη περιβαλλοντικής συνείδησης στους απασχολούμενους 

με τον Τουρισμό αλλά και στην κοινωνία γενικότερα:  Καθαριότητα 

στις ακτές, στη θάλασσα, στους δημόσιους δρόμους και χώρους.  

Είδαμε εξάλλου την καυστική επιστολή του κ. Brown που ανέφερε 

στην ομιλία του στην ημερίδα ο Υπουργός Τουρισμού. 

4. Εγκατάσταση βιολογικών καθαρισμών σε α’ φάση στα μεγάλα 

τουλάχιστον συγκροτήματα. 

5. Ενίσχυση του εκσυγχρονισμού των τουριστικών επενδύσεων που 

υπάρχουν (ξενοδοχειακά καταλύματα, κ.λ.π.) όχι μόνο με επιδότηση 

προς τα πάνω, αναβάθμιση κατηγορίας, αλλά και προς τα κάτω για 

όσους υστερούν και αδιαφορούν, υποβάθμιση κατηγορίας. 

6. Εκσυγχρονισμός οδικών δικτύων που αποτελούν πρόσβαση σε 

τουριστικούς τόπους, όπου αυτό δεν έχει γίνει ή καθυστερεί.  Πρέπει 

επιτέλους η επιλογή δρόμων προς κατασκευή, να υπόκεινται σε 

συγκεκριμένα κριτήρια και στόχους και να μην αποτελεί εξωραϊσμό 

κάποιων δρόμων επειδή από εκεί παίρνει ψήφους κάποιος δήμαρχος 

ή κάποιος βουλευτής. 

7. Ανάπτυξη κέντρων οργανωμένων δραστηριοτήτων είτε μέσα στα 

πλαίσια των νέων τουριστικών περιοχών, είτε ανεξάρτητα ως 
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δορυφόροι τόποι των τουριστικών περιοχών που υπάρχουν.  Όχι 

μεμονωμένα και διάσπαρτα γιατί κινδυνεύουν από γρήγορη 

συρρίκνωση της λειτουργίας τους. 

 

 

iii. Ενέργειες για τη βελτίωση των υπηρεσιών, κατά συνέπεια και 

της ποιότητας του προσφερόμενου τουριστικού προϊόντος. 

 

1. Αναδιοργάνωση και άριστος συντονισμός υπηρεσιών και 

φορέων με δυνατότητα να έχουν άμεση πληροφόρηση οι ενδιαφερόμενοι.  

Υπηρεσίες όπως το Υπουργείο Τουρισμού, ο ΕΟΤ, η ΕΣΥΕ, αλλά και φορείς 

όπως ΞΕΕ, κ.λ.π. δεν είναι δυνατό να παραπέμπει ο ένας στον άλλο για 

πληροφόρηση στοιχείων και όλοι μαζί να περιμένουν την ΕΣΥΕ να 

ανακοινώνει τα στοιχεία αφίξεων επεξεργασμένα μετά από 2 χρόνια.  Όπως 

αναφέραμε ξανά τα στοιχεία του 2003 ανακοινώθηκαν στο τέλος του 2005.  

Σαν να μην εφευρέθηκαν ακόμη οι υπολογιστές γι’ αυτό το διοικητικό κύκλωμα 

και η καταχώρηση και επεξεργασία γίνεται με μελανοδοχεία και πέννα. 

 

2. Οργάνωση τουριστικών υπηρεσιών σε κάθε Νομό της Χώρας.  

Αυτές θα παρακολουθούν και θα ελέγχουν τη λειτουργία των τουριστικών 

μονάδων, θα επισημαίνουν προβλήματα του τόπου, θα προτείνουν 

αντιμετώπιση.  Σήμερα «λειτουργούν» γραφεία ΕΟΤ στις μεγάλες πόλεις τα 

οποία απλώς διεκπεραιώνουν όταν είναι απαραίτητο κάποια έγγραφα, 

υπογράφουν κάποια τυπικά χαρτιά – δεδομένα, χωρίς να είναι σε θέση ούτε 

να πληροφορήσουν, ούτε να δώσουν στοιχεία, ούτε να συμβουλεύσουν.  Δύο 

από αυτά τα επισκεφτήκαμε κατά την κατάρτιση της παρούσας εργασίας και 

φύγαμε όχι απλώς απογοητευμένοι από την αδυναμία πληροφόρησης, αλλά 

σε πλήρη σύγχυση από την στάση των υπαλλήλων, σαν να είχαμε επισκεφτεί 

την παλιά «καφετζού» της γειτονιάς.  Δεν είναι οι λέξεις σκληρές, σκληρή είναι 

η πραγματικότητα. 
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3. Ενίσχυση για τη δημιουργία τουριστικών πρακτορείων.  Η 

κατάσταση που επικρατεί σήμερα στη χώρα αποτελεί μία σύγχυση.  

Πολυάριθμα γραφεία σε κάθε πόλη που εκδίδουν εισιτήρια για δρομολόγια 

αεροπλάνων, τρένων, πλοίων, κλείνουν και θέσεις για εκδρομές εσωτερικού 

εξωτερικού ώστε να αποκομίζουν ένα μηνιαίο εισόδημα αλλά τουριστικά 

πρακτορεία δεν είναι.  Άλλο ταξιδιωτικοί μεσίτες άλλο τουριστικοί πράκτορες 

(tour operators).  Οι τουριστικοί πράκτορες πρέπει να έχουν πρόσβαση οι ίδιοι 

με γραφεία – υποκαταστήματα, ή άμεση συνεργασία με αντίστοιχα πρακτορεία 

σε χώρες προέλευσης τουριστών ώστε να φέρνουν στην Ελλάδα τουρίστες. 

Να μην περιμένουμε να μας φέρουν τουρίστες τα ξένα πρακτορεία.  

Μπορεί να τους πάνε αλλού.  Για την οργάνωση και τη δημιουργία τέτοιων 

τουριστικών πρακτορείων με δίκτυο αποδεδειγμένο στην αλλοδαπή 

ενδείκνυται η οικονομική επιδότηση ανάλογα με τον αριθμό των τουριστών 

που θα φέρουν στη χώρα.  Λεπτομέρειες για το πώς θα γίνει αυτό θα 

περιγραφούν από μία εξειδικευμένη εξέταση και αντιμετώπιση του ζητήματος.  

Αλλά αυτή η εξέταση να γίνει.  Να μην παραμείνει διαπίστωση. 

 

4. Στελέχωση των τουριστικών μονάδων με άτομα που διαθέτουν 

επιστημονική (πτυχιούχοι) ή επαγγελματική γνώση (από πρακτική άσκηση) 

και όχι από ετεροαπασχολούμενα που διαθέτουν 2 ή 3 μήνες για ένα 

συμπληρωματικό εισόδημα χωρίς να διαθέτουν τις απαραίτητες γνώσεις και τη 

νοοτροπία του τουριστικού υπαλλήλου. 

Για μεν τους πρώτους (πτυχιούχοι) υπάρχουν τμήματα στα ΤΕΙ της 

χώρας και θεωρούμε απαραίτητο να προσλαμβάνεται ένας αριθμός 

υποχρεωτικά από κάθε τουριστική μονάδα ανάλογος με το μέγεθός της και το 

σύνολο των υπαλλήλων της. 

Για τη δεύτερη κατηγορία (από 6μηνο σεμινάριο και πρακτική ειδίκευση) 

να εφαρμοστεί η βεβαίωση πιστοποίησης των αναγκαίων γνώσεων (όπως 

ισχύει για τους υπολογιστές, για τη γνώση ξένων γλωσσών) ώστε να 

αποκτούν την ειδικότητα του τουριστικού υπαλλήλου.  Την εξέταση για την 

πιστοποίηση να κάνει καθορισμένη επιτροπή από εκπροσώπους του 

δημοσίου και των φορέων. 
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Ο ανθρώπινος παράγοντας συμβάλλει και στην παραγωγή του 

τουριστικού προϊόντος αλλά κυρίως στην ποιότητά του. 

Είναι αναγκαίο να καθοριστούν και σύγχρονες ειδικότητες τουριστικής 

απασχόλησης (υπαλληλικής ή αυτοαπασχόλησης) ιδιαίτερα για τον 

οικοτουρισμό όπου επικρατεί η αυτοαπασχόληση.  Τα άτομα αυτά πριν 

πάρουν την άδεια για την λειτουργία οικοτουριστικών καταλυμάτων να 

παρακολουθούν 6μηνο σεμινάριο και να αποκτούν πιστοποίηση. 

 

5. Εκλογίκευση των τιμών, γιατί στα πλαίσια μιας σκληρής 

ανταγωνιστικότητας η τακτική να πάρουμε σήμερα όσο γίνεται περισσότερα 

και να διακινδυνεύουμε το εισόδημα και την απασχόληση του αύριο, δηλαδή 

όπως αναφέραμε και σε άλλο σημείο «να τρώμε σήμερα την κότα που 

αναμένουμε να κάνει αύριο τα χρυσά αυτά». 

Έχει παρατηρηθεί ότι σε αρκετά μικρά αλλά και μικρούς τόπους της 

στεριάς, λόγω έλλειψης τουριστών προσπαθούν να εισπράξουν από τους 

λίγους όσα θα εισέπρατταν από τους πολλούς. 

Στα πλαίσια της λειτουργίας της ελεύθερης αγοράς η διοικητική 

αντιμετώπιση των τιμών δεν επιτρέπεται.  Επομένως, η προσπάθεια ελέγχου 

των τιμών και εκλογίκευσης θα πρέπει να περάσει από άλλου είδους μέτρα 

έμμεσου χαρακτήρα.  Παραδείγματα: 

- Πριμοδότηση επί του τζίρου στο τέλος του έτους με ποσοστό 10% 

ενδεικτικά, για όσες επιχειρήσεις ακολουθούν τιμές που δεν 

υπερβαίνουν κάποια ενδεικνυόμενα όρια και ιδιαίτερα σε προϊόντα 

τουριστικού ενδιαφέροντος καθημερινής χρήσης.  Το 10% επί του 

τζίρου είναι ένα ποσοστό που δεν ωθεί τις επιχειρήσεις να 

εμφανίσουν εικονικό μεγάλο τζίρο για να εισπράξουν μεγαλύτερη 

επιδότηση, γιατί στον εικονικά αυξημένο τζίρο θα αποδώσουν Φ.Π.Α. 

19% και επιπλέον φορολογούνται και τα πρόσθετα εμφανιζόμενα 

κέρδη με ποσοστό περίπου 30%. 

 

- Τα ποσά πριμοδότησης του Ελληνικού δημοσίου θα καλυφθούν από 

την αναμενόμενη αύξηση της τουριστικής κίνησης, αύξηση της 
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δαπάνης με την είσπραξη του αυξημένου Φ.Π.Α. που αυτά 

συνεπάγονται.  Αυτό δεν σημαίνει ότι το συνολικό αποτέλεσμα θα 

είναι ισοσκελισμένο.  Θα έχει μείνει η αύξηση του εθνικού 

εισοδήματος και η αύξηση της απασχόλησης. 

 

- Ενημέρωση σε συνεχόμενες ημερίδες των επαγγελματιών και των 

επιχειρηματιών του τουρισμού, ότι ο στόχος είναι μακροχρόνιος για 

όλους, οι τιμές πρέπει να συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα του 

Ελληνικού Τουρισμού έναντι των άλλων μεσογειακών χωρών. 

Στόχος είναι να διαμορφωθεί μία εθνική νοοτροπία και αντίληψη ότι 

για να έχουμε σταθερό επάγγελμα και ανταγωνιστικό τουριστικό 

προϊόν, δεν πρέπει να αντιμετωπίζουμε τους αλλοδαπούς (και όχι 

μόνο) τουρίστες σαν έκτακτο έσοδο μιας ημέρας. 

 

- Επαναληπτικός έλεγχος στις τουριστικές επιχειρήσεις –καφέ, 

εστιατόρια, καταλύματα- για την συνέπεια εφαρμογής του 

τιμοκαταλόγου που θα έχουν καταθέσει στην πλησιέστερη υπηρεσία 

ΕΟΤ και θα αποτελούν διαθέσιμο και ανακοινώσιμο στους πελάτες 

κατάλογο μέσα στην επιχείρηση.  Είναι αυτονόητο ότι τα όρια των 

ενδεικνυόμενων τιμών θα είναι διαφορετικά για κάθε κατηγορία 

επιχειρήσεων. 

Εξειδικευμένη μελέτη και επεξεργασία των δεδομένων θα προσδιορίσει 

τις ακριβείς αποφάσεις. 

 

 

iv. Προβολή και μάρκετινγκ για τη διάδοση του Ελληνικού 

Τουριστικού προϊόντος. 

Ας σκεφτούμε μια επιχείρηση που θέλει να διαφημίσει το προϊόν της και 

να αποσπάσει μεγαλύτερο τμήμα της αγοράς.  Θα επιχειρήσει με 

μικροαλλαγές στο προϊόν και στην εμφάνισή του να το παρουσιάσει ως 

διαφορετικό από τα αντίστοιχα των άλλων ανταγωνιστών που ικανοποιούν τις 
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ίδιες ανάγκες.  Να το καταστήσει δηλαδή μονοπωλιακό ανάμεσα στα άλλα του 

ανταγωνισμού. 

Ας σκεφτούμε επίσης τα πολιτικά κόμματα στις εκλογές.  Αναθέτουν σε 

εταιρίες επικοινωνιών την προβολή τους, την επιλογή των εικόνων - 

«σημάτων» που θα προβληθούν, τα σλόγκαν, αγοράζουν τον απαιτούμενο 

χρόνο στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης,  με στόχο το κοινό των ψηφοφόρων.  

Αυτή είναι μία ενέργεια πολυδάπανη.  Είναι όμως η αναγκαία ενέργεια 

σήμερα, που οι πολίτες ενημερώνονται και πληροφορούνται από τα ΜΜΕ σε 

καθοριστικό βαθμό, για να επιτύχουν την αύξηση της επιρροής τους και την 

προσέλευση ψηφοφόρων. 

Ας σκεφτούμε τέλος ότι μία μεγάλη αυτοκινητοβιομηχανία έχει μόνιμα και 

για 10ετίες το ίδιο εμπορικό σήμα στα αυτοκίνητά της.  Σήμερα φτάσαμε στο 

σημείο εκτός από τα εξαιρετικής ποιότητας αυτοκίνητα της εταιρίας, να 

πληρώνουν οι αγοραστές και κάτι παραπάνω, για να «φοράνε» στο 

αυτοκίνητό τους το σήμα της, γιατί αυτό τους προσδίδει κοινωνικό κύρος.  

«Έχουν και αυτοί από αυτό». 

Μετά τα παραπάνω μπορούμε να καταλήξουμε στους στρατηγικούς 

στόχους ενός σχεδίου Μάρκετινγκ για το Ελληνικό Τουριστικό προϊόν. 

- Διαφοροποίηση, έστω οριακή, του τουριστικού προϊόντος ώστε 

να έχει μονοπωλιακά χαρακτηριστικά έναντι των ανταγωνιστών. 

- Προβολή εκείνων των χαρακτηριστικών που διαφοροποιούν το 

προϊόν από τα υπόλοιπα.  Τα κοινά χαρακτηριστικά θεωρούνται 

δεδομένα. 

- Ένα μόνιμο και σταθερό σήμα για τον Ελληνικό Τουρισμό, που θα 

γίνει κτήμα στους ενδιαφερόμενους, θα το βλέπουν κάπου και θα 

εννοούν Ελλάδα.  Έχει διαφοροποιηθεί τόσες φορές αυτό, από 

έκθεση σε έκθεση, από χρόνο σε χρόνο, που δεν το γνωρίζουμε ούτε 

οι Έλληνες. 

- Ένα επικοινωνιακό σχέδιο που θα επιλεγεί ανάμεσα σε 

προτεινόμενες περιλήψεις σχεδίων από εξειδικευμένες και έγκυρες 

εταιρίες επικοινωνιών.  Το τελικό σχέδιο θα εξειδικευτεί από την 

εταιρία κατάρτισης και θα μπει σε εφαρμογή. 
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- Δεν είναι απλώς μία διαφημιστική καμπάνια ένα τέτοιο σχέδιο.  

Περιλαμβάνει και το αντικείμενο των δημοσίων σχέσεων. 

Όσον αφορά τους τουρίστες – καταναλωτές είναι διαφήμιση.  Όσον 

αφορά όμως τις μεγάλες διεθνείς εταιρίες Tour operators, τους φορείς 

που σε κάθε χώρα διοργανώνουν και χρηματοδοτούν ένα κοινωνικό 

τουρισμό για ορισμένα μέλη τους, είναι καταγραφή και ανάπτυξη 

δημοσίων σχέσεων ακόμη και με ειδικές οικονομικές προσφορές. 

- Για τον τελευταίο λόγο πρέπει να λειτουργήσει ένα γραφείο 

τουρισμού σε κάθε πρεσβεία από τις χώρες που μας ενδιαφέρουν 

άμεσα κατ’ αρχήν, να καταγράψει τα ενδιαφέροντα των τουριστών, 

τους φορείς που διοργανώνουν τουριστικές εκδρομές σε άλλες χώρες 

και να αναπτύξει σχέσεις μαζί τους. 

Πολλές φορές να καταγράψει επακριβώς το περιεχόμενο του 

ζητούμενου τουριστικού προϊόντος ώστε να διαμορφωθεί μία 

προσφορά ανάλογη. 

Πρέπει όμως να λειτουργήσουν αυτά ως γραφεία, να μην 

στελεχώνονται από κάποιους υπαλλήλους που παραμένουν στο 

γραφείο, απαντούν στο τηλέφωνο και τελούν σε αναμονή εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος, πράγμα που κατά κόρον συμβαίνει. 

Είναι ανάγκη τα γραφεία τουρισμού των πρεσβειών να είναι σε 

συνεχή επαφή και επικοινωνία με τις εταιρίες tour operators.  Ιδιαίτερα 

με γραφεία – παραρτήματα που διατηρούν στην αντίστοιχη χώρα 

ελληνικά πρακτορεία τουρισμού. 

- Προτεραιότητα σε αγορές από όπου αναμένεται μεγιστοποίηση 

του αποτελέσματος.  Μία τέτοια προγραμματισμένη προσπάθεια δεν 

θα απορροφήσει τη δαπάνη για να προβληθεί η Ελλάδα σε χώρες με 

χαμηλό εισόδημα χωρίς ιδιαίτερο τουριστικό ενδιαφέρον. 

- Αξιοποίηση του Ελληνισμού της αλλοδαπής.  Στις μεγάλες και 

αναπτυγμένες χώρες όπου υπάρχουν και διαθέσιμα εισοδήματα για 

τουρισμό, υπάρχουν εκατομμύρια Έλληνες που είναι εθνικά και 

συναισθηματικά δεμένοι με την Ελλάδα, νοιώθουν Έλληνες.  Αυτοί οι 

ομοεθνείς μας μπορούν να γίνουν διακινητές – διαφημιστές των 
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συγκριτικών τουριστικών πλεονεκτημάτων της Ελλάδας αρκεί 

«κάποιος» να τους ενημερώσει, να φορούν ένα «σήμα» στο πέτο, να 

κρατούν ένα τεύχος στο χέρι.  Το φιλότιμο και η φιλοπατρία δεν τους 

λείπει. 

Όταν οι ίδιοι έρχονται στην Ελλάδα όμως, οφείλουμε να τους 

σεβόμαστε και να τους αντιμετωπίζουμε με την αγκαλιά ανοιχτή και το 

χαμόγελο στα χείλη.  Αυτό το σημειώνουμε γιατί σε διάφορους 

τουριστικούς τόπους της χώρας, εμφανίζονται π.χ. Ελληνοαμερικανοί 

και οι τοπικοί επαγγελματίες θεωρούν ότι είναι η μοναδική τους 

ευκαιρία να «αρπάξουν δολάρια» ξεφεύγοντας από τα όρια της 

αναγκαίας νοοτροπίας και συμπεριφοράς που περιγράψαμε στην 

παράγραφο 5 περί εκλογίκευσης των τιμών. 

- Η συμπεριφορά είναι μέρος του marketing.  Η συμπεριφορά του 

πωλητή προς τον πελάτη είναι βασικό στοιχείο της «κατάκτησης» 

μεριδίου της αγοράς.  Ο πωλητής κατά και «σκλαβώνει». 

- Σεβασμός στον πελάτη – τουρίστα.  Αυτό που ευχαρίστως τον 

χαρακτηρίζουμε σύγχρονο, εξελιγμένο, μορφωμένο, αλλά πολλές 

φορές δεν τον σεβόμαστε όσο πρέπει. 

- Φροντίδα για τον πελάτη.  Αυτό σημαίνει ότι επιδιώκουμε να 

γνωρίζουμε τον πελάτη, να προσαρμόζουμε τις υπηρεσίες μας 

στις προσδοκίες του.  Να του προσφέρουμε τις υπηρεσίες που 

επιθυμεί.  Όχι να ετοιμάζουμε εμείς αυτό που θέλουμε και να 

προσπαθούμε να τον πείσουμε να το δεχτεί. 

- Φιλική διάθεση.  Να αισθάνεται ο τουρίστας ότι βρίσκεται σε 

φιλικό περιβάλλον και ότι μπορεί να στηρίζεται σ’ αυτό είτε για τις 

κοινωνικές του σχέσεις είτε για μία έκτακτη ανάγκη. 

- Χαμόγελο και χρόνος.  Να μην δείχνουμε ότι λυπούμαστε το 

χρόνο που του διαθέτουμε και να του είμαστε ευχάριστοι. 

 

Οι απαιτήσεις των τουριστών αυξάνουν συνέχεια όσο αυξάνουν οι 

προσφερόμενοι τόποι τουριστικών προορισμών.  Η πολιτική μας απέναντί του 

πρέπει να είναι πελατοκεντρική.  Ο πελάτης έχει πάντα δίκαιο. 
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Όλα αυτά τα στοιχεία της συμπεριφοράς είναι μέρος της ποιότητας του 

προσφερόμενου τουριστικού προϊόντος. 

 

 

ΣΧΟΛΙΟ 
 

Διαπιστώσεις έχουν γίνει πολλές από πολλούς.  Μερικές μάλιστα από 

αυτές αγγίζουν σε κάποια σημεία τα όρια της λεπτομερειακής εργαστηριακής 

εξειδίκευσης.  Τον μεγάλο όγκο των τουριστών όμως δεν θα τον φέρει η 

υπερβολικά εξειδικευμένη ανάλυση ενός επί μέρους στοιχείου που μπορεί να 

επηρεάσει ένα πολύ μικρό αριθμό τουριστών.  Τη μεγάλη μάζα θα την φέρει 

μία γενικότερη αλλαγή στην τουριστική παρουσίαση της χώρας σε πρώτη 

φάση.  Στη συνέχεια για να κερδίσουμε και τους μεμονωμένους παράξενους 

ταξιδιώτες ή μεμονωμένες ομάδες με ιδιαίτερες ειδικές απαιτήσεις, μπορούμε 

να προχωρήσουμε και στην ειδική αντιμετώπιση, όπως μπορούμε να το 

κάνουμε και παράλληλα.  Προέχει όμως το γενικό. 

Για το γενικό και για την εφαρμογή όσων αναπτύξαμε σ’ αυτό το 

κεφάλαιο χρειάζονται αποφάσεις και πρόγραμμα εφαρμογής. 

Δεν αρκούν οι διαπιστώσεις, τα συμπεράσματα και η αισιοδοξία.  Δεν 

αρκούν ούτε οι περιθωριακοί εξωραϊσμοί.  Χρειάζεται αλλαγή νοοτροπίας και 

γενική αναδιοργάνωση για να έχουμε σοβαρά θετικά αποτελέσματα για τον 

τουρισμό και συνεπώς για το εθνικό εισόδημα και την απασχόληση. 

Γίνεται ιδιαίτερα αναγκαίο αυτό στη σημερινή εποχή που το υψηλό 

εργατικό κόστος στη χώρα μας δεν επιτρέπει την ανάπτυξη βαριάς 

βιομηχανίας σε σχέση με χώρες που διαθέτουν πάμφθηνη εργατική δύναμη 

όπως τα Ανατολικά Βαλκάνια, η Τουρκία, οι χώρες της Ασίας.  Από την άλλη 

πλευρά δεν υπάρχουν στη χώρα μας συσσωρευμένα κεφάλαια ώστε να 

αποτελέσει η χώρα κέντρο διακίνησης προϊόντων που παράγονται αλλού και 

να αποκομίζει τα ανάλογα κέρδη για τον εαυτό της.  Σ’ αυτό το στάδιο έχουν 

περάσει οι άλλες αναπτυγμένες χώρες που προηγήθηκαν της Ελλάδας στην 

ανάπτυξη και ιδιαίτερα κατά τις δεκαετίες 1950 – 1960 – 1970 μετά το Β’ 

παγκόσμιο πόλεμο. 
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