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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

 
 ∆εν υπάρχει πλέον καµιά αµφιβολία σχετικά µε την σηµασία του 

τουρισµού για τον σηµερινό κόσµο. Παράλληλα, όµως δεν υπάρχει και 

καµιά αµφιβολία για τις επιπτώσεις που αυτός επιφέρει σε οικονοµικό, 

κοινωνικοπολιτιστικό, και περιβαλλοντικό επίπεδο. Οι επιπτώσεις αυτές 

είναι άλλοτε θετικές και άλλοτε αρνητικές για τον τόπο υποδοχής. 

Το ζήτηµα όµως είναι ο κατάλληλος σχεδιασµός της τουριστικής 

ανάπτυξης ώστε να µεγιστοποιηθούν οι θετικές και να ελαχιστοποιηθούν 

οι αρνητικές επιπτώσεις. 

 Πριν όµως φτάσουµε στην εργασία µας να ασχοληθούµε µε το 

θέµα των επιπτώσεων, θεωρήσαµε κάλο να δώσουµε τους ορισµούς του 

τουρισµού και του τουρίστα όπως αυτοί έχουν διαµορφωθεί µέχρι 

σήµερα. Καθώς και µια ιστορική αναδροµή του τουριστικού φαινοµένου 

στο πέρασµα των αιώνων. Βασικές πηγές για τα παραπάνω ήταν τα 

βιβλία των Σ.Βαρβαρέσου (Τουρισµός, έννοιες, µεγέθη, δοµές, η 

Ελληνική πραγµατικότητα, ΠΡΟΠΟΜΠΟΣ, 1998) και W.Gartner 

(Τουριστική ανάπτυξη: αρχές, διαδικασίες και πολιτικές, ΕΛΛΗΝ, 

2001). 

 Μέσα από την ιστορική αναδροµή προέκυψε όπως ήταν 

αναµενόµενο, ό,τι όσο περνούσε ο καιρός το πρώιµο τουριστικό ρεύµα 

µετατράπηκε σε τουριστική κίνηση, η οποία διευκολύνθηκε στο να 

γιγαντωθεί από διάφορους παράγοντες και οι οποίοι µε την σειρά τους 

βρήκαν γόνιµο έδαφος για να αναπτυχθούν. Οι παράγοντες αυτοί που 

οδήγησαν στη µαζικοποίηση του τουριστικού φαινοµένου 

παρουσιάζονται στο βιβλίο του Στέλιου Βαρβαρέσου που αναφέραµε 

παραπάνω. 
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Θεωρήσαµε απαραίτητο να αναφερθούµε στους παράγοντες αυτούς και 

στην µαζικοποίηση γενικότερα, γιατί είναι αυτονόητο ότι όσο πιο έντονο 

είναι το τουριστικό ρεύµα τόσο πιο έντονες είναι και οι επιπτώσεις του 

τουρισµού σε οικονοµία, κοινωνία, πολιτισµό και περιβάλλον. 

 Τις επιπτώσεις αυτές αρχικά πάνω στην οικονοµία, έπειτα στην 

κοινωνία και τον πολιτισµό και τέλος στο περιβάλλον, αναλύσαµε 

έχοντας ως σκελετό τα βιβλία των Ν.Ηγουµενάκη, Κ.Κραβαρίτης, 

Π.Λύτρας (Εισαγωγή στον τουρισµό, INTERBOOKS, 1998) καθώς και 

του Π.Τσάρτα ( Τουρίστες, ταξίδια, τόποι, ΕΞΑΝΤΑΣ, 1996) και το 

άρθρο του ιδίου ( Τουριστική ανάπτυξη : Περιβαλλοντικές, οικονοµικές 

και κοινωνικές επιπτώσεις από το βιβλίο «Περιβαλλοντική κρίση», 

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΟΧΗ, 1993) 

 Ειδικά για το θέµα των επιπτώσεων στην οικονοµία, σηµαντική 

ήταν η βοήθεια από τις σηµειώσεις του Θ.Μαυροδόντη ( Τουρισµός και 

τουριστικές επιχειρήσεις :εισαγωγικές έννοιες ) τον οποίο και 

ευχαριστούµε που τις έθεσε στην διάθεσή µας. 

 Όσον αφορά το θέµα των επιπτώσεων στο περιβάλλον 

χρησιµοποιήσαµε και επιπλέον στοιχεία, ιδίως για τις κατηγορίες που 

χωρίζεται το περιβάλλον από το βιβλίο των Μ.Σ.Σκούρτου, 

Κ.Μ.Σοφούλη ( Η περιβαλλοντική πολιτική στην Ελλάδα, ΤΥΠΩΘΗΤΩ, 

1995). 

 Στον επίλογο της εργασίας µας κάνουµε λόγο για την φέρουσα 

ικανότητα µιας περιοχής , δηλαδή για τον αριθµό των ατόµων που µπορεί 

να δεχτεί µια περιοχή χωρίς να αλλοιωθούν τα χαρακτηριστικά 

της.Έπειτα αναφέρουµε τις έννοιες «αειφορία» και «βιώσιµη ανάπτυξη» 

και κλείνουµε τον επίλογο µε τις εναλλακτικές µορφές τουρισµού, οι 

οποίες µπορούν να µειώσουν τις αρνητικές επιπτώσεις του µαζικού 

τουρισµού. 
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 Στο τελευταίο µέρος της εργασίας θεωρήσαµε καλό να 

παραθέσουµε ένα ερωτηµατολόγιο το οποίο απευθύνθηκε σε ένα δείγµα 

100 ατόµων µε 14 απλές ερωτήσεις, οι οποίες είχαν στόχο να 

προσδιορίσουν την γνώµη του κόσµου σχετικά µε το θέµα του 

τουρισµού. Εκτός από τις απαντήσεις προσθέσαµε και διαγράµµατα, τα 

οποία παρουσιάζουν µε ακρίβεια τα ποσοστά που αποδίδονται σε κάθε 

απάντηση. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

ΟΡΙΣΜΟΙ 
 

 
 Ο τουρισµός χωρίς αµφιβολία είναι ένα σηµαντικό κοινωνικό 

φαινόµενο, το οποίο γνωρίζει στις µέρες µας ραγδαία ανάπτυξη και 

κοινωνική αποδοχή σε παγκόσµιο επίπεδο και τείνει να θεωρείται 

αναπόσπαστο τµήµα της σύγχρονης καθηµερινότητας. 

Σύµφωνα µε πρόσφατες εκτιµήσεις αποτελεί την µεγαλύτερη 

Παγκόσµια «βιοµηχανία» και αντιπροσωπεύει το 10-12% του 

Παγκόσµιου Ακαθάριστου Προϊόντος. 

Η εξέλιξη του τουρισµού πραγµατοποιήθηκε κυρίως µετά τον  Β’ 

Παγκόσµιο Πόλεµο. Σύµφωνα µε στοιχεία του Παγκόσµιου Οργανισµού 

Τουρισµού οι αφίξεις τουριστών διεθνώς από 25 εκατοµµύρια το 1950 

έφτασαν το 2003 τα 695 εκατοµµύρια ενώ για το 2020 προβλέπεται να 

φτάσουν τα 1600 εκατοµµύρια. 

 Σε πολλές αναπτυσσόµενες χώρες του κόσµου ,ο τουρισµός είναι 

ένας από τους κυριότερους κλάδους της οικονοµίας µε πολυεπίπεδες 

επιπτώσεις στην κοινωνία, στο φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον.  

Ο τουρισµός όµως δεν είναι ένα σύγχρονο φαινόµενο ή αλλιώς ένα  

φαινόµενο της εποχής µας. Η ιστορική του πορεία είναι τέτοια όσο και ο 

πολιτισµός του ανθρώπου1. 

Χρήσιµο όµως πρώτα θα ήταν να ορίσουµε τον τουρισµό. 

 Ο Jacques Gower ορίζει τον τουρισµό ως « τον τρόπο του να 

ταξιδεύεις και ο 2οποίος συνδυάζει σε διάφορες αναλογίες, κατά άτοµα, 

την περιέργεια του πνεύµατος, µαζί µε τον πόθο να προσαρµοστεί 

κάποιος στα ήθη και έθιµα. 
                                                 
1William C. Gartner , ‘Τουριστική ανάπτυξη..αρχές,διαδικασίες και πολιτικές’,σελ.9 
2 Του ιδίου.σελ.9 
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 Ο Jean Medecin ορίζει τον τουρισµό ως « µια δραστηριότητα 

ευκαιρίας η οποία συνίσταται στο να ταξιδεύει κάποιος µακριά από τον 

τόπο της µόνιµης κατοικίας του, για διασκέδαση, ανάπαυση, 

εµπλουτισµού της εµπειρίας του, ανύψωση του µορφωτικού του επιπέδου 

από την παρουσία νέων µορφών της ανθρώπινης δράσης και από τις 

εικόνες µιας άγνωστης φύσης.». 

 Μια από τις πιο επιστηµονικές προσεγγίσεις για τον τουρισµό 

δόθηκε από τους Hunziker και Krapf στη Βέρνη το 1942.Σύµφωνα µε 

αυτούς « τουρισµός είναι το σύνολο των σχέσεων και των γεγονότων που 

δηµιουργούνται κατά τη διάρκεια της µετακίνησης και παραµονής των 

ατόµων εκτός του τόπου της µόνιµης κατοικίας  τους, υπό τον 

περιορισµό ότι τόσο η µετακίνηση όσο και η παραµονή δεν έχουν ως 

κίνητρο την άσκηση οποιασδήποτε κερδοσκοπικής δραστηριότητας. 

 Η ∆ιεθνής Ακαδηµία Τουρισµού3 ορίζει τον τουρισµό σαν « το 

σύνολο των ανθρώπινων µετακινήσεων και δραστηριοτήτων που 

προκύπτουν από αυτές , οι οποίες µετακινήσεις και δραστηριότητες 

προκαλούνται από την εξωτερίκευση και πραγµατοποίηση του πόθου που 

έχει κάθε άτοµο για απόδραση και ο οποίος πόθος εκδηλώνεται σε 

διάφορους βαθµούς και κατά διαφορετική ένταση σε κάθε άτοµο. 

Γενικά ο τουρισµός λοιπόν ορίζεται σαν «την µετακίνηση των ανθρώπων 

από ένα τόπο σε ένα άλλο. 

Επίσης χρήσιµο θα ήταν να δώσουµε τον ορισµό του τουρίστα. 

 Η Κοινωνία των Εθνών και τα Ηνωµένα Έθνη επιδίωξαν να 

προτείνουν εύχρηστους ορισµούς προκειµένου να γίνουν αποδεκτοί από 

τις διάφορες χώρες. 

 Το 1937 η Επιτροπή των στατιστικολόγων της Κοινωνίας των 

Εθνών πρότεινε στα κράτη-µέλη να υιοθετήσουν τον εξής ορισµό του 

                                                 
3 William C.Gartner ‘Τουριστική ανάπτυξη ..αρχές διαδικασίες και πολιτικές ‘.σελ.9 
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τουρίστα: «Ως τουρίστας ορίζεται κάθε άτοµο σε µετακίνηση, διάρκειας 

τουλάχιστον εικοσιτεσσάρων ωρών, εκτός του τόπου στον οποίο 

βρίσκεται η µόνιµη κατοικία του». 

 Το 1953 η Επιτροπή των στατιστικολόγων των Ηνωµένων Εθνών4 

ορίζει ώς τουρίστα «τον µη κάτοικο, που έχει την πρόθεση να παραµείνει 

εντός της χώρας ένα έτος το πολύ, χωρίς να εξασκήσει αµοιβόµενο 

επάγγελµα». 

 Το 1954 η Σύνοδος των Ηνωµένων Εθνών ορίζει τον τουρίστα ως 

«κάθε άτοµο το οποίο διαµένει από εικοσιτέσσερις ώρες µέχρι έξι µήνες 

σε µια ξένη χώρα και του οποίου το κίνητρο του ταξιδιού χαρακτηρίζεται 

‘νόµιµο’ και είναι διαφορετικό της µετανάστευσης. 

 Το 1957 η ∆ιεθνής Ένωση των Επισήµων Οργανισµών Τουρισµού 

(U.I.O.O.T) επαναφέρει τον ορισµό του τουρίστα που είχε δοθεί από την 

Επιτροπή των στατιστικολόγων της Κοινωνίας των Εθνών το 1937 µε 

µερικές τροποποιήσεις. 

 Το 1963 συνήλθε η συνδιάσκεψη των Ηνωµένων Εθνών5 στην 

Ρώµη µε θέµα τον τουρισµό. Στη συνδιάσκεψη αυτή προτάθηκε ένας 

ορισµός για τον όρο «επισκέπτης».Έτσι επισκέπτης είναι κάθε άτοµο που 

µετακινείται σε µια άλλη χώρα , διαφορετική από εκείνη της µόνιµης 

κατοικίας του, για οποιονδήποτε άλλο λόγο εκτός από εκείνο της 

άσκησης αµοιβόµενής εργασίας. 

Ο ορισµός αυτός περιλαµβάνει δυο κατηγορίες επισκεπτών, τους 

τουρίστες και τους εκδροµείς. 

•  Τουρίστες6 είναι οι προσωρινοί επισκέπτες ,η παραµονή των 

οποίων υπερβαίνει τις εικοσιτέσσερις ώρες στην επισκεπτόµενη 

χώρα. Τα κίνητρά τους είναι τα έξης: 

                                                 
4 Στέλιος Βαρβαρέσος ‘τουρισµός οικονοµικές προσεγγίσεις’,σελ.45 
5 William C.Gartner ‘Toυριστική ανάπτυξη...,σελ.10 
6 Στέλιος Βαρβαρέσος ‘Τουρισµός οικονοµικές προσεγγίσεις ‘,σελ.46 
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α)διακοπές, θρησκεία, υγεία, σπουδές, σπορ 

β)επαγγελµατικά ταξίδια, οικογενειακές υποθέσεις, συνέδρια. 

• Εκδροµείς χαρακτηρίζονται οι προσωρινοί επισκέπτες των οποίων 

η παραµονή δεν υπερβαίνει τις εικοσιτέσσερις ώρες στην 

επισκεπτόµενη χώρα. 

Στις Συνδιασκέψεις που ακολούθησαν  η Επιτροπή των Ηνωµένων 

Εθνών επιβεβαιώνει την ισχύ του ορισµού της Συνδιάσκεψης της Ρώµης 

το 1963 που θεωρείται ο πιο ακριβής. 

Η ίδια 7φιλοσοφία διέπει και στις µέρες µας τον ορισµό που 

συνιστά ο Παγκόσµιος Οργανισµός Τουρισµού, ο οποίος υιοθετήθηκε 

από την Επιτροπή Στατιστικών Στοιχείων των Ηνωµένων Εθνών τον 

Μάρτιο του 1993.Σύµφωνα µε αυτόν,  τουρίστας θεωρείται «κάθε άτοµο 

που ταξιδεύει για περίοδο εικοσιτεσσάρων και πλέον ωρών σε µια χώρα 

διαφορετική από εκείνη της µόνιµης κατοικίας του. 

Έπειτα από τους ορισµούς θα δούµε τις διακρίσεις του τουρισµού 

ανάλογα µε τα κριτήρια που θα θέτουµε. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
7 Στέλιος Βαρβαρέσος ,’Τουρισµός ..έννοιες .µεγέθη.’σελ26 
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∆ιακρίσεις του τουρισµού 
 
. 

 Από πλευράς διακινούµενων προσώπων:σε Εξωτερικό και 

Εσωτερικό τουρισµό 

 

α) Εσωτερικός τουρισµός: περιλαµβάνει όλες τις µετακινήσεις που 

πραγµατοποιούνται από ηµεδαπούς τουρίστες µέσα στην χώρα ή και από 

αλλοδαπούς ,που είναι όµως µόνιµοι κάτοικοι της χώρας. 

β)  Εξωτερικός τουρισµός: περιλαµβάνει τις µετακινήσεις των ξένων 

τουριστών µέσα σε µια χώρα ,καθώς και των ηµεδαπών που όµως µένουν 

µόνιµα στο εξωτερικό. Ο εξωτερικός τουρισµός ενδιαφέρει τις χώρες από 

την πλευρά της εισροής ξένου συναλλάγµατος. 

 

 

 Από πλευράς εξυπηρετούµενων και εξυπηρετούντων προσώπων 

 

α) Ενεργητικός τουρισµός:περιλαµβάνει την διακίνηση ατόµων ή οµάδων 

κάτω από την ιδιότητα του τουρίστα. 

β) Παθητικός τουρισµός: περιλαµβάνει την οργάνωση και την 

εκµετάλλευση της διακίνησης των τουριστών από επαγγελµατίες ή από 

υπηρεσίες. Επίσης µπορεί να διακριθεί σε τουρισµό υποδοχής και 

διακίνησης και προβολής υπηρεσιών. Οι υπηρεσίες υποδοχής και 

διακίνησης αναφέρονται στην ύπαρξη ξενοδοχείων, συγκοινωνιών, 

οργανωµένων εκδροµών κλπ, ενώ οι υπηρεσίες προβολής αναφέρονται 

στις ενέργειες για την προώθηση τουριστών. 

 

 

 12



 Από πλευράς εποχής, όταν υπάρχει τουριστική κίνηση υπάρχει και η  

διάκριση του εποχικού τουρισµού. Ο εποχικός τουρισµός µπορεί να 

αναφέρεται σε θερινό τουρισµό και χειµερινό τουρισµό. 

Η τουριστική κίνηση όµως µπορεί να είναι συνεχής σε όλη την διάρκεια 

του χρόνου. 

Σκοπός όλων είναι η τουριστική κίνηση να είναι συνεχής όλο τον χρόνο 

καθώς έτσι αποφέρει περισσότερα χρήµατα. 

       

 

 Από πλευράς ατοµικής η οµαδικής µετακίνησης 

 

α) Ατοµικός τουρισµός: είναι ο τουρισµός που αναφέρεται σε ένα ή 

περισσότερα άτοµα και πραγµατοποιείται έπειτα από δική τους 

πρωτοβουλία και διοργάνωση. 

β) Συλλογικός τουρισµός: είναι η οργανωµένη συλλογική µετακίνηση 

ατόµων που οργανώνεται και εκτελείται από τουριστικά γραφεία, 

επιχειρήσεις µεταφορών και οποιαδήποτε άλλη κρατική ή ιδιωτική 

οργάνωση. 

 

 

 Από πλευράς κοινωνικής µέριµνας 

 

Η διάκριση γίνεται σε κοινωνικού τουρισµού, δηλαδή τουρισµού που 

οργανώνεται για τις οικονοµικά ασθενέστερες κοινωνικές τάξεις. Στην 

διάκριση αυτή περιλαµβάνονται και όλες οι εργασίες που αναφέρονται 

στο είδος αυτό της τουριστικής κίνησης. 
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Στον κοινωνικό τουρισµό λαµβάνονται κάποια µέτρα για τους 

εργαζοµένους και την αξιοποίηση των διακοπών τους. Αυτά τα µέτρα 

αρχίζουν από την απλή παροχή ταξιδιωτικών διευκολύνσεων για τις 

σχετικές µετακινήσεις, προχωρούν στη χορήγηση διάφορων εκπτώσεων, 

την οργάνωση εργατικών κατασκηνώσεων, την χορήγηση αδειών µε 

πλήρεις αποδοχές. 
 
 
 
 Από πλευράς επιδιωκόµενου σκοπού 

 
 
Σε αυτήν την κατηγορία ανάλογα µε τον σκοπό ο τουρισµός παίρνει και 

την ανάλογη µορφή. Ενδεικτικά οι µορφές είναι :  

 Εκπαιδευτικός τουρισµός, είναι ένα είδος συλλογικού τουρισµού 

που πραγµατοποιείται από ή υπέρ σπουδαστών για την εκτέλεση 

των εκπαιδευτικών προγραµµάτων των σχολών που φοιτούν. 

 Τεχνικός τουρισµός, είναι ένα είδος τουρισµού όπου συνδυάζεται 

η απόλαυση των φυσικών καλλονών και των καλλιτεχνικών 

δηµιουργηµάτων µε την γνωριµία των επιτευγµάτων της τεχνικής 

και της επιστήµης. 

 Αθλητικός τουρισµός, είναι ένα είδος τουρισµού που το κύριο 

περιεχόµενο της ατοµικής ή συλλογικής µετακίνησης είναι η 

συµµετοχή ή παρακολούθηση αθλητικών αγώνων. 

 Θρησκευτικός τουρισµός, αναφέρεται σε ατοµική ή συλλογική 

µετακίνηση µε σκοπό το προσκύνηµα ιερών τόπων ή την 

συµµετοχή σε θρησκευτικές εκδηλώσεις. 
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 Μορφωτικός τουρισµός, αποσκοπεί στην διερεύνηση των 

µορφωτικών οριζόντων των µετακινούµενων. Κατά ένα λόγο 

ταυτίζεται µε τον εκπαιδευτικό τουρισµό καθώς έχουν τον ίδιο 

σκοπό, διαφέρουν όµως από πλευράς ιδιότητας των 

µετακινούµενων προσώπων.  

 Αρχαιολογικός τουρισµός, σκοπός του είναι η επίσκεψη, θεώρηση 

και η µελέτη αρχαιολογικών χώρων. 

 Ψυχαγωγικός τουρισµός, το είδος αυτό αποσκοπεί στην ψυχαγωγία 

του µετακινούµενου  προσώπου µε διάφορες διασκεδάσεις. 
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ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ∆ΡΟΜΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ 

ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ 

 
ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ 
 

 
Στην αρχαιότητα το τουριστικό φαινόµενο ήταν συνδεδεµένο µε 

τον ελεύθερο χρόνο, όπως άλλωστε και σήµερα, µε τη διαφορά ότι στην 

αρχαιότητα ο ελεύθερος χρόνος ήταν προνόµιο των ατόµων που άνηκαν 

στα ανώτερα κοινωνικά στρώµατα8. Ο ελεύθερος χρόνος συνδεόταν 

ουσιαστικά µε τις ευγενείς απασχολήσεις και την απόρροια µιας 

πολιτικής σκέψης που οριοθετούσε το τι είναι ελευθερία και τι όχι Έτσι 

όσοι διέθεταν ελεύθερο χρόνο θα είχαν τη δυνατότητα να συµµετέχουν 

σε διαφόρων τύπων ταξιδιωτικές µετακινήσεις. Μπορούµε να 

αναφέρουµε, για παράδειγµα, τις διεθνής ταξιδιωτικές µετακινήσεις για 

λόγους αναψυχής των αρχαίων Ελλήνων και Ρωµαίων στην Αίγυπτο, 

καθώς και τις εσωτερικές µετακινήσεις είτε για να παραβρεθούν σε 

αθλητικούς αγώνες, θεατρικές παραστάσεις, γιορτές, θρησκευτικές 

εκδηλώσεις είτε για θεραπευτικούς λόγους.Οι ολυµπιακοί αγώνες, για 

παράδειγµα, αποτελούσαν µια αθλητικο-θρησκευτική εκδήλωση και οι 

οποίοι πραγµατοποιούνταν κάθε τέσσερα χρόνια στην Αρχαία Ολυµπία. 
                                                 
8  Στέλιος Βαρβαρέσος ‘Τουρισµός..έννοιες ,µεγέθη ,σελ.63 
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Το ίδιο συνέβαινε και µε τα Πύθια στους ∆ελφούς9 που 

περιλάµβαναν αγώνες αρµάτων, διαγωνισµούς τραγουδιού και θεατρικές 

παραστάσεις. 

Ενώ πολλές µετακινήσεις πραγµατοποιούνταν από Έλληνες και 

Ρωµαίους στα µαντεία για να αποδώσουν τιµές στους πολυάριθµους 

θεούς τους. 

Στην Αρχαία Ελλάδα η έννοια της φιλοξενίας υπήρξε 

αναπόσπαστο τµήµα της τουριστικής µετακίνησης, καθώς η φιλοξενία 

είχε ισχύ νόµου και οι κάτοικοι των πόλεων όπου διεξάγονταν µεγάλα 

θρησκευτικά ή αθλητικά  γεγονότα δέχονταν αφιλοκερδώς τους 

επισκέπτες στις οικίες τους. Η υποδοχή και η φιλοξενία, επιβαλλόµενες 

κατά κάποιον τρόπο λόγω των προαναφερθέντων εκδηλώσεων, 

συνέβαλαν και στην εµφάνιση των πρώτων πανδοχείων (τον 5ο αιώνα 

π.Χ  χρονολογείται το πρώτο πανδοχείο)  

Τα λουτροθεραπευτήρια και οι ιαµατικές πηγές ήταν ένας ακόµη 

σηµαντικός πόλος έλξης κατά την αρχαιότητα, καθώς συνδύαζαν τις 

υποχρεωτικές και ωφέλιµες µετακινήσεις λόγω υγείας µε εκείνες της 

αναψυχής  

Ένας από τους πρώτους «ταξιδιώτες-τουρίστες» υπήρξε ο 

Ηρόδοτος, γεωγράφος και ιστορικός(480-421),ο οποίος περιγράφει στις 

περιηγήσεις του, γεωγραφικά και πολιτιστικά χαρακτηριστικά των τόπων 

που επισκέπτεται. 

Στην κατηγορία αυτή µπορούµε να κατατάξουµε και τον Παυσανία 

,επίσης γεωγράφος και ιστορικός, ο οποίος µέσα από τις «Ελληνικές 

Αποδηµίες»διέθεσε προς χρήση των ταξιδιωτών έναν από τους πρώτους 

τουριστικούς οδηγούς το 150 π.Χ.  

 

                                                 
9 Στέλιος Βαρβαρέσος ‘Τουρισµός οικονοµικές προσεγγίσεις ,σελ.17 
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ΜΕΣΑΙΩΝΑΣ 

 

 
 Κατά τη διάρκεια του µεσαίωνα διαδραµατίζονται στην Ευρώπη 

σηµαντικά γεγονότα, τα οποία βοηθούν στην ανάπτυξη των επαφών της 

µε άλλες ηπείρους. 

Η εισβολή των Αράβων και η επαφή µε τον µουσουλµανικό 

πολιτισµό δηµιουργεί σηµαντικά πολιτιστικά κέντρα (Σεβίλλη 

,Γρανάδα). 

Οι σταυροφορίες επίσης δηµιουργούν στους κατοίκους της ∆ύσης 

ένα αίσθηµα περιέργειας για τη Μέση Ανατολή. 

Ένα µεγάλο ποσοστό των ταξιδιών που πραγµατοποιόντουσαν την 

περίοδο αυτή, κατείχε ο επαγγελµατικός τουρισµός µε κύριο στόχο το 

εµπόριο10. Οι µετακινήσεις γινόταν µέσω θαλάσσης ή µέσω του οδικού 

δικτύου µε καραβάνια και µόνο την ηµέρα για λόγους ασφαλείας. Οι 

έµποροι αποτελούν µια κατηγορία τουριστών, οι οποίοι πέρα από την 

επίτευξη των επαγγελµατικών τους στόχων, ενδιαφέρονται και για την 

πνευµατική τους καλλιέργεια. 

Τα σκήπτρα όµως των τουριστικών µετακινήσεων κατέχουν δυο 

κυρίως µορφές τουρισµού. Ο πανεπιστηµιακός τουρισµός , ο οποίος 

εµφανίζεται ιδιαίτερα ανεπτυγµένος γύρω από τα πανεπιστηµιακά κέντρα 

                                                 
10 William C. Gartner ‘Τουριστική ανάπτυξη ,άρχές ,διαδικασίες και πολιτικές .σελ.62 
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της Ευρώπης, όπως το Παρίσι, το Μον Πελιε11, την Οξφόρδη κ.τ.λ.. Και 

ο τουρισµός των µεγάλων θρησκευτικών γεγονότων και εορτών ,ο οποίος 

καλύπτει ένα σηµαντικό µέρος των τουριστικών µετακινήσεων. Ο 

τουρισµός κατά τον µεσαίωνα εµφανίζεται ως ένα «πολιτιστικό και 

θρησκευτικό συµβάν». 

Η εκκλησία ήταν η µοναδική ενοποιός δύναµη στην Ευρώπη την 

εποχή αυτή. Τα µοναστήρια της έγιναν τα πολιτιστικά κέντρα της 

Ευρώπης προσφέροντας παράλληλα στέγαση στους  ταξιδιώτες, 

λειτουργώντας ως ξενώνες. 

Μεταξύ 12ου και 14ου αιώνα η εκκλησία ξεκίνησε ένα µεγαλόπνοο 

σχέδιο ανέγερσης καθεδρικών ναών σε όλη την Ευρώπη ,οι οποίοι ακόµη 

και σήµερα αποτελούν ένα χαρακτηριστικό στοιχείο του Ευρωπαϊκού 

προϊόντος. Παράλληλα εµφανίστηκε η πρώτη καταγεγραµµένη 

προσπάθεια προώθησης, καθώς η υποστήριξη πολλών καθεδρικών ναών 

εξαρτιόταν από τα χρήµατα των επισκεπτών. Προκειµένου λοιπόν να 

τους προσελκύσουν δεν ήταν σπάνια η διαφήµιση της ευκαιρίας να δουν 

τα λείψανα κάποιων αγίων , κοµµάτια από τον Τίµιο Σταυρό κ.τ.λ.   

Τέλος η εκκλησία ακολουθώντας την αρχαία παράδοση «περί 

φιλοξενίας»,λαµβάνει την πρωτοβουλία για την δηµιουργία12 µικρών 

ορεινών καταλυµάτων ακόµη και στις πλέον αποµονωµένες περιοχές. 

Στο τέλος του µεσαίωνα φαίνεται ότι αρχίζει να διαµορφώνεται 

ένα νέο πνεύµα γύρω από το τουριστικό «γίγνεσθαι» (τουριστική 

µετακίνηση, τουριστικό κατάλυµα, γαστρονοµία, ταξιδιωτικοί οδηγοί 

κ.τ.λ.),το οποίο εξελίσσεται και διαµορφώνεται ακόµη περισσότερο κατά 

τη διάρκεια της Αναγεννησιακής περιόδου 

 

 
                                                 
11 Στέλιος Βαρβαρέσος ‘Τουρισµός εννοιες µεγέθη..σελ.17 
12 του ιδίου σελ.18 

 19



ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ 

 

 
  Η Αναγέννηση ήταν µια περίοδος αλλαγών και διαφορετικών 

ιδεών13. Οι καινούριες ιδέες , ανεξάρτητες από την Εκκλησία, οδήγησαν 

σε µια περίοδο φιλοσοφικών αλλαγών. 

Η Εκκλησία παρά το ότι είχε χάσει αρκετή από την ισχύ που είχε 

στο Μεσαίωνα ,εξακολουθούσε να στηρίζει τις τέχνες, χρηµατοδοτώντας 

διάσηµους Ιταλούς καλλιτέχνες όπως ο Μικελάντζελο, ο Λεονάρντο Ντα 

Βίντσι κ.α., η κληρονοµιά των οποίων αποτελεί σηµαντικό τουριστικό 

πόλο έλξης ακόµη και σήµερα.  

  Κατά την Αναγέννηση εµπλουτίζονται οι µορφές του τουρισµού 

και πολλαπλασιάζονται τα κίνητρα της τουριστικής µετακίνησης. Οι 

άνθρωποι ταξιδεύουν πλέον µε κύριο σκοπό την ευχαρίστηση και από 

«διανοουµενίστικη περιέργεια14». 

Ο αποικιοκρατικής µορφής τουρισµός των Άγγλων θα 

δηµιουργήσει την επιθυµία για υπερατλαντικά ταξίδια. 

Mεταξύ του 1600 και 1660 εκδόθηκαν µόνο στη Γαλλία 400 

βιβλία ταξιδιωτικού περιεχοµένου που εξιστορούσαν ταξίδια έκτος 

Ευρώπης (Ινδίες, Λιβύη, Μαδαγασκάρη κ.α). 
                                                 
13 William C.Gartner ‘Τουριστική ανάπτυξη..’σελ.65 
14Στέλιος Βαρβαρέσος ‘Τουρισµός έννοιες µεγέθη..’σελ.18  
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Αποτέλεσµα της ανάπτυξης και της διεθνοποίησης του τουρισµού 

ήταν η καθιέρωση των «tour» (περιηγήσεων) στη Γαλλία. Υπήρχαν δυο 

ειδών περιηγήσεων (tour).Η µικρή περιήγηση (petit tour)που 

περιελάµβανε το Παρίσι και το νοτιοδυτικό τµήµα της Γαλλίας και η 

µεγάλη περιήγηση (grand tour) που, εκτός των παραπάνω, περιελάµβανε 

τη νότια και νοτιοανατολική Γαλλία καθώς και τη Βουργουνδία. Τόσο η 

µικρή όσο και η µεγάλη περιήγηση ήταν αποτέλεσµα των εκπαιδευτικών 

µετακινήσεων των Άγγλων ευγενών .Οι πλουσιότεροι Άγγλοι επέλεγαν 

την µεγάλη περιήγηση που διαρκούσε έως και δύο έτη ενώ η συµµετοχή 

των νέων και µορφωµένων Άγγλων εθεωρείτο απαραίτητο συµπλήρωµα 

της µόρφωσης τους15. 

Έτσι κατά την περίοδο της Αναγέννησης παρατηρείται µια 

ουσιώδης αλλαγή σε σχέση µε τους σκοπούς των ταξιδιών ,οι οποίοι 

αφορούν πλέον την µόρφωση και τον πολιτισµό. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
15 Περικλής Λύτρας ‘Τουρίστες ταξίδια τόποι’σελ323 
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19ος ΑΙΩΝΑΣ  

 
Το 1800 αναφέρεται για πρώτη φορά στην Αγγλία η λέξη 

«TOURIST»16 για να χαρακτηρίσει τα άτοµα που συµµετείχαν στη 

µεγάλη περιήγηση (grand tour) και το 1811 πρωτοεµφανίζεται η λέξη 

«TOURISM» για να δηλώσει την πρακτική του να ταξιδεύει κανείς από 

ευχαρίστηση. 

Κατά την περίοδο αυτή η διαδικασία του ταξιδιού ήταν δύσκολη, 

επώδυνη και δαπανηρή. Γι’αυτό το λόγο τα ταξίδια ήταν προνόµιο µιας 

ολιγαρχίας «αριστοκρατών και εισοδηµατιών (rentiers), χωρίς να 

αποκλείεται και η µειοψηφία κατωτέρων κοινωνικών στρωµάτων, κυρίως 

ορισµένων ροµαντικών συγγραφέων, οι οποίοι µέσα από τις αφηγήσεις 

τους δηµιούργησαν ένα ρεύµα ταξιδιωτών προς την Νότια Ιταλία, την 

Ισπανία, την Ελλάδα και την Αίγυπτο. 

Το 1838 κατασκευάζεται το πρώτο ατµόπλοιο το «Great 

Western17»,το οποίο εξυπηρετεί τις πρώτες υπερωκεάνιες διασυνδέσεις. 

Ουσιαστική συµβολή στην ανάπτυξη και στη διεθνοποίηση του 

τουρισµού είχε και η έκδοση «βιβλίων-οδηγών» µε ακριβείς και σαφείς 

ταξιδιωτικές πληροφορίες. Το 1839 εκδίδεται ο πρώτος τουριστικός 

οδηγός από τον Carl Beadecher, ο οποίος αναφέρεται σε στοιχεία που 

αφορούν στην πραγµατοποίηση ενός ταξιδιού στο Ρήνο. 

Μεταξύ της περιόδου 1840-1860 τα χαρακτηριστικά καθώς και η 

κινητικότητα του τουρισµού µεταβάλλονται µε την εξάπλωση του 

σιδηροδρόµου, του πρώτου µέσου µαζικής µεταφοράς. 

Εκτός του σιδηροδρόµου σηµαντική συµβολή στις µαζικές 

µετακινήσεις αποτέλεσε και η κατασκευή µεγάλων ατµόπλοιων (το 1840 

κατασκευάζεται το πρώτο ατµόπλοιο που κινείται µε προπέλα). 
                                                 
16 Στέλιος Βαρβαρέσος ΄Τουρισµός έννοιες ,µεγέθη’σελ.18 
17 Πάρις Τσάρτας ‘Τουρίστες ταξίδια τόποι’σελ.302 
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Το 1841 στην Αγγλία ο Thomas Cook οργανώνει το πρώτο ταξίδι 

µε οδηγούς και το 1845 ιδρύει στο Leicester το πρώτο γραφείο ταξιδιών 

«Thomas Cook and Son18» και στη συνέχεια θα ιδρύσει υποκαταστήµατα 

σε εξηνταοκτώ (68) χώρες του κόσµου. 

Στα τέλη του αιώνα παρατηρείται µια τεράστια ανάπτυξη των 

ξενοδοχείων πολυτελείας ,Grand Hotel της Ρώµης(1893),Rich του 

Παρισιού (1898) κ.α., κυρίως λόγω της φύσης της πελατείας , που ήταν 

οι αριστοκράτες και οι εισοδηµατίες (rentiers).Παράλληλα 

κατασκευάζονται σε ολόκληρη την Ευρώπη ξενοδοχεία µεσαίων και 

χαµηλών κατηγοριών. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
18 Στέλιος Βαρβαρέσος ΄Τουρισµός έννοιες µεγέθη.σελ.18 
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20ος ΑΙΩΝΑΣ 

 
 Στον 20ο αιώνα σηµαντικές µεταβολές συντελούνται στη δοµή του 

τουριστικού φαινοµένου. Σε αυτό συµβάλλουν τα εξής γεγονότα: 

 

1. Ο Α΄ Παγκόσµιος πόλεµος (1914-1918) 

2. Η οικονοµική κρίση του 1929 

3. Ο Β΄ Παγκόσµιος πόλεµός (1939-1945) 

 

Τα παραπάνω γεγονότα έχουν ως αποτέλεσµα19 την εξαφάνιση του 

αριστοκρατικού τουρισµού .Εντούτοις οι τουριστικοί σταθµοί 

παραµένουν αλλά µεταβάλλονται τα κίνητρα και το προφίλ της πελατείας 

τους .Ο τουρισµός πλέον εκδηµοκρατίζεται. Ο κυριότερος λόγος ο οποίος 

συνιστά την εκδηµοκράτιση του τουριστικού φαινοµένου ήταν ο εξής: 

 Το 1936 το ∆ιεθνές Γραφείο Εργασίας ώθησε στο να υιοθετηθεί 

από την ∆ιεθνή Οργάνωση Εργασίας µια πρώτη σύµβαση, που 

προέβλεπε µια γενικευµένη άδεια µετ’αποδοχών, διάρκειας τουλάχιστον 

έξι ηµερών. Ωστόσο πολλές χώρες είχαν ήδη υιοθετήσει τις διακοπές 

µετ’αποδοχών είτε µέσω νοµοθετικών διαταγµάτων (Αυστρία 

1910,Ιταλία 1925),είτε µε την δηµιουργία εργατικής νοµοθεσίας (Ρωσία 

1922).Οι διακοπές µετ’αποδοχών συµβάλλουν στη θεσµοθέτηση του 

δικαιώµατος των ατόµων για διακοπές, προνόµιο µέχρι πρότινος µιας 

ολιγαρχίας20. 

 Συνεπώς ο τουρισµός καθίσταται κοινωνική αναγκαιότητα. Γίνεται 

αναπόσπαστο τµήµα του ελεύθερου χρόνου και αντιµετωπίζεται µε τον 

ίδιο τρόπο όπως το δικαίωµα στη µόρφωση και τη δηµοκρατία. 

                                                 
19 Στέλιος Βρβαρέσος ‘Τουρισµός ‘εννοιες µεγέθη..’σελ.19 
20 του ιδίου σελ.21 
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 Άλλοι παράγοντες οι οποίοι συνέβαλαν στον εκδηµοκρατισµό του 

τουρισµού µεταπολεµικά, σύµφωνα µε το βιβλίο του Στέλιου 

Βαρβαρέσου, είναι οι ακόλουθοι: 

 

 Οι τουριστικοί οδηγοί, οι οποίοι πολλαπλασιάζονται21 και 

εµπλουτίζονται παρέχοντας πληροφορίες για όλο και 

περισσότερους τουριστικούς προορισµούς. 

 ∆ηµιουργία τουριστικής νοµοθεσίας. 

Το κράτος ρυθµίζει νοµοθετικά τα τουριστικά επαγγέλµατα και 

δηµιουργεί κρατικούς οργανισµούς τουρισµού. Παράλληλα 

νοµοθετεί για την προστασία22 των αρχαιολογικών χώρων, του 

φυσικού περιβάλλοντος  των ιστορικών οικισµών κ.τ.λ. 

 Η αύξηση του ελεύθερου χρόνου. 

Η σταδιακή µείωση των ωρών εργασίας, που σήµερα φθάνουν τις 

οκτώ, συνέβαλε στην αύξηση του ελεύθερου χρόνου. 

 Αύξηση του εισοδήµατος, κυρίως των κατοίκων των 

βιοµηχανικών χωρών. 

 Ανάπτυξη των µεταφορικών µέσων. 

1. Η ταχύτατη διάδοση του σιδηροδρόµου, καθώς και η µετέπειτα 

ανάπτυξη της αυτοκινητοβιοµηχανίας συνέβαλαν στην 

διευκόλυνση και αύξηση των ταξιδιωτικών µετακινήσεων. 

2. Οι πτήσεις charter αργότερα θα διευκολύνουν ακόµη 

περισσότερο τις µετακινήσεις µειώνοντας το κόστος του ταξιδιού 

και ελαττώνοντας τον παράγοντα χρόνο-απόσταση. Η πρώτη 

πτήση charter οργανώθηκε από τον Vladimir Raitz, ο οποίος 

                                                 
21 Στέλιος Βαρβαρέσος, «Τουρισµός, έννοιες, µεγέθη, δοµές» σελ.21 
22 Στέλιος Βαρβαρέσος ‘Τουρισµός έννοιες µεγέθη..’σελ.22 
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µετέφερε µε µια ντακότα το 1954 Βρετανούς τουρίστες από το 

Λονδίνο στην Κορσική. Από τότε όµως µέχρι σήµερα τα πράγµατα 

άλλαξαν ριζικά και στο παρακάτω διάγραµµα φαίνεται ο 

καταλυτικός ρόλος που έχουν πια οι πτήσεις charter στον τοµέα 

µεταφοράς τουριστών.   
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Αφίξεις των διεθνών τουριστών στην 
Ελλάδα το 1996 σύµφωνα µε το µέσο 

µεταφοράς

Series1

 
                                                       1.τακτικές πτήσεις      19.9% 

                                                       2.µέσω θαλάσσης         5.9% 

                                                       3.οδικώς                        9.7% 

                                                       4.κρουαζιέρες               5.6% 

                                                       5.σιδηροδροµικώς        0.3% 

                                                       6.charters                    58.6% 

 

 Βελτίωση υπηρεσιών υποδοχής και οι διευκολύνσεις στα 

σύνορα23. 

Η εξέλιξη του τουρισµού, η οποία συνέβαλε στην οικονοµική και 

κοινωνική ανάπτυξη µιας χώρας, επέδρασε όχι µόνο στην 

δηµιουργία των απαραίτητων υπηρεσιών υποδοχής αλλά και στην 

περαιτέρω βελτίωση τους. 

                                                 
23 Στέλιος Βαρβαρέσος ‘Τουρισµός έννοιες µεγέθη..’σελ.22 
 

 26



Οι διευκολύνσεις στα σύνορα διαδραµατίζουν καθοριστικό ρόλο 

στην αύξηση ή όχι των τουριστικών ροών προς µια χώρα. 

 

 Ο πολλαπλασιασµός των τουριστικών προϊόντων.24 

Η συνεχώς αυξανόµενη µαζικοποίηση του τουρισµού οδήγησε και 

στην µαζική παραγωγή τουριστικών προϊόντων, τα οποία 

προσφέρονται σε µια ευρεία γκάµα τιµών, δίνοντας έτσι την 

δυνατότητα ακόµη και στις χαµηλές εισοδηµατικές τάξεις να 

συµµετέχουν στην τουριστική κατανάλωση. 

Ουσιαστικά ο πολλαπλασιασµός των τουριστικών προϊόντων 

συνέβαλε στον µεγαλύτερο εκδηµοκρατισµό του τουρισµού και 

στην γενική αποδοχή του ως αγαθό πρώτης ανάγκης. 

 Η δηµιουργία µεγάλων ταξιδιωτικών οργανισµών (Tour-

operators),οι οποίοι µεσολαβούν ανάµεσα σε παραγωγούς και 

καταναλωτές, και αναπτύσσουν µεγάλη διαπραγµατευτική ισχύ. Η 

ισχύς τους είναι τέτοια ώστε να µπορούν να επηρεάσουν την 

τιµολόγηση των τουριστικών προϊόντων. 

 Η ποιοτική υποβάθµιση της ζωής, λόγω της συσσώρευσης 

πληθυσµού στα αστικά και βιοµηχανικά κέντρα κυρίως των 

αναπτυγµένων χωρών, η οποία οδήγησε σε παθολογικές και 

ψυχολογικές επιβαρύνσεις όπως άγχος, αλλοτρίωση, αύξηση των 

καρδιοαναπνευστικών παθήσεων κ.τ.λ .Όλα αυτά καθιστούν τον 

τουρισµό αναγκαιότητα.  

 Η κατάσταση διαρκούς ειρήνης. 

Η περίοδος διαρκούς ειρήνης, µετά το τέλος του Β’ Παγκοσµίου 

Πολέµου µέχρι και σήµερα, αποτελεί βασική παράµετρο της 

ανάπτυξης και µεγέθυνσης του διεθνούς τουρισµού.  
                                                 
24 Στέλιος Βαρβαρέσος ‘Τουρισµός έννοιες µεγέθη..’σελ.23 
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 Παρά την θεσµοθέτηση των διακοπών και τις προσπάθειες για 

εκδηµοκρατισµό και κοινωνικοποίηση του τουρισµού, µετά το 1936,ο 

όρος «µαζικός τουρισµός» έρχεται αρκετά αργότερα. 

 Μετά το 1950 ο τουρισµός αρχίζει να αναπτύσσεται µε πιο 

εντυπωσιακούς25 ρυθµούς. Αποτελεί πλέον ένα κοινωνικό φαινόµενο που 

αφενός σχετίζεται µε νέα κοινωνικά και καταναλωτικά πρότυπα που 

επικρατούν στις αναπτυγµένες χώρες, και αφετέρου δηµιουργεί έναν 

ισχυρό οικονοµικό τοµέα ο οποίος επηρεάζει τις επιλογές και τα 

χαρακτηριστικά ανάπτυξης των χωρών. 

Το 1956 στη Βιέννη, το πρώτο ∆ιεθνές Συνέδριο Κοινωνικού 

Τουρισµού χρησιµοποιεί για πρώτη φορά τον όρο «κοινωνικό» για να 

προσδιορίσει τον χαρακτήρα του τουριστικού φαινοµένου. Παράλληλα 

την ίδια δεκαετία (1950-1960) αρχίζει να χρησιµοποιείται ο όρος 

«µαζικός τουρισµός»26. 

Από την δεκαετία του 60 κάνει την εµφάνιση της µια καινούρια 

επιστήµη η «κοινωνιολογία του τουρισµού»,µε σκοπό την µελέτη και 

ερεύνα του τουριστικού φαινοµένου από κοινωνική σκοπιά. 

Κατά την δεκαετία του 70,αρχίζουν να φαίνονται και οι επιπτώσεις 

της τουριστικής ανάπτυξης σε κοινωνία, οικονοµία και περιβάλλον, 

κάνοντας επιτακτική την ανάγκη για τη συστηµατική τους µελέτη. Το 

1976 η Ουνέσκο και η Παγκόσµια Τράπεζα συνδιοργανώνουν στην 

Ουάσιγκτον ένα σεµινάριο, το οποίο ασχολείται µε  

τις κοινωνικές και πολιτισµικές επιπτώσεις της τουριστικής ανάπτυξης 

στις αναπτυσσόµενες χώρες ,αναδεικνύοντας ταυτόχρονα τον τουρισµό 

ως ένα σηµαντικό παράγοντα οικονοµικής άνθισης. 

                                                 
25 Πάρις Τσάρτας ‘Τουρίστες,ταξίδια,τόποι’σελ.343 
26 Στέλιος Βαρβαρέσος ‘Τουρισµός  οικονοµικές προσεγγίσεις ‘σελ.44 
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 Το 1980 ο Παγκόσµιος Οργανισµός Τουρισµού διοργανώνει στις 

Φιλιππίνες το παγκόσµιο συνέδριό του. Γίνεται πλέον εµφανής η αλλαγή 

στον τρόπο προσέγγισης της τουριστικής ανάπτυξης και των επιπτώσεών 

της και ταυτόχρονα επισηµαίνεται η ανάγκη χάραξης πολιτικών, οι 

οποίες να αποβλέπουν στη διαχείριση και τον έλεγχο της. 

 Μεταξύ 1982 και 1988 το Ευρωπαϊκό Συντονιστικό Κέντρο για 

την έρευνα και την τεκµηρίωση στις Κοινωνικές Επιστήµες συντονίζει το 

πρώτο ερευνητικό πρόγραµµα µε συµµετοχή έξι χωρών και θέµα τον 

ρόλο του τουρισµού ως παράγοντα αλλαγής. Το 1988 ολοκληρώθηκε η 

πρώτη φάση του ερευνητικού προγράµµατος και τα αποτελέσµατά του 

ανέδειξαν τα κοινά χαρακτηριστικά των επιπτώσεων της τουριστικής 

ανάπτυξης σε διαφορετικές χώρες και περιοχές του κόσµου.   

 Στη συνέχεια θα αναλύσουµε τις οικονοµικές, κοινωνικές, 

πολιτιστικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις που εµφανίζονται στους 

τόπους υποδοχής.       
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  Οι επιπτώσεις της τουριστικής ανάπτυξης 

  
 
       A΄ ΜΕΡΟΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ 

    

 Ο τουρισµός είναι ένα κοµµάτι της καθηµερινότητας µας. Οι 

περισσότεροι από εµάς έχουµε απολαύσει έστω και µη συνειδητά τα όσα 

µας προσφέρει ή ίσως και να έχουµε δυσανασχετήσει µε κάποια στοιχεία 

που αυτός φέρει. 

  Σχεδόν όλοι µας έχουµε βρεθεί σε κάποιο τουριστικό µέρος και 

έχουµε συµµετάσχει σε κάποιου είδους ‘τουριστική συναλλαγή’.  

Οι συναλλαγές αυτές οι οποίες πραγµατοποιούνται στο τουριστικό 

σύστηµα χαρακτηρίζουν το λεγόµενο τουριστικό κύκλωµα το οποίο 

εµφανίζεται στο παρακάτω σχήµα: 

 

 
 

Καταναλωτές  
Τουριστικών 
υπηρεσιών  
(τουρίστες) 

 
 
Παραγωγοί 
τουριστικών 
αγαθών και  
Υπηρεσιών  

 
 

Πρακτορεία  
Ταξιδίων 
Και Tour  
Operators  
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Και τα τρία εµπλεκόµενα µέρη στο τουριστικό κύκλωµα 

πραγµατοποιούν συναλλαγές: πληρωµές για τουρ. προϊόντα και 

υπηρεσίες, αγορές τουρ. προϊόντων και υπηρεσιών, οφέλη (υλικά και 

αϋλά) από τουρ .προϊόντα και υπηρεσίες .    

 

   

Από το παραπάνω διάγραµµα µπορούµε να κάνουµε τις ακόλουθες 

παρατηρήσεις: 

       Α .Η τουριστική ζήτηση που αναπτύσσουν οι τουρίστες µπορεί να 

ικανοποιηθεί είτε µε αγορές τουριστικών αγαθών απ’ευθείας από τους 

παραγωγούς αυτών είτε µε τη βοήθεια των ενδιάµεσων του τουριστικού 

κυκλώµατος που είναι τα πρακτορεία ταξιδιών και οι tour operators.Για 

παράδειγµα µπορώ να κλείσω ένα αεροπορικό εισιτήριο απευθείας από 

την αεροπορική εταιρία είτε από ένα τουριστικό γραφείο. 

      Μπορούµε να πούµε ότι οι διαµεσολαβητές του τουρισµού αποτελούν 

το κρίκο που ενώνει τη προσφορά και τη ζήτηση. Οι ταξιδιωτικοί 

πράκτορες είναι οι λιανοπωλητές  αυτού του εµπορικού κυκλώµατος και 

οι tour operators οι χονδρέµποροι.(αν και αρκετές φορές οι µεγάλοι 

ταξιδιωτικοί οργανισµοί είναι ιδιοκτήτες ή συµµετέχουν σε επιχειρήσεις 

οι οποίες παρέχουν άµεσες τουριστικές υπηρεσίες. 

       Β. Παρόλο που φαινοµενικά συµφέρει να παρακάµπτονται οι 

ενδιάµεσοι εν τούτοις οι περισσότεροι τουρίστες χρησιµοποιούν τις 

υπηρεσίες  τους. Ο λόγος είναι απλός :οι ενδιάµεσοι έχουν εξειδικευτεί 

στο να βρίσκουν τις φθηνότερες και καλύτερες υπηρεσίες και να τις 

προσφέρουν στους πελάτες σε τιµές χαµηλότερες από εκείνες που θα 

εξασφάλιζαν οι ίδιοι απευθυνόµενοι απ’ευθείας σε τουριστικές 
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επιχειρήσεις. Επιπλέον θα πρέπει να τονιστεί ότι οι τουρίστες δεν 

αναπτύσσουν µια απλή τουριστική ζήτηση27. 

      Για την ικανοποίηση των αναγκών τους απαιτείται µια ποικιλία 

προϊόντων και υπηρεσιών που αποτελούν το λεγόµενο τουριστικό 

πακέτο. 

       

 

    Αυτό περιέχει:  

                              α. Μεταφορές  

                              β. ∆ιανυκτέρευση 

                              γ. Εστίαση 

                              δ. Λοιπά αγαθά και υπηρεσίες  

 

      Από όσα παρουσιάστηκαν παραπάνω φαίνεται η πολυπλοκότητα του 

τουριστικού φαινοµένου και λόγω της σύνθετης φύσης του αλλά και 

λόγω των πολλών ατόµων που εµπλέκονται άµεσα ή έµµεσα σε αυτό.  

     

      Παρακάτω θα αναφέρουµε τις αρνητικές και θετικές οικονοµικές 

αλλαγές που έχει επιφέρει η τουριστική ανάπτυξη στους διάφορους 

τόπους υποδοχής. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
27 Μαυροδόντης Θωµάς ,’Τουρισµός και οι τουριστικές επιχειρήσεις’.σελ.45 
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ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ 

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ 
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ «ΜΑΡΑΖΩΝΟΥΝ» 

 

 

  Με την ανάπτυξη του τουρισµού παρατηρήθηκε µια µεταστροφή 

από τους παραδοσιακούς οικονοµικούς τοµείς προς τον τοµέα του 

τουρισµού. 

    Η γεωργία για παράδειγµα είναι ένας τέτοιος τοµέας .Ένα µεγάλο 

ποσοστό του οικονοµικά ενεργού πληθυσµού της υπαίθρου, κυρίως 

αγρότες και εργάτες σε αγροκτήµατα, εγκατέλειψε την ύπαιθρο για να 

ασχοληθεί µε τον τουρισµό. 

    Θέσεις εργασίας εκτός της αγροτικής οικονοµίας είναι 

οπωσδήποτε ελκυστικότερες για τον οικονοµικά ενεργό πληθυσµό της 

υπαίθρου.28Ιδιαίτερα για τους νέους ανθρώπους οι οποίοι βρίσκουν 

διέξοδο στον τοµέα του τουρισµού θέλοντας να ξεφύγουν από µία σαφώς 

πιο επίπονη εργασία όπως είναι η αγροτική εργασία. 

    Έτσι ελάχιστοι από αυτούς παραµένουν στις αγροτικές περιοχές 

µε αποτέλεσµα το µέλλον της γεωργίας να είναι ιδιαίτερα επισφαλές,        

Παράλληλα όµως ένα ακόµη φαινόµενο εµφανίζεται ως αποτέλεσµα της 

µεταστροφής αυτής .. 

    Ο τουρισµός αυξάνει τον ανταγωνισµό για την απόκτηση γης. 

Έτσι ανεβαίνουν οι τιµές της και ενισχύεται ο κατακερµατισµός της. Η 

γη πλέον πουλιέται σε µικρότερα τεµάχια και σε πολύ υψηλότερες τιµές. 

Φυσικά τα µεγαλύτερα θύµατα αυτού του φαινοµένου είναι τα άτοµα 

νεαρής ηλικίας ,τα οποία προσπαθούν να αποκτήσουν γη είτε για 

ανέργεση κατοικιών είτε για καλλιέργεια. 

   ∆ιαπιστώνεται λοιπόν ότι και µε αυτό τον τρόπο ενισχύεται η «φυγή» 

των νέων από την ύπαιθρο κυνηγώντας µια καλύτερη ποιότητα ζωής.       

                                                 
28 Ηγουµενάκης ,Κραβαρίτης,Λύτρας  Εισαγωγή στον τουρισµό,σελ.214 

 35



EΠΟΧΙΚΕΣ ∆ΙΑΚΥΜΑΝΣΕΙΣ  

 

 

Υπάρχουν πολλές περιοχές που ενώ την καλοκαιρινή περίοδο 

σφύζουν από ζωή, τον υπόλοιπο χρόνο δίνουν µια εικόνα εγκατάλειψης. 

Αυτή η αλλαγή των ρυθµών της ζωής, εκτός από κοινωνικές επιπτώσεις, 

έχει και άσχηµα οικονοµικά αποτελέσµατα, µια και πολλοί άνθρωποι 

µένουν χωρίς απασχόληση. 

 Πέρα όµως από τα προβλήµατα εποχικής ανεργίας που 

δηµιουργούνται για πάρα πολλά άτοµα, στη χώρα µας σοβαρότερο 

πρόβληµα αποτελεί η αδρανοποίηση ή υπολειτουργία των επιχειρήσεων 

για τους περισσότερους µήνες του έτους. Αυτό συµβαίνει κυρίως στην 

παραδοσιακή µορφή του µαζικού τουρισµού.29

 Στη χώρα µας λειτουργούν περίπου 40.000 επιχειρήσεις, 

ξενοδοχεία και λοιπά καταλύµατα µε 1.000.000 περίπου κλίνες, 4.000 

πρακτορεία ταξιδιών και απροσδιόριστος αριθµός επιχειρήσεων που 

βασίζονται στον τουρισµό (µονάδες εστίασης, αναψυχής, εµπορίου, 

γραφεία ενοικιάσεως αυτοκινήτων κλπ.).Στη συντριπτική τους 

πλειοψηφία οι µονάδες αυτές λειτουργούν περίπου µισό χρόνο (και από 

το διάστηµα αυτό λειτουργίας, 3-4 µήνες το πολύ µόνο σε πλήρη 

απασχόληση). 

Τους υπόλοιπους µήνες οι επιχειρήσεις είτε κλείνουν είτε 

υπολειτουργούν, απολύοντας το πλεονάζον προσωπικό. Όµως, ακόµη και 

αν είναι κλειστή µια ξενοδοχειακή µονάδα, συνεχίζει να δαπανά 

σηµαντικά ποσά για συντήρηση , φύλαξη των εγκαταστάσεων καθώς και 

σε ορισµένες περιπτώσεις µισθοδοσία του απαραίτητου προσωπικού (π.χ 

                                                 
29 Μαυροδόντης Θωµάς ,’τουρισµός και τουριστικές επιχειρήσεις ‘,σελ56 
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διευθυντής, λογιστής..)Ακόµη υπάρχουν έξοδα όπως αποσβέσεις και 

τόκοι δανείων είτε η επιχείρηση είναι σε λειτουργία είτε όχι. 

Έτσι η εποχικά λειτουργούσα τουριστική επιχείρηση πρέπει σε 

µικρό χρονικό διάστηµα να βγάλει σε πέρας όλα τα έξοδα της χρονιάς 

και να περισσεύει και κέρδος. Αντιµέτωπη µε τον ανταγωνισµό και τους 

κυρίαρχους της αγοράς, µεγάλους τουριστικούς οργανισµούς , η µικρή 

και µεσαία τουριστική επιχείρηση συνθλίβεται. Το επόµενο γι’αυτήν 

είναι να κλείσει και να βγει σε πλειστηριασµό για να εξοφληθούν οι 

υποχρεώσεις που έχει, κυρίως σε τράπεζες. 

Το πρόβληµα της εποχικότητας στον τουρισµό είναι από τα 

σηµαντικότερα που αντιµετωπίζει η τουριστική οικονοµία της χώρας µας. 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΑΝΙΣΟΤΗΤΕΣ  

 

 

Ο τουρισµός στις περισσότερες χώρες δείχνει προτίµηση για 

ορισµένες περιοχές. Έτσι ορισµένοι τουριστικοί προορισµοί 

πληµµυρίζουν το καλοκαίρι ενώ άλλοι αγνοούνται. 

Το µεγαλύτερο µέρος του τουριστικού ρεύµατος κατευθύνεται στις 

παραθαλάσσιες περιοχές .Για παράδειγµα το 60% των συνολικών κλινών 

της χώρας µας ( και ακόµη περισσότερο ), συγκεντρώνεται σε 6 

περιοχές:Αττική, Κ.Μακεδονία, Β.Κρήτη, Ρόδο, Κω και Κέρκυρα 

(1992). 

Έτσι δηµιουργούνται ανισότητες στην κατανοµή του εθνικού 

εισοδήµατος κατά περιφέρειες. Έχουµε λ.χ την Κρήτη, τις Κυκλάδες να 

έχουν ικανοποιητικά εισοδήµατα, ενώ πανέµορφες περιοχές όπως λ.χ. το 

Καρπενήσι, η Θράκη, κ.α. να καταλαµβάνουν τις κατώτερες θέσεις στις 

στις στατιστικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης περί περιφερειακών 

ανισοτήτων.     
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ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ – ∆ΙΑΦΗΜΙΣΗ 

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ. 

 

 

Οι εναλλακτικές µορφές τουρισµού αποτελούν το νέο δυναµικό 

και αναπτυσσόµενο πρότυπο τουρισµού. Η σηµασία της ανάπτυξης 

αυτών των µορφών έγκειται στο γεγονός ότι οι περισσότερες από αυτές 

προσφέρουν κάτι το πολύ διαφορετικό από ότι ο οργανωµένος µαζικός 

τουρισµός. 

Ο τουρίστας έχοντας κορεστεί από το πρότυπο του οργανωµένου 

µαζικού τουρισµού, αναζητά στις εναλλακτικές µορφές τουρισµού µια 

διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος και των τουριστικών 

εµπειριών. 

 Ακόµη τα τελευταία χρόνια γίνεται όλο και πιο έντονη η 

πεποίθηση ότι ο µαζικός τουρισµός υποβαθµίζει τόσο τις υπηρεσίες που 

παρέχονται από την περιοχή υποδοχής όσο και από την ίδια την περιοχή. 

Έτσι ένα µέρος των τουριστών (το οποίο συνεχώς αυξάνεται) έχει 

στραφεί πρός τον εναλλακτικό τουρισµό. 

∆υστυχώς όµως και κυρίως στη χώρα µας, έχει παρατηρηθεί 

έλλειψη επαρκής πληροφόρησης για τις εναλλακτικές µορφές τουρισµού 

µε αποτέλεσµα τα οικονοµικά οφέλη από αυτές να είναι υποτυπώδη ή και 

ανύπαρκτα και έτσι ο εναλλακτικός τουρισµός στην ουσία παραµένει 

ανεκµετάλλευτος.       
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ΧΑΜΗΛΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΠΙΠΕ∆ΟΥ                            

ΤΟΥΡΙΣΤΕΣ 
 

 

Σε πολλούς τουριστικούς προορισµούς την τελευταία δεκαετία  

έχει παρατηρηθεί ένα φαινόµενο µείωσης του επιπέδου της ποιότητας 

των παρεχόµενων υπηρεσιών, το οποίο οφείλεται κυρίως στην 

µαζικοποίηση του τουρισµού.   

  Έτσι έχουµε χαµηλότερες τιµές στα πακέτα διακοπών και 

κατ’επέκτασιν και στις οικονοµικές εισροές προς την χώρα προορισµού. 

Ένα µεγάλο µέρος του εισερχόµενου τουρισµού αποτελείται από άτοµα 

χαµηλού οικονοµικού επιπέδου, τα οποία δεν αφήνουν χρήµατα στον 

τόπο προορισµού. 

  Συνήθως αρκούνται στα άκρως απαραίτητα, τα οποία τους 

προσφέρει το πακέτο διακοπών τους (στέγαση και διατροφή) µε 

αποτέλεσµα τα εισοδήµατα στο επισιτιστικό κοµµάτι του τουρισµού όσο 

και στο κοµµάτι της διασκέδασης να έχουν ελαχιστοποιηθεί φανερά. 

Ως αντίκτυπο όλων των παραπάνω είναι η οικονοµική κρίση στην 

οποία έχουν επέλθει οι επιχειρήσεις, που απασχολούνται στους τοµείς 

που προαναφέρθηκαν, τα τελευταία χρόνια.   
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ΟΛΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΕ                      

ΤΟΠΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΕΣ 

 

 

Μεγάλες σε έκταση διαρθρωτικές αλλαγές στις οικονοµίες πολλών 

χωρών άρχισαν να πραγµατοποιούνται όταν αυτές από κατεξοχήν 

αγροτικές µετεξελίχθηκαν σε βιοµηχανικές ,όπου ο τουρισµός άρχισε 

βαθµιαία και σταθερά να παίζει καθοριστικό οικονοµικό ρόλο. 

Το φαινόµενο αυτό αφορά κυρίως τις αγροτικές περιοχές και αυτό 

γιατί ως πόλος έλξης δε λειτουργούν τόσο τα αστικά κέντρα – στα οποία 

οι κοινωνικοοικονοµικές δοµές είναι δύσκολο να επηρεαστούν µιας και 

οι οικονοµικές επιπτώσεις της τουριστικής ανάπτυξης αφορούν σχεδόν 

αποκλειστικά άµεσα ή έµµεσα τους ήδη εµπλεκόµενους στο κλάδο  - όσο 

οι αγροτικές περιοχές στις οποίες οι οικονοµικές επιπτώσεις είναι 

καταλυτικές.30

 Η συνεχής αύξηση της απασχόλησης στον κλάδο του τουρισµού 

οδήγησε στην εγκατάλειψη και υποβάθµιση των άλλων κλάδων της 

τοπικής οικονοµίας. 

  Τα υψηλότερα εισοδήµατα που προσφέρει ο τουρισµός αλλά και η 

κοινωνική αποδοχή των τουριστικών επαγγελµάτων είναι οι κυριότερες 

αιτίες αυτής της γενικευµένης τάσης.31

  Φυσικά το αποτέλεσµα των παραπάνω είναι ο τουρισµός να 

µετατρέπεται σταδιακά σε κυρίαρχο κλάδο της τοπικής οικονοµίας.           

 
 
 
 
 
                                                 
2 Τσάρτας Πάρις ,’Περιβαλλοντική κρίση’,σελ.420 
31 Λύτρας Περικλής,’Τουρίστες,ταξίδια,τόποι’,σελ.167 
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ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΙΣ 

ΜΕΓΑΛΕΣ ∆ΙΕΘΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ 

ΑΝΕΠΤΥΓΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ 

 

      

 Η οικονοµική ανάπτυξη των επονοµαζόµενων «πλουσίων» χωρών 

του κόσµου έχει άµεση σχέση µε τη συνεχή ανάπτυξη του παγκόσµιου 

τουρισµού. 

Οι χώρες αυτές συγκεντρώνουν υψηλά ποσοστά τόσο των τουριστικών 

δαπανών όσο και των τουριστικών εισπράξεων παγκοσµίως. 

Η παρουσία τους στα κέντρα λήψης αποφάσεων που σχετίζονται 

µε την παγκόσµια τουριστική πολιτική είναι καταλυτική ,καθώς και στην 

διαµόρφωση των κυριοτέρων παραγόντων επιρροής της τουριστικής 

ανάπτυξης. 

Η δυνατότητα τους αυτή, δηλαδή η δυνατότητα ελέγχου της 

παγκόσµιας τουριστικής ζήτησης και προσφοράς, δε σχετίζεται µόνο µε 

την σαφώς πλεονεκτική οικονοµική τους θέση, αλλά περισσότερο µε την 

οργανωτική και τεχνολογική τους πρωτοπορία σε όλους τους τοµείς που 

διαµορφώνουν τη ζήτηση και προσφορά. 

Όπως  είναι : οι µεταφορές, ο οργανωµένος τουρισµός, η 

διαφήµιση, η έρευνα, οι επενδύσεις, η εκπαίδευση, το µάνατζµεντ, οι 

εφαρµογές της πληροφορικής καθώς και η διαµόρφωση νέων 

καινοτόµων τουριστικών προϊόντων.32

Έτσι αυτή η πολυεπίπεδη παρουσία επιτρέπει τον άµεσο και 

έµµεσο έλεγχο των διεθνών τουριστικών ροών καθώς και τη διαµόρφωση 

των µεταφορών κεφαλαίων και της τεχνογνωσίας προς τις τουριστικές 

χώρες. 

                                                 
32 Λύτρας Περικλής ,’Ταξίδια,τουρίστες,τόποι’,σελ.165 
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Ένα σηµαντικότατο αποτέλεσµα της επιρροής των οι 

αναπτυγµένων χωρών και των διεθνών τουριστικών οργανισµών είναι οι 

διαµορφωµένες αυτές σχέσεις εξάρτησης των αναπτυσσόµενων χωρών 

από τις αναπτυγµένες, παραµένουν ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά 

της άνισης ανάπτυξης του παγκόσµιου τουρισµού που οδηγεί σε µια 

εξίσου άνιση κατανοµή κερδών ανάµεσα στις αναπτυγµένες και τις 

αναπτυσσόµενες χώρες. 
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ΠΛΗΘΩΡΙΣΤΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ – Η ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 

∆ΗΜΙΟΥΡΓΕΙ ΥΨΗΛΟΤΕΡΕΣ ΤΙΜΕΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ 

ΑΓΑΘΑ 

 

 

Ο τουριστικός τοµέας λόγω της σηµαντικότητας του µπορεί να 

θεωρηθεί για ένα µεγάλο αριθµό χωρών ως ένας κύριος παράγοντας 

δηµιουργίας πληθωριστικών τάσεων. 

Η υπερσυγκέντρωση της τουριστικής ζήτησης σε µια περιοχή σε 

µια συγκεκριµένη περίοδο έναντι µιας περιορισµένης προσφοράς 

δηµιουργεί µια άνοδο των τιµών. 

Η άνοδος αυτή των τιµών δε αφορά µόνο τα κατεξοχήν τουριστικά 

προϊόντα, αλλά αγαθά και υπηρεσίες που χαρακτηρίζονται ως 

συµπληρωµατικά και σε ένα τρίτο επίπεδο σε όλα τα προϊόντα γενικά. 

Είναι συνηθισµένο φαινόµενο κατά τη διάρκεια περιόδου αιχµής 

µια εποχική τουριστική ζήτηση να προκαλεί άνοδο των τιµών όµως στο 

τέλος της περιόδου αιχµής, αντί οι τιµές να επανέλθουν στο 

προγενέστερο επίπεδο τους σταθεροποιούνται σ’ένα υψηλότερο ή 

εφάµιλλο επίπεδο.33

Έτσι πολλές φορές οι µόνιµη κάτοικοι της συγκεκριµένης περιοχής 

καλούνται να αποκτήσουν τα διάφορα καταναλωτικά αγαθά σε 

υψηλότερες τιµές. 

Αν και αυτός ο τύπος των οικονοµικών επιπτώσεων δεν έχει 

ερευνηθεί είναι προφανές φαινόµενο. 

 

 

 
                                                 
33 Βαρβαρέσος Στέλιος ,’’τουρισµός ,οι οικονοµικές προσεγγίσεις’,σελ.269  

 44



ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΚΕΡ∆ΟΣΚΟΠΙΑΣ – ΠΑΡΑΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

 

 

 Η ανάπτυξη του µαζικού τουρισµού τείνει να απαιτεί όλο και 

περισσότερο έδαφος και υπηρεσίες. Αυτό σε συνδυασµό µε την έλλειψη 

προγραµµατισµού σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο οδηγεί 

στην ανάπτυξη παραοικονοµικών δραστηριοτήτων και κερδοσκοπίας 

στον τουρισµό34. 

  Είναι χαρακτηριστικό ότι σε πρόσφατες έρευνες αποδείχθηκε ότι 

υψηλό ποσοστό του πληθυσµού (τουριστικών περιοχών) απέκρυπτε είτε 

εισόδηµα είτε απασχόληση στον τοµέα του τουρισµού. 

  Αυτό αποδεικνύεται άλλωστε και από το γεγονός ότι για 

παράδειγµα στη χώρα µας τα νόµιµα τουριστικά καταλύµατα δεν είναι 

ούτε το 1/5 του συνόλου των τουριστικών καταλυµάτων. 

Όλα τα παραπάνω είναι αποτέλεσµα της ραγδαίας εξάπλωσης του 

µαζικού τουρισµού. 

         Αυτό φαίνεται και από τον παρακάτω πίνακα όπου εµφανίζεται η 

εξέλιξη του διεθνούς τουρισµού στην Ελλάδα: 
 

 
 
 
 

Εξέλιξη του διεθνούς τουρισµού στην Ελλάδα (1960-1996) 
 
 1960 1970 1980 1989 1991 1996 
Αφίξεις των 
διεθνών 
τουριστών  

 
399,4 

 
1609,2 

 
5271,1 

 
8541,4 

 
8271,0 

 
9782,0 

Ένδειξη 100 403,0 1319,8 2140,0 2071,0 2449,2 
                                                                                                                          Πηγή Ε.Ο.Τ 
 
 
 

                                                 
34 Τσάρτας Πάρις.,,Τουριστική ανάπτυξη>>,σελ.422. 
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ΘΕΤΙΚΕΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ 
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ 

 

 

  Σε αρκετές χώρες οι οποίες διέθεταν τουριστικούς πόρους (ήλιο, 

θάλασσα, πολιτισµό) µε το φαινόµενο του τουρισµού άρχισε και η 

εισροή κεφαλαίου, η οποία συνέλαβε στην γενικότερη οικονοµική 

ανάπτυξη της χώρας. 

  Τα χρήµατα τα οποία δαπανούν οι τουρίστες για να προµηθευτούν 

τα διάφορα τουριστικά προϊόντα και υπηρεσίες ώστε να µπορούν να 

απολαύσουν αυτούς τους τουριστικούς προορισµούς που επισκέπτονται 

αποτελούν συναλλαγµατικά έσοδα για αυτούς και κατ’επέκταση και για 

τις   χώρες υποδοχής και φιλοξενίας τους. 

Η πραγµατοποίηση µιας δαπάνης εκ µέρους των τουριστών για την 

αγορά τουριστικών υπηρεσιών πριν την τουριστική τους µετακίνηση ή 

για την αγορά αγαθών και υπηρεσιών κατά τη διάρκεια της στους τόπους 

που επισκέπτονται ,δεν περιορίζεται απλά και µόνο σε αυτές τις 

συναλλαγµατικές πράξεις, αλλά η ροή τους συνεχίζεται µέσα σε ένα 

ευρύτερο οικονοµικό κύκλωµα.35

Ειδικότερα στην τουριστική αγορά ξοδεύονται και εισπράττονται 

χρήµατα µεταξύ των πωλητών τουριστικών προϊόντων από τη µια πλευρά 

και των αγοραστών τους από την  άλλη. 

Έτσι για τους πρώτους προκύπτουν τουριστικά έσοδα και για τους 

δεύτερους τουριστικές δαπάνες. 

Ακόµη η διενέργεια επενδύσεων που αφορούν άµεσα ( όπως λ.χ. 

το χτίσιµο και ο εξοπλισµός ενός ξενοδοχείου ) ή έµµεσα ( όπως λ.χ. η 

κατασκευή ενός λιµένος ) τον τουρισµό, καθώς και η λειτουργία των 

                                                 
35 Ηγουµενάκης , Κραβαρίτης ,Λύτρας ,’Εισαγωγή στον τουρισµό’,σελ.230 
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τουριστικών επιχειρήσεων, έχουν ως αποτέλεσµα την αύξηση του 

εθνικού εισοδήµατος. 

Κατά συνέπεια, ένα σηµαντικό µέρος της ευηµερίας των λαών, που 

εξαρτώνται από τον τουρισµό , οφείλεται σε αυτόν. 

Αυτό ισχύει και για τη χώρα µας, ιδιαίτερα σε ορισµένες περιοχές.36   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
36 Μαυροδόντης Θωµάς ,απότις σηµειώσεις : Τουρισµός και Τουρ.Επιχειρήσεις.  
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ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ 

ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΥΠΟ∆ΟΧΗΣ – ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ 

 

 

Ο τοµέας που κατά κύριο λόγο ωφελείται από την τουριστική 

ανάπτυξη είναι η απασχόληση, γεγονός που σχετίζεται µε την οργάνωση 

του τουρισµού που σχετίζεται µε την οργάνωση του τουρισµού που 

αναµφίβολα µπορεί να θεωρηθεί κλάδος έντασης εργασίας. 

Μέσω της απασχόλησης των κατοίκων σε κάποια τουριστική 

δραστηριότητα, οι µόνιµοι κάτοικοι αποκτούν επιπλέον εισόδηµα. 

Εκτιµάται ότι στην χώρα µας απασχολούνται στον ευρύτερο τουριστικό 

τοµέα πάνω από 500.000 άτοµα. Ειδικά ο τοµέας παροχής υπηρεσιών 

είναι εντάσεως εργασίας, δηλαδή απασχολούνται πολλά άτοµα σε 

αυτόν37 και δε µπορεί να γίνει υποκατάσταση της εργασίας µε 

µηχανήµατα. 

Η απασχόληση που δηµιουργεί ο τουριστικός τοµέας είναι 

πολύπλευρη. Γενικά µπορεί να διακριθεί σε τρεις κατηγορίες:  

 

Α. Άµεση απασχόληση  

Αυτός ο τύπος απασχόλησης αφορά στον κυρίως τουριστικό τοµέα 

και περιλαµβάνει τα άτοµα που εργάζονται στα τουριστικά καταλύµατα, 

τα µεταφορικά µέσα, τα εστιατόρια και τα κέντρα αναψυχής, τη διοίκηση 

του τουρισµού, την τουριστική εκπαίδευση, τα καταστήµατα λαϊκής 

τέχνης, τα τουριστικά γραφεία, τα γραφεία ξεναγών κ.λπ. 

 

 

 

                                                 
37 Mαυροδόντης Θωµάς, από τις σηµειώσεις ‘Τουρισµός και τουριστικές επιχειρήσεις ‘ 
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Β. Η έµµεση απασχόληση 

Αυτή αφορά στις επιχειρήσεις που προµηθεύουν τον τουριστικό 

τοµέα µε τα αγαθά και τις υπηρεσίες που έχει ανάγκη. Έτσι θεωρούνται 

ως έµµεση απασχόληση οι θέσεις εργασίας που οφείλονται στην 

τουριστική δραστηριότητα και ανήκουν στον κλάδο των κατασκευών, 

της χειροτεχνίας, της γεωργίας κ.λπ. 

Οι θέσεις εργασίας που δηµιουργούνται στον κλάδο των 

κατασκευών θεωρούνται οι πιο πολυάριθµες (τουριστικά καταλύµατα, 

µαρίνες, συνεδριακά κέντρα, κ.λπ.) 

      

 

Γ. Η απορρέουσα απασχόληση  

Αυτή απορρέει από τις δαπάνες των τουριστών, οι οποίες 

δηµιουργούν πρόσθετα εισοδήµατα στον τοπικό πληθυσµό που 

εµπλέκεται άµεσα στην τουριστική δραστηριότητα. 

 Συνεπώς δηµιουργούνται νέες θέσεις εργασίας, οι οποίες αποσκοπούν να 

ικανοποιήσουν τις νέες ανάγκες που εµφανίστηκαν χάρη στον τουρισµό 

(δηµόσιες υπηρεσίες, υγειά, εκπαίδευση κ.λπ.) 

Η απορρέουσα απασχόληση σχετίζεται άµεσα µε την οικονοµική 

δοµή της χώρας υποδοχής, δηλαδή µε το περιεχόµενο των εισαγωγών 

στις διάφορες ενδιάµεσης κατανάλωσης και τις αγορές εξοπλισµών από 

τον τουριστικό τοµέα.38

Συµπερασµατικά ο τουρισµός δηµιουργεί θέσεις εργασίας σε 

πολλούς από τους κλάδους της οικονοµίας µιας χώρας, δηµιουργώντας 

έτσι εισοδήµατα για τους κατοίκους της ή ενισχύοντας τα ήδη υπάρχοντα 

εισοδήµατα τους. 
 

 

                                                 
38 Βαρβαρέσος Στέλιος, ‘ Τουρισµός οικονοµικές προσεγγίσεις ‘,σελ.323 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

      
 

Είναι γνωστή η διαφορά που υπάρχει ανάµεσα στο κέντρο και 

στην περιφέρεια σε σχέση µε την οικονοµία. Οι προσπάθειες για µείωση 

αυτής της αδικίας σε βάρος της επαρχίας, µε όλα τα δεινά που αυτή 

συνεπάγεται, βοηθούνται σηµαντικά από την τουριστική ανάπτυξη. 

Ο τουρισµός από την φύση του ευνοεί την περιφερειακή ανάπτυξη. 

Για παράδειγµα στη χώρα µας ,τα κύρια χαρακτηριστικά του τουριστικού 

προϊόντος, το φυσικό κάλλος και η πολύτιµη αρχαιολογική – πολιτιστική 

µας κληρονοµιά είναι σχεδόν ισοµερώς κατανεµηµένα σε όλη την 

ελληνική επικράτεια. 

Έτσι µε την κατάλληλη αξιοποίηση των ιδιαίτερων 

χαρακτηριστικών  κάθε περιοχής µέσα από κατάλληλους χειρισµούς, 

δηµιουργούνται πρόσθετες ευκαιρίες απασχόλησης και σταµατά ή 

µειώνεται δραστικά η πληθυσµιακή ερήµωση της υπαίθρου. 
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∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ∆ΟΜΗΣ 

 

 

  Ως υποδοµή στην οικονοµία εννοούµε τα πάσης φύσεως 

κεφαλαιουχικά αγαθά του οικονοµικού συστήµατος που βοηθούν στην 

εθνική παραγωγή και αφορούν όλη την οικονοµία. 

Σ’αυτά ανήκουν όλα τα έργα που βοηθούν στην συγκοινωνία 

(δρόµοι, σιδηρόδροµοι, λιµάνια, αερολιµένες κλπ.), τα έργα 

υδροδότησης, αποχέτευσης, τηλεπικοινωνίας, ηλεκτρισµού κ.α. 

Η δηµιουργία νέων εγκαταστάσεων αυτής της µορφής, συνήθως 

από κρατικούς φορείς, αποτελούν τις επενδύσεις που βοηθούν στην 

καλύτερη και οικονοµικότερη διεξαγωγή των οικονοµικών 

δραστηριοτήτων και εποµένως του τουρισµού. Οι ευνοϊκές αυτές 

επιδράσεις στην οικονοµία καλούνται «εξωτερικές οικονοµίες µια και 

δεν αφορούν άµεσα και δεν επηρεάζονται από την κάθε επιχείρηση. 

Ο τουρισµός , όντας ένας σηµαντικότατος τοµέας της οικονοµίας, 

αποτελεί ισχυρό παράγοντα δηµιουργίας αυτών των επενδύσεων. 

Παράλληλα βέβαια βοηθούνται και οι υπόλοιποι τοµείς. Η δηµιουργία 

π.χ µιας µαρίνας σε ένα παραθαλάσσιο τουριστικό τόπο θα βοηθήσει και 

την τοπική αλιεία. 
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ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ ΤΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 

 

 

Οι συναλλαγµατικές εισπράξεις από τον εισερχόµενο τουρισµό, 

που είναι πολύ σηµαντικές στη χώρα µας (4–5 δις. δολάρια ετησίως ), 

βοηθούν στη κάλυψη ενός τµήµατος του ελλείµµατος του εµπορικού 

ισοζυγίου (πληρωµές και εισπράξεις για εισαγόµενα και εξαγόµενα 

εµπορεύµατα). 

  Αν δε γινόταν αυτό, θα εξαναγκαζόµασταν είτε να περικόψουµε τις 

εισαγωγές είτε να αυξήσουµε τις εξαγωγές (πράγµα πολύ δύσκολο αφού 

οι ελληνικές εξαγωγές είναι µόλις το 20% περίπου των εισαγωγών!!), 

είτε να δανειστούµε από το εξωτερικό, µε συνέπεια την αύξηση της 

εξάρτησης της χώρας µας από τους δανειστές και την µεταβίβαση των 

χρεών στις απερχόµενες γενεές. 
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   Οι επιπτώσεις της τουριστικής ανάπτυξης 

 
       B΄ ΜΕΡΟΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ 
 
 
 

Στο προηγούµενο µέρος µελετήσαµε τις οικονοµικές επιπτώσεις 

που έχει επιφέρει η τουριστική ανάπτυξη στους τόπους υποδοχής. Βέβαια 

η ανάπτυξη αυτή δεν µπορεί να θεωρηθεί φορέας µόνο οικονοµικών 

αλλαγών. Αντίθετα είναι και ένας σηµαντικός φορέας κοινωνικών 

ανακατατάξεων. 

Η αιτία είναι προφανής : ως πόλος έλξης του τουριστικού 

ρεύµατος δεν λειτουργούν τόσο τα αστικά κέντρα, όσο οι αγροτικές 

περιοχές στις οποίες οι οικονοµικές επιπτώσεις είναι καταλυτικές. 

Φυσική απόρροια των οικονοµικών ανακατατάξεων είναι και µια σειρά 

κοινωνικών αλλαγών. Κι αυτό γιατί η δυναµική αναπτυξιακή δράση του 

τουρισµού τείνει να λειτουργεί µονιστικά για τις περιοχές υποδοχής 

τουριστών, µε τον τουρισµό να γίνεται ο βασικός παράγοντας που 

καθορίζει τις αλλαγές που επέρχονται στην κοινωνική δοµή των 

περιοχών αυτών39. 

Ένα πλαίσιο ευρύτερης ερµηνείας των διαφορετικών κοινωνικών 

αλλαγών που παρουσιάζονται σε διαφορετικούς τόπους υποδοχής 

αποτελεί το ζήτηµα των σταδίων της τουριστικής ανάπτυξης40.  

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται τα τρία στάδια της 

τουριστικής ανάπτυξης σύµφωνα µε τους πρωτοπόρους της 

Κοινωνιολογίας του τουρισµού Forster και Greenwood, όπως τις 

συνέθεσε ο P.Norona. 

 

 

                                                 
39 «Περιβαλλοντική κρίση», Πάρις Τσάρτας, σελ.420 
40 «Τουρίστες, ταξίδια, τόποι», Πάρις Τσάρτας, σελ 262 
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1ο στάδιο 
ΑΝΑΚΑΛΥΨΗ 
 
 

Η περιοχή «ανακαλύπτεται» από τουρίστες ή 
επενδυτές. 

2ο στάδιο 
ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ 
 
 

Οι ντόπιοι «ανταποκρίνονται» στην πρόκληση της 
τουριστικής ανάπτυξης και επενδύουν στον τουρισµό. 

3ο στάδιο 
ΘΕΣΜΟΠΟΙΗΣΗ 
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 
 

Αναπτύσσεται και εµπεδώνεται θεσµικά ο τουρισµός 
στην περιοχή που αποκτάει τα χαρακτηριστικά ενός 
τουριστικού θέρετρου. 

 

 Ανάλογα σε ποιο στάδιο ανάπτυξης βρίσκεται µια περιοχή, 

ανάλογη είναι και η προσέλκυση των διαφόρων τύπων τουριστών. 

Υπάρχει ,δηλαδή, µια αντιστοιχία ανάµεσα στους τύπους τουρισµού και 

στα στάδια της τουριστικής ανάπτυξης µιας περιοχής.   

 

 

1ο στάδιο ανάπτυξης 
 
 
 

Τουρίστες περιηγητές που ταξιδεύουν 
για διαφορετικούς λόγους σε µικρές 
οµάδες και αυτόνοµα χωρίς οργάνωση 
και προγραµµατισµό. 
 

2ο στάδιο ανάπτυξης Τουρίστες που ταξιδεύουν σε οµάδες 
κυρίως για διακοπές είτε αυτόνοµα είτε 
χρησιµοποιώντας τις υπηρεσίες του 
οργανωµένου τουριστικού τοµέα. 
Οι τύποι τουριστών του πρώτου σταδίου 
αποχωρούν από την περιοχή. 
 

3ο στάδιο ανάπτυξης Τουρίστες που ταξιδεύουν οργανωµένα 
σε οµάδες αποκλειστικά σχεδόν για 
διακοπές και χρησιµοποιώντας τα 
πακέτα του οργανωµένου τουριστικού 
τοµέα. Οι τύποι τουριστών του 
δευτέρου σταδίου είτε αποχωρούν είτε 
παραµένουν διαφοροποιώντας τα 
χαρακτηριστικά των επιλογών τους.  

 Στη συνέχεια παραθέτουµε τις θετικές και αρνητικές κοινωνικές 

αλλαγές που επιφέρει η τουριστική ανάπτυξη. 
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ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ 
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ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΧΕΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΜΟΝΙΜΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΚΑΙ 

ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ 

 

 

 Είναι λοιπόν αναµφισβήτητο ότι η σχέση των τουριστών µε τους 

ντόπιους είναι περισσότερο ισότιµη στα πρώτα στάδια ανάπτυξης του 

τουρισµού, όταν οι τουρίστες γίνονται δεκτοί περισσότερο σαν 

φιλοξενούµενοι παρά σαν πελάτες. 

 Όσο όµως αναπτύσσεται ο οργανωµένος µαζικός τουρισµός τότε 

µεταβαίνουµε από µια σχέση «πρόσωπο µε πρόσωπο» σε µια σχέση 

καθαρά εµπορική ανάµεσα στους τουρίστες και στους ντόπιους. Κι αυτό 

οφείλεται στον µεγάλο αριθµό των τουριστών, στον πρόσκαιρο 

χαρακτήρα της συνάντησης, στον τύπο της οργάνωσης του ταξιδιού, και 

στις πολιτισµικές και θεσµικές διαφορές των ντόπιων µε τους τουρίστες. 

 Όλα αυτά έχουν σαν αποτέλεσµα η σχέση µεταξύ τουριστών και 

ντόπιων να κυριαρχείται από επιφανειακά και εµπορικά χαρακτηριστικά 

και ανάλογα να διαµορφώνονται και οι αντιλήψεις των δυο 

συµµετοχόντων. Οι τουρίστες γίνονται επιφυλακτικοί ως προς τις 

προθέσεις των ντόπιων, πιστεύοντας ότι επιδιώκουν µόνο τα χρήµατά 

τους, ενώ οι ντόπιοι τείνουν να εµπορικοποιούν τη σχέση µε τους 

τουρίστες στο επίπεδο µιας αγοραπωλησίας41. 

 Όλα τα παραπάνω οδηγούν στο συµπέρασµα ότι είναι πολύ 

δύσκολο, αν όχι αδύνατο, να υπάρξει µια ουσιαστική και αληθινή 

διαπροσωπική σχέση ανάµεσα στους τουρίστες και τους ντόπιους. 

Συνεπώς ούτε ο τουρίστας µπορεί να γνωρίσει την κουλτούρα του τόπου 

που επισκέπτεται, ούτε ο ντόπιος να γνωριστεί µε µια κουλτούρα 

διαφορετική από την δική του.  
                                                 
41 «Τουρίστες, ταξίδια, τόποι» Πάρις Τσάρτας, σελ.214 
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ΞΕΝΟΦΟΒΙΑ 

 

 

 Συναφή µε τα παραπάνω, σε ένα δεύτερο επίπεδο ο οργανωµένος 

µαζικός τουρισµός οδηγεί τους ντόπιους σε φαινόµενα ξενοφοβίας. 

 Η ξενοφοβία ορίζεται ως το αποτέλεσµα της στέρησης του τοπικού 

πολιτισµού που προκαλείται από την παρουσία των τουριστών, οι οποίοι 

υπενθυµίζουν ανά πάσα στιγµή στους ντόπιους την αδυναµία του 

υπάρχοντος συστήµατος να τους προσφέρει ένα επίπεδο διαβίωσης 

αντίστοιχο µε εκείνο των τουριστών42. ∆ηµιουργείται δηλαδή δυσφορία 

και προβληµατισµός στους ντόπιους καθώς όταν αυτοί εργάζονται, οι 

τουρίστες κάνουν διακοπές. Ευρύτερα αυτό δηµιουργεί στους ντόπιους 

την αίσθηση ότι ολόκληρη η περιοχή όπου κατοικούν εργάζεται για 

λογαριασµό των τουριστών. 

 Κατά την διάρκεια της τουριστικής περιόδου, ιδιαίτερα σε 

περιοχές όπου οι τουρίστες συρρέουν µαζικά, η πλειοψηφία των 

κατοίκων, άσχετα µε τον κλάδο που απασχολούνται, µετατρέπονται – 

συµβολικά έστω - σε προσωπικό εξυπηρέτησης του τουριστικού τοµέα. 

Αυτή η αίσθηση των ντόπιων ενισχύεται και από την συµπεριφορά των 

τουριστών που προσπαθούν π.χ να τους φωτογραφίσουν ή να 

παρατηρούν τις καθηµερινές τους ασχολίες, µε αποτέλεσµα να 

αισθάνονται ό,τι ανήκουν σε ένα «παραδοσιακό ζωολογικό κήπο43» όπως 

χαρακτηριστικά έχει ειπωθεί. 

 Η ξενοφοβία βέβαια οφείλεται και στην χρήση στερεοτύπων των 

ντόπιων προς τους τουρίστες. Τα στερεότυπα χωρίζονται σε δύο 

κατηγορίες. Στην πρώτη κατηγορία οι ντόπιοι γενικεύουν, ταυτίζοντας 

τον τουρίστα µε την θετική ή αρνητική εικόνα που έχουν για τον κάτοικο  
                                                 
42 «Τουρισµός: έννοιες, µεγέθη, δοµές, η ελληνική πραγµατικότητα» Στέλιος Βαρβαρέσος, σελ.235 
43 «Τουρίστες, ταξίδια, τόποι» Πάρις Τσάρτας, σελ.219 
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µιας ανεπτυγµένης χώρας. Για παράδειγµα ο µακρυµάλλης νεαρός 

τουρίστας στις περισσότερες χώρες ταυτίζεται µε τον «χίππυ», που για 

τους ντόπιους ισοδυναµεί µε όλα όσα είναι αρνητικά και απορριπτέα  

στον δυτικό πολιτισµό44. 

 Στην δεύτερη κατηγορία τα στερεότυπα αφορούν συγκεκριµένα 

χαρακτηριστικά που οι ντόπιοι θεωρούν ότι έχει κάποιος λαός ( π.χ οι 

Άγγλοι είναι βρώµικοι κ.λ.π ). 

 Είναι λοιπόν αναµφίβολο ότι και η σχέση εξυπηρέτησης αλλά και 

τα στερεότυπα οδηγούν τους ντόπιους σε φαινόµενα ξενοφοβίας. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
44 «Περιβαλλοντική κρίση» Πάρις Τσάρτας, σελ.427 
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ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ∆ΟΜΩΝ ΣΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ 

ΑΣΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ∆ΟΜΕΣ 

 

 

 Για να µπορέσουµε να κατανοήσουµε καλύτερα τις αλλαγές που 

επέρχονται στην τοπική κοινωνική δοµή, θα εξετάσουµε τις αλλαγές 

αυτές στα τρία στάδια ανάπτυξης που έχουµε ήδη αναφέρει. 

 

 

1ο στάδιο ανάπτυξης 

Στο πρώτο στάδιο ανάπτυξης που ταυτίζεται µε την «ανακάλυψη» της 

περιοχής, οι κοινωνικές αλλαγές και επιπτώσεις στην κοινωνική δοµή – 

κυρίως αγροτικού τύπου – είναι περιορισµένες και συνδέονται µε αργές 

διαφοροποιήσεις στην παραγωγική βάση, οι οποίες σχετίζονται µε τις 

νέες επιχειρηµατικές δραστηριότητες στον τουρισµό. 

 

2ο στάδιο ανάπτυξης 

Στο δεύτερο στάδιο ανάπτυξης η περιοχή στρέφεται σταδιακά στον έξω 

κόσµο τόσο όσον αφορά τις επιρροές που δέχεται η κοινωνική δοµή της 

από την προβολή των αστικών προτύπων των τουριστών, όσο και από 

την αναζήτηση πόρων για την υποστήριξη της τουριστικής ανάπτυξης45. 

Η συχνά κλειστή αγροτική δοµή διαφοροποιεί πιο εντατικά την 

παραγωγική της βάση και υιοθετεί επιφανειακά γνωρίσµατα των αστικών 

κέντρων ( π.χ. υποδοµές, µεταφορικά δίκτυα ), καταλήγοντας έτσι στην 

διαµόρφωση µιας κοινωνικής δοµής µε έντονα τα στοιχεία δυϊσµού : 

παραδοσιακά ήθη και παραγωγικές δραστηριότητες µε σύγχρονα 

πρότυπα και τρόπο ζωής.  

                                                 
45 «Τουρίστες, ταξίδια, τόποι», Πάρις Τσάρτας, σελ.268 
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3ο στάδιο ανάπτυξης 

Στο τρίτο στάδιο έχουν αναπτυχθεί όλες οι υποδοµές και οι υπηρεσίες 

του οργανωµένου µαζικού τουρισµού. 

Η κοινωνική δοµή που διατηρούσε ορισµένα χαρακτηριστικά 

αλληλεγγύης και συνεργασίας ανάµεσα στους κατοίκους αλλάζει λόγω 

των οικονοµικών συµφερόντων και αποκτάει ένα χαρακτήρα όπου 

κυριαρχεί η αποπροσωποίηση των σχέσεων και ο ατοµικισµός46. 

Ουσιαστικά επικρατούν τα κοινωνικά πρότυπα των αστικών κέντρων. 

Η παραγωγική βάση διαφοροποιείται στρεφόµενη και συνδεόµενη 

σχεδόν αποκλειστικά µε τον τουρισµό και συνεπώς η κοινωνική δοµή 

οφείλει να προσαρµοστεί στα αστικά πρότυπα που απαιτεί η τουριστική 

ανάπτυξη. 

Ο δυϊσµός ανάµεσα στο παραδοσιακό και στο «σύγχρονο» βαθαίνει και 

οδηγεί σε κοινωνικές ανακατατάξεις και συγκρούσεις την κοινωνία 

ανάµεσα σε όσους εκφράζουν την παράδοση και σε όσους εκφράζουν 

τον εκσυγχρονισµό. 

Είναι όµως εντυπωσιακό ό,τι παρά την «πίεση» για µετάβαση, οι 

αγροτικές κοινωνίες διατηρούν ακόµη ορισµένα από τα χαρακτηριστικά 

της παραδοσιακής αγροτικής δοµής, τα οποία όµως διαδραµατίζουν 

µικρότερο ρόλο47. 

 

 

 

 

 

 
                                                 
46 «Τουρίστες, ταξίδια, τόποι» Πάρις Τσάρτας, σελ 269 
47 Του ιδίου, σελ 270 

 62



ΑΛΛΑΓΗ ΡΟΛΟΥ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ 

 

 

 Οι κοινωνικές αλλαγές που έχουν να κάνουν µε την παρουσία του 

τουρισµού ανατρέπουν σηµαντικούς θεσµούς που αποτελούσαν για 

χρόνια την βάση της τοπικής κοινωνίας. Ένας τέτοιος θεσµός είναι και ο 

θεσµός της οικογένειας, ο ρόλος της οποίας αλλάζει ουσιαστικά στα 

πλαίσια της νέας κοινωνικής δοµής που διαµορφώνεται στις τουριστικές 

περιοχές. 

 Στην πλειοψηφία των αγροτικών περιοχών ο ρόλος του πατέρα 

στην οικογένεια ήταν καθοριστικός όσον αφορά την διαµόρφωση των 

τελικών επιλογών των µελών της για πάρα πολλά θέµατα όπως η επιλογή 

επαγγέλµατος, η εκπαίδευση, ο γάµος κ.τ.λ. 

 Παράλληλα η οικογένεια διαδραµάτιζε έναν ευρύτερο κοινωνικό 

και παραγωγικό ρόλο, όχι µόνο για τα µέλη της αλλά και για το σύνολο 

της περιοχής. Λειτουργούσε δηλαδή ως πυρήνας µικροεπιχειρησιακής 

δράσης48 µε στόχο την βελτίωση της οικονοµικής και κοινωνικής θέσης 

των µελών της. 

 Ο τουρισµός, όµως, δίνοντας επαγγελµατικές διεξόδους, συνεπώς 

και οικονοµική ανεξαρτησία, στους κατοίκους ιδιαίτερα στους νέους και 

στις γυναίκες – που πριν δεν είχαν – οδήγησε στην αυτονόµηση των 

µελών της οικογένειας από την εξουσία του αρχηγού πατέρα49. Με αυτόν 

τον τρόπο ο τουρισµός συνέβαλε στην αλλαγή των κοινωνικών σχέσεων 

και του τρόπου λήψης των αποφάσεων στο πλαίσιο της οικογένειας.   

 

 

 
                                                 
48 «Περιβαλλοντική κρίση» Πάρις Τσάρτας, σελ.σελ 423 
49 Του ιδίου, σελ 424 
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ΤΑΣΗ ΜΙΜΗΤΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΝΕΩΝ 

 

 

 Οι τουρίστες, ιδιαίτερα στα πρώτα στάδια της τουριστικής 

ανάπτυξης, λειτουργούν για τους ντόπιους σαν µια ζωντανή διαφήµιση 

όλων όσων θεωρούνται σύµβολα κοινωνικής επιτυχίας όπως εισόδηµα, 

κατανάλωση, ελευθερία κλπ. Με αυτό τον τρόπο ο τουρισµός, µαζί µε τα 

άλλα µέσα µαζικής επικοινωνίας, γίνεται ένα σηµαντικό «κανάλι» 

προβολής των κοινωνικών και καταναλωτικών προτύπων των χωρών 

αποστολής τουριστών50. Αυτοί οι οποίοι επηρεάζονται και τείνουν να 

µιµούνται τα πρότυπα αυτά είναι οι νέοι, και κυρίως οι νέοι άντρες. Κι 

αυτό γιατί ο τουρισµός γι΄αυτούς είναι ένα “παράθυρο” προς τον έξω 

κόσµο, τον οποίο θεωρούν περισσότερο σύγχρονο και ελεύθερο σε 

σύγκριση µε την τοπική κοινωνία, την οποία θεωρούν αναχρονιστική και 

περιορισµένη. Έτσι οι νέοι µιµούνται τον τρόπο ζωής και τις 

συµπεριφορές των τουριστών, κάτι όµως που τους οδηγεί σε συγκρούσεις 

µε την οικογένεια και τους µεγαλύτερους. 

 Επίσης όλη αυτή η λειτουργία του φαινοµένου που ονοµάστηκε 

«κίνητρο επίδειξης» οδήγησε τους νέους σε µια υπερεκτίµηση του 

εισοδήµατος ως παράγοντα κοινωνικής ανόδου, αντίθετα υποτίµησε την 

τοπίκη παράδοση.51

 

 

 

 

                                                 
50 Πρόκειται για το « κίνητρο επίδειξης» (demonstration effect) που δεν είναι τίποτα άλλο παρά η 
αλλαγή στις πεποιθήσεις, αξίες και συµπεριφορές που προέρχεται από την µίµηση του κοινωνικού 
προτύπου που αντιπροσωπεύουν οι τουρίστες.    
51 «Οι κοινωνικές επιπτώσεις του τουρισµού στο Λασίθι» Πάρις Τσάρτας, σελ. 100 
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ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΟΜΙΑΣ 

 

 

 Ο τουρισµός και η τουριστική ανάπτυξη στο σύνολο της, όπως 

έχουµε αναφέρει, επιδρούν σαν καταλύτης σε µια τοπική κοινωνία. Η 

«ανάµειξη» ντόπιων και τουριστών δηµιουργεί νέα κοινωνικά δεδοµένα 

και νέους κοινωνικούς συσχετισµούς, φαινόµενα τα οποία συχνά 

οδηγούν σε σηµαντικές κοινωνικές «παρεκκλίσεις» µε κυριότερες τις 

ακόλουθες: 

Α) Την εγκληµατικότητα,52 η οποία αυξήθηκε εξαιτίας του τουρισµού 

και αποτελεί πλέον πρόβληµα για τις τοπικές κοινωνίες. Η αιτία έγκειται 

στο γεγονός ότι ταυτόχρονα µε το επίπεδο της τουριστικής ανάπτυξης 

υπάρχει και µια ανάλογη αύξηση στον αριθµό των ανθρώπων που 

προσελκύονται στην περιοχή µε σκοπό να βρούνε εργασία. Οι µόνιµοι 

κάτοικοι σε συνδυασµό µε τους τουρίστες και µε αυτούς που αναζητούν 

εργασία έχουν σαν αποτέλεσµα τον τριπλασιασµό ή και περισσότερο του 

πληθυσµού µιας περιοχής. Αυτό συνεπάγεται την αδυναµία των 

δυνάµεων δηµόσιας τάξης να καλύψουν τις νέες πληθυσµιακές 

ανάγκες53. 

 Η πλειοψηφία των εγκληµάτων είναι κυρίως κλοπές, διαρρήξεις, 

ληστείες και βιασµοί τουριστριών. 

 Μια από τις κύριες αιτίες αύξησης  των εγκληµατικών ενεργειών 

εναντίον των τουριστών είναι το οικονοµικό χάσµα που υπάρχει µεταξύ 

ντόπιων και τουριστών, καθώς και η συµπεριφορά των τουριστών που 

πολλές φορές έρχεται σε αντίθεση µε τα τοπικά ήθη (π.χ. προκλητικό 

ντύσιµο, γυµνισµός, ελεύθερη ερωτική συµπεριφορά κλπ ) 
                                                 
52 «Εισαγωγή στον τουρισµό» Ν.Ηγουµενάκης,Κ.Κραβαρίτης, Π.Λύτρας, σελ.266 
53 Των ιδίων, σελ 266 
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Β) Τον τζόγο54, ο οποίος αποτελεί µέρος της όλης τουριστικής ατραξιόν 

µιας περιοχής. Στον τουρισµό η µορφή τζόγου που επικρατεί είναι τα 

λεγόµενα «καζίνο», τα οποία ναι µεν αναδεικνύονται ως µια σοβαρή 

συναλλαγµατική δραστηριότητα του τουρισµού και των εθνικών 

οικονοµιών, ταυτόχρονα όµως δηµιουργούν σοβαρά προβλήµατα στις 

τοπικές κοινωνίες καθώς χάνονται “περιουσίες” από τους κατοίκους, 

ανακατανέµεται το εισόδηµα, δηµιουργούνται νέες τάξεις κλπ.  

 Το πιο σηµαντικό βέβαια από όλα θεωρείται η αναζήτηση του 

εύκολου χρήµατος από τους νέους. 

 

 

Γ) Την πορνεία55, η οποία φυσικά προϋπήρχε αλλά αυξήθηκε σε µεγάλο 

βαθµό εξαιτίας του τουρισµού. 

 Στην Τυνησία, για παράδειγµα, υπάρχει ανδρική πορνεία µε στόχο 

ηλικιωµένες τουρίστριες. Ο ίδιος τύπος πορνείας υπάρχει και σε πολλές 

µεσογειακές χώρες, Ιταλία, Ισπανία, Ελλάδα κ.τ.λ. 

 Ένα είδος πορνείας, που επίσης εµφανίζεται στις µεσογειακές 

χώρες, θα µπορούσαν να θεωρηθούν και οι «εραστές του καλοκαιριού» 

αν και συνήθως λείπει το χρηµατικό αντάλλαγµα. 

 Αυτές οι µορφές όµως ωχριούν µπροστά στο οργανωµένο 

κύκλωµα πορνείας για αποκλειστική εξυπηρέτηση των τουριστών (ο 

λεγόµενος σεξο-τουρισµός ) που έχει δηµιουργηθεί σε ορισµένες χώρες 

της Νοτιοανατολικής Ασίας όπως Φιλιππίνες, Ταϊλάνδη, Κορέα κ.α. Στις 

Φιλιππίνες και στην Ταϊλάνδη το κύκλωµα είναι ιδιαίτερα ανεπτυγµένο 

µε κυριότερους πελάτες Γερµανούς, Αµερικανούς και Γιαπωνέζους.  

 
                                                 
54 «Εισαγωγή στον τουρισµό», Ν.Ηγουµενάκης, Κ.Κραβαρίτης, Π.Λύτρας, σελ267 
55 Των ιδίων, σελ 267-268 
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Έχουν µάλιστα δηµιουργηθεί στην Γερµανία και στην Ολλανδία ειδικά  

πρακτορεία που οργανώνουν ταξίδια µε αυτό το σκοπό αποκλειστικά. 

 Το κυριότερο πρόβληµα βέβαια δεν αφορά µόνο τον λεγόµενο 

«σεξο-τουρισµό» αλλά τον «παιδικό σεξο-τουρισµό» που έχει πάρει 

ενδηµικές διαστάσεις σε χώρες της Νοτιοανατολικής Ασίας κυρίως.    
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ΘΕΤΙΚΕΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ 
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ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

 

 

 Η αύξηση των εισοδηµάτων, που έχει επέλθει µέσω του 

τουρισµού, και τα οποία διαχέονται στον τοπικό πληθυσµό έχει σαν 

αποτέλεσµα και την άνοδο του βιοτικού επιπέδου των ντόπιων. Το 

µεγαλύτερο εισόδηµα δίνει την δυνατότητα για την απόκτηση αγαθών 

που πριν το κόστος τους θεωρούνταν απαγορευτικό. 

 Ακόµη, εξαιτίας του τουρισµού, βελτιώνονται οι λειτουργίες και οι 

υπηρεσίες των πόλεων και των τουριστικών περιοχών, γεγονός που έχει 

άµεσο θετικό αντίκτυπο στη ζωή των ντόπιων, οι οποίοι απολαµβάνουν 

τις νέες υποδοµές που δηµιουργούνται παράλληλα µε τους τουρίστες ( 

καλύτερες επικοινωνίες, οδικό δίκτυο, ενηµέρωση, αθλητικές 

εγκαταστάσεις.) 

 Τέλος, µέσω του τουρισµού έχει επέλθει και µια βελτίωση των 

κοινωνικών υπηρεσιών ( όπως ιατρικές, ασφάλειας κα. ) για την παροχή 

καλύτερων υπηρεσιών στους τουρίστες. Όµως από αυτή την βελτίωση 

επωφελούνται και οι µόνιµοι κάτοικοι56. 

 Όλα τα παραπάνω έχουν σαν αποτέλεσµα την γενικότερη 

βελτίωση της ποιότητας ζωής των ντόπιων, άσχετα εάν γίνονται κυρίως 

για την εξυπηρέτηση των τουριστών.      

 

 

 
 

 
                                                 
56 «Τουριστική ανάπτυξη: αρχές, διαδικασίες και πολιτικές» , William Gartner,σελ 
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ΑΝΟ∆ΟΣ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΕΠΙΠΕ∆ΟΥ-                             

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

 

 

 Όπως είναι φυσικό, η τουριστική ανάπτυξη απαιτεί µια γενική 

άνοδο στο µορφωτικό επίπεδο του ντόπιου πληθυσµού και όχι µόνο. 

Αυτονόητο είναι, λοιπόν, ο πληθυσµός να στρέφεται προς την εκµάθηση 

ξένων γλωσσών , απαραίτητο εφόδιο για την σωστή εξυπηρέτηση των  

τουριστών. 

 Έτσι όµως δηµιουργείται µια αλυσιδωτή αντίδραση γιατί, η 

εκµάθηση ξένων γλωσσών σηµαίνει περισσότερα και καλύτερα 

φροντιστήρια, ανάγκη για περισσότερους καθηγητές (άρα και 

αναβάθµιση των τµηµάτων ξενόγλωσσων φιλολόγων στα πανεπιστήµια), 

εισαγωγή της ξένης γλώσσας ως υποχρεωτικό µάθηµα στα σχολεία. 

 Η εκµάθηση λοιπόν ξένων γλωσσών αν και ξεκίνησε ως αναγκαία 

για την εξυπηρέτηση των τουριστών αποδεικνύεται ιδιαίτερα σηµαντική 

και χρήσιµη καθώς «ανεβάζει» το µορφωτικό επίπεδο των ντόπιων. 

 Ταυτόχρονα, ιδίως τα τελευταία χρόνια, παρόµοια ακµή γνωρίζει 

και ο κλάδος της πληροφορικής µιας και πλέον οι Η/Υ χρησιµοποιούνται 

κατά κόρον στα ξενοδοχεία και στα πρακτορεία. 

 Και φυσικά, επειδή όλο αυτό το οικοδόµηµα που λέγεται 

τουρισµός χρειάζεται και άτοµα εφοδιασµένα µε κατάλληλες γνώσεις σε 

διοικητικές θέσεις, αναπτύσσονται συνεχώς και οι συναφείς µε το 

αντικείµενο σχολές (ΤΕΙ- τµήµα τουριστικών επιχειρήσεων , Σχολές 

οικονοµίας και διοίκησης, Marketing, Ξεναγών).   
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ΜΕΙΩΣΗ ΑΝΕΡΓΙΑΣ – ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗ ∆ΙΑΡΡΟΗΣ 

ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ 

 

 

 Στο κεφάλαιο των οικονοµικών επιπτώσεων αναφερθήκαµε στην 

σηµαντικότερη, ίσως, θετική αλλαγή που έχει προσφέρει η τουριστική 

ανάπτυξη, την δηµιουργία θέσεων εργασίας. Οι θέσεις εργασίας, λοιπόν 

που προσφέρθηκαν είχαν σαν αποτέλεσµα την µείωση ενός µεγάλου 

προβλήµατος που αντιµετωπίζουν πολλά κράτη, ανάµεσά τους και η 

Ελλάδα : την ανεργία. Είναι πολύ σοβαρό για µια χώρα να έχει άτοµα τα 

οποία να µπορούν και να θέλουν να δουλέψουν αλλά να µην υπάρχουν 

θέσεις εργασίας. Ο τουρισµός συνέβαλε στο να µειωθεί το ποσοστό 

ανεργίας, το οποίο είναι αρκετά υψηλό. 

 Επίσης, η τουριστική ανάπτυξη συνέβαλε στην συγκράτηση του 

πληθυσµού στην περιφέρεια. Είναι γεγονός ό,τι το χαµηλό εισόδηµα και 

η έλλειψη απασχόλησης είναι η «καλύτερη συνταγή» για την 

µετανάστευση και την απονέκρωση µιας περιοχής. Ο τουρισµός 

προσφέροντας εργασία και εισόδηµα σε πολλές οικογένειες έχει 

οδηγήσει στην συγκράτηση της διαρροής πληθυσµού σε αρκετές 

περιοχές57. Αυτό έχει ιδιαίτερη σηµασία για αποµακρυσµένες περιοχές 

και δη παραµεθόριες και άγονες. Τόποι όπως λ.χ. το Πάπιγκο και το 

Νυµφαίον έχουν αναβιώσει χάρη στον τουρισµό (ιδίως τον εσωτερικό). 

 

 

 

 

                                                 
57 «Τουρισµός και τουριστικές επιχειρήσεις: εισαγωγικές ‘έννοιες»,σηµειώσεις, 
Θ.Μαυροδόντης,σελ.59  
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ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΡΟΛΟΥ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ    

ΝΕΟΥ 

 

 

 Οι ευκαιρίες για επαγγελµατική απασχόληση που προσέφερε ο 

τουρισµός είναι ιδιαίτερα σηµαντικές για συγκεκριµένες οµάδες του 

πληθυσµού όπως οι γυναίκες και οι νέοι που πριν την τουριστική 

ανάπτυξη ήταν αρκετά “ παραγκωνισµένες ”58.  

Και  στις δυο περιπτώσεις ο τουρισµός ενισχύει, µέσω της δυνατότητας 

για οικονοµική ανεξαρτησία που προσφέρει, µεγαλύτερη αυτονοµία στα 

πλαίσια της οικογένειας. Αυτό επιτρέπει, ιδιαίτερα στις γυναίκες, να 

αναζητήσουν µε µεγαλύτερη ευκολία καλύτερες συνθήκες εργασίας και 

εκπαίδευσης. 

 Επιπλέον οι επιχειρηµατικές δραστηριότητες του τουρισµού στις 

οποίες εµπλέκονται ενεργά, τους επιτρέπει εκτός της οικονοµικής 

ανεξαρτησίας και της αυτονοµίας στην οικογένεια, να διεκδικήσουν και 

την γενικότερη αναβάθµιση της κοινωνικής τους θέσης59. 

 Ας σηµειωθεί, βέβαια, ότι από την διεκδίκηση της αναβάθµισης 

έως την ουσιαστική αναβάθµιση υπάρχει µεγάλο κενό καθώς σε αυτές τις 

κοινωνίες υπάρχουν ακόµη πολλές συντηρητικές και παραδοσιακές 

αντιλήψεις γύρω από το ζήτηµα αυτό. 

 

 

 

 

 
                                                 
58 «Περιβαλλοντική κρίση» Πάρις Τσάρτας, σελ 423 
59 Του ιδίου, σελ 424 
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∆ΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΕΠΑΦΗ – ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ & ΕΙΡΗΝΗ 
 
 

 Ο τουρισµός δεν διακινεί άψυχα προϊόντα αλλά ανθρώπους 

γεµάτους ζωντάνια, όνειρα και επιθυµίες. Επίσης, αφού οι χώρες 

προέλευσης των τουριστών είναι πολλές και µε διαφορετικές 

κουλτούρες,  καταλαβαίνουµε ότι µέσω του τουρισµού οδηγούµαστε σε 

φαινόµενα έντονης διαπολιτισµικής επαφής. Πολύ εύστοχα αναλύει το 

φαινόµενο της διαπολιτισµικής επαφής ο Γ.Κολτσιδόπουλος.                   

« Ανακαλύπτονται νέοι κώδικες και νέοι τρόποι προσέγγισης ενώ 

παράλληλα γίνεται αποκωδικοποίηση µηνυµάτων συµπεριφοράς και 

αποδοχή διαφορετικών στοιχείων κουλτούρας60». 

Ακόµα, γεφυρώνονται σε µεγάλο ποσοστό τα χάσµατα µεταξύ λαών µε 

κοινωνικές, οικονοµικές και κάθε είδους αντιθέσεις. 

Η συνειδητοποίηση ότι και οι «ξένοι» είναι άνθρωποι κι αυτοί µε τα 

προβλήµατα, τις χαρές και τις ανησυχίες τους, κάνει πιο στενές τις 

ανθρώπινες σχέσεις. Οδηγεί στον αµοιβαίο σεβασµό για τον «απέναντι» 

και τα δικαιώµατά του και συχνά στην υιοθέτηση61 των θετικών 

στοιχείων συµπεριφοράς – συνηθειών των τουριστών (π.χ. ευγένεια, 

περιβαλλοντική συνείδηση κ.α). 

Αν και δεν υπάρχουν επαρκείς αποδείξεις που θα στηρίζουν το 

επιχείρηµα ότι ο τουρισµός αποτελεί ειρηνευτική δύναµη, είναι ξεκάθαρο 

ότι η ειρήνη δεν είναι επιτεύξιµη χωρίς τον τουρισµό62. Καθώς η άµεση 

ανθρώπινη επαφή βοηθάει στην κατανόηση των λαών και στην 

εξοµάλυνση των διαφορών τους.    

                                                 
60 Γ.Κολτσιδόπουλος, «Εισαγωγή στον τουρισµό», 1996, σελ.32 
61 « Περιβαλλοντική κρίση» , Πάρις Τσάρτας, 1993, σελ426 
62 «Τουριστική ανάπτυξη: αρχές, διαδικασίες και πολιτικές», William Gartner, σελ 208 
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   Οι επιπτώσεις της τουριστικής ανάπτυξης 

  
 
       Γ΄ ΜΕΡΟΣ 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ 
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1) Τον τουρίστα εξερευνητή 

2) Τον ελίτ τουρίστα  

3) Τον εκκεντρικό τουρίστα 

4) Τον µεµονωµένο τουρίστα 

5) Αρχικά στάδια µαζικού τουρισµού (οι τουρίστες ταξιδεύουν µόνοι 

ή σε µικρές οµάδες. Η ροή όµως συνεχώς αυξάνει) 

6) Μαζικός τουρισµός (οι τουρίστες ταξιδεύουν σε οµάδες, συνήθως 

οργανωµένα. Οι ρυθµοί αύξησης του τουριστικού πλήθους είναι 

πολύ υψηλοί) 

7) Τουρισµός Charter (η πιο οργανωµένη µορφή µαζικού τουρισµού, 

σταθερές και µαζικές αφίξεις. 

Όπως σηµειώνει η V.Smith, οι 4 πρώτοι τύποι τουριστών δεν 

επηρεάζουν αρνητικά τον τοπικό πολιτισµό. Οι τουρίστες ταξιδεύουν 

µόνοι ή σε µικρές οµάδες και ενδιαφέρονται να «ανακαλύψουν» τις 

ιδιαιτερότητες του τοπικού πολιτισµού. Χαρακτηριστικό τους  είναι ότι 

προσαρµόζονται εύκολα στο πρότυπο του τοπικού πολιτισµού. 

Αντίθετα οι 3 τελευταίοι τύποι τουριστών επηρεάζουν αρνητικά 

τον τοπικό πολιτισµό. Όσο ο τουρισµός γίνεται µαζικότερος οι τουρίστες 

ταξιδεύουν σε οµάδες και οργανωµένα γκρουπ και δεν ενδιαφέρονται 

ιδιαίτερα για τον τοπικό πολιτισµό, αλλά αναζητούν όλα όσα τους 

παραπέµπουν στα δικά τους πολιτιστικά πρότυπα. Αυτοί οι τύποι 

τουριστών δηµιουργούν τοπική δυσφορία και ευθύνονται για την 

εµπορικοποίηση της παράδοσης.  

Στις επόµενες σελίδες ακολουθούν οι αρνητικές και οι θετικές 

πολιτιστικές επιπτώσεις της τουριστικής ανάπτυξης. 

 

 

 

 75



 

 

 
 
 

 
 
 
 

ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ  

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ  
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ΕΜΠΟΡΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ 

 
 

Η εµπορικοποίηση της παράδοσης είναι ιδιαίτερα εµφανής σε 

ορισµένες πολιτιστικές εκδηλώσεις που συνδέονται µε ήθη και έθιµα       

( π.χ. γιορτές και πανηγύρια ) ή έχουν θρησκευτικό περιεχόµενο και 

στηρίζονται στην συµµετοχή του τοπικού πολιτισµού. Αυτά τα έθιµα 

όµως αποτελούν την συνέχεια του τοπικού πολιτισµού καθώς και την 

ιδιαιτερότητα της κάθε περιοχής. 

Η οργάνωση του τουρισµού σε συνδυασµό µε την έλλειψη χρόνου 

και την ανάγκη των τουριστών για ψυχαγωγία οδηγούν σε µικρές ή 

µεγάλες αλλαγές αυτών των εκδηλώσεων. Καθοριστικό ρόλο γι’αυτές τις 

αλλαγές παίζουν οι τουριστικοί πράκτορες, οι οποίοι γνωρίζουν 

καλύτερα τι θέλουν οι τουρίστες… π.χ. µειώνουν την διάρκεια των 

εκδηλώσεων και πολλές φορές αλλάζουν και την µορφή τους. 

Σε ορισµένες περιπτώσεις όπου οι εκδηλώσεις συνδέονται µε έθιµα 

όπως για παράδειγµα η ταφή των νεκρών, οι αλλαγές είναι καταλυτικές. 

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγµα είναι η πώληση εισιτηρίων για 

παρακολούθηση τέτοιων τελετών στην Ινδονησία, παράλληλα µε την 

µείωση της διάρκειας της τελετής και αλλαγή του τόνου ώστε να γίνει πιο 

δραµατικός. 

Φυσικό επακόλουθο της εµπορικοποίησης των εκδηλώσεων και 

των τελετών είναι και η ακύρωση του νοήµατός τους. 

Η εµπορικοποίηση δεν σταµατάει µόνο στις εκδηλώσεις αλλά 

προχωράει και στις τοπικές µορφές τέχνης. Από την εποχή των 

ταξιδιωτών ακόµη, οι µορφές τέχνης υπήρξαν ένας τρόπος γνωριµίας µε 

τον τοπικό πολιτισµό. Η απόκτηση ενός χειροτεχνήµατος θεωρούνταν 

«αντιπροσωπευτικό δείγµα» της πολιτιστικής παράδοσης µιας περιοχής.  
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Από τότε µέχρι σήµερα έχουν αλλάξει πολλά. Η µαζικοποίηση του 

τουρισµού οδήγησε σε µεγάλες αλλαγές, αυτής της µορφής τέχνης, τόσο 

στην παραγωγική διαδικασία όσο και στο τελικό προϊόν. Η παραγωγή 

αντικειµένων τέχνης γίνεται τυποποιηµένη και µαζική, συνήθως 

παράγονται σε εργοστάσια µε µηχανοποιηµένο τρόπο. Έτσι τα 

παραγόµενα αντικείµενα είναι µια φτηνή αποµίµηση των παραδοσιακών, 

ένα φτηνό ενθύµιο για την επιστροφή των τουριστών στον τόπο τους. 

Αυτής της µορφής η τέχνη, που ονοµάστηκε «τέχνη του 

αεροδροµίου» δεν ενδιαφέρεται για την αυθεντική απεικόνιση κάποιου 

στοιχείου της τοπικής πολιτιστικής παράδοσης αφού σκοπός της είναι 

µόνο η εξυπηρέτηση της τουριστικής ζήτησης63.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                                                 
63 «Τουρίστες, ταξίδια, τόποι» Πάρις Τσάρτας, σελ 319 
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ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΘΙΜΩΝ  

 
 

Η εµπορικοποίηση της παράδοσης, που αναφέραµε παραπάνω, έχει 

µετατρέψει τους ντόπιους σε “ηθοποιούς” που “εργάζονται” υπό το 

βλέµµα των τουριστών64. Έχει χαθεί γι’αυτούς το νόηµα των 

εκδηλώσεων µε αποτέλεσµα να δυσανασχετούν και να εγκαταλείπουν τα 

τοπικά τους έθιµα. 

Η εγκατάλειψη βέβαια των τοπικών εθίµων δεν είναι µόνο 

αποτέλεσµα της εµπορικοποίησης. Ένας εξίσου σηµαντικός λόγος είναι 

ότι οι ρυθµοί απασχόλησης που επιβάλλει ο οργανωµένος µαζικός 

τουρισµός δεν επιτρέπουν την ύπαρξη ελεύθερου χρόνου στους ντόπιους. 

Πολλές φορές τα έθιµα αυτά συµπίπτουν χρονικά µε την τουριστική 

περίοδο, µε αποτέλεσµα οι ντόπιοι να µην µπορούν να εγκαταλείψουν τις 

δουλειές τους65. 

Τα έθιµα τα οποία αποτελούσαν “σταθµό” στις ζωές των ντόπιων, 

τώρα – στα πλαίσια και της αλλαγής των κοινωνικών δοµών των 

περιοχών – θεωρούνται υποχρέωση. 

Το ίδιο δεν ισχύει, όµως, για τους νέους και ιδιαίτερα όσους 

γεννήθηκαν µετά την έλευση και παγίωσητων αστικών προτύπων. Η δική 

τους αποµάκρυνση από τα τοπικά έθιµα οφείλεται κυρίως στην εκτίµησή 

τους ότι οι εκδηλώσεις αυτές ανήκουν στο παρελθόν, το οποίο θεωρούν 

συντηρητικό και απαρχαιωµένο. 

 

 

 

                                                 
64 «Τουρίστες, ταξίδια, τόποι» Πάρις Τσάρτας. Σελ300 
65 Του ιδίου, σελ 313 
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ΦΘΟΡΑ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ 

ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ 

 

 
Η φθορά στα µνηµεία, στους παραδοσιακούς οικισµούς και τους 

αρχαιολογικούς χώρους είναι αποτέλεσµα τόσο της µαζικής παρουσίας 

τουριστών όσο και των έργων υποδοµής που γίνονται γύρω από αυτούς 

τους χώρους για την εξυπηρέτηση των τουριστών66. 

Είναι πολύ µεγάλος ο αριθµός των τουριστών που επισκέπτονται 

στη διάρκεια των διακοπών τους περιοχές ή µνηµεία µε ιδιαίτερο 

πολιτιστικό ενδιαφέρον. Είναι αξιοπρόσεκτο π.χ. το πόσο φθείρονται τα 

σκαλοπάτια του ανακτόρου της Κνωσού από τα εκατοµµύρια βήµατα 

που περνούν πάνω τους καθώς και κάποιοι ασυνείδητοι που πιστεύουν 

πως αν πάρουν µαζί τους ως ενθύµιο ένα κοµµατάκι αγγείου ή κάποιο 

σπασµένο µάρµαρο δεν θα γίνει και φοβερή ζηµιά. Η ζηµιά όµως είναι 

τεράστια. 

Σηµαντικές βέβαια φθορές και αλλοιώσεις προκαλούνται από τα 

έργα υποδοµής στους χώρους αυτούς. Είναι µεγάλος ο αριθµός 

παραδοσιακών οικισµών που αλλοιώνονται από τις αυθαίρετες 

παρεµβάσεις στην τοπική παραδοσιακή αρχιτεκτονική για να 

µετατραπούν σε «τουριστικούς» οικισµούς. 

Το πρόβληµα είναι τόσο έντονο που έχει τεθεί πλέον το ζήτηµα της 

διαχείρισης, του ελέγχου αλλά και των ορίων της τουριστικής ανάπτυξης. 

 

 

 
 
                                                 
66 «Τουρίστες, ταξίδια, τόποι» Πάρις Τσάρτας, σελ326 
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«ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΣΟΚ»67

 

 
Αρχικά ας δώσουµε έναν ορισµό. Ως πολιτισµικό σοκ ορίζεται το 

άγχος που προκαλείται όταν υπάρχει απώλεια των φυσικών και 

ψυχολογικών χαρακτηριστικών στοιχείων του οικείου περιβάλλοντος 

ενός ατόµου68. Το πολιτισµικό σοκ είναι από τις λίγες πολιτιστικές 

επιπτώσεις που επηρεάζουν τόσο τους ντόπιους όσο και τους τουρίστες. 

Μπορεί να εµφανιστεί µε διάφορους τρόπους : π.χ. διαφορετικό τρόπο 

ένδυσης, διαφορετικό τρόπο ζωής, διαφορετική γλώσσα. Γενικότερα το 

πολιτισµικό σοκ είναι η διαφορά µεταξύ της υπάρχουσας τουριστικής 

νοοτροπίας και του τοπικού πολιτισµού. Όσο µεγαλύτερη είναι η 

διαφορά τόσο εντονότερο είναι το πολιτισµικό σοκ. 

Οι τουρίστες όµως έχουν την δυνατότητα να “προστατευτούν” από 

το πολιτισµικό σοκ, ταξιδεύοντας οµαδικά ή αγοράζοντας ένα τουριστικό 

πακέτο. Το ταξίδι µέσα στο « περιβαλλοντικό περιτύλιγµα69» ενός 

τουριστικού πακέτου επιτρέπει την παρατήρηση µιας άγνωστης 

κουλτούρας χωρίς άµεση επαφή µαζί της. 

Οι µέθοδοι, λοιπόν, που χρησιµοποιούνται για την εξάλειψη ή 

µείωση του πολιτισµικού σοκ για τους τουρίστες, αυξάνει την ένταση του 

πολιτισµικού σοκ για τους ντόπιους. 

 

 

 

  

 
                                                 
67 «Τουριστική ανάπτυξη: αρχές, διαδικασίες και πολιτικές», William Gartner, σελ 200 
68 Του ιδίου, σελ 201 
69 Του ιδίου, σελ 201 
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ΣΚΗΝΟΘΕΤΗΜΕΝΗ ΑΥΘΕΝΤΙΚΟΤΗΤΑ 

 

 

 Στις τουριστικές περιοχές, οι µόνιµοι κάτοικοι έχουν την τάση, στα 

καταστήµατα που άµεσα ή έµµεσα συνδέονται µε την παροχή υπηρεσιών 

στους τουρίστες, να προβάλλουν τον τοπικό πολιτισµό. Αυτό γίνεται 

µέσω της χρήσης συµβόλων ή στοιχείων της τοπικής παράδοσης70. 

∆εν είναι όµως µόνο τα καταστήµατα, αλλά και ολόκληρες 

συνοικίες που µεταµφιέζονται σε παραδοσιακές περιοχές µέσω της 

χρήσης στοιχείων του τοπικού πολιτισµού. Στόχος είναι να πείσουν τον 

τουρίστα ό,τι ο χώρος που επισκέπτεται είναι ο αληθινά αυθεντικός 

χώρος που αναζητάει στο ταξίδι του, ενώ στην πραγµατικότητα πρόκειται 

για ένα ψευδοπαραδοσιακό περιβάλλον καθαρά για τουριστική χρήση. 

Η σκηνοθετηµένη αυθεντικότητα είναι η απάντηση της 

τουριστικής βιοµηχανίας στα κίνητρα των τουριστών που επιδιώκουν την 

γνωριµία µε νέους πολιτισµούς.    

 

 

 

 

ΕΠΙΠΤΩΣΗ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΑ 

 

 

 Ο οργανωµένος µαζικός τουρισµός, όπως ήταν αναµενόµενο 

επηρέασε και την γλώσσα. Οδήγησε σε µια αλλοίωση της γλώσσας της 

                                                 
70 «Τουρίστες, ταξίδια, τόποι» Πάρις Τσάρτας, σελ 301 
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τοπικής κοινωνίας – συχνά τοπική διάλεκτο – µε προσµείξεις από ξένες 

λέξεις, µε αποτέλεσµα να χάνεται σιγά-σιγά η τοπική διάλεκτος.  

 Και σε αυτήν την περίπτωση οι νέοι είναι πρωτοπόροι, καθώς 

έχουν ούτως ή άλλως ένα περιορισµένο λεξιλόγιο στη γλώσσα τους. 

∆εχόµενοι τώρα και τα γλωσσικά στοιχεία των τουριστών διαµορφώνουν 

µια νέα – θα λέγαµε – «τουριστική» γλώσσα71 µε στόχο την εξυπηρέτηση 

των τουριστών . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
71 «Εισαγωγή στον τουρισµό» Ν. Ηγουµενάκης, Κ.Κραβαρίτης, Π.Λύτρας, σελ 300 
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ΘΕΤΙΚΕΣ 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ 
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∆ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ 

 

 

 Ο τουρισµός, πέρα από τα αρνητικά που έχει επιφέρει στο 

πολιτισµό µιας περιοχής, σε πολλές περιπτώσεις έχει καταφέρει να 

διατηρήσει και να αναζωογονήσει την πολιτιστική ταυτότητα ενός τόπου. 

 

 

 Η ευαισθητοποίηση των πολιτών.                                                                            

Η πρώτη, ίσως θετική πολιτιστική αλλαγή που έχει επιφέρει ο 

τουρισµός και από αυτήν πηγάζουν και οι υπόλοιπες.  

Οι ντόπιοι, µέσα από τον τουρισµό, συνειδητοποιούν πραγµατικά 

την σπουδαιότητα ενός χώρου ή µνηµείου72, καθώς βλέπουν τους 

τουρίστες να έρχονται από πολύ µακριά για να θαυµάσουν τον 

δικό τους χώρο. Έτσι γίνονται και οι πιο θερµοί υποστηρικτές της 

προστασίας και της διατήρησης των χώρων ή µνηµείων. 

Θα πρέπει εδώ να τονίσουµε ότι αυτό συµβαίνει σε χώρες που 

έχουν µακραίωνη ιστορία και πολιτισµό. Μια τέτοια χώρα 

αναµφίβολα είναι και η Ελλάδα. Ο τουρισµός κατάφερε να 

ευαισθητοποιήσει τους πολίτες της, ώστε να επανεκτιµήσουν την 

συχνά λησµονηµένη πολιτιστική τους κληρονοµιά. 
 

 

 Προβολή και προστασία µορφών του τοπικού πολιτισµού 

Η τουριστική ανάπτυξη συνέβαλε, πέρα από την ευαισθητοποίηση 

των ντόπιων και στην προβολή, ανάδειξη και διατήρηση 

                                                 
72 «Εισαγωγή στον τουρισµό», Ν.Ηγουµενάκης, Κ.Κραβαρίτης, Π.Λύτρας, σελ 296 
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αρχαιολογικών χώρων, µνηµείων, εκκλησιών, µοναστηριών, 

παραδοσιακών οικισµών κ.λ.π. 

Μέσα από τα χρήµατα που έφερε ο τουρισµός στους τόπους 

υποδοχής, επέτρεψε να εφαρµοστούν προγράµµατα αναστήλωσης 

και προστασίας των πολιτιστικών χώρων. 

 

 

  Η κρατική αξιοποίηση µνηµείων και χώρων πολιτισµού73, η 

οποία στην συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων γίνεται 

έντονη και εµφανής, από την στιγµή την οποία οι αλλοεθνείς 

τουρίστες µιας περιοχής εκδηλώνουν το πολιτιστικό ενδιαφέρον  

τους. Η κρατική πολιτική του Υπουργείου Πολιτισµού σε 

συνεργασία µε τις αρµόδιες υπηρεσίες προστρέχουν ευκολότερα 

και κυρίως γρηγορότερα από την στιγµή που ο τουρισµός κάνει 

την εµφάνισή του ( το αποδεικνύει η αδιαφορία και η παραµέληση 

µη τουριστικών τόπων και η πρωτοφανής εγκατάλειψή τους ). Στο 

σηµείο αυτό θα πρέπει να αναφερθεί και η ενίσχυση των εθνικών 

πολιτιστικών πολιτικών από διεθνείς ή διακρατικές πρωτοβουλίες 

σε σχέση µε την διάσωση και διατήρηση της ανθρώπινης 

πολιτιστικής κληρονοµιάς, όπως, αυτές της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

και κυρίως αυτές της UNESCO την τελευταία δεκαετία. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
73 «Εισαγωγή στον τουρισµό», Ν.Ηγουµενάκης, Κ.Κραβαρίτης, Π.Λύτρας, σελ 296 
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 Συµβολή τουρισµού στην διατήρηση και αναζωογόνηση της 

τοπικής βιοτεχνικής παραγωγής υλικών µορφών τέχνης 

Έχουν παρατηρηθεί περιπτώσεις, όπου ο τουρισµός συνέβαλε 

στην διάσωση και αργότερα στην αναβίωση τεχνικών παραγωγής 

παραδοσιακών αντικειµένων τέχνης74. 

Ο τουρισµός δηµιουργώντας ζήτηση γι’αυτά τα παραδοσιακά 

αντικείµενα τέχνης, βοήθησε να αναδειχθούν και να διατηρηθούν. 

Η ύπαρξη της ζήτησης, δηλαδή, είναι ο παράγοντας – κλειδί στην 

πορεία της αναζωογόνησης.  

Εδώ θα πρέπει να τονίσουµε ότι η διατήρηση των ισορροπιών 

ανάµεσα στην παραγωγή αντικειµένων τέχνης που έχουν σχέση µε 

την τοπική παράδοση και στην µαζικοποίηση των ενθυµίων είναι 

µια πολύ δύσκολη υπόθεση. 

 

 

 ∆ιατήρηση παραδοσιακής αρχιτεκτονικής75 

Εκτός από τα µνηµεία, τους αρχαιολογικούς, τους παραδοσιακούς 

οικισµούς κ.λ.π που αποτελούν τους πόλους έλξης των τουριστών, 

η τουριστική ανάπτυξη συνέβαλε και στην διατήρηση της 

παραδοσιακής αρχιτεκτονικής στους τόπους υποδοχής τουριστών. 

 

 

 

 

 
 

                                                 
74 «Τουρίστες, ταξίδια, τόποι» Πάρις Τσάρτας, σελ 321 
75 «Τουρισµός: έννοιες, µεγέθη, δοµές, η ελληνική πραγµατικότητα», Στέλιος Βαρβαρέσος, σελ 238 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ ΣΤΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ 

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ 

 

 

 Υπήρξε έντονος προβληµατισµός για το κατά πόσο οι 

κοινωνικοπολιτιστικές επιπτώσεις ( αν όχι όλες τουλάχιστον ένα µέρος 

τους) θα µπορούσαν να χαρακτηριστούν ως θετικές ή αρνητικές, καθώς 

αυτό έχει να κάνει µε την αντίληψη και την κρίση κάθε ατόµου. Στο 

σηµείο αυτό θα µπορούσε να τεθεί και το ερώτηµα « Μπορεί κάποιος να 

καθορίσει αν οι αλλαγές είναι θετικές ή αρνητικές ?». 

 Αν κάποιο άτοµο έχει πιο συντηρητικές ιδέες και απόψεις θα 

ερµηνεύσει τις περισσότερες από αυτές τις αλλαγές ως αρνητικές. Ενώ 

εάν κάποιος έχει πιο εκσυγχρονιστικές ιδέες θα ερµηνεύσει τις 

περισσότερες από τις αλλαγές ως θετικές ή µη αποδοκιµαστέες  

 Όσον αφορά για παράδειγµα τον θεσµό της οικογένειας, µέσω του 

τουρισµού έχει επέλθει µια αλλαγή στην παραδοσιακή της µορφή, µε την 

αναβάθµιση του ρόλου της γυναίκας και την χειραφέτησή της. 

 Έτσι ένας εκφραστής του συντηρητισµού µπορεί να χαρακτηρίσει 

αυτή την αλλαγή ως αρνητική. Ένας όµως εκφραστής του 

εκσυγχρονισµού ως θετική γι’αυτήν ακριβώς την αναβάθµιση. 

 Συνεπώς, για ένα µέρος των κοινωνικοπολιτιστικών επιπτώσεων, ο 

χαρακτηρισµός τους ως θετικές ή αρνητικές βασίζεται στην 

υποκειµενικότητα κάθε ατόµου.  
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   Οι επιπτώσεις της τουριστικής ανάπτυξης 

  
 
       ∆΄ ΜΕΡΟΣ 

       ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ 
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Το περιβάλλον και οι κατηγορίες του, όπως προκύπτουν 

µέσα από τις διατάξεις του Ελληνικού Συντάγµατος 

 
 Τις τελευταίες 10ετίες76 η ποιότητα του περιβάλλοντος στην 

Ελλάδα, και γενικότερα σε ολόκληρο τον κόσµο, έχει υποστεί µεταβολές 

που συχνά αποδίδονται όχι τόσο σε φυσικούς όσο σε 

κοινωνικοπολιτιστικούς, οικονοµικούς και άλλους παράγοντες. Όπως 

έχουµε ήδη αναφέρει, ο τουρισµός είναι ένα σύνολο τέτοιων 

παραγόντων, συνεπώς πολλές από τις µεταβολές που έχει υποστεί το 

περιβάλλον τις τελευταίες δεκαετίες οφείλονται σ΄αυτόν. Στα 

προηγούµενα κεφάλαια είδαµε τις επιπτώσεις του τουρισµού σε 

διάφορους τοµείς της κοινωνίας .Επόµενο είναι ο τουρισµός να επιδρά 

και στο περιβάλλον, το οποίο είναι και παράγοντας για την ύπαρξη και 

την διαµόρφωση κοινωνιών. Άλλωστε κάθε ανθρώπινη δραστηριότητα77 

(όπως ο τουρισµός) λαµβάνει χώρα στα πλαίσια φυσικών διεργασιών. Το 

«περιβάλλον», η διαδεδοµένη σήµερα συντοµογραφική περιγραφή αυτών 

των διεργασιών υφίσταται την δραστηριότητα αυτή και από την στιγµή 

που η δραστηριότητα εντατικοποιείται σε µεγάλο βαθµό, αναλόγως 

µεγάλες θα είναι και οι επιπτώσεις της στο περιβάλλον. 

 Πριν αναφερθούµε στις επιπτώσεις, θα δούµε σε ποιες βασικές 

κατηγορίες χωρίζεται το περιβάλλον, συµφώνα µε το περιβαλλοντικό 

Σύνταγµα ( άρθρο 24 του Συντάγµατος, καθώς και άλλους συναφείς 

ουσιαστικούς κανόνες.) 

 

 
                                                 
76 Μ.Σ. Σκούρτος, Κ.Μ.Σοφούλης, «Η περιβαλλοντική πολιτική στην Ελλάδα», ΤΥΠΩΘΗΤΩ, 1995  
σελ .353    
 
77 των ιδίων σελ. 18 
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 Το φυσικό περιβάλλον78 

 Πρόκειται για κάθε µορφή φυσικού περιβάλλοντος όπως η χλωρίδα                         

και η πανίδα, η θάλασσα, η ατµόσφαιρα, ο υδροφόρος ορίζοντας, οι 

λίµνες και λιµνοθάλασσες, οι υδροβιότοποι, τα εθνικά πάρκα, τα 

δάση, κ.τ.λ. 

 Το πολεοδοµικό και οικιστικό (δοµηµένο) περιβάλλον79 

Περιλαµβάνει ότι σχετίζεται µε την οικιστική ανάπτυξη και την 

πολεοδοµία (κτίσιµο οικιών και άλλων κτιρίων, καθώς και η 

κατασκευή δρόµων, εγκαταστάσεων, έργων υποδοµής, κ.τ.λ) 

 Το πολιτιστικό περιβάλλον 

Περιλαµβάνει κυρίως πτυχές του δοµηµένου περιβάλλοντος στις 

οποίες όµως αποτυπώνεται ο πολιτισµός, µνηµεία, καθώς και 

παραδοσιακές περιοχές και παραδοσιακά στοιχεία. 

 

      Σε αυτό το κεφάλαιο θα ασχοληθούµε µόνο µε τις επιπτώσεις στις 

δυο πρώτες κατηγορίες, στο φυσικό και στο δοµηµένο περιβάλλον, 

καθώς την τρίτη κατηγορία την έχουµε ήδη συναντήσει στις 

κοινωνικοπολιτιστικές επιπτώσεις. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                                                 
78 Μ.Σ.Σκούρτος, Κ.Μ.Σοφούλης, « Η περιβαλλοντική πολιτική στην  Ελλάδα», ΤΥΠΩΘΗΤΩ, 
1995,σελ.42 
79 Των ιδίων,σελ 44 
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ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

 

 ΑΛΛΑΓΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ. 

Η αρχική περιβαλλοντική επίπτωση της τουριστικής ανάπτυξης 

είναι η ανατροπή της οικολογικής ισορροπίας στο τόπο υποδοχής 

εξαιτίας της τουριστικής υποδοµής και της εντατικής χρήσης του τοπικού 

φυσικού περιβάλλοντος (ακτές, θάλασσα, βουνά...).Αυτή η ανατροπή 

αφορά τόσο στη χλωρίδα όσο στη πανίδα και όλους τούς παράγοντες που 

συνθέτουν το περιβάλλον (αέρας, έδαφος, γεωλογική σύνθεση, ποιότητα 

νερού, χαρακτηριστικά φυτών).  

 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ: 

Η ανάγκη να εξυπηρετηθεί το πλήθος των τουριστών οδηγεί σε   

προβλήµατα χρήσης τοπικών φυσικών πόρων (π.χ νερό).Συχνά οι πόροι 

αυτοί δεν είναι ανεξάντλητοι και δεν επαρκούν ούτε για τούς µόνιµους 

κατοίκους του τόπου υποδοχής. Το αποτέλεσµα είναι µια σύγκρουση στη 

χρήση στοιχείων του φυσικού περιβάλλοντος που παράλληλα θα 

µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν και για άλλες χρήσεις γης. 

 ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ: 

Ειδικά στις ορεινές περιοχές χειµερινού τουρισµού και στις 

παραθαλάσσιες περιοχές θερινού τουρισµού. Έργα υποδοµής, 

µεταφορικά δίκτυα, λιµάνια και αεροδρόµια οδηγούν και αυτά σε 

ανατροπή της οικολογικής ισορροπίας και σε εξαφάνιση σπάνιων ειδών 

φυτών και πουλιών. 

 

Παρακάτω αναφέρονται συγκεκριµένα οι κατηγορίες του φυσικού 

περιβάλλοντος που επηρεάζονται. 
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1) Πανίδα  

 

Τόσο η χερσαία όσο και η θαλάσσια πανίδα δέχονται σε πολλές        

περιπτώσεις µεγάλη πίεση, λόγω της έντονης τουριστικής ανάπτυξης. Η 

οικοπεδοποίηση στις τουριστικές περιοχές και η γενικότερη υποβάθµιση 

του φυσικού περιβάλλοντος80 που αναφέραµε, στερούν από πολλά είδη 

ζώων και πτηνών εκτάσεις οι οποίες είναι απαραίτητες για την επιβίωσή 

τους. Χαρακτηριστικό παράδειγµά είναι η χελώνα καρέττα81 (Caretta 

Caretta) η οποία προτιµά κυρίως τις ακτές της Ζακύνθου για τις φωλιές 

της. Αποτέλεσµα όµως της έντονης τουριστικής ανάπτυξης των 

παραλιών του νησιού είναι είτε οι χελώνες να µην βρίσκουν σκοτεινές 

και απόµερες παραλίες για να γεννήσουν, είτε οι νεοσσοί να πεθαίνουν 

πριν φτάσουν στην θάλασσα ανάµεσα σε οµπρέλες και ξαπλώστρες. 

Άλλο παράδειγµα είναι αυτό του κρητικού Αγριµιού82 (κρι κρι) το 

οποίο ζει σε µεγάλο πληθυσµό στο φαράγγι της Σαµαριάς και υφίσταται 

πολύ µεγάλη πίεση ,από το ολοένα αυξανόµενο τουριστικό ρεύµα, που το 

σπρώχνει µακριά από τα µέρη διατροφής προς τις εξωτερικές 

απροστάτευτες ζώνες. 

Τέλος δεν πρέπει να ξεχνάµε την µεγάλη πίεση που ασκείται στη 

θαλάσσια πανίδα, λόγω της υπεραλλίευσης  η οποία κατά τους µήνες της 

τουριστικής περιόδου καλείται να καλύψει την τεράστια ζήτηση σε 

θαλάσσια είδη.  

 

 

 
                                                 
80 <Περιβαλλοντική κρίση> ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΟΧΗ, Αθήνα 1993 Πάρις Τσάρτας σελ.432 
81 http://users.forthnet.gr/agn/eplan/school/programms/esotha/chelona.htm 
82 ∆ιεύθυνση ∆ασών Χανίων , Γιώργος Κατσαδωράκης: Η πανίδα των σπονδυλόζωων του Εθνικού 
∆ρυµού Λευκών Ορέων (Σαµαριάς της Κρήτης), Χανιά, 1985 
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2) Χλωρίδα 

 

Όπως και η πανίδα, έτσι και η χλωρίδα έχει ως µεγάλο εχθρό την 

οικοπεδοποίηση, η οποία προσπαθεί να εξασφαλίσει τις απαιτούµενες 

εκτάσεις όπου θα δηµιουργηθούν εγκαταστάσεις και υποδοµές, οι οποίες 

θα εξυπηρετούν το τουριστικό ρεύµα. Στις περισσότερες περιπτώσεις ως 

«µέθοδος οικοπεδοποίησης» χρησιµοποιούνται οι δασικές πυρκαγιές, οι 

οποίες τις τελευταίες δυο 10ετίες πήραν πρωτοφανείς διαστάσεις ( από 

τις 115.000 στρέµµατα ετησίως στη δεκαετία του ’60, φτάσαµε στα 

360.000 στρέµµατα ετησίως στη δεκαετία του ’80). 

Προκύπτει λοιπόν πως η αύξηση των δασικών πυρκαγιών83 

συµπίπτει χρονικά µε την πρωτοφανή αύξηση των οικιστικών πιέσεων, 

κυρίως στις παραθαλάσσιες περιοχές, οι οποίες και αποτελούν τις 

βασικές ζώνες υποδοχής τουριστικού ρεύµατος . 

 

  

3) Θάλασσες –Λίµνες – Υδροφόροι ορίζοντες 

 

Η µαζική τουριστική ανάπτυξη θεωρήθηκε από την κρατική 

τουριστική πολιτική σαν ένα είδος αναπτυξιακής πανάκειας84.Φτάσαµε 

λοιπόν σε πολλές περιοχές σε ένα γιγαντισµό του αριθµού των 

τουριστικών καταλυµάτων, χωρίς προηγουµένως να έχουν γίνει οι 

απαραίτητες µελέτες και ο προγραµµατισµός, ώστε να µπορούν να 

αντιµετωπιστούν τα φαινόµενα ρύπανσης των παραθαλάσσιων και 

παραλίµνιων περιοχών. Είναι λοιπόν µεγάλο το πρόβληµα των αστικών 

                                                 
83 <Περιβαλλοντική κρίση> ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΟΧΗ, Αθήνα 1993 Πάρις Τσάρτας σελ.432 
84 του ιδίου,σελ.425 
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λυµάτων, τα οποία πολλές (αν όχι σχεδόν όλες) οι τουριστικές 

εγκαταστάσεις απορρίπτουν στην θάλασσα µε την βεβαιότητα ότι «θα τα 

καθαρίσει το αλάτι». Όσο όµως αυξάνει η ποσότητα των λυµάτων τόσο 

µειώνεται η ικανότητα αυτοκαθαρισµού του νερού, µε συχνά δυσάρεστα 

(οπτικά και οσφρητικά) αποτελέσµατα ιδίως σε περιοχές που αρέσκονται 

στο να διαφηµίζουν τις καθαρές τους ακτές και θάλασσες. 

Όµως πέρα από την ρύπανση των νερών υπάρχει και το πρόβληµα 

του υδροφόρου ορίζοντα. Πολλές είναι οι περιοχές της Ελλάδας που 

είχαν ανέκαθεν πρόβληµα υδροληψίας. Το πρόβληµα αυτό κατά τους 

θερινούς µήνες πολλαπλασιάζεται τόσο λόγω της αύξησης του 

πληθυσµού όσο και επειδή το καλοκαίρι το νερό είναι συχνά είδος εν 

ανεπάρκεια. Στο πρόβληµα συντείνει και η αλόγιστη σπατάλη –πολλές 

φορές – του νερού σε πισίνες, λουτρά κ.τ.λ, που στόχο έχουν να 

δροσίσουν τους «διψασµένους» παραθεριστές. Το αποτέλεσµα εδώ είναι 

µια σύγκρουση πλέον στη χρήση ουσιαστικών και ζωτικών στοιχείων του 

φυσικού περιβάλλοντος που παράλληλα θα µπορούσαν να 

χρησιµοποιηθούν και για άλλες χρήσεις (π.χ άρδευση καλλιεργειών). 

 

 

4) Ατµόσφαιρα 

 

Η µαζική φυγή απ’τον συνωστισµό της πόλης αλλά και το σύνολο 

σχεδόν των µετακινήσεων των τουριστών σε µια χώρα βασίζεται στο 

αυτοκίνητο. Στο σηµείο αυτό θα πρέπει βέβαια να τονιστεί οτι δεν µπορεί 

ο τουρισµός να θεωρηθεί ως ο κύριος υπεύθυνος ρύπανσης της 

ατµόσφαιράς, τη στιγµή που π.χ. στην Αθήνα στοιβάζονται 1.000.000 

αυτοκίνητα ακόµα και εκτός της τουριστικής περιόδου. Παρ’όλα αυτά, η 

τουριστική κίνηση βασίζεται στην µεγάλη ενεργοποίηση των εναέριων, 
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χερσαίων και θαλάσσιων µέσων µεταφοράς, τα οποία ασφαλώς και 

επιβαρύνουν την ατµόσφαιρα µε επιβλαβή αέρια, όπως το µονοξείδιο του 

άνθρακα (CO) που είναι δηλητηριώδες και ευθύνεται για φαινόµενα 

όπως αυτό του θερµοκηπίου. 

Από τα παραπάνω προκύπτει πως µέσω αυτών των επιπτώσεων 

οδηγούµαστε σε ένα νέο ίσως οικοσύστηµα που χαρακτηριστικό του 

είναι οι συνεχείς επιβαρύνσεις και καταπονήσεις του φυσικού 

περιβάλλοντος από τις χρήσεις γης85.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                                                 
85 <Περιβαλλοντική κρίση> ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΟΧΗ ,Αθήνα 1993 Πάρις Τσάρτας σελ.432 
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ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ∆ΟΜΗΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
 

 Η έντονη τουριστική ανάπτυξη επιδρά και στο δοµηµένο 

περιβάλλον, κι αυτό γιατί µια βασική της ανάγκη είναι η ανάγκη για 

χώρο. Ο τουρίστας θα περάσει από τον χώρο άφιξης – υποδοχής, στον 

χώρο µεταφοράς – συγκοινωνίας, στον χώρο διαµονής, στον χώρο 

επίσκεψης, αναψυχής κ.τ.λ.. Προκύπτει λοιπόν επιτακτική, αφενός η 

προσαρµογή του δοµηµένου περιβάλλοντος στις τουριστικές ανάγκες κι 

αφετέρου η µετατροπή φυσικού περιβάλλοντος σε δοµηµένο για να 

εξυπηρετηθεί µια αύξηση του τουριστικού ρεύµατος. 

 Παρ’όλα αυτά η µαζικότητα του τουρισµού δεν άφησε πολλά 

περιθώρια για ορθό προγραµµατισµό και σχέδιο, οπότε βλέπουµε σήµερα 

τους καρπούς της αδιαφορίας των περασµένων δεκαετιών. Η µαζική 

τουριστική ανάπτυξη απαίτησε την κατασκευή εκτεταµένων έργων 

υποδοµής και οικοδοµών86. Το πρόβληµα είναι ότι δεν υπήρξε 

ισοκατανοµή του τουριστικού ρεύµατος, αλλά µια µάλλον άνιση  

«µοιρασιά» απ’την οποία προέκυψαν υδροκέφαλα τουριστικά θέρετρα 

εκεί που πριν υπήρχαν απλά µικροί αγροτικοί – παραδοσιακοί οικισµοί. 

Το αποτέλεσµα ήταν να δηµιουργηθούν µικρές τουριστικές κοινότητες οι 

οποίες όµως συγκέντρωναν όλα τα χαρακτηριστικά επιβάρυνσης του 

αστικού χώρου87 ¨: πυκνή δόµηση, προβλήµατα αποχέτευσης, 

προβλήµατα κυκλοφορίας και ηχορύπανσης κ.τ.λ. Σαν αποτέλεσµα των 

παραπάνω, προέκυψε µια αλλοίωση της εικόνας του υπαρκτού 

δοµηµένου περιβάλλοντος µέσα από µια ανατροπή της κλίµακας µικτού 

δοµηµένου περιβάλλοντος το οποίο παρουσιάζει – δυστυχώς συχνά – τα 

εξής  χαρακτηριστικά : 

                                                 
86 <Περιβαλλοντική κρίση> ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΟΧΗ ,Αθήνα 1993 Πάρις Τσάρτας,σελ454 
87 του ιδίου σελ.434 
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1. Συνύπαρξη του σύγχρονου µε το παραδοσιακό χωρίς αρµονία, µε 

τα µεγάλης κλίµακας οικοδοµήµατα να επιβαρύνουν ιδιαίτερα τις 

παραθαλάσσιες ζώνες αλλά και τις ορεινές περιοχές τουρισµού88. 

 

2. Ενίσχυση του φαύλου κύκλου δηµιουργίας εναλλάξ εκτεταµένης 

υποδοµής και ακολούθως νέων έργων για την βελτίωση της 

κατάστασης (π.χ δρόµοι ταχείας κυκλοφορίας, εγκαταστάσεις 

βιολογικού καθαρισµού, κ.τ.λ.) που ανατρέπουν συνεχώς την 

κατάσταση και δηµιουργούν θέµα χωροθέτησης των νέων 

δρόµων89. 

 

3. Χρήση πολλών ξένων και ασυµβίβαστων – ως προς το χώρο – 

στοιχείων που προκαλούν αισθητική ρύπανση (κινητές 

κατασκευές, τέντες, πινακίδες, κ.τ.λ. ). 

 

4. Εξάντληση της αντοχής του υπάρχοντος δοµηµένου περιβάλλοντος 

λόγω της αντιστοιχίας της φέρουσας τουριστικής ικανότητας µε 

τον τελικό αριθµό των τουριστών. 

 

 

Με λίγα λόγια αυτό που βλέπουµε δυστυχώς συχνότατα είναι η 

µετατροπή πολλών όµορφων χωριών και πόλεων σε εποχικές αποικίες 

τουριστών, που αντί να διατηρούν τον χαρακτήρα τους , µεταλλάσσονται 

σε πόλους νυχτερινής διασκέδασης και ψυχαγωγίας .   

 
 

                                                 
88 του ιδίου 434 
89 του ιδίου σελ.434 
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ – ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 

 
 
  
 Κλείνοντας την εργασία µας καταλήγουµε στο συµπέρασµα ότι οι 

αρνητικές επιπτώσεις υπερισχύουν των θετικών σε όλους τους τοµείς της  

κοινωνίας. 

 Η εµφάνιση του τουρισµού σε πρώτο στάδιο επέφερε στους τόπους 

υποδοχής αύξηση της απασχόλησης, αύξηση των εισοδηµάτων των 

µόνιµων κατοίκων και ξένο συνάλλαγµα στο κράτος. Σε δεύτερο στάδιο 

µε την ανάπτυξη του τουρισµού εµφανίστηκαν οι πρώτες επιπτώσεις στο 

περιβάλλον, στην τοπική κοινωνική δοµή καθώς και οι πρώτες αρνητικές 

οικονοµικές επιπτώσεις. 

 Στις µέρες µας η µαζικοποιηµένη µορφή του τουρισµού οδήγησε 

σε αλλαγή στην τοπική κοινωνικό-οικονοµική  δοµή που τείνει να γίνει 

αστική, στην εµπορικοποίηση της πολιτιστικής κληρονοµιάς του τόπου 

υποδοχής, καθώς και σε ανατροπή της οικολογικής ισορροπίας και 

υποβάθµιση του φυσικού περιβάλλοντος. 

 Γίνεται πλέον συνείδηση ότι η τουριστική ανάπτυξη δεν µπορεί να 

συνεχιστεί αυθαίρετα.  

Πως όµως θα υπάρξει ο κατάλληλος σχεδιασµός της τουριστικής 

ανάπτυξης ώστε να ελαχιστοποιηθούν όσο το δυνατόν περισσότερο οι 

αρνητικές συνέπειες σε όλους τους τοµείς της κοινωνίας?   

 Για να υπάρξει, όµως, ο κατάλληλος σχεδιασµός της τουριστικής 

ανάπτυξης, θα πρέπει πρώτα από όλα να ληφθεί υπόψιν  η έννοια της 

φέρουσας ικανότητας µιας περιοχής ή ενός τουριστικού προορισµού. 

Οι τουριστικοί προορισµοί έχουν ένα όριο πέρα από το οποίο δεν 

µπορούν  ή δεν πρέπει να περάσουν αφού κινδυνεύουν να υποστούν 
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σηµαντικές αρνητικές συνέπειες στην οικονοµική τους δοµή, στο 

κοινωνικοπολιτιστικό τους σύστηµα και την οικολογική/περιβαλλοντική 

τους ισορροπία. 

 Συγκεκριµένα : φέρουσα ικανότητα είναι η τουριστική συχνότητα 

που µπορεί να γίνει αποδεκτή από το κοινωνικό – οικονοµικό σύστηµα 

µιας περιοχής χωρίς να το αλλάζει ανεπανόρθωτα σε ( οικονοµικό, 

κοινωνικό, πολιτιστικό και περιβαλλοντικό επίπεδο). 

 Σύµφωνα µε τον Παγκόσµιο Οργανισµό Τουρισµού  (W.T.O) 

φέρουσα τουριστική ικανότητα είναι η ικανοποίηση που µπορεί να γίνει 

αποδεκτή χωρίς ζηµιά για το φυσικό περιβάλλον αλλά και το τεχνητό, 

χωρίς ζηµιά κοινωνικό/οικονοµική για την τοπική κοινότητα και τον 

πολιτισµό της και χωρίς να επιβαρύνει την λεπτή ισορροπία µεταξύ 

ανάπτυξης και διατήρησης. 

 Με στατιστικούς όρους, φέρουσα ικανότητα είναι ο αριθµός των 

επισκεπτών που µπορούν να βρεθούν σε έναν τόπο, οποιαδήποτε περίοδο 

ή κατά την διάρκεια ενός χρονικού διαστήµατος  χωρίς ζηµιά στην 

«ελκυστικότητα» της περιοχής ή χωρίς ζηµιά στο φυσικό περιβάλλον. 

 Εφόσον ληφθεί υποψίν  η έννοια της φέρουσας ικανότητας, στο 

σχεδιασµό της τουριστικής ανάπτυξης θα πρέπει να συµπεριληφθούν και 

οι έννοιες  της «αειφορίας» και της «βιώσιµης ανάπτυξης». 

 ΑΕΙΦΟΡΙΑ : είναι η στρατηγική ανάπτυξης η οποία στοχεύει 

να διασφαλίσει την ικανοποίηση των αναπτυξιακών αναγκών µέσα 

στα υφιστάµενα βιοφυσικά όρια στη βάση της ελαχιστοποίησης των 

επιπτώσεων και της βιώσιµης διαχείρισης και εξοικονόµησης στην 

χρήση των φυσικών πόρων.  

 Στόχος της είναι η ισορροπία ανάµεσα στην οικονοµική ανάπτυξη 

– κοινωνική συνοχή – και περιβαλλοντική προστασία σε παγκόσµιο, 

εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Αυτό επιτυγχάνεται µε την 
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εξάλειψη της φτώχειας µε στόχο την κοινωνική ευηµερία, την αλλαγή 

της παραγωγής και κατανάλωσης και την προστασία και διαχείριση των 

φυσικών πόρων ( π.χ. εξεύρεση νέων πηγών ενέργειας, αιολική, ηλιακή 

κλπ). 

ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

Είναι ο τύπος της τουριστικής ανάπτυξης ο οποίος δραστηριοποιείται 

ισόρροπα στην τοπική, κοινωνική, πολιτισµική και περιβαλλοντική 

δοµή της κάθε τουριστικής περιοχής, διαµορφώνοντας παράλληλα 

όρους (υπηρεσίες, υποδοµές, τεχνογνωσία) για την συνεχή 

ανατροφοδότησή της. 

 Η βιώσιµη ανάπτυξη αποτελεί το κέντρο ενός ισόπλευρου 

τριγώνου. Οποιοδήποτε άλλο σηµείο εκτός του κέντρου βάρους είναι 

σηµείο µη ισότιµης σύνθεσης των τριών επιδιώξεων.  
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 Η βιώσιµη ανάπτυξη είναι η οικονοµική εκείνη κατάσταση όπου οι 

απαιτήσεις από το περιβάλλον που τίθενται από τους ανθρώπους, και το 

εµπόριο µπορεί να ικανοποιηθούν χωρίς να µειώνεται η ικανότητα του 

περιβάλλοντος να παρέχει την ίδια ικανοποίηση και στις µελλοντικές 

γενιές. 

ΦΟΡΕΙΣ ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

 Κάτοικοι 

 Τουρίστες – Επισκέπτες 

 Τοπικές τουριστικές επιχειρήσεις 

 Οι τουριστικοί πράκτορες 

 Κρατικοί ή τοπικοί φορείς άσκησης τουριστικής προβολής 

 

Ένα µοντέλο τουρισµού που πληροί τις βασικές αρχές της 

αειφορίας και της βιώσιµης ανάπτυξης είναι ο αειφορικός τουρισµός. Ο 

τουρισµός αυτός διέπεται από την αρχή της αειφορικής ανάπτυξης η 

οποία είναι η ανάπτυξη που πραγµατοποιείται σε µια περιοχή ή χώρα για 

να αντιµετωπιστούν οι τωρινές ανάγκες, χωρίς να θέτει σε κίνδυνο την 

ικανότητα των µελλοντικών γενεών να αντιµετωπίσουν τις δικές τους. 

Με βάση τον παραπάνω ορισµό, η αρχή της αειφορικής 

τουριστικής ανάπτυξης είναι η ανάπτυξη ενός τουριστικού προορισµού η 

οποία χρησιµοποιείται χωρίς να καταστρέφει το περιβάλλον (φυσικό, 

πολιτικό, πολιτιστικό , κοινωνικό) ή τους πόρους του τουριστικού 

προορισµού και  να µπορούν και οι µελλοντικοί τουρίστες να 

προσελκυστούν και να απολαύσουν τόσο το περιβάλλον όσο και τους 

πόρους του εκάστοτε προορισµού που θα επιλέξουν. 

Συµπερασµατικά, ο αειφόρος τουρισµός δεν αποτελεί µια 

εναλλακτική µορφή τουρισµού αλλά είναι µια πολιτική της τουριστικής 

ανάπτυξης και σχεδιασµού που µπορεί να εφαρµοσθεί σε όλες τις µορφές 
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του τουρισµού και ειδικότερα σε περιοχές που επικρατεί ο µαζικός 

τουρισµός και σε αυτές που βρίσκονται στα πρώτα στάδια της ανάπτυξης 

τους, ενθαρρύνοντας έτσι την ανάπτυξη των αειφόρων εναλλακτικών 

µορφών τουρισµού.  

Σκοπός των εναλλακτικών µορφών τουρισµού δεν είναι η 

εξάλειψη του µαζικού τουρισµού και η αντικατάστασή του από τον 

εναλλακτικό αλλά η µείωση του µαζικού τουρισµού στο µέγιστο δυνατό 

βαθµό και αυτό θα επιτευχθεί µε την προσθήκη των εναλλακτικών 

µορφών τουρισµού. 

 Συνεπώς τόσο οι ∆ιεθνείς Οργανισµοί όσο και η Ευρωπαϊκή 

Ένωση στρέφονται στην ανάπτυξη των εναλλακτικών µορφών 

τουρισµού, οι οποίες αποβλέπουν στον σεβασµό του ανθρώπου και του 

περιβάλλοντος και επιµηκύνουν το διάστηµα της τουριστικής περιόδου. 

Τα πεδία εφαρµογής είναι εκεί όπου εµφανίζεται ο µαζικός τουρισµός 

και οι περιοχές µε αρχικά στάδια τουριστικής ανάπτυξης. 

 Οι κυριότερες µορφές οι οποίες εµφανίζονται ή έχουν εµφανιστεί 

στην ελληνική επικράτεια είναι οι ακόλουθες : 

 

 

Α) Αγροτουρισµός 
 

Ο αγροτουρισµός ως τουριστική δραστηριότητα εµφανίζεται σε 

αγροτικές περιοχές µε την µορφή τουριστικών καταλυµάτων, τα οποία 

είναι κατάλληλα εναρµονισµένα µε τα οικεία χαρακτηριστικά του 

περιβάλλοντος . Τα άτοµα τα οποία χρησιµοποιούν αυτή την µορφή 

τουρισµού είναι συνήθως µορφωµένα, ηλικιωµένοι ή ερευνητές. Η 

διάρκεια των διακοπών ποικίλει ανάλογα µε την επιθυµία των 

επισκεπτών και µπορεί να µεταβληθεί π.χ. µπορεί να είναι από ένα 

Σαββατοκύριακο µέχρι 10 – 30 ηµέρες. Ο αγροτουρισµός είναι 
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αντιεποχικός και παρακολουθεί όλες τις φάσεις τη γεωργίας. Η 

προέλευση των επισκεπτών είναι κυρίως από το εσωτερικό της χώρας 

αλλά υπάρχουν και « εξωτερικοί» τουρίστες. 

Ο αγρότης – οικοδεσπότης παρέχει στον φιλοξενούµενο – 

τουρίστα στέγη στην παραδοσιακή της µορφή µε σκοπό να αισθανθεί ως 

κάτοικος της υπαίθρου. Αυτή η µορφή τουρισµού δίνει την δυνατότητα 

στον επισκέπτη να συµµετέχει στην παραγωγική διαδικασία των 

αγροτικών προϊόντων, την ανταλλαγή τεχνογνωσίας µέσα από 

εκπαιδευτικά σεµινάρια για τον τρόπο καλλιέργειας και συγκοµιδής και 

τέλος για την δοκιµή και απόλαυση προϊόντων κατευθείαν από την φύση. 

Το LEADER 1 & 2 και LEADER + περιέχει επιδοτούµενα προγράµµατα 

για την ανάπτυξη του αγροτουρισµού. Μ ε τα 217 προγράµµατα το 

LEADER 1&2 έχει δηµιουργήσει 30000 θέσεις απασχόλησης ενώ η 

χρηµατοδότησή του γίνεται από τα διαρθρωτικά ταµεία,  ΕΚΤ ( 

Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Ταµείο ) , ΕΤΠΑ ( Ευρωπαϊκό Ταµείο 

Περιφερειακής Ανάπτυξης), ΕΓΤΠΕ ( Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο 

Προσανατολισµού και Επενδύσεων). 

 Στην Ευρώπη τα αγροτουριστικά καταλύµατα ξεπερνούν τις 

600000  ενώ στην Ελλάδα έχουµε περισσότερα από 85 καταλύµατα σε 

πάνω από 10 περιοχές ( Εύβοια, Καρδίτσα, Τρίκαλα, Σύρος, Ζαγόρια, 

Κρήτη κ.τ.λ ). 

Ο αγροτουρισµός είναι η πιο διαδεδοµένη µορφή τουρισµού από τις 

εναλλακτικές µορφές στην Ελλάδα.  
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 Άλλες µορφές εναλλακτικού τουρισµού είναι : 

 

 Πολιτιστικός τουρισµός 

 Εκπαιδευτικός ή µορφωτικός τουρισµός 

 Φυσιολατρικός ή περιπατητικός τουρισµός 

 Τουρισµός τρίτης ηλικίας 

 Κοινωνικός τουρισµός 

 Θαλάσσιος τουρισµός 

 Αθλητικός τουρισµός 

 Τουρισµός υγείας 

 Χειµερινός – ορεινός τουρισµός 

 Συνεδριακός τουρισµός 

 

 

Όπως στον µαζικό έτσι και στον εναλλακτικό τουρισµό οι 

αρµόδιοι φορείς που έχουν αναλάβει την υλοποίηση του είναι σχεδόν οι 

ίδιοι µε ελάχιστες διαφοροποιήσεις. Οι φορείς διακρίνονται ανάλογα µε 

τα πεδία δράσης τους σε διεθνείς, εθνικούς, περιφερειακούς και 

τοπικούς. 

Ενδεικτικά σε διεθνές επίπεδο είναι ο WTO  (Παγκόσµιος 

Οργανισµός Τουρισµού ), η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Greenpeace. 

Σε εθνικό επίπεδο είναι τα Υπουργεία ( Ανάπτυξης, ΥΠΕΧΩ∆Ε, 

Γεωργίας, Οικονοµικών), ∆ηµόσιοι Φορείς ( ΕΟΤ, ΕΟΟΜΕΧ ). Σε 

περιφερειακό επίπεδο οι αρµόδιοι φορείς είναι οι Νοµαρχιακές 

Αυτοδιοικήσεις, κι τέλος σε τοπικό επίπεδο είναι οι Οργανισµοί Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ ), Επιχειρηµατίες καθώς και ο τοπικός πληθυσµός.      
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ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

 
 
 
 
 
      1.  Φύλο :  Άντρας        Γυναίκα    

 
 
 
 
 2.  Η ηλικία σας είναι από :   
      

25-35       36-45     46-55    56-65     
 
 
 

      3.  Μορφωτικό επίπεδο :  
 

Πρωτοβάθµια εκπαίδευση       ∆ευτεροβάθµια εκπαίδευση     
Τριτοβάθµια εκπαίδευση            Μεταπτυχιακό-∆ιδακτορικό  

 
 

 
 
      4.  Επάγγελµα :           ..................................... 

 
 
 
 

      5.  Ο τουρισµός σας επηρρέασε στην επιλογή του επαγγελµατός σας; 
 

Ναί        Όχι   
 

 
 
 

6.  Οικογενειακή κατάσταση : 
 

Άγαµος       Έγγαµος        Παιδιά ...... 
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7.  ‘Εχει µεταβλήθει το οικονοµικό σας επίπεδο  από την ανάπτυξη 

του τουρισµού; 

 
Ναι, θετικά       Nαί, αρνητικά      Όχι, δεν έχει µεταβληθεί  

 
 
                                                     
 
       8.Οι σχέσεις σας µε τους τουρίστες είναι :  

 
Καθαρά επαγγελµατικές       Φιλικές      Προσωπικές          

Ανύπαρκτες   
     
 
 
 

 9.Πιστεύετε πως οι πιο στενές σχέσεις µε τους τουρίστες µπορούν να 

οδηγήσουν 

σε οικογενειακά προβλήµατα; 
 

Ναι     Μάλλον ναι       Μάλλον όχι       Όχι      ∆Γ/∆Α  
 
 
 
 

 10.Πιστεύετε ότι η ανάπτυξη του τουρισµού έχει οδηγήσει σε 

υποβάθµιση του περιβάλλοντος στην περιοχή σας ; 
 

Ναι      Όχι      ∆Γ/∆Α  
 
 

 11.Αν ναί,θεωρείται ότι η πολιτεία έχει λάβει τα απαραίτητα µέτρα 

για να αντιµετωπιστεί αυτή η υποβάθµιση; 
 

Ναί      Όχι     ∆Γ/∆Α  
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 12.Κατά τη γνώµη σας, τί αισθητική εικόνα παρουσιάζει η περιοχή 

σας κατά τους θερινούς µήνες ; 

 
Πολύ καλή        Ικανοποιητική      Μέτρια    Προβληµατική       

Απαράδεκτη  
 
 
 
 

  13.Κατά τη γνώµη σας οι  τουρίστες είναι ; 
 

     Άνθρωποι υψηλού οικονοµικού και µορφωτικού επιπέδου     

           Συνηθισµένοι άνθρωποι                                                           

         Άνθρωποι χαµηλού οικονοµικού και µορφωτικού επιπέδου   
 
 
 
 
  14.Πως βλέπετε γενικά το θέµα του Τουρισµού; 
 

Πολύ θετικά       Θετικά       Αδιάφορα       Αρνητικά       

∆Γ/∆Α  
 
 
 
 
 
ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΛΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 

ΣΑΣ !!!! 
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ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ 
 
 

Στα πλαίσια της εργασίας σχετικά µε τις επιπτώσεις του τουρισµού 

θεωρήθηκε καλό να καταρτιστεί  και να συµπληρωθεί ένα 

ερωτηµατολόγιο το οποίο θα µπορούσε να δείξει και την γνώµη µιας 

οµάδας ανθρώπων διαφορετικών ηλικιών, µόρφωσης, οικογενειακής 

κατάστασης κ.λ.π., σχετικά µε το θέµα του τουρισµού. 

 Το δείγµα αφορούσε 100 άτοµα, 56 άντρες και 44 γυναίκες, στην 

πλειοψηφία τους κατοίκους Ηρακλείου, µέσης ηλικίας και µάλλον 

υψηλού µορφωτικού επιπέδου. Τα άτοµα που επιλέχθηκαν ήταν κυρίως 

άνω των 30 ετών, τα οποία και µόνο λόγω ηλικίας θεωρήθηκε 

αναµενόµενο ότι θα έχουν µια πιο συγκροτηµένη άποψη πάνω στο θέµα, 

έχοντας ζήσει το τουριστικό φαινόµενο σε διαφορές εκφάνσεις του, στη 

διάρκεια των δυο τελευταίων δεκαετιών τουλάχιστον. Στα παρακάτω 

γραφήµατα απεικονίζονται οι ηλικίες ( γράφηµα 1 ) και το µορφωτικό 

επίπεδο ( γράφηµα 2 ) των ατόµων του δείγµατος. 
 

 

Γράφηµα 1 : Ηλικιακή κατανοµή 

1

2

3

4

 
1 : 25-35 ετών – 35% 
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2 : 36-45 ετών – 47% 

3 : 46-55 ετών – 16% 

4 : 56-65 ετών –  2% 

 
 Αξίζει να σηµειωθεί ότι το µορφωτικό επίπεδο των ατόµων του 

δείγµατος είναι ιδιαίτερα υψηλό, µε ένα εντυπωσιακό 62% να έχει λάβει 

µόρφωση σε επίπεδο τριτοβάθµιας εκπαίδευσης .  
 

 
Γράφηµα 2 : Μορφωτικό επίπεδο 

1

2

3

4

 
                                           1 : Πρωτοβάθµια εκπ/ση  -      2% 

                                           2 :∆ευτεροβάθµια εκπ/ση –   28% 

                                           3 : Τριτοβάθµια εκπ/ση –      62% 

                                           4 : Μεταπτυχιακές σπουδές – 8%                            
                                                                       

 

 

Από επαγγελµατικής άποψης το δείγµα παρουσιάζει µια µεγάλη 

ποικιλία, αφού περιλαµβάνει ξενοδοχοϋπαλλήλους, µπάρµαν, ξεναγούς, 

ιδιοκτήτες καταστηµάτων, γιατρούς, πολιτικούς µηχανικούς, δασκάλους 

κ.λ.π. Αυτός είναι και ο λόγος που υπάρχει µια σχετική ισορροπία ( 47 

ναι - 53 όχι ) στην ερώτηση για το αν τα άτοµα επηρεάστηκαν από τον 

τουρισµό στην επιλογή του επαγγέλµατός τους. Βλέπουµε λοιπόν ότι οι 

άντρες επηρεάστηκαν από τον τουρισµό σε ένα ποσοστό ~43% σε 
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αντίθεση µε τις γυναίκες που επηρεάστηκαν σε ποσοστό ~55%.Αυτό 

δείχνει ότι οι γυναίκες, σε αρκετά µεγάλο ποσοστό, πιστεύουν πως µέσω 

του τουρισµού έχουν περισσότερες δυνατότητες να προσφέρουν στην 

παραγωγική διαδικασία και να ανεξαρτητοποιηθούν οικονοµικά(κάτι που 

είναι συνυφασµένο µε την εργασία µας περί αναβάθµισής του ρόλου της 

γυναίκας µέσω του τουρισµού).  

Πολύ σηµαντικό είναι το αποτέλεσµα που προκύπτει από τις 

απαντήσεις σχετικά µε το αν ο τουρισµός βελτίωσε ή όχι το οικονοµικό 

επίπεδο των ερωτηθέντων (Γράφηµα 3).Ένα µεγάλο ποσοστό ( 60% ) 

απάντησε ότι το οικονοµικό του επίπεδο βελτιώθηκε εξαιτίας της 

ανάπτυξης του τουρισµού, αποτέλεσµα αναµενόµενο αφού πολλοί από 

τους ερωτηθέντες απασχολούνται στον τουριστικό τοµέα. Τα 40 άτοµα 

απάντησαν ότι δεν υπήρξε βελτίωση, είναι όµως εντυπωσιακό ότι δεν 

ανέφερε κανείς αρνητική µεταβολή του οικονοµικού του επιπέδου λόγω 

του τουρισµού. 
 

 

Γράφηµά 3 : Μεταβολή οικονοµικού επιπέδου  

1

2

3

4

 
1 : Ναι θετικά – 60% 

                                                     2 : Όχι          -   40 % 
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 Οι σχέσεις των ερωτηθέντων µε τους τουρίστες και αν αυτές 

µπορούν να οδηγήσουν σε οικογενειακά προβλήµατα ήταν το θέµα των 

επόµενων δυο ερωτήσεων ( 8-9 ). Όπως φαίνεται και στο γράφηµα 4 οι 

σχέσεις των ντόπιων µε τους τουρίστες είναι κατά κύριο λόγο 

επαγγελµατικές και φιλικές ενώ σε πάρα πολύ λίγες περιπτώσεις 

εξελίσσονται σε πιο προσωπικές και δεν λείπει ένα όχι και τόσο 

ασήµαντο ποσοστό (19%) του οποίου οι σχέσεις µε τους τουρίστες είναι 

ανύπαρκτες. 

 

 
Γράφηµα 4 : Τι είδους είναι οι σχέσεις σας µε τους τουρίστες 

1

2

3

4

 
1 :  Επαγγελµατικές – 24% 

                                                2 : Φιλικές               – 53% 

                                                3 : Προσωπικές       –   4% 

                                                4 : Ανύπαρκτες        – 19% 
 

 

 

 Από το γράφηµα 5 προκύπτει ότι η πλειοψηφία του κόσµου δεν 

πιστεύει πως οι πιο στενές σχέσεις µε τουρίστες οδηγούν σε προβλήµατα, 

εντούτοις δεν είναι χαµηλό το ποσοστό (29%) που διατηρεί τις 

επιφυλάξεις του. 
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Γράφηµα 5 : Οδηγούν οι σχέσεις µε τους τουρίστες                                                          
σε οικογ.προβλήµατα 

1

2

3

4

 
                                                    1 : Ναι               - 11%   

2 : Μάλλον ναι - 18%            

3 : Μάλλον όχι – 33%              

                                                    4 : Όχι             -  38%  
 

 

Οι επόµενες δυο ερωτήσεις (10-11) σκιαγραφούν το πως βλέπουν 

οι ερωτηθέντες το θέµα του περιβάλλοντος. Σύµφωνα µε το εντυπωσιακό 

57%, η τουριστική ανάπτυξη έχει οδηγήσει σε περιβαλλοντική 

υποβάθµιση, ενώ ένα 68% πιστεύει ότι η πολιτεία δεν έχει λάβει τα 

αναγκαία µέτρα ώστε να αντιµετωπίσει αποτελεσµατικά την υποβάθµιση 

αυτή. 

Πολύ  ενδιαφέρον είναι και το συµπέρασµα που προκύπτει από την 

ερώτηση 12, σχετικά µε την αισθητική εικόνα της περιοχής που 

διαµένουν οι ερωτηθέντες, κατά τους θερινούς µήνες. Το 76 % θεωρεί 

πως η εικόνα αυτή κυµαίνεται από µέτρια έως απαράδεκτη (γράφηµα 6). 
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Γράφηµα 6 : τι εικόνα παρουσιάζει η περιοχή σας κατά                                                 

τους θερινούς µήνες 

1

2

3

4

5

 
 1. Πολύ καλή          :   9% 

 2. Ικανοποιητική     : 15% 

                                           3. Μέτρια                : 35% 

                                           4. Προβληµατική    : 14% 

                                           5. Απαράδεκτη        : 27%  
 

 

Στην ερώτηση 13 το γράφηµα θα ήταν µάλλον περιττό , αφού το 

89% θεωρεί πως οι τουρίστες είναι συνηθισµένοι άνθρωποι. Το 

αποτέλεσµα είναι πολύ εντυπωσιακό και έρχεται σε ευθεία αντίθεση µε 

τα όσα υποστηρίχθηκαν στην εργασία περί µιµητισµού και αισθήµατος 

κατωτερότητας απέναντι στους ξένους. Αυτό βέβαια µπορεί να εξηγηθεί 

αν σκεφτούµε ότι οι Έλληνες έχουν συνηθίσει να ζουν µε τους τουρίστες 

και δεν τους βλέπουν πλέον σαν τους «πλούσιους, πολιτισµένους 

Ευρωπαίους», αλλά σαν τους απλούς και καθηµερινούς επισκέπτες, όπως 

είναι στην πραγµατικότητα. Σε αυτή την θεώρηση έχει οδηγήσει και η 

άνοδος του µορφωτικού και οικονοµικού τους επιπέδου. 

Πάντως πέρα και πάνω από απόψεις που διίστανται, το  

συµπέρασµα που προκύπτει είναι ότι σε τελική ανάλυση η πλειοψηφία 

των ερωτηθέντων βλέπει µε θετικό µάτι  το θέµα του τουρισµού. Οι 79 
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βλέπουν θετικά τον τουρισµό, 17 αδιάφορα και µόνο 2 στους 100 

βλέπουν τον τουρισµό αρνητικά. 

 

 
Γράφηµα 7 : Πως βλέπετε γενικά το θέµα του τουρισµού 

1

2

3

4

5

 
1. Πολύ θετικά         : 28% 

                                          2. Θετικά                  : 51% 

                                          3. Αδιάφορα             : 17% 

                                          4. Αρνητικά               : 2% 

                                          5. ∆Ξ/∆Α                   : 2% 
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