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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  1  
ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

 
 

1.1 Εισαγωγικές πληροφορίες 

Ο τουρισμός είναι ένας οικονομικός κλάδος με πολύ μεγάλη σημασία για ορισμένες 

χώρες που υποδέχονται τουρίστες. Αυτό σημαίνει ότι αποτελεί ένα φαινόμενο που 

δεν μπορεί να υποβαθμιστεί και να αγνοηθεί (Ηγουμενάκης, Κραβαρίτης & Λύτρας, 

1998). Τη σημερινή εποχή ο τουρισμός, στις ανεπτυγμένες τουλάχιστον χώρες, δεν 

αποτελεί είδος πολυτελείας καθώς ο σύγχρονος άνθρωπος ταξιδεύει μακριά από τον 

τόπο που μένει για να ζήσει νέες και διαφορετικές εμπειρίες.  Η παγκοσμιοποίηση και 

οι εξελίξεις στις τεχνολογίες και στις μεταφορές επιτρέπουν σήμερα στον τουρίστα 

να ταξιδεύει και να επισκέπτεται οποιοδήποτε σημείο του πλανήτη που θέλει.  

 

Δυστυχώς όμως τα τελευταία χρόνια μια σειρά από φαινόμενα βίας και 

τρομοκρατίας, φυσικές καταστροφές και άλλα είδη κρίσεων επηρεάζουν αρνητικά 

τον τουρισμό και τους τουρίστες. Σε ορισμένες περιπτώσεις οι αρνητικές συνέπειες 

αυτών των κρίσεων επηρεάζουν τους τουριστικούς προορισμούς για πολλά χρόνια. 

Υπάρχουν πολλά παραδείγματα από διαφορετικούς τουριστικούς προορισμούς σε όλο 

τον κόσμο. Για παράδειγμα, στο πρόσφατο παρελθόν υπήρξαν κρίσεις που 

οφείλονταν σε βιολογικούς παράγοντες όπως η γρίπη Η1Ν1 το 2009 και η επιδημία 

των πτηνών (Η5Ν1) το 2005, με παγκόσμιες επιπτώσεις. Υπάρχουν ακόμα φυσικές 

καταστροφές, όπως ο σεισμός και το τσουνάμι του Ινδικού Ωκεανού το 2004 και η 

έκρηξη του ηφαιστείου Εϊγιαφιάτλαγιοκουτλ της Ισλανδίας, που είχε προκαλέσει 
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χάος στις αεροπορικές μεταφορές το 2010. Το πυρηνικό ατύχημα στη μονάδα 

παραγωγής ενέργειας Φουκουσίμα στην Ιαπωνία το 2011 επιβάρυνε σημαντικά το 

περιβάλλον με συνέπεια την πτώση των διεθνών τουριστικών αφίξεων στη χώρα κατά 

50,3% τον Μάρτιο της ίδιας χρονιάς (greecejapan.com, 2011). Πολύ σημαντικές είναι 

οι επιπτώσεις στον τουρισμό και από τις τρομοκρατικές επιθέσεις. Χαρακτηριστικά 

παραδείγματα αποτελούν οι βομβιστικές επιθέσεις της 7ης Ιουλίου του 2005 στο 

Λονδίνο με στόχο το δίκτυο της μαζικής μεταφοράς, οι τρομοκρατικές επιθέσεις 

εναντίον στόχων στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής (ΗΠΑ) στις 11 Σεπτεμβρίου 

2001  (γνωστές στα αγγλικά ως 9/11) και η τρομοκρατική επίθεση στο τουριστικό 

θέρετρο Σαρμ ελ Σέιχ της Αιγύπτου το 2005.  

 

Μια άλλη μορφή κρίσης που έχει επηρεάσει πολλές χώρες και έχει αρνητικές 

επιπτώσεις και στον τουρισμό είναι η οικονομική κρίση, η οποία ξεκίνησε στις ΗΠΑ 

το 2007 και συνεχίζεται μέχρι σήμερα, έχοντας πλέον εξαπλωθεί σε πολλές χώρες του 

πλανήτη. Το 2008 η κρίση έφτασε και στην Ελλάδα και οι συνέπειες της είναι  

γνωστές σε όλους μας μέχρι και σήμερα. Υπάρχουν σε μεγάλο βαθμό ασταθείς 

οικονομικές συνθήκες, δεδομένων των συνεχών μεταρρυθμιστικών αλλαγών. Ως 

αποτέλεσμα αυτής της κατάστασης, οι αρνητικές οικονομικές συνθήκες επηρεάζουν 

όλους τους τομείς της οικονομίας της χώρας, μεταξύ αυτών και τον τουρισμό και τις 

επιχειρήσεις του (ΣΕΤΕ, 2010). 

 

Οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις είναι βασικό συστατικό στοιχείο της τουριστικής 

βιομηχανίας. Σήμερα που η οικονομική κρίση ταλαιπωρεί την Ελλάδα, ο 

ξενοδοχειακός κλάδος αποτελεί έναν κλάδο ο οποίος έχει επηρεαστεί σημαντικά και 

πρέπει να ανταποκριθεί στις νέες συνθήκες (Ινστιτούτο Τουριστικών Ερευνών και 
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Προβλέψεων, 2013). Άρα η εξέταση των τρόπων με τους οποίους οι ξενοδοχειακές 

επιχειρήσεις προσπαθούν να αντιδράσουν και να αντιμετωπίσουν την κρίση αποτελεί 

ένα ενδιαφέρον θέμα για έρευνα. 

 

1.2 Ο σκοπός και οι στόχοι της εργασίας 

Σε σχέση με τις προηγούμενες εισαγωγικές πληροφορίες, η εργασία αυτή έχει ως 

σκοπό να ερευνήσει τον τρόπο με τον οποίο οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις  

επηρεάζουν τις στρατηγικές διοίκησης τους για να αντιμετωπίσουν την οικονομική 

κρίση. Οι ερευνητικοί στόχοι για την πραγματοποίηση αυτού του σκοπού είναι οι 

παρακάτω: 

 

1. Να παρουσιαστούν τα διαφορετικά είδη κρίσεων και ο τρόπος που 

επηρεάζουν τον τουρισμό. 

2. Να εξεταστεί η τρέχουσα οικονομική κρίση στην Ελλάδα και ο αντίκτυπος 

της στον ελληνικό τουρισμό. 

3. Να ερευνηθούν οι απόψεις διευθυντικών στελεχών ξενοδοχείων για τον τρόπο 

με τον οποίο η οικονομική κρίση έχει επιφέρει αλλαγές στις στρατηγικές 

διοίκησης που ακολουθούν. 

 

1.3 Σύντομη αναφορά στην μεθοδολογία 

Για να επιτευχθούν ο σκοπός και οι στόχοι αυτής της εργασίας ακολουθήθηκε μια 

συγκεκριμένη μεθοδολογία. Η μεθοδολογία που ακολουθεί μια έρευνα είναι πολύ 

σημαντική γιατί από αυτήν εξαρτάται αν τελικά η έρευνα θα έχει επιτυχία. Για την 

επιτυχία της, η συγκεκριμένη εργασία βασίστηκε τόσο στην δευτερογενή όσο και 
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στην πρωτογενή έρευνα. Η δευτερογενής έρευνα αφορά τη συλλογή δευτερογενών 

δεδομένων, δηλαδή δεδομένων που έχουν δημιουργηθεί από κάποιον άλλον (δηλαδή 

υπάρχουν ήδη) και όχι από τον ερευνητή. Αντίθετα, η συλλογή πρωτογενών 

δεδομένων αφορά στοιχεία και πληροφορίες που συλλέγονται από τον ερευνητή με τη 

χρήση κάποιας ερευνητικής μεθόδου, όπως είναι οι συνεντεύξεις και τα 

ερωτηματολόγια (Πετράκης, 2006).  

 

Σε σχέση με την δευτερογενή έρευνα, η συγκεκριμένη πτυχιακή εργασία  

χρησιμοποίησε διάφορες πηγές όπως βιβλία, επιστημονικά άρθρα και εκθέσεις 

(reports). Ιδιαίτερα χρήσιμες σε αυτή την προσπάθεια ήταν οι ηλεκτρονικές 

βιβλιοθήκες έρευνας sciencedirect.com και emerladinsight.com, που περιέχουν πολλά 

χρήσιμα διεθνή επιστημονικά περιοδικά στον τουρισμό. Επίσης χρησιμοποιήθηκαν 

ορισμένες ρώσικες πηγές οι οποίες εμφανίζονται στη βιβλιογραφία της εργασίας. Ο 

σκοπός της δευτερογενούς έρευνας ήταν να προσφέρει τη θεωρητική βάση της 

εργασίας και να ικανοποιήσει τους δύο πρώτους στόχους της εργασίας (βλέπε 

προηγούμενη ενότητα 1.2). Η πρωτογενής έρευνα είχε ως στόχο την εκπλήρωση του 

τρίτου ερευνητικού στόχου και βασίστηκε στην συλλογή δεδομένων με την χρήση 

συνεντεύξεων. Περισσότερες λεπτομέρειες για την πρωτογενή έρευνα 

παρουσιάζονται στο Κεφάλαιο 4. 

 

1.4 Η δομή της εργασίας 

Αυτή η πτυχιακή εργασία αποτελείται από πέντε κεφάλαια. Το συγκεκριμένο πρώτο 

κεφάλαιο προσφέρει κάποιες εισαγωγικές πληροφορίες για το θέμα της εργασίας, 

παρουσιάζει τον σκοπό και τους στόχους της και αναφέρεται με συντομία στη 

μεθοδολογία που ακολουθήθηκε.  Το δεύτερο κεφάλαιο αφορά την σχέση μεταξύ του 
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τουρισμού και των κρίσεων γενικότερα. Πιο συγκεκριμένα, παρουσιάζει τον 

τουρισμό ως κοινωνικό φαινόμενο και τους διαφορετικούς τύπους κρίσεων για να 

δείξει τον τρόπο με τον οποίο οι κρίσεις επηρεάζουν την τουριστική βιομηχανία. Το 

τρίτο κεφάλαιο δίνει έμφαση στις οικονομικές κρίσεις και στον τρόπο που 

επηρεάζουν τον τουρισμό. Στη συνέχεια η ανάλυση γίνεται συγκεκριμένα στην 

οικονομική κρίση στην Ελλάδα και στις επιπτώσεις στον ελληνικό τουρισμό. Το 

τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζει την μεθοδολογία της έρευνας, δίνοντας λεπτομέρειες 

για όλα τα βήματα και τις αποφάσεις που έγιναν για να πραγματοποιηθεί η έρευνα. 

Επίσης εδώ παρουσιάζονται τα αποτελέσματα που προέκυψαν από τις πληροφορίες 

που συγκέντρωσε η φοιτήτρια από την πρωτογενή της έρευνα. Τέλος στο πέμπτο 

κεφάλαιο παρουσιάζονται τα τελικά συμπεράσματα της εργασίας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  2  
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ  ΚΑΙ  ΚΡΙΣΕΙΣ  

 
 

2.1 Εισαγωγή του κεφαλαίου 

Ο τουρισμός είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο και ως αποτέλεσμα η τουριστική 

βιομηχανία επηρεάζεται συχνά από διάφορα αρνητικά γεγονότα που συμβαίνουν σε 

όλο τον κόσμο. Για παράδειγμα, γεγονότα όπως οι βομβιστικές επιθέσεις στο Μπαλί 

το 2002, η «γρίπη των πτηνών», κλπ. μπορούν να επηρεάσουν αρνητικά τον τρόπο με 

τον οποίο οι τουρίστες αντιλαμβάνονται έναν τουριστικό προορισμό. Αν και ο 

τουρισμός σαν έννοια για μερικούς ανθρώπους μπορεί να συνδέεται με την 

«περιπέτεια», την «αβεβαιότητα» και το «απρόοπτο», αυτές οι έννοιες δεν αφορούν 

σημαντικά περιστατικά τρομοκρατικών επιθέσεων, φυσικών καταστροφών και άλλων 

κρίσεων. Αυτά τα γεγονότα επηρεάζουν αρνητικά την αίσθηση ασφάλειας και την 

ψυχολογία των τουριστών, καταστρέφοντας τη γοητεία αρκετών τουριστικών 

προορισμών οι οποίοι πλέον θεωρούνται επικίνδυνοι.  

 

Η αντίδραση του τουρίστα σε αυτά τα γεγονότα εξαρτάται από πολλούς παράγοντες 

όπως η σοβαρότητα της κατάστασης και τα χαρακτηριστικά του τουρίστα (π.χ. το 

κοινωνικό και εκπαιδευτικό υπόβαθρο του τουρίστα, ο τρόπος ζωής του και οι 

συνήθειες του). Σημαντικό ρόλο παίζει και η ενημέρωση που θα λάβει σχετικά με τον 

προορισμό που επηρεάζεται από την κρίση. Γενικά μπορούμε να πούμε ότι ο 

τουρίστας αντιμετωπίζει αρνητικά τις κρίσεις και αποφεύγει να ταξιδεύει σε περιοχές 

που είναι σε κρίση.  Τα ταξίδια και ο τουρισμός για τους πιο πολλούς ανθρώπους 
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είναι μια προσπάθεια να αφήσουν πίσω τους την καθημερινότητα και να ζήσουν νέες 

και θετικές εμπειρίες. Για πολλούς ανθρώπους τα ταξίδια σημαίνουν ηρεμία, 

ξεκούραση και ασφάλεια και σίγουρα οι κρίσεις που βάζουν σε κίνδυνο την 

σωματική και ψυχική τους υγεία δεν είναι κάτι που θέλουν να ζήσουν. Περισσότερα 

για την αντίδραση των τουριστών σε κρίσεις θα δούμε σε άλλη ενότητα του 

κεφαλαίου (στην ενότητα 2.6) 

   

Σε σχέση με όσα αναφέραμε μέχρι εδώ το δεύτερο αυτό κεφάλαιο παρουσιάζει την 

έννοια της κρίσης και τους τύπους κρίσεων που υπάρχουν με σκοπό να δείξει τον 

τρόπο με τον οποίο οι κρίσεις μπορούν να επηρεάσουν τον τουρισμό. Για αυτό τον 

σκοπό θα παρουσιαστούν και αρκετά παραδείγματα από γεγονότα κρίσεων που έχουν 

πλήξει τον τουριστικό τομέα. 

 

2.2 Τουρισμός, παγκοσμιοποίηση και κρίσεις 

Όπως είναι γνωστό, ο τουρισμός είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο που συνεισφέρει 

θετικά στις οικονομίες πολλών χωρών. Για παράδειγμα, σύμφωνα με πρόσφατα 

στοιχεία o Παγκόσμιοw Οργανισμός Τουρισμού (WTO: World Tourism 

Organization) προβλέπει ότι οι διεθνείς τουριστικές αφίξεις για την περίοδο 2010-

2030 θα αυξηθούν κατά 3,3% κάθε χρόνο, φτάνοντας τα 1,8 δισεκατομμύρια το 2030 

(WTO, 2015). Η ίδια πηγή αναφέρει ότι μια στις έντεκα θέσεις εργασίας παγκοσμίως 

είναι στην τουριστική βιομηχανία και ότι τα έσοδα από τα χρήματα που οι διεθνείς 

τουρίστες ξοδεύουν για τη διαμονή, τη διατροφή, τη διασκέδαση και τα ψώνια τους 

έφτασαν τα 937 δισεκατομμύρια ευρώ το 2014 (αύξηση 3,7% σε σχέση με το 2013).  
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Η παγκοσμιοποίηση της τουριστικής βιομηχανίας οδήγησε σε μία γρήγορη επέκταση 

των τουριστικών επιχειρήσεων σε διεθνή κλίμακα. Πραγματοποιήθηκε σαν 

αποτέλεσμα της ανάπτυξης των μέσων μεταφοράς που έκαναν εύκολα προσβάσιμους 

τουριστικούς προορισμούς σε όλο τον κόσμο, ανεξάρτητα από το πόσο μακριά 

βρίσκονται. Ακόμα τη σημερινή εποχή ενισχύθηκε ακόμα περισσότερο από την 

ανάπτυξη των νέων τεχνολογιών και κυρίως του Ίντερνετ, αφού πλέον ο τουρίστας 

μπορεί από την άνεση του σπιτιού του να κάνει κρατήσεις εισιτηρίων, δωματίων 

αλλά και να βρει πληροφορίες, βίντεο και φωτογραφίες από τους τουριστικούς 

προορισμούς που τον ενδιαφέρουν. 

 

Από την άλλη μεριά η παγκοσμιοποίηση του τουρισμού αύξησε τις πιθανότητες για 

τις τουριστικές επιχειρήσεις να δεχθούν τις αρνητικές επιπτώσεις διάφορων ειδών 

κρίσεων (Pforr, 2006). Πράγματι, ένας αυξανόμενος αριθμός καταστροφών και 

κρίσεων επηρεάζουν τον τουρισμό.  Αυτές οι κρίσεις μπορούν να κατηγοριοποιηθούν  

σε δύο βασικές κατηγορίες: (1) στα φυσικά φαινόμενα και (2) στις κρίσεις που 

προέρχονται από τον άνθρωπο.  

 

Τα τελευταία χρόνια ο παγκόσμιος τουρισμός αντιμετώπισε πολλά τέτοια γεγονότα, 

όπως οικονομικές κρίσεις, τρομοκρατικές επιθέσεις, πολιτικά προβλήματα και 

φυσικές καταστροφές. Μάλιστα οι Boniface και Cooper (2005) λένε ότι η 

παγκοσμιοποίηση της τουριστικής αγοράς είναι τόσο μεγάλη που μικρές κρίσεις σε 

ένα μέρος του κόσμου μπορούν να επηρεάσουν σε μεγάλο βαθμό και άλλα μέρη του 

κόσμου. Αυτό σημαίνει ότι οι σύγχρονες κρίσεις δεν περιορίζονται σε μια 

συγκεκριμένη περιοχή. 
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Κατά συνέπεια ο τουρισμός είναι ιδιαίτερα ευαίσθητος σε εξωτερικούς παράγοντες  

από το περιβάλλον στο οποίο λειτουργούν οι τουριστικές επιχειρήσεις. Αυτό σημαίνει 

ότι τα στελέχη των τουριστικών επιχειρήσεων πρέπει να εξετάζουν προσεκτικά τις 

επιπτώσεις των κρίσεων και των καταστροφών στις επιχειρήσεις τους και στην 

τουριστική αγορά γενικότερα. Όπως μας λέει ο Faulkner (2001), οι μάνατζερ πρέπει 

ακόμα να δώσουν προσοχή στην ανάπτυξη στρατηγικών για την αντιμετώπιση των 

επιπτώσεων των κρίσεων αυτών. Αυτό είναι και το θέμα που εξετάζει η 

συγκεκριμένη εργασία σχετικά με την οικονομική κρίση στην Ελλάδα, που θα 

παρουσιαστεί σε επόμενο κεφάλαιο. 

 

Η βιβλιογραφία στο θέμα των κρίσεων και των επιπτώσεων τους στον τουρισμό έχει 

αυξηθεί τα τελευταία χρόνια, ιδιαίτερα από όταν έγιναν κατανοητές οι επιπτώσεις της 

τρομοκρατικής επίθεσης της 11ης Σεπτεμβρίου 2001. Αυτές οι επιπτώσεις έκαναν 

τους ερευνητές να εξετάσουν και τις επιπτώσεις άλλων τρομοκρατικών επιθέσεων, 

πολιτικών γεγονότων, φυσικών καταστροφών, εγκλημάτων ή πολέμων. Αυτός ο 

αυξανόμενος αριθμός σχετικών μελετών φανερώνει ότι υπάρχει η συνεχής ανάγκη για 

την καλύτερη κατανόηση τέτοιων γεγονότων και για την εξέταση των στρατηγικών 

που θα χρησιμοποιηθούν έτσι ώστε να αντιμετωπιστούν οι επιπτώσεις τους (Martin et 

al, 2006). 

 

2.3 Η κοινωνική διάσταση του τουρισμού 

Ο «τουρισμός» είναι ένας όρος που εμφανίστηκε για πρώτη φορά στις αρχές του 19ου 

αιώνα, όμως πρέπει να τονίσουμε ότι σαν φαινόμενο εμφανίζεται πολύ νωρίτερα στην 

ανθρώπινη ιστορία (Βαγιονής, 2002). Τι είναι όμως ο τουρισμός και πώς μπορεί να 

οριστεί η έννοια του; Σύμφωνα με μια σημαντική πηγή της ελληνικής βιβλιογραφίας 



15 
 

(Ηγουμενάκης κ. συν., 1998), ο τουρισμός είναι η προσωρινή μετακίνηση ανθρώπων 

σε τουριστικούς προορισμούς που βρίσκονται εκτός του τόπου της μόνιμης κατοικίας 

τους και περιλαμβάνει τις τουριστικές δραστηριότητες κατά την διάρκεια της 

παραμονής τους και την χρησιμοποίηση των τουριστικών εγκαταστάσεων που 

δημιουργήθηκαν για να ικανοποιήσουν τις τουριστικές ανάγκες.  

 

Το τουριστικό φαινόμενο, αυτή η μετακίνηση για την ικανοποίηση των αναγκών των 

τουριστών, εμφανίζεται – αλλού περισσότερο και αλλού λιγότερο – σε  όλες τις 

ελεύθερες κοινωνίες (Βαγιόνης, 2002). Αυτό που προκύπτει από τον προηγούμενο 

ορισμό των Ηγουμενάκης κ. συν. (1998) είναι ότι ο τουρισμός είναι ένα κοινωνικό 

φαινόμενο, που πραγματοποιείται μέσα στα πλαίσια της ανθρώπινης κοινωνίας και 

θεωρείται ανθρώπινη ανάγκη. Για παράδειγμα, ικανοποιεί την ανάγκη του ανθρώπου 

να αλλάξει περιβάλλον, να διασκεδάσει, να έρθει σε επαφή με νέους πολιτισμούς και 

σε επικοινωνία με άλλους ανθρώπους.  

 

Είναι λογικό ότι σαν κοινωνικό φαινόμενο ο τουρισμός παίζει ένα σημαντικό ρόλο 

στην κοινωνική ζωή του ανθρώπου. Για παράδειγμα, ο Ανδριώτης (2005) αναφέρεται 

στις θετικές επιδράσεις του τουρισμού στον άνθρωπο, όπως η ευκαιρία για 

ξεκούραση/χαλάρωση του ανθρώπου από την πίεση της καθημερινότητας και το 

άγχος, την ευκαιρία για μόρφωση του ατόμου, την ικανοποίηση της ανάγκης για 

επικοινωνία μέσω της επαφής με άλλους ανθρώπους (τουρίστες ή κατοίκους του 

προορισμού) κ.α. Αυτή η επικοινωνία με άλλους ανθρώπους φέρνει τον τουρίστα σε 

επαφή με διαφορετικές αντιλήψεις, τρόπους ζωής, ήθη και πολιτισμούς, 

επηρεάζοντας με αυτό τον τρόπο και την αντίληψη του για την ίδια του τη ζωή και 

για όσα γνωρίζει (Crouch et al, 2004).  Όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν οι 
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Ηγουμενάκης κ. συν. (1998), τη σημερινή εποχή ο τουρισμός έχει αναπτυχθεί τόσο 

πολύ που οι επιπτώσεις του δεν μπορούν να περιορίζονται σε οικονομικό επίπεδο 

αλλά επηρεάζει σημαντικά και την κοινωνική ζωή των ανθρώπων που εμπλέκονται 

σε αυτόν. 

 

Φυσικά η οικονομική και κοινωνική διάσταση του τουρισμού συνδέονται μεταξύ 

τους στο επίπεδο του τουρίστα γιατί το αν ο άνθρωπος μπορεί να ταξιδέψει ώστε να 

ικανοποιήσει τις κοινωνικές του ανάγκες εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις 

οικονομικές δυνατότητες του καθενός. Όμως τα χρήματα δεν είναι το μοναδικό 

εμπόδιο για την πραγματοποίηση ταξιδιών. Ο McCabe (2009) αναφέρει ότι εμπόδιο 

στα τουριστικά ταξίδια μπορούν να αποτελέσουν οι ακόλουθοι παράγοντες: 

 

· Παράγοντες που σχετίζονται με την υγεία, τη φυσική κατάσταση και την 

ηλικία του ατόμου. 

· Η έλλειψη χρόνου για το ταξίδι. 

· Περιορισμένη οικονομική δυνατότητα. 

· Απουσία μεταφορικού μέσου. 

· Κοινωνικοί παράγοντες, όπως η έλλειψη παρέας ή συντρόφου.  

· Η απουσία ενδιαφέροντος για ταξίδια. 

 

Πέρα όμως από τους παραπάνω παράγοντες που σχετίζονται με τον τουρίστα και τα 

χαρακτηριστικά του, εμπόδιο στον τουρισμό μπορεί να είναι και εξωτερικοί 

παράγοντες που εμποδίζουν τον άνθρωπο να ταξιδέψει, όπως για παράδειγμα 

απεργίες, άσχημες καιρικές συνθήκες και γεγονότα κρίσεων που θέτουν τους 

τουρίστες σε κίνδυνο και απαιτούν την ανάληψη ρίσκου για την πραγματοποίηση του 
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ταξιδιού (Dolnicar, 2005). Τα τελευταία χρόνια είναι έντονος ο προβληματισμός 

σχετικά με τις μεθόδους και τις τεχνικές αντιμετώπισης των κρίσεων και δεν είναι 

λίγες οι επιχειρήσεις του τουρισμού που επηρεάζονται σημαντικά από τις συνέπειες 

οικονομικών, πολιτικών και κοινωνικών κρίσεων. 

 

Συνολικά μπορούμε να πούμε ότι ο τουρισμός σαν κοινωνικό φαινόμενο και η 

τουριστική επιχείρηση επηρεάζονται άμεσα από τις αλλαγές του περιβάλλοντος και 

κατά συνέπεια από τις κρίσεις που συμβαίνουν σε αυτό. Η τουριστική επιχείρηση, 

όπως το ξενοδοχείο, το ταξιδιωτικό γραφείο, η εταιρεία catering, κλπ. δέχεται τις 

επιδράσεις της τουριστικής αγοράς που επηρεάζεται από τις κρίσεις (Βελισσαρίου κ. 

συν., 2000). Αυτά τα γεγονότα κρίσεων αποτελούν και το αντικείμενο που ενδιαφέρει 

αυτή την πτυχιακή εργασία, ιδιαίτερα σε σχέση με τα ξενοδοχεία. Οι κρίσεις, όπως θα 

δούμε και παρακάτω, επηρεάζουν αρνητικά τον τουρίστα και τον κάνουν να μην 

ταξιδέψει ή να αναζητήσει έναν προορισμό στον οποίο θα νιώθει ασφαλής. Αυτό 

φυσικά θα επηρεάσει και τους ανθρώπους που ασχολούνται με τον τουρισμό και 

γενικότερα την τουριστική αγορά. Το φαινόμενο των κρίσεων αναλύεται στην 

επόμενη ενότητα. 

 

2.4 Τι είναι οι κρίσεις;  

Σύμφωνα με το Λεξικό της Νέας Ελληνικής Γλώσσας του Μπαμπινιώτη (2002), στην 

επιστημονική ορολογία η «κρίση» ορίζεται ως «η κορύφωση μιας δύσκολης 

εξελικτικής πορείας με επιδείνωση όλων των αρνητικών φαινόμενων, από το 

ξεπέρασμα της οποίας εξαρτάται η επιστροφή στην φυσιολογική κατάσταση».  
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Όπως αναφέραμε και νωρίτερα, η βιβλιογραφία για τις κρίσεις και τον τουρισμό έχει 

αυξηθεί τα τελευταία χρόνια. Για αυτό το λόγο δεν προκαλεί εντύπωση το γεγονός ότι 

διαβάζοντας τη βιβλιογραφία βρίσκει κανείς αρκετούς ορισμούς για το τι είναι οι 

κρίσεις. Για παράδειγμα, για τον Ritchie (2009) στον τουρισμό οι κρίσεις είναι 

γεγονότα που απειλούν τη βιωσιμότητα των τουριστικών επιχειρήσεων ή 

προορισμών. Συνήθως αποτελούν γεγονότα που δεν μπορούν να προβλεφθούν και για 

αυτό αποτελούν πρόκληση για  όσους επηρεάζονται από αυτές.  

 

Οι Laws et al (2007) αναφέρουν ότι οι κρίσεις είναι περίοδοι όπου όλα είναι αβέβαια 

με αποτέλεσμα η δυνατότητα για έλεγχο ή για πρόβλεψη έχει περιοριστεί ή έχει χαθεί 

τελείως. Όπως και ο Ritchie (2009) έτσι και αυτοί αναφέρουν ότι οι κρίσεις 

αποτελούν ξαφνικά γεγονότα που συνήθως δεν μπορεί να τα προβλέψει κανείς. 

Προσθέτουν ότι από τη μια μεριά η πιθανότητα εμφάνισης τους είναι μικρή, αλλά 

από την άλλη μεριά ο αντίκτυπος τους είναι μεγάλος και μπορεί να αφορά μια 

επιχείρηση ή και ολόκληρους τουριστικούς προορισμούς.  

 

Ο Prideaux (2003) εξηγεί ότι οι κρίσεις προκύπτουν όταν κάποιος εξωτερικός 

παράγοντας έχει σαν αποτέλεσμα μια αρνητική αλλαγή που δεν μπορεί να 

προβλεφθεί και η εξέλιξη της δεν είναι δυνατό να ελεγχθεί. Ο Faulkner (2001, σελ. 

135) συμφωνεί με τα παραπάνω και εξηγεί ότι «κρίση υπάρχει όταν ένας προορισμός 

(ή οργανισμός) επηρεάζεται αρνητικά από απρόσμενες αλλαγές στο εξωτερικό 

περιβάλλον στο οποίο και λειτουργεί». Συμπληρώνει ότι σε αυτή την κατηγορία 

ανήκουν οι φυσικές καταστροφές, π.χ. τυφώνες και σεισμοί και πλημμύρες 

εντάσσονται σ’ αυτή την κατηγορία.  
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Από τα παραπάνω μπορεί να καταλάβει κανείς ότι δεν υπάρχει ένας μοναδικός 

ορισμός για το τι είναι οι κρίσεις.  Όμως όλοι οι συγγραφείς φαίνεται να συμφωνούν 

σε κάποια κοινά χαρακτηριστικά τους. Για παράδειγμα, η εμφάνιση τους μπορεί να 

προέρχεται από ανθρώπινους παράγοντες, από φυσικούς παράγοντες ή συνδυασμό 

αυτών. Στα χαρακτηριστικά των κρίσεων παρατηρεί κανείς ακόμα την αρνητική 

επίδρασή τους, το γεγονός ότι είναι απρόβλεπτες, τις ζημιές σε ανθρώπινες ζωές και 

περιβάλλον και το οικονομικό και κοινωνικό κόστος. Σε όλα αυτά τα χαρακτηριστικά 

οι Laws et al (2007) συμπληρώνουν την αναγκαιότητα αποτελεσματικής 

διαχείρισης/διοίκησης των κρίσεων, κάτι που αποτελεί και το κεντρικό ζήτημα αυτής 

της εργασίας.   

 

2.5 Κατηγορίες κρίσεων  

Όπως αναφέρθηκε και στην Εισαγωγή της εργασίας, τα τελευταία χρόνια φαίνεται να 

υπάρχει μια αύξηση των κρίσεων σε τουριστικούς προορισμούς. Αυτό οφείλεται στο 

γεγονός ότι ο τουρισμός είναι ένα φαινόμενο με πολλές διαστάσεις, που επηρεάζει 

και επηρεάζεται από τους παράγοντες του περιβάλλοντος στον οποίο λειτουργεί. Οι 

Martin et al (2006) υποστηρίζουν ότι οι κρίσεις θα εξακολουθήσουν να συμβαίνουν 

στο μέλλον και ίσως πιο συχνά από ότι στο παρελθόν. Για αυτό το λόγο οι 

τουριστικές επιχειρήσεις θα πρέπει να θεωρούν τις κρίσεις ως μέρος της λειτουργίας 

τους και την αντιμετώπιση τους ως κομμάτι της διοίκησης τους.  

 

Εξετάζοντας την ιστορία των κρίσεων στον τουρισμό είναι εύκολο να αντιληφθούμε 

ότι η τουριστική βιομηχανία έχει έρθει αντιμέτωπη με πολλές διαφορετικές κρίσεις. 

Σύμφωνα με τους Maiditinos και Vassiliadis (2008), οι διαφορετικές μορφές κρίσεων 

μπορούν να κατηγοριοποιηθούν σε δύο βασικές κατηγορίες, (1) τις φυσικές και (2) 
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τις ανθρωπογενείς.  Οι ανθρωπογενείς με την σειρά τους χωρίζονται σε πέντε 

υποκατηγορίες. Οι κατηγορίες των κρίσεων παρουσιάζονται εδώ: 

 

· Φυσικές καταστροφές-κρίσεις 

o Σεισμοί 

o Τσουνάμι 

o Εκρήξεις ηφαιστείων 

o Επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα 

· Ανθρωπογενείς κρίσεις 

o Πόλεμοι και πολιτική αστάθεια 

o Τρομοκρατία 

o Βιολογικές καταστροφές-κρίσεις 

o Τεχνολογικές καταστροφές-κρίσεις 

o Οικονομικές κρίσεις (παρουσιάζονται στο Κεφάλαιο 3) 

 

Στις υποενότητες που ακολουθούν θα αναλυθούν αυτές οι μορφές κρίσεων και θα 

παρουσιαστούν παραδείγματα και συγκεκριμένα περιστατικά από τον τουρισμό, ώστε 

να γίνουν κατανοητά τα χαρακτηριστικά και οι επιπτώσεις τους στην τουριστική 

βιομηχανία. Η ανάλυση δεν μπορεί να καλύψει όλες τις κρίσεις που έχουν «χτυπήσει» 

την τουριστική βιομηχανία αλλά βασίζεται σε γνωστά παραδείγματα. Η παρουσίαση 

των οικονομικών κρίσεων, επειδή είναι κεντρικού ενδιαφέροντος για την 

εργασία, παρουσιάζονται ξεχωριστά στο Κεφάλαιο 3. 
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2.5.1 Φυσικές καταστροφές-κρίσεις  

Όπως όλοι γνωρίζουμε, η τουριστική βιομηχανία έχει έρθει πολλές φορές στο 

παρελθόν αντιμέτωπη με φυσικές καταστροφές με τους τουρίστες να γίνονται 

μάρτυρες φαινόμενων που δεν μπορούν να αποφύγουν ή να προστατευθούν από αυτά. 

Τέτοιας μορφής κρίσεις παρουσιάζονται στη συνέχεια.  

 

2.5.1.1 Σεισμοί 

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα www.earthquakenet.gr ο σεισμός είναι φαινόμενο το 

οποίο εκδηλώνεται συνήθως χωρίς σαφή προειδοποίηση, δεν μπορεί να αποτραπεί 

και παρά τη μικρή χρονική διάρκεια του, μπορεί να προκαλέσει μεγάλες υλικές 

ζημιές στις ανθρώπινες υποδομές με επακόλουθα σοβαρούς τραυματισμούς και 

απώλειες ανθρώπινων ζωών. Χωρίς να μπαίνουμε σε τεχνικές λεπτομέρειες, οι υλικές 

ζημιές, οι τραυματισμοί και οι απώλειες σε ανθρώπινες ζωές εξαρτώνται από το 

μέγεθος του σεισμού και τον τύπο του. 

 

Ο πιο πρόσφατος από αυτούς τους σεισμούς είναι αυτός που έπληξε το Νεπάλ, στις 

25 Απριλίου του 2015. Ο σεισμός είχε μέγεθος 7,8 βαθμούς της κλίμακας Ρίχτερ και 

είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο χιλιάδων ανθρώπων και την καταστροφή 

περισσότερων από μισό εκατομμύριο σπιτιών. Μερικές μέρες αργότερα, στις 12 

Μαΐου, ένας δεύτερος μεγάλος σεισμός (7,3 Ρίχτερ) σημειώθηκε κοντά στην 

πρωτεύουσα Κατμαντού, την ώρα που το Νεπάλ αγωνιζόταν να ανακάμψει από τον 

προηγούμενο σεισμό. Στοιχεία από την Ναυτεμπορική (2015) αναφέρουν ότι ο  

αριθμός των νεκρών από τους δύο σεισμούς έφτασε τα 8.583 άτομα. 

 

http://www.earthquakenet.gr
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Σχετικά με τις επιπτώσεις του σεισμού στον τουρισμό, οι International Business 

Times (IBT, 2015) αναφέρουν ότι αυτές ήταν καταστροφικές.  Πάντα σύμφωνα με 

την ίδια πηγή, το Νεπάλ δέχεται περίπου 1 εκατομμύριο επισκέπτες κάθε χρόνο που 

επισκέπτονται τα μνημεία του, τους Βουδιστικούς και Ινδουιστικούς ναούς του και 

φυσικά το Έβερεστ. Ο τουρισμός της χώρας είχε ήδη δεχτεί ένα χτύπημα τον 

Οκτώβριο του 2014 όταν μια χιονοστιβάδα σκότωσε 43 άτομα. Μάλιστα ο σεισμός 

του Απριλίου προκάλεσε και αυτός μια χιονοστιβάδα στο Έβερεστ, σκοτώνοντας 127 

ανθρώπους.  Οι ΙΒΤ ανέφεραν ότι αμέσως μετά τους σεισμούς ο τουρισμός της χώρας 

έπεσε στο μηδέν, κάτι που είναι μεγάλη καταστροφή καθώς το Νεπάλ είναι μια πολύ 

φτωχή αγροτική χώρα που βασίζεται στον τουρισμό για να τονώσει την οικονομία 

της. Μετά τον σεισμό πολλές ήταν οι χώρες που εξέδωσαν ταξιδιωτικές οδηγίες που 

συμβούλευαν τους υπηκόους τους να μην ταξιδεύουν στο Νεπάλ, εκτός αν αυτό ήταν 

απολύτως αναγκαίο. Οι ταξιδιώτες και τα τουριστικά γραφεία προχώρησαν σε 

αναβολές και ακυρώσεις ταξιδιών. Για παράδειγμα, το Interpid Travel, ένας διεθνής 

τουρ οπερέιτορ που στέλνει περίπου 5.000 επισκέπτες στο Νεπάλ κάθε χρόνο, 

ακύρωσε άμεσα όλα τα ταξίδια στη χώρα. 

 

Ένας άλλος καταστροφικός σεισμός ήταν αυτός που χτύπησε την επαρχία Σιτσουάν 

στη νοτιοδυτική Κίνα το 2008. Ο σεισμός είχε μέγεθος 8 βαθμούς της κλίμακας 

ρίχτερ. Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία ο σεισμός προκάλεσε τον θάνατο σχεδόν 

70.000 ανθρώπων, ενώ ακόμα και σήμερα χιλιάδες θύματα αγνοούνται. Ο σεισμός 

προκάλεσε και τον θάνατο 54 τουριστών. Εκείνες τις ημέρες περισσότεροι από δέκα 

χιλιάδες τουρίστες απομακρύνθηκαν από την περιοχή με περισσότερες από 300 

πτήσεις. Σύμφωνα με στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού, η 

τουριστική βιομηχανία της περιοχής έχασε περισσότερα από 7,24 δισεκατομμύρια 
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δολάρια ($) λόγω του σεισμού (WTO, 2011). Η ίδια πηγή αναφέρει ότι σήμερα ο 

τουρισμός της περιοχής έχει ανακάμψει χάρη στις προσπάθειες της Κινέζικης 

Κυβέρνησης.   

  

2.5.1.2 Τσουνάμι 

Η λέξη «τσουνάμι» είναι ιαπωνική και σημαίνει «κύμα στο λιμάνι». Δεν πρόκειται 

για απλά θαλάσσια κύματα αλλά για μια σειρά τεράστιων κυμάτων. Τα τσουνάμι 

μπορεί να προκληθούν από σεισμούς, εκρήξεις ηφαιστείων και υποθαλάσσιες 

εκρήξεις. Το ύψος των τσουνάμι μπορεί να είναι δεκάδες μέτρα. Αν και ο αντίκτυπος 

τους συνήθως περιορίζεται σε παραλιακές περιοχές, η καταστροφική τους δύναμη 

μπορεί να είναι τεράστια.  

 

Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι αυτό του τσουνάμι του 2004 στον Ινδικό 

Ωκεανό, το οποίο αποτέλεσε μια από τις μεγαλύτερες φυσικές καταστροφές της 

ανθρώπινης ιστορίας, σκοτώνοντας τουλάχιστον 230.000 ανθρώπους σε 14 χώρες. Ο 

σεισμός που προκάλεσε το τσουνάμι χτύπησε βόρεια του νησιού Σουμάτρα της 

Ινδονησίας στις 26 Δεκεμβρίου του 2004 και είχε μέγεθος 9,3 Ρίχτερ. 

 

Όπως είναι φυσικό μια τόσο μεγάλη καταστροφή φανέρωσε πόσο αδύναμος είναι ο 

άνθρωπος απέναντι στη φύση. Στη διαπίστωση αυτή συνέβαλε και το γεγονός ότι 

όταν έγινε ο σεισμός και το τσουνάμι που ακολούθησε, στην περιοχή υπήρχαν 

τουρίστες από όλο τον κόσμο που περνούσαν εκεί τις διακοπές των Χριστουγέννων. 

Μέσα σε λίγα λεπτά, αγαπημένοι προορισμοί για χιλιάδες τουρίστες (τα νησιά 

Πουκέτ, οι Μαλδίβες, η Σρι Λάνκα και τα ανατολικά παράλια της Ινδίας) και μια από 

τις σημαντικότερες πηγές εισοδήματος για εκατομμύρια ανθρώπους χάθηκαν κάτω 
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από τα νερά του ωκεανού. Παραλίες, ξενοδοχειακά συγκροτήματα, επιχειρήσεις, 

βρέθηκαν αντιμέτωπες σε μια άνιση μάχη. Όσοι επέζησαν από το τσουνάμι, 

επέστρεψαν στις χώρες του και περιέγραψαν τις λεπτομέρειες της καταστροφής.  

 

Το φαινόμενο επηρέασε τον τουρισμό στις περιοχές για τουλάχιστον δύο χρόνια 

καθώς πολλοί ήταν αυτοί που δεν επιθυμούσαν πλέον να ταξιδέψουν εκεί επειδή 

φοβούνταν ότι κάτι παρόμοιο μπορεί να ξανασυμβεί. Όμως σύμφωνα με σχετικά 

πρόσφατη μελέτη του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού το 2011, στην οποία 

πήραν μέρος περίπου 13.000 ταξιδιώτες σε 10 χώρες, το 30% απάντησε ξεκάθαρα ότι 

δεν σκόπευε να επισκεφτεί περιοχές που είχαν χτυπηθεί από το τσουνάμι (Xinhua 

News Agency, 2011). Η μελέτη φανέρωσε ότι αυτό ίσχυε ιδιαίτερα για τους Ιάπωνες 

και τους Κορεάτες, αλλά το γεγονός είναι ότι ακόμα και μετά από τόσα χρόνια η 

καταστροφή έχει μείνει στη μνήμη πολλών ανθρώπων αποτρέποντας τους να 

επισκεφτούν τις περιοχές αυτές. 

 

2.5.1.3 Εκρήξεις ηφαιστείων 

Τα ηφαίστεια είναι γνωστά για τις φοβερές εκρήξεις, οι οποίες προκαλούν πολλές 

φορές σεισμούς, και αντιμετωπίζονται από τους περισσότερους ανθρώπους σαν ένα 

φοβερό και επικίνδυνο φυσικό φαινόμενο. Οι ηφαιστειακές εκρήξεις αποτελούν 

συχνό πρόβλημα και μπορεί να έχουν τρομερές επιπτώσεις τόσο σε ανθρώπινες ζωές 

όσο στο περιβάλλον και στην οικονομία. Αν και οι σεισμοί και τα τσουνάμι 

φαίνονται να είναι οι πιο καταστρεπτικοί τύποι φυσικών φαινόμενων, τα ηφαίστεια 

μπορούν να έχουν και αυτά εκτεταμένες επιπτώσεις. Για παράδειγμα, όταν στο 

ηφαίστειο Πινατούμπο στις Φιλιππίνες έγινε έκρηξη το 1991, προκάλεσε έναν 

καταρράκτη κλιματικών γεγονότων, που ανάγκασε την παγκόσμια μέση στάθμη της 
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θάλασσας να μειωθεί κατά περίπου 6 χιλιοστά σε ένα χρόνο. Επιπλέον δημιούργησε 

ένα τεράστιο νέφος θειικού οξέος που περικύκλωσε μεγάλο μέρος του πλανήτη. 

  

Πρόσφατο γεγονός αυτής της φύσης με σημαντικές επιπτώσεις στην τουριστική 

βιομηχανία συνέβη στην Ανατολική Ιάβα, λόγω της έκρηξης του ηφαιστείου Ραούνγκ 

τον Ιούλιο του 2015. Οι ινδονησιακές αρχές αναγκάστηκαν να κλείσουν πέντε 

αεροδρόμια, ανάμεσά τους το Νγκουράχ Ράι του Μπαλί, του πιο δημοφιλούς 

τουριστικού προορισμού της Ινδονησίας. Ως αποτέλεσμα, χιλιάδες τουρίστες 

εγκλωβίστηκαν στο νησί. Σύμφωνα με τον γενικό διευθυντή του αεροδρομίου 

Νγκουράχ Ράι, οι ακυρώσεις ξεπέρασαν τις 160 εγχώριες πτήσεις και τις 170 διεθνείς 

(news247, 2015).  

 

Σύμφωνα με τον Casadevall (1993), η απειλή για τον τουρισμό από τις ηφαιστειακές 

εκρήξεις σχετίζεται με την επαφή των αεροπλάνων με τις στάχτες, που προκαλούν 

βλάβες στις μηχανές τους. Η ίδια πηγή αναφέρει ότι ένα δεύτερο πρόβλημα είναι ότι 

η στάχτη που πέφτει στο έδαφος κάνει τους αεροδιαδρόμους γλιστερούς, κάτι που 

είναι πολύ επικίνδυνο για τις προσγειώσεις και τις απογειώσεις των αεροπλάνων.   

 

Ένα δεύτερο σχετικό παράδειγμα είναι η έκρηξη του ηφαιστείου Eyjafjallajokull στην 

Ισλανδία τον Απρίλιο του 2010. Πολλοί επαγγελματίες του τουριστικού χώρου δεν 

μπόρεσαν να προβλέψουν τις αρνητικές συνέπειες που θα είχε το συγκεκριμένο 

γεγονός. Όπως αναφέρει η Jonsdottir (2011), από το τρομοκρατικό χτύπημα στη Νέα 

Υόρκη το 2001 είχαν να παραμείνουν τόσα πολλά αεροπλάνα στο έδαφος χωρίς να 

μπορούν να πραγματοποιήσουν πτήσεις από και προς την Ευρώπη. Το τεράστιο 

νέφος κάλυψε όλη την Ευρώπη κάνοντας οποιαδήποτε αεροπορική μετακίνηση 
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επικίνδυνη. Το κλείσιμο των αεροδρομίων στην Βόρεια Ευρώπη και οι μαζικές 

ακυρώσεις πτήσεων ήταν αναπόφευκτα γεγονότα. Αυτό όπως είναι φυσικό επηρέασε 

αρνητικά την οικονομική κατάσταση των αεροπορικών εταιρειών. 

 

2.5.1.4 Επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα 

Στην συγκεκριμένη κατηγορία περιλαμβάνονται όλα τα καιρικά φαινόμενα τα οποία 

μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές ζημιές αλλά και να οδηγήσουν σε απώλεια 

ανθρώπινων ζωών. Ως επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα θεωρούμε ακόμα και τα κύματα 

ψύχους ή καύσωνα, που είναι πιο έντονα από ότι συνηθίζεται σε μια περιοχή. Για 

παράδειγμα, τέτοια φαινόμενα μπορεί να είναι πολύ έντονες βροχές, ισχυροί άνεμοι, 

καταιγίδες, πολύ έντονη χιονόπτωση, κ.α. Όπως είναι γνωστό, όλα αυτά τα καιρικά 

φαινόμενα μπορούν να έχουν σαν αποτέλεσμα μεγάλες ζημιές , π.χ. να οδηγήσουν σε 

πλημμύρες, υλικές καταστροφές, δημιουργώντας προβλήματα στην λειτουργία των 

περιοχών και βάζοντας σε κίνδυνο τις ανθρώπινες ζωές.  

 

Όπως είναι λογικό και ο τουρισμός επηρεάζεται από τα επικίνδυνα καιρικά 

φαινόμενα, αφού αυτά σχετίζονται με την ασφάλεια των τουριστών. Για παράδειγμα, 

το  καλοκαίρι του 2003 ο καύσωνας που χτύπησε την Ευρώπη, με τις θερμοκρασίες 

να ξεπερνούν τους 40 βαθμούς Κελσίου, είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο πολλών 

ανθρώπων. Οι Poumadere et al. (2005) αναφέρουν ότι μόνο στη Γαλλία αναφέρθηκαν 

περίπου 15.000 θάνατοι από θερμοπληξία. Οι Morabito et al. (2004) αναφέρουν ότι 

την ίδια χρονιά λόγω του καύσωνα στην Ιταλία παρατηρήθηκε μεγάλη άνοδος στις 

επισκέψεις τουριστών στα Επείγοντα των νοσοκομείων, ακόμα και από τουρίστες 

χωρών της Μεσογείου, όπως η Ελλάδα και η Ισπανία. Σε σχέση με αυτό το 

φαινόμενο, η Becken (2010) παρατηρεί ότι η ενημέρωση του κόσμου για το κύμα 



27 
 

καύσωνα που έπληξε την Ευρώπη, μέσα και από την έκδοση σχετικών ταξιδιωτικών 

οδηγιών, έκανε τους τουρίστες να επιλέξουν άλλους προορισμούς.  

 

Η ξηρασία στο Κολοράντο το 2002 δημιούργησε επικίνδυνες συνθήκες για την 

εκδήλωση πυρκαγιών και ο αριθμός των τουριστών στην περιοχή μειώθηκε σε 

ορισμένες περιοχές έως και 40%, κυρίως σαν αποτέλεσμα της κάλυψης των 

γεγονότων από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης που επηρέασαν το αίσθημα ασφάλειας 

των τουριστών (Scott & Lemieux, 2009).  

 

Ένα άλλο καιρικό φαινόμενο το οποίο επηρεάζει αρνητικά ορισμένες περιοχές είναι 

οι τυφώνες. Τα συστήματα αυτά δημιουργούνται πάνω από θερμούς ωκεανούς ή 

μεγάλες θάλασσες υπό ορισμένες προϋποθέσεις και παράγουν καταιγίδες και 

εξαιρετικά δυνατούς ανέμους. Για παράδειγμα, ο τυφώνας Κατρίνα που έπληξε τις 

ΗΠΑ και συγκεκριμένα τις πολιτείες Λουιζιάνα και Μισισίπι τον Αύγουστο του 

2005, ήταν ο τυφώνας με το μεγαλύτερο κόστος καταστροφής στην παγκόσμια 

ιστορία. Σκότωσε πάνω από 1.800 ανθρώπους και προκάλεσε ζημιές ύψους 81,2 

δισεκατομμυρίων δολαρίων. Η περιοχή της Νέας Ορλεάνης στην Λουιζιάνα 

πλημμύρησε στο 80% της συνολικής της επιφάνειας. Η συγκεκριμένη περιοχή 

αποτελούσε πόλο έλξης πολλών εκατοντάδων τουριστών κάθε χρόνο, ιδιαίτερα λόγω 

της ιστορίας της στην μουσική βιομηχανία (Μάνος, 2005). Φυσικά όλα αυτά 

οδήγησαν στην παντελή έλλειψη τουρισμού στην περιοχή για αρκετό καιρό υπό το 

φόβο νέων επικίνδυνων φαινομένων. Σύμφωνα με στοιχεία του CNBC (2015) το 

2004 περίπου δέκα εκατομμύρια επισκέπτες ξόδεψαν 4,9 εκατομμύρια δολάρια στη 

Νέα Ορλεάνη. Ο αριθμός των επισκεπτών-τουριστών σημείωσε πολύ μεγάλη πτώση 

την χρονιά μετά τον τυφώνα, όταν μόλις 3,7 εκατομμύρια επισκέπτες ξόδεψαν 2,8 

εκατομμύρια δολάρια. Η ίδια πηγή φανερώνει ότι το 2014 ο αριθμός των επισκεπτών 
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ανέκαμψε φτάνοντας τα 9,5 εκατομμύρια και οι δαπάνες τους ξεπέρασαν τα 6,5 

εκατομμύρια δολάρια. Βλέπουμε δηλαδή ότι ο τουρισμός στις περιοχές που 

χτυπήθηκαν από τον τυφώνα χρειάστηκε μια δεκαετία για να επανέλθει στα επίπεδα 

που βρισκόταν πριν τον τυφώνα.  

 

Οι καιρικές συνθήκες έχουν συνδεθεί και με καθυστερήσεις, ακυρώσεις και 

ατυχήματα στις μεταφορές. Για παράδειγμα, στο Σαν Φρανσίσκο όπου τα καλοκαίρια 

υπάρχει χαμηλή ορατότητα λόγω ομίχλης και τον χειμώνα εκδηλώνονται καταιγίδες, 

οι ακυρώσεις και οι καθυστερήσεις στις πτήσεις είναι διπλάσιες σε σχέση με εκείνες 

σε περιοχές όπου οι καιρικές συνθήκες είναι φυσιολογικές (Koetse & Rietveld, 2009). 

Τέλος ένα πολύ πρόσφατο δυσάρεστο περιστατικό (19 Μαρτίου 2016) εξαιτίας 

ιδιαίτερα κακών καιρικών συνθηκών αφορά την συντριβή αεροπλάνου που εκτελούσε 

πτήση από το Ντουμπάι προς το αεροδρόμιο της πόλης Ροστόφ της Ρωσίας, με 62 

νεκρούς. Την ώρα του ατυχήματος στην περιοχή έπνεαν πολύ ισχυροί άνεμοι με 

αποτέλεσμα ο πιλότος να μην μπορέσει να προσγειώσει το αεροπλάνο. Άλλες δύο 

πτήσεις πριν το ατύχημα δεν κατάφεραν να προσγειωθούν στην περιοχή (Euronews, 

2016). 

 

2.5.2 Ανθρωπογενείς καταστροφές-κρίσεις  

Αν και όπως είδαμε στις προηγούμενες ενότητες οι φυσικές καταστροφές μεγάλης 

κλίμακας μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά τον τουρισμό και τους τουριστικούς 

προορισμούς, οι ανθρωπογενείς κρίσεις (π.χ. πόλεμοι, τρομοκρατία, πολιτική 

αστάθεια)  μπορεί να έχουν πιο δυνατή, περισσότερο αρνητική και μεγαλύτερης 

διάρκειας επιρροή στην τουριστική ζήτηση. Σε αντίθεση με τις φυσικές καταστροφές, 

οι ανθρωπογενείς καταστροφές καταδικάζονται με αυστηρότητα από τους πιθανούς 
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τουρίστες. Αυτό το γεγονός φαίνεται να οφείλεται περισσότερο στην αντίληψη του 

κόσμου ότι όλες οι ανθρωπογενείς κρίσεις θα μπορούσαν να αποφευχθούν (Wahab & 

Cooper, 2001).    

 

2.5.2.1 Πόλεμοι και πολιτική αστάθεια 

Όπως είναι φυσικό, η πολιτική αστάθεια και ο πόλεμος επηρεάζουν αρνητικά τον 

τουρισμό αφού δημιουργούν μια αίσθηση επικινδυνότητας για τους προορισμούς που 

εμπλέκονται σε τέτοιες καταστάσεις. Τα παραδείγματα είναι πολλά. Το 1989 οι 

συμπλοκές μεταξύ φοιτητών και αστυνομικών στην πλατεία «Τιεν Αμέν» στην Κίνα, 

όπου σύμφωνα με τον Ερυθρό Σταυρό της Κίνας σκοτώθηκαν 2400 άνθρωποι, είχε 

ως αποτέλεσμα την ακύρωση 11.500 επισκεπτών στο Πεκίνο. Πιο πρόσφατα, η 

πολεμική εισβολή του Ισραηλινού στρατού στη Λωρίδα της Γάζας τον Ιούλιο του 

2014, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις τουριστικών παραγόντων, κόστισε στην ισραηλινή 

οικονομία μισό δισεκατομμύριο δολάρια. Η Ένωση Ξενοδόχων του Ισραήλ 

υπολόγισε ότι λόγω του πολέμου υπήρξε πτώση κατά 35% ή 280.000 λιγότερους 

επισκέπτες. Ενδεικτικό των προβλημάτων που προκάλεσε η συγκεκριμένη πολεμική 

επίθεση είναι και το γεγονός ότι η Korean Air διέκοψε προσωρινά τις πτήσεις της 

προς το Τελ Αβίβ ενώ άλλες εταιρείες άλλαξαν τα δρομολόγια τους ώστε τα 

πληρώματα τους να μην διανυκτερεύουν στο Ισραήλ. Σύμφωνα με εκτιμήσεις οι 

ακυρώσεις επιβατών για πτήσεις προς το Ισραήλ εκείνη την περίοδο ξεπέρασαν το 

80% (Ρηγούτσου, 2014). 

 

Ο πόλεμος και η πολιτική αστάθεια επηρεάζουν ακόμα και χώρες οι οποίες δεν 

εμπλέκονται άμεσα στα γεγονότα. Για παράδειγμα, ο πρόσφατος πόλεμος στη Συρία 

και το κύμα προσφύγων έφεραν αρνητικές επιπτώσεις στον τουρισμό σε νησιά της 
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Ελλάδας. Σύμφωνα με άρθρο στο Πρώτο Θέμα (protothema.gr, 2015), αρκετές 

εποχικές ξενοδοχειακές μονάδες στη Λέσβο, το καλοκαίρι του 2015 αποφάσισαν να 

κλείσουν 30 έως 45 ημέρες νωρίτερα. Η πτώση των διανυκτερεύσεων και του τζίρου 

στις μονάδες του νησιού κυμαίνεται κοντά στο 30%. Ακόμα αεροπορικές εταιρείες 

ακύρωσαν πτήσεις και ξένοι τουρ οπερέιτορ έθεσαν εκτός των προγραμμάτων τους 

τη Λέσβο. Αναλυτικά, η ολλανδική Sundio αποφάσισε να μην πραγματοποιήσει την 

προγραμματισμένη τρίτη πτήση της στο νησί από τις 3 Ιουλίου έως το τέλος της 

σεζόν. Σε ότι αφορά τις άλλες δύο πτήσεις, τις σταμάτησε στις 15 Οκτωβρίου αντί 

στις 29 Οκτωβρίου. Η χαμηλού κόστους αεροπορική εταιρεία Corendon, που είχε 

προγραμματίσει από την Ολλανδία τρεις πτήσεις εβδομαδιαίως για όλη τη σεζόν του 

2015 τις μοίρασε σε προορισμούς της Ελλάδας και της Τουρκίας. Η Thomas Cook 

από το τέλος Αυγούστου πετούσε με χαμηλές πληρότητες ενώ ο ταξιδιωτικός 

Οργανισμός Ving από τη Σουηδία λόγω έλλειψης ζήτησης άλλαξε το 212 θέσεων 

αεροπλάνο με άλλο 140 θέσεων. Προβλήματα υπήρξαν και στις κρουαζιέρες καθώς 

εξαιτίας της κακής κατάστασης του λιμανιού ακυρώθηκαν πέντε προσεγγίσεις 

πλοίων. Η οικονομική ζημιά για το νησί είναι μεγάλη και σε αυτόν τον τομέα, καθώς 

η δαπάνη ανά άφιξη μέσω κρουαζιέρας υπολογίζεται σε 60 ευρώ.  

 

Πάντα σύμφωνα με την ίδια πηγή σοβαρά προβλήματα αντιμετώπισε και η Κως. Την 

καλοκαιρινή περίοδο του 2015, στο νησί υπήρξαν 170.000 ακυρώσεις, που 

σημαίνουν απώλειες 7 εκατομμυρίων ευρώ για τα ξενοδοχεία. Και εδώ πολλά 

ξενοδοχεία έκλεισαν από μία έως τρεις εβδομάδες νωρίτερα στο δίμηνο Σεπτεμβρίου 

– Οκτωβρίου, κάτι που οδήγησε σε λιγότερες θέσεις εργασίας κατά 30%. Λόγω του 

μεταναστευτικού ζητήματος έχουν χαθεί συνέδρια ενώ παρατηρείται πτώση και στις 

προσεγγίσεις κρουαζιερόπλοιων.  
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2.5.2.2 Τρομοκρατία 

Η απειλή της τρομοκρατίας αποτελεί πλέον σημαντική παγκόσμια απειλή και για 

αυτό τον λόγο την λαμβάνουν σοβαρά υπόψη τους στην πολιτική κάθε κράτους. Για 

αυτό το λόγο έχει τραβήξει και το ενδιαφέρον πολλών ερευνητών, καθώς υπάρχει 

ένας μεγάλος αριθμός μελετών για την σχέση του τουρισμού με την τρομοκρατία. 

Μεταξύ αυτών, η Sonmez (1998) αναφέρει ότι η τρομοκρατία και η πολιτική 

αστάθεια συνδέονται άμεσα μεταξύ τους και τονίζει πως η τρομοκρατία μπορεί κάθε 

στιγμή να αποτελέσει σοβαρή απειλή για τον τουρισμό.  Σαν ένα πολύ σημαντικό  και 

απειλητικό φαινόμενο για τον τουρισμό, αξίζει να το εξετάσουμε εδώ μέσα από 

αρκετά παραδείγματα.  

 

Η σχέση του τουρισμού με την τρομοκρατία φαίνεται να κέρδισε την προσοχή του 

κόσμου κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων του Μονάχου το 1972. Η 

επίθεση των Παλαιστινίων στους Ισραηλινούς αθλητές είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο 

11 ανθρώπων, ένα γεγονός που παρουσίασε την τρομοκρατία σε περίπου 800 

εκατομμύρια θεατές (Toohey & Taylor, 2008).   

 

Από τότε ο τουρισμός έχει δεχτεί έναν μεγάλο αριθμό τρομοκρατικών χτυπημάτων.  

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι αυτό που έγινε στην Αίγυπτο το 1997 όταν 

ένοπλοι σκότωσαν 71 τουρίστες έξω από το Luxor, πόλη της Νότιας Αιγύπτου με 

μεγάλο αρχαιολογικό ενδιαφέρον, δείχνοντας έτσι ότι οι τουρίστες αποτελούν στόχο 

τρομοκρατικών οργανώσεων. Οι τρομοκρατικές επιθέσεις εναντίον τουριστών 

γίνονται για να εκφράσουν ιδεολογική αντίθεση στις δυτικές αξίες, όπως αυτές 

εκφράζονται μέσα από τον τουρισμό.  Είναι χαρακτηριστικό ότι και πολύ πιο 

πρόσφατα, τον Ιούνιο του 2015, στο Luxor έγινε ξανά τρομοκρατική επίθεση ενάντια 
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σε τουρίστες, χωρίς αυτή την φορά να υπάρξουν θύματα πέρα από τους τρομοκράτες 

(Το Βήμα, 2015). 

 

Οι τρομοκρατικές επιθέσεις στις 11 Σεπτεμβρίου του 2001 (γνωστές ως 9/11) 

εναντίον στόχων στις Ηνωμένες Πολιτείες αποτελούν άλλο ένα γνωστό παράδειγμα 

τρομοκρατίας που έπληξε και τον τουρισμό. Εκείνη την ημέρα σε τέσσερα πολιτικά 

αεροσκάφη εκδηλώθηκε αεροπειρατεία, και τα τρία από αυτά οδηγήθηκαν από τους 

αεροπειρατές και προσέκρουσαν στους Δίδυμους Πύργους του Παγκόσμιου Κέντρου 

Εμπορίου και το Πεντάγωνο, ενώ το τέταρτο συνετρίβη σε ανοικτό χώρο. Οι Δίδυμοι 

Πύργοι κατέρρευσαν λίγη ώρα μετά τις συγκρούσεις των αεροσκαφών επάνω τους, 

προκαλώντας χιλιάδες απώλειες: εκτός των 19 αεροπειρατών, συνολικά από τις 

επιθέσεις, 2.973 άνθρωποι έχασαν την ζωή τους και 24 μένουν αγνοούμενοι. Αυτό 

είχε ως συνέπεια πολλοί τουρίστες να μην επιθυμούν πλέον να ταξιδέψουν με 

αεροπλάνο, κάτι που οδήγησε σε μείωση του αριθμού των επιβατών μέχρι και 50% 

ενώ το ίδιο συνέβη και με τις πληρότητες των ξενοδοχείων. Σύμφωνα με εκτιμήσεις 

μέχρι το 2002 οι απώλειες για τον παγκόσμιο τουρισμό ήταν 36 δισεκατομμύρια 

δολάρια. Ο κλάδος των αερομεταφορών δέχτηκε το μεγαλύτερο χτύπημα με πολλές 

αεροπορικές εταιρίες να προσπαθούν να ρίξουν τα κόστη τους. Έτσι η American 

Airlines και η United Airlines έκαναν 20.000 απολύσεις. Επίσης οι British Airways 

και η Air Canada έκοψαν 5.000 θέσεις εργασίας εξαιτίας του μικρότερου αριθμού 

επιβατών. Αυτό έγινε γιατί μετά το χτύπημα στις 9/11 ο κλάδος των αερομεταφορών 

έχασε το ένα τρίτο την πτήσεων και των επιβατών του (Floyd et al., 2004).  

 

Πολλές μελέτες μετά τις 9/11 έδειξαν ότι οι τουρίστες είναι πιθανό να αλλάξουν τις 

διακοπές τους και τις ταξιδιωτικές συνήθειες τους εάν η απειλή για τρομοκρατία 
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αυξηθεί. Για παράδειγμα, οι Floyd et al. (2004) βρήκαν ότι το 39% των ατόμων που 

πήραν μέρος στην έρευνα τους θα άλλαζε τα σχέδια που έκανε για διακοπές μετά τις 

επιθέσεις. Οι Crotts et al. (2007) είχαν πιο έντονα αποτελέσματα με το 84% όσων 

συμμετείχαν στην έρευνα τους να συμφωνούν οι η επιθυμία τους να ταξιδέψουν 

εξαιτίας της τρομοκρατίας μειώθηκε πολύ. 

 

Λίγο πριν την ολοκλήρωση αυτής της πτυχιακής εργασίας έγιναν αλλά δύο πολύ 

μεγάλα τρομοκρατικά χτυπήματα τα οποία έπρεπε να προστεθούν. Στις 13 Νοεμβρίου 

του 2015 έγιναν τρομοκρατικές επιθέσεις στο Παρίσι και στο προάστιο του Σαιν-

Ντενί στη Γαλλία. Παρισιού, στη Γαλλία, και στο προάστιο του Σαιν-Ντενί. Η 

επίθεση με τα περισσότερα θύματα έγινε στο Θέατρο Μπατακλάν, όπου οπλισμένοι 

τρομοκράτες ομήρους τους θεατές μιας συναυλίας. Κατά τη διάρκεια των επιθέσεων 

σκοτώθηκαν 8 τρομοκράτες. Συνολικά στις επιθέσεις αυτές σκοτώθηκαν 129 

άνθρωποι, από τους οποίους περίπου 90 στο θέατρο Μπατακλάν, και τραυματίστηκαν 

περισσότεροι από 200. Άρθρο στην Daily Mail τον Ιανουάριο του 2016 (Daily Mail, 

2016) αναφέρει ότι οι επιθέσεις αυτές κόστισαν στον ξενοδοχειακό κλάδο της 

Γαλλίας 270 εκατομμύρια Ευρώ σε χαμένες εισπράξεις και προβλέπει ότι οι 

πληρότητες θα συνεχίσουν να πέφτουν. Ο τρόμος απλώνεται σε όλο τον κόσμο και οι 

Japan Airlines σταμάτησαν τις πτήσεις μεταξύ Narita και Παρισιού εξαιτίας πολύ 

χαμηλής ζήτησης. Χωρίς να υπάρχουν ακριβή στοιχεία, το άρθρο αναφέρει μείωση 

και στους επισκέπτες του Πύργου του Άιφελ.  

 

Το πρωί στις 22 Μαρτίου 2016 τρεις επιθέσεις με βόμβες έγιναν στο Βέλγιο. Δύο στο 

αεροδρόμιο και μια σε σταθμό μετρό. Σε αυτές τις επιθέσεις σκοτώθηκαν 32 

άνθρωποι, μεταξύ των οποίων και τουρίστες και τραυματίστηκαν περισσότεροι από 
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300. Αν και οι αρνητικές επιπτώσεις στον τουρισμό δεν μπορούν ακόμα να 

μετρηθούν γιατί είναι πολύ νωρίς, οι International Business Times (2016) αναφέρουν 

ότι αυτές θα είναι πολύ έντονες και θα φανούν την περίοδο του Πάσχα, όταν πολύ 

επισκέπτες συνήθιζαν να επισκέπτονται τις ιστορικές εκκλησίες και τα μουσεία της 

πόλης.  

 

2.5.2.3 Βιολογικές καταστροφές-κρίσεις 

Οι βιολογικές καταστροφές είναι διαφορετικές από τις φυσικές για έναν βασικό λόγο. 

Είναι το αποτέλεσμα λάθος διαδικασιών από την πλευρά των ανθρώπων. Αυτό 

σημαίνει ότι ο άνθρωπος κατά την διάρκεια της παραγωγής των υλών που 

απαιτούνται για να επιζήσει, όπως τρόφιμα, ζώα και άλλα, φτάνει στο σημείο να 

επηρεάσει και την τροφική αλυσίδα. Φυσικά αυτό έχει αντίκτυπο και στον τουρισμό. 

Ακολουθεί μια σύντομη παρουσίαση παραδειγμάτων βιολογικών καταστροφών που 

επηρέασαν τον τουρισμό. 

 

Η γρίπη των πτηνών:  Η γρίπη των πτηνών είναι μια μολυσματική ασθένεια που 

προκαλείται από το τύπο γνωστού ιού της γρίπης και μπορεί να προσβάλλει όλα τα 

πτηνά αλλά κυρίως τα εκτρεφόμενα είδη (π.χ. κοτόπουλα, γαλοπούλες, πάπιες). Ως 

φυσική δεξαμενή του ιού θεωρούνται τα υδρόβια αποδημητικά πουλιά που 

μεταφέρουν τον ιό κατά τις μεταναστεύσεις τους μεταφέροντας τον υιό από χώρα σε 

χώρα. Η γρίπη αυτή μπορεί να πάρει έκταση επιδημίας και βέβαια μπορεί να 

μεταδοθεί και στον άνθρωπο απειλώντας την ζωή του.  

 

Η μεγαλύτερη και πιο σοβαρή εμφάνιση αυτής της γρίπης ξεκίνησε στην Ασία στα 

μέσα του 2003 και εξαπλώθηκε σε πολλές χώρες της Ευρώπης. Το πρόβλημα 
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συνεχίστηκε μέχρι και το 2005 και προκάλεσε σοβαρά προβλήματα στα έσοδα των 

χωρών από τις πωλήσεις πουλερικών. Τότε για να ελεγχθεί η νόσος θανατώθηκαν 

30.700.000 πτηνά στην Ολλανδία, 3.000.000 στο Βέλγιο και 80.000 στη Γερμανία. 

Στις ασιατικές χώρες οι επιπτώσεις ήταν ακόμα μεγαλύτερες καθώς θανατώθηκαν 

πάνω από 130.000.000 πουλερικά (Πανελλήνιος Κτηνιατρικός Σύλλογος, 2006).  

 

Όπως είναι λογικό ο συγκεκριμένος ιός δεν επηρέασε μόνο την αγορά των 

πουλερικών αλλά και τον τουρισμό. Ιδιαίτερα οι χώρες, όπως το Βιετνάμ, που έχουν 

ως κύριο συστατικό της μαγειρικής τους τα πουλερικά, αντιμετώπισαν πολλές 

ακυρώσεις στα τουριστικά πακέτα. Γενικότερα οι τουρίστες προτίμησαν να 

επισκέπτονται χώρες με ασφαλέστερους κανόνες υγιεινής, ώστε να είναι πιο σίγουροι 

για το φαγητό που έτρωγαν. Η κάλυψη της γρίπης από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης 

επηρεάζει αρνητικά την εικόνα των προορισμών που πλήττονται ως ασφαλής 

προορισμοί και αυτό έχει ως αποτέλεσμα την μείωση των αφίξεων. Ακόμα ο 

τουρισμός μπορεί να επηρεαστεί αρνητικά εξαιτίας περιορισμών στα ταξίδια που 

μπορούν να επιβληθούν για τον περιορισμό εξάπλωσης της νόσου (Kuo et al., 2011).   

 

Σοβαρό Οξύ Αναπνευστικό Σύνδρομο (SARS: Severe Acute Respiratory 

Syndrome): Το SARS είναι μια μορφή πνευμονίας που εμφανίστηκε για πρώτη φορά 

τον Νοέμβριο του 2002 σε επαρχία της Κίνας και γρήγορα εξαπλώθηκε μέσα στη 

χώρα. Στη συνέχεια εξαπλώθηκε και σε άλλες χώρες μέσω της μετακίνησης 

μολυσμένων επιβατών.  

 

Η επιδημία του SARS όπως ήταν φυσικό προκάλεσε τον περιορισμό των ταξιδιών για 

ακόμη μια φορά και ιδιαίτερα προς τις χώρες από όπου προήλθαν τα περισσότερα 
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κρούσματα. Για μια ακόμη φορά η Ασία αντιμετώπισε προβλήματα μιας και την ίδια 

περίπου χρονική περίοδο υπήρχε και η γρίπη των πτηνών. Σύμφωνα με τους 

Μυλωνόπουλος και Μοίρα (2007), πάνε από τρία εκατομμύρια εργαζόμενοι έχασαν 

την δουλειά τους στις περιοχές που το πρόβλημα ήταν πιο έντονο (Κίνα, Χονγκ 

Κονγκ, Σιγκαπούρη και Βιετνάμ). Οι τουριστικές αφίξεις παρουσίασαν μείωση 70% 

ή και περισσότερο. Αν και στοιχεία που φανερώθηκαν αργότερα έδειξαν ότι ο SARS 

δεν έπρεπε να είχε μεγαλύτερη επίδραση στον παγκόσμιο τουρισμό από οποιαδήποτε 

επιδημία γρίπης, η έκδοση μιας Γενικής Ταξιδιωτικής Οδηγίας από τον Παγκόσμιο 

Οργανισμό Υγείας στις 15 Μαρτίου 2003, προκάλεσε μια σειρά αντιδράσεων. Μια 

σειρά ταξιδιωτικών οδηγιών για το Χονγκ Κονγκ, την Κίνα, το Τορόντο και την 

Ταϊβάν έκλεισαν πολλά σύνορα. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι οι ταξιδιωτικές οδηγίες 

έχουν μια τεράστια αρνητική επίπτωση στις τουριστικές και ταξιδιωτικές 

μετακινήσεις που με τη σειρά τους επηρεάζουν πολλούς άλλους τομείς της 

οικονομίας. 

 

Η επιδημία του Ζίκα: Ο ιός Ζίκα μεταδίδεται στον άνθρωπο κυρίως μέσω του 

τσιμπήματος ενός κουνουπιού του είδους Aedes, το οποίο θα είναι ήδη μολυσμένο με 

τον ιό. Τα κουνούπια έχουν την τάση να αναπαράγονται κοντά σε σημεία με στάσιμα 

νερά (πχ δεξαμενές) από τα οποία προμηθεύονται νερό πολλές κατοικημένες 

περιοχές. Τα κουνούπια Aedes είναι, δυστυχώς, πολύ επιθετικά στα τσιμπήματά τους 

σε ανθρώπους και γι' αυτό η εξάπλωση του ιού σε μία περιοχή μπορεί να είναι 

ραγδαία. Σύμφωνα με ορισμένες πηγές τα συγκεκριμένα κουνούπια είναι γενετικά 

τροποποιημένα και έχουν αναπτυχθεί από εταιρεία βιοτεχνολογίας. Η εξάπλωση του 

ιού ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2015 στη Βραζιλία αλλά πλέον έχει φτάσει σε χώρες 



37 
 

της Λατινικής Αμερικής (π.χ. Παραγουάη, Κολομβία, Βενεζουέλα, Βολιβία, 

Βραζιλία, κ.α.).  

 

Οι κυβερνήσεις και οι οργανισμοί υγείας χωρών όπως αυτές του Ηνωμένου 

Βασιλείου, της Ιρλανδίας, της Μαλαισίας, της Ιαπωνίας, κλπ., έχουν εκδώσει 

ταξιδιωτικές οδηγίες που συμβουλεύουν τους κατοίκους τους να μην επισκέπτονται 

τις χώρες που έχουν επηρεαστεί από τον Ζίκα, κάτι που θα επηρεάσει και τον 

τουρισμό σε αυτές τις περιοχές. Ειδικά στην Βραζιλία, χώρα που θα γίνουν οι 

Ολυμπιακοί Αγώνες του 2016 και όπου ο ιός έχει ήδη μολύνει 1,5 εκατομμύρια 

ανθρώπους, ο τουρισμός φαίνεται ήδη να υποφέρει από την εξάπλωση του ιού, καθώς 

οι τουρ οπερέιτορς αναφέρουν αύξηση στον αριθμό των ακυρώσεων, ειδικά από 

έγκυες γυναίκες που σκόπευαν να ταξιδέψουν. Αυτό συμβαίνει γιατί ο Ζίκα έχει 

συνδεθεί με την γέννηση παιδιών με την νευρολογική πάθηση μικροκεφαλία. Αρκετοί 

αθλητές έχουν δηλώσει πως ίσως να ακυρώσουν τη συμμετοχή τους λόγω του ιού 

(CNN Greece, 2016). 

 

2.5.2.4 Τεχνολογικές καταστροφές-κρίσεις 

Οι τεχνολογικές καταστροφές προκαλούνται από ανθρώπινο λάθος και τεχνολογική 

αποτυχία. Τα αποτελέσματα αυτών των κρίσεων είναι για παράδειγμα εκρήξεις ή 

δυστυχήματα, που μπορούν να οδηγήσουν σε μόλυνση του αέρα, του νερού, του 

εδάφους και της τροφής. 

 

Τα πυρηνικά ατυχήματα στον σταθμό Φουκουσίμα 1 το 2011 αποτελούν ένα σχετικά 

πρόσφατο παράδειγμα. Πρόκειται για μια σειρά των καταστροφικών γεγονότων στη 

μονάδα παραγωγής ενέργειας Φουκουσίμα 1 στην Ιαπωνία την άνοιξη του 2011 και 
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αποτελούν μία από τις πιο σημαντικές οικολογικές επιβαρύνσεις από καταστροφή 

πυρηνικών εγκαταστάσεων στην ιστορία. Οι καταστροφές ήταν το αποτέλεσμα του 

μεγάλου σεισμού της 11ης Μαρτίου στο Σεντάι και του τσουνάμι που τον 

ακολούθησε. Τις μέρες μετά τα φυσικά αυτά φαινόμενα έγιναν εκρήξεις σε 

αντιδραστήρες του σταθμού και καταγράφηκε διαρροή μεγάλης ποσότητας 

ραδιενέργειας στο περιβάλλον. Όπως είναι λογικό ο αριθμός των διεθνών τουριστών 

μειώθηκε τους επόμενους μήνες.  Τον Σεπτέμβριο του 2011, περίπου 540.000 

τουρίστες επισκέφτηκαν την Ιαπωνία, ένας αριθμός που είναι κατά 25% μικρότερος 

από τους επισκέπτες τον ίδιο μήνα του 2010. 

 

Ένα άλλο παράδειγμα αφορά την πτώση ρωσικού Airbus στην Αίγυπτο στις 31 

Οκτωβρίου 2015 με 217  νεκρούς. Το ατύχημα αυτό, το οποίο συνδυάστηκε και με 

υποψίες για τρομοκρατικό χτύπημα που όμως δεν αποδείχτηκαν, έπληξε τον 

τουρισμό της Αιγύπτου τόσο όσο δεν τον είχαν πλήξει τα πέντε χρόνια πολιτικής 

αστάθειας. Σύμφωνα με στοιχεία της Καθημερινής (2016), τον Νοέμβριο και τον 

Δεκέμβριο του 2015 επισκέφθηκαν την Αίγυπτο μόλις ένα εκατομμύριο άτομα, 

αριθμός κατά 41% μικρότερος του αριθμού των επισκεπτών του περασμένου έτους, 

αλλά και ο χαμηλότερος από το 2005. Βρετανία και Ρωσία μείωσαν σε μεγάλο βαθμό 

τις πτήσεις προς Αίγυπτο με την υποψία ότι η πτώση του αεροπλάνου ήταν από 

επίθεση του Ισλαμικού Κράτους. Το πρόβλημα για την Αίγυπτο είναι ότι οι Ρώσοι και 

οι Βρετανοί τουρίστες αποτελούν το 70% του συνολικού τουρισμού της. 

 

2.6 Πώς αντιδράνε οι τουρίστες σε κρίσεις;  

Η κατανόηση των τουριστών και των αντιδράσεων τους αποτελούν το αντικείμενο 

μελέτης της τουριστικής καταναλωτικής συμπεριφοράς. Πιο συγκεκριμένα, η μελέτη 
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της τουριστικής συμπεριφοράς αφορά τους τρόπους με τους οποίους οι τουρίστες 

επιλέγουν να αγοράσουν, να χρησιμοποιήσουν και να αξιολογήσουν τουριστικά 

προϊόντα, υπηρεσίες και ταξιδιωτικές εμπειρίες. Επίσης γίνεται προσπάθεια να 

κατανοηθεί και να εξηγηθεί πώς οι τουρίστες αποφασίζουν να ξοδέψουν τον χρόνο, 

το χρήμα τους και σωματική και ψυχική προσπάθεια για προϊόντα και υπηρεσίες που 

σχετίζονται με τον τουρισμό. Σύμφωνα με τους Swarbrooke και Horner (2007) είναι η 

μελέτη: 

 

· Των όσων σκέφτεται ο τουρίστας, δηλαδή του τρόπου σκέψης, τι κατανοεί, 

πώς επεξεργάζεται πληροφορίες. 

· Των  συναισθημάτων που νιώθει. 

· Των προθέσεων του, δηλαδή πώς σκοπεύει να συμπεριφερθεί. 

· Της πραγματικής συμπεριφοράς του, δηλαδή πώς συμπεριφέρεται τελικά. 

· Του περιβάλλοντος και του τρόπου που αυτό τον επηρεάζει. 

 

Όλα αυτά τα στοιχεία είναι σχετικά με την αντίδραση του τουρίστα απέναντι στην 

κρίσεις. Για παράδειγμα τι σκέφτεται ο τουρίστας όταν συμβαίνει μια κρίση σε έναν 

τουριστικό προορισμό που ήθελε να πάει; Τι συναισθήματα του δημιουργεί; Τι 

σκόπευε να κάνει πριν την κρίση και πώς θα συμπεριφερθεί τώρα; Πώς δηλαδή 

μπορεί να τον επηρεάσει μια αλλαγή (π.χ. η κρίση) στο περιβάλλον του; Σε περιόδους 

κρίσεων ο καθένας αντιδρά διαφορετικά, ακόμα και σε ότι αφορά τις διακοπές του. 

 

Βέβαια όπως λέει ο Ηγουμενάκης (1997), την σημερινή εποχή «οι επιθυμίες και οι 

ανάγκες των ανθρώπων διαρκώς αυξάνονται και αλλάζουν, έτσι και οι τουριστικές 

ανάγκες και επιθυμίες μεταβάλλονται από πλευράς ποιότητας, ποσότητας και τείνουν 
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από ομαδικές να γίνονται ατομικές». Αυτό σημαίνει ότι η αντίδραση του τουρίστα 

απέναντι σε ένα γεγονός (π.χ. μια κρίση) είναι διαφορετική, όπως και ο τρόπος που 

θα το αντιμετωπίσει και χειριστεί. 

 

Όπως εξηγεί η Dolnicar (2007), όταν ένας τουρίστας δεν έχει ακόμα πάει στον 

τουριστικό προορισμό ή είναι στην διαδικασία που ψάχνει που να πάει (πριν το 

ταξίδι) και μια κρίση συμβεί σε αυτόν τον προορισμό, το πιθανότερο είναι να αλλάξει 

προορισμό και να πάει κάπου αλλού ή ακόμα και να μην ταξιδέψει καθόλου. Για 

παράδειγμα, όπως είδαμε και στις προηγούμενες ενότητες, η εισβολή του Ισραηλινού 

στρατού στη Λωρίδα της Γάζας το 2014 έκανε πολλούς τουρίστες να αναβάλουν το 

ταξίδι τους στο Ισραήλ. Αυτό είναι φυσιολογικό γιατί οι αναταραχές κάνουν τους 

τουρίστες να μην νιώθουν ασφάλεια γιατί μπορεί να βρεθούν αντιμέτωποι με 

επικίνδυνες καταστάσεις ενώ ταξιδεύουν στις συγκεκριμένες περιοχές. Έτσι είδαμε 

ότι και οι τουρίστες, μετά το τσουνάμι στην Ινδονησία δεν επέλεξαν τα νησιά στον 

Ινδικό Ωκεανό, τόσο γιατί είχαν καταστραφεί πολλά ξενοδοχεία και η ευρύτερη 

περιοχή όσο και γιατί φοβόντουσαν για ένα νέο τσουνάμι. Γενικά αυτό που φαίνεται 

να ισχύει είναι ότι οι τουρίστες προτιμούν να πηγαίνουν περιοχές που δεν 

αντιμετωπίζουν κρίσεις και σχετικά προβλήματα και σε αυτές οι διακοπές τους θα 

είναι χωρίς κινδύνους.  

 

Όταν ένας τουρίστας βρίσκεται ήδη σε έναν τουριστικό προορισμό και μια κρίση 

συμβαίνει εκεί, η αντίδραση του τουρίστα εξαρτάται από πολλούς παράγοντες. 

Σίγουρα ρόλο παίζει το πόσο σοβαρή είναι η κατάσταση και πόσο επικίνδυνη για την 

ζωή όλων που βρίσκονται εκεί (κατοίκων και τουριστών). Συνήθως πάντως η 

αντίδραση είναι να θέλουν να φύγουν από εκεί, ειδικά αν μπορεί να τους βοηθήσει η 
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κυβέρνηση της χώρας τους, π.χ. κανονίζοντας πτήσεις για να επιστρέψουν στην 

πατρίδα τους. Για παράδειγμα μετά την πτώση του ρωσικού Airbus στην Αίγυπτο τον 

Οκτώβριο του 2015, η Ρώσικη κυβέρνηση σχεδίασε την επιστροφή περίπου 80.000 

Ρώσων τουριστών οι οποίοι είχαν εγκλωβιστεί στην Αίγυπτο εξαιτίας της ακύρωσης 

πολιτικών πτήσεων μεταξύ Ρωσίας και Αιγύπτου. 

   

2.7 Πώς αντιδράνε οι επιχειρήσεις σε κρίσεις; (διαχείριση κρίσεων)  

Είναι γεγονός ότι την σημερινή εποχή ο παγκόσμιος τουρισμός αντιμετωπίζει όλο και 

περισσότερα γεγονότα κρίσεων, κάτι που όπως είδαμε μπορεί να τον επηρεάσει 

αρνητικά. Από την πλευρά της τουριστικής βιομηχανίας αυτό δημιουργεί μια ανάγκη 

για διαχείριση των κρίσεων ώστε να περιοριστούν οι αρνητικές συνέπειες. 

 

Η βιβλιογραφία για την διαχείριση κρίσεων στον τουρισμό καταλήγει στο 

συμπέρασμα ότι οι κρίσεις είναι δυσάρεστα γεγονότα που πρέπει να αντιμετωπίζονται 

όσο πιο γρήγορα γίνεται (Prideaux, 2003 και Ritchie, 2009). Η διαχείριση της κρίσης 

πρέπει να ξεκινά πριν να συμβεί, δηλαδή μια επιχείρηση ή ένας προορισμός πρέπει να 

είναι προετοιμασμένοι για διαφορετικές περιπτώσεις κρίσεων. Με αυτό τον τρόπο 

μπορεί να υπάρξει άμεση αντίδραση όταν μια κρίση συμβεί. Φυσικά πρέπει να 

οργανωθεί και ένα σχέδιο δράσης το οποίο θα ακολουθηθεί κατά τη διάρκεια μιας 

κρίσης. Το κυριότερο σε αυτή την περίπτωση είναι η εκπαίδευση των εργαζομένων 

ώστε να γνωρίζουν τις αρμοδιότητες τους και πώς μπορούν να βοηθήσουν τους ίδιους 

και τους πελάτες. Βέβαια τα σχέδια δράσης κατά τη διάρκεια της κρίσης εξαρτώνται 

από την μορφή της κρίσης. Έτσι στην περίπτωση μιας πυρκαγιάς σε ένα ξενοδοχείο 

απαιτούνται άμεσες δράσεις για την διάσωση των πελατών και του προσωπικού και 

στη συνέχεια του εξοπλισμού του ξενοδοχείου. Αλλά στην περίπτωση μια 
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οικονομικής κρίσης, που μας ενδιαφέρει σε αυτή την εργασία, οι δράσεις μπορεί να 

σχετίζονται με τον σχεδιασμό στρατηγικών για την αντιμετώπιση των αρνητικών 

συνεπειών της κρίσης, που μπορεί να διαρκέσει για μεγάλο χρονικό διάστημα.    

 

Σε κάθε περίπτωση, αυτό που πολλές φορές φέρνει την μεγαλύτερη ζημιά στην 

εικόνα ενός προορισμού ή μιας τουριστικής επιχείρησης είναι η κάλυψη των 

γεγονότων από δημοσιογραφική πλευρά. Αυτό είναι ένα σημαντικό στοιχείο που 

πρέπει να λαμβάνει υπόψη της κάθε επιχείρηση και προορισμός ώστε να περιορίζει 

τα αρνητικά νέα και να βγάζει προς τα έξω μια εικόνα υπευθυνότητας, σοβαρότητας 

και αξιοπιστίας.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  3  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ  ΚΡΙΣΕΙΣ  ΚΑΙ  

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ  
 
 

3.1 Εισαγωγή του κεφαλαίου 

Οι οικονομικές κρίσεις αποτελούν ένα συχνό φαινόμενο που επηρεάζουν τις 

ανθρώπινες κοινωνίες εδώ και πολλά χρόνια. Η οικονομική ζωή είναι ένα σύνθετο  

σύνολο σχέσεων, φορέων, κανόνων και συμφερόντων, είναι ευάλωτη σε κρίσεις. Οι 

οικονομικές κρίσεις έχουν αρνητικές και καταστροφικές επιπτώσεις για τους 

πληθυσμούς και συχνά οδηγούν σε κοινωνική οπισθοδρόμησης. Οι οικονομικές 

κρίσεις είναι συνηθισμένο φαινόμενο στην παγκόσμια οικονομική ιστορία, η οποία 

χαρακτηρίζεται από τη διαδοχή περιόδων ευημερίας, στασιμότητας και κρίσης 

(Κότιος και Παυλίδης, 2012). 

 

3.2 Σημαντικές οικονομικές κρίσεις 

Παγκόσμια οικονομική ύφεση 1929: Η παγκόσμια οικονομική ύφεση του 1929 ήταν 

μια κατάσταση διεθνούς οικονομικής ύφεσης που κράτησε από ένα μέχρι δέκα χρόνια 

σε διάφορες χώρες του κόσμου. Θεωρείται η μεγαλύτερη οικονομική κρίση της 

σύγχρονης ιστορίας.  Ακόμα και σήμερα χρησιμοποιείται ως παράδειγμα για το πόσο 

δύσκολη μπορεί να είναι μια οικονομική καταστροφή. Η κρίση είχε καταστροφικές 

συνέπειες τόσο στον ανεπτυγμένο, όσο και στον αναπτυσσόμενο κόσμο. 

Επηρεάστηκε το διεθνές εμπόριο, καθώς επίσης και τα προσωπικά εισοδήματα, τα 
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έσοδα από φόρους και τα κέρδη. Η οικονομία πόλεων σε όλο τον κόσμο 

αντιμετώπισε σοβαρά προβλήματα, ιδιαίτερα εκείνων που η οικονομία τους 

βασιζόταν στον πρωτογενή τομέα (εκμετάλλευση γης, ορυχείων, ξύλου). Οι 

κατασκευές πάγωσαν, οι αγροτικές και κτηνοτροφικές εργασίες υποχώρησαν λόγω 

πτώσης των τιμών στις σοδειές κατά 40% με 60%.  

 

Σύμφωνα με τους αναλυτές η κρίση ξεκίνησε από τις ΗΠΑ στις 24 Οκτωβρίου 1929 

όταν η Wall Street έκλεισε με απώλειες 13%. Δημιουργήθηκε πανικός και οι 

επενδυτές πούλησαν τις μετοχές τους σε πάρα πολύ χαμηλές τιμές. Αυτό το 

φαινόμενο το εκμεταλλεύτηκαν κερδοσκόποι και τράπεζες. Το πρόβλημα θα 

μπορούσε να λυθεί εάν η κυβέρνηση έπαιρνε μέτρα προστασίας του χρηματιστηρίου. 

Επίσης αρνητικό ρόλο έπαιξε και η υπερπαραγωγή πρώτων υλών και γεωργικών 

προϊόντων που οδήγησε σε πτώση των τιμών και  μείωση της αγοραστικής δύναμης 

των αγροτών. Έτσι η προσφορά στην αγορά ξεπερνούσε την ζήτηση, κάτι που 

οδήγησε σε κατάρρευση του συστήματος. Μέσα σε αυτό το κλίμα επηρεάστηκαν και 

οι χώρες της Ευρώπης, οι οποίες ήταν ήδη ευάλωτες από τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. 

Ακολούθησε η κατάρρευση των τραπεζών και των επιχειρήσεων και οι άνεργοι 

έφθασαν τα 30 εκατομμύρια σε όλο τον κόσμο. Η Αμερική χρειάστηκε περίπου μια 

δεκαετία να επανέλθει στην ανάπτυξη και το κατάφερε με τον Β΄ Παγκόσμιο πόλεμο, 

όπου οι στρατιωτικές δαπάνες έδωσαν ώθηση στην εργασία και τα οικονομικά της 

χώρας.  

 

Και η Ελλάδα επηρεάστηκε από την κρίση. Στη χώρα μας το Χρηματιστήριο Αθηνών 

έκλεισε για πάρα πολύ καιρό, τα αποθέματα της Τράπεζας της Ελλάδος σε 

συνάλλαγμα τελείωσαν και έγινε υποτίμηση του νομίσματος. Επηρεάστηκαν οι 
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εξαγωγές, αγροτικών κυρίως, προϊόντων όπως το λάδι, ο καπνός, η σταφίδα. Ο 

τουρισμός την εποχή εκείνη ήταν σε αρχικό στάδιο και οι άνθρωποι θεωρούσαν ως 

τουρισμό την διαμονή τους  στις εξοχικές τους κατοικίες ή την επίσκεψη φίλων και 

συγγενών στην επαρχία. Άρα φαίνεται ότι η κρίση του 1929 δεν επηρέασε ιδιαίτερα 

τον τουρισμό (Galbraith, 2009). 

  

Η πετρελαϊκή κρίση του 1973: Μέχρι το 1970 σε πολλές χώρες υπήρξε ανάπτυξη 

των οικονομιών τους, με χαμηλά ποσοστά ανεργίας. Το 1973 όμως εμφανίστηκε η 

πρώτη πετρελαϊκή κρίση η οποία οδήγησε σε στασιμοπληθωρισμό, δηλαδή 

συνύπαρξη πληθωρισμού και ανεργίας. Όλα ξεκίνησαν όταν οι χώρες του 

Οργανισμού Αραβικών Πετρελαιοπαραγωγών Χωρών ή OAPEC ανακοίνωσαν ότι 

δεν θα προμηθεύουν πλέον με πετρέλαιο τις χώρες που υποστήριζαν το Ισραήλ στη 

διένεξη του με την Συρία και την Αίγυπτο. Οι ΗΠΑ επέλεξαν να δώσουν όπλα στο 

Ισραήλ και σε απάντηση, ο OAPEC αποφάσισε να κάνει  αντίποινα με εμπάργκο 

πετρελαίου κατά του Καναδά, της Ιαπωνίας, της Ολλανδίας, του Ηνωμένου 

Βασιλείου και των ΗΠΑ. 

 

Ανεξάρτητα από αυτό, τα μέλη OAPEC συμφώνησαν να χρησιμοποιήσουν την 

επιρροή τους πάνω στον παγκόσμιο μηχανισμό καθορισμού των τιμών του 

πετρελαίου για να σταθεροποιήσουν τα πραγματικά τους έσοδα μέσω της αύξησης 

των διεθνών τιμών του πετρελαίου. Έτσι οι βιομηχανίες έχοντας ανάγκη το πετρέλαιο 

αναγκάστηκαν να αυξήσουν τις τιμές των προϊόντων, ώστε να ανταπεξέλθουν στο 

αυξανόμενο παραγωγικό κόστος. Φυσικά αυξήσεις έγιναν και στον τουριστικό κλάδο 

και συγκεκριμένα στα αεροπορικά εισιτήρια, στις τιμές των δωματίων στα ξενοδοχεία 

και γενικότερα στις τιμές των τουριστικών υπηρεσιών. Αυτό ήταν το αποτέλεσμα της 
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αύξησης των λειτουργικών εξόδων εξαιτίας της αύξησης στην τιμή του πετρελαίου 

(Παρασύρης, 2010).  

 

H «Μαύρη Δευτέρα» του 1987: Στην επανάληψη του 1929 ένιωσαν ότι βρέθηκαν οι 

επενδυτές όταν τον Οκτώβριο του 1987 παρατηρήθηκε μια πτώση της τάξεως του 

22% στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης. Ολόκληρες περιουσίες εξαφανίστηκαν 

και ορισμένοι επενδυτές επιτέθηκαν στους χρηματιστές τους κατηγορώντας τους για 

τη ζημιά που έπαθαν. Το Χρηματιστήριο της Σοφοκλέους δεν αποτέλεσε εξαίρεση. Ο 

φόβος απλώθηκε σε όλα τα χρηματιστήρια του κόσμου (το βρετανικό χρηματιστήριο 

έχασε 25% σε 48 ώρες). Σοβαρό ρόλο σε αυτό έπαιξαν τα δημοσιεύματα σοβαρών 

εφημερίδων, οι οποίες αμέσως μετά τη «Μαύρη Δευτέρα» άρχισαν να δημοσιεύουν 

γραφήματα με τις ομοιότητες μεταξύ της κρίσης του 1929 και του 1987. Πολλοί 

οικονομολόγοι έκαναν προβλέψεις ότι θα ακολουθούσε μεγάλη ύφεση, όπως το 1929. 

Όμως την δεκαετία του 1987 η αμερικάνικη οικονομία σημείωνε ανάπτυξη ενώ την 

δεκαετία του 1920 βρισκόταν σε πτώση. Έτσι στην πραγματικότητα η «Μαύρη 

Δευτέρα» φαίνεται να προβλήθηκε περισσότερο σε σχέση με τις ζημιές που 

προκάλεσε αφού οι περισσότεροι επενδυτές κάλυψαν τις ζημιές τους μέσα σε δύο 

χρόνια.  

 

Παγκόσμια οικονομική κρίση 2007 και η οικονομική κρίση στην Ελλάδα: Σύμφωνα 

με την Πατσαντάρα (2014), η οικονομική κρίση άρχισε στις ΗΠΑ και από εκεί 

επεκτάθηκε σε όλο τον κόσμο. Στις ΗΠΑ η οικονομική κρίση παρουσιάστηκε μετά το 

ξέσπασμα των προβλημάτων στην αγορά στεγαστικών δανείων χαμηλής 

εξασφάλισης. Αυτά είναι δάνεια που δίνονταν χωρίς εγγύηση σε οικογένειες με 

χαμηλή πιστοληπτική ικανότητα. Στη συνέχεια η κρίση επηρέασε τον 

χρηματοπιστωτικό τομέα γιατί η αδυναμία αποπληρωμής των δανείων οδήγησε σε 
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σημαντικά προβλήματα ρευστότητας. Η οικονομική κρίση στις ΗΠΑ σύντομα 

χτύπησε τις οικονομίες πολλών χωρών σε όλο τον κόσμο. Η μεγάλη έλλειψη 

ρευστότητας οδήγησε σε μεγάλη αύξηση της ανεργίας σε μία προσπάθεια των 

επιχειρήσεων να μειώσουν τα λειτουργικά τους κόστη και σε μεγάλη μείωση της 

ιδιωτικής κατανάλωσης.  

 

Όπως είναι φυσικό οι συνέπειες της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης εμφανίστηκαν 

και στην Ελλάδα, κυρίως από το 2008 και συνεχίζονται ολοένα και πιο έντονα μέχρι 

και σήμερα. Η οικονομική κρίση πρώτα χτύπησε τον χρηματοπιστωτικό τομέα της 

Ελλάδος. Στα μέσα του 2010, και μετά τις αποκαλύψεις ότι το δημοσιονομικό 

έλλειμμα της Ελλάδας έκλεισε για το 2009 σε πολύ ψηλά επίπεδα, η ελληνική 

κυβέρνηση δεν μπορούσε πια να δανειστεί με λογικά επιτόκια από τις αγορές για τη 

χρηματοδότηση του ελλείμματος και την αναχρηματοδότηση του χρέους. 

Αποτέλεσμα ήταν ο άμεσος κίνδυνος στάσης πληρωμών του Ελληνικού Δημοσίου. Η 

προσπάθεια της κυβέρνησης να ανακτήσει την αξιοπιστία της χώρας στις διεθνείς 

αγορές και να πετύχει μείωση των επιτοκίων οδήγησε σε λήψη μέτρων μείωσης των 

δαπανών, τα οποία δεν κατάφεραν να ανατρέψουν το αρνητικό κλίμα. Έτσι η Ελλάδα 

κατέφυγε στη βοήθεια του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας που συγκρότησαν μαζί 

μηχανισμό στήριξης για την Ελλάδα. Η χρηματοδότηση από τον μηχανισμό στήριξης 

έγινε υπό τους όρους ότι η Ελλάδα θα λάβει μέτρα δημοσιονομικής προσαρμογής και, 

εξυγίανσης. Με τη χρηματοδότηση από το μηχανισμό αποφεύχθηκε ο άμεσος 

κίνδυνος στάσης πληρωμών της Ελλάδας, που θα είχε πιθανές ανεξέλεγκτες 

συνέπειες και για όλη τη ζώνη του ευρώ. Η Ελληνική Οικονομία συνέχισε να 

βρίσκεται σε κατάσταση δημοσιονομικής ανισορροπίας και το επόμενο διάστημα με 
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αποτέλεσμα ένα χρόνο μετά, τον Ιούνιο του 2011, η κυβέρνηση να καταφύγει στην 

ψήφιση του μεσοπρόθεσμου προγράμματος, που περιλάμβανε νέα μέτρα λιτότητας 

και περικοπές. 

 

3.3 Πώς επηρεάζεται ο τουρισμός από τις οικονομικές κρίσεις; 

Όπως έχουμε δει, οι διάφορες κρίσεις επηρεάζουν τον τουρισμό και τους τουρίστες. 

Το ίδιο είναι λογικό να συμβαίνει και με τις οικονομικές κρίσεις. Οι πληροφορίες που 

ακολουθούν βασίζονται σε πρόσφατο άρθρο των Papatheodorou & Arvanitis (2014).  

 

Είναι λογικό ότι μια οικονομική κρίση αναμένεται να επηρεάσει τον τουρισμό σαν 

αποτέλεσμα μειώσεων στο εισόδημα. Σε σχέση με αυτές τις μειώσεις μπορεί να 

υπάρξουν επιπτώσεις στην τουριστική κατανάλωση. Μπορεί δηλαδή να υπάρξει μια 

απόφαση περικοπών. Κάποιοι δηλαδή μπορεί να συνεχίσουν να ταξιδεύουν στον ίδιο 

τουριστικό προορισμό ή να απολαμβάνουν τα ίδια χαρακτηριστικά διακοπών (π.χ. 

διατροφή, διαμονή) αλλά σε λιγότερο βαθμό από ότι έκαναν πριν από την κρίση. Για 

παράδειγμα, αντί να κάνουν διακοπές για μια περίοδο δύο εβδομάδων οι άνθρωποι 

μπορεί να αποφασίσουν να ταξιδέψουν μόνο για δέκα μέρες. 

 

Σε κάθε περίπτωση μια οικονομική κρίση επηρεάζει την σχέση μεταξύ εξερχόμενου 

και εσωτερικού τουρισμού. Πιο συγκεκριμένα μια οικονομική κρίση φαίνεται να 

κάνει τους τουρίστες να αποφεύγουν τα διεθνή ταξίδια (εξερχόμενος τουρισμός) και 

να προτιμάνε προορισμούς στο εσωτερικό της χώρας τους (εσωτερικός τουρισμός). 

Από την μια πλευρά αυτό φαίνεται να είναι θετικό γιατί ο εσωτερικός τουρισμός 

ενισχύει τις τοπικές κοινωνίες κυρίως δημιουργώντας θέσεις εργασίας και 

προσφέροντας εισόδημα. Όμως πολύ συχνά σε περιόδους οικονομικής κρίσεις ο 
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εσωτερικός τουρισμός σχετίζεται με αύξηση των επισκέψεων σε συγγενείς και 

φίλους. Δηλαδή όσοι προηγουμένως ταξίδευαν στο εξωτερικό, όχι μόνο επιλέγουν να 

μείνουν στην χώρα τους αλλά πηγαίνουν σε συγγενείς ή στο εξοχικό σπίτι φίλων για 

τις διακοπές τους, ώστε να γλυτώσουν έξοδα για το ξενοδοχείο και το φαγητό τους. 

Σε αυτή την περίπτωση η οικονομική κρίση μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τον 

εξωτερικό τουρισμό χωρίς να ωφελεί τον τουρισμό στο εσωτερικό της χώρας.  

 

Πέρα από τις επιπτώσεις μιας οικονομικής κρίσης στον τουρισμό σαν αποτέλεσμα 

αλλαγών στο εισόδημα, είναι επίσης σημαντικό να αναφερθεί πιθανή επίπτωση στις 

τιμές. Μια μείωση στην τουριστική ζήτηση ως αποτέλεσμα των μειώσεων στο 

εισόδημα μπορεί επίσης να οδηγήσει σε μείωση των τιμών καθώς οι τουριστικές 

επιχειρήσεις προσπαθούν να προσελκύσουν πελάτες. Αυτό μπορεί να μην ισχύει για 

μεγάλες τουριστικές επιχειρήσεις με μεγάλα κέρδη τα χρόνια πριν την κρίση. Αυτές 

οι επιχειρήσεις μπορεί να χρησιμοποιούν τα κέρδη αυτά για να λειτουργήσουν την 

περίοδο της κρίσης χωρίς να κάνουν μείωση στις τιμές. Συνολικά όμως αν μια κρίση 

θεωρείται μόνιμη και όχι προσωρινή κατάσταση, τότε αργά ή γρήγορα όλες οι 

επιχειρήσεις φαίνεται να προσαρμόζουν τις τιμές τους.  

 

Αυτή η τελευταία αναφορά στο αν η κρίση θεωρείται ότι θα διαρκέσει για πολύ καιρό 

φανερώνει την μεγάλη σπουδαιότητα των προσδοκιών στο πώς διαμορφώνεται η 

συμπεριφορά τουριστών και επιχειρήσεων σε περιόδους οικονομικής κρίσης. Εάν οι 

άνθρωποι γίνουν απαισιόδοξοι για το μέλλον και φοβούνται ότι μπορεί να χάσουν την 

δουλειά σαν αποτέλεσμα της κρίσης τότε οι αρνητικές επιπτώσεις στον τουρισμό 

μπορεί να είναι ακόμα μεγαλύτερες από ότι μπορούσε να φέρει η μείωση του 

εισοδήματος. Σε μια τέτοια περίπτωση οι μειώσεις τιμών μπορεί να μην έχουν θετικό 
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αποτέλεσμα για τις επιχειρήσεις στο μέλλον. Βέβαια, όπως έχουμε αναφέρει πολλές 

φορές, ο κάθε άνθρωπος μπορεί να αντιδράσει διαφορετικά ανάλογα με τα 

χαρακτηριστικά του. Για παράδειγμα, για κάποιον που είχε μεγάλα έσοδα για μεγάλο 

χρονικό διάστημα είναι δύσκολο να προβλέψουμε την αντίδραση σαν τουρίστα του 

σε σχέση με μια οικονομική κρίση.    

 

Η απαισιοδοξία των τουριστών μπορεί να επηρεάσει και τις τουριστικές επιχειρήσεις 

οι οποίες μπορεί να φοβούνται την μειωμένη πελατεία και έτσι να αποφασίσουν να 

αποφύγουν νέες επενδύσεις, κάτι που με την σειρά του μπορεί να έχει αρνητικό 

αποτέλεσμα στην ποιότητα των υπηρεσιών καθώς οι σημερινές εγκαταστάσεις με τον 

καιρό φθείρονται. Όμως οι Papatheodorou και Arvanitis (2014) αναφέρουν ότι μια 

οικονομική κρίση μπορεί να έχει θετική επίπτωση για μερικές επιχειρήσεις. Η κρίση 

μπορεί να οδηγήσει τις αναποτελεσματικές επιχειρήσεις να αποχωρήσουν από την 

αγορά και να προσφέρει στις επιχειρήσεις που παραμένουν τον χρόνο να αλλάξουν 

τις δομές τους και την λειτουργία τους. Αυτές οι αλλαγές μπορούν να οδηγήσουν σε 

βελτιωμένη λειτουργία και να βοηθήσουν τις επιχειρήσεις αυτές να βγούνε από την 

κρίση.  

 

3.4 Ο τουρισμός και η οικονομική κρίση στην Ελλάδα 

Το 2014 οι τουριστικές αφίξεις στην Ελλάδα έφτασαν τα 23 εκατομμύρια. Η κατά 

κεφαλή δαπάνη των τουριστών στην χώρα μας ήταν 552 ευρώ, περίπου 20% λιγότερο 

από τον παγκόσμιο μέσο όρο. Η Ελλάδα έχει το 1,5% της παγκόσμιας τουριστικής 

αγοράς και 2,9 της Ευρωπαϊκής. Επιπλέον άμεσα και έμμεσα συνεισφέρει περίπου το 

20-25% του ΑΕΠ της χώρας και το 18,3% της συνολικής απασχόλησης της χώρας 

(ΣΕΤΕ, 2015). 



51 
 

 

Η Ελλάδα αντιμετωπίζει οκτώ συνεχόμενα χρόνια οικονομικής κρίσης (2008-2015) 

σαν αποτέλεσμα των μέτρων λιτότητας που έχουν πολύ σημαντική αρνητική 

επίπτωση στους πολίτες. Για παράδειγμα η ανεργία ανέβηκε από 7,6% το 2008 σε 

26,9 το 2013 και το χρέος της χώρας σαν ποσοστό του ΑΕΠ αυξήθηκε από 112,9% το 

2008 σε 175,7% το 2013. Μέσα σε αυτό το κλίμα ο τουρισμός αντιμετωπίζεται σαν η 

λύση σε όλα τα προβλήματα που μπορεί να δημιουργήσει πολλά έσοδα και να 

βοηθήσει την χώρα να βγει από την κρίση.   

 

Οι Papatheodorou και Arvanitis (2014) λένε ότι η Ελληνική κυβέρνηση δίνει όλη την 

προσοχή στις τουριστικές αφίξεις και δεν καταλαβαίνει ότι χωρίς σωστή πολιτική οι 

πολλές αφίξεις μπορούν να δημιουργήσουν περισσότερα προβλήματα από αυτά που 

λύνουν. Εξηγούν ότι σύμφωνα με το World Economic Forum η θέση της 

ανταγωνιστικότητας της χώρας έχει χειροτερέψει σημαντικά από την αρχή της 

κρίσης, είχε την 24η θέση το 2009 και έπεσε στην 32η από 140 χώρες το 2013. Η 

Ελλάδα βασίζει το προϊόν της στα 4S (sea, sun, sand, sex) και δεν προσφέρει 

σημαντική αξία σε σχέση με την τιμή του (127η θέση). Η γραφειοκρατία δυσκολεύει 

τις επενδύσεις (133η θέση). Μια απλή μείωση των τιμών μπορεί να φέρει αύξηση των 

αφίξεων αλλά δεν πρόκειται να αυξήσει την δαπάνη των τουριστών στο μέλλον. Αυτό 

είναι σημαντικό γιατί οι αυξημένες δαπάνες σχετίζονται με βελτιωμένη ποιότητα 

υπηρεσιών. 

 

Σύμφωνα με τους ίδιους συγγραφείς, η μείωση των τιμών στις τουριστικές 

επιχειρήσεις φαίνεται να επηρεάζει θετικά τον τουρισμό της χώρας σε σχέση με τις 

αφίξεις. Όμως κατά τη διάρκεια της κρίσης η Ελλάδα έχει δημιουργήσει μια κακή 
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εικόνα για την χώρα καταστρέφοντας τις θετικές αντιλήψεις που είχε καταφέρει να 

έχει μετά το τέλος των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004. Σαν αποτέλεσμα η 

αβεβαιότητα στην χώρα μπορεί να επηρεάσει αρνητικά όσους θέλουν να έρθουν στην 

χώρα, καθώς η αβεβαιότητα σημαίνει και ρίσκο. Άρα πάντα υπάρχει αυτός ο 

κίνδυνος.  

 

Την κατάσταση που επικρατεί με την οικονομική κρίση και την αβεβαιότητα φαίνεται 

να την εκμεταλλεύονται οι τουρ οπερέιτορς. Αυτοί πιέζουν τις τουριστικές 

επιχειρήσεις να δεχτούν μειωμένες πηγές για να τους φέρουν πελατεία. Εάν οι 

τουριστικές επιχειρήσεις συνεχίσουν να συμφωνούν σε αυτές τις πιέσεις τότε ο 

εισερχόμενος τουρισμός είναι πιθανό να ανεβαίνει σε αφίξεις, αλλά οι εισπράξεις 

μπορεί να μην κάνουν το ίδιο. Αυτό συμβαίνει τα τελευταία χρόνια, όπου η κατά 

κεφαλή δαπάνη των τουριστών στην χώρα μας μειώνεται κάθε χρόνο, από 730 ευρώ 

το 2008 σε 552 ευρώ το 2014.  

 

Σχετικά με τον εσωτερικό τουρισμό στην Ελλάδα, ο οποίος είναι πολύ δύσκολο να 

μετρηθεί, η κρίση στην χώρα έχει δημιουργήσει ένα φαινόμενο που ονομάζεται 

‘staycation’. Αυτός ο όρος χρησιμοποιείται για να περιγράψει το φαινόμενο όπου οι 

άνθρωποι προτιμάνε να μην ταξιδέψουν κάπου αλλά να παραμείνουν (stay) σπίτι τους 

για να γλυτώσουν τα χρήματα που θα ξόδευαν. Ακόμα οι Έλληνες που έμεναν σε 

ξενοδοχεία και άλλα καταλύματα διαμονής, φαίνεται τώρα να προτιμούν να μένουν 

σε σπίτια φίλων και συγγενών για τις διακοπές τους.  
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3.5 Οικονομική κρίση και στρατηγική τουριστικών επιχειρήσεων 

Όπως φαίνεται από όσα παρουσιάστηκαν σε αυτό το κεφάλαιο, δεν υπάρχει 

αμφιβολία ότι ο τουρισμός είναι ένα μεγάλο και καθοριστικό κομμάτι της 

οικονομικής ζωής στην χώρα μας. Εξαιτίας της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης, που 

δεν χτυπάει μόνο την Ελλάδα αλλά και ολόκληρο τον κόσμο, ο τουρισμός δέχεται 

αρνητικές επιδράσεις. Η Ελλάδα βέβαια επειδή έχει πλούσιο πολιτισμό, πολύ καλό 

κλίμα και φυσικές ομορφιές πρέπει να δυναμώσει τον τουρισμό της ώστε να 

παραμείνει ένας από τους σημαντικότερους τουριστικούς προορισμούς. Η ανάπτυξη 

αυτή του τουρισμού μπορεί να ενισχύσει την Ελληνική οικονομία τις δύσκολες 

ημέρες που ζούμε.  

 

Φυσικά οι επιπτώσεις της κρίσης στον τουρισμό, επηρεάζουν και τις τουριστικές 

επιχειρήσεις. Οι επιχειρήσεις με την σειρά τους για να αντιμετωπίσουν τις επιπτώσεις 

της κρίσης, πρέπει να αναπτύξουν με προσοχή τις στρατηγικές τους. Σύμφωνα με 

τους Antonova και Zapletanova (2014), η στρατηγική στις τουριστικές επιχειρήσεις 

τον καιρό μιας οικονομικής κρίσης είναι: το σύνολο των αποφάσεων και των 

δραστηριοτήτων μιας επιχείρησης, που αφορούν τον τρόπο διοίκηση της επιχείρησης, 

με σκοπό την δημιουργία/διατήρηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος και την 

αντιμετώπιση των επιπτώσεων και την διαχείριση της κρίσης. Οι ίδιοι συγγραφείς 

εξηγούν ότι οι στρατηγικές αυτές δεν είναι απαραίτητο να συνδέονται με αρνητικές 

κινήσεις, αλλά μπορεί να σχετίζονται και με ευκαιρίες που εμφανίζονται. Σε σχέση με 

αυτές τις πληροφορίες, η έρευνα της εργασίας εξετάζει τους τρόπους με τους οποίους 

οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις αντιδρούν και λειτουργούν για να αντιμετωπίσουν την 

κρίση, σε σχέση με τις στρατηγικές τους. Το κεφάλαιο που ακολουθεί παρουσιάζει 

την μεθοδολογία της έρευνας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  4  
Η  ΕΡΕΥΝΑ :  ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ  

ΚΑΙ  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  
 
 

4.1 Εισαγωγή του κεφαλαίου 

Σύμφωνα με το βιβλίο του Bryman (2004) για την μεθοδολογία της έρευνας, μια 

ολοκληρωμένη και πλήρης έρευνα πρέπει να βασίζεται σε δύο στοιχεία: (α) στο 

σχετικό θεωρητικό υπόβαθρο και (β) στο εμπειρικό κομμάτι. Η σύνδεση μεταξύ 

αυτών των δύο είναι η μεθοδολογία της έρευνας. Έτσι λοιπόν ο στόχος της 

μεθοδολογίας είναι να συνδέσει την θεωρία με την έρευνα και να παρουσιάσει τις 

μεθοδολογικές επιλογές που έγιναν. Στις επόμενες σελίδες εξετάζονται μια σειρά από 

μεθοδολογικά ζητήματα που αφορούν τον τρόπο με τον οποίο έγινε η έρευνα. Μετά 

από αυτή την παρουσίαση ακολουθούν τα αποτελέσματα της έρευνας. Έχοντας 

ολοκληρώσει την εξέταση της σχετικής βιβλιογραφίας και έχοντας παρουσιάσει τις 

σχετικές θεωρητικές πληροφορίες, θα λέγαμε ότι το συγκεκριμένο κεφάλαιο αφορά 

το εμπειρικό κομμάτι που αναφέρει ο Bryman (2004).  

 

4.2 Δευτερογενής και πρωτογενής έρευνα 

Σύμφωνα με τον Πετράκη (2006), υπάρχουν δύο βασικά είδη έρευνας ανάλογα με τον 

τρόπο συλλογής στοιχείων. Η δευτερογενής έρευνα βασίζεται σε πληροφορίες που 

ήδη υπάρχουν σε διάφορες πηγές, όπως άρθρα, μελέτες και έρευνες, βιβλία, κλπ. 

Αντίθετα η πρωτογενής έρευνα έχει να κάνει με την συλλογή πληροφοριών απευθείας 
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από την τουριστική αγορά και για αυτό τον λόγο θεωρούνται πρωτότυπες 

πληροφορίες που έχουν σκοπό να ερευνήσουν ένα τουριστικό πρόβλημα. Η συλλογή 

των πρωτογενών αυτών στοιχείων μπορεί να γίνει με διαφορετικές μεθόδους, όπως με 

την χρήση ερωτηματολογίων, με συνεντεύξεις, με την μέθοδο της παρατήρησης και 

άλλες μεθόδους.  

 

Αν ο ερευνητής γνωρίζει ή μπορεί να εντοπίσει τις πηγές από τις οποίες θα 

αναζητήσει πληροφορίες και στοιχεία, η δευτερογενής έρευνα θεωρείται πιο εύκολη 

σαν διαδικασία. Δεν απαιτεί ιδιαίτερο κόστος πέρα από τον χρόνο που χρειάζεται για 

να συγκεντρωθούν οι πληροφορίες. Όμως σύμφωνα με τον Ηγουμενάκη (1996) εάν 

κάποιος δεν ελέγξει την αξιοπιστία των πηγών που χρησιμοποιεί, τότε μπορεί να 

οδηγηθεί σε λάθος και μη έγκυρα συμπεράσματα. Σε σχέση με την δευτερογενή 

έρευνα, η συγκεκριμένη πτυχιακή εργασία χρησιμοποίησε διάφορες πηγές όπως 

βιβλία, επιστημονικά άρθρα και εκθέσεις (reports). Ιδιαίτερα χρήσιμες σε αυτή την 

προσπάθεια για τα βιβλία ήταν η υπηρεσία Google Books (https://books.google.gr/) 

και για τα επιστημονικά άρθρα οι ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες έρευνας 

www.sciencedirect.com και www.emerladinsight.com που περιέχουν πολλά χρήσιμα 

επιστημονικά περιοδικά στον τουρισμό. Τα βιβλία και τα επιστημονικά άρθρα 

θεωρούνται έγκυρες πηγές και το ίδιο ισχύει και για τις συγκεκριμένες ηλεκτρονικές 

βιβλιοθήκες. Άλλες πληροφορίες βρέθηκαν σε γνωστές εφημερίδες (π.χ. το Βήμα), 

φορείς (π.χ. ΣΕΤΕ) και ειδησεογραφικά πρακτορεία (π.χ. Euronews). Με αυτό τον 

τρόπο η σπουδάστρια προσπάθησε να αποφύγει το πρόβλημα της εγκυρότητας των 

συμπερασμάτων που αναφέρει ο Ηγουμενάκης (1996). 

 

https://books.google.gr/
http://www.sciencedirect.com
http://www.emerladinsight.com
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Αντίθετα η πρωτογενής έρευνα απαιτεί χρόνο για να συγκεντρωθούν οι πληροφορίες 

και να αναλυθούν. Επίσης ανάλογα με την μέθοδο που επιλέγεται μπορεί να είναι και 

πιο δαπανηρή, π.χ. στην περίπτωση που πρέπει να εκτυπωθούν και να ταχυδρομηθούν 

πολλά ερωτηματολόγια. Όσα ακολουθούν αφορούν την πρωτογενή έρευνα που έγινε 

για τον σκοπό αυτής της πτυχιακής εργασίας όπως παρουσιάζεται στην επόμενη 

ενότητα.  

 

4.3 Σκοπός και ερευνητικοί στόχοι της εργασίας 

Σε αυτό το σημείο είναι χρήσιμο να επαναλάβουμε τον γενικό σκοπό και τους 

ερευνητικούς στόχους της εργασίας, που έχουν ήδη αναφερθεί στο πρώτο κεφάλαιο. 

Σε σχέση με τα παραπάνω, η εργασία έχει ως σκοπό να ερευνήσει τον τρόπο με τον 

οποίο οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις διαμορφώνουν/αλλάζουν τις στρατηγικές 

διοίκησης τους για να αντιμετωπίσουν την οικονομική κρίση. Οι ερευνητικοί στόχοι 

είναι: 

 

4. Να παρουσιαστούν τα διαφορετικά είδη κρίσεων και ο τρόπος που 

επηρεάζουν τον τουρισμό. 

5. Να εξεταστεί η τρέχουσα οικονομική κρίση στην Ελλάδα και ο αντίκτυπος 

της στον ελληνικό τουρισμό. 

6. Να ερευνηθούν οι απόψεις διευθυντικών στελεχών ξενοδοχείων για τον τρόπο 

με τον οποίο η οικονομική κρίση έχει επιφέρει αλλαγές στις στρατηγικές 

διοίκησης που ακολουθούν. 
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Ο σκοπός της δευτερογενής έρευνας ήταν να προσφέρει τη θεωρία για την εργασία 

και σχετίζεται με τους δύο πρώτους στόχους της εργασίας. Η έρευνα που ακολουθεί 

αποτελεί μια πρωτογενή έρευνα και σχετίζεται με τον τρίτο στόχο της εργασίας. 

 

4.4 Πρωτογενής έρευνα: ποσοτική και ποιοτική 

Όπως γράφει ο Χρήστου (1999), οι δύο βασικές προσεγγίσεις στην πρωτογενή 

έρευνα είναι η ποιοτική και η ποσοτική προσέγγιση συλλογής πρωτογενών στοιχείων. 

H ποιοτική έρευνα στοχεύει στην διερεύνηση και κατανόηση σε βάθος των 

εξεταζόμενων φαινομένων. Σύμφωνα με τον Bryman (2004) η ποιοτική έρευνα 

επιτρέπει μια βαθύτερη διερεύνηση που μπορεί να προσφέρει πολλά δεδομένα, που 

όμως θα πρέπει να ερμηνευθούν σωστά από τον ερευνητή. Το πρόβλημα εδώ είναι ότι 

ο ερευνητής αναλύοντας τις πληροφορίες που έχει συγκεντρώσει, μπορεί χωρίς να το 

θέλει να τα ερμηνεύσει βάσει των δικών του απόψεων. Για αυτό η ανάλυση των 

ποιοτικών δεδομένων πρέπει να γίνεται με μεγάλη προσοχή. Ο ερευνητής έχει 

προσωπική συμμετοχή στην ποιοτική έρευνα, π.χ. όταν παίρνει συνεντεύξεις.  

  

Αντίθετα η ποσοτική έρευνα βασίζεται στην χρήση στατιστικής ανάλυσης και για 

αυτό λέμε ότι είναι περισσότερο αντικειμενική. Στην ποσοτική έρευνα στόχος είναι 

μέσα από στατιστικά τεστ να ανακαλυφθούν οι σχέσεων ανάμεσα σε μεταβλητές. Σε 

την προσέγγιση χρησιμοποιούνται μεγάλα δείγματα. Ο ερευνητής βρίσκεται σε  

απόσταση από το αντικείμενο της έρευνας, π.χ. όταν στέλνει τα ερωτηματολόγια 

ταχυδρομικώς. Αυτό επιτρέπει να βγουν αποτελέσματα και συμπεράσματα που 

βασίζονται στην λογική της στατιστικής και δεν υπάρχει υποκειμενικότητα. Βέβαια, 

έχει ως βασική αδυναμία το γεγονός ότι συγκεντρώνει τυποποιημένα δεδομένα που 

δεν είναι τόσο πλούσια όσο τα ποιοτικά. 
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Αν συγκρίνουμε τις δύο προσεγγίσεις, θα δούμε ορισμένες διαφορές. Στην ποιοτική 

έρευνα ο ερευνητής αναλύει σε βάθος το αντικείμενο του προβλήματος αλλά σε 

πολλές περιπτώσεις ο ερευνητής συμμετέχοντας προσωπικά στην έρευνα γίνεται και 

ο ίδιος μέρος της με αποτέλεσμα τα συμπεράσματα του να μην είναι αντικειμενικά. 

Αντίθετα στην ποσοτική έρευνα ο ερευνητής βασίζεται στην λογική των αριθμών 

ώστε τα αποτελέσματα του να είναι αντικειμενικά αλλά δεν μπορούν να αναλύσουν 

σε βάθος το φαινόμενο που ερευνά. Επιπλέον η ποσοτική έρευνα χρησιμοποιεί 

μεγάλα δείγματα με πολλά άτομα να συμμετέχουν στην έρευνα ενώ στην ποιοτική 

έρευνα χρησιμοποιούνται μικρά δείγματα. 

 

Στην συγκεκριμένη εργασία η επιλογή ήταν η ποιοτική έρευνα. Αυτό έγινε γιατί οι 

Saunders et al. (2007) αναφέρουν ότι όταν μια έρευνα αφορά στρατηγικά ζητήματα 

των επιχειρήσεων και γίνεται στο εσωτερικό τους, τότε η ιδανική ερευνητική 

προσέγγιση είναι αυτή της ποιοτικής έρευνας. Ο λόγος είναι ότι από την φύση του σε 

ένα τέτοιο θέμα το δείγμα είναι μικρό αφού σε μια εταιρεία δεν υπάρχουν πολλά 

στελέχη που ασχολούνται με στρατηγικά ζητήματα. Ακόμα οι έρευνες που 

σχετίζονται με στρατηγικές χρειάζονται πληροφορίες για εξειδικευμένα και 

σημαντικά θέματα που μόνο λίγα άτομα στην διοίκηση ενός οργανισμού γνωρίζουν. 

Για αυτούς τους λόγους η επιλογή ήταν η ποιοτική έρευνα. 

 

4.5 Ερευνητική μέθοδος: συνέντευξη 

Η επιλογή της κατάλληλης ερευνητικής μεθόδου, τόσο στην ποιοτική όσο και στην 

ποσοτική έρευνα είναι πολύ σημαντική αφού μέσω αυτής συλλέγονται τα δεδομένα. 

Η ποιοτική έρευνα χρησιμοποιεί κυρίως τις προσωπικές συνεντεύξεις. Η διαδικασία 
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είναι βασικά μια πρόσωπο με πρόσωπο συνέντευξη, στην οποία ο ερευνητής μπορεί 

να ζητήσει περισσότερες λεπτομέρειες όπου κρίνει απαραίτητο. Αυτό επιτρέπει στον 

ερευνητή να αποκτήσει μια πιο βαθειά κατανόηση του θέματος που ερευνά. Έτσι για 

αυτή την εργασία χρησιμοποιήθηκαν συνεντεύξεις με διευθυντικά στελέχη 

ξενοδοχείων. Οι συνεντεύξεις είχαν ουσιαστικά την μορφή μιας συζήτησης μεταξύ 

στελεχών και της σπουδάστριας. Οι συνεντεύξεις έδωσαν την ευκαιρία σε όσους 

συμμετείχαν σε αυτές να μιλήσουν ελεύθερα και να εκφράσουν τις απόψεις τους 

χωρίς περιορισμούς.  

 

Επειδή μια πρόσωπο-με-πρόσωπο επαφή ανάμεσα στους ενδιαφερόμενους, μπορεί να 

δημιουργήσει ένα κλίμα εμπιστοσύνης, προτιμήθηκε αυτή η προσέγγιση και όχι οι 

τηλεφωνικές συνεντεύξεις. Οι συνεντεύξεις δεν είχαν συγκεκριμένη δομή αλλά 

προτιμήθηκε μια πιο ανοιχτή προσέγγιση συζήτησης. Η σπουδάστρια ενημέρωσε 

τους συμμετέχοντες για το θέμα της εργασίας και τους ερευνητικούς στόχους και 

εκείνοι έδωσαν τις απαντήσεις. Αυτή η προσέγγιση ήταν αναγκαία γιατί οι 

συμμετέχοντες δήλωσαν ότι δεν είχαν τον χρόνο για μια συνέντευξη με πολλές 

ερωτήσεις που θα κράταγε πολύ χρόνο. Ακόμα η σπουδάστρια λόγω της θέσης της, 

δεν μπορούσε και δεν ήταν σωστό να επιβάλει στους συμμετέχοντες αυστηρά σημεία 

συζήτησης. Επιπλέον το ζήτημα της στρατηγικής μιας επιχείρησης είναι ευαίσθητο 

και οι συμμετέχοντες ζήτησαν να μπορούν να κατευθύνουν αυτοί το περιεχόμενο των 

συνεντεύξεων. Το να γίνονται ερωτήσεις στις οποίες δεν θα υπήρχε απάντηση θα 

δημιουργούσε ένα αρνητικό κλίμα. Βέβαια οι συνεντεύξεις δεν ξέφυγαν από τα 

ζητήματα που αφορούν την εργασία. Όταν υπήρχαν απορίες από την σπουδάστρια, 

ζητούσε αν μπορούν να δώσουν περισσότερες λεπτομέρειες.   
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4.6 Αποτελέσματα της έρευνας 

Ο πληθυσμός μιας έρευνας είναι το σύνολο των ατόμων που αποτελούν το τμήμα του 

πληθυσμού που θέλουμε να ερευνήσουμε. Στις περισσότερες έρευνες δεν είναι 

δυνατό να συμμετέχει το σύνολο του πληθυσμού επειδή είναι πολύ μεγάλο. Ακόμα σε 

πολλές έρευνες, όπως και σε αυτή που είναι για μια πτυχιακή εργασία, υπάρχουν 

περιορισμοί σε χρόνο και χρήμα. Για το λόγο γίνεται η επιλογή ενός δείγματος, ενός 

μέρους δηλαδή από τον πληθυσμό.  

 

Η συγκεκριμένη έρευνα έγινε σε ένα στενό πλαίσιο. Αυτό είναι το πλαίσιο που 

αναφέρεται σε στελέχη που σχετίζονται με την στρατηγική διοίκηση ξενοδοχειακών 

επιχειρήσεων. Για αυτό τον λόγο αυτό το δείγμα της εργασίας μου αποτελείται από 

εννιά διευθυντικά στελέχη δύο μεγάλων ξενοδοχειακών επιχειρήσεων που ανήκουν 

σε ξενοδοχειακό όμιλο. Το πρώτο ξενοδοχείο είναι Exclusive Hotel πέντε αστέρων 

και βρίσκεται στην Αττική ενώ το δεύτερο είναι τύπου Resort πέντε αστέρων, το 

οποίο αποτελείται από τέσσερεις ξενοδοχειακές μονάδες και βρίσκεται στην 

Πελοπόννησο. Πιο συγκεκριμένα μέρος στις συνεντεύξεις πήραν οι Γενικοί 

Διευθυντές και οι Διευθυντές Προσωπικού και των δύο επιχειρήσεων (τέσσερα 

άτομα). Μόνο από το Resort συμμετείχαν ο Οικονομικός Διευθυντής, οι Διευθυντές 

δύο ξενοδοχείων του, ο Διευθυντής Μάρκετινγκ/Πωλήσεων και η Guest Relations 

Manager (πέντε άτομα).   

 

Θα πρέπει να σημειώσω ότι επειδή τον καιρό που έγιναν οι συνεντεύξεις εργαζόμουν 

σε μια από τις δύο επιχειρήσεις, έδωσα μεγάλη προσοχή στην προσέγγιση του 

δείγματος ακολουθώντας μια σειρά από κανόνες που αφορούν την ηθική της έρευνας.  
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· Ακολούθησα την επιθυμία των στελεχών για ανωνυμία, τόσο δική τους όσο 

και των επιχειρήσεων αλλά και του ομίλου. Η συμφωνία μου σε αυτό το 

ζήτημα ήταν απαραίτητη προϋπόθεση για την συμμετοχή τους στην έρευνα 

μου.   

· Επίσης μετά από επιθυμία των στελεχών καμία συνέντευξη δεν 

μαγνητοφωνήθηκε και η σπουδάστρια κράταγε μόνο σημειώσεις. 

· Τα στελέχη μπορούσαν να αποχωρήσουν από την συνέντευξη όποτε το 

επιθυμούσαν γιατί είχαν πολύ περιορισμένο χρόνο.  

· Τα στελέχη ζήτησαν τα αποτελέσματα της έρευνας να χρησιμοποιηθούν 

αποκλειστικά για τους σκοπούς της πτυχιακής μου εργασίας. 

 

Όλα αυτά συμφωνήθηκαν πριν τις συνεντεύξεις και έτσι εξασφαλίστηκε η συμμετοχή 

των στελεχών και δημιουργήθηκε ένα κλίμα εμπιστοσύνης. Οι συνεντεύξεις 

πραγματοποιήθηκαν τον Σεπτέμβριο του 2015 και λόγω του περιορισμένου χρόνου 

των στελεχών δεν είχαν μεγάλη διάρκεια αλλά κράτησαν γύρω στα 20 λεπτά. Αυτό 

είχε σαν αποτέλεσμα να μην συγκεντρωθούν πάρα πολλά στοιχεία αλλά σε κάθε 

περίπτωση αν λάβει κανείς υπόψη του την δυσκολία πρόσβασης σε διευθυντικά 

στελέχη οι συνεντεύξεις ήταν ικανοποιητικές και τα αποτελέσματα παρουσιάζουν 

ενδιαφέρον. 

 

Μετά το τέλος των συνεντεύξεων η σπουδάστρια καθαρόγραψε και διάβασε τις 

σημειώσεις της πολλές φορές για να βρει σημαντικά και κοινά ζητήματα μέσα στις 

απαντήσεις των στελεχών. Κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας η σπουδάστρια 

ανακάλυψε ότι τα θέματα που βγαίνουν από τις συνεντεύξεις μπορούσαν να 

κατηγοριοποιηθούν σε οχτώ βασικές κατηγορίες: (1) διοίκηση ανθρώπινου 
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δυναμικού, (2) πελατεία και τιμολογιακή πολιτική, (3) διαφήμιση, (4) επενδύσεις, (5) 

νέες πηγές εσόδων και (6) πρόγραμμα membership. 

 

Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στη βάση αυτών των κατηγοριών όπου κάτω από 

την καθεμία  περιγράφονται όσα προέκυψαν από τις συνεντεύξεις συγκεντρωτικά. 

Πρέπει να σημειωθεί ότι τα στελέχη ανέφεραν ότι το αν μια στρατηγική είναι 

«σωστή» είναι κάτι που θα φανεί μακροπρόθεσμα. Σε αυτή τη φάση της οικονομικής 

κρίσης λειτουργούν και κατευθύνουν την στρατηγική της επιχείρησης όπως κρίνουν 

ότι είναι το συμφέρον για αυτή κάνοντας αυτό που πιστεύουν ότι είναι το «σωστό» 

βάσει της εμπειρίας τους και της φιλοσοφίας του ομίλου.  

 

4.6.1 Διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού 

Σύμφωνα με τα στελέχη γενικά μπορούμε να πούμε ότι ο ξενοδοχειακός κλάδος στην 

χώρα μας έχει δεχτεί αρκετά σημαντικές επιπτώσεις από την οικονομική κρίση. 

Συγκεκριμένα, μετά την επιβολή της έκτακτης εισφοράς πιέστηκε η ρευστότητα των 

ξενοδοχειακών επιχειρήσεων. Σε συνδυασμό και με την μείωση της χρηματοδότησης 

από τις ελληνικές τράπεζες ο ξενοδοχειακός κλάδος βρέθηκε σε δύσκολη θέση. Σε 

σχέση με τον συγκεκριμένο όμιλο αξίζει να πούμε ότι τα στελέχη ανέφεραν ότι την 

μεγαλύτερη πίεση δέχεται το ξενοδοχείο στην Αθήνα κυρίως εξαιτίας της κακής 

εικόνας της πόλης σε σχέση με άλλους προορισμούς αλλά και αυτό στην Κω εξαιτίας 

του προσφυγικού ζητήματος.  

 

Τα δεδομένα αυτά σίγουρα οδηγούν πολλές ξενοδοχειακές μονάδες σε οικονομικά 

προβλήματα και στα πλαίσια της προσπάθειας τους για επιβίωση, η μείωση των 

λειτουργικών τους εξόδων είναι μάλλον αναγκαστική πρακτική. Ωστόσο όπως μας 
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ανέφεραν στις συνεντεύξεις, υπάρχει ο κίνδυνος η υπερβολική μείωση του κόστους, 

π.χ. μέσα από την μείωση του αριθμού του προσωπικού ή την προσφορά λιγότερων 

υπηρεσιών, να οδηγήσει σε αρνητικά αποτελέσματα. Οι συνεχείς μειώσεις μπορούν 

να δημιουργήσουν αρνητικό κλίμα στην επιχείρηση αλλά και σε ολόκληρο τον όμιλο, 

δημιουργώντας ανασφάλεια στο προσωπικό, μειωμένο ηθικό και μείωση της 

ποιότητας. Η μείωση της ποιότητας είναι κάτι που πρέπει να αποφεύγεται με κάθε 

τρόπο γιατί τελικά βλάπτει την εικόνα των ξενοδοχείων και το ανταγωνιστικό 

πλεονέκτημα τους. Για αυτό τον λόγο οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις δεν προχώρησαν 

σε μείωση του αριθμού του προσωπικού αλλά διατήρησαν τον ίδιο αριθμό 

εργαζομένων. Οι μειώσεις στους μισθούς ήταν μικρές και οι επιχειρήσεις 

προσπαθούν πλέον να επωφεληθούν από ευέλικτες μορφές εργασίας (μερική 

απασχόληση) και καλύτερο προγραμματισμό για τις αναγκαίες θέσεις εργασίας 

ανάλογα με την χρονική περίοδο (π.χ. χαμηλή σεζόν και υψηλή σεζόν). Επίσης οι 

επιχειρήσεις φαίνεται να στρέφονται ολοένα και περισσότερο στην κάλυψη θέσεων 

με σπουδαστές που κάνουν την πρακτική τους άσκηση.  

 

Σε ερώτηση της σπουδάστριας για την αρνητική επίπτωση των μειώσεων μισθών 

στην ψυχολογία των εργαζομένων, τα στελέχη απάντησαν ότι πράγματι αυτό ισχύει. 

Για αυτό τον λόγο θεώρησαν ότι η διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού έχει ακόμα 

σημαντικότερο ρόλο μέσα στην οικονομική κρίση γιατί πρέπει μέσα από την 

εσωτερική επικοινωνία να αντιμετωπίσει τον φόβο και την ανασφάλεια που νιώθουν 

οι εργαζόμενοι. Επιπλέον τόνισαν ότι ένα δυσαρεστημένο προσωπικό χαλάει την 

εικόνα που έχει η επιχείρηση στην αγορά εργασίας, κάτι που μπορεί να είναι 

καταστρεπτικό στο μέλλον. Για αυτό τον λόγο είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει μια 

δίκαιη αντιμετώπιση του προσωπικού όσον αφορά (1) την στελέχωση μέσα από 
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αξιοκρατικά συστήματα επιλογής και αξιολόγησης προσωπικού, (2) την παροχή ίσων 

ευκαιριών στην εκπαίδευση και την εξέλιξη της επαγγελματικής σταδιοδρομίας του κάθε 

εργαζομένου και (3) στην ύπαρξη ενός πλαισίου αναγνώρισης και επιβράβευσης.  

 

4.6.2 Πελατεία και τιμολογιακή πολιτική 

Από τις συνεντεύξεις και τις απαντήσεις που έλαβα βγαίνει το συμπέρασμα ότι κατά 

την περίοδο της οικονομικής κρίσης πολλά ξενοδοχεία μειώνουν τις τιμές διάθεσης 

των δωματίων τους ώστε να μειώσουν όσο το δυνατό λιγότερο τις απώλειες λόγω 

μειωμένης ζήτησης. Αυτή είναι μια πρακτική που υιοθετήθηκε και από τα 

συγκεκριμένα ξενοδοχεία λόγω της κρίσης, κυρίως την χαμηλή σεζόν. Αυτές οι 

μειώσεις έχουν την μορφή προσφορών κυρίως στην αρχή και προς το τέλος της 

τουριστικής περιόδου. Μάλιστα είχαν θετικό αποτέλεσμα διευρύνοντας την πελατεία 

του ξενοδοχείου, κάνοντας την διαμονή δυνατή και σε πελάτες μεσαίας τάξης, ενώ τα 

συγκεκριμένα ξενοδοχεία απευθύνονται κυρίως σε πελάτες ανώτερων κοινωνικών 

τάξεων λόγω των υψηλών τιμών τους. Ένα άλλο μέτρο που έχει να κάνει με τις τιμές 

είναι η προσφορά έκπτωσης 10% στη διαμονή για όσους πελάτες εξοφλήσουν την 

διαμονή τους με μετρητά. Αυτό ενισχύει την ταμειακή ρευστότητα. Συνολικά η 

στρατηγική των ξενοδοχείων σε σχέση με την κρίση είναι να υπάρχει μεγαλύτερη 

ευελιξία και προσαρμογή στις νέες καταστάσεις.   

 

Επίσης όπως εξήγησαν τα στελέχη, χαρακτηριστικό της τουριστικής ζήτησης των 

πολυτελών ξενοδοχείων του ομίλου είναι η μειωμένη εξάρτηση από την ελληνική 

αγορά, γιατί η πελατεία τους προέρχεται κυρίως από την διεθνή αγορά. Οι πελάτες 

των εξεταζόμενων ξενοδοχείων προέρχονται κυρίως από Γερμανία, Αυστρία, 

Ουκρανία, Ρωσία, Σουηδία, Αμερική και Γαλλία. Το χαρακτηριστικό της πελατείας 
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των πολυτελών αυτών ξενοδοχείων είναι ότι πρόκειται βασικά για πλούσιους πελάτες 

που δεν φαίνεται να έχουν επηρεαστεί έντονα από την κρίση. Ακόμα και οι Έλληνες 

πελάτες που συχνά είναι επαναλαμβανόμενοι πελάτες, φαίνεται να ανήκουν στην 

κατηγορία εκείνων που δεν έχουν επηρεαστεί πολύ από την οικονομική κρίση. Από 

αυτά προκύπτει το συμπέρασμα ότι οι μεγάλες πολυτελείς ξενοδοχειακές μονάδες, από  

την φύση της πελατείας τους αλλά και την προσέλκυση του μεγαλύτερου ποσοστού 

πελατών από το εξωτερικό, φαίνεται να μπορούν να αντιμετωπίσουν καλύτερα τις 

δυσκολίες της κρίσης σε αντίθεση με τα ξενοδοχεία χαμηλών κατηγοριών που 

απευθύνονται σε πελάτες χαμηλότερων εισοδημάτων.  

 

4.6.3 Διαφήμιση 

Τα στελέχη τόνισαν ότι μέσα στην οικονομική κρίση είναι πολύ σημαντικό η 

επιχείρηση να διατηρήσει την σταθερότητα των εσόδων της και να αποφύγει την 

μείωση τους. Όμως αυτό δεν μπορεί να είναι ο στρατηγικός στόχος γιατί μέσα σε 

δύσκολες οικονομικές συνθήκες είναι αδύνατο να υπάρξει σταθερότητα στο 

πελατολόγιο και στα έσοδα μιας επιχείρησης. Όσο και αν πρόκειται για πλούσιους 

πελάτες, πάντα μέσα σε μια οικονομική κρίση υπάρχει ο κίνδυνος να μειωθεί η 

αγοραστική δύναμη των πελατών. Έτσι το να μην προσπαθεί η ξενοδοχειακή 

επιχείρηση να βρει νέους πελάτες, είναι σίγουρο ότι θα οδηγήσει σε μείωση των 

εσόδων. 

 

Αν και μέσα στις δυσκολίες της κρίσης είναι πολύ δύσκολο να διατεθούν χρήματα για 

διαφήμιση και προβολή, από τις συνεντεύξεις οι απόψεις των στελεχών ήταν ότι η 

προβολή την σημερινή εποχή είναι πιο απαραίτητη από κάθε άλλη φορά.  Σύμφωνα 

με όσα ανέφεραν, σήμερα που οι συνθήκες είναι πιο δύσκολες, η διαφήμιση και η 
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προβολή μιας ξενοδοχειακής επιχείρησης, επειδή πολύ λίγοι ακολουθούν τον δρόμο 

αυτό έχει πολύ περισσότερες πιθανότητες επιτυχίας. Για αυτό τον λόγο ο όμιλος όχι 

απλά δεν μειώνει τα έξοδα για διαφήμιση των ξενοδοχείων του αλλά φαίνεται και να 

ενισχύει την διαφημιστική στρατηγική του, με αυξημένο προϋπολογισμό σε σχέση με 

τα προηγούμενα χρόνια. Η διαφήμιση έχει σαν στόχο να διατηρήσει μια ελκυστική 

εικόνα για τα ξενοδοχεία του ομίλου σε μια εποχή όπου οι πελάτες λόγω της κρίσης 

συνηθίζουν να είναι πιο προσεχτικοί με τα έξοδα τους και συγκρίνουν τιμές από 

διαφορετικές επιχειρήσεις.   

 

4.6.4 Επενδύσεις 

Στις συνεντεύξεις έγινε αναφορά και στο ζήτημα των επενδύσεων που αφορά τις 

αποφάσεις του ομίλου για τα ξενοδοχεία του. Παρά τις δύσκολές οικονομικές 

συνθήκες τα στελέχη μας ανέφεραν ότι ο όμιλος συνεχίζει να επενδύει χρήματα για 

την βελτίωση και ανακαίνιση των ξενοδοχείων που υπάρχουν ήδη αλλά και για την 

δημιουργία νέων ξενοδοχείων. Οι επενδύσεις αυτές αφορούν κυρίως την Κρήτη, την 

Πελοπόννησο, την Μύκονο, την Κέρκυρα και την Χαλκιδική. Σύμφωνα με τα 

στελέχη, οι επενδύσεις αυτές ωφελούν τον όμιλο αλλά αποτελούν και στήριξη της 

οικονομίας της χώρας σε μια δύσκολη περίοδο, με τις επενδύσεις να γίνονται στην 

περιφέρεια.  

 

4.6.5 Νέες πηγές εσόδων 

Στις συνεντεύξεις έγινε σύντομο σχόλιο στην ανάγκη να βρεθούν τρόποι για την 

δημιουργία νέων εσόδων. Τα ξενοδοχεία που συμμετείχαν στην έρευνα διαθέτουν 

πολλές υπηρεσίες, όπως εστιατόρια, spa, water sports, κλπ. αλλά σε αυτές 

προστέθηκαν κάποιες νέες υπηρεσίες όπως μαθήματα ξένων γλωσσών και μαθήματα 
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ποδοσφαίρου. Αυτές οι νέες υπηρεσίες, αν και δεν έχουν μεγάλα περιθώρια κέρδους 

όπως τα δωμάτια, μπορούν να προσφέρουν έξτρα έσοδα για να βοηθήσουν το 

ξενοδοχείο να συντηρηθεί όταν δεν υπάρχει υψηλή ζήτηση.  

 

4.6.6 Πρόγραμμα membership 

Σε περιόδους μειωμένης ζήτησης λόγω της κρίσης προσφέρονται πλέον περισσότερα 

προνόμια σε όσους έχουν member card του ομίλου. Έτσι ο αριθμός των πόντων που 

απαιτούνται για μια δωρεάν διανυκτέρευση μπορεί να μειωθεί για ένα περιορισμένο 

χρονικό διάστημα ή όσοι έχουν member card να έχουν έκπτωση σε υπηρεσίες spa. 

Αυτή η στρατηγική έμφασης στο πρόγραμμα membership του ομίλου έχει δύο οφέλη. 

Πρώτον φέρνει κόσμο στο ξενοδοχείο και αυξάνει την πιθανότητα να ξοδέψουν 

χρήματα και σε άλλες υπηρεσίες. Δεύτερον διατηρεί την επαφή με τους πιστούς 

πελάτες των ξενοδοχείων.   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  5  
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  

 
 

5.1 Συμπεράσματα 

Ο τουρισμός είναι ένας πολύ σημαντικός κλάδος για πολλές χώρες, μεταξύ των 

οποίων και η Ελλάδα. Ωστόσο είναι και ένας κλάδος που επηρεάζεται σημαντικά από 

διάφορα γεγονότα που οδηγούν σε κρίσεις, όπως είναι η τρομοκρατία, τα ατυχήματα 

και οι φυσικές καταστροφές. Όπως φανέρωσε η εξέταση της σχετικής βιβλιογραφίας, 

πολλές φορές οι κρίσεις αυτές έχουν αρνητικές συνέπειες για τους τουριστικούς 

προορισμούς για μεγάλα χρονικά διαστήματα, ακόμα και χρόνια.  

 

Σε αυτά τα πλαίσια, το Κεφάλαιο 2 παρουσίασε μια σειρά από αληθινά παραδείγματα 

κρίσεων που επηρέασαν τον τουριστικό τομέα και με αυτό τον τρόπο προσπάθησε να 

ικανοποιήσει τον πρώτο ερευνητικό στόχο της εργασίας. Αυτό που προκύπτει από 

την ανάλυση της βιβλιογραφίας είναι ότι όταν συμβαίνει ένα γεγονός που οδηγεί σε 

κρίση, οι τουρίστες είναι πολύ πιθανό να αναβάλουν το ταξίδι τους στον 

συγκεκριμένο προορισμό, να ταξιδέψουν αλλού ή και να μην ταξιδέψουν καθόλου. 

Το ζήτημα είναι ότι οι κρίσεις μειώνουν την αίσθηση ασφάλειας των τουριστών και 

αντίθετα αυξάνουν την αίσθηση κινδύνου. Φυσικά ο τρόπος αντίδρασης του κάθε 

τουρίστα μπορεί να είναι διαφορετικός και εξαρτάται από τα χαρακτηριστικά του. 

Ωστόσο είναι γενική διαπίστωση ότι  οι τουρίστες προτιμούν να πηγαίνουν σε 

τουριστικούς προορισμούς όπου δεν αντιμετωπίζουν κρίσεις και σχετικά προβλήματα 

και σε αυτές οι διακοπές τους θα είναι χωρίς κινδύνους.  
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Μια από τις μορφές κρίσεων που δημιουργούν σημαντικά προβλήματα στον 

τουρισμό είναι και οι οικονομικές κρίσεις. Έτσι σε αυτά τα πλαίσια το Κεφάλαιο 3, 

προσπαθώντας να ικανοποιήσει τον δεύτερο στόχο της εργασίας, αναφέρθηκε ειδικά 

στις οικονομικές κρίσεις αλλά και στην σημερινή οικονομική κρίση που ταλαιπωρεί 

την χώρα μας και στις συνέπειες της για τον τουρισμό. Σε γενικές γραμμές φαίνεται 

ότι οι οικονομικές κρίσεις επηρεάζουν τον τουρισμό επειδή έχουν αρνητικό 

αντίκτυπο στην αγοραστική δύναμη των καταναλωτών, γιατί συνήθως μέσα στην 

κρίση τα εισοδήματα τους μειώνονται. Η οικονομική κρίση δηλαδή συνήθως οδηγεί 

σε αποφάσεις περικοπών, όπου οι τουρίστες μπορεί να ταξιδεύουν λιγότερο σε σχέση 

με ότι έκαναν πριν από την κρίση ή ακόμα και να μην ταξιδεύουν καθόλου. Για 

παράδειγμα στην Ελλάδα πολλοί είναι αυτοί που πλέον προτιμάνε να περνάνε τις 

διακοπές τους σε εξοχικά σπίτια συγγενών και φίλων. Επίσης στην χώρα μας πολλοί 

είναι αυτοί που μένουν στο σπίτι τους προκειμένου να μην κάνουν έξοδα και έτσι 

μιλάμε για το φαινόμενο του «staycation».    

 

Σε κάθε περίπτωση οι επιπτώσεις της κρίσης στον τουρισμό, επηρεάζουν και τις 

τουριστικές επιχειρήσεις. Σήμερα που η οικονομική κρίση ταλαιπωρεί την Ελλάδα, οι 

ξενοδοχειακές επιχειρήσεις σαν βασικό συστατικό στοιχείο της τουριστικής 

βιομηχανίας αποτελούν έναν κλάδο ο οποίος έχει επηρεαστεί σημαντικά και πρέπει 

να ανταποκριθεί στις νέες συνθήκες. Τα ξενοδοχεία, αλλά και όλες οι τουριστικές 

επιχειρήσεις, για να αντιμετωπίσουν τις επιπτώσεις της κρίσης, πρέπει να αναπτύξουν 

με προσοχή τις στρατηγικές τους.  
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Σε σχέση με αυτό το γεγονός πραγματοποιήθηκε πρωτογενής έρευνα για να 

ερευνηθούν οι απόψεις διευθυντικών στελεχών ξενοδοχείων για τον τρόπο με τον 

οποίο η οικονομική κρίση έφερε αλλαγές στις στρατηγικές διοίκησης που 

ακολουθούν. Η πρωτογενής έρευνα δηλαδή πραγματοποιήθηκε για να ικανοποιήσει 

τον τρίτο ερευνητικό στόχο της εργασίας. Από την έρευνα που πραγματοποιήθηκε με 

συνεντεύξεις προκύπτει ότι η οικονομική κρίση έχει φέρει μια σειρά αλλαγών στις 

στρατηγικές των εξεταζόμενων ξενοδοχείων με σκοπό την δημιουργία/διατήρηση 

ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος και την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κρίσης. 

Οι αλλαγές αυτές αποτελούν μια προσπάθεια από τις επιχειρήσεις να προσαρμοστούν 

στις αλλαγές που συμβαίνουν και στις νέες συνθήκες της αγοράς. Έτσι στο Κεφάλαιο 

4 παρουσιάστηκαν ορισμένες στρατηγικές που ακολουθούνται μέσα στην κρίση και 

αφορούν την διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού, την πελατεία και τιμολογιακή 

πολιτική, την διαφήμιση, τις επενδύσεις, νέες πηγές εσόδων και το πρόγραμμα 

membership. Σε αυτό το σημείο το πιο σημαντικό συμπέρασμα είναι ότι οι 

στρατηγικές αυτές δεν είναι απαραίτητο να συνδέονται με αρνητικές κινήσεις, αλλά 

μπορεί να σχετίζονται και με ευκαιρίες που εμφανίζονται. 

   

5.2 Περιορισμοί και προτάσεις για μελλοντικές έρευνες 

Η συγκεκριμένη πτυχιακή εργασία ασχολήθηκε με ένα πολύ ενδιαφέρον. Ωστόσο 

όπως και σε κάθε εργασία και έρευνα υπήρξαν ορισμένοι περιορισμοί. Το θέμα της 

στρατηγικής φαίνεται να είναι ένα δύσκολο θέμα για συζήτηση με τα στελέχη να μην 

θέλουν να φανερώσουν πολλές σχετικές πληροφορίες. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα η 

συζήτηση να κατευθυνθεί περισσότερο από αυτούς και όσα ήθελαν να πουν. Επίσης 

τα διευθυντικά στελέχη έχουν περιορισμένο χρόνο και ως αποτέλεσμα οι 

συνεντεύξεις είχαν μικρή διάρκεια και έτσι είναι πιθανό να μην συγκεντρώθηκαν 
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πολύ πλούσιες πληροφορίες. Πρέπει ακόμα να σημειωθεί ότι η πρόσβαση σε 

διευθυντικά στελέχη είναι δύσκολη και στην συγκεκριμένη εργασία έπρεπε να 

τηρηθούν ορισμένα αιτήματα τους προκειμένου να συμμετέχουν στις συνεντεύξεις 

(πλήρης ανωνυμία τόσο για τον όμιλο όσο και για τα στελέχη και να μην 

μαγνητοφωνηθούν οι συνεντεύξεις). Πέρα όμως από αυτούς τους περιορισμούς τα 

αποτελέσματα της έρευνας παρουσιάζουν σημαντικό ενδιαφέρον για ένα θέμα που 

δεν φαίνεται να έχει ερευνηθεί πολύ στην βιβλιογραφία. Φυσικά πρέπει να 

σημειώσουμε ότι τα αποτελέσματα αυτά ισχύουν μόνο για τα εξεταζόμενα ξενοδοχεία 

και δεν ισχύουν απαραίτητα και για άλλες ξενοδοχειακές επιχειρήσεις.   

 

Για να ξεπεράσουν αυτούς τους περιορισμούς μελλοντικές έρευνες θα μπορούσαν να 

προσπαθήσουν να έχουν μεγαλύτερο δείγμα τόσο στελεχών όσο και ξενοδοχείων. 

Ενδιαφέρον θα είχε η εξέταση ξενοδοχείων και από άλλες μικρότερες κατηγορίες. Η 

έρευνα θα μπορούσε να γίνει και σε διαφορετικές περιοχές. Για παράδειγμα θα είχε 

ενδιαφέρον μια σχετική έρευνα στην Αθήνα, που φαίνεται να αντιμετωπίζει 

μεγαλύτερα προβλήματα.  
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