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1. Εισαγωγή 
 

Η έκθεση αυτή παραθέτει τα αποτελέσµατα και τα συµπεράσµατα της Μελέτης που έχει 

διεξάγει η εταιρεία RAI Consultants Public Ltd εκ µέρους του Κυπριακού Οργανισµού 

Τουρισµού, µε θέµα τις Κοινωνικές Επιπτώσεις του Τουρισµού. Βασικός στόχος της 

µελέτης είναι ο προσδιορισµός και η εκτίµηση των θετικών και αρνητικών επιπτώσεων 

του Τουρισµού, τόσο σε τοπικό όσο και σε εθνικό επίπεδο στους διάφορους 

κοινωνικοοικονοµικούς τοµείς όπως, η οικονοµία, η απασχόληση, το περιβάλλον και το 

σύστηµα αξιών.  

 

Περαιτέρω, η µελέτη αποσκοπεί στην ανάπτυξη εισηγήσεων για συστηµατικό έλεγχο των 

µεταβολών που παρατηρούνται στην κοινωνική συµπεριφορά, λόγω της τουριστικής 

ανάπτυξης στην Κύπρο και στον σχεδιασµό εισηγήσεων για πρόληψη και αντιµετώπιση 

των αρνητικών κοινωνικών επιπτώσεων.  
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Προσδιορισµός και Εντοπισµός 

τυχών Αρνητικών/θετικών 

Επιπτώσεων από τον Τουρισµό 

στην Κύπρο 

Ανάλυση Υφιστάµενης 

Κατάστασης 

Ανάλυση της Υφιστάµενης 

Κατάστασης στο Εξωτερικό 

για σκοπούς Σύγκρισης και 

Ανάλυση Μέτρων 

Ανάλυση SWOT 

Ανάπτυξη Εισηγήσεων για Πρόληψη και 

Αντιµετώπιση των Κοινωνικών επιπτώσεων του 

Τουρισµού  

2. Προσέγγιση της Μελέτης  

2.1. ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 

 

Για τον προσδιορισµό των επιδράσεων στο κοινωνικό σύνολο από την αυξανόµενη 

τουριστική ανάπτυξη στη Κύπρο, οι µελετητές προέβησαν στην ανάπτυξη µεθοδολογίας, 

η οποία διασφαλίζει την επίτευξη των στόχων της µελέτης, λαµβάνοντας υπόψη όλες τις 

επιµέρους συνιστώσες και παραµέτρους. Συγκεκριµένα, η Μελέτη ολοκληρώθηκε 

σταδιακά ως ακολούθως:  
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2.2. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 

 

Για την αποπεράτωση της µελέτης, χρησιµοποιήθηκε ένας συνδυασµός από διάφορα 

ερευνητικά εργαλεία όπως παρουσιάζεται στο πιο κάτω διάγραµµα: 

 

 

 

2.2.1. ∆ευτερογενής Έρευνα 

Η δευτερογενής έρευνα, έχει διεξαχθεί σε πρώτο στάδιο µε στόχο τη συλλογή 

πληροφοριών και την επισκόπηση βιβλιογραφίας, εγγράφων, µελετών και ερευνών στην 

Κύπρο και το Εξωτερικό.  

 

Τα στοιχεία έχουν συγκεντρωθεί από πηγές τόσο από την Κύπρο όσο και από το 

Εξωτερικό, αναφορικά µε τις θετικές και τις αρνητικές κοινωνικές επιπτώσεις του 

Τουρισµού, τις τάσεις και τις εξελίξεις που επικρατούν και τις προοπτικές ανάπτυξης του 

τοµέα, όπως και τα µέτρα αντιµετώπισης που έχουν ληφθεί στο εξωτερικό για πρόληψη 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 

 
∆ΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΈΡΕΥΝΑ 

 
ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΈΡΕΥΝΑ 

 
ΠOIOTIKH 

ΈΡΕΥΝΑ 

 

ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΈΡΕΥΝΑ 

∆ευτερογενής Έρευνα Όσο 

αφορά τις Κοινωνικές 

Επιπτώσεις του Τουρισµού 

στην Κύπρο 

∆ευτερογενής Έρευνα 

όσον αφορά τις  

Κοινωνικές Επιπτώσεις 

του Τουρισµού  

στο Εξωτερικό  

 

Συνεντεύξεις  

µεταξύ Κυπρίων 

 

Συνεντεύξεις µεταξύ 

Κοινωνικών Φορέων

Συνεντεύξεις µεταξύ  

Φορέων της  

Τουριστικής 

Βιοµηχανίας 
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και περιορισµό των αρνητικών επιπτώσεων, που σχετίζονται µε την τουριστική 

ανάπτυξη. 

 

Επιπλέον, έχουν συγκεντρωθεί και µελετηθεί στατιστικά στοιχεία που σχετίζονται µε την 

τουριστική ανάπτυξη στην Κύπρο και αφορούν έσοδα, διανυκτερεύσεις και την 

προέλευση των περιηγητών όπως και το εργατικό δυναµικό. Επίσης, για σκοπούς της 

έρευνας έχουν συγκεντρωθεί στοιχεία σχετικά µε την εγκληµατικότητα στην Κύπρο αλλά 

και το εξωτερικό.  

 

2.2.2. Πρωτογενής Έρευνα  

Ποιοτική Έρευνα µεταξύ Κοινωνικών Φορέων και Φορέων της Τουριστικής 
Βιοµηχανίας  

Λαµβάνοντας υπόψη τα ερωτήµατα που τέθηκαν από τη ∆ευτερογενή έρευνα, η 

µέθοδος που ακολουθήθηκε στην πρωτογενή έρευνα ήταν ποιοτική και ποσοτική.  

Η ποιοτική έρευνα έλαβε τη µορφή των εις βάθος συνεντεύξεων. Για την διεξαγωγή των 

συνεντεύξεων χρησιµοποιήθηκε ένας οδηγός συζήτησης, ο οποίος περιλάµβανε τα 

θέµατα συζήτησης. ∆ιαµορφώθηκαν δύο διαφορετικοί οδηγοί συζήτησης, ούτως ώστε να 

ανταποκρίνονται στις ιδιαιτερότητες της κάθε οµάδας (κοινωνικοί φορείς και φορείς της 

τουριστικής βιοµηχανίας). Οι οδηγοί συζήτησης συντάχθηκαν ούτως ώστε να καλύπτουν 

τις ακόλουθες θεµατικές ενότητες: 

 

 Τουρισµός και Προοπτικές Ανάπτυξης   

 Παραδοσιακές αξίες της Κυπριακής Κοινωνίας 

 Θετικές και αρνητικές επιπτώσεις της τουριστικής ανάπτυξης 

 Σχέσεις µεταξύ κατοίκων τουριστικών περιοχών και επισκεπτών 

 Θεσµικό πλαίσιο και µέτρα αντιµετώπισης τυχών αρνητικών επιπτώσεων της 

τουριστικής ανάπτυξης 

 

Αξίζει να σηµειωθεί πως η ενότητα «Τουρισµός και Προοπτικές Ανάπτυξης» συζητήθηκε 

µόνο µε τους φορείς της τουριστικής βιοµηχανίας, ενώ αντίστοιχα η ενότητα 

«Παραδοσιακές αξίες της Κυπριακής Κοινωνίας» αποκλειστικά µε τους κοινωνικούς 
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φορείς που έλαβαν µέρος στην έρευνα. Οι υπόλοιπες ενότητες ήταν κοινές και για τις 

δύο οµάδες των ερωτώµενων.  

 

Η έρευνα κάλυψε φορείς της τουριστικής βιοµηχανίας και κοινωνικούς φορείς σε όλες τις 

επαρχίες της ελεύθερης Κύπρου. Στην έρευνα συµπεριλήφθηκαν συνεντεύξεις από 

άτοµα τόσο από τουριστικά ανεπτυγµένες περιοχές αλλά και από περιοχές λιγότερο ή 

καθόλου τουριστικά αναπτυγµένες. 

 

Συνολικά πραγµατοποιήθηκαν 215 ποιοτικές συνεντεύξεις, όπως αναλύονται στον πιο 

κάτω πίνακα: 

 

 
ΕΙ∆ΟΣ ΈΡΕΥΝΑΣ  

 

 
ΟΜΑ∆Α ΣΤΟΧΟΣ  

 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΝ 
 

Τοπικές Αρχές (αστικές περιοχές) 13 
Τουριστικά Καταλύµατα 20 
Ιδιοκτήτες παρεµφερών τουριστικών επαγγελµάτων 
(εστιατόρια, µπυραρίες κλπ) 

30 

Αρµόδια Κυβερνητικά Τµήµατα και Υπηρεσίες (ΚΟΤ, Υπουργείο 
Εµπορίου) 

13 

Τοπικές Αρχές (αγροτικές περιοχές) 20 
Τουριστικοί Φορείς (ΠΑΣΥΞΕ, ACTA κ.α.) 14 
Εργοδοτικές Οργανώσεις, Τοπικές Επιτροπές Τουρισµού 6 

 
 
 

ΈΡΕΥΝΑ ΜΕΤΑΞΥ 

ΦΟΡΕΩΝ ΤΗΣ 

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ  
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 

Συντεχνίες 4 
Περιβαλλοντικές Οργανώσεις 1 
Υπουργείο Άµυνας 1 
Αστυνοµία 9 
Ιερείς/Πνευµατικοί 10 
∆άσκαλοι και Καθηγητές 30 
Σύνδεσµος Γονέων 15 
Ψυχολόγοι 2 
Συνοµοσπονδία Γονέων ∆ηµοτικής και Μέσης Εκπαίδευσης  1 
Πολιτικά Κόµµατα 8 
Νεολαίες Πολιτικών Κοµµάτων 4 
Κοινωνικοί Λειτουργοί Γραφείου Κοινωνικής Ευηµερίας 5 
Αγροτικές Οργανώσεις 4 
Σύνδεσµος Καταναλωτών 1 

 
 
 

 
ΈΡΕΥΝΑ ΜΕΤΑΞΥ  
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 

ΦΟΡΕΩΝ 

Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισµοί (π.χ. Οργανισµός Νεολαίας) 4 
 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ 
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΝ 

 

   
215 
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Ποσοτική Έρευνα µεταξύ Κυπρίων 

Με στόχο την ανάλυση των αντιλήψεων των Κυπρίων σχετικά µε το µέγεθος και τις 

επιπτώσεις της τουριστικής ανάπτυξης στην Κύπρο πραγµατοποιήθηκαν συνολικά  1040 

τηλεφωνικές συνεντεύξεις µε άτοµα ηλικίας 18-65 χρόνων.  

 

Για τη διαµόρφωση του δείγµατος, οι µελετητές προχώρησαν σε ένα πρώτο στάδιο στον 

προκαθορισµό (quota sampling) του µεγέθους του δείγµατος ανά περιοχή. Για την 

επιλογή του δείγµατος εντός των προεπιλεγµένων περιοχών χρησιµοποιήθηκε η  

µέθοδος της πολυσταδιακής στρωµατοποιηµένης τυχαίας δειγµατοληψίας 

εξασφαλίζοντας έτσι την αντιπροσωπευτικότητα της σύνθεσης του δείγµατος µε βάση 

κοινωνικοοικονοµικά και δηµογραφικά χαρακτηριστικά.  

 

Συγκεκριµένα πραγµατοποιήθηκαν 1040 συνεντεύξεις σε όλη την Κύπρο ως ακολούθως:  

 

 
ΕΙ∆ΟΣ ΈΡΕΥΝΑΣ 

  

 
ΠΕΡΙΟΧΗ  

 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΝ 
 

Λευκωσία (αστικές περιοχές) 100 

Λεµεσός (αστικές και αγροτικές περιοχές) 300 

Λάρνακα (αγροτικές περιοχές) 40 

Λάρνακα (αστικές περιοχές) 40 

 
ΈΡΕΥΝΑ ΜΕΤΑΞΥ 

ΦΟΡΕΩΝ ΤΗΣ 

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ  

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Πάφος (αστικές και αγροτικές περιοχές) 300 

 Ελεύθερες περιοχές Αµµοχώστου 260 

 
ΣΥΝΟΛΟ 

ΠΟΣΟΤΙΚΩΝ 
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΝ 

 

   
1040 
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3. ∆ευτερογενής Έρευνα 

3.1. Ο ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΈΝΩΣΗ 

 

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο η Τουριστική Βιοµηχανία αποτελεί ένα από τους µεγαλύτερους 

και δυναµικότερους τοµείς της οικονοµίας. Σύµφωνα µε το World Travel & Tourism 

Council1 τα άµεσα και έµµεσα έσοδα από τον Τουρισµό αντιπροσωπεύουν το 11,5% του 

συνολικού ΑΕΠ και το 13% των συνολικών εσόδων από τις εξαγωγές αγαθών και 

υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής ‘Ένωσης. Η σηµασία που διαδραµατίζει ο τουρισµός στην 

οικονοµική και γενικότερα στην ανάπτυξη στον Ευρωπαϊκό χώρο διαφαίνεται και από 

τον όγκο των κρατικών επενδύσεων που γίνονται στην τουριστική ανάπτυξη, ο οποίος 

φτάνει τα 83,5 δις δολάρια, ποσό που αντιστοιχεί στο 3,2% των συνολικών κρατικών 

επενδύσεων σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

 

Σηµαντική είναι επίσης η συµβολή του Τουρισµού στον τοµέα της απασχόλησης. 

Σύµφωνα µε τα στοιχεία της Eurostat2 ο τοµέας Ξενοδοχείων και Εστιατορίων 

αντιπροσωπεύει το 6% ενώ, σε χώρες όπως η Ελλάδα, η Ισπανία και η Ιρλανδία το 

ποσοστό αυτό υπερβαίνει το 10%. Χαρακτηριστικά, κατά την περίοδο 1999-2001, ο 

ρυθµός ανάπτυξης της απασχόλησης στον τοµέα Ξενοδοχεία και Εστιατόρια έφτασε το 

5,5% ενώ ο συνολικός µέσος ρυθµός ανάπτυξης ήταν µόλις 3,5%. 

 

Εξετάζοντας  τα διαθέσιµα στατιστικά στοιχεία από τον Παγκόσµιο Οργανισµό 

Τουρισµού , η πρόοδος της τουριστικής ανάπτυξης στο χώρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

υπήρξε κατά την περίοδο 1990-2002 αλµατώδης. Συγκεκριµένα, όσον αφορά την Ε.Ε. 

των 15 παρατηρήθηκε µία αύξηση των εσόδων από τον Τουρισµό κατά 101%, 

φτάνοντας τα 188,362 εκατοµµύρια Ευρώ το 2002 - σε σύγκριση µε 93,930 εκατοµµύρια 

Ευρώ το 1990 – ενώ οι αφίξεις έφτασαν το 2002, τα 291 εκατοµµύρια σηµειώνοντας 

αύξηση της τάξης του 50% σε σχέση µε το 1990.  Οι πιο κάτω πίνακες παρουσιάζουν τα 

στατιστικά στοιχεία όσον αφορά τα έσοδα και τις αφίξεις για την Ε.Ε. των 15 για την 

περίοδο 1990-2002. 

 
                                                 
1 World Travel & Tourism Council: European Union Travel & Tourism Forging Ahead, 2004 UK 
2 Schmidt, Hans Werner: Rising employment in hotels and restaurants, European Communities 2003 
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Έσοδα από τον Τουρισµό στην Ε.Ε. 15 (Ευρώ εκ.)
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Ετήσιες Αφίξεις Τουριστών στην E.E. 15 1990-2002 (χιλ.)
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Όπως διαφαίνεται και από τους πιο πάνω πίνακες, τόσο τα έσοδα από τον τουρισµό όσο 

και οι αφίξεις σηµείωσαν σταδιακή άνοδο. Μόνο το 2001 παρατηρείται µία µικρή πτώση 

των αφίξεων παρόλο που τα έσοδα σηµείωσαν αύξηση. Η αντίθετη εικόνα παρατηρείται 

το 2002 όπου, οι αφίξεις σηµειώνουν µία ανάκαµψη ενώ τα έσοδα από τον τουρισµό 

σηµείωσαν µείωση της τάξης του 4,7%. Αξίζει να σηµειωθεί πως τη µεγαλύτερη 

ποσοστιαία µεταβολή για την περίοδο 1995-2002 σε ολόκληρο τον Ευρωπαϊκό χώρο 

(Ε.Ε. 25), όσον αφορά τις αφίξεις επισκεπτών σηµείωσε η Σουηδία µε 223%, ενώ 

ακολουθούν η Εσθονία και η Λιθουανία, µε 157% και 120% αντίστοιχα.  Χώρες όπως η 

Ουγγαρία και η Πολωνία, σηµείωσαν σηµαντικές µειώσεις της τάξης του -23% και -27% 

αντίστοιχα. Για σκοπούς σύγκρισης η Κύπρος σηµείωσε την ίδια περίοδο αύξηση της 

τάξης του 15%.  
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Η Γαλλία, η Ισπανία και η Ιταλία είναι οι κυριότεροι τουριστικοί προορισµοί, 

καταλαµβάνοντας συνολικά το 50% της τουριστικής αγοράς. Συγκεκριµένα, όσον αφορά 

το 2002  η Γαλλία κατείχε το 23%, η Ισπανία το 15% και η Ιταλία το 12%.  Η Ελλάδα και 

η Πορτογαλία, τουριστικοί προορισµοί οι οποίοι θεωρούνται ανταγωνιστικοί ως προς το 

κυπριακό τουριστικό προϊόν, κατείχαν το 4% και 3% της αγοράς αντίστοιχα.  

Αφίξεις Τουριστών ανα χώρα για το 2002 καi Μερίδια Αγοράς (Ε.E. 25)
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Ο Παγκόσµιος Οργανισµός Τουρισµού προχώρησε στην έκδοση της µελέτης «Tourism 

2020 Vision» όπου παρουσιάζονται οι προβλέψεις του Οργανισµού αναφορικά µε την 

ανάπτυξη της τουριστικής βιοµηχανίας σε παγκόσµιο επίπεδο3.  

 

                                                 
3 Τα στοιχεία είναι διαθέσιµα στην ιστοσελίδα http://www.world-tourism.org/market_research/facts/market_trends.htm 



ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΙΣ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ –  ΤΕΛΙΚΗ ΈΚΘΕΣΗ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ   

 

10
 

 
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΕΡΙ∆ΙΟ ΑΓΟΡΑΣ  ΒΑΣΗ: 

1995 2010 2020 
ΜΕΣΗ ΕΤΗΣΙΑ 
ΑΥΞΗΣΗ 1995-

2020 
1995 2020 

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ 565,4 1.006,4 1.561,1 4,1% 100 100 
ΑΦΡΙΚΗ 20,2 47,0 77,3 5,5% 3,6% 5,0% 
ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ 
ΉΠΕΙΡΟΣ  

108,9 190,4 282,3 3,9% 19,3% 18,1% 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΣΙΑ 
& ΧΩΡΕΣ 
ΕΙΡΗΝΙΚΟΥ 
ΩΚΕΑΝΟΥ 

81,4 195,2 397,2 6,5% 14,4% 25,4% 

ΕΥΡΩΠΗ 338,4 527,3 717,0 3,0% 59,8% 45,9% 
ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ 12,4 35,9 68,5 7,1% 2,2% 4,4% 
ΝΟΤΙΑ ΑΣΙΑ 4,2 10,6 18,8 6,2% 0,7% 1,2% 

 

Σύµφωνα µε τον ΠΟΤ, οι διεθνείς αφίξεις αναµένονται µέχρι το 2020 να ξεπεράσουν τα 

1,56 δισεκατοµµύρια. Η Ευρώπη παρουσιάζει τη χαµηλότερη ετήσια αύξηση (3,2%), 

αλλά παραµένει, σύµφωνα µε τα πιο πάνω στοιχεία, ο µεγαλύτερος τουριστικός 

προορισµός µε προβλεπόµενο µερίδιο αγοράς για το 2020 ίσο µε 45,9%.  Αµέσως µετά 

ακολουθούν η περιοχή της Ανατολικής Ασίας και οι χώρες του Ειρηνικού Ωκεανού µε 

25,4% και η Αµερικανική Ήπειρος µε ποσοστό ίσο µε 18,1%.  Όπως διαφαίνεται και από 

τα πιο πάνω στοιχεία ο Τουρισµός θα συνεχίσει να αποτελεί µία από τις σηµαντικότερες 

δραστηριότητες της οικονοµίας τόσο σε παγκόσµιο όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.  

Αυτό επιβεβαιώνεται και από τα στοιχεία του  World Travel & Tourism Council, σύµφωνα 

µε τα οποία η τουριστική ζήτηση αναµένεται ότι θα αυξάνεται ετησίως σε πραγµατικούς 

όρους κατά 3,8% κατά την περίοδο 2004-2014, ενώ τα έσοδα από τον τουρισµό θα 

φτάσουν το 2014, τα 531,4 δις δολάρια, αύξηση ίση µε 24,3% σε σχέση µε το 2004.  

 

3.2. Ο ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ  

3.2.1. Τουρισµός και Οικονοµικοί ∆είκτες 

Τα διαθέσιµα στατιστικά στοιχεία, που σχετίζονται µε τη συνεισφορά του τουριστικού 

τοµέα στην οικονοµία της Κύπρου, καταδεικνύουν το σηµαντικό ρόλο που διαδραµατίζει 

ο Τουρισµός στη συνολική ανάπτυξη του νησιού. Ο Τουρισµός αποτελεί έναν από τους 

βασικότερους άξονες της οικονοµικής ανάπτυξης της πατρίδας µας, παρουσιάζοντας 

σηµαντική συνεισφορά στο Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) και στο ισοζύγιο 

πληρωµών.   
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Συνεισφορά του Τουρισµού στο ΑΕΠ (%)
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Ο πιο πάνω πίνακας4 παρουσιάζει το ποσοστό συνεισφοράς του τουριστικού τοµέα στο 

συνολικό Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν της Κύπρου. Όπως διαφαίνεται, ο Τουρισµός 

αντιπροσώπευε την περίοδο 1999-2001 ένα ποσοστό της τάξης του 20% του ΑΕΠ.  Τις 

επόµενες χρονιές παρατηρείται  σταδιακή µείωση,  µέχρι και το 2004 όπου η συνολική 

συνεισφορά του τουριστικού τοµέα  πέφτει στο 13,6% του ΑΕΠ.  Αυτό αντικατοπτρίζεται 

και από τα αντίστοιχα στατιστικά στοιχεία που σχετίζονται µε τα έσοδα από τον 

Τουρισµό. 

Έσοδα από τον Τουρισµό (Κ£ εκ.)
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Τα έσοδα του τουριστικού τοµέα παρουσιάζουν αυξητική τάση την περίοδο 1999-2001, 

φτάνοντας το 2001 στο υψηλότερο σηµείο της περιόδου 1999-2004, µε Κ₤1271,6 εκ.5 

                                                 
4 Στοιχεία από την Στατιστική Υπηρεσία 
5 Στοιχεία από την Στατιστική Υπηρεσία 
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Στη συνέχεια τα έσοδα από τον τουρισµό µειώνονται σταδιακά. Το 2002 ο τουριστικός 

τοµέας είχε απόδοση £1132,3 εκ. σε σύγκριση µε £1271,6 εκ. το 2001, το οποίο 

αντιστοιχεί σε µια µείωση της τάξεως του 11,0%.  Συγκριτικά, αξίζει να αναφερθεί ότι τα 

έσοδα του τουριστικού τοµέα µειώθηκαν το 2004 κατά 23%, σε σχέση µε το 2001, όπου  

έφτασαν στο ψηλότερο τους σηµείο, για την περίοδο 1999-2004.  Ακόµη και µε αυτή τη 

σηµαντική µείωση ο Τουριστικός τοµέας εξακολουθεί να αποτελεί ένα από τους 

σηµαντικότερους τοµείς της Κυπριακής οικονοµίας, γεγονός που διαφαίνεται και από την 

συµβολή του τουρισµού στη διατήρηση της ισορροπίας του ισοζυγίου τρεχουσών 

συναλλαγών.  

Συνεισφορά του Τουριστικού Τοµέα στα Έσοδα από 
τις Εξαγωγές (%)
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Ο πιο πάνω πίνακας παρουσιάζει τη συνεισφορά του τουριστικού τοµέα στα συνολικά 

έσοδα από τις εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών για την περίοδο 1999-2004.6 Την 

περίοδο 1999-2001 τα έσοδα από τον Τουρισµό αντιπροσώπευαν ένα αρκετά ψηλό 

ποσοστό των εισπράξεων από τις εξαγωγές και κυµαινόταν στο 38%. Το 2001 αρχίζει 

µία πτωτική τάση. Τα ποσοστά όµως της συµβολής του Τουρισµού στον συγκεκριµένο 

τοµέα παραµένουν υψηλά αντιπροσωπεύοντας το 29,2% των εισαγωγών ξένου 

συναλλάγµατος το 2004.  Αξίζει να σηµειωθεί πως η συµβολή του τουριστικού τοµέα στις 

εξαγωγές υπηρεσιών και αγαθών είναι πολύ σηµαντική για την Κυπριακή οικονοµία 

δεδοµένης και της κρίσης που αντιµετωπίζει, λόγω της συνεχούς αύξησης των 

εισαγωγών. 

                                                 
6 Στοιχεία από Γραφείο Προγραµµατισµού 
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3.2.2. Τουρισµός και Απασχόληση 

Παράλληλα ο τουρισµός διαδραµατίζει αρκετά σηµαντικό ρόλο στον τοµέα της 

απασχόλησης.  Ο πίνακας που ακολουθεί παρουσιάζει διαχρονικά τους οικονοµικούς 

τοµείς µε τα υψηλότερα ποσοστά απασχόλησης7.  Αξίζει να σηµειωθεί πως τα διαθέσιµα 

στατιστικά στοιχεία δίνουν πληροφορίες σχετικά µε τους εργαζόµενους στον τοµέα των 

Ξενοδοχείων και των Εστιατορίων και δεν συµπεριλαµβάνουν το σύνολο των 

εργαζοµένων στην Τουριστική Βιοµηχανία.  Επίσης, τα πιο κάτω στοιχεία αφορούν τον 

επικερδώς απασχολούµενο πληθυσµό για παραγωγή του ΑΕΠ και αναφέρονται στο 

ισοδύναµο πλήρως απασχολούµενων προσώπων.  

Ποσοστιαία Κατανοµή απασχόλησης κατά τοµέα Οικονοµικής ∆ραστηριότητας 
1995-2004
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Σύµφωνα µε στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας, εκτιµάται ότι µόνο σε Ξενοδοχεία και 

Εστιατόρια (Ξ&Ε), εξαιρουµένων των περαιτέρω τουριστικών και άλλων παρεµφερών 

τουριστικών επαγγελµάτων, απασχολείτο, την περίοδο 1995-2004, ένα ποσοστό της 

                                                 
7 Στοιχεία από Στατιστική Υπηρεσία 
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τάξεως του 10% παρουσιάζοντας µικρές αυξοµειώσεις.  Το γεγονός αυτό καθιστά τον 

τοµέα Ξενοδοχεία και Εστιατόρια ένα από τους τρεις κυριότερους τοµείς απασχόλησης, 

µετά τον τοµέα του Χονδρικού, Λιανικού Εµπορίου και Επισκευών και τον τοµέα της 

Μεταποιητικής Βιοµηχανίας. Όσον αφορά τις αυξοµειώσεις που παρατηρούνται στο 

εργατικό δυναµικό του τοµέα των Ξενοδοχείων και Εστιατορίων, αξίζει να σηµειωθεί ότι 

τα τελευταία 3 χρόνια παρατηρείται πτωτική τάση.  Το 2000 το εργατικό δυναµικό στο 

συγκεκριµένο τοµέα αντιπροσώπευε το 10,9% του συνολικού εργατικού δυναµικού 

(δηλαδή 33,000 πλήρως απασχολούµενοι) ενώ το 2003 αντιπροσωπεύει το 10,0% 

(δηλαδή 32,400 πλήρως απασχολούµενοι). 

 

Όσον αφορά τη γεωγραφική κατανοµή των εργαζοµένων στην τουριστική βιοµηχανία 

διαγράφεται µία έντονη διαφοροποίηση. Σύµφωνα µε τα στοιχεία που έχουν 

συγκεντρωθεί από την Απογραφή των Επιχειρήσεων της Στατιστικής Υπηρεσίας ο 

µεγαλύτερος όγκος εργαζοµένων στην τουριστική βιοµηχανία συγκεντρώνεται στην 

Επαρχία Λεµεσού και στην Επαρχία Αµµοχώστου.  Αντίθετα, η επαρχία Λευκωσίας 

συγκεντρώνει τα χαµηλότερα ποσοστά εργαζοµένων στον τουριστικό τοµέα.  ∆ιαχρονικά 

µεταξύ 1995 και 2000 διαγράφονται µικρές αυξοµειώσεις ανάµεσα στις επαρχίες. 

 
Απασχολούµενοι στον Τοµέα 
Ξενοδοχεία και Εστιατόρια.  

 % 

 1995 200 
Λεµεσός 27.4 26.4 
Αµµόχωστος 22.1 22.1 
Πάφος 21.2 22.4 
Λευκωσία 16.4 17.6 
Λάρνακα 12.9 11.6 
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Τέλος, θα πρέπει να εξεταστεί και ο τοµέας της ανεργίας όπου ο τοµέας Ξενοδοχεία και 

Εστιατόρια παρουσιάζει ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά.  Συγκεκριµένα, για την περίοδο 2002-

2004 παρατηρούνται τα υψηλότερα ποσοστά εγγεγραµµένων ανέργων στον τουριστικό 

τοµέα σε σύγκριση µε τους υπόλοιπους οικονοµικούς τοµείς.  Τα ποσοστά ανεργίας 

στον τοµέα Ξενοδοχεία και Εστιατόρια το 2002 κυµαινόταν στο 18,4% ενώ το 2004 

έφτασαν το 22,5%, ποσοστά που αντιστοιχούν µε 1,940 και 2,848 άνεργους αντίστοιχα. 

Για σκοπούς σύγκρισης πρέπει να σηµειωθεί ότι τα ποσοστά που συγκέντρωσαν οι 

υπόλοιποι οικονοµικοί τοµείς δεν ξεπέρασαν το 16,2%. 

Οι εργαζόµενοι στην τουριστική βιοµηχανία διακατέχονται επίσης από 

ανασφάλεια και δυσαρέσκεια κυρίως λόγω της πρόσληψης φθηνού ξένου 

εργατικού δυναµικού. 

Ποσοστιαία Κατανοµή ανεργείας κατά τοµέα Οικονοµικής ∆ραστηριότητας 
2002-2004
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3.2.3. Χαρακτηριστικά του Τουριστικού Ρεύµατος 

Στα προηγούµενα κεφάλαια δόθηκαν στοιχεία αναφορικά µε τη συνεισφορά του 

τουριστικού τοµέα στους διάφορους οικονοµικούς τοµείς. Στο παρόν κεφάλαιο θα 

παρουσιαστούν µέσα από τα διαθέσιµα στατιστικά στοιχεία τα κύρια χαρακτηριστικά της 

τουριστικής ανάπτυξης από πλευράς των αφίξεων, της κατανοµής του τουριστικού 

ρεύµατος στο χώρο και στο χρόνο, όπως και της χώρας προέλευσης των επισκεπτών.  
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Σύµφωνα µε τα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας οι αφίξεις των τουριστών σηµείωσαν 

κατά την 1980-1995 µία σταθερή ανοδική πορεία, φτάνοντας τη χρονιά 1995 τα 2,10 

εκατοµµύρια. Το 1996 παρατηρήθηκε µία µείωση στις αφίξεις της τάξης του 7,1%, η 

οποία τις επόµενες χρονιές αναχαιτίστηκε. Μετά το 1996 οι αφίξεις τουριστών 

ακολουθούν και πάλι αυξητική πορεία φτάνοντας τα 2,7 εκατοµµύρια το 2001, αριθµό 

που αποτελεί και τον υψηλότερο σε αφίξεις τουριστών που καταγράφηκε κατά την 

περίοδο 1980-2001. Ακολούθως, όπως διαφαίνεται και στο πιο κάτω διάγραµµα,  οι 

αφίξεις ακολούθησαν φθίνουσα πορεία.    

Ετήσιες Αφίξεις Τουριστών στην Κύπρο 1986-2004 (Εκ.)
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Παρά τις αυξοµειώσεις που παρατηρούνται όσον αφορά τον όγκο επισκεπτών, η 

κατανοµή του τουριστικού ρεύµατος στο χρόνο παρουσιάζει µία σταθερότητα. Όπως 

διαφαίνεται και από τον πιο κάτω πίνακα, η τουριστική δραστηριότητα επικεντρώνεται 

κατά τους µήνες Ιούλιο και Αύγουστο. 
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Μηνιαίες Αφίξεις Τουριστών στην Κύπρο 1990-2004 (Χιλ.)
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Παρόλο που η χρονική περίοδος υψηλού όγκου επισκεπτών εκτείνεται σε µία περίοδο 

πέντε µηνών, δηλαδή, µεταξύ Μαΐου και Σεπτεµβρίου, οι µήνες Ιούλιος και Αύγουστος 

παραµένουν οι µήνες που συγκεντρώνουν τους µεγαλύτερους αριθµούς επισκεπτών. Το 

γεγονός αυτό, είναι ένα χαρακτηριστικό το οποίο οφείλεται στην εποχικότητα του 

τουριστικού ρεύµατος στην Κύπρο. Ο πίνακας που ακολουθεί παραθέτει συγκριτικά την 

ποσοστιαία κατανοµή του τουριστικού ρεύµατος στο χρόνο, για την περίοδο 2001-2004. 

 

 Ιαν.-Μάρτ. Απρ.-
Ιούν 

Ιούλ.-
Σεπτ. 

Οκτ.-∆εκ. 

2001 10,6% 32,8% 39,8% 16,8% 
2002 10,9% 31,1% 38,7% 19,2% 
2003 9,9% 28,8% 40,4% 20,8% 
2004 10,4% 30,6% 39% 20,1% 
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Τα διαθέσιµα στατιστικά στοιχεία παρέχουν πληροφορίες και για τη γεωγραφική 

κατανοµή του τουριστικού ρεύµατος8.  Σύµφωνα µε τον πιο κάτω πίνακα ο µεγαλύτερος 

όγκος επισκεπτών επικεντρώνεται στις περιοχές της Επαρχίας Πάφου, 

συµπεριλαµβανοµένης της Πόλης Χρυσοχούς, αλλά και στις περιοχές Παραλιµνίου και 

Αγίας Νάπας.   Μόνο στις περιοχές αυτές κατά την περίοδο 2001-2003, επικεντρώθηκε 

ένα αρκετά µεγάλο ποσοστό τουριστικού ρεύµατος το οποίο κυµαινόταν από 56,3% 

µέχρι και 69,3%.  Αξίζει να σηµειωθεί πως οι περιοχές Αγίας Νάπας και Παραλιµνίου 

σηµειώνουν ποσοστά που ξεπερνούν το 30% του συνολικού όγκου επισκεπτών.  

Τοποθεσία ∆ιαµονής Επισκεπτών (%)
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8 Στοιχεία από την Στατιστική Υπηρεσία (Στατιστικά Στοιχεία Τουρισµού 1999-2003 
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Όσον αφορά το µέσο όρο διαµονής, ανά επαρχία και περιοχή, ο ψηλότερος µέσος όρος 

διαµονής παρουσιάζεται, σύµφωνα µε τα πιο κάτω στοιχεία, στις περιοχές της 

ενδοχώρας9 αλλά και στις Επαρχίες Λάρνακας και Πάφου.  Αξίζει να σηµειωθεί πως ο 

µέσος όρος διαµονής το 2004 έχει µειωθεί σε σχέση µε το 2003.10 

Μέσος Όρος ∆ιαµονής
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9 Οι περιοχές της ενδοχώρας περιλαµβάνουν περιοχές όπως Τόχνη, Καλαβασό, ορεινές και ηµιορεινές περιοχές πέρα 
των Ορεινών Θέρετρων 
10 Στοιχεία από τον Κυπριακό Οργανισµό Τουρισµού 
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Κατανοµή περιηγητών κατά είδος διαµονής (2004)
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Λοιπά καταλύµατα (χωρίς πληρωµή) 0.5% 0.3% 1.2% 1.3% 0.7% 0.6% 0.8% 3.0% 4.1% 8.0%

Ιδιόκτητο ∆ιαµέρισµα 3.7% 1.1% 11.3% 6.1% 5.9% 5.1% 6.6% 10.1% 21.6% 5.5%

Φίλοι και Συγγενείς 4.0% 1.8% 23.3% 15.3% 6.3% 4.6% 52.4% 24.4% 45.5% 10.7%

Λοιπά καταλύµατα (µε πληρωµή) 3.8% 7.5% 7.4% 5.5% 12.1% 34.1% 1.1% 3.3% 12.8% 8.2%

Οργανωµένα ∆ιαµερίσµατα (Α,Β,Γ),
Επαύλεις, Παραδοσιακές Οικοδοµές 

51.4% 44.4% 15.0% 15.5% 20.3% 30.1% 0.7% 1.4% 10.4% 26.7%

Ξενοδοχείο 2* 0.4% 1.4% 4.8% 2.3% 0.7% 3.0% 3.0% 4.4% 0.5% 1.5%

Ξενοδοχείο 3* 11.7% 18.6% 9.9% 16.0% 13.8% 4.0% 8.7% 22.0% 1.0% 13.4%

Ξενοδοχείο 4* 19.6% 16.9% 23.2% 18.2% 26.7% 1.5% 19.4% 19.2% 0.9% 20.6%

Ξενοδοχείο 5* 4.5% 7.2% 2.8% 18.5% 13.0% 15.2% 6.5% . . 9.9%

Παραλί
µνι

Αγία 
Νάπα

Λάρνακ
α Λεµεσός Πάφος

Πόλη 
Χρυσοχ
ούς

Λευκωσ
ία

Ορεινά 
Θέρετρ

α

Περιοχέ
ς 

Ενδοχώ
Σύνολο

 
 

Ο πιο πάνω πίνακας παρουσιάζει την κατανοµή των περιηγητών για το έτος 2004, κατά 

είδος διαµονής και επαρχία11.  Όπως διαφαίνεται, ο µεγαλύτερος όγκος επισκεπτών 

επιλέγει για την παραµονή του στην Κύπρο, ξενοδοχεία και διάφορου τύπου 

Οργανωµένα ∆ιαµερίσµατα.  Ιδιαίτερα ψηλό ποσοστό επισκεπτών διαµένει επίσης, κατά 

την παραµονή του στην Κύπρο, σε Φίλους και Συγγενείς ή σε Ιδιόκτητα ∆ιαµερίσµατα. 

Ιδιαίτερα έντονο παρουσιάζεται το φαινόµενο αυτό στα Ορεινά Θέρετρα, στις περιοχές 

της ενδοχώρας καθώς και στις επαρχίες Λάρνακας και Πάφου. 

 

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν επίσης τα στοιχεία σχετικά µε τη χώρα προέλευσης των 

τουριστών, παρέχοντας πληροφορίες αναφορικά µε τις κύριες αγορές του κυπριακού 

                                                 
11 Στοιχεία από τον Κυπριακό Οργανισµό Τουρισµού 
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τουριστικού προϊόντος. Όπως διαφάνηκε µέσα από την ανάλυση των διαθέσιµων 

στατιστικών στοιχείων από τον Κυπριακό Οργανισµό Τουρισµού, οι κύριες χώρες 

προέλευσης των επισκεπτών είναι: το Ηνωµένο Βασίλειο, η Γερµανία, η Ελλάδα, η 

Σουηδία και η Ρωσία, συµπεριλαµβανοµένων των πρώην χωρών µελών της ΕΣΣ∆. Οι 

πιο πάνω χώρες αντιπροσωπεύουν ποσοστό πέραν του 75% του όγκου επισκεπτών 

στην Κύπρο.  Την πρώτη θέση, όσον αφορά τη χώρα προέλευσης των επισκεπτών για 

την περίοδο 2001-2004, κατέχει το Ηνωµένο Βασίλειο, ενώ τη δεύτερη η Γερµανία µε 

ποσοστά που κυµαίνονται µεταξύ από 5,6% µέχρι και 7,9%.  Όσον αφορά τη Γερµανική 

Αγορά, παρατηρήθηκε µείωση τα έτη 2002 και 2003, σε σύγκριση µε το έτος 2001. Το 

2004 αποτέλεσε χρονιά ανάκαµψης της Γερµανικής Αγοράς, τα ποσοστά της οποίας 

παραµένουν όµως µειωµένα σε σύγκριση µε το 2001. Τα τελευταία δύο χρόνια 

παρουσιάζει πτωτική πορεία και η αγορά της Ρωσίας, συµπεριλαµβανοµένων των 

πρώην χωρών µελών της ΕΣΣ∆. Το έτος 2004 η συγκεκριµένη αγορά σηµείωσε τα 

χαµηλότερα ποσοστά.  

 
  Γεν. – ∆εκ. 2001 Γεν. – ∆εκ. 2002 Γεν. – ∆εκ. 2003 Γεν. – ∆εκ. 2004 
 Χώρες 
Προέλευσης 
Επισκεπτών 

Αριθµός 
Επισκε-
πτών 

% του 
συνολι-
κού 

όγκου 
επισκεπ
τών 

Αριθµός 
Επισκε-
πτών 

% του 
συνολι-
κού 

όγκου 
επισκε-
πτών 

Αριθµό
ς 

Επισκε
πτών 

% του 
συνολι-
κού 
όγκου 
επισκεπ
τών 

Αριθµός 
Επισκε-
πτών 

% του 
συνολι-
κού 

όγκου 
επισκε-
πτών 

Ηνωµένο 
Βασίλειο 

1486700 55.1 1337640 55.3 134703
7 

58.5 1332846 56.7 

Γερµανία 214149 7.9 173711 7.2 129028 5.6 161568 6.9 
Ελλάδα 89758 3.3 93217 3.9 110220 4.8 133413 5.7 
Σουηδία 127415 4.7 99750 4.1 86819 3.8 83959 3.6 
Ρωσία και 
πρώην µέλη 
της ΕΣΣ∆ 

128504 4.8 122961 5.1 114792 5.0 83816 3.6 

 

3.2.4. Προβλέψεις όσον αφορά την Τουριστική Ανάπτυξη στην Κύπρο 

Το 2003 η ΑΑνΑ∆ ολοκλήρωσε την  µελέτη µε τίτλο «Προβλέψεις απασχόλησης στην 

Κύπρο για την περίοδο 2000-2010», η οποία πραγµατοποιήθηκε σε συνεργασία µε το 

Γραφείο Προγραµµατισµού και τη Στατιστική Υπηρεσία.  Οι προβλέψεις έγιναν µέσα από 

την εκτίµηση της µελλοντικής δοµής της απασχόλησης κατά τοµέα οικονοµικής 
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δραστηριότητας και επάγγελµα και την εκτίµηση του µεγέθους της απασχόλησης στους 

διαφόρους τοµείς της οικονοµικής δραστηριότητας.  

 

Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας 2000-2010, ο µέσος ετήσιος ρυθµός οικονοµικής 

ανάπτυξης σε πραγµατικούς όρους αναµένεται να ανέλθει στο 4%.  Οι τριτογενείς τοµείς 

αναµένεται να συνεχίσουν να παρουσιάζουν το µεγαλύτερο ρυθµό ανάπτυξης µε 

ποσοστό 4,5% ετησίως.  Γενικά, κατά την περίοδο µέχρι το 2010 θα µεγαλώσει η 

εξάρτηση της Κυπριακής οικονοµίας από τον τοµέα των Υπηρεσιών, και το 2010 

αναµένεται ότι θα αντιστοιχεί στο 78,8% του ΑΕΠ και στο 72,2% της Απασχόλησης. Ο 

µέσος ετήσιος ρυθµός µεταβολής του ΑΕΠ για τον τοµέα Ξ&Ε, αναµένεται ότι θα είναι 

3,2%, για την πενταετία 2000-2005, και 4,2% για την επόµενα έτη απ το 2005-2010. 

Συνολικά για την δεκαετία ο µέσος ετήσιος ρυθµός µεταβολής του ΑΕΠ για τα Ξ&Ε 

αναµένεται να φτάσει το 3,7%12.  

Ετήσιο Προβλεπόµενο ΑΕΠ και Έσοδα Ξ%Ε (Χιλ.)

5476
5727 5954 6193

6444
6709

528 555 577 600 627 649

9.6%

9.7% 9.7% 9.7% 9.7% 9.7%
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9.5%

9.6%

9.6%

9.6%

9.6%

9.6%

9.7%

9.7%

9.7%

9.7%

Σύνολο Ξ&Ε % Ξ&Ε στο Σύνολο

Κατά τη διάρκεια της συγκεκριµένης περιόδου αναµένεται να αυξηθεί και η 

παραγωγικότητα, µε ένα µέσο ετήσιο ρυθµό 3,2%. Ο ρυθµός παραγωγικότητας 

αναµένεται να είναι µεγαλύτερος στους τριτογενείς τοµείς (+3,3% το χρόνο).  Για τον 

τοµέα Ξ&Ε ο µέσος ετήσιος ρυθµός µεταβολής της παραγωγικότητας αναµένεται να είναι 

                                                 
12 Από 6,0% για την πενταετία 1995-2000. 
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2,7% για τα έτη 2000-2005 και 3,6% για τα έτη 2005-2010, µε τη συνολική αύξηση της 

παραγωγικότητας,  για την δεκαετία, να φτάνει το 3,1%.  

 

Όσον αφορά την απασχόληση, αναµένεται ότι θα αυξηθεί κατά 8,7% την περίοδο 2000-

2010 (0,8% το χρόνο).  Το ποσοστό αυτό, είναι σχετικά περιορισµένο σε σύγκριση µε τη 

δεκαετία 1990-2000, όπου η απασχόληση αυξήθηκε κατά 19,0% (ετήσια µεταβολή 

1,6%).  Παράλληλα, οι πρωτογενείς τοµείς αναµένεται ότι θα παρουσιάσουν οριακή 

αύξηση όσον αφορά την απασχόληση (2,5%) ενώ οι δευτερογενείς τοµείς θα 

παραµείνουν περίπου στα ίδια επίπεδα (-0,4%). Οι τοµείς οικονοµικής δραστηριότητας 

που θα έχουν τη µεγαλύτερη επίδραση στην αύξηση αυτή αναµένεται ότι θα είναι οι 

Επαγγελµατικές Υπηρεσίες, η Υγεία, η κοινωνική µέριµνα και εκπαίδευση, οι Τράπεζες 

και οι επιχειρηµατικές δραστηριότητες, όπως επίσης και το Εµπόριο, τα ξενοδοχεία και 

τα εστιατόρια. Τα Ξ&Ε αναµένεται να παραµείνουν στην τρίτη θέση, από πλευράς 

αριθµού απασχολουµένων, παρόλο που το µερίδιο τους αναµένεται να µειωθεί ελαφρώς 

σε σύγκριση µε το 2000.  

 

Σύµφωνα µε τα στοιχεία της ΑΑνΑ∆ ο τοµέας Ξ&Ε δεν αναµένεται ότι θα συνεχίσει να 

δηµιουργεί νέες θέσεις µε το ρυθµό των προηγούµενων ετών. Ο τοµέας όµως θα 

συνεχίσει να είναι σηµαντικός και αναµένεται να έχει την πέµπτη µεγαλύτερη επίδραση 

στη συνολική µεταβολή.  Παρά την αύξηση αυτή, ο τοµέας είναι ένας από τους εφτά 

τοµείς, οι οποίοι αναµένονται ότι θα έχουν µείωση του µεριδίου τους στην απασχόληση 

παρουσιάζοντας µείωση ίση µε 0,3% (από 10,9% το 2000 σε 10,6% το 2010). Τα 

επαγγέλµατα τα οποία αναµένεται ότι θα έχουν τη µεγαλύτερη ποσοστιαία, αλλά και 

αριθµητική µείωση, είναι αυτά του Συνοδού Ταξιδιών και Ξεναγού (-9,8% ή -65 άτοµα το 

χρόνο), του Μάγειρα, του Σερβιτόρου, του Μπάρµαν και του Οικονόµου (-1,7% ή -266 

άτοµα το χρόνο). 
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Προβλεπόµενος Αριθµός Απασχολούµενων στον Τοµέα Ξ&Ε 2005-2010
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Σύνολο Ξ&Ε

Πέρα από τα στοιχεία της ΑΑνΑ∆, πληροφορίες αναφορικά µε τη µελλοντική ανάπτυξη 

του κυπριακού τουριστικού προϊόντος παρέχει και ο Οργανισµός World Travel & 

Tourism Council. Βασισµένο στην µεθοδολογία που έχει αναπτύξει µέσα από τα Travel 

& Tourism Satellite Accounts και το Oxford Economic Forecasting, ο Οργανισµός έχει 

κάνει κάποιες προβλέψεις για τη µελλοντική πορεία του τουρισµού στην Κύπρο, τα 

οποία και παρουσιάζονται στην έκδοση «Cyprus – Travel & Tourism Forging Ahead: The 

2004 Travel & Tourism Economic Research». Σύµφωνα µε τα στοιχεία του Οργανισµού, 

ο τουριστικός τοµέας αναµένεται ότι θα συνεισφέρει ένα ποσοστό της τάξης του 13,9% 

στο ΑΕΠ µέχρι το 2014.  Παράλληλα προβλέπεται πως το ποσοστό έµµεσης και άµεσης 

απασχόλησης στον τουριστικό τοµέα θα φτάσει το 37%, το 2014.  

 

Τα πιο πάνω στοιχεία καταδεικνύουν το σηµαντικό ρόλο που θα διαδραµατίσει ο 

τουριστικός τοµέας και στο µέλλον, στη συνολική κοινωνικοοικονοµική ανάπτυξη της 

Κύπρου, καθιστώντας απαραίτητη µία ορθολογιστική και ισόρροπη προσέγγιση της 

τουριστικής ανάπτυξης.  
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3.3. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕ∆ΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

 

Αναγνωρίζοντας ότι ο τουρισµός αποτελεί ένα από τα σηµαντικότερα εξαγωγικά 

προϊόντα της Κύπρου και ταυτόχρονα τον ακρογωνιαίο λίθο για την περιφερειακή  

ανάπτυξη της χώρας µας, προβάλλει επιτακτική η ανάγκη για προώθηση του κυπριακού 

τουριστικού προϊόντος.  Έτσι, ο Κυπριακός Οργανισµός Τουρισµού προχώρησε στον 

σχεδιασµό του Στρατηγικού Σχεδίου για τον Τουρισµό 2000-2010. Το Στρατηγικό Σχέδιο 

για τον Τουρισµό 2010 καθορίζει τη µελλοντική πορεία της Κυπριακής τουριστικής 

βιοµηχανίας. Στόχος του Σχεδίου είναι η εισαγωγή της έννοιας της αειφορίας στην 

τουριστική ανάπτυξη της Κύπρου, η οποία θα κινείται γύρω από δύο κεντρικούς άξονες, 

τον Κυπριακό πολιτισµό και το Περιβάλλον.  

 

Το Στρατηγικό Σχέδιο για τον Τουρισµό εµπεριέχει συγκεκριµένες προτάσεις και 

συγκεκριµένα µέτρα πολιτικής στα πλαίσια των επί µέρους στρατηγικών, ιδιαίτερα όσον 

αφορά το Προϊόν, το Μάρκετινγκ και την επίτευξη της µεγαλύτερης δυνατής Ποιότητας 

/Αξίας (value for money) στο τουριστικό µας προϊόν.  

 

Το Όραµα που θα καθοδηγεί τη Στρατηγική της επόµενης δεκαετίας σύµφωνα µε το 

Στρατηγικό Σχέδιο είναι:  

 

«««ΚΚΚύύύπππρρροοοςςς:::   έέέννναααςςς    ππποοοιιιοοοτττιιικκκόόόςςς    τττοοουυυρρριιισσστττιιικκκόόόςςς    πππρρροοοοοορρριιισσσµµµόόόςςς    ππποοουυυ    νννααα    ιιικκκααανννοοοππποοοιιιεεείίί    τττοοοννν    

εεεπππιιισσσκκκέέέπππτττηηη    µµµεεε    ππποοοιιικκκίίίλλλααα    εεενννδδδιιιαααφφφέέέρρροοοννντττααα    κκκαααιιι    αααννναααζζζηηητττήήήσσσεεειιιςςς    κκκαααιιι    νννααα    δδδιιιααασσσφφφαααλλλίίίζζζεεειιι    τττηηη    σσσυυυνννεεεχχχήήή    

βββεεελλλτττίίίωωωσσσηηη    τττηηηςςς    ππποοοιιιόόότττηηηττταααςςς    ζζζωωωήήήςςς    γγγιιιααα    τττοοοννν    ννντττόόόπππιιιοοο»»»...   

 

Σύµφωνα µε τα πιο πάνω στόχος είναι η σταδιακή και ουσιαστική ποιοτική αναβάθµιση 

και επανατοποθέτηση της Κύπρου στον Τουριστικό Χάρτη, σαν ένας προορισµός µε 

ξεχωριστή ταυτότητα. Παράλληλα όµως, τονίζεται η ανάγκη για διασφάλιση της 

ποιότητας ζωής για τον ντόπιο πληθυσµό, µε στόχο την πρόληψη και αντιµετώπιση 

τυχών αρνητικών επιπτώσεων από την αυξανόµενη τουριστική ανάπτυξη..  

 

Το Στρατηγικό Σχέδιο υποστηρίζεται από τρεις επί µέρους Στρατηγικές: τη Στρατηγική 

Μάρκετινγκ, τη Στρατηγική Προϊόντος και τη Στρατηγική Ποιότητας-Πρόσθετης Αξίας. 
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3.3.1. Στρατηγική Μάρκετινγκ 

Στον τοµέα του Μάρκετινγκ, το σχέδιο προβλέπει την καλλιέργεια των επιλεγµένων 

Τµηµάτων και Γεωγραφικών Αγορών, µέσα από µία καθαρή επικοινωνιακή πολιτική µε 

σκοπό την επανατοποθέτηση της Κύπρου ως ένας πολυδιάστατος τουριστικός 

προορισµός.  ∆ιεξήχθησαν µελέτες µε στόχο την τµηµατοποίηση της τουριστικής αγοράς  

µε βάση τα κίνητρα / λόγους ταξιδιών (motivation).  

 

Περιληπτικά εντοπίστηκαν τα πιο κάτω τµήµατα πελατείας: 

 Ήλιος και Θάλασσα συν 

 Πολιτισµός  

 Συνέδρια και Κίνητρα 

 Φύση 

 Περπάτηµα 

 Αθλητικός Τουρισµός 

 Ποδηλασία 

 Θαλάσσια Αθλήµατα και Yachting 

 Εκδηλώσεις Μεγάλης Εµβέλειας 

 Γαµήλιες Τελετές και Γαµήλια Ταξίδια 

 Κρουαζιέρες 

 

Πέρα από την προώθηση αυτών των ειδικών µορφών του εναλλακτικού και θεµατικού 

τουρισµού, που αναµένεται να φέρει η εφαρµογή του Στρατηγικού Σχεδίου, έχουν επίσης 

ιεραρχηθεί οι γεωγραφικές αγορές που αποτελούν σηµαντικές πηγές για τον κυπριακό 

τουρισµό. Οι χώρες ταξινοµήθηκαν σε Χώρες Χαµηλής, Μεσαίας και Ψηλής 

Προτεραιότητας, στις οποίες συµπεριλαµβάνεται η Ελλάδα, το Ηνωµένο Βασίλειο, η 

Γερµανία και η Ρωσία.  

 

Ιδιαίτερη αναφορά κάνει το Σχέδιο και στην προώθηση και ανάπτυξη του Εσωτερικού 

Τουρισµού, ο οποίος αναµένεται να συµβάλει θετικά στην πληρότητα των ξενοδοχείων 

και στην ενίσχυση των τοπικών οικονοµιών. Η προσφορά ελκυστικών προγραµµάτων 

διακοπών και η παροχή κινήτρων µέσω ανταγωνιστικών τιµών στους Κυπρίους 

καταναλωτές είναι µερικά από τα µέτρα που αναφέρει το Σχέδιο.  
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Επίσης, µέσα στα πλαίσια της µελέτης θα διερευνηθούν και οι επιπτώσεις καθώς και οι 

νέες πιθανότητες που δηµιουργούνται για το Τουριστικό προϊόν της Λευκωσίας, σαν 

αποτέλεσµα του ανοίγµατος των οδοφραγµάτων και τη δυνατότητα διέλευσης και 

διαµονής τουριστών από και προς τις δύο κατευθύνσεις της γραµµής αντιπαράθεσης. 

Επίσης θα διερευνηθούν οι νέες συνθήκες που επικρατούν στις όµορες προς τη 

ευρύτερη Λευκωσία περιοχές, βορείως και νοτίως της γραµµής.  

3.3.2. Στρατηγική Προϊόντος  

Το τουριστικό προϊόν το οποίο προσφέρει ένας προορισµός είναι η βάση της επιτυχίας 

του. Η ικανότητα του προορισµού να αναπτύξει το κατάλληλο προϊόν σε ψηλό ποιοτικό 

επίπεδο, θα εµπλουτίσει και θα βελτιώσει ολόκληρη την τουριστική εµπειρία στον 

προορισµό.  θα ικανοποιήσει τις απαιτήσεις τις αγοράς και ιδιαίτερα θα του επιτρέψει να 

βελτιώσει την ανταγωνιστικότητα του.  Η Στρατηγική Προϊόντος καλύπτει όλες τις πτυχές 

του τουριστικού προϊόντος, δηλαδή, Ειδικά Προϊόντα, ∆ιαµονή, Γενική Υποδοµή, 

Συγκοινωνίες, Εµπόριο. Επίσης, προβλέπει την περιφερειακή προσέγγιση για τη 

διαµόρφωση του προϊόντος παρέχοντας τη δυνατότητα στην κάθε περιοχή να 

αξιοποιήσει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της αλλά και να αποκτήσει και να προβάλει τη 

δική της ταυτότητα. 

 

Για την ανάπτυξη της Στρατηγικής Προϊόντος δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στον πολιτισµό 

και το περιβάλλον. Όπως αναφέρεται «το φυσικό περιβάλλον και ο πολιτισµός είναι οι 

δύο βασικοί άξονες οι οποίοι θα βοηθήσουν την τουριστική Κύπρο να αναδείξει την 

ταυτότητα της και να αποκτήσει µοναδικότητα.»13 Αυτό αντικατοπτρίζεται και στην 

Στρατηγική Ποιότητας και Πρόσθετης Αξίας. 

 

3.3.3. Στρατηγική Ποιότητας και Πρόσθετης Αξίας  

Στόχος της Στρατηγικής Ποιότητας και Πρόσθετης Αξίας στην Τουριστική Εµπειρία είναι 

η αναχαίτιση της διάβρωσης της ανταγωνιστικότητας του τουριστικού τοµέα. Ιδιαίτερη 

βαρύτητα δίνεται στην αύξηση της προσφερόµενης αξίας (value for money) και στην 

βελτιωµένη σχέση µεταξύ ποιότητας και τιµής. Οι ειδικοί στόχοι της Στρατηγικής 

                                                 
13 Κυπριακός Οργανισµός Τουρισµού: Στρατηγική Τουριστικής Ανάπτυξης & Σχέδιο Υλοποίησης 2003-2010, 

Νοέµβριος 2003.Σελ.9 
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Ποιότητας και Πρόσθετης Αξίας, όπως αυτοί καθορίζονται στο Στρατηγικό Σχέδιο είναι 

µεταξύ άλλων: 

 Η µεγιστοποίηση της ικανοποίησης του πελάτη 

 Η προσφορά πλούσιας και πολυδιάστατης τουριστικής εµπειρίας 

 Η καλλιέργεια µοναδικού χαρακτήρα και ταυτότητας στον προορισµό 

 Η παροχή τουριστικών διευκολύνσεων και υποδοµής µεγαλύτερης ευρύτητας και 

ελκυστικότητας και η διατήρηση τους σε ψηλά επίπεδα ποιότητας 

 Ο σεβασµός και η προστασία του φυσικού και του πολιτιστικού περιβάλλοντος 

και των κοινωνικών αξιών 

 Η εξασφάλιση  ψηλών επιπέδων ποιότητας στις υπηρεσίες 

 Η κάλυψη των αναγκών του τοµέα σε ανθρώπινο δυναµικό από Κύπριους 

κυρίως   

 

Ακολούθως η Στρατηγική Ποιότητας και Πρόσθετης Αξίας επιθυµεί να παρέµβει στους 

τοµείς της Ποιότητας, των Τιµών και της Ανάπτυξης Ανθρώπινου ∆υναµικού. Ο τοµέας 

Ανάπτυξης Ανθρώπινου ∆υναµικού συµπεριλαµβάνει θέµατα τουριστικής εκπαίδευσης, 

κατάρτισης και επιµόρφωσης του προσωπικού  τουριστικών και παρεµφερών 

επαγγελµάτων. Η Στρατηγική Τουριστικής Ανάπτυξης κάνει αναφορά στην ίδρυση και 

λειτουργία Ακαδηµίας Τουρισµού και στον έλεγχο και καθορισµό των ελάχιστων 

προσόντων για απασχόληση αλλοδαπών στην τουριστική βιοµηχανία.  

 

3.4. Η ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 

 

Ένας από τους στόχους της παρούσας µελέτης είναι και η διερεύνηση του κατά πόσον η 

τουριστική ανάπτυξη συνέβαλε στην εµφάνιση παραβατικών φαινόµενων. Για αυτό τον 

σκοπό έχουν συγκεντρωθεί στατιστικά στοιχεία όσον αφορά την εγκληµατικότητα στην 

Κύπρο τόσο από την Αστυνοµία Κύπρου, όσο και από τις Εγκληµατολογικές Στατιστικές 

,της Στατιστικής Υπηρεσίας. Παράλληλα παρατίθενται στοιχεία αναφορικά µε την εξέλιξη 

της εγκληµατικότητας στον ευρύτερο ευρωπαϊκό χώρο.   
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Οι πιο κάτω πίνακες παρουσιάζουν τη διαχρονική εξέλιξη της εγκληµατικότητας στην 

Κύπρο, στο σύνολο της αλλά και κατά επαρχία14.  

Πραγµατικές Υποθέσεις σοβαρών αδικηµάτων κατά επαρχία 1996-2002 
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Σύνολο 4033 4529 3910 4316 4212 4340 4506 4758

Λευκωσία 1286 1401 1297 1539 1446 1248 1495 1488

Λάρνακα 776 645 500 706 646 835 804 777

Λεµεσός 1246 1477 1615 1340 1246 1436 1293 1408

Πάφος 413 429 459 402 491 431 535 662

Αµµόχωστος 312 497 239 329 383 390 379 423

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Σύµφωνα µε τον πιο πάνω πίνακα, ο αριθµός των σοβαρών αδικηµάτων σε όλη την 

Κύπρο παρουσιάζει αυξητική τάση, µε εξαίρεση τη χρονιά 1997, όπου σηµειώθηκε µία 

σηµαντική µείωση της τάξης του 13% σε σύγκριση µε το 1996.  Στις επόµενες χρονιές, η 

αυξητική τάση συνεχίζεται µε αποτέλεσµα το 2002 να έχουν σηµειωθεί συνολικά 4758 

υποθέσεις σοβαρού εγκλήµατος, ο ψηλότερος αριθµός για την περίοδο 1995-2002. 

Όσον αφορά τη γεωγραφική κατανοµή της εγκληµατικότητας, ο µεγαλύτερος όγκος 

σοβαρών αδικηµάτων παρουσιάστηκαν κατά την περίοδο 1995-2002 στις επαρχίες 

Λευκωσίας και Λεµεσού. Η επαρχία Αµµοχώστου παρουσιάζει τους χαµηλότερους 

αριθµούς υποθέσεων σοβαρών αδικηµάτων, µε υψηλότερο αριθµό το 497, ο οποίος 

σηµειώθηκε το 1996. Περισσότερες πληροφορίες όσον αφορά την ποσοστιαία αύξηση 

των υποθέσεων σοβαρών αδικηµάτων δίνει ο πιο κάτω πίνακας, στον οποίο 

παρουσιάζεται η ποσοστιαία αύξηση για την περίοδο 1996-2002 µε βάση την χρονιά 

1995.  

                                                 
14 Στοιχεία από τις Εγκληµατολογικές Στατιστικές των αντίστοιχων ετών 
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Ποσοτικές αυξοµοιώσεις πραγµατικών υποθέσεων σοβαρών 
αδικηµάτων κατά επαρχία 1996-2002 µε βάση το 1995
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Σύνολο 12.3% -3.0% 7.0% 4.4% 7.6% 11.7% 18.0%

Λευκωσία 8.9% 9.0% 19.7% 12.4% -3.0% 16.3% 15.7%

Λάρνακα -16.9% -35.6% -9.0% -16.8% 7.6% 3.6% 0.1%

Λεµεσός 18.5% 29.6% 7.5% 0.0% 15.2% 3.8% 13.0%

Πάφος 3.9% 11.1% -2.7% 18.9% 4.4% 29.5% 60.3%

Αµµόχωστος 59.3% -23.4% 5.4% 22.8% 25.0% 21.5% 35.6%

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

 
Τα στοιχεία του πιο πάνω πίνακα δίνουν πληροφορίες σχετικά µε τις µεταβολές της 

εγκληµατικότητας κατά επαρχία αλλά και σε παγκύπριο επίπεδο. Κατά την περίοδο 

1995-2002 σηµειώθηκε σηµαντική αύξηση των υποθέσεων σοβαρού εγκλήµατος της 

τάξης του 18%. Οι επαρχίες που παρουσιάζουν την µεγαλύτερη συγκριτικά αύξηση είναι 

η Πάφος µε 60,3% και η Αµµόχωστος µε ποσοστό 35,6%.  Η επαρχία Λάρνακας κατέχει 

το χαµηλότερο ποσοστό αύξησης όσον αφορά τις υποθέσεις σοβαρών αδικηµάτων 

(0,1% αύξηση το 2002 σε σύγκριση µε το 1995). 

 

Παράλληλα µε τα πιο πάνω στοιχεία θα πρέπει να αναφερθούν για σκοπούς σύγκρισης  

στοιχεία σχετικά µε την εξέλιξη της εγκληµατικότητας στον ευρύτερο ευρωπαϊκό χώρο. 

Σύµφωνα µε τα διαθέσιµα στατιστικά στοιχεία µεταξύ 1997 και 2001  στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση, ο µέσος όρος αύξησης του αριθµού καταγγελθέντων εγκληµάτων ανήλθε στο 

4%15. Η µεγαλύτερες ποσοστιαίες αυξήσεις σηµειώθηκαν στη Γαλλία, στην Κύπρο, και 

                                                 
15 Barclay, G & Tavares, C,: International comparisons of criminal justice statistics 2001, UK, 2003. Σελ. 3 
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στην Πορτογαλία (16%).  Αντίθετα, µειώσεις σηµειώθηκαν στη ∆ανία και στην Ιταλία (-

11% αντίστοιχα), όπως και στη Φινλανδία (-3%).  

 

Μέσα στα πλαίσια της δευτερογενούς έρευνας δόθηκε ιδιαίτερη βαρύτητα στη συλλογή 

πληροφοριών σχετικά µε την εξέλιξη του θέµατος των ναρκωτικών στην Κύπρο.  

Επιλέχθηκαν στοιχεία, τα οποία δίνουν πληροφορίες σχετικά µε τη διαχρονική εξέλιξη 

του φαινόµενου κατά ηλικία και υπηκοότητα των εµπλεκόµενων προσώπων16. Στόχος 

ήταν η διερεύνηση του κατά πόσον παρουσιάζεται διαχρονική αύξηση της εµπλοκής 

αλλοδαπών και ανηλίκων/νέων σε υποθέσεις ναρκωτικών. 

Ενεχόµενα πρόσωπα σε υποθέσεις ναρκωτικών 1994-2004
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Σύµφωνα µε τον πιο πάνω πίνακα, κατά την περίοδο 1994-2004, παρουσιάζεται αύξηση 

του αριθµού των ενεχοµένων προσώπων σε υποθέσεις ναρκωτικών της τάξης του 72% 

(το 1994 ενεπλάκησαν 173 άτοµα ενώ ο αντίστοιχος αριθµός για το 2004 έφτασε στο 

639). Η αύξηση αυτή σηµειώθηκε σταδιακά, µε µόνη εξαίρεση το 1999 όπου ο αριθµός 

των ενεχόµενων προσώπων σε σύγκριση µε το προηγούµενο έτος 1998, µειώθηκε κατά 

4,3%.  

 

Όσον αφορά την υπηκοότητα των εµπλεκοµένων προσώπων,  στην  πλειοψηφία τ τους 

ήταν Κύπριοι.  Με εξαίρεση το 1995, όπου η πλειοψηφία των εµπλεκοµένων προσώπων 

                                                 
16 Τα στοιχεία δόθηκαν από την Αστυνοµία Κύπρου 
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ήταν αλλοδαποί (54,6%), κατά την περίοδο 1994-2004 το ποσοστό συµµετοχής 

Κυπρίων σε υποθέσεις ναρκωτικών κυµαινόταν µεταξύ 60% και 78%.  Παράλληλα όµως, 

αξίζει να σηµειωθεί πως παρουσιάζεται µεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση του αριθµού των 

αλλοδαπών σε σχέση µε τους κύπριους. που ενεπλάκησαν σε υποθέσεις ναρκωτικών το 

2004, σε σύγκριση µε το 1994. Συγκεκριµένα ο αριθµός αλλοδαπών αυξήθηκε κατά 74% 

ενώ ο αριθµός των Κύπριων υπηκόων αυξήθηκε κατά 72%.  

 

Σε συνάρτηση µε τα πιο πάνω, αξίζει να εξεταστεί επίσης ο βαθµός συµµετοχής 

αλλοδαπών και Κύπριων σε υποθέσεις ναρκωτικών, κατά αδίκηµα. Ο πιο κάτω πίνακας 

παραθέτει στοιχεία µόνο για το έτος 2004 και δίνει πληροφορίες σχετικά µε την 

υπηκοότητα των εµπλεκόµενων προσώπων κατά αδίκηµα17.  

Αριθµός Ενεχοµένων προσώπων κατά υπηκοότητα και αδίκηµα το 2004 
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17 Τα στοιχεία δόθηκαν από την Αστυνοµία Κύπρου 

Ποσοστά συµµετοχής Κύπριων σε 
υποθέσεις ναρκωτικών κατά αδίκηµα µε βάση το σύνολο 
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Σύµφωνα µε τους πιο πάνω πίνακες, ο µεγαλύτερος αριθµός ατόµων εµπλέκεται σε 

υποθέσεις όσον αφορά την κατοχή και χρήση ναρκωτικών ουσιών. Το µικρότερο αριθµό 

συγκεντρώνει το αδίκηµα καλλιέργειας ναρκωτικών ουσιών (συνολικά 15 άτοµα). Με 

εξαίρεση την εισαγωγή ναρκωτικών ουσιών τα λοιπά αδικήµατα διαπράχθηκαν από 

Κύπριους. Παράλληλα, η πλειοψηφία των αλλοδαπών (46%) εµπλέκεται σε αδικήµατα 

όσον αφορά την κατοχή και χρήση ναρκωτικών ουσιών ενώ οι Κύπριοι εµπλέκονται 

συχνότερα (35,3%) σε αδικήµατα όσον αφορά την κατοχή ναρκωτικών. Συγκεκριµένα, 

στο σύνολο των υποθέσεων όπου εµπλέκονται αλλοδαποί, στην πρώτη θέση βρίσκεται 

το αδίκηµα της Κατοχής και Χρήσης (44,6%), ακολουθεί η κατοχή ναρκωτικών (21,6%), 

η εισαγωγή (14,7%) και η κατοχή και προµήθεια (12,3%). Αντίστοιχα, όσον αφορά τους 

Κύπριους, συχνότερη είναι η εµπλοκή σε αδικήµατα κατοχής ναρκωτικών (35,35), 

ακολουθεί η κατοχή και χρήση (29,1%), η κατοχή και προµήθεια (22,6%) και η κατοχή µε 

σκοπό την προµήθεια (8,3%). Αξίζει να αναφερθεί πως τα πιο πάνω στοιχεία πρέπει να 

ερµηνεύονται προσεκτικά, µιας και δεν δίνουν πληροφορίες σχετικά µε την υπηκοότητα 

των αλλοδαπών που εµπλέκονται σε υποθέσεις ναρκωτικών και κατά πόσον είναι 

αλλοδαποί µόνιµοι  κάτοικοι Κύπρου ή επισκέπτες/ τουρίστες.  

 

Για σκοπούς σύγκρισης συγκεντρώθηκαν στοιχεία σχετικά µε την εξέλιξη του φαινόµενου 

των ναρκωτικών στην Ευρώπη18. Πρέπει να σηµειωθεί πως τα στοιχεία αφορούν αριθµό 

υποθέσεων και όχι εµπλεκοµένων ατόµων. Επίσης αφορούν υποθέσεις εισαγωγής, 

κατοχής και προµήθειας ναρκωτικών ουσιών. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση κατά την περίοδο 

1997-2001,  σηµειώθηκε µία αύξηση της τάξης του 4%. Ιδιαίτερα σηµαντική αύξηση 

παρατηρήθηκε στην Φινλανδία (79%), στην Ελλάδα (62%) και στην Κύπρο (62%). 

Αντίθετα, µειώσεις σηµειώθηκαν στην Γαλλία (-51%) και στην Σουηδία (32%).  

 

Η δευτερογενής έρευνα επικεντρώθηκε επίσης στη συγκέντρωση στοιχείων αναφορικά 

µε τη νεανική παραβατικότητα. Συγκεντρώθηκαν, στοιχεία για το σύνολο των 

αδικηµάτων που διαπράχθηκαν από ανήλικους παραβάτες, όπως και στοιχεία για την 

εµπλοκή ανηλίκων σε υποθέσεις ναρκωτικών19.   

 

 
                                                 
18 Barclay, G & Tavares, C,: International comparisons of criminal justice statistics 2001, UK, 2003. Σελ. 16 
19 Τα στοιχεία δόθηκαν από την Αστυνοµία Κύπρου 
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Υποθέσεις (σοβαρές και µη) της Νεανικής Παραβατικότητας κατά τη χρονική 
περίοδο 1994-2004 
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Σύµφωνα µε τον πιο πάνω πίνακα, η εξέλιξη της νεανική παραβατικότητας 

χαρακτηρίζεται από σηµαντικές αυξοµειώσεις. Την περίοδο 1995-1997 παρατηρείται 

αυξητική τάση, η οποία όµως κατά τη περίοδο 1997-1999 ανακάµπτεται. Στησυνέχεια 

ακολουθεί µικρή αύξηση της νεανικής παραβατικότητας και το 2002 παρουσιάζεται µία 

αύξηση της τάξης του 136%, σε σύγκριση µε το 1994, (συνολικά 395 υποθέσεις το 2002 

σε σύγκριση µε 289 υποθέσεις νεανικής παραβατικότητας το 1994). Ο µεγαλύτερος 

όγκος υποθέσεων νεανικής παραβατικότητας σηµειώθηκε το 1997, όπου ανήλθε στις 

409 υποθέσεις. Συγκεντρώθηκαν επίσης στοιχεία όσον αφορά τη συµµετοχή ανηλίκων 

σε υποθέσεις ναρκωτικών20. 

Ενεχόµενα πρόσωπα σε υποθέσεις ναρκωτικών κατά κατηγορία 
ηλικιών για τα έτη 2000-2004 
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20 Τα στοιχεία δόθηκαν από την Αστυνοµία Κύπρου 
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Ο πιο πάνω πίνακας δίνει στοιχεία σχετικά µε την ηλικία των προσώπων που 

ενεπλάκησαν σε υποθέσεις ναρκωτικών κατά την περίοδο 2000-2004. Τη µεγαλύτερη 

συµµετοχή σε υποθέσεις ναρκωτικών σηµειώνουν τα άτοµα ηλικίας 20-34, ενώ οι 

υποθέσεις στις οποίες εµπλέκονται ανήλικοι παραβάτες, ηλικίας 15-19, σηµείωσαν 

τονχαµηλότερο αριθµό. Παράλληλα όµως αξίζει να σηµειωθεί πως η εµπλοκή ατόµων 

ηλικίας 15-19 παρουσιάζει σηµαντική αύξηση το 2004 σε σχέση µε το 2000 και η οποία 

φτάνει το 212%. Στοιχεία που αφορούν τη γεωγραφική κατανοµή των υποθέσεων δεν 

ήταν διαθέσιµα.  

 

Μέσα στα πλαίσια της µελέτης συγκεντρώθηκαν επίσης στοιχεία σχετικά µε το σύνολο 

και τη γεωγραφική κατανοµή των αδικηµάτων σεξουαλικής εκµετάλλευσης ενηλίκων 

προσώπων. Όπως διαγράφεται στον πιο κάτω πίνακα τα τελευταία δύο έτη 

παρουσιάστηκε πολύ µεγάλη αύξηση στο σύνολο των αδικηµάτων σεξουαλικής 

εκµετάλλευσης ενηλίκων. Συγκεκριµένα, το 2004 σηµειώθηκαν συνολικά 87 υποθέσεις, 

σε σύγκριση µε 10 το 2003. Η αύξηση αυτή εντοπίζεται σε όλες τις επαρχίες, και κυρίως 

στις επαρχίες Πάφου και Λεµεσού. Αξίζει να σηµειωθεί πως διαχρονικά τα περισσότερα 

αδικήµατα παρουσιάζονται στις Επαρχίες Λευκωσίας και Λεµεσού.   

Καταγγελίες κατά Επαρχία σχετικά µε αδικήµατα σεξουαλικής 
εκµετάλλευσης ενηλίκων προσώπων 
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3.5. ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

 

Η ραγδαία ανάπτυξη του τουριστικού τοµέα, κυρίως µετά τον Β’ Παγκόσµιο Πόλεµο, και 

το γεγονός ότι οι οικονοµίες  πολλών αναπτυσσόµενων περιοχών στηρίζονται στον 

τουρισµό, δηµιούργησε την ανάγκη προσδιορισµού του µεγέθους των επιπτώσεων, από 

την ανάπτυξη του τουρισµού. Μέσα στα πλαίσια αυτά, αναπτύχθηκε η Κοινωνιολογία 

του Τουρισµού, ένας κλάδος των κοινωνικών επιστηµών, ο οποίος έχει αναπτυχθεί 

πρόσφατα µε στόχο την ανάλυση της ανθρώπινης διάστασης του τουρισµού. Ο 

Τουρισµός ορίζεται ως ένα κοινωνικό φαινόµενο21, ως απόρροια ανθρωπίνων 

δραστηριοτήτων το οποίο χρήζει εξέτασης και ανάλυσης.  

 

«Ο Τουρισµός και τα ταξίδια εν γένει αποτελούν µία πανάρχαια 

διεργασία βασισµένη στην ανθρώπινη περιέργεια, στο 

ενδιαφέρον που εµπεριέχει το άγνωστο και η ανακάλυψη νέων 

τόπων. Εθίµων και ηθών. Συνεπώς θα πρέπει να αποκλεισθεί η 

άποψη ότι ο τουρισµός αποτελεί «τυχαίο» κοινωνικό φαινόµενο 

και, αντιθέτως, να εκληφθεί ως φαινόµενο κοινωνικού 

περιεχοµένου.»22 

 

Όπως αναφέρει και ο Erik Cohen23 η κοινωνιολογία του τουρισµού έχει ως αντικείµενο τα 

κίνητρα, τους ρόλους και την συµπεριφορά των τουριστών κατά τη διάρκεια της 

παραµονής τους στην χώρα υποδοχής αλλά και τις επιπτώσεις που επιφέρουν στις 

κοινωνικές δοµές των χωρών υποδοχής:  

 

«The sociology of tourism is an emergent specialty concerned 

with the study of touristic motivations, roles, relationships and 

                                                 
21 Λύτρας, Παναγιώτης Ν.: Κοινωνιολογία του Τουρισµού, Αθήνα 1998. Σελ.53 
22 Λύτρας, Παναγιώτης Ν.: Κοινωνιολογία του Τουρισµού, Αθήνα 1998. Σελ.53 
23 Cohen, Erik: The sociology of Tourism, Approaches, issues and findings In:  Apostolopoulos George: The sociology of 

tourism: Theoretical and Empirical investigations, London 1996. σελ. 51 
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institutions and of their impact on tourists and on the societies 

who receive them»24. 

 

Όπως διαφαίνεται και από την διεθνή βιβλιογραφία, δεν είναι δυνατόν να υπάρξει µία 

ξεκάθαρη γραµµή διαχωρισµού, ανάµεσα στα διάφορα πεδία επιρροής της τουριστικής 

ανάπτυξης. Μέσα στα πλαίσια της τουριστικής ανάπτυξης παρουσιάζεται µία 

αλληλεπίδραση διαφόρων παραγόντων. Για αυτό το λόγο η κοινωνιολογία του 

Τουρισµού συνδέεται και µε άλλες επιστήµες όπως: οι Πολιτικές Επιστήµες, οι Νοµικές 

Επιστήµες, οι Οικονοµικές Επιστήµες και η Κοινωνική Ανθρωπολογία:   

 

«… Ο Τουρισµός στη σηµερινή του µορφή καλύπτει ένα 

εξαιρετικά ευρύ φάσµα δραστηριοτήτων, οι οποίες ανάγονται στο 

οικονοµικό, κοινωνικό, πολιτισµικό και περιβαλλοντικό πεδίο 

επιστηµονικής ανάλυσης. Αυτό δε πιστοποιεί και την 

πολυεπιστηµονική και διεπιστηµονική ανάλυση στην οποία 

προσφεύγει ο τουρισµός για την ερµηνεία του στην εποχή µας»25 

 

Σε συνάρτηση µε τα πιο πάνω ο Τουρισµός είναι σε θέση να επηρεάσει άµεσα ή έµµεσα 

µία σειρά από τοµείς της κοινωνικοοικονοµικής δοµής των χωρών υποδοχής. Μέσα στα 

πλαίσια της Κοινωνιολογίας του Τουρισµού  και σε διεπιστηµονικό επίπεδο, εξετάζονται 

πολλαπλές θετικές και αρνητικές µεταβολές στους διάφορους κοινωνικοοικονοµικούς 

τοµείς, οι οποίες σχετίζονται άµεσα ή έµµεσα µε την τουριστική ανάπτυξη όπως:  

 

• Κοινωνικές αλλαγές που προκύπτουν από την τουριστική ανάπτυξη 

• Ανάλυση της καταναλωτικής συµπεριφοράς των τουριστών 

• Προσδιορισµός των επιπτώσεων των διαφόρων ειδών τουριστών 

• ∆ιερεύνηση της δηµιουργίας κοινωνικών προτύπων λόγω της τουριστικής 

ανάπτυξης  

• Αξιολόγηση των επιπτώσεων στο φυσικό και δοµηµένο περιβάλλον  

• Ανάλυση σχετικών οικονοµικών µεταβλητών κ.α.  
                                                 
24 Saveriades A., A fresh approach to the study of contemporary tourism and its effects on society, Tourism Today 

(Autumn 2003), 161-176. Σερλ. 162 
25 Λύτρας, Παναγιώτης Ν.: Κοινωνιολογία του Τουρισµού, Αθήνα 1998. Σελ.60 
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Στόχος των πιο πάνω αναλύσεων είναι ο ακριβής προσδιορισµός των αρνητικών 

επιπτώσεων, ούτως ώστε να ληφθούν τα κατάλληλα µέτρα για προστασία των 

κοινοτήτων υποδοχής αλλά και των ίδιων των επισκεπτών. Παράλληλα επιδιώκεται ο 

εντοπισµός των θετικών επιδράσεων της τουριστικής ανάπτυξης, µε στόχο τη 

µεγιστοποίηση των ωφεληµάτων σε τοπικό και εθνικό επίπεδο. 

 

3.5.1. Θετικές και Αρνητικές Επιπτώσεις του Τουρισµού 

Σύµφωνα µε τους µελετητές Πάρη Τσάρτα και Χάρη Κοκκώση, µε τον όρο «επιπτώσεις» 

προσδιορίζουµε το σύνολο των αλλαγών που «επέρχονται στην οικονοµία, στην 

κοινωνία, στον πολιτισµό και στο περιβάλλον των περιοχών ή χωρών όπου 

αναπτύσσεται ο τουρισµός και σχετίζονται µε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της λειτουργίας 

του τουριστικού τοµέα».26 Πιο κάτω παρατίθενται οι θετικές και αρνητικές µεταβολές που 

παρατηρούνται στους πιο πάνω τοµείς λόγω της τουριστικής ανάπτυξης.  

Οικονοµικές επιπτώσεις  

Εξετάζοντας τα διαθέσιµα στατιστικά στοιχεία διαπιστώνεται η δυναµικότητα που έχει 

διεθνώς ο τουρισµός, αρχικά ως οικονοµικό φαινόµενο. Το µέγεθος των οικονοµικών 

επιπτώσεων της τουριστικής ανάπτυξης επηρεάζεται από µία σειρά παραγόντων 

όπως27:  

 

• Το είδος των εγκαταστάσεων για την εξυπηρέτηση των τουριστών και των 

συµπεριλαµβανόµενων δραστηριοτήτων µε στόχο την προσέλκυση των 

επισκεπτών 

• Την δηµιουργία «καταναλωτικής» τάσης στους επισκέπτες για τη δηµιουργία 

δαπανών 

• Το επίπεδο οικονοµικής ανάπτυξης της χώρας υποδοχής 

 

Η τουριστική ανάπτυξη συνδέεται άµεσα ή έµµεσα µε µία πληθώρα οικονοµικών και 

παραγωγικών δραστηριοτήτων. Τοµείς όπως η απασχόληση, η περιφερειακή ανάπτυξη, 

                                                 
26 Τσάρτας, Π. και Κοκκώσης, Χ.: Τουρισµός και Αναψυχή: Βιώσιµη Τουριστική Ανάοπτυξη και Περιβάλλον, 2001 Αθήνα. 

Σελ. 28 
27 Mathieson,A – Wall, G.: Tourism, Economic, Physical and Social Impact, 1982 London. Σελ. 52 



ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΙΣ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ –  ΤΕΛΙΚΗ ΈΚΘΕΣΗ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ   

 

39
 

το ισοζύγιο πληρωµών αλλά και ο πληθωρισµός, επηρεάζονται βραχυπρόθεσµα και 

µακροπρόθεσµα από τις δραστηριότητες και το βαθµό ανάπτυξης του τοµέα. Τα 

σηµαντικότερα πλεονεκτήµατα για την οικονοµία από την ανάπτυξη του τουρισµού 

προέρχονται από το γεγονός ότι αποτελεί: 

 

• Τη µεγαλύτερη βιοµηχανία και πηγή εισροής συναλλάγµατος σε πολλές 

αναπτυσσόµενες χώρες, επιτυγχάνοντας να καλύψει ένα µεγάλο ποσοστό του 

παθητικού ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών, ενώ παράλληλα προωθεί και την 

ανάπτυξη και άλλων οικονοµικών κλάδων 

• Πηγή δηµιουργίας θέσεων εργασίας 

• Πηγή αύξησης των εισοδηµάτων σε τοπικό και εθνικό επίπεδο µε την αύξηση 

των φορολογικών εσόδων της τοπικής αυτοδιοίκησης και του κράτους 

• Τοµέα απορρόφησης µεγάλων κεφαλαίων για την πραγµατοποίηση 

αναπτυξιακών και επενδυτικών έργων τα οποία συνδέονται έµµεσα ή άµεσα µε 

την τουριστική ανάπτυξη 

 

Παράλληλα όµως η διεθνής βιβλιογραφία καταγράφει και αρνητικές πτυχές της 

τουριστικής ανάπτυξης για τον οικονοµικό τοµέα. Οι αρνητικές επιπτώσεις της 

τουριστικής ανάπτυξης στην οικονοµία των κοινοτήτων υποδοχής σχετίζεται κυρίως µε: 

 

• Τον εποχικό χαρακτήρα και τις χαµηλές αποδοχές, τα οποία χαρακτηρίζουν την 

πλειοψηφία των τουριστικών επαγγελµάτων 

• Την πλήρη εξάρτηση, που παρουσιάζεται σε µερικές κοινότητες υποδοχής, από 

τον τουρισµό µε αποτέλεσµα να καθίστανται ιδιαίτερα ευάλωτες στις αλλαγές που 

παρουσιάζονται στην τουριστική αγορά 

• Εµφάνιση φαινόµενων αύξηση του πληθωρισµού και της αξίας της γης  

• Αυξανόµενη τάση για εισαγωγές  

 

Όπως διαγράφεται και στην σχετική βιβλιογραφία, ο a priori προσδιορισµός των 

οικονοµικών επιπτώσεων της τουριστικής ανάπτυξης δεν είναι εφικτός. Οι επιδράσεις 

του τουρισµού στην οικονοµία διαφέρουν από περιοχή σε περιοχή και είναι ανάλογες 

του επιπέδου ανάπτυξης της κάθε περιοχής. Για να είναι όµως αισθητές οι θετικές 

επιδράσεις του τουρισµού, συστήνεται όπως η τουριστική ανάπτυξη συνοδεύεται 
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παράλληλα µε την ορθολογιστική ανάπτυξη του πρωτογενούς και δευτερογενούς τοµέα 

της οικονοµίας.  

Περιβαλλοντικές επιδράσεις  της τουριστικής ανάπτυξης  

Ο Τουρισµός έχει άµεσες θετικές και αρνητικές επιπτώσεις τόσο στο φυσικό, όσο και στο 

δοµηµένο περιβάλλον. Σύµφωνα µε τους µελετητές28 ο τουρισµός µπορεί να αποτελέσει 

κίνητρο για την ευαισθητοποίηση των τοπικών και εθνικών αρχών µε στόχο τη θέσπιση 

µέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος. Παράλληλα µε τη σωστή πληροφόρηση 

και ενηµέρωση οι επισκέπτες έρχονται σε επαφή µε τα περιβαλλοντικά θέµατα των 

κοινοτήτων υποδοχής. Η τουριστική ανάπτυξη αποτελεί επίσης κίνητρο για τηδιατήρηση, 

ανάδειξη και επαναχρησιµοποίηση παλαιών παραδοσιακών οικοδοµών και 

εγκαταστάσεων για τουριστικούς και µη σκοπούς.  

 

Αρνητικές µεταβολές στο φυσικό και δοµηµένο περιβάλλον προκύπτουν κυρίως, λόγω 

της συγκέντρωσης µεγάλου αριθµού επισκεπτών σε περιορισµένο χρονικό διάστηµα. Σε 

αυτές τις περιπτώσεις παρατηρείται η καταπόνηση του φυσικού περιβάλλοντος.  Αυτή 

εκφράζεται µε την εκποίηση δασών και ακτών για σκοπούς δόµησης όπως επίσης και µε 

την εκτεταµένη ρύπανση που δηµιουργείται από την εγκατάλειψη σκουπιδιών αλλά και 

µε την ηχητική ρύπανση, φαινόµενο ιδιαίτερα έντονο στους πολυάριθµους τουριστικούς 

προορισµούς. Σε σχέση µε το δοµηµένο περιβάλλον συχνό είναι το φαινόµενο της 

αλλοίωσης του παραδοσιακού πολεοδοµικού και αρχιτεκτονικού χαρακτήρα των 

κοινοτήτων υποδοχής, µε τη δηµιουργία τουριστικών εγκαταστάσεων, οι οποίες δεν 

συνάδουν µε το τοπικό παραδοσιακό χρώµα.  

 

Όπως αναφέρεται στη βιβλιογραφία η υποβάθµιση του φυσικού περιβάλλοντος των 

κοινοτήτων υποδοχής αποτελεί ένα από τους κύριους λόγους µείωσης της τουριστικής 

κίνησης. Στόχος των πολιτικών τουριστικής ανάπτυξης πρέπει να είναι η εξεύρεση µίας 

ισορροπίας ανάµεσα στον  τουρισµό και τη φύση, ούτως ώστε να γίνεται εφικτή η 

αξιοποίηση των δυνατοτήτων τουριστικής ανάπτυξης κάθε περιοχής.  

                                                 
28 Swarbrooke, J.: Sustainable Tourism Management, 1999 UK. Σελ.53 
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Κοινωνικές επιδράσεις του τουρισµού 

Η τουριστική ανάπτυξη επιφέρει τόσο θετικές όσο και αρνητικές κοινωνικές αλλαγές και 

µεταβολές στις κοινότητες υποδοχής. Η ύπαρξη θετικών ή αρνητικών επιπτώσεων στις 

τοπικές κοινωνίες εξαρτάται κυρίως από το είδος του τουρισµού που αναπτύσσεται στην 

περιοχή, αλλά και από το βαθµό συνοχής των εσωτερικών κοινωνικών δοµών των 

κοινοτήτων υποδοχής. Παράλληλα, καθοριστικό ρόλο έχουν και οι κρατικοί αρµόδιοι 

φορείς, µε τη θέσπιση µέτρων για προσδιορισµό και περιορισµό των αρνητικών 

επιδράσεων.    

 

Στη σχετική βιβλιογραφία αναφέρεται πως, ένα φαινόµενο το οποίο σχετίζεται άµεσα µε 

την τουριστική ανάπτυξη είναι η επαγγελµατική και κοινωνική κινητικότητα. Συχνή είναι η 

στροφή των κατοίκων των κοινοτήτων υποδοχής στα τουριστικά επαγγέλµατα, µε στόχο 

την αύξηση των εισοδηµάτων τους. Ο τουριστικός τοµέας απορροφά ένα σηµαντικό 

µέρος του εργατικού δυναµικού από τους λοιπούς οικονοµικούς τοµείς και κυρίως από 

τη γεωργία, η οποία παραµένει όµως ως κύρια ασχολία για τους ηλικιωµένους. Ως 

αποτέλεσµα της επαγγελµατικής κινητικότητας, οι νέοι αποκτούν οικονοµική ανεξαρτησία 

και αποδεσµεύονται από την οικογένεια. Οι γυναίκες όπως αναφέρεται29 βρίσκονται σε 

δυσµενέστερη θέση σε σχέση µε το παρελθόν γιατί ασχολούνται παράλληλα µε το 

τουριστικό και το αγροτικό επάγγελµα, όσο και µε τις οικιακές εργασίες.  

 

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στις σχετικές µελέτες για τη δηµιουργία κοινωνικών προτύπων 

µέσα από την επαφή τουρίστα και ντόπιου. Κύριο χαρακτηριστικό αυτής της επαφής 

είναι η οικονοµική συναλλαγή. Πέρα όµως του οικονοµικού στοιχείου, ο τουρισµός 

αποτελεί και σηµείο επικοινωνίας και διαπολιτισµικής ανταλλαγής, η οποία σε µερικές 

περιπτώσεις επιφέρει αρνητικές µεταβολές στα ήθη, στα έθιµα, στα κοινωνικά πρότυπα, 

στις δοµές και τους θεσµούς των κοινοτήτων υποδοχής. Χαρακτηριστικό παράδειγµα 

των πιο πάνω µεταβολών, αποτελεί το φαινόµενο του µιµητισµού προτύπων τα οποία 

προβάλλονται από τους ξένους επισκέπτες. Το φαινόµενο αυτό χαρακτηρίζει κυρίως 

τους νέους.. Αυτό είναι ιδιαίτερα αισθητό στα πρώτα στάδια της τουριστικής ανάπτυξης. 

Στις περιπτώσεις όπου η τουριστική ανάπτυξη φτάσει σε επίπεδο ωρίµανσης και 

κορεσµού τότε συχνά παρατηρείται µία αδιαφορία και αδυναµία επικοινωνίας µεταξύ 

                                                 
29 Λύτρας, Παναγιώτης Ν.: Κοινωνιολογία του Τουρισµού, Αθήνα 1998. Σελ.94 



ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΙΣ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ –  ΤΕΛΙΚΗ ΈΚΘΕΣΗ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ   

 

42
 

επισκεπτών και ντόπιων. Σε αυτό το στάδιο ο τουρίστας αντιµετωπίζεται ως επί τω 

πλείστων ως ένα «εµπόρευµα» και παρατηρείται η δηµιουργία στερεοτύπων από τους 

ντόπιους κατοίκους για χαρακτηρισµό των επισκεπτών. Τα συγκεκριµένα στερεότυπα 

προσδίδουν στην πλειοψηφία τους αρνητικούς χαρακτηρισµούς σε συγκεκριµένα άτοµα 

ή λαούς. 

 

Σχετικά µε τις κοινωνικές επιπτώσεις του τουρισµού ο Περικλής Λύτρας αναφέρει: 

 

«Η Κοινωνική αλλαγή που επέρχεται βεβαίως µέσω της 

τουριστικής ανάπτυξης δεν έχει µόνο θετικά ή µόνο αρνητικά 

στοιχεία, αλλά αντιθέτως αποτελεί έναν συγκερασµό θετικών και 

αρνητικών επιπτώσεων που µόνο η ορθολογική κρατική 

τουριστική πολιτική µπορεί να οριοθετήσει. Κάθε φορά που το 

νοµικό πλαίσιο της ανάπτυξης πάσχει ή ο έλεγχος της επίσηµης 

πολιτείας είναι πληµµελής, επικρατούν οι αρνητικές επιπτώσεις 

στην όλη διαδικασία της κοινωνικής αλλαγής.»30  

 

Τουριστική ανάπτυξη και πολιτισµικές αλλαγές 

Ο Πολιτισµός ως έννοια συµπεριλαµβάνει ένα ευρύτερο σύνολο στοιχείων, όπως είναι η 

πολιτιστική κληρονοµιά, η θρησκεία, τα παραδοσιακά επαγγέλµατα και ασχολίες, οι 

παραδοσιακές γιορτές και τελετουργίες. Μέσα στα πλαίσια του προσδιορισµού των 

επιπτώσεων της τουριστικής ανάπτυξης στον πολιτισµό των κοινοτήτων υποδοχής, 

αναφορά γίνεται για τα φαινόµενα εµπορευµατοποίησης της τοπικής παράδοσης, για 

αλλοίωση της αυθεντικότητας και τέλος για την δηµιουργία πολιτισµικών στερεοτύπων. 

Αποτέλεσµα είναι η σύνδεση των κοινοτήτων υποδοχής µε συγκεκριµένα πολιτισµικά 

στερεότυπα τα οποία υποβαθµίζουν την πολιτιστική παράδοση των εν λόγω περιοχών.  

 

Παράλληλα όµως όπως αναφέρεται η τουριστική ανάπτυξη µπορεί να αξιοποιηθεί ως 

µέσο προώθησης, αναβίωσης και διατήρησης συγκεκριµένων παραδοσιακών στοιχείων 

των κοινοτήτων υποδοχής. Αντίστοιχα, όλα τα στοιχεία που συνθέτουν τον πολιτισµό 

µίας περιοχής αποτελούν σηµαντικό πόλο έλξης επισκεπτών. Στόχος είναι η διατήρηση 
                                                 
30 Λύτρας, Παναγιώτης Ν.: Κοινωνιολογία του Τουρισµού, Αθήνα 1998. Σελ.95 
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της αυθεντικότητας καθώς και η ανάδειξη και προβολή των πολιτιστικών ιδιαιτεροτήτων 

των κοινοτήτων υποδοχής ως διαφοροποιητικών στοιχείων σε σύγκριση µε άλλες 

τουριστικές περιοχές31.  

 

3.6. ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 

 

Στην Κύπρο έχουν διεξαχθεί και στο παρελθόν µερικές µελέτες µε στόχο τον 

προσδιορισµό των κοινωνικών επιπτώσεων του Τουρισµού. Στις πλείστες περιπτώσεις 

οι µελέτες δεν ήταν παγκύπριας κλίµακας και εστίαζαν την προσοχή τους σε 

συγκεκριµένες γεωγραφικές περιοχές µε έντονη τουριστική δραστηριότητα. Πιο κάτω 

παρουσιάζονται οι σχετικές µελέτες που έχουν γίνει στο παρελθόν µε χρονολογική 

σειρά. 

3.6.1. Μελέτη Κυπριακού Οργανισµού Τουρισµού «Κοινωνικές Επιπτώσεις του 
Τουρισµού» 

Το 1988 ο Κυπριακός Οργανισµό Τουρισµού διεξήγαγε έρευνα µε τίτλο «Κοινωνικές 

Επιπτώσεις του Τουρισµού στην Κύπρο». Κύριος στόχος της έρευνας ήταν ο 

προσδιορισµός τυχών αρνητικών επιπτώσεων, λόγω της αυξανόµενης τουριστικής 

ανάπτυξης του νησιού µε κύριο γνώµονα τους ντόπιους κατοίκους και τις δοµές της 

κυπριακής κοινωνίας. Μέσα στα πλαίσια της έρευνας διερευνήθηκαν:  

 

• Οι στάσεις των κατοίκων έναντι του Τουρισµού και οι σχέσεις τους µε τους 

επισκέπτες 

• Ο βαθµός επηρεασµού της τουριστικής κίνησης στις παραδοσιακές κοινοτικές και 

οικογενειακές σχέσεις 

• Ο βαθµός επηρεασµού του Τουρισµού στα ήθη και τις αξίες και στην ανάπτυξη 

αντικοινωνικής συµπεριφοράς 

• Τυχών αρνητικές επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον αλλά και στον χαρακτήρα 

και την ταυτότητα των τουριστικών περιοχών 

                                                 
31 Τσάρτας, Π. και Κοκκώσης, Χ.: Τουρισµός και Αναψυχή: Βιώσιµη Τουριστική Ανάοπτυξη και Περιβάλλον, 2001 Αθήνα. 

Σελ.211 
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• Περαιτέρω παράγοντες που συµβάλουν στην αλλαγή κοινωνικών συµπεριφορών 

και προτύπων 

 

Η µελέτη επικεντρώθηκε σε τέσσερις τουριστικές κοινότητες, οι οποίες επιλέχθηκαν µε 

βάση το βαθµό και ρυθµό τουριστικής ανάπτυξης τον οποίο παρουσίαζαν  όπως και τον 

τύπο και το µέγεθός τους. Συγκεκριµένα επιλέχθηκαν οι περιοχές Πάφου και 

Γερµασόγειας, ως κοινότητες σε αστική και αγροτική περιοχή αντίστοιχα, µε έντονη και 

πολύχρονη τουριστική δραστηριότητα καθώς και οι κοινότητες Παραλιµνίου και Αγίας 

Νάπας, ως πρόσφατα τουριστικά αναπτυσσόµενες τουριστικές κοινότητες σε αστική και 

αγροτική περιοχή αντίστοιχα.  Επίσης επιλέχθηκαν για σκοπούς ελέγχου, όπως 

αναφέρεται δύο Κοινότητες, Τσέρι και ∆ευτερά, οι οποίες δεν υπόκεινται µεν άµεσα των 

επιδράσεων της τουριστικής δραστηριότητας, βρίσκονται όµως «κοντά στην Λευκωσία 

ώστε οι κάτοικοι να δέχονται όλες τις επιδράσεις της κοινωνικό-οικονοµικής 

ανάπτυξης»32. Η έρευνα διεξήχθη  σε δύο ξεχωριστές χρονικές περιόδους καλύπτοντας 

την περίοδο τουριστικής αιχµής και την περίοδο χαµηλής τουριστικής δραστηριότητας. 

Συνολικά, πραγµατοποιήθηκαν 900 συνεντεύξεις µε κατοίκους των πιο πάνω περιοχών 

όπως και προσωπικές συνεντεύξεις µε ηγετικούς παράγοντες των τουριστικών 

περιοχών. Παράλληλα, χρησιµοποιήθηκε η µέθοδος της συµµετοχικής 

παρακολούθησης. 

 

Όπως διαπιστώθηκε µέσα από την έρευνα, τα οικονοµικά οφέλη του τουρισµού, τόσο 

από την εισροή κεφαλαίου στην τοπική κοινότητα όσο και µέσω των ευκαιριών 

απασχόλησης που δίνονται, εκτιµώνται ιδιαίτερα από την πλειοψηφία των ερωτηθέντων 

τόσο στις τουριστικές όσο και στις µη τουριστικές περιοχές που συµπεριλήφθηκαν στην 

έρευνα. Οι ερωτηθέντες ανέφεραν χαρακτηριστικά πως ο τουρισµός θέτει τις οικονοµικές 

βάσεις για τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των κατοίκων όλων των περιοχών. 

 

Παράλληλα, όπως διαφάνηκε µέσα από την έρευνα επικρατεί η άποψη πως ο 

Τουρισµός αποτελεί ευκαιρία προώθησης του πολιτισµού της Κύπρου και 

                                                 
32 Κυπριακός Οργανισµός Τουρισµού, Κοινωνικές Επιπτώσεις του Τουρισµού στην Κύπρο, ∆εκέµβρης 1988. Σελ. 5 
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ευαισθητοποιεί παράλληλα τους ίδιους τους Κύπριους για τον δικό τους πολιτισµό, τον 

«ενθαρρύνει να ενδιαφερθεί για τα αξιοθέατα του τόπου του»33.  

 

Ανάµεσα στις αρνητικές επιπτώσεις που αναφέρθηκαν ήταν το αίσθηµα της αποξένωσης 

µε την κοινότητα τους («νιώθουν ξένοι στον τόπο τους») λόγω του µεγάλου αριθµού 

ξένων επισκεπτών. Παράλληλα, σύµφωνα µε τους ερωτηθέντες, η ποιότητα ζωής των 

ντόπιων κατοίκων επηρεάστηκε αρνητικά λόγω του συνωστισµού, της αυξανόµενης 

τροχαίας και το θόρυβο που παρατηρούνται κατά τη διάρκεια της περιόδου αιχµής.  

 

Η αλλαγή και αλλοίωση των ηθών και του συστήµατος αξιών είναι κατά τους 

ερωτηθέντες, η κύρια αρνητική επίπτωση του Τουρισµού στον κοινωνικό ιστό της 

περιοχής τους. Αυτό εκφράστηκε κυρίως µε την αποµάκρυνση των νέων από τις 

οικογενειακές δραστηριότητες και υποχρεώσεις. Το γεγονός αυτό όµως, δεν οφείλεται 

όπως αναφέρεται στη µελέτη, αποκλειστικά στον τουρισµό αλλά πηγάζει κυρίως από την 

γενικότερη αλλαγή στον τρόπο λειτουργίας της κοινωνίας. Ακολουθεί η διάδοση 

ασθενειών, όπως το AIDS και η αύξηση της εγκληµατικότητας όσον αφορά τα 

ναρκωτικά. 

 

Παράλληλα όµως «ο Κύπριος φαίνεται να επιθυµεί και να αναζητά την συναναστροφή µε 

ξένους»34 Παρά τις προστριβές που δηµιουργούνται  µεταξύ κατοίκων και επισκεπτών – 

µικροκαβγάδες λόγω µέθης, κλοπές κ.α.- οι τουρίστες είναι ευπρόσδεκτοί στην τοπική 

κοινότητα. Αξίζει όµως να σηµειωθεί πως οι κάτοικοι των υπό εξέταση περιοχών 

διαχωρίζουν τους επισκέπτες µε βάση την εθνικότητα τους και δείχνουν προτίµηση 

στους Έλληνες τουρίστες. Ακολουθούν οι Άγγλοι, οι Ευρωπαίοι επισκέπτες και τέλος οι 

Άραβες.   

 

Αξίζει να σηµειωθεί πως, παρόλο που η πλειοψηφία των ερωτηθέντων θεωρεί ότι ο 

τουρισµός έχει αναπτυχθεί ήδη σε µεγάλο βαθµό, , υποστηρίζει µια µελλοντική ενίσχυση 

της τουριστικής ανάπτυξης τόσο στην περιοχή τους όσο και στην Κύπρο γενικότερα.  

 

                                                 
33 Κυπριακός Οργανισµός Τουρισµού, Κοινωνικές Επιπτώσεις του Τουρισµού στην Κύπρο, ∆εκέµβρης 1988. Σελ. iii 
34 Κυπριακός Οργανισµός Τουρισµού, Κοινωνικές Επιπτώσεις του Τουρισµού στην Κύπρο, ∆εκέµβρης 1988. Σελ. 34 
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Μέσω της ανάλυσης των αποτελεσµάτων της έρευνας πεδίου που διεξήχθη και την 

ανάλυση πληροφοριών από δευτερογενείς πηγές, η µελέτη καταλήγει στην αντικειµενική 

αξιολόγηση, ανάλυση και εντοπισµό των αρνητικών επιπτώσεων του τουρισµού στον 

κοινωνικό ιστό, στα ήθη και έθιµα και γενικότερα στην κοινωνική διάρθρωση. Η µελέτη 

«αποενοχοποιεί» τον τουρισµό όσον αφορά την παρουσίαση φαινόµενων 

εγκληµατικότητας και αντικοινωνικής συµπεριφοράς. Όσον αφορά τα ήθη και  έθιµα 

καθώς και το σύστηµα αξιών, η µελέτη καταλήγει στο συµπέρασµα πως:  

 

«Ο Τουρισµός µέχρι σήµερα δεν επηρέασε βασικά ήθη και έθιµα, 

θεσµούς και αξίες, φαίνεται όµως ότι συµβάλλει µαζί µε άλλους 

παράγοντες στην αλλαγή ή στην αναθεώρηση συνηθειών, 

εθίµων και αξιών που δεν επηρεάζουν την κοινωνική λειτουργία. 

∆υνατό επίσης, στη διαδικασία της κοινωνικοποίησης, τα παιδιά 

να υιοθετήσουν νέες αξίες και ήθη που είναι δεκτές στο ευρύτερο 

περιβάλλον που ζουν». 

 

Παράλληλα, οι µελετητές επιστούν την προσοχή τους, στις επιπτώσεις της τουριστικής 

ανάπτυξης στο φυσικό και δοµηµένο περιβάλλον και στο πρόβληµα ηχορύπανσης που 

διαπιστώθηκε.    

 

Όσον αφορά τον τοµέα της απασχόλησης στην τουριστική βιοµηχανία, αναφέρεται πως 

παρουσιάζονται ποσοτικές και ποιοτικές ελλείψεις. Με στόχο την κάλυψη των αναγκών, 

ένα µεγάλο µέρος του εργατικού δυναµικού απορροφάται από την γεωργία και  

κτηνοτροφία. Το γεγονός αυτό, µπορεί να επιφέρει µείωση στη γεωργική παραγωγή, 

επιφέροντας έτσι αύξηση των τιµών. Επίσης επισηµαίνεται πως, υφίσταται επιτακτική 

ανάγκη επιµόρφωσης και κατάρτισης του προσωπικού.  

 

Οι µελετητές προβαίνουν επίσης, σε εισηγήσεις για αντιµετώπιση των προβληµάτων 

που εντοπίστηκαν.  Όπως αναφέρεται, η τουριστική ανάπτυξη θα πρέπει να συνάδει µε 

την ανάπτυξη της τουριστικής υποδοµής, η οποία µε τη σειρά της, θα πρέπει να 

συµπεριλαµβάνει ανάπτυξη του εργατικού δυναµικού, προώθηση των πολεοδοµικών 

ρυθµίσεων για προστασία του φυσικού και δοµηµένου περιβάλλοντος.  Επιπλέον, στην 

τουριστική υποδοµή συµπεριλαµβάνεται και η θέσπιση µέτρων ελέγχου της 
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καθαριότητας, των τιµών των προϊόντων και της τροχαίας, για διαφύλαξη της ποιότητας 

ζωής των ντόπιων κατοίκων.  Τέλος η µελέτη καταλήγει: 

 

«Μαζί µε την εκπαίδευση και κατάρτιση προσωπικού 

συνυπάρχει η ανάγκη για την ανάπτυξη της απαιτούµενης 

τουριστικής κουλτούρας σ΄ όλο τον πληθυσµό, µε ιδιαίτερη 

έµφαση στη νέα γενιά»35 

 

Η ανάπτυξη της τουριστικής κουλτούρας αλλά και συνείδησης, θα πρέπει να έχει ως 

στόχο µεταξύ άλλων, την κατανόηση της διαφορετικότητας µεταξύ του συστήµατος αξιών 

των επισκεπτών, µε τα παραδοσιακά ήθη,  έθιµα και αξίες της περιοχής, ούτως ώστε να 

αποφεύγονται τυχών συγκρούσεις. 

 

3.6.2. Establishing the social tourism carrying capacity for the tourist resorts of 
the east coast of the Republic of Cyprus 

Το 1997 διεξήχθη  έρευνα µε τίτλο “Establishing the social tourism carrying capacity for 

the tourist resorts of the east coast of the Republic of Cyprus”36.  Σύµφωνα µε τον 

µελετητή, Αλέξη Σαβεριάδη, το µέγεθος αλλά και το είδος των αλλαγών (θετικές ή/και 

αρνητικές) που επέρχονται σε µία τουριστική αναπτυσσόµενη και ανεπτυγµένη περιοχή, 

εξαρτάται από την ισορροπία µεταξύ του όγκου της τουριστικής δραστηριότητας και της 

φέρουσας κοινωνικής ικανότητας (social carrying capacity) της συγκεκριµένης περιοχής. 

Η φέρουσα κοινωνική ικανότητα της κάθε περιοχής προσδιορίζεται: 

 

• από το βαθµό της τουριστικής ανάπτυξης, τον οποίο είναι σε θέση να αναπτύξει 

δίχως να παρουσιαστούν οποιεσδήποτε αρνητικές επιπτώσεις  και 

• από τον όγκο του τουριστικού ρεύµατος, το οποίο είναι σε θέση να υποδεχθεί 

δίχως να παρουσιαστεί το φαινόµενο του κορεσµού από την πλευρά των 

τουριστών 

 
                                                 
35 Κυπριακός Οργανισµός Τουρισµού, Κοινωνικές Επιπτώσεις του Τουρισµού στην Κύπρο, ∆εκέµβρης 1988. Σελ. 71 
36 Saveriades A., Establishing the social tourism carrying capacity for the tourist resorts of the east coast of the Republic of Cyprus, Tourism 

Management 21 (2000), 147-156 
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Η έρευνα επικεντρώθηκε στις περιοχές της Αγίας Νάπας, του Πρωταρά και του 

Παραλιµνίου, µε στόχο τη διερεύνηση των αντιλήψεων των ντόπιων κατοίκων όσον 

αφορά, την τουριστική ανάπτυξη στην περιοχή τους. Παράλληλα, µέσα στα πλαίσια της 

έρευνας  διερευνήθηκε η σχέση µεταξύ κατοίκων και επισκεπτών και ο ρόλος της 

τουριστικής ανάπτυξης στην εµφάνιση αντικοινωνικών φαινόµενων και αλλοίωση του 

κοινωνικού ιστού της περιοχής.  

 

Με στόχο τη σύγκριση των αποτελεσµάτων, µεταξύ της περιόδου τουριστικής αιχµής και 

της περιόδου χαµηλής τουριστικής δραστηριότητας, η έρευνα διεξήχθη  σε δύο στάδια, 

το Φεβρουάριο 1997 και τον Αύγουστο της ίδιας χρονιάς. Συνολικά διεξήχθησαν 100 

προσωπικές συνεντεύξεις µε κατοίκους της περιοχής.  

 

Σύµφωνα µε τα ευρήµατα της έρευνας, ο τουρισµός θεωρείται µία σηµαντική πηγή 

εισοδήµατος για την τοπική κοινότητα, απορροφώντας ένα ψηλό ποσοστό του 

ανθρώπινου δυναµικού της περιοχής. Πέρα από τα οικονοµικά οφέλη, ο τουρισµός 

συµβάλει στην προώθηση του κυπριακού πολιτισµού. Όπως σηµειώνει και ο µελετητής, 

αυτό διαπιστώθηκε ιδιαίτερα από τους κατοίκους των περιοχών µε λιγότερη τουριστική 

ανάπτυξη. Η τουριστική ανάπτυξη δίνει τη δυνατότητα αναβίωσης των παραδοσιακών 

τεχνών, παρόλο που όπως αναγνώρισαν µερικοί από τους ερωτηθέντες οι 

παραδοσιακές τέχνες και χειροτεχνίες αλλοιώνονται σε µερικό βαθµό λόγω της 

«µαζικής» παραγωγής τους. 

 

Η πλειοψηφία των ερωτώµενων ανέφεραν πως, οι υπηρεσίες και γενικότερα οι 

υποδοµές της περιοχής έχουν αναπτυχθεί σε µεγάλο βαθµό, λόγω της τουριστικής 

ανάπτυξης. Η ανάπτυξη του οδικού δικτύου, των συστηµάτων άρδευσης αλλά και η 

εγκατάσταση µονάδων αφαλάτωσης, είναι µερικά από τα έργα που έχουν γίνει µε στόχο 

την προώθηση και υποστήριξη της τουριστικής ανάπτυξης και έχουν συντείνει 

παράλληλα στην καλυτέρευση της ποιότητας ζωής και των ντόπιων κατοίκων. 

 

O τουρισµός θεωρείται υπεύθυνος για την αύξηση του κόστους ζωής και της αξίας της 

γης, γεγονός που επηρεάζει άµεσα την ποιότητα ζωής των κατοίκων. Όπως 

χαρακτηριστικά αναφέρεται και στην µελέτη:  
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“Eighty six per cent of interviewees blame tourism for the 

increase in the cost of living. This high percentage can be 

attributed to the fact that inhabitants have seen their purchasing 

power diminish, as increases in cost of living have not paralleled 

increases in earnings from agriculture”37 

 

Η τουριστική ανάπτυξη πιστεύεται πως επέφερε αλλαγές τόσο στα ήθη και έθιµα της 

περιοχής, όσο και στο σύστηµα αξιών των κατοίκων. Σύµφωνα µε τους ερωτηθέντες, 

παρατηρήθηκε µία «χαλάρωση» στις ηθικές αξίες του ντόπιου πληθυσµού.  Αυτή  

εκφράζεται κυρίως µέσω της φιλελευθεροποίησης των σεξουαλικών σχέσεων, γεγονός 

που συντείνει στη διάδοση διαφόρων ασθενειών όπως το AIDS.  Γενικότερα,  

αναφέρθηκε πως κατά τα τελευταία χρόνια παρατηρήθηκαν αλλαγές στον τρόπο ζωής 

(life style), την κοινωνική συµπεριφορά και τα ισχύοντα κοινωνικά πρότυπα,ιδιαίτερα 

όσον αφορά τους νέους. Οι νέοι υιοθέτησαν ένα τρόπο ζωής, ο οποίος αποκλίνει από τα 

παραδοσιακά πρότυπα, οδηγώντας µερικές φορές, σε συγκρούσεις µεταξύ γονιών και 

παιδιών. Σύµφωνα µε τα ευρήµατα της έρευνας, αξιοσηµείωτο είναι το γεγονός ότι, η 

πλειοψηφία των ερωτηθέντων, δεν χρεώνει αποκλειστικά στον τουρισµό τα πιο πάνω 

φαινόµενα, αλλά ανέφερε πως στις αλλαγές στις κοινωνικές αξίες και πρότυπα έχουν 

συντείνει πολλοί παράγοντες, όπως τα ΜΜΕ.  Ο τουρισµός όµως, θεωρείται ένας από 

τους κύριους παράγοντες, όσον αφορά την αύξηση των διαζυγίων και της 

εγκληµατικότητας, ιδίως τη χρήση ναρκωτικών ουσιών. 

 

Σε συνάρτηση µε τα πιο πάνω ζητήθηκε από τους ερωτώµενους να δηλώσουν κατά 

πόσο θα επιθυµούσαν αύξηση, µείωση ή σταθεροποίηση της τουριστικής 

δραστηριότητας στην περιοχή τους. Όπως αναφέρει και ο µελετητής, η γνώµη των 

κατοίκων σε αυτό το σηµείο διχάζεται σε αυτούς που θα επιθυµούσαν αύξηση του 

αριθµού των επισκεπτών και σε αυτούς που θεωρούν πως η τουριστική δραστηριότητα 

έχει φτάσει σε ένα ικανοποιητικό επίπεδο, το οποίο θα πρέπει απλά να σταθεροποιηθεί. 

Μόνο ένα µικρό ποσοστό της τάξης του 4% ανέφερε πως θα επιθυµούσε να µειωθεί η 

τουριστική κίνηση στην περιοχή.   
                                                 
37 Saveriades A., Establishing the social tourism carrying capacity for the tourist resorts of the east coast of the Republic 

of Cyprus, Tourism Management 21 (2000), 147-156. Σελ. 153 
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«‘Having considered the overall positive and negative effects of 

tourism, the interviewees were asked whether they preferred an 

increase in the volume of tourism, a decrease, or for tourism to 

remain at the same levels. The findings suggest that respondents 

are equally divided between those who wanted an increase in the 

volume of tourism and those who preferred tourism to stabilize.»38 

 

Μέσα στα πλαίσια της έρευνα, εξετάστηκε επίσης η σχέση µεταξύ ντόπιων κατοίκων και 

επισκεπτών. Το 80% των ερωτώµενων δήλωσε πως έρχεται σε επαφή µε τους 

επισκέπτες, λόγω της φύσης της δουλείας του, ενώ παράλληλα ένα ποσοστό της τάξης 

του 60% συναναστρέφεται µε τους τουρίστες και εκτός του χώρου εργασίας διατηρώντας 

επαφή, σε µερικές περιπτώσεις και µετά την αναχώρηση τους από την Κύπρο. Κύριος 

λόγος για την έλλειψη επαφής µεταξύ κατοίκων και επισκεπτών είναι όπως διαφάνηκε 

µέσα από την έρευνα, η έλλειψη ευκαιριών και οι δυσκολίες στην επικοινωνία,  λόγω 

γλώσσας. Γενικά, δεν παρατηρήθηκε να επικρατούν αρνητικές αντιλήψεις για τους 

ξένους επισκέπτες: 

 

“Therefore it can be concluded that even where the physical 

presence of tourists impedes the lifestyle of local residents, 

there are no feelings of resentment or irritation; the majority do 

not feel like foreigners in their own town; and they do not wish to 

see tourism decline, perhaps conscious of the positive economic 

effects of tourism.” 

 

Η µελέτη καταλήγει στο συµπέρασµα πως:  

 

“There is no evidence from the study of negative feelings 

towards tourists or in fact that local residents wish to see a 

reduction in the level of tourism. (…) Although it is widely 

recognized that tourism has induced changes in the traditions, 
                                                 
38 Saveriades A., Establishing the social tourism carrying capacity for the tourist resorts of the east coast of the Republic 

of Cyprus, Tourism Management 21 (2000), 147-156. Σελ. 153 
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social behavior and moral standards, as well as increases in the 

cost of living and land values, there are accepted as inevitable in 

view of the economic benefits derived.”    

 

Ο µελετητής καταλήγει στον υπολογισµό ότι η φέρουσα ικανότητα της συγκεκριµένης 

περιοχής είναι 21,914 επισκέπτες,  αριθµό τον οποίο η περιοχή µπορεί να υποδεχθεί 

κατά µέσο όρο ηµερησίως, κατά τη διάρκεια της περιόδου αιχµής. Παράλληλα όµως, 

τονίζεται πως η φέρουσα κοινωνική ικανότητα κάθε περιοχής δεν είναι  σταθερή, αλλά 

ούτε και στατική. Η φέρουσα κοινωνική ικανότητα των τουριστικών περιοχών 

επηρεάζεται και µεταβάλλεται διαχρονικά και µπορεί επίσης να οδηγηθεί προς µία 

ορισµένη κατεύθυνση µέσω µεθόδων ελέγχου και management του προορισµού. Ο 

µελετητής καταλήγει:  

 

«Hence carrying capacity findings should be used to facilitate 

the process of continuous monitoring of tourism by making 

adjustments to plans as needed. This will ensure that tourism 

development is carried out within the context of the optimum 

overall capacity level, thus ensuring its sustainability.»39 

 

3.7. ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΑΡΝΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΗΣ 

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  

 

Πέρα των συµπερασµάτων και των εισηγήσεων που σηµειώθηκαν στις 

προαναφερθείσες µελέτες, οι οποίες επικεντρώνονταν στα δεδοµένα της τουριστικής 

ανάπτυξης στην Κύπρο, πιο κάτω παρατίθενται στοιχεία από περαιτέρω µελέτες. Οι 

µελέτες αυτές, αντικατοπτρίζουν τις διεθνείς πρακτικές σε θέµατα κοινωνικής, 

περιβαλλοντικής αλλά και ευρύτερης προστασίας των κοινοτήτων υποδοχής, µέσα στα 

πλαίσια διαχείρισης της τουριστικής ανάπτυξης. 

                                                 
39 Saveriades A., Establishing the social tourism carrying capacity for the tourist resorts of the east coast of the Republic 

of Cyprus, Tourism Management 21 (2000), 147-156. Σελ. 155 
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3.7.1. Παγκόσµιος Οργανισµός Τουρισµού: National and Regional Tourism 

Planning 

Ο Παγκόσµιος Οργανισµός Τουρισµού έχει προχωρήσει στην διατύπωση εισηγήσεων 

για σχεδιασµό της τουριστικής ανάπτυξης συµπεριλαµβάνοντας οικονοµικά, 

περιβαλλοντικά και οικονοµικά κριτήρια. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στην έκδοση 

“National and Regional Tourism Planning” 40: 

 

“Economic, environmental and socio-cultural considerations 

must be well understood in order to plan, develop and manage 

tourism successfully”  

 

Ο σωστός σχεδιασµός της τουριστικής ανάπτυξης τόσο σε τοπικό όσο και σε εθνικό 

επίπεδο θα πρέπει να συµπεριλαµβάνει στρατηγικέςκαι µεθόδους πρόληψης, έγκαιρου 

εντοπισµού αλλά και  επίλυσης τυχών αρνητικών επιπτώσεων σε όλα τα επίπεδα της 

τουριστικής δραστηριότητας όπως οικονοµία, περιβάλλον και κοινωνία. Με αυτό τον 

τρόπο διασφαλίζεται, όπως αναφέρεται, η απορρόφηση των µέγιστων ωφεληµάτων σε 

όλους τους πιο πάνω τοµείς, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα την αειφόρο ανάπτυξη του 

εκάστοτε τουριστικού προορισµού.  

 

Μία από τις συστάσεις του Οργανισµού όσον αφορά την πρόληψη τυχών αρνητικών 

κοινωνικών επιπτώσεων από την τουριστική ανάπτυξη, είναι η σταδιακή ανάπτυξη του 

τουρισµού, ούτως ώστε να δοθεί στο κοινωνικό σύνολο ο απαραίτητος χρόνος  για 

ενηµέρωση - και σε µετέπειτα στάδιο χρόνος για προσαρµογή - στις αλλαγές που 

πραγµατοποιούνται λόγω της τουριστικής ανάπτυξης. Ο σταδιακός σχεδιασµός της 

τουριστικής ανάπτυξης δίνει επίσης την ευκαιρία στο κράτος και στους αρµόδιους φορείς 

τη δυνατότητα ελέγχου των κοινωνικό-πολιτιστικών επιπτώσεων του τουρισµού  και 

λήψης διαρθρωτικών µέτρων.  

 

                                                 

40 World Tourism Organisation: National and Regional Planning, Methodologies and Case 

Studies, London1994 
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Βασική αρχή της οργάνωσης και του σχεδιασµού της τουριστικής ανάπτυξης είναι η 

συµπερίληψη των κατοίκων και των τοπικών αρχών στην διαδικασία λήψης αποφάσεων 

και σχεδιασµού της τουριστική ανάπτυξης. Επίσης, όπως αναφέρεται στη συγκεκριµένη 

µελέτη, οι  αρµόδιοι φορείς είναι σε θέση µε το ανάλογα σχεδιασµένο σχέδιο Μάρκετινγκ 

να προσελκύσουν στην εκάστοτε περιοχή το είδος τουρισµού και επισκεπτών, το οποίο 

συνάδει περισσότερο µε τα κοινωνικά χαρακτηριστικά των κοινοτήτων υποδοχής. 

 

Ο ΠΟΤ παραθέτει συγκεκριµένα µέτρα τα οποία µπορούν να ληφθούν σε τοπικό 

επίπεδο µε στόχο την πρόληψη και απάµβλυνση τυχών αρνητικών επιπτώσεων της 

τουριστικής ανάπτυξης. Συγκεκριµένα συστήνει:  

 

• ∆ιατήρηση της αυθεντικότητας του παραδοσιακού χαρακτήρα του πολιτισµού του 

τουριστικού προορισµού. Ο όρος πολιτισµός συµπεριλαµβάνει παραδοσιακούς 

χορούς, µουσική, τέχνες και χειροτεχνίες.  

• ∆ιατήρηση του παραδοσιακού χαρακτήρα της αρχιτεκτονικής της εκάστοτε 

περιοχής και προώθηση µέτρων για διατήρηση και διαφύλαξη της, κατά την 

ανέγερση τουριστικών υποδοµών 

• ∆ιασφάλιση της εύκολης πρόσβασης των κατοίκων σε τουριστικά αξιοθέατα, 

υπηρεσίες διασκέδασης και γενικότερων διευκολύνσεων όπως και παράλληλος 

έλεγχος του όγκου των επισκεπτών στις εκάστοτε υπηρεσίες, ούτως ώστε να 

αποφεύγεται η πολυκοσµία. Οι κάτοικοι της περιοχής πρέπει να έχουν ίσες 

ευκαιρίες πρόσβασης στους πιο πάνω χώρους και να επωφελούνται των νέων 

υπηρεσιών και γενικότερα υποδοµών που δηµιουργούνται µέσα στα πλαίσια της 

τουριστικής ανάπτυξης της περιοχής τους.  

• Ενηµέρωση και κατάρτιση των κατοίκων όσον αφορά την τουριστική 

δραστηριότητα στην περιοχή τους. Θα πρέπει να καλύπτονται θέµατα όπως:  

o Αρνητικές και θετικές επιπτώσεις 

o Υφιστάµενα σχέδια τουριστικής ανάπτυξης και προγραµµατισµού για την 

συγκεκριµένη περιοχή 

o Κοινωνιολογικά χαρακτηριστικά των επισκεπτών στην περιοχή κ.ά. 

Προγράµµατα ευαισθητοποίησης του κοινού µπορούν να οργανωθούν µέσω των 

ΜΜΕ αλλά και µέσω διοργάνωσης συναντήσεων και ενηµερωτικών ηµερίδων. Η 

κατάρτιση και εκπαίδευση του κοινού όσον αφορά τις διάφορες πτυχές της 
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τουριστικής ανάπτυξης θα πρέπει, σύµφωνα µε τον ΠΟΤ, να ενσωµατωθεί στο 

δηµόσιο και ιδιωτικό εκπαιδευτικό σύστηµα. 

• Ενηµέρωση των επισκεπτών σχετικά µε τις συνήθειες και τους τρόπους 

λειτουργίας της τοπικής κοινότητας. Συγκεκριµένα ο ΠΟΤ προτείνει την 

ενηµέρωση των τουριστών όσον αφορά: 

o ήθη και έθιµα 

o dress codes 

o τρόποι συµπεριφοράς σε θρησκευτικούς και άλλους χώρους 

o τυχών κοινωνικά προβλήµατα της κοινότητας όπως εγκληµατικότητα 

• Εκπαίδευση και κατάρτιση των εργαζόµενων στην τουριστική βιοµηχανία 

συµπεριλαµβανοµένου µαθήµατα εκµάθησης ξένων γλωσσών και  µαθήµατα 

κοινωνικής ευαισθησίας.  

• Παρακολούθηση και καταπολέµηση της εγκληµατικότητας   

 

3.7.2. Παγκόσµιος Οργανισµός Τουρισµού: Κώδικας Ηθικών Αρχών για τον 
Τουρισµό 

Στην γενική συνέλευση του Παγκόσµιου Οργανισµού Τουρισµού στο Σαντιάγο της Χιλής 

την 1η Οκτωβρίου 1999, τα µέλη του Οργανισµού υιοθέτησαν τον «Κώδικα Ηθικών 

Αρχών για τον Τουρισµό». Το συγκεκριµένο κείµενο καθορίζει τα δικαιώµατα και τις 

υποχρεώσεις όλων των εµπλεκόµενων φορέων και οµάδων της τουριστικής 

βιοµηχανίας. Ορίζοντας τον τουρισµό ως ένα παγκόσµιο φαινόµενο µε ιδιαίτερες θετικές 

επιδράσεις σε τοπικό και εθνικό επίπεδο, αλλά και ως προσωπικό δικαίωµα των 

πολιτών,  ο Οργανισµός παροτρύνει την υιοθέτηση του «Κώδικα Ηθικών Αρχών» για την 

διασφάλιση των οφελών αλλά και τον περιορισµό και πρόληψη τυχών αρνητικών 

επιδράσεων του Τουρισµού στις κοινότητες και στους κατοίκους των χωρών υποδοχής.   

 

Σύµφωνα µε τον Παγκόσµιο Οργανισµό Τουρισµού, ο Τουρισµός αποτελεί µία «ζωτική 

δύναµη για την ειρήνη και ένα παράγοντα φιλίας και κατανόησης ανάµεσα στους λαούς 

ολόκληρου του κόσµου.»41 Στοχεύοντας, όπως αναφέρεται, στην ανάπτυξη και 

προώθηση ενός υπεύθυνου, βιώσιµου και παγκοσµίως προσιτού τουρισµού, 

                                                 
41 Παγκόσµιος Οργανισµός Τουρισµού: Παγκόσµιος Κώδικας Ηθικών Αρχών για τον Τουρισµό   
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αναπτύσσει κατευθυντήριες γραµµές για τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις τόσο των 

επισκεπτών όσο και των κατοίκων των κοινοτήτων υποδοχής και υποδεικνύει τα 

κριτήρια για την ανάπτυξη ορθολογιστικών και ισόρροπων πολιτικών ανάπτυξης της 

τουριστικής βιοµηχανίας.  

Πολιτικές Τουριστικής Ανάπτυξης  

Αναγνωρίζοντας τις επιδράσεις που ασκεί η τουριστική δραστηριότητα στους διάφορους 

κοινωνικοοικονοµικούς τοµείς των χωρών και κοινοτήτων υποδοχής, ο Παγκόσµιος 

Οργανισµός Τουρισµού υποδεικνύει µέσα από το συγκεκριµένο κείµενο, συγκεκριµένες 

πολιτικές τουριστικής ανάπτυξης, οι οποίες οριοθετούν την τουριστική ανάπτυξη στα 

πλαίσια µίας ορθολογιστικής και ισόρροπης ανάπτυξης. Σύµφωνα µε τον Παγκόσµιο 

Οργανισµό Τουρισµού, οι πολιτικές ανάπτυξης του τουρισµού θα πρέπει να στοχεύουν 

στην ισότοπη κατανοµή του τουριστικού ρεύµατος σε χρόνο και χώρο. Η διασπορά του 

τουρισµού σε χρόνο και χώρο θα συντείνει στην ισότιµη κατανοµή των οικονοµικών 

οφελών του τουρισµού και θα συνδράµει στην µείωση και ρύθµιση της περιβαλλοντικής 

πίεσης που δέχονται οι κοινότητες υποδοχής. Παράλληλα όπως αναφέρεται, θα πρέπει 

η τουριστική ανάπτυξη να έχει ως γνώµονα τη διατήρηση και προστασία του 

πολιτιστικού περιβάλλοντος των κοινοτήτων υποδοχής, υποστηρίζοντας την επιβίωση 

και την προώθηση των παραδοσιακών πολιτιστικών προϊόντων, χειροτεχνηµάτων και 

λαογραφικών προϊόντων. Θα πρέπει να θεσπιστούν τα απαραίτητα µέτρα ούτως ώστε 

να αποφευχθεί ο εκφυλισµός και η τυποποίηση της πολιτιστικής παράδοσης των χωρών 

και κοινοτήτων υποδοχής.  

 

Ο Παγκόσµιος Οργανισµός Τουρισµού υποδεικνύει και συγκεκριµένα τµήµατα αγοράς, η 

ανάπτυξη των οποίων ενδείκνυται λόγω της ήπιας επίδρασης που ασκούν στο 

περιβάλλον, την οικονοµία και την κοινωνία των χωρών υποδοχής. Οι συγκεκριµένες 

µορφές τουρισµού ξεχωρίζουν επίσης, λόγω της συµβολής τους στη διαπολιτισµική 

ανταλλαγή και κατανόηση µεταξύ των λαών, που αποτελεί σύµφωνα µε τον Παγκόσµιο 

Οργανισµό Τουρισµού ένα από τα κύρια οφέλη του τουρισµού τόσο για τις κοινότητες 

υποδοχής όσο και για τις χώρες προέλευσης.  

 

«Όλες οι µορφές τουριστικής ανάπτυξης που συντελούν στη 

διάσωση σπάνιων και πολύτιµων πόρων και ειδικότερα του 
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νερού και της ενέργειας και στην αποφυγή όσο είναι δυνατόν 

άσκοπης σπατάλης, πρέπει να έχουν προτεραιότητα και να 

ενθαρρύνονται από τις εθνικές, περιφερειακές και τοπικές 

δηµόσιες αρχές.»42 

 

Σε συνάρτηση µε τα πιο πάνω, ο Παγκόσµιος Οργανισµός Τουρισµού συνιστά την 

προώθηση των µορφών τουρισµού που έχουν ως στόχο τις «θρησκευτικές, 

θεραπευτικές, εκπαιδευτικές και πολιτιστικές ή γλωσσικές ανταλλαγές»43  αλλά και του 

τουρισµού στη φύση και του οικοτουρισµού, µε κύριο γνώµονα τον σεβασµό και της 

φυσικής και πολιτιστικής κληρονοµιάς των χωρών υποδοχής και την φέρουσα ικανότητα 

των τοπικών κοινοτήτων. Παράλληλα, για κοινωνικούς λόγους, παροτρύνονται οι 

δηµόσιες αρχές όπως λάβουν τα κατάλληλα µέτρα για την προώθηση και διευκόλυνση 

του νεανικού, οικογενειακού και φοιτητικού τουρισµού, αλλά και του τουρισµού της 3ης 

ηλικίας και του τουρισµού ατόµων µε ειδικές ανάγκες. Με την ανάπτυξη των πιο πάνω 

τµηµάτων αγοράς και µε το σχεδιασµό και υλοποίηση των προαναφερόµενων πολιτικών 

ανάπτυξης, ο Τουρισµός θα αναδειχθεί σύµφωνα µε τον Παγκόσµιο Οργανισµό 

Τουρισµού σε ένα σηµαντικό παράγοντα βιώσιµης ανάπτυξης των χωρών υποδοχής 

τόσο σε εθνικό όσο και σε τοπικό επίπεδο.  

Κατευθυντήριες γραµµές για τους φορείς της τουριστικής ανάπτυξης  

Όσον αφορά τους εµπλεκόµενους φορείς και τις αρχές τουριστικής ανάπτυξης στις 

χώρες υποδοχής και προέλευσης, ο Παγκόσµιος Οργανισµός Τουρισµού επιστά την 

προσοχή στις υποχρεώσεις και ευθύνες που έχουν, απέναντι τόσο στους επισκέπτες  

όσο και στους κατοίκουςτων χωρών υποδοχής.  

Όσον αφορά τους επισκέπτες οι αρµόδιες αρχές έχουν την υποχρέωση και καθήκον να 

διασφαλίζουν την ασφάλεια τόσο για τους ίδιους όσο και για τα υπάρχοντα τους. Θα 

πρέπει όπως αναφέρεται, να θεσπίζονται τα κατάλληλα µέτρα και µέσα πληροφόρησης, 

πρόληψης και παροχής βοήθειας σχεδιασµένα για την κάλυψη των αναγκών των 

επισκεπτών.  Στο έργο αυτό συστήνεται η στενή συνεργασία µε τους επαγγελµατίες της 

τουριστικής βιοµηχανίας για τη διασφάλιση της αποτελεσµατικότητας των λαµβανόµενων 

µέτρων. 
                                                 
42 Παγκόσµιος Οργανισµός Τουρισµού: Παγκόσµιος Κώδικας Ηθικών Αρχών για τον Τουρισµό  Άρθρο 3.2. 
43 Παγκόσµιος Οργανισµός Τουρισµού: Παγκόσµιος Κώδικας Ηθικών Αρχών για τον Τουρισµό  Άρθρο 2.4. 
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«Οι επαγγελµατίες του τουριστικού τοµέα, σε ότι εξαρτάται από 

αυτούς, πρέπει να δείχνουν ενδιαφέρον, σε συνεργασία µε τις 

δηµόσιες αρχές, για την προστασία και την ασφάλεια, την 

πρόληψη ατυχηµάτων, την προστασία της υγείας και την 

ασφάλεια των τροφών αυτών που αναζητούν τις υπηρεσίες τους. 

Οµοίως, θα πρέπει να εξασφαλίζουν την ύπαρξη κατάλληλων 

συστηµάτων ασφάλισης και βοήθειας.»44 

 

Παράλληλα, οι τοπικές αρχές και φορείς σε συνεργασία µε τις αρχές των χωρών 

προέλευσης θα πρέπει να λαµβάνουν τα κατάλληλα µέτρα για τη διασφάλιση του 

ασφαλούς επαναπατρισµού των επισκεπτών σε περιπτώσεις κρίσεων αλλά και 

χρεοκοπίας της επιχείρησης που οργάνωσε το ταξίδι τους. Επίσης, σηµαντική είναι και η 

έκδοση των ταξιδιωτικών οδηγιών των αρχών των χωρών προέλευσης. Θεωρείται 

καθήκον των χωρών προέλευσης αλλά και υποδοχής, η παροχή έγκυρης και άµεσης 

πληροφόρησης των επισκεπτών για τις συνθήκες που επικρατούν  και των κινδύνων 

που µπορεί να αντιµετωπίσουν κατά τη διάρκεια των ταξιδιών τους στο εξωτερικό. 

Παράλληλα όµως, θα πρέπει να προστατεύονται και τα συµφέροντα της τοπικής 

τουριστικής βιοµηχανίας. Για το λόγο αυτό, θα πρέπει να καθιερωθεί µία συνεργασία 

µεταξύ των αρχών των χωρών υποδοχής και των αρχών των χωρών προέλευσης αλλά 

και των επαγγελµατιών της τουριστικής βιοµηχανίας. Επίσης όπως αναφέρεται, 

επιβάλλεται η µετρίαση ή και ακύρωση των οδηγιών µε την επίλυση και την παρέλευση 

των κρίσεων.  

 

Όσον αφορά τις υποχρεώσεις των αρχών και φορέων της τουριστικής βιοµηχανίας των 

χωρών υποδοχής και προέλευσης απέναντι στους κατοίκους των κοινοτήτων υποδοχής, 

ο Παγκόσµιος Οργανισµός Τουρισµού καθιστά τη διασφάλιση και την ανάπτυξη του 

βοιωτικού επιπέδου ως κύριο γνώµονα για την ανάπτυξη πολιτικών στον τοµέα του 

τουρισµού. Ένα από τα µέτρα που θα πρέπει να ληφθούν είναι η διασφάλιση της 

επαρκούς εκµετάλλευσης του ντόπιου ανθρωπίνου δυναµικού. Χαρακτηριστικά 

αναφέρεται: 

                                                 
44 Παγκόσµιος Οργανισµός Τουρισµού: Παγκόσµιος Κώδικας Ηθικών Αρχών για τον Τουρισµό Άρθρο 6.1. 
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«Οι τουριστικές πολιτικές πρέπει να εφαρµόζονται µε τέτοιο 

τρόπο ώστε να συµβάλλουν στην άνοδο του βιοτικού επιπέδου 

των πληθυσµών στις περιοχές τουριστικού προορισµού και να 

ικανοποιούν τις ανάγκες τους. Ο σχεδιασµός, η αρχιτεκτονική 

προσέγγιση και η λειτουργία των τουριστικών εγκαταστάσεων και 

καταλυµάτων πρέπει να στοχεύουν στην ενσωµάτωση τους, στο 

µεγαλύτερο δυνατό βαθµό, στον τοπικό οικονοµικό και κοινωνικό 

ιστό.»45   

 

Παράλληλα, θα πρέπει να αναζητηθούν δυνατότητες δυνητικών συνεργασιών µεταξύ 

των χωρών προέλευσης και υποδοχής για την πάταξη της οποιασδήποτε µορφής 

ανθρώπινης εκµετάλλευσης µέσα στα πλαίσια της τουριστικής βιοµηχανίας.  Ιδιαίτερα 

όσον αφορά την σεξουαλική εκµετάλλευση, η οποία «συγκρούεται µε τους θεµελιώδεις 

στόχους του τουρισµού και αποτελεί την άρνηση της έννοιας του τουρισµού»46, θα 

πρέπει να τιµωρείται χωρίς παραχωρήσεις όπως προνοείται από το εθνικό δίκαιο.  

 

Στο σύνολο τους οι πολιτικές οι οποίες εφαρµόζουν οι αρχές των χωρών υποδοχής και 

προέλευσης θα πρέπει να αποσκοπούν στη διασφάλιση και διατήρηση της φυσικής και 

πολιτιστικής κληρονοµιάς. Ιδιαίτερη προσοχή χρήζουν οι παραθαλάσσιες περιοχές και 

τα νησιά, όπου ο τουρισµός θεωρείται ιδιαίτερα σηµαντικό µέσο για την τοπική 

ανάπτυξη. Ο Παγκόσµιος Οργανισµός Τουρισµού παροτρύνει την  εξισορροπηµένη 

εκµετάλλευση των φυσικών πόρων των χωρών υποδοχής αλλά και των αρχαιολογικών 

και θρησκευτικών µνηµείων, µε στόχο τον εµπλουτισµό της τουριστικής εµπειρίας των 

επισκεπτών.  Η αξιοποίηση των πολιτιστικών και θρησκευτικών µνηµείων θα πρέπει να 

έχει ως κύριο γνώµονα την προστασία των χώρων αυτών και το σεβασµό των 

δικαιωµάτων των ντόπιων κατοίκων καθώς και των συνηθειών λατρείας. Περαιτέρω, 

παροτρύνεται όπως τα έσοδα από την αξιοποίηση των αρχαιολογικών, πολιτιστικών και 

θρησκευτικών µνηµείων αξιοποιηθούν για τη διατήρηση και συντήρηση τους.  

                                                 
45 Παγκόσµιος Οργανισµός Τουρισµού: Παγκόσµιος Κώδικας Ηθικών Αρχών για τον Τουρισµό Άρθρο 5.2. 
46 Παγκόσµιος Οργανισµός Τουρισµού: Παγκόσµιος Κώδικας Ηθικών Αρχών για τον Τουρισµό Άρθρο 2.3. 
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∆ικαιώµατα και υποχρεώσεις των εργαζοµένων και επιχειρηµατιών στην 

τουριστική βιοµηχανία  

Όπως αναφέρεται στο κείµενο του Παγκόσµιου Οργανισµού Τουρισµού, οι όροι και οι 

ρυθµίσεις εργασίας στην τουριστική βιοµηχανία χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής, λόγω των 

ιδιαιτεροτήτων των συνθηκών απασχόλησης στο συγκεκριµένο τοµέα. Η εποχικότητα και 

η ευελιξία που απαιτείται από τους εργαζόµενους, λόγω της φύσης της εργασίας τους 

απαιτεί την διασφάλιση «επαρκούς κοινωνικής προστασίας»47. Κατά συνέπεια, πρέπει 

να θεσπιστούν όπως αναφέρεται, τα κατάλληλα µέτρα ούτως ώστε να περιορίζεται η 

εργασιακή ανασφάλεια στον µέγιστο δυνατό βαθµό αλλά και να γίνουν οι κατάλληλες 

πρόνοιες για την παροχή κοινωνικών παροχών στους εργαζόµενους που 

απασχολούνται εποχικά στην τουριστική βιοµηχανία 

 

 Αναγνωρίζοντας τη σηµασία της ιδιωτικής επενδυτικής πρωτοβουλίας στον τοµέα του 

Τουρισµού, ο Παγκόσµιος Οργανισµός Τουρισµού θεωρεί απαραίτητη την παροχή των 

κατάλληλων συνθηκών και κινήτρων για την ανάπτυξη των ιδιωτικών επαγγελµατικών 

δραστηριοτήτων. Αυτές φυσικά πρέπει να συνάδουν µε την ισχύουσα εθνική νοµοθεσία 

αλλά παράλληλα, πρέπει να ληφθούν τα κατάλληλα µέτρα ούτως ώστε να 

ελαχιστοποιηθούν οι νοµικοί και διοικητικοί περιορισµοί προς όφελος κυρίως των µικρών 

και µεσαίων επιχειρήσεων. Παράλληλα θα πρέπει να διασφαλίζεται µέσω της εθνικής 

νοµοθεσίας και διεθνών συµβάσεων, η δυνατότητα ανταλλαγής εµπειριών και 

τεχνογνωσίας µεταξύ των στελεχών και των εργαζοµένων του τοµέα µε  στόχο την 

«εµπέδωση της ανάπτυξης της παγκόσµιας τουριστικής βιοµηχανίας»48.  

 

Σε αντάλλαγµα για την ελευθερία τους «να επενδύουν και να συναλλάσσονται»49 οι 

εργαζόµενοι και οι επιχειρηµατίες στην τουριστική βιοµηχανία έχουν παράλληλα 

ορισµένες υποχρεώσεις απέναντι στις χώρες και κοινότητες υποδοχής. Συγκεκριµένα, ο 

Παγκόσµιο Οργανισµός Τουρισµού παροτρύνει όπως οι επαγγελµατικές δραστηριότητες 

στοχεύουν στην ισόρροπη κατανοµή των οικονοµικών οφελών µεταξύ των χωρών 

προέλευσης και υποδοχής, συµβάλλοντας ενεργά στην τοπική ανάπτυξη των 

κοινοτήτων υποδοχής. Ταυτόχρονα, θα πρέπει να λαµβάνονται τα κατάλληλα µέτρα 
                                                 
47 Παγκόσµιος Οργανισµός Τουρισµού: Παγκόσµιος Κώδικας Ηθικών Αρχών για τον Τουρισµό Άρθρο 9.2. 
48 Παγκόσµιος Οργανισµός Τουρισµού: Παγκόσµιος Κώδικας Ηθικών Αρχών για τον Τουρισµό Άρθρο 9.4. 
49 Παγκόσµιος Οργανισµός Τουρισµού: Παγκόσµιος Κώδικας Ηθικών Αρχών για τον Τουρισµό Άρθρο 9.5. 
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ούτως ώστε να διασφαλίζεται  η αειφορία και η ανάπτυξη των πολιτιστικών και 

κοινωνικών χαρακτηριστικών των κοινοτήτων υποδοχής, αποτρέποντας την υποβολή 

τεχνητών πολιτιστικών και κοινωνικών προτύπων. Τα συγκεκριµένα µέτρα θα 

συµβάλουν, όπως αναφέρεται, στην εξισορροπηµένη και βιώσιµη ανάπτυξη τόσο των 

κοινοτήτων υποδοχής,  όσο και της τουριστικής βιοµηχανίας.  

 

Περαιτέρω, οι επαγγελµατίες της τουριστικής βιοµηχανίας θα πρέπει να συµβάλουν µε 

τον δικό τους τρόπο στην προστασία της φυσικής κληρονοµιάς των κοινοτήτων 

υποδοχής. Σε συνάρτηση µε τα µέτρα και τους κανονισµούς που θεσπίζονται από τους 

αρµόδιους φορείς θα πρέπει να πραγµατοποιούν µελέτες για τις «επιπτώσεις των 

αναπτυξιακών τους προγραµµάτων στο περιβάλλον και τα φυσικά τοπία»50. 

 

Επιπρόσθετα, οι επαγγελµατίες της τουριστικής βιοµηχανίας θα πρέπει να παρέχουν 

στους επισκέπτες επαρκή πληροφόρηση σχετικά µε τις παρεχόµενες υπηρεσίες, τις 

συνθήκες φιλοξενίας και παραµονής. Θα πρέπει, όπως αναφέρεται, να λαµβάνουν τα 

κατάλληλα µέτρα ούτως ώστε να εξασφαλίζεται ότι, οι συµβατικές ρήτρες που 

προσφέρονται στους επισκέπτες είναι «εύκολα κατανοητές σε ότι αφορά στη φύση, στις 

τιµές και στην ποιότητα των υπηρεσιών που δεσµεύονται να παράσχουν, όπως επίσης 

και τις οικονοµικές αποζηµιώσεις που θα αποδίδονται στην περίπτωση µονοµερούς 

καταστρατήγησης των όρων του συµβολαίου από την πλευρά τους»51. 

 

Ιδιαίτερη σηµασία δίνεται επίσης στην εκπαίδευση των επαγγελµατιών και εργαζοµένων 

στην τουριστική βιοµηχανία. Η εκπαίδευση θα πρέπει να στοχεύει τόσο στην αύξηση της 

ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών αλλά και στην κατανόηση των προτιµήσεων και 

προσδοκιών των επισκεπτών συµβάλλοντας στη διασφάλιση της φιλόξενης υποδοχής 

των τουριστών.   

∆ικαιώµατα και υποχρεώσεις των ντόπιων κατοίκων 

Όπως αναφέρθηκε και πιο πάνω η τουριστική ανάπτυξη θα πρέπει να έχει ως κύριο 

γνώµονα τη διασφάλιση και ανάπτυξη του βιοτικού επιπέδου των κοινοτήτων υποδοχής. 

Μέσα σε αυτά τα πλαίσια, σηµαντικό ρόλο παίζουν η ίση κατανοµή των οικονοµικών 
                                                 
50 Παγκόσµιος Οργανισµός Τουρισµού: Παγκόσµιος Κώδικας Ηθικών Αρχών για τον Τουρισµό Άρθρο 5.4. 
51 Παγκόσµιος Οργανισµός Τουρισµού: Παγκόσµιος Κώδικας Ηθικών Αρχών για τον Τουρισµό Άρθρο 6.1. 
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οφελών σε χρόνο και τόπο όπως και η εξασφάλιση της αειφορίας των φυσικών πόρων 

των κοινοτήτων υποδοχής. Χαρακτηριστικά αναφέρεται:  

 

«Οι τοπικοί πληθυσµοί πρέπει να απασχολούνται στις 

τουριστικές δραστηριότητες και να µετέχουν κατά τρόπο δίκαιο 

στα οικονοµικά, κοινωνικά και πολιτιστικά οφέλη που αυτές 

παράγουν και ειδικότερα στις άµεσες και έµµεσες θέσεις 

εργασίας που προκύπτουν από αυτές.»52 

 

Η τουριστική ανάπτυξη δεν θα πρέπει να συγκρούεται µε τον τρόπο λειτουργίας και τους 

κώδικες συµπεριφοράς και επικοινωνίας που επικρατούν στις κοινότητες υποδοχής. Οι 

κάτοικοι των κοινοτήτων υποδοχής έχουν το δικαίωµα να αξιώνουν από τους επισκέπτες 

σεβασµό προς τις πολιτιστικές και κοινωνικές ιδιαιτερότητες που επικρατούν. 

Παράλληλα, οι κοινότητες υποδοχής έχουν την υποχρέωση να εξοικειώνονται και να 

σέβονται τους τουρίστες που τους επισκέπτονται. Θα πρέπει να υπάρχουν µηχανισµοί 

πληροφόρησης για τον τρόπο ζωής, τις προτιµήσεις και τις προσδοκίες των επισκεπτών  

ούτως ώστε να εξασφαλίζεται η αποφυγή συγκρούσεων και η φιλική και φιλόξενη 

αντιµετώπιση των επισκεπτών.  

∆ικαιώµατα και υποχρεώσεις επισκεπτών 

Ο «Κώδικας Ηθικών Αρχών για τον Τουρισµό» καθορίζει επίσης τα δικαιώµατα και τις 

υποχρεώσεις των επισκεπτών στις χώρες υποδοχής. Σύµφωνα µε τον Παγκόσµιο 

Οργανισµό Τουρισµού θα πρέπει να διασφαλίζεται η ελευθερία µετακίνησης και η 

πρόσβαση διαµετακόµισης και παραµονής των τουριστών εντός των χωρών τους και 

από το ένα κράτος στο άλλο. Παράλληλα, θα πρέπει να αποφεύγεται η θέσπιση 

υπερβολικών διατυπώσεων ή η οποιαδήποτε µορφή διάκρισης στην πρόσβαση 

τουριστικών και πολιτιστικών χώρων.  

 

Περαιτέρω, οι τουρίστες έχουν δικαίωµα ελεύθερης πρόσβασης σε όλες τις διαθέσιµες 

µορφές επικοινωνίας αλλά και στις διοικητικές, νοµικές και υγειονοµικές υπηρεσίες των 

κοινοτήτων υποδοχής. Αναφαίρετο  δικαίωµα των τουριστών, αποτελεί η ελεύθερη και 

                                                 
52 Παγκόσµιος Οργανισµός Τουρισµού: Παγκόσµιος Κώδικας Ηθικών Αρχών για τον Τουρισµό Άρθρο 5.1. 
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απρόσκοπτη επικοινωνία και πρόσβαση µε τις προξενικές αρχές των χωρών 

προέλευσης τους, τηρουµένων των ισχυόντων διπλωµατικών συµφωνιών. 

 

Οι υποχρεώσεις των τουριστών υφίστανται έναντι των δοµών και των κατοίκων των 

κοινοτήτων υποδοχής. Ο τουρισµός πρέπει να ορίζεται και να κατανοείται ως µέσο 

διαπολιτισµικής επικοινωνίας και κατανόησης:   

 

«Ο τουρισµός, η δραστηριότητα που συνδέεται πιο συχνά µε την 

ξεκούραση και τη χαλάρωση, τον αθλητισµό και την πρόσβαση 

στον πολιτισµό και τη φύση, πρέπει να προγραµµατίζεται και να 

υλοποιείται ως ένα προνοµιακό µέσο για την ατοµική και 

συλλογική ολοκλήρωση. Όταν εφαρµόζεται µε ανοικτό πνεύµα 

αποτελεί ένα αναντικατάστατο παράγοντα αυτοµόρφωσης, 

αµοιβαίας ανεκτικότητας και κατανόησης των θεµιτών διαφορών 

ανάµεσα στους λαούς και τους πολιτισµούς, αλλά επίσης και της 

διαφορετικότητάς τους.»53   

 

Οι επισκέπτες θα πρέπει να σέβονται τους νόµους, τις παραδοσιακές αξίες και τα ήθη 

και έθιµα των κοινοτήτων που τους φιλοξενούν. Αυτό συµπεριλαµβάνει τις θρησκευτικές, 

φιλοσοφικές και ηθικές πεποιθήσεις και τους κώδικες συµπεριφοράς των κοινοτήτων 

υποδοχής. Σηµαντικό ρόλο παίζει η σωστή ενηµέρωση των επισκεπτών για τις 

ιδιαιτερότητες των χωρών προορισµού τους. Ιδιαίτερη ευαισθησία θα πρέπει να 

επιδεικνύεται στα δικαιώµατα και την προστασία ευπαθών οµάδων όπως είναι «τα 

παιδιά, οι ηλικιωµένοι, τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες, οι εθνικές µειονότητες και οι γηγενείς 

πληθυσµοί»54.  

 

3.7.3. United Nations Environment Programme 

Το Πρόγραµµα Τουρισµού (Tourism Programme) είναι ένα σηµείο αναφοράς για τον 

τουρισµό µέσα στα πλαίσια της Μονάδας Παραγωγής και Κατανάλωσης (Production and 

Consuption Unit) του Περιβαλλοντικού Προγράµµατος των Ηνωµένων Εθνών (United 
                                                 
53 Παγκόσµιος Οργανισµός Τουρισµού: Παγκόσµιος Κώδικας Ηθικών Αρχών για τον Τουρισµό Άρθρο 2.1. 
54 Παγκόσµιος Οργανισµός Τουρισµού: Παγκόσµιος Κώδικας Ηθικών Αρχών για τον Τουρισµό Άρθρο 2.2. 
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Nations Environmental Programme). Ο λόγος για τον οποίο τα Ηνωµένα Έθνη 

προχώρησαν στη σύσταση του Προγράµµατος Τουρισµού είναι οι πολλαπλές 

επιπτώσεις που επιφέρει η ανάπτυξη της τουριστικής βιοµηχανίας στο περιβάλλον, οι 

οποίες δεν διαφέρουν από τις επιπτώσεις που επιφέρουν άλλου είδους βιοµηχανίες. 

Χαρακτηριστικά αναφέρεται στην ιστοσελίδα του οργανισµού: 

 

«After decades of sustained growth in volume and visibility, 

tourism is one of the leading global industries (11% of global 

GDP) and one of the major migratory movements in modern 

society (about 700 million international travelers in 2001), 

producing significant impacts on resource consumption, 

pollution, and social systems. It can be compared in its 

deleterious impacts and environmental risks to any other major 

industry. On the other hand, tourism is a unique tool for 

awareness building and learning for guests and hosts alike. 

Sound natural and cultural environments are its basic assets, 

while peace is one of its basic requirements»55 

 

Μέσα στα πλαίσια του Περιβαλλοντικού Προγράµµατος, τα Ηνωµένα Έθνη ανέπτυξαν 

και προώθησαν µία στρατηγική για την αειφόρο τουριστική ανάπτυξη που στοχεύει  στα 

ακόλουθα: 

• Προώθηση των αρχών της αειφόρου τουριστικής ανάπτυξης ανάµεσα στους 

εµπλεκόµενους κρατικούς και ιδιωτικούς φορείς της τουριστικής βιοµηχανίας  

• Ανάπτυξη εργαλείων και µεθοδολογιών διαχείρισης προστατευµένων και 

περιβαλλοντικά ευαίσθητων περιοχών µέσα στα πλαίσια της αειφόρου 

τουριστικής ανάπτυξης  

• Υποστήριξη της υλοποίησης πολυµερών διακρατικών συµφωνιών  στον τοµέα 

του τουρισµού 

 

Μέσα στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του Προγράµµατος Τουρισµού, ο Οργανισµός 

Ηνωµένων Εθνών  προχώρησε στην έκδοση αρχών και κατευθυντήριων οδηγιών για την 

                                                 
55 http://www.uneptie.org/pc/tourism/about-us/why-tourism.htm 
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προώθηση της αειφόρου τουριστικής ανάπτυξης. Επίσης, ο Οργανισµός προχώρησε 

στη διεξαγωγή της µελέτης για την ένταξη της τουριστικής ανάπτυξης µέσα στα πλαίσια 

των αρχών της Ατζέντας 21.  Το σύνολο των προτάσεων και των εισηγήσεων, που 

παρέχει το Περιβαλλοντικό Πρόγραµµα Τουρισµού, αποτελούν ένα χρήσιµο εργαλείο για 

την πρόληψη και αντιµετώπιση των αρνητικών επιπτώσεων της τουριστικής ανάπτυξης 

στο περιβάλλον.  

Αρχές για την Αειφόρο Τουριστική Ανάπτυξη 

Οι κύριοι πυλώνες των αρχών της αειφόρου τουριστικής ανάπτυξης, τις οποίες προτείνει 

το Πρόγραµµα Τουρισµού είναι: 

 

• Η αντιµετώπιση του τουρισµού ως ένα µέρος της πολιτικής της αειφόρου 

ανάπτυξης των κοινοτήτων υποδοχής  

• Η ενσωµάτωση περιβαλλοντικών κριτηρίων στην προώθηση της τουριστικής 

ανάπτυξης  

• Εµπλοκή στη λήψη αποφάσεων όλων των ενδιαφερόµενων φορέων και οµάδων 

• Ίση κατανοµή των οφελών της τουριστικής ανάπτυξης σε όλα τα ενδιαφερόµενα 

µέρη 

• Σωστή ενηµέρωση των εµπλεκόµενων φορέων σχετικά µε τα ωφελήµατα και τα 

προτερήµατα από την προώθηση της αειφόρου τουριστικής ανάπτυξης  

 

Η ενσωµάτωση του τουριστικού τοµέα στο σύνολο των πολιτικών και στρατηγικών της 

αειφόρου ανάπτυξης, έχει ως προϋπόθεση τη διαµόρφωση κατάλληλων εθνικών 

στρατηγικών από τις αρµόδιες αρχές και φορείς των χωρών υποδοχής. Μία εθνική 

στρατηγική για τον τουρισµό θα πρέπει να συνάδει µε τους ευρύτερους οικονοµικούς, 

κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς στόχους των χωρών υποδοχής, σε τοπικό και εθνικό 

επίπεδο. Παράλληλα, θα πρέπει να αναπτύσσεται µέσα στα πλαίσια των στρατηγικών 

σχεδίων της αειφόρου ανάπτυξης λαµβάνοντας υπόψη την βιοποικιλοµορφία των 

περιβαλλοντικών πόρων της κάθε χώρας και περιοχής.  

 

Περαιτέρω, η Εθνική Στρατηγική Τουρισµού που θα αναπτυχθεί θα πρέπει να 

ανανεώνεται σε τακτές χρονικές περιόδους, παρέχοντας συγκεκριµένο master plan για 

τη διαχείριση της τουριστικής ανάπτυξης. Τα λαµβανόµενα µέτρα θα πρέπει να 
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συµπεριλαµβάνουν τόσο µέτρα προώθησης της οικονοµικής ανάπτυξης και της 

απασχόλησης, όσο και µέτρα προστασίας του περιβάλλοντος. Η Εθνική Στρατηγική 

Τουρισµού θα πρέπει να υποστηρίζεται από τους αρµόδιους φορείς µε την ανάλογη 

δέσµευση αλλά και την παροχή κινήτρων στις ιδιωτικές επενδυτικές πρωτοβουλίες.  

 

Μέσα στα πλαίσια αυτά, η συνεργασία µεταξύ όλων των εµπλεκόµενων φορέων σε όλα 

τα επίπεδα, δύναται να παίξει σηµαντικό ρόλο στην αναβάθµιση της διαχείρισης της 

τουριστικής ανάπτυξης. Οι αρµοδιότητες και υποχρεώσεις των διαφόρων φορέων σε 

τοπικό και εθνικό επίπεδο θα πρέπει να είναι ξεκάθαρες, ούτως ώστε να διασφαλιστεί η 

αποτελεσµατικότητα των διαµορφωµένων συνεργιών. Σύµφωνα µε το Πρόγραµµα, θα 

πρέπει να διασφαλιστεί η συµµετοχή όλων των εµπλεκόµενων φορέων στην διαδικασία 

λήψης αποφάσεων και υλοποίησης των µέτρων στον τοµέα του τουρισµού. Ιδιαίτερη 

έµφαση δίνεται στις δυνατότητες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην διαχείριση των 

θεµάτων και προβληµάτων που άπτονται της τουριστικής ανάπτυξης.  

 

Μία ολοκληρωµένη διαχείριση της τουριστικής ανάπτυξης θα πρέπει να 

συµπεριλαµβάνει και τη ρύθµιση της κατανοµής της γης καθώς και τη θέσπιση µέτρων 

για ρύθµιση της εκποίησης της γης για τουριστικούς σκοπούς. Μέσα στα πλαίσια της 

Εθνικής Στρατηγικής Τουρισµού θα πρέπει να θεσµοθετούνται µέτρα προστασίας αλλά 

και αποκατάσταση τυχών ζηµιών που έχουν προκληθεί στο φυσικό περιβάλλον. Στόχος 

είναι η αποφυγή τυχών συγκρούσεων της τουριστικής ανάπτυξης µε άλλους 

οικονοµικούς τοµείς όσον αφορά τη διαχείριση και αξιοποίηση των φυσικών πόρων. Για 

το λόγο αυτό, ενθαρρύνεται η συνεργασία των τουριστικών φορέων µε όλους τους 

φορείς της τοπικής ανάπτυξης και της οικονοµίας.    

 

Σε συνάρτηση µε τα πιο πάνω, η αντιµετώπιση της τουριστικής ανάπτυξης ως ένα από 

τους πολλαπλούς τοµείς της κοινωνικοοικονοµικής ανάπτυξης σε εθνικό και τοπικό 

επίπεδο, θα διασφαλίσει την προστασία του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων των 

κοινοτήτων υποδοχής, εξασφαλίζοντας παράλληλα την ποιότητα της τουριστικής 

εµπειρίας των επισκεπτών. Αυτοί είναι και οι κύριοι στόχοι της αειφόρου τουριστικής 

ανάπτυξης. Μέσα στα πλαίσια µίας πολιτικής η οποία θα στοχεύει στην αειφόρο 

τουριστικής ανάπτυξη προτείνεται µία σειρά από συγκεκριµένα µέτρα τα οποία θα 

µπορούσαν να ληφθούν από τους αρµόδιους φορείς: 
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• Θέσπιση κανονισµών για την συµπερίληψη στο σχεδιασµό των τουριστικών 

αναπτυξιακών σχεδίων, προστατευτικών µέτρων για τους φυσικούς πόρους και 

το περιβάλλον 

• Αποφυγή ad hoc σχεδίων ανάπτυξης 

• Προώθηση ποικίλων µορφών τουρισµού, οι οποίες να ενσωµατώνονται στις 

λοιπές οικονοµικές δραστηριότητες των κοινοτήτων υποδοχής 

• Πρόληψη αρνητικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων της τουριστικής ανάπτυξης, 

µέσω της διεξαγωγής  αναλυτικών Περιβαλλοντικών Μελετών (Environmental 

Impact Assessment) για το σύνολο των τουριστικών αναπτυξιακών 

προγραµµάτων 

• Θέσπιση µέτρων ρυθµίσεων του επιτρεπόµενου είδους της τουριστικής 

ανάπτυξης σε περιβαλλοντικά ευαίσθητες περιοχές.  

• Θέσπιση µέτρων ελέγχου των εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα και διαχείρισης 

των αποβλήτων από τις εγκαταστάσεις της τουριστικής βιοµηχανίας  

 

Τα µέτρα προώθησης της αειφόρου τουριστικής ανάπτυξης θα πρέπει να 

υποστηρίζονται από τις εθνικές νοµοθεσίες. Η θέσπιση νοµοθετικών πλαισίων θεωρείται 

απαραίτητη, ιδιαίτερα όσον αφορά τη χρησιµοποίηση και αξιοποίηση της γης για 

τουριστικούς σκοπούς και την οργάνωση και ανάπτυξη των τουριστικών εγκαταστάσεων. 

Οι περιβαλλοντικά ευάλωτες περιοχές, όπως οι παραθαλάσσιες περιοχές, χρήζουν 

ιδιαίτερης σηµασίας και αντιµετώπισης.  Τα νοµοθετικά µέτρα τα οποία θα ληφθούν, θα 

πρέπει να παρέχουν τη δυνατότητα στις τοπικές κοινότητες να αναπτύξουν ρυθµιστικά 

µέτρα, τα οποία να ανταποκρίνονται στις ιδιαιτερότητες της εκάστοτε κοινότητας 

υποδοχής.  

 

Για τη διασφάλιση της δέσµευσης όλων των εµπλεκόµενων φορέων και οµάδων στην 

προώθηση της αειφόρου τουριστικής ανάπτυξης θα πρέπει να δοθούν τα κατάλληλα 

κίνητρα µε την ισότιµη κατανοµή των οφελών της τουριστικής βιοµηχανίας. Η διαχείριση 

του τουρισµού θα πρέπει να στοχεύει στην ανάπτυξη συνεργιών µε όλους τους 

εµπλεκόµενους φορείς και στην προώθηση ιδιωτικών πρωτοβουλιών. Ιδιαίτερη προσοχή 

πρέπει να δίνεται στις µικροµεσαίες επιχειρήσεις µε την παροχή οικονοµικών κινήτρων 

και διευκολύνσεων  για την εκπαίδευση και κατάρτιση στον τοµέα της αειφόρου 
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τουριστικής ανάπτυξης αλλά και στην επιβράβευση καλών πρακτικών στον 

συγκεκριµένο τοµέα.  

 

Μέσα στα πλαίσια της οργάνωσης της ανάπτυξης της τουριστικής βιοµηχανίας, πρέπει 

επίσης να προνοούνται µέτρα για την έγκαιρη διάγνωση και αντιµετώπιση τυχών 

αρνητικών συνεπειών. Ο Οργανισµός Ηνωµένων Εθνών προτείνει τη θέσπιση 

εργαλείων µέτρησης της προόδου των κοινοτήτων υποδοχής προς την αειφόρο 

τουριστική ανάπτυξη, όπως και µέτρα ελέγχου της εφαρµογής της ισχύουσας 

νοµοθεσίας.  

Ο Τουρισµός και η Τοπική Ατζέντα 21 

Άµεσα συνδεδεµένη µε τις Αρχές της Αειφόρου Τουριστικής Ανάπτυξης είναι και η 

µελέτη του Περιβαλλοντικού Προγράµµατος «Τουρισµός και Τοπική Ατζέντα 21». Η 

Τοπική Ατζέντα 21 (Local Agenda 21) διακηρύχθηκε τον Ιούνιο του 1992 στη ∆ιάσκεψη 

Κορυφής των Ηνωµένων Εθνών (Earth Summit) στο Ρίο της Βραζιλίας µε στόχο την 

προώθηση των αρχών της αειφόρου ανάπτυξης. Η Τοπική Ατζέντα 21 είναι µία 

διαδικασία σύµφωνα µε την οποία, οι τοπικές αρχές σε παγκόσµιο επίπεδο καλούνται να 

συνεργαστούν µε όλους τους φορείς της τοπικής κοινωνίας και µε τους πολίτες µε στόχο 

το σχεδιασµό και την υλοποίηση δράσεων που θα εφαρµόσουν τις αρχές της αειφόρου 

ανάπτυξης σε τοπικό επίπεδο. Η Ατζέντα 21 είναι µία ολοκληρωµένη θεώρηση των 

περιβαλλοντικών, οικονοµικών, κοινωνικών και πολιτισµικών χαρακτηριστικών µε στόχο 

τη βελτίωση της ποιότητας. Ως περιβάλλον έγινε πλέον αντιληπτό το σύνολο του 

φυσικού, του κοινωνικού και του πολιτιστικού κεφαλαίου.  

 

Το Περιβαλλοντικό Πρόγραµµα του Οργανισµού Ηνωµένων Εθνών προχώρησε στην 

εκπόνηση της Μελέτης «Τουρισµός και Τοπική Ατζέντα 21» (Tourism and Local Agenda 

21)  µε στόχο τη διερεύνηση του τρόπου µε τον οποίο ο τουριστικός τοµέας µπορεί να 

συµπεριληφθεί στα πλαίσια και στα προγράµµατα υλοποίηση της Ατζέντας 21 

αναλύοντας το ρόλο που διαδραµατίζουν οι τοπικές αρχές στην αειφόρο τουριστική 

ανάπτυξη.  

  

Σύµφωνα µε την πιο πάνω µελέτη, οι Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης έχουν την 

δυνατότητα να εµπλακούν ενεργά και να φέρουν απτά αποτελέσµατα στην προώθηση 
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της αειφόρου τουριστικής ανάπτυξης λόγω του µακροπρόθεσµου ορίου παραµονής τους 

στην ηγεσία και την ικανότητα υλοποίησης µακροπρόθεσµων προγραµµάτων. 

Παράλληλα, οι Αρχές τοπικής Αυτοδιοίκησης ασκούν αρµοδιότητες πάνω σε ένα ευρύ 

φάσµα τοµέων των κοινωνικοοικονοµικών δραστηριοτήτων, οι οποίες επηρεάζουν 

άµεσα ή έµµεσα την τουριστική ανάπτυξη, όπως η περιβαλλοντική διαχείριση, η ρύθµιση 

πολεοδοµικών µέτρων κλπ.  

 

Η µελέτη παραθέτει τους λόγους για τους οποίους συστήνεται η ενσωµάτωση του 

Τουρισµού στα πλαίσια προγραµµάτων της Ατζέντας 21 από τις Τοπικές Αρχές 

Αυτοδιοίκησης. Σύµφωνα µε την µελέτη, η προώθηση της αειφόρου τουριστικής 

ανάπτυξης µέσα στα πλαίσια των αρχών της Ατζέντας 21 θα επιτύχει τα ακόλουθα: 

 

• Ensure that tourism planning and development address key issues 

relating to the economic, social, and environmental impact of 

tourism in the long and short term; 

• Place tourism within the overall context of the sustainable 

development and environmental management of the community; 

• Provide a framework for, and give legitimacy to, the participation of 

a range of stakeholders in tourism and representatives of the local 

community;  

• Raise the profile of tourism and the tourism strategy within the 

community; 

• Strengthen the position of the authority as an organisation that takes 

sustainable tourism seriously, with national and international 

support; and  

• Help the destination to attract the attention of visitors and tour 

operators keen to visit or work with sustainable destinations.56 

 

Οι κύριες αρχές που διέπουν την ενσωµάτωση του σχεδιασµού και τη διαχείριση της 

τουριστικής ανάπτυξης, µέσα στα πλαίσια της Ατζέντας 21, είναι η συµµετοχή όλων των 

                                                 
56 United Nations Environment Programme: Tourism and Local Agenda 21, The Role of Local Authorities in Sustainable 

Tourism. 2003United Nations Publication, σελ. 12 
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εµπλεκόµενων φορέων στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, η ενσωµάτωση της 

στρατηγικής τουρισµού στα πλαίσια µίας ευρύτερης στρατηγικής αειφόρου ανάπτυξης 

της περιοχής και τέλος ο προσδιορισµός και η υλοποίηση µέτρων µε στόχο την 

οικονοµική, κοινωνική και περιβαλλοντική βιωσιµότητα του τουρισµού.  

 

Influencing Consumer Behavior to Promote Sustainable Tourism Development 

Η µελέτη «Influencing Consumer Behavior to Promote Sustainable Tourism 

Development» εκπονήθηκε από την NGO Steering Committee to the United Nations 

Commission on Sustainable Development. Η µελέτη βασίζεται στο αξίωµα πως η 

απάµβλυνση των αρνητικών επιπτώσεων της τουριστικής ανάπτυξης στις κοινότητες 

υποδοχής πρέπει να βασιστεί στη θέσπιση µέτρων και κανονισµών, από όλους τους 

εµπλεκόµενους φορείς, ούτως ώστε να προωθηθεί µία σωστή καταναλωτική 

συµπεριφορά εκ µέρους των επισκεπτών, η οποία να συνάδει µε τις ιδιαιτερότητες και τη 

φέρουσα ικανότητα των εκάστοτε τουριστικών προορισµών.  

 

Σύµφωνα µε τη µελέτη, η καταναλωτική συµπεριφορά των επισκεπτών µπορεί να 

καθοδηγηθεί µέσα από την λήψη διαφόρων µέτρων σε διάφορα επίπεδα όπως: 

 

• Νοµικά µέτρα (θέσπιση νόµων, κανονισµών και κυρώσεων) 

• Προώθηση εργαλείων καθοδήγησης βασισµένα στους κανονισµούς της αγοράς 

(π.χ. επιβολή φόρων µε στόχο την καθοδήγηση της τιµολογιακής πολιτικής)   

• Προώθηση και υποστήριξη καλών πρακτικών 

• Θέσπιση κωδικών δεοντολογίας της τουριστικής βιοµηχανίας 

• Πληροφόρηση, κατάρτιση και έρευνα σε όλα τα επίπεδα των εµπλεκόµενων 

οµάδων και φορέων όπως Τοπική Αυτοδιοίκηση, επισκέπτες, ντόπιοι κάτοικοι, 

εργαζόµενοι  

 

Η καταναλωτική συµπεριφορά των επισκεπτών αποτελεί προϊόν των πολιτικών που 

καθορίζονται και εφαρµόζονται τόσο από τις κυβερνήσεις, όσο και από τους φορείς της 

τουριστικής βιοµηχανίας. Απαραίτητος είναι ο καθορισµός των ευθυνών και 

αρµοδιοτήτων των διαφόρων φορέων και οµάδων, ούτως ώστε να καταστεί δυνατή η 

συνεργασία µεταξύ των εµπλεκόµενων φορέων για επίλυση των εµφανιζόµενων 
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προβληµάτων.  Η µελέτη υποδεικνύει συγκεκριµένα µέτρα, τα οποία µπορούν να 

ληφθούν τόσο από τις τοπικές αρχές και κυβερνήσεις, όσο και από τους εµπλεκόµενους 

φορείς στην τουριστική βιοµηχανία. 

 

Όσον αφορά το ρόλο που µπορεί να διαδραµατίσουν οι τοπικές αρχές και οι 

κυβερνήσεις των χωρών προέλευσης επισκεπτών αλλά και των χωρών υποδοχής 

,προτείνονται τα πιο κάτω µέτρα: 

 

• Θέσπιση µέτρων για ελεγχόµενη πρόσβαση των τουριστών σε περιβαλλοντικά 

ευάλωτες περιοχές 

• Προώθηση και στήριξη της δηµιουργίας και λειτουργίας τουριστικών υποδοµών, 

οι οποίες ανταποκρίνονται στις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης 

• Προώθηση µέσων µεταφοράς φιλικών προς το περιβάλλον 

• Περιορισµό της κατανάλωσης των φυσικών πόρων µέσω της αξιοποίησης 

ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, όπως ηλιακή και αιολική ενέργεια 

• Οργάνωση ενηµερωτικών προγραµµάτων σε συνεργασία µε τους τοπικούς 

φορείς και τα εµπλεκόµενα µέρη για τους επισκέπτες. Οι επισκέπτες θα πρέπει 

να ενηµερωθούν σχετικά µε τις πολιτιστικές, τις κοινωνικές και τις 

περιβαλλοντικές ιδιαιτερότητες των κοινοτήτων υποδοχής. Οι εκστρατείες 

ενηµέρωσης µπορούν να πραγµατοποιηθούν µέσω της δηµιουργίας κέντρων 

ενηµέρωσης στους τουριστικούς προορισµούς ή µε την διανοµή έντυπου 

ενηµερωτικού υλικού στους χώρους άφιξης. Οι εκστρατείες ενηµέρωσης θα 

πρέπει να απευθυνθούν επίσης προς τους κατοίκους των κοινοτήτων υποδοχής 

παρέχοντας πληροφορίες σχετικά µε τα οφέλη αλλά και τους κινδύνους που 

προκύπτουν από την τουριστική ανάπτυξη  

• Υιοθέτηση και εφαρµογή Κωδικών ∆εοντολογίας όπως το  «Global Code of 

Ethics» του Παγκόσµιου Οργανισµού Τουρισµού 

• Ενσωµάτωση σεµιναρίων µε θέµα τις αρχές και πρακτικές της αειφόρου 

τουριστικής ανάπτυξης στα εκπαιδευτικά προγράµµατα των ιδρυµάτων 

κατάρτισης όλων των επιπέδων 

• ∆ηµιουργία ερευνητικών κέντρων στον τοµέα της αειφόρου τουριστικής 

ανάπτυξης και διάδοση και εφαρµογή των ευρηµάτων και συµπερασµάτων 
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Η µελέτη παραθέτει επίσης ενέργειες, οι οποίες θα µπορούσαν να υλοποιηθούν από την 

ίδια την τουριστική βιοµηχανία για την απάµβλυνση και αποφυγή των αρνητικών 

επιπτώσεων της τουριστικής ανάπτυξης. Συγκεκριµένα, η µελέτη προτείνει τα εξής: 

 

• Προώθηση τουριστικών προϊόντων, τα οποία να συνάδουν µε τις αρχές της 

αειφόρου τουριστικής ανάπτυξης, µέσω της διεξαγωγής διαγωνισµών, βραβείων, 

πιστοποίηση παραδειγµάτων καλών πρακτικών και την παροχή «culturally 

sensitive labels», οι οποίες θα περιλαµβάνουν περιβαλλοντικά και κοινωνικά 

κριτήρια της αειφόρου ανάπτυξης  

• Αξιοποίηση των ντόπιων προϊόντων προς αποφυγή της εισαγωγής προϊόντων. Η 

εισαγωγή προϊόντων έχει αρνητικές επιπτώσεις στην τοπική οικονοµία 

µειώνοντας τα οικονοµικά κέρδη από τον τουρισµό µε την εξαγωγή 

συναλλάγµατος 

• Πληροφόρηση των επισκεπτών πριν την άφιξη τους στον επιλεγµένο τουριστικό 

προορισµό σχετικά µε τις ενδεχόµενες κοινωνικές και περιβαλλοντικές 

επιδράσεις της παραµονής τους στις κοινότητες υποδοχής. Θα µπορούσαν να 

δοθούν κατευθυντήριες γραµµές σχετικά µε δραστηριότητες, οι οποίες πρέπει να 

αποφεύγονται προς σεβασµό στα ήθη και έθιµα των κοινοτήτων υποδοχής.  

• Κατάλληλη εκπαίδευση και κατάρτιση ξεναγών, ούτως ώστε να είναι σε θέση να 

µεταφέρουν στους επισκέπτες τον σεβασµό προς την πολιτιστική και 

περιβαλλοντική κληρονοµιά του τόπου υποδοχής 

• Ενσωµάτωση των αρχών της αειφόρου τουριστικής ανάπτυξης στις στρατηγικές 

µάρκετινγκ της τουριστικής βιοµηχανίας 

• Υιοθέτηση και υλοποίηση Κωδικών ∆εοντολογίας      
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4. Ανάλυση Αποτελεσµάτων Ποιοτικής Έρευνας µεταξύ Κοινωνικών 
Φορέων και Φορέων της Τουριστικής Βιοµηχανίας  

4.1. ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΕΣ ΑΞΙΕΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ  

 

Ένας από τους στόχους των µελετητών µέσα από την έρευνα µεταξύ των κοινωνικών 

φορέων ήταν και ο προσδιορισµός και η ανάλυση των παραδοσιακών αξιών της 

κυπριακής κοινωνίας. Συχνή ήταν η αυθόρµητη αναφορά στο τρίπτυχο «Πατρίς-

Θρησκεία-Οικογένεια», το οποίο θεωρείται από µερικούς ως ο πυλώνας στήριξης και 

διαφύλαξης της κυπριακής κοινωνίας: 

 

«Οι  παραδοσιακές αξίες, αυτές που έπρεπε να είχε ο Κύπριος 

είναι οι οικογένεια, η πατρίδα, η θρησκεία.»57 

 

Κατά τη διάρκεια των προσωπικών συνεντεύξεων, διαφάνηκε πως εκτός από τα πιο 

πάνω στοιχεία υπάρχουν και περαιτέρω χαρακτηριστικά που συνθέτουν την ταυτότητα 

του Κύπριου, όπως η εργατικότητα και η φιλοξενία. Η εργατικότητα θεωρείται, σύµφωνα 

µε µερικούς από τους ερωτηθέντες, ως ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά του Κύπριου  

στο οποίο οφείλεται και σε µεγάλο βαθµό η γρήγορη, όπως χαρακτηρίστηκε, ανάκαµψη 

της οικονοµίας του νησιού µετά την εισβολή.  

 

«Ο Κύπριος χαρακτηρίζεται από την εργατικότητα του και την 

άµεσα σινιφασµένη  έφεση για βελτίωση της ζωής.»58  

 

Η εργατικότητα θεωρείται ως µία αναγκαία αρετή για την προσωπική και κοινωνική 

πρόοδο και καταξίωση. Ως εκ τούτου, η εργατικότητα αναδεικνύεται ως µια αρετή µε 

θετικό επαγγελµατικό, κοινωνικό, και ηθικό αντίκτυπο. Μερικοί από τους ερωτηθέντες 

υποστήριξαν πως η εργατικότητα του Κύπριου οφείλεται εν µέρει και στον 

καταναλωτισµό που χαρακτηρίζει την Κυπριακή κοινωνία.  

                                                 
57 ∆ιευθύντρια ∆ηµοτικού Σχολείου Πόλης Λεµεσού 
58 Εκπρόσωπος Πολιτικού Κόµµατος  
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«Το χρήµα είναι ο πρωταρχικός στόχος του Κύπριου. Εργάζεται 

πιο πολύ για να εξασφαλίζει την καλοπέραση»59  

 

Όσον αφορά τη φιλοξενία, αυτή αποτελεί σύµφωνα µε τους ερωτηθέντες ένα από τα 

κύρια χαρακτηριστικά του Κύπριου, το οποίο και τον ξεχωρίζει από τους άλλους λαούς.  

«Πρωταρχικά είναι  η φιλοξενία. Είµαστε φιλόξενος λαός»60  

 

Η φιλοξενία που µας χαρακτηρίζει ως Κύπριους εκφράζεται στη φιλική αντιµετώπιση και 

υποδοχή των ξένων, σε προσωπικό και επαγγελµατικό επίπεδο και στην ανεπιφύλακτη 

προσπάθεια εξυπηρέτησης και παροχής βοήθειας στους ξένους. Το χαρακτηριστικό 

αυτό αποτελεί και ένα από τα προτερήµατα της Κύπρου σαν τουριστικός προορισµός: 

 

«Σαν λαός πάντα προστατεύαµε την φιλοξενία και την τιµούσαµε 

και για το λόγο αυτό είµαστε ένας ιδανικός τουριστικός 

προορισµός για αρκετούς ξένους»61  

 

4.1.1. Οικογένεια 

Όπως διαφάνηκε µέσα από τις ποιοτικές συνεντεύξεις, ο θεσµός της οικογένειας 

εξακολουθεί και σήµερα παρ’ όλες τις πολιτιστικές και κοινωνικές αλλαγές και εξελίξεις, 

να αποτελεί το βασικότερο πυλώνα της κυπριακής κοινωνίας: 

 

«Η οικογένεια είναι το Άλφα και το Ωµέγα για την εξέλιξη µας» 62 

 

Ο ρόλος που καλείται να διαδραµατίσει η οικογένεια, όπως ανέφεραν οι ερωτηθέντες, 

είναι ιδιαίτερα σηµαντικός, µιας και είναι η αφετηρία κάθε  κοινωνικής συµβίωσης και 

κοινωνικοποίησης ιδιαίτερα για τα παιδιά. Για τα παιδιά, η οικογένεια αποτελεί το πρώτο 

µέρος όπου µαθαίνουν να συµµετέχουν σε ένα κοινωνικό σύνολο και να διαµορφώνουν 

την προσωπικότητα τους. Για αυτό το λόγο, δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στη διασφάλιση 

                                                 
59 Κοινωνική Λειτουργός Επαρχία Πάφου 
60 Εκπρόσωπος Συντεχνίας Εργαζοµένων  
61 ∆ασκάλα ∆ηµοτικού Σχολείου Επαρχίας Πάφου 
62 Εκπρόσωπος Συνδέσµου Γονέων Λυκείου Επαρχίας Αµµοχώστου 



ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΙΣ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ –  ΤΕΛΙΚΗ ΈΚΘΕΣΗ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ   

 

74
 

στενών και υγιών οικογενειακών δεσµών, οι οποίοι θα λειτουργήσουν ως βάση για τη 

µετέπειτα κοινωνική εξέλιξη των παιδιών.  

 

«Πρώτα πρώτα ο ρόλος της οικογένειας είναι να 

διαπαιδαγωγήσει σωστά τα παιδιά της. ∆ηλαδή να µάθει το κάθε 

παιδί να σέβεται τους µεγαλύτερους, να αγαπούν την πατρίδα 

τους, να ασχολούνται µε την θρησκεία τους. Η οικογένεια παίζει 

µεγάλο ρόλο στην κοινωνία µας αφού χωρίς αυτήν δεν θα 

υπήρχε κοινωνία.»63 

 

Παράλληλα όµως, η οικογένεια θεωρείται ως µία µικρή κοινωνία η οποία αντικατοπτρίζει 

της εξελίξεις της ευρύτερης κοινωνίας, επηρεαζόµενη εξίσου όπως και το γενικότερο 

κοινωνικό σύνολο, θετικά και αρνητικά, από εξωγενής παράγοντες. Κατ΄ επέκταση, τα 

τελευταία χρόνια έχουν παρατηρηθεί κάποιες αλλαγές τόσο στον ιστό όσο και στον 

κώδικα επικοινωνίας, µεταξύ των µελών της Κυπριακής οικογένειας.  

 

Οι επικοινωνιακές σχέσεις µεταξύ των µελών της οικογένειας, µεταξύ συζύγων και 

γονιών και παιδιών, χαρακτηρίστηκαν από µερικούς από τους ερωτηθέντες ως πιο 

ελεύθερες. Παρόλο που σε µεγάλο βαθµό το πρότυπο του πατέρα - «κουβαλητή», του 

προµηθευτή των αναγκαίων υλικών αγαθών για την ευηµερία της οικογένειας, δεν έχει 

εγκαταλειφθεί, παρατηρείται, σύµφωνα µε µερικούς ερωτηθέντες, µία απόρριψη της 

πατριαρχικής νοοτροπίας και της αυστηρής ιεράρχησης των ρόλων του πατέρα και της 

µητέρας: 

 

«Όσο µπορούν οι γονείς δίνουν πιο πολύ χρόνο στα παιδιά και 

υπάρχει αµοιβαία κατανόηση χωρίς να βλέπουν τον πατέρα ως 

µοναδικό αρχηγό»64  

 

Αυτό επέφερε βελτίωση τόσο στις σχέσεις µεταξύ των δύο συζύγων όσο και µεταξύ 

γονιών και παιδιών. Όπως αναφέρθηκε κατά τη διάρκεια των προσωπικών 

συνεντεύξεων, οι διαπροσωπικές σχέσεις στην οικογένεια έχουν βελτιωθεί σηµαντικά 
                                                 
63 Εκπρόσωπος Συνδέσµου Γονέων Λυκείου Επαρχίας Λεµεσού 
64 Εκπρόσωπος Συνδέσµου Γονέων Λυκείου Επαρχίας Αµµοχώστου 
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αφού σήµερα υπάρχει περισσότερη επικοινωνία, κατανόηση και διαχυτικότητα εκ µέρους 

των γονιών. Αυτές οι αλλαγές οφείλονται στις γενικότερες εξελίξεις της κυπριακής 

κοινωνίας, στην αποµάκρυνση από τα παραδοσιακά πρότυπα ζωής στην ύπαιθρό και 

στην επαφή των Κυπρίων µε ξένες ιδέες και νοοτροπίες.  

 

Η εξέλιξη των κοινωνικών δοµών όµως επέφερε, όπως αναφέρθηκε και αρνητικές 

επιπτώσεις στις διαπροσωπικές σχέσεις των µελών της οικογένειας. Η κατανοµή του 

γονεϊκού χρόνου, µε την είσοδο και της γυναίκας στην αγορά εργασίας,  τείνει 

ετεροβαρώς προς την επαγγελµατική ενασχόληση των δύο γονιών, αναταράσσοντας την 

ισορροπία µεταξύ της επαγγελµατικής και της οικογενειακής ζωής. Οι αυξηµένες 

επαγγελµατικές υποχρεώσεις των δύο γονιών αλλά και οι αυξηµένες υποχρεώσεις των 

ίδιων των παιδιών – σχολείο, φροντιστήρια κλπ- µειώνουν το διαθέσιµο χρόνο 

διαπροσωπικής επαφής µέσα στην οικογένεια: 

 

«Οι παράγοντες που έπαιξαν ρόλο και έφεραν αυτές τις αλλαγές 

είναι ο τρόπος ζωής που έχουµε σήµερα, οι απαιτήσεις της ζωής 

µας, ο καθένας για να τα βγάλει πέρα κάνει δυο δουλειές, οπόταν 

στην προσπάθεια του να πετύχει όσα χρειάζεται παραµελεί 

κάποια άλλα πράγµατα στα οποία προηγουµένως έδιναν 

µεγαλύτερη σηµασία. Αν υπολογίσουµε ότι για να κάτσουµε να 

φάµε όλοι µαζί παλιά, έπρεπε να µαζευτεί όλη η οικογένεια, τώρα 

τρώει ο καθένας µόνος του, διότι ο καθένας έχει κάτι να κάνει, 

κάπου πρέπει να τρέξει. Το άγχος που επικρατεί, το τρέξιµο για 

το καθετί σίγουρα επηρεάζει τις αξίες.»65  

 

Η έλλειψη χρόνου και ο προσανατολισµός της κοινωνίας προς τη διασφάλιση υλικών 

αγαθών, επηρεάζει όλο και περισσότερο τις ενδοοικογενειακές σχέσεις προκαλώντας 

ρίξεις στον ίδιο το θεσµό:  

 

«Οι παραδοσιακές αξίες που υπήρχαν παλιά όπως η 

συνεργασία, η κατανόηση και η αποδοχή έχουν µειωθεί. 

                                                 
65 ∆ιευθύντρια ∆ηµοτικού Σχολείου Πόλης Λεµεσού 
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Νοιαζόµαστε περισσότερο για υλικά παρά για πνευµατικά αγαθά 

και γι’ αυτό επηρεάστηκε και ο θεσµός της οικογένειας.»66  

 

Οι πιο πάνω παράγοντες οδηγούν, σύµφωνα µε τους ερωτηθέντες στον κλονισµό του 

γάµου µε αποτέλεσµα να παρουσιάζεται µία «ευκολία» στη διάλυση του γάµου. Το 

διαζύγιο δεν αποτελεί πλέον ένα κοινωνικό ταµπού:  

 

«Σήµερα οι οικογένειες διαλύονται πιο εύκολα από παλιά. Για 

λόγους που δεν είναι και τόσο σοβαροί διαλύονται οικογένειες»67  

 

«Παλιά ήταν στίγµα µια γυναίκα να είναι χωρισµένη, σήµερα 

βλέπουµε πολλά διαζύγια, τα δέχεται πιο εύκολα η κοινωνία 

µας»68 

 

Μεµονωµένα αναφέρθηκε πως η τουριστική ανάπτυξη συντέλεσε στη διαδικασία 

διάσπασης της οικογένειας. Η συναναστροφή των ντόπιων κατοίκων µε τους ξένους 

επισκέπτες επεκτείνεται πέρα του πελατειακού ή και του φιλικού επιπέδου 

,επηρεάζοντας αρνητικά τον οικογενειακό ιστό.   

 

«Έρχεται κόσµος νέος που θέλει να διασκεδάσει και είναι εύκολο 

άντρες και γυναίκες αλλά πιο πολλά οι άντρες θα θέλουν να 

κάνουν παρέα µε τις τουρίστριες τις όµορφες κοπέλες που 

έρχονται µε απώτερο σκοπό να διασκεδάσουν και υπάρχουν 

πολλές οικογένειες και πολύς κόσµος που καταστραφήκαν από 

αυτά τα πράγµατα.»69  

 

Η αστάθεια στον οικογενειακό θεσµό θεωρείται από µερικούς από τους ερωτηθέντες ως 

η γενεσιουργός αιτία για την εµφάνιση περαιτέρω κοινωνικών προβληµάτων και κυρίως 

της εκδήλωσης νεανικής παραβατικότητας. Η αλλοίωση των παραδοσιακών 

                                                 
66 Εκπρόσωπος Συνδέσµου Οικογενειακού Προγραµµατισµού 
67 ∆ιευθύντρια ∆ηµοτικού Σχολείου Πόλης Λεµεσού 
68 Καθηγητής Λυκείου Επαρχίας Πάφου 
69 Ιδιοκτήτης Εταιρείας Ταξί Επαρχία Λευκωσίας  
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οικογενειακών προτύπων, οι αλλαγές στους ρυθµούς ζωής της οικογένειας και η έλλειψη 

επιτήρησης των παιδιών από τους γονείς είναι οι παράγοντες που ενισχύουν την 

παρουσίαση κρουσµάτων αντικοινωνικών συµπεριφορών: 

 

 «Τα προβλήµατα στις οικογένειες ωθούν την νεολαία στην 

εγκληµατικότητα. Έχουµε πολλές διαλυµένες οικογένειες. Επίσης 

το ότι τα παιδιά δεν έχουνε σταθερή επίβλεψη αφού οι γονείς 

εργάζονται πολλές ώρες, παίζει κι αυτό ρόλο στην αύξηση της 

εγκληµατικότητας.»70  

 

«Η οικογένεια παίζει τον πρώτο ρόλο. Αν ένας πατέρας δεν 

µπορεί να ελέγξει τον γιο του ή την κόρη του, που πάει τι κάνει µε 

ποιους βγαίνει µε ποιους συναναστρέφεται σίγουρα θα 

παρεκτραπεί»71  

 

4.1.2. Θρησκεία 

Όπως διαφάνηκε µέσα από τις ποιοτικές συνεντεύξεις, η θρησκεία θεωρείται ως 

αναπόσπαστο µέρος της εθνικής µας ταυτότητας, της ιστορίας της Κύπρου και του 

Ελληνισµού. Ο Ορθόδοξος Χριστιανισµός θεωρείται ως ένα από τα κληροδοτήµατα των 

προγόνων µας, το οποίο µας µεταφέρει τις αξίες και τα πιστεύω τα οποία µας 

χαρακτηρίζουν ως λαό:  

 

«Έχουµε µια πλούσια παράδοση αξιών, οι οποίες προέρχονται 

από την ιδιότητα µας ως ελληνορθόδοξοι. Έχουµε αξίες, αρχές 

που κληρονοµήσαµε από τους προγόνους µας, επειδή είµαστε 

µέλη της ελληνορθόδοξου εκκλησίας και ως µέλη έχουµε αυτά 

που πηγάζουν από το ευαγγέλιο µας, τις αλήθειες που έφερε ο 

θεός στον κόσµο.»72 

                                                 
70 Εκπρόσωπος Συνδέσµου Γονέων Λυκείου Επαρχίας Πάφου 
71 Ιερέας Υπαίθρου Επαρχίας Πάφου 
72 Εκπρόσωπος Μητρόπολης Λεµεσού 
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Η θρησκεία ορίζεται ως ένα σύνολο κοινών πεποιθήσεων και ιδεών, τις οποίες 

ασπάζονται και στις οποίες πιστεύουν τα άτοµα µιας ολόκληρης κοινωνίας. Με αυτό τον 

τρόπο η θρησκεία αποτελεί µέρος της κοινωνικής µας συνείδησης, των ηθικών αξιών του 

κοινωνικού συνόλου. Ο Ορθόδοξος Χριστιανισµός πρεσβεύει την «αλληλοβοήθεια», την 

«αγάπη» και την «αλληλοεκτίµηση». Η αποδοχή των ηθικών αξιών που δίνει η θρησκεία 

οδηγεί σε συγκεκριµένη συµπεριφορά σε προσωπικό και σε επίπεδο κοινωνίας 

αντανακλώντας αυτές τις αξίες: 

 

«Έχουµε σαν παραδοσιακή αξία την αλληλοβοήθεια, την 

έµπρακτη αγάπη δηλαδή. Ο Κύπριος δεν αδιαφορεί για το 

πρόβληµα του συνανθρώπου του. Ακόµα έχουµε την φιλοξενία. 

Είµαστε ένας λαός φιλόξενος, µέχρι αυτό που λέει το ευαγγέλιο 

να µην ξεχνάµε να είµαστε φιλόξενοι. Επίσης, η φιλανθρωπία, να 

βοηθούµε τους συνανθρώπους µας. Αυτές είναι αξίες 

παραδοσιακές, όπως επίσης µια άλλη αξία είναι ο σεβασµός του 

προσώπου, όπως και ο σεβασµός στη γυναίκα. Από την 

παράδοση µας έχουµε αυτό το σεβασµό.»73  

  

Σύµφωνα µε τα πιο πάνω, ο χριστιανισµός δεν εκφράζεται απλώς στις ιεροτελετουργίες 

και τα µυστήρια της εκκλησίας µας,αλλά και στην συµπεριφορά των ατόµων. Στο ρόλο 

που θα έπρεπε να διαδραµατίζει η εκκλησία και η θρησκεία στην προσωπική και 

κοινωνική ζωή των Κυπρίων υπάρχει, όπως διαφάνηκε µία οµοφωνία µεταξύ των 

ερωτούµενων. Οι απόψεις διίστανται στο κατά πόσο οι Κύπριοι είναι θρήσκοι, κατά πόσο 

οι θρησκεία αποτελεί βίωµα και αναπόσπαστο µέρος της ζωής τους. Μερικοί από τους 

ερωτηθέντες απάντησαν θετικά, οι Κύπριοι βρίσκονται κοντά στην εκκλησία µιας και η 

Ορθοδοξία κατέχει µία σηµαντική θέση στις αξίες της κυπριακής κοινωνίας. 

 

Μερικοί από τους ερωτηθέντες εξέφρασαν αντίθετη γνώµη, στηρίζοντας την άποψη τους 

στην περιορισµένη προσέλευση πιστών στις εκκλησίες τις Κυριακές και στο χαµηλό 

κύρος των κληρικών στην κοινή γνώµη.  

 

                                                 
73 Εκπρόσωπος Μητρόπολης Λεµεσού 
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«Τα τελευταία χρόνια υπάρχει ένα αρνητικό κλίµα όχι για την 

θρησκεία αλλά για την εκκλησία, τους αντιπρόσωπους της 

εκκλησίας»74  

 

Και κυρίως οι νέοι έχουν χάσει την επαφή τους µε την εκκλησία.  Παρατηρείται µία 

µείωση της συµµετοχής της νεολαίας στις ιεροτελετουργίες της εκκλησίας. Η συµµετοχή 

των νέων σε θρησκευτικές λειτουργίες, περιορίζεται κατά τις περιόδους  των µεγάλων 

θρησκευτικών εορτών του Πάσχα και των Χριστουγέννων.  

 

«Ο Κύπριος είναι κοντά στην εκκλησιά. Βέβαια, οι πιο παλιοί 

είναι πιο συνδεδεµένοι µε τη θρησκεία. Οι πιο νέοι έχουν ξεφύγει 

κάπως.»75  

 

«Η σχέση του Κύπριου µε την θρησκεία και την εκκλησία είναι 

χαλαρή. Στην εκκλησία πάει µόνο τυπικά, δεν το νιώθει µέσα 

του»76  

  

4.1.3. Παρόν και µέλλον της Κυπριακής κοινωνίας 

Από τους ερωτηθέντες ζητήθηκε να σκιαγραφήσουν την σηµερινή εικόνα της Κυπριακής 

κοινωνίας παραθέτοντας τις τάσεις που παρατηρούνται στον κοινωνικό ιστό και στην 

σύνδεση του κοινωνικού συνόλου µε τις παραδοσιακές αξίες, όπως αυτές έχουν 

αναλυθεί πιο πάνω. Ιδιαίτερη έµφαση δόθηκε στους παράγοντες, οι οποίοι έδρασαν και 

δρουν  καθοριστικά στην διαχρονική εξέλιξη των αξιών, θεσµών και πεποιθήσεων της 

Κυπριακής κοινωνίας.  

 

Γενικότερα όπως αναφέρθηκε, παρατηρούνται αλλαγές τόσο στο βαθµό συνοχής των 

πιο πάνω θεσµών ως προς την παραδοσιακή τους µορφή  όσο και στο βαθµό σύνδεσης 

του κοινωνικού συνόλου µε αυτούς.  

 

                                                 
74 Καθηγητής Λυκείου Επαρχίας Πάφου 
75 Εκπρόσωπος Συνδέσµου Γονέων ∆ηµοτικού Σχολείου Πόλης Πάφου 
76 Κοινωνική Λειτουργός Επαρχία Πάφου 
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«Φυσικά και έχουν αλλάξει, αφού πλέον έχουν κατακλύσει τη 

ζωή µας ένα σωρό µέσα επικοινωνίας τα οποία προσφέρουν 

συνεχώς νέα ερεθίσµατα στους ανθρώπους»77  

 

Η κυπριακή κοινωνία, όπως αναφέρθηκε και στα πιο πάνω κεφάλαια, είναι δέκτης 

πολλαπλών εξωτερικών ερεθισµάτων, τα οποία εισάγουν καινούριες αντιλήψεις και 

αρχές και επηρεάζουν το κύρος και την ισχύ παραδοσιακών ηθικών αξιών, όπως της 

οικογένειας και της θρησκείας.  

 

«Ο βαθµός σεβασµού των αξιών και των θεσµών, ναι, τείνει να 

αλλάξει και αυτό παρατηρείται τα τελευταία χρόνια, διότι η 

Κύπρος έπαψε να είναι ένα αποµονωµένο νησί, έχει µεγάλους 

αριθµούς τουριστών, που φέρνουν νέα ήθη, έθιµα, µια νέα 

νοοτροπία και το γεγονός ότι ένας µεγάλος αριθµός νέων µας 

σπουδάζουν στο εξωτερικό εισάγουν κι εκείνοι νέα πράγµατα. 

Επηρεάζονται στο ντύσιµο στη συµπεριφορά.»78  

 

Η κοινωνία δέχεται πλέον διάφορες επιδράσεις από την επαφή των Κυπρίων µε ξένες 

κουλτούρες και πολιτισµούς εισάγοντας νέα ήθη και νέες νοοτροπίες. Οι αλλαγές που 

έχουν παρατηρηθεί, όπως έχει αναλυθεί στα προηγούµενα κεφάλαια,  είναι άλλοτε 

θετικές και άλλοτε αρνητικές. Η απελευθέρωση της γυναίκας µε την ένταξη της στην 

αγορά εργασίας καθώς και η βελτίωση των διαπροσωπικών σχέσεων µεταξύ των µελών 

της οικογένειας συγκαταλέγονται στις θετικές αλλαγές και διαφοροποιήσεις που έχουν 

παρατηρηθεί. 

 

Παράλληλα όµως, παρατηρείται µία γενικότερη τάση του κοινωνικού συνόλου προς τον 

καταναλωτισµό και εστίαση στα υλικά αγαθά. Το χρήµα, η καριέρα, η απόκτηση 

καταναλωτικών αγαθών συµβόλων της οικονοµικής ευµάρειας, είναι όπως υποστήριξαν 

µερικοί ερωτηθέντες, πλέον τα κύρια χαρακτηριστικά της Κυπριακής κοινωνίας.  

 

                                                 
77 ∆ασκάλα ∆ηµοτικού Σχολείου Επαρχίας Λεµεσού 
78 Εκπρόσωπος Μητρόπολης Λεµεσού 
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«Οι  παραδοσιακές αξίες, αυτές που έπρεπε να είχε ο Κύπριος 

είναι οι οικογένεια, η πατρίδα, η θρησκεία. Σήµερα είναι πολύ 

διαφορετικά τα πράγµατα απ’ ότι ήταν παλιά. Τώρα επικρατεί το 

χρήµα»79  

 

Ως µία από τις αιτίες για την εµφάνιση του πιο πάνω φαινόµενου, αναφέρθηκε η 

απότοµη τουριστική ανάπτυξη στην Κύπρο µετά την εισβολή, η οποία επηρέασε 

κοινωνικοοικονοµικά συγκεκριµένες περιοχές της ελεύθερης Κύπρου. Η  ανάπτυξη της 

τουριστικής βιοµηχανίας έδωσε τη δυνατότητα στους κατοίκους µερικών περιοχών να 

εξασφαλίσουν εύκολα και γρήγορα οικονοµική άνεση, καταργώντας µε  τον τρόπο αυτό 

µια σειρά από διαδικασίες και συµβάσεις που υπήρχαν στην κοινωνία της Κύπρου τις 

δεκαετίες του 80 και 90. 

 

«Η τουριστική ανάπτυξη επηρέασε τη δεκαετία του 80 και αρχές 

της δεκαετίας του 90 µε την γρήγορη ανακατανοµή των πόρων 

µε γρήγορες πηγές κέρδους και υπόσκαψε τα πιο πάνω»80  

 

Τα ΜΜΕ και κυρίως η τηλεόραση, αναφέρθηκαν από µερικούς ερωτηθέντες ως ένας από 

τους παράγοντες, οι οποίοι επηρεάζουν αρνητικά την σύνδεση του κοινωνικού συνόλου 

µε τις παραδοσιακές αξίες της Κυπριακής κοινωνίας. Ιδιαίτερα επιρρεπής στην αρνητική 

όπως χαρακτηρίστηκε επίδραση της τηλεόρασης είναι οι νέοι. Η τηλεόραση σύµφωνα µε 

τους ερωτηθέντες προβάλλει στους νέους αλλοιωµένα κοινωνικά πρότυπα 

αποενοχοποιώντας µερικές κοινωνικές συµπεριφορές, τις οποίες το ευρύτερο κοινωνικό 

σύνολο απορρίπτει και κατακρίνει.  

 

«Για παράδειγµα, ένας νέος θα µπει στη διαδικασία να σκεφτεί, 

αφού στην τηλεόραση δείχνει κάποιο να συνάπτει σεξουαλικές 

σχέσεις µε συγγενικό του πρόσωπο αυτό, ίσως να µην είναι 

κακό, αφού το δείχνει.»81 (Μητρόπολη Λεµεσού) 

 
                                                 
79 ∆ιευθύντρια ∆ηµοτικού Σχολείου Επαρχίας Λεµεσού 
80 Εκπρόσωπος Πολιτικού Κόµµατος  
81 Εκπρόσωπος Μητρόπολης Λεµεσού 
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Όσον αφορά την µελλοντική πορεία της Κυπριακής κοινωνίας εκφράστηκαν διάφορες 

απόψεις. Μερικοί από τους ερωτηθέντες εκφράστηκαν µε αισιοδοξία, δηλώνοντας πως 

τυχών αποµάκρυνση της κοινωνίας µας από παραδοσιακές αξίες και θεσµούς είναι 

παροδική: 

 

«Εγώ είµαι αισιόδοξος, δεν ανησυχώ πολύ. Έχω την εντύπωση 

ότι ο λαός µας έχει αντοχές. ∆εν θα ξεχάσει τις παραδοσιακές 

του αξίες. Μπορεί να ταλανίζεται για κάποιες ώρες, όµως έχει 

ρίζες και πιστεύω ότι θα αντέξει. Εξάλλου και ιστορικά ισχύει 

αυτή η µεταπήδηση από τον συντηρητισµό στον φιλελευθερισµό. 

Ανακυκλώνονται τα πράγµατα. Σήµερα µπορεί να παρουσιάζεται 

ένα ξεθώριασµα κάποιων αξιών, αλλά πιστεύω ότι θα 

επανέλθουµε στις ρίζες µας.»82  

 

Μερικοί από τους ερωτηθέντες ήταν περισσότερο απαισιόδοξοι, θεωρώντας την 

αποµάκρυνση των νέων από τις παραδοσιακές αξίες της κυπριακή κοινωνίας ως 

δεδοµένη. Πολλές από τις παραδοσιακές αξίες της κυπριακής κοινωνίας (όπως η αξία 

της θρησκευτικότητας, η αξία των παραδόσεων κ.τ.λ.), έχουν φθαρεί  σύµφωνα µε 

µερικούς από τους ερωτηθέντες και έχουν αλλοιωθεί σε σηµείο που όχι µόνο 

αµφισβητείται το κυριότερο χαρακτηριστικό τους, δηλαδή η µονιµότητα τους, αλλά 

διαπιστώνεται η πλήρης εξαφάνισή τους. 

 

«Στο µέλλον πιστεύω ότι οι παραδοσιακές αξίες θα βρίσκονται σε 

χειρότερη κατάσταση, αφού οι νέοι µας ακολουθούν αυτούς τους 

τρόπους ζωής, µιµούνται τους ξένους, στο ντύσιµο στην 

συµπεριφορά στα ακούσµατα και στα ενδιαφέροντα.» 83 

                                                 
82 Εκπρόσωπος Μητρόπολης Λεµεσού 
83 Εκπρόσωπος Συνδέσµου Γονέων Λυκείου Επαρχίας Λάρνακας  
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4.2. ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΑ ΉΘΗ ΚΑΙ ΈΘΙΜΑ  

4.2.1. Παραδοσιακά ήθη και έθιµα στην Κύπρο 

Ένας από τους στόχους της ποιοτικής έρευνας µεταξύ των κοινωνικών φορέων ήταν και 

ο προσδιορισµός του τι σηµαίνει για τους Κύπριους ήθη και έθιµα, ποιο ρόλο 

διαδραµατίζουν στη σηµερινή κυπριακή κοινωνία και ποιοι παράγοντες δρουν 

καθοριστικά για τη διαχρονική εξέλιξη τους. Όπως διαφάνηκε µέσα από τις προσωπικές 

συνεντεύξεις, µε τον όρο παραδοσιακά ήθη και έθιµα συνοψίζουµε κυρίως τη 

λαογραφική παράδοση του τόπου µας, η οποία συµπεριλαµβάνει  την παραδοσιακή 

ενδυµασία, τα πανηγύρια, τους χορούς και τα δηµοτικά τραγούδια, όπως και τις 

παραδόσεις των διαφόρων τελετουργιών του λαού µας όπως του γάµου, τα βαφτίσια 

κλπ.  

 

Περαιτέρω όπως χαρακτηριστικά αναφέρθηκε ο όρος «ήθη και έθιµα» καθορίζει τόσο 

τον εσωτερικό κόσµο ενός λαού, δηλαδή τα πιστεύω και τις αξίες του, όσο και  τις 

εξωτερικές εκδηλώσεις του σε διάφορες καθηµερινές αλλά και ιδιαίτερες περιστάσεις.  

 

«Όταν λέµε ήθη, εννοούµε τις αξίες, τις αρχές µας. Όταν λέµε 

έθιµα εννοούµε τις συνήθειες µας, τις εκδηλώσεις µας, αυτά που 

εξετάζει η λαογραφία µας. ∆ιότι οι εκδηλώσεις που γίνονται στα 

χωριά µας, τα έθιµα του γάµου, ακόµα και των κηδειών, όλα αυτά 

δεν είναι απλές εκδηλώσεις. Έχουν σχέση µε τα ήθη µας. Είναι 

αλληλένδετα τα δυο, γιατί ότι έχουµε εντός, τα δείχνουµε 

εκτός.»84  

 

Σε συνάρτηση µε τα πιο πάνω µε τον συγκεκριµένο όρο συµπεριλαµβάνουµε επίσης τα 

ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του Κύπριου και τις παραδοσιακές αξίες που διέπουν την 

κοινωνική συµπεριφορά του. Η φιλοξενία, η οικογένεια αλλά και η χριστιανοσύνη, όπως 

αναφέρθηκε από µερικούς ερωτηθέντες είναι στοιχεία τα οποία εκφράζονται µέσα από τα 

παραδοσιακά έθιµα του νησιού µας: 

 

                                                 
84 Εκπρόσωπος Μητρόπολης Λεµεσού 



ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΙΣ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ –  ΤΕΛΙΚΗ ΈΚΘΕΣΗ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ   

 

84
 

«Από τα έθιµα φαίνεται και το ήθος των ανθρώπων και για τον 

λόγο αυτό αυ΄τα τα δύο είναι αλληλένδετα»85  

 

Τα παραδοσιακά ήθη και έθιµα θεωρούνται ως ένας συνδετικός κρίκος µε τις ρίζες του 

Κυπριακού λαού. Είναι η γέφυρα µεταξύ του σήµερα και της ιστορίας και πολιτισµού του 

λαού της Κύπρου σκιαγραφώντας τη διαχρονική εξέλιξη του. 

 

«Αυτά τα ήθη και έθιµα, όπου τηρούνται είναι τα µοναδικά που 

µπορούν και µας θυµίζουν τις ρίζες µας και αυτός πρέπει να είναι 

ο ρόλος τους.»86  

 

Τα ήθη και έθιµα απορρέουν από το ιστορικό και πολιτιστικό παρελθόν µας δίνοντας µας 

σύµφωνα µε τους ερωτηθέντες τα στοιχεία και χαρακτηριστικά που διαµορφώνουν την 

ιδιαιτερότητα µας ως Κύπριοι, καθορίζοντας έτσι την εθνική µας ταυτότητα: 

 

«Στόχος µας είναι να τα κρατήσουµε, να τα διατηρήσουµε και να 

τα κληροδοτήσουµε στις επόµενες γενιές. Γιατί χωρίς 

παραδόσεις και ιστορία θα εξαφανιστούµε σαν λαός.» 87 

4.2.2. Παραδοσιακά ήθη και έθιµα σήµερα 

Όπως ανέφεραν οι ερωτηθέντες µερικά παραδοσιακά ήθη και έθιµα όπως πανηγύρια, 

δηµοτικά τραγούδια, χοροί κλπ έχουν παραµεληθεί γιατί δεν συµβαδίζουν µε τις τάσεις 

και τις εξελίξεις που διαγράφονται στην σύγχρονη κοινωνία. Τα συγκεκριµένα έθιµα 

αποτελούσαν για τους Κύπριους µία ευκαιρία διασκέδασης και επικοινωνίας, οι οποίες 

σήµερα έχουν αντικατασταθεί  µε άλλους τρόπους διασκέδασης: 

 

«∆εν είναι ανάγκη για τους ανθρώπους όπως ήταν παλιά, διότι 

ήταν η ευκαιρία τους να βρεθούν, να διασκεδάσουν να πιούν, να 

χορέψουν, τις άλλες ηµέρες δεν «επιτρεπόταν» δεν το έβρισκαν 

στη ζωή τους, το έβρισκαν µια φορά την τριµηνία στην γιορτή του 

                                                 
85 ∆ασκάλα ∆ηµοτικού Σχολείου Επαρχίας Πάφου 
86 ∆ασκάλα ∆ηµοτικού Σχολείου Επαρχίας Λεµεσού 
87 Εκπρόσωπος Συνδέσµου Γονέων ∆ηµοτικού Σχολείου Επαρχίας Πάφου 
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τοπικού Αγίου ή σε µια πανύγηρη που έκαναν. Τώρα όταν αυτά 

τα αγαθά προσφέρονται καθηµερινά, τι να το κάνουν;»88 

 

Παράλληλα, η διαχρονική διαφύλαξη και εξέλιξη των παραδοσιακών ηθών και εθίµων 

της Κύπρου εξαρτάται κατά πολύ από το βαθµό επαφής της νεολαίας µε την λαογραφική 

παράδοση µας. Τα παραδοσιακά ήθη και έθιµα δεν αποτελούν πλέον αναπόσπαστο 

µέρος της καθηµερινής µας ζωής µε αποτέλεσµα να χάνεται η επαφή της νεολαίας µε 

αυτά.    

   

«Οι νέοι δεν εκτιµούν τόσο όσο οι παλιοί τα έθιµα µας τα οποία 

γίνονται πλέον τυπικά, όχι για τον λόγο που ξεκίνησαν»89  

 

Τα ήθη και έθιµα µας έχουν δεχθεί διαχρονικά πολλαπλές επιρροές, όπως ανέφεραν οι 

ερωτηθέντες, µε αποτέλεσµα να υποστούν αλλοιώσεις χάνοντας την αυθεντικότητα τους. 

Η επαφή των Κυπρίων µε ξένα ήθη και έθιµα, είτε µέσω των ταξιδιών σε άλλες χώρες 

είτε µέσω της τηλεόρασης και του ίντερνετ, άλλαξαν τον εθιµοτυπικό χαρακτήρα µερικών 

εθίµων. Χαρακτηριστικό παράδειγµα, όπως αναφέρθηκε είναι το έθιµο του γάµου:  

 

«Το έθιµο του γάµου για παράδειγµα έχει αλλάξει. Παλιά γίνονταν γλέντια κτλ. 

Τώρα γίνονται κοκτέιλς»90  

 

Παραδοσιακές εκδηλώσεις, χοροί τραγούδια και εορτές συχνά παρουσιάζονται ως 

θέαµα, ως µέσο διασκέδασης, χάνοντας τη βαθύτερη ιστορική και πολιτιστική έννοια που 

τις χαρακτηρίζουν.  Οι διάφορες εκφράσεις της λαογραφικής µας παράδοσης σε αυτές 

τις περιπτώσεις δεν αντιµετωπίζεται από τους συµµετέχοντες και τους 

παρευρισκόµενους ως βίωµα, αλλά σαν θεατρική παράσταση. Η σύνδεση που υπάρχει, 

ή που θα έπρεπε να υπάρχει σύµφωνα µε τους ερωτηθέντες, µεταξύ αυτών των 

παραδοσιακών εκδηλώσεων και της κυπριακής ιστορίας και πολιτισµού χάνεται: 

  

                                                 
88 Εκπρόσωπος Πολιτικού Κόµµατος   
89 Εκπρόσωπος Γραφείου Οικογενειακού Προγραµµατισµού  
90 Εκπρόσωπος Γραφείου Οικογενειακού Προγραµµατισµού 
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«Είναι περισσότερο εικονική η διατήρηση των εθίµων, είναι κάτι 

σαν shows, για παράδειγµα κάνουν αναπαράσταση ενός 

κυπριακού γάµου σε ένα σωµατείο. Αυτό που γίνεται όµως δεν 

µπαίνει πιο βαθιά µέσα µας, δεν το νοιώθουµε ούτε επηρεάζει 

αυτούς που το βλέπουν. Είναι ένα θέαµα άρα χάνουν και την 

αυθεντικότητα τους.»91  

 

Αυτό γίνεται εντονότερο στις περιπτώσεις όπου παραδοσιακά ήθη και έθιµα 

παρουσιάζονται στους τουρίστες: 

 

«Μερικές φορές κάποια έθιµα κυρίως παρουσιάζονται στους 

τουρίστες, σαν παραστάσεις δηλαδή και αυτοί που λαµβάνουν 

µέρος δεν τα νιώθουν δικά τους, άρα φυσιολογικό είναι να 

χάνουν την αυθεντικότητα τους.»92 

 

Σε συνάρτηση µε τα πιο πάνω, η αντίληψη που επικρατεί είναι ότι η εξωτερική έκφραση 

των παραδοσιακών ηθών και εθίµων θα αλλοιωθεί περαιτέρω, ενσωµατώνοντας ξένα 

στοιχεία.   Επίσης, η σχέση µεταξύ των Κυπρίων και της λαογραφικής µας παράδοσης 

θα  αλλοιωθεί περαιτέρω, προσδίδοντας στα ήθη και έθιµα µας εθιµοτυπικό χαρακτήρα 

χωρίς να αποτελούν πραγµατική βιωµατική εµπειρία.  

 

 «Στο µέλλον πιστεύω ότι θα έχουµε επαφή µε τα ήθη και τα 

έθιµα µας µόνο µέσα από βιβλία και ντοκιµαντέρ. Όσο πάµε 

αποµακρυνόµαστε όλο και περισσότερο από αυτά. Ίσως 

διατηρηθούν µόνο θεωρητικά και όχι στην πράξη, απλά για να τα 

έχουν υπόψη τους οι νεότεροι»93 

 

                                                 
91 ∆ιευθύντρια ∆ηµοτικού Σχολείου Επαρχίας Λεµεσού 
92 Εκπρόσωπος Συνδέσµου Γονέων ∆ηµοτικού Σχολείου Επαρχίας Πάφου 
93 Εκπρόσωπος Συνδέσµου Γονέων Λυκείου Επαρχίας Λάρνακας  
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4.3. Ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΗΜΕΡΑ 

 

Όπως διαφάνηκε µέσα από τις προσωπικές συνεντεύξεις, ο τουρισµός αντιµετωπίζεται 

ως ένας από τους κυριότερους τοµείς της κυπριακής οικονοµίας. Ο τουρισµός ενεργεί ως 

τοµέας έντασης εργασίας, συµβάλλοντας στην αύξηση της απασχόλησης, και στην 

αύξηση του εθνικού εισοδήµατος, παρέχοντας ευκαιρίες περαιτέρω ανάπτυξης σε 

πολλαπλούς τοµείς της οικονοµίας. 

 

«Για την Κύπρο ο Τουρισµός είναι όπως το οξυγόνο για τον 

άνθρωπο»94  

 

Η βαρύτητα του ρόλου του τουρισµού στην οικονοµία και στις αναπτυξιακές πολιτικές 

του κράτους αναγνωρίζονται από όλους τους εµπλεκόµενους φορείς της τουριστικής 

βιοµηχανίας αλλά και από τους κοινωνικούς φορείς, οι οποίοι συµπεριλήφθηκαν στην 

έρευνα. Αυτός είναι και ο λόγος που η εικόνα του Τουρισµού στην Κύπρο, η οποία όπως 

αναφέρθηκε παρουσιάζει τα τελευταία χρόνια πτωτική τάση, προκαλεί ανησυχίες για την 

µελλοντική πορεία του τουριστικού µας προϊόντος.   

 

Σύµφωνα µε τους ερωτηθέντες, ο τουρισµός στην Κύπρο παρουσίαζε µέχρι το 2001 ένα 

σταθερό ανοδικό ρυθµό ανάπτυξης. Το 2001, µε τα γεγονότα της 11ης Σεπτεµβρίου, 

χαρακτηρίζεται ως «ορόσηµο» για την κυπριακή τουριστική βιοµηχανίαΜετά το 2001 

παρατηρήθηκε µία σταδιακή µείωση στην τουριστική ζήτηση για την Κύπρο, η οποία και 

αντικατοπτρίζεται όπως αναφέρθηκε στην µείωση των αφίξεων αλλά και των δαπανών. 

∆ιεθνή γεγονότα, τα οποία ακολούθησαν την 11η Σεπτεµβρίου, η γενικευµένη οικονοµική 

ύφεση, τα κρούσµατα τροµοκρατίας όπως και πολιτικοοικονοµικές ανακατατάξεις στην 

ευρύτερη γεωγραφική περιοχή είναι οι λόγοι για την πτωτική τάση του τουρισµού τα 

χρόνια που ακολούθησαν.  

 

Το φαινόµενο µείωσης των αφίξεων και των δαπανών συνεχίστηκε και τα επόµενα δύο 

χρόνια, το 2002 και 2003. Το 2004 επιτεύχθηκε µία ανάκαµψη της τουριστικής 

βιοµηχανίας. Η αύξηση που παρατηρήθηκε   στις αφίξεις αλλά και η  ανάκαµψη των 
                                                 
94 Εκπρόσωπος Τοπικής Αυτοδιοίκησης ∆ήµου Γεροσκήπου  
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αγορών εξερχόµενου τουρισµού έδωσε σηµαντική ανάσα στην κυπριακή τουριστική 

βιοµηχανία. 

 

«Με ιδιαίτερη ικανοποίηση βλέπουµε κυρίες, µεγάλες τουριστικές 

αγορές όπου είχαµε χάσει αρκετό έδαφος τα προηγούµενα 2-3 

χρόνια να επανακτάται αυτό το έδαφος όπως είναι η ζήτηση και 

η αφίξεις από την τουριστική αγορά της Γερµανίας που είναι η 

µεγαλύτερη στην Ευρώπη σε εξερχόµενο τουρισµό, υπήρχαν 

άλλες αγορές οι οποίες είχαν παραµείνει για αρκετά χρόνια 

στάσιµες όπως είναι η γαλλική αγορά να επιδεικνύουν και αυτές 

µία εντυπωσιακή άνοδο στην ζήτηση και στις αφίξεις.»95  

 

Πέρα των πιο πάνω παραγόντων, η µείωση των δαπανών και κατά συνέπεια των 

εσόδων από τον τουρισµού οφείλεται, σύµφωνα µε τους ερωτηθέντες και σε ορισµένα  

χαρακτηριστικά του ίδιου του τουριστικού µας προϊόντος. Σύµφωνα µε τους 

ερωτηθέντες, τα τελευταία χρόνια έχει παρατηρηθεί µία εστίαση του τουριστικού 

προϊόντος στο πρότυπο του µαζικού τουρισµού και του «all inclusive», του τουρισµού 

«ήλιος και θάλασσα».  Τα συγκεκριµένα τµήµατα της αγοράς δεν απορροφούν 

επισκέπτες υψηλού πολιτιστικού και κυρίως εισοδηµατικού επιπέδου, µε αποτέλεσµα να 

παρουσιάζεται µείωση των δαπανών  

 

«Τα τελευταία χρόνια ο τουρισµός µας βασίζεται στην ποσότητα 

και όχι στην ποιότητα»96 

 

«Σίγουρα υπήρξαν αλλαγές, οι οποίες έχουν να κάνουν µε τον 

ποιοτικό τουρισµό που παλαιότερα ερχόταν στην Κύπρο και ο 

οποίος τώρα έχει µετατραπεί σε µαζικό τουρισµό.»97  

 

«Έρχεται πιο φτηνός τουρισµός από παλιά. ∆εν έχουν λεφτά να 

ξοδέψουν ούτε µέσα στο ξενοδοχείο ούτε εκτός»98  
                                                 
95 Εκπρόσωπος Κυπριακού Οργανισµού Τουρισµού 
96 Εργαζόµενος Τουριστικού Καταλύµατος 3 Αστέρων Επαρχία Λάρνακας  
97 Εργαζόµενος Λέσχη Γκολφ Επαρχία Πάφου 
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Ένα άλλο πρόβληµα, το οποίο πηγάζει όπως αναφέρθηκε από την αύξηση του µοντέλου 

του µαζικού τουρισµού και του τουρισµού «ήλιος και θάλασσα», είναι το φαινόµενο της 

εποχικότητας. Η τουριστική κίνηση παρουσιάζει µία άνιση χρονική κατανοµή και 

συσσωρεύεται στους καλοκαιρινούς µήνες. Το φαινόµενο της εποχικότητας επηρεάζει 

αρνητικά όλες τις τουριστικές και παρεµφερείς επιχειρήσεις ,οι οποίες σε µερικές 

περιπτώσεις αναστέλλουν την λειτουργία τους κατά τους χειµερινούς µήνες.  

 

«Πριν 2-3 χρόνια πολλά ξενοδοχεία δούλευαν και το χειµώνα 

ενώ τώρα πολλά από αυτά κλείνουν τους χειµερινούς µήνες»99  

 

 «Εάν καταφέρουµε καταρχήν να κάνουµε πιο σωστή την 

κατανοµή του τουρισµού.  Το καλοκαίρι, δεν µπορούµε να το 

αποφύγουµε, εκεί θα συγκεντρώνεται η µεγαλύτερη µάζα. Είναι 

πολύ λογικό. Είναι πολύ σηµαντικό όµως να καταφέρουµε να 

φέρουµε κόσµο την χειµερινή περίοδο.»100  

 

Παράλληλα, µερικοί από τους ερωτηθέντες ανέφεραν πως η µείωση των εσόδων από 

τον Τουρισµό οφείλεται και στον έντονο ανταγωνισµό που αντιµετωπίζει το τουριστικό 

µας προϊόν. Γειτονικές χώρες όπως η Τουρκία και η Αίγυπτος προσφέρουν σε κάποιο 

βαθµό αν όχι το ίδιο τότε παρεµφερές προϊόν µε αυτό της Κύπρου σε πολύ χαµηλότερο 

κόστος.  Σαν αποτέλεσµα οι αγορές των χωρών αυτών, να απορροφούν µεγάλο µέρος 

των target markets της κυπριακής τουριστικής βιοµηχανίας. Επίσης, ανταγωνισµό 

αντιµετωπίζει ο Τουρισµός και από τα κατεχόµενα όπου, όπως αναφέρθηκε από 

µερικούς ερωτηθέντες, απορροφάται ένα µεγάλο µέρος του εισερχόµενου αλλά και του 

εσωτερικού τουρισµού.  

 

«Το τουριστικό προϊόν της Κύπρο σήµερα σε σύγκριση µε 

άλλους γειτονικούς προορισµούς που παρέχουν λίγο ή πολύ το 

                                                                                                                                                  
98 Εργαζόµενος Τουριστικού Καταλύµατος 3 Αστέρων Επαρχία Λεµεσού 
99 Εργαζόµενος Τουριστικού Καταλύµατος 5 Αστέρων Επαρχία Πάφου 
100 Εκπρόσωπος Παγκύπριου Συνδέσµου Κέντρων Αναψυχής 
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ίδιο τουριστικό προϊόν είναι κατά είκοσι ή και τριάντα της εκατό 

πιο ακριβή.»101 

 

«Ο µαζικός τουρισµός µας έχει βάλει σ' ένα παιχνίδι που φαίνεται 

ότι δεν µπορούµε πλέον να το αντέξουµε. Στην ανατολική 

µεσόγειο διαµορφώνονται τέτοιοι προορισµοί που µε βάση ακόµα 

και την πιο φθηνή τιµή µας ανταγωνίζονται άνισα µε αποτέλεσµα 

να βλέπουµε µια πτώση στην τουριστική µας βιοµηχανία.» 102 

 

Όπως διαφάνηκε µέσα από τις προσωπικές συζητήσεις, η τουριστική πολιτική στην 

Κύπρο πρέπει να προχωρήσει προς την κατεύθυνση της ποιοτικής αναβάθµισης της 

προσφοράς του κυπριακού τουριστικού προϊόντος, µε στόχο την αύξηση και την 

αειφορία των εσόδων από τον Τουρισµό.  

 

4.4. ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ  

 

Όπως διαφάνηκε µέσα από τις ποιοτικές συνεντεύξεις µε τους φορείς της Τουριστικής 

Βιοµηχανίας, όλες οι προσπάθειες αναδιάρθρωσης και περαιτέρω ανάπτυξης του 

τουρισµού στην Κύπρο  θα πρέπει να επικεντρωθούν κυρίως στο ποιοτικό επίπεδο. Η 

Κύπρος όντας ένα µικρό νησί έχει φτάσει, παρ’ όλη την µείωση που παρατηρήθηκε τα 

τελευταία χρόνια στον αριθµό επισκεπτών, σε σηµείο κορεσµού από άποψη αριθµού 

επισκεπτών. Ο ορισµός «ποιοτικός τουρισµός»  αναφέρεται τόσο στο ύψος των 

δαπανών των περιηγητών αλλά και σε εξειδικευµένα τµήµατα της αγοράς τα οποία 

δίνουν ευκαιρίες ανάπτυξης στις κοινότητες υποδοχής. Τα δύο αυτά σηµεία,  ύψος 

δαπανών περιηγητών και ανάπτυξη ειδικών τµηµάτων αγοράς, θεωρούνται όπως 

διαφάνηκε µέσα από τις προσωπικές συνεντεύξεις, αλληλένδετα.  Με την ανάπτυξη 

νέων τµηµάτων αγοράς, σύµφωνα µε τους ερωτηθέντες, θα δηµιουργηθούν οι 

απαραίτητες προϋποθέσεις για την προσέλκυση περιηγητών υψηλών δαπανών.     

 

                                                 
101 Εκπρόσωπος Κυπριακού Οργανισµού Τουρισµού 
102 Εκπρόσωπος Τοπικής Αυτοδιοίκησης ∆ήµου Γερµασόγειας  
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Το µοντέλο του µαζικού τουρισµού, το οποίο χαρακτηρίζει σε µεγάλο βαθµό το κυπριακό 

τουριστικό προϊόν, είναι όπως ανέφεραν, η κύρια αιτία για τα προβλήµατα της 

εποχικότητας και της ετεροβαρούς γεωγραφικής συγκέντρωσης που αντιµετωπίζει η 

κυπριακή τουριστική βιοµηχανία. Οι προσπάθειες αναδιάρθρωσης και περαιτέρω 

ανάπτυξης του τουρισµού στην Κύπρο θα πρέπει  να επικεντρωθούν στην αναζήτηση 

εναλλακτικών µορφών τουρισµού, οι οποίες θα διαφοροποιήσουν το τουριστικό µας 

προϊόν σε σχέση µε τους ανταγωνιστικούς τουριστικούς προορισµούς και θα δώσουν 

εναλλακτικές λύσεις στον κορεσµό που παρατηρείται στο µοντέλου «ήλιος και 

θάλασσα», 

 

 «Θάλασσα και ήλιο έχουν πολλοί τουριστικοί προορισµοί. Για να 

διαφοροποιηθείς πρέπει να προσέξεις την ποιότητα»103  

 

«Βέβαια υπάρχουν προοπτικές ανάπτυξης του τουρισµού. 

Εµπλουτισµός της τουριστικής βιοµηχανίας. Να µην 

παραµείνουµε στο «ήλιο και θάλασσα» γιατί θα χάσουµε το 

παιχνίδι του ανταγωνισµού .»104  

 

Όπως αναφέρθηκε κατά τη διάρκεια των προσωπικών συνεντεύξεων, υπάρχουν 

ευκαιρίες προώθησης πολλαπλών µορφών εναλλακτικού τουρισµού όπως ο 

Συνεδριακός Τουρισµός, ο Αθλητικός Τουρισµός αλλά και ο Αγροτουρισµός ο οποίος θα 

δώσει ιδιαίτερη ώθηση στην ανάπτυξη παραµεληµένων περιοχών της υπαίθρου. Ο 

εµπλουτισµός της τουριστικής προσφοράς της Κύπρου µε συµπληρωµατικές 

εγκαταστάσεις όπως π.χ. αθλητικές, πολιτιστικές κ.ά. θα δώσει τη δυνατότητα 

αναβάθµισης του συνολικού τουριστικού προϊόντος της Κύπρου.  

 

«Πιστεύω ότι του κυπριακό τουριστικό προϊόν έχει ακόµα να 

προσφέρει πάρα πολλά. Υπάρχουν περιθώρια ανάπτυξης είτε 

αυτά ονοµάζονται καζίνα, είτε θεµατικά πάρκα, είτε αθλητικός 

τουρισµός»105  
                                                 
103 Εργαζόµενος Ξενοδοχειακής Μονάδας 5 αστέρων Επαρχίας Πάφου 
104 Εκπρόσωπος Τοπικής Αυτοδιοίκησης ∆ήµου Λευκάρων 
105 Εργαζόµενος Ξενοδοχειακής Μονάδας 5 αστέρων Επαρχίας Πάφου 
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«Να αναπτυχθεί ο αγροτικός τουρισµός. Να πάνε οι τουρίστες 

στα χωριά µας, να δούν αξιοθέατα, να γνωρίσει τόπους. Τα 

χωριά είναι εγκαταλειµµένα»106 

 

Ευκαιρίες αναβάθµισης του τουριστικού προϊόντος παρέχονται και µε την προώθηση και 

θεσµοθέτηση πολιτιστικών και αθλητικών εκδηλώσεων µεγάλης εµβέλειας.  

 

«Πιστεύω ότι η πολιτιστική ανταλλαγή είναι µία θετική επίπτωση  

αλλά νοµίζω εκτός από την όπερα στην Πάφο κάθε Σεπτέµβρη 

δεν γίνεται κάτι άλλο. Θα πρέπει να διοργανώνονται εκδηλώσεις 

καθ΄όλη την διάρκεια του χρόνου και όχι µόνο τους 

καλοκαιρινούς µήνες»107  

 

«Για παράδειγµα το παγκόσµιο Rally που γίνεται στην Κύπρο, 

εµείς σας ΕΒΕΛ, του δίνουµε τεράστια σηµασία αφού µέσω 

αυτού προβάλλεται ο τόπος. Ακόµα και ο παγκόσµιος αγώνας 

ορειβατικής ποδηλασίας που έγινε για πρώτη φορά φέτος, 

προσέλκυσε αρκετούς τουρίστες, αλλά και αθλητές στην Κύπρο. 

Αυτό πρέπει να γίνει θεσµός για να έχουµε τις καλύτερες 

συνέπειες από την τουριστική ανάπτυξη»108 

 

Η ανάπτυξη των πιο πάνω µορφών τουρισµού θα πρέπει να πραγµατοποιηθεί 

παράλληλα µε τη συνεχή αναβάθµιση των προσφερόµενων υπηρεσιών στην τουριστική 

βιοµηχανία. Όπως ανέφεραν οι ερωτηθέντες, η Κύπρος αποτελεί συγκριτικά µε 

ανταγωνιστικούς τουριστικούς προορισµούς, όπως την Αίγυπτο και την Τουρκία, έναν 

ακριβό τουριστικό προορισµό. Η ποιοτική αναβάθµιση των τουριστικών υπηρεσιών και  

η προσφορά νέων, καινοτόµων και ποιοτικά καλύτερων υπηρεσιών θα διασφαλίσει 

µακροπρόθεσµα την ανταγωνιστικότητα και βιωσιµότητα του κυπριακού τουριστικού 

προϊόντος.  
                                                 
106 Ιδιοκτήτης ταξί Επαρχία Πάφου 
107 Ιδιοκτήτης Επιχείρησης Θαλάσσιων Αθληµάτων Επαρχίας Λεµεσού 
108 Εκπρόσωπος Εµπορικού και Βιοµηχανικού Επιµελητηρίου Λεµεσού 
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«Η Κύπρος είναι πράγµατι ακριβός προορισµός, δεν µπορούµε 

να βάλουµε τους Κυπρίους να πεινάσουν, αφού αυτό είναι το 

βοιωτικό τους επίπεδο, άρα πρέπει να µπούµε εµείς στον κόπο 

να αποδείξουµε στον τουρίστα γιατί είµαστε ακριβοί. Αν 

ερµηνεύσουµε αυτό, στηρίζεται στη βάση του value for money κι 

είναι "προσφέρω αυτές τις πολύ καλές υπηρεσίες, άρα 

πληρώνεις για τις καλές υπηρεσίες"»  

 

Η προσπάθεια αναβάθµισης των παρεχόµενων υπηρεσιών πρέπει σύµφωνα µε τους 

ερωτηθέντες να περιλαµβάνει το σύνολο των προσφερόµενων υπηρεσιών, τόσο στα 

τουριστικά καταλύµατα αλλά και σε χώρους διασκέδασης και διακίνησης τουριστών. 

Σηµαντική στην προσπάθεια αυτή θεωρείται η επιµόρφωση όλων των εργαζοµένων που 

έρχονται σε επαφή µε τους ξένους επισκέπτες.  

 

 Όπως ανέφεραν οι ερωτηθέντες, η Κύπρος διαθέτει τα απαραίτητα πλεονεκτήµατα 

ούτως ώστε να διακριθεί και να ανταγωνιστεί επάξια άλλους τουριστικούς προορισµούς 

της Μεσογείου και της ευρύτερης περιοχής. Η τουριστική ανάπτυξη στο νησί ευνοείται 

από την γεωγραφική εγγύτητα προς τις ανεπτυγµένες ευρωπαϊκές χώρες και την 

ιδιαίτερη οµορφιά του φυσικού τοπίου σε συνδυασµό µε το έξοχο κλίµα και την πλούσια 

πολιτιστική κληρονοµιά. Για την ανάδειξη των πιο πάνω πλεονεκτηµάτων θα πρέπει να 

ληφθούν τα προαναφερθέντα µέτρα, τα οποία όπως ανέφεραν είναι µέρος του 

Στρατηγικού Σχεδίου Τουρισµού. Αυτό που απαιτείται, όπως τονίστηκε στις προσωπικές 

συνεντεύξεις, είναι η άµεση υλοποίηση των µέτρων που προβλέπονται από το 

Στρατηγικό Σχέδιο Τουρισµού.  

 

«Νοµίζω όµως ότι τώρα µε την εφαρµογή του στρατηγικού 

σχεδίου, έχουν µπει οι σωστοί στόχοι και λίγο-πολύ ξέρουµε που 

να στοχεύσουµε. Τώρα το αποτέλεσµα ποιο θα είναι, θα δείξει 

στο µέλλον, αλλά νοµίζω ότι στοχεύουµε σωστά.»109  

 

                                                 
109 Εκπρόσωπος Παγκύπριου Συνδέσµου Κέντρων Αναψυχής 
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«Σύµφωνα µε το Στρατηγικό Σχέδιο Τουρισµού η Κύπρο θα 

µπορούσε να φιλοξενήσει µέχρι και 3 έως και 4 εκατοµµύρια 

τουρίστες ετησίως. Ο µεγαλύτερος αριθµός που έχουµε πάρει 

ήταν 2.8 το 2001 και από τότε υπήρξε µείωση. Εάν υλοποιηθεί το 

Στρατηγικό Σχέδιο και όσα συµπεριλαµβάνονται στις πρόνοιες 

του τότε µπορούµε να φτάσουµε τα 3 εκατοµµύρια»110  

 

4.5. ΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  

4.5.1. Τουρισµός και Οικονοµία 

Όπως διαφάνηκε µέσα από τις προσωπικές συνεντεύξεις υπάρχει µία καθολική εκτίµηση 

και αναγνώριση της συνεισφοράς του τουρισµού στην οικονοµία της Κύπρου. Ο 

τουρισµός χαρακτηρίζεται συχνά ως ο «αιµοδότης», η «ατµοµηχανή» και ο 

«στυλοβάτης» της οικονοµίας καταδεικνύοντας τον ρόλο του τουρισµού στην οικονοµική 

ανάπτυξη της Κύπρου.  Ιδιαίτερα αναγνωρίζεται η συµβολή του Τουρισµού στην 

ανοικοδόµηση του νησιού µετά την εισβολή. Μετά την τουρκική εισβολή το νησί έχασε τις 

δύο πιο ανεπτυγµένες τουριστικά περιοχές, την περιοχή της Αµµοχώστου και της 

Κερύνειας, οι οποίες περιήλθαν υπό Τουρκική κατοχή.  Η τουριστική ανάπτυξη ήταν 

ένας από τους βασικούς πυλώνες της οικονοµικής ανόρθωσης της Κύπρου µε την 

εισροή ξένου συναλλάγµατος, τη δηµιουργία θέσεων εργασίας και την ανάπτυξη των 

περιοχών στο ελεύθερο µέρος του νησιού: 

 

«Από το 1974 και µετά η συµβολή του τουρισµού στην 

οικονοµική ανάπτυξη της Κύπρου ήταν νοµίζω καθοριστική. 

Επέφερε την οικονοµική ευµάρεια, επέτρεψε την ανάπτυξη, 

δηµιούργησε θέσεις εργασίας, έφερε ξένο συνάλλαγµα, συνέβαλε 

στη δηµιουργία των απαραίτητων έργων υποδοµής, δρόµους, 

λιµάνια, αεροδρόµια κλπ»111  

 

                                                 
110 Εκπρόσωπος Συνδέσµου Τουριστικών Πρακτόρων Κύπρου 
111 Εκπρόσωπος Τοπικής Αυτοδιοίκησης ∆ήµου Πάφου 
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Σύµφωνα µε τους ερωτηθέντες, ο τουρισµός αποτελεί ένα τοµέα που συνεισφέρει 

πολλαπλά στην οικονοµία σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο στις τουριστικά 

ανεπτυγµένες περιοχές. Ο τουρισµός συµβάλει στην αύξηση των φορολογικών εσόδων 

τόσο του κράτους όσο και της τοπικής αυτοδιοίκησης, χρήµατα τα οποία µπορούν  να 

αξιοποιηθούν και αξιοποιούνται για αναπτυξιακά έργα και για βελτίωση των 

υφιστάµενων υποδοµών και υπηρεσιών: 

 

«Απλά θα πω ένα στοιχείο το οποίο ζούµε εµείς στο ∆ήµο 

Γεροσκήπου: τα πραγµατικά έσοδα του ∆ήµου είναι 2 εκ.λιρες 

και οι 500 χιλιάδες λίρες προέρχονται από τις διανυκτερεύσεις 

των τουριστών στα ξενοδοχεία της πόλης µας. Είναι ένα έσοδο, 

το οποίο δεν είναι ανταποδοτικό, δηλαδή δεν προσφέρουµε 

υπηρεσία για να παίρνουµε. Είναι ένα καθαρό κέρδος, το οποίο 

µας βοηθά να υλοποιούµε το σχέδιο ανάπτυξης της πόλης. Αρα 

η συµβολή του τουρισµού στα οικονοµικά δρώµενα της πατρίδας 

είναι καθοριστική.»112  

 

Σύµφωνα µε τους ερωτηθέντες, από τον τουρισµό επωφελούνται όχι µόνο οι άµεσα 

τουριστικές επιχειρήσεις αλλά και παρεµφερείς επιχειρήσεις παροχής διευκολύνσεων και 

υπηρεσιών τις οποίες αξιοποιούν οι τουρίστες κατά τη διάρκεια της παραµονής τους 

στην Κύπρο. Εισόδηµα δηµιουργείται άµεσα από τα τουριστικά καταλύµατα, τα γραφεία 

ταξιδιών, τις µεταφορικές εταιρείες αλλά και έµµεσα από τις επιχειρήσεις διατροφής, τα 

εµπορικά καταστήµατα κλπ  Με αυτό τον τρόπο ο τουρισµός προωθεί και δίνει κίνητρα 

όπως αναφέρθηκε για την ανάπτυξη της ιδιωτικής επενδυτικής πρωτοβουλίας, η οποία 

εκδηλώνεται µε τη δηµιουργία ιδιωτικών επιχειρήσεων.  

 

Αξίζει να σηµειωθεί πως η συνεισφορά του τουρισµού στην οικονοµία της Κύπρου 

αναγνωρίζεται και από τους ερωτηθέντες των λιγότερα τουριστικά ανεπτυγµένων 

περιοχών, οι οποίες δεν επωφελούνται άµεσα οικονοµικά από την τουριστική ανάπτυξη 

του νησιού:  

 

                                                 
112 Εκπρόσωπος Τοπικής Αυτοδιοίκησης ∆ήµου Γεροσκήπου   
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«Ο τουρισµός έχει και τα καλά του έχει και τα κακά του. Πρώτον 

είναι η οικονοµία. Έρχονται οι τουρίστες και αφήνουν λεφτά στην 

Κύπρο. Εµείς όµως δεν έχουµε πάρει κανένα καλό από τον 

τουρισµό.»113   

 

Όπως ανέφεραν µερικοί από τους ερωτηθέντες, η Κύπρος δεν κατέχει τις υποδοµές για 

ανάπτυξη άλλων πηγών εσόδων, όπως η βιοµηχανία και η γεωργία, γεγονός που 

καθιστά τον Τουρισµό  ως την κύρια πηγή εισοδήµατος: 

«Όπως έχει φανεί, η συµβολή του τουρισµού είναι αφάνταστη 

στην οικονοµία του τόπου, διότι δεν έχουµε τις ανάλογες 

βιοµηχανίες, οι οποίες να µπορούν να απασχολούν τον 

πληθυσµό της Κύπρου. ∆εν έχουµε ούτε εκτάσεις ούτως ώστε οι 

γεωργοί µας να έχουν ένα εισόδηµα.»114 

 

Αυτή η κατά κάποιο τρόπο εξάρτηση της εθνικής οικονοµίας από τον τουρισµό, 

αξιολογήθηκε αρνητικά από µερικούς ερωτηθέντες. Ο τουρισµός θεωρείται ως ένας 

πολύ ευάλωτος σε εξωγενείς παράγοντες τοµέας. Πολιτικές ανακατατάξεις στην 

ευρύτερη γεωγραφική περιοχή της Μεσογείου αλλά και παγκόσµια όπως και διαταραχές 

στην παγκόσµια οικονοµική ισορροπία, είναι παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν άµεσα 

τον τουρισµό και οι οποίοι δεν µπορούν να προβλεφθούν και να ελεγχθούν.  Με αυτό 

τον τρόπο η οικονοµία µας καθίσταται ευάλωτη και κάθε κρίση στον τουρισµό που 

µπορεί να οφείλεται σε εξωγενείς παράγοντες προκαλεί κοινωνικοοικονοµικά 

προβλήµατα. Για αυτό το λόγο, όπως παρατηρήθηκε από µερικούς ερωτηθέντες η 

επιχειρούµενη µεγέθυνση και ανάπτυξη του τουρισµού θα πρέπει να πραγµατοποιείται 

ορθολογιστικά και προγραµµατισµένα συνοδευµένη από µία προσπάθεια παράλληλης 

και ισόρροπης ανάπτυξης και άλλων τοµέων της οικονοµίας. 

 

«Όσον αφορά την οικονοµία στηρίζεται µόνο στον τουρισµό και 

φυσικά αν υπάρξει κάποιο πρόβληµα µπορεί να καταρρεύσουν 

τα πάντα»115  
                                                 
113 Εκπρόσωπος Τοπικής Αυτοδιοίκησης Κοινότητας Κελοκέδαρων  
114 Εκπρόσωπος Τοπικής Αυτοδιοίκησης Κοινότητας Τάλας  
115 Καθηγήτρια Λυκείου Επαρχίας Λάρνακας  
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4.5.2. Τουρισµός και Απασχόληση  

Όπως διαφάνηκε µέσα από τις προσωπικές συνεντεύξεις η συµβολή του τουρισµού 

στον τοµέα της απασχόλησης αναγνωρίζεται ευρέως και αξιολογείται ως ιδιαίτερα θετική. 

Ο τουρισµός, όντας βιοµηχανία στηριζόµενη κυρίως στον ανθρώπινο δυναµικό, 

συµβάλλει θετικά στην αναζωογόνηση των τοπικών οικονοµιών αφού δηµιουργεί θέσεις 

εργασίας µειώνοντας την ανεργία.  

 

Περαιτέρω, µε την δηµιουργία θέσεων εργασίας ο Τουρισµός λειτουργεί θετικά στην 

αποτροπή της οικονοµικής µετανάστευσης δίνοντας κυρίως στους νέους των 

τουριστικών περιοχών τη δυνατότητα απασχόλησης στην περιοχή τους. Η τουριστική 

ανάπτυξη παρέχει οικονοµικά κίνητρα στους νέους να παραµείνουν στην περιοχή, 

αποτρέποντας την συγκέντρωση του εργατικού δυναµικού στις αστικές περιοχές, 

γεγονός που αξιολογείται ιδιαίτερα θετικά στις περιοχές της υπαίθρου.   

 

Όπως αναφέρθηκε από τους ερωτηθέντες, η τουριστική ανάπτυξη ήταν ο λόγος για την 

ανακατανοµή και αναδιάρθρωση του εργατικού δυναµικού στις κατεξοχήν τουριστικές 

περιοχές και στις περιοχές που συνορεύουν µε αυτές, κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 

‘80.  Με την απορρόφηση ενός µεγάλου µέρους του εργατικού δυναµικού στην 

ξενοδοχειακή και ευρύτερη τουριστική βιοµηχανία η γεωργία και η κτηνοτροφία 

απόλεσαν ένα αντίστοιχο µεγάλο µέρος του εργατικού δυναµικού. Όµως, όπως 

χαρακτηριστικά αναφέρθηκε, η απότοµη αλλαγή στις οικονοµικές δραστηριότητες των 

κατοίκων στις τουριστικές περιοχές που είχαν παρατηρηθεί κατά την δεκαετία του 80 

έχουν πλέον αφοµοιωθεί. Η µετατόπιση του πληθυσµού από αγροτικές δραστηριότητες  

σε δραστηριότητες της τουριστικής βιοµηχανίας ήταν ένα κοινωνικό φαινόµενο που 

καταγραφόταν έντονα τη συγκεκριµένη περίοδο λόγω και της απότοµης τουριστικής 

ανάπτυξης συγκεκριµένων περιοχών µετά την εισβολή. Πλέον όµως αυτό το φαινόµενο 

δεν παρατηρείται συχνά µιας και οι αλλαγές και οι ανακατανοµές στον τοµέα της 

απασχόλησης έχουν ήδη ωριµάσει.  

 

«Για παράδειγµα, η επίδραση που έχει ο τουρισµός πάνω στην 

απασχόληση, δεν είµαστε πλέον στο στάδιο όπου αλλάζει η δοµή 
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της απασχόλησης, δηλ. φεύγει κόσµος από την γεωργία για να 

πάει στον τουρισµό,»116  

 

Όπως αναφέρθηκε, κατά τη διάρκεια των προσωπικών συνεντεύξεων µε τουριστικούς 

φορείς η φύση και οι συνθήκες απασχόλησης στην τουριστική βιοµηχανία δηµιουργούν 

προβλήµατα τόσο σε προσωπικό όσο και σε οικογενειακό επίπεδο των εργαζοµένων. 

Τα εκτενή ωράρια και το σύστηµα βάρδιας, στο οποίο βασίζεται κυρίως η τουριστική 

βιοµηχανία, επηρεάζουν έντονα τον οικογενειακό ιστό των εργαζοµένων, δηµιουργώντας  

ενδοοικογενειακά προβλήµατα. Η έλλειψη χρόνου για επικοινωνία µε τα µέλη της 

οικογένειας, η απουσία από κοινές οικογενειακές δραστηριότητες είναι µερικά από τα 

προβλήµατα που προκύπτουν λόγω των ιδιαίτερων απαιτήσεων και χαρακτηριστικών 

της εργοδότησης στην τουριστική βιοµηχανία: 

 

«Αποµακρυνόµαστε από την οικογένεια. Το ότι δουλεύουµε 

γιορτές, καθηµερινές, αργίες, νύκτες. Κάπου χαθήκαµε από την 

οικογένεια»117  

 

Η εποχικότητα στον τουρισµό, η συρρίκνωση της τουριστικής δραστηριότητας σε ένα 

ορισµένο χρονικό πλαίσιο το οποίο δεν καλύπτει όλο το χρόνο, όπως και η 

συγκέντρωση ενός µεγάλου µέρους του ανθρώπινου δυναµικού στην Κύπρο στην 

τουριστική και παρεµφερή βιοµηχανία είναι ένα φαινόµενο το οποίο προβληµατίζει 

σηµαντικά τόσο τους ερωτηθέντες της τουριστικής βιοµηχανίας όσο και τους κοινωνικούς 

φορείς. Όπως αναφέρθηκε στις προσωπικές συνεντεύξεις, ένα µεγάλο µέρος του 

οικονοµικά ενεργού πληθυσµού είναι επιρρεπείς οικονοµικά από εξωγενείς παράγοντες 

που επηρεάζουν ευρύτερα το τουριστικό προϊόν της Κύπρου. Σε περιόδους κρίσης της 

τουριστικής κίνησης η ανεργία απειλεί ένα µεγάλο µέρος του εργατικού δυναµικού 

επιφέροντας αρνητικές επιπτώσεις και σε άλλους τοµείς της βιοµηχανίας.  

 

«Υπάρχει και πρόβληµα από την µόνιµη αλλαγή που έγινε στην 

απασχόληση στην Κύπρο που ένα µεγάλο µέρος των 

εργαζοµένων είτε άµεσα είτε έµµεσα εξαρτάται από τον 
                                                 
116 Εκπρόσωπος Πολιτικού Κόµµατος  
117 Ιδιοκτήτης Εστιατορίου ∆ήµος Γερµασόγειας  
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τουρισµό….Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν φτιάξει τη ζωή τους 

και εξαρτώνται από το να υπάρχει τουρισµός»118  

 

4.5.3. Τουριστική Ανάπτυξη και Τοπικές Κοινότητες Υποδοχής 

Το παρόν κεφάλαιο επικεντρώνεται στις επιπτώσεις του Τουρισµού στην ανάπτυξη των 

τοπικών κοινοτήτων υποδοχής. Όπως αναφέρθηκε και στο κεφάλαιο «Τουρισµός και 

Οικονοµία» ο Τουρισµός συµβάλει θετικά στην ενδυνάµωση της οικονοµίας τόσο σε 

εθνικό όσο και σε τοπικό επίπεδο. Ο τουρισµός προσφέρει στις αρχές τοπικής 

αυτοδιοίκησης των τουριστικά ανεπτυγµένων περιοχών µέρος των απαραίτητων 

κεφαλαίων για την προώθηση έργων ανάπτυξης της περιοχής από τα οποία 

επωφελούνται και οι µόνιµοι κάτοικοι:  

 

«Η αύξηση των εσόδων του δήµου, ο οποίος πιο εύκολα µπορεί 

να προχωρήσει στο αναπτυξιακό του πρόγραµµα και στη 

δηµιουργία βασικών έργων υποδοµής, µε τα οποία θα 

βελτιώσουµε ακόµα περισσότερο την ποιότητα ζωής των 

κατοίκων»119  

 

Οι τοπικές αρχές προωθούν έργα υποδοµής και βελτίωσης των τοπικών κοινοτήτων µε 

στόχο την αύξηση και αειφορία των εσόδων από τον τουρισµό. Με αυτό τον τρόπο, ο 

τουρισµός λειτουργεί στις πλείστες περιπτώσεις και ως κίνητρο για τη βελτίωση των 

τοπικών κοινοτήτων. Χαρακτηριστικό παράδειγµα η ανάπτυξη του οδικού δικτύου στις εν 

λόγω περιοχές, η ανάπτυξη του οποίου συνεισφέρει στη διευκόλυνση όχι µόνο της 

µετακίνησης τουριστών αλλά και των ντόπιων κατοίκων  :  

 

«Παλαιότερα για να έρθεις από τη Λεµεσό στο Όµοδος, 

χρειαζόσουν 1 ώρα και ένα τέταρτο. Τώρα έρχεσαι στο Όµοδος 

µέσα σε 25 λεπτά. Φτιάχτηκε ο δρόµος για να εξυπηρετεί και τα 

λεωφορεία µε τους τουρίστες»120 

                                                 
118 Εκπρόσωπος Πολιτικού Κόµµατος  
119 Εκπρόσωπος Τοπικής Αυτοδιοίκησης ∆ήµου Πόλης Χρυσοχού 
120 Ιδιοκτήτης Καταστήµατος Souvenir Όµοδος  
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Τα έσοδα από τον τουρισµό συµβάλουν στην ανάπλαση των τοπικών κοινοτήτων και 

στη βελτίωση των  αστικών υποδοµών, όπως πεζοδροµήσεις, δηµιουργία χώρων 

στάθµευσης, ύδρευση, αποκοµιδή / διαχείριση απορριµµάτων κλπ, γεγονός που 

αξιολογείται ιδιαίτερα θετικά. Όπως διαφάνηκε µέσα από τις προσωπικές συνεντεύξεις, ο 

τουρισµός και ο στόχος διαφύλαξης  των εσόδων από τον συγκεκριµένο τοµέα,  δρα 

επίσης ως µέσο ευαισθητοποίησης της κοινότητας για διαφύλαξη και αναβάθµιση της 

συνολικής εικόνας της κοινότητας:    

 

«Η ανάγκη διατήρησης της τουριστικής βιοµηχανίας σε ένα 

επίπεδο µας οδήγησε όλους στο τρέξιµο της δηµιουργίας των 

αναγκαίων έργων υποδοµής και µας ανάγκασε να βλέπουµε 

κάποια πράγµατα µε άλλη σκοπιά. Να βλέπουµε δηλαδή τα 

πράγµατα µε το φακό του τρίτου «άρα αυτός ο χώρος πρέπει να 

είναι καθαρός. Αν πήγαινα εγώ σε µια χώρα και έβλεπα αυτό το 

χώρο δεν θα ήµουν ευχαριστηµένος κλπ»121  

 

Τα οφέλη της τουριστικής ανάπτυξης για τις τοπικές κοινότητες δεν επικεντρώνονται 

µόνο στον οικονοµικό τοµέα. Για σκοπούς βελτίωσης της εικόνας της κοινότητας οι 

αρµόδιοι φορείς προβαίνουν στην ανάπλαση και δηµιουργία χώρων πρασίνου και στην 

βελτίωση των υπηρεσιών καθαρισµού της κοινότητας. Γενικά, όπως ανέφεραν οι 

ερωτηθέντες παρατηρείται τα τελευταία χρόνια µια αυξανόµενη ευαισθητοποίηση για τις 

φυσικές οµορφιές  και τον παραδοσιακό χαρακτήρα των κοινοτήτων, η οποία πηγάζει 

εκτός των άλλων από την επιδίωξη της αειφορίας της τουριστικής ανάπτυξης στην 

περιοχή.  

 

Η τουριστική ανάπτυξη δίνει επίσης τη δυνατότητα και τα κίνητρα στην τοπική 

αυτοδιοίκηση να διατηρήσει, να αξιοποιήσει και να αναπτύξει την πολιτιστική και 

περιβαλλοντική κληρονοµιά της κοινότητας υποδοχής µέσω της πραγµατοποίησης µιας 

σειράς έργων που σχετίζονται άµεσα ή έµµεσα µε την τουριστική ανάπτυξη.  Σε 

συγκεκριµένες κοινότητες της υπαίθρου δόθηκαν οικονοµικά κίνητρα για αναπαλαίωση 

                                                 
121 Εκπρόσωπος Τοπικής Αυτοδιοίκησης ∆ήµου Γερµασόγειας  
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παλαιών οικοδοµών µε στόχο την διατήρηση του παραδοσιακού χαρακτήρα της 

κοινότητας. Τα συγκεκριµένα κτίρια αξιοποιούνται συχνά όχι µόνο για ιδιοκατοίκηση από 

τους ιδιοκτήτες αλλά και για τουριστικούς σκοπούς µέσα στα πλαίσια του 

αγροτουρισµού. Παράλληλα παραδοσιακές οικοδοµές διατηρούνται και αξιοποιούνται για 

σκοπούς προβολής της αρχιτεκτονικής και πολιτιστικής παράδοσης της κοινότητας:  

 

«Το αγρόκτηµα της Αγροκηπιάς είναι ένα αγρόκτηµα µε ιστορία 

και θέλουµε να το αξιοποιήσουµε σαν ένα πολύ-λειτουργικό 

πολιτιστικό κέντρο µε έµφαση στην αγροτική οικονοµία» 122 

 

Περαιτέρω, ανάλογα µε το είδος του τουρισµού το οποίο σκοπεύει να αναπτύξει η κάθε 

κοινότητα/ περιοχή, προωθείται η δηµιουργία των ανάλογων υποδοµών. Όπως 

αναφέρθηκε και πιο πάνω, παραδοσιακές οικοδοµές αξιοποιούνται ως τουριστικά 

καταλύµατα µε στόχο την προώθηση του αγροτουρισµού ενώ κοινότητες, οι οποίες 

επιθυµούν να προωθήσουν και να αναπτύξουν τον Αθλητικό Τουρισµό προχωρούν στον 

σχεδιασµό και δηµιουργία αθλητικών εγκαταστάσεων. Και πάλι οι πιο πάνω υποδοµές 

συµβάλουν ταυτόχρονα και στην αναβάθµιση του βοιωτικού επιπέδου των ντόπιων 

κατοίκων. 

 

Στις µη τουριστικά ανεπτυγµένες κοινότητες εκφράστηκε η επιθυµία προώθησης της 

περιοχής τους ως τουριστικού προορισµού µε στόχο την αποκόµιση των οικονοµικών 

και λοιπών οφελών που αναφέρθηκαν πιο πάνω.  Η τουριστική ανάπτυξη πιστεύετε πως 

θα επιφέρει την προσδοκόµενη αναβάθµιση της περιοχής: 

    

«Στα Κελοκέδαρα, έρχονται λεωφορεία µε τουρίστες 

καθηµερινώς. Τους παίρνουν κάτω στον ποταµό, να δουν, να 

βγάλουν φωτογραφίες και αµέσως φεύγουν. Πρέπει να δώσουν 

κίνητρα σε µας, ώστε ν’ αναπτύξουµε την περιοχή µας και να µην 

είναι µόνον περαστικοί οι τουρίστες.»123 

 

                                                 
122 Εκπρόσωπος Τοπικής Αυτοδιοίκησης ∆ήµου Γεροσκήπου 
123 Εκπρόσωπος Τοπικής Αυτοδιοίκησης Κοινότητας Κελοκεδάρων  
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Σε µεµονωµένες περιπτώσεις αναφέρθηκε πως η τουριστική ανάπτυξη συνέβαλε στην 

αύξηση της αξίας της γης και των ακινήτων γεγονός που αξιολογείται ιδιαίτερα θετικά 

λόγω της δυνατότητας επενδύσεως που παρέχεται στους κατοίκους των συγκεκριµένων 

περιοχών. Σε µερικές περιοχές παρατηρείται το φαινόµενο εκποίησης γης µε σκοπό την 

εκµετάλλευση τους για την δηµιουργία κυρίως τουριστικών καταλυµάτων ή/και 

τουριστικών εγκαταστάσεων για εξυπηρέτηση των αναγκών των τουριστών. Αυτό δίνει 

την ευκαιρία στους κατοίκους των εν λόγω περιοχών να αποκοµίσουν γρήγορα και 

µεγάλα οικονοµικά οφέλη επιφέροντας όµως, όπως αναφέρθηκε αρνητικές επιπτώσεις 

στο φυσικό περιβάλλον.  

 

«Η Πέγεια αναπτύχθηκε ραγδαία και αυτή η τουριστική ανάπτυξη 

την κατάστρεψε. Βλέπεις µόνο κτίρια και καθόλου πράσινο. 

Φτάσαµε σε ένα σηµείο να κτίζουµε ανεξέλεγκτα, χωρίς να 

σκεφτόµαστε τις συνέπειες. Προσωπική µου άποψη είναι ότι η 

ανάπτυξη της Πέγειας είναι άσχηµη.»124 

 

Αρνητικά αξιολογείται η αύξηση της αξίας ακινήτων στις περιπτώσεις που επηρεάζει 

τους ίδιους τους ντόπιους κατοίκους στην προσπάθεια τους για απόκτηση κατοικίας. Το 

φαινόµενο αυτό σχολιάστηκε ιδιαίτερα έντονα από ερωτηθέντες περιοχών στις οποίες 

παρουσιάζεται αυξηµένη προσφορά κατοικιών και επαύλεων σε τουρίστες ως δεύτερη 

µόνιµη κατοικία : 

 

«Ο τουρισµός έφερε την αύξηση που επηρέασε δυσµενώς τις 

κατώτερες τάξεις. Πουλιούνται διαµερίσµατα, µεζονέτες σε ψηλές 

τιµές. Ο  µέσος Κύπριος δεν µπορεί να αποκτήσει σπίτι»125   

 

«Ανέβηκαν οι τιµές στα ύψη µε αποτέλεσµα ένας µέσος πολίτης 

που θέλει να κτίσει ένα σπίτι για το παιδί του ή για τον εαυτό του 

να µην µπορεί γιατί τα οικόπεδα κοστολογούνται πέραν των 

εκατό χιλιάδων»126 
                                                 
124 Εκπρόσωπος Συνδέσµου Γονέων ∆ηµοτικού Σχολείου Πάφου 
125 Ιερέας Υπαίθρου Επαρχίας Πάφου 
126 Ιδιοκτήτης Αγροτουριστικού Καταλύµατος Επαρχία Πάφου 
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4.5.4. Τουρισµός και ∆ηµογραφικές Αλλαγές 

Κατά τη διάρκεια της µελέτης ερευνήθηκε κατά πόσο λόγω της τουριστικής ανάπτυξης 

έχουν παρατηρηθεί οποιεσδήποτε αλλαγές στο δηµογραφικό χαρακτήρα των υπό 

εξέταση περιοχών. Όπως διαφάνηκε µέσα από τις προσωπικές συνεντεύξεις, ο 

τουρισµός επηρεάζει το δηµογραφικό χαρακτήρα µίας περιοχής µε δύο τρόπους. Ο 

τουρισµός θεωρείται υπεύθυνος για αλλαγές όσον αφορά το ισοζύγιο µεταξύ του 

πληθυσµού των ντόπιων κατοίκων και τον αριθµό των ξένων επισκεπτών,  και 

παράλληλα για εσωτερικές δηµογραφικές αλλαγές στις συγκεκριµένες τουριστικά 

ανεπτυγµένες κοινότητες.  

 

Όπως αναφέρθηκε κατά τη διάρκεια των συνεντεύξεων µετά την εισβολή και µε την 

απότοµη, όπως χαρακτηρίστηκε, τουριστική ανάπτυξη ορισµένων περιοχών όπως της 

Πάφου και της Αγίας Νάπας, παρατηρήθηκαν φαινόµενα αλλαγής του δηµογραφικού 

χαρακτήρα των συγκεκριµένων περιοχών. Χαρακτηριστική ήταν η µετακίνηση και 

εγκατάσταση µέρους του πληθυσµού της υπαίθρου στα αστικά κέντρα. Η τουριστική 

βιοµηχανία απορρόφησε µεγάλο µέρος του εργατικού δυναµικού από τους κλάδους της 

γεωργίας και της κτηνοτροφίας µε αποτέλεσµα την παρουσίαση έντονης αποδυνάµωσης 

των πιο πάνω κλάδων. Αυτό αξιολογήθηκε ιδιαίτερα αρνητικά:  

 

«Η τουριστική ανάπτυξη ήταν ο ένοχος του ξεκληρίσµατος των 

εκατό κοινοτήτων της υπαίθρου. Επειδή η οικονοµική ανάπτυξη 

κινήθηκε ανοδικά προς τους τοµείς της τουριστικής βιοµηχανίας, 

αυτό είχε σαν αποτέλεσµα να απορροφήσει ανθρώπινο 

δυναµικό. Οι χθεσινοί αγρότες µετοίκησαν στην πόλη, για να 

µπορούν να εργάζονται στα ξενοδοχεία. Τέτοιες αλλαγές είναι 

οπωσδήποτε αρνητικές, αφού ερηµώθηκε η ύπαιθρος µας.»127  

 

«Πολλά αµπέλια που ευδοκιµούσαν στο Πισσούρι, τώρα είτε 

έχουν γίνει οργανωµένα διαµερίσµατα είτε έχουν µείνει 

ακαλλιέργητα»128 

 
                                                 
127 Εκπρόσωπος Τοπικής Αυτοδιοίκησης ∆ήµου Γεροσκήπου 
128 Ιδιοκτήτης Εστιατορίου Κοινότητα Πισσουρίου  



ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΙΣ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ –  ΤΕΛΙΚΗ ΈΚΘΕΣΗ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ   

 

104
 

Οι αλλαγές αυτές όµως έχουν απορροφηθεί και έχουν φτάσει σήµερα στο στάδιο της 

ωρίµανσης. Σήµερα, όπως χαρακτηριστικά αναφέρθηκε, ο τουρισµός αντίθετα συντείνει 

στην ενδυνάµωση των τουριστικά ανεπτυγµένων περιοχών της υπαίθρου παρέχοντας 

ευκαιρίες απασχόλησης στους ντόπιους κατοίκους. Συγκεκριµένα, η ανάπτυξη του 

Αγροτουρισµού δίνει τα απαραίτητα κίνητρα και τις δυνατότητες στην ύπαιθρο, ώστε να 

κρατήσει κοντά της το νέο σε ηλικία πληθυσµό, περιορίζοντας τη ροή προς τα αστικά 

κέντρα. 

 

«Η περιοχή µας, χρόνο µε το χρόνο αναπτύσσεται παραπάνω. 

Προηγουµένως έφευγε ο κόσµος και πήγαινε στην πόλη. Τώρα 

έχουµε 330 κατοίκους από τους 1100. Είχαµε 8 δασκάλους και 

τώρα έχουµε 3 δασκάλους για 3 χωριά. Ελπίζουµε τώρα µε την 

ανάπτυξη να έρθουν οι νέοι στην κοινότητα, να επιστρέψει ο 

κόσµος για να είµαστε σε καλύτερη κατάσταση.»129   

 

Παράλληλα, τα τελευταία χρόνια έχει παρατηρηθεί σε µερικές περιοχές µία έντονη 

δραστηριότητα όσον αφορά την επένδυση σε ακίνητα και συγκεκριµένα την απόκτηση 

«δεύτερης κατοικίας» από µη µόνιµους κατοίκους. Αποτέλεσµα αυτού του φαινόµενου 

είναι  σε µερικές περιπτώσεις η µόνιµη εγκατάσταση ξένων επισκεπτών στην Κύπρο 

επιφέροντας αλλαγές στον δηµογραφικό χαρακτήρα των εν λόγω περιοχών.  

 

«Σαφώς είχε αλλαγές, ιδιαίτερα η Πάφος σαν επαρχία. Έχουµε 

πλέον και τους µόνιµους κατοίκους που διαδραµατίζουν ένα 

ρόλο στην τοπική κοινότητα και διαφοροποιούν τον δηµογραφικό 

χαρακτήρα της περιοχής π.χ. στην Τάλα έχουµε χιλιάδες 

Άγγλους.»130  

 

Το φαινόµενο αυτό αξιολογήθηκε κατά τη διάρκεια των προσωπικών συνεντεύξεων 

εξίσου θετικά όπως και αρνητικά. Σύµφωνα µε µερικούς ερωτηθέντες η µόνιµη 

εγκατάσταση ξένων επισκεπτών επιφέρει οικονοµικά οφέλη από πλευράς προώθησης 

και ενδυνάµωσης οικονοµικών δραστηριοτήτων των εν λόγω περιοχών αλλά προσφέρει 
                                                 
129 Εκπρόσωπος Τοπικής Αυτοδιοίκησης Κοινότητας Κάθηκα 
130 Εκπρόσωπος Τοπικής Αυτοδιοίκησης ∆ήµου Πάφου 



ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΙΣ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ –  ΤΕΛΙΚΗ ΈΚΘΕΣΗ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ   

 

105
 

και τη δυνατότητα πολιτιστικής ανταλλαγής και αλληλεπίδρασης γεγονός που 

αξιολογείται ιδιαίτερα θετικά.  

 

«∆εν είναι αρνητικές οι συνέπειες. Ζούµε σε ελεύθερη κοινωνία 

στην κοινωνία των εθνών των πολιτισµών. Ο καθένας έχει 

δικαίωµα να εγκαθίσταται εκεί που αισθάνεται καλύτερα. ∆εν το 

βλέπω µε το µάτι του «ήρθε ο παρείσακτος»»131  

 

Αντίθετα, µερικοί από τους ερωτηθέντες αντιµετωπίζουν τις αλλαγές που επιφέρει το 

φαινόµενο αυτό στον δηµογραφικό χαρακτήρα των εν λόγω περιοχών αρνητικά. 

Θεωρείται  ως µία αλλοίωση της συνολικής εικόνας της περιοχής, όπου µεγάλο µέρος 

της γης µεταφέρεται στην ιδιοκτησία µη µόνιµων κατοίκων προκαλώντας αύξηση στις 

τιµές των ακινήτων και αλλάζοντας ετεροβαρώς το ισοζύγιο µεταξύ του ντόπιου 

πληθυσµού και των ξένων επισκεπτών. 

 

«Επίσης επειδή οι ξένοι αγοράζουν την γη µας, για µας δεν 

έµεινε τίποτα. Πέρασε στα χέρια των Γερµανών και των 

Ρώσων»132 

 

«Σε κάποιο σηµείο µπορεί να χαρακτηριστεί εισβολή των ξένων 

αφού εδώ π.χ. υπάρχουν 50 οικίες οι 30 είναι ξένοι.»133  

 

Επίσης, η αυξανόµενη απασχόληση ξένων εργατών, τόσο στην τουριστική όσο 

και στην οικοδοµική βιοµηχανία του τόπου, έχει σαν αποτέλεσµα την 

πληθυσµιακή διάβρωση, κυρίως στις ανεπτυγµένες περιοχές. Συνεπώς, το 

ισοζύγιο του πληθυσµού δεν επηρεάζεται µόνο από τον αριθµό των ξένων 

επισκεπτών αλλά και από την είσοδο, στην τουριστική και οικοδοµική βιοµηχανία, 

ξένου εργατικού δυναµικού. 
 

                                                 
131 Εκπρόσωπος Τοπικής Αυτοδιοίκησης ∆ήµου Πάφου 
132 Εργαζόµενος Τουριστικού Καταλύµατος 5 αστέρων Επαρχία Πάφου 
133 Εργαζόµενος Τουριστικού Καταλύµατος 3 αστέρων Επαρχία Πάφου 
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4.5.5. Τουρισµός, Κοινωνική Συµπεριφορά και Αντιλήψεις  

Μέσα από τις προσωπικές συνεντεύξεις εξετάστηκαν οι επιπτώσεις της τουριστικής 

ανάπτυξης στην κοινωνική συµπεριφορά, στις αντιλήψεις και γενικότερα στον κοινωνικό 

ιστό των τουριστικά ανεπτυγµένων περιοχών.   

 

Ο τουρισµός θεωρείται ως µέσο διάδοσης πληροφοριών σχετικών µε τα ήθη, τα έθιµα 

και τον τρόπο ζωής των διαφορετικών πολιτισµών του πλανήτη µας, συνεισφέροντας 

θετικά στη γνωριµία των λαών. Μέσω της επαφής και συναναστροφής  µε τους ξένους 

επισκέπτες, αλλά και µέσω των ταξιδιών που πραγµατοποιούν οι ίδιοι ως τουρίστες στο 

εξωτερικό, οι Κύπριοι ήρθαν σε επαφή µε άλλες νοοτροπίες και αντιλήψεις. Ο τουρισµός 

έδωσε τη δυνατότητα στην «κλειστή», όπως χαρακτηρίστηκε κυπριακή κοινωνία, να 

ανοίξει τους ορίζοντες της σε νέους τρόπους σκέψης και ως επακόλουθο να απαλλαγεί 

από µερικά παλαιά συντηρητικά πρότυπα κοινωνικής συµπεριφοράς:  

 

«Οι τοπικές κοινότητες είναι λιγότερο αποµονωµένες, οι 

άνθρωποι είχαν εµπειρίες µε το εξωτερικό έστω και αν δεν 

πήγαιναν στο εξωτερικό επειδή το εξωτερικό ερχόταν εδώ, οι 

ξένοι τουρίστες, αποδεσµεύονταν από προλήψεις, 

προκαταλήψεις επειδή έρχονταν σε επαφή καθηµερινά µαζί τους, 

επειδή έβλεπαν ότι µπορείς να ζήσεις και αλλιώς, και  δεν είναι 

έγκληµα»134  

 

Η συνεισφορά του τουρισµού σε αυτό τον τοµέα αναγνωρίζεται ευρέως και αξιολογείται 

ιδιαίτερα θετικά. Η κυπριακή κοινωνία µέσω του τουρισµού έγινε δέκτης πολλαπλών 

ερεθισµάτων, τα οποία συνέβαλαν στον εκµοντερνισµό της: 

 

«Οι Κύπριοι βοηθήθηκαν ν’ ανοίξουν πιο πολύ το πνεύµα και 

τους ορίζοντες τους»135  

 

                                                 
134 Εκπρόσωπος Πολιτικού Κόµµατος  
135 Εκπρόσωπος Επαρχιακής Επιτροπής ΠΑΣΥΞΕ Επαρχίας Λάρνακας  
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«Πάψαµε πλέον να είµαστε ένας λαός κλειστός στον εαυτό του 

και αποµακρυσµένος από όλους. Οι Κύπριοι τώρα δέχονται 

επιδράσεις από πολλές χώρες που έρχονται στον τόπο µας, 

διευρύνθηκαν οι ορίζοντες τους. Έµαθαν να ζουν καλύτερα, να 

ζητούν περισσότερα από την ζωή τους και να κινητοποιούνται 

πιο αποτελεσµατικά στα θέµατα που τους απασχολούν»136  

 

Από την άλλη µεριά όµως, όπως δήλωσαν µερικοί από τους ερωτηθέντες,  ο δυτικός 

τρόπος ζωής και τα έντονα καταναλωτικά πρότυπα που συχνά προβάλλουν οι τουρίστες 

επηρεάζουν αρνητικά το κοινωνικό σύνολο και ιδιαίτερα τη νεολαία, η οποία θεωρείται 

και πιο επιρρεπής σε τέτοιου είδους ερεθίσµατα. Ως αποτέλεσµα, παρουσιάζονται 

κρούσµατα µιµητισµού και ξενοµανίας. Παρατηρείται όπως αναφέρθηκε η προσπάθεια 

από µέρους της νεολαίας να αναπαράγει τους κώδικες συµπεριφοράς ή ακόµα και το 

ντύσιµο των τουριστών. Ο µιµητισµός ξένων προτύπων συµπεριφοράς συγκρούεται µε 

τις αρχές και βάσεις συµπεριφοράς της κοινωνίας µας, µε αποτέλεσµα να 

αναπτύσσονται  φαινόµενα αντικοινωνικής συµπεριφοράς.  

 

«Πολλοί είναι οι νέοι που µιµούνται τους τουρίστες κυρίως στον 

τρόπο συµπεριφοράς, αλλά και στον τρόπο διασκέδασης  µε 

πολλά έκτροπα, βίας και σεξουαλικότητας»137  

 

Εκφράστηκε επίσης η άποψη πως η επίδραση του τουρισµού στην κοινωνική 

συµπεριφορά και πρότυπα της κυπριακής κοινωνίας έχουν ήδη απορροφηθεί και 

αφοµοιωθεί. Το φαινόµενο  του εντυπωσιασµού και µιµητισµού ξένων προτύπων 

παρατηρείτω έντονα στις αρχές της τουριστικής ανάπτυξης και εξασθένησε µε την 

πάροδο του χρόνο και της εξοικείωσης των κατοίκων µε τον τρόπο συµπεριφοράς και τις 

αντιλήψεις των ξένων τουριστών: 

 

«Ο εντυπωσιασµός από το ότι έρχονται ξένοι ντυµένοι αλλιώς, 

που συµπεριφέροντε αλλιώς, δεν είναι πράγµατα που 

συζητούνται πλέον. Στην κυπριακή κοινωνία της δεκαετίας του 
                                                 
136 ∆ασκάλα ∆ηµοτικού Σχολείου Επαρχίας Λεµεσού 
137 Ιδιοκτήτης Καταστήµατος Souvenir Όµοδος 
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’80 ήταν θέµα συζήτησης και σκανδάλισε επίσης µερικές φορές, 

σήµερα όµως µε το άνοιγµα στον κόσµο, µε την επικοινωνία που 

υπάρχει (ηλεκτρονικά µέσα, τηλεοράσεις, διαδύκτιο κλπ) είναι 

αστείο να θεωρεί κανείς ότι  υπάρχει τέτοια επίδραση»138   

 

Όπως διαφάνηκε µέσα από τις ποιοτικές συνεντεύξεις, το φαινόµενο του µιµητισµού δεν 

εκφράζεται µόνο στις συνήθειες και στους ρυθµούς ζωής των τοπικών κοινωνιών αλλά  

µπορεί να επεκταθεί και στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του τοπικού πολιτισµού και 

κουλτούρας: 

 

«Η Κύπρος κατάντησε ένα ξέφραγο αµπέλι. Έρχονται τόσοι 

πολλοί τουρίστες που µας επηρεάζουν σε όλους τους τοµείς. Η 

κουλτούρα τους, οι συνήθειες τους είναι πολύ διαφορετικές από 

τις δικές µας.»139  

 

Αυτό επηρεάζει αρνητικά και την ίδια την τουριστική ανάπτυξη. Οι πολιτισµικές 

ιδιαιτερότητες (ήθη, έθιµα κ.λ.π.) ενός τόπου είναι αιτίες που τον καθιερώνουν ως 

τουριστικό προορισµό. Όπως ανέφεραν µερικοί από τους ερωτηθέντες, η υποβάθµιση ή 

αλλοίωση αυτών των στοιχείων καταλήγει στην ανάλογη υποβάθµιση της τουριστικής 

δραστηριότητας:  

 

«∆ιερωτώµαι γιατί ένας Άγγλος του Λονδίνου να έρθει στην 

Κύπρο όταν και ο τρόπος διασκέδασης που θα του 

προσφέρουµε, ακόµα και η κουζίνα είναι τα ίδια µε αυτά που 

βρίσκει στην Αγγλία»140   

 

Τέλος, ένα περαιτέρω κοινωνικό φαινόµενο το οποίο αποδόθηκε από µερικούς 

ερωτηθέντες στον τουρισµό είναι ο έντονος επαγγελµατικός προσανατολισµός των νέων 

στις τουριστικά ανεπτυγµένες περιοχές προς τα τουριστικά και παρεµφερή επαγγέλµατα.  

Η απασχόληση σε τουριστικές και συνήθως οικογενειακές επιχειρήσεις είναι 
                                                 
138 Εκπρόσωπος Πολιτικού Κόµµατος  
139 Ιδιοκτήτης Μπυραρίας Πέγεια 
140 Εκπρόσωπος Τοπικής Αυτοδιοίκησης ∆ήµου Γερµασόγειας  
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περιστασιακή, αποβαίνει όµως για τους νέους ιδιαίτερα κερδοφόρα. Αυτό όπως 

διαφάνηκε µέσα από τις προσωπικές συνεντεύξεις, αποπροσανατολίζει τους νέους από 

τις σπουδές και τις σχολικές δραστηριότητες. Αυτό αξιολογείται ιδιαίτερα αρνητικά. 

 

«Στα σχολεία των τουριστικών περιοχών οι νέοι δεν 

ενδιαφέρονται για την εκπαίδευση, εγκαταλείπουν γρήγορα το 

σχολείο γιατί βλέπουν γνωστούς και φίλους να πλουτίζουν 

γρήγορα»141  

 

4.5.6. Τουρισµός και Εγκληµατικότητα 

Ένα από τα θέµατα που εξετάστηκαν κατά τη διάρκεια των συνεντεύξεων ήταν και το 

θέµα της εγκληµατικότητας στην Κύπρο µε στόχο τη διερεύνηση των αντιλήψεων των 

διαφόρων φορέων σχετικά µε την έκταση του φαινόµενου και των παραγόντων, οι οποίοι 

συµβάλουν στην ανάπτυξη εγκληµατικής συµπεριφοράς.  

 

Μερικοί από τους ερωτηθέντες εξέφρασαν την ανησυχία τους δηλώνοντας πως µερικές 

µορφές εγκληµατικότητας παρουσιάζουν ιδιαίτερη άνοδο τα τελευταία χρόνια 

δηµιουργώντας, όπως ανέφεραν, έντονο αίσθηµα ανασφάλειας στο κοινωνικό σύνολο. 

 

«Παλιά αφήναµε τα σπίτια και τα αυτοκίνητα µας ανοικτά ενώ 

τώρα τα κλειδώνουµε όλα.»142  

 

Τα φαινόµενα παραβατικότητας τα οποία εκδηλώνονται εντονότερα σύµφωνα µε τους 

ερωτηθέντες είναι τα ναρκωτικά, όπως και η νεανική παραβατικότητα, και οι 

µικροληστείες. ∆ιερευνώντας τους λόγους και τους παράγοντες που έπαιξαν καταλυτικό 

ρόλο στην έξαρση των πιο πάνω φαινόµενων, οι ερωτηθέντες εξέφρασαν διάφορες 

απόψεις.  

 

Κατά τη διάρκεια των προσωπικών συνεντεύξεων, αναφέρθηκε πως η αύξηση της 

εγκληµατικότητας στην Κύπρο είναι επακόλουθο της εξέλιξης της κοινωνίας γενικότερα 
                                                 
141 Εκπρόσωπος Οµοσπονδίας Περιβαλλοντικών Οργανώσεων  
142 ∆ασκάλα ∆ηµοτικού Σχολείου Επαρχία Λευκωσίας  
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και αλληλένδετη µε τη χαλάρωση του θεσµού της οικογένειας. Ο Τουρισµός δεν 

θεωρείται ως ένας από τις κύριες αιτίες ανάπτυξης και εµφάνισης παραβατικής 

συµπεριφοράς. Οι ρυθµοί της σύγχρονης κοινωνίας, ο ανταγωνισµός και η υποβάθµιση 

του κύρους των οικογενειακών προτύπων της µητέρας και του πατέρα, όπως ανέφεραν, 

οδηγεί στη χαλάρωση των ηθών των νέων µε αποτέλεσµα την εµφάνιση παραβατικής 

συµπεριφοράς.  

 

Τα ΜΜΕ, και κυρίως η τηλεόραση, αναφέρθηκαν επίσης ως µία από τις γενεσιουργές 

αιτίες της έξαρσης της εγκληµατικότητας. Η τηλεόραση σύµφωνα µε τους ερωτηθέντες, 

παρουσιάζει στους νέους αλλοιωµένα κοινωνικά πρότυπα προβάλλοντας συχνά 

παραδείγµατα βίαιης συµπεριφοράς. Ως αποτέλεσµα οι νέοι εξοικειώνονται µε τα πιο 

πάνω πρότυπα, τα οποία και αποενοχοποιούνται αποκτώντας µία θετική χροιά στην 

αντίληψη των νέων.  

 

«Τα ΜΜΕ παίζουν τον σηµαντικότερο ρόλο. ∆είχνουν το έγκληµα 

και πως αυτό γίνεται, προάγουν τους εγκληµατίες µέσα από τις 

ταινίες και οι νέοι µας επηρεάζονται αρνητικά»143 

 

Μερικοί από τους ερωτηθέντες ανέφεραν πως ένας από τους λόγους για τους οποίους 

αυξήθηκε η εγκληµατικότητα στην Κύπρο είναι ο αυξανόµενος αριθµός αλλοδαπών, όχι 

τουριστών όµως, οι οποίοι έρχονται και εγκαθίστανται στο νησί. Η αποτυχία 

ενσωµάτωσης και προσαρµογής των συγκεκριµένων ατόµων στην Κυπριακή Κοινωνία 

και οι οικονοµικές δυσκολίες οι οποίες αντιµετωπίζουν, οδηγούν σε εκδηλώσεις 

παραβατικής συµπεριφοράς. Ιδιαίτερη αναφορά στο ρόλο των οικονοµικών µεταναστών 

στην αύξηση της εγκληµατικότητας έγινε στις επαρχίες Πάφου και Λεµεσού:  

 

«Βασικά οι νόµιµοι ή οι παράνοµοι µετανάστες αποτελούν 

πρόσφορο έδαφος για την άνθιση της εγκληµατικότητας. Στην 

Πάφο, έχουµε σοβαρό πρόβληµα µε τους αλλοδαπούς κι έτσι 

διπλασιάστηκε η εγκληµατικότητα.»144  

 
                                                 
143 Εκπρόσωπος Τοπικής Αυτοδιοίκησης Κοινότητας Πάνω Πολεµιδίων  
144 Εκπρόσωπος Τοπικής Αυτοδιοίκησης ∆ήµου Γεροσκήπου 
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«Πρώτος παράγοντας είναι οι αλλοδαποί πολιτικοί πρόσφυγες 

που από την µια η Κυβέρνηση δεν τους απαγορεύει να έρθουν 

από την άλλη όµως δεν τους επιτρέπει να δουλέψουν οπόταν ή 

θα δουλέψει παράνοµα ή θα κλέψει»145 

 

Κατά τη διάρκεια των προσωπικών συνεντεύξεων εκφράστηκε και η αντίθετη της πιο 

πάνω άποψης. Όπως αναφέρθηκε, η τάση ενοχοποίησης των αλλοδαπών στην Κύπρο 

για την παρουσία και έξαρση εγκληµατικών φαινόµενων είναι µία συνήθης πρακτική στην 

κυπριακή κοινωνία, η οποία όµως δεν ανταποκρίνεται στην αλήθεια:  

 

«∆εν νοµίζω ότι όλοι αυτοί οι αλλοδαποί να έπαιξαν ρόλο σ΄αυτή 

την αύξηση γιατί δεν πιστεύω ότι ο κάθε αλλοδαπός είναι 

απαραίτητα και εγκληµατίας»146  

 

«Είναι παγκόσµια η τάση για εγκληµατικότητα και κάτι τέτοιο δεν 

θα µπορούσε να αφήσει την Κύπρο ανεπηρέαστη»147  

 

Όπως διαφάνηκε µέσα από τις προσωπικές συνεντεύξεις, υπάρχει η ευρύτερη αντίληψη 

πως τα τελευταία χρόνια παρατηρείται ιδιαίτερη επιδείνωση του προβλήµατος των 

ναρκωτικών.  Αυτός είναι και ένας από τους κύριους λόγους έξαρσης άλλων φαινοµένων 

κοινωνικής παραβατικότητας, όπως αναφέρθηκε µιας και η χρήση και διακίνηση 

ναρκωτικών συνδέονται έµµεσα µε άλλα είδη εγκληµατικότητας, όπως ληστείες και 

νεανική παραβατικότητα.  

 

«Παλιά είχαµε ληστείες για ένα κοµµάτι ψωµί, τώρα είναι για να 

εξασφαλίσουν οι ναρκωµανείς τη δόση τους»148 

 

                                                 
145 Εκπρόσωπος Συνδέσµου Γονέων ∆ηµοτικού Σχολείου Επαρχίας Λεµεσού 
146 ∆ασκάλα ∆ηµοτικού Σχολείου Επαρχίας Λεµεσού 
147 Εκπρόσωπος Μητρόπολης Λεµεσού 
148 Ιδιοκτήτης Ταξί Επαρχία Λάρνακα  
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Μερικοί από τους ερωτηθέντες ανέφεραν πως ο τουρισµός είναι το  βασικότερο  µέσο  

µεταφοράς ναρκωτικών  στο νησί. Νεαροί τουρίστες θεωρούνται ύποπτοι για µεταφορά 

και χρήση ναρκωτικών ουσιών κατά τη διάρκεια των διακοπών τους στην Κύπρο: 

  

«Η εγκληµατικότητα ήρθε στην Κύπρο από έξω, η Κύπρος δεν 

ήξερε τι θα πει εγκληµατικότητα. Όλοι αυτοί οι αλλοδαποί και οι 

τουρίστες επηρέασαν την εγκληµατικότητα»149 

 

«Πιστεύω πως πρέπει να γίνουν πιο αυστηροί νόµοι για να 

ελέγχονται και οι νέοι τουρίστες που φτάνουν στην Κύπρο, γιατί 

είναι αυτοί που έρχονται και φέρνουν ναρκωτικά µαζί τους είτε 

για εµπορία, είτε για χρήση»150  

 

Μερικοί από τους ερωτηθέντες εξέφρασαν αντίθετη άποψη. Το πρόβληµα των 

ναρκωτικών θεωρείται ως ένα πρόβληµα της σύγχρονης κοινωνίας, το οποίο δεν 

σχετίζεται άµεσα µε την τουριστική ανάπτυξη. Η έντονη καταναλωτική τάση, οι γρήγοροι 

ρυθµοί και ο ανταγωνισµός που επικρατούν στην κοινωνία µας, όπως αναφέρθηκε 

προωθούν την εµφάνιση εγκληµατικής συµπεριφοράς. Ευθύνες επιρρίπτονται επίσης 

στη γενικά ελλιπή, όπως την χαρακτήρισαν, αστυνόµευση και επιτήρηση.  
 

«Ο τουρισµός έφερε και θετικά έφερε και αρνητικά. Σίγουρα δεν 

µπορούµε να αποδώσουµε στον τουρισµό µόνο τα κακά, όπως 

τα ναρκωτικά. Είναι γενικά στην εξέλιξη της κοινωνίας τέτοια 

κρούσµατα».151  

 

«∆εν έχει εντοπιστεί κατά πόσο ευθύνεται η τουριστική ανάπτυξη 

γι’ αυτό, απλά φαίνεται τα τελευταία χρόνια να υπάρχει έντονο 

πρόβληµα των ναρκωτικών. Πάλι εµείς έχουµε ευθύνη, γιατί 

θεωρώ ότι είναι ανεπαρκής η αστυνόµευση που γίνεται και εδώ 

εντοπίζεται η αδυναµία και η αύξηση των προβληµάτων, γιατί τα 
                                                 
149 Ιδιοκτήτης Ταξί Επαρχία Πάφου 
150 Εκπρόσωπος Τοπικής Αυτοδιοίκησης Κοινότητας Οµόδους  
151 Εκπρόσωπος Τοπικής Αυτοδιοίκησης Κοινότητας Πάνω Πολεµιδίων  
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ναρκωτικά και οι κλοπές οφείλονται στην ελλιπή 

αστυνόµευση»152  

 

Σύµφωνα µε τα ευρήµατα της έρευνας, η αισχροκέρδεια θεωρείται µία από τις ελάχιστες 

µορφές παρανοµίας η οποία σχετίζεται άµεσα µε την τουριστική ανάπτυξη. Με στόχο το 

γρήγορο κέρδος επιχειρηµατίες των τουριστικά ανεπτυγµένων περιοχών κατά τις 

περιόδους τουριστικής αιχµής, προβαίνουν σε αδικαιολόγητες αυξήσεις των τιµών των 

διαφόρων αγαθών και υπηρεσιών.  Από την αύξηση των τιµών επηρεάζονται αρνητικά 

και οι Κύπριοι επισκέπτες αν και όπως αναφέρθηκε  οι Κύπριοι είναι σε θέση να 

συγκρίνουν τις τιµές και να αντιδράσουν ανάλογα:   

 

«Οι Κύπριοι θεωρούνται µπελάς. Οι ξένοι είναι πιο εύκολη λεία, 

µπορούν πιο εύκολα να τους «γελάσουν» π.χ. στα ταξί» 153 

 

Τα φαινόµενα αισχροκέρδειας σχολιάστηκαν ιδιαίτερα αρνητικά, κυρίως από τους φορείς 

της τουριστικής βιοµηχανίας. Όπως αναφέρθηκε, το φαινόµενο της αισχροκέρδειας 

επιδρά αρνητικά στη συνολική εικόνα του τουριστικού προϊόντος της Κύπρου. Οι 

τουρίστες αποκοµίζουν µία αρνητική εντύπωση, µειώνοντας τις πιθανότητες 

επανεπίσκεψης στο νησί µας.  

 

«Εκµεταλλεύονται τον τουρίστα σήµερα και δεν τους ενδιαφέρει 

αν του χρόνου δεν έχει τουρισµό.»154  

 

 

4.5.7. Τουρισµός και Πολιτιστική Κληρονοµιά 

Κατά τη διάρκεια των προσωπικών συνεντεύξεων, εξετάστηκε η επίδραση της 

τουριστικής ανάπτυξης στην πολιτιστική κληρονοµιά των κοινοτήτων υποδοχής. Με τον 

όρο «πολιτιστική κληρονοµιά» αναφερόµαστε στα µνηµεία αρχιτεκτονικής παράδοσης, 

στα παραδοσιακά επαγγέλµατα, στους αρχαιολογικούς χώρους αλλά και στα 

                                                 
152 Εκπρόσωπος Τοπικής Αυτοδιοίκησης ∆ήµου Πόλης Χρυσοχούς  
153 Εκπρόσωπος Γραφείου Οικογενειακού Προγραµµατισµού 
154 Ιδιοκτήτης Καταστήµατος Souvenir Γερµασόγεια  
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παραδοσιακά προϊόντα µίας περιοχής. Ένας από τους στόχους της µελέτης ήταν και η 

διερεύνηση του κατά πόσο η τουριστική ανάπτυξη στις υπό εξέταση περιοχές επηρέασε 

είτε θετικά είτε αρνητικά, οποιαδήποτε στοιχεία της πολιτιστικής παράδοσης των 

κοινοτήτων υποδοχής,  

  

Όπως διαφάνηκε µέσα από τις προσωπικές συνεντεύξεις, η τουριστική ανάπτυξη δίνει τη 

δυνατότητα στις τοπικές αρχές και φορείς αλλά και σε ιδιώτες, να διατηρήσουν, να 

αξιοποιήσουν και να αναπτύξουν την πολιτιστική κληρονοµιά του τόπου υποδοχής µέσω 

της πραγµατοποίησης µιας σειράς έργων που σχετίζονται άµεσα ή έµµεσα µε τον 

τουρισµό. Αξιοποιώντας τα κίνητρα που παρέχονται µε την ανάπτυξη του 

Αγροτουρισµού, οι κοινότητες της υπαίθρου έχουν την δυνατότητα να λάβουν µέτρα 

αξιοποίησης και διατήρησης της αρχιτεκτονικής κληρονοµιάς της περιοχής. 

Παραδοσιακά κτίρια και εγκαταστάσεις αναπαλαιώνονται µε στόχο την αξιοποίηση τους 

ως τουριστικά καταλύµατα ή ως χώροι διοργάνωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων, µουσεία 

κλπ. Με στόχο µεταξύ άλλων την αποκόµιση των οικονοµικών οφελών από τον 

τουρισµό, όπως αυτά έχουν αναλυθεί στα πιο πάνω κεφάλαια, η διατήρηση του 

παραδοσιακού χαρακτήρα της περιοχής, αναδεικνύεται σε σηµαντικό στοιχείο των 

αναπτυξιακών σχεδίων των εµπλεκόµενων φορέων.   

 

«Η εικόνα  του χωριού πάει όλο και πιο κοντά στο τέλειο. Τα 

υποστατικά βελτιώθηκαν και τα πλείστα αναπαλαιώθηκαν» 155 

 

Συχνή ήταν και η αναφορά στις δυνατότητες που παρέχει η τουριστική ανάπτυξη στην 

διατήρηση παραδοσιακών επαγγελµάτων. Παραδοσιακά επαγγέλµατα, όπως κεραµική, 

υφαντουργία κλπ µπορούν να αξιοποιηθούν και σε ορισµένες περιπτώσεις 

αξιοποιούνται, µε στόχο την προβολή τους στους ξένους επισκέπτες 

 

«Η τουριστική ανάπτυξη λειτουργεί σαν ατµοµηχανή η οποία 

σπρώχνει όλους στην ανάπτυξη όχι µόνο των ξενοδοχείων αφού 

                                                 
155 Εκπρόσωπος Τοπικής Αυτοδιοίκησης Κοινότητας Οµόδους  
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από την ανάπτυξη αυτή εξαρτώνται και ο αγγειοπλάστης και ο 

κατασκευαστής λουκουµιών»156  

 

«Στην περιοχή Λαόνας-Κάθηκα που υπάρχει αγροτουρισµός 

υπάρχουν θετικές επιπτώσεις για τις βιοτεχνίες και το οινοποιείο 

της περιοχής»157  

 

Μέσα από την προώθηση των παραδοσιακών επαγγελµάτων για τουριστικούς σκοπούς 

επιτυγχάνεται και η αναβίωση και η διατήρηση τους. Το ίδιο παρατηρείται και µε διάφορα 

παραδοσιακά τοπικά παρασκευάσµατα. Αξιοποιώντας τα προϊόντα της γεωργικής 

εκµετάλλευσης και της ντόπιας παραγωγής, παρέχονται κίνητρα στους κατοίκους 

περιοχών της υπαίθρου να συνεχίσουν την παρασκευή παραδοσιακών προϊόντων µε 

στόχο την διάθεση τους στους επισκέπτες. Στους επισκέπτες παρέχεται επίσης η 

ευκαιρία να παρακολουθήσουν και να συµµετάσχουν σε γεωργικές εργασίες και 

εργασίες του νοικοκυριού, οι οποίες γίνονται µε παραδοσιακό τρόπο.  

 

«Οι τουρίστες επιδιώκουν να λάβουν  µέρος και σε 

δραστηριότητες, να συµµετάσχουν την περίοδο κοπής των 

σταφυλιών, να δουν πως κάνουν τον παλουζέ, να µάθουν για 

την κουλτούρα µας»158  

 

Κατά τη διάρκεια των προσωπικών συνεντεύξεων αναφέρθηκε επίσης πως ο τουρισµός 

παρέχει ευκαιρίες προβολής όχι µόνο της πολιτιστικής κληρονοµιάς και ιστορίας του 

τόπου µας, αλλά και του εθνικού προβλήµατος της Κύπρου. Οι ξένοι τουρίστες έρχονται 

µε την επίσκεψη τους στην Κύπρο σε άµεση επαφή µε τα δεδοµένα του εθνικού 

προβλήµατος και είναι σε θέση να τα µεταφέρουν και περαιτέρω. Αυτό που χρειάζεται, 

όπως αναφέρθηκε, είναι σωστή ενηµέρωση και προσέγγιση των ξένων επισκεπτών.  

 

«Εκτός από τον οικονοµικό τοµέα, είναι και το ότι γίνεται η 

Κύπρος γνωστή στον έξω κόσµο, ενώ µέσω των τουριστών 
                                                 
156 Εκπρόσωπος Τοπικής Αυτοδιοίκησης ∆ήµου Γεροσκήπου 
157 Ιδιοκτήτης Αγροτουριστικού Καταλύµατος Επαρχίας Πάφου 
158 Ιδιοκτήτης Αγροτουριστικού Καταλύµατος Επαρχίας Πάφου 



ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΙΣ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ –  ΤΕΛΙΚΗ ΈΚΘΕΣΗ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ   

 

116
 

γίνεται και προώθηση του προβλήµατος της Κύπρου στο 

εξωτερικό. Πιστεύω ότι µια καλή τοποθέτηση των τουριστικών 

φορέων, µπορεί να βοηθήσει και το πολιτικό µας πρόβληµα»159  

 

Μερικοί από τους ερωτηθέντες εξέφρασαν αντίθετη άποψη αναφέροντας πως η επαφή 

των ξένων επισκεπτών µε το πολιτικό πρόβληµα µας είναι παροδική και κυρίως 

επιφανειακή και κατ’ επέκταση δεν υφίστανται οι προϋποθέσεις για την περαιτέρω 

διάδοση και προβολή του Κυπριακού στο εξωτερικού µέσω της τουριστικής κίνησης.  

  

«Ο τουρισµός δεν µπορεί να συνεισφέρει στην υπόθεση που 

λέγεται Κυπριακό. Μπορεί να συγκινήσει τους τουρίστες, αλλά 

ως εδώ, είναι περαστικό»160  

 

Σύµφωνα µε τους ερωτηθέντες, η τουριστική ανάπτυξη σε ορισµένες περιοχές είναι 

υπεύθυνη για την αλλοίωση της τοπικής παραδοσιακής πολεοδοµικής και αρχιτεκτονικής 

εικόνας των περιοχών. Η γρήγορη και «άναρχη», όπως χαρακτηρίστηκε, τουριστική 

ανάπτυξη οδήγησε σε µερικές περιοχές στην  δηµιουργία αντιαισθητικών κτισµάτων και 

σε αλλοιώσεις του οπτικού πεδίου από τις ανεξέλεγκτου τύπου και µεγέθους 

διαφηµιστικές ξενόγλωσσες πινακίδες. Αυτό οδηγεί, όπως ανέφεραν οι ερωτηθέντες, 

στην αλλοίωση του παραδοσιακού χαρακτήρα των περιοχών υποδοχής και έχει ως 

αποτέλεσµα την απαξίωση του ίδιου του προσφερόµενου τουριστικού προϊόντος.  

 

4.5.8. Τουρισµός και Φυσικό Περιβάλλον 

Ένας από τους στόχους της ποιοτικής έρευνας ήταν και η εξέταση της αλληλεπίδρασης 

µεταξύ περιβάλλοντος και τουριστικής ανάπτυξης. Όπως διαφάνηκε µέσα από τις 

προσωπικές συνεντεύξεις το φυσικό περιβάλλον θεωρείται µία από τις βασικές 

παραµέτρους της τουριστικής ανάπτυξης µιας περιοχής. Οι φυσικές οµορφιές µίας 

περιοχής θεωρούνται ως ένα από τα σηµαντικότερα «κεφάλαια», τα οποία ο τουρισµός 

καλείται να αναδείξει και να αξιοποιήσει, µε σκοπό να παραχθούν οικονοµικά, κοινωνικά, 

πολιτισµικά και περιβαλλοντικά οφέλη. Κατά συνέπεια, όπως ανέφεραν µερικοί από τους 
                                                 
159 Εργαζόµενος Τουριστικού Καταλύµατος 3 Αστέρων Επαρχίας Πάφου 
160 Εκπρόσωπος Τοπικής Αυτοδιοίκησης Κοινότητας Πάνω Πολεµιδίων 
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ερωτηθέντες, η αειφορία των ωφελειών που προέρχονται από τον τουρισµό είναι 

αλληλένδετη µε την προστασία και διαφύλαξη του φυσικού περιβάλλοντος:  

 

«Σαν Κύπρος έχουµε πολύ ωραίο περιβάλλον και φυσικούς 

χώρους που προσελκύουν πολλούς τουρίστες άρα έχουµε την 

υποχρέωση να εργαστούµε για τη διατήρηση του»161  

 

Η εξέταση της κρίσιµης σχέσης µεταξύ τουριστικής δραστηριότητας και περιβάλλοντος 

κατά τη διάρκεια των συνεντεύξεων, ανέδειξε ποικίλες περιβαλλοντικές διαστάσεις του 

τουριστικού προϊόντος. Οι επιπτώσεις του τουρισµού στο περιβάλλον είναι θετικές και 

αρνητικές.  

 

Τα οικονοµικά οφέλη που αποκοµίζουµε σε τοπικό και εθνικό επίπεδο από την 

τουριστική ανάπτυξη, αποτελούν κίνητρο για να στρέψει το ενδιαφέρον του κράτους, των 

αρχών τοπικής αυτοδιοίκησης και των αρµόδιων εµπλεκόµενων φορέων   προς το θέµα 

περιβάλλον, ώστε να θεσπιστούν µέτρα για την προστασία του. Όπως αναφέρθηκε κατά 

τη διάρκεια των προσωπικών συνεντεύξεων µε στόχο την ανάδειξη του φυσικού 

περιβάλλοντος, έχουν σχεδιαστεί και δηµιουργηθεί µονοπάτια της φύσης τα οποία όχι 

µόνο συντείνουν στη διατήρηση των περιβαλλοντικά ευαίσθητων περιοχών αλλά επίσης 

συντείνουν στην προώθηση τους, κάνοντας τα γνωστά όχι µόνο στους ξένους 

επισκέπτες αλλά και στους ίδιους τους Κυπρίους.  

 

Περαιτέρω όπως ανέφεραν µερικοί από τους ερωτηθέντες, οι απαιτήσεις των τουριστών 

για καθαρό περιβάλλον ενθαρρύνουν τη δηµιουργία έργων υποδοµής και τη λήψη 

µέτρων προστασίας που ωφελούν ταυτόχρονα τους µόνιµους κατοίκους των 

τουριστικών περιοχών.   

 

«Βέβαια ο τουρισµός συνέβαλε και στην καλυτέρευση της 

συµπεριφοράς µας. Σεβόµαστε περισσότερο το περιβάλλον, 

παραδειγµατιζόµαστε από τους τουρίστες σε αυτά τα θέµατα»162  

                                                 
161 Εκπρόσωπος Τοπικής Αυτοδιοίκησης ∆ήµου Πόλης Χρυσοχού 
162 Εκπρόσωπος Μητρόπολης Λεµεσού 
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Τα περισσότερα προβλήµατα στο περιβάλλον λόγω του τουρισµού προέκυψαν 

σύµφωνα µε τους ερωτηθέντες λόγω της απότοµης τουριστικής ανάπτυξης µετά την 

εισβολή. Οι απότοµες αλλαγές στα δηµογραφικά χαρακτηριστικά του τόπου και η 

απώλεια ενός µεγάλου µέρους των παράκτιων περιοχών του νησιού, οι οποίες 

αποτελούσαν και τα κύρια τουριστικά κέντρα της Κύπρου, δεν επέτρεψε τον 

ορθολογιστικό και συντονισµένο σχεδιασµό της τουριστικής βιοµηχανίας. Αποτέλεσµα 

ήταν η απώλεια κυρίως παραθαλάσσιων περιοχών µε σκοπό την εκµετάλλευση τους για 

τη δηµιουργία τουριστικών εγκαταστάσεων για εξυπηρέτηση των αναγκών των 

τουριστών. Αυτό το φαινόµενο, όπως διαφάνηκε µέσα από τις προσωπικές συνεντεύξεις, 

είναι ιδιαίτερα εµφανές στην πόλη της Λεµεσού. Η κάλυψη των αυξανόµενων αναγκών 

της ζήτησης συνοδεύτηκε µε αύξηση των επεµβάσεων στο φυσικό περιβάλλον, µε 

αποτέλεσµα την εµφάνιση σοβαρών περιβαλλοντικών επιβαρύνσεων και απωλειών. 

 

«Κάπου υποτιµούµε το περιβάλλον και το θυσιάζουµε 

φτιάχνοντας ξενοδοχεία»163  

 

Η εκµετάλλευση του παραλιακού µετώπου συγκεκριµένων περιοχών αλλοίωσε σε 

µεγάλο βαθµό τη φυσιογνωµία του τοπίου υποβαθµίζοντας γενικότερα το φυσικό 

περιβάλλον των εν λόγω περιοχών.  

 

Ένα περαιτέρω πρόβληµα το οποίο προκύπτει λόγω του τουρισµού είναι η  

υπερσυγκέντρωση τουριστών σε ορισµένες περιοχές. Οι πλέον περιβαλλοντικά 

ευαίσθητες στην τουριστική πίεση περιοχές είναι και σε αυτή την περίπτωση οι 

παράκτιες, στις οποίες συγκεντρώνεται και ο κύριος όγκος των τουριστών. Η 

συσσώρευση των τουριστών στις εν λόγω περιοχές  οδηγεί στην υπερκατανάλωση των 

φυσικών τους πόρων και ιδίως του νερού, επηρεάζοντας κατά τη διάρκεια των 

τουριστικών περιόδων και τους ντόπιους κατοίκους. Θα πρέπει να σηµειωθεί πως η 
επιµέτρηση της φέρουσας ικανότητας της κάθε περιοχής είναι πέρα των στόχων της 

παρούσας µελέτης. 

 

                                                 
163 Εκπρόσωπος Τοπικής Αυτοδιοίκησης Κοινότητας Πάνω Πολεµιδίων 
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4.6. ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ 

4.6.1. Επίπεδο επαφής – συναναστροφής 

Ένας από τους στόχους της έρευνας ήταν και η εξέταση και αξιολόγηση του βαθµού και 

επιπέδου επαφής µεταξύ ντόπιων κατοίκων και επισκεπτών στις τουριστικές περιοχές. 

Κύριο ερώτηµα ήταν το κατά πόσο οι σχέσεις µεταξύ ντόπιων κατοίκων και τουριστών 

εστιάζονται στο πελατειακό επίπεδο, δηλαδή κατά τη διάρκεια εξυπηρέτησης των 

τουριστών από Κύπριους εργαζόµενους σε τουριστικές και παρεµφερείς επιχειρήσεις, ή 

αν δηµιουργούνται σχέσεις σε φιλικό επίπεδο, οι οποίες ίσως διατηρούνται και µετά την 

αποχώρηση των επισκεπτών από την Κύπρο.  

 

Όπως διαφάνηκε µέσα από τις προσωπικές συνεντεύξεις, ίσως η πελατειακή σχέση να 

αποτελεί µία βάση για την επέκταση της επαφής σε προσωπικό επίπεδο. 

 

«Έρχονται σε επαφή µαζί µας και αλληλοεπηρεαζόµαστε στον 

τρόπο συµπεριφοράς και ζωής»164  

 

«Ακόµα και στα στενά δροµάκια του χωριού που θα περπατήσει 

ο τουρίστας, οι γυναίκες που σκουπίζουν τις αυλές τους θα 

µιλήσουν µε τους τουρίστες και θα τους κεράσουν κάτι» 165 

 

«Στην Κύπρο έχουµε την ευγένεια, το φιλότιµο, την καλή 

συµπεριφορά. Όλα αυτά τραβούν τον τουρίστα»166  

 

Παράλληλα αναφέρθηκε ότι τα τελευταία χρόνια παρατηρείται µία αλλοίωση στις σχέσεις 

µεταξύ ντόπιων κατοίκων και επισκεπτών. Λόγω του µαζικού τουρισµού που δέχεται η 

Κύπρος, οι ντόπιοι κάτοικοι έχουν φτάσει σε σηµείο κόπωσης και κορεσµού από την 

τουριστική ανάπτυξη. Σαν αποτέλεσµα, σήµερα οι σχέσεις µεταξύ ντόπιων κατοίκων και 

επισκεπτών έχουν χάσει τα στοιχεία του αυθορµητισµού και της ζεστασιάς, τα οποία τις 

                                                 
164 Εκπρόσωπος Τοπικής Αυτοδιοίκησης ∆ήµου Πέγειας  
165 Εκπρόσωπος Τοπικής Αυτοδιοίκησης Κοινότητας Οµόδους 
166 Εκπρόσωπος Τοπικής Αυτοδιοίκησης Κοινότητας Οµόδους  
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χαρακτήριζαν στο παρελθόν και περιορίζονται κυρίως σε πελατειακό επίπεδο, όπου οι 

τουρίστες αντιµετωπίζονται κυρίως ως πηγή κέρδους.  

 

«Με τόσους τουρίστες που έρχονται στην Κύπρο οι Κύπριοι πια 

τους βλέπουν σαν δολάρια και ευρώ»167  

 

«Αν ερχόσασταν στην Κυπερούντα πριν 40 χρόνια, οι κάτοικοι 

που θα συναντούσατε θα σας προσκαλούσαν όχι µόνον για ένα 

καφέ, αλλά και για φαγητό. Σήµερα αν πάτε στο καφενείο µπορεί 

να σας κεράσουν έναν καφέ όµως ώσπου διευρύνεται ο κύκλος 

των επαφών σε µια κοινότητα τόσο λιγοστεύει και η φιλοξενία… 

Οι σχέσεις γίνονται πιο πελατειακές»168  

 

Τέλος, ο εµβολιασµός της τουριστικής βιοµηχανίας µε ξένο και πολλές φορές 

ανειδίκευτο προσωπικό δεν συνάδει µε την κουλτούρα, το χαρακτηριστικό της 

φιλοξενίας και τον ενθουσιασµό που συνόδευε στο παρελθόν, τον Κύπριο ντόπιο 

κάτοικο.   
 

4.6.2. Κριτήρια για την ανάπτυξη ή δηµιουργία κοινωνικών επαφών σε σχέση µε 
τους ντόπιους και ξένους επισκέπτες 

Ένας από τους στόχους της µελέτης ήταν και ο προσδιορισµός των παραγόντων που 

επηρεάζουν θετικά ή αρνητικά την αντιµετώπιση των ξένων τουριστών από τους 

ντόπιους κατοίκους των κοινοτήτων υποδοχής. Όπως διαφάνηκε µέσα από τις ποιοτικές 

συνεντεύξεις τα κριτήρια για την ανάπτυξη κοινωνικών επαφών µεταξύ ξένων 

επισκεπτών και ντόπιων κατοίκων βασίζεται σε τρία κριτήρια: 

 

• Στον όγκο δαπανών που καταβάλει ο επισκέπτης 

• Στη χώρα προέλευσης του επισκέπτη 

• Στο µέγεθος της τουριστικής ανάπτυξης της εν λόγω περιοχής  

                                                 
167 ∆ασκάλα ∆ηµοτικού Σχολείου Επαρχίας Λεµεσού 
168 Εκπρόσωπος Τοπικής Αυτοδιοίκησης Κοινότητας Κυπερούντας  
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Όπως αναφέρθηκε και πιο πάνω, η φιλοξενία και η φιλική εξυπηρέτηση είναι από τα 

κύρια στοιχεία που καθορίζουν και ξεχωρίζουν το τουριστικό µας προϊόν. 

Αναγνωρίζοντας την αναγκαιότητα διατήρησης και διαφύλαξης της αειφορίας των 

οικονοµικών οφελών από την τουριστική ανάπτυξη, οι τουρίστες προσεγγίζονται 

πελατειακά και αντιµετωπίζονται µέσα σε αυτά τα πλαίσια µε ευγένεια και φιλικότητα. 

Όπως διαφάνηκε µέσα από την συζήτηση για το είδος του τουρισµού που θα πρέπει να 

προσελκύσει η Κύπρος, παρατηρείται όπως είναι φυσικό µία προτίµηση για τους 

τουρίστες ψηλής αγοραστικής δύναµης, χωρίς αυτό να υποδηλώνει ή να αποδεικνύει µία 

αρνητική αντιµετώπιση  των επισκεπτών χαµηλότερων δαπανών.  

 

«Προσπαθούµε να σεβόµαστε τον κάθε επισκέπτη αλλά φυσικά 

θα µας ευχαριστήσει περισσότερο αν έρθουν εκείνοι που 

µπορούν να µας αφήσουν περισσότερα λεφτά»169  

 

Η εθνικότητα, η χώρα προέλευσης, είναι ακόµη ένας παράγοντας που επηρεάζει την 

αντιµετώπιση των ξένων τουριστών από τους ντόπιους κατοίκους στις κοινότητες 

υποδοχής. Όπως διαφάνηκε µέσα από τις προσωπικές συνεντεύξεις, η χώρα 

προέλευσης είναι καθοριστικός παράγοντας για τη διαµόρφωση διαφόρων αντιλήψεων 

σχετικά µε την προσδοκώµενη συµπεριφορά και νοοτροπία του κάθε επισκέπτη. Μέσα 

σε αυτά τα πλαίσια, µερικοί επισκέπτες αντιµετωπίζονται  µε σκεπτικισµό και επιφύλαξη 

αν και όπως ανέφεραν οι ερωτηθέντες δεν παρουσιάζονται έντονες προκαταλήψεις 

έναντι συγκεκριµένων εθνικοτήτων.  

 

«Εκτός από Τούρκους και τους Ισραηλίτες σε καµιά άλλη 

περίπτωση δεν υπάρχουν προκαταλήψεις. Εµείς έχουµε 

πρόβληµα µε τους Ισραηλίτες. ∆εν έχουν τρόπους 

συµπεριφοράς»170  

 

 «Εάν είχαµε βραζιλιάνους τουρίστες θα ήταν διαφορετικά τα 

πράγµατα. Αυτοί είναι ανοικτοί χαρακτήρες, πρόσχαροι 
                                                 
169 Εκπρόσωπος Τοπικής Αυτοδιοίκησης Κοινότητας Κυπερούντας 
170 Ιδιοκτήτης Καταστήµατος Souvenir Επαρχία Λεµεσού 
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κοινωνικοί. Ενώ οι Άγγλοι, Γάλλοι είναι πιο συγκρατηµένοι. Ζουν 

σε µεγάλες χώρες που δεν γνωρίζουν ούτε καν τον γείτονα 

τους.»171  

 

Μερικές φορές, όπως διαφάνηκε, αναπτύσσονται ορισµένες προκαταλήψεις λόγω της 

παρουσίας µεγάλου αριθµού τουριστών από µία συγκεκριµένη χώρα προέλευσης. 

Επίσης, όπως διαφάνηκε µέσα από την ποιοτική έρευνα, οι ντόπιοι κάτοικοι 

παρουσιάζουν µία ευαισθησία σε ότι αφορά συµπεριφορές, οι οποίες θεωρούνται 

αντίθετες µε τα τοπικά ήθη και έθιµα. Ο σεβασµός των τοπικών ηθών και εθίµων είναι 

ένας πολύ σηµαντικός παράγοντας στη διαµόρφωση της αντιµετώπισης των 

επισκεπτών από τους ντόπιους κατοίκους.     

 

«Κάποια εποχή στη Γερµασόγεια υπήρχε προκατάληψη κατά 

των Αράβων. Αυτή η προκατάληψη µπορεί να µην ήταν και 

αδικαιολόγητη µε την έννοια ότι έρχονταν διακοπές 

κυκλοφορούσαν στην τουριστική περιοχή σε µεγάλους αριθµούς 

και θεωρούσαν ότι είχαν το δικαίωµα να ζουν και να 

διασκεδάζουν συµφώνα µε τα δικά τους ήθη και έθιµα»172 

 

Μεµονωµένα, εκφράστηκε η άποψη πως σε µερικές περιπτώσεις οι Κύπριοι 

παραθεριστές αντιµετωπίζονται δυσµενώς σε σύγκριση µε τους ξένους επισκέπτες. 

Σύµφωνα µε τους ερωτηθέντες, παρατηρείται το φαινόµενο της γρηγορότερης και 

αµεσότερης εξυπηρέτησης των ξένων επισκεπτών. Το φαινόµενο αυτό όµως άρχισε να 

υποχωρεί λόγω των προβληµάτων που αντιµετωπίζει η τουριστική βιοµηχανία µε την 

µείωση των αφίξεων και εσόδων. Όπως αναφέρθηκε, παρατηρείται σήµερα µία καλύτερη 

και φιλικότερη πελατειακή προσέγγιση όσον αφορά τον εσωτερικό τουρισµό.  

 

«Κάνουν τους Κύπριους να νιώθουν ανεπιθύµητοι π.χ. τα 

γκαρσόνια δεν σε σερβίρουν, προτιµούν τους ξένους αλλά τώρα 

που δεν έχουν λεφτά µας παρακαλούν»173  
                                                 
171 Εκπρόσωπος Τοπικής Αυτοδιοίκησης Κοινότητας Επισκοπής  
172 Εκπρόσωπος Τοπικής Αυτοδιοίκησης ∆ήµου Γερµασόγειας  
173 Εκπρόσωπος Περιβαλλοντικής Οργάνωσης  



ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΙΣ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ –  ΤΕΛΙΚΗ ΈΚΘΕΣΗ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ   

 

123
 

 

Τέλος, ένα κριτήριο για τη διαµόρφωση των σχέσεων µεταξύ ντόπιων κατοίκων και 

επισκεπτών είναι το µέγεθος της τουριστικής ανάπτυξης των περιοχών υποδοχής. Σε 

περιοχές µε µεγάλη τουριστική ανάπτυξη, όπου παρουσιάζεται το φαινόµενο της 

κόπωσης από το τουριστικό ρεύµα, οι σχέσεις µεταξύ ντόπιων κατοίκων και ξένων 

επισκεπτών εστιάζονται κυρίως στο επαγγελµατικό επίπεδο.  

 

«Νοµίζω ότι αυτό εξαρτάται από τις περιοχές. Για παράδειγµα 

στην Αγία Νάπα, που είναι καθαρά τουριστική περιοχή, οι 

σχέσεις θα είναι πολύ τυπικές. Μπορεί να χαιρετούν, να µιλούν, 

αλλά δεν νοµίζω να υπάρχει πιο πολύ δέσιµο. Ίσως σε πιο 

µικρές κοινότητες, που υπάρχει τουρισµός να δηµιουργούνται 

πιο ζεστές σχέσεις, που να κρατούν και να διατηρούνται.»174 

 

4.6.3. Οφέλη από την επαφή µεταξύ Ξένων Τουριστών και Ντόπιων Κατοίκων  

Από τους ερωτηθέντες ζητήθηκε όπως αξιολογήσουν τα οφέλη που προκύπτουν από 

την κοινωνική επαφή µεταξύ επισκεπτών και ντόπιων κατοίκων.  Πέρα των οικονοµικών 

οφελών, ο τουρισµός ως µέσο διάδοσης ηθών και εθίµων,  συνεισφέρει σύµφωνα µε 

τους ερωτηθέντες, στην ανταλλαγή απόψεων και στην κατανόηση και προώθηση νέων 

ιδεών και αντιλήψεων.  

 

«Από τον κάθε τουρίστα όποιος κι αν είναι αυτός είτε αµόρφωτος 

είναι είτε µορφωµένος έχεις να µάθεις κάτι, την κουλτούρα του, 

τον πολιτισµό του»175  

 

Η επαφή των ντόπιων κατοίκων µε τους ξένους επισκέπτες δύναται να ευαισθητοποιήσει 

τους ντόπιους κατοίκους σε θέµατα όπως η περιβαλλοντική συνείδηση, η κοινωνική 

συµπεριφορά και διαγωγή.  Σύµφωνα µε τους ερωτηθέντες τα στοιχεία αυτά  µπορούν 

να ενσωµατωθούν και να προσαρµοστούν στους κώδικες συµπεριφοράς και αντιλήψεων 

της κυπριακής κοινωνίας.  
                                                 
174 ∆ιευθύντρια ∆ηµοτικού Σχολείου Επαρχίας Λεµεσού 
175 Εκπρόσωπος Τοπικής Αυτοδιοίκησης Κοινότητας Οµόδους  
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«Επέδρασε θετικά στον οικονοµικό τοµέα, αλλά σίγουρα η 

συναναστροφή µας µε τους τουρίστες δεν είναι πάντοτε 

αρνητική. Κουβαλούν κι αυτοί έναν πολιτισµό, µια κουλτούρα. 

Είναι γνωστό ότι οι τουρίστες έχουν µια ευαισθησία σε θέµατα 

τάξεως, σε θέµατα περιβάλλοντος, κοινωνικής ευταξίας. Από 

τους τουρίστες έχουµε να διδαχθούµε πολλά πράγµατα, την 

ευγένεια, την καλή συµπεριφορά.»176  

 

«Ο Κύπριος βλέπει πως συµπεριφέρεται ο τουρίστας, τους 

τρόπους, την ευγένεια του και σιγά σιγά γίνεται και αυτός 

καλύτερος. Εµένα µου κάνει εντύπωση και το πώς οι τουρίστες 

συµπεριφέρνονται στα παιδιά τους.»177  

 

4.6.4. Προβλήµατα που προκύπτουν από την επαφή ντόπιων κατοίκων και 
επισκεπτών 

Ένας από τους στόχους της έρευνας ήταν και η διερεύνηση και ο εντοπισµός τυχών 

προβληµάτων, τα οποία προκύπτουν κατά την συναναστροφή των ντόπιων κατοίκων 

των τουριστικά ανεπτυγµένων περιοχών και των ξένων επισκεπτών. Σύµφωνα µε τους 

ερωτηθέντες, τα προβλήµατα τα οποία δύναται να προκύπτουν κατά την επαφή µεταξύ 

κατοίκων και επισκεπτών στις κοινότητες υποδοχής, δεν εκφράζονται τόσο στην 

παρουσία άµεσων προστριβών ή καυγάδων όσο στην αρνητική επίδραση όπως 

χαρακτηρίστηκε, που ασκούν οι ξένοι επισκέπτες στις αξίες και στην κοινωνική 

συµπεριφορά κυρίως των νέων.  

 

Προστριβές και συγκρούσεις µεταξύ κατοίκων και τουριστών χαρακτηρίστηκαν ως 

µεµονωµένα περιστατικά, τα οποία δηµιουργούνται κυρίως µετά από κατανάλωση 

αλκοόλ στα κέντρα και χώρους διασκέδασης. Τα επεισόδια αυτά δεν επηρεάζουν την 

καθηµερινή ζωή των κατοίκων των περιοχών υποδοχής  ούτε και αντιµετωπίζονται από 

τους φορείς ως  σοβαρά προβλήµατα.  
                                                 
176 Εκπρόσωπος Μητρόπολης Λεµεσού 
177 Ιδιοκτήτης Καταστήµατος Souvenir Κοινότητα Οµόδους 
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«Μπορεί να δηµιουργούνται παρεξηγήσεις και µικροκαβγάδες 

αλλά είναι αµελητέα γεγονότα. Μπορεί να µεθούν οι ξένοι και να 

βγάζουν τα απωθηµένα τους κατά τη διάρκεια των διακοπών 

τους.»178 

Όπως διαφάνηκε µέσα από τις προσωπικές συνεντεύξεις, ανησυχίες εκφράζονται όσον 

αφορά το βαθµό επηρεασµού των νέων από την επαφή τους µε ξένους τουρίστες. Οι 

νέοι όντας πιο επιρρεπείς, όπως αναφέρθηκε, σε ξένα ερεθίσµατα αναπτύσσουν µε την 

επαφή τους µε τους ξένους επισκέπτες, φαινόµενα µιµητισµού και ξενοµανίας. Ο 

κώδικας  συµπεριφοράς, το ντύσιµο και ο τρόπος διασκέδασης των τουριστών 

αποτελούν για τους νέους πρότυπα προς µίµηση. Αυτά τα πρότυπα συµπεριφοράς 

όµως δεν θεωρούνται συµβατά µε τον κώδικα συµπεριφοράς της κυπριακής κοινωνίας 

και αξιολογούνται ιδιαίτερα αρνητικά.  

  

 «Κάπου οι νέοι µας σε επίπεδο ηθικής ξεφεύγουν. Βλέπουν 

τους τουρίστες και επηρεάζονται από τους ξέφρενους τρόπους 

διασκέδασης τους.»179  

 

«Για παράδειγµα, οι νέοι µας µε την κάθοδο τόσου µεγάλου 

αριθµού τουριστών άρχισαν να τους µιµούνται, τόσο στο ντύσιµο 

όσο και στην συµπεριφορά.»180  

 

                                                 
178 Εκπρόσωπος Τοπικής Αυτοδιοίκησης Κοινότητας Τάλας  
179 Εκπρόσωπος Τοπικής Αυτοδιοίκησης Κοινότητας Πάνω Πολεµιδίων 
180 Εκπρόσωπος Τοπικής Αυτοδιοίκησης Κοινότητας Κυπερούντας 
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4.7. ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ VS ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ  

 

Αφότου εξετάστηκαν οι θετικές και οι αρνητικές επιπτώσεις της τουριστικής ανάπτυξης 

στους διάφορους κοινωνικοοικονοµικούς τοµείς, ζητήθηκε από τους ερωτηθέντες να 

αξιολογήσουν τη συνολική συνεισφορά του Τουρισµού. Κύριο ερώτηµα ήταν το κατά 

πόσο υπερτερούν οι θετικές ή οι αρνητικές επιπτώσεις µε στόχο τη διατύπωση στη 

συνέχεια εισηγήσεων για πρόληψη και αντιµετώπιση των αρνητικών επιπτώσεων. 

 

Όπως διαφάνηκε µέσα από τις προσωπικές συνεντεύξεις, οι αρνητικές επιπτώσεις που 

επήλθαν µε τον τουρισµό ήταν αποτέλεσµα κυρίως της απότοµης, όπως 

χαρακτηρίστηκε, τουριστικής ανάπτυξης του νησιού µετά την εισβολή. Η άµεση ανάγκη 

ανάπτυξης περιοχών της ελεύθερης Κύπρου για αναβίωση του Τουρισµού και 

διασφάλιση των εσόδων της τουριστικής βιοµηχανίας, οδήγησε σε µία ανεξέλεγκτη, 

όπως χαρακτηριστικά αναφέρθηκε ανάπτυξη, η οποία δεν άφησε περιθώρια στον 

κρατικό µηχανισµό αλλά και στο ίδιο το κοινωνικό σύνολο για τη λήψη των αναγκαίων 

προστατευτικών µέτρων. Αυτή ήταν και η γενεσιουργός αιτία για τις επιπτώσεις που 

παρατηρήθηκαν από την τουριστική ανάπτυξη στο φυσικό και δοµηµένο περιβάλλον, 

στην κοινωνική συµπεριφορά και στους λοιπούς κοινωνικοοικονοµικούς τοµείς όπως 

αυτοί αναπτύχθηκαν πιο πάνω.  

 

«Πιστεύω ότι η Κύπρος, υπέστη κάποιες ζηµιές λόγω της 

απότοµης αύξησης του τουρισµού, τόσον εσωτερικά σαν 

υποδοµή του κράτους, αν πιάσουµε την πολεοδοµία κλπ, όσο και 

σαν άτοµα, δεχτήκαµε τον τουρισµό απότοµα. Το γεγονός αυτό, 

βρήκε τον κόσµο ανέτοιµο και µάλιστα βλέπουµε όλοι µας κάποια 

κακά όπως τα ναρκωτικά. Αυτή η ανάπτυξη µας κατέλαβε 

απροετοίµαστους. Αν ήµασταν έτοιµοι, ίσως να προλαµβάναµε 

κάποια κακά προτού γίνουν.»181 

 

«∆ιότι η Λεµεσός αναπτύχθηκε ραγδαία µετά την τουρκική 

εισβολή. Τότε θέλαµε απλώς να στηρίξουµε την οικονοµία µας 
                                                 
181 Εκπρόσωπος Τοπικής Αυτοδιοίκησης Κοινότητας Κυπερούντας  
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κάπου και δεν λαµβάναµε τα κατάλληλα µέτρα. Χτίζαµε 

ανεξέλεγκτα και καταστρέψαµε αρκετά το περιβάλλον».182 

 

Όπως διαφάνηκε µέσα από τις προσωπικές συνεντεύξεις, η συµβολή του τουρισµού 

στην ανόρθωση της κυπριακής οικονοµίας και στην επιτάχυνση της γενικότερης 

ανάκαµψης της Κύπρου µετά την εισβολή αναγνωρίζεται ευρέως και αξιολογείται 

ιδιαίτερα θετικά.   Ο τουρισµός δηµιούργησε τις απαραίτητες οικονοµικές προϋποθέσεις 

και έδωσε τους απαραίτητους πόρους για την ανάπτυξη της Κύπρου τόσο σε εθνικό όσο 

και σε τοπικό επίπεδο επηρεάζοντας θετικά το βιοτικό επίπεδο των Κυπρίων.  

 

«Σίγουρα η τουριστική ανάπτυξη είναι αυτή που έδωσε την 

οικονοµική ανάπτυξη της Πάφου και το ίδιο ισχύει και για την 

υπόλοιπη Κύπρο. Με λίγα λόγια χωρίς την τουριστική ανάπτυξη 

η Κύπρος θα ήταν µια υποανάπτυκτη χώρα»183  

 

Οι θετικές επιπτώσεις του τουρισµού όπως ανέφεραν οι ερωτηθέντες δεν εστιάζονται 

µόνο στον οικονοµικό τοµέα. Η τουριστική ανάπτυξη επέφερε και θετικές επιπτώσεις και 

σε άλλους τοµείς όπως στην κοινωνική συµπεριφορά, στην πολιτιστική ανάπτυξη και 

διεύρυνση του κοινωνικού συνόλου, συνεισφέροντας στην αύξηση της ποιότητα ζωής 

στο νησί.  

«Οι θετικές γιατί εκτός από την ανάπτυξη της οικονοµίας του 

τόπου, βελτιώνεται και η συµπεριφορά µας, ο αθλητισµός µας, 

όλα. Επηρεαζόµαστε θετικά από τους ξένους»184  

 

Λαµβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω οι θετικές επιπτώσεις του τουρισµού επισκιάζουν τα 

αρνητικά στοιχεία που επιφέρει η τουριστική ανάπτυξη.  

 

 «Υπερισχύουν τα θετικά σε όλους τους τοµείς γιατί πιστεύω ότι 

παίρνουµε περισσότερα από τον τουρισµό, απ’ όσα θυσιάζουµε 

για αυτόν»185  
                                                 
182 Εκπρόσωπος Συντεχνίας «Αλλαγή» ∆ΕΟΚ 
183 Ιδιοκτήτης Τουριστικής Έπαυλης Επαρχία Πάφου 
184 Εκπρόσωπος Τοπικής Αυτοδιοίκησης ∆ήµου Πέγειας  
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Παρόλο που οι αρνητικές επιπτώσεις καταγράφονται από όλους τους εµπλεκόµενους 

φορείς, επικρατεί η άποψη πως εναπόκειται στην δική µας πρωτοβουλία η εξεύρεση 

λύσεων για την απάµβλυνση των προβληµάτων που παρουσιάζονται.  Ο σωστός 

προγραµµατισµός και σχεδιασµός µίας συγκροτηµένης τουριστικής πολιτικής θα 

βοηθήσει στην κατανόηση των προβληµάτων, των προοπτικών και δυνατοτήτων του 

τοµέα  και θα υποδείξει τα είδη των µέτρων πολιτικής που απαιτούνται από τους 

αρµόδιους φορείς για µία ελεγχόµενη ανάπτυξη του τοµέα, που δεν θα προβαίνει σε 

βάρος του κοινωνικού συνόλου. 

 

«Σίγουρα οι θετικές επιπτώσεις είναι περισσότερες και 

πολλαπλάσιες των όποιων αρνητικών υπάρχουν, οι οποίες µε 

σωστή πολιτική µπορούν να εξουδετερωθούν»186 

 

«Πιστεύω ότι αν είµαστε εµείς σωστοί, σαν Κύπριοι, οι θετικές 

επιπτώσεις µπορεί να είναι και περισσότερες. Πιστεύω ότι 

εξαρτάται από εµάς τους ιδίους, να προσέξουµε κάποια 

πράγµατα. Να προσέξουµε την νεολαία µας. Να µην 

παρασύρεται από την νοοτροπία των ξένων. Πρέπει να 

επιβιώσουµε, γιατί ο τουρισµός είναι το πρώτο στοιχείο εσόδων 

του τόπου µας. Άρα υπάρχουν αρκετές θετικές επιπτώσεις. Γιατί 

κακά τα ψέµατα για να κάνεις κάτι σήµερα µεγάλο ρολό παίζουν 

τα λεφτά. ∆εν µπορούµε να το παραγνωρίσουµε αυτό, αλλά δεν 

µπορούµε να παραγνωρίσουµε και τα αρνητικά.»187  

 

Μεµονωµένα εκφράστηκε η άποψη πως οι αρνητικές επιδράσεις της τουριστικής 

ανάπτυξης στον κοινωνικό ιστό, στην κοινωνική συµπεριφορά και στις παραδοσιακές 

αξίες των Κυπρίων είναι τόσο έντονες, ούτως ώστε επισκιάζονται οι θετικές επιπτώσεις 

του τουρισµού. Ο τουρισµός αντιµετωπίζεται σε αυτή την περίπτωση ως ένα αναγκαίο 

«κακό» για την ενίσχυση της εθνικής οικονοµίας.   
                                                                                                                                                  
185 Εκπρόσωπος Τοπικής Αυτοδιοίκησης Κοινότητας Πάνω Πολεµιδίων 
186 Εκπρόσωπος Τοπικής Αυτοδιοίκησης ∆ήµου Πόλης Χρυσοχούς  
187 ∆ιευθύντρια ∆ηµοτικού Σχολείου Επαρχίας Λεµεσού 
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 «Σε εθνικό επίπεδο υποστηρίζω ότι υπερτερούν οι αρνητικές. 

Γιατί κάπου έχουµε αρχίσει να ξεχνούµε τα δικά µας ήθη και 

έθιµα, αποµακρυνόµαστε από τον παραδοσιακό τρόπο ζωής. 

Κάπου µας έχει απορροφήσει η ξένη νοοτροπία που είναι το 

χειρότερο για ένα έθνος»188  

 

«Εάν θέλουµε να δουλέψουµε µε τουρίστες πρέπει να δεχόµαστε 

τα πάντα»189  

 

Την άποψη αυτή αντίκρουσαν άλλοι ερωτηθέντες, σύµφωνα µε τους οποίους 

παρατηρείται µία  προσπάθεια ενοχοποίησης της τουριστική ανάπτυξης για τα κακώς 

δρώµενα της κυπριακής κοινωνίας. Το κοινωνικό σύνολο, όπως αναφέρθηκε, είναι 

δέκτης ερεθισµάτων από πολλαπλούς εξωγενείς παράγοντες, οι οποίοι θα µπορούσαν 

να θεωρηθούν ως υπεύθυνοι για την παρουσίαση αρνητικών κοινωνικοοικονοµικών 

φαινόµενων.   

 

«∆ηλαδή αντί η Κύπρος να έχει 2.5-3 εκατοµµύρια τουρίστες είχε 

300-500 χιλιάδες άραγε δεν θα επηρεαζόταν από το εµπόριο, 

από την εισαγωγή προϊόντων, τεχνολογίας από την τηλεόραση, 

από τα ταξίδια που κάνουν οι ίδιοι οι Κύπριοι κτλ κτλ. ∆εν 

µπορείς να το µετρήσεις»190  

 

 

                                                 
188  Ιδιοκτήτης Εστιατορίου Κοινότητα Πισσουρίου 
189 Ιδιοκτήτης Εστιατορίου Περιοχή Γερµασόγειας  
190 Εκπρόσωπος Πολιτικού Κόµµατος  
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4.8. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΥΧΩΝ ΑΡΝΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΗΣ 

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  

4.8.1. Υφιστάµενα µέτρα και κανονισµοί αντιµετώπισης 

Μέσα από την Ποιοτική Έρευνα έγινε η προσπάθεια αποσαφήνισης του τοπίου όσον 

αφορά τα µέτρα που λαµβάνονται σήµερα για την αντιµετώπιση των προβληµάτων που 

προκύπτουν από την τουριστική ανάπτυξη και τους εµπλεκόµενους φορείς, µε στόχο την 

εξεύρεση τυχών κενών που παρουσιάζονται στον συγκεκριµένο τοµέα. Όσον αφορά 

τους φορείς οι οποίοι εµπλέκονται στη διαδικασία παρακολούθησης και αντιµετώπισης 

των αρνητικών µεταβολών στους διάφορους κοινωνικοοικονοµικούς τοµείς, όπως αυτοί 

αναπτύχθηκαν πιο πάνω, αυτοί συµπεριλαµβάνουν κυρίως τον Κυπριακό Οργανισµό 

Τουρισµού, τις Τοπικές Αρχές και την Αστυνοµία. Τα µέτρα που λαµβάνονται, όπως 

διαφάνηκε µέσα από τις προσωπικές συνεντεύξεις, δεν είναι άµεσα σχεδιασµένα για την 

αντιµετώπιση τυχών αρνητικών κοινωνικών επιπτώσεων της τουριστικής ανάπτυξης, 

αλλά άπτονται έµµεσα του θέµατος µέσα από τη χάραξη τουριστικής πολιτικής, την 

αστυνόµευση και το κοινωνικό έργο άλλων φορέων.   

Σύµφωνα µε τους ερωτηθέντες, ο Κυπριακός Οργανισµός Τουρισµού έχει την 

µεγαλύτερη ευθύνη για τον προσδιορισµό της κατεύθυνσης της τουριστικής πολιτικής 

στην Κύπρο. Με στήριξη από το κράτος, µέσω της λήψης πολιτικών αποφάσεων για 

έγκριση και προώθηση των εισηγήσεων του Οργανισµού, ο Κυπριακός Οργανισµός 

Τουρισµού είναι υπεύθυνος για την ανάπτυξη του τουρισµού στο νησί.  Συχνή αναφορά 

έγινε στο Στρατηγικό Σχέδιο για τον Τουρισµό, η υλοποίηση του οποίου θεωρείται 

απαραίτητη για την αειφορία της τουριστικής ανάπτυξης και την επίλυση των 

προβληµάτων που αντιµετωπίζει η τουριστική βιοµηχανία τα τελευταία χρόνια. Όπως 

αναφέρθηκε, το Σχέδιο έχει καταρτιστεί µε βάση τις προσδοκίες και τις αντιλήψεις του 

σύγχρονου τουρίστα, ο οποίος αναζητά κάτι πέρα του «ήλιου και της θάλασσας». Κατ’ 

επέκταση εκφράστηκε ιδιαίτερη θετική υποστήριξη στην ανάπτυξη των διαφόρων 

τµηµάτων αγοράς που προνοεί το Σχέδιο. Τονίστηκε όµως  πως θα πρέπει να 

πραγµατοποιηθεί παράλληλα µία σφαιρική αναβάθµιση της ποιότητας των 

προσφερόµενων τουριστικών υπηρεσιών.  Οι φορείς της τουριστικής βιοµηχανίας ζητούν 

τήρηση του Στρατηγικού Σχεδίου και άµεση εφαρµογή των προνοιών του, όσον αφορά 

τον εµπλουτισµό και την επανατοποθέτηση του τουριστικού µας προϊόντος.  



ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΙΣ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ –  ΤΕΛΙΚΗ ΈΚΘΕΣΗ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ   

 

131
 

«Ήδη έχουν ανακοινωθεί από τον ΚΟΤ και τον αρµόδιο υπουργό 

κάποια µέτρα, τα οποία µε ένα σωστό προγραµµατισµό µπορούν 

να φέρουν πίσω τον ποιοτικό τουρισµό»191 

 

«Από πλευράς ΚΟΤ, πιστεύω ότι γίνεται τα τελευταία χρόνια µια 

οργανωµένη προσπάθεια δηµιουργίας τέτοιων χώρων που να 

τραβούν αθλητικό τουρισµό, θρησκευτικό τουρισµό κ.α. Γίνεται 

µια προσπάθεια εµπλουτισµού του τουριστικού µας προϊόντος. 

Περάσαµε από τη θεωρία στην πράξη και αυτό φαίνεται από τη 

δηµιουργία του πρώτου ολυµπιακού κολυµβητηρίου στη 

Γεροσκήπου, το οποίο είναι ένα έργο µέσα από το πρόγραµµα 

ανάπτυξης του αθλητικού τουρισµού.»192 

 

Κατά τη διάρκεια των προσωπικών συνεντεύξεων, αναφέρθηκε πως το έργο του 

Κυπριακού Οργανισµού Τουρισµού δυσχεραίνεται λόγω της έλλειψης πολιτικής δύναµης 

επιβολής των προγραµµάτων  που εξαγγέλλονται. Μέσα στα πλαίσια των αρµοδιοτήτων 

του ο Οργανισµός προωθεί συγκεκριµένα µέτρα σχετικά µε την τουριστική ανάπτυξη του 

νησιού. Η λήψη των τελικών αποφάσεων και η παροχή των αναγκαίων πόρων 

εναπόκεινται στο κράτος.   

 

«Την µεγαλύτερη ευθύνη έχει ο ΚΟΤ, αλλά δεν θα τον 

κατηγορήσω γιατί είναι ένας οργανισµός χωρίς δόντια. Καµιά 

κυβέρνηση δεν έδωσε στον ΚΟΤ την δυνατότητα ελέγχου του τι 

γίνεται. ∆ηλαδή οι εξουσίες του ΚΟΤ είναι περιορισµένες»193 

 

Όσον αφορά την αντιµετώπιση της εγκληµατικότητας, που αναπτύσσεται µέσα στα 

πλαίσια της τουριστικής ανάπτυξης και γενικότερα, η Αστυνοµία θεωρείται ο κύριος 

υπεύθυνος φορέας παρακολούθησης και αντιµετώπισης. Μέσα σε αυτά τα πλαίσια, η 

αστυνοµία παρακολουθεί την εµφάνιση αντικοινωνικών συµπεριφορών µέσω της  

                                                 
191 ∆ιευθυντής Τουριστικού Καταλύµατος 5 Αστέρων Επαρχία Λάρνακας  
192 Εκπρόσωπος Τοπικής Αυτοδιοίκησης ∆ήµου Γεροσκήπου 
193 Εκπρόσωπος Παγκύπριου Συνδέσµου Ιδιοκτητών Κέντρων Αναψυχής 
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τήρησης των νόµων και κανονισµών που ρυθµίζουν την κοινωνική συµβίωση αλλά και 

µε περιπολίες και εξειδικευµένες εκστρατείες µε στόχο την πρόληψη.  

 

«Λαµβάνονται αρκετά µέτρα. Στην περιοχή µας, η αστυνοµία 

φαίνεται µέσα στους δρόµους, είναι έντονη η παρουσία της. Αλλά 

και η τοπική αρχή µε σχετικές αφίσες ενηµερώνει τους κατοίκους 

και τους ξένους.»194  

 

Σύµφωνα µε τους ερωτηθέντες, ο ρόλος της Αστυνοµίας δεν περιορίζεται στην πάταξη 

της εγκληµατικότητας και στην αντιµετώπιση των κρουσµάτων αντικοινωνικής 

συµπεριφοράς. Η Αστυνοµία στην προσπάθεια προσέγγισης του πολίτη και του 

κοινωνικού της έργου, διοργανώνει δραστηριότητες ενηµέρωσης της κοινωνίας και 

ιδιαίτερα των νέων όσον αφορά κυρίως τα ναρκωτικά και την οδική ασφάλεια. 

 

«Εµείς σα αστυνοµία εκτός από την αστυνόµευση που κάνουµε, 

ενεργούµε και προληπτικά για τη πάταξη αυτών των 

προβληµάτων είτε µε διαλέξεις στα σχολεία, είτε σε συνεργασία 

µε τις τοπικές αρχές.»195  

 
Η Τοπική Αυτοδιοίκηση αναφέρθηκε από τους ερωτηθέντες ως ένας από τους 

υπεύθυνους φορείς για τον εντοπισµό τυχών γενικότερων κοινωνικών µεταβολών στις 

τοπικές κοινότητες. Οι τοπικές αρχές, έρχονται σε άµεση επαφή µε τους πολίτες και είναι 

σε θέση να εντοπίζουν άµεσα τυχών προβλήµατα που παρουσιάζονται στις τοπικές 

κοινότητες.   

 

«∆εν υπάρχει  συγκεκριµένη τακτική εδώ. Συνήθως είναι η 

τοπική αυτοδιοίκηση»196  

 

Όπως διαφάνηκε µέσα από τις προσωπικές συνεντεύξεις, δεν υπάρχει χάραξη 

στρατηγικής για παρακολούθηση και αντιµετώπιση προβληµάτων που προκύπτουν 
                                                 
194 Εκπρόσωπος Συνδέσµου Γονέων Λυκείου Επαρχία Πάφου 
195 Εκπρόσωπος Αστυνοµικής ∆ιεύθυνσης Λεµεσού 
196 Εκπρόσωπος Τοπικής Αυτοδιοίκησης Κοινότητα Σωτήρας 
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συγκεκριµένα από την τουριστική ανάπτυξη. Οι τοπικές αρχές µέσα στα πλαίσια των 

αρµοδιοτήτων τους και της προσφοράς τους στους κατοίκους των τοπικών κοινοτήτων, 

προχωρούν στη θέσπιση µέτρων µε στόχο την καλυτέρευση του βοιωτικού επιπέδου και 

της ποιότητας ζωής. Γίνεται προσπάθεια προώθησης του πολιτισµού και των 

παραδοσιακών ηθών και εθίµων µέσω πολιτιστικών εκδηλώσεων και διοργανώσεων. 

Παράλληλα, το θέµα της νεολαίας είναι µία από τις προτεραιότητες της πολιτικής των 

τοπικών αρχών. Καταβάλλεται η προσπάθεια προώθησης του αθλητισµού και 

δηµιουργίας χώρων αναψυχής και διασκέδασης για τους νέους. 

 

«∆εν έχουµε ένα µηχανισµό παρακολούθησης των αρνητικών. 

Απλά έχουµε έναν µηχανισµό ο οποίος προάγει τον πολιτισµό 

µας, τα ήθη, τα έθιµα µας, τον δικό µας κυπριακό χαρακτήρα. Στη 

Γεροσκηπου έχουµε πέντε σωµατεία αθλητικά, πολιτιστικά, όπως 

επίσης έχουµε και την δική µας ακαδηµία κολύµβησης. Ώσπου 

δηµιουργούνται χώροι και σωµατεία στα οποία µπορεί να 

ασχολούνται οι νέοι µας, αυτή είναι η µεγαλύτερη θωράκιση. 

Προσπαθούµε να δηµιουργούµε Κύπριους πολίτες.»197  

 

Μεµονωµένα αναφέρθηκε πως ο ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης περιορίζεται στον 

εντοπισµό και καθορισµό των κοινωνικοοικονοµικών προβληµάτων που παρουσιάζονται 

λόγω της τουριστικής ανάπτυξης. Στην Τοπική Αυτοδιοίκηση δεν παρέχονται τα 

κατάλληλα οικονοµικά µέσα και οι ανθρώπινοι πόροι  για την πραγµατική αντιµετώπιση 

των προβληµάτων που αντιµετωπίζονται. Παράλληλα, όπως διαφάνηκε µέσα από τις 

προσωπικές συνεντεύξεις η αντιµετώπιση και η θέσπιση µέτρων για την αντιµετώπιση 

των προβληµάτων θεωρείται πως εµπίπτει στη δικαιοδοσία του κράτους αναµένοντας να 

ληφθούν συγκεκριµένες πολιτικές αποφάσεις.   

 

«Παρακολουθούµε τι γίνεται. Έχουµε ενηµέρωση από τα 

ξενοδοχεία, έχουµε δικούς µας ανθρώπους που επιβλέπουν. Το 

                                                 
197 Εκπρόσωπος Τοπικής Αυτοδιοίκησης ∆ήµος Γεροσκήπου 
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θέµα δεν είναι η διάγνωση µόνον, είναι η θεραπεία. Εδώ 

υστερούµε διότι δεν έχουµε και τα µέσα για κάτι τέτοιο»198 

 

Κατά τη διάρκεια των προσωπικών συνεντεύξεων έγινε αναφορά και στα µέτρα που 

λαµβάνονται όσον αφορά την προστασία του περιβάλλοντος. Σύµφωνα µε τους 

ερωτηθέντες η πολιτεία έχει βάλει ένα τέλος στην απότοµη ξενοδοχειακή ανάπτυξη και 

στην εκποίηση γεωργικής γης και παραθαλάσσιων περιοχών για τη δηµιουργία 

τουριστικών εγκαταστάσεων που παρατηρήθηκε στο παρελθόν. Με τη θέσπιση 

πολεοδοµικών ρυθµιστικών µέτρων, το κράτος και οι αρµόδιοι φορείς στοχεύουν στην 

ορθολογιστική εκµετάλλευση του φυσικού περιβάλλοντος.   

 

 «Την δεκαετία του 80 άρχισαν να κτίζονται ξενοδοχεία σε 

µεγάλο ρυθµό µε αποτέλεσµα να καταστραφεί το περιβάλλον. 

Τώρα όµως πέρασαν οι πολεοδοµικοί νόµοι και κανονισµοί 

ρυθµίζοντας την ξενοδοχειακή ανάπτυξη.»199  

 

Σύµφωνα µε τους ερωτηθέντες, η κοινωνία και το κράτος γενικότερα προχώρησαν στην 

θέσπιση των πιο πάνω µέτρων έχοντας «ενοχές» για τις αρνητικές περιβαλλοντικές 

επεµβάσεις που έχουν πραγµατοποιηθεί στο παρελθόν στο «βωµό» της τουριστικής 

ανάπτυξης και οι οποίες είναι ιδιαίτερα έντονες στο ανατολικό άκρο του νησιού, στην 

περιοχή της Αγίας Νάπας.  Σε συνάρτηση µε τα πιο πάνω, το κράτος και οι αρµόδιοι 

φορείς προχώρησαν στην υιοθέτηση νόµων και κανονισµών για την προστασία 

περιβαλλοντικά ευαίσθητα περιοχών. Αυτό δηµιουργεί σε µερικές περιπτώσεις την 

αντίδραση των κατοίκων των συγκεκριµένων περιοχών, οι οποίοι επιθυµούν να 

επωφεληθούν από τη γενικότερη τουριστική ανάπτυξη της Κύπρου. Για αυτό το λόγο, το 

συγκεκριµένο θέµα θα πρέπει να γίνει όπως αναφέρθηκε αντικείµενο κοινωνικού 

διαλόγου.  

 

«Έχοντας τύψεις λοιπόν η κοινωνία, κρατά το κοµµάτι του 

Ακάµα, περισσότερο ίσως απ οτι θα το κρατούσαµε κάτω από 

άλλες συνθήκες, και το θέλουµε παρθένο. Να µην το αγγίξει 
                                                 
198 Εκπρόσωπος Τοπικής Αυτοδιοίκησης Κοινότητας Χλώρακας  
199 Εκπρόσωπος Παγκύπριου Συνδέσµου Τουριστικών Πρακτόρων  



ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΙΣ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ –  ΤΕΛΙΚΗ ΈΚΘΕΣΗ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ   

 

135
 

κανένας. Όµως δεν µπορεί να µην δει κανείς το δίκαιο που έχουν 

αυτές οι κοινότητες, που λένε «εµείς τι φταίµε?». ∆ηλαδή γιατί 

στην άλλη άκρη της Κύπρου σε 100 χιλιόµετρα από εδώ, ο άλλος 

µπόρεσε και πούλησε τη γη του και αποκαταστάθηκε, και οι νέοι 

βρίσκουν δουλειές? Και είναι ένα ερώτηµα που ο άλλος πρέπει 

να το απαντήσει. Τέτοιου είδους προβλήµατα από την τουριστική 

ανάπτυξη υπάρχουν.»200 

 

Παράλληλα µεµονωµένα αναφέρθηκε πως, έχουν θεσπιστεί κανονισµοί για προστασία 

του παραδοσιακού και πολιτιστικού περιβάλλοντος των κοινοτήτων υποδοχής. Μέσα 

στα µέτρα αυτά περιλαµβάνονται κανονισµοί σχετικά µε τη χρήση πινακίδων στην 

Ελληνική γλώσσα και η παροχή κινήτρων για αναπαλαίωση παραδοσιακών κτιρίων και 

εγκαταστάσεων όπως αυτά αναφέρθηκαν και πιο πάνω. Τα µέτρα αυτά αξιολογούνται 

ιδιαίτερα θετικά και εκφράστηκε η επιθυµία και παρότρυνση για διατήρηση, επέκταση και 

διεύρυνση των πιο πάνω µέτρων. Συµβάλουν, όπως αναφέρθηκε στην προστασία της 

αρχιτεκτονικής κληρονοµιάς και του παραδοσιακού χαρακτήρα των κοινοτήτων 

υποδοχής από αλόγιστες επεµβάσεις τουριστικής ανάπτυξης, εξισορροπώντας την 

ανάγκη για τουριστική ανάπτυξη και προστασίας της παραδοσιακής κληρονοµιάς του 

νησιού.     

 

Κατά τη διάρκεια των προσωπικών συνεντεύξεων αναφέρθηκαν και οι γενικότερες 

προσπάθειες που καταβάλει η Εκκλησία στην απάµβλυνση προβληµάτων που 

παρουσιάζονται στην κοινωνία. Ιδιαίτερα ενεργή παρουσιάζεται η Εκκλησία όσον αφορά 

την αντιµετώπιση του αρνητικού επηρεασµού, όπως χαρακτηρίστηκε, από ξένα 

πρότυπα και κώδικες κοινωνικής συµπεριφοράς, οι οποίοι διαβρώνουν τις 

παραδοσιακές αξίες της Κυπριακής κοινωνίας. Η Εκκλησία απευθύνεται κυρίως στην 

οικογένεια, είτε µέσω της προσωπικής επαφής είτε µέσω έντυπου πληροφορικού υλικού, 

µε στόχο τη «θωράκιση» του οικογενειακού ιστού από τυχών αλλοιώσεις µέσα από την 

επαφή µε ξένα στοιχεία και πρότυπα.  

 

                                                 
200 Εκπρόσωπος Πολιτικού Κόµµατος  
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 «Πιστεύω γίνεται µία παρακολούθηση και ειδικά από την 

εκκλησία. Προσπαθούµε να διαφωτίσουµε την οικογένεια, ώστε 

να  συσπειρωθεί και να προφυλαχθεί από τους επηρεασµούς… 

Ακόµα και µε ενηµερωτικά φυλλάδια προσπαθούµε να φέρουµε 

τον κόσµο κοντά στην εκκλησία και τις παραδοσιακές αξίες.»201 

 

Μερικοί ερωτηθέντες ανέφεραν πως τόσο σε τοπικό όσο και σε παγκύπριο επίπεδο δεν 

έχει παρατηρηθεί να λαµβάνονται οποιαδήποτε µέτρα για την πρόληψη και 

αντιµετώπιση των αρνητικών κοινωνικών επιπτώσεων από την τουριστική ανάπτυξη. Η 

έλλειψη υιοθέτησης οποιωνδήποτε µέτρων οφείλεται, σύµφωνα µε τους ερωτηθέντες, 

είτε στην απουσία οποιωνδήποτε κοινωνικών προβληµάτων σε τοπικό επίπεδο, είτε 

στην έλλειψη προγραµµατισµού για αντιµετώπιση του θέµατος σε παγκύπριο επίπεδο.   

 

«Για την ώρα δεν αντιλήφθηκα να λαµβάνονται µέτρα , δεν 

παρουσιάστηκαν αντικοινωνικές συµπεριφορές. ∆εν µπορώ να 

πω για παγκύπριο επίπεδο»202.  

 

 «Προς το παρόν δεν είδαµε τίποτε, δεν λαµβάνεται κανένα 

µέτρο»203 

 

«Στην περιοχή µας δεν γίνεται κάποια παρακολούθηση. ∆εν 

νοµίζω να γίνεται κάτι και σε παγκύπριο επίπεδο».204  

 

Η έλλειψη θεσµοθέτησης µέτρων παρέµβασης για πρόληψη και απάµβλυνση των 

αρνητικών κοινωνικών επιπτώσεων που επιφέρει ο τουρισµός, αξιολογείται ιδιαιτέρα 

αρνητικά. Το γεγονός αυτό ερµηνεύεται σε µερικές περιπτώσεις ως αδυναµία αλλά και 

αδιαφορία από µέρους των αρµόδιων φορέων για την οριοθέτηση κριτηρίων όσον 

αφορά την τουριστική ανάπτυξη σε τοπικό και παγκύπριο επίπεδο, λόγω της 

οικονοµικής εξάρτησης που παρουσιάζουν αρκετοί τοµείς από τον Τουρισµό. 

                                                 
201 Εκπρόσωπος Μητρόπολης Πάφου 
202 Ιερέας Επαρχία Πάφου Αγροτική περιοχή 
203 Οδηγός Ταξί Επαρχία Πάφου 
204 Εκπρόσωπος Συνδέσµου Γονέων Λυκείου Επαρχία Λεµεσού 
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Θεωρώντας πως ο τουρισµός έχει σηµαντική επιρροή, τόσο στην ποιότητα ζωής των 

κατοίκων, όσο και στους κοινωνικούς θεσµούς και αξίες, αλλά και σε ένα ευρύ φάσµα 

κοινωνικοοικονοµικών ζητηµάτων, θεωρείται αναγκαία η συµπερίληψη κοινωνικών 

κριτηρίων  στη χάραξη των πολιτικών διαχείρισης και προώθησης του τουριστικού µας 

προϊόντος.  

 

4.8.2. Εισηγήσεις για πρόληψη και αντιµετώπιση αρνητικών κοινωνικών 
επιπτώσεων της τουριστικής ανάπτυξης  

Στη συνέχεια των προσωπικών συνεντεύξεων ζητήθηκε από τους ερωτηθέντες να 

προβούν σε εισηγήσεις σχετικά µε τα επιπρόσθετα µέτρα που θα µπορούσαν να 

ληφθούν για την πρόληψη και αντιµετώπιση των αρνητικών επιπτώσεων από την  

τουριστική ανάπτυξη στην Κύπρο και τους φορείς που θα έπρεπε να εµπλακούν σε αυτή 

τη διαδικασία.  

 

Λαµβάνοντας υπόψη τον ρόλο που διαδραµατίζει ο τουρισµός στην οικονοµία της 

Κύπρου αλλά και στους υπόλοιπους κοινωνικοοικονοµικούς τοµείς, όπως αναπτύχθηκε 

πιο πάνω, ο τουρισµός θεωρείται ένα θέµα το οποίο χρήζει της προσοχής όλων των 

φορέων. Οι τουριστικοί φορείς, το κράτος, η οικογένεια, η εκκλησία θα πρέπει να 

εµπλακούν στην ανάπτυξη των απαραίτητων µέτρων ούτως ώστε να διασφαλιστεί η 

µεγιστοποίηση των οφελών του τουρισµού, αλλά και ο έγκαιρος εντοπισµός και 

αντιµετώπιση των αρνητικών µεταβολών στην κοινωνική συµπεριφορά και στους 

λοιπούς κοινωνικοοικονοµικούς τοµείς, που άπτονται και επηρεάζονται από την 

τουριστική ανάπτυξη.  

  

«Όλοι µας έχουµε ευθύνη. Η οικογένεια, τα σχολεία, η τοπική 

αρχή, το κράτος. Τα κακά του τουρισµού είναι στην χώρα µας και 

όλοι πρέπει να ευαισθητοποιηθούµε και να δράσουµε»205  

 

«∆εν πρέπει να αφήνουµε κάποιον συγκεκριµένο να «βγάζει το 

φίδι από την τρύπα», όλοι µας πρέπει να ενδιαφερθούµε για να 

                                                 
205 ∆ασκάλα ∆ηµοτικού Σχολείου Επαρχία Πάφου 
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λύσουµε τα προβλήµατα. Και οι τοπικές αρχές, και τα σχολεία και 

οι σύνδεσµοι γονέων και οι εκκλησία. Όλοι»206 

 

Παράλληλα όµως, θα πρέπει να δοθεί σύµφωνα µε τους ερωτηθέντες ιδιαίτερη έµφαση 

στις δυνατότητες των τοπικών Αρχών και Συµβουλίων για την αντιµετώπιση των 

προβληµάτων και γενικότερα των θεµάτων που σχετίζονται άµεσα ή έµµεσα µε τον 

τουρισµό. Οι δηµοτικές αρχές βρίσκονται πιο κοντά στον πολίτη από κάθε άλλο επίπεδο 

διοίκησης, διότι είναι υπεύθυνες για την παροχή των υπηρεσιών που επηρεάζουν την 

καθηµερινή ζωή του πολίτη. Αυτό, τους παρέχει τη δυνατότητα της άµεσης 

παρακολούθησης της ανάπτυξης τυχών αρνητικών επιπτώσεων από τον τουρισµό και 

την αντιµετώπιση τους µε βάση της ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες της κάθε κοινότητας.   

Κατ΄ επέκταση η κατανοµή και άσκηση αρµοδιοτήτων από περιφερειακά και όχι κεντρικά 

όργανα, θεωρείται όπως αναφέρθηκε, αναγκαία χωρίς αυτό να απαλλάσσει το κράτος ή  

τους διάφορους κοινωνικούς φορείς από τις ευθύνες τους.    

  

«η αποκέντρωση είναι το σηµαντικότερο στοιχείο για να δουλέψει 

ένα κράτος, καθώς και η απλοποίηση των διαδικασιών»207  

 

«∆εν είµαι υπέρ της δηµιουργίας συγκεντρωτικών φορέων αλλά 

να γίνει αναβάθµιση της τοπικής αυτοδιοίκησης»208  

 

«Οι τοπικοί φορείς µίας πόλης γιατί είναι οι πρώτοι που 

εντοπίζουν κάποια προβλήµατα και αυτοί πρέπει να τα 

αναφέρουν»209 

 

Σηµαντικές θεωρούνται επίσης οι δυνατότητες του Κυπριακού Οργανισµού Τουρισµού 

για πρόληψη και αντιµετώπιση των προβληµάτων που προκύπτουν από την τουριστική 

ανάπτυξη.  

 

                                                 
206 Εκπρόσωπος Συνδέσµου Γονέων ∆ηµοτικού Σχολείου Επαρχίας Πάφου 
207 Εκπρόσωπος Τοπικής Αυτοδιοίκησης Κοινότητας Επισκοπής  
208 Εκπρόσωπος Πολιτικού Κόµµατος  
209 ∆ασκάλα ∆ηµοτικού Σχολείου Επαρχίας Πάφου 
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«Τον πρώτιστο ρόλο τον έχει ο ΚΟΤ. Από εκεί και πέρα θα ήταν 

καλά να γίνουν κάποιες οργανώσεις για να µπορούν να 

λειτουργήσουν όλα πιο οµαλά»210 

 

Εκφράστηκαν διάφορες εισηγήσεις όσον αφορά το οργανωτικό επίπεδο της εµπλοκής 

του ΚΟΤ στη διαδικασία εντοπισµού, πρόληψης και αντιµετώπισης των αρνητικών 

επιπτώσεων της τουριστικής ανάπτυξης. Έγινε η εισήγηση όπως για τον σκοπό αυτό 

διαµορφωθεί εσωτερικό εξειδικευµένο τµήµα, το οποίο θα δραστηριοποιείται µε έρευνες 

και µελέτες στο συγκεκριµένο τοµέα προσφέροντας στους αρµόδιους φορείς, αλλά και 

στο ευρύτερο κοινωνικό πλαίσιο, εισηγήσεις δράσεων και ενεργειών. Άλλη εισήγηση η 

οποία έγινε, ήταν η επέκταση της συνεργασίας του Οργανισµού µε τις τοπικές αρχές, 

ούτως ώστε να προωθείται η άµεση και έγκαιρη υλοποίηση των απαραίτητων µέτρων.   

 

«Μέσα στα πλαίσια του ΚΟΤ να γίνει κάποια µονάδα που να 

εντοπίζει τα προβλήµατα, να τα καταγράφει, να τα αξιολογεί και 

µετά να κάνει εισηγήσεις»211 

 

«Ο ΚΟΤ πρέπει να έρθει σε επαφή µε τις τοπικές αρχές και να 

κάνουν µαζί προγράµµατα για να σταµατήσουν τα κακά του 

τουρισµού»212  

 

Όπως διαφάνηκε µέσα από τις προσωπικές συνεντεύξεις, τα κοινωνικοοικονοµικά 

προβλήµατα που προκύπτουν από την τουριστική ανάπτυξη έχουν άµεση σχέση µε τα 

χαρακτηριστικά αλλά και τα προβλήµατα που αντιµετωπίζει το ίδιο το τουριστικό µας 

προϊόν. Όπως αναφέρθηκε και στα προηγούµενα κεφάλαια φαινόµενα όπως της 

εποχικότητας αλλά και της γεωγραφικής συγκέντρωσης του τουρισµού σε ορισµένες 

περιοχές, θεωρούνται υπεύθυνα για την παρουσίαση αρνητικών επιπτώσεων σε τοµείς 

όπως το περιβάλλον, η απασχόληση, η  οικονοµία και η ποιότητα ζωής. Σε συνάρτηση 

µε τα πιο πάνω, η χάραξη µίας ορθολογιστικής πολιτικής και η λήψη ανορθωτικών  

µέτρων στον τουριστικό τοµέα, θα δράσει καταλυτικά στην επίλυση των προβληµάτων 
                                                 
210 Ιδιοκτήτης Εστιατορίου Κοινότητα Πέγειας  
211 Εκπρόσωπος Υπουργείου ∆ικαιοσύνης (Θέµατα Φυλακών, Κρατικού Αρχείου, Νεολαίας) 
212 Εκπρόσωπος Τοπικής Αυτοδιοίκησης Κοινότητας Κάθηκα 
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που προκύπτουν από την τουριστική ανάπτυξη και στην πρόληψη τυχών περαιτέρω 

αρνητικών συνεπειών. Μέσα σε αυτά τα πλαίσια, η συµβολή του Κυπριακού Οργανισµού 

Τουρισµού θεωρείται απαραίτητη.  

 

«Η οποιαδήποτε αρνητική επίπτωση εξαρτάται από το είδος των 

τουριστών»213  

 

Σύµφωνα µε τους ερωτηθέντες, θα πρέπει να ληφθούν τα κατάλληλα µέτρα για τη 

διασφάλιση της διανοµής του τουριστικού ρεύµατος σε ευρεία γεωγραφική κλίµακα 

ούτως ώστε να µην επιβαρύνονται ανισοµερώς συγκεκριµένες περιοχές. Παράλληλα, θα 

πρέπει να εξασφαλισθεί η ισοµερής εποχιακή κατανοµή της τουριστικής κίνησης. Αυτό 

σύµφωνα µε τους ερωτηθέντες, θα βοηθήσει στη διασφάλιση των θέσεων εργασίας στην 

τουριστική βιοµηχανία, θα δώσει λύση στην εποχικότητα της εργοδότησης, αλλά κυρίως 

θα επιφέρει ίση κατανοµή των οικονοµικών οφελών από τον τουρισµό σε όλες τις 

περιοχές του νησιού. Άµεσα συνδεδεµένη µε τα πιο πάνω είναι η γενικότερη στρατηγική 

για προώθηση του τουριστικού προϊόντος, η οποία και εµπίπτει στις αρµοδιότητες του 

ΚΟΤ.  

 

Κατά τη διάρκεια των προσωπικών συνεντεύξεων, εκφράστηκε συχνά η άποψη πως τα 

περισσότερα από τα προβλήµατα τα οποία αντιµετωπίζει ο τουριστικός τοµέας στην 

Κύπρο, και κατ΄ επέκταση οι οποιεσδήποτε επιπτώσεις στους λοιπούς 

κοινωνικοοικονοµικούς τοµείς, συνδέονται άµεσα µε τα είδη του τουρισµού και τα 

τµήµατα αγοράς, που προσελκύει η Κύπρος ως τουριστικός προορισµός. Κατά 

συνέπεια, ο σχεδιασµός και καταρτισµός της πολιτικής διαχείρισης και προώθησης του 

τουριστικού µας προϊόντος θα πρέπει να επικεντρωθεί στην επιλογή των τµηµάτων της 

αγοράς που επιφέρουν τις πιο θετικές επιπτώσεις και τα οποία επιδρούν ήπια στις 

εσωτερικές κοινωνικοοικονοµικές δοµές του νησιού.  

 

«Ο ΚΟΤ θα µπορούσε να προσεγγίσει κάποιες χώρες από τις 

οποίες πιστεύει ότι θα έχουµε καλό τουρισµό και να 

προσπαθήσει να τον φέρει στην Κύπρο»214 

                                                 
213 Εκπρόσωπος Αστυνοµικής ∆ιεύθυνσης Πάφου 
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«Ένας τοµέας ανάπτυξης είναι ο τουρισµός ειδικών 

ενδιαφερόντων, κάτι που θα µας βοηθήσει να απαµβλύνουµε  

την εποχικότητα, ένα σηµείο που µας απασχολεί ιδιαίτερα. Έτσι 

µέσω της ανάπτυξης άλλων ειδών, θα µπορέσουµε να 

µειώσουµε το πρόβληµα. Μιλώ για τον αθλητικό τουρισµό, τον 

συνεδριακό τουρισµό, θρησκευτικό και περιβαλλοντικό 

τουρισµό»215 

 

Όπως διαφαίνεται και από τις πιο πάνω δηλώσεις, οι οποίες είναι και χαρακτηριστικές 

των δηλώσεων των ερωτώµενων, στόχος πρέπει να είναι ο όσο το δυνατόν εντονότερος 

εµπλουτισµός του τουριστικού µας προϊόντος. Πέρα του συνεδριακού, αθλητικού και  

θρησκευτικού τουρισµού, συχνή αναφορά έγινε και στην περαιτέρω ανάπτυξη και 

προώθηση του Αγροτουρισµού. Ο Αγροτουρισµός αναφέρθηκε ως ένα τµήµα  το οποίο 

έχει αναπτυχθεί πρόσφατα, παρουσιάζοντας όµως ήδη θετικά αποτελέσµατα στον τοµέα 

της εποχικότητας και της γεωγραφικής συγκέντρωσης. Η περαιτέρω ανάπτυξη του 

συγκεκριµένου τµήµατος της αγοράς πιστεύεται ότι θα συνεισφέρει στην αντιµετώπιση 

της αστυφιλίας και θα επιφέρει ίση κατανοµή των οικονοµικών οφελών από τον τουρισµό 

και στις περιοχές της υπαίθρου. Με αυτό τον τρόπο θα εξασφαλισθεί η διατήρηση του 

πληθυσµού της υπαίθρου και θα εξασφαλισθούν οι κατάλληλοι πόροι για την ανάπτυξη 

των εν λόγω περιοχών. Το φαινόµενο της εγκατάλειψης της υπαίθρου, η µετακίνηση 

µέρους του εργατικού δυναµικού στα αστικά και τουριστικά κέντρα θα αναχαιτιστεί.   

 

Ο Αγροτουρισµός αναφέρθηκε επίσης ως ένα από τα τµήµατα της αγοράς τα οποία δεν 

δρουν ανταγωνιστικά στους φυσικούς πόρους του νησιού. Ο Αγροτουρισµός, ο 

Περιπατικός και ο Πολιτιστικός Τουρισµός θεωρούνται  από τις περιβαλλοντικά πιο ήπιες 

µορφές τουρισµού, οι οποίες θα βοηθήσουν στην αποκέντρωση και µετατόπιση της 

τουριστική κίνησης από τις παράκτιες περιοχές στην ενδοχώρα. Το ζητούµενο είναι η 

αξιοποίηση του τουρισµού για την επίλυση προβληµάτων που έχουν προκληθεί από την 

ίδια την τουριστική ανάπτυξη και παράλληλα η διασφάλιση της αειφορίας των οφελών 

που προσφέρει η τουριστική ανάπτυξη στο νησί.     
                                                                                                                                                  
214 Εκπρόσωπος Συνδέσµου Γονέων Λυκείου Επαρχίας Λεµεσού 
215 Εκπρόσωπος Επαρχιακής Επιτροπής ΠΑΣΥΞΕ Επαρχίας Πάφου 
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Η προστασία του περιβάλλοντος και η ανάδειξη των φυσικών οµορφιών του νησιού θα 

πρέπει να ενεργήσουν ως κριτήρια στον καταρτισµό της Τουριστικής Πολιτικής όλων των 

εµπλεκόµενων φορέων. Η τουριστική ανάπτυξη µε κατεύθυνση τα πιο πάνω τµήµατα 

αγοράς, θα εξασφαλίσει τη διασφάλιση και αύξηση των πλεονεκτηµάτων που διαθέτει το 

φυσικό περιβάλλον και θα προστατευθεί σαν αφετηρία πόρων για οικονοµική ανάπτυξη, 

κοινωνική αναβάθµιση και ευηµερία. 

 

«Το φυσικό περιβάλλον είναι έρµαιο των συµφερόντων µεγάλων 

επιχειρηµατιών και δεν τέθηκε ως πρώτη προτεραιότητα πριν την 

τουριστική ανάπτυξη. Θα µπορούσαν να προσαρµοστούν               

και τα δύο: τουριστική ανάπτυξη και προστασία φυσικού 

περιβάλλοντος»216 

 

Τα τµήµατα της αγοράς που αναφέρθηκαν πιο πάνω θα αναχαιτίσουν την αλόγιστη 

τουριστική εκµετάλλευση περιβαλλοντικά ευαίσθητων περιοχών και παράλληλα  θα 

συµβάλουν στην ευαισθητοποίηση, τόσο των µόνιµων κατοίκων του νησιού αλλά και των 

επισκεπτών. Στόχος είναι η εδραίωση περιβαλλοντικής συνείδησης, δηλαδή του 

σεβασµού του περιβάλλοντος από όλα τα εµπλεκόµενα µέρη της τουριστικής 

ανάπτυξης, Αυτό µπορεί να επιτευχθεί µέσω της ενηµέρωσης των πολιτών και των 

τουριστών, µέσω κατάλληλα οργανωµένων εκστρατειών. 

 

Όσον αφορά τον τοµέα του περιβάλλοντος να αναφερθεί τέλος, πως θα πρέπει 

σύµφωνα µε τους ερωτηθέντες να εφαρµόζεται οριζόντια η περιβαλλοντική πολιτική σε 

όλους τους αναπτυξιακούς και οικονοµικούς τοµείς, εµπλέκοντας στη λήψη αποφάσεων 

τόσο περιβαλλοντικές οργανώσεις όσο και ενδιαφερόµενα για το περιβάλλον 

οργανωµένα σύνολα.  

 

Όπως διαφάνηκε µέσα από τις ποιοτικές συνεντεύξεις, τα προαναφερόµενα τµήµατα 

αγοράς συνδέονται άµεσα και µε την αντιµετώπιση των αρνητικών επιπτώσεων της 

τουριστικής ανάπτυξης που έχουν παρατηρηθεί στην πολιτιστική κληρονοµιά του νησιού.  

                                                 
216 ∆άσκαλος ∆ηµοτικού Σχολείου Επαρχίας Πάφου 
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Πέρα των υφιστάµενων µέτρων που λαµβάνονται για προστασία των µνηµείων 

αρχιτεκτονικής παράδοσης, των παραδοσιακών επαγγελµάτων και προϊόντων του 

νησιού, η περαιτέρω προώθηση του Αγροτουρισµού και του Πολιτιστικού Τουρισµού θα 

δώσει τα απαραίτητα εφόδια για την ανάδειξη και διατήρηση της πολιτιστικής 

κληρονοµιάς του νησιού. Στόχος θα πρέπει να είναι η ενδυνάµωση στη συνείδηση των 

κατοίκων και των επισκεπτών της αξίας της παραδοσιακής κληρονοµιάς µας, ούτως 

ώστε να αποφευχθούν κρούσµατα αλόγιστης εκµετάλλευσης και εκποίησης, όπως και 

παραµέλησης και εγκατάλειψης παραδοσιακών γεωργικών, επαγγελµατικών και 

οικιστικών ασχολιών.  

 

Η προώθηση και διατήρηση του παραδοσιακού χαρακτήρα θα βοηθήσει και το ίδιο το 

τουριστικό µας προϊόν, εµπλουτίζοντας και αυξάνοντας την τουριστική εµπειρία των 

επισκεπτών. Κατά συνέπεια το κράτος, οι τουριστικοί φορείς και οι τοπικές αρχές θα 

πρέπει να προβούν σε µία ανάλυση και αξιολόγηση της υφιστάµενης εικόνας της 

αρχιτεκτονικής και πολιτιστικής κληρονοµιάς µε στόχο την εξεύρεση πιθανών στοιχείων 

για αξιοποίηση,  διατήρηση και προώθηση.  Ένα παράδειγµα που αναφέρθηκε κατά τη 

διάρκεια των συνεντεύξεων, ήταν η περίπτωση των χωριών της κουµανταρίας. 

 

«Θα µπορούσαν κάποιοι φορείς να είχαν περισώσει και 

αναδείξει τα χωριά της κουµανταρίας. Είναι ένα προϊόν ιδιαίτερο 

στην Κύπρο, υπήρχαν και υπάρχουν συγκεκριµένες διαδικασίες 

συγκεκριµένες µε τις οποίες γίνεται. Θα αποτελούσε ένα κίνητρο 

για ανάπτυξη επίσης του τουρισµού στην εν λόγω περιοχή»217 

 

Η συγκεκριµένη περίπτωση αποτελεί ένα παράδειγµα ενός παραδοσιακού προϊόντος, το 

οποίο θα µπορούσε να προωθηθεί και να εκµεταλλευτεί µέσα στα πλαίσια της 

ανάπτυξης της ευρύτερης περιοχής. Αυτό θα εξασφάλιζε τη διατήρηση του 

παραδοσιακού τρόπου παρασκευής, δίνοντας παράλληλα τα εφόδια για ανάπτυξη 

ολόκληρης της περιοχής που διαφυλάσσει σηµαντικά στοιχεία της πολιτιστικής µας 

παράδοσης. Παρόµοιες ενέργειες, σύµφωνα µε τους ερωτηθέντες θα µπορούσαν να 

εφαρµοστούν και σε άλλες περιοχές του νησιού. 

                                                 
217 Εκπρόσωπος Πολιτικού Κόµµατος  
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Ένα περαιτέρω θέµα, το οποίο απασχόλησε τους ερωτηθέντες, ήταν και τα µέτρα που 

θα µπορούσαν να ληφθούν για την αντιµετώπιση των κρουσµάτων αντικοινωνικής και 

παραβατικής συµπεριφοράς µέσα στα πλαίσια της τουριστικής ανάπτυξης. Συχνή 

αναφορά έγινε στην ανάγκη εντατικοποίησης των προσπαθειών της αστυνοµίας, κυρίως 

στην πρόληψη οποιωνδήποτε παραβατικών φαινόµενων.  Αυτό, όπως αναφέρθηκε, 

µπορεί να πραγµατοποιηθεί µέσω της εντατικοποίησης των περιπολιών της Αστυνοµίας 

στις τουριστικές περιοχές αλλά και στην αυστηρότερη επιτήρηση της τήρησης των 

νόµων και κανονισµών που διέπουν τη λειτουργία των νυκτερινών κέντρων. Τα 

κρούσµατα προστριβών και συγκρούσεων µεταξύ κατοίκων και τουριστών 

δηµιουργούνται όπως αναφέρθηκε, κυρίως µετά από κατανάλωση αλκοόλ στα κέντρα 

και χώρους διασκέδασης. Με την αυστηρότερη ρύθµιση και τήρηση των ωραρίων 

λειτουργίας των νυκτερινών κέντρων θα ήταν δυνατό, σύµφωνα µε µερικούς 

ερωτηθέντες, να περιοριστεί η κατανάλωση αλκοόλ και να αποφευχθούν επεισόδια 

µεταξύ κατοίκων και επισκεπτών.  

 

«∆ηµιουργούνται προβλήµατα µετά από κατανάλωση αλκοόλ. 

Απαιτείται καλύτερη αστυνόµευση και τήρηση των ωρών 

λειτουργίας των κέντρων αναψυχής»218 

 

Άλλοι ερωτηθέντες αντιµετωπίζουν το πρόβληµα εµφάνισης παραβατικών 

συµπεριφορών από τους ξένους επισκέπτες ως θέµα λανθασµένης νοοτροπίας που 

επικρατεί ανάµεσα στους ξένους επισκέπτες η οποία εστιάζεται στο σκεπτικό «στις 

διακοπές όλα επιτρέπονται». Σε αυτή την περίπτωση επιβάλλεται η κατάλληλη 

ενηµέρωση των επισκεπτών κατά την είσοδο τους στο νησί για τους κανόνες που 

διέπουν την κοινωνική συµπεριφορά στο νησί, µε στόχο να αποφεύγονται τυχών 

προστριβές.  

 

«Οι νόµοι πρέπει να εφαρµόζονται και πρέπει να γίνει και στους 

ξένους κατανοητό ότι υπάρχουν οι νόµοι και πρέπει να 

                                                 
218 Εκπρόσωπος Αστυνοµικής ∆ιεύθυνσης Λεµεσού 
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εφαρµόζονται όπως εφαρµόζονται και στις χώρες από τις οποίες 

προέρχονται»219 

 

Μερικοί από τους ερωτηθέντες εκφράστηκαν υπέρ της δηµιουργίας ειδικού σώµατος µε 

την κατάρτιση της Τουριστικής Αστυνοµίας. Στόχος είναι η ενδυνάµωση των 

αστυνοµικών υπηρεσιών στις τουριστικές περιοχές, µε περισσότερο και κατάλληλα 

εκπαιδευµένο προσωπικό.  Η δηµιουργία της Τουριστικής Αστυνοµίας θα δώσει τη 

δυνατότητα εστίασης στα προβλήµατα που άπτονται άµεσα του τουρισµού και 

παράλληλα η παρουσία των αστυνοµικών θα λειτουργεί ανασταλτικά στην εµφάνιση 

παραβατικών συµπεριφορών.    

 

«Όταν όλοι γνωρίζουν πως υπάρχει τουριστική αστυνοµία θα 

είναι πιο συγκρατηµένοι σε όλους τους τοµείς»220  

 

«Μία σωστή δύναµη, τουριστικής αστυνοµίας θα βοηθήσει τα 

µέγιστα»221  

 

Οι αρµοδιότητες της Τουριστικής Αστυνοµίας δεν θα εστιάζονται µόνο στην επιτήρηση 

των τουριστικών περιοχών, µε στόχο την διαφύλαξη της τάξης αλλά θα πρέπει να 

επεκταθεί επίσης σύµφωνα µε τους ερωτηθέντες στην προστασία των ίδιων των 

επισκεπτών. Εκφράστηκε η άποψη πως η Τουριστική Αστυνοµία θα πρέπει να 

καταρτιστεί µε κατάλληλα εκπαιδευµένο ξενόγλωσσο προσωπικό, ούτως ώστε να είναι 

δυνατή η εξυπηρέτηση των ξένων επισκεπτών µε πληροφορίες και διευκολύνσεις.  Μία 

από τις κύριες αρµοδιότητες του συγκεκριµένου σώµατος θα πρέπει να είναι ο έλεγχος 

τουριστικών επιχειρήσεων µε στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση και προστασία των 

τουριστών από φαινόµενα αισχροκέρδειας και εκµετάλλευσης. Κατά συνέπεια, η 

Τουριστική Αστυνοµία θα ήταν υπεύθυνη για την εφαρµογή της ισχύουσας τουριστικής 

νοµοθεσίας στις διάφορες σχετικές επιχειρήσεις. Όσον αφορά την πάταξη των 

φαινόµενων της αισχροκέρδειας και εκµετάλλευσης των ξένων αλλά και των Κυπρίων 

επισκεπτών, απαιτείται όπως αναφέρθηκε, µεγαλύτερη δράση του ΚΟΤ και του 
                                                 
219 ∆άσκαλος ∆ηµοτικού Σχολείου Επαρχίας Πάφου 
220 Εκπρόσωπος Τοπικής Αυτοδιοίκησης Κοινότητας Πέγειας  
221 Εκπρόσωπος Τοπικής Αυτοδιοίκησης Κοινότητας Χλώρακας  
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Υπουργείου Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού, µε την στελέχωση τµηµάτων 

επιθεωρητών για έλεγχο των τιµών των προϊόντων. 

  

«∆εν υπάρχει κάποια υπηρεσία που να λέει το µάξιµουµ για να 

πουληθεί αυτό το προϊόν είναι αυτή η τιµή»222  

 

Όπως διαφάνηκε µέσα από τις προσωπικές συνεντεύξεις, το σηµαντικότερο στοιχείο 

όσον αφορά το ρόλο της Αστυνοµίας στην αντιµετώπιση των αρνητικών επιπτώσεων της 

τουριστικής ανάπτυξης που εµπίπτουν στις αρµοδιότητες της, είναι η εκπαίδευση του 

προσωπικού για την αντιµετώπιση των ξένων επισκεπτών µε διακριτικότητα και 

σεβασµό. Πρέπει να αποφευχθεί η δηµιουργία της εικόνας µίας 

«αστυνοµοκρατούµενης» χώρας, γεγονός που θα ενεργούσε εκφοβιστικά στους ξένους 

επισκέπτες. Το ζητούµενο όπως αναφέρθηκε, είναι η επαρκής αλλά και παράλληλα 

διακριτική αστυνόµευση των τουριστικών περιοχών.  

 

«Στο επίπεδο της αστυνόµευσης κυκλοφορούν µε τις µηχανές, µε 

δερµάτινα ή εµφάνιση τους από µόνη τους σε χώρους 

διασκέδασης προκαλούν την αίσθηση του φόβου και της 

ανασφάλειας. Θα µπορούσε να αλλάξει ο τρόπος που γίνεται η 

αστυνόµευση»223 

 

«∆ιακριτική αστυνόµευση για περισσότερα και καλύτερα 

αποτελέσµατα. Πρέπει να αποφευχθεί να στείλουµε το µήνυµα 

ότι είµαστε ένα κράτος αστυνόµευσης. Η αστυνοµία θα πρέπει µε 

τις ενέργειες της και µε την παρουσία της να έχει αυτή την 

ευαισθησία στη διακριτικότητα ώστε να µην σταλεί το µήνυµα ότι 

είµαστε κράτος τροµοκρατίας.»224  

 

Τα προβλήµατα που προκύπτουν από την επαφή µεταξύ ντόπιων κατοίκων και 

επισκεπτών θα µπορούσαν να προληφθούν, σύµφωνα µε τους ερωτηθέντες, µε τη 
                                                 
222 Ιδιοκτήτης Επιχείρησης Θαλάσσιων Αθληµάτων Επαρχία Πάφου  
223 ∆ιευθυντικό στέλεχος τουριστικού καταλύµατος 5 αστέρων Επαρχία Λεµεσού 
224 Ιδιοκτήτης Εστιατορίου Περιοχή Κάτω Πάφου 
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δηµιουργία ευκαιριών και σηµείων κοινωνικής επαφής µεταξύ κατοίκων και επισκεπτών. 

Ο τουρισµός, όπως αναφέρθηκε και πιο πάνω, θεωρείται µέσο διάδοσης πληροφοριών 

σχετικών µε τα ήθη, τα έθιµα και τον τρόπο ζωής των διαφορετικών πολιτισµών. Οι 

τοπικές αρχές και οι αρµόδιοι φορείς, θα πρέπει να καταβάλουν προσπάθειες 

προώθησης των δυνατοτήτων αυτών του τουρισµού µε τη δηµιουργία ευκαιριών 

συναναστροφής των κατοίκων και των επισκεπτών µε στόχο την καλύτερη 

αλληλοκατανόηση και αλληλοσεβασµό. 

 

«Αν είχαµε κάποιες δοµές π.χ. αθλητικές και ψυχαγωγικές που 

θα εµπλέκονταν και οι τουρίστες θα γινόταν µια προσωπική 

επαφή µεταξύ του ντόπιου και του ξένου (φεστιβάλ)225  

 

«Να υπάρξει µεγαλύτερη κοινωνική επαφή µεταξύ τουρίστα και 

ντόπιου, για να καταλάβει ο ένας την κουλτούρα του άλλου»226  

 

Εισηγήσεις έγιναν από τους ερωτηθέντες και σχετικά µε την προστασία και θωράκιση 

των νέων, κυρίως από ξένα πρότυπα και κώδικες συµπεριφοράς, τα οποία όπως 

αναφέρθηκε οδηγούν σε µερικές περιπτώσεις στην εκδήλωση αντικοινωνικών και 

παραβατικών συµπεριφορών. Απαραίτητη είναι η δηµιουργία, στις τουριστικές περιοχές 

αλλά και ευρύτερα, νέων δραστηριοτήτων και ευκαιριών δηµιουργικής ψυχαγωγίας όπως 

συγκροτήµατα, θεατρικές οµάδες και αθλητικούς συλλόγους.   

 

«Πρέπει να δώσουµε στους νέους µας εναλλακτικούς τρόπους 

διασκέδασης για παράδειγµα να τους ωθήσουµε στον αθλητισµό. 

Αυτά πρέπει να γίνονται από τις τοπικές αρχές, να δηµιουργούν 

οµάδες, οµίλους ούτως ώστε οι νέοι µας να έχουν ασχολίες και 

να µην παρασύρονται σε άσχηµα µονοπάτια»227  

 

Σηµαντική θέση στην προσπάθεια απάµβλυνσης των αρνητικών κοινωνικών 

επιπτώσεων της τουριστικής ανάπτυξης λαµβάνει σύµφωνα µε τους ερωτηθέντες και η 
                                                 
225 Εκπρόσωπος Γραφείου Οικογενειακού Προγραµµατισµού 
226 Εκπρόσωπος Αστυνοµικής ∆ιεύθυνσης Αµµοχώστου 
227 Ιδιοκτήτης Επιχείρησης Θαλάσσιων Αθληµάτων Επαρχία Λεµεσού 
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σωστή ενηµέρωση όλων των εµπλεκόµενων φορέων και ατόµων. Η ενηµέρωση θα 

πρέπει να πραγµατοποιείται σε τρία επίπεδα: ενηµέρωση των ντόπιων κατοίκων, των 

επισκεπτών αλλά και των εργαζοµένων στην τουριστική βιοµηχανία.  

 

Όσον αφορά τους εργαζοµένους στην τουριστική βιοµηχανία, η ενηµέρωση και 

παράλληλα η επιµόρφωση θα πρέπει να εστιάζεται σε θέµατα σωστής αντιµετώπισης 

των επισκεπτών και αναβάθµισης των προσφερόµενων υπηρεσιών. Θα πρέπει να 

εξασφαλιστεί η άρτια επαγγελµατική κατάρτιση των εργαζοµένων, ούτως ώστε να 

διασφαλίζεται η υψηλή ποιότητα παροχής υπηρεσιών. Παράλληλα µε τις απαραίτητες 

τεχνικές και θεωρητικές γνώσεις, θα πρέπει να παρέχονται στους εργαζοµένους 

σεµινάρια σωστής αντιµετώπισης των τουριστών µε στόχο να µεταφερθεί η έννοια και η 

σηµασία της τουριστικής συνείδησης. Ο τουρίστας πρέπει να αντιµετωπίζεται ως άτοµο 

µε προσωπικές ανάγκες και αντιλήψεις, ο οποίος ως επισκέπτης στο νησί µας, χρήζει 

της ανάλογης φιλοξενίας και σεβασµού. Στόχος είναι η πάταξη φαινόµενων 

εκµετάλλευσης των τουριστών, φαινόµενο το οποίο βλάπτει και άµεσα το ίδιο το 

τουριστικό µας προϊόν. Εισήγηση έγινε τόσο για εισαγωγή µαθηµάτων τουριστικής 

συνείδησης στα εκπαιδευτικά προγράµµατα, των ιδρυµάτων που παρέχουν κατάρτιση 

στον τουριστικό τοµέα, όσο και για  δηµιουργία Ακαδηµίας Τουρισµού, ένα σχέδιο το 

οποίο πρόβαλαν διάφοροι τουριστικοί φορείς.  Τα προγράµµατα και σεµινάρια 

ενηµέρωσης θα πρέπει να απευθύνονται, τόσο στους άµεσα όσο και στους έµµεσα 

εργοδοτούµενους στην τουριστική βιοµηχανία. 

 

«Πρέπει να δηµιουργηθεί η ακαδηµία τουρισµού και µάλιστα 

σύντοµα. Αυτό που χρειάζεται είναι µία γενική εκπαίδευση. Ο 

τουρισµός εξαρτάται από τον οδηγό ταξί που θα παραλάβει τον 

τουρίστα από το αεροδρόµιο και θα δηµιουργήσει τις πρώτες 

εντυπώσεις αλλά και από το γκαρσόνι που θα εξυπηρετήσει τον 

τουρίστα.»228  

 

Η ιδέα της τουριστικής συνείδησης θα πρέπει να προωθηθεί και σε τοπικό επίπεδο, 

στους ντόπιους κατοίκους των ανεπτυγµένων περιοχών αλλά και σε εθνικό επίπεδο µιας 

                                                 
228 Εκπρόσωπος Παγκύπριου Συνδέσµου Ιδιοκτητών Κέντρων Αναψυχής 
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και σύµφωνα µε τους ερωτηθέντες ο τουρισµός είναι ένας τοµέας που επηρεάζει άµεσα 

ή έµµεσα την ζωή όλων των κατοίκων του νησιού. Η ανάπτυξη της τουριστικής 

συνείδησης στην αντίληψη των κατοίκων, θα βοηθήσει στην καλυτέρευση των σχέσεων 

µεταξύ κατοίκων και επισκεπτών και στην απάµβλυνση τυχών προβληµάτων που 

προκύπτουν από αυτή την επαφή.   

 

«Ο ΚΟΤ µπορεί να βοηθήσει. Να κάνει κάποια σεµινάρια για να 

εξηγεί στους ντόπιους πώς να συµπεριφερόµαστε στους 

τουρίστες, Αυτό που χρειάζεται είναι η διαφώτιση, για να µην 

παίρνουµε τα κακά από τους τουρίστες»229 

 

Την ενηµέρωση των ντόπιων κατοίκων θα µπορούσε να αναλάβει ο ΚΟΤ µέσω της 

διοργάνωσης σεµιναρίων, αλλά και άλλοι κοινωνικοί φορείς. Μέσα από τα σεµινάρια ή 

τις εκστρατείες ενηµέρωσης, θα µπορούσε να µεταφερθεί το µήνυµα στο κοινωνικό 

σύνολο των ωφεληµάτων που προσφέρει ο τουρισµός στο νησί µας µε στόχο την 

συνεργασία όλων για τη διασφάλιση και αειφορία του τοµέα. Παράλληλα, οι κοινωνικοί 

φορείς θα πρέπει σύµφωνα µε τους ερωτηθέντες να εστιάζονται στην ενηµέρωση των 

κατοίκων, µε σκοπό τη δηµιουργία συλλογικής συνείδησης και του ελέγχου-

αυτοπροστασίας από πρακτικές, οι οποίες δεν συνάδουν µε τους κώδικες συµπεριφοράς 

της κυπριακής κοινωνίας, για αποφυγή φαινόµενων µιµητισµού και ξενοµανίας.  

 

«Ίσως ο ΚΟΤ να µπορούσε να διοργανώνει κάποια σεµινάρια, 

οµιλίες ή αφίσες στους δρόµους για να ευαισθητοποιήσει τους 

κατοίκους µιας περιοχής να αναδεικνύει τα θετικά στοιχεία του 

τουρισµού»230 

 

 «Εµείς σαν εκπαιδευτικοί πρέπει να µάθουµε στα παιδιά µας την 

ιστορία και τον πολιτισµό τους, να αγαπήσουν την πατρίδα τους 

και να σέβονται τους ξένους»231  

 
                                                 
229 Εκπρόσωπος Τοπικής Αυτοδιοίκησης Κοινότητας Κελοκέδαρων  
230 ∆ασκάλα ∆ηµοτικού Σχολείου Επαρχίας Πάφου 
231 ∆ασκάλα ∆ηµοτικού Σχολείου Επαρχίας Πάφου 
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Η ενηµέρωση των ξένων επισκεπτών, θα πρέπει να στοχεύει στην κατανόηση των 

ιδιαιτεροτήτων  της κυπριακής κουλτούρας και πολιτισµού, να µεταφέρει το µήνυµα της 

ανάγκης σεβασµού του τόπου υποδοχής και των κατοίκων, συµπεριλαµβανοµένου του 

φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, των ηθών και εθίµων µας. Η διαµονή των 

επισκεπτών στο νησί δεν θα πρέπει να αποτελεί µία αρνητική παρέµβαση στις δοµές και 

στους κώδικες συµπεριφοράς της κυπριακής κοινωνίας, αλλά µία ευκαιρία γνωριµίας, 

αλληλοεκτίµησης, αλληλοεπίδρασης  και ανταλλαγής θετικών εµπειριών και αντιλήψεων. 

 

«Να ενηµερώνονται οι τουρίστες µε κάποιο τρόπο, να σέβονται 

την Κύπρο και τους Κύπριους. Όπως σέβονται την δική τους 

χώρα»232 

 

4.9. ΚΥΡΙΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΈΡΕΥΝΑΣ 

4.9.1. Η Κυπριακή Κοινωνία Σήµερα 

Σε αυτό το κεφάλαιο παρατίθενται τα κυριότερα συµπεράσµατα όσον αφορά τις 

αντιλήψεις και τις απόψεις των ερωτηθέντων για τις παραδοσιακές αξίες, τα ήθη και 

έθιµα της Κυπριακής κοινωνίας. Το τρίπτυχο  «Πατρίς-Θρησκεία-Οικογένεια» θεωρείται 

ως ο πυλώνας στήριξης και διαφύλαξης της κυπριακής κοινωνίας, έχοντας διαδραµατίσει 

σύµφωνα µε τους ερωτηθέντες, σηµαντικό ρόλο στην διαχρονική διαµόρφωση της 

κοινωνικής µας συνείδησης και των ηθικών αξιών του κοινωνικού συνόλου.  Η οικογένεια 

ως θεσµός, αντιπροσωπεύει το κύτταρο της κοινωνικής συµβίωσης και 

κοινωνικοποίησης, ενώ παράλληλα η θρησκεία αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της 

εθνικής µας ταυτότητας, της ιστορίας της Κύπρου και του Ελληνισµού. 

 

Η οικογένεια θεωρείται ως µία µικρή κοινωνία, η οποία αντικατοπτρίζει τις εξελίξεις της 

ευρύτερης κοινωνίας, επηρεαζόµενη εξίσου όπως το γενικότερο κοινωνικό σύνολο 

θετικά και αρνητικά από εξωγενείς παράγοντες. Κατ΄ επέκταση, τα τελευταία χρόνια 

έχουν παρατηρηθεί κάποιες θετικές και αρνητικές µεταβολές, τόσο στον ιστό όσο και 

στον κώδικα επικοινωνίας µεταξύ των µελών της Κυπριακής οικογένειας. Ιδιαίτερα θετικά 

αξιολογήθηκε η αλλαγή που παρατηρείται στις επικοινωνιακές σχέσεις µεταξύ των 

                                                 
232 ∆ιευθυντής Τουριστικού Καταλύµατος 3 Αστέρων Επαρχία Λεµεσού 



ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΙΣ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ –  ΤΕΛΙΚΗ ΈΚΘΕΣΗ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ   

 

151
 

µελών της οικογένειας, µεταξύ συζύγων και γονιών και παιδιών. Η απόρριψη της 

πατριαρχικής νοοτροπίας και της αυστηρής ιεράρχησης των ρόλων του πατέρα και της 

µητέρας, αλλά και η ένταξη της γυναίκας στην αγορά εργασίας, επέφερε µία ελευθερία 

στην ενδοοικογενειακή επικοινωνία, η οποία χαρακτηρίζεται όπως αναφέρθηκε από 

διαχυτικότητα και ελευθερία της έκφρασης. Από τους ερωτηθέντες, δόθηκε ιδιαίτερη 

βαρύτητα στην ανάγκη διασφάλισης στενών υγιών οικογενειακών δεσµών, οι οποίοι θα 

λειτουργήσουν ως βάση για την µετέπειτα κοινωνική εξέλιξη κυρίως των παιδιών. Η 

εξέλιξη των κοινωνικών δοµών όµως επέφερε όπως αναφέρθηκε και αρνητικές 

επιπτώσεις στις διαπροσωπικές σχέσεις των µελών της οικογένειας. Ο διαθέσιµος 

χρόνος για κοινές δραστηριότητες, για επαφή και επικοινωνιακή ανταλλαγή έχει µειωθεί 

γεγονός που χαρακτηρίστηκε ιδιαίτερα αρνητικά.  

 

Όσον αφορά το ρόλο που θα έπρεπε να διαδραµατίζει η εκκλησία και η θρησκεία στην 

προσωπική και κοινωνική ζωή των Κυπρίων, υπάρχει όπως διαφάνηκε µία οµοφωνία 

µεταξύ των ερωτηθέντων. Ο Ορθόδοξος Χριστιανισµός πρεσβεύει την «αλληλοβοήθεια», 

την «αγάπη» και την «αλληλοεκτίµηση», αξίες οι οποίες ανάγονται σε κοινωνικά 

πανανθρώπινες αξίες και είναι σε θέση να δώσουν τις βάσεις για µία υγιή κοινωνική 

συµβίωση.  Οι απόψεις διίστανται στο κατά πόσον οι Κύπριοι είναι θρήσκοι, κατά πόσον 

η θρησκεία αποτελεί βίωµα και αναπόσπαστο µέρος της ζωής τους. 

 

Γενικότερα όπως αναφέρθηκε, παρατηρούνται αλλαγές τόσο στο βαθµό συνοχής των 

πιο πάνω θεσµών µε την παραδοσιακή τους µορφή  όσο και στο βαθµό σύνδεσης του 

κοινωνικού συνόλου µε τους πιο πάνω θεσµούς. Η απελευθέρωση της γυναίκας µε την 

ένταξη της στην αγορά εργασίας, η βελτίωση των διαπροσωπικών σχέσεων µεταξύ των 

µελών της οικογένειας συγκαταλέγονται στις θετικές αλλαγές και διαφοροποιήσεις που 

έχουν παρατηρηθεί. Παράλληλα όµως, παρατηρείται µία γενικότερη τάση του κοινωνικού 

συνόλου προς τον καταναλωτισµό και εστίαση στα υλικά αγαθά. Το χρήµα, η καριέρα, η 

απόκτηση καταναλωτικών αγαθών συµβόλων της οικονοµικής ευµάρειας, είναι, όπως 

υποστήριξαν µερικοί ερωτηθέντες, πλέον τα κύρια χαρακτηριστικά της Κυπριακής 

κοινωνίας. 

 

Ως µία από τις αιτίες για την εµφάνιση του πιο πάνω φαινόµενου, αναφέρθηκε η 

απότοµη τουριστική ανάπτυξη στην Κύπρο µετά την εισβολή, η οποία επηρέασε 
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κοινωνικοοικονοµικά συγκεκριµένες περιοχές της ελεύθερης Κύπρου. Τον κυριότερο 

ρόλο όµως, διαδραµατίζουν σύµφωνα µε τους ερωτηθέντες, τα ΜΜΕ και κυρίως η 

τηλεόραση, τα οποία επηρεάζουν αρνητικά την σύνδεση του κοινωνικού συνόλου µε τις 

παραδοσιακές αξίες της Κυπριακής κοινωνίας, µε την προβολή ξένων προτύπων και 

κώδικα συµπεριφοράς. Ιδιαίτερα επιρρεπής στην αρνητική, όπως χαρακτηρίστηκε 

επίδραση της τηλεόρασης είναι οι νέοι. 

 

Όσον αφορά τη µελλοντική πορεία της Κυπριακής κοινωνίας εκφράστηκαν διάφορες 

απόψεις. Μερικοί από τους ερωτηθέντες εκφράστηκαν µε αισιοδοξία, δηλώνοντας πως 

τυχών αποµάκρυνση της κοινωνίας µας από παραδοσιακές αξίες και θεσµούς είναι 

παροδική. Μερικοί από τους ερωτηθέντες ήταν περισσότερο απαισιόδοξοι, θεωρώντας 

την αποµάκρυνση των νέων από τις παραδοσιακές αξίες της κυπριακή κοινωνίας ως 

δεδοµένη. Πολλές από τις παραδοσιακές αξίες της κυπριακής κοινωνίας (όπως η αξία 

της θρησκευτικότητας, η αξία των παραδόσεων κ.τ.λ.), έχουν φθαρεί  σύµφωνα µε 

µερικούς από τους ερωτηθέντες και έχουν αλλοιωθεί σε σηµείο που όχι µόνο 

αµφισβητείται το κυριότερο χαρακτηριστικό τους, δηλαδή η µονιµότητα τους, αλλά 

διαπιστώνεται η πλήρης εξαφάνισή τους. 

 

Σε παράλληλα επίπεδα κινήθηκαν και οι απόψεις των ερωτηθέντων όσον αφορά την 

εξέλιξη των παραδοσιακών ηθών και εθίµων. Τα «ήθη και έθιµα» ορίζονται ως ο 

εσωτερικός κόσµος ενός λαού, δηλαδή τα πιστεύω και οι αξίες του, και  οι εξωτερικές 

εκδηλώσεις του σε διάφορες καθηµερινές αλλά και ιδιαίτερες περιστάσεις. Όπως 

ανέφεραν οι ερωτηθέντες, µερικά παραδοσιακά ήθη και έθιµα όπως πανηγύρια, 

δηµοτικά τραγούδια, χοροί κλπ έχουν παραµεληθεί γιατί δεν συµβαδίζουν µε τις τάσεις 

και τις εξελίξεις που διαγράφονται στη σύγχρονη κοινωνία. Τα παραδοσιακά ήθη και 

έθιµα δεν αποτελούν πλέον αναπόσπαστο µέρος της καθηµερινής µας ζωής µε 

αποτέλεσµα να χάνεται η επαφή της νεολαίας µε αυτά. Η επαφή των Κυπρίων µε ξένα 

ήθη και έθιµα, είτε µέσω των ταξιδιών σε άλλες χώρες είτε µέσω της τηλεόρασης και του 

ίντερνετ άλλαξαν τον εθιµοτυπικό χαρακτήρα µερικών εθίµων. Παραδοσιακές 

εκδηλώσεις, χοροί τραγούδια και εορτές συχνά παρουσιάζονται ως θέαµα, ως µέσο 

διασκέδασης, χάνοντας την βαθύτερη ιστορική και πολιτιστική έννοια που κατέχουν.  Οι 

διάφορες εκφράσεις της λαογραφικής µας παράδοσης σε αυτές τις περιπτώσεις δεν 

αντιµετωπίζεται από τους συµµετέχοντες και τους παρευρισκόµενους ως βίωµα, αλλά 
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σαν θεατρική παράσταση. Αυτό γίνεται εντονότερο στις περιπτώσεις όπου παραδοσιακά 

ήθη και έθιµα παρουσιάζονται στους τουρίστες. Σε συνάρτηση µε τα πιο πάνω, η 

αντίληψη που επικρατεί, είναι ότι η εξωτερική έκφραση των παραδοσιακών ηθών και 

εθίµων θα αλλοιωθεί περαιτέρω ενσωµατώνοντας ξένα στοιχεία.   

 

4.9.2. Θετικές και Αρνητικές Επιπτώσεις της Τουριστικής Ανάπτυξης  

Στον πιο κάτω πίνακα παρατίθενται συγκεντρωτικά τα αποτελέσµατα και τα 

συµπεράσµατα από την ποιοτική έρευνα µεταξύ των Κοινωνικών Φορέων και των 

Φορέων της Τουριστικής Βιοµηχανίας όσον αφορά τις θετικές και αρνητικές επιπτώσεις 

της Τουριστικής Ανάπτυξης και τα µέτρα πρόληψης και αντιµετώπισης που θα 

µπορούσαν να ληφθούν.  

 

 
ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΜΕΤΡΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ/ 

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΘΕΤΙΚΩΝ 
ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 

Εισροή ξένου συναλλάγµατος  Περαιτέρω ορθολογιστική 
αξιοποίηση εσόδων για 
προώθηση αναπτυξιακών 
έργων και έργων κοινής 
ωφέλειας   

Οικονοµική ενίσχυση σε εθνικό, 
περιφερειακό και τοπικό επίπεδο 

Παροχή περαιτέρω κινήτρων για 
την ανάπτυξη της ιδιωτικής 
επενδυτικής πρωτοβουλίας  

 Μέτρα προώθησης της 
γεωγραφικής αποκέντρωσης 
της τουριστικής ανάπτυξης 
µέσω της αξιοποίησης της 
ενδοχώρας 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

 Λήψη µέτρων για επιµήκυνση 
της τουριστικής περιόδου µέσω 
της ανάπτυξης νέων τµηµάτων 
αγοράς 

∆ηµιουργία θέσεων εργασίας  Λήψη µέτρων για επιµήκυνση 
της τουριστικής περιόδου µέσω 
της ανάπτυξης νέων τµηµάτων 
αγοράς, µε στόχο την 
διασφάλιση των θέσεων 
εργασίας  

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 

Αποτροπή οικονοµικής 
µετανάστευσης από την ύπαιθρο 
στα αστικά κέντρα  

Ενδυνάµωση της τουριστικής 
ανάπτυξης στις περιοχές της 
υπαίθρου π.χ. Αγροτουρισµός 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟ∆ΟΧΗΣ Ενδυνάµωση της τοπικής 
οικονοµίας  

Αξιοποίηση των εσόδων για 
προώθηση αναπτυξιακών 
έργων, τα οποία δεν θα 
ωφελούν µόνο τους τουρίστες 
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ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΜΕΤΡΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ/ 
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΘΕΤΙΚΩΝ 

ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 
 Παροχή περαιτέρω κινήτρων για 

την ανάπτυξη της ιδιωτικής 
επενδυτικής πρωτοβουλίας µε 
στόχο την ενδυνάµωση της 
τοπικής οικονοµίας  

Ο Τουρισµός αποτελεί µέσο 
ευαισθητοποίησης των κατοίκων 
και των τοπικών αρχών για 
διαφύλαξη και αναβάθµιση της 
συνολικής εικόνας της 
κοινότητας 

 

 

Παροχή κινήτρων για διατήρηση 
και αξιοποίηση της πολιτιστικής 
κληρονοµιάς των κοινοτήτων 
υποδοχής    

 

∆ηµιουργία υποδοµών  για 
ανάπτυξη περαιτέρω 
τουριστικών τµηµάτων αγοράς , 
οι οποίες  συµβάλουν 
ταυτόχρονα και στην 
αναβάθµιση του βοιωτικού 
επιπέδου των ντόπιων κατοίκων  
(π.χ. αθλητικές εγκαταστάσεις)  

Ορθολογιστική τουριστική 
ανάπτυξη περαιτέρω περιοχών 
της υπαίθρου. Άµεσα 
συνδεδεµένη η διαχείριση και η 
πολιτική προώθησης του 
τουριστικού µας προϊόντος   

Αύξηση της αξίας της γης και 
των ακινήτων παρέχοντας 
περισσότερες ευκαιρίες στους 
κατοίκους για ιδίαν 
εκµετάλλευση της γης  

Τήρηση των πολεοδοµικών 
σχεδίων για ορθολογιστική 
εκµετάλλευση της γης  

Στις τουριστικά ανεπτυγµένες 
περιοχές ο τουρισµός δρα 
ανασταλτικά στο φαινόµενο της 
αστυφιλίας  

Περαιτέρω ανάπτυξη των 
περιοχών της ενδοχώρας  

∆ΗΜΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ 

Επένδυση σε ακίνητα και 
απόκτηση «δεύτερης κατοικίας» 
από µη µόνιµους κατοίκους 
ενδυναµώνοντας την τοπική 
οικονοµία 

 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΙ 
ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ 

Ο τουρισµός ως µέσο διάδοσης 
πληροφοριών σχετικών µε τα 
ήθη, τα έθιµα και τον τρόπο 
ζωής των διαφορετικών 
πολιτισµών του πλανήτη 
µας,συνεισφέροντας θετικά στην 
γνωριµία των λαών 

∆ηµιουργία περαιτέρω 
ευκαιριών κοινωνικής επαφής 
µεταξύ ντόπιων κατοίκων και 
επισκεπτών µε στόχο την 
καλύτερη αλληλοκατανόηση και 
αλληλοσεβασµό. π.χ. 
πολιτιστικές και αθλητικές 
εκδηλώσεις  

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ Η τουριστική ανάπτυξη δίνει τη 
δυνατότητα στις τοπικές αρχές 
και φορείς αλλά και σε ιδιώτες, 
να διατηρήσουν, να 
αξιοποιήσουν και να αναπτύξουν 
την πολιτιστική κληρονοµιά του 
τόπου υποδοχής µέσω της 
πραγµατοποίησης µιας σειράς 
έργων που σχετίζονται άµεσα ή 
έµµεσα µε τον τουρισµό. 
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ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΜΕΤΡΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ/ 
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΘΕΤΙΚΩΝ 

ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 
Ειδικά τµήµατα αγοράς όπως ο 
Αγροτουρισµός προωθούν την 
διατήρηση της αρχιτεκτονικής 
κληρονοµιάς µε την αξιοποίηση 
για τουριστικούς σκοπούς   

 

∆ιατήρηση και αναβίωση 
παραδοσιακών επαγγελµάτων 
και προϊόντων 

Περαιτέρω αξιοποίηση µε στόχο 
τον εµπλουτισµό του 
τουριστικού µας προϊόντος  

Παροχή ευκαιριών προβολής 
του εθνικού  προβλήµατος  

Κατάλληλη ενηµέρωση των 
ξένων επισκεπτών 

Τα οικονοµικά οφέλη του 
τουρισµού δίνουν κίνητρα στις 
τοπικές αρχές για διατήρηση του 
φυσικού περιβάλλοντος π.χ. 
µονοπάτια της φύσης  

Οργάνωση ενηµερωτικών 
εκστρατειών για την αξία και την 
ορθολογιστική διαχείριση των 
φυσικών οµορφιών του νησιού 

 Προώθηση ανάπτυξης 
εναλλακτικών και ήπια 
περιβαλλοντικά µορφών 
τουρισµού όπως ο Περιπατικός 
Τουρισµός και ο  
Αγροτουρισµός 

ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

Προβολή των φυσικών 
οµορφιών στους ντόπιους 
κατοίκους µε αποτέλεσµα την 
ευαισθητοποίηση και εδραίωση 
της περιβαλλοντικής συνείδησης 

 

Ανταλλαγή απόψεων, 
κατανόηση και διάδοση νέων 
ιδεών και αντιλήψεων.  

Προώθηση περαιτέρω 
ευκαιριών κοινωνικής επαφής 
µεταξύ ντόπιων κατοίκων και 
επισκεπτών 

ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΚΑΤΟΙΚΩΝ 
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ 

ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ 

Η επαφή των ντόπιων κατοίκων 
µε τους ξένους επισκέπτες 
δύναται να ευαισθητοποιήσει 
τους ντόπιους κατοίκους σε 
θέµατα όπως περιβαλλοντική 
συνείδηση, κοινωνική 
συµπεριφορά και διαγωγή.   
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ΤΟΜΕΑΣ ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ/ 

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ 
Ετεροβαρής εξάρτηση της 
οικονοµίας από τον Τουρισµό 

Παράλληλη και ισόρροπη 
ανάπτυξη και άλλων τοµέων της 
οικονοµίας 

 Λήψη µέτρων για  επιµήκυνση 
της τουριστικής περιόδου  µέσω 
της ανάπτυξης νέων τµηµάτων 
αγοράς 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

Άνιση κατανοµή των εσόδων 
από των τουρισµό 

Λήψη µέτρων για κατανοµή του 
τουριστικού ρεύµατος και 
ανάπτυξη της ενδοχώρας 

Μετατόπιση του εργατικού 
δυναµικού από αγροτικές 
δραστηριότητες  σε 
δραστηριότητες της τουριστικής 
βιοµηχανίας 

Προώθηση και ανάπτυξη 
εναλλακτικών µορφών τουρισµού 
για την διατήρηση παραδοσιακών 
επαγγελµάτων και προϊόντων 

Εποχικός χαρακτήρας της 
εργοδότησης στην τουριστική 
βιοµηχανία 

Λήψη µέτρων για  επιµήκυνση 
της τουριστικής περιόδου  µέσω 
της ανάπτυξης νέων τµηµάτων 
αγοράς 

Οι συνθήκες εργασίας στην 
τουριστική βιοµηχανία δύναται 
να δηµιουργούν προβλήµατα 
τόσο σε προσωπικό όσο και σε 
οικογενειακό επίπεδο των 
εργαζοµένων 

Επίβλεψη των συνθηκών 
εργασίας στην τουριστική 
βιοµηχανία 

Εξάρτιση ενός µεγάλου µέρος 
του εργατικού δυναµικού της 
Κύπρου από τον τουρισµό 

Παράλληλη και ισόρροπη 
ανάπτυξη και άλλων τοµέων της 
οικονοµίας 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 

 Λήψη µέτρων για  επιµήκυνση 
της τουριστικής περιόδου  µέσω 
της ανάπτυξης νέων τµηµάτων 
αγοράς 

Εκποίησης της γης µε σκοπό την 
εκµετάλλευση της για την 
δηµιουργία κυρίως τουριστικών 
καταλυµάτων 

Επίβλεψη τήρησης των 
ρυθµιστικών πολεοδοµικών 
µέτρων 

Εκποίησης γης µε σκοπό την 
εκµετάλλευση τους για την 
δηµιουργία κυρίως τουριστικών 
καταλυµάτων ή/και τουριστικών 
εγκαταστάσεων 

∆ηµιουργία και τήρηση 
πολεοδοµικών σχεδίων 

 Παροχή κινήτρων για ισόρροπη 
και ορθολογιστική εκµετάλλευση 
της γης  

ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟ∆ΟΧΗΣ 

 Ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση 
των κατοίκων για την αξία και την 
σηµασία του φυσικού 
περιβάλλοντος  

∆ΗΜΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ Επένδυση σε ακίνητα και 
απόκτηση «δεύτερης κατοικίας» 
από µη µόνιµους κατοίκους 
αλλοιώνοντας ετεροβαρώς τα 
δηµογραφικά χαρακτηριστικά 
της κοινότητας  
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ΤΟΜΕΑΣ ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ/ 
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ 

Εµφάνιση φαινόµενων 
µιµητισµού και ξενοµανίας 
κυρίως ανάµεσα στη νεολαία  

∆ηµιουργία συλλογικής 
συνείδησης και ελέγχου-
αυτοπροστασίας από πρακτικές 
οι οποίες δεν συνάδουν µε τον 
κώδικα συµπεριφοράς της 
κυπριακής κοινωνίας για 
αποφυγή φαινόµενων µιµητισµού 
και ξενοµανίας. Εµπλοκή 
κοινωνικών φορέων όπως 
εκκλησία, σχολεία κ.α. 

Το φαινόµενο του µιµητισµού 
επεκτείνεται  και στα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά του τοπικού 
πολιτισµού και κουλτούρας µε 
αποτέλεσµα και την απαξίωση 
του ίδιου του τουριστικού 
προϊόντος 

Παροχή κινήτρων για διατήρηση 
της πολιτιστικής και 
αρχιτεκτονικής κληρονοµιάς  

 Οργάνωση ενηµερωτικών 
εκστρατειών στους ντόπιους 
κατοίκους και στις τοπικές αρχές 
για την αξία και σηµασία της 
πολιτιστικής κληρονοµιάς  

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΙ 
ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ 

Ο επαγγελµατικός 
προσανατολισµός των νέων στις 
τουριστικά ανεπτυγµένες 
περιοχές επικεντρώνεται στον 
τουριστικό τοµέα,  
αποπροσανατολίζοντας  τους 
νέους από τις σπουδές και τις 
σχολικές δραστηριότητες. 

Εµπλοκή κοινωνικών φορέων για 
καθοδήγηση της νεολαίας  

Ο τουρισµός ως µέσο 
µεταφοράς ναρκωτικών στο νησί 

Επαρκής αλλά και παράλληλα 
διακριτική αστυνόµευση των 
τουριστικών περιοχών.  

 Αυστηρότερη επιτήρηση τήρησης 
των νόµων και κανονισµών που 
διέπουν τη λειτουργία των 
νυκτερινών κέντρων 

 ∆ηµιουργία στις τουριστικές 
περιοχές αλλά και ευρύτερα νέων 
δραστηριοτήτων και ευκαιριών 
δηµιουργικής ψυχαγωγίας όπως 
συγκροτήµατα, θεατρικές οµάδες 
και αθλητικούς συλλόγους 

Ανάπτυξη της αισχροκέρδειας  ∆ηµιουργία ειδικού σώµατος της 
Τουριστικής Αστυνοµίας µε στόχο 
τη διαφύλαξη της τάξης αλλά και 
της προστασίας των ιδίων των 
επισκεπτών 

ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 

 Μεγαλύτερη εµπλοκή του ΚΟΤ 
και του Υπουργείου Εµπορίου, 
Βιοµηχανίας και Τουρισµού µε τη 
στελέχωση τµηµάτων 
επιθεωρητών για έλεγχο των 
τιµών των προϊόντων 
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ΤΟΜΕΑΣ ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ/ 
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ 

 Ενηµέρωση και επιµόρφωση των 
εργαζοµένων στην τουριστική 
βιοµηχανία µε στόχο την 
εδραίωση της Τουριστικής 
Συνείδησης  

 Οργάνωση εκπαιδευτικών 
προγραµµάτων στους άµεσα και 
έµµεσα εργαζόµενους στην 
Τουριστική Βιοµηχανία και 
δηµιουργία της Ακαδηµίας 
Τουρισµού 

Αλλοίωση του παραδοσιακού 
χαρακτήρα µε  αντιαισθητικά 
κτίσµατα και αλλοιώσεις του 
οπτικού πεδίου από τις 
ανεξέλεγκτου τύπου και 
µεγέθους διαφηµιστικές 
ξενόγλωσσες πινακίδες 

Οργάνωση εκστρατειών 
ενηµέρωσης για ενδυνάµωση 
στην συνείδηση των κατοίκων και 
των επισκεπτών της αξίας της 
παραδοσιακής κληρονοµιάς µας  

 
 Ανάπτυξη ειδικών τµηµάτων 

αγοράς για προώθηση και 
ορθολογιστική εκµετάλλευση της 
πολιτιστικής κληρονοµιάς όπως 
Αγροτουρισµός, Πολιτιστικός 
Τουρισµός κ.α.  

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ 
ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ 

 Ανάλυση και αξιολόγηση της 
υφιστάµενης εικόνας της 
αρχιτεκτονικής και πολιτιστικής 
κληρονοµιάς µε στόχο την 
εξεύρεση πιθανών στοιχείων για 
αξιοποίηση,  διατήρηση και 
προώθηση από τους 
εµπλεκόµενους φορείς  

Απώλεια παραθαλάσσιων 
περιοχών µε σκοπό την 
εκµετάλλευση τους για τη 
δηµιουργία τουριστικών 
εγκαταστάσεων 

Ανάπτυξη περιοχών της 
ενδοχώρας µέσω νέων τµηµάτων 
αγοράς. Άµεσα συνδεδεµένη η 
γενικότερη διαχείριση και 
προώθηση του τουριστικού µας 
προϊόντος 

 Οργάνωση ενηµερωτικών 
εκστρατειών µε στόχο την 
εδραίωση περιβαλλοντικής 
συνείδησης στους ντόπιους 
κατοίκους και στους επισκέπτες  

 Οριζόντια εφαρµογή της  
περιβαλλοντικής πολιτικής σε 
όλους τους αναπτυξιακούς και 
οικονοµικούς τοµείς 

 Εµπλοκή στην λήψη αποφάσεων 
περιβαλλοντικών οργανώσεών 
όσο και ενδιαφερόµενων 
οργανωµένων συνόλων 

ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

Υπερσυγκέντρωση τουριστών σε 
ορισµένες περιοχές µε 
αποτέλεσµα  σοβαρές 
περιβαλλοντικές επιβαρύνσεις και 
απώλειες 

∆ιανοµή του τουριστικού 
ρεύµατος σε ευρεία γεωγραφική 
κλίµακα µέσω της ανάπτυξης 
εναλλακτικών µορφών τουρισµού 
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ΤΟΜΕΑΣ ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ/ 
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ 

 Ανάπτυξη περιβαλλοντικά ήπιων 
µορφών τουρισµού όπως 
Αγροτουρισµός, Περιπατικός 
Τουρισµός κ.α.  

∆υσµενής αντιµετώπιση των 
Κυπρίων παραθεριστών σε 
σύγκριση µε τους ξένους 
επισκέπτες  

Οργάνωση σεµιναρίων για τους 
εργοδοτούµενους στην τουριστική 
βιοµηχανία για αύξηση της 
ποιότητας των υπηρεσιών και 
εδραίωση της τουριστικής 
συνείδησης  

Αρνητική επίδραση των ξένων 
επισκεπτών στις αξίες και την 
κοινωνική συµπεριφορά κυρίως 
των νέων 

 

Οργάνωση εκστρατειών 
ενηµέρωσης των ξένων 
επισκεπτών µε στόχο την 
κατανόηση και σεβασµό των 
ιδιαιτεροτήτων  της κυπριακής 
κουλτούρας και πολιτισµού  

 Εµπλοκή κοινωνικών φορέων 
όπως εκκλησία και σχολεία για 
θωράκιση των νέων από τις 
επιρροές ξένων προτύπων και 
κώδικα συµπεριφοράς  

ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΚΑΤΟΙΚΩΝ 
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ 

ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ 

Μεµονωµένα περιστατικά 
προστριβών και συγκρούσεων 
µεταξύ κατοίκων και τουριστών, 
κυρίως µετά από κατανάλωση 
αλκοόλ στα κέντρα και χώρους 
διασκέδασης 

Έλεγχος ωραρίου λειτουργίας 
κέντρων διασκέδασης  
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5. Ανάλυση Στρατηγικών Πλεονεκτηµάτων, Αδυναµιών, Απειλών και 
Ευκαιριών 

 
Πιο κάτω παρατίθεται παραστατικά η Ανάλυση Στρατηγικών Πλεονεκτηµάτων, 

Αδυναµιών, Απειλών και Ευκαιριών. 
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1.Προσέλκυση «φτηνού» µη ποιοτικού
Τουρισµού
2. Έλλειψη επαρκούς αστυνόµευσης
3. Αντικοινωνικοί όροι εργασίας
4. Περιβαλλοντικές επιπτώσεις
5. Εκπαίδευση και Ανάπτυξη

προσωπικού.
6. Έλλειψη καθορισµού ∆εικτών
Παρακολούθησης.

7. Άνιση γεωγραφική κατανοµή των
κοινωνικοοικονοµικών οφελών
8. Εποχικός χαρακτήρας της εργοδότη-
σης στην τουριστική βιοµηχανία
9. Προστριβές µεταξύ ντόπιων
Κατοίκων και τουριστών µετά από
καταµάλωση αλκοόλ
10. Εργοδότηση Φτηνού ξένου
εργατικού δυναµικού

1. Ενδυνάµωση της οικονοµίας σε εθνικό
και τοπικό επίπεδο
2. Καταπολέµηση της αστυφιλίας
3. ∆ιάδοση πληροφοριών σχετικά µε τα
ήθη, τα έθιµα και των τρόπο ζωής
διαφόρων πολιτισµών
4. Ανταλλαγή απόψεων, κατανόηση και
διάδοση νέων ιδεών και αντιλήψεων

1. Ευαισθητοποίηση των κατοίκων και
τοπικών αρχών για διαφύλαξη και ανα-
βάθµιση του φυσικού και πολιτιστικού
Περιβάλλοντος
2. Αξιοποίηση και αναβίωση της αρχιτεκτο-
νικής κληρονοµιάς
3. Αναβίωση παραδοσιακών επαγγελµάτων
και προϊόντων
4. Αξιοποίηση των εσόδων για προώθηση
αναπτυξιακών έργων και έργων κοινής
Ωφέλειας
5. Παροχή κινήτρων για την ανάπτυξη της
Ιδιωτικής επενδυτικής πρωτοβουλίας µε
Στόχο την ενδυνάµωση της τοπικής
Οικονοµίας
6. Ανάπτυξη της υπαίθρου
7. Αναβάθµιση τουριστικού προϊόντος ως
µέσο βελτίωσης της ποιότητας ζωής των
κατοίκων του νησιού

1. Ετεροβαρής εξάρτηση της οικονοµίας
και µεγάλου µέρους του εργατικού δυναµι-
κού από τον τουρισµό
2. Μετατόπιση του εργατικού δυναµικού
από αγροτικές δραστηριότητες σε δραστη-
ριότητες της τουριστικής βιοµηχανίας
3. Εκποίηση των περιβαλλοντικά ευαίσθη-
των περιοχών µε στόχο την τουριστική
Εκµετάλλευση
4. Απώλεια παραθαλάσσιων περιοχών
5. Αλλοίωση των δηµογραφικών χαρακτη-
ριστικών των κοινοτήτων υποδοχής
6. Υιοθέτηση ξένων προτύπων και κώδικων
Συµπεριφοράς κυρίως από τους νέους
7. Τυποποίηση και αλλοίωση των παρα-
δοσιακών στοιχείων των κοινοτήτων
υποδοχής
8. Ο τουρισµός ως µέσο µεταφοράς
Ναρκωτικών
9. Ανάπτυξη της αισχροκέρδειας
10. Αρνητική επίδραση των ξένων στις
αξίες και την κοινωνική συµπεριφορά
11. Αλλοίωση της ταυτότητας του
τουριστικού προϊόντος

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ Α∆ΥΝΑΜΙΕΣ ΑΠΕΙΛΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΩΝ, Α∆ΥΝΑΜΙΩΝ, 
ΑΠΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ  

(SWOT ANALYSIS) 
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6. Τελικά Συµπεράσµατα της Μελέτης  
 

Στο παρόν κεφάλαιο θα γίνει µία κριτική ανάλυση και αντιπαράθεση των αποτελεσµάτων 

της δευτερογενούς και πρωτογενούς έρευνας, µε στόχο την εξαγωγή των τελικών 

συµπερασµάτων της µελέτης.  

 

Για αυτό το σκοπό θα αξιοποιηθούν επίσης τα αποτελέσµατα της Έρευνας 

«Κυπροβαρόµετρο», την οποία η RAI Consultants διεξάγει για λογαριασµό της 

Υπηρεσίας Οικονοµικών Ερευνών και Προγραµµατισµού του Οµίλου Λαϊκής τα τελευταία 

εννέα χρόνια. Το «Κυπροβαρόµετρο» ακολουθεί παράλληλο δρόµο µε το 

«Ευρωβαρόµετρο», που είναι η πιο δηµοφιλής και αξιόπιστη έρευνα για το σύνολο των 

κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σκοπός της έρευνας «Κυπροβαρόµετρο» είναι 

η συλλογή στοιχείων, η επεξεργασία τους και η εκπόνηση µελέτης που καλύπτει θέµατα 

ένταξης της Κύπρου στην ευρωπαϊκή οικογένεια, την κοινωνική και οικονοµική 

κατάσταση της Κύπρου και βασικούς προβληµατισµούς που αφορούν τους θεσµούς, 

τους νέους, την εκκλησία και το περιβάλλον. Μέσα σε αυτά τα πλαίσια, η έρευνα δίνει 

ιδιαίτερα σηµαντικά στοιχεία σχετικά µε τη θέση και τη συνοχή των παραδοσιακών 

αξιών, των ηθών και εθίµων της Κυπριακής κοινωνίας. Τα στοιχεία τα οποία 

παρουσιάζονται στην παρούσα έκθεση προέρχονται από το «Κυπροβαρόµετρο» που 

διεξήχθη το 2004.  

6.1. ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΕΣ ΑΞΙΕΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ  

 

Σύµφωνα µε τα ευρήµατα της ποιοτικής έρευνας, το τρίπτυχο  «Πατρίς-Θρησκεία-

Οικογένεια» θεωρείται ως ο πυλώνας στήριξης και διαφύλαξης της κυπριακής κοινωνίας. 

Τα ευρήµατα από το «Κυπροβαρόµετρο» οδηγούν σε παρόµοια συµπεράσµατα. Μέσα 

στα πλαίσια της έρευνας, ζητήθηκε από τους ερωτηθέντες να απαντήσουν σε δύο 

ερωτήµατα: 

 

• Ποιες αξίες διέπουν τη δική τους ζωή; 

• Ποιες αξίες διέπουν τη ζωή των Κυπρίων γενικά; 

 

Η πρώτη ερώτηση αποσκοπούσε στο να δώσει µια αυτοαξιολόγηση και µια υποκειµενική 

εκτίµηση της σηµαντικότητας διαφόρων αξιών στη προσωπική ζωή των ερωτηθέντων. Η 
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δεύτερη ερώτηση σκοπό είχε να δώσει µια αντικειµενική εκτίµηση για τις αξίες που 

διαδραµατίζουν γενικότερα καθοριστικό ρόλο στη ζωή των Κυπρίων. 

  

Οι απαντήσεις στα πιο πάνω ερωτήµατα επιβεβαιώνουν τα ευρήµατα της ποιοτικής 

έρευνας. Όσον αφορά την πρώτη ερώτηση, εννιά στους δέκα περίπου Κύπριους,  

δήλωσαν ότι η ζωή τους διέπεται από την αξία της οικογένειας και της εντιµότητας (85% 

και 85%, αντίστοιχα). Παράλληλα, η σκληρή δουλειά (57%), η συνέπεια (57%) και η 

ακεραιότητα (53%) αποτελούν αξίες οι οποίες διαδραµατίζουν σηµαντικό ρόλο στην 

προσωπική ζωή των Κυπρίων. Όσον αφορά τη δεύτερη ερώτηση τα προηγούµενα 

ποσοστά ανατρέπονται, αφού οι ερωτηθέντες δήλωσαν µε ποσοστό 67% ότι η αξία που 

διέπει περισσότερο την ζωή των Κυπρίων είναι η άνετη ζωή. Ακολουθούν η σκληρή 

δουλειά (65%) και ο θεσµός της οικογένειας (52%)233.  

 

Η «εργατικότητα» ως µία από τις αξίες που διέπουν και χαρακτηρίζουν την κυπριακή 

κοινωνία αναφέρθηκε και κατά τη διάρκεια των προσωπικών συνεντεύξεων. Η 

εργατικότητα θεωρείται ως µία αναγκαία αρετή για την προσωπική και κοινωνική πρόοδο 

και καταξίωση και αναδεικνύεται σε µια αρετή µε θετικό επαγγελµατικό, κοινωνικό, και 

ηθικό αντίκτυπο.  

 

Παράλληλα, αξίζει να σηµειωθεί πως ένας από τους εντονότερους προβληµατισµούς 

των κοινωνικών φορέων που έλαβαν µέρος στην παρούσα µελέτη, ήταν όπως 

αναφέρθηκε,  ο προσανατολισµός της κοινωνίας προς το σύγχρονο καταναλωτισµό και 

τη διασφάλιση υλικών αγαθών. Το χρήµα, η καριέρα, η απόκτηση καταναλωτικών 

αγαθών συµβόλων της οικονοµικής ευµάρειας, είναι όπως υποστήριξαν µερικοί από 

τους συµµετέχοντες στην ποιοτική έρευνα, πλέον τα κύρια χαρακτηριστικά της 

Κυπριακής κοινωνίας. Η άποψη αυτή  επιβεβαιώνεται και από τα ευρήµατα του 

Κυπροβαρόµετρου σύµφωνα µε τα οποία, ένας στους τέσσερις (25%) Κύπριους δηλώνει 

ότι η άνετη ζωή είναι αξία που διέπει την ζωή του.234  

 

Κατά τη διάρκεια των προσωπικών συνεντεύξεων διαπιστώθηκε ιδιαίτερη ανησυχία 

όσον αφορά το βαθµό συνοχής των πιο πάνω θεσµών µε την παραδοσιακή τους µορφή,  

                                                 
233 RAI Consultants Public Ltd: “Κυπροβαρόµετρο», Μάρτιος 2005, σελ. 85 
234 RAI Consultants Public Ltd: “Κυπροβαρόµετρο», Μάρτιος 2005, σελ. 85 
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και το βαθµό σύνδεσης του κοινωνικού συνόλου µε τους πιο πάνω θεσµούς. Όπως 

διαφαίνεται µέσα από τα ευρήµατα του Κυπροβαρόµετρου, η ανησυχία αυτή επικρατεί 

σε µεγάλο µέρος του κοινωνικού συνόλου. Οκτώ στους δέκα Κύπριους (78%) πιστεύουν 

ότι η Κύπρος σήµερα αντιµετωπίζει κρίση θεσµών235. Αξίζει να σηµειωθεί πως η ίδια 

περίπου εικόνα αποτυπώθηκε και στο Κυπροβαρόµετρο όλων των προηγούµενων 

χρόνων.  

 

Μέσα στα πλαίσια του «Κυπροβαρόµετρου» ζητήθηκε από τους ερωτηθέντες να 

κατονοµάσουν τους θεσµούς που κατά την άποψή τους αντιµετωπίζουν τη µεγαλύτερη 

κρίση. Σηµαντικές αυξοµειώσεις παρατηρούνται συγκρίνοντας τα αποτελέσµατα των 

τεσσάρων τελευταίων χρόνων. Ενώ το 1998 έντεκα στους είκοσι (55%) ερωτηθέντες 

πίστευαν ότι η Εκκλησία είναι ένας θεσµός που αντιµετωπίζει κρίση, το 1999 µόνο ένας 

στους έξι (17%) υποστήριξε την άποψη αυτή. Το ποσοστό αυτό σχεδόν 

τετραπλασιάζεται το 2000 για να φτάσει το 66%, ενώ το 2001 πέφτει στο 48%. Το 

ποσοστό αυτό µειώνεται το 2002 στο 38% και το 2003 στο 42%, ενώ το 2004 µειώνεται 

ακόµα πιο πολύ και φτάνει το 30%236. Σύµφωνα µε τους ερωτηθέντες κρίση 

παρατηρείται επίσης στο θεσµό της οικογένειας. Αξίζει να σηµειωθεί πως όσον αφορά το 

θεσµό της οικογένειας διαχρονικά παρατηρείται µία συνεχής αυξητική τάση. Από 8% το 

2000 και 2001, αυξήθηκε σε 18% το 2002 και 22% το 2003, ενώ το ποσοστό αυτό 

αυξάνεται ακόµα περισσότερο το 2004 και φτάνει το 25%.  Σχετικός µε τα πιο πάνω 

στοιχεία είναι και ο πιο κάτω πίνακας.  
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235 RAI Consultants Public Ltd: “Κυπροβαρόµετρο», Μάρτιος 2005, σελ. 71 
236 RAI Consultants Public Ltd: “Κυπροβαρόµετρο», Μάρτιος 2005, σελ. 72 
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6.2. ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΩΝ ΑΞΙΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ  

 

Όσον αφορά τους παράγοντες, οι οποίοι έδρασαν και δρουν  καθοριστικά στην 

διαχρονική εξέλιξη των αξιών, θεσµών και πεποιθήσεων της Κυπριακής κοινωνίας, 

σύµφωνα µε την ποιοτική έρευνα της παρούσας µελέτης, τον κυριότερο ρόλο 

διαδραµατίζουν τα ΜΜΕ και κυρίως η τηλεόραση, επηρεάζοντας αρνητικά την σύνδεση 

του κοινωνικού συνόλου µε τις παραδοσιακές αξίες της Κυπριακής κοινωνίας µέσω της 

προβολής ξένων προτύπων και κωδικών συµπεριφοράς.  

 

Ο τουρισµός δεν διαδραµατίζει σηµαντικό ρόλο στη διαδικασία εξέλιξης, διατήρησης και 

σύνδεσης της κυπριακής κοινωνίας µε τις παραδοσιακές αξίες και έθιµα, γεγονός που 

επιβεβαιώνεται και από τα ευρήµατα της ποσοτικής έρευνας της παρούσας µελέτης. 

Σύµφωνα µε τα ευρήµατα της ποσοτικής έρευνας, µόνο το 7% των ερωτηθέντων 

δηλώνει πως µία από τις αρνητικές επιπτώσεις της τουριστικής ανάπτυξης για την 

Κύπρο είναι η «εγκατάλειψη παραδοσιακών ηθών και εθίµων». Τη γνώµη αυτή έχουν οι 

ερωτούµενοι άνω των 30 ετών, και κυρίως η ηλικιακή οµάδα 41-50, από την επαρχία 

Αµµοχώστου, που ανήκουν κυρίως στη Γ1 κοινωνικοοικονοµική οµάδα.  Ένα µικρότερο 

ποσοστό (6%) εξέφρασε την άποψη πως ο τουρισµός συντείνει στη χαλάρωση των 

δεσµών της οικογένειας. Την άποψη αυτή εξέφρασαν κυρίως, οι ερωτούµενοι άνω των 

40 ετών, από τις επαρχίες Λάρνακας και Αµµοχώστου, που ανήκουν στη χαµηλότερη 

κοινωνικοοικονοµική τάξη ∆-Ε.  

 

Αντίθετα όµως, ο τουρισµός διαφαίνεται να είναι ένας από τους κύριους φορείς ξένων 

ηθών, προτύπων και κώδικα συµπεριφοράς. Όπως αναφέρουν και σχετικές µελέτες ο 

τουρισµός237 αποτελεί σηµαντικό σηµείο επικοινωνίας και διαπολιτισµικής ανταλλαγής, η 

οποία σε µερικές περιπτώσεις επιφέρει αρνητικές µεταβολές στα ήθη, στα έθιµα, στα 

κοινωνικά πρότυπα, στις δοµές και τους θεσµούς των κοινοτήτων υποδοχής. 

Χαρακτηριστικό παράδειγµα των πιο πάνω µεταβολών αποτελεί το φαινόµενο του 

µιµητισµού προτύπων, κυρίως από τους νέους, τα οποία προβάλλονται από τους ξένους 

επισκέπτες.  Το γεγονός αυτό επιβεβαιώνεται από τα ευρήµατα της ποσοτικής έρευνας 

και συνάδει µε τις απόψεις των κοινωνικών φορέων που έλαβαν µέρος στην ποιοτική 

                                                 
237 Βλέπε κεφάλαιο «Κοινωνικές επιδράσεις του τουρισµού» σελ. 43 
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έρευνα. Χαρακτηριστικά, ποσοστό 83% των ερωτηθέντων συµφωνεί µε την δήλωση πως 

ο τουρισµός «βοηθά στην αντιγραφή κακών ξένων προτύπων από τους Κύπριους».  Την 

άποψη αυτή εξέφρασαν σε µεγαλύτερο βαθµό οι ερωτούµενοι που ανήκουν στις 

ψηλότερες κοινωνικοοικονοµικές τάξεις (Α-Β και Γ1).  Παρόλα αυτά ένα ποσοστό της 

τάξης του 15% διατύπωσε τη διαφωνία του σχετικά µε το ότι ο τουρισµός βοηθά στην 

αντιγραφή κακών ξένων προτύπων από τους Κύπριους.  Ειδικά τα άτοµα από τις 

επαρχίες Λευκωσίας, Λεµεσού και Αµµοχώστου όπως επίσης και οι ερωτούµενοι των 

χαµηλών κοινωνικοοικονοµικών οµάδων (Γ2 και ∆-Ε). 

 

Παράλληλα όµως αξίζει να σηµειωθεί πως στην ερώτηση «ποιες είναι οι κυριότερες 

αρνητικές επιπτώσεις για την Κύπρο από τον τουρισµό», το πιο πάνω ποσοστό 

παρουσιάζεται σηµαντικά µειωµένο. Συγκεκριµένα, µόνο το 15% των ερωτηθέντων 

απάντησε αυθόρµητα238 πως ο µιµητισµός ξένων ηθών, εθίµων και προτύπων 

συγκαταλέγεται στις αρνητικές επιπτώσεις του τουρισµού για την Κύπρο. Την άποψη 

αυτή εξέφρασαν κυρίως, οι ερωτούµενοι κάτω των 50 ετών, που ανήκουν στα µεσαία 

κοινωνικοοικονοµικά στρώµατα (Γ1 και Γ2).  Παράλληλα, ποσοστό 7% των ερωτηθέντων 

δηλώνουν πως ένα από τα θετικά στοιχεία της τουριστικής ανάπτυξης είναι οι θετικές 

επιπτώσεις στη νοοτροπία της κυπριακής κοινωνίας µέσω της επαφής µε ξένους 

πολιτισµούς, ήθη και έθιµα.  Την εκτίµηση αυτή έκαναν κυρίως οι κάτοικοι της επαρχίας 

Λευκωσίας, υψηλής κοινωνικοοικονοµικής τάξης (Α-Β). 

 

Τα πιο πάνω στοιχεία οδηγούν  στην εξαγωγή του συµπεράσµατος πως ο τουρισµός 

είναι µέσο διάδοσης πληροφοριών σχετικών µε τα ήθη, τα έθιµα και τον τρόπο ζωής, 

των διαφορετικών πολιτισµών. Το γεγονός αυτό επιφέρει τόσο θετικές όσο και αρνητικές 

επιπτώσεις στη διαδικασία εξέλιξης, διατήρησης και σύνδεσης της κυπριακής κοινωνίας 

µε τις παραδοσιακές αξίες και έθιµα. Πρέπει όµως να αποφευχθεί οποιαδήποτε  

δαιµονοποίηση της τουριστικής ανάπτυξης για τις τυχών αρνητικές µεταβολές που 

παρατηρούνται στις παραδοσιακές αξίες της κυπριακής κοινωνίας, µιας και ο τουρισµός 

είναι απλά ένας από τους εξωγενής παράγοντες που διαδραµατίζουν κάποιο ρόλο 

στησυγκεκριµένη διεργασία. Τα ΜΜΕ, τα ταξίδια των Κυπρίων στο εξωτερικό  είναι 

                                                 
238 Όπου αναφέρετε στο ερωτηµατολόγιο «Αυθόρµητη Αναφορά» τότε ο ερωτώµενος απάντησε από µόνος του δίχως ο 

ερευνητής να του διαβάζει τις προκαθορισµένες επιλογές. Η µέθοδος αυτή θεωρείται η ορθότερη ούτως ώστε να 

αποφευχθεί οποιαδήποτε καθοδήγηση και επηρεασµός του ερωτώµενου. 
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µερικοί από τους  παράγοντες οι οποίοι παίζουν εξίσου, αν όχι και σε µεγαλύτερο βαθµό, 

ρόλο στην εξέλιξη των παραδοσιακών αξιών και θεσµών.  

 

6.3. ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ  

 

Τέλος, τίθεται επίσης το ερώτηµα κατά πόσο αυτές οι ανησυχίες όσον αφορά την εξέλιξη 

των παραδοσιακών αξιών, ηθών και εθίµων είναι βάσιµες. Κατά πόσον όντως οι θεσµοί 

της οικογένειας και της θρησκείας αντιµετωπίζουν κρίση, και κατά πόσον η σύνδεση της 

κυπριακής κοινωνίας µε τους πιο πάνω θεσµούς έχει διαχρονικά διαβρωθεί. Απάντηση 

στα συγκεκριµένα ερωτήµατα µπορεί να δώσει το «Κυπροβαρόµετρο».  

 

Όσον αφορά τη θέση της θρησκείας στην κυπριακή κοινωνία, σύµφωνα µε τα ευρήµατα 

της πιο πάνω έρευνας, οι Κύπριοι φαίνεται να διατηρούν δυνατή την πίστη τους στο Θεό. 

Συγκεκριµένα, η συντριπτική πλειοψηφία των ερωτηθέντων (98%) συµφωνεί ότι υπάρχει 

Θεός και ποσοστό 95% των ερωτηθέντων συµφωνούν µε τη φράση «το να πιστεύω είναι 

απαραίτητο στοιχείο της ζωής µου»239. Η Θρησκεία σύµφωνα µε τους ερωτηθέντες δεν 

αποτελεί κάτι το ξεπερασµένο και το αναχρονιστικό (σύµφωνα µε τα ευρήµατα της 

έρευνας 89% των ερωτηθέντων διαφωνούν ότι η θρησκεία είναι κάτι το ξεπερασµένο) 

αλλά αντίθετα διατηρεί δυνατούς δεσµούς µε τη σύγχρονη κυπριακή κοινωνία. Αυτό 

αντικατοπτρίζεται και στη συχνότητα µε την οποία οι Κύπριοι πηγαίνουν εκκλησία. Οι 

ερωτηθέντες κλήθηκαν να απαντήσουν πόσο συχνά πηγαίνουν εκκλησία (εκτός από 

γάµους, βαφτίσια, µνηµόσυνα και κηδείες). Σύµφωνα µε τα ευρήµατα της έρευνας, 

ποσοστό 20% των ερωτηθέντων πηγαίνουν εκκλησία 1-2 φορές τον µήνα, ενώ ποσοστό 

21% πηγαίνει εκκλησία κάθε Κυριακή.  

 

Σύµφωνα µε τα πιο πάνω στοιχεία, παρά τους προβληµατισµούς και τις ανησυχίες οι 

οποίες εκφράζονται, η Εκκλησία και η Θρησκεία εξακολουθούν να διαδραµατίζουν ένα 

σηµαντικό ρόλο, τόσο στην προσωπική όσο και στην κοινωνική ζωή των Κυπρίων. Αυτό 

ισχύει και για το θεσµό της οικογένειας, ο οποίος όπως αναφέρθηκε και πιο πάνω είναι 

µία από τις κύριες αξίες που διαδραµατίζουν καθοριστικό ρόλο στη ζωή των Κυπρίων. 

                                                 
239 RAI Consultants Public Ltd: “Κυπροβαρόµετρο», Μάρτιος 2005, σελ. 76 
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6.4. Ο ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  

Σύµφωνα µε το Στρατηγικό Σχέδιο Τουρισµού, βασικός στόχος είναι η µεγιστοποίηση 

των εσόδων από τον τουρισµό. Όπως αναφέρεται, η Κύπρος έχει τη δυνατότητα να 

πετύχει διπλασιασµό των εσόδων από τον τουρισµό σε πραγµατικούς όρους σε σχέση 

µε το 1999 ώστε να φθάσουν µέχρι το 2010 το ₤1,8 δις. Η στρατηγική που θα πρέπει να 

υιοθετηθεί για την επίτευξη των στόχων είναι η Στρατηγική Ποιότητας και Ποσότητας 

σύµφωνα µε την οποία ο διπλασιασµός των εσόδων επιδιώκεται µέσα από µία 

ισορροπηµένη ανάπτυξη των δύο παραµέτρων αφίξεις περιηγητών και µέση πραγµατική 

κατά κεφαλή δαπάνη. Συγκεκριµένα, η επίτευξη εσόδων ύψους ₤1,8 δις επιτυγχάνεται µε 

την προσέλκυση 3,512,000 περιηγητών. 

 

Συγκρίνοντας τα διαθέσιµα στατιστικά στοιχεία µε τους αριθµητικούς στρατηγικούς 

στόχους όσον αφορά τις αφίξεις περιηγητών παρατηρούνται σοβαρές αποκλείσεις. 

Παρόλο που το 2001 ο αριθµητικός στόχος (2,501,000 αφίξεις) έχει υπερκαλυφθεί, στα 

επόµενα έτη παρατηρούνται µειώσεις στις αφίξεις περιηγητών, λόγω των εξελίξεων στην 

διεθνή τουριστική αγορά, µε αποτέλεσµα να µην επιτευχθούν οι στόχοι.  

 

Στο στρατηγικό σχέδιο παρατίθενται επίσης, συγκεκριµένοι αριθµητικοί στόχοι όσον 

αφορά την κατανοµή των αφίξεων µέσα στο χρόνο. Στόχος είναι η αντιµετώπιση της 

εποχικότητας µέσω της µείωσης του µεριδίου της περιόδου αιχµής (Ιούλιος 

Σεπτέµβριος) σε 33% από 40%.  Σύµφωνα µε τα στατιστικά στοιχεία, οι στόχοι του 

Στρατηγικού Σχεδίου δεν έχουν επιτευχθεί αν και δεν παρατηρούνται µεγάλες 

παρεκκλίσεις.  Αξίζει να σηµειωθεί πως η αναγκαιότητα αντιµετώπισης και επίλυσης του  

φαινόµενου της εποχικότητας διαφάνηκε σε όλα τα στάδια της µελέτης. Τόσο κατά τη 

διάρκεια των προσωπικών συνεντεύξεων όσο και κατά τις τηλεφωνικές συνεντεύξεις µε 

το κοινό, η εποχικότητα του κυπριακού τουριστικού προϊόντος χαρακτηρίζεται ως ένα 

από τα σηµαντικότερα προβλήµατα και προκλήσεις που έχει να αντιµετωπίσει η Κύπρος 

ως τουριστικός προορισµός. Επίσης, όπως διαφάνηκε µέσα από τη δευτερογενή έρευνα, 

η εποχικότητα είναι ένας από τους παράγοντες οι οποίοι συντείνουν στην εµφάνιση 

αρνητικών επιδράσεων, τόσο στην οικονοµία όσο και στο περιβάλλον και στην κοινωνία 

των κοινοτήτων υποδοχής.   

 

Οι πιο έγκυρες πηγές όσον αφορά την παρουσίαση της εικόνας της υφιστάµενης 

τουριστικής ανάπτυξης της Κύπρου είναι τα στατιστικά στοιχεία τα οποία έχουν 
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παρουσιαστεί και αναλυθεί µέσα στα πλαίσια της ∆ευτερογενούς Έρευνας. Τα ευρήµατα 

της ποσοτικής και ποιοτικής έρευνας µπορούν να αξιοποιηθούν ούτως ώστε να διαφανεί 

κατά πόσον υπάρχει σύγκλιση µεταξύ των προσδοκιών και απόψεων του κοινού, των 

κοινωνικών φορέων και των φορέων της τουριστικής βιοµηχανίας και των στόχων του 

Στρατηγικού Σχεδίου Τουρισµού.  

 

Τα στοιχεία τα οποία έχουν συγκεντρωθεί σε όλα τα στάδια της µελέτης οδηγούν στο 

συµπέρασµα πως οι στόχοι που έχουν τεθεί στο Στρατηγικό Σχέδιο Τουρισµού 

συγκλίνουν σε µεγάλο βαθµό µε τις απόψεις, τόσο των φορέων που έλαβαν µέρος στην 

έρευνα όσο και µε τις προσδοκίες του κοινού από την µελλοντική τουριστική ανάπτυξη 

της Κύπρου. Το γεγονός αυτό είναι πολύ σηµαντικό µιας και για τη διασφάλιση της 

επίτευξης των στόχων του Στρατηγικού Σχεδίου είναι απαραίτητη η συνεργασία όλων 

των εµπλεκόµενων φορέων αλλά και του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου.  

 

Σύµφωνα µε τα ευρήµατα της ποιοτικής αλλά και της ποσοτικής έρευνας, επικρατεί η 

άποψη πως υπάρχουν περιθώρια περαιτέρω ανάπτυξης του τουρισµού στο νησί. 

Ανεξάρτητα των οποιοδήποτε αρνητικών επιδράσεων της τουριστικής ανάπτυξης που 

έχουν παρατηρηθεί στην Κύπρο, το κυπριακό τουριστικό προϊόν έχει περαιτέρω 

περιθώρια ανάπτυξης. Παράλληλα όµως οι προσπάθειες αναδιάρθρωσης και περαιτέρω 

ανάπτυξης του τουρισµού στην Κύπρο δεν θα πρέπει να επικεντρώνονται τόσο στο 

ποσοτικό όσο στο ποιοτικό επίπεδο. Ο ορισµός «ποιοτικός τουρισµός»  αναφέρεται τόσο 

στο ύψος των δαπανών των περιηγητών αλλά και σε συγκεκριµένα εξειδικευµένα 

τµήµατα της αγοράς, τα οποία δίνουν ευκαιρίες ανάπτυξης στις κοινότητες υποδοχής. 

Αξίζει να σηµειωθεί πως οι πιο πάνω παρατηρήσεις συνάδουν πλήρως µε τους στόχους 

του Στρατηγικού Σχεδίου:  

 

«Σε ότι αφορά το στόχο των αφίξεων τα 3,5 εκ περιηγητές µέχρι 

το 2010 πρέπει να θεωρούνται ως το ανώτατο όριο καθώς 

αναγνωρίζεται πως η αύξηση των εσόδων µέσω της αύξησης 

των αφίξεων εξαντλεί τους διαθέσιµους πόρους και υποσκάπτει 

την αειφορία του τουρισµού»240 

 

                                                 
240 Κυπριακός Οργανισµός Τουρισµού: Στρατηγική Τουριστικής Ανάπτυξης και Σχέδιο Υλοποίησης 2003-2010, σελ. 2. 
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Όπως αναφέρθηκε κατά τη διάρκεια των προσωπικών συνεντεύξεων αλλά και όπως 

διαφάνηκε µέσα από τα ευρήµατα της ποσοτικής έρευνας υπάρχουν ευκαιρίες 

προώθησης πολλαπλών µορφών εναλλακτικού τουρισµού όπως ο Συνεδριακός 

Τουρισµός, ο Αθλητικός Τουρισµός αλλά και ο Αγροτουρισµός. Τα συγκεκριµένα 

τµήµατα συνάδουν µε τους στόχους του Στρατηγικού Σχεδίου και αναφέρονται ως  

τµήµατα πελατείας τα οποία εξυπηρετούν στον καλύτερο βαθµό τους µετρήσιµους 

στόχους της στρατηγικής. Οι προσδοκίες από την ανάπτυξη των πιο πάνω µορφών 

τουρισµού επικεντρώνονται στον εµπλουτισµό και αναβάθµιση του συνολικού 

τουριστικού προϊόντος της Κύπρου αλλά και στην απορρόφηση και ισότιµη γεωγραφική 

κατανοµή των οφελών της τουριστικής ανάπτυξης.  

 

6.5. ΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  

6.5.1. Τουρισµός, Οικονοµία και Απασχόληση 

Οι πιο έγκυρες πηγές για την εξαγωγή συµπερασµάτων όσον αφορά τις επιδράσεις της 

τουριστικής ανάπτυξης στους διάφορους τοµείς της κυπριακής οικονοµίας αποτελούν τα 

διαθέσιµα στατιστικά στοιχεία, τα οποία έχουν αναλυθεί στην ∆ευτερογενή Έρευνα. Ο 

Τουρισµός αποτελεί ένα από τους βασικότερους άξονες της οικονοµικής ανάπτυξης της 

πατρίδας µας, παρουσιάζοντας σηµαντική συνεισφορά στο Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν 

(ΑΕΠ) και στο ισοζύγιο πληρωµών.  Ακόµη και µετά τις µειώσεις που έχουν παρατηρηθεί 

στις αφίξεις και στις δαπάνες των περιηγητών, ο Τουριστικός τοµέας εξακολουθεί να 

αποτελεί έναν από τους σηµαντικότερους τοµείς της Κυπριακής οικονοµίας, γεγονός που 

διαφαίνεται και από τα στατιστικά στοιχεία που έχουν παρατεθεί στα πλαίσια της 

δευτερογενούς έρευνας.  

 

Αξίζει να σηµειωθεί πως όπως διαφάνηκε µέσα από την ποιοτική και ποσοτική έρευνα, 

υπάρχει µία καθολική εκτίµηση και αναγνώριση της συνεισφοράς του τουρισµού στην 

οικονοµία της Κύπρου. Όπως αναφέρθηκε και σε προηγούµενο κεφάλαιο, ο τουρισµός 

χαρακτηρίζεται συχνά ως ο «αιµοδότης», η «ατµοµηχανή» και ο «στυλοβάτης» της 

οικονοµίας, κότα που γεννά τα χρυσά αυγά, καταδεικνύοντας το ρόλο του τουρισµού 

στην οικονοµική ανάπτυξη της Κύπρου.  Ιδιαίτερα αναγνωρίζεται η συµβολή του 

Τουρισµού στην ανοικοδόµηση του νησιού µετά την εισβολή. Η τουριστική ανάπτυξη 

ήταν ένας από τους βασικούς πυλώνες της οικονοµικής ανόρθωσης της Κύπρου µε την 
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εισροή ξένου συναλλάγµατος, την δηµιουργία θέσεων εργασίας και την ανάπτυξη των 

περιοχών στο ελεύθερο µέρος του νησιού. 

  

Οι πιο πάνω απόψεις επιβεβαιώνονται και από τα ευρήµατα της ποσοτικής έρευνας. Τα 

οικονοµικά οφέλη και η δηµιουργία θέσεων εργασίας,   συγκαταλέγονται στις πιο κύριες 

θετικές επιπτώσεις της τουριστικής ανάπτυξης που αναφέρθηκαν από τους 

συµµετέχοντες στην έρευνα, τόσο σε εθνικό όσο και σε τοπικό και προσωπικό επίπεδο. 

Το γεγονός αυτό καταδεικνύει τη σηµασία και τη βαρύτητα που διαδραµατίζει ο 

τουρισµός, όχι µόνο από άποψη αριθµητικών δεικτών της οικονοµίας, αλλά και σε 

προσωπικό επίπεδο επηρεάζοντας άµεσα την ποιότητα ζωής των κατοίκων του νησιού. 

Εδικά, όσον αφορά την επαγγελµατική αποκατάσταση έχουν ωφεληθεί τα άτοµα άνω 

των 30 ετών, κυρίως από τις επαρχίες Αµµοχώστου και Πάφου των µεσαίων και 

χαµηλών κοινωνικοοικονοµικών τάξεων (Γ1, Γ2 και ∆-Ε).  Οι πολιτικές προώθησης και 

ανάπτυξης του τουριστικού προϊόντος πρέπει κατά συνέπεια να λαµβάνουν υπόψη τις 

πιο πάνω παραµέτρους.  

 

Ένα από τα κύρια συµπεράσµατα της ποιοτικής έρευνας όσον αφορά την τουριστική 

ανάπτυξη και τον τοµέα της απασχόλησης αφορούσαν τις συνθήκες εργασίας στην 

τουριστική βιοµηχανία. Όπως αναφέρθηκε κατά τη διάρκεια των προσωπικών 

συνεντεύξεων µε τουριστικούς φορείς η φύση και οι συνθήκες απασχόλησης στην 

τουριστική βιοµηχανία, δηµιουργούν προβλήµατα τόσο σε προσωπικό όσο και σε 

οικογενειακό επίπεδο των εργαζοµένων. Τα εκτενή ωράρια και το σύστηµα βάρδιας στο 

οποίο βασίζεται κυρίως η τουριστική βιοµηχανία, επηρεάζουν έντονα τον οικογενειακό 

ιστό των εργαζοµένων, δηµιουργώντας  ενδοοικογενειακά προβλήµατα.  

 

Τα συµπεράσµατα αυτά επιβεβαιώνονται και από τα ευρήµατα της ποσοτικής έρευνας. 

Ποσοστό 42% των ερωτηθέντων που έχουν παιδιά ηλικίας 10-24 ετών, ανέφερε πως δεν 

θα ενθάρρυνε τα παιδιά του να εργαστούν στην τουριστική βιοµηχανία.  Την άποψη αυτή 

εξέφρασαν σε µεγαλύτερο βαθµό οι γονείς από την επαρχία Αµµοχώστου, και οι γονείς 

που ανήκουν στις ψηλές κοινωνικοοικονοµικές οµάδες (Α-Β και Γ1). Το ποσοστό αυτό 

αυξάνεται στο 53% στους ερωτηθέντες που εργάζονται στην τουριστική βιοµηχανία. Τα 

ποσοστά αυτά καταδεικνύουν τα προβλήµατα που παρουσιάζονται στον τοµέα της 

απασχόλησης της τουριστικής βιοµηχανίας. Όπως διαφαίνεται µέσα από τα ευρήµατα 

της ποσοτικής έρευνας, τα κύρια προβλήµατα που αντιµετωπίζει ο κλάδος της 
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τουριστικής βιοµηχανίας όσον αφορά την απασχόληση είναι ο εποχικός χαρακτήρας, τα 

εκτενή ωράρια και οι χαµηλές απολαβές. Κύριο συµπέρασµα είναι ότι ανάµεσα στους 

εργοδοτούµενους της τουριστικής βιοµηχανίας επικρατεί µία ανασφάλεια αλλά και µία 

δυσαρέσκεια όσον αφορά τις συνθήκες και τους όρους απασχόλησης. Οι πολιτικές 

πρόληψης και αντιµετώπισης των αρνητικών κοινωνικών επιπτώσεων της τουριστικής 

ανάπτυξης πρέπει να εστιάζονται όχι µόνο στους επισκέπτες και στους κατοίκους των 

κοινοτήτων υποδοχής αλλά και στους εργαζόµενους στην τουριστική βιοµηχανία. 

 

6.5.2. Τουριστική ανάπτυξη και τοπικές κοινότητες υποδοχής 

Σύµφωνα µε τα ευρήµατα της ποιοτικής έρευνας, ο τουρισµός προσφέρει στις αρχές 

τοπικής αυτοδιοίκησης των τουριστικά ανεπτυγµένων περιοχών µέρος των απαραίτητων 

κεφαλαίων για την προώθηση έργων ανάπτυξης της περιοχής και έργων κοινής 

ωφέλειας, από τα οποία επωφελούνται και οι µόνιµοι κάτοικοι. Περαιτέρω, οι τοπικές 

αρχές προωθούν έργα υποδοµής, βελτίωσης αλλά και ανάπλασης των τοπικών 

κοινοτήτων µε στόχο την αύξηση και αειφορία των εσόδων τους από τον τουρισµό. Με 

αυτό τον τρόπο ο τουρισµός λειτουργεί στις πλείστες περιπτώσεις όχι µόνο ως 

«χρηµατοδότης» αλλά και ως κίνητρο για τη βελτίωση των τοπικών κοινοτήτων. Ο 

βαθµός αξιοποίησης των πιο πάνω δυνατοτήτων της τουριστικής ανάπτυξης µπορεί να 

προσδιοριστεί µέσω των ευρηµάτων της ποσοτικής έρευνας. Η τουριστική ανάπτυξη 

είναι σε θέση να επιδράσει άµεσα στους πιο πάνω τοµείς επηρεάζοντας παράλληλα την 

ποιότητα ζωής και το βιοτικό επίπεδο των κατοίκων των κοινοτήτων υποδοχής.  

 

Η γενική εικόνα που διαµορφώνεται µέσω της ανάλυσης των ευρηµάτων της ποσοτικής 

έρευνας είναι εκ πρώτης όψεως κάπως θετική. Ποσοστό 13% του συνόλου των 

ερωτηθέντων ανέφερε πως η «ανάπτυξη/βελτίωση έργων υποδοµής» συγκαταλέγεται 

ανάµεσα στις θετικές επιπτώσεις της τουριστικής ανάπτυξης της περιοχής τους. Την 

άποψη αυτή εξέφρασαν σε µεγαλύτερο βαθµό οι ερωτούµενοι από τις επαρχίες Λεµεσού 

και Αµµοχώστου. Σε επίπεδο επαρχιών, το αντίστοιχο ποσοστό για την επαρχία Πάφου 

πέφτει στο 10% ενώ για τη Λάρνακα πέφτει στο 7%, γεγονός που καταδεικνύει την 

ανάγκη περαιτέρω δραστηριοποίησης των αρµόδιων φορέων στον συγκεκριµένο τοµέα.  

Αξίζει επίσης να σηµειωθεί πως δεν παρουσιάστηκαν διαφοροποιήσεις µεταξύ των 

τουριστικά ανεπτυγµένων και των µη τουριστικά ανεπτυγµένων  περιοχών. 
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Όσον αφορά τις θετικές επιδράσεις του τουρισµού στην ανάπτυξη του βιοτικού επιπέδου 

και την ανάπτυξη υπηρεσιών (ιατρικών υπηρεσιών/νοσοκοµείων/ταχυδροµείων κλπ) τα 

αντίστοιχα ποσοστά είναι ιδιαίτερα χαµηλά µε 4% και 2% αντίστοιχα. Είναι σηµαντικό να 

αναφερθεί ότι τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου ανέφεραν κυρίως οι ερωτούµενοι από 

τις τουριστικά ανεπτυγµένες περιοχές που κατοικούν στην Αµµόχωστο και Πάφο. 

Παράλληλα, η ανάπτυξη υπηρεσιών εντοπίζεται σε µεγαλύτερο βαθµό στην επαρχία 

Αµµοχώστου. Τέλος, αξίζει να σηµειωθεί πως 12% του συνόλου των ερωτηθέντων 

δηλώνουν πως δεν υπάρχουν οποιεσδήποτε θετικές επιπτώσεις από τον τουρισµό για 

την περιοχή τους. Συγκριτικά µε τις υπόλοιπες επαρχίες παρουσιάζονται έντονες 

διαφοροποιήσεις. Την άποψη ότι η περιοχή τους δεν αποκόµισε κανένα όφελος από τον 

τουρισµό, εξέφρασαν σε µεγαλύτερο βαθµό οι κάτοικοι των τουριστικά µη ανεπτυγµένων 

περιοχών.  Επιπλέον, το αντίστοιχο ποσοστό για την επαρχία Λευκωσίας φτάνει το 30%, 

για την επαρχία Λεµεσού το 17%, ενώ στις επαρχίες Αµµοχώστου και Πάφου 

παρατηρείται σηµαντική µείωση µε ποσοστό 7% να δηλώνει πως η περιοχή τους δεν 

έχει αποκοµίσει οποιοδήποτε όφελος από την τουριστική ανάπτυξη. 

 

Σύµφωνα µε τα πιο πάνω στοιχεία και σε συνδυασµό µε τα συµπεράσµατα της ποιοτικής 

έρευνας,  καταδεικνύεται η ανάγκη λήψης των αναγκαίων µέτρων ούτως ώστε να 

διασφαλιστεί η µέγιστη δυνατή αξιοποίηση των δυνατοτήτων που παρέχει ο τουρισµός 

στο συγκεκριµένο τοµέα. Παρουσιάζονται ελλείψεις τόσο σ΄ότι αφορά την ανάπτυξη 

έργων υποδοµής αλλά και σ’ ότι αφορά έργα βελτίωσης και αναβάθµισης της 

καθηµερινής ζωής των κατοίκων των κοινοτήτων υποδοχής. Επίσης, σύµφωνα µε τα 

ευρήµατα της µελέτης τα ωφελήµατα που δύναται να αποκοµίσουν οι τοπικές κοινότητες 

δεν είναι ισοµερώς γεωγραφικά κατανεµηµένα.  Αυτό οφείλεται βέβαια και στην άνιση 

κατανοµή του τουριστικού ρεύµατος στις διάφορες περιοχές του νησιού. Οι επιδράσεις 

του τουρισµού στην οικονοµία διαφέρουν από περιοχή σε περιοχή, ανάλογα µε το 

επίπεδο ανάπτυξης της κάθε περιοχής. Για να γίνουν αισθητές οι θετικές επιδράσεις του 

τουρισµού σε ευρεία γεωγραφική κλίµακα, θα πρέπει να αντιµετωπιστεί µε τη λήψη των 

κατάλληλων µέτρων, η ετεροβαρής γεωγραφική συγκέντρωση που αντιµετωπίζει η 

κυπριακή τουριστική βιοµηχανία 
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6.5.3. Τουρισµός και δηµογραφικές αλλαγές 

Όπως διαφάνηκε µέσα από τη δευτερογενή και την ποσοτική έρευνα, ο τουρισµός είναι 

σε θέση να επηρεάσει το δηµογραφικό χαρακτήρα µίας περιοχής µε δύο τρόπους. 

Συγκεκριµένα, ο τουρισµός θεωρείται υπεύθυνος για αλλαγές όσον αφορά το ισοζύγιο 

µεταξύ του πληθυσµού των ντόπιων κατοίκων και τον αριθµό ξένων επισκεπτών  και 

παράλληλα για εσωτερικές δηµογραφικές αλλαγές στις συγκεκριµένες τουριστικά 

ανεπτυγµένες κοινότητες.  

 

Οι συγκεκριµένες δηµογραφικές αλλαγές, δύναται να επηρεάσουν άµεσα τόσο την 

ποιότητα ζωής των κατοίκων των κοινοτήτων υποδοχής όσο και τη στάση και 

αντιµετώπιση των ξένων επισκεπτών από τους ντόπιους κατοίκους. Η αίσθηση της 

υπερβολικής παρουσίας ξένων στις κοινότητες υποδοχής µπορεί να δηµιουργήσει το 

αίσθηµα ανάµεσα στους κατοίκους πως «είναι ξένοι στον ίδιο τους τον τόπο» 

προκαλώντας παράλληλα αρνητικά αισθήµατα απέναντι στους ξένους τουρίστες. Αυτά 

ήταν και από τα κύρια συµπεράσµατα της έρευνας που διεξήγαγε ο ΚΟΤ το 1988 

σχετικά µε τις Κοινωνικές Επιπτώσεις του Τουρισµού. Ανάµεσα στις αρνητικές 

επιπτώσεις που αναφέρθηκαν στη συγκεκριµένη έρευνα ήταν το αίσθηµα της 

αποξένωσης των ντόπιων από την κοινότητα τους («νιώθουν ξένοι στον τόπο τους») 

λόγω του µεγάλου αριθµού ξένων επισκεπτών.  

 

Στην παρούσα µελέτη τα ευρήµατα της ποσοτικής έρευνας δεν επιβεβαιώνουν τις πιο 

πάνω ανησυχίες,αφού το ποσοστό των ερωτηθέντων το οποίο δηλώνει πως µία από τις 

αρνητικές επιπτώσεις του τουρισµού είναι η υπερβολική παρουσία ξένων στην περιοχή 

τους είναι µηδαµινό. Αξίζει να σηµειωθεί πως δεν υπάρχουν ιδιαίτερες διαφοροποιήσεις 

σε επίπεδο επαρχιών.  

Το υψηλό ποσοστό των ερωτηθέντων το οποίο συµφωνεί µε την άποψη πως ο 

τουρισµός «κάνει τους Κύπριους να νιώθουν σαν ξένοι στον τόπο τους»(47%) δεν 

πρέπει να υπερεκτιµηθεί µιας και εµπίπτει στα πλαίσια της διατύπωσης, αφού θεωρείται 

από τους ερωτηθέντες ως «πολιτικά ορθή» απάντηση. Αντίθετα το 52% δήλωσε ότι 

διαφωνεί ότι ο τουρισµός κάνει τους Κύπριους να νιώθουν σαν ξένοι στον τόπο τους. 

Την άποψη αυτή εξέφρασαν κυρίως τα άτοµα των ηλικιών 18-40, ψηλής 

κοινωνικοοικονοµικής τάξης (Α-Β και Γ1) και κυρίως άτοµα που προέρχονται από τις 

επαρχίες Λευκωσίας και Λεµεσού.  
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Οι επιδράσεις του τουρισµού στο δηµογραφικό χαρακτήρα των κοινοτήτων υποδοχής σε 

σύγκριση µε την έρευνα του ΚΟΤ που έχει πραγµατοποιηθεί στο παρελθόν, έχουν  ήδη 

απορροφηθεί και αφοµοιωθεί. Παρόλα αυτά όµως θα πρέπει να τονιστεί η αναγκαιότητα 

παρακολούθησης του συγκεκριµένου θέµατος αφού αποτελεί και παραµένει µία από τις 

δυνητικά αρνητικές επιπτώσεις της τουριστικής ανάπτυξης.   

 

6.5.4. Τουρισµός και Εγκληµατικότητα 

Για τον καθορισµό και προσδιορισµό της εγκληµατικότητας στην Κύπρο, έχουν 

συγκεντρωθεί στατιστικά στοιχεία τόσο από την Αστυνοµία Κύπρου, όσο και από τις 

Εγκληµατολογικές Στατιστικές της Στατιστικής Υπηρεσίας. Όπως αναλύθηκε και στην 

δευτερογενή έρευνα κατά την περίοδο 1995-2002 σηµειώθηκε σηµαντική αύξηση των 

υποθέσεων σοβαρού εγκλήµατος της τάξης του 18%. Αξίζει να σηµειωθεί ότι οι επαρχίες 

που παρουσιάζουν τη µεγαλύτερη συγκριτικά αύξηση είναι η Πάφος µε ποσοστό 60,3% 

και η Αµµόχωστος µε ποσοστό 35,6%, περιοχές µε έντονη τουριστική ανάπτυξη.  

 

Παρόµοια εικόνα παρουσιάζουν και τα διαθέσιµα στατιστικά στοιχεία όσον αφορά το 

θέµα των ναρκωτικών. Κατά την περίοδο 1994-2004 διαγράφεται µία αύξηση του 

αριθµού των ενεχοµένων προσώπων σε υποθέσεις ναρκωτικών της τάξης του 72%. 

Όσον αφορά την υπηκοότητα των εµπλεκοµένων προσώπων, η πλειοψηφία των 

ενεχοµένων ατόµων ήταν Κύπριοι. Με εξαίρεση το 1995, όπου η πλειοψηφία των 

εµπλεκοµένων προσώπων ήταν αλλοδαποί (54,6%), την περίοδο 1994-2004 το 

ποσοστό συµµετοχής Κυπρίων σε υποθέσεις ναρκωτικών κυµαινόταν µεταξύ 60% και 

78%.  Παράλληλα όµως αξίζει να σηµειωθεί πως παρουσιάζεται µεγαλύτερη ποσοστιαία 

αύξηση του αριθµού αλλοδαπών σε σύγκριση µε τα άτοµα κυπριακής υπηκοότητας, που 

ενεπλάκησαν σε υποθέσεις ναρκωτικών το 2004 σε σχέση µε το 1994.. Συγκεκριµένα, ο 

αριθµός αλλοδαπών αυξήθηκε κατά 74% ενώ ο αριθµός των Κυπρίων υπηκόων 

αυξήθηκε κατά 72%.  

 

Όπως αναφέρθηκε και σε προηγούµενο κεφάλαιο, τα πιο πάνω στοιχεία πρέπει να 

ερµηνεύονται προσεκτικά µιας και δεν δίνουν πληροφορίες σχετικά µε την υπηκοότητα 

των αλλοδαπών που εµπλέκονται σε υποθέσεις ναρκωτικών και επίσης κατά πόσον 

αφορά µόνιµους κατοίκους Κύπρου ή επισκέπτες/ τουρίστες. Αν και σύµφωνα µε τα 

ευρήµατα της ποιοτικής και ποσοτικής έρευνας επικρατεί η αντίληψη πως ο τουρισµός 
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αποτελεί έναν από τους παράγοντες στην εξέλιξη της εγκληµατικότητας και του 

φαινόµενου των ναρκωτικών, τα διαθέσιµα στατιστικά στοιχεία δεν είναι σε θέση να 

επιβεβαιώσουν την πιο πάνω άποψη. Περαιτέρω, αξίζει να σηµειωθεί πως ένα πολύ 

µικρό ποσοστό της τάξης του 2% των ερωτηθέντων δηλώνει πως δεν θα επιθυµούσε 

αύξηση του τουριστικού ρεύµατος στην περιοχή του λόγω της εγκληµατικότητας (κυρίως 

η ψηλότερη κοινωνικοοικονοµική οµάδα Α-Β).  

 

6.5.5. Τουρισµός και Φυσικό Περιβάλλον 

Όπως διαφάνηκε µέσα από τη δευτερογενή έρευνα, η τουριστική ανάπτυξη και το φυσικό 

περιβάλλον είναι δύο αλληλένδετοι τοµείς. Το φυσικό περιβάλλον αποτελεί µία από τις 

βασικές παραµέτρους της τουριστικής ανάπτυξης µιας περιοχής. Οι φυσικές οµορφιές 

µίας περιοχής αποτελούν ένα από τα σηµαντικότερα «κεφάλαια», τα οποία ο τουρισµός 

καλείται να αναδείξει και να αξιοποιήσει, µε σκοπό να παραχθούν οικονοµικά, κοινωνικά, 

πολιτισµικά και περιβαλλοντικά οφέλη.  

 

Τους δεσµούς µεταξύ της τουριστικής ανάπτυξης και του φυσικού περιβάλλοντος 

επιβεβαιώνουν και τα ευρήµατα της ποιοτικής έρευνας. Η αειφορία των ωφελειών που 

προέρχονται από τον τουρισµό είναι αλληλένδετη µε την προστασία και διαφύλαξη του 

φυσικού περιβάλλοντος. Αυτό καταδεικνύει την αναγκαιότητα συµπερίληψης στις 

πολιτικές και στρατηγικές τουριστικής ανάπτυξης, µέτρων που άπτονται της προστασίας 

και διαφύλαξης του περιβάλλοντος. Η συγκεκριµένη πρακτική αποτελεί και µία από τις 

βασικότερες συστάσεις των ∆ιεθνών Οργανισµών (Παγκόσµιος Οργανισµός Τουρισµού 

και Ηνωµένα Έθνη) όπως έχει παρουσιαστεί στα πλαίσια της ∆ευτερογενούς Έρευνας. 

Σηµαντικό στοιχείο είναι η εξασφάλιση της ισότοπης κατανοµής του τουριστικού 

ρεύµατος σε τόπο και χρόνο.  

 

Όσον αφορά τον προσδιορισµό των αρνητικών συνεπειών του τουρισµού στο φυσικό 

περιβάλλον σύµφωνα µε τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί µέσα στα πλαίσια της 

δευτερογενούς έρευνας, αυτές επικεντρώνονται στην εκποίηση δασών και ακτών για 

σκοπούς δόµησης, στην εκτεταµένη ρύπανση που δηµιουργείται από την εγκατάλειψη 

σκουπιδιών αλλά και στην ηχητική ρύπανση. Οι πιο πάνω επιδράσεις παρατηρούνται 

σύµφωνα µε τα ευρήµατα της ποιοτικής έρευνας και στην Κύπρο. Ιδιαίτερα έντονη είναι η 

υπερβολική εκποίηση παραθαλάσσιων περιοχών για σκοπούς ανέγερσης τουριστικών 
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οικοδοµών. Το φαινόµενο αυτό είχε παρατηρηθεί έντονα µετά την τουρκική εισβολή. Η 

καταπόνηση του φυσικού περιβάλλοντος γίνεται σταδιακά αισθητή και από το ευρύ 

κοινό. Η αλλοίωση του φυσικού περιβάλλοντος είναι µία από τις αρνητικές επιπτώσεις 

της τουριστικής ανάπτυξης που ανέφεραν  όσον αφορά την περιοχή τους. Παράλληλα το  

 

ποσοστό των ερωτηθέντων που ανέφεραν πως µία από τις θετικές επιπτώσεις του 

τουρισµού στην περιοχή τους ήταν η αναβάθµιση και ανάδειξη του φυσικού 

περιβάλλοντος είναι ιδιαίτερα χαµηλό (2%).  

 

Τα πιο πάνω στοιχεία επιστούν  την προσοχή στα µεγάλα περιθώρια που υπάρχουν 

τόσο για την λήψη µέτρων για διαφύλαξη της ισορροπίας µεταξύ τουριστικής ανάπτυξης 

και διαφύλαξης του περιβάλλοντος όσο και για αξιοποίηση των δυνατοτήτων που 

παρέχει ο τουρισµός σε θέµατα ανάπτυξης περιβαλλοντικής συνείδησης. Όπως 

αναφέρθηκε και στη δευτερογενή έρευνα, ο τουρισµός µπορεί να αποτελέσει κίνητρο για 

την ευαισθητοποίηση τόσο των τοπικών και εθνικών αρχών µε στόχο τη θέσπιση µέτρων 

για την προστασία του περιβάλλοντος όσο και των ιδίων των κατοίκων. 

 

Παράλληλα όπως διαφάνηκε µέσα από τη δευτερογενή και την πρωτογενή έρευνα 

υπάρχουν εναλλακτικές µορφές τουρισµού, περιβαλλοντικά πιο ήπιες οι οποίες µπορούν 

να αξιοποιηθούν και να αναπτυχθούν µε στόχο τη διαφύλαξη της αειφορίας τόσο των 

οικονοµικών οφελών της τουριστικής ανάπτυξης όσο και του περιβάλλοντος. 

Συγκεκριµένα,  σύµφωνα µε τις σχετικές µελέτες που έχουν παρουσιαστεί σε 

προηγούµενα κεφάλαια όπως επίσης σύµφωνα µε τις απόψεις και εισηγήσεις που 

συγκεντρώθηκαν στα πλαίσια της ποιοτικής έρευνας, ο Αγροτουρισµός και ο 

Περιπατικός τουρισµός είναι περιβαλλοντικά ήπιες µορφές τουριστικής ανάπτυξης. Αξίζει 

να σηµειωθεί πως οι συγκεκριµένες µορφές τουρισµού αναφέρονται επίσης και στο 

Στρατηγικό Σχέδιο ως προτεινόµενα Ειδικά Προϊόντα για την εξυπηρέτηση διαφόρων 

τµηµάτων της τουριστικής αγοράς. 

 

6.5.6. Τουρισµός και Πολιτιστική Κληρονοµιά 

Όσον αφορά την αλληλεπίδραση του τουρισµού και της πολιτιστικής κληρονοµιάς η 

µελέτη καταλήγει σε παρόµοια συµπεράσµατα όπως και για τον τοµέα του 

περιβάλλοντος. Όπως διαφάνηκε µέσα από τη δευτερογενή έρευνα, η τουριστική 
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ανάπτυξη και η πολιτιστική κληρονοµιά είναι δύο αλληλένδετοι τοµείς. Με τον όρο 

«πολιτιστική κληρονοµιά» αναφερόµαστε στα µνηµεία αρχιτεκτονικής παράδοσης, στα 

παραδοσιακά επαγγέλµατα, στους αρχαιολογικούς χώρους αλλά και στα παραδοσιακά 

προϊόντα µίας περιοχής. Η πολιτιστική κληρονοµιά των κοινοτήτων υποδοχής µπορεί και  

πρέπει να αξιοποιηθεί ως πόλος προσέλκυσης επισκεπτών. Αυτό συντείνει στη 

διασφάλιση της επιβίωσης των παραδοσιακών στοιχείων των κοινοτήτων υποδοχής, τα 

οποία απειλούνται υπό άλλες συνθήκες µε µαρασµό Επίσης, συντείνει και στη 

δηµιουργία των απαραίτητων προϋποθέσεων για την ανάπτυξη περιοχών της υπαίθρου 

και της ενδοχώρας, οι οποίες όπως διαφάνηκε δεν επωφελούνται ισότιµα από την 

τουριστική ανάπτυξη του νησιού. Τα πιο πάνω στηρίζονται και από τα ευρήµατα της 

ποιοτικής έρευνας. Κύριος γνώµονας όµως θα πρέπει να είναι η αποφυγή αλλοίωσης 

των παραδοσιακών στοιχείων των κοινοτήτων υποδοχής, µέσω της 

εµπορευµατοποίησης τους για τουριστικούς σκοπούς.  Στόχος των πολιτικών και 

στρατηγικών στο συγκεκριµένο τοµέα πρέπει να είναι η διαφύλαξη της αυθεντικότητας 

του χαρακτήρα των κοινοτήτων υποδοχής.  

 

Όσον αφορά τον προσδιορισµό των αρνητικών συνεπειών του τουρισµού στην 

πολιτιστική κληρονοµιά του νησιού, σύµφωνα µε τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί 

µέσα στα πλαίσια της ποιοτικής έρευνας, αυτές επικεντρώνονται στην αλλοίωση της 

τοπικής παραδοσιακής πολεοδοµικής και αρχιτεκτονικής εικόνας των κοινοτήτων 

υποδοχής. Οι συγκεκριµένες αρνητικές επιδράσεις της τουριστικής ανάπτυξης  γίνονται 

σταδιακά αισθητές και από το ευρύ κοινό. Η αλλοίωση του παραδοσιακού χαρακτήρα 

των κοινοτήτων υποδοχής είναι µία από τις αρνητικές επιπτώσεις της τουριστικής 

ανάπτυξης που ανέφεραν οι ερωτηθέντες όσον αφορά την περιοχή τους. Παράλληλα 

όµως πρέπει να τονιστεί πως αναγνωρίζονται οι δυνατότητες που παρέχει η τουριστική 

ανάπτυξη για διαφύλαξη και αναβάθµιση της πολιτιστικής κληρονοµιάς του νησιού. 

Συγκεκριµένα, ποσοστό 87% δήλωσε ότι συµφωνεί µε την άποψη πως ο τουρισµός 

«βοηθά στη διατήρηση και την προστασία των αρχαιολογικών χώρων». Η άποψη αυτή 

εκφράστηκε σε µεγαλύτερο βαθµό από την ηλικιακή οµάδα 41-50 και τους 

ερωτούµενους των επαρχιών Λευκωσίας, Λεµεσού και Αµµοχώστου.  Παράλληλα ένα 

ποσοστό της τάξης του 12% ανέφερε ότι διαφωνεί ότι ο τουρισµός βοηθά στη διατήρηση 

και την προστασία αρχαιολογικών χώρων.  Την αρνητική αυτή γνώµη έχουν σε 

µεγαλύτερο ποσοστό οι ερωτούµενοι µεταξύ των ηλικιών 18 και 40, κάτοικοι κυρίως των 
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επαρχιών Λάρνακας και Πάφου, καθώς και ερωτούµενοι που ανήκουν στις µεσαίες 

κοινωνικοοικονοµικές οµάδες, Γ1 και Γ2. 

 

Τα πιο πάνω στοιχεία επιστούν την προσοχή στα µεγάλα περιθώρια που υπάρχουν  για 

τη λήψη µέτρων για διαφύλαξη της πολιτιστικής ταυτότητας του νησιού µέσα στα πλαίσια  

 

µίας ορθολογιστικής τουριστικής αξιοποίησης και «εκµετάλλευσης».  Στα πλαίσια αυτά 

εντάσσονται και τα υφιστάµενα σχέδια παροχής κινήτρων για αναπαλαίωση και 

διατήρηση παραδοσιακών οικοδοµών σε περιοχές της υπαίθρου.  

 

Παράλληλα, όπως διαφάνηκε µέσα από τη δευτερογενή και την πρωτογενή έρευνα 

υπάρχουν εναλλακτικές µορφές τουρισµού, οι οποίες διασφαλίζουν την προστασία και 

ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονοµιάς του νησιού. Μέσα σε αυτά τα πλαίσια ιδιαίτερη 

έµφαση δίνεται στην ανάπτυξη του Αγροτουρισµού.  

 

6.6. ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ 

 

Ένας από τους στόχους της έρευνας ήταν και η εξέταση και αξιολόγηση του βαθµού και 

επιπέδου επαφής µεταξύ ντόπιων κατοίκων και επισκεπτών στις τουριστικές περιοχές. 

Σύµφωνα µε τα ευρήµατα της ποιοτικής έρευνας, τα τελευταία χρόνια παρατηρείται µία 

αλλοίωση στις σχέσεις µεταξύ ντόπιων κατοίκων και επισκεπτών. Λόγω του µαζικού 

τουρισµού που δέχεται η Κύπρος, οι ντόπιοι κάτοικοι έχουν φτάσει σε σηµείο κόπωσης 

και κορεσµού από την τουριστική ανάπτυξη. Σαν αποτέλεσµα, σήµερα οι σχέσεις µεταξύ 

ντόπιων κατοίκων και επισκεπτών έχουν χάσει τα στοιχεία του αυθορµητισµού και της 

ζεστασιάς, τα οποία τις χαρακτήριζαν στο παρελθόν, και περιορίζονται κυρίως σε 

πελατειακό επίπεδο όπου οι τουρίστες αντιµετωπίζονται κυρίως ως πηγή κέρδους.  

 

Οι πιο πάνω απόψεις υποστηρίζονται και από µέρος της σχετικής βιβλιογραφίας που 

έχει παρουσιαστεί στα πλαίσια της δευτερογενούς έρευνας. Σύµφωνα µε µερικούς 

µελετητές, στις περιπτώσεις όπου η τουριστική ανάπτυξη έχει φτάσει σε επίπεδο 

ωρίµανσης και κορεσµού τότε συχνά παρατηρείται µία αδιαφορία και αδυναµία 

επικοινωνίας µεταξύ επισκεπτών και ντόπιων. Σε αυτό το στάδιο ο τουρίστας 

αντιµετωπίζεται ως επί τω πλείστων ως ένα «εµπόρευµα».  
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Τα ευρήµατα της ποσοτικής έρευνας δεν στηρίζουν την πιο πάνω άποψη. Πέρα των 

οικονοµικών οφελών που αποκοµίζουν σε προσωπικό επίπεδο, ένας στους δέκα 

ερωτηθέντες περίπου δήλωσε πως ένα από τα θετικά της τουριστικής ανάπτυξης είναι η 

ευκαιρία γνωριµίας µε άλλους λαούς και η διεύρυνση του κοινωνικού κύκλου. Την άποψη 

αυτή έχουν κυρίως οι νεαροί ερωτούµενοι (18-30), ειδικά από τις επαρχίες Λάρνακας, 

Αµµοχώστου και Πάφου, των µεσαίων κοινωνικοοικονοµικών οµάδων (Γ1 και Γ2), και σε 

διπλάσιο ποσοστό οι εργαζόµενοι στην τουριστική βιοµηχανία.  Οι Κύπριοι  

παρουσιάζονται ιδιαίτερα πρόθυµοι να εξυπηρετήσουν και να βοηθήσουν τους τουρίστες 

(ποσοστό 60% δηλώνει πως συχνά δίνει πληροφορίες και βοηθά τους τουρίστες). 

Συγκεκριµένα, συχνότερα φαίνεται να δίνουν πληροφορίες και να βοηθούν τους 

τουρίστες, οι κάτοικοι κυρίως από τις επαρχίες Λεµεσού, Αµµοχώστου και Πάφου, ειδικά 

οι κοινωνικοοικονοµικές οµάδες Α-Β και Γ1.  Παρόλα αυτά ένα ποσοστό της τάξης του 

14% ανέφερε ότι σπάνια ή ποτέ, δίνει πληροφορίες και βοηθά τους τουρίστες.  Η 

τελευταία οµάδα ερωτούµενων είναι κυρίως άτοµα από τις τουριστικά µη ανεπτυγµένες  

 

περιοχές, αλλά γενικά από όλες της επαρχίες εκτός από τη Λάρνακα, η οποία 

παρουσιάζει το χαµηλότερο ποσοστό.  Επίσης, τα άτοµα που δήλωσαν ότι σπάνια ή 

ποτέ δίνουν πληροφορίες και βοηθούν τους τουρίστες είναι κυρίως, µεσαίας και χαµηλής 

κοινωνικοοικονοµικής τάξης, Γ2 και ∆-Ε, που δεν εργάζονται στην τουριστική 

βιοµηχανία. Οι σχέσεις µεταξύ ξένων επισκεπτών και ντόπιων κατοίκων δεν παραµένει 

στα επίπεδα της περιστασιακής επαφής και επικοινωνίας. Ένα υψηλό ποσοστό (61%) 

δηλώνει πως συχνά µέχρι κάποτε «µιλά και ανοίγει συζητήσεις µε ξένους τουρίστες». Τα 

άτοµα αυτά προέρχονται κυρίως από τις επαρχίες Λάρνακας, Αµµοχώστου και Πάφου, 

ψηλής κοινωνικοοικονοµικής τάξης, Α-Β. Εντούτοις, ένα ποσοστό της τάξης του 39% 

ανέφερε ότι σπάνια/ποτέ ανοίγει συζητήσεις µε ξένους τουρίστες. Τα άτοµα αυτά είναι 

κυρίως γυναίκες, άνω των 40 ετών, από τις τουριστικά µη ανεπτυγµένες περιοχές, 

κυρίως από τις επαρχίες Λευκωσίας και Λεµεσού, χαµηλής και µεσαίας 

κοινωνικοοικονοµικής τάξης (Γ2 και ∆-Ε) που δεν εργάζονται στην τουριστική 

βιοµηχανία. Παράλληλα ένας στους τέσσερις Κύπριους, δήλωσε ότι διατηρεί συχνά 

επαφή µε τουρίστες που γνώρισε κατά τη διάρκεια της παραµονής τους στην Κύπρο. Σε 

επίπεδο επαρχιών, τα υψηλότερα ποσοστά παρουσιάζονται στις επαρχίες Πάφου και 

Αµµοχώστου. Περιοχές µε έντονη τουριστική δραστηριότητα, οι κάτοικοι των 

συγκεκριµένων επαρχιών έχουν περισσότερες ευκαιρίες να έρθουν σε επαφή και να 
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συναναστραφούν µε ξένους τουρίστες. Επίσης, διατηρούν επαφή µε τους ξένους 

επισκέπτες, κυρίως τα άτοµα µεταξύ των ηλικιών 30 µε 50 ετών. Αντίθετα ένα ποσοστό 

της τάξης του 57% ανέφερε ότι σπάνια ή ποτέ κρατά επαφή µε τουρίστες που γνώρισε 

κατά τη διάρκεια της παραµονής τους στην Κύπρο. Την άποψη αυτή εξέφρασαν κυρίως 

οι νεαροί ηλικίας 18 µε 30 ετών, από τις επαρχίες Λευκωσίας, Λεµεσού και Λάρνακας.   

 

Αξίζει να σηµειωθεί πως η φιλικότητα, η φιλοξενία και γενικότερα η θετική υποδοχή και 

αντιµετώπιση των επισκεπτών, θεωρείται µέσα στα πλαίσια του Στρατηγικού Σχεδίου ως 

ένα από τα κύρια πλεονεκτήµατα του κυπριακού τουριστικού προϊόντος.    

 

6.6.1. Κριτήρια για την ανάπτυξη ή δηµιουργία κοινωνικών επαφών σε σχέση µε 
τους ξένους και ντόπιους επισκέπτες 

Όπως διαφάνηκε µέσα από τις ποιοτικές συνεντεύξεις, η εθνικότητα, δηλαδή η χώρα 

προέλευσης των επισκεπτών, είναι ένας από τους κύριους παράγοντες που επηρεάζουν 

τους ντόπιους κατοίκους, στις κοινότητες υποδοχής όσον αφορά την αντιµετώπιση των 

ξένων τουριστών. Συγκεκριµένα η χώρα προέλευσης είναι καθοριστικός παράγοντας για 

τη διαµόρφωση διαφόρων αντιλήψεων σχετικά µε την προσδοκώµενη συµπεριφορά και 

νοοτροπία του κάθε επισκέπτη.  

 

Τα ευρήµατα τις ποσοτικής έρευνας υποστηρίζουν την πιο πάνω άποψη. Οι Κύπριοι 

έχουν διαµορφώσει συγκεκριµένες αντιλήψεις σχετικά µε το χαρακτήρα και τη νοοτροπία 

των διαφόρων επισκεπτών βασιζόµενοι στην εθνικότητα τους. Οι θετικότερες αντιλήψεις 

και στάσεις παρουσιάζονται όσον αφορά τους ευρωπαίους κυρίως επισκέπτες. Αντίθετα, 

για τους Άραβες, δηλαδή τους τουρίστες από την Ανατολική Ευρώπη όπως και τους 

Ισραηλίτες, οι Κύπριοι έχουν διαµορφώσει τις αρνητικότερες αντιλήψεις, σε θέµατα που 

αφορούν φιλικότητα, καθαριότητα και δηµιουργία προστριβών. Οι προτιµήσεις των 

Κυπρίων όσον αφορά τη χώρα προέλευσης των επισκεπτών που δέχεται η Κύπρος 

διαφαίνεται επίσης και από τα είδη του τουρισµού που επιθυµούν οι Κύπριοι να 

αναπτυχθούν στην περιοχή τους αλλά και στην Κύπρο γενικότερα. Τουρίστες υψηλής 

δαπάνης και τουρίστες από ευρωπαϊκές χώρες είναι οι κυριότερες προτιµήσεις των 

Κυπρίων.  
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Τα πιο πάνω στοιχεία και συµπεράσµατα δεν δίνουν φυσικά περισσότερες πληροφορίες 

για τις µορφές και το βαθµό µε τις οποίες εκφράζονται οι προτιµήσεις και τις αντιπάθειες 

των Κυπρίων. Σίγουρο είναι όµως πως οι πιο πάνω παράγοντες επηρεάζουν  τον τρόπο 

αντιµετώπισης ορισµένων επισκεπτών. Σηµαντικό είναι να αναφερθεί ότι µερικές από τις 

εθνικότητες, οι οποίες αντιµετωπίζονται αρνητικά από τους Κύπριους, ανήκουν στις 

αγορές ψηλής και µεσαίας προτεραιότητας του κυπριακού τουριστικού προϊόντος 

σύµφωνα µε το Στρατηγικό Σχέδιο Τουρισµού (π.χ. Ρωσία και Ανατολική Ευρώπη). Αυτό 

καταδεικνύει την ανάγκη για τη λήψη µέτρων όσον αφορά την ανατροπή των αρνητικών 

αντιλήψεων που επικρατούν στο κυπριακό κοινό ούτως ώστε να διασφαλιστεί η σωστή, 

φιλική υποδοχή και αντιµετώπιση των συγκεκριµένων τουριστών για επίτευξη των 

στόχων του Στρατηγικού Σχεδίου Τουρισµού.  

 

6.6.2. Οφέλη από την επαφή ξένων τουριστών και ντόπιων κατοίκων  

Όπως διαφάνηκε µέσα από τις προσωπικές συνεντεύξεις ο τουρισµός έχει τη 

δυνατότητα να δράσει ως µέσο διάδοσης πληροφοριών σχετικών µε τα ήθη, τα έθιµα και 

τον τρόπο ζωής των διαφορετικών πολιτισµών του πλανήτη µας συνεισφέροντας θετικά 

στη γνωριµία των λαών. Μέσω της επαφής και συναναστροφής  µε τους ξένους 

επισκέπτες, αλλά και µέσω των ταξιδιών που πραγµατοποιούν οι ίδιοι ως τουρίστες στο 

εξωτερικό, οι Κύπριοι έχουν την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή µε άλλες νοοτροπίες και 

αντιλήψεις. Ο τουρισµός παρέχει µε αυτό τον τρόπο την δυνατότητα στην κυπριακή 

κοινωνία, να ανοίξει τους ορίζοντες της σε νέους τρόπους σκέψης και ως επακόλουθο να 

απαλλαχθεί από µερικά παλαιά συντηρητικά πρότυπα κοινωνικής συµπεριφοράς.  

 

Σύµφωνα µε τα ευρήµατα της ποσοτικής έρευνας, οι δυνατότητες που παρέχει η 

τουριστική ανάπτυξη στο συγκεκριµένο τοµέα δεν έχουν αξιοποιηθεί σε επαρκή βαθµό. 

Τα ποσοστά των ερωτηθέντων που δηλώνουν πως ένα από τα οφέλη που αποκόµισαν 

σε προσωπικό επίπεδο από την τουριστική ανάπτυξη είναι «η γνωριµία µε άλλους 

ανθρώπους/διεύρυνση  του κοινωνικού κύκλου» και η «γνωριµία µε ξένους πολιτισµούς» 

είναι σχετικά χαµηλά, 9% και 7% αντίστοιχα. Μάλιστα δεν υπάρχουν διαφοροποιήσεις 

µεταξύ των τουριστικά ανεπτυγµένων και των  τουριστικά µη ανεπτυγµένων περιοχών. 

Όπως αναφέρθηκε και στα πλαίσια της δευτερογενούς και της ποιοτικής έρευνας, η 

επαφή των ντόπιων κατοίκων µε τους ξένους επισκέπτες δύναται να ευαισθητοποιήσει 

τους ντόπιους κατοίκους σε θέµατα όπως η περιβαλλοντική συνείδηση, η κοινωνική 
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συµπεριφορά και διαγωγή.  Τα στοιχεία αυτά  µπορούν να ενσωµατωθούν και να 

προσαρµοστούν στους κώδικες συµπεριφοράς και αντιλήψεων της κυπριακής 

κοινωνίας. Σε συνάρτηση µε τα πιο πάνω και σε συνδυασµό µε τα ευρήµατα της 

ποσοτικής έρευνας, καταδεικνύεται η αναγκαιότητα δηµιουργίας περισσότερων σηµείων, 

ευκαιριών επαφής µεταξύ τουριστών και ντόπιων κατοίκων ούτως ώστε να αξιοποιηθούν 

στο µέγιστο οι δυνατότητες που προσφέρει ο τουρισµός.  

 

6.6.3. Προβλήµατα που προκύπτουν από την επαφή µεταξύ ντόπιων κατοίκων 
και επισκεπτών 

Σύµφωνα µε τα ευρήµατα της ποιοτικής έρευνας, τα προβλήµατα τα οποία δύναται να 

προκύπτουν κατά την επαφή µεταξύ κατοίκων και επισκεπτών στις κοινότητες υποδοχής 

δεν εκφράζονται τόσο στην παρουσία άµεσων προστριβών ή καυγάδων όσο στην 

αρνητική επίδραση, όπως χαρακτηρίστηκε, που ασκούν οι ξένοι επισκέπτες στις αξίες 

και την κοινωνική συµπεριφορά κυρίως των νέων.  

 

Τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί στα πλαίσια της ποσοτικής έρευνας, 

επιβεβαιώνουν τα πιο πάνω συµπεράσµατα. Το ποσοστό των ερωτηθέντων, το οποίο 

δηλώνει πως είχε προστριβές µε ξένους τουρίστες είναι χαµηλό (9%) µε ελαφρά 

αυξηµένα ποσοστά στις επαρχίες Αµµοχώστου και Πάφου, τα οποία και δικαιολογούνται 

λόγω του αυξηµένου τουριστικού ρεύµατος που δέχονται οι πιο πάνω περιοχές. Επίσης, 

πρέπει να σηµειωθεί πως οι προστριβές µεταξύ κατοίκων και τουριστών δηµιουργούνται 

κυρίως στο χώρο εργασίας ή µετά από κατανάλωση αλκοόλ στα κέντρα και χώρους 

διασκέδασης. Ως εκ τούτου, δεν µπορεί να θεωρηθεί πως οι πιο πάνω συγκρούσεις 

επηρεάζουν την καθηµερινή ζωή των κατοίκων των περιοχών υποδοχής. 

 

Όσον αφορά το φαινόµενο του µιµητισµού και της ξενοµανίας, ως αποτέλεσµα της 

τουριστικής ανάπτυξης, το συγκεκριµένο θέµα έχει αναπτυχθεί σε προηγούµενο 

κεφάλαιο241. Περαιτέρω σύµφωνα µε τα ευρήµατα της ποσοτικής έρευνας,  οι ανησυχίες 

που εκφράστηκαν όσον αφορά την αρνητική επίδραση, όπως χαρακτηρίστηκε κατά τη 

διάρκεια των ποιοτικών συνεντεύξεων, της τουριστικής ανάπτυξης στη συµπεριφορά και 

τη νοοτροπία των νέων, δεν ευσταθούν. Το συµπέρασµα αυτό υποστηρίζει το υψηλό 

ποσοστό (84%) των ερωτηθέντων (γονείς που έχουν παιδιά 10-24 ετών και 
                                                 
241 Βλέπε κεφάλαιο «Παράγοντες για την διαµόρφωση των παραδοσιακών αξιών της Κυπριακής κοινωνίας» 
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συναναστρέφονται µε ξένους τουρίστες) που δηλώνει πως δεν τους ενοχλεί καθόλου η 

συναναστροφή των παιδιών τους µε ξένους τουρίστες. Αξίζει να σηµειωθεί πως σε 

επίπεδο επαρχιών, στην επαρχία Αµµοχώστου, περιοχή µε έντονη τουριστική 

δραστηριότητα αλλά και µε προβλήµατα όσον αφορά την τουριστική ανάπτυξη, το 

αντίστοιχο ποσοστό φτάνει το 88%. Ως αποτέλεσµα, ο τουρισµός δεν µπορεί να 

θεωρηθεί ως ένας από τους κύριους υπαίτιους για τυχών αρνητικές µεταβολές στην 

συµπεριφορά των νέων.  Βέβαια, πρέπει να λεχθεί ότι υπάρχει και ένα σαφώς µικρότερο 

ποσοστό της τάξης του 16% των γονιών, το οποίο ανέφερε ότι ενοχλείται λίγο εως πολύ 

από τη συναναστροφή των παιδιών του µε ξένούς τουρίστες.  Εδικά οι γονείς ηλικίας 31-

40 ετών, οι οποίοι έχουν προφανώς παιδιά µικρότερης ηλικίας από τους µεγαλύτερους 

γονείς, και αυτοί που ανήκουν στην Γ2 και ∆-Ε κοινωνικοοικονοµική οµάδα. 

Τα υψηλά ποσοστά συµφωνίας µε τη δήλωση «ο τουρισµός επιδρά αρνητικά στη 

διαµόρφωση των αντιλήψεων/συµπεριφορά των νέων» (72% των ερωτηθέντων δηλώνει 

πως συµφωνεί) θα πρέπει να ερµηνευτούν ως µία γενικότερη τάση ενοχοποίησης του 

τουρισµού για την εµφάνιση αρνητικών φαινόµενων ανάµεσα στη νεολαία. Την άποψη 

αυτή συµµερίζονται σε µεγαλύτερο βαθµό οι ερωτούµενοι από τις επαρχίες Λάρνακας, 

Αµµοχώστου και Πάφου και ειδικά οι κοινωνικοοικονοµικές τάξεις Γ1, Γ2 και ∆-Ε.  Το πιο 

πάνω συµπέρασµα επιβεβαιώνει και το γεγονός πως στην ερώτηση «ποιες είναι οι 

κυριότερες αρνητικές επιπτώσεις για την Κύπρο από τον τουρισµό» το πιο πάνω 

ποσοστό παρουσιάζεται σηµαντικά µειωµένο. Συγκεκριµένα, µόνο το 9% των 

ερωτηθέντων απάντησε αυθόρµητα242 πως ο τουρισµός επιφέρει αρνητικές επιπτώσεις 

στην συµπεριφορά/νοοτροπία των ξένων.  Εντούτοις, ένα άλλο 27% διατύπωσε τη 

διαφωνία του µε την άποψη ότι ο τουρισµός επιδρά αρνητικά στη διαµόρφωση των 

αντιλήψεων/συµπεριφορά των νέων.  Την άποψη αυτή εξέφρασαν κυρίως οι 

ερωτούµενοι ηλικίας 31-40 χρονών, από την επαρχία Λεµεσού, που ανήκουν στην 

ψηλότερη κοινωνικοοικονοµική τάξη Α-Β. 

 

                                                 
242 Όπου αναφέρετε στο ερωτηµατολόγιο «Αυθόρµητη Αναφορά» τότε ο ερωτώµενος απάντησε από µόνος του δίχως ο 

ερευνητής να του διαβάζει τις προκαθορισµένες επιλογές. Η µέθοδος αυτή θεωρείται η ορθότερη ούτως ώστε να 

αποφευχθεί οποιαδήποτε καθοδήγηση και επηρεασµός του ερωτώµενου. 
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6.7. ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ VS ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ  

 

Η παρουσία τόσο θετικών όσο και αρνητικών επιδράσεων του τουρισµού στους 

διάφορους κοινωνικοοικονοµικούς τοµείς της ζωής του νησιού, όπως αυτά αναλύθηκαν 

και πιο πάνω, ήταν ένα από τα αναµενόµενα αποτελέσµατα της παρούσας µελέτης. 

Όπως αναφέρεται και στην σχετική βιβλιογραφία που παρουσιάστηκε στα πλαίσια της 

δευτερογενούς έρευνας, ο Τουρισµός είναι σε θέση να επηρεάσει άµεσα ή έµµεσα µία 

σειρά από τοµείς της κοινωνικοοικονοµικής δοµής των χωρών υποδοχής. Ένας από 

τους κύριους στόχους της παρούσας µελέτης ήταν η αξιολόγηση της συνολικής 

συνεισφοράς του Τουρισµού και η εξέταση του κατά πόσον υπερτερούν οι θετικές ή οι 

αρνητικές επιπτώσεις, µε στόχο την διατύπωση στη συνέχεια εισηγήσεων για πρόληψη 

και αντιµετώπιση των αρνητικών επιπτώσεων. 

 

Σύµφωνα µε τα ευρήµατα της ποιοτικής έρευνας, οι θετικές επιπτώσεις του τουρισµού 

επισκιάζουν τα αρνητικά στοιχεία που επιφέρει η τουριστική ανάπτυξη. Οι θετικές 

επιπτώσεις του τουρισµού όπως διαφάνηκε µέσα από την ποιοτική έρευνα, δεν 

εστιάζονται µόνο στον οικονοµικό τοµέα. Η τουριστική ανάπτυξη επέφερε και θετικές 

επιπτώσεις και σε άλλους τοµείς όπως στην κοινωνική συµπεριφορά, στην πολιτιστική 

ανάπτυξη και διεύρυνση του κοινωνικού συνόλου, συνεισφέροντας στην αύξηση της 

ποιότητα ζωής στο νησί.   

 

Η άποψη αυτή επιβεβαιώνεται και από τα ευρήµατα της ποσοτικής έρευνας. Ποσοστά 

82% και 84% των ερωτηθέντων δήλωσαν πως οι θετικές επιπτώσεις του τουρισµού 

υπερτερούν των αρνητικών, σε τοπικό και εθνικό επίπεδο αντίστοιχα. Σε επίπεδο 

περιοχών παρουσιάζονται διαφοροποιήσεις. Στις επαρχίες Λευκωσίας και Αµµοχώστου, 

τα ποσοστά των ερωτηθέντων που δηλώνουν πως οι θετικές επιπτώσεις του τουρισµού 

υπερτερούν των αρνητικών είναι αισθητά µειωµένα σε σύγκριση µε τις υπόλοιπες 

επαρχίες. Όσον αφορά την επαρχία Λευκωσίας, τα συγκεκριµένα αποτελέσµατα της 

ποσοτικής έρευνας ήταν αναµενόµενα λόγω του χαµηλού τουριστικού ρεύµατος το οποίο 

δέχεται η περιοχή σε σύγκριση µε τις υπόλοιπες περιοχές (3.2% του συνολικού 

τουριστικού ρεύµατος το 2003).  Η επαρχία Λευκωσίας δεν έχει αποκοµίσει στον ίδιο 

βαθµό τα οφέλη από την τουριστική ανάπτυξη όπως οι λοιπές περιοχές της Κύπρου. 
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Ιδιαίτερο προβληµατισµό  προκαλούν τα ποσοστά που παρουσιάζονται στην επαρχία 

Αµµοχώστου. Η επαρχία Αµµοχώστου δέχεται ένα πολύ µεγάλο µέρος του τουριστικού 

ρεύµατος. Συγκεκριµένα το 2003 οι περιοχές Αγίας Νάπας και Παραλιµνίου 

συγκέντρωσαν  πέραν του 30% του συνολικού όγκου επισκεπτών. Παρόµοια ποσοστά 

παρουσιάζονται και στην επαρχία Πάφου. Αντίθετα µε τους ερωτηθέντες από την 

επαρχία Αµµοχώστου οι κάτοικοι της επαρχίας Πάφου υποστηρίζουν περισσότερο την 

άποψη πως οι θετικές επιπτώσεις του τουρισµού είναι περισσότερες από τις αρνητικές 

για την περιοχή τους (75% σε σύγκριση µε 87% αντίστοιχα). Σε συνάρτηση µε τα 

συµπεράσµατα της ποιοτικής έρευνας, σύµφωνα µε τα οποία οι περιοχές της Αγίας 

Νάπας και του Παραλιµνίου θεωρούνται ως κακά πρότυπα και παραδείγµατα της 

τουριστικής ανάπτυξης στην Κύπρο, θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα στη 

διαµόρφωση των πολιτικών της τουριστικής ανάπτυξης στις εν λόγω περιοχές. 

Παρουσιάζεται η ανάγκη αναθεώρησης των υφιστάµενων µορφών τουρισµού που  

έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή, αλλά και η ανάγκη λήψης των κατάλληλων µέτρων για 

την όσο το δυνατό µεγαλύτερη απορρόφηση από τις τοπικές κοινότητες των θετικών 

επιδράσεων της τουριστικής ανάπτυξης. 

 

Τα ευρήµατα της ποσοτικής έρευνας οδηγούν σε παρόµοια συµπεράσµατα όσον αφορά 

την ισορροπία µεταξύ των θετικών και αρνητικών επιπτώσεων του τουρισµού και σε 

προσωπικό επίπεδο. Μειωµένα ποσοστά παρουσιάζονται στις επαρχίες Λευκωσίας, 

Λάρνακας και Αµµοχώστου.  
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7. Εισηγήσεις για αντιµετώπιση των αρνητικών επιπτώσεων και 

αξιοποίηση των θετικών επιπτώσεων της τουριστικής ανάπτυξης 
 

Για να επιτευχθεί η µέγιστη δυνατή απορρόφηση των ωφελειών της τουριστικής 

ανάπτυξης και ταυτόχρονα η αποφυγή των αρνητικών επιπτώσεων στους διάφορους 

κοινωνικοοικονοµικούς τοµείς, όπως έχει αναλυθεί πιο πάνω, είναι αναγκαίο να 

προωθηθούν τα κατάλληλα µέτρα για την αντιµετώπιση των κυριότερων προβληµάτων 

που έχουν εντοπισθεί.  

 

Όπως έχουν εντοπισθεί και ιεραρχηθεί µέσα από την Μελέτη αυτή, τα µέτρα πρόληψης 

και αντιµετώπισης των αρνητικών επιπτώσεων της τουριστικής ανάπτυξης πρέπει να 

άπτονται των εξής τριών κύριων θεµατικών ενοτήτων: 

  

• Ποιότητα Ζωής 

• Μελλοντική Ανάπτυξη της Τουριστικής Βιοµηχανίας  

• Ενηµέρωση/Εκπαίδευση 

 
 

ΕΝΗΜΈΡΩΣΗ 

& ΕΚΠΑΊ∆ΕΥΣΗ

ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΉ 

ΑΝΆΠΤΥΞΗ 

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΉΣ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΊΑΣ

ΠΟΙΌΤΗΤΑ 

ΖΩΉΣ 

ΠΡΌΛΗΨΗ & 

ΑΝΤΙΜΕΤΏΠΙΣΗ ΑΡΝΗΤΙΚΏΝ

ΕΠΙΠΤΏΣΕΩΝ

ΜΕΓΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙ-

ΚΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΦΕΛΩΝ
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Η προσέγγιση που πρέπει να ακολουθηθεί,  για την επίλυση των προβληµάτων που 

προκύπτουν από την τουριστική ανάπτυξη, δεν πρέπει να είναι µονοδιάστατη, αλλά 

πολυδιάστατη και να λαµβάνει υπόψη τόσο τις ιδιαιτερότητες και τα χαρακτηριστικά της 

κυπριακής κοινωνίας όσο και την καίρια σηµασία του τουρισµού για την Κύπρο. Για αυτό 

το λόγο οι πιο πάνω θεµατικές ενότητες χωρίζονται σε υποενότητες ούτως ώστε να 

καλυφθούν όλοι οι τοµείς και τα θέµατα που έχουν εγερθεί κατά τη διάρκεια της 

µελέτης.  

 

 

 

 

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΑΡΝΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ 

ΜΕΓΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ 

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ 

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ  

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ & 

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 

ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ 
ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΙ 

ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ  

ΒΙΟΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕ∆Ο 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ 
ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ 
ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ 

ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΑΞΙΑΣ  

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 

ΞΕΝΩΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ 

ΚΑΤΟΙΚΩΝ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 
ΥΠΟ∆ΟΧΗΣ 
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7.1. ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ 

Το Όραµα που θα καθοδηγεί τη Στρατηγική της επόµενης δεκαετίας σύµφωνα µε το 

Στρατηγικό Σχέδιο Τουρισµού είναι:  

 

«««ΚΚΚύύύπππρρροοοςςς:::   έέέννναααςςς    ππποοοιιιοοοτττιιικκκόόόςςς    τττοοουυυρρριιισσστττιιικκκόόόςςς    πππρρροοοοοορρριιισσσµµµόόόςςς    ππποοουυυ    νννααα    ιιικκκααανννοοοππποοοιιιεεείίί    τττοοοννν    

εεεπππιιισσσκκκέέέπππτττηηη    µµµεεε    ππποοοιιικκκίίίλλλααα    εεενννδδδιιιαααφφφέέέρρροοοννντττααα    κκκαααιιι    αααννναααζζζηηητττήήήσσσεεειιιςςς    κκκαααιιι    νννααα    δδδιιιααασσσφφφαααλλλίίίζζζεεειιι    τττηηη    σσσυυυνννεεεχχχήήή    

βββεεελλλτττίίίωωωσσσηηη    τττηηηςςς    ππποοοιιιόόότττηηηττταααςςς    ζζζωωωήήήςςς    γγγιιιααα    τττοοοννν    ννντττόόόπππιιιοοο»»»...   

 

Σύµφωνα µε τα πιο πάνω, στόχος είναι η σταδιακή και ουσιαστική ποιοτική αναβάθµιση 

και επανατοποθέτηση της Κύπρου στον Τουριστικό Χάρτη, σαν ένας προορισµός µε 

ξεχωριστή ταυτότητα. Παράλληλα όµως τονίζεται η αναγκαιότητα διασφάλισης της 

ποιότητας ζωής για τον ντόπιο πληθυσµό µε στόχο την πρόληψη και αντιµετώπιση 

τυχών αρνητικών επιπτώσεων από την αυξανόµενη τουριστική ανάπτυξη και την 

µεγιστοποίηση των πιθανών κοινωνικοοικονοµικών οφελών. 

 

Η ποιότητα ζωής του ντόπιου πληθυσµού είναι µία πολυδιάστατη ενότητα, η οποία 

συµπεριλαµβάνει τα πιο κάτω θέµατα: 

• Απασχόληση 

• Εγκληµατικότητα 

• Πολιτιστική Κληρονοµιά 

• Φυσικό Περιβάλλον 

• Κοινωνική Συµπεριφορά και Αντιλήψεις  

• Βοιωτικό επίπεδο ντόπιων κατοίκων  

 

Μέσα στα πλαίσια των πιο πάνω, η οµάδα µελέτης έχει καταλήξει στις πιο κάτω 

εισηγήσεις: 

7.1.1. Απασχόληση 

• Επίβλεψη των συνθηκών εργασίας στην τουριστική βιοµηχανία  

• ∆ιατήρηση επιπέδου διευθυντικού προσωπικού 

• Συνεργασία µε εµπλεκόµενους φορείς για αντιµετώπιση της επαγγελµατικής 

κινητικότητας στον τοµέα  
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• Συνεργασία µε εµπλεκόµενους φορείς για αντιµετώπιση της εποχικότητας της 

απασχόλησης στον τοµέα 

7.1.2. Εγκληµατικότητα 

• Επαρκής αλλά παράλληλα και διακριτική αστυνόµευση των τουριστικών 

περιοχών 

• ∆ηµιουργία ειδικού τµήµατος Αστυνοµίας για επιτήρηση των τουριστικών 

περιοχών 

• Αυστηρότερος έλεγχος και τήρηση των κανονισµών σχετικά µε τις τιµές για 

αντιµετώπιση του φαινόµενου της αισχροκέρδειας  

• Ανάπτυξη τουριστικής συνείδησης στους επαγγελµατίες της τουριστικής 

βιοµηχανίας για αποφυγή της κερδοσκοπίας και εκµετάλλευσης των επισκεπτών  

7.1.3. Πολιτιστική Κληρονοµιά 

• Προώθηση και ανάπτυξη εναλλακτικών µορφών τουρισµού για τη διατήρηση 

παραδοσιακών επαγγελµάτων και προϊόντων  

• Τήρηση πολεοδοµικών σχεδίων για ορθολογιστική εκµετάλλευση της γης  

• Οργάνωση ενηµερωτικών εκστρατειών στους ντόπιους κατοίκους και στις τοπικές 

αρχές για την αξία και σηµασία της πολιτιστικής κληρονοµιάς  

• Παροχή κινήτρων για διατήρηση της πολιτιστικής και αρχιτεκτονικής κληρονοµιάς  

• Ανάλυση και αξιολόγηση της υφιστάµενης εικόνας της αρχιτεκτονικής και 

πολιτιστικής κληρονοµιάς, µε στόχο την εξεύρεση στοιχείων για αξιοποίηση, 

διατήρηση και προώθηση 

• Παροχή κινήτρων οργάνωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων σε τοπικό και εθνικό 

επίπεδο 

7.1.4. Φυσικό Περιβάλλον 

• Ενηµέρωση των ξένων επισκεπτών για τις ιδιαιτερότητες του φυσικού 

περιβάλλοντος των κοινοτήτων υποδοχής όπως και των προβληµάτων που 

αντιµετωπίζονται 

• Ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση των κατοίκων για την αξία και σηµασία της 

προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος  

• Η περιβαλλοντική αγωγή να αποκτήσει ουσιαστικό περιεχόµενο και να καλύψει 

ολόκληρο τον πληθυσµό ιδιαίτερα στις τουριστικές περιοχές 
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• Ορθολογιστική αξιοποίηση και «εκµετάλλευση» της φυσικής οµορφιάς των 

κοινοτήτων υποδοχής. ∆ηµιουργία ειδικών τουριστικών υποδοµών  για ανάδειξη 

και προβολή των φυσικών πολιτιστικών και οικολογικών στοιχείων κάθε τόπου 

που αποτελούν προϋπόθεση για την ανάπτυξη των εναλλακτικών µορφών 

τουρισµού συµβατών µε το περιβάλλον 

• Οριζόντια εφαρµογή της περιβαλλοντικής πολιτικής σε όλους τους 

αναπτυξιακούς και οικονοµικούς τοµείς και δραστηριότητες 

• Παρακολούθηση τυχών µεταβολών σε περιβαλλοντικά ευαίσθητες περιοχές 

• Συνεργασία µε περιβαλλοντικές οργανώσεις και ενδιαφερόµενους φορείς για 

οργάνωση και σχεδιασµό της τουριστικής ανάπτυξης  

7.1.5. Κοινωνική συµπεριφορά και αντιλήψεις  

• ∆ηµιουργία στις τουριστικές περιοχές αλλά και ευρύτερα, νέων δραστηριοτήτων 

και ευκαιριών δηµιουργικής ψυχαγωγίας, κυρίως για τους νέους όπως 

συγκροτήµατα, θεατρικές οµάδες και αθλητικούς συλλόγους  

• ∆ηµιουργία περαιτέρω ευκαιριών κοινωνικής επαφής µεταξύ ντόπιων κατοίκων 

και επισκεπτών µε στόχο την καλύτερη αλληλοκατανόηση και αλληλοσεβασµό 

π.χ. πολιτιστικές και αθλητικές εκδηλώσεις  

7.1.6. Βιοτικό επίπεδο ντόπιων κατοίκων 

• Επένδυση των διαθέσιµων χρηµατοδοτικών πόρων σε υποδοµές που 

προορίζονται για τους τουρίστες/ επισκέπτες και συµβάλλουν παράλληλα στο 

βιοτικό επίπεδο του ντόπιου πληθυσµού 

• ∆ιευκόλυνση πρόσβασης των ντόπιων κατοίκων σε εγκαταστάσεις αναψυχής  

• Έλεγχος τιµών προϊόντων 
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7.2. ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ  

 

Όπως διαφάνηκε κατά τη διάρκεια των διαφόρων σταδίων της µελέτης, οι εισηγήσεις για 

πρόληψη και αντιµετώπιση των αρνητικών συνεπειών της τουριστικής ανάπτυξης όπως 

και για ενίσχυση και µεγιστοποίηση των θετικών επιπτώσεων του τουρισµού, όπως 

αυτές διατυπώθηκαν κατά τα τρία στάδια της έρευνας – δευτερογενής, ποιοτική και 

ποσοτική έρευνα -  είναι αλληλένδετες µε την στρατηγική προώθησης και ανάπτυξης του 

τουριστικού προϊόντος και συνάδουν πλήρως µε τους στόχους του Στρατηγικού Σχεδίου 

του Οργανισµού. 

 

Το Στρατηγικό Σχέδιο για τον Τουρισµό 2010 καθορίζει τη µελλοντική πορεία της 

Κυπριακής τουριστικής βιοµηχανίας. Στόχος του Σχεδίου είναι η εισαγωγή της έννοιας 

της αειφορίας στην τουριστική ανάπτυξη της Κύπρου, η οποία θα κινείται γύρω από δύο 

κεντρικούς άξονες, τον Κυπριακό πολιτισµό και το Περιβάλλον. Το Στρατηγικό Σχέδιο 

υποστηρίζεται από τρεις επί µέρους Στρατηγικές: Στρατηγική Μάρκετινγκ, Προϊόντος και 

Ποιότητας-Πρόσθετης Αξίας. Όπως αναλύεται πιο κάτω οι επιµέρους στόχοι των πιο 

πάνω στρατηγικών προωθούν µέτρα, τα οποία µπορούν να αξιοποιηθούν, τόσο για την 

µεγιστοποίηση των θετικών οφελών από τον τουρισµό όσο και για την αντιµετώπιση των 

αρνητικών επιπτώσεων.   

7.2.1. Στρατηγική Μάρκετινγκ 

Ιεράρχηση Αγορών και Τµηµάτων Πελατείας  

Η Στρατηγική Μάρκετινγκ επικεντρώνεται στην προσέλκυση επιλεγµένων τµηµάτων 

βάσει κινήτρου και δηµογραφικών χαρακτηριστικών, από επιλεγµένες γεωγραφικές 

αγορές. Στοχεύει µεταξύ άλλων στην προσέλκυση περιηγητών «Ήλιου και Θάλασσας 

Συν», στα τµήµατα «Πολιτισµός», Συνέδρια και Κίνητρα, Φύση, Περιπατητές, Ποδηλάτες, 

Αθλητικό Τουρισµό και Εκδηλώσεις Μεγάλης Εµβέλειας. Η ανάπτυξη των πιο πάνω 

τµηµάτων αγοράς θα έχουν ως αποτέλεσµα παράλληλα την ενδυνάµωση των θετικών 

επιπτώσεων της τουριστικής ανάπτυξης και την αντιµετώπιση των αρνητικών 

επιπτώσεων. Οι εκδηλώσεις µεγάλης Εµβέλειας θα έχουν ως αποτέλεσµα την προβολή 

της Κύπρου στο εξωτερικό, γεγονός το οποίο θεωρείται ως ένα από τα κύρια οφέλη της 

τουριστικής ανάπτυξης του νησιού. Η ανάπτυξη των τµηµάτων Φύση και Περιπατητές θα 

συµβάλει στην προστασία του περιβάλλοντος και γενικότερα των περιβαλλοντικά 
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ευαίσθητων περιοχών του νησιού. Η ανάπτυξη του Αθλητικού Τουρισµού θα έχει ως 

αποτέλεσµα τη δηµιουργία συµπληρωµατικών αθλητικών εγκαταστάσεων, οι οποίες θα 

µπορούν να αξιοποιηθούν και από τους ντόπιους κατοίκους. Περαιτέρω, τα πιο πάνω 

τµήµατα αγοράς µπορούν να συµβάλουν στην επιµήκυνση της τουριστικής περιόδου.   
 

Περαιτέρω από τις αγορές προτεραιότητας, ψηλής προτεραιότητας ανάπτυξης είναι οι 

αγορές του Ηνωµένου Βασιλείου, της Γερµανίας, της Ρωσίας και της Ελλάδας. Αξίζει να 

σηµειωθεί ότι σύµφωνα µε τα ευρήµατα της ποσοτικής έρευνας, οι χώρες αυτές 

ανταποκρίνονται στις προσδοκίες του κοινού για την ανάπτυξη της τουριστικής 

βιοµηχανίας. 

 

Τέλος, τα δηµογραφικά τµήµατα στα οποία θα επικεντρωθεί κατά προτεραιότητα η 

τουριστική Κύπρος είναι ζευγάρια (νεαρά και µεσήλικες), οικογένειες και ηλικιωµένοι 

µέσης ως ψηλής εισοδηµατικής τάξης, µέσου έως ανώτερου µορφωτικού επιπέδου. Τα 

πιο πάνω συνάδουν πλήρως µε τις απόψεις που συγκεντρώθηκαν τόσο κατά τη διάρκεια 

της ποιοτικής όσο και κατά τη διάρκεια της ποσοτικής έρευνας. Μέσω των τµηµάτων 

αυτών θα επιτευχθεί η µεγιστοποίηση των οικονοµικών οφελών αλλά  παράλληλα θα 

µειωθούν και τα κρούσµατα προστριβών και συγκρούσεων µεταξύ ντόπιων και νεαρών 

κυρίως επισκεπτών, τα οποία οφείλονται κυρίως στην υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ 

στα κέντρα και χώρους διασκέδασης.  

∆ιανοµή 

Μέσα στα πλαίσια της Στρατηγικής ∆ιανοµής θα επιδιωχθεί η προσφορά εναλλακτικών 

τρόπων οργάνωσης του ταξιδιού και κράτησης εκτός των οργανωτών ταξιδιών, µε τη 

δηµιουργία συστήµατος διαχείρισης του προορισµού µε στόχο την αύξηση του ατοµικού 

τουρισµού. Αυτό θα αυξήσει τις ευκαιρίες γεωγραφικής αποκέντρωσης του τουριστικού 

ρεύµατος µέσω της αντιµετώπισης του φαινόµενου του µαζικού τουρισµού, το οποίο 

όπως διαφάνηκε ευθύνεται για µία σειρά από τις αρνητικές επιπτώσεις της τουριστικής 

ανάπτυξης.    

Οργάνωση Μάρκετινγκ 

Μέσα στα πλαίσια της Στρατηγικής Μάρκετινγκ προβλέπεται η δηµιουργία µηχανισµών 

συνεργασίας των τουριστικών φορέων τόσο σε εθνικό όσο και σε περιφερειακό επίπεδο. 

Προτείνεται όπως η συνεργασία αυτή επεκταθεί µεταξύ όλων των εµπλεκόµενων 
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φορέων, τόσο τουριστικών όσο και κοινωνικών, ούτως ώστε να διασφαλιστεί η µέγιστη 

αποδοχή των επιλεγµένων µέτρων που θα ληφθούν.    

 

7.2.2. Στρατηγική Προϊόντος 

Ειδικά Προϊόντα 

Η Στρατηγική Προϊόντος – Ειδικά Προϊόντα, επικεντρώνεται στη δηµιουργία προϊόντων 

που µπορούν να αναδείξουν την µοναδικότητα του προορισµού, βάσει της 

επανατοποθέτησης και περιστρέφονται κυρίως γύρω από τους δύο βασικούς άξονες – 

πολιτισµός και περιβάλλον. Ειδικά προϊόντα Μέγιστης προτεραιότητας είναι σύµφωνα µε 

το Στρατηγικό Σχέδιο, οι Θεµατικές και Σύνθετες ∆ιαδροµές, Μουσεία, Αγροτουρισµός, 

Εθνικά ∆ασικά Πάρκα, Μονοπάτια Μελέτης της Φύσης, Εκδηλώσεις.  

Η ανάπτυξη των πιο πάνω ειδικών προϊόντων θα έχει ως αποτέλεσµα και την 

αντιµετώπιση µερικών από τις αρνητικές επιπτώσεις της τουριστικής ανάπτυξης που 

έχουν διαπιστωθεί κατά τη διάρκεια της παρούσας µελέτης. Η ανάπτυξη των Εθνικών 

∆ασικών Πάρκων και των Μονοπατιών της Μελέτης της Φύσης θα έχει ως αποτέλεσµα 

την προβολή και διατήρηση των φυσικών οµορφιών του νησιού και την ευαισθητοποίηση 

των ντόπιων κατοίκων και ξένων επισκεπτών σε θέµατα περιβαλλοντικής συνείδησης. 

Περαιτέρω, η προώθηση ειδικών τµηµάτων αγοράς όπως ο Αγροτουρισµός, όπως 

διαφάνηκε στα διάφορά στάδια της έρευνας, προωθούν την διατήρηση της 

αρχιτεκτονικής κληρονοµιάς και της πολιτιστικής παράδοσης του νησιού ασκώντας 

παράλληλα ήπιες επιδράσεις στο φυσικό και δοµηµένο περιβάλλον των κοινοτήτων 

υποδοχής.  

∆ιαµονή 

Η Στρατηγική Προϊόντος – ∆ιαµονή στοχεύει µεταξύ άλλων στη δηµιουργία νέων τύπων 

καταλυµάτων, στην αναβάθµιση των υφιστάµενων τουριστικών καταλυµάτων και στην 

ενθάρρυνση της ανάπτυξης µικρών µονάδων µε χαρακτήρα. Μέσα στα πλαίσια αυτά θα 

µπορούσε να προωθηθεί και να δοθούν κίνητρα για την αξιοποίηση παραδοσιακών 

οικοδοµών σε περιοχές της ενδοχώρας για τουριστικούς σκοπούς. Η πρακτική αυτή 

εφαρµόζεται σήµερα και θα πρέπει να συνεχιστεί και να ενταθεί, ούτως ώστε να 

διασφαλισθεί η διατήρηση παραδοσιακών οικοδοµών και της παραδοσιακής 

αρχιτεκτονικής.    
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Γενική Υποδοµή/ Συγκοινωνίες 

Μέσα στα πλαίσια της Στρατηγικής Προϊόντος, το Στρατηγικό Σχέδιο προτείνει την 

αναβάθµιση της γενικής υποδοµής στα θέµατα συγκοινωνιών. Συγκεκριµένα, προτείνεται 

η επέκταση και αναβάθµιση των αεροδροµίων, τόσο από πλευράς δυναµικότητας όσο 

και από πλευράς παροχής πολύ καλών γενικών και εξειδικευµένων διευκολύνσεων και 

ψηλό επίπεδο εξυπηρέτησης. Περαιτέρω προτείνεται η βελτίωση του οδικού δικτύου και 

η αναβάθµιση των µέσων συγκοινωνίας. Τα πιο πάνω µέτρα συµβάλουν ταυτόχρονα και 

στην αναβάθµιση του βοιωτικού επιπέδου των ντόπιων κατοίκων µιας και δεν θα 

αξιοποιούνται µόνο από τους ξένους επισκέπτες.  

Εµπόριο   

Το Στρατηγικό Σχέδιο Τουρισµού προτείνει την προώθηση αυθεντικών Κυπριακών 

προϊόντων µε στόχο την παροχή στους επισκέπτες περισσότερων ευκαιριών για ψώνια 

σε διάφορα σηµεία του νησιού. Το µέτρο αυτό θα έχει ως αποτέλεσµα επίσης την 

διατήρηση και αναβίωση παραδοσιακών επαγγελµάτων και προϊόντων. 

Περιφερειακή Στρατηγική 

Μέσα στα πλαίσια της στρατηγικής επανατοποθέτησης της Κύπρου, η κάθε περιοχή θα 

κληθεί σύµφωνα µε το Στρατηγικό Σχέδιο να ετοιµάσει το δικό της όραµα για την 

τουριστική της ανάπτυξη και να δηµιουργήσει ένα ξεχωριστό προϊόν που να εξυπηρετεί 

τµήµατα της αγοράς στα οποία θα στοχεύσει. Ως αποτέλεσµα θα επιτευχθεί η  
γεωγραφική αποκέντρωση της τουριστικής ανάπτυξης µε την παράλληλη αξιοποίηση 

περιοχών της ενδοχώρας. Η γεωγραφική αποκέντρωση της τουριστικής ανάπτυξης είναι 

ένας από τους κρισιµότερους παράγοντες για την εξασφάλιση της ισόρροπης κατανοµής 

των θετικών επιπτώσεων (οικονοµικών, κοινωνικών, πολιτιστικών)  σε όλο το νησί. 

Επίσης, µέσω της γεωγραφικής αποκέντρωσης θα αντιµετωπιστεί ένα από τα κυριότερα 

προβλήµατα που έχουν επισηµανθεί και συγκεκριµένα η καταπόνηση και αλλοίωση του 

φυσικού και δοµηµένου περιβάλλοντος των τουριστικά ανεπτυγµένων περιοχών, που 

δηµιουργείται λόγω της υπερσυγκέντρωσης τουριστών/επισκεπτών στις εν λόγω 

περιοχές. Επίσης θα αντιµετωπιστεί και η µετατόπιση του εργατικού δυναµικού από 

αγροτικές δραστηριότητες σε δραστηριότητες της τουριστικής βιοµηχανίας.  
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7.2.3. Στρατηγική Ποιότητας και Πρόσθετης Αξίας 

Η στρατηγική Ποιότητας και Πρόσθετης Αξίας στην Τουριστική  Εµπειρία θα επιδιώξει να 

αναχαιτίσει τη διάβρωση της ανταγωνιστικότητας του τουριστικού τοµέα. Ένας από τους 

βασικούς τοµείς παρέµβασης που θα διασφαλίσουν την επιτυχία της Στρατηγικής είναι η 

ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναµικού µέσω της τουριστικής εκπαίδευσης, κατάρτισης 

και επιµόρφωσης, τόσο των επαγγελµατιών του τουρισµού όσο και πολλών άλλων 

επαγγελµατιών που έµµεσα ή άµεσα σχετίζονται µε τον τουρισµό. Ο τοµέας αυτό 

εµπίπτει στη θεµατική ενότητα «Ενηµέρωση και Εκπαίδευση» που αναλύεται πιο κάτω.    

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ 

Όπως διαφάνηκε µέσα από τα διάφορά στάδια της µελέτης, ένα από τα σηµαντικότερα 

εργαλεία για την αντιµετώπιση και πρόληψη των αρνητικών συνεπειών της τουριστικής 

ανάπτυξης είναι η εκπαίδευση και ενηµέρωση τόσο των επισκεπτών όσο και των 

κατοίκων αλλά και των εργοδοτουµένων στην τουριστική βιοµηχανία.  

7.2.4. Εκπαίδευση/Κατάρτιση εργαζοµένων στην τουριστική βιοµηχανία 

Το Στρατηγικό Σχέδιο Τουρισµού κάνει ειδική αναφορά στα θέµατα εκπαίδευσης και 

κατάρτισης στον τοµέα Ανάπτυξης Ανθρώπινου ∆υναµικού δίνοντας ιδιαίτερη έµφαση 

στα θέµατα τουριστικής εκπαίδευσης, κατάρτισης και επιµόρφωσης του προσωπικού  

τουριστικών και παρεµφερών επαγγελµάτων. Αναγνωρίζοντας τη σηµασία του 

ανθρώπινου παράγοντα στην τουριστική εµπειρία και τη δυνατότητα του παράγοντα 

αυτού να συνεισφέρει στην ποιότητα, ο ΚΟΤ τονίζει ότι πρέπει να προσεχθούν τα 

ακόλουθα όσον αφορά το Ανθρώπινο ∆υναµικό: 

• Τουριστική Εκπαίδευση 

Σαν στόχο του ο ΚΟΤ έχει θέσει την αξιολόγηση της εκπαίδευσης που παρέχεται 

στον τουριστικό κλάδο, και αναλόγως των αποτελεσµάτων τη διεύρυνση και 

συµπλήρωση της εκπαίδευσης αυτής. Επίσης, στόχος είναι η προσφορά κλάδων σε 

πανεπιστηµιακό και επαγγελµατικό επίπεδο στην Κύπρο, και τέλος η Λειτουργία της 

Σχολής Ξεναγών (η οποία επαναλειτουργεί τον Σεπτέµβριο 2005) και την ένταξή της 

στο Πανεπιστήµιο.  

• Τουριστική Κατάρτιση – Επιµόρφωση 

Στόχος του ΚΟΤ είναι να εξεταστούν τα παρεχόµενα προγράµµατα και οι 

υφιστάµενες δοµές ούτως ώστε να επιτευχθεί η συστηµατοποίηση και ο 



ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΙΣ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ –  ΤΕΛΙΚΗ ΈΚΘΕΣΗ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ   

 

198
 

εκσυγχρονισµός των παρεχόµενων προγραµµάτων. Αυτό τονίζεται λαµβάνοντας  

υπόψη το γεγονός ότι µε τους στόχους του Στρατηγικού Σχεδίου δηµιουργούνται και 

νέες ανάγκες για την επιµόρφωση του ανθρωπίνου δυναµικού, σε όλες τις βαθµίδες, 

έτσι ώστε να  µπορεί να ανταποκρίνεται στους στόχους παροχής υψηλής ποιότητας 

υπηρεσιών. Επίσης σηµασία δίνεται στην επιµόρφωση παρεµφερών οµάδων όπως 

είναι οι οδηγοί ταξί και λεωφορείων, οι εταιρείες ενοικιάσεως αυτοκινήτων, οι 

διαχειριστές θαλάσσιων παιχνιδιών και κρεβατιών στις παραλίες, υπεραγορές και 

καταστήµατα σουβενίρ, τράπεζες, φαρµακεία, και άλλοι οι οποίοι έρχονται σε επαφή 

µε τους τουρίστες.  

 

Η εκπαίδευση και κατάρτιση των άµεσα και έµµεσα εργαζοµένων στην τουριστική 

ανάπτυξη έχει ως στόχο και την ανάπτυξη τουριστικής συνείδησης η οποία θα έχει 

άµεσα θετική επιρροή στην εικόνα του τουριστικού µας προϊόντος. Θα πρέπει να 

διασφαλιστεί ότι ο τουρίστας αντιµετωπίζεται ως άτοµο µε προσωπικές ανάγκες και 

αντιλήψεις, ο οποίος ως επισκέπτης στο νησί µας χρήζει της ανάλογης φιλοξενίας και 

σεβασµού.  Μέσα στα πλαίσια αυτά θα µπορούσαν να αποφευχθούν και τα κρούσµατα 

αισχροκέρδειας και λανθασµένης αντιµετώπισης των ξένων επισκεπτών. 

 

Πέρα από τα όσα αναφέρονται στο Στρατηγικό Σχέδιο Τουρισµού, τα οποία συνάδουν µε 

τα αποτελέσµατα της παρούσας µελέτης,  η οµάδα µελέτης παραθέτει πιο κάτω 

περαιτέρω µέτρα και εισηγήσεις όσον αφορά τα θέµατα εκπαίδευσης/κατάρτισης. 

 

7.2.5. Ενηµέρωση Ξένων Επισκεπτών 

• Ενηµέρωση των ξένων επισκεπτών µε στόχο την εδραίωση τουριστικής 

συνείδησης. Στόχος είναι η εδραίωση  σωστής καταναλωτικής συµπεριφοράς εκ 

µέρους των τουριστών µε σεβασµό προς τα ντόπια ήθη και έθιµα και τις 

ιδιαιτερότητες των κοινοτήτων υποδοχής. Θα πρέπει να επιδιωχθεί η ενηµέρωση 

των ξένων επισκεπτών για τα ήθη και έθιµα των κοινοτήτων υποδοχής  Ο 

επισκέπτης δεν πρέπει να υπερβαίνει τα πολιτισµικά όρια και να 

αναιρεί/προσβάλει τους άτυπους κώδικες που έχουν τεθεί από τις κοινωνίες 

• Ενηµέρωση των ξένων επισκεπτών για τις ιδιαιτερότητες του φυσικού 

περιβάλλοντος των κοινοτήτων υποδοχής όπως και των προβληµάτων που 

αντιµετωπίζονται 
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7.2.6. Ενηµέρωση Κατοίκων Κοινοτήτων Υποδοχής 

Είναι κοινά αποδεκτό πως κύριος παράγοντας για την επιτυχή εφαρµογή των 

οποιωνδήποτε µέτρων είναι η κοινωνική συναίνεση και η εµπλοκή όλων των 

ενδιαφερόµενων µερών όπως και του κοινού. Για αυτό το λόγο συστήνεται η εµπλοκή 

του κοινωνικού συνόλου µέσω προγραµµάτων ενηµέρωσης όσον αφορά την τουριστική 

βιοµηχανία της Κύπρου και το ρόλο που διαδραµατίζει στα διάφορα επίπεδα της 

κοινωνικοοικονοµικής ζωής του νησιού. Περαιτέρω ενηµερωτικά προγράµµατα θα 

πρέπει να οργανωθούν έχοντας ως στόχο τα πιο κάτω. 

 

• ∆ηµιουργία συλλογικής συνείδησης και  ελέγχου – αυτοπροστασίας από 

πρακτικές, οι οποίες δεν συνάδουν µε τους κώδικές συµπεριφοράς της 

κυπριακής κοινωνίας για αποφυγή φαινόµενων µιµητισµού και ξενοµανίας. 

Εµπλοκή κοινωνικών φορέων όπως εκκλησία, σχολεία κ.α.  

• Ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση των κατοίκων για την αξία και σηµασία της 

προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος  

 

Όλα  τα προαναφερθείσα ενηµερωτικά προγράµµατα θα πρέπει να πραγµατοποιηθούν 

αξιοποιώντας όλα τα διαθέσιµα κανάλια επικοινωνίας όπως ηλεκτρονικά και έντυπα 

ΜΜΕ,  αλλά και οργάνωση σεµιναρίων και ηµερίδων σε τοπικό και εθνικό επίπεδο. Στην 

πραγµατοποίηση των πιο πάνω προγραµµάτων θα πρέπει να εµπλακούν όλοι οι 

εµπλεκόµενοι φορείς ούτως ώστε να διασφαλιστεί η µέγιστη κοινή αποδοχή αλλά και η 

επιτυχής µεταφορά των στόχων των προγραµµάτων στην εκάστοτε οµάδα στόχο (ξένοι 

επισκέπτες, ντόπιοι κάτοικοι, εργαζόµενοι στην τουριστική βιοµηχανία.) 
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Παράρτηµα ΙΙ: Οδηγός Συζήτησης Ποιοτικής Έρευνας µεταξύ Φορέων 
της Τουριστικής Βιοµηχανίας 
 

A. Τουρισµός και Προοπτικές Ανάπτυξης   

• Ποια η συµβολή του τουρισµού στην οικονοµική ανάπτυξη της Κύπρου; Γιατί το 

λέτε αυτό; 

• ΄Έχετε παρατηρήσει οποιεσδήποτε αλλαγές σ’ ότι αφορά το είδος του 

τουρισµού/επισκεπτών που έρχονται στην Κύπρο τα τελευταία 3-5 χρόνια;  

o Τι είδους αλλαγές; (δηµογραφικά, προέλευση, κοινωνικοοικονοµική τάξη 

κλπ) 

o Είναι προς το καλύτερο ή προς το χειρότερο; Για ποιο λόγο το πιστεύετε 

αυτό; 

• Υπάρχουν προοπτικές περαιτέρω ανάπτυξης του τουρισµού;  

o Αν ναι ποιες;  Ποια τµήµατα; 

o Αν όχι, γιατί το λέτε αυτό; 

• Κατά τη γνώµη σας η τουριστική ανάπτυξη συνέβαλε στην βελτίωση της 

ποιότητας ζωής των κατοίκων σε τοπικό επίπεδο και παγκύπρια; π.χ. 

o Υποδοµές κοινής ωφέλειας  

o Οδικό δίκτυο 

o Υπηρεσίες 

o Ευκαιρίες για ψυχαγωγία, δραστηριότητες, διασκέδαση κ.α.  

 

B. Θετικές και αρνητικές επιπτώσεις της τουριστικής ανάπτυξης  

• Κατά τη γνώµη σας σε ποιο στάδιο τουριστικής ανάπτυξης βρίσκεται η Κύπρος;  

• Κατά τη γνώµη σας σε ποιο στάδιο τουριστικής ανάπτυξης βρίσκεται η περιοχή 

σας;  

• Ποιες είναι κατά την γνώµη σας οι θετικές επιπτώσεις στην περιοχή σας από την 

τουριστική ανάπτυξη; 

o Συνεισφορά στην οικονοµία 

o Πολιτιστική ανταλλαγή κ.α. 

• Ποιες είναι κατά την γνώµη σας οι αρνητικές επιπτώσεις στην περιοχή σας από 

την τουριστική ανάπτυξη 
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• Αξιολογώντας τις θετικές και αρνητικές επιπτώσεις του τουρισµού στην περιοχή 

σας, πιστεύετε ότι υπερτερούν τα αρνητικά ή τα θετικά (οικονοµία, περιβάλλον, 

ποιότητα ζωής Κυπρίων); 

• Ποιες είναι κατά την γνώµη σας οι θετικές επιπτώσεις σε εθνικό επίπεδο από την 

τουριστική ανάπτυξη; 

o Συνεισφορά στην οικονοµία 

o Πολιτιστική ανταλλαγή κ.α. 

• Ποιες είναι κατά την γνώµη σας οι αρνητικές επιπτώσεις σε εθνικό επίπεδο από 

την τουριστική ανάπτυξη 

• Αξιολογώντας τις θετικές και αρνητικές επιπτώσεις του τουρισµού σε εθνικό 

επίπεδο, πιστεύετε ότι υπερτερούν τα αρνητικά ή τα θετικά (οικονοµία, 

περιβάλλον, ποιότητα ζωής Κυπρίων); 

• Πώς έχει επηρεαστεί η ποιότητα ζωής των Κυπρίων λόγω της τουριστικής 

ανάπτυξης; Θετικά/Αρνητικά; Σε ποιους τοµείς; 

• Τι έχετε να πείτε για το θέµα της εγκληµατικότητας στην Κύπρο: 

o Ποια είδη εγκληµατικότητας παρουσιάζουν αυξητική τάση;  

 Πορνεία 

 Ναρκωτικά 

 Νεανική Παραβατικότητα κλπ 

o Ποιοι παράγοντες παίζουν ρόλο; 

• Κατά τη γνώµη σας η τουριστική ανάπτυξη είχε σαν αποτέλεσµα δηµογραφικές 

αλλαγές στην περιοχή σας Ποιες είναι αυτές οι αλλαγές; Είναι θετικές ή 

αρνητικές; Για ποιο λόγο έχετε αυτή την άποψη;  

 

Γ. Σχέσεις µεταξύ κατοίκων τουριστικών περιοχών και επισκεπτών 

• Πως θα χαρακτηρίζατε τις σχέσεις µεταξύ των κατοίκων της περιοχής σας και 

των επισκεπτών; Έρχονται σε επαφή µόνο σε επαγγελµατικό επίπεδο ή και σε 

κοινωνικό και σε ποιο βαθµό;  

• Ποια είναι τα κριτήρια για την ανάπτυξη ή δηµιουργία κοινωνικών επαφών σε 

σχέση µε τους ντόπιους και ξένους επισκέπτες; 

o Χαρακτηριστικά επισκεπτών 

 Εθνικότητα επισκεπτών 

 Ηλικία επισκεπτών 

 Κοινωνική τάξη επισκεπτών κλπ 



ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΙΣ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ –  ΤΕΛΙΚΗ ΈΚΘΕΣΗ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ   

 

205
 

o Χαρακτηριστικά κατοίκων 

 ∆ηµογραφικά 

 Κοινωνικοοικονοµική τάξη 

 Τόπος διαµονής κλπ 

• Πιστεύετε πως υπάρχουν προκαταλήψεις έναντι συγκεκριµένων εθνικοτήτων;  

• Πιστεύετε ότι οι κάτοικοι της περιοχής σας αντιµετωπίζουν διαφορετικά τους 

Κύπριους που επισκέπτονται την περιοχή και τους ξένους; Αν ναι ποιοι είναι οι 

λόγοι κατά την γνώµη σας;  

• Ποια οφέλη αποκοµίζουν οι κάτοικοι των τουριστικών περιοχών από την επαφή 

τους µε τους επισκέπτες;  

• ]Ποια προβλήµατα προκύπτουν από την επαφή των κατοίκων των τουριστικών 

περιοχών και των επισκεπτών; 

• Αν υπάρχουν αρνητικές επιπτώσεις/προβλήµατα ποια µέτρα θα έπρεπε να 

ληφθούν για αντιµετώπιση αυτών των προβληµάτων;  

 
∆. Θεσµικό πλαίσιο και µέτρα αντιµετώπισης τυχών αρνητικών επιπτώσεων της 
τουριστικής ανάπτυξης  

• Κατά τη γνώµη σας ποιοι φορείς έχουν ευθύνη για την παρακολούθηση των 

αρνητικών επιπτώσεων στην κοινωνική συµπεριφορά σε σχέση µε την τουριστική 

ανάπτυξη; 

• Με ποιο τρόπο γίνεται η παρακολούθηση και τι µέτρα λαµβάνονται στην περιοχή 

σας;  

• Με ποιο τρόπο γίνεται η παρακολούθηση και τι µέτρα λαµβάνονται σε παγκύπριο 

επίπεδο;  

• Κατά τη γνώµη σας ποιοι άλλοι φορείς πρέπει να εµπλακούν στην 

παρακολούθηση των κοινωνικών επιδράσεων της τουριστικής ανάπτυξης σε 

τοπικό και εθνικό επίπεδο; 

• Ποιες άλλες µέθοδοι θα µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν για την αντιµετώπιση 

τους στην περιοχή σας; 

• Ποιες άλλες µέθοδοι θα µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν για την αντιµετώπιση 

τους σε παγκύπριο επίπεδο; 
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Παράρτηµα IΙΙ: Οδηγός Συζήτησης Ποιοτικής Έρευνας µεταξύ 
Κοινωνικών Φορέων 
 
A. Παραδοσιακές αξίες της Κυπριακής Κοινωνίας  

• Ποιες πιστεύετε ότι είναι οι παραδοσιακές αξίες του µέσου Κύπριου; 

• Ποια η στάση των Κύπριων όσον αφορά τους θεσµούς; 

o Θρησκεία/Εκκλησία 

o Οικογένεια 

o Φιλοξενία κλπ 

• Έχουν αλλάξει οι παραδοσιακές «αξίες» τα τελευταία χρόνια;  

o Αν ναι,  πότε παρατηρήθηκε αυτή η αλλαγή; 

o Τι έχει αλλάξει; 

o Αυτό είναι θετικό ή αρνητικό; Γιατί το λέτε αυτό; 

o Ποιοι παράγοντες έπαιξαν ρόλο σε αυτή την αλλαγή; (ΜΜΕ, Τουρισµός, 

κλπ) (να διευκρινιστεί ο βαθµός επίδρασης ανά παράγοντα) 

o Ποιοι παράγοντες επέδρασαν θετικά και ποιοι αρνητικά;  

o Πως πιστεύετε θα εξελιχθούν οι «παραδοσιακές αξίες» τα επόµενα δέκα 

χρόνια; 

• Ποιος είναι κατά την γνώµη σας ο ρόλος της οικογένειας στην κοινωνία µας; 

o Πως έχει αλλάξει τα τελευταία χρόνια; 

o Ποιοι οι κύριοι λόγοι για τους οποίους άλλαξε;  

 Μπορείτε να τους ιεραρχήσετε;  

o Ποιες αλλαγές θεωρείται θετικές; Γιατί; 

o Ποιες αλλαγές θεωρείται αρνητικές; Γιατί; 

o Ποιος πιστεύετε πως θα είναι ο ρόλος της οικογένειας στο µέλλον; 

• Σε τι αναφέρετε κάποιος όταν µιλά για ήθη και έθιµα;  

o Ποιος ο ρόλος τους στην Κύπρο σήµερα; 

 Πιστεύετε πως διατηρούν την αυθεντικότητα τους;  

o Ποιος πιστεύετε θα είναι ο ρόλος τους στο µέλλον; 

 Πιστεύετε πως θα διατηρηθούν; Γιατί το λέτε αυτό;  

• Τι έχετε να πείτε για το θέµα της εγκληµατικότητας στην Κύπρο: 

o Πιστεύετε πως παρουσιάζεται αυξητική τάση; Αν ναι σε ποιους τοµείς; 

 Πορνεία 

 Ναρκωτικά 
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 Νεανική Παραβατικότητα κλπ 

o Ποιοι παράγοντες επηρεάζουν και σε ποιο βαθµό; 

 
B.  Θετικές και αρνητικές επιπτώσεις της τουριστικής ανάπτυξης 

• Κατά τη γνώµη σας σε ποιο στάδιο τουριστικής ανάπτυξης βρίσκεται η περιοχή 

σας;  

• Κατά τη γνώµη σας σε ποιο στάδιο τουριστικής ανάπτυξης βρίσκεται η Κύπρος;  

• Ποιες είναι κατά την γνώµη σας οι θετικές επιπτώσεις στην περιοχή σας από την 

τουριστική ανάπτυξη; (να εξεταστούν τυχών θετικές επιπτώσεις στους πιο κάτω 

τοµείς και να ενθαρρυνθεί ο ερωτώµενος να αναφέρει περαιτέρω τοµείς) 

o Συνεισφορά στην οικονοµία 

o Πολιτιστική ανταλλαγή κ.α. 

o Προστασία φυσικού περιβάλλοντος  

o Κοινωνική συµπεριφορά  

o Life Style κ.α.  

• Ποιες είναι κατά την γνώµη σας οι αρνητικές επιπτώσεις στην περιοχή σας από 

την τουριστική ανάπτυξη . (να εξεταστούν τυχών αρνητικές επιπτώσεις στους πιο 

κάτω τοµείς και να ενθαρρυνθεί ο ερωτώµενος να αναφέρει περαιτέρω τοµείς) 

o Αλλοίωση στο φυσικό και δοµηµένο περιβάλλον  

o Κοινωνική συµπεριφορά κ.α.  

• Αξιολογώντας τις θετικές και αρνητικές επιπτώσεις του τουρισµού στην περιοχή 

σας πιστεύετε ότι υπερτερούν τα αρνητικά ή τα θετικά (οικονοµία, περιβάλλον, 

ποιότητα ζωής Κυπρίων); 

• Ποιες είναι κατά την γνώµη σας οι θετικές επιπτώσεις σε εθνικό επίπεδο από την 

τουριστική ανάπτυξη; (να εξεταστούν τυχών θετικές επιπτώσεις στους πιο κάτω 

τοµείς και να ενθαρρυνθεί ο ερωτώµενος να αναφέρει περαιτέρω τοµείς) 

o Συνεισφορά στην οικονοµία 

o Πολιτιστική ανταλλαγή κ.α. 

• Ποιες είναι κατά την γνώµη σας οι αρνητικές επιπτώσεις σε εθνικό επίπεδο από 

την τουριστική ανάπτυξη; (να εξεταστούν τυχών αρνητικές επιπτώσεις στους πιο 

κάτω τοµείς και να ενθαρρυνθεί ο ερωτώµενος να αναφέρει περαιτέρω τοµείς) 

o Αλλοίωση στο φυσικό και δοµηµένο περιβάλλον  

o Κοινωνική συµπεριφορά κ.α.  
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• Αξιολογώντας τις θετικές και αρνητικές επιπτώσεις του τουρισµού σε εθνικό 

επίπεδο, πιστεύετε ότι υπερτερούν τα αρνητικά ή τα θετικά (οικονοµία, 

περιβάλλον, ποιότητα ζωής Κυπρίων); 

• Πώς έχει επηρεαστεί η ποιότητα ζωής των Κυπρίων λόγω της τουριστικής 

ανάπτυξης; Θετικά/Αρνητικά; Σε ποιους τοµείς; 
 

Γ. Σχέσεις µεταξύ κατοίκων τουριστικών περιοχών και επισκεπτών 

• Πως θα χαρακτηρίζατε τις σχέσεις µεταξύ των κατοίκων της περιοχής σας και 

των επισκεπτών; Έρχονται σε επαφή µόνο σε επαγγελµατικό επίπεδο ή και σε 

κοινωνικό και σε ποιο βαθµό;  

• Ποια είναι τα κριτήρια για την ανάπτυξη ή δηµιουργία κοινωνικών επαφών σε 

σχέση µε τους ντόπιους και ξένους επισκέπτες; 

o Χαρακτηριστικά επισκεπτών 

 Εθνικότητα επισκεπτών 

 Ηλικία επισκεπτών 

 Κοινωνική τάξη επισκεπτών κλπ 

o Χαρακτηριστικά κατοίκων 

 ∆ηµογραφικά 

 Κοινωνικοοικονοµική τάξη 

 Τόπος διαµονής κλπ 

• Πιστεύετε πως υπάρχουν προκαταλήψεις έναντι συγκεκριµένων εθνικοτήτων;  

• Πιστεύετε ότι οι κάτοικοι της περιοχής σας αντιµετωπίζουν διαφορετικά τους 

Κύπριους που επισκέπτονται την περιοχή και τους ξένους; Αν ναι ποιοι είναι οι 

λόγοι κατά την γνώµη σας;  

• Ποια οφέλη αποκοµίζουν οι κάτοικοι των τουριστικών περιοχών από την επαφή 

τους µε τους επισκέπτες;  

• ]Ποια προβλήµατα προκύπτουν από την επαφή των κατοίκων των τουριστικών 

περιοχών και των επισκεπτών; 

• Αν υπάρχουν αρνητικές επιπτώσεις/προβλήµατα ποια µέτρα θα έπρεπε να 

ληφθούν για αντιµετώπιση αυτών των προβληµάτων;  

 



ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΙΣ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ –  ΤΕΛΙΚΗ ΈΚΘΕΣΗ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ   

 

209
 

∆. Θεσµικό πλαίσιο και µέτρα αντιµετώπισης τυχών αρνητικών επιπτώσεων της 
τουριστικής ανάπτυξης  

• Κατά τη γνώµη σας ποιοι φορείς έχουν ευθύνη για την παρακολούθηση των 

αρνητικών επιπτώσεων στην κοινωνική συµπεριφορά σε σχέση µε την τουριστική 

ανάπτυξη; 

• Με ποιο τρόπο γίνεται η παρακολούθηση και τι µέτρα λαµβάνονται στην περιοχή 

σας;  

• Με ποιο τρόπο γίνεται η παρακολούθηση και τι µέτρα λαµβάνονται σε παγκύπριο 

επίπεδο;  

• Κατά τη γνώµη σας ποιοι άλλοι φορείς πρέπει να εµπλακούν στην 

παρακολούθηση των κοινωνικών επιδράσεων της τουριστικής ανάπτυξης se σε 

τοπικό επίπεδο; 

• Κατά τη γνώµη σας ποιοι άλλοι φορείς πρέπει να εµπλακούν στην 

παρακολούθηση των κοινωνικών επιδράσεων της τουριστικής ανάπτυξης se σε 

εθνικό επίπεδο; 

• Ποιες άλλες µέθοδοι θα µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν για την αντιµετώπιση 

τους στην περιοχή σας; 

• Ποιες άλλες µέθοδοι θα µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν για την αντιµετώπιση 

τους σε παγκύπριο επίπεδο; 
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Παράρτηµα ΙV: Ερωτηµατολόγιο Ποσοτικής Έρευνας µεταξύ 
Κυπρίων 
 
Καληµέρα/ καλησπέρα σας. Είµαι ο/ η .............. από την εταιρεία RAI Consultants. Κάνουµε µια 
έρευνα για λογαριασµό του Κυπριακού Οργανισµού Τουρισµού σχετικά µε την τουριστική 
ανάπτυξη στην Κύπρο και θα µας ενδιέφερε να είχαµε και τη δική σας γνώµη. 
 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ A: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΗΝ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ/ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 
 
Α1. Πως αξιολογείτε την τουριστική κίνηση τα τελευταία πέντε χρόνια στην …..;  
 

 Α1α Α1β 
 Περιοχή σας  Κύπρο  
Έχει αυξηθεί κατά πολύ  1 1 
Έχει αυξηθεί  2 2 
Έχει παραµείνει η ίδια 3 3 
Έχει µειωθεί  4 4 
Έχει µειωθεί σηµαντικά 5 5 
∆Γ/∆Α 6 6 

 
Α2.α. Θα επιθυµούσατε αύξηση του Τουριστικού ρεύµατος στην περιοχή σας; 
  

Ναι 1 
Όχι 2 
∆Γ/∆Α 3 

 
Α2.β. Γιατί το λέτε αυτό; 

 
 
 
 

 
Α3.α. Θα επιθυµούσατε αύξηση του Τουριστικού ρεύµατος στην Κύπρο; 
  

Ναι 1 
Όχι 2 
∆Γ/∆Α 3 

 
Α3.β. Γιατί το λέτε αυτό; 
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Α.4 Ποια είδη τουρισµού πιστεύετε πως θα έπρεπε να αναπτυχθούν στην…. 
 

 Α.4.α Α.4.β 
 Περιοχή σας  Κύπρο  
Ήλιος και Θάλασσα 01 01 
Πολιτισµός  02 02 
Συνέδρια και Κίνητρα 03 03 
Φύση 04 04 
Περπάτηµα 05 05 
Αθλητικός Τουρισµός  06 06 
Ποδηλασία 07 07 
Θαλάσσια Αθλήµατα 08 08 
Εκδηλώσεις µεγάλης εµβέλειας  09 09 
Γαµήλιες Τελετές και Γαµήλια Ταξίδια 10 10 
Κρουαζιέρες  11 11 
Άλλο 
(διεκρινίστε)………………………… 

  

 
 
Α.4.γ. Τι πιστεύετε πως θα προσφέρουν τα πιο πάνω είδη τουρισµού στην Περιοχή σας; 
 

 
 
 
 

 
Α.4.δ. Τι πιστεύετε πως θα προσφέρουν τα πιο πάνω είδη τουρισµού στην Κύπρο; 
 

 
 
 
 

 
 
Α. 5. Πιστεύετε πως υπάρχουν περιθώρια περαιτέρω τουριστικής ανάπτυξης στην …; 
 

B.4.α. Β4.β.  
Περιοχή σας  Κύπρο 

Σε µεγάλο βαθµό 1 1 
Σε µικρό βαθµό 2 2 

Καθόλου, σχεδόν καθόλου 3 3 

∆Γ/∆Α 4 4 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β: ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ   
  
Β.1. Ποια είναι τα κυριότερα οφέλη που αποκοµίσατε εσείς προσωπικά από τον τουρισµό; 
(Αυθόρµητη Αναφορά)  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Β.2. Ποια είναι τα κυριότερα οφέλη που αποκόµισε η περιοχή σας από τον τουρισµό; (Αυθόρµητη 
Αναφορά)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Β.3. Ποια είναι τα κυριότερα οφέλη που αποκόµισε η Κύπρος από τον τουρισµό; (Αυθόρµητη 
Αναφορά)  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Επαγγελµατική Αποκατάσταση (Εργοδότηση) 1 
Εµπορικά οφέλη (έχει δική του επιχείρηση που 
αποκοµίζει κέρδος από τον τουρισµό) 

2 

Γνωριµία µε ξένους πολιτισµούς  3 
Ευκαιρία γνωριµίας µε άλλους ανθρώπους/ 
∆ιεύρυνση κοινωνικού κύκλου 

4 

Άλλο (διευκρινίστε) ……… 

Αύξηση της αξίας των ακινήτων  01 
Ευκαιρίες ψυχαγωγίας/διασκέδασης  02 
Ανάπτυξη οδικού δικτύου 03 
Ανάπτυξη υπηρεσιών (ιατρικών υπηρεσιών/ 
νοσοκοµείων, ταχυδροµεία κλπ) 

04 

Βελτίωση /διατήρηση κοινότητας  05 
Οικονοµικά οφέλη 06 
Προστασία/ ανάδειξη πολιτιστικών στοιχείων (Συντήρηση 
αρχαίων µνηµείων) 

07 

Προβολή της κοινότητας  08 
Ανάπτυξη/βελτίωση έργων υποδοµής  09 
Ευκαιρίες απασχόλησης   10 
Αναβάθµιση, ανάδειξη φυσικού περιβάλλοντος  11 
Άλλο (διευκρινίστε) ……. 

Αύξηση της αξίας των ακινήτων  01 
Ευκαιρίες ψυχαγωγίας/διασκέδασης  02 
Ανάπτυξη οδικού δικτύου 03 
Ανάπτυξη υπηρεσιών (ιατρικών υπηρεσιών/ 
νοσοκοµείων, ταχυδροµεία κλπ) 

04 

Βελτίωση /διατήρηση κοινότητας  05 
Οικονοµικά οφέλη 06 
Προστασία/ ανάδειξη πολιτιστικών στοιχείων (Συντήρηση 
αρχαίων µνηµείων) 

07 

Προβολή της κοινότητας  08 
Ανάπτυξη/βελτίωση έργων υποδοµής  09 
Ευκαιρίες απασχόλησης   10 
Αναβάθµιση, ανάδειξη φυσικού περιβάλλοντος  11 
Άλλο (διευκρινίστε) ……. 
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Β.4. Ποιες είναι οι κυριότερες αρνητικές επιπτώσεις για σας προσωπικά από τον τουρισµό; 
(Αυθόρµητη Αναφορά)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Β.5. Ποιες είναι οι κυριότερες αρνητικές επιπτώσεις για την περιοχή σας από τον τουρισµό; 
(Αυθόρµητη Αναφορά)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Β.6. Ποιες είναι οι κυριότερες αρνητικές επιπτώσεις για την Κύπρο από τον τουρισµό; (Αυθόρµητη 
Αναφορά)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Β.7. Κατά την γνώµη σας είναι περισσότερες οι θετικές ή οι αρνητικές επιπτώσεις όσο αφορά την 
επιρροή του τουρισµού για … 
 

 Γ.6.α. Γ.6.β. Γ.6.γ. 
 εσάς 

προσωπικά  
την περιοχή 

σας  
την Κύπρο 

Περισσότερες οι θετικές  1 1 1 
Περισσότερες οι 
αρνητικές 

2 2 2 

∆Γ/∆Α 3 3 3 

Αύξηση των τιµών διαφόρων αγαθών/ Αύξηση 
κόστους ζωής  

01 

Φόβος από πιθανές προστριβές/ καυγάδες µε 
τουρίστες  

02 

Συνωστισµός/οχλαγωγία 03 
Κακή επίδραση στη συµπεριφορά/χαρακτήρα των 
παιδιών µελών της οικογένειας   

04 

Άλλο  ………. 

Αλλοίωση του φυσικού περιβάλλοντος  01 
Ηχορύπανση 02 
Αλλοίωση του παραδοσιακού χαρακτήρα της 
περιοχής   

03 

Εισροή αλλοδαπών στην κοινότητα (µόνιµοι 
κάτοικοι)/ Αλλαγές στον κοινωνικό ιστό 

04 

Αύξηση των τιµών διαφόρων αγαθών/ κόστος ζωής 05 
Αλλοίωση στο σύστηµα αξιών 06 
Χαλάρωση δεσµών οικογένειας  07 
Εγκατάλειψη παραδοσιακών ηθών και εθίµων  08 
Άλλο (διευκρινίστε) ……….. 

Αλλοίωση του φυσικού περιβάλλοντος  01 
Ηχορύπανση 02 
Αλλοίωση του παραδοσιακού χαρακτήρα της 
περιοχής   

03 

Εισροή αλλοδαπών στην κοινότητα (µόνιµοι 
κάτοικοι)/ Αλλαγές στον κοινωνικό ιστό 

04 

Αύξηση των τιµών διαφόρων αγαθών/ κόστος ζωής 05 
Αλλοίωση στο σύστηµα αξιών 06 
Χαλάρωση δεσµών οικογένειας  07 
Εγκατάλειψη παραδοσιακών ηθών και εθίµων  08 
Άλλο (διευκρινίστε) ……….. 
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Β.8.α. Συναναστρέφονται τα παιδιά σας µε ξένους τουρίστες;  
 

 
 
 

 
Β.8.β. Σας ενοχλεί η συναναστροφή των παιδιών σας µε ξένους τουρίστες; 
 

 
 
 
 

 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ: ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 
 
Γ.1.α. Έρχεστε λόγω του επαγγέλµατος σας σε επαφή µε τουρίστες; 
  

  
 
 
 

Γ.1.β. Που ακριβώς εργάζεστε; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Γ.1.γ. Πόσο καιρό εξασκείτε αυτό το επάγγελµά; 

 
 
 
 
 

Γ.1.δ. Τι επάγγελµα εξασκούσατε πριν; 
 
 
 
 

Ναι 1 
Όχι   2 

Πολύ 01 
Λίγο 02 
Καθόλου 03 

Ναι 1 Πήγαινε Β.1.β. 
Όχι   2 Πήγαινε Β.2. 

Ξενοδοχείο 01 
Κέντρο Αναψυχής  02 
Ταξιδιωτικό Γραφείο 03 
Souvenir Shop 04 
Ξεναγός  05 
Γραφείο Ταξί 06 
Γραφείο Ενοικιάσεως Αυτοκινήτων  07 
Θαλάσσια Αθλήµατα 08 
Άλλο (διευκρινίστε) ……………… 

Μέχρι 5 χρόνια 1 Πήγαινε Β.1.ε. 
6-10 χρόνια 2 Πήγαινε Β.2. 
10+ 3 Πήγαινε Β.2. 
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Γ.2.α. Θα ενθαρρύνατε τα παιδιά σας να εργαστούν στην τουριστική βιοµηχανία; 
 

 
 
 

 
Γ.2.β. Γιατί το λέτε αυτό; 
 
 
 
 
 
 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆: ΣΧΕΣΕΙΣ ΝΤΟΠΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ 
 
∆.1. Πόσο συχνά θα λέγατε ότι κάνετε τις ακόλουθες δραστηριότητες µε βάση µία κλίµακα από το 
1 µέχρι το 3 όπου 3 σηµαίνει συχνά και 1 σπάνια/ποτέ. 

 
∆.2.α. Είχατε ποτέ προστριβές µε τουρίστες;  

 
 
 
 

∆.2.β. Τι είδους προστριβές είχατε; 
 
 
 
 
 

Ναι 1 
Όχι   2 

 Συχνά   Κάποτε  Σπάνια/Ποτέ ∆Γ/∆Α 

Μιλώ/ ανοίγω συζητήσεις µε ξένους τουρίστες  3 2 1 4 

Κάνω παρέα µε ξένους τουρίστες που 
έρχονται στην Κύπρο για διακοπές  

3 2 1 4 

Συχνάζω σε χώρους αναψυχής όπου 
πηγαίνουν επίσης αρκετοί ξένοι τουρίστες  

3 2 1 4 

Συχνάζω σε παραλίες όπου πηγαίνουν επίσης 
αρκετοί ξένοι τουρίστες 

3 2 1 4 

∆ίνω πληροφορίες και βοηθώ τους τουρίστες  3 2 1 4 

∆ιατηρώ επαφή µε τουρίστες που γνώρισα 
κατά την διάρκεια παραµονή τους στην Κύπρο 

3 2 1 4 

Έχω οικονοµικές δοσοληψίες µε τουρίστες  3 2 1 4 

Ναι 1 Πήγαινε ∆.3. 
Όχι   2 Πήγαινε ∆.2.β 
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∆.3. Χρησιµοποιώντας µία κλίµακα από το 1 µέχρι το 5 πως, όπου το 1 είναι ιδιαίτερα θετικό και 
το 5 ιδιαίτερα αρνητικό, πως θα αξιολογούσατε τους τουρίστες των ακόλουθων εθνικοτήτων από 
πλευράς:  
 
 Καθαριότητα Φιλικότητα ∆απάνες  Ναρκωτικά ∆ηµιουργούν 

προβλήµατα/
καυγάδες  

‘Έλληνες      
Σκανδιναβοί      
Ρώσοι      
Άγγλοι      
Γερµανοί      
Άραβες       
Γάλλοι      
Ελβετοί      
Αν. Ευρώπη      
Ιρλανδοί      
Ισραηλίτες       
Κύπριοι τουρίστες      
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε: ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ  
 
Ε.1. Σε ποιο βαθµό συµφωνείτε ή διαφωνείτε πως ο τουρισµός επηρεάζει τα ακόλουθα; (εκ 
περιτροπής) 
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 ∆ιαφωνώ 

απόλυτα 

∆ιαφωνώ 

κάπως  

Συµφωνώ 

κάπως  

Συµφωνώ 

απόλυτα 

∆Γ/∆Α 

Αναβάθµιση του µορφωτικού 
επιπέδου των Κυπρίων 

1 2 3 4 5 

Αύξηση της εγκληµατικότητας 1 2 3 4 5 
Αύξηση της χρήσης/ εµπορίου 
ναρκωτικών 

1 2 3 4 5 

Προώθηση της νεανικής 
παραβατικότητας 

1 2 3 4 5 

∆ηµιουργία/αύξηση ευκαιριών 
επαγγελµατικής αποκατάστασης  

1 2 3 4 5 

Αρνητική επιρροή στην διαµόρφωση 
των αντιλήψεων/ συµπεριφορά των 
νέων 

1 2 3 4 5 

Ανάπτυξη/ βελτίωση έργων κοινής 
ωφέλειας  

1 2 3 4 5 

Ανάπτυξη/ βελτίωση έργων 
υποδοµής  

1 2 3 4 5 

Αύξηση της ποικιλίας των 
δυνατοτήτων ψυχαγωγίας/ 
διασκέδασης  

1 2 3 4 5 

Καλή προβολή της Κύπρου 1 2 3 4 5 
Αντιγραφή κακών ξένων προτύπων 
από τους Κύπριους   

1 2 3 4 5 

Καταπόνηση του περιβάλλοντος  1 2 3 4 5 
∆ιατήρηση και προστασία 
αρχαιολογικών χώρων 

1 2 3 4 5 

Αλλοίωση του παραδοσιακού 
χαρακτήρα της Κύπρου 

1 2 3 4 5 

Καλύτερο βοιωτικό επίπεδο 1 2 3 4 5 
Αύξηση της αισχροκέρδειας  1 2 3 4 5 
Αλλοίωση/καταστροφή των 
παραδοσιακών ηθών και εθίµων 

1 2 3 4 5 

Αλλοίωση της ελληνικής γλώσσας  1 2 3 4 5 
Εξασθένηση των οικογενειακών 
δεσµών 

1 2 3 4 5 

Αποµάκρυνση των κυπρίων από την 
θρησκεία/ πίστη 

1 2 3 4 5 

Αύξηση της αξίας των ακινήτων 1 2 3 4 5 
Αύξηση της εισροής παράνοµων 
εργατών 

1 2 3 4 5 

Οι Κύπριοι νιώθουν σαν ξένοι στον 
τόπο τους  

1 2 3 4 5 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ: ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ  
 
Ζ.1. Ποια µέτρα πιστεύετε πρέπει να ληφθούν για την πρόληψη, αντιµετώπιση και µείωση των 
αρνητικών επιπτώσεων του τουρισµού; 
 
 
 
 
 
 
 
Z.2. Ποιοι πιστεύετε ότι θα έπρεπε να εµπλακούν στην πρόληψη, αντιµετώπιση και µείωση των 

αρνητικών 
επιπτώσεων του τουρισµού;  ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΕΣ 
 
 

Η Πολιτεία  01 
Ο ΚΟΤ 02 
Το σχολείο 03 
Τα οργανωµένα σύνολα 04 
Οι τοπικές Αρχές Αυτοδιοίκησης  05 
Η Εκκλησία 08 
Το κοινό  09 
Άλλος 
(διεκρινίστε)…………………………………… 

 

 
 
Η. ∆ΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ 
 
Η. 1 Φύλο 
 

 ΚΩ∆. 
Άνδρας 1 
Γυναίκα 2 

 
Η. 2 Ακριβής Ηλικία (Σηµειώστε) 
 

ΗΛΙΚΙΑ 
 
 

 
Η. 3 Οικογενειακή Κατάσταση 
 

 ΚΩ∆. 
Παντρεµένος /η 1 
Ελεύθερος / η 2 
∆ιαζευγµένος / Σε διάσταση / Χήρος  3 

 
Η. 4 Σύνθεση νοικοκυριού 
 
 

Ηλικία Αριθµός Ατόµων 
0-5 χρονών  
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6-10 χρονών  
11-15 χρονών  
16-20 χρονών  
21-30 χρονών  
31-45 χρονών  
46-55 χρονών  
56+  

 
Η.5.      Μόρφωση Ερωτώµενου 
 

 ΚΩ∆. 
Αναλφάβητος/ η 1 
∆ιαβάζει και γράφει 2 
Γυµνάσιο 3 
Λύκειο 4 
Κολλέγιο / ΑΤΙ 5 
Πανεπιστήµιο 6 
Μεταπτυχιακή εκπαίδευση  7 

 
ΟΣΟΙ ΖΟΥΝ ΜΕ ΓΟΝΕΙΣ ‘Η ΠΑΝΤΡΕΜΕΝΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ  
Η. 6 Μόρφωση Πατέρα ή Συζύγου 
 

 ΚΩ∆. 
Αναλφάβητος/ η 1 
∆ιαβάζει και γράφει 2 
Γυµνάσιο 3 
Λύκειο 4 
Κολλέγιο / ΑΤΙ 5 
Πανεπιστήµιο 6 
Μεταπτυχιακή εκπαίδευση  7 

 
 
Η. 7 Εάν ο ερωτώµενος δεν είναι ο αρχηγός της οικογένειας συµπληρώστε και τις 2 στήλες.  
Αλλιώς συµπληρώστε µόνο την πρώτη. 
 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΡΩΤΟΥΜΕΝΟΣ ΑΡΧΗΓΟΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ 
Πλήρης απασχόληση 1 1 
Μερική απασχόληση 2 2 
∆εν εργάζεται/  3 3 
Φοιτητής / τρια 4 4 
   
Κυβερνητικός Υπάλληλος 1 1 
Ιδιωτικός Υπάλληλος 2 2 
Αυτοεργοδοτούµενος / η 3 3 
Ιδιοκτήτης γης 4 4 
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ΕΡΩΤΟΥΜΕΝΟΣ  
 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ:........................................................................................................... 
 
ΘΕΣΗ:.........................................................................................................………….. 
 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ:...............................................................................................……… 
 
ΑΝ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ, ΓΡΑΨΕ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ....................  
 
 
 
ΑΡΧΗΓΟΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ 
  
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ:........................................................................................................... 
  
ΘΕΣΗ:.........................................................................................................………….. 
 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ:...............................................................................................……… 
 
ΑΝ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ, ΓΡΑΨΕ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ....................  
 
Η. 8 Κοινωνική τάξη (ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΕΙ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ)  

 ΚΩ∆. 
Α – Β 1 
Γ1 2 
Γ2 3 
∆ – Ε 4 

  
 
Η. 9 Επαρχία 

Επαρχία 
 

 

Λευκωσία 1 
Λεµεσός 2 
Λάρνακα 3 
Αµµόχωστος 4 
Πάφος 5 

 
 
 
Η.10    Πρόσφυγες 
 

Ναι 1 
Όχι 2 

  
 
Ηµεροµηνία συνέντευξης:  
Όνοµα ερωτώµενου:  
∆ιεύθυνση:  
Τηλέφωνο:  
Όνοµα Ερευνητή /τριας  
 




