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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Ο τουρισμός ισοδυναμεί με πλούτο, οικονομική άνθηση, θέσεις εργασίας, κοινωνική
ευημερία και αδιαμφισβήτητα αποτελεί σημαντικό παράγοντα της οικονομικής ζωής της
Ελλάδας. Αποτελεί παγκόσμιοκοινωνικό-οικονομικό φαινόμενο και προέρχεται από την
ανάγκη του ανθρώπου να αποδράσει από την καθημερινότητα, την επιθυμία του για επαφή με
τη φύση, όπως επίσης και την περιέργεια που έχει να εξερευνήσε άλλους τόπους και
πολιτισμούς και να ικανοποιήσει τη βασική του ανάγκη για ξεκούραση, διασκέδαση και
αναψυχή.
Το φαινόμενο του τουρισμού τα τελευταία χρόνια έχει εμφανίσει αλματώδη ανάπτυξη
εδραιώνοντας την θέση του ως μια από τις μεγαλύτερες και κερδοφόρες βιομηχανίες στον
κόσμο. Η τουριστική βιομηχανία αποτελεί μια από τις οικονομικά αποδοτικότερες
βοιμηχανίες για τις χώρες όπου αναπτύσσεται. Η πραγματοποίηση ενός ταξιδίου επηρεάζει
σε σημαντικό βαθμό τόσο από τον ίδιο τον τουρίστα και την ψυχοσύνθεσή του, όσο και τον
τόπο ή τη χώρα από την οποία προέρχεται. Όμως, οι σημαντικότερες αλλαγές εμφανίζονται
στις περιοχές και στις χώρες που υποδέχονται τα μεγάλα τουριστικά ρεύματα. Μάλιστα όσο
περισσότερο τουριστικά ανεπτυγμένη είναι μια χώρα και όσο περισσότερο η οικονομία της
εξαρτάται από την τουριστική βιομηχανία, τόσο μεγαλύτερες είναι αλλαγές που
παρατηρούνται στην κοινωνική της δομή, με κυρίαρχους τους τομείς της οικονομίας, του
περιβάλλοντος και του πολιτισμού.
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ABSTRACT
Tourism equals wealth, economic prosperity, employment, social welfare and undoubtedly
an important factor in the economic life of Greece. Is a global socio-economic phenomenon
derives from the human need to escape from everyday life, the desire for contact with nature,
as well as curiosity has to explore other places and cultures and to satisfy the basic need for
rest entertainment and recreation.
The phenomenon of tourism in recent years has shown tremendous growth consolidating
its position as one of the largest and most profitable industries in the world. The tourism
industry is one of the most cost-effective voimichanies the countries where it grows. Making
a journey strongly influences both the same tourists and his psyche, and the place or country
of origin. However, the most significant changes occur in the regions and countries that
receive large tourist flows. Indeed, the most popular is a developed country and the more the
economy depends on the tourism industry, the greater the changes observed in the social
structure, with dominant sectors of the economy, environment and culture.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν να μελετήσει τον τουρισμού αναφορικά με το νησί
της Θάσου και πιο συγκεκριμένα, την ανάπτυξη που έχει διαπιστωθεί τα τελευταία χρόνια
στο νησί και την τουριστική δραστηριότητα που βρίσκεται σε αναπτυξιακούς ρυθμούς.
Επιπρόσθετα, με χρήση έρευνας ερωτηματολογίου, διερευνώνται οι κοινωνικές επιπτώσεις
που έχει επιφέρει η συνολική τουριστική ανάπτυξη στο νησί της Θάσου.
Η μεθοδολογική προσέγγιση που ακολουθήθηκε χωρίστηκε σε δύο μέρη, το θεωρητικό
και το ερευνητικό μέρος. Αρχικά στο 1οκεφάλαιο γίνεται μια γενικότερη διερέυνηση του
τουριστικού φαινομένου και μια προσέγγιση του ορισμού του τουρισμού. Στο 2ο κεφάλαιο
ακολουθεί ο τουρισμός στην Ελλάδα, όπου πραγματοποιείται μια αναφορά σχετικά με τα
είδη τουρισμού που προσφέρει, στο ελληνικό τουριστικό προϊόν και τις κύριες απειλές του,
τους κυριότερους τουριστικούς προορισμούς και τις υποδομές που προσφέρει. Ακολουθεί το
3ο κεφάλαιο το οποίο αφορά τον τουρισμό της Θάσου. Όσο αφορα το 4ο κεφάλαιο
αναλύονται οι κοινωνικές επιπτώσεις του τουρισμού στις τοπικές κοινωνίες. Στη συνέχεια
ακολουθεί το δεύτερο μέρος της μεθοδολογικής προσέγγισης το οποίο περιλαμβάνει το
ερευνητικό πλαίσιο. Η μεθοδολογική έρευνα πραγματοποιείται στο 5ο κεφάλαιο. Στο 6ο
κεφάλαιο αναλύονται τα περιγραφικά στατιστικα στοιχεία που προέκυψαν από το
ερωτηματολόγιο και γίνεται και η παργοντική ανάλυση. Τέλος, εξάγονται συμπεράσματα,
κλείνοντας το θέμα προς ανάλυση που πραγματεύεται η εργασία.
Από τα αποτελέσματα της έρευνας προκύπτει ότι οι θετικές επιπτώσεις του τουρισμού
υποσκελίζουν τις αντίστοιχες αρνητικές επιπτώσεις. Σχεδόν όλοι οι κάτοικοι της περιοχής
προσβλέπουν στην τουριστική ανάπτυξη διατηρώντας ωστόσο επιφυλάξεις για τις επιπτώσεις
του. Η τουριστική ανάπτυξη μιας περιοχής πρέπει να είναι ισορροπημένη και σωστά
σχεδιασμένη

έτσι

ώστε να

εξασφαλίζονται

μέγιστα

οφέλη

και

συγχρόνως να

ελαχιστοποιούνται οι αρνητικές συνέπειες.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1Ο: ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
1.1 Η έννοια του τουρισμού
Ο τουρισμός αποτελεί δραστηριότητα που σχετίζεται με πολλούς κλάδους της οικονομίας.
Απαιτεί τη συμβολή οικονομικών, κοινωνικών, πολιτισμικών και περιβαλλοντικών
δεδομένων. Γι’ αυτό και συχνά περιγράφεται ως εξαιρετικά πολύπλευρος τομέας. Ωστόσο, ο
χαρακτηρισμός του ως «βιομηχανία» δεν είναι απόλυτα ορθός, καθώς δεν παράγει
συγκεκριμένο προϊόν, ενώ η απόδοσή του δεν είναι (απτά) μετρήσιμη, σε αντίθεση με τη
γεωργία ή την ποτοποιία. Εξάλλου, δεν υπάρχει κάποια χαρακτηριστική μορφή της
συγκεκριμένης βιομηχανίας, που να είναι κοινή σε ολόκληρο τον πλανήτη. Εξαιτίας αυτών
των προβλημάτων στον ορισμό του τουρισμού, πολλοί συγγραφείς κάνουν λόγο για
τουριστικό τομέα αντί για τουριστική βιομηχανία. Ορισμένες φορές οι δύο όρο
χρησιμοποιούνται εναλλακτικά.

1.2 Ορισμός
Στην ελληνική και διεθνή βιβλιογραφία υπάρχουν πολλοί ορισμοί της έννοιας του
τουρισμού. Το κοινό χαρακτηριστικό της πλειοψηφίας των ορισμών είναι ότι χαρακτηρίζουν
τον τουρισμό ως μια δραστηριότητα που συνδέεται άμεσα με την τάση του ανθρώπου για
επικοινωνία, ψυχαγωγία και δημιουργία νέων εμπειριών μέσα από κάποιον ταξιδιωτικό
προορισμό. Στις ακόλουθες παραγράφους παρατίθενται δύο ορισμοί που αποδίδουν με
σαφήνεια και πληρότητα την σημειολογική σημασία της λέξης αυτής.
Ο πρώτος ορισμός δίνεται από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού (Π.Ο.Τ.) και
χαρακτηρίζεται ως ιδιαίτερα πλήρης και ακριβής, περιγράφοντας την έννοια του τουρισμού
ως μια σειρά δραστηριοτήτων. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον Π.Ο.Τ., ο τουρισμός
αποτελείται από δραστηριότητες των ατόμων που ταξιδεύουν και διαμένουν σε μέρη
διαφορετικά από το συνήθες περιβάλλον τους, για λόγους αναψυχής, αποφυγής των
προβλημάτων της καθημερινότητας, για άσκηση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων κ.α., και
για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο του ενός έτους. Ο όρος συνήθες περιβάλλον
χρησιμοποιείται για να εξαιρεθούν από τον εν λόγω ορισμό τα συχνά ή τακτικά ταξίδια εντός
των περιοχών της συνηθισμένης διαμονής και της εργασίας ή άλλα ταξίδια ρουτίνας. Γενικά,
ο τουρισμός είναι ένας συνδυασμός δραστηριοτήτων, υπηρεσιών και βιομηχανιών, όπως
μεταφορικών μέσων, χώροι διαμονής, χώροι ψυχαγωγίας, χώροι αθλητισμού, εστιατόρια,
εμπορικά μαγαζιά και πληθώρα άλλων δραστηριοτήτων, που προσφέρουν μια ταξιδιωτική
εμπειρία, συμβάλλοντας παράλληλα στην άνοδου του βιοτικού επιπέδου του πληθυσμού, στη
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δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης, στην αύξηση των επενδύσεων και στη μεγένθυση της
οικονομίας (ϋΝ ^ΓΟ ).
Ο δεύτερος ορισμός της έννοιας του τουρισμού είναι πιο συνοπτικός και περιεκτικός και
επικεντρώνεται περισσότερο στη δημιουργία των σχέσεων και δικτυακών φαινομέων που
αναπτύσσονται κατά την άσκηση της τουριστικής δραστηριότητας. Σύμφωνα με τον εν λόγω
ορισμό, ο τουρισμός μπορεί να διατυπωθεί ως το σύνολο των φαινομένων και σχέσεων που
προέρχονται από την επικοινωνία των τουριστών, των προμηθευτών, των επιχειρήσεων, των
κυβερνήσεων στις περιοχές υποδοχής, στη διαδικασία έλξης και φιλοξενίας αυτών των
τουριστών και άλλων επισκεπτών (Θεοδωροπούλου, 2006).
Σήμερα ο τουρισμός δεν είναι αποκλειστικά μία οικονομική δραστηριότητα αλλά
αποτελεί δικαίωμα, ευκαιρία γνώσης και προσέγγισης του περιβάλλοντος, παράγοντα
διεθνούς αλληλεγγύης και ειρήνης. Είναι τρόπος χρησιμοποίησης του ελεύθερου χρόνου και
κοινωνική παροχή που συμβάλλει στη ψυχολογική ισορροπία. Είναι πλέον από όλους
παραδεκτό ότι ο τουρισμός είναι ο σπουδαιότερος κλάδος οικονομικής δραστηριότητας
παγκοσμίως. Ο ευρύτερος τουριστικός τομέας συμβάλλει όσο κανένας άλλος στο
σχηματισμό του Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος στις περισσότερες χώρες της υφηλίου,
τόσο από πλευράς δημιουργίας εισοδήματος, όσο και από τη πλευράς αύξησης της
απασχόλησης και των επενδύσεων, ο τομέας των ταξιδιών έρχεται πρώτος, και με διαφορά,
μεταξύ όλων των υπολοίπων τομέων.
Ο τουρισμός έγινε πια αναγκαιότητα για τον σύγχρονο άνθρωπο, ο κάθε άνθρωπος
ανάλογα με τις ανάγκες του, τα δημογραφικά του χαρακτηριστικά του, την κοινωνική και
οικονομική θέση του την ψυχολογική κατάσταση που βρίσκεται, τον ελεύθερο χρόνο που
διαθέτει, επιλέγει διαφορετικά το είδος της ψυχαγωγίας του, το χρόνο, τον τόπο και το είδος
των διακοπών του.
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1.3 Χαρακτηριστικά του τουρισμού
Για να γίνει ακόμη πιο κατανοητή η έννοια του τουρισμού και της τουριστικής
δραστηριότητας,

αξίζει να

αναφερθούν κάποια από τα εδραιωμένα και βασικά

χαρακτηριστικά του. Σύμφωνα με τους Καραγιάννης Σ. και Έξαρχος Γ. (2006) ο τουρισμός
μπορεί να έχει τα εξής χαρακτηριστικά:
-

Ο τουρισμός είναι αποτέλεσμα μεμονωμένης ή ομαδικής μετακίνησης ανθρώπων σε
διάφορους τουριστικούς προορισμούς και η διαμονή τους σε αυτούς διαρκούν
τουλάχιστον ένα 24ωρο, με σκοπό την ικανοποίηση των τουριστικών αναγκών ή
επιθυμιών τους.

-

Οι διάφορες μορφές τουρισμού, όποιες και αν είναι αυτές, περιέχουν απαραίτητα δύο
βασικά στοιχεία και συγκεκριμένα το ταξίδι στον τουριστικό προορισμό και τη
διαμονή σ’ αυτόν μετην ευρύτερη έννοια του όρου, δηλαδή συμπεριλαμβανομένης
και της διατροφής.

-

Το ταξίδι και η διαμονή λαμβάνουν χώρα εκτός του τόπου της μόνιμης διαμονής των
ανθρώπων που αποφασίζουν να μετακινηθούν για τουριστικούς λόγους.

-

Η μετακίνηση ανθρώπων σε διάφορους τουριστικούς προορισμούς είναι προσωρινού
καιβραχυχρόνιου χαρακτήρα, που σημαίνει ότι πρόθεση τους είναι να επιστρέψουν
στον τόποτης μόνιμης διαμονής τους μέσα σε λίγες ημέρες, εβδομάδες ή μήνες.

-

Οι άνθρωποι επισκέπτονται διάφορους τουριστικούς προορισμούς για τουριστικούς
σκοπούς, δηλαδή για σκοπούς άλλους από εκείνους της μόνιμης διαμονής τους ή της
επαγγελματικής απασχόλησης τους.

1.4 Κατηγορίες / Διακρίσεις τουρισμού
Ο τουρισμός διακρίνεται σε διάφορες κατηγορίες, μπορεί να χαρακτηριστεί με διάφορες
συναφείς έννοιες όπως είναι η εκδρομή και η μετανάστευση. Μέσα από την πάροδο του
χρόνου, ο τουρισμός μεταβάλλεται ανάλογα με τις συνθήκες της κάθε εποχής, όπου ο
άνθρωπος δεν έχει μόνο ένα κίνητρο για τις διακοπές του, αλλά συνδυασμό πολλών. Ο
τουρισμός σύμφωνα με τους Ηγουμενάκης, Κραβαρίτης και Λύτρας, (1999)διακρίνεται στις
εξής κατηγορίες ανάλογα με τους παράγοντες που προσδιορίζουν το φαινόμενο αυτό:
-

Μαζικός τουρισμός, χαρακτηρίζεται από την ομαδική συμμετοχή των τουριστών
στις διάφορες φάσεις της τουριστικής δραστηριότητας. Ο χαρακτήρας του μαζικού
τουρισμούοφείλεται στον τρόπο οργάνωσης του ταξιδιού καθώς και στον επιλεγμένο
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τόπο διακοπών. Μαζικός Τουρισμός και χώρο-χρονικές συγκεντρώσεις ερμηνεύουν
βασικά το σύγχρονο τουριστικό φαινόμενο. Σε μια εποχή που οι επιστήμονες
«κρούουν» το καμπανάκι του κινδύνου για τις αρνητικές επιπτώσεις της μόλυνσης
του πλανήτη, ο «μαζικός τουρισμός» θεωρείται ένας από τους κύριους ενόχους. Το
είδος αυτό του τουρισμού κατέληξε δυστυχώς τις τελευταίες δεκαετίες να μην
αποτελεί μια φιλική προς το περιβάλλον βιομηχανία. Σ’αυτό συμβάλλουν κυρίως η
τοπική υπερανάπτυξη και η εξάντληση των φυσικών πόρων.
-

Ατομικός τουρισμός, αντιτίθεται στο μαζικό τουρισμό και χαρακτηρίζεται από την
ανεξάρτητη ατομική οργάνωση και εκτέλεση του ταξιδιού εκ μέρους των τουριστών.
Η ανάπτυξη αυτής της κατηγορίας τουρισμού συνδυάζεται σε μεγάλο βαθμό με
ατομικάιδιωτικά μέσα μετακίνησης, όπως τα αυτοκίνητα, τα θαλαμηγά σκάφη κ.α.,
τόσο κατάτην μετάβαση όσο και κατά την διάρκεια της παραμονής του τουρίστα στη
χώρα ή τις χώρες υποδοχής και φιλοξενίας. Ο κύριος χαρακτήρας της κατηγορίας
αυτής τουρισμού είναι περιηγητικός.

-

Εσωτερικός τουρισμός, πραγματοποιείται από τον ντόπιο πληθυσμό μιας χώρας
μέσα, πάντα στα φυσικά της όρια δηλαδή μέσα στην επικράτειά της. Η συγκεκριμένη
κατηγορία τουρισμού παρουσιάζει σημαντικές οικονομικές και άλλες ωφέλειες για
τη χώρα στην οποία αναπτύσσεται. Μια από αυτές είναι η συγκράτηση της εκροής
συναλλάγματος εξαιτίας της μη πραγματοποίησης εξωτερικού τουρισμού εκ μέρους
του ντόπιου πληθυσμού. Η ανάπτυξη του εσωτερικού τουρισμού προϋποθέτει την
δημιουργία κατάλληλων και ταυτόχρονα οικονομικά προσιτών μέσων φιλοξενίας
στους ντόπιους τουρίστες καθώς και τη βελτίωση - ανάπτυξη των διάφορων δικτύων
και μέσων συγκοινωνίας, ώστε οι μετακινήσεις των ντόπιων τουριστών στην
επικράτεια της χώρας που κατοικούν μόνιμανα είναι ταχύτερες, ανετότερες και
ασφαλέστερες.

-

Εξωτερικός τουρισμός, πραγματοποιείται από άτομα που διαμένουν μόνιμα σε μια
χώρα και την εγκαταλείπουν προσωρινά για να επισκεφτούν κάποια άλλη ή κάποιες
άλλες χώρες για τουριστικούς σκοπούς έτσι ώστε να ικανοποιήσουν συγκεκριμένες
τουριστικές ανάγκες ή επιθυμίες τους κατά συνέπεια εξωτερικό τουρισμό έχει
οποιαδήποτε χώρα όταν μόνιμοι κάτοικοι άλλων χωρών την επισκέπτονται ή όταν
μόνιμοι κάτοικοι της επισκέπτονται άλλες χώρες για τουριστικούς σκοπούς. Στην
πρώτη περίπτωση ο εξωτερικός τουρισμός χαρακτηρίζεται σαν ενεργητικός, αφού ως
κύριο χαρακτηριστικό της είναι η εισροή συναλλάγματος. Στην δεύτερη περίπτωση ο
εξωτερικός

τουρισμός

χαρακτηρίζεται

σαν

παθητικός,

αφού

ως

κύριο

χαρακτηριστικό της είναι η εκροή πολυτίμου συναλλάγματος.
-

Συνεχής τουρισμός, είναι ότι διαρκεί όλο το χρόνο, που σημαίνει ότι σε καμία
περίπτωση δεν επηρεάζονται οι δραστηριότητες του από τις κλιματολογικές
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συνθήκες που επικρατούν σε όλες τις εποχές, δηλαδή σε όλη την διάρκεια του
χρόνου. Οι αντιπροσωπευτικότερες μορφές τουρισμού αυτής της κατηγόριας είναι ο
συνεδριακός τουρισμός , ο τουρισμός κίνητρων ο τουρισμός εκθέσεων, ο τουρισμός
πόλης και ο μορφωτικός τουρισμός.
-

Εποχιακός τουρισμός, είναι ότι δεν διαρκεί όλο το χρόνο που σημαίνει ότι σε
αντίθεση με το συνεχή τουρισμό οι δραστηριότητες του επηρεάζονται αποφασιστικά
από τις κλιματολογικές συνθήκες που επικρατούν σε διαφορετικές εποχές, γι' αυτό
και αναστέλλονται αυτές προσωρινά για ένα μικρό ή μεγάλο χρονικό διάστημα κάθε
έτος. Οι αντιπροσωπευτικότερες μορφές τουρισμού αυτής της κατηγορίας είναι ο
γενικός τουρισμός κατά την διάρκεια του καλοκαιριού, ο τουρισμός παραχείμασης
και ο τουρισμός χειμερινών σπορ.

Με βάση την κινητικότητα κατά την παραμονή κάθε τουρίστα στον τόπο που
επισκέπτεται έχουμε την διάκριση σε στατικό και κινητικό τουρισμό.
-

Στατικό τουρισμό, έχουμε όταν συνήθως ο τουρίστας πηγαίνει σε ένα
ξενοδοχείο παραθέρισης και παραμένει εκεί καθ’ όλη την διάρκεια της διαμονής
του συνήθως επειδή πιέζεται απ' τον χρόνο ή οι λόγοι του ταξιδιού είναι
επαγγελματικοί ή θέλει να περάσει λίγες μέρες ξεκούρασης χωρίς έντονες
στιγμές που θα τον κουράσουν.

-

Κινητικό τουρισμό, έχουμε όταν ο τουρισμός είναι διαρκώς σε κίνηση. Δηλαδή
ο τουρίστας επιθυμεί να εξερευνήσει την χώρα που επισκέπτεται και βρίσκεται
συνεχώς σε κίνηση.

Με κριτήριο την ηλικιακή διάθρωση των τουριστών ο τουρισμός διακρίνεται σε τουρισμό
των νέων και στον τουρισμό της τρίτης ηλικίας.
-

Νεανικός τουρισμός, αποτελείται από άτομα 18-30 ετών όπου προτιμάει ειδικές
μορφές τουρισμού (περιπέτειας, χειμερινά σπορ, συμμετοχή σε εκδηλώσεις,
φεστιβάλ κ.τ.λ.). Οι νέοι προτιμάνε προορισμούς όπου θα ζήσουν έντονες στιγμές με
πρωταρχικό σκοπό την ικανοποίηση των αναγκών τους. Για παράδειγμα, οι νέοι
αισθάνονται καλά στη Μύκονο ή στη Σαντορίνη και δεν θα προτιμούσανε μέρη όπου
επικρατεί ένα ήσυχο κλίμα. Ο νεανικός τουρισμός εμφανίζει μεγαλύτερη
κινητικότητα απ' τους ηλικιωμένους που επιτείνεται με την άνοδο των εισοδημάτων,
την τάση ανεξαρτητοποίησης από τους δεσμούς της οικογένειας, την αυτονομία που
τους δίνει η κατοχή ιδιωτικών μέσων μεταφοράς και την έμφυτη περιέργεια να
ανακαλύψουν άλλους τόπους, λαούς και συνήθειες.

-

Τουρισμός της τρίτης ηλικίας, αποκτά πολύ μεγάλη σημασία στην εποχή μας. Αυτό
οφείλεται στο ότι λόγω της αύξησης του μέσου όρου ζωής ένα πολύ σημαντικό μέρος
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του πληθυσμού αποτελείται τώρα από άτομα της τρίτης ηλικίας. Επί πλέον, με τη
άνοδο του βιοτικού επιπέδου όλο και περισσότεροι ηλικιωμένοι διαθέτουν
σημαντικό μέρος του ελεύθερου χρόνου τους σε τουριστικά ταξίδια. Φυσικά
προτιμούν την άνεση. Δε θα ταξιδεύουν π.χ. με μοτοσικλέτα ή πεζοπορώντας, ούτε
θα κατασκηνώσουν στις όχθες ενός ποταμού ή σε κάμπινγκ. Απαιτούν επίσης ειδικές
εγκαταστάσεις και λοιπές ευκολίες, μια και αρκετοί απ’ αυτούς έχουν κινητικά ή
άλλα προβλήματα. Προτιμούν επίσης τα οργανωμένα ταξίδια με συμμετοχή σε
μεγάλες ομάδες. Ως προς τις κατηγορίες τουρισμού για τις οποίες αναπτύσσουν
ιδιαίτερα μεγάλη ζήτηση, εκτός από το γενικό, προτιμούν τον ιαματικό, τον
πολιτιστικό και το θρησκευτικό τουρισμό (Ηγουμενάκης, Κραβαρίτης και Λύτρας,
1999).

1.5 Εναλλακτικές μορφές / Είδη τουρισμού
1.5.1 Αγροτουρισμός
Ο αγροτουρισμός χαρακτηρίζει τις μορφές τουρισμού και αναψυχής που αναπτύσσονται
σε

αγροτικές περιοχές

και

εκμεταλλεύονται τα

χαρακτηριστικά

των

αγροτικών

δραστηριοτήτων και της αγροτικής ζωής. Ο αγροτουρισμός είναι ένα είδος διακοπών που
έχει επινοηθεί απ’ τους μικρούς ιδιοκτήτες γης-αγρότες οι οποίοι απευθύνονται σε
ανθρώπους που θέλουν να ζήσουν από κοντά τις παραδοσιακές μορφές καλλιέργειας και που
πολλές φορές θέλουν να συμμετέχουν και ενεργά σε αυτές.
Συνήθως ο αγροτουρισμός αναπτύσσεται με δύο διαφορετικές μορφές. Στην πρώτη μορφή
οι τουρίστες φιλοξενούνται σε διάφορα αγροκτήματα, όπου αν το θελήσουν και οι ίδιοι
μπορούν να συμμετάσχουν στις αγροτικές δραστηριότητες των αγροτών. Επίσης έχουν την
δυνατότητα να δοκιμάσουν τα τοπικά παραδοσιακά προϊόντα και να έρθουν σε επαφή με τα
ήθη και έθιμα κάθε αγρότη. Η δεύτερη μορφή αγροτουρισμού αφορά στην δημιουργία
ενοικιαζόμενων δωματίων σε μορφή ξενώνων σε εξωαστικές περιοχές όπου δεν έχουν
απαραίτητα τον αγροτικό χαρακτήρα σε θέμα δραστηριοτήτων αλλά περισσότερο σε
τοποθεσία (Αποστολόπουλος, 2000).

1.5.2 Εκπαιδευτικός τουρισμός
Αποτελεί μία μορφή τουρισμού όπου τα άτομα έχουν σαν κύριο σκοπό την εκπαίδευση
και την παρακολούθηση πολιτιστικών ή μορφωτικών εκδηλώσεων. Πολλά τουριστικά μέρη
τα οποία έχουν αναπτύξει αυτή τη μορφή τουρισμού συνδυάζουν την πολιτιστική παράδοση
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και τα αξιοθέατα με παράλληλες εκπαιδευτικές δραστηριότητες (εκμάθηση γλώσσας,
σεμινάρια οικονομικού και επιχειρηματικού ενδιαφέροντος κ.τ.λ.). Έτσι οι τουρίστες έχουν
την δυνατότητα να συνδυάσουν την εκπαίδευση με ψυχαγωγικές και λοιπές μορφωτικές
δραστηριότητες (επισκέψεις ιστορικών μνημείων και αρχαιολογικών χώρων, θεατρικές
παραστάσεις κ.τ.λ.).
Όπως είναι λογικό οι ειδικές ανάγκες αυτής της μορφής τουρισμού είναι ιδιαίτερα
αυξημένες και συνδυάζουν την κλασική τουριστική υποδομή (ξενοδοχεία, εστιατόρια κ.τ.λ.)
και ειδική πολιτιστική υποδομή (πολιτιστικές και μορφωτικές εκδηλώσεις, βιβλιοθήκες,
εκπαιδευτικό προσωπικό, εκπαιδευτικά ιδρύματα κλπ.) (Βελισσαρίου, 2000).

1.5.3 Θαλάσσιος τουρισμός
Ο θαλάσσιος τουρισμός αποτελεί μια ειδική μορφή τουρισμού ιδιαίτερα σημαντική για
την Ελλάδα με τεράστια περιθώρια ανάπτυξης. Αναφέρεται στο σύνολο δραστηριοτήτων και
υπηρεσιών που αναπτύσσονται στον θαλάσσιο χώρο μιας χώρας υποδοχής τουριστών. Οι
υπηρεσίες και οι δραστηριότητες θα πρέπει να αποτελούν αναπόσπαστο και βασικό στοιχείο
της τουριστικής μορφής και όχι μέσο για την πραγματοποίηση των διακοπών. Αναμφίβολα ο
θαλάσσιος τουρισμός αποτελεί μια από τις δυναμικότερες και επιλεκτικότερες μορφές του
σύγχρονου τουρισμού αφού η σημασία του στις τουριστικές οικονομίες των χωρών που
έχουν τόσο τις φυσικές προϋποθέσεις όσο και τις οικονομικές δυνατότητες να τον
αναπτύξουν είναι κυριολεκτικά μεγάλες.
Η πιο παραγωγική και συναλλαγματοφόρα δραστηριότητα του θαλάσσιου τουρισμού
είναι αναμφίβολα εκείνη της ναύλωσης σκαφών αναψυχής κάθε είδους όπως για παράδειγμα
πολυτελών θαλαμηγών, ιστιοφόρων, ταχύπλοων σκαφών κλπ. Η πελατεία στην οποία, είναι
κατά το πλείστο τουρίστες υψηλής εισοδηματικής στάθμης.
Άλλη αξιόλογη συναλλαγματοφόρα θαλάσσια δραστηριότητα είναι και αυτή των
κρουαζιερών, η ζήτηση των οποίων παρουσιάζει διεθνώς σημαντική αύξηση. Οι σύγχρονες
τάσης της αγοράς συγκλίνουν στα μεγαλύτερα και πολυτελέστερα κρουαζιερόπλοια, τα οποία
εξασφαλίζουν υψηλή ποιότητα διαμονής και ψυχαγωγίας στους πελάτες τους, που κατά
κανόνα αποτελούν μεσαίας και υψηλής εισοδηματικής στάθμης (Βελισσαρίου, 2000).
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1.5.4 Θρησκευτικός τουρισμός
Είναι τουρισμός μικρής διάρκειας (συνήθως μία ως τρείς μέρες, μέχρι και μία εβδομάδα)
και αποτελεί μια μορφή τουρισμού που απευθύνεται σε άτομα που επισκέπτονται
θρησκευτικούς προορισμούς που βρίσκονται είτε στην χώρα τους είτε σε κάποια άλλη χώρα
για λόγους θρησκευτικής πίστης (συμμετοχή σε θρησκευτικές εκδηλώσεις ή τελετές,
εκπλήρωση τάματος κ.λπ.).
Ως τουριστικά πακέτα, ο θρησκευτικός τουρισμός είναι και θα πρέπει να είναι
προσιτόςδιότι δεν είναι τουρισμός πολυτελείας, δεν απαιτεί την ανάπτυξη ιδιαίτερης
υποδομής και απευθύνεται σε όλα τα κοινωνικά στρώματα, ενώ τα οικονομικά οφέλη για
τους θρησκευτικούς τόπους και κατ’ επέκταση για τις οικονομίες των χωρών στις οποίες
βρίσκονται αυτοί είναι σχετικά σημαντικά. Ο θρησκευτικός τουρισμός είναι δυνατόν να
αναπτύσσεται όλες τις εποχές του χρόνου, παρουσιάζει όμως ιδιαίτερες κορυφώσεις σε
συγκεκριμένες ημερομηνίες που συνδέονται με γεγονότα ιδιαίτερης θρησκευτικής σημασίας
(Βελισσαρίου, 2000).

1.5.5 Επαγγελματικός τουρισμός
Ο επαγγελματικός τουρισμός παρουσιάζεται όταν το πρόσωπο που ταξιδεύει σε
άλληχώρα το κάνει για λόγους καθαρά επαγγελματικούς και όχι για διακοπές. Ο
επαγγελματικός τουρισμός είναι μια εναλλακτική μορφή τουρισμού εφόσον τα ταξίδια αυτά
δεν έχουν μόνο επαγγελματικό χαρακτήρα αλλά εμπλουτίζονται από κάποιες παράπλευρες
τουριστικές δραστηριότητες, δηλαδή ενώ πρωταρχικός λόγος που ταξιδεύει το άτομο είναι
λόγω δουλειάς εάν του το επιτρέπει ο χρόνος μπορεί να συνδυάσει διακοπές και δουλειά
μαζί. Στον επαγγελματικό τουρισμό υπάγεται επίσης και ο τουρισμός κινήτρων, όπου μια
εταιρία δωρίζει τουριστικά πακέτα στους υπαλλήλους της με αφορμή κάποιο σεμινάριο για
εμπλουτισμό των γνώσεων τους ή για επιβράβευση των αποδόσεων τους (Βελισσαρίου,
2000).

1.5.6 Συνεδριακός τουρισμός
Είναι ο τουρισμός που γίνεται κατά την διάρκεια ενός συνεδρίου στο οποίο οι
συμμετέχοντες έχουν επαγγελματική ιδιότητα και μπορούν να ενημερωθούν για
πρωτοποριακές μεθόδους εργασίας ή καινούργια προϊόντα κ.τ.λ. Η επιδίωξη κάθε χώρας που
φιλοξενεί τουρίστες για τον συγκεκριμένο σκοπό είναι η προβολή της ανταγωνιστικότητας
κάθε χώρας, η ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών, η δημιουργία
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επιβλητικών κτιρίων που θα εξυπηρετούν τις επιθυμίες του συνεδριακού τουρισμού, τα οποία
συνήθως δημιουργούνται στις μεγαλύτερες και αναπτυσσόμενες πόλεις κάθε χώρας. Κάθε
χώρα προσπαθεί να κερδίσει ένα μεγάλο μερίδιο από την πίτα της διεθνούς ανταγωνιστικής
συνεδριακής αγοράς και να καθιερωθεί σαν μια ιδανική επιλογή και προορισμός για
συνέδρια, ταξίδια κινήτρων και για εξιδεικευμένες εκδηλώσει που αποτελούν την βιομηχανία
του συνεδριακού τουρισμού (Ζαχαράτος, 2008).

1.5.7 Τουρισμός περιπέτειας
Ο τουρισμός περιπέτειας αποτελεί μια από τις πιο ενδιαφέρων εναλλακτικές μορφές
τουρισμού αφού τα συνδυάζει όλα, διασκέδαση, εξερεύνηση τοποθεσιών, περιπέτεια και
γενικά ενασχόληση με καινούργιες δραστηριότητες. Εννοείται πως οι ενδιαφερόμενοι για
αυτού του είδους τουρισμού είναι άτομα νεαρής ηλικίας, συνήθως με καλή φυσική
κατάσταση και όρεξη για καινούργιες περιπέτειες. Οι πιο δημοφιλείς δραστηριότητες
περιπέτειας:
-

Η πεζοπορία μέσα σε μονοπάτια σε κάποιο βουνό με συνοδεία από επαγγελματία
οδηγό.

-

Το καγιάκ που είναι η κατάβαση του ποταμού με μια βάρκα που ονομάζεται καγιάκ,
επίσης με την συνοδεία επαγγελματία οδηγού.

-

Το ράφτιγκ που επίσης περιλαμβάνει την κατάβαση ποταμού αλλά με φουσκωτές
βάρκες και σε πιο παρορμητικά νερά, επίσης με την συνοδεία επαγγελματικού
οδηγού.

-

Η αναρρίχηση όπου οι τουρίστες ανεβαίνουν σε βράχους και αναρριχητικά πεδία με
την καθοδήγηση έμπειρων συνοδών.

-

Η κατάδυση όπου εδώ έχουμε τις υποβρύχιες εξερευνήσεις με τον απαραίτητο
καταδυτικό εξοπλισμό και την συνοδεία έμπειρου εκπαιδευτή.

-

Η ποδηλασία σε δασικές συνήθως διαδρομές.

-

Το σκι όπου είναι η κατάβαση χιονισμένων πλαγιών με ειδικά πέδιλα.

-

Η ιππασία με εκπαιδευμένα άλογα που ακολουθούν μια προκαθορισμένη δασική
διαδρομή με την συνοδεία έμπειρου εκπαιδευτή (Βελισσαρίου, 2000).

16

Άλλες γνωστές εναλλακτικές μορφές τουρισμού

Τουρισμός

-

εκθέσεων

Γενικός

-

Κοσμοπολίτικος

τουρισμός

και

κοινωνικός

τουρισμός

Τουρισμός

-

Τουρισμός υγείας

άθλησης

-

Επιλεκτικός

-

Γεωτουρισμός

τουρισμός

-

Αρχαιολογικός

Τουρισμός πόλης
Οικογενειακός

-

τουρισμός
Τουρισμός τρίτης

τουρισμός
-

ηλικίας
Τουρισμός
χειμερινών σπορ

Λαϊκός

Τουρισμός

τουρισμός
-

Ιαματικός
τουρισμός

κινήτρων
-

Οικολογικός
τουρισμός

1.6 Συμπεράσματα
Συμπερασματικά, ο τουρισμός έχει αναχθεί σε σημαντική παγκόσμια βιομηχανία. Η
ανάπτυξή του συνοδεύτηκε από συνεχή εξειδίκευση, η οποία εκφράστηκε μέσω της
οριζόντιας και κάθετης συγχώνευσης των τουριστικών επιχειρήσεων, η οποία οδήγησε σε
διαφορετικό επίπεδο δραστηριοποίησης για κάθε μερίδιο αγοράς. Η ανάπτυξη των διεθνών
αερογραμμών, η πρόοδος στην τεχνολογία της πληροφορίας και η αυξανόμενη ευελιξία στην
οργάνωση και διεξαγωγή των οργανωμένων εκδρομών συνέβαλαν στη σύγχρονη δομή και
στα χαρακτηριστικά της τουριστικής βιομηχανίας.
Μια σημαντική τελικά παρατήρηση είναι ότι η μεγαλύτερη προσοχή στην τουριστική
βιομηχανία δίνεται στον εισερχόμενο, δηλαδή τον διεθνή τουρισμό. Όμως, έτσι
παραγνωρίζεται το γεγονός ότι σε αρκετές χώρες, ο εσωτερικός τουρισμός αποτελεί μακράν
το μεγαλύτερο τμήμα της τουριστικής δραστηριότητας. Καθώς ο εσωτερικός τουρισμός
διοργανώνεται σε μεγάλο βαθμό αυτόνομα από τους τουρίστες και είναι δύσκολα
μετρήσιμος, συχνά αγνοείται προς όφελος του διεθνούς τουρισμού.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
2.1 Τουρισμός στην Ελλάδα
Ο τουρισμός είναι σήμερα ο δυναμικότερος αναπτυσσόμενος τομέας της ελληνικής
οικονομίας, ο οποίος καταγράφει ικανοποιητικές επιδόσεις σε παγκόσμιο επίπεδο. Γι’ αυτό
τον λόγο η προσπάθεια διατήρησης της χώρας σε υψηλά επίπεδα τουριστικής
ανταγωνιστικότητας πρέπει να αποτελεί έναν από τους βασικούς στόχους της πολιτείας και
της επιχειρηματικής κοινότητας.
Το φυσικό περιβάλλον, η πολιτιστική κληρονομιά και η πλούσια ιστορία της αποτέλεσαν
και αποτελούν ακόμη τα πλεονεκτήματα της Ελλάδας ως χώρας υποδοχής τουριστών. Η
εξέλιξη αυτή έχει μετατρέψει τον τουριστικό τομέα σε ένα αρκετά δυναμικό κομμάτι της
ελληνικής οικονομίας, η συνολική (άμεση και έμμεση) συνεισφορά του τουρισμού στο ΑΕΠ
φτάνει το 16,4%, ενώ στην απασχόληση υπολογίζεται ότι φτάνει το 18,3% της συνολικής
απασχόλησης. Η τουριστική

ανάπτυξη

αντικατοπτρίζεται τόσο στον αριθμό των

ξενοδοχειακών κλινών, οι οποίες το 2012 αριθμούν τις 771.271 σε σύνολο των 9.670
ξενοδοχειακών μονάδων όλων των κατηγοριών (Πίνακας 2.1 ). (http: //www .sete.gr/)
Π ίν α κ α ς 2 .1 : Β α σ ικ ά Μ ε γ έ θ η τ ο υ Ε λ λ η ν ικ ο ύ Τ ο υ ρ ισ μ ο ύ 2 0 1 2
Σ υμμετοχή στο Α Ε Π
Σ υμμετοχή στην απασχόληση

16,4% ^Τ Τ Ο ]
18,3% της συνολικής απασχόλησης ^ Τ Τ Ε ]

Α πασχόληση (άμεση & έμμεση)

688.800 ^Τ Τ Ο ]

Έ σ οδα

10,0 δισ. € [ΤτΕ]

Α φ ίξεις Α λλοδα πώ ν
Μ έση κατά κεφαλή δαπάνη
Μ ερίδιο Α γοράς

15,5 εκατ.
646 €
1,5% Παγκόσμια, 2,9% Ευρώπη

Ε ποχικότητα

56% των αφίξεων αλλοδαπών πραγματοποιείται Ιούλιο Αύγουστο - Σεπτέμβριο

Σ υγκέντρω ση Π ροσφ οράς

66% των ξενοδοχειακών κλινών συγκεντρώνονται σε 4
περιοχές της Ελλάδας [ΞΕΕ]

Ξ ενοδοχειακή Υ ποδομή
Top 5 αγορές

Top 5 αεροδρόμια (σε αφίξεις
αλλοδαπώ ν)

9.670 ξενοδοχεία / 771.271 κλίνες [ΞΕΕ]
Γερμανία (2.108.787), Ην. Βασίλειο (1.920.794), ΠΓΔΜ
(1.300.000), Γαλλία (901.573),Ρωσία (874.787) [ΤτΕ]
Αθήνα (2.651.062), Ηράκλειο (2.067.475), Ρόδος
(1.593.298), Θεσσαλονίκη (901.573), Κέρκυρα (824.000)
[ΕΛ.ΣΤΑΤ.]

Πηγή: ΣΕΤΕ, Επεξεργασία στοιχείων ΕΛ.ΣΤΑΤ., UNWTO, WEF
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Συγκεκρινόμενα

σε

παγκόσμιο

επίπεδο,

ο

ελληνικός

τουρισμός

καταγράφει

ικανοποιητικές επιδόσεις. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού
Τουρισμού (WTO).
Ανάμεσα σε 194 χώρες τουριστικές χώρες της Ευρώπης, η Ελλάδα κατατάσσεται 23η ως
προς τα έσοδα και 17η ως προς τις διεθνείς αφίξεις. Το 2012 υπολογίζεται ότι επισκέφθηκαν
τη χώρα μας 15,5 εκατ. τουρίστες, ενώ τα συνολικά έσοδα ανήλθαν στα 10,0 δις. Ευρώ
(Πίνακας 2.2).
Π ίν α κ α ς 2 .2 : Ε λ λ ά δ α - Α ν τ α γ ω ν ισ τ έ ς
Δ είκτες Α π όδοση ς 2012

Ε λλάδα

Ισπανία

Κ ύπρος

Τ ουρκία

Α ίγυπτος

Κ ροατία

Κ ατάταξη ΔιεθνείςΑ φίξεις

17η

4η

κάτω από
την 50η

6η

26η

24η

Κ ατάταξη - Έ σ οδα

23η

2η

κάτω από
την 50η

12η

32η

32η

Δ ιεθνείς Α φ ίξεις 2012
(εκατ.)

15,5

57,7

2,5

35,7

11,2

10,4

% μεταβολή αφ ίξεω ν
2000 - 2012

25%

24,4%

-7,4%

271,9%

119,6%

Έ σ οδα - 2012 δις USD

12,9

55,9

2,6

% μεταβολή εσόδω ν
2000-2012

40,2%

86,3%

36,8%

Μ έση κατά κεφαλή
Δαπάνη ανά τα ξίδ ι σε
ϋ8ϋ

832

969

Μ ερίδιο αγοράς
παγκόσμια σε Α φ ίξεις

1,5%

Μ ερίδιο αγοράς
παγκόσμια σε Έ σ οδα

1,2%

25,7

9,9

96,2%
8,8

238,2%

130,2%

214,3%

1.040

720

884

846

5,6%

0,2%

3,4%

1,1%

1,0%

5,2%

0,2%

2,4%

0,9%

0,8%

Πηγή: ΣΕΤΕ, επεξεργασία στοιχείων ΕΛ.ΣΤΑΤ., UNWTO, WEF

Η ανάπτυξη του τουρισμού τα τελευταία χρόνια είναι πολύ μεγάλη, καθώς πέρασε από το
επίπεδο των λίγων στον μαζικό τουρισμό. Σημαντικοί παράγοντες αυτής της αλλαγής ήταν
τόσο η τεχνολογική ανάπτυξη η οποία μείωσε τις αποστάσεις, όσο και η ανάγκη για τη
βελτίωση της ποιότητας της ζωής των εργαζομένων στον αναπτυγμένο κόσμο.
Ο τουρισμός αποτελεί σήμερα μια γιγάντια οικονομική δραστηριότητα. Η Ευρώπηείχε
πάντοτε τη μερίδα του λέοντος στην παγκόσμια τουριστική κίνηση. Μέσα στο έντονα αυτό
ανταγωνιστικό περιβάλλον, η Ελλάδα κατέχει μιαεξαιρετικά προνομιούχα θέση με μοναδικά
ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα.
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Τα κυριότερα από αυτά είναι:
-

Μια πολύ υψηλή και θετική αναγνωρισιμότητα. Η Ελλάδα ως χώρα είναι γνωστή και
ευμενώς αποδεκτή σε μεγάλο ποσοστό κατοίκων του πλανήτη.

-

Οι μοναδικές ιστορικές και πολιτισμικές καταβολές της, που ασκούν παγκόσμια
γοητεία.

-

Οι εξαιρετικές φυσικές ομορφιές και το ήπιο, φιλικό στον άνθρωπο, μεσογειακό κλίμα

-

Η παρουσία της μέσα στην Ευρώπη, τον κύριο προορισμό του παγκόσμιου τουρισμού,
και η άμεση γειτνίασή της με άλλες χώρες ιδιαίτερου τουριστικού ενδιαφέροντος
(http://www.sete.gr/).

2.2 Τα είδη του τουρισμού στην Ελλάδα
Θαλάσσιος Τουρισμός: Τα νησιά της Ελλάδος θεωρούνται από τα καλύτερα στονκόσμο
και για το λόγο αυτό αποτελούν και ελκυστικούς τουριστικούς προορισμούς κατάτους
καλοκαιρινούς μήνες. Αυτός ο τουριστικός πλούτος της Ελλάδας είναι μοναδικόςστη
Μεσόγειο και αξιοποιείται από ξένους επισκέπτες υψηλού εισοδηματικού καιποιοτικού
επιπέδου. Ο θαλάσσιος τουρισμός ετησίως αποφέρει πολλά έσοδα στη χώρα.
Ενδημικός Τουρισμός: Ο ενδημικός τουρισμός αφορά κυρίως την τρίτη ηλικίατουριστών
όπως για παράδειγμα συνταξιούχους αλλά και νεότερους που δεν έχουνδεσμεύσεις εργασίας
στη χώρα τους και έχουν ανάγκη να ζήσουν σε καλύτερο κλίμα. Η Ελλάδα διαθέτει πολύ
καλό κλίμα και ορισμένες περιοχές της χώρας μας είναιπαραδείγματα τόπων όπου διαμένουν
ξένοι για μακρές περιόδους ή έχουν κάνει τηδεύτερη κατοικία τους. Αυτό το είδος του
τουρισμού είναι συνάρτηση του επιπέδου τωνυπηρεσιών υγείας, του επιπέδου της
ψυχαγωγίας και της αποτελεσματικής προστασίαςτου περιβάλλοντος.
Εσωτερικός

Τουρισμός:

Ο

εσωτερικός

τουρισμός

αποτελεί

τη

βάση

της

τουριστικήςανάπτυξης μιας περιοχής και ανταποκρίνεται σε ζωτικές ανάγκες του πληθυσμού.
Στην Ελλάδα αναπτύσσεται με τη βοήθεια των διαφόρων τουριστικών οργανώσεων.
Κοινωνικός Τουρισμός: Ο κοινωνικός τουρισμός επιδιώκει την ενίσχυση από τοκράτος,
από τους εργοδότες, από τα συνδικάτα και από τα ασφαλιστικά ταμεία, τωνεργαζομένων και
των οικογενειών τους που δεν έχουν τα οικονομικά μέσα εκείνα ταοποία θα τους βοηθήσουν
να πραγματοποιήσουν. Η ενίσχυση αυτή πραγματοποιείται μεδιάφορους τρόπους όπως
δημιουργία και λειτουργία κατάλληλων τουριστικώνεγκαταστάσεων με χαμηλό κόστος,
οικονομικές παροχές, εξασφάλιση καλύτερων τιμώνμέσω ομαδικών κρατήσεων κ.λπ..
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Εναλλακτικός Τουρισμός: Ο τουρισμός αυτός σηματοδοτεί μία νέα περίοδοτουριστικής
ανάπτυξης και τουριστικής πολιτικής για τον ελληνικό χώρο. Οι πρώτεςπροσπάθειες
ξεκίνησαν από το τέλος της δεκαετίας του 1980. Τα κοινωνικά στρώματαπου συμμετέχουν
σε αυτό το τουρισμό είναι μέσης και άνω μόρφωσης αλλά καιεισοδήματος.
Τα σημαντικότερα είδη εναλλακτικού τουρισμού που υπάρχουν και τα οποία έχουν
τηνδυνατότητα να αναπτυχθούν στην χώρα μας για να επιτευχθεί βιώσιμος τουρισμός είναι
οικοτουρισμός,

πολιτιστικός

τουρισμός,

συνεδριακός

τουρισμός,θρησκευτικός τουρισμός, ιαματικός τουρισμός,

τουρισμός,

αθλητικός

χιονοδρομικός τουρισμός,

χειμερινόςτουρισμός, αγροτουρισμός, ορειβατικός τουρισμός και περιπατητικός τουρισμός
(Ζαχαράτος, 2008).

2.3 Διεθνείς αφίξεις
Σύμφωνα με τα αναθεωρημένα στοιχεία του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών
Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ), οι αφίξεις ξένων τουριστών στα κυριότερα αεροδρόμια της χώρας (με
απευθείας αεροπορικές πτήσεις από το εξωτερικό) παρουσίασαν μικρή μείωση -2,46% σε
ετήσια βάση στο 9μηνο 2012 , 8μηνο 2012 (-3,1%) και 1ο 6μηνο 2012(-4,7%), έναντι της
μεγάλης αύξησής τους κατά +11,7% στο 9μηνο 2011. Ειδικότερα, ο αριθμός των
αεροπορικών αφίξεων μειώθηκε οριακά τον Σεπτέμβριο 2012, κατά -0,23% σε ετήσια βάση,
από το υψηλό επίπεδο του Σεπτεμβρίου 2011, όταν είχε σημειωθεί αύξηση των αφίξεων κατά
+11,2%. Ωστόσο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας οι αφίξεις
εξωτερικού, στο σύνολο των αεροδρομίων της χώρας, μειώθηκαν κατά -6,9% σε ετήσια
βάση, στο 9μηνο 2012, έναντι αύξησής τους κατά +8,3% στο 9μηνο 2011. Επίσης, σύμφωνα
με την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ), οι αφίξεις κατοίκων εσωτερικού μειώθηκαν
σημαντικά κατά -13,2% στο 9μηνο 2012 σε ετήσια βάση, μετά την πτώση τους κατά -9,0%
και στο 9μηνο 2011 (Πίνακας 2.4).
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Πίνακας 2.3: Αριθμός Αεροπορικών Αφίξεων (σε κύρια αεροδρόμια)
2010

2011

2012

2011/2010

2011/2012

Ιαν.

221.022

215.754

191.414

-2,38%

-11,28%

Φεβρ.

169.100

171.184

149.828

1,23%

-12,48%

Μαρτ.

259.614

217.936

215.210

-16,05%

-1,25%

Απρ.

437.233

525.732

536.028

20,24%

1,96%

Μάϊος

1.208.994

1.303.006

1.203.065

7,78%

-7,67%

Ιουν.

1.541.752

1.818.411

1.758.298

17,94%

-3,31%

Ιουλ.

2.031.474

2.232.296

2.279.140

14,81%

-2,28%

Αύγ.

2.034.531

2.249.466

2.245.200

10,56%

-0,19%

Σεπτ.

1.552.599

1.726.873

1.722.972

11,22%

-0,23%

Σ ύνολο

9.456.319

10.560.568

10.301.155

11,68%

-2,46%

Πηγή: ΣΕΤΕ

Η μεγαλύτερη αύξηση των διεθνών αφίξεων στο 9μηνο 2012 σε ετήσια βάση σημειώθηκε
στα αεροδρόμια: Κεφαλονιάς και Κέρκυρας (+13,3% και +7,4%), των Χανίων (+8,9%), της
Θεσσαλονίκης (+7,4%), της Μυκόνου (+5,7%) και της Σκιάθου (+4,3%). Αντίθετα,
σημαντική μείωση παρατηρήθηκε στο αεροδρόμιο των Αθηνών (-11,9%) και ακολουθούν τα
αεροδρόμια της Καβάλας (-14,9%), της Ρόδου (-6,0%), της Κω (-4,2%) και της Σάμου (
8,6%). Τέλος, περιττό -1% ήταν οι αφίξεις στα αεροδρόμια του Ηρακλείου Κρήτης (-0,7%),
της Σαντορίνης (-0,7%) και του Ακτίου (-0,9%) (ΣΕΤΕ).
Σύμφωνα επίσης με τον ΣΕΤΕ, οι κύριες ανταγωνίστριες χώρες σημείωσαν, στο 8μηνο
2012, (τελευταία διαθέσιμα στοιχεία) αύξηση του εισερχόμενου τουρισμού κατά 2,0% η
Ισπανία και η Κύπρος και κατά 3,6% η Κροατία (7μηνο 2012). Απεναντίας, μείωση της
τουριστικής κίνησης παρουσιάζει η Τουρκία, 7μηνο 2012 (-2,3%), η οποία, ωστόσο,
συγκεντρώνει σχεδόν 30 εκατ. τουρίστες, έναντι 16,4 εκατ. η Ελλάδα (Διάγραμμα 2.1).

Διάγραμμα 2.1: Τουριστική Κίνηση (Αφίξεις μη κατοίκων)
(εκατ.)
60
40
20
0
ι Εκατ.

Ισπανία

Τουρκί

Ελλάδα

Κροατί

56,7

2^,3

16,4

99

Πορτογ
αλία

Κύπρος
2,4
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Θετικά στον ελληνικό τουρισμό επιδρά η ταχεία ανάπτυξη του παγκόσμιου τουρισμού το
2010, 2011 και στο 1ο 6μηνο2012 με αύξηση των αφίξεων κατά 5-7% σε ετήσια βάση,
σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού. Ειδικότερα ο παγκόσμιος τουρισμός,
βάσει αφίξεων, αυξήθηκε το 2010 κατά 6,0% έναντι αύξησης του παγκόσμιου ΑΕΠ κατά
5,1%, το 2011 ο ρυθμός αύξησης των αλλοδαπών τουριστών αυξήθηκε κατά 5,0% έναντι
αυξήσεως του παγκόσμιου ΑΕΠ κατά 3,8%, ενώ στο 1ο 6μηνο 2012 διεθνής τουριστική
επίδοση αυξήθηκε κατά 4,9% έναντι εκτίμησης αύξησης του παγκόσμιου ΑΕΠ κατά 3,3%.
Όπως προκύπτει από το Πίνακα 2.5, η Ευρώπη είναι από τους κυριότερους προορισμούς του
αλλοδαπού τουρισμού μολονότι το 2012 χάνει έδαφος, ενώ μερίδιο κερδίζουν οι
αναπτυσσόμενες χώρες της Αφρικής, της Ασίας, της Κεντρικής και Νοτίου Αμερικής. Μικρή
τέλος ανάκαμψη σημειώνει το 2012 η περιοχή της Μέσης Ανατολής (βλέπε πίνακα 2.4).
Π ίν α κ α ς 2 .4 : Ε π ίδ ο σ η Π α γ κ ό σ μ ιο υ Τ ο υ ρ ισ μ ο ύ (% σ ω ρ ε υ τ ικ ή μ ε τ α β ο λ ή )
Δ ιεθνείς Α φ ίξεις

2010

2011

6,6
Κόσμος
5,0
3,0
Ευρώπη
6,7
0,6
Βόρεια
5,5
Δυτική
3,9
4,3
Νότια-Μεσογειακή
2,8
7,6
Νοτιο-Ανατολ. Ασία
12,5
10,6
13,8
3,8
Βορειο-Ανατολ.Ασία
Ωκεανία
0,9
6,1
Αμερική
6,3
4,2
6,6
3,0
Βόρεια
10,0
Νότια
9,4
Καραϊβική
2,2
4,4
Κεντρ. Αμερική
4,4
3,5
6,7
Βόρεια Αφρική
-9,1
Μέση Ανατολή
14,2
-7,0
Πηγή: UNWTO, World Tourism Barometer Σεπτέμβριος 2012

2012 (1ο 6μηνο)

4,9
3,8
3,1
5,0
1,0
8,6
7,8
5,4
4,7
3,9
6,2
5,3
6,8
10,5
0,9

2.4 Εθνικότητα τουριστών
Από τα στοιχεία της Έρευνας Συνόρων προκύπτει ότι, κατά την περίοδο ΙανουαρίουΙουνίου 2012, οι αφίξεις μη κατοίκων από το εξωτερικό μειώθηκαν κατά 9,0%, σε σύγκριση
με αυτές της περιόδου Ιανουαρίου-Ιουνίου 2011 (Διάγραμμα 2.2)
Αναλυτικότερα, οι αφίξεις από την Ευρώπη, στην οποία αναλογεί το μεγαλύτερο μερίδιο
των αφίξεων (87,8%), παρουσίασαν την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2012 μείωση 7,9%,
έναντι της περιόδου Ιανουαρίου-Ιουνίου 2011, ενώ τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης
κατέγραψαν μείωση 11,6%. Σημαντική μείωση των αφίξεων, σε απόλυτες τιμές,
παρατηρείται από τη Γαλλία, τη Βουλγαρία, την Ολλανδία, την Πολωνία και τη Γερμανία,
ενώ σημαντική αύξηση των αφίξεων παρατηρείται από το Ηνωμένο Βασίλειο, την Αλβανία
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και την Ισπανία. Σε ό,τι αφορά στην κατανομή των αφίξεων μη κατοίκων κατά χώρα
προέλευσης, τη μεγαλύτερη συμμετοχή κατέχει η Γερμανία (12,8%) και ακολουθούν το
Ηνωμένο Βασίλειο (12,7%) και η Γαλλία (6,3%). Από τις υπόλοιπες ηπείρους, σημαντική
μείωση των αφίξεων, σε απόλυτες τιμές, παρατηρείται από την Αμερική (βλέπε πίνακα 2.5).

Διάγραμμα 2.2: Αφίξεις μη κατοίκων στην Ελλάδα απο το
Εξωτερικό: Ιαν.- Ιούνιος 2011-2012
4500000
4000000
3500000
3000000
2500000
2000000
1500000
1000000
500000
0
ΧΩΡΕΣ
ΕΥΡΩΠΗΣ

ΧΩΡΕΣ
ΑΣΙΑΣ

ΧΩΡΕΣ
ΑΦΡΙΚΗΣ

□ Ιανουάριος-Ιούνιος 2011

ΧΩΡΕΣ
ΧΩΡΕΣ
ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΩΚΕΑΝΙΑΣ

ΠΙανουάριος-Ιούνιος 2012
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Πίνακας 2.5: Αφίξεις μη κατοίκων από το εξωτερικό κατά χώρα προέλευσης και
μέσο μεταφοράς Ιανουάριος-Ιούνιος 2012
Χ Ω ΡΕ Σ

ΑΕΡΟΠΟ

Σ ΙΔ /

ΘΑΛΑΣ

Ο ΔΙ

ΣΥ Ν

Π ΡΟΕΛΕΥΣΗ

ΡΙΚ Ω Σ

ΚΩΣ

Σ ΙΩ Σ

ΚΩΣ

ΟΛΟ

3.007.277

0

205.907

Σ ΜΗ
Κ Α Τ Ο ΙΚ Ω Ν
ΕΥΡΩΠΗ

Χ Ω Ρ Ε Σ ΕΕ

2.553.548

0

189.341

1.024

4.237.

.727

910

264.0

3.006.

57

945

Α Υ Σ Τ Ρ ΙΑ

62.152

0

7.213

0

69.36
5

Β Ε Λ Γ ΙΟ

94.731

0

2.494

0

97.22
4

Β Ο Υ Λ Γ Α Ρ ΙΑ

19.688

0

48.065

196.4
54

264.2
06

Γ Α Λ Λ ΙΑ

295.107

0

9.632

229

304.9
68

Γ Ε Ρ Μ Α Ν ΙΑ

572.462

0

34.272

9.852

616.5
85

ΔΑ Ν ΙΑ

58.066

0

322

521

58.90
9

Ε Σ Θ Ο Ν ΙΑ

312

0

0

0

312

ΗΝΩΜ ΕΝΟ

604.021

0

7.075

1.398

612.4
94

ΙΡ Λ Α Ν Δ ΙΑ

9.579

0

439

0

10.01
8

ΙΣ Π Α Ν ΙΑ

66.541

0

1.751

0

68.29
2

ΙΤ Α Λ ΙΑ

118.219

0

45.424

245

163.8
88

Κ Υ Π ΡΟ Σ

179.366

0

616

0

179.9
52

Λ Ε Τ Ο Ν ΙΑ

3.092

0

0

0

3.092

Λ ΙΘ Ο Υ Α Ν ΙΑ

6.683

0

787

258

7.727

Β Α Σ ΙΛ Ε ΙΟ
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3.818

0

341

0

4.159

Μ ΑΛΤΑ

1.875

0

331

0

2.206

Ο Λ Λ Α Ν Δ ΙΑ

130.219

0

5.193

0

135.4
12

Ο Υ Γ ΓΑ Ρ ΙΑ

8.176

0

6.214

2.824

17.21
5

Π Ο Λ Ω Ν ΙΑ

42.004

0

4.963

5.779

52.74
5

Π ΟΡΤΟΓΑΛΙ

5.579

0

106

0

5.685

Ρ Ο Υ Μ Α Ν ΙΑ

36.947

0

10.676

41.76
4

89.38
7

Σ Λ Ο Β Α Κ ΙΑ

15.418

0

984

407

16809

Σ Λ Ο Β Ε Ν ΙΑ

3.410

0

114

259

3.783

Σ Ο Υ Η Δ ΙΑ

98.929

0

822

0

99.75
2

ΤΣΕ Χ ΙΑ

63.360

0

1.211

4.065

68.63
6

Φ ΙΝ Λ Α Ν Δ ΙΑ

53.826

0

296

0

54.12
2

Α Λ Β Α Ν ΙΑ

10.589

0

1.071

226.0
57

237.7
17

Ε Λ Β Ε Τ ΙΑ

72.868

0

8.709

0

81.57
7

Ν Ο Ρ Β Η Γ ΙΑ

89.602

0

0

0

89.60
2

ΙΣ Λ Α Ν Δ ΙΑ

906

0

0

0

906

Ρ Ω Σ ΙΑ

224.213

0

764

4.392

229.3
70

Σ Ε Ρ Β ΙΑ -

12.878

0

453

100.7
23

114.0
54

42.674

0

5.567

429.4
98

477.7
39

ΛΟΥΞΕΜ ΒΟΥ
ΡΓΟ

Α

Μ ΑΥΡΟΒΟΥΝ
ΙΟ
Λ Ο ΙΠ Ε Σ
Χ Ω ΡΕ Σ
ΕΥΡΩΠΗΣ
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Α Σ ΙΑ

109.676

0

22.664

207.7

340.1

66

17

ΙΑ Π Ω Ν ΙΑ

3.373

0

697

0

4.070

ΙΡΑ Ν

0

0

2000

1.194

3.194

ΙΣ Ρ Α Η Λ

49.121

0

0

153

49.27
4

Κ ΙΝ Α

6.598

0

166

0

6.764

Λ ΙΒ Α Ν Ο Σ -

3.197

0

0

0

3.197

Ν .Κ Ο Ρ Ε Α

2.424

0

156

0

2.580

Τ Ο Υ ΡΚ ΙΑ

18.570

0

18.942

203.8
62

241.3
75

Λ Ο ΙΠ Α

7.716

0

193

0

7.909

18.677

0

510

2.567

21.75
5

14.560

0

0

0

Σ Υ Ρ ΙΑ

ΚΡΑΤΗ
Μ .Α Ν Α Τ Ο Λ Η
Σ
Λ Ο ΙΠ Ε Σ
Χ Ω ΡΕ Σ
Α Σ ΙΑ Σ
Α Φ Ρ ΙΚ Η

14.56
0

Α ΙΓ Υ Π Τ Ο Σ -

2.377

0

0

0

2.377

7.397

0

0

0

7.397

4.786

0

0

0

4.786

196.274

0

2.680

0

198.9

ΣΟ Υ Δ Α Ν
Ν Ο Τ ΙΟ Α Φ Ρ ΙΚ
Α Ν ΙΚ Η
ΕΝΩΣΗ
Λ Ο ΙΠ Ε Σ
Χ Ω ΡΕ Σ
Α Φ Ρ ΙΚ Η Σ
Α Μ Ε Ρ ΙΚ Η

55
Α ΡΓ Ε Ν Τ ΙΝ Η

9.254

0

402

0

9.657

Β ΡΑ Ζ ΙΛ ΙΑ

12.479

0

0

0

12.47
9

Μ Ε Ξ ΙΚ Ο

5.135

0

0

0

5.135

Η .Π .Α .

129.530

0

1.256

0

130.7

27

87
ΚΑΝΑΔΑΣ

32.658

0

763

0

33.42
1

Λ Ο ΙΠ Ε Σ

7.217

0

259

0

7.476

30.773

0

2.771

2.717

36.26

Χ Ω ΡΕ Σ
Α Μ Ε Ρ ΙΚ Η Σ
Ω Κ Ε Α Ν ΙΑ

2
Α Υ Σ Τ Ρ Α Λ ΙΑ

28.223

0

2.771

2.089

33.08
3

Λ Ο ΙΠ Ε Σ

2.550

0

0

628

3.179

0

0

0

0

0

3.358.561

0

234.023

1.235

4.827.

.220

803

Χ Ω ΡΕ Σ
Ω Κ Ε Α Ν ΙΑ Σ
ΜΗ
Π Ρ Ο Σ Δ ΙΟ Ρ ΙΣ Ι
Μ Ε Σ Χ Ω ΡΕΣ
Τ Α Ξ ΙΔ ΙΩ Τ Ω Ν
Γ Ε Ν ΙΚ Ο
ΣΥΝΟΛΟ

Πηγή: Έρευνα Συνόρων της Τράπεζας της Ελλάδας

2.5 Υποδομές
Μετά την επιτυχή διοργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004, η Ελλάδα έγινε το
επίκεντρο της τουριστικής αγοράς, σημειώνοντας αλματώδη αύξηση στις επισκέψεις
τουριστών.Οι Ολυμπιακοί Αγώνες αποτέλεσαν καταλυτικό παράγοντα για την ανάπτυξη
υποδομών. Ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών έχει αναγνωριστεί ως ένα από τα καλύτερα
αεροδρόμια του κόσμου.

Οδικό Δίκτυο: Την τελευταία δεκαετία, το οδικό δίκτυο έχει βελτιωθεί σημαντικά. Ένα
από τα μεγαλύτερα έργα υποδομής στην Ευρώπη είναι η Εγνατία Οδός, που συνδέει το
λιμένα της Ηγουμενίτσας με την Αλεξανδρούπολη.
Ο οδικός άξονας «ΠΑΘΕ» έχει αναβαθμιστεί σημαντικά, συνδέοντας το λιμένα της
Πάτρας με Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Εύζωνες στα σύνορα με την Πρώην Γιουγκοσλαβική
Δημοκρατία της Μακεδονίας. Το τρίτο μεγάλο οδικό δίκτυο της Ελλάδας είναι η Ιονία Οδός
που συνδέει την Πάτρα και την Ηγουμενίτσα.
Στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας, η Αττική Οδός έχει αλλάξει σημαντικά τις οδικές
μετακινήσεις στην πρωτεύουσα και αποτελεί σημαντικό δίαυλο για τις διαμετακομιστικές
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υπηρεσίες, συνδέοντας το Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών με κέντρα εφοδιαστικής αλυσίδας,
λιμένες και σιδηροδρομικά δίκτυα.
Παρόλο που οι βασικές αυτές αρτηρίες είναι υψηλών προδιαγραφών, πολλά δευτερεύοντα
οδικά δίκτυα κατασκευάζονται και βελτιώνονται έτσι ώστε να προσφέρουν τις καλύτερες
δυνατές υπηρεσίες στους χρήστες τους (INVEST IN GREECE).
Αερολιμένες: Η Ελλάδα διαθέτει 45 αερολιμένες, από τους οποίους οι 15 είναι κρατικοί
αερολιμένες διεθνών συγκοινωνιών, οι 26 είναι κρατικοί αερολιμένες εσωτερικών
συγκοινωνιών και οι 4 είναι δημοτικοί αερολιμένες. Πολλά από τα αεροδρόμια που
βρίσκονται ειδικά σε νησιά εξυπηρετούν κυρίως τουρίστες και πτήσεις τσάρτερ. Το 2001
εγκαινιάσθηκε ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών, που θεωρείται από τους καλύτερους στην
Ευρώπη. Σήμερα, πολλά από τα αεροδρόμια της Ελλάδας είναι σε διαδικασία αναβάθμισης
της υποδομής και των εγκαταστάσεών τους, ενώ προβλέπεται η κατασκευή νέων (INVEST IN
GREECE).

Λιμένες: Η Ελλάδα διαθέτει εκατοντάδες νησιά και αντίστοιχα λιμάνια, από τα οποία τα
16 είναι διεθνή. Ο λιμένας του Πειραιά αποτελεί ένα από τα πιο πολυσύχναστα λιμάνια της
Ευρώπης και το κύριο εμπορικό λιμάνι της χώρας, ενώ ακολουθούν τα λιμάνια της
Θεσσαλονίκης, της Πάτρας και της Ηγουμενίτσας. Η Ελλάδα διαθέτει περισσότερα από 140
επιβατηγά και εμπορικά λιμάνια.Η λιμενική υποδομή αναβαθμίζεται και βελτιώνεται
συνεχώς, προκειμένου να ανταποκριθεί στις εμπορικές ανάγκες και στην εξυπηρέτηση των
16,4 εκατομμυρίων επισκεπτών της χώρας το 2011, καθώς και σε θέματα ασφαλείας.
Το Νοέμβριο του 2008, η κινέζικη εταιρεία Cosco υπέγραψε συμφωνία για την
εκμετάλλευση τμήματος του λιμένα του Πειραιά, ύψους 4.5 δισεκατομμυρίων Ευρώ και
διάρκειας 35 ετών, η οποία έχει ως σκοπό να αυξήσει σημαντικά τη χωρητικότητα φορτίων
και την αποτελεσματικότητα του λιμένα. Επιπλέον, η συμφωνία αυτή θα καταστήσει τον
Πειραιά μία από τις κύριες εισόδους των αγαθών από την Ασία που προορίζονται για την
ευρωπαϊκή αγορά (INVEST IN GREECE).
Σιδηροδρομικό Δίκτυο: Το ελληνικό σιδηροδρομικό δίκτυο έχει δώσει έμφαση στην
αναβάθμιση των υποδομών του. Βασικές προτεραιότητες αποτέλεσαν η βελτίωση των
κλιναμαξών και η τοποθέτηση καινούργιων σιδηροτροχιών για τη βελτίωση των χρόνων
μεταφοράς.Το σιδηροδρομικό δίκτυο ουσιαστικά συνδέει Βορρά και Νότο και ειδικά την
Πάτρα, Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Τα τελευταία χρόνια ο χρόνος μετάβασης μεταξύ Αθήνας
και Θεσσαλονίκης έχει μειωθεί σημαντικά, από 6 σε 5 ώρες περίπου.
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Ο προαστιακός σιδηρόδρομος που συνδέει το Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών με το κέντρο
της πρωτεύουσας αλλά και την Κόρινθο, καθώς και το Κιάτο είναι ταχύς και
αποτελεσματικός. Επιπλέον το δίκτυο Μετρό της Αθήνας, το πρώτο της χώρας, έχει αποβεί
ιδιαίτερα επιτυχημένο και έχει βελτιώσει σημαντικά τις αστικές μεταφορές. Το Μετρό της
Αθήνας διευρύνει τις γραμμές του, ώστε να ανταποκριθεί στην αυξημένη ζήτηση εκ μέρους
του επιβατικού κοινού, ενώ ένα νέο δίκτυο Μετρό κατασκευάζεται στη Θεσσαλονίκη και
αναμένεται να λειτουργήσει έως το τέλος του 2015 (INVEST IN GREECE).

Δίαγραμμα

2.3:

Ποσοσταίας

Κατανομής

Ξενοδοχειακών

Κλινών

ανά

Περιφέρεια, 2012

Από το διάγραμμα 2.3 διαπιστώνεται ότι ότι οι 5 μεγαλύτεροι προορισμοί (Κρήτη,
Δωδεκάνησα, Αττική και Ιόνια Νησιά), βάσει του αριθμού των διαθέσιμων ξενοδοχειακών
κλινών, αριθμός που αντιστοιχεί στο 77,4% του συνολικού ξενοδοχειακού δυναμισμού. Η
Κρήτη και τα Δωδεκάνησα μόνα αποτελούν το -39,8%. Μικρά ποσοστά κατέχουν οι
υπόλοιπες περιφέρειες.
Βάσει της ξενοδοχειακής υποδομής τα ξενοδοχεία 5* αγγίζουν το ποσοστό 14,7% με
113.679 κλίνες , τα ξεονοδοχεία 4* με 193.629 και έχουν ποσοστό 25,1% ενώ το μεγαλύτερο
ποσοστό έχουν τα ξενοδοχεία 2*. (βλέπε διάγραμμα 2.4)
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Διάγραμμα 2.4: Αριθμός Ξενοδοχειακών Κλινών, 2012

^ Κατηγορία
Category
5*
4*
3*
2*
1*
^Σύνολο Total

Κλίνες ^
Beds
113.679
193.629
183.328
225.508
55.127
771.271 Α

Πηγή: ΣΕΤΕ, επεξεργασία στοιχείων ιενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος
Source: SETE, based on data provided by the Hellenic Chamber of Hotels

2.6 Συμπεράσματα
Η ελληνική οικονομία, τη χρονιά που πέρασε βρέθηκε αντιμέτωπη με ακραίες συνθήκες
δημοσιονομικής αποσταθεροποίησης, κρίση αξιοπιστίας, οικονομική αστάθεια, αβεβαιότητα
και βαθιά ύφεση σε πολλούς τομείς. Η χώρα έχει αναλάβει πρωτοφανή σε εύρος και βάθος
προσπάθεια δημοσιονομικής προσαρμογής και ανάταξης της οικονομίας μέσα από το ριζικό
μετασχηματισμό της. Τα αποτελέσματα της προσπάθειας αυτής μπορούν να ενισχυθούν
μακροπρόθεσμα, μέσα από τη διαμόρφωση ενός νέου, δυναμικού μοντέλου ανάπτυξης, το
οποίο θα καταστήσει την ελληνική οικονομία ανταγωνιστική, ικανή ν ’ αξιοποιεί τα
συγκριτικά της πλεονεκτήματα, να διευρήνει την εγχώρια παραγωγική της βάση, ν’
απορροφήσει επενδύσεις και να παράγει απασχόληση και αυημερία στους πολίτες της.
Καταλυτικό ρόλο στο νέο μοντέλο ανάπτυξης παίζει ο τομέας του τουρισμού. Πρόκειται
για τομέα με αναμφισβήτητη κυρίαρχη θέση στον οικονομικό χάρτη της χώρας, τομέα που
παράγει πλούτο και απασχόληση και αποτελεί το πιο αποτελεσματικό μέσο για την προβολή
της χώρας διεθνώς. Ωστόσο, τα συγκριτικά πλεονεκτήματα που διαθέτουμε ως χώρα στον
τομέα του τουρισμού δεν επαρκούν από μόνα τους να στηρίξουν τις μακροπρόθεσμες
προοπτικές του. Πρέπει να αξιοποιηθούν στο έπακρο και να αναδειχθούν ως μέρος μιας
ολοκληρωμένης στρατηγικής ανάπτυξης,ώστε ο τομέας του τουρισμού να μπορέσει να παίξει
το ρόλο που του αναλογεί στην προσπάθεια της χώρας για έξοδο από την κρίση, ανάπτυξη
και μακροπρόθεσμη ανταγωνιστικότητα.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3Ο: Ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗ ΘΑΣΟ
3.1 Θάσος
Ένα από τα πιο καταπράσινα νησιά του Αιγαίου είναι η Θάσος, το νησί των Σειρήνων
όπως είναι γνωστό κατά τη μυθολογία και το οποίο αποτελεί σήμερα ένα σύγχρονο
τουριστικό θέρετρο.
Είναι το βορειότερο νησί του Αιγίου, βρίσκεται μόνο 7-8 μίλια απέναντι από τις ακτές της
Ανατολικής Μακεδονίας, πολύ κοντά στον Κόλπο της Κεραμωτής και στο Δέλτα του
Ποταμού Νέστου,

με πληθυσμό περίπου

15.000 κατοίκους, γραφικές δαντελωτές

ακρογιαλιές, πεύκα και πλατάνια να κρέμονται σχεδόν πάνω από τα θάλασσα, βράχια από
κατάλευκο μάρμαρο αλλά και ψηλά βουνά όπως είναι το Υψάριο ή Ψαριό ύψος 1200 μέτρα
(http://www.go-thassos.gr/).

3.2 Ιστορική αναδρομή
Η παράδοση έχει συνδέσει το όνομά της με τον Θάσο, γιο του Ποσειδώνα ή κατ' άλλη
εκδοχή του Αγήνορα, βασιλιά της Φοινίκης. Αυτό, σύνφωνα με την επίσημη ιστορική άποψη,
φανερώνει ότι οι πρώτοι κάτοικοι της περιοχής ήταν Φοίνικες, οι οποίοι εγκατέστησαν στη
Θάσο εμπορικό σταθμό. Σύμφωνα με άλλες στορικές μαρτυρίες, το 700 π.Χ., Παριανοί με
αρχηγό τον Τεσεσικλή έδιωξαν τους θράκες και κατοίκησαν στο νησί. Είναι αναμφισβήτητο
γεγονός ότι η Θάσος αναδείχτηκε σε σημαντικότατο οικονομικό κέντρο χάρης στα
κοιτάσματα χρυσού που διέθετε. Το λιμάνι στάθηκε πύλη υποδοχής όλων των πνευματικών
στοιχείων της εποχής, αναδεικνύοντας το νησί σε σπουδαίο πνευματικό κέντρο. Η Θάσος
κυριεύτηκε το 338 π.Χ. από το Φίλιππο και αποτέλεσε επαρχία του Βυζαντινού κράτους για
δύο αιώνες, μέχρι που καταλήφθηκε από Αβάρους. Το Βυζάντιο την επανέκτησε έως την
καταστροφή της από τους Σαρακηνούς. Πέρασε στην κατοχή των Φράγκων για αιώνες, μέχρι
που την υπέταξαν οι Τούρκοι το 1455. Μετά παραχωρήθηκε στο Μεχμέτ Αλή της Αιγύπτου.
Απελευθερώθηκε το 1912 και με τη συνθήκη του Βουκουρεστίου το 1913 πέρασε στην
ελληνική επικράτεια (http://www.thassos-island.com.gr/).
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3.3 Αξιοθέατα της Θάσου
Το νησί έχει πολλές και όμορφες παραλίες, πολλές από αυτές περιβάλλονται από δέντρα
σε όλη τη διαδρομή. Πέρα από το αναπτυγμένο συγκρότημα της παραλίας της Μακρύαμμου
η μεγαλύτερη παραλία του νησιού είναι η Χρυσή Αμμουδιά στη Σκάλα Παναγιάς και η
Χρυσή Ακτή στη Σκάλα Ποταμιάς. Υπάρχουν πολλές υπέροχες παραλίες μέσα και έξω από
τα Κοίνυρα, η παραλία Παράδεισος που είναι μόλις 2 χιλιόμετρα μακριά. Κάποιες άλλες
παραλίες που μπορούν να βρεθούν εύκολα είναι η Θυμωνιά, η Αλυκή, η Ψιλή Άμμος, ο
Αστρίς, ο Ποτός, το Πευκάρι, τα Λιμενάρια, η Τρυπητή, ο Άτσπας στη Σκάλα Μαριών, η
Σκάλα Καλλιράχης, η Σκάλα Σωτήρος, η Ακτή Αλσιλίου στη Σκάλα Πρίνου, η Σκάλα
Ραχωνίου, η παραλία του Παχύ, το Παπαλιμάνι, η Γλυφάδα, η Ακτή Αγίου Βασιλείου στη
Θάσο (Λιμένας), και η παραλία κοντά στον οικισμό στην ανατολική πλευρά του Λιμένα.
Άλλες παραλίες περιλαμβάνουν το Νυστέρι και το Γλυκάδι, που βρίσκονται 2-3 χιλιόμετρα
από τον Λιμένα.
Η Θάσος είναι ένας πραγματικός θησαυρός για την Ελλάδα. Έχει να προσφέρει πολλά
περισσότερα πέρα από όμορφες παραλίες και καθαρά νερά. Πραγματικά, διατηρεί όλη την
ελληνική κουλτούρα και παράδοση που έχουν γενικά χαθεί στα περισσότερα ελληνικά νησιά,
καθώς έχουν γίνει τουριστικά κέντρα που πλέον φιλοξενούν τουρίστες πολλών εθνοτήτων. Η
Θάσος έχει επίσης πλούσια ιστορία και αρχαιολογικούς χώρους διάσπαρτους μέσα στο νησί.
Ένας σημαντικός λόγος για να επιλέξετε την Θάσο για τις διακοπές σας είναι το γεγονός ότι
είναι το μόνο νησί που βρίσκεται αρκετά κοντά στην ηπειρωτική Ελλάδα επιτρέποντας σας
να κάνετε πολλές εκδρομές σε αρχαιολογικούς χώρους και άλλες όμορφες πόλεις που
υπάρχουν σε ολόκληρη τη Βόρεια Ελλάδα (Μακεδονία) (http://www.discoverthassos.com/).

3.4 Πολιτισμός της Θάσου
3.4.1 Αρχιτεκτονική
Τα σωζόμενα παραδοσιακά σπίτια της Θάσου χρονολογούνται από το 1800 και μετά.
Κτισμένα σε δασωμένες πλαγιές, εμφανίζουν όλα τα στοιχεία της θρακομακεδονικής
αρχιτεκτονικής, χωρίς κανένα νησιώτικο. Η εξήγηση πρέπει να αναζητηθεί στη μεγάλη
ομοιότητα των παραγόντων που επηρέασαν την κατασκευή των σπιτιών της Θάσου και του
ευρύτερου θρακομακεδονικού χώρου: κλίμα, ίδια υλικά κατασκευής (ξύλο και πέτρα), ίδιος
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τρόπος δόμησης ανά τις εποχές, ίδια ισνάφια μετακινουμένων μαστόρων Ηπειρωτών,
Αρβανιτών Βουλγάρων αλλά και ντόπιων.
Υπάρχουν όμως και ιδιαίτεροιπαράγοντες που επιδρούν στην θασίτικη δόμηση. Η
απομόνωση του νησιού και ο φόβος εξαιτίας των πειρατών. Η απομόνωση, καθώς το νησί
ήταν πειρατικό καταφύγιο και τόπος από όπου έπαιρναν οι πειρατές ναυπηγήσιμη ξυλεία, δεν
επέτρεψε στους Θασίους να επιδοθούν στη ναυτιλία, να πλουτίσουν και να εισάγουν νέες
ιδέες. Παρέμεναν στο εσωτερικό φοβισμένοι και σύμφωνα με τους περιηγητές, μόνο η
συνήθεια τούς κρατούσε στο νησί. Η βασική επαφή τους με τον έξω κόσμο ήταν με τοΆγιο
Όρος. Aλλά τόσο τα αγιορείτικα μετόχια όσο και οι εκκλησιές είναι κτισμένα με τα ίδια
υλικά και τεχνικές και όταν το μέγεθός τους είναι μικρό συγχέονται με τα θασίτικα σπίτια. Ο
πειρατικός κίνδυνος επηρέασε ιδιαίτερα την αρχιτεκτονική των παλαιότερων σπιτιών, η
οποία έχει καθαρά αμυντικό χαρακτήρα: πετροντούβαρα, παράθυρα-πολεμίστρες, αμπάρες
των θυρών, ελάχιστα ανοίγματα σε προφυλαγμένες θέσεις.
Με ξύλο και πέτρα: Το παραδοσιακό σπίτι του νησιού είναι συνήθως χτισμένο παράλληλα
και σπάνια κάθετα προς τη μεγάλη κλίση του εδάφους. Ετσι μπορεί να είναι διώροφο στη μια
όψη και ισόγειο στην άλλη. Συχνά διαθέτει αυλή με πέτρινο υψηλό μαντρότοιχο (Θεολόγος,
Ραχώνι) που πιθανόν διαθέτει φούρνο. Η είσοδος σε αυτή γίνεται με υπόστεγη αυλόπορτα
που ασφαλίζεται. Αλλοτε, σε οικισμούς με μεγάλη κλίση (Κάστρο) οι αυλές λείπουν. Το
σπίτι τις περισσότερες φορές έχει ορθογώνια ή τετράγωνη κάτοψη, αλλά και συνθετότερη.
Υψώνεται διώροφο και σπάνια τριώροφο, εξαιτίας της κλίσης του εδάφους. Το ισόγειο, το
κατώι, είναι αποθήκη για τις σοδειές ή στάβλος για τα ζώα. Εδώ στεγάζεται και ο αργαλειός.
Είναι μονόχωρο ή χωρίζεται σε δυο επιμήκεις χώρους με πέτρινο μεσότοιχο. Ανοίγματαπολεμίστρες αερίζουν τους χώρους, αλλά βοηθούν και στην άμυνα εναντίον των πειρατών.
Αργότερα, στο ισόγειο, παράλληλα με τους αποθηκευτικούς χώρους, υπάρχει και δωμάτιο. Οι
εξωτερικές πόρτες είναι ξύλινες καρφωτές, δίφυλλες, μεγάλου ανοίγματος, με τοξωτό
υπέρθυρο, για να περνούν φορτωμένα τα ζώα. Ολες ασφαλίζονται με ξύλινη αμπάρα, μπαράτ,
που αποθηκεύεται στον τοίχο. Εσωτερική ξύλινη σκάλα ή εξωτερική πέτρινη οδηγεί στον
όροφο, ο οποίος έχει τους εξωτερικούς τοίχους πέτρινους. Ο μεσότοιχος του ισογείου
υψώνεται μέχρι τη στέγη την οποία και στηρίζει. Οι άλλοι εσωτερικοί τοίχοι είναι από
τσατμά. Οταν υπάρχει εξωτερική πόρτα (Κάστρο) φέρει κι αυτή μπαράτι. Τα σπίτια αρχικά
είχαν σε πρόσοψη στον όροφο χαγιάτια, χώρους στεγασμένους αλλά ανοικτούς κατά μία ή
δυο πλευρές, και ένα ή δύο δωμάτια, με σιδερόφρακτα παράθυρα στα χαγάτια, χωρίς βέβαια
να λείπουν και τα μονόχωρα οικονομικά σπίτια χωρίς χαγιάτι. Το χαγιάτι (αραβικά=ζωή)
είναι ο ημιυπαίθριος χώρος που έχει την καταβολή του στην παστάδα ή προστάδα των
αρχαίων και ρυθμίζει την πρόσπτωση των ηλιακών ακτίνων καθ' όλο το έτος. Φιλοξενούσε
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όλες της λειτουργίες του σπιτιού για έξι τουλάχιστον μήνες τον χρόνο -τόσο επιτρέπει το
ελληνικό κλίμα την υπαίθρια διημέρευση- αλλά και πολλές αγροτικές ασχολίες.
Με το πέρασμα του χρόνου τα χαγιάτια, όπου η διαβίωση τον χειμώνα ήταν δύσκολη,
κλείστηκαν και αντικαθιστάθηκαν από τις σάλες. Σπίτια με χαγιάτια, δύσκολα ανιχνεύονται
σήμερα. Τα σπίτια με σάλα έχουν σαχνισιά, προεξοχές, παράληλλες προς την κάτοψη μερικές
φορές πολύ έντονες, ή μικρά ξύλινα μπαλκόνια. Όψιμα εμφανίζονται και τα αδελφομοίρια,
σπίτια συμμετρικά που είναι χωρισμένα σε δύο ίσα τμήματα στο ισόγειο και στον όροφο,
προορισμένα για δύο αδέλφια με κοινό πέτρινο μεσότοιχο για οικονομία. Το καλύτερο
δωμάτιο του σπιτιού είναι ο οντάς, η υποδοχή, χωρίς τζάκι με πολλά παράθυρα και ξύλινο
ταβάνι νταμπλαδωτό, ή με κεντρικό κουμπέ. Οι υπόλοιποι χώροι είναι τα υπνοδωμάτια, οι
κάμαρες χειμωνιάτικες ή καλοκαιρινές του σπιτιού, με τζάκι και κόγχες ή παράθυρα δεξιά
και αριστερά του. Μεσάντρες φιλοξενούν τα ρούχα και την οικοσκευή. Η κουζίνα αρχικά δεν
υπάρχει. Αργότερα, έχει πολύ μικρό μέγεθος. Χώροι υγιεινής σπάνια υπάρχουν
ενσωματωμένοι στο σπίτι. Συνήθως βρίσκονται στην αυλή. Τα παράθυρα είναι δίφυλλα με
καίτια στους πετρόκτιστους τοίχους και συρτά σ' όσους είναι από τσατμά. Φράσσονται με
οριζόντια σίδερα και σπάνια έχουν παντζούρια. Οι εσωτερικές πόρτες είναι συνήθως
μονόφυλλες, αλλά νταμπλαδωτές. Τα τζάκια έχουν ημικυκλική ή ορθογώνια κάτοψη και η
καμινάδα, πάντα πέτρινη, καλύπτεται. Τις κάμαρες τις περιτρέχει ράφι, ραχτ', ενώ οι κόγχες,
οι πουλίτσες, είναι πολλές, γιατί βοηθάει το μεγάλο πάχος των τοίχων. Συχνά βρίσκονται
εκατέρωθεν του τζακιού μικρές κόγχες, συνδυασμένες με μεγάλα ξύλινα ντουλάπια.
Απαραίτητο είναι και το εικονοστάσι σε μεγάλη ποικιλία μορφών. Το σπίτι εξωτερικά είναι
ασοβάτιστο, εκτός από τα τμήματα που είναι φτιαγμένα από τσατμά. Αυτά συνήθως
ασπρίζονται με ασβέστη. Συχνά συναντούμε και το λουλακί χρώμα, ακόμη και στο
εσωτερικό, και αργότερα την ώχρα. Η στέγη είναι ξύλινη και φέρει πάντα σχιστόπλακες,
πλάκες που τις έβγαζαν πολύ δύσκολα από τα θασίτικα πλακαριά. Η αστριχιά διαμορφώνεται
από τα ξύλα της στέγης ή από σχιστόπλακες τοποθετημένες εκφορικά. Στους επτά
παλιότερους οικισμούς οι στέγες δεν έχουν κορφιάδες στις πλευρές τους. Ετσι η στρώση των
πλακών είναι κυκλική και συνεχής, χωρίς ασθενή σημεία ευάλωτα στη βροχή. Τα έπιπλα του
θασίτικου σπιτιού είναι ελάχιστα. Η μεσάντρα, το εικονοστάσι, τα ντουλάπια είναι
εντοιχισμένα. Κινητά είναι ο απαραίτητος σοφράς, μερικοί ξύλινοι καναπέδες, στρώματα,
αργότερα ξύλινα κρεβάτια και σκαμνιά. Το πάτωμα όλο καλύπτεται από τα θασίτικα
στρωσίδια, που είναι φτιαγμένα στον αργαλειό. Τα στρώματα καλύπτονται από τις παντανίες,
που στολίζονται από τα υφαντά «καζαβητιανά» μαξιλάρια. Κιλίμια με τα χαρακτηριστικά
γεωμετρικά τους σχέδια, τσαρκωτά. (ΣΑΠΦΩ ΑΓΓΕΛΟΥΔΗ, http://thassosonline.ning.com/)
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3.4.2 Παραγωγή τοπικών προϊόντων
Ελιά-Λάδι: Η καλλιέργεια της ελιάς στο Νησί της Θάσου είναι συνυφασμένη από
αρχαιοτάτων χρόνων με την ύπαρξη του νησιού, καθώς και η ποικιλία της μοναδική στο
είδος της και άρρηκτα συνδεδεμένη με το όνομα του νησιού ονομάζεται Θασίτικη.Είναι
παραλλαγή της Θρουμποελιάς και ο καρπός της αποτελεί άριστη πρώτη ύλη για την
παραγωγή ελιάς ξηράλατος. Παράγεται από παραδοσιακά καλλιεργούμενη ποικιλία στην
περιοχή με παραδοσιακούς τρόπους επεξεργασίας εντός των ορίων της γεωγραφικής
ζώνης.Την ζώνη προέλευσης και επεξεργασίας της ελιάς αποτελούν τα όρια της Νήσου
Θάσου. Η ετήσια παραγωγή ελιάς θρούμπα στο νησί ανέρχεται στους 800-1.000 τόνους. Η
επεξεργασία της ελιάς γίνεται αποκλειστικά στο νησί.Από τα τέλη του 18ου αιώνα οι
ελαιώνες αντικαθιστούν τις εκτάσεις των αμπελιών. Έτσι για τους κατοίκους του νησιού το
λάδι αποτέλεσε ένα βασικό διατροφικό στοιχείο. Η ευεργετική δράση του ελαιόλαδου
οφείλεται στην σύνθεση του και ιδιαίτερα στην πλούσια περιεκτικότητα σε μονοακόρεστα
λιπαρά οξέα τα οποία αντιπροσωπεύονται κυρίως από το ελαϊκό οξύ. Το λάδι είναι το
κατεξοχήν παραδοσιακό προϊόν της Θάσου, χαρακτηρισμένο και σαν Προϊόν Ονομασίας
Προέλευσης (ΠΟΠ). Υπάρχουν αρκετοί ελαιουργικοί συνεταιρισμοί, σε όλο το νησί (σχεδόν
σε κάθε χωριό), που παράγουν και εμφιαλώνουν λάδι σε 10 λίτρες, 5 λίτρες αλλά και σε
μικρότερες συσκευασίες (http://www.go-thassos.gr/)
Μέλι: Η Θάσος, από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα, αποτελεί ένα δυναμικό κέντρο
μελισσοκομίας. Στις πευκόφυτες δασικές εκτάσεις διαβιούν χιλιάδες μελισσοσμήνη. Ο
Μελισσοκομικός Συνεταιρισμός Θάσου, που αριθμεί γύρω στους 100 μελισσοκόμους
βρίσκεται στην περιοχή του Πρίνου. Το συγκεκριμένο μελισσοκομικό κέντρο λειτουργεί εδώ
και είκοσι πέντε χρόνια. Σκοπός του κέντρου είναι η συγκέντρωση του μελιού από τους
παραγωγούς, η τυποποίηση του και η διάθεση του στην ελληνική αγορά, αλλά και σε αγορές
του εξωτερικού. Η τυποποίηση γίνεται στις σύγχρονες εγκαταστάσεις του Συνεταιρισμού,
χωρίς πρόσθετα και επεξεργασίες που καταστρέφουν τα οργανικά συστατικά του προϊόντος.
Αν και οι μεγάλες πυρκαγιές των τελευταίων χρόνων κατέστρεψαν περίπου το μισό από το
πευκοδάσος της Θάσου, εντούτοις έγιναν σημαντικές προσπάθειες να αντιμετωπιστεί το
πρόβλημα με δενδροφυτεύσεις, στις οποίες συμμετείχαν μαζικά οι μελισσοτρόφοι, αλλά και
το σύνολο του πληθυσμού του νησιού. Σήμερα, παράγονται στην Θάσο αρκετές χιλιάδες κιλά
μέλι, που προέρχεται είτε από ποικιλίες δέντρων (πεύκο, έλατο κλπ.), είτε από ποικιλίες
ανθέων (θυμάρι κλπ. (http://www.go-thassos.gr/).
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Αλιεία: Η επαγγελματική αλιεία στη Θάσο, όπως και στην υπόλοιπη Ελλάδα, χωρίζεται σε
δύο μεγάλους κλάδους: την παράκτια και τη μέση.
Η παράκτιος αλιεία: Ο κλάδος αυτός περιλαμβάνει συνήθως μικρά σκάφη (5-12 μέτρα),
τα οποία χρησιμοποιούν στατικά εργαλεία, δηλαδή εργαλεία που μένουν ακίνητα στο νερό
και συλλαμβάνουν τα διερχόμενα ψάρια ή άλλα αλιεύματα. Τέτοια είναι τα δίχτυα, τα
παραγάδια και οι παγίδες, όπως τα νταούλια. Στην παράκτια αλιεία εντάσσεται και ένα
ενεργητικό εργαλείο, η βιντζότρατα. Το εργαλείο αυτό διαθέτει μια τράτα με την οποία
περικυκλώνεται μια παράκτια περιοχή και στη συνέχεια έλκεται προς το σκάφος το οποίο
μένει ακίνητο κοντά στην ακτή. Η παράκτια αλιεία ασκείται από αλιείς με μικρά κυρίως
σκάφη, τα οποία δουλεύουν γύρω από το νησί. Το αλιευτικό εργαλείο που κυρίως
χρησιμοποιείται για την παράκτια αλιεία στη Θάσο είναι το νταούλι, σε αντίθεση με την
υπόλοιπη Ελλάδα όπου στην παράκτια αλιεία επικρατούν τα μονωμένα δίχτυα. Το νταούλι
είναι μια παγίδα που τοποθετείται σε μεγάλους αριθμούς γύρω από τη Θάσο και συλλαμβάνει
πολλά είδη με κυριότερο αλίευμα τα χταπόδια, που αποτελούν σε ποσοστό το μεγαλύτερο
τμήμα της παραγωγής της παράκτιας αλιείας. Τα υπόλοιπα αλιευτικά εργαλεία που
χρησιμοποιούνται από τους παράκτιους αλιείς στο νησί είναι τα παραγάδια (κυρίως στο νότιο
τμήμα), τα μονωμένα δίχτυα (ένα αλιευτικό εργαλείο που αποτελείται από τρία στρώματα
διχτύου) και τα απλάδια δίχτυα, με μονό στρώμα διχτύου που πιάνουν συνήθως
συγκεκριμένα είδη όπως οι κουτσομούρες. Επίσης, χρησιμοποιείται η μπρακαρόλα, ψάρεμα
δηλαδή με πετονιές και δόλωμα και το γυαλί με το καμάκι. Η αλιευτική δραστηριότητα
ασκείται όλο το χρόνο, εκτός από τους 2-3 χειμερινούς μήνες που πολλά σκάφη σταματούν
λόγω των μειωμένων αλιευμάτων αλλά και της κακοκαιρίας.
Η μέση αλιεία: Ο κλάδος αυτός αποτελείται από μεγαλύτερα σκάφη (15-30 μέτρα) με
μεγάλη ιπποδύναμη. Περιλαμβάνει τις μηχανότρατες και τα γρι-γρι, τα οποία ασκούν
ενεργητική αλιεία, χρησιμοποιώντας συρόμενα ή κυκλικά αλιευτικά εργαλεία. Η
μηχανότρατα χρησιμοποιεί την τράτα η οποία σύρεται στο βυθό και συλλαμβάνει χωρίς
διάκριση βενθικά, όπως λέγονται, ψάρια ή πατόψαρα, δηλαδή αυτά που ζουν πάνω ή κοντά
στον πυθμένα, όπως είναι οι μπακαλιάροι, οι πεσκαντρίτσες, οι κουτσουμούρες, οι βάτοι, κ.ά.
Επίσης συλλαμβάνει κεφαλόποδα, όπως χταπόδια, θράψαλα, σουπιές, μοσχιούς κ.ά., καθώς
και καρκινοειδή, όπως γαρίδες, καραβίδες, κ.ά. Το γρι-γρι χρησιμοποιεί ένα μεγάλο δίχτυ με
το οποίο κυκλώνεται μια συγκεκριμένη περιοχή, όπου, με την βοήθεια των ηλεκτρονικών
οργάνων (ραντάρ, κτλ.), εντοπίζονται μεγάλα κοπάδια από αφρόψαρα, δηλαδή γαύρος,
σαρδέλα, κολιοί, σαυρίδια κ.ά. Στη μέση αλιεία υπάγονται 8 σκάφη από το νησί σε σύνολο
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38 του νομού και 730 της χώρας. Από αυτά τα 5 είναι γρι-γρι, 1 μηχανότρατα και 2 μικτά,
δηλαδή έχουν και άδεια μηχανότρατας και γρι-γρι (http://www.go-thassos.gr/).
Εγκαταστάσεις πετρελαίου Πρίνου Θάσου: Το κοίτασμα πετρελαίου του Πρίνου στον
Κόλπο της Καβάλας καλύπτει μία έκταση 4 τετραγωνικών χιλιομέτρων περίπου. Το
παραγόμενο αέριο περιέχει 50% υδρόθειο. Το κοίτασμα βρίσκεται σε βάθος 2.500 μέτρων
και εκτείνεται μέχρι τα 2.850 μέτρα ενώ το βάθος της θάλασσας στην περιοχή των εξεδρών
είναι 30 μέτρα περίπου. Το κοίτασμα διαχωρίζεται σε 4 κυρίως ταμιευτήρες και συνολικά 12
διαφορετικά στρώματα με ποικίλη περιεκτικότητα σε πετρέλαιο. Η πίεση του κοιτάσματος
κυμαίνεται από τα 140 bar μέχρι τα 400 bar και η ανάκτηση του πετρελαίου γίνεται κυρίως
με τη χρήση gas lift. Το Σύμπλεγμα των εξεδρών του Πρίνου βρίσκεται πάνω από το κέντρο
του κοιτάσματος, 8 χιλιόμετρα δυτικά της νήσου Θάσου και 18 χιλιόμετρα νότια των
χερσαίων εγκαταστάσεων.Μία ρυμουλκούμενη φορτηγίδα εξοπλισμένη με εγκαταστάσεις
υποστήριξης των θαλάσσιων εργασιών και κυρίως για τη συλλογή και διάθεση των υγρών
αποβλήτων των εξεδρών και των υγρών καθαρισμού των πηγαδιών παραγωγής
(http://www.go-thassos.gr/).
Το Λευκό Μάρμαρο: Η εξαιρετική λευκότητα, η απουσία προσμίξεων με άλλα
πετρώματα, η συνεπακόλουθη ικανότητά του να μην απορροφά τη θερμότητα, καθώς και η
χαμηλή του περιεκτικότητα σε κρυστάλλους, το καθιστούν, από την αρχαιότητα ακόμα,
περιζήτητο σε όλο τον κόσμο.Η εξορυκτική δραστηριότητα στη Θάσο ξεκινά τη δεκαετία του
’50 και φτάνει στο ζενίθ της την περίοδο 1980-1992, οπότε και λειτουργούσαν πάνω από 70
λατομεία εξόρυξης μαρμάρου. Το 1968 ο κ. Κώστας Λασκαρίδης, δρ Γεωλογίας και μέτοχος
της εταιρίας μαρμάρων της Θάσου, λειτουργεί ένα από τα πρώτα λατομεία του νησιού.
Δεδομένης της μεγάλης ζήτησης του λευκού μαρμάρου από την παγκόσμια αγορά, τα Σκόπια
που παράγουν το μάρμαρο Σίβεκ, παρόμοιο με αυτό της Θάσου, χαμηλότερης ωστόσο
ποιότητας σύμφωνα με γεωλόγους, προσέλκυσαν Ελληνες επιχειρηματίες που διατηρούν
πλέον λατομεία στη γείτονα χώρα. «Οι φόροι εκεί είναι φθηνότεροι και οι ισχύοντες
περιβαλλοντικοί όροι είναι πιο ελαστικοί», σχολιάζει ο κ. Μερέσης. Η μεγάλη ζήτηση του
προϊόντος, σε συνδυασμό με την προοδευτική μείωση των κοιτασμάτων, ανεβάζει με το
πέρας των χρόνων την τιμή του πετρώματος, ενώ καλύπτει όλο και λιγότερο τις ανάγκες των
αλλοδαπών «πελατών» μας. Ενδεικτικοί της παραπάνω εικόνας είναι οι αριθμοί των
εξαγωγών της τελευταίας διετίας: πέρσι εξήχθησαν σχεδόν οι μισοί τόνοι μαρμάρου, σε
σχέση με το 2005, την ώρα που η τιμή του παρουσιάζει αλματώδη αύξηση από χρονιά σε
χρονιά. Μάλιστα, σε μια προσπάθεια κάλυψης του κενού που δημιουργείται στην αγορά, οι
επιστήμονες έχουν στραφεί την τελευταία δεκαπενταετία σε μεθόδους διόρθωσης παλαιών
μαρμάρων, όπως η επικάλυψη ρωγμών σε ήδη χρησιμοποιημένα πετρώματα με τη χρήση
ρητίνης (http://www.go-thassos.gr/).
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3.5 Πρόσβαση στο νησί
Για να μπορέσει κάποιος ναεπισκεφθεί το νησί της Θάσου υπάρχει:
-

Η Θαλάσσια Συγκοινωνία: Τα λιμάνια Θάσος και Πρίνου: Πρόκειται για λιμάνια
τοπικής σημασίας, τα οποία βρίσκονται στο νησί της Θάσου, τα οποία όμως
διαδραματίζουν ουσιαστικό ρόλο στην τουριστική κίνηση, καθώς αποτελούν πηγή
εισόδου των τουριστών στο νησί. Οι προσβάσεις για το νησί είναι οι εξής:

-

Από Κεραμωτή για Λιμένα (35 λεπτά) με το καράβι^ΠΎ^οαί)

-

Από Καβάλα για Πρίνο (75 λεπτά) με το καράβι (ferry-boat)

-

Η Αεροπορική Συγκοινωνία: Το νησί δε διαθέτει αεροδρόμιο, αλλά εξυπηρετείται
από το διεθνές αεροδρόμιο "Μέγας Αλέξανδρος" της Καβάλας. Το αεροδρόμιο
απέχει 13χλμ. από το λιμάνι της Κεραμωτής.

-

Η Χερσαία Συγκοινωνία: Mέχρι το λιμάνι της Κεραμωτής μέσω Εγνατίας οδού:
o

Θεσσαλονίκη-Κεραμωτή 165χλμ.

o

Καβάλα-Κεραμωτή 40χλμ.

o

Αλεξανδρούπολη-Κεραμωτή 175χλμ.)

o

Αθήνα-Κεραμωτή 680χλμ.

Και στα δύο λιμάνια της Θάσου, Λιμένα και Πρίνου, υπάρχει η δυνατότητα μετακίνησης
είτε με λεωφορεία του ΚΤΕΛ προς όλους τους προορισμούς είτε με ταξί. Υπάρχει
συγκοινωνία για όλα τα σημεία του νησιού. Υπάρχουν πολλά γραφεία για την δυνατότητα
ενοικίασεις αυτοκινήτου ή μηχανής. Επίσης πολλά ταξιδιωτικά γραφεία διοργανώνουν
ημερήσιες εκδρομές. Καραβάκια από τον Λιμένα την πρωτεύουσσα του νησιού
διοργανώνουν ημερήσιες εκδρομές στον γύρο του νησιού. (http://www.e-thasos.gr/).
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3.6 Δραστηριότητες και Σημεία ενδιαφέροντος
3.6.1 Δραστηριότητες
Το καλοκαίρι στη Θάσο εκτός από τις ομορφιές που προσφέρει, παρέχει και
δραστηριότητες για τους τουρίστες γι’ αυτό και προσελκύει όλο και περισσότερους χρόνο με
το χρόνο. Οι δραστηριότητες που ευνοούνται στη Θάσο περιλαμβάνουν (http://www.gothassos.gr/gr/about-thassos/places):
Θαλάσσια σπορ: Η λίστα με τα θαλάσσια σπορ που μπορεί να κάνει κάποιος το καγιάκ, το
θαλάσσιο σκι, το τζετ σκι, η ιστιοσανίδα, η μπανάνα, το ringo, το mambo, το αλεξίπτωτο
θάλασσας, το θαλάσσιο ποδήλατο, η ιστιοπλοΐα και η κωπηλασία. Στις οργανωμένες
παραλίες υπάρχει ακόμη η δυνατότητα να ενοικιάσει κανείς ταχύπλοο σκάφος ή βάρκα.
Παραλίες όπου μπορεί κάποιος να κάνει θαλάσσια σπορ είναι η Χρυσή Αμμουδιά, η παραλία
Παχύς και Σκάλα Ραχώνι στα βόρεια και το Πευκάρι, ο Ποτός και η Ψιλή Άμμος στη νότια
πλευρά του νησιού.
Ψάρεμα και Εκδρομές με καραβάκι: Υπάρχουν διάφορα είδη τέτοιων μικρών πλοιαρίων,
που πληρούν όλους τους κανόνες ασφαλείας. Εκτός από τις εκδρομές στις κοντινές παραλίες,
υπάρχουν και σκάφη με τα οποία μπορεί κανείς να κάνει το γύρο του νησιού. Οι εκδρομές
αυτές είναι ημερήσιες, με περισσότερες στάσεις σε όλες τις υπέροχες παραλίες του νησιού.
Οι προσφορές περιλαμβάνουν ποτό και φαγητό στο κατάστρωμα του πλοίου.
Καταδύσεις: Υπάρχουν σχολές καταδύσεων, με διεθνώς πιστοποιημένους εκπαιδευτές,
που τηρούν όλους τους κανόνες ασφαλείας και προσφέρουν την εμπειρία της κατάδυσης είτε
ατομικά είτε σε ολιγομελείς ομάδες, σε διάφορες περιοχές του νησιού, όπως στο Λιμένα, στη
Σκάλα Πρίνου, στο Πευκάρι και στον Ποτό.
Ιστιοπλοΐα: Οι επιλογές είναι πολλές από μεγάλα και πολυτελή σκάφη μέχρι μικρότερα
και με μόνο τον απαραίτητο εξοπλισμό, όλα διατίθενται για ενοικίαση. Οι επισκέπτες που
φτάνουν εδώ, είτε με τα δικά τους πολυτελή σκάφη είτε με μικρότερα μπορούν να
φιλοξενηθούν στα λιμάνια και τα οργανωμένα αγκυροβόλια, που υπάρχουν σε όλο το νησί
και να διαλέξουν μέσα από μια μεγάλη ποικιλία, το κατάλληλο λιμάνι για το δικό τους
σκάφος. Στο Λιμένα, την πρωτεύουσα του νησιού υπάρχει μεγάλη οργανωμένη μαρίνα με
σύγχρονες εγκαταστάσεις για σκάφη όλων των ειδών. Άλλωστε είναι γνωστό σε όλους ότι το
2010, η μαρίνα του Λιμένα ήταν τα σημείο εκκίνησης του μεγάλου ιστιοπλοϊκού αγώνα
Regatta του Αιγαίου, τη χρονιά εκείνη, φιλοξενήθηκαν 95 σκάφη.
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Ποδηλατοδράσεις: Ο περιφερειακός δρόμος που διατρέχει το νησί ασφαλτοστρωμένος και
καλά διατηρημένος στο σύνολό του. Απλά ποδήλατα αλλά και ποδήλατα βουνού μπορεί
κανείς να ενοικιάσει κάποιος σε πολλά καταστήματα ενοικίασης ποδηλάτων σε όλο το νησί.
Περπάτημα και πεζοπορία: Η κορυφή του βουνού Υψάριο ύψους 1.204 μέτρα, αποτελεί
μεγάλη πρόκληση για κάθε πεζοπόρο. Η ανάβαση είναι αρκετά απαιτητική, όμως η θέα από
την κορυφή είναι μαγευτική. Στο εμπόριο κυκλοφορούν πολλοί αναλυτικοί οδηγοί που
προτείνουν τους καλύτερους προορισμούς και μάλιστα είναι ιδιαίτερα καλογραμμένοι και
λεπτομερείς. Πολλά τουριστικά πρακτορεία επίσης, διοργανώνουν εκδρομές.
Διαδρομές 4Χ4: Αξιόπιστα οχήματα 4Χ4 καθώς και οχήματα παντός εδάφους διατίθενται
προς ενοικίαση από εταιρείες ενοικίασης αυτοκινήτων σε όλη τη Θάσο. Εναλλακτικά μπορεί
κάποιος να λάβει μέρος στο Jeep Safari, μια οργανωμένη περιήγηση.
Ιππασία: Η ιππασία αποτελεί ένα ακόμη εναλλακτικό τρόπο δραστηριότητας για στις
διακοπές. Σχολή Ιππασίας υπάρχει στη Σκάλα Πρίνου.
Το τρενάκι: Υπάρχουν δύο τέτοια τρενάκια στη Θάσο. Το ένα από αυτά προσφέρει μια
περιήγηση δίπλα στη θάλασσα στα χωριά Σκάλα Παναγίας και Σκάλα Ποταμιάς, αλλά
ανηφορίζει και στα ορεινά χωριά της Παναγίας και της Ποταμιάς αντίστοιχα, ενώ το άλλο
προσφέρει περιηγήσεις στην πρωτεύουσα του νησιού, το Λιμένα.

3.6.2 Σημεία ενδιαφέροντος
Αρχαία Ερείπια: Ανάμεσα στα σπουδαιότερα αρχαιολογικά ευρήματα που επιβάλλεται να
επισκεφτεί κανείς στην Θάσο είναι η Αρχαία αγορά, το Αρχαίο θέατρο, η Ακρόπολη, τα
ερείπια από τα τείχη και τις πύλες της αρχαίας πόλης στο Λιμένα, και τον αρχαίο ναό, το ιερό
και το λατομείο στην Αλυκή.
Αρχαιολογικά μουσεία: Στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Θάσου στο Λιμένα, υπάρχουν
αρχαία αντικείμενα που βρέθηκαν σε ολόκληρο το νησί. Επίσης, το λαογραφικό μουσείο στη
Σκάλα Ποταμιάς, το μουσείο μοντέρνας τέχνης «Πολύγνωτος Βαγής» στην Ποταμιά, το
λαογραφικό μουσείο στα Λιμενάρια αλλά και τα λαογραφικά μουσεία της Καλλιράχης και
του Θεολόγου Θάσου.
Φεστιβάλ: Κάθε χρόνο κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, συμπεριλαμβάνεται και ένας
μεγάλος αριθμός από παραδοσιακά δρώμενα και πολιτιστικές εκδηλώσεις. Θεατρικές
παραστάσεις αρχαίου δράματος και κωμωδίας, κονσέρτα και συναυλίες, παιδικές θεατρικές
παραστάσεις, λαϊκές βραδιές ποίησης, μουσικής, τραγουδιού καθώς και εκθέσεις
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φωτογραφίας, ζωγραφικής και άλλων καλών τεχνών. Εκδηλώσεις όπως ο Θασίτικος γάμος
που γίνεται κάθε καλοκαίρι στο ορεινό χωριό του Θεολόγου, η Γιορτή μελιού στα Λιμενάρια
αλλά και στο Μελισσοκομικό Συνεταιρισμό στη Σκάλα Πρίνου, οι Γαϊδουροδρομίες στη
Σκάλα Ποταμιάς καθώς και στη Σκάλας Καλλιράχης όπου γίνεται η Γιορτή της Σαρδέλας.
Μέσα στο κτήριο του Καλογερικού στο παλιό λιμάνι στο Λιμένα και σε άλλες περιοχές σε
όλο το νησί γίνονται αξιόλογες εκθέσεις φωτογραφίας, ζωγραφικής και άλλων καλών τεχνών
όπου οι ντόπιοι καλλιτέχνες παρουσιάζουν την δουλειά τους, σε όσους επιθυμούν να τη δουν.
Μοναστήρια: Υπάρχουν τρία μοναστήρια το νησί που αποτελούν μνημεία της Ορθόδοξης
Χριστιανικής πίστης. α) Το μοναστήρι του Αρχάγγελου Μιχαήλ, που αποτελεί και ένα
σημαντικό αξιοθέατο και οι εντυπωσιακές φωτογραφίες του καθώς είναι σκαρφαλωμένο στην
κορυφή μιας απόκρημνης πλαγιάς στα νότια του νησιού, κοσμούν τους περισσότερους
τουριστικούς οδηγούς. Πρόκειται για ένα μοναστήρι με πνευματική και διοικητική εξάρτηση
από τη Μονή Φιλοθέου του Αγίου Όρους, β) Το μοναστήρι του Αγίου Παντελεήμονα
βρίσκεται ψηλά στο βουνό πάνω τα χωριά Καζαβίτι και Πρίνος, γ) Το μοναστήρι της
Κοιμήσεως της Θεοτόκου χτίστηκε το 1813 και βρίσκεται στο δρόμο προς το ορεινό χωριό
τις Μαριές Θάσου.
Παραγωγή λαδιού: Κοντά στη Σκάλα Πρίνου υπάρχει το μουσείο Ελιάς-λαδιού που είναι
ανοιχτό όλο το χρόνο και στο γραφικό ορεινό χωριό της Παναγίας, υπάρχει ένα παραδοσιακό
υδροκίνητο ελαιοτριβείο.
Μεταλλεία (Λιμενάρια): Το παλιό εργοστάσιο επεξεργασίας σιδήρου ξεκίνησε από τη
γερμανική Speidel το 1905 και μετά από αλλεπάλληλες διακοπές, σταμάτησε οριστικά το
1963 (υπό ελληνική ιδιοκτησία). Το μαύρο μέταλλο σκεπάζει τη γη, τα ερείπια των
βιομηχανικών εγκαταστάσεων κάνουν δυνατή αντίθεση με το αθώο γαλάζιο της θάλασσας
και το πράσινο της φύσης. Μπροστά στο εργοστάσιο πίσω από το Παλατάκι, την έδρα της
γερμανικής εταιρίας που εκμεταλλευόταν τα μεταλλεία, βρίσκεται η ομώνυμη παραλία με
λευκή άμμο και βότσαλο.
Τέλος σημείο ενδιαφέροντος είναι και οι παραλίες, ενδεικτικά αναφέρονται η παραλία του
Αρχάγγελου (κάτω από το Μοναστήρι του Αρχάγγελου), η Αλυκή, η Γκιόλα, η Μακρύαμμος,
η Σαλιάρα, η Τρυπητή, ο Σαλονικιός, η Χρυσή Παραλία: Μεγάλη, αμμώδης, η άμμος
αποκτάει χρυσό χρώμα το Αμμουδιά και η Ψιλή Άμμος.
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3.7 Τουριστική ανάπτυξη
Ζώνη Ώριμης Τουριστικής Ανάπτυξης
Ως Ζώνη ώριμης τουριστικής ανάπτυξης θα οριστούν οι Ζώνες εκείνες οι οποίες έχουν
επιτύχει

ως

ένα

βαθμό

ανάπτυξης

και

απολαμβάνουν

τα

πλεονεκτήματα

της

αναγνωρισιμότητας τους ως τουριστικού προορισμού. Διαθέτουν μια οργανωμένη τουριστική
υποδομή που προσφέρει ένα τουριστικό προϊόν στην πληρότητά του. Διαθέτει επίσης τις
αναγκαίες υπηρεσίες για την υποστήριξη του προϊόντος του. Οι Ζώνες αυτές προσφέρουν
εξειδικευμένες τουριστικές υπηρεσίες. Στον κύκλο ζωής του προϊόντος/προοριμού
βρίσκονται στην θέση ωριμότητας ή παρακμής και βρίσκονται συχνά κοντά στα όρια της
φέρουσας ικανότητας.
Το νησί της Θάσου εντάσσεται στην ζώνη της ώριμης τουριστικής ανάπτυξης, αφού
διαθέτει φυσικούς και πολιτιστικούς πόρους και συγκεντρώνει συγκριτικά πλεονεκτήματα
από πλευράς κλίματος και γεωγραφικής θέσης, έχει κατακτήσει μέχρι σήμερα μια αξιόλογη
εξειδίκευση στις τουριστικές και πολιτιστικές δραστηριότητες και έχει καταφέρει να
αποτελέσει ένα μόνιμο πόλο έλξης. Διατηρεί ακόμη γοητευτικά δείγματα της πλούσιας
ιστορίας, βλάστηση, φυσική ομορφιά και παραδοσιακή αρχιτεκτονική.
Όταν άρχισε η τουριστική ανάπτυξη του νησιού κυρίως μετά το 1960 δεν υπήρχε καμιά
υποδομή για την εξυπηρέτηση των τουριστών. Στα χρόνια που ακολούθησαν οι αφίξεις των
τουριστών αυξήθηκαν με εντυπωσιακούς ρυθμούς παρά το γεγονός ότι η υποδομή που
άρχισε να δημιουργείται στο μεταξύ ήταν από μέτρια ως ανύπαρκτη. Οι παράγοντες που
προσελκύουν συνεχώς και περισσότερους τουρίστες στη Θάσο είναι το θαυμάσιο κλίμα το
πολύ όμορφο περιβάλλον με κύριο χαρακτηριστικό τις όμορφες παραλίες και τα καθαρά
νερά, οι καλλιτεχνικές εκδηλώσεις που γίνονται στο αρχαίο θέατρο ως και το μουσείο που
υπάρχει στο νησί.
Σ’ αυτούς τους τουριστικούς πόρους στηρίζεται η τουριστική ανάπτυξη του νησιού που
ειδικά μετά το 1965 ήταν αλματώδης.
Η τεράστια τουριστική ανάπτυξη μπορεί να έφερε υψηλά εισοδήματα στους κατοίκους
του νησιού αλλά το γεγονός ότι έγινε απρογραμμάτιστα δημιούργησε και πολλά προβλήματα
που τα τελευταία κυρίως χρόνια αρχίζουν να κάνουν έντονη την εμφάνισή τους. Τα
σημαντικότερα από αυτά είναι:
Α.Οικοπεδοποιείται η αγροτική γη και η τιμή της, κυρίως κοντά σε παραλίες και τουριστικές
περιοχές, έχει φθάσει σε υπερβολικά ύψη.
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Β.Έχει δημιουργηθεί μια τεράστια παραοικονομία τόσο με τα αδήλωτα δωμάτια όσο και με
Γ.την ανεξέλεγκτη αγορά συναλλάγματος από πλήθος επιχειρηματιών.
Δ.Η αύξηση των εισοδημάτων δεν οδήγησε σε σημαντική βελτίωση ούτε της συνολικής
υποδομής ούτε των κοινωνικών υπηρεσιών.
Ε.Η μόλυνση του περιβάλλοντος καθώς και η αισθητική μόλυνση από τα ξενοδοχεία και τα
τουριστικά μαγαζιά έχει πάρει τα τελευταία χρόνια τεράστιες διαστάσεις.
ΣΤ.Οι αρνητικές κοινωνικές επιπτώσεις της τουριστικής ανάπτυξης είναι επίσης, η αλλαγή
των ηθών και εθίμων καθώς και η εμπορευματοποίηση των σχέσεων ανάμεσα στους
κατοίκους.

Προτεινόμενες δράσεις για την τουριστική ανάπτυξη του νησιού από την Ομάδα Εργασίας
της Μόνιμης Επιτροπής Θάσου του ΤΕΕ-ΑΜ, (Τεχνικό Επιμελητηριο Ελλάδας-Τμήμα
Ανατολικής Μακεδονίας ), προκειμένου να ασχοληθεί με το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του
Δήμου Θάσου 2011-2014:
Α) Δικτύωση τουριστικών προορισμών, ενιαία τουριστική προβολή, ΠΕΠΜΑ-ΘΡΑ 2007
2013 (Άξονας 9).
Β) Χαράξεις και δημιουργία μονοπατιών στον ορεινό όγκο και σε παραθαλάσσιες διαδρομές,
ΠΕΠΜΑ-ΘΡΑ 2007-2013,ΠΑΑ 2007-2013.
Γ) Κατασκευή info-kiosks σε επιλεγμένα σημεία τουριστικού ενδιαφέροντος της περιοχής,
ΠΕΠΜΑ-ΘΡΑ 2007-2013.
Δ) Επιχειρησιακό Σχέδιο (Master Plan) τουριστικής ανάπτυξης και προβολής του Δήμου,
Ίδιοι Πόροι.

3.8 Τουριστική προώθηση και προβολή της Θάσου
Αρκετές προσπάθειες από δημόσιους και από ιδιωτικούς φορείς γίνονται προς την
κατεύθυνση προσέλκυσης τουριστών, τόσο από το εξωτερικό όσο και από το εσωτερικό της
χώρας. Η τουριστική επιτροπή της Νομαρχίας Καβάλας σε συνδυασμό με τις τουριστικές
υπηρεσίες του Δήμου Θάσου, συμβάλλουν στην προβολή του τουριστικού προϊόντος του
νησιού, λαμβάνοντας μέρος σε κλαδικές εκθέσεις τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.
Ιδιαίτερη βαρύτητα επίσης δίνεται στην ανάπτυξη νέων υποδομών τουρισμού, όπως η ίδρυση
συνεδριακού κέντρου, η δημιουργία χώρων ψυχαγωγίας τουριστών και η βελτίωση και ο
εκσυγχρονισμός των υπαρχόντων τουριστικών υποδομών.
Οι σύλλογοι των ξενοδόχων της Καβάλας και της Θάσου, όπως και οι σύλλογοι
ιδιοκτητών

ενοικιαζόμενων

δωματίων-διαμερισμάτων,

κινούνται

επίσης

προς

την
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κατεύθυνση προσέλκυσης τουριστών, κυρίως όμως προσπαθούν να δημιουργήσουν τις
κατάλληλες προϋποθέσεις για τον εκσυγχρονισμό και ανάπτυξη των μονάδων και
καταλυμάτων τους, με σκοπό την πληρέστερη φιλοξενία των τουριστών.
Παραδείγματα προγραμμάτων προβολής επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον
κλάδο του τουρισμού της Θάσου:
Περίπτερο της Θάσου όπου διανέμουν διαφημιστικό υλικό για την εκπροσώπηση των
τουριστικών επιχειρήσεων του νησιού στην Έκθεση τουρισμού στα Σόφια (21 Φεβρουαρίου
2012, DiscoverThasos).
Ο Δήμος Θάσου στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας
Ελλάδα - Βουλγαρία 2007-2013 συμμετέχει στο εγκεκριμένο έργο «Integrating the Greek
Bulgarian Tourism Product - IG-BTD», που σκοπό έχει την προβολή και τη στήριξη εντελώς
δωρεάν των

επιχειρήσεων της

Θάσου

που

δραστηριοποιούνται

στον

κλάδο του

τουρισμού.(30 Αυγούστου 2012, Καθημερινός Τύπος).
«Παροχή υπηρεσιών τουριστικής προβολής της Θάσου στη Σκανδιναβία» στην εταιρεία
“L.B. North Events Ltd.” που εδρεύει στη Λευκωσία της Κύπρου, (V.A.T Reg. Number
CY10250685P). Αντικείμενο της ανάθεσης είναι η προβολή της Θάσου (ως τουριστικού
προορισμού) στη Σκανδιναβία και η εξειδικευμένη προσέλκυση ενδιαφέροντος Σκανδιναβών
τουριστών, εφόσον η τουριστική προβολή της Θάσου αποτελεί αντικείμενο της Δημοτικής
Επιχείρησης, με βάση τη συστατική της πράξη (Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Θάσου
«ΔΗΚΕΘ» 3/11/2011). Συγκεκριμένα οι εργασίες περιλαμβάνουν:
1. Προωθητική καμπάνια με μία εβδομάδα αφιέρωμα για την Θάσο στο Ελληνικό Κέντρο
Τουρισμού και Εμπορίου (ΕΚΤΕ) στο Όσλο Νορβηγίας, σε κατάλληλες ημερομηνίες και
κατά προσέγγιση τέλη Φεβρουαρίου με αρχές Μαρτίου 2012 .
2. Ολοσέλιδες καταχωρήσεις για την προβολή της Θάσου σε 4 περιοδικά της
Σκανδιναβίας 1) Kalimera Hellas: έκδοση Νορβηγίας, 2) Kalimera Grekland: έκδοση
Σουηδίας, , 3) Kalimera Graekenland: έκδοση Δανίας, 4) Kalimera Kreikka: έκδοση
Φινλανδίας. Η δράση αυτή θα συνοδεύεται από κατάλληλες ενέργειες διανομής - προώθησης
που θα προτείνει ο ανάδοχος.
3.

Παρουσίαση

-

προβολή

της

Θάσου

στην

ηλεκτρονική

ιστοσελίδα

www.gogreecenow.com. με διαφημιστικό banner στην κεντρική σελίδα του κόμβου για την
διάρκεια της προωθητικής καμπάνιας στο ΕΚΤΕ.
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3.9 Τουριστικές υποδομές
Η περιοχή του δήμου Θάσου αποτελεί το μεγαλύτερο πόλο έλξης τουριστών σε
ολόκληρη την περιφέρεια της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, κυρίως γιατί οι
φυσικές ομορφιές και η διαφορετικότητα του τοπίου δεν μπορούν να συγκριθούν εύκολα
με άλλες αντίστοιχες στην ευρύτερη περιοχή. Ο συνδυασμός των φυσικών ομορφιών (με
αρκετά χιλιόμετρα προσπελάσιμων ακτών με αμμώδεις παραλίες) και η ύπαρξη της πόλης
της Καβάλας σε κοντινή απόσταση, συνθέτουν ένα πλαίσιο στο οποίο θα μπορούσε να
αναπτυχθεί ένα μεγάλο πλέγμα τουριστικών υπηρεσιών, ικανών να προσελκύουν τουρίστες
καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Πίνακας 3.1: Ξενοδοχειακό Δυναμικό Ντ σου Θάσου
4****

Π εριοχή /

3***

2**

1*

Κ ατηγορία
Ξ ενοδοχείου

2

Λιμένας
Παναγία &

5

24

10

8

14

7

4

4

25

12

1

1

2

3

6

4

1

3

8

4

1

Σκ. Παναγίας
Ποταμιά &
Σκ. Ποταμιάς
Αστρίς
Θεολόγος

1

Ποτός
Ραχώνι & Σκ.
Ραχωνίου

3

Σκ. Σωτήρος
Πρίνος & Σκ.

1

1

2

5

6

4

1

14

6

3

1

Πρίνος
Κοίνυρα

1

Λιμενάρια

1

Πευκάρι

5
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1

Γλυκάδι

2
1

Γλυφάδα
ΣΥΝΟΛΑ

Γ ΕΝ ΙΚ Ο
Α Θ Ρ Ο ΙΣ Μ Α

Μονάδες
3
10
30
114
48
205
Δωμάτια
262
842
951
2.317
729
5.101
Κλίνες
574
1.877
1.869
4.627
1.407
10.354
D^ :http://www.grhotels.gr/GR/BussinessInfo/librarv/DocLib/2012 HOTELS REGIONS.pdf &
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ, Ιδία Επεξεργασία

Τα τουριστικά καταλύματα που υπάρχουν στο νησί περιλαμβάνουν ξενοδοχεία,
ενοικιαζόμενα δωματια και οργανωμένες κατασκηνώσεις (camping). Σύμφωνα με τον
Πίνακα 3.1 το σύνολο των ξενοδοχειακών μονάδων στο νησί είναι στις 205 (με τα
δεδομένα που μας δίνει το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος), στις 5.091 και 9.551
είναι τα δωμάτια και οι κλίνες αντίστοιχα.Τα περισσότερα ανήκουν στην κατηγορία 2* ενώ
τα λιγότερα στην κατηγορία 5*.

Π ίνακας 3.2: Σ ύνολα Ε νοικιαζόμενω ν Δ ω μά τιω ν και Κ άμ πινγκ στο νη σ ί τη ς Θ άσου
Τ ύποι Δ ω ματίου

Κ άμ πινγκ

130

Λιμένας
Παναγία & Σκ. Παναγίας

Ε νοικιαζόμενα Δ ω μά τια-Δ ιαμερίσμα τα

1

14

Ποταμιά & Σκ. Ποταμιάς

122

Αλυκές

16

Αστρίς

21

Θεολόγος

5

Καλλιράχη

35

Ποτός

1

132

Ραχώνι & Σκ. Ραχωνίου

1

51

Σωτήρος

1

24

Μαριές

34

47

1

Πρίνος & Σκ. Πρίνος

29

Κοίνυρα

28

Λιμενάρια

98

Πευκάρι

13
4

Σ ύνολα

752

Π ηγή: Σ ύλλογος Ε νοικιαζόμενω ν Δ ω μα τίω ν Θ άσου, Ιδία επεξεργασία

Στο νησί υπάρχουν 5 κάμπινγκ (οργανωμένα και μη), όπως φαίνεται στον πίνακα 3.2. Τα
ενοικιαζόμενα δωμάτια-διαμερίσματα κατανέμονται, όπως έχει καταγράψει ο Σύλλογος
Ενοικιαζόμενων Δωματίων Θάσου, σε 752, με τα περισσότερα να βρίσκονται στον Ποτό,
στον Λιμένα και στη Σκ. Ποταμιάς.

3.10 Αφίξεις και διανυκτερεύσεις τουριστών*

Μήνες/Έτη

Πίνακας 3.3: Διεθνείς τουριστικές αφίξεις στο αεροδρόμιο της
Καβάλας
2011
2012
2013 Δ2012/2011
Δ2013/2012

Ιανουάριος
Φεβρουάριος
Μάρτιος
Απρίλιος
Μάιος
Ιούνιος
Ιούλιος
Αύγουστος
Σεπτέμβριος
Οκτώβριος
Νοέμβριος
Δεκέμβριος

0
0
0
889
9.837
15.763
20.027
19.384
11.370
2.041
161
179

0
0
145
1.179
8.165
12.024
18.127
15.720
9.843
1.952
95
143

0
0
592
1.188
8.268
13.921
17.245
16.430

93,36%
-17,00%
-23,72%
-9,49%
-18,90%
-13,43%
-4,36%
-40,99%
-20,11%

308,28%
-30,89%
1,26%
15,78%
-4,87%
4,52%

Σύνολα

79.651

67.933

57.644

-14,71%

3,12%

Πηγή: ΣΕΤΕ, επεξεργασία στοιχείων από ΑΙΑ (για το αεροδρόμιο της Αθήνας) - ΥΠΑ αεροδρόμια)
*Αφορά αφίξεις επιβατών- Ελλήνων και αλλοδαπών

Όπως προκύπτει από τον παραπάνω πίνακα ο αριθμός των αφίξεων στο αεροδρόμιο της
Καβάλας τα έτη 2012-2011 (Ιαν.- Δεκ.) έχει μειωθεί κατά 14,71% ενώ για τα έτη 2013-2012
(Ιαν.-Αυγ.) έχει αυξηθεί κατά 3,12% μέχρι τα τώρινα δεδομένα, όπως μας τα δίνει ο ΣΕΤΕ.
Παρατηρείται επίσης, πως η μεγαλύτερη αύξηση και για τα τρία έτη έπεται τους μήνες
Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο καθώς πρόκειται για την περίοδο αιχμής της τουριστικής
κίνησης, ενώ τον Σεπτέμβριο αρχίζει και μειώνεται και πάλι σταδιακά.
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Διακίνηση Επιβατών και Οχημάτων των Ετών 2010-2011-2012 και (2013:
Μήνες Ιανούαριος-Αύγουστος)
Πίνακας 3.4: Πορθμειακή Γραμμή Καβάλας-Πρίνου Θάσου
%

%

Φ /Γ

%

2010

192.510

2011

258.772

34,4%

5.771

14,6%

32.375

18,1%

7.582

15,7%

16

100%

2012

266.241

2,8%

5.683

-1,5%

32.914

1,6%

8.753

15,4%

19

18,7%

2013

206.447

27.415

3.909

Δ/Τ

%

Ε Π ΙΒ Α Τ Ε Σ

5.035

Ι.Χ

%

Ε ΤΗ

6.549

27.522

ΛΕΩΦ

08

7.192

36

Πηγή: Κεντρικό Λιμεναρχείο Καβάλας

Πίνακας 3.5: Πορθμειακή Γραμμή Κεραμωτής- Λιμένα Θάσου
Ε ΤΗ

Ε Π ΙΒ Α Τ Ε Σ

2010

1.283.787

%

%

Φ /Γ

96.512
-

%

Ι.Χ

283.046
-

%

Δ/Τ

11.305
-

%

ΛΕΩΦ

4.933
-

-

2011

1.317.941

2,6%

93.725

-2,8%

277.000

-2,13%

13.030

15,2%

4.824

-2,2%

2012

1.246.115

5,4%

82.978

-11,4%

257.922

-6,8%

13.690

5,1%

5.868

21,6%

2013

1.011.502

54.400

218.283

12.143

4.399

Πηγή: Κεντρικό Λιμεναρχείο Καβάλας

Όπως προκύπτει από τους δύο παραπάνω πίνακες η πορθμειακή γραμμή ΚεραμωτήςΛιμένα Θάσου έχει μεγαλύτερη αύξηση της διακίνησης των επιβατών και των οχημάτων.
Πιθανόν γιατί είναι η πιο σύντομη διαδρομή για όσους έρχονται από ανατολικά αλλά και
όσοι φθάνουν στην Καβάλα με αεροπλάνο.
Από τον πίνακα 3.4, παρατηρείται ότι η επιβατική κίνηση, παρουσιάζει αυξητικές τάσεις
από έτος σε έτος. Το 2011 οι επιβάτες έχουν αυξηθεί κατά 34,4%, τα φορτηγά 14,6%., τα
αυτοκίνητα 18,1% και τα δίτροχα 15,7%. Ενώ για το έτος 2012 οι επιβάτες κατά 2,8%, τα
φορτηγά έχουν μειωθεί κατά 1,5% τα αυτοκίνητα έχουν αυξηθεί κατά 1,6%, τα δίτροχα
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παραμένουν περίπου στα ίδια ποσοστά αύξησης με την προηγούμενη χρονιά (15,4%) και τα
λεωφορεία αυξήθηκαν κατά 18,7%.
Από τον πίνακα 3.5, παρατηρείται αύξηση διακίνησης των επιβατών κατά 2,6% και 5,4%
για τα έτη 2011 και 2012 αντίστοιχα. Ενώ παρουσιάζουν μείωση τα φορτηγά και τα Ι.Χ και
στα δύο έτη. Το 2011 έχουν αυξηθεί τα δίτροχα κατά 15,2% και μειωθεί τα λεωφορεία κατά
2,2%, ενώ το 2012 έχουν αυξηθεί και τα δίτροχα κατά 5,1% και τα λεωφορεία κατά 21,6%
Για το έτος 2013, τα δεδομένα και των δύο πορθμειακών γραμμών (Καβάλας-Πρίνου
Θάσου και Κεραμωτής-Λιμένα Θάσου) είναι έως και τον μήνα Αύγουστο, παρατηρείται
όμως ότι έχει επέλθει γενική αύξηση στην διακίνηση των επιβατών και οχημάτων.
Πίνακας 3.6: Αφίξεις στα καταλύματα ξενοδοχειακού τύπου και κάμπινγκ, στο Νομό
Καβάλας

Ξ Ε Ν Ο Δ Ο Χ Ε ΙΑ Κ Α
ΚΑΤΑΛΥΜ ΑΤΑ

ΕΤΗ

ΗΜ ΕΔΑΠΟΙ
(χιλ.)

ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ
(χιλ.)

2009

122.394

93.233

215.627

10.983

2010

90.791

79.876

170.667

11.397

2011

87.265

101.568

188.833

11.832

2009

2.040

5.833

7.873

2010

1.769

5.230

6.999

2011

1.830

5.282

7.112

ΣΥΝΟΛΟ

Κ Λ ΙΝ Ε Σ
ΠΟΥ
Λ Ε ΙΤ Ο Υ Ρ Γ Ο Υ Ν

C A M P IN G

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ.

Από τον παραπάνω πίνακα, παρατηρείται μείωση στις αφίξεις των ξενοδοχειακών
καταλυμάτων και camping από έτος σε έτος στους ημεδαπούς, αναλυτικότερα το 2009
φτάνουν στους 122.394, το έτος 2010 στους 90.791 και 2011στους 87.265. Στα camping οι
αφίξεις το 2009 φτάνουν στους 2.040, το 2010 μειώνονται στους 1.769 και αυξάνονται ξανά
το 2011 στους 1.830. Αντιθέτως, αύξηση παρατηρείται στους αλλοδαπούς τα έτη 2009 και
2011, 93.233 και 101.568 αντίστοιχα, ενώ το 2010 μειώθηκαν οι αφίξεις στα καταλύματα
στους 79.876. Το ίδιο συμβαίνει και με τα camping το 2009 φτάνουν στος 5.833, το 2010
μειώνονται στους 5.230 και το 2011 αυξάνονται στους 5.282.
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Πιίνακας 3.7: Διανυκτερεύσεις στα καταλύματα ξενοδοχειακού τύπου και κάμπινγκ, στο
Νομό Καβάλας

Ξ Ε Ν Ο Δ Ο Χ Ε ΙΑ Κ Α
ΚΑΤΑΛΥΜ ΑΤΑ

Ε ΤΗ

ΗΜ ΕΔΑΠΟΙ
(χιλ.)

ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ
(χιλ.)

ΣΥΝΟΛΟ

Κ Λ ΙΝ Ε Σ
ΠΟΥ
Λ Ε ΙΤ Ο Υ Ρ Γ Ο Υ Ν

ΠΛΗ ΡΟ ΤΗ ΤΑ
%

2009

341.875

505.563

847.438

10.983

47,0%

2010

279.839

479.553

759.392

11.397

39,0%

2011

248.120

560.193

808.313

11.832

38,1%

2009

20.489

22.906

43.395

2010

36.398

24.247

60.645

2011

27.738

22.418

50.156

C A M P IN G

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ.

Από τον πίνακα 3.7, παρατηρείται μείωση στις διανυκτερεύσεις των ξενοδοχειακών
καταλυμάτων στους ημεδαπούς. Πιο συγκεκριμένα, το 2009 οι διανυκτερεύσεις φτάνουν
στους 341.875 ενώ τα επόμενα έτη μειώνονται σημαντικά, το 2010 στους 279.839 και το
2011 στους 248.120. Οι διανυκτερεύσεις των camping αντιθέτως αυξάνονται, αναλυτικότερα,
το 2009 είναι στους 20.489. το 2012 στους 36.398 και μειώνονται το 2011 στους 27.738.
Στους αλλοδαπούς επικρατεί αύξηση των διανυκτερεύσεων με την μεγαλύτερη να την
κατέχει το έτος 2011 φτάνοντας στους 560.193. Ενώ στα camping την μεγαλύτερη αύξηση
την έχει το 2010 με 24.247.
Για τους πίνακες 3.6 και 3.7, η Υπηρεσία ΕΛ.ΣΤΑΤ. διαθέτει στοιχεία ξενοδοχειακής κίνησης
ανά δημοτικό διαμέρισμα, όχι κατά νήσο, από τα οποία έχουν εξαιρεθεί τα δημοτικά
διαμερίσματα για τα οποία τίθεται θέμα στατιστικού απορρήτου, ως το έτος 2009. Στοιχεία για
τα έτη 2012-2013 δεν έχουν ακόμη δημοσιευθεί.
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3.11 Κοινωνικές επιδράσεις του τουρισμού στο νησί της Θάσου

Οι κονωνικές επιδράσεις που έχει ο τουρισμός στο νησί της Θάσου είναι αρκετές και
ποικίλλουν. Στο σημείο όμως αυτό πρέπει να σημειωθεί ότι οι κοινωνικές επιδράσεις δεν
είναι μετρήσιμες, αλλά αποτελούν στοιχείο παρατήρησης.
Αρχικά, επίδραση στον κοινωνικό τομέα έχουμε όταν έρχονται σε επαφή διαφορετικές
κουλτούρες. Το φαινόμενο αυτό είναι φανερό στη Θάσο αν αναλογιστεί κανείς τις
διαφορετικές εθνικότητες των τουριστών που έρχονται για να παραθερίσουν. Η κοινωνική
επίδραση λοιπόν είναι έντονη αφού ο κάθε τουρίστας που είναι από άλλη χώρα φέρει τις
συνήθειες και τον τρόπο σκέψης του, που σίγουρα είναι διαφορετική, μαζί του. Έτσι, οι
κάτοικοι της Θάσου έχουν να κάνουν με τις συνήθειες και τον τρόπο σκέψης των τουριστών
αλλά και με τις δικές τους ιδεές. Αυτό είναι πολλές φορές χρήσιμο γιατί αφενός μπορεί
κάποιος να πάρει στοιχεία από τουρίστες και να αφομοιώσει και αφετέρου οι Θάσιοι
επηρεάζονται όταν βλέπουν ότι οι ξένοι σκέφτονται και λειτουργούν με διαφορετικό τρόπο
και έτσι προσπαθούν και οι ίδιοι να γίνουν καλύτεροι.
Άλλη μια πολύ σημαντική επίπτωση που έχει ο τουρισμός στη Θάσο είναι ότι συμβάλλει
στην αύξηση των εισοδημάτων και άρα στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των κατοίκων.
Πιο συγκεκριμένα, οι θέσεις εργασίας που δημιουργεί ο τουρισμός προσφέρουν απασχόληση
στους νέους ή και μια εποχική θέση σε ένα δεύτερο άτομο της οικογένειας, οπότε άμεσα
ανεβαίνει και το βιοτικό επίπεδο των κατοίκων.

3.12 Συμπεράσματα
Η μεταπολεμική ανάπτυξη της Θάσου σφραγίζεται από δύο σημαντικά γεγονότα. Το
κύμα μετανάστευσης και την αλματώδη ανάπτυξη του τουρισμού. Η μετανάστευση θίγει
κατά κύριο λόγο τη γεωργία, αλλά η σημαντικότερη επίπτωσή της είναι η παραμόρφωση της
πυραμίδας των ηλικιών αφού οι μετανάστες ανήκουν στις παραγωγικότερες ηλικίες από 18 45 ετών.
Ο τουρισμός, που εμφανίζεται στα τελευταία 30 χρόνια, καταλήγει να είναι ο κυρίαρχος
τομέας της οικονομίας της Θάσου και να επιφέρει βαθιές αλλαγές στην κοινωνική δομή της
περιοχής. Αναμφισβήτητη είναι η συμβολή του τουρισμού στην αύξηση των εισοδημάτων
των κατοίκων, στην πλήρη απασχόληση και στην ανακοπή της μετανάστευσης. Άλλο τόσο
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αναμφισβήτητο όμως γεγονός είναι ότι ο τουρισμόςδε συνέβαλε στη σφαιρική ανάπτυξη του
νησιού (υποδομή και υπηρεσίες) ενώ ευθύνεται για τη δημιουργία παραοικονομίας, τη
μόλυνση του περιβάλλοντος, τη φθορά παραδοσιακών οικισμών και μνημείων ως επίσης και
για δυσμενείς κοινωνικές επιπτώσεις.
Οι προοπτικές που διαγράφονται για το μέλλον του τουρισμού της Θάσου πρέπει να
εξεταστούν στα πλαίσια των διεθνών εξελίξεων και προοπτικών, αφού ο τουρισμός εξαρτάται
στη συντρηπτική του πλειοψηφία από το διεθνή τουρισμό. Παρόλο που το νησί τα τελευταία
χρόνια παρουσιάζει γενικά μεγάλα ποσοστά ανάπτυξης, για να καταφέρει να γίνει πιο
ανταγωνιστικό πρέπει να αναβαθμιστεί-αναζωογοννηθεί το τουριστικό προϊον που παρέχεται.
Αυτό το στάδιο μπορέι να αλλάξει με κάποια μέτρα και κάποιες πολιτικές που θα πρέπει να
ακολουθήθούν είτε από τους ίδιους τους πολίτες είτε από τους πολιτικούς φορείς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4Ο: ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
4.1 Θετικές επιπτώσεις
4.1.1 Οικονομικές
Σύμφωνα με τους Κοκκώσης Χ.,Τσάρτας Π. (2001):
1. Δίνει ευκαιρίες απασχόλησης σε μεγάλο αριθμό ειδικοτήτων τεχνικού και
επιστημονικού χαρακτήρα. Μάλιστα, μέχρι πρόσφατα ο τουρισμός απασχολούσε το
χαμηλότερο σε μορφωτικό επίπεδο ανθρώπινο δυναμικό σε σχέση με τους
υπόλοιπους κλάδους της οικονομίας. Το γεγονός αυτό όμως αρχίζει να αλλάζει
δραστικά αφού παρατηρείται σε μεγάλο βαθμό εισροή επιστημόνων και τεχνολόγων
οι οποίοι στελεχώνουν από τις χαμηλότερες (σερβιτόροι, υπάλληλοι τουριστικών
γραφείων) στην ιεραρχία θέσεις μέχρι αυτές της ανώτατης ηγεσίας των τουριστικών
επιχειρήσεων.
2. Αποτελεί πηγή εισροής συναλλάγματος.
3. Αυξάνει το ατομικό εισόδημα. Με δεδομένο ότι, όπως αναφέρθηκε πιο πάνω, ο
τουρισμός απασχολεί πολύ περισσότερους από 200 εκατομμύρια εργαζόμενους
στονκόσμο, εύκολα γίνεται αντιληπτό τι θα συνέβαινε αν αυτοί οι άνθρωποι έχαναν
τη δουλειά τους. Αντίθετα, μπορεί κανείς να υπολογίσει το ύψος του εισοδήματος
που προσφέρει ο τουρισμός στο σύνολο των κατοίκων της γης.
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4. Αυξάνει το ακαθάριστο εθνικό προϊόν (ΑΕΠ) μιας χώρα. Όπως είναι φυσικό, αφού
αυξάνεται το εισόδημα των κατοίκων μιας χώρας αυξάνεται κατά συνέπεια και το
ΑΕΠ.
5. Λειτουργεί στις υφιστάμενες υποδομές. Με άλλα λόγια, δεν χρειάζεται η κυβέρνηση
μιας χώρας να κατασκευάσει άλλους δρόμους, γέφυρες, λιμάνια κ.λ.π. για τους
τουρίστες και άλλες για τους πολίτες της χώρας της. Ο τουρισμός απλά αξιοποιεί τις
υποδομές που διαθέτει ήδη η χώρα και προσφέρει στη χώρα αυτή ένα επιπλέον πόρο
αύξησης τουεθνικού εισοδήματος. Αυτό που πρέπει να εξεταστεί εδώ είναι η
αξιοποίηση αυτή να μη γίνει με τρόπο που να μην υπερβεί το όριο του αριθμού των
ατόμων που μπορούν να εξυπηρετήσουν με ασφάλεια οι υφιστάμενες υποδομές.
6. Μπορεί να αναπτυχθεί παράλληλα με τα τοπικά προϊόντα και τις τοπικές πηγές
πλούτου. Επειδή, ο τουρισμός έχει έντονα τοπικό χαρακτήρα, η ανάπτυξή του σε μια
περιοχή επιφέρει ανάλογη ανάπτυξη και στην ίδια την περιοχή. Δεν είναι δηλαδή μια
βιομηχανία που δραστηριοποιείται σε μια περιοχή αλλά τα κέρδη αυτή της
βιομηχανίας μεταφέρονται π.χ. στο εξωτερικό. Επίσης, τα προϊόντα της περιοχής
αυτής αποκτούν διεθνή προβολή και συχνά προϊόντα που προορίζονταν για την
τοπική κατανάλωση αποτελούν σήμερα αντικείμενο διεθνών συναλλαγών.
7. Τείνει να είναι συμβατός και με άλλες οικονομικές δραστηριότητες. Ένα ακόμη
πλεονέκτημα του τουρισμού είναι ότι ενσωματώνει και απασχολεί επαγγελματίες
διαφόρων ειδικοτήτων. Επίσης, η συμβατότητα της τουριστικής δραστηριότητα
μπορεί να εξεταστεί και από την πλευρά των επιχειρήσεων που παρέχουν τουριστικές
υπηρεσίες. Για παράδειγμα, ένα ξενοδοχείο μπορεί να φιλοξενεί τουρίστες και
παράλληλα σε ορισμένες συνθήκες από τις αίθουσές του να γίνονται προεκλογικές
συγκεντρώσεις ή εταιρικές συναντήσεις.
8. Αυξάνει τα δημόσια έσοδα. Το κράτος αυξάνει τα έσοδά του λόγω των έμμεσων και
άμεσων φόρων επί της ιδιωτικής κατανάλωσης των τουριστών και των εσόδων των
τουριστικών επιχειρήσεων αντίστοιχα. Φυσικά τα δημόσια έσοδα μεταφράζονται στη
συνέχεια σε δημόσιες δαπάνες, με αποτέλεσμα οι τοπικές κοινωνίες, στην περίπτωση
των δήμων, αλλά και το σύνολο των πολιτών μιας χώρας να απολαμβάνουν
καλύτερες υπηρεσίες από το κράτος.
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4.1.2 Κοινωνικές
Σύμφωνα με τους Κοκκώσης Χ., Τσάρτας Π. (2001):
1.

Διευρύνει τους εκπαιδευτικούς και πολιτισμικούς ορίζοντες των λαών. Η μετακίνηση
των κοινωνικών ομάδων δίνει την ευκαιρία σε άτομα από διαφορετικούς πολιτισμούς
και διαφορετικό μορφωτικό επίπεδο να συναντηθούν και να ανταλλάξουν απόψεις. Ο
χαρακτήρας αυτής της διάχυσης της γνώσης και των πολιτισμών είναι αμφίδρομος
και αφορά αφενός τους επισκέπτες μιας χώρας και αφετέρου τους κατοίκους αυτής
της χώρας.

1. Βελτιώνει την ποιότητα ζωής. Υψηλότερα εισοδήματα καθιερώνουν νέα πρότυπα
διαβίωσης. Ο συνδυασμός του αμέσως προηγούμενου στοιχείου της διεύρυνσης των
οριζόντων με την αύξηση του εισοδήματος που προαναφέρθηκε στις οικονομικές
επιπτώσεις βελτιώνουν την ποιότητα ζωής και εισάγουν νέα βελτιωμένα πρότυπα
διαβίωσης στην κοινωνία.
2. Δικαιολογεί την προστασία και αναβάθμιση του περιβάλλοντος. Οι φυσικοί πόροι,
ως στοιχείο της τουριστικής προσφοράς, περιθάλπονται και αναπτύσσονται
προκειμένου μια χώρα να διατηρήσει και να προσελκύσει τους τουρίστες. Ο
τουρισμός συνεπώς δημιουργεί περιβαλλοντική συνείδηση στους πολίτες της κάθε
χώρας. Συχνά για λόγους καθαρά εμπορικούς οι διάφοροι ιδιωτικοί και κρατικοί
φορείς προστατεύουν τη φύση καιπαίρνουν μέτρα για την αναβάθμισή της.
Παράλληλα παράγονται κανόνες δικαίου, οι οποίοι τιμωρούν όσους δεν
προστατεύουν το περιβάλλον και με τις επιχειρηματικές π.χ. πρωτοβουλίες τους το
καταστρέφουν ή το υποβαθμίζουν.
3. Παρέχει στους κατοίκους χώρους αναψυχής και διασκέδασης. Όπως είναι φυσικό,
δεν μπορεί να διαχωριστούν τα θέλγητρα μιας χώρας σε θέλγητρα για τουρίστες και
θέλγητρα για τους κατοίκους. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα πως ότι δημιουργείται για τη
μια ομάδα να μπορεί να το απολαύσει ταυτόχρονα και η άλλη. Για παράδειγμα, ένα
γήπεδο γκολφ μπορεί να κατασκευάστηκε για τους τουρίστες αλλά μπορούν να το
απολαμβάνουν και οι κάτοικοι της περιοχής. Έτσι, ο τουρισμός δίνει ευκαιρίες σε
διάφορες κοινωνικές ομάδες να ικανοποιήσουν τις ανάγκες τους χρησιμοποιώντας
πόρους που δημιουργήθηκαν για την εξυπηρέτηση των τουριστών.
4. Προάγει τη δημιουργία μιας παγκόσμιας κοινότητας. Ο συνδυασμός των παραπάνω
πολιτισμικών επιπτώσεων του τουρισμού ανοίγει το δρόμο στην άτυπη δημιουργία
μιας παγκόσμιας κοινότητας. Η κοινότητα αυτή επιτρέπει στα μέλη της να
αναγνωρίζουν τις πολιτισμικές τους διαφορές αλλά ταυτόχρονα αυτές οι διαφορές να
αποτελούν και το συνεκτικό τους δεσμό.
55

4.1.3 Πολιτισμικές
Σύμφωνα με τους Κοκκώσης Χ., Τσάρτας Π. (2001):
1. Ενδυναμώνει την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς και των παραδόσεων.
Πολλές σύγχρονες έρευνες αναδεικνύουν ότι η διατήρηση της αυθεντικότητας ενός
προορισμού ενισχύει την τουριστική ζήτηση για αυτόν τον προορισμό. Το γεγονός
αυτό έχει ωςαποτέλεσμα πολλές παραδόσεις διαφόρων περιοχών που τείνουν να
εκλείψουν ή έχουν εκλείψει, αφού οι νεότερες γενιές δεν ενδιαφέρονται να τις
κρατήσουν ζωντανές, τελικά να διατηρούνται ή ακόμη και να αναβιώνουν
αποκλειστικά λόγω του τουρισμού.
2. Παρέχει τη δυνατότητα απασχόλησης σε μουσικούς, γλύπτες και άλλους καλλιτέχνες
ενδυναμώνοντας τη διατήρηση του πολιτισμού. Αυτό είναι επίσης αποτέλεσμα του
ενδιαφέροντος των τουριστών για την τοπική τέχνη και παράδοση. Το ενδιαφέρον
τους εκφράζεται μέσω της ζήτησης για αγορά τοπικών έργων τέχνης π.χ. ως
αναμνηστικάτων διακοπών τους ή μέσω της ζήτησης για παρακολούθηση μουσικών
και χορευτικών παραστάσεων της περιοχής κ.α.
3. Παρακάμπτει οποιουσδήποτε φραγμούς μεταξύ των ανθρώπων που προέρχονται
π.χ.από τη γλώσσα, τη θρησκεία, την κοινωνία, την πολιτική, τις κοινωνικές τάξεις,
τη φυλή και τον πολιτισμό. Το ξεπέρασμα αυτών των εμποδίων δε θα ήταν εφικτό αν
συναντιόταν δύο άνθρωποι κατά τη διάρκεια των καθημερινών τους συναλλαγών. Το
γεγονός ότι επιτυγχάνεται το ξεπέρασμα αυτών των φραγμών δεν θα πρέπει να
ξεγελάτους εμπλεκόμενους με τον τουρισμό και να θεωρούν ότι μπορούν να
διατηρούν τα ίδια πρότυπα ακόμη και όταν κάποιος αποδυθεί το ρόλο του τουρίστα.
Ο τουρισμός προσφέρει έστω και προσωρινά κάτι που δεν μπορεί να καταφέρει, και
μάλιστα στον ίδιο βαθμό, οποιαδήποτε άλλη ανθρώπινη δραστηριότητα.
4. Δημιουργεί μια ελκυστική εικόνα του προορισμού παγκοσμίως. Ο διεθνής
χαρακτήρας του τουρισμού με τη συγκέντρωση σε μια περιοχή ανθρώπων από έναν
μεγάλο αριθμό χωρών του πλανήτη δίνει την ευκαιρία ο προορισμός αυτός να
αποκτήσει μια παγκόσμια «λάμψη». Λόγω αυτού του ακριβώς του χαρακτήρα της
ταχύτατης διάχυσης της πληροφορίας και της εικόνας ενός προορισμού, που
προσφέρει ο τουρισμός, είναι σκόπιμο να φροντίζουν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς
αλλά και η τοπική κοινωνία να προστατεύουν την εικόνα τους και να αναδεικνύουν
αυτή που τους καθιστά περισσότερο ελκυστικούς.
5. Προάγει τη δημιουργία μιας παγκόσμιας κοινότητας. Ο συνδυασμός των παραπάνω
πολιτισμικών επιπτώσεων του τουρισμού ανοίγει το δρόμο στην άτυπη δημιουργία
μιας παγκόσμιας κοινότητας. Η κοινότητα αυτή επιτρέπει στα μέλη της να
αναγνωρίζουν τις πολιτισμικές τους διαφορές αλλά ταυτόχρονα αυτές οι διαφορές να
αποτελούν και το συνεκτικό τους δεσμό.
56

4.2 Αρνητικές επιπτώσεις
4.2.1 Οικονομικές
Σύμφωνα με τους Κοκκώσης Χ.,Τσάρτας Π. (2001):

1. Προκαλεί υπερβάλλουσα

ζήτηση.

Χαρακτηριστικό

παράδειγμα

αυτού

του

φαινόμενου αποτελεί και η Ελλάδα, αφού κατά την υψηλή περίοδο σε πολλούς
προορισμούς δεν επαρκούν οι υφιστάμενες υποδομές για την εξυπηρέτηση των
τουριστών. Τα αρνητικά αποτελέσματα της υπερβάλλουσας ζήτησης είναι πολλαπλά
καθόσον οι επιχειρήσεις δεθέλουν να χάσουν την ευκαιρία να βγάλουν γρήγορα
πολλά κέρδη. Στην προσπάθειά τους αυτή υποβαθμίζουν σημαντικά την ποιότητα
των

παρεχόμενων

υπηρεσιών,

με

αποτέλεσμα

οι τουρίστες να

φεύγουν

δυσαρεστημένοι από τον τρόπο εξυπηρέτησήςτους. Οι δυσαρεστημένοι τουρίστες
στη συνέχεια θα ζητήσουν χαμηλότερες τιμές προκειμένου να επισκεφτούν ξανά τον
ίδιο προορισμό και έτσι θα δημιουργηθεί ένας φαύλος κύκλος υποβάθμισης της
τουριστικής οικονομίας μιας χώρας.
2. Εντοπίζονται φαινόμενα φοροδιαφυγής. Πολλές από τις συναλλαγές που γίνονται
από τις τουριστικές επιχειρήσεις συχνά δε δηλώνονται στην εφορία είτε γιατί οι
επιχειρηματίες του κλάδου επιδιώκουν τη φοροδιαφυγή είτε διότι το ίδιο το κράτος
δενέχει θεσπίσει διαδικασίες και μεθόδους ελέγχου όλων των μορφών συναλλαγών
που διενεργούνται στον τουρισμό.
3. Προκαλεί δυσκολίες λόγω εποχικότητας. Η εποχικότητα είναι ίσως η μεγαλύτερη
αδυναμία του τουριστικού φαινομένου, ιδιαίτερα για την Ελλάδα. Το βασικό
πρόβλημα που προκύπτει λόγω της εποχικότητας είναι η προκαλούμενη ανεργία των
απασχολούμενων στον κλάδο και η αντιμετώπιση του υψηλού παγίου κόστους από
τις τουριστικές επιχειρήσεις και ιδιαίτερα τις μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες.
Συμπληρωματικά η διακοπή της απασχόλησης όχι μόνο μειώνει το εισόδημα των
απασχολούμενων στον κλάδο αλλά προκαλεί και σημαντική ανασφάλεια ως προς την
απασχόλησή τους για το επόμενο έτος.
4. Αυξάνει τον πληθωρισμό. Είναι συνηθισμένο φαινόμενο η ύπαρξη διαφορών στις
τιμές μεταξύ των καταστημάτων που βρίσκονται σε τουριστική περιοχή και των
καταστημάτων που βρίσκονται σε περιοχές χωρίς τουριστική ζήτηση.
5. Μπορεί να προκαλέσει ανισόρροπη οικονομική ανάπτυξη. Η επιλογή των τουριστών
να επισκέπτονται ορισμένα μόνο γεωγραφικά σημεία, π.χ. τα νησιά μιας χώρας,
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αυξάνει τις πιθανότητες αυτά τα νησιά να γνωρίσουν ραγδαία οικονομική άνοδο και
τα υπόλοιπα, που δεν προτιμώνται από τους τουρίστες, τον οικονομικό μαρασμό.

4.2.2 Κοινωνικές και Περιβαλλοντικές
Σύμφωνα με τους Κοκκώσης Χ., Τσάρτας Π. (2001):

1. Δημιουργεί κοινωνικά προβλήματα. Χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι ο
κλονισμός του θεσμού του γάμου και της οικογένειας. Επίσης, ο τουρισμός
συμβάλλει στην αύξηση της εγκληματικότητας και της διαφθοράς με αποτέλεσμα την
αύξηση των κοινωνικών συγκρούσεων. Σημειώνεται ότι οι αρνητικές επιπτώσεις του
τουρισμού δεν είναι αναπόφευκτες και η ανάλυσή τους έχει ως σκοπό να τις
περιορίσει στο ελάχιστο.
2. Υποβαθμίζει το φυσικό περιβάλλον και αυξάνει τη μόλυνση. Συχνά η άναρχη
δόμηση και η ανεξέλεγκτη διαχείριση των αποβλήτων έχει ως αποτέλεσμα την χωρίς
μέτρο εκμετάλλευση του φυσικού περιβάλλοντος η οποία τελικά οδηγεί στη
σταδιακή υποβάθμισή του. Το πρόβλημα είναι ότι συχνά αυτή η υποβάθμιση και
μόλυνση των φυσικών πόρων να γίνεται μη αναστρέψιμη, με αποτέλεσμα την
ευρύτερη υποβάθμιση μιας περιοχής.
3. Υποβαθμίζει το πολιτισμικό περιβάλλον. Με την υιοθέτηση αλλοδαπών αξιών,
στάσεων και συμπεριφορών αλλάζει η εθνική κουλτούρα μιας χώρας. Συχνά αυτό
αποτελεί μια αναπόφευκτη συνέπεια από τη στιγμή που συνυπάρχουν άνθρωποι
διαφορετικής κουλτούρας και εθνικότητας.
4. Εμπορευματοποιεί την κουλτούρα, τη θρησκεία και την τέχνη. Οι άνθρωποι που
συντηρούν την κουλτούρα, τη θρησκεία και την τέχνη μιας περιοχής συχνά έχουν ως
κίνητρο το οικονομικό συμφέρον και όχι την αγάπη τους για αυτά. Το γεγονός αυτό
έχει ως αποτέλεσμα να αλλοιώνεται ο χαρακτήρας των ανθρώπων, οι οποίοι
προκειμένου να κερδίσουν χρήματα είναι πρόθυμοι να εμπορευτούν οτιδήποτε
συνδέεται με τον πολιτισμό και τη θρησκεία τους. Αυτή η συμπεριφορά αλλάζει τα
κοινωνικά πρότυπα και επιβραβεύει συχνά παράνομες πράξεις ή παραλείψεις.
5. Συμβάλλει στην εξάπλωση ασθενειών. Παλαιότερα κυρίαρχο ρόλο είχαν στην
περίπτωση αυτή τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα. Σήμερα εμφανίστηκαν
άλλες σύγχρονες μορφές ασθενειών όπως η γρίπη των πουλερικών. Είναι γεγονός ότι
ο έλεγχος της υγείας των τουριστών που επισκέπτονται μια χώρα προσκρούει σε έναν
αριθμό εμποδίων κυρίως νομικού χαρακτήρα και κατά συνέπεια η πρόληψη σε
εθνικό επίπεδο δυσκολεύει σημαντικά.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5Ο: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ
5.1 Εισαγωγικές παρατηρήσεις
Έχοντας τελειώσει με το θεωρητικό υπόβαθρο περνάμε στο ερευνητικό μέρος όπου θα
προσπαθήσουμε μέσα από την ανάλυση των δεδομένων να εξάγουμε ορισμένα
συμπεράσματα από τις απαντήσεις των κατοίκων της Θάσου όσον αφορά τη στάση τους
απέναντι στον τουρισμό. Κύριος στόχος του ερευνητικού μέρους είναι να δημιουργηθεί μια
βάση ως προς την μέτρηση και ανάλυση των παραγόντων που επηρεάζουν τη στάση των
ανθρώπων στον τουρισμό με ως απώτερο σκοπό να βοηθήσει μελλοντικές αναλύσεις και
εργασίες που θα γίνουν. Μέχρι και σήμερα οι μελέτες που έχουν γίνει και ειδικότερα οι
στατιστικές αναλύσεις που έχουν σχέση με την ανάπτυξη του τουρισμού καθώς και με τις
θετικές και αρνητικές επιδράσεις που έχει, είναι αρκετά περιορισμένες με αποτέλεσμα να μην
υπάρχει μια συγκεκριμένη βάση από την οποία να υπάρχει κάποιο πρότυπο (Law, 1993).
Επομένως, η ανάλυση που θα ακολουθήσει μαζί και με τις ήδη υπάρχουσες θα βοηθήσουν
στην καλύτερη κατανόηση της στάσης των ανθρώπων και αυτό θα συμβάλλει στη λήψη
αποφάσεων που θα επιτρέψουν την ανάπτυξη του τουρισμού.

5.2 Δείγμα και Συλλογή Δεδομένων
Για την παρούσα έρευνα με θέμα: «ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΣΤΗΝ ΘΑΣΟ» βασιζόμενη στο άρθρο “THE SOCIAL IMPACTS OF TOURISM”,
επιλέχθηκε η ποσοτική προσέγγιση με την χρήση ερωτηματολογίου σε δείγμα ευχέριας ή
ευκολίας στο νησί της Θάσου. Ανάλογη μέθοδο χρησιμοποίησαν οι Haley et al. (2005) σε
έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην περιοχή Bath της Μεγάλης Βρετανίας. Το κύριο
πλεονέκτημα μιας ποσοτικής προσέγγισης είναι ότι μπορεί να μέτρησει τις αντιδράσεις ενός
μεγάλου αριθμού ανθρώπων σ’ ένα περιορισμένο σύνολο ερωτήσεων, το οποίο διευκολύνει
τη σύγκριση και τη στατιστική συνάθροιση των στοιχείων. Η μέθοδος αυτή αναγνωρίζεται ως
ένα σχετικά γρήγορος και χαμηλού κόστους τρόπος συλλογής πληροφοριών, η οποία είναι
κατάλληλη να δώσει τα απαιτούμενα μεγέθη δειγμάτων στη Θάσο. Το οποίο συμπληρώθηκε,
με προσωπική συνέντευξη, από ενήλικες (18 ετών και άνω) κατοίκους του νησιού της Θάσου.
Επιλέγει η μέθοδος της προσωπικής συνέντευξης γιατί εξασφαλίζεται μεγαλύτερη ταχύτητα
συλλογής δεδομένων το δε ποσοστό ανταπόκρισης είναι μεγαλύτερο (response rate).
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Το ερωτηματολόγιο της έρευνας (βλ. Παράρτημα) αποτελεί τμήμα του ερωτηματολογίου
το οποίο δημιούργησαν Perdue et al. (1990) και το οποίο χρησιμοποιήθηκε σε έρευνα η οποία
πραγματοποιήθηκε στο Colorado των Η.Π.Α. Χωρίζεται σε δύο μέρη, το πρώτο αναζητεί
κοινωνικοοικονομικές και δημογραφικές πληροφορίες προκειμένου να ελεχθεί, όσο το
δυνατόν περισσότερο, η ομοιότητα των δειγμάτων μελέτης. Το δεύτερο τμήμα περιλαμβάνει
24 ερωτήσεις κλειστού τύπου και απαιτεί απαντήσεις για να εκτιμηθεί το επίπεδο συμφωνίας
τους με κάθε μια, σε μια κλίμακα πέντε σημείων (μέθοδος Likert) από «διαφωνώ απόλυτα (1)
μέχρι συμφωνό απόλυτα (5)». Η συμλήρωση των ερωτηματολογίων από το δείγμα της
έρευνας διήρκησε από τις αρχές Ιουνίου μέχρι τέλη Αυγούστου.
Το τελικό δείγμα της έρευνας αποτελείται από 150 τυχαία επιλεγμένους κατοίκους της
Θάσου από 10 τυχαία επιλεγμένα χωριά. Στην ερώτηση του κατά πόσο επηρεάζεται το
επάγγελμα τους από τον τουρισμό το 48%(72 άτομα) απάντησε θετικά, το 51,3% (77 άτομα)
δεν επηρεάζεται ενώ μόλις 0,7% (1 άτομο) απάντησε αρνητικά. Επίσης στο ερώτημα που
αφορά το μηνιαίο εισόδημα το 32,7% είχε 601€-800€, ενώ μόνο το 6% έχει μηνιαίο εισόδημα
πάνω από 1500€.

5.3 Μέτρηση Μεταβλητών
Οι ερωτήσεις του πρώτου μέρους περιλαμβάνουν γενικά δημογραφικά στοιχεία που
αφορούν τους κατοίκους. Ενώ το δεύτερο μέρος περιέχει ερωτήσεις οι οποίες αποτελούν τον
πυρήνα της έρευνας οι οποίες αξιολογούν τις θετικές επιπτώσεις και τις αρνητικές επιπτώσεις
του τουρισμού. Η εγκυρότητα του περιεχομένου του ερωτηματολογίου, το οποίο
μεταφράστηκε στα ελληνικά, θεωρείται δεδομένη καθώς έχει χρησιμοποιηθεί σε πολλές
έρευνες παγκοσμίως.
Επιπλέον, για την παρούσα πτυχιακή εργασία για τον έλεγχο της αξιοπιστίας
υπολογίστηκε ο δείκτης Cronbach ’s Alpha, τιμές του οποίου μεγαλύτερες του 0,7
θεωρούνται ικανοποιητικές (Spector, 1992; Nunnally, 1978). Η έννοια της αξιοπιστίας
αναφέρεται στην έκταση, κατά την οποία ένα σύνολο μεταβλητών είναι συνεπές, σε αυτό που
σκοπεύει να μετρήσει (Hair et al., 1995). Για τη διερεύνηση της δομικής εγκυρότητας
πραγματοποιήθηκε διερευνητική παραγοντική ανάλυση, η οποία εφαρμόζεται όταν η δομή
του μοντέλου δεν είναι γνωστή ή προκαθορισμένη και χρησιμοποιούνται τα δεδομένα για να
την αποκαλύψουν (Timm, 2002). Για την ολοκλήρωση της παραγοντικής ανάλυσης και τον
έλεγχο των αποτελεσμάτων, ακολουθήθηκε συγκεκριμένη διαδικασία και εξετάστηκαν οι
κατάλληλοι δείκτες. Συγκεκριμένα:
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1) Για την εξαγωγή των παραγόντων εφαρμόστηκε η μέθοδος της Ανάλυσης Βασικών
Συνιστωσών (Principal Component Analysis) με Ορθογώνια Περιστροφή των αξόνων με τη
μέθοδο Varimax, η οποία, κατά τους Sharma (1996) και Hair, Anderson, Tatham & Black,
(1995) , αποτελεί μία από τις δημοφιλέστερες μεθόδους ορθογώνιας περιστροφής. 2) Για τον
έλεγχο της Συνολικής Δειγματικής Καταλληλότητας χρησιμοποιήθηκε το μέτρο K.M.O.
(Kaiser- Mayer- Olkin), το οποίο είναι το πλέον δημοφιλές διαγνωστικό μέτρο και οι τιμές
του κυμαίνονται από 0 έως 1. Δεν υπάρχει στατιστικός έλεγχος για τις τιμές του δείκτη, αλλά
οι Kaiser και Rice (1974) συνιστούν να απορρίπτονται τιμές μικρότερες του 0,5. 3) Για
περαιτέρω και πληρέστερη εξέταση της καταλληλότητας των δεδομένων για παραγοντική
ανάλυση, έγινε ο έλεγχος Σφαιρικότητας του Bartlett (Bartlett’s Test of Sphericity). Ο
έλεγχος αυτός εξετάζει την ύπαρξη συσχετίσεων μεταξύ των μεταβλητών και στην ουσία
παρέχει τη στατιστική πιθανότητα, ο πίνακας συσχετίσεων να περιέχει σημαντικές
συσχετίσεις μεταξύ, τουλάχιστον, κάποιων μεταβλητών. Γίνεται με τη χρήση της χ2
κατανομής, ενώ η p-τιμή ελέγχου εξαρτάται από το επιθυμητό επίπεδο σημαντικότητας, το
οποίο συνήθως είναι μικρότερο του 5%. 4) Για τον έλεγχο της συνεισφοράς των μεταβλητών,
στο σχηματισμό των παραγόντων, ελέγχθηκαν οι φορτίσεις (loadings) τους. Η σημαντικότητα
των φορτίσεων, σε σταθερό επίπεδο σημαντικότητας, εξαρτάται από το μέγεθος του
δείγματος. Για το λόγο αυτό, θα πρέπει να ελέγχεται η τιμή της φόρτισης, σε συνδυασμό με
το μέγεθος του δείγματος και το επίπεδο σημαντικότητας. Ενδεικτικά, με επίπεδο
σημαντικότητας 5%, σε ένα δείγμα 100 ατόμων, φόρτιση με απόλυτη τιμή 0,55 και άνω,
θεωρείται σημαντική. Αντίστοιχα, σε δείγμα μεγαλύτερο των 200 ατόμων, φόρτιση με
απόλυτη τιμή 0,40 και άνω, θεωρείται επίσης σημαντική (Hair et al., 1995). Κατά τον Sharma
(1996) , υψηλή φόρτιση μιας μεταβλητής σε έναν παράγοντα δείχνει ότι υπάρχουν πολλά
κοινά μεταξύ του παράγοντα και της μεταβλητής. Επειδή όμως δεν είναι καθορισμένη η
έννοια της υψηλής τιμής, προτείνει όπως οι φορτίσεις είναι μεγαλύτερες του 0,60 αν και
πολλοί ερευνητές χρησιμοποίησαν ως οριακό σημείο την τιμή 0,40. Το στατιστικό πακέτο
που χρησιμοποιήθηκε ήταν το IBM SPSS 20.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6Ο: ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ
ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
6.1 Δημογραφικά στατιστικά
Π ίν α κ α ς 6 .1 : Φ ύ λ ο
ΦΥΛΟ

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ

Π Ο Σ Ο Σ Τ Ο (% )

Άνδρας

80

53,3

Γυναίκα

70

46,7

ΣΥΝΟΛΑ

150

100,0

Σύμφωνα με τον πίνακα 6.1, βλέπουμε ότι η πλειοψηφία του ερευνητικού δείγματος είναι
άνδρες (53,33%). Το ποσοστό των γυναικών που συμμετείχαν στην έρευνα είναι 46,67%.
Αριθμητικά αυτό σημαίνει πως ο αριθμός των ανδρών ανέρχεται σε 80 και των γυναικών σε
70. Η διαφορά που εντοπίζεται είναι 10 αριθμητικές μονάδες.

Π ίν α κ α ς 6 .2 : Η λ ικ ία
Η Λ ΙΚ ΙΑ

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ

Π Ο Σ Ο Σ Τ Ο (% )

18-30

68

45%

31-40

25

17%

41-50

30

20%

51-60

20

13%

61-71

7

5%

ΣΥΝΟΛΑ

150

100%

Αξιοσημείωτο είναι πως ένα σχετικά μεγάλο ποσοστό των ερωτηθέντων (45%) κάλυπτε την
ηλικία μεταξύ 18 έως 30 ετών, ενώ δεν έλειπαν και οι ηλικιές 41 έως 50 με ποσοστό
20%,καθώς και οι μεγαλύτερες ηλικίες έως 61 έως 71 ετών με ποσοστό 5%.
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Π ίν α κ α ς 6 .3 : Ε κ π α ίδ ε υ σ η
Ε Κ Π Α ΙΔ Ε Υ Σ Η

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ

Π Ο Σ Ο Σ Τ Ο (% )

Στοιχειώδης

19

12,7

Μέση

64

42,7

Ανώτερη/Ανώτατη

67

44,7

ΣΥΝΟΛΑ

150

100,0

Το

12,67% είχαν

στοιχειώδης

εκπαίδευση,

το

42,67%

μέση

ενώ το

44,67%

ανώτερη/ανώτατη.

Π ίν α κ α ς 6 .4 : Μ η ν ια ίο Ε ισ ό δ η μ α
Μ Η Ν ΙΑ ΙΟ Ε ΙΣ Ο Δ Η Μ Α

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ

Π Ο Σ Ο Σ Τ Ο (% )

601€-800€

49

32,7

801€-1000€

41

27,3

1001€-1500€

16

10,7

Πάνω από 1500€

9

6,0

ΣΥΝΟΛΑ

150

100,0

Μικρό ποσοστό (6%) δήλωσε ότι διαθέτει εισόδημα πάνω από 1500€,το ίδιο ισχύει και
για εισόδημα από 1001€ έως 1500€ όπου το ποσοστό αντιστοιχεί σε 10,67%. Τα μεγαλύετα
ποσοστά 23,33%, 27,33% και 32,37% ισχύουν για εισοδήματα έως 600€, 801 έως 100€ και
601€ έως 800€ αντίστοιχα.
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Πίνακας 6.5: Έτη παραμονής στον τόπο
Ε ΤΗ

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ

Π Ο Σ Ο ΣΤ Ο (% )

8-20

46

31%

21-40

69

46%

41-60

28

19%

61-70

7

5%

ΣΥΝΟΛΑ

150

100%

Το μεγαλύτερο ποσοστό 46% δήλωσε ότι τα έτη παραμονής στην Θάσο είναι από 21 έως 40.
Μεγάλα ποσοστά 31% και 19% δηλώνουν πως έχουν μείνει ή μένουν στην Θάσο από 8 έως
20 έτη και 41 έως 6ο έτη αντίστοιχα. Το μικρότερο ποσοστό (4%) δηλώνουν ότι έχουν δεν
έχουν φύγει ποτέ απο το νησί.

Πίνακας 6.6 :Το επάγγελμά σας
επηρεάζεται από τον τουρισμό
Ε Π ΙΡ Ρ Ο Η

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ

Π Ο Σ Ο Σ Τ Ο (% )

Θετικά

72

48,0

Αρνητικά

1

0,7

Δεν επηρεάζεται

77

51,3

ΣΥΝΟΛΑ

150

100,0

Τέλος, το 51,3% των ερωτηθέντων θεωρεί ότι δεν επηρεάζεται το επάγγελμα τους από τον
τουρισμό, το 48% θεωρεί ότι επηρεάζεται θετικά το επάγγελμα τους από τον τουρισμό και
μόνο το 0,7 υποστηρίζει το αντίθετο.
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6.2 Κύριο μέρος ερωτηματολογίου
Παρακάτω, στον πίνακα 6.7 που ακολουθεί, αποτυπώνονται οι μέσες τιμές των
απαντήσεων, που δόθηκαν από τους ερωτώμενους, στο κύριο μέρος του ερωτηματολογίου
(βλέπε τον Πίνακα στα παραρτήματα). Συγκεκριμένα ο πίνακας αυτός παρουσιάζει
συνοπτικά τις απόψεις του δείγματος που επιλέχθηκε σε ποσοστιαίες μονάδες.
Π ίν α κ α ς 6 .7 : Μ έ σ ε ς τ ιμ έ ς τ ω ν μ ε τ α β λ η τ ώ ν (Α ύ ξ ο υ σ α π ρ ο ς Φ θ ίν ο υ σ α σ ε ιρ ά )
Μ Ε Α Ν σε
Α /Α

Ε Ρ Ω Τ Η Σ Ε ΙΣ

ποσοστό
(%)

1

(Β5)

4.5333

Η περιοχή θα έπρεπε να γίνει συνηθέστερος τουριστικός προορισμός.

2

(Β7)

4.4800

Η περιοχή θα έπρεπε να προσελκύει περισσότερους τουρίστες.

3

(Β9)

4.4267

Ο τουρισμός παρέχει καλές ευκαιρίες για δουλειά στους κατοίκους της περιοχής.

4

(Β8)

4.3067

Ο μακροπρόθεσμος σχεδιασμός για τον τουρισμό ελέγχει τις αρνητικές επιδράσεις.

5

(Β3)

4.2400

Αυξάνοντας τον αριθμό των τουριστών βελτιώνεται η οικονομία της περιοχής.

6

(Β21)

4.2400

Ο τουρισμός αυξάνει τις τιμές των ακινήτων της περιοχής.

7

(Β13)

4.2133

Όταν συζητώ με συμπολίτες, για θέματα σχετικά με τον τουρισμό, είμαι θετικός.

8

(Β24)

4.1400

Ο τουρισμός δυσχεραίνει την κυκλοφορία της περιοχής.

9

(Β10)

4.0533

Ο τουρισμός θα έπρεπε να παίζει ζωτικό ρόλο στο μέλλον της περιοχής.

10

(Β1)

3.9733

Τα οφέλη από τον τουρισμό, για την περιοχή, είναι περισσότερα από τις αρνητικές
συνέπειές του.

11

(Β14)

3.9733

Οι τουριστικές επιχειρήσεις επηρεάζονται πολύ από τις πολιτικές αποφάσεις.

12

(Β2)

3.8933

Ο τουρισμός βελτιώνει την εμφάνιση της περιοχής .

13

(Β4)

3.7200

Ο τουρισμός αυξάνει τις ευκαιρίες για ψυχαγωγία των κατοίκων της περιοχής.

14

(Β19)

3.5333

Ο τουρισμός είναι η αιτία περισσότερων σκουπιδιών στους δρόμους.

15

(Β11)

3.5133

Οι τοπικοί φορείς υποστηρίζουν τον τουρισμό της περιοχής.

16

(Β6)

3.3667

Ο τουρισμός βελτιώνει την ποιότητα της ζωής των κατοίκων της περιοχής.

17

(Β17)

3.3533

Ο τουρισμός έχει αρνητική επίπτωση στο περιβάλλον της περιοχής.

18

(Β23)

3.3400

Ο τουρισμός αυξάνει την εγκληματικότητα της περιοχής.

19

(Β12)

3.1733

Μπορώ προσωπικά να επηρεάσω τις αποφάσεις για τον τουρισμό.

20

(Β16)

3.1733

Η τοπική αρχή θα έπρεπε να ελέγχει τον τουρισμό.

21

(Β18)

2.8133

Ο τουρισμός αυξάνει τους φόρους.

22

(Β20)

2.3600

Οι τουρίστες θα έπρεπε να πληρώνουν περισσότερα για τα αξιοθέατα της περιοχής.

23

(Β22)

2.3467

Ο τουρισμός μειώνει την ποιότητα της ψυχαγωγίας μου.

24

(Β15)

2.1267

Η τοπική αρχή θα έπρεπε να περιορίσει τον τουρισμό.
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Σύμφωνα με τα αποτελέσματα που μας έδωσε η έρευνα, παρατηρούμε, στον πίνακα 6.7,
ότι το επίπεδο των μέσων τιμών των μεταβλητών είναι αρκετά υψηλό αφού οι περισσότερες
τιμές είναι κοντά στο 4.
Οι ερωτώμενοι ανταποκρίθηκαν θετικά στην πλειοψηφία τους με ποσοστό 63,3% και
59,3% ότι, η περιοχή θα έπρεπε να γίνει συνηθέστερος τουριστικός προορισμός και θα
έπρεπε να προσελκύει περισσότερους τουρίστες, αντίστοιχα.
Με ποσοστό 49,3%, συμφωνούν απόλυτα, ότι ο μακροπρόθεσμος σχεδιασμός για τον
τουρισμό ελέγχει τις αρνητικές επιδράσεις και ταυτόχρονα παρέχει καλές ευκαιρίες για
δουλειά στους κατοίκους της περιοχής. Για παράδειγμα, η τουριστική ανάπτυξη, επηρεάζει
την ισορροπία του φυσικού περιβάλλοντος, είτε με την ανάπτυξη μεγάλης έκτασης υποδομών
είτε με την επέκταση της στο χώρο της υπαίθρου. Για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων
αυτών, χρειάζεται σχεδιασμός, προγραμματισμός και σωστή διαχείριση της τουριστική
ανάπτυξης.

Με ίδια μέση τιμή 4.2400% εμφανίζονται οι μεταβλητές που αναφέρουν ότι, αυξάνοντας
τον αριθμό των τουριστών βελτιώνεται η οικονομία της περιοχής (46,7%) και παράλληλα ο
τουρισμός αυξάνει τις τιμές των ακινήτων της περιοχής (43,3%). Οι πληθωριστικές πιέσεις
που συχνά επιφέρει ο τουρισμός, αυξάνει το κόστος ζωής σε τοπικό επίπεδο. Όμως και η
ταχύτατη οικοπεδοποίηση συνδυασμένη με την τάση για χωρική επέκταση, αυξάνουν τις
τιμές τη γης.

Οι ερωτώμενοι είναι θετικοί όταν συζητούν με συμπολίτες, για θέματα σχετικά με τον
τουρισμό (46,7%) με μέση τιμή μόλις 4.2133%. Σημαντικότερο μέσο μεταφοράς ιδεών αλλά
και γνώσης του τρόπου ζωής ενόςσυγκεκριμένου κράτους, από τον τουρισμό δεν υπάρχει.
Αυτός είναι εκείνος που ανανεώνει την ιδεολογία των ατόμων, με θέματα κοινωνικά,
πολιτικά και οικονομικά. Επισημαίνει τα τρωτά ενός συστήματος και εξαναγκάζει τις χώρες
στονα οργανώσουν καλύτερα τη ζωή τους.
Μεγάλο ποσοστό εμφανίζουν και οι μεταβλητές που αναφέρουν ότι, ο τουρισμός α)
δυσχεραίνει την κυκλοφορία της περιοχής με ποσοστό 43,3% και β) θα έπρεπε να παίζει
ζωτικό ρόλο στο μέλλον της περιοχής με ποσοστό 56,7%. Ο τουρισμός έχει έντονα τοπικό
χαρακτήρα, η ανάπτυξή του σε μια περιοχή επιφέρει ανάλογη ανάπτυξη και στην ίδια την
περιοχή. Δεν είναι δηλαδή μια βιομηχανία που δραστηριοποιείται σε μια περιοχή αλλά τα
κέρδη αυτή της βιομηχανίας μεταφέρονται, π.χ. στο εξωτερικό.
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Με ίδια μέση τιμή 3.9733% κυμαίνονται οι μεταβλητές, τα οφέλη από τον τουρισμό, για
την περιοχή, είναι περισσότερα από τις αρνητικές συνέπειές του με ποσοστό συμφωνίας
38,7% και οι τουριστικές επιχειρήσεις επηρεάζονται πολύ από τις πολιτικές αποφάσεις με
ποσοστό συμφωνίας μόλις 40,7%. Η ανάπτυξη του τουρισμού, προκάλεσε την αύξηση των
εισοδημάτων, την απασχόληση, τις επενδύσεις και διεύρυνε την παραγωγική βάση της
τοπικής οικονομίας, με αποτέλεσμα να μειωθεί η μετανάστευση και να βελτιωθεί το επίπεδο
ζωής ακόμα και στις απομονωμένες περιφερειακές περιοχές.
Θετικοί είναι οι ερωτώμενοι ως προς την βελτίωση της εμφάνισης της περιοχής που φέρει
ο τουρισμός με μέση τιμή 3.8933% όπως και στο ότι αυξάνει τις ευκαιρίες για ψυχαγωγία
των κατοίκων της περιοχής, 3.7200%. Παρέχει στους κατοίκους χώρους αναψυχής και
διασκέδασης. Για παράδειγμα, ένα γήπεδο τέννις, μπορεί να κατασκευάστηκε για τους
τουρίστες αλλά μπορούν να το απολαμβάνουν και οι κάτοικοι της περιοχής

Οι τοπικοί φορείς της περιοχής υποστηρίζουν τον τουρισμό με ποσοστό συμφωνίας 41,3%
και το 28% να είναι ουδέτερο. Το ίδιο ισχύει και στην μεταβλητή, ο τουρισμός είναι η αιτία
περισσότερων σκουπιδιών στους δρόμους με ποσοστό συμφωνίας 47,3% και 21,3% να είναι
ουδέτερο. Πολλές φορές με την αύξηση του τουρισμού και την όχι σωστή αντιμετώπιση των
τοπικών φορέων υποβαθμίζεται το φυσικό περιβάλλον και αυξάνεται η μόλυνση των
φυσικών πόρων.
Προβληματισμό φέρει η μεταβλητή, ο τουρισμός έχει αρνητική επίπτωση στο περιβάλλον
της περιοχής, με μέση τιμή 3.3533% και μικρό ποσοστό συμφωνίας μόλις 36% . Αντίστοιχα
ισχύει και για την μεταβλητή, ο τουρισμός αυξάνει την εγκληματικότητα της περιοχής με
μέση τιμή 3.3400% και ποσοστό 39,3%.
Οι ερωτώμενοι είναι ουδέτεροι (40%) στην μεταβλητή που αφορά την προσωπική τους
στάση, «Μπορώ προσωπικά να επηρεάσω τις αποφάσεις για τον τουρισμό». «Η τοπική αρχή
θα έπρεπε να ελέγχει τον τουρισμό» στη μεταβλητή αυτή ισχύουν διάφορες απόψεις
συμφωνίας των ερωτώμενων γι’ αυτό και η μέση τιμή είναι μικρή, 3.1733%.
Το δείγμα της έρευνας δηλώνει πως δεν συμφωνεί στην ερώτηση ότι «Η τοπική αρχή θα
έπρεπε να περιορίσει τον τουρισμό» όπως το υποδηλώνει και η μικρή μέση τιμή της
2.1267%. Το ίδιο ισχύει και για την επόμενη μεταβλητή «Ο τουρισμός αυξάνει τους φόρους»
με μέση τιμή 2.8133%.
Μικρά ποσοστά μέσων τιμών, επίσης παρουσιάζουν και οι μεταβλητές «Οι τουρίστες θα
έπρεπε να πληρώνουν περισσότερα για τα αξιοθέατα της περιοχής» και «Ο τουρισμός μειώνει
την ποιότητα της ψυχαγωγίας μου» με ποσοστά 2.3600% και 2.3467%, αντίστοιχα. Που
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υποδηλώνουν την διαφωνία των ερωτώμενων σχετικά με τις ερωτήσεις. Με την αύξηση του
εισοδήματος βελτιώνουν την ποιότητα ζωής και εισάγουν νέα βελτιωμένα πρότυπα
διαβίωσης στην κοινωνία.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7Ο: ΠΑΡΑΓΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
7.1 Το Μοντέλο Παραγοντική Ανάλυση
Η παραγοντική ανάλυση είναι μία μέθοδος του όγκου των δεδομένων. Προκειμένου να
εξαχθούν οι επιθυμητοί παράγοντες, η μεθοδολογία που υιοθετήθηκε είναι η παραγοντική
ανάλυση των βαικών συνιστωσών με ορθογωνική περιστροφή (principal components,
varimax rotation). Επιλέχθηκε η συγκεκριμένη τεχνική, έτσι ώστε να ληφθούν τα μέγιστα
φορτία ανά παράγοντα. Η ερμηνευτική ικανότητα των παραγόντων βελτιώνεται μέσα από την
ορθογωνική περιστροφή varimax.
Η καταλληλότητα δειγματοληψίας της παραγοντικής ανάλυσης ελέγχθηκε με την μέθοδο
Kaiser-Meyer-Olkin (KMO Measure of Sampling Adequacy) - δείκτης σύγκρισης των
παρατηρούμενων συντελεστών συσχέτισης προς τους συντελεστές μερικής συσχέτισης.
Πραγματοιήθηκε ακόμη στατιστικός έλεγχος συσχέτισης ανάμεσα στις μεταβλητές με
εφαρμογή ελέγχου σφαιρικότητας του Bartlett ( Bartlett’s Test of Sphericity), όπου ελέγχεται
η μηδενική υπόθεση ότι ο πίνακας συσχετίσεων έιναι μοναδιαίος. Επειδή ο pvalue=0,0005<0,01 απορρίπτεται η μηδενική υπόθεση και άρα συνάγεται, ότι ο πίνακας δεν
είναι μοναδιαίος σε επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας 1% (βλέπε πίνακα 7.1)
Η τιμή του ελέγχου KMO ήταν 0,802>0,5 πράγμα που επιβεβαιώνει την επάρκεια του
μεγέθους του δείγματος, αλλά και το ότι τα αποτελέσματα είναι αξιόπιστα. Οι υπό
διερεύνηση παράγοντες είναι επαρκείς για να χρησιμοποιηθούν στην ανάλυση, αφού
ξεπερνούν το κατώτατο όριο 0,5. Άρα, η παραγοντική ανάλυση είναι αποδεκτή τεχνική στην
προκειμένη περίπτωση. Επιπρόσθετα, το Bartlett’s Test (x2=1330,666, df=276, p<0,0005)
δείχνει, ότι οι παράγοντες εμφανίζουν επαρκείς συσχετίσεις μεταξύ τους (βλέπε πίνακα 7.1).

Π ίν α κ α ς 7.1 : K M O a n d B a r t le t t ’s T e st
Μ έτρο επάρκειας της δειγματοληψ ίας

.802

Κ ατά προσέγγιση C hi-Square

1330,666

Β α θμ οί ελευθερίας (df)

276

Σ τατιστική σημασία (Sig.)

.000

Ε λεγχος σφαιρικότητας
του Bartlett
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Ο πίνακας ανάλυσης των βασικών συνιστωσών (total variance explained) μετρά το βαθμό
εξήγησης της διακύμανσης των δεδομένων. Βλέπουμε, ότι έξι προεπιλεγμένοι παράγοντες
εξηγούν το 60,98% της παρατηρούμενης διακύμανσης (βλέπε πίνακα7.2).
Λαμβάνοντας υπόψη την ορθογωνική περιστροφή των συνιστωσών, μπορούμε να
υποδείξουμε τη σύνθεση των παραγόντων μέσα στις εξαγόμενες διαστάσεις. Η ορθογωνική
περιστροφή ανέδειξε συνολικά έξι παράγοντες, οι οποίοι περιλάμβαναν από. Συγκεκριμένα, ο
πρώτος παράγοντας ερμηνεύει το μεγαλύτερο ποσοστό (24.869%) της συνολικής
διακύμανσης όλων των μεταβλητών μας, ο δεύτερος παράγοντας ερμηνεύει το 12.425% της
συνολικής διακύμανσης όλων των μεταβλητών μας, ο τρίτος παράγοντας ερμηνεέυει το
8.959% της συνολικής διακύμανσης, ο τέταρτος παράγοντας ερμηνεύει το 5.679%, ο πέμπτος
το παράγοντας το 4.761% και τέλος ο έκτος παράγοντας ερμηνέυει το μικρότερο ποσοστό
4.295% της συνολικής διακύμανσης όλων των μεταβλητών μας (βλέπε πίνακα 7.2).
Π ίν α κ α ς 7 .2 : Π α ρ ά γ ο ν τ ε ς - Π ο σ ο σ τ ό δ ια κ ύ μ α ν σ η ς π α ρ α γ ό ν τ ω ν
R otation Sum s o f Squared L oadings
C om ponent

T otal

% o f V ariance

C um ulative %

5.969

24.869

24.869

2.982

12.425

37.294

2.150

8.959

46.253

1.363

5.679

1.143

4.761

56.693

1.031

4.295

60.987

Πλεονεκτήματα
ανάπτυξης
τουρισμού
Επιδράσεις
ανάπτυξης
τουρισμού
Μειονεκτήματα
ανάπτυξης
τουρισμού
Αντίληψη για τον
τουρισμό

51.932

Τουρισμός και
Ευρύτερο
Περιβάλλον
Τουρισμόςκαι
Περιβάλλον
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7.2 Παράγοντες των κοινωνικών επιπτώσεων του τουρισμού
Στον πίνακα 7.3 που ακολουθεί παρουσιάζονται τα ερωτήματατων έξι εξαγόμενων
παραγόντων των κοινωνικών επιπτώσεων παράλληλα με τις φορτίσεις τους.
Πίνακας 7.3: Παράγοντες των κοινωνικών
επιπτώσεων του τουρισμού
Π Α Ρ Α ΓΟ Ν Τ Ε Σ

Π αράγοντας 1
Π λεονεκτήματα
ανάπτυξης τουρισμού

ΕΡΩΤΗΜ ΑΤΑ

Β1.Τα οφέλη από τον τουρισμό, για την περιοχή,
είναι περισσότερα από τις αρνητικές συνέπειές
του.
Β4.Ο τουρισμός αυξάνει τις ευκαιρίες για
ψυχαγωγία των κατοίκων της περιοχής.
Β5.Η περιοχή θα έπρεπε να γίνει συνηθέστερος
τουριστικός προορισμός.
Β6.Ο τουρισμός βελτιώνει την ποιότητα της
ζωής των κατοίκων της περιοχής.
Β7.Η περιοχή θα έπρεπε να προσελκύει
περισσότερους τουρίστες.
Β9.Ο τουρισμός παρέχει καλές ευκαιρίες για
δουλειά στους κατοίκους της περιοχής.
Β12.Μπορώ προσωπικά να επηρεάσω τις
αποφάσεις για τον τουρισμό.
Β13.Όταν συζητώ με συμπολίτες, για θέματα
σχετικά με τον τουρισμό, είμαι θετικός.
Β17.Ο τουρισμός έχει αρνητική επίπτωση στο
περιβάλλον της περιοχής.
Β24.Ο τουρισμός δυσχεραίνει την κυκλοφορία
της περιοχής.

Φ Ο ΡΤ ΙΣ Ε ΙΣ

.476
.601
.756
.636
.714
.590
.478
.729
.577
.550

Cronbach’s Alpha = .796
Π αράγοντας 2
Ε πιδράσεις ανάπτυξης
τουρισμού

Β14.Οι τουριστικές επιχειρήσεις επηρεάζονται
πολύ από τις πολιτικές αποφάσεις.
Β15.Η τοπική αρχή θα έπρεπε να περιορίσει τον
τουρισμό.
Β21.Ο τουρισμός αυξάνει τις τιμές των ακινήτων
της περιοχής.
Β23.Ο τουρισμός αυξάνει την εγκληματικότητα
της περιοχής.

.491
.586
.635
.656

Cronbach’s Alpha = .636
Π αράγοντας 3
Μ ειονεκτήματα
ανάπτυξης τουρισμού

Β18.Ο τουρισμός αυξάνει τους φόρους.
Β16.Η τοπική αρχή θα έπρεπε να ελέγχει τον
τουρισμό.
Β8.Ο μακροπρόθεσμος σχεδιασμός για τον
τουρισμό ελέγχει τις αρνητικές επιδράσεις.

.544
.647
.758

Cronbach’s Alpha = .534
Π αράγοντας 4

Β10.Ο τουρισμός θα έπρεπε να παίζει ζωτικό
ρόλο στο μέλλον της περιοχής.

.550

Α ντίληψ η για τον
τουρισμό

Cronbach’s Alpha = -
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Π αράγοντας 5
Τ ουρισμός και Ε υρύτερο
Π εριβάλλον

Β3.Αυξάνοντας τον αριθμό των τουριστών
βελτιώνεται η οικονομία της περιοχής.
Β19.Ο τουρισμός είναι η αιτία περισσότερων
σκουπιδιών στους δρόμους.
Β20.Οι τουρίστες θα έπρεπε να πληρώνουν
περισσότερα για τα αξιοθέατα της περιοχής.

.596
.385
.565

Cronbach’s Alpha = .735
Π αράγοντας 6

.597
.329

C0
κ>
Ο

Τ ουρισμόςκαι
Π εριβάλλον

Β22.Ο τουρισμός μειώνει την ποιότητα της
ψυχαγωγίας μου.
Β11.Οι τοπικοί φορείς υποστηρίζουν τον
τουρισμό της περιοχής.
τουρισμός βελτιώνει την εμφάνιση της
περιοχής.

.461

Cronbach’s Alpha = .703

Αναλυτικότερα, αναδείχθηκαν οι παρακάτω παράγοντες των κοινωνικών επιπτώσεων του
τουρισμού στη Θάσο.
Ο πρώτος παράγοντας συσχετίζεται με τα πλεονεκτήματα ανάπτυξης τουρισμού και
αποτελείται από δέκα (10) ερωτήματα. Κατά σειρά μεγέθους φόρτισης, τα ερωτήματα αυτά
ήταν τα εξής: Β5. «Η περιοχή θα έπρεπε να γίνει συνηθέστερος τουριστικός προορισμός»
(.756), Β13. «Όταν συζητώ με συμπολίτες, για θέματα σχετικά με τον τουρισμό, είμαι θετικός»
(.729), Β7. «Η περιοχή θα έπρεπε να προσελκύει περισσότερους τουρίστες» (.714), Β6. «Ο
τουρισμός βελτιώνει την ποιότητα της ζωής των κατοίκων της περιοχής» (.636), Β4. «Ο
τουρισμός αυξάνει τις ευκαιρίες για ψυχαγωγία των κατοίκων της περιοχής» (.601), Β9.Ο
τουρισμός παρέχει καλές ευκαιρίες για δουλειά στους κατοίκους της περιοχής» (.590), Β17. «Ο
τουρισμός έχει αρνητική επίπτωση στο περιβάλλον της περιοχής» (.577), Β24. «Ο τουρισμός
δυσχεραίνει την κυκλοφορία της περιοχής» (.550), Β12. «Μπορώ προσωπικά να επηρεάσω τις
αποφάσεις για τον τουρισμό» (.478), Β1. «Τα οφέλη από τον τουρισμό, για την περιοχή, είναι
περισσότερα από τις αρνητικές συνέπειές του» (.476).
Οι μεταβλητές με τα υψηλότερα παραγοντικά φορτία και επομένως αυτές που σχετίζονται
περισσότερο με τον πρώτο παράγοντα είναι, ότι η περιοχή θα έπρεπε να γίνει συνηθέστερος
τουριστικός προορισμός, όταν συζητώ με συμπολίτες, για θέματα σχετικά με τον τουρισμό,
είμαι θετικός και η περιοχή θα έπρεπε να προσελκύει περισσότερους τουρίστες. Αυτό
σημαίνει ότι παρόλο που υπάρχει τουριστική απείχηση στο νησί θα έπρεπε να υπάρξουν
περισσότερες προσπάθειες από δημόσιους και από ιδιωτικούς φορείς προς κάθε κατεύθυνση
για την προσέλκυση των τουριστών.
Πολύ υψηλά παραγοντικά φορτία (αλλά λίγο χαμηλότερα από τα προηγούμενα) φέρουν οι
μεταβλητές που αφορούν ότι ο τουρισμός βελτιώνει την ποιότητα της ζωής, αυξάνει τις
ευκαιρίες για ψυχαγωγία και παρέχει καλές ευκαιρίες για δουλειά στους κατοίκους της
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περιοχής. Αυτό σημαίνει ότι ένα μεγάλο ποσοστό των κατοίκων είναι θετικοί ως προς τις
αλλαγές που επιφέρει ο τουρισμός, εισάγοντας νέα βελτιωμένα πρότυπα διαβίωσης στην
κοινωνία και στην ψυχαγωγίας τους.
Επίσης ρόλο σημαντικό, παίζουν οι μεταβλητές που αφορούν την αρνητική επίπτωση στο
περιβάλλον και τη δυσχερία στην κυκλοφορία της περιοχής από τον τουρισμό. Παρόλο την
όλη θετική άποψη που έχουν οι κάτοικοι της Θάσου για την αύξηση του τουρισμού στο νησί,
δεν πάυουν να πιστεύουν και να ενοχλούνται για τις αρνητικές επιπτώσεις που φέρει στο
περιβάλλον. Διότι χωρίς μέτρο εκμετάλλευση του φυσικού περιβάλλοντος οδηγεί τελικά στη
σταδιακή υποβάθμισή του και μόλυνση των φυσικών πόρων.
Μικρότερο ρόλο αλλά επίσης σημαντικό, παίζουν οι μεταβλητές που αφορούν την
προσωπική άποψη των κατοίκων, δηλαδή αν μπορούν προσωπικά να επηρεάσουν τις
αποφάσεις για τον τουρισμό και ότι τα οφέλη από τον τουρισμό, για την περιοχή, είναι
περισσότερα από τις αρνητικές συνέπειές του. Η ανάπτυξη του τουρισμού, προκάλεσε την
αύξηση των εισοδημάτων, την απασχόληση, τις επενδύσεις και διεύρυνε την παραγωγική
βάση της τοπικής οικονομίας, με αποτέλεσμα να μειωθεί η μετανάστευση και να βελτιωθεί το
επίπεδο ζωής ακόμα και στις απομονωμένες περιφερειακές περιοχές.
Ο δεύτερος παράγοντας σχετίζεται με τις επιδράσεις ανάπτυξης του τουρισμού και
περιλαμβάνει τέσσερα (4) ερωτήματα. Κατά σειρά μεγέθους φόρτισης, τα ερωτήματα αυτά
ήταν τα εξής: Β23. «Ο τουρισμός αυξάνει την εγκληματικότητα της περιοχής» (.656), Β21. «Ο
τουρισμός αυξάνει τις τιμές των ακινήτων της περιοχής» (.635), Β15. «Η τοπική αρχή θα
έπρεπε να περιορίσει τον τουρισμό» (.586), Β14. «Οι τουριστικές επιχειρήσεις επηρεάζονται
πολύ από τις πολιτικές αποφάσεις» (.491).
Σε ότι αφορά τις μεταβλητές με την μεγαλύτερη φόρτιση, αυτές είναι ότι η αύξηση της
εγκληματικότητας της περιοχής και αύξηση των τιμών των ακινήτων. Αυτό σημαίνει ότι οι
πληθωριστικές πιέσεις που συχνά επιφέρει ο τουρισμός, αυξάνει το κόστος ζωής σε τοπικό
επίπεδο. Όμως και η ταχύτατη οικοπεδοποίηση συνδυασμένη με την τάση για χωρική
επέκταση, αυξάνουν τις τιμές τη γης. Επίσης, ο τουρισμός συμβάλλει στην αύξηση της
εγκληματικότητας και της διαφθοράς με αποτέλεσμα την αύξηση των κοινωνικών
συγκρούσεων.

Σημαντικό ρόλο αλλά με χαμηλό σημείο φόρτισεις παίζουν οι μεταβλητές που σχετίζονατι
με το ότι η τοπική αρχή θα έπρεπε να περιορίσει τον τουρισμό και οι τουριστικές
επιχειρήσεις επηρεάζονται πολύ από τις πολιτικές αποφάσεις.
Ο τρίτος παράγοντας συμπεριέλαβε τα μειονεκτήματα ανάπτυξης τουρισμού κα περιέχει
τρία (3) ερωτήματα. Κατά σειρά μεγέθους φόρτισης, τα ερωτήματα αυτά ήταν τα εξής: Β8.
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«Ο μακροπρόθεσμος σχεδιασμός για τον τουρισμό ελέγχει τις αρνητικές επιδράσεις» (.758),
Β16. «Η τοπική αρχή θα έπρεπε να ελέγχει τον τουρισμό» (.647), Β18. «Ο τουρισμός αυξάνει
τους φόρους» (.544). Θα πρέπει να λαμβάνονται καλύτερες αποφάσεις κατά τη διάρκεια του
σχεδιασμού σε ζητήματα τουρισμού έτσι ώστε να αποφεύγονται οι αρνητικές επιδράσεις.

Από την ανάλυση προκύπτει, ότι ο μακροπρόθεσμος σχεδιασμός για τον τουρισμό ελέγχει
τις αρνητικές επιδράσεις. Μπορεί να προκαλέσει ανισόρροπη οικονομική ανάπτυξη. Η
επιλογή των τουριστών να επισκέπτονται ορισμένα μόνο γεωγραφικά σημεία, π.χ. τα νησιά
μιας χώρας, αυξάνει τις πιθανότητες αυτά τα νησιά να γνωρίσουν ραγδαία οικονομική άνοδο
και τα υπόλοιπα, που δεν προτιμώνται από τους τουρίστες, τον οικονομικό μαρασμό.

Στατιστικά σημαντικό ρόλο παίζει η μεταβλητή όπου η τοπική αρχή θα έπρεπε να ελέγχει
τον τουρισμό. Ο τουρισμός συμβάλλει στην αύξηση της εγκληματικότητας και της διαφθοράς
με αποτέλεσμα την αύξηση των κοινωνικών συγκρούσεων.
Τέλος, έιναι η μεταβλητή όπου ο τουρισμός αυξάνει τους φόρους. Ο μεγάλος αριθμός τον
απασχολουμένων στον τομέα, ο οποίοι έχοντας υψηλό εισόδημα έχουν και την αντίστοιχη
υψηλή κατανάλωση, και οι επενδύσεις στον ευρύτερο τουριστικό τομέα, αποφέρουν την
αύξηση των φορολογικών εσόδων.

Ο τέταρτος παράγοντας περιλαμβάνει ένα (1) ερώτημα και σχετίζεται με την αντίληψη για
τον τουρισμό, Β10. «Ο τουρισμός θα έπρεπε να παίζει ζωτικό ρόλο στο μέλλον της περιοχής»
με αριθμό φόρτισης .550. Κατά ένα μεγάλο βαθμό η οικονομία της Θάσου στηρίζεται στον
τουρισμό, γι’ αυτό και οι κάτοικοι θεωρούν πως πρέπει να δοθεί περισσότερη έμφαση.
Ο τουρισμός δίνει ευκαιρίες απασχόλησης σε μεγάλο αριθμό και διαφόρων ειδικοτήτων,
δημιουργεί μια ελκυστική εικόνα του προορισμού παγκοσμίως και επίσης μπορεί να
αναπτυχθεί παράλληλα με τα τοπικά προϊόντα και τις τοπικές πηγές πλούτου.
Ο πέμπτος παράγοντας συσχετίζεται με τον τουρισμό και το ευρύτερο περιβάλλον και
αποτελείται από τρία (3) ερωτήματα. Κατά σειρά μεγέθους φόρτισης, τα ερωτήματα αυτά
ήταν τα εξής: Β3. «Αυξάνοντας τον αριθμό των τουριστών βελτιώνεται η οικονομία της
περιοχής» (.596), Β20. «Οι τουρίστες θα έπρεπε να πληρώνουν περισσότερα για τα αξιοθέατα
της περιοχής» (.565), Β19. «Ο τουρισμός είναι η αιτία περισσότερων σκουπιδιών στους
δρόμους» (.385).
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Η μεταβλητή με υψηλό φορτίο είναι ότι αυξάνοντας τον αριθμό των τουριστών
βελτιώνεται η οικονομία της περιοχής. Ο τουρισμός έχει έντονα τοπικό χαρακτήρα, η
ανάπτυξή του σε μια περιοχή επιφέρει ανάλογη ανάπτυξη και στην ίδια την περιοχή. Επίσης,
τα προϊόντα της περιοχής αυτής αποκτούν διεθνή προβολή και συχνά προϊόντα που
προορίζονταν για την τοπική κατανάλωση αποτελούν σήμερα αντικείμενο διεθνών
συναλλαγών.
Σημαντικό ρόλο παίζει και η μεταβλητή που αναφέρει ότι οι τουρίστες θα έπρεπε να
πληρώνουν περισσότερα για τα αξιοθέατα της περιοχής. Εμπορευματοποιεί την κουλτούρα,
τη θρησκεία και την τέχνη. Οι άνθρωποι που συντηρούν την κουλτούρα, τη θρησκεία και την
τέχνη μιας περιοχής συχνά έχουν ως κίνητρο το οικονομικό συμφέρον και όχι την αγάπη τους
για αυτά. Το γεγονός αυτό έχει ως αποτέλεσμα να αλλοιώνεται ο χαρακτήρας των ανθρώπων,
οι οποίοι προκειμένου να κερδίσουν χρήματα είναι πρόθυμοι να εμπορευτούν οτιδήποτε
συνδέεται με τον πολιτισμό και τη θρησκεία τους.
Χαμηλό σημείο φόρτισης παρουσιάζει η μεταβλητή που αναφέρει ότι ο τουρισμός είναι η
αιτία περισσότερων σκουπιδιών στους δρόμους. Οι φυσικοί πόροι, ως στοιχείο της
τουριστικής προσφοράς, περιθάλπονται και αναπτύσσονται προκειμένου μια χώρα να
διατηρήσει και να προσελκύσει τους τουρίστες.
Ο έκτος παράγοντας περιέχει τρία (3) ερωτήματα και συσχετίζεται με τον τουρισμό και το
περιβάλλον. Κατά σειρά μεγέθους φόρτισης, τα ερωτήματα αυτά ήταν τα εξής: Β22. «Ο
τουρισμός μειώνει την ποιότητα της ψυχαγωγίας μου» (.597), Β2. «Ο τουρισμός βελτιώνει την
εμφάνιση της περιοχής» (.461), Β11. «Οι τοπικοί φορείς υποστηρίζουν τον τουρισμό της
περιοχής» (.329).
Από την ανάλυση προκύπτει, ότι ο τουρισμός μειώνει την ποιότητα της ψυχαγωγίας των
κατοίκων. Παρουσιάζονται αλλαγές στα χαρακτηριστικά αλλά και στη λειτουργία της
τοπικής κοινωνίας. Διαμορφώνεται, δηλαδή, ένας νέος τύπος αστικοποιημένης κοινωνικής
δομής, όπου ο τουρισμός κυριαρχεί σε όλα τα επίπεδα (απασχόληση, παραγωγική δομή κ.α.)
Χαμηλό σημείο φόρτισης παρουσιάζουν οι μεταβλητές που αναφέρουν ότι ο τουρισμός
βελτιώνει την εμφάνιση της περιοχής και οι τοπικοί φορείς υποστηρίζουν τον τουρισμό της
περιοχής.

Για τον έλεγχο της αξιοπιστίας της παραγοντικής δομής, υπολογίστηκε ο δείκτης
Cronbach ’s Alpha, τιμές του οποίου μεγαλύτερες του 0,7 θεωρούνται ικανοποιητικές.
Cronbach alpha: είναι ένα μέτρο της εσωτερικής συνοχής, δηλαδή, πόσο στενά
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συνδεδεμένη είναι μια σειρά από αντικείμενα είναι ως ομάδα. Είναι συντελεστής αξιοπιστίας
(ή συνοχής) και μπορεί να γραφεί σαν μία συνάρτηση του αριθμού των ειδών δοκιμής και η
μέση μεταξύ συσχέτιση μεταξύ των στοιχείων. Οι τιμές που λαμβάνει είναι από 0 μέχρι 1.
Για τον πρώτο παράγοντα ο δείκτης αξιοπιστίας λαμβάνει τιμή 0<.796<1 και είναι
ικανοποιητικός. Για τον δεύτερο παράγοντα ο δείκτης αξιοπιστίας λαμβάνει τιμή 0<.636<1
και είναι ικανοποιητικός. Για τον τρίτο παράγοντα ο δείκτης αξιοπιστίας λαμβάνει τιμή
0<.534<1 και είναι ικανοποιητικός. Για τον πέμπτο παράγοντα ο δείκτης αξιοπιστίας
λαμβάνει τιμή 0<.735<1 και είναι ικανοποιητικός. Για τον έκτο παράγοντα ο δείκτης
αξιοπιστίας λαμβάνει τιμή 0<.703<1 και είναι ικανοποιητικός.
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν να μελετήσει τον τουρισμού αναφορικά με το νησί
της Θάσου και πιο συγκεκριμένα, την ανάπτυξη που έχει διαπιστωθεί τα τελευταία χρόνια
στο νησί και την τουριστική δραστηριότητα που βρίσκεται σε αναπτυξιακούς ρυθμούς. Ο
στόχος αυτός υλοποιείται με δύο τρόπους. Αυτοί είναι αφενός η βιβλιογραφική ανασκόπηση
και μελέτη συνοδευόμενη από την παρουσίαση του νησιού και αφετέρου με εκτενή
πρωτογενή έρευνα ερωτηματολογίου το οποίο διερεύνησε τις κοινωνικές επιπτώσεις που έχει
επιφέρει η συνολική τουριστική ανάπτυξη στο νησί της Θάσου. Πιο αναλυτικά η
ανασκόπηση βιβλιογραφίας έδειξε ότι τα είδη του τουρισμού διακρίνονται στον μαζικό
τουρισμό οποίος είναι το πιο συνηθισμένο είδος τουριστικής δραστηριότητας, ο ατομικός
τουρισμός ο οποίος αντιτίθεται στον μαζικό τουρισμό και χαρακτηρίζεται από την
ανεξάρτητη ατομική οργάνωση και εκτέλεση του ταξιδιού εκ μέρους των τουριστών, ο
εσωτερικός τουρισμός ο οποίος αφορά τους μόνιμους κατοίκους της χώρας αναφοράς, οι
οποίοι ταξιδεύουν μέσα στην χώρα τους, ο εξωτερικός τουρισμός, ο οποίος αποτελεί την
διεξαγωγή τουριστικών ταξιδιών σε χώρες του εξωτερικού, ο συνεχείς τουρισμός ο οποίος
αναφέρεται σε τουριστικές δραστηριότητες καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους και εποχιακός
τουρισμός ο οποίος εκδηλώνεται συγκεκριμένη ή συγκεκριμένες εποχές του έτους. Επίσης,
έγινε λόγος για τον στατικό τουρισμό, τον κινητικό τουρισμό, τον νεανικό τουρισμό και τον
τουρισμό τρίτης ηλικίας.
Η βιβλιογραφική ανασκόπηση μας βοήθησε να καταλήξουμε και στις εναλλακτικές
μορφές ή δραστηριότητες ου εντάσσονται στο τουριστικό φαινόμενο όταν αυτό εκδηλώνεται
οργανωμένο. Το πρώτο είδος τουρισμού που αναλύθηκε ήταν ο αγροτουρισμός, ο οποίος
χαρακτηρίζει τις μορφές τουρισμού και αναψυχής που αναπτύσσονται σε αγροτικές περιοχές
και εκμεταλλεύονται τα χαρακτηριστικά των αγροτικών δραστηριοτήτων και της αγροτικής
ζωής. Όπως αναφέρθηκε ο αγροτουρισμός είναι ένα είδος διακοπών που έχει επινοηθεί απ’
τους μικρούς ιδιοκτήτες γης-αγρότες οι οποίοι απευθύνονται σε ανθρώπους που θέλουν να
ζήσουν από κοντά τις παραδοσιακές μορφές καλλιέργειας και που πολλές φορές θέλουν να
συμμετέχουν και ενεργά σε αυτές. Το δεύτερο είδος τουρισμού που αναφέρθηκε είναι ο
εκπαιδευτικός τουρισμός κατά τη διεξαγωγή του οποίου όπου τα άτομα έχουν σαν κύριο
σκοπό την εκπαίδευση και την παρακολούθηση πολιτιστικών ή μορφωτικών εκδηλώσεων.
Ακολουθεί ο θαλάσσιος τουρισμός ο οποίος αποτελεί μια ειδική μορφή τουρισμού ιδιαίτερα
σημαντική για την Ελλάδα με τεράστια περιθώρια ανάπτυξης και αναφέρεται στο σύνολο
δραστηριοτήτων και υπηρεσιών που αναπτύσσονται στον θαλάσσιο χώρο μιας χώρας
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υποδοχής τουριστών. Κάποιες από τις δραστηριότητες του θαλάσσιου τουρισμού είναι η
ναύλωση σκαφών αναψυχής ή η πραγματοποίηση κρουαζιερών.
Ακολουθεί ο θρησκευτικός τουρισμός του οποίου κύρια δραστηριότητα είναι η επίσκεψη
προορισμών τουριστικού ενδιαφέροντος εντός η εκτός της χώρας τους, με συνήθη διάρκεια
από μία ως τρείς μέρες, μέχρι και μία εβδομάδα. Όπως διαπιστώθηκε κατά την ανασκόπηση
της βιβλιογραφίας ο θρησκευτικός τουρισμός είναι και θα πρέπει να είναι προσιτός διότι δεν
είναι τουρισμός πολυτελείας, καθώς δεν απαιτεί την ανάπτυξη ιδιαίτερης υποδομής και
απευθύνεται σε όλα τα κοινωνικά στρώματα, ενώ τα οικονομικά οφέλη από την εκδήλωσή
του είναι σχετικά σημαντικά. Εν συνεχεία αναφέρθηκε ο επαγγελματικός τουρισμός ο οποίος
παρουσιάζεται όταν το πρόσωπο που ταξιδεύει σε άλλη χώρα το κάνει για λόγους καθαρά
επαγγελματικούς. Πρόκειται δηλαδή για μια εναλλακτική μορφή τουρισμού εφόσον τα
ταξίδια αυτά δεν έχουν μόνο επαγγελματικό χαρακτήρα αλλά εμπλουτίζονται από κάποιες
παράπλευρες τουριστικές δραστηριότητες, δηλαδή ενώ πρωταρχικός λόγος που ταξιδεύει το
άτομο είναι λόγω δουλειάς εάν του το επιτρέπει ο χρόνος μπορεί να συνδυάσει διακοπές και
δουλειά μαζί.
Ένα άλλο είδος το οποίο έχει κοινά χαρακτηριστικά με τον επαγγελματικό τουρισμό, ο
συνεδριακός τουρισμός είναι αυτός ο τουρισμός που γίνεται κατά την διάρκεια ενός
συνεδρίου στο οποίο οι συμμετέχοντες έχουν επαγγελματική ιδιότητα και μπορούν να
ενημερωθούν για πρωτοποριακές μεθόδους εργασίας ή καινούργια προϊόντα κ.ο.κ.
ολοκληρώνοντας θα πρέπει να τονιστεί ότι τα είδη του τουρισμού είναι πολυάριθμα. Κάποια
από αυτά είναι ο τουρισμός εκθέσεων, ο τουρισμός άθλησης, ο τουρισμός πόλης, ο
οικογενειακός τουρισμός, ο τουρισμός τρίτης ηλικίας, ο τουρισμός χειμερινών σπορ, ο
γενικός τουρισμός, ο τουρισμός υγείας , ο επιλεκτικός τουρισμός, ο λαϊκός τουρισμός, ο
τουρισμός κινήτρων, ο οικολογικός τουρισμός, ο κοσμοπολίτικος και κοινωνικός τουρισμός,
ο γεωτουρισμός, ο αρχαιολογικός τουρισμός και ο ιαματικός τουρισμός.
Στην Ελλάδα ο τουρισμός, είναι ο δυναμικότερος αναπτυσσόμενος τομέας της ελληνικής
οικονομίας, ο οποίος καταγράφει ικανοποιητικές επιδόσεις σε παγκόσμιο επίπεδο. Το φυσικό
περιβάλλον, η πολιτιστική κληρονομιά και η πλούσια ιστορία της αποτέλεσαν και αποτελούν
ακόμη τα πλεονεκτήματα της Ελλάδας ως χώρας υποδοχής τουριστών. Η εξέλιξη αυτή έχει
μετατρέψει τον τουριστικό τομέα σε ένα αρκετά δυναμικό κομμάτι της ελληνικής
οικονομίας, η συνολική (άμεση και έμμεση) συνεισφορά του τουρισμού στο ΑΕΠ φτάνει το
16,4%, ενώ στην απασχόληση υπολογίζεται ότι φτάνει το 18,3% της συνολικής
απασχόλησης. Η μελέτη του τουρισμού στην Ελλάδα έδειξε ότι τα κυριότερα είδη τουρισμού
ου εκδηλώνονται στην Ελλάδα είναι ο θαλάσσιος τουρισμός, ο ενδημικός τουρισμός, ο
εσωτερικός τουρισμός, ο κοινωνικός τουρισμός,

και ο εναλλακτικός τουρισμός.
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Επισημαίνεται ότι μετά την ολοκλήρωση των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004, η Ελλάδα
έγινε το επίκεντρο της τουριστικής αγοράς, σημειώνοντας αλματώδη αύξηση στις επισκέψεις
τουριστών. Οι Ολυμπιακοί Αγώνες αποτέλεσαν καταλυτικό παράγοντα για την ανάπτυξη
υποδομών. Ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών έχει αναγνωριστεί ως ένα από τα καλύτερα
αεροδρόμια του κόσμου. Επίσης, όσον αφορά τις υποδομές του τουρισμού θα πρέπει να
τονιστεί ότι το οδικό δίκτυο αναβαθμίζεται συνεχώς, όπως επίσης και οι αερολιμένες, οι
λιμένες και το σιδηροδρομικό δίκτυο.
Ειδικότερα για το νησί της Θάσου θα ρέει να τονιστεί ότι πρόκειται για ένα πράσινο νησί
με πληθώρα αξιόλογων παραλιών που το καθιστούν πόλο έλξης τους καλοκαιρινούς μήνες,
καθώς στη Θάσο ο τουρισμός είναι κυρίως εποχιακός ενώ καταβάλλονται προσπάθειες
άμβλυνσης του φαινόμενου αυτού με τον αγροτουρισμό που πραγματοποιείται τα τελευταία
χρόνια. Οι τουριστικές παροχές του νησιού είναι το αναπτυγμένο συγκρότημα της παραλίας
της Μακρύαμμου η μεγαλύτερη παραλία του νησιού είναι η Χρυσή Αμμουδιά στη Σκάλα
Παναγιάς και η Χρυσή Ακτή στη Σκάλα Ποταμιάς. Υπάρχουν πολλές υπέροχες παραλίες
μέσα και έξω από τα Κοίνυρα, η παραλία Παράδεισος που είναι μόλις 2 χιλιόμετρα μακριά.
Κάποιες άλλες παραλίες που μπορούν να βρεθούν εύκολα είναι η Θυμωνιά, η Αλυκή, η Ψιλή
Άμμος, ο Αστρίς, ο Ποτός, το Πευκάρι, τα Λιμενάρια, η Τρυπητή, ο Άτσπας στη Σκάλα
Μαριών, η Σκάλα Καλλιράχης, η Σκάλα Σωτήρος, η Ακτή Αλσιλίου στη Σκάλα Πρίνου, η
Σκάλα Ραχωνίου, η παραλία του Παχύ, το Παπαλιμάνι, η Γλυφάδα, η Ακτή Αγίου Βασιλείου
στη Θάσο (Λιμένας), και η παραλία κοντά στον οικισμό στην ανατολική πλευρά του Λιμένα.
Άλλες παραλίες περιλαμβάνουν το Νυστέρι και το Γλυκάδι, που βρίσκονται 2-3 χιλιόμετρα
από τον Λιμένα.
Η Θάσος αποτελεί έναν αξιοσημείωτο τουριστικό προορισμό λαμβάνοντας υπόψη την
αρχιτεκτονική του νησιού αλλά και επιμέρους πλεονεκτήματα όπως είναι η παραγωγή
τοπικών προϊόντων υψηλής ποιότητας (λάδι, ελιές, μέλι, αλιευτικά προϊόντα κ.α.). η
απευθείας πρόσβαση στο νησί γίνεται μέσω θαλασσής στα λιμάνια του Λιμένα και του
Πρίνου, ενώ υπάρχει η δυνατότητα μετακίνησης σε όλα τα σημεία του νησιού, είτε με
λεωφορεία του ΚΤΕΛ προς όλους τους προορισμούς είτε με ταξί. Οι τουριστικές
δραστηριότητες που μπορούν οι τουρίστες να συμμετάσχουν στη Θάσο είναι τα θαλάσσια
σπορ, το ψάρεμα και οι εκδρομές με καραβάκια, οι καταδύσεις, η ιστιοπλοΐα, οι
ποδηλατοδράσεις, το περπάτημα και η πεζοπορία, οι διαδρομές 4χ4, η ιππασία και το
τρενάκι. Κάποια από τα σημεία τουριστικού ενδιαφέροντος είναι η Αρχαία αγορά, το Αρχαίο
θέατρο, η Ακρόπολη, τα ερείπια από τα τείχη και τις πύλες της αρχαίας πόλης στο Λιμένα,
και τον αρχαίο ναό, το ιερό και το λατομείο στην Αλυκή, το Αρχαιολογικό Μουσείο της
Θάσου στο Λιμένα, το λαογραφικό μουσείο στη Σκάλα Ποταμιάς, το μουσείο μοντέρνας

79

τέχνης «Πολύγνωτος Βαγής» στην Ποταμιά, το λαογραφικό μουσείο στα Λιμενάρια αλλά και
τα λαογραφικά μουσεία της Καλλιράχης και του Θεολόγου Θάσου.
Επίσης, αναφερεται ότι κάθε χρόνο κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, συμπεριλαμβάνεται
και ένας μεγάλος αριθμός από παραδοσιακά δρώμενα και πολιτιστικές εκδηλώσεις.
Θεατρικές παραστάσεις αρχαίου δράματος και κωμωδίας, κονσέρτα και συναυλίες, παιδικές
θεατρικές παραστάσεις, λαϊκές βραδιές ποίησης, μουσικής, τραγουδιού καθώς και εκθέσεις
φωτογραφίας, ζωγραφικής και άλλων καλών τεχνών. Επίσης, στη Θάσσο υλοποιούνται
εκδηλώσεις όπως ο Θασίτικος γάμος που γίνεται κάθε καλοκαίρι στο ορεινό χωριό του
Θεολόγου, η Γιορτή μελιού στα Λιμενάρια αλλά και στο Μελισσοκομικό Συνεταιρισμό στη
Σκάλα Πρίνου, οι Γαϊδουροδρομίες στη Σκάλα Ποταμιάς καθώς και στη Σκάλας Καλλιράχης
όπου γίνεται η Γιορτή της Σαρδέλας. Επισημαίνεται ότι καταβάλλονται σημαντικές
προσπάθειες από δημόσιους και από ιδιωτικούς φορείς γίνονται προς την κατεύθυνση
προσέλκυσης τουριστών, τόσο από το εξωτερικό όσο και από το εσωτερικό της χώρας. Όσων
αφορά ζητήματα διαμονής στο νησί οι τουρίστες μπορούν να διαμείνουν σε ξενοδοχεία από
5* έως και 1*, σε κάμπινγκ, σε ενοικιαζόμενα δωμάτια και διαμερίσματα.
Η ανάπτυξη της τουριστικής δραστηριότητας σε ένα νησί όπως είναι η Θάσος δεν θα
μπορούσε να μην επιφέρει κοινωνικές επιπτώσεις, οποίες είναι αρκετές και ποικίλλουν, αν
και δεν είναι μετρήσιμες, αλλά αποτελούν στοιχείο παρατήρησης. Κάποιες από αυτές τις
κοινωνικές επιπτώσεις είναι η επαφή διαφορετικές κουλτούρες, στις οποίες οι μόνιμοι
κάτοικοι προσαρμόζονται και μια δεύτερη θετική κοινωνική επίπτωση η δημιουργία θέσεων
εργασίας και η αύξηση του εισοδήματος των επαγγελματιών του νησιού. Περισσότερο
αναλυτικά μελετώνται οι επιπτώσεις της ανάπτυξης του τουρισμού στο νησί της Θάσου μέσα
από την πρωτογενή έρευνα ερωτηματολογίου που πραγματοποιήθηκε. Η διαδικασία
υλοποίησης της έρευνας συνοπτικά ήταν η δημιουργία ερωτηματολογίου το οποίο αποτέλεσε
το μέσο υλοποίησης της έρευνας και το οποίο βασίστηκε το άρθρο “THE SOCIAL
IMPACTS OF TOURISM”. Στη συνέχεια μοιράστηκε σε μόνιμους κατοίκους του νησιού της
Θάσου το οποίο και αποτέλεσε το μοναδικό κριτήριο επιλογής του δείγματος της έρευνας. Το
τελικό δείγμα της έρευνας αποτελείται από 150 τυχαία επιλεγμένους κατοίκους της Θάσου
από 10 τυχαία επιλεγμένα χωριά. Συγκεκριμένα οι ερωτώμενοι κλήθηκαν να απαντήσουν σε
ερωτήσεις πληροφοριακές αλλά και ειδικότερα για τις θετικές και αρνητικές κοινωνικές
επιπτώσεις του τουρισμού. Η ανάλυση που πραγματοποιήθηκε είναι η παραγοντική ανάλυση
όπου, για την εξαγωγή των παραγόντων εφαρμόστηκε η μέθοδος της Ανάλυσης Βασικών
Συνιστωσών (Principal Component Analysis) με Ορθογώνια Περιστροφή των αξόνων με τη
μέθοδο

Varimax,

για

τον

έλεγχο

της

Συνολικής

Δειγματικής

Καταλληλότητας

χρησιμοποιήθηκε το μέτρο K.M.O. (Kaiser- Mayer- Olkin), για περαιτέρω και πληρέστερη
εξέταση της καταλληλότητας των δεδομένων για παραγοντική ανάλυση, έγινε ο έλεγχος
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Σφαιρικότητας του Bartlett (Bartlett’s Test of Sphericity). Για τον έλεγχο της συνεισφοράς
των μεταβλητών, στο σχηματισμό των παραγόντων, ελέγχθηκαν οι φορτίσεις (loadings) τους.
Τα αποτελέσματα της ανάλυσης των δεδομένων που συλλέχτηκαν μέσω πρωτογενούς
έρευνας ερωτηματολογίου έδειξαν ότι η πλειοψηφία του ερευνητικού δείγματος είναι άνδρες,
ένα σχετικά μεγάλο ποσοστό των ερωτηθέντων (45%) κάλυπτε την ηλικία μεταξύ 18 έως 30
ετών και σημαντικό ποσοστό των ερωτώμενων έχουν λάβει μέση και ανώτερη εκπαίδευση. Η
παραγοντική ανάλυση που υλοποιήθηκε εξήγαγε έξι (6) παράγοντες: Πλεονεκτήματα
ανάπτυξης τουρισμού, Επιδράσεις ανάπτυξης τουρισμού, Μειονεκτήματα ανάπτυξης
τουρισμού, Αντίληψη για τον τουρισμό, Τουρισμός και Ευρύτερο Περιβάλλον και Τουρισμός
και Περιβάλλον. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι οι παράγοντες αυτοί αναφέρονται με σειρά
μεγαλύτερου ποσοστού ερμηνείας της συνολικής διακύμανσης. Περισσότερο αναλυτικά και
όσον αφορά τον πρώτο παράγοντα που εξήχθη ο οποίος συσχετίζεται με τα πλεονεκτήματα
ανάπτυξης τουρισμού και αποτελείται από δέκα (10) ερωτήματα δέχεται σημαντικές
φορτίσεις από τις μεταβλητές «Η περιοχή θα έπρεπε να προσελκύει περισσότερους
τουρίστες» και «Η περιοχή θα έπρεπε να γίνει συνηθέστερος τουριστικός προορισμός».
Η φόρτιση του παράγοντα με τις συγκεκριμένες μεταβλητές και η αξιοσημείωτη
διαφοροποίηση τους από αυτές είναι πολύ πιθανό να οφείλεται στην κοινή αντίληψη των
μόνιμων κατοίκων του νησιού της Θάσου, ότι οι ενέργειές αυτές θα βοηθήσουν την ανάπτυξη
του τουριστικού φαινομένου στην περιοχή και των θετικών συνεπειών που θα επιφέρει. Θα
πρέπει να τονιστεί ότι για τον παράγοντα «Πλεονεκτήματα ανάπτυξης τουρισμού» ο δείκτης
αξιοπιστίας Cronbach’s Alpha ανέρχεται σε 0,796 πράγμα που σημαίνει ότι ο βαθμός
αξιοπιστίας των μεταβλητών αυτών είναι ικανοποιητικός.
Ο δεύτερος παράγοντας που εξήχθη ο οποίος συσχετίζεται με τις επιδράσεις ανάπτυξης
του τουρισμού και αποτελείται από τέσσερα (4) ερωτήματα δέχεται σημαντικές φορτίσεις
από τις μεταβλητές «Ο τουρισμός αυξάνει τις τιμές των ακινήτων της περιοχής» και «Ο
τουρισμός αυξάνει την εγκληματικότητα της περιοχής». Η φόρτιση του παράγοντα με τις
συγκεκριμένες μεταβλητές και η διαφοροποίηση τους από τις υπόλοιπες μεταβλητές είναι
πολύ πιθανό να οφείλεται στην κοινή αντίληψη των μόνιμων κατοίκων του νησιού της
Θάσου, ότι η ανάπτυξη του τουρισμού αυξάνει τις τιμές των ακινήτων πιθανόν λόγω της
περισσότερο έντονης κυκλοφορίας του χρήματος, αλλά και η έξαρση φαινομένων βίας και
εγκληματικότητας γεγονός φυσιολογικό αφού αποδεδειγμένα σε περιόδους διακοπών
πληθαίνουν. Θα πρέπει να τονιστεί ότι για τον παράγοντα «Επιδράσεις ανάπτυξης
τουρισμού» ο δείκτης αξιοπιστίας Cronbach’s Alpha ανέρχεται σε 0,636 πράγμα που
σημαίνει ότι ο βαθμός αξιοπιστίας των μεταβλητών αυτών είναι ικανοποιητικός.
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Ο τρίτος παράγοντας που εξήχθη ο οποίος συσχετίζεται με τα μειονεκτήματα ανάπτυξης
του τουρισμού και αποτελείται από τρία (3) ερωτήματα δέχεται σημαντικές φορτίσεις από τη
μεταβλητή «Ο μακροπρόθεσμος σχεδιασμός για τον τουρισμό ελέγχει τις αρνητικές
επιδράσεις». Η φόρτιση του παράγοντα με τη συγκεκριμένη μεταβλητή και η διαφοροποίηση
της από τις υπόλοιπες μεταβλητές είναι πολύ πιθανό να οφείλεται στην κοινή αντίληψη των
μόνιμων κατοίκων του νησιού της Θάσου, ότι όταν υπάρχει πρόληψη τα αρνητικά φαινόμενα
τα οποία έχουν συνδυαστεί με την ανάπτυξη του τουριστικού φαινόμενου περιορίζονται
αισθητά. Αυτή η άποψη των ερωτώμενων προκύπτει αν σκεφτεί κανείς τα μέτρα ασφαλείας
ου λαμβάνονται για τον περιορισμό αυτών των φαινομένων. Θα πρέπει να τονιστεί ότι για
τον παράγοντα «Μειονεκτήματα ανάπτυξης τουρισμού» ο δείκτης αξιοπιστίας Cronbach’s
Alpha ανέρχεται σε 0,534 πράγμα που σημαίνει ότι ο βαθμός αξιοπιστίας των μεταβλητών
αυτών είναι καλός. Ο επόμενος παράγοντας «Αντίληψη για τον τουρισμό» αποτελείται από
μόνο μια μεταβλητή «Ο τουρισμός θα έπρεπε να παίζει ζωτικό ρόλο στο μέλλον της
περιοχής» που αποτελεί την άποψη των μόνιμων κατοίκων του νησιού και είναι απόλυτα
φυσιολογικό καθώς ο τουρισμός αποτελεί ίσως τον μοναδικό κλάδο στην Ελλάδα που
λειτουργεί με αναπτυσσόμενους ρυθμούς και εξισορροπεί τα οικονομικά του κράτους.
Ο πέμπτος παράγοντας που εξήχθη ο οποίος συσχετίζεται με τον τουρισμό και το
ευρύτερο περιβάλλον και αποτελείται από τρία (3) ερωτήματα ενώ δέχεται σημαντικές
φορτίσεις από τις μεταβλητές «Αυξάνοντας τον αριθμό των τουριστών βελτιώνεται η
οικονομία της περιοχής» και «Οι τουρίστες θα έπρεπε να πληρώνουν περισσότερα για τα
αξιοθέατα της περιοχής». Η φόρτιση του παράγοντα με τις συγκεκριμένες μεταβλητές και η
διαφοροποίηση τους από την Β.19 είναι πολύ πιθανό να οφείλεται στην κοινή αντίληψη των
μόνιμων κατοίκων του νησιού της Θάσου, τα αξιοθέατα της περιοχής έχουν ανεκτίμητη αξία
και για την προστασία τους αλλά και τη διατήρησή τους θα πρέπει να αυξηθεί η τιμή εισόδου
σε αυτά. Θα πρέπει να τονιστεί ότι για τον παράγοντα «Μειονεκτήματα ανάπτυξης
τουρισμού» ο δείκτης αξιοπιστίας Cronbach’s Alpha ανέρχεται σε 0,735 πράγμα που
σημαίνει ότι ο βαθμός αξιοπιστίας των μεταβλητών αυτών είναι ικανοποιητικός.
Ο έκτος και τελευταίος παράγοντας που εξήχθη ο οποίος συσχετίζεται με τα
περιβαλλοντικά μειονεκτήματα ανάπτυξης του τουρισμού και αποτελείται από τρία (3)
ερωτήματα δέχεται σημαντικές φορτίσεις από τη μεταβλητή «Ο τουρισμός μειώνει την
ποιότητα της ψυχαγωγίας μου». Η φόρτιση του παράγοντα με τη συγκεκριμένη μεταβλητή
και η διαφοροποίηση της από τις υπόλοιπες μεταβλητές είναι πολύ πιθανό να οφείλεται στην
κοινή αντίληψη των μόνιμων κατοίκων του νησιού της Θάσου, ο τουρισμός μπορεί να
μαζικοποιήσει» ακόμα και την διασκέδαση των ντόπιων, γεγονός το οποίο ενδέχεται να
ισχύει αν σκεφτεί κανείς το πλήθος τουριστών που φτάνουν στο νησί τους καλοκαιρινούς
μήνες. Θα πρέπει να τονιστεί ότι για τον παράγοντα «Τουρισμός και Περιβάλλον» ο δείκτης
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αξιοπιστίας Cronbach’s Alpha ανέρχεται σε 0,703 πράγμα που σημαίνει ότι ο βαθμός
αξιοπιστίας των μεταβλητών αυτών είναι ικανοποιητικός.
Επισημαίνεται ότι στο άρθρο το οποίο βασίστηκε η παρούσα έρευνα «Social impacts of
tourism - A case study of Bath, UK» διαπίστώθηκε ότι υπάρχει ελλειπής οργάνωση από την
τοπική κοινωνία και τους φορείς της για την πλήρη και οργανωμένη τουριστική ανάπτυξη.
Επίσης, στο άρθρο διατυπώθηκε η άποψη ότι ίσως η μελέτη έπρεπε να είναι περισσότερο
συγκεκριμένη και εξειδικευμένη. Όσων αφορά την έρευνα που υλοποιήθηκε στα πλαίσια
αυτής της πτυχιακής εργασίας εντοπιστήκαν σημαντικά προβλήματα τα οποία σχετίζονται με
την ανάπτυξη του τουρισμού στο νησί της Θάσου. Η Θάσος χαρακτηρίζεται από περιοχές οι
οποίες διακρίνονται για την εύκολη μετακίνηση των ανθρώπων. Συνεπώς προτείνεται η
μετακίνηση με τα πόδια στα επιθυμητά σημεία και η ελάττωση της χρήσης αυτοκίνητου, για
μετάβαση από τη μια περιοχή στην άλλη, ανά τακτά χρονικά διαστήματα, ώστε να μειωθούν
πιθανά κυκλοφοριακά προβλήματα. Η απασχόληση επιπλέον προσωπικού και τις
απογευματινές ώρες με σκοπό την καθαριότητα των δρόμων αλλά και την τοποθέτηση
ταμπελών σε πολλά και εμφανή σημεία του νησιού ενώ η πρόβλεψη για την προστασία του
περιβάλλοντος και την μη αλλοίωση του τρόπου ζωής των μόνιμων κατοίκων λόγω της
άφιξης τουριστών. Επίσης, προτείνεται η λήψη περισσότερων μέτρων κατά της
εγκληματικότητας η οποία όπως φάνηκε απασχολεί τους ντόπιους κάτοικους του νησιού. Οι
διαφοροοίηση των συμερασμάτων που προέκυψαν στις δυο έρευνες είναι πιθανό να
οφείλονται στις μετρήσεις με διαφορετικούς πληθυσμούς, στη νοοτροπία των δυο δειγμάτων
ή στην ορθή επιλογή των ερωτωμενων κάθε έρευνας.
Όπως κάθε ερευνητική προσπάθεια έτσι και η παρούσα παρουσιάζει ορισμένους
μεθοδολογικούς περιορισμούς. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι η παρούσα ερευνητική διαδικασία
ήρθε αντιμέτωπη με ορισμένους περιορισμούς. Ο πρώτος περιορισμός που εντοπίστηκε ήταν
η πλήρης κατανόηση από τους ερωτώμενους των ερωτήσεων του ερωτηματολογίου, ώστε οι
απαντήσεις ου θα δοθούν να είναι αξιόπιστες αληθινές και ακριβείς. Ένας δεύτερος
περιορισμός που υπήρξε κατά την ερευνητική διαδικασία ήταν ο βαθμός ανταπόκρισης του
δείγματος καθώς αρκετοί ήταν οι άνθρωποι που αν και επιλέχθηκαν αρνήθηκαν να
συμμετάσχουν στην έρευνα. Εν συνεχεία ο τρίτος περιορισμός που εντοπίστηκε κατά την
διαδικασία υλοποίησης της έρευνας ήταν η εύρεση του κατάλληλου αριθμού ανθρώπων για
τη συμμετοχή τους στην έρευνα και τέλος κατά τη συζήτηση σχετικά με την έρευνα
ερωτηματολογίου διαπιστώθηκε ότι οι απόψεις διίστανται γεγονός το οποίο θα μπορούσε να
έχει επηρεάσει την αξιοπιστία της έρευνας.
Τέλος, προτείνεται η συνέχιση της παρούσας έρευνας και πιο συγκεκριμένα η εξειδίκευσή
της με εστίαση σε συγκεκριμένα πολιτισμικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά που
83

επηρεάζονται από την ανάπτυξη του τουριστικού φαινομένου όπως έχει αποδείξει μέχρι
σήμερα η βιβλιογραφία. Μια τέτοια έρευνα θα μπορούσε να εντοπίσει και να μειώσει τις
πολλές αρνητικές συνέπειες και να προτείνει περισσότερο εξειδικευμένες λύσεις σε σύνθετα
προβλήματα που αντιμετωπίζουν τόποι υποδοχής τουριστών. Επίσης , η μελλοντική έρευνα
θα πρέπει να αποσκοπεί στη σύνδεση των στάσεων των κατοίκων αναφορικά με τις
στρατηγικές της χάραξης τουριστικής πολιτικής κατά τρόπο που μπορεί να αποτελέσει τη
βάση για τις πολιτικές με μειωμένες αρνητικές επιπτωσεις. Ολοκληρώνοντας την παρούσα
εργασία προτείνεται η επανάληψη της έρευνας αυτής ώστε να επιτευχθεί ο έλεγχος
αξιοπιστίας και αληθών αποτελεσμάτων και ως εκ τούτου να ισχυροποιηθούν οι θέσεις που
προέκυψαν.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
Α. Π ροσω πικά Σ τοιχεία

1. Φ ύλο: α. Άνδρας

β. Γυναίκα

2. Η λικία :

3. Εκπαίδευση:

Στοιχειώδης
Μέση
Ανώτερη/Ανώτατη

4. Μ ηνιαίο εισόδημα :

έως 600€
601€- 800€
801€-1000€
1001€-1500€
πάνω από 1500
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5.

Έ τη παρα μονή ς στον τόπο :

6.

Το επάγγελμά σας επηρεάζεται από τον το υ ρ ισ μ ό :

Θετικά

□

Αρνητικά

□

Δεν επηρεάζεται

□

Β. Κ οινω νικές Ε πιπτώ σεις Τουρισμού
1.Τα οφέλη από τον τουρισμ ό, για την π εριοχή , είναι περισσότερ α από τις αρνητικές
συνέπειές του

Διαφωνώ απόλυτα

Διαφωνώ

2

2.

3

Συμφωνώ απόλυτα

4

Ο τουρισμός βελτιώ νει την εμφάνιση τη ς περιοχής

Διαφωνώ απόλυτα

Διαφωνώ

Έχω ουδέτερη γνώμη

2

Συμφωνώ

3

Συμφωνώ απόλυτα

1-0

1

3.

Συμφωνώ

1-0

1

Έχω ουδέτερη γνώμη

4

Α υξάνοντας τον αριθμό τω ν τουρ ιστώ ν βελτιώ νεται η οικονομία τη ς περιοχής

Διαφωνώ απόλυτα

Διαφωνώ

2

Συμφωνώ

3

Συμφωνώ απόλυτα

ίΟ

1

Έχω ουδέτερη γνώμη

4

4.Ο τουρισμ ός αυξάνει τις ευκαιρίες για ψ υχα γω γία τω ν κατοίκω ν τ η ς π εριοχής

Διαφωνώ απόλυτα

2

Έχω ουδέτερη γνώμη

3

Συμφωνώ

4

Συμφωνώ απόλυτα

ίΟ

1

Διαφωνώ
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5. Η περιοχή θα έπρεπε να γίνει συνηθέστερος τουριστικός προορισμός
Διαφωνώ απόλυτα

2

Έχω ουδέτερη γνώμη

Συμφωνώ

3

Συμφωνώ απόλυτα

1-0

1

Διαφωνώ

4

6. Ο τουρισμός βελτιώ νει την π οιότη τα τη ς ζω ής τω ν κατοίκω ν τη ς περιοχής

Διαφωνώ απόλυτα

Διαφω

7.

2

Συμφωνώ

3

Συμφωνώ απόλυτα

1-0

1

Έχω ουδέτερη γνώμη

4

Η περιοχή θα έπρεπε να π ροσελκύει περισσότερ ους τουρ ίστες

Διαφωνώ απόλυτα Διαφωνώ

8.

2

Συμφωνώ

3

Συμφωνώ απόλυτα

ίΟ

1

Έχω ουδέτερη γνώμη

4

Ο μακροπρόθεσμ ος σχεδια σμός για τον τουρισμό ελέγχει τις αρνητικές επιδράσεις

Διαφωνώ απόλυτα

9.

2

Έχω ουδέτερη γνώμη

3

Συμφωνώ

Συμφωνώ απόλυτα

ίΟ

1

Διαφωνώ

4

Ο τουρισμός π α ρέχει καλές ευκαιρίες για δουλειά στους κατοίκους τη ς περιοχής

Διαφωνώ απόλυτα

10.

2

Έχω ουδέτερη γνώμη

3

Συμφωνώ

4

Συμφωνώ απόλυτα

ίΟ

1

Διαφωνώ

Ο τουρισμός θα έπρεπε να π αίζει ζω τικό ρόλο στο μέλλον τη ς περιοχής

Διαφωνώ απόλυτα

2

Έχω ουδέτερη γνώμη

3

Συμφωνώ

4

Συμφωνώ απόλυτα

ίΟ

1

Διαφωνώ
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11. Οι τοπικοί φορείς υποστηρίζουν τον τουρισμό της περιοχής
Διαφωνώ απόλυτα

12.

2

Έχω ουδέτερη γνώμη

Συμφωνώ

3

Συμφωνώ απόλυτα

1-0

1

Διαφωνώ

4

Μ πορώ προσω πικά να επηρεάσω τις αποφ άσεις για τον τουρισμό

Διαφωνώ απόλυτα

13.

2

Έχω ουδέτερη γνώμη

Συμφωνώ

3

Συμφωνώ απόλυτα

1-0

1

Διαφωνώ

4

Ό τα ν συζητώ με συμπολίτες, για θέματα σχετικά με τον τουρ ισμό, είμαι θετικός

Διαφωνώ απόλυτα

14.

2

Έχω ουδέτερη γνώμη

Συμφωνώ

3

Συμφωνώ απόλυτα

ίΟ

1

Διαφωνώ

4

Ο ι τουριστικές επιχειρήσεις επηρεάζονται π ολύ από τις π ολιτικές αποφάσεις

Διαφωνώ απόλυτα

15.

2

Έχω ουδέτερη γνώμη

Συμφωνώ

3

4

Συμφωνώ απόλυτα

ίΟ

1

Διαφωνώ

Η τοπική αρχή θα έπρεπε να π εριορίσει τον τουρισμό

Διαφωνώ απόλυτα

16.

2

3

Συμφωνώ

Συμφωνώ απόλυτα

4

ίΟ

1

Διαφωνώ Έχω ουδέτερη γνώμη

Η τοπική αρχή θα έπρεπε να ελέγχει τον τουρισμό

Διαφωνώ απόλυτα

2

Έχω ουδέτερη γνώμη

3

Συμφωνώ

4

Συμφωνώ απόλυτα

ίΟ

1

Διαφωνώ
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17. Ο τουρισμός έχει αρνητική επίπτωση στο περιβάλλον της περιοχής
Διαφωνώ απόλυτα

18.

Έχω ουδέτερη γνώμη

2

Συμφωνώ

3

Συμφωνώ απόλυτα

1-0

1

Διαφωνώ

4

Ο τουρισμός αυξάνει τους φόρους

Διαφωνώ απόλυτα

19.

2

Έχω ουδέτερη γνώμη

Συμφωνώ

3

Συμφωνώ απόλυτα

1-0

1

Διαφωνώ

4

Ο τουρισμός είναι η αιτία περισσότερ ω ν σκουπιδιώ ν στους δρόμους

Διαφωνώ απόλυτα

20.

2

Έχω ουδέτερη γνώμη

Συμφωνώ

3

Συμφωνώ απόλυτα

ίΟ

1

Διαφωνώ

4

Ο ι τουρίστες θα έπρεπε να π λη ρ ώ νουν περισσότερ α για τα αξιοθέατα τη ς περιοχής

Διαφωνώ απόλυτα

21.

2

Έχω ουδέτερη γνώμη

Συμφωνώ

3

4

Συμφωνώ απόλυτα

ίΟ

1

Διαφωνώ

Ο τουρισμός αυξάνει τις τιμ ές τω ν ακινήτω ν τη ς περιοχής

Διαφωνώ απόλυτα

22.

2

Έχω ουδέτερη γνώμη

Συμφωνώ

3

4

Συμφωνώ απόλυτα

ίΟ

1

Διαφωνώ

Ο τουρισμός μειώ νει τη ν π οιότη τα τη ς ψ υχα γω γίας μου

Διαφωνώ απόλυτα

2

Έχω ουδέτερη γνώμη

3

Συμφωνώ

4

Συμφωνώ απόλυτα

ίΟ

1

Διαφωνώ
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23. Ο τουρισμός αυξάνει την εγκληματικότητα της περιοχής
Διαφωνώ απόλυτα Διαφωνώ

2

3

Συμφωνώ

4

Συμφωνώ απόλυτα

1-0

1

Έχω ουδέτερη γνώμη

24. Ο τουρισμός δυσχερα ίνει την κυκλοφ ορία τη ς περιοχής

Διαφωνώ απόλυτα

1

Διαφωνώ

2

Έχω ουδέτερη γνώμη

3

Συμφωνώ

4

Συμφωνώ απόλυτα

5
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ΠΙΝΑΚΑΣ: ΒΑΘΜΟΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΕΡΩΤΗΘΕΝΤΩΝ
Πίνακας: ΒΑΘΜΟΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΕΡΩΤΗΘΕΝΤΩΝ (σε ποσοστά %)
Α /Α

Ε ΡΩ Τ Η Σ Η

ΔΙΑ Φ Ω Ν Ω

Δ ΙΑ Φ Ω Ν Ω

ΑΠΟΛΥΤΑ

Ε ΙΜ Α Ι

ΣΥΜ ΦΩΝ

ΣΥΜ Φ

Ο ΥΔΕΤΕΡΟΣ/

Ω

ΩΝΩ

Η

Μ ΙΝ

MΑX

Μ ΕΑΝ

ΑΠΟΛΥ
ΤΑ

1

Τα οφέλη από τον

2

6,7

18

38,7

34,7

1.00

5.00

3.9733

3,3

8

13,3

46,7

28,7

1.00

5.00

3.8933

0

5,3

12

36

46,7

2.00

5.00

4.2400

4

10

20,7

40,7

24,7

1.00

5.00

3.7200

0,7

0

8

28

63,3

1.00

5.00

4.5333

14

36

25,3

18,7

1.00

5.00

3.3667

2

7,3

31,3

59,3

2.00

5.00

4.4800

τουρισμό, για την
περιοχή, είναι
περισσότερα από
τις αρνητικές
συνέπειές του
2

Ο τουρισμός
βελτιώνει την
εμφάνιση της
περιοχής

3

Αυξάνοντας τον
αριθμό των
τουριστών
βελτιώνεται η
οικονομία της
περιοχής

4

Ο τουρισμός
αυξάνει τις
ευκαιρίες για
ψυχαγωγία των
κατοίκων της
περιοχής

5

Η περιοχή θα
έπρεπε να γίνει
συνηθέστερος
τουριστικός
προορισμός

6

Ο τουρισμός

6

βελτιώνει την
ποιότητα της ζωής
των κατοίκων της
περιοχής
7

Η περιοχή θα

0

έπρεπε να
προσελκύει
περισσότερους
τουρίστες
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8

Ο

0,7

2,7

11,3

36

49,3

1.00

5.00

4.3067

0

0,7

5,3

44,7

49,3

2.00

5.00

4.4267

1,3

2

13,3

56,7

26,7

1.00

5.00

4.0533

5,3

10

28

41,3

15,3

1.00

5.00

3.5133

8,7

13,3

40

28

10

1.00

5.00

3.1733

0

1,3

14

46,7

38

2.00

5.00

4.2133

0

4,7

24

40,7

30,7

2.00

5.00

3.9733

32

38

18,7

8

3,3

1.00

5.00

2.1267

13,3

20

21,3

26,7

18,7

1.00

5.00

3.1733

μακροπρόθεσμος
σχεδιασμός για
τον τουρισμό
ελέγχει τις
αρνητικές
επιδράσεις
9

Ο τουρισμός
παρέχει καλές
ευκαιρίες για
δουλειά στους
κατοίκους της
περιοχής

10

Ο τουρισμός θα
έπρεπε να παίζει
ζωτικό ρόλο στο
μέλλον της
περιοχής

11

Οι τοπικοί φορείς
υποστηρίζουν τον
τουρισμό της
περιοχής

12

Μπορώ
προσωπικά να
επηρεάσω τις
αποφάσεις για τον
τουρισμό

13

Όταν συζητώ με
συμπολίτες, για
θέματα σχετικά με
τον τουρισμό,
είμαι θετικός

14

Οι τουριστικές
επιχειρήσεις
επηρεάζονται
πολύ από τις
πολιτικές
αποφάσεις

15

Η τοπική αρχή θα
έπρεπε να
περιορίσει τον
τουρισμό

16

Η τοπική αρχή θα
έπρεπε να ελέγχει
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τον τουρισμό
17

Ο τουρισμός έχει

7,3

15,3

26,7

36

14,7

1.00

5.00

3.3533

10,7

31,3

31,3

19,3

7,3

1.00

5.00

2.8133

4,7

12,7

21,3

47,3

14

1.00

5.00

3.5333

24

34,7

28

8

5,3

1.00

5.00

2.3600

2

0,7

11,3

43,3

42,7

1.00

5.00

4.2400

20

39,3

28,7

10

2

1.00

5.00

2.3467

7,3

18,7

20,7

39,3

14

1.00

5.00

3.3400

2,7

9,3

2,7

42

43,3

1.00

5.00

4.1400

αρνητική
επίπτωση στο
περιβάλλον της
περιοχής
18

Ο τουρισμός
αυξάνει τους
φόρους

19

Ο τουρισμός είναι
η αιτία
περισσότερων
σκουπιδιών στους
δρόμους

20

Οι τουρίστες θα
έπρεπε να
πληρώνουν
περισσότερα για
τα αξιοθέατα της
περιοχής

21

Ο τουρισμός
αυξάνει τις τιμές
των ακινήτων της
περιοχής

22

Ο τουρισμός
μειώνει την
ποιότητα της
ψυχαγωγίας μου

23

Ο τουρισμός
αυξάνει την
εγκληματικότητα
της περιοχής

24

Ο τουρισμός
δυσχεραίνει την
κυκλοφορία της
περιοχής
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