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 Πξσηίζησο, ζα ζεια λα επραξηζηήζσ ηελ επηβιέπνπζα θαζεγήηξηά κνπ θπξία 

Δπαγγειία Κνπηζνγηάλλε γηα ηελ εκπηζηνζχλε πνπ κνπ έδεημε θαη ηελ πνιχηηκε 

θαζνδήγεζε ηεο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο εθπφλεζεο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο. 

 Θα ζεια λα επραξηζηήζσ επίζεο θαη ηελ νηθνγέλεηά κνπ γηα ηελ νπνηαδήπνηε 

βνήζεηα θαη ππνζηήξημε πνπ κνπ πξφζθεξαλ ζηα ρξφληα ησλ ζπνπδψλ κνπ. 

  



 
 

ΓΗΛΧΗ ΤΓΓΡΑΦΔΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ 

  

     Ο θάησζη ππνγεγξακκέλνο ΚΑΣΟΡΑ ΓΔΩΡΓΗΟ, ηνπ ΝΗΚΟΛΑΟΤ, θνηηεηήο 

ηνπ Σκήκαηνο ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ, ηνπ Α.Δ.Η. Πεηξαηά 

Σ.Σ., πξηλ αλαιάβσ ηελ εθπφλεζε ηεο Πηπρηαθήο Δξγαζίαο κνπ, δειψλσ φηη 

ελεκεξψζεθα γηα ηα παξαθάησ :  

   «Ζ Πηπρηαθή Δξγαζία (Π.Δ) απνηειεί πξντφλ πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο ηφζν ηνπ 

ζπγγξαθέα, φζν θαη ηνπ Ηδξχκαηνο θαη ζα πξέπεη λα έρεη κνλαδηθφ ραξαθηήξα θαη 

πξσηφηππν πεξηερφκελν.  

    Απαγνξεχεηαη απζηεξά νπνηνδήπνηε θνκκάηη θεηκέλνπ ηεο λα εκθαλίδεηαη 

απηνχζην ή κεηαθξαζκέλν απφ θάπνηα άιιε δεκνζηεπκέλε πεγή. Κάζε ηέηνηα πξάμε 

απνηειεί πξντφλ ινγνθινπήο θαη εγείξεη ζέκα Ζζηθήο Σάμεο γηα ηα πλεπκαηηθά 

δηθαηψκαηα ηνπ άιινπ ζπγγξαθέα. Απνθιεηζηηθφο ππεχζπλνο είλαη ν ζπγγξαθέαο ηεο 

Π.Δ, ν νπνίνο θέξεη θαη ηελ επζχλε ησλ ζπλεπεηψλ, πνηληθψλ θαη άιισλ, απηήο ηεο 

πξάμεο.  

    Πέξαλ ησλ φπνησλ πνηληθψλ επζπλψλ ηνπ ζπγγξαθέα, ζε πεξίπησζε πνπ ην Ίδξπκα 

ηνπ έρεη απνλείκεη Πηπρίν, απηφ αλαθαιείηαη κε απφθαζε ηεο πλέιεπζεο ηνπ 

Σκήκαηνο. Ζ πλειεπζε ηνπ Σκήκαηνο κε λέα απφθαζή ηεο, κεηά απφ αίηεζε ηνπ 

ελδηαθεξνκέλνπ, ηνπ αλαζέηεη εθ λένπ ηελ εθπφλεζε Π.Δ κε άιιν ζέκα θαη 

δηαθνξεηηθφ επηβιέπνληα θαζεγεηή. Ζ εθπφλεζε ηεο ελ ιφγσ Π.Δ πξέπεη λα 

νινθιεξσζεί εληφο ηνπιάρηζηνλ ελφο εκεξνινγηαθνχ 6κήλνπ απφ ηελ εκεξνκελία 

αλάζεζήο ηεο. Καηά ηα ινηπά εθαξκφδνληαη ηα πξνβιεπφκελα ζην άξζξνπ 18,  παξ. 5 

ηνπ ηζρχνληνο Δζσηεξηθνχ Καλνληζκνχ.»  

  

  

         Ο Γειψλ                                                                                   Ζκεξνκελία  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ΠΔΡΙΛΗΦΗ 

    Ζ παξνχζα εξγαζία έρεη ζθνπφ λα κειεηήζεη ηηο επηπηψζεηο ηεο ηνπξηζηηθήο 

αλάπηπμεο ζηελ νηθνλνκία, θνηλσλία θαη ζην πεξηβάιινλ θαζψο θαη ηηο επηπηψζεηο 

ηεο ζην λεζί ηεο Ρφδνπ.  

   Ο ηνπξηζκφο απνηειεί ζεκαληηθφ ππιψλα γηα ηελ αλάπηπμε κηαο ρψξαο, έηζη κπνξεί 

λα θαηαζηεί θηλεηήξηα δχλακε γηα ηελ αλάπηπμε ηεο εζληθήο θαη ηνπηθήο νηθνλνκίαο, 

ηελ δεκνγξαθηθή θαη πνιηηηζηηθή αλαγέλλεζε θαζψο θαη ηελ αλαβάζκηζε ππνδνκψλ 

θαη πεξηβάιινληνο. Πέξα φκσο, απφ ηηο ζεηηθέο επηθέξεη θαη αξλεηηθέο επηπηψζεηο 

ιφγσ ησλ πηέζεσλ πνπ δεκηνπξγεί ζηελ νηθνλνκία, θνηλσλία θαη ην πεξηβάιινλ. 

   Ο ηνπξηζκφο ζηελ Διιάδα αλαπηχρζεθε αξρηθά απν ην 1950 σο παξαζεξηζηηθφο 

πεξηεγεηηθφο θαη πνιηηηζηηθφο θαη ηελ δεθαεηία ηνπ ΄60 θαη ΄70 ην ηνπξηζηηθφ πξνηφλ 

εκπινπηίζζεθε γηα ηελ αλάπηπμή ηεο ζηνλ ζπγθεθξηκέλν ηνκέα. Παξφιν ηελ 

αλάπηπμή ηεο, νη αξλεηηθέο επηπηψζεηο δελ άξγεζαλ λα εκθαληζζνχλ, έηζη κέρξη θαη 

ζρεδφλ ηελ δεθαεηία ηνπ 1990 ε Διιάδα ζηήξημε απηή ηελ αλάπηπμε. Απφ εθεί θαη 

πέξα, ηα πξψηα ζεκάδηα θφπσζεο κε πξνβιήκαηα έθαλαλ ηελ είζνδφ ηνπο ζε 

δηάθνξα επίπεδα.  

   ε ηνπηθέο πεξηνρέο φπσο ε Ρφδνο, ν ηνπξηζκφο έπαημε ζεκαληηθφ ξφιν γηα ηελ 

αλάπηπμήο ηεο. Ζ ηνπηθή θνηλσλία φκσο, ππέζηε θνηλσληθέο θαη πνιηηηζκηθέο 

κεηαιιάμεηο εμαηηίαο ηνπ ηνπξηζκνχ θαη ηεο ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο. Ζ αλαγλσξίζηκε 

ηνπξηζηηθή ηαπηφηεηα, ε κεγάιε θήκε ηνπ λεζηνχ, ε πςειή ζπγθέληξσζε καδηθνχ 

ηνπξηζκνχ θαζψο θαη ε εμάξηεζε ηεο ηνπηθήο νηθνλνκίαο απ ηνλ ηνπξηζκφ απνηεινχλ 

βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ Ρνδηαθνχ ηνπξηζκνχ. 

 

Λέμεηο θιεηδία: Σνπξηζκφο, Σνπξηζηηθή Αλάπηπμε, Δπηπηψζεηο, Οηθνλνκία, 

Κνηλσλία, Πεξηβάιινλ. 
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ΔΙΑΓΧΓΗ 

    Ο ηνπξηζκφο απνηειεί έλα κνλαδηθφ θαηλφκελν κε ην νπνίν έρνπλ αζρνιεζεί ζην 

παξειζφλ πνιινί επηζηήκνλεο απφ δηαθνξεηηθά πεδία. Δπηζηήκεο φπσο ε ςπρνινγία, 

ηζηνξία, νηθνινγία, νηθνλνκηθέο θαη πνιηηηθέο επηζηήκεο θαζψο θαη ε γεσγξαθία 

ζπλδένληαη άκεζα κε ηνλ ηνπξηζκφ. Αθξηβήο νξηζκφο φκσο, γηα ηνλ ηνπξηζκφ δελ έρεη 

ππάξρεη κίαο θαη ηα θίλεηξα ηνπ ηνπξίζηα δηαθέξνπλ θάζε θνξά. Γηα νξηζκέλνπο 

ηνπξίζηεο, απνηειεί κηα αλζξψπηλε επηζπκία, δξαζηεξηφηεηα ή “ φλεηξν”, γηα άιινπο 

ελα ηαμίδη αλαςπρήο, έλα επαγγεικαηηθφ ηαμίδη ελψ γηα θάπνηνπο έρεη κεηαηξαπεί ζε 

θνηλσληθή αλάγθε θαη θνηλσληθφ θαηλφκελν. 

    Ο ηνπξηζκφο απ’ ηελ θχζε ηνπ έρεη ζεηηθέο θαη αξλεηηθέο επηδξάζεηο πνπ κπνξεί 

λα επηθέξεη ζε κηα ρψξα ππνδνρήο. πκβάιιεη ζηελ δεκνπξγία ζέζεσλ εξγαζίαο, 

εμαζθάιηζε θεθαιαίσλ γηα επελδχζεηο, αχμεζε εηζνδεκάησλ, βειηίσζε βηνηηθνχ ηνπ 

ληφπηνπ πιεζπζκνχ θ.α θαζψο ρξεζεκνπνηείηαη ζαλ έλα κέζν γηα ηελ αλάπηπμε ηεο 

νηθνλνκίαο θαη ηεο θνηλσλίαο. Απ΄ηελ άιιε επηδξά αξλεηηθά ζηηο πεξηνρέο ππνδνρήο 

κε ηξφπνπο φπσο: δεκηνπξγία παξανηθνλνκίαο, επνρηθφηεηαο, έμαξηεζε ηνπηθήο 

νηθνλνκίαο απ ηνλ ηνπξηζκφ, θαηλφκελα κηκεηηζκνχ πξνηχπσλ απν ληφπηνπο 

θάηνηθνπο, αιιαγέο ήζε θαη έζηκα, θζνξέο ζην πεξηβάιινλ, ηελ ππνβάζκηζε θπζηθψλ 

νηθνζπζηεκάησλ θ.ά. 

    Ζ παξνχζα πηπρηαθή απνζθνπεί ζηελ αλάιπζε ησλ επηπηψζεσλ ηεο ηνπξηζηηθήο 

αλάπηπμεο ζε νηθνλνκηθφ, θνηλσληθφ θαη πεξηβαιινληηθφ επίπεδν θαζψο θαη ηελ 

ηνπξηζηηθή αλάπηπμε ζηελ Διιάδα θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζην λεζί ηεο Ρφδνπ. Γηα λα 

επηηεπρζεί απηφ ε πηπρηαθή ρσξίζηεθε ζε ηξηα θεθάιαηα. 

    ην πξψην θεθάιαην αλαθέξνληαη εηζαγσγηθά ζηνηρεία γηα ηνλ ηνπξηζκφ, ηηο 

κνξθέο θαη είδε ηνπ, ηηο έλλνηεο πνπ έρνπλ δσζεί θαηα θαηξνχο θαη ηελ ηνπξηζηηθή 

θαη βηψζηκε αλάπηπμε. 

    ην δεχηεξν θεθάιαην αλαθέξνληαη αλαιπηηθφηεξα νη επηπηψζεηο ηεο ηνπξηζηηθήο 

αλάπηπμεο ζηελ νηθνλνκία, θνηλσλία θαη ην πεξηβάιινλ. 

    Καηαιήγνληαο, ζην ηξίην θεθάιαην αλαθέξεηαη ε ηνπξηζηηθή αλάπηπμε ζηελ 

Διιάδα, πιεξνθνξηαθά ζηνηρεία γηα ην λεζί ηεο Ρφδνπ, ηελ επίδξαζε ηνπ ηνπξηζκνχ 

θαη ηεο ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο αιιά θαη νη επηπηψζεηο ηεο ζηελ ηελ Ρφδν.
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Κεθάιαην 1: Eλληνινγηθή Πξνζέγγηζε ηνπ Σνπξηζκνύ
 

   1.1  Έλλνηα ηνπ Σνπξηζκνύ
 

    Οη δηαθνξεηηθνί νξηζκνί πνπ έρνπλ δσζεί γηα ηνλ ηνπξηζκφ θαηα θαηξφ 

αληηζηνηρνχλ ζηελ πξνζέγγηζε ηεο επηζηήκεο πνπ εμεηάδεη ηνλ ηνπξηζκφ φπσο ε 

ςπρνινγία, ε θνηλσληνινγία, ε αλζξσπνινγία, ε ηζηνξία, ε θηινζνθία, νη 

νηθνλνκηθέο θαη πνιηηηθέο επηζηήκεο, ε γεσγξαθία, ε νηθνινγία, ε βηνινγία θαη ε 

ηαηξηθή. Καζεκία απφ απηέο ηηο επηζηήκεο πξνζεγγίδεη ηνλ ηνπξηζκφ απφ ηελ δηθία 

ηεο ζθνπία, γεγνλφο πνπ δέλ εμαζθαιίδεη ηε ζπλνιηθή εηθφλα αιιά κηα πεξηνξηζκέλε 

αληίιεςε γηα ην ηη είλαη ν ηνπξηζκφο (Κνχηνπιαο, 2001).  Πέξα φκσο, απφ ηηο 

επηζηήκεο, έρνπλ δσζεί έλλνηεο ηνπ ηνπξηζκνχ θαη απφ νξγαληζκνχο πνπ αζρνινχληαη 

κ’απηφλ φπσο ν Παγθφζκηνο Οξγαληζκφο Σνπξηζκνχ (WTO), Οξγαληζκφο Ζλσκέλσλ 

Δζλψλ (UNO), χλδεζκνο Διιεληθψλ Σνπξηζηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ ( .Δ.Σ.Δ), Ίδξπκα 

Οηθνλνκηθψλ θαη Βηνκεραληθψλ Δξεπλψλ ( ΗΟΒΔ) θ.ά.  

   χκθσλα κε ηνλ Παγθφζκην Οξγαληζκφ Σνπξηζκνχ (WTO, 1993) ν ηνπξηζκφο σο 

θαηλφκελν πεξηιακβάλεη «ηηο δξαζηεξηφηεηεο ησλ αηφκσλ πνπ ηαμηδεχνπλ θαη 

δηακέλνπλ ζε πεξηνρέο εθηφο ηνπ ζπλεζηζκέλνπ πεξηβάιινλ ηνπο, γηα ρξνληθφ 

δηάζηεκα κηθξφηεξν ηνπ ελφο ζπλερφκελνπ έηνπο, γηα αλαςπρή, επαγγεικαηηθνχο ή 

άιινπο ιφγνπο». (Μπελεηάην, ηεξγίνπ θαη Παπαγεσξγίνπ, 2004) 

  χκθσλα κε ηνπο Hunziker θαη Krapf (1942) ν ηνπξηζκφο νξίδεηαη σο ην «ην 

ζχλνιν ησλ θαηλνκέλσλ θαη ζρέζεσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ πξαγκαηνπνηήζε ελφο 

ηαμηδηνχ θαη ε δηακνλή κε κφληκσλ θαηνίθσλ, εθφζνλ απηά δελ νδεγνχλ ζε κφληκε 

δηακνλή θαη δελ ζπλδένληαη κε θακία θεξδνζθνπηθή δξαζηεξηφηεηα» (Ζγνπκέλαθεο 

Ν., 1991) 

  Ο Ryan (1991) νξίδεη ηνλ ηνπξηζκφ σο «ηε κειέηε ηεο δήηεζεο θαη πξνζθνξάο 

θαηαιπκάησλ δηακνλήο θαη ησλ ππνζηεξηθηηθψλ ππεξεζηψλ γηα εθείλνπο πνπ κέλνπλ 

καθξηά απν ηνλ ηφπν δηακνλήο ηνπο, θαζψο θαη ησλ ζπλεπαθφινπζσλ θαηλνκέλσλ 

ηνπξηζηηθήο δαπάλεο, ηεο δεκηνπξγίαο εζφδσλ θαη ηεο δεκηνπξγίαο ζέζεσλ 

εξγαζίαο». (Μπελεηάην, ηεξγίνπ θαη Παπαγεσξγίνπ, 2004) 

   Καηά ηνλ Tribe (1997) «ν ηνπξηζκφο είλαη ην ζχλνιν ησλ θαηλνκέλσλ θαη ησλ 

ζρέζσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ επίδξαζε κεηαμχ ησλ ηνπξηζηψλ, ησλ επηρεηξήζεσλ, 

ησλ θπβεξλήζεσλ, ησλ θνηλσληψλ θαη ηνπ πεξηβάιινληνο ζηηο ρψξεο παξαγσγήο θαη 

ππνδνρήο ησλ ηνπξηζηψλ». (Μπελεηάην, ηεξγίνπ θαη Παπαγεσξγίνπ, 2004). 

  Ο Matley (1976) θαζνξίδεη ηνλ ηνπξηζκφ σο «έλα ηαμίδη αλαςπρήο, ην νπνίν 

πεξηιακβάλεη ην δπλακηθφ ηνπ ζηνηρείν, πνπ είλαη ε κεηάβαζε απφ θαη πξφο έλαλ 

πξννξηζκφ θαη ην ζηαηηζηηθφ ηνπ ζηνηρείν, πνπ πεξηιακβάλεη ηηο δξαζηεξηφηεηεο 

αλαςπρήο». (Gartner 2001, Gee et al., 2001, Gilbert 1990, Jovicic 1988) 

  Έλαο ζαθέζηεξνο φξνο ηνπ ηνπξηζκνχ πηνζεηήζεθε απν ην Αγγιηθφ Οξγαληζκφ 

Σνπξηζκνχ βαζηδφκελνο ζην έξγν ησλ Burkart θαη Medlik (1974). 
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  «O ηνπξηζκφο πεξηιακβάλεη νπνηαδήπνηε δξαζηεξηφηεηα πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ 

πξνζσξηλή κεηαθίλεζε ησλ αλζξψπσλ ζε πξννξηζκνχο εθηφο ησλ ηφπσλ πνπ δνχλ 

θαη εξγάδνληαη αιιά θαη ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπο θαηά ηελ παξακνλή ηνπο ζε απηνχο 

ηνπο πξννξηζκνχο». 

     Δπηπιένλ, ζχκθσλα κε ηνπο Burkart θαη Medlik (1981), ρψξηζαλ ηνπο δίαθνξνπο 

νξηζκνχο ζε δχν θαηεγνξίεο : 

 Σνπο ελλνηνινγηθνχο νξηζκνχο, πνπ δίλνπλ ηηο ζεσξεηηθέο έλλνηεο ηνπ 

ηνπξηζκνχ θαζψο θαη ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ζηνηρεία ηνπ. 

 

 Σνπο ηερληθνχο νξηζκνχο, πνπ πξνζθέξνπλ ζηαηηζηηθά ζηνηρεία γηα 

αλάιπζε ηνπ ηνπξηζηκνχ.  

 

1.2  Μνξθέο θαη Έηδε Σνπξηζκνύ 

  Με βάζε ηα θίλεηξα ησλ ηνπξηζηψλ-επηζθεπηψλ ζηνπο ελ ιφγσ ηνπξηζηηθνχο 

πξννξηζκνχο, νη κνξθέο δηαθξίλνληαη ζηηο εμήο θαηεγνξίεο : 

 Μαδηθόο ηνπξηζκόο (Mass tourism) : είλαη ε κνξθή ηνπ ηνπξηζκνχ 

πνπ ραξαθηηξίδεηαη απφ ηελ νξγάλσζε θαη νκαδηθφηεηα κεηαθίλεζεο 

ησλ ηνπξηζηψλ ζε θνζκνπνιίηηθεο θπξίσο πεξηνρέο, γηα ζθνπνχο 

αλαςπρήο θαη δηαζθέδαζεο. Δδψ ηα κέζα κεηαθνξάο, ε δηακνλή θαη νη 

ρψξνη επίζθεςεο εηλαη ζπλήζσο πξνθαζνξηζκέλεο απφ ηα ηνπξηζηηθά 

παθέηα πνπ πξνζθέξνπλ ηα ηνπξηζηηθά γξαθεία. 

 Αηνκηθόο ηνπξηζκόο (Individual tourism) : είλαη ε αληίζεηε θαηεγνξία 

απν ηνλ καδηθφ ηνπξηζκφ θαη ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ αλεμάξηεηε 

αηνκηθή νξγάλσζε θαη εθηέιεζε ησλ ηαμηδηψλ απν κέξνο ησλ 

ηνπξηζηψλ. 

 Δζληθόο ή Δζωηεξηθόο ηνπξηζκόο (National tourism) : αθνξά ηελ 

κεηαθίλεζε ησλ ηνπξηζηψλ εληφο ησλ ζπλφξσλ ηεο ρψξαο πνπ 

θαηνηθνχλ, κέζα ζηελ επηθξάηεηά ηεο. 

 Γηεζλήο ή Δμωηεξηθόο ηνπξηζκόο (International tourism) : αθνξά ηελ 

κεηαθίλεζε ησλ ηνπξηζηψλ εθηφο ησλ ζπλφξσλ ηεο ρψξαο ηνπο. 

 πλερήο ηνπξηζκόο: Πξφθεηηαη γηα ην είδνο ηνπ ηνπξηζκνχ θαηά ηνλ 

νπνίν κηα ρψξα δέρεηαη ηνπξίζηεο θαζ’ φιε ηελ δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ. 

’ απηήλ ηελ πεξίπησζε νη ηνπξηζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο δελ 

επεξεάδνληαη απν θαλέλα παξάγνληα (θιηκαηνινγηθέο θ.ά). Οη 

επηκέξνπο κνξθέο ηνπξηζκνχ πνπ ζρεηίδνληαη κε ην είδνο απηφ είλαη 

ζπλήζσο ν ζπλεδξηαθφο, ν ζξεζθεπηηθφο, ν εθζεζηαθφο, ν 

αγξνηνπξηζκφο θαη ν νηθνηνπξηζκφο. 

 Δπνρηθόο ηνπξηζκόο: Απηή ε κνξθή ηνπξηζκνχ δηαξθεί νξηζκέλνπο 

κήλεο ην ρξφλν, θαζψο επεξεάδεηαη ζε κεγάιν βαζκφ απν ηηο 

θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο. Μνξθέο επνρηθνχ ηνπξηζκνχ απνηεινχλ ν 
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ηνπξηζκφο ρεηκεξηλψλ ή θαινθαηξηλψλ ζπνξ θαη ν ηνπξηζκφο αλαςπρήο 

θαηά ηνπο θαινθαηξηλνχο κήλεο. 

 Δλλαιαθηηθόο ηνπξηζκόο(Alternative tourism) : Απνηειεί κηα λέα 

θηινζνθία ζηνλ ηνκέα ηνπ ηνπξηζκνχ φπνπ πεξηιακβάλεη φιεο ηηο 

κνξθέο πνπ πξνζειθχνπλ ηνπξίζηεο κε εηδηθά ελδηαθέξνληα. Ζ 

πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, ε δηαηήξεζε ηνπ νηθνζπζηήκαηνο, ε 

επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο επνρηθφηεηαο, ε απνθπγή ηνπ καδηθνχ 

ηνπξηζκνχ, ε ζηήξημε αγξνηηθψλ πεξηνρψλ θαη ε αιιειεπίδξαζε ηνπ 

αλζξψπνπ κε ηα πνιηζηηθά κλεκεία απνηεινχλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

ελλαιαθηηθνχ ηνπξηζκνχ. 

Μνξθέο ελαιιαθηηθνχ ηνπξηζκνχ: 

 Σνπξηζκφο ππαίζξηνπ (αγξνηηθφο ηνπξηζκφο) 

 Σνπξηζκφο πγείαο (ζεξαπεπηηθφο ηνπξηζκφο, ηακαηηθφο ηνπξηζκφο) 

 Δπαγγεικαηηθφο ηνπξηζκφο (ζπλεδξηαθφο ηνπξηζκφο, ηνπξηζκφο εθζέζεσλ) 

 

 

1.3 Σνπξηζηηθή Αλάπηπμε 

   Ζ ιέμε αλάπηπμε γηα ην ηνπξηζκφ απνηειεί κία πεξίπινθε δηαδηθαζία ιφγν ησλ 

δηαθνξεηηθψλ ζεσξεηηθψλ πξνζεγγίζεσλ πνπ έρνπλ δσζεί θαηα θαηξφ γηα ηελ 

αλάπηπμε ζχκθσλα κε ηνλ αλαιπηή ή ησλ αλαιπηψλ πνπ θάλνπλ έξεπλα. Με 

απνηέιεζκα ζηελ δηάξθεηα ησλ ζεσξεηηθψλ πξνζεγγίζεσλ ε έλλνηα ηεο αλάπηπμεο λα 

γίλεηαη αθφκα πην ζχλζεηε. Πνιινί αλαθέξνπλ «ε αλάπηπμε είλαη έλαο φξνο 

ηζηνξηθφο, ζχλζεηνο θαη αληηθαηηθφο θαη απνηειεί ην θεληξηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο 

αλζξψπηλεο εμέιημεο, ην νπνίν δελ κπνξέη λα πεξηγξάθεη απιά κε έλα αξηζκφ 

ραξαθηεξηζηηθψλ». 

   Ζ εμέιημε ησλ ζεσξεηηθψλ πξνζεγγίζεσλ γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ ηνπξηζκνχ 

ηαπηίζηεθαλ κε ηελ πεξίνδν κεηά ην δέπηεξν παγθφζκην πφιεκν θαη κε ηελ άλνδν ηνπ 

ηνπξηζκνχ. Ο ηνπξηζκφο εμηζψζεθε θαηα ηελ δηάξθεηα ηνπ 1960 κε ηε ζρνιή ηνπ 

εθζπγρξνληζκνχ, ε νπνία κε ηε ζεηξά ηεο ζπλδέζεθε κε ηελ θεπζηαλή ζεσξία θαη κε 

ηελ αληίιεςε γηα πςειά επίπεδα θξαηηθνχ παξεκβαηηζκνχ. Ζ αλάπηπμε κηαο 

πεξηνρήο κεηξηέηαη κε ηα πνζνζηά βαζηθήο εθπαίδεπζεο, πξφζβαζεο ζηηο ππεξεζίεο 

πγείαο θαη ηδηνθηεζίαο θαηαλαισηηθψλ αγαζψλ. Ζ αλάπηπμε ηνπ ηνπξηζκνχ έρεη 

πνιιέο θνξέο ζπλδεζεί κέζα απν έξεπλεο γηα ηηο ζεηηθέο επηπηψζεηο ζηηο 

αλαπηπζζφκελεο ρψξεο. Ωζηφζν ππάξρνπλ θαη αξθεηέο αξλεηηθέο επηπηψζεηο φπσο 

αλαπηχζεη επνρηθά πξνβιήκαηα, απεηιεί ηε ζχλζεζε ηεο νηθνγέλεηαο, πξνθαιεί 

αλεπαλφξζσηεο θαηαζηξνθέο ζην πεξηβάιινλ, εκπνξεπκαηνπνηεί ηε ζξεζθεία,ηνλ 

πνιηηηζκφ θαη ηηο ηέρλεο, πξνθαιεί πιεζσξηζκφ θαη πξνθαιεί αληζνξξνπία 

νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο. Θεσξείηαη ην βαζηθφ εξγαιείν γηα ηελ αχμεζε ηνπ ηζνδχγην 

πιεξσκψλ, ηνπ ΑΔΠ ηεο ρψξαο, ηελ απαζρφιεζε θαζψο επίζεο ζπκβάιεη θαη ζηε 

κεηαθνξά θεθαιαίνπ απν ηηο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο. Δπηπξφζζεηα γηα ηε ζεσξηηηθή 
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πξνζέγγηζε ηεο ιέμεο «ηνπξηζηηθήο αλάπηπμε» πξέπεη λα δηεπξπλεζνχλ θαη νη 

ζπλέπεηεο πνπ παξαηεξνχληαη απφ ηηο αιιαγέο ησλ εθάζηνηε θπβεξλήζεσλ, ηηο 

απνθάζεηο απηψλ, θαζψο θαη νη πηέζεηο πνπ δέρνληαη απηέο απφ ηνπο δηεζλείο 

νξγαληζκνχο (ΓΝΣ θαη Παγθφζκηα Σξάπεδα). Σα δηαξζξσηηθά πξνγξάκκαηα ηα νπνία 

ππέγξαςαλ πνιιέο θπβεξλήζεηο, επέβαιιαλ ηε ζηαδηαθή ηδησηηθνπνίεζε ησλ 

εκπνξηθψλ ζηνηρείσλ ησλ θξαηψλ, κε αληάιιαγκα βέβαηα ηελ ρξεκαηηθή ππνζηήξημή, 

κε ζθνπφ ηελ ηφλσζε θαη αλαδηάξζξσζε ηεο νηθνλνκίαο. (Μπισλφπνπινο, 2005) 

1.4 Βηώζηκε Αλάπηπμε                     

   Ζ βηψζηκε αλάπηπμε είλαη κηα νηθνλνκηθνθνηλσληθή δηαδηθαζία αλάπηπμεο, θαηά 

ηε δηάξθεηα ηεο νπνίαο γίλεηαη πξνζπάζεηα γηα αξκνληθή ζχλδεζε ησλ νηθνλνκηθψλ, 

θνηλσληθψλ θαη πεξηβαιινληηθψλ ζηφρσλ ηεο θνηλσλίαο ζε έλα ηζνξξνπεκέλν 

πιαίζην θαη απνζθνπεί ζην λα βειηηψζεη ηηο ζπλζήθεο δηαβίσζεο ηνπ αλζξψπνπ κε 

ηελ αμηνπνίεζε λέσλ ηερλνινγηψλ θαη κε ηε ρξεζηκνπνίεζε φζν ην δπλαηφλ πην 

θηιηθψλ κεζφδσλ ζην πεξηβάιινλ, δηαθπιάζζνληαο ην βξαρππξφζεζκα, αιιά 

θπξίσο καθξνπξφζεζκα. Ζ αεηθφξνο ή βηψζηκε αλάπηπμε απνζθνπεί ζε κηα 

νηθνλνκηθή αλάπηπμε ε νπνία λα είλαη απνηειεζκαηηθή, θνηλσληθά δίθαηε θαη 

πεξηβαιινληηθά βηψζηκε. 

   Ζ πξψηε πεξηβαιινληηθή δηάζθεςε ηνπ ΟΖΔ ζηε ηνθρφικε, ην 1972, πηνζέηεζε 

ηελ άπνςε πσο ε πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ε νηθνλνκηθή αλάπηπμε είλαη νη 

«δχν φςεηο ηνπ ίδηνπ λνκίζκαηνο». Ο πξνβιεκαηηζκφο γχξσ απφ ηελ απεηιή πνπ 

πθίζηαηαη ην πεξηβάιινλ απφ ηηο αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηεο ζε πιαλεηηθή θιίκαθα 

νδήγεζε ζηελ δεκηνπξγία, απνδνρή θαη ρξήζε, απφ ην 1987, ησλ ελλνηψλ 

«sustainability» θαη «sustainable development», χζηεξα απφ ηε δεκνζίεπζε ηεο 

έθζεζεο Brundtland «Our common future». Οη έλλνηεο απηέο ζηα ειιεληθά 

απνδίδνληαη σο «αεηθφξνο, βηψζηκε, ππνζηεξίμηκε, δηαηεξήζηκε, δηαξθήο ή 

νινθιεξσκέλε αλάπηπμε». Ο φξνο βησζηκφηεηα θαίλεηαη λα είλαη ν πην 

αληηπξνζσπεπηηθφο θαη αθνξά κηα αλζξσπνθεληξηθή έλλνηα, κηα κε ληεηεξκηληζηηθή 

δηαδηθαζία πνπ δελ έρεη a priori γλσζηφ απνηέιεζκα θαη πνπ ηαπηφρξνλα 

παξαθάκπηεη ηε ζχγρπζε ηεο αλάπηπμεο κε ηε νηθνλνκηθή αχμεζε ή κεγέζπλζε. 

(WCDE,1987) Δληνχηνηο, ε έλλνηα ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο δελ βξίζθεηαη ζε 

αληηδηακεηξηθή ζέζε κε ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε, αθνχ ε νηθνλνκηθή αλαδσνγφλεζε 

θαζίζηαηαη νπζηαζηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο θηψρεηαο, ηε βειηίσζε 

ηεο πνηφηεηαο δσήο, αιιά θαη ηε δηαδηθαζία πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο. 

(Αλδξηψηεο, 2005). 

  Με βάζε ηα παξαπάλσ, πξέπεη πιένλ λα δηακνξθψλεηαη θάζε λέα πνιηηηθή πξφηαζε 

πεξηιακβάλνληαο πεξηβαιινληηθνχο, θνηλσληθνχο θαη νηθνλνκηθνχο 

πξνβιεκαηηζκνχο. ην πιαίζην απηφ, ε αεηθφξνο αλάπηπμε ζπλδέεηαη ζηελά θαη κε ηε 

δηαδηθαζία ηεο ηνπηθήο – ελδνγελνχο ή εθ ησλ θάησ-αλάπηπμεο. Σελ άπνςε απηή 

αηηηνινγεί ν νξηζκφο ηεο αεηθφξνπ αλάπηπμεο, φπσο δηαηππψζεθε απφ ην Γηεζλέο 

πκβνχιην Σνπηθψλ Πξσηνβνπιηψλ γηα ην Πεξηβάιινλ (International Council for 

Local Environmental Initiatives, 1994), ν νπνίνο δίλεη κηα πην πξαθηηθή εξκελεία γηα 
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ηελ αεηθφξν αλάπηπμε κέζα ζην ηνπηθφ πιαίζην: Αεηθφξνο αλάπηπμε είλαη ε 

αλάπηπμε πνπ παξέρεη βαζηθέο πεξηβαιινληηθέο, θνηλσληθέο θαη νηθνλνκηθέο 

ππεξεζίεο ζε φινπο ηνπο θαηνίθνπο κηαο θνηλφηεηαο, ρσξίο λα απεηιεί ηε 

βησζηκφηεηα ησλ θπζηθψλ, δνκηθψλ θαη θνηλσληθψλ ζπζηεκάησλ απφ ηα νπνία 

εμαξηάηαη ε παξνρή απηψλ ησλ ππεξεζηψλ. (Παλαγίσηνπ, 2012) 
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Κεθάιαην 2: Δπηπηώζεηο Σνπξηζηηθήο Αλάπηπμεο 

ζηελ Οηθνλνκία, Κνηλωλία θαη Πεξηβάιινλ
   

 

2.1 Οηθνλνκηθέο Δπηπηώζεηο  

   Ο ηνπξηζκφο απνηειεί έλαλ απν ηνπο πην ζεκαληηθνχο παξάγνληεο νηθνλνκηθήο 

αλάπηπμεο κηα ρσξαο, ερεη θαηαζηεί ε πξψηε κνξθή νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο 

παγθνζκίσο. Ο ηνπξηζκφο φκσο θέξεη θαη έλα επξχ θάζκα επηπηψζεσλ, ζεηηθψλ θαη 

αξλεηηθψλ. Οη ζεηηθέο επηπηψζεηο αθνξνχλ ηελ πεξηθεξεηαθή αλαπηπμε, ηνλ ηνκέα 

απαζρφιεζεο, ην ηζνδχγην πιεξσκψλ,ηελ ηνπηθή νηθνλνκία,ηα έζνδα απν ηελ 

θνξνινγία θαη ηηο δηαζπλδέζεηο ηεο ηνπξηζηηθήο βηνκεραλίαο κε ηνπο ινηπνχο 

θιάδνπο ηεο νηθνλνκίαο. Απφ ηελ άιιε νη αξλεηηθέο επηπηψζεηο αθνξνχλ ηελ άλζεζε 

ηεο παξανηθνλνκίαο,ηελ επνρηθφηεηαηνπ ηνπξηζκνχ, ηνλ πιεζσξηζκφ θαη ηελ άπμεζε 

ησλ ηηκψλ ηεο γήο ζε ηνπηθφ επίπεδν, ην θφζηνο ηεο ππνδνκήο,ηελ δηαξξνή ηνπ 

ζπλαιιάγκαηνο θαη θαηαιήγνληαο ηελέμαξηεζε ηεο ηνπηθήο νηθνλνκίαο απ ηνλ 

ηνπξηζκφ. 

  2.1.1 Θεηηθέο Δπηπηώζεηο 

 α. Πεξηθεξεηαθή Αλάπηπμε 

  Ο ηνπξηζκφο απφ ηελ θχζε ηνπ, επλνεί ηελ πεξηθεξεηαθή αλάπηπμε κε απνηέιεζκα 

λα απνηέιεζε ιχζε ζην πξφβιεκα πνπ αληηκεηψπηδαλ πνιιέο θπβεξλεζεηο,ηε 

επίηεπμε δειαδή κηαο ηζνκεξνχο δηαζπνξάο ηεο αλάπηπμεο ζε φιε ηελ επηθξάηεηα ηεο 

ρψξαο. Δπνκέλσο, ν ηνπξηζκφο ερεη ζπκβάιεη ζηε ελίζρπζε ηεο αλάπηπμεο 

πεξηθεξεηψλ απν βηνµεραλνπνηεµέλσλ, γεσγξαθηθά απνµνλσµέλσλ, νξεηλψλ θαη 

µεηνλεθηηθψλ ή µε ππνβαζµηζµέλν αγξνηηθφ ηνµέα. Δηζη κε απηνλ ηνλ ηξφπν 

απμήζεθαλ ηα εηζνδήκαηα, νη επελδχζεηο, ε απαζρφιεζε θαη δηεχξπλε ηελ 

παξαγσγηθή βάζε ηεο ηνπηθήο νηθνλνκίαο, κεηψλνληαο ηελ κεηαλάζηεπζε θαη 

βειηηψλνληαο ην επίπεδνθαη ηελ πνηφηεηα ηεο δσήο. (Καξακαιάθεο, 2006) 

 β. Αύμεζε Δπελδύζεωλ θαη Βειηίωζε Τπνδνκώλ 

  Ζ αλάπηπμε ηνπ ηνπξηζκνχ θαη ε επέλδπζε θεθαιαίνπ είλαη παξάιιειεο έλλνηεο,ε 

κηα πξνππνζέηεη ηελ άιιε. Ζ αλάπηπμε ηνπ πξψηνπ ζπκβάιεη ζηελ ελίζρπζε ησλ 

επελδχζεσλ θαη δηεπξχλεη ην παξαγσγηθφ θνκκάηη ηεο ηνπηθήο νηθνλνκίαο κε 

ζθνπφηελ βειηηψζε ησλ ππνδνκψλ ησλ ηφπσλ ππνδνρήο ησλ ηνπξηζηψλ. Σα έξγα 

ππνδνκήο απμάλνπλ ηελ παξαγσγηθφηεηα θαηά άκεζν ηξφπν (κεηψλνληαο ηα θφζηε 

παξαγσγήο) θαη θαηά έκκεζν ηξφπν (βειηηψλνληαο ηελ πνηφηεηα δσήο, ηελ πγεία θαη 

ηε δηάξθεηα δσήο ησλ αλζξψπηλσλ ζπληειεζηψλ). Γεκηνπξγνχλ, ινηπφλ, ηηο 

πξνυπνζέζεηο γηα πνηνηηθή αλαβάζκηζε θαη αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο ηεο 

εξγαζίαο.  

  Παξάιιεια,κε ηηο επελδχζεηο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ 

ηνπξηζηηθνχ ηνκεα ζπκβάιινπλ ζηελ ελίζρπζε ηεο ηδησηηθήο πξσηνβνπιίαο ηελ 

δεκηνπξγία πνιιψλ επηρεηξήζεσλ ζηνλ ηνπξηζηηθφ ρψξν. Ζ ηδησηηθή επέλδπζε 

εμαξηάηαη απν ηα θέξδε ησλ επελδπηψλ, ην ξπζκφ αλάπηπμεο παξαγσγήο πξνηφλησλ, 

ην θφζηνο αγνξάο ηνπο θαη ηελ θξαηηθή πνιηηηθή. (Πνδεκαηάο, 2008) 
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  γ. πλεηζθνξά ηνπ ηνπξηζκνύ ζην Α.Δ.Π 

  Ζ ππνεθηίκεζε ηνπ ζπλαιιάγκαηνο πνπ εηζέξρεηαη ζηελ ρψξα καο νδεγεί θαηζε 

ππνεθηίκεζε ηεο ζπκβνιήο ηνπ ηνπξηζηηθνχ ηνκέα ζην αθαζάξηζην πξνηφλ ηεορψξαο. 

χκθσλα κε ηα επίζεκα ζηνίρεηα,ε ζπλνιηθή ζπλεηζθνξά ηνπ ηνπξηζκνχ ην 2016 ζην 

ΑΔΠ ήηαλ €32,8 δηο Δπξψ (18,6% ηνπ ΑΔΠ). Γηα ην 2017, πξνβιέπεηαη ε ζπλνιηθή 

ζπλεηζθνξά ηνπ θιάδνπ λα απμεζεί θαηα +6,9% αγγίδνληαο ηα 35 δηο Δπξψ(19,6% 

ηνπ ΑΔΠ). Σν WTTC εθηηκά φηη ε κέζε εηήζηα αχμεζε ηεο ζπλνιηθήο ζπλεηζθνξάο 

ζε νξίδνληα δεθαεηίαο ζα εηλαη +4,6% κε απνηέιεζκα ην 2027 ε ζπλνιηθή 

ζπλεηζθνξά λα αγγίμεη ηα €54,7 δηο Δπξψ (23,8% ηνπ ΑΔΠ). (WTTC, 2017) 

    Γηάγξακκα 1:ην 23,8% ηνπ ΑΔΠ ν ειιεληθφο ηνπξηζκφο ην 2027 

                        

     Πεγή: Travel and tourism economic impact Greece (WTTC, 2017)   

   Δπηπιένλ,απν ηα ζηνηρεία πξνθχπηεη νηη ε ζπλνιηθή ζπκβνιή ηνπ ηνπξηζκνχ ζην 

ΑΔΠ ηεο ρψξαο είλαη δηπιάζηα ζε ζρέζε κε ηελ άκεζε ζπκβνιή ηνπ. 

  Σν πνζφ απηφ ππνινγίδεηαη απφ ην εηζφδεκα κείνλ ηα θφζηε πνπ ζπλεπάγεηαη ε 

παξνρή ππεξεζηψλ θηινμελίαο. Αλ ν ηνπξηζκφο δελ είλαη κηα ζεκαληηθή 

ζπλαιιαγκαηνθφξα πεγή γηα κηα ρψξα ππνδνρήο, ην πξντφλ ηνπ ηνπξηζκνχ είλαη 

πηζαλφλ λα απνηειεί  κφλν έλα κηθξφ πνζνζηφ  ηνπ Α.Δ.Π. Δπίζεο, είλαη δπλαηφ λα 

ζπγθξίλεη θαλείο ηα έζνδα απφ ηνλ ηνπξηζκφ θαη απφ ηηο εμαγσγέο, θαζψο θαη ηηο 

πνζνζηηαίεο  αλαινγίεο ηνπο. 
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              Γηάγξακκα 2: πλνιηθή ζπκβνιή ΑΔΠ       

      

             Πεγή: Travel and tourism economic impact Greece (WTTC, 2017)   

 Καηαιήγνληαο, ζε παγθφζκην επίπεδν παξά ηηο πξνθιήζεηο,ην 2017 ε άκεζε 

άλαπηπμε ΑΔΠ ζην θιάδν θιάδν Σαμηδίσλ θαη Σνπξηζκνχ αλακέλεηαη λα 

δηακνξθσζεί ζην +3,8% έλαληη 3,1% ην 2016.  (WTTC,2017) 

  δ. Ιζνδύγην Πιεξωκώλ θαη αύμεζε εηζνδεκάηωλ 

   Ο ηνπξηζκφο δίλεη ηελ δπλαηφηεηα ζε έλα θξάηνο λα εμαζθαιίζεη ελα πνιχ 

ζεκαληηθφ μέλν ζπλάιιαγκα, ην νπνίν δεκηνπξγεί ηηο απαξαίηεηεο πξνυπνζέζεηο γηα 

ηελ πξνζέιθπζε ησλ ζπλαιιαγκαηηθψλ εηζξνψλ γηα ηελ δηαηήξεζε ηεο νηθνλνκίαο 

θαη ηελ άπμεζε εηζνδεκαησλ ηνπ ληφπηνπ πιεζπζκνχ (Σδνχθε,2010). Γηα έλα κεγάιν 

αξηζκφ ρσξψλ ν ηνπξηζκφο απνηέιεη ηελ κνλαδηθή εμαγσγηθή βηνκεραλία πνπ 

ζπλεζθέξεη ζεκαληηθά ζην ΑΔΠ. 

   πγθεθξηκέλα γηα ηελ Διιάδα γηα ην 2016,ην πιεφλαζκα ηνπ ηζνδπγίνπ ππεξεζηψλ 

πεξηνξίζηηθε σο απνηέιεζκα ηεο κε κείσζεο ησλ θαζαξψλ ηαμηδησηηθψλ εηζπξάμεσλ 

αιιά θπξίσο ησλ θαζαξψλ εηζπξάμεσλ απφ ππεξεζίεο ζαιάζζησλ κεηαθνξψλ.Σν 

πιεφλαζκα ηνπ ηζνδπγίνπ ησλ ινηπψλ ππεξεζηψλ παξνπζίαζε βειηίσζε θαη 

αληηζηάζκηζε ελ κέξεη ηηο αλψηεξεο εμειίμεηο. 

  ε. Απαζρόιεζε 

   Έλα απν ηα θπξηψηεξα επηρεηξήκαηα γηα ηελ ζπκβνιή ηνπ ηνπξηζκνχ ζηελ 

νηθνλνκία είλαη ν αληίθηππνο πνπ έρεη ζηελ δεκηνπξγία ζέζεσλ απαζρφιεζεο θαζψο 

πεξηζζφηεξνη απν ηξίαληα ρηιίαδεο άλζξσπνη εξγάδνληαη θάζε ρξφλν ζε μελνδνρεία, 

θαηαζηήκαηα εζηηαζεο θαη ςπραγσγίαο, ηαμηδησηηθά γξαθεία, ζηηο κεηαθνξέο θαη ην 

ηνπξηζηηθν εκπφξην. 

   Σα κεγάια πνζηνζηά αλεξγίαο θαη ε αλαγλψξηζε ηεο ηνπξηζηηθήο βηνκεραλίαο σο 

πςειήο έληαζεο εξγαηηθνχ δπλακηθνχ έρεη νδεγήζεη πνιιέο θπβεξλήζεηο θαη θνξείο 

ράξαμεο πνιηηηθήο ζηελ αμηνιφγεζε ηνπ ξφινπ ηνπ ηνπξηζκνχ σο κεραληζκνχ 
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δεκηνπξγίαο ζέζεσλ εξγαζίαο ζε κηα αλακθίβνια δχζθνια επνρή.(Brown,1985). Οη 

ζπλζήθεο θξίζεο ησλ ηειεπηαίσλ ρξφλσλ ελέηεηλαλ ηε ζπδήηεζε γηα ηε ζπκβνιή ηνπ 

ηνπξηζκνχ ζηε βειηίσζε ησλ βαζηθψλ κεγεζψλ ηεο εζληθήο νηθνλνκίαο. Τπφ ην θσο 

ησλ εμειίμεσλ ζπιινγηθνί θνξείο ππνγξάκκηζαλ ηε ζεηηθή - άκεζε, έκκεζε θαη 

πξνθαινχκελε – επίδξαζε ηεο ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο ζηελ απαζρφιεζε ηεο 

Διιάδαο. ( ΔΣΔ, 2014). 

  'Οπσο πξναλαθέξζεθε ν ηνπξηζκφο έρεη κεγάιε ζεκαζία ζηελ δεκηνπξγεία ζέζεσλ 

απαζρφιεζεο,απηφ κπφξεη λα θαλεί εχζηνρα απφ ηελ έθζεζε ηνπ WTTC(2016) 

ζχκθσλα κε ηελ νπνία, γηα ην έηνο 2016 ε απαζρφιεζε πνπ ζπλδέεηαη άκεζα θαη 

έκκεζα κε ηνλ ηνπξηζκφ ππνινγίδεηαη ζε 860.500 ζέζεηο εξγαζίαο θαη απνηειεί ην 

23,4% ηεο ζπλνιηθεο απαζρφιεζεο ζηελ Διιάδα. Πην ζπγθεθξηκέλα νη άκεζα 

απαζρνινχκελνη ππνινγίδνληαη ζε 423.000, αληηπξνζσπεχνληαο ην 11,5% ηεο 

ζπλνιηθήο απαζρφιεζεο. Ζ άκεζε ζπλεηζθφξα ηνπ ηνπξηζκνχ αλακέλεηαη λα απμεζεί 

θαηα +5,9% ην 2017, απμάλνληαο ηηο ζέζεηο απαζρφιεζεο ζηηο 448.000 θαη ηε 

ζπκκεηνρή ηνπ θιάδνπ ζηελ ζπλνιηθή απαζρφιεζε ζην 12,1%. Σν 2027, κε κέζν 

εηήζην πνζνζηφ άπμεζεο +2,9%, εθηηκάηαη φηη νη άκεζεο ζέζεηο εξγαζίαο ζηνλ θιάδν 

ηνπ ηνπξηζκνχ ζα αλέιζνπλ ζε 597.000. (WTTC, 2017) 

 

  

 Γηάγξακκα 3:Άκεζε ζπλεηζθνξά ηνπξηζκνχ ζηελ Διιάδα γηα ην 2016 

 

 Πεγή: Travel and tourism economic impact Greece (WTTC, 2017)   
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 Γηάγξακκα  4:πλνιηθή ζπλεηζθνξά ηνπξηζκνχ ζηελ Διιάδα γηα ην 2016

 Πεγή: Travel and tourism economic impact Greece (WTTC, 2017)   

    Πνιιέο θνξέο ε απαζρφιεζε ζηνλ ηνπξηζκφ ζπλδπάδεηαη θαη κε παξάιιειε 

απαζρφιεζε ζε άιινπο θιάδνπο ηεο νηθνλνκίαο φπσο γεσξγία, βηνκεραλία 

απμάλνληαο έηζη ηα εηζνδήκαηα κε απνηέιεζκα ηελ γεληθφηεξε άπμεζε ησλ 

νηθνγελεηαθψλ εζφδσλ. Ηδηαίηεξα ζηηο ηνπξηζηηθέο πεξηνρέο πνπ ιεηηνπξγνχλ επνρηθά, 

ε πνιιαπιή απαζρφιεζε κε επίθεληξν ηνλ ηνπξηζκφ απνηειεί ηνλ θαλφλα γηα πςειφ 

πνζνζηφ ηνπ πιεζπζκνχ. 

 

 

   ζη. Αύμεζε Δζόδωλ Κξάηνπο (Φνξνινγία) 

    Οη θπβεξλήζεηο μνδεχνπλ εηεζίσο κεγάια πνζά γηα ηελ πξνψζεζε ηεο ρψξαο σο 

ηνπξηζηηθφ πξννξηζκφ, γηα φιεο ηηο απαξαίηεηεο ππνδνκέο γηα ηελ θαιχηεξε δπλαηή 

ππνδνρή ησλ ηνπξηζηψλ, ηηο θαηάιιειεο ππεξεζίεο θαη άιια. Γηα ην θφζηνο ησλ 

επελδχζεσλ απηψλ γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ ηνπξηζκνχ, νη θπβεξλήζεηο αλακέλνπλ 

επηζηξνθή ή αθφκα θαη πιεφλαζκα. Οη επελδχζεηο ζηνλ επξχηεξν ηνπξηζηηθφ ηνκέα 

αιιά θαη ε ηδηφηεηα ηνπ ηνπξηζκνχ λα εληζρχνπλ δπλακηθά ηελ δεκηνπξγία κηθξψλ 

επηρεηξήζεσλ ζηηο πεξηνρέο πνπ αλαπηχζζεηαη, νδεγνχλ ζηελ άπμεζε ησλ 

θνξνινγηθψλ εζφδσλ. Όζνλ αθνξά ηηο επελδχζεηο ζηνλ ηνπξίζκν ζηελ Διιάδα, ην 

2016 απηέο αλήιζεθαλ ζε 3,2 δηζ. Δπξψ, απνηειψληαο ην 15,7% ησλ επελδχζεσλ 

ζηελ ρψξα. Σν 2017 αλακέλεηαη λα ζεκεησζεί αχμεζε 6,6% θαη 5,1% εηεζίσο κέζα 

ζηελ εξρφκελε δεθαεηία, θζάλνληαο ηα 5,5 δηζ. Δπξψ δειαδή ην 17,3% ησλ 

ζπλνιηθψλ επελδχζεσλ.  (WTTC, 2017) 
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2.1.2 Αξλεηηθέο Δπηπηώζεηο 

   α. Δμάξηεζε ηεο ηνπηθήο νηθνλνκίαο απν ηνλ ηνπξηζκό 

   Όηαλ ε νηθνλνκηθή επηβίσζε κηαο ρψξαο ή κηαο πεξηνρήο εμαξηάηαη ζε θαζνξηζηηθφ 

βαζκφ απφ έλαλ ηνκέα, ηφηε κπνξεί λα αζθεζεί ζεκαληηθή πίεζε επάλσ ζε 

απηφθαζψο επίζεο θαη ζηνπο αλζξψπνπο πνπ ζρεηίδνληαη κε απηφλ. Πνιιέο ρψξεο, 

εηδηθά νη αλαπηπζζφκελεο, κε κηθξή δπλαηφηεηα εμεχξεπζεο άιισλ πφξσλ, 

αληηκεησπίδνπληνλ ηνπξηζκφ σο ηνλ κνλαδηθφ ηξφπν αλάπηπμεο ηεο νηθνλνκίαο. 

(εθεξιή, 2007) 

   Ζ ειιεληθή νηθνλνκία δελ θαηάθεξε ζε ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ λα αλαπηχμεη ηελ 

βηνκεραλία ηεο, δίλνληαο ηδηαίηεξε ζεκαζία ζηνλ ηνπξηζκφ ζε ζεκείν πνπ μεπεξλάεη 

ην θπζηνινγηθφ αλ βξίζθφηαλ θάησ απν πην νκαιέο ζπλζήθεο αλάπηπμεο. 

   β. Γεκηνπξγία Παξανηθνλνκίαο 

   Με ηηο ζθέςεηο φηη ν ηνπξηζκφο αλήθεη ζηφλ ηνκέα ηψλ ππεξεζηψλ ζπγθεληξψλεη 

εμαηξεηηθά πςειφ πνζνζηφ ππναπαζρφιεζεο θαη κε απνηέιεζκα λα δηαπηζηψλεηαη 

ζεκαληηθή έθηαζε παξανηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζε εζηηαηφξηα, μελνδνρεία, 

ηαβέξλεο, κπαξ θ.ά, έηζη ζεκεηψλνληαη κεγάια θέξδε ηα νπνία είλαη πνιχ δχζθνιν λα 

ειερζνχλ θνξνινγηθά, κε ζπλέπεηα ηα πςειά επίπεδα θνξνδηαθπγήο. Ζ θνξνδηαθπγή 

ζηελ νπνία θαηαιήγεη ε παξανηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα, εθηφο απν φηη κεηψλεη ηα 

δεκφζηα έζνδα ζην βαζκφ θαη ζηελ έθηαζε πνπ ε παξανηθνλνκία εθπξνζσπεί κέζα 

ζην ΑΔΠ., δεκηνπξγεί θαη δχν θαηεγνξίεο πνιηηψλ : απηψλ πνπ θαηαβάινπλ θφξνπο 

θαη απηφλ πνπ ηνπο απνθέπγνπλ. ( Πνξθπξίδε, 1998) 

   γ. Πιεζωξηζµόο θαη αύμεζε ηωλ ηηµώλ ηεο γεο  

   Παξαηεξείηαη ζπρλά φηη ν ηνπξηζµφο δεµηνπξγεί πιεζσξηζηηθέο πηέζεηο, µε 

απνηέιεζµα λα απμάλεηαη ην θφζηνο δσήο, ηδηαηηέξα ζε πεξηνρέο νπνχ ε αλάπηπμε 

ηνπ είλαη µαδηθή θαη νξγαλσµέλε. πρλά επίζεο, εμαηηίαο θαη ηεο ηαρχηαηεο 

νηθνπεδνπνίεζεο, ππάξρεη ππεξβνιηθή αχμεζε ζηηο ηηκέο ηεο γεο, γεγνλφο πνπ 

ζρεηίδεηαη θαη µε ηε γεληθφηεξε ηάζε γηα ρσξηθή επέθηαζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ, 

ηδηαίηεξα ζηηο πεξηνρέο κε καδηθφ νξγαλσκέλν ηνπξηζκφ, φπνπ ππάξρεη θαη ε 

κεγαιχηεξε δήηεζε.(Αλδξηψηεο ,2003)  

   δ. Δπνρηθόηεηα 

   Σν θαηλφκελν ηεο επνρηθφηεηαο αλαγλσξίδεηαη σο ην πην εκθαλέο ραξαθηεξζηζηηθφ 

ηνπ ηνπξηζηηθνχ θιάδνπ, ελψ απνηειεί ηαπηφρξνλα θαη ην ζεκαληηθφηεξν πξφβιεκα 

πνπ ν θιάδνπ θαιείηαη λα αληηκεησπίζεη. Σα ηνπξηζηηθά επαγγέικαηα δελ είλαη 

θαηνρπξσκέλα θαη απηφ νδεγεί ζηελ επνρηθή αλεξγία, δηαξθνχλ ζπλήζσο 7-8 κήλεο 

ηνλ ρξφλν θαη έηζη δελ πξνζθέξεη ζηγνπξία ζηνλ εξγαδφκελν. 

   Σν γεγνλφο φηη πεξίπνπ ην ην κηζφ ησλ επηζθεπηψλ έξρεηαη ζηε ρψξα µαο µέζα ζην 

ηξίµελν Ηνχληνο- Αχγνπζηνο θαλεξψλεη πφζν ζεµαληηθέο ζπλέπεηεο έρεη απηφ γηα ηελ 

αληαγσληζηηθφηεηα ηνπ ηνπξηζµνχ µαο, µηα θαη επεξεάδεη αξλεηηθά ην θφζηνο θαη 

ηελ πνηφηεηα ησλ πξνθεξφµελσλ ππεξεζηψλ. 
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   Σα θπξηφηεξα πξνβιήµαηα πνπ απνξξένπλ απφ ηελ πςειή επνρηθφηεηα ηνπ 

ειιεληθνχ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο απνηεινχλ: 

 Ζ ραµειφηεξε απφδνζε ησλ επελδπµέλσλ θεθαιαίσλ ζηνλ ηνπξηζµφ θαη ηα 

ζεκαληηθά δηαθεχγνληα θέξδε γηα ηηο ηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο. 

 Ζ ππνβάζµηζε ηνπ πεξηβάιινληνο απφ ηελ εληαηηθή ρξήζε ηνπ θπζηθνχ 

πινχηνπ πνπ επηβαξχλεη θπξίσο ηηο µειινληηθέο γεληέο, αθνχ ζα ρξεηαζηεί 

πςειφηεξν θφζηνο απνθαηάζηαζεο κε ηαπηφρξνλα κηθξφηεξε απφδνζε ησλ 

πφξσλ απηψλ.  

 Ζ ππνδνµή πξφζβαζεο ησλ ηνπξηζηψλ (αεξνδξφµηα, δξφµνη, δεµφζηεο 

ππεξεζίεο) απνδπθλχεηηαη αλεπαξθήο. 

   Ζ επνρηθφηεηα ησλ αθίμεσλ αλάινγα µε ηε ρψξα πξνέιεπζεο ησλ ηνπξηζηψλ 

παξνπζηάδεη ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ. Ζ επνρηθφηεηα ησλ αθίμεσλ ηνπξηζηψλ πνπ 

πξνέξρνληαη απφ ηελ Ηαπσλία θαη ηηο ΖΠΑ είλαη ηδηαίηεξα ραµειή, ζε αληίζεζε µε 

ηελ επνρηθφηεηα ησλ ηνπξηζηψλ απφ ηελ Κεληξηθή Δπξψπε, ηηο  θαλδηλαβηθέο 

Υψξεο θαη ηελ Αγγιία. Δλψ νη ηνπξίζηεο απφ Αλαηνιηθή Δπξψπε θαη, θπξίσο, απφ ηηο 

Βαιθαληθέο Υψξεο εµθαλίδνπλ επνρηθφηεηα ραµειφηεξε ηνπ µέζνπ φξνπ.  

   ε. Γηαξξνή πλαιιάγκαηνο 

   Σν άκεζν εηζφδεκα γηα κηα πεξηνρή εηλαη ην πνζφ δαπαλψλ ησλ ηνπξηζηψλ πνπ 

παξακέλεη ζηελ ηνπηθή νηθνλνκία αθφηνπ πιεξσζνχλ νη θφξνη, ηα νθέιε θαη νη 

ακνηβέο πέξαλ ηεο πεξηνρήο ππνδνρήο θαη ηα έμνδα απφ ηηο εηζαγσγέο. Απηά ηα 

αθαηξεκέλα πνζά θαινχληαη δηαξξνή. ηα πιήξε ηνπξηζηηθά παθέηα πεξίπνπ 80% 

ησλ ηαμηδησηηθψλ δαπαλψλ πεγαίλνπ ζηηο αεξνγξακκέο, ηα μελνδνρεία θαη άιιεο 

δηεζλείο επηρεηξήζεηο θαη φρη ζηηο ηνπηθέο επηρεηξήζεηο ή ηνπο εξγαδνκέλνπο. Ζ 

δηαξξνή εκθαλίδεηαη κε δχν ηξφπνπο, ηε δηαξξνή ιφγσ εηζαγσγψλ θαη ιφγσ 

εμαγσγήο. (εθεξιή, 2007) 

   Γηαξξνή ιφγσ εηζαγσγψλ, είλαη ελα θαηλφκελν πνπ εκθαλίδεηαη ζπλήζσο φηαλ νη 

ηνπξίζηεο απαηηνχλ πξφηππα ηνπ εμνπιηζκνχ, ησλ ηξνθίκσλ θαη άιισλ πξνηφλησλ 

πνπ ε ρψξα ππνδνρήο, δελ κπνξεί λα παξέρεη. Ηδαίηεξα ζε ιηγφηεξν αλεπηπγκέλεο 

ρψξεο, ηα ηξφθηκα θαη ηα πνηά πξέπεη λα εηζαρζνχλ θαη απηφ δηφηη ηα ηνπηθά 

πξνηφληα δελ αληαπνθξίλνληαη ζηηο απαηηήζεηο θαη θακηα θνξά ζηα δεδνκέλα ησλ 

ηνπξηζηψλ επηρεηξήζεσλ θαη δεδνκέλνπ φηη ε ρψξα απιά δελ έρεη βηνκεραλίεο 

παξαγσγήο ησλ απαηηνχκελνπλ πξνηφλησλ. Έλα κεγάιν κεγάιν κέξνο ηνπ 

εηζνδήκαηνο πνπ πξνέξρεηαη απν ηνλ ηνπξηζκφ δαπαλάηαη γηα λα πιεξσζνχλ απηέο νη 

εηζαγσγέο. Ζ κέζε δηαξξνή πνπ νθείιεηαη ζηηο εηζαγσγέο γηα ηηο πεξηζζφηεξεο 

αλπηπζζφκελεο ρψξεο είλαη ζήκεξα κεηαμχ 40% θαη 50% ησλ αθαζάξηζησλ 

απνδνρψλ ηνπξηζκνχ γηα ηηο κηθξέο νηθνλνκίεο θαη κεηαμχ 10% θαη 20% γηα ηηο 

πξνεγκέλεο νηθνλνκίεο. (ΔΣΔ, 2010) 

   Γηαξξνε  εμαγσγήο, νθείιεηαη ζην κεγάιν κεξίδην πνπ έρνπλ πνιπεζληθέο εηαηξίεο 

θαη κεγάιεο μέλεο επηρεηξήζεηο ζηελ αλάπηπμε ηνπ ηνπξηζκνχ ζπρλά εηδηθά ζηνπο 

θησρνχο αλαπηπζζφκελνπο πξννξηζκνχο. Οη ζπγθεθξηκέλεο εηαηξίεο είλαη νη κφλεο 

πνπ θαηέρνπλ ην απαξαίηεην θεθάιαην γηα λα επελδχζνπλ ζηε θαηαζθεπή ηεο 

ππνδνκήο θαη ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπξηζκνχ. Ζ δηαξξνή εμαγσγήο πξνθχπηεη φηαλ 

νη μέλνη επελδπηέο πνπ ρξεκαηνδνηνχλ ηα ζέξεηξα θαη ηα μελνδνρεία κεηαθέξνπλ ηα 

θέξδε ηνπο πίζσ ζηελ ρψξα πξνέιεπζεο ηνπο.
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2.2  Κνηλωληθέο  Δπηπηώζεηο 

   Ζ ηνπξηζηηθή αλάπηπμε θέξεη ηφζν ζεηηθέο φζν θαη αξλεηηθέο θνηλσληθέο αιιαγέο 

θαη κεηαβνιέο ζηηο θνηλφηεηεο ππνδνρήο. Ζ χπαξμε απηψλ εμαξηάηαη απν ην είδνο 

ηνπ ηνπξηζκνχ πνπ αλαπηχζζεηαη ζηηο εθάζηνηε πεξηνρέο αιιά θαη απφ ηνλ βαζκφ κε 

ηνλ νπνίν νη εζσηεξηθέο θνηλσληθέο δνκέο ζπλεξγάδνληαη κε ηηο θνηλφηεηεο 

ππνδνκήο. 

    

2.2.1 Θεηηθέο Δπηπηώζεηο  

α. Γεκνγξαθηθή Αλαγέλλεζε 

    Ζ αχμεζε ησλ λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο θαη ε αχμεζε ηνπ εηδνζήκαηνο εηλαη κηα 

ηδηαίηεξα ζεκαληηθή επίπησζε θαζψο νδεγεί ζηε δηαηήξεζε ηεο ζπλνρήο ηεο 

θνηλσλίαο, θαζηζηά εθηθηή ηελ ζπλέρηζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ ληφπησλ θαηνίθσλ 

θαη θπξίσο απνηξέπεη ηελ κεηαλάζηεπζε ησλ θαηνίθσλ ζε κεγάιεο πφιεηο γηα 

αλαδήηεζε εξγαζίαο, ζπγθξαηψληαο θαη εληζρπφληαο κε απηφλ ηνλ ηξφπν ηελ 

νηθνλνκίαο ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο. (Andriotis, 2000) 

β. Πξνώζεζε Ακνηβαίαο Καηαλνήζεο ηωλ Λαώλ 

   Γηαθνξεηηθνί ιανί κε δηαθνξεηηθέο θνπιηνχξεο έξρνληαη ζε ζηελή επαθή 

αληαιιάζζνπλ εκπεηξίεο, γλψζεηο, απφςεηο θαη γεληθά θαηαλννχλ φηη φινη νη ιανί 

εηλαη κέιε κηαο κεγαιχηεξεο θνηλφηεηαο. Καη’ απηφλ ηνλ ηξφπν ν ηνπξηζκφο 

ζπκβάιεη ζηε δηαηήξεζε ηεο εηξήλεο. (Andriotis, 2000) 

γ. Πνιηηηζηηθή Αλαγέλλεζε 

   Ο ηνπξηζκφο ζπκβάιεη ζηε δηαηήξεζε ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκίαο κε πνηθίινπο 

ηξφπνπο. Πνιιά αξραηνινγηθά κλεκεία, κνλαζηήξηα, εθθιεζίεο, παξαδνζηαθνί 

νηθηζκνί θ.ι.π, κε κεγάιε αμία, ζψζεθαλ ράξε ζηε ζπνπδαηφηεηα ηνπ ηνπξηζηηθνχ 

θαηλνκέλνπ. Δπηπιένλ, ν ηνπξηζκφο νδεγεί ζηελ ελίζρπζε ησλ ηνπηθψλ παξαδφζεσλ 

θαη ηερλψλ, ηηο ρεηξνηερλίαο θαη γεληθά ησλ παξαδνζηαθψλ πνιηηηζηηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ. ( ηαηήξε, 2011) 

   Σελ ηειεπηαία εηθνζαεηία ππάξρνπλ πνιιά παξαδείγκαηα αλαβηψζεο 

παξαδνζηαθψλ εθδειψζεσλ αιιά θαη  βηνηερληθψλ θαη παξαγσγηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ κε ηειηθνχο απνδέθηεο ηνπο ηνπξίζηεο. Ζ ζεηηθή απηή εμέιημε 

ζρεηίδεηαη κε ηελ αλαδήηεζε λέσλ θαη πεξηζζφηεξν βηψζηκσλ πξαθηηθψλ ζηηο 

ηνπξηζηηθέο πεξηνρέο αιιά θαη ηελ πξνζπάζεηα αλαβάζκηζεο ηνπ ηνπξηζηηθνχ 

πξνηφληνο. (ΔΣΔ, 2010) 
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2.2.2 Αξλεηηθέο Δπηπηώζεηο 

α. Αιιαγέο ζηα ήζε θαη ηα έζηκα 

    Οη πνιιέο αιιαγέο πνπ παξαηεξνχληαη ζηα ήζε θαη ηα έζηκα απνδεηθλχνπλ ηε 

ζπρλά αληηθαηηθή θαη φρη επζχγξακκε πνξεία πξνο έλα δχζθνιν εθζπγρξνληζκφ ησλ 

ηνπξηζηηθψλ πεξηνρψλ. Αξρηθά, παξαηεξνχληαη ζηαδηαθέο αιιά θαη ζεκαληηθέο 

αιιαγέο ζηνλ ηξφπν αληηκεηψπηζεο ζεζκψλ φπσο ε ζξεζθεία θαη ε νηθνγέλεηα π.ρ 

ζπκκεηνρή ζε εθθιεζηαζκφ, απφςεηο γηα ηνλ πνιηηηθφ γάκν ή ηνπο κηθηνχο γάκνπο, 

ζέζε ηεο γπλαίθαο ζηελ θνηλσλία, ηηο ζρέζεηο κε ηα παηδία θ.ι.π, νη νπνίεο 

αλαδεηθλχνπλ κηα εθζπγρξνληζηηθή δηάζηαζε ζε ηνπξηζηηθέο πεξηνρέο ηεο ππαίζξνπ ε 

νπνία έρεη ραξαθηεξεζηηθά αζηηθψλ ζέζεσλ θαη αληηιήςεσλ. Παξάιιεια, 

εθθξάδεηαη έληνλνο πξνβιεκαηηζκφο απν ηνπο θαηνίθνπο ησλ ηνπξηζηηθψλ πεξηνρψλ 

γηα ηηο αιιαγέο ζηα ήζε, ηελ αχμεζε δηαδπγίσλ, ηνλ αιθννιηζκφ, ηα λαξθσηηθά θαη 

ηελ απηνλφκεζε ησλ λέσλ. Σα πεξηζζφηεξα απφ απηά ζπλδέενληαη είηε απνδίδνληαη 

ζηνλ ηνπξηζκφ θαη ζηα λέα αζηηθνπνηεκέλα ήζε ηνπ. Έλα ηξίην δήηεκα είλαη νη 

αιιαγέο ζηε ζρέζε κε ηελ ηνπηθή παξάδνζε. Οη θάηνηθνη ηείλνπλ λα πηνζεηνχλ 

πεξηζζφηεξα αζηηθά πξφηπκα ζηνλ ηξφπν δηαζθέδαζεο θαη ρξήζεο ηνπ ειεχζεξνπ 

ρξφλνπ, ελψ παξαδνζηαθέο εθδειψζεηο (παλεγχξηα, ζξεζθεπηηθέο γηνξηέο) 

επεξεάδνληαη θαη απφ ηελ εληαηηθή εξγαζία ζηελ ηνπξηζηηθή πεξίνδν αιιά θαη απφ 

ηελ ηάζε εγθαηάιεςεο ηνπο, ηδηαίηεξα απφ ηνπο λένπο σο ζηνηρείν κηαο παξσρεκέλεο 

θνηλσληθήο θαη πνιηηηζκηθήο πξαθηηθήο. ( ΔΣΔ, 2010)  

 

   β. Δµπνξεπµαηνπνίεζε δξαζηεξηνηήηωλ θαη πξνϊόληωλ ηνπ ηνπηθνύ          

πνιηηηζµνύ θαη ηεο παξάδνζεο.  

    

   Ζ αλάπηπμε νξγαλσκέλσλ ππνδνκψλ θαη ππεξεζηψλ νδεγεί ζε ζπζηεκαηηθή 

πξνψζεζε ησλ εκπνξηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ ηνκέα κε ζηφρν ηελ εμππεξέηεζε 

ηνπ ηνπξίζηα θαηαλαισηή. ηα πιαίζηα απηά, κνξθέο ηνπ ηνπηθνχ πνιηηηζκνχ 

κεηαηξέπνληαη ζε ηνπξηζηηθά πξνηφληα θαη πσινχληαη ζηνπο ηνπξίζηεο σο δείγκα 

ηνπηθήο πνιηηηζηηθήο παξάδνζεο. Πνιιέο θνξέο κάιηζηα ηα πξνηφληα απηά είλαη 

ρακειήο πνηφηεηαο θαη δελ αληαπνθξίλνληαη ζηα πξαγκαηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

ηνπηθήο παξάδνζεο. 

 

   ηε δχζθνιε πνξεία πξνο ηνλ εθζπγρξνληζκφ ησλ ηνπξηζηηθψλ πεξηνρψλ ππήξμαλ 

πνιιέο ζεηηθέο αιιά θαη αξλεηηθέο επηπηψζεηο θαη αιιαγέο ζην θνηλσληθφ θαη 

πνιηηηζηηθφ πεδίν. Ζ ζεηηθή ή αξλεηηθή έθβαζε ησλ επηπηψζεσλ ζρεηίδεηαη άκεζα 

ηφζν κε ην ζηάδην ηεο αλάπηπμεο ηνπ ηνπξηζκνχ φζν θαη κε ηνλ ηχπν αλάπηπμεο (ζηηο 

πεξηπηψζεηο φπνπ έρνπκε πξφηππα βηψζηκεο αλάπηπμεο ε θαηάζηαζε είλαη 

πεξηζζφηεξν ηζφξξνπε). (ΔΣΔ, 2010) 

 

γ. Φζνξέο αξραηνινγηθώλ, ζξεζθεπηηθώλ ρώξωλ θαη κλεκείωλ 

 

   Οη θζνξέο αξραηνινγηθψλ, ζξεζθεπηηθψλ ρψξσλ θαη κλεκείσλ, θαηλφκελν πνπ 

άξρηζε λα απαζρνιεί ηνλ αλαπηπγκέλν ηνπξηζηηθφ θφζκν ηελ ηειεπηαία εηθνζαεηία, 

θαζψο δηαπηζηψζεθε, φηη ε καδηθή θαη αδηάθνπε ξνή επηζθεπηψλ ζε απηά ηα κλεκεία 

θαη ρψξνπο πξνθαιεί νπζηψδεηο θαηαζηξνθέο. Γεγνλφο πνπ νδήγεζε ζηελ αλάγθε 
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πιένλ αθ’ ελφο κελ εθηεηακέλσλ ειεγρψλ θαη αθ’ εηέξνπ δε νξζνινγηζηηθήο 

δηαρείξεζεο ησλ ρψξσλ απηψλ.  ( Βαξβαξέζνο,1999) 

   

 

δ. πγθξνύζεηο ζηηο ζρέζεηο ληόπηωλ θαη ηνπξηζηώλ 

 

     Οη επηπηψζεηο ηνπ ηνπξηζκνχ ζηελ θνηλσλία εληνπίδνληαη ζε δχν επίπεδα, ζην έλα 

κεηαμχ ησλ ζρέζεσλ ησλ ληφπησλ θαη ηνπξηζηψλ θαζψο θαη ησλ ζρέζεσλ ησλ  κειψλ 

ησλ ηνπηθψλ ελνηήησλ. Παξαηεξείηαη ινηπφλ, νζν αλαθνξά ηηο δεχηεξεο, νη άλζξσπνη 

επσθεινχληαη κέζα ησλ επηρεηξήζεσλ ιφγν ηνπ ηνπξηζκνχ επεηδή κπνξνχλ λα 

κηκεζνχλ ηα θαηαλαισηηθά πξφηππα πξάγκα πνπ είλαη δχζθνιν γηα ηνπο 

πεξηζζφηεξνπο κε απνηέιεζκα λα δεκηνπξγνχληαη ζρέζεηο αληηπάζεηαο κεηαμχ ηνπο. 

 

     Παξάιιεια, πξέπεη λα ηνληζηεί πσο κε ηελ βαζκηαία αλάπηπμε ηνπ ηνπξηζηηθνχ 

θιάδνπ έρεη επέιζεη θαη ν κεηαζρεκαηηζκφο ηεο ηνπηθήο ρσξηθήο ελφηεηαο απφ κηα 

ήζπρε αγξνηηθή –θαηα θαλφλα- ελφηεηα πνπ ήηαλ, ζε έλα αζηηθφ ή εκηαζηηθφ 

πεξηβάιινλ. Ωο απνηέιεζκα ινηπνλ, απηήο ηεο αζηηθνπνηήζεο θαη κε ηελ παξάιιειε 

εγθαηάζηαζε λέσλ θαηνίθσλ ζηελ θνηλφηεηα πνπ έρνπλ έξζεη σο εξγαηηθφ δπλακηθφ 

γηα ηηο ηνπξηζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, νη ζρέζεηο θαιήο γεηηνλίαο θαη θνηλσληθήο 

ζπλνρήο δηαηαξάζζνληαη. Οη ληφπηνη βηψλνπλ κηα εμαζζέληζε ηνπ παξαδνζηαθνχ 

ζπζηήκαηνο θπξηαξρίαο κέζα ζην ρψξν ηεο νηθνγέλεηαο, θαζψο πνιιέο γπλαίθεο 

(έζησ θαη αλεηδίθεπηεο) θαη λεφηεξνη άλζξσπνη είληα ζε ζέζε λα εξγαζηνχλ ζηνλ 

ηνπξηζκφ κε απνηέιεζκα λα εμαζζελεί ν αλδξηθφο θπξηαξρηθφο ξφινο ζην 

νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ. ( Κνζηαλίδεο, 2009) 

 

            ην φιν απηφ ην θιίκα ησλ θνηλσληθψλ ζπλεπεηψλ ηνπ ηνπξηζκνχ, δελ είλαη 

δπλαηφλ λα εμαηξεζνχλ θαη νη επηζθέπηεο. ην ζεκείν απηφ δελ κπνξεί παξά λα γίλεη 

αλαθνξά ζηελ κειέηε ηνπ Doxey (1976) ν νπνίνο κειέηεζε ηα ζηάδηα ηεο εμέιημεο 

ησλ ζπλαηζζεκάησλ ησλ ληφπησλ θαηνίθσλ απέλαληη ζηνπο ηνπξίζηεο, κε ηελ πάξνδν 

ηνπ ρξφλνπ. πγθεθξηκέλα, αλέθεξε πσο ππάξρνπλ ηέζζεξεηο θχξηεο θάζεηο : 

 

 

 Δπθνξία: Οη ηνπξίζηεο είλαη εππξφζδεθηνη, κε ειάρηζην έιεγρν ή 

πξνγξακκαηηζκφ απφ πιεπξάο ηνπηθήο θνηλσλίαο. 

 

 Απάζεηα:  Ζ έιεπζε ησλ ηνπξηζηηθψλ ζεσξείηαη δεδνκέλε, έλσ ε 

ζρέζε ηνπο κε ηνπο ληφπηνπο θαηνίθνπο γίλεηαη πην ηππηθή ή θαη 

εκπξνξεπκαηνπνηεκέλε. Ο κφλνο ζρεδηαζκφο πνπ πξαγκαηνπνηείηαη 

αθνξά ην κάξθεηηλγθ ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξνηφληνο. 

 

 Δλόριεζε: Δμαηηίαο ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ θνπξεζκνχ, νη ληφπηνη 

θάηνηθνη έρνπλ ακθηβνιίεο ζρεηηθά κε ηε ζέζε ηνπ ηνπξηζκνχ. 

Παξάιιεια, νη ππέπζπλνη θνξείο αληί λα πεξηνξίζνπλ ηελ αλάπηπμε 

(θέξνπζα ηθαλφηεηα) εζηηάδνπλ ηελ πξνζνρή ηνπο ζηελ αχμεζε ησλ 

ππνδνκψλ. 

 

 Αληαγωληζκόο: Ζ αξλεηηθή ζηάζε ησλ ληφπησλ απέλαληη ζηνχο 

ηνπξίζηεο είληα πιένλ εκθαλήο. Ζ ηνπξηζηηθή δξαζηεξηφηεηα έρεη 

απνθέξεη πιήγκαηα ζηε θχζε, φκσο εληείλνληαη νη δηαθεκηζηηθέο 

πξνζπάζεηεο, ψζηε λα αληηζηαζκηζηεί ε αξλεηηθή θήκε ηεο πεξηνρήο. 
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   Οη ληφπηνη θάηνηθνη έρνπλ αξρίζεη πιένλ λα αληηιακβάλνληαη κε έληνλν ηξφπν ηελ 

παξαβίαζε ησλ νξίσλ ηεο ςπρνινγηθήο αιιά θαη θνηλσληθήο θέξνπζαο ηθαλφηεηαο 

ηνπ ηφπνπ κέζα ζηνλ νπνίν δνπλ θαη αλαπηχζζνληαη, κε απφηειεζκα λα πηνζεηνχλ 

κηα πιήξσο αξλεηηθή ζηάζε απέλαληη ζηνπο ηνπξίζηεο. Απηφο ν αληαγσληζκφο 

αλάγεηαη θαηά θχξην ιφγν ζηνλ θαηαθεξκαηηζκφ ηεο ηνπηθήο θνπιηνχξαο, φπσο 

απηφο δηαθαίλεηαη κέζα απφ ηε δηάβξσζε ησλ παξαδφζεσλ, ηηο δηαθνξνπνηήζεηο ζηελ 

ηνπηθή κνπζηθή θαη ζηηο πνιηηηζκηθέο δξαζηεξηφηεηεο, ηελ ΄θαθνπνηήζε΄ ηεο 

εγρψξηαο γιψζζαο γηα ράξε πην δηεζλψλ δηαιεθηηθψλ ή αθφκε θαη ηελ 

δηαθνξνπνηήζε ηεο ληφπηαο θνπδίλαο, έλδπζεο θαη αξρηηεθηνληθνχ ξπζκνχ πξνο 

ηέξςε ηνπ ηνπξηζηηθνχ θνηλνχ. ( Ζιηνπνπινπ,2010 cited in, Doxey,1976) 

 

 

ε. Φαηλόκελν κίκεζεο 

 

   Ζ πην ραξαθηεξηζηηθή αιιαγή είλαη ε ηάζε κίκεζεο απφ ηνπο λένπο, νη νπνίνη 

ζεσξνχλ ηνπο ηνπξίζηεο σο εθθξαζηέο θάζε ηη κνληέξλνπ θαη ζχγρξνλνπ ελψ 

αληίζεηα απνξξίπηνπλ ζηαδηαθά φια φζα ραξαθηεξίδνπλ ηελ θνηλσληθή δνκή ηεο 

πεξηνρήο ηνπο ζεσξψληαο ηα παξσρεκέλα. Οη ληφπηνη θάηνηθνη κηκνχληαη φρη κφλν ηηο 

θαηαλαισηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ησλ επηζθεπηψλ ηνπο, αιιά θαη θάπνηα πνιηηηζηηθά 

πξφηππα θαη ζπκπεξηθνξέο (πνπ αδπλαηνχλ νη ηνπξίζηεο λα ηηο εθδειψζεηο ζηηο 

ηδηαίηεξεο παηξίδεο ηνπο) κε απνηέιεζκα λα θαηαγξάθνληαη θαη νξηζκέλα θζνξνπνία 

θνηλσληθά θαηλφκελα ζηνπο ηφπνπο ππνδνρήο (αιθννιηζκφο, ηδφγνο, 

εγθιεκαηηθφηεηα, δίαβξσζε ησλ εζψλ) πνπ έξρνληαη λα αιινηψζνπλ αθφκε 

πεξηζζφηεξν ηελ ήδε βεβαξεκέλε θνηλσληθή θαη πνιηηηζηηθή ηνπο θπζηνγλσκία.  

( Κνζηαλίδεο, 2009) 

 

 

2.3  Πεξηβαιινληηθέο Δπηπηώζεηο 

 
  Ζ ζρέζε ηνπ ηνπξηζκνχ κε ην πεξηβάιινλ είλαη άκεζε, θαζψο ην πεξηβάιινλ 

απνηειεί ζεκαληηθφ ιφγν γηα ηελ ηνπξηζηηθή δξαζηεξηφηεηα. Δίλαη ην ζηνηρείν πνπ 

εκπινπηίδεη ηελ ειθπζηηθφηεηα ελφο πξννξηζκνχ. Ωο πεξηβάιινλ ζεσξείηαη ην 

θπζηθφ θαη ην δνκεκέλν-πνιηηηζηηθφ πεξηβάιινλ, δειαδή ηφζν ηα ζηνηρεία ηεο θχζεο 

(βηνηηθά θαη αβηνηηθά)- ην θιίκα θαη ν θαηξφο, ε γε θαη ηα εδάθε ηεο, ε ηνπνγξαθία, ε 

γεσινγία, ην λεξφ, ε παλίδα, ε ρισξίδα θαη ηα νηθνζπζηήκαηα, φζν θαη ηα 

αλζξσπνγελή ζηνηρεία, θπξίσο φια ηα είδε θηηξίσλ θαη ηα νηθηζηηθά ζχλνια, θαζψο 

θαη νη αξραηνινγηθνί θαη ηζηνξηθνί ρψξνη. Ο ηνπξηζκφο κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη 

ζεηηθέο, αξλεηηθέο ή κε ππνινγίζηκεο επηπηψζεηο ζην πεξηβάιινλ αλάινγα κε ην πψο 

ε αλάπηπμε ηνπ έρεη ζρεδηαζηεί θαη εθαξκνζηεί θαη αλάινγα κε ην κνληέιν 

αλάπηπμεο πνπ έρεη αθνινπζεζεί. 

 

   Οη πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο είλαη απνηέιεζκα ησλ πηέζεσλ πνπ δεκηνπξγεί ν 

ηνπξηζκφο ζην πεξηβάιινλ, δεδνκέλνπ φηη, φπσο θαη θάζε άιιε αλζξψπηλε 

δξαζηεξηφηεηα, ρξεηάδεηαη (καδί κε ην θεθάιαην θαη ην αλζξψπηλν δπλακηθφ) γε θαη 

θπζηθνχο πφξνπο σο εηζξνέο γηα ηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία, ελψ ηαπηφρξνλα κε ηελ 

παξαγσγή αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ παξάγνληαη θαη θάζε είδνπο απφβιεηα.(ΔΣΔ, 

2010) 
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2.3.1 Αξλεηηθέο Δπηπηώζεηο 
 

          Οη πεξηβαιινληηθέο πηέζεηο πνπ πξνέξρνληαη απφ ηνλ ηνπξηζκφ είλαη δχν εηδψλ: 

 Μόληκεο:  νη κφληκεο δεκηνπξγνχληαη απν ηηο ηνπξηζηηθέο θαη γεληθέο 

ππνδνκέο  πνπ  ρξεζηκνπνηνχληαη απ ηνλ ηνπξηζκφ κε απνηειέζκα ηηο 

επηπηψζεηο ζην ηνπίν θαη ζηελ πνηφηεηα ηνπ αζηηθνχ πεξηβάιινληνο. 

 

 Δπνρηθέο: νη επνρηθέο αθνξνχλ θάζε ιεηηνπξγίαο ησλ ηνπξηζηηθψλ 

επηρεηξήζεσλ θαη ηηο επηπηψζεηο ηνπο φπσο,  θαηαλάισζε λεξνχ θαη 

ελέξγεηαο, ηνλ ζφξπβν αιιά θαη ηελ παξαγσγή απφβιεησλ θ.α. 

 

       α. Αξλεηηθεο Δπηπηώζεηο ζηνπο θπζηθνύο πόξνπο          

           Ζ ηνπξηζηηθή αλάπηπμε θαη νη δξαζηεξηφηεηεο πνπ απηή ζπλεπάγεηαη έρνπλ 

επηδξάζεηο ζηνπο θπζηθνχο πφξνπο, φπσο ζην λεξφ, ζην έδαθνο, ζηνλ αέξα. 

 Νεξό: Ζ ρξήζε λεξνχ θαηά κέζν φξν είλαη 450 ιίηξα αλά ηνπξίζηα ζηα 

μελνδνρεία πνιπηειείαο θαη πεξίπνπ 280 ιίηξα ζηα ππφινηπα 

θαηαιχκαηα. Ζ δήηεζε γηα λεξφ πεξηιακβάλεη ηηο πνζφηεηεο γηα 

θαζαξηφηεηα, πφζε θαη άιιεο εμππεξεηήζεηο. Οη ζεκεξηλέο αλάγθεο θαη 

πνιιέο θνξέο νη αληηιήςεηο πνπ επηθξαηνχλ γηα ηνπξηζηηθέο 

εμππεξεηήζεηο απαηηνχλ ζεκαληηθέο πνζφηεηεο ζε λεξφ. Γηα 

παξάδεηγκα, νη θεπεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο έρνπλ απμεκέλεο απαηηήζεηο 

ζε λεξφ, θπξίσο ζε πεξηνρέο κε μεξφ θιίκα, φπσο είλαη πνιινί 

ηνπξηζηηθνί πξννξηζκνί ζηε Μεζφγεην. Ζ θαιιηέξγεηα εηδψλ πνπ 

απαηηνχλ κεγάιεο πνζφηεηεο λεξνχ, ζπρλά μέλσλ πξνο ην θπζηθφ 

πεξηβάιινλ ηεο πεξηνρήο δεκηνπξγεί πηέζεηο θαη πξνβιήκαηα θαζψο ηα 

είδε απηά δελ έρνπλ κεραληζκνχο πξνζαξκνγήο γηα λα ηα 

πξνζηαηέςνπλ απφ μεξαζίεο θαηά ηε δηάξθεηα ζεξκψλ επνρψλ, κε 

απνηέιεζκα λα έρνπλ απμεκέλεο αλάγθεο γηα λεξφ. Σν ίδην ζπκβαίλεη 

θαη κε ηηο εγθαηαζηάζεηο γθνιθ. Οη ρξήζεηο απηέο ηνπ λεξνχ ζπρλά 

έξρνληαη ζε ζχγθξνπζε κε ηηο αλάγθεο γηα άιιεο ρξήζεηο. Πνιιέο θνξέο 

γηα ηηο αλάγθεο αλαδεηνχληαη νη ππφγεηνη πδάηηλνη πφξνη κε γεσηξήζεηο. 

Οη πξαθηηθέο απηέο κεηψλνπλ ην θφξην ηνπ δηθηχνπ χδξεπζεο, αιιά 

παξάιιεια απνδπλακψλνπλ ηνλ πδξνθφξν νξίδνληα, κε απνηέιεζκα λα 

επεξεάδεηαη ε ζπλνιηθή αλάπηπμε κηαο πεξηνρήο (θάηη ηέηνην ζπλέβε 

ζηνλ θχξην ηνπξηζηηθφ πφιν ηεο Σπλεζίαο, ην Hammamet).    Οη 

απμεκέλεο απαηηήζεηο ζε πνζφηεηεο λεξνχ, θπξίσο θαηά ηελ πεξίνδν 

ηνπξηζηηθήο αηρκήο, απνηεινχλ ζεκαληηθφ πξφβιεκα ηδηαίηεξα γηα 

πνιιά λεζηά θαη παξάθηηεο πεξηνρέο. Απηφ είλαη απνηέιεζκα φρη ηφζν 

ηεο αχμεζεο ηεο θαηά θεθαιήλ θαηαλάισζεο, αιιά ηεο επνρηαθήο 

αχμεζεο ηεο δήηεζεο ιφγσ ηεο αχμεζεο ησλ θαηαλαισηψλ, αθνχ ε 
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παξάθηηα δψλε θηινμελεί ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ ηνπξηζηψλ. Σα 

πεξηζζφηεξα λεζηά έρνπλ πεξηνξηζκέλε θέξνπζα ηθαλφηεηα αθνχ 

ζηεξνχληαη πδαηηθψλ απνζεκάησλ ηθαλψλ λα ηθαλνπνηήζνπλ ηε κεγάιε 

δήηεζε ηεο πεξηφδνπ ηνπξηζηηθήο αηρκήο. Οη παξάθηηνη πδξνθφξνη 

νξίδνληεο, πνπ ζπλήζσο έρνπλ κηθξή δπλακηθφηεηα, δέρνληαη κεγάιε 

πίεζε ζε κηθξή ρξνληθή πεξίνδν. Ζ ππεξάληιεζε απηψλ ησλ πφξσλ 

πξνθαιεί θαηλφκελα πθαικχξσζεο, κηα επίπησζε πνπ δελ κπνξεί λα 

αλαζηξαθεί. Δπαίζζεηεο ζηνλ θίλδπλν πθαικχξσζεο είλαη νη πεξηνρέο 

γχξσ απφ ακκψδε πεξηβάιινληα αιινπβηαθψλ απνζέζεσλ. ( 

Κνθθψζεηο, Σζάξηαο, 2001) 

 

 

 Έδαθνο: Ζ παξεκπφδηζε ηνπ θπζηθνχ πδξνγξαθηθνχ δηθηχνπ, ην νπνίν 

κεηαθέξεη ηδήκαηα απφ ηα αλψηεξα κέξε ηεο ιεθάλεο απνξξνήο έρεη 

αξθεηέο θνξέο σο απνηέιεζκα ηε κείσζε ησλ ρεξζαίσλ ζηεξενπαξνρψλ 

ζηνπο ζαιάζζηνπο απνδέθηεο, έηζη παξαηεξνχληαη θαηλφκελα 

δηάβξσζεο ησλ αθηψλ. ε πνιιέο πεξηπηψζεηο εκθαλίδνληαη ηερληθά 

έξγα πνπ δηνξζψλνπλ ηελ θαηάζηαζε, δεκηνπξγνχλ φκσο πξνβιήκαηα 

ζηε γεηηνληθή πεξηνρή. Ζ δηάβξσζε απνηειεί ηελ θπξηφηεξε 

πεξηβαιινληηθή επίπησζε απηψλ ησλ έξγσλ. πρλά παξαηεξνχληαη 

θαηλφκελα νιηθήο γεσκνξθνινγηθήο κεηαβνιήο θαη δηάβξσζεο ηεο 

αθηήο πνπ είλαη απνηέιεζκα ηεο έιιεηςεο νξζνινγηθνχ ζρεδηαζκνχ 

εγθαηαζηάζεσλ θαη ππνδνκψλ. Ο ιαλζαζκέλνο ζρεδηαζκφο θαη ε 

ρσξνζέηεζε ζηα ιηκεληθά θαη άιια παξφκνηα έξγα πνπ γίλνληαη ζηελ 

παξάθηηα δψλε επεξεάδεη ηηο δηαδηθαζίεο κνξθνπνίεζεο ηεο αθηήο, θάηη 

πνπ νδεγεί ζηε δηάβξσζε κε επηπηψζεηο ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ 

έξγσλ θαη ην πξφζζεην θφζηνο.    Άιιεο επηπηψζεηο παξαηεξνχληαη απφ 

νηθνδνκηθέο εξγαζίεο ή άιιεο δξαζηεξηφηεηεο πνπ νδεγνχλ ζε 

εθηεηακέλεο ακκνιεςίεο, απφ έξγα ππνζηήξημεο ησλ αθηψλ, απφ έξγα 

ππνδνκήο (ιηκάληα, πξνβιήηεο), θαζψο θαη απφ ηνπξηζηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο. Ζ κεηαβνιή ηνπ ηζνδπγίνπ ζηνλ ηδεκαηνγελή θχθιν 

πξνέξρεηαη ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο απφ δφκεζε ζηελ πξνζθείκελε 

ιεθάλε απνξξνήο θαη φρη αλαγθαία απφ ηε δεκηνπξγία ηνπξηζηηθψλ 

εγθαηαζηάζεσλ. Ζ αλεμέιεγθηε απφξξηςε ησλ ζθνππηδηψλ είλαη έλα 

ζπλεζηζκέλν θαηλφκελν ζε πνιιέο ηνπξηζηηθέο πεξηνρέο θαη ην νπνίν 

απνηειεί εζηία κφιπλζεο. Ζ δηαρείξηζε ησλ ζηεξεψλ απνβιήησλ, ζε 

πνιιέο ηνπξηζηηθέο πεξηνρέο, είλαη ππνηππψδεο κε ζπλέπεηα λα κε 

ιακβάλεηαη θαλέλα κέηξν απνηξνπήο ηεο κφιπλζεο ηνπ εδάθνπο θαη 

ησλ ππφγεησλ πδάηηλσλ νξηδφλησλ. Σέινο, ε επηρσκάησζε είλαη 

αλεπαξθήο, ελψ ζπρλά ε κέζνδνο δηάζεζεο είλαη ε αλεμέιεγθηε ξίςε 

θαη θαχζε. (Κνθθψζεηο, Σζάξηαο, 2001) 

 

 Αέξαο: Ο ηνπξηζκφο φπσο θαη θάζε δξαζηεξηφηεηα επηβαξχλεη ηελ 

θαηάζηαζε ηεο αηκφζθαηξαο. Ζ εθηεηακέλε ρξήζε νρεκάησλ 
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εζσηεξηθήο θαχζεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ κεηαθνξά 

ηνπξηζηψλ, αιιά θαη ε αχμεζε ηεο θαχζεο νξπθηψλ θαπζίκσλ γηα ηελ 

παξαγσγή ελέξγεηαο πνπ ζα ηθαλνπνηήζεη ηελ απμεκέλε δήηεζε, 

ζπκβάιινπλ ζηελ αχμεζε ηεο αηκνζθαηξηθήο ξχπαλζεο. (Κνθθψζεηο, 

Σζάξηαο, 2001) 

 

 Δλέξγεηα: Παξφιν πνπ ε ελέξγεηα δελ απνηειεί θπζηθφ πφξν, 

πεξηιακβάλεηαη ζε απηή ηελ θαηεγνξία δηφηη ε παξαγσγή ελέξγεηαο ηηο 

πεξηζζφηεξεο θνξέο απαηηεί ηελ θαηαλάισζε θάπνηνπ κε αλαλεψζηκνπ 

θπζηθνχ πφξνπ, φπσο γηα παξάδεηγκα νη πδξνγνλάλζξαθεο. Ζ 

ηνπξηζηηθή αλάπηπμε κηαο πεξηνρήο έρεη σο άκεζε ζπλέπεηα ηελ  

αχμεζε θαηαλάισζεο ελέξγεηαο, ε νπνία κε ηε ζεηξά ηεο απαηηεί ηελ 

αχμεζε ηεο παξαγσγήο ελέξγεηαο. Ζ παξαγσγή ελέξγεηαο γίλεηαη ζηνλ 

ηφπν θαηαλάισζεο ή θαη φρη θαη έρεη αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ζην 

πεξηβάιινλ. Ζ αλάπηπμε ηνπ ηνπξηζκνχ, αιιά θαη νη αιιαγέο ζηηο θαηά 

θεθαιήλ απαηηήζεηο γηα ελέξγεηα έρεη σο ζπλέπεηα ηε δεκηνπξγία λέσλ 

θαηαλαισηηθψλ πξνηχπσλ.  (Κνθθψζεηο, Σζάξηαο, 2001) 

 

Καη’ αληηζηνηρία νξίδεηαη θαη ε θαηαλάισζε ελέξγεηαο ζηα ηνπξηζηηθά 

θαηαιχκαηα απφ 0,65KW αλά δηαλπθηέξεπζε ζηα θαηαιχκαηα 

θαηψηεξσλ θαηεγνξηψλ, κέρξη 2,8 KW ζηα θαηαιχκαηα πνιπηειείαο. 

Καη ζηελ πεξίπησζε απηή, νη αιιαγέο ζηηο θαηαλαισηηθέο ζπλήζεηεο 

(ρξήζε θιηκαηηζηηθψλ αθφκε θαη ζε αλνηρηνχο ρψξνπο), ε ρακειή 

εθαξκνγή βηνθιηκαηηθήο αξρηηεθηνληθήο, ε πεξηνξηζκέλε ρξήζε 

ζπζηεκάησλ εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο (εθηφο ηεο ρξήζεο ειηαθψλ 

ζεξκνζηθψλσλ) απαηηνχλ πςειφηεξε θαηαλάισζε ελέξγεηαο. Απηή 

παξάγεηαη απφ εξγνζηάζηα κε πςειέο αηκνζθαηξηθέο εθπνκπέο (ηφζν 

ζηελ επεηξσηηθή, φζν θαη ζηε λεζησηηθή ρψξα), ελψ νη αλαλεψζηκεο 

πεγέο ελέξγεηαο δελ έρνπλ δηεηζδχζεη επαξθψο 

 

β. Οηθνινγηθή Γηαηαξαρή            

   Πνιινί ηχπνη νηθνινγηθψλ πξνβιεκάησλ κπνξεί λα πξνθχςνπλ απφ ηελ 

αλεμέιεγθηε ηνπξηζηηθή αλάπηπμε θαη ρξήζε. Οη αιιαγέο ησλ ρξήζεσλ γεο πνπ 

πξνθχπηνπλ σο απνηέιεζκα ηεο αζηηθνπνίεζεο πνπ πξνθαιεί ν ηνπξηζκφο κπνξεί λα 

επεξεάζνπλ ηε βηνπνηθηιφηεηα ηεο πεξηνρήο, ηα ππφγεηα λεξά, ηελ πνηφηεηα ηνπ 

εδάθνπο, αλάινγα κε ην είδνο ηεο πεξηνρήο ε νπνία δνκείηαη. Δπίζεο, ε ππεξβνιηθή 

ρξήζε ησλ εχζξαπζησλ θπζηθψλ πεξηνρψλ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε νηθνινγηθή 

θαηαζηξνθή, φπσο ζηελ αλαθνπή ηεο αχμεζεο ηεο βιάζηεζεο ζε πάξθα θαη 

πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο, θαζψο κεγάινο αξηζκφο ηνπξηζηψλ πεξπαηά κέζα ζ’ απηά 

θαη ζπκπηέδεη ην ρψκα γχξσ απφ ηα θπηά. Ζ απνςίισζε ησλ δαζψλ απφ ηηο πιαγηέο 

γηα ζθη κπνξεί λα νδεγήζεη ζε δηάβξσζε, θαηνιηζζήζεηο θαη ρηνλνζηηβάδεο. Σα 

πξφηππα ζπκπεξηθνξάο ησλ δψσλ κπνξεί λα δηαηαξαρζνχλ απφ αλεμέιεγθηε 
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θσηνγξάθεζε, ηάηζκα θαη ζφξπβν απφ ηνπο ηνπξίζηεο, ελψ ηα ελδηαηηήκαηά ηνπο 

κπνξνχλ λα δηαθνπνχλ θαη λα κεησζνχλ, ιφγσ ηεο αιφγηζηεο θαηαπάηεζεο απφ ηελ 

ηνπξηζηηθή αλάπηπμε. Δπίζεο, ε αλάπηπμε ησλ δξφκσλ κπνξεί λα παξεκπνδίζεη ηα 

ζπλήζε πξφηππα κεηαλάζηεπζεο ησλ δψσλ. Ζ νηθνινγία ησλ ζπειαίσλ κπνξεί λα 

κεηαβιεζεί απφ ππέξκεηξεο επηζθέςεηο ησλ ηνπξηζηψλ θαη ρξήζε ζπζηεκάησλ 

θσηηζκνχ πνπ απμάλεη ηε ζεξκνθξαζία. Σα εχζξαπζηα νηθνζπζηήκαηα ησλ εξήκσλ 

κπνξεί λα δηαηαξαρηνχλ απφ ηε ρξήζε νρεκάησλ εθηφο δξφκνπ. Σα νρήκαηα γηα ην 

ρηφλη κπνξνχλ λα αλαζηαηψζνπλ ηα πξφηππα ζπκπεξηθνξάο ησλ δψσλ θαηά ην 

ρεηκψλα. (ΔΣΔ, 2010) 

        

γ. Τπνβάζκηζε Φπζηθώλ Οηθνζπζηεκάηωλ   

  Οη επηδξάζεηο ηεο ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο ζηα θπζηθά νηθνζπζηήκαηα δηαθξίλνληαη 

ζε ηξεηο θαηεγνξίεο δηαηαξαρψλ πνπ έρνπλ ζρέζε α) κε ηε ιεηηνπξγία ησλ 

νηθνζπζηεκάησλ, β) κε ηε δνκή ησλ νηθνζπζηεκάησλ ησλ βηνθνηλνηήησλ ή ηε 

κείσζε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο, γ) κε ζπγθεθξηκέλνπο πιεζπζκνχο ζπάλησλ εηδψλ θαη δ) 

νξεηλέο πεξηνρέο. 

 Γηαηαξαρέο ζηε ιεηηνπξγία ηωλ νηθνζπζηεκάηωλ: Οη δηαηαξαρέο 

απηέο δελ νθείινληαη απνθιεηζηηθά θαη κφλν ζηελ ηνπξηζηηθή 

αλάπηπμε, φκσο ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο ηηο επηηαρχλεη. Ζ 

δεκηνπξγία ηνπξηζηηθψλ κνλάδσλ θαη παξεκθεξψλ εγθαηαζηάζεσλ, 

εθηφο ηνπ φηη θαηαιακβάλεη ρψξν ζε πεξηνρέο ζηηο νπνίεο 

αλαπηχζζνληαη νηθνζπζηήκαηα, έρεη θαη επηδξάζεηο ζηε ιεηηνπξγία 

ηνπο, πεξηνξίδνληαο ην ρψξν αλάπηπμήο ηνπο, ιφγσ ηεο 

εθηεηακέλεο δφκεζεο θαη ηεο κφιπλζεο. Ζ θαηαζθεπή, επέθηαζε 

θαη ζπληήξεζε ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ έρεη επηπηψζεηο ζηελ επξχηεξε 

ιεηηνπξγία ησλ θπζηθψλ νηθνζπζηεκάησλ. Ζ δεκηνπξγία νδηθνχ 

δηθηχνπ ζπλεπάγεηαη, ζπλήζσο, ηελ απνςίισζε κεγάισλ δαζηθψλ 

εθηάζεσλ θαη ηνλ θαηαθεξκαηηζκφ ηνπ θπζηθνχ ρψξνπ. Ζ θνπή 

ησλ δέληξσλ έρεη σο απνηέιεζκα ηελ δηάβξσζε θαη ηελ αιιαγή ηνπ 

θιίκαηνο ηεο πεξηνρήο. Ζ ερνξχπαλζε θαηά ηελ θαηαζθεπή θαη ηελ 

ιεηηνπξγία  ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ επηδξά αξλεηηθά ζηελ παλίδα, ελψ 

ην θαπζαέξην πνπ εθπέκπνπλ ηα απηνθίλεηα πνπ θηλνχληαη ζε απηφ 

επεξεάδνπλ ηε ρισξίδα ηεο πεξηνρήο. ηε δψλε ηεο Μεζνγείνπ ε 

δεκηνπξγία νδηθνχ δηθηχνπ ζε δαζηθέο πεξηνρέο, ζπλδέεηαη κε 

θηλδχλνπο ππξθαγηάο, πνπ ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο νθείιεηαη ζε 

ακέιεηα. Πξνβιήκαηα δεκηνπξγνχληαη απφ ηηο ρσξνζεηήζεηο ησλ 

έξγσλ απηψλ (δξφκνη παξάιιεινη θαη ζε κηθξή απφζηαζε απφ ηηο 

αθηέο, πνπ παξεκπνδίδνπλ ηνλ ηδεκαηνγελήθχθιν, πξνθαιψληαο ζε 

θάπνηεο πεξηπηψζεηο δηάβξσζε ησλ αθηψλ). Πνιιέο θνξέο ηα έξγα 

ππνδνκήο θαηαιακβάλνπλ κεγάιεο εθηάζεηο γεο, ζπλήζσο 

παξαγσγηθήο, θάηη πνπ έρεη σο απνηέιεζκα ηελ θαηαζηξνθή ησλ 
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παξάθηησλ νηθνζπζηεκάησλ θαη ηελ νηθηζηηθή επέθηαζε. Οη 

νηθνδνκηθέο θαη άιιεο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

θαηαζθεπή θαη ιεηηνπξγία ιηκαληψλ, καξίλσλ νδεγνχλ ζε 

εθηαηακέλεο αιιαγέο ζηε θπζηθή θπθινθνξία ηνπ λεξνχ. Άιιεο 

εγθαηαζηάζεηο κεηαθνξψλ, φπσο γηα παξάδεηγκα ηα αεξνδξφκηα, 

έρνπλ θαη απηέο επηπηψζεηο, αθνχ θαη γηα απηά απαηηνχληαη 

κεγάιεο εθηάζεηο γεο γηα ηε δεκηνπξγία ησλ εγθαηαζηάζεψλ ηνπο, 

αιιά θαη κηα κεγάιε πεξηθεξεηαθή δψλε αζθαιείαο. Σν πεξηβάιινλ 

επεξεάδεηαη απφ ηνπο δηαδξφκνπο, ηα ππφζηεγα, ηα δηάθνξα 

γξαθεία θαη θηίξηα δηαθίλεζεο επηβαηψλ θαη εκπνξεπκάησλ, ηηο 

εγθαηαζηάζεηο ζηάζκεπζεο. Ζ ερνξχπαλζε θαη ε δηαθίλεζε 

αηφκσλ θαη νρεκάησλ είλαη ζεκαληηθφ πξφβιεκα ιφγσ ησλ 

επηπηψζεσλ ηνπο ζε νηθνινγηθέο δηεξγαζίεο. Ζ ιεηηνπξγία ελφο 

αεξνδξνκίνπ δεκηνπξγεί πγξά ζπζζσξεπηηθά θαη αέξηα απφβιεηα, 

αιιά θαη πξνζειθχεη θαη άιιεο δξαζηεξηφηεηεο πνπ επηβαξχλνπλ 

ην πεξηβάιινλ. Ζ κείσζε ηεο έθηαζεο ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο 

γηα ηελ επέθηαζε ηεο δφκεζεο πνπ επηβάιιεη ε εμππεξέηεζε ησλ 

ηνπξηζηηθψλ αλαγθψλ, έρεη αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηε δνκή θαη 

ιεηηνπξγία ησλ νηθνζπζηεκάησλ ηεο πεξηνρήο θαη ζηε 

βηνπνηθηιφηεηα ησλ εηδψλ. Ο δσηηθφο ρψξνο πνπ είλαη απαξαίηεηνο 

γηα ηελ επηβίσζε ησλ θπζηθψλ πιεζπζκψλ κεηψλεηαη απφ ηε 

ρσξηθή επηβνιή ηεο ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο, κε απνηέιεζκα ηε 

δεκηνπξγία απνθνκκέλσλ ππνζπλφισλ ηνπ αξρηθνχ 

πιεζπζκνχ.(Κνθθψζεηο, Σζάξηαο, 2001) 

 

 Μεηαβνιέο ζηε δνκή ηωλ νηθνζπζηεκάηωλ ηωλ βηνθνηλνηήηωλ 

θαη κείωζε ηεο βηνπνηθηιόηεηαο: Ζ ηνπξηζηηθή αλάπηπμε δελ 

είλαη ε κνλαδηθή αηηία γηα ηε δεκηνπξγία επηξνθηζκνχ, ιφγσ ηεο 

αχμεζεο ησλ πγξψλ απνβιήησλ, παξ’ φια απηά ε βησζηκφηεηα ηνπ 

ηνπξηζκνχ απεηιείηαη πνιιέο θνξέο απφ ππνβάζκηζε ησλ πγξψλ 

απνδεθηψλ, φηαλ μεπεξλάηαη ε αθνκνησηηθή ηνπο ηθαλφηεηα. Ο 

επηξνθηζκφο, έλα απφ ηα νπζηαζηηθφηεξα πξνβιήκαηα κεηαβνιήο 

ηεο ζχλζεζεο ηεο βηνθνηλφηεηαο, είλαη ην απνηέιεζκα ηεο δηάζεζεο 

απνβιήησλ απφ αγσγνχο αζηηθψλ ιπκάησλ πφιεσλ, αγσγνχο 

ιπκάησλ μελνδνρεηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη απφ ρεξζαίεο 

απνξξνέο νη νπνίεο πξνθαινχληαη απφ ηηο βξνρέο, εθφζνλ ζηελ 

παξάθηηα δψλε ππάξρνπλ εθηάζεηο κε θαιιηέξγεηεο ζηηο νπνίεο 

γίλεηαη ρξήζε ιηπαζκάησλ. Οη ζπλζήθεο επηξνθηζκνχ 

ζπλεπάγνληαη ηε κείσζε ηεο δηαθάλεηαο ηνπ ζαιάζζηνπ λεξνχ, πνπ 

είλαη απνηέιεζκα ηεο ππεξβνιηθήο αλάπηπμεο θπηνπιαγθηνχ θαη 

ηεο παξνπζίαο νξγαληθψλ αησξνπκέλσλ. Ζ παξνπζία νξγαληθνχ 

θνξηίνπ απφ νξγαληθά ιχκαηα ζπκβάιιεη ζηελ επηβίσζε 

εηεξφηξνθσλ βαθηεξίσλ, πνιιά απφ ηα νπνία είλαη παζνγφλα.    

Αιιαγέο παξαηεξνχληαη ζηε ζχλζεζε ηεο ρισξίδαο θαη παλίδαο θαη 
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ησλ ρεξζαίσλ νηθνζπζηεκάησλ. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα είλαη 

ε αιιαγή ηεο δνκήο ησλ θπηνθνηλνηήησλ ζηηο ακκνζίλεο, ε νπνία 

νθείιεηαη ζηελ πίεζε ηελ νπνία αζθνχλ νη παξαζεξηζηέο, ε 

ζηάζκεπζε νρεκάησλ. (Κνθθψζεηο, Σζάξηαο, 2001)  

 

Ζ απεηιή ηεο εμαθάληζεο γηα πεξηζζφηεξα απν 500 κεζνγεηαθά 

θπηά. Ζ θαηαζθεπή ηνπξηζηηθψλ κνλάδσλ θαη ζρεηηθψλ 

εγθαηαζηάζεσλ, πνπ ιακβάλεη ρψξα ζε εμσηηθέο πεξηνρέο κε 

αμηνζεκείσηε ρισξίδα, επεξεάδεη ηα θπζηθά νηθνζπζηήκαηα θαη ηε 

ζχλζεζε ηεο ρισξίδαο, Δπίζεο, ε ζπκπεξηθνξά ησλ ηνπξηζηψλ 

απεηινχλ ηε ρισξίδα. Δηδηθφηεξα, δξαζηεξηφηεηεο φπσο ε ζπιινγή 

ινπινπδηψλ, ε απξφζεθηε ρξήζε ηεο θσηίαο, ην ζθφπηκν θιάδεκα 

ησλ δέληξσλ, ε ππεξβνιηθή ξίςε απνξξηκάησλ, ε νδήγεζε 

νρεκάησλ θαη ε θαηαζθήλσζε, κπνξνπλ λα πξνθαιέζνπλ κεηψζεη ή 

αθφκα θαη εμαθάληζε ηεο ηνπηθήο ριψξηδαο (Σδνχθε,2010) 

  

 Μείωζε ηνπ πιεζπζκνύ ζπάληωλ εηδώλ: Αξθεηέο θνξέο, 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηνλ ηνπξηζκφ θαη ηελ 

ηνπξηζηηθή αλάπηπμε κπνξνχλ λα παξεκπνδίζνπλ επαίζζεηεο 

βηνινγηθέο δηαδηθαζίεο πνπ αθνξνχλ ζπάληα είδε. Ζ ηνπξηζηηθή 

αλάπηπμε ζε ακκψδεηο αθηέο έρεη αξλεηηθέο επηδξάζεηο ζηηο 

αλαπαξαγσγηθέο δηαδηθαζίεο δψσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηελ άκκν 

γηα απηφ ην ζθνπφ (ρειψλα Caretta Caretta). Δπίζεο 

δξαζηεξηφηεηεο, φπσο είλαη ηα ζαιάζζηα ζπνξ κεραλνθίλεηνπ 

ραξαθηήξα κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ αξλεηηθά θάπνηα είδε δψσλ 

(θψθηα Monachus Monachus). Δίδε ηεο εξπεηνπαλίδαο, ηα νπνία 

έρνπλ πεξηνξηζκέλε δπλαηφηεηα κεηαθίλεζεο, φπσο γηα παξάδεηγκα 

ε Vipera lebetina ζηε Μήιν θαη ζηελ Κίκσιν, θηλδπλεχνπλ άκεζα 

κε εμαθάληζε, ιφγσ ηεο νηθηζηηθήο αλάπηπμεο θαη ηεο αλάπηπμεο 

ππνδνκψλ, πνπ νθείινληαη ζηελ ηνπξηζηηθή αλάπηπμε. Όζνλ αθνξά 

ηα ελδεκηθά θπηά, ν θίλδπλνο απφ ηελ ηνπξηζηηθή αλάπηπμε είλαη 

ππαξθηφο ζην βαζκφ πνπ δελ εθαξκφδνληαη κέηξα πξνζηαζίαο. 

(Κνθθψζεηο, Σζάξηαο, 2001) 

 

 Οξεηλέο Πεξηνρέο: Μεηά ηηο παξάθηηεο πεξηνρέο, ν δεχηεξνο πην 

δεκνθηιήο ηνπξηζηηθφο πξννξηζκφο είλαη νη νξεηλέο πεξηνρέο. Σα 

νηθνζπζηήκαηα απηά αλαπηχζζνληαη κε αξγνχο ξπζκνχο ιφγσ ησλ 

ρακειψλ ζεξκνθξαζηψλ θαη ηνπ έδαθνπο, πνπ εηλαη ιεπηφ θαη 

ζξεπηηθά αλεπαξθέο. Ο ζπλδπαζκφο απηψλ ησλ παξαγφλησλ 

θαζηζηά εμαηξεηηθά δχζθνιε ηελ αλαγέλλεζε ηεο θαηεζηξακκέλεο 

βιάζηεζεο. Ζ αλάπηπμε ηνπ νξεηλνχ ηνπξηζκνχ απαηηεί ηελ 

θαηαζθεπή μελνδνρείσλ, δηακεξηζκάησλ θαη ινηπψλ ππνδνκψλ, 

αζθψληαο απμεκέλε πηέζε ζηνπο θπζηθνχο πφξνπο θαη ηα 

ελδηαηηήκαηα. Ζ απνςίισζε ησλ δαζψλ γηα ηε δεκηνπξγία πηζηψλ 
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ζθη, εθηφο απφ ηελ θαηαζηξνθή πνιχηηκσλ, πινχζησλ ζε άγξηα δσή 

ελδηαηηεκάησλ, κείσλεη ηε πνζφηεηα λεξνχ πνπ απνξξνθάηαη απν 

βξνρνπηψζεηο. Ζ αθαίξεζε ησλ δέληξσλ πξνθαιεί απψιεηα ηεο 

ζπλνρήο θαη ζηαζεξνπνίεζεο ηνπ εδάθνπο, κε απνηέιεζκα ε 

πιαγηά ηνπ βνπλνχ λα είλαη πην επηξξεπήο ζε θαηλφκελα δίαβξσζεο 

θαη θαηνιηζζήζεσλ. (Ζιηνπνχινπ,2010 cited in,Holden,2000) 

 

            

   Μεγάιεο απεηιέο δέρνληαη νη κοραλλιογενείς ύφαλοι απν ηελ ηνπξηζηηθή αλάπηπμε 

κέζσ ηεο εκθάληζεο επηνπθηζκνχ, ηελ θαηαζθεπή ηνπξηζηηθψλ εγθαηάζηεζσλ θαη 

απν ηελ ζπκπεξηθνξά ησλ ηνπξηζηψλ αιιά θαη απν ησλ θαηνίθσλ ηεο πεξηνρήο. 

Δπίζεο,  αξλεηηθέο επηπηψζεηο δέρνληαη θαη νη σγρότοποι πνπ ραξαθηεξίδνληαη απν 

κεγάιε βηνπνηθηιφηεηα, σζηνζφ κε ηελ αλάπηπμε ηνπ ηνπξηζκνχ ην νηθνζχζηεκα 

θαηαζηξάθηεθε κέζσ ηεο παξαρψξεζεο ηεο γεο ζε παξαθξάηηεο πεξηνρέο. 

δ. Ρύπαλζε 

   Ζ ξχπαλζε ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο, πνπ πξνθχπηεη απφ ηνλ ηνπξηζκφ,κπνξεί 

λα επεξεάζεη ρσξηθά επηπέδα κέζσ ηεο κεηαηφπηζεο ηεο ξχπαλζεο αθφκα θαη αο κελ 

ζρεηίδνληαη κε ηνλ ηνπξηζκφ. Οη βαζηθέο θαηεγνξίεο ξχπαλζεο είλαη ην λεξφ, ηνλ 

αέξα, ην ζφξπβν θαη ηελ αηζζεηηθή ξχπαλζε.     

 Ρύπαλζε λεξνύ: Ζ ξχπαλζε λεξνχ είλαη έλα απφ ηα 

ζεκαληηθφηεξα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ πνιιέο 

ηνπξηζηηθέο πεξηνρέο ηνπ θφζκνπ. Πεξίηξαλν παξάδεηγκα απνηειεί 

ε πην δεκνθηιήο ηνπξηζηηθή πεξηνρή ηνπ θφζκνπ, ε Μεζφγεηνο, 

φπνπ κφλν ην 30% ησλ 700 παξαθξάηησλ πεξηνρψλ επεμεξγάδνληαη 

ηα ιχκαηα πξηλ απφ ηε δηνρέηεπζε ζηελ ζάιαζζα. Οκνίσο, ζηε 

ιεθάλε ηεο Καξαηβηθήο, φπνπ 100 εθαηνκκχξηα ηνπξίζηεο 

επηζθέπηνληαη ηνπο 170 εθαηνκκχξηα κφληκνπο θαηνίθνπο εηεζίσο, 

κφλν ην 10% ησλ ιπκάησλ ππνβάιιεηαη ζε επεμεξγαζία πξηλ απφ 

ηελ δηνρέηεπζή ηνπο ζηε ζάιαζζα.  

 

Δθηφο απφ ηε ξχπαλζε πνπ πξνθαιείηαη απφ ηελ 

αλαπνηειεζκαηηθή δηάζεζε ησλ απφβιεησλ, ε ξχπαλζε ησλ 

πδάησλ πξνθαιείηαη επίζεο απφ ηα ιηπάζκαηα θαη ηα δηδαληνθηφλα, 

ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχληαη επξέσο ζηα γήπεδα ηνπ γθφιθ θαη 

ζηνπο θήπνπο ησλ μελνδνρείσλ. Σν λεξφ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ 

πεξηέρεη ρεκηθά, δηαξξέεη ζηα ππφγεηα χδαηα θαη κέζσ ησλ 

ππφγεησλ πδξνθφξσλ θζάλεη ζηα πνηάκηα, ηηο ιίκλεο θαη ηηο 

ζάιιαζεο, Ωζηφζν, αλ θαη ν ηνπξηζκφο θαίλεηαη λα είλαη έλνρνο 

γηα ηε ξχπαλζε ησλ πδάησλ, πξέπεη λα ηνληζηεί φηη απνηειεί κφλνλ 

έλαλ απφ ηνπο πνηθίινπο παξάγνληεο πνπ ζπκβάιινπλ ζε απηνχ 
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ηνπ είδνπο ηε ξχπαλζε. Οη θχξηεο πεγέο ξχπαλζεο ησλ πδάησλ 

πξνέξρνληαη απφ ηα βηνκεραληθά απφβιεηα, ηηο πεηξειαηνθειίδεο 

θαη ηηο ρεκηθέο νπζίεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηε γεσξγία. 

(Ζιηνπνπινπ,2010 cited in,Holden,2000) 

 

 Ρύπαλζε αέξα: πλδέεηαη ηφζν κε ηε κεηαθνξά ησλ ηνπξηζηψλ 

απφ ηνλ ηφπν δηακνλήο ηνπο ζηνλ πξννξηζκφ, φζν θαη απφ ηε 

ρξήζε κεηαθνξηθψλ κέζσλ θάζε ηχπνπ, πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ 

ηνπο ηνπξίζηεο ή γηα ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ πνπ απηνί 

πξνθαινχλ (πρ. κεηαθνξά αγαζψλ), εηδηθά ζε κεγάια ηνπξηζηηθά 

θέληξα. ηα λεζηά κε απηφλνκεο κνλάδεο παξαγσγήο ελέξγεηαο 

ππάξρνπλ θαη πξφζζεηεο ζεκεηαθέο πεγέο ξχπσλ.( ΔΣΔ, 2010) 

 

Οη αεξνκεηαθνξέο απνηεινχλ κηα απφ ηηο ηαρχηεξα 

αλαπηπζζφκελεο πεγέο εθπνκπήο αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ. Οη 

εθπνκπέο ζηελ Δ.Δ πνπ νθείινληαη ζηηο δηεζλείο πηήζεηο 

απμήζεθαλ θαηά 87% κεηά ην 1990 δεδνκέλνπ φηη ηα αεξνπνξηθά 

ηαμίδηα γίλνληαη θζελφηεξα θαη ην πεξηβαιινληηθφ θφζηνο ηνπο δελ 

ιακβάλεηαη ππφςε. ε παγθφζκηα θιίκαθα νη αεξνπνξηθέο 

κεηαθνξέο ζπκβάιινπλ ζην θαηλφκελν ηνπ < ζεξκνθεπίνπ> θαη 

ζηελ εμνιφζξεπζε ηεο ζηνηβάδαο ηνπ φδνληνο. ε πεξηθεξεηαθφ 

επίπεδν ζπκβάιινπλ ζηελ νμίληζε, ζηνλ επηξνθηζκφ θαη ζην 

ζρεκαηηζκφ ηξνπνζθαηξηθνχ φδνληνο κε ηελ έθιπζε ξππνγφλσλ 

νπζηψλ ζηνλ αηκνζθαηξηθφ αέξα. Οη εθπνκπέο δηνμεηδίνπ ηνπ 

άλζξαθα θαη άιιεο εθπνκπέο ξππψλ απμάλνληαη ζε απφιπηνπο 

ξπζκνχο. (UNWTO, 2008) 

 

 Ηρνξύπαλζε: Ζ ερνξχπαλζε απφ ηα απηνθίλεηα, ηα ιεσθνξεία, 

ηα αεξνπιάλα θαζψο θαη απφ ηελ κνπζηθή ησλ θέληξσλ 

δηαζθέδαζεο απνηειεί πξφβιεκα ζπλερψκελεο ζεκαζίαο πνπ 

κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ηελ θπζην-ςπρνινγηθήο θαηάζηαζε ηνπ 

αλζξψπνπ θαη λα επεξεάζεη γεληθφηεξα ηελ θχζε θαη ηηο 

επαίζζεηεο πεξηνρέο.  

 

 Αηζζεηηθή Ρύπαλζε: Ζ αηζζεηηθή ξχπαλζε ή αιιίσο θαη νπηηθή 

ξχπαλζε δεκηνπξγείηαη κέζσ ηεο αλάπηπμεο ησλ ηνπξηζηηθψλ 

εγθαηάζηαζεσλ κεηψλνληαο έηζη ηελ αηζζεηηθή πνηφηεηα ηνπ 

πεξηβάιινληνο. Σα παξαηεκέλα θηήξηα, νη κηζνγθξεκηζκέλεο 

θαηαζθεπέο, νη ηακπέιεο θαη νη πηλαθίδεο ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ 

είλαη απνηέιεζκα ηεο ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο ε νπνία βαζίδεηαη 

ζηελ κεγηζηνπνηήζε ησλ θεξδψλ, δελ ζπκβαδίδνπλ κε ηελ ηνπηθή 

αξρηηεθηνληθή θαη θιίκαθα. 
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 2.3.2 Θεηηθέο Δπηπηώζεηο 

  Απφ ηηο παξεκβάζεηο ηνπ ηνπξηζκνχ πξνθχπηνπλ ηφζν ζεηηθέο, φζν θαη αξλεηηθέο 

επηπηψζεηο ζηα επηκέξνπο ζηνηρεία ηνπ θπζηθνχ, πνιηηηζηηθνχ θαη δνκεκέλνπ 

πεξηβάιινληνο. ηελ θαηεγνξία ησλ ζεηηθψλ επηπηψζεσλ πεξηιακβάλνληαη: 

  α. Γηαηήξεζε ζεκαληηθώλ θπζηθώλ πεξηνρώλ 

  Ο ηνπξηζκφο κπνξεί λα βνεζήζεη ζηε δηθαηνιφγεζε θαη ζηελ απφδνζε εζφδσλ γηα 

δηαηήξεζε ζεκαληηθψλ θπζηθψλ πεξηνρψλ θαη ηελ αλάπηπμε πάξθσλ θαη 

πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ, ζπκπεξηιακβαλφκελεο ηεο ζχζηαζεο εζληθψλ θαη 

πεξηθεξεηαθψλ πάξθσλ, ιφγσ ηνπ φηη απηά απνηεινχλ πφινπο έιμεο γηα ηνπο 

ηνπξίζηεο. Υσξίο ηνλ ηνπξηζκφ απηέο νη θπζηθέο πεξηνρέο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηνχλην 

γηα άιιεο ρξήζεηο θαη λα αθήλνληαλ ζηελ νηθνινγηθή θαηαζηξνθή, κε επαθφινπζν 

ηελ απψιεηα ηεο πεξηβαιινληηθήο θιεξνλνκηάο. Υαξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα 

απνηεινχλ ην Θαιάζζην Πάξθν Εαθχλζνπ γηα ηελ πξνζηαζία ηεο ζαιάζζηαο ρειψλαο 

Caretta caretta θαη Αινλλήζνπ- Βνξείσλ πνξάδσλ, γηα ηελ πξνζηαζία ηεο θψθηα 

Monahus monahus, ε Λίκλε Κεξθίλε θαη νη Πξέζπεο. (ΔΣΔ, 2010) 

 β. Βειηίωζε ηεο πεξηβαιινληηθήο πνηόηεηαο 

  Ο ηνπξηζκφο κπνξεί λα απνηειέζεη ην θίλεηξν γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ 

πεξηβάιινληνο, κέζσ ηνπ ειέγρνπ ηνπ λεξνχ, ηνπ αέξα, ηεο ερνξχπαλζεο, ησλ 

απνξξηκκάησλ, αιιά επηπιένλ ζα κπνξνχζε λα ζπληειέζεη ζηε βειηίσζε ηεο 

πεξηβαιινληηθήο αηζζεηηθήο, κέζσ πξνγξακκάησλ δηαηήξεζεο ηνπ ηνπίνπ, 

ζρεδηαζκφ θαη θαιχηεξε ζπληήξεζε θηηξίσλ. (ΔΣΔ,2010) 

 γ. Βειηίωζε ηωλ ππνδνκώλ 

 Οη ηνπηθέο ππνδνκέο αεξνδξνκίσλ, δξφκσλ, χδξεπζεο, απνρέηεπζεο, δηάζεζεο 

απνξξηκκάησλ, επεμεξγαζίαο πγξψλ απνβιήησλ θαη επηθνηλσληψλ κπνξεί λα 

βειηησζνχλ, κέζσ ηεο αλάπηπμεο ηνπ ηνπξηζκνχ θαη λα νδεγήζνπλ ζε κείσζε ηεο 

ξχπαλζεο θαη αλαβάζκηζεο ηεο πεξηβαιινληηθήο πνηφηεηαο ηνπ πξννξηζκνχ. Ζ 

δηαρείξηζε ησλ πδάηηλσλ πφξσλ κπνξεί επίζεο λα βειηησζεί κε ηελ αλάπηπμε ηνπ 

ηνπξηζκνχ, ιφγσ ησλ απαηηήζεψλ ηνπ γηα πξφζζεηεο πνζφηεηεο λεξνχ. (ΔΣΔ, 2010) 

 

 δ. Απμαλόκελε πεξηβαιινληηθή επαηζζεηνπνίεζε 

   Σν ελδηαθέξνλ ησλ ηνπξηζηψλ γηα ηε θχζε θαη ε ζπλεηδεηνπνίεζε ηεο ζεκαζίαο 

ηεο δηαηήξεζήο ηεο γηα ηελ νηθνλνκηθή επηηπρία ηνπ ηνπξηζκνχ έρεη ελζαξξχλεη ηελ 

ηνπηθή επαηζζεηνπνίεζε ζην ζέκα ζε πεξηνρέο φπνπ νη ληφπηνη θάηνηθνη αξρηθά είραλ 

πεξηνξηζκέλν ελδηαθέξνλ. Ζ πξνζπάζεηα ηνπ ηνπξηζκνχ γηα δηαηήξεζε ή θαη 

αλαβάζκηζε ηνπ πεξηβάιινληνο νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη ην θπζηθφ, ην δνκεκέλν 

θαη ην πνιηηηζηηθφ πεξηβάιινλ απνηεινχλ απαξαίηεηε εηζξνή γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ 
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ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο, ηνπ νπνίνπ ε πνηφηεηα εμαξηάηαη άκεζα απφ εθείλε ηνπ 

πεξηβάιινληνο. (ΔΣΔ, 2010) 

ε. Γηαηήξεζε αξραηνινγηθώλ θαη ηζηνξηθώλ ρώξωλ θαη νηθηζκώλ αξρηηεθηνληθνύ 

ραξαθηήξα 

   Ο ηνπξηζκφο παξέρεη ην θίλεηξν θαη έκκεζα (κέζσ ησλ θφξσλ) ζπκβάιιεη ζηε 85 

ρξεκαηνδφηεζε γηα ηε δηαηήξεζε ησλ αξραηνινγηθψλ θαη ηζηνξηθψλ ρψξσλ (σο 

πφισλ έιμεο γηα ηνπο ηνπξίζηεο) πνπ δηαθνξεηηθά κπνξεί λα αθήλνληαλ ζηελ 

ππνβάζκηζε, ηελ εμαθάληζε, θαη ηειηθά ζηελ απψιεηα ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο 

ησλ πεξηνρψλ. Τπάξρνπλ πνιιά ζρεηηθά παξαδείγκαηα ζε φιε ηε ρψξα, φπνπ κέζα 

απφ δξάζεηο ηνπξηζηηθήο αμηνπνίεζεο (ΔΟΣ) δηαηεξήζεθε ν νηθηζηηθφο ραξαθηήξαο 

πεξηνρψλ π.ρ. ζηελ Μάλε, ζηελ Οία, ζηε Μήζπκλα (Λέζβνπ), ζηε Πνξηαξηά θαη 

Μαθξπλίηζα, ζηα Μεζηά (Υίνπ). (ΔΣΔ, 2010) 

 ζη. Αλαβάζκηζε πεξηβάιινληνο 

   Ζ αλάπηπμε ηνπξηζηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ κε πςειήο πνηφηεηαο αξρηηεθηνληθή 

κπνξεί λα ζπκβάινπλ ζηελ αλαβάζκηζε αγξνηηθψλ ή αζηηθψλ ηνπίσλ, γηα ηα νπνία 

δηαθνξεηηθά δελ ζα ππήξρε ελδηαθέξνλ απφ αηζζεηηθήο άπνςεο.(ΔΣΔ. 2010) 
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Κεθάιαην 3: Η Σνπξηζηηθή Αλάπηπμε ζηελ Διιάδα, 

Η πεξίπηωζε ηεο Ρόδνπ 

 

      Δηζαγωγή 

          Ζ Διιάδα ηα ηειεπηαία ρξφληα δέρεηαη πνιινχο ηνπξίζηεο θπξίσο θαηά ηνπο 

θαινθαηξηλνχο κήλεο. Ο ηνπξηζκφο ζηελ Διιαδά αλαπηχρζεθε κε αξγνχο ξπζκνχο, νη 

ειιείςεηο ζε δξφκνπο, κέζα ζπγθνηλσλίαο, μελνδνρεία, εζηηαηφξηα, θάκπηλγθ θαη 

θέληξα ςπραγσγίαο έπαημε ζεκαληηθφ ιφγν. Καηά ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ απηέο νη 

ειιείςεηο πεξηνξίζηεθαλ, παξάιιεια, ε Διιάδα θαηάιαβε ηελ ζεκαληηθφηεηα ηνπ 

ηνπξηζκνχ γηα ηελ νηθνλνκία ηεο θαη απνθάζηζε γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ.  απηφ 

βνήζεζαλ ηα αμηνζέαηα, ην κεζνγεηαθφ θιίκα, ν ήιηνο , νη αξραηφηεηεο θαζψο θαη ην 

θπζηθφ ηεο πεξηβάιιφλ ηεο Διιάδαο πνπ πξνζειθχεη ηνπξίζηεο απ φιν ην θφζκν. 

   3.1  Η ηνπξηζηηθε αλάπηπμε ζηελ Διιάδα 

    Ζ Διιάδα σο ρψξα ηεο Μεζνγεηαθήο δψλεο δηαζέηεη θπζηθή νµνξθηά, ήπηεο 

θιηµαηνινγηθέο ζπλζήθεο, πινχζηα πνιηηηζηηθή θιεξνλνµηά, πεληαθάζαξεο παξαιίεο, 

θηιφμελνπο θαη αγλνχο αλζξψπνπο, ψζηε δίθαηα θαηέρεη έλα θνµµάηη ηεο πίηαο ηεο 

παγθφζµηαο βηνµεραλίαο ηνπ ηνπξηζµνχ. Ο Παγθφζµηνο Οξγαληζµφο Σνπξηζµνχ 

θαηαηάζζεη ηε ρψξα µαο ζηελ 10ε ζέζε σο πξνο ην ηνπξηζηηθφ ζπλάιιαγµα θαη ζηε 

16ε σο πξνο ηηο αθίμεηο θαη πξνβιέπεη φηη ηα επφµελα ρξφληα ν ηνµέαο ηνπ 

ηνπξηζµνχ, ζα παξνπζηάζεη µηθξνχο ξπζµνχο αλάπηπμεο θάηη πνπ ζα αλαζηξέςεη ηελ 

πνξεία ηεο Διιάδαο πξνο ηελ θνξπθή θαη ηελ αλάπηπμε.(ΔΣΔ, 2016) 

   Ο ηνπξηζκφο ζηελ Διιάδα αλαπηχρζεθε αξρηθά ην 1950 σο  παξαζεξηζηηθφο θαη 

πεξηεγεηηθφο. Σηο δεθαεηίεο ηνπ ’60 θαη ’70 ην ηνπξηζηηθφ θαηλφκελν έγηλε θαιχηεξν 

κε ηελ δεκηνπξγία εγθαηαζηάζεσλ γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ νξεηλνχ θαη ζαιάζζηνπ 

ηνπξηζκνχ. Έλα απφ ηα θπξηφηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ηνπξηζκνχ ζηελ Διιάδα είλαη 

ην θαηλφκελν ηνπ καδηθνχ ηνπξηζκνχ, ζεκαληηθφ ιφγν γηα ηελ πξνψζεζε ηνπ είραλ ε 

ρακειή πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ θαζψο θαη ησλ έξγσλ ππνδνκήο. 

   Σν πξφηππν ηνπ µαδηθνχ ηνπξηζµνχ θπξηαξρεί ζηνλ παγθφζµην ηνπξηζµφ θαζψο θαη 

ζηελ Διιάδα µεηά ην 1970 θαη επζχλεηαη γηα ηελ αλάπηπμε πνιιψλ πεξηνρψλ θαη 

θξαηψλ δηεζλψο. Βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ είλαη: α) νη εθηεηαµέλεο θαη 

νξγαλσµέλεο ππνδνµέο θαη ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξεη, β) ε θαζνξηζηηθή παξνπζία 

ηνπ πξνηχπνπ ζηελ παξαγσγηθή δνµή ηεο πεξηνρήο, πνπ έρεη σο απνηέιεζµα ην 

ζχλνιν ησλ ππφινηπσλ θιάδσλ λα εμαξηψληαη ζηαδηαθά απφ ηνλ ηνπξηζµφ, γ) νη 

ζπρλά δπζµελείο επηπηψζεηο ηεο αλάπηπμεο ηνπ ζηελ ηνπηθή θνηλσλία, ηελ νηθνλνµία 

θαη ην πεξηβάιινλ (Κνθθψζεο, Σζάξηαο, 1999). 

   Καζνξηζηηθφο ζε απηήλ ηελ δηαδηθαζία ππήξμε ν ξφινο ησλ νξγαλσηψλ ηαμηδηψλ 

(Tour Operatos) θαη φιεο ηεο παξάπιεπξεο ζε απηνχο «βηνµεραλίαο», θαζψο 
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επηδίσμε ηνπο ήηαλ ην γξήγνξν θαη εχθνιν θέξδνο θαη ήηαλ θπζηθφ λα ζηξαθνχλ ζε 

ζπγθεθξηµέλεο πεξηνρέο επηδηψθνληαο ηε ζεµαληηθή µείσζε ηνπ θφζηνπο θαη ηελ 

ζεµαληηθή αχμεζε ηεο δχλαµήο ηνπο µέζα απφ ηελ πξνψζεζε απηψλ ησλ πεξηνρψλ 

θαη ηελ απνζηνιή ζεµαληηθνχ αξηζµνχ ηνπξηζηψλ πξνο απηέο (πηιάλεο, 2000). 

   Δπίζεο έλα άιιν ραξαθηεξηζηηθφ γλψξηζµα ηνπ πξνηχπνπ µαδηθνχ ηνπξηζµνχ είλαη 

φηη ην «ηνπξηζηηθφ παθέην» (δηαµνλή µε εµηδηαηξνθή) ησλ μελνδνρεηαθψλ 

επηρεηξήζεσλ, πνπ απνηειεί ην πξνζθεξφµελν θαη δηαπξαγµαηεπφµελν ζηε δηεζλή 

ηνπξηζηηθή αγνξά ηνπξηζηηθφ µαο πξντφλ, ελψ αληηπξνζσπεχεη πεξηζζφηεξν απφ ην 

1/3 ηεο δαπάλεο ηνπ επηζθέπηε ζηνλ ηφπν πξννξηζµνχ, επσµίδεηαη φιν ην βάξνο ηεο 

δηαηήξεζεο ηνπ Διιεληθνχ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο ζε αληαγσληζηηθά επίπεδα. ∆ελ 

ππάξρεη αµθηβνιία φηη ν Διιεληθφο ηνπξηζµφο εμαξηάηαη άµεζα απφ ηελ ηηµνινγηαθή 

πνιηηηθή ησλ μελνδνρείσλ, απφ ηε δπλαηφηεηα πνπ έρνπλ νη μελνδνρεηαθέο 

επηρεηξήζεηο λα πξνζθέξνπλ ηηµέο απνδεθηέο απφ ηε δηεζλή ηνπξηζηηθή δήηεζε, φπσο 

εθθξάδεηαη µέζα απφ ηνπο νξγαλσηέο ηαμηδηψλ (Tour Operator). Σα αλεζπρεηηθά 

θαηλφµελα πνπ πξνβιεµαηίδνπλ ηνπο θνξείο πνπ αζρνινχληαη µε ηνλ ηνπξηζµφ ζηελ 

Διιάδα είλαη: ε µαδηθνπνίεζε ηνπ ηνπξηζµνχ πνπ ζε πνιινχο πξννξηζµνχο μεπέξαζε 

ηα φξηα ηεο αληνρήο ηνπο, ε ζπξξίθλσζε ηεο ηνπξηζηηθήο πεξηφδνπ, ζε ζεµείν πνπ 

γίλεηαη ιφγνο γηα “απγνπζηηάηηθν ηνπξηζµφ”, ε ζπλερψο µεηνχµελε απφ ρξφλν ζε 

ρξφλν θαηά θεθαιή ηνπξηζηηθή δαπάλε, φπσο απνδεηθλχεηαη απφ ηηο ζπγθξίζεηο ζε 

ζηαζεξέο ηηµέο, ν πεξηνξηζµφο ηεο απαζρφιεζεο θαη ε µείσζε ηεο απνδνηηθφηεηαο 

ησλ ηνπξηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ. Δπίζεο ε έληαζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ 

πξνβιεµάησλ, πνπ απεηιεί µε ππνβάζµηζε πνιινχο πξννξηζµνχο. (Λνγνζέηεο, 

2004). 

   Οη αξκφδηνη θνξείο ηνπ ηνπξηζκνχ πξνζπαζνχλ λα πεξηνξίζνπλ ηνλ καδηθφ 

ηνπξηζκφ κε ηελ πξνψζεζε λέσλ κνξθψλ ηνπξηζκνχ πνπ ζα πξνζηαηεχνπλ ηελ 

ηνπηθή θνπιηνχξα, ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαζψο θαη ηελ απνθπγε ηεο 

επνρηθφηεηαο. Απηέο νη ελλαιαθηηθέο κνξθέο ηνπξηζκνχ (αγξνηνπξηζκφο, ηνπξηζκφο 

πγείαο, ζξεζθεπηηθφο, άζιεζεο, ηνπξηζκφο εθζέζεσλ, θ.ά) φπσο αλαθέξζεθε ζην 

πξψην θεθάιαην απνηεινχλ κηα λέα θηινζνθία ζηνλ ηνκέα ηνπ ηνπξηζκνχ φπνπ 

πεξηιακβάλεη φιεο ηηο κνξθέο πνπ πξνζειθχνπλ ηνπξίζηεο κε εηδηθά ελδηαθέξνληα. 

   Ζ Διιάδα ζηήξημε ηελ αλάπηπμε ηνπ ηνπξηζκνχ ζηηο θπζηθέο νκνξθίεο ηεο, 

παξαιείπνληαο ηηο λέεο κνξθέο ηνπξηζκνχ πνπ απνζθνπνχλ ζηελ πξνζηαζία ηνπ 

πεξηβάιινληνο θαη ηνπ αλζξψπνπ. Απηφ είρε ζαλ απνηέιεζκα ε Διιάδα λα ράζεη ην 

ζπγθξηηηθφ ηεο πιεφλεθηεκα θαη λα εκθαλίζεη πξνβιήκαηα ζε δίαθνξα επίπεδα. 

 Ζ επηθξάηεζε ηνπ καδηθνχ ηνπξηζκνχ ρσξίο λα δίλεηαη έκθαζε ζηηο 

ελαιιαθηηθέο κνξθέο ηνπξηζκνχ. 

 

 Ζ πεξηβαιινληηθή αιινίσζε θαη ε αηζζεηηθή ππνβάζµηζε ησλ 

αξραηνινγηθψλ ρψξσλ, ησλ θαιαίζζεησλ ηνπίσλ θαη θπζηθψλ 

ηνπνζεζηψλ. 
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 Ζ κεγάιε δήηεζε ηνπξηζηηθψλ αγαζψλ θαη ππεξεζίσλ γηα κεξηθνχο 

κήλεο ηνλ ρξφλν έρεη ζαλ απνηέιεζκα αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηνλ 

ηνκέα ηεο απαζρφιεζεο, ζηελ πνηφηεηα ησλ δηαθνπψλ θαη ζηηο ηνπηθέο 

νηθνλνκίεο. 

 

 Ζ ηνπξηζηηθή ππνβάζκηζε ησλ αγξνηηθψλ θαη νξεηλψλ πεξηνρψλ. 

 

 Ζ ραµειή απνδνηηθφηεηα ησλ μελνδνρείσλ θαη γεληθφηεξα ν ραµειφο 

δείθηεο απνδνηηθφηεηαο µεηαμχ πξνζθεξφµελσλ ππεξεζηψλ - ηηµήο. 

   

3.2  Σν λεζί ηεο Ρόδνπ 

           Σν «λεζί ησλ ηππνηψλ» θαηαθιχδεηαη θάζε ρξφλν απφ ρηιηάδεο ηνπξίζηεο απφ 

φια ηα κέξε ηεο Γεο πνπ ην επηζθέπηνληαη γηα λα απνιαχζνπλ ηε ζάιαζζα, ηε θχζε 

θαη ηα αμηνζέαηα ηνπ. Ζ Ρφδνο, κε έθηαζε 1400,68  ρικ
2
, είλαη ην κεγαιχηεξν λεζί 

ησλ Γσδεθαλήζσλ θαη ην ηέηαξην ζε έθηαζε λεζί ηεο Διιάδαο, κεηά ηελ Κξήηε, ηελ 

Δχβνηα θαη ηε Λέζβν. O πιεζπζκφο ηεο αλέξρεηαη ζε 115.290 θαηνίθνπο, ζχκθσλα 

κε απνγξαθή πνπ έγηλε ην 2011, θαη θαζηζηά ηε Ρφδν ην πνιππιεζέζηεξν ειιεληθφ 

λεζί -εθηφο ηεο Κξήηεο θαη ηεο Δχβνηαο. Βξίζθεηαη πεξίπνπ 350 ρηιηφκεηξα 

λνηηναλαηνιηθά ηεο Αζήλαο θαη 18 ρηιηφκεηξα λνηηνδπηηθά ηεο Σνπξθίαο. Γηαζέηεη 

αθηνγξακκέο κήθνπο 253 ρηιηνκέηξσλ. Σν λεζί ηεο Ρφδνπ βξίζθεηαη ζην 

ζηαπξνδξφκη δπν κεγάισλ ζαιάζζησλ δηαδξνκψλ ηεο Μεζνγείνπ, αλάκεζα ζην 

Αηγαίν πέιαγνο θαη ησλ αθηψλ ηεο Μέζεο Αλαηνιήο φπσο είλαη ε Κχπξνο θαη ε 

Αίγππηνο. Ωο ζεκείν ζπλάληεζεο ηξηψλ πνιηηηζκψλ, ε Ρφδνο έρεη γλσξίζεη πνιινχο 

πνιηηηζκνχο. Απνηειεί έδξα ηεο νκψλπκεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο, ε νπνία 

πεξηιακβάλεη επίζεο θαη ηα λεζηά Υάιθε, χκε, Σήινο θαη Καζηειιφξηδν. 

Πξσηεχνπζα ηνπ λεζηνχ είλαη ε πφιε ηεο Ρφδνπ κε πιεζπζκφ πεξίπνπ 55.000 

θαηνίθσλ. ηελ πφιε ηεο Ρφδνπ ππάξρεη ε Μεζαησληθή πφιε, ε νπνία έρεη εληαρζεί 

απφ ην 1988 ζηα κλεκεία παγθφζκηαο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο ηεο UNESCO.  

     3.2.1  Ιζηνξηθή αλαδξνκή ηεο Ρόδνπ 

 Αξραηόηεηα: Απφ ηνλ Όκεξν καζαίλνπκε φηη ζηε Ρφδν ππήξραλ θαηά 

ηνπο αξραηφηεξνπο ρξφλνπο ηξεηο κεγάιεο πφιεηο,ε Λίλδνο, ε Ηαιπζφο θαη 

ε Κάκεηξνο. Οη πφιεηο απηέο πνπ αθκάδνπλ ήδε απφ ηελ πζηεξνκηλσηθή 

επνρή, ζπλερίδνπλ ηελ αθκή ηνπο ζηα κπθελατθά ρξφληα, φπσο δείρλνπλ 

νη λεθξνπφιεηο ηεο Κακείξνπ θαη ηεο Ηαιπζνχ, θαη παίξλνπλ λέα δσή κε 

ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ δσξηθνχ πιεζπζκνχ απφ ην Άξγνο θαη ηνλ ΊΑ 

αηψλα π.Υ. Ο εθδσξηζκφο ηνπ πιεζπζκνχ (ζηε γιψζζα, ηε ζξεζθεία, ηα 

έζηκα θιπ.) εηζάγεη ηε Ρφδν ζηε κεγάιε δσξηθή νηθνγέλεηα θαη νη ηξεηο 

πφιεηο ηεο καδί κε ηελ Κσ, ηελ Κλίδν θαη ηελ Αιηθαξλαζζφ, απνηεινχλ 

ηε δσξηθή Δμάπνιε, ακθηθηηνλία ησλ Γσξηέσλ απνίθσλ ηεο Μηθξάο 

Αζίαο κε ζξεζθεπηηθφ θέληξν ην λαφ ηνπ Σξηνπίνπ Απφιισλνο ζηε 
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ρεξζφλεζν ηεο Κλίδνπ. Αμηνπνηψληαο ηελ γεσγξαθηθή ζέζε ηνπ λεζηνχ 

ηνπο, ην ζηαπξνδξφκη ησλ επείξσλ θαη ησλ πνιηηηζκψλ, νη Ρφδηνη 

επηδίδνληαη ζηε λαπηηιία θαη δηέπνπλ ζηε λαπζηπινΐα θαη ην εκπφξην. Σα 

πινία ηνπο νξγψλνπλ ηηο ζάιαζζεο κέρξη ηα πέξαηα ηεο ιεθάλεο ηεο 

κεζνγείνπ, ηεο Πξνπνληίδαο θαη ηνπ Δπμείλνπ. Κη φπσο ν πιεζπζκφο ηνπ 

λεζηνχ πινπηίδεη θαη πιεζαίλεη, αθνινπζεί ην κεγάιν απνηθηαθφ ξεχκα 

ηεο επνρήο. ηνπο πεξζηθνχο πνιέκνπο ε Ρφδνο αθνινχζεζε ηελ ηχρε 

ησλ κηθξαζηαηηθψλ ιαψλ πνπ βξίζθνληαη ππφ ηνλ έιεγρν ησλ Πεξζψλ θαη 

αλαγθάζηεθε λα εθζηξαηεχζεη καδί ηνπο ελαληίνλ ησλ Διιάδαο. Μεηά 

ηελ ήηηα ησλ Πεξζψλ ζηε αιακίλα ε Ρφδνο ζπκκάρεζε κε ηνπο 

Αζελαίνπ. ( αββίδνπ, 2010) 

 

 Βπδαληηλνί ρξόλνη: Καηά ηελ πξψηκε Υξηζηηαληθή πεξίνδν (330-650 

κ.Υ), ε Ρφδνο απνηεινχζε θνκκάηη ηεο εθρξηζηηαληζκέλεο Ρσκατθήο 

Απηνθξαηνξίαο πνπ είλαη επξχηεξα γλσζηή σο Βπδαληηλή Απηνθξαηνξία. 

Μνινλφηη ιηγφηεξν ζεκαληηθή θαη αθκάδνπζα απ' φηη ζην παξειζφλ, ε 

πφιε ηεο Ρφδνπ ήηαλ επηζθνπηθή έδξα θαη είρε ζεκαληηθφ αξηζκφ 

εθθιεζηψλ αλάκεζα ζηηο νπνίεο ππήξραλ θάπνηεο βαζηιηθέο 

εληππσζηαθψλ δηαζηάζεσλ. Παξάιιεια ήηαλ ζεκαληηθή ζηξαηησηηθή 

βάζε. Οη Άξαβεο πνπ πξσηνέθαλαλ ηελ εκθάληζε ηνπο ζηελ Μεζφγεην 

ηνλ 7ν αηψλα επηηέζεθαλ ζηε Ρφδν θαη ηελ θαηέιαβαλ γηα κεξηθέο 

δεθαεηίεο. ηνπο αηψλεο πνπ αθνινχζεζαλ, ε πφιε ζπξξηθλψζεθε ζε 

κέγεζνο θαη νρπξψζεθε κε λέα ηείρε. Σαπηφρξνλα, ρσξίζηεθε ζε δχν 

δψλεο, κηα γηα ηελ πνιηηηθή θαη ζηξαηησηηθή εγεζία θαη κηα γηα ηνπο 

«ιατθνχο». Ζ δψλε απηή αληαλαθιά ηελ θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα ησλ 

κεζαησληθψλ ρξφλσλ. ( RhodesGuide) 

 

 Ιππνθξαηεία: Tν 1309 κ.Υ, ε Ρφδνο πεξηήιζε ζηα ρέξηα ησλ Ηππνηψλ 

ηνπ ηάγκαηνο ηνπ Αγίνπ Ησάλλε ηεο Ηεξνπζαιήκ. Ζ αλαγέλλεζε ηεο 

Ρφδνπ ζε φινπο ηνπο ηνκείο, απφ ην εκπφξην σο ηηο ηέρλεο θαη ηα 

γξάκκαηα, δηήξθεζε 200 έηε πεξίπνπ. Σν πξσηνβπδαληηλφ «Κάζηξνλ» 

νλνκάζηεθε Κνιιάθην (Collachium) θαη πεξηιάκβαλε ην παιάηη ηνπ 

Μεγάινπ Μαγίζηξνπ, ην λαφ ηνπ Άγηνπ Ησάλλε, ηα θαηαιχκαηα ησλ 

«γισζζψλ» ησλ Ηππνηψλ, ην Ννζνθνκείν θαη ην Οπινζηάζην. Σν 

κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ νηθηζκνχ απνηεινχζε ε πφιε (Burgum). Ο 

ζηαδηαθφο εθζπγρξνληζκφο ησλ νρπξψζεσλ, κε εζσηεξηθά ηείρε, πιαηεηά 

ηάθξν, πεξίδξνκν, επάιμεηο θαη ζε νξηζκέλα ζεκεία πξνηείρηζκα έγηλε κε 

βάζε ηελ δπηηθνεπξσπατθή αληίιεςε κεραληθήο θαη αξρηηεθηνληθήο. Ζ 

ξνδηαθή αξρηηεθηνληθή πηνζέηεζε δπηηθνεπξσπατθά, πζηεξνγνηζηθά θαη 

αλαγελλεζηαθά ζηνηρεία. Σν πιηθφ δνκήο ήηαλ θαηεμνρήλ ν ηνπηθφο 

πσξφιηζνο. ( Rhodes2021) 
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 Σνπξθνθξαηία: Οη Σνχξθνη, λένη θαηαθηεηέο ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο 

απφ ην 1453 θαη ηελ πηψζε ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο, ζεσξνχζαλ ην 

ρξηζηηαληθφ πξνγεθχξσκα ηεο Ρφδνπ σο αγθάζη γηα ηελ επέθηαζε ηεο 

απηνθξαηνξίαο ηνπο θαη ζέηνπλ σο ζηφρν ηελ θαηάιεςε ηνπ λεζηνχ. Σν 

1480 νη Σνχξθνη θάλνπλ ηελ πξψηε απφπεηξα γηα λα ηελ θαηαιάβνπλ 

απνβηβάδνληαο ζην λεζί δχλακε 70.000 αλδξψλ θαη άξρηζαλ ηελ 

πνιηνξθία ηνπ παλίζρπξνπ θάζηξνπ ηεο. Ζ πνιηνξθία θξάηεζε δχν κήλεο, 

αιιά ε πφιε αληηζηάζεθε κε ζηξαηησηηθφ εγέηε ηνλ κέγα κάγηζηξν Pierre 

de Aubusson. Σειηθά, ην θαινθαίξη ηνπ 1522 πξαγκαηνπνίεζαλ λέα 

εθζηξαηεία θαηά ηεο Ρφδνπ κε ηελ εθζηξαηεπηηθή ηνπο δχλακε, απηή ηε 

θνξά, λα  απνηειείηε απφ 700 πινία θαη 200.000 άλδξεο, ελψ επηθεθαιήο 

ήηαλ ν ίδηνο ν ζνπιηάλνο, ν νπιετκάλ Β' ν Μεγαινπξεπήο. 

Πνιηφξθεζαλ ηελ πφιε απφ ζηεξεά θαη ζάιαζζα γηα 6 κήλεο θαη παξά ηηο 

ηξνκαθηηθέο ηνπο απψιεηεο επηκέλνπλ ζηελ πνιηνξθία. Σειηθά νη 

Ησαλλίηεο, θαηαιαβαίλνληαο φηη δελ ζα κπνξνχζαλ λα θξαηήζνπλ ην 

θάζηξν γηα πνιχ αθφκα, ήξζαλ ζε ζπκθσλία κε ηνπο πνιηνξθεηέο γηα λα 

απνρσξήζνπλ. ηηο 2 Ηαλνπαξίνπ 1523, νη Ησαλλίηεο ηππφηεο καδί κε 

4.000 Έιιελεο θαηνίθνπο ηνπ λεζηνχ ην εγθαηέιεηςαλ θαη θαηέθπγαλ 

ζηελ Κξήηε. (Gnoristetinellada) 

 

 

 Ιηαινθξαηία: Σα ηηαιηθά ζηξαηεχκαηα θαηέιαβαλ ηα Γσδεθάλεζα θαη 

ην λεζί ηεο Ρφδνπ ην 1912 θαη ην 1923 ε Ηηαιία ίδξπζε κηα απνηθία, ηα 

ηηαιηθά λεζηά ηνπ Αηγαίνπ. Οη Ηηαινί θαηεδάθηζαλ ηα ζπίηηα πνπ είραλ 

θηηζηεί πάλσ θαη παξαπιεχξσο ησλ ηεηρψλ θαηά ηελ Οζσκαληθή πεξίνδν, 

δηαηήξεζαλ ηα ελαπνκείλαληα ζηνηρεία ηεο πεξηφδνπ ησλ Ηππνηψλ ελψ 

αθαίξεζαλ φιεο ηηο Οζσκαληθέο πξνζζήθεο. Σαπηφρξνλα, 

επαλνηθνδφκεζαλ ην παιάηη ηνπ Μεγάινπ Μαγίζηξνπ. Σέινο, ίδξπζαλ 

έλα ηλζηηηνχην γηα ηελ κειέηε ηεο Ηζηνξίαο θαη ηνπ Πνιηηηζκνχ ηεο 

πεξηνρήο. ( RhodesGuide) 

 

 ύγρξνλε πεξίνδνο : Σν 1947, ε Ρφδνο θαη ηα ππφινηπα Γσδεθάλεζα 

ελζσκαηψζεθαλ επίζεκα κε ηελ Διιάδα. Σν 1948 κεζαησληθά θαη 

λεψηεξα θηίξηα εληφο θαη εθηφο ησλ ηεηρψλ ραξαθηεξίζηεθαλ σο 

«ηζηνξηθά δηαηεξεηέα κλεκεία». ηαδηαθά, ε Ρφδνο έγηλε έλαο απφ ηνπο 

δεκνθηιέζηεξνπο αλά ηνλ θφζκν ηνπξηζηηθνχο πξννξηζκνχο. Σν 1960, κε 

ππνπξγηθή απφθαζε, φιε ε Μεζαησληθή πφιε ηεο Ρφδνπ, κε ηα ηείρε θαη 

ηελ κλεκεηαθή δψλε γχξσ απφ απηά, θεξχρζεθε ηζηνξηθφ δηαηεξεηέν 

κλεκεηαθφ ζπγθξφηεκα. Σν 1988 αλαθεξχρζεθε Μλεκείν Παγθφζκηαο 

Πνιηηηζηηθήο Κιεξνλνκηάο απφ ηελ UNESCO. ( Rhodes2021) 
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3.3  Ο ηνπξηζκόο ζηελ Ρόδν 

       O ηνπξηζκφο ηεο Ρφδνπ αλαπηχρζεθε κε ξαγδαίνπο ξπζκνχο ηε δεθαεηία ηνπ 

1990 θζάλνληαο απφ 8,1 εθαη. δηαλπθηεξεχζεηο ην 1990 ζε 10,8 εθαη. ην 1999. Απηφ 

ζπλέβε φρη γηαηί ην επέηπραλ νη ηνπξηζηηθνί θνξείο κε ηηο ελέξγεηέο ηνπο, αιιά επεηδή 

απηή ήηαλ ε επηινγή ησλ tour operators (Κνχηνπιαο, 2005). χκθσλα κε ηα κέρξη 

ζήκεξα ζηνηρεία ζε ηθαλνπνηεηηθά επίπεδα βξίζθεηαη ε θίλεζε ζηα Γσδεθάλεζα θαη 

θπξίσο ζηε Ρφδν.Σνλ κήλα Άπγνπζην ηνπ 2015 ν ζαιάζζηνο ηνπξηζκφο ζεκείσζε 

αχμεζε θαηά 9% ζηηο αθίμεηο ησλ επηβαηψλ θαη 8,30% ζηνπο θαηάπινπο ησλ 

θξνπαδηεξνπινίσλ ζε ζρέζε κε ηνλ αληίζηνηρν κήλα ην 2014. χκθσλα κε ηα 

επίζεκα ζηνηρεία ηεο Τπεξεζίαο Διέγρνπ Γηαβαηεξίσλ Ληκέλνο Ρφδνπ ηνλ Άπγνπζην 

ηνπ 2015 αθίρζεζαλ ζηελ Ρφδν 655.556 άηνκα έλαληη 622.216 ην έηνο 2014. 

Δπηπξνζζέησο ζχκθσλα κε ηα επίζεκα ζηνηρεία πνπ αλαθνίλσζε ε Τπεξεζία 

Πνιηηηθήο Αεξνπνξίαο ε ηνπξηζηηθή θίλεζε ζηε Ρφδν ηνλ Αχγνπζην αθίρζεζαλ ζην 

αεξνδξφκην Ρφδνπ, κε πηήζεηο ηζάξηεξ, 422.973 αιινδαπνί ηνπξίζηεο, έλαληη 

420.151 ηνπ Απγνχζηνπ 2015 (αχμεζε εθέηνο 5,43%) θαη 412.732 ηνπ Απγνχζηνπ 

2014 (αχμεζε εθέηνο 7,33%).ην ίδην ρξνληθφ δηάζηεκα αθίρζεζαλ ζην αεξνδξφκην 

«Γηαγφξαο» ηεο Ρφδνπ, κε πηήζεηο εζσηεξηθνχ 50.936 ηαμηδηψηεο, έλαληη 47.595 ηνπ 

Απγνχζηνπ 2015 (αχμεζε εθέηνο 7,02%) θαη 40.669 ηνπ Απγνχζηνπ 2014 (αχμεζε 

εθέηνο 25,25%). πλνιηθά αθίρζεζαλ δειαδή ζην αεξνδξφκην Ρφδνπ ην κήλα 

Αχγνπζην θέηνο 494.267 ηαμηδηψηεο, έλαληη 468.212 ηνπ Απγνχζηνπ 2015 (αχμεζε 

εθέηνο 5,56%) θαη 453.752 ηνπ Απγνχζηνπ 2014 (αχμεζε εθέηνο 8,93%).χκθσλα 

πάληα κε ηα ίδηα ζηνηρεία ζπλνιηθά δηαθηλήζεθαλ απφ ην αεξνδξφκην Ρφδνπ  (αθίμεηο 

– αλαρσξήζεηο) ην κήλα Αχγνπζην θέηνο 1.011.990 ηαμηδηψηεο, έλαληη 965.758 ηνπ 

Απγνχζηνπ 2015 (αχμεζε εθέηνο 4,79%) θαη 937.352 ηνπ Απγνχζηνπ 2014 (αχμεζε 

εθέηνο 7,96%). Ζ ζπλνιηθή δηαθίλεζε ησλ επηβαηψλ (αθίμεηο  θαη αλαρσξήζεηο) έγηλε 

ηνλ Αχγνπζην θέηνο κε 6.779 πηήζεηο, έλαληη 6.770 πηήζεσλ ηνλ Αχγνπζην 2015 

(αχμεζε θέηνο 0,33%) θαη 6.776 πηήζεσλ, ηνλ Αχγνπζην ηνπ 2014 (αχμεζε θέηνο 

0,04%). (Γεκνθξαηηθή, 2016) 

   ηελ  πξψηε ζέζε ησλ αθίμεσλ βξίζθνληαη θαη ην κήλα Αχγνπζην νη Αγγινη 

ηνπξίζηεο (78.187) θαη αθνινπζνχλ νη Γεξκαλνί (62.300), νη Ηηαινί (43.248), νη 

Ρψζνη (31.905), νη Ηζξαειηλνί (30.297), νη νπεδνί (28.247) θαη νη Πνισλνί 

(20.032).Μείσζε εκθάληζαλ ην κήλα Αχγνπζην θέηνο, νη Ννξβεγνί (22,22%), νη 

Βέιγνη (12,87%), νη Απζηξηαθνί (9,46%), νη Σνχξθνη (66,07%), νη Πνισλνί 

(11,06%), νη ινβέλνη (25,81%), νη Λεπθνξψζνη (50,85%) θαη νη Οπθξαλνί 

(21,72%). Οιεο νη ππφινηπεο εζληθφηεηεο ζεκείσζαλ αχμεζε, απφ ειάρηζηε, κέρξη 

ζεκαληηθή. (Γεκνθξαηηθή, 2016) 

ήκεξα ηα θπξηφηεξα ηνπξηζηηθά ζέξεηξα ηεο Ρφδνπ είλαη ηα εμήο: 

 Λίλδνο 

 Κάκεηξνο 

 Ηαιπζφο 

 Παιία πφιε 
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 Ζ θνηιάδα ησλ πεηαινχδσλ θαη 

 Ζ θαιιηζέα 

     

3.4  Σνπξηζηηθή αλάπηπμε ζηελ Ρόδν 

      Απφ ηηο πξψηεο δεθαεηίεο ηνπ εηθνζηνχ αηψλα θαη ηδηαίηεξα απφ ην 1930 θαη µεηά, 

ζηε Ρφδν θαη ζηα ππφινηπα λεζηά ηεο ∆σδεθαλήζνπ, ππφ θαζεζηψο ηηαιηθήο 

θαηνρήο, αξρίδνπλ λα δεµηνπξγνχληαη ηα πξψηα έξγα ππνδνµήο (ιηµάληα, 

αεξνδξφµηα, δξφµνη) εθηφο ησλ ήδε ππαξρφλησλ ζηξαηησηηθψλ έξγσλ θαη 

εγθαηαζηάζεσλ. Δπίζεο θαηαζθεπάδνληαη εληππσζηαθά θηίξηα γηα ηε ζηέγαζε ησλ 

θξαηηθψλ ππεξεζηψλ θαη ηε θηινμελία επηζθεπηψλ, ηε ζηέγαζε ησλ Ηηαιψλ επνίθσλ 

πνπ εγθαηαζηάζεθαλ ζηε Ρφδν γηα λα ζηειερψζνπλ ηηο εηζαγσγηθέο επηρεηξήζεηο, ηηο 

βηνµεραλίεο, ηηο ηξάπεδεο θαη ηα πξφηππα αγξνθηήµαηα (C.A.I.R.) πνπ ίδξπζαλ, ζε 

µηα πξνζπάζεηα λα εδξαηψζνπλ θαη λα µνληµνπνηήζνπλ ηελ παξνπζία ηνπο ζηα 

∆σδεθάλεζα. Ηδηαίηεξε βαξχηεηα έδσζαλ ζηνλ ηνπξηζµφ, ψζηε λα θαηαζηήζνπλ ηε 

Ρφδν δηεζλέο ηνπξηζηηθφ ζέξεηξν, γη απηφ θαη θαηαζθεχαζαλ πνιπηειή μελνδνρεία 

(«Σσλ Ρφδσλ», «Θέξµαη», «Έιαθνο», «Διαθίλα» ζπλνιηθήο δπλαµηθφηεηαο 600 

θιηλψλ), δεµηνχξγεζαλ ην Τδξνζεξαπεπηήξην ηεο Καιιηζέαο, ην γήπεδν γθνιθ ζην 

Κνξαθφλεξν, αλαπαιαίσζαλ ην Παιάηη ηνπ Μεγάινπ Μαγίζηξνπ θαη αλέδεημαλ ηελ 

Μεζαησληθή πφιε (Παπατσάλλνπ, 1999). 

   Δπίζεο θαηά ηελ θαηνρηθή Ηηαιηθή πεξίνδν 1912 – 1945 δφζεθε µέξηµλα θαη ζηε 

ζαιάζζηα ηνπξηζηηθή αλάπηπμε, µέζσ θάπνησλ θξνπαδηεξφπινησλ πνπ πξνζέγγηδαλ 

ηελ Πάηµν γηα ηελ επίζθεςε ηεο Ηεξάο Μνλήο θαη ηεο Ηζηνξηθήο Βηβιηνζήθεο, ηεο 

Κσ θαη ηεο Ρφδνπ. Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη θάπνηα ζηνηρεία γηα ηελ ηνπξηζηηθή 

θίλεζε ηεο ∆σδεθαλήζνπ ηελ πεξίνδν 1935-1939, ιίγν πξηλ μεζπάζεη ν ∆εχηεξνο 

Παγθφζµηνο Πφιεµνο, ν νπνίνο ζηελ θπξηνιεμία ήηαλ ηξνρνπέδε ζηελ νπνηαδήπνηε 

ηνπξηζηηθή αλάπηπμε ηεο πεξηνρήο. Με ηελ απειεπζέξσζε θαη ηελ ελζσµάησζε ζηε 

Μεηέξα Διιάδα (επίζεµα ζηηο 7 Μαξηίνπ 1948), έπεηηα απφ αθξηβψο 639 ρξφληα 

μεληθήο ζθιεξήο θαηνρήο, ην Διιεληθφ πιένλ θξάηνο έρεη ζαλ πξσηαξρηθή θξνληίδα 

ηελ αλαζπγθξφηεζε ηεο ∆σδεθαλήζνπ (Φίλαο, 1991). 

   Απφ ηα µέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1960 αξρίδεη ε πεξίνδνο ηεο αλάπηπμεο, δηαθαίλεηαη 

πηα φηη ην µέιινλ ηνπ λεζηνχ ζα ζηεξηρζεί ζηνλ ηνπξηζµφ. Αθνινπζεί ζηηο αξρέο ηεο 

δεθαεηίαο ηνπ 1980 έλαο πξνβιεµαηηζµφο απφ ηελ πιεπξά ηεο θξαηηθήο πνιηηηθήο, 

φζνλ αθνξά ην πξφηππν ηεο ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο, ζην πιαίζην µηαο λέαο πνιηηηθήο 

ηζφξξνπεο αλάπηπμεο φισλ ησλ ηνµέσλ ηεο νηθνλνµίαο. Ζ αλάπηπμε απηή 

δεµηνχξγεζε επεµεξία, φµσο πιήξσζε ν ηφπνο θαη έλα ηίµεµα πνπ εθδειψλεηαη µε 

ηηο επηδξάζεηο ηνπ ηνπξηζµνχ ζην επξχηεξν πεξηβάιινλ. (Λνγνζέηεο, 2004) 

   Ο ηνπξηζµφο ηεο Ρφδνπ, µε εμαίξεζε ην 1994 θαη ην 1999 πνπ ζεµείσζε µία 

εληππσζηαθή αχμεζε, βξίζθεηαη ηα ηειεπηαία ρξφληα ζε θαηάζηαζε ζπλερηδφµελεο 

χθεζεο. Παξάγνληεο φπσο ε ππεξπξνζθνξά μελνδνρεηαθψλ θιηλψλ, ε ζπξξίθλσζε 
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ηεο ηνπξηζηηθήο πεξηφδνπ, νη απαηηήζεηο ηνπ ζχγρξνλνπ ηνπξίζηα, ε ππνβάζµηζε ηνπ 

πεξηβάιινληνο ζπληέιεζαλ ζηε δεµηνπξγία µηαο ηέηνηαο δπζνίσλεο θαηάζηαζεο 

(Λνγνζέηεο, 2004). 

     

    3.5   Δπηπηώζεηο ηεο ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο ζηελ Ρόδν 

    ηελ ελφηεηα απηή εμεηάδνληαη νη επηπηψζεηο ηνπ ηνπξηζµνχ θαη ηεο ηνπξηζηηθήο 

αλάπηπμεο θαζψο θαη νη ελδερφκελεο νηθνλνκηθέο, θνηλσληθέο, πνιηηηζκηθέο θαη 

πεξηβαιινληηθέο κεηαιιάμεηο πνπ ππέζηε ε ηνπηθή θνηλσλία ηεο Ρφδνπ, εμαηηίαο 

απηψλ αιιά θαη ην βαζκφ ζπλεηδεηφηεηαο ησλ θαηνίθσλ γηα ηηο αιιαγέο πνπ 

πξνέθπςαλ. 

 Ζ αλάπηπμε ηνπ ηνπξηζκνχ ζηε Ρφδν πξνθάιεζε θνηλσληθέο κεηαβνιέο σο 

πξνο ηα ήζε, ηηο αμίεο θαη ηηο ζπλήζεηεο. Ζ ηνπηθή θνηλσλία είλαη αξλεηηθή 

πξνο ηνπο εζσηεξηθνχο κεηαλάζηεο πνπ πήγαλ λα εξγαζηνχλ ζηελ Ρφδν. 

 

 Ζ αλάπηπμε ηνπ ηνπξηζκνχ ζηε Ρφδν πξνθάιεζε νηθνλνκηθέο κεηαβνιέο.  

 

 Ζ αλάπηπμε ηνπ ηνπξηζκνχ ζηε Ρφδν πξνθάιεζε αιινίσζε ζην θπζηθφ 

πεξηβάιινλ. 

 

 Ζ αλάπηπμε ηνπ ηνπξηζκνχ ζηε Ρφδν πξνθάιεζε γεσγξαθηθή θαη 

θνηλσληθή θηλεηηθφηεηα. 

 

Πξνζαξκνγή ηνπηθήο νηθνλνκίαο ζηηο ηνπξηζηηθέο απαηηήζεηο: Οη ηνπηθνί 

επηρεηξεκαηίεο γηα λα αληαπνθξηζνχλ ζηελ απμαλφκελε δήηεζε, έρνπλ αιιάμεη ην 

ζρεδηαζκφ ησλ πξντφλησλ ηνπο, (αλακλεζηηθά δψξα, θαιιηηερληθέο δεκηνπξγίεο θιπ) 

πξνθεηκέλνπ απηά λα ζπκθσλνχλ πεξηζζφηεξν κε ηηο πξνηηκήζεηο ησλ θαηαλαισηψλ. 

Ο λένο επαγγεικαηηθφο θψδηθαο είλαη απνηέιεζκα ηεο παξαθκήο ησλ παξαγσγηθψλ 

ζρέζεσλ θαη ην ζχζηεκα αλαπαξάγεηαη κέζσ κεραληζκψλ θαη νηθνλνκηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ πνπ βαζίδνληαη ζηελ εμαπάηεζε ηνπ αγνξαζηηθνχ θνηλνχ. ε απηά 

ηα πιαίζηα, ε επαγγεικαηηθή επηηπρία πνπ βαζίδεηαη ζηελ αληηθνηλσληθή 

ζπκπεξηθνξά, ζηελ θνηλσληθή ππνθξηζία, ζηε δνπινπξέπεηα, ζηελ εμαπάηεζή ηνπ 

θνηλνχ θαη ζην βαζκφ πνπ ν θαζέλαο ρξεζηκνπνηεί ηνλ άιινλ ζαλ αληηθείκελν, 

κνηξαία θαηαιήγεη ζηελ απην-αιινηξίσζε ηνπ. Ζ εκπνξεπκαηνπνίεζε-

ηνπξηζηηθνπνίεζε ηεο ηέρλεο, απνζηεσκέλε απφ ηηο αμίεο ηεο ιατθήο παξάδνζεο, 

παξαηεξείηαη έληνλα ζηα πιαίζηα ηεο ηνπξηζηηθήο θαηαλάισζεο. Σν θξηηήξην κηαο 

κνπζηθήο εθδήισζεο, ελφο ιατθνχ παλεγπξηνχ θιπ, είλαη «ε εκπνξηθή ηνπο επηηπρία» 

θαη ε ζρέζε ηνπο κε ηε κφδα. (Λνχπα, 2009)  

   Ο ηνπξηζκφο ζπρλά νδεγεί ζε παξαβαηηθέο ζπκπεξηθνξέο (εθιεκαηηθφηεηα, 

αιθννιηζκφο, λαξθσηηθά θ.ά) παξφιν απηά, ζηελ Ρφδν παξαηεξνχληαη κφλν 

θαηλφκελα ραιάξσζεο εζψλ θαη αμηψλ. πλεπψο ε ηνπξηζηηθή αλάπηπμε δελ επέθεξε 
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ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηηο αμίεο, ζηα έζηκα θαη ζηελ νηθνγέλεηα παξφηη πνπ 

επεξεάζηεθαλ αιιά θαηάθεξαλ λα πεξηνξίδνληαη. 

Οηθνλνκηθέο επηπηώζεηο: Με ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ ε ζεκαληηθφηεηα ηνπ 

ηνπξηζκνχ γηα ηελ νηθνλνκία ηεο Ρφδνπ έγηλε φιν θαη πην αηζζεηή ζηνπο θαηνίθνπο 

ηεο, εηδηθά ηα άηνκα πνπ απαζρνινχλαη άκεζα κε ηνλ ηνπξηζκφ θαηαιαβαίλνπλ φιν 

θαη πεξηζζφηεξν ηελ εμάξηεζε απν απηφλ. Ζ νηθνλνκηθή αιιά θαη ε θνηλσληθή δσή 

ησλ θαηνίθσλ ηνπ λεζηνχ εμαξηάηαη ζρεδφλ κφλν απφ ηνλ ηνπξηζκφ απφ ηελ ζηηγκή 

πνπ είλαη ν κφλνο ππεχζπλνο γηα ηελ πξνζθνξά ζέζεσλ απαζρφιεζεο. Οη ζέζεηο 

εξγαζίαο δελ αθνξνχλ κφλν ηηο επηρεηξήζεηο αιιά θαη ηνλ δεκφζην ηνκέα. 

   Ζ ηνπξηζηηθή κνλνθαιιηέξγεηα, απνηέιεζκα ησλ επηινγψλ αλάπηπμεο, πξνθάιεζε 

αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζε φια ηα επίπεδα φπσο: εμάξζξσζε ηνπ παξαγσγηθνχ ηζηνχ 

θαη ηελ πιήξε εμάξηεζε ησλ θαηνίθσλ ηνπο γηα ηελ ηθαλνπνίεζε βαζηθψλ αλαγθψλ 

απφ ην θέληξν, αχμεζε ηνπ θφζηνπο δσήο, δηείζδπζε λέσλ αμίσλ ζηηο ηνπηθέο 

θνηλσλίεο, εγθαηάιεηςε ηνπ πξσηνγελή ηνκέα θιπ. Σα άηνκα είλαη εγθισβηζκέλα ζηε 

κνλνθαιιηέξγεηα ηνπ ηνπξηζκνχ θαη πιεξψλνπλ ην ηίκεκα. Απφ ηε κηα ε εμεηδίθεπζε 

θαη απφ ηελ άιιε ην εχζξαπζην ζηηο δηεζλείο ζπγθπξίεο πξντφλ, κπνξεί λα παξαιχζεη 

ηελ ηνπηθή νηθνλνκία. ήκεξα, ιφγσ ηνπ φηη δελ εηζπξάηηνπλ ηα αλακελφκελν 

νηθνλνκηθά νθέιε, ε ηνπηθή θνηλσλία είλαη πεξηζζφηεξν ερζξηθή κε ηνπο ηνπξίζηεο 

θαη ηνπο μέλνπο, ηδηαίηεξα κε απηνχο πνπ έξρνληαη ζηε Ρφδν λα δεκηνπξγήζνπλ 

επηρεηξήζεηο. Οη πεξηζζφηεξνη απνδίδνπλ επζχλεο ζηηο αξρέο, γηα ηνλ «πξφρεηξν» 

ηνπξηζηηθφ πξνγξακκαηηζκφ ηνπ λεζηνχ θαη πηζηεχνπλ φηη δελ βνήζεζαλ ηνλ ηφπν λα 

αλαπηχμεη άιιεο κνξθέο ηνπξηζκνχ, ψζηε λα απνθεπρζεί ε ηνπξηζηηθή «παξαθκή» 

πνπ έρεη δπζκελείο επηπηψζεηο ζηελ νηθνλνκία ηνπ λεζηνχ. Αλαγλσξίζηεθε ε αλάγθε 

λα ιεθζνχλ κέηξα πνπ λα ζπκπεξηιακβάλνπλ ηηο ζηξαηεγηθέο πνπ ζα ηνπο 

πξνζηαηεχζνπλ απφ ηηο «δηαθπκάλζεηο». Δληνχηνηο παξαδέρηεθαλ, φηη θαη ε ηνπηθή 

θνηλσλία πξέπεη λα πξνεηνηκαζηεί θαη λα πάξεη θάπνηα κέηξα γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ 

πεξηβάιινληνο θαη ησλ πνιηηηζηηθψλ πφξσλ θαη φηη είλαη απαξαίηεηε κηα βηψζηκε 

πξνζέγγηζε, ψζηε λα δηαηεξεζνχλ ηα νθέιε απφ ηνλ ηνπξηζκφ αιιά θαη λα γίλεη 

πξνζπάζεηα λα ζηεξίδεηαη ην λεζί ιηγφηεξν ζε απηφλ. Ζ ηνπξηζηηθή βηνκεραλία ζηε 

Ρφδν φπσο απνδεηθλχεηαη, ππήξμε ν ζεκαληηθφηεξνο ηνκέαο νηθνλνκηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο θαη ε θχξηα πεγή αλάπηπμεο ησλ ηειεπηαίσλ 50 εηψλ. Ο ηξφπνο 

φκσο ηεο ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο, νδήγεζε ηειηθά ηε Ρφδν ζε πεξηνρή δχν ηαρπηήησλ, 

θαζψο ε θαηαλνκή ησλ θαηαιπκάησλ πεξηνξίδεηαη ζηελ αλαηνιηθή πιεπξά ηνπ 

λεζηνχ. (Λνχπα, 2009) 

   Παξά ηηο αξλεηηθέο επηπηψζεηο ηνπ ηνπξηζκνχ νη ληφπηνη έρνπλ ζεηηθή ζηάζε γηα 

ηελ αλάπηπμε ηνπ ηνπξηζκνχ δηφηη ηα νθέιε πνπ δέρνληαη απφ απηφλ είλαη 

κεγαιχηεξα απφ ηα θφζηε. Απηφ κπνξεί λα θαλεί θαη απν πξφζθαηα γεγνλφηα πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζην Φαιεξάθη κε ηνπο Άγγινπο ηνπξίζηεο πνπ παξά ηηο 

αξλεηηθέο πξάμεηο ηνπο, νη ληφπηνη επηρεηξακαηίεο ζα ηνπο δερηνχλ ζηα μελνδνρεία 

ηνπο. Ζ ηνπηθή θνηλσλία είλαη αλήζπρε θαη αλχκπνξε λα δξάζεη έηζη παγηδεχνληαη 

ζηηο επελδχζεηο ηνπο ρσξίο απνηειεζκαηηθή ιχζε. Οη γξήγνξνη ξπζκνί αλάπηπμεο ηνπ 

ηνπξηζκνχ είρε ζαλ απνηέιεζκα λα κεησζεί ε πνηφηεηα ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξνηφληνο. 
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Δπηπηώζεηο από ηνπο Tours Operators: O ηνπξηζµφο ηεο Ρφδνπ αλαπηχρζεθε µε 

ξαγδαίνπο ξπζµνχο ηε δεθαεηία ηνπ 1990 θζάλνληαο απφ 8,1 εθαη. δηαλπθηεξεχζεηο 

ην 1990 ζε 10,8 εθαη. ην 1999. Απηφ ζπλέβε φρη γηαηί ην πέηπραλ νη ηνπξηζηηθνί 

θνξείο µε ηηο ελέξγεηέο ηνπο, αιιά επεηδή απηή ήηαλ ε επηινγή ησλ Tour Operators. 

Όηαλ άιιαμε ε πνιηηηθή ησλ Tour Operators, θαλείο θνξέαο ηεο Διιάδαο ή ηεο Ρφδνπ 

δελ µπφξεζε λα αλαθφςεη ηελ πησηηθή πνξεία ηεο ηνπξηζηηθήο θίλεζεο αθνχ δελ 

έγηλαλ εγθαίξσο νη θαηάιιειεο ελέξγεηεο. Απηφ είρε σο απνηέιεζµα λα µεησζνχλ νη 

δηαλπθηεξεχζεηο ζε 8,6 εθαη. ην 2003. (EOT 2003) 

    χµθσλα µε ηνλ Λνγνζέηε θαηά ηελ ηειεπηαία πεληαεηία έλα πνζνζηφ ηνπ 

αιινδαπνχ ηνπξηζµνχ πνπ ζηαζεξά μεπεξλά ην 50% ζπγθεληξψλεηαη ζην ηξίµελν, 

ηεο ηνπξηζηηθήο αηρµήο (Ηνχιηνο – επηέµβξηνο). ε παξαδνζηαθνχο ηνπξηζηηθνχο 

πξννξηζµνχο φπσο ε Κξήηε, ε Κέξθπξα θαη ε Ρφδνο, ην πνζνζηφ απηφ είλαη αθφµα 

µεγαιχηεξν θαη ζπλνδεχεηαη µάιηζηα µε µηα παξάιιειε µείσζε ηνπ µέζνπ φξνπ 

εµεξψλ δηαµνλήο. πγθεθξηµέλα ζηελ πεξίπησζε ηεο Ρφδνπ µε βάζε ηα ζηνηρεία ησλ 

αθίμεσλ ηνπ νξγαλσµέλνπ ηνπξηζµνχ ηεο πεξηφδνπ 1998-2001, νη µήλεο ηεο 

ηνπξηζηηθήο αηρµήο ζπγθεληξψλνπλ µέζν εηήζην πνζνζηφ 55,6% µε απμεηηθέο ηάζεηο 

αθνχ ην 2001 ζπγθέληξσζε ην 56,50%, ελψ νη ππφινηπνη µήλεο (Απξίιηνο, Μάηνο, 

Ηνχληνο θαη Οθηψβξηνο) ζπγθεληξψλνπλ ην 43,8%, απφ ην νπνίν ν Απξίιηνο 

ζπµµεηέρεη µε πνζνζηφ θάησ ηνπ 5%. (Λνγνζέηεο, 2002) 

Κνηλωληθή θηλεηηθόηεηα: Καζψο νη δξαζηεξηφηεο κεηαηξέπνληαη φιν θαη 

πεξηζζφηεξν ζε νηθνλνκηθέο παξαηεξείηαη κηα αλνδηθή ηάζε θνηλσληθήο 

θηλεηηθφηεηαο δίλνληαο έηζη ηελ δπλαηφηεηα ζηνπο θάηνηθνπο ηεο Ρφδνπ λα 

αζθήζνπλ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα. Οη πξψηνη επηρεηξεκαηηέο παξνπζηάζηεθαλ 

ρσξίο γλψζεηο ζηνλ ηνκέα απηφλ, ζπλήζσο μεθηλνχζαλ ηηο επηρεηξεκαηηθέο ηνπ 

δξαζηεξηφηεηεο ζαλ απνηέιεζκα ηδηνθηεζίαο θάπνηνπ νηθνπέδνπ. 

   Ζ αλάπηπμε ηνπ ηνπξηζκνχ είρε ζαλ απνηέιεζκα ηελ άλνδν ησλ θαηψηεξσλ 

θνηλσληθψλ ζηξσκάησλ αιιά έδσζε θαη ηελ δπλαηφηεηα ζηελ λεφηεξε ειηθία (18-25) 

λα εξγαζηνχλ εμαζθαιίδνληαο ηνπο νηθνλνκηθή αλεμαξηεζία. Πνιινί λένη 

αλεμάξηεηα κε ην επίπεδν κφξθσζεο ηνπο απνθάζηζαλ λα αθνινπζήζνπλ ηελ 

επηρείξεζε ησλ νηθνγελείσλ ηνπο. 

Κνηλωληθή δηαθνξνπνίζε: Ζ Ρφδνο ππνδέρηεθε ηνλ ηνπξηζκφ δηαηεξψληαο ηηο 

παξαδφζεηο θαη ηηο αμίεο ηεο, νη ηνπξίζηεο πνπ ηελ επηζθέθηεθαλ είδαλ ηα ηνπηθά 

έζηκα, παξαδφζεηο θαη έλησζαλ ηελ θηινμελία ηεο αθνχ νη ίδηνη θάηνηθνη ηνπο 

εμππεξεηνχζαλ, ηνπο μελαγνχζαλ θ.ά. Με ηνλ θαηξφ φκσο θαη θαζψο ν ηνπξηζκφο 

αλαπηπζζφληαλ ζηελ πεξηνρή, νη θάηνηθνη άξρηζαλ λα βιέπνπλ ην θέξδνο θαη 

μεθίλεζαλ λα θζείξνληαη. Ζ Ρφδνο θαηέιεμε απν έλα παηξνπαξάδνην θαη θηιφμελν 

λεζί ζε κηα ηνπξηζηηθή βηνκεραλία. 

   Σα νηθνλνκηθά πιενλεθηήκα πνπ είρε απνθηήζεη ε Ρφδνο απφ ηελ απφθηεζε 

ρξήκαηνο θαζψο θαη ησλ ζπλαιιαγκαηηθψλ δηαθνξψλ είρε ζαλ απνηέιεζκα λα 

δεκηνπξγήζεη κηα ηζρπξή ηάμε εκπφξσλ θαη επηρεηξεκαηηψλ. Οη θαινί κηζζνί 



38 
 

βνήζεζαλ ηηο ρακειφηεξεο ηάμεηο λα αλέβνπλ θαη δηακφξθσζε δηαθνξεηηθά 

θαλαηαισηηθά πξφηππα απφ ηα πξνεγνχκελα ζηα νπνία νη θάηνηθνη ραξαθηεξίδνληαλ 

απν ππεξ θαηαλάισζε θαη επηδεμηφηεηα.  

   Ζ αλάπηπμε ηεο αγνξάο αθηλήησλ θαη ηαπηφρξνλε δφκεζε ζηηο παξάθηηεο πεξηνρέο 

ηεο Ρφδνπ, πξνζιακβάλεη ηαρείο ξπζκνχο ηελ ηειεπηαία δεθαεηία ιφγσ ηνπ φηη 

εληζρχεη ηελ «αίζζεζε πινχηνπ». Απηή ε αίζζεζε πινχηνπ «ζπκβάιιεη ζε κηα 

ηδηφηππε θαηάζηαζε, φπνπ παξά ηελ ππνρψξεζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο, ε δήηεζε 

θαη ε δαπάλε ζπληεξνχληαη ζε πςειά επίπεδα». ( Πειαγίδεο 2006) 

    Ζ εχθνιε θαη ζεκαληηθή εηζξνή ρξήκαηνο νδήγεζε ζε αθξαίεο νηθνλνκηθέο 

ζπκπεξηθνξέο ησλ πεξηζζφηεξσλ, θπξίσο ησλ εζσηεξηθψλ κεηαλαζηψλ πνπ πίζηεπαλ 

φηη απηφ ζα ζπλερηζηεί θαη ζην κέιινλ, κε απνηέιεζκα ζήκεξα λα επηζηξέθνπλ 

ζρεδφλ φινη ζηελ αξρηθή ηνπο θαηάζηαζε. Ζ λεφπινπηε ηάμε κε ηελ επηδεηθηηθή 

θαηαλάισζε θαη ηνλ ηξφπν δσήο ηεο, θαηαιακβάλεη ηελ θνξθή ηεο ππξακίδαο ηεο 

θνηλσληθήο δνκήο, ζπληζηά πξφηππν γηα ηελ θνηλσλία θαη νη ηάμεηο πνπ βξίζθνληαη ζε 

θαηψηεξεο βαζκίδεο ηεο θνηλσληθήο ηεξαξρίαο, πηνζεηνχλ θαζηεξσκέλνπο θψδηθε 

ζπκπεξηθνξάο. Σειηθά ε ππφιεςε ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο, ζηεξίδεηαη ζηελ 

νηθνλνκηθή δχλακε θαη ζηα κέζα κε ηα νπνία κπνξεί θαλείο λα δείμεη ηνλ πινχην. ε 

απηά ηα πιαίζηα νξηζκέλα αγαζά θαη ππεξεζίεο ηαπηίδνληαη κε ζχκβνια θνηλσληθήο 

ζέζεο θαη απνθηνχλ ηδηαίηεξε ζεκαζία.Με ηελ νηθνλνκηθή επρέξεηα πνπ απνθηήζεθε 

απφ ηελ αλάπηπμε ηνπ ηνπξηζκφ, νη Ρνδίηεο δελ επέλδπαλ ζηε κφξθσζε.  Μέρξη ηε 

δεθαεηία ηνπ 80 νη θνπέιεο ζπάληα ζπνχδαδαλ θαη ηα αγφξηα ζηξέθνληαλ 

επαγγεικαηηθά ζηα ηνπξηζηηθά επαγγέικαηα ή ζηηο επηρεηξήζεηο ηνπ παηέξα. ηξνθή 

ζηηο ζπνπδέο παξαηεξείηαη απφ ην 1990 θαη κεηά, αθφκα θαη ζε απηνχο πνπ έρνπλ ηηο 

πξνυπνζέζεηο λα αζρνιεζνχλ ζηηο νηθνγελεηαθέο επηρεηξήζεηο. Έλα απφ ηα ζεηηθά ηεο 

νηθνλνκηθήο επεκεξίαο επνκέλσο ήηαλ ε δπλαηφηεηα ησλ γνληψλ λα ζπνπδάζνπλ ηα 

παηδηά ηνπο θαη ην έθαλαλ. Πνιινί επέλδπζαλ ζηηο ζπνπδέο ησλ παηδηψλ ζηελ Διιάδα 

ή ην εμσηεξηθφ αθφκα θαη νη ρακειφηεξεο θνηλσληθέο ηάμεηο. Έθδειε φκσο είλαη ε 

ζηήξημε ηνπ κνξθσηηθνχ θαη αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

ηνπξηζκνχ, δει. ηνπξηζηηθέο θαη νηθνλνκηθέο ζπνπδέο, κε ζηφρν ηελ απνξξφθεζή 

ηνπο ζηνλ ηνπξηζηηθφ ηνκέα. Ο ηνπξηζκφο φκσο, επέθεξε αιιαγέο θαη ζηηο επί κέξνπο 

θνηλσλίεο ησλ πεξηνρψλ ηεο ππαίζξνπ ηνπ λεζηνχ, ηδηαίηεξα ζε απηέο πνπ 

ελεπιάθεζαλ ζηελ ηνπξηζηηθή δηαδηθαζία. ( Λνχπα, 2009) 

   Καηά ηα πξψηα ρξφληα ηεο ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο εκθαλίζηεθαλ ηα πξψηα 

θαηλφκελα αζέκηηεο θεξδνζθνπίαο, πνιινί είραλ επελδχζεη ζηνλ ηνπξηζκφ θαη 

απνζθνπνχζαλ ζην γξήγνξν θαη εχθνιν ρξήκα ρξεζεκνπνηφληαο κε ζεκηηνχο 

ηξφπνπο πψιεζεσλ. Με ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ πνιιέο ζπλήζεηο εμαθαλίζηεθαλ θαη 

άιιεο κεηαηξάπεθαλ έηζη ψζηε λα αθνινπζνχλ ηνλ ζχγρξνλν ηξφπν δσήο. 

Δπνρηθόηεηα: Σελ ηειεπηαία πεληαεηία έλα πνζνζηφ ηνπ αιινδαπνχ ηνπξηζκνχ πνπ 

ζηαζεξά μεπεξλά ην 50 % ζπγθεληξψλεηαη ζην ηξίκελν ηεο ηνπξηζηηθήο αηρκήο πνπ 

είλαη απφ ηνλ Ηνχιην κέρξη θαη ην επηέκβξην. Απηφ κάιηζηα ζπλνδεχεηαη θαη κε 

παξάιιειε κείσζε ηνπ κέζνπ φξνπ εκεξψλ δηακνλήο. πγθεθξηκέλα νη κήλεο ηεο 



39 
 

ηνπξηζηηθήο αηρκήο ζπγθεληξψλνπλ κέζν εηήζην πνζνζηφ 55,6 % κε απμεηηθέο ηάζεηο 

ελψ νη ππφινηπνη κήλεο ζπγθεληξψλνπλ ην 43,8 % απφ ην νπνίν ν Απξίιηνο 

ζπκκεηέρεη κε πνζνζηφ θάησ ηνπ 5 %. Ο Απξίιηνο έρεη ραζεί ζρεδφλ γηα ηε Ρφδν θαη 

ε φπνηα θίλεζε παξνπζηάδεη, νθείιεηαη ζην καζεηηθφ ηνπξηζκφ θαη ζηνλ ηνπξηζκφ 

ησλ ενξηψλ ηνπ 16 Πάζρα ησλ θαζνιηθψλ, αθνχ ηα ηειεπηαία ρξφληα ηα ζεξηλά 

πξνγξάκκαηα ησλ νξγαλσηψλ ηαμηδηψλ αξρίδνπλ κηα εβδνκάδα πξηλ ην Πάζρα, ελψ 

κεγάινη αγγιηθνί νξγαληζκνί ζεσξνχλ ηνλ Απξίιην φηη αλήθεη ζηνπο ρεηκεξηλνχο 

κήλεο απφ πιεπξάο θαηάξηηζεο πξνγξακκάησλ. ( αββίδνπ, 2010) 

    Απφ ηελ αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ δξαζηεξηφηεηαο ησλ μελνδνρείσλ ηεο 

Ρφδνπ, απνδεηθλχεηαη φηη ζε εηήζηα βάζε δξαζηεξηνπνηείηαη κφιηο ην 48%-49% ηνπ 

παξαγσγηθνχ δπλακηθνχ θαη φηη πάλσ απφ ην 50% ηεο ζπλνιηθήο ηνπο 

δξαζηεξηνπνίεζεο πξαγκαηνπνηείηαη ην ηξίκελν Ηνπιίνπ - επηεκβξίνπ κε 

πιεξφηεηεο πνπ μεπεξλνχλ ην 100%, ελψ ζηνπο ππφινηπνπο κήλεο ηεο ηνπξηζηηθήο 

πεξηφδνπ νη πιεξφηεηεο θπκαίλνληαη απφ 35%-65%. Ζ ρακειή θεξδνθνξία δελ 

επλνεί ηηο λέεο επελδχζεηο, απφδεημε φηη φζεο μελνδνρεηαθέο έγηλαλ ηα ηειεπηαία 

ρξφληα ζηε Ρφδν, πξαγκαηνπνηήζεθαλ απφ πθηζηάκελεο επηρεηξήζεηο, πνπ έθαλαλ 

ρξήζε ησλ αθνξνιφγεησλ εθπηψζεσλ ηνπ αλαπηπμηαθνχ λφκνπ θαη απφ επηρεηξήζεηο 

ζηηο νπνίεο ζπκκεηέρνπλ θαη νξγαλσηέο ηαμηδηψλ πνπ εμαζθαιίδνπλ ηε πειαηεία 

ηνπο. Ζ επνρηθφηεηα επεξεάδεη αξλεηηθά θαη ηηο ελδηάκεζεο επηρεηξήζεηο, απφ ηηο 

νπνίεο νη πην αληηπξνζσπεπηηθέο είλαη νη αεξνπνξηθέο εηαηξίεο charters κε ηηο νπνίεο 

δηαθηλείηαη πάλσ απφ ην 85% ηνπ δηεζλνχο ηνπξηζκνχ ζηνπ λεζησηηθνχο 

πξννξηζκνχο. Οη εηαηξίεο απηέο αιιά θαη ηα ινηπά ζπκβαηηθά κεηαθνξηθά κέζα δελ 

είλαη δπλαηφλ λα δεζκεχζνπλ θαη ηα κέζα ηνπο γηα λα αληαπνθξηζνχλ ζηελ απμεκέλε 

δήηεζε ηεο αηρκήο θαη ηνπο άιινπο κήλεο λα κε πξαγκαηνπνηνχλ ην κεηαθνξηθφ έξγν 

πνπ ζα ηνπο εμαζθαιίδεη ηε βησζηκφηεηα ηνπο. Γελ είλαη ιίγεο νη θνξέο πνπ γηα ηε 

δηαηήξεζε ησλ πηήζεσλ ζηνπο αθξαίνπο κήλεο, νη εηαηξίεο δεηνχλ απφ ηνπο θνξείο 

ηνπ πξννξηζκνχ λα ηνπο εμαζθαιίδνπλ έλα πνζνζηφ ζέζεσλ ζην αεξνπιάλν ηνπο. Ζ 

επνρηθφηεηα επεξεάδεη θαη ηνπο ίδηνπο ηνπο ηνπξίζηεο, αθνχ ζηε πεξίνδν ηεο αηρκήο 

πθίζηαληαη φιεο ηηο ζπλέπεηεο απφ ηελ έμαξζε ησλ πεξηβαιινληνινγηθψλ 

πξνβιεκάησλ. Ζ κεγάιε πιεηνςεθία ησλ ηνπξηζηψλ αλαδεηνχλ ζηηο δηαθνπέο ηνπο, 

ηηο ζπλζήθεο εθείλεο πνπ ζα ηνπο εξεκήζνπλ θαη ζα ηνπο αλαδσνγνλήζνπλ, ζπλζήθεο 

πνπ δε ζα ζπλαληνχλ ζηνπο κήλεο αηρκήο. Γελ είλαη ηπραίν ην γεγνλφο φηη ηα 

πεξηζζφηεξα παξάπνλα πνπ θηάλνπλ ζηα γξαθεία ηνπ ΔΟΣ πξνέξρνληαη θαηά θαλφλα 

απφ ηνπο θαινθαηξηλνχο ηνπξίζηεο (Λνγνζέηεο, 2004). 

Γεωγξαθηθή θηλεηηθόηεηα: Ζ αλάπηπμε ηνπ ηνπξηζκνχ ζην λεζί ηεο Ρφδνπ 

δεκηνχξγεζε θαηλφκελα γεσγξαθηθήο θηλεηηθφηεηαο παξά ησλ πνιιψλ επθαηξηψλ 

απαζρφιεζεο, ζηξέθνληαο ηελ πξνζνρή ηνπο ζηηο ηνπξηζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

ππνθαζηζηψληαο ηηο δξαζηεξηφηεηεο γήο θαη παξαδνζηαθψλ αζρνιηψλ πνπ ππήξραλ. 

Οη απαζρφιεζεηο ινηπφλ, κεηαηξάπεθαλ ζε επθαηξηαθέο θαη επνρηθέο αιιά θαη γηα 

ηελ απφθηεζε ελφο παξαπάλσ εηζνδήκαηνο. 

   Ζ εγθαηάιεηςε ηνπ αγξνηηθνχ ηνκέα θαη ε ζπξξίθλσζε ηεο βηνκεραλίαο, νδήγεζε 

ηε Ρφδν ζηελ απφιπηε εμάξηεζε εηζαγσγήο αγξνηηθψλ θαη άιισλ πξντφλησλ απφ ηελ 
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Διιάδα θαη ην εμσηεξηθφ. Σν λεζί έρεη ηηο πξνυπνζέζεηο αλάπηπμεο ηεο γεσξγίαο θαη 

ηεο θηελνηξνθίαο, αιιά δελ ππάξρνπλ πνιινί άλζξσπνη ζήκεξα πνπ λα ζέινπλ λα 

ζπλερίζνπλ απηέο ηηο εξγαζίεο. ηαδηαθά, δελ ζα είλαη δπλαηφ λα «δηδαρζνχλ» απηέο 

νη δεμηφηεηεο ζηηο κειινληηθέο γελεέο θαη ην λεζί κάιινλ ζα θαηνηθεζεί κφλν απφ 

ηνπξηζηηθνχο επηρεηξεκαηίεο θαη ην εξγαηηθφ δπλακηθφ ηνπο.Ζ θιεηζηή θνηλσλία ηεο 

Ρφδνπ δέρεηαη ζπλερψο ηελ «επίζεζε» εηζξνήο πιεζπζκψλ απφ ηα γχξσ λεζηά αιιά 

θαη απφ δηάθνξα κέξε ηεο Διιάδαο. Απηφ επαιεζεχεηαη ηφζν απφ ηα δεκνγξαθηθά 

δεδνκέλα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο απνγξαθέο ηεο ζηαηηζηηθήο ππεξεζίαο, φζν θαη 

απφ ηηο καξηπξίεο ησλ θαηνίθσλ θαη ησλ θνξέσλ. Ο επαλαπαηξηζκφο ζην ηέινο ηεο 

δεθαεηίαο ηνπ 70, ε εζσηεξηθή κεηαλάζηεπζε σο θαη εμνρή δπλακηθή ηνπ «ρψξνπ», ε 

εγθαηάζηαζε ησλ νηθνλνκηθψλ κεηαλαζηψλ θαζψο θαη ησλ αιινδαπψλ γπλαηθψλ πνπ 

είλαη παληξεκέλεο κε ληφπηνπο, απνηέιεζαλ ηνλ ζεκαληηθφηεξν παξάγνληα ν νπνίνο 

επέδξαζε ζηελ αζηηθή κεγέζπλζε ηεο πεξηνρήο, ζηελ ηερλεηή κεηαβνιή ηεο δνκήο 

ηνπ πιεζπζκνχ., ζηηο πνιηηηζκηθέο ζπκπεξηθνξέο θαη ζηελ πιεζπζκηαθή ζπξξίθλσζε 

ησλ πεξηνρψλ ηεο ππαίζξνπ, δηακνξθψλνληαο έηζη ηελ δεκνγξαθηθή εηθφλα ηεο 

Ρφδνπ θαη έλα λέν πνιππνιηηηζκηθφ πεξηβάιινλ, πνπ ζπλππάξρνπλ νη παξαδνζηαθέο 

κε ηηο κνληέξλεο θαη κεηακνληέξλεο ηάζεηο. ( Λνχπα, 2009) 

   Ζ είζνδνο ησλ κεηαλάζησλ ζηελ Ρφδν παξά ηελ αιινίσζε ηεο ηνπηθήο ηαπηφηεηαο 

βνήζεζε ζηελ κεηαθνξά ησλ παξαδψζεσλ ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο. Οη νηθνλνκηθνί 

κεηαλάζηεο παξά ηηο πνιηηηζκηθέο, ζξεζθεπηηθέο θαη γισζζηθέο πνιπκνξθίεο 

εληάρζεθαλ ζηελ θνηλσλία. 

    Αζηηθνπνηήζε: Οη νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο ζηα πξψηα ρξφληα αλάπηπμεο ηνπ 

ηνπξηζκνχ δηεπθφιπλαλ ηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο λα αλαπηπρζνχλ θαη ε ζπγθέληξσζε 

ηνπ πιεζπζκνχ ζηε ηφηε κε αζηηθή Ρφδν πξνθάιεζε δίαθνξα θνηλσληθά θαηλφκελα. 

πλεπψο, ν ηνπξηζκφο κεηέηξεςε ηελ Ρφδν απφ κηα ήζπρε πφιε ζε κηα αθκάδνπζα 

πφιε. Ζ αζηηθνπνίεζε έρεη πνιιέο ζεηηθέο θαη αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ζε κηα ρψξα ή 

ηνπηθή θνηλσλία. Θεηηθέο, γηαηί απμάλεη ηελ βηνκεραληθή παξαγσγή θαη βειηηψλεη 

ζηαδηαθά ηηο ππεξεζίεο , θαη αξλεηηθέο γηαηί νη πφιεηο είλαη έλα ηερλεηφ πεξηβάιινλ 

πνπ αλαγθάδεη ηνπο αλζξψπνπο λα δνπλ ζε ζπλζήθεο πνπ ήηαλ ηειείσο άγλσζηεο 

ζην παξειζφλ. Δπηπιένλ, ε ζπγθέληξσζε πνιιψλ αλζξψπσλ ζε κηθξφ ρψξν επλνεί ηε 

ξχπαλζε ηνπ πεξηβάιινληνο, δπζθνιεχεη ηηο πξνζσπηθέο ζρέζεηο θαη πξνθαιεί 

παζνινγηθά θνηλσληθά θαηλφκελα, φπσο είλαη ε αχμεζε ηεο εγθιεκαηηθφηεηαο θαη ε 

δηάδνζε ησλ λαξθσηηθψλ. Πνιχ κεγάιν πξφβιεκα είλαη θαη ε αχμεζε ηνπ θφζηνπο 

δσήο , γηαηί ε επηβίσζε ησλ πφιεσλ απαηηεί πνιιά κεγάια έξγα. 

    Σα κνξθνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ εθθξάδνπλ ηελ πνζνηηθή θαη πνηνηηθή φςε 

ηεο Ρφδνπ ζήκεξα, είλαη ε κεγάιε πιεζπζκηαθή ζπγθέληξσζε, ε θαηαθφξπθε 

αχμεζε θαη δεκηνπξγία θαηαζηεκάησλ θαη πνιπθαηαζηεκάησλ πνπ δεκηνπξγνχλ κηα 

καδηθή θαηαλάισζε θαη ηα πνιενδνκηθά ζπγθξνηήκαηα πνπ θαιχπηνπλ κεγάιεο 

δνκεκέλεο πεξηνρέο. Σν θέληξν θαηαθιχδεηαη απφ επηρεηξήζεηο θαη ρψξνπο 

ςπραγσγίαο κε απνηέιεζκα ηε ζηαδηαθή ηνπ ππνβάζκηζε. Σν ελδηαθέξνλ ησλ 

επηρεηξεκαηηψλ πξνζαλαηνιίδεηαη ζηελ έληαζε ηεο ρξήζεο γεο ζε ζπγθεθξηκέλεο 

πεξηνρέο, κε ζθνπφ ηελ θεξδνζθνπία, ρσξίο λα ελδηαθέξνληαη γηα ηηο θνηλσληθέο 
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ζπλέπεηεο. Ζ απμεκέλε θηλεηηθφηεηα αλζξψπσλ θαη πφξσλ θαη ε αζηηθνπνίεζε, 

επέβαιιε απμεκέλνπο ξπζκνχο θπθινθνξίαο ησλ ηξνρνθφξσλ, νη νπνίνη αζθνχλ 

ηζρπξή πίεζε ζηνλ νκαιφ ηξφπν δσήο θαη ηελ ςπρνινγία ησλ θαηνίθσλ, κε 

απνηέιεζκα λα δπζρεξαίλνπλ ηελ παξακνλή ηνπο ζηελ πφιε θαη λα κεηαθηλνχληαη ζε 

πξνάζηηα πνπ δεκηνπξγνχληαη έμσ απφ απηήλ. Δθεί δνπλ θπξίσο νη αλψηεξεο 

εηζνδεκαηηθέο ηάμεηο. ( Λνχπα, 2009) 

Πεξηβάιινλ: ηε κεηαπνιεκηθή Ρφδν, ην πξφηππν ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο θαη ην 

γεληθφηεξν πιαίζην ηεο αλαπηπμηαθήο πξαθηηθήο πνπ αθνινπζήζεθε, ζηεξίρηεθε ζε 

κεγάιν βαζκφ ζηελ νηθνδνκή θαη ηνλ θαηαζθεπαζηηθφ θιάδν ζηε βάζε ηνπ νπνίνπ 

δνκνχληαη πνιπάξηζκεο ηνπξηζηηθέο επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Ζ αλαπηπμηαθή 

θηινζνθία απφ ηελ αξρή πξνζδνθνχζε ηα ζεκαληηθά κειινληηθά θέξδε απαζρφιεζεο 

θαη εηζνδήκαηνο θαη ζεψξεζε ζε κεγάιν βαζκφ ηηο φπνηεο πεξηβαιινληηθέο 

επηθπιάμεηο θαη ηηο απφςεηο πεξί νινθιεξσκέλεο αλάπηπμεο σο αληηαλαπηπμηαθέο, κε 

ξεαιηζηηθέο, αθφκα θαη «επηζθαιείο» γηα ην νηθνλνκηθφ κέιινλ ηεο πεξηνρήο. Ζ ηάζε 

απηή ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ελίζρπζε ηεο δήηεζεο αθηλήησλ, ε λνκηκνπνίεζε ηεο 

νηθνδνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζε θάζε γσληά ηεο παξάθηηαο δψλεο γηα ηελ απφθηεζε 

νηθνλνκηθψλ πξνζφδσλ, εληζρχεη νινέλα θαη πεξηζζφηεξν ηελ «πίεζε» γηα 

απνδπλάκσζε ηεο πεξηβαιινληηθήο πξνζηαζίαο. (Λνχπα, 2009) 

    Ζ ζπλερφκελε ρξήζε θαη εθκεηάιιεπζε ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο γηα ηελ 

θαηαζθεπή ηνπξηζηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ δεκηνχξγεζαλ αξθεηά πξνβιήκαηα, 

εηδηθνηέξα ζηηο παξάθηηεο πεξηνρέο. Βαζηθφο ιφγνο γηα ηελ ππνβάζκηζε ηνπ 

παξάθηηνπ πεξηβάιινληνο είλαη ε αζηηθνπνίεζε θαζψο ην 60% ηνπ πιεζπζκνχ αιιά 

θαη νη πεξηζζφηεξεο ηνπξηζηηθέο επελδχζεηο πξαγκαηνπνηνχληαη εθεί. Καλείο δελ 

κπνξνχζε λα θαληαζηεί ηηο αξλεηηθέο επηπηψζεηο πνπ έθξπβε ν καδηθφο ηνπξηζκφο 

θαηά ηα πξψηα ρξφληα ηεο ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο. 

    Ζ άπνςε φηη έλαο ηφπνο κπνξεί λα δερζεί ρσξίο πξνβιήκαηα ηφζνπο επηζθέπηεο 

φζνο είλαη ν πιεζπζκφο ηνπ, δελ θαίλεηαη λα επηβεβαηψλεηαη ζηελ πξνθεηκέλε 

πεξίπησζε, (Λνγνζέηεο, 2001) θαζψο ε Ρφδνο κε πιεζπζκφ 110.000, ίζν πεξίπνπ κε 

ηηο δηαζέζηκεο θιίλεο, αληηκεησπίδεη ζηελ πεξίνδν ηεο ηνπξηζηηθήο αηρκήο ζνβαξά 

πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα. Πεξηνρέο ακηγψο ηνπξηζηηθέο, φπσο ην Φαιεξάθη πνπ 

ην θαινθαίξη ππεξδηπιαζηάδνπλ ηνλ πιεζπζκφ ηνπο, ηνλ ρεηκψλα εξεκψλνπλ θαη 

κεηαηξέπνληαη ζε ηφπνπο-θαληάζκαηα. Ζ θπθινθνξηαθή ζπκθφξεζε, νη αηειείσηεο 

νπξέο ζηηο ζηάζεηο ησλ ηαμί θαη ησλ ιεσθνξείσλ (Λνγνζέηεο, 2001) θαη ην 

«ζηνίβαγκα» ζηα λπρηεξηλά θέληξα, απνδεηθλχνπλ φηη ν ηφπνο μεπέξαζε ηα φξηα ηεο 

θέξνπζαο ηθαλφηεηάο ηνπ. 

   Οη αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζην πεξηβάιινλ θαζψο θαη ε εθκεηάιιεπζε ηνπ ρσξίο 

κέηξν είραλ ζαλ απφηειεζκα ηελ αιινίσζε ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξνηφληνο θαη ηελ 

κεηψζε ηνπ αλακελφκελνπ νηθνλνκηθνχ θέξδνπο. Ο πξφρεηξνο πξνγξακκαηηζκφο 

αιιά θαη ε έιιεηςε δηαδηθαζηψλ ζπλεξγαζίαο αλάγθαζε ηελ θνηλσλίαο ηεο Ρφδνπ λα 

πηνζεηήζεη έλαλ θαηαιηζηηθφ ηξφπν δσήο. 
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πκπεξάζκαηα 

    Ζ θχζε ηνπ ηνπξηζκνχ είλαη ηέηνηα πνπ έρεη νδεγήζεη ζε κία πιεζψξα νξηζκψλ 

ηνπ θαηλνκέλνπ,  κέρξη θαη ζήκεξα δελ κπνξνχκε λα πνχκε φηη ππάξρεη έλαο κφλν 

γεληθά απνδεθηφο. Αθξηβήο  νξηζκφο είλαη δχζθνιν λα δσζεί επίζεο, ιφγν θαη ησλ 

δηαθνξεηηθψλ θηλήηξσλ πνπ έρεη θάζε θνξά ν ηνπξίζηαο. 

    Πξνηείλεηαη κηα λέα κνξθή ηνπξηζκνχ, ν ελαιιαθηηθφο ηνπξηζκφο, ζχκθσλα κε  

απηφλ νη άλζξσπνη αλαδεηνχλ έλα δηαθνξεηηθφ ηξφπν δηαθνπψλ ν νπνίνο ζπλδέεηαη 

κε ηελ πξνζηαζία ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο, ηεο ηνπηθήο θνπιηνπξαο, 

αληηκεηψπηζε πξνβιήκαηνο ηεο επηρηθφηεηαο αιιά θαη ηελ απνθπγή ηνπ καδηθνχ 

ηνπξηζκνχ 

    Ο ηνπξηζκφο κπνξεί λα απνηειέζεη ζεκαληηθφο παξάγνληαο γηα ηελ αλάπηπμε ησλ 

νηθνλνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ κηαο ρψξαο βειηηψλνληαο έηζη ηελ νηθνλνκία ζε εζληθφ 

ή θαη ηνπηθφ επίπεδν. Δπνκέλσο, νη θπβεξλήζεηο ζα πξέπεη λα είλαη ηθαλέο θαη 

πξφζπκεο λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηα κέζα πνπ δηαζέηνπλ πξνθεηκέλνπ λα αλαπηχμνπλ 

ηελ ηνπηθή ηνπξηζηηθήο ηνπο βηνκεραλία έρνληαο σο απνηέιεζκα αξθεηά νηθνλνκηθά 

νθέιε. 

    Ζ αλάπηπμε ηνπ ηνπξηζηηθνχ θιάδνπ κπνξεί λα ζπκβάιιεη ζηελ δεκηνπξγία 

ζέζεσλ εξγαζίαο θαζψο θαη ηελ αχμεζε ησλ εηζνδεκάησλ ηνπ ληφπηνπ πιεζπζκνχ 

κεγελζχλνληαο έηζη ηελ νηθνλνκία ηεο ρψξαο. Παξάιιεια φκσο δεκηνπξγνχληαη θαη 

θαηλφκελα παξανηθνλνκίαο θαη επνρηθφηεηαο κε απνηέιεζκαηα φπσο ε κείσζε 

δεκφζησλ εζφδσλ απφ θνξνδηαθπγή ιφγν παξανηθνλνκίαο αιιά θαη ηελ επνρηθή 

αλεξγεία. Ζ ζπλεηζθνξά ηνπ ζην ΑΔΠ ηεο ρψξαο αλέξρεηαη ζην 18,6 %  

πξνζθέξνληαο 860.500 ζέζεηο εξγαζίαο γηα ην 2016. 

    Γηα ηελ θνηλσλία ν ηνπξηζκφο ππήξμε “δίθνπν καραίξη” γηαηί ελψ βνήζεζε λα 

έξζνπλ ζε επαθή ιανί κε δηαθνξεηηθέο θνπιηνπξέο βνεζψληαο ηνπο λα αληαιιάμνπλ 

γλψζεηο εκπεηξίεο θαη απφςεηο είρε θαη ζαλ απνηέιεζκα ηελ αιιαγή ζε ήζε θαη έζηκα 

ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο, ηηο ζπγθξνχζεηο ληφπησλ κε ηνπο ηνπξίζηεο αιιά θαη 

θαηλφκελα κίκεζεο. 

    ε φηη αθνξά ην πεξηβάιινλ ν ηνπξηζκφο επηδξά πεξηζζφηεξν αξλεηηθά παξά 

ζεηηθά, ε κεγάιε ρξήζε λεξνχ, γήο θαη ελέξγεηαο θαζψο θαη ε ππνβάζκηζε ηνπο είλαη 

κία απν ηηο αξλεηηθέο επηπηψζεηο ηνπ ηνπξηζκνχ αιιά θαη κηά απν ηηο πην 

ζπλεζέζηεξεο. 

    Ο ηνπξηζκφο είλαη ζήκεξα ν ζεκαληηθφηεξνο αλαπηπζζφκελνο ηνκέαο ηεο 

ειιεληθήο νηθνλνκίαο, κε ηθαλνπνηεηηθά απνηειέζκαηα ζε παγθφζκην επίπεδν κίαο 

θαη θαηαηάζζεηαη ζηελ 24
ε
 ζέζε ζην θφζκν σο πξννξηζκφο ηνπξηζησλ γηα ην 2016. 

Γηα απηφ ε πξνζπάζεηα δηαηήξεζεο ηεο ρψξαο ζε κεγάια επίπεδα ηνπξηζηηθήο 

αληαγσληζηηθφηεηαο πξέπεη λα απνηειεί ζηφρν ζε εζληθφ θαη ηνπηθφ επίπεδν. 
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    Βιέπνπκε ινηπφλ, φηη ε ηνπηθή θνηλσλία ηεο Ρφδνπ ππέζηε θάπνηεο 

θνηλσληθνπνιηηηζηηθέο θαη νηθνλνκηθέο κεηαιιάμεηο εμαηηίαο ηνπ ηνπξηζκνχ θαη ηεο 

ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο. Ο ηνπξηζκφο ζηελ Ρφδν απνηειεί ηελ θπξηφηεξε νηθνλνκηθή 

δξαζηεξηφηεηα θαη ηε ζεκαληηθφηεξε γηα ηνπο θαηνίθνπο ηεο θαη ηελ νηθνλνκία ηεο 

γεληθφηεξα. Ζ Ρφδνο ζαλ θαηεμνρήλ πξννξηζκφο ζεξηλψλ δηαθνπψλ βαζίζηεθε ζηε 

ρξήζε ησλ θπζηθψλ θαη πνιηηηζηηθψλ πφξσλ ηεο θαη έηζη ππήξμε κηα ξαγδαία 

ηνπξηζηηθή αλάπηπμε. 

    Οη Ρνδίηεο άξρηζαλ λα αζρνινχληαη κε ηνλ ηνπξηζκφ θαη πνιιέο θνξέο δξνχζαλ ζε 

βάξνο άιισλ αμηψλ. Σα βαζηθά πξνβιήκαηα πξνέθπςαλ απν ηελ αδπλακία ησλ 

ηνπηθψλ αξρψλ λα θαηαλνήζνπλ ηελ Δπξσπαηθή νηθνλνκηθή θνπιηνχξα θαη ηνλ λέν 

ηξφπν δσήο πνπ παξνπζίαζαλ νη ηνπξίζηεο. Έηζη έγηλε θαθή δηαρείξεζε ησλ 

θνλδπιίσλ ζε αλαπηπμηαθά έξγα πνπ είρε ζαλ απνηειέζκα ηελ απνπζία ζσζηνχ 

ζρεδηνχ θαη ηελ ππνβάζκηζε ηεο ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο.  

    Ζ ηνπξηζηηθή αλάπηπμε ηεο Ρφδνπ ζηεξίρζεθε θπξίσο ζηελ παξφηξπλζε ησλ 

ηδησηψλ ηεο πεξηνρήο ζηελ θαηαζθεπή μελνδνρείσλ, ηελ δηαθήκηζε ηνπ λεζηνχ θαη ζε 

πξνψζεζε ηαμηδησηηθψλ παθέησλ. Απηφ φκσο ην κνληέιν αλάπηπμεο έθεξε 

ιαλζαζκέλα απνηειέζκαηα θαη δεκηνχξγεζε πξνβιήκαηα ζηελ θνηλσλία, ζην 

πεξηβάιινλ αιια θαη ζηελ νηθνλνκία ηεο Ρφδνπ. 

    Πξνυπφζεζε ζηε βησζηκφηεηα ηνπ λεζηνχ θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ θνηλσληθνχ θαη 

θπζηθνχ πεξηβάιινληνο είλαη ε ζσζηή αληηκεηψπηζε ηνπ ηνπξηζκνχ θαη ησλ 

ηνπξηζηηθψλ ζέξεηξσλ πνπ απηφ κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί κφλν κέζσ ηελ 

ζπλεξγαζία ησλ ηνπηθψλ παξαγφλησλ θαη ησλ εκπιεθφκελσλ θνξέσλ (επελδπηέο, 

αξρηηέθηνλεο, πνιενδφκνη, θνηλσληνιφγνη, νηθνλνκνιφγνη, θιπ.). 

    Ζ πξνζπάζεηα ησλ θαηνίθσλ κέζσ ηνπ ζεζκνχ ηεο νηθνγέλεηαο πξνζπαζνχλ λα 

δηαηεξήζνπλ ηε ζηαζεξφηεηα θαη λα εκπνδίζνπλ ή λα επηβξαδχλνπλ ηελ αιιαγή πνπ 

έρεη θέξεη ε εηζξνή κεηαλαζηψλ απν άιινπο πξννξηζκνχο θαζψο ε αχμεζε ησλ 

ζέζεσλ εξγαζίαο πξνθάιεζε κεγάιε άπμεζε ηνπ πιεζεζκνχ θαη ε Ρφδνο απν ήζπρε 

κεηαηξάπεθε ζε αζηηθφ πεξηβάιινλ. Οη θάηνηθνη βξέζεθαλ εγθισβηζκέλνη ζε 

αδηέμφδν κε απνηέιεζκα λα εκθαληζηνχλ ζπγθξνχζεηο ζε θνηλσληθφ θαη ηνπηθφ 

επίπεδν. 

    Γεκηνπξγήζεθε ινηπφλ, κηα λέα θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή ηάμε κε δηαθνξεηηθά 

ελδηαθέξνληαη πνπ αληαγσληδφληαη ηα ζπιινγηθά ελδηαθέξνληαη. Καηέξεπζαλ νη 

παιίεο θνηλσληθέο δνκέο θαη δεκηνπξγήζεθαλ θαηλνχξηεο. Παξφιν απηά ε ηνπξηζηηθή 

αλάπηπμε ήηαλ ζρεηηθά ήπηα θαη δελ πξνθάιεζε κεγάιεο δνκηθέο αιιαγέο ζηελ 

θνηλσλία. 

. 
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