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ΠΔΡΙΛΗΦΗ 

Ζ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία θηινδνμεί λα εμεηάζεη ην δήηεκα ηνπ πξνζθπγηθνχ 

θαη ην πψο νη δηάθνξεο πηπρέο ηνπ επεξέαζαλ ηνλ ηνπξηζκφ ζην λεζί ηεο Λέζβνπ, 

ψζηε λα θαηαιήμνπκε ζε κηα ζαθή θαη μεθάζαξε πξφηαζε γηα ηελ ηνπξηζηηθή 

αλάπηπμε ηνπ λεζηνχ πέξαλ απηήο ηεο θξίζηκεο θακπήο. Οη ηξεηο ζεκαηηθνί άμνλέο 

ηεο είλαη ην πξνζθπγηθφ δήηεκα ηδσκέλνπ σο θξίζε, ν ηνπξηζκφο θαη ε επηθνηλσλία/ 

επηθνηλσληαθή δηαρείξηζε ηεο θξίζεο ζηνλ ηνπξηζκφ. Κνηλφο παξνλνκαζηήο φισλ 

είλαη ε γεσγξαθηθή εζηίαζε, δειαδή ην λεζί ηεο Λέζβνπ. Γηεμήρζε, ινηπφλ, πνηνηηθή 

έξεπλα κε εξγαιείν ηε ζπλέληεπμε θαη ηελ νκάδα εζηίαζεο κε ζθφπηκε 

δεηγκαηνιεςία ζε 13 εηδηθνχο ζε θάζε έλαλ απφ ηνπο πξναλαθεξζέληεο άμνλεο. 

Ζ αλάιπζε έδεημε ηα εμήο απνηειέζκαηα. Παξά ηηο φπνηεο πξνζπάζεηεο, δελ ππήξμε, 

θαηά γεληθή νκνινγία, πξαγκαηηθή δηαρείξηζε ηεο θξίζεο, πφζν κάιινλ 

επηθνηλσληαθή ηεο δηαρείξηζε. Γελ ππήξμε θνηλή θαηεπζπληήξηα θαη ν DMO ηνπ 

λεζηνχ σο πξννξηζκνχ ιεηηνπξγεί κφλν θαη’ φλνκα. Τπάξρνπλ πάγηα πξνβιήκαηα 

ζηνλ ηνπξηζκφ πνπ επηδείλσζε ε πξνζθπγηθή θξίζε θαη ζπληεξνχλ ηα ζπγθξνπφκελα 

κηθξνζπκθέξνληα ηνπηθψλ θαη πεξηθεξεηαθψλ δπλάκεσλ. Σέινο, πξνηάζεθε ε 

εθαξκνγή ηνπ κνληέινπ ηνπ επθπνχο ηνπξηζκνχ (Αβδεκηψηεο, 2016) θαηά ην 

αληίζηνηρν πξφηππν πνπ εθαξκφζηεθε ζηε Υαιθηδηθή. 
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ABSTRACT 

This dissertation aspires to examine the refugee crisis and how its various 

manifestations had an impact on tourism on the island of Lesvos. We aim to make a 

clear and tangible proposition in order to restore tourism growth beyond this turning 

point. It consists of three major subject areas: the refugee crisis at the Aegean front, 

tourism and communication/ crisis management and communication in tourism. Their 

common denominator is their geographic focus on the island of Lesvos. Thus, we 

conducted a qualitative research using interviews and focus groups with purposeful 

sampling and a sample of 13 specialists on the aforementioned major subject areas. 

Our analysis showed that despite some efforts there was no crisis management 

whatsoever, and, as a result, there was no crisis communication. No certain strategy 

was implemented and the island’s DMO was not just inactive, but present in name 

only. There are stagnant issues and constant problems which were aggravated by the 

refugee crisis and are maintained by the conflicting local and regional interests. 

Finally, we proposed the implementation of the smart tourism model (Avdimiotis, 

2016) on the island of Lesvos, according to the existing implemented model of 

Chalikidiki. 

 

 

 

 

 

Keywords: Refugee Crisis, Crisis Management, Communication, Crisis 

Communication, Lesvos island, Tourism, Tourism Product, Smart Tourism 
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ΔΤΥΑΡΙΣΙΔ 

Καηαξράο, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ζεξκά ηνλ επηβιέπνληα θαζεγεηή κνπ, ηνλ 

θχξην πχξν Αβδεκηψηε, γηα ηελ θαζνδήγεζε, ηε ζηήξημε θαη ηελ απίζηεπηε 

ππνκνλή ηνπ. Γελ ζα ήηαλ ππεξβνιή λα πσ φηη ε εθπφλεζε ηεο παξνχζαο 

δηπισκαηηθήο εξγαζίαο δελ ζα ήηαλ δπλαηή ρσξίο ηε ζπκβνιή ηνπ. 

Δπραξηζηίεο νθείισ ζε κηα δαζθάια βηβιηνθάγν θαη έλαλ γεσπφλν δπλαηφ ιχηε 

ζηαπξνιέμσλ πνπ νλνκάδσ γνλείο θαη ηελ επξχηεξε νηθνγέλεηα, εηδηθφηεξα ηε 

δαζθάια/θνπκπάξα/θίιε/κέληνξα ηαπξνχια, πνπ κε ζηεξίδνπλ παξά ην φ,ηη είκαη. 

Δπραξηζηψ πνιχ 

Μηα Μαξία κε ηα πνπά γηα ηε θηινμελία∙ 

Μηα Σψληα, κηα Γαξπθαιηά, κηα Όιγα θαη κηα Δχε, κηα Hazel, κηα νθία, κηα Νάληηα 

θαη έλαλ επγελή θχξην νλφκαηη Εεξάξ, γηαηί είλαη εθεί φηαλ ηνπο ρξεηάδεζαη - θαη 

απηφ είλαη πξνλφκην∙ 

Σνλ Φψηε θαη ηε Θεαλψ, ηα κεγαιχηεξα αδέξθηα πνπ απέθηεζα κεγάιε∙ 

Σε Γέζπνηλα, ηε Μαξία θαη ηε Νηηάλα γηα ηε δεκηνπξγηθφηεηα∙ 

Σελ Αγγειηθή γηα ηελ ππέξνρε εζηθή ππνζηήξημε θαη ηελ πξαθηηθή ηεο βνήζεηα. 

Πξέπεη, ηέινο, λα πσ έλα επραξηζηψ ζε φινπο φζνη κε κχεζαλ κε θάπνην ηξφπν, ην 

δηθφ ηνπο ηξφπν, ζηε γιψζζα θαη κνπ κεηέδσζαλ ηελ αγάπε ηνπο γηα απηήλ. Απφ εθεί 

μεθίλεζε γηα κέλα ην ηαμίδη. 

Γηθφ ηνπο ην θηαίμηκν∙ 

Γηθηά κνπ ε επζχλε. 

αο επραξηζηψ, 

 

Υαξνχια 
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ΔΙΑΓΧΓΗ 

ηηο ζχγρξνλεο θνηλσλίεο παξαηεξνχληαη ηαρείεο κεηαβνιέο, νη νπνίεο έρνπλ άκεζεο 

ζπλέπεηεο ζηα κέιε ηεο ζε αηνκηθφ θαη ζπιινγηθφ επίπεδν. Σαπηφρξνλα, νη θίλδπλνη 

είλαη δηάρπηνη ζε θάζε δξαζηεξηφηεηα ηεο θαζεκεξηλήο δσήο. Κάζε εμσηεξηθή δξάζε 

ζπλδέεηαη κε απνθάζεηο, νη νπνίεο επεξεάδνπλ ηα πξφζσπα πνπ εκπιέθνληαη ζε 

απηέο. Χζηφζν ηα απνηειέζκαηα ησλ απνθάζεσλ θαη ησλ δξάζεσλ δελ είλαη πάληα 

πξνβιέςηκα. ην πεξηβάιινλ απηφ αλαπηχζζεηαη κηα θνηλσλία ηεο δηαθηλδχλεπζεο, 

ζεσξία πνπ δηαηππψζεθε πξψηα απφ ηνλ Beck. χκθσλα κε ηε ζεσξία απηή θάζε 

έιεγρνο ησλ ζπλεπεηψλ θαη ησλ θηλδχλσλ πνπ ππνθξχπηνληαη ζε κηα ιεθζείζα 

απφθαζε ακθηζβεηείηαη. Έηζη, θάζε γλψζε κεηαηξέπεηαη ζε ελδερφκελν θίλδπλν. 

ηελ πνξεία απηή εληνπίδνληαη πνιιά ζηνηρεία – θίλδπλνη, πνπ κπνξνχλ λα 

εμειηρζνχλ ζε θξίζεηο (Beck, 2009). 

Ζ δηαρείξηζε ησλ θξίζεσλ είλαη κηα δηαδηθαζία, ζηελ νπνία επηρεηξείηαη ε δηαρείξηζε 

ηνπ θηλδχλνπ. Γειαδή, πξφθεηηαη γηα ελέξγεηεο πνπ απνζθνπνχλ ζην λα απνθεπρζνχλ 

θαη λα εθηηκεζνχλ γεγνλφηα δηαθνξεηηθήο πξνέιεπζεο, επηρεηξψληαο λα πεξηνξηζηεί ε 

πηζαλφηεηα εκθάληζεο θηλδχλσλ ή κε ηε ιήςε πξνζηαηεπηηθψλ κέηξσλ γηα λα 

κεησζνχλ ηειηθά νη ζπλέπεηεο ησλ θηλδχλσλ. Χζηφζν, γηα λα απνθεπρζνχλ ηειηθά ηα 

αλεπηζχκεηα γεγνλφηα ή λα κεησζνχλ ζηνλ κέγηζην βαζκφ νη πηζαλφηεηεο ζπλδξνκήο 

απηψλ απαηηείηαη ε ηήξεζε νξηζκέλσλ δηαδηθαζηψλ δηαρείξηζεο θξίζεσλ εθ κέξνπο 

ησλ εκπιεθφκελσλ θνξέσλ (Lesenciuc & Nagy, 2008). 

Έηζη, ε δηαρείξηζε θξίζεσλ εκθαλίδεηαη σο κηα δηαδηθαζία θαηά ηελ νπνία 

ζρεδηάδνληαη θαη εθαξκφδνληαη ζηξαηεγηθέο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ελφο 

απξνζδφθεηνπ θαη αξλεηηθνχ γεγνλφηνο. Πξφθεηηαη γηα κηα ζεηξά δηαδηθαζηψλ θαη 

ιεηηνπξγηψλ πνπ επηηξέπνπλ ηελ αλάπηπμε κεραληζκψλ αλαγλψξηζεο, εμέηαζεο θαη 

πξφβιεςεο ζεκάησλ, ζηα νπνία απνδίδεηαη ε πξφθιεζε αξλεηηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη 

κηα ζεηξά κεραληζκψλ εμεχξεζεο ηξφπσλ γηα ηελ πξφιεςε θαη αληηκεηψπηζε θξίζεσλ 

(Darling, 1994). 

ε απηφ αθξηβψο ην πιαίζην είλαη απαξαίηεηε ε επηθνηλσληαθή δηαρείξηζε κηαο 

θξίζεο, δειαδή ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ε θξίζε ζα κεηαδνζεί ζηα ελδηαθεξφκελα θαη 

εκπιεθφκελα κέξε αιιά θαη ζην ζχλνιν ηεο ππφ εμέηαζε θνηλσλίαο. Ζ 

επηθνηλσληαθή δηαρείξηζε, άιισζηε, έρεη ζαλ απψηεξν ζηφρν λα πξνζηαηέςεη ηα κέιε 
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ηεο θνηλσλίαο, λα ηνπο εληζρχζεη ζηελ επηβίσζή ηνπο αιιά θαη ζηελ άκεζε θαη κε 

ιηγφηεξεο ζπλέπεηεο απνθαηάζηαζε ηεο ηάμεο θαη νκαινπνίεζε ηεο θαηάζηαζεο γηα 

ηε δηαζθάιηζε ηεο ζηαζεξφηεηαο (CDC, 2002). 

Σέινο, δε κπνξεί λα ακθηζβεηεζεί φηη θαηά ηελ επηθνηλσληαθή δηαρείξηζε κηαο θξίζεο 

ηα Μέζα Μαδηθήο Δλεκέξσζεο αλαιακβάλνπλ άθξσο ζεκαληηθφ ξφιν, θαζψο 

απνηεινχλ ην θαηάιιειν κέζν γηα ηνλ επεξεαζκφ ηεο θνηλήο γλψκεο θαη ην 

ζρεκαηηζκφ απφςεσλ κέζσ ησλ εηθφλσλ θαη ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ παξέρνπλ 

(Παλαγηψηνπ, 2005). 

Όια ηα παξαπάλσ απνθηνχλ ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ αλ κειεηήζνπκε ηνλ ηνπξηζηηθφ 

ηνκέα θαη ηηο θξίζεηο πνπ κπνξεί λα βηψζεη. Ο ηνπξηζκφο πιένλ έρεη αλαρζεί ζε κηα 

δεκνθηιή δξαζηεξηφηεηα αλαςπρήο ζε παγθφζκην επίπεδν. Πξφθεηηαη γηα κηα 

δξαζηεξηφηεηα πνπ απνηειεί ηελ βαζηθφηεξε πεγή εζφδσλ ηφζν γηα ηε ρψξα 

πξνέιεπζεο φζν θαη ππνδνρήο. Έρεη αλαρζεί, ινηπφλ, ζε κηα πεγή εζφδσλ χςηζηεο 

ζεκαζίαο. Σα εηζνδήκαηα πνπ εμαζθαιίδνληαη ζηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο απφ ηηο 

πιεξσκέο γηα ηα ηνπξηζηηθά αγαζά θαη ηηο ππεξεζίεο ππνινγίδνληαη ζην 30% ηνπ 

παγθνζκίνπ εκπνξίνπ ππεξεζηψλ θαη ζην 6% ηνπ ζπλφινπ εμαγσγήο ππεξεζηψλ θαη 

αγαζψλ. Σαπηφρξνλα δεκηνπξγνχληαη λέεο ζέζεηο εξγαζίαο απφ ηηο ηνπξηζηηθέο 

επηρεηξήζεηο, ελψ νη ππεξεζίεο κεηαθνξψλ, νη μελνδνρεηαθέο επηρεηξήζεηο, ηα 

ηνπξηζηηθά ζέξεηξα θαη αμηνζέαηα, νη ρψξνη δηαζθέδαζεο, ηα εκπνξηθά θαηαζηήκαηα 

είλαη νξηζκέλνη κφλν θιάδνη πνπ εληζρχνληαη απφ ηελ άλζεζε ηνπ ηνπξηζκνχ 

(Κνπλαιάθε, 2017).  

Χζηφζν, ν ηνπξηζκφο δελ παξακέλεη αλέπαθνο απφ ηηο ηξέρνπζεο θξίζεηο αιιά 

ζίγεηαη δσηηθά απφ απηέο. πλέπεηεο ησλ θξίζεσλ απηψλ έρνπλ ππάξμεη αθπξψζεηο 

θαη αλαβνιέο ζε θξαηήζεηο, κείσζε ησλ αθίμεσλ ηνπξηζηψλ, δηάβξσζε ηεο 

εκπηζηνζχλεο ησλ πειαηψλ, κεησκέλα έζνδα θαη θέξδε θηι. (Ghaderi, et al., 2012). 

Μεηαμχ ησλ θξίζεσλ απηψλ πνπ πξνθαινχληαη απφ ηελ πνιηηηθή αζηάζεηα, ηε 

δηεμαγσγή πνιέκσλ θηι. κπνξνχκε λα εληνπίζνπκε θαη ηηο πξνζθπγηθέο ξνέο πνπ 

εληάζεθαλ απφ ην 2014 θαη κεηά ζηνλ ρψξν ηεο Δπξψπεο θαη εμειίρζεθαλ ζε 

πξνζθπγηθή θαη κεηαλαζηεπηηθή θξίζε.  

Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, ινηπφλ, απνηεινχλ φιεο νη πξναλαθεξζείζεο 

έλλνηεο. Έηζη, ε δνκή ηεο παξνχζαο εξγαζίαο δηακνξθψλεηαη σο εμήο: Ζ παξνχζα 
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ρσξίδεηαη ζε δπν κέξε έλα ζεσξεηηθφ θαη έλα εξεπλεηηθφ. ην πξψην κέξνο 

θαιχπηνληαη νη βαζηθέο έλλνηεο ηεο ζεσξίαο πεξί θξίζεσλ θαη δηαρείξηζεο θξίζεσλ, 

πεξί ηνπξηζηηθήο βηνκεραλίαο, πεξί πξνζθπγηθήο θξίζεο θηι. ην δεχηεξν κέξνο 

επηρεηξείηαη ε θάιπςε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο παξνχζαο κέζσ ηεο δηεμαγσγήο 

πνηνηηθήο έξεπλαο, θαη ζπγθεθξηκέλα ζπλεληεχμεσλ, παξνπζίαζεο θαη αλάιπζεο ησλ 

ζρεηηθψλ απνηειεζκάησλ απηψλ. Ζ δνκή απηή θξίζεθε απαξαίηεηε, ψζηε λα 

εμεηαζηνχλ νη αλαγθαίεο έλλνηεο ηφζν απφ ζεσξεηηθή φζν θαη απφ πξαθηηθή ζθνπηά 

θαη λα ζπλαρζνχλ αμηφπηζηα απνηειέζκαηα βαζηζκέλα ηφζν ζηε ζεσξία φζν θαη ζηελ 

εκπεηξία. Έηζη: 

ην πξψην θεθάιαην πξνζεγγίδεηαη ε έλλνηα ηνπ θηλδχλνπ ζηε ζχγρξνλε θνηλσλία 

αιιά θαη ηεο θξίζεο. Αθνινπζνχλ νη θαηεγνξηνπνηήζεηο πνπ έρνπλ θαζηεξσζεί ζηε 

ζρεηηθή ζεσξία θαη παξνπζηάδνληαη ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ θξίζεσλ. Δπίζεο, 

παξνπζηάδεηαη ην πεξηερφκελν ηεο δηαρείξηζεο θξίζεσλ θαη εθηίζεληαη νη βαζηθέο 

ζεσξίεο πεξί απηήο. 

ην δεχηεξν θεθάιαην γίλεηαη ιφγνο θαη γηα ηελ επηθνηλσληαθή δηαρείξηζε ησλ 

θξίζεσλ, πνπ άιισζηε απνηειεί θεληξηθή έλλνηα ηεο παξνχζαο εξγαζίαο. Δπίζεο, 

παξνπζηάδεηαη ν δσηηθφο ξφινο ησλ ΜΜΔ θαηά ηε δηάξθεηα απηήο θαη παξαηίζεληαη 

νξηζκέλεο βέιηηζηεο πξαθηηθέο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή δηεμαγσγή ηεο.  

ην ηξίην θεθάιαην, εμεηδηθεχεηαη ε έλλνηα ηεο θξίζεο ζηνλ ηνκέα ηνπ ηνπξηζκνχ. 

Έηζη, παξνπζηάδνληαη ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο ηνπξηζηηθήο βηνκεραλίαο, θαη ν 

ηξφπνο κε ηνλ νπνίν απηφο ηειηθά επεξεάδεηαη απφ ηηο ζχγρξνλεο θξίζεηο. Δπίζεο, 

κειεηάηαη ε δηαρείξηζε ησλ θξίζεσλ πνπ ζίγνπλ ηελ ηνπξηζηηθή βηνκεραλία αιιά θαη 

ε ζεκαζία ηεο επηθνηλσληαθήο δηαρείξηζεο απηψλ. 

ην ηέηαξην θεθάιαην γίλεηαη αλαθνξά ζην πξνζθπγηθφ δήηεκα, σο θξίζε ζηελ 

ηνπξηζηηθή βηνκεραλία. Αθνχ αλαιπζεί ν ραξαθηήξαο ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο θαη 

ε επίδξαζε ησλ θξίζεσλ ζε απηφ παξνπζηάδνληαη νη δηαζηάζεηο πνπ έιαβε ε 

πξνζθπγηθή θξίζε ζηελ Διιάδα. Σέινο, κειεηψληαη νη ζπλέπεηεο απηήο εηδηθά ζην 

λεζί ηεο Λέζβνπ. 

ην πέκπην θεθάιαην…  

Πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη ζηε ζχγρξνλε θνηλσλία πνπ ν θίλδπλνο είλαη δηάρπηνο θαη νη 

θξίζεηο είλαη απξφβιεπηεο θαη ζπρλφ θαηλφκελν είλαη θαλεξφ ην ελδηαθέξνλ ηεο 
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έξεπλάο καο. Απηφ έγθεηηαη ζην λα θαηαζηεί ζαθήο ε ζεκαζία ηεο επηθνηλσληαθήο 

δηαρείξηζεο ησλ θξίζεσλ ελ γέλεη θαη εηδηθφηεξα ζηνλ δσηηθφ ηνκέα ηνπ ηνπξηζκνχ, 

πνπ απνηειεί εξγαιείν αλάπηπμεο ζηε ρψξα καο. Με ηελ εθπφλεζε, ινηπφλ, ηεο 

παξνχζαο, ζα δηακνξθσζεί έλα ρξήζηκν εξγαιείν γηα θάζε ελδηαθεξφκελν σο πξνο ηε 

δηαρείξηζε ησλ θξίζεσλ θαη ηελ επηθνηλσληαθή πξνζέγγηζε απηψλ ζηελ ηνπξηζηηθή 

βηνκεραλία, έηζη ψζηε λα πεξηνξηζηνχλ νη δπζάξεζηεο θαη αξλεηηθέο ζπλέπεηεο απηήο, 

ρσξίο λα ηεζεί ζε θίλδπλν ην ηνπξηζηηθφ πξντφλ. 
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1. Κίλδπλνο, θξίζε & δηαρείξηζε θξίζεωλ 

 

1.1 Γηαθηλδύλεπζε & θίλδπλνο 

 

ηηο ζχγρξνλεο θνηλσλίεο, πνπ εκθαλίδεηαη έλαο ηαρχο ξπζκφο αλάπηπμεο θαη 

πξνφδνπ, νη θαηαζηξνθέο είλαη έλα ζχλεζεο θαηλφκελν εμαηηίαο ηνπ απμεκέλνπ 

βαζκνχ έθζεζεο ζε θηλδχλνπο κε ελδερφκελεο νηθνλνκηθέο θαη θνηλσληθέο δεκίεο θαη 

πιηθέο βιάβεο. (Beck, 2009). 

ην πιαίζην απηφ ε δηαθηλδχλεπζε γίλεηαη αληηιεπηή σο ε πηζαλφηεηα ζπλδξνκήο 

ελφο γεγνλφηνο κε δπζάξεζην ραξαθηήξα ζε νξηζκέλν ηφπν θαη ρξφλν θαη κε 

νξηζκέλε ηζρχ. Πξφθεηηαη, ινηπφλ, γηα έλαλ θίλδπλν πνπ αθνξά αλζξψπνπο, 

αληηθείκελα, αθφκα θαη θπζηθά γεγνλφηα. Δίλαη απηνλφεην, βέβαηα, φηη ε 

δηαθηλδχλεπζε ζρεηίδεηαη κε θάηη απξνζδφθεην ην νπνίν ελδέρεηαη λα ζπκβεί ζην 

κέιινλ αιιά αθφκα δελ έρεη ζπκβεί (GTZ, 2004). 

Ο Beck ήηαλ ν πξψηνο πνπ αλαθέξζεθε ζηελ θνηλσλία ηεο δηαθηλδχλεπζεο, 

αλαπηχζζνληαο κηα ζεσξία πνπ ιεηηνπξγεί σο ε βάζε γηα ηελ θαηαλφεζε θαη ηελ 

αληηκεηψπηζε ησλ ζπλεπεηψλ ηεο λεσηεξηθφηεηαο θαη ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο 

ζχγρξνλεο επνρήο (Γεσξγηάδνπ, 1999). 

Βάζεη ηεο ζεσξίαο απηήο ε δηαθηλδχλεπζε επηθξαηεί ζηηο ζχγρξνλεο θνηλσλίεο θαη 

ζρεηίδεηαη κε ηελ αλαηξνπή ησλ παξαδνζηαθψλ ηάμεσλ θαη δνκψλ. ε απηφ ην θιίκα 

εληνπίδνληαη ζπλερφκελεο απεηιέο, γεληθεπκέλεο, απνξξένπζεο απφ ηηο κεηαβνιέο ησλ 

θνηλσληψλ, νη νπνίεο πνιιέο θνξέο ιακβάλνπλ ηεξάζηηεο δηαζηάζεηο. 

Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα απνηειεί ε θιηκαηηθή αιιαγή, ν θφβνο ηεο 

ηξνκνθξαηίαο, πνπ είλαη δηάρπηνο ηε ζχγρξνλε επνρή θηι. (Γεκνχιεο, 1996). 

Ζ έλλνηα ηνπ θηλδχλνπ ζηε ζεσξία ηνπ Beck δε ζπλαληά γεσγξαθηθνχο θαη εζληθνχο 

πεξηνξηζκνχο. Αληίζεηα, απνδέθηεο απηψλ κπνξεί λα είλαη ν νπνηνζδήπνηε, θάζε 

θνηλσληθή ηάμε θαη θάζε πεξηβάιινλ. Έηζη, ν θίλδπλνο είλαη δηάρπηνο ζε θάζε πηπρή 

ηεο θνηλσλίαο θαη είλαη παγθφζκηνο. Σέινο, ινηπφλ, φπσο έρεη ππνζηεξίμεη ε 
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Γεσξγηάδνπ (1999), πξφθεηηαη γηα ζπκβάληα ελ εμειίμεη, δειαδή κειινληηθά θαη 

αβέβαηα ηα νπνία κπνξεί λα παξαηεξεζνχλ ή θαη φρη. 

Δμεηάδνληαο ηελ έλλνηα ηνπ θηλδχλνπ, πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ην βαζηθφηεξν 

ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ είλαη ε αβεβαηφηεηα ε νπνία ζπλδέεηαη κε ην ελδερφκελν κηαο 

βιάβεο (Kaplan & Garrick, 1981). ηελ έλλνηα απηή πεξηθιείεηαη θαη ε απψιεηα. 

Βεβαίσο, ν θίλδπλνο ηειηθά πεξηθιείεη πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο πηζαλά απνηειέζκαηα, 

αιιά ζε θάζε πεξίπησζε πξφθεηηαη γηα έλα αβέβαην απνηέιεζκα (Hubbard, 2009; 

Rosa, 1998). 

Έηζη, θαηά ηνπο Leishman & Van Buren (2003), φηαλ αλαθεξφκαζηε ζηνλ θίλδπλν, 

γίλεηαη ιφγνο γηα έλα γεγνλφο πνπ ελδέρεηαη λα ζπκβεί ζην κέιινλ θαη θαηά πάζα 

πηζαλφηεηα ζα έρεη σο απνηέιεζκα αξλεηηθά επαθφινπζα. 

Οη θίλδπλνη δηαθξίλνληαη ζε νξηζκέλεο θαηεγνξίεο. Έηζη, ζηελ πξψηε θαηεγνξία 

εληνπίδνληαη νη ζηξαηεγηθνί θίλδπλνη. Οη θίλδπλνη απηνί ζρεηίδνληαη κε ηνλ 

ζηξαηεγηθφ ζρεδηαζκφ πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ζε κηα επηρείξεζε, νξγαληζκφ θαη 

γεληθφηεξα θνξέα. ηε ζπλέρεηα, νη θίλδπλνη ελδέρεηαη λα είλαη ρξεκαηννηθνλνκηθνί, 

ζηελ πεξίπησζε πνπ ζρεηίδνληαη κε νηθνλνκηθέο ζπλαιιαγέο. Μηα ηξίηε θαηεγνξία 

θηλδχλσλ είλαη νη ιεηηνπξγηθνί. Απηνί αθνξνχλ ηηο δηαδηθαζίεο παξαγσγήο κηαο 

επηρείξεζεο θαη ηελ ηθαλφηεηά ηεο λα εθπιεξψζεη ηνπο ζηφρνπο πνπ έρεη ζέζεη θαηά 

ηε δηαδηθαζία ηνπ ζηξαηεγηθνχ ηεο ζρεδηαζκνχ. Δπνκέλσο, ε θαηεγνξία ησλ 

θηλδχλσλ απηψλ ζρεηίδεηαη κε ηε ιεηηνπξγία θάζε νξγαληζκνχ. Σέινο, παξαηεξνχληαη 

νη θίλδπλνη ζπκκφξθσζεο. Πξφθεηηαη γηα ηνπο θηλδχλνπο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνπο 

θαλφλεο θαη ηηο αξρέο πνπ ζα πξέπεη λα ηεξεί θάζε νξγαληζκφο (Tattam, 2017; 

Andrews, 1971). 

 

1.2 Η έλλνηα ηεο θξίζεο  

 

Ζ θξίζε γίλεηαη αληηιεπηή σο έλα έθηαθην ζπκβάλ ή κηα ζεηξά ζπκβάλησλ ηα νπνία 

κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ κε αξλεηηθφ ηξφπν ηελ αμηνπηζηία ηνπ πξντφληνο ελφο 

νξγαληζκνχ, ην θχξνο απηνχ, ηελ επζηάζεηα ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ, ηελ πγεία ησλ 

πνιηηψλ θαη ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπ. Παξάιιεια, νη θξίζεηο ειθχνπλ ηελ πξνζνρή ησλ 
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ΜΜΔ ή ινηπψλ νκάδσλ πνπ δηαηεξνχλ ελδηαθέξνλ ζρεηηθά κε απηήλ (Παλεγπξάθεο, 

2015). 

Δίλαη ζαθέο φηη κηα θξίζε, σο έλα γεγνλφο ην νπνίν αληηκεησπίδεηαη απφ ηα 

εκπιεθφκελα κέξε σο απξνζδφθεην θαη κε ελδερφκελν αξλεηηθφ αληίθηππν, κπνξεί 

λα απνηειέζεη απεηιή γηα ηνπο ζηφρνπο θάζε νξγαληζκνχ, ζηνλ νπνίνλ απηή 

εκθαλίδεηαη. Σαπηφρξνλα ελδέρεηαη λα επεξεάζεη δσηηθά ηηο ζρέζεηο θαη ηα 

ζπκθέξνληα ησλ εκπιεθφκελσλ κεξψλ. Παξάιιεια, ν αληίθηππνο κηαο θξίζεο κπνξεί 

λα είλαη αξλεηηθφο γηα ηε θήκε, ηελ εκπηζηνζχλε αιιά θαη ηε λνκηκφηεηα ηνπ 

νξγαληζκνχ απηνχ (Bundy, et al., 2017). 

ρεηηθά κε ηνλ αθξηβή νξηζκφ ηεο έλλνηαο ηεο θξίζεο έρνπλ δηαηππσζεί πνηθίιεο 

απφςεηο απφ ηνπο ζεσξεηηθνχο. Ο Coombs (2010 ζηνπο Sellnow & Seeger, 2013, ζ.4) 

πεξηγξάθεη ηελ θξίζε σο κία ιεηηνπξγία ησλ εληππψζεσλ βάζεη παξέθθιηζεο απφ κηα 

εμαηξεηηθά αλακελφκελε πξνζδνθία. Έηζη, θαηά ηνλ Coombs, ε θξίζε είλαη ε 

αληίιεςε ελφο γεγνλφηνο πνπ είλαη απξφβιεπην αιιά απεηιεί, σζηφζν, ηα 

εκπιεθφκελα πξφζσπα θαη ελδέρεηαη λα επεξεάζεη κε αξλεηηθφ ηξφπν ηα κέξε ελφο 

νξγαληζκνχ. Απφ ηελ άιιε, ηα εκπιεθφκελα πξφζσπα είλαη νη κέηνρνη, νη 

εξγαδφκελνη, αθφκα θαη νη θαηαλαισηέο αιιά θαη θάζε πξφζσπν πνπ ζπλδέεηαη κε 

ηνλ έλαλ ή ηνλ άιινλ ηξφπν κε ηνλ θνξέα απηφλ. Άιιεο θνξέο ε θξίζε κπνξεί λα 

επεξεάδεη ηα παξαπάλσ πξφζσπα ζην ζχλνιφ ηνπο θαη άιιεο θνξέο ηκήκα απηψλ 

(Coombs & Holladay, 2010). 

Ο Fink (2000) δηαηππψλεη ηελ άπνςε φηη ε θξίζε είλαη έλα απξφβιεπην γεγνλφο 

κεγάισλ δηαζηάζεσλ ην νπνίν κπνξεί λα επεξεάζεη αξλεηηθά έλαλ νξγαληζκφ θαη 

ηνπο θνξείο πνπ εκπιέθνληαη ζε απηφλ. Ζ θξίζε, σο γεγνλφο, κπνξεί λα είλαη εκθαλήο 

σο ην απνηέιεζκα κηαο επηζθαινχο απφθαζεο. Χζηφζν, είλαη δπλαηφ λα εκθαληζηεί 

ρσξίο λα ππάξρεη θακία πξνεηδνπνίεζε ζε νπνηνδήπνηε ρξφλν θαη ηφπν. Παξάιιεια, 

ν αληίθηππφο ηεο κπνξεί λα επεξεάζεη κηα νιφθιεξε θνηλσλία, κέξνο ή ην ζχλνιν 

ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνπο θφιπνπο ηεο, νξγαληζκνχο θαη 

νξγαλψζεηο, ηελ θπβέξλεζε, ηελ εθθιεζία, αθφκα κέξνο ή ην ζχλνιν ησλ πνιηηψλ. 

Καηά άιιε άπνςε, ε θξίζε αθνξά θαηαζηάζεηο ζηηο νπνίεο γίλεηαη ιφγνο γηα απεηιή, 

αβεβαηφηεηα αιιά θαη ην ζηνηρείν ηνπ επείγνληνο (Rosenthal & Pijnenburg, 1991). 
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πκπιεξσκαηηθά κε ηελ πξνεγνχκελε άπνςε, βιέπνπκε φηη πξφζθαηα κε αθνξκέο 

επηκέξνπο πξνζπάζεηεο εξκελείαο, αληαπφθξηζεο θαη πξνεηνηκαζίαο γηα πνιχ 

εμεηδηθεπκέλεο πεξηπηψζεηο θαηαζηάζεσλ πνπ νξίδνληαη σο θξίζεηο (π.ρ. ηξνθηθέο 

επηδεκίεο, θπθιψλεο θιπ.) νη κειεηεηέο νδεγήζεθαλ ζε κηα ηάζε γελίθεπζεο. 

Δληφπηζαλ φηη απηέο νη επηκέξνπο πξνζεγγίζεηο ίζρπαλ ζε κεγάιν βαζκφ θαη ζε 

πνιιέο άιιεο πεξηπηψζεηο θξίζεσλ. Έηζη, δηακνξθψζεθε ε πξνζέγγηζε παληφο 

θηλδχλνπ/ξίζθνπ. εκείν εθθίλεζεο ηεο ζεσξίαο είλαη ε παξαδνρή φηη ηα γεγνλφηα 

πνπ νξίδνληαη σο θξίζεηο έρνπλ θνηλά ζηνηρεία φπσο ε απεηιή, ε αβεβαηφηεηα θαη ε 

αλάγθε γηα άκεζε αληαπφθξηζε θαη φηη ζα ρξεηαζηνχλ ελδερφκελα θνηλήο 

αληαπφθξηζεο (Sellnow & Seeger, 2013). 

Απφ ηελ άιιε, θαηά ηνλ Barton (2004) ε θξίζε νξίδεηαη σο έλα γεγνλφο κεγάισλ 

δηαζηάζεσλ κε απξφβιεπην θαη μαθληθφ ραξαθηήξα θαη βεβαίσο κε αξλεηηθά 

απνηειέζκαηα. Σν ίδην ην γεγνλφο θαη ηα απνηειέζκαηά ηνπ είλαη ζε ζέζε λα 

πξνθαιέζνπλ βιάβε ζε έλαλ νξγαληζκφ θαη ζην πξνζσπηθφ ηνπ, ζηηο ππεξεζίεο θαη 

ηα πξντφληα πνπ παξέρεη, ζηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε θαη θπζηθά ζην θχξνο ηνπ. 

Βάζεη ηεο άπνςεο απηήο είλαη δσηηθήο αλάγθεο ε δηαρείξηζε ηεο θξίζεο θαη ε 

επηθνηλσληαθή δηαρείξηζε απηήο θαη ηεο εηθφλαο ηνπ θνξέα πνπ πιήηηεηαη. 

χκθσλα κε ηνλ Kanter (1992) ε θξίζε γίλεηαη αληηιεπηή σο κηα επηθίλδπλε 

θαηάζηαζε πνπ ρξήδεη έθηαθησλ παξεκβάζεσλ γηα ηελ απνθπγή ησλ ζπλεπεηψλ –πνπ 

έρνπλ επηβιαβή θαη δεκηνγφλν ραξαθηήξα– γηα ηνλ εκπιεθφκελν ζηελ θξίζε 

νξγαληζκφ. Όια ηα παξαπάλσ πξαγκαηνπνηνχληαη γηα ηελ επαλαθνξά ηνπ 

νξγαληζκνχ ζε θπζηνινγηθφ ξπζκφ. Πξφθεηηαη, ινηπφλ, γηα κηα απνθαζηζηηθή θαη 

θξίζηκε ζηηγκή, φπνπ θάζε επηζθαιήο απφθαζε κπνξεί λα επηθέξεη ηδηαίηεξα 

δπζάξεζηεο ζπλέπεηεο, νη νπνίεο κπνξεί λα επεξεάζνπλ αθφκα θαη ηε βησζηκφηεηα 

ηνπ νξγαληζκνχ. 

Γηα ην Ηλζηηηνχην Γηαρείξηζεο Κξίζεσλ
1
, ε θξίζε γίλεηαη αληηιεπηή σο κηα 

θαηάζηαζε απνζχλζεζεο γηα ηνλ εκπιεθφκελν νξγαληζκφ κε αξλεηηθφ αληίθηππν γηα 

ηηο εκπιεθφκελεο νκάδεο, πνπ θαιχπηεηαη επξέσο απφ ηα ΜΜΔ θαη αθνξά άκεζα ην 

επξχ θνηλφ. ηελ θαηάζηαζε απηή εληνπίδνληαη πνιηηηθέο, νηθνλνκηθέο, λνκηθέο αιιά 

θαη θξαηηθέο πηπρέο. 

                                                           
1
 Institute for Crisis Management 
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Γηα ηελ Οκνζπνλδηαθή Τπεξεζία Γηαρείξηζεο Καηαζηάζεσλ Έθηαθηεο Αλάγθεο κηα 

θξίζε ζπκπεξαίλεηαη ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ θάησζη ζηνηρείσλ (Sellnow & 

Seeger, 2013): 

 Έθηαζε θαη είδνο ηεο δεκίαο 

 Αληίθηππνο ζηηο ππνδνκέο ηεο πεξηνρήο ή ησλ εγθαηαζηάζεσλ 

 Δπηθείκελνο θίλδπλνο γηα ηε δεκφζηα πγεία θαη αζθάιεηα 

 Αληίθηππνο ζηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο θαη ιεηηνπξγίεο 

 πγθέληξσζε βιαβψλ θαη δεκηψλ 

 Δπίπεδν αζθαιηζηηθήο θάιπςεο ζε ηδησηηθέο θαη δεκφζηεο εγθαηαζηάζεηο 

 ηήξημε απφ άιιεο πεγέο (θξαηηθέο, νκνζπνλδηαθέο, ηνπηθέο, εζεινληηθέο, 

νξγαλσηηθέο θηι.) 

 Γέζκεπζε ησλ θξαηηθψλ θαη ηνπηθψλ πεγψλ 

 πρλφηεηα ησλ γεγνλφησλ απηψλ ζε νξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα. 

Γηα ηνπο Pearson & Clair (1998) ε θξίζε είλαη έλα ζπκβάλ κε κηθξή πηζαλφηεηα 

ζπλδξνκήο, ην νπνίν, σζηφζν, κπνξεί λα παξνπζηάζεη κεγάιε ζεκαζία θαη επηξξνή 

θαη ζπγθξνηεί απεηιή γηα ηνλ νξγαληζκφ θαη ηε βησζηκφηεηά ηνπ. ην πιαίζην απηφ 

βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο είλαη ε αζάθεηα σο πξνο ηηο γελεζηνπξγνχο αηηίεο ηεο, σο 

πξνο ηηο επηπηψζεηο ηεο αιιά θαη σο πξνο ηνπο ηξφπνπο αληηκεηψπηζήο ηεο. 

Σαπηφρξνλα, ζηνηρείν απαξέγθιηηα ζπλπθαζκέλν κε ηελ έλλνηα ηεο θξίζεο είλαη ε 

άκεζε αλάγθε ιήςεο απνθάζεσλ γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο. 

Έηζη, πξνθχπηνπλ θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά κηαο θξίζεο. Δηδηθφηεξα, σο βαζηθά 

ζηνηρεία πνπ ζπλαπνηεινχλ θάζε θξίζε κπνξνχκε λα παξαηεξήζνπκε ηελ αζάθεηα 

σο πξνο ηα αίηηα θαη ηηο επηπηψζεηο ηεο, ηε κηθξή πηζαλφηεηα ζπλδξνκήο ηεο, αιιά, 

ζε πεξίπησζε πνπ μεζπάζεη, ηελ απεηιή πνπ εληέιεη ζπληζηά γηα ηε βησζηκφηεηα θαη 

ηελ επηβίσζε ηνπ εκπιεθφκελνπ νξγαληζκνχ. Δπίζεο, αθήλεη πνιχ ζηελά ρξνληθά 

πεξηζψξηα αληίδξαζεο ζηα ελδηαθεξφκελα κέξε, θαηαιακβάλεη εμαπίλεο ηηο 

νξγαλσηηθέο δνκέο ησλ θνξέσλ θαη βεβαίσο πξνθαιεί έλα δίιεκκα, γηα ην νπνίν νη 

ηζχλνληεο πξέπεη λα ιάβνπλ κηα απφθαζε, ελψ είλαη ακθίβνιν ην εάλ ην απνηέιεζκα 
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ηεο απφθαζεο ζηελ νπνία ζα θαηαιήμνπλ είλαη ζεηηθφ ή αξλεηηθφ (Pearson & Clair, 

1998). 

Δπηπξφζζεηα, θαη νη Rosenthal & Pijnenburg (1991) ππνζηεξίδνπλ φηη ε θξίζε σο 

έθθαλζε ελφο έθηαθηνπ πεξηζηαηηθνχ παξνπζηάδεη ηα παξαπάλσ ραξαθηεξηζηηθά. 

Έηζη, εκθαλίδεηαη σο κηα έθηαθηε αλάγθε ιήςεο άκεζσλ απνθάζεσλ κε παξάιιειε 

απνπζία ρξφλνπ, πιηθψλ ή εμεηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνχ, φπσο απαηηνχληαη γηα ηελ 

άκεζε αληηκεηψπηζή ηεο. Πξφθεηηαη, ινηπφλ, γηα κηα θαηάζηαζε πνπ απεηιεί ηφζν 

ηνπο αλζξψπνπο φζν θαη ηνπο πφξνπο, κε ραξαθηήξα απξφβιεπην θαη αηθληδηαζηηθφ, 

ψζηε ράλεηαη ν έιεγρνο ηεο θαηάζηαζεο, κε ειάρηζηε ρξνληθή επρέξεηα γηα λα 

ιεθζνχλ απνθάζεηο. 

Σέινο, πξέπεη λα αλαθέξνπκε φηη ε θαηαζηξνθή θαη ε θξίζε είλαη δπν έλλνηεο πνπ 

ζπκπιεξψλνπλ ε κηα ηελ άιιε, θαζψο ε κία κπνξεί λα κεηαζρεκαηηζηεί ζηελ άιιε. 

Χζηφζν, αο ηνλίζνπκε εδψ φηη είλαη δπν δηαθξηηέο έλλνηεο, θαζψο νη θαηαζηξνθέο 

ζπλήζσο απνδίδνληαη ζε εμσηεξηθνχο παξάγνληεο (π.ρ. αθξαία θαηξηθά θαηλφκελα). 

Οη θξίζεηο είλαη ε απφξξνηα ζεζκηθψλ πηέζεσλ, πνπ ελδερνκέλσο πξνθαινχληαη απφ 

εμσηεξηθά ζπκβάληα. Έηζη, νη θξίζεηο είλαη θαηαζηάζεηο πεξηζζφηεξν δεθηηθέο ζε 

έιεγρν ζε ζρέζε κε ηηο θαηαζηξνθέο θαη νξηζκέλεο απφ απηέο κπνξνχλ ηειηθά λα 

απνθεπρζνχλ. Απφ ηελ άιιε, ε θαηάζηαζε έθηαθηεο αλάγθεο απνηειεί έλαλ 

δηαθνξεηηθφ φξν πνπ αλαθέξεηαη ζε κηα ιηγφηεξν ζνβαξή θαη θαη’ επέθηαζε 

επθνιφηεξε ζηε δηαρείξηζε απεηιή (Ghaderi, et al., 2012). 

 

1.3 Σα ραξαθηεξηζηηθά ηωλ θξίζεωλ 

 

Οη θξίζεηο είλαη εμ νξηζκνχ δηεπηζηεκνληθά γεγνλφηα/ζπκβάληα θαη ζπρλά 

ππεξβαίλνπλ πεξηθεξεηαθά/ηνπηθά, πνιηηηζηηθά, νηθνλνκηθά θαη πνιηηηθά φξηα. 

Καηά ηνλ Ahmed (2006) θάζε θξίζε, αλεμάξηεηα απφ ηε κνξθή κε ηελ νπνία 

εθδειψλεηαη ή ηνλ νξγαληζκφ ζηνλ νπνίν εθδειψλεηαη ραξαθηεξίδεηαη απφ ηα 

αθφινπζα ζηνηρεία: 
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 Παξαηεξείηαη κηα θιηκάθσζε ζηελ έληαζή ηεο. Πξφθεηηαη γηα κηα δπλακηθή 

θαηάζηαζε, ε νπνία σζηφζν δελ παίξλεη εμαξρήο θξίζηκεο θαη επείγνπζεο δηαζηάζεηο, 

αιιά παξνπζηάδεηαη κε θιηκαθνχκελε έληαζε. 

 Σν αίζζεκα πνπ θπξηαξρεί θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θξίζεο είλαη απηφ ηεο 

αλαζθάιεηαο θαη ηνπ δηάρπηνπ θηλδχλνπ. Απηφ ην γεγνλφο πξνθαιεί άγρνο θαη ηελ 

αίζζεζε απψιεηαο ηνπ ειέγρνπ ηεο θαηάζηαζεο. 

 Απνηέιεζκα ηεο θξίζεο είλαη ε απψιεηα ησλ ζπλήζσλ ξπζκψλ θαη ηεο 

θπζηνινγηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ νξγαληζκνχ. Δπηθξαηεί κηα αλεζπρία ζην πιαίζην ηεο 

πξνπεξηγξαθείζαο έληαζεο, ελψ ν θφβνο γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηνπ ρεηξφηεξνπ 

ζελαξίνπ είλαη επφκελν λα πξνθαιεί ηε δηαηαξαρή ηεο ηάμεο θαη ηεο ζπλήζνπο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ νξγαληζκνχ απηνχ. 

 Χο απνηέιεζκα ηεο θξίζεο ηίζεηαη ζε θίλδπλν ε δηεζλήο εηθφλα ηνπ 

εκπιεθφκελνπ νξγαληζκνχ. Δίλαη ζαθέο φηη φηαλ ν νξγαληζκφο είλαη κηα ρψξα 

εθηίζεηαη θαη πιήηηεηαη ε εηθφλα ηεο. 

 Βεβαίσο, θάζε θξίζε θαιχπηεηαη ιεπηνκεξψο απφ ηνπο δηαθξαηηθνχο θνξείο 

αιιά θαη ηα Μέζα Μαδηθήο Δλεκέξσζεο, θαζψο είλαη ζαθέο φηη ειθχεη ην 

ελδηαθέξνλ ησλ κελ θαη ησλ δε θαη φηη απαηηείηαη ε απμεκέλε παξνρή πιεξνθνξηψλ 

έηζη ψζηε λα απνθαηαζηαζεί ε ηάμε. 

 Κάζε θξίζε, ηέινο, έρεη ζαλ απφηνθν πιηθέο δεκίεο θαη εζηθέο βιάβεο. Απηέο 

νη δεκίεο θαη βιάβεο, φπσο είλαη επφκελν, βιάπηνπλ ην πξνθίι θαη ηελ εηθφλα ηνπ 

εκπιεθφκελνπ νξγαληζκνχ. 

 

1.4 Η γέλεζε, ε θαηεγνξηνπνίεζε & ν θύθινο δωήο ηωλ θξίζεωλ 

 

Δίλαη ζεκαληηθφ λα θαηαζηεί ζαθέο φηη θάζε θξίζε πξνθαιείηαη φηαλ παξαηεξνχληαη 

ηξεηο δπλάκεηο. Αξρηθά εληνπίδεηαη έλα γεγνλφο ην νπνίν ιεηηνπξγεί σο έλαπζκα ηεο 

θξίζεο. ηε ζπλέρεηα παξαηεξείηαη ε αληηιεπηηθή αδπλακία αληηκεηψπηζεο ηνπ 

γεγνλφηνο απηνχ, θαζψο ζεσξείηαη φηη είλαη πέξαλ ησλ δπλαηνηήησλ ηεο δηνηθήζεσο 

ηνπ νξγαληζκνχ. Σέινο, είλαη έληνλε ε απεηιή γηα ηελ επηβίσζε ηνπ εκπιεθφκελνπ 

νξγαληζκνχ είηε είλαη επηρείξεζε, είηε θξάηνο, είηε ηνπηθή θνηλσλία (Bundy, et al., 

2017).  
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Δπηρεηξψληαο ηνλ εληνπηζκφ ησλ πεγψλ ησλ θξίζεσλ κπνξνχκε λα αλαθεξζνχκε ζε 

θπζηθέο θαηαζηξνθέο, ζε θαηαζηξνθέο ηνπ πεξηβάιινληνο, ζε δεηήκαηα δεκφζηαο 

πγείαο, ζηελ απνηπρία ηερλνινγηθψλ ζπζηεκάησλ, ζε δεηήκαηα ηεο αγνξάο αιιά θαη 

ζε ζέκαηα αλζξσπίλνπ δπλακηθνχ (Coombs, 2015). 

Σαπηφρξνλα, αλεμάξηεηα απφ ην απξνζδφθεην ή ην αλακελφκελν θάζε θξίζεο, 

παξαηεξείηαη ε δηάθξηζε απηψλ ζηηο θάησζη θαηεγνξίεο (Glaesser, 2006): 

 Με θξηηήξην ην πξνβιέςηκν ησλ θξίζεσλ δηαθξίλνληαη ζηηο μαθληθέο θξίζεηο 

θαη ζηηο ππνβφζθνπζεο. Οη θξίζεηο ραξαθηεξίδνληαη μαθληθέο φηαλ εκθαλίδνληαη 

ρσξίο θακία έλδεημε ή πξνεηδνπνίεζε θαη είλαη αδχλαηε ε πξφβιεςε απηψλ. Οη 

ππνβφζθνπζεο θξίζεηο ραξαθηεξίδνληαη σο ηέηνηεο φηαλ παξνπζηάδνπλ θάπνηνλ 

βαζκφ πξνβιεςηκφηεηαο, αθνχ ν θίλδπλνο απηψλ είλαη θιηκαθνχκελνο. 

 Βάζεη ηεο ζηηγκήο εκθάληζεο ησλ θξίζεσλ παξαηεξνχληαη νη αθφινπζεο 

θάζεηο: Οη πηζαλέο θξίζεηο, φηαλ πξφθεηηαη γηα έλα ππνζεηηθφ γεγνλφο πνπ δελ έρεη 

ιάβεη δηαζηάζεηο. Οη ιαλζάλνπζεο θξίζεηο, έρνπλ μεζπάζεη αιιά δελ έρνπλ εληνπηζηεί 

αθφκα απφ ηνλ εκπιεθφκελν θνξέα. Σέινο, νη νμείεο θξίζεηο, δειαδή ην ζηάδην 

εθείλν φπνπ νη βιαβεξέο ζπλέπεηεο ηεο θξίζεο είλαη πιένλ εκθαλείο θαη γίλνληαη 

αληηιεπηέο θαη θαζίζηαληαη αληηθείκελν αληηκεηψπηζεο. 

Παξάιιεια, ζε θάζε θξίζε, αλεμάξηεηα απφ ηε κνξθή θαη ηηο δηαζηάζεηο πνπ έρεη 

ιάβεη, ην ρξφλν πνπ εκθαλίδεηαη θαη ηηο ζπλέπεηεο πνπ παξνπζηάδεη παξνπζηάδεηαη 

έλαο θχθιν δσήο κε ηα αθφινπζα ζηάδηα: 

Σν πξψην ζηάδην είλαη απηφ πξηλ απφ ηελ θξίζε, φηαλ δηακνξθψλεηαη κηα θαηάζηαζε 

θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά απηήο. Ζ δεχηεξε θάζε είλαη ε νμεία, φηαλ δειαδή 

εθδειψλνληαη θαη κάιηζηα θνξπθψλνληαη ηα ζηνηρεία ηεο θξίζεο. Ζ ηξίηε θάζε είλαη 

ην ζηάδην ζην νπνίν επηρεηξείηαη ε αληηκεηψπηζε ησλ ζπλεπεηψλ ηεο θξίζεο ελψ ην 

ηέηαξην θαη ηειεπηαίν ζηάδην είλαη απηφ ηεο αλάθακςεο φηαλ επηρεηξείηαη ε 

νκαινπνίεζε. ην ηειεπηαίν ζηάδην απνθαζίζηαηαη ε εχξπζκε ιεηηνπξγία ηεο 

επηρείξεζεο, ελψ παξάιιεια ζπιιέγνληαη θαη νη απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά 

κε ηελ πθηζηάκελε αληηκεηψπηζε απηήο, έηζη ψζηε λα αμηνινγεζνχλ θαη λα γίλνπλ νη 

απαξαίηεηεο πξνζαξκνγέο (Darling & Kash, 1994). 
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Δηθφλα 1: Ζ Γηάθξηζε ησλ Κξίζεσλ, Πεγή: Martens, et al., 2016 

 

1.5 Η Γηαρείξηζε ηωλ Κξίζεωλ 

 

Ζ δηαρείξηζε ησλ θξίζεσλ έρεη αλαρζεί ζε αληηθείκελν ηεο δηνίθεζεο θαη ησλ 

δεκνζίσλ ζρέζεσλ, θαη απνζθνπεί ζηνλ εληνπηζκφ, αλάιπζε θαη δηαρείξηζε ησλ 

θηλδχλσλ πνπ πξνθχπηνπλ ζε έλαλ νξγαληζκφ, θνηλσλία, ρψξα θηι. (Παλεγπξάθεο, 

2015). 

Δίλαη ζαθέο φηη ην πξψην βήκα πξνο ηε δηαρείξηζε ησλ θηλδχλσλ απνηειεί ν 

εληνπηζκφο θαη ε αλάιπζε απηψλ, έηζη ψζηε λα ηεζεί ε θαηάιιειε ζηξαηεγηθή γηα 

ηελ αληηκεηψπηζή ηνπο. Πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή απαηηείηαη λα πηνζεηεζεί κηα νξζή 

θαη απνηειεζκαηηθή ζηξαηεγηθή θαη έρνπλ αλαπηπρζεί ζηε ζχγρξνλε επνρή πνιιά 

ζρεηηθά κνληέια. Έηζη, ε δηαρείξηζε ηνπ θηλδχλνπ απνηειεί κηα δηαδηθαζία θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο νπνίαο αλαγλσξίδνληαη νη θίλδπλνη, απνηεινχλ αληηθείκελν κειέηεο θαη 

ζηε ζπλέρεηα ζρεκαηίδνληαη νη ζηξαηεγηθέο γηα ηελ αληηκεηψπηζε απηψλ 

πξνζεθφλησο. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφλ, ινηπφλ, απαηηείηαη ε αλαγλψξηζε ησλ θηλδχλσλ, 

ε πνζνηηθνπνίεζε απηψλ θαη ν ζρεδηαζκφο ηεο αληηκεηψπηζήο ηνπο. 

Γηα ηνλ Devlin (2007), ε δηαρείξηζε θξίζεσλ είλαη ην ζχλνιν εθείλσλ ησλ κέηξσλ 

πνπ έρνπλ κελ έθηαθην ραξαθηήξα, σζηφζν απνζθνπνχλ ζην λα κπνξεί ν θάζε 

θνξέαο λα αληηκεησπίζεη ηηο αξλεηηθέο ζπλέπεηεο πνπ πξνθαινχληαη απφ ηηο θξίζεηο. 

Έηζη, θάζε δηαρείξηζε ζέηεη σο ζηφρν ηνλ πεξηνξηζκφ ζηνλ κέγηζην βαζκφ ησλ 

θηλδχλσλ κηαο θξίζεο αιιά θαη ηελ αμηνπνίεζε θάζε επθαηξίαο πνπ πξνθχπηεη. Με 

ηελ εκθάληζε ηεο θξίζεο είλαη απαξαίηεηε ε δηακφξθσζε ελφο πιάλνπ δξάζεο, έηζη 
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ψζηε λα απνζαθεληζηνχλ νη ελέξγεηεο θαη ηα κέηξα πνπ ζα πξέπεη λα πινπνηεζνχλ. 

Πξσηαξρηθφο ζηφρνο βέβαηα είλαη ε απνθπγή ηεο ζχγρπζεο. 

Ο ίδηνο (Devlin, 2007) επηζεκαίλεη φηη ε επηηπρία ελφο πιάλνπ δξάζεο θαηά ηε 

δηαρείξηζε κηαο θξίζεο έγθεηηαη ζηελ πεξηεθηηθφηεηα απηνχ, αλαθεξφκελνο ζε κηα 

κεγάιε γθάκα πηζαλψλ θξίζεσλ θαη απνξξεφλησλ απφ απηέο πξνβιεκάησλ. Έηζη, ζα 

πξέπεη ζε έλα πιάλν δξάζεο λα πεξηέρνληαη φιεο νη πηζαλέο πεγέο θξίζεσλ αιιά θαη 

νη αλαγθαίεο θαηά πεξίπησζε ελέξγεηεο. Χζηφζν, θαη ε βησζηκφηεηα ηνπ πιάλνπ 

απηνχ είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο. Ζ βησζηκφηεηα άιισζηε αθνξά ηελ εκπινθή φισλ 

ησλ επηπέδσλ ηνπ εκπιεθφκελνπ ζηελ θξίζε θνξέα. Βεβαίσο, δσηηθήο ζεκαζίαο είλαη 

θαη ε αλάδεημε κηαο νκάδαο δηαρείξηζεο θξίζεσλ πνπ ζα πξνβαίλεη θαηά πεξίπησζε 

ζηνλ ζρεδηαζκφ ηνπ πιάλνπ αληίδξαζεο. 

Χο δηαρείξηζε ησλ θξίζεσλ ινηπφλ λνείηαη ε δηαδηθαζία εθείλε ππφ ηελ νπνία 

επηρεηξείηαη ε πξφιεςε ησλ θξίζεσλ, ε κείσζε ησλ θηλδχλσλ θαη ε δηαηήξεζε ηνπ 

πιήξνπο ειέγρνπ κηαο θαηάζηαζεο. Δίλαη ζαθέο φηη εληνπίδνληαη δπν φξνη 

δηαθνξεηηθνί κεηαμχ ηνπο, ε επηθνηλσλία ηεο θξίζεο θαη ε δηαρείξηζε ηεο θξίζεο. Ζ 

επηθνηλσλία ηεο θξίζεο αθνξά ηελ επηθνηλσλία αλάκεζα ζηνλ εκπιεθφκελν 

νξγαληζκφ θαη ηνπο ελδηαθεξνκέλνπο ηφζν πξηλ φζν θαη θαηά ηε δηάξθεηα αιιά θαη 

κεηά ην δπζκελέο θαη αξλεηηθφ γεγνλφο ηεο θξίζεο. Αληίζεηα, ε δηαρείξηζε ησλ 

θξίζεσλ είλαη ε ζηξαηεγηθή ηνπ εκπιεθφκελνπ νξγαληζκνχ πξνο απνηξνπή ηεο 

θξίζεο θαη δηαρείξηζεο ησλ ηεθηαηλφκελσλ (Fearn-Banks, 1996). 

Ζ δηαρείξηζε ησλ θξίζεσλ πεξηιακβάλεη: (Glaesser, 2006): 

1) Όιεο ηηο ελέξγεηεο αιιά θαη ηηο δηαδηθαζίεο γηα ηνλ εληνπηζκφ, κειέηε θαη 

πξφβιεςε εθείλσλ ησλ θαηαζηάζεσλ θξίζεο αιιά θαη ηε ζέζε ζε εθαξκνγή 

κεραληζκψλ γηα ηελ απνηξνπή θαη ηελ αληηκεηψπηζε ηεο θξίζεο 

2) Σερληθέο γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ θηλδχλνπ θαη ηεο αβεβαηφηεηαο, ψζηε ε δηνίθεζε 

ελφο νξγαληζκνχ λα δηαηεξεί ηνλ έιεγρν επί απηνχ θαη λα εθηειεί ηα θαζήθνληά ηεο 

3) Δκπεηξίεο ησλ ζηειερψλ, έηζη ψζηε λα θαηαγξαθνχλ θαη λα κειεηεζνχλ φια ηα 

ελδερφκελα ζελάξηα θαη λα δηακνξθσζνχλ πιάλα δξάζεο απφ ηε δηνίθεζε ηνπ 

νξγαληζκνχ. 
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Δίλαη ζαθέο φηη ην ζεκαληηθφηεξν ζηνηρείν θαηά ηε δηαρείξηζε κηαο θξίζεο είλαη ε 

ηθαλφηεηα πξφβιεςεο απηήο θαη εθφζνλ είλαη δπλαηφ ε απνθπγή ηεο. Έηζη, είλαη 

ζεκαληηθφ λα επηθεληξσζεί ε πξνζνρή ησλ εκπιεθφκελσλ ζηηο δηαθνξεηηθέο πεγέο 

ησλ θηλδχλσλ θαη ησλ θξίζεσλ, ζηελ έθζεζε θάζε κέξνπο ζε απηνχο, ζην ελδερφκελν 

εκθάληζεο ησλ θηλδχλσλ (SEMA, 2008). 

Βεβαίσο, φζν θαιά δηακνξθσκέλν θαη λα είλαη έλα πιάλν είλαη ζεκαληηθφ λα 

ζεκεηψλεηαη θαη ε απαξαίηεηε ζηξαηεγηθή θαηά ηε δηαρείξηζε ηεο θξίζεο. Σέινο, 

δσηηθήο ζεκαζίαο είλαη θαη ε αμηνιφγεζε ηνπ πιάλνπ δξάζεο θαηά ηε δηαρείξηζε 

κηαο θξίζεο. Μεηά ηελ απνκάθξπλζε θαη αληηκεηψπηζε ηνπ θηλδχλνπ ζα πξέπεη λα 

εθηηκεζεί ε θαηαιιειφηεηα θαη απνηειεζκαηηθφηεηα απηνχ, θαη λα πξαγκαηνπνηεζεί 

ε αλαγθαία αλαηξνθνδφηεζε γηα λα απνθαζηζηεί ε αλαδηάξζξσζε ηνπ πιάλνπ θαη ν 

εκπινπηηζκφο ηνπ αλάινγα κε ηηο ειιείςεηο πνπ παξαηεξήζεθαλ (SEMA, 2008). 

 

Δηθφλα 2: Γηάγξακκα Γηαρείξηζεο Κξίζεσλ, Πεγή: Martens, et al., 2016 
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3. Δπηθνηλωληαθή Γηαρείξηζε ηωλ Κξίζεωλ 

 

Απφ ηα παξαπάλσ είλαη θαλεξφ φηη νη θξίζεηο πιένλ ζπγθξνηνχλ αλαπφζπαζην ηκήκα 

ηεο αλζξψπηλεο θαζεκεξηλήο δσήο. Πνιηηηθέο, νηθνλνκηθέο, θνηλσληθέο, 

πεξηβαιινληηθέο θξίζεηο ηαξάζζνπλ θαζεκεξηλά ηε δσή ησλ αλζξψπσλ ζε παγθφζκην 

επίπεδν ρσξίο θακία δηάθξηζε ή γεσγξαθηθφ πεξηνξηζκφ. Έηζη, ε δηαρείξηζε ησλ 

θξίζεσλ, δειαδή ε απνθπγή ζε πξψην βαζκφ απηψλ θαη ζηε ζπλέρεηα ν 

απνηειεζκαηηθφο πεξηνξηζκφο θαη αληηκεηψπηζε απηψλ έρεη αλαρζεί ζε απηνηειή 

επηζηήκε κε δσηηθφ πεξηερφκελν γηα ηελ αλζξσπφηεηα. 

ην πιαίζην απηφ, άθξσο ζεκαληηθή εθηηκάηαη θαη ε επηθνηλσλία θαηά ηε δηάξθεηα 

απηήο. Άιισζηε, αλ ιάβνπκε ππφςε φηη ηα βαζηθφηεξα ζπλαηζζήκαηα ζε κηα θξίζε 

είλαη ν θφβνο, ην άγρνο θαη ν παληθφο, εχθνια γίλεηαη αληηιεπηφ φηη νη πιεξνθνξίεο 

πνπ ζα κεηαδνζνχλ απφ ηνπο αξκφδηνπο θνξείο αιιά θαη απφ ηα ΜΜΔ είλαη δσηηθήο 

ζεκαζίαο γηα ηε δηαηήξεζε θαη αχμεζε ηνπ θφβνπ θαη ηνπ παληθνχ ή γηα ηελ 

εθηφλσζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ απηψλ θαη ηελ αλαθνχθηζε ησλ εκπιεθφκελσλ κεξψλ. 

Έηζη, κέξνο ηεο δηαρείξηζεο κηαο θξίζεο απνηειεί θαη ε επηθνηλσληαθή δηαρείξηζε 

απηήο γηα ηελ απνηξνπή ζπκπιεξσκαηηθψλ θηλδχλσλ θαη απεηιψλ.  

 

2.1 Η έλλνηα ηεο επηθνηλωληαθήο δηαρείξηζεο ηωλ θξίζεωλ 

 

Με ηελ επηθνηλσλία εμαζθαιίδνληαη νξηζκέλα πιενλεθηήκαηα. Δηδηθφηεξα, 

θεξδίδεηαη πνιχηηκνο ρξφλνο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θξίζεο θαη ηίζεληαη θνηλέο 

θαηεπζχλζεηο θαηά ηε δηαρείξηζε απηήο. Παξάιιεια εληζρχεηαη ε ζπλεξγαζία κεηαμχ 

ησλ εκπιεθφκελσλ θνξέσλ αιιά θαη ε ζπλαιιαγή ησλ αλζξψπσλ. Δπηπιένλ 

παξέρνληαη νη απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο θαη δηεπθνιχλεηαη ν έιεγρνο. Φπζηθά δελ 

πξέπεη λα παξαβιεθζεί φηη πξνσζείηαη ε θνηλσληθνπνίεζε αιιά βειηηψλνληαη θαη νη 

δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο. (Παλαγησηνπνχινπ, 1997). 
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Καηά ηνλ Fearn-Banks (1996), ε επηθνηλσλία θαηά ηε δηάξθεηα κηαο θξίζεο είλαη ν 

δηάινγνο πνπ αλαπηχζζεηαη αλάκεζα ζηνλ νξγαληζκφ θαη ζην θνηλφ ηνπ, ηηο νκάδεο 

δειαδή πνπ δηαηεξνχλ ελδηαθέξνληα απφ απηφλ.  

Ο Sturges (1994) απφ ηελ άιιε αλαγλσξίδεη ηξία επίπεδα ηεο εμσηεξηθήο 

πιεξνθνξίαο πνπ κεηαδίδεηαη ζην θνηλφ. Σν πξψην επίπεδν αθνξά ζηηο πιεξνθνξίεο 

πνπ ελεκεξψλνπλ ηνπο αλζξψπνπο σο πξνο ηε δένπζα θπζηθή ηνπο αληίδξαζε ζε 

πεξίπησζε θάζε θξίζεο. Σν δεχηεξν επίπεδν ηεο πιεξνθνξίαο ζρεηίδεηαη κε απηήλ 

πνπ έρεη ζαλ ζηφρν ηελ ςπρνινγία ηνπ απνδέθηε ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν αληηκεηψπηζεο 

κηαο θξίζεο. Σέινο, ην ηξίην επίπεδν ζρεηίδεηαη κε ηελ πιεξνθνξία πνπ απνζθνπεί 

ζην λα δηακνξθψζεη ηελ εηθφλα ελφο νξγαληζκνχ ή ησλ αξκνδίσλ γηα ηε δηαρείξηζε 

ηεο θξίζεο αξρψλ. Αλάινγα κε ηνλ θχθιν δσήο κηαο θξίζεο, θάζε έλα απφ ηα 

πξναλαθεξζέληα επίπεδα εθθξάδεη ηε δηαθνξεηηθή ζηξαηεγηθή ηνπ νξγαληζκνχ σο 

πξνο ηε δηαρείξηζε ηεο θξίζεο.  

Πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ζην παξειζφλ παξαηεξείην κηα ζηαηηθή εθηίκεζε ηεο 

έλλνηαο ηεο επηθνηλσλίαο. Βάζεη απηήο κεγαιχηεξε ζεκαζία επηθεληξσλφηαλ ζηνλ 

απνζηνιέα ησλ πιεξνθνξηψλ κε παξάιιειε παξάβιεςε ηνπ ιήπηε, ηνπ νπνίνπ ε 

ζπκκεηνρή ζεσξείην παζεηηθή. Χζηφζν, είλαη ζαθέο φηη κηα ηέηνηα αληίιεςε είλαη 

αλνινθιήξσηε θαζψο ν ιήπηεο ελζηεξλίδεηαη ην κήλπκα θαη βεβαίσο ζρεκαηίδεη ηελ 

αλάινγε αληίδξαζε. Έηζη, πιένλ ε επηθνηλσλία απνηειεί κηα δπλακηθή δηαδηθαζία 

φπνπ φινη νη ζπκκεηέρνληεο απνηεινχλ ηελ ίδηα ζηηγκή απνζηνιείο θαη ιήπηεο 

πιεξνθνξηψλ θαη κελπκάησλ, κεηαδίδνληαο απηά απφ δηαθνξεηηθνχο δηαχινπο 

επηθνηλσλίαο (Sellnow & Seeger, 2013). 

Άιισζηε, ην ηειεπηαίν απηφ ζηνηρείν, δειαδή ε κεηάδνζε κελπκάησλ, είλαη άθξσο 

επίθαηξν ζηε ζχγρξνλε επνρή, εμαηηίαο ηεο θαζηέξσζεο πνηθίισλ δηαχισλ 

επηθνηλσλίαο. 

 

2.2 Γίαπινη επηθνηλωλίαο θαηά ηε δηάξθεηα κηαο θξίζεο 

 

Σα ηειεπηαία ρξφληα ε Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο κε ηελ εδξαίσζε ηνπ δηαδηθηχνπ, 

ησλ ηζηνινγηψλ, ησλ κέζσλ θνηλσληθήο δηθηχσζεο έρεη νδεγήζεη ζηε γέλεζε ηέηνησλ 
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θαλαιηψλ επηθνηλσλίαο πνπ θαζηζηνχλ ηνλ ξφιν ηφζν ηνπ απνζηνιέα φζν θαη ηνπ 

δέθηε ησλ κελπκάησλ δσηηθήο ζεκαζίαο (Coombs & Holladay, 2010).  

Βεβαίσο, ζα πξέπεη λα δνζεί ηδηαίηεξε πξνζνρή σο πξνο ηελ επηινγή ηνπ δηαχινπ 

επηθνηλσλίαο, θαζψο ε επηθνηλσλία απνηειεί κηα ακθίδξνκε δηαδηθαζία θαη ζα πξέπεη 

ζε θάζε πεξίπησζε λα θαηαιήμνπλ νη εκπιεθφκελνη ζηελ επηθνηλσλία ζε εθείλνλ ηνλ 

δίαπιν πνπ ζα επηηξέπεη ηε κεηάδνζε ηνπ κελχκαηνο απφ ηνλ απνζηνιέα ζηνλ 

απνδέθηε αιιά λα κελ εκπνδίδεη θαη ηελ αληίδξαζε – απάληεζε ηνπ απνδέθηε θαη 

ηελ εθ λένπ επηθνηλσλία κε ηνλ αξρηθφ απνζηνιέα.  

Οκνίσο, δσηηθήο ζεκαζίαο είλαη θαη ε επηινγή ηνπ θαηαιιήινπ πξνζψπνπ γηα ηελ 

αξρηθή κεηάδνζε ηνπ κελχκαηνο. Σν πξφζσπν απηφ αληαλαθιά ηελ εηθφλα ηνπ 

εκπιεθφκελνπ ζηελ θξίζε νξγαληζκνχ θαη φιε ηε δηνίθεζε απηνχ. Έηζη, είλαη 

ζεκαληηθφ λα γλσξίδεη πιήξσο ην ζέκα αιιά θαη λα παξνπζηάδεη ηελ απαξαίηεηε 

εμνηθείσζε κε ηα ΜΜΔ. Ζ εκπεηξία ηνπ, ινηπφλ, είλαη θξίζηκε θαηά ηελ 

επηθνηλσληαθή δηαρείξηζε ηεο θξίζεο φπσο επίζεο θαη ην επηθνηλσληαθφ ηνπ ράξηζκα 

(Ray, 1999; Rogers & Chafee, 1993). 

 

2.3 Ο Ρόινο ηωλ ΜΜΔ ζηελ Δπηθνηλωληαθή Γηαρείξηζε κηαο 

Κξίζεο 

 

Δίλαη ζαθέο φηη ηα ΜΜΔ απνηεινχλ ηνλ βαζηθφηεξν δίαπιν επηθνηλσλίαο ηεο 

ζχγρξνλεο επνρήο ζε πεξίπησζε θξίζεσλ. Γηα ηνλ Pinsdorf (1987) εληνπίδνληαη δπν 

ζηξαηεγηθέο απέλαληη ζηα ΜΜΔ. Καηά ηελ ελεξγεηηθή παξαηεξείηαη κέζσ ηεο 

πξνζέγγηζεο ησλ ΜΜΔ ε πξφιεςε ησλ κειινληηθψλ θαηαζηάζεσλ, έηζη ψζηε ε 

δηνίθεζε θάζε νξγαληζκνχ λα κπνξεί λα ζέζεη ηε δηθή ηεο εθδνρή ηεο θαηάζηαζεο 

θαη λα επηηεπρζεί ε απνθπγή ησλ δηαζηξεβιψζεσλ. Καηά ηελ παζεηηθή πξνζέγγηζε ν 

εκπιεθφκελνο νξγαληζκφο ηίζεηαη ζε θαηάζηαζε αλακνλήο γηα λα αληηδξάζεη φηαλ ην 

θξίλεη απαξαίηεην. Δίλαη ζαθέο φηη ε ζηξαηεγηθή πνπ ηεξεί θάζε νξγαληζκφο είλαη 

δσηηθήο ζεκαζίαο θαη ζα πξέπεη λα έρεη δηακνξθσζεί εθ ησλ πξνηέξσλ θαη λα είλαη 

απνηέιεζκα εμεηδηθεπκέλσλ πξνζψπσλ πνπ είλαη εμνηθεησκέλα κε ηε δξάζε ησλ 

ΜΜΔ.  
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ε θάζε πεξίπησζε πάλησο είλαη θαλεξφ ε κεγάιε επηξξνή ησλ ΜΜΔ ζηνλ ηξφπν ηεο 

επηθνηλσλίαο αιιά θαη ηεο ελεκέξσζεο ησλ πνιηηψλ ζηε ζχγρξνλε επνρή. Σα ΜΜΔ 

ιεηηνπξγνχλ δηακεζνιαβεηηθά θαη ζπκκεηέρνπλ ζηε δηακφξθσζε θαη νξηνζέηεζε ηνπ 

πεξηερνκέλνπ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ηεο δεκφζηαο ζθαίξαο. Σα ΜΜΔ ιεηηνπξγνχλ 

σο δηακεζνιαβεηήο αλάκεζα ζηνπο πνιίηεο θαη ηνπο πνιηηηθνχο ζεζκνχ απνηειψληαο 

έλα αθξναηήξην γηα ηελ πνιηηηθή εμνπζία αιιά θαη έλα κέζν δνθηκαζίαο ηεο 

αμηνπηζηίαο θαη ηεο εκπηζηνζχλεο κε ηνπο θνξείο απηνχο. Πξφθεηηαη, ινηπφλ, γηα 

κεραληζκνχο θαηαιπηηθήο δξάζεο ζην πιαίζην ησλ θνηλσληθψλ ζρέζεσλ θαη 

δηαδξάζεσλ. πκβάινπλ, ινηπφλ, ζηελ ακθίδξνκε θαη πνιπζχλζεηε ξνή 

πιεξνθνξηψλ. Μάιηζηα, νη πιεξνθφξεζε απηή αλάγεηαη ζε θξίζηκν ζηνηρείν ηδίσο ζε 

πεξηφδνπο θξίζεσλ (Παλαγηψηνπ, 2005).  

Ζ θξίζε είλαη έλα έθηαθην γεγνλφο ην νπνίν ιεηηνπξγεί αλαηξεπηηθά θαη ζε βάξνο 

ησλ ζπλήζσλ δηαδηθαζηψλ ιεηηνπξγίαο. Πξνθαινχλ κηα θαηάζηαζε ακθίξξνπε, πνπ 

ζπλερψο κεηαβάιιεηαη. Μάιηζηα, είλαη ηδηαίηεξα δχζθνιν λα εθηηκεζνχλ θαη λα 

πξνβιεθζνχλ νη επηπηψζεηο απηήο, νη ζπλέπεηεο θαη ηα απνηειέζκαηα. Ζ έθπιεμε ε 

αλεπαξθήο πιεξνθφξεζε, ε θιηκάθσζε ησλ γεγνλφησλ, ε απμεκέλε αλάγθε πνηθίιεο 

θαη νξζήο πιεξνθφξεζεο αιιά θαη ε δεκηνπξγία ελφο θιίκαηνο θφβνπ θαη παληθνχ 

είλαη ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ εληνπίδνληαη ζε κηα θξίζε. Ζ αλάγθε ζην 

πιαίζην απηφ, ιήςεο πιεξνθνξηψλ γηα λα αμηνινγεζνχλ νη επηπηψζεηο θαη λα 

εθηηκεζεί νξζά ν θίλδπλνο, ινηπφλ, είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο. Έηζη, δηαθαίλεηαη ν 

ζεκαληηθφο ξφινο ησλ ΜΜΔ θαηά ηε δηάξθεηα κηαο θξίζεο εμαηηίαο ηεο αλάγθεο 

πιεξνθφξεζεο θαη ελεκέξσζεο ηνπ θνηλνχ.  

Ο ξφινο απηφο κπνξεί λα είλαη πξσηαγσληζηηθφο, εκπνξεπκαηηθφο ή ζπλεξγαηηθφο – 

επηθνπξηθφο. Ο πξσηαγσληζηηθφο ξφινο ησλ ΜΜΔ ζπκπεξαίλεηαη φηαλ ε πνιηηηθή 

εγεζία αδπλαηεί λα ρεηξηζηεί ηελ φιε θαηάζηαζε. ηελ πεξίπησζε απηή εληζρχεηαη ν 

ξφινο ησλ ΜΜΔ πνπ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο θξίζεο απνθηνχλ κηα απηφλνκε 

δπλακηθή πξνο ηε ξνή ησλ γεγνλφησλ. Ο εκπνξεπκαηηθφο ξφινο ησλ ΜΜΔ 

ζπκπεξαίλεηαη φηαλ ε παξέκβαζε απηψλ ραξαθηεξίδεηαη απφ εκπνξηθέο 

αλαγθαηφηεηεο πνπ ππεξέρνπλ ηεο ελεκέξσζεο. Ο ξφινο απηφο έγθεηηαη ζηελ 

πξφθιεζε ζπλαηζζήκαηνο ζην θνηλφ θαη ζηελ απνπζία ηεο θαηαλφεζεο αιιά θαη 

ζηελ αιινίσζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ κηαο θξίζεο εμαηηίαο ηνπ ελδηαθέξνληνο γηα 

εληππσζηαζκφ ζε κεγαιχηεξν βαζκφ απφ ηελ ελεκέξσζε. Δίλαη ζαθέο φηη νξζφηεξνο 
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ξφινο ησλ ΜΜΔ θξίλεηαη ν ζπλεξγαηηθφο φπνπ ε ζηάζε ησλ ΜΜΔ επεξεάδεηαη απφ 

πνιινχο παξάγνληεο, αιιά ζε θάζε πεξίπησζε έρεη ζαλ ζηφρν ηελ απνθαηάζηαζε ηεο 

δεκφζηαο εκπηζηνζχλεο. Αλαπηχζζεηαη, ινηπφλ, έλα ζπλεξγαηηθφ θιίκα γηα ηελ 

πιεξνθφξεζε κε αμηφπηζην θαη ππεχζπλν ηξφπν, πξνο πεξηνξηζκφ ηεο αίζζεζεο 

θηλδχλνπ, πξνο θαηαζηνιή ηνπ παληθνχ θαη ηνπ θφβνπ θαη πξνο αλαπηέξσζε ησλ 

πνιηηψλ κε βάζεη ηα αληηθεηκεληθά γεγνλφηα. Ζ ελεκέξσζε, ππφ ηνλ ξφιν απηφλ, 

ιακβάλεη ππφςε φινπο ηνπο δξψληεο θαη δελ εμππεξεηεί ζπγθεθξηκέλεο ζθνπηκφηεηεο 

(εκπνξηθέο, εληππσζηαζκφ, πξφθιεζε ζπλαηζζήκαηνο) αιιά δξα θαζεζπραζηηθά θαη 

πξνο απνηξνπή κεγαιχηεξσλ θηλδχλσλ θαη θξίζεσλ (Παλαγηψηνπ, 2005). 

Δίλαη ζαθήο ε κεγάιε ζεκαζία ηνπ ξφινπ ησλ ΜΜΔ θαζψο νη πνιίηεο θαζεκεξηλά 

δέρνληαη ζσξεία πιεξνθνξηψλ θαη κελπκάησλ. Απηά ζα πξέπεη λα εθθξάδνπλ ηε 

ζνβαξφηεηα ηνπ θξαηηθνχ κεραληζκνχ αιιά θαη ησλ εκπιεθφκελσλ νξγαληζκψλ, έηζη 

ψζηε ε εηθφλα πνπ απνηππψλεηαη ζε απηνχο λα αληαπνθξίλεηαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα. 

ηφρνο, ινηπφλ, ηεο επηθνηλσληαθήο δηαρείξηζεο κηαο θξίζεο κέζσ ησλ ΜΜΔ είλαη ε 

κε αληηθεηκεληθφ ηξφπν ελεκέξσζε θαη δηαλνκή ησλ πιεξνθνξηψλ αιιά βεβαίσο θαη 

ε νξζή θαζνδήγεζε ηνπ θνηλνχ, έηζη ψζηε λα απνθιεηζηνχλ νη αλππφζηαηεο θήκεο, 

λα απνθαηαζηαζεί ε ηάμε θαη εξεκία ηεο θνηλσλίαο θαη λα δηαθαλεί ε εγξήγνξζε θαη 

εηνηκφηεηα ηνπ εκπιεθφκελνπ νξγαληζκνχ θαηά ηελ αληηκεηψπηζε ηεο θξίζεο θαη ηελ 

επαλαθνξά ηεο θαηάζηαζεο ζηνπ θπζηνινγηθνχο ξπζκνχο (ηακνχιεο, 2015) 
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2.4 Βέιηηζηεο Πξαθηηθέο Δπηθνηλωλίαο 

 

Ζ επηθνηλσληαθή δηαρείξηζε απνηειεί κηα ζεκαληηθή δηαδηθαζία ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο 

δηνίθεζεο ελφο νξγαληζκνχ. Ζ καθξνπξφζεζκε επηηπρία ζηελ επηθνηλσλία απαηηεί 

απφ ηε δηνίθεζε απηήο ηε δέζκεπζε γηα εκθαλή επηθνηλσλία θαη ζπκκεηνρή ζηηο 

δεκφζηεο ζρέζεηο, απαζρφιεζε ηθαλψλ θαη εθπαηδεπκέλσλ ζπκβνπιεπηηθψλ 

επηηξνπψλ, ελζσκάησζε ζηξαηεγηθψλ ζηφρσλ επηθνηλσλίαο ηνπ νξγαληζκνχ, 

ακθίδξνκε επηθνηλσλία κε ην εζσηεξηθφ θαη εμσηεξηθφ θνηλφ θαη ζπληνληζκφ ηνπ ηη 

πξάηηεηαη θαη ιέγεηαη θαη βεβαίσο ζαθή πξνζδηνξηζκφ ησλ ζηφρσλ ηνπ νξγαληζκνχ 

(Kadarova, et al., 2015). 

Δίλαη ζεκαληηθφ, πάλησο, λα επηζεκαλζεί φηη ε επηθνηλσλία κηαο θξίζεο απνηειεί κηα 

δηαδηθαζία πνπ ζα πξέπεη λα πξνυπάξρεη ηεο θξίζεο, απφ ηελ άπνςε φηη ζα πξέπεη λα 

έρνπλ δηακνξθσζεί νη απαξαίηεηεο ζηξαηεγηθέο γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε 

δηαρείξηζε ηεο θξίζεο, φηαλ απηή πξνθχςεη (Fink, 2000). 

ε θάζε πεξίπησζε, πάλησο, έρνπλ δηαηππσζεί νξηζκέλεο πξαθηηθέο πνπ θξίλνληαη σο 

βέιηηζηεο θαη σο νδεγφο γηα ηνπο δηαρεηξηζηέο κηαο θξίζεο. Οη βέιηηζηεο πξαθηηθέο 

θαηά ηελ επηθνηλσληαθή δηαρείξηζε κηαο θξίζεο απνζθνπνχλ ζηε βειηίσζε ηεο 

πνηφηεηαο θαη ηεο επάξθεηεο θαη απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ ζηξαηεγηθψλ απηψλ. Έηζη, 

έρνπλ ππνζηεξηρζεί ηα αθφινπζα (Seeger, 2006): 

1) Όπσο αλαθέξζεθε ην πξψην ζεκαληηθφ ζεκείν είλαη νη απνθάζεηο ζρεηηθά κε ηελ 

επηθνηλσληαθή δηαρείξηζεο κηαο θξίζεο λα κελ ιακβάλνληαη αθνχ απηή έρεη 

εκθαληζηεί. Θα πξέπεη ινηπφλ θάζε νξγαληζκφο λα έρεη αλαπηχμεη ζπγθεθξηκέλεο 

ζηξαηεγηθέο πξνο ην ζθνπφ απηφ πξηλ αθφκα ηελ θξίζε κε βάζεη ηελ εκπεηξία αιιά 

θαη ηε ζεσξία ηεο ζχγρξνλεο επνρήο. 

2) ην πιαίζην απηφ, βέβαηα, χςηζηεο ζεκαζίαο είλαη ε ζπλεξγαζία κε ην θνηλφ. Σν 

θνηλφ άιισζηε έρεη ην δηθαίσκα πιεξνθφξεζεο θαη γλψζεο ησλ θηλδχλσλ. Καιφ ζα 

ήηαλ νη ζηξαηεγηθέο ηεο επηθνηλσληαθήο δηαρείξηζεο λα εμνηθεηψλνπλ ην θνηλφ κε 

ηνπο φξνπο δσηηθήο ζεκαζίαο, λα γλσξίδεη επαθξηβψο ηη ζπκβαίλεη, ηνπο θηλδχλνπο, 

θαη ηελ αιεζή θαηάζηαζε ησλ ζπκβάλησλ.  



33 

 

3) Δίλαη κχζνο φηη ην θνηλφ ζα παληθνβιεζεί κε ηηο αθξηβείο πιεξνθνξίεο. Αληίζεηα 

ππνζηεξίδεηαη φηη ε απφθξπςε πιεξνθνξηψλ θέξλνπλ ηνλ παληθφ. Έηζη, πξέπεη λα 

παξέρνληαη βαζηθέο πιεξνθνξίεο ζηνπο πνιίηεο ρσξίο ππεξβνιέο θαη απνθξχςεηο.  

4) Σαπηφρξνλα ζα πξέπεη λα εηζαθνχγνληαη νη θφβνη θαη νη αλεζπρίεο ηνπ θνηλνχ. 

Όπσο ζεκεηψζεθε ε επηθνηλσλία θαηά ηε δηάξθεηα κηαο θξίζεο απνηειεί κηα 

ακθίδξνκε δηαδηθαζία φπνπ πνκπφο θαη δέθηεο ησλ πιεξνθνξηψλ ελαιιάζζνληαη.  

5) Σέινο, ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηείηαη ζπλεξγαζία κε αμηφπηζηνπο θνξείο πξηλ 

αθφκα ην μέζπαζκα ηεο θξίζεο. Έλα πξν θξίζεο αλαπηπγκέλν δίθηπν δηαρείξηζεο 

είλαη βαζηθφ γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκφ θαη ηελ επάξθεηα ηεο ζηξαηεγηθήο.  

Δίλαη ζαθέο φηη κεηαμχ ηνπ βαζηθνχ κέζνπ επηθνηλσλίαο - ησλ ΜΜΔ - θαη ησλ 

δηαρεηξηζηψλ κηαο θξίζεο ζα πξέπεη λα αλαπηχζζεηαη έλαο θψδηθαο επηθνηλσλίαο γηα 

ηε βειηίσζε ηεο κεηαμχ ηνπο ζρέζεο.  

Έηζη, ζε πξψην επίπεδν πξέπεη λα δηεμάγεηαη αξρηθά έιεγρνο σο πξνο ηελ πξφζβαζε 

ησλ ΜΜΔ κε ζθνπφ λα κεησζεί ε απζαίξεηε εηζβνιή απηψλ. Παξάιιεια, ζηφρνο 

είλαη ε πξνζηαζία ησλ ζπκάησλ θαη ε δηαλνκή πιηθνχ νπηηθναθνπζηηθνχ απφ ηνπ 

δηαρεηξηζηέο ζηα ΜΜΔ κε ειεγρφκελν ηξφπν. 

Δπηπξφζζεηα, απαηηείηαη ε θαηεχζπλζε ηεο ζπλέληεπμεο απφ ην άηνκν πνπ 

ζπκκεηέρεη ζε απηήλ θαη φρη απφ ηα ΜΜΔ. Απηφ απαηηεί ηελ πξνεηνηκαζία θαη 

εκπεηξία ηνπ ζπκκεηέρνληνο ζηε ζπλέληεπμε, έηζη ψζηε ν ίδηνο λα νδεγεί απηή πξνο 

ηελ θαηεχζπλζε πνπ επηζπκεί θαη θξίλεηαη απνηειεζκαηηθφηεξε γηα ηε δηαρείξηζε ηεο 

θξίζεο. Άιισζηε, είλαη πνιιέο νη θνξέο πνπ ηα ΜΜΔ επηζπκνχλ ησλ εληππσζηαζκφ 

θαη ηελ πξφθιεζε νξηζκέλσλ ζπλαηζζεκάησλ. Έηζη, απαηηείηαη ε εκπεηξία ηνπ 

ζπκκεηέρνληνο πξνο απνθπγή επηδείλσζεο ηεο θαηάζηαζεο. Οη απαληήζεηο βέβαηα ζα 

πξέπεη λα είλαη νπζηψδεηο θαη πεξηεθηηθέο έηζη ψζηε λα απνθεπρζεί ν ζρεκαηηζκφο 

απζαίξεησλ ζπκπεξαζκάησλ θαη ε δηαζηξέβισζε ησλ δειψζεσλ.  

ην πιαίζην απηφ, βέβαηα, απαηηείηαη ε αλάινγε γιψζζα ηνπ ζψκαηνο αιιά θαη κηα 

πξνζέγγηζε ηνπ ζπκκεηέρνληνο πξνο απνθπγή ζπγθξνχζεσλ κε ηα ΜΜΔ, δεκηνπξγία 

ηεο εληχπσζεο απφθξπςεο πιεξνθνξηψλ δσηηθήο ζεκαζίαο θαη εηθαζηψλ αιιά θαη 

απφδνζεο επζπλψλ (Γεξηδηψηεο, et al., 2006). 
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Όια ηα παξαπάλσ δηαηππψλνληαη έηζη ψζηε λα θαηαζηεί ζαθέο φηη ε ζεκαληηθφηεξε 

πηπρή ηεο δηαρείξηζεο ησλ θξίζεσλ είλαη ε επηθνηλσλία θαη ε κεηάδνζε πιεξνθνξηψλ 

ζρεηηθά κε απηήλ, σζηφζν πξέπεη λα ηίζεληαη νξηζκέλεο αξρέο πξνο ηε ζπγθεθξηκέλε 

θαηεχζπλζε (Lando, 2014).  



35 

 

3. Οη θξίζεηο ζηνλ ηνπξηζκό 

 

O ηνπξηζκφο απνηειεί πιένλ έλαλ ζπλήζε ηνκέα ζηελ θαζεκεξηλή καο δσήο. Σα 

πιενλεθηήκαηα πνπ αληινχληαη απφ απηφλ είλαη πνιιά: ζηελ ηνπηθή νηθνλνκία, ζηελ 

εζληθή νηθνλνκία, ζηε δεκηνπξγία θαη δηαηήξεζε ζέζεσλ εξγαζίαο, ζηνλ πεξηνξηζκφ 

ηεο αλεξγίαο θ.ν.θ. Έηζη, ε αχμεζε ησλ ηνπξηζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ δε κπνξεί παξά 

λα έρεη νηθνλνκηθή ζεκαζία, αθνχ ζε φινλ ηνλ θφζκν απνηειεί έλα δπλακηθφ πεδίν 

πνπ, κάιηζηα, έρεη εμειηρζεί ζηε κεγαιχηεξε βηνκεραλία (Bookman, 2005). 

Ο ηνπξηζκφο απνηειεί έλα θαηλφκελν ηεο ζχγρξνλεο επνρήο θαη πεξηγξάθεη κε 

γεληθνχο φξνπο νηηδήπνηε ζπλδέεηαη κε ηα ηαμίδηα. Γεληθά παξαηεξνχληαη ηξία 

βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά: ε αιιαγή ηνπ ηφπνπ, ε πξνζσξηλή δηακνλή θαη ν εληνπηζκφο 

ελφο θηλήηξνπ. χκθσλα κε ηνλ Παγθφζκην Οξγαληζκφ Σνπξηζκνχ θαη ηα Ζλσκέλα 

Έζλε, ε έλλνηα ηνπ ηνπξηζκνχ γίλεηαη θαηαλνεηή σο νη δξάζεηο αλζξψπσλ πνπ 

ηαμηδεχνπλ θαη δηακέλνπλ ζε κέξε εθηφο ηνπ ζπλήζνπο ηνπο πεξηβάιινληνο γηα φρη 

πεξηζζφηεξν απφ έλαλ ρξφλν γηα δηαζθέδαζε, αλαςπρή, αλάπαπζε, επαγγεικαηηθνχο 

ή άιινπο ιφγνπο (Ghaderi, et al., 2012).  

Ζ ηεξάζηηα αλάπηπμε ηνπ ηνπξηζκνχ ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο είλαη απφξξνηα ησλ 

ηερλνινγηθψλ εμειίμεσλ ησλ κέζσλ κεηαθνξάο ηα νπνία θαηέζηεζαλ εθηθηή ηελ 

άθημε ζε κέξε ηνπ θφζκνπ πνπ ζην παξειζφλ δελ ήηαλ δπλαηή. Έηζη, ν ηνκέαο απηφο 

ζε πνιιέο ρψξεο έρεη αλαρζεί ζε δσηηθφ παξάγνληα νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο. Με ηελ 

εμάπισζε ηεο βηνκεραλίαο απηήο, πνπ βαζίδεηαη ζε παξαπάλσ απφ έλα 

δηζεθαηνκκχξην δηεζλείο ηνπξίζηεο, θάζε θξίζε κπνξεί λα έρεη ζνβαξφ αξλεηηθφ 

αληίθηππν ζε ζχγθξηζε κε ην παξειζφλ γηα ηε βηνκεραλία ηνπ ηνπξηζκνχ θαη ηεο 

θηινμελίαο θαη επεξεάδεη πιένλ κεγάιν πνζνζηφ ηνπ πιεζπζκνχ.  

Να ζεκεησζεί, βέβαηα, φηη αλ θαη ε θξίζε δελ κπνξεί λα απνηξαπεί απφ ηελ 

ηνπξηζηηθή βηνκεραλία, ηα κέξε ηνπ ηνπξηζκνχ πνπ ζίγνληαη κπνξνχλ λα 

δηαβεβαηψζνπλ φηη κηα πνιηηηθή θξίζε δε ζα εμειηρζεί ζε ηνπξηζηηθή θξίζε, αιιά θαη 

αλ απηφ γίλεη φηη ζα πεξηνξηζηνχλ νη ζπλέπεηέο ηεο (Martens, et al., 2016).  

Όπσο αλαιχζεθε ζε πξνεγνχκελν θεθάιαην, δελ ππάξρεη έλαο θνηλά απνδεθηφο 

νξηζκφο ηεο έλλνηαο ηεο θξίζεο, σζηφζν, κπνξεί λα ππνζηεξηρζεί φηη κηα 
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επηρεηξεκαηηθή θξίζε είλαη έλα απξνζδφθεην γεγνλφο ην νπνίν έρεη ηελ ηθαλφηεηα λα 

αλαηξέςεη ηηο θαζεκεξηλέο ιεηηνπξγίεο θαη ην νπνίν απαηηεί ηελ παξέκβαζε ησλ 

κάλαηδεξ ηεο επηρείξεζεο απηήο. Σα θαηάιιεια βήκαηα κπνξνχλ λα 

ειαρηζηνπνηήζνπλ θάζε βιάβε θαη λα πξνσζήζνπλ ηελ επηζηξνθή ζηελ 

θαλνληθφηεηα, σζηφζν ε ρεηξφηεξε θξίζε κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη θαη σο απεηιή γηα 

ηελ επηβίσζε ηνπ νξγαληζκνχ πνπ βξίζθεηαη ζε απηήλ ηελ θξίζηκε θαηάζηαζε. ε 

φ,ηη ζρεηίδεηαη κε ην πεδίν ηνπ ηνπξηζκνχ, είλαη ζπλήζσο νη ηνπξηζηηθνί πξννξηζκνί 

πνπ ζίγνληαη απφ ηηο θξίζεηο αιιά θαη ε ρψξα πξννξηζκνχ σο νιφηεηα κπνξεί λα 

δερηεί ηηο αξλεηηθέο ζπλέπεηεο. Έηζη είλαη ζαθέο φηη απαηηείηαη ε αληαπφθξηζε ελφο 

αξκφδηνπ θνξέα ζε εζληθφ επίπεδν.  

Γηα ηελ αλάιπζε ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν κηα θξίζε επεξεάδεη ηελ ηνπξηζηηθή αγνξά 

ζε ζρέζε κε ηνπο πξννξηζκνχο θαη ηνλ ηξφπν πνπ νη κάλαηδεξ ζα έπξεπε λα 

αληηδξνχλ ζε απηήλ πξέπεη λα δηακνξθσζεί κηα ζεσξεηηθή βάζε γηα ηελ έλλνηα ηεο 

θξίζεο, ηεο δηαρείξηζεο ηεο θξίζεο θαη ηεο εθαξκνγήο ηεο ζηνλ ηνπξηζκφ. Σα δπν 

πξψηα πξνεγήζεθαλ ζηα πξνεγνχκελα θεθάιαηα. Καησηέξσ, ινηπφλ, ζα εμεηάζνπκε 

ηελ έλλνηα ηεο θξίζεο, ηεο δηαρείξηζεο θαη ηεο επηθνηλσλίαο απηήο ζε φ,ηη ζρεηίδεηαη 

κε ηνλ ηνπξηζκφ. 

 

3.1 Η θξίζε ζηελ ηνπξηζηηθή βηνκεραλία 

 

Ζ θξίζε ζηνλ ηνπξηζκφ νξίδεηαη σο έλα γεγνλφο επαξθνχο κεγέζνπο ψζηε λα 

δηακνξθσζνχλ νη ζπλζήθεο γηα ηελ αλαηξνπή ησλ ζπλήζνπο ιεηηνπξγίαο ηεο 

ηνπξηζηηθήο βηνκεραλίαο (Ghaderi, et al., 2012). 

Ο ηνπξηζκφο γεληθφηεξα έρεη δερζεί δηάθνξα πιήγκαηα απφ παξειζνληηθέο θξίζεηο. 

Απηέο κπνξνχλ λα δηαθξηζνχλ ζε απηέο πνπ αθνξνχζαλ ηελ πγεία (SARS, Ζ1Ν1 

θηι.), θπζηθέο θαηαζηξνθέο (ηζνπλάκη, εθξήμεηο εθαηζηείσλ θηι.) ηελ ηξνκνθξαηία 

θαη πνιηηηθή αζηάζεηα (βνκβηζηηθέο επηζέζεηο ζε ζπλαπιίεο, πφιεκνη θηι.) θαη 

νηθνλνκηθέο θξίζεηο (νηθνλνκηθή θξίζε, αχμεζε πεηξειαίνπ θαη βελδίλεο θηι.). Σν 

κεγάιν εχξνο ησλ θξίζεσλ απηψλ απνδεηθλχεη φηη ε ηνπξηζηηθή βηνκεραλία δελ είλαη 
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απξφζβιεηε ζε εμσγελείο δξάζεηο θαη εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηα ππάξρνληα 

επίπεδα δηεζλνχο αζθάιεηαο 

Μεηά ηηο ηξνκνθξαηηθέο επηζέζεηο ζηελ Αίγππην ζην Μπαιί, ζηελ Αγγιία, ηελ 

Ηζπαλία αιιά πιένλ θαη πνιιέο άιιεο ρψξεο ηεο Δπξψπεο, ηελ παξαηήξεζε αθξαίσλ 

θαηξηθψλ θαηλνκέλσλ αιιά θαη ηηο πνιηηηθέο θαη νηθνλνκηθέο θξίζεηο ζηνλ θφζκν, ηελ 

ηειεπηαία δεθαεηία θαηέζηε ζαθήο ε έλλνηα ηεο θξίζεο ζηνλ ηνπξηζηηθφ ηνκέα. 

Μάιηζηα, ν ηνπξηζκφο θαίλεηαη σο έλαο ηνκέαο ηδηαίηεξα επάισηνο ζηα αξλεηηθά 

γεγνλφηα θαη, κηαο θαη πάληα δηεμάγεηαη κηα θξίζε ζε παγθφζκην επίπεδν, ε 

βηνκεραλία απηή ηειεί ππφ κηα δηαξθή απεηιή κε ηελ αβεβαηφηεηα ηνπ ελδερνκέλνπ 

λα μεζπάζεη αθφκα κηα θξίζε ζε ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα. Σν εχξνο ηνπ 

αληίθηππνπ ησλ θξίζεσλ ζηνλ ηνπξηζκφ θαη ηε θηινμελία θαη ζηε βηνκεραλία απηή 

είλαη κεγάιν θαη θπκαίλεηαη απφ ηξνκνθξαηηθέο επηζέζεηο, θπζηθέο θαηαζηξνθέο 

αιιά θαη νηθνλνκηθέο θξίζεηο θαη επηδεκίεο ή κνιπζκαηηθέο αζζέλεηεο. Έηζη έρεη 

δηακνξθσζεί έλα πξφηππν ηνπξηζηηθήο ζπκπεξηθνξάο, ην νπνίν ππνζηεξίδεη φηη ε 

αχμεζε ζηνλ εθηηκψκελν θίλδπλν πνπ ζρεηίδεηαη κε έλαλ ηνπξηζηηθφ πξννξηζκφ 

ζρεηίδεηαη κε ηελ δήηεζε απηνχ (Floyed, et al., 2001; Pforr, 2006). 

Οη McKercher & Hui (2004) επηζεκαίλνπλ φηη νη θξίζεηο ζηνλ ηνπξηζκφ είλαη 

αλαπφθεπθηα επεηζφδηα, ηα νπνία δηαηαξάζζνπλ ηελ ηνπξηζηηθή βηνκεραλία ζε 

κφληκε βάζε ελψ ν Coles (2004) ζπκπιεξψλεη φηη αθφκα θαη φηαλ δελ 

παξαηεξνχληαη θξίζεηο, νη ηνπξηζηηθνί πξννξηζκνί βξίζθνληαη πξαθηηθά ζε κηα 

εηνηκφηεηα ζρεδφλ αλακέλνληαο έλα γεγνλφο πνπ ζα νδεγήζεη ζε κηα θξίζε. 

Γηα ηελ θαηαλφεζε ησλ επηπηψζεσλ ησλ θξίζεσλ ζηελ ηνπξηζηηθή βηνκεραλία πξέπεη 

λα γίλεη ιφγνο γηα ην ηνπξηζηηθφ πξντφλ. Σν ηνπξηζηηθφ πξντφλ πνηθίιεη, είλαη ζχλζεην 

θαη δηακνξθψλεηαη κε ηε ζπλεξγαζία πνιιψλ αλζξψπσλ θαη νξγαλψζεσλ. Πξφθεηηαη 

γηα έλα άπιν πξντφλ. Σν ζηνηρείν απηφ θαζηζηά ηελ ππεξεζία πνπ παξέρεηαη δχζθνιν 

λα εθηηκεζεί εθ ησλ πξνηέξσλ. Απηή ε αβεβαηφηεηα απμάλεη εμαηηίαο ηεο απφζηαζεο 

αλάκεζα ζηνλ ηφπν ηεο αγνξάο θαη ηνλ ηφπν φπνπ παξέρεηαη ε ηνπξηζηηθή ππεξεζία 

(Glaesser, 2006). 

Ο ηνπξηζηηθφο ηνκέαο εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηε δηακφξθσζε κηαο ζεηηθήο 

εηθφλαο θάζε ηνπξηζηηθνχ πξννξηζκνχ, έηζη ψζηε λα πξνσζεζεί ην ζπγθεθξηκέλν 

ηνπξηζηηθφ πξντφλ, αθνχ, φπσο ζεκεηψζεθε, απηφ δελ είλαη νξαηφ νχηε «αγγίδεηαη» ή 

ειέγρεηαη πξηλ αγνξαζηεί. Δπνκέλσο, ν κφλνο ηξφπνο γηα έλαλ ηνπξίζηα λα εθηηκήζεη 
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ηελ πνηφηεηα ελφο ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο είλαη λα εκπηζηεπζεί ηελ εηθφλα απηνχ. 

Έηζη, είλαη ζαθέο φηη νη θξίζεηο κπνξνχλ λα επηδξάζνπλ αξλεηηθά ζηελ εηθφλα ελφο 

ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο (Martens, et al., 2016).  

Απηφ πνπ επεξεάδεη άκεζα ηελ απφθαζε γηα λα επηζθεθηεί θάπνηνο ή λα απνθχγεη 

έλαλ ζπγθεθξηκέλν πξννξηζκφ είλαη ε εηθφλα απηνχ πνπ πξνσζείηαη. Ζ εηθφλα ηνπ 

πξννξηζκνχ είλαη κηα αθεξεκέλε εηθφλα πνπ νη ππνςήθηνη ηνπξίζηεο έρνπλ 

ζρεκαηίζεη. Κάζε άηνκν έρεη δηαθνξεηηθή εηθφλα γηα θάζε ζπγθεθξηκέλν πξννξηζκφ 

βάζεη ησλ γλψζεψλ ηνπ ζρεηηθά κε γεγνλφηα θαη πξφζσπα, φπσο επίζεο θαη 

ζπλαηζζήκαηα θαη ππνζέζεηο γηα ηνλ πξννξηζκφ απηφλ. Βεβαίσο ε εηθφλα απηή δελ 

ζρεκαηίδεηαη απαξαίηεηα απφ ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηνλ ηνπξηζκφ αιιά θαη βάζεη ηνπ 

πνιηηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ηεο ζρέζεο ηεο ρψξαο απηήο κε άιιεο ρψξεο. Ζ εηθφλα 

απηή δηαθέξεη απφ άιιεο εηθφλεο πνπ ζρεκαηίδνπλ νη άλζξσπνη γηαηί αλαπφθεπθηα 

ζπλδέεηαη κε ηελ εζληθή εηθφλα ελφο πξννξηζκνχ (Echtner & Ritchie, 2003). 

Υσξίο ακθηβνιία ην δήηεκα ηεο αζθάιεηαο είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο ζε φ,ηη αθνξά 

έλαλ ηνπξηζηηθφ πξννξηζκφ θαη ηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ ζρεηηθά κε ηελ 

επίζθεςε ή ηνλ απνθιεηζκφ ελφο πξννξηζκνχ. Έηζη, κηα θξίζε πνπ ελδερνκέλσο ζα 

αλαηξέςεη ηελ αζθάιεηα ζηνλ ηφπν – πξννξηζκφ αλαηξέπεη ηελ ηνπξηζηηθή ηνπ εηθφλα 

(Salazar & Graburn, 2014).  

Πέξαλ απηνχ, ην ηνπξηζηηθφ πξντφλ είλαη πνιχπηπρν θαη ζχλζεην θαη απνηειείηαη απφ 

έλαλ ζπλδπαζκφ απφ πνιιέο δηαθνξεηηθέο ππεξεζίεο, παξφρνπο απηψλ θαη 

ηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο θαη νξγαληζκνχο. ε ηνπηθφ επίπεδν κηα θξίζε έρεη 

επηπηψζεηο ζε κηα πεξηνρή θαη πηζαλά ζε φιε ηε ρψξα. ε εζληθφ επίπεδν νη 

επηπηψζεηο ηεο είλαη ζεκαληηθέο γηα ηελ ηνπξηζηηθή βηνκεραλία. ε παγθφζκην 

επίπεδν ελδέρεηαη λα έρεη επηδξάζεηο ζηηο ηνπξηζηηθέο ξνέο. Καζψο νη ηνπξίζηεο 

αλαδεηνχλ ελαιιαθηηθνχο πξννξηζκνχο φηαλ θξίλνπλ φηη νη παξαδνζηαθνί δελ είλαη 

αζθαιείο, νη ηνπηθέο θξίζεηο ελδέρεηαη ηειηθά λα επεξεάζνπλ φιε ηελ πνιηηηζηηθή 

βηνκεραλία  (Martens, et al., 2016). 

Χζηφζν, πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη νη McKercher & Hui (2004) επηζεκαίλνπλ φηη 

επηπρψο νη ηνπξίζηεο έρνπλ ζχληνκεο ζε δηάξθεηα κλήκεο, γεγνλφο ην νπνίν ζεκαίλεη 

φηη ζα επαλέιζνπλ ζηνπο πξννξηζκνχο απηνχο κφιηο αηζζαλζνχλ φηη ε απεηιή έρεη 

πεξάζεη.  Έηζη, ε ηζηνξία έρεη δηδάμεη φηη νη θαηαζηξνθέο δελ έρνπλ καθξνπξφζεζκν 

αληίθηππν ζηνπο ηνπξηζηηθέο ξνέο. Χζηφζν, θξίλεηαη ηειηθά απαξαίηεηνο ν 
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ζρεδηαζκφο ηεο δηαρείξηζεο απηψλ, έηζη ψζηε – κέρξη λα μεραζηνχλ νη δπζάξεζηεο 

κλήκεο αθνχ νινθιεξσζεί ε θξίζε – λα απνηειέζνπλ αληηθείκελν δηαρείξηζεο θαη λα 

κεηξηαζηνχλ νη δηαζηάζεηο θαη νη ζπλέπεηεο θάζε θξίζεο πνπ επηδξά ζηνλ ηνπξηζκφ. 

 

3.2 Η δηαρείξηζε ηεο θξίζεο ζηελ ηνπξηζηηθή βηνκεραλία 

 

Ζ δηαρείξηζε ηεο θξίζεο ζηνλ πεδίν ηνπ ηνπξηζκνχ ειθχεη ην ελδηαθέξνλ σο πξαθηηθή 

ζηε ζπγθεθξηκέλε βηνκεραλία θαη σο αληηθείκελν αθαδεκατθήο κειέηεο, θαζψο 

απνηειεί έλαλ θιάδν πνπ έρεη επαλεηιεκκέλσο ζηγεί απφ θξίζεηο ηηο ηειεπηαίεο 

δεθαεηίεο. Χζηφζν, νη νξγαληζκνί ζπρλά δελ είλαη πξνεηνηκαζκέλνη θαη νη 

ζηξαηεγηθέο ηνπο είλαη ζπρλά αλεπαξθείο. Πνιιέο θνξέο νη θξίζεηο ζπλνδεχζεθαλ 

απφ πηψζε ηνπ ηνπξηζκνχ. Απηή ε πξνζσξηλή απψιεηα έρεη ζέζεη ζεκαληηθέο 

πξνθιήζεηο ζηνλ δεκφζην θαη ηδησηηθφ ηνκέα ζέηνληαο εξσηήκαηα σο πξνο ηελ 

ηθαλφηεηα δηαρείξηζεο ησλ θξίζεσλ θαη εηνηκφηεηαο γηα αληίζηνηρα κειινληηθά 

δεηήκαηα (Ghaderi, et al., 2012).  

Έηζη γίλεηαη θαηαλνεηφ γηαηί ε δηαρείξηζε ησλ θξίζεσλ ζηνλ ηνκέα ηνπ ηνπξηζκνχ 

απνηειεί έλα ζρεηηθά πξφζθαην πεδίν κειέηεο θαη έξεπλαο. Γηα ηνλ επηρεηξεκαηηθφ 

θφζκν, γεληθφηεξα ε δηαρείξηζε θξίζεσλ είλαη ε «ηέρλε» ηεο κεηαηφπηζεο κέξνπο ηνπ 

θηλδχλνπ θαη ηεο αβεβαηφηεηαο ψζηε λα επηηξαπεί ε δηαρείξηζε ηνπ ειέγρνπ. Οη 

δηαρεηξηζηέο πξέπεη λα πξνβιέςνπλ ηελ εμέιημε ηεο θξίζεο σο κηα ζεηξά βεκάησλ 

πνπ θαιχπηνπλ ηελ αλίρλεπζε, ηελ πξφιεςε, ηελ πξνεηνηκαζία, ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ 

δεκηψλ θαη ηελ απνθαηάζηαζε. Πξέπεη ζην πιαίζην απηφ λα ιεηηνπξγνχλ πξνιεπηηθά 

θαη φρη θαηαζηαιηηθά κέζσ ηεο πξφβιεςεο ησλ θξίζηκσλ θαηαζηάζεσλ θαη ηεο 

πξνεηνηκαζίαο ηνπο γηα ηα δηαθνξεηηθά ζελάξηα φπσο επίζεο φκσο θαη λα καζαίλνπλ 

απφ ηελ εκπεηξία ηνπο ζε παξειζνληηθέο θξίζεηο θαηά ηνλ ζρεδηαζκφ ησλ 

ζηξαηεγηθψλ. Οη ζεσξεηηθνί πνπ αζρνινχληαη κε ηηο θξίζεηο ζην πεδίν ηνπ ηνπξηζκνχ 

εθθξάδνπλ ηηο ηδέεο απηέο σο κηα δηαξθή θαη εθηεηακέλε πξνζπάζεηα ησλ 

νξγαληζκψλ πνπ εκπιέθνληαη ζηελ ηνπξηζηηθή βηνκεραλία λα θαηαλνήζνπλ θαη λα 

απνηξέςνπλ κηα θξίζε θαη λα δηαρεηξηζηνχλ απνηειεζκαηηθά απηέο πνπ εμειίζζνληαη, 

ιακβάλνληαο ππφςε ζε θάζε ηνπο ελέξγεηα ηνλ πξνγξακκαηηζκφ, ηελ εθπαίδεπζε 

αιιά θαη ηα ζπκθέξνληα ησλ εκπιεθφκελσλ κεξψλ.  
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Απφ πνιινχο έρεη κειεηεζεί ε ζρέζε αλάκεζα ζηνλ ηνπξηζκφ θαη ηελ ηξνκνθξαηία, 

ηνλ ηνπξηζκφ θαη ηηο επηδεκίεο αιιά θαη ηνλ ηνπξηζκφ θαη ηελ νηθνλνκηθή θξίζε, έηζη 

ψζηε λα δηακνξθσζνχλ ζηξαηεγηθέο δηαρείξηζεο ησλ θξίζεσλ απηψλ θαη λα κελ 

επηδξάζνπλ ζηνλ ηνπξηζκφ.  Δίλαη ζαθέο φηη είλαη δχζθνιν έξγν ε πξφβιεςε θαη ε 

δηαρείξηζε ησλ θξίζεσλ ζηνλ ηνπξηζκφ, αλ ιάβνπκε ππφςε ηελ πνιχπηπρε θαη 

ζχλζεηε θχζε ηεο βηνκεραλίαο απηήο. Ο ραξαθηήξαο θαη νη δπλακηθέο ησλ 

ζπγθεθξηκέλσλ θξίζεσλ κπνξνχλ λα ζέζνπλ πξνθιήζεηο γηα ηνπο εξεπλεηέο. Απφ ηελ 

άιιε, ε απνπζία ζπζηεκαηηθψλ κειεηψλ ηδίσο ζε ζρέζε κε ηηο ζπλέπεηεο ησλ 

θαηαζηξνθψλ απηψλ είλαη ζηνηρεία ηα νπνία πεξηπιέθνπλ ηελ θαηάζηαζε. Έηζη είλαη 

απαξαίηεηε ε δηεμαγσγή πεξηζζφηεξσλ θαη πην ζχλζεησλ εξεπλψλ ζηελ ηνπξηζηηθή 

βηνκεραλία, ψζηε νη ηνπξηζηηθνί πξννξηζκνί λα αλαθάκςνπλ φηαλ παξαηεξνχληαη νη 

ζρεηηθέο θξίζεηο  (Ghaderi, et al., 2012)..  

Σν 2004 ν Ritchie δηακφξθσζε κηα ζηξαηεγηθή θαη νιηζηηθή πξνζέγγηζε ηεο 

δηαρείξηζεο θξίζεσλ ζηνλ ηνκέα ηνπ ηνπξηζκνχ, απφ ηνλ πξν ηεο θξίζεο ζρεδηαζκφ 

κέρξη ηελ ζηξαηεγηθή εθαξκνγή ηνπ θαη ηελ ηειηθή ηνπ εθηίκεζε θαη 

αλαηξνθνδφηεζε. Ο ίδηνο εληφπηζε 7 ζηάδηα ηεο δηαρείξηζεο θξίζεσλ: ηελ πξφιεςε 

θαη ζρεδηαζκφ, ηε ζηξαηεγηθή εθαξκνγή, ηελ εθηίκεζε θαη έιεγρν, ηελ επηθνηλσλία 

ηεο θξίζεο θαη έιεγρν, ηε δηαρείξηζε ησλ πφξσλ, ηε ζπλεξγαζία θαη απνθαζηζηηθή 

ζπκκεηνρή ησλ εκπιεθνκέλσλ κεξψλ, ηελ εθηίκεζε θαη αλαηξνθνδφηεζε. ε θάζε 

πεξίπησζε, πάλησο, ν  ζηξαηεγηθφο ζρεδηαζκφο θαη πινπνίεζε ζε κηα θξίζε απαηηεί 

ηελ ζηξαηεγηθή αλάιπζε, ηε ζηξαηεγηθφ πξνζαλαηνιηζκφ θαη επηινγέο, ηελ 

ζηξαηεγηθή εθαξκνγή θαη πινπνίεζε θαη έιεγρν θαη ηε ζηξαηεγηθή εθηίκεζε θαη 

αλαηξνθνδφηεζε. (Keown-McMullan, 1997; Ritchie, 2004). 

Απφ ηελ άιιε, ζχκθσλα κε ηνλ Durocher (1994) ε εκπινθή ηνπ δεκνζίνπ θαη 

ηδησηηθνχ ηνκέα θαη ε κεηαμχ ηνπο ζχκπξαμε είλαη απαξαίηεηε ζηε δηαρείξηζε 

θξίζεσλ ζηνλ ηνπξηζκφ. Βεβαίσο ηδηαίηεξε ζεκαζία πξέπεη λα απνδνζεί ζηα ΜΜΔ 

θαζψο απηά κπνξνχλ λα κεηαηξέςνπλ έλα αηχρεκα ζε πξαγκαηηθή θξίζε, θαζψο νη 

παξερφκελεο απφ απηά πιεξνθνξίεο επεξεάδνπλ ην θνηλφ ζηε δηακφξθσζε ηεο 

εηθφλαο πνπ έρνπλ γηα θάζε ζπκβάλ. 

Γηα ηνλ Faulkner (2001), ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία πνπ πξέπεη λα εληνπίδνληαη ζηε 

δηαρείξηζε θάζε θξίζεο ζηνλ ηνπξηζηηθφ ηνκέα είλαη ε ζπληνληζκέλε θαη νκαδηθή 

πξνζέγγηζε. Λακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ πνιιψλ νξγαλψζεσλ ηνπ δεκνζίνπ θαη 
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ηδησηηθνχ ηνκέα πνπ εκπιέθνληαη άκεζα θαη έκκεζα ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ ζηνλ 

ηνκέα ηνπ ηνπξηζκνχ θάζε επηηπρεκέλε ζηξαηεγηθή απαηηεί κηα ζπληνληζκέλε 

δξαζηεξηνπνίεζε θαη ζηξαηεγηθή δηαρείξηζεο θξίζεσλ ζε ζπλεξγαζία θαη κε άιινπο 

δεκφζηνπο θαη ηδησηηθνχο θνξείο. Έηζη, ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία απηήο είλαη 

(Faulkner, 2001): 

Ζ δηαβνχιεπζε γηα ηε κεγαιχηεξε ζπλνρή απαηηείηαη κηα δηαβνπιεπηηθή δηαδηθαζία 

θαηά ην ζηξαηεγηθφ πξνγξακκαηηζκφ θαη εθαξκνγή, 

Ζ δέζκεπζε ζηνλ ζηφρν ηεο επηηπρνχο δηακφξθσζεο θαη αλάπηπμεο κηαο 

απνηειεζκαηηθήο ζηξαηεγηθήο, 

Ζ εθηίκεζε ησλ θηλδχλσλ κε αλάιπζε ηεο ηζηνξίαο ησλ θαηαζηξνθψλ θαη θξίζεσλ 

ελφο ηφπνπ θαη ησλ θηλδχλσλ πνπ κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ζε θξίζεηο, 

Ζ ζέζε πξνηεξαηνηήησλ ζηε ζηξαηεγηθή κε ηελ αλάπηπμε πξσηνθφιισλ, 

ζπζηεκάησλ πξνεηδνπνίεζεο, ηελ αλάπηπμε δξάζεσλ επηθνηλσλία θαη ειέγρνπ, ηελ  

πξνζαξκνζηηθφηεηα, ηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ αλαζεψξεζε θαη ζπκπιήξσζε ησλ 

ζηξαηεγηθψλ δηαρείξηζεο ησλ θξίζεσλ. 

 

3.3 Η επηθνηλωληαθή δηαρείξηζε ηεο θξίζεο ζηελ ηνπξηζηηθή 

βηνκεραλία 

 

χκθσλα κε ηα παξαπάλσ, είλαη ζαθέο φηη πιένλ έρεη αλαπηπρζεί κεγάιν ελδηαθέξνλ 

γηα ην δήηεκα απηφ θαη φηη είλαη αλαγθαία θαη δεηνχκελε ε αλάπηπμε πξαθηηθψλ, 

νδεγψλ θαη ζηξαηεγηθψλ γηα αληηκεησπηζηεί θάζε ηέηνηα θξίζε. Ζ αληίδξαζε ζηελ 

θξίζε, ε δηαρείξηζε απηήο, ε επηθνηλσλία, ε πιεξνθφξεζε θαη δηαβεβαίσζε, ε 

αίζζεζε αζθάιεηαο ζε έλαλ πξννξηζκφ είλαη ζεκαληηθά ζηνηρεία θαηά ηε δηαρείξηζε 

κηαο θξίζεο ζηνλ ηνκέα ηνπ ηνπξηζκνχ. Σα θνηλά κέηξα αληηκεηψπηζεο ησλ θξίζεσλ 

ζην παξειζφλ έρνπλ ζπκπεξηιάβεη θαη παθέηα θξαηηθήο ελίζρπζεο (π.ρ. ζηνπο ηνκείο 

ηεο ζηέγαζεο θαη κεηαθνξάο), ηελ πξνψζεζε ηνπ ηνπηθνχ ηνπξηζκνχ αιιά θαη ηελ 

πξνψζεζε ζπγθεθξηκέλσλ εμεηδηθεπκέλσλ πξντφλησλ αιιά θαη ηελ αλάπηπμε λέσλ 

κνξθψλ ηνπξηζκνχ φπσο π.ρ. ν νηθνηνπξηζκφο θαη ν βηψζηκνο ηνπξηζκφο. Ο 
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ζπληνληζκφο θαη ε ζπλεξγαζία αλάκεζα ζηνπο εκπιεθφκελνπο θνξείο είλαη δσηηθήο 

ζεκαζίαο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε κηαο θξίζεο, σζηφζν ζα πξέπεη λα γίλεη 

εηδηθά ιφγνο θαη γηα ηελ επηθνηλσληαθή δηαρείξηζεο θάζε θξίζεο ζηνλ ηνπξηζκφ. 

Ο Santana (2004) δίλεη έκθαζε ζηνλ ζεκαληηθφ ξφιν  πνπ δηαδξακαηίδνπλ ηα ΜΜΔ 

ζηε δηαρείξηζε ησλ ζρεηηθψλ κε ηηο θξίζεηο πιεξνθνξηψλ θαη ζηε δηαδηθαζία ηεο 

επηθνηλσλίαο ηελ επαχξηνλ θάζε θξίζεο. Ηδίσο ζρεηηθά κε ηνλ ηνπξηζηηθφ πξννξηζκφ 

θαη ηε εηθφλα απηνχ απαηηείηαη κηα ζεηηθή ζρέζε κε ηα κίληηα, έηζη ψζηε λα 

αλαθάκςεη ν ηφπνο θαη ε θήκε ηνπ αιιά θαη ν ηνπξηζκφο. Γηα ηνλ ίδην, σζηφζν, ε 

θξίζε δελ απνηειεί έλα γεγνλφο αιιά κηα δηαδηθαζία πνπ εμειίζζεηαη κε κηα δηθή ηεο 

ινγηθή. Πέξαλ βέβαηα ησλ δηαθνξψλ πνπ εληνπίδνληαη ζηε ζεσξία σο πξνο ηνλ 

νξηζκφ ηεο έλλνηαο ηεο θξίζεο, ε δηαρείξηζε (σο δηαδηθαζία) απηή θαη δε ε 

επηθνηλσληαθή είλαη δσηηθφ ηκήκα ηεο ζεκεξηλήο ηνπξηζηηθήο βηνκεραλίαο (Pforr, 

2006; Martens, et al., 2016).  

Έλα θξίζηκν πεδίν είλαη ε επηθνηλσληαθή δηαρείξηζε κηαο θξίζεο, θαζψο ηα ΜΜΔ 

κπνξνχλ λα επηδξάζνπλ θαη αλαιακβάλνπλ έλα άθξσο ζεκαληηθφ ξφιν ζηε 

δηακφξθσζε αληηιήςεσλ ζην θνηλφ γηα ηα γεγνλφηα, ηνπο ηνπξηζηηθνχο πξννξηζκνχο 

θαη ηηο ζπλζήθεο ζε απηνχο (Ghaderi, et al., 2012). 

Σα ΜΜΔ απνηεινχλ κηα ζεκαληηθή πεγή πιεξνθνξηψλ πνπ επεξεάδνπλ ηελ εηθφλα 

ηνπ πξννξηζκνχ, θαζψο ελεκεξψλνπλ ην θνηλφ γηα ηελ πθηζηακέλε πνιηηηθή, 

νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή θαηάζηαζε πνπ επεξεάδεη ην εζσηεξηθφ ησλ πξννξηζκψλ 

(Glaesser, 2003). 

Ηδίσο ζε πεξίπησζε θξίζεσλ, δπζάξεζηεο εηθφλεο ζρεηηθά κε ηελ πνιηηηθή θαη 

θνηλσληθννηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηνπ πξννξηζκνχ παξνπζηάδνληαη ζε φιν ηνλ θφζκν 

κέζσ ησλ δηαθνξεηηθψλ δηαχισλ επηθνηλσλίαο. Έηζη, νη άλζξσπνη, αθφκα θαη αλ δε 

θνβνχληαη ηηο απεηιέο απφ πνιηηηθέο θαη θνηλσληθέο αζηάζεηεο ζε έλα νξηζκέλν ηφπν, 

ζα ιάβνπλ αξλεηηθέο πιεξνθνξίεο θαη ζα επεξεαζηνχλ απφ ηελ αξλεηηθή 

δεκνζηφηεηα. Μέζσ ηεο πεπνίζεζεο φηη ν πξννξηζκφο δελ είλαη αζθαιήο γηα 

επίζθεςε νη κειινληηθνί ηνπξίζηεο ζα ηνλ απνθιείζνπλ απφ ηηο επηινγέο ηνπο θαη δε 

ζα ζθεθηνχλ λα νξγαλψζνπλ έλα ηαμίδη ζε απηφ (Martens, et al., 2016). 

χκθσλα κε ηα παξαπάλσ είλαη θαλεξή ε κεγάιε ζεκαζία ησλ ΜΜΔ θαηά ηελ 

επηθνηλσληαθή δηαρείξηζε κηαο θξίζεο, θαζψο κπνξνχλ λα κεηξηάζνπλ ηηο ζπλέπεηέο 
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ηεο ζηνλ ηνκέα ηνπ ηνπξηζκνχ ή, αληίζεηα, κε ηελ πξνβνιή αξλεηηθνχ πεξηερνκέλνπ 

θαη ηελ παξνρή ππεξβνιηθψλ πιεξνθνξηψλ, κπνξνχλ λα επηθέξνπλ έλα 

αλεπαλφξζσην πιήγκα ζηνλ ηνπξηζκφ κηαο πεξηνρήο φπνπ δηεμάγεηαη ε θξίζε. 

Σέινο, λα ζεκεησζεί φηη φια ηα παξαπάλσ απνηππψλνληαη ζηνλ θαησηέξσ πίλαθα, 

φπνπ παξνπζηάδεηαη ην απαξαίηεην πιαίζην δηαρείξηζεο ησλ θξίζεσλ ζηελ ηνπξηζηηθή 

βηνκεραλία 

 

 

 

 

Δηθφλα 4: Πιαίζην δηακφξθσζεο ζηξαηεγηθήο δηαρείξηζεο θξίζεσλ ζηνλ ηνπξηζκφ, Πεγή: Faulkner, 

2001 
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4. Η πξνζθπγηθή θξίζε ωο θξίζε ζηνλ ηνπξηζκό 

 

Οη κεηαβνιέο θαη ε αζηάζεηα απνηεινχλ βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζπζηεκάησλ 

πνπ βξίζθνληαη ζηα φξηα ηνπ ράνπο, φηαλ έλα πεξηζηαηηθφ κπνξεί λα ππξνδνηήζεη 

άκεζα ή έκκεζα κηα θξίζε. Ζ ζεσξία ηνπ ράνπο δηαηππψζεθε ην 1963 θαη 

ππνζηεξίδεη φηη αθφκα θαη κηθξέο ζπκπεξηθνξηθέο δηαθνξνπνηήζεηο κπνξνχλ λα 

πξνθαιέζνπλ νπζηψδεηο ζπλέπεηεο ζε δπλακηθά ζπζηήκαηα θαζηζηψληαο δπζρεξή ηελ 

πξφβιεςε απηψλ. Δλψ ε ζεσξία ηνπ ράνπο κπνξεί λα εθαξκνζηεί κε επηηπρία ζε 

κειέηεο δηαρείξηζεο θξίζεσλ, ε εθαξκνγή ηνπο ζηελ πεξίπησζε ηνπ ηνπξηζκνχ είλαη 

πεξηνξηζκέλε. Ζ ζπκπεξηθνξά ησλ ηαμηδησηψλ θαη ηνπξηζηψλ αιιά θαη νη απνθάζεηο 

πνπ ιακβάλνληαη απφ ηηο αληίζηνηρεο ηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο εμαξηψληαη απφ 

πνιινχο ζχλζεηνπο παξάγνληεο. Οη μελνδνρεηαθέο επηρεηξήζεηο δέρνληαη ηελ επηξξνή 

πνιιψλ παξαγφλησλ θαη είλαη επάισηεο ζηηο θξίζεηο εμαηηίαο αζπλήζηζησλ 

πνιηηηθψλ, θαηξηθψλ, θιηκαηηθψλ, θπζηθψλ, θαη επηρεηξεζηαθψλ γεγνλφησλ. Μάιηζηα, 

νη ηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε έλα ζχλζεην θαη δπλακηθφ 

πεξηβάιινλ.  

ην παξφλ θεθάιαην, ζα εμεηάζνπκε ηηο επηξξνέο πνπ δέρεηαη ε ηνπξηζηηθή 

βηνκεραλία απφ ηηο πξνζθπγηθέο ξνέο, θαζψο πξφθεηηαη γηα έλα θαηλφκελν πνπ 

ραξαθηεξίδεη ηνλ 21
ν
 αηψλα. Με αθνξκή απηφ ην θνηλσληθφ θαηλφκελν, ζα εμεηαζηεί 

ν ηξφπνπο πνπ πιήηηεηαη ν ηνπξηζηηθφο ηνκέαο, φπσο επίζεο κεηαβάιιεηαη θαη ε 

ζπκπεξηθνξά ησλ ηνπξηζηψλ θαη ησλ ηνπηθψλ πιεζπζκψλ. 

 

4.1 Η πξνζθπγηθή θξίζε ωο θξίζε ζηελ ηνπξηζηηθή βηνκεραλία 

 

Ο 21
νο

 αηψλαο απνηειεί ηνλ αηψλα ηνπ ηνπξηζκνχ αιιά θαη ηνλ αηψλα ησλ πξνζθχγσλ 

θαη κεηαλαζηψλ. Πνηέ ζηελ ηζηνξία δελ έρεη παξαηεξεζεί ηφζν κεγάινο αξηζκφο 
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ηνπξηζηψλ αιιά θαη πξνζθχγσλ λα πεξλνχλ ηα δηεζλή ζχλνξα. Σφζν ν ηνπξηζκφο φζν 

θαη νη πξνζθπγηθέο ξνέο έρνπλ αλαρζεί ζηα ηζρπξφηεξα θνηλσληθά θαη νηθνλνκηθά 

θαηλφκελα ηνπ αηψλα πνπ δηαλχνπκε. Χζηφζν, πξέπεη λα επηζεκαλζεί φηη νη 

πξνζθπγηθέο θαη κεηαλαζηεπηηθέο ξνέο απνηεινχλ έλα ηζηνξηθφ θαηλφκελν ην νπνίν 

σζείηαη απφ παγθφζκηεο δπλάκεηο θαη βεβαίσο έρεη επηπηψζεηο ζηα πνιηηηθά, 

νηθνλνκηθά θαη θνηλσληθά δεηήκαηα ησλ θηινμελνχλησλ ρσξψλ (Russell, 2003). 

Παξαηεξνχληαη δηαξθείο δηεζλείο ηάζεηο νη νπνίεο επεξεάδνπλ ηηο πξνζθπγηθέο θαη 

κεηαλαζηεπηηθέο ξνέο ζηνλ θφζκν φπσο ε δηεμαγσγή πνιέκσλ, νη έλνπιεο 

ζπγθξνχζεηο, ε αχμεζε ηεο παξάλνκεο κεηαλάζηεπζεο, ε αλάπηπμε ηεο 

ππνρξεσηηθήο κεηαλάζηεπζεο θηι. (Krasteva, 2018). 

Οη αηηίεο πίζσ απφ ηε κεηαλάζηεπζε θαη ηηο πξνζθπγηθέο ξνέο έγθεηληαη ζε 

νηθνλνκηθά θαη πνιηηηθά θίλεηξα, θηψρεηα θαη ιηκφ, γελνθηνλίεο, εζληθέο θαη 

ζξεζθεπηηθέο επηδηψμεηο ησλ ρσξψλ πξνέιεπζεο. ηηο πεξηζζφηεξεο ζρεηηθέο κειέηεο 

είλαη δχζθνιε ε δηάθξηζε αλάκεζα ζηνπο πξφζθπγεο θαη ηνπο κεηαλάζηεο, αθφκε θαη 

αλ δερηνχκε φηη είλαη δηαθξηηέο νη κεηαμχ ηνπο δηαθνξέο. Οη πξνζθπγηθέο ξνέο είλαη 

έλα ζπγθεληξσκέλν θίλεκα πνιηηψλ κε καδηθφ ραξαθηήξα, νη νπνίνη επηδηψθνπλ λα 

γιηηψζνπλ απφ δηψμεηο ηεο παηξίδαο ηνπο. Απφ ηελ άιιε, νη νηθνλνκηθνί κεηαλάζηεο 

είλαη πνιίηεο πνπ απνδεηνχλ νηθνλνκηθή αζθάιεηα θαη θαιέο ζπλζήθεο εξγαζίαο. 

Σαπηφρξνλα νη πξνζθπγηθέο ξνέο πξνέξρνληαη απφ θησρέο νηθνλνκίεο ελψ απηφ δελ 

παξαηεξείηαη απαξαίηεηα ζηελ πεξίπησζε ησλ κεηαλαζηψλ. Απφ άπνςε 

θηλεηηθφηεηαο πξέπεη λα αλαθέξνπκε φηη νη ζχγρξνλεο θνηλσλίεο δελ είλαη νχηε 

άλαξρεο νχηε φκσο ηέιεηα νξγαλσκέλεο. Έηζη, θαηαζηξνθέο φπσο πφιεκνη ή θπζηθέο 

θαηαζηξνθέο κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ  ζε ζπζηεκαηηθέο κεηαβνιέο θαη λα παξαγάγνπλ 

πςειή θηλεηηθφηεηα πιεζπζκψλ (Pappas & Papatheodorou, 2017). 

Ο αληίθηππνο ηνπ πξνζθπγηθνχ θαηλνκέλνπ ζηηο ρψξεο θαη ηηο πεξηνρέο φπνπ 

παξέρεηαη άζπιν ζηνπο πξφζθπγεο είλαη κεγάινο. ην παξειζφλ νη πξνζθπγηθέο ξνέο 

απνηεινχζαλ έλα πξνζσξηλφ θαηλφκελν. Έθηαλαλ ζε έλαλ ηφπν θαη ζηε ζπλέρεηα 

επέζηξεθαλ ζηελ παηξίδα ηνπο ή εγθαζίζηαλην κφληκα ζε άιιεο ρψξεο. Χζηφζν ζηε 

ζχγρξνλε επνρή εθαηνκκχξηα πξνζθχγσλ παξακέλνπλ ζε πξνζσξηλνχο πξννξηζκνχο 

γηα κεγάια ρξνληθά δηαζηήκαηα. Γηαβηνχλ ζε ζηξαηφπεδα θαη θαηαπιηζκνχο ζε 

θέληξα ππνδνρήο ζε μέλεο ρψξεο κε κηθξή πξνζδνθία γηα έλα ζηαζεξφ κέιινλ θαη 

εμαξηψληαη απφ ηνπο πφξνπο ησλ ρσξψλ ππνδνρήο (Russell, 2003). 
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Απφ ηελ άιιε, ε επήξεηα ησλ κεηαλαζηεπηηθψλ θαη πξνζθπγηθψλ ξνψλ ζηα πξφηππα 

ζπκπεξηθνξάο ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο θαζνξίδνληαη απφ ηε θχζε ησλ ξνψλ, αλ απηέο 

είλαη πξνζσξηλέο θαη δηακέλνπλ ζε έλαλ ηφπν θαηά ηε κεηάβαζή ηνπο ζε άιιν 

πξννξηζκφ ή πξφθεηηαη γηα κφληκε εγθαηάζηαζε, απφ ην επίπεδν ηεο νηθνλνκηθήο 

ηνπο θαηάζηαζεο, απφ ηηο ζπλζήθεο πγείαο θαη βεβαίσο απφ ηελ πνιηηηζκηθή εγγχηεηα 

αλάκεζα ζηνπο πξφζθπγεο – κεηαλάζηεο θαη ζηνπο ηνπηθνχο πιεζπζκνχο. Όκσο, 

φηαλ ηα ζεκεία ππνδνρήο ησλ πξνζθχγσλ θαη νη αληίζηνηρεο εγθαηαζηάζεηο 

βξίζθνληαη ζε ηνπξηζηηθέο πεξηνρέο νη δπλακηθέο είλαη ηδηαίηεξεο. Απηφ πνπ είλαη 

ζεκαληηθφ είλαη λα γίλεη αληηιεπηφ φηη ε επηπηψζεηο ησλ πξνζθπγηθψλ ξνψλ ζηνλ 

ηνπξηζκφ εμαξηψληαη απφ ηελ εηθφλα πνπ πξνβάιιεηαη ζε θάζε ηέηνηα θξίζε απφ ηα 

κίληηα. Όπσο αλαθέξζεθε αλσηέξσ, άιισζηε, πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ε εηθφλα ηνπ 

ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο ελφο ηφπνπ ζπλδέεηαη κε ηηο δεκνγξαθηθέο ηάζεηο θαη ζηνηρεία 

αιιά θαη ηηο θνηλσληθέο θαη πνιηηηζηηθέο δνκέο θαη κεηαβνιέο απηψλ. Απφ ηελ άιιε ν 

ηνπξηζκφο είλαη επάισηνο απέλαληη ζε ςπρνινγηθνχο θαη θνηλσληθνχο επηξξνέο, 

πξνζσπηθέο επαηζζεζίεο θαη βξαρππξφζεζκεο αληηδξάζεηο. Αλ ε εηθφλα ελφο 

πξννξηζκνχ ζηελ αιπζίδα απηή παξνπζηάδεη έλα κεηνλέθηεκα, ηφηε φιε ε αιπζίδα 

απηή είλαη πξνβιεκαηηθή. Απηφ ζεκαίλεη φηη αθφκα θαη αλ νη ηνπξηζηηθέο ππεξεζίεο 

θαη νξγαλψζεηο ελφο ζπγθεθξηκέλνπ ηφπνπ είλαη άξηζηεο πνηφηεηαο, αλ κέζσ ησλ 

ΜΜΔ πξνβιεζεί κηα εηθφλα ράνπο, ηφηε ην ζπγθεθξηκέλν ηνπξηζηηθφ πξντφλ έρεη 

ππνζηεί αλεπαλφξζσηε βιάβε (Krasteva, 2018). 

Δπίζεο, παξά ηελ φπνηα έθθξαζε αλζξσπηζκνχ απέλαληη ζηελ πξνζθπγηθή θξίζε, ε 

ηνπηθή θνηλσλία κπνξεί ηειηθά λα ζηγεί θαη λα είλαη επηζεηηθή, θνβνχκελε ηελ 

απψιεηα ησλ ηνπξηζηηθψλ ζέζεσλ εξγαζίαο θαη ηελ πηψζε ηνπ ηνπξηζκνχ, ηελ 

απψιεηα εζφδσλ σο απνηέιεζκα ηεο αξλεηηθήο εηθφλαο πνπ ζα παξνπζηαζηεί απφ ηα 

ΜΜΔ. Σαπηφρξνλα απηφ κπνξεί λα απνηειέζεη αληηθείκελν εθκεηάιιεπζεο θαη απφ 

ηνπο ηνπξηζηηθνχο πξάθηνξεο άιισλ ρσξψλ πνπ κπνξεί λα απαηηήζνπλ ηελ ηειεπηαία 

ζηηγκή πξνζθνξέο θαη κείσζε ησλ ηηκψλ, εθκεηαιιεπφκελνη ηηο ζπλζήθεο θαη ηελ 

παξνπζία ησλ πξνζθχγσλ θαη κεηαλαζηψλ ελψ νη ίδηνη νη ηνπξίζηεο κπνξεί λα 

απνκαθξπλζνχλ απφ νξηζκέλνπο πξννξηζκνχο γηα ηηο παξαπάλσ ζπλζήθεο, λα γίλνπλ 

απαζείο θαη λα πηνζεηήζνπλ κηα ηαθηηθή θαηά ηελ επηινγή ησλ πξννξηζκψλ γηα λα 

απνθχγνπλ ηνπο θηλδχλνπο (Pappas & Papatheodorou, 2017). 
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Όια ηα παξαπάλσ, ινηπφλ, απνδεηθλχνπλ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν κηα πξνζθπγηθή 

θξίζε κπνξεί λα επεξεάζεη δπζκελψο ηελ ηνπξηζηηθή βηνκεραλία. Απηφ πνπ πξέπεη 

λα γίλεη αληηιεπηφ είλαη φηη θξίζηκν ξφιν γηα λα παξαηεξεζεί απηφ είλαη ε δξάζε ησλ 

ΜΜΔ θαη ε επηθνηλσληαθή δηαρείξηζε ελ πξνθεηκέλσ ηεο πξνζθπγηθήο θξίζεο. Καηά 

ηε δηάξθεηα ηέηνησλ θξίζεσλ είλαη ζπρλφ θαηλφκελν ε ππεξβνιή εθ κέξνπο ησλ 

ΜΜΔ, ε ρξήζε εηθφλσλ θαη ε παξνρή πιεξνθνξηψλ πνπ επηηείλνπλ ηελ αίζζεζε 

αλαζθάιεηαο ζην ηφπν ππνδνρήο ησλ πξνζθχγσλ, ηεο επηθξάηεζεο ράνπο θαη ηεο 

απεηθφληζεο ηνπ θφβνπ, ηνπ πφλνπ θαη ηεο αλαζθάιεηαο είλαη ζηνηρεία ηα νπνία 

θαηαζηξέθνπλ έλα ηνπξηζηηθφ πξντφλ θαη πξνθαινχλ ηελ πηψζε ηνπ ηνπξηζκνχ ζηελ 

πεξηνρή απηή (Rozali, 2016). 

 

4.2 Η πξνζθπγηθή θξίζε ζηελ Διιάδα 

 

Απφ ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‘90 έλα κεγάινο αξηζκφο αλζξψπσλ ηδίσο απφ ηηο 

Βαιθαληθέο ρψξεο κεηαλάζηεπζε ζηελ Διιάδα αλαδεηψληαο έλα θαιχηεξν κέιινλ. 

Οη πνιηηηθέο αιιαγέο ζε Αιβαλία, Βνπιγαξία θαη Ρνπκαλία, ε θαηάξξεπζε ηεο 

Γηνπγθνζιαβίαο είλαη ιίγα κφλν απφ ηα πεξηζηαηηθά πνπ νδήγεζαλ ζε καδηθέο 

κεηαλαζηεπηηθέο ξνέο ε δηαρείξηζε ησλ νπνίσλ απνδείρζεθε λα είλαη έλα δχζθνιν 

έξγν, θαζψο εθείλε ηελ πεξίνδν ζηελ Διιάδα δελ παξαηεξείην έλα επαξθέο λνκηθφ 

θαζεζηψο. Μέρξη ην 1991 ε κεηαλαζηεπηηθή πνιηηηθή ηεο ρψξαο βαζηδφηαλ ζε έλα 

θαζεζηψο ην νπνίν θαζηεξψζεθε ηε δεθαεηία ηνπ ’20 θαη δπζθφιεπε ηελ παξακνλή 

ησλ εξγαηηθψλ κεηαλαζηψλ ζηε ρψξα. Απηφ νδήγεζε ζε καδηθέο απειάζεηο ην ’90. Οη 

εηζδνρή ησλ ξνψλ απηψλ γηλφηαλ αληηιεπηή σο θάηη ην αξλεηηθφ εμαηηίαο ηνπ πξνθίι 

νξηζκέλσλ κεηαλαζηψλ, π.ρ. θαηάδηθνη απφ ηελ Αιβαλία, έηζη πνιιέο ηνπηθέο 

θνηλσλίεο επέδεημαλ κε αλεθηηθφηεηα θαη μελνθνβία(Pappas & Papatheodorou, 2017).  

Σέηνηεο ζπκπεξηθνξέο παξαηεξήζεθαλ θαη κεηά ην 2000. Απφ ην 2010 

παξαηεξήζεθαλ πξνζθπγηθά θαη κεηαλαζηεπηηθά θχκαηα απφ ηελ Σνπξθία εμαηηίαο 

ηεο Αξαβηθήο Άλνημεο θαη ηεο θαηάζηαζεο ζηε πξία, εληείλνληαο ηελ νηθνλνκηθή 

θξίζε πνπ είρε μεζπάζεη απφ ην 2008 ζηε ρψξα καο.  



48 

 

ην ηέινο ηνπ 2014 ε Ύπαηε Αξκνζηεία ηνπ ΟΖΔ αλάθεξε ζε ζρεηηθή ηεο έθζεζε φηη 

παγθνζκίσο ε κεηαθίλεζε πιεζπζκψλ έθηαζε ην αλψηαηφ ηεο χςνο. Παγθνζκίσο 

πεξίπνπ 60 εθαηνκκχξηα άλζξσπνη αλαγθάζηεθαλ λα απνκαθξπλζνχλ απφ ηελ 

παηξίδα ηνπο θαη ην ζπίηη ηνπ. Αλαγθάζηεθαλ λα αθνινπζήζνπλ ηνλ πξνζθπγηθφ 

δξφκν εμαηηίαο πνιέκσλ, βίαο, παξαβίαζεο ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ θηι. 

Πξφθεηηαη γηα ηε κεγαιχηεξε κεηαηφπηζε πιεζπζκψλ κέζα ζε έλα έηνο αιιά θαη 

γεληθφηεξα ηε κεγαιχηεξε πξνζθπγηθή θξίζε ζηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο. Δξεπλψληαο 

ηα αίηηα ηεο θξίζεο κπνξνχκε λα αλαθεξζνχκε ζε ηξία θεληξηθά: πεξίπνπ 4 

εθαηνκκχξηα άλζξσπνη κεηαθηλήζεθαλ απφ ηε πξία, 2,6 εθαηνκκχξηα εμαηηίαο ηεο 

ζχγθξνπζεο ζην Αθγαληζηάλ, θαη 1,1, απφ ηνλ εκθχιην ζηε νκαιία. Απφ απηνχο, 5 

εθαηνκκχξηα ήηαλ απφ ηελ Παιαηζηίλε πνπ κεηαθηλήζεθαλ πξνο ηηο γεηηνληθέο ρψξεο. 

Πεξίπνπ ην ήκηζπ ησλ πξνζθχγσλ ήηαλ αλήιηθνη. Σν 2014 ε Σνπξθία ήηαλ ε ρψξα 

πνπ δέρηεθε ηνπο πεξηζζφηεξνπο πξφζθπγεο, κε απηνχο λα αλέξρνληαη ζηα 1,6 

εθαηνκκχξηα. Απφ ηελ αξρή ηνπ 2015 πεξηζζφηεξνη απφ 350 ρηιηάδεο κεηαθηλήζεθαλ 

κε βάξθεο θαηεπζπλφκελνη πξνο ηελ Έλσζε απφ ηε Βφξεηα Αθξηθή θαη ηελ Σνπξθία. 

Ζ Διιάδα δερφηαλ ηνπιάρηζηνλ 85 βάξθεο εκεξεζίσο, κε ηνπο πξφζθπγεο θαη 

κεηαλάζηεο ηνλ επηέκβξην ηνπ 2015 λα αλέξρνληαη ζηηο 473 ρηιηάδεο. Ζ θαηάζηαζε 

ζηα ειιεληθά λεζηά ήηαλ ρανηηθή (Öman, 2013). 

 

 

 

Δηθφλα 5: Οη 5 πξψηεο ρψξεο πξνέιεπζεο ησλ ζπλνιηθψλ αθίμεσλ ζε Διιάδα, Ηηαιία, Ηζπαλία θαη Μάιηα, Πεγή: 

Διιεληθή Γεκνθξαηία - Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο, Τπνδνκψλ, Ναπηηιίαο & Σνπξηζκνχ, 2015 
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Βάζεη ζρεηηθψλ εθζέζεσλ ε Διιάδα κφλν ην 2015 θηινμέλεζε πεξίπνπ 31 ρηιηάδεο 

πξφζθπγεο κε αλαθνξά κφλν ζε φζνπο έιαβαλ ηελ πξνζηαζία θαηφπηλ ζρεηηθνχ 

αηηήκαηνο αζχινπ, θάηη πνπ ζεκαίλεη φηη κεγάινο αξηζκφο πξνζθχγσλ πνπ δελ 

αηηήζεθαλ άζπιν, δελ ην έιαβαλ ή δελ έρνπλ δειψζεη ηα ζηνηρεία ηνπο δελ έρεη 

θαηαγξαθεί ζηνλ παξαπάλσ αξηζκφ.  Παξάιιεια, πεξίπνπ 857 ρηιηάδεο πξφζθπγεο 

εηζήιζαλ ζηελ Διιάδα ην 2015 θπξίσο κέζσ ησλ λεζηψλ ηνπ αλαηνιηθνχ Αηγαίνπ 

κεηαηξέπνληαο ηελ ρψξα ησλ 11 εθαηνκκπξίσλ θαηνίθσλ ζε βαζηθή πχιε γηα λα 

πεξάζνπλ νη πξφζθπγεο ζηελ Δπξψπε θαη λα μεθχγνπλ απ ηνλ πφιεκν θαη ηηο 

εκπφιεκεο δψλεο, φπσο ε πξία, ην Αθγαληζηάλ ην Ηξάθ θαη κε βάξθεο απφ ηελ 

Σνπξθία (Σξηαληαθπιιίδνπ, 2015).  

Αξρηθά ε Διιάδα εθηηκήζεθε σο ρψξα transit θαη ην θφζηνο ηεο θξίζεο απηήο 

εθηηκήζεθε ζην 0,3% ηνπ ΑΔΠ ή ζε εηήζην θφζηνο κεγαιχηεξν ησλ 675 

εθαηνκκπξίσλ δνιαξίσλ. Χζηφζν, ην θιείζηκν πνιιψλ ζπλφξσλ ην 2016 θαη ε θξαγή 

ηεο δηφδνπ ησλ Βαιθαλίσλ είρε ζαλ απνηέιεζκα λα παγηδεπηνχλ νη πιεζπζκνί απηνί 

ζηελ Διιάδα. Ζ φιε θαηάζηαζε εμειίρζεθε ζε ηεξαζηίσλ δηαζηάζεσλ θξίζε, ζε έλα 

πεξηβάιινλ φπνπ ε νηθνλνκηθή θξίζε ήηαλ ηδηαηηέξσο ηεηακέλε, νη πφξνη 

πεξηνξηζκέλνη, νη ππνδνκέο θαη ην πξνζσπηθφ αλεπαξθέο, ε νξγάλσζε αλχπαξθηε θαη 

νη πιεζπζκνί απηνί απμάλνληαλ νινέλα πεξηζζφηεξν (Pappas & Papatheodorou, 

2017). 

Απνηέιεζκα ήηαλ ην θφζηνο ζηέγαζεο θαη ζηήξημεο ησλ αλζξψπσλ απηψλ λα απμεζεί 

θαηαθφξπθα. Μάιηζηα έρεη δηαπηζησζεί κεηά απφ ζρεηηθέο έξεπλεο φηη ε νηθνλνκηθή 

θξίζε ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο πξνζθπγηθέο ξνέο νδήγεζαλ ζηελ αχμεζε ηεο αλεξγίαο 

αιιά θαη ζηε κείσζε ηνπ αλζξσπίλνπ θεθαιαίνπ εληείλνληαο πεξαηηέξσ ηελ 

νηθνλνκηθή θξίζε. Λακβάλνληαο ππφςε ηα αλσηέξσ ππνζηεξίδεηαη φηη ε πξνζθπγηθή 

θξίζε ζηελ Διιάδα έρεη νδεγήζεη ζε ζχλζεηεο ζπλέπεηεο πνπ έρνπλ απμήζεη ηηο 

πξνθιήζεηο ζε πνιιά επίπεδα θαη ηνκείο κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη ν ηνπξηζκφο 

(Haliciogloy & Yolac, 2015). 
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Δηθφλα 6: Ρνέο πξνζθχγσλ θαη κεηαλαζηψλ κέζσ ηεο Μεζνγείνπ πξνο ηελ Διιάδα, Πεγή: Διιεληθή Γεκνθξαηία 

- Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο, Τπνδνκψλ, Ναπηηιίαο & Σνπξηζκνχ, 2015 

 

 

4.3 Η πξνζθπγηθή θξίζε ζηε Λέζβν θαη νη επηπηώζεηο ζηνλ ηνπξηζκό 

 

Σν θαινθαίξη ηνπ 2015 παξαηεξήζεθε ε εηζξνή ελφο πξσηφγλσξνπ θχκαηνο 

πξνζθχγσλ θαη κεηαλαζηψλ πξνο ηελ Πεξηθέξεηα Βνξείνπ θαη Ννηίνπ Αηγαίνπ. Ζ 

ξνή απηή δελ είρε πξνεγνχκελν πξνθαιψληαο ζσξεία θνηλσληθψλ, αλζξσπηζηηθψλ 

θαη νηθνλνκηθψλ επηπηψζεσλ (Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο, Τπνδνκψλ, Ναπηηιίαο & 

Σνπξηζκνχ, 2015). 

Έηζη, ην θχξην βάξνο ηεο ππνδνρήο ησλ πξνζθπγηθψλ θαη κεηαλαζηεπηηθψλ 

πιεζπζκψλ αλέιαβαλ ηα ειιεληθά λεζηά. 

Ζ Λέζβνο απνηειεί έλα λεζί απφ ην νπνίν δηήιζε κεγάινο αξηζκφο πξνζθχγσλ θαη 

κεηαλαζηψλ, έηζη ψζηε λα ζπλερίζνπλ ηε δηαδξνκή ηνπο ζηηο ινηπέο ρψξεο ηεο 

Δπξψπεο. Ηδίσο νη ξνέο απηέο πνπ παξαηεξήζεθαλ ην 2015 θαη 2016 είραλ 

απνθαζηζηηθφ αληίθηππν ζηελ ηνπξηζηηθή δήηεζε ηνλ Διιεληθψλ λεζηψλ ζην βφξεην 

Αηγαίν. Σν λεζί απηφ ζην Βφξεην Αηγαίν θαη εμαηηίαο ηεο ζέζεο ηνπ θνληά ζηηο αθηέο 

ηεο Σνπξθίαο απνηέιεζε γέθπξα πξνο ηε Γπηηθή Δπξψπε γα έλαλ κεγάιν αξηζκφ 

πξνζθχγσλ θαη κεηαλαζηψλ πξνεξρνκέλσλ απφ ηε πξία ην Αθγαληζηάλ, ην 
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Μπαγθιαληέο, ηεο Δξπζξαία, ηεο ηέξα Λεφλε θηι. Ζ παξνπζία ηνπο ινηπφλ θαίλεηαη 

φηη κεηέβαιε ηελ ηνπξηζηηθή εηθφλα ηνπ πξννξηζκνχ απηνχ. (Krasteva, 2018). 

Δίλαη ζεκαληηθφ λα ζεκεησζεί φηη ζηε Λέζβν ν αξηζκφο ησλ πξνζθχγσλ μεπέξαζε 

απηφλ ηνπ ηνπηθνχ πιεζπζκνχ θαη θπζηθά μεπέξαζε θαηά πνιχ ηνλ αξηζκφ ησλ 

ηνπξηζηψλ. Καηά ηε δηάξθεηα κηαο θξίζηκεο νηθνλνκηθήο πεξηφδνπ ηα ζηνηρεία απηά 

επέδξαζαλ αξλεηηθά ζην ζχλνιν ηεο νηθνλνκίαο - φρη κφλν γηα ηα λεζηά αιιά ζε φιε 

ηε ρψξα. Καζψο κείσζαλ ην ξπζκφ αλάπηπμεο ηεο ηνπξηζηηθήο δήηεζεο πξνθάιεζαλ 

άληζε γεσγξαθηθή δηαλνκή ηεο ηνπξηζηηθήο δήηεζεο θαη πηψζε ζηηο ηηκέο ησλ 

μελνδνρείσλ. Πεξαηηέξσ ε εηθφλα ηεο ρψξαο πνπ κεηαδφζεθε απφ ηα δηεζλή κέζα 

αιιά θαη απφ ηα κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο κεηαβιήζεθε θαη ζρεηίδεηαη κε εηθφλεο 

θηψρεηαο, έλδεηαο θαη παξαθκήο. (Tzanelli & Korstanje, 2016). 

Απηέο νη εηζξνέο θαίλεηαη φηη είραλ κεγάιν αληίθηππν ζηνλ ηνπξηζκφ ηεο Λέζβνπ σο 

ηνπξηζηηθνχ πξννξηζκνχ. Δίλαη κεγάιν ην κέξνο ησλ πξνζθχγσλ θαη κεηαλαζηψλ 

πνπ έρεη θαηαθιχζεη ηε Λέζβν. Απφ ηελ θπβέξλεζε εμαηηίαο ηεο καδηθήο εηζξνήο ησλ 

πιεζπζκψλ απηψλ νξγαλψζεθε ν θαηαπιηζκφο ζηε Μφξηα θαη ζην Καξά Σεπέ, φπνπ 

ηνπο παξέρνληαη ζηέγε, ηξνθή θαη είδε πξψηεο αλάγθεο. Ζ ζπλνιηθή δπλαηφηεηα 

θηινμελίαο αλέξρεηαη ζηα 2.800 άηνκα. Απφ ηελ Ύπαηε Αξκνζηεία επηζεκάλζεθε ε 

αλάγθε πεξαηηέξσ αχμεζεο ηεο ηθαλφηεηαο ππνδνρήο αηφκσλ κε ηε βειηίσζε ησλ 

ππνδνκψλ, ηελ πξνεηνηκαζία θέληξσλ θηινμελίαο θαη γηα ηνλ ρεηκψλα, κε ηελ 

νξγάλσζε κηαο δηαρεηξηζηήο αξρήο θαη ηελ αλάπηπμε πιεζπζκνχ γηα ηε δηαρείξηζε 

ησλ πιεζπζκψλ απηψλ. ηα λεζηά ν ζπληνληζκφο ησλ δξάζεσλ γηα ηελ ππνδνρή θαη 

δηαρείξηζε ησλ πιεζπζκψλ απηψλ ηειεί ππφ ηελ επζχλε ηνπ Τπνπξγείνπ Αηγαίνπ, ηνπ 

θάζε Γήκνπ θαη ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο. Σαπηφρξνλα θαη ε Ύπαηε Αξκνζηεία 

ζπληνλίδεη ηηο ελέξγεηεο ζηελ πιεηνςεθία ησλ θέληξσλ ππνδνρήο ελψ παξαηεξείηαη 

θαη ε δξάζε πνιιψλ νξγαλψζεσλ (Καξάιε, 2018; Krasteva, 2018). 

Χζηφζν, είλαη ζαθέο φηη νη ηνπξίζηεο θαη νη επηζθέπηεο ηνπ λεζηνχ αηζζάλνληαη 

απεηιή θαζψο παξαηεξνχληαη πνιιέο εληάζεηο κεηαμχ ησλ πξνζθχγσλ θαη 

κεηαλαζηψλ νη νπνίεο άιισζηε κεηαδίδνληαη έληνλα απφ ηα ΜΜΔ, αιινηψλνληαο ηε 

εηθφλα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο. Σαπηφρξνλα, νη εηθφλεο πνπ 

κεηαδφζεθαλ πεξηειάκβαλαλ εηθφλεο ζπλσζηηζκνχ, ρακειήο πγηεηλήο θαη ελ γέλεη 

ελφο ράνπο. Δίλαη ζαθήο, ινηπφλ, ν κεγάινο αληίθηππνο ζηελ ηνπξηζηηθή εηθφλα ηεο 

Λέζβνπ (Καξάιε, 2018). 
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ε ζρεηηθή εξψηεζε πξνο ηνπο μελνδφρνπο ηνπ λεζηνχ σο πξνο ηνλ αληίθηππν ηεο 

πξνζθπγηθήο θαη κεηαλαζηεπηηθήο ξνήο ζηελ ηνπηθή νηθνλνκία ησλ ειιεληθψλ 

λεζηψλ ην 81,1% ησλ μελνδφρσλ ηεο Λέζβνπ εμέθξαζαλ ηελ απαηζηφδνμε άπνςε φηη 

ην εηζφδεκα ησλ επηρεηξήζεσλ ζηνλ ηνπξηζηηθφ ηνκέα ζα κεησζεί. Σν 10,89% ησλ 

μελνδφρσλ ζηε Λέζβν δήισζαλ φηη ζα κεησζεί ην εηζφδεκα ησλ μελνδνρεηαθψλ 

κνλάδσλ. Δπίζεο, εμέθξαζαλ ηελ πεπνίζεζή ηνπο φηη ζα κεησζνχλ νη δηαλπθηεξεχζεηο 

θαη ζα πεξηνξηζηνχλ θαη νη επηζθέςεηο ζηα λεζηά ην θαινθαίξη ηνπ 2016 ζε ζχγθξηζε 

κε ην θαινθαίξη ηνπ 2015 (Krasteva, 2018). 

Ζ πξνζθπγηθή θξίζε θαη ε επηθνηλσλίαο απηήο έρεη πνιιαπιέο αξλεηηθέο ζπλέπεηεο 

ζηελ ηνπξηζηηθή δξαζηεξηφηεηα: αθχξσζε ησλ θξαηήζεσλ, πηήζεσλ, ησλ 

θξνπαδηεξψλ, απψιεηα εηζνδήκαηνο, ζπξξίθλσζε ηεο ηνπξηζηηθήο ζεδφλ. Απφ ηελ 

άιιε απμήζεθαλ νη δηαλπθηεξεχζεηο, σζηφζν, απηφ δελ απνδίδεηαη κάιινλ ζηνπο 

ηνπξίζηεο αιιά ζηνπο εξγαδνκέλνπο θαη ζηνπο εζεινληέο ΜΚΟ, ησλ εξγαδνκέλσλ 

ηεο FRONTEX θαη πνιιέο θνξέο θαη ζηε θηινμελία πξνζθχγσλ. Να ζεκεησζεί φηη 

δελ κεηψζεθε ε επίζθεςε Σνχξθσλ, νη νπνίνη σζηφζν δε δηαλπθηεξεχνπλ ζην λεζί 

αιιά είλαη εμνηθεησκέλνη κε ηελ εηθφλα ησλ πξνζθχγσλ θαη γηα ην ιφγν απηφλ δελ 

επεξεάζηεθαλ απφ ηελ παξνπζία ηνπο. 

 

 

 

Δηθφλα 7: Αξηζκφο Σνχξθσλ ηνπξηζηψλ ζηελ Κσ, Λέζβν άκν θαη Υίν, Πεγή: Ivanov & Stavrinoudis, 2018) 

 

χκθσλα κε έξεπλεο πνπ δηεμήρζεζαλ απνδείρζεθε φηη φια ηα ζηαηηζηηθά ζρεηηθά κε 

ηηο ηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο ζηε Λέζβν επηδεηλψζεθαλ. Ο αξηζκφο ησλ επηζθεπηψλ, ν 

αξηζκφο ησλ δηαλπθηεξεχζεσλ, ν κέζνο φξνο ηεο δηακνλήο, νη ηηκέο, ηα έζνδα, ν 

αξηζκφο ησλ εξγαδνκέλσλ, ην θφζηνο. Ο αξηζκφο ησλ επηζθεπηψλ κεηψζεθε ην 2015 

θαηά 22,79%, νη δηαλπθηεξεχζεηο θαηά 18,75%, νη ηηκέο θαηά 12,45%, ηα έζνδα θαηά 
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15,66%.  Απφ ηελ άιιε, νη πξνζδνθίεο ησλ μελνδφρσλ λα απμήζνπλ ηε δήηεζε απφ 

λένπο πειάηεο (π.ρ. ηνπο πξφζθπγεο, κέιε θαη εζεινληέο ΜΚΟ, εξγαδνκέλνπο ηεο 

FRONTEX θηι) δελ πινπνηήζεθαλ. Μάιηζηα, θαηέζηε ζαθέο φηη ππήξμε αξλεηηθφο 

αληίθηππνο ζηελ εηθφλα ηεο Λέζβνπ σο ηνπξηζηηθνχ πξννξηζκνχ (Ivanov & 

Stavrinoudis, 2018).  

Σν ιεηηνπξγηθφ θφζηνο ηνπ Γήκνπ ηεο Λέζβνπ γηα ηε θηινμελία ησλ πξνζθχγσλ θαη 

ησλ κεηαλαζηψλ ππνινγίζηεθε ζηηο 947 ρηιηάδεο επξψ. Ζ ηνπηθή νηθνλνκία ηεο 

Λέζβνπ δέρηεθε κεγάιε επηξξνή απφ ηελ έθηαζε ηνπ πξνζθπγηθνχ θαηλνκέλνπ θαη 

αξρηθά θινλίζηεθε ε εχξπζκε ιεηηνπξγία ηφζν ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο φζν 

θαη ησλ εκπνξηθψλ ζπλαιιαγψλ. Οη νηθνλνκηθέο επηπηψζεηο ήηαλ παζηθαλείο θπξίσο 

ζηνλ ηνπξηζηηθφ θιάδν, ν νπνίνο άιισζηε απνηειεί ην βαζηθφ ζπζηαηηθφ ηεο ηνπηθήο 

νηθνλνκίαο ησλ λεζηψλ ηνπ Αηγαίνπ. Έηζη, απηφ πνπ παξαηεξήζεθε ήηαλ νη 

αθπξψζεηο ησλ δηαλπθηεξεχζεσλ ηφζν ζηα μελνδνρεία, φζν θαη ζηα ελνηθηαδφκελα 

δσκάηηα θαη ηηο ππφινηπα θαηαιχκαηα. ηε Λέζβν κάιηζηα νη αθπξψζεηο απηέο 

έθηαζαλ ζην 30%, ηαπηφρξνλα παξαηεξήζεθε ζπξξίθλσζε ηεο ηνπξηζηηθήο πεξηφδνπ 

φπνπ θαηαγξάθεθε ε δηαθνπή ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ηνπξηζηηθψλ θαηαιπκάησλ 

ηνπιάρηζηνλ δπν κήλεο λσξίηεξα γηα ην 2015. ηε Λέζβν ε κείσζε ηεο ηνπξηζηηθήο 

θίλεζεο ηνλ Αχγνπζην εθηηκάηαη γχξσ ζην 4% (Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο, Τπνδνκψλ, 

Ναπηηιίαο & Σνπξηζκνχ, 2015). 

Πεξαηηέξσ κεηψζεθε ε κέζε θαηά θεθαιή δαπάλε δηαλπθηέξεπζε επνκέλσο 

παξαηεξήζεθαλ θαη απψιεηεο ζηνλ θχθιν εξγαζηψλ. πλέπεηα ηεο πξνζθπγηθήο 

θξίζεο είλαη ε κείσζε ηνπ ξπζκνχ θξαηήζεσλ γηα ηελ ηφηε ηξέρνπζα πεξίνδν θαη ησλ 

πξνθξαηήζεσλ γηα ην 2016. ην ίδην πιαίζην αθπξψζεθαλ ζπλέδξηα θαη νη 

πξνζεγγίζεηο θξνπαδηεξφπινησλ. Ηδίσο ζηε Λέζβν αθπξψζεθαλ πέληε αθίμεηο 

θξνπαδηεξφπινησλ κε εθηίκεζε απψιεηαο θεξδψλ 20 πεξίπνπ ρηιηάδσλ επξψ. Σέινο, 

ζεκεηψζεθαλ αθπξψζεηο πηήζεσλ απφ ην εμσηεξηθφ. Οη ζπλέπεηεο απηέο ζηελ 

ηνπξηζηηθή δξαζηεξηφηεηα νδήγεζε θαη ζηελ επηβξάδπλζε ηεο επξχηεξεο 

νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο, ηδίσο ζηνπο ζρεηηδφκελνπο κε ηελ ηνπξηζηηθή θίλεζε 

θιάδνπο, φπσο π.ρ. ν ηνκέαο ηεο εζηίαζεο. Απηφ, φκσο έρεη ζαλ ζπλέπεηα ηε 

γεληθφηεξε κείσζε ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο ηεο Διιάδαο θαζψο πξφθεηηαη 

γηα δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο (Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο, Τπνδνκψλ, 

Ναπηηιίαο & Σνπξηζκνχ, 2015). 
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Δηθφλα 8: Πιεζπζκφο, ηνπξίζηεο θαη πξφζθπγεο, Πεγή: Ivanov & Stavrinoudis, 2018 

 

Οη πξφζθπγεο θαη νη κεηαλάζηεο πνπ αθίρζεζαλ ζην λεζί απφ ηε γεηηνληθή Σνπξθία 

αιιά θαη απφ άιιεο πεξηνρέο απνηέιεζε έλα κεγάιν πιήγκα γηα ην λεζί. Δηδηθφηεξα, 

απνηέιεζαλ κηα απεηιή γηα ην ηνπξηζηηθφ πξντφλ, ε νπνία ζπλερίδεη κέρξη θαη 

ζήκεξα.. Μάιηζηα, ζχκθσλα κε ζηνηρεία ηνπ Δζληθνχ πληνληζηηθνχ Κέληξνπ 

Διέγρνπ πλφξσλ, Μεηαλάζηεπζεο θαη Αζχινπ (ΔΚΔΜΑ) νη κεηαλάζηεο πνπ 

εηζήιζαλ ζηελ Διιάδα ηνπο ηέζζεξηο πξψηνπο κήλεο ηνπ 2018 ήηαλ πεξίπνπ 26 

ρηιηάδεο ζε ζχγθξηζε κε ηηο πεξίπνπ 15 ρηιηάδεο ην ίδην δηάζηεκα ηνπ 2017. Απφ 

ζάιαζζα ην ίδην δηάζηεκα ν αξηζκφο απηφο ήηαλ πεξίπνπ 9 ρηιηάδεο ζε ζχγθξηζε κε 

ηνπο 667 ηνπ 2017. Απφ ηα ρεξζαία ζχλνξα εηζήιζαλ πεξίπνπ 6 ρηιηάδεο ζε ζχγξηζε 

κε ηνπο 5300 ην 2017. 

Κιείλνληαο, ινηπφλ, πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ε πξνζθπγηθή θξίζε είρε κεγάιν 

αληίθηππν ζηηο μελνδνρεηαθέο επηρεηξήζεηο αιιά θαη ζηελ ηνπξηζηηθή δήηεζε ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ πξντφληνο ηεο Λέζβνπ, ελψ ηα ηνπξηζηηθά ζηαηηζηηθά ηεο 

επηδεηλψζεθαλ ζνβαξά.  Ζ εηθφλα ηεο Λέζβνπ θαη ησλ εγθαηαζηάζεσλ ζηέγαζεο θαη 

μελνδνρείσλ δέρηεθε κεγάιν πιήγκα. Οη μελνδφρνη επηρείξεζαλ λα μεπεξάζνπλ ηηο 

αξλεηηθέο απηέο ζπλέπεηεο κέζσ πξνψζεζεο ζηξαηεγηθψλ κάξθεηηλγθ έηζη ψζηε λα 

πξνζειθχζνπλ πεξηζζφηεξνπο επηζθέπηεο, κε ηε κείσζε ησλ ηηκψλ θαη ηνπ θφζηνπο 

παξά κε ηελ απαζρφιεζε ιηγφηεξσλ  εξγαδνκέλσλ, κε ηελ θαζπζηέξεζε πιεξσκψλ 

ησλ πξνκεζεπηψλ θαη κε ηελ απαίηεζε κεηξεηψλ (Ivanov & Stavrinoudis, 2018). 

Χζηφζν, δελ απνδείρζεθαλ ηδηαηηέξσο ρξήζηκεο θαη απνδνηηθέο νη ηαθηηθέο απηέο. 
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Δηθφλα 9: Αληίθηππνο ζηνλ ηνπξηζηηθφ ηνκέα ησλ Διιεληθψλ Νεζηψλ, Πεγή: Κrasteva, 2018 

 

 

Δηθφλα 10: Αληίθηππνο ζηα Διιεληθά Νεζηά, σο ηνπξηζηηθνί πξννξηζκνί, Πεγή: Κrasteva, 2018 

 

 

Δηθφλα 11: Αληίθηππνο ζηηο ηνπηθέο νηθνλνκίαο ησλ ειιεληθψλ λεζηψλ, Πεγή: Κrasteva, 2018 
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5. Παξνπζίαζε ηωλ απνηειεζκάηωλ 

 

5.1 Πξνθίι ζπκκεηερόληωλ ζηελ έξεπλα 

 

Όινη νη ζπλεληεπμηαδφκελνη θαη νη ζπκκεηέρνληεο ζηελ νκάδα εζηίαζεο είλαη γλψζηεο 

ηνπ αληηθεηκέλνπ ηνπο, ην νπνίν αληηζηνηρεί ζε θάζε κία απφ ηηο επηκέξνπο ζεκαηηθέο 

ελφηεηεο πνπ ε παξνχζα έξεπλα αγγίδεη. Απηφ ζεκαίλεη φηη έγηλε πξνζπάζεηα λα 

θαιπθζεί ζθαηξηθά ε θάζε πηπρή ηνπ ζέκαηνο. Κνηλφο παξνλνκαζηήο γηα φιεο ηηο 

πεξηπηψζεηο απνηειεί ε γεσγξαθηθή εζηίαζε, δειαδή ην λεζί ηεο Λέζβνπ. 

πλνκηιήζακε κε επαγγεικαηίεο θαη εξεπλεηέο ηνπ ηνπξηζκνχ, κε εθπξνζψπνπο 

θεληξηθψλ, πεξηθεξεηαθψλ θαη ηνπηθψλ ζεξκηθψλ νξγάλσλ θαη θνξέσλ, κε άκεζα 

εκπιεθφκελνπο ζηε δηαρείξηζε ηνπ πξνζθπγηθνχ δεηήκαηνο θαη κε απηνχο πνπ ζέζεη, 

ιφγσ επαγγέικαηνο, βξίζθνληαη ζην θέληξν ηεο έλλνηαο ηεο επηθνηλσλίαο ζηελ 

παξαδνζηαθή ηεο κνξθή, ηνπο δεκνζηνγξάθνπο. πλεπψο, πεξηιήθζεθαλ πεγέο 

άληιεζεο πξσηνγελνχο πιεξνθνξίαο θαη απφ ηνπο ηξεηο βαζηθνχο ππιψλεο ηεο 

παξνχζαο έξεπλαο: ηνλ ηνπξηζκφ, ην πξνζθπγηθφ δήηεκα θαη ηελ 

επηθνηλσλία/επηθνηλσληαθή δηαρείξηζε. 

 

5.2 Απαξρή ηεο Πξνζθπγηθήο Κξίζεο 

1ν εξεπλεηηθό εξώηεκα: 

α) Τπήξραλ λχμεηο ηεο επηθείκελεο θξίζεο θαη αίζζεζε ηνπ θηλδχλνπ (risk); 

Οη πεξηζζφηεξνη εξσηψκελνη αλέθεξαλ φηη σο γεγνλφο νη πξνζθπγηθέο ή 

κεηαλαζηεπηηθέο ξνέο δελ εμέπιεμαλ θαλέλαλ. Γηφηη ν αθξηηηθφο ραξαθηήξαο ηνπ 

λεζηνχ θαη ε κηθξή ηνπ απφζηαζε απφ ηα παξάιηα ηεο Σνπξθίαο ηηο πξνζέιθπαλ ζην 

παξειζφλ κε αθνξκή δηάθνξεο γεσπνιηηηθέο εληάζεηο ζηελ πεξηνρή ηεο 

λνηηναλαηνιηθήο Μεζνγείνπ. 
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«Σν λεζί ηεο Λέζβνπ είρε πάληα ξνέο νη νπνίεο ήηαλ όκσο πνιύ ειεγρόκελεο, ζε έλα 

κηθξό βαζκό, πνπ δελ δεκηνπξγνύζαλ απηό πνπ δήζακε ην 2015». (1) 

«Τπήξμαλ ξνέο πνιύ παιαηόηεξα, ξνέο πνπ ζηελ πξαγκαηηθόηεηα είραλ μεθηλήζεη κία 

δεθαεηία πξηλ. Καη κάιηζηα ξνέο κε επαθόινπζν θαη πληγκνύο θαη ζαλάηνπο θαη νύησ 

θαζεμήο». (3)  

«Πξηλ ππήξραλ ξνέο νύησο ή άιισο». (6) 

«Πεξηκέλακε όηη ζα είλαη όπσο είρε γίλεη παιηά κε ην Αθγαληζηάλ, πνπ εξρόληνπζαλ 4-5 

άηνκα ηε κέξα». (8) 

«ε όιε ηελ αλαηνιηθή αθηνγξακκή ηεο Λέζβνπ εξρόληνπζαλ βάξθεο ηόηε, εξρόληνπζαλ 

από παιηόηεξα […]». (7) 

Απηφ πνπ ήηαλ αλαπάληερν θαη εληειψο απξφβιεπην ήηαλ νη δηαζηάζεηο πνπ έιαβε 

απηφ ην θχκα ξνψλ: 

«Όκσο, απηή ε θξίζε ηνπ „15 δελ λνκίδσ όηη ήηαλ αλακελόκελε ζηελ έληαζε πνπ 

έγηλε». (3) 

«Ήηαλ κία θαηάζηαζε ε νπνία θάζε κέξα ζρεδόλ πνπ πεξλνύζε, εηδηθά από ηνλ Ινύλην 

θαη κεηά, μεπεξλνύζε απηό πνπ ήδε ζπλέβαηλε. Ο επόκελνο κήλαο ήηαλ ρεηξόηεξνο από 

ηνλ πξνεγνύκελν, ν επόκελνο αθόκα πεξηζζόηεξν, δειαδή ήηαλ κία θαηάζηαζε ζπλερώο 

θνξπθνύκελε». (1) 

«Σίπνηα δελ ππήξμε λα καο πξντδεάζεη. Ήηαλ μαθληθό. Εληειώο αλαπάληερν. Σν 2015, 

όηαλ άξρηζαλ λα έξρνληαη νη ξνέο ησλ πξνζθύγσλ, όινη αηθληδηαζηήθακε.[…] Ωο 

θεξαπλόο ελ αηζξία ήξζαλ». (ΟΕ1) 

«Όηη ζα πεξάζεη ηόζεο ρηιηάδεο θόζκνο από δσ κε όιν απηό πνπ δήζακε λνκίδσ, όρη, 

δελ ήηαλ ζε θαλελόο ην κπαιό απηό». (9) 

Απηφ πνπ πξντδέαζε θάπνηνπο ήηαλ ηα ΜΜΔ, ε γεσπνιηηηθή θαηάζηαζε θαη ν ίδηνο ν 

φγθνο ησλ ξνψλ: 

«Ψηιναθνύγακε από ηηο εηδήζεηο θπξίσο από μέλα θαλάιηα ηη ζα γίλεη  εδώ πέξα». (8) 

«Ήηαλ πηα έλα πνιύ θαζεκεξηλό ζπλερέο θαηλόκελν, λα έξρνληαη βάξθεο εδώ κπξνζηά, 

ιίγν πην θάησ ζην αεξνδξόκην, ιίγν πην πάλσ, θαη λα είλαη κεγάιεο νκάδεο αλζξώπσλ, 

νηθνγελεηώλ, παηδάθηα, γπλαίθεο, άλδξεο, ησλ 40, 50, 80, 20 αηόκσλ λα θαηεπζύλνληαη 
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πξνο ηελ πόιε. Οπόηε θαηαιάβακε όηη απηό έρεη αξρίζεη λα γίλεη αλεμέιεγθην. Καη όζν 

βειηηώλεηαη ν θαηξόο, ηόζν πην αλεμέιεγθην θαη κεγάιν ζα γίλνληαλ. Απηό καο 

πξντδέαζε ζην όηη θάηη κεγαιύηεξν είλαη γηα λα γίλεη». (7) 

«Τπάξρνπλε δύν ηξόπνη κε ηνπο νπνίνπο πξάγκαηη ζα κπνξνύζακε λα έρνπκε 

πξντδεαζηεί. […]Από ηα δύν πξάγκαηα απηά ην πξώην ήηαλ ν πόιεκνο. Αλ θαλείο 

παξαθνινπζνύζε ηηο εμειίμεηο ζηε πξία, ελεκεξσλόηαλ, πνπ, όκσο, απηό δελ 

ζπκβαίλεη ζηελ Ειιάδα, θαη εηδηθά ζηε Λέζβν.[…] νη ςαξάδεο ζηε θάια πθακηάο, 

πνπ ζπκκεηείραλ ζε πνιιέο δηαζώζεηο από ηε δεθαεηία ηνπ ‟90 [...] Δηέζσδαλ 

Ιξαθηλνύο, κεηά Αθγαλνύο, Κάπνπ έζπαζε απηό. Σε δεθαεηία ηνπ 2000 επαλήιζε. Σν 

2007-2009 είρακε πάιη πξνζθπγηθό θύκα […]ην 2012 ηνλ Δεθέκβξην όηαλ ζηηο αθηέο 

μεβξάδνληαη ζώκαηα πξνζθύγσλ […] εθεί θαηαιάβακε όηη θάηη γίλεηαη, ρσξίο λα 

κπνξνύκε αθξηβώο λα ην εμεγήζνπκε. ε απηό ην ζέκα δελ ήηαλ θαη ε θνηλσλία 

ηδηαίηεξα απαηηεηηθή. Δειαδή δελ ήηαλ όηη ήζειε κηα αλάιπζε γηα ην ηη γίλεηαη ζηε 

γεηηνληά καο». (4) 

Έλαο κφλν ζπλεληεπμηαδφκελνο ζεψξεζε φηη ήηαλ ηθαλά πξντδεαζκέλνο: 

«Mε ηελ πείξα πνπ έρνπκε ζην πξνζθπγηθό εδώ θαη πάξα πνιιά ρξόληα ζηελ Λέζβν θαη 

κε δεδνκέλεο ζπλζήθεο ηνπ πνιέκνπ ζηελ επξύηεξε πεξηνρή θαη ηηο εμειίμεηο θάπνηνη 

ήκαζηαλ πξντδεαζκέλνη». (2) 

β) Έγηλε θάπνηα πξνζπάζεηα αλάιπζεο; Πξνεηνηκαζίαο; 

ην παξαπάλσ εξψηεκα ε πιεηνςεθία ησλ ζπλεληεπμηαδφκελσλ απάληεζαλ αξλεηηθά 

θαη θάζεηα, ρσξίο λα αθήζνπλ θαλέλα πεξηζψξην ακθηζβήηεζεο. 

«Θεζκηθά δελ μέξσ αλ έγηλε θάηη. Δελ μέξσ ηη δηεθδίθεζε ν Δήκνο, ε Πεξηθέξεηα, νη 

βνπιεπηέο, ηη επηθνηλσλία είραλ κε ην θξάηνο. ίγνπξα καο βξήθε απξνεηνίκαζηνπο 

[…] Δελ θάλεθε λα ππάξρεη θάπνηα πξνεηνηκαζία». (7) 

«Σν θξάηνο ήηαλ ηειείσο απξνεηνίκαζην. Εηδηθά ηνλ πξώην ρξόλν δελ ππήξραλ 

κεραληζκνί πνπ κπνξνύζαλ λα εμαθξηβώζνπλ αλ όλησο είλαη πξόζθπγεο ή όρη. Έλα 

απόιπην ράνο. Σν λεζί έγηλε κηα πύιε εηζόδνπ γηα ηνπο πάληεο». (8) 

Πεξηζζφηεξεο αλαθνξέο 
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Μηα ζπλεληεπμηαδφκελε πνπ αλέθεξε αληηζηαζκηζηηθά θάπνην πξνυπάξρνλ ζηνηρείν 

νξγάλσζεο ζε απηφλ ηνλ ηνκέα θαη ππνγξάκκηζε φηη ζε θακία πεξίπησζε δελ ζπληζηά 

ηθαλφ παξάγνληα γηα ηπρφλ ζεηηθή απάληεζε ζην εξψηεκα. 

«Επεηδή αθξηβώο ππήξραλ θάπνηεο ξνέο από ηηο αξρέο ηνπ 2000, ππήξρε θάπνηα 

ππεξεζηαθή δνκή, από ό,ηη μέξσ, από ηελ πιεπξά ηεο αζηπλνκίαο, ηεο Πεξηθέξεηαο θαη 

νύησ θαζεμήο, ε νπνία, όκσο, ζε θακηά όκσο ησλ πεξηπηώζεσλ δελ ήηαλ ζηειερσκέλε 

θαη εμεηδηθεπκέλε, έηζη ώζηε λα κπνξεί λα αληηκεησπίζεη ηελ έθξεμε ηνπ „15». (3) 

Μφλν έλαο ζπλεληεπμηαδφκελνο ζεψξεζε φηη ε φπνηα πξνεηνηκαζία έγηλε -θαη ην 

ζεσξεί δεδνκέλν φηη ππήξμε ζε έλα βαζκφ- βνήζεζε ην λεζί: 

«Τπήξραλ θάπνηνη άλζξσπνη πνπ ήκαζηαλ πξντδεαζκέλνη θαη είρακε θξνληίζεη νπνίνη 

έπξεπε λα ελεκεξσζνύλ λα ελεκεξσζνύλ θαη γηα απηό ηειηθά ε Λέζβνο ην θαινθαίξη 

ηνπ „15 ζηάζεθε όξζηα κε δεδνκέλν όηη κέγηζηε άθημε κέξαο ηνπ 2015 ήηαλ 14.000 

άλζξσπνη».(2) 

Σέινο, έλαο άιινο ζπλεληεπμηαδφκελνο επεζήκαλε ηελ άκεζε εγξήγνξζε θαη 

πξνεηνηκαζία ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρήο ηνπ λεζηνχ θαη φρη ηνπ ζπλφινπ ηνπ, 

εηζάγνληαο έλα ζέκα πνπ απεηέιεζε ζεκαληηθφηαην εχξεκα ηεο παξνχζαο έξεπλαο: 

«Εθ ησλ πξαγκάησλ θηλεζήθακε από ηελ πξώηε ζηηγκή εκείο εδώ ηνπηθά θαη ζαλ (sic) 

δηαρείξηζε θξίζεο αιιά θαη ζε ζρέζε κε ηνπο ζεζκηθνύο θνξείο, κε απνηειέζκαηα όρη 

όπσο ζα ζέιακε. Γηαηί δελ εμαξηάηαη από καο. Απηό είλαη έλα εκεξνιόγην δξάζεσλ πνπ 

μεθηλάεη από ηηο 20-05-2015. Από ηελ πξώηε ζηηγκή εδώ δεκηνπξγήζακε έλα 

ζπληνληζηηθό όξγαλν δηαρείξηζεο ηεο θξίζεο». (5) 

2ν εξεπλεηηθό εξώηεκα: 

α) Αλ λαη, πφηε θαη πψο απφ θφβνο/πξνβνιή ζην κέιινλ έγηλε πξαγκαηηθφηεηα; 

Ζ πιεηνλφηεηα ησλ ζπλεληεπμηαδφκελσλ ηνπνζεηνχλ ηελ απαξρή ηεο θξίζεο ην 2015 

θαη επηζεκαίλνπλ δχν βαζηθέο ρξνληθέο πεξηφδνπο: Απξίιην-Μάην-Ηνχλην, νπφηε θαη 

άξρηζαλ νη ηδηαίηεξα απμεκέλεο ξνέο θαη Αχγνπζην-επηέκβξην, νπφηαλ θαη ν έιεγρνο 

θαη ε έθηαζε ηνπ δεηήκαηνο είρε μεθχγεη πέξα απφ θάζε πξνζδνθία θαη ππήξμαλ 

εκθαλή απνηειέζκαηα δηαρείξηζήο ηνπ. 
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«Η πξώηε εηζξνή ηνλ Απξίιην ηνπ 2015. Από ηόηε μεθηλάλε νη πξώηεο βάξθεο πνπ 

θηάλνπλ εδώ. Η θξίζε ζαλ θξίζε μέζπαζε όηαλ θάλεθαλ νη επηπηώζεηο ηνπ 

πξνβιήκαηνο πξνο ην επηέκβξην ηνπ „15». (5) 

«Σνλ Αύγνπζην ηνπ „15». (3) 

«ε έλα βαζκό [ήηαλ] πξνδηαγεγξακκέλν από ηνλ Μάην θαη κεηά, κε ηνλ δηπιαζηαζκό 

ησλ αθίμεσλ κε ξπζκνύο έσο θαη θαζεκεξηλά. Η θξίζε, θαηά ηε γλώκε κνπ, πξνέθπςε 

από ηνλ Ινύλην, νπζηαζηηθά, ηνπ „15». (2) 

«Ο Μάηνο είλαη ε αξρή ηεο πξνζθπγηθήο θξίζεο θαη ηνλ Αύγνπζην μεθίλεζε ε πην 

ζηνρεπκέλε δηαρείξηζε ηεο». (7) 

ε κία πεξίπησζε ε θξίζε ηνπνζεηείηαη αθφκα πην πίζσ ζην ρξφλν θαη εηζάγεη αθφκα 

έλα ζεκαληηθφ εχξεκα ηεο παξνχζαο έξεπλαο, ηε ζεκαζία θαη ηελ εγξήγνξζε ηνπ 

πνιίηε θαη ηνπ εζεινληή ζε αληίζεζε κε ηελ Πνιηηεία: 

«Εγώ ην ηνπνζεηώ από ηελ πξνζσπηθή κνπ εκπεηξία από ην 2012, πνπ είρακε ηνπο 

λεθξνύο. Σν ζεσξώ, επίζεο, εθεί ζεκαληηθό γηαηί ε Παγαλή είρε θιείζεη, γηαηί ην θέληξν 

ηεο Μόξηαο δελ είρε -αλνίμεη, άλνημε ην 2013- γηαηί είδα όηη ν θόζκνο, νη εζεινληέο, νη 

ληόπηνη, ήηαλ πην πξνεηνηκαζκέλνη ηειηθά από ηελ ίδηα ηελ Πνιηηεία θαη ηόηε ήηαλ πνπ 

δεκηνπξγήζεθε ην ρσξηό ηνπ όινη καδί, ην ΠΙΚΠΑ, πνπ νπζηαζηηθά ήηαλ ν θαηαπιηζκόο 

ν πξώηνο ζηελ Επξώπε πνπ θηηάρηεθε ρσξίο ηε ζπλδξνκή ηεο Πνιηηείαο, κόλν κε ηνπο 

εζεινληέο».(4) 

β) Αλ φρη, πφηε μέζπαζε αλαπάληερα θαη πψο έγηλε αληηιεπηή; 

 

 

4.3 Γηαρείξηζε Κξίζεο θαη Δπηθνηλωληαθή Γηαρείξηζε 

3ν εξεπλεηηθό εξώηεκα: 

Ση είδνπο δηαρείξηζε έγηλε ζηελ θξίζε θαη πνηα κέζα ρξεζηκνπνηήζεθαλ γη’ απηφ; 

Όηαλ νη ζπλεληεπμηαδφκελνη θιήζεθαλ λα απαληήζνπλ ζην πνηα ήηαλ ηα 

ζπγθεθξηκέλα κέηξα πνπ ειήθζεζαλ γηα ηε δηαρείξηζε, ηα απνηειέζκαηα θπκάλζεθαλ 

ζε δχν κήθε θχκαηνο: 
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«Μέηξα ππήξμαλ ζην βαζκό πνπ ππήξραλ θαη νη δπλαηόηεηεο.[…] Εληππσζηαθή αιιαγή 

ζηα δηθά κνπ κάηηα επήιζε κε ηελ αιιαγή, από ηελ αλάιεςε ππεξεζηαθήο θπβέξλεζεο. 

Από ηνλ Αύγνπζην ηνπ ‟15». (2) 

«Καζνξηζηηθό γεγνλόο γηα κέλα ήηαλ ε άθημε ηεο ηξαηεγνύ Σζηξηγώηε ζηηο 2-3 

επηέκβξε ηνπ „15 ζηε Μπηηιήλε, όπνπ είρε ζηακαηήζεη γηα 4-5 κέξεο ε θαηαγξαθή θαη 

νη αθίμεηο εθείλσλ ησλ εκεξώλ ήηαλ 55.000, νη νπνίεο ήηαλ ζην θέληξν ηεο πόιεο. Καη 

κε εληππσζίαζε ε βεβαηόηεηα κε ηελ νπνία δήισζε ζε έλα δεκνηηθό ζπκβνύιην πνπ είρε 

γίλεη ζην Επηκειεηήξην όηη ζα κεηαθεξζνύλ ζην γήπεδν ησλ επαγγεικαηηθώλ Λπθείσλ 

θαη ζα θαηαγξαθνύλ νη 55.000 από ηελ Σεηάξηε κέρξη ηελ Κπξηαθή θαη ηε Δεπηέξα ζα 

αλνίμνπλ ηα ζρνιεία θαη δελ ζα ππάξρεη άλζξσπνο εθεί. Καη ην έιεγε κε βεβαηόηεηα. 

Καη έηζη έγηλε». (2) 

Χο πξνο ην ρξνληθφ ζεκείν πνπ πάξζεθαλ ηα φπνηα κέηξα ζεψξεζαλ φηη ειήθζεζαλ 

νη ζπλεληεπμηαδφκελνη παξνπζηάδνπλ δηαθνξνπνίεζε: 

«Σα κέηξα ήηαλ ζην κέηξν ηνπ δπλαηνύ από ηελ αξρή, αιιά κε όιεο ηηο αδπλακίεο θαη 

ηηο θσιπζηεξγίεο ηεο γξαθεηνθξαηίαο ηνπ θξαηηθνύ κεραληζκνύ θαη κε δεδνκέλε θαη ηε 

λνκνζεζία πνπ δελ ππήξρε, ηελ θάιπςε λέσλ αλαγθώλ, πξαγκάησλ πνπ πνηέ δελ έρεηο 

αληηκεησπίζεη σο ρώξα». (2) 

 

Ζ αμηνιφγεζε ησλ κέηξσλ κε βάζε ηε κέγηζηε δπλαηή θάιπςε ηνπ θάζκαηνο ησλ 

αλαγθψλ θαη ησλ πξνβιεκάησλ πνπ αλέθπςαλ –αλ, δειαδή, ήηαλ αξθεηά- θαη πάιη 

δηράδεη. 

 

 

Ζ απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο ήηαλ επίζεο έλαο βαζηθφο άμνλαο αμηνιφγεζεο ησλ 

κέηξσλ. 

«Εθ ησλ πξαγκάησλ αλ θξίλνπκε, ήηαλ απνηειεζκαηηθά θαη παξάιιεια θάπνηα ζε έλα 

βαζκό αθόκα δελ είλαη απνηειεζκαηηθά θαη από εθεί πξνθύπηεη θαη ν εγθισβηζκόο ησλ 

αλζξώπσλ, ηειηθά, ζην λεζί». (2) 



62 

 

Σέινο νη ζπλεληεπμηαδφκελνη θιήζεθαλ λα εθηηκήζνπλ ηα κέηξα ζχκθσλα κε ηελ 

ηθαλνπνίεζε πνπ επέθεξαλ επί ηνπ δεηήκαηνο. 

 

 

Έλαο ζπλεληεπμηαδφκελνο έζεζε παξάκεηξν απηή φρη ζηελ έιιεηςε κέηξσλ ή ηε ιήςε 

κε ηθαλνπνηεηηθψλ κέηξσλ, αιιά ζηελ ηδηφηππε θχζε ηνπ δεηήκαηνο: 

«Όζν ρηίδεηο θαη ππνδνκέο “ρηίδεηο” θαη ππεξεζίεο, ζύζηεκα, ιεηηνπξγίεο, ε θύζε ηνπ 

πξνζθπγηθνύ θαη ε δηαθνξεηηθόηεηά ηνπ είλαη ηέηνηα, πνπ κπνξεί κέζα ζε ιίγεο εκέξεο 

λα ζνπ αιιάμεη ην πξόβιεκα, θαη ελώ έρεηο νηθνδνκήζεη πώο ζα αληηκεησπίζεηο έλα 

ζνβαξό πξόβιεκα, λα είλαη άιιε ε θύζε ησλ πξνζθπγηθώλ ξνώλ, ε ζύλζεζή ηνπο, θαη 

λα αληηκεησπίζεηο πάιη πξνβιήκαηα». (2) 

 

 

ηε θάζε απηή ηεο ζπλέληεπμεο πξνέθπςε θαη έλα άιιν κείδνλ δήηεκα, απηφ ηνπ 

ειέγρνπ απφ ηελ πιεπξά ηνπ θξάηνπο: 

«Δόζεθε κηα δπλαηόηεηα λα κπνξέζεη θαη ην θξάηνο, γηαηί έρεη επζύλε ην θξάηνο, λα 

έρεη θαη ηνπο αλζξώπνπο, λα κπνξεί λα παξεκβαίλεη θαη λα ειέγρεη, σο έρεη επζύλε, ηελ 

θαηάζηαζε». (2) 

 

4ν εξεπλεηηθό εξώηεκα: 

Πνηνο ήηαλ ν ξφινο ηεο επηθνηλσλίαο ζηε δηαρείξηζε ηεο θξίζεο θαη πνηνο ν ρξνληθφο 

ηεο πξνζδηνξηζκφο; 

 

Όηαλ ζην δήηεκα ηεο δηαρείξηζεο ππεηζέξρεηαη ε παξάκεηξνο ηεο επηθνηλσλίαο φινη 

ζπκθσλνχλ ζηε ζεκαζία ηεο. 

«Η επηθνηλσλία πάληα έρεη έλα πνιύ κεγάιν ξόιν ζε όιν απηό ην δήηεκα θαη ε 

επηθνηλσλία κπνξεί λα είλαη απηή πνπ ζα πξέπεη λα ρεηξηζηείο ζσζηά θαη λα 

πξνζηαηεύζεηο ζπκθέξνληα, αιιά [κπνξεί] θαη λα δεκηνπξγήζεηο πξνβιήκαηα». (2) 
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Αιιά δηαθσλνχλ ζην ηη ξφιν έπαημε ζην δηα ηαχηα: 

 

«Αλ ζην δεκόζην ιόγν ε αξκόδηα ππνπξγόο έιεγε όηη πάλε ζηελ Επξώπε, ελώ όινη ην 

μέξακε, θαη δεκηνπξγείο κία θνβεξά αξλεηηθή εηθόλα ζε όινπο ηνπο Επξσπαίνπο 

πνιίηεο ζε ζρέζε κε ηε ρώξα καο. Καη ηαπηόρξνλα δεκηνύξγεζε θαη έλα πνιύ πην 

γξήγνξν αληαλαθιαζηηθό ζηνλ κεραληζκό εγθισβηζκνύ ησλ αλζξώπσλ ζηελ Ειιάδα». 

(2) 

 

Ήηαλ έλα απφ ηα πξψηα ή ηα κεηέπεηηα κέζα δηαρείξηζεο 

ην ζεκείν απηφ έθαλε ηελ εκθάληζή ηνπ ν φξνο «fake news
2
», πνπ αλ θαη 

αλαθέξεηαη ζε κηα παιηά έλλνηα πνπ επαλέξρεηαη κε θάζε ηερλνινγηθή πξφνδν απφ ην 

1898 (Gelfert, 2018), νη παγθφζκηεο πνιηηηθέο εμειίμεηο ηνλ έθεξαλ ζην πξνζθήλην 

απφ ην 2016.  

 

 

5ν εξεπλεηηθό εξώηεκα: 

α) Πνηεο κέζνδνη επηθνηλσληαθήο δξάζεο εθαξκφζηεθαλ θαη απφ πνηνπο θνξείο; 

Τπήξρε πξνθαζνξηζκέλε θαηεπζπληήξηνο; 

β) Αλ λαη, πνηα ήηαλ θαη πψο θαζνξίζηεθε; 

 

 

 

 

                                                           
2
 Κατά τουσ Allcott και Gentzkow (2017, ςελ. 213) ορίηονται ωσ «ειδιςεισ που είναι εκ προκζςεωσ 

πλαςτζσ και αυτό είναι επαλθκεφςιμο». Αποκλείονται από τον οριςμό: 1) τα δθμοςιογραφικά λάκθ, 

2) οι φιμεσ, 3) οι κεωρίεσ ςυνωμοςίασ, 4) θ ςάτιρα, 5) οι αναλθκείσ δθλώςεισ πολιτικών και 6) οι 

διαςτρεβλωμζνεσ και παραπλανθτικζσ αναφορζσ (2017, ςελ. 214). 
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«Μέρξη ηνλ Αχγνπζην ηνπ ‘15 απηφ ην ζέκα είρε γηγαλησζεί θαη μεθίλεζαλ λα 

ιακβάλνληαη ηφηε θάπνηα κέηξα, κάιηζηα επί ππεξεζηαθήο θπβέξλεζεο». (7) 

 

 

5.4 Ο Παξάγνληαο Σνπξηζκόο 

6ν εξεπλεηηθό εξώηεκα: 

Δίρε αληίθηππν είρε ε θξίζε θαη ε επηθνηλσληαθή ηεο δηαρείξηζε ζηελ νηθνλνκία ηνπ 

λεζηνχ θαη δε ζηνλ ηνπξηζκφ θαη πνηνλ; 

 

 

 

7ν εξεπλεηηθό εξώηεκα: 

α) Διήθζεζαλ κέηξα γηα ηελ απξφζθνπηε απφ ηελ θξίζε «επφκελε κέξα» ζηελ 

ηνπξηζηηθή αλάπηπμε ηνπ λεζηνχ; 

β) Αλ φρη, γηαηί θαη ηη εκπφδηζε απηή ηελ θίλεζε; Αλ λαη, πνηα ήηαλ απηά; 

 

 

 

 

5.5 Σν Μέιινλ 

8ν εξεπλεηηθό εξώηεκα: 

Ση καζήκαηα πήξε ην λεζί απφ ηελ επηθνηλσληαθή δηαρείξηζε πνπ έγηλε θαη πψο ζα 

εθαξκφδνληαλ ζε ελδερφκελε επαλάιεςε αληίζηνηρεο θξίζεο; 
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θφξπηα:  

«Δελ είλαη νη ρηιηάδεο πνπ πέξαζαλ ην πξόβιεκα, είλαη νη ιίγεο ρηιηάδεο 

εγθισβηζκέλνη». (2) 

 

 

 

6. πκπεξάζκαηα-Πξνηάζεηο  

6.1 πκπεξάζκαηα 

ην ζεκείν απηφ γίλεηαη πιένλ εθηθηή ε εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ, ηα νπνία 

πξνθχπηνπλ βάζεη ηεο παξαπάλσ ελφηεηαο. Αξρηθά, ινηπφλ, θαίλεηαη πσο πξάγκαηη 

 

 

 

 

 

 

 

6.2 Πξόηαζε 
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6.3 Πξνηάζεηο γηα πεξαηηέξω έξεπλα 

Αξρηθά πξνηείλεηαη κηα αληίζηνηρε έξεπλα κε θχξην εξεπλεηηθφ εξψηεκα ηη 

δηαρείξηζε έγηλε ζηελ επηθνηλσλία κεηά ηε ιεγφκελε «νκαινπνίεζε», ηελ 

θαλνληθνπνίεζε ηεο έθξπζκεο θαηάζηαζεο κεηά ηελ θξίζε. Γειαδή, πξνηείλεηαη λα 

εξεπλεζεί ηη έγηλε κε ηελ επηθνηλσλία κεηά ηελ θξίζε, απφ θάπνηα απφζηαζε κε ηα 

γεγνλφηα θαη κε ζρεηηθή ςπρξαηκία θαη δπλάκεη αμηνπνίεζε ησλ «καζεκάησλ» πνπ 

πήξε ν ηνπξηζηηθφο ηνκέαο πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ζην λεζί. 

Πξνηείλεηαη, επίζεο, αληίζηνηρε κειέηε πεξηπηψζεσλ γηα άιινπο ηνπξηζηηθνχο 

πξννξηζκνχο πνπ επιήγεζαλ απφ ηελ πξνζθπγηθή θξίζε, ζηνλ ειιαδηθφ θαη επξχηεξν 

κεζνγεηαθφ ρψξν. 

Σέινο, ζε ζπλέρεηα ηεο πξφηαζεο εθαξκνγήο ηνπ πξνηχπνπ ηνπ εθ 
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