
Πρόλογοι των επιμελητών της ελληνικής έκδοσης

Στο κλασικό πλέον άρθρο του «The indiscipline 
of tourism» ο Καθηγητής John Tribe (1997) χα-
ρακτηρίζει τον τουρισμό ως μια προβληματική 

λέξη, διότι χρησιμοποιείται στην καθομιλουμένη και, 
ως εκ τούτου, εμπεριέχει και της αποδίδονται μια πλη-
θώρα νοημάτων. Για παράδειγμα, ο όρος «τουρισμός» 
διαφέρει από εκείνους της «φυσικής», της «φιλοσο-
φίας» ή των «οικονομικών». Αυτά τα επιστημονικά 
Παραδείγματα (σύμφωνα με την ορολογία του Κουν) 
περιγράφουν διαφορετικούς τρόπους ανάλυσης του 
εξωτερικού κόσμου. Ο τουρισμός, ωστόσο, ενυπάρ-
χει στον εξωτερικό κόσμο, όπως και τα δεδομένα που 
χρησιμοποιούνται για την εξέτασή του, και δεν συνιστά 
μέθοδο ανάλυσης. Αλλά ο τουρισμός σημαίνει πολλά 
περισσότερα. Για παράδειγμα, αναφορικά με τη μελέτη 
του ως φαινομένου, ο όρος τουρισμός χρησιμοποιείται 
για να περιγράψει ένα γνωστικό αντικείμενο. 

Αυτή η σύντομη ανάλυση αποκαλύπτει δύο βασικές 
διαστάσεις της έννοιας του τουρισμού. Πρώτον, ο του-
ρισμός είναι ένα φαινόμενο του εξωτερικού κόσμου. 
Σε αυτή την περίπτωση ο τουρισμός είναι όλα εκείνα 
στα οποία εμπλέκονται οι άνθρωποι όταν επισκέπτο-
νται φίλους και συγγενείς, πηγαίνουν σε μια παραλία 
ή επισκέπτονται ένα θέλγητρο. Αυτή η διάσταση του 
τουρισμού αναφέρεται ως «τουριστικό φαινόμενο» 
ή απλά ως «τουρισμός». Δεύτερον, ο τουρισμός έχει 
προσελκύσει το ενδιαφέρον της ακαδημαϊκής κοινό-
τητας. Εδώ, μπορεί κανείς να οραματιστεί την ανάδυ-
ση μιας –κατά Becher (1989)– «ακαδημαϊκής φυλής» 
με έργο της τη μελέτη του τουρισμού και τη δημιουρ-
γία ενός σώματος γνώσης. Αυτή η διάσταση αναφέρε-
ται ως η «μελέτη του τουρισμού» (study of tourism). 
Η μελέτη του τουρισμού αποκαλύπτει νέους τρόπους 
αντίληψης του τουρισμού, φέρνει στο φως νέες έννοι-
ες, συνθέτει νέες θεωρίες και οικοδομεί ένα σώμα του-
ριστικής γνώσης. 

Όμως η παραγωγή της τουριστικής γνώσης πραγ-
ματοποιείται και εκτός των ορίων της ακαδημαϊκής κοι-
νότητας. Η γνώση αυτή δεν θεσμοθετείται πρωταρχικά 
στα πλαίσια των πανεπιστημιακών δομών αλλά παρά-
γεται από φορείς της αγοράς, την κυβέρνηση, ομάδες 
προβληματισμού (think tanks), ομάδες ενδιαφερομέ-
νων, ερευνητικά ινστιτούτα και συμβουλευτικές επι-
χειρήσεις. Με αυτόν τον τρόπο, το μεγαλύτερο μέρος 

αυτής της μορφής γνώσης παράγεται στο επιχειρησια-
κό περιβάλλον του τουρισμού και περιλαμβάνει εφαρ-
μογές των ΤΠΕ στον τουρισμό, συστήματα διαχείρισης 
της απόδοσης και «έξυπνα» δωμάτια ξενοδοχείων που 
αναπτύσσονται από τη βιομηχανία για τη βιομηχανία. 
Παράλληλα, δεν πρέπει κανείς να παραβλέπει την «από 
κοινού» παραγωγή τουριστικής γνώσης, η οποία επι-
τυγχάνεται μέσω συνεργασιών της ακαδημαϊκής κοι-
νότητας με την τουριστική βιομηχανία (οι μελέτες πε-
ρίπτωσης «Το μονοπάτι Ninki Nanka» και «Tο χωριό 
Ndemban» στα Κεφάλαια 9 και 10 του παρόντος βι-
βλίου, αντίστοιχα, αποτελούν χαρακτηριστικά παρα-
δείγματα). 

Σε σχέση με τα προαναφερθέντα, το βιβλίο που 
κρατάτε στα χέρια σας αποσκοπεί να σας εισαγάγει 
στο φαινόμενο και στη μελέτη του τουρισμού, μέσα 
από την εξέταση των βασικών εννοιών, των πρακτικών 
και των οργανισμών που διαμορφώνουν τον σύγχρο-
νο τουρισμό. Προς επίρρωση αυτού του σκοπού, το 
βιβλίο υιοθετεί μια ολοκληρωμένη και ισορροπημένη 
προσέγγιση, προσφέροντας ένα μείγμα ακαδημαϊκών 
και πρακτικών γνώσεων. Πιο συγκεκριμένα, καλύπτει 
στοιχεία του τουριστικού φαινομένου από μια σύγ-
χρονη οπτική, προσφέροντας ένα πλήθος ακαδημα-
ϊκών επεξηγήσεων, οι οποίες υποστηρίζονται με πα-
ραδείγματα, αληθινές μελέτες περίπτωσης και απόψεις 
εκπροσώπων της διεθνούς τουριστικής βιομηχανίας. 
Καλύπτοντας θεματολογίες όπως η τουριστική πολιτι-
κή, ο τουριστικός σχεδιασμός, η διοίκηση λειτουργιών 
και η διαχείριση προορισμών, το βιβλίο αναλύει πρα-
κτικά στοιχεία της μελέτης του τουρισμού, όπως η δι-
αχείριση εγκαταστάσεων, η διαχείριση δυναμικότητας 
και η οικονομική ανάπτυξη, μαζί με άλλα σύγχρονα 
ζητήματα όπως οι στόχοι βιώσιμης ανάπτυξης και το 
αργό κίνημα.

Το βιβλίο προσφέρει εισαγωγικές πληροφορί-
ες, τυπολογίες και ορισμούς, καθώς και λεπτομερείς 
αναλύσεις ζητημάτων που απασχολούν τον σύγχρο-
νο τουριστικό κόσμο. Ως εκ τούτου είναι κατάλληλο 
για φοιτήτριες και φοιτητές που παρακολουθούν προ-
γράμματα σπουδών τουριστικής εκπαίδευσης τόσο σε 
προπτυχιακό όσο και σε μεταπτυχιακό επίπεδο. Πρό-
σφατα, ο Καθηγητής Δημήτριος Μπούχαλης (2022) σε 
μια αιχμηρή ανακοίνωσή του για τον ελληνικό τουρι-
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σμό αναφέρθηκε σε ειδικούς του τουρισμού, οι οποίοι 
«[…] δεν έχουν ανοίξει ποτέ ένα βιβλίο τουρισμού, δεν 
έχουν την παραμικρή εικόνα της διεθνούς βιβλιογρα-
φίας και γνώσης και αδυνατούν να καταλάβουν την πο-
λυπλοκότητα [του τουριστικού φαινομένου]». Καθώς 
λίγα διοικητικά στελέχη από τους κλάδους των μεταφο-
ρών, της αναψυχής, της φιλοξενίας και των θελγήτρων 
έχουν επίγνωση του συνόλου του τουριστικού τομέα 
και των θεμάτων που τον απασχολούν, αυτό το βιβλίο 
αποτελεί μια εξαιρετική εισαγωγή στο εύρος του του-
ριστικού φαινομένου, από την ιστορία του, τις διασυν-
δέσεις του με άλλες βιομηχανίες και τις επιπτώσεις του, 

έως τον ρόλο των κυβερνήσεων και το μέλλον αυτού 
του ταχέως μεταβαλλόμενου φαινομένου.  

Κλείνοντας επιτρέψτε μου να ενστερνιστώ το σχόλιο 
των συγγραφέων στην τελευταία πρόταση του βιβλίου, 
εκφράζοντας την ελπίδα ότι το μέλλον του τουρισμού 
θα διαμορφωθεί από ανθρώπους που διάβασαν τις σε-
λίδες του παρόντος συγγράμματος (ή άλλων εφάμιλ-
λων τουριστικών συγγραμμάτων) – που έχουν δηλαδή 
αποκτήσει σύγχρονες τουριστικές γνώσεις. 

Δημήτριος Π. Στεργίου
Σεπτέμβριος 2022
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Η δεύτερη έκδοση του βιβλίου Τουρισμός από 
τους Robinson, Luck και Smith αποτελεί ένα 
πλήρες εγχειρίδιο που καλύπτει όλο το φά-

σμα των απαραίτητων γνώσεων για όσους ασχολού-
νται ή θέλουν να ασχοληθούν με τον ιδιαίτερο κλάδο 
του Τουρισμού. 

Μέσα από τις σελίδες του εν λόγω βιβλίου, αντι-
λαμβάνεται κανείς τη διεπιστημονικότητα του πεδίου 
του Τουρισμού και διαπιστώνει ότι η σύνδεση της δι-
οίκησης, τόσο σε επίπεδο τουριστικών επιχειρήσεων 
όσο και σε επίπεδο τουριστικών προορισμών, με τη 
γνώση άλλων επιστημονικών πεδίων και κλάδων εί-
ναι απολύτως απαραίτητη, ώστε να είναι αποδοτική και 
αποτελεσματική. 

Οι μελέτες περίπτωσης που χρησιμοποιούνται σε 
κάθε κεφάλαιο, αποτελούν εργαλεία για τους αναγνώ-
στες, ως προς την εφαρμογή της θεωρίας που καλού-
νται να αφομοιώσουν. Τεχνηέντως, η ανάπτυξη των 
θεματικών του βιβλίου οδηγεί στην άντληση γνώσης 
και την κατανόηση όλων εκείνων των συνιστωσών που 
συνθέτουν τον πολύπλοκο και ενδιαφέροντα Τουρι-
σμό, όχι μόνο ως πεδίο ακαδημαϊκού ενδιαφέροντος, 
αλλά και ως κορυφαίο εργοδότη. 

Το βιβλίο εισάγει τον αναγνώστη στο φαινόμενο 
του Τουρισμού μέσα από την ιστορική του εξέλιξη, κα-
ταλήγοντας στο παρόν και στην απαραίτητη προσέγ-
γιση της βιώσιμη τουριστικής ανάπτυξης. Ξεκινώντας 
από λίγες δεκάδες Ευρωπαίους περιηγητές και φτάνο-
ντας στο σήμερα των εκατοντάδων εκατομμυρίων αφί-
ξεων παγκοσμίως, κατανοεί κανείς ότι αυτή η αύξηση 
απαιτεί έναν σωστό σχεδιασμό και μια σωστή διαχεί-
ριση, με στόχο τη βιωσιμότητα οικονομίας, κοινωνίας 
και περιβάλλοντος, υπό το πρίσμα του Τουρισμού. 

Το δεύτερο κεφάλαιο πραγματεύεται τα οικονομικά 
του Τουρισμού, τόσο σε μικροοικονομικό όσο και σε 
μακροοικονομικό επίπεδο. Ακολουθεί το τρίτο κεφά-
λαιο που υπερθεματίζει στα χαρακτηριστικά και τις δι-
αστάσεις του Τουρισμού ως εργοδότη, όπου πέρα από 
το πλαίσιο της διαχείρισης ανθρωπίνου δυναμικού, 
αναλύονται πτυχές των εργασιακών του Τουρισμού 
που αφορούν τα συνδικάτα, τον εθελοντισμό αλλά και 
τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο Τουρισμός ως ερ-
γοδότης αλλά και οι εργαζόμενοί του. 

Τα επόμενα τρία κεφάλαια υπεισέρχονται στη ση-
μασία των μεταφορών και των χαρακτηριστικών του 
κάθε μέσου για την τουριστική ανάπτυξη, με τις αερο-
μεταφορές, τις σιδηροδρομικές μεταφορές και τις θα-
λάσσιες μεταφορές να αναλύονται εκτενώς. Εκτός όμως 

από τις μεταφορές, βασικές συνιστώσες του ταξιδιού 
αποτελούν η διαμονή, ο επισιτισμός και τα τουριστι-
κά θέλγητρα, με την ανάπτυξη και τα χαρακτηριστικά 
των οποίων να αναλύονται στο έβδομο, το όγδοο και 
το ένατο κεφάλαιο, αντίστοιχα. Ακολουθεί το δέκατο 
κεφάλαιο με τις μορφές και τις τυπολογίες του του-
ρισμού, ολοκληρώνοντας την εικόνα της τουριστικής 
κατανάλωσης.

Στο σημείο αυτό ο αναγνώστης έχει αντιληφθεί και 
κατανοήσει το πλαίσιο μέσα στο οποίο λειτουργεί και 
αναπτύσσεται το φαινόμενο του τουρισμού, ενώ ανα-
ρωτιέται πώς αυτό το πολύπλοκο οικονομικό, κοινω-
νικό και περιβαλλοντικό σύστημα διοικείται αποτελε-
σματικά. Σε αυτό του το ερώτημα απαντούν αναλυτικά 
τα κεφάλαια που ακολουθούν. Πιο συγκεκριμένα, το 
ενδέκατο κεφάλαιο περιγράφει τη διοίκηση επιχειρη-
σιακών λειτουργιών στον Τουρισμό, με αναφορές στη 
χωρητικότητα, το ανθρώπινο δυναμικό, τη διαχείριση 
κρίσεων, τις εγκαταστάσεις κ.ά. 

Το δωδέκατο κεφάλαιο πραγματεύεται τη διαχείρι-
ση των τουριστικών προορισμών που είναι υψίστης 
σημασίας για την επιτυχία ενός προορισμού αλλά και 
για την αντοχή του στο χρόνο. Ως συνέχειά του, το 
δέκατο τρίτο κεφάλαιο αναλύει το πλαίσιο της στρατη-
γικής που ακολουθείται σε έναν προορισμό, με το δέ-
κατο τέταρτο κεφάλαιο που αφορά το μάρκετινγκ του-
ρισμού και τουριστικού προορισμού να συμπληρώνει 
το παζλ της διοίκησης αυτού που καλείται Τουριστικός 
Προορισμός.

Εν συνεχεία, το δέκατο πέμπτο κεφάλαιο περιγρά-
φει και αναλύει εκτενώς το ζήτημα της πολιτικής και 
του σχεδιασμού του Τουρισμού στις περιοχές όπου 
αναπτύσσεται, τα οποία, σύμφωνα με το δέκατο έκτο 
κεφάλαιο, συνδυαζόμενα με την υπεύθυνη διαχείρισή 
του συντελούν στη βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη, σε-
βόμενη την οικονομία, την κοινωνία και το περιβάλλον.

Το βιβλίο ολοκληρώνεται με δύο ιδιαιτέρως ενδι-
αφέροντα κεφάλαια που πραγματεύονται την έρευνα 
στο πεδίο τουρισμού, αναφορικά με τις μεθοδολογίες 
που επιστρατεύονται, και το μέλλον του τουρισμού, 
όπου κατά βάση επιστρατεύονται οι νέες τεχνολογίες 
για να εμπλουτίσουν υπάρχουσες ή και να δημιουρ-
γήσουν νέες μορφές τουρισμού. Επιπλέον, το κεφά-
λαιο για το μέλλον του τουρισμού εστιάζει στον αργό 
τουρισμό ως τη νέα και διαχρονική τάση του ταξιδιού 
αλλά και στη διαχείριση κρίσεων, που τα τελευταία 
χρόνια αποτελεί το βασικότερο εργαλείο προς την 
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ανάκαμψη, στον κυκεώνα των κρίσεων που πλήττει 
τον τουρισμό διεθνώς.

Ο Τουρισμός αποτελεί ένα βιβλίο-ευαγγέλιο στα 
χέρια των φοιτητών και των πάσης φύσεως αναγνω-
στών του, δίνοντας μια πλήρη εικόνα για τον Τουρι-
σμό και τη διοίκησή του, υπό οποιαδήποτε συνιστώ-

σα και οιοδήποτε πλαίσιο. Μια πλήρης τουριστική 
βιβλιοθήκη δεν μπορεί να στερείται το εν λόγω σύγ-
γραμμα. Καλή ανάγνωση!

Ιουλία Πουλάκη
Σεπτέμβριος 2022



Πρόλογος

Ο τουρισμός δεν συνιστά απλώς ένα συναρπαστι-
κό φαινόμενο, αλλά και μία πρόκληση ως αντι-
κείμενο μελέτης. Εμφανίζεται, με κάποια μορφή 

και σε κάποιον βαθμό, σε όλες τις χώρες του κόσμου. 
Μπορεί να βρεθεί σε απομονωμένες χώρες, όπως η Βό-
ρεια Κορέα, καθώς και σε ακατοίκητες περιοχές, όπως η 
Ανταρκτική. Σήμερα έχουμε άλλωστε εισέλθει στο κατώ-
φλι της νέας εποχής του διαστημικού τουρισμού. Ο του-
ρισμός συμπεριλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτή-
των, από οικογενειακές αποδράσεις και σχολικά ταξίδια, 
έως συνέδρια, επιστημονικές αποστολές και θρησκευτι-
κά προσκυνήματα. Μόνο τα ταξίδια των διπλωματών, 
όταν φέρουν την επίσημη ιδιότητά τους, του στρατιωτι-
κού προσωπικού και των προσφύγων δεν θεωρούνται, 
επίσημα, ως εκφάνσεις του τουρισμού.

Πολλοί θεωρούν τον τουρισμό ως μια ευχάριστη 
δραστηριότητα κατά τη διάρκεια της άδειας από την ερ-
γασία τους ή κατά τη διάρκεια της συνταξιοδότησής τους 
– και σίγουρα αυτό ισχύει. Ωστόσο, για εκατομμύρια αν-
θρώπους ανά τον κόσμο, ο τουρισμός αποτελεί το αντι-
κείμενο της εργασίας τους. Η εμπειρία της απόλαυσης 
του τουρισμού από τη θέση του επισκέπτη είναι πολύ 
διαφορετική από την εμπειρία της εργασίας στον τουρι-
σμό, είτε από τη θέση του υπαλλήλου, είτε από τη θέση 
του διευθυντή μιας τουριστικής επιχείρησης ο οποίος 
οφείλει να πληρώνει μισθούς και λογαριασμούς. Οι άν-
θρωποι προσελκύονται στην απασχόληση στον τουρι-
στικό τομέα για μια σειρά από λόγους. Για κάποιους, 
αποτελεί μια καλοκαιρινή δουλειά πριν επιστρέψουν 
στις σπουδές τους για να προετοιμαστούν για την καριέ-
ρα της επιλογής τους. Για άλλους, ο τουρισμός προσφέ-
ρει έναν τρόπο ζωής που τους επιτρέπει να συνδυάζουν 
το τερπνόν μετά του ωφελίμου, ή είναι απλά μια κερδο-
φόρα επιχείρηση, όπως οποιαδήποτε άλλη. Μπορεί επί-
σης να συνιστά έναν τομέα πολιτικής δράσης μεριμνώ-
ντας ώστε οι επιδράσεις του τουρισμού στην κοινωνία 
να έχουν θετικό πρόσημο ή, τουλάχιστον, ότι οι αρνητι-
κές επιδράσεις του είναι όσο το δυνατόν λιγότερες. 

Οι θέσεις εργασίας στον τουρισμό κυμαίνονται από 
προσωρινές θέσεις μερικής απασχόλησης, έως θέσεις 
με δια βίου επαγγελματική ανάπτυξη. Ένα σημαντικό 
χαρακτηριστικό του τουρισμού, που ισχύει σε πολλές 
χώρες, έγκειται στο γεγονός ότι παρέχει ευκαιρίες απα-
σχόλησης σε νεοεισερχόμενα στην αγορά εργασίας άτο-
μα. Έτσι, ο τουρισμός μπορεί να αποτελεί σημαντική 
πηγή απασχόλησης για νέους, γυναίκες που δεν έχουν 
ξαναεργαστεί εκτός σπιτιού, ή νέους μετανάστες, σε θέ-
σεις που μπορεί να απαιτούν τεχνική κατάρτιση και πο-
λυετή εμπειρία πριν την όποια επαγγελματική ανέλιξη. 
Για πολλούς ανθρώπους, ο τουρισμός αφορά τους του-
ρίστες – άτομα που βιώνουν την εμπειρία του ταξιδιού 
σε κάποιο μέρος εκτός της κοινότητας καταγωγής τους. 
Αν και οι άνθρωποι ταξιδεύουν για χιλιετίες, ο τουρι-
σμός αναδείχτηκε σε παγκόσμιο φαινόμενο μετά το τέ-
λος του Β' Παγκόσμιου Πολέμου. Μόνο τότε η τεχνολο-
γία επέτρεψε την ταχεία ανάπτυξη των εσωτερικών και 
διεθνών ταξιδιών. Η ανάπτυξη των επιβατικών αερο-
πλάνων είχε σίγουρα δραματική επίδραση στον διεθνή 
τουρισμό, αλλά ο τελευταίος επηρεάστηκε σε τεχνολογι-
κό επίπεδο και σε πολλούς ακόμη τομείς. Οι πιστωτικές 
κάρτες, τα αυτόματα τραπεζικά μηχανήματα (γνωστά ως 
ATM), τα ηλεκτρονικά συστήματα κρατήσεων και –φυ-
σικά– η ανάπτυξη του διαδικτύου, διαδραμάτισαν ου-
σιαστικό ρόλο στην ανάπτυξη του τουρισμού.

Ο τουρισμός βασίζεται σε χιλιάδες επιχειρήσεις υπη-
ρεσιών. Οι πιο προφανείς από αυτές είναι τα τουριστικά 
γραφεία, τα καταλύματα, η εστίαση και οι επιχειρήσεις 
ταξιδιωτικών υπηρεσιών, όπως τα ταξιδιωτικά πρα-
κτορεία. Τα συνεδριακά κέντρα και τα θεματικά πάρ-
κα έχουν επίσης ιδιαίτερη σημασία για τον τουρισμό. 
Υπάρχουν, ακόμη, οι οργανισμοί διαχείρισης και μάρ-
κετινγκ προορισμού, οι οργανισμοί διαχείρισης πόρων, 
οι οργανισμοί προστασίας περιβάλλοντος και πολλοί άλ-
λοι. Το παρόν βιβλίο φιλοδοξεί να σας εισάγει σε πολ-
λές από τις βασικές έννοιες, τις πρακτικές και τους οργα-
νισμούς που διαμορφώνουν τον σύγχρονο τουρισμό.



Σχετικά με το βιβλίο

Οι τρεις συγγραφείς αυτού του βιβλίου προέρ-
χονται από διαφορετικά μέρη του κόσμου έχο-
ντας διαφορετικό ακαδημαϊκό υπόβαθρο, αλλά 

τυτόχρονα μοιράζονται το ίδιο πάθος για το φαινόμενο 
του τουρισμού διαθέτοντας μια ποικιλία εμπειριών σχε-
τικών με τον τουρισμό σε επαγγελματικό επίπεδο.

Ο Peter Robinson ασχολείται ενεργά με την ανάπτυ-
ξη και αναζωογόνηση των τουριστικών επιχειρήσεων, 
ενώ από πρακτική και κοινωνικοπολιτική άποψη, εν-
διαφέρεται για τους τρόπους με τους οποίους η κλη-
ρονομιά και ο πολιτισμός λειτουργούν ως καταλύτες 
στην ανάπτυξη των τουριστικών προορισμών. Ασχο-
λείται, επίσης, με την αλλαγή της συμπεριφοράς των 
καταναλωτών και τη δημιουργία εμπειριών μέσω δι-
αδικασιών παραγωγής-κατανάλωσης (prosumption) 
και της χρήσης εικόνων στον τουρισμό. Η έρευνά του 
εστιάζει σε μνημεία της εποχής του ψυχρού πολέμου, 
τη νοσταλγία, την αυθεντικότητα και τη μελλοντική εξέ-
λιξη του τουρισμού. Συμμετέχει ενεργά στο Ινστιτού-
το Τουριστικής Διαχείρισης και το Ινστιτούτο Ταξιδιών 
και Τουρισμού, όντας πρόεδρος μιας φιλανθρωπικής 
οργάνωσης που ασχολείται με την ανάπτυξη και απο-
κατάσταση μια μεγάλης εξοχικής οικίας, των κήπων της 
και του εξοχικού της πάρκου.

Ο Michael Lück μεγάλωσε στη Γερμανία, ταξιδεύ-
οντας βέβαια καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του. Έχει 
ζήσει και εργαστεί στη Γερμανία, τη Μπελίζ, τον Κα-
ναδά, τη Σκωτία και τη Νέα Ζηλανδία. Έχοντας ισχυ-
ρό υπόβαθρο στον τουριστικό κλάδο ως ταξιδιωτικός 
πράκτορας, ειδικεύεται ακαδημαϊκά στον φυσιολατρι-
κό τουρισμό και τον οικοτουρισμό, καθώς και στον 
παράκτιο και θαλάσσιο τουρισμό. Ενώ το ακαδημαϊκό 
του υπόβαθρο εδράζεται στα οικονομικά, πλέον έχει 
επικεντρωθεί στη μελέτη των επιπτώσεων του τουρι-
σμού και του βιώσιμου τουρισμού. Προσφάτως, το πά-
θος του για την αεροπορία εκφράστηκε με την πραγ-
ματοποίηση ακαδημαϊκής έρευνας στον τομέα των με-
ταφορών και του τουρισμού.

Ο Stephen Smith μελετά και διδάσκει τον τουρισμό 
για πάνω από 35 χρόνια. Οι φοιτητές του κατάγονται 
από 20 διαφορετικές χώρες και εργάζονται σε διάφο-
ρους τομείς του τουρισμού. Ειδικεύεται στα οικονομι-
κά και τη στατιστική του τουρισμού, τον γαστρονομι-
κό τουρισμό και την ανάπτυξη τουριστικών προϊόντων 

και προορισμών. Έχει εργαστεί ως σύμβουλος τοπι-
κών, εθνικών και διεθνών οργανισμών, ενώ δραστηρι-
οποιείται ως εθελοντής σε τοπικούς οργανισμούς μάρ-
κετινγκ και διαχείρισης προορισμού. Στα κείμενά του 
συνδυάζει τα πεδία της γεωγραφίας, των οικονομικών 
και της στατιστικής. Κατάγεται από τις ΗΠΑ, αλλά έχει 
ζήσει το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του στον Καναδά.

Όπως είναι φανερό, τα επαγγελματικά ενδιαφέρο-
ντα και οι κλίσεις των συγγραφέων, αν και διαφορε-
τικού χαρακτήρα, αλληλοσυμπληρώνονται. Φέρνουν 
μαζί τους, επίσης, τις οπτικές διαφορετικών χωρών στο 
περιεχόμενο του βιβλίου. Αυτή η ποικιλομορφία είναι 
ιδιαίτερα σημαντική όταν εξετάζεται ένα θέμα τόσο πε-
ρίπλοκο και παγκόσμιο όπως ο τουρισμός.

Το βιβλίο χωρίζεται σε πέντε κύρια μέρη.
Το πρώτο μέρος παρουσιάζει τις «Προοπτικές του 

τουρισμού». Η φύση του τουριστικού κλάδου –το σύ-
νολο των επιχειρήσεων και των οργανισμών που συ-
ναποτελούν τον τουρισμό– συνιστά το σημείο αφετη-
ρίας του βιβλίου. Ακολουθεί η πραγμάτευση των σχε-
τικών με τον τουρισμό οικονομικών. Τα διαφορετικά 
ακαδημαϊκά πεδία που έχουν κάτι σημαντικό να συνει-
σφέρουν στη μελέτη του τουρισμού είναι πολυάριθμα, 
ωστόσο η ιδιότητά του ως οικονομική δραστηριότητα 
φαίνεται να μονοπωλεί το ενδιαφέρον πολλών κυβερ-
νήσεων και προορισμών. Το πρώτο μέρος του βιβλίου 
ολοκληρώνεται με μια συζήτηση για τη φύση της απα-
σχόλησης στον τουρισμό.

Το δεύτερο μέρος, «Οι άνθρωποι του τουρισμού», 
εξετάζει τον ρόλο των ατόμων που εργάζονται στον 
τουρισμό και το περιβάλλον εργασίας τους, εστιάζο-
ντας στις συνθήκες εργασίας, τη φύση και το πεδίο της 
τουριστικής βιομηχανίας ως εργοδότη, αλλά και τις επι-
χειρηματικές ευκαιρίες που προσφέρει ο κλάδος. Εξετά-
ζει, επίσης, την εξάρτηση ορισμένων οργανισμών από 
εθελοντές, κάτι που έχει ως αποτέλεσμα την εμφάνιση 
ορισμένων ιδιαίτερων και πολύ ενδιαφέροντων ευκαι-
ριών και προκλήσεων για τους ιθύνοντες του κλάδου.

Το τρίτο μέρος, «Τουριστική κατανάλωση», προσφέ-
ρει την οπτική εκείνη που θα μπορούσε να ονομαστεί «η 
οπτική από την πλευρά της ζήτησης». Το συγκεκριμένο 
μέρος του βιβλίου διερευνά τη σχέση μεταξύ τουρισμού 
και μεταφορών. Ο τουρισμός, εξ ορισμού, συνεπάγεται 
κάποια μορφή μεταφοράς των τουριστών από τον τόπο 
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κατοικίας τους στον εκάστοτε προορισμό (ή και σε μια 
κυκλική διαδρομή) και αντίστροφα. Επιπλέον, είναι ση-
μαντικό να γίνει κατανοητό το εύρος των μέσων μετα-
φοράς, που κυμαίνεται από ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα 
έως αεροσκάφη τύπου jumbo jet.

Όταν οι άνθρωποι ταξιδεύουν μακριά από το σπίτι 
τους, συνήθως χρειάζονται ένα μέρος για να διανυκτε-
ρεύσουν για μία ή και πολλές νύχτες. Η εν λόγω ενότη-
τα διερευνά την ποικιλομορφία και τις λειτουργίες των 
τουριστικών καταλυμάτων, από τα πιο βασικά, όπως εί-
ναι τα κάμπινγκ, έως τα πολυτελή θέρετρα, καθώς και 
τους συνδυασμούς μεταφοράς και διαμονής, συμπερι-
λαμβανομένων των τροχόσπιτων και των κρουαζιερό-
πλοιων. Τα άτομα ενδέχεται να ταξιδεύουν για προσω-
πικούς λόγους, όπως για να επισκεφτούν συγγενείς και 
φίλους. Όμως, ο τουρισμός έγκειται κυρίως στην πραγ-
ματοποίηση ταξιδίων με σκοπό την απόλαυση διάφορων 
θέλγητρων, όπως οι αγορές, τα μουσεία, οι πολιτιστικές 
παραστάσεις, οι παραλίες, οι αθλητικές εκδηλώσεις ή τα 
διάσημα αξιοθέατα και θεαματικά τοπία. Ο τουρισμός, 
όμως, δεν αφορά μόνο την επίσκεψη σε θέλγητρα. Συνί-
σταται από πολλά διαφορετικά είδη δραστηριοτήτων και 
κινήτρων. Το τρίτο μέρος ολοκληρώνεται με μια επισκό-
πηση των τύπων τουρισμού, συμπεριλαμβανομένων των 
σκοπών, των τρόπων και των φιλοσοφιών του ταξιδιού.

Το τέταρτο μέρος, «Διοίκηση και διαχείριση του 
τουρισμού», φέρνει στο προσκήνιο την πλευρά της 
προσφοράς. Η πλευρά αυτή αφορά τις επιχειρήσεις 
και τους προορισμούς που εξετάζονται από επιχειρη-
σιακή άποψη – δηλαδή πώς λειτουργούν και πώς διοι-
κούνται. Αυτή η ενότητα ανοίγει με μια σύντομη πραγ-
μάτευση της διοίκησης λειτουργιών στις τουριστικές 
επιχειρήσεις και, στη συνέχεια, στρέφεται στη διαχεί-
ριση προορισμού – πώς δηλαδή οι περιοχές διοικού-
νται και προβάλλονται για την προώθηση της τουρι-
στικής ανάπτυξης. Η διαχείριση προορισμού μπορεί 
να αποδειχθεί ιδιαίτερα δύσκολη, διότι περιλαμβάνει 
τη λειτουργία εκατοντάδων, ή και χιλιάδων, μεμονω-
μένων τουριστικών επιχειρήσεων. Στο επόμενο κεφά-
λαιο εξετάζεται η τουριστική στρατηγική στο πλαίσιο 
της ανάπτυξης προϊόντων και του μάρκετινγκ. Η ενό-
τητα ολοκληρώνεται με ένα κεφάλαιο για το τουριστι-
κό μάρκετινγκ – μία από τις σημαντικότερες ευθύνες 
και δραστηριότητες πολλών τουριστικών οργανισμών.

Το πέμπτο μέρος παρουσιάζει μια διαφορετική αλ-
λά εξίσου σημαντική προοπτική: την τουριστική ανά-
πτυξη. Η ενότητα αποτελείται από δύο κεφάλαια. Το 
πρώτο αφορά την πολιτική και τον σχεδιασμό του του-
ρισμού. Η στρατηγική εξετάζεται από πολλές οπτικές, 
συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης, του μάρκε-
τινγκ και του σχεδιασμού. Το δεύτερο κεφάλαιο εξετά-
ζει την αειφόρο τουριστική ανάπτυξη – την ανάπτυξη 
προϊόντων, εμπειριών και προορισμών για τη διασφά-
λιση της μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας των τουρι-
στικών εμπειριών και προορισμών, περιλαμβάνοντας 
την κατανόηση των επιπτώσεων του τουρισμού και τις 
στρατηγικές για τη βιώσιμη διαχείρισή τους.

Το βιβλίο ολοκληρώνεται με το έκτο μέρος, «Ο του-
ρισμός στο μέλλον», όπου εξετάζεται η φύση και η ση-
μασία της τουριστικής έρευνας. Η έρευνα στο πεδίο του 
τουρισμού είναι απαραίτητη για τη μακροπρόθεσμη βι-
ωσιμότητα των επιχειρήσεων και των προορισμών, κα-
θώς και για τη διαχείριση των πιθανών προκλήσεων, 
που μπορεί να είναι περιβαλλοντικές, οικονομικές ή να 
αφορούν τον ανταγωνισμό από άλλους προορισμούς 
και το ανθρώπινο δυναμικό. Το τελευταίο κεφάλαιο 
εστιάζει στο μέλλον του τουρισμού – τις υποσχέσεις 
και τους κινδύνους.

Τα δεδομένα, οι έννοιες, τα ζητήματα, τα ιστορικά γε-
γονότα, οι επιπτώσεις και οι λειτουργικές λεπτομέρειες 
του τουρισμού είναι πρακτικά ατελείωτα. Το βιβλίο πα-
ρουσιάζει, φυσικά, τα σημαντικότερα από αυτά, συμπε-
ριλαμβανομένων συνεντεύξεων και μελετών περίπτω-
σης, αλλά ως εγχειρίδιο θα πρέπει να συμπληρώνεται με 
τη συζήτηση στην αίθουσα και το εκάστοτε υλικό των δι-
αλέξεων των εκπαιδευτών. Μπορείτε βέβαια να εμπλου-
τίσετε την ανάγνωσή του με προβληματισμούς σχετικά 
με τις προσωπικές σας ταξιδιωτικές εμπειρίες ή εκείνες 
των φίλων και των συγγενών σας. Κάθε κεφάλαιο ολο-
κληρώνεται με ένα σύνολο ερωτήσεων ή προτεινόμενων 
πρακτικών ασκήσεων που θα σας βοηθήσουν να δια-
τυπώσετε και να κατανοήσετε σαφέστερα το υλικό του.

Όπως σημειώσαμε στην αρχή του προλόγου, ο του-
ρισμός αποτελεί μια συναρπαστική θεματική και πα-
ράλληλα μία πρόκληση σε ερευνητικό επίπεδο. Οι συγ-
γραφείς έχουν περάσει τη ζωή τους μελετώντας (και κά-
νοντας) τουρισμό. Είναι καιρός να συνεχίσετε και εσείς 
τη δική σας διαδρομή. Καλό ταξίδι!



Το πρώτο μέρος του βιβλίου συνιστά μια ει-
σαγωγή στη μελέτη του τουρισμού. Το κε-
φάλαιο 1 προσφέρει τις βάσεις για την κα-
τανόηση του αντικειμένου του τουρισμού, 
πέρα από τις συνηθισμένες αντιλήψεις που 
τον συνδέουν αποκλειστικά με την αναψυ-
χή. Αν και ο τουρισμός ως μείζον κοινωνι-
κό φαινόμενο καθιερώθηκε με την εμφάνιση 
των εμπορικών αεροσκαφών τη δεκαετία του 
1950, οι άνθρωποι ταξίδευαν ήδη επί χιλι-
ετίες για διάφορους σκοπούς. Το κεφάλαιο 
2 εξετάζει τις οικονομικές πτυχές του τουρι-
σμού. Μπορεί ο τουρισμός να μην αποτελεί 

απλώς ένα οικονομικό φαινόμενο, η μελέτη 
όμως των οικονομικών του, ρίχνει φως σε 
ορισμένα βασικά ζητήματα, όπως οι πόροι, 
τα κόστη, οι αξίες, οι ελλείψεις, η φύση του 
πεδίου και οι δυνάμεις που διαμορφώνουν 
τον τρόπο λειτουργίας του, επηρεάζοντας τις 
κοινωνίες. Τα δύο πρώτα κεφάλαια θα σας 
βοηθήσουν να κατανοήσετε αφενός την οι-
κουμενικότητα του τουρισμού και, αφετέρου, 
τις κατά τόπους μορφές και τις εθνικές πρα-
κτικές του, καθώς και τις σχέσεις που συνδέ-
ουν τον τουρισμό με τις τοπικές, περιφερεια-
κές και εθνικές οικονομίες. 

ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ
Προοπτικές του τουρισμού
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1 | Εισαγωγή στον τουρισμό

Μαθησιακοί στόχοι

Ολοκληρώνοντας το κεφάλαιο, θα μπορείτε να:

• περιγράφετε την εξέλιξη του τουρισμού με αναφορά σε συγκεκριμένες χώρες
• κατανοείτε τον ορισμό του τουρισμού 
• συνοψίζετε το «τουριστικό σύστημα», τους βασικούς παράγοντες και τα βασικά στοιχεία του σύγχρονου 

τουρισμού.



32 Τουρισμός

Εισαγωγή

Ο τουρισμός είναι μια έννοια οικεία στους περισσότε-
ρους, που συχνά αντιμετωπίζεται ως ελάσσονος ση-
μασίας, χωρίς να απαιτεί ή χωρίς να ενδείκνυται για 
«σοβαρή» μελέτη. Για πολλούς, ο τουρισμός αποτε-
λεί πηγή διασκέδασης ή χαλάρωσης, κάτι που οι άν-
θρωποι συνηθίζουν να κάνουν κατά τη διάρκεια της 
άδειας από την εργασία τους ή κατά τη συνταξιοδότη-
σή τους. Αναμφίβολα, εκατοντάδες εκατομμύρια άν-
θρωποι πραγματοποιούν δισεκατομμύρια τουριστικά 
ταξίδια κάθε χρόνο, με πολλά από αυτά να καταλή-
γουν σε ευχάριστες εμπειρίες, αναμνήσεις και ιστορίες 
για να διηγούνται.

Ωστόσο, για εκατομμύρια ανθρώπους, ο τουρισμός 
συνιστά το πεδίο εργασίας τους. Τέτοιες θέσεις εργασίας 
μπορεί να είναι προσωρινές ή βραχυπρόθεσμες, όπως 
μια καλοκαιρινή απασχόληση για φοιτητές, ή επαγγελ-
ματικές, δια βίου σταδιοδρομίες, που βασίζονται σε 
τριτοβάθμια εκπαίδευση και εμπειρία. Κάποιες θέσεις 
εργασίας στον τουρισμό μπορεί να είναι χαμηλά αμει-
βόμενες, ενώ άλλες υψηλόμισθες. Επιπλέον, ενώ οι του-
ριστικές επιχειρήσεις απασχολούν πολλούς ανθρώπους 
ανά τον κόσμο, ο τουρισμός προσφέρει επίσης την ευ-
καιρία να ξεκινήσει κανείς τη δική του επιχείρηση. Οι νέ-
ες τουριστικές επιχειρήσεις συνήθως ξεκινούν και παρα-
μένουν μικρές, συχνά από επιλογή του επιχειρηματία. Ο 
τουρισμός μπορεί λοιπόν να προσφέρει σε κάποιον την 
ευκαιρία να χτίσει μια επιχείρηση που θα του παρέχει 
όχι μόνο μια πηγή εισοδήματος, αλλά και τον επιθυμητό 
τρόπο ζωής. Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι μικρές του-
ριστικές επιχειρήσεις μπορούν να εξελιχθούν σε μεγά-
λες και σημαντικές, δημιουργώντας θέσεις εργασίας για 
πλήθος εργαζομένων. Οι τουριστικές επιχειρήσεις και 
δραστηριότητες δεν είναι αυστηρά κερδοσκοπικές, αλλά 
μπορεί να περιλαμβάνουν υπηρεσίες δημόσιων και μη 
κερδοσκοπικών οργανισμών όλων των επιπέδων. Αυτοί 
οι οργανισμοί διαδραματίζουν πολλούς ρόλους, συμπε-
ριλαμβανομένης της απευθείας παροχής υπηρεσιών σε 
πελάτες ή επισκέπτες, αλλά μπορούν επίσης να παρέ-
χουν υπηρεσίες σε άλλες επιχειρήσεις ή διαφορετικές 
κοινοτικές και δημόσιες υπηρεσίες.

Σε αυτό το κεφάλαιο παρουσιάζονται διαφορετικές 
έννοιες και ορισμοί του τουρισμού, καθώς και ο τρό-
πος ανάπτυξής του σε διάφορες χώρες, ο οποίος δια-
μορφώνεται ανάλογα με την οικονομική και πολιτική 
ιστορία κάθε κράτους. Έτσι, παρόλο που ο τουρισμός 
υπάρχει σε κάποια μορφή του σχεδόν σε όλα τα μέρη 
του πλανήτη, μπορεί να λαμβάνει διαφορετικές μορφές 
έχοντας διαφορετική ιστορία από χώρα σε χώρα.

Θα συζητηθούν επίσης, σύντομα, οι διάφοροι τρό-
ποι με τους οποίους οι ηγέτες το πεδίου, οι αναλυτές 
της πολιτικής και οι ερευνητές ταξινομούν τον τουρι-
σμό. Θα διερευνηθούν τα χαρακτηριστικά που τον δι-
ακρίνουν από άλλες μορφές ανθρώπινης δραστηριό-
τητας και θα παρουσιαστούν κάποια παραδείγματα για 
τον τρόπο οργάνωσης και προσφοράς του. Ο τουρι-
σμός έχει πολυάριθμες και ποικίλες επιπτώσεις σε έναν 
προορισμό· σε αυτό το κεφάλαιο παρουσιάζονται με-
ρικές από τις βασικές οικονομικές, περιβαλλοντικές και 
κοινωνικές συνέπειές του.

Εν συντομία, το εν λόγω κεφάλαιο θα σας προε-
τοιμάσει ώστε να κατανοήσετε καλύτερα το υλικό που 
παρουσιάζεται στα επόμενα κεφάλαια σχετικά με τις 
ποικίλες μορφές του τουρισμού, τις σχέσεις που ανα-
πτύσσονται μεταξύ τους, τον ρόλο του τουρισμού στην 
κοινωνία, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο ο τουρι-
σμός σχεδιάζεται, αναπτύσσεται, διαχειρίζεται, προω-
θείται και προσφέρεται. 

Η εξέλιξη του τουρισμού

Ο τουρισμός συνιστά ένα σχεδόν πανταχού παρόν φαι-
νόμενο. Με εξαίρεση τις περιοχές που πλήττονται από 
πόλεμο ή πολιτική αστάθεια, ο τουρισμός, σε κάποιον 
βαθμό και σε κάποια μορφή, συναντάται παντού. Ακό-
μη και οι ζώνες πολέμου προσελκύουν επισκέπτες που 
μπορεί να είναι δημοσιογράφοι, συγγραφείς ή άνθρω-
ποι που αποζητούν συγκινήσεις, οι οποίοι χρησιμο-
ποιούν τις τοπικές υπηρεσίες για διαμονή, σίτιση και 
μεταφορές. Η ιστορία των ταξιδιών και του τουρισμού 
μπορεί να εντοπιστεί στα πρώτα ιστορικά αρχεία, αν 
και πολλές από τις πρώιμες μορφές ταξιδιού δεν θα θε-
ωρούνταν τουρισμός με τη σημερινή έννοια της λέξης. 
Για παράδειγμα οι Σουμέριοι, ήδη από το 4000 π.Χ., 
ταξίδευαν για εμπορικούς σκοπούς χρησιμοποιώντας 
ως μέσο ανταλλαγής μια καινοτομία, γνωστή πλέον ως 
χρήμα, ταξιδεύοντας υπό μία έννοια για επαγγελματι-
κούς λόγους. Οι Αιγύπτιοι, το 3000 π.Χ., διέσχιζαν με-
γάλες αποστάσεις για εμπορικούς και διπλωματικούς 
σκοπούς, συνδυάζοντας όμως τα ταξίδια τους με επί-
σκεψη σε αξιοθέατα και αγορά αναμνηστικών. Οι πολί-
τες που ζούσαν εντός των γεωγραφικών ορίων διάδο-
σης του ελληνικού και ρωμαϊκού πολιτισμού ταξίδευαν 
εκτενώς για εμπορικούς, κατακτητικούς ή θρησκευτι-
κούς σκοπούς, καθώς και για λόγους υγείας και ψυχα-
γωγίας. Οι αρχαίοι Ολυμπιακοί Αγώνες ήταν η αιτία για 
την πραγματοποίηση ταξιδιών από διάφορες περιοχές 
του αιγαιακού χώρου αποτελώντας το πρώτο, ίσως, 
παράδειγμα αθλητικού τουρισμού.
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Ο πρώτος γνωστός ταξιδιωτικός οδηγός γράφτηκε 
τον 2ο αιώνα μ.Χ. από τον Παυσανία, με τίτλο Ελλάδος 
Περιήγησις. Το βιβλίο εξακολουθεί να είναι χρήσιμο για 
την κατανόηση της κλασικής Ελλάδας, ενώ ορισμένοι 
μελετητές θεωρούν ότι πρόκειται για θεμελιώδες έργο 
της κλασικής αρχαιολογίας. Οι Ρωμαίοι κατασκεύασαν 
προηγμένα οδικά δίκτυα, ορισμένα εκ των οποίων χρη-
σιμοποιούνται μέχρι σήμερα. Αυτά τα δίκτυα επέτρεψαν 
εκτεταμένα ταξίδια για διάφορους λόγους, αλλά σχεδι-
άστηκαν κυρίως για τις μετακινήσεις των ρωμαϊκών λε-
γεώνων και όχι για άλλους ταξιδιωτικούς σκοπούς. Οι 
στρατιωτικές μετακινήσεις συνήθως αποκλείονται από 
τους ορισμούς του τουρισμού, μολονότι άλλες μορφές 
των ρωμαϊκών ταξιδιών, όπως το εμπόριο, η υγεία, η 
θρησκεία και η επίσκεψη σε αξιοθέατα, θα μπορούσαν 
να θεωρηθούν σήμερα ως είδη τουρισμού.

Οι Πολυνήσιοι, πριν από 1.000-2.000 χρόνια, πραγ-
ματοποίησαν μακρινά θαλάσσια ταξίδια με κανό, με 
πρωταρχικό σκοπό την ανακάλυψη νέων νησιών κα-
τάλληλων ως τόπων εγκατάστασης. Εξερευνητές όπως ο 
Κολόμβος, ο Μαγγελάνος, ο Μάρκο Πόλο, ο Καμπότο, 
ο Κορτές και ο Ντε Σότο είναι γνωστοί στην Ευρώπη και 
την Αμερική και αναφέρονται μερικές φορές ως πρώι-
μα παραδείγματα τουριστών. Ωστόσο, και πάλι με βά-
ση τη σύγχρονη αντίληψη για τον τουρισμό, ο σκοπός 
των ταξιδιών τους, που μερικές φορές συνοψίζεται με 
τη φράση «Θεός, δόξα και χρυσός», πιθανότατα θα τα 
απομάκρυνε από το φάσμα των τουριστικών ταξιδιών.

Άλλοι πολιτισμοί έχουν επίσης να επιδείξουν αξι-
όλογους εξερευνητές και ταξιδιώτες. Ο Τσενκ Χι, ταξι-
δεύοντας δια θαλάσσης για τον αυτοκράτορα της δυ-
ναστείας των Μινγκ μεταξύ του 1405 και του 1433, 
πραγματοποίησε επτά ταξίδια σε 30 σημερινές χώρες, 
σε ολόκληρο τον Νότιο Ειρηνικό και τον Ινδικό Ωκεα-
νό. Με καταγεγραμμένα έως και 200 πλοία και πλήρω-
μα 28.000 ναυτικών, οι αποστολές του κάλυψαν τελικά 
50.000 χιλιόμετρα και ήταν, αναμφισβήτητα, οι μεγα-
λύτερες θαλάσσιες εκστρατείες στην ιστορία. Όπως συ-
νέβη και με πολλούς από τους πρώτους εξερευνητές, 
αυτά τα ταξίδια αφορούσαν κυρίως την ανακάλυψη νέ-
ων πιθανών εμπορικών οδών και την ενίσχυση της δι-
πλωματικής επιρροής ή της πολιτικής εξουσίας.

Ο Ιμπν Μπατούτα, ένας Μαροκινός Βέρβερος του 
14ου αιώνα, ταξίδεψε για πάνω από 30 χρόνια στη βό-
ρεια και δυτική Αφρική, τη νότια και ανατολική Ευρώ-
πη, τη Μέση Ανατολή, την Ινδία, την κεντρική Ασία, 
τη νοτιοανατολική Ασία και την Κίνα. Η συνολική δια-
νυθείσα απόσταση των ταξιδιών του, τα οποία περιέ-
γραψε εκτενώς στα γραπτά του, εκτιμάται στα 120.000 
χιλιόμετρα. Αν και τα κατορθώματά του δεν είναι, ίσως, 
τόσο γνωστά σε όλα τα μέρη του κόσμου όπως εκεί-

να του Μάρκο Πόλο, τα ταξίδια του ξεπέρασαν αυτά 
του Βενετσιάνου ταξιδιώτη. Σε αντίθεση με πολλούς 
άλλους εξερευνητές και ταξιδιώτες, ο Ιμπν Μπατούτα 
φαίνεται πως είχε παρακινηθεί κυρίως από την αγάπη 
του για τα ταξίδια και τη διάθεσή του να γνωρίσει δια-
φορετικούς πολιτισμούς.

Το Χατζ συνιστά την παλαιότερη προσκυνηματική πα-
ράδοση στον κόσμο αντιπροσωπεύοντας τη μεγαλύτερη 
μαζική μετακίνηση ανθρώπων σε ετήσια βάση. Παρόλο 
που το Χατζ, όντας ένας από τους «Πέντε Στύλους του 
Ισλάμ», συνδέεται με τον Μωάμεθ (7ος αιώνας μ.Χ.), το 
προσκύνημα έχει ρίζες που χρονολογούνται από το 2000 
π.Χ., ενώ οι πιστοί θεωρούν ότι ξεκίνησε από τον προ-
φήτη Αβραάμ. Το επίκεντρο του Χατζ είναι η Μέκκα, στη 
Σαουδική Αραβία, ενώ περιλαμβάνει μια σειρά προκα-
θορισμένων τελετών και δραστηριοτήτων. Κάθε χρόνο, 
προσελκύει στη Μέκκα περισσότερους από 1,5 εκατομ-
μύριο προσκυνητές. Το κατά πόσο το συγκεκριμένο προ-
σκύνημα μπορεί να θεωρηθεί ή όχι μορφή τουρισμού 
αποτελεί αντικείμενο διαφωνίας. Εμπίπτει, πάντως, στον 
ορισμό του τουρισμού, όπως έχει διατυπωθεί από τον 
Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού (ΠΟΤ) των Ηνωμένων 
Εθνών, ενώ η ιερή και ιδιαίτερη φύση του Χατζ ως μου-
σουλμανικής εμπειρίας μπορεί να θεωρηθεί ότι το θέτει 
σε μια μοναδική κατηγορία ταξιδιού.

Παρά την επικράτηση του τουρισμού ως γενικευ-
μένου φαινομένου με την πάροδο των ετών σε όλα τα 
μήκη και πλάτη της γης, η ιστορία του σε κάθε πόλη, 
περιφέρεια ή χώρα διαφέρει σημαντικά από τις υπό-
λοιπες. Τα κοινωνικά ήθη, η τεχνολογία, η πολιτική 
ιστορία, οι περιβαλλοντικοί περιορισμοί και άλλοι πα-
ράγοντες συνδιαμορφώνουν τη μορφή και τον ρυθμό 
της τουριστικής ανάπτυξης σε κάθε προορισμό. Πολλά 
κείμενα για τον τουρισμό παρέχουν μια σύντομη ανα-
φορά στην ιστορία του, αναφέροντας συνήθως γνωστά 
θέματα, όπως το «Grand Tour» της Ευρώπης από τον 
17ο έως τα μέσα του 19ου αιώνα ή την πρώτη οργανω-
μένη περιοδεία του Thomas Cook το 1841. Έτσι, όμως, 
μένουν στην αφάνεια συναρπαστικές και ουσιαστικές 
περιφερειακές και εθνικές ιστορίες του τουρισμού που 
διαδραματίζονται σε διάφορα μέρη του κόσμου.

Ακολουθεί η παρουσίαση των προφίλ ορισμένων 
περιοχών η εξέταση των οποίων συνεισφέρει στην κα-
τανόηση της παγκόσμιας ανάπτυξης του τουρισμού.

Αυτή η ταινία μικρού μήκους παρουσιάζει 
μια συναρπαστική οπτική ιστορία του του-
ρισμού:

Βίντεο 1.1. www.youtube.com/watch? 
v=83IVP1LxesU (Eye for Travel)
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Ιστορικές Γεωγραφίες

Αφρική

Η Αφρική αποτελεί την ήπειρο των αντιθέσεων. Σε αυτή 
την περιγραφή ας ξεκινήσουμε από τον βορρά. Το Μα-
ρόκο και η Αλγερία είναι δημοφιλείς προορισμοί, τόσο 
για μη οργανωμένα ταξίδια, όσο, ολοένα και περισ-
σότερο, για οργανωμένες περιηγήσεις και φοιτητικές 
εκδρομές. Προσφέρουν μια εικόνα για τον πολιτισμό 
που έχει αναπτυχθεί εκτός του δυτικού κόσμου, όντας 
παράλληλα σε τέτοια απόσταση ώστε τα ταξίδια από 
την Ευρώπη να παραμένουν σχετικά προσιτά. Πολλοί 
επιλέγουν να φτάσουν σε αυτές τις χώρες διαπλέοντας 
τη Μεσόγειο· έτσι, τα πλοία που κάνουν αυτά τα τα-
ξίδια είναι ιδιαίτερα δημοφιλή στους ταξιδιώτες που 
δεν προτιμούν το αεροπλάνο, σχηματίζοντας μικρές 
πομπές με οχήματα τύπου 4x4 και ταξιδεύοντας στις 
ερήμους και τα χωριά αυτών των χωρών προκειμένου 
να βιώσουν μια αίσθηση εξερεύνησης και περιπέτειας.

Ένας άλλος δημοφιλής προορισμός στα σύνορα 
Αφρικής/Ασίας είναι η Αίγυπτος, γνωστή για τις πυ-
ραμίδες, τους θρύλους και τις ιστορίες των Φαραώ και 
της αρχαίας Αιγύπτου, την πολιτιστική κληρονομιά και 
τις κρουαζιέρες στον Νείλο. Σχετικά πρόσφατα αναδεί-
χθηκε μάλιστα σε δημοφιλές σημείο συνάντησης για 

καταδύσεις και κατά συνέπεια ο τουρισμός αναπτύσ-
σεται σε θέρετρα κατά μήκος της Ερυθράς Θάλασσας.

Η Αφρική συνδέεται συχνά με ειδήσεις που αφο-
ρούν ζητήματα όπως οι λιμοί και η φτώχεια, η έλλειψη 
καθαρού νερού και οι ανεπαρκείς αρδεύσεις για τις 
καλλιέργειες, διαθέτει όμως και ιδιαίτερα ανεπτυγμέ-
νους προορισμούς. Η Νιγηρία, για παράδειγμα, δια-
θέτει μια εξελιγμένη τουριστική βιομηχανία, με πολλά 
ξενοδοχεία υψηλής ποιότητας που καλύπτουν τις ανά-
γκες εγχώριων και εισερχόμενων τουριστών. Η ήπει-
ρος είναι επίσης γνωστή για τον τουρισμό άγριας ζω-
ής, κυρίως στην Κένυα, την Τανζανία, τη Νότια Αφρική 
και τη Μποτσουάνα. Σε σύγκριση με αυτές, άλλες χώ-
ρες όπως η Ρουάντα και η Ζιμπάμπουε, είναι πολιτι-
κά ασταθείς και επικίνδυνες, ενώ παρόμοιοι κίνδυνοι 
ελλοχεύουν ακόμη και στη σύγχρονη πόλη του Γιο-
χάνεσμπουργκ της Νότιας Αφρικής, όπου επικρατούν 
πολιτικές εντάσεις και υψηλή εγκληματικότητα. Σε όλα 
αυτά τα μέρη, ωστόσο, υπάρχουν ταυτόχρονα πολλοί 
δημοφιλείς προορισμοί και αξιοθέατα. Αναμφισβήτη-
τα, η Νότια Αφρική επωφελήθηκε από τη διοργάνωση 
του Παγκοσμίου Κυπέλλου της FIFA το 2010, αν και 
είναι το Κέιπ Τάουν, η παράκτια πόλη στους πρόποδες 
του όρους Table, που παραμένει ο δημοφιλέστερος 
προορισμός της χώρας.

Μελέτη περίπτωσης: Ο τουρισμός στην Γκάνα 

Η Γκάνα βρίσκεται στη δυτική ακτή της Αφρικής, κατά μήκος του Κόλπου της Γουινέας συνορεύοντας με την 
Ακτή Ελεφαντοστού, το Τόγκο και τη Μπουρκίνα Φάσο. Η χώρα καλύπτει έκταση 238.540 τετραγωνικών χιλιο-
μέτρων (92.100 τετραγωνικά μίλια), σχεδόν το ίδιο μέγεθος με τη Μεγάλη Βρετανία ή τις πολιτείες Ιλλινόι και 
Ιντιάνα στις ΗΠΑ. Η τοπογραφία της χώρας περιλαμβάνει από παράκτιες πεδιάδες και λοφώδεις εκτάσεις έως 
βουνοκορφές και οροπέδια. Το εν λόγω κράτος χαρακτηρίζεται από μεγάλη πολιτισμική ποικιλία με πολλές φυ-
λές. Αυτή η εθνοτική ποικιλομορφία έχει δημιουργήσει μια πλούσια εθνική κουλτούρα που αντανακλάται στην 
παραδοσιακή μουσική και τον χορό, την τοπική κουζίνα και τα φεστιβάλ. Επίσημη γλώσσα είναι η αγγλική, που 
χρησιμοποιείται από τις δημόσιες υπηρεσίες, τις μεγάλες επιχειρήσεις, τα εθνικά μέσα ενημέρωσης και τα εκπαι-
δευτικά ιδρύματα. Η Γκάνα έχει πληθυσμό περίπου 25 εκατομμυρίων κατοίκων.

Ο τουριστικός τομέας της Γκάνας ευημερεί βασιζόμενος στην πλούσια ιστορική, πολιτιστική και φυσική της 
κληρονομιά. Τα στοιχεία της φυσικής κληρονομιάς, όπως η χλωρίδα, η πανίδα, οι παραλίες, οι λίμνες, τα ποτά-
μια και οι καταρράκτες, θεωρούνται σημαντικά θέλγητρα, συμπληρώνοντας τα σημαντικά ιστορικά και πολιτι-
στικά της αξιοθέατα.

Η Γκάνα διαθέτει μια σειρά κάστρων και οχυρών, τα οποία συγκαταλέγονται στους πιο δημοφιλείς τουριστι-
κούς προορισμούς της χώρας, με εκείνα του Cape Coast και της Elmina να ξεχωρίζουν. Τα κάστρα αυτά έχουν 
μάλιστα ανακηρυχθεί Μνημεία Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς από τον Εκπαιδευτικό, Επιστημονικό και 
Πολιτιστικό Οργανισμό των Ηνωμένων Εθνών (UNESCO). Αυτά τα μνημεία αντιπροσωπεύουν την αρχιτεκτο-
νική κληρονομιά που άφησαν πίσω τους οι ευρωπαϊκές και αποικιακές δυνάμεις. Τα τρία κάστρα και περίπου 
80 οχυρά χτίστηκαν από τους Ευρωπαίους κατά μήκος των ακτών του Ατλαντικού για να χρησιμοποιηθούν ως 
εμπορικοί σταθμοί, τόποι κατοικίας και σημεία στρατιωτικής άμυνας. Προσελκύουν πολλούς τουρίστες, συμπε-
ριλαμβανομένων εκείνων από την αφρικανική διασπορά. Πολλοί Αφρικανοί που ζουν σε άλλες χώρες θεωρούν 
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Μαθησιακοί στόχοι

Ολοκληρώνοντας το κεφάλαιο, θα μπορείτε να:

• κατανοείτε τη σημασία των θελγήτρων για την τουριστική βιομηχανία
• περιγράφετε και να ταξινομείτε διαφορετικά είδη θελγήτρων
• κατανοείτε τα διαφορετικά καθεστώτα ιδιοκτησίας και διαχείρισης των διαφόρων θελγήτρων
• αντιλαμβάνεστε τον ρόλο των εκδηλώσεων ως θελγήτρων
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Εισαγωγή

Τα θέλγητρα αποτελούν σημαντικό στοιχείο του του-
ρισμού. Έτσι, το παρόν κεφάλαιο επικεντρώνεται στη 
διερεύνηση της ποικιλομορφίας των διαφόρων θελγή-
τρων: κατασκευασμένων, φυσικών, σχετικών με εκδη-
λώσεις και δραστηριότητες. Ορισμένες από τις πτυχές 
των θελγήτρων, οι οποίες είναι σημαντικό να κατανο-
ηθούν, περιλαμβάνουν το καθεστώς ιδιοκτησίας και 
διαχείρισής τους, τις αγορές-στόχους τους και τον προ-
σανατολισμό τους. Η τοποθεσία ενός θελγήτρου, είτε 
είναι εγκατεστημένο σε μόνιμη θέση είτε πρόκειται για 
μια εκδήλωση που λαμβάνει χώρα σε διαφορετικό τό-
πο κάθε φορά, βοηθά τους υπεύθυνους διαχείρισης 
και σχεδιασμού να κατανοήσουν τη δυνητική ζήτηση 
και τις πιο αποτελεσματικές τακτικές μάρκετινγκ που 
καλούνται να υιοθετήσουν. Άλλες πτυχές που πρέπει 
να εξετάσουν οι αρμόδιοι για τον σχεδιασμό και τη δι-
αχείριση των θελγήτρων είναι η προσβασιμότητα (όχι 
μόνο την τοποθεσία αλλά και τις μεταφορικές συνδέ-
σεις, καθώς και τη δυνατότητα πρόσβασης ατόμων με 
αναπηρίες), η αυθεντικότητα (εάν υφίσταται) και η τυ-
χόν ανάγκη για υπηρεσίες διερμηνείας και σήμανση. 
Λόγω της μεγάλης ποικιλίας τους, αυτό το κεφάλαιο 
εμπεριέχει πολλές διαφορετικές μελέτες περίπτωσης, οι 
οποίες συνιστούν παραδείγματα διαφορετικών κατη-
γοριών θελγήτρων.

Ταξινόμηση των θελγήτρων

Τα τουριστικά θέλγητρα περιλαμβάνουν φυσικές τοπο-
θεσίες, ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, αντικείμενα ή κατα-
σκευές, που ασκούν μια ιδιαίτερη έλξη στους τουρίστες 
και τους κατοίκους μιας περιοχής. Σε πολλούς προορι-
σμούς, συγκεκριμένα θέλγητρα λειτουργούν ως κίνη-

τρα επίσκεψης, αποτελώντας σημαντικούς παράγοντες 
προσέλκυσης τουριστών (βλ. Κεφάλαιο 14) κατά την 
επιλογή ενός προορισμού. Πράγματι, πρόκειται για το 
σημαντικότερο στοιχείο του τουριστικού συστήματος. 
Αποτελούν τα κύρια κίνητρα για τα τουριστικά ταξίδια 
και τον πυρήνα του τουριστικού προϊόντος. Χωρίς τα 
θέλγητρα δεν θα υπήρχε ανάγκη για άλλες τουριστικές 
υπηρεσίες.

Υπάρχουν διάφοροι τρόποι ταξινόμησης των θελ-
γήτρων:

• Φυσικά χαρακτηριστικά (π.χ. το Γκράντ Κάνυον, 
οι Καταρράκτες της Βικτώριας, το Εθνικό Πάρκο 
Snowdonia στο Η.Β.)

• Υπό διαχείριση περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά 
(π.χ. το Rutland Water [βλ. μελέτη περίπτωσης], 
το National Forest του Η.Β. [που δημιουργήθηκε 
για την ανάπλαση παλιών ανθρακωρυχείων], το 
Central Park της Νέας Υόρκης)

• Θέλγητρα κατασκευασμένα για συγκεκριμένο σκο-
πό (π.χ. η Disneyland και το Metropolitan Museum 
of Art)

• Κτίρια που δεν κατασκευάστηκαν για σκοπούς ανα-
ψυχής (π.χ. Η Παναγία των Παρισίων, το Κάστρο 
του Ουίνδσορ, το Empire State Building)

• Ειδικές Εκδηλώσεις (π.χ. οι Ολυμπιακοί Αγώνες, το 
Διεθνές Φεστιβάλ του Εδιμβούργου, το Wild Food 
Festival της Νέας Ζηλανδίας)

Ωστόσο, όπως και με κάθε τυπολογία ταξινόμη-
σης, προκύπτουν ορισμένα ζητήματα και προκρίνεται 
η χρήση της ακόλουθης διάκρισης για την πληρέστε-
ρη κατανόησή των θελγήτρων, η οποία βασίζεται στις 
διαφορές τους σε: (i) φυσικά χαρακτηριστικά, (ii) κα-
τασκευασμένα χαρακτηριστικά, (iii) πολιτιστικά χαρα-
κτηριστικά ή (iv) οποιονδήποτε συνδυασμό των τριών 
παραπάνω.

Μελέτη περίπτωσης: το Rutland Water

Έχοντας πρωτολειτουργήσει το 1976, αυτή η τεράστια δεξαμενή είναι γεμάτη με νερό που αντλείται από δύο 
μεγάλα ποτάμια, τον Nene και τον Welland· βάσει της έκτασης της επιφάνειάς της, πρόκειται για τη μεγαλύ-
τερη τεχνητή λίμνη του Ηνωμένου Βασιλείου (με βάση τον όγκο του νερού είναι η λίμνη Kielder Water στη 
Northumbria) και μία από τις μεγαλύτερες της Ευρώπης. Σε μια έκταση περίπου 12.500 στρεμμάτων στην εξοχή, 
η λίμνη προσφέρει μια κυκλική διαδρομή για περπάτημα και ποδηλασία 23 μιλίων (37 km), που συνδέει πέντε 
χώρους στάθμευσης γύρω από την περιφέρειά της. Η λίμνη σχεδιάστηκε με σκοπό την υδροδότηση κατοικιών, 
ενώ η Anglian Water, ο φορέας που έχει στην ιδιοκτησία του και διαχειρίζεται την εγκατάσταση, έχει αναπτύξει, 
επίσης, μια σειρά από υποδομές αναψυχής. Αυτές περιλαμβάνουν:

• κέντρο θαλάσσιων αθλημάτων που προσφέρει δραστηριότητες ιστιοπλοΐας
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• ενοικίαση ποδηλάτων από δύο επιχειρήσεις γύρω από τη λίμνη
• σκάφη αναψυχής που προσφέρουν βόλτες στη λίμνη
• κήπο εντόμων (insect zoo)
• κέντρο παρατήρησης πουλιών
• καταφύγιο άγριας ζωής
• τρία κέντρα επισκεπτών με προσφορές εστίασης
• εκπαιδευτικό βοτανικό κήπο
• το εκκλησιαστικό μουσείο του Normanton, στην ημιβυθισμένη εκκλησία του ομώνυμου χωριού (επρό-

κειτο για έναν εκ των οικισμών που πλημμύρισαν για τη δημιουργία της λίμνης).

Ανάλογα με τη φύση, το μέγεθος και τη θέση των 
θελγήτρων –κατασκευασμένα, φυσικά ή βασιζόμενα σε 
εκδηλώσεις– ο αριθμός των επισκέψεων σε αυτά ποικίλ-

λει σημαντικά, αλλά μπορεί να φτάσει σε αξιοσημείωτα 
μεγέθη. Η ακόλουθη μελέτη περίπτωσης συγκρίνει κατα-
σκευασμένα και φυσικά θέλγητρα στη Βόρεια Αμερική.

Μελέτη περίπτωσης: Κατασκευασμένα θέλγητρα στη Βόρεια Αμερική

Ο Πίνακας 9.1. παρέχει μια επισκόπηση των δημοφιλέστερων τύπων κατασκευασμένων θελγήτρων στη Βόρεια 
Αμερική. Τα θεματικά πάρκα, τα καζίνο και οι ζωολογικοί κήποι συγκαταλέγονται ανάμεσα στα μέρη με τη με-
γαλύτερη επισκεψιμότητα, ένα μοτίβο που παρατηρείται παγκοσμίως, αν και οι τοπικές συνθήκες καθώς και το 
ύψος της τιμής των εισιτηρίων, μπορούν σε κάποιον βαθμό να επηρεάσουν τις συγκεκριμένες επιλογές.

Πίνακας 9.1. Επισκέψεις των Βορειοαμερικανών σε θέλγητρα το 2003. (Cook et al., 2006)

Είδος θελγήτρου Επισκεψιμότητα 
(εκατομμύρια επισκέψεων)

Θεματικά πάρκα και πάρκα αναψυχής 320
Καζίνο 310
Ζωολογικοί κήποι και ενυδρεία 134
Αγώνες μπέιζμπολ (major league) 68
Αγώνες αμερικάνικου ποδοσφαίρου (major league) 17
Παραστάσεις στο Broadway 11

Αγώνες ταχύτητας της Nascar (Winston Cup) 7

Σε αντίθεση με τα κατασκευασμένα θέλγητρα, τα 58 εθνικά πάρκα της Αμερικής καλύπτουν μία έκταση 
340.000 km2, με 18.222 km2 θαλασσών, λιμνών και δεξαμενών, 19.720 km μονοπατιών και 13.700 km δρόμων. 
Φιλοξενούν περίπου 330 εκατομμύρια επισκέπτες ετησίως, μέγεθος σημαντικά μικρότερο από την επισκεψιμό-
τητα των κατασκευασμένων θελγήτρων των ΗΠΑ (National Park Service, 2019).

Οι Cooper et al. (2003) ταξινομούν τα θέλγητρα με 
βάση το ιδιοκτησιακό τους καθεστώς, τη χωρητικότη-
τα, την αγορά ή τη γεωγραφική τους εμβέλεια, τη μο-
νιμότητα και το είδος τους. Ωστόσο, αυτές οι ταξινο-
μήσεις φαίνεται πως είναι μάλλον περιορισμένες και 
δεν λαμβάνουν υπόψη ζωτικούς παράγοντες, όπως 
την εμπλοκή διαφόρων ομάδων, την πρόσβαση και 
άλλους παράγοντες (Leask, 2003). Για αυτόν τον λόγο, 
ο Leask (2003) προτείνει ένα πληρέστερο μοντέλο, που 

βασίζεται στο προϊόν και τους πόρους, αλλά λαμβάνει 
συγχρόνως υπόψη και άλλους σημαντικούς παράγο-
ντες (Εικ. 9.1.).

Οι Weaver και Lawton (2010) υποστηρίζουν, επί-
σης, ότι δεν αρκεί η απλή καταγραφή και κατηγοριο-
ποίηση των θελγήτρων, αλλά απαιτείται από τους δι-
αχειριστές και τους ιδιοκτήτες τους να τα αξιολογούν 
ανά τακτά χρονικά διαστήματα, χρησιμοποιώντας μια 
ποικιλία χαρακτηριστικών. Αυτά περιλαμβάνουν το 
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ιδιοκτησιακό καθεστώς, τον προσανατολισμό, τη δι-
αμόρφωση του χώρου, την αυθεντικότητα, τη σπανι-
ότητα, το κύρος, τη φέρουσα ικανότητα, την προσβα-
σιμότητα, την αγορά και το πλαίσιο ανάπτυξής τους 
(Weaver and Lawton, 2010). Η δυσκολία ταξινόμησης 
των θελγήτρων προκύπτει ευκρινώς από το ευρύ φά-

σμα δραστηριοτήτων και εγκαταστάσεων που παρέχει 
το Highland Safaris στη Σκωτία (βλ. μελέτη περίπτω-
σης), στο οποίο ένα πλήθος παραγόντων, όπως η γε-
ωγραφική θέση, η τοποθεσία και οι χρήσεις γης, κα-
θιστούν το συγκεκριμένο θέλγητρο σχεδόν μοναδικό 
στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Μελέτη περίπτωσης: Highland Safaris στη Σκωτία

Η Highland Safaris αυτοπεριγράφεται ως η πρώτη στην κατηγορία της εταιρεία «Land Rover Safari» και 
διαχείρισης εκδηλώσεων της Σκωτίας. Λειτουργώντας στο Highland Perthshire, έχει αναπτύξει μια σειρά και-
νοτόμων δραστηριοτήτων που επιτρέπουν τόσο σε μεγάλες όσο και σε μικρές ομάδες επισκεπτών να βιώσουν 
το εντυπωσιακό τοπίο και τον πολιτισμό της Σκωτίας. Η επιχείρηση καλωσορίζει μεμονωμένους επισκέπτες και 
αναλαμβάνει τη διοργάνωση ιδιωτικών πάρτι και γιορτών (για ενήλικες και παιδιά), καθώς και εκδηλώσεων για 
σχολεία και την εταιρική αγορά. Η Highland Safaris έχει λάβει διάφορες διακρίσεις και βραβεία, συμπεριλαμ-
βανομένης της διάκρισης για το «πιο απολαυστικό τουριστικό θέλγητρο» (Most Enjoyable Visitor Attraction) 
ενώ έφτασε στην τελική φάση των βραβείων Thistle της VisitScotland δύο φορές.

Για τον επισκέπτη που έχει σκοπό την αναψυχή, το κεντρικό προϊόν της Highland Safaris είναι τα σαφάρι με 
Land Rover (Εικ. 9.2.), τα οποία διαρκούν από μιάμιση έως τέσσερις ώρες και εξερευνούν την εξοχή με οχήματα 
εκτός δρόμου, προσφέροντας και επιλογές πεζοπορίας. Οι περιηγήσεις μπορεί να έχουν θεματικό χαρακτήρα 
εδραζόμενες σε μια ποικιλία θεμάτων, όπως τη γεωλογία, την άγρια ζωή, την ιστορία, τα εποχικά σαφάρι και τα 
σαφάρι ειδικού ενδιαφέροντος (π.χ. με σκοπό τη φωτογραφία).

Η εταιρεία έχει βρει τρόπους για να αποκομίσει μεγαλύτερα κέρδη από την αγορά πεζοπορίας και ποδηλα-
σίας. Εκτός από την παροχή υποδομών, όπως η ενοικίαση ποδηλάτων, η Highland Safaris προσφέρει σαφάρι 
πεζοπορίας ή ποδηλασίας, στα οποία οι επισκέπτες επιλέγουν μεταξύ διαφόρων διαδρομών (διάρκειας μεταξύ 
δύο και έξι ωρών), ενώ στη συνέχεια αφήνονται στην κορυφή του λόφου της επιλογής τους μαζί με χάρτες της 
διαδρομής, δελτία πληροφοριών, έναν αριθμό κλήσης έκτακτης ανάγκης, ένα κιτ επισκευής ποδηλάτων (όταν 
απαιτείται) και ένα προαιρετικό καλάθι για πικνίκ. Προσφέρονται, επίσης, ορειβατικές διαδρομές με οδηγό. Αυ-
τές οι δραστηριότητες απευθύνονται τόσο σε τακτικούς περιπατητές και ποδηλάτες, που εκτιμούν τις γνώσεις 
και τις συστάσεις ειδημόνων για την περιοχή, όσο και σε εκείνους που δεν είναι συνηθισμένοι σε αυτό το είδος 
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Εικόνα 9.1. Ταξινόμηση των τουριστικών θελγήτρων. (Προσαρμογή από Leask, 2003, σελ. 7)
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Μαθησιακοί στόχοι

Ολοκληρώνοντας το κεφάλαιο, θα μπορείτε να:

• εξηγείτε τη διαχείριση τουριστικών προορισμών μέσα σε ένα θεωρητικό και εννοιολογικό πλαίσιο
• κατανοείτε τις δομές που υπάρχουν για να διευκολύνουν την αποτελεσματική διαχείριση ενός τουριστι-

κού προορισμού
• αξιολογείτε τη διαχείριση των τουριστικών προορισμών
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Εισαγωγή

Η διαχείριση τουριστικού προορισμού περιγράφει την 
οργάνωση, ανάπτυξη, προώθηση και διαχείριση μιας 
συγκεκριμένης περιοχής, η οποία διαθέτει ιδιότητες 
και χαρακτηριστικά που την καθιστούν ελκυστική για 
επίσκεψη. Ο καθορισμός συγκεκριμένων περιοχών ως 
προορισμών έχει ουσιαστικά εξελιχθεί μέσω της ανα-
γνώρισης της οικονομικής αξίας του τουρισμού, της 
ανάγκης για μεγαλύτερη ανταγωνιστικότητα στην πα-
γκόσμια σκηνή και της ανάγκης για ύπαρξη κάποιας ορ-
γάνωσης και δομής προκειμένου αυτό να επιτευχθεί.

Η έννοια της διαχείρισης τουριστικών προορισμών 
είναι ζωτικής σημασίας για την κατανόηση της σύγχρο-
νης διοίκησης του τουρισμού, διότι αποτελεί το υπόβα-
θρο στο οποίο εδράζονται οι περισσότερες δραστηριό-
τητες μάρκετινγκ, ανάπτυξης και σχεδιασμού. Λειτουργεί 
ως μέσο καθορισμού μιας περιοχής ως προορισμού και 
προσφέρει τα μέσα για την προώθησή της στις αγορές, 
κάτι που θα βοηθάει όλες τις επιχειρήσεις του προορι-
σμού, ορισμένες εκ των οποίων δεν θα ήταν σε θέση να 
αναπτύξουν μια ευρύτερη καμπάνια μάρκετινγκ, είτε από 
οικονομική άποψη είτε από πλευράς επίδρασης. Πολλές 
μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) τουρισμού ωφε-
λούνται όταν εντάσσονται σε έναν προορισμό, ιδιαίτερα 
όταν οι ίδιες δεν αποτελούν έναν ανεξάρτητο προορισμό, 
με τον τρόπο που συμβαίνει, για παράδειγμα, στην περί-
πτωση ενός γνωστού θεματικού πάρκου.

Υπάρχουν πολλές προκλήσεις στη διαχείριση του-
ριστικών προορισμών, οι οποίες παρουσιάζονται σε 
αυτό το κεφάλαιο. Υπάρχουν επίσης πολλοί σύνδε-
σμοι με άλλες δραστηριότητες που εξετάζονται σε άλ-
λες ενότητες του βιβλίου, όπως οι στρατηγικές του-
ριστικού μάρκετινγκ και μεταφορών. Μερικά από τα 
ζητήματα που θίγονται εντός του κεφαλαίου, όπως η 
βιωσιμότητα, η διαχείριση των ομάδων ενδιαφερο-
μένων και η διοίκηση εκδηλώσεων, αναλύονται και 
σε άλλα κεφάλαια σε μεγαλύτερο βάθος. Επομένως, 
οι αναφορές σε άλλα κεφάλαια πρέπει να ληφθούν 
υπόψη προκειμένου να αναπτυχθεί μια πληρέστερη 
κατανόηση της διαχείρισης τουριστικών προορισμών.

Εμφάνιση των τουριστικών 
προορισμών

Κάνοντας μια αναδρομή στο Κεφάλαιο 1, όπου συ-
ζητείται η ιστορική ανάπτυξη του τουρισμού, ανακύ-
πτουν ορισμένα ευρωπαϊκά θέματα που φανερώνουν 
πώς αναπτύχθηκαν οι προορισμοί.

Τον 17ο και 18ο αιώνα, οι ταξιδιώτες ανήκαν στα 
εύπορα κοινωνικά στρώματα και ταξίδευαν με υπη-
ρέτες και φίλους για να «εξερευνήσουν» νέα μέρη. Ο 
De Botton (2002) υποστηρίζει την άποψη ότι αυτοί οι 
πρώτοι εξερευνητές ταξίδευαν για έναν συνδυασμό 
λόγων, όπως για εκπαίδευση (για να αποκομίσουν 
γνώσεις για άλλους πολιτισμούς και για την πολιτιστι-
κή κληρονομιά), περιπέτεια (εξερεύνηση του άγνω-
στου), συλλογή αντικειμένων (φυτών και λειψάνων) 
και ευχαρίστηση (πορνεία και αλκοόλ). Ο μικρός 
αριθμός των ταξιδιωτών και ο αργός ρυθμός των με-
ταφορών περιόριζαν τα ταξίδια αναψυχής (σε αντίθε-
ση με τα θρησκευτικά ταξίδια) σε μια δραστηριότητα 
των πλουσίων. Μόνο με την ανάπτυξη των σιδηρό-
δρομων οι άνθρωποι κατάφεραν να ταξιδέψουν με 
ευκολία. Ο τρόπος ζωής κατά τη βικτοριανή εποχή 
(διακοπές μόνο το καλοκαίρι και περιορισμένα χρή-
ματα) σήμαινε ότι οι άνθρωποι ταξίδευαν μαζικά στα 
παραθαλάσσια θέρετρα κάθε καλοκαίρι, τα οποία, ως 
αποτέλεσμα, γνώρισαν γρήγορη ανάπτυξη. Ωστόσο, 
όταν τα αεροπορικά ταξίδια βελτίωσαν την πρόσβα-
ση στους υπερπόντιους προορισμούς κατά τη δεκα-
ετία του 1950, πολλοί εγχώριοι προορισμοί, ειδικά 
στη βόρεια Ευρώπη και το Ηνωμένο Βασίλειο, όπου 
ο καιρός ήταν περιοριστικός παράγοντας, υπέφεραν 
από μείωση του αριθμού των επισκεπτών τους και 
μια μακρά περίοδο παρακμής, καθώς οι προτιμήσεις 
των ανθρώπων άλλαξαν και οι προσδοκίες τους αυ-
ξήθηκαν με την ευκολότερη πρόσβαση στην ηπειρω-
τική Ευρώπη. Επιχειρώντας έναν πιο πρόσφατο πα-
ραλληλισμό, η πτώση της Σοβιετικής Ένωσης έφερε 
σημαντική αύξηση του πλούτου μεταξύ ενός μικρού 
αριθμού Ρώσων που μπορούσαν να ταξιδέψουν, σε 
συνδυασμό με αλλαγές στις προσδοκίες τους (και την 
ελευθερία να ταξιδέψουν), ενώ ως αποτέλεσμα πολ-
λά εγχώρια θέρετρα στη Ρωσία αντιμετώπισαν περι-
όδους παρατεταμένης ύφεσης.

Η εστίαση στην ευρωπαϊκή ταξιδιωτική ιστορία 
οφείλεται στο γεγονός ότι μόνο κατά την τελευταία 
δεκαετία ο εξερχόμενος τουρισμός σημείωσε σημα-
ντική ανάπτυξη στις ασιατικές περιοχές. Σε άλλες χώ-
ρες η κατάσταση είναι διαφορετική. Ο Καναδάς και η 
Αυστραλία χρησιμοποιούν τα αεροπορικά ταξίδια σε 
σχετικά μεγάλο βαθμό, λόγω των μεγαλύτερων απο-
στάσεων των εσωτερικών ταξιδιών, ενώ η αγορά των 
ΗΠΑ χρησιμοποιεί τα αεροπορικά ταξίδια σε μικρότε-
ρο πλέον βαθμό, εξαιτίας της αυξανόμενης ταλαιπω-
ρίας που σχετίζεται με την ασφάλεια των αεροδρομί-
ων (ως αποτέλεσμα της ανησυχίας για τρομοκρατικές 
επιθέσεις), αλλά και της αυξημένης ταλαιπωρίας που 
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αφορά πολλά αεροπορικά ταξίδια. Η ιδιοκτησία ιδι-
ωτικού αυτοκινήτου είναι, επίσης, πλέον πολύ υψη-
λότερη στις χώρες αυτές, οδηγώντας στο φαινόμε-
νο του «οδικού ταξιδιού» (road trip). Πρόκειται για 
ταξίδια που διαρκούν από δύο ημέρες έως και έναν 
μήνα, στα οποία η απόλαυση της οδήγησης μεγάλων 
αποστάσεων (την οποία μερικοί άνθρωποι βρίσκουν 
ευχάριστη!) είναι σημαντικότερη από τον προορισμό.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, η συνεχιζόμενη παρακμή 
των παραδοσιακών θερέτρων κατά το δεύτερο μισό του 
20ού αιώνα ώθησε τελικά περισσότερους ανθρώπους να 
πραγματοποιούν τις διακοπές τους στο εξωτερικό. Ήταν 
η αυξανόμενη αναγνώριση μεταξύ ενός μεγάλου εύρους 
ομάδων ενδιαφερομένων ότι υπήρχε μια ανάγκη αντι-
στροφής αυτής της ύφεσης και της δημιουργίας ελκυ-
στικών περιοχών για τους τουρίστες, που οδήγησε σε 
μεγαλύτερη υποστήριξη του τουρισμού από τον δημόσιο 
τομέα και σε μια κατανόηση των οικονομικών επιπτώσε-
ων του κλάδου. Μερικοί θα υποστήριζαν, ωστόσο, ότι 
μέχρι το ξέσπασμα του αφθώδους πυρετού στο Ηνωμένο 
Βασίλειο το 2001 η πραγματική οικονομική σημασία του 
τουρισμού δεν είχε γίνει αντιληπτή. Η αύξηση της ανη-
συχίας και η επίγνωση της αξίας του τουρισμού οδήγησε 
σε κυβερνητικές πρωτοβουλίες και στη σύσταση οργα-
νισμών αφιερωμένων στην υποστήριξη του τουρισμού. 
Όμως, η σημασία του τουρισμού έχει αναγνωριστεί και 
σε παγκόσμιο επίπεδο και η δημιουργία της έννοιας του 
τουριστικού προορισμού έχει οδηγήσει σε μια αυξανό-
μενα ανταγωνιστική αγορά.

Προσδιορίζοντας τους 
τουριστικούς προορισμούς

Ένας προορισμός μπορεί να περιγραφεί ως μια καθορι-
σμένη περιοχή με αναγνωρίσιμη επωνυμία (brand) πε-
ριλαμβάνοντας όλα τα θέλγητρα, τα καταλύματα και τις 
εκδηλώσεις που λαμβάνουν χώρα σε αυτήν, τα οποία 
προωθούνται συνολικά ως μέρος του προορισμού.

Οι τουριστικοί προορισμοί ορίζονται ενίοτε ως το 
μέρος όπου οι επισκέπτες διανυκτερεύουν (αλλά αυτό 
θα μπορούσε να ισχύει οπουδήποτε) και πολλοί προ-
ορισμοί επικεντρώνονται στη μετατροπή των εκδρο-
μών σε διανυκτερεύσεις, υποδηλώνοντας την ύπαρξη 
προορισμών για ημερήσιες εκδρομές. Εκεί που οι ορι-
σμοί τείνουν να συμφωνούν είναι στη συζήτηση των 
«ορίων» του προορισμού. Ωστόσο, τα όρια τείνουν να 
θολώνουν τα νερά, καθώς τα διοικητικά όρια μεταξύ 
περιοχών και περιφερειών έχουν μικρό ενδιαφέρον 
για τους τουρίστες, οι οποίοι ορίζουν τις παρυφές του 

προορισμού από τις διαθέσιμες δραστηριότητες και τις 
εγκαταστάσεις που υπάρχουν εντός της αντιληπτής πε-
ριοχής του και της τοπογραφίας του.

Αυτά τα σημεία αποτυπώνονται στον ορισμό που 
προτείνει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Τουρισμού (ΠΟΤ) 
των Ηνωμένων Εθνών (UNWTO, 2007), ο οποίος ανα-
φέρει ότι ένας τουριστικός προορισμός είναι:

ένας φυσικός χώρος στον οποίο ένας επισκέ-
πτης περνάει τουλάχιστον μία νύχτα. Περιλαμ-
βάνει τουριστικά προϊόντα, όπως υποστηρικτι-
κές υπηρεσίες και θέλγητρα, καθώς και τουριστι-
κούς πόρους εντός χρόνου επιστροφής διάρκει-
ας μιας ημέρας. Έχει φυσικά και διοικητικά όρια 
που προσδιορίζουν τη διαχείρισή του, καθώς και 
εικόνες και αντιλήψεις που καθορίζουν την αντα-
γωνιστικότητά του στην αγορά. Οι τοπικοί προο-
ρισμοί ενσωματώνουν διάφορες ομάδες ενδιαφε-
ρομένων, συμπεριλαμβανομένης μιας κοινότητας 
υποδοχής, ενώ μπορούν να αποτελέσουν μέρος 
ενός συμπλέγματος ή δικτύου, σχηματίζοντας με-
γαλύτερους προορισμούς.

Το 2014, ο ΠΟΤ αναθεώρησε αυτόν τον ορισμό 
σε έναν πολύ πιο σύντομο, αλλά αναμφισβήτητα πιο 
ακριβή:

Ο κύριος προορισμός ενός τουριστικού ταξιδιού 
ορίζεται ως ο επισκεπτόμενος τόπος, που έχει κε-
ντρικό ρόλο στη λήψη της απόφασης για την πραγ-
ματοποίηση του ταξιδιού.

Στο πλαίσιο της διαχείρισης τουριστικών προορι-
σμών, υπάρχουν ορισμένα συγκεκριμένα μοντέλα που 
είναι ιδιαίτερα σημαντικά. Το πιο προφανές, που εξετά-
στηκε στο Κεφάλαιο 1, είναι το Τουριστικό Σύστημα του 
Leiper (1979). Εξίσου σημαντικό, ωστόσο, είναι το Μο-
ντέλο του Κύκλου Ζωής του Τουριστικού Προορισμού 
(ή Κύκλος Ζωής Τουριστικής Περιοχής: Tourist Area Life 
Cycle, TALC) (Εικ. 12.1.), το οποίο προέρχεται από το 
Μοντέλο του Κύκλου Ζωής του Προϊόντος (Butler, 1980) 
και το οποίο παρουσιάζει τα στάδια ανάπτυξης, ωρίμαν-
σης, σταθερότητας και παρακμής των προορισμών.

Αυτό το μοντέλο δείχνει τη διαρκώς εξελισσόμενη 
φύση της διαχείρισης προορισμού και την ανάγκη για 
συνεχή αναζωογόνηση και ανάπτυξη του τουριστικού 
προϊόντος, καθώς οι προτιμήσεις και τα ενδιαφέροντα 
των καταναλωτών μεταβάλλονται και γίνονται πιο εκλε-
πτυσμένα. Η Εικόνα 12.1. απεικονίζει επίσης τις τουριστι-
κές τυπολογίες του Doxey (Irridex) και του Plog, οι οποί-
ες θα εξηγηθούν λεπτομερέστερα στα κεφάλαια 14 και 
16. Ο Bryan (1977) πρότεινε έναν άξονα στον οποίο μπο-
ρούν να «τοποθετούνται» τουρίστες με βάση την εξει-
δίκευσή τους στις δραστηριότητες αναψυχής, ο  οποίος 
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εκτείνεται από «γενικούς αρχάριους» έως «εξειδικευ-
μένους ειδήμονες». Παρατηρείται ότι όσο περισσότερο 
αναπτύσσεται ένας προορισμός, τόσο περισσότεροι αρ-
χάριοι γενικοί τουρίστες τον επισκέπτονται. Ταυτόχρο-
να, οι εξειδικευμένοι τουρίστες αρχίζουν να αισθάνονται 
συνωστισμένοι στον προορισμό, που κατά την άποψή 
τους είναι υπερβολικά ανεπτυγμένος (Προορισμός Α 
στο σχήμα), και έτσι τον εγκαταλείπουν προκειμένου να 
ανακαλύψουν τα επόμενα λιγότερο ανεπτυγμένα σημεία 
(Προορισμός Β). Εκεί, θα παρατηρηθεί το ίδιο φαινό-
μενο προϊόντος του χρόνου· δηλαδή όσο περισσότεροι 
εξειδικευμένοι τουρίστες «ανακαλύπτουν» τον Προορι-
σμό Β, τόσο περισσότεροι γενικοί αρχάριοι θα αρχίσουν 
να καταφθάνουν, εκτοπίζοντας τους εξειδικευμένους, 
οι οποίοι στη συνέχεια προχωρούν στον επόμενο νέο 
προορισμό (Προορισμός Γ) και ούτω καθεξής. Αυτό το 
φαινόμενο αναφέρεται ως «αλληλουχία της αναψυχής» 
(Orams, 1999). Οι εν λόγω εξελίξεις επισημαίνουν την 
ανάγκη «διαχείρισης» των τουριστικών προορισμών 
ώστε να αποφευχθούν οι μεγάλες περίοδοι παρακμής 
και η μετακίνηση τουριστών σε άλλους προορισμούς, 
ως αποτέλεσμα της δυσαρέσκειας, του συνωστισμού και 
του ανταγωνισμού. Ως εκ τούτου, η διαχείριση τουριστι-
κών προορισμών καθοδηγείται αναμφισβήτητα από τη 
ζήτηση (βλ. Κεφάλαιο 2).

Ο δημόσιος και ιδιωτικός τομέας 
στη διαχείριση τουριστικών 
προορισμών

Ο δημόσιος τομέας είχε ανέκαθεν επιδείξει ενδιαφέρον 
για την ανάπτυξη και προώθηση του τουρισμού. Παρα-
δοσιακά, η εμπλοκή του δημόσιου τομέα, μέσω εθνικών, 
περιφερειακών και τοπικών οργανισμών, περιλαμβάνει:

• έρευνα και συλλογή δεδομένων σχετικά με τον 
αριθμό των επισκεπτών και την κατανομή τους

• πρόβλεψη μελλοντικής ζήτησης, αξιολόγηση μελλο-
ντικών ροών τουρισμού και αναγνώριση ευκαιριών 
και αναγκών για την αύξηση της δυναμικότητας μέ-
σω της ανάπτυξης

• αξιολόγηση της επίδρασης του τουρισμού στην το-
πική οικονομία, την απασχόληση και τα επίπεδα 
των εισοδημάτων

• ενέργειες για την προώθηση ευκαιριών για εσωτε-
ρικές επενδύσεις και την ανάπτυξη υποδομών για 
την προσέλκυση επαγγελματικών ταξιδιών

• εκτίμηση της ζήτησης για αναψυχή και ψυχαγωγία, 
καθώς και αξιολόγηση των ελλείψεων σε εγκατα-
στάσεις και υπηρεσίες

• αξιολόγηση και διαχείριση των πιέσεων που ασκεί 
ο τουρισμός σε φυσικούς και δομημένους χώρους 
κληρονομιάς

• εκτίμηση και διαχείριση των ροών των ατόμων 
εντός ενός προορισμού

• πρόβλεψη και συντήρηση χώρων στάθμευσης αυ-
τοκινήτων, δημόσιων τουαλετών και αστικού εξο-
πλισμού

• πρόβλεψη ύπαρξης χώρων στάθμευσης για πούλ-
μαν και διαχείριση της αποβίβασης των επισκεπτών 
για την προστασία ιστορικών τοποθεσιών

• παροχή ή/και αδειοδότηση θερέτρων, κάμπινγκ και 
χώρων διεξαγωγής εκδηλώσεων

• διαχείριση κέντρων και δικτύων πληροφόρησης 
επισκεπτών

• προώθηση του προορισμού και της περιοχής ως 
προορισμού

• ενέργειες για την αύξηση των εσόδων από τον 
τουρισμό ενθαρρύνοντας τη μεγαλύτερη διάρκεια 
παραμονής και την αύξηση των δαπανών των επι-
σκεπτών

• συνεργασία με τις τοπικές επιχειρήσεις για βελτίω-
ση και ενίσχυση της ποιότητας.

Σε συνάρτηση με τα παραπάνω, ο δημόσιος τομέ-
ας συχνά εμπλέκεται σε πολλές ακόμα δραστηριότητες 
που υποστηρίζουν και συμπληρώνουν τον τουρισμό, 
οι οποίες συνήθως παρέχονται μέσω κρατικών τομέων 
«αναψυχής» ή «πολιτισμού», που εντάσσουν τον του-
ρισμό στο πλαίσιο λειτουργίας τους:

• τέχνες και πολιτισμός
• δημόσια τέχνη
• πολιτιστικές παραδόσεις, εκδηλώσεις και φεστιβάλ
• δημόσιες εκδηλώσεις
• διαχείριση εγκαταστάσεων αθλητισμού και ανα-

ψυχής. 

Ιστορικά, ο ιδιωτικός τομέας τείνει να λειτουργεί 
εντός (πολύ μικρές επιχειρήσεις και ΜΜΕ) και μεταξύ 
(εθνικές και πολυεθνικές επιχειρήσεις) των προορι-
σμών, αλλά δεν εμπλέκεται στη διαχείριση του προο-
ρισμού, συχνά θεωρώντας τις υπόλοιπες επιχειρήσεις 
ως ανταγωνιστές και όχι ως πιθανούς συνεργάτες. Η 
επίσημη διαχείριση προορισμών απαιτεί τη συμμε-
τοχή του ιδιωτικού τομέα και, συνεπώς, τη συνεργα-
σία μεταξύ των επιχειρήσεων. Αυτό ενθαρρύνεται για 
δύο βασικούς λόγους:

• Την αναγνώριση ότι οι ιδιωτικές επιχειρήσεις πρέ-
πει να εμπλέκονται σε μια ευρύτερη θεώρηση της 
τοπικής τουριστικής βιομηχανίας στην οποία δρα-
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στηριοποιούνται, επειδή βασίζονται η μία στην άλ-
λη, καθώς και στον δημόσιο τομέα για να παρέχουν 
το πλήρες πακέτο των υπηρεσιών τους

• Στην αυξανόμενη εστίαση στο επονομαζόμενο «τρι-
πλό αποτέλεσμα» και, συνεπώς, στην οικονομική, 
κοινωνική και περιβαλλοντική βιωσιμότητα, τόσο 
των μεμονωμένων επιχειρήσεων όσο και του προ-
ορισμού ως συνόλου.

Πολλοί οργανισμοί διαχείρισης τουριστικών προ-
ορισμών (DMO) εμφανίστηκαν σε αυτό το πλαίσιο με 
τον ιδιωτικό τομέα να προσκαλείται να συμμετέχει σε 
συναντήσεις, σε συντονιστικές επιτροπές και εκτελεστι-
κά συμβούλια των «DMO» και να του προσφέρεται βή-
μα στην τοπική βιομηχανία, επιτρέποντάς του να ανα-
λάβει την ευθύνη του ευρύτερου πλαισίου εντός του 
οποίου λειτουργεί.

Μελέτη περίπτωσης: Ο τουρισμός στην Ευρωπαϊκή  Ένωση

Ο τουρισμός στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.) συντονίζεται μέσω του Τμήματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις 
Επιχειρήσεις και τη Βιομηχανία, αποδεικνύοντας την οικονομική αξία του τουρισμού. Το τμήμα διαμορφώνει 
τις πολιτικές για τον τουρισμό σε επίπεδο Ε.Ε., οι οποίες εστιάζουν σε τέσσερις βασικούς τομείς, με σκοπό την 
επίτευξη:

• ανταγωνιστικότητας και βιωσιμότητας του ευρωπαϊκού τουρισμού
• βελτίωσης του ρυθμιστικού περιβάλλοντος για τον τουρισμό
• ενισχυμένης κατανόησης και προβολής του τουρισμού
• υποστήριξης στο πεδίο της προώθησης των ευρωπαϊκών προορισμών.

Το 2006, εισήχθη μια νέα πολιτική για τον τουρισμό, η οποία στόχευε στη στήριξη της τουριστικής βιομηχανί-
ας, στην αντιμετώπιση ορισμένων προβλεπόμενων προκλήσεων και στη διατήρηση της ανταγωνιστικότητάς της 
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Εικόνα 12.1. Το μοντέλο κύκλου ζωής του τουριστικού προορισμού.


