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Η  παρούσα  εργασία  επιχειρεί  τη  συγκριτική  ανάλυση  του  τουριστικού

προϊόντος όπως αυτό παρέχεται σε έξι χώρες της Μεσογείου, και συγκεκριμένα της

Τουρκίας,  της  Ελλάδας,  της  Κροατίας,  της  Ιταλίας,  της  Ισπανίας  και  της

Πορτογαλίας,  κατά  το  χρονικό  διάστημα  από  το  2004  έως  το  2014.  Στο  πρώτο,

θεωρητικό μέρος της παρουσιάζονται κάποια στοιχεία για την έννοια του τουρισμού

και  του  ανταγωνισμού  εν  γένει,  αποσαφηνίζοντας  έννοιες  απαραίτητες  για  την

περαιτέρω  και  πλήρη  κατανόηση  του  περιεχομένου  των  επόμενων  κεφαλαίων.  Εν

συνεχεία, παρουσιάζεται η μεθοδολογία που επιλέχθηκε ώστε να παραχθούν έγκυρα

αποτελέσματα.  Ακολουθεί  αναλυτική  παρουσίαση  της  εκάστοτε  χώρας,  με  κοινή

δομή: οι βασικές πληροφορίες της, η σχέση του τουρισμού με το ΑΕΠ της χώρας, η

ανάλυση  των  διεθνών  αφίξεων  ανά  προορισμό,  τα  προσφερόμενα  καταλύματα,  οι

μορφές  τουρισμού  που  επικρατούν  οι  τρόποι  προώθησης  των  χωρών.  Τέλος,

επιχειρείται  η  συγκριτική  ανάλυση  ως  επιστέγασμα  της  έρευνας  μεταξύ  των

ανταγωνιστριών  χωρών  αναζητούνται  τα  δυνατά  και  αδύναμα  σημεία  εκάστοτε

χώρας, οι ευκαιρίες που παρουσιάζονται για κάθε μία σύμφωνα με τις διεθνείς τάσεις

των τουριστών και οι απειλές που καλούνται να αντιμετωπίσουν στον χώρο.

Λέξεις  κλειδιά:  Συγκριτική  ανάλυση,  Τουρισμός,  Μεσογειακές  χώρες,

Ανταγωνισμός, SWOT Analysis

2



ABSTRACT

       The aim of the present thesis is the comparative analysis of the tourism product,

as it  is being provided by six countries of the Mediterranean,  and specifically by

Turkey, Greece, Croatia, Italy, Spain and Portugal during the period 2004-2014. The

first part of the thesis offers a theoretical approach of some of the basic elements of

tourism and rivalry in general, clarifying essential definitions which are necessary for

the  full  understanding  of  the  following  chapters.  The  next  section  refers  to  the

methodology  that  was  chosen  for  the  deduction  of  valid  results.  Afterwards,  a

thorough  presentation  of  each  country  is  presented, which  is  based  on  the  same

structure  for  all  the  countries:  some fundamental  information,  the  relation  of  the

tourism  to  each  country's  GDP,  the  analysis  of  the  international  arrivals  per

destination, the number of hotel establishments as well as the types of tourism and

their promotion strategies. Finally, a comparative analysis among the countries is used

as a sum up of the total report,  the strengths and weaknesses of each country are

presented, as well as the opportunities that each country is given, according to the

international  trends of  the tourists'  behavior  and the threats  that  the countries  are

challenged to deal with.

Key  Words:  Comparative  Analysis,  Tourism,  Meditteranean  countries,  Rivalry,

SWOT Analysis
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η  παρούσα  εργασία  εκπονήθηκε  στο  πλαίσιο  του  προπτυχιακού

προγράμματος  σπουδών του τμήματος  της  Διοίκησης  Επιχειρήσεων του  Ανώτατου

Εκπαιδευτικού  Ιδρύματος  Πειραιώς,  τεχνολογικού  τομέα,  ως  απαραίτητη

προϋπόθεση  για  τη  χορήγηση  του  αντίστοιχου  πτυχίου,  και  τιτλοφορείται

«Συγκριτική  Ανάλυση  του  τουριστικού  ανταγωνισμού  μεταξύ  των  μεσογειακών

χωρών την τελευταία δεκαετία», με χρονικό πλαίσιο από το 2004 έως και το 2014.

Ως  μεσογειακές  χώρες  χαρακτηρίζονται  αυτές  που  βρέχονται  από  τη

Μεσόγειο  Θάλασσα,  οι  οποίες  βρίσκονται  σε  τρεις  διαφορετικές  ηπείρους,  στην

Ευρώπη, στην Ασία και στην Αφρική. Εξ αυτών των χωρών, οι γράφουσες επέλεξαν

έξι  χώρες  επί των  οποίων διεξήχθη  η έρευνα  και  να  συγκρίνουν  τον  ανταγωνισμό

αυτών  στο  πεδίο  της  τουριστικής  βιομηχανίας.  Οι  χώρες  που  επιλέχθηκαν  είναι  η

Τουρκία, η Ελλάδα, η Κροατία, η Ιταλία, η Ισπανία και η Πορτογαλία.

Κατά  τη  συγγραφή  της  εργασίας,  προέκυψε  από  την  μελέτη  διεθνούς

βιβλιογραφίας  ότι  το  ζήτημα  της  σύγκρισης  του  ανταγωνισμού  των  συναφών

γεωγραφικά  τουριστικών  προορισμών  έχει  απασχολήσει  τους  ερευνητές  σε

παγκόσμιο  επίπεδο,  γεγονός  που  αποδεικνύεται  από  την  ύπαρξη  πλειάδας  τέτοιων

μελετών και σύντομων συγγραμμάτων. Η έρευνα επικεντρώνεται στο προσφερόμενο

τουριστικό  προϊόν,  στην  τάση  του  τουριστικού  κοινού  γενικά  καθώς  και  στην

ανταπόκριση  που αυτό έχει στους  τρόπους  προώθησης  του  τουρισμού, όπως αυτοί

διεξάγονται από την εκάστοτε χώρα.

Είναι  γενικά  παραδεκτό  πως  η  επίσκεψη  σε  έναν  προορισμό  για  τουρισμό

αποτελεί  έναν  τρόπο  είτε  διαφυγής,  είτε  διασκέδασης,  είτε  εξερεύνησης  μιας  νέας

κουλτούρας  για  τον  εκάστοτε  ταξιδιώτη.  Μερικοί  από  τους  βασικούς  παράγοντες

επιλογής  μιας  χώρας  για  την  πραγματοποίηση  διακοπών,  εξαρτώνται  από  τα

ενδιαφέροντα, την ηλικία, το κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο του ατόμου. Όποιος

κι  αν  είναι  ο  λόγος,  το  μόνο  σίγουρο  είναι  πως  τα  ταξίδια  αποτελούν  ένα  προϊόν

διαχρονικό και διαδεδομένο που μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο βρίσκεται σε

διαρκή ζήτηση και συνεπακόλουθα ανάπτυξη.
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Ο  τουρισμός  αποτελεί  για  τις  περισσότερες  χώρες  μια  μορφή  τόνωσης  της

οικονομίας τους, πηγή εισοδήματος τόσο για κρατικούς όσο και για ιδιωτικούς φορείς

και  μέσο  προβολής  της  χώρας  σε  παγκόσμιο  επίπεδο,  ακόμα  και  ευκαιρία  για

οικονομικές  χορηγήσεις  κι  επενδύσεις  ή  βιομηχανική  ανάπτυξη.  Συγκεκριμένα,  το

θέμα  του  τουρισμού  αποτελεί  επιλογή  μελέτης  και  διερεύνησης  της  παρούσας

εργασίας, διότι πρώτον, ο τουρισμός αφορά άμεσα την Ελλάδα και τη στήριξη της

οικονομίας της και δεύτερον, διότι θεωρούμε πως συνδέεται σε μέγιστο βαθμό με το

αντικείμενο των ακαδημαϊκών μας σπουδών κι ενδιαφερόντων, δηλαδή τη Διοίκηση

Επιχειρήσεων και περαιτέρω της Έρευνας.  

Στόχος μας είναι η σε βάθος κατανόηση των πολιτικών ενίσχυσης τουρισμού,

καθώς και η συγκριτική διερεύνησή τους. Στο πλαίσιο της πτυχιακής μας εργασίας,

επιδιώκουμε σε αρχικό στάδιο να παρουσιάσουμε τη σημασία του τουρισμού σε κάθε

μια χώρα και τις μορφές του, να αναλύσουμε τις πολιτικές τουρισμού και στρατηγικές

ανταγωνισμού κι ανάπτυξής του. 

Το  κυρίως  μέρος  της  εν  λόγω  πτυχιακής  εργασίας  απαρτίζεται  από  τον

Μεθοδολογικό  Σχεδιασμό,  το  Θεωρητικό  Υπόβαθρο,  την  ανάλυση  των  έξι

Μεσογειακών χωρών και τέλος την Συγκριτική ανάλυση μεταξύ αυτών.

Ειδικότερα, όσον αφορά θεωρητικό υπόβαθρο παρατίθενται διάφοροι ορισμοί

σχετικά με τον κλάδο του τουρισμού, η ιστορική εξέλιξη του τουρισμού, οι μορφές

στις  οποίες  χωρίζεται,  η  θεωρία  του  ανταγωνισμού  σε  γενικότερο  επίπεδο  και

αναλυτικότερα ο ανταγωνισμός που υφίσταται μεταξύ των τουριστικών προορισμών

και τέλος τα βασικά χαρακτηριστικά στοιχεία των Μεσογειακών χωρών γενικώς αλλά

και ως προς τον τουριστικό τους τομέα.

Στην  συνέχεια,  ακολουθούν  τα  κεφάλαια  που  περιλαμβάνουν  τις  έξι

Μεσογειακές  χώρες  που  επιλέξαμε  να  μελετήσουμε  και  πραγματοποιούμε  μια

επισκόπηση της πορείας του τουρισμού για την κάθε μία απ’ αυτές κατά το χρονικό

διάστημα 2004-2014, συμπεριλαμβάνοντας μέσα σε αυτό και την χρονιά του 2008,

κατά την οποία ξεκίνησε η παγκόσμια οικονομική κρίση.

Επίσης, χρησιμοποιήθηκε η ίδια δομή για όλες, με σκοπό την μετέπειτα συγκριτική

τους ανάλυση. Πιο αναλυτικά, η δομή της κάθε χώρας αποτελείται από: 
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1. κάποιες  βασικές  πληροφορίες  που  χαρακτηρίζουν  την  κάθε  χώρα  (π.χ.:

σύνορα, πληθυσμός, κλίμα, γεωγραφική έκταση κ.α.)

2. την ιστορική αναδρομή του τουρισμού τους

3. στατιστικά  στοιχεία  που  αφορούν  κυρίως  τις  διεθνείς  τους  αφίξεις  και  την

συμμετοχή του ΑΕΠ στο κομμάτι του τουρισμού τους

4. τον αριθμό του ξενοδοχειακού τους δυναμικού

5. τις δημοφιλέστερες μορφές τουρισμού τους

6. τους τρόπους προώθησής τους
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2. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

Σε κάθε έρευνα που διεξάγεται είναι απαραίτητη η παρουσίαση της μεθόδου

δόμησής της. Η μέθοδος αποτελεί σύνθετη λέξη και προέρχεται από τις λέξεις μετά

και οδός  και  ουσιαστικά  αποκαλύπτει  τον τρόπο που  εργάστηκε  ο ερευνητής, που

δόμησε, οργάνωσε, παρουσίασε κι εκτέλεσε τον ερευνητικό του στόχο αποσκοπώντας

στην όσο το δυνατόν πληρέστερη εκπόνηση του υπό εξέταση ζητήματος.

Ως επί το πλείστον υπάρχουν τριών ειδών έρευνας: η βιβλιογραφική έρευνα, οι

ποσοτικές έρευνες και οι ποιοτικές έρευνες1

1)        Βιβλιογραφική έρευνα: 

Όπως  γίνεται  αντιληπτό  κι  από  την  προέλευση  της  λέξης  «βιβλιογραφική»,  είναι

εμφανές  πως  προκύπτει  από  την  άντληση  στοιχείων  προερχομένων  από  την  ήδη

υπάρχουσα  βιβλιογραφία  όπως  εγκυκλοπαίδειες,  επιστημονικά  εγχειρήματα,

αρθρογραφία,  διαδίκτυο  και  κάθε  υπογραφόμενο,  επίσημο  κείμενο  που  μπορεί  να

παρέχει  έγκυρες  πληροφορίες.  Κατόπιν  της  συγκέντρωσης  και  μελέτης  όλο  και

περισσότερων  πηγών,  ο  μελετητής  αποδίδει  το  υλικό  αυτό  με  δικά  του  λόγια  σε

γραπτή  εργασία  και  τέλος  προβαίνει  σε  δικά  του  συμπεράσματα  και  προτάσεις,

δίνοντας με αυτόν τον τρόπο καταρτισμένη απάντηση στο θέμα που πραγματευόταν η

συγκεκριμένη μελέτη.

2) Ποσοτική έρευνα: 

Η  Ποσοτική  Έρευνα  στηρίζεται  σε  φερέγγυες,  στατιστικές  και  μαθηματικές

μεθόδους  στο  σύνολο  των  ατόμων  στις  οποίες  εφαρμόζονται  (π.χ.  πειράματα  ή

ερωτηματολόγια,  διατύπωση  υποθέσεων,  ανεξάρτητες  κι  εξαρτημένες  μεταβλητές,

πεδίο έρευνας (target group) επαλήθευση υποθέσεων, στατιστική ανάλυση SPSS).

3)        Ποιοτική έρευνα: 

Από την άλλη μεριά, το χαρακτηριστικό της ποιοτικής έρευνας είναι η άντληση και

ανάλυση  ποιοτικού  περιεχομένου,  όπως  συνεντεύξεις  χωρίς  όμως  την  χρήση

αριθμητικών  και  στατιστικών  στοιχείων,  με  απώτερο  σκοπό  την  αξιολόγηση  των

ιδεών.

1 Παρασκευόπουλος Ι. Ν. (1993), Μεθοδολογία Επιστημονικής Έρευνας (πρώτος τόμος), Αθήνα
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Στην παρούσα πτυχιακή εργασία επιλέχθηκε το πρώτο είδος έρευνας, δηλαδή

η Βιβλιογραφική έρευνα. 

Οι  κύριες  πηγές  για  την  σφαιρική  εξέταση  του  ζητήματος  και  την  επιτυχή

ολοκλήρωση της πτυχιακής εργασίας αποτέλεσαν: βιβλία που κατά κόρον αφορούσαν

τουριστικό και οικονομικό περιεχόμενο, ταξιδιωτικοί οδηγοί, εγχειρίδια, μελέτες και

στρατηγικά  πλάνα,  δημοσιευμένα  από  παγκόσμιους  τουριστικούς  οργανισμούς,

καθώς και τα κατά τόπον αρμόδια Υπουργεία πολιτισμού και τουρισμού, άρθρα από

καταξιωμένους  ερευνητές  που  τα  έχουν  δημοσιεύσει  στην  επιστημονική  κοινότητα

του  EmeraldInsight  και  παράλληλα  άρθρα  από  Έλληνες  και  αλλοδαπούς

δημοσιογράφους  που  εντοπίζονται  σε  ηλεκτρονικές  εφημερίδες  στο  διαδίκτυο.

Ακόμη,  ιδιαίτερη  καθοδήγηση  δόθηκε  τόσο  από  εκπροσώπους  των  Πρεσβειών

ορισμένων χωρών όσο και των εργαζομένων σε στατιστικά κέντρα ερευνών.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 – ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

1.1. ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
       

Διάφοροι έγκριτοι οικονομολόγοι και αναλυτές έχουν διατυπώσει ορισμούς,

ώστε να προσεγγίσουν την  έννοια και το φαινόμενο του τουρισμού. Το νοηματικό

κέντρο συγκλίνει στους ορισμούς αυτούς με λίγες διαφοροποιήσεις, περιγράφοντας

τις διάφορες πτυχές που παρουσιάζει ο τουρισμός. Κρίνεται σκόπιμη η παρουσίαση

των  διαφορετικών  ορισμών,  ώστε  να  καλυφθεί  πλήρως  το  ζήτημα από  θεωρητική

σκοπιά,  διευκολύνοντας  παράλληλα  την  περαιτέρω  προσέγγιση  του  υπό  κρίση

θέματος.

Ήδη από το 1942 οι Ελβετοί καθηγητές Hunziker και Krapf2 προσέγγισαν την

έννοια  του  τουρισμού,  ορισμός  ο  οποίος  μπορεί  σύντομα  να  περιγραφεί  ως

ακολουθεί:  ο  τουρισμός  αποτελεί  την  πραγματοποίηση  μιας  σύντομης  χρονικής

διάρκειας  διακοπών  που  μέσα  απ’  αυτή  την  εμπειρία  αποκομίζεται  ένα  σύνολο

σχέσεων και φαινομένων από τους τουρίστες και δεν καθορίζεται από την άσκηση

κάποιας  δραστηριότητας  από τους ίδιους ώστε να  ανταμειφτούν με ένα αντίστοιχο

χρηματικό  ποσό.  Ο  ορισμός  αυτός  δεν  περιλαμβάνει  τον  τουρισμό  για

επαγγελματικούς λόγους.

Μερικές δεκαετίες αργότερα, ήτοι τη δεκαετία του 1970, ένα ακόμη στοιχείο

στον ήδη υπάρχοντα ορισμό ήρθε να προστεθεί από τον Walterspiel3 ο οποίος εξαίρει

το  σχετικά  περιορισμένο  χρονικό  διάστημα  που  ο  επισκέπτης  μιας  περιοχής

μεταβαίνει  και  διαμένει  προσωρινά  εκεί.  Τονίζεται  προδήλως  το  μη  μόνιμο  της

παραμονής στον τουριστικό προορισμό.

           Ο οργανισμός AIEST εξέτασε εκ νέου το ζήτημα στο διεθνές συνέδριο στο

Κάρντιφ το 1981, το  οποίο  διατύπωσε εκ νέου ως εξής: Τουρισμός είναι  το  σύνολο

των  φαινομένων  και  των  αλληλεπιδράσεων  των  ανθρώπων  που  ταξιδεύουν  και

2 Λαγός Δ. Γ. Τουριστική οικονομική (2005),  Αθήνα: Κριτική Α.Ε.

3 Διονυσοπούλου Π. (2012),  Ευρωπαϊκή Τουριστική Πολιτική, Αθήνα: Παπαζήση
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κάνουν   στάσεις   σε  περιοχές,  για   παραθεριστικούς,   επαγγελματικούς   και

εκπαιδευτικούς σκοπούς που δεν έχουν μόνιμο χαρακτήρα.

         Οι  Bukhart και  Medilk4παρουσιάζουν  τον  τουρισμό  με  συγκεκριμένα

χαρακτηριστικά και συγκεκριμένα: 

(1) Συνδυασμός αλληλεπιδράσεων και όχι ένα απλό προϊόν

(2) Συνδυασμός  της  μετακίνησης  των  ανθρώπων  (δυναμικό  στοιχείο)  και  του

τόπου διαμονής τους (στατικό στοιχείο)

(3) Διαφορετικός  τόπος  παραμονής  από  τη  μόνιμη  κατοικία  και  διαφορετική

καθημερινότητα

(4) Βραχυπρόθεσμος χαρακτήρας της μετακίνησης

(5) Το κίνητρο δεν σχετίζεται με την εξεύρεση εργασίας

Το  2011  ο  καθηγητής  Δ.  Μυλωνόπουλος5 προσδιόρισε  την  έννοια  του

τουρισμού ως την προσωρινή διαμονή σε έναν τόπο διαφορετική από τον τόπο της

μόνιμης διαμονής του ατόμου, μετακίνηση η οποία πραγματοποιείται λόγω διάφορων

κινήτρων και λόγων. Χαρακτηριστικά, ως πρώτο λόγο αριθμεί την εργασία. Πολλοί

τουρίστες  επισκέπτονται  άλλες  περιοχές,  προκειμένου  να  αναπτύξουν  εμπορικές

δραστηριότητες,  να  εξελίξουν  ή να εκπαιδευτούν  περαιτέρω επί του  επαγγέλματός

τους. Βάσει του ως άνω κινήτρου, κατηγοριοποιήθηκε ο συνεδριακός τουρισμός για

άτομα που παρακολουθούν συνέδρια και τις διάφορες εξελίξεις στον επαγγελματικό

τους  τομέα.  Άλλοι  λόγοι  που  ωθούν  τα  άτομα  να  επισκέπτονται  έναν  τόπο

διαφορετικό από τον δικό τους για βασίζονται σε θρησκευτικά, φιλικά, οικογενειακά

ή  ιατρικά  κίνητρα.  Οι  προαναφερόμενοι  λόγοι  συνιστούν  διαχρονικό  ερέθισμα

επιλογής ταξιδιού. Τέλος, ένας άλλος λόγος που αλλάζει κάποιος τον τόπο διαμονής

του  βραχυπρόθεσμα,  είναι  η  ανάπαυλα,  δηλαδή  οι  διακοπές  ψυχαγωγίας  και

αποτελούν την πλέον σύγχρονη περίπτωση επιλογής ταξιδιού. Σήμερα, αποτελεί δε το

πλέον σύνηθες φαινόμενο πολλοί άνθρωποι να επιλέγουν έναν προορισμό με σκοπό

αποκλειστικά την ξεκούραση, μέσω μιας αγχολυτικής διαμονής.

4 Διονυσοπούλου Π. (2012),  Ευρωπαϊκή Τουριστική Πολιτική, Αθήνα: Παπαζήση
5 Μυλωνόπουλος, Μοίρα (2011). Ευρωπαϊκή Ένωση και τουρισμός. Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη
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Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Τουρισμού (UNWTO) αποδίδει τον τουρισμό ως

το  οικονομικό,  κοινωνικό  και  πολιτιστικό  φαινόμενο  το  οποίο  έχει  ως  κέντρο  τη

μετακίνηση  των  ανθρώπων  σε  διάφορα  μέρη για προσωπικούς  ή  επιχειρηματικούς

λόγους. Σύμφωνα με τον ίδιο οργανισμό, οι τουρίστες ανήκουν σε δύο κατηγορίες. Η

πρώτη  αφορά  τους  επισκέπτες  που  διανυκτερεύουν  στον  προορισμό  τους  και  η

δεύτερη αφορά τους εκδρομείς μιας ημέρας. Και οι δύο κατηγορίες έχουν τις δικές

τους δραστηριότητες και τις ανάλογες δαπάνες και είναι είτε γηγενείς είτε αλλοδαποί.

1.2 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Διαφορετικοί ορισμοί δεν επικεντρώνονται στη σχέση μεταξύ επισκέπτη και

προορισμού,  αλλά  στον  οικονομικό  αντίκτυπο  που  παρουσιάζει  το  φαινόμενο  του

τουρισμού  στους  εκάστοτε  προορισμούς.  Ενδεικτικά  ο  Stephen L.J.  Smith6

υποστηρίζει  ότι  ο  τουρισμός  δεν  υφίσταται  ως  επιστήμη,  αλλά  αποτελεί  μια

αφηρημένη  έννοια.  Συγκεκριμένα,  πρόκειται  για  έναν  τομέα  που  απαρτίζεται  από

επιμέρους προγράμματα και δραστηριότητες οι οποίες υπολογίζονται με οικονομικά

μεγέθη σε συνάρτηση με το πλήθος επισκεπτών και το δαπανώμενο ποσό.

Η  συζήτηση  γύρω  από  την  οικονομική  διάσταση  του  τουρισμού  εγείρει  το

ερώτημα  αναφορικά  με  τον  χαρακτηρισμό  του  ως  προς  το  αν  πρόκειται  για

βιομηχανία, παροχή υπηρεσιών ή απλά ένα φαινόμενο με οικονομική και κοινωνική

διάσταση. Ο Nobert Vanhone (Διονυσοπούλου, 2012) χαρακτηρίζει τον τουρισμό ως

«προϊόν» αιτιολογώντας την αντίληψη αυτή στον συνδυασμό παροχής υπηρεσιών και

αγαθών,  με  χαρακτηριστικά  παραδείγματα  τις  ξενοδοχειακές  μονάδες,  οι  οποίες

παρέχουν  δωμάτια  ως  καταλύματα,  τις  αεροπορικές  εταιρείες,  οι  οποίες  παρέχουν

αεροπορικές  θέσεις  και  διενεργούν  όλες  τις  απαραίτητες  ενέργειες  για  την

μετακίνηση, καθώς και τα εστιατόρια με την προετοιμασία και προσφορά γευμάτων.

Στοιχεία, επομένως, που συνθέτουν το τουριστικό προϊόν αποτελούν οι τουριστικές

υποδομές, η προσβασιμότητα και η εν γένει ατμόσφαιρα των εκάστοτε προορισμών –

πόλων έλξης.

6 Διονυσοπούλου Π. (2012),  Ευρωπαϊκή Τουριστική Πολιτική, Αθήνα: Παπαζήση
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Σε μία άλλη προσέγγιση, η οποία δίνεται από τον  Edgel7 καθοριστικό ρόλο

διαδραματίζει  ο  παράγοντας  των  εσόδων  μιας  περιοχής  τα  οποία  προέρχονται  ως

αποτέλεσμα  της  τουριστικής  βιομηχανίας.  Τα  έσοδα  αυτά  είναι  αποτέλεσμα  της

αγοραστικής  δραστηριότητας  του  τουρίστα,  είτε  αυτή  συνίσταται  στην  αγορά

προϊόντος  (π.χ.  αναμνηστικά  δώρα,  γεύματα)  είτε  σε  υπηρεσία  (π.χ.  μεταφορά,

διαμονή, είσοδος σε αρχαιολογικούς χώρους). Με αυτόν τον τρόπο γίνεται αντιληπτή

και η οικονομική ενίσχυση πολλών τουριστικών και μη συναφών επιχειρήσεων.

1.3 ΟΙ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Τα κίνητρα που ωθούν τον τουρίστα στη μετακίνησή του σε συνδυασμό με

την  χρονική  περίοδο  που  επιλέγεται  να  πραγματοποιηθεί  η  μετακίνηση  αυτή,

αποτελούν τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα για την κατηγοριοποίηση του τουρισμού

στις  διαφορετικές  μορφές  που  προσλαμβάνει.  Βάσει  αυτών  των  διαφορετικών

αναγκών  και  επιθυμιών  οικοδομείται  η  τουριστική  αγορά,  η  οργάνωση  και  η

λειτουργία της.

Η πρώτη βασική κατηγοριοποίηση στην οποία προβαίνουμε είναι η φύση του

κινήτρου για την πραγματοποίηση του ταξιδιού, οι οποίοι περιορίζονται σε δύο. Στην

πρώτη  κατηγορία  το  κίνητρο  του  τουρίστα  ταυτίζεται  με  κάποια  υποχρέωση  που

χρειάζεται να εκπληρωθεί. Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται κίνητρα οικογενειακής,

ιατρικής,  θρησκευτικής  και  συναφούς  φύσεως.  Οι  μετακινήσεις  αυτού  του  είδους

υπάρχουν και παρατηρούνται ήδη από την αρχαιότητα. Στην δεύτερη κατηγορία, ο

λόγος  της  μετακίνησης  διαφοροποιείται  πλήρως,  καθώς  το  κίνητρο  που  ωθεί  τον

τουρίστα  στην  οργάνωση  και  πραγματοποίηση  ταξιδιού  είναι  η  αναψυχή.  Με

κυρίαρχο άξονα την αναψυχή, οι τουρίστες επιθυμούν και επιδιώκουν μέσω αυτών

των ταξιδιών την ξεκούραση και την εξάσκηση διαφορετικών δραστηριοτήτων από

τη  συνήθη  τους  καθημερινότητα.  Πρόκειται  για  επινόηση  της  σύγχρονης,

καταναλωτικής κοινωνίας και δεν έχει τον υποχρεωτικό χαρακτήρα που έχει η πρώτη.

7 Διονυσοπούλου Π. (2012),  Ευρωπαϊκή Τουριστική Πολιτική, Αθήνα: Παπαζήση
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Σε διαφορετική κατηγοριοποίηση προβαίνουν και καθηγητές Δ. Λαγός και Π.

Λιαργκόβας8 οι  οποίοι  ταξινομούν  τον  τουρισμό  σε  τρεις  γενικές  κατηγορίες  -

μορφές:

1. Τον μαζικό τουρισμό (mass tourism)

2. Τον τουρισμό των ειδικών ενδιαφερόντων (special interest tourism)

3. Τον εναλλακτικό τουρισμό (alternative tourism)

Η  πρώτη  κατηγορία,  απαρτίζεται  από  ταξιδιώτες  που  αποσκοπούν  στο  να

απολαύσουν  την  διαμονή  τους  είτε  χαλαρώνοντας  είτε  διασκεδάζοντας,  δίνοντας

περισσότερη έμφαση σε παραθαλάσσιους προορισμούς που διαθέτουν ευνοϊκό κλίμα.

Για την περιγραφή αυτής της μορφής τουρισμού έχει επικρατήσει το 3S: Sea,  Sand

and Sea. Το εν λόγω τμήμα αγοράς τουριστών αποτελεί το πιο παραδοσιακό και το

μεγαλύτερο σε ποσοστό.

Η  δεύτερη  κατηγορία  εμπεριέχει  αρκετούς  διαφορετικούς  ταξιδιωτικούς

σκοπούς και οι δραστηριότητες στις οποίες επιδίδονται οι τουρίστες ποικίλουν. Στην

κατηγορία  αυτή  εντάσσονται  οικολογικές  δραστηριότητες,  η  άθληση,  η  επίσκεψη

μουσείων  ή/και  αρχαιολογικών  χώρων,  η  εν  γένει  παρακολούθηση  πολιτισμικών

γεγονότων και τα εθνικά ή τοπικά αξιοθέατα.

        Στην τρίτη κατηγορία εντάσσονται οι τουρίστες εκείνοι οι οποίοι αναζητούν την

εμπειρία  διαφορετικών  συνθηκών  και  καταστάσεων.  Πρόκειται  για  εθελοντές  ή

άτομα που ενδιαφέρονται εν γένει για την προσφορά για έναν σκοπό, με αυτόν να

εντοπίζεται  στην  προστασία  του  φυσικού  περιβάλλοντος,  της  πολιτισμικής

κληρονομιάς ή στη διατήρηση ηθών και εθίμων.

      Ένας διαφορετικός τρόπος κατηγοριοποίησης πραγματοποιείται με γνώμονα τον

κεντρικό άξονα της εκάστοτε μορφής. Ακολουθούν οι δημοφιλέστερες ειδικές μορφές

τουρισμού9 και κρίνεται σκόπιμο να συμπεριληφθεί μια σύντομη περιγραφή: 

1. Θαλάσσιος τουρισμός - Είναι ο κλάδος που αποφέρει τα περισσότερα έσοδα

στη τουριστική οικονομία και ταυτόχρονα  ο πιο ανεπτυγμένος. Ο τουρισμός αυτός

αναφέρεται στις δραστηριότητες που αναπτύσσονται στους θαλάσσιους χώρους της

8 Λαγός Δ. Γ. (2005). Τουριστική οικονομική, Αθήνα : Κριτική Α.Ε.

9ΙΤΕΠ,  «Ειδικές  μορφές  τουρισμού,  υποδομές-πολιτικές,  η  περίπτωση  της  Ελλάδας  και  των
ανταγωνίστριων χωρών»
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εκάστοτε  χώρας.  Σε  αυτό  το  είδος  κυρίως  νοούνται  οι  εκδρομές  με  τα

κρουαζιερόπλοια και ημερόπλοια, καθώς και το yachting. Αξίζει να σημειωθεί ότι η

κρουαζιέρα προσφέρει επιπλέον  υπηρεσίες  όπως  διαμονή, μεταφορά, διατροφή και

διασκέδαση.  Η  ειδοποιός  διαφορά  μεταξύ  του  yachting και  της  κρουαζιέρας

παρουσιάζεται   στο πλήθος  των ατόμων που  εξυπηρετούνται  και στο μέγεθος  των

λιμανιών που επισκέπτονται. Στην πρώτη περίπτωση, το πλήθος των πελατών είναι

μικρό και έχουν την δυνατότητα να επιλέξουν τα μέρη που επιθυμούν. Με βάση τις

παραπάνω υπηρεσίες που παρέχει, μπορεί να γίνει διακριτό ότι το target-group του

yachting απευθύνεται κυρίως σε άτομα με υψηλό εισόδημα.

2. Τουρισμός  ευεξίας  -  Ο  τουρισμός  ευεξίας  διακρίνεται  σε  ιαματική

υδροθεραπεία  και  θαλασσοθεραπεία.  Έχει  παρατηρηθεί  αύξηση  του  ενδιαφέροντος

ως  προς  την  ευεξία  από  τους  τουρίστες  για  αυτό  και  βρίσκεται  υψηλά  στην

προτίμηση τους. Απευθύνεται, κυρίως, σε ανθρώπους που θα ήθελαν να βρουν ένα

κατάλυμα  όπου  θα  συνδυάσουν  χαλάρωση  και  θεραπείες  με  απώτερο  σκοπό  την

διατήρηση ή βελτίωση της υγείας τους.

3. Συνεδριακός τουρισμός - Ο συνεδριακός τουρισμός αποτελεί έναν συνδυασμό

διαφορετικών στοιχείων, καθώς συναντάται ο πολιτισμός, οι τέχνες και οι επιστήμες.

Στις κατηγορίες των συνεδρίων περιλαμβάνονται τα σεμινάρια και τα συμπόσια. Σ’

ένα σημείο συνάντησης πλήθος επιστημόνων με διαφορετική προέλευση, έρχονται σε

επαφή με άλλους επιστήμονες ή/και επαγγελματίες και μοιράζονται μεταξύ άλλων τις

γνώσεις,  τις  ιδέες  και  τις  απόψεις  τους  προάγοντας  την  επιστήμη  του  ή/και  τα

ζητήματα  του  επαγγελματικού  τους  τομέα.  Κυρίως,  συνεργάζονται  με  κεντρικά

ξενοδοχεία πόλης τα οποία ασχολούνται ως επί το πλείστον με συνεδριακό τουρισμό.

4. Αθλητικός  τουρισμός  -  Το  περιεχόμενο  του  αθλητικού  τουρισμού  περιέχει

αθλητικά  γεγονότα  και  δρώμενα  τόσο  με  επαγγελματικό  όσο  και  με  ερασιτεχνικό

χαρακτήρα. Οι τουρίστες που ταξιδεύουν για την προαναφερόμενη μορφή τουρισμού,

είναι χωρισμένοι σε εκείνους που συμμετέχουν στις αθλητικές δραστηριότητες και σε

αυτούς  που  επιθυμούν  να  ψυχαγωγηθούν  μέσω  αυτών,  παρακολουθώντας  ή

διοργανώνοντάς  τες.  Οι  τουρίστες  που  συμμετέχουν  στις  δραστηριότητες  αυτές

αφορούν είτε επαγγελματίες αθλητές που επισκέπτονται μια άλλη χώρα ή ένα άλλο

μέρος  λόγω  αγώνων,  είτε  ερασιτέχνες  αθλητές  που  κάνουν  τις  διακοπές  τους  και,

παράλληλα,  αφιερώνουν  μέρος  από  τον  χρόνο  τους  στον  αθλητισμό,  χωρίς  να
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παίρνουν μέρος σε κάποιο αγώνα10.

5. Χειμερινός  τουρισμός  -  Ο  χειμερινός  τουρισμός  αφορά  την  διεξαγωγή

διαφορετικών  δραστηριοτήτων  που  ευνοούνται  από  τις  κλιματικές  συνθήκες  της

χειμερινής περιόδου. Προτιμάται, κυρίως, από τους λάτρεις των χειμερινών σπορ. Οι

συγκεκριμένοι  τουρίστες  επιζητούν  περιοχές  χώρας  που  να  πληροί  τις  κατάλληλες

προδιαγραφές, όπως ποιότητα και ποσότητα του χιονιού, όμορφα τοπία, απαραίτητες

υποδομές, καθώς και τη προσφορά του ψυχαγωγικού τομέα. 

6. Πολιτιστικός  τουρισμός  – Πρόκειται  για  διαχρονική  μορφή  τουρισμού  που

βασίζεται στην επιθυμία των επισκεπτών να γνωρίσουν από κοντά τα χαρακτηριστικά

του  υλικού  και  πνευματικού  πολιτισμού  μιας  χώρας.  Οι  τουρίστες  αυτοί

επισκέπτονται ένα μέρος, κυρίως, για να γνωρίσουν την ιστορία του και τον τρόπο

σκέψης των γηγενών κατοίκων του. Το ενδιαφέρουν του έγκειται στην επίσκεψη των

μουσείων, των αρχαιολογικών χώρων αλλά και η πολιτιστική κληρονομιά του κάθε

μέρους στο οποίο βρίσκονται11.

7. Τουρισμός υγείας - Το φαινόμενο της ιατρικής περίθαλψης στο εξωτερικό έχει

παρουσιάσει  αύξηση  τα  τελευταία  20 χρόνια.  Με  αφορμή  το  ακριβό  κόστος  των

ιατρικών  υπηρεσιών  που  παρέχονται  σε  ορισμένες  χώρες,  όλο  και  περισσότεροι

Ευρωπαίοι και Αμερικανοί ταξιδεύουν προς έτερες χώρες, αναζητώντας φθηνότερες

ιατρικές υπηρεσίες, χωρίς εκπτώσεις στην ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. Ο

τουρισμός  υγείας  περιλαμβάνει  κάποιες  πτυχές  του  τουρισμού  ευεξίας,  καθώς

περιλαμβάνονται θεραπείες σε ιαματικές πηγές και spa. Οι περιοχές που επιλέγουν οι

τουρίστες διαθέτουν θεραπευτικά λουτρά, ενώ το  target group το οποίο τις επιλέγει

είναι κυρίως ηλικιωμένοι ή άτομα με χρόνιες παθήσεις.

8. Εκθεσιακός  τουρισμός  -   Ο  εκθεσιακός  τουρισμός  έχει  σαν  στόχο  την

διοργάνωση  διεθνών  ή  εθνικών  εκθέσεων  και  συμμετοχή  σε  αυτόν.  Κυρίως,

προτιμούνται  ξενοδοχειακές  μονάδες  πόλης,  έτσι  ώστε  να  εξυπηρετούνται  με

προσφορά παροχών όλοι οι τουρίστες, καθώς υπάρχει προσέλευση ακόμα και από το

πιο απομακρυσμένο τμήμα του πλανήτη

10 Μυλωνόπουλος  Δ.  και  Κοντουδάκη  Α.  (2011).  Επικοινωνιακή  πολιτική  στο  δημόσιο  τομέα
τουρισμού. Αθήνα  : Νομική Βιβλιοθήκη
11 Μυλωνόπουλος  Δ.  και  Κοντουδάκη  Α.  (2011).  Επικοινωνιακή  πολιτική  στο  δημόσιο  τομέα

τουρισμού. Αθήνα  : Νομική Βιβλιοθήκη
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9. Τουρισμός τρίτης ηλικίας - Στον τουρισμό τρίτης ηλικίας, δίνεται έμφαση στο

ηλικιακό των επισκεπτών, καθώς αφορά ηλικιωμένους τουρίστες. Έτσι οι προορισμοί

που επιλέγουν είναι γνωστοί συνήθως για τους πολιτιστικούς χώρους, τις ιαματικές

πηγές ή για χώρους με θρησκευτικό περιεχόμενο.

10. Θρησκευτικός τουρισμός - Αφορά συγκεκριμένο γκρουπ ανθρώπων που έχουν

σαν σκοπό την επίσκεψη τους σ’ έναν ιερό τόπο. Πρόκειται κυρίως για ανθρώπους

μεγάλης  ηλικίας  ή  για  εκείνους  οι  οποίοι  είναι  πολύ  κοντά  στους  κύκλους  της

ιεροσύνης.

1.4 Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ

Ανταγωνισμός είναι ο αγώνας μεταξύ περισσοτέρων για την επικράτηση ή για

την  επίτευξη  κάποιου  σκοπού.  Από  οικονομική  σκοπιά,  ο ανταγωνισμός είναι  ο

αγώνας  για  την  επικράτηση  στην  αγορά  και  την  αύξηση  του  μεριδίου  αγοράς  του

καθενός.  Οι  επιχειρήσεις  αναγκάζονται  να  προσαρμόσουν  την  προσφορά τους  στη

ζήτηση,  για  να  μη  χάσουν  τους  καταναλωτές  από  πελάτες,  ενώ  παράλληλα

εντοπίζουν τις ανάγκες  του καταναλωτή  και στρέφουν προς τα εκεί την παραγωγή

τους12.  Ακόμη,  μειώνεται  το  κόστος  παραγωγής  ή  της  παροχής  υπηρεσιών

προκειμένου  να  πωλούν  φθηνότερα  και  επεξεργάζονται  πιο  αποτελεσματικά  τις

πρώτες ύλες και προσπαθούν διαρκώς να επενδύουν σε καινούργια προϊόντα ή λύσεις

ώστε  να  καλύπτουν  καλύτερα  τις  ανάγκες  του  καταναλωτή  προκειμένου  να  έχουν

προβάδισμα απέναντι στους ανταγωνιστές. Παράλληλα,  ο ανταγωνισμός δίνει στον

καταναλωτή  περισσότερες  επιλογές,  καθώς  δίνεται  η  δυνατότητα  να  επιλέξει

ανάμεσα σε περισσότερα προϊόντα, με διαφορετικούς όρους και τρόπους συναλλαγής.

Λόγω του ανταγωνισμού οι επιχειρήσεις δεν έχουν τη δυνατότητα να εκμεταλλευτούν

τον καταναλωτή χρεώνοντάς του υπερβολικές τιμές.

Αντίστοιχος  προς  τον  ανταγωνισμό  μεταξύ  των  επιχειρήσεων  καθίσταται  ο

ανταγωνισμός των χωρών στον τομέα του τουρισμού. Επιδιώκεται, δηλαδή, από κάθε

12 Παπαδάκης Β. Μ. (2012). Στρατηγική των επιχειρήσεων : Ελληνική και διεθνής Εμπειρία, Τόμος

Α’: Θεωρία, Αθήνα : Ε.Μπένου
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χώρα η προώθηση των πλεονεκτημάτων της έναντι των χωρών – ανταγωνιστών ώστε

να προσελκύσει το ενδιαφέρον των τουριστών.

 Η ελευθερία και η ευκολία στις μετακινήσεις των επιβατών ανά την υφήλιο,

καθιστά  τον  τουρισμό  έναν  οικονομικό  κλάδο  στον  οποίο  τα  χαρακτηριστικά  της

παγκοσμιοποίησης είναι ιδιαίτερα έντονα. Με την αύξηση της παγκοσμιοποίησης, η

οικονομική  επιτυχία  και  η  ευημερία  μιας  χώρας  παρουσιάζουν  σχέση

αλληλεξάρτησης  με  την  επικράτηση  της  εθνικής  της  βιομηχανίας  σε  παγκόσμιο

επίπεδο,  καλούμενη  να  ανταπεξέλθει  και  να  διατηρήσει  μια  σταθερή  θέση  στον

οικονομικό χάρτη. Το αποτέλεσμα της ως άνω αλληλεξάρτησης είναι να υφίσταται

έντονος  ανταγωνισμός  σε  παγκόσμιο  επίπεδο  και  η  διατήρηση  της

ανταγωνιστικότητας μεταξύ των προορισμών να κρίνεται ύψιστης σημασίας.

Λαμβάνοντας υπόψη την σχετική αναφορά του  François Vellas (1996)13 για

τον  τουρισμό,  διαπιστώνεται  ότι  μία  σημαντική  παράμετρος  που  διαμορφώνει  τον

ανταγωνισμό  που  υφίσταται  στην  τουριστική  αγορά,  αποτελεί  το  γεγονός  ότι  οι

τουρίστες λειτουργούν συνειδητά και προσεγμένα, διενεργώντας έρευνα αγοράς και

με βάσει τα αποτελέσματα που προκύπτουν, οργανώνουν τα ταξίδια τους, θέτοντας

σαν προτεραιότητα την εξασφάλιση ποιότητας και ανταγωνιστικής τιμής πριν λάβουν

την τελική τους απόφαση για τον προορισμό τους14. Κοινώς, μετατρέπονται σε  ένα

αυστηρό  κριτή  όλων  των  δεδομένων  τα  οποία  συνεκτιμώνται  με  όλα  εκείνα  τα

στοιχεία που ταιριάζουν στην ιδιοσυστασία του χαρακτήρα τους και αποφασίζουν με

γνώμονα πολλά και διαφορετικά κριτήρια.

13 Παπαδάκης Β. Μ. (2012). Στρατηγική των επιχειρήσεων: Ελληνική και διεθνής Εμπειρία , Τόμος
Α’ : Θεωρία, Αθήνα : Ε.Μπένου

14 Παπαδάκης Β. Μ. (2012). Στρατηγική των επιχειρήσεων: Ελληνική και διεθνής Εμπειρία, Τόμος
Α’ : Θεωρία, Αθήνα : Ε.Μπένου
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1.5 ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΟΥ

ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ – Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΦΙΞΕΩΝ ΚΑΙ

ΟΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ

Η κινητικότητα των ανθρώπων για λόγους τουρισμού αυξάνεται συνεχώς στο

πέρασμα των δεκαετιών, καθιστώντας τον Τουρισμό κινητήριο μοχλό στον τομέα της

ανάπτυξης  σε  παγκόσμιο  επίπεδο  και  συμβάλλοντας  καταλυτικά  στην  αύξηση  του

ΑΕΠ της εκάστοτε χώρας.

Η αποκατάσταση της ειρήνης μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο σε συνδυασμό

με  την  ραγδαία  τεχνολογική  εξέλιξη  κατέστησαν  πιο  προσιτή  στο  ευρύ  κοινό  την

μετακίνηση για τουριστικούς λόγους. Σε παγκόσμια κλίμακα παρατηρήθηκε αύξηση

των  τουριστών  με  μέσο  ποσοστό  αύξησης  7.1%  ετησίως,  αγγίζοντας  τα  657

εκατομμύρια το 199915.

Κατά  τη  διάρκεια  της  εικοσαετίας  1950-1970  βασικά  κίνητρα  για  τη

μετακίνηση των τουριστών αποτελούν η ψυχαγωγία, η διασκέδαση και η ξεκούραση,

με  τα  κίνητρα  να  διαφοροποιούνται  και  να  πληθαίνουν  τις  επόμενες  δεκαετίες.  Η

ποικιλομορφία  στα  κίνητρα  λειτούργησε  μάλλον  τονωτικά  για  την  ανάπτυξη  του

τουρισμού,  κάτι  που  καθίσταται  πασίδηλο,  καθώς  ο  συνολικός  αριθμός  των

τουριστών για το έτος 2005 υπερβαίνει τα 800 εκατομμύρια16. Η ανοδική αυτή πορεία

συνεχίστηκε και τα επόμενα έτη, αφού ενδεικτικά οι αφίξεις σε παγκόσμιο επίπεδο το

2006 ανέρχονταν σε 842 εκατομμύρια, σημειώνοντας αύξηση 4.6% σε σχέση με το

μόλις προγενέστερο έτος, ρεκόρ που δεν άργησε εκ νέου να καταρριφθεί καθώς το

2007 οι διεθνείς αφίξεις άγγιξαν τα 900 εκατομμύρια.

Η παγκόσμια οικονομική κρίση που σημειώθηκε το 2008 αναχαίτισε την ως

άνω  περιγραφόμενη  ανοδική  πορεία  του  τουρισμού,  όπως  την  πλειοψηφία  των

οικονομικών  κλάδων.  Ενδεικτικά,  το  2009 κατεγράφη  αισθητά  μειωμένος  αριθμός

διεθνών αφίξεων ανερχόμενος μόλις στα 880 εκατομμύρια.

Εντούτοις,  ήδη  από  το  2010,  και  ενώ  η  οικονομική  σταθερότητα  δεν  έχει

επανέλθει σε παγκόσμιο επίπεδο, οι αφίξεις αυξήθηκαν σε ποσοστό 6.6%, καθώς ο

15 http://old.sete.gr/GR/TOYRISMOS/Pangosmia%20Touristiki%20Kinisi/

16 http://old.sete.gr/GR/TOYRISMOS/Pangosmia%20Touristiki%20Kinisi/
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πληθυσμός που μετακινήθηκε για τουριστικούς λόγους αγγίζει τα 940 εκατομμύρια17.

Ανοδική πορεία σημείωσε και το 2011 (4.6% αύξηση και 983 εκατομμύρια αφίξεις),

με το 2012 να παρουσιάζεται αλματώδης αύξηση και τους επισκέπτες να ξεπερνούν

το 1 δισεκατομμύριο.

        Τα  ως  άνω  ποσοστά  που  παρουσιάζονται  κρίνονται  ως  ενθαρρυντικά  και,

επομένως,  εύλογα  ο  Παγκόσμιος  Οργανισμός  Τουρισμού  προβλέπει  μέχρι  και  το

2020 ετήσιο αριθμό αύξησης των διεθνών αφίξεων κατά 4.1% και τον αριθμό των

επισκεπτών  να  ξεπερνά  το  1.5  δισεκατομμύριο18 την  αυγή  της  νέας  δεκαετίας.  Η

θετική αυτή  προοπτική  εκτιμάται παρά  τις  υπάρχουσες  δυσκολίες  που  καλείται  να

αντιμετωπίσει ο παγκόσμιος τουρισμός, οι οποίες αφορούν τη βιώσιμη ανάπτυξη, την

ανισότητα του πλούτου και των ευκαιριών των ταξιδιωτών, αλλά προσβλέποντας σε

ορθή διαχείριση των διαθέσιμων πόρων, η προσαρμογή στα δεδομένα της παγκόσμιας

κοινότητας θα είναι μάλλον εφικτή.

17  http://old.sete.gr/GR/TOYRISMOS/Pangosmia%20Touristiki%20Kinisi/
18 ΣΕΤΕ «Tourism leads the economic and social development of Greece» (2010)
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1.6 ΟΙ ΑΦΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ – ΟΙ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΕΣ ΧΩΡΕΣ

             Το 2014 έκλεισε με το άθροισμα των διεθνών τουριστικών αφίξεων να

ανέρχεται  στα  1.138 εκατομμύρια  για  το  σύνολο  των  ηπείρων  με  την  Ευρώπη  να

προσελκύει  ποσοστό  ανώτερο  του  50% των  διεθνών  τουριστών,  καθιστώντας  τη

γηραιά ήπειρο αυτήν με τη μεγαλύτερη επισκεψιμότητα.

Πηγή: UNWTO, Barometer, Jan. 2015

Ως μεσογειακές χώρες λογίζονται εκείνες που βρέχονται από τη Μεσόγειο η

οποία ξεκινά από το Γιβραλτάρ και εκτείνεται μέχρι το Αιγαίο Πέλαγος19. Οι ήπειροι

που βρέχονται από την Μεσόγειο θάλασσα είναι η Ευρώπη, η Ασία και η Αφρική.

Στην Γηραιά ήπειρο, οι χώρες που βρέχονται από την συγκεκριμένη θάλασσα είναι οι

19 Frédéric  Pierret  (2012),   “The Mediterranean-  a  tourism stronghold:  Facts  & Figures”,  World

Tourism Organization 
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ακόλουθες: Ισπανία, Γαλλία, Μονακό, Ιταλία, Μάλτα, Σλοβενία, Κροατία, Βοσνία-

Ερζεγοβίνη, Μαυροβούνιο, Αλβανία, Ελλάδα και Κύπρος. Από την πλευρά της Ασίας

βρέχονται  οι  χώρες:  Τουρκία,  Συρία,  Λίβανος,  Ισραήλ  και  Παλαιστίνη.  Τέλος,  οι

χώρες που ανήκουν στην Αφρική και βρέχονται εξίσου από την Μεσόγειο, είναι: το

Μαρόκο, η Αλγερία, η Τυνησία, η Λιβύη και η Αίγυπτος.

Το  1960  αποτέλεσε  σημαντική  χρονιά  για  την  ανάπτυξη  του  θαλάσσιου

τουρισμού  στις  περιοχές  της  Μεσογείου,  ενώ  τα  τελευταία  δεκαπέντε  χρόνια,

δεδομένου  των  παγκόσμιων  στατιστικών  στοιχείων,  ο  μέσος  ετήσιος  ρυθμός  της

τουριστικής  ανάπτυξης  ανέρχεται  στο  4.3%.  Στρέφοντας  την  προσοχή  προς  την

Ανατολική  Μεσόγειο,  παρατηρείται  πως  κατέχει  το  μεγαλύτερο  μερίδιο,

συγκεντρώνοντας  ποσοστό  που  ανέρχεται  στο 7.1%. Άξιο  μνείας  στο σημείο αυτό

είναι να αναφερθεί πως σε παγκόσμια κλίμακα η Μεσογειακή ζώνη προσελκύει το

1/3 των τουριστικών της αφίξεων20.

Στην παγκόσμια τουριστική αγορά, ένας προορισμός συνδέεται συχνά με ένα

μοναδικό  τουριστικό  προϊόν  και/ή  είδος  τουρισμού.  Χαρακτηριστικό  παράδειγμα

αποτελεί  η  Αυστρία  η  οποία  έχει  συνδεθεί  με  τα  βουνά,  τον  χειμερινό  και  τον

αγροτικό  τουρισμό21.  Από  την  άλλη  πλευρά,  μια  χώρα  όπως  η  Αίγυπτος,  είναι

συνδεδεμένη  με  τον  πολιτιστικό  και  ιστορικό  τουρισμό.  Όσον  αφορά  τις

Μεσογειακές  χώρες,  τα  κύρια  χαρακτηριστικά  τους  γνωρίσματα  συγκεντρώνονται:

στο τουριστικό μοντέλο 3s (Sea,  sun,  sand), στο παραθαλάσσιο τουρισμό τους και

στην πολιτιστική τους κληρονομιά, κατά την εποχή του καλοκαιριού.

            Για  ορισμένους  ταξιδιώτες,  η  τελική  απόφαση  για  την  επιλογή  του

τουριστικού  τους  προορισμού  μπορεί  να  κριθεί  κατά  κύριο  ή  ακόμα  και  κατά

αποκλειστικό λόγο από τις καιρικές συνθήκες. Σύμφωνα με έρευνα που διενεργήθηκε

από  την  ταξιδιωτική  ένωση  της  Βρετανίας,  ΑΒΤΑ  (Association  British  Travel

Agencies), σημειώθηκε η δυνατή παρουσία των προορισμών με εύκρατο κλίμα, ενώ

για αυτό το καίριο χαρακτηριστικό τους θα παραμείνουν και μελλοντικά δημοφιλείς

20 Ζοπουνίδης,  Μπαουράκης,  Νίκλης  (2009)
http://www.kathimerini.gr/351688/article/oikonomia/ellhnikh-oikonomia/antagwnistikothta-ths-
elladas-ston-toyristiko-tomea 
21 Mahmoud  Υ.  et  al.  (2003),  "Realities,  threats  and opportunities facing the Portuguese  tourism
industry"
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στο τουριστικό κοινό22. Σ’  αυτούς  τους  προορισμούς  ανήκουν  και οι Μεσογειακές

χώρες.

Η διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος αποτελεί τη μείζονα πρόκληση

για τις Μεσογειακές χώρες, καθώς οι χώρες αυτές παρέχουν τουριστικές υπηρεσίες

που παρουσιάζουν παρόμοια χαρακτηριστικά, και επιδιώκουν να διακριθούν από τις

ανταγωνίστριες  χώρες  τους,  προσπαθώντας  να  δημιουργήσουν  και  μετέπειτα  να

προβάλουν μία πρωτόγνωρη και διαφοροποιημένη εικόνα για τον τουρισμό τους. Το

ταξιδιωτικό κοινό στο οποίο απευθύνονται οι Μεσογειακές χώρες, προέρχεται κυρίως

από την Βορειοδυτική Ευρώπη και πραγματοποιείται προσπάθεια στην προσέλκυση

μαζικού τουρισμού.

Σύμφωνα  με  τον  Παγκόσμιο  Οργανισμό  Τουρισμού  των  Ηνωμένων  Εθνών

(UNWTO), ο Μεσογειακός τουρισμός συνοψίζεται στα παρακάτω στοιχεία:

• Οι διεθνείς τουριστικές αφίξεις στις Μεσογειακές  χώρες αποτελούν το 31%

των  παγκόσμιων  διεθνών,  δηλαδή  περίπου  αυτό το  ποσοστό  αντιστοιχεί  σε

306 εκατομμύρια.

• Το 81% των αφίξεων προέρχονται από Ευρωπαϊκές αγορές.

• Υπολογίζεται  πως  το  ποσό  των  τουριστικών  εσόδων  είναι  215

δισεκατομμύρια  ευρώ  (συμπεριλαμβάνοντας  και  τις  διεθνείς  επιβατικές

μεταφορές).

• Οι  τουριστικές  εισπράξεις  αντιπροσωπεύουν  το  12%  των  συνολικών

εξαγωγών για τις Μεσογειακές χώρες.

            Οι χώρες που επιλέχθηκαν να αναλυθούν στην παρούσα εργασία είναι οι:

Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία, Κροατία και Τουρκία. Η επιλογή της χρήσης

και ανάλυσης αυτών των έξι χωρών οφείλεται στις ομοιότητες που παρουσιάζουν ως

προς τα πολιτισμικά στοιχεία, την ιστορία και τη γεωγραφική θέση σε σχέση με τον

τουρισμό23.

Οι  ως  άνω  Μεσογειακές  χώρες  καθίστανται  οι  κύριοι  ανταγωνιστές  της

Ελλάδας, από  την  στιγμή  που οι πρώτες  προσφέρουν σχεδόν  παρόμοιο τουριστικό

22 Πειστικού, 2010, http://www.touristiki-agora.gr/article.asp?ID=853 
23 Mahmoud Υ. et al. (2003) "Realities, threats and opportunities facing the Portuguese
  tourism industry"
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προϊόν  (θέλγητρα  και  υπηρεσίες)  με  την  δεύτερη.  Στο  πακέτο  του  τουριστικού

προϊόντος περιλαμβάνονται, ως επί το πλείστον, οι ευνοϊκές κλιματολογικές συνθήκες

για διακοπές, τα πολυάριθμα παραλιακά θέρετρα, τα αρχαία μνημεία και ιστορικοί

χώροι24.

24 Ηγουμενάκης Ν. Γ.  (2000). Τουρισμός και ανάπτυξη , Αθήνα : Interbooks
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 – ΧΩΡΕΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ

                                          2.1 ΤΟΥΡΚΙΑ

2.1.1  ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Η  Τουρκία  (Τουρκική  δημοκρατία)  θα  μπορούσε  να  χαρακτηριστεί  ως  η

μικρογραφία της Ανατολής στην Μεσόγειο. Η Τουρκία αποτελεί το σταυροδρόμι της

Ευρώπης, Ασίας και Μέσης Ανατολής, αφού συνορεύει με οκτώ χώρες (Βουλγαρία,

Ελλάδα,  Γεωργία,  Ιράν,  Αρμενία,  Ιράκ,  Συρία,  Αζερμπαϊτζάν)  και  βρίσκεται  στην

νοτιοδυτική Ασία με ένα  μικρό της  τμήμα στην νοτιοδυτική Ευρώπη25. Η επίσημη

γλώσσα  είναι  η  τουρκική  και  το  επίσημο  νόμισμα  η  τουρκική  λίρα.  Σημαντικά

ιστορικά στάδια από τα οποία πέρασε μέρος της γεωγραφικής της περιοχής, είναι η

Βυζαντινή  και  η  Οθωμανική  Αυτοκρατορία.  Το  πολίτευμά  της  είναι  η

Προεδρευόμενη Κοινοβουλευτική Δημοκρατία.

Η  έκταση  του  εδάφους  της  είναι  πάνω  από  1.600  χιλιόμετρα  και  800

χιλιόμετρα  ευρέως,  σχηματίζοντας  ένα  παραλίγο  ορθογώνιο  σχήμα.  Όπως

προαναφέρθηκε  έχει  μεγάλη  έκταση,  και  για  αυτό  χαρακτηρίζεται  για  την

διαφοροποίηση του κλίματός της από τα παράλια της ως το εσωτερικό της.

Οι  βόρειες  περιοχές  της  Τουρκίας  έχουν  ωκεάνιο  κλίμα  (κρύα  και  υγρά

καλοκαίρια και ήπιους και υγρούς χειμώνες), ενώ οι νότιες περιοχές παρουσιάζουν

εύκρατο  -  μεσογειακό  κλίμα.  Το  ηπειρωτικό  κλίμα  (κατά  το  οποίο  υφίστανται

μεγάλες  διαφορές  θερμοκρασίας  ανάμεσα  στον  χειμώνα  και  το  καλοκαίρι)  που

επικρατεί  στις  εσωτερικές  περιοχές,  δημιουργεί  μια  εμπειρία  τεσσάρων  εποχών  σε

μια ημέρα.

Οι νότιες περιοχές  της είναι δημοφιλείς μεταξύ των τουριστών ιδιαίτερα  το

καλοκαίρι. Οι κεντρικές και βόρειες περιοχές της Τουρκίας, οι οποίες είναι σε ζήτηση

το χειμώνα, είναι δημοφιλείς για την πολιτιστική  τους  κληρονομιά, καθώς και την

ποικιλία των τουριστικών και αθλητικών εγκαταστάσεων.

25 www.goturkey.com
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Όσον  αφορά  το θρήσκευμα,  η  πλειονότητα  του  τουρκικού  πληθυσμού, που

ξεπερνά  τα  70  εκατομμύρια,  είναι  σουνίτες  μουσουλμάνοι.  Τα  θρησκευτικά  και

κοινωνικά ήθη υπαγορεύουν ξεχωριστό τρόπο ζωής, τόσο για τους άνδρες όσο και για

τις γυναίκες, που συναντώνται κυρίως σε γιορτές όπως γάμους, γεννήσεις και έθιμα.

Η οικογένεια είναι ισχυρός θεσμός στην Τουρκία και η διατήρησή του οδηγεί στην

ενίσχυση των κοινοτήτων. 

Ο τουρκικός  λαός  θεωρείται  ιδιαίτερα  φιλόξενος  και  εκφραστικός.  Η  χώρα

φημίζεται τόσο για τον χορό της κοιλιάς, καθώς θεωρείται ψυχαγωγία για όλη την

οικογένεια στα παραθεριστικά κέντρα, όσο και για την κουζίνα της (κεμπάπ, παγωτό

καϊμάκι, θαλασσινά κ.α.).

2.1.2 ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Η σταδιακή  μετάβαση  της  Τουρκίας  από μια θρησκευτική ανατολική  χώρα

προς  μια  σύγχρονη  κοινωνία  δυτικού  τύπου,  έλαβε  ιδιαίτερη  ώθηση  το  1952, την

χρονική  περίοδο  δηλαδή  που  η  χώρα  έγινε  μέλος  του  ΝΑΤΟ.26 Η  ένταξή  της

συνέβαλλε  στην  πρόοδο  των  επικοινωνιών,  συγκοινωνιών  και  υποδομών  της.  Με

αφορμή την βελτίωση των τουριστικών υπηρεσιών, η κατασκευή νέων δρόμων και

έργων κρίθηκαν απαραίτητες  προϋποθέσεις. Με αυτόν τον τρόπο η χώρα με γοργό

και σταθερό ρυθμό κατάφερε να αλλάξει την όψη της και να αναβαθμιστεί. Η χώρα

μετατράπηκε  σε  έναν  από  τους  ισχυρότερους  τουριστικούς  αντιπάλους  από  την

δεκαετία  του  1980 και  μετέπειτα  στην  διεθνή  αγορά  του  μαζικού  τουρισμού,  με

επίκεντρο τα παραθαλάσσια θέρετρα και θέλγητρα που παρουσιάζουν ομοιότητες με

άλλες  Μεσογειακές  χώρες27. O τουρισμός  της  έχει  σημειώσει ιδιαίτερη  αύξηση  τα

τελευταία  20  χρόνια,  με  άμεση  συνέπεια  την  άνοδο  της  οικονομίας  της.

Αναλυτικότερα,  η  ραγδαία  οικονομική  άνοδος   στον  κλάδο  αυτό  εμφανίστηκε  το

2004 και αυτή η σταθερή ανάπτυξη μπορεί να αποδοθεί στους μηχανισμούς κινήτρων

που  παρέχονται  προς  τους  τουρίστες  και  στους  κανονισμούς  που  διέπονται  στο

εσωτερικό της Τουρκίας.

26 Γαϊδατζή, Γιοβάνογλου (2008) , «Τουρκία» , εκδόσεις Explorer

27 Ηγουμενάκης Ν. Γ.  (2000). Τουρισμός και ανάπτυξη , Αθήνα : Interbooks
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Σύμφωνα με το εγχειρίδιο «Travel & Tourim - invest in Turkey»,  ο τομέας

του  τουρισμού  της  Τουρκίας  έρχεται  τρίτος  συγκριτικά  με τους  υπόλοιπους,  οχτώ

κλάδους. Συνεπώς, η οικονομία της Τουρκίας δείχνει να εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό

από τον τουρισμό της. Το εμπόριο και η γεωργία βρίσκονται αντίστοιχα στις πρώτες

δύο θέσεις. Η συμβολή της ταξιδιωτικής και τουριστικής βιομηχανίας στο ΑΕΠ της

Τουρκίας έχει μια υψηλότερη πρόβλεψη για την ανάπτυξη σε σχέση με εκείνη της

Ευρώπης.  Από  το  2013 έως  το  2023,  ο  μέσος  ρυθμός  ανάπτυξης  αναμένεται  να

παραμείνει γύρω στο 3% για την Τουρκία, ενώ παράλληλα αξίζει να αναφερθεί πως

η  μέση  αύξηση  του  ΑΕΠ  της  Ευρώπης  (2013-2023) αναμένεται  να  είναι  περίπου

2%28.  Στην  ιστοσελίδα  του  Τουρκικού  Στατιστικού  Ινστιτούτου  βρίσκεται

αποθηκευμένο το αρχείο της έρευνας σχετικά με τις διεθνείς αφίξεις των επισκεπτών

της Τουρκίας, την χρονική περίοδο: 1986-2014 («Distribution of Foreigners arriving

in Turkey by Years and Months»). Αξίζει να αναφερθεί πως το συνολικό ποσό των

διεθνών  επισκεπτών  της,  για  το  2014,  ξεπέρασε  τα  36  εκατομμύρια  (βλ.  Πίνακα

2.1.2). Η Τουρκία κατέγραψε περίπου 18 εκατομμύρια το 2004, συνέχισε την ανοδική

της πορεία και την αμέσως επόμενη χρονιά με αφίξεις των 21.1 εκατομμυρίων. Το

2006 ήταν η μοναδική χρονιά που υπήρξε μια μικρή πτώση στις διεθνείς της αφίξεις

σημειώνοντας περίπου 19.8. Από το 2007 έως το 2014 ξεπέρασαν τα 23 εκατομμύρια,

συνεχίζοντας με ανοδική πορεία και φθάνοντας περίπου τα 37 εκατομμύρια το 2014.

Οι κύριοι λόγοι ανόδου του εισερχόμενου τουρισμού, ειδικά από το 2009 και μετά,

αποδίδονται στην γενικότερη οικονομική κατάσταση της χώρας, καθώς υφίσταται σε

διαρκή  ανάκαμψη,  καθώς  και  στις  οικονομικότερες  τιμές  των  παραθαλάσσιων

θέρετρών της, δίνοντας της προβάδισμα σε σχέση με άλλες ανταγωνίστριές της29. Το

2014  μια  σημαντική  επίδοση  καταγράφηκε  χάρη  στους  πετυχημένους  τρόπους

προώθησής  της,  όπως  οι  εκστρατείες  για  τις  πρώιμες  κρατήσεις,  στην  κατασκευή

καινούριων αεροδρομίων και  ξενοδοχείων, καταφέρνοντας  να  προστεθούν περίπου

20 εκατομμύρια παραπάνω τουρίστες από το 200430. 

         Πιο  συγκεκριμένα,  όσον  αφορά  την  εθνικότητα  των  επισκεπτών  της,  οι

περισσότερες  τουριστικές  αφίξεις  μέσα  σε  αυτό  το  διάστημα,  πραγματοποιήθηκαν

κυρίως από Γερμανούς (5.250.036), Άγγλους (2.600.360), Γεωργιανούς (1.755.289)

28 http://www.invest.gov.tr/en-US/infocenter/publications/Documents/TOURISM-INDUSTRY.pdf 
29 Parkinson J. (2010), http://www.capital.gr/story/1026583 

30 (2015), http://www.euromonitor.com/travel-in-turkey/report 
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Βούλγαρους (1.693.591), Ιρανούς (1.590.664), Ολλανδούς (1.303.730) και Γάλλους

(1.037.152).

Πίνακας 2.1.2 Διεθνείς Τουριστικές Αφίξεις 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009
17.516.908 21.124.886 19.819.833 23.340.911 26.336.677 27.077.114

2010 2011 2012 2013 2014
28.632.204 31.456.076 31.782.832 34.910.098 36.837.900

Πηγή: «Distribution of Foreigners arriving in Turkey by Years and Months (1986-2014)»,
Republic of Turkey, Ministry of Culture and Tourism

Πίνακας 2.1.2 Συμμετοχή ΑΕΠ στον Τουρισμό

2004 2005 2006 2007 2008 2009
12.5% 12% 10.7% 10.1% 10.3% 11.6%

2010 2011 2012 2013 2014
10% 11% 10.9% 12.3% 12%

Πηγή: The World Data Bank «Contribution of GDP in Tourism sector» (2004-2014)

2.1.3 ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ

Όσον  αφορά  τις  υποδομές  των  ξενοδοχειακών  εγκαταστάσεων,  μπορούν

αναμφισβήτητα να χαρακτηριστούν ως καινούριες και σύγχρονες, καλύπτοντας όλα
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τα ποιοτικά κριτήρια που απαιτούνται για τα ξενοδοχεία του επιπέδου τεσσάρων και

πέντε αστέρων. Επιπροσθέτως, ο αριθμός των ξενοδοχείων για το 2014 ξεπέρασε τα

3.000.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΩΜΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΝΩΝ

ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ(2004-2014)

ΕΤ

ΟΣ

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

ΞΕ

Ν.

ΚΑ

Τ.

2.349 2.405 2.467 2.505 2.560 2.619 2.643 2.779 2.865 2.977 3.125

ΔΩ

Μ.

217.066 230.697 241.257 251.470 268.26

2

289.012 299.406 319.083 336.161 357.189 383.823

ΚΛ

ΙΝ

ΕΣ

452.424 481.980 507.282 530.763 566.30

1

607.596 628.868 668.169 705.269 748.594 805.311

Πηγή: Republic of Turkey-Ministry of Culture and Tourism (Ministry licensed establishments)

Το  πρόγραμμα  all-inclusive  συναντάται  στην  τουριστική  πολιτική  των

ξενοδοχείων  και  έχει  μεγάλη  απήχηση  στους  τουρίστες.  Πολλοί  γερμανικοί

τουριστικοί  εκπρόσωποι  φαίνεται  να  αποτελούν  υποστηρικτές  της  τουριστικής

αγοράς καθώς πολλοί Γερμανοί τουρίστες την επιλέγουν για να κάνουν τις διακοπές

τους. Ένας εκπρόσωπος του γνωστού ταξιδιωτικού πρακτορείου TUI, υποστηρίζει ότι

τόσο  η  τιμή  όσο  και  η  ποιότητα  που  προσφέρονται,  είναι  αξιόλογες.  Ακόμη,  ο

διευθυντής  της  ReweTouristik31 προσθέτει  ότι  παρόλο  που  ο  τουρισμός  στην

γειτονική μας χώρα είναι σχετικά καινούριος και όχι τόσο γνώριμος όσο της Ελλάδας

και της Ισπανίας, τα ξενοδοχεία γνωρίζουν θετική εξέλιξη. Το αποτέλεσμα είναι να

31 Παπαδόπουλος (2014), http://www.tornosnews.gr/permalink/4144.html

30



έχουν  προσαρμοστεί  στην  απαιτητική  αγορά  των  ξενοδοχείων  και  να  πληρούν  τις

σύγχρονες προδιαγραφές. 

2.1.4 ΕΠΙΚΡΑΤΕΣΤΕΡΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

 Αποσκοπώντας σε ένα τουριστικό προϊόν για όλη την διάρκεια του χρόνου και

έχοντας σε κάποιους τομείς τις κατάλληλες υποδομές, η Τουρκία έχει διαμορφώσει

ιδιαίτερη  ποικιλία  ως  προς  τις  μορφές  τουρισμού  της.  Με  αυτόν  τον  τρόπο,  θα

μπορούσε να συμπεράνει κανείς πως επιτυγχάνεται ο περιορισμός της εποχικότητας

και  η  ικανοποίηση  ακόμη  και  του  πιο  απαιτητικού  πελάτη.  Σύμφωνα  με  το

www.goturkey.com η εποχή υψηλής  κινητικότητας  ξεκινάει από τα μέσα Απριλίου

και τελειώνει γύρω στα μέση του Σεπτεμβρίου. Ωστόσο, η Τουρκία διαθέτει πολλές

υποδομές για διάφορες δραστηριότητες ακόμη και τον χειμώνα που δεν έχει μεγάλη

ζήτηση, σε σύγκριση πάντα με το καλοκαίρι, αλλά διατηρεί μια δυνατή παρουσία.

ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Κατά το πέρασμα των αιώνων, πολλοί πολιτισμοί και κοινωνίες άφησαν το

στίγμα τους στην Τουρκία, κληρονομώντας και διαφυλάσσοντας έτσι η τελευταία μία

ποικιλία από έργα τέχνης. Το αποτέλεσμα είναι να διαθέτει πολυάριθμες ιστορικές

τοποθεσίες  που  είναι  δημοφιλείς  στους  ξένους  επισκέπτες  της  με  αυτές  να

χρονολογούνται από την Κλασική εποχή μέχρι και τον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο. 

          Ο συνολικός αριθμός των μνημείων που υπάρχουν στην χώρα είναι 392, εκ των

οποίων τα 194 είναι συνδεδεμένα με το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού και τα

υπόλοιπα 198 συνιστούν ιδιωτικά μουσεία υπό την εποπτεία του ίδιου Υπουργείου.

Το  2002,  7.4  εκατομμύρια  άτομα  επισκέφτηκαν  τα  μουσεία  ενώ  έντεκα  χρόνια

αργότερα  ο  αριθμός  αυτό;  τετραπλασιάστηκε  και  άγγιξε  τα  29.5  εκατομμύρια.

Ανοδική  πορεία  στη  συγκεκριμένη  μορφή  τουρισμού  παρατηρήθηκε  και  το  2014,

καθώς μόνο τους πρώτους οκτώ μήνες, οι επισκέπτες ξεπέρασαν τα 20 εκατομμύρια.

Κάποια  από  τα πιο περίφημα  αξιοθέατα  που  βρίσκονται  στην  λίστα  με την

παγκόσμια  κληρονομιά  της  Τουρκίας  από  την  UNESCO, είναι  το  μαυσωλείο  του

Αντιόχου (Nemrut Dağ), το μεγάλο τζαμί και το νοσοκομείο Divrigi, ο αρχαιολογικός
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χώρος της Τροίας, ο αρχαιολογικός χώρος της Λυκίας, το Εθνικό Πάρκο “Göreme”

και  το  “Rock Sites”  που  βρίσκονται  στην  Καππαδοκία,  τα  ιαματικά  λουτρά  της

Ιεράπολης.  Κορωνίδα  αποτελούν  η  εκκλησία  της  Αγία-Σοφιάς  καθώς  και  το  Τοπ

Καπί,  σύμφωνα  με  τα  στοιχεία  του  Υπουργείου  Πολιτισμού  και  Υπουργείου

Τουρισμού της Τουρκίας, καθώς το 2014 περίπου 3.5 εκατομμύρια άνθρωποι από όλο

τον κόσμο επισκέφτηκαν και τα δύο αυτά αξιοθέατα.

Επιπροσθέτως,  ειδικά  την  εποχή  του  καλοκαιριού,  παρατηρείται  έντονη

τουριστική κίνηση προς τα δυτικά και νότια, κυρίως στην Έφεσο και στην Πέργαμο

(Ασκληπιείο,  αρχαιολογικός  χώρος  της  Ακρόπολής).  Επίσης,  η  Τροία  στο

Τσανάκαλε, που ταυτίζεται με το μύθο του Δούρειου Ίππου του Ομήρου, αποτελεί

επίσης σημαντικό πόλο έλξης.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Η  γεωγραφική  θέση  της  Τουρκίας  καθορίζει  και  τον  συνεδριακό  της

τουρισμό, αφού χάρη σε αυτή καθίσταται η πρωτεύουσα των διεθνών συνεδρίων. Με

μια ποικιλία στα καταλύματα αποτελούμενη από πολυτελή ξενοδοχεία και διάφορες

επιλογές διαμονής αλλά ταυτόχρονα και γραφικές ομορφιές, γίνεται ένα σημαντικό

σημείο  συνάντησης  για  συνεδριάσεις.  Ο  γενικός  γραμματέας  του  Παγκόσμιου

Οργανισμού Τουρισμού, κ. TalebRifai32, χαρακτηριστικά αναφέρει ότι τα σύγχρονα

συνεδριακά  κέντρα  της  Τουρκίας  αποτελούν  ένα  λόγο  που  η  χώρα  παρουσιάζει

μεγάλη τουριστική ανάπτυξη. Σήμερα, τα συνεδριακά της κέντρα υπολογίζονται να

είναι επτά στο σύνολο.

Γενικότερα, η χώρα συμπεριλαμβάνεται στην λίστα με τις 20 δημοφιλέστερες

χώρες  και πιο συγκεκριμένα  η  Κωνσταντινούπολη  βρίσκεται  στην  λίστα με τις  10

δημοφιλέστερες πόλεις - προορισμούς από το 2010. Το 2014 κατάφερε να κατακτήσει

την ένατη θέση στην λίστα με τις πιο φημισμένες πόλεις για την φιλοξενία συνεδρίων

ανάμεσα  σε  13033 .  Την  πόλη  αυτή  μπορούν  να  προσεγγιστούν  2 δισ.  άνθρωποι,

έχοντας στο ενεργητικό της περίπου 100 ξενοδοχεία πολυτελείας και το προνόμιο της

βολικής  γεωγραφικής  της  θέσης,  με  απόσταση  η  οποία  μπορεί  να  καλυφθεί  με

αεροπορικές πτήσεις 6 ωρών κατά προσέγγιση.

32 Παπαδόπουλος (2014), http://www.tornosnews.gr/permalink/4144.html 

33 http://www.invest.gov.tr/en-US/sectors/Pages/WellnessAndTourism.aspx
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ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Μια αναπτυσσόμενη μορφή τουρισμού στην Τουρκία είναι αυτή του ιατρικού,

παρέχοντας  εξειδικευμένες  και  εκσυγχρονισμένες  υπηρεσίες  με  πολυτάλαντο  και

πετυχημένο ιατρικό προσωπικό.

Πιο συγκεκριμένα, σημαντική διάκριση παρατηρήθηκε για την Τουρκία όσον

αφορά  τον  ιατρικό  τουρισμό  παγκοσμίως,  η  οποία  κατέλαβε  την  έκτη  θέση

(Παγκόσμιος Οργανισμός Τουρισμού).Τα χαμηλά της κόστη αποτελούν τους κύριους

πόλους έλξης τουριστών, με προέλευση κυρίως από την Βρετανία, την Γερμανία, την

Ολλανδία,  τη  Λιβύη  και  τα  Ηνωμένα  Αραβικά  Εμιράτα,  αφού  στις  συγκεκριμένες

χώρες δεν προσφέρονται στο ίδιο ποιοτικό επίπεδο και κόστος αυτές οι υπηρεσίες. Οι

υπηρεσίες αυτές αφορούν κυρίως χειρουργικές επεμβάσεις, μεταμοσχεύσεις μαλλιών,

λιποαναρρόφηση και θεραπεία καρκίνου.

Οι στόχοι που έχουν τεθεί από το Υπουργείο Υγείας, με χρονικό περιθώριο

μέχρι το 2017, είναι η κατασκευή 15 νοσοκομείων-πόλεων,  καθώς και η βελτίωση

των ήδη υφιστάμενων δομών στη παροχή υγείας.

Επιπροσθέτως, μία καινοτόμο κίνηση έχει σκοπό να υλοποιήσει το Υπουργείο

Υγείας  της  Τουρκίας34,  στον  τομέα  του  ιατρικού  τουρισμού  και  εκτιμάται  ότι  θα

απασχολήσει παραπάνω  από 800 άτομα και θα ολοκληρωθεί το αργότερο μέχρι το

2017.  Πρόκειται  για  μια  κατασκευή  τριών  πλωτών  νοσοκομείων  στα  οποία

ενδείκνυνται ότι θα υπάρχουν 8 χειρουργικές μονάδες, εντατική μονάδα, μαιευτήριο 6

μονάδες  αιμοκάθαρσης,  2  μονάδες  εγκαυμάτων  και  συνολικά  200  κλίνες.

Υπολογίζεται  πως  μόνο  για  τις  υπηρεσίες  αυτές  και  μέχρι  το  2017,  η  χώρα  θα

υποδεχτεί  400.000  αλλοδαπούς  επισκέπτες.  Άξια  αναφοράς  αποτελεί  η  σχετική

δήλωση του υπουργού Υγείας της Τουρκικής Δημοκρατίας, Μεχμέτ Μουεζίνογλου

για την έναρξη ναυπήγησης των πλωτών νοσοκομείων, στην οποία υπογραμμίζει την

σημασία του προγράμματος αφού οι υπηρεσίες που θα παρέχονται θα αφορούν και τα

νησιά που βρίσκονται στο Αιγαίο, όπου υφίσταται ανάγκη. 

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Το γκολφ και το ποδόσφαιρο αποτελούν αθλήματα στα οποία πληρούνται οι

κατάλληλες υποδομές στον τόπο αυτό και για αυτό προσελκύονται πολλοί τουρίστες.

34 Καρλατήρα  (2013),  http://www.protothema.gr/greece/article/311627/plota-nosokomeia-etoimazei-
i-tourkia-gia-to-aigaio/ 
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Άξιο μνείας είναι ότι το 1.5% του τουρισμού στην Τουρκία, ανήκει στον αθλητικό

τουρισμό.  Για  το  2014,  ο  Τουρκικός  Σύνδεσμος  Ταξιδιωτικών  Γραφείων

(TÜRSAB)35, κατέγραψε πως το ποσό των 790 εκατ. ευρώ (και άνω) δαπανήθηκε από

τουρίστες που πραγματοποίησαν αθλητικό τουρισμό. Ο ίδιος σύνδεσμος παρουσίασε

τα στατιστικά  στοιχεία των τουριστών που σημειώθηκαν  για την χρονιά 2014, και

εκδήλωσαν ενδιαφέρον για τον αθλητικό τουρισμό με τον αριθμό τους να ανέρχεται

στις 550.000. 

ΓΚΟΛΦ 

Όσον αφορά το γκολφ, θεωρείται από τα πιο ακριβά και προσοδοφόρα χόμπι,

οπότε απευθύνεται κυρίως στον κόσμο της ελίτ. Η συμβολή του ήπιου χειμώνα και

της πρώιμης άνοιξης, διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην ενασχόληση με αυτό το

σπορ. Η χώρα αυτή επιλέγεται από παραπάνω από 160.000 τουρίστες το χρόνο για

την  άσκηση  αυτού  του  αθλήματος.  Το  σύνολο  των  γηπέδων  του  είναι  15, με  την

πλειοψηφία  τους  να  λειτουργούν  στο  Μπελέκ,  ανατολικά  της  Αττάλειας,  δηλαδή

γύρω  στα  14  γκολφ  με  τουριστικές  εγκαταστάσεις  50.000  κλινών.  Ένα  γήπεδο

επαγγελματικού επιπέδου υφίσταται κοντά στην Κωνσταντινούπολη (Kemer Golf and

Country Club).  Αξίζει  να  αναφερθεί  πως  δίνεται  έμφαση  στην  ποιότητα  και

ανθεκτικότητα  του  γρασιδιού  που  χρησιμοποιείται  στα  περισσότερα  από  τα

προαναφερόμενα  γήπεδα  και  θεωρείται το πιο κατάλληλο για το κλίμα  της  χώρας.

Επίσημος  χορηγός  και  υποστηρικτής  σε  επαγγελματικές  και  ερασιτεχνικές

διοργανώσεις  που  προσδίδουν  χαρακτήρα  κύρους,  αποτελούν  οι  Τουρκικές

Αερογραμμές.  Το  2013 αποτέλεσε  η  χρονιά  αφετηρίας  του  «The Turkish Airlines

World Golf Cup», εξαπλώνοντας σε 12 πόλεις παγκοσμίως.

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

              Η εκκλησία της Αγίας Σοφίας βρίσκεται στην Κωνσταντινούπολη και

αποτελεί κομμάτι της Βυζαντινής αρχιτεκτονικής. Κατασκευάστηκε από την Ρωμαϊκή

αυτοκρατορία και με την πάροδο των χρόνων ξανακτίστηκε άλλες τρεις φορές. Στην

Κωνσταντινούπολη,  επίσης,  βρίσκεται  ένα  εξίσου  δημοφιλές  μνημείο,  το  Μπλε

Τζαμί,  με  τον  εντυπωσιακό  ολοστρόγγυλο  τρούλο  η  λειτουργία  του  οποίου

συνεχίζεται μέχρι και σήμερα. Στην ίδια περιοχή υπάρχει εδώ και αιώνες ένα από τα

πιο δημοφιλή κέντρα της χριστιανικής εκκλησίας, το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Ένα

35 Ταρνάρας (2015), http://traveldailynews.gr/columns/article/2855 

34



από τα προστατευόμενα μνημεία της  UNESCO αποτελεί και το τζαμί Σουλεϊμάνιγιε,

το οποίο αποτελεί  στολίδι της  πόλης  από  τον 16ο αιώνα. Από  την  άλλη  μεριά  της

Τουρκίας,  στην  Τραπεζούντα,  και  μέσα  στην  καρδιά  της  φύσης  είναι  κτισμένο  το

μοναστήρι της Παναγίας Σουμελάς.

Ο δήμαρχος  της  Selçuk στο Ιζμίρ36, η οποία βρίσκεται κοντά στην Έφεσο,

έχει σαν στόχο για το καλοκαίρι  του 2015 να προωθήσει τον προσκυνηματικό της

τουρισμό,  απευθυνόμενος  κυρίως  σε  Έλληνες  και  Ρώσους.  Αυτό  πρόκειται  να

υλοποιηθεί με τη διοργάνωση παραδοσιακών χριστιανικών φεστιβάλ στις εκκλησίες

της περιοχής. Ο κ. Bakıcı σημειώνει ότι ακόμη παρόλο που τα θρησκευτικά σημεία

είναι πολυάριθμα, δεν υφίσταται προς το παρόν μεγάλη ζήτηση από τουρίστες που

τους ενδιαφέρει ο θρησκευτικός τουρισμός. Ακόμη τονίζει την παρουσία της Εφέσου

και  της  γειτονικής  εκκλησίας  της  Παναγίας  καθώς  και  των  άλλων  τεσσάρων

εκκλησιών  της  περιοχής,  θυμίζοντας  έτσι  την  σημασία  που  είχαν  για  τους

Χριστιανούς. Αυτά τα σημεία είναι που επισκέπτονται κυρίως όσοι πραγματοποιούν

θρησκευτικό τουρισμό στην Τουρκία.

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Σε σαράντα οκτώ πόλεις της Τουρκίας, η ορεινή τους μορφολογία (435 βουνά

με υψόμετρο που ξεπερνά τα 1000 μέτρα) είναι διαφοροποιημένη με τέτοιον τρόπο,

ώστε να προτιμάται από τους λάτρεις των χειμερινών σπορ.

Ως προς το πλήθος των εγκαταστάσεων για σκι, η Τουρκία καταλαμβάνει την

18η  θέση  παγκοσμίως37,  διαθέτοντας  51 χιονοδρομικά  κέντρα  στα οποία  υπάρχει  η

δυνατότητα διαμονής σε πολλά ξενοδοχεία, δεδομένου ότι η διαθέσιμη χωρητικότητα

αγγίζει τα  9.549 κρεβάτια, με τιμές ανά διανυκτέρευση να κυμαίνονται περίπου στα

ίδια επίπεδα με της Ιταλίας και της Αυστρίας. Κοντά στην Προύσα, βρίσκεται το πιο

δημοφιλές  χιονοδρομικό  κέντρο,  λόγω  της  ποικιλίας  του  στις  πίστες  και  στην

μοναδική  του  θέα,  που  φέρει  το  όνομα  Ουλουντάγ.  Εξίσου  γνωστά  κέντρα  για

χειμερινά σπορ είναι το Καρτάλ, Νταβράζ, Ερτζιγίς και το Παλάντεκεν. 

           Η μορφή του τουρισμού αυτού, έχει σημειώσει ανοδική πορεία από την χρονιά

του  2004  έως  και  σήμερα,  με  τον  αριθμό  των  χειμερινών  τουριστών  να  έχει

36 (2015), http://www.tornosnews.gr/permalink/8728.html 

37 (2014),  http://www.tornosnews.gr/permalink/7553.html  

35



διπλασιαστεί από 2.7 εκατομμύρια σε 4.8. Παρόλα αυτά, ο Σύνδεσμος Ταξιδιωτικών

Γραφείων της Τουρκίας (TÜRSAB), χωρίς να εφησυχάζει, αναγνωρίζει την ανάγκη

και  για  περαιτέρω  επενδύσεις,  με  σκοπό  την  εκτενέστερη  αξιοποίηση  του

συγκεκριμένου τομέα. 

2.1.5 ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ

            Αναντίρρητα η χώρα κατέχει γεωγραφικό πλεονέκτημα, αφού συνορεύει με 3

ηπείρους και 200 απευθείας πτήσεις σε διάφορους προορισμούς ανά τον κόσμο. Από

το  2002 και  μετά,  ο  αεροπορικός  της  τομέας  έχει  γνωρίσει  σημαντική  ανάπτυξη.

Ενδεικτικά αναφέρεται η κατά δέκα φορές πιο γρήγορη ανάπτυξη που σημείωσε στον

εν  λόγω  τομέα,  συγκριτικά  με  τον  παγκόσμιο  μέσο  όρο38.  Ο  διευθυντής  της

ReweTouristik,   Σόρεν  Χάρτμαν,  υπογραμμίζει39 την  σημασία  της  εύκολης  και

γρήγορης  μετάβασης  επιβατών  προς  και  από  την  Τουρκία  και  εξηγεί  πως  αυτό

οφείλεται  στην  ύπαρξη  ενός  καλά  διατηρημένου  αεροδρομίου  το  οποίο  το

χρησιμοποιεί η πλειοψηφία του αεροπορικού κοινού (80-90%). Όπως είναι λογικό, η

ύπαρξη παραπάνω από δέκα αεροδρομίων σε μια χώρα, καθιστά πιο δύσκολο το έργο

της συντήρησής τους. Τα πιο πολυσύχναστα αεροδρόμια βρίσκονται στην πόλη της

Κωνσταντινούπολης  και  της  Αττάλειας  και  υποδέχονται  περίπου  το  μισό  ποσοστό

των αλλοδαπών επισκεπτών τους.

Οι  τουρκικές  αερογραμμές  διατηρούν  ένα  δυνατό  όνομα  στον  χώρο  των

αερομεταφορών καθώς έχουν κερδίσει την εμπιστοσύνη των περισσότερων επιβατών

της. Κύριοι λόγοι προτίμησής τους είναι κυρίως το γεγονός ότι αποτελούν ένα από τα

πιο  ασφαλή  μεταφορικά  μέσα και  η εύκολη  μεταφορά  καθώς  υπάρχουν απευθείας

αεροπορικές  συνδέσεις  σε  241  προορισμούς.  Επίσης,  το  2014  βραβεύτηκε  ως  η

καλύτερη ευρωπαϊκή εταιρία με κριτές τους ίδιους τους επιβάτες. Τέλος, η διαφήμισή

της  θεωρείται  επιτυχής  καθώς  η  εταιρία  αποτελεί  χορηγό  σε  μία  από  τις  πιο

δημοφιλείς  αθλητικές εκδηλώσεις, το ποδόσφαιρο, και προβάλλεται σε πολλές χώρες

παγκοσμίως. 

38 Republic of Turkey, Ministry of Transport and Communications: Country Report (2011)

39 Γεωργακοπούλος (2013),  http://www.skai.gr/mobile/article?aid=226151 
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           Το  σύνολο  του  Τουρκικού  οδικού  δικτύου  αποτελείται  από  65 χιλιάδες

χιλιόμετρα. Πιο αναλυτικά,  το μεγαλύτερο κομμάτι του  προαναφερόμενου  δικτύου

είναι  οι εθνικοί οδοί, με 31.395 χιλιόμετρα,  ακολουθημένοι από τους  επαρχιακούς

οδούς  (31.390  χιλιόμετρα)  και  τους  αυτοκινητόδρομους  (2.080  χιλιόμετρα).

Σημαντική πορεία χάραξε από το 2010 το οδικό δίκτυο, ανάμεσα σε άλλους τρόπους

μεταφοράς, κι αυτό  αποδεικνύεται  από  το μερίδιο που  εκπροσωπούσε  το ποσοστό

των επιβατών (91.7%).

           Το Τουρκικό Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών είναι αρμόδιο και για

το  κρατικό  σιδηροδρομικό  σύστημα  της  χώρας  (Γενική  Διεύθυνση  των  Κρατικών

Σιδηροδρόμων,  TCDD). Με  βάση  τα  πιο  πρόσφατα  δεδομένα40,  το  σιδηροδρομικό

σύστημα διαθέτει 11 χιλιάδες χιλιόμετρα που καλύπτεται από τις συμβατικές γραμμές

και 888 χιλιόμετρα από τις γραμμές υψηλής ταχύτητας. Το δίκτυο αυτό συνδέει την

Τουρκία από τα δυτικά με τις: Γερμανία, Ουγγαρία, Αυστρία, Βουλγαρία, Ρουμανία

και Σλοβενία, από τα ανατολικά με: το Ιράν, Πακιστάν, Συρία, Ιράκ, Τουρμενιστάν,

Καζακστάν  και  Κεντρική  Ασία.  Από  το  2003  η  ανάπτυξη  του  σιδηροδρομικού

δικτύου  από  την  τουρκική  κυβέρνηση  προηγήθηκε  σε  σχέση  με  άλλα  μέσα

μεταφοράς. Το ποσό των 10 δισεκατομμυρίων αμερικανικών δολαρίων χορηγήθηκε

για την υλοποίηση της εν λόγω επένδυσης για το χρονικό διάστημα 2002-2010.

            Το μήκος των παράκτιων συνόρων της Τουρκίας υπολογίζεται στα 8 χιλιάδες

χιλιόμετρα. Η χώρα διαθέτει δύο λιμάνια για την προσέλευση κρουαζιερόπλοιων, το

πρώτο  που  είναι  και  από  τα  πιο  ολοκληρωμένα  και  σύγχρονα,  βρίσκεται  στο

Μπόντρουμ και το δεύτερο στο Μαρμαρά. 67% αύξηση παρουσιάστηκε στον αριθμό

των κρουαζιερόπλοιων για το 2010, τα οποία πλησίασαν το ποσό των 1.400, σε σχέση

με εκείνον το 2002 (821).

2.1.6  ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ  ΠΟΥ  ΚΑΘΟΡΙΖΟΥΝ  ΤΙΣ  ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ
ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ

           Ο  επίσημος  ιστότοπος  του  Τουρκικού  Εθνικού  Οργανισμού  Τουρισμού

https://goturkey.com/ αποσκοπεί στην προώθηση του τουρισμού της χώρας. Κατόπιν

ηλεκτρονικής  επικοινωνίας  που πραγματοποιήθηκε με εκπροσώπους της Τουρκικής

Πρεσβείας  στην  Αθήνα,  δόθηκαν  χρήσιμες  πληροφορίες  σχετικά  με  την  πολιτικές

40 Republic of Turkey, Ministry of Transport and Communications: Country Report (2011)
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που  καθορίζουν  τις  στρατηγικές  προώθησης  της  γείτονας  χώρας  και  παρατίθενται

παρακάτω:

1.    Δυναμική προώθηση στο εξωτερικό: Δεδομένου του γεγονότος ότι οι συνθήκες της

αγοράς  μεταβάλλονται  συνεχώς,  καθίσταται  σημαντική  η  αξιοποίηση  όλων  των

σύγχρονων μέσων τεχνολογίας, ειδικά του Διαδικτύου. 

2.    Διαφοροποίηση  Αγοράς:  Επιδιώκονται  διαφορετικές  στρατηγικές  των

“κλασικών”, “ καινούριων” και “εν δυνάμει” αγορών της Τουρκίας.

3.    Δημιουργία  Ζήτησης,  Ισορρόπηση  της  κατανομής  της  ζήτησης: Λαμβάνοντας

υπόψη  τις  αλλεπάλληλα  μεταβαλλόμενες  προτιμήσεις  των  καταναλωτών,

διαφοροποιείται το τουριστικό προϊόν και εξισορροπείται η εσωτερική και εξωτερική

κατανομή της ζήτησης.

4.    Συντονισμός και συνεργασία: Οι εκπρόσωποι του τουριστικού τομέα συνεργάζονται

με τις τοπικές διοικήσεις, προκειμένου η προώθηση και το marketing να γίνουν πιο

δυναμικές, επαγγελματικές και οικονομικά ισχυρότερες.

          

ΣΤΟΧΟΙ   MARKETING

1. Αύξηση του μεριδίου αγοράς της Τουρκίας στις στοχευόμενες χώρες 

2. Αύξηση του μεριδίου των επισκεπτών υψηλού εισοδήματος 

3. Αύξηση των κατά κεφαλήν εξόδων και την διάρκεια διαμονής

4. Επέκταση της τουριστικής ζήτησης με την μείωση της εποχικότητας

5. Εξασφάλιση  της  ισορροπίας  τουριστικής  διασποράς  μεταξύ  διαφόρων

περιφερειών της χώρας
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ΣΤΟΧΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

1.  Ενδυνάμωση της εικόνας της Τουρκίας στην παγκόσμια τουριστική αγορά

2.  Ανάπτυξη μιας ενδιαφέρουσας, δημιουργικής και γνήσιας εμπορικής ταυτότητας

3.  Τοποθέτηση της Τουρκίας ως μιας σύγχρονης και φιλόξενης χώρας, με   σημαντική

πολιτιστική κληρονομιά, που προσφέρει μία μοναδική ταξιδιωτική εμπειρία

4.  Παρουσίαση της χώρας με μηνύματα που τη διαφοροποιούν από τις ανταγωνιστικές

αγορές 

5.  Έμφαση στην διαφοροποίηση των προϊόντων της Τουρκίας

   ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΓΙΑ ΤΑ   TARGET     GROUPS

1. Κινητοποίηση  του  target group να  πραγματοποιήσει  τις  διακοπές  του  στην

χώρα

2. Δημιουργία της επιθυμίας για να επισκεφθούν ξανά την χώρα

3. Δημιουργία στο target group  της εντύπωσης πως μία επίσκεψη στην Τουρκία

προσφέρει κύρος 

4. Προσέλκυση ενδιαφέροντος προς εναλλακτικές μορφές τουρισμού

5. Κάνοντας την καμπάνια δημοφιλή μέσω συζητήσεων και αναφορών σε αυτή

(viral effect)

  TARGET GROUPS

1. 25-44, 44-64 και άνω της ηλικίας των 65 ετών groups

2. Οικογένειες με παιδιά

3. Άτομα με υψηλό επίπεδο μόρφωσης καθώς και εισοδήματος

4. Άτομα που ταξιδεύουν συχνά

5. Περιβαλλοντικά ευσυνείδητους ανθρώπους
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6. Άνθρωποι που ενδιαφέρονται για δραστηριότητες και κουλτούρες

7. Άνθρωποι που ασχολούνται ενεργά με τα social media

8. Κρατικές ή ιδιωτικές οργανώσεις και ιδρύματα που χρήζουν συντονισμό και

συνεργασία

2.1.7 ΤΡΟΠΟΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

Οι  τρόποι  με  τους  οποίους  το  Υπουργείο  Πολιτισμού  και  Τουρισμού  ης
Τουρκίας προωθεί την χώρα είναι οι ακόλουθοι :

1. Έχοντας  σαν  στόχο  την  προώθηση  των  πολιτιστικών,  ιστορικών,

καλλιτεχνικών,  περιβαλλοντικών  και  τουριστικών  αξιών  εντός  της  χώρας

αλλά  και  στο  εξωτερικό,  το  Υπουργείο  έχει  ιδρύσει  44 Πολιτισμικά  και

Ταξιδιωτικά  γραφεία  σε  39  χώρες.  Τα  προαναφερόμενα  γραφεία  σε

συνεργασία  με  τα  κεντρικά  γραφεία  πραγματοποιούν  διάφορες

παραδοσιακές  και  ψηφιακές  διαφημίσεις,  επιμελούνται  τις  δημόσιες

σχέσεις, τις πολιτιστικές δραστηριότητες  διπλωματίας καθώς  και  εκθέσεις

και καινοτόμα σχέδια με τους εκπροσώπους του κλάδου.

2. Επιπροσθέτως, το Υπουργείο στοχεύει στο να συνδεθεί η στρατηγική του με

μια  σταθερή  έννοια,  η  οποία  μπορεί  να  μείνει  εύκολα  στην  μνήμη  των

ανθρώπων και να βιώσουν ένα πολύ θετικό συναίσθημα από «την Τουρκία

μας», οπότε επιλέχθηκαν οι λέξεις «HOME» και «COUNTRY». Με αυτόν

τον τρόπο έχουν καταφέρει να κάνουν ένα «brand name» στον τουρισμό,

χρησιμοποιώντας  το  εμπορικό  σήμα  «Turkey  Home»  από  το  2014  και

ξεκίνησαν να υλοποιούν την εκστρατεία «HOME».

3. Μια επαναστατική αλλαγή επήλθε με την δυνατή παρουσία των digital και

social media χάρη  στα οποία αναπτύχθηκε  μια ολοκληρωμένη παγκόσμια

εκστρατεία,  με  απώτερο  στόχο  την  δημιουργία  μιας  ουσιαστικής  και

ελκυστικής εικόνας για την Τουρκία.

4. Ακόμη  κι  αν  χρησιμοποιήθηκαν  πρόσφατα  τα  ηλεκτρονικά  μέσα

διαφήμισης της εν λόγω χώρας, κατάφερε να πάρει το προβάδισμα σε σχέση
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με  τις  άλλες  ανταγωνίστριες  χώρες  της  και  να  σημειώσει  σημαντική

αύξηση.

5. Ο  λογαριασμός  “Turkey  Home”  απέκτησε  1.7  εκατομμύρια  οπαδούς

(followers)  στα  κοινωνικά μέσα δικτύωσης (Facebook, Twitter, Google+,

Instagram, Youtube, Pinterest και Linkedin), από τον Απρίλιο του 2015.

               Πηγή: https://www.facebook.com/TurkeyHomeOf/ 

2.2 ΚΡΟΑΤΙΑ

2.2.1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Η  Κροατία,  ή  αλλιώς  η  «πριγκίπισσα  της  Αδριατικής»,  βρίσκεται  σε  ένα

εξαιρετικά σημαντικό γεωγραφικό σημείο, καθώς αποτελεί τον τόπο διασταύρωσης

της  Μεσογείου  με  την  κεντρική  Ευρώπη  και  της  οροσειράς  των  Άλπεων  με  την

Παννονία,  τη  λεκάνη  της  αρχαιότερης  περιοχής  της  Κεντρικής  Ευρώπης.  Οι

γειτονικές της χώρες είναι η Σλοβενία, η Ουγγαρία, η Βοσνία-Ερζεγοβίνη και οι δύο
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ανεξάρτητες  δημοκρατίες  της  Σερβίας  και  του  Μαυροβουνίου,  ενώ  το  δυτικό  της

μέρος  βρέχεται  από  την  Αδριατική  θάλασσα.  Η  ηπειρωτική  της  χώρα  καλύπτει

παραπάνω από 56 χιλιάδες τετραγωνικά χιλιόμετρα και η επιφάνεια των χωρικών της

υδάτων περίπου 31 χιλιάδες41, ενώ διαθέτει περισσότερα από 1.000 νησιά42. Παρά την

μικρή  της  έκταση,  το  φυσικό  της  περιβάλλον  παρουσιάζει  ιδιαίτερη  ποικιλία:  οι

εντυπωσιακές και καθαρές ακτές της, σε συνδυασμό με  τα άγρια, βραχώδη φαράγγια

και τα απόκρημνα λαγκάδια συνθέτουν το φυσικό τοπίο της χώρας. 

Ως προς το κλίμα της, η Κροατία χωρίζεται σε δύο κλιματικές ζώνες, καθώς

παρατηρείται  ήπιο  ηπειρωτικό  κλίμα  να  κυριαρχεί  στο  εσωτερικό  της  χώρας,  ενώ

ευχάριστο,  μεσογειακό  κλίμα  υφίσταται  κατά  το  μήκος  της  Αδριατικής  ακτής.

Συνοπτικά,  ηλιοφάνεια  επικρατεί  τις  περισσότερες  μέρες  και,  πιο  ειδικότερα,  τα

καλοκαίρια είναι ξηρά και ζεστά, ενώ οι χειμώνες είναι ήπιοι και ως υγροί.

Σύμφωνα  με  το  επίσημο  διαδικτυακό  ιστό  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης43,  ο

πληθυσμός της ανέρχεται στα 4.246.700, για το έτος 2014. Πρωτεύουσα και καρδιά

της  χώρας  είναι  το  Ζάγκρεμπ.  Η  επίσημή  της  γλώσσα  είναι  τα  κροατικά  και  το

επίσημο νόμισμα που χρησιμοποιείται στις εμπορικές συναλλαγές είναι η Κούνα (kn).

Η  μέρα  της  1ης Ιουνίου  του  2013 κρίθηκε  σημαντική  για  την  ιστορία  της

Κροατίας, αλλά και για τον τουρισμό της,  καθώς ήταν η μέρα που εντάχθηκε στην

Ευρωπαϊκή Ένωση, ως ένα από τα νεότερα μέλη της και συγκεκριμένα το 28ο. 

          Όσον αφορά το θρήσκευμά της, από το σύνολο των κατοίκων της, περίπου το

90% είναι Χριστιανοί  (77% Καθολικοί και 11% Ορθόδοξοι). ενώ το υπόλοιπο  και

μικρότερο  ποσοστό  ανήκει  στην  μουσουλμανική  μειονότητα  (κυρίως  Βοσνίων  και

Ούγγρων).

Η  πλειοψηφία  των  κατοίκων  της  είναι  γνώστες  τουλάχιστον  μίας  δεύτερης

ξένης  γλώσσας  (όπως: αγγλικά,  ιταλικά,  γερμανικά),  οπότε  η συνεννόησή  τους  με

τους τουρίστες θεωρείται εξασφαλισμένη.

41 (2006), Beban “Contribution of Tourism to the Sustainable Development of the Local Community:
Case studies of Analya and Dubrovnik”
42 Κατοικούνται τα 66

43 http  ://  europa  .  eu  /  about  -  eu  /  countries  /  member  -  countries  /  croatia  /  index  _  en  .  htm
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2.2.2 ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Το ήπιο μεσογειακό της κλίμα σε συνδυασμό με τον φυσικό της πλούτο και

ταυτόχρονα  την  πολιτιστική  και  ιστορική  της  κληρονομιά,  συνθέτουν  τα  κύρια

πλεονεκτήματα του κροατικού τουρισμού.

            Μέχρι και το 1990 η Κροατία είχε μερίδιο αγοράς 7% του τουρισμού στην

Μεσόγειο και περίπου 8.5 εκατομμύρια αλλοδαπούς τουρίστες σε ετήσια βάση. Λόγω

ασταθών  πολιτικών  συνθηκών  που  επικρατούσαν  στην  χώρα,  όπως  ο  πόλεμος  το

1990, η Κροατία άργησε να αναπτυχθεί στον τουριστικό κλάδο. Από την στιγμή που

ανεξαρτητοποιήθηκε από την Γιουγκοσλαβία (1991) και ο εμφύλιος πόλεμος έλαβε

τέλος (1995), ξεκίνησε η αναδιαμόρφωση της χώρας τόσο σε οικοδομικό επίπεδο όσο

και σε θέματα τουριστικής πολιτικής. Για αυτό τον λόγο θεωρείται σχετικά καινούρια

στον κλάδο του τουρισμού. Η μετατροπή πολλών τουριστικών θέρετρων σε ερείπια

ήταν ένα από τα πλήγματα που προκάλεσε ο πόλεμος και κάποια από τα θέματα που

διευθέτησε  η  κροατική  κυβέρνηση  με  την  συμβολή  της  Ευρωπαϊκής

χρηματοδότησης. Παράλληλα, σχηματίστηκε αρνητική εικόνα για την ασφάλεια και

προστασία  της  χώρας,  της  οποίας  η  διάρκεια  ήταν  μεγαλύτερη  απ’  αυτή  του

πολέμου44.

            Με την πάροδο των ετών και με σκοπό την διευκόλυνση των επισκεπτών της,

κρίθηκε  απαραίτητη  η  δημιουργία  και  η  εφαρμογή  κάποιων  μέτρων,  όπως  η

απλούστευση  των  διατυπώσεων  στα  σύνορα  και  οι  φοροαπαλλαγές  στα  εξαγόμενα

προϊόντα45. Μεταξύ του χρονικού διαστήματος 1995 και 2002, η κροατική οικονομία

και ο τουρισμός  επιδόθηκαν σε μια έντονη προσπάθεια ανάκαμψης μετά τον πόλεμο.

Ωστόσο,  ο  αριθμός  των  αφίξεων  και  διανυκτερεύσεων  σημείωναν  αυξανόμενη

ανοδική πορεία, και από το 2004, τα στοιχεία βρέθηκαν κοντά στην επίπεδα του 1988.

Τα  τελευταία  χρόνια,  ανάμεσα  στους  αναδυόμενους  τουριστικούς  προορισμούς  της

Μεσογείου, που έχει κυρίως παραθαλάσσιο τουρισμό, συγκαταλέγεται και η Κροατία,

παρέχοντας παρεμφερές τουριστικό προϊόν, αλλά σε πιο προσιτές τιμές σε σύγκριση

με τις κύριες ανταγωνίστριές της. 

44 (2006), Beban “Contribution of Tourism to the Sustainable Development of the Local Community:
Case studies of Analya and Dubrovnik” 
45 Μετάφραση: Γιοβάνολου Φ. (2009) Οδηγοί του κόσμου : Κροατία, Explorer
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Με  βάση  τα  στοιχεία  που  παραθέτονται  στον  επίσημο  ιστότοπο  της

Ευρωπαϊκής  Ένωσης46,  για  την  Κροατία,  στους  σπουδαιότερους  κλάδους  της

οικονομίας της για το 2014, συγκαταλέγονται: το εμπόριο, οι μεταφορές, οι υπηρεσίες

στέγασης  και  εστίασης  (21.2%),  η  βιομηχανία  (21.1%),  καθώς  και  η  δημόσια

διοίκηση, η άμυνα, η εκπαίδευση, η υγεία και η κοινωνική πρόνοια (15.4 %).

Σύμφωνα με το εγχειρίδιο «Croatian tourism» που παρουσιάζουν εκπρόσωποι

του Υπουργείου Τουρισμού της Κροατίας, η χρονιά του 2014 χαρακτηρίστηκε ως η

καλύτερη σεζόν που υπήρξε από το 1990 μέχρι και σήμερα. Κι αυτό οφείλεται κυρίως

στις διεθνείς αφίξεις που άγγιξαν περίπου τα 12 εκατομμύρια (πάνω από 5% πρόοδος

σε σχέση με το 2013), σχεδόν 4 εκατομμύρια παραπάνω σε σχέση με το 2004, αλλά

παράλληλα  και  στην  αύξηση  ύψους  2%  των  διανυκτερεύσεων  κατά  2%  (67

εκατομμύρια διανυχτερεύσεις) σε σύγκριση μ’ αυτών του 2013. Η άμεση συμβολή

του τουρισμού στο ΑΕΠ για το 2014 ήταν 12.5%47, με την συνολική του συμμετοχή

να αγγίζει το 28.3% του ΑΕΠ. Αναφορικά με την χώρα προέλευσης των τουριστών

της, πρώτοι στην κατάταξη, για το 2014, βρέθηκαν οι Γερμανοί (1.989.000), οι οποίοι

από το 1980 μέχρι και σήμερα, αποτέλεσαν την κύρια εθνικότητα που επισκεπτόταν

την Κροατία και μετά ακολούθησαν οι Σλοβένοι (1.102.000), οι Ιταλοί (1.061.000)

και οι Αυστριακοί (1.019.000).

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ (1980-2010)-

ΣΕ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ

Πηγή: Ministry of Tourism Republic of Croatia “Tourism in Figures 2014” (2015)

46 http://europa.eu/about-eu/countries/member-countries/croatia/index_el.htm

47  https://www.wttc.org/-/media/files/reports/economic%20impact%20research/countries
%202015/croatia2015.pdf 
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ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ (2013-2014)-

ΣΕ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ

Πηγή: Ministry of Tourism Republic of Croatia “Tourism in Figures 2014” (2015)

         

            Πιο αναλυτικά, από το 2004 μέχρι και το 2007, η οικονομία της Κροατίας

αυξανόταν  περίπου,  κατά  4-5% ετησίως,  με  άμεσο  αποτέλεσμα  την  αύξηση  των

εισοδημάτων. Από το 2008, με την παγκόσμια κρίση να εξαπλώνεται σε ολοένα και

περισσότερες χώρες, η Κροατία βρέθηκε αντιμέτωπη στην δύσκολη αυτή οικονομική

συγκυρία για τα επόμενα έξι χρόνια ύφεσης που ακολούθησαν. Σταδιακά, εντούτοις,

45



η προβολή της χώρας βελτιώθηκε σημαντικά, ενώ βελτίωση υπήρξε στις υποδομές

των καταλυμάτων της καθώς και στους τρόπους πρόσβασης. Η Κροατία, με αργούς

αλλά  σταθερούς  ρυθμούς,  καθίσταται  ένας  δημοφιλής  πόλος  έλξης  για  τους

τουρίστες.

Πίνακας 2.2.2 Διεθνείς Τουριστικές Αφίξεις 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009

7.912.000 7.743.000 7.988.000 8.559.000 8.665.000 8.694.000

2010 2011 2012 2013 2014

9.111.000 9.927.000 10.369.000 10.955.000 11.623.000

Πηγές:  Ministry of  Tourism Republic of  Croatia “Tourism in Figures 2014” (2015),  The
World Bank “International Tourism, number of arrivals”(2004-2014)

Πίνακας 2.2.2 Συμμετοχή ΑΕΠ στον Τουρισμό

2004 2005 2006 2007 2008 2009
26.2% 27.9% 28.6% 27.8% 29.1% 25.3%

2010 2011 2012 2013 2014
26.9% 26.3% 27.8% 27.8% 28.3%

Πηγές: WTTC-Travel & Tourism Economic Ιmpact (2013-2014), knoema-World Travel and
Tourism Council Data (2004-2014)

            Ο υπουργός πολιτισμού της Κροατίας,48 προβλέπει ότι η άνοδος του τουρισμού

της  θα  συνεχιστεί  και  θα  προτιμηθεί  από  τις  κύριες  ανταγωνίστριες  της  (όπως

Ελλάδα,  Τουρκία  και  Αίγυπτος),  λόγω  του  πολιτικού  κλίματος  που  επικρατεί  στις

τελευταίες.

48(2015),  http://www.protothema.gr/travelling/article/447792/auxisi-ston-tourismo-tis-provlepei-i-
kroatia-logo-elladas/
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2.2.3 ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ

Η  πλειοψηφία  των  ξενοδοχειακών  εγκαταστάσεων  της  Κροατίας  (περίπου

94%) βρίσκονται κατά μήκος της  ακτής, με τα  υψηλότερα  επίπεδα  πληρότητας να

σημειώνονται  κατά  την  διάρκεια  της  θερινής  περιόδου49.  Το  2005, ξενοδοχεία  και

τουριστικές  επιχειρήσεις  που  ήταν  υπό  κρατική  ιδιοκτησία,  άρχισαν  να  γίνονται

ιδιωτικά  και  υφίστανται  συνεχώς  όλο  και  μεγαλύτερες  επενδύσεις  σε  υψηλής

ποιότητας  τουριστικές  υποδομές, που προσφέρουν καινούριες θέσεις  απασχόλησης.

Το 2003 παρατηρήθηκε μείωση του μεριδίου των ξενοδοχείων με 1 και 2 αστέρια ενώ

υπήρξε αύξηση του μεριδίου των ξενοδοχείων με 3, 4 και 5 αστέρια.

Κατά την διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας, αυξήθηκε η διαθεσιμότητα της

διαμονής κατά 25%,  με βάση τον αριθμό των μόνιμων κλινών που καταχωρήθηκαν

στις εμπορικές εγκαταστάσεις των καταλυμάτων. Έκτοτε, η υψηλότερη αύξηση στα

καταλύματα επιτεύχθηκε από τις ιδιωτικές κατοικίες. Πιο συγκεκριμένα, για το 2011,

η  Κροατία  είχε  στο  ενεργητικό  της  852.400 κλίνες50 σε  καταχωρημένες  εμπορικές

εγκαταστάσεις καταλυμάτων της, αποτελούμενα από ξενοδοχεία που καλύπτουν το

13%  απ’  αυτά,  κατασκηνώσεις  (25%),  άλλες  μαζικές/συλλογικές  εγκαταστάσεις

(13%) και το πιο σημαντικό απ’ όλα τα αναφερόμενα, από ιδιωτικές κατοικίες (49%).

ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΚΥΡΙΑ ΕΙΔΗ
ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΜΟΤΕΛ (ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ % ΚΑΙ ΠΟΣΤΟΣΤΟ

ΑΛΛΑΓΗΣ %)

49 Bunja, 2003. “Modernizing the Croatia Tourism”

50 Tourism Development Strategy of RC 2020
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Πηγή: “Proposal for Tourism Development Strategy of the Republic of Croatia until 2020”
Ministry of Tourism Republic of Croatia  (2013)

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ, ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΩΜΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΝΩΝ (2004-2014)

ΕΤΟΣ 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 20132014

ΞΕΝ.

ΚΑΤ.

940 1.015 782 800 835 819 841 857 878 897 909

ΔΩΜΑΤ

ΙΑ

79.174 80.743 75.952 76.087 75.996 72.736 73.333 74.616 75.363 77.157 77.312

ΚΛΙΝΕΣ 199.033 203.464 163.168 163.171 163.546 150.069 151.681 154.733 156.792 161.957 161.875

Πηγή: Eurostat

           Διαιρώντας την Κροατία σε τρία κομμάτια, την Βόρεια Αδριατική, την Νότια

Αδριατική και το ηπειρωτικό της μέρος, γίνεται επιτυχής ο καταμερισμός των κλινών

καθώς και το μέρος που συγκεντρώνει το υψηλότερο ποσοστό. Το υψηλότερο μερίδιο

της  χωρητικότητας  των  καταλυμάτων  (52%)  κατέχει  η  Βόρεια  Αδριατική  με

υψηλότερο  βαθμό  διανυκτερεύσεων  κατά  δύο  ποσοστιαίες  μονάδες  από  την

παραγωγική ικανότητα.

           Όσον αφορά την Νότια Αδριατική και το ηπειρωτικό μέρος, η πρώτη περιοχή

έρχεται  δεύτερη με μερίδιο 45% της  συνολικής  χωρητικότητας  της  διαμονής  στην
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Κροατία,  με τρεις  χαμηλότερες  ποσοστιαίες  μονάδες  στις  διανυχτερεύσεις, ενώ  το

δεύτερο έχει το ίδιο μερίδιο στις διανυχτερεύσεις και στην χωρητικότητα διαμονής.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ

(ΚΛΙΝΕΣ), 2001-2011 (%)

 

Πηγή: Ηλεκτρονική πληροφοριακή πλατφόρμα του Τουριστικού Ινστιτούτου  (BIST)

2.2.4 ΕΠΙΚΡΑΤΕΣΤΕΡΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Η Κροατία ανήκει στις χώρες που προσελκύουν επισκέπτες περισσότερο για

την  ποιότητα  του  φυσικού  περιβάλλοντος  και  τον  πλούτο  της  πολιτιστικής  και

ιστορικής κληρονομιάς της, παρά για την ποιότητα και πολυμορφία που μπορεί να
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προσφέρει  μια  χώρα  με  πιο  νεόκτιστα  τουριστικά  αξιοθέατα,  προσφέροντας

συγκριτικά λιγότερα σύγχρονα συνεδριακά κέντρα, θεματικά πάρκα, γήπεδα γκολφ.

Η  θάλασσα,  οι  δαντελωτές  ακτές,  τα  πολυάριθμα  νησιά,  οι  αμμώδεις  και

βραχώδεις  παραλίες,  τα  καταπράσινα  δάση,  οι  απέραντες  πεδιάδες  και  τα  φυσικά

πάρκα καταλαμβάνουν μεγάλο μέρος του εδάφους της και αποτελούν αναμφισβήτητα

τα κύρια φυσικά αξιοθέατα και το σήμα κατατεθέν της Κροατίας. Η αφθονία ως προς

την πολιτιστική κληρονομιά της Κροατίας, παρέχει επίσης ένα σημαντικό μέρος των

πόρων της. Δημοφιλείς  περιοχές  ως προς το τουριστικό κοινό είναι η πρωτεύουσά

της, το Ζάγκρεμπ, αλλά ακόμη περισσότερο οι παραθαλάσσιες περιοχές της (Ριέκα,

Πούλα, Σπλιτ, Ντουμπρόβνικ).

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ «ΗΛΙΟΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑ»

Παρόλο που καταβάλλονται προσπάθειες με άμεσο σκοπό την επιμήκυνση της

εποχικότητας  του  κροατικού  τουρισμού  και  την  ανάπτυξη  άλλων  τουριστικών

προϊόντων,  το  μερίδιο του  συγκεκριμένου  μοντέλου  έχει διατηρήσει  για  χρόνια  το

υψηλό ποσοστό του 85% του μεριδίου του τουρισμού της

ΘΑΛΑΣΣΙΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Επί  σειρά  αιώνων  η  Αδριατική  Θάλασσα  ήταν  μια  από  τις  πιο  κρίσιμες

διαδρομές  ιστιοπλοΐας  για  τους  αρχαίους  πολιτισμούς.  Αποτελεί  μια  από  τις  πιο

ήρεμες θάλασσες, χωρίς μεγάλα κύματα ή ισχυρά ρεύματα, με το μέγιστο βάθος της

να πλησιάζει τα 1330 μέτρα. Ιδιαίτερα σημαντικά χαρακτηριστικά της αποτελούν η

εξαιρετική καθαριότητα των νερών της, η ορατότητα του συναρπαστικού βάθους των

50 μέτρων, και μια μέση θερμοκρασία νερού που κυμαίνεται από 16 ως 21 βαθμούς

κελσίου.

            Χάρη στην γεωγραφική θέση της χώρας, τις δαντελωτές  της ακτές που

συγκαταλέγονται  στις  καλύτερες  του  κόσμου,  στο  ευχάριστο  κλίμα  και  στους

ευνοϊκούς ανέμους, η Κροατία έχει καταφέρει προσφάτως να αποκτήσει τον τίτλο ως

ένα  από  τους  πιο  επιθυμητούς  προορισμούς  στον  κόσμο,  όταν  πρόκειται  για  τον

θαλάσσιο  τουρισμό.  Αυτό  μπορεί  να  επιβεβαιωθεί  κι  από  την  αύξηση  των

επιχειρήσεων στον συγκεκριμένο τουρισμό (ως επί το πλείστον την επιμήκυνση της

τουριστικής  σεζόν)  καθώς  και  την  συνεχή  ανάπτυξη  των  βοηθητικών

δραστηριοτήτων που διαθέτει.
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Ο τουρισμός κρουαζιέρας έχει βιώσει μια αύξηση του αριθμού των αφίξεων

από τα μέγα-ταχύπλοα σκάφη αλλά και από την αύξηση της ζήτησης για κρουαζιέρες

με μικρά και εγχώρια σκάφη. Τέλος, έχει εκτιμηθεί πως ο θαλάσσιος τουρισμός θα

βρίσκεται σε μια αυξανόμενη τάση και η Κροατία έχει μεγάλες δυνατότητες να γίνει

μια κορυφαία μεσογειακή χώρα σε αυτό τον τομέα.

ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΑ

Η  ελκυστική  παραθαλάσσια  περιοχή  της  έκτασης  138.595  τετραγωνικά

χιλιόμετρα  (66  νησιά,  νησίδες  652,  389 βράχοι  και  78  ύφαλοι)  χωρίζεται  με  όχι

περισσότερο από 10 ναυτικά μίλια και περίπου 1.500 όρμους και λιμάνια και καθιστά

την Κροατική Αδριατική εξίσου δελεαστική και ιδανική για ιστιοπλοΐα υπό πλήρες

πανί, καθώς και για μια βόλτα με μηχανοκίνητα σκάφη. Επιπροσθέτως, για το 2014,

καταγράφηκαν 56 σύγχρονες μαρίνες που είναι διαθέσιμες καθ' όλη την διάρκεια του

χρόνου.  Στην  πλειοψηφία  αυτών  των  μαρίνων,  δίνεται  η  δυνατότητα  ενοικίασης

σκάφους  και  παρακολούθησης  επαγγελματικών  μαθημάτων ιστιοπλοΐας.  Ακόμη,  οι

μαρίνες αυτές, πέρα από την καλή εξυπηρέτηση και την άρτια λειτουργικότητα λόγω

των τακτικών συντηρήσεων στις οποίες υπόκεινται, προσφέρουν κι άλλες υπηρεσίες,

όπως εστιατόρια και κελάρια, στα οποία οι επισκέπτες γεύονται τα ποτά καθώς και

την τοπική και διεθνή κουζίνα.  Το 2006, υπήρχαν παραπάνω από 320 ναύλωσης με

περίπου  2.600  σκάφη,  ενώ  όσον  αφορά  τους  ιστιοπλοϊκούς  όμιλους  της  χώρας,

υπολογίζονται  στους  107.  Οι  περισσότεροι  τουρίστες  που  τις  επισκέπτονται

προέρχονται κυρίως από την Κροατία και τις γειτονικές της χώρες, όπως Αυστρία και

Γερμανία. 

ΜΑΡΙΝΕΣ (2013-2014)

Πηγή: Ministry of Tourism Republic of Croatia “Tourism in Figures 2014” (2015)
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ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Είναι αδιαμφισβήτητο ότι σε εθνικό επίπεδο, έχουν γίνει πολλές προσπάθειες

για  την  ανάπτυξη  του  συγκεκριμένου  προϊόντος,  κυρίως  λόγω  της  εθνικής

στρατηγικής  για  την  πολιτιστική  ανάπτυξη,  την  συστηματική  προσπάθεια  για

δημιουργία περιφερειακού και παγκοσμίου επιπέδου αναγνωρίσιμων διοργανώσεων,

αλλά και την βαρύτητα που δίνεται από άλλους προορισμούς για την ανάπτυξη του

πολιτιστικού  τουρισμού  τους.  Το  2004, 6.4 εκατομμύρια  επισκέπτες  επέλεξαν  την

Κροατία  με  αφορμή  την  πολιτιστική  της  κληρονομιά  και  τα  αξιοθέατά  της51.  Ο

πλούτος της κροατικής υλικής και μη υλικής κληρονομιάς είναι ένας πόρος για την

ανάπτυξη του τουρισμού της Κροατίας52. Άξιο αναφοράς στο σημείο αυτό είναι ότι

στην Κροατία υπάρχουν παραπάνω από 1.000 κάστρα και φρούρια, ενώ αποτελεί μία

από τις Ευρωπαϊκές χώρες με τον μεγαλύτερο αριθμό μνημείων που προστατεύονται

από την UNESCO.

           Ο πολιτισμικός τουρισμού εκδηλώνεται με τον τουρισμό κληρονομιάς, τα

μνημεία  της  UNESCO,  τα  μουσεία,  τους  αρχαιολογικούς  χώρους,  τον  αγροτικό

πολιτιστικό  τουρισμό  και  τον  οικοτουρισμό.  Τα  πιο  περιζήτητα  αξιοθέατα  της

συγκεκριμένης  χώρας  τα  οποία  ανήκουν  και  στον  κατάλογο  με  τα  επτά  Μνημεία

Παγκόσμιας Κληρονομιάς (φυσική και πολιτιστική κληρονομιά) που προστατεύονται

από την UNESCO53 είναι :

1. ο καθεδρικός ναός του Αγίου Ιακώβου στο Σίμπενικ

2. η κοιλάδα Στάρι Γκράντ στο νησί Hvar

3. η παλιά πόλη του Ντουμπρόβνικ

4. το ιστορικό Σπλίτ και το παλάτι του Διοκλητιανού

5. η ιστορική πόλη της Τρογκίρ

6. το  επισκοπικό σύμπλεγμα της Ευφρασιανής  Βασιλικής  στο ιστορικό κέντρο

του Πόρετς

7. Εθνικό Πάρκο Λιμνών Πλίτβιτσε

51 (2006), Beban “Contribution of Tourism to the Sustainable Development of the Local Community:
Case studies of Analya and Dubrovnik” 
52 http://feaa.ucv.ro/RTE/009-06.pdf 

53 http://whc.unesco.org/en/statesparties/hr 
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Η  Κροατία  προσφέρει  αφθονία  μεσογειακών  παράκτιων  πόλεων.  Από  την

άλλη πλευρά, υπάρχουν αστικά κέντρα και οι παραδοσιακές αγροτικές περιοχές.

Τομείς  εξαιρετικής  σημασίας  για τον κροατικό  πολιτιστικό  τουρισμό αποτελούν  οι

εξής:

1. Αστικός Τουρισμός (City Tourism)

2. Πολιτισμικός Τουρισμός (Heritage tourism)

3. Εκθεσιακός Τουρισμός (Event Tourism)

4. Δημιουργικός Τουρισμός (Creative Tourism)

5. Θρησκευτικός Τουρισμός (Religious Tourism)

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 

Αν  εξαιρεθεί  το  γεγονός  ότι  αυτό  το  είδος  τουρισμού  είναι  εξαιρετικά

ευαίσθητο τόσο στις εγχώριες όσο και στις ξένες οικονομικές τάσεις, οι μεμονωμένοι

επισκέπτες  ή  άτομα  σε  ομάδα  (group)  που  προέρχονται  από  τον  χώρο  των

επιχειρήσεων, αποτελούν μέρος μιας σχετικά σταθερής πηγής της ζήτησης, η οποία

ανάλογα  με τις  τάσεις  της  αγοράς,  αλλάζει  μόνο τα ποιοτικά  του  χαρακτηριστικά.

Έρευνες  που  διενεργήθηκαν  από  ξενοδοχεία  έδειξαν  ότι  οι  πελάτες  που

επισκέφθηκαν  την χώρα για  επαγγελματικό  σκοπό  ήταν μεταξύ  του  10%-15% του

συνόλου των πελατών στο ξενοδοχείο.

2.2.5 ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ

Οι  επισκέπτες  που  επιθυμούν  να  ταξιδέψουν  στην  Κροατία,  μπορούν  να

προσεγγίσουν  την  χώρα  είτε  οδικώς  (1200  αυτοκινητόδρομοι),  είτε  με  τραίνο

(διεθνείς συνδέσεις με σχεδόν όλες τις Ευρωπαϊκές χώρες), είτε από την θάλασσα (οι

γραμμές  ferry boat λειτουργούν  μεταξύ  των  Ιταλικών  λιμανιών  -Βενετία,  Ανκόνα,

Πεσκάρα και Μπάρι- και των Κροατικών) είτε αεροπορικώς. 

Ωστόσο,  η  εναέρια  κυκλοφορία  είναι  ο  δημοφιλέστερος  τρόπος  μεταφοράς

μεταξύ  των διεθνών επισκεπτών  προς την  «πριγκίπισσα της Αδριατικής», και αυτό

οφείλεται στο σχετικά μεγάλο αριθμό των διεθνών της αεροδρομίων. Από το σύνολο

των  επτά  αεροδρόμιων  της,  πέντε  βρίσκονται  κοντά  στην  ακτή  (Πούλα,  Ριέκα,

Ζαντάρ, Σπλιτ και Ντουμπρόβνικ), και παρέχουν σχετικά καλή προσβασιμότητα σε

όλους  σχεδόν  τους  τουριστικούς  της  προορισμούς.  Ωστόσο,  η  έλλειψη  εμπορικού
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ενδιαφέροντος  για  την  καθιέρωση  μόνιμων  ή  προσωρινών  πτήσεων  προς/από

ορισμένους προορισμούς, εξακολουθεί να αποτελεί πρόβλημα, ειδικά στα αεροδρόμια

της Ριέκα και Οσίεκ. Επιπροσθέτως, ορισμένα αεροδρόμια πληρούν χαμηλά επίπεδα

προδιαγραφών  ως  προς  τις  εγκαταστάσεις  τους,  ειδικά  στο  αεροδρόμιο  του

Ζάγκρεμπ, το οποίο είναι και το πιο πολυσύχναστο της Κροατίας.

2.2.6 ΣΤΟΧΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Το Υπουργείο Τουρισμού της Κροατίας έχει σχεδιάσει το project «Croatia365», στο
οποίο οι στόχοι που έχουν τεθεί είναι:

1. ενίσχυση της αναγνωρισιμότητας του σήματος (brand name)

2. εξοικείωση  με  τα  αυθεντικά  προϊόντα  και  εμπειρίες,  πέρα  από  την  κύρια
καλοκαιρινή περίοδο

Επιπλέον,  παρατίθενται  και  τα  έξι  βασικά  τουριστικά  προϊόντα  που  εστιάζεται  να
αναπτυχτούν μέχρι το 2020:

1. Κουλτούρα

2. Ποδηλασία

3. Ενεργητικός τουρισμός

4. Υγεία και ευελιξία

5. Κρασί και γαστρονομία

6. MICE (συνεδριάσεις,  ταξίδια κινήτρων, συνέδρια, εκθέσεις)

              2.2.7 ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

Ένα από τα βασικότερα σχέδια επίτευξης για το 2020 αποτελεί η επιμήκυνση

της τουριστικής περιόδου. Αυτό μπορεί να καταστεί δυνατό με την εστίαση και σε

άλλες πέντε ομάδες  target group, ανάλογα με την γεωγραφική προέλευση και με τα

ακόλουθα κριτήρια:

1. πρωτοπόρες αγορές

2. ευνοϊκές αγορές

3. γειτονικές αγορές
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4. δύσκολες αγορές

5. απομακρυσμένες αγορές

ΑΓΟΡΕΣ ΣΤΟΧΕΥΣΗΣ ΑΝΑ ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ 

Πηγή: “Proposal for Tourism Development Strategy of the Republic of Croatia until 2020”
Ministry of Tourism Republic of Croatia  (2013)

Άλλες  απομακρυσμένες  αγορές  που  αναμένεται  να  δημιουργήσουν

εξαιρετικές  δυνατότητες  ανάπτυξης  είναι  η  Ινδία  και  η  Βραζιλία  και για  αυτό  τον

λόγο θα τους δοθεί ιδιαίτερη προσοχή.

Αυτές οι πέντε ομάδες, δηλαδή οι επισκέπτες των οποίων το ταξιδιωτικό τους

στυλ  και  προτιμήσεις  έγκειται  σε  μια  ευρύτερη  γκάμα  τουριστικών  προϊόντων,  θα

συμβάλλουν στην ανάπτυξη προϊόντων για όλη την διάρκεια του χρόνου. Παράλληλα

με  αυτές  δεν  θα  παραλειφθούν  και  τα  παραδοσιακά  τμήματα  της  αγοράς,  όπως

«οικογένειες με παιδιά» και «golden age».

ΤΜΗΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
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Το  τμήμα  αγοράς  στο  οποίο  ο  Κροατικός  τουρισμός  μπορεί  να  στοχεύσει,

διατυπώνονται στις ακόλουθες οκτώ ομάδες (groups):

1. Νεολαία (18-24)

2. DINKS  (ζευγάρια με διπλό εισόδημα και χωρίς παιδιά)

3. Οικογένειες (ζευγάρια με μικρά παιδιά, δηλαδή μέχρι και 7 χρονών αλλά και

οικογένειες με μεγαλύτερα παιδιά, δηλαδή 7-14 χρονών)

4. Empty-nesters:  (εργαζόμενος  πληθυσμός  που  δεν  έχουν  πλέον  παιδιά  στο

σπίτι και μένουν μόνοι, 50 έως 65 χρονών)

5. Golden  age:  (συνταξιούχοι,  χωρίς  κάποιο  σοβαρό  πρόβλημα  υγείας,  65+

χρονών)

6. Εξειδικευμένοι διοργανωτές ταξιδιών

                   2.2.8 ΤΡΟΠΟΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

Η  επίσημη  ιστοσελίδα  του  Κροατικού  Εθνικού  Οργανισμού  Τουρισμού

http://croatia.hr/en-GB/Homepage έχει σαν σκοπό την προώθηση του τουρισμού της

χώρας:. 

Τα  τελευταία  δεκαπέντε  χρόνια  χρησιμοποιούταν  το  σλόγκαν  “The

Mediterranean as It Once Was” το οποίο και καθόρισε όλη αυτή την περίοδο, την

εικόνα  της  Κροατίας  και  το  2015 αντικαταστάθηκε  από  το  “Croatia:  Full of life”.

Δεδομένου  της  πρόσφατης  και  διεθνής  καμπάνιας  “Croatia 365”,  επιδιώκεται  να

αναδειχθούν  κι  άλλα  τουριστικά  προϊόντα,  χωρίς  απαραίτητα  να  είναι  μόνο  το

κλασσικό της “ήλιος, θάλασσα και άμμος”.
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Ο λογαριασμός “Croatia: Full of life” έχει αποκτήσει σχεδόν 1.5 εκατομμύρια

οπαδούς σε ένα από τα μεγαλύτερα κοινωνικά μέσα δικτύωσης (Facebook) και έχει

εξίσου δυνατή παρουσία και στα υπόλοιπα, όπως instagram (50.000), twitter (38.000),

google+ (10.000) κ.α.

Πηγή: https://www.facebook.com/visitcroatia/ 

Σε συνέντευξη που παραχώρησε ο Υπουργός Τουρισμού της χώρας, Darko Lorencin,

στην οποία υποστηρίζει ότι το καινούριο σλόγκαν είναι μοναδικό καθώς η λέξη “life”

που περιέχεται σε αυτό, δεν έχει ξαναχρησιμοποιηθεί σε άλλη παρόμοια τουριστική

καμπάνια. Επιπλέον, προσθέτει ότι η ζωή στην Κροατία είναι άρρηκτα συνδεδεμένη

με  την  δυνατότητα  εξασφάλισης  μιας  υπέροχης  εμπειρίας  οπότε  οι  υποψήφιοι

τουρίστες θα καταλάβουν το μήνυμα αυτό54.

2.3 ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ

2.3.1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Η Πορτογαλία βρίσκεται στην δυτική πλευρά της  Ιβηρικής  χερσονήσου και

είναι η δυτικότερη χώρα της Ευρωπαϊκής ηπείρου. Η δυτική της πλευρά βρέχεται από

τον Ατλαντικό Ωκεανό, του οποίου η ακτογραμμή καταλαμβάνει τα 144 χιλιόμετρα

54 http://www.digitaljournal.com/life/travel/new-croatia-tourist-board-slogan-full-of-life-
controversy/article/426012 , (2015), Bradbury
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και από τα ανατολικά συνορεύει με την Ισπανία.  Βρίσκεται σε μία γεωστρατηγική

θέση ανάμεσα στην Ευρώπη, την Αμερική και την Αφρική. Τα νησιά των Αζόρων και

η  Μαδέρα  συγκαταλέγονται  στα  νησιά  της  Πορτογαλίας  και  βρίσκονται  στον

Ατλαντικό  Ωκεανό.  Η  γεωγραφική  έκταση  του  εδάφους  της  καλύπτει  σχεδόν  92

χιλιάδες τετραγωνικά χιλιόμετρα.

 Η επίσημή της γλώσσα είναι τα Πορτογαλικά και ο πληθυσμός της, σύμφωνα

με τα δεδομένα που προέκυψαν από την πιο πρόσφατη απογραφή, υπολογίζεται στα

10.427.30155.  Ως  προς  το  θρήσκευμα,  η  πλειοψηφία  των  πολιτών  της  είναι

Ρωμαιοκαθολικοί,  ενώ  το  πολίτευμα  της  Πορτογαλίας  είναι  η  προεδρευόμενη

κοινοβουλευτική δημοκρατία.

Αποτελεί μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το 1986 και από την στιγμή που

εντάχθηκε την Ευρωζώνη το 1999 και έκτοτε, το επίσημο της νόμισμα είναι το ευρώ. 

            Το κλίμα της χαρακτηρίζεται κυρίως από το ζεστό εύκρατο μεσογειακό της

κλίμα, με κατά μέσο όρο 6 ώρες ηλιοφάνειας ανά ημέρα. Ο χειμώνας είναι ήπιος και

υγρός ενώ το καλοκαίρι είναι ζεστό, με ένα ευχάριστο θαλασσινό αεράκι να γίνεται

κυρίως αισθητό κατά τις βραδινές ώρες.

Πρωτεύουσα της χώρας είναι η γραφική Λισαβόνα, η οποία είναι μια από τις

παλαιότερες πόλεις που βρίσκονται στην δυτική Ευρώπη. Τα Πορτογαλικά σύνορα

έχουν παραμείνει απαράλλαχτα από τον 13ο αιώνα, καθιστώντας την χώρα ως μία από

τις παλαιότερες στον κόσμο, με σχεδόν 900 χρόνια ιστορίας, γεγονός  που ενισχύει

σημαντικά την ισχυρή της ταυτότητα και την εσωτερική της συνοχή. Σημαντικό και

εντυπωσιακό ιστορικό γεγονός συντέλεσε η εποχή των ανακαλύψεων με τις μεγάλου

μεγέθους ναυτικές επιχειρήσεις που χρονολογείται από το 141556.

2.3.2 ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

55 http://europa.eu/about-eu/countries/member-countries/portugal/index_el.htm
56 Συλλογικό  Έργο  (2006).  Οδηγοί  του  κόσμου  : Πορτογαλία,  Μαδέρα  και  Αζόρες  Εκδόσεις:
Explorer
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              Με  βάση  τα  στοιχεία  που  παραθέτονται  στον επίσημο  ιστότοπο  της

Ευρωπαϊκής  Ένωσης57 για  την  Πορτογαλία,  οι  καίριας  σημασίας  τομείς  της

οικονομίας  της  για  το  2014  αποτέλεσαν  το  χονδρικό  και  λιανικό  εμπόριο,  οι

μεταφορές,  οι  υπηρεσίες  στέγασης  και  εστίασης  (25.1%),  η  δημόσια  διοίκηση,  η

άμυνα,  η  εκπαίδευση,  η  υγεία  και  η  κοινωνική  πρόνοια  (20.5%),  καθώς  και  η

βιομηχανία (17%)58. Ο τομέας του τουρισμού της είναι από τους πιο κερδοφόρους της

χώρας και αυτό διαφαίνεται από την άμεση και συνολική συμβολή του ΑΕΠ της που

αντιπροσωπεύουν  το  5.7% και  15.9% αντιστοίχως,  για  το  2012  (WTCC,  2013).

Χαρακτηριστικό  δείγμα  της  οικονομικής  σημασίας  που  διατελεί  ο  τουρισμός  στη

χώρα  συνιστά  η  απασχόληση  ανθρώπινου  δυναμικού,  καθώς  την  ίδια  χρονιά,

απασχολήθηκαν  330.000 άτομα  σε  τουριστικές  επιχειρήσεις,  ενώ  ο  κλάδος  αυτός

συμβάλλει και στο σύνολο του εξαγωγικού της τομέα (17.8%).

Κατά τα μέσα της δεκαετίας του 1960, εποχή που παρατηρείται η παγκόσμια

απόγειος  του  μαζικού  τουρισμού  και η ίδρυση του  δεύτερου κατά  σειρά, διεθνούς

αερολιμένα  στο  Φάρο,  αυξάνοντας  το  σύνολο  των  ταξιδιωτών  στο  Αλγκάρβε.  Το

γεγονός αυτό αποτέλεσε εφαλτήριο για την ενίσχυση μιας καινούριας και σύγχρονης

τουριστικής  βιομηχανίας  στην  Πορτογαλία.  Το  1980 ο  τουρισμός  της  παρουσίασε

άνοδο  λόγω  της  υψηλής  τουριστικής  ζήτησης  σε  τουριστικά  προϊόντα,  όπως  ο

αθλητισμός  και  πιο  συγκεκριμένα  το  γκολφ.  Την  επόμενη  όμως  δεκαετία  που

ακολούθησε,  η  ζήτηση  αυτή  παρουσίασε  πτώση  με  κύριο  υπαίτιο  την  εφαρμογή

ακριβής  τιμολογιακής  πολιτικής.  Στις  αρχές  της  δεκαετίας  του  2010 η  χώρα  είχε

εδραιωθεί  ως  μία  από  τους  καλύτερους  τουριστικούς  προορισμούς  σε  παγκόσμια

κλίμακα, όσον αφορά την πλούσια κληρονομιά, τα ωραία τοπία, την ζεστή φιλοξενία

και τις σύγχρονες υποδομές και εξοπλισμό που διαθέτει (Costa & Vieira, 2014).

Το κύριο χαρακτηριστικό του τουριστικού προϊόντος της Πορτογαλίας είναι

συνδεδεμένο  με  τον  τουρισμό  των  3S,  ήτοι  «ήλιο,  θάλασσα  και  άμμο».  Επίσης,

προωθείται έντονα και για τον πολιτισμικό της τουρισμό, όπως τα ιστορικά μνημεία.

Η  συγκεκριμένη  χώρα  θεωρείται  πως  παρέχει  παρόμοιο  τουριστικό  προϊόν  με  την

γειτονική  της  χώρα,  Ισπανία  ενώ  εκπρόσωποι  του  υπουργείου  τουρισμού  της

57 http://europa.eu/about-eu/countries/membercountries/portugal/index_el.htm

58 http://europa.eu/about-eu/countries/member-countries/portugal/index_el.htm 
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αναφέρουν πως  η κύρια  ειδοποιός  διαφορά μεταξύ  των  δύο κρατών έγκειται  στην

παροχή συγκριτικά υψηλότερης ποιότητας τουριστικού προϊόντος της πρώτης. 

H δημοτικότητα της Πορτογαλίας ως τουριστικού προορισμού οφείλεται κατά

κύριο λόγο (1) στην παροχή προσιτών οικονομικά τουριστικών υπηρεσιών, (2) στην

εύκολη προσβασιμότητα και (3) στη φιλικότητα των κατοίκων της.

Το παραδοσιακά ταξιδιωτικό κοινό της Πορτογαλίας είναι οι εξής πέντε χώρες

προέλευσης  του  εισερχόμενου  τουρισμού:  Ηνωμένο  Βασίλειο,  Γερμανία,  Ισπανία,

Ολλανδία και η Γαλλία.

Με  την  πάροδο  των  ετών,  οι  τουρίστες  της  Πορτογαλίας  ανέδειξαν  το

Αλγκάρβε ως τον κορυφαίο τουριστικό προορισμό της Πορτογαλίας59. Για το 2014

σημαντικές διακρίσεις υπήρξαν για δύο τουριστικούς της προορισμούς, το Πόρτο, το

οποίο έλαβε τον τίτλο «ο καλύτερος Ευρωπαϊκός προορισμός, 2014» και η κοιλάδα

του Ντούρο «ένας προορισμός που δεν πρέπει να χάσει κανείς, 2014», στην λίστα του

Fodor’s Go. Σε έρευνα που διενεργήθηκε το 1997 από τους ερευνητές  Baloglu και

Brinberg, με στόχο να μελετήσει την αντίληψη τουριστών για 11 Μεσογειακές χώρες

ως προς τα οφέλη που προσφέρει εκάστοτε χώρα και τον λόγο επιλογής προκύπτει ότι

όσον  αφορά  την  επιλογή  της  Πορτογαλίας,  η  επικρατούσα  αντίληψη  ήταν  πως

θεωρείται ένας προορισμός για στιγμές χαλάρωσης.

Η  περιοχή  Αλγκάρβε  προσφέρει  ουσιαστικά  το  τουριστικό  προϊόν  που

ταυτίζεται με το «ήλιος και θάλασσα», δημιουργώντας με αυτό τον τρόπο έναν υψηλό

βαθμό  εποχικότητας.  Κατά  την  διάρκεια  των  καλοκαιρινών  μηνών,  ήτοι  από  τον

Ιούλιο έως και τον Σεπτέμβριο, καταγράφεται ένα υψηλό ποσοστό πληρότητας (64%)

με το αποκορύφωμά του  να αγγίζει  το 76% κατά  τον μήνα του  Αυγούστου. Όσον

αφορά τους χειμερινούς μήνες (Δεκέμβριος- Ιανουάριος), το ποσοστό πληρότητας δεν

παρουσιάζει ικανοποιητικές επιδόσεις, αφού πλησιάζει περίπου το 20%.

          Κατά την διάρκεια της τετραετίας 2005-2009, στην Πορτογαλία διατηρήθηκε

το ποσοστό του ΦΠΑ σε φυσιολογικές τιμές. Η μοναδική χρονιά που υπήρξε πτώση

στις διεθνείς της αφίξεις ήταν το 2009 (βλ. Πίνακας II.3.2.1), επηρεαζόμενη από την

παγκόσμια οικονομική ύφεση. Η Πορτογαλία από το 2011 έως το 2014, στηριζόταν

από το οικονομικό πρόγραμμα ενίσχυσης (PAEF), καθώς η ίδια η χώρα αντιμετώπισε

59 (2006),  M.  Yasin  et  al  ,  «Realities,  threats  and  opportunities   facing  the  Portuguese  tourism
industry»
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σοβαρά  οικονομικά  προβλήματα  με  τον  δείκτη  ανεργίας  να  χτυπά  κόκκινο.  Την

χρονιά του 2014, και η Πορτογαλία υπήρξε ένας ακόμη προορισμός που ο τουρισμός

της  παρουσίασε  επίπεδα  ρεκόρ,  με  πρωταγωνίστριες  την  πρωτεύουσά  της  και  το

Πόρτο.  Δυναμικές  όμως  εμφανίσεις  εντοπίστηκαν  κι  από  άλλες  πόλεις  της  όπως,

Γκιμαράες και Μπράγα,  Όμπιδος, Σίντρα και Κασκάις. Επίσης, σημαντική αύξηση

των  δρομολογίων  προς  την  Πορτογαλία,  παρατηρήθηκε  από  αεροπορικές  εταιρίες

χαμηλού κόστους, διευκολύνοντας την προσβασιμότητα των τουριστών στη χώρα.

Πίνακας 2.3.2  Διεθνείς Τουριστικές Αφίξεις 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009

5.654.000 5.769.000 6.349.000 6.788.000 6.962.000 6.439.000

2010 2011 2012 2013 2014

6.756.000 7.264.000 7.503.000 8.097.000 9.000.000

Πηγή: The World Data Bank «International Arrivals» (2004-2014)

Πίνακας 2.3.2.1  Συμμετοχή ΑΕΠ στον Τουρισμό

2004 2005 2006 2007 2008 2009
13.7% 13.5% 13% 13.7% 14.3% 13.9%

2010 2011 2012 2013 2014
14.8% 15.1% 15.9% 15.6% 15.7%

Πηγή: The World Data Bank «Contribution of GDP in Tourism sector» (2004-2014)
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2.3.3 ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ

Στις περιοχές της Λισσαβόνα, του Αλγκάρβε και της Μαδέρα συγκεντρώνεται

ο κύριος όγκος των ξενοδοχειακών μονάδων της χώρας (73%).

        Για το 2014, όλοι οι τύποι των ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων (ξενοδοχεία,

ενοικιαζόμενα διαμερίσματα, "pousadas" και "Quintas da Madeira, τουριστικά χωριά

και  τουριστικά  διαμερίσματα)  της  εν  λόγω  χώρας,  κατέγραψαν  15  εκατομμύρια

επισκέπτες και 43.5 εκατομμύρια διανυκτερεύσεις, που αντιστοιχεί σε αύξηση 12,6%

και 11,0% αντίστοιχα (σε σχέση με τα ποσά του 2013). Για την ίδια χρονιά, η συνολική

δραστηριότητα  των  ξενοδοχειακών  καταλυμάτων  ήταν  περίπου  2  χιλιάδες  και  300

χιλιάδες κλίνες. Άξιο αναφοράς αποτελεί η διάκριση τριών πορτογαλικών ξενοδοχείων

καθώς  βρέθηκαν  ανάμεσα  στα  25 καλύτερα  ξενοδοχεία  της  Ευρώπης  σύμφωνα  με

δημοφιλή ιστότοπο και εφαρμογή (TripAdvisor Traveler’s Choice 2014).

ΕΤΟΣ 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 20132014

ΞΕΝ.

ΚΑΤΑ

Λ.

1.954 2.012 2.028 2.031 2.041 1.988 2.011 2.019 2.028 2.3312.331

ΔΩΜΑ

ΤΙΑ

112.659 116.123 117.565 117.976 121.013 120.737 124.542 128.336 131.357 137.511 137.511

ΚΛΙΝΕ

Σ

253.927 263.814 264.037 264.747 273.975 273.804 279.506 289.107 196.321 309.918 309.918

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΩΜΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΝΩΝ
(2004-2014)
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Πηγή: Eurostat

ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΑΝΑ ΧΩΡΑ

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ (2014)

Πηγή: «Tourism Statistics 2014»

         Το Ηνωμένο Βασίλειο ήταν η κύρια εισερχόμενη αγορά επισκεπτών (24.2%)

και παρουσίασε μια αύξηση της τάξεως του 9.5%. Οι αγορές που ακολούθησαν και

παρουσίασαν  εξίσου  θετικές  εξελίξεις  ήταν  η  Γερμανία  και  η  Ισπανία  με  μερίδιο

αγοράς 13.5% και 11.1% αντιστοίχως (7,6% αύξηση για την πρώτη και 15,4% για την

δεύτερη). Τα συνολικά έσοδα ανήλθαν στα 2.100 εκατομμύρια ευρώ (+ 12,9%) και

τα έσοδα από τον τόπο διαμονής στα 1.500 εκατομμύρια ευρώ (+ 13,7%).

2.3.4 ΕΠΙΚΡΑΤΕΣΤΕΡΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΘΑΛΑΣΣΙΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Ενδεικτικό  δείγμα  της  καθαριότητας  των  παραλίων  αποτελεί  ο  μεγάλος

αριθμός  των  μπλε  σημαιών  που  απονέμονται  κάθε  χρονιά  από  την  Ευρωπαϊκή

Ένωση. Συγκεκριμένα, στην περίπτωση της Πορτογαλίας  έχουν βραβευτεί με μπλε
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σημαία  260  παραλίες  και  ακτές. Η  ποικιλομορφία  των  φυσικών  συνθηκών  της

Πορτογαλίας  την  καθιστούν  μία  χώρα  που  διαθέτει  διάφορες  παράλιες  και

ανταποκρίνεται  πλήρως  σε  κάθε  προτίμηση  του  τουρίστα.  Χαρακτηριστικά

παραδείγματα  αποτελούν  οι  παραλίες  με  ήσυχη,  ήρεμη  θάλασσα,  ειδικά  στο

Αλγκάρβε, το οποίο ακόμη και το χειμώνα αποτελεί ένα πολύ καλό προορισμό για

διακοπές. Άλλες  παραλίες  παρέχουν  στους  τουρίστες  κύματα  κατάλληλα  για  να

πραγματοποιήσουν  διάφορα  θαλάσσια  σπορ  που  εκτοξεύουν  την  αδρεναλίνη  τους

στα ύψη. Συγκεκριμένα, στα νησιά των Αζόρων, κατά τους καλοκαιρινούς μήνες τα

κύματα φθάνουν μέχρι και τα 1.8 μέτρα ενώ τον χειμώνα ξεπερνάνε τα 4 μέτρα, και

για  αυτό  τον  λόγο  συνίστανται  κυρίως  για  επαγγελματίες  που  η  ενασχόλησή  τους

επικεντρώνεται  στα  θαλάσσια  αθλήματα.  Καθ'  όλη  τη  διάρκεια  του  έτους,  η

Πορτογαλία υποδέχεται τουρίστες που έχουν κυρίως σαν χόμπι θαλάσσια αθλήματα

όπως  το  surfing,  το  windsurfing,  το  kitesurfing,  το  bodyboarding και  το

paddlesurfing, και  την  προτιμούν  λόγω  της  εκτεταμένης  της  ακτής  που  προσφέρει

μεγάλα  κύματα.  Υπάρχει  επίσης  ένα  ευρύ  φάσμα  επιλογής  θαλάσσιων

δραστηριοτήτων  όπως  θαλάσσιο  σκι,  τζετ  σκι και  αλεξίπτωτο.  Θεωρείται  πως  δεν

υπάρχει άλλη  ακτογραμμή στο κόσμο με τόσα πολλά διαφορετικά σημεία σε τόσο

μικρή απόσταση και για αυτό το λόγο προσεγγίζει ταυτόχρονα αρχάριους αθλητές και

επαγγελματίες.  Η  έκταση  της  πορτογαλικής  ακτής  ξεπερνάει  τα  850 τετραγωνικά

χιλιόμετρα.

Πέρα από την Λισαβόνα, κάποιες άλλες από τις πιο φημισμένες περιοχές και

ακτές που ενδείκνυνται για τους λάτρεις αυτών των θαλάσσιων σπορ είναι οι εξής:

Figueira  da  Foz,  Espinho  και  Viana  do  Castelo  (στο  βόρειο  κομμάτι  της

Πορτογαλίας)  καθώς  και  η  ακτή  Alentejo  και  η  περιοχή  Sagres,  ενώ  στο  νότιο

κομμάτι της ιδιαίτερα δημοφιλείς είναι η Αζόρες και η Μαδέρα.

ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΑ

Οι  μαρίνες  στις  πόλεις  του  Λάγους  και  της  Βιλαμούρας  αποτελούν  καίρια

ιστιοπλοϊκά κέντρα όπου και διεξάγονται διεθνείς ρεγκάτες. Επιπροσθέτως, αξίζει να

αναφερθεί ο κομβικός  ρόλος  που διαδραματίζει  η μαρίνα στο νησί  Φαϊάλ,  καθώς

πρόκειται  για  το  σημείο  στάσης  των  περισσότερων  υπερατλαντικών  ιστιοπλόων.

Ιδανικός προορισμός για ιστιοπλοΐα, ανάμεσα στους λάτρεις της ασχολίας, θεωρείται,
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επίσης,  το  νησιωτικό  σύμπλεγμα  Αζόρες  στον  Ατλαντικό  Ωκεανό,  καθώς  τα

ηφαιστειακά  αυτά  νησιά  με τα  σεληνιακά  τοπία  λόγω  της  απομακρυσμένης  θέσης

τους δεν προσελκύουν έντονα τις τουριστικές μάζες.

ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Ένα από τα ισχυρά κίνητρα για να επισκεφτούν μια χωρά οι ταξιδιώτες είναι η

πολιτισμική κληρονομία που διαθέτει η κάθε χώρα. Έχοντας κατανοήσει λοιπόν τα

οφέλη που μπορούν να προέρθουν από τον Πολιτισμικό τουρισμό η Πορτογαλία έχει

στραφεί σοβαρά σε αυτόν, με στόχο να μπορέσει να  ισορροπήσει τη γεωγραφική και

εποχική κατανομή της τουριστικής ζήτησης60. 

Όπως φαίνεται και στον επόμενο πίνακα, το σύνολο των μνημείων της χώρας

αυξήθηκε κατά 52 μονάδες, την τελευταία πενταετία.

ΝΟΥΜΕΡΟ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ (2010-2014)

Πηγή: Instituto Nacional de Estatica (2015)

             Κάποια σημαντικά μνημεία που βρίσκονται υπό την προστασία της UNESCO

στην Πορτογαλία και προσελκύουν πολλούς ταξιδιώτες, είναι το Πολιτισμικό Τοπίο

Οινοποιίας  στη νήσο Πίκο,  το ιστορικό κέντρο  της  Εβόρα, το δάσος  Λαουρισίλβα

60Κουσούνης  (2004),  http://www.kathimerini.gr/191642/article/oikonomia/ellhnikh-
oikonomia/syndesh-toy-toyrismoy-me-thn-politistikh-klhronomia 
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στη Μαδέιρα και το Κοινόβιο του Χριστού στην Τομάρ61. Στη Πορτογαλία δίνεται η

δυνατότητα  στους  τουρίστες  περά  από  τα  σημαντικά  μνημεία  που  μπορούν  αν

επισκεφτούν,  να  μπορέσουν  να  γνωρίσουν  την  πολιτισμική  κληρονομιά  που

αποτυπώνεται  μέσα  από  την  μουσική  έκφραση  του  μοναδικού  Alentejo  Sing,

κάνοντας την UNESCO να την αναγνωρίζει ως Άυλη Πολιτιστική Κληρονομιά της

Ανθρωπότητας62. 

Τέλος,  αξίζει  να  σημειωθεί  ότι  σε  έρευνα  που  έχει  πραγματοποιηθεί,  ο

πολιτισμός  αποτελεί  κίνητρο  για  την  επίσκεψη  στην  Ευρώπη  για  το  80%  των

Αμερικανών, για το 90% των επισκεπτών από την Λατινική Αμερική και για το 93%

των Ιαπώνων.

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

ΓΚΟΛΦ

Κατά  τους  χειμερινούς  μήνες,  η  Πορτογαλία  αποτελεί  έναν  από  τους  πιο

προσφιλείς τουριστικούς προορισμούς των Βορειοευρωπαίων για να εξασκήσουν το

γκολφ63. Η άνοδος των τιμών σε άλλους ανταγωνιστικούς προορισμούς είναι η άμεση

συνέπεια  της  ζήτησης  αυτής.  Σύμφωνα  με  τον  επίσημο  προωθητικό  ιστότοπο  του

Υπουργείου Τουρισμού της Πορτογαλίας, η χώρα διαθέτει περίπου 80 γήπεδα γκολφ,

και είναι σχεδόν όλα υψηλών προδιαγραφών, καθώς έχουν σχεδιαστεί από διάσημους

αρχιτέκτονες.  και  συγκαταλέγονται  στα  καλύτερα  της  Ευρώπης.  Το  2012  η

Πορτογαλία  διακρίθηκε  και  της  απονεμήθηκε  το  βραβείο  για  τον  καλύτερο

Ευρωπαϊκό προορισμό για γκολφ. Τα προαναφερόμενα γήπεδα ανήκουν σε 33 λέσχες

61 Καραμπάτσου, http://www.touristiki-agora.gr/article.asp?ID=2203 

62 https://www.visitportugal.com

63 Κουσούνης  (2001),  http://www.kathimerini.gr/106075/article/oikonomia/die8nhs-oikonomia/stis-
e3aggelies-emeine-h-toyristikh-anava8mish 
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και τα 2/3 απ’ αυτές (21) έχουν διαμορφώσει τις εγκαταστάσεις σε κανονικά θέρετρα,

προσφέροντας  ένα  ευρύ  φάσμα υπηρεσιών αναψυχής, όπως  μονάδες  εστίασης, και

εγκαταστάσεις  που  αυξάνουν  τις  επιλογές  των  επισκεπτών,  όπως  γήπεδα

καλαθοσφαίρισης,  πισίνες  κ.α.  Τα  καλύτερα  γήπεδα  γκολφ  βρίσκονται  στην

πρωτεύουσα αλλά και στο Αλγκάρβε.  

2.3.5 ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ

Στο ενεργητικό της Πορτογαλίας υπάρχουν 15 αεροδρόμια συνολικά, τρία εκ

των οποίων είναι τα κυρίαρχα αεροδρόμια και είναι βρίσκονται διασκορπισμένα σε

όλη την χώρα. Οι μεγάλοι διεθνείς της αερολιμένες που αναφέρθηκαν προηγουμένως,

βρίσκονται  στις  παραλιακές  πόλεις  της  πρωτεύουσας  του  Πόρτο  (στον  Βορά)  και

Φάρο (στην νότια πλευρά, στην περιοχή του Αλγκάβρε). Σε όλα τα δρομολόγια της

χώρας υπάρχουν δρομολόγια από διάφορες αεροπορικές εταιρίες, είτε πρόκειται για

εταιρίες  χαμηλού  κόστους  (που  ειδικά  την  χρονιά  του  2014 τα  δρομολόγιά  τους

αυξήθηκαν) είτε για αεροπορικές που προσφέρουν υψηλής ποιότητας υπηρεσίες.

Βασικό ρόλο στην στρατηγική της συνεχιζόμενης ανάπτυξης στο κομμάτι των

διεθνών αφίξεων, παίζει η βελτίωση της πρόσβασης με αεροπορικά μέσα, κυρίως από

χώρες  όπως  οι  ΗΠΑ.  Το  2014,  η  SATA  Airlines  πρόσθεσε  το  δρομολόγιο  από

Βοστόνη  στην  Λισαβόνα  με  εβδομαδιαίες,  χωρίς  ενδιάμεσο  σταθμό  πτήσεις,  ενώ

παράλληλα  η  US Airways πρόσθεσε  σε  καθημερινή  βάση  το  δρομολόγιο  Σάρλοτ-

Λισαβόνα64 τα  όποια  δρομολόγια  διαρκούν  μέχρι  και  το  τέλος  της  καλοκαιρινής

σεζόν, δηλαδή μέχρι και τον Σεπτέμβρη. 

Ο  εθνικός  αερομεταφορέας  της  Πορτογαλίας,  η  TAP  έχει  ήδη  non-stop

υπερατλαντικές  πτήσεις  από  Λισαβόνα  προς  Μαϊάμι  και   Νιούαρκ καθώς  και  από

Πόρτο  προς  Νιούαρκ.  Ένα  ακόμη  δρομολόγιο  προς  Αμερική  εκτελείται  από  την

αμερικάνικη  αεροπορική  εταιρία,  US  Airways  με  αφετηρία  την  Λισαβόνα  και

προορισμό την Φιλαδέλφεια και το αντίστροφο.

64 http://www.travelweekly.com/Europe-Travel/Insights/Portugal-makes-a-tourism-
comeback/  
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Το  οδικό  δίκτυο  στην  Πορτογαλία  θεωρείται  αρκετά  ανεπτυγμένο.  Οι

υποδομές  των  δρόμων  έχουν κατασκευασθεί  με  βάση  το  εθνικό  σχέδιο  για  τους

αυτοκινητοδρόμους του 2000. Στο εγχειρίδιο του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ

(WEF) με τίτλο  “Global Competiveness Report”, οι δρόμοι αυτοί χαρακτηρίστηκαν

ως οι δεύτεροι καλύτεροι σε παγκόσμιο επίπεδο και πρώτοι στην ήπειρό τους, για το

2014.

             Το σιδηροδρομικό δίκτυο απαρτίζεται από 2.544 χιλιόμετρα συνδέοντας

ολόκληρη  την  χώρα,  από  την  Βόρεια  προς  την  Νότια  πλευρά  της  και  από  την

Ανατολική προς την Δυτική της.

             Η πρόσβαση των τουριστών με πλοία κρουαζιέρας αποτελεί μια σχετικά

καινούρια  αναπτυσσόμενη  μορφή  τουρισμού,  κυρίως  της  πρωτεύουσά  της,  στην

οποία και κατασκευάζεται ένας καινούριος τερματικός σταθμός κρουαζιερόπλοιων. Η

ηπειρωτική  Πορτογαλία  διαθέτει  εννέα  μεγάλα  λιμάνια.  Στην  Βόρεια  μεριά  της

υπάρχουν δύο λιμάνια που βρίσκονται στις περιοχές Βιάνα ντο Καστέλο και Λεϊσόες,

στον κεντρικό τομέα άλλα δύο βρίσκονται στις Αβέιρο και Φιγκέιρα ντα Φους, στην

ευρύτερη περιοχή της Λισαβόνας, η Λισαβόνα και Setúbal, στο Σίνες που είναι στο

Αλεντέχο,  Φάρο  και  Πορτιμάο  στο  Αλγκάβρε.  Τα  νησιά  των  Αζόρων  και  της

Μαδέιρας  διαθέτουν  πέντε  και  τρία  αντιστοίχως.  Ωστόσο,  στην  ηπειρωτική  χώρα

μόνο η Λισαβόνα και οι Λεϊσόες προσφέρουν υπηρεσίες κρουαζιέρας στο τουριστικό

κοινό.  Προς  το  παρόν,  η  λιμενική  υποδομή  προορίζεται  πρωτίστως  για  την

υποστήριξη της διακίνησης εμπορευμάτων, ειδικά στις ακόλουθες περιοχές έτσι όπως

διαμορφώθηκαν  το  2014:  Σίνες  (45%  του  συνόλου),  Λεϊσόες  (22%)  και  τέλος

Λισαβόνα (14%).

Όσον  αφορά  την  ενδοχώρια  μετακίνηση,  οι  κύριες  πόλεις  της  διαθέτουν

δημόσια δίκτυα μέσων μαζικής μεταφοράς και προσφέρουν μετακίνηση σε ολόκληρη

την χώρα. Τα καλύτερα μέσα μεταφοράς βρίσκονται  γύρω από την ακτογραμμή και

στις κύριες πόλεις της ενδοχώρας.

2.3.6 ΤΡΟΠΟΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ
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Προσπάθειες  ως  προς  την  προώθηση  της  χώρας  υλοποιούνται  από  το

Υπουργείο Τουρισμού της, επιδιώκοντας την αύξηση της φήμης της χώρας, τόσο σε

εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο65. Αυτή η ενέργεια προκύπτει από την προώθηση

του προορισμού  δίνοντας  έμφαση στον πολιτισμό και παράλληλα  στο ευρύ  φάσμα

των τοπίων του.

Ο σχεδιασμός και η διεξαγωγή προώθησης της χώρας ως τουριστικό προϊόν,

καθώς  και  η  προώθηση  των  εμπορικών  σημάτων  της  πραγματοποιείται  σε

συνεργασία  με τα Περιφερειακά  Γραφεία Προώθησης  Τουρισμού και των τοπικών

οικονομικών οργανώσεων.

Ακόμη, εφαρμόζονται νέοι τρόποι αλληλεπίδρασης  με τους τουρίστες  μέσω

της  ιστοσελίδας   https://www.visitportugal.com/en και  του  διεθνούς  κέντρου

επικοινωνίας.  Στόχος  του  ιστότοπου  αποτελεί  η  παροχή  πληροφοριών,  σε  κάθε

στάδιο του ταξιδιού, δηλαδή από την επιλογή των διακοπών μέχρι και ταξιδιωτικές

πληροφορίες.

Πηγή: https://www.facebook.com/Visitportugal 

65
http://www.turismodeportugal.pt/english/AreasofActivity/Promotion/Pages/AudiovisualandM

ultimediaresources.aspx
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Σ’  αυτό  το  σημείο  αξίζει  να  αναφερθεί  πως  οι  συνολικοί  οπαδοί  της  σελίδας  στο

κοινωνικό δίκτυο «Facebook» υπερβαίνουν το ένα εκατομμύριο. 

          Εντυπωσιακό αποτέλεσμα πρόκυψε από την διεθνή εκστρατεία τουρισμού για

το  2013,  μέσω  της  καμπάνιας  «Be  our  guest»,  ως  προς  το  ποσοστό  αλλοδαπών

χρηστών  της  ιστοσελίδας  στο  μέσο  κοινωνικής  δικτύωσης  «Facebook».  Και  αυτό

γιατί παρουσιάστηκε εκθετική αύξηση των ξένων χρηστών του. Πριν την καμπάνια,

το ποσοστό των οπαδών της σελίδας στο μέσο αυτό αποτελούταν ως επί το πλείστον

από τους ντόπιους με 75%  και ακολουθούσαν οι αλλοδαποί με το υπόλοιπο 25%.

Ωστόσο, εντυπωσιακό αποτέλεσμα καταγράφηκε μετά την καμπάνια αφού αυξήθηκε

η  παρουσία  των  αλλοδαπών  χρηστών  στο  δημοφιλέστερο  κοινωνικό  δίκτυο,

αντιπροσωπεύοντας το 74%.

         Ο  τρόπος  διεξαγωγής  της  Πορτογαλικής  Καμπάνιας  υλοποιήθηκε  με

ηλεκτρονικά  μέσα,  δηλαδή  μέσω  εφαρμογής  στην  πλατφόρμα  «Facebook»  και

διήρκησε  6  μήνες  (Απρίλιος-Σεπτέμβριος).  Χάρη  σ’  αυτή  την  καμπάνια,  ένας

διαγωνισμός λαμβάνει χώρα κάθε μήνα  και όποιος  καταφέρει να συγκεντρώσει τις

περισσότερους  ψήφους,  κερδίζει  ένα  ταξίδι  στην  Πορτογαλία.  Από  τους  πρώτους

τέσσερις μήνες της καμπάνιας, παρατηρήθηκε μεγάλη απήχηση, καθώς οι συμμετοχές

ξεπέρασαν  τις  1.000.  Οι  μαρτυρίες  των  επισκεπτών  από  τις  διακοπές  τους  στην

Πορτογαλία χρησιμοποιούνται στην εκστρατεία και με αυτό τον τρόπο επιτυγχάνεται

και η ανταλλαγή εμπειριών.
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     Πηγή: http://visitportugalblog.blogspot.gr/2013/06/be-our-guest.html 

ΤΜΗΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

Η  πρόσφατη  αναπτυξιακή  στρατηγική  της  Πορτογαλίας  στον  κλάδο  του

τουρισμού  (PENT 2013-2015)  αποσκοπεί  να  ανταπεξέλθει  στον  ανταγωνισμό

επικεντρώνοντας στα τουριστικά της προϊόντα και στην διαφοροποίηση της αγοράς

της.

Στοχευόμενες αγορές ως προς την χώρα προέλευσης, αποτελούν οι καινούριες

αναδυόμενες αγορές που φαίνεται να είναι κάποιες από τις βορειοανατολικές χώρες

της  Ευρώπης,  όπως  Ρωσία και  Πολωνία,  ενώ νέες  αγορές  διαφοροποίησης  είναι η

Σκανδιναβία, η Ιρλανδία, η Ιταλία και, τέλος, οι ΗΠΑ.

Ακόμη  έχουν  δημιουργηθεί  ορισμένες  χρηματοδοτήσεις  ειδικά  για  την

τόνωση  κάποιων  εξειδικευμένων  μορφών  τουρισμού,  όπως  για  παράδειγμα  ο

πολιτισμικός,  ο  θαλάσσιος,  ο  αθλητικός  (γκολφ),  ο  αστικός  και  ο  θρησκευτικός

τουρισμός, καθώς και ο τουρισμός ευεξίας, 

                                                2.4 ΙΤΑΛΙΑ

2.4.1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Η Ιταλία συνορεύει με τη Γαλλία, την Ελβετία, την Αυστρία και τη Σλοβενία,

έχοντας ως φυσικό σύνορο κυρίως την οροσειρά των Άλπεων. Η νότια πλευρά της

αποτελείται  από  την  ιταλική  χερσόνησο  και  τις  δύο  μεγαλύτερες  νήσους  της

Μεσογείου,  τη  Σικελία  και  τη  Σαρδηνία,  καθώς  και  ακόμη  εξήντα  οχτώ  περίπου

μικρότερα  νησιά.  Στο  βόρειο  τμήμα  της  χώρας  κυριαρχούν  οι  Άλπεις  οι  οποίες

χωρίζονται  σε Δυτικές  Άλπεις, σε Κεντρικές  Άλπεις  και  σε Ανατολικές  Άλπεις  με

υψόμετρα  που  χαμηλώνουν  από  τα  δυτικά  προς  τα  ανατολικά.  Οι  οροσειρές  της

Σικελίας  θεωρούνται  προέκταση  των  Απεννίνων.  Σ'  αυτές  ξεχωρίζει  ο  μεγάλος

ηφαιστειακός κώνος της Αίτνας. Η πιο μεγάλη πεδιάδα είναι η πεδιάδα του Πάδου

(46.000 τ.μ.), που ορίζεται από τις Άλπεις και τα Απέννινα.
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 Στην Ιταλία υπάρχουν δύο μικρά ανεξάρτητα κράτη: η πόλη του Βατικανού

στη Ρώμη και  η Δημοκρατία  του  Αγίου  Μαρίνου. Η επίσημη  γλώσσα  της  Ιταλίας

είναι  τα   ιταλικά.  Σαν  κράτος  μέλος  της   Ευρωπαϊκής  Ένωσης  από  το  1958 το

επίσημο νόμισμα της είναι το ευρώ, ενώ το πολίτευμα της είναι η κοινοβουλευτική

δημοκρατία66.

Η Ιταλία έχει έκταση 301.336 τετραγωνικών χιλιομέτρων και η πρωτεύουσα

της είναι η Ρώμη. Ο πληθυσμός της είναι περίπου 60 εκατομμύρια κάτοικοι, εκ των

οποίων το μεγαλύτερο μέρος τους κατοικεί στην πρωτεύουσα της, την Ρώμη και σε

άλλες  διάφορες  μεγάλες  πόλεις,  όπως  το  Μιλάνο,  η  Νάπολη  και  κάποιες  άλλες

περιοχές.  Η κύρια  θρησκεία  των  Ιταλών  είναι  η  καθολική,  αλλά  μπορεί  κάνεις  να

συναντήσει και κάποιες μειονότητες προτεσταντών και ορθοδόξων. 

Η  Ιταλία  έχει  κλίμα  ήπιο  με  σημαντικές  διαφορές  ανάμεσα  στις  διάφορες

περιοχές,  ακόμα  και  στις  πιο  κοντινές  μεταξύ  τους.  Στην  περιοχή  των  Άλπεων

παρατηρούνται χαμηλές θερμοκρασίες και αξιοσημείωτες θερμικές βροχοπτώσεις. Η

περιοχή  της  πεδιάδας  του  Πάδου  παρουσιάζει  κλίμα  ηπειρωτικό,  χωρίς  πολλές

βροχοπτώσεις. Στη  νησιώτικη περιοχή και στην περιοχή  του Ιονίου  το κλίμα είναι

τυπικά μεσογειακό, με ήπιους χειμώνες και ζεστά καλοκαίρια. Οι βροχοπτώσεις είναι

ελάχιστες και συγκεντρωμένες κυρίως κατά την χειμερινή περίοδο.

2.4.2 ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Με  βάση  τα  στοιχεία  που  παραθέτονται  στον  επίσημο  ιστότοπο  της

Ευρωπαϊκής  Ένωσης67 για  την  Ιταλία  το  2014,  αναφέρονται  οι  κλάδοι  που

συμβάλλουν  περισσότερο  στην  οικονομία  της,  όπως:  το  χονδρικό  και  λιανικό

εμπόριο, οι μεταφορές, οι υπηρεσίες στέγασης και εστίασης (20.1%), η βιομηχανία

(18.5%),  καθώς  και  η  δημόσια  διοίκηση,  η  άμυνα,  η  εκπαίδευση,  η  υγεία  και  η

κοινωνική πρόνοια (17.2%).

66 http://europa.eu/about-eu/countries/member-countries/italy/index_el.htm

67 http://europa.eu/about-eu/countries/member-countries/italy/index_el.htm
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Από  τις  αρχές  του  21ου αιώνα  μέχρι  και  σήμερα,  η  Ιταλία  προσελκύει  40

εκατομμύρια  τουρίστες  ετησίως.  Από  το  1987  και  μετά  ο  ιταλικός  τουρισμός

παρουσίασε μία πτώση, ειδικά κατά την διάρκεια του πολέμου στον Περσικό Κόλπο

σε συνδυασμό με την παγκόσμια ύφεση. Ωστόσο, την δεκαετία του 1990 σημείωσε

ανοδική  πορεία,  χάρη  στην  αύξηση  τόσο  των  εγχώριων  όσο  και  των  αλλοδαπών

ταξιδιωτών  της.  Με  αφορμή  την  έλευση  της  νέας  χιλιετίας,  η  Ρωμαιοκαθολική

εκκλησία  προώθησε  εορτές,  τις  αποκαλούμενες  Jubilee,  προς  τιμήν  της,  οι  οποίες

φιλοξενήθηκαν στην έδρα της εκκλησίας, την πόλη του Βατικανού και εκατομμύρια

επισκέπτες μετέβησαν στην χώρα για να παρευρεθούν σε αυτές.

Οι  δημοφιλέστεροι  προορισμοί  της  Ιταλίας  είναι  η  Ρώμη  με  ένα  από  τα

αρχαιότερα  αμφιθέατρα,  το  Κολοσσαίο,  η  Φλωρεντία,  η  Νάπολη  και  η  Βενετία  η

οποία  φημίζεται  επιπλέον  για  την  ρομαντική  της  ατμόσφαιρα  με  τα  γραφικά  της

κανάλια.  Πέρα  από  τα  προαναφερθέντα  πολιτιστικά  της  κέντρα,  δημοφιλείς

τουριστικές  πόλεις  αποτελούν  και  τα  παραθαλάσσια  θέρετρα  και νησιά  της  χώρας

καθώς και τα βουνά των Άλπεων και οι λίμνες της στο βορρά, η Λιγουρία και Αμάλφι

Ριβιέρα, η Αδριατική ακτή, τα μικρά νησιά στο Τυρρηνικό Πέλαγος (Έλμπα, Κάπρι,

Ίσκια),  η  ακτή  της  Σαρδηνίας,  η  Σικελία  και  πολλά  άλλα.  Χαρακτηριστικό  των

περισσότερων πόλεών της είναι η ύπαρξη ιστορικού κέντρου, με μια πλατεία και έναν

καθεδρικό  ναό  ή  και  άλλα  μεγαλοπρεπή  κτίρια  όπως  αρένες,  πύργους,  παλάτια,

κάστρα και άλλα μνημεία.

         Όπως σαφώς προκύπτει από τον πίνακα των Διεθνών Τουριστικών Αφίξεων της

Ιταλίας, η ώρα έχει παρουσιάσει ανοδική πορεία όσον αφορά τον τομέα αυτό από το

2004  έως  σήμερα,  με  την  αριθμητική  διαφορά  να  υπερβαίνει  τους  11.000.000

τουρίστες, συγκρίνοντας τις Διεθνείς Τουριστικές Αφίξεις σε ετήσια βάση. Το πλήθος

επισκεπτών  που  δέχεται  η  χώρα  την  κατατάσσει  άμεσα  ως  είναι  φυσικό  ανάμεσα

στους πλέον δημοφιλείς επιλεγμένους προορισμούς από τους τουρίστες.

         Στο θέμα των διεθνών της αφίξεων (βλ. Πίνακας 2.4.2), το 2005 υπάρχει μια

μικρή  πτώση σε σχέση με 2004, και η ίδια τάση εμφανίζεται και το 2008, με την

έναρξη  της  παγκόσμιας  οικονομικής  κρίσης.  Αντιθέτως,  την  διετία  2006-2007

υπάρχει  μία  πρόοδος,  προερχόμενη  κυρίως  από  την  διοργάνωση  των  χειμερινών

Ολυμπιακών  Αγώνων  στο  Τορίνο.  Από  το  2009  και  μετά,  παρουσιάστηκε  μία

σταθερή  ανοδική  πορεία  ξεπερνώντας  σταδιακά  τις  43  εκατομμύρια  αφίξεις.  Η

73



ανάκαμψη  γίνεται πιο έντονη  το διάστημα 2010-2011, όπου  η διαφορά κυμαίνεται

στις  2.5  εκατομμύρια  επιπλέον  αφίξεις.  Ειδικά  την  χρονιά  του  2014,  ο  ιταλικός

τουρισμός κατάφερε να παραμείνει δυνατός και να πάει κόντρα στην παρατεταμένη

οικονομική  κρίση,  μέσω  της  αύξησης  που  πραγματοποιείται  από  τους  διεθνείς

ταξιδιώτες68.

                                                Πίνακας 2.4.2 Διεθνείς Τουριστικές Αφίξεις 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009

37.071.000 36.513.000 41.058.000 43.654.000 42.734.000 43.239.000

2010 2011 2012 2013 2014

43.626.000 46.119.000 46.360.000 47.704.000 48.600.000

Πηγή:http://www.beniculturali.gov.it/mibac/opencms/MiBAC/sito-
MiBAC/MenuServizio/Contatti/index.html 

         Χαρακτηριστικά για το οικονομικό έτος 2013 το ποσοστό του ΑΕΠ ανερχόμενο

σε 10.3% (βλ. 2.4.2.1) αντιστοιχεί σε έσοδα ύψους 159.6 δισεκατομμυρίων ευρώ. Το

θετικό πρόσημο του τουρισμού στην οικονομία της Ιταλίας μεταφράζεται ακόμη στον

υπολογισμό των θέσεων εργασίας των απασχολούμενων στον τομέα του τουρισμού

τόσο  άμεσα,  αφού  αυτοί  ανέρχονται  στο  ποσοστό  του  4.9 του  συνολικών  θέσεων

εργασίας, ήτοι 1.106.000 απασχολούμενοι, όσο και έμμεσα με τους απασχολούμενους

που απασχολούνται σε περιφερειακές της τουριστικής βιομηχανίας θέσης να φτάνουν

τους  2.619.000, ποσοστό  που  αγγίζει  το  11.6%. Προβλέπεται  δε  και  παρατηρείται

σταθερή  αύξηση  στο  πλήθος  των  θέσεων  εργασίας  που  προκύπτουν  από  την

ενασχόληση με τον τουρισμό69.

        

                                          Πίνακας 2.4.2.1 Συμμετοχή ΑΕΠ στον Τουρισμό

2004 2005 2006 2007 2008 2009

68 http://www.euromonitor.com/travel-in-italy/report 

69 (2015), World travel & Tourism Council «Travel & Toursm: Eonomic Impact 2014, Italy»
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11.7% 11.2% 11.4% 11.3% 10.6% 10.1%

2010 2011 2012 2013 2014
10.1% 10.1% 10.4% 10.3% 10.1%

Πηγή:www.knoema.com/WTTC2013/world-travel-and-tourism-council-data-2013?
country=1000300-italia  

2.4.3 ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ

Η Ιταλία παρουσιάζει ιδιαίτερα σημαντικές δυνατότητες στην διαμονή καθώς

τα καταλύματα είναι πολλά και ποικίλουν τόσο ως προς το εύρος κόστους όσο και ως

προς  τον  τύπο.  Ο  επισκέπτης  μπορεί  να  επιλέξει  ανάμεσα  σε  υπερπολυτελή

ξενοδοχεία που στεγάζονται σε κτίρια διαφορετικών αρχιτεκτονικών ρευμάτων, όπως

μπαρόκ,  νεοκλασικά  και  σύγχρονα.  Παράλληλα,  ως  οικονομικότερες  επιλογές

υφίστανται ξενοδοχεία με μικρό αριθμό δωματίων και απευθύνονται σε επισκέπτες με

μικρότερο  budget.  Τέλος,  χαρακτηριστικές  είναι  οι  πολλές  αγροικίες,  οι  οποίες

προσφέρουν υπηρεσίες αγροτουρισμού, στην επαρχία της Ιταλίας με πιο φημισμένες

αυτές της Τοσκάνης. 

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΩΜΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΝΩΝ
(2004-2014)
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ΕΤΟΣ 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

ΞΕΝ.

ΚΑΤΑΛ.

33.518 33.527 33.768 34.058 34.155 33.967 33.999 33.918 33.728 33.316

ΔΩΜ. 1.011.773 1.020.478 1.034.682 1.058.910 1.079.465 1.088.088 1.095.332 1.096.540 1.093.2861.089.770

ΚΛΙΝΕΣ 1.999.729 2.028.452 2.142.786 2.201.838 2.227.832 2.253.342 2.253.003 2.250.704 2.233.8232.233.823

Πηγή: Eurostat

2.4.4 ΕΠΙΚΡΑΤΕΣΤΕΡΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ

Ένας από τους βασικούς λόγους που κάποιος επιθυμεί να επισκεφτεί τη χώρα

αυτή είναι η επαφή με τον τοπικό πολιτισμό και κυρίως με την ιστορία της Ιταλίας.

Στην  πλειοψηφία  των  πόλεων  της  Ιταλίας  ο  επισκέπτης  μπορεί  να  δει  από  κοντά

ιστορικά  μνημεία  που  μένουν  αναλλοίωτα  εκατοντάδες  χρόνια.  Χαρακτηριστικά  η

πρωτεύουσα  της  χώρας,  η  Ρώμη,  έχει  δικαιολογημένα  επονομαστεί  «ανοιχτό

μουσείο» λόγω  των  κτιρίων  και  μνημείων  που  διαθέτει.  Η  Ιταλία  έχει  σπουδαία

αρχιτεκτονική κληρονομιά, με αντικείμενα, κτίρια και δημιουργήματα ανυπέρβλητης

καλλιτεχνικής  και  ιστορικής  αξίας  τόπους  όπως  λόγου  χάρη  το  Κολοσσαίο

(Αμφιθέατρο  του  Φλαβίου),  η  Φοντάνα  ντι  Τρέβι,  το  Καπιτώλιο,  το  Πάνθεον,  το

Βατικανό,  τον  πύργο  της  Πίζας,   τη  Καπέλα  Σιξτίνα  καθώς  και   τη  διασημότερη

πλατεία στη Ιταλία η οποία είναι η πλατεία του Αγίου Μάρκου στην Βενετία κυρίως

για  τον  επιβλητικό  και  εντυπωσιακό  ναό  του  Αγίου.  Ως  προς  τον  αριθμό  των
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μουσείων  της,  η  Ιταλία  κατέχει  4.100  χώρους,  δώδεκα  εκ  των  οποίων

περιλαμβάνοντα στα 100 πιο επισκέψιμα μουσεία στον κόσμο. Επιπροσθέτως, άλλα

μνημεία  που  έχουν  διασωθεί  μέχρι  και  σήμερα  και  μπορούν  οι  τουρίστες  να  τα

επισκεφτούν,  ίσως  τα  λιγότερα  διάσημα  αλλά  εξίσου  εντυπωσιακά  εναπομείναντα

στοιχεία  αρχαίου  ρωμαϊκού  πολιτισμού,  αποτελούν  ο  τάφος  του  Αδριανού,  το

μαυσωλείο του Αυγούστου και οι αρχαίες αγορές στην Ρώμη, και τέλος το βασιλικό

ανάκτορο  πέντε  ορόφων  με  τα  1.200  δωμάτια  στην  Καζέρτα.  Συνεπώς,

αδιαμφισβήτητα, η Ιταλία διακρίνεται για το μεγαλύτερο αριθμό μνημείων, τα οποία

απαριθμούνται 45 στο σύνολο, και τόπων που περιλαμβάνονται στον κατάλογο της

Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς από την UNESCO. 

Το 2013 η αξία της μοναδικής καλλιτεχνικής και πολιτιστικής κληρονομιάς,

έχει  υπολογιστεί  σε  5.4%  του  ΑΕΠ,  το  οποίο  μεταφράζεται  σε  περίπου

75.500.000.000 € εκ  των οποίων  μπορεί  να  απασχολούν  περίπου  1.4 εκατομμύρια

εργαζόμενους.

Πολλοί  διάσημοι  ζωγράφοι,  γλύπτες  και  αρχιτέκτονες  της  αρχαίας,

αναγεννησιακής και νεώτερης εποχής προέρχονταν από την Ιταλία και συγκεκριμένα

από την Ρώμη όπως ο Μποτιτσέλλι, ο Λεονάρντο Ντα Βίντσι με τα διασημότερα έργα

που  έχει  φιλοτεχνήσει  να είναι  η Τζοκόντα  ή αλλίως  Μόνα  Λίζα  και  ο Μυστικός

δείπνος καθώς και ο κορυφαίος αναγεννησιακός καλλιτέχνης Μιχαήλ Άγγελος, που

έχει φιλοτεχνήσει την Καπέλα Σιξτίνα και πολλοί άλλοι.

ΜΟΥΣΙΚΗ

H ιταλική  μουσική  αποτελεί  πηγή  έμπνευσης  για  την  τέχνη  σε  παγκόσμιο

επίπεδο. Η Ιταλία είναι η χώρα που ανέπτυξε σε μεγάλο βαθμό την κλασική μουσική,

στην οποία εμπεριέχεται η αναγεννησιακή μουσική, η μπαρόκ, η ρομαντική μουσική

και  η  όπερα70. Η  παραδοσιακή  ιταλική  μουσική  είναι  αναμφίβολα  εντυπωσιακή,

καθώς  αντλεί   αρκετά  στοιχεία  της  από  τις  διάφορες  τοπικές  διαλέκτους,  ενώ

παράλληλα  είναι  επηρεασμένη  από  τις  κουλτούρες  και  τις  παραδόσεις  ποικίλων

φυλετικών  ομάδων,  όπως  των  Ελλήνων  των  Βαλκανίων  και  άλλων,  οι  οποίοι  για

αρκετά χρόνια συμβιώνουν σε αυτή χώρα. Για τους λάτρεις των μουσικο-θεατρικών

70 http://online.scuola.zanichelli.it/frontoffice/forme-di-turismo/
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ειδών, όπως δηλαδή της όπερας, το πιο αξιοσημείωτο μέρος για να επισκεφτούν είναι

η Σκάλα του Μιλάνου, ή όπως άλλως χαρακτηρίζεται ο ναός της όπερας.

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Οι θρησκευτικές περιηγήσεις αντιπροσωπεύουν ένα σημαντικό φαινόμενο που

αφορά  τη  βιομηχανία  του  τουρισμού. Σήμερα  σε  όλο  τον  κόσμο  υπάρχουν  40

εκατομμύρια άνθρωποι που ξοδεύουν 4 δισεκατομμύρια δολάρια για να επισκεφθούν

τους τόπους λατρείας που συνδέονται με την θρησκευτική τους πίστη. Η ανάγκη να

ανακαλύψει κανείς τις ρίζες του Χριστιανισμού οδηγεί αναπόφευκτα στην επιθυμία

της  επίσκεψης  στο  Βατικανό  το  οποίο  αποτελεί  το  κέντρο  των  καθολικών. Ο

θρησκευτικός τουρισμός είναι ιδιαίτερα ανθηρός στην Ιταλία, αφού υπάρχουν πολλά

σημαντικά  μέρη  με  ιστορικές  εκκλησίες  σε  όλη  την  Ιταλία  και  πόσο  μάλλον  στο

Βατικανό.  Η  Ιταλία,  η  οποία  περιβάλλει  την  Πόλη  του  Βατικανού  αποτελεί  το

πνευματικό σπίτι για 1.1 δις Καθολικούς, μπορεί να υπερηφανεύεται για την ύπαρξη

περισσότερων  από  30.000  εκκλησίες  και  ιερά,  σύμφωνα  με  το  υπουργείο  του

πολιτισμού  της  χώρας. Αυτές  την  καθιστούν  στην  πρώτη  θέση  στον  πίνακα

παγκοσμίως  ως  η χώρα που  διαθέτει τις  περισσότερες  εκκλησίες  ανά κάτοικο  από

οποιαδήποτε  άλλη  χώρα  στον  κόσμο.  Σύμφωνα  με  τα  στατιστικά  στοιχεία  του

Παγκόσμιου  Οργανισμού  Τουρισμού  των  Ηνωμένων  Εθνών,  επτά  από  τα  10

μεγαλύτερα  χριστιανικά  ιερά  στον  κόσμο που  συγκεντρώνουν  και  την μεγαλύτερη

προσέλευση και επισκεψιμότητα βρίσκονται στην Ιταλία. Τα επίσημα στοιχεία όμως

είναι  δύσκολο  να  αποτυπωθούν,  καθώς  οι  επισκέπτες  στην  Ιταλία  δεν  είναι

υποχρεωμένοι  να  αναφέρουν  εάν  ή  όχι  οι  διακοπές  τους  είναι  θρησκευτικού

χαρακτήρα. Το υψηλό σημείο για θρησκευτικό τουρισμό στη Ρώμη είναι το Πάσχα,

το  οποίο  λαμβάνει  χώρα  την  Κυριακή  κάθε  άνοιξης. Συμφώνα  με  τις  επίσημες

καταγραφές  το  Βατικανό  λέει  ότι  αν  ο  καιρός  είναι  καλός,  η  συμμετοχή  στην

Ανάσταση  στην  πλατεία  του  Αγίου  Πέτρου  μπορεί  να  ξεπεράσει  ακόμη  και  τα

280.000 άτομα. Εκτός από τις εκκλησίες  βέβαια που βρίσκονται στο Βατικανό  οι

οποίες ξεπερνούν τις 920, πλήθος κόσμου συρρέει όχι μόνο για την ομορφιά και την

καλλιτεχνική  αξία  αυτών  των  εκκλησιών  αλλά  και  για  να  δει  από  κοντά  και  να

ακούσει  κάποια  ομιλία  του  εκπροσώπου  του  Θεού  στην  γη  σύμφωνα  με  τους

καθολικούς, δηλαδή του Πάπα. 
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Στο  σημείο  αυτό  αξίζει  πραγματικά  να  αναφέρουμε ότι  υπάρχουν  περιοχές

που είναι άμεσα συνδεδεμένες με τον θρησκευτικό τουρισμό εκτός του Βατικανού,

καθώς και αυτές αποτελούν με την σειρά τους μεγάλα κέντρα έλξης των τουριστών.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η Βενετία, καθώς σε αυτήν την πόλη υπάρχουν

περισσότερες από 200 εκκλησίες και 8 βασιλικές, λόγος ο οποίος την καθιστά έναν

πάρα πολύ  ιδιαίτερα ενδιαφέρον προορισμό για θρησκευτικό τουρισμό. Η βασιλική

εκκλησία  του  Αγίου  Μάρκου  και  η  βασιλική  εκκλησία  του  Ριάλτο  είναι  τα  πιο

σημαντικά  μέρη  που  συγκεντρώνουν  μεγάλο  πλήθος  τουριστών,  καθώς  έχουν  την

δυνατότητα  να  θαυμάσουν  πολλά  διαφορετικά  αριστουργήματα  τέχνης  υψηλής

αισθητικής  σπουδαίων καλλιτεχνών, διεθνούς χαρακτήρα, όπως του Ντονατέλο και

του Μπελίνι.

ΘΑΛΑΣΣΙΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Με περίπου 4.660 μίλια ακτογραμμής, η Ιταλία είναι ο ιδανικός προορισμός

για τους λάτρεις της θάλασσας71. Η μεγάλη ποικιλία των παραλιών της την καθιστά

ιδανικό μέρος για κάθε τύπο ανθρώπου που επιλέγει να ταξιδέψει, αφού μπορεί να

καλύψει όλες τις ανάγκες και τις επιθυμίες του, να έρθει  σε επαφή με τη φύση, τη

διασκέδαση, την ξεκούραση και τη χαλάρωση. Η ιταλική ακτή, με τους αμέτρητους

κολπίσκους της, όρμους, τουριστικά λιμάνια και μεγάλες, αμμώδεις παραλίες, είναι

πραγματικά  προσαρμοσμένη  στις  απαιτήσεις  των  λάτρων  του  νερού. Είναι  γεμάτη

από  ψαροχώρια,  καθώς  και  παράκτιες  πόλεις  με  παραθαλάσσια  θέρετρα  και

ηλιόλουστες  παραλίες.  Ένα  μεγάλο  μέρος  της  είναι  εύκολα  προσβάσιμο  με

αυτοκίνητο,  τρένο  και  αεροπλάνο,  καθώς  παρέχει  τη  δυνατότητα  φιλοξενίας  σε

αρκετά σημεία της ακτογραμμής της μικρά και μεγάλα σκάφη. Κατά την διάρκεια του

έτους διοργανώνονται σε όλη την χώρα εκδηλώσεις που σχετίζονται με τη θάλασσα

και εν γένει το υγρό στοιχείο, όπως αγώνες κωπηλασίας και ιστιοπλοΐας  

71 http://www.italia.it/en/travel-ideas/the-sea.html
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ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΑ

Η ιστιοπλοΐα  σε σκάφη αναψυχής  και λέμβους είναι δημοφιλής  σε όλη την

Ιταλία,  καθώς ακόμη και  οι μικρές παράκτιες  πόλεις  έχουν διαθέτουν τουλάχιστον

μια  μαρίνα. Η  φουσκωτή   λέμβος  που  πλέει  είναι  επίσης  πολύ  δημοφιλής  για  τις

μεγάλες  λίμνες,  ιδιαίτερα  στη  λίμνη  Garda,  η  οποία  συχνά  παρέχει  καλύτερες

συνθήκες ανέμου από τις μικρότερες λίμνες και έτσι μπορεί κανείς να απολαύσει την

βόλτα στην λίμνη συνοδευόμενη από ένα υπέροχο τοπίο.

ΚΑΤΑΔΥΣΕΙΣ

Οι  καταδύσεις  είναι  καθιερωμένες  στην  Ιταλία,  αφού  οι  πιο  δημοφιλείς

καταδύσεις που έχουν αναπτυχθεί στη Μεσόγειο είναι αυτές που διοργανώνονται σε

ιταλικά ύδατα. Οι καταδύσεις είναι δημοφιλείς σχεδόν παντού κατά μήκος της ακτής

της  Ιταλίας. Ωστόσο,  οι  καλύτερες  περιοχές  για  καταδύσεις  θεωρούνται  αυτές  που

διεξάγονται στη Θάλασσα της Λιγουρίας νότια της Γένοβα μεταξύ της χερσονήσου

του Portofino και το Cinque Terre και γύρω από τα ιταλικά νησιά Κάπρι, τη Σαρδηνία

και τη Σικελία.

Η  περιοχή  γύρω  από  τη  χερσόνησο  του  Portofino έχει  πρόσφατα

χαρακτηριστεί ως θαλάσσιο καταφύγιο, με την αλιεία και άλλες δραστηριότητες να

είναι περιορισμένες. Η περιοχή έχει βραχώδη ακτή και διαθέτει ένα ευρύ φάσμα από

ενδιαφέρουσα  θαλάσσια  ζωή,  με  χαρακτηριστικό  γνώρισμα  τη  φήμη  που  έχει

αποκτήσει για το μεγάλο αριθμό των ερυθρών κοραλλιών, και παρέχει ένα εξαιρετικό

περιβάλλον για τους λάτρεις της θαλασσιάς κατάδυσης.

ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΣΚΙ

Το θαλάσσιο  σκι και  η ιστιοσανίδα  είναι  επίσης  δημοφιλή αθλήματα,  τόσο

κατά μήκος των ακτών της όσο και σε λίμνες, ιδιαίτερα στη λίμνη Garda, του οποίου

η βόρεια άκρη σημειώνει πολύ  ισχυρούς ανέμους της.

Οι  πολυάριθμες  λίμνες  της  Ιταλίας  προσφέρουν  στιγμές  χαλάρωσης  και

σύνολο δραστηριοτήτων στους λάτρεις της φύσης. Ειδικά οι λίμνες Garda και Como,

οι οποίες προσελκύουν εύρωστους οικονομικά ανθρώπους και αποτελούν τουριστικά
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θέρετρα ακόμη και διασημοτήτων, δίνουν την ευκαιρία στον επισκέπτη να απολαύσει

κολύμπι, πεζοπορία ιστιοπλοΐα και ψάρεμα αποκτώντας μία πρωτόγνωρη εμπειρία.

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

            Η Ιταλία είναι μια δημοφιλής χώρα για τους οπαδούς του ποδοσφαίρου. Η

Ιταλία διαθέτει πολλά και μεγάλα γήπεδα ποδοσφαίρου. Τα κυριότερα αυτών είναι το

Stadio Olimpico στην Ρώμη με χωρητικότητα που φτάνει 82.307 θέσεις όπου είναι οι

έδρες των ποδοσφαιρικών ομάδων Ρώμα και Λάτσιο, το stadio Giuseppe Meazza το

οποίο  είναι  η  έδρα  των  ποδοσφαιρικών  ομάδων  Μίλαν  και  Ίντερ  και  το  τρίτο

μεγαλύτερο ποδοσφαιρικό γήπεδο της Ιταλίας είναι το stadio San Paolo. Οι επιδόσεις

των ομάδων αυτών τόσο σε εγχώριο όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι ο λόγος που

χαρακτηρίζονται ως τα «διαμάντια» του ιταλικού ποδοσφαίρου. Η Ιταλία με αυτά τα

ποδοσφαιρικά  γήπεδα  στην  κατοχή  της  θεωρείται  ότι  βρίσκεται  στην  ελίτ  των

ευρωπαϊκών  γηπέδων.  Αυτές  οι  ομάδες  κυριαρχούν  στα  παγκόσμια  σαλόνια  του

ποδοσφαίρου και πολλοί φίλαθλοι συρρέουν από κάθε μέρος του πλανήτη για να τις

παρακολουθήσουν. 

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ

            Η Ιταλία είναι μια χώρα που αγαπά και προωθεί τον αθλητικό τουρισμό της

μέσω  της  ποδηλασίας.  Σεβόμενη  την  τοπική  κουλτούρα  και  το  περιβάλλον  οι

διακοπές με ποδηλασία είναι μια ιδιαίτερα αξιόλογη πηγή εσόδων για την χώρα72. Η

Ιταλία  μαζί  με  άλλες  11  χώρες  της  Μεσογείου  παίρνει  μέρος  στην  διοργάνωση,

EUROVELO8.  Το  έργο  αυτό  χρηματοδοτείται  από  την  Ευρωπαϊκή Ένωση  και

συνιστά  μια  διαδρομή  με  ποδήλατο  έκτασης  περίπου  965 χιλιόμετρα.  Στόχος  της

χώρας  είναι  να  ενισχύσει  και  να  επεκτείνει  το  ποδηλατικό  της  δίκτυο  ακόμη

περισσότερο. 

ΦΟΡΜΟΥΛΑ 1

Η  formula 1 είναι  το  πρωτάθλημα  αγώνων  αυτοκινήτων.  Θεωρείται  το  πιο

ακριβοπληρωμένο άθλημα λόγω της τιμής του εισιτηρίου του, η αξία η οποία μπορεί

72 (2015),http://www.sportindustry.com/site/Home/SportFitness/Sporteturismo/articolo1008271.html 
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να  κυμαίνεται  από  τα  300€ έως  και  το  ποσό  των  3.000€. Επιπλέον,  ως  ιδιαίτερα

δαπανηρή  και  αυξημένου  κόστους  χαρακτηρίζεται  η  τεχνολογία  που  είθισται  να

χρησιμοποιείται για τα μονοθέσια αυτοκίνητα που συμμετέχουν στους αγώνες. Μία

από τις διασημότερες πίστες με τις κατάλληλες υποδομές είναι η πιστά στη Μόντσα

στην βόρεια Ιταλία με έκταση δρόμου περί τα 306 χιλιόμετρα. Η πίστα αυτή είναι πιο

μικρή και σύντομη πίστα στο κόσμο.

ΟΙΝΟΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Η ιταλική κουζίνα κατατάσσεται ανάμεσα στις πιο αγαπητές παγκοσμίως. Και

δεν  είναι  μόνο  η  παραδοσιακή  συνταγή  για  μακαρόνια  με  σάλτσα  ντομάτα  και

βασιλικό.  Η  Ιταλία  είναι  μια  χώρα  ιδιαίτερα  πλούσια  σε  τρόφιμα  και  συνταγές

gourmet, με πολλά τοπικά προϊόντα και σημαντική εθνική γαστρονομική κουλτούρα.

Προκειμένου να υπερασπιστεί την ποιότητα και την ποικιλία του  τοπικού πλούτου

αγροτικών  προϊόντων,  το  ιταλικό  κράτος  χρησιμοποιεί  συχνά  τις  ιταλικές  και

ευρωπαϊκές  διατάξεις  που  προστατεύουν  τα  περιουσιακά  στοιχεία  με  σφραγίδες

Προστασίας Προέλευσης73. Παράλληλα, η φήμη για τα υψηλής ποιότητας κρασιά της,

με  τις  τοπικές  ποικιλίες  να  ξεχωρίζουν,  την  καθιστούν  δημοφιλή  παγκοσμίως.  Η

υψηλή  ποιότητα  και  η  ποικιλία  των  ιταλικών  τροφίμων  αναγνωρίζεται  σε  πολλές

χώρες του εξωτερικού, οι οποίες συχνά μιμούνται τα διάφορα ιταλικά προϊόντα. Η

κουζίνα, λοιπόν, είναι ένας ακόμη λόγος για τον τουρισμό στη χώρα αυτή. Υπάρχουν

αμέτρητα φεστιβάλ και εκθέσεις τροφίμων και δοκιμής τοπικών κρασιών σε όλη τη

χώρα.  Η  βιομηχανία  της  καλής  ιταλικής  φιλοξενίας  συμπεριλαμβάνει  όλο  και

περισσότερο στην προσφορά που διαθέτει σε κάθε τουρίστα, το καλό ιταλικό φαγητό

με ντόπια αγνά προϊόντα και καλό κρασί. 

Επίσης φημισμένο θεωρείται το παγωτό στην Ιταλία. Το παγωτό μπορεί στην

αρχική του μορφή να μην είναι δημιούργημα ιταλικό, αλλά το παγωτό με τη σημερινή

του κρεμώδη υφή είναι συνιστά  αναντίρρητα  ιταλική  ανακάλυψη. Δημιουργός  του

θεωρείται ο Κόζιμο Ρουτζέρι από τη Φλωρεντία. Αρχικά, το παγωτό ήταν σύμβολο

πλούτου και εξουσίας, γιατί την εποχή που ανακαλύφθηκε ο πάγος  ήταν  ένα πολύ

ακριβό αγαθό.  Ο πρώτος  πωλητής  παγωτού  στην ιστορία ήταν  Ιταλός  και λεγόταν

Φραντσέσκο Προκόπιο Κούτο. Ξεκίνησε να δραστηριοποιείται το 1686 και αργότερα

άνοιξε  ένα  μαγαζί  στο  Παρίσι,  που  το  ονόμασε  “Λε  Προκόπ”  και  υπάρχει  μέχρι

73 http://www.fufluns.com/en/
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σήμερα. Επίσης, η πρώτη αυτόματη μηχανή παγωτού χρονολογείται το 1931. Στην

Ιταλία υπάρχει από το 2003 Σχολή Παγωτού. Βρίσκεται σε μια μικρή πόλη κοντά στη

Μπολόνια, που λέγεται Άντζολα Ντελ Εμίλια και αποσκοπεί στην πλήρη κατάρτιση

των υποψηφίων γύρω από την παρασκευή του δημοφιλούς αυτού γλυκίσματος. Το

2012 χτίστηκε εκεί και το πρώτο Μουσείο Παγωτού στον κόσμο. Το κτίριο καλύπτει

μια έκταση 1.000 τετραγωνικών μέτρων και βασικός χρηματοδότης ήταν μια από τις

μεγαλύτερες βιομηχανίες παγωτού στον κόσμο, η Carpigiani. 

Επιπλέον, ο καφές αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινής ζωής των

Ιταλών,  καθώς  θεωρείται  ότι  ένας  καλοφτιαγμένος  καφές  τύπου  espresso είναι

απαραίτητος για να εξελιχθεί σωστά η μέρα. Παράλληλα, στη χώρα έχουν την έδρα

τους  και  δραστηριοποιούνται  αρκετές  πολυεθνικές  εταιρείες  καφέ,  οι  οποίες

θεωρούνται κολοσσοί όπως η  LaVazza και η  Illy. Βέβαια, ενώ η προετοιμασία του

καφέ είναι μια ολόκληρη ιεροτελεστία, δεν ισχύει το ίδιο για την κατανάλωση του.

Θα  μπορούσε  νε  παρατηρήσει  κανείς  ότι  η  κατανάλωση  καφέ  μέσα  στην  ημέρα

συντελείται κατά τη διάρκεια ενός τρελού κυνηγητού. Ειδικά, όταν πρόκειται για μία

μονή δόση καφέ espresso η κατάσταση είναι ανάλογη με αυτή της κατανάλωσης ενός

γρήγορου ποτού μικρής δόσης τύπου σφηνάκι. Οι γηγενείς επισκέπτονται ένα από τα

πολλά  café  bars,  παραγγέλνουν  τον  καφέ  τους  και  τον  καταναλώνουν  σε  μερικά

λεπτά. Αλλά, ακόμα και ο πιο χαλαρός καφές δεν έχει διάρκεια μεγαλύτερης της μίας

ώρας. Ο  καφές  στην  Ιταλία,  όπως  και  σε  πολλές  χώρες  του  κόσμου  έχει  καθαρά

λειτουργική χρήση. Η κατανάλωση αποσκοπεί αποκλειστικά και μόνο στην πρωινή

επαγρύπνηση ή στην επιλογή μιας έντονης γεύσης. Ο εθνικός καφές της Ιταλίας είναι

ο espresso, λοιπόν, και εάν το θέλουμε απλό, λιτό και απέριττο τον παραγγέλνουμε

λέγοντας απλά: “caffé”.  

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Η Ιταλία θεωρείται από τους πιο δημοφιλείς προορισμούς του διεθνούς jet set.

Τον  τίτλο  τον  κερδίζει  δε  επάξια  καθώς  είναι  πολύ  καλός  χειμερινός  προορισμός

προσφέροντας  στον επισκέπτη  τη δυνατότητα  να απολαύσει τα γραφικά  τοπία  των

χιονισμένων  ιταλικών  Άλπεων  συνδυάζοντας  και  τις  αθλητικές  ενασχολήσεις  που

προσφέρονται74.Η  Ιταλία  κατέχει  αρκετά  χιονοδρομικά  κέντρα  και  σαλέ.

Συγκεκριμένα τα Cortina d' Amprezzo, Madonna di Campiglio, Moena είναι μερικά

74 http://www.cai.it/index.php?id=221&L=1

83



κέντρα που παρέχουν μεγάλη γκάμα ξενοδοχείων και υπηρεσίες υψηλού επιπέδου. Οι

εκπληκτικές πίστες διαφορετικών επιπέδων δυσκολίας που διαθέτουν τα περισσότερα

χιονοδρομικά  κέντρα,  η  καλή  ποιότητα  και  η  ποσότητα  χιονιού,  οι  κατάλληλες

καιρικές συνθήκες και εξοπλισμοί που παρέχουν, έχουν σαν αποτέλεσμα την ύπαρξη

των  πλέον  ιδανικών  συνθηκών  με  τους  λάτρεις  των  χειμερινών  σπορ  να

απολαμβάνουν τις διακοπές  τους όσο πιο συχνά γίνεται. Τέλος, οι Ιταλικές  Άλπεις

αποκτούν  τους  πιο φανατικούς  επισκέπτες  της  Ευρώπης,  ενώ  ακόμα  και  κατά  την

περίοδο της οικονομικής κρίσης που μαστίζει από το 2008 την Ευρώπη, φαίνεται να

προτιμούν και να επιλέγουν τις πλέον ακριβοπληρωμένες υποδομές που προσφέρουν,

κάτι που συντελεί θετικά ασφαλώς στην οικονομία της χώρας υποδοχής, δηλαδή της

Ιταλίας.

ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Ο αγροτουρισμός στην Ιταλία έχει αναπτυχτεί περισσότερο στο βόρειο τμήμα

της  χώρας,  ενώ  στο  νότιο  τμήμα  η  διαχείριση  των  καταλυμάτων  γίνεται  από

συνεταιρισμούς, οι όποιοι προωθούν τα τοπικά αγροτικά προϊόντα και τα είδη λαϊκής

τέχνης.  Παρατηρείται  η  ύπαρξη  μιας  αυτόνομης  ανάπτυξης  που  συμπληρώνει  την

τουριστική  προσφορά  της  χώρας  γενικότερα.  Οι επιλογές  που  έχουν οι  επισκέπτες

είναι  διανυκτέρευση  με  πρωινό  σε  ανεξάρτητα  διαμερίσματα,  σε  αναπαλαιωμένα

κάστρα  και  σε  αγροτικές  οικογένειες.  Συνδυάζουν  απλότητα  και  ανέσεις.  Οι

επισκέπτες  μπορούν  να  συμμετάσχουν  στην  συγκομιδή  σταφυλιών,  σε  μαθήματα

μαγειρικής  και  κεραμικής  αλλά  και  σε  πολλά  διαφορετικά  σπορ.  Σήμερα  ο

αγροτουρισμός  προωθείται  από  την  κρατική  οργάνωση  «Anargitour»  η  οποία

αποτελεί τη συνεργασία τριών παλιότερων οργανώσεων, που η ένωση τους επέφερε

σημαντικά οφέλη στην ανάπτυξη και την προώθηση του αγροτουρισμού στην Ιταλία.

ΙΑΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Στην Ιταλία υπάρχουν πολλές ιαματικές φυσικές πηγές. Εκμεταλλευόμενοι

αυτόν το φυσικό πλούτο, το κράτος φρόντισε να δημιουργήσει κέντρα ομορφιάς, spa

που  απευθύνονται  σε  επισκέπτες  που  θέλουν  να  διατηρήσουν  την  φόρμα  τους  και

αναζητούν τη σωματική ευεξία. Αυτή η μορφή τουρισμού υπήρχε ήδη από την εποχή
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των  αρχαίων  Ρωμαίων,  οι  οποίοι  χρησιμοποιούσαν  τις  θερμές  πηγές  τόσο  για  τις

θεραπευτικές ιδιότητες όσο και όσο για λόγους αναψυχής. Σήμερα υπάρχουν όλο και

περισσότερα  κέντρα  για  τη  συνολική  ευημερία  των  τουριστών.  Αυτά  τα  κέντρα

προσφέρουν γυμναστική στο νερό, μασάζ για χαλάρωση και τόνωση, λασπόλουτρα,

κούρα ομορφιάς και φυσιοθεραπείες.

2.4.5 ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ

Το  ιταλικό  σιδηροδρομικό  δίκτυο  εκτείνεται  στα  16  χιλιάδες  χιλιόμετρα,

προσφέροντας  ομοιόμορφη κάλυψη σε όλη την  χώρα75. Στο τέλος  του  20ου αιώνα,

αναπτύχθηκαν  και  εκσυγχρονίστηκαν  καινούρια  δρομολόγια,  ενώ  παράλληλα

προστέθηκαν  υψηλής  ταχύτητας  γραμμές,  καθώς  και  ηλεκτρονικά  συστήματα

κρατήσεων  και  ελέγχου  των  εμπορευματικών  μεταφορών.  Οι  σιδηρόδρομοι

συνδέονται με την υπόλοιπη Ευρώπη μέσα από μια σειρά ορεινών διαδρομών, που

συνδέουν το Τορίνο με την Φρέζους στην Γαλλία, το Μιλάνο με την Ελβετία μέσω

της  Σήραγγας  «Simplon»,  την  Βερόνα  με  την  Αυστρία,  την  Γερμανία  μέσω  του

Μπρένερ Πας και την Βενετία με την Ανατολική Ευρώπη μέσω του Ταρβίσιου.

Όσον  αφορά  τον  αεροπορικό  τρόπο  πρόσβασης,  όλες  οι  κύριες  πόλεις

συνδέονται με συχνές καθημερινές πτήσεις. Το μεγαλύτερο ποσοστό του επιβατικού

κοινού  χρησιμοποίει  τέσσερα  τα  πιο  πολυσύχναστα  αεροδρόμια,  δηλαδή  το

αεροδρόμιο της πρωτεύουσας «Leonardo Da Vinci», τα αεροδρόμια που βρίσκονται

στο  Μιλάνο,  «Malpensa» και  «Linate» και  τέλος  της  Βενετίας  «Marco Polo».  Τα

περιφερειακά αεροδρόμια (του Τορίνου, Γένοβας, Βερόνας, Μπολόνια, Ρίμινι, Πίζα,

Νάπολη,  Μπρίντιζι,  Παλέρμο,  Κατάνια,  Κάλιαρι)  χρησιμοποιούνται  κυρίως  από

75 www.britannica.com/place/italy/transportation 
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εγχώριους τουρίστες, με εξαίρεση την αιχμή της τουριστικής περιόδου, δηλαδή τους

καλοκαιρινούς μήνες, περίοδος που υφίσταται και εσωτερικός τουρισμός. Ο εθνικός

αερομεταφορέας της Ιταλίας  υπήρξε για πολλά χρόνια η  Alitalia. Ωστόσο, το 2008

κήρυξε  πτώχευση  και  εξαγοράστηκε  από  έναν  ιταλό  επενδυτικό  όμιλο.  Η

συγχώνευση της με την εγχώρια αεροπορική εταιρία Air One ήταν το επόμενο βήμα

που επακολούθησε. 

Επιπροσθέτως,  είναι  ακόμα  πιο  βολικό  να  ταξιδέψουν  οι  επισκέπτες  με

λεωφορείο ή αυτοκίνητο, από την στιγμή που ένα πυκνό δίκτυο αυτοκινητοδρόμων,

με δύο λωρίδες ανά κατεύθυνση και οδικές αρτηρίες, επιτρέπουν στους επισκέπτες να

φτάσουν  σε  οποιοδήποτε  σημείο  της  χώρας  με  απλό  και  γρήγορο  τρόπο.  Για  να

μεταβούν σε όλα τα νησιά της Ιταλίας από την ηπειρωτική χώρα, τακτικά δρομολόγια

οχηματαγωγών (ferry boat) αποκλίνουν από τις κύριες πόλεις και κωμοπόλεις κατά

μήκος της ακτής.

2.4.6 ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ - ΤΡΟΠΟΙ
ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

Η  μοναδικότητα  και  η  σπουδαιότητα  των  διεθνών  πόρων  μιας  χώρας  είναι

σημαντικοί παράγοντες που καθορίζουν το δυναμικό του τουρισμού της. Η θέση της

Ιταλίας  ως  ένας  από  τους  κορυφαίους  προορισμούς  πολιτιστικού  τουρισμού  στον

κόσμο  τονίζεται  από  τον  μεγάλο  αριθμό  των  μοναδικών  μνημείων  που  αποτελούν

μέρος  της  Παγκόσμιας  Κληρονομιάς  της  UNESCO  καθώς  και  την  εκτεταμένη

προσφορά των μουσείων και των παρόμοιων πολιτισμικών ιδρυμάτων. Είναι σαφές

ότι η Ιταλία εξακολουθεί να έχει ένα πολύ ισχυρό διεθνές εμπορικό σήμα. Ωστόσο, η

αύξηση  του  ανταγωνισμού  δυσχεραίνει  την  Ιταλία  όπως  και  τους  άλλους

παραδοσιακούς τουριστικούς προορισμούς να διατηρηθούν σε πρωταρχική θέση στην

παγκόσμια  σκηνή.  Η  Εθνική  Υπηρεσία  Τουρισμού  (ENIT)  είναι  αρμόδια  για  τον

στρατηγικό  σχεδιασμό  και  την  διατήρηση  της  συνεχούς  και  αποτελεσματικής

παρουσίας  στις  αγορές.  Παράλληλα,  οι  περιφέρειες  έχουν  την  ευθύνη  για  την

ανάπτυξη  και  προώθηση  του  τουρισμού  σε  συνεργασία  με  την  Εθνική  Υπηρεσία

Τουρισμού με διάφορες εκστρατείες προώθησης. Η αξιολόγηση του μάρκετινγκ και

οι  εκστρατείες  προώθησης  αποτελούν  σημαντικό  στοιχείο  της  αξιολόγησης  του
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τουρισμού  και,  σε  γενικές  γραμμές,  η  ιταλική  προώθηση  του  τουρισμού  δεν είναι

επαρκώς προσανατολισμένη αυτή τη στιγμή.

         Ο λογαριασμός “Italia.it” έχει αποκτήσει έως πρότινος 360 χιλιάδες οπαδούς

(followers)στο δημοφιλέστερο μέσο κοινωνικής δικτύωσης «Facebook». Ακολουθούν

τα «Google+» και «Twitter», με 283 και 79 χιλιάδες οπαδούς αντιστοίχως.

Πηγή: https://www.facebook.com/italia.it 

Σημαντικό  project για το 2011 αποτέλεσε το πρόγραμμα  BRIC, που στόχευε στους

τουρίστες από τις χώρες προέλευσης της Βραζιλίας, Ρωσίας, Ινδίας και Κίνας, καθώς

ο  πληθυσμός  των  χωρών  αυτών  παρουσιάζει  μια  αυξανόμενη  τάση  διάθεσης

χρημάτων στον τουρισμό. Το αρμόδιο Υπουργείο και η Εθνική Υπηρεσία Τουρισμού

στοχεύει  κυρίως  στην  προώθηση  του  τουρισμού  μέσω  της  προβολής  της

καλλιτεχνικής κληρονομιάς της χώρας76.

Σημαντικές  προσπάθειες  συντελούνται  ακόμη  στην  αύξηση  του  εγχώριου

τουρισμού. 

76 http://www.eturbonews.com/22095/plan-italy-increase-tourism-income 
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Το  τμήμα  αγοράς  στο  οποίο  ο  Ιταλικός  τουρισμός  μπορεί  να  στοχεύσει,

διατυπώνονται στις ακόλουθες τρεις ομάδες (groups)77:

1. Νεολαία (18-24)

2. Ηλικιωμένοι (60+)

3. Οικογένειες με παιδιά

Και αυτό συμβαίνει διότι δίνεται μια πληθώρα επιλογών για τις ομάδες αυτές, πάντα

σε συνάρτηση με το είδος τουρισμού που επιλέγουν 

                                        2.5 ΕΛΛΑΔΑ

2.5.1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Η Ελλάδα  βρίσκεται στο νοτιοδυτικό μέρος της  Ευρώπης και συνορεύει με

την  Αλβανία,  την  Πρώην  Γιουγκοσλαβική  Δημοκρατία  της  Μακεδονίας,  την

Βουλγαρία  και  βορειοανατολικά  με  την  Τουρκία.  Βρέχεται  δυτικά  από  το  Ιόνιο

Πέλαγος,  ανατολικά  από  το  Αιγαίο  Πέλαγος  και  νότια  από  το  Λιβυκό  Πέλαγος.

Επίσης, οι ακτές του μεγαλύτερου νησιού της Ελλάδας, της Κρήτης, βρέχονται από

την  ανατολική  Μεσόγειο. Η γεωγραφική  της  έκταση  αποτελείται  περίπου  από  130

χιλιάδες τετραγωνικά χιλιόμετρα.

Η μεγαλύτερη πόλη και η πιο πυκνοκατοικημένη είναι η πρωτεύουσα της, η

Αθήνα και ο συνολικός της πληθυσμός εκτιμάται στα 11 εκατομμύρια. Ανήκει στην

Ευρωπαϊκή Ένωση από την 1η Ιανουαρίου του 1981 και σαν μέλος της ευρωζώνης

(2001) το νόμισμα που χρησιμοποιεί στις συναλλαγές της είναι το ευρώ. Η επίσημη

γλώσσα  είναι  η  ελληνική  και  το  πολίτευμα  της  είναι  Προεδρευόμενη

Κοινοβουλευτική Δημοκρατία. 

Σαν  Μεσογειακή  χώρα,  η  Ελλάδα  έχει  κλίμα  τυπικά  μεσογειακό,  δηλαδή

αρκετά θερμά και ξηρά καλοκαίρια και ήπιους χειμώνες κάτι την καθιστά ιδιαίτερα

προσφιλή  προορισμό,  κυρίως  στους  τουρίστες  από  βόρειες  χώρες  που  δεν  έχουν

συνηθίσει  τόση  ηλιοφάνεια.  Η  Ελλάδα  ως  μεσογειακή  χώρα  φημίζεται  για  την

μεσογειακή  της  διατροφή  και  τα  προϊόντα  που  παράγει  δηλαδή  για  το  παρθένο

77 http://www.euromonitor.com/travel-in-italy/report 
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ελαιόλαδο, για τα γαλακτοκομικά προϊόντα όπως το γιαούρτι και την φέτα, για πολλά

ευεργετικά βότανα όπως το χαμομήλι καθώς και τη μαστίχα που έχει αποκλειστικά

και μόνο έναν τόπο προέλευσης παγκοσμίως, το νησί της Χίου. 

Η Ελλάδα είναι παγκοσμίως γνωστή ως η χώρα που έφερε την δημοκρατία και

τον  πολιτισμό  στα  υπόλοιπα  κράτη.  Σημαντικό  ρόλο  στην  διαμόρφωση  του

πολιτισμού  της  κατείχε  η  αρχαία  Ελλάδα  καθώς  οι  περισσότερες  θεωρητικές  και

θετικές επιστήμες θεμελιώθηκαν όπως ενδεικτικά η αρχιτεκτονική, η ιατρική,  και η

φιλοσοφία. Η  πιο  σημαντική  διοργάνωση  της  αρχαίας  Ελλάδας  και  πλέον

παγκοσμίως  είναι οι Ολυμπιακοί  αγώνες, όπου  για  πρώτη  φορά  διεξήχθησαν  στην

αρχαία Ολυμπία το 776 προ Χριστού. 

Επίσημη  θρησκεία  του  κράτους  είναι  ο  ορθόδοξος  χριστιανισμός,  καθώς  η

πλειονότητα του πληθυσμού πιστεύει σε αυτή την θρησκεία. 

Τα πολυάριθμα πολιτιστικά της μέρη,  σε συνδυασμό με τις γαλάζιες παραλίες

και  τις  καθαρές  ακτές  θεωρούνται  από  τα  βασικότερα  κριτήρια  που  επιλέγουν  οι

τουρίστες την Ελλάδα σαν τον προορισμό διακοπών τους.

2.5.2 ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Το 1974, μετά την  πτώση  της  Δικτατορίας  των Συνταγματαρχών,  επήλθε  η

περίοδος της Μεταπολίτευσης στην Ελλάδα, δηλαδή η περίοδος που το πολίτευμά της

μετατράπηκε  σε προεδρευόμενη  κοινοβουλευτική  δημοκρατία,  η  οποία  διατηρείται

έως  σήμερα.  Με την αλλαγή  αυτή  του  πολιτεύματος  παρουσιάστηκε  ευημερία  και

σταθερότητα  στην  χώρα  και  οι σπουδαιότερες  επιτυχίες  που  ακολούθησαν  ήταν  η

ένταξη  της  Ελλάδας  στην  τότε  Ευρωπαϊκή  Οικονομική  Κοινότητα,  γεγονός  που

συντέλεσε καταλυτικά στην τεράστια ανάπτυξη και στην άνοδο του τουρισμού της.

Με  βάση  τα  στοιχεία  που  παραθέτονται  στον  επίσημο  ιστότοπό  της

Ευρωπαϊκής  Ένωσης για  την  Ελλάδα78,  στους  σπουδαιότερους  κλάδους  της

οικονομίας της για το 2014, συγκαταλέγονται οι εξής: χονδρικό και λιανικό εμπόριο,

οι μεταφορές, οι υπηρεσίες στέγασης και εστίασης (26.3%), η δημόσια διοίκηση, η

78 https://www.youtube.com/watch?v=EXOBWUg-MbY 

89



άμυνα,  η  εκπαίδευση,  η  υγεία  και  η  κοινωνική  πρόνοια  (20.8%)  και  οι

κτηματομεσιτικές δραστηριότητες (18.5%).

Ωστόσο, κύριος φορέας οικονομικής ανάπτυξης για την Ελλάδα θεωρείται ο

τουρισμός, ο οποίος αποκτά δικαίως τον χαρακτηρισμό της "βαριάς βιομηχανίας" της.

Και  αυτό  γιατί  ο  τουρισμός  αντιπροσωπεύει  περίπου  το  15%  της  Ελληνικής

οικονομίας,  δεδομένου  της  άμεσης  (7%)  και  έμμεσης  (8%)  ακαθόριστης

προστιθέμενης  αξίας  (ΑΠΑ)79.  Ως  προς  τον  τομέα  της  απασχόλησης,  ένας  στους

πέντε κατοίκους εργάζεται άμεσα ή έμμεσα στον τουριστικό κλάδο.

Οι περισσότεροι αλλοδαποί επισκέπτες της κατάγονται από την Γερμανία και

το Ηνωμένο Βασίλειο, με το μερίδιο της αγοράς τους να κυμαίνεται μεταξύ του 3%

και του 4%.

            Σύμφωνα  με  τον  κ.  Ηγουμενάκη  Ν.,  η  επιθυμία  των  τουριστών  για

ξεκούραστες  και  ανέμελες  διακοπές,  με  τον  ήλιο,  την  θάλασσα  και  την  άμμο  να

πρωταγωνιστούν  στα  συστατικά  στοιχεία  των  διακοπών  τους,  αποτελούν  τους

τουριστικούς και πρωταρχικούς λόγους των τουριστών που επιλέγουν την Ελλάδα80.

          Κατά  τη  διάρκεια  της  τελευταίας  δεκαετίας  οι  αφίξεις  παρουσιάζουν

αυξανόμενη τάση. Από την περίοδο των Ολυμπιακών Αγώνων στην Ελλάδα και μετά

την λήξη τους, το 2004 έως και το 2007, φαίνεται μια έντονη τουριστική εισροή στην

χώρα,  ειδικά  την  διετία  2005-200681(βλ.  Πίνακα  2.2.2).  Το  2008-2010  είναι  η

περίοδος  που  η  οικονομική  κρίση  ξεσπά  στην  Ελλάδα.  Σημειώθηκε  μια  σειρά

αποτρόπαιων γεγονότων, όπως η επίθεση στην Marfin Bank και η δολοφονία του Α.

Γρηγορόπουλου, που  πήραν  δραματική  τροπή, καθώς  επακολούθησαν  διαδηλώσεις

με βιαιότητες και πολλές υλικές καταστροφές. Τα συμβάντα αυτά, εκτός των άλλων,

είχαν  σαν  επίπτωση  την  προβολή  αρνητικής  εικόνας  της  χώρας  και  την  μείωση

μεγάλου μέρους του ταξιδιωτικού κοινού, το οποίο δεν προτίμησε την Ελλάδα και

επομένως, οι διεθνείς αφίξεις της μειώθηκαν σημαντικά. Ακόμη ένας παράγοντας που

συντέλεσε στην μείωση αυτή, είναι η αύξηση του ΦΠΑ στις ξενοδοχειακές μονάδες

79 McKinsey & Company, Athens Office “Greece 10 years ahead”-Executive Summary 
80 Ηγουμενάκης Ν. Γ.  (2000). Τουρισμός και ανάπτυξη , Αθήνα : Interbooks

81 (2008),  http  ://  www  .  naftemporiki  .  gr  /  finance  /  story  /200647/  poies  -  xores  -  protimoun  -  oi  -  europaioi  -
touristes 
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κατά  το  χρονικό  διάστημα  2005-200982.  Αντιθέτως,  το  2014 αποτέλεσε  μια  πολύ

καλή  χρονιά  για  τον  τουρισμό  της  χώρας,  καθώς  σημείωσε  ρεκόρ  αφίξεων  που

άγγιξαν τα 22 εκατομμύρια.

Πίνακας 2.2.2  Διεθνείς Τουριστικές Αφίξεις 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009
13.313.000 14.765.000 16.039.000 16.165.000 15.939.000 14.915.000

2010 2011 2012 2013 2014
15.007.000 16.427.000 15.518.000 17.920.000 22.033.463

Πηγές: Ελληνική Στατιστική Αρχή, ΣΕΤΕ (2004-2014)

Πίνακας 2.2.2.1  Συμμετοχή ΑΕΠ στον Τουρισμό

2004 2005 2006 2007 2008 2009
16.3% 17.6% 17.8% 17.5% 16.8% 15.9%

2010 2011 2012 2013 2014
16% 15.8% 16.4% 16.3% 17.3%

Πηγή: WTTC-Travel & Tourism Economic impact

82 (2010), http  ://  www  .  enet  .  gr  /?  i  =  news  .  el  .  article  &  id  =119990 
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        Η Ελλάδα είναι μια χώρα όπου τους περισσότερους μήνες του χρόνου επικρατεί

η  ηλιοφάνεια  και  σε  συνδυασμό  με  τα  πολυάριθμα  νησιά  της,  προσελκύει

εκατομμύρια επισκέπτες ετησίως. Λόγω της γεωγραφικής της θέσης και της μεγάλης

της πολιτιστικής  κληρονομιάς, συνδυάζει τρία βασικά χαρακτηριστικά: τον Αρχαίο

πολιτισμό, τα καταπληκτικά τοπία και τον υψηλού επιπέδου, ανεπτυγμένο τουρισμό.

Η Ελλάδα είναι γνωστή ακόμη για την φιλοξενία που προσφέρουν οι ντόπιοι, γεγονός

που εκτιμούν όσοι την επισκέπτονται, με αποτέλεσμα να την προτιμούν εκ νέου και

επί σειρά ετών για τις καλοκαιρινές διακοπές τους.

ΙI.5.3 ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ

Σύμφωνα με τον  Senior Consultant της  ICAP GROUP, κ. Παλαιολόγο, χάρη

στην  ανακαίνιση  πολλών  ξενοδοχειακών  μονάδων  ανά  την  επικράτεια,  η

ξενοδοχειακή υποδομή της Ελλάδας έχει αναβαθμιστεί την τελευταία δεκαετία (2004-

2014)83.  Παράλληλα,  επεσήμανε  και  την  ανάπτυξη  καινούριων  ξενοδοχειακών

μονάδων που παρέχουν υπηρεσίες υψηλού επιπέδου.

Αξιοσημείωτη  αποτελεί  η  είδηση  ότι  για  το  2014,  το  σύνολο  των

ξενοδοχειακών  μονάδων  και  κάμπινγκ  άγγιξαν  για  πρώτη  φορά  τα  10.000

καταλύματα84.

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ (1990-2014)

83 (2015),  http://www.naftemporiki.gr/finance/story/922243/icap-simantiki-i-suneisfora-tou-
ksenodoxeiakou-kladou-stin-oikonomia#null 
84 Σ.  Κουσούνης  (2015),
http://www.kathimerini.gr/800649/article/oikonomia/epixeirhseis/xreiasthke-enas-aiwnas-gia-na-
f8asoyn-10000-ta-katalymata-sthn-ellada 
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Πηγή: Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδας, 2014

Το 2004, μόνο οι ξενοδοχειακές μονάδες ξεπέρασαν τις 8 χιλιάδες και μέχρι το 2014

προστέθηκαν  περίπου  άλλες  δύο  χιλιάδες,  συγκεντρώνοντας  9.745 (2014),  με  την

συνολική δυναμικότητα  των κλινών τους  να πλησιάζουν τις  781 χιλιάδες, την ίδια

χρονιά.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ (2014)

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ

ΜΟΝΑΔΕΣ/
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

5***** 4**** 3*** 2** 1* ΣΥΝΟΛΟ

ΜΟΝΑΔΕΣ 375 1.298 2.402 4.198 1.472 9.745

ΔΩΜΑΤΙΑ 59.581 101.334 96.742 118.929 28.193 404.779

ΚΛΙΝΕΣ 120.902 196.402 185.922 223.562 53.933 780.721
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Πηγή: Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδας, 2014

ΕΤΟΣ 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 20132014

ΞΕΝ.
ΚΑΤ.

8.899 9.036 9.111 9.207 9.385 9.559 9.732 9.648 9.661 9.6779.706

ΔΩΜΑΤΙ

Α
351.891 358.721 364.179 364.179 375.067 383.008 397.660 397.322 399.037 401.332 404.779 

ΚΛΙΝΕΣ 668.271 682.050 693.252 693.252 715.857 732.279 763.407 763.668 767.756 773.445 780.721 

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΩΜΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΝΩΝ

(2004-2014)

Πηγές: Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδας 2004-2014

         Σύμφωνα με έρευνα που πραγματοποιήθηκε από το Ινστιτούτο Τουριστικών

Ερευνών και Προβλέψεων σε συνεργασία με το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδας
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υπό  τον  τίτλο  «Εξελίξεις  στον  Παγκόσμιο  και  τον  Ελληνικό  Τουρισμό,  2014»,  τα

στοιχεία  που  προέκυψαν,  αναφορικά  με  τις  ελληνικές  ξενοδοχειακές  μονάδες  την

περίοδο της οικονομικής κρίσης, συνοψίζονται στα εξής:

1. 696 καινούριες  ξενοδοχειακές  μονάδες  ξεκίνησαν  την  λειτουργία  τους,  με  την

συνολική  δυναμικότητα  των  κλινών  τους  να  ξεπερνάει  τις  50 χιλιάδες  (2010-

2014).  Ακόμη,  σημαντικό  πόρισμα  αποτελεί  και  η  αξιολόγηση  των  μονάδων

αυτών, από την στιγμή που το 73%, κατέλαβε τις τρεις υψηλότερες κατηγορίες

ξενοδοχείων.

2. Ενώ, δεν έλειψαν από το προσκήνιο και ξενοδοχεία που έπαψαν να λειτουργούν

και  υπολογίζονται  στα  523  με  την  συνολική  τους  δυναμικότητα  να  εκτιμάται

κοντά στις 29 χιλιάδες κλίνες (2010-2014). Όσον αφορά την αξιολόγηση των εν

λόγω  ξενοδοχείων,  μόλις  το  29%  προερχόταν  από  τις  τρεις  υψηλότερες

κατηγορίες ξενοδοχείων.

ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΑΜΠΙΝΓΚ (2014)

ΜΟΝΑΔΕΣ

ΚΑΜΠΙΝΓΚ/
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

5***** 4**** 3*** 2** 1* ΣΥΝΟΛΟ

ΜΟΝΑΔΕΣ 0 27 39 223 10 299

ΘΕΣΕΙΣ

0 223 206 729 0 1.158

ΟΙΚΙΣΚΟΙ
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0 4.863 3.348 14.705 1.223 24.139

ΑΤΟΜΑ 0 16.456 11.812 49.385 3.510 81.163

Πηγή: Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδας, 2014

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ
ΜΟΝΑΔΩΝ (1990-2014)

Πηγή: Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδας, 2014
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2.5.4 ΕΠΙΚΡΑΤΕΣΤΕΡΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΘΑΛΑΣΣΙΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Με  βαρυσήμαντη  προϊστορία  στην  ναυτική  παράδοση,  ο  θαλάσσιος

τουρισμός συμβάλει στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας. Η Ελλάδα είναι μια χώρα

με περισσότερα από 20.000 χιλιόμετρα ακτογραμμής, ενώ έχει στο ενεργητικό της

6.000 νησιά, συνεπώς και αμέτρητες παραλίες και ακτές. Η ύπαρξη πολλών νησιών

συμβάλλει  καταλυτικά  στον  θαλάσσιο  τουρισμό  και  καθιστούν  τη  χώρα  τον

ιδανικότερο τόπο για θαλάσσιο τουρισμό και για τα θαλάσσια σπορ. Η συμβολή του

θαλάσσιου  τουρισμού  στην  οικονομική  ενίσχυση  της  συγκεκριμένης  χώρας  και

ειδικότερα η χρήση ιστιοφόρων κυρίως μηχανοκίνητων έως και 20 μέτρα, διακρίνεται

από την προσέλκυση των τουριστών οι οποίοι υπολογίζονται να είναι 150 χιλιάδες σε

ετήσια βάση85.

             Σαν σύμβολο και απόδειξη καθαρών παραλιών έχει απονεμηθεί ο τίτλος

«γαλάζιες σημαίες» σε αρκετές ελληνικές παραλίες. Η Ελλάδα με 395 παραλίες και 5

ακτές  έχει  κατακτήσει  την  τρίτη  θέση  παγκοσμίως  ανάμεσα  σε  50  χώρες  που

διεκδικούσαν το βραβείο ποιότητας «γαλάζιες σημαίες»86. Πολλές από τις παραλίες

αυτές  προσφέρουν  την  δυνατότητα  στους  επισκέπτες  να  κάνουν  ιστιοπλοΐα,

windsurfing,  θαλάσσιο  σκι,  καθώς  και  να  εξερευνήσουν  τους  βυθούς

πραγματοποιώντας καταδύσεις. Οι ελληνικές ακτές προσφέρουν άπειρους απάνεμους

κόλπους, μικρούς και μεγάλους που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως καταφύγιο για

κάθε  είδους  σκάφους  αναψυχής,  ενώ  συγχρόνως  προσφέρουν  κρυστάλλινα  νερά,

απολαυστική παραλία με αμμουδιά ή βράχια και φυσική σκιά από μία βλάστηση που

σβήνει μέσα στην θάλασσα. 

           Εκτός από τα πανέμορφα αυτά φυσικά λιμάνια υπάρχουν και τα οργανωμένα,

δηλαδή οι 20 στον αριθμό μαρίνες, που προσφέρουν αγκυροβόλια και ανεφοδιασμό

στα  σκάφη  αναψυχής.  Η  αυξημένη  ζήτηση  που  υπάρχει  στο  κλάδο  από  τις

ανταγωνίστριες χώρες στο θαλάσσιο τουρισμό, δεν αφήνει αμέτοχη την Ελλάδα που

διαθέτει  6  χιλιάδες  περίπου  θέσεις  ελλιμενισμού  και  πολλές  υπηρεσίες  υψηλών

85 Καρατζίου Ν. (2013) http://www.enet.gr/?i=news.el.article&id=361673 

86 (2015), http://eepf.gr/el/blueflag 
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επιπέδων  καθώς  οι  μαρίνες  αυτές  των  2.800  θέσεων  πληρούν  τις  αναγκαίες

υποδομές87, εμπνέοντας την ασφάλεια των τουριστών και ωθώντας τους στην επιλογή

της χώρας.

Πηγή: Υπουργείο Τουρισμού-Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού, “Nautical”,www.visitgreece.gr

87 http://www.nautilusribclub.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=192:2014-04-
27&catid=44&Itemid=206
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ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Η  Ελλάδα,  σύμφωνα  με  τον  παγκόσμιο  εκπαιδευτικό,  επιστημονικό  και

πολιτιστικό  οργανισμό,  UNESCO,  βρίσκεται  στην  11η θέση  σε  αριθμό

χαρακτηρισμένων τόπων πολιτιστικής κληρονομιάς παγκοσμίως. Πόλος διαχρονικής

έλξης  για  τους  τουρίστες  αποτελεί  ο αρχαίος  ελληνικός  πολιτισμός. Σε παγκόσμιο

επίπεδο  το  επίπεδο  του  ενδιαφέροντος  ως  προς  τον  συγκεκριμένο  πολιτισμό

παραμένει αμείωτο. Οι τουρίστες επιλέγουν την Ελλάδα, ακόμα και με αποκλειστικό

κίνητρο  να  απολαύσουν  τις  πολιτιστικές  εκδηλώσεις  ή  να  επισκεφθούν

αρχαιολογικούς  χώρους  και  μουσεία,  τα  οποία  συνδέονται  άρρηκτα  με  τον

αρχαιοελληνικό και ρωμαϊκό πολιτισμό 88.

Η  αρχαία  Ελλάδα  θεωρείται  ένας  μοναδικός  πολιτισμός  που  είχε

μεγαλουργήσει τόσο στις τέχνες όσο και στις επιστήμες και πρόσφερε τις γνώσεις της

όχι  μόνο  στις  μεταγενέστερες  γενιές  αλλά  και  στα  υπόλοιπα  κράτη.  Ο  αρχαίος

ελληνικός πολιτισμός έχει αφήσει στην σύγχρονη Ελλάδα αθάνατα ίχνη πολιτισμού

όπως πολλά αρχαιολογικά μουσεία και μνημεία που φυλάσσονται και στα ελληνικά

μουσεία  αλλά  και  σε  ξένα.  Τα  κυριότερα  αρχαιολογικά  μέρη  της  Αθήνας  είναι  η

Ακρόπολη, το Νέο Μουσείο της Ακρόπολης καθώς και τον Ιερό ναό του Ποσειδώνα,

στο  ακρωτήριο  του  Σουνίου.  Επίσης  στην  υπόλοιπη  Ελλάδα  αξιοθαύμαστα  και

σπουδαία μνημεία υπάρχουν όπως ο ναός της Αφαίας, ο ναός του Απόλλωνα και την

Αρχαία  Αγορά,  το  αρχαίο  νεκροταφείο.  Μερικά  από  τα σημαντικότερα  και  τα  πιο

φημισμένα  μουσεία  της  Ελλάδας  εκτός  από  το  περίφημο  μουσείο  της  Ακρόπολης,

είναι το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, το Μουσείο Δελφών, το μουσείο Βασιλικών

Τάφων Αιγών (Βεργίνα) στην Μακεδονία, το Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου το

οποίο κατέχει πολλά ευρήματα από το Μινωικό παλάτι της Κνωσού.  

Αξίζει  να  αναφερθεί  πως  η  UNESCO,  ως  οργανισμός  προστασίας  της

πολιτιστικής κληρονομιάς παγκοσμίως, προστατεύει, φυσικά, και τα πολιτιστικά και

με  μεγάλη  ιστορική  σημασία  μνημεία  της  Ελλάδας.  Ανάμεσα  στα  17  ελληνικά

88 Τουρισμός και Ανάπτυξη, Ηγουμενάκης Νίκος Γ. , εκδόσεις Interbooks
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προστατευόμενα  μνημεία  είναι  τα  εξής:  Ο  ναός  του  Επικούρειου  Απόλλωνα,  ο

αρχαιολογικός  τόπος  των  Δελφών,  η  Ακρόπολη,  το  Άγιο  Όρος,  ο  αρχαιολογικός

χώρος  της  Επιδαύρου,  τα  παλαιοχριστιανικά  και  βυζαντινά  μνημεία  της

Θεσσαλονίκης,  τα Μετέωρα, η μεσαιωνική πόλη  της  Ρόδου, η Αρχαία Ολυμπία, ο

Μυστράς, η Μονή Δαφνίου, η Μονή Οσίου Λουκά και η Νέα Μονή Χίου, η Δήλος,

το  Πυθαγόρειο  και  το  Ηραίον  Σάμου,  ο  αρχαιολογικός  τόπος  της  Βεργίνας,  το

ιστορικό  κέντρο  (Χώρα),  η  Μονή  του  Αγίου  Ιωάννου  του  Θεολόγου,  το  Σπήλαιο

Αποκάλυψης  στο  νησί της  Πάτμου, οι αρχαιολογικοί  τόποι των Μυκηνών  και  της

Τίρυνθας και η Παλαιά Πόλη της Κέρκυρας.

Από τα πιο δημοφιλή φεστιβάλ είναι το καλλιτεχνικό φεστιβάλ Αθηνών που

λαμβάνει χώρα στο Ηρώδειο και το αρχαίο  θέατρο της Επιδαύρου και υλοποιείται

κάθε χρόνο, το χρονικό διάστημα μεταξύ Ιουνίου-Οκτωβρίου.

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΣΙΜΟΣ

Είναι  σχεδόν  αδύνατο  για  οποιονδήποτε  που  επισκέπτεται  την  Ελλάδα  να

φύγει χωρίς να έχει λάβει αυτή τη μοναδική αίσθηση της θρησκείας που εξαπλώνεται

σε ολόκληρη τη χώρα. Το θρησκευτικό στοιχείο είναι πραγματικά ισχυρό, όπως είναι

εμφανές από τις πολλές εκκλησίες και άλλα μνημεία αυτού του είδους.

Ποικιλία από ξωκλήσια εντοπίζονται σε κάθε δυνατό σημείο, ακόμα και στα

πιο  απροσδόκητα  και  δύσβατα  μέρη.  Από  τις  Βυζαντινές  και  Μεταβυζαντινές

εκκλησίες και τα ξωκλήσια με τους εντυπωσιακούς τους καθεδρικούς ναούς και τα

μοναστήρια,  που  βρίσκονται  είτε  στην  ύπαιθρο  είτε  στις  μεγάλες  πόλεις  και

φιλοξενούν πολλές πτυχές της ελληνικής ορθοδοξίας. Η εθνική κληρονομιά οφείλει

ένα μεγάλο μέρος από τον πλούτο της σε αυτά τα θρησκευτικά μνημεία, η οποία είναι

επίσης βαθιά συνδεδεμένη με την ιστορία της Ελλάδας, ξεκινώντας πριν από χιλιάδες

χρόνια. Οι σπάνιες εικόνες, τα ψηφιδωτά και οι βυζαντινές τοιχογραφίες συνθέτουν

ένα  μοναδικό  αποτέλεσμα  και  αποτελούν  μια  αστείρευτη  πηγή  έρευνας  και

πληροφόρησης.  Ταυτόχρονα,  αποτελούν  αξιοθέατα  για  τους  τουρίστες  αφού  τα

μοναστήρια και οι εκκλησίες  συμπεριλαμβάνονται και προτείνονται απαραίτητα  σε

κάθε ελληνικό τουριστικό οδηγό. 

Για όσους ενδιαφέρονται πραγματικά να γνωρίσουν την ελληνική θρησκεία,

υπάρχουν ειδικές θρησκευτικές γιορτές που έχουν προγραμματιστεί αποκλειστικά για
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την κάλυψη των αναγκών των τουριστών και τις πνευματικές τους επιθυμίες. 

          Μπορούν  να επιλέξουν μια περιοδεία από τη Μακεδονία μέχρι την Κρήτη,

ακολουθώντας  τα  βήματα  του  Αποστόλου  Παύλου  στην  Ελλάδα,

συμπεριλαμβανομένης της διαμονής, τα παραδοσιακά φαγητά και τις ξεναγήσεις σε

ιστορικά  χριστιανικές  περιοχές  και  τα  μουσεία.  Ξεχωριστή  θέση  στην  ελληνική

θρησκεία έχει το πρόσωπο της Παναγίας, καθώς φέρει πάνω από εκατό προσωνύμια

και γιορτάζεται σχεδόν σε όλα τα μέρη της Ελλάδας. Ένας από τους πιο δημοφιλή

προορισμούς για τις θρησκευτικές γιορτές στην Ελλάδα είναι η Τήνος στις Κυκλάδες.

Κάθε  χρόνο,  στις  15  Αυγούστου,  χιλιάδες  τουρίστες  ταξιδεύουν  στο  νησί,

προκειμένου να επισκεφτούν ή να προσκυνήσουν στην εκκλησία της Ευαγγελίστριας.

Αυτός είναι από τους πιο σημαντικούς τόπους λατρείας στην Ελλάδα, αφού στεγάζει

την θαυματουργή εικόνα της Παναγίας. Σύμφωνα με πολλούς, η ισχύς της εν λόγω

εικόνας  έχει  θεραπεύσει  πολλούς  ανθρώπους  που  πάσχουν  από  ασθένειες  ή

αναπηρίες,  γεγονός  που  προσελκύει  τουρίστες.  Οι  περισσότεροι  από  τους

προσκυνητές  έρχονται  στην  εκκλησία  με  τα  αγαπημένα  τους  πρόσωπα  που  έχουν

θεραπευτεί και θέλουν να δώσουν προσφορές στην Παναγία, πραγματοποιώντας με

αυτόν τον τρόπο τους όρκους τους. 

        Το θέαμα από τα πλήθη που οδεύει προς την εκκλησία και η ισχυρή αίσθηση της

εξάπλωσης  της  πίστης σε όλο το μέρος είναι πραγματικά κάτι εξαιρετικό. Φυσικά,

αυτή δεν είναι η μόνη με μια τέτοια πνευματική σημασία. Δύο από τα θρησκευτικά

μνημεία  που  μπορεί  να  υπερηφανεύεται  η  Ελλάδα  είναι  το  Άγιον  Όρος  και  τα

Μετέωρα της Θεσσαλίας. Τα μεγάλα αυτά συγκροτήματα μοναστηριών προσελκύουν

πολλούς επισκέπτες κάθε χρόνο, ντόπιους και ξένους, με το Άγιον Όρος να είναι το

μεγαλύτερο στην Ελλάδα.  Στα Μετέωρα τα κτίρια  των μοναστηριών  κυριολεκτικά

κρέμονται στην άκρη των απότομων βράχων, δημιουργώντας ένα όμορφο και σπάνιο

θέαμα.  Τέλος,  το  Σπήλαιο  της  Αποκάλυψης  στην  Πάτμο,  όπου  ο  Άγιος  Ιωάννης

έγραψε  το  βιβλίο  της  Αποκάλυψης  είναι  επίσης  κάτι  που  αξίζει  να  θαυμάσουν  οι

τουρίστες,  περιλαμβάνεται  στα  θρησκευτικά  ταξιδιωτικά  πακέτα  και  θεωρείται  ως

ένας από τους πιο ιερούς τόπους στην Ελλάδα. 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Ο  συνεδριακός  τουρισμός  δείχνει  να  έχει  αρχίσει  να  κερδίζει  όλο  και

περισσότερο έδαφος τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα. Οι επικρατέστερες πόλεις με
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την μεγαλύτερη προσέλκυση συνεδρίων είναι η Αθήνα, καθώς και η συμπρωτεύουσά,

Θεσσαλονίκη,  αλλά  και  η  Χαλκιδική.  Επίσης,  ακολουθούν  και  κάποια  από  τα

μεγαλύτερα  νησιά  της  όπως  είναι  η  Κρήτη,  η  Κέρκυρα  και  η  Ρόδος  αλλά  και

μικρότερα, όπως η Σαντορίνη, η Μύκονος, η Σκιάθος και η Κως89.

Η  πόλη  στην  οποία  διοργανώνονται  τα  περισσότερα  συνέδρια,  και

συγκεκριμένα 2 στα 3 διεθνή συνέδρια, δεν είναι άλλη από την ίδια την πρωτεύουσα

της  Ελλάδας.  Αρμόδια  για  ενέργειες  με  σκοπό  την  εξασφάλιση  και  ανάπτυξη  του

συνεδριακού  τουρισμού  στην  Αθήνα  είναι  η  Εταιρεία  Ανάπτυξης  και  Τουριστικής

Προβολής  Αθηνών  (ΕΑΤΑ)  του  Δήμου  Αθηναίων.  Ο  αριθμός  των  ξενοδοχειακών

μονάδων  που  πληροί  τις  απαραίτητες  προδιαγραφές  για  την  επιτυχή  διεξαγωγή

συνεδρίων ανέρχεται στα 300 ξενοδοχεία σε ολόκληρη την Ελλάδα, ενώ λειτουργούν

περισσότερα από 50 ανεξάρτητα κέντρα.

Άξιο μνείας στο σημείο αυτό αποτελεί η αναφορά του αριθμού των συνεδρίων

που έλαβαν μέρος στην πρωτεύουσα από το 2008 μέχρι και το 2014 καθώς ο αριθμός

τους  ανέρχεται  στα  380. Ακόμη,  βάσει  των  στοιχείων από  την  ετήσια  έκθεση του

International  Congress  &  Convention  Association  (ICCA),  αξιοσημείωτο  γεγονός

αποτελεί η εντυπωσιακή άνοδος  των διοργανώσεων συνεδρίων στην Αθήνα  για το

2014, χάρη στον μεγάλο αριθμό τους, όπου η θέση τους έφθασε την 27η παγκοσμίως,

δηλαδή 20 θέσεις παραπάνω σε σχέση με το 201390. Συγκεκριμένα, όσον αφορά το

νούμερο των συνεδρίων στην Αθήνα για το 2014, 80 συνέδρια καταγράφηκαν, ενώ το

2013  ήταν  λίγο  παραπάνω  από  τα  μισά  της  επόμενης  χρονιάς  που  ακολούθησε

φτάνοντας  τα  49. Σε  γενικότερο  επίπεδο  και  αναφορικά  με  τη  συνολική  θέση  της

Ελλάδας  με  148  συνέδρια,  επηρεαζόμενη  θετικά  από  την  επίδοση  της  Αθήνας,

κατάφερε  να  βρεθεί  στην  τελευταία  θέση  της  εικοσάδας,  18  θέσεις  πιο  πάνω

συγκριτικά με την προηγούμενη χρονιά που τα συνέδρια αριθμούσαν μόλις 100.

Επιπροσθέτως, καθοριστικό ρόλο παίζει το συγκεκριμένο είδος τουρισμού ως

προς τον συνολικό τζίρο που δημιουργείται στην Αθήνα και εκτιμάται να ξεπερνάει

τα 94 εκατομμύρια ευρώ91. Το αποτέλεσμα από τον τζίρο που επιτυγχάνεται είναι η

89http://www.enterprisegreece.gov.gr/default.asp?pid=43&la=2

90(2015),  http://www.epixeiro.gr/ειδήσεις/έρευνες-εκθέσεις-μελέτες/26363-εντυπωσιακό-άλμα-20-
θέσεων-της-αθήνας-στον-συνεδριακό-τουρισμό
91Κουσούνης,  (2015)
http://www.kathimerini.gr/812730/article/oikonomia/epixeirhseis/epaggelmaties-ths-pagkosmias-
toyristikhs-viomhxanias-sto-3o-travel-trade-athens-workshop
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χρηματική  ενίσχυση  της  τοπικής  οικονομίας,  καθώς  συμβάλλει,  σε  μεγάλο  βαθμό,

στα έσοδα του Δήμου της πόλης μέσω του τέλους διαμονής παρεπιδημούντων.

ΧΕΙΜΕΡΙΝΌΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Ο  χειμώνας  στην  Ελλάδα  δεν  διαρκεί  πολλούς  μήνες  εντούτοις  η  χώρα

φαίνεται  να  έχει  αναπτύξει  μέχρι  ενός  σημείου  το  χειμερινό  τουρισμό.  Όσοι

επισκέπτες αναζητούν χειμερινές αποδράσεις στην Ελλάδα, μπορούν να συνδυάσουν

τα χειμερινά σπορ με τα ήθη και έθιμα που επικρατούν το χειμώνα ανακαλύπτοντας

έτσι και τις διάφορες παραδόσεις. Η Ελλάδα διαθέτει 21 χιονοδρομικά κέντρα από τα

οποία τα δημοφιλέστερα είναι το χιονοδρομικό κέντρο Παρνασσού με αρκετά καλές

υποδομές  και  παροχές,  το  χιονοδρομικό  κέντρο  Πηλίου,  το  χιονοδρομικό  κέντρο

Βασιλίτσας  στις  πλαγιές  της  Πίνδου,  το  χιονοδρομικό  κέντρο  Καϊμακτσαλάν  με

αναβατήρα  2480  μέτρα,  το   χιονοδρομικό  κέντρο  3-5  Πηγάδια  που  διοργανώνει

διεθνείς  αγώνες  και  διαθέτει  την  καλύτερη  ποιότητα  χιονιού,  και  τέλος  το

χιονοδρομικό κέντρο  Περτουλίου  το οποίο  διαθέτει πλούσια  φυσική  ομορφιά92. Οι

πίστες  που  διαθέτουν  είναι  κατάλληλες  τόσο  για  αρχάριους  όσο  και  για

επαγγελματίες. Στα περισσότερα χιονοδρομικά κέντρα διοργανώνονται πολλά events

καθώς επίσης μερικά χιονοδρομικά μπορούν να προσφέρουν στους λάτρεις του  ski

την απόλαυσή τους για αυτό το άθλημα ακόμη και το βράδυ.

ΟΙΝΟΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Στην Ελλάδα υπάρχει μια ολόκληρη φιλοσοφία για την κατανάλωση και την

κοινή  χρήση  των  τροφίμων.  Ειδικά  αν  αναλογιστεί  κάποιος  το  «συμπόσιο»  και

φυσικά  τον  Διόνυσο,  τον  αρχαίο  θεό  του  αμπελιού.  Η  λέξη  «συμπόσιο» δηλαδή

«πίνοντας  μαζί με την παρέα» ήταν  μια κοινωνική  δραστηριότητα  που  συνεχίζεται

μέχρι και σήμερα.  Για τους Έλληνες, το φαγητό με φίλους, είτε σε μια ταβέρνα ή στο

σπίτι είναι μια κοινωνική υπόθεση που έχει βαθιές τις ρίζες της στην αρχαιότητα. Η

ελληνική κουζίνα είναι γνωστή σε όλο τον κόσμο για τα νόστιμα πιάτα που έρχονται

σε  μια  ευρεία  ποικιλία  γεύσεων,  ικανοποιώντας  και  τους  χορτοφάγους  και  τους

κρεατοφάγους. 

          Σχετικά με τον οινογαστρονομικό τουρισμό, οι επισκέπτες ενθουσιάζονται με

το αγνό παρθένο ελαιόλαδο, με τη γεύση των φρέσκων λαχανικών που υπάρχουν και

92 http://www.visitgreece.gr/el/in_the_mood_for/winter_vacations
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με  τα  βότανα  που  χρησιμοποιούνται  στη  μαγειρική,  τα  οποία  ως  επί  το  πλείστον

συλλέγονται από τα βουνά και την ύπαιθρο. Τα πιο γνωστά είναι η ρίγανη, το θυμάρι,

το  κιχώρι  και  το  δεντρολίβανο.  Ανάμεσα  στα  γαλακτοκομικά  προϊόντα  της

ξεχωρίζουν  το  γιαούρτι  καθώς  και  τα  20  τυριά  της  που  έχουν  αναγνωριστεί  ως

προστατευόμενης  ονομασίας  προέλευσης  (ΠΟΠ)  με  πιο  δημοφιλές  τη  φέτα.

Επιπλέον, το σουβλάκι και ο μουσακάς είναι τα δυο φαγητά τα οποία οι λάτρεις της

μεσογειακής κουζίνας και πιο συγκεκριμένα της ελληνικής είναι από τα πρώτα που

σπεύδουν να τα δοκιμάσουν.

Ένα  ποτήρι  ελληνικό  κρασί  συνοδεύει  συνήθως  ένα  γεύμα  στην  Ελλάδα.

Είναι  μία  χώρα που  περιέχει  πολυάριθμες  εκτάσεις  αμπελιών  και  ο οινοτουρισμός

κατακτά όλο και περισσότερο έδαφος. Το κρασί της Κρήτης το «Μιραμπέλο 2010»

που έχει βραβευτεί με δεύτερη θέση ανάμεσα σε 100 κρασιά (2012) σύμφωνα με τους

Financial Time93, το «Νάουσσα Μπουτάρη 2011» που είναι το πρώτο ελληνικό κρασί

που ανταγωνίζεται επάξια τα 100 καλύτερα κρασιά στην παγκόσμια εκδήλωση “New

York Wine Experience” , επίσης το Ασύρτικο της Σαντορίνης, τη Μαυροδάφνη της

Πάτρας, το Samos Vin Doux το γλυκό κρασί τη Σάμου, καθώς και πολλά άλλα της

ορεινής κι όχι μόνο Ελλάδας.

Ταξιδεύοντας  στην  Ελλάδα  με  αυτή  την  μορφή  τουρισμού,  δίνεται  η

δυνατότητα  στους  τουρίστες  να  γνωρίσουν  καλύτερα  το  πραγματικό  ελληνικό

πολιτισμό. Ξεκινώντας από την Κρήτη, που προσφέρει τη δυνατότητα μάθησης της

κρητικής  παραδοσιακής  μεσογειακής  κουζίνας  κατά  τη  διάρκεια  των  διακοπών

τους94. Μαθήματα μαγειρικής προσφέρονται επίσης στον Πόρο, στη Ρόδο και στην

Αθήνα διάρκειας περίπου τεσσάρων ωρών έκαστο. Βασικό πλεονέκτημα αυτών των

μαθημάτων  είναι η  προσφορά  πιο χαλαρής  και άμεσης  μάθησης, δεδομένου ότι οι

93(2012)  http://www.iefimerida.gr/news/80609/%CE%BA%CF%8C%CE%BA%CE%BA%CE

%B9%CE%BD%CE%BF-%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%83%CE%AF-%CF%84%CE

%B7%CF%82-%CE%BA%CF%81%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%B4%CE%B5%CF

%8D%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%BF-%CF%83%CF%84%CE%B1-100-%CE%BA%CE

%B1%CE%BB%CF%8D%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE

%BA%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%85

94 http://www.greeka.com/greece-holiday/gastronomy
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εκπαιδευτικοί  δεν  είναι  επαγγελματίες,  αλλά  απλοί  άνθρωποι  με  το  ανεκτίμητο

προνόμιο της εμπειρίας και της πρωτοτυπίας.

ΟΙΚΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 

Ο  οικοτουρισμός  είναι  το  πιο  δημοφιλές  είδος  των  εναλλακτικών  μορφών

τουρισμού στην Ελλάδα. Οι τουρίστες που αναζητούν αυτή τη μορφή, έρχονται στην

Ελλάδα  για  να  ζήσουν  και  να  εργαστούν  στην  παραδοσιακή  φάρμα.  Έχουν  την

δυνατότητα  να  ασχοληθούν  με  την  εκτροφή  αλόγων,  βοοειδών  αναπαραγωγής,  να

μάθουν να μαγειρεύουν παραδοσιακές συνταγές, να φτιάχνουν κρασί, να μαζέψουν

τις ελιές και να ασχοληθούν και με άλλες γεωργικές εργασίες. Η ζωή στη φύση υπό

πραγματικές συνθήκες είναι μια εμπειρία  που οι άνθρωποι της πόλης δεν έχουν την

ευκαιρία να απολαύσουν συχνά στη ζωή τους95. 

Πολλά  αγροκτήματα οικοτουρισμού  έχουν δημιουργηθεί στην Ελλάδα κατά

την  τελευταία  δεκαετία,  μερικά  από  αυτά  βρίσκονται  σε  μέρη  της  Κρήτης,  της

Πελοποννήσου καθώς και  στο νησί της Τζιας (Κέα). Σημαντικός παράγοντας για την

δημιουργία οικοτουρισμού στην Ελλάδα παίζει η γεωγραφική της θέσης καθώς και το

ιδανικό  μεσογειακό  κλίμα  που  επικρατεί  στα  περισσότερα  μέρη  της.  Ακόμη  ένας

σημαντικός παράγοντας είναι η εντυπωσιακή ποικιλία φυτών η οποία αριθμεί πάνω

από 6000 διαφορετικά είδη και υποείδη τους. Τέλος, θα πρέπει να τονιστεί ότι στην

Ελλάδα υπάρχει μεγάλη γεωγραφική ποικιλομορφία αφού κανείς μπορεί να βρει σε

αυτή κρυμμένα  φαράγγια, δάση  σημύδας, αλπικά  λιβάδια,  ψηλές  βουνοκορφές  και

πολλά άλλα μέρη για να εξερευνήσει.  

Στον  τομέα  του  οικοτουρισμού  είναι  έντονη  η  παρατήρηση  πτηνών,  όπου

προσφέρονται  ευκαιρίες  στους  επισκέπτες  να  ταξιδέψουν  μέσα  από  τα  παράκτια

οικοσυστήματα, καθώς  και η δυνατότητα να επισκεφθούν πολλούς  υδροβιότοπους,

μελετώντας σπάνια και εκλεκτά πτηνά. Επιπλέον, σημαντικό στοιχείο αποτελεί και το

θαλάσσιο  στοιχείο  στα  εκπαιδευτικά  πάρκα  στα  οποία  οι  επισκέπτες  έχουν  τη

δυνατότητα  να  παρατηρήσουν  απειλούμενα  είδη,  όπως  η  μεσογειακή  φώκια

Μονάχους και οι χελώνες Καρέτα. 

          Ολοκληρώνοντας  τον  τομέα  του  οικοτουρισμού  στην  Ελλάδα  αξίζει  να

σημειωθεί ότι πολλοί ταξιδιώτες που αποφασίζουν να ακολουθήσουν αυτή την μορφή

95 http://www.greeka.com/greece-holiday/ecotourism/
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του  τουρισμού  επιλέγουν  την  εμπειρία  της  ιστιοπλοΐας  καθώς  και  αυτή  των

καταδύσεων  στο  Αιγαίο  και  το  Ιόνιο  Πέλαγος,  ενώ  πολλοί  είναι  εκείνοι  που

στρέφονται  σε  πιο  ορεινές  περιοχές,  όπως  τα  Ζαγοροχώρια  που  βρίσκονται  στην

ηπειρώτικη Ελλάδα.

2.5.5 ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ

Η Ελλάδα δικαίως έχει χαρακτηριστεί ως η γέφυρα που συνδέει την Δύση με

την Ανατολή. Κυρίως το καλοκαίρι και συγκεκριμένα από την άνοιξη μέχρι και τους

πρώτους  μήνες  του  φθινοπώρου  δέχεται  εκατομμύρια  τουρίστες,  όχι  μόνο  από  τις

γειτονικές  χώρες  αλλά  και  από  άλλες  ηπείρους.  Λόγω  του  ότι  η  Ελλάδα  κατέχει

μεγάλο  αριθμό  νησιών  και  αρκετές  περιοχές  της  ακόμα  και  βόρεια  είναι

παραθαλάσσιες,  διαθέτει  πολλά  λιμάνια  και  για  την  μεταφορά  επιβατών  και

εμπορευμάτων.  Συνεπώς  οι  τουρίστες  μπορούν  να  επισκεφτούν  την  χώρα

ακτοπλοϊκώς, καθώς και αεροπορικώς με 39 αεροδρόμια στην κατοχή της και οδικώς

με 2.000 χιλιόμετρα περίπου αυτοκινητοδρόμων. 

          Την πρόσβαση στη χώρα βελτίωσε σημαντικά η κατασκευή του Διεθνούς

Αερολιμένα Αθηνών Ελευθέριος Βενιζέλος, που εξυπηρετεί την Αττική που ξεκίνησε

τη λειτουργία του στις 29 Μαρτίου 2001 και αντικατέστησε το Διεθνές Αεροδρόμιο

του Ελληνικού, που εξυπηρετούσε την Αθήνα για 60 χρόνια. Η οικονομική κρίση της

περιόδου 2007-2008, επηρέασε σημαντικά την επιβατική κίνηση έως το 2013. Από το

2007 που επιβατική κίνηση ήταν 16.538.403 (η χρονιά με την μεγαλύτερη επιβατική

κίνηση από τα εγκαίνια του αεροδρομίου) έως και το 2013 που έπεσε στα 12.536.038,

δηλαδή μέσα 6 χρόνια η κίνηση έπεσε κατά 4 εκατομμύρια επιβάτες. Ο λόγος αυτός

της κρίσης επηρέασε πολλές εταιρείες να σταματήσουν τις πτήσεις τους από και προς

την Αθήνα  και ειδικότερα  εταιρείες που  ήταν  σημαντικές  για το αεροδρόμιο όπως

η United Airlines,  Thai Airways International,  Gulf Air (επανέναρξη των πτήσεων,

ξανά  τον  Ιούνιο  του  2014), Czech Airlines και Singapore Airline (επανέναρξη  των

πτήσεων, ξανά τον Ιούνιο του 2014 ως εποχιακή). Ενώ η Delta Airlines, η οποία ήταν

η μόνη αεροπορική εταιρεία που συνέδεε την Αθήνα με τη Βόρεια Αμερική όλους

του  μήνες  του  χρόνου,  το  2012,  περιόρισε  τις  πτήσεις  της  μόνο  κατά  τους

καλοκαιρινούς μήνες.
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Το 2014, ήταν μια χρονιά ανάκαμψης για το αεροδρόμιο. Αρχικά η Aegean

Airlines επέκτεινε  το  δίκτυο  προορισμών  της  κατά  30%.  Επίσης,  η  μεγαλύτερη

εταιρεία χαμηλού κόστους στην Ευρώπη, η Ryanair κατέστησε το "Ελ. Βενιζέλος" ως

νέα τοπική βάση με 6 νέους  προορισμούς σε Ελλάδα και Ευρώπη. Τον Ιούνιο, δυο

αεροπορικές  εταιρείες,  η Singapore Airlines και  η Gulf Air επέστρεψαν  στο

αεροδρόμιο  της  Αθήνας,  ενώ  οι Emirates,  Qatar Airways και Etihad,  αύξησαν  τον

αριθμό  των  πτήσεών  τους  ή  /  και  την  χωρητικότητα  των  αεροσκαφών  τους,  που

επισκέπτονταν το αεροδρόμιο. Η χρονιά έκλεισε με 15.196.463 ταξιδιώτες, μια άνοδο

21,2% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά.

Το  λιμάνι  του  Πειραιά  είναι  το  μεγαλύτερο  της  χώρας  και  ένα  από  τα

μεγαλύτερα της Μεσογείου με τα δρομολόγια που συνδέουν την πρωτεύουσα με τα

νησιά.

Σημαντικό αγκάθι στην προσβασιμότητα αποτελεί το σιδηροδρομικό δίκτυο,

η συντήρηση του οποίου δεν έχει επιτευχθεί έτσι ώστε να προσελκύσει τον μέγιστο

δυνατό αριθμό τουριστών. Τα μόνα διεθνή δρομολόγια διασυνδέουν τη Θεσσαλονίκη

με  τη  Σόφια,  το  Βελιγράδι,  το  Βουκουρέστι  και  την  Πρώην  Γιουγκοσλαβική

Δημοκρατία της Μακεδονίας.

ΙI.5.6 ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Όσον αφορά την προώθηση του τουρισμού, το Υπουργείο Τουρισμού αυξάνει

τον  αριθμό  στους  στόχους  αγοράς  και  εφαρμόζει  προσαρμοσμένες  πρωτοβουλίες

μάρκετινγκ  για  την  κάλυψη  των  συγκεκριμένων  απαιτήσεων  της  κάθε  αγοράς96.

Ακόμη, καταβάλλεται προσπάθεια στο να παραταθεί η τουριστική σεζόν και να γίνει

η Ελλάδα ένας τουριστικός προορισμός για όλο τον χρόνο. Αυτή η ενέργεια μπορεί

να καταστεί επιτυχής κυρίως με τη διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος από

την παραδοσιακή έμφαση στο τουριστικό προϊόν  «ήλιο, θάλασσα και άμμο» σε μία

ανάπτυξη διαφοροποιημένων προϊόντων που θα επικεντρωθεί στον τουρισμό ειδικών

ενδιαφερόντων και νέων τουριστικών αγορών. Οι μέθοδοι που υλοποιούνται για την

εκτέλεση  των  προαναφερθέντων  στόχων,  αφορούν  τις  σύγχρονες  τεχνολογικές

μεθόδους, δηλαδή μέσω των κοινωνικών μέσων ενημέρωσης, με προγράμματα όπως :

96OECD (2014), “Greece”, in OECD Tourism Trends and Policies 2014 ,OECD Publishing
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το “You in Greece” που προβλήθηκε το 2010 και την επόμενη χρονιά μετεξελίχθηκε

στο “My Greece”.

        

          Ο λογαριασμός «Visit Greece» έχει αποκτήσει έως πρότινος 609 χιλιάδες

οπαδούς (followers) στο δημοφιλέστερο μέσο κοινωνικής δικτύωσης «Facebook». Εν

συνεχεία,  ο  ίδιος  λογαριασμός  έχει  δημιουργηθεί  και  για  άλλα  ίδιου  είδους  μέσα,

όπως το «Google+» , το οποίο συγκεντρώνει και τους περισσότερους οπαδούς που

είναι 2.6 εκατομμύρια και το «Instagram» που οι ακόλουθοί του είναι 74 χιλιάδες.

Πηγή: https://www.facebook.com/visitgreecegr?ref=mf 

Η  Στρατηγική  προώθησης  και  προβολής  του  Ελληνικού  Οργανισμού

Τουρισμού για την τριετία 2014-2016, αποσκοπεί στο να κεφαλαιοποιήσει την θετική

εξέλιξη  της  τουριστικής  κίνησης  του  έτους  2013 επιχειρώντας  να  ξεπεράσει  τον

σκόπελο  της  οικονομικής  κρίσης  από την  οποία μαστίζεται η Γηραιά Ήπειρος την

τελευταία  περίοδο.  Μεγάλη  βαρύτητα  δίνεται  στην  αξιοποίηση  των  τεχνολογικών

μέσων, καθώς σύμφωνα με έρευνες η πλειοψηφία των τουριστών πλέον ερευνά και

αποφασίζει μέσω του  διαδικτύου και των σχετικών εφαρμογών. Το νέο όραμα του

Ελληνικού τουρισμού στρέφεται γύρω από τον άξονα που συνοψίζεται σε μια φράση

- μότο ως εξής "Ελλάδα κλασικός-ανθρωποκεντρικός- παραδοσιακός- αυθεντικός –

ιστορικός προορισμός για όλες τις εποχές του χρόνου"
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Όλες οι δράσεις προώθησης και προβολής του ΕΟΤ υποστηρίζουν δημιουργία

ζήτησης για ολοκληρωμένες εμπειρίες. Η  στρατηγική επικοινωνίας βασίζεται στις 9

θεματικές  ενότητες  που  αντιστοιχούν  στους  βασικούς  κλάδους  του  Ελληνικού

Τουρισμού. 

Κάθε  κλάδος  αντιστοιχεί  σε  συγκεκριμένες  υπηρεσίες  και  προϊόντα

αποσκοπώντας  στην  προσέλκυση  επιμέρους  κοινών.  Τα  βασικά  συστατικά  του

προϊόντος Ελληνικός Τουρισμός, είναι : 

1. ΗΛΙΟΣ / ΘΑΛΑΣΣΑ (Seaside)

2. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ (Culture) 

3. ΚΑΤΑΔΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ (Diving) 

4. ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑΣ (Health and Wellness) 

5. ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ (Luxury)

6. ΘΑΛΑΣΣΙΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ (Nautical) 

7. ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΠΟΛΕΩΝ (City Breaks- Αθήνα -Θεσσαλονίκη) 

8. ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ (Business) 

9. ΠΕΡΙΗΓΗΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ (Touring) 

Με βάση αυτούς τους 9 θεματικούς άξονες ο ΕΟΤ προβάλλει την Ελλάδα ως

σύνολο εμπειριών, κατά μήκος της Επικράτειας. «Με ιδιαίτερη σπουδή, η συνολική

επικοινωνία  του  Οργανισμού  οφείλει  να  προβάλλει  ειδικές  μορφές  τουρισμού  που

συντείνουν  στην  επέκταση  της  Τουριστικής  περιόδου, την  προώθηση  και  προβολή

προτάσεων  για  ειδικά  κοινά  –στόχος  (π.χ.  ιατρικός,  θρησκευτικός,  σχολικός,

φυσιολατρικός,  εκπαιδευτικός  τουρισμός,  ιαματικός  τουρισμός,  τουρισμός  τρίτης

ηλικίας, κοκ), πρωτοβουλιών και προορισμών που υπηρετούν την κεντρική πολιτική

επιλογή της βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης, τουριστικούς προορισμούς της Χώρας

σε σχέση με προϊόντα με 3 ονομασία προέλευσης, την παράδοση, τη μυθολογία, και

κάθε  αυθεντικό  στοιχείο  που  χαρακτηρίζει  τον  τουριστικό  προορισμό  Ελλάδα».

Τέλος, στο ίδιο μονοπάτι με το προηγούμενο στρατηγικό σχέδιο φαίνεται να βαδίζει

και το πρόσφατο σχέδιο, σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη του τουρισμού πόλεως, με τις
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δύο της μεγάλες πόλεις (Αθήνα και Θεσσαλονίκη) να αποτελούν τους πρωταγωνιστές

σε αυτό το εγχείρημα.97

ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ

        Σύμφωνα με την έκθεση «Tourism leads the economic and social development of

Greece»,  του  Συνδέσμου  Ελληνικών  Τουριστικών  Επιχειρήσεων,  δύο  καινούριες

κατηγορίες αγορών προτείνονται και αφορούν την προέλευσή τους και το τουριστικό

προϊόν  που  τους  αρμόζει.  Πιο  συγκεκριμένα,  η  οικονομία  των  αγορών  αυτών

παρουσιάζει τα πρώτα σημάδια εξωστρέφειας και παράλληλα βρίσκονται σε βολική

τοποθεσία,  με  μικρής  διάρκειας  αεροπορικής  απόστασης.  Οι  αγορές  αυτές

παρατίθονται παρακάτω:

1. Περισσότερη  έμφαση  στις  ήδη  υπάρχουσες  αγορές,  προσφέροντας  το

υφιστάμενο  τουριστικό  προϊόν,  όπως  το  «ήλιος  και  θάλασσα»  στους

Γερμανούς επισκέπτες

2. Ενίσχυση  της  προσφοράς,  ή  καινούρια  τουριστικά  προϊόντα  σε  τρέχουσες

αγορές,  όπως  ο  αθλητικός  τουρισμός  και  ειδικότερα  το  γκολφ  σε

Σκανδιναβικές αγορές

3. Δημιουργία  πρωτόγνωρων  γεωγραφικών  αγορών  που  θα  απολαύσουν

υφιστάμενο τουριστικό προϊόν, όπως  ο πολιτιστικός  τουρισμός  σε Κινέζους

τουρίστες

4. Προσέλκυση νέων πρωτόγνωρων γεωγραφικών αγορών σε συνδυασμό με την

προσφορά καινούριου/διαφοροποιημένου προϊόντος

97 http://www.gnto.gov.gr/sites/default/files/files_basic_pages/stratigiki_eot_2014-2016.pdf 
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                                      2.6 ΙΣΠΑΝΙΑ

2.6.1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Το Βασίλειο της Ισπανίας καταλαμβάνει το μεγαλύτερο μέρος της Ιβηρικής

Χερσονήσου  με  συνολική  έκταση  504.782  χιλιόμετρα  εκ  των  οποίων  492.592

αποτελούν  την  ηπειρωτική  χώρα,  4.994  τις  Βαλεαρίδες  Νήσους  και  7.624  τις

Κανάριες  Νήσους.  Η  μορφολογία  του  εδάφους  της  την  καθιστά  ένα  τεράστιο

οροπέδιο, με το μέσο όρο του εδάφους της να ξεπερνά τα 500 μέτρα. Μία από τις

μεγαλύτερες  ευρωπαϊκές  οροσειρές,  τα  Πυρηναία,  αποτελεί  το  φυσικό  σύνορο της

Ισπανίας με τη Γαλλία, με την οποία συνορεύει στα βόρεια, ενώ η χώρα συνορεύει

επίσης  στα  βόρεια  και  με  την  Ανδόρα  και  στα  δυτικά  με  την  Πορτογαλία.  Η

εκτεταμένη ακτογραμμή της υπολογίζεται σε μήκος 4.964 χιλιόμετρα και εκτείνεται

προς Βόρεια, Βορειοδυτικά και Νοτιοδυτικά προς τον Ατλαντικό Ωκεανό και Νότια,

Ανατολικά  και  Βορειοδυτικά  προς  την  Μεσόγειο.  Ιδιαίτερο  σημείο  της  ισπανικής

ακτογραμμής αποτελεί το Στενό του Γιβραλτάρ που χωρίζει την ευρωπαϊκή ήπειρο

από την αφρικανική. Το κλίμα της Ισπανίας ποικίλει ανάλογα με την περιοχών και το

ύψος  του  εδάφους,  παρουσιάζοντας   μεγάλες  διαφορές  μεταξύ  των  διαφορετικών

σημείων της ενδοχώρας και των παράλιων περιοχών. Γενικά είναι εύκρατο με πολλές

ομοιότητες με  εκείνων των άλλων  μεσογειακών χωρών, όπως της Ιταλίας  και της

Ελλάδος, με συγκριτικά λιγότερες όμως βροχοπτώσεις. 

Σύμφωνα  με  την  απογραφή  του  2011,  ο  πληθυσμός  της  ανέρχεται  στα

46.815.916.  Ιδιομορφία  παρουσιάζει  η  χώρα  ως  προς  τη  γλώσσα,  καθώς  αν  και

επίσημη  είναι  η  ισπανική  (castellano=  καστιλιάνικα/καστιλιανή),  τρεις  ακόμη

γλώσσες  είναι  επίσημες  στις  αυτόνομες  περιοχές  όπου  και  ομιλούνται:  (1)  η

Καταλανική γλώσσα (català) η οποία χρησιμοποιείται στην Καταλωνία, στην περιοχή

της Βαλένθιας, στις Βαλεαρίδες νήσους, στην Καταλανόφωνη ζώνη της Αραγονίας,

(2) η Βασκική γλώσσα (euskara) η οποία ομιλείται στην χώρα των Βάσκων και στην

Ναβάρρα  και  (3) η  Γαλικιανή  γλώσσα  (gallego) η  οποία  είναι  η  δεύτερη  επίσημη

χώρα της Γαλικίας.

Όσον  αφορά  το  θρήσκευμα,  το  μεγαλύτερο  μέρος  των  Ισπανών  είναι

χριστιανοί  Ρωμαιοκαθολικοί,  ενώ  μικρότερα  ποσοστά  είναι  Χριστιανοί

112



Προτεστάντες,  Μάρτυρες  του  Ιεχωβά  και  Μορμόνοι.  Το  πολίτευμα  της  Ισπανίας

είναι βασιλευόμενη  κοινοβουλευτική  δημοκρατία  με  Αρχηγό  του  Κράτους  τον

εκάστοτε Ισπανό Μονάρχης και αρχηγό της Κυβέρνησης τον Πρωθυπουργό.

        Με βάση τα στοιχεία που παρατίθενται στον επίσημο ιστότοπο της Ευρωπαϊκής

Ένωσης98 για την Ισπανία, γίνεται αναφορά στους κρίσιμους οικονομικούς της τομείς,

σύμφωνα  με  τα  στοιχεία  που  καταγράφηκαν  το  2014  και  πρόκειται  για  τους

ακόλουθους:  χονδρικό  και  λιανικό  εμπόριο,  μεταφορές,  υπηρεσίες  στέγασης  και

εστίασης  (24.1%),  δημόσια  διοίκηση,  άμυνα,  εκπαίδευση,  υγεία  και   κοινωνική

πρόνοια  (18.6%) και  τέλος, βιομηχανία  (17.5%). Η  Ισπανία  θεωρείται  μία από  τις

κατ’ εξοχήν γεωργικές χώρες της Ευρώπης, καθώς το έδαφός της είναι πολύ γόνιμο,

αν και μέχρι τη δεκαετία του 1960 ήταν ατελώς καλλιεργούμενο. Καθίσταται δεύτερη

στην  παραγωγή  οίνου  στην  Ευρώπη  μετά  την  Γαλλία.  Η  ποιότητα  των  ισπανικών

κρασιών θεωρείται καλή, με μικρότερη φήμη όμως από τα γαλλικά κρασιά. Ως πιο

φημισμένα κρασιά με προστατευόμενη ονομασία προέλευσης προέρχονται από την

περιοχή  της  Ριόχα  (Rioja),  Πενεδές  (Penedés),  Ριβέρα  δελ  Ντουέρο  (Ribera  del

Duero),  καθώς  και  τα κρασιά  της  Μάλαγας  όπως  το  Μοσκατέλ.  Η κτηνοτροφία

Ισπανία  θεωρείται  αρκετά  σημαντική,  ειδικά  μετά  την  ένωση  όλων  των  Ισπανών

κτηνοτρόφων  σε  Συνομοσπονδία,  επιτυγχάνοντας  την  μέγιστη  αξιοποίηση  των

άφθονων βοσκότοπων. 

        Η Ισπανία με τα υφιστάμενα εκτεταμένα παράλια τόσο προς τον Ατλαντικό όσο

και προς τη Μεσόγειο παρουσιάζει επίσης ανεπτυγμένη αλιεία και μεγάλο μέρος των

ισπανικών αλιευμάτων εξάγεται στο εξωτερικό. Η ισπανική βιομηχανία έχει γνωρίσει

ιδιαίτερη  ανάπτυξη  μετά  την  ένταξη  της  χώρας  στην  Ευρωπαϊκή  Ένωση  το 1986.

Προσπάθειες  εξέλιξης  σημειώνονται  έως  σήμερα  αποσκοπώντας  στην  δημιουργία

προϊόντων υψηλής αναγνωσιμότητας  βασισμένα στο σύγχρονο βιομηχανικό σχέδιο.

Εντούτοις παρατηρείται ότι η παραγωγή μεταφέρεται στο εξωτερικό, σε χώρες με πιο

φθηνά εργατικά χέρια, όπως Κίνα και Ανατολική Ασία, ενώ στην Ισπανία παραμένει

η διοίκηση και ο σχεδιασμός προϊόντων.

98 http://europa.eu/about-eu/countries/member-countries/spain/index_el.htm
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2.6.2 ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Η πολιτική εξομάλυνση που επήλθε με την πτώση της δικτατορίας το 1975

και την ένταξη της χώρας  στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 1986, αποτέλεσε σημαντικό

εφαλτήριο  για  μία  τάση  εξωστρέφειας  της  χώρας,  η  οποία  είχε  σημαντικά

υπονομευθεί  από  τις  πολιτικές  εντάσεις  του  20ου αιώνα.  Η  μεταβολή  αυτή

διαδραμάτισε ιδιαίτερα σημαντικό κινητήριο μοχλό για την ανάπτυξη του Τουρισμού

καθιστώντας  την  Ισπανία  κολοσσό  του  χώρου  τόσο  σε  ευρωπαϊκό  όσο  και  σε

παγκόσμιο επίπεδο και με την τουριστική βιομηχανία να συμμετέχει σε σημαντικό

μέρος στο ΑΕΠ της χώρας. Περαιτέρω, ο κλάδος του τουρισμού απασχολεί 2.509.105

εργαζομένους  και  αποτελεί  ποσοστό  ανερχόμενο  στο  13.6%  του  συνόλου  των

εργαζομένων  στη  χώρα.  Εκ  των  εργαζομένων  αυτών  το  49% απασχολείται  στους 

χώρους της εστίασης και της διασκέδασης και το 17.5% στους χώρους διαμονής99,

σύμφωνα στοιχεία που προκύπτουν για το οικονομικό έτος 2011. 

Πίνακας 2.6.2 Συμμετοχή ΑΕΠ στον Τουρισμό

2004 2005 2006 2007 2008 2009
16.5% 16.8% 15.7% 15.5% 15.5% 15.4%

2010 2011 2012 2013 2014
15% 15.3% 15.2% 15.7% 15.2%

Πηγή: http://knoema.com/WTTC2013/world-travel-and-tourism-council-data-2013? 

Χαρακτηριστικά,  η  χώρα  είναι  τέταρτη  στον  κόσμο  σε  αφίξεις  με  56.700.000

τουρίστες  και  πρώτη  στην  Ευρώπη  την  τετραετία  2010-2013  σε  τουριστικές

εισπράξεις καθώς οι εισπράξεις της ανέρχονται στα 60.4 δις (ΣΕΤΕ, 2010-2013).

99Σ.  Μάρκου,  (2012)  «Ο  τουρισμός  στην  Ισπανία»  http://presscode.gr/index.php?
option=com_k2&view=item&id=527:2015-02-19-17-09-21&Itemid=854 
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Πίνακας 2.6.2.1 Διεθνείς Τουριστικές Αφίξεις

 2004 2005 2006 2007 2008 2009

52.430.000 55.914.000 58.004.000 58.666.000 57.192.000 52.178.000

2010 2011 2012 2013 2014

52.677.000 56.177.000 57.464.000 60.661.000 64.995.275

Πηγή: «International Tourism, Number of arrivals», The World Bank (2004-2014)

              Το 2009 ένα χρόνο μετά την έναρξη της οικονομικής κρίσης (βλ. Πίνακας

2.6.2.1), η Ισπανία είχε να αντιμετωπίσει την οικονομική ύφεση και κύριο σκόπελο

την ανεργία που αυξήθηκε κατακόρυφα εκείνη την περίοδο. Η επισφαλής κατάσταση

και το αίσθημα αβεβαιότητας που επικρατούσε στην οικονομία της χώρας κατά την

περίοδο  2008-2010  είχε  σαν  αποτέλεσμα  και  την  μείωση   των  αφίξεων  της  σε

σημαντικό  βαθμό,  καθώς  σημειώθηκε  μείωση  της  τάξης  ακόμη  και  των  πέντε

εκατομμυρίων. Δύο παράγοντες στους οποίους αποδίδεται η ευθύνη για την πτώση

του  εισερχόμενου  τουρισμού,  είναι  η  άνοδος  του  νομίσματος  (ευρώ)  κατά  την

πραγματοποίηση  των  κρατήσεων,  καθώς  και  οι  συχνές  διαμαρτυρίες.  Το  2014

παρουσίασε αργό ρυθμό ανάκαμψης στον τουριστικό κλάδο. Από την μία μεριά, ο

πληθυσμός των αλλοδαπών τουριστών συνέχισε την αυξητική του πορεία αλλά από

την άλλη, η μέση δαπάνη τους ήταν ελεγχόμενη και περιορισμένη, οπότε δεν υπήρξε

και ουσιαστική αύξηση100.

           Χαρακτηριστικά, η χώρα είναι τέταρτη στον κόσμο σε αφίξεις με 56.700.000

τουρίστες  και  πρώτη  στην  Ευρώπη  την  τετραετία  2010-2013  σε  τουριστικές

εισπράξεις καθώς οι εισπράξεις της ανέρχονται στα 60.4 δις (ΣΕΤΕ, 2010-2013).

100 http://www.euromonitor.com/travel-in-spain/report 
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          Κύριες χώρες προέλευσης σταθερά αποτελούν το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία

και η Γερμανία. Στον πίνακα  που ακολουθεί παρουσιάζονται οι χώρες  προέλευσης

τουριστικού πληθυσμού κατά φθίνουσα σειρά :

                                    ΧΩΡΕΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ

ΘΕΣΗ ΧΩΡΑ ΠΛΗΘΟΣ

1  ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ 14.971.194

2  ΓΑΛΛΙΑ 10.931.668

3  ΓΕΡΜΑΝΙΑ 9.862.680

4  ΙΤΑΛΙΑ 3.688.893

5  ΟΛΛΑΝΔΙΑ 2.806.463

6  ΒΕΛΓΙΟ 2.152.274

7 ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 1.755.377

8  ΕΛΒΕΤΙΑ 1.689.812

9  Η.Π.Α. 1.441.098

10  ΙΡΛΑΝΔΙΑ 1.321.705

11  ΡΩΣΙΑ 919.198

12 ΣΚΑΝΔΙΝΑΒΙΚΕΣ ΧΩΡΕΣ 4.624.591
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13 ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΥΡΩΠΗΣ 3.198.967

14 ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 2.016.907

15 ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΟΣΜΟΥ 3.251.961

ΣΥΝΟΛΟ 64.625.121

Πηγή: «Tourist entries broken down by country of residence», 

Ministero de Industria, energia y Turismo

Οι ανεπτυγμένες τουριστικές υποδομές της χώρας που έχουν δημιουργηθεί, η

λογική σχέση κόστους – ποιότητας υπηρεσιών καθώς και η γεωγραφική εγγύτητα με

τις κύριες   χώρες προέλευσης των τουριστών, αποτελούν τους λόγους επιλογής της

Ισπανίας ως τουριστικό προορισμό.

Στο  σημείο  αυτό  αξίζει  να  αναφερθούν  οι  πιο  δημοφιλείς  τουριστικοί

προορισμοί. Κατά  το  2011, η περιοχή  με την μεγαλύτερη  τουριστική  κίνηση  ήταν

η Καταλονία με 13.767.684 τουρίστες που αντιπροσωπεύουν αύξηση 4.7% σε σχέση

με  το  2010  και  με  συμμετοχή  24.3%  στο  σύνολο.  Στην  συνέχεια  ακολουθούν

οι Κανάριοι  νήσοι με  10.187.690 τουρίστες  και  αύξηση  18.3% ενώ  η  συμμετοχή

τους  έφθασε  το  18%,  οι Βαλεαρίδες  νήσοι με  10.099.465   που  είχαν  αντίστοιχα

αύξηση 9.8% και συμμετοχή στο 17.8%, η Ανδαλουσία με 7.884.875 που σημείωσε

 αύξηση 6% και συμμετοχή στο 13.9%,  η περιοχή της Βαλένθιας με 5.383.340  που

επίσης  είχε  αύξηση  7.2%  και  συμμετοχή  στο  9.5%.  Αντιθέτως  η  περιοχή  της

 Μαδρίτης  με  4.606.471  τουρίστες  ήταν  η  μόνη  από  τους  κύριους  τουριστικούς

προορισμούς  της  χώρας  που  γνώρισε  μικρή  μείωση  της  τάξεως  του  0.6% ενώ  η

συμμετοχή της περιορίστηκε στο 8.1%.

Ως  προς  το  μέσο  μεταφοράς  που  επιλέγουν  οι  επισκέπτες,  το  78.7%

 ταξιδεύουν με αεροπλάνο ενώ το 18.5% μέσω αυτοκινητοδρόμου.  Ενώ ως προς τον

λόγο  διακοπών  το  84.3% των  τουριστών  επισκέπτεται  την  χώρα  για  διακοπές,  το
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7.2% για επαγγελματικούς λόγους, το 2.2% για προσωπικούς λόγους (επίσκεψη σε

συγγενείς, λόγοι υγείας, αγορές) και το 1.4% για σπουδές.

2.6.3 ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ

Τα είδη καταλυμάτων ποικίλουν έτσι ώστε να εξυπηρετούν τις διαφορετικές

ανάγκες του μεγάλου όγκου τουριστών.  Η Ισπανία αριθμεί περισσότερα από 16.000

ξενοδοχειακές  εγκαταστάσεις,  14.000  μονάδες  αγροτικού  τουρισμού,  150.000

διαμερίσματα και πάνω από 1.100 κάμπινγκ. Οι επιλογές είναι πολλές και η μεγάλη

γκάμα  επιλογών  για  την  διαμονή  δίνει  τη  δυνατότητα  επιλογής  καταλύματος  από

ξενοδοχείο μέχρι διαμονή σε ένα κάστρο. Τα μεγάλα αστικά κέντρα της χώρας, όπως

είναι αυτά της Μαδρίτης και της Βαρκελώνης, προσφέρουν μια μεγάλη ποικιλία ως

επί των πλείστων ξενοδοχείων και διαμερισμάτων. Ο επισκέπτης έχει τη δυνατότητα

να  επιλέξει  μεταξύ  υπερπολυτελών  ξενοδοχείων  που  προσφέρουν  μια  πληθώρα

υπηρεσιών  –από  εστιατόριο  μέχρι  υπηρεσίες  ιστιοπλοΐας-  καθώς  και  πολύ

οικονομικών ξενοδοχείων, καταλύματα τύπου hostel και bed and bath.  

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΩΜΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΝΩΝ
(2004-2014)

ΕΤΟΣ 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 20132014

ΞΕΝ.

ΚΑΤ.

17.402 17.607 18.304 17.827 18.026 18.387 18.635 19.262 19.532 19.610 19.563

ΔΩΜΑ

ΤΙΑ

766.952 797.339 814.890 821.143 840.171 864.933 884.637 905.690 914.132 914.263 912.440

ΚΛΙΝΕ

Σ

1.511.59
2

1.579.9
65

1.614.545 1.642.417 1.685.118 1.736.9
37

1.784.73
1

1.838.46
8

1.858.702 1.867.82
3

1.875.912
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Πηγή: Eurostat

2.6.4 ΕΠΙΚΡΑΤΕΣΤΕΡΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Η Ισπανία έχει δεχθεί ανά τους αιώνες επιρροές από διάφορες φυλές, γεγονός

που  οδηγεί  στον  σύνθετο  πολιτισμικό  της  χαρακτήρα,  καθώς  Κέλτες,  Φοίνικες,

Γότθοι, Βάνδαλοι, Έλληνες, Ρωμαίοι και Άραβες πέρασαν από τη χώρα της Ιβηρικής

χερσονήσου αφήνοντας το στίγμα τους. Παράλληλα,  η ισπανική κουλτούρα του 20ου

αιώνα  συνιστά  κομμάτι  του  δυτικού  πολιτισμού,  διαμορφώνοντας  σημαντικά  τον

τελευταίο. Σήμερα, η Ισπανία  διαθέτει έναν  μεγάλο αριθμό αρχαιολογικών  χώρων,

μνημείων και μουσείων.

Η  Ισπανία  έχει  να  επιδείξει  σπουδαία  πολιτιστική  κληρονομιά  σε  διάφορες

μορφές τέχνης, όπως είναι η αρχιτεκτονική, η μουσική, η ζωγραφική, η λογοτεχνία, ο

κινηματογράφος, ενώ χαρακτηριστική και ιδιαίτερα δημοφιλής είναι η κουζίνα της,

τα  ήθη  και  τα  έθιμά  της.  Ο  ιδιαίτερος  πολιτιστικός  της  χαρακτήρας  προβάλλεται

έντονα  σε  παγκόσμιο  επίπεδο  καθιστώντας  την  ιδιαίτερα  ελκυστικό  τουριστικό

προορισμό. Τα σημαντικότερα μουσεία αποτελούν το Prado και το Reina Sofia στην

πρωτεύουσα της Μαδρίτης, τα οποία διαθέτουν στη μόνιμη έκθεσή τους σημαντικά

έργα  των  El Greco,  Velasquez,  Picasso,  Dali και  άλλων,  ενώ  στην  Βαρκελώνη  ο

επισκέπτης  έχει  την  ευκαιρία  να  θαυμάσει  γλυπτά  του  Juan Miro,  όπως  και  τα

εντυπωσιακά  κτίρια  και  το  πάρκο  του  Gaudi.  Ιδιαίτερο  είναι  το  ενδιαφέρον  των

τουριστών για τη μουσική παράδοση και τα ισπανικά είδη χορού της χώρας, με το

flamenco να  πρωτοστατεί.  Φεστιβάλ  διοργανώνονται  καθ’  όλη  τη  διάρκεια  του

χρόνου,  ακόμη  και  υπαίθρια  τους  καλοκαιρινούς  μήνες,  προσελκύοντας  χιλιάδες

τουρίστες.
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ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

ΑΓΩΝΕΣ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑΣ

Η  Ισπανία  είναι  ο  νούμερο  ένα  προορισμός  για  τους  λάτρεις  των  αγώνων

μοτοσικλέτας. Όχι μόνο για τις τεράστιες πιστές και υποδομές που διαθέτει αλλά και

επειδή είναι η μόνη χώρα που έχει φιλοξενήσει τέσσερις φορές αγώνες Παγκόσμιου

Πρωταθλήματος.  Η  χώρα  καθίσταται  κολοσσός  καθώς  επικρατεί  στον  χώρο  του

συγκεκριμένου αγωνίσματος. Οι Ισπανοί αναβάτες συνηθίζεται να κατακτούν συχνά

κορυφαίες  θέσεις  σε  όλες  της  κατηγορίες  της  μοτοσυκλέτας. Αυτές  οι  αθλητικές

επιδόσεις αντικατοπτρίζονται στη δέσμευση και τη στήριξη των πιστών οπαδών του

αθλήματος,  καθώς  το  θέαμα  στην  πίστα  συνοδεύεται  από  μια  θερμή  και  έντονη

ατμόσφαιρα,  τόσο  στις  κερκίδες  όσο  και  έξω  από  αυτές. Έτσι  λοιπόν  αν  κάποιος

επιθυμεί να  παρακολουθήσει  τους  καλυτέρους αναβάτες  σε δράση, θα  έχει πολλές

ευκαιρίες στην Ισπανία.

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Επιπλέον, για  την  Ισπανία  ο «ηγέτης»  του  αθλητικού  τουρισμού  και  ο

«βασιλιάς» των αθλημάτων είναι σίγουρα το ποδόσφαιρο, καθώς οι ισπανικές ομάδες

θεωρούνται  από  τις  καλύτερες  ομάδες  παγκοσμίως,  προσφέροντας  θέαμα  και

ευχαρίστηση  σε  κάθε  φίλαθλο.  Συνεπώς  για  πολλούς  φίλους  του  ποδοσφαίρου

σημαντικά αξιοθέατα αποτελούν δυο από τα μεγαλύτερα και τα πιο δημοφιλή γήπεδα

της Ευρώπης, το Στάδιο Σαντιάγο Μπερναμπέου και το Καμπ Νόου, που κατέχουν οι

κορυφαίες  ομάδες  της  Real Madrid και  της Βarcelona,  αντίστοιχα.  Αποτελούν  δε

μεγάλης χωρητικότητας στάδια, Santiago Bernabéu με χωρητικότητα 90.800 θέσεων

και  το  Camp Nou με  99.354.  Οι  αγώνες  δε  μεταξύ  των  συγκεκριμένων  ομάδων

ενδιαφέρουν  τους  φιλάθλους  παγκοσμίως  και  φέρουν  τον  τίτλο  «El Clasico».

Εκατομμύρια  άνθρωποι  ταξιδεύουν  στην  Ισπανία  για  να  γευτούν  πληθώρα

συναισθημάτων,  παρακολουθώντας  την  αγαπημένη  τους  ομάδα  και  έχοντας  την

δυνατότητα να δουν τα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά γήπεδα στον κόσμο και συνεπώς

τα μουσεία που διαθέτουν μέσα σε αυτά.
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ΓΚΟΛΦ

Ειδική  μορφή  αθλητικού  τουρισμού  αποτελεί  και  το  γκόλφ101.  Η  Ισπανία

θεωρείται μια χώρα που έχει αναπτυχθεί ραγδαία στο γκολφ καθώς έχει δημιουργήσει

στις  διάφορες  πόλεις  της  δεκάδες  γήπεδα  γκολφ.  Χαρακτηριστικά,  διαθέτει  304

γήπεδα γκολφ με άριστες κλιματολογικές συνθήκες που ευνοούν την ενασχόληση με

το άθλημα καθ’ όλη την διάρκεια του χρόνου. Τα περισσότερα γήπεδα από αυτά είναι

οργανωμένα  ως  θέρετρα  με  ποικίλες  υποδομές  (καλαθοσφαίριση,  ιππασία,  squash,

πισίνες  και  υπηρεσίες  διατροφής  και  διασκέδασης).  Θεωρείται  ένας  από  τους  πιο

δημοφιλής  ευρωπαϊκούς   προορισμούς,  καθώς η  περαιτέρω  προώθηση του  από  τα

Μ.Μ.Ε   και η φιλοξενία των Ισπανών συμβάλει στην επιλογή του. Η πρόοδος του

αθλήματος αυτού είναι μεγάλη ώστε τα επόμενα χρόνια να έχει μεγάλες  πιθανότητες

να αποτελέσει ένα επιπλέον κερδοφόρο τομέα για την οικονομία της χώρας.

ΙΠΠΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Μια δραστηριότητα που προσελκύει τους λάτρεις είναι αυτή της ιππασίας ή

όποιον  επιθυμεί  να  ανακαλύψει  τη  φύση  με  ήρεμο  τρόπο.  Στην  Ισπανία

δραστηριοποιούνται εταιρείες  που  ειδικεύονται στο  ιππικό  τουρισμό  που  παρέχουν

βοήθεια στις μεγάλες διαδρομές, καθώς και στην διαμονή, είτε σε μικρά ξενοδοχεία-

boutique είτε σε αγροτικά σπίτια προσαρμοσμένα στις ανάγκες του αναβάτη και του

αλόγου  (στάβλοι  για  τα  άλογα).  Η  Ισπανία  έχει  36  πιστοποιημένα  δρομολόγια

ιππασίας, το καθένα με κανονισμούς, με τις ενδείξεις για πώς να ακολουθήσουν την

διαδρομή  για  τους  πιο  τουριστικούς  τόπους.  Παράλληλα,  υπάρχουν  αρκετές

εκδηλώσεις  που  περιστρέφονται  γύρω  από  τα  άλογα  όπως  το  Διεθνές  Horse Fair

(SICAB)  και το El Rocío στην Ουέλβα.

101 Κουσουνής  Σ.  (2001),  http://www.kathimerini.gr/106075/article/oikonomia/die8nhs-
oikonomia/stis-e3aggelies-emeine-h-toyristikh-anava8mish
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ΘΑΛΑΣΣΙΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Υπολογίζεται ότι, από το σύνολο της ακτογραμμής της Ισπανία, ένα ποσοστό

ανερχόμενο  στο  40% είναι  παραλίες.  Το  γεγονός  αυτό  καθίσταται  ένας  επιπλέον

λόγος  που  προτιμούν  πολλοί  τουρίστες  την  Ισπανία,  ήτοι  οι  εντυπωσιακές  της

παραλίες.  Παγκοσμίως  δε  είναι  η  πρώτη  χώρα  με  τις  περισσότερες  βραβευμένες

παραλίες. Το Ίδρυμα Περιβαλλοντικής  Εκπαίδευσης την βράβευσε δίνοντας της σε

648 παραλίες  της  την  γαλάζια  σημαία  σαν  σήμα  κατατεθέν  της καθαριότητας  της

θάλασσας  και  της  ακτής,  καθώς  και  της  οργάνωσης  και  της  ασφάλειας  των

επισκεπτών.  Η  πλειοψηφία  των  κρατήσεων  με  ποσοστό  ανερχόμενο  στο  80%

σημειώνεται σε παράκτιες περιοχές. 

Ο θαλάσσιος τουρισμός χωρίζεται σε τρεις συνιστώσες:

α) την κρουαζιέρα

β) το γιώτινγκ και 

γ) τις εκδρομές με τα ημερόπλοια.

Όσον  αφορά  τον  θαλάσσιο  τουρισμό,  η  Ισπανία  κατέχει  το  μεγαλύτερο

ποσοστό  υποδομών  συγκριτικά  με  τις  ανταγωνίστριες  χώρες  της.  Οι  θαλάσσιες

δραστηριότητες  της είναι πολυποίκιλες  και  προσφέρουν μοναδικές  εμπειρίες  στους

τουρίστες  αλλά  και  στους  ντόπιους  που  κατακλύζουν  τις  ακτές  και  τις  ανοιχτές

θάλασσες όλες τις εποχές του χρόνου. Οι διαγωνισμοί ιστιοπλοΐας και πολλές άλλες

θαλάσσιες  δραστηριότητες  αποτελούν  πρόκληση  για  τους  τουρίστες  που  εισρέουν

κατά χιλιάδες στην χώρα αυτή.

Τα πιο διαδεδομένα τουριστικά μέρη της Ισπανίας είναι κυρίως στα παράλια

της Μεσογείου και στις Κανάριες και Βαλεαρίδες νήσους.

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Για τους λάτρεις του χειμερινού τουρισμού η Ισπανία είναι μια χώρα που θα

τους αφήσει πλήρως ευχαριστημένους. Η Ισπανία είναι η δεύτερη πιο ορεινή χώρα

της  Ευρώπης,  με  μακρά  παράδοση  στο  σκι,  και  παρέχει  όλες  τις  απαραίτητες

εγκαταστάσεις  για  όσους  ασχολούνται  με  αυτό  άθλημα,  καθώς  διαθέτει

34 χιονοδρομικά κέντρα σε όλη τη χώρα. Κάθε χρόνο επενδύονται εκατομμύρια ευρώ
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για  να  βελτιωθούν  τα  θέρετρα  με  την  προσδοκία  να  γίνουν  θέρετρα  υψηλότερης

ποιότητας. Τα θέρετρα είναι κατάλληλα εξοπλισμένα και διαθέτουν πίστες τόσο για

αρχάριους σκιέρ, όσο και για επαγγελματίες. Πολλά από αυτά είναι μικρά θέρετρα με

εύκολες πίστες, ιδανικά για την απασχόληση ολόκληρης της οικογένειας. Εκτός από

τα φυσικά τοπία που εντυπωσιάζουν, τα εκάστοτε θέρετρα προσφέρουν εξαιρετικές

πολιτιστικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες εξασφαλίζοντας έτσι την διασκέδαση

όλων  των  παρευρισκομένων.  Επίσης,  τα  ίδια  τα  θέρετρα  διαθέτουν  νυχτερινά

μαγαζιά,  κέντρα,  εστιατόρια  και  μπαρ.  Η  ποιότητα  χιονιού,  ο  ήλιος  ακόμα  και  το

χειμώνα,  σε  συνδυασμό  με  εγκαταστάσεις  πρώτης  τάξεως  και  ένα  ευρύ  φάσμα

δωρεάν δραστηριοτήτων φέρνουν όλο και περισσότερους ανθρώπους στις ισπανικές

πίστες κάθε χρόνο το χειμώνα.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Η Ισπανία στον συνεδριακό τουρισμό απέσπασε το εντυπωσιακό ποσοστό του

100%. Μετρήθηκε  η συνεδριακή  δραστηριότητα  κάθε μιας  από  τις ανταγωνίστριες

χώρες  και  η  Ισπανία  κατέχει  την  μερίδα  του  λέοντος,  δηλαδή  την  πέμπτη  θέση

παγκοσμίως.  Καθ’  όλη  την  διάρκεια  του  έτους  γίνονται  διάφορα  συνέδρια  που

αφορούν όλες τις πλευρές των επιστημών και επιφέρουν μεγάλα έσοδα στην χώρα

καθώς  και  εμπειρίες  στους  εγχώριους  και  ξένους  συνέδρους.  Η  έρευνα  προωθείτε

στην  χώρα  αυτή  και  αξιοποιείτε  με  το  πιο  κατάλληλο  τρόπο.  Η  ανάπτυξη  αυτή

θεωρείται  ότι  επήλθε  μετά  τη  σύσταση  του  SPAIN CONVENTION BUREAU, η

οποία  ιδρύθηκε  από  12  ισπανικές  πόλεις  μέλη  της  Ευρωπαϊκής  Ομοσπονδίας

Συνεδρίων.  Η  οργάνωση  αυτή  είναι  επιφορτισμένη  με  την  επιμέλεια  και  την

προώθηση του συνεδριακού τουρισμού στη χώρα.

ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Η  Ισπανία  ως  μια  από  τις  ανεπτυγμένες  αγροτουριστικές  χώρες  προσφέρει

καταλύματα τέτοιο τύπου σε όλη την χώρα. Σε κάθε περιοχή υπάρχουν καταλύματα

κατάλληλα  για  διαμονή  τουριστών  του  συγκεκριμένου  είδους,  όπως  αγροικίες  στη

Χώρα  των  Βάσκων  και  στη  Ναβάρα,  στη  Γαλικία,  παραδοσιακές  καταλανικές

αγροικίες,  ξενώνες  στην  Εξτρεμαδούρα,  αγροκτήματα  αγροτουρισμού  στις
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Βαλεαρίδες  Νήσους,  στην  Castilla-León,  και  εξοχικές  κατοικίες  στην  Αστούριας.

Πέρα από την υποδοχή και τη φιλοξενία του επισκέπτη σε ένα περιβάλλον λιτό με

τοπικό  χαρακτήρα  και  όλες  τις  απαραίτητες  ανέσεις,  προβλέπεται  και  η  ενεργή

συμμετοχή  του  τουρίστα  σε  ένα  σύνολο  δραστηριοτήτων  όπως  η  σίτιση

εκτρεφόμενων ζώων και γενικότερα η συμμετοχή του στις αγροτικές δραστηριότητες.

Με τα προγράμματα που προσφέρει η Ισπανία δίνει την δυνατότητα στους τουρίστες

να γνωρίσουν την τοπική κουλτούρα, να απολαύσουν την φύση και το καθαρό αέρα

και να διασκεδάσουν με τις διάφορες δραστηριότητες που παρέχονται. 

ΟΙΚΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Μια  εναλλακτική  μορφή  τουρισμού  που  διαρκώς  αναπτύσσεται  και  γίνεται

ευρέως  γνωστή  είναι  ο  οικοτουρισμός.  Οι  Ισπανοί  επενδύουν  στην  εξελισσόμενη

οικολογική  συνείδηση  των  τουριστών,  με  την  ενεργό  συμμετοχή  του  κράτους  το

οποίο  προέβη  στην  νομοθετική  κατοχύρωση  και  περαιτέρω  προστασία  πολλών

υδροβιότοπων  και  σπάνιων  ειδών  πανίδας  με  τα  Εθνικά  Πάρκα  σήμερα  να

εκτείνονται σε χώρο περισσότερων των 1.226 τετραγωνικών χιλιόμετρων. Η Ισπανία

έχοντας μια ανεκτίμητη φυσική κληρονομιά,  προτρέπει τους τουρίστες να γνωρίσουν

την  ισπανική  ύπαιθρο  με  αυτή  την  μορφή  τουρισμού.  Υπάρχουν  μερικές  μη

κερδοσκοπικές  οργανώσεις,  όπως  οι   organic  farming  tourism  καθώς  και  ο

διαδικτυακός  τόπος   soyecoturista.com  που  προσφέρουν  εμπειρίες  οικοτουρισμού

δίνοντας  προτάσεις  και  ιδέες.  Ο  οικοτουρισμός  στην  Σπανία  είναι  σε  διαρκή

ανάπτυξη. Προβάλλει στους τουρίστες όλα τα τοπία που επιθυμούν, όπως τα δεκάδες

εθνικά  και  οικολογικά  πάρκα  που  διαθέτει  και  τις  προστατευμένες  περιοχές,  τους

καταρράκτες, τις λίμνες, τα ηφαίστεια, τα δάση  καθώς και τις πολυάριθμες υπόγειες

σπηλιές.  Από  τις  10.000  σπηλιές  που  διαθέτει  η  Ισπανία,  αρκετές  έχουν

προσαρμοστεί  καταλλήλως  για  την  υποδοχή  των  τουριστών.  Ένα  από  τα  πιο

φημισμένα  εθνικά πάρκα βρίσκετε νοτιανατολικά της Ισπανίας στην βραβευμένη ως

απόθεμα  βιόσφαιρας  από  την  UNESCO,  οροσειρά  της  Σιέρρα  Νεβάδα.  Τα

οργανωμένα  και  επιτυχημένα  προγράμματα  που  διατίθενται,  μπορούν  και

προσφέρουν  στον  τουρίστα  ανάπαυση,  στέγαση,  την  δυνατότητα  να  γευτεί  τοπικά

βιολογικά προϊόντα, δραστηριότητες καθώς και την συμμετοχή του στον τρόπο ζωής
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των  τοπικών  χωριών.  Το  ταξίδι  αυτό  στην  Ισπανία  συμβάλει  στην  διατήρηση  της

φυσικής και πολιτιστικής της κληρονομιά.

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΤΡΙΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ

            Η Ισπανική κυβέρνηση που επιδοτεί  το πρόγραμμα  «Ευρωπαϊκός Τουρισμός

για Ηλικιωμένους» οι οποίοι διαμένουν στην Ευρώπη, κατανοεί πως η ηλικία τους

συνάδει με την ήρεμη και υγιεινή απόδραση. Η «ήρεμη» απόδραση ταυτίζεται με την

άνετη διαμονή τους και τις πολιτιστικές διαδρομές τους σε μουσεία, θέατρα που τους

προσφέρονται,  και  περεταίρω  «υγιεινή»  διότι  η  κουζίνα  της  βασίζεται  στην

μεσογειακή διατροφή, καθώς  επίσης υπάρχουν και ιαματικές πηγές για την ευεξία

τους.  Υπολογίζεται  ότι  στην  Ισπανία  υφίστανται  περισσότερα  από  90  ιαματικά

λουτρά,  με  τη  δυνατότητα  παροχής  περαιτέρω  υπηρεσιών  διαμονής  και  εστίασης.

Ένα καινοτόμο πρόγραμμα άνοιξε τους δρόμους προς την Ισπανία. Καθότι η Ισπανία

επειδή αναγνωρίζει τον σημαντικό ρόλο που έχει ο τουρισμός για την ανάπτυξη και

την οικονομία υλοποίησε ένα πρόγραμμα το 2010 το οποίο ονομάζεται «TravelSenior

55+»102 και  αφόρα  κατοίκους  16  χωρών   της  Ε.Ε.  και  ηλικίας  άνω  των  55.  Το

πρωτοποριακό και επιτυχημένο εγχείρημα της ισπανικής κυβέρνησης προσφέρει την

δυνατότητα στα άτομα που απευθύνεται να ταξιδέψουν με τιμή ανερχόμενη μόλις στο

ποσό  των  480€  περιλαμβάνοντας  μεταφορικά,  τα  αεροπορικά  εισιτήρια  και  7

διανυχτερεύσεις με πλήρη διατροφή. Το εν λόγω πρόγραμμα γρήγορα ακολούθησαν

και  άλλες  χώρες  βλέποντας  την  αποτελεσματικότητα  που  είχε  στον  τουρισμό  και,

σαφώς, στην  οικονομία της χώρας. Με αυτόν τον τρόπο και  υλοποιώντας  αυτό το

πρόγραμμα  η   Ισπανία  κατάφερε  να   κατέχει  την  καλύτερη  τιμή  σε  ότι  αφορά  το

αριθμό των ξενοδοχείων μετά από μελέτη που έγινε για το αριθμό των ξενοδοχειακών

υποδομών στις μεσογειακές χώρες.

2.6.5 ΤΡΟΠΟΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

Η Ισπανία ακολουθεί ένα στρατηγικό σχέδιο μάρκετινγκ που συμβάλλει στην

ενίσχυση  της  ανταγωνιστικότητας  των  ισπανικών  εταιρειών  και  των  τουριστικών

προορισμών και σαν στόχο της έχει την αύξηση των εσόδων του τουρισμού της. 

102 http://www.ispania.gr/tourismos/1374-travel-senior-55-oloi-dromoi-ispania 
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Ρόλο  ύψιστης  σημασίας  στην  προώθηση  του  τουρισμού  διαδραματίζει  ο

ανεξάρτητος  οργανισμός υπό την  αιγίδα της  Γενικής  Διοίκησης  επιφορτισμένος  με

την εξωτερική προώθηση της χώρας ως τόπο προορισμού. Πρόκειται για έναν εθνικό

οργανισμό ο οποίος  βρίσκεται  σε συνεχή  συνεργασία με ιδιωτικούς  και κρατικούς

φορείς, διαμορφώνει την στρατηγική και τη δράση για την ανάπτυξη του Τουρισμού.

Ο  ρόλος  της  οργάνωσης  προσδιορίζεται  γύρω  από  δύο  βασικούς  άξονες  οι  οποίοι

περιγράφονται ως κάτωθι:

(1) Επιμέλεια του σχεδιασμού, συμβολή στην ανάπτυξη και εφαρμογή δράσεων για

την προώθηση Ισπανία ως τουριστικός προορισμός στις διεθνείς αγορές.

(2) Ουσιαστική υποστήριξη για την εμπορία των ισπανικών τουριστικών προϊόντων

στο εξωτερικό. Προς επίτευξη τούτου, επιχειρείται η συνεργασία με τις περιφερειακές

κυβερνήσεις, τις εκάστοτε τοπικές αρχές και τον ιδιωτικό τομέα. 

Προς επίτευξη αυτών των στόχων έχουν συσταθεί 33 γραφεία – παραρτήματα

στις  περιοχές  υψηλού  ενδιαφέροντος  και  συγκεκριμένα  στη  βόρεια  και  στη  νότια

Αμερική,  στη  βόρεια,  κεντρική  και  νοτιοανατολική  Ευρώπη,  στην  περιοχή  της

Ευρασίας  (ζώνη  Α) και στην Ασία -περιοχή Ειρηνικού  (ζώνη  Β).  Χαρακτηριστικό

δείγμα  της  ενεργούς  παρουσίας  του  οργανισμού  είναι  η  επίσκεψη  κλιμακίου  στην

Ελλάδα, μιας ανταγωνίστριας ως προς το τουριστικό προϊόν χώρας, το 2011. Με ένα

διήμερο  παρουσιάσεων  σε  δημοσιογράφους  αλλά  και  τουριστικούς  πράκτορες  η

17μελής  αποστολή  αποτελούμενη  από  υψηλόβαθμα  στελέχη  του  ισπανικού

οργανισμού τουρισμού και αρμόδιων για κάθε περιοχή της χώρας, tour operators και

επιχειρηματίες  της  χώρας, οργάνωσε μια αξιοζήλευτη  εκστρατεία προώθησης  στην

ελληνική  αγορά,  η  οποία  αντιστοιχεί  μόλις  σε  0,1% του  εισερχόμενου  τουρισμού

στην Ισπανία103.

Αναγνωρίζοντας ότι η τεχνολογία αναπτύσσεται συνεχώς και ότι το διαδίκτυο

έχει  δημιουργήσει  μια  «εξάρτηση»  στο  κόσμο,  ως  μέσο  προώθησης  βρήκε  το

διαδίκτυο και προβαίνοντας στη δημιουργία ιστοσελίδων ώστε να προωθείται η χώρα

τόσο ως σύνολο όσο και οι εκάστοτε πόλεις και κατά τόπους προορισμοί. Σύμφωνα

με έρευνα που διεξήχθη προκύπτει ότι το 80% των τουριστών που επισκέπτονται την

Ισπανία  είναι  χρήστες  του  Διαδικτύου,  οι  έξι  στους  δέκα  δεν  αναζητούν  στο

διαδίκτυο  πράγματα που σχετίζονται με ταξίδια και προορισμούς και το 40% των e-

103Χ.  Πουτέτση,  (2011)  «Τουρισμός:Κάν’  το  όπως  οι  Ισπανοί»
http://www.tovima.gr/finance/article/?aid=405054 
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commerce που  σχετίζεται  με  το  ηλεκτρονικό  εμπόριο.  Από  τις  πιο  δημοφιλείς

ιστοσελίδες είναι το www  .  spain  .  info, με επισκεψιμότητα 1.5 εκατομμύριου χρηστών,

ενώ  ιδιαίτερα  δημοφιλείς  είναι  οι  σελίδες  που  σχετίζονται  με  την  Ισπανία  στα

κοινωνικά  μέσα  δικτύωσης,  όπως  το  twitter και  το  facebook.  Άλλοι  τρόποι

προώθησης στον ψηφιακό κόσμο συντελούνται με την ανάπτυξη εφαρμογών κυρίως

για  τις  συσκευές  της  εταιρείας  Apple,  το  iPad και το iPhone,  όπως  τα  iSpain,

InnedSpain και το  Experience Spain. Ακόμη, η προώθηση της  χώρας  γίνεται  μέσα

από την προβολή βίντεο στον ιστότοπο του youtube.

       Ο  λογαριασμός  «España» είναι  αρκετά  δημοφιλής  προς  τους  χρήστες  του

διαδικτύου,  καθώς  έχει  αποκτήσει  έως  πρότινος  1.5  οπαδούς  (followers)  στο

δημοφιλέστερο  μέσο  κοινωνικής  δικτύωσης  «Facebook»,  ακολουθόμενο  από  το

«Twitter» (195 χιλιάδες) και το «Instagram» με περίπου 90 χιλιάδες. 

ΤΜΗΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

Η  Ισπανική  κυβέρνηση  με  σκοπό  την  προώθηση  του  τουριστικού  της

προϊόντος  προσφέρει  εναλλακτικές  διακοπές  αναλόγως  σε  ποια  ομάδα  (group)

απευθύνεται.  Κατηγοριοποιώντας  τις  ομάδες,  έχουν  συλλεχθεί  οι  απαραίτητες

πληροφορίες  στις οποίες μπορεί να ανατρέξει ο τουρίστας  του εκάστοτε  group. Οι

ομάδες είναι πέντε  :

1. Οικογένειες:  Σε  αυτή  την  ομάδα  περιλαμβάνονται  ζευγάρια  με  παιδιά.  Οι

οικογένειες  που  πάνε  στην  Ισπανία  μπορούν  να  βρουν  αρκετά  μέρη
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διασκεδαστικά,  τόσο  για  τους  μεγάλους  όσο  και  για  τους  μικρούς.  Όπως   τα

θεματικά πάρκα παιχνιδιών –ένα από τα πιο εντυπωσιακά βρίσκεται έξω από την

Βαρκελώνη  στην  κορυφή  Τιμπιντάμπο,  τους  ζωολογικούς  κήπους,  τα  ενυδρεία,

καθώς και πολιτιστικές δραστηριότητες σε πολλά μουσεία. Η Ισπανία μπορεί να

προσφέρει ατελείωτη διασκέδαση για όλη την οικογένεια.

2. Νεολαία: Το group αυτό περιλαμβάνει νεαρούς ενήλικες. Η ομάδα αυτή αναζητεί,

πέρα  από  τα  πολιτισμικά  δρώμενα  που  προσφέρει  η  Ισπανία  και  έχουν  την

δυνατότητα να γνωρίσουν και να παρακολουθήσουν, όπως μουσικές ή θεατρικές

εκδηλώσεις επιπλέον και την διασκέδαση που προσφέρει η νυχτερινή ζωή καθώς

και την παρακολούθηση των μεγάλων αθλητικών γεγονότων.

3. Ηλικιωμένοι.(55+): Η συγκεκριμένη ομάδα περιλαμβάνει άτομα ηλικίας άνω των

55. 

4. LGTB άτομα:  Τα  τελευταία  χρόνια  σε ευρωπαϊκό  αλλά  και  παγκόσμιο  επίπεδο

γίνεται πλέον πιο έντονος ο διάλογος γύρω από τα δικαιώματα και την ισότητα σε

κάθε έκφανση της κοινωνικής ζωής των ατόμων που προσδιορίζονται σεξουαλικά

ως μη ετεροφυλόφιλα. Ο όρος LGBT αναφέρεται σε αυτήν την ομάδα πληθυσμού.

Η Ισπανία είναι μια χώρα ανοιχτά φιλική στην ομάδα LGBT τόσο σε θεσμικό όσο

και σε κοινωνικό πλαίσιο. Υπάρχουν πολλοί χώροι οι οποίοι είναι φιλικοί για τη

διασκέδαση  και  την  ψυχαγωγία  τους,  ενώ  ανά  τακτά  χρονικά  διαστήματα

διοργανώνονται  αρκετές  εκδηλώσεις  που  απαρτίζονται  από  LGTB.  Επιπλέον  η

αναγνωρισμένη  ιστοσελίδα  τουρισμού  της  Ισπανίας  προτείνει  αρκετούς

προορισμούς για απολαύσουν τις διακοπές τους το συγκεκριμένο group, τόσο στην

Μαδρίτη και στην Βαρκελώνη, όσο και σε πολλές άλλες πόλεις της Ισπανίας. 

5. Ενήλικες χωρίς παιδιά: Αυτή η ομάδα μπορεί να περιλαμβάνει ζευγάρια είτε που

έχουν  παιδιά και προσδοκούν να κάνουν ένα ρομαντικό διάλυμα με το σύντροφο

τους, είτε ζευγάρια που δεν έχουν αποκτήσει παιδία. Το ταξίδι στην Ισπανία για

αυτή την ομάδα θεωρείται ιδανικό, καθώς είναι μια από τις πιο ρομαντικές χώρες

και  προσφέρει  εκπληκτικά  εστιατόρια,  παραστάσεις  φλαμένγκο  και  spa.  Η

συγκεκριμένη  ομάδα  μπορεί  να  απολαύσει  και  την  διασκέδαση  αλλά  και  την

χαλάρωση που επιζητά.
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Η Ισπανία  κατανοώντας  ότι ο τουρισμός προσφέρει περίπου  12% του ΑΕΠ

της  κι  έχοντας  ένα  στρατηγικό  πλάνο,  επισημαίνει  και  προβάλλει  τα  θετικά  της

στοιχεία τα οποία είναι η γαστρονομία της ,η παγκόσμια πολιτισμική της κληρονομιά,

τα ήθη και έθιμα της καθώς και η πράσινη πλευρά της.

Η Ισπανική κυβέρνηση  την περίοδο 2005-2007 υλοποίησε το ¨Σχέδιο για την

βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του ισπανικού τουρισμού¨ που σαν στόχο είχε να

προσελκύσει  περισσότερους  τουρίστες  προσφέροντας  ποιοτική  αναβάθμιση  των

εγκαταστάσεων και των παροχών με μικρότερο κόστος. Για την επίτευξη αυτού του

σχεδίου,  σχεδιάστηκαν  και  προωθήθηκαν  καμπάνιες  που  αναδεικνύουν  όλα  τα

μνημεία,  τις  παραλίες,  τα  ήθη  και  έθιμα  της  κι  ότι  άλλο  παρουσιάζει  ενδιαφέρον,

ώστε να δελεάσει ακόμη και τους πιο απαιτητικούς τουρίστες.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  3 – ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ
ΑΝΑΛΥΣΗ /ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

            Η συγκριτική ανάλυση για την μέτρηση της ανταγωνιστικότητας μεταξύ των

έξι  Μεσογειακών  χωρών  (Ισπανία,  Πορτογαλία,  Ιταλία,  Ελλάδα,  Κροατία  και

Τουρκία) βασίστηκε στο μοντέλο SWOT Analysis. Το μοντέλο αυτό χρησιμοποιείται

ως  μια  στρατηγική  μέθοδος  ώστε  να  μπορέσουν  να  αποτιμηθούν  τέσσερις

παράμετροι:  πλεονεκτήματα  (ή  δυνατά  σημεία),  αδυναμίες  (ή  αδύνατα  σημεία),

ευκαιρίες  και  απειλές,  οι  οποίες  καθορίζουν  την  βιωσιμότητα  ή  μη  ενός  έργου  ή

επιχειρηματικού εγχειρήματος (Wheelen and Hunger, 2008). 

       Το  μοντέλο  αυτό  εφαρμόστηκε  ύστερα  από  την  καταγραφή  και μελέτη  του

συνολικού  τουριστικού  προϊόντος  που  προσφέρουν  οι  χώρες  της  συγκριτικής

ανάλυσης που βρίσκεται εκτενέστερα στο κεφάλαιο «Χώρες διερεύνησης». 

ΑΕΠ

Συγκεντρωτικός Πίνακας για την Συμμετοχή του ΑΕΠ στον Τουρισμό 2004-2014 (%)

ΧΩΡΑ/ΕΤΟΣ 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

ΚΡΟΑΤΙΑ 26.2 27.9 28.6 27.8 29.1 25.3 26.9 26.3 27.8 27.8 28.3

ΕΛΛΑΔΑ 16.3 17.6 17.8 17.5 16.8 15.9 16 15.8 16.4 16.3 17.3

ΙΣΠΑΝΙΑ 16.5 16.8 15.7 15.5 15.5 15.4 15 15.3 15.2 15.7 15.2

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 13.7 13.5 13 13.7 14.3 13.9 14.8 15.1 15.9 15.6 15.7

ΤΟΥΡΚΙΑ 12.5 12 10.7 10.1 10.3 11.6 10 11 10.9 12.3 12

ΙΤΑΛΙΑ 11.7 11.2 11.4 11.3 10.6 10.1 10.1 10.1 10.4 10.3 10.1

Πηγή: IET-Instituto de Estudios Turísticos, Turkey Statistical Institute, Hellenic Statistical

Authority, Croatian Bureau of Statistics
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                                          Μέσος Όρος ΑΕΠ

                                          2004-2014

ΚΡΟΑΤΙΑ 27.45%

ΕΛΛΑΔΑ 16.70%

ΙΣΠΑΝΙΑ 15.62%

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 14.47%

ΤΟΥΡΚΙΑ 11.22%

ΙΤΑΛΙΑ 10.66%

             Και για τις έξι επιλαχούσες χώρες, το μερίδιο του τουρισμού στο ΑΕΠ

διαδραματίζει  σημαντικό ρόλο στην  οικονομία τους. Ωστόσο, σε σύγκριση  μεταξύ

τους,  η  οικονομία  της  Κροατίας  δείχνει  να  επηρεάζεται  περισσότερο  από  την

τουριστική της βιομηχανία με 27.45%, αφήνοντας πίσω την Ελλάδα με 16.70% και

την  Ισπανία  με  15.62%,  που  είχε  καθοδική  τάση.  Εν  συνεχεία,  η  Πορτογαλία

παρουσίασε  αύξηση  κατά  2% μονάδες  την  τελευταία  δεκαετία,  συγκεντρώνοντας

14.47%,  ενώ  η  Τουρκία  11.22%,  καθώς  παρουσίασε  κάποιες  αυξομειώσεις.  Στην

τελευταία  θέση  της  συγκεκριμένης  κατάταξης  βρίσκεται  η  Ιταλία  (10.66%).  Την

τετραετία 2004-2007 η Ιταλία παρουσίασε μία σταθερή πορεία (11.7%) αλλά με την

έναρξη  της  παγκόσμιας  κρίσης,  σημειώθηκε  μεγάλη  μείωση  της  τάξεως  των  0.7

μονάδων και μετέπειτα παρέμεινε περίπου στα ίδια επίπεδα, μέχρι και την λαμπερή

χρονιά, του 2014.
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ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΑΦΙΞΕΙΣ

Διεθνείς Τουριστικές Αφίξεις 2004-2014 (εκατομμύρια/στρογγυλοποίηση)

ΧΩΡΑ/ΕΤΟΣ 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

ΙΣΠΑΝΙΑ 52.4 56 58 58.7 57.2 52.2 52.7 56.2 57.5 60.7 65

ΙΤΑΛΙΑ 37 36.5 41 43.7 43 43.3 43.7 46.2 46.4 47.7 48.6

ΤΟΥΡΚΙΑ 17.5 21.1 19.8 23.3 26.3 27.1 28.6 31.5 31.8 35 36.8

ΕΛΛΑΔΑ 13.3 14.7 16 16.1 16 15 15 16.5 15.5 18 22

ΚΡΟΑΤΙΑ 8 7.8 8 8.6 8.7 8.7 9.1 10 10.4 11 11.6

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 5.7 5.8 6.3 6.8 7 6.4 6.8 7.3 7.5 8.1 9

Πηγή: IET-Instituto de Estudios Turísticos, Turkey Statistical Institute, Hellenic Statistical

Authority, Croatian Bureau of Statistics,

   

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ (2004-2014)

ΧΩΡΑ/ΕΤΗ 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

ΙΤΑΛΙΑ 33.518 33.527 33.768 34.058 34.155 33.967 33.999 33.918 33.728 33.316 33.290

ΙΣΠΑΝΙΑ 17.402 17.607 18.304 17.827 18.026 18.387 18.635 19.262 19.532 19.610 19.563

ΕΛΛΑΔΑ 8.899 9.036 9.111 9.207 9.385 9.559 9.732 9.648 9.661 9.677 9.706

ΤΟΥΡΚΙΑ 2.349 2.405 2.467 2.505 2.560 2.619 2.643 2.779 2.865 2.977 3.125

ΠΟΡΤΟΓΑ

ΛΙΑ

1.954 2.012 2.028 2.031 2.041 1.988 2.011 2.019 2.028 2.331 2.331

ΚΡΟΑΤΙΑ 940 1.015 762 800 835 819 841 857 878 897 909

Πηγές:  Eurostat, Republic of Turkey-Ministry of Culture and Tourism,  Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο
Ελλάδας
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ΔΩΜΑΤΙΑ (στρογγυλοποίηση σε χιλιάδες)

ΧΩΡΑ/ΕΤΗ 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

ΕΛΛΑΔΑ 352 359 364 368 375 383 398 397 399 401 405

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙ

Α

113 116 118 118 121 121 124 128 131 138 138

ΙΤΑΛΙΑ 1.01
2

1.020 1.035 1.059 1.08
0

1.090 1.095 1.097 1.09
3

1.090 1.090

ΙΣΠΑΝΙΑ 767 797 815 821 840 865 885 906 914 914 912

ΚΡΟΑΤΙΑ 79 81 76 76 76 73 73 75 75 77 77

ΤΟΥΡΚΙΑ 217 231 241 252 268 289 299 319 336 357 384

Πηγές: Eurostat, Republic of Turkey-Ministry of Culture and Tourism,  Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο
Ελλάδας

ΚΛΙΝΕΣ (στρογγυλοποίηση σε χιλιάδες)

ΧΩΡΑ/ΕΤΗ 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

ΕΛΛΑΔΑ 668 682 693 701 716 732 763 764 768 774 781

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙ

Α

254 264 264 265 274 274 280 290 296 310 310

ΙΤΑΛΙΑ 2.000 2.028 2.087 2.14
3

2.202 2.22
8

2.253 2.25
3

2.251 2.23
4

2.241

ΙΣΠΑΝΙΑ 1.512 1.580 1.615 1.64
2

1.685 1.73
7

1.785 1.83
9

1.859 1.86
8

1.876

ΚΡΟΑΤΙΑ 199 204 163 163 164 150 152 155 157 162 162

ΤΟΥΡΚΙΑ 452 483 507 531 567 608 629 668 705 749 805

Πηγές: Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος , Eurostat, Republic of Turkey-Ministry of Culture and
Tourism, 
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SWOT ANALYSIS

ΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ 

ΙΣΠΑΝΙΑ

        Ο μέσος όρος συμμετοχής του ΑΕΠ στον τουρισμό της, την τελευταία  δεκαετία

είναι  15.6%, αποδεικνύοντας  πως  ο  τουριστικός  κλάδος  της  συμβάλλει  σε  μεγάλο

βαθμό στην οικονομική ευημερία της χώρας. Ακόμη, αποτελεί πόλο έλξης πολλών

εκατομμυρίων  ανά  έτος  και  μεταξύ  των  προαναφερόμενων  Μεσογειακών  χωρών

κυριαρχεί, με τον αριθμό αυτών να υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ανά έτος. ΄Οσον

αφορά  τα  καταλύματά  της,  η  Ισπανία  συνεχώς  προσαρμόζει  τις  εγκαταστάσεις  να

είναι  κατάλληλες  για  όλους  αλλά  ιδιαίτερα  για  την  φιλοξενία  ατόμων  με  ειδικές

ανάγκες.  Οι  ξενοδοχειακές  της  μονάδες  παρουσιάζουν  μία  δυναμικότητα,

προσφέροντας άριστα τις υπηρεσίες τους. Οι συνολικές της μονάδες είναι παραπάνω

από  19  χιλιάδες  και  έχει  στην  κατοχή  της  912  δωμάτια  και  1.876  κλίνες.

Αξιοσημείωτο αποτελεί και το γεγονός ότι η χώρα παρέχει πληθώρα επιλογών και δεν

περιορίζεται  μόνο  στις  παραδοσιακές  μορφές  τουρισμού.  Επιπροσθέτως,  το

καινοτόμο της πρόγραμμα «TravelSenior 55+» που προσελκύει το ηλικιακό φάσμα

των 55 χρονών και άνω, την καθιστά πρωτοποριακή καθώς η συγκεκριμένη ομάδα

αυξάνεται έντονα την τελευταία περίοδο και δεν χάνουν την ευκαιρία οι εκπροσωποί

της  για  να  τους  προσελκύσουν.  Τέλος,  οι  εκπρόσωποί  της  έχουν  καταλάβει  πόσο

σημαντικό  ρόλο  παίζει,  στην  αύξηση  του  τουρισμού  το  διαδίκτυο,  σύμφωνα  με

έρευνες που έχει διεξάγει, για αυτό τον λόγο έχει δημιουργήσει αρκετές ιστοσελίδες

που  έχουν  σχέση  με  την  Ισπανία  και  στοχεύουν  στην  προώθησή  της.  Τόσο  σε

κοινωνικά δίκτυα, όσο και σε εφαρμογές κινητών προωθεί την Ισπανία και προσφέρει

σχετικές με αυτή πληροφορίες.

ΤΟΥΡΚΙΑ

        Η γεωγραφική θέση της Τουρκίας καθώς και ο διεθνής της αερομεταφοράς,

Turkish Airlines, αποτελούν τα ισχυρότερα χαρτιά της. Σημαντικός παράγοντας που

επίσης την κατατάσσει στους πλέον δημοφιλείς προορισμούς είναι η ποικιλομορφία

που παρουσιάζει, κυρίως λόγω της μεγάλης έκτασής της, δημιουργώντας με αυτό τον

τρόπο  μία  χώρα  που  μπορεί να  την  επισκεφθεί ο  καθένας  όλο  τον  χρόνο.  Ακόμη,
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διαφέρει σημαντικά πολιτισμικά από τις άλλες ανταγωνίστριες χώρες της Μεσογείου,

προσφέροντας  μια  πρωτόγνωρη  εμπειρία  για  τον  επισκέπτη  των  παραδοσιακά

δυτικών  τουριστικών  προορισμών.  Διαθέτει  δε  σημαντικά  ετερογενή  πολιτισμικά

στοιχεία, κληρονομιά των διαφορετικών πολιτισμών που πέρασαν  ανά τους αιώνες

από  το  έδαφός  της.  Επιπλέον,  ο  συνεδριακός  και  ιατρικός  τουρισμός  σημειώνουν

ανοδική  πορεία.  Τέλος,  στα  δυνατά  της  χαρτιά  εντάσσεται  το  ότι  προσφέρει

συγκριτικά οικονομικότερες προτάσεις και ευκαιρίες όσον αφορά την εστίαση και τα

καταλύματα.

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ

        Σημαντικό  κομμάτι του  ΑΕΠ  έχει ξεκινήσει  να  συνιστά  ο Τουρισμός  στην

Πορτογαλία.  Οι  επενδύσεις  στη  χώρα  φαίνεται  να  έχουν  μια  ολοένα  αυξανόμενη

τάση.  Επίσης,  η  προωθητική  της  καμπάνια  «Be my guest»,  εισέπραξε  μεγάλη

απήχηση σε μόλις λίγους μήνες.

Στα θετικά της χώρας όπως ήδη επισημάναμε εντοπίζονται:

(1) η παροχή προσιτών οικονομικά τουριστικών υπηρεσιών, 

(2) η εύκολη προσβασιμότητα και 

(3) η φιλικότητα των κατοίκων της.

         Ως πιο δημοφιλείς μορφές τουρισμού θεωρούνται ο θαλάσσιος τουρισμός, ο

πολιτισμικός τουρισμός και ο αθλητικός τουρισμός.

ΕΛΛΑΔΑ

           Η οικονομία της Ελλάδας βασίζεται κατά κόρον στο τουρισμό της, κι αυτό

γίνεται εμφανές από το ποσό του ΑΕΠ του (μέσος όρος: 16.7%). Είναι μια χώρα που

προσελκύει αρκετούς τουρίστες για την ιστορία της, τον πολιτισμό της αλλά και για

τα φυσικά τοπία που έχει. Η Ελλάδα έχει προωθήσει συστηματικά το μοντέλο των 3S

Sea - Sun - Sand και αποτελεί κορυφαίο προορισμό παγκοσμίως όσον αφορά αυτό το

μοντέλο  τουρισμού.  Παράλληλα,  αποτελεί  αναμφίβολα  ιδιαίτερα  δημοφιλή

πολιτισμικό προορισμό, λόγω των σπουδαίων αρχαιολογικών μνημείων που σώζονται

μέχρι  σήμερα  σχεδόν  ανέπαφα  από  το  χρόνο.  Η  Ελλάδα  την  τελευταία  δεκαετία

παρουσιάζει  ανοδική  πορεία  στις  ξενοδοχειακές  της  μονάδες.  Αναλυτικότερα,  το
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2004 διέθετε 8.899 μονάδες και μέχρι και το 2014 αυτές αυξήθηκαν κατά περίπου

800 μονάδες.  Αξιοσημείωτο  αποτελεί  και  το  γεγονός  ότι  έχει  αρχίσει  να  δίνεται

ιδιαίτερη βαρύτητα και στην ποιότητα των ξενοδοχείων.

ΙΤΑΛΙΑ

           Στα δυνατά σημεία της χώρας εντάσσεται η μεγάλη ποικιλία που αυτή διαθέτει

σε καταλύματα με μεγάλο εύρος τιμών ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες όλων

των επισκεπτών. Ως πιο δημοφιλείς μορφές τουρισμού θεωρούνται ο θαλάσσιος, ο

πολιτισμικός,  ο  αγροτουρισμός,  ο  ιαματικός,  ο  θρησκευτικός,  ο  αθλητικός,  ο

χειμερινός και ο οινογαστρονομικός. Καθίσταται σαφές ότι η Ιταλία προσφέρει μια

πολύ μεγάλη ποικιλία επιλογών. Στα δυνατά σημεία της συνυπολογίζεται η εύκολη

πρόσβαση με πολλά διαφορετικά μέσα στη χώρα.

ΚΡΟΑΤΙΑ

             Η  Κροατία  συναρπάζει  με  τη  φυσική  της  ομορφιά  και  επιλέγεται  ως

τουριστικός προορισμός για τις γραφικές πόλεις της και την ακτογραμμή ιδιαίτερης

ομορφιάς  που  διαθέτει.  Ο Μέσος  Όρος  (27.5%) της  Κροατίας  για  το εξεταζόμενο

χρονικό  διάστημα  θεωρείται  πολύ  ικανοποιητικό,  με  άμεσο  αποτέλεσμα  να

συμβάλλει  στην  οικονομία  ολόκληρης  της  χώρας  Διαθέτει  σχετικά  ανεπτυγμένο

θαλάσσιο τουρισμό με ευκαιρία για ιστιοπλοΐα. Παράλληλα, αποτελεί έναν ιδιαίτερα

οικονομικό προορισμό και αν  αναλογιστεί κανείς ότι ο τουρισμός της είναι σχετικά

καινούριος,  αποτελεί  πολύ  θετικό  στοιχείο  το  γεγονός  ότι  φημίζεται  για  την

τουριστική της υποδομή.

                                   ΑΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ    

ΙΣΠΑΝΙΑ

Στα αδύναμα σημεία της τουριστικής βιομηχανίας της Ισπανίας εντοπίζεται η

μέτρια κατάρτιση των απασχολούμενων. Λόγω της οικονομική κρίσης, οι εργοδότες

αναζητούν φτηνά εργατικά χέρια και απευθύνονται σε άτομα με ελλιπή κατάρτιση.

Παρατηρείται το φαινόμενο οι υπάλληλοι να μην γνωρίζουν γλώσσα διαφορετική της

μητρικής  τους,  της  ισπανικής,  ενώ  παράλληλα  δεν  γνωρίζουν  –και  επομένως  δεν

κατανοούν- τις πολιτισμικές ανάγκες των τουριστών. Περαιτέρω, αρκετά προβλήματα

φαίνεται να κλήθηκε να αντιμετωπίσει η ισπανική κυβέρνηση σε συνεργασία με τις

τοπικές  αρμόδιες  αρχές  όσον  αφορά  την  καθαριότητα  των  παραλιών,  κυρίως  στο
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ανατολικό  κομμάτι  της  χώρας.  Σταδιακά,  φαίνεται  να  υφίσταται  μια  σχετική

βελτίωση.  

ΙΤΑΛΙΑ

Η αχίλλειος πτέρνα της Ιταλίας όπως φαίνεται από την έρευνα που διεξήγαμε

είναι η εσωστρέφεια που δείχνει τα τελευταία χρόνια. Στον χώρο του τουρισμού η

χώρα επενδύει μάλλον περισσότερο στην παρακίνηση των ντόπιων προς μετακίνηση

εντός  της  χώρας,  παρά  σε  προώθηση  του  τουριστικού  προϊόντος  στο  εξωτερικό.

Αναμφίβολα, η Ιταλία αποτελεί μια ιδιαίτερα δημοφιλή επιλογή για τους επισκέπτες

από  άλλες  χώρες  και  μέχρι  στιγμής  η  τάση  αυτή  της  χώρας  δεν  φαίνεται  να  έχει

προκαλέσει  σημαντικές  απώλειες.  Εντούτοις,  η  ιδιαίτερα  ενεργή  παρουσία  των

λοιπών χωρών ενδέχεται μεσοπρόθεσμα να μειώσει τις αφίξεις.

ΕΛΛΑΔΑ

        Πέρα από τα πλεονεκτήματα που έχει το ελληνικό τουριστικό προϊόν, έχει και

μερικά αδύναμα σημεία που επιδρούν αρνητικά στην εικόνα της χώρας.

Τα κυριότερα αδύναμα σημεία είναι:

1. Δυσκολία στην μετακίνηση των τουριστών μέσω των συγκοινωνιών

2. Σε  σχέση  με  τις  άλλες  ανταγωνίστριες  χώρες  θεωρείται  πιο  ακριβός

προορισμός σε σχέση με την ποιότητα που προσφέρει

3. Παρουσιάζεται  έντονη  εποχικότητα,  δηλαδή  ο  τουρισμός  της  περιορίζεται

πρωτίστως τους καλοκαιρινούς μήνες

4. Τα μέσα προώθησης και προβολής του τουριστικού προϊόντος συγκριτικά με

τις υπόλοιπες χώρες που επιλέξαμε, είναι ελλιπή

5. Η  πλειονότητα  των  τουριστών  επισκέπτονται  κυρίως  την  πρωτεύουσα,  τα

νησιά του Αιγαίου και του Ιονίου  Πελάγους

6. Και τέλος η αύξηση του Φ.Π.Α στις τουριστικές επιχειρήσεις
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ΚΡΟΑΤΙΑ

      Η  Κροατία  υστερεί  ως  προς  τις  σύγχρονες  υποδομές  της  είτε  αθλητικού

χαρακτήρα,  όπως  γκολφ  (τέσσερα  γήπεδα)  είτε  επαγγελματικού,  όπως  συνεδριακά

κέντρα.  Ακόμη,  η  προσβασιμότητα  στη  χώρα  δεν  φαίνεται  να  είναι  ακόμη  στο

επίπεδο των λοιπών χωρών, παρά τις προσπάθειες που επιδιώκονται. Από την άλλη

μεριά οι διεθνείς της αφίξεις δεν είναι τόσο ικανοποιητικές αν συγκριθούν με εκέινες

των άλλων χωρών.Τέλος, ιδιαίτερη προσπάθεια χρειάζεται να καταβληθεί από τους

εκπροσώπους του Υπουργείου Τουρισμού της για την ανάπτυξη επιτυχής προβολής

και προώθησής της.

ΤΟΥΡΚΙΑ

           Ο  τουρισμός της  Τουρκίας  επηρεάζεται  ιδιαίτερα  τόσο από  τα  οικονομικά

όσο  και  από  τα  κοινωνικά  και  πολιτικά  προβλήματα  που  αντιμετωπίζει  εντός  του

εδάφους της και στην ευρύτερη περιοχή, όπως τρομοκρατικές  ενέργειες, ο πόλεμος

με τους Κούρδους και οι διαμάχες  με την Συρία. Ο παράγοντας  της ασφάλειας  σε

έναν τουριστικό προορισμό ανήκει στους κρισιμότερους για την επιλογή του και η

Τουρκία  φαίνεται  να  υστερεί  σε  ένα  βαθμό  σε  σύγκριση  με  τις  υπόλοιπες

Μεσογειακές  χώρες  που  αναλύσαμε.  Όπως  προκύπτει  από  τα  παραπάνω,  στα

μειονεκτήματα της Τουρκίας συγκαταλέγεται ο φόβος των τουριστών αναφορικά με

την ασφάλεια, καθώς οι ανησυχίες τους τροφοδοτούνται εξαιτίας της αντίληψης ότι η

χώρα είναι ευάλωτη σε τρομοκρατικές ενέργειες. Επίσης, επικρατεί η εντύπωση πως

δεν  λαμβάνονται  τα  κατάλληλα  μέτρα  με  σκοπό  την  εξασφάλιση  της  υγείας  και

υγιεινής της χώρας. 

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ

        Η Πορτογαλία παρουσιάζει τον μικρότερο αριθμό διεθνών αφίξεων σε σχέση με

τις υπόλοιπες χώρες και δεν έχει αναπτύξει πολλές και καινούριες μορφές τουρισμού.

Επιπροσθέτως,  η  υψηλότερη  επιβατική  κίνηση  παρουσιάζεται  κατά  κόρον  τους

καλοκαιρινούς μήνες.
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ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ 

ΙΣΠΑΝΙΑ

Η δυναμική παρουσία της Ισπανίας στο διαδίκτυο και η προώθηση με κάθε

δυνατό  μέσο,  όπως  εφαρμογές  και  σελίδες  στα  μέσα  κοινωνικής  δικτύωσης

δημιουργούν μια πιο οικεία εικόνα της χώρας προς τον τουρίστα, δημιουργώντας του

την  επιθυμία  να  γνωρίσει  τις  ομορφιές  της  χώρας  της  Ιβηρικής  χερσονήσου.

Φωτογραφίες  και  βίντεο  προώθησης,  καμπάνιες  και  συνομιλίες  με  αρμόδιους  σε

άλλες χώρες είναι τα δυνατά όπλα στην Ισπανία η οποία πρωτοστατεί στην προώθηση

του τουρισμού στο εξωτερικό με κάθε τρόπο. 

ΙΤΑΛΙΑ

Τα άτομα που ανήκουν στην τρίτη ηλικία σήμερα φαίνεται να ταξιδεύουν πιο

πολύ από ποτέ άλλοτε. Η αύξηση αυτή του συγκεκριμένου  target group μπορεί να

αποτελέσει μια σπουδαία ευκαιρία για την Ιταλία και να εκμεταλλευτεί στο έπακρο

τις φυσικές ιαματικές πηγές που διαθέτει. Μία τέτοια κατευθυντήρια θα μπορούσε να

αποτελέσει  σημαντική  ενίσχυση  στον  τουρισμό  της  Ιταλίας,  η  οποία  ήδη  διαθέτει

αξιόλογες  εγκαταστάσεις  παροχής  τουριστικών  υπηρεσιών  τέτοιου  είδους.  Με  την

τάση του σύγχρονου ανθρώπου - κατοίκου μεγαλουπόλεων σε αναζήτηση επαφής με

τη φύση, ο αγροτουρισμός συνιστά, επίσης, μια εξαιρετική ευκαιρία για την Ιταλία. Η

επαρχία  της  Τοσκάνης  προωθείται  ενεργά  ως  η  ιδανική  περιοχή  για  τον

αγροτουρισμό.

ΕΛΛΑΔΑ

           Ο Αυθεντικός Μαραθώνιος της Αθήνας, που διοργανώνεται από τον Σύνδεσμο

Ελληνικών Γυμναστικών  Αθλητικών Σωματείων (ΣΕΓΑΣ) τα τελευταία 30 χρόνια,

έχει  προσελκύσει  τόσο  εγχώριο  όσο  και  αλλοδαπό  κόσμο.  Η  διοργάνωση

πραγματοποιείται  αρχές  του  μήνα  Νοέμβρη  και  η  εκτίμηση  για  τους  αλλοδαπούς

αθλητές, που προσήλθαν στην Αθήνα για αυτό το φαντασμαγορικό αθλητικό γεγονός,

μόνο για το 2014, είναι 5 χιλιάδες104. Η περαιτέρω  ανάπτυξη αυτής  της αθλητικής

διοργάνωσης, σε συνδυασμό με άλλες μορφές τουρισμού (όπως ο αστικός κ.α.), θα

μπορέσουν να δώσουν μία ευκαιρία στην Αθήνα να γίνει και χειμερινός προορισμός

για τους ξένους τουρίστες της. Σημαντική ευκαιρία για την Ελλάδα αποτελεί εξίσου

104 http  ://  www  .  segas  .  gr  /  index  .  php  /  el  /  news  /1194-  o  -  marathonios  -  athinas  -  tononei  -  tin  -  elliniki  -  agora
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και  ο  συνεδριακός  τουρισμό105.  Καθώς  σε  σημαντικό  βαθμό  υφίστανται  οι

κατάλληλες υποδομές, η γεωπολιτική θέση της χώρας καθώς και το εύκρατο κλίμα

της μπορούν να αποτελέσουν σημαντικά κίνητρα για την αύξηση αυτού του είδους

τουρισμού106.  Τέλος,  ο  τουρισμός  πόλεως,  ο  οποίος  από  το  2007 έχει  αρχίσει  να

παρουσιάζει μεγάλη ανάπτυξη στις μεγάλες πόλεις της Ευρώπης, έχει την δυνατότητα

να εξελιχθεί και να εδραιωθεί και στην Ελλάδα, μαζί με τις προηγούμενες μορφές που

αναφέρθηκαν107.

ΚΡΟΑΤΙΑ

         Η εγγύτητα της σε μεγάλες αγορές  η φυσική ομορφιά της χώρας, το ευνοϊκό

της  κλίμα,  το  αίσθημα  ασφάλειας  που  παρέχει,  η  μακρά  της  παράδοση,  οι

ανταγωνιστικές της τιμές και η εν γένει καλή φήμη των υπηρεσιών υγείας, αποτελούν

τα  καίρια  ανταγωνιστικά  πλεονεκτήματα  της  Κροατίας  ως  προς  την  ανάπτυξη  του

τουρισμού  υγείας. Το  53% των  επισκεπτών  σε  εστιατόρια  παραγγέλνουν  τοπικά

κρασιά για να δοκιμάσουν. Αν και η γαστρονομία και η οινολογία αποτελούν τα πιο

αναπτυσσόμενα τουριστικά προϊόντα στην Ιστρία, ακολουθόμενη από την Δαλμάτια

και  την  Σλαβονία,  μια  πιο  συστηματική  προσέγγιση  για  την  ανάπτυξη  αυτής  της

μορφής  τουρισμού  εξακολουθεί  να  είναι  υποτιμημένη,  παρά  το  γεγονός  ότι  έχει

αποτελέσει αναπόσπαστο μέρος της τουριστικής προβολής της Κροατίας για πολλά

χρόνια. Παρά τη διαθεσιμότητα, την ελκυστικότητα και την διατήρηση των φυσικών

της  πόρων,  ο  οικοτουρισμός  δεν  έχει  ακόμα  αναπτυχθεί  στην  Κροατία.  Ιδιαίτερα

ανησυχητικό  είναι το γεγονός  ότι ο οικοτουρισμός έχει παραμεληθεί ακόμη και σε

ένα μεγάλο μέρος των προστατευόμενων φυσικών περιοχών. Επιπλέον, μία μεγάλη

γκάμα  από  ορισμένα εξειδικευμένα,  περιπετειώδη  και αθλητικά  προγράμματα  (π.χ.

σπηλαιολογία,  αλεξίπτωτο)  δείχνει  πως  μπορεί  να  αναπτυχθεί  περισσότερο  στην

Κροατία. Χάρη στο καλοδιατηρημένο τοπικό και υπεραστικό ποδηλατικό δίκτυο της

χώρας,  θα  ήταν  δυνατό  να  υλοποιηθούν  ποδηλατικές  διαδρομές,  ενσωματώνοντας

έτσι  την  ποδηλασία  στις  μορφές  τουρισμού  της.  Τέλος,  επιτυχής  διαφήμιση  θα

μπορούσε να χαρακτηριστεί η προβολή των παραθαλασσίων πόλεών της από το 2011

και  μετά,  η  οποία  υλοποιείται  μέσα  από  τις  σκηνές  της  πασίγνωστης  τηλεοπτικής

σειράς «Games of Thrones». Σημαντική απόδειξη της επιτυχίας αυτής φαίνεται και

από την είδηση αναφορικά με τον λόγο που 45 εκατομμύρια τουρίστες προτίμησαν να

105 http  ://  www  .  tornosnews  .  gr  /  permalink  /9039.  html  
106 http  ://  www  .  touristiki  -  agora  .  gr  /  article  .  asp  ?  ID  =524

107 Γ. Παπαδόπουλος (2015), http://www.tornosnews.gr/permalink/12958.html 
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ταξιδέψουν  σε  μία  χώρα  και  δημοσιεύτηκε  από  την  ηλεκτρονική  εφημερίδα

International BusinessTimes, το 2014108. Ο λόγος αυτός έγκειται στο γεγονός ότι οι

συγκεκριμένοι  τουρίστες  ήταν  θεατές  κάποιας  τηλεοπτικής  σειράς  ή  ταινίας  της

οποίας  οι  κινηματογραφικές  της  σκηνές  είχαν  σαν  φόντο  τις  χώρες  που

επισκέφθηκαν.

ΤΟΥΡΚΙΑ

       Αναμφίβολη  ευκαιρία  για  την  Τουρκία  αποτελεί  η  κατασκευή  των  πλωτών

νοσοκομείων που αναφέρθηκε εκτενέστερα στο κεφάλαιο της εν λόγω χώρας. Μια

τέτοια  επένδυση  εκτιμάται  πως  θα  προσελκύσει  πολύ  κόσμο  στον  ιατρικό  τομέα,

ενισχύοντας με αυτόν τον τρόπο και τον ιατρικό τουρισμό. Επιπλέον, το γεγονός ότι η

χώρα έχει επενδύσει στην δημιουργία πολυτελών ξενοδοχείων και τα συνέδρια που

πραγματοποιούνται  στην  Κωνσταντινούπολη,  μπορεί  να  εξασφαλίσει  οικονομικά

ευκατάστατο τουριστικό κοινό, το οποίο θα διαθέτει αρκετά μεγάλο χρηματικό πόσο

τόσο για την διαμονή του όσο και για τις αγορές του.

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ

       Ιδιαίτερη άνθιση ως μορφή τουρισμού γνωρίζει σήμερα ο οινογαστρονομικός

τουρισμός, δηλαδή  τα  ταξίδια  κατά  τα  οποία  ο επισκέπτης  επικεντρώνεται  στο να

γνωρίσει τις τοπικές συνήθειες φαγητού και ποτού, με έμφαση στα τοπικά προϊόντα.

Η  τάση  αυτή  συνιστά  σημαντική  ευκαιρία  για  την  Πορτογαλία,  καθώς  μικρά  και

μεγάλα οινοποιία βρίσκονται σε όλη την επικράτεια, αρκετά ανοιχτά προς το κοινό

για επίσκεψη και δομική με την καθοδήγηση ειδικών επί του οίνου. Δίνεται, συνεπώς,

η ευκαιρία στη  χώρα να προωθήσει αυτό το  είδος  τουρισμού  και  να ενισχύσει τις

σχέσεις της όσον αφορά αυτόν με τις γείτονες χώρες, Γαλλία και Ισπανία, καθώς και

τη Λατινική Αμερική ώστε να πετύχει εισροή τουριστών.

ΑΠΕΙΛΕΣ 

108 C. Rodriguez (2015),  http://www.forbes.com/sites/ceciliarodriguez/2015/03/30/game-of-thrones-
is-transforming-croatia-into-the-kingdom-of-tourism/#54714253126b 
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          Ο  ανταγωνισμός  μεταξύ  των  τουριστικών  προορισμών  που  προσφέρουν

παρόμοιο τουριστικό προϊόν, αποτελεί από μόνο του μία σοβαρή απειλή για όλους,

εντούτοις, η κάθε χώρα απειλείται κι από άλλους μεμονωμένους παράγοντες.

ΙΣΠΑΝΙΑ

       Η οικονομική κρίση και η πολιτική αστάθεια που αντιμετώπισε η Ισπανία, ως

απότοκος της γενικότερης κρίσης στις χώρες της Ευρώπης, αποτέλεσε μια σημαντική

απειλή για την ανάπτυξη του τουρισμού. Η οικονομική κρίση συχνά υποβίβασε την

ποιότητα  του  τουριστικού  προϊόντος  και  παράλληλα  έκανε  διστακτικούς  τους

τουρίστες  να  επιλέξουν  τη  χώρα,  όπως  άλλοτε.  Παράλληλα,  η  συνεχώς

αναπτυσσόμενη  τάση  της  Πορτογαλίας  στον  τομέα  του  τουρισμού,  ενδέχεται  να

αποσπάσει τμήμα των επισκεπτών που δέχεται η Ισπανία.

ΙΤΑΛΙΑ 

        Σημαντική απειλή για τον τουρισμό αποτέλεσε κατά την περίοδο 2008-2012, η

οικονομική  κρίση  στην  Ιταλία.  Παρατηρήθηκε  σημαντική  μείωση  στον

προϋπολογισμό της ώρας στο κονδύλι αναφορικά με την συντήρηση των μνημείων

και  των  σημείων πολιτιστικής  αναφοράς,  τη στιγμή  που  ο  πολιτισμικός  τουρισμός

συνιστά την επικρατέστερη μορφή στην Ιταλία109.

ΕΛΛΑΔΑ

        Οι  συνθήκες  που  επικρατούσαν  ανά  διαστήματα  στην  Ελλάδα,  οι  οποίες

συνεχίζουν να επικρατούν ακόμα και σήμερα στα πολιτικά και οικονομικά δρώμενα

της  χώρας  συνιστούν  αποτρεπτικό  παράγοντα  από  την  επιλογή  της  χώρας  ως

τουριστικό  προορισμό.  Τέτοιες  αποτρεπτικές  συνθήκες  συνιστούν  η  οικονομική

κρίση, οι πολιτικές αστάθειες και το μεταναστατευτικό κύμα, που έχουν σαν συνέπεια

τον πιθανό δισταγμό των τουριστών για τον συγκεκριμένο τουριστικό προορισμό.

109(2012) http://www.tourism-review.com/problems-facing-the-italian-tourism-industry-news3214 

142



ΤΟΥΡΚΙΑ

        Το κοράνι επιβάλλει μία αυστηρότερη κατάσταση όσον αφορά στα δικαιώματα

και αντίστοιχη κατευθυντήρια ακολουθείται από την πολιτική εκάστοτε κυβέρνησης.

Περαιτέρω, η προαναφερόμενη κατάσταση αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα για την

τουριστική ανάπτυξη της ενδοχώρας. 

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ

         Η οικονομική κρίση επηρέασε έντονα την Πορτογαλία όσον αφορά την εικόνα

της προς τα έξω. Τον Μάιο του 2011 και την είσοδο της Πορτογαλίας στο Μνημόνιο

ακολούθησαν μια τριετία συνεχών κοινωνικών αναταράξεων, οι οποίες στιγμάτισαν

τη χώρα και την κατέστησαν λιγότερο δημοφιλή προς τους τουρίστες.

ΚΡΟΑΤΙΑ

        Ακόμη κι αν η Κροατία θεωρείται ένας από τους πιο υποσχόμενους τουριστικούς

προορισμός,  το  γενικά  μεταβλητό  περιβάλλον  στην  περιοχή  των Βαλκανίων,  στην

οποία και ανήκει, αποτελεί μία άμεση απειλή για την ίδια.

143



ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ:

• Λύτρας  Π.  N.  (2008).  Δημόσιες  Σχέσεις  &  Επικοινωνία  στον

Τουρισμό.Αθήνα: Interbooks

• Μυλωνόπουλος  Δ. και Κοντουδάκη Α. (2011).  Επικοινωνιακή πολιτική στο

δημόσιο τομέα τουρισμού. Αθήνα  : Νομική Βιβλιοθήκη

• Μυλωνόπουλος Δ. και Μοίρα Π. (2011).  Ευρωπαϊκή Ένωση και τουρισμός.

Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη

• Αυγερινού-Κολώνια Σ. etal (2000). Τουριστική ανάπτυξη.Πολυεπιστημονικές

προσεγγίσεις. Αθήνα : Εξάντας Εκδοτική Α.Ε.

• Ζαβλανός Μ. Μ. (2002). Μάνατζμεντ. Αθήνα : Αθ. Σταμούλη Α.Ε.

• Παπαδάκης  Β.  Μ.  (2012).  Στρατηγική  των  επιχειρήσεων  :  Ελληνική  και

διεθνής Εμπειρία , Τόμος Α’ : Θεωρία , Αθήνα : Ε.Μπένου

• Βασιλειάδης Χ. Α. (2003). Η Διοικητική και το Μάρκετινγκ των τουριστικών

προορισμών  :  Μια  βιώσιμη  στρατηγική  προσέγγιση  των  δραστηριοτήτων

Μarketing-Management, Αθήνα : Αθ. Σταμούλη Α.Ε.

• Μπενετάτος  Θ.  et  al  (2004).  Marketing-Management  για  υπηρεσίες  και

τουρισμό , Αθήνα : Ελλήν-Γ Παρίκος & ΣΙΑ Ε.Ε.

• Ηγουμενάκης Ν. Γ. (2000). Τουρισμός και ανάπτυξη , Αθήνα : Interbooks

• Λαγός Δ. Γ. (2005). Τουριστική οικονομική , Αθήνα :Κριτική Α.Ε.

• Διονυσοπούλου  Π.  (2012).  Ευρωπαϊκή  Τουριστική  Πολιτική,  Αθήνα:

Παπαζήση

• Παρασκευόπουλος  Ι.  Ν.  (1993).  Μεθοδολογία  Επιστημονικής  Έρευνας

(πρώτος τόμος), Αθήνα

ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗ:

144



• Wheelen  T.,  Hunger  D.  (2008). Concepts  in  Strategic  Management  and

Business Policy, Prentice Hall

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΙ ΟΔΗΓΟΙ :

• Μετάφραση: Μωυσίδη Ν., Μωράκη Χ. (2009). Οδηγοί του κόσμου : Ισπανία,

Εκδόσεις: Explorer

• Μετάφραση:  Γαιδατζή  Φ.,  Γιοβάνολου  Φ.  (2008).  Οδηγοί  του  κόσμου  :

Τουρκία, Εκδόσεις: Explorer

• Συλλογικό  Έργο  (2006).  Οδηγοί  του  κόσμου  : Πορτογαλία,  Μαδέρα  και

Αζόρες Εκδόσεις: Explorer

• Συλλογικό Έργο (2009) Οδηγοί του κόσμου : Ιταλία , Εκδόσεις: Explorer

• Μετάφραση: Γιοβάνολου Φ. (2009) Οδηγοί του κόσμου : Κροατία, Εκδόσεις:

Explorer

• Machiaveli F.,Bal C. (2014) Portugal, Εκδόσεις: Dorling Kindersley Limited

• Μετάφραση:  Λιανοπούλου Ε.  (2002)  Ελλάδα  , Εκδόσεις:  The  National

Geographic Traveler

ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗ ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ:

• (2003), Dani Bunja “Modernizing the Croatia Tourism”

• (2009), Etdogan Koc “A review of country tourism competitiveness, research

performance and overall country competitiveness” 

• (2014),  Emese.  Panyik  and Marian  Zaharia «A  comparative  anlalysis  of

foreign tourist arrivals in Portugal and Romania 2004-2014»

• (2006), Beban “Contribution of Tourism to the Sustainable Development of

the Local Community: Case studies of Analya and Dubrovnik”

• (2003),  Mahmoud  Υ.  et al.  "Realities,  threats and opportunities facing the

Portuguese tourism industry"

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ:

• http://sete.gr/el/statistika-vivliothiki/statistika/

145



• http://old.sete.gr/GR/TOYRISMOS/Pangosmia%20Touristiki%20Kinisi/

• http://www.euromonitor.com/travel-in-spain/report

http://www.euromonitor.com/travel-in-italy/report 

• http://www.gnto.gov.gr/sites/default/files/files_basic_pages/stratigiki_eot_201

4-2016.pdf

• http://www.invest.gov.tr/en-

US/infocenter/publications/Documents/TOURISM-INDUSTRY.pdf

• http://www.invest.gov.tr/en-US/sectors/Pages/WellnessAndTourism.aspx

• http://www.fufluns.com/en/

• http://www.cai.it/index.php?id=221&L=1

• http://www.eturbonews.com/22095/plan-italy-increase-tourism-income

• https://www.youtube.com/watch?v=EXOBWUg-MbY

• www.goturkey.com

• www.visitgreece.com

• http://www.visitgreece.gr/el/in_the_mood_for/winter_vacations

• www.dicovergreece.com

• www.investingreece.gov.gr

• http://www.enterprisegreece.gov.gr/default.asp?pid=43&la=2

• http://online.scuola.zanichelli.it/frontoffice/forme-di-turismo/

• http://www.italia.it/en/travel-ideas/the-sea.html

• http  ://  feaa  .  ucv  .  ro  /  RTE  /009-06.  pdf 

• http://whc.unesco.org/en/statesparties/hr

• http://www.weforum.org/reports/travel-tourism-competitiveness-report-2009

• http://www.weforum.org/reports/travel-tourism-competitiveness-report-2011

• http://www3.weforum.org/docs/WEF_TT_Competitiveness_Report_2013.pdf

• http://reports.weforum.org/travel-and-tourism-competitiveness-report-2015/

146



• http://www.kultur.gov.tr/EN,36568/number-of-arriving-departing-visitors-

foreigners-and-ci-.html

• http://data.worldbank.org/indicator/ST.INT.ARVL?page=2 

• http://www.mint.hr/UserDocsImages/150701_Tourism014.pdf 

• http://knoema.com/WTTC2013/world-travel-and-tourism-council-data-2013?

country=1000300-croatia 

• http://feaa.ucv.ro/RTE/009-06.pdf

• http://whc.unesco.org/en/statesparties/hr

• http://croatia.hr/en-GB/Homepage

• https://www.wttc.org/-/media/files/reports/economic%20impact

%20research/countries%202015/croatia2015.pdf

• http://europa.eu/about-eu/countries/member-countries/croatia/index_en.htm

• http://europa.eu/about-eu/countries/member-countries/portugal/index_el.htm

• http://europa.eu/about-eu/countries/member-countries/italy/index_el.htm

• http://europa.eu/about-eu/countries/member-countries/spain/index_el.htm

• http://data.worldbank.org/indicator/ST.INT.ARVL?page=2 

• www.britannica.com/place/italy/transportation

• http://www.travelweekly.com/Europe-Travel/Insights/Portugal-makes-a-

tourism-comeback/  

• http://www.greeka.com/greece-holiday/gastronomy

• http://www.greeka.com/greece-holiday/ecotourism/

• http://www.segas.gr/index.php/el/news/1194-o-marathonios-athinas-tononei-tin-

elliniki-agora

• http://www.tornosnews.gr/permalink/9039.html  

• http://www.touristiki-agora.gr/article.asp?ID=524

147



• https://www.bportugal.pt/en-

US/Estatisticas/AplicacoesdeRecolha/Pages/default.aspx 

• http://anamorfosis.net/blog/?p=1808

• http://www.ispania.gr/tourismos/4742-mezquita

• http://www.ispania.gr/eidhseis/oikonomia-epixeirhseis/1693-statistika-

tourismos-2010

• (2010)http://www.ispania.gr/tourismos/1374-travel-senior-55-oloi-dromoi-

ispania

• http://www.thetoc.gr/taksidia/article/i-kwnstantinoupoli-tou-prwtari

• (2015)http://www.euro2day.gr/news/enterprises/article/1372923/timhtikh-

symmetohh-ths-naoyssas-mpoytarh-sto-new.html

• (2015)http://www.protothema.gr/travelling/article/447792/auxisi-ston-

tourismo-tis-provlepei-i-kroatia-logo-elladas/

• Bradbury,(2015) http://www.digitaljournal.com/life/travel/new-croatia-tourist-

board-slogan-full-of-life-controversy/article/426012 

• Γ. Παπαδόπουλος (2015), http://www.tornosnews.gr/permalink/12958.html

• Σ. Μάρκου, (2012) «Ο τουρισμός στην Ισπανία»

http://presscode.gr/index.php?option=com_k2&view=item&id=527:2015-02-

19-17-09-21&Itemid=854

• Σ. Κουσουνής (2001),

http://www.kathimerini.gr/106075/article/oikonomia/die8nhs-oikonomia/stis-

e3aggelies-emeine-h-toyristikh-anava8mish

• Χ.  Πουτέτση,  (2011)  «Τουρισμός:Κάν’  το  όπως  οι  Ισπανοί»

http://www.tovima.gr/finance/article/?aid=405054

• Parkinson J. (2010), http://www.capital.gr/story/1026583 

• Σ. Κουσούνης (2015),

http://www.kathimerini.gr/800649/article/oikonomia/epixeirhseis/xreiasthke-

enas-aiwnas-gia-na-f8asoyn-10000-ta-katalymata-sthn-ellada

148



• Καρατζίου Ν. (2013) http://www.enet.gr/?i=news.el.article&id=361673

• Σ. Κουσούνης, (2015)

http://www.kathimerini.gr/812730/article/oikonomia/epixeirhseis/epaggelmati

es-ths-pagkosmias-toyristikhs-viomhxanias-sto-3o-travel-trade-athens-

workshop

• Κουσούνης (2004),

http://www.kathimerini.gr/191642/article/oikonomia/ellhnikh-

oikonomia/syndesh-toy-toyrismoy-me-thn-politistikh-klhronomia

• Καραμπάτσου, http://www.touristiki-agora.gr/article.asp?ID=2203

• Γεωργακοπούλος (2013),  http://www.skai.gr/mobile/article?aid=226151

• Ζοπουνίδης,  Μπαουράκης,  Νίκλης  (2009)

http://www.kathimerini.gr/351688/article/oikonomia/ellhnikh-

oikonomia/antagwnistikothta-ths-elladas-ston-toyristiko-tomea

• Πειστικού, 2010, http://www.touristiki-agora.gr/article.asp?ID=853

• Παπαδόπουλος (2014), http://www.tornosnews.gr/permalink/4144.html

• Καρλατήρα  (2013),  http://www.protothema.gr/greece/article/311627/plota-

nosokomeia-etoimazei-i-tourkia-gia-to-aigaio/

• C. Rodriguez (2015),

http://www.forbes.com/sites/ceciliarodriguez/2015/03/30/game-of-thrones-is-

transforming-croatia-into-the-kingdom-of-tourism/#54714253126b

• Ταρνάρας (2015), http://traveldailynews.gr/columns/article/2855

• (2015), http://www.tornosnews.gr/permalink/8728.html

• (2014),  http://www.tornosnews.gr/permalink/7553.html  

• (2015),http://www.protothema.gr/travelling/article/447792/auxisi-ston-

tourismo-tis-provlepei-i-kroatia-logo-elladas/

149



• (2015),http://www.sportindustry.com/site/Home/SportFitness/Sporteturismo/a

rticolo1008271.html

• (2012),http://www.iefimerida.gr/news/80609/%CE%BA%CF%8C%CE%BA

%CE%BA%CE%B9%CE%BD%CE%BF-%CE%BA%CF%81%CE

%B1%CF%83%CE%AF-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%BA%CF

%81%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%B4%CE%B5%CF%8D

%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%BF-%CF%83%CF%84%CE%B1-100-

%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CF%8D%CF%84%CE%B5%CF%81%CE

%B1-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%BA%CF%8C%CF%83%CE%BC

%CE%BF%CF%85

• (2015), http://www.euromonitor.com/travel-in-turkey/report

• (2008),http://www.naftemporiki.gr/finance/story/200647/poies-xores-

protimoun-oi-europaioi-touristes 

• (2010), http://www.enet.gr/?i=news.el.article&id=119990 

• (2014),http://www.naftemporiki.gr/finance/story/850742/alpha-bank-

simantiki-beltiosi-tis-touristikis-kinisis-fetos

• (2012),http://www.tourism-review.com/problems-facing-the-italian-tourism-

industry-news3214

• (2015),http://www.naftemporiki.gr/finance/story/922243/icap-simantiki-i-

suneisfora-tou-ksenodoxeiakou-kladou-stin-oikonomia#null 

• (2015),http://www.epixeiro.gr/ειδήσεις/έρευνες-εκθέσεις-μελέτες/26363-

εντυπωσιακό-άλμα-20-θέσεων-της-αθήνας-στον-συνεδριακό-τουρισμό

ΕΛΛΗΝΙΚΗ (ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ):

• «Ανταγωνιστικότητα  και  Επιχειρηματικότητα»  (ΕΠΑΝ  ΙΙ)  του  Υπουργείου

Αναπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων

• «Εξελίξεις  στον Παγκόσμιο και τον Ελληνικό Τουρισμό και βασικά μεγέθη

της Ελληνικής Ξενοδοχίας το 2014», από το Ινστιτούτο Τουριστικών Ερευνών

και Προβλέψεων και το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδας

150



• ΙΤΕΠ,  «Ειδικές  μορφές  τουρισμού,  υποδομές-πολιτικές,  η  περίπτωση  της

Ελλάδας και των ανταγωνίστριων χωρών» (2009)

• Υπουργείο  Τουρισμού-Ελληνικός  Οργανισμός  Τουρισμού,“Nautical”,

www.visitgreece.gr 

ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗ (ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ):

• Republic of Turkey Ministry of Culture and Tourism, “Role of public-private

partnership for the development of tourism sector”

• Republic  of  Turkey,  Ministry  of  Transport  and  Communications:  Country

Report (2011)

• The  government  of  the  Republic  of  Croatia  “Proposal for  Tourism

Development Strategy of the Republic of Croatia until 2020”

• Ministry of Tourism Republic of Croatia “Tourism in Figures 2014” (2015)

• ΣΕΤΕ «Tourism  leads  the  economic  and  social  development of  Greece»

(2010)

• McKinsey «Greece 10 years ahead: Defining Greece’s new growth model and

strategy, Executive summary» (2012)

• Ministry of Tourism Republic of Croatia “Tourism in Figures 2014” (2015)

• “Proposal for Tourism Development Strategy of the Republic of Croatia until

2020” Ministry of Tourism Republic of Croatia  (2013)

• (2015), World travel & Tourism Council «Travel & Toursm: Eonomic Impact

2014, Italy»

• (2012),  Frédéric Pierret- World Tourism Organization “The Mediterranean- a

tourism stronghold: Facts & Figures”

• OECD (2014), “Greece”, in OECD Tourism Trends and Policies 2014 ,OECD

Publishing

151


