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Πεξίιεςε 

Ο ηνπξηζκφο είλαη έλα θαηλφκελν πνπ επεξεάδεη ζεκαληηθά ηελ νηθνλνκία ελφο 

ηφπνπ, ην πεξηβάιινλ θαη ηελ ηνπηθή θνηλσλία. Η ρψξα καο είλαη έλαο πνιχ 

δηαδεδνκέλνο πξννξηζκφο θαη ν ηνπξηζκφο έλαο απφ ηνπο βαζηθνχο ππιψλεο ηεο 

νηθνλνκίαο. Η Ιθαξία σο λεζησηηθή πεξηνρή δέρεηαη ηα ηειεπηαία ρξφληα απμεκέλεο 

ξνέο επηζθεπηψλ κε απνηέιεζκα ε δξαζηεξηφηεηα απηή λα επεξεάδεη πνιιέο πηπρέο 

ηεο δσήο ησλ ληφπησλ. θνπφο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη λα δηεξεπλεζεί ε εμέιημε 

ηνπ ηνπξηζκνχ ζηελ Ιθαξία. Δμεηάδνληαη νη παξάγνληεο (θνηλσληθνί, νηθνλνκηθνί, 

θ.α.) νη νπνίνη δηακφξθσζαλ ην ηνπξηζηηθφ πξντφλ ζηελ ζεκεξηλή ηνπ κνξθή. 

Λακβάλνληαο ππφςε ηα ζηνηρεία πνπ πξνθχπηνπλ, γίλεηαη πξνζπάζεηα λα 

απνηηκεζνχλ νη επηπηψζεηο ηνπ ηνπξηζκνχ ζην λεζί (ζην πεξηβάιινλ, ζηελ θνηλσλία, 

ηελ νηθνλνκία). Λακβάλνληαο ππφςελ ηελ πεξίπησζε ηεο Ιθαξίαο πξνθχπηεη πσο ε 

ηνπξηζηηθή δξαζηεξηφηεηα κπνξεί λα απνηειέζεη ζεκαληηθφ παξάγνληα αλάπηπμεο 

γηα ηνλ ηφπν. ε απηφ ζεκαληηθφ ξφιν παίδεη ην γεγνλφο νηη ε ηνπξηζηηθή 

δξαζηεξηφηεηα δελ είλαη ε θχξηα πεγή εζφδσλ γηα ηνπο ληφπηνπο, θαζψο θαη νη 

ηδηαίηεξνη θνηλσληθνί δεζκνί ησλ ληφπησλ πνπ είλαη αξθεηά ηζρπξνί ψζηε λα 

αληηζηέθνληαη ζηελ αιιίσζε ησλ εζψλ θαη εζίκσλ ηνπο. Σέινο ηα φπνηα 

κεηνλεθηήκαηα έρνπλ πξνθχςεη απφ ηνλ ηνπξηζκφ, ζε κεγάιν βαζκφ νθείινληαη ζε 

θαθή δηαρείξηζε απφ ηελ πιεπξά θξάηνπο θαη φρη ζηελ ζπκπεξηθνξά ληφπησλ θαη 

ηνπξηζηψλ. 
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1. Δηζαγσγή 

Σα ηειεπηαία ρξφληα ε αλάπηπμε ηνπ ηνπξηζκνχ ζηελ Ιθαξία είλαη δηαξθψο 

απμαλφκελε. Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα λα αλαξσηηνχληαη φιν θαη πην ζπρλά νη 

ληφπηνη γηα ην αλ ε δξαζηεξηφηεηα απηή ηειηθά επλνεί ηνλ ηφπν ηνπο ή ηνλ 

επηβαξχλεη. Ο ιφγνο πνπ ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα επηιέρζεθε έηλαη γηα λα άπαληεζεί ην 

εξψηεκα θαη λα θαηαγξαθεί ε απάληεζε. Σν δεηνχκελν είλαη ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο 

εξγαζίαο απηήο λα απνηειέζνπλ κηα αθεηεξία γηα πεξαηηέξσ αλάιπζε κεηαμχ ησλ 

ληφπησλ. θνπφο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη λα δηεξεπλεζεί ε εμέιημε ηνπ 

ηνπξηζκνχ ζηελ Ιθαξία. Να εμεηαζηνχλ νη παξάγνληεο (θνηλσληθνί, νηθνλνκηθνί, θ.α.) 

νη νπνίνη δηακφξθσζαλ ην ηνπξηζηηθφ πξντφλ ζηελ ζεκεξηλή ηνπ κνξθή. 

Λακβάλνληαο ππφςε ηα ζηνηρεία πνπ ζα πξνθχςνπλ, γίλεηαη πξνζπάζεηα λα 

απνηηκεζνχλ νη επηπηψζεηο ηνπ ηνπξηζκνχ ζην λεζί (ζην πεξηβάιινλ, ζηελ θνηλσλία, 

ηελ νηθνλνκία). 

ηελ παξνχζα εξγαζία δφζεθε κηα πεξηγξαθή ηνπ ηνπξηζκνχ θαη πεξηγξάθεθαλ ηα 

βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ. Έγηλε κηα ηζηνξηθή αλαδξνκή σο πξνο ηελ γέλλεζε θαη 

ηελ εμέιημε ηνπ θαηλνκέλνπ. Πεξηγξάθεθαλ νη παξάγνληεο (νηθνλνκηθνί, 

ςπρνινγηθνί, θ.α.) πνπ επεξεάδνπλ ηνλ ηνπξηζκφ σο δξαζηεξηφηεηα. ηε ζπλέρεηα 

θαη εθφζνλ έρεη γίλεη ζηνλ αλαγλψζηε πεξηγξαθή ησλ βαζηθψλ ελλνηψλ πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηνλ ηνπξηζκφ, αλαιχεηαη ε Διιεληθή ηνπξηζηηθή αγνξά, κε ζθνπφ λα 

γίλεη θαηαλνεηφ ην επξχηεξν πεξηβάιινλ κέζα ζην νπνίν εμειίζζεηαη ε ηνπξηζηηθή 

δξαζηεξηφηεηα ζην λεζί ηεο Ιθαξίαο (απφ ην γεληθφ ζην εηδηθφ). ηε ζπλέρεηα γίλεηαη 

πξνζπάζεηα λα δνζεί ζηνλ αλαγλψζηε κηα εηθφλα γηα ηελ θαηάζηαζε ηνπ ηνπξηζκνχ 

ζηελ Ιθαξία, ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θαη πνηνη παξάγνληεο ζπληέιεζαλ ψζηε λα 

δηακνξθσζεί ζηελ παξνχζα θαηάζηαζε. Έπεηηα, ιακβάλνληαο ππφςε φια ηα 

παξαπάλσ, αλαιχνληαη νη επηπηψζεηο ηνπ ηνπξηζκνχ ζην λεζί. Σέινο παξαηίζεληαη ηα 

ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ εθπφλεζε ηεο εξγαζίαο. 

 

1.1 Βαζηθέο έλλνηεο ηνπ Τνπξηζκνύ 

Ο ηνπξηζκφο κπνξεί λα νξηζζεί σο έλα απηνδχλακν θαηλφκελν, κε δχν ζπληζηψζεο: 

ηελ θαηαλάισζε θαη ηνλ ειεχζεξν ρξφλν. Αλαπηχρζεθε απφηνκα ζε παγθφζκην 

επίπεδν θαη ζήκεξα ζεσξείηαη σο έλα θνηλφηππν θαη αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο 

θαζεκεξηλήο δσήο (Βαξβαξέζνο, 1998). 
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Ο ηνπξηζµφο δελ απνηππψλεηαη ζε έλα µεµνλσµέλν θιάδν, θαζψο ζπλδέεηαη µε έλα 

επξχ θάζµα νηθνλνµηθψλ δξαζηεξηνηήησλ γηα ηελ παξαγσγή αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ 

πνπ θαηαλαιψλνληαη απφ ηνπο επηζθέπηεο µηαο πεξηνρήο. Πξνθεηµέλνπ επνµέλσο, λα 

αλαιπζεί ε επίδξαζε ηνπ ζηελ νηθνλνµία είλαη αλαγθαίνο ν πξνζδηνξηζµφο ησλ 

νηθνλνµηθψλ δξαζηεξηνηήησλ (θιάδσλ) πνπ ζπµµεηέρνπλ ζηελ παξαγσγή-δηάζεζε 

αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ πνπ ζπλζέηνπλ ηελ ηνπξηζηηθή δαπάλε (θαηαλάισζε). 

Ωο ηνπξηζηηθή δαπάλε νξίδεηαη ην πνζφ πνπ θαηαβάιιεηαη γηα ηελ απφθηεζε 

θαηαλαισηηθψλ αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ γηα ίδηα ρξήζε ή πξνο ηξίηνπο ηφζν γηα ηελ 

πξαγµαηνπνίεζε ελφο ηαμηδηνχ φζν θαη θαηά ηε δηάξθεηά ηνπ. Πεξηιαµβάλεη ηηο 

δαπάλεο ησλ επηζθεπηψλ, φπσο επίζεο θαη ηα έμνδα πνπ θαηαβάιινληαη απφ άιια 

άηνµα γηα ινγαξηαζµφ εθείλσλ. Κπξηφηεξεο θαηεγνξίεο ηνπξηζηηθήο δαπάλεο 

απνηεινχλ:  

 

 ε εηζεξρφµελε ηνπξηζηηθή δαπάλε, δειαδή ε δαπάλε απφ αιινδαπνχο 

επηζθέπηεο νη νπνίνη ηαμηδεχνπλ ζε µηα ρψξα αλαθνξάο 

 ε εγρψξηα ηνπξηζηηθή δαπάλε ε νπνία πεξηιαµβάλεη ηελ θαηαλάισζε ησλ 

εµεδαπψλ επηζθεπηψλ ζηε ρψξα αλαθνξάο θαη 

 ε εμεξρφµελε ηνπξηζηηθή δαπάλε πνπ ζρεηίδεηαη µε ηα ηαμίδηα εµεδαπψλ ζε 

ρψξεο άιιεο απφ εθείλε ηεο µφληµεο δηαµνλήο ηνπο.  

 

Γηα ηελ εθηίµεζε ηεο επίδξαζεο ηνπ ηνπξηζµνχ ζηελ ειιεληθή νηθνλνµία 

ιαµβάλνληαη ππφςε ε εηζεξρφµελε θαη ε εγρψξηα ηνπξηζηηθή δαπάλε, ην άζξνηζµα 

ησλ νπνίσλ απνηειεί ηελ εζσηεξηθή ηνπξηζηηθή δαπάλε (internal tourism 

consumption). Η θαηαλάισζε ηνπ εμεξρφµελνπ ηνπξηζµνχ απνηειεί αμία πνπ 

δηνρεηεχεηαη ζε πεξηνρέο µε µφληµεο εγθαηάζηαζήο ηνπο θαη γηα ην ιφγν απηφ δελ 

ζπλππνινγίδεηαη ζηελ εθηίµεζε ηεο επίδξαζεο ηνπ ηνπξηζµνχ ζηελ εγρψξηα 

νηθνλνµία (ΙΟΒΔ, 2012). 

Η ζχλδεζε ελφο πξντφληνο µε ηνλ ηνπξηζµφ θαζνξίδεηαη απφ ηελ ηδηφηεηα ηνπ 

θαηαλαισηή σο επηζθέπηε ζε έλαλ πξννξηζµφ. Γηα ην ζθνπφ απηφ ρξεζηµνπνηείηαη ν 

φξνο «ηνπξηζηηθφ ραξαθηεξηζηηθφ πξντφλ»  γηα λα πεξηγξάςεη αγαζά θαη ππεξεζίεο ε 

δήηεζε ησλ νπνίσλ ζα ήηαλ πνιχ µηθξή ζε µηα νηθνλνµία φπνπ ν ηνπξηζµφο δελ ζα 

είρε αλαπηπρζεί. Δπνµέλσο, νη θαηεγνξίεο πξντφλησλ πνπ ρξεζηµνπνηνχληαη γηα ηελ 

εθηίµεζε ηεο ηνπξηζηηθήο δαπάλεο ζπλδένληαη µε ηηο αλάγθεο ελφο επηζθέπηε ζε µηα 
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πεξηνρή πνπ δελ απνηειεί ηνλ ηφπν µφληµεο θαηνηθίαο ηνπ θαη δηαθξίλνληαη ζηα 

θαηαιχµαηα, ζηελ δηαηξνθή (θαγεηφ θαη πνηά), ζηηο µεηαθνξέο, ζηηο ππεξεζίεο ησλ 

ηαμηδησηηθψλ πξαθηνξείσλ, ζηηο ςπραγσγηθέο-πνιηηηζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ζηηο 

αγνξέο αλαµλεζηηθψλ, αιιά θαη πξντφλησλ θαζεµεξηλήο ρξήζεο (ΙΟΒΔ, 2012). 

 

Ο ηνπξηζκφο είλαη έλαο επξέσο δηαδεδνκέλνο ηξφπνο ςπραγσγίαο, εηδηθά ζηνλ Γπηηθφ 

Κφζκν, ελψ παξάιιεια απνηειεί κηα πνιχ κεγάιε βηνκεραλία θαη ζεκαληηθφηαηε 

πεγή εζφδσλ γηα ηηο ηνπξηζηηθέο ρψξεο κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη ε ρψξα καο. (Tourism 

highlights, 2016). 

Πνιιέο είλαη νη πξνζπάζεηεο πνπ έρνπλ γίλεη γηα λα δνζεί έλαο επαθξηβήο νξηζκφο ηνπ 

Σνπξηζκνχ. Απφ ηα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ, πέληε κπνξνχλ λα εμαθξηβσζνχλ 

ελλνηνινγηθά θαη ζπγθεθξηκέλα ηα εμήο (Tourism highlights, 2016): 

 Ο ηνπξηζκφο είλαη απνηέιεζκα κεκνλσκέλεο ή νκαδηθήο κεηαθίλεζεο 

αλζξψπσλ ζε δηάθνξνπο ηνπξηζηηθνχο πξννξηζκνχο θαη ε δηακνλή ηνπο ζε 

απηνχο επί ηνπιάρηζηνλ έλα 24σξν κε ζθνπφ ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ 

ςπραγσγηθψλ ηνπο αλαγθψλ. 

 Οη δηάθνξεο κνξθέο ηνπ ηνπξηζκνχ πεξηιακβάλνπλ απαξαίηεηα δχν βαζηθά 

ζηνηρεία: Σν ηαμίδη ζηνλ ηνπξηζηηθφ πξννξηζκφ θαη ηε δηακνλή ζε απηφλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηεο δηαηξνθήο. 

 Σν ηαμίδη θαη ε δηακνλή ιακβάλνπλ ρψξα εθηφο ηνπ ηφπνπ ηεο κφληκεο 

δηακνλήο ησλ αλζξψπσλ πνπ απνθαζίδνπλ λα κεηαθηλεζνχλ γηα ηνπξηζηηθνχο 

ιφγνπο. 

 Η κεηαθίλεζε αλζξψπσλ ζε δηάθνξνπο ηνπξηζηηθνχο πξννξηζκνχο είλαη 

πξνζσξηλνχ θαη βξαρπρξφληνπ ραξαθηήξα, πνπ ζεκαίλεη φηη πξφζεζή ηνπο 

είλαη λα επηζηξέςνπλ ζηνλ ηφπν ηεο κφληκεο θαηνηθίαο ηνπο κέζα ζε ιίγεο, 

κέξεο, βδνκάδεο ή κήλεο. 

 Οη άλζξσπνη επηζθέπηνληαη ηνπξηζηηθνχο πξννξηζκνχο γηα ηνπξηζηηθνχο 

ιφγνπο, δειαδή γηα ιφγνπο άιινπο απφ εθείλνπο ηεο κφληκεο δηακνλήο ηνπο ή 

ηεο επαγγεικαηηθήο απαζρφιεζήο ηνπο. 

 

Σν 1941 νη θαζεγεηέο Hunziker θαη Krapf ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Βέξλεο 

ππνζηήξημαλ ηελ άπνςε πσο ν ηνπξηζκφο πξέπεη λα νξηζηεί ζαλ ην ζχλνιν ησλ 

θαηλνκέλσλ θαη ζρέζεσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ πξαγκαηνπνίεζε ελφο ηαμηδηνχ ζε 

έλαλ πξννξηζκφ θαη ηε δηακνλή ζε απηφλ κε κφληκσλ θαηνίθσλ ηνπ. 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A8%CF%85%CF%87%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%B3%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CE%9A%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CE%9A%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CE%9A%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B9%CE%BF%CE%BC%CE%B7%CF%87%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A4%CE%B1%CE%BE%CE%AF%CE%B4%CE%B9&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%AD%CF%81%CE%BD%CE%B7
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Σν 1937 ε Δπηηξνπή Δκπεηξνγλσκφλσλ ηεο Κνηλσλίαο ησλ Δζλψλ ζχζηεζε ζηηο 

ρψξεο-κέιε ηεο λα πηνζεηήζνπλ έλαλ νξηζκφ πνπ ραξαθηήξηδε ηνλ ηνπξίζηα ζαλ έλα 

άηνκν πνπ ηαμηδεχεη γηα έλα ρξνληθφ δηάζηεκα 24 σξψλ ή πεξηζζφηεξν ζε κηα ρψξα 

δηαθνξεηηθή απφ εθείλε πνπ δηακέλεη κφληκα. 

Γπφκηζε δεθαεηίεο αξγφηεξα, ην 1963 ε Γηάζθεςε ησλ Ηλσκέλσλ Δζλψλ γηα Γηεζλή 

Σαμίδηα θαη Σνπξηζκφ, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηε Ρψκε ζπκθψλεζε ν φξνο 

επηζθέπηεο λα πεξηγξάθεη θάζε άηνκν πνπ επηζθέπηεηαη κία ρψξα δηαθνξεηηθή απφ 

εθείλε πνπ δηακέλεη κφληκα, γηα νπνηνδήπνηε ιφγν εθηφο απφ εθείλν ηεο άζθεζεο 

ελφο επαγγέικαηνο γηα ην νπνίν λα ακνίβεηαη κε ρξεκαηηθνχο πφξνπο ηεο ρψξαο ηελ 

νπνία επηζθέπηεηαη. Ο νξηζκφο απηφο θαιχπηεη δχν θαηεγνξίεο επηζθεπηψλ: 

 

 Σνπο ηνπξίζηεο: άηνκα πνπ επηζθέπηνληαη κηα ρψξα θαη δηακέλνπλ ζε απηήλ 

ηνπιάρηζηνλ επί έλα 24σξν, θαη ησλ νπνίσλ νη ιφγνη επίζθεςεο είλαη ηηο 

πεξηζζφηεξεο θνξέο δηαθνπέο, επαγγεικαηηθνί, πγείαο, ζπνπδέο, ζπκκεηνρή ζε 

απνζηνιή ή ζχζθεςε ή ζπλέδξην, επίζθεςε θίισλ ή ζπγγελψλ, ζξεζθεπηηθνί 

θαη άζιεζε. 

 

 Σνπο εθδξνκείο: άηνκα πνπ επηζθέπηνληαη κηα ρψξα θαη δηακέλνπλ ζε απηή 

ιηγφηεξν απφ έλα 24σξν. ε απηνχο πεξηιακβάλνληαη νη επηβάηεο 

θξνπαδηεξφπινησλ, νη επηζθέπηεο πνπ έξρνληαη θαη θεχγνπλ ηελ ίδηα κέξα 

ρσξίο λα δηαλπθηεξεχζνπλ, θαζψο επίζεο θαη ηα πιεξψκαηα πινίσλ, 

αεξνπιάλσλ θιπ. 

 

Σηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ν ηνπξηζκφο έρεη απνηειέζεη έλαλ απφ ηνπο 

ζεκαληηθφηεξνπο κνρινχο αλάπηπμεο γηα ηελ νηθνλνκία πνιιψλ πεξηνρψλ. 

πλνπηηθά, νη θπξηφηεξεο επηπηψζεηο ηνπ ηνπξηζκνχ ζηελ νηθνλνκία κηαο πεξηνρήο 

ζπκπεξηιακβάλνπλ ηε ζπλεηζθνξά εζφδσλ γηα ην θξάηνο κέζσ ηεο θνξνινγίαο, ηε 

δεκηνπξγία ζέζεσλ εξγαζίαο θαη εζφδσλ γηα ηνπο ληφπηνπο θαηνίθνπο θαη ηελ 

πεξηθεξεηαθή θαηαλνκή ηεο αλάπηπμεο θαη ηεο ηνπξηζηηθήο θαηαλάισζεο, (Σζάξηαο 

Π., 1996)  

  

Η δηαζχλδεζε ηνπ ηνπξηζηηθνχ ηνκέα κε ηνπο ινηπνχο θιάδνπο ηεο νηθνλνκίαο είλαη 

κεγαιχηεξε ζηνλ ελαιιαθηηθφ ηνπξηζκφ θαη παξάιιεια  ε δηαξξνή ρξεκάησλ έμσ 

απφ ηελ ηνπηθή νηθνλνκία γηα αγνξέο πξνκεζεηψλ, ηελ εμάξηεζε απφ μέλνπο 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%BD%CE%AF%CE%B1_%CF%84%CF%89%CE%BD_%CE%95%CE%B8%CE%BD%CF%8E%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/1963
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CE%BD%CF%89%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%B1_%CE%88%CE%B8%CE%BD%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CF%8E%CE%BC%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%81%CE%BF%CF%85%CE%B1%CE%B6%CE%B9%CE%B5%CF%81%CF%8C%CF%80%CE%BB%CE%BF%CE%B9%CE%BF
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νξγαλσηέο ηαμηδηψλ θαη γηα επελδχζεηο απφ μέλνπο επελδπηέο είλαη κεησκέλε. 

Δπηπιένλ ν ζσζηά ζρεδηαζκέλνο ηνπξηζκφο έρεη πεξηνξηζκέλεο αξλεηηθέο επηπηψζεηο 

ζηα νηθνζπζηήκαηα θαη ζηελ παξαδνζηαθή αξρηηεθηνληθή, ελψ νη νηθνλνκηθέο 

εηζξνέο απφ ηνπο εηζεξρφκελνπο ηνπξίζηεο κπνξνχλ λα δηνρεηεπζνχλ γηα ηελ 

πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, θαζψο θαη γηα ηελ θάιπςε ηνπηθψλ αλαπηπμηαθψλ 

αλαγθψλ. 

 

Η αλάπηπμε ηνπ ηνπξηζκνχ έρεη ζεκαληηθέο ζεηηθέο θαη αξλεηηθέο επηπηψζεηο. Η 

ζεκαζία ηνπ ηνπξηζκνχ θαη ηδηαίηεξα ε νηθνλνκηθή ζεκαζία ηνπ είλαη εκθαλήο απφ 

ηελ πξαγκαηνπνίεζε κεγάισλ έξγσλ ηνπξηζηηθήο ππνδνκήο (καξίλεο, ιηκάληα, 

βειηίσζε νδηθνχ δηθηχνπ ζηα λεζηά θιπ), απφ ηνπο θξαηηθνχο θνξείο(δήκνπο 

πεξηθέξεηο θιπ) απφ ηε δεκηνπξγία ππνπξγείσλ ηνπξηζκνχ θαη απφ ηνλ 

πνιιαπιαζηαζκφ ησλ ηνπξηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ. 

 

Η αλάπηπμε ηνπ ηνπξηζκνχ ζπκβάιεη ζηελ δεκηνπξγία λέσλ ζέζεσλ απαζρφιεζεο, 

ζηελ ηφλσζε ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο ηεο πεξηθέξεηαο, ζηελ 

πξαγκαηνπνίεζε κεγάισλ επελδχζεσλ ζε έξγα ηνπξηζηηθήο ππνδνκήο, ζηελ 

αληηκεηψπηζε ηνπ ειιείκκαηνο ηνπ ηζνδπγίνπ πιεξσκψλ θαη ζηελ αχμεζε ηνπ 

εζληθνχ εηζνδήκαηνο.  

Πην ζπγθεθξηκέλα ν ηνπξηζκφο επεξεάδεη ζεκαληηθά: 

 

 Σελ θαηαλάισζε. Γεκηνπξγείηαη δήηεζε γηα ηνπξηζηηθά πξντφληα θαη ππεξεζίεο, πνπ 

απνηειεί κέξνο ηεο ζπλνιηθήο θαηαλάισζεο ζηε ρψξα.  

 

 Σελ παξαγσγή. Η πξνζθνξά ηνπξηζηηθψλ πξντφλησλ είλαη ρσξίο ακθηβνιία 

επηθεξδήο απηά λα έρνπλ παξαρζεί ζηε ρψξα πνπ ηα πξνζθέξεη.  

 

 Σελ απαζρφιεζε. Η παξαγσγή ηνπξηζηηθψλ πξντφλησλ εληζρχεη άκεζα ηελ 

απαζρφιεζε. Η ηφλσζε ηεο θαηαλάισζεο εληζρχεη θαη απηή κε ηε ζεηξά ηεο 

ηελ παξαγσγή πξντφλησλ, άξα θαη ηελ απαζρφιεζε. 

 

Λακβάλνληαο ππφςε ηελ πεξίπησζε ηεο Ιθαξίαο, πξέπεη λα ζεκεηψζνπκε φηη αλ θαη 

δελ ππήξμε θαηά ην παξειζφλ ηνπξηζηηθφ λεζί, ηα ηειεπηαία ρξφληα ε άλζηζε ηνπ 

θιάδνπ γλσξίδεη κεγάιε άλνδν. Ο επηζθέπηεο κπνξεί λα βξεη πιένλ πνιιά 
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ηνπξηζηηθά αγαζά φπσο ζαιάζζηα ζπνξ, λπρηεξηλή δσή, θαηαζηήκαηα θαη ελνηθηάζεηο 

απηνθηλήησλ. Οη θάηνηθνη ηνπ λεζηνχ δνπλ απφ ηελ αιηεία θαη ηε γεσξγία, πνιινί 

εξγάδνληαη σο λαπηηθνί θαη ην πνζνζηφ φζσλ αζρνινχληαη κε ηνλ ηνπξηζκφ ζπλερψο 

απμάλεηαη. 

 

1.2 Ιζηνξηθή αλαδξνκή ηνπ ηνπξηζκνύ 

 

Ο ηνπξηζκφο κπνξεί λα νξηζζεί σο έλα απηνδχλακν θαηλφκελν, κε δχν ζπληζηψζεο: 

ηελ θαηαλάισζε θαη ηνλ ειεχζεξν ρξφλν. Αλαπηχρζεθε απφηνκα ζε παγθφζκην 

επίπεδν θαη ζήκεξα ζεσξείηαη σο έλα θνηλφηππν θαη αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο 

θαζεκεξηλήο δσήο (Βαξβαξέζνο, 1998). 

Δπί πνιιέο δεθαεηίεο δφζεθαλ δηάθνξνη νξηζκνί γηα ηνλ «ηνπξηζκφ» απφ εηδηθνχο επί 

ηνπ ζέκαηνο απηνχ. Ο πξψηνο νξηζκφο δφζεθε ην 1942 απφ ηνπο Hunziger θαη Krapf 

θαη ήηαλ ν αθφινπζνο : «Σνπξηζκφο είλαη ην ζχλνιν ησλ ζρέζεσλ θαη θαηλφκελσλ 

πνπ πξνθχπηνπλ απφ ην ηαμίδη πξνο έλαλ ηφπν θαη ηελ παξακνλή μέλσλ ζηνλ ηφπν 

απηφ, εθφζνλ ε παξακνλή δελ έρεη ηνλ ραξαθηήξα ηεο κφληκεο εγθαηάζηαζεο θαη 

ζπλεπψο δελ αζθείηαη θάπνηα δξαζηεξηφηεηα γηα ηελ εμαζθάιηζε εηζνδήκαηνο» 

(Κνχηνπιαο, 2001). 

Ο ηνπξηζκφο είλαη κία πνιχ ζεκαληηθή νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα θαη νη βάζεηο ηεο 

ζχγρξνλεο κνξθήο ηνπ βξίζθνληαη ζηνλ 18
ν
 θαη θπξίσο ζηνλ 19

ν
 αηψλα. Η ιέμε 

ηνπξηζκφο έθαλε ηελ εκθάληζή ηεο ηνλ 19
ν
 αηψλα θαη πξνέξρεηαη απφ ηελ αγγιηθή θαη 

γαιιηθή ιέμε tour. Δίλαη φκσο κηα έλλνηα πνπ πεγάδεη απφ ηελ αξραηφηεηα. Οη πξψηνη  

ηαμηδηψηεο ήηαλ επηζηήκνλεο θαη έκπνξνη πνπ ζπλέδεαλ ην ηαμίδη κε ην επάγγεικά 

ηνπο (Σζαξηαο, 1996). . Η εηζαγσγή ηνπ ρξήκαηνο ζηηο αληαιιαγέο απφ ηνπο 

νπκέξηνπο θαζψο θαη ηεο ζθελνεηδνχο γξαθήο θαη ηεο ξφδαο, ηνπο δίλεη ηνλ ηίηιν 

ησλ ηδξπηψλ ηνπ ηνπξηζκνχ. Η βειηίσζε ησλ κεηαθνξηθψλ κέζσλ, ε ράξαμε 

κεγαιχηεξσλ δξφκσλ θαη ε αλάπηπμε ησλ ζαιάζζησλ κεηαθνξψλ δίλνπλ κεγάιε 

ψζεζε ζηε πξαγκαηνπνίεζε ηαμηδηψλ.  

 

Ο ηνπξηζκφο πάληνηε ζρεηηδφηαλ κε ηνλ ειεχζεξν ρξφλν θαη ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ 

κπνξνχζαλ λα επηηειεζηνχλ εληφο απηνχ. Η εμάπισζε ηεο Ρσκατθήο Απηνθξαηνξίαο 

ζπληέιεζε ζηελ βειηίσζε ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ, ζηελ αζθάιεηα ζηηο κεηαθνξέο θαη 

ζηελ εμεηδίθεπζε ησλ ηνπξηζηηθψλ ηαμηδηψλ. Πνιιέο πεξηνρέο (Διιάδα, Αίγππηνο 
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θιπ.) γίλνληαη πφινο έιμεο ηνπξηζηψλ ηφζν γηα ζξεζθεπηηθνχο φζν θαη γηα 

πνιηηηζηηθνχο ιφγνπο (Σζάξηαο, 1996). Σνλ Μεζαίσλα νη πεξηζζφηεξεο κεηαθηλήζεηο 

πξαγκαηνπνηνχληαλ γηα ζξεζθεπηηθέο εθδειψζεηο, γηνξηέο θαη ηακαηηθέο ζεξαπείεο. 

 

Σελ πεξίνδν ηεο Αλαγέλλεζεο νη αλάγθεο ησλ ηαμηδησηψλ άιιαμαλ θαη νη γφλνη ησλ 

αξηζηνθξαηηθψλ νηθνγελεηψλ ελζαξξχλνληαη λα ηαμηδέςνπλ ζηελ Δπξψπε κε ζθνπφ 

ηηο ζπνπδέο. Παξάιιεια κε ηελ αλάπηπμε ησλ νξγαλσκέλσλ ηαμηδηψλ ζηελ Δπξψπε, 

άξρηζαλ νη κεγάιεο εμεξεπλήζεηο ζηελ Ακεξηθή, Αθξηθή, Αζία, Απζηξαιία θαη 

Ωθεαλία. Οη ιανί ηεο Δπξψπεο δηαπηζηψλνπλ κεηά ηελ αλαθάιπςε ησλ λέσλ ρσξψλ 

πσο ν νξίδνληαο ησλ ηαμηδηψλ ηνπο δηεπξχλεηαη. 

Ο 19
νο

 αηψλαο είλαη ν αηψλαο φπνπ ππήξμε κηα ηεξάζηηα αλάπηπμε ηνπ ηνπξηζκνχ πνπ 

νδήγεζε ζηελ κειινληηθή καδηθνπνίεζή ηνπ. Γχν ηερλνινγηθέο αιιαγέο ζηηο αξρέο 

ηνπ 19νπ αηψλα δηαδξακάηηζαλ πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ εμέιημε ηνπ ηαμηδηνχ: ε 

εκθάληζε ηνπ ζηδεξφδξνκνπ θαη ε λαππήγεζε ηνπ αηκφπινηνπ. Καζψο, φκσο, ν 

ηνπξηζκφο αλαπηπζζφηαλ εκθαλίζηεθε ε αλάγθε γηα νξγάλσζε ηεο κεηαθίλεζεο θαη 

φισλ εθείλσλ ησλ ζηνηρείσλ πνπ απαξηίδνπλ ην ηαμίδη. Έηζη, έθαλαλ ηελ εκθάληζή 

ηνπο εηαηξίεο πνπ αλαιάκβαλαλ ηελ νξγάλσζε ηνπ νκαδηθνχ ηαμηδηνχ, βάδνληαο ηα 

ζεκέιηα ηνπ tour operating θαη ησλ γξαθείσλ ηαμηδηψλ. Σν πξψην ηνπξηζηηθφ 

πξαθηνξείν δεκηνπξγήζεθε απφ ηνλ Σφκαο Κνπθ ην 1841 ζηελ Αγγιία. 

Ο 20νο αηψλαο απνηειεί ζπλέρεηα ηνπ πξνεγνχκελνπ αηψλα ζηνλ ηνπξηζηηθφ ηνκέα. Ο 

νξγαλσκέλνο καδηθφο ηνπξηζκφο αλζίδεη θαη ε Δπξψπε γίλεηαη ν δεκνθηιέζηεξνο 

ηνπξηζηηθφο πξννξηζκφο γηα ηνπο Ακεξηθαλνχο. Η καδηθή παξαγσγή ηνπ απηνθηλήηνπ 

νδεγεί ζηε δεκηνπξγία λένπ νδηθνχ δηθηχνπ θαη ζηελ κεγάιε αλάπηπμε ηνπ 

εζσηεξηθνχ ηνπξηζκνχ. Η ρξεζηκνπνίεζε ηνπ αεξνπιάλνπ είλαη ε βάζε ζηελ νπνία 

ζηεξίρζεθε ε καδηθνπνίεζε ηνπ δηεζλνχο ηνπξηζκνχ ζηελ κεηαπνιεκηθή πεξίνδν. Σα 

αλαπηπγκέλα θξάηε πξνσζνχλ ηνλ ηνπξηζκφ σο νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα κε ζεηηθά 

απνηειέζκαηα γηα ηηο νηθνλνκίεο ηνπο θαη δηακνξθψλνπλ ην θαηάιιειν ζεζκηθφ 

πιαίζην πνπ ζα εληζρχζεη, νξγαλψζεη θαη ζα ειέγμεη απηή ηελ ηαρχηαηα 

αλαπηπζζφκελε «βηνκεραλία» (Σζάξηαο, 1996). Μεηά ην 1950 ε αλάπηπμε ηνπ 

ηνπξηζκνχ είλαη αικαηψδεο θαη απνηειεί πιένλ έλα νηθνλνκηθφ ηνκέα πνπ επεξεάδεη 

άκεζα ηηο ρψξεο φπνπ  αλαπηχζζεηαη. 
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2. Φαξαθηεξηζηηθά ηνπ ηνπξηζκνύ 

2.1 Γηαθξίζεηο ηνπ Τνπξηζκνύ 

 

Τπάξρνπλ δηάθνξα είδε ηνπξηζκνχ αλάινγα κε ηε ρψξα πξνέιεπζεο ησλ ηνπξηζηψλ, 

ηε ρξνληθή δηάξθεηα ησλ ηνπξηζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, ηελ θηλεηηθφηεηα ηνπ 

ηνπξίζηα θαηά ην ρξφλν παξακνλήο θαη ηέινο ηνλ ζθνπφ ηνπ ηαμηδηνχ. 

Αλαιπηηθφηεξα ζχκθσλα κε ην θξηηήξην ηεο πξνέιεπζεο ησλ ηνπξηζηψλ ν ηνπξηζκφο 

δηαθξίλεηαη ζε εγρψξην θαη δηεζλή. Ο εγρψξηνο ηνπξηζκφο πεξηιακβάλεη ηνλ ηνπξηζκφ 

ησλ θαηνίθσλ κηαο ρψξαο, πνπ πξαγκαηνπνηείηαη εληφο ηεο ρψξαο κφληκεο θαηνηθίαο. 

Αληίζεηα ν δηεζλήο ηνπξηζκφο πεξηιακβάλεη ηνλ ηνπξηζκφ πνπ ιακβάλεη ρψξα ζε 

θξάηνο δηαθνξεηηθφ απν απηφ ηεο κφληκεο θαηνηθίαο θαη πεξηιακβάλεη ηφζν ηνλ 

εμεξρφκελν φζν θαη ηνλ εηζεξρφκελν ηνπξηζκφ. Ο εμεξρφκελνο ηνπξηζκφο αθνξά 

ηνπο θαηνίθνπο κηαο ρψξαο πνπ ηαμηδεχνπλ εθηφο ηεο ρψξαο ηεο κφληκεο θαηνηθίαο 

ηνπο ελψ ν εηζεξρφκελνο ηνπξηζκφο αθνξά ηνπο κε κφληκνπο θαηνίθνπο πνπ 

ηαμηδεχνπλ ζε κηα άιιε ρψξα ππνδνρήο. 

Μηα άιιε θαηεγνξηνπνίεζε κε βάζε ηελ πξνέιεπζε ησλ ηνπξηζηψλ είλαη ν 

εζσηεξηθφο ηνπξηζκφο πνπ πεξηιακβάλεη ηνλ εγρψξην θαη ηνλ εηζεξρφκελν θαη ν 

εζληθφο ηνπξηζκφο πνπ πεξηκβάλεη ηνλ εγρψξην θαη ηνλ εμεξρφκελν ηνπξηζκφ. 

χκθσλα κε ην θξηηήξην ηεο ρξνληθήο δηάξθεηαο ησλ ηνπξηζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, 

έρνπκε ηνλ ζπλερή θαη ηνλ επνρηαθφ ηνπξηζκφ. ηελ πεξίπησζε ηεο ρψξαο καο 

επηθξαηεί ν επνρηαθφο ηνπξηζκφο κε θνξχθσζε ηεο δήηεζεο θαηα ηε δηάξθεηα ηνπ  

ζέξνπο.  

Αλαθνξηθά κε ηελ θηλεηηθφηεηα θαηά ηελ παξακνλή ηνπ ηνπξίζηα ζηνλ ηφπν 

πξννξηζκνχ ππάξρεη ν ζηαηηθφο ηνπξηζκφο, φπνπ ν ηνπξίζηαο παξακέλεη ζηνλ ηφπν 

επηινγήο ηνπ ζρεδφλ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ ηαμηδηνχ θαη ν θηλεηηθφο ηνπξηζκφο πνπ ν 

ηνπξίζηαο κεηαθηλείηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηαμηδηνχ. 

Σέινο ππάξρεη ηαμηλφκεζε κε βάζε ην ζθνπφ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ην ηαμίδη. Οη 

δπν θπξηφηεξεο θαηεγνξίεο πνπ πεξηιακβάλνληαη είλαη ν γεληθφο ηνπξηζκφο θαη νη 

εηδηθέο κνξθέο ηνπξηζκνχ πνπ πεξηιακβάλνπλ ηνλ επαγγεικαηηθφ, ζπλεδξηαθφ, 

ζξεζθεπηηθφ θαη άιιεο κνξθέο ηνπξηζκνχ. 

Τπάξρνπλ βέβαηα θαη νξηζκέλεο θαηεγνξίεο πνπ δελ αλαθέξζεθαλ φπσο είλαη απηέο 

πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ην κέγεζνο ηνπ ηνπξηζηηθνχ πιήζνπο θαη ηελ ειηθηαθή 

δηάξζξσζε (ηαηήξε, 2011) 
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2.2 Τνπξηζηηθή δήηεζε 

 
Σξεηο κεγάιεο θαηεγνξίεο παξαγφλησλ δηακνξθψλνπλ ηελ ηνπξηζηηθή δήηεζε, 

επεξεάδνληαο ζεκαληηθά ηα πνζνζηά αλαρψξεζεο γηα δηαθνπέο. Παξνπζηάδνληαη 

παξαθάησ (Baretje, et. al. 1972):  

 

 Κνηλσληθν-νηθνλνκηθνί παξάγνληεο. Οη παξάγνληεο απηνί δελ επεξεάδνληαη 

απν κεκνλνκέλα άηνκα, αθφκα θαη αλ ζρεηίδνληαη κε ηελ θνηλσληθή ηνπο 

δηαζηξσκάησζε.  

 Κνηλσληθν-ςπρνινγηθνί ή αιιηψο ππνθεηκεληθνί παξάγνληεο. Οη παξάγνληεο 

απηνί ζρεηίδνληαη κε ηελ πξνζσπηθφηεηα ησλ αηφκσλ θαη ηηο αλάγθεο ηνπο. 

 Γπλακηθνί/Παζεηηθνί παξάγνληεο, ζρεηίδνληαη κε ην ηνπξηζηηθφ πξντφλ ηεο 

ρψξαο ππνδνρήο. 

 

 Κνηλσληθν-νηθνλνκηθνί παξάγνληεο 

 

 Δηζφδεκα, νη δηαθπκάλζεηο ζηελ θαηαλνκή ηνπ εηζνδήκαηνο επεξεάδνπλ ηελ 

εκθάληζε ηεο ηνπξηζηηθήο δήηεζεο 

 Κνηλσληθή/Δπαγγεικαηηθή θαηεγνξία ηνπξηζηψλ.  

 Οη ηηκέο. Δπεξεάδνπλ ζε κεγάιν βαζκφ ηελ ηνπξηζηηθή δήηεζε/θαηαλάισζε 

 Γηάξθεηα δηαθνπψλ.  

 Γεκνγξαθηθή εμέιημε. Η ζχζηαζε ηνπ πιεζπζκνχ (ειηθηαθή, ελεξγφο 

πιεζπζκφο) ζρεηίδεηαη ζηελά κε ηα πνζνζηά αλαρψξεζεο γηα δηαθνπέο. 

 Αζηηθνπνίεζε. Η ζπγθέληξσζε ησλ πιεζπζκψλ ζηα αζηηθά θέληξα θάλεη ηελ 

αλάγθε γηα ηνπξηζηηθέο εμνξκήζεηο εληνλφηεξε. 

 Σερλνινγηθνί παξάγνληεο. Η δπλαηφηεηα γηα εξγαζία εμ απνζηάζεσο θαη νη 

γξεγνξφηεξεο κεηαθηλήζεηο επλννχλ ηελ αλάπηπμε ηνπξηζηηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο 

 Μεηαθνξηθά κέζα. Πην αμηφπηζηα, πην θζελά θαηά θαλφλα επεξεάδνπλ ζεηηθά 

ηελ αλάπηπμε ηνπ ηνπξηζκνχ. 

 

Κνηλσληθν-ςπρνινγηθνί παξάγνληεο 

 

Η ζπγθεθξηκέλε εξκελεία ηνπ θαηλνκέλνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ αηηία ηεο αλαρψξεζεο 

γηα δηαθνπέο θαη ιηγφηεξν κε ην ζθνπφ. Η ζπλζήθεο εξγαζίαο, ε γξαθεηνθξαηία, ε 
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δσή ζε αζηηθφ πεξηβάιινλ δίλνπλ κηα ηάζε θπγήο. Οη παξάγνληεο απηήο ηεο 

θαηεγνξίαο ζπλνςίδνληαη ζηηο αθφινπζεο θαηεγνξίεο: 

 

 Οη πξνζσπηθνί παξάγνληεο. ρεηίδνληαη κε ηε βαζηθή αλάγθε ηνπ αηφκνπ λα 

έξζεη πην θνληά ζηε θχζε θαη λα ςπραγσγεζεί. 

 Αλάγθε γηα επηθνηλσλία θαη γηνξηή. Καηά θαλφλα νη δηαθνπέο, θχξηα αηηία 

ηνπξηζηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, πξαγκαηνπνηνχληαη ζπγθεθξηκέλεο ρξνληθέο 

πεξηφδνπο. Η αλάγθε επηθνηλσλίαο κε ζπγγελείο, θίινπο θαη ε επαθή κε ηα 

παηξνγνληθά εδάθε ζεσξείηαη θαζνξηζηηθή. 

 

Παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην ηνπξηζηηθό πξντόλ 

 

ηελ πεξίπησζε απηή ε ηθαλνπνίεζε ησλ ηνπξηζηψλ νθείιεηαη ζε κεγάιν βαζκφ ζην 

ίδην ην ηνπξηζηηθφ πξντφλ ηεο δψλεο ππνδνρήο. Η επηινγή ηνπ πξννξηζκνχ απφ ηνπο 

ηνπξίζηεο επεξεάδεηαη απν ηνπο αθφινπζνπο παξάγνληεο: 

 

 Απφζηαζε θαη πξνζπειαζηκφηεηα 

 Οη ζρέζεηο κεηαμχ ησλ ρσξψλ πξνέιεπζεο θαη ππνδνρήο ησλ ηνπξηζηψλ 

(πνιηηηζηηθέο, εζληθέο, ηζηνξηθέο, γισζζηθέο, δηπισκαηηθέο θ.α.) 

 Πξνβνιή-Πξνψζεζε ηεο ρψξαο ππνδνρήο ζηηο ρψξεο πξνέιεπζεο ησλ 

ηνπξηζηψλ 

 Η θπζηθνί θαη πνιηηηζηηθνί πφξνη, ε ηνπξηζηηθή πξνζθνξά ηεο ρψξαο 

 

2.3 Δπηπηώζεηο ηνπ ηνπξηζκνύ 

Γηα δεθαεηίεο ε αλάπηπμε ηεο ηνπξηζηηθήο βηνκεραλίαο ζπλεηζέθεξε ηα κέγηζηα ζηελ 

απμεκέλε νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα ζε παγθφζκην επίπεδν. Γεκηνχξγεζε ζέζεηο 

εξγαζίαο ηφζν ζε κεγάιεο φζν θαη ζε κηθξέο θνηλσλίεο θαη απνηειεί κηα ζεκαληηθή 

βηνκεραλία ζε πνιιέο ρψξεο, ελψ ζε νξηζκέλεο ππνζθειίδεη νπνηαδήπνηε άιιε 

νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα. Δληνχηνηο, νη επηπηψζεηο ηνπ ηνπξηζκνχ ζε κηα ηνπηθή 

θνηλσλία δελ είλαη επξέσο αληηιεπηέο. Η θαηαλφεζε ηνπ φηη ε αλάπηπμε ηνπ 

ηνπξηζκνχ κπνξεί λα έρεη πνιιέο θαη πεξίπινθεο επηπηψζεηο ππνδεηθλχεη επίζεο φηη νη 

ηνπηθέο αξρέο, ε ηνπξηζηηθή βηνκεραλία θαη ν ηνπηθφο πιεζπζκφο ζα πξέπεη λα 

εξγαζηνχλ απφ θνηλνχ θαη πξνζεθηηθά, ψζηε λα ζρεδηάζνπλ ηελ αλάπηπμή ηνπ. Ο 

ζρεδηαζκφο κπνξεί λα βνεζήζεη ζηε δεκηνπξγία κηαο βηνκεραλίαο ε νπνία λα 
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βειηηψλεη ηελ θνηλσλία κε ειάρηζηα θφζηε θαη παξεκβνιέο ζε άιιεο πηπρέο ηεο δσήο 

ηεο θνηλσλίαο απηήο. χκθσλα κε ηνπο Υ.Κνθθψζε-Π.Σζάξηα (1999), ν φξνο 

«επηπηψζεηο» ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα πεξηγξάςεη φιεο ηηο αιιαγέο πνπ επέξρνληαη 

ζηελ νηθνλνκία, ηελ θνηλσλία, ηνλ πνιηηηζκφ θαη ην πεξηβάιινλ ησλ πεξηνρψλ ή 

ρσξψλ φπνπ αλαπηχζζεηαη ν ηνπξηζκφο θαη ζρεηίδνληαη κε ηα ηδηαίηεξα 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ηνπξηζηηθνχ ηνκέα. 

Παξαθάησ παξνπζηάδνληαη δηάθνξεο επηπηψζεηο απν ηελ ηνπξηζηηθή δξαζηεξηφηεηα 

πξνο ηελ εθάζηνηε ηνπηθή θνηλσλία: 

Οηθνλνκηθέο επηπηψζεηο (MathiesonA.-Wall G., 1982): 

 Απαζρόιεζε. Ο ηνπξηζκφο δεκηνπξγεί πνιιέο ζέζεηο απαζρφιεζεο, ε νπνία 

φκσο ζε κεγάιν πνζνζηφ είλαη επνρηθή, αλεηδίθεπηε θαη πεξηζηαζηαθή. 

πκβάιεη επίζεο ζηελ ελίζρπζε ηεο απηναπαζρφιεζεο. 

 Πεξηθεξεηαθή αλάπηπμε. πκβάιεη ζηελ αλάπηπμε απνκνλσκέλσλ, νξεηλψλ 

ή ππνβαζκηζκέλσλ πεξηνρψλ, απμάλνληαο ην εηζφδεκα ησλ θαηνίθσλ, ηελ 

απαζρφιεζε θαη ηηο επελδχζεηο, κε απνηέιεζκα ηελ άλνδν ηνπ βηνηηθνχ 

επηπέδνπ θαη ηελ κείσζε ηεο κεηαλάζηεπζεο. 

 Πνιιαπιαζηαζηηθέο επηδξάζεηο ζηελ ηνπηθή θνηλσλία. Δπηδξά ζεηηθά ζε 

θιάδνπο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ ηνπξηζκφ, φπσο βηνκεραλία, θαηαζθεπέο, 

ππεξεζίεο, εκπφξην, κεηαθνξέο θιπ. 

 Ιζνδύγην πιεξσκώλ. α) Δπηβαξχλεη ην ηζνδχγην πιεξσκψλ ησλ ηνπξηζηηθψλ 

ρσξψλ ιφγσ ηεο εηζαγσγήο πξντφλησλ αλαγθαίσλ γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ 

ηνπξηζκνχ. β) ζεηηθά επηδξά ζην ηζνδχγην απφ ηελ εηζξνή ηνπξηζηηθνχ 

ζπλαιιάγκαηνο 

 Φνξνινγηθά έζνδα ζην θξάηνο. Αχμεζε ησλ θνξνινγηθψλ εζφδσλ ηνπ 

θξάηνπο ιφγσ ησλ πνιιψλ ηνπξηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ θαη ηνπ κεγάινπ 

αξηζκνχ απαζρνινπκέλσλ ζηνλ ηνπξηζκφ 

 Πιεζσξηζκόο θαη αύμεζε ηεο ηηκήο ηεο γεο ζε ηνπηθό επίπεδν. Η 

δεκηνπξγία πιεζσξηζηηθψλ πηέζεσλ απμάλεη ην θφζηνο δσήο θαη ηηο ηηκέο ηεο 

γεο ζε ηνπηθφ επίπεδν, ηδηαίηεξα ζε πεξηνρέο φπνπ ππάξρεη νξγαλσκέλνο 

ηνπξηζκφο 

 

Κνηλσληθέο επηπηψζεηο (Σζάξηαο Π., 1995, Smith V., 1992): 
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 Κνηλσληθή δνκή. Η αλάπηπμε ηνπ ηνπξηζκνχ επηθέξεη αιιαγέο ζηελ 

θνηλσληθή δνκή ελφο ηφπνπ θαη νδεγεί ζηε δηακφξθσζε  

 κηαο λέαο θνηλσληθήο δνκήο φπνπ ν ηνπξηζκφο θπξηαξρεί ζε φια ηα επίπεδα 

(δξαζηεξηφηεηεο, απαζρφιεζε, παξαγσγή θιπ.) 

 Δπαγγεικαηηθή θαη θνηλσληθή θηλεηηθόηεηα. Σα πςειά εηζνδήκαηα θαη ε 

θνηλσληθή απνδνρή ησλ απαζρνινπκέλσλ ζηνλ ηνπξηζκφ νδεγεί ζε έληνλε 

επαγγεικαηηθή θαη θνηλσληθή θηλεηηθφηεηα (ηδηαίηεξα λένη θαη γπλαίθεο) κε 

ζηφρν ηελ απαζρφιεζε ζηνλ ηνπξηζκφ ή ζε παξεκθεξή επαγγέικαηα 

 Δπηθνηλσλία ησλ ληόπησλ κε ηνπο ηνπξίζηεο. πλδέεηαη άκεζα κε ηα ζηάδηα 

αλάπηπμεο ηνπ ηνπξηζκνχ. ην πςειφηεξν ζηάδην ηνπ νξγαλσκέλνπ 

ηνπξηζκνχ, ε επηθνηλσλία «εκπνξεπκαηνπνηείηαη» θαη θαηαιήγεη λα γίλεη 

ζρέζε εκπνξηθήο ζπλαιιαγήο 

 Αιιαγέο ζηηο θνηλσληθέο ζρέζεηο, ηα ήζε θαη ηα έζηκα. Η αλάπηπμε ηνπ 

ηνπξηζκνχ επηθέξεη ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηηο θνηλσληθέο ζρέζεηο, ηα ήζε θαη 

ηα έζηκα ησλ θαηνίθσλ ελφο ηφπνπ. Η δσή ηνπο «αζηηθνπνηείηαη» θαη 

«εθζπγρξνλίδεηαη» 

 Δκπνξεπκαηνπνίεζε δξαζηεξηνηήησλ θαη πξντόλησλ ηνπ ηνπηθνύ 

πνιηηηζκνύ. Μνξθέο ηνπ ηνπηθνχ πνιηηηζκνχ ( πνιηηηζηηθέο εθδειψζεηο, 17 

πξντφληα, ρεηξνηερλήκαηα θιπ.) κεηαηξέπνληαη ζε ηνπξηζηηθά πξντφληα θαη 

πσινχληαη ζηνπο ηνπξίζηεο σο αλακλεζηηθά ηνπ ηαμηδηνχ 

 

Δπηπηψζεηο ζην πεξηβάιινλ (Mathieson A.-Wall G., 1982) 

 Φπζηθό πεξηβάιινλ. Η ηνπξηζηηθή αλάπηπμε επεξεάδεη ηελ ηζνξξνπία ηνπ 

θπζηθνχ πεξηβάιινληνο ηδηαίηεξα ζε πεξηνρέο πνπ ζεσξνχληαη νηθνινγηθά 

επαίζζεηεο (παξαζαιάζζηεο, νξεηλέο, πγξνβηφηνπνη θιπ.). Γηα λα κελ 

ππάξμνπλ πξνβιήκαηα επηβάιιεηαη ζρεδηαζκφο, πξνγξακκαηηζκφο θαη 

δηαρείξηζε ηεο ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο 

 Σπγθξνύζεηο γηα ηε ρξήζε γεο. Η αλάπηπμε ηνπ ηνπξηζκνχ πξνθαιεί 

ζπγθξνχζεηο γηα ηε ρξήζε γεο ηδηαίηεξα ζε παξαζαιάζζηεο θαη αγξνηηθέο 

πεξηνρέο, φπνπ παξαηεξνχληαη ζπρλά θαηλφκελα νηθνπεδνπνίεζεο 

 Μεηαηξνπή νηθηζηηθώλ ζπλόισλ ή ρσξηθώλ ελνηήησλ ζε ηνπξηζηηθνύο 

πόξνπο. Αθνξά θπξίσο ηνπο παξαδνζηαθνχο νηθηζκνχο θαη πεξηνρέο κε 

ηδηαίηεξν θπζηθφ θάιινο, φπνπ ην δνκεκέλν θαη θπζηθφ πεξηβάιινλ 
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δηακνξθψλνπλ έλαλ ηδηφηππν ηνπξηζηηθφ πφξν, αθνχ γίλνληαη πφινο έιμεο 

ηνπξηζηψλ. 

 Η θέξνπζα ηθαλόηεηα ηνπξηζηηθώλ πεξηνρώλ. Ο φξνο «θέξνπζα 

ηθαλφηεηα» ελλνεί ηηο δπλαηφηεηεο ηεο θνηλσληθήο-νηθνλνκηθήο δνκήο θαη ηνπ 

πεξηβάιινληνο ηεο πεξηνρήο λα «απνξξνθήζνπλ» ζπγθεθξηκέλν φγθν 

ππνδνκψλ θαη αξηζκφ ηνπξηζηψλ. Η ηνπξηζηηθή αλάπηπμε ζα πξέπεη λα 

αληαπνθξίλεηαη ζηε θέξνπζα ηθαλφηεηα κηαο πεξηνρήο 

 

ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη, γεληθά, ζε ζχλνςε νη ζεηηθέο θαη αξλεηηθέο επηπηψζεηο 

ηνπ ηνπξηζκνχ αλά θαηεγνξία: 

  

Οηθνλνκηθέο επηπηώζεηο 

Θεηηθέο Αξλεηηθέο 

Σπλεηζθέξεη ζην εηζόδεκα θαη ζηε 

βειηίσζε ηεο πνηόηεηαο ηεο δσήο 

Απμάλεη ηηο ηηκέο ησλ αγαζψλ θαη ησλ 

ππεξεζηψλ 

Βειηηώλεη ηελ ηνπηθή νηθνλνκία  Απμάλεη ηηο ηηκέο ηεο γεο θαη ησλ 

θαηνηθηψλ 

Απμάλεη ηεο δπλαηόηεηεο απαζρόιεζεο Απμάλεη ην θφζηνο δσήο 

Βειηηώλεη ηηο επελδύζεηο θαη ηελ 

αλάπηπμε ησλ ππνδνκώλ 

Απμάλεη ηηο πηζαλφηεηεο εηζαγφκελνπ 

εξγαηηθνχ δπλακηθνχ 

Απμάλεη ηα έζνδα από θόξνπο Κφζηνο γηα πξφζζεηεο βαζηθέο ππνδνκέο 

(χδξεπζε, απνρέηεπζε, θαχζηκα θιπ.) 

Βειηηώλεη ηηο ππνδνκέο ησλ 

επηρεηξήζεσλ θνηλήο σθέιεηαο 

Απμάλεη ην θφζηνο ζπληήξεζεο ησλ 

δξφκσλ θαη ησλ κεηαθνξηθψλ 

ζπζηεκάησλ 

Βειηηώλεη ηηο ππνδνκέο κεηαθνξώλ Ο επνρηαθφο ηνπξηζκφο ελέρεη ηνλ 

θίλδπλν ππναπαζρφιεζεο ή αλεξγίαο 

Απμάλεη ηηο επθαηξίεο γηα αγνξέο  Αληαγσληζκφο κε άιιεο ρξήζεηο γεο 

Οη νηθνλνκηθέο επηπηώζεηο (άκεζεο ή 

έκκεζεο) θαηαλέκνληαη επξύηαηα κέζα 

ζηελ ηνπηθή θνηλσλία 

Σα έζνδα κπνξεί λα εμάγνληαη απφ 

ηδηνθηήηεο πνπ δελ αλήθνπλ ζηελ ηνπηθή 

θνηλσλία 

Γεκηνπξγεί λέεο επθαηξίεο 

επηρεηξεκαηηθόηεηαο 

Οη ζέζεηο εξγαζίαο κπνξεί λα πιεξψλνπλ 

ρακεινχο κηζζνχο 

 

 

Πεξηβαιινληηθέο επηπηώζεηο 

Θεηηθέο Αξλεηηθέο 
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Πξνζηαζία ηνπ θπζηθνύ πεξηβάιινληνο 

ή 

πξόιεςε πεξαηηέξσ νηθνινγηθήο 

ππνβάζκηζεο 

ρεηηθή ξχπαλζε (αέξηα, πδάηηλε, 

απνξξίκκαηα, νπηηθή θιπ.) 

Γηαηήξεζε θαη πξνζηαζία ηζηνξηθώλ 

θηηξίσλ θαη κλεκείσλ 

Απψιεηα θπζηθψλ ηνπίσλ θαη αγξνηηθψλ 

εθηάζεσλ ππέξ ηεο ηνπξηζηηθήο 

αλάπηπμεο 

Βειηίσζε ηεο εκθάληζεο ηεο πεξηνρήο 

(νπηηθήο θαη αηζζεηηθήο) 

Παξελφριεζε ηεο ρισξίδαο θαη ηεο 

παλίδαο  

Μηα «θαζαξή» βηνκεραλία Απψιεηα αλνηθηψλ ρψξσλ 

 Τπνβάζκηζε ηνπ θπζηθνχ ηνπίνπ, 

ηζηνξηθψλ ηνπνζεζηψλ θαη κλεκείσλ 

 Έιιεηςε λεξνχ 

 

 

Κνηλσληθέο θαη Πνιηηηζηηθέο επηπηώζεηο 

Θεηηθέο Αξλεηηθέο 

Βειηηώλεη ηελ πνηόηεηα δσήο  Τπεξβνιηθή θαηαλάισζε πνηψλ 

Γηεπθνιύλεη ηελ ζπλάληεζε κε 

επηζθέπηεο 

Δγθιεκαηηθφηεηα, λαξθσηηθά, πνξλεία 

Θεηηθέο αιιαγέο ζε αμίεο, ήζε θαη 

έζηκα 

Απμεκέλν ιαζξεκπφξην 

Βειηίσζε ηεο θαηαλόεζεο 

δηαθνξεηηθώλ 

θνηλσληώλ 

Δπηδξάζεηο ζηε γιψζζα θαη ζηνλ 

πνιηηηζκφ 

Γηαηήξεζε ηεο πνιηηηζηηθήο 

ηαπηόηεηαο 

ησλ πιεζπζκώλ πνπ ππνδέρνληαη ηνλ 

ηνπξηζκό 

Αλεπηζχκεηεο αιιαγέο ζηνλ ηξφπν δσήο 

Απμάλεη ηε δήηεζε γηα ηζηνξηθά θαη 

πνιηηηζηηθά εθζέκαηα 

Μεηαθίλεζε ησλ θαηνίθσλ γηα ηελ 

αλάπηπμε ηνπ ηνπξηζκνχ 

Μεγαιύηεξε αλνρή θνηλσληθώλ 

δηαθνξνπνηήζεσλ 

Αξλεηηθέο αιιαγέο ζε αμίεο, ήζε θαη 

έζηκα 

Ιθαλνπνίεζε ςπρνινγηθώλ αλαγθώλ  

 

Υπεξπιεζπζκόο 

Θεηηθέο Αξλεηηθέο 

Σπγθέληξσζε ησλ 

ηνπξηζηηθώλ 

ππνδνκώλ 

Τπεξπιεζπζκφο πνπ ππεξβαίλεη ηηο 

δπλαηφηεηεο ηεο πεξηνρήο 

Αμηνπνίεζε παιαηώλ θηηξίσλ 

κε ρξήζεηο 

πνπ αθνξνύλ ζηνλ ηνπξηζκό 

Κπθνθνξηαθά πξνβιήκαηα 

 πκπινθέο / Δγθιεκαηηθφηεηα 
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Υπεξεζίεο 

Θεηηθέο Αξλεηηθέο 

Αύμεζε ηεο δηαζεζηκόηεηαο 

εγθαηαζηάζεσλ θαη επθαηξηώλ 

αλαςπρήο 

Απφξξηςε ησλ κε ηνπξηζηηθψλ 

εγθαηαζηάζεσλ αλαςπρήο 

Βειηίσζε επηπέδνπ ππεξεζηώλ από 

θαηαζηήκαηα, εζηηαηόξηα θαη 

εκπνξηθά καγαδηά 

Σξηβέο ζηελ ηνπηθή θνηλσλία 

ιφγσ ηνπ αληαγσληζκνχ 

Βειηίσζε ηεο πνηόηεηαο ηεο 

ππξνπξνζηαζίαο 

Έιιεηςε αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ 

Βειηίσζε ηεο πνηόηεηαο ηεο 

αζηπλνκηθήο πξνζηαζίαο 

Αχμεζε ηεο πίεζεο ηεο δήηεζεο 

ζηηο ππνδνκέο 

 

Φνξνινγία 

Θεηηθέο Αξλεηηθέο 

Πξόζζεηνη θξαηηθνί θαη  ηνπηθνί 

θόξνη από πσιήζεηο 

Αχμεζε ησλ θφξσλ ηδηνθηεζίαο 

Αληαπνδνηηθή επηζηξνθή ησλ 

εζόδσλ από θόξνπο, ζηελ πόιε 

 

 

Κοινωνική Συμπεριφορά 

Θετικζσ Αρνητικζσ 

Μεγαλφτερη εκτίμηςη των 
τοπικών πόρων 

Αφξηςη τησ επινοητικότητασ τησ 
τοπικήσ κοινωνίασ 

Τονιςμόσ τησ περηφάνιασ τησ 
τοπικήσ κοινωνίασ 

Αλλοιωμζνοσ παραδοςιακόσ 
πολιτιςμόσ 

Μεγαλφτερο εφροσ διαθζςιμων 
επιλογών 

Αποκλειςμόσ και αποξζνωςη των 
κατοίκων από θζματα ςχεδιαςμοφ 

και ανάπτυξησ 

Πιο ενδιαφζρον και 
ςυναρπαςτικό μζροσ 

για να κατοικείσ 

Αίςθημα απώλειασ ελζγχου του 
μζλλοντοσ τησ τοπικήσ κοινωνίασ 

 

3. Τν ηνπξηζηηθό πξντόλ 

3.1 Φαξαθηεξηζηηθά ηνπξηζηηθνύ πξντόληνο 
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Οη νηθνλνκνιφγνη κέρξη πξφηηλνο ηαμηλνκνχζαλ ηνλ νξηζκφ ζηνλ ηξηηνγελή ηνκέα ηεο 

νηθνλνκίαο. Ωζηφζν, ν ηνπξηζκφο θαίλεηαη λα αληηπξνζσπεχεη έλα ζχλζεην πξντφλ, ν 

νπνίνο νπζηαζηηθά είλαη κίγκα πιηθψλ (ζάιαζζα, ηνπξηζηηθά θαηαιχκαηα, ππνδνκέο 

θ.ιπ.) θαη άπισλ ζηνηρείσλ (ήιηνο, θιίκα, εηθφλα (image) θ.ιπ.). Δπνκέλσο, ν 

ηνπξηζκφο αλήθεη ζηνπο ιεγφκελνπο κεηθηνχο ηνκείο. Απηή ε ηδηνκνξθία ηνπ γελλά 

κηα ζεηξά απφ ραξαθηεξηζηηθά, ηα νπνία παξαηίζεληαη παξαθάησ (Βαξβαξέζνο, 

1998): 

 

 Αδπλακία απνζήθεπζεο ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο: π.ρ. ηα δσκάηηα ελφο  

μελνδνρεηαθνχ θαηαιχκαηνο δελ κπνξνχλ λ’ απνζεθεπηνχλ. Ωζηφζν, κεξηθά 

ηνπξηζηηθά πξντφληα είλαη ζε ζέζε λα απνζεθεπηνχλ, επηηξέπνληαο έλαλ 

θαιχηεξν θαηακεξηζκφ ηεο εξγαζίαο ζηε δηάξθεηα κηαο ρξνληθήο πεξηφδνπ. 

 Αλειαζηηθφηεηα ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο σο πξνο ηελ πξνζθνξά: Μηα 

αχμεζε ηεο ηνπξηζηηθήο δήηεζεο ή κηα άλνδνο ησλ ηηκψλ ησλ ηνπξηζηηθψλ 

ππεξεζηψλ δελ ζπλεπάγεηαη παξάιιειε αλαινγηθή αχμεζε ησλ ηνπξηζηηθψλ 

πξντφλησλ πνπ πξνζθέξεη έλαο ηνπξηζηηθφο πξννξηζκφο. 

 Σν ηνπξηζηηθφ πξντφλ δελ ραξαθηεξίδεηαη απφ κεγάιν βαζκφ απηνκαηηζκνχ: 

Οη ηνπξηζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ραξαθηεξίδνληαη σο εληάζεσο θεθαιαίνπ θαη 

είλαη δχζθνιν ζηελ παξνχζα θάζε λα κηιήζνπκε γηα ηε ρξήζε απηνκαηηζκνχ 

ζ’  εθηεηακέλε θιίκαθα. Θα πξέπεη σζηφζν λα ππνγξακκίζνπκε ηε ρξήζε 

ζπζηεκάησλ κεραλνξγάλσζεο θαη ησλ Η/Τ ζηελ δηαρείξηζε ησλ 

μελνδνρεηαθψλ θαηαιπκάησλ. 

 Σν ηνπξηζηηθφ πξντφλ θαηαλαιψλεηαη ζηνλ ηφπν παξαγσγήο: Σν ηνπξηζηηθφ 

πξντφλ δελ κπνξεί λα απνζηαιεί ζηνλ ηφπν πξνέιεπζεο. 

 Η παξαγσγή θαη ε θαηαλάισζε ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο πξαγκαηνπνηείηαη 

ηαπηφρξνλα θαη ζηνλ ίδην ρψξν 

 Η θαηαλάισζε ησλ ηνπξηζηηθψλ ππεξεζηψλ επηθέξεη ηελ θαηαζηξνθή ηνπο: 

Μεηά ην ηέινο ησλ δηαθνπψλ, νη κφλεο άπιεο αμίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

πεξίνδν δηεμαγσγήο ησλ δηαθνπψλ θαη νη νπνίεο ζπλνδεχνπλ ηα άηνκα είλαη νη 

“εκπεηξίεο” θαη νη “αλακλήζεηο”. 

 Σα ηνπξηζηηθά πξντφληα κπνξνχλ λα ππνθαηαζηαζνχλ κεηαμχ ηνπο: Σν 

δηαζέζηκν εηζφδεκα είλαη θαζνξηζηηθφο παξάγνληαο γηα λα ππνθαηαζηαζεί π.ρ. 
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έλα μελνδνρείν πξψηεο θαηεγνξίαο κε έλα ηξίηεο, ην αεξνπιάλν κε ην 

απηνθίλεην θ.ιπ.  

 Σα ηνπξηζηηθά πξντφληα ραξαθηεξίδνληαη σο ζπκπιεξσκαηηθά: Αλ θαη ην 

ηνπξηζηηθφ πξντφλ είλαη εηεξνγελέο, κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ ππνπξντφλησλ 

παξαηεξείηαη κηα ζπκπιεξσκαηηθφηεηα. Ο ηνπξίζηαο κπνξεί λα ζπλζέζεη απφ 

κφλνο ηνπ ην ζθαηξηθφ ηνπξηζηηθφ πξντφλ, ρσξίο σζηφζν λα είλαη ζε ζέζε λα 

αιινηψζεη ηε κνξθή θαη ην ραξαθηήξα ησλ ηνπξηζηηθψλ ππν-πξντφλησλ. 

Φαίλεηαη ινηπφλ δχζθνιν λα παξαρζεί ε ίδηα πνζφηεηα γηα έλα ζπγθεθξηκέλν 

πξντφλ, εθφζνλ ν αξηζκφο ησλ παξεκβαιιφκελσλ πξντφλησλ είλαη κεγάινο. 

 Η επαηζζεζία ηεο ηνπξηζηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηηο νπνηεζδήπνηε κνξθήο 

θξίζεηο (νηθνλνκηθέο, πνιηηηθέο, πεξηβαιινληηθέο), θαζψο θαη ζηηο επνρηθέο 

δηαθπκάλζεηο. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα απνηέιεζε ν πφιεκνο ηνπ Κφιπνπ 

ν νπνίνο κείσζε ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ηνλ αξηζκφ ησλ ηνπξηζηηθψλ αθίμεσλ 

ζηηο άκεζα ή έκκεζα εκπιεθφκελεο ρψξεο.  

 Σν κέγεζνο ησλ αξρηθψλ επελδχζεσλ: Οη αξρηθέο επελδχζεηο ζηνλ ηνπξηζηηθφ 

ηνκέα, πνπ αθνξνχλ ηα έξγα ηνπξηζηηθήο ππνδνκήο θαη αλσδνκήο, είλαη 

ζπρλά πνιχ κεγάιεο, γεγνλφο πνπ δεκηνπξγεί αξθεηά πξνβιήκαηα ζηε 

δηαρείξηζε θαη ηελ απνδνηηθφηεηά ηνπο. 

 

3.2 Η ηνπξηζηηθή πξνζθνξά 

 

Η “πξνζθνξά” νηθνλνκηθά νξίδεηαη σο ε πνζφηεηα ησλ αγαζψλ θαη ησλ ππεξεζηψλ 

πνπ κπνξνχλ λα δηνρεηεπηνχλ ζηελ αγνξά ζε κηα ζπγθεθξηκέλε ηηκή. Η ηνπξηζηηθή 

πξνζθνξά αληηπξνζσπεχεη ην ζχλνιν ησλ αγαζψλ θαη ησλ ππεξεζηψλ πνπ 

πξνηείλνληαη ζηνλ θαηαλαισηή, γηα λα ηθαλνπνηήζεη κηα ζεηξά αλαγθψλ πνπ 

ραξαθηεξίδνληαη σο ηνπξηζηηθέο. Η ηνπξηζηηθή πξνζθνξά κπνξεί λα δηαθξηζεί ζε δπν 

κεγάιεο θαηεγνξίεο: 

 Σελ πξσηνγελή ηνπξηζηηθή πξνζθνξά 

 Σελ δεπηεξεχνπζα ή απνξξένπζα ηνπξηζηηθή πξνζθνξά 

 

3.3. Η πξσηνγελήο πξνζθνξά 
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Απηή απνηειείηαη απφ ηνπο θπζηθνχο θαη αλζξψπηλνπο πφξνπο θαη θαζνξίδεη θαη’ 

εμνρήλ ηνλ βαζκφ ειθπζηηθφηεηαο νξηζκέλσλ πεξηνρψλ κηαο ρψξαο, θαζψο θαη ηε 

δπλαηφηεηά ηνπο λα αλαπηπρζνχλ ηνπξηζηηθά. Ο ελλνηνινγηθφο πξνζδηνξηζκφο ησλ 

ηνπξηζηηθψλ πφξσλ κπνξεί λα πεξηιακβάλεη θάζε θπζηθφ ζηνηρείν, θάζε αλζξψπηλε 

δξαζηεξηφηεηα ή θάζε πξντφλ ηεο αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηαο πνπ είλαη ζε ζέζε λα 

πξνθαιέζνπλ ηελ ηνπξηζηηθή κεηαθίλεζε (Βαξβαξεζνο, 1998). ηελ πξνησγελή 

πξνζθνξά δηαθξίλνληαη: 

 

 Οη θπζηθνί πφξνη: Οη θπζηθνί πφξνη, θιίκα, πεξηβάιινλ,  ηνπηθά πξντφληα 

θ.ιπ., απνηεινχλ ηα θχξηα ζηνηρεία πνπ πξνζειθχνπλ ηνπο ηνπξίζηεο λα  

πεξάζνπλ ηηο δηαθνπέο ηνπο ζε έλαλ ηνπξηζηηθφ πξννξηζκφ. 

 Οη πφξνη πνπ δεκηνχξγεζε ν άλζξσπνο, νη νπνίνη δηαθξίλνληαη ζε δχν  

επηκέξνπο θαηεγνξίεο: 

 Σα κλεκεία (κνπζεία, παλεπηζηήκηα, παξαδνζηαθνί νηθηζκνί, αζιεηηθά 

ρσξηά, θ.ιπ.). 

 Οη αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αλζξψπηλε χπαξμε 

(πνιηηηζκφο, γιψζζα, ήζε θαη έζηκα, θνπιηνχξα, θνιθιφξ, θ.ιπ.). 

 

 

3.4. Η δεπηεξνγελήο ή απνξξένπζα πξνζθνξά 

 

Η δεπηεξνγελήο ηνπξηζηηθή πξνζθνξά απνηειεί δπλακηθφ ζηνηρείν ηνπ ηνπξηζηηθνχ 

ζπζηήκαηνο, ην νπνίν ελεξγνπνηεί ηελ ηνπξηζηηθή δήηεζε θαη πξνζαξκφδεηαη 

ζπλερψο ζηηο κεηαβνιέο ηεο. Γηαθξίλνπκε ηε δεπηεξνγελή ηνπξηζηηθή πξνζθνξά ζε 

δχν κεγάιεο θαηεγνξίεο 

 

 Σν γεληθφ εμνπιηζκφ, ή γεληθέο εγθαηαζηάζεηο θαη  

 Σηο ηνπξηζηηθέο εγθαηαζηάζεηο. 

 

Οη γεληθέο εγθαηαζηάζεηο: απηέο αθνξνχλ φιεο εθείλεο ηηο εγθαηαζηάζεηο θαη ηνπο 

νξγαληζκνχο, δεκφζηνπο θαη ηδησηηθνχο, νη νπνίνη ζπκβάιινπλ ζηε βειηίσζε ηεο 

δσήο ησλ θαηνίθσλ κηαο ρψξαο, ρσξίο λα αλαθεξφκαζηε ζηελ ηνπξηζηηθή 

δξαζηεξηφηεηα. Ωζηφζν, ε χπαξμε ηνπο θαη ε ιεηηνπξγία ηνπο δηεπθνιχλεη θαη ζε 

κεγάιν βαζκφ επηηξέπεη, ηελ χπαξμε ηνπξηζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ. ’ απηήλ ηελ 

θαηεγνξία κπνξνχκε λα ζπκπεξηιάβνπκε: 
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 Σηο επηθνηλσλίεο θαη ηα κεηαθνξηθά κέζα (αεξνκεηαθνξέο, νδηθέο, 

ζηδεξνδξνκηθέο, αθηνπιντθέο κεηαθνξέο). 

 Σα δίθηπα χδξεπζεο, ειεθηξνδφηεζεο, απνρέηεπζεο, ζπγθνκηδήο ησλ 

απνξξηκκάησλ. 

 Σηο ηειεπηθνηλσλίεο θαη ηα ηαρπδξνκεία. 

 Σα εκπνξηθά θαηαζηήκαηα, ηα ζνππεξκάξθεη θ.ιπ. 

 Σηο δηνηθεηηθέο ππεξεζίεο, ην ζχζηεκα πγείαο, εθπαίδεπζεο, δεκφζηαο 

αζθάιεηαο, θ.ιπ. 

 

Οη ηνπξηζηηθέο εγθαηαζηάζεηο δεκηνπξγήζεθαλ εηδηθά γηα λα ηθαλνπνηήζνπλ ηηο 

αλάγθεο ηεο ηνπξηζηηθήο δήηεζεο θαη απνηεινχλ θαηεμνρήλ ηε δεπηεξνγελή  

ηνπξηζηηθή πξνζθνξά. ’ απηή ηελ θαηεγνξία πεξηιακβάλνληαη ηα ηνπξηζηηθά 

θαηαιχκαηα, νη εγθαηαζηάζεηο εζηίαζεο, ςπραγσγίαο αλαςπρήο, θ.ιπ. 

Σα ηνπξηζηηθά θαηαιχκαηα είλαη νη επηρεηξήζεηο ππνδνρήο νη νπνίεο θαλνληθά ή 

πεξηνδηθά πξνζθέξνπλ ζηνπο πειάηεο ππεξεζίεο δηακνλήο, θαζψο θαη άιιεο ζπλαθείο 

πξνο ηε δηακνλή ππεξεζίεο φπσο εζηίαζε, ςπραγσγία, άζιεζε θ.ιπ. Σα ηνπξηζηηθά 

θαηαιχκαηα πεξηιακβάλνπλ φρη κφλν ηα μελνδνρεία θαη ηηο άιιεο παξαδνζηαθέο 

κνξθέο δηακνλήο (π.ρ. κνηέι), αιιά θαη ρσξηά δηαθνπψλ, θάκπηλγθ, μελψλεο, 

θαηαιχκαηα ζπλερή ή επνρηθνχ ραξαθηήξα θ.ιπ. 

Οη εγθαηαζηάζεηο αλαςπρήο. Ο ηνπξίζηαο κεηαθηλείηαη πιένλ κ’ έλα ζπγθεθξηκέλν 

ζθνπφ, αθελφο κελ λα επσθειεζεί ησλ ηνπξηζηηθψλ πφξσλ πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηνλ 

ηχπν ππνδνρήο θαη αθεηέξνπ δε λα πξαγκαηνπνηήζεη κηα ζεηξά απφ δξαζηεξηφηεηεο. 

Η πξαγκαηνπνίεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ απηψλ πξνυπνζέηεη, ηνπιάρηζηνλ ζ’ έλα 

αξρηθφ ζηάδην, ηελ πηνζέηεζή ηνπο σο ηκήκαηνο ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο θαη ζ’ 

έλα δεχηεξν, ηε δεκηνπξγία ησλ θαηάιιεισλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ηελ νξγάλσζε ησλ 

ππαξρφλησλ πφξσλ. Σηο εγθαηαζηάζεηο αλαςπρήο κπνξνχκε λα ηηο δηαθξίλνπκε ζε 

ηέζζεξηο κεγάιεο νκάδεο: 

 

 Σηο εγθαηαζηάζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε θχζε 

 Σηο αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο 

 Σηο πνιηηηζηηθέο εγθαηαζηάζεηο 

 Σηο εγθαηαζηάζεηο αλαςπρήο 

. 
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4. Η Διιεληθή Τνπξηζηηθή αγνξά 

 

Η Διιάδα απφ ηα πξψηα θηφιαο κεηαπνιεκηθά ρξφληα, βξίζθεηαη αλάκεζα ζηηο πην 

ηνπξηζηηθέο ρψξεο ηεο Δπξψπεο. Οη δηεζλήο αθίμεηο ηνπξηζηψλ απφ αλχπαξθηεο ην 

έηνο 1950 θζάλνπλ ηα 13 εθαηνκκχξηα ην 2001 θαη απμάλνληαη κε ζηαζεξφ ξπζκφ 

έθηνηε. χκθσλα κε ζηνηρεία απφ ηνλ Παγθφζκην Οξγαληζκφ Σνπξηζκνχ 

θαλεξψλνπλ ξπζκνχο κεηαβνιήο αλά δεθαεηία κέρξη θαη 1000% γηα ηε δεθαεηία 

1950-1960, 300% γηα ηε δεθαεηία 1960-1970 θαη 227% γηα ηε δεθαεηία 1970-1980. 

Οη ξπζκνί κεηαβνιήο είλαη νη πςειφηεξνη απφ θάζε άιιε ρψξα ζε παγθφζκην θαη ζε 

Δπξσπατθφ επίπεδν. Σν θπζηθφ πεξηβάιινλ, ε πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά θαη ε πινχζηα 

ηζηνξία απνηεινχλ ηα πιενλεθηήκαηα ηεο Διιάδαο σο ρψξαο ππνδνρήο ηνπξηζηψλ. 

Σν γεγνλφο απηφ έρεη κεηαηξέςεη ηνλ ηνπξηζηηθφ ηνκέα ζε έλα δπλακηθφ θνκκάηη ηεο 

ειιεληθήο νηθνλνκίαο, νη άκεζεο θαη έκκεζεο επηδξάζεηο ηνπ νπνίνπ ζπλεηζθέξνπλ ην 

18-20% ηνπ ΑΔΠ ηεο ρψξαο. 

Σα είδε ηνπ Σνπξηζκνχ πνπ αθκάδνπλ ζηνλ ειιεληθφ ρψξν είλαη ηα αθφινπζα: 

 

 Θαιιάζηνο Σνπξηζκφο. Σα ειιεληθά λεζηά απνηεινχλ ειθπζηηθνχο 

ηνπξηζηηθνχο πξννξηζκνχο θπξίσο θαηά ηνπο θαινθαηξηλνχο κήλεο. Ο 

ζαιιάζηνο ηνπξηζκφο απνηειεί ζεκαληηθή πεγή εζφδσλ γηα ηηο ηνπηθέο 

θνηλσλίεο αιιά θαη γηα ηε ρψξα. 

 Δλδεκηθφο Σνπξηζκφο. Αθνξά θαηά θχξην ιφγν ηελ ηξίηε ειηθία 

(ζπληαμηνχρνπο) θαη λένπο πνπ δελ έρνπλ δεζκεχζεηο ζηε ρψξα πξνέιεπζήο 

ηνπο θαη αλαδεηνχλ ηε δηακνλή ζε έλα θαιχηεξν θιίκα. Παξάδεηγκα 

απνηεινχλ ζπληαμηνχρνη μέλσλ ρσξψλ πνπ δηακέλνπλ ζηε ρψξα καο καθξέο 

πεξηφδνπο. 

 Κνηλσληθφο Σνπξηζκφο. Δληζρχεηαη απφ ην θξάηνο θαη ηνπο εξγνδφηεο θαζψο 

θαη απφ ηα αζθαιηζηηθά ηακεία πξνθεηκέλνπ λα δψζεη ηελ επθαηξία ζε 

θνηλσληθέο νκάδεο πνπ δελ έρνπλ ηελ νηθνλνκηθή δπλαηφηεηα, λα θάλνπλ 

δηαθνπέο. 

 Δλαιιαθηηθφο Σνπξηζκφο. Αθνξά κνξθέο ηνπξηζκνχ φπσο ν ζξεζθεπηηθφο 

ηνπξηζκφο, αγξνηνπξηζκφο, νηθνηνπξηζκφο θ.α. (Ραθαήι, Μ., 2001) 
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4.1 Ιζηνξηθή εμέιημε ηνπ ηνπξηζκνύ ζηελ Διιάδα 

 

Ο ηνπξηζκφο παξφιν πνπ ζηεξίρηεθε απφ ηελ αξραηφηεηα έσο ζήκεξα ζηνλ ειεχζεξν 

ρξφλν θαη ηε κεηαθίλεζε, εληνχηνηο παξνπζίαζε δηαρξνληθά κηα κνξθνινγηθή εμέιημε 

θαη κηα δηεπξεκέλε ρσξηθά δηάξζξσζε. 

ηελ αξραία Διιάδα θαη Ρψκε, ν ειεχζεξνο ρξφλνο απεηθφληδε ηελ πξνέιεπζε θαη 

ηελ ηάμε ησλ πνιηηψλ πνπ ήηαλ ειεχζεξνη θαη νηθνλνκηθά εχπνξνη. ζνη δηέζεηαλ 

ειεχζεξν ρξφλν, δειαδή φζνη αλήθαλ ζηα αλψηεξα θνηλσληθά ζηξψκαηα,, είραλ ηε 

δπλαηφηεηα λα ζπκκεηέρνπλ ζε κεηαθηλήζεηο. 

Μπνξνχκε λα αλαθέξνπκε ηηο ηαμηδησηηθέο κεηαθηλήζεηο γηα ιφγνπο αλαςπρήο ησλ 

αξραίσλ Διιήλσλ θαη Ρσκαίσλ ζηελ Αίγππην θαζψο θαη ηηο εζσηεξηθέο κεηαθηλήζεηο 

γηα λα παξεπξεζνχλ ζε αζιεηηθνχο αγψλεο, ζεαηξηθέο παξαζηάζεηο, ενξηέο θ.α. Ο 

Ηξφδνηνο πεξηγξάθεη ζηα γξαπηά ηνπ γεσγξαθηθά θαη πνιηηηζηηθά ραξαθηεξηζηηθά 

ησλ ηφπσλ πνπ επηζθέπηεηαη θαη κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί ζχκθσλα κε ηελ 

ηνπξηζηηθή ηππνινγία πνπ δηακνξθψλεηαη ην 19
ν
 αηψλα σο ¨κνληέιν ηνπξίζηα¨. Σελ 

πεξίνδν απηή εκθαλίδνληαη ηα πξψηα θξαηηθά παλδνρεία πνπ παξείραλ δσξεάλ ηηο 

ππεξεζίεο ηνπο ζηνπο ηαμηδηψηεο, αιιά θαη ηα πξψηα παλδνρεία θεξδνζθνπηθήο 

κνξθήο. Αξρηθά βξίζθνληαη θαηά κήθνο ησλ κεγάισλ νδηθψλ αμφλσλ. Καηά ην ηέινο 

ηεο αξραηφηεηαο εκθαλίδνληαη νη πξψηεο ηάζεηο εκπνξεπκαηνπνίεζεο ησλ 

ηαμηδησηηθψλ κεηαθηλήζεσλ (Βαξβαξέζνο, ., 1988). 

 

4.2 Φαξαθηεξηζηηθά ηνπ ειιεληθνύ ηνπξηζκνύ 

 

Σα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ειιεληθνχ ηνπξηζκνχ είλαη ηα παξαθάησ (Γαιάλε, 

2010): 

 

 Απμαλφκελε ηάζε αθίμεσλ αιινδαπψλ ηνπξηζηψλ κε ζπλέπεηα ηε δεκηνπξγία 

λέσλ ηνπξηζηηθψλ ππνδνκψλ κε ζθνπφ ηελ εμππεξέηεζε ηεο απμαλφκελεο 

δήηεζεο 

 εκαληηθή κείσζε ησλ αθίμεσλ Ακεξηθαλψλ ηνπξηζηψλ κε απνηέιεζκα ηελ 

απψιεηα πςεινχ ηνπξηζηηθνχ εηζνδήκαηνο 

 Απμεηηθή ηάζε ηνπ εζσηεξηθνχ ηνπξηζκνχ κε απνηέιεζκα ηελ ρξνληθή 

θαηαλνκή ηεο δήηεζεο (δηεχξπλζε ηνπξηζηηθήο πεξηφδνπ) 
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 Μηθξή δηάξθεηα ηνπξηζηηθήο πεξηφδνπ κε ζπλέπεηα ηε ζεξηλή επηβάξπλζε ησλ 

ππνδνκψλ θαη ηελ ππνιεηηνπξγία ηνπο εθηφο ηνπξηζηηθήο ζεδφλ. Σν γεγνλφο 

απηφ θάλεη αλαγθαία ηελ αλάπηπμε άιισλ κνξθψλ ηνπξηζκνχ γηα ηνπο 

ππφινηπνπο κήλεο 

 Μνλνδηάζηαην ηνπξηζηηθφ πξντφλ ¨Ήιηνο-Θάιαζζα¨, κε ζπλέπεηα ηελ εχθνιε 

αληηθαηάζηαζε ηνπ πξννξηζκνχ απφ άιιεο κεζνγεηαθέο ρψξεο 

 Σα ζπγθξηηηθά πιενλεθηήκαηα ηνπ ειιεληθνχ ηνπξηζκνχ απνηεινχλ 

¨θιεξνλνκηά¨ (θχζε, πνιηηηζκηθή θιεξνλνκηά) γεγνλφο πνπ δίλεη δπλαηφηεηα 

γηα πεξεηαίξσ πνηνηηθή αλαβάζκηζε ηνπ πξντφληνο 

 Τςειή γεσγξαθηθή ζπγθέληξσζε ηνπξηζηηθήο ππνδνκήο κε απνηέιεζκα ηελ 

άληζε αλάπηπμε ησλ ηνπξηζηηθψλ ππνδνκψλ 

 Ξελνδνρεηαθέο κνλάδεο θαη θαηαιχκαηα κηθξνχ ή κεζαίνπ κεγέζνπο ηα νπνία 

πξνζθέξνπλ ρακειήο πνηφηεηαο ππεξεζίεο 

 Γηνηθεηηθά εκπφδηα εηζφδνπ λέσλ μελνδνρεηαθψλ επηρεηξήζεσλ ζε 

αλεπηπγκέλεο πεξηνρέο κε απνηέιεζκα ηελ έιιεηςε θηλήηξσλ γηα αλαβάζκηζε 

ησλ θαηαιπκάησλ 

 Μηθξφ κέγεζνο ησλ κε μελνδνρεηαθψλ ηνπξηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ κε 

απνηέιεζκα ηε δεκηνπξγία πξνβιεκάησλ βησζηκφηεηαο θαη δπζθνιία 

πξνζαξκνγήο ζε λέα ηερλνινγηθά δεδνκέλα. 

 

4.3 Πιενλεθηήκαηα ηνπ ηνπξηζκνύ ηεο ρώξαο καο  

 

Μπνξνχκε λα ηα ζπλνςίζνπκε φπσο θαίλεηαη παξαθάησ (Γαιάλε, 2010) 

 

 Αθζνλία θαη πνηθηινκνξθία θπζηθψλ πφξσλ πνπ επηηξέπνπλ ηνπξηζηηθή 

δξαζηεξηφηεηα φιν ην ρξφλν 

 Η ζέζε ηεο ρψξαο καο ζηνλ παγθφζκην ηνπξηζκφ είλαη πςειή (17
ε
 ζε αθίμεηο 

θαη 27
ε
 ζε εηζπξάμεηο) 

 εκαληηθφ ηζηνξηθφ θαη πνιηηηζηηθφ απφζεκα θαζψο θαη ζχγρξνλε 

πνιηηηζηηθή παξαγσγή 

 εκαληηθφο ν ξφινο ηνπ ηνπξηζκνχ ζηελ πεξηθεξεηαθή αλάπηπμε 
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 Γεκηνπξγία θαηά ηελ ηειεπηαία 15εηία ζεκαληηθψλ επηρεηξήζεσλ πνπ 

πξνζθέξνπλ αλαβαζκηζκέλν πξντφλ κε ζθνπφ ηελ πξνζέιθπζε ηνπξηζηψλ 

εηδηθψλ ελδηαθεξφλησλ. 

 

4.4 Μεηνλεθηήκαηα ηνπ ηνπξηζκνύ ηεο ρώξαο καο 

 

Μπνξνχκε λα ηα ζπλνςίζνπκε φπσο θαίλεηαη παξαθάησ (Γαιάλε, 2010) 

 

 Έληνλνο επνρηθφο ραξαθηήξαο 

 Δπηβάξπλζε ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο ιφγσ ησλ ηνπξηζηηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ 

 Μείσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο εμαηηίαο ηεο 

αλάπηπμεο λέσλ αγνξψλ (π.ρ. Σνπξθία) 

 Αιινίσζε ησλ πνιηηηζηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ζηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο 

 Η κε δηαθνξνπνίεζε ηνπ ειιεληθνχ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο 

 Η άληζε ηνπξηζηηθή αλάπηπμε ησλ πεξηθεξεηψλ ηεο ρψξαο 

 εκαληηθέο ειιείςεηο ζε ππνδνκέο φπσο γηα παξάδεηγκα νη κεηαθνξέο θαη νη 

μελνδνρεηαθέο εγθαηαζηάζεηο 

 Τςειφ πνζνζηφ κέζεο θαη ρακειήο ηάμεο θιηλψλ 

 Η ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ ηνπξηζηηθψλ κνλάδσλ είλαη κηθξνκεζαίεο 

επηρεηξήζεηο κε πεξηνξηζκέλε ηθαλφηεηα πξνψζεζεο αμηνπνίεζεο θαη 

απνηειεζκαηηθήο νηθνλνκηθήο δηαρείξεζεο 

 Έιιεηςε επαξθψο εθπαηδεπκέλνπ πξνζσπηθνχ 

 

4.5 Η ζεκαζία ηνπ ηνπξηζκνύ ζηελ Διιάδα 

 

Ο ηνπξηζκφο φπσο κέρξη ηψξα έρνπκε δεη είλαη κηα ζεκαληηθή βηνκεραλία κε 

ηαρχηαηνπο ξπζκνχο αχμεζεο ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ηνπ θαη φπσο ζα δνχκε 

παξαθάησ κε ζεκαληηθή επίπησζε ζηελ άλνδν ηνπ εζληθνχ εηζνδήκαηνο, ηελ αχμεζε 

ηεο απαζρφιεζεο θαη ηεο πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο φπσο θαη ζηε κείσζε ηνπ 

ειιείκκαηνο ηζνδπγίνπ πιεξσκψλ κέζσ ηεο εηζξνήο ζπλαιιάγκαηνο. Παξάιιεια 

είλαη γλσζηφ πσο ην ηζνδχγην ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ είλαη παξαδνζηαθά 

ειιεηκκαηηθφ. Σα έζνδα απφ ηνλ ηνπξηζκφ ζηελ Διιάδα αλ θαη ππνεθηηκεκέλα απφ 
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ηελ ηξάπεδα ηεο Διιάδνο θαηέρνπλ ηελ πξψηε ζέζε ζην ζχλνιν ησλ 

ζπλαιιαγκαηηθψλ εζφδσλ θαη αθνινπζνχλ ηα έζνδα απφ εμαγσγέο βηνκεραληθψλ 

πξντφλησλ. Αλάκεζα ζηηο δηάθνξεο πεγέο ζπλαιιάγκαηνο ηα έζνδα απφ ηνλ ηνπξηζκφ 

είραλ ηελ κεγαιχηεξε άλνδν ηε δεθαεηία ηνπ 2000 (Παηζνπξάηεο, 2002) 

Σα ηειεπηαία ρξφληα έγηλε ζαθήο ε ζπνπδαηφηεηα ηνπ ηνπξηζκνχ γηα ηε κειινληηθή 

νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο αλεξγίαο, ηφζν ζηελ Δπξψπε φζν θαη 

ζηελ Διιάδα.  

Σν γεγνλφο απηφ έζηξεςε ηνλ Παγθφζκην Οξγαληζκφ Σνπξηζκνχ θαη ηνλ Οξγαληζκφ 

Οηθνλνκηθήο πλεξγαζίαο θαη Αλάπηπμεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ηεο ζπκβνιήο ηνπ ηνπξηζηηθνχ ηνκέα ζηε δεκηνπξγία ηνπ ΑΔΠ θαη ζην 

κέγεζνο ηεο απαζρφιεζεο. ε απηφ ην ζεκείν πξνθχπηεη ε αλάγθε λα θαζηεξσζνχλ 

έλλνηεο νη νπνίεο λα θαζηζηνχλ ην ηνπξηζηηθφ πξντφλ κεηξήζηκν. Σν Παγθφζκην 

πκβνχιην Σνπξηζκνχ θαη Σαμηδηψλ (WTTC) ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Δηαηξεία 

Παξνρήο Οηθνλνκηθήο Πιεξνθφξεζεο (WEFA) θαζηέξσζαλ δπν έλλνηεο ζηελ 

πξνζπάζεηά ηνπο λα πξνζεγγίζνπλ ην πξφβιήκα κέηξεζεο ηνπ ηνπξηζηηθνχ 

πξντφληνο: 

 

 Σνπξηζηηθφο θιάδνο. Η έλλνηα απηή αλαθέξεηαη ζηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ 

παξάγνπλ αγαζά θαη ππεξεζίεο ζπλδεφκελα κε ηνπο ηνπξίζηεο. Απηέο νη 

δξαζηεξηφηεηεο ζρεηίδνληαη κε ηε ιεηηνπξγία μελνδνρείσλ θαη θαηαιπκάησλ, 

ηαμηδησηηθψλ γξαθείσλ, νξηζκέλσλ θιάδσλ κεηαθνξψλ, θέληξσλ 

πιεξνθφξεζεο ηνπξηζηψλ θιπ 

 Σνπξηζηηθή Οηθνλνκία. Η έλλνηα απηή ζρεηίδεηαη κε ηα αγαζά θαη ηηο 

ππεξεζίεο πνπ ζπλδεφληαη άκεζα κε ηνλ ηνπξίζηα θαη κε ηηο παξαγσγηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ εμαξηψληαη ζε πςειφ βαζκφ, αθφκα θαη γηα ηελ χπαξμή 

ηνπο απν ηελ ηνπξηζηηθή δαπάλε 

 

ηα παξαπάλσ πξέπεη λα πξνζηεζνχλ θαη νη πνιιέο επηδξάζεηο ηεο ηνπξηζηηθήο 

δαπάλεο. ην δηάγξακκα πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδεηαη ε ζπκβνιή ηνπ ηνπξηζκνχ  

ζην ζπλνιηθφ ΑΔΠ ηεο Διιάδαο. Δίλαη θνηλά απνδεθηφ φηη ν ηνπξηζκφο είλαη έλαο 

πνιχ ζεκαληηθφο ηνκέαο ν νπνίνο ζπκβάιεη ζηελ αλάπηπμε ηνπ ΑΔΠ ηεο ρψξαο. Απφ 

ην 1997 παξαηεξείηαη κηα ζπλερήο θαη ζηαζεξή αχμεζε ηνπ ΑΔΠ. 
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Γηάγξακκα 1: πκκεηνρή ηνπ Σνπξηζκνχ ζην ΑΔΠ 

 

Πεγή: ΔΣΔ 

 

Απφ ηε γξακκή ηάζεο (θφθθηλε γξακκή) θαίλεηαη θαζαξά ε απμεηηθή ζπκβνιή ηνπ 

ηνπξηζκνχ ζην ζπλνιηθφ ΑΔΠ ηεο ρψξαο. 

Ο δπλακηθφο ραξαθηήξαο ηνπ ηνπξηζκνχ θάλεθε απφ ηηο κειέηεο πνπ αθνξνχζαλ θαη 

ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζην ΑΔΠ ηεο ρψξαο. Απφ ην παξειζφλ, 1960, ε ζπκκεηνρή ηνπ 

ηνπξηζκνχ ζην ΑΔΠ ήηαλ 2,9% έλαληη 18,4% πνπ έθηαζε ην 1997. Απφ ην 1960 

κέρξη ην 1997 ν ηνπξηζκφο ζπλέβαιιε θαηά 14,8% ζηε δηακφξθσζε ηεο κεηαβνιήο 

ηνπ ΑΔΠ, έλαληη 31,4% ηνπ ζπλφινπ ηεο δεπηεξνγελνχο παξαγσγήο, 25,4% ηνπ 

αγξνηηθνχ ηνκέα θαη 20,7% ηεο κεηαπνηήζεσο. Απφ ην 1980 κέρξη ην 1997 ε 

ζπκβνιή ηνπ αγξνηηθνχ ηνκέα γίλεηαη αξλεηηθή, ηνπ δεπηεξνγελνχο 20,4% θαη ηνπ 

ηνπξηζκνχ απμάλεηαη απφ 14,8 ζε 53,2% ελψ ηεο κεηαπνηήζεσο πέθηεη ζην 4,6%. 

Δλδεηθηηθά είλαη ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ηνπ Ιλζηηηνχηνπ Σνπξηζηηθψλ 

Δξεπλψλ θαη Πξνβιέςεσλ φπνπ ηελ 20εηία 1980-1997 παξνπζηάδεηαη αχμεζε ηεο 

απαζρφιεζεο ζηελ ηνπξηζηηθή νηθνλνκία ζε 87% έλαληη 9,2% ηε ζπλνιηθήο 

απαζρφιεζεο θαη ε ζπλεηζθνξά ηνπ ηνπξηζκνχ ζηελ αχμεζε ηνπ ΑΔΠ ήηαλ 53% 

(Παπιφπνπινο 2001). ζνλ αθνξά ηελ επίδξαζε ζην ΑΔΠ ηεο ρψξαο ηα 2/3 ηεο 

επίδξαζεο είλαη απνηέιεζκα ηεο δήηεζεο γηα ππεξεζίεο θαηαιχκαηνο θαη εζηίαζεο 

γεληθφηεξα, ελψ ζηνλ ηνκέα ησλ κεηαθνξψλ ε ζπλεηζθνξά είλαη γχξσ ζηα 3 δηο επξψ 

κε ζεκαληηθφηεξε εθείλε ησλ ζαιάζζησλ κεηαθνξψλ. εκαληηθή επίδξαζε έρνπκε 
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θαη απφ ηηο νδηθέο κεηαθνξέο θαη εθηηκάηαη γχξσ ζην 7% ηεο άκεζεο επίδξαζεο ελψ 

θαη απφ ηηο αεξνκεηαθνξέο έρνπκε επίδξαζε 5% (Παπιφπνπινο, 1999). 

 

4.6 Η εμέιημε ησλ ηνπξηζηηθώλ εηζπξάμεσλ από ζπλάιιαγκα 

 

Δίλαη γλσζηφ πσο θάπνηεο απφ ηηο εηζπξάμεηο απφ ην ζπλάιιαγκα ζηελ Διιάδα 

θαηαρσξνχληαη ζε θαηεγνξίεο άδεισλ πφξσλ. Έηζη ηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία πνπ 

εκθαλίδεη ε ηξάπεδα ηεο Διιάδνο απέρνπλ απφ ηελ πξαγκαηηθφηεηα. Κάπνηεο απφ ηηο 

θαηεγνξίεο πνπ πεξηιακβάλνπλ ζπλάιιαγκα είλαη νη εμήο: πιεξσκή κέζσ 

πηζησηηθψλ θαξηψλ απφ ηνπξίζηεο πνπ έξρνληαη απφ ην εμσηεξηθφ, εηζπξάμεηο απφ 

ελνηθηάζεηο ζθαθψλ ή απφ ηνπξηζηηθά γξαθεία πνπ πξαγκαηνπνηνχλ ηαμίδηα ζε 

θνληηλά λεζηά, εηζπξάμεηο πνπ πξνέξρνληαη απφ παξάλνκα θαηαιχκαηα. Απηά 

ππνινγίζηεθαλ ην 1990 απφ ηελ επηηξνπή θαη εθηηκήζεθε πσο ην ηνπξηζηηθφ 

ζπλάιιαγκα ήηαλ 4.639 εθαηνκκχξηα δνιάξηα έλαληη 2.587 πνπ εκθάληδε ε ηξάπεδα 

ηεο Διιάδνο. Ωζηφζν κε ηελ έληαμε ηεο Διιάδνο ζην επξψ ππήξραλ κεγάια 

πξνβιήκαηα ππνινγηζκνχ. ην δηάγξακκα πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδνληαη νη 

ηνπξηζηηθέο εηζπξαμεηο γηα ηα έηε 2007-2012. 

 

Γηάγξακκα 2: Σνπξηζηηθέο εηζπξαμεηο γηα ηα έηε 2007-2012 

 

 

Πεγή: Ιλζηηηνχην πλδέζκνπ Διιεληθψλ Σνπξηζηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ 

 

Η ηάζε ησλ εηζνδεκάησλ απφ ηνλ ηνπξηζκφ εκθαλίδεη κηα ήπηα πηψζε, είλαη φκσο 

ζεκαληηθφ λα ιάβνπκε ππφςε ηελ νηθνλνκηθή θξίζε πνπ επεξεάδεη θαη ηνλ ηνπξηζκφ. 
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4.7 Τνπξηζκόο θαη απαζρόιεζε ζηελ Διιάδα 

 

Έλαο πνιχ ζεκαληηθφο θιάδνο φπνπ ζπκβάιιεη ν ηνπξηζκφο είλαη ε απαζρφιεζε. Οη 

επηπηψζεηο ηνπ ηνπξηζκνχ ζηελ απαζρφιεζε είλαη θπξίσο ζεηηθέο. Ο ρψξνο ηνπ 

ηνπξηζκνχ επηιέγεηαη απφ πνιινχο λένπο αζρέησο εάλ έρνπλ ζπνπδάζεη ηνπξηζηηθά 

θαζψο απηφο πξνζθέξεη θνηλσληθέο ζρέζεηο θαη επαγγεικαηηθέο κε μέλνπο αιιά πέξα 

απφ απηά θαη πνιχ θαινχο φξνπο εξγαζηαθνχο. 

Η ελαζρφιεζε κε ηνλ ηνπξηζκφ κπνξεί λα πθίζηαηαη κε 3 ηξφπνπο: 

 

 Άκεζε απαζρφιεζε. Η απαζρφιεζε ζε επηρεηξήζεηο ηνπ ηνπξηζηηθνχ θιάδνπ 

 Έκκεζε απαζρφιεζε. Η απαζρφιεζε πνπ ζηεξίδεηαη ζηνπο θχξηνπο 

πξνκεζεπηέο απφ ηελ αλάπηπμε ηνπ ηνπξηζκνχ 

 Πξνθαινχκελε επίδξαζε. Αλαθέξεηαη ζηελ απαζρφιεζε πνπ ζηεξίδεηαη ζηελ 

θαηαλάισζε 

 

ην επφκελν δηάγξακκα παξνπζηάδεηαη ν αξηζκφο ησλ άκκεζα εξγαδφκελσλ ζηνλ 

ηνπξηζηηθφ θιάδν: 

 

Γηάγξακκα 3: Αξηζκφο άκκεζα απαζρνινχκελσλ ζηνλ ηνπξηζηηθφ θιάδν 

 

Πεγή: ΙΟΒΔ (2013) 
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ην επφκελν δηάγξακκα παξνπζηάδεηαη ε ζπλνιηθή απαζρφιεζε εξγαδνκέλσλ ζηνλ 

ηνπξηζκφ, αξηζκφο ν νπνίνο πξνθχπηεη απν ην άζξνηζκα ηήο άκεζεο, ηεο έκκεζεο θαη 

ηεο πξνθαινχκελεο απαζρφιεζεο: 

 

Γηάγξακκα 4: πλνιηθφο αξηζκφο απαζρνινχκελσλ ζηνλ ηνπξηζηηθφ θιάδν 

 

Πεγή: ΙΟΒΔ (2013) 

Γίλεηαη θαη πάιη εκθαλέο φηη ε νηθνλνκηθή θξίζε έρεη επεξεάζεη ηνλ θιάδν θαη ηε 

ιεηηνπξγία ηνπ. Ωζηφζν ν αξηζκφο ησλ απαζρνινχκελσλ παξακέλεη κεγάινο αλ 

αλαινγηζηεί θάπνηνο ηα πνζνζηά αλεξγίαο ζηε ρψξα. 

 

5. Ο ηνπξηζκόο ζηελ Ιθαξία 

ην θεθάιαην απηφ ζα γίλεη κηα πξνζπάζεηα λα απνηππσζεί ε ηξέρνπζα θαηάζηαζε 

ζηελ νπνία βξίζθεηαη ν ηνπξηζκφο ζην λεζί θαη ζα γίλεη κηα παξνπζίαζε ηεο εμέιημήο 

ηνπ ηα ηειεπηαία ρξφληα. θνπφο είλαη λα εξεπλεζεί αλ ν ηνπξηζκφο αλαπηχζζεηαη 

ζην λεζί ηεο Ιθαξίαο ή αλ παξνπζηάδεη ζεκάδηα χθεζεο. Μέζα απφ ηα ζπκπεξάζκαηα 

απηά ζα κπνξέζνπκε ηειηθά λα αμηνινγήζνπκε θαη ηηο επηπηψζεηο πνπ κπνξεί λα έρεη 

ην θαηλφκελν ζηελ ηνπηθή θνηλσλία ηφζν νηθνλνκηθά φζν θαη ζε άιιεο πηπρέο ηεο 

δσήο ηνπ ληφπηνπ πιεζπζκνχ.  

 

5.1 Φαξαθηεξηζηηθά ηνπ ηνπζξηζηηθνύ πξντόληνο 

 

ην παξψλ θεθάιαην απνηππψλνληαη απφςεηο πνπ πεγάδνπλ απφ ηελ εκπεηξία ηνπ 

ζπγγξαθέα σο κφληκνπ θάηνηθνπ ηνπ λεζηνχ.  
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Σα ηειεπηαία ρξφληα παξαηεξείηαη έλαο έληνλνο ελζνπζηαζκφο κεηαμχ ησλ 

ππνςήθησλ επηζθεπηψλ ηνπ λεζηνχ. Αηηία έηλαη ε κεγάιε δηαθήκηζε ηνπ ηφπνπ ηφζν 

κέζα απφ εθπνκπέο φζν θαη απφ ηελ αξζξνγξαθία. Κχξηα ζηνηρεία φισλ απηψλ ε 

ηδηνζπγθξαζία ησλ θαηνίθσλ, νη νπνίνη έρνπλ ηε θήκε ησλ αλζξψπσλ κε ην ιηγφηεξν 

ζηξεο. Βέβαηα πνιιά απν απηά πνπ αθνχγνληαη γηα ηνλ ηξφπν δσήο ζην λεζί κπνξεί 

λα αγγίδνπλ ηα φξηα ηνπ αζηηθνχ κχζνπ. Γηα παξάδεηγκα είλαη επξέσο δηαδεδνκέλν 

νηη ηα θαηαζηήκαηα είλαη θιεηζηά ηηο πξσηλέο ψξεο ελψ ην βξάδπ ιεηηνπξγνχλ. Απηφ 

ίζρπε ηελ πεξίνδν ηνπ κεζαίσλα πξνο απνθπγή νπνηαζδήπνηε δξαζηεξηφηεηαο ζα 

κπνξνχζε λα καξηπξήζεη ηελ χπαξμε δσήο ζηνπο πεηξαηέο. ηε ζχγρξνλε επνρή ην 

θαηλφκελν έρεη εμαιεηθζεί, σζηφζν ν κχζνο πνπ έρεη ζπλδεζεί κε ην βηνινγηθφ ξνιφη 

ησλ ληφπησλ θάλεη ηνλ πξννξηζκφ ειθπζηηθφ ζε φζνπο αλαδεηνχλ ηνλ ελαιιαθηηθφ 

ηξφπν δσήο ζηηο δηαθνπέο ηνπο.  

Η εηθφλα ηνπ λεζηνχ αληαλαθιά κηα ηζρπξή, σο πξνο ηα πνιηηηζκηθά ραξαθηεξηζηηθά 

ηεο, ηνπξηζηηθή ηαπηφηεηα πνπ έρεη επηβιεζεί απφ ηνλ ληφπην πιεζπζκφ θαη ε νπνία 

έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηελ απζηεξή δηακφξθσζε ηνπ αληίζηνηρνπ πξνθίι ησλ 

επηζθεπηψλ. Απνηειεί πξννξηζκφ ηνλ νπνίν νη επηζθέπηεο επηιέγνπλ κε βάζε 

εμσζπκβαηηθά (κε αλακελφκελα) θξηηήξηα. Λφγσ ηνπ ραξαθηεξηζηηθνχ ηεο απηνχ ε 

Ιθαξία έρεη δηακνξθψζεη κηα βάζε ¨κφληκσλ¨ επηζθεπηψλ πνπ εθηηκνχλ ηηο 

ηδηαηηεξφηεηέο ηεο. ηε ζπλέρεηα αλαθέξνληαη θάπνηα απφ ηα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά 

ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο. 

Η έιιεηςε ζηξεο ραξαθηεξίδεη ηε δσή ζην λεζί θαη απνηειεί ραξαθηεξηζηηθφ ησλ 

θαηνίθσλ. Σν γλψξηζκα απηφ πξνζειθχεη πνιινχο επηζθέπηεο νη νπνίνη αλαδεηνχλ 

ηελ εξεκία ζηηο δηαθνπέο ηνπο. Σν ηειεπηαίν γλψξηζκα πνιιέο θνξέο ιαλζαζκέλα 

εξκελεχεηαη απφ πνιινχο σο νθλεξία. Οη εξγαζίεο ησλ ληφπησλ είλαη ρεηξνλαθηηθέο 

θαηά θαλφλα θαη είλαη πνιχ δχζθνιεο. Σν φηη ην πέξαο κηαο εξγαζίαο δελ θαζνξίδεηαη 

ηφζν απφ ην ρξφλν παξάδνζήο ηεο (φπσο ζπλεζίδεηαη ζηα αζηηθά θέληξα) δελ 

ζεκαίλεη φηη ε εξγαζία δελ νινθιεξψλεηαη έγθαηξα θαη άξηηα. Ωζηφζν, ην ηειεπηαίν 

ζηνηρείν πξνζειθχεη αξθεηνχο επηζθέπηεο.  

Αθφκα έλα γλψξηζκα ησλ θαηνίθσλ ηεο Ιθαξίαο ην νπνίν έρεη πξνβιεζεί έληνλα απφ 

ηνλ ηχπν αιιά θαη πνιιέο ηειενπηηθέο εθπνκπέο απνηειεί ε καθξνδσία. 

Αλαδεηψληαο θάπνηνο ηε ιέμε ¨καθξνδσία¨ ζην δηαδίθηπν ζα βξεί πνιπάξηζκεο 

κειέηεο, ληνθπκαληέξ, εθπνκπέο θαη αλαιχζεηο γχξσ απφ ηνλ ηξφπν δσήο, δηαηξνθήο 

θαη ινηπψλ παξαγφλησλ πνπ ζπκβάιινπλ ζην λα βξίζθεηαη ην λεζί ζηε ιίζηα κε ηνπο 
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καθξνβηψηεξνπο αλζξψπνπο ζηνλ θφζκν. Γελ είλαη ιίγνη νη επηζθέπηεο ινηπφλ πνπ 

ζέινπλ λα γλσξίζνπλ ην θαηλφκελν απφ θνληά. 

Άιια ραξαθηεξηζηηθά πνπ θάλνπλ ειθπζηηθφ ην λεζί πξνο ηνπο επηζθέπηεο θαη 

πξνβάιινληαη αθφκα θαη σο κνλνζεκαηηθά ζε πιήζνο αλαθνξψλ (ηειενπηηθψλ, 

αξζξνγξαθίαο) είλαη ε ληφπηα γαζηξνλνκία, ε έληνλε θνηλσληθή δσή ησλ Ιθαξησηψλ, 

ηα παλεγχξηα (πνπ απνηειινχλ θαη ζεκαληηθφ παξάγνληα θέξδνπο γηα ηελ ηνπηθή 

θνηλσλία) θαη ε ηζηνξία ηνπ λεζηνχ. 

Σν θπζηθφ πεξηβάιινλ ηνπ λεζηνχ πξνβάιιεηαη επίζεο πνιχ έληνλα. Γελ ππάξρεη 

ζρεδφλ θακία αλαθνξά ζην ηνπξηζηηθφ πξντφλ ε νπνία λα κελ αλαδπθλείεη ηε θπζηθή 

νκνξθηά ηνπ ηφπνπ.  

ια ηα παξαπάλσ ηα ηειεπηαία ρξφληα έρνπλ πξνβιεζεί έληνλα κε πξσηνβνπιία ησλ 

ηνπηθψλ θνξέσλ θαη ζπιιφγσλ. Σα πξναλαθεξζέληα γλσξίζκαηα δεκηνπξγνχλ φια 

καδί έλα πξνθίι ηνπ λεζηνχ ελαιιαθηηθφ, πξνθαινχλ ζπκπάζεηα πξνο ηνλ επηζθέπηε 

θαη ελζνπζηακφ. Η Ιθαξία ινηπφλ έγηλε έλα πξντφλ πνπ κπνξεί λα απνθέξεη έζνδα ζε 

ηειενπηηθέο εθπνκπέο, ζε δηαθεκίζεηο θαη ζηνλ ηχπν. Σν ηειεπηαίν ελίζρπζε αθφκα 

πεξηζζφηεξν ηελ πξνβνιή ηνπ ηφπνπ.  

ηε ζπλέρεηα ζα εξεπλεζεί θαηά πφζν ηα παξαπάλσ ζπλέβαιιαλ ζεηηθά ζηελ αχμεζε 

ηεο ξνήο ησλ επηζθεπηψλ. 

 

5.2 Η εμέιημε ηνπ ηνπξηζκνύ ζηελ Ιθαξία 

 

ε απηφ ην ζεκείν, γίλεηαη κηα πξνζπάζεηα λα απνηππσζεί κε αξηζκνχο θαη λα 

απνδεηρζεί, ε αχμεζε ησλ ηνπξηζηηθψλ ξνψλ ζην λεζί ηεο Ιθαξίαο ηα ηειεπηαία 

ρξφληα. Γηα παξάδεηγκα, ην παξαθάησ δηάγξακκα παξνπζηάδεη ηελ πξνζέιεπζε 

επηζθεπηψλ ζηελ Ιθαξία ηα ηειεπηαία ρξφληα, νη νπνίνη ρξεζηκνπνίεζαλ σο κέζν 

κεηαθνξάο ην αεξνπιάλν: 
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Γηάγξακκα 5. Αξηζκφο αθίμεσλ επηβαηψλ ζηνλ αεξνιηκέλα Ιθαξίαο 

 

Πεγή: http://www.ypa.gr (2017) 

 

Η θφθθηλε γξακκή δείρλεη κε ζαθήλεηα ηελ απμεηηθή ηάζε πνπ έρεη ε πξνζέιεπζε 

ησλ επηζθεπηψλ απφ ην 1994 θαη έπεηηα. εκεηψλεηαη εδψ πσο θαηά ηα έηε 2001 έσο 

2005 ε κείσζε ηεο πξνζέιεπζεο κε ην ζπγθεθξηκέλν κέζσ νθείιεηαη ζε πξνβιήκαηα 

πνπ είραλ πξνθχςεη κε ηηο αεξνπνξηθέο εηαηξείεο, θαζψο θαηά θαηξνχο δελ πξνζέγγηδε 

ην αεξνδξφκην αεξνπιάλν είηε ε αεξνπνξηθέο εηαηξίεο πνπ είραλ αλαιάβεη ην 

δξνκνιφγην δελ είραλ θεξδίζεη ηελ εκπηζηνζχλε ησλ εππηβαηψλ κε ηηο παξερφκελεο 

ππεξεζίεο (αλαθνξά ζην παξάδεηγκα ηεο βνπιγαξηθήο εηαηξείαο πνπ ε Οιπκπηαθή 

είρε ελνηθηάζεη ηα αεξνζθάθε θαη ηα πιεξψκαηα πξνθεηκέλνπ λα επαλδξψζεη ηα 

δξνκνιφγηα. Δίλαη γεγνλφο φηη ην ζπγθεθξηκέλν εγρείξεκα δελ έγηλε πνηέ απνδεθηφ 

απφ ηνπο ληφπηνπο ιφγσ ηνπ ρακεινχ επηπέδνπ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ). Γίλεηαη 

ζαθέο φηη ε αχμεζε ησλ ηνπξηζηηθψλ ξνψλ απφ ην 1995 κέρξη ην 2005 έρεη γίλεη 

ζρεδφλ 9 θνξέο κεγαιχηεξε, ελσ απφ ην 2005 εσο ην 2015 έρεη ππεξδηπιαζηαζηεί. 

Άμην αλαθνξάο είλαη επίζεο φηη αθφκα θαη κεηά ην 2008 πνπ ε νηθνλνκηθή θξίζε 

μέζπαζε, ε πξνζέιεπζε δελ κεηψζεθε, παξνπζηάδεη κηα ζηαζεξή θαη ειαθξψο 

απμεηηθή ηάζε. 

ην επφκελν γξάθεκα παξνπζηάδεηαη ε δηαθχκαλζε ησλ ηνπξηζηηθψλ ξνψλ κέζσ ηεο 

αθηνπινΐαο: 

 

 

 

 

http://www.ypa.gr/
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Γηάγξακκα 6. Αξηζκφο αθίμεσλ επηβαηψλ ζηα ιηκάληα ηεο Ιθαξίαο 

 

Πεγή: visitikaria.com (2016) 

 

πσο θαη ζην δηάγξακκα 5, έηζη θαη ζην δηάγξακκα 6 απνηππψλεηαη κε ζαθήλεηα ε 

απμεηηθή ηάζε επηζθεπηψλ ζην λεζί. ην δηάγξακκα 6 παξνπζηάδνληαη νη αθίμεηο ζηα 

ιηκάληα ηνπ Δπδήινπ θαη ηνπ Αγίνπ Κπξήθνπ. ηηο αθίμεηο απηέο, απφ ζαιάζζεο, δελ 

ζπκπεξηιακβάλνληαη νη αθίμεηο επηζθεπηψλ κε θξνπαδηεξφπινηα θαζψο θαη ηδησηηθά 

ζθάθε αλαςπρήο. Δίλαη ζεκαληηθφ λα αλαθεξζεί πσο απφ ην 2016 είλαη δηαζέζηκε 

πξνο ηνπο επηζθέπηεο ε λέα καξίλα ζηνλ Άγην Κχξεθν ε νπνία κπνξεί λα θηινμελήζεη 

κέρξη 74 ζθάθε. Η επηζθεςηκφηεηα ζθαθψλ ζηε καξίλα Αγίνπ Κπξήθνπ είλαη 

ηδηαίηεξα απμεκέλε, παξνπζηάδνληαο θίλεζε απφ ηνπο αλνημηάηηθνπο θηφιαο κήλεο 

ηνπ ρξφλνπ. 

ην επφκελν γξάθεκα ζπλνςίδνληαη ηα φζα αλαθέξζεθαλ ζηα δηαγξάκκαηα 5 θαη 6 

ζε έλα ζπγθεληξσηηθφ ψζηε λα απνηππσζεί ην γεγνλφο ηεο απμεκέλεο ηνπξηζηηθήο 

ξνήο θαιχηεξα γηα ηνλ αλαγλψζηε: 
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Γηάγξακκα 7. Αξηζκφο αθίμεσλ επηβαηψλ ζηελ Ιθαξία ζπλνιηθά 

 

Πεγή: www.ypa.gr (2017), www.visitikaria.gr (2016) 

 

Η απμεκέλε ξνή ηνπξηζηψλ είρε ζαλ απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ησλ θαηαιπκάησλ ζην 

λεζί ηεο Ιθαξίαο. Αμίδεη λα ζεκεησζεί ε ζεκαληηθφηεηα ηεο αχμεζεο ησλ 

θαηαιπκάησλ, κηαο θαη ε Ιθαξία πξνζειθχεη κεγάιν αξηζκφ θαηαζθελσηψλ απφ ηελ 

άλνημε θαη κεηά. Απηφ καο επηηξέπεη λα ζπκπεξάλνπκε ηνλ πξαγκαηηθά απμεκέλν 

αξηζκφ επηζθεπηψλ αιιά θαη θάηη αθφκα πην ζεκαληηθφ. Σελ πεξίνδν παξακνλήο ηνπ 

επηζθέπηε. Μπνξεί λα βγεί απηφ ην ζπκπέξαζκα, δηφηη ν κφλνο ηξφπνο γηα λα 

απμεζνχλ νη θιίλεο ζε έλα λεζί πνπ ην κεγάιν πνζνζηφ επηζθεπηψλ θαηαζθελψλεη 

(άξα δελ λνηθηάδεη δσκάηην) είλαη νη επηζθέπηεο λα παξακέλνπλ γηα κεγάια ρξνληθά 

δηαζηήκαηα. Παξνπζηάδεηαη ζην επφκελν δηάγξακκα ε δηαθχκαλζε ησλ 

μελνδνρεηαθψλ κνλάδσλ, ησλ ελνηθηαδφκελσλ δσκαηίσλ θαη ησλ θιηλψλ. Γηα ηελ 

θαιχηεξε θαηαλφεζε απφ ηνλ αλαγψζηε ηα ζηνηρεία παξνπζηάδνληαη ζε έλα θνηλφ 

δηάγξακκα ψζηε λα είλαη εκθαλήο ν ζπζρεηηζκφο κεηαμχ ηνπο: 

 

Γηάγξακκα 8. Αξηζκφο Ξελνδνρεηαθψλ κνλάδσλ, δσκαηίσλ θαη θιηλψλ 

 

  

http://www.ypa.gr/
http://www.visitikaria.gr/
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Πεγή: www.grhotels.gr (2017) 

http://www.grhotels.gr/
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Φαίλεηαη απφ ην δηάγξακκα 8 θαη ηα ζηνηρεία πνπ δεκνζηεχνληαη απφ ην 

Ξελνδνρεηαθφ Δπηκειεηήξην Διιάδνο φηη ππάξρεη κηα ζηαζεξά απμεηηθή ηάζε ζηε 

δπλακηθή ηθαλφηεηα ηεο Ιθαξίαο λα θηινμελήζεη ηνλ απμαλφκελν αξηζκφ επηζθεπηψλ. 

Ωζηφζν κεηά ην 2015 παξνπζηάδεηαη κηα χθεζε ε νπνία ζα κπνξνχζε λα απνδνζεί 

ζηνλ θνξεζκφ. Σφζν ε γεσγξαθηθή ηαπηφηεηα ηεο Ιθαξίαο φζν θαη ε κηθξή 

ηνπξηζηηθή πεξίδνο, δελ επλννχλ ηελ αχμεζε ησλ θαηαιπκάησλ κε πην γνξγνχο 

ξπζκνχο.  

Έλα αθφκα δηάγξακκα παξαηίζεηαη ψζηε λα βνεζήζεη λα γίλεη πην ζαθήο ε αχμεζε 

ησλ επηζθεπηψλ θαη πσο ε ηειεπηαία κπνξεί λα επεξεάζεη άιινπο παξάγνληεο. πσο 

γηα παξάδεηγκα ηε δφκεζε (φπσο απηή πεξηγξάθεθε ζην δηάγξακκα 8) θαη ηελ 

θαηαλάισζε ελέξγεηαο. Αξρηθά παξνπζηάδεηαη ην δηάγξακκα 9 θαη αθνινπζεί ν 

ζρνιηαζκφο: 

 

Γηάγξακκα 9. πζρεηηζκφο εηήζηαο θαηαλάισζεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη κέγηζηεο 

δήηεζεο 

 

Πεγή: Δ.Μ. Μηρνπνχινπ (2013) 

Αξρηθά λα αλαθεξζεί φηη ηα ζηνηρεία πνπ κπφξεζαλ λα ζπγθεληξσζνχλ γηα ην 

γξάθεκα απηφ αθνξνχζαλ κφλν κέρξη ην έηνο 2012. Γελ ελδηαθέξεη ζηελ παξνχζα 

εξγαζία λα παξνπζηαζηνχλ πεξηζζφηεξα ζηνηρεία, φζν ελδηαθέξεη λα αλαδεηρζεί πσο 

ε δήηεζε ελέξγεηαο απμάλεηαη ζπλερψο. Γεγνλφο ην νπνίν ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηελ 

αχμεζε ησλ επηζθεπηψλ. ην γξάθεκα παξνπζηάδεηαη ε ζπλνιηθή εηήζηα 
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θαηαλάισζε ελέξγεηαο ζηελ Ιθαξία θαη ν ζπζρεηηζκφο κε ηελ δήηεζε αηρκήο. Η 

δήηεζε αηρκήο ζε φια ηα λεζηά παξνπζηάδεηαη ηνπο θαινθαηξηλνχο κήλεο.  

πσο έγηλε ζαθέο ηα ηειεπηαία ρξφληα ε αχμεζε ησλ επηζθεπηψλ είλαη ζηαζεξή. 

Απηφ είρε ζαλ απνηέιεζκα λα αθνινπζήζεη αχμεζε ησλ ππνδνκψλ θηινμελίαο. Η 

αχμεζε ησλ ππνδνκψλ κε ηε ζεηξά ηεο ζεκαίλεη άλζεζε ησλ νηθνδνκηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ, πξνζθνξά εξγαζίαο γηα ηνπο ληφπηνπο, αχμεζε ησλ επνρηαθψλ 

ζέζεσλ εξγαζίαο θαζψο θαη θίλεηξν γηα ηπο λένπο λα παξακείλνπλ ζηνλ ηφπν ηνπο 

αιιά θαη λα επηζηξέςνπλ ζε απηφλ φζνη έρνπλ θχγεη. Με κεγαιχηεξε ιεπηνκέξεηα νη 

επηπηψζεηο ηεο αχμεζεο ησλ επηζθεπηψλ ζα ζπδεηεζνχλ ζην επφκελν θεθάιαην. 

 

6. Οη επηπηώζεηο ηνπ Τνπξηζκνύ ζηελ Ιθαξία 

πσο αλαιχζεθε ζε πξνεγνχκελν θεθάιαην ν ηνπξηζκφο ηα ηειεπηαία ρξφληα  ζηελ 

Ιθαξία απμάλεηαη. Απηφ ην γεγνλφο επεξεάδεη ηελ ηνπηθή θνηλσλία κε δηάθνξνπο 

ηξφπνπο. Απηφ είλαη ην αληηθείκελν πνπ ζα εμεηαζηεί ζην θεθάιαην απηφ. Θα γίλεη 

κηα πξνζπάζεηα λα αλαιπζεί πψο ε ηνπξηζηηθή ξνή επεξεάδεη ηελ Ιθαξία ζε 

νηθνλνκηθφ, θνηλσληθφ θαη πεξηβαιινληηθφ επίπεδν.  

 

6.1 Οηθνλνκηθέο επηπηώζεηο 

6.1.1 Θεηηθέο νηθνλνκηθέο επηπηώζεηο 

Η Ιθαξία απφ ηα πεξαζκέλα ρξφληα ήηαλ αλέθαζελ κηα πεξηνρή πνπ ε θχξηα 

απαζρφιεζε ησλ θαηνίθσλ ηεο ήηαλ ε γεσξγία, ε αιηεία θαη ε θηελνηξνθία. Απηφ 

είρε ζαλ απνηέιεζκα ε Ιθαξία λα είλαη κηα απηάξθεο νηθνλνκία πνπ κπνξνχζε λα 

θαιχςεη ηηο αλάγθεο ησλ θαηνίθσλ εμ νινθιήξνπ. Παξάιιεια νη νηθνδνκηθέο 

εξγαζίεο ήηαλ πάληνηε κηα απφ ηηο θχξηεο δξαζηεξηφηεηεο ησλ θαηνίθσλ. Σν γεγνλφο 

φηη ηνλ ηειεπηαίν αηψλα πνιινί θάηνηθνη αζρνιήζεθαλ κε ην λαπηηθφ επάγγεικα 

απέθεξε ζεκαληηθά νθέιε ζε ρξήκαηα. ια ηα παξαπάλσ δελ έδσζαλ θαλέλα 

θίλεηξν ζηνπο Ιθαξηψηεο λα αζρνιεζνχλ κε ηελ ηνπξηζηηθή δξαζηεξηφηεηα γηαηί πνιχ   

απιά δελ ρξεηαδφηαλ. Η θπζηθή νκνξθηά ηνπ λεζηνχ φκσο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηνλ 

ηδηαίηεξν ραξαθηήξα ηνλ θαηνίθσλ ηεο Ιθαξίαο θαη ην αλεπηπγκέλν αίζζεκα 

θηινμελίαο, έθαλαλ ην λεζί δεκνθηιή πξννξηζκφ. Έγηλε αληηιεπηφ ινηπφλ φηη 

κπνξνχλ λα απνθνκίζνπλ πνιχπιεπξα νθέιε νη θάηνηθνη.  

Έηζη ινηπφλ ε νηθνδνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο γλσξίδνπλ κεγάιε άλζεζε, αθφκα θαη ζε 

πεξίνδν θξίζεο. Οη μελνδνρεηαθέο κνλάδεο θαη ηα δσκάηηα πνπ θαηαζθεπάζηεθαλ 

απνηέιεζαλ αλάζα γηα ηνπο θαηνίθνπο πνπ αζρνινχληαη κε ηηο θαηαζθεπέο. 
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Οηθνδφκνη, ηερλίηεο, κεραληθνί, πσιεηέο δνκηθψλ πιηθψλ θηι. Δπλνήζεθαλ άπαληεο 

νηθνλνκηθά. ιεο απηέο νη ππνδνκέο ζπληεξνχληαη φιν ζρεδφλ ην ρξφλν κε 

απνηέιεζκα λα ππάξρεη νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα, έζησ θαη κηθξήο θιίκαθαο, ην 

ρεηκψλα.  

Δπηπιένλ, πνιινί ληφπηνη απνθνκίδνπλ έλα επηπξφζζεην εηζφδεκα απφ ηελ επνρηαθή 

εξγαζία. Πνιινί λένη παξακέλνπλ ζην λεζί κε θίλεηξν ηελ ελαζρφιεζε κε ηελ 

ηνπξηζηηθή δξαζηεξηφηεηα.  

Η αχμεζε ηνπ ηνπξηζκνχ επλφεζε ηελ ιεηηνπξγία ινηπψλ ρψξσλ εζηίαζεο, φπσο 

εζηηαηφξηα, πνηνπσιεία, θαθελεία, ζνχπεξ κάξθεη θηι.  

Σν φλνκα ηεο Ιθαξίαο απνηειεί πιένλ δηαθεκηζηηθφ πιενλέθηεκα. Γηάθνξα πξντφληα 

κε έδξα ην λεζί θαη ζήκα θαηαηεζέλ ηελ Ιθαξία απμάλνπλ ηηο πσιήζεηο ηνπο ιφγσ ηεο 

αλαγλσξηζηκφηεηαο ηνπ νλφκαηνο (Οχδν ¨Γνιχρη¨, κπχξα ¨Ιθαξηψηηζζα¨, αλαςπθηηθά 

¨Ιθαξηψηηθε¨).  

Σέινο ζεκαληηθφηαηε πεγή εζφδσλ γηα ην λεζί απνηεινχλ ηα παλεγχξηα θαζψο νη 

θηελνηξφθνη θαη νηλνπαξαγσγνί έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα πνπιήζνπλ κεγάιν κέξνο 

ησλ πξντφλησλ ηνπο.  

Δίλαη παξαπάλσ απφ ζαθέο ινηπφλ φηη ν ηνπξηζκφο απνθέξεη πνιχ κεγάια θέξδε απφ 

νηθνλνκηθήο άπνςεο ζηνλ ηφπν.                                                                                                                                                            

 

6.1.2 Αξλεηηθέο νηθνλνκηθέο επηπηώζεηο 

Οη αξλεηηθέο νηθνλνκηθέο επηπηψζεηο, αλ θαη ιίγεο, είλαη άμηεο αλαθνξάο. Παξφιν 

πνπ ν αξηζκφο ησλ λέσλ πνπ παξακέλνπλ ζην λεζί γηα λα αζρνιεζνχλ κε ηνλ 

ηνπξηζκφ απμάλεη, απηφ απφ κφλν ηνπ είλαη έλα γεγνλφο πνπ επλνεί ηελ αλάπηπμε ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ηνπο θαινθαηξηλνχο κήλεο. Σν ρεηκψλα φκσο ε δξαζηεξηφηεηα απηή 

ζρεδφλ κεδελίδεηαη κε απνηέιεζκα ην πνζνζηφ ησλ θαηνίθσλ πνπ δηακέλνπλ ζην 

λεζί κφλν ην κηζφ ρξφλν λα απμάλεηαη.  

Δπίζεο πνιιά απφ ηα παξαδνζηαθά επαγγέικαηα πνπ θαζηζηνχζαλ ην λεζί 

νηθνλνκηθά αλεμάξηεην ράλνληαη. Η γεσξγία θαη ε αιηεία πνπ ήηαλ νη ππιψλεο ηεο 

Ιθαξηαθήο νηθνλνκίαο απνδπλακψλνληαη. Γίλεηαη αλαγθαία ινηπφλ ε εηζαγσγή 

πξντφλησλ πνπ ζα κπνξνχζαλ λα παξαρζνχλ ζην λεζί κε απνηέιεζκα ηελ δηαξξνή 

ρξεκάησλ.    
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6.2 Πεξηβαιινληηθέο επηπηώζεηο 

6.2.1 Θεηηθέο πεξηβαιινληηθέο επηπηώζεηο 

Οη επηπηψζεηο απφ ηελ πξνζέιεπζε ησλ ηνπξηζηψλ ζην λεζί κπνξνχλ λα 

ραξαθηεξηζηνχλ, ζπλνιηθά ζεηηθέο, κε ηηο φπνηεο αξλεηηθέο ζπλέπεηεο λα νθείινληαη 

ζε ιάζνο πνιηηηθή παξά ζε ιάζνο δηαρείξηζε απφ ηνπο ληφπηνπο ή ηνπο επηζθέπηεο. Η 

Ιθαξία, έρνληαο γίλεη πφινο έιμεο ηα ηειεπηαία ρξφληα, θηινμελψληαο ηνπο ζεξηλνχο 

κήλεο δεθάδεο ρηιηάδεο επηζθέπηεο, απέθηεζε έλα ηζρπξφ δηαπξαγκαηεπηηθφ 

πιενλέθηεκα. Πξνβιήζεθε ινηπφλ θαη έγηλε αληηιεπηφ απφ φινπο ηνπο 

εκπιεθφκελνπο (Γήκν, πεξηθέξεηα, Κξάηνο, ληφπηνπο θνξείο) φηη είλαη αλαγθαία ε 

δεκηνπξγία κεραληζκψλ πνπ ζα ιεηηνπξγνχλ αληαπνδνηηθά σο πξνο ην πεξηβάιινλ. 

Σν ελεξγεηαθφ ήηαλ ην πξψην κεγάιν ζέκα πνπ έπξεπε λα ιπζεί θαζψο ην θαινθαίξη 

ε δήηεζε μεπεξλά θαηά πνιχ ηελ παξαγσγή. Έηζη μεθίλεζε ε θαηαζθεπή ηνπ 

Τδξνειεθηξηθνχ Δλεξγεηαθνχ έξγνπ. Σν έξγν απηφ ζα ζηεξίδεηαη ζε πνιχ κεγάιν 

βαζκφ ζηηο ελαιιαθηηθέο πεγέο ελέξγεηαο (αηνιηθή, πδξνειεθηξηθή), εθπέκπνληαο 

ειάρηζηνπο ξχπνπο θαη εμαζθαιίδνληαο ελεξγεηαθή επάξθεηα ζην λεζί θαηά ηελ 

πεξίνδν ηεο κέγηζηεο ελεξγεηαθήο δήηεζεο. Σν έξγν ζα ζπκβάιεη ζηελ κείσζε 

εθπνκπήο ξχπσλ, αιιά θαη ηε κείσζε θαηαλάισζεο πεηξειαίνπ απφ ην ζηαζκφ ηεο 

ΓΔΗ. Πνιχ βαζηθφ φκσο παξάπιεπξν φθεινο δεκηνπξγείηαη απφ ηελ θαηαζθεπή ησλ 

δπν ηερλεηψλ ιηκλνδεμακελψλ απνηακίεπζεο πδάησλ. Αθελφο ζηηο δπν δεμακελέο ζα 

δεκηνπξγεζνχλ λέα μερσξηζηά νηθνζπζηήκαηα, ζα επδνθηκήζνπλ θπηά θαη ζα 

πνιιαπιαζηαζηεί ε παλίδα. Δπίζεο, επεηδή ηα δπν θξάγκαηα ζα γεκίδνπλ απφ ηα 

χδαηα ηεο ππεξρείιηζεο ηνπ ήδε ππάξρνληνο θξάγκαηνο, ζα γίλεη εμνηθνλφκεζε 

πδάηηλσλ πφξσλ.  

Ο ηνπξηζκφο θαη ηα έζνδα πνπ επήιζαλ απφ απηφλ έδσζαλ ζηηο ηνπηθέο  θνηλσλίεο ηε 

δπλαηφηεηα λα πξνρσξήζνπλ ζε έξγα ππνδνκψλ πξνο φθεινο ηνπ πεξηβάιινληνο. Σν 

θάζε ρσξηφ κε ηα έζνδα απφ ηα παξαδνζηαθά παλεγχξηα πξνρσξά ζε έξγα 

αληηπιεκκπξηθά, απνζηξαγγηζηηθά, απνρεηεπηηθά θαη έξγα θαζαξηφηεηαο. Απηά ηα 

έξγα έρνπλ κεγάιε ζεκαζία θαζψο απνηξέπνπλ, έζησ θαη ζε κηθξφ βαζκφ ηελ 

εξεκνπνίεζε πνπ είλαη απνηέιεζκα ηεο απψιεηαο ρσκάηηλσλ απνζεκάησλ ιφγσ ησλ 

πιεκκπξψλ ηνπ ρεηκψλα. Δπίζεο είλαη ιίγεο, αιιά κε ξπζκφ αχμεζεο νη πξνζπάζεηεο 

πνπ γίλνληαη γηα δελδξνθπηεχζεηο. Αξρηθφ θίλεηξν είλαη ν εμσξατζκφο ησλ νηθηζκψλ 

φκσο θηλήζεηο ζαλ απηή επλννχλ ην πεξηβάιινλ.  

Σέινο κε ηελ αχμεζε ησλ επηζθεπηψλ απμήζεθαλ θαη ηα απνξξίκκαηα. Άλνημε 

ζπλεπψο ε ζπδήηεζε γηα ην πψο ζα πξέπεη λα γίλεη ε δηαρείξηζή ηνπο. Παξφιν πνπ 
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δελ έρεη αθφκα βξεζεί ε ρξπζή ηνκή ζηε δηαρείξηζε ησλ απνξξηκκάησλ, κπνξεί λα 

ζεσξεζεί κεγάιν φθεινο ην φηη ην πξφβιεκα αλαγλσξίζηεθε θαη άλνημε ε ζπδήηεζε 

κε φινπο ηνπο εκπιεθφκελνπο θνξείο γηα ηελ αληηκεηψπηζή ηνπ. εκεηψλεηαη πσο 

κέρξη ηψξα ιεηηνπξγνχλ ρσκαηεξέο άθξσο επηβιαβείο γηα ην πεξηβάιινλ. 

 

6.2.2 Αξλεηηθέο πεξηβαιινληηθέο επηπηώζεηο      

Οη αξλεηηθέο επηπηψζεηο φπσο αλαθέξζεθε πξνεγνπκέλσο, νθείινληαη ζε κεγάιν 

βαζκφ ζε παξαιήςεηο θαη αλεπάξθεηεο δηνηθεηηθψλ θαη εθηειεζηηθψλ θνξέσλ, παξά 

ζε ιάζνο αληηκεηψπηζε ησλ θαηαζηάζεσλ απφ ηνπο ληφπηνπο θαη ηνπο επηζθέπηεο. 

Δίλαη αιήζεηα φηη ε θαηαζθεπή ηνπ Τβξηδηθνχ ελεξγεηαθνχ έξγνπ, έρεη πξνθαιέζεη 

πνιπάξηζκεο αξλεηηθέο επηπηψζεηο νη νπνίεο νθείινληαη ζηελ θαζπζηέξεζε ηεο 

απνπεξάησζήο ηνπ. Μεγάινη φγθνη ρσκάηηλσλ απνζεκάησλ πνπ πξνέθπςαλ απφ 

εθζθαθέο γηα ηε δεκηνπξγία ησλ δεμακελψλ δελ αμηνπνηήζεθαλ ή δελ 

απνθαηαζηάζεθε ε ζέζε ηνπο (βάζε πεξηβαιινληηθήο κειέηεο) κε απνηέιεζκα κε ηηο 

βξνρέο ηνπ ρεηκψλα λα θαηαιήγνπλ ζηε ζάιαζζα. αλ γεγνλφο απηφ είλαη 

επηβαξπληηθφ θαη γηα ην ζαιάζζην πεξηβάιινλ, αιιά ζπλεηζθέξεη θαη ζηελ 

εξεκνπνίεζε ηνπ λεζηνχ. Παξνπζηάδεηαη επίζεο απμεκέλε απφζεζε απνξξηκκάησλ 

ζε πεξηνρέο κεγάιεο θπζηθήο ζεκαζίαο, φπσο ην θαξάγγη Υάιαξε ην νπνίν είλαη 

δεκνθηιήο πξννξηζκφο κε νξγαλσκέλσλ θαηαζθελσηψλ. Η απνθνκηδή ησλ 

απνξξηκκάησλ απφ ην ζεκείν επαθίεηαη ζηελ επαηζζεζία ηνπ θάζε θαηαζθελσηή 

θαζψο ν νξγαλσκέλνο θαζαξηζκφο ηνπ κέξνπο είλαη αδχλαηνο ιφγσ ηεο κνξθνινγίαο 

ηνπ εδάθνπο. Ο θαζαξηζκφο γίλεηαη ην θζηλφπσξν, φηαλ ην επηηξέπνπλ νη θαηξηθέο 

ζπλζήθεο κε πξσηνβνπιία ησλ ληφπησλ. Δδψ πξνθχπηεη θαη ε αλάγθε γηα δεκηνπξγία 

νξγαλσκέλνπ θαηαζθελσηηθνχ ρψξνπ πνπ ζα ειαρηζηνπνηήζεη ηέηνηα θαηλφκελα. 

Σέινο αμίδεη λα αλαθεξζεί πσο θάζε θαινθαίξη ν θίλδπλνο γηα ππξθαγηέο κεγαιψλεη, 

ηδηαίηεξα απφ ηελ παξνπζία ειεχζεξσλ θαηαζθελσηψλ ζε δπζπξφζηηα κέξε. Δίλαη 

επηηαθηηθή ε αλάγθε γηα αληηππξηθά έξγα αιιά θαη ελίζρπζε ησλ ππξνζβεζηηθψλ 

κέζσλ ζην λεζί. 

Σα παξαπάλσ ζεηηθά θαη αξλεηηθά δελ είλαη ηα κφλα πνπ επεξεάδνπλ ην λεζί, 

αλαθέξνληαη φκσο γηαηί είλαη άκεζα ζπλδεδεκέλα κε ηελ ηνπξηζηηθή δξαζηεξηφηεηα. 
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6.3 Κνηλσληθέο επηπηώζεηο 

6.3.1 Θεηηθέο θνηλσληθέο επηπηώζεηο  

Η Ιθαξία πιένλ κπνξεί λα ζπκπεξηιεθζεί ζηνπο πξννξηζκνχο πνπ ππνδέρνληαη 

καδηθά ηνπξίζηεο. Λφγσ ηνπ ελαιιαθηηθνχ πξνθίι ηνπ λεζηνχ θαη ηελ ηδηαίηεξε 

ηδηνζπγθξαζία ησλ ληφπησλ, είλαη ζπγθεθξηκέλα ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ επηζθεπηψλ. 

Η πιεηνςεθία ησλ επηζθεπηψλ έξρνληαη γηα λα βηψζνπλ ηελ απιφηεηα, ηελ απνπζία 

ησλ ζχγρξνλσλ ηερλνινγηθψλ επθνιηψλ θαη έλα αλαρξνληζηηθφ ηξφπν δσήο. 

Πξάγκαηη νη ηνπηθέο ζπγθνηλσλίεο ηνπ λεζηνχ δελ είλαη αλεπηπγκέλεο θαη νη 

πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο επηζθέπηεο δελ παξαπνλνχληαη γη απηφ. Φαίλεηαη λα 

δηαζθεδάδνπλ κε ηνλ αλαρξνληζηηθφ ηξφπν κεηαθίλεζεο ηνπ «σηνζηφπ». Ο 

παξαδνζηαθφο  ηξφπνο δηαζθέδαζεο, δειαδή ηα παλεγχξηα, είλαη απφ ηνπο 

αγαπεκέλνπο ησλ επηζθεπηψλ. ια απηά έρνπλ ζαλ απνηέιεζκα, παξά ηελ κεγάιε 

παξείζθξεζε ηνπξηζηψλ ζην λεζί, λα κελ αιινηψλεηαη ζεκαληηθά ν ηξφπνο δσήο ησλ 

ληφπησλ θαη λα παξακέλεη ε θνπιηνχξα ηνπο αλεπεξέαζηε. Δίλαη πνιχ ζεκαληηθφ ην 

γεγνλφο απηφ,  θαζψο ε ζπγθεθξηκέλε ζεψξεζε ησλ ληφπησλ ηνπο επέηξεςε λα δνπλ 

απηνζπληεξνχκελνη γηα αηψλεο. Παξά ηελ εκβξπηθή θαηάζηαζε πάλησο ησλ ηνπηθψλ 

ζπγθνηλσληψλ, έρνπλ αξρίζεη θαη απηέο λα εμππεξεηνχλ ηηο αλάγθεο επηζθεπηψλ θαη 

θαηνίθσλ ζε κεγαιχηεξν βαζκφ (ιεηηνπξγία ιεσθνξείσλ, ζαιάζζηα δηαζχλδεζε Αγ. 

Κπξήθνπ-Καξθηλαγξίνπ). 

εκαληηθφ θνηλσληθφ φθεινο πξνθχπηεη θαη απφ ην άλνηγκα λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο. 

Γίλεηαη ε επθαηξία ζε λένπο αλζξψπνπο λα κελ εγθαηαιείςνπλ ην λεζί. Έηζη λέεο 

νηθνγέλεηεο δεκηνπξγνχληαη ν πιεζπζκφο ζε νξηζκέλα ρσξηά δελ κεηψλεηαη θαη νη 

θνηλσληθέο δνκέο παξακέλνπλ δπλαηέο. 

Οη θάηνηθνη επίζεο επλννχληαη απφ ηε βειηίσζε ησλ ππνδνκψλ. Αθφκα θαη αλ δελ 

επλννχληαη άκεζα νη ηνπηθνί άξρνληεο έρνπλ πιένλ ζηα ρέξηα ηνπο έλα ζεκαληηθφ 

δηαπξαγκαηεπηηθφ πιενλέθηεκα. Σν ζεκαληηθφηεξν έξγν ππνδνκήο είλαη ε παξάδνζε 

ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ Ναο-Ακάινπ, ελφο δξφκνπ πεξίπνπ 25 ρηιηνκέηξσλ πνπ κέρξη 

πξηλ έλα ρξφλν ήηαλ ζρεδφλ αθαηάιιεινο γηα ρξήζε. Με ηελ παξάδνζε ηνπ δξφκνπ 

απηνχ ε κεηάβαζε ησλ θαηνίθσλ απνκαθξπζκέλσλ ρσξηψλ πξνο ζεκεία 

αλεθνδηαζκνχ, παξνρήο πεξίζαιςεο θαη ππεξεζηψλ είλαη πιένλ επθνιφηεξε. 

Η αλάπηπμε ηνπ ηνπξηζκνχ έρεη επηθέξεη θαη αλάπηπμε ζην κνξθσηηθφ επίπεδν 

θπξίσο ησλ λέσλ αλζξψπσλ θαζψο φιν θαη πεξηζζφηεξνη πιένλ πξνηηκνχλ λα 

επελδχζνπλ ζηελ θαηάιιειε εθπαίδεπζή ηνπο, ψζηε λα έρνπλ κεγαιχηεξε επηξξνή 

ζηνλ ηνπξηζκφ. Απηφ γίλεηαη είηε θνηηψληαο ζε θάπνηα ζρνιή ζρεηηθή κε ηνλ 
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ηνπξηζκφ, είηε καζαίλνληαο λέεο μέλεο γιψζζεο, είηε ηελ νξζφηεξε ρξήζε 

ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ. 

Μία απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο πνιηηηζκηθέο επηπηψζεηο είλαη ε αλαθαίληζε-

αλαζηήισζε παιαηψλ θηηζκάησλ ηνπ λεζηνχ, θπξίσο παηξηθψλ νηθηψλ παξαδνζηαθήο 

αξρηηεθηνληθήο. Δπίζεο ν εμσξατζκφο θαη ε αλάδεημε ησλ πιαηεηψλ ησλ  ρσξηψλ, ε 

δεκηνπξγία κνπζεηαθψλ ρψξσλ ζε παιαηά θηίζκαηα, ε θαηαζθεπή βξπζψλ κλεκείσλ 

θηι ζπκβάιεη ζηελ ηφλσζε ηνπ πνιηηηζκηθνχ αηζζήκαηνο ησλ ληφπησλ. 

 

6.3.2 Αξλεηηθέο θνηλσληθέο επηπηώζεηο 

Παξά ην φηη ε Ιθαξία βξίζθεηαη ζηα αξρηθά ζηάδηα ηεο ηνπξηζηηθήο ηεο αλάπηπμεο, 

δελ έρνπλ παξαηεξεζεί πξάμεηο αλνκίαο πνπ λα ζρεηίδνληαη κε ηνλ ηνπξηζκφ. Δπίζεο, 

ζε αληίζεζε κε άιινπο ηνπξηζηηθνχο πξννξηζκνχο, ηα έζηκα δηαηεξνχληαη θαζ ' φιε 

ηελ δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ ( π.ρ. παλεγχξηα, ρνξνεζπεξίδεο, απνθξηάηηθα έζηκα, 

ρνηξνζθάγηα θιπ. ). Ωζηφζν, ε ηδηνηππία ηνπ λεζηνχ έγθεηηαη ζην γεγνλφο φηη αλ θαη 

έρεη δπλαηφηεηεο γηα ηνπξηζηηθή αλάπηπμε, έλα κηθξφ κέξνο ησλ θαηνίθσλ απηήο ( 

θπξίσο κεγαιχηεξεο ειηθίαο ) αληηδξά ζε απηήλ. Ο ιφγνο είλαη φηη ην λεζί ππήξμε 

πάληνηε απηάξθεο νηθνλνκηθά αιιά θαη πνιηηηζκηθά κε απνηέιεζκα λα κελ έρεη δνζεί 

ε δένπζα πξνζνρή ζηνλ ηνπξηζκφ θαη νξηζκέλνη γεξαηφηεξνη λα ζεσξνχλ ηνλ 

ηνπξηζκφ απεηιή γηα ηελ δηαηήξεζε ηεο ηθαξηαθήο παξαδνζηαθήο ηαπηφηεηαο.  

ε θνηλσληθφ επίπεδν δελ ππάξρνπλ άιια κεηνλεθηήκαηα. Γελ ζα κπνξνχζε εμάιινπ 

ε αληαιιαγή ηδεψλ, πνιηηηζκψλ θαη ε ζπλχπαξμε πνιιψλ νκάδσλ κε δηαθνξεηηθέο 

θνπιηνχξεο λα κελ έρεη αξλεηηθά παξά κφλν ζεηηθά απνηειέζκαηα. 

 

7. Σπκπεξάζκαηα 

Κάλνληαο ηε ζχλνςε, ζπκπεξαίλνπκε φηη ην λεζί ηεο Ιθαξίαο έρεη απνθνκίζεη 

πεξηζζφηεξα νθέιε παξά έρεη επηβαξπλζεί. Ο ηνπξηζκφο ζαλ δξαζηεξηφηεηα 

σθέιεζε άκεζα ηελ ηνπηθή θνηλσλία, κέζσ νηθνλνκηθψλ νθειψλ, φζν θαη έκκεζα. 

Έκκεζα ε ηνπηθή θνηλσλία επλνήζεθε φηαλ ν ηνπξηζκφο ιεηηνχξγεζε σο κνριφο 

πίεζεο ψζηε λα βειηησζνχλ ππνδνκέο ηνπ λεζηνχ, φπσο αλαιχζεθε λσξίηεξα ζηελ 

εξγαζία. Αθφκα θαη φζνλ αθνξά ηηο επηπηψζεηο ζην πεξηβάιινλ, ζα κπνξνχζε θαλείο 

λα ζπκπεξάλεη φηη θαη πάιη ην πξφζεκν είλαη ζεηηθφ. Μεγάια έξγα πνπ επλννχλ ηελ 

βειηίσζε ηνπ πεξηβάιινληνο (πδξνειεθηξηθφ εξγνζηάζην, δηαρείξηζε απνξξηκάησλ 

θηι) ππνθηλήζεθαλ δηφηη αλαδείρζεθε ε αλάγθε λα θαηαζθεπαζηνχλ ιφγσ αχμεζεο 

ησλ επηζθεπηψλ. Σέινο φπσο πξναλαθέξζεθε, ζε θνηλσληθφ επίπεδν δελ ζα κπνξνχζε 
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λα ππάξρεη αξλεηηθή επίπησζε. Η αληαιιαγή ηδεψλ εζίκσλ θαη πνιηηηζκψλ κεηαμχ 

επηζθεπηψλ θαη ληφπησλ κφλν πξφνδν κπνξεί λα απνθέξεη.  

εκεηψλεηαη φηη θαηά ηελ θξίζε ηνπ ζπγγξαθέα νη φπνηεο αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζε 

φια ηα επίπεδα νθείινληαη ζε θαθή δηαρείξηζε απφ ηελ πιεπξά θξάηνπο θαη φρη ζηελ 

ζπκπεξηθνξά ληφπησλ θαη ηνπξηζηψλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, θαζπζηεξήζεηο ζηελ 

νινθιήξσζε θάπνησλ έξγσλ (δξφκνη, πδξνειεθηξηθφ, δηαρείξηζε απνξξηκάησλ) 

δεκηνπξγνχλ πξαθηηθά πξνβιήκαηα πνπ αλαδεηθλχνληαη φηαλ ν πιεζπζκφο ηνπ 

λεζηνχ πνιιαπιαζηάδεηαη.  

Σέινο ιακβάλνληαο ηελ πεξίπησζε ηεο Ιθαξίαο σο παξάδεηγκα, ζπκπεξαίλεη θαλείο 

φηη κπνξεί λα ππάξμεη αλάπηπμε ζηνλ ηνπξηζκφ ρσξίο ηα κεηνλεθηήκαηα απφ ηελ 

αλάπηπμε απηή λα είλαη πεξηζζφηεξα απφ ηα νθέιε. Απηφ κπνξεί λα γίλεη φηαλ νη 

ληφπηνη έρνπλ ηζρπξνχο θνηλσληθνχο δεζκνχο θαη ν ηνπξηζκφο δελ είλαη ε θχξηα πεγή 

εζφδσλ γηα ην λεζί.   
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