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Ο ΤΟυρισμΟσ σήμερα: ΓιαΤι ειναι ενα παΓκΟσμιΟ φαινΟμενΟ πΟυ αΓκαλιαζει Ολή μασ Τή ζωή;

Ο τουρισμός σήμερα
Γιατί είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο που 
αγκαλιάζει όλη μας τη ζωή;

Μαθησιακοί στόχοι

Αυτό το κεφάλαιο παρέχει μια επισκόπηση του τουρισμού ως αντικειμένου 
μελέτης και μετά την ανάγνωση του κεφαλαίου θα πρέπει να είστε σε θέση 
να κατανοήσετε:

•• γιατί ο τουρισμός έχει αναδυθεί ως μια πολύ σημαντική δραστηριότητα 
αναψυχής

•• πώς ο τουρισμός μπορεί να οριστεί ως μια ανθρώπινη δραστηριότητα
•• πώς να κάνετε τη διάκριση μεταξύ εγχώριου και διεθνούς τουρισμού
•• γιατί πρέπει να γίνονται μετρήσεις στον τουρισμό και ποια η σημασία  

της στατιστικής στον τουρισμό
•• την κλίμακα και τη σημασία του τουρισμού σε παγκόσμιο επίπεδο,  

καθώς και κάποιους λόγους για τη μεγέθυνσή του
•• γιατί ο τουρισμός είναι μια δραστηριότητα που είναι δύσκολα 

διαχειρίσιμη.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  1

Εισαγωγή

Η νέα χιλιετία έγινε μάρτυρας της συνεχόμενης αύξησης του ενδιαφέροντος για τον τρόπο 
με τον οποίο περνούν οι άνθρωποι τον ελεύθερο χρόνο τους και τον χρόνο στον οποίο δεν 
δουλεύουν. Ορισμένοι συγγραφείς έχουν ισχυριστεί μέχρι και ότι ο ελεύθερος χρόνος –ο 
τρόπος που τον χρησιμοποιούμε και η σημασία που έχει για τα άτομα και τις οικογένειες– 
είναι αυτός που καθορίζει τις ζωές μας, ως επίκεντρο για δραστηριότητες εκτός εργασίας. 
Αυτό αντικατοπτρίζει ένα αυξανόμενο ενδιαφέρον στο τι καταναλώνει ο κόσμος σε αυτές τις 
περιόδους μη εργασίας, ιδιαιτέρως σε εκείνες τις στιγμές που είναι αφιερωμένες στα ταξίδια 
και στις διακοπές οι οποίες είναι πιο συγκεντρωμένες περίοδοι ελεύθερου χρόνου. Αυτό το 
ενδιαφέρον γίνεται ένα παγκόσμιο φαινόμενο γνωστό ως «τουρισμός»: η χρήση αυτού του 
ελεύθερου χρόνου για να επισκεφτούμε διαφορετικά μέρη, προορισμούς και περιοχές που 
συχνά (αλλά όχι αποκλειστικά) κατέχουν εξέχουσα θέση στις διακοπές και στα ταξίδια στα 
οποία συμμετέχει ο κόσμος. Το Παγκόσμιο Συμβούλιο Ταξιδιών και Τουρισμού (World Trav-
el and Tourism Council, WTTC) υπολογίζει ότι τα ταξίδια και ο τουρισμός ως οικονομική 
δραστηριότητα παράγουν περίπου 8,3 τρισεκατομμύρια αμερικανικά δολάρια. Σε παγκόσμια 
κλίμακα, τα ταξίδια και ο τουρισμός στηρίζουν περίπου 1 στις 10 θέσεις εργασίας παγκοσμίως 
και παράγουν το 10,4% του παγκόσμιου ΑΕΠ. Η αυξανόμενη σπουδαιότητα του τουρισμού 
σύμφωνα με το WTTC βρίσκεται στη συνεισφορά του στη δημιουργία νέων θέσεων εργα-
σίας παγκοσμίως, η οποία εκτιμάται ότι είναι το 20% όλων των νέων θέσεων εργασίας που 
δημιουργούνται.

Συνεπώς, η αυξανόμενη διεθνής σπουδαιότητα του τουρισμού μπορεί να εξηγηθεί με πολ-
λούς τρόπους. Σε ένα εισαγωγικό κείμενο όπως αυτό, είναι σημαντικό να τονίσουμε από την 
αρχή τους ακόλουθους τύπους παραγόντων και διαδικασιών ώστε να απεικονίσουμε τους 
λόγους για τους οποίους ο τουρισμός έχει λάβει σημαντικό ρόλο όχι μόνο στη ζωή μας, αλλά 
και παγκοσμίως:

•• ο τουρισμός είναι μια προαιρετική δραστηριότητα (οι άνθρωποι δεν είναι υποχρεωμένοι 
να κάνουν τουρισμό ως μια βασική ανάγκη επιβίωσης, σε αντίθεση με την κατανάλωση 
τροφής και νερού)

•• η σπουδαιότητα του τουρισμού συνεχώς αυξάνεται σε παγκόσμια κλίμακα, με ποσοστά 
αύξησης μεγαλύτερα από το ποσοστό οικονομικής ανάπτυξης για πολλές χώρες

•• πολλές κυβερνήσεις βλέπουν τον τουρισμό ως προσφορά νέων ευκαιριών απασχόλησης 
σε έναν αναπτυσσόμενο τομέα που εστιάζει στους κλάδους εξυπηρέτησης, και που 
μπορεί να βοηθήσει στην ανάπτυξη και στον εκσυγχρονισμό της οικονομίας

•• ο τουρισμός ολοένα περισσότερο συνδέεται με θέματα ποιότητας ζωής, καθώς προσφέ-
ρει στους ανθρώπους την ευκαιρία να κάνουν ένα διάλειμμα από την πολυπλοκότητα 
και τα άγχη της καθημερινής ζωής και εργασίας – παρέχει το πλαίσιο για ξεκούραση, 
χαλάρωση και μια ευκαιρία να κάνουν κάτι διαφορετικό. Όλο αυτό συνδέεται ολοένα 
περισσότερο με την έννοια της ευημερίας και τον τρόπο με τον οποίο οι διακοπές 
βοηθούν στη χαλάρωση, στην ανάληψη δυνάμεων και στους προσωπικούς στόχους 
έξω από την εργασία

•• ο τουρισμός αντιμετωπίζεται ως ένα βασικό δικαίωμα στις ανεπτυγμένες, δυτικοποιημένες 
και βιομηχανοποιημένες χώρες και είναι κατοχυρωμένος στη νομοθεσία που αφορά στα 
δικαιώματα αργιών – ως αποτέλεσμα, πολλοί συνδέουν το δικαίωμα στην αργία με το 
δικαίωμα να ταξιδέψουν στις διακοπές

•• σε ορισμένες λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες, ο τουρισμός υποστηρίζεται ως μια πιθανή 
λύση για τη φτώχεια (περιγράφεται ως τουρισμός «pro-poor»)
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•• οι διακοπές είναι ένα χαρακτηριστικό στοιχείο της μη εργασίας για πολλούς εργαζόμενους
•• τα ταξίδια παγκοσμίως γίνονται ολοένα πιο προσβάσιμα στον ανεπτυγμένο κόσμο για 

όλες τις τάξεις των ανθρώπων, με την άνοδο των αεροπορικών εταιρειών χαμηλού 
κόστους και με τα ταξίδια με μειωμένες τιμές να τροφοδοτούν ένα νέο κύμα ζήτησης 
για τουρισμό στη νέα χιλιετία. Πιθανώς αυτό είναι επανάληψη της εξέλιξης της ζή-
τησης κατά τις δεκαετίες του 1960 και του 1970 για νέες δημοφιλείς μορφές μαζικού 
τουρισμού. Μεγάλο μέρος αυτής της παλαιότερης αύξησης τροφοδοτήθηκε από την 
πρόσβαση σε φθηνές μεταφορές (δηλαδή, το αυτοκίνητο και τα αεροπορικά ταξίδια) 
κι αυτό παρείχε νέες ευκαιρίες αναψυχής στον δυτικό κόσμο και, πιο πρόσφατα, στον 
αναπτυσσόμενο κόσμο και στις προσφάτως βιομηχανοποιημένες χώρες

•• η καταναλωτική δαπάνη για υπηρεσίες διακριτικής ευχέρειας όπως τα ταξίδια και ο του-
ρισμός θεωρούνται ως ένα λιγότερο ακριβό αγαθό για τους οικιακούς προϋπολογισμούς. 
Επίσης, είναι πολύ πιο εύκολο πλέον να χρηματοδοτηθεί ο τουρισμός με τη γοργή 
άνοδο της δαπάνης με πιστωτικές κάρτες στις ανεπτυγμένες χώρες, αυξάνοντας τις 
δυνατότητες για ταξίδια και συμμετοχή στον τουρισμό

•• τεχνολογίες όπως το Διαδίκτυο και η αυξανόμενη σπουδαιότητα των μέσων κοινωνικής 
δικτύωσης έχουν διευκολύνει την αναζήτηση και τις κρατήσεις για ταξίδια και έκαναν 
προσβάσιμα τα ταξίδια σε μια γενιά με ψηφιακή αγωγή που δεν είναι απαραίτητο να 
πάει σε φυσικό ταξιδιωτικό πρακτορείο για να κλείσει τις ετήσιες διακοπές της. Αυτού 
του είδους η τεχνολογία ανοίγει τώρα πολλές πιθανότητες για εθνικά και διεθνή ταξίδια 
με το πάτημα ενός κουμπιού στο ποντίκι και τη δυνατότητα να γίνεται το check-in 
για μια πτήση μέσω κινητού τηλεφώνου. Η τεχνολογία, επίσης, βελτιώνει τον τρόπο 
με τον οποίο προωθείται, δημιουργείται, «καταναλώνεται» και αυτομάτως μοιράζεται 
η ταξιδιωτική εμπειρία.

Είναι προφανές ότι ο τουρισμός γίνεται επίσης μια πανίσχυρη διαδικασία που επηρεάζει όλα 
τα μέρη της υδρογείου. Όχι μόνο έχει υιοθετηθεί από διάφορους ανθρώπους ως μια νέα τάση, 
ως ένα χαρακτηριστικό ή ένα καθοριστικό στοιχείο της ανθρώπινης ζωής, αλλά είναι και μια 
δραστηριότητα στην οποία μπορούν πλέον να συμμετέχουν και οι μάζες (ανάλογα με την 
πρόσβασή τους σε μορφές δαπάνης διακριτικής ευχέρειας). Αυτή η προαιρετική δραστηριότητα 
αποτελεί μέρος των ευρύτερων μεταπολεμικών αλλαγών στη δυτική κοινωνία με την άνοδο 
του διαθέσιμου εισοδήματος και της δαπάνης σε καταναλωτικά αγαθά και υπηρεσίες. Από τη 
δεκαετία του 1990, αυτές οι αλλαγές έχουν επεκταθεί και σε μη δυτικά έθνη. Παρ’ όλα αυτά 
ο τουρισμός δεν είναι απλώς ένα μεταπολεμικό φαινόμενο, καθώς οι ρίζες του εντοπίζονται 
βαθιά μέσα στον χρόνο, όπως παρουσιάζεται στην Επιπλέον ανάγνωση στο Διαδίκτυο 1. Αυτό 
τονίζει πόσο σημαντικός ήταν ο τουρισμός στις παλαιότερες κοινωνίες, καθώς και τις ιστορικές 
διεργασίες συνέχειας και αλλαγής που βοηθούν να κατανοήσουμε την εξέλιξη του τουρισμού 
μέσα στο βιβλίο. Το πρώτο μεγάλο κύμα αύξησης της καταναλωτικής δαπάνης αφορούσε 
στην ιδιοκτησία κατοικίας, μετά την ιδιοκτησία αυτοκινήτου και μετά την πρόσβαση στον 
τουρισμό και σε διεθνή ταξίδια. Μάλιστα, τα διεθνή ταξίδια (και τα εγχώρια ταξίδια, δηλαδή 
μέσα στην ίδια χώρα) είναι ένα χαρακτηριστικό στοιχείο της καταναλωτικής κοινωνίας. Ενώ 
το αυτοκίνητο έδωσε σε περισσότερους ανθρώπους πρόσβαση στον τουρισμό και σε ευκαιρίες 
αναψυχής μέσα στην ίδια τους τη χώρα, οι μειώσεις στην τιμή των αεροπορικών εισιτηρίων 
έκαναν ευρέως διαθέσιμα τα διεθνή ταξίδια και τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τουρισμού. Για 
παράδειγμα, ο αριθμός αεροπορικών ταξιδιωτών στο Ηνωμένο Βασίλειο αναμένεται να αυξηθεί 
στα 475 εκατομμύρια μέχρι το 2030. Κι αυτό έχει το περιβαλλοντικό του τίμημα.



Ο ΤΟυρισμΟσ σήμερα: ΓιαΤι ειναι ενα παΓκΟσμιΟ φαινΟμενΟ πΟυ αΓκαλιαζει Ολή μασ Τή ζωή;

4

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  1

Ταξίδια και βιωσιμότητα

Υπάρχει αυξανόμενη παγκόσμια ανησυχία για τη δυνατότητα του περιβάλλοντος και των 
πόρων της Γης να συντηρήσουν τη συνεχόμενη επέκταση της οικονομικής δραστηριότητας, 
συμπεριλαμβανομένου του τουρισμού. Ενώ οι επιστήμονες έχουν υποδείξει αυτές τις ανησυχίες 
από τη δεκαετία του 1960, αυτά τα περιβαλλοντικά ζητήματα μόλις άρχισαν να διεισδύουν 
πραγματικά στη σκέψη των κυβερνήσεων και των ανθρώπων μετά την αύξηση της ανησυχίας 
παγκοσμίως για την κλιματική αλλαγή, με τη διεθνή Συνθήκη του Κιότο να αποζητά την αντι-
μετώπιση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και τη Σύμβαση της Στοκχόλμης το 2013 με 
παρόμοιους στόχους. Ο τουρισμός βρίσκεται στο επίκεντρο αυτών των ανησυχιών, διότι τα 
ταξίδια για λόγους αναψυχής δεν αποτελούν βασική ανάγκη και συμβάλλουν στις εκπομπές 
διοξειδίου του άνθρακα μέσα από την κατανάλωση ορυκτών καυσίμων που χρησιμοποιούνται 
για τη μεταφορά των ανθρώπων που κάνουν διακοπές στον προορισμό τους και στο κατάλυμά 
τους. Οι μεταφορές προκαλούν περίπου το 75% των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα που 
παράγονται από τον τουρισμό, με τις αερομεταφορές να είναι υπεύθυνες για περίπου το 40% 
αυτών των εκπομπών. Η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης στις μεταφορές αναμένεται 

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ 1.1
ΟΙ ΜΑΛΔΙΒΕΣ, Ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΑΛΛΑΓΗ ΤΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ  
ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ

Η κλιματική αλλαγή έχει γίνει ένα κυρίαρχο θέμα στην ανάλυση του μέλλοντος για τα 
μικρά νησιωτικά έθνη τα οποία βρίσκονται λίγο πάνω από ένα μέτρο πάνω από το επί-
πεδο της θάλασσας. Αυτό έχει γίνει σημαντικό πρόβλημα για τις νησιωτικές κυβερνήσεις 
όταν η ταχύτητα της αλλαγής του επιπέδου της θάλασσας συνδυάζεται με τις φυσικές 
αλλαγές στο επίπεδο της ξηράς που βυθίζεται με ταχύτητα περίπου λιγότερο από ένα 
εκατοστό τον χρόνο. Αυτό σημαίνει, ωστόσο, ότι σε λιγότερο από 100 χρόνια ορισμένα 
νησιωτικά έθνη, όπως οι Μαλδίβες, μπορεί να έχουν πλημμυρίσει και συνεπώς να μην 
είναι κατοικήσιμα. Οι Μαλδίβες είναι μια χώρα που αποτελείται από ένα σύνολο από 
1.200 μικρά νησιά (198 εκ των οποίων είναι κατοικημένα) και εξαρτάται από τον του-
ρισμό ως τη βασική πηγή εξωτερικών κερδών, αντιστοιχώντας σε πάνω από το 28% του 
ΑΕΠ και σχεδόν στο 60% των εισπράξεων από το εξωτερικό. Η εξάρτηση από τον τουρισμό 
σημαίνει ότι οι 600.000 διεθνείς επισκέπτες της χώρας κάθε χρόνο είναι μια βασική 
πηγή εισοδήματος για την οικονομία της χώρας και, εάν τυχόν η κλιματική αλλαγή σε 
συνδυασμό με την άνοδο της στάθμης της θάλασσας επισπεύσει τον ρυθμό της αλλαγής, 
ο κλάδος του τουρισμού της χώρας θα μπορούσε να εξαλειφθεί πλήρως. Συνεπώς, παρά 
τη φυσική ομορφιά της χώρας και τα 80 τουριστικά θέρετρα που βρίσκονται σε 80 δια-
φορετικές ατόλλες (δηλαδή, μικρά νησιά που βρίσκονται πάνω ακριβώς από το επίπεδο 
της θάλασσας), η ανταγωνιστικότητά της ως προορισμού μπορεί κάλλιστα να απειληθεί 
από τις αλλαγές στο φυσικό περιβάλλον. Για την αντιμετώπιση αυτών των απειλών, η 
πρωτεύουσα Μαλέ έχει χτίσει ένα τείχος στη θάλασσα ύψους 3 μέτρων για ένα μόνο νησί, 
ενώ τα υπόλοιπα νησιά στις Μαλδίβες πλήττονται από περιοδικές πλημμύρες. Παρά τις 
μεγάλες αυτές προκλήσεις, η κυβέρνηση της χώρας επιδιώκει να αμβλύνει τον χειρότερο 
αντίκτυπο της κλιματικής αλλαγής. Οι πόροι της, ωστόσο, είναι πολύ περιορισμένοι και 
το μέγεθος του προβλήματος τεράστιο. Είναι μια ιστορία που μπορεί να επαναληφθεί 
σε πολλά αρχιπελάγη σε όλον τον Νότιο Ειρηνικό όπου η κλιματική αλλαγή μπορεί να 
επιταχύνει τον ρυθμό ανόδου της στάθμης της θάλασσας, θέτοντας τον βιοπορισμό και 
ολόκληρο τον προορισμό σε κίνδυνο για το μέλλον.
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ότι μπορεί να δημιουργήσει μια μείωση κατά 32% στις εκπομπές ανά χιλιόμετρο ανά επιβάτη 
μεταξύ του 2005 και του 2035. Ωστόσο, η ποσότητα των εκπομπών ποικίλλει ανάλογα με τον 
τρόπο μεταφοράς που χρησιμοποιείται, με τα ταξίδια μεγάλων αποστάσεων να συμβάλλουν 
περισσότερο στις υψηλές εκπομπές.

Το ζήτημα των τουριστικών ταξιδιών και της παγκόσμιας περιβαλλοντικής επίδρασής τους 
μέσω της μόλυνσης είναι ακανθώδες, εφόσον ο τουρισμός έχει διεθνή σπουδαιότητα και παίζει 
σημαντικό ρόλο στην κοινωνία, όπως έχουμε ήδη δει. Υπάρχει μια σχεδόν ομόφωνη απρο-
θυμία εκ μέρους των νομοθετών των κυβερνήσεων να περιορίσουν ευθέως ή να μειώσουν τα 
τουριστικά ταξίδια, λόγω της οικονομικής τους επίδρασης στις περιοχές-προορισμούς. Κατά 
συνέπεια, πολλές κυβερνήσεις προτιμούν να υιοθετούν τις πολιτικά αποδεκτές και εύπεπτες 
στρατηγικές προσαρμογής – επιδιώκοντας να προσαρμόσουν την ανθρώπινη συμπεριφορά 
και τους προορισμούς στα αποτελέσματα της κλιματικής αλλαγής (βλ. Μελέτη περίπτωσης 
1.1). Πολλοί άνθρωποι παραδέχονται ανοιχτά ότι στηρίζουν τις «πράσινες» και «βιώσιμες» 
αρχές, αλλά είναι απρόθυμοι να θυσιάσουν τις ετήσιες ή τις επιπλέον διακοπές τους για να 
μειώσουν τις εκπομπές άνθρακα. Ομοίως, λίγοι είναι διατεθειμένοι να θυσιάσουν ένα ταξίδι στο 
εξωτερικό για να κάνουν εγχώριες διακοπές, που εκπέμπουν λιγότερο άνθρακα και μολύνουν 

Πίνακας 1.1 Βασικές μελέτες πάνω στον τουρισμό και τη βιωσιμότητα

Ο τουρισμός και η δυνατότητά του να είναι μια βιώσιμη δραστηριότητα έχουν γίνει γοργά 
αναπτυσσόμενοι τομείς έρευνας από τη δεκαετία του 1990. Οι κατευθυντήριες αρχές  
του βιώσιμου τουρισμού βασίζονται στη διαχείριση των πόρων, του περιβάλλοντος, 
της οικονομίας και της κοινωνίας/κουλτούρας μακροπρόθεσμα ώστε να μην 
διακινδυνεύσουν ή να πληγούν από την τουριστική ανάπτυξη. Υπάρχουν αρκετές 
σημαντικές μελέτες που παρέχουν μια πολύ ευρεία επισκόπηση της εξέλιξης του θέματος:

 • Krippendorf, J. (1987) The Holiday-Makers. Oxford: Butterworth-Heinemann.

Αυτή η μελέτη-σταθμός αμφισβήτησε την αναγκαιότητα των μακρινών ταξιδιών 
και τόνισε τον αντίκτυπο του τουρισμού, συμπεριλαμβανομένης της ζημιάς που 
προκαλεί στο περιβάλλον.

 • Connell, J. and Page, S. J. (eds) (2008) Critical Concepts in sustainable Tourism, Vols 1−4. 
London: Routledge.

Αυτή η εκτενής ανάλυση των μελετών-σταθμών που δημοσιεύθηκαν πάνω στον 
βιώσιμο τουρισμό χαρτογραφεί την εξέλιξη της έρευνας σε αυτό το πεδίο και 
καθοδηγεί τον αναγνώστη μέσα σε 40 χρόνια έρευνας στον χώρο.

 • Mowforth, M. and Munt, I. (2008) Tourism and Sustainability: Development, Globalization 
and New Tourism in the Third World. London: Routledge.

Πρόκειται για μια περίπλοκη αλλά καίριας σημασίας ανάλυση της συζήτησης για 
τη βιωσιμότητα, η οποία αμφισβητεί τον τρέχοντα τρόπο σκέψης και πολλές από 
τις συμβατικές ιδέες ότι ο τουρισμός μπορεί εύκολα να μετατραπεί σε μια βιώσιμη 
δραστηριότητα, ιδίως σε λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες.

 • UNWTO/UNEP (2005) Making Tourism More Sustainable, A Guide for Policy-Makers. 
Madrid: UNWTO.

Αυτή η αναφορά σκιαγραφεί πολλές από τις αρχές που μπορούν να αξιοποιηθούν 
σε μια προσπάθεια να γίνει πιο βιώσιμος ο τουρισμός.


