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ΔΙΑΓΩΓΗ
χκθσλα κε πξφζθαηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηνλ επξσπατθφ αιιά
θαη δηεζλή ρψξν, έλαο κεγάινο αξηζκφο, ν νπνίνο αγγίδεη ηνπο 214 εθαηνκκχξηα
αλζξψπνπο αλά ηνλ θφζκν έρνπλ κεηαλαζηεχζεη ζε άιιε ρψξα απφ απηήλ ηεο θαηαγσγήο
ηνπο, νη πεξηζζφηεξνη εθ ησλ νπνίσλ πξνζδνθψληαο γηα έλα θαιχηεξν βηνηηθφ επίπεδν.
ε επξσπατθφ επίπεδν, νη αλαιχζεηο πνπ πξνέθπςαλ γηα ην έηνο 2010 ην 6,5% ηνπ
πιεζπζκνχ ηεο Δ.Δ. είλαη κεηαλάζηεο (32,4 εθ.), ελψ ην 4% πξνέξρνληαη απφ ρψξεο
εθηφο Δ.Δ. θαη θπξίσο ηξίηεο ρψξεο. ηε ρψξα καο, ζχκθσλα κε ην ΤΠΔ (9/2011), ν
αξηζκφο ησλ κεηαλαζηψλ πνπ εηζέξρνληαη λφκηκα ππνινγίδεηαη ζηνπο 621.178, ελψ
απηψλ πνπ κπαίλνπλ ζηε ρψξα παξάλνκα εθηηκάηαη ζηνπο 450.000 θαηά πξνζέγγηζε.
Δπηπιένλ, ππάξρνπλ πεξίπνπ 162.587 λφκηκνη κεηαλάζηεο, είηε νκνγελείο απφ ηελ
Αιβαλία ή ρψξεο ηεο πξψελ ΔΓ κε ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο, είηε νκνγελείο απφ άιιεο
ρψξεο. πλνιηθά ν αξηζκφο ησλ λφκηκσλ εγγεγξακκέλσλ κεηαλαζηψλ αλέξρεηαη πεξίπνπ
ζηνπο 800.000 (Βαξνπμή & αξξήο, 2012: 18).
Σν πξνζθπγηθφ - κεηαλαζηεπηηθφ πξφβιεκα θάλεθε ζηηο αξρέο ηνπ 2016 λα
απνηειεί κεγάιν δηαρεηξηζηηθφ πξφβιεκα κε πνιιαπιέο παξακέηξνπο θαη αξλεηηθέο
επηπηψζεηο γηα ηελ Δπξψπε θαη, ηδηαίηεξα, γηα ηελ Διιάδα θαη ηελ Ηηαιία. Χζηφζν,
πεξηνξίζηεθε νπζηαζηηθά ζηε ζπλέρεηα, έζησ θαη κε ηε ρξήζε Πξφρεηξσλ, δηαθνξεηηθψλ
αζπληφληζησλ δξάζεσλ ζε πνιηηηθφ επίπεδν εθαξκνγψλ θαη δξάζεσλ κεηαμχ ησλ κειψλ
ηεο ΔΔ, φπσο, π.ρ., ην θιείζηκν ζπλφξσλ ησλ ρσξψλ πνπ ζπλνξεχνπλ κε ηηο ρψξεο
εηζφδνπ ησλ πξνζθχγσλ ή ησλ κεηαλαζηψλ ζηελ Δπξψπε, ε ζπκθσλία ηεο Δπξσπατθήο
Έλσζεο κε ηελ Σνπξθία, θ.ά..
ηελ πεξίπησζε ηεο Διιάδαο, ε θνξχθσζε ηεο πξνζθπγηθήο θξίζεο ζπλέπεζε κε ηελ
θνξχθσζε ηεο νηθνλνκηθήο θαη πνιηηηθήο θξίζεο ηεο ρψξαο ην θαινθαίξη ηνπ 2015. Ζ
αζξνηζηηθή απηή «επηβάξπλζε» ηεο ρψξαο πεξίπιεμε πεξαηηέξσ ηελ θαηάζηαζε κε
απνηέιεζκα λα κελ κπνξεί λα εθηηκεζεί ε «θαζαξή» βξαρπρξφληα επίπησζε ηεο
πξνζθπγηθήο θξίζεο.
Οη πξνζθπγηθέο/κεηαλαζηεπηηθέο ξνέο πνπ θαηεπζχλζεθαλ πξνο ηελ ρψξα καο ζηελ
δηάξθεηα ηεο πξνζθπγηθήο θξίζεο είραλ θαηά θχξην ιφγν σο πξννξηζκφ ηα ζεκεία ηεο
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ειιεληθήο επηθξάηεηαο πνπ βξίζθνληαλ πιεζηέζηεξα ζηα κηθξαζηαηηθά παξάιηα, ηα λεζηά
ηνπ Βνξείνπ Αηγαίνπ θαη ησλ Γσδεθαλήζσλ. Σα λεζηά απηά ππνδέρζεθαλ ζε ρξνληθφ
δηάζηεκα ιίγσλ κελψλ (κέζα 2015 - ηέιε 2016) πεξίπνπ 1 εθαηνκκχξην πξφζθπγεο θαη
κεηαλάζηεο δερφκελα ηξνκεξή επηβάξπλζε, ελψ νη θάηνηθνη ηνπο έγηλαλ απηφπηεο
κάξηπξεο κηαο πξσηνθαλνχο αλζξσπηζηηθήο θξίζεο.
Ζ εξγαζία απηή ζθνπφ έρεη λα αλαδείμεη ηηο επηδξάζεηο πνπ κπνξεί λα έρνπλ νη
κεηαλαζηεπηηθέο ξνέο ζηνλ ηφπν ππνδνρήο, γηα ηελ επηβξάδπλζε ηεο ηνπξηζηηθήο
αλάπηπμεο

ηνπ

ηφπνπ,

ή

ηελ

ηνπξηζηηθή χθεζε ζηνλ

πξννξηζκφ θαη

ηάζεηο

ππνβάζκηζεο ηεο αληαγσληζηηθήο ηνπ ζέζεο.
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΣΟ
1. Η κεηαλάζηεπζε θαη ε θνηλσληθή έληαμε ησλ κεηαλαζηώλ
Ζ κεηαλάζηεπζε είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλε κε ηελ ηζηνξία ηνπ αλζξψπνπ θαη έρεη
απνηειέζεη γηα πνιινχο αλζξψπνπο ηελ δηέμνδν γηα ηε βειηίσζε ησλ δπζκελψλ
ζπλζεθψλ δσήο ηνπο. Πξφθεηηαη βέβαηα γηα έλα δηαρξνληθφ δήηεκα, ην νπνίν ζηε
ζχγρξνλε, πνιππνιηηηζκηθή θαη πινπξαιηζηηθή θνηλσλία κνηάδεη λα είλαη αξθεηά ζπρλφ.
Ση αθξηβψο ζπληζηά φκσο κεηαλάζηεπζε θαη πψο απηή νξίδεηαη;
χκθσλα κε ην Δζληθφ Κέληξν Κνηλσληθψλ Δξεπλψλ (ΔΚΚΔ), κεηαλάζηεο απνθαιείηαη
«κάποιορ πος παίπνει μια ελεύθεπη απόθαζη να μεηακινηθεί ζε κάποια άλλη πεπιοσή ή
σώπα, ζςσνά για καλύηεπερ οικονομικέρ ή κοινωνικέρ ζςνθήκερ και για να βεληιώζει ηιρ
πποζωπικέρ ηος πποοπηικέρ και αςηέρ ηηρ οικογένειάρ ηος».
χκθσλα κε ηνλ Σζαθεξίδε (2012), δελ ππάξρεη θάπνηνο νξηζκφο ηεο κεηαλάζηεπζεο,
πνπ λα νξίδεη ηελ έλλνηα ηνπ φξνπ «κεηαλάζηεο, πεξηιακβάλνληαο θαη ραξαθηεξηζηηθά
ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν βηψλνπλ ηε κεηαθίλεζε θαη εγθαηάζηαζή ηνπο νη ίδηνη
κεηαλάζηεο. Δπηπιένλ ηφληζε φηη ην θαηλφκελν ηεο κεηαλάζηεπζεο νη κεηαλάζηεο ηείλνπλ
λα παξακεινχληαη θαη λα κε ιακβάλνπλ ηε δένπζα ζεκαζία πξνθεηκέλνπ λα
δηαζθαιηζζεί ε έληαμε θαη ελζσκάησζή ηνπο ζηε ρψξα ππνδνρήο.
Απηφ πνπ ζπρλά δε ζπλππνινγίδεηαη, φηαλ γίλεηαη κλεία ζην δήηεκα ηεο κεηαλάζηεπζεο
είλαη ε δπζθνιία θαη ν πφλνο πνπ ζπλεπάγνληαη ηελ θπγή ηνπ κεηαλάζηε απφ ηελ
παηξίδα, κε ηελ νπνία εγθαηαιείπεη αλζξψπνπο, αιιά θαη ζπλήζεηεο, ηελ ίδηα ηελ
θαζεκεξηλφηεηά ηνπ. Δθηφο φκσο απφ ηα απαξαίηεηα έγγξαθα πνπ θέξεη θαηά ηε
κεηαθνξά ηνπ, θέξεη επίζεο θαη φια απηά κε ηα νπνία κεγάισζε, ηηο αλακλήζεηο, ηηο
εκπεηξίεο, ηηο αμίεο ηνπ ηφπνπ ηνπ. Ζ επηβίσζε ελφο κεηαλάζηε δελ είλαη εχθνιν
εγρείξεκα θαζψο απαηηείηαη ε εμνηθείσζή ηνπ κε ηε λέα ρψξα, ηνπο λφκνπο ηεο αιιά θαη
ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ. χκθσλα κε ηνλ Αθνπμελίδε (2012), ην δήηεκα
ηεο

κεηαλάζηεπζεο

πεξηιακβάλεη

επίζεο

δχν

παξακέηξνπο

πνπ

αμίδεη

λα

ππνγξακκηζζνχλ, αθελφο ην γεγνλφο φηη ε κεηαλάζηεπζε παξνπζηάδεηαη θεξδνθφξα γηα
ηελ αγνξά εξγαζίαο αθεηέξνπ ε κε λφκηκε κεηαλάζηεπζε, δεκηνπξγεί έλα είδνο
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αζηαζνχο εξγαηηθήο εθεδξείαο, ε νπνία ηειηθά είλαη ζπκθέξνπζα ζε επίπεδν πνιηηηθφ
θαη θνηλσληθφ.
Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδνπλ επίζεο ηα ζηνηρεία ηεο Δπξσπατθήο Κνηλσληθήο Έξεπλαο
(ΔΚΔ 2008/2009, 2004/2005, 2002/2003, http:/ess.nsd.uib.no), ηα νπνία θαηαδεηθλχνπλ
πςειά πνζνζηά μελνθνβηθψλ θαη απνξξηπηηθψλ ζηάζεσλ ησλ Διιήλσλ. πγθεθξηκέλα,
πεξίπνπ νη κηζνί Έιιελεο πνιίηεο, φπσο πξνθχπηεη απφ ηα ζηνηρεία ηνπ 2009,
πξεζβεχνπλ φηη ε δπλαηφηεηα εηζφδνπ θαη παξακνλήο ζηε ρψξα καο πξέπεη λα δίδεηαη
κφλν ζε ιίγνπο κεηαλάζηεο, ελψ ην 13,5% ππνζηεξίδνπλ φηη δελ πξέπεη λα επηηξέπεηαη ζε
θαλέλαλ ε είζνδνο, αθφκε θαη εάλ νη κεηαλάζηεο πξνέξρνληαη απφ ηελ ίδηα θπιή ή είλαη
Έιιελεο πνπ δνπλ ζην εμσηεξηθφ. ε πεξίπησζε δηαθνξεηηθήο θπιήο ή εζλφηεηαο, ην
πνζνζηφ απφξξηςεο αγγίδεη ην 83%, ελψ ζε άιιεο επξσπατθέο ρψξεο ην αληίζηνηρν
πνζνζηφ αλέξρεηαη ζηνπο 48,4%, δειαδή ζρεδφλ ππνδηπιάζην.
χκθσλα κε ηελ ίδηα έξεπλα, ην πνζνζηφ ησλ Διιήλσλ πνπ θξίλεη φηη ε επίδξαζε ησλ
μέλσλ ζηε ρψξα καο είλαη αξλεηηθή είλαη πνιχ πςειφ (51,7%), ελψ ην κέζν επξσπατθφ
παξαηεξείηαη θαη πάιη πνιχ ρακειφηεξν, κφιηο ην 26,2%. Πην ζπγθεθξηκέλα, νη Έιιελεο
πνιίηεο πνπ θξίλνπλ αξλεηηθή ηελ επηξξνή ησλ μέλσλ ζηε ρψξα καο, ληψζνπλ φηη ηφζν ε
ρψξα φζν θαη ε πνηφηεηα δσήο πθίζηαληαη ππνβάζκηζε κε ηελ παξνπζία ηνπο.
Δπηπξφζζεηα, ζχκθσλα κε ηα εξεπλεηηθά επξήκαηα, παξαηεξείηαη φηη ζηε ρψξα καο
απνπζηάδεη κηα πνιηηηθά έληαμεο θαη δηαζθάιηζεο ησλ βαζηθψλ αλζξψπηλσλ
δηθαησκάησλ θαη ηεο ηζφηεηαο, πξνζηαηεχνληαο κε απηφλ ηνλ ηξφπν ηνπο κεηαλάζηεο θαη
ηνπο πξφζθπγεο απφ ηελ άδηθε θαη άληζε κεηαρείξηζε.

1.1 Η πξνζαξκνγή ζηε ρώξα ππνδνρήο
Ζ πξνζαξκνγή ελφο κεηαλάζηε ζηε λέα ρψξα κεηεγθαηάζηαζεο απνηειεί δχζθνιν
εγρείξεκα θαη κπνξεί λα απαηηεί αξθεηφ ρξφλν κέρξη ην άηνκν λα εληαρζεί ζηα λέα
δεδνκέλα. Τπάξρνπλ δηάθνξα ζηάδηα, απφ ηα νπνία ελδέρεηαη έλαο κεηαλάζηεο ζε απηή
ηε θάζε λα πεξάζεη θαη ηα νπνία έρνπλ σο ζηφρν ηε ζηαδηαθή θαη νκαιή ελζσκάησζε
ζηε λέα ρψξα. χκθσλα κε ην Διιεληθφ πκβνχιην γηα ηνπ Πξφζθπγεο (2008: 153-156)
ηα ζηάδηα απηά είλαη ηα αθφινπζα:
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 Σν Πξνκεηαλαζηεπηηθό ηάδην: Καηά ην ζηάδην απηφ ν επίδνμνο κεηαλάζηεο
θαη ε νηθνγέλεηά ηνπ αηζζάλεηαη θαη αληηιακβάλεηαη ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο
κεηαλάζηεπζεο. ην ζεκείν απηφ, ίζσο πξνζπαζήζνπλ λα δηαρσξηζζνχλ θαη λα
δηαθνξνπνηεζνχλ απφ ηε ρψξα ηνπο απφ άκπλα γηα λα αληέμνπλ ηελ επεξρφκελε
θπγή. Μηα ηέηνηα δηαδηθαζία ελδέρεηαη λα επεξεάζεη ζεκαληηθά ηε κειινληηθή
πξνζαξκνγή ηνπο ζηε ρψξα κεηεγθαηάζηαζεο αιιά θαη ζηνπο ηξφπνπο πνπ ζα
επηζηξαηεχζνπλ λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο δπζθνιίεο πνπ αλακέλεηαη λα
παξνπζηαζζνχλ. Σηο πεξηζζφηεξεο θνξέο, νη πξνζδνθίεο ηνπο γηα ηε λέα ρψξα
είλαη απμεκέλεο, ειπίδνληαο ζε κηα νλεηξεκέλε θαη πνηνηηθφηεξε δσή. Φαίλεηαη
ινηπφλ πσο ζηε θάζε απηή, ε πίζηε θαη νη ειπίδεο ηνπο γηα έλα θαιχηεξν κέιινλ
είλαη απμεκέλεο, πξνζδνθψληαο φια φζα ηνπο ζηεξήζεθαλ.
 Η θπγή σο πξαγκαηηθόηεηα: ηε θάζε απηή αξρίδνπλ ζηαδηαθά λα
πξνζγεηψλνληαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα θαη λα έξρνληαη αληηκέησπνη κε δπζθνιίεο
πνπ αθελφο δελ αλέκελαλ αθεηέξνπ ληψζνπλ αδχλακνη λα αληηκεησπίζνπλ. πρλά
ζην ζηάδην απηφ ππάξρεη έληνλν ην αίζζεκα ηεο απψιεηαο ηνπ ειέγρνπ ζε απηά
πνπ βηψλνπλ.
 Σν ηάδην Μεηεγθαηάζηαζεο: Μεηά ην επίπνλν απηφ ηαμίδη έπεηαη ε άθημή ηνπο
ζηε λέα ρψξα. Οη δπζθνιίεο βέβαηα δελ ηειεηψλνπλ εδψ, θαζψο έξρνληαη ηψξα
πηα αληηκέησπνη κε άιινπ ηχπνπ δεηήκαηα, φπσο κηα άγλσζηε γιψζζα θαη
θνπιηνχξα. Σν επφκελν βήκα ηνπο είλαη ε αλαδήηεζε εξγαζίαο, ε νπνία φρη κφλν
απνηειεί δχζθνιν εγρείξεκα αιιά θαη ζε πεξίπησζε πνπ θαηαθέξνπλ λα βξνπλ
εξγαζία ζα είλαη ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο ππακεηβφκελε, αθφκε θαη ζε ζχγθξηζε
κε ηε ρψξα ηνπο. Σν γεγνλφο απηφ απνηειεί ζπρλά ηξνρνπέδε γηα ηα
επαγγεικαηηθά ηνπο φλεηξα θαη θηινδνμίεο θαη ε πξαγκαηηθφηεηα παχεη πιένλ λα
θαληάδεη ηφζν νλεηξηθή. Εεηήκαηα, φπσο ε απψιεηα, ε απνκφλσζε θαη νη
θνηλσληθφο θαη νηθνλνκηθφο ππνβηβαζκφο έξρνληαη ζηελ επηθάλεηα θαη θαινχληαη
λα ηα δηαπξαγκαηεπηνχλ. Δθηφο απφ ηε ρψξα θαη ηελ θνηλσληθή ηνπο ζέζε
ράλνπλ πιένλ θαη ηελ ηαπηφηεηά ηνπο, ληψζνληαο κφλνη ζε έλα ηφπν μέλν θαη
ζπρλά αθηιφμελν.
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 Απνδνρή ηεο πξαγκαηηθόηεηαο: ην ζηάδην απηφ νη κεηαλάζηεο αξρίδνπλ λα
ζπλεηδεηνπνηνχλ ηε λέα ηνπο δσή, αιιά θαη φια φζα άθεζαλ πίζσ κε ηε θπγή
ηνπο, ηφζν ηα θαιά φζν θαη ηηο δπζθνιίεο πνπ ππέθεξαλ. Ζ επθνιία κε ηελ νπνία
ζα πξνζαξκνζηνχλ θαη ζα ελζσκαησζνχλ ζηε λέα θνηλσλία ζπλαξηάηαη απφ
δηάθνξνπο παξάγνληεο, αλάκεζα ζηνπο νπνίνπο ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο
πξνζσπηθφηεηάο ηνπο, νη εκπεηξίεο πνπ έρνπλ βηψζεη, ην κνξθσηηθφ θαη
θνηλσληθφ ηνπο επίπεδν, νη πξνζσπηθέο αμίεο θαη βέβαηα ε απνδνρή πνπ ζα
ιάβνπλ απφ ηνπο γεγελείο ζηε λέα ρψξα.
 Η πνιηηηζκηθή ζύγθξνπζε σο θιεξνλνκηά ζηελ επόκελε γεληά: Δίλαη ζπρλφ
θαηλφκελν ηα παηδηά πνπ πξνέξρνληαη απφ γνλείο κεηαλάζηεο ή πξφζθπγεο λα
βηψλνπλ αλάινγε κε ηνπο γνλείο ηνπο ζχγθξνπζε κέζα ηνπο, δερφκελνη απφ ηε
κηα πιεπξά κηα πίεζε λα γλσξίζνπλ θαη λα πξνζηαηεχζνπλ ηα πνιηηηζκηθά
ζηνηρεία θαη ηελ ηαπηφηεηά ηνπο θαη απφ ηελ άιιε ηελ αλάγθε πνπ ηνπο
επηβάιινπλ νη λέεο ζπλζήθεο γηα ηελ πνιηηηζκηθή ελζσκάησζή ηνπο.

1.2 Σν αίηεκα αζύινπ θαη ε θνηλσληθή έληαμε
Ζ αίηεζε αζχινπ απνηειεί απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ έληαμε θαη ελζσκάησζε ησλ
πξνζθχγσλ ζηε λέα ρψξα εγθαηάζηαζεο. χκθσλα κε ηνπο Βαζηιείνπ θαη ηακαηάθε
(1992), έληαμε απνηειεί ε δηαδηθαζία κέζα απφ ηελ νπνία δίδεηαη ε δπλαηφηεηα ζε λέα
κέιε λα πηνζεηήζνπλ θαη λα απνδερηνχλ ην δηθφ ηνπο ξφιν ζηε λέα θνηλσλία.
Δπηπξφζζεηα, ν Σζανχζεο (1993) αλαθέξεη φηη ζηε θάζε απηή ελδέρεηαη λα ππάξμεη
θάπνην είδνο δηαπξαγκάηεπζεο ηνπ αηφκνπ κε ηε ζέζε θαη ην ξφιν πνπ ηνπ έρεη απνδνζεί
apriori θαη είηε επηζπκεί λα ηνλ επηθπξψζεη είηε λα ηνλ απνξξίςεη θαη λα δηεθδηθήζεη έλα
λέν, δηαθνξεηηθφ ξφιν.
Ζ δηαδηθαζία ηεο έληαμεο είλαη πνιπδηάζηαηε, θαζψο ζπλδέεηαη δηάθνξεο θαηαθηήζεηο,
φπσο ην δηθαίσκα ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ εξγαζία, ηε δπλαηφηεηα ηνπ αηφκνπ λα
γλσξίζεη ηε γιψζζα ησλ γεγελψλ θαη ηελ εμαζθάιηζε κηαο αμηνπξεπνχο θαη ρσξίο
δηαθξίζεηο δηαβίσζεο. Ζ πξνζαξκνγή βέβαηα δελ επέξρεηαη κφλν απφ ηελ πιεπξά ηνπ
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πξφζθπγα αιιά πξαγκαηνπνηείηαη ακνηβαία θαη απφ ηηο δχν πιεπξέο. Ζ απνηειεζκαηηθή
πξνζαξκνγή ηνπ κεηαλάζηε πξνυπνζέηεη ηελ απνδνρή θαη ην ζεβαζκφ ησλ θαλφλσλ θαη
αμηψλ ηεο ρψξαο πνπ ηνλ ππνδέρεηαη θαη απφ ηελ πιεπξά ηεο ρψξαο αλακέλεηαη
αληίζηνηρα ε δηαζθάιηζε ηνπ ζεβαζκνχ ηεο θνπιηνχξαο θαη ησλ δηθαησκάησλ ηνπο. Ο
ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ζα απνθξηζεί θάζε κεηαλάζηεο θαη ζα δηαπξαγκαηεπζεί ηε δηηηή
απηή παξνπζία ησλ πνιηηηζκψλ πνπ ζα πξνθχςνπλ πνηθίιιεη απφ ηελ πιήξε απνδνρή θαη
πηνζέηεζε ηεο λέαο θνπιηνχξαο κέρξη θαη ηελ πιήξε απφξξηςή ηεο θαη ζπλέρηζε ηεο
δηθήο ηνπο. Τπάξρνπλ σζηφζν θαη νξηζκέλνη πξφζθπγεο, νη νπνίνη ζπκπνξεχνληαη,
δηαηεξψληαο ηνλ πνιηηηζκφ θαη ηηο αμίεο ηνπο θαη ηαπηφρξνλα απνδερφκελνη ηα λέα
δεδνκέλα ή αληίζεηα απνξξίπηνληαο θαη ηνπο δχν πνιηηηζκνχο. Καηά ηνλ Gordon (1964),
ε ζπλήζεο πνξεία ηνπ κεηαλάζηε ελδέρεηαη λα μεθηλήζεη απφ κία ζπλζήθε θαη εκπεηξία
απνπξνζαλαηνιηζκνχ, αιιά ζηε ζπλέρεηα θαη φζν πεξλνχλ ηα ρξφληα ηείλεη λα
αθνκνηψλεηαη ζηαδηαθά κε ηελ θνπιηνχξα θαη ηνλ ηξφπν δηαβίσζεο ηεο λέαο ρψξαο.
Χζηφζν, ζχκθσλα κε ηελ θιάβνπ (2001), ηα πξνβιήκαηα πνπ θαινχληαη λα
αληηκεησπίζνπλ νη αιινδαπνί φηαλ εηζέξρνληαη ζηελ Διιάδα είλαη πνηθίια. Οξηζκέλα
απφ απηά ελδέρεηαη λα είλαη ε εχξεζε νηθίαο, πξνβιήκαηα πγείαο, ε εχξεζε εξγαζίαο θαη
ε εθπαίδεπζε. ζνλ αθνξά ηελ εχξεζε θαηνηθίαο, ππάξρνπλ θέληξα θηινμελίαο ζε
δηάθνξεο πφιεηο, σζηφζν νη πεξηζζφηεξνη κεηαλάζηεο αλαδεηνχλ νηθία ζηελ πφιε ηεο
Αζήλαο. Απηφ βέβαηα είλαη ίζσο αλακελφκελν εμαηηίαο ηεο παξνπζίαο ησλ αξκφδησλ
ππεξεζηψλ πνπ κπνξνχλ λα ηνπο ρνξεγήζνπλ άζπιν θαη άδεηα παξακνλήο θαη εξγαζίαο,
θαζψο επίζεο θαη ηα δηάθνξα ζσκαηεία θαη νη κε Κπβεξλεηηθέο Οξγαλψζεηο, ζηηο νπνίεο
κπνξνχλ λα απεπζπλζνχλ γηα βνήζεηα. Σηο πεξηζζφηεξεο θνξέο νη άλζξσπνη απηνί
αλαγθάδνληαη ιφγσ νηθνλνκηθψλ δπζθνιηψλ λα δηακείλνπλ ζε θαθφθεκεο γεηηνληέο,
φπνπ κπνξνχλ λα αλαδεηήζνπλ θζελά μελνδνρεία ή λα λνηθηάζνπλ θάπνην δηακέξηζκα,
αξθεηά ζπρλά κάιηζηα ην κνηξάδνληαη καδί κε πεξηζζφηεξα άηνκα, ψζηε λα κεησζεί ην
θφζηνο ελνηθίαζεο. Ζ εμαζθάιηζε ηεο πνηνηηθήο δηακνλήο ζε κηα θαηνηθία απνηειεί
απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ πξνζαξκνγή θαη έληαμε ησλ κεηαλαζηψλ θαη αηηνχλησλ
άζπιν ζηε ρψξα καο.
Έλα επφκελν θιέγνλ δήηεκα ην νπνίν ζπρλά πιήηηεηαη ιφγσ ησλ δπζκελψλ ζπλζεθψλ
είλαη ε πγεία. Οη πξφζθπγεο, απφ φπνην κέξνο θαη εάλ έρνπλ μεθηλήζεη, φηαλ
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θαηαθζάλνπλ ζηελ Διιάδα είλαη ζπλήζσο εμαληιεκέλνη ηφζν ζσκαηηθά φζν θαη ςπρηθά
εμαηηίαο ησλ δπζθνιηψλ πνπ βίσζαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηαμηδηνχ ηνπο. πλζήθεο φπσο,
ε έιιεηςε ή αλεπάξθεηα ηξνθήο, ε έιιεηςε πγηεηλήο, ν θφβνο θαη ε αλαζθάιεηα γηα ην
κέιινλ ηνπο κπνξεί λα απνηειέζνπλ ζεκαληηθή απεηιή γηα ηελ πγεία θαη ηε ζσκαηηθή
ηνπο αθεξαηφηεηα. Πξέπεη λα αλαθεξζεί κάιηζηα φηη νη κεηαλάζηεο πνπ έρνπλ αηηεζεί
άζπιν, νη πνιηηηθνί πξφζθπγεο θαζψο θαη φζνη απφ ηνπο κεηαλάζηεο πνπ γηα
αλζξσπηζηηθνχο ιφγνπο ηνπο έρεη πξνζθεξζεί δηακνλή δηθαηνχληαη ηζφηηκα κε ηνπο
Έιιελεο πνιίηεο ηαηξηθή πεξίζαιςε. Με ην κεηαλαζηεπηηθφ λφκν ηνπ 2001 νη αιινδαπνί
πνπ δελ έρνπλ ιάβεη έγγξαθα παξακνλήο νπζηαζηηθά δε κπνξνχλ λα έρνπλ πξφζβαζε
ζηελ ηαηξηθή πεξίζαιςε, εθηφο θαη εάλ πξφθεηηαη γηα επείγνλ πεξηζηαηηθφ ή νηηδήπνηε
κπνξεί λα ζεσξεζεί επηθίλδπλν γηα ηε δσή ηνπ αηφκνπ. Γηα θαζέλα απφ ηα Δπξσπατθά
θξάηε ζπληζηά δέζκεπζε ε δηαζθάιηζε θαη πξναγσγή ηεο πγείαο θάζε αλζξψπνπ, ν
νπνίνο δηακέλεη ζε απηφ θαη νθείιεη λα πνιεκά νπνηαδήπνηε αληζφηεηα πνπ ηίζεηαη εηο
βάξνο ηεο πγείαο θαη ηεο δσήο ηνπ. Γπζηπρψο ε πξαγκαηηθφηεηα είλαη αξθεηά
δηαθνξεηηθή θαζψο ε πξφζβαζε ζηελ ηαηξνθαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε ησλ πξνζθχγσλ
θαη αιινδαπψλ δελ είλαη ζπλήζσο εθηθηή.
Ζ εχξεζε εξγαζίαο απνηειεί κία απφ ηηο κεγαιχηεξεο δπζθνιίεο αιιά θαη θξίζηκε
αλάγθε πξνθεηκέλνπ λα επηβηψζεη ν πξφζθπγαο πνπ κφιηο έρεη εγθαηαζηαζεί ζηε ρψξα.
Σηο πεξηζζφηεξεο θνξέο βέβαηα, ε εξγαζία πνπ κπνξεί έλαο κεηαλάζηεο λα βξεη ζε κηα
λέα ρψξα δε ζπκβαδίδεη κε ην επίπεδν εθπαίδεπζεο ή ηελ εξγαζηαθή εκπεηξία πνπ
ελδερνκέλσο θαηέρεη. Έξρνληαη ινηπφλ αληηκέησπνη κε κηα πιεζψξα παξαγφλησλ πνπ
απνηεινχλ εκπφδηα γηα ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο απνθαηάζηαζε, φπσο ε απμεκέλε
αλεξγία, ε δπζθνιία πνπ κπνξεί λα αληηκεησπίδνπλ κε ηε γιψζζα θαη ε κε αλαγλψξηζε
θάπνηαο θαηάξηηζεο ή θαηνρήο πηπρίσλ απφ ηε ρψξα θηινμελίαο. Ζ ήδε απμεκέλε
αλεξγία ηα ηειεπηαία ρξφληα απνηειεί έλαλ επηπξφζζεην παξάγνληα πνπ δπζρεξαίλεη ηελ
έληαμε θαη απνδνρή ησλ πξνζθχγσλ, θαζψο ππάξρεη ε πεπνίζεζε φηη κπνξεί λα
δηεθδηθνχλ ή λα ιακβάλνπλ ζέζεηο εξγαζίαο ησλ γεγελψλ ή φηη ε παξακνλή ηνπο
επηβαξχλεη νηθνλνκηθά ηνπο Έιιελεο πνιίηεο.
Μηα έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ηελ ΓΔ/ΑΓΔΓΤ ην 2004, θαηέδεημε φηη νη
ζέζεηο πνπ θαηαιακβάλνληαη απφ ηνπο πξφζθπγεο απνηεινχλ ζπάληα κηα πηζαλή επηινγή
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γηα ηνπο γεγελείο, θαζψο πξφθεηηαη γηα εξγαζίεο κε αξθεηά δπζκελείο ζπλζήθεο,
πεληρξνχο κηζζνχο θαη ρσξίο επηδφκαηα ή άδεηεο θαη ζπλήζσο επνρηαθέο. Ζ πιεηνςεθία
ησλ κεηαλαζηψλ εξγάδνληαη ζηνλ αγξνηηθφ ηνκέα (ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ
νπνίσλ είλαη Αθγαλνί πξφζθπγεο) ρσξίο αζθάιηζε θαη κε ειάρηζηα ρξήκαηα ή ζηηο
νηθνδνκέο σο αλεηδίθεπηνη εξγάηεο. Αξθεηνί επίζεο εξγάδνληαη σο ξάθηεο, ελψ
νξηζκέλνη απαζρνινχληαη ζε μελνδνρεία ή εζηηαηφξηα, φπνπ ππακείβνληαη (Διιεληθφ
πκβνχιην γηα ηνπο Πξφζθπγεο, 2008: 156-168). Οη γπλαίθεο κπνξνχλ ζπλήζσο λα
βξνπλ επθνιφηεξα εξγαζία, ζπλδπάδνληαο ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο ηε δνπιεηά κε ηε
ζηέγε (νηθηαθνί βνεζνί, ζπλνδνί ειηθησκέλσλ αηφκσλ, θαζαξίζηξηεο θ.α.). Γεληθφηεξα,
νη δχζθνιεο ζπλζήθεο εξγαζίαο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ απαμησηηθή ζπκπεξηθνξά
εξγνδνηψλ θαη ηνλ δηαξθή θφβν θαηάδνζεο ζηελ Αζηπλνκία φζσλ δελ θαηέρνπλ ηα
λφκηκα έγγξαθα, θαζηζηνχλ αδχλαηε ηελ έληαμή ηνπο θαη εληείλνπλ ηελ επηζπκία ηνπο λα
θχγνπλ απφ ηε ρψξα.
Σέινο, ν παξάγνληαο εθπαίδεπζε απνηειεί γηα ηνπο πξφζθπγεο θαη ηνπο κεηαλάζηεο έλα
ζεκαληηθφ δήηεκα πνπ ζπλήζσο δελ είλαη απιφ ζηε ιχζε ηνπ. ε φηη αθνξά ηνπο
ελήιηθεο, φπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί, δελ είλαη εχθνιε, εάλ φρη αδχλαηε, ε αλαγλψξηζε
ησλ αθαδεκατθψλ ηνπο πξνζφλησλ θαη ε ρξήζε ησλ πηπρίσλ ηνπο ζηελ αγνξά εξγαζίαο.
Γηα ηνπο αλειίθνπο, ν λφκνο πξνβιέπεη φηη φια ηα παηδηά ησλ κεηαλαζηψλ, αλεμάξηεηα
απφ ην ηζρχνλ θαζεζηψο ηεο ρψξαο πξνέιεπζήο ηνπο, δηθαηνχληαη λα θνηηήζνπλ ζε
Διιεληθά ζρνιεία. Σα πξνεγνχκελα ρξφληα ππήξρε δπζθνιία ζηελ εγγξαθή ησλ παηδηψλ
πνπ δελ είραλ ζηελ θαηνρή ηνπο ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά, θάηη πνπ σζηφζν άιιαμε
κεηά ηελ ηειεπηαία ηξνπνπνίεζή ηνπ κεηαλαζηεπηηθνχ λφκνπ (3386/2005) θαη πιένλ
γίλνληαη δεθηά ζηα ειιεληθά ζρνιεία φια ηα παηδηά ησλ κεηαλαζηψλ. Ζ παξνρή
εθπαίδεπζεο ζηνπο πξφζθπγεο θαη ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο δηαδξακαηίδεη ζπνπδαίν ξφιν
αθελφο ζηελ επαγγεικαηηθή ηνπο απνθαηάζηαζε αθεηέξνπ ζηελ νκαιφηεξε έληαμή ηνπο.
Ση αθξηβψο νξίδεηαη φκσο σο θνηλσληθή έληαμε; χκθσλα κε ηνλ νξηζκφ πνπ έρεη
απνδψζεη ε Κηληή (2010: 20), ε θνηλσληθή έληαμε πεξηιακβάλεη ηελ απνηειεζκαηηθή
πξνζαξκνγή θαη θνηλσληθνπνίεζε ηνπ αηφκνπ ζηα πιαίζηα κηαο θνηλσλίαο,
πεξηθιείνληαο θάζε δηεξγαζία πνπ δηεμάγεη ην άηνκν πξνθεηκέλνπ λα γίλεη απνδεθηφ θαη
λα ελζσκαησζεί νκαιά ζε απηήλ. Αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη ν φξνο θνηλσληθή έληαμε
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δηαθνξνπνηείηαη ζε έλα βαζκφ απφ απηφλ ηεο έληαμεο, θαζψο πξφθεηηαη γηα κηα
δηαδηθαζία δεπηεξνγελνχο θνηλσληθνπνίεζεο, ελ αληηζέζεη κε ηελ έληαμε πνπ ζπληζηά
πξσηνγελή θνηλσληθνπνίεζε. Δηδηθφηεξα, ε πξσηνγελήο θνηλσληθνπνίεζε αλαθέξεηαη ζε
πεξηβάιινληα φπσο ην ζρνιείν, ηελ νηθνγέλεηα θαη ηελ θνηλσλία γεληθφηεξα, ελψ ε
δεπηεξνγελήο πεξηιακβάλεη θαη έλα δεχηεξν επίπεδν πξνζαξκνγήο, φπσο είλαη ε
εξγαζία, ε θαηνρή πξνζσπηθήο θαηνηθίαο, ε θαηαλάισζε αγαζψλ θ.α.
Με ηελ αχμεζε ηεο πξνζέιεπζεο ησλ κεηαλαζηψλ ζηηο επξσπατθέο ρψξεο ηα ηειεπηαία
ρξφληα, ηα δεηήκαηα ηεο έληαμεο θαη ηεο θνηλσληθήο έληαμεο έρνπλ γίλεη θαη παξακέλνπλ
θιέγνληα. Ζ θνηλσληθή έληαμε απνηειεί αξκνδηφηεηα θαη ζε έλα βαζκφ θαζήθνλ ηεο
ρψξαο ππνδνρήο, ε νπνία θαιείηαη λα αλαπηχμεη ηελ αλάινγε κεηαλαζηεπηηθή πνιηηηθή,
ε νπνία λα ζέηεη σο ζηφρν ηελ ελζσκάησζή ηνπο ζηελ θνηλσλία. Ζ εθάζηνηε πνιηηηθή
πνπ ζα επηιέμεη θάζε ρψξα γηα ηελ θνηλσληθή έληαμε ησλ κεηαλαζηψλ ζπλδέεηαη
ζπλήζσο θαη ζε κεγάιν βαζκφ κε ην αμηαθφ ηεο ζχζηεκα, ην θνηλσληθφ θαη πνιηηηθφ
επίπεδν νξγάλσζεο, ηηο πεπνηζήζεηο, ηελ ηδενινγία θαη ηηο πνιηηηζκηθέο επηξξνέο πνπ
κπνξεί λα θέξεη (Γεληθή Γξακκαηεία Πιεζπζκνχ θαη Κνηλσληθήο πλνρήο, 2013: 17).
Ζ δηαδηθαζία ηεο έληαμεο πξνυπνζέηεη ακνηβαία πξνζπάζεηα γηα γλσξηκία, εθκάζεζε θαη
απνδνρή ηφζν απφ ηελ θνηλσλία φζν θαη απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο κεηαλάζηεο. Γεδνκέλνπ
φηη ε έληαμε σο φξνο εκπεξηθιείεη θαη ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ζε κηα θνηλσλία, ζηελ
πεξίπησζε ησλ κεηαλαζηψλ ε έληαμε ζπλαξηάηαη απφ ην βαζκφ ζπκκεηνρήο ηνπ
κεηαλάζηε θαη ηνπο φξνπο ηεο ζρέζεο αλάκεζα ζε απηφλ θαη ηε ρψξα ππνδνρήο.
πγθεθξηκέλα, νξηζκέλνη απφ ηνπο κεραληζκνχο θνηλσληθήο έληαμεο είλαη ν ρξφλνο
παξακνλήο θαη λνκηκφηεηαο ζηε ρψξα, ε δηαδηθαζία λνκηκνπνίεζεο, ε χπαξμε ζηαζεξήο
θαηνηθίαο, ε γιψζζα, ην εθπαηδεπηηθφ επίπεδν, ε ζπκκεηνρηθφηεηα ζηελ αγνξά εξγαζίαο
θαη ε εξγαζία (Κηληή, 2010).
ε κηα έξεπλά ηνπο νη Park θαη Burgess (1921) ρξεζηκνπνίεζαλ ην κνληέιν
«RaceRelationsCycles», ην νπνίν αλαθέξεηαη ζηελ έληαμε ησλ κεηαλαζηψλ ζηε ρψξα
ππνδνρήο θαη πεξηγξάθεη ηξεηο θάζεηο, ην πέξαο ησλ νπνίσλ θαηαιήγεη ζηε επίηεπμε ηεο
πιήξνπο έληαμεο θαη ελζσκάησζεο ησλ κεηαλαζηψλ ζηε ρψξα. Αξρηθά, θαηά ηελ πξψηε
θάζε δηελεξγείηαη ε πξψηε γλσξηκία κε ηε ρψξα ππνδνρήο, ε νπνία ζπλήζσο δηεμάγεηαη
ζε αηνκηθφ επίπεδν απφ ηελ πιεπξά ηνπ κεηαλάζηε. Ζ δεχηεξε θάζε επηθέξεη ζπλήζσο
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ηα πξψηα ζηίγκαηα ζχγθξνπζεο κε ηνπο πνιίηεο ηεο ρψξαο ππνδνρήο γηα δεηήκαηα πνπ
ζρεηίδνληαη κε ηελ εξγαζία ή ηελ θαηνηθία, ελψ ηελ ίδηα ζηηγκή αξρίδνπλ λα
ζπγθξνηνχληαη νη πξψηεο νκάδεο θαη εζλνηηθέο θνηλφηεηεο. Ζ πξνζπάζεηα γηα
πξνζαξκνγή ησλ νκάδσλ πιένλ πνπ έρνπλ ζπζηαζεί θαη ε δηαπξαγκάηεπζή ηνπο κε ηνπο
γεγελείο εμαθνινπζεί λα πθίζηαηαη θαη ζηελ επφκελε θάζε, δειαδή ηελ ηξίηε, ζηε
δηάξθεηα ηεο νπνίαο γίλεηαη πξνζπάζεηα λα δηαρσξηζηνχλ ηα ζπκθέξνληα ησλ εζλνηηθψλ
νκάδσλ απφ ηνπο γεγελείο. Σέινο, ζηελ ηειεπηαία θάζε επέξρεηαη ε ελζσκάησζε θαη
ζηε ζπλέρεηα ε αθνκνίσζε, ελψ ηαπηφρξνλα παχεη ν δηαρσξηζκφο βάζεη εζληθψλ
θξηηεξίσλ θαη απνδπλακψλεηαη ε ζεκαζία ηεο εζληθήο ηαπηφηεηαο σο κέζν δηάθξηζεο
(Κηληή, 2010).
Ζ ζπκκεηνρή θαη ε εκπινθή ησλ κεηαλαζηψλ ζε δξαζηεξηφηεηεο ή θνηλσληθέο
νξγαλψζεηο (ζχιινγνη, ζσκαηεία, ζπλδηθαιηζκφο) αιιά θαη ε ζέζε πνπ θαηαιακβάλνπλ
ζηελ θνηλσλία (επάγγεικα, επίπεδν κηζζνχ) απνηεινχλ δείθηεο γηα ην βαζκφ
ελζσκάησζεο ηνπ αηφκνπ. Βέβαηα απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ εκπινθή απηή είλαη
ε απνδνρή απφ πιεπξάο ηεο θνηλσλίαο ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο ησλ κεηαλαζηψλ θαη ε
πξνζπκία ηεο γηα ζπλεξγαζία καδί ηνπο. Ζ ελζσκάησζε επεξεάδεηαη θαη εμαξηάηαη
πεξηζζφηεξν απφ ην επίπεδν ζπκκεηνρήο ζηηο θνηλσληθέο αμίεο, ελψ ε αθνκνίσζε
ζπλδέεηαη πεξηζζφηεξν κε ηε ζπκκεηνρή ηνπ κεηαλάζηε ζε πνιηηηζκηθά ζηνηρεία, φπσο ε
γιψζζα θαη ε θνπιηνχξα. Δπίζεο είλαη εθηθηφ θαη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο, ηεο
ελζσκάησζεο θαη ηεο αθνκνίσζεο, ην άηνκν λα δηαηεξεί ηελ δηθή ηνπ εζληθή ηαπηφηεηα.
ε θάζε πεξίπησζε, ην επίπεδν αθνκνίσζεο ηνπ κεηαλάζηε απμάλεηαη αλαινγηθά κε ηηο
επθαηξίεο πνπ ηνπ δίδνληαη γηα ηελ ελζσκάησζή ηνπ ζηε ρψξα ππνδνρήο θαη ην βαζκφ
εηνηκφηεηαο πνπ έρεη ε θνηλσλία λα ηνλ απνδερζεί (Κηληή, 2010).
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΓΔΤΣΔΡΟ
2. Σνπξηζηηθόο πξννξηζκόο

2.1 Δλλνηνινγηθόο πξνζδηνξηζκόο
Σνπξηζηηθφο πξννξηζκφο είλαη ην κέξνο πνπ επηιέγεη λα επηζθεθζεί θαη λα δηακείλεη έλαο
επηζθέπηεο, είηε γηα ιφγνπο αλαςπρήο είηε γηα ιφγνπο αλάγθεο (π.ρ. πγείαο),

γηα

ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα. Σνπξηζηηθφο πξννξηζκφο κπνξεί λα είλαη απφ κηα ρψξα
σο έλα ηνπξηζηηθφ θέληξν (Cee θ.α., 2001· Πξσηνπαπαδάθεο, 2003).
Σνπξηζηηθφο πξννξηζκφο θαηά ηνλ Gunn (1988), είλαη κηα πεξηνρή πξννξηζκνχ, ε νπνία
θαη δηαζέηεη αμηνζέαηα, ειθπζηηθά ζηνηρεία θαη εμππεξεηήζεηο. Ο ίδηνο (1994), αλέθεξε
ηνπο ηνπξηζηηθνχο πξννξηζκνχο σο πεξηνρέο ηαμηδησηηθψλ αγνξψλ. Ζ ζχγρξνλε ηάζε
γηα ηνπο

ηνπξηζηηθνχο πξννξηζκνχο είλαη λα απνηεινχλ

αλεμάξηεηεο ή πιήξεηο

γεσγξαθηθέο ελφηεηεο γηα ηνλ ηνπξίζηα, φπσο π.ρ. φπσο ζπκβαίλεη ζηελ πεξίπησζε ηεο
ηξηεζλνχο πξνζπάζεηαο γηα ηελ αμηνπνίεζε θαη αλάδεημε ηεο πεξηνρήο ησλ ιηκλψλ ζηελ
πεξηνρή ησλ Πξεζπψλ ζηελ Βνξεηνδπηηθή Διιάδα ζηελ Νφηηα πεξηνρή ησλ θνπίσλ θαη
ηεο Αιβαλίαο. Καηά ηνπο Hunziker θαη Krippendorf (Gunn, 1994 · Βαζηιεηάδεο, 2003),
έλαο ηφπνο, (απφ κηα πεξηνρή έσο κηα ρψξα, θαη ζην κέιινλ πνιχ εληνλφηεξα, αθφκα θαη
κηα γεσγξαθηθή ελφηεηα), ζα πξέπεη λα ζεσξείηαη σο κηα αδηαρψξηζηε θαη εληαία
ηνπξηζηηθή επηρείξεζε, έλαο φκηινο ηνπξηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ πνπ πεξηιακβάλεη σο
κέιε κηα πιεζψξα επηρεηξήζεσλ, αμηνζέαησλ, εμππεξεηήζεσλ θαη ππνδνκψλ.
χκθσλα κε ηνπο Burkart θαη Medlik (1974) θαζψο θαη ηνπο Davidson θαη Maitland
(1997) ηνπξηζηηθφο πξννξηζκφο είλαη κηα γεσγξαθηθή ελφηεηα επηζθεπηφκελε απφ
ηνπξίζηεο θαη ε νπνία κπνξεί λα πξνζδηνξίδεηαη σο έλα ρσξηφ, κηα πφιε, κηα πεξηθέξεηα,
έλα λεζί ή ζχκπιεγκα λεζηψλ, έλα ή πεξηζζφηεξα θξάηε, αθφκε θαη γηα κηα ήπεηξν.
χκθσλα κε ηνπο Freyer (1993), Neda Telishman-Kosuta (1989) θαζψο θαη ηνπο
Ashworth & Goodall (1990), ην ηνπξηζηηθφ πξντφλ ηαπηίδεηαη κε ηνλ πξννξηζκφ θαη φηη ν
πξννξηζκφο είλαη πξντφλ. Αληίζεηα, νη Jeffries (1971) Wahab, Crampon & Rothfield
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(1976), Middleton (1988), αλαθέξνπλ φηη ν πξννξηζκφο δελ είλαη ην ηνπξηζηηθφ πξντφλ,
θαη φηη ζε έλαλ πξννξηζκφ κπνξνχλ λα ζπλππάξρνπλ πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο ηνπξηζηηθά
πξντφληα.
Γηα ηνλ ηνπξηζηηθφ πξννξηζκφ θαη ηελ πνιππινθφηεηά ηνπ, ν Baud – Bovy (1982)
αλαθέξεη φηη ηνλ επηζθέπηνληαη δηαθνξεηηθέο νκάδεο ηνπξηζηψλ, θαη ηθαλνπνηεί
δηαθνξεηηθέο επηζπκίεο πξνζθέξνληαο δηαθνξεηηθά πξντφληα.
Γηα ηνλ ηνπξηζηηθφ πξννξηζκφ θαη ηελ νκνηφηεηα πνπ κπνξεί λα έρεη κε έλαλ άιινλ, νη
Medlik & Middleton (1973) αλαθέξνπλ φηη ππάξρνπλ πξννξηζκνί πνπ πξνζθέξνπλ ην
ίδην πξντφλ ζηελ ίδηα ηηκή θαη κπνξεί εχθνια ν έλαο λα ππνθαηαζηήζεη ηνλ άιινλ, ρσξίο
λα είλαη απνιχησο φκνηνη.
Οη ηνπξηζηηθνί πξννξηζκνί γηα ηνπο
πξνζθνξάο

(δηάζεζεο

ησλ

Cooper θ.α. (1998) είλαη εζηίεο ηνπξηζηηθήο
πξντφλησλ

θαη

ππεξεζηψλ)

πνπ

δεκηνπξγήζεθαλ/ζρεδηάζηεθαλ γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ηεο ηνπξηζηηθήο δήηεζεο ησλ
ηνπξηζηψλ – θαηαλαισηψλ.
Οη Mill θαη Morrison (1992), απνδερφκελνη φηη ν ηνπξηζηηθφο πξννξηζκφο είλαη θνκκάηη
ηνπ ηνπξηζηηθνχ ζπζηήκαηνο, αλέθεξαλ φηη απηφο πεξηιακβάλεη έλα ζχλνιν απφ
αιιεινεμαξηψκελεο θαη απαξαίηεηεο κεηαβιεηέο φπσο γηα παξάδεηγκα ηα αμηνζέαηα, ηηο
ππεξεζίεο, ηελ κεηαθνξά – πξνζβαζηκφηεηα ηελ ππνδνκή θαη ηελ άλσ δνκή.
Σνπξηζηηθνί πξννξηζκνί γηα ηνλ Leiper (1995), είλαη νη ηφπνη πξνο ηνπο νπνίνπο
ηαμηδεχνπλ θαη δηακέλνπλ ηα άηνκα, έρνληαο σο ζθνπφ ηελ απφιαπζε ηνπξηζηηθψλ
πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ. Καη ν ίδηνο πηζηεχεη φηη έλαο ηφπνο δελ απνηειεί απφ κφλνο
ηνπ έλαλ ηνπξηζηηθφ πξννξηζκφ. Γίλεηαη ηνπξηζηηθφο πξννξηζκφο κφλν φηαλ ηνλ
επηζθεθηεί θάπνηνο ηνπξίζηαο.
Τπάξρνπλ δπν θαηεγνξίεο ηνπξηζηηθψλ πξννξηζκψλ:
1. Οη απηνηειείο ηνπξηζηηθνί πξννξηζκνί, δειαδή απηνί πνπ νθείινπλ ηελ αλάπηπμή ηνπο
απνθιεηζηηθά θαη κφλν ζηνλ ηνπξηζκφ, φπσο π.ρ. ε Disney World.
2. Οη κε απηνηειείο ηνπξηζηηθνί πξννξηζκνί, πνπ δελ νθείινπλ απνθιεηζηηθά ή θαηά
θχξην ιφγν ηελ αλάπηπμή ηνπο ζηνλ ηνπξηζκφ. Λφγσ δηαθφξσλ ραξαθηεξηζηηθψλ
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γλσξηζκάησλ ηνπο, φπσο π.ρ. ηζηνξία, πνιηηηζκφο, νηθνλνκηθή αλάπηπμε, ππνδνκέο,
ππεξεζίεο,

πξνζειθχνπλ ρηιηάδεο ή θαη εθαηνκκχξηα επηζθέπηεο. ε απηήλ ηελ

θαηεγνξία εληάζζνληαη νη κεγάιεο πφιεηο ηεο Δπξψπεο, (Παξίζη, Λνλδίλν, Ρψκε). Απηφ
πνπ ραξαθηεξίδεη έλαλ ηνπξηζηηθφ πξννξηζκφ είλαη ηα ζέιγεηξα ηνπ, ηα νπνία είλαη απηά
πνπ πξνζειθχνπλ ηνπο ηνπξίζηεο (Gee θ.α., 2001).
Οη Kozak & Rimmington (1998), θαη Buhalis (2000), αλαθέξνπλ ηέινο, φηη νη
ηνπξηζηηθνί πξννξηζκνί απνηεινχληαη απφ ηα εμήο επηκέξνπο ζπζηαηηθά ζηνηρεία ηνπο,
πνπ είλαη γλσζηά θαη σο ηα 6 As ησλ πξννξηζκψλ: 1) Θέιγεηξα (attractions), 2)
Μεηαθνξά–δπλαηφηεηεο πξφζβαζεο (accessibility), 3)Τπνδνκή (ancillary services),
4)Γξαζηεξηφηεηεο (activities), 5) Αλέζεηο, εμππεξεηήζεηο (amenities) θαη 6)Σαμηδησηηθά
«παθέηα» (available packages).

2.2 ηάδηα αλάπηπμεο ηνπξηζηηθνύ πξννξηζκνύ θαη θύθινο δσήο ηνπ - Η ζεσξία ηνπ
θύθινπ δσήο
Σα ζηάδηα αλάπηπμεο ελφο ηνπξηζηηθνχ πξννξηζκνχ, ζρεηίδνληαη άκεζα κε ηνλ ηχπν ηεο
αλάπηπμεο πνπ έρεη επηιέμεη λα αθνινπζήζεη ν πξννξηζκφο θαη κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο
ηνπξηζηηθήο δήηεζεο (Σζάξηαο, 1996). Σα ζηάδηα αλάπηπμεο ελφο ηνπξηζηηθνχ
πξννξηζκνχ ζπλδένληαη άκεζα κε ηελ «θέξνπζα ηθαλφηεηα», ε νπνία ζα πεξηγξαθεί
παξαθάησ.
Ζ ζεσξία ηνπ θχθινπ δσήο ησλ πξννξηζκψλ δείρλεη ηα ζηάδηα αλάπηπμεο κηαο πεξηνρήο.
Σα πξντφληα θαη νη πξννξηζκνί ζην κάξθεηηλγθ έρνπλ έλαλ θχθιν δσήο, πνπ πεξλάεη
κέζα απφ ηέζζεξα ζηάδηα αλάπηπμεο: ηελ αλαθάιπςε, ηελ ηνπηθή αληαπφθξηζε θαη
πξσηνβνπιία, ηελ θαζηέξσζε θαη ηέινο ηνλ θνξεζκφ θαη απνμέλσζε (Gee θ.α, 2001).
Σν κνληέιν ηνπ Butler
Καηά ην κνληέιν ηνπ Butler (1988), ν θχθινο δσήο ελφο ηνπξηζηηθνχ πξννξηζκνχ
αθνινπζεί κηα δηαδξνκή έμη ζηαδίσλ:
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1) Δμεξεύλεζε. Ο πξννξηζκφο αλαθαιχπηεηαη απφ ηνπξίζηεο εμεξεπλεηέο ή ηνπξίζηεο
εξεκίηεο. Ζ επηζθεςηκφηεηα απμάλεηαη ιφγσ πξνθνξηθψλ δηεγήζεσλ ησλ ηνπξηζηψλ
εμεξεπλεηψλ. Σα θηίξηα θαη νη ππεξεζίεο αλήθνπλ ζηνπο ληφπηνπο, νη ηνπξίζηεο είλαη
πεξηνξηζκέλνη ζε αξηζκφ θαη δελ ππάξρνπλ ππνδνκέο θαη κεηαθνξηθά κέζα.
2) Δκπινθή. Ο αξηζκφο ησλ ηνπξηζηψλ απμάλεηαη, νη ληφπηνη αλαθαιχπηνπλ ηνλ
ηνπξηζκφ σο πεγή εηζνδήκαηνο θαη ηνλ αλαγλσξίδνπλ σο βαζηθφ παξάγνληα αλάπηπμεο.
Αζθνχλ επηρεηξεκαηηθέο ηνπξηζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ζπληεινχλ ζηελ αχμεζε ηεο
πξνζθεξφκελεο ππνδνκήο.
3) Αλάπηπμε. Παξαηεξείηαη βειηίσζε ηεο ηνπξηζηηθήο ππνδνκήο, ε επηζθεςηκφηεηα
αλεβαίλεη θαη εδξαηψλεηαη, εκθαλίδεηαη ε δηαθήκηζε. Δκθαλίδνληαη μέλνη επελδπηέο κε
απνηέιεζκα ε ληφπηα ζπκκεηνρή θαη ν έιεγρνο ηεο αλάπηπμεο απφ ηνπο ληφπηνπο
κεηψλεηαη, κε ηελ ηνπηθή θνηλσλία λα ράλεη ηνλ έιεγρν ηεο ηνπξηζηηθήο βηνκεραλίαο.
Παξαηεξείηαη ην θαηλφκελν νπ ηνπξίζηεο λα είλαη πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο θαηνίθνπο.
4) Δδξαίσζε. ην ηέηαξην ζηάδην παξαηεξείηαη κείσζε ηνπ ξπζκνχ αχμεζεο ησλ
ηνπξηζηψλ, φκσο ν αξηζκφο παξακέλεη πςειφο θαη ππεξβαίλεη ζε αξηζκφ ηνπ ληφπηνπο
θάηνηθνπο. Οη ληφπηνη θαηαβάινπλ πξνζπάζεηεο γηα ηελ επέθηαζε ηεο ηνπξηζηηθήο
πεξηφδνπ θαη ηνπ κεξηδίνπ ηεο ηνπξηζηηθήο αγνξάο. Ο ηνπξηζκφο αθνξά έλα κεγάιν
κέξνο ηεο ληφπηαο νηθνλνκίαο. Ζ ηνπηθή θνηλσλία αληηιακβάλεηαη φηη ν ηνπξηζκφο
επηθέξεη αξλεηηθά απνηειέζκαηα θαη αξρίδεη λα εθδειψλεη ηα αξλεηηθά ηεο αηζζήκαηα
πξνο ηνπο ηνπξίζηεο.
5) Μαξαζκόο. ην πέκπην ζηάδην επέξρεηαη θνξεζκφο θαη ε πεξηνρή δελ είλαη πιένλ
ειθπζηηθή γηα ηνπο ηνπξίζηεο. Οη επηρεηξήζεηο θαη ηα θηίξηα νη επηρεηξήζεηο ζπρλά
κεηαθέξνπλ ηελ πεξηνπζία ηνπο θαη ηε δηαρείξηζε ζε άιινπο επελδπηέο, ηα αθίλεηα θαη
ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία απαμηψλνληαη θαη επνκέλσο ράλνπλ ηελ αμία ηνπο. Πνιχ ζπρλά
ππφ ζπλζήθεο νηθνλνκηθήο επεκεξίαο, ε ηνπηθή θνηλφηεηα επελδπηψλ δειαδή ληφπησλ
επελδπηψλ αλαιακβάλεη ην ξίζθν ηεο δηαρείξηζεο απηψλ επηρεηξήζεσλ εμαγνξάδνληαο
ηεο απφ ηνπο κε ληφπηνπο επελδπηέο πνπ απν-επελδχνπλ θαη ελδηαθέξνληαη γηα ηελ
πψιεζε ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπο θαη ηελ απνκάθξπλζε ηνπο απφ ηελ πεξηνρή (Αλδξηψηεο,
2001)
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6) Πηώζε ή Αλαλέσζε. Ο πξννξηζκφο παξνπζηάδεη κεησκέλεο απνδφζεηο πρ κεησκέλεο
ειεχζεηο επηζθεπηψλ, πιεξφηεηάο, πσιήζεηο, επηθεξδνηεηα, ελψ νη ηνπξίζηεο ζηξέθνληαη
ζε άιινπο αληαγσληζηηθνχο πξννξηζκνχο. Σα αθίλεηα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζε
ηνπξηζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο αιιάδνπλ ρξήζεηο θαη νη ηηκέο κεηψλνληαη αηζζεηά. Ζ
πηζαλφηεηα γηα αλαλέσζε θαη αλαδσνγφλεζε ηεο ηνπξηζηηθήο πεξηνρήο είλαη πηζαλή
κέζα απφ ηελ επαλαηνπνζέηεζε, ηελ αλάπηπμε ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο θαη ηελ
εθκεηάιιεπζε αλαμηνπνίεησλ δπλαηνηήησλ πνπ έρεη ν πξννξηζκφο αιιά θαη γεληθφηεξα
κέζα απφ ηελ αιιαγή ηεο πνξείαο θαη ηνπ ηξφπνπ εθαξκνγήο ηνπ ηνπξηζηηθνχ
ζρεδηαζκνχ (Gee at el., 2001)

2.3 Δπηδξάζεηο ηνπξηζκνύ ζηνπο ηόπνπο ππνδνρήο

πσο επηζεκάλακε πξνεγνπκέλσο είλαη γεληθά απνδεθηή κεηαμχ ησλ κειεηεηψλ
ηνπ πεδίνπ ε άπνςε πσο ν ηνπξηζκφο έρεη ζεκαληηθέο επηδξάζεηο ζηηο νηθνλνκίεο
ππνδνρήο. Ζ Γηνλπζνπνχινπ (2012) επηζεκαίλεη σζηφζν πσο νη αλαθεξφκελεο ζεηηθέο
ζπκβνιέο ηνπ ηνπξηζκνχ ζηελ νηθνλνκία δελ ζπλνδεχνληαη απφ επηζηεκνληθέο
ηεθκεξηψζεηο γηα ην κέγεζνο θαη ηελ πνηφηεηα ηνπο. Μία πξνζπάζεηα πνπ έγηλε γηα ηελ
αληηκεηψπηζε απηνχ ηνπ πξνβιήκαηνο αθνξνχζε ηελ αλάπηπμε θαη εθαξκνγή ηνπ
εξγαιείνπ Γνξπθφξνπ Λνγαξηαζκνχ Σνπξηζκνχ – Tourism Satelite Account
(ΓΛΣTSA) απφ ηνλ Οξγαληζκφ Οηθνλνκηθήο πλεξγαζίαο θαη Αλάπηπμεο (Ο.Ο..Α.)
πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ κέηξεζε ηεο άκεζεο νηθνλνκηθήο ζπκβνιήο ηεο
ηνπξηζηηθήο θαηαλάισζεο ζηελ εζληθή νηθνλνκία. O Βαξβαξέζνο (2000, 2005)
αλαθέξεηαη ζηηο θπξηφηεξεο ζεηηθέο νηθνλνκηθέο επηδξάζεηο ηνπ ηνπξηζκνχ.
Αλαθέξεηαη πην ζπγθεθξηκέλα ζηηο νηθνλνκίεο ππνδνρήο ησλ ηνπξηζηψλ δίλνληαο
έκθαζε ζηηο αθφινπζεο επηπηψζεηο:

•

Ζ αχμεζε ηνπ εζληθνχ εηζνδήκαηνο ηεο νηθνλνκίαο ππνδνρήο
Ζ

δηελέξγεηα επελδχζεσλ πνπ ζρεηίδνληαη είηε άκεζα κε ηνλ ηνπξηζηηθφ

θιάδν, π.ρ. ε θαηαζθεπή κηαο μελνδνρεηαθήο κνλάδαο είηε έκκεζα φπσο π.ρ.
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ε δεκηνπξγία κεηαθνξηθψλ ππνδνκψλ, θαζψο θαη ε δξαζηεξηνπνίεζε ησλ
ηνπξηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ, έρνπλ σο απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ηνπ εζληθνχ
εηζνδήκαηνο ηεο νηθνλνκίαο ππνδνρήο. Δληζρχεηαη θαηά απηφλ ηνλ ηξφπν κέζσ
ηνπ ηνπξηζκνχ ε επεκεξία ησλ ιαψλ, νδεγψληαο θαηά απηφ ηνλ ηξφπν ζηελ
θαηαπνιέκεζε ηεο θηψρεηαο.
•

Ζ δεκηνπξγία πξφζζεηεο απαζρφιεζεο ζηελ νηθνλνκία
Ο ηξηηνγελήο ηνκέαο, θαη εηδηθφηεξα ν ηνκέαο παξνρήο ππεξεζηψλ ζηνλ νπνίν
εληάζζεηαη κεξηθά ν ηνπξηζκφο, είλαη ηνκέαο εληάζεσο εξγαζίαο, δειαδή
βαζίδεηαη γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπ ζην αλζξψπηλν δπλακηθφ. Ζ εξγαζία δελ
κπνξεί εχθνια λα ππνθαηαζηαζεί κε θεθάιαην (κεραλήκαηα), ελψ ζε θάπνηεο
πεξηπηψζεηο απηφ είλαη αδχλαην. Ο ηνπξηζηηθφο ηνκέαο ζπκβάιιεη
απνθαζηζηηθά ζηε κείσζε ηεο αλεξγίαο, γεγνλφο ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ γηα
ρψξεο φπσο ε δηθή καο πνπ παξνπζηάδνπλ πςειφηαηα πνζνζηά αλεξγίαο.

•

Ζ πεξηθεξεηαθή αλάπηπμε, ηδηαίηεξα ζε ρψξεο φπνπ παξαηεξνχληαη αληζφηεηεο
πρλά παξαηεξνχληαη αληζνξξνπίεο κεηαμχ ησλ ζεκαληηθψλ αζηηθψλ θέληξσλ
θαη ησλ πεξηθεξεηψλ ζε φηη αθνξά ηνπο ξπζκνχο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο θαη
ηελ επάξθεηα ησλ ππνδνκψλ. Ζ ηνπξηζηηθή δξαζηεξηφηεηα κπνξεί λα
ζπκβάιιεη απνθαζηζηηθά ζηελ εμάιεηςε απηήο ηεο αδηθίαο απηήο ζε βάξνο ηεο
πεξηθέξεηαο, κε φια ηα δεηλά πνπ απηή ζπλεπάγεηαη.

•

Ζ δεκηνπξγία θαη βειηίσζε έξγσλ ππνδνκήο
Ζ δεκηνπξγία έξγσλ ππνδνκήο - φπσο ιηκάληα, αεξνδξφκηα θιπ., ηα νπνία
δεκηνπξγνχληαη ζπλήζσο απφ θξαηηθνχο θνξείο, βνεζά ζηελ θαιχηεξε θαη
νηθνλνκηθφηεξε δηεμαγσγή ησλ νηθνλνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη επνκέλσο
θαη ηνπ ηνπξηζκνχ. Ο ηνπξηζκφο απνηειεί ηζρπξφ παξάγνληα δεκηνπξγίαο
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ηέηνησλ επελδχζεσλ. Οη επλντθέο επηδξάζεηο πνπ νη επελδχζεηο απηέο έρνπλ
ζηελ νηθνλνκία θαινχληαη «εμσηεξηθέο νηθνλνκίεο».
•

Ζ απμεκέλε εηζξνή μέλνπ ζπλαιιάγκαηνο, κε ηηο φπνηεο ζεηηθέο επηδξάζεηο
κπνξεί απηφ λα έρεη ζην ηζνδχγην ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ ηεο νηθνλνκίαο
Ζ εηζξνή ζπλαιιάγκαηνο ζηελ νηθνλνκία

κέζσ ησλ ηνπξηζηηθψλ δαπαλψλ

βνεζά ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ επηπηψζεσλ πνπ έρεη ζην ηζνδχγην ηξερνπζψλ
ζπλαιιαγψλ ε δηαηήξεζε ελφο αξλεηηθνχ εκπνξηθνχ ηζνδπγίνπ. Έλα αξλεηηθφ
ηζνδχγην ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ πιήηηεη ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ηεο ρψξαο θαη
νδεγεί ζε αχμεζε ηνπ δαλεηζκνχ ηεο. Οη ηνπξηζηηθέο εηζπξάμεηο επί δεθαεηίεο
βνεζνχζαλ - απφ θνηλνχ κε ην λαπηηιηαθφ ζπλάιιαγκα - ζηελ αληηκεηψπηζε ηνπ
αξλεηηθνχ εκπνξηθνχ ηζνδπγίνπ ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο.
Φπζηθά, ν ηνπξηζκφο φπσο θαη θάζε άιιε νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα πέξα απφ ζεηηθέο
κπνξεί λα έρεη θαη αξλεηηθέο επηδξάζεηο ζε κηα νηθνλνκία. Κάπνηεο απφ απηέο ζχκθσλα
κε ηνπο Archer θ.α. (2005) είλαη:

•

Ο θίλδπλνο απφ ηελ ππεξβνιηθή νηθνλνκηθή εμάξηεζε απφ ηνλ ηνπξηζκφ, ή
αιιηψο ηελ ηνπξηζηηθή κνλνθαιιηέξγεηα
Ζ κνλνκεξήο πξνζήισζε ζε νπνηαδήπνηε δξαζηεξηφηεηα ελέρεη πάξα
πνιινχο θηλδχλνπο, ηδηαίηεξα φηαλ κηιάκε γηα κηα εζληθή νηθνλνκία. πσο
ζηνλ αγξνηηθφ ηνκέα

ε κνλνθαιιηέξγεηα ελφο

παξαγσγήο ελέρεη θηλδχλνπο, ην ίδην

ζπγθεθξηκέλνπ είδνπο

ζπκβαίλεη θαη ζε νηθνλνκίεο πνπ

βαζίδνληαη απνθιεηζηηθά ζηνλ ηνπξηζκφ. ε πνιιέο πεξηπηψζεηο ε αλάπηπμε
ηνπ ηνπξηζκνχ ζε θάπνηεο πεξηνρέο νδήγεζε ζηελ εγθαηάιεηςε ησλ
παξαδνζηαθψλ παξαγσγηθψλ δνκψλ. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ζηελ ρψξα
καο

απνηειεί

ε

εγθαηάιεηςε

ησλ

παξαδνζηαθψλ

παξαγσγηθψλ

δξαζηεξηνηήησλ ζε αγξνηηθέο πεξηνρέο φπνπ αλαπηχρζεθε ν ηνπξηζκφο Ο
ηνπξηζκφο, είλαη απφ ηε θχζε ηνπ κηα δξαζηεξηφηεηα επαίζζεηε ζε πνιηηηθέο
θαη νηθνλνκηθέο επηξξνέο. Απξφζκελα γεγνλφηα κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ζε
θαηαθφξπθε κείσζε ησλ ηνπξηζηηθψλ αθίμεσλ θαη απψιεηα εζφδσλ. Αθφκε, ε
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εθδήισζε νηθνλνκηθήο θξίζεσο ζηηο ρψξεο πξνέιεπζεο ησλ ηνπξηζηψλ κπνξεί
λα νδεγήζεη ζε ζεκαληηθή πεξηθνπή ησλ ηνπξηζηηθψλ δαπαλψλ. Οη θίλδπλνη
πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ ηνπξηζηηθή κνλνθαιιηέξγεηα κπνξνχλ λα
αληηκεησπηζζνχλ κε ηελ παξάιιειε αλάπηπμε, εθηφο απφ ηνλ ηνπξηζκφ, θαη
ησλ άιισλ θιάδσλ ηεο νηθνλνκίαο.
•

Ζ εθξνή εηζνδεκάησλ εθηφο ησλ νηθνλνκηψλ ππνδνρήο
Ζ πξαγκαηνπνίεζε ζεκαληηθψλ ηνπξηζηηθψλ εηζπξάμεσλ δελ εγγπάηαη ηελ
δηαηήξεζε ηνπο ζηελ νηθνλνκία ππνδνρήο. ηελ πεξίπησζε φπνπ είηε νη
ηνπξηζηηθέο

επηρεηξήζεηο

αλήθνπλ

ζε

μέλνπο

θεθαιαηνχρνπο

είηε

ρξεζηκνπνηνχληαη εθηεηακέλα εηζαγφκελεο εηζξνέο, κηθξφ κέξνο ησλ
εηζπξάμεσλ

παξακέλεη

ζηελ

ρψξα

ππνδνρήο.

Πξφθεηηαη

γηα

κηα

απνηθηνθξαηηθνχ ηχπνπ εθκεηάιιεπζε ησλ νηθνλνκηψλ ππνδνρήο, ησλ νπνίσλ
απνκπδνχληαη νη πφξνη ρσξίο λα ππάξρεη νπζηαζηηθφ αληάιιαγκα.
•

Οη επνρηαθέο δηαθπκάλζεηο, ή ρξνληθή ππεξζπγθέληξσζε
Απνηειεί ζπλεζηζκέλν θαηλφκελν ζηηο νηθνλνκίεο ππνδνρήο ε κεγάιε
πιεηνλφηεηα ηεο ηνπξηζηηθήο θίλεζεο λα ζπγθεληξψλεηαη ζε κηα πεξηνξηζκέλε
ρξνληθή πεξίνδν ζηελ δηάξθεηα ηνπ έηνπο. Απηή ε ρξνληθή ππεξζπγθέληξσζε
έρεη αξλεηηθέο επηπηψζεηο ηφζν ζην εξγαηηθφ δπλακηθφ ηεο νηθνλνκίαο
ππνδνρήο, πνπ κέλεη εθηφο εξγαζίαο γηα εθηεηακέλεο ρξνληθέο πεξηφδνπο, φζν
θαη ζηελ νηθνλνκηθή απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ηνπξηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ, ησλ
νπνίσλ ηα παξαγσγηθά κέζα ππναπαζρνινχληαη. Σν πξφβιεκα απηφ είλαη
ηδηαίηεξα έληνλν ζηε ρψξα καο θαη κπνξεί λα αληηκεησπηζζεί κε ηελ αλάπηπμε
ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ ηνπξηζκνχ.

•

Οη πεξηθεξεηαθέο αληζφηεηεο, ή ρσξηθή ππεξζπγθέληξσζε
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Ζ ρσξηθή ζπγθέληξσζε ησλ ηνπξηζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ζε ζπγθεθξηκέλεο
πεξηνρέο ηεο ρψξαο κπνξεί λα νδεγήζεη ζε έληαζε ησλ αληζνηήησλ κεηαμχ ησλ
δηαθφξσλ πεξηθεξεηψλ.
•

Ζ εκθάληζε πιεζσξηζηηθψλ πηέζεσλ
Ζ απμεκέλε δήηεζε ζε ζρέζε κε ηελ πξνζθνξά κπνξεί λα νδεγήζεη ζε
αχμεζε ησλ ηηκψλ ησλ αγαζψλ θαη ησλ ππεξεζηψλ , κε δπζκελείο επηπηψζεηο
ζην βηνηηθφ επίπεδν ησλ θαηνίθσλ ησλ ρσξψλ ππνδνρήο, ηδίσο εθείλσλ πνπ
δελ επσθεινχληαη άκεζα απφ ηνλ ηνπξηζκφ. Σν ίδην δπζκελήο είλαη ε άλνδνο
ηεο αμίαο ηεο γεο.

•

Ζ ελδερφκελε ζχγθξνπζε ηδησηηθνχ θαη δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο
Ζ χπαξμε ελφο αζαθνχο ή παξαρσξεκέλνπ πιαηζίνπ ξπζκίζεσλ ζρεηηθά κε
ηνλ ηνπξηζκφ κπνξεί λα νδεγήζεη ζηελ αλάπηπμε παξαβαηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ
απφ ηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο πνπ κε θίλεηξν ην θέδξνο ζα πιήμνπλ ην
δεκφζην ζπκθέξνλ.

2.3.1 Οι κοινωνικέρ επιπηώζειρ ηος ηοςπιζμού

Ο Βαξβαξέζνο (2005) επηζεκαίλεη πσο νη θνηλσληθέο επηπηψζεηο ηνπ ηνπξηζκνχ ζε
πνιιέο πεξηπηψζεηο ππνηηκνχληαη ή παξακεινχληαη εληειψο, θαζψο κεγαιχηεξν βάξνο
δίλεηαη ζηηο νηθνλνκηθέο επηπηψζεηο ηνπ θαηλνκέλνπ. Χζηφζν νη θνηλσληθέο
επηπηψζεηο κπνξνχλ λα έρνπλ ζεκαληηθή επίδξαζε ζηηο νηθνλνκηθέο επηπηψζεηο
εμαηηίαο ηεο ζπλζεηφηεηαο ηνπ θαηλνκέλνπ. Ο ζχγρξνλνο καδηθφο ηνπξηζκφο σο
απφξξνηα ηεο εθβηνκεράληζεο, ηεο αζηηθνπνίεζεο θαη ηεο νηθνλνκίαο ππεξεζηψλ
απνηειεί κηα επηπιένλ κεηαβιεηή ηνπ ππάξρνληνο θνηλσληθνχ ζπζηήκαηνο
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πεξηπιέθνληαο ην. Ο Βαξβαξέζνο (2005) επηζεκαίλεη πσο κηα ζεηξά ηζηνξηθψλ,
πνιηηηθψλ, ηζηνξηθψλ θαη ηδενινγηθψλ παξαγφλησλ επηδξνχλ παξάιιεια ζηελ
θνηλσληθφ-νηθνλνκηθή δνκή ησλ ρσξψλ ππνδνρήο, ελψ νη θνηλσληθέο επηδξάζεηο ηνπ
ηνπξηζκνχ πξέπεη λα ζπλδένληαη κε ηηο θνηλσληθέο κεηαβνιέο θαη φρη κε ηελ
θνηλσληθή εμέιημε θαζψο νη πξψηεο αθνξνχλ αιιαγέο πνπ πινπνηνχληαη ζε καθξφ
ρξνληθφ δηάζηεκα, ελψ

ε δεχηεξε αθνξά κηθξφηεξεο ρξνληθέο πεξηφδνπο. Ζ

αιιειεπίδξαζε πνπ ιακβάλεη ρψξα ζε θνηλσληθφ επίπεδν είλαη ακθίδξνκε θαζψο
αιιαγέο επηηεινχληαη ηφζν ζηελ ρψξα ππνδνρήο, φπσο π.ρ. αιιαγέο ζηελ
ζπκπεξηθνξά ηνπ ηνπηθνχ πιεζπζκνχ, φζν θαη κνληέια ζπκπεξηθνξάο θαη ηηο αμίεο
ησλ ηνπξηζηψλ. Ο Σζάξηαο (1998) επηζεκαίλεη πσο κεηαμχ ηνπξηζηψλ θαη ληφπησλ
αλαπηχζζνληαη πνιιαπιέο κνξθέο θνηλσληθφηεηαο κέζα ζε έλα «πξνζηαηεπκέλν»
πεξηβάιινλ.
Ζ αιιειεπίδξαζε πνπ ληφπηνο θαη ηνπξίζηαο κπνξνχλ λα έρνπλ πξνζδηνξίδεηαη απφ
κηα ζεηξά παξαγφλησλ πνπ πεξηιακβάλνπλ ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ρψξαο
πξνέιεπζεο ησλ ηνπξηζηψλ θαη ηεο ρψξαο ππνδνρήο, θαζψο θαη ηνλ ηχπν ηεο επαθήο
πνπ αλαπηχζζεηαη κεηαμχ ηνπο. Αλ π.ρ. ε δηαθνξά ζην βηνηηθφ επίπεδν κεηαμχ
ηνπξηζηψλ θαη ληφπησλ είλαη ζεκαληηθή εηο βάξνο ησλ δεχηεξσλ αλακέλεηαη νη
θνηλσληθέο επηδξάζεηο ηνπ ηνπξηζκνχ λα είλαη ζεκαληηθέο. Αθφκε, αλ ε κεηάβαζε ησλ
ηνπξηζηψλ γίλεηαη ζε νξγαλσκέλα groups θαη δηακέλνπλ ζε κεγάιεο μελνδνρεηαθέο
κνλάδεο αλακέλεηαη πσο ε αιιειεπίδξαζε κε ηνπο ληφπηνπο θαη θαηά ζπλέπεηα νη
θνηλσληθέο επηπηψζεηο ζα είλαη κηθξέο. Ο Σζάξηαο (1998) ζπλδέεη ηελ κνξθή θαη ηελ
έθηαζε ησλ θνηλσληθψλ ζρέζεσλ πνπ αλαπηχζζνληαη κεηαμχ ληφπησλ θαη ηνπξηζηψλ
κε ην είδνο ησλ ηνπξηζηηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηελ πεξηνρή
ππνδνρήο. Θεσξεί δε πσο ε αλάπηπμε ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ ηνπξηζκνχ
(αγξνηνπξηζκνχ, νηθνηνπξηζκνχ θιπ.) ζα νδεγήζεη ζηελ αλάπηπμε πην «έληνλσλ»
κνξθψλ θνηλσληθφηεηαο θαζψο νη ηαμηδηψηεο ζηελ πξνζπάζεηα ηνπο λα απνθνκίζνπλ
φζν ην δπλαηφλ πην πνιιέο εκπεηξίεο έξρνληαη ζε επαθή κε ηνπο ληφπηνπο.
χκθσλα κε ηνλ Stavrakis (1979) νη επηπηψζεηο ζε θνηλσληθφ επίπεδν κπνξνχλ λα
θαηεγνξηνπνηεζνχλ σο:
•

Δπηδξάζεηο ζηηο θνηλσληθέο δνκέο
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•

κεηαβνιέο ζηε ζηάζε θαη ζπκπεξηθνξά ηνπ ηνπηθνχ πιεζπζκνχ, θαη
κεηαβνιέο ζηελ θιίκαθα ησλ ηνπηθψλ αμηψλ.

Ζ ηνπξηζηηθή αλάπηπμε ζεσξείηαη πσο επηθέξεη ηφζν ζεηηθέο φζν θαη αξλεηηθέο
θνηλσληθέο αιιαγέο θαη µκεηαβνιέο ζηηο θνηλφηεηεο ππνδνρήο. Ζ χπαξμε ζεηηθψλ ή
αξλεηηθψλ επηπηψζεσλ ζηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο πξνζδηνξίδεηαη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ
απφ ην είδνο ηνπ ηνπξηζκνχ πνπ αλαπηχζζεηαη ζηελ πεξηνρή, αιιά θαη απφ ην βαζκφ
ζπλνρήο ησλ εζσηεξηθψλ θνηλσληθψλ δνκψλ ησλ θνηλνηήησλ ππνδνρήο. Παξάιιεια,
θαζνξηζηηθφ ξφιν έρνπλ θαη νη θξαηηθνί αξκφδηνη θνξείο, µε ηε ζέζπηζε κέηξσλ γηα
πξνζδηνξηζκφ θαη πεξηνξηζκφ ησλ αξλεηηθψλ επηδξάζεσλ.
Έλα θαηλφκελν ην νπνίν ζρεηίδεηαη άκεζα µε ηελ ηνπξηζηηθή αλάπηπμε είλαη ε
επαγγεικαηηθή θαη θνηλσληθή θηλεηηθφηεηα. πρλή είλαη ε ζηξνθή ησλ θαηνίθσλ ησλ
θνηλνηήησλ ππνδνρήο ζηα ηνπξηζηηθά επαγγέικαηα, µε ζηφρν

ηελ αχμεζε ησλ

εηζνδεκάησλ ηνπο. Ο ηνπξηζηηθφο ηνκέαο απνξξνθά έλα ζεκαληηθφ

κέξνο ηνπ

εξγαηηθνχ δπλακηθνχ απφ ηνπο ινηπνχο νηθνλνκηθνχο ηνκείο θαη θπξίσο απφ ηε
γεσξγία, ε νπνία παξακέλεη φκσο σο θχξηα αζρνιία γηα ηνπο ειηθησκέλνπο. Χο
απνηέιεζκα ηεο επαγγεικαηηθήο θηλεηηθφηεηαο, νη λένη απνθηνχλ νηθνλνκηθή
αλεμαξηεζία θαη απνδεζκεχνληαη απφ ηελ νηθνγέλεηα. Οη γπλαίθεο φπσο αλαθέξεηαη
βξίζθνληαη ζε δπζκελέζηεξε ζέζε ζε ζρέζε µε ην παξειζφλ γηαηί αζρνινχληαη
παξάιιεια µε ην ηνπξηζηηθφ θαη ην αγξνηηθφ επάγγεικά, φζν θαη µε ηηο νηθηαθέο
εξγαζίεο.
Ο Βαξβαξέζνο (2005) θάλεη ηδηαίηεξε αλαθνξά ζηε δεκηνπξγία θνηλσληθψλ πξνηχπσλ
κέζα απφ ηελ επαθή ηνπξίζηα θαη ληφπηνπ. Κχξην ραξαθηεξηζηηθφ απηήο ηεο επαθήο
είλαη ε νηθνλνκηθή ζπλαιιαγή. Πέξα φκσο ηνπ νηθνλνκηθνχ ζηνηρείνπ, ν ηνπξηζκφο
απνηειεί θαη ζεκείν επηθνηλσλίαο θαη δηαπνιηηηζκηθήο αληαιιαγήο, ε νπνία ζε
κεξηθέο πεξηπηψζεηο επηθέξεη αξλεηηθέο κεηαβνιέο ζηα ήζε, ζηα έζηκά, ζηα θνηλσληθά
πξφηππα, ζηηο δνκέο θαη ηνπο ζεζκνχο ησλ θνηλνηήησλ ππνδνρήο. Υαξαθηεξηζηηθφ
παξάδεηγκα

ησλ πην πάλσ κεηαβνιψλ, απνηειεί ην θαηλφκελν ηνπ κηκεηηζκνχ

πξνηχπσλ ηα νπνία πξνβάιινληαη απφ ηνπο μέλνπο επηζθέπηεο. Σν θαηλφκελν απηφ
ραξαθηεξίδεη θπξίσο ηνπο λένπο.. Απηφ είλαη ηδηαίηεξα αηζζεηφ ζηα πξψηα ζηάδηα ηεο
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ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο. ηηο πεξηπηψζεηο φπνπ ε ηνπξηζηηθή αλάπηπμε θηάζεη ζε
επίπεδν σξίκαλζεο θαη θνξεζκνχ ηφηε ζπρλά παξαηεξείηαη µία αδηαθνξία θαη
αδπλακία επηθνηλσλίαο κεηαμχ επηζθεπηψλ θαη ληφπησλ. ε απηφ ην ζηάδην ν
ηνπξίζηαο αληηκεησπίδεηαη σο επί ησ πιείζησλ σο έλα «εκπφξεπκα» θαη παξαηεξείηαη
ε δεκηνπξγία ζηεξενηχπσλ απφ ηνπο ληφπηνπο θαηνίθνπο γηα ραξαθηεξηζκφ ησλ
επηζθεπηψλ. Σα ζπγθεθξηκέλα ζηεξεφηππα πξνζδίδνπλ ζηελ πιεηνςεθία ηνπο
αξλεηηθνχο ραξαθηεξηζκνχο ζε ζπγθεθξηκέλα άηνκά ή ιανχο1.
Απφ ηνπο Βαξβαξέζν (2005) θαη Mathieson & Wall (1982) παξνπζηάδνληαη θαη κηα
ζεηξά απφ αξλεηηθέο επηπηψζεηο πνπ ν ηνπξηζκφο έρεη ζηηο θνηλσλίεο ππνδνρήο, φπσο:
•

Ζ αλάπηπμε ζπγθξνχζεσλ, ηφζν κεηαμχ ηνπξηζηψλ θαη ληφπησλ φζν θαη ζην
εζσηεξηθφ ησλ ηνπηθψλ θνηλσληψλ. Ζ εηζξνή ηνπξηζηψλ θέξλεη ζε επαθή δχν
δηαθνξεηηθνχο θαη ζπρλά αληίζεηνπο θφζκνπο. Ζ ελδερφκελε πεξηζσξηνπνίεζε
ησλ ηνπηθψλ πιεζπζκψλ απφ ηελ

ηνπξηζηηθή δξαζηεξηφηεηα κπνξεί λα

νδεγήζεη ζε απφξξηςε ηεο απφ απηνχο. Οη εληάζεηο πνπ πξνθαινχληαη ζην
εζσηεξηθφ ησλ θνηλσληψλ ζρεηίδνληαη θαηά θχξην ιφγν κε ηηο κεηαβνιέο πνπ
παξαηεξνχληαη ζηελ ζέζε ησλ γπλαηθψλ ζηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο, αιιά θαη ηελ
αιιαγή ηνπ ηξφπνπ δσήο ησλ λέσλ.
•

Ζ μελνθνβία πνπ αλαπηχζζεηαη κεηαμχ ησλ ηνπηθψλ πιεζπζκψλ. Ζ μελνθνβία
απηή αλαπηχζζεηαη σο απνηέιεζκα ηεο παξαηεξνχκελεο δηαθνξάο κεηαμχ ηνπ
βηνηηθνχ επηπέδνπ ηνπξηζηψλ θαη ληφπησλ, αιιά θαη σο κεραληζκφο άκπλαο
απέλαληη ζηηο αιιαγέο πνπ ν ηνπξηζκφο πξνθαιεί ζηα ηνπηθά ήζε θαη έζηκα.

•

Σα θαηλφκελα "λεναπνηθηνθξαηίαο" εηο βάξνο ησλ ληφπησλ. Σν θαηλφκελν απηφ
ζρεηίδεηαη κε επηβάξπλζε ησλ ηνπηθψλ νηθνλνκηψλ απφ ηελ αλάπηπμε
ηνπξηζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, πνπ αληί λα απνηεινχλ πεγή εηζνδήκαηνο γηα
ηνπο ληφπηνπο, εμαληινχλ ηνπο πεξηνξηζκέλνπο πφξνπο πνπ έρνπλ ζηελ
δηάζεζε ηνπο.

1

http://media.visitcyprus.com/media/b2b_gr/Research_Projects/Meleti_Koinonikes_Epiptosis_Touris
mo u_2005.pdf. Ημ. τελευταίασ προςπζλαςθσ:15.09.2017
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•

Σν αίζζεκα δνπινπξέπεηαο πνπ αλαπηχζζνπλ νη ληφπηνη έλαληη ησλ ηνπξηζηψλ.
Σέηνηνπ είδνπο ζπκπεξηθνξέο αλαπηχζζνληαη κε απψηεξν ζηφρν ηελ
νηθνλνκηθή εθκεηάιιεπζε ησλ ηνπξηζηψλ απφ ηνπο ληφπηνπο.
ην θεθάιαην απηφ παξνπζηάζακε ηηο θχξηεο δηαζηάζεηο ηνπ ηνπξηζηηθνχ

«θαηλνκέλνπ», θαζψο θαη ηηο νηθνλνκηθέο θαη θνηλσληθέο επηπηψζεηο ηνπ ηνπξηζκνχ
ζηηο νηθνλνκίεο ππνδνρήο. ην επφκελν θεθάιαην ζα παξνπζηάζνπκε ηελ επίδξαζε ηεο
πξνζθπγηθήο θξίζεο ζηε παξαγσγή θαη δηάζεζε ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο.

2.4 Διιεληθόο ηνπξηζκόο θαη ζύγρξνλεο απεηιέο

Ο ηνπξηζκφο απνηειεί ηελ πην βαξηά βηνκεραλία ηεο Διιάδαο. Σα έζνδά ηεο απφ ηνλ
ηνπξηζκφ αλέξρνληαη ζε πνιιά δηζεθαηνκκχξηα επξψ θάζε ρξφλν, κε εθαηνληάδεο
ρηιηάδεο αλζξψπνπο λα εξγάδνληαη ζε ζέζεηο πνπ έρνπλ άκεζε ή έκκεζε ζρέζε κε ηνλ
θιάδν ηνπ ηνπξηζκνχ. αθψο ππάξρνπλ πνιιά παξαδείγκαηα πεξηζηαηηθψλ πνπ
επέδξαζαλ αξλεηηθά ζηνλ ηνπξηζκφ ηεο Διιάδαο, φπσο ε ηαμηδησηηθή νδεγία ε νπνία
είρε εθδνζεί απφ ηελ Ακεξηθή γηα ην αεξνδξφκην ηνπ Διιεληθνχ ην 1985, ην λαπάγην ηνπ
Express Samina ην 2000, ε αξλεηηθή δεκνζηφηεηα πνπ ππήξμε θαηά ηελ πεξίνδν
πξνεηνηκαζίαο ησλ νιπκπηαθψλ αγψλσλ ηεο Αζήλαο, θαζψο θαη ε έληνλε θεκνινγία φηη
δελ ζα πξνιάβαηλε ε Διιάδα λα παξαδψζεη ηα έξγα ζηελ ψξα ηνπο. Καη ηηο ηειεπηαίεο
δεθαεηίεο ππήξμαλ αλά δηαζηήκαηα αξθεηά δπζθεκηζηηθά άξζξα γηα ηνλ ειιεληθφ
ηνπξηζκφ ζε κεγάια δηεζλή έληππα. Γπζηπρψο δελ ππήξρε έλαο νξγαλσκέλνο κεραληζκφο
λα ηα αληηθξνχζεη. Έλα ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα απνηεινχλ ηα δπζθεκηζηηθά
δεκνζηεχκαηα ζε βξεηαληθά θαη γεξκαληθά πεξηνδηθά, ην θαινθαίξη ηνπ 1991, ηα νπνία
ηζρπξίδνληαλ φηη ππάξρνπλ πνιιέο παξαιίεο ζηελ Διιάδα πνπ είλαη αθαηάιιειεο γηα
ηνπο ινπφκελνπο. Σα άξζξα αλαθέξνληαλ ζε πεξηνρέο φπσο ε Υαιθηδηθή, ε
Πεινπφλλεζνο. Σν γεγνλφο απηφ εξρφηαλ ζε αληίζεζε κε ηελ πξαγκαηηθφηεηα, θαζψο ηελ
ίδηα ρξνληθή πεξίνδν ε Διιάδα είρε έξζεη πξψηε ζηελ ηφηε Δπξσπατθή Οηθνλνκηθή
Κνηλφηεηα (ΔΟΚ), κε 178 γαιάδηεο ζεκαίεο ζπλνιηθά. Απφ ηα παξαπάλσ, ζπκπεξαίλεηαη
πσο ν θνηλφο παξνλνκαζηήο ζε φιεο ηηο παξαπάλσ πεξηπηψζεηο ήηαλ ε αδπλακία ηεο
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Διιάδαο λα ζπλεξγαζηεί κε ηα μέλα ΜΜΔ, ηνλ ζσζηφ ρξφλν πνπ ρξεηαδφηαλ θαη κε ηνλ
ελδεδεηγκέλν ηξφπν, ψζηε λα κεηψζεη φζν πεξηζζφηεξν γίλεηαη ηηο αξλεηηθέο ζπλέπεηεο
γηα ηνλ ηνπξηζκφ. Σα ηειεπηαία ρξφληα παξαηεξείηαη κία πξνζπάζεηα ησλ δεκνζίσλ
νξγαληζκψλ θαη ησλ αξρψλ ηεο ρψξαο γηα δεκηνπξγία ελφο πιάλνπ αληίδξαζεο ζε
ζνβαξέο θαηαζηάζεηο θαη θξίζεηο, ψζηε λα κελ ππάξρεη ην ζηνηρείν ηνπ αηθληδηαζκνχ
θάζε θνξά ηελ ηειεπηαία ζηηγκή. ε γεληθέο γξακκέο ν δεκφζηνο θαη ν ηδησηηθφο ηνκέαο
πζηεξεί ζηελ πξφιεςε, θαζψο ππάξρνπλ ζπλήζσο κφλν θαηαζηαιηηθνί κεραληζκνί.
Οπφηε, ε δεκηνπξγία ελφο κεραληζκνχ αληηκεηψπηζεο ησλ θξίζεσλ ζα κπνξνχζε λα
δψζεη ηελ επθαηξία, ψζηε λα ππάξμεη ζπζηεκαηηθή θαη ζηελή ζπλεξγαζία κε ηα ειιεληθά
θαη δηεζλή ΜΜΔ, πξάγκα ην νπνίν ζα βνεζνχζε θαη ζηελ απνθπγή ηεο αξλεηηθήο
δεκνζηφηεηαο. Δίλαη εμίζνπ ζεκαληηθφ λα ηνληζηεί, φηη πέξαλ ηεο ηερλνγλσζίαο, ηνπ
επαγγεικαηηζκνχ θαη ησλ εμεηδηθεπκέλσλ ζηειερψλ, λα ζπζηαζεί έλαο κεραληζκφο κε
κφληκν ραξαθηήξα. Ζ επηηξνπή δηαρείξηζεο θξίζεσλ δε ζα πξέπεη λα έρεη δηάξθεηα φζν ε
εθάζηνηε θπβέξλεζε ή ν εθάζηνηε Τπνπξγφο Σνπξηζκνχ, φπσο ζπκβαίλεη εδψ θαη
πνιιέο δεθαεηίεο. Δίλαη απαξαίηεην λα γίλεη άκεζα αληηιεπηφ πσο ε χπαξμε δνκψλ,
ζεζκψλ θαη νξγάλσλ γηα ηελ δηαρείξηζε θξίζεσλ απνηειεί επηηαθηηθή αλάγθε θαη φρη
επθαηξηαθή ππφζεζε.2
Ζ ηνπξηζηηθή δξαζηεξηφηεηα ζηελ Διιάδα απνηειεί έλαλ απφ ηνπο δπλακηθφηεξνπο θαη
ηαρχηεξα αλαπηπζζφκελνπο θιάδνπο, ζπκβάιινληαο ζηελ παξαγσγηθή αλαζπγθξφηεζε
νξηζκέλσλ πεξηνρψλ, θαζψο θαη ζηελ δηακφξθσζε αλαπηπμηαθψλ ζπλζεθψλ. Ζ Διιάδα
δηαζέηεη ηδηαηηέξσο εληππσζηαθφ θπζηθφ αιιά θαη δνκεκέλν πεξηβάιινλ θαη ηδηαίηεξε
λεζησηηθή γεσκνξθνινγία, ήπην θιίκα, θαζαξέο ζάιαζζεο, πινχζηα πνιηηηζηηθή
παξάδνζε, ηζηνξηθά κλεκεία θαη ηνπξηζηηθέο ππνδνκέο.3 4Σα ειιεληθά λεζηά απνηεινχλ
πφιν έιμεο κεγάινπ φγθνπ ηνπξηζηψλ, ελψ γηα ηηο πεξηνρέο πνπ είλαη ιηγφηεξν
επλνεκέλεο θαη πνπ αληηκεησπίδνπλ ζεκαληηθά δηαξζξσηηθά πξνβιήκαηα φπσο ηα κηθξά
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λεζηά ηνπ Αηγαίνπ, ν ηνπξηζκφο ζεσξείηαη ε θχξηα αλαπηπμηαθή δηέμνδνο θαη κία απφ ηηο
βαζηθφηεξεο παξακέηξνπο νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο επεκεξίαο. 5
Πξνρσξψληαο ζε αλαζθφπεζε γηα ηελ πνξεία ηνπ ηνπξηζκνχ ηεο Διιάδνο παξαηεξείηαη
πσο, ηα ηειεπηαία ρξφληα ν ηνπξηζκφο επεξεάδεηαη εληφλσο απφ ην ζθεληθφ αζθαιείαο
πνπ έρεη δηακνξθσζεί ηφζν ζε επίπεδα πςειήο πνιηηηθήο, φζν θαη ζε επίπεδα ρακειήο
πνιηηηθήο. Δλαξθηήξην γεγνλφο αλάδπζεο ηνπ παξάγνληα ηεο αζθάιεηαο απνηέιεζε ην
ηξνκνθξαηηθφ ρηχπεκα ηεο 11εο επηεκβξίνπ, ην νπνίν θαη επεξέαζε αξλεηηθά ηνλ
δηεζλή ηνπξηζκφ. Γηα ηελ Διιάδα, ην 2001 ππήξμε ε ζπλέρεηα κηαο πεληαεηνχο αλνδηθήο
πνξείαο αθίμεσλ, πνπ παξαηεξήζεθε παξά ηηο πνιεκηθέο επηρεηξήζεηο ζην Κφζζνβν, ηνπο
ζεηζκνχο θαη ηελ παγθφζκηα θξίζε ζηηο ρξεκαηαγνξέο. Με βάζε ηηο δηαζέζηκεο ελδείμεηο,
απηφ πνπ νδήγεζε ζηελ ηνπξηζηηθή αχμεζε ηεο δήηεζεο ήηαλ νη ζεκαληηθνχ βαζκνχ
εθπηψζεηο, πνπ δφζεθαλ απφ ηνπο μελνδφρνπο6, αιιά θαη ε αίζζεζε αζθάιεηαο πνπ
απνπλέεη ε Διιάδα σο ηνπξηζηηθφο πξννξηζκφο έλαληη άιισλ ηνπξηζηηθψλ πξννξηζκψλ.
Αληίζεηα, ην 2003 κε ηνλ πφιεκν ζην Ηξάθ θαη ηνλ ηφ ηεο άηππεο πλεπκνλίαο, ππήξμε
κείσζε ησλ δηεζλψλ ηνπξηζηηθψλ αθίμεσλ. Ζ κείσζε ησλ ηνπξηζηηθψλ αθίμεσλ
παξαηεξήζεθε θαη ζηελ Διιάδα θαη ζπλδέζεθε κε ηα παξαπάλσ γεγνλφηα. Τπήξμαλ
αθφκε δχν δπζκελή γεγνλφηα ζην εζσηεξηθφ ηεο Διιάδαο, ηα νπνία εθηηκήζεθαλ πσο
δηαηάξαμαλ ηελ ηνπξηζηηθή δήηεζε. Πξφθεηηαη γηα ηα δχν λαπάγηα, ηνπ Εεπο ζηελ Νάμν
θαη ηνπ Express Samina ζηελ Πάξν.
Απφ ην 2004 θαη έπεηηα ζεκεηψζεθε ζπλερήο αχμεζε ησλ ηνπξηζηηθψλ αθίμεσλ. Σν 2005
θαηαγξάθεθε αχμεζε θαηά 9,64%, ην 2006 θαηά 8,73% θαη ην 2007 θαηά 5,94%. Ζ
δηεζλήο νηθνλνκηθή θξίζε επεξέαζε δπζκελψο ηνλ ειιεληθφ ηνπξηζκφ ην 2008 θαη 2009.
Οη αγνξέο, πνπ παξαδνζηαθά ζηεξίδαλ ηελ Διιάδα, δειαδή ε Αγγιία, ε Γεξκαλία, ε
Ηηαιία είραλ πιεγεί απφ ηελ θξίζε. Οη Δπξσπαίνη ηνπξίζηεο ζηξάθεθαλ ζε πξννξηζκνχο
θνληηλνχο γηα απηνχο θαη θπξίσο ζε ρακεινχ θφζηνπο ηνπξηζηηθέο αγνξέο, εμαηηίαο ησλ
απνιχζεσλ, ηεο κείσζεο κηζζψλ θαη ηνπ πςεινχ βαζκνχ ρξέσζεο ησλ λνηθνθπξηψλ.
5
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Δπίζεο, αξλεηηθή επίδξαζε ζηελ ηνπξηζηηθή θίλεζε έθεξε ε εμάπισζε ηεο γξίπεο H1N1,
ε νπνία είρε ιάβεη δηαζηάζεηο επηδεκίαο απνηειψληαο απεηιή γηα ηελ πγεία ησλ
ηνπξηζηψλ. Σν 2010 μέζπαζε ε νηθνλνκηθή θξίζε ζηελ Διιάδα θαη αθνινχζεζαλ καδηθέο
θηλεηνπνηήζεηο θαη απεξγίεο κε πξνβνιή ηνπο απφ παγθνζκίνπ εκβέιεηαο Μέζα Μαδηθήο
Δλεκέξσζεο, επεξεάδνληαο ζε θαζνξηζηηθφ βαζκφ ηηο αληηιήςεηο ησλ αλζξψπσλ ζε
ζρέζε κε ηηο επηθξαηνχζεο ζπλζήθεο αζθαιείαο.7 8
Σν 2011 ππήξμε ζεκαληηθή άλνδνο ηνπ ηνπξηζκνχ ηεο ηάμεσο ηνπ 10,1%, ελ ζπγθξίζεη
κε ην 2010. Οη αλαηαξαρέο πνπ πξνθιήζεθαλ ζηα θξάηε ηεο λφηηαο Μεζνγείνπ, έδσζαλ
ηελ επθαηξία ζηνλ ειιεληθφ ηνπξηζκφ λα ιάβεη έλα ζεκαληηθφ κεξίδην ηνπ ηνπξηζηηθνχ
ξεχκαηνο, ην νπνίν θαη πξννξηδφηαλ γηα ηελ Σπλεζία θαη ηελ Αίγππην. κσο, ηα
δξακαηηθά επεηζφδηα πνπ ζπλέβεζαλ ζην θέληξν ηεο Αζήλαο ηνλ Ηνχλην, νη εηξεληθέο
δηαδειψζεηο ησλ αγαλαθηηζκέλσλ θαη νη απεξγίεο ησλ ηδηνθηεηψλ ηαμί επεξέαζαλ ζε
αξλεηηθφ βαζκφ ηελ ηνπξηζηηθή θίλεζε ζηελ Αζήλα. Απφ ηελ άιιε κεξηά, πεξηνρέο φπσο
ε Ρφδνο θαη ε Κσο ζεκείσζαλ αχμεζε ησλ αθίμεσλ ηνπο κεγαιχηεξε ηνπ 20%. Σελ
ακέζσο επφκελε ρξνληά, ην 2012, ππήξμε ζηελ Διιάδα κείσζε ησλ ηνπξηζηηθψλ αθίμεσλ
εμαηηίαο ησλ αιιεπάιιεισλ εθινγηθψλ αλακεηξήζεσλ. Ζ πνιηηηθή αζηάζεηα, ε νπνία
ππήξρε ζηελ ρψξα, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ πηζαλνινγνχκελε έμνδν ηεο ρψξαο απφ ην
επξψ, επεξέαζε αξλεηηθά ηνπο ηνπξίζηεο ψζηε λα επηζθεθζνχλ ηελ Διιάδα. 9 10
Σηο ρξνληέο 2013 θαη 2014 ππήξμε λέα ψζεζε ζηελ ηνπξηζηηθή αλάπηπμε ηεο Διιάδαο. Οη
παξάγνληεο πνπ βνήζεζαλ ήηαλ ε ζηαζεξνπνίεζε ηεο δηεζλνχο νηθνλνκίαο, αιιά θαη ε
ζρεηηθή άλζεζε αλαδπφκελσλ αγνξψλ φπσο είλαη ηεο Ρσζίαο, ηεο Κίλαο, ηεο Σνπξθίαο,
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ηεο Βξαδηιίαο θιπ. Δπίζεο, νη αλαηαξαρέο πνπ ππήξμαλ ζηηο αθηέο ηεο Βφξεηαο Αθξηθήο
θαη ηεο Μέζεο Αλαηνιήο έδσζαλ λέα ψζεζε ησλ ηνπξηζηηθψλ ξνψλ πξνο ηελ Διιάδα.11
Απφ ηελ άιιε κεξηά, ν ειιεληθφο ηνπξηζκφο επηβαξχλζεθε ην 2015 απφ ηηο αξλεηηθέο
εμειίμεηο

πνπ

ππήξμαλ

ζηελ

πινπνίεζε

ηνπ

Πξνγξάκκαηνο

Γεκνζηνλνκηθήο

Πξνζαξκνγήο θαη Γηαξζξσηηθψλ Μεηαξξπζκίζεσλ, κε ηελ άξλεζε ζπλεξγαζίαο κε ηνπο
δαλεηζηέο ηελ πεξίνδν Ηαλνπαξίνπ – Ηνπιίνπ ηνπ 2015, πνπ είρε ζαλ απνηέιεζκα ην
θιείζηκν ησλ ηξαπεδψλ ηνλ Ηνχιην ηνπ 2015 θαη ηελ επηβνιή ησλ capital controls καδί κε
επψδπλα δεκνζηνλνκηθά κέηξα φπσο ηελ αχμεζε ηνπ Φ.Π.Α ζε θαηεμνρήλ ηνπξηζηηθνχο
ηνκείο. Δπίζεο, επηβαξχλζεθε ν ηνπξηζκφο ηεο Διιάδαο εμαηηίαο ηεο χθεζεο, ηελ νπνία
αληηκεηψπηζε ε νηθνλνκία ηεο Ρσζίαο κε ηελ θαηαθφξπθε πηψζε ηνπ Ρνπβιηνχ έλαληη
ηνπ επξψ. Σέινο, ε έμαξζε ηνπ πξνζθπγηθνχ, πνπ ήηαλ πνιχ έληνλε απφ ην ηέηαξην
ηξίκελν ηνπ 2015, ζε ζπλδπαζκφ κε φια ηα παξαπάλσ, νδήγεζαλ ζηε κείσζε ηεο
απμεηηθήο πνξείαο ησλ βαζηθψλ κεγεζψλ ηνπ ηνπξηζκνχ έσο ην ηέινο ηνπ εληακήλνπ ηνπ
2015.
Παξά ηηο ηδηαηηέξσο αξλεηηθέο εμειίμεηο πνπ επεξέαζαλ ηνλ ηνπξηζκφ ην 2015,
παξαηεξήζεθε αλάπηπμε ηνπ ηνπξηζκνχ γηα ηξίην ζπλερφκελν έηνο. Απηφ νθεηιφηαλ
ζηνπο παξάγνληεο πνπ είραλ λα θάλνπλ απφ ηελ απμεκέλε δηεζλή αληαγσληζηηθφηεηα ηεο
ειιεληθήο νηθνλνκίαο, κε ηελ ηθαλνπνηεηηθή ζεηηθή αλάπηπμε ηεο ζηηο ρψξεο πξνέιεπζεο
ησλ μέλσλ ηνπξηζηψλ ζηελ Διιάδα θαη κε ηελ ζεψξεζε φηη ε Διιάδα είλαη έλαο απφ ηνπο
πην αζθαιείο ηνπξηζηηθνχο πξννξηζκνχο θαζψο ηα ηειεπηαία ρξφληα ε ηξνκνθξαηία θαη
νη γεσπνιηηηθέο αλαηαξαρέο επηβαξχλνπλ πνιιέο άιιεο ρψξεο. Δπηπιένλ, ε πςεινχ
επηπέδνπ νηθνλνκηθή ππνδνκή, πνπ έρεη λα θάλεη κε ηνπο ηνκείο ησλ κεηαθνξψλ θαη ησλ
επηθνηλσληψλ θαη κε ηε ζεηξά ηνπο έρνπλ ζπκβάιιεη ζηελ αλαβάζκηζε πνιιψλ πεξηνρψλ
ηεο Διιάδαο, ηηο αλαδεηθλχνπλ ζε πεξηνρέο πξνζθνξάο ηνπξηζηηθψλ ππεξεζηψλ. Τπήξμε
εμίζνπ θαη ηθαλνπνηεηηθή αλάπηπμε θαη αλαβάζκηζε ηνπ μελνδνρεηαθνχ δπλακηθνχ ηεο
ρψξαο, ησλ επηρεηξήζεσλ εζηίαζεο θαη ησλ παληφο είδνπο θαηαιπκάησλ κε ζηαδηαθή
βειηίσζε ζε φινπο ηνπο ηνκείο πξνζθνξάο ηνπξηζηηθψλ ππεξεζηψλ.

11

Χατηθδάκθσ Α., Τάζειρ ηηρ ηοςπιζηικήρ κίνηζηρ 2008-2015, Ελλθνικόσ Οργανιςμόσ Τουριςμοφ, 2015,
Διακζςιμο
ςτθ:
http://www.gnto.gov.gr/sites/default/files/files_basic_pages/Xatzidakis_2015.pdf
Πρόςβαςθ: 13/09/2017

31

Ζ αλάπηπμε ηνπ ηνπξηζκνχ ην 2016 επεξεάζηεθε απφ ηνπο ίδηνπο παξάγνληεο, πνπ
επεξέαζαλ επλντθά ηνλ ηνπξηζκφ ην 2015. Χζηφζν θαίλεηαη φηη ε Διιάδα κέρξη θαη
ζήκεξα δελ έρεη θαηαθέξεη λα απαιιαρζεί απφ ηα δπζβάζηαρηα αληηαλαπηπμηαθά κέηξα
πνιηηηθήο, πνπ ηεο έρνπλ επηβιεζεί απφ ηνπο ζεζκνχο θαη ηδηαηηέξσο απφ ην ΓΝΣ,
πιήηηνληαο θαη’ απηφλ ηνλ ηξφπν ηελ αλάπηπμή ηεο θαη θαηά θχξην ιφγν ηνλ ηνπξηζκφ
ηεο.12
ην επφκελν θεθάιαην ζα αλαιπζεί εθηελψο έλα θαηλφκελν ην νπνίν απαζρνιεί εληφλσο
ην ηειεπηαίν δηάζηεκα ηελ ηνπξηζηηθή θνηλφηεηα δηεζλψο, αιιά θαη ζηελ Διιάδα. Αθνξά
κηα λέα παγθφζκηα ηάζε, απηή ηνπ Sharing Economy, πνπ δεκηνπξγεί αληζφηεηεο ζηνλ
πγηή θαη ζεκηηφ αληαγσληζκφ, ζέηνληαο πνιιέο θνξέο ζε θίλδπλν ηελ βησζηκφηεηα
κεγάινπ αξηζκνχ επηρεηξήζεσλ, νη νπνίεο θαη ζπκκνξθψλνληαη κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ
λφκνπ θαη αληηκεησπίδνπλ εδψ θαη πνιιά ρξφληα ηηο πξνθιήζεηο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο.
13

2.5 Δπηδξάζεηο ζε παγθόζκην επίπεδν

Σν ζχγρξνλν πεξηβάιινλ είλαη έλα δηαξθψο κεηαβαιιφκελν θαη άθξσο αληαγσληζηηθφ
πεξηβάιινλ, κε θπζηθφ επαθφινπζν ηελ αληηκεηψπηζε απεηιψλ ζε θαζεκεξηλή βάζε, νη
νπνίεο κπνξνχλ λα εμειηρζνχλ αλά πάζα ζηηγκή ζε θξίζε. Τπάξρνπλ πνιινί παξάγνληεο,
είηε εμσηεξηθνί, είηε εζσηεξηθνί, πνπ κπνξεί λα επεξεάζνπλ αξλεηηθά ηελ θήκε κηαο
ρψξαο θαη ηελ νηθνλνκηθή ηεο θαηάζηαζε πξνθαιψληαο κηα πξφζθαηξε ή κε
αλαζηξέςηκή δεκηά ζε απηήλ. Βνκβηζηηθέο επηζέζεηο, ζεηζκνί, απεξγίεο, πφιεκνη είλαη
κφιηο κεξηθά παξαδείγκαηα απεηιψλ πνπ κπνξνχλ πνιχ εχθνια λα κεηαηξαπνχλ ζε
θξίζεηο.
πσο είλαη ήδε γλσζηφ, ν ηνπξηζκφο είλαη έλα εμαηξεηηθά αζηαζέο θαη επάισην πξντφλ,
ην νπνίν θαη επεξεάδεηαη απφ πνιινχο αζηάζκεηνπο παξάγνληεο, πνπ βξίζθνληαη πνιιέο
12
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θνξέο εθηφο νξίσλ ειέγρνπ ησλ ηνπξηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ θαη πξννξηζκψλ. Τπάξρνπλ
πνιπάξηζκεο αηηίεο πνπ ελδέρεηαη λα επεξεάζνπλ ή αθφκε θαη λα απεηιήζνπλ ηνλ
ηνπξηζκφ κηαο ρψξαο, φπσο ηξνκνθξαηηθέο επηζέζεηο, απξφβιεπηα αηπρήκαηα, αθξαία
θπζηθά θαηλφκελα, ηδηαίηεξα ζηελ πεξίπησζε απψιεηαο αλζξψπηλσλ δσψλ. Οη ζπλζήθεο
απηέο, γηα λα αληηκεησπηζηνχλ, ρξεηάδνληαη ηελ ελεξγνπνίεζε φισλ ησλ εκπιεθφκελσλ
θνξέσλ κε ηνλ ηνπξηζκφ. Μία θξίζε κπνξεί λα έρεη πνιιέο κνξθέο θαη ε εθδήισζε ηεο
κπνξεί λα είλαη απξφβιεπηε. Ζ αληηκεηψπηζε ηεο θξίζεο είλαη δπλαηή κέζσ ηεο
ζπλεηδεηνπνίεζεο ησλ θηλδχλσλ θαη φρη ηφζν κέζσ ηππνπνηεκέλσλ θαλφλσλ.
Ζ ηνπξηζηηθή αγνξά ραξαθηεξίδεηαη θαη σο παγθνζκηνπνηεκέλε, θαζψο κπνξνχλ λα ηελ
επεξεάζνπλ γεγνλφηα ηα νπνία ζπκβαίλνπλ ζε κία πεξηνρή ηνπ πιαλήηε θαη ηα νπνία
είλαη ηθαλά λα αλαηξέςνπλ ηα δεδνκέλα θαη ηελ ηνπξηζηηθή ξνή. Σν ηξνκνθξαηηθφ
ρηχπεκα ηεο 11εο επηεκβξίνπ ηνπ 2001 ζηελ Νέα Τφξθε, ν πφιεκνο ηνπ Ηξάθ ην 2003,
ην θαηαζηξνθηθφ ηζνπλάκη, ην νπνίν θαη έπιεμε ηηο παξάθηηεο αθηέο ζηε Νφηηα Αζία ηνλ
Γεθέκβξε ηνπ 2004, ε αζζέλεηα ησλ πηελψλ ην 2005, κε πην πξφζθαηα ηα ηξνκνθξαηηθά
ρηππήκαηα πνπ έγηλαλ ζηε Γαιιία ην Ννέκβξην ηνπ 2015 ζην Παξίζη θαη ηνλ ακέζσο
επφκελν ρξφλν ζηελ Νίθαηα ηεο Γαιιίαο, θαζψο θαη ηα αιιεπάιιεια ηξνκνθξαηηθά
ρηππήκαηα ζηελ Σνπξθία κε απνθνξχθσκα ηελ απφπεηξα πξαμηθνπήκαηνο, απνηέιεζαλ
κεξηθά απφ ηα κεγάια πιήγκαηα κε ζνβαξέο ζπλέπεηεο γηα ηελ παγθφζκηα ηνπξηζηηθή
βηνκεραλία. Δπνκέλσο, φινη νη ηνπξηζηηθνί πξννξηζκνί αλεμαηξέησο ζα πξέπεη λα
δξαζηεξηνπνηνχληαη ιακβάλνληαο ηα απαξαίηεηα κέηξα θαη ζπζηήλνληαο επηηξνπέο
δηαρείξηζεο θξίζεσλ.
ηηο ηνπξηζηηθέο δηαθεκίζεηο, ην Μεμηθφ πξνβάιιεηαη σο έλαο ειηφινπζηνο πξννξηζκφο,
ελψ ε Βξαδηιία πξνβάιιεηαη γηα ην θαξλαβάιη ηεο ζην Ρίν θαη ε Κνινκβία γηα ηα
ηξνπηθά ηεο δάζε. κσο ππάξρεη θαη κία πην ζθνηεηλή πιεπξά, ε νπνία θαη απεηιεί λα
γθξεκίζεη απηφ ην νηθνδφκεκα ησλ ηνπξηζηηθψλ πξννξηζκψλ. Οη ρψξεο απηέο, πέξαλ ηνπ
φηη είλαη πνιχ φκνξθεο θαη ηδηαηηέξσο ηνπξηζηηθέο, θαηέρνπλ ηηο πξψηεο ζέζεηο ζηνλ
θφζκν φζνλ αθνξά ηελ εγθιεκαηηθφηεηα. Σν Μεμηθφ θαηέρεη κία απφ ηηο πςειφηεξεο
ζέζεηο ζε ιεζηείεο θαη απαγσγέο, ελψ ε Βξαδηιία δελ είλαη ηπραίν φηη θαηέρεη ηελ 5ε
ζέζε ζηνλ θφζκν ζε αξηζκφ θπιαθηζκέλσλ θαη ε Κνινκβία είλαη ε πξψηε ρψξα ζε
αξηζκφ δνινθνληψλ. Ζ εγθιεκαηηθφηεηα απνηειεί κηα δηαξθή απεηιή γηα ηνλ ηνπξηζκφ
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ησλ παξαπάλσ ρσξψλ, ηδηαηηέξσο ζηηο κέξεο καο, πνπ ε αζθάιεηα απνηειεί πιένλ έλα
απφ ηα ζεκαληηθφηεξα θξηηήξηα επηινγήο ελφο ηνπξηζηηθνχ πξννξηζκνχ. Απέλαληη ζε κηα
ηέηνηα κνξθή θηλδχλσλ, απηφ ην νπνίν θαη ζα δηαδξακαηίζεη θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηε
δηαθήκηζε ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο είλαη ν επηθνηλσληαθφο ηνκέαο. Δπνκέλσο,
ρξεηάδεηαη επειημία θαη ηαρχηεηα, ψζηε λα κπνξέζεη λα επηηεπρζεί κέζα ζε κηθξφ ρξνληθφ
δηάζηεκα, κε ηνπο θαηάιιεινπο επηθνηλσληαθνχο ρεηξηζκνχο θαη πξνβνιήο, αιιαγή ηνπ
αξλεηηθνχ ζθεληθνχ.
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΣΡΙΣΟ

3.1 Οηθνλνκηθέο θαη πνιηηηθέο εμειίμεηο

Σν εμαηξεηηθά πεξίπινθν παγθφζκην νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ, επεξεάδεηαη πεξαηηέξσ απφ
ηηο αξλεηηθέο επηπηψζεηο ησλ ζπρλψλ εμάξζεσλ ζηηο γεσπνιηηηθέο αλαηαξαρέο (φπσο,
π.ρ., απφ ην πξνζθπγηθφ πξφβιεκα θαη νη ηξνκνθξαηηθέο επηζέζεηο ζηελ Δπξψπε θαη
αιινχ), ή απφ πνιηηηθέο αλαηαξάμεηο ζηηο αλαπηπγκέλεο ρψξεο (φπσο ε εθηξνπή ηεο
νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο ζηελ Διιάδα ζην 1ν 7κελν 2015, ην Brexit ηνλ Ηνχλην ηνπ 2016,
ην πξαμηθφπεκα ζηελ Σνπξθία ζηηο αξρέο ηνπ 2016, ε πξφζθαηε εθινγή ηνπ λένπ
Πξνέδξνπ ζηηο ΖΠΑ, νη εθινγηθέο αλακεηξήζεηο ζηελ Οιιαλδία, ηε Γαιιία θαη ηελ
Ηηαιία πνπ νινθιεξψζεθαλ κε απνηειέζκαηα ζεηηθά γηα ηηο αγνξέο θαη ηελ παγθφζκηα
νηθνλνκία θαη ε επηθείκελε εθινγηθή αλακέηξεζε ζηε Γεξκαλία, θ.ά.), κε απνηέιεζκα
θάζε θνξά λα ζεκεηψλεηαη λέα έμαξζε, ή ππνρψξεζε, ζηνπο θηλδχλνπο αλαηξνπήο ηεο
παγθφζκηαο

νηθνλνκηθήο

ηζνξξνπίαο

θαη

αλάπηπμεο,

κε

απνθαηάζηαζε

ηεο

θαλνληθφηεηαο φηαλ νη ζεσξνχκελνη θίλδπλνη δελ πινπνηνχληαη.
Σν πξνζθπγηθφ - κεηαλαζηεπηηθφ πξφβιεκα θάλεθε ζηηο αξρέο ηνπ 2016 λα απνηειεί
κεγάιν θίλδπλν γηα ηελ Δπξψπε θαη, ηδηαίηεξα, γηα ηελ Διιάδα θαη ηελ Ηηαιία. Χζηφζν,
πεξηνξίζηεθε νπζηαζηηθά ζηε ζπλέρεηα, έζησ θαη κε ηε ρξήζε αλνξζφδνμσλ θαη
εχζξαπζησλ κεζφδσλ, φπσο, π.ρ., ην θιείζηκν ζπλφξσλ ησλ ρσξψλ πνπ ζπλνξεχνπλ κε
ηηο ρψξεο εηζφδνπ ησλ πξνζθχγσλ ή ησλ κεηαλαζηψλ ζηελ Δπξψπε, ε ζπκθσλία ηεο
Δπξσπατθήο Έλσζεο κε ηελ Σνπξθία, θ.ά.. Μεηά ην απνηπρεκέλν πξαμηθφπεκα ζηελ
Σνπξθία θαη ηελ ζεκαληηθή αιιαγή πνιηηηθήο ηεο Κπβέξλεζεο ηεο Σνπξθίαο, νη θίλδπλνη
κηαο λέαο έμαξζεο ηνπ πξνζθπγηθνχ-κεηαλαζηεπηηθνχ πξνβιήκαηνο έρνπλ μαλά απμεζεί,
αιιά ε θαηάζηαζε δελ έρεη επηδεηλσζεί νπζηαζηηθά ηνπο ηειεπηαίνπο 11 κήλεο. ε θάζε
πεξίπησζε ην πξφβιεκα απηφ απνηέιεζε ζεκαληηθφ παξάγνληα πνπ ζπλέβαιε ζην Brexit
θαη ζπκβάιιεη επίζεο ζηε δηαηάξαμε ησλ ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ ρσξψλ - κειψλ ηεο ΔΔ27, ελψ απμάλεη ζε κεγάιεο ρψξεο θαη ηελ επηξξνή θνκκάησλ πνπ πνιηηεχνληαη κε
πξνγξάκκαηα πνπ ζέηνπλ ζε θίλδπλν ηε ζπλνρή ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Απφ ηελ άιιε
πιεπξά, παξά ην φηη πξνγξάκκαηα γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ πξνζθπγηθνχ πξνβιήκαηνο
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εθαξκφδνληαη κε κεγάιεο θαζπζηεξήζεηο θαη αζεηήζεηο ππνζρέζεσλ θαη ππνρξεψζεσλ
απφ πνιιέο ρψξεο κέιε, ε Δπξψπε είλαη ηψξα πην πξνεηνηκαζκέλε, απφ φηη ήηαλ ην
2015, γηα λα αληηκεησπίζεη ηφζν ην πξνζθπγηθφ πξφβιεκα φζν θαη ηηο απνζρηζηηθέο
θηλήζεηο ζην εζσηεξηθφ ηεο.

3.2 Ρνέο Πξνζθύγσλ θαη Μεηαλαζηώλ

Οη ξνέο πξνζθχγσλ θαη κεηαλαζηψλ πξνο ηα λεζηά ηνπ Αηγαίνπ θαηά ην θαινθαίξη ηνπ
2015 ήηαλ πξσηνθαλείο ζε ζρέζε ηφζν κε πξνεγνχκελεο κεηαλαζηεπηηθέο ξνέο θαη κε
ξνέο πξνο άιινπο πξννξηζκνχο, φζν θαη κε ην κέγεζνο ησλ λεζηψλ πνπ θιήζεθαλ λα
ππνδερζνχλ ηηο ελ ιφγσ ξνέο, ελψ ε έθηαζε ηνπ θαηλνκέλνπ θαη ησλ επηπηψζεσλ απηνχ
απμάλνληαη θαζψο ζπλερίδνληαη κε ηδηαίηεξε δπλακηθή νη ζπγθεθξηκέλεο ξνέο.
πγθεθξηκέλα, ην εχξνο ησλ ξνψλ πξνζθχγσλ θαη κεηαλαζηψλ ην θαινθαίξη ηνπ 2015
έρεη μεπεξάζεη θαηά πνιχ θάζε πξνεγνχκελν. χκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο Διιεληθήο
Αζηπλνκίαο (απφ αζηπλνκηθέο θαη ιηκεληθέο αξρέο), θαηά ηελ πεξίνδν Ηαλνπάξηνο Αχγνπζηνο 2015, νη ζπιιεθζέληεο –ρξεζηκνπνηψληαο ηελ νξνινγία ηεο Διιεληθήο
Αζηπλνκίαο– κε λφκηκνη κεηαλάζηεο αλήιζαλ ζην ζχλνιφ ηνπο ζηηο 271.156,
παξνπζηάδνληαο αχμεζε 251% ζε ζρέζε κε ην ζχλνιν ηνπ 2014 (77.163) θαη 530% ζε
ζρέζε κε ην ζχλνιν ηνπ 2013 (43.002). Ήηαλ έλα πξσηφγλσξν θχκα πξνζθχγσλ θαη
κεηαλαζηψλ ην θαινθαίξη ηνπ 2015 κε πξννξηζκφ ηα λεζηά πνπ βξίζθνληαη πνιχ θνληά
ζηα παξάιηα κε ηελ Σνπξθία.
Δηδηθφηεξα, ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο Όπαηεο Αξκνζηείαο ηνπ ΟΖΔ γηα ηνπο
Πξφζθπγεο, κέρξη θαη ηηο 14 επηεκβξίνπ 2015, νη ξνέο (αθίμεηο) πξνο ηελ Διιάδα κέζσ
ηεο Μεζνγείνπ αλήιζαλ ζηηο 288.020, παξνπζηάδνληαο αχμεζε 602% ζε ζρέζε κε ην
ζχλνιν ηνπ 2014 (41.048). Πξφθεηηαη γηα κία ηδηαίηεξα κεγάιε αχμεζε ησλ ξνψλ
πξνζθχγσλ θαη κεηαλαζηψλ, ε νπνία άξρηζε λα γίλεηαη νξαηή ήδε απφ ηνλ Απξίιην ηνπ
2015, νπφηε θαη νη ξνέο πξνζθχγσλ θαη κεηαλαζηψλ παξνπζίαζαλ αχμεζε 945% ζε
ζρέζε κε ηνλ Απξίιην ηνπ 2014, θηάλνληαο ηηο 13.133 (ρεδηάγξακκα 1). Ζ ηάζε απηή
δηνγθψζεθε ηνπο επφκελνπο κήλεο, θηάλνληαο ην κήλα Αχγνπζην ζηηο 107.843 πνπ
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κεηαθξάδεηαη ζε αχμεζε 1500% ζε ζρέζε κε ηνλ ίδην κήλα ηνπ 2014, ελψ κφλν ηηο δχν
πξψηεο εβδνκάδεο ηνπ επηεκβξίνπ νη ξνέο έθηαζαλ ηηο 53.663.

τεδιάγραμμα 1 Ροές Προζθύγων και Μεηαναζηών μέζω ηης Μεζογείοσ προς ηην Δλλάδα
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Πηγή: UNHCR (2015)
εκείσζε: Σα ζηνηρεία ηνπ επηεκβξίνπ ηνπ 2015 αθνξνχλ κφλν ηηο πξψηεο 14 εκέξεο ηνπ κήλα.

Οη ελ ιφγσ ξνέο (αθίμεηο) πξνζθχγσλ θαη κεηαλαζηψλ κέζσ ηεο Μεζνγείνπ πξνο ηελ
Διιάδα θαηά ην 2015 αθνξνχλ, ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο Όπαηεο Αξκνζηείαο ηνπ
ΟΖΔ γηα ηνπο Πξφζθπγεο κέρξη ηηο 14 επηεκβξίνπ 2015, θπξίσο πνιίηεο απφ ηε
πξία ζε πνζνζηφ 70% θαη απφ ην Αθγαληζηάλ ζε πνζνζηφ 19%, ελψ
πεξηιακβάλνληαη θαη πνιίηεο απφ ην Ηξάθ (4%) θαη ην Παθηζηάλ (3%). Δπηπξφζζεηα,
σο πξνο ην θχιν ησλ ζπγθεθξηκέλσλ πξνζθχγσλ θαη κεηαλαζηψλ, ην 66% είλαη
άλδξεο, ην 13% είλαη γπλαίθεο θαη ην 21% είλαη παηδηά.
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Δπηπξφζζεηα, ε ζχγθξηζε ησλ ξνψλ πξνο ηελ Διιάδα κε ηηο αληίζηνηρεο πξνο άιια
θξάηε-κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, φπσο ε Ηηαιία, ελδπλακψλεη ηελ ηδηαηηεξφηεηα
ηνπ θαηλνκέλνπ, θαηά ηελ ηξέρνπζα ζπγθπξία, ζηελ Διιάδα. Δηδηθφηεξα, ζχκθσλα κε
ηα ζηνηρεία ηεο Όπαηεο Αξκνζηείαο ηνπ ΟΖΔ γηα ηνπο Πξφζθπγεο κέρξη ηηο 14
επηεκβξίνπ 2015, νη ξνέο (αθίμεηο) πξνζθχγσλ θαη κεηαλαζηψλ κέζσ Μεζνγείνπ
πξνο ηελ Ηηαιία αλήιζαλ ζηηο 121.500 (ζρεδφλ ακεηάβιεηεο νη ξνέο ηελ ηειεπηαία
εβδνκάδα), ην νπνίν θαη είλαη αξθεηά ρακειφηεξν επίπεδν ζε ζρέζε κε ην αληίζηνηρν
γηα ην ζχλνιν ηνπ 2014 (-29%), φηαλ θαη είρε αλέιζεη ζηηο 170.100. Δηδηθφηεξα, ηνπο
κήλεο Ηνχιην θαη Αχγνπζην ηνπ 2015, νη ξνέο (αθίμεηο) πξνζθχγσλ θαη κεηαλαζηψλ
κέζσ ηεο Μεζνγείνπ πξνο ηελ Ηηαιία παξνπζίαζαλ κείσζε ζε εηήζηα βάζε θαηά -4%
(23.186) θαη -11% (22.000) αληίζηνηρα (ρεδηάγξακκα 2). Φπζηθά, ε δηάξζξσζε ησλ
ελ ιφγσ ξνψλ πξνο ηελ Ηηαιία αλαθνξηθά κε ηνλ ηφπν πξνέιεπζεο ησλ πξνζθχγσλ θαη
κεηαλαζηψλ δηαθέξεη απφ απηέο ηεο Διιάδαο, θαζψο πξφθεηηαη γηα πνιίηεο πνπ
πξνέξρνληαη ζε κεγάιν πνζνζηφ απφ ρψξεο ηεο Αθξηθήο. ε θάζε πεξίπησζε,
σζηφζν, απηή ε δηαθνξνπνίεζε κεγεζψλ θαη ηάζεσλ ππνγξακκίδεη ηελ ηδηαηηεξφηεηα
ηεο Διιάδαο, ζε ζρέζε κε άιια θξάηε-κέιε, σο ζεκαληηθή πχιε εηζφδνπ πξνο ηελ
Δπξσπατθή Έλσζε, θαηά ηελ ηξέρνπζα ζπγθπξία.

τεδιάγραμμα 2 Ροές Προζθύγων και Μεηαναζηών μέζω ηης Μεζογείοσ προς ηην Ιηαλία

Αύμεζε (ζε εηήζηα βάζε,

38

2014

2015 %)

Πηγή: UNHCR (2015)

Σν ζρεηηθφ κέγεζνο ηνπ θαηλνκέλνπ θαζίζηαηαη εληνλφηεξν εάλ ζπγθξηζνχλ νη ξνέο
πξνζθχγσλ θαη κεηαλαζηψλ κε ην ζπλνιηθφ πιεζπζκφ ηεο ρψξαο. Έηζη, νη
πξναλαθεξζείζεο ξνέο κέζσ ηεο Μεζνγείνπ πξνο ηελ Διιάδα θαηά ηελ πεξίνδν
Ηαλνπάξηνο – κέζα επηεκβξίνπ 2015 αληηζηνηρνχλ ζην 2,6% ηνπ ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ
ηεο Διιάδαο ή ζην 0,05% ηνπ ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ ηεο ΔΔ. Αληίζηνηρα, νη ελ ιφγσ
ξνέο πξνο ηελ Ηηαιία αληηζηνηρνχλ ζην 0,2% ηνπ ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ ηεο ρψξαο.
Καζίζηαηαη, ζπλεπψο, μεθάζαξν ην ηδηαίηεξα κεγάιν κέγεζνο ηνπ θαηλνκέλνπ γηα ηελ
Διιάδα ζε ζρέζε κε γεηηνληθά θξάηε-κέιε ή ηελ ΔΔ ζην ζχλνιφ ηεο. Δάλ δε ζηελ ελ
ιφγσ ζχγθξηζε ζπλππνινγηζηεί θαη ε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε θάζε θξάηνπο-κέινπο, ηφηε
ε έληαζε ηνπ πξνβιήκαηνο γηα ηελ Διιάδα –πνπ μαλακπαίλεη ζε χθεζε θαη έρεη πνιχ
ρακειφηεξν ΑΔΠ (αιιά θαη θαηά θεθαιήλ ΑΔΠ) απφ νηθνλνκίεο φπσο ε Ηηαιία– γίλεηαη
αθφκα πην πξφδειε.
Ζ κεγάιε αχμεζε ησλ ξνψλ πξνζθχγσλ θαη κεηαλαζηψλ πξνο ηελ Διιάδα ην 2015, ζε
ζρέζε κε ηελ πξνεγνχκελε ρξνληά, εληνπίδεηαη, ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο Διιεληθήο
Αζηπλνκίαο, ζηα λεζηά ηνπ Βνξείνπ Αηγαίνπ θαη ησλ Γσδεθαλήζσλ. πγθεθξηκέλα,
θαηά ηελ πεξίνδν Ηαλνπάξηνο – Αχγνπζηνο 2015 ζε ζχγθξηζε κε ηελ αληίζηνηρε ηνπ
2014, νη ζπιιεθζέληεο γηα παξάλνκε είζνδν ζηε ρψξα απμήζεθαλ θαηά 1690% ζηελ
επξχηεξε πεξηνρή ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Λέζβνπ θαη Λήκλνπ, θαηά 1115% ζηελ
πεξηνρή ησλ Βνξείσλ Γσδεθαλήζσλ (Κσο, Κάιπκλνο, Λέξνο, Φαξκαθνλήζη,
Αγαζνλήζη, θ.ά.), θαηά 921% ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηεο Υίνπ (Υίνο, Φαξξά,
Οηλνχζζεο) θαη θαηά 700% ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηεο άκνπ (άκνο, Ηθαξία, Φνχξλνη),
ελψ ζηηο άιιεο πεξηνρέο ηα πνζνζηά αχμεζεο είλαη ρακειφηεξα. Μεηαμχ ησλ ελ ιφγσ
πεξηνρψλ, ηα λεζηά πνπ απνηέιεζαλ ηνπο πξψηνπο ηφπνπο καδηθήο άθημεο, θαζηζηψληαο
νξαηά ηα ζεκαληηθά δεηήκαηα ηνπ θαηλνκέλνπ, ήηαλ ε Κσο θαη ε Λέζβνο. Έηζη, ζην
ηέινο ηνπ Απγνχζηνπ ε Λέζβνο, θαζψο ζπλερίζηεθε κε ηδηαίηεξε δπλακηθή ε εηζξνή,
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είρε δερζεί ην 47% (113.371) ησλ πξνζθχγσλ θαη κεηαλαζηψλ, ε Κσο ην 15% (36.533),
ε άκνο ην 14% (32.934), ε Υίνο ην 11% (26.561) θαη ην Φαξκαθνλήζη ην 4% (9.336).
Δίλαη θξίζηκν, σζηφζν, γηα λα δηαπηζησζεί ην κέγεζνο θαη ην εχξνο ησλ πξνβιεκάησλ
πνπ δεκηνπξγείηαη ζηα ζπγθεθξηκέλα λεζηά απφ ηελ πξσηφγλσξε αχμεζε ησλ ξνψλ
πξνζθχγσλ θαη κεηαλαζηψλ λα ζπγθξηζνχλ νη ελ ιφγσ ξνέο κε ηνλ πιεζπζκφ ησλ
ζπγθεθξηκέλσλ λεζηψλ, πνπ εκπεξηέρεη θαη ελδείμεηο γηα ηηο ππνδνκέο θαη ηηο
δπλαηφηεηεο ησλ λεζηψλ λα αληηκεησπίζνπλ ην κεγάιν απηφ θχκα. Έηζη, ζηα λεζηά πνπ
πξαγκαηνπνηείηαη ε κεγαιχηεξε πξνζέιεπζε πξνζθχγσλ θαη κεηαλαζηψλ, αιιά θαη,
ζπλάκα, έρνπλ θαη ηα κεγαιχηεξα πξνβιήκαηα, ην ζχλνιν ησλ πξνζθχγσλ θαη
κεηαλαζηψλ ηνπ 2015 είλαη ίζν ή ππεξβαίλεη ηνλ πιεζπζκφ ηνπ λεζηνχ. Δηδηθφηεξα, ν
δείθηεο ζπλνιηθήο ξνήο πξνζθχγσλ θαη κεηαλαζηψλ πξνο ζχλνιν πιεζπζκνχ
δηακνξθψλεηαη –ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία γηα ην πξψην νθηάκελν ηνπ έηνπο– ελδεηθηηθά
ζην 1,1 ζηελ πεξίπησζε ηεο άκνπ (ζπκπεξηιακβάλνληαο θαη ηα γχξσ λεζηά), ζην 1,1
ζηελ πεξίπησζε ηεο Κσ, ζην 1,3 ζηελ πεξίπησζε ηεο Λέζβνπ θαη ζην 1,5 ζηελ
πεξίπησζε ηεο Λέξνπ θαη ηνπ Φαξκαθνλεζίνπ, ελψ ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο ην ελ
ιφγσ πνζνζηφ είλαη πςειφηεξν, αιιά ην απφιπην κέγεζνο κηθξφηεξν (ρεδηάγξακκα 3).

τεδιάγραμμα 3: Γείκηης σνολικής Ροής Προζθύγων και Μεηαναζηών ως προς ηο σνολικό
Πληθσζμό Νηζιού
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Πεγή: Διιεληθή Αζηπλνκία (2015) θαη ΔΛΣΑΣ (2015)
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Πξνθχπηεη, ζπλεπψο, φηη ην ηδηαίηεξα κεγάιν θχκα πξνζθχγσλ θαη κεηαλαζηψλ – θαη
κάιηζηα θαηά ηελ πεξίνδν ηεο κεγαιχηεξεο ηνπξηζηηθήο δξαζηεξηφηεηαο– ήηαλ θαη
είλαη πνιχ δχζθνιν λα αληηκεησπηζηεί άκεζα θαη κε επάξθεηα απφ ηηο ππάξρνπζεο
ππνδνκέο θαη δπλαηφηεηεο ησλ πεξηζζφηεξσλ λεζηψλ, ιακβάλνληαο ππφςε ηελ ήδε
πεξηνξηζκέλε θέξνπζα ηθαλφηεηα απηψλ ησλ ρσξηθψλ ελνηήησλ ζε ζρέζε κε ηελ
επεηξσηηθή ρψξα.

3.3 Δπηπηώζεηο Μεηαλαζηεπηηθώλ Ρνώλ

Ζ εηζξνή ηνπ ηδηαίηεξα κεγάινπ αξηζκνχ πξνζθχγσλ θαη κεηαλαζηψλ θαηά ην 2015
ζηα λεζηά ηνπ Αηγαίνπ επεξέαζε θαη επηβάξπλε άκεζα ηε δεκφζηα δηνίθεζε θαη ηελ
πεξηθεξεηαθή θαη ηνπηθή απηνδηνίθεζε κέζα απφ δχν δηαζηάζεηο, (α) ηηο
πξσηνβνπιίεο, δξάζεηο, παξνρέο θαη δηαδηθαζίεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ
πξσηφγλσξνπ θαηλνκέλνπ κε ραξαθηεξηζηηθά έθηαθηεο αλάγθεο θαη αλζξσπηζηηθήο
θξίζεο, θαη (β) ηα πξνβιήκαηα ζηηο ππνδνκέο θαη ελδερφκελεο δεκηέο απφ ηα
πξνβιήκαηα πνπ πξνέθπςαλ ιφγσ αδπλακηψλ αληηκεηψπηζεο ησλ κεγάισλ ξνψλ –
ηδηαίηεξα ζηα λεζηά φπνπ νη ξνέο ήηαλ πνιχ κεγάιεο γηα ηηο ππάξρνπζεο ππνδνκέο θαη
ηηο δπλαηφηεηεο αληηκεηψπηζεο ηνπ θαηλνκέλνπ.
πγθεθξηκέλα, ζηελ αληηκεηψπηζε ηνπ θαηλνκέλνπ εκπιέθνληαη νη ππεξεζίεο ησλ
Πεξηθεξεηψλ, νη ππεξεζίεο ησλ Γήκσλ, ην Ληκεληθφ ψκα – Διιεληθή Αθηνθπιαθή, ε
Διιεληθή Αζηπλνκία, ηα λνζνθνκεία θαη νη δνκέο ηνπ δηθηχνπ πγείαο, νη αξκφδηεο
ππεξεζίεο ηεο θεληξηθήο δηνίθεζεο, δνκέο ηνπ Διιεληθνχ ηξαηνχ θαη εζεινληηθέο
νξγαλψζεηο, ελψ νη πξσηνβνπιίεο, δξάζεηο, παξνρέο, λέεο ππνδνκέο θαη δηαδηθαζίεο
αληηκεηψπηζεο ηνπ θαηλνκέλνπ είλαη δπλαηφλ λα θσδηθνπνηεζνχλ ζε πξψηε θάζε σο
εμήο (Τπ. Οηθ., 2015):
(α) Ο εληνπηζκφο θαη ε δηάζσζε ησλ παξάηππα εηζειζφλησλ αιινδαπψλ απφ ην
Ληκεληθφ ψκα.
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(β) Ζ δεκηνπξγία θαη ππνζηήξημε, κέζσ ζρεηηθψλ παξνρψλ θαη ζπλδέζεσλ ζε δίθηπα,
λέσλ ρψξσλ ππνδνρήο θαη θηινμελίαο πξνζθχγσλ θαη κεηαλαζηψλ.
(γ) Ζ θαηαγξαθή θαη ηαπηνπνίεζε ησλ παξάηππα εηζειζφλησλ αιινδαπψλ απφ ηελ
Διιεληθή Αζηπλνκία, αιιά θαη ε δηαζθάιηζε ηεο δεκφζηαο ηάμεο.
(δ) Ζ παξνρή ππεξεζηψλ πγείαο απφ ηα λνζνθνκεία, ηηο πξσηνβάζκηεο δνκέο, αιιά θαη
εζεινληηθέο νξγαλψζεηο, ψζηε λα αληηκεησπηζηνχλ λα πξνβιήκαηα πγείαο ησλ
πξνζθχγσλ θαη κεηαλαζηψλ.
(ε) Ζ παξνρή εηδψλ πξψηεο αλάγθεο (ζίηηζε, ηκαηηζκφο, είδε πγηεηλήο, θ.ά.) θαη ε
επηκέξνπο δηακφξθσζε ησλ ζπλζεθψλ δηαβίσζεο ζηηο πξνζσξηλέο / αλνηθηέο
ππνδνκέο δηακνλήο (ρεκηθέο ηνπαιέηεο, θάδνη απνξξηκκάησλ, θ.ά.).
(δ) Ζ παξνρή επξείαο θιίκαθαο ππεξεζηψλ απφ ηηο ππεξεζίεο θαη ην δηνηθεηηθφ θαη
ηερληθφ πξνζσπηθφ ησλ Γήκσλ θαη ησλ Πεξηθεξεηψλ (θαζαξηφηεηα, δηνηθεηηθά
ζέκαηα, ζπληήξεζε ππνδνκψλ, θ.ά.).
(ε) Ζ κεηαθνξά ησλ πξνζθχγσλ θαη κεηαλαζηψλ ηφζν ζην εζσηεξηθφ ησλ λεζηψλ,
φζν θαη ζηελ επεηξσηηθή Διιάδα.
Πξφθεηηαη γηα δξάζεηο θαη παξνρέο κε πνιχ πςειέο δηνηθεηηθέο θαη νξγαλσηηθέο
απαηηήζεηο ιφγσ ηεο ηεξάζηηαο έληαζήο ηνπο ζπγθξηηηθά κε ηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο θαη
ππνδνκέο, αιιά θαη κε πςειφ δεκνζηνλνκηθφ θφζηνο, θαζψο απμάλνληαη νη δαπάλεο γηα
δηακφξθσζε ησλ λέσλ ππνδνκψλ ππνδνρήο θαη θηινμελίαο, νη δαπάλεο γηα ηηο βαζηθέο
παξνρέο θηινμελίαο θαη δηαβίσζεο (ζίηηζε, χδξεπζε, θ.ά.), νη δαπάλεο γηα
πξνθαηαζθεπαζκέλνπο κεηαθεξφκελνπο νηθίζθνπο, νη δαπάλεο γηα ζπληήξεζε ησλ
ππνδνκψλ, νη δαπάλεο γηα απφθηεζε εηδψλ πξψηεο αλάγθεο, νη δαπάλεο γηα ηελ
θαζαξηφηεηα θαη δηακφξθσζε ζπλζεθψλ πγηεηλήο, νη δαπάλεο γηα ηελ ππεξσξηαθή
απαζρφιεζε ησλ εξγαδνκέλσλ ζε φιεο ηηο πξναλαθεξζείζεο δνκέο, νη δαπάλεο γηα ηε
κεηαθίλεζε θαη δηάζεζε ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ πξνο ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ
θαηλνκέλνπ (ηαηξψλ, αζηπλνκηθψλ, ιηκεληθψλ, ινηπψλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ, θ.ά.), νη
δαπάλεο γηα ην πςειφ ιεηηνπξγηθφ θφζηνο φισλ ησλ πξναλαθεξζεηζψλ δξαζηεξηνηήησλ,
νη δαπάλεο κεηαθνξάο ζην εζσηεξηθφ ησλ λεζηψλ δειαδή απφ ηα ζεκεία εηζφδνπ
(αθηνγξακκή) ζηα ζεκεία ζπγθέληξσζεο, νη δαπάλεο γηα ηε κεηαθνξά πξνο ηελ
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επεηξσηηθή ρψξα κέζσ ηεο λαχισζεο πινίσλ, νη δαπάλεο γηα ηαηξνθαξκαθεπηηθή
πεξίζαιςε θαη λνζειεία, νη δαπάλεο γηα ηελ ελίζρπζε ησλ απφξσλ (αθηνπιντθά
εηζηηήξηα, θ.ά.), ελψ κεηψλνληαη ηα έζνδα απφ δεκνηηθά ηέιε (ηέινο θαηάιεςεο
θνηλφρξεζησλ ρψξσλ, ηέινο εθδηδφκελσλ ινγαξηαζκψλ, θ.ά.) (ΚΜΑ, 2015).
χκθσλα κε νξηζκέλα ελδεηθηηθά πξψηα ζηνηρεία πνπ απέζηεηιαλ νη παξαθάησ αξκφδηνη
ηνπηθνί θνξείο, ψζηε λα ππάξρεη κία πξψηε αίζζεζε ησλ κεγεζψλ ρσξίο λα απνηεινχλ
ηειηθέο εθηηκήζεηο, θαζψο ζπλερίδεηαη ε θαηαγξαθή θαη ε εμέιημε ηνπ θαηλνκέλνπ: (α) ην
ζπλνιηθφ θφζηνο δηαρείξηζεο ησλ ξνψλ πξνζθχγσλ θαη κεηαλαζηψλ ζηελ Πεξηθεξεηαθή
Δλφηεηα Υίνπ εθηηκάηαη ζηα 1.440.000 επξψ, (β) ην ιεηηνπξγηθφ θφζηνο ηνπ Γήκνπ Κσ
γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ θαηλνκέλνπ (ακνηβέο επνρηθνχ πξνζσπηθνχ, θαχζηκα,
θαζαξηφηεηα, ππεξσξίεο, θ.ά.) εθηηκάηαη ζηα 300.000 επξψ, (γ) ην ιεηηνπξγηθφ θφζηνο
ηνπ Γήκνπ Λέζβνπ (πξν κελφο) γηα ηε θηινμελία ησλ πξνζθχγσλ / κεηαλαζηψλ
εθηηκήζεθε ζηηο 947.000 επξψ, (δ) νη δαπάλεο ηνπ Γήκνπ Υίνπ γηα ηε δεκηνπξγία
θαηαπιηζκνχ θαη γηα ηα ιεηηνπξγηθά θφζηε ηεο δηαρείξηζεο ηνπ θαηλνκέλνπ
ππνινγίδνληαη ζηα 260.000 επξψ, (ε) νη δαπάλεο γηα δεκηνπξγία πξνζσξηλνχ ρψξνπ
ππνδνρήο πξνζθχγσλ θαη κεηαλαζηψλ ζην Γήκν Λέξνπ αλέξρνληαη ζηηο 40.000 επξψ, (δ)
νη εγθξηζείζεο δαπάλεο ησλ Πεξηθεξεηψλ Ννηίνπ Αηγαίνπ θαη Βνξείνπ Αηγαίνπ, απφ ηε
δεκνζίεπζε ηνπ Ν. 4332/2015 κέρξη ζήκεξα, γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ άκεζσλ αλαγθψλ
αλέξρνληαη ζε 100.000 θαη 120.000 επξψ αληίζηνηρα, ρσξίο λα ζπλππνινγίδνληαη
(αξθεηέο) ινηπέο ζρεηηθέο κε ην θαηλφκελν δαπάλεο ησλ ελ ιφγσ Πεξηθεξεηψλ, (ε) ε
απψιεηα

δεκνηηθψλ εζφδσλ (δεκνηηθά ηέιε, θ.ά.) γηα ην Γήκν Κσ εθηηκάηαη φηη

πξνζεγγίδεη ηηο 500.000 επξψ, (ζ) ην θφζηνο κεηαθνξάο ησλ πξνζθχγσλ/κεηαλαζηψλ
πξνο ηελ επεηξσηηθή ρψξα αλέξρεηαη πεξίπνπ ζηα 35.000 επξψ εκεξεζίσο αλά πινίν. Σα
πξναλαθεξζέληα πνζά είλαη αξρηθά θαη ελδεηθηηθά, θαζψο ην ζπλνιηθφ θφζηνο, άκεζν
θαη έκκεζν, ην νπνίν ζα πξνθχςεη κεηά απφ ηελ θαηαγξαθή ησλ ζηνηρείσλ απφ φινπο
ηνπο εκπιεθφκελνπο θνξείο, αιιά θαη ηελ νκαινπνίεζε ηνπ θαηλνκέλνπ, ζα είλαη
πνιιαπιάζην (Τπ. Οηθ., 2015).
ην παξαπάλσ θφζηνο ζα πξέπεη λα ζπλππνινγηζηεί ην θφζηνο ζπληήξεζεο θαη
επηζθεπήο ησλ ππνδνκψλ θαη ηνπ εμνπιηζκνχ πνπ έρνπλ δηαηεζεί γηα ηελ αληηκεηψπηζε
ηνπ θαηλνκέλνπ, αιιά θαη ε απνθαηάζηαζε ησλ δεκηψλ. Δηδηθφηεξα, νη ππεξεζίεο ησλ
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Γήκσλ θαη ησλ Πεξηθεξεηψλ πξνρσξνχλ ή αλακέλεηαη λα πξνρσξήζνπλ ζε
απνθαηάζηαζε, επηζθεπή θαη αληηθαηάζηαζε (α) ησλ πξνζσξηλψλ ρψξσλ θηινμελίαο,
αιιά θαη φισλ ησλ θνηλφρξεζησλ ρψξσλ ησλ αζηηθψλ θέληξσλ θαη ηεο επξχηεξεο
πεξηνρήο, (β) ησλ δεκνζίσλ ππνδνκψλ θαη ησλ δηθηχσλ λεξνχ (χδξεπζεο θαη άξδεπζεο),
(γ) ηνπ κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ πνπ δηαηέζεθε θαη δηαηίζεηαη γηα ηε δσηηθήο
ζεκαζίαο θαζαξηφηεηα ηεο πεξηνρψλ, (δ) ησλ δεκηψλ ζε δεκφζηα θηίξηα, (ε) ησλ δεκηψλ
ζε επηκέξνπο δεκνηηθέο ππνδνκέο (θσηηζκφο, πιαθφζηξσζε, πάξθα, θαηαζθελψζεηο,
θνιπκβεηήξηα, θ.ά.), (δ) ησλ δεκηψλ ζηηο ππνδνκέο ησλ πξν- αλαρσξεζηαθψλ θέληξσλ,
(ε) ησλ δεκηψλ ζηηο ππνδνκέο ησλ ιηκαληψλ, θαη (ζ) ηε δεκηνπξγία λέσλ ρψξσλ
θηινμελίαο, εηδηθά ζε πεξίπησζε πνπ ην θαηλφκελν ζπλερηζηεί θαη νη ξνέο πξνο ηελ
ππφινηπε Δπξψπε θαηαζηνχλ δπζρεξέζηεξεο (Τπ. Οηθ., 2015).
Δηδηθφηεξα, γηα ην θφζηνο δεκηνπξγίαο λέσλ ρψξσλ θηινμελίαο, ζα πξέπεη λα ιεθζεί
ππφςε

ε

πξφζθαηε

εκπεηξία

απφ

ηε

δεκηνπξγία

ρψξνπ

ππνδνρήο

πξνζθχγσλ/κεηαλαζηψλ ζηνλ Διαηψλα, ζχκθσλα κε ηελ νπνία εθηηκάηαη φηη γηα ηε
δεκηνπξγία ελφο ρψξνπ ππνδνρήο - θηινμελίαο 800-1.000 αηφκσλ, απαηηείηαη θαη’
ειάρηζηνλ πνζφ χςνπο 3,3 εθαη. επξψ, ελψ ζα πξέπεη λα ζπλππνινγηζζεί ην θφζηνο απφ
ηηο αλάγθεο πνπ πξνθχπηνπλ ζε δηνηθεηηθφ, βνεζεηηθφ, ππνζηεξηθηηθφ πξνζσπηθφ (βι.
ζπλνιηθή επζχλε ηνπ ρψξνπ, επηζηάηεο, θαηαγξαθείο, πδξαπιηθνί, ειεθηξνιφγνη,
θχιαθεο, κεηαθξαζηέο, δηαλνκείο θαγεηνχ, θνηλσληθνί ιεηηνπξγνί, γηαηξφο, λνζειεχηξηα,
αζηπλνκηθνί) θαη νη νπνίεο αλέξρνληαη πεξίπνπ ζε 50 άηνκα ζε 24σξε βάζε (Τπ. Οηθ.,
2015).
Γεληθφηεξα, ην πςειφ θφζηνο ηφζν ηεο δηαρείξηζεο ησλ ηδηαίηεξα απμεκέλσλ ξνψλ
πξνζθχγσλ θαη κεηαλαζηψλ, φζν θαη ηεο απνθαηάζηαζεο ησλ δεκηψλ πνπ έρνπλ
πξνθχςεη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ελ ιφγσ δηαρείξηζεο ζα είλαη δπλαηφ λα πξνζδηνξηζηεί κε
αθξίβεηα φηαλ νινθιεξσζεί ε αξρηθή θαηαγξαθή απφ φινπο ηνπο εκπιεθφκελνπο
δηνηθεηηθνχο θνξείο, αιιά θαη φηαλ μεθηλήζεη ε ζηαδηαθή νκαινπνίεζε ηνπ θαηλνκέλνπ
(Τπ. Οηθ., 2015).
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3.4 Η αληηκεηώπηζε ηνπ θαηλνκέλνπ ζε επξσπατθό επίπεδν

Ζ πξνζθπγηθή θξίζε, εηδηθά θαηά ηελ θνξχθσζε ηεο ην 2015, ήηαλ έλα θαηλνθαλέο
θαηλφκελν, δίρσο πξνεγνχκελν ζηελ πξφζθαηε επξσπατθή ηζηνξία. Τπάξρεη
δηρνγλσκία γηα ην θαηά πφζν ε Δπξσπατθή Έλσζε ήηαλ πξνεηνηκαζκέλε λα
αληηκεησπίζεη έλα ηέηνην θαηλφκελν, κε ηνπο επηθξηηέο ηεο λα αλαθέξνπλ πσο απέηπρε
λα πξνβιέςεη ηηο επηπηψζεηο πνπ ζα είραλ νη γεσπνιηηηθέο εμειίμεηο ζηελ πεξηθέξεηα
ηεο θαη θαηά απηφλ ηνλ ηξφπν θέξεη ζεκαληηθή επζχλε γηα ηελ αλζξσπηζηηθή θξίζε
πνπ μέζπαζε.
ζν θαη θαιά πξνεηνηκαζκέλε λα ήηαλ σζηφζν ε Δπξσπατθή Έλσζε ήηαλ
αδχλαην λα αληαπνθξηζεί κε απφιπηε επάξθεηα ζηηο απαηηήζεηο κηαο ηέηνηαο ζπξξνήο
πξνζθχγσλ θαη κεηαλαζηψλ. Σα ζεζκηθά φξγαλα ηεο Έλσζεο, αλ θαη κε θάπνηα
θαζπζηέξεζε, πξνρψξεζαλ ζηελ ιήςε ζεηξάο κέηξσλ πξνθεηκέλνπ λα πξνζηαηεπζνχλ
νη πξφζθπγεο θαη λα ζηεξηρζνχλ νη πιεγείζεο ρψξεο ηεο Έλσζεο, Οη δξάζεηο πνπ
αλαιήθζεθαλ πεξηγξάθνληαη ζε ζρεηηθή έθδνζε ηεο Δπξσπατθήο επηηξνπήο (Η Ε.Ε.
και η πποζθςγική, 2016):
• Παξνρή αλζξσπηζηηθήο θαη αλαπηπμηαθήο βνήζεηαο14
πλνιηθά, ε Δ.Δ. δηέζεζε πεξηζζφηεξα απφ 10 δηζεθαηνκκχξηα Δπξψ απφ ηνλ
πξνυπνινγηζκφ ηεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο πξνζθπγηθήο θξίζεο ηα έηε 2015 θαη
2016. Σα πεξηζζφηεξα άηνκα πνπ θηάλνπλ ζηελ Δ.Δ. έρνπλ βαζηθέο αλάγθεο, φπσο
θαζαξφ λεξφ, ηξνθή θαη ζηέγε. Ζ Δ.Δ. ρξεκαηνδνηεί έξγα γηα λα αληηκεησπηζηνχλ νη
πην επείγνπζεο αλζξσπηζηηθέο αλάγθεο ησλ 60.000 θαη πιένλ πξνζθχγσλ θαη
κεηαλαζηψλ πνπ θηινμελνχληαη ζηελ Διιάδα απφ ηνλ Μάην ηνπ 2016. Δπίζεο, ε Δ.Δ.
παξέρεη αλζξσπηζηηθή βνήζεηα ζηνπο πξφζθπγεο θαη ηνπο κεηαλάζηεο ζε ρψξεο εθηφο
ηεο Δ.Δ., φπσο ε Σνπξθία, ν Λίβαλνο, ε Ηνξδαλία θαη ην Ηξάθ. Ζ Σνπξθία θηινμελεί
καθξάλ ηνλ κεγαιχηεξν αξηζκφ πξνζθχγσλ, ζπλνιηθά πεξίπνπ 3 εθαηνκκχξηα, εθ ησλ
νπνίσλ 2,5 εθαηνκκχξηα είλαη χξηνη. Γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ πξνζθχγσλ ζηελ
Σνπξθία, ε Δ.Δ. θαη ηα θξάηε κέιε ηεο παξέρνπλ 6 δηζεθαηνκκχξηα Δπξψ κέζσ
14

Δ.Δ. – Δπξσπατθή Δπηηξνπή (2016). Ζ ΔΔ θαη ε Πξνζθπγηθή θξίζε, ζηε:
http://publications.europa.eu/resource/cellar/1aa55791-3875-4612-9b40-a73a593065a3.0009.03/DOC_1
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εηδηθνχ κεραληζκνχ, γηα ηελ πεξίνδν 2016-2018. Γηα ηελ Διιάδα ζπγθεθξηκέλα
ιήθζεθε ηνλ Μάξηην ηνπ 2016 ε – πξσηνθαλήο γηα ρψξα-κέινο ηεο Έλσζεο –
απφθαζε ρνξήγεζεο αλζξσπηζηηθήο βνήζεηαο χςνπο 700 εθαηνκκπξίσλ Δπξψ, ηα
νπνία ζα δηαηεζνχλ έσο θαη ην 2018. Σα θεθάιαηα απηά ζα δηαηεζνχλ ηφζν ζε
ζπλεξγαδφκελεο κε ηελ ειιεληθή θπβέξλεζε Με Κπβεξλεηηθέο Οξγαλψζεηο (Μ.Κ.Ο.)
πνπ πξνζθέξνπλ ηξνθή, ζηέγε θαη παληνεηδείο ππεξεζίεο πξνο ηνπο πξφζθπγεο, φζν
θαη ζηελ ίδηα ηελ ειιεληθή θπβέξλεζε γηα ηελ ελίζρπζε ησλ δνκψλ ππνδνρήο θαη
ππνζηήξημεο ησλ πξνζθχγσλ.
• Γηάζσζε αλζξώπσλ ζηε ζάιαζζα θαη πξνζηαζία ησλ ζπλόξσλ ηεο Δ.Δ.
Ζ Δ.Δ. έρεη απμήζεη ηελ ηθαλφηεηά ηεο φζνλ αθνξά ηε δηεμαγσγή επηρεηξήζεσλ
έξεπλαο θαη δηάζσζεο ζηε Μεζφγεην θαη ηελ θαηαπνιέκεζε εγθιεκαηηθψλ δηθηχσλ.
Σξηπιαζηάδνληαο ηνπο δηαζέζηκνπο πφξνπο, βνήζεζε λα δηαζσζνχλ πάλσ απφ 250.000
δσέο ην 2015. Σα θξάηε κέιε ηεο Δ.Δ. ζπκθψλεζαλ, ηνλ Ηνχλην ηνπ 2016, ζηε
δεκηνπξγία κηαο λέαο Δπξσπατθήο πλνξηνθπιαθήο θαη Αθηνθπιαθήο γηα ηελ
ελίζρπζε ηεο δηαρείξηζεο θαη ηεο αζθάιεηαο ησλ θνηλψλ εμσηεξηθψλ ζπλφξσλ ηεο
Δ.Δ.. Ζ Δπξσπατθή Αζηπλνκηθή Τπεξεζία έρεη δεκηνπξγήζεη έλα λέν Δπξσπατθφ
Κέληξν θαηά

• Μεηεγθαηάζηαζε, επαλεγθαηάζηαζε θαη επηζηξνθή
Με βάζε πξφηαζε ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο, ηα θξάηε-κέιε ζπκθψλεζαλ, γηα
πξψηε θνξά, ηε κεηεγθαηάζηαζε 160.000 αηηνχλησλ άζπιν απφ ηελ Διιάδα θαη ηελ
Ηηαιία ζε άιιεο ρψξεο ηεο ΔΔ σο ηνλ επηέκβξην ηνπ 2017. Χζηφζν, σο ηνλ Ηνχιην
ηνπ 2016 είραλ κεηεγθαηαζηαζεί κφιηο 3.000 αηηνχληεο άζπιν. Οη εζληθέο θπβεξλήζεηο
πξέπεη λα εληείλνπλ ηνλ ξπζκφ ηνπ πξνγξάκκαηνο απηνχ γηα λα βνεζήζνπλ φζνπο
έρνπλ αλάγθε πξνζηαζίαο. Ζ Δ.Δ. επηζπκεί επίζεο ηε δεκηνπξγία αζθαιψλ θαη
λφκηκσλ νδψλ εηζφδνπ ζηελ Δ.Δ. γηα ηνπο αηηνχληεο άζπιν, ψζηε λα κελ πξέπεη λα
δηαθηλδπλεχνπλ ηε δσή ηνπο θαηαθεχγνληαο ζε παξάλνκα θπθιψκαηα ιαζξεκπνξίαο
θαη εκπνξίαο αλζξψπσλ. Σν εζεινληηθφ πξφγξακκα επαλεγθαηάζηαζεο πνπ
ζπκθσλήζεθε απφ ηα θξάηε κέιε ηεο
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Δ.Δ. πξνβιέπεη ηε κεηαθνξά 22.500 αηφκσλ απφ ρψξεο εθηφο Δ.Δ. ζε θξάηνο κέινο
ηεο Δ.Δ.. Ζ Δ.Δ. αχμεζε ην πνζνζηφ επηζηξνθψλ ζηηο ρψξεο θαηαγσγήο ηνπο ησλ
παξάηππσλ κεηαλαζηψλ πνπ δελ έρνπλ δηθαίσκα παξακνλήο ζηελ Δ.Δ.. Σα θξάηε
κέιε έρνπλ ζπκθσλήζεη λα εθαξκφδνπλ πην ελεξγεηηθά ηνπο θαλφλεο ζρεηηθά κε ηελ
επηζηξνθή θαη ν επξσπατθφο νξγαληζκφο ειέγρνπ ησλ ζπλφξσλ ζα ζπλδξάκεη
ζπληνλίδνληαο ηηο πηήζεηο επηζηξνθήο.
• πκθσλία κε ηελ Σνπξθία
Ζ Δ.Δ. θαη ε Σνπξθία ζπκθψλεζαλ, ηνλ Μάξηην ηνπ 2016, φηη νη παξάηππνη
κεηαλάζηεο θαη νη αηηνχληεο άζπιν πνπ θηάλνπλ ζηα ειιεληθά λεζηά απφ ηελ Σνπξθία
κπνξνχλ λα επηζηξέθνπλ ζηελ Σνπξθία. Γηα θάζε χξην πνπ επηζηξέθεη ζηελ Σνπξθία
απφ ηα ειιεληθά λεζηά, κεηά απφ παξάλνκε δηέιεπζε, ε Δ.Δ. ζα δέρεηαη απφ ηελ
Σνπξθία έλα χξην πνπ δελ επεδίσμε λα θάλεη απηφ ην ηαμίδη κε παξάηππν ηξφπν.
Δπηρεηξήζεηο επηζηξνθήο έρνπλ αξρίζεη απφ ηα ειιεληθά λεζηά πξνο ηελ Σνπξθία,
παξάιιεια κε πηήζεηο επαλεγθαηάζηαζεο απεπζείαο απφ ηελ Σνπξθία ζηα θξάηε
κέιε ηεο Δ.Δ..
•

Καηαπνιέκεζε ηεο παξάηππεο θαη αλεμέιεγθηεο κεηαλάζηεπζεο

Ζ Δ.Δ. έρεη δεκηνπξγήζεη θέληξα ππνδνρήο ζηελ Διιάδα θαη ηελ Ηηαιία γηα λα
βνεζήζεη ηηο αξρέο ησλ ρσξψλ απηψλ λα δηαρεηξίδνληαη ηηο κεηαλαζηεπηηθέο ξνέο.
Έρεη, επίζεο, απνζηείιεη εκπεηξνγλψκνλεο γηα λα βνεζήζνπλ ζηελ θαηαγξαθή ησλ
αηφκσλ πνπ θηάλνπλ θαη γηα λα ζπληνλίζνπλ ηνλ επαλαπαηξηζκφ νξηζκέλσλ
κεηαλαζηψλ ζηε ρψξα θαηαγσγήο ηνπο. Ζ Δ.Δ. ζα αλαδεηήζεη επίζεο ζπκπξάμεηο κε
ρψξεο απφ ηηο νπνίεο πξνέξρνληαη νη πξφζθπγεο θαη νη κεηαλάζηεο, κε ζθνπφ λα
ζσζνχλ δσέο, λα απμεζνχλ νη επηζηξνθέο, λα κπνξνχλ νη κεηαλάζηεο θαη νη
πξφζθπγεο λα παξακέλνπλ πην θνληά ζηελ παηξίδα ηνπο θαη, καθξνπξφζεζκα, λα
ζπκβάιιεη ζηελ αλάπηπμε απηψλ ησλ ρσξψλ, ψζηε λα αληηκεησπηζηνχλ νη βαζηθέο
αηηίεο ηεο άηππεο κεηαλάζηεπζεο. Ζ Δ.Δ. πξνηείλεη λα δηαηεζνχλ 8 δηζεθαηνκκχξηα
Δπξψ γηα ην πξφγξακκα απηφ σο ην 2021.
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•

Μεηαξξύζκηζε ησλ θαλόλσλ ηεο Δ.Δ. γηα ην άζπιν15

πσο ε ίδηα ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή δειψλεη ζηνλ ηζηφηνπν ηεο 16, παξφιν πνπ ε Δ.Δ.
άξρηζε λα αλαπηχζζεη κηα θνηλή πνιηηηθή αζχινπ ην 1999, νη θαλφλεο δελ είλαη
ζρεδηαζκέλνη γηα λα αληηκεησπηζηεί κηα καδηθή έιεπζε αλζξψπσλ ζε ηφζν ζχληνκν
ρξνληθφ δηάζηεκα. Ζ Δπηηξνπή ππέβαιε πιένλ λέεο πξνηάζεηο γηα ηελ αλαζεψξεζε
ηεο πθηζηάκελεο λνκνζεζίαο, ζχκθσλα κε ηηο ηξέρνπζεο θαη κειινληηθέο αλάγθεο. Ζ
βαζηθή αξρή παξακέλεη ε ίδηα —ηα άηνκα πξέπεη λα ππνβάινπλ αίηεκα αζχινπ ζην
πξψην θξάηνο κέινο εηζφδνπ ζηελ Δ.Δ., εθηφο αλ έρνπλ νηθνγέλεηα αιινχ— αιιά
θάζε θνξά πνπ έλα θξάηνο κέινο αδπλαηεί λα αληαπεμέιζεη, πξέπεη λα ππάξρεη
αιιειεγγχε θαη δίθαηε θαηαλνκή επζπλψλ ζην εζσηεξηθφ ηεο Δ.Δ..

ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΣΔΣΑΡΣΟ

4.1 Οηθνλνκηθέο επηπηώζεηο κεηαλαζηεπηηθώλ ξνώλ ζε κηα νηθνλνκία

Ο Shellito (2016) ζε έξεπλα ηνπ ζρεηηθά κε ηηο νηθνλνκηθέο επηπηψζεηο ησλ
πξνζθπγηθψλ θξίζεσλ ζηηο νηθνλνκίεο ππνδνρήο, θαη εηδηθφηεξα ζε απηή ηνπ
Ληβάλνπ, δηαθξίλεη ηηο επηπηψζεηο ηέηνηνπ είδνπο θαηλνκέλσλ ζε ζεηηθέο θαη
αξλεηηθέο. Χο ζεηηθέο νηθνλνκηθέο επηπηψζεηο ν Shellito (2016) αλαθέξεη:
•

Σελ δεκηνπξγία δηθηχσλ θνηλσληθήο σθέιεηαο θαη άιισλ ππνδνκψλ, πνπ αλ
θαη πξννξίδνληαη γηα ηνπο πξφζθπγεο, σθεινχλ ηνλ γεληθφ πιεζπζκφ ηεο
ρψξαο θαη κπνξνχλ λα εληζρχζνπλ ηηο αλαπηπμηαθέο πξννπηηθέο ηεο ρψξαο.
Υαξαθηεξηζηηθφηεξν παξάδεηγκα ηέηνηνπ είδνπο ππνδνκψλ είλαη ε δεκηνπξγία
λέσλ ζρνιείσλ κε δηεζλή ρξεκαηνδφηεζε θαη επίβιεςε. ε κηα ρψξα κε
αλζξψπηλν δπλακηθφ ζρεηηθά ρακειήο εθπαίδεπζεο ε δεκηνπξγία ηέηνησλ

15

Δπξσπατθή Δπηηξνπή, Η Ε.Ε. και η πποζθςγική κπίζη, Ηνχιηνο 2016. ει.4. Γηαζέζηκν ζην:
http://publications.europa.eu/webpub/com/factsheets/refugee-crisis/el/.
16
http://publications.europa.eu/webpub/com/factsheets/refugee-crisis/en/. Ζκ. ηειεπηαίαο πξνζπέιαζεο:
19.09.17

48

εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ ζα απνηεινχζε ζνβαξή επέλδπζε ζην αλζξψπηλν
θεθάιαην ηεο νηθνλνκίαο ππνδνρήο, ε νπνία καθξνρξφληα ζα είρε ηδηαίηεξα
ζεηηθέο επηπηψζεηο ζηηο αλαπηπμηαθέο ηεο πξννπηηθέο. Παξφκνηεο ζεηηθέο
επηπηψζεηο γηα ηελ νηθνλνκία ππνδνρήο κπνξεί λα έρεη ε δεκηνπξγία θέληξσλ
πγείαο, δηθηχσλ χδξεπζεο θαη νδηθψλ δηθηχσλ γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ
πξνζθχγσλ, ηα νπνία κπνξνχλ λα ζπλερίζνπλ λα εμππεξεηνχλ ηνλ γεληθφ
πιεζπζκφ αθφκε θαη κεηά ηελ ιήμε ηεο πξνζθπγηθήο θξίζεο.
•

Σελ βειηίσζε ηνπ επηπέδνπ εθπαίδεπζεο θαη ηνπ κέζνπ φξνπ ειηθίαο ηνπ
γεληθνχ πιεζπζκνχ. ε αξθεηέο πεξηπηψζεηο νη πξφζθπγεο δηαζέηνπλ πςειφ
κνξθσηηθφ επίπεδν θαη ηθαλφηεηεο πνπ κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ ζηελ
νηθνλνκία ππνδνρήο πξνθεηκέλνπ λα βειηησζεί ε αληαγσληζηηθφηεηα ηεο.
Αθφκε φκσο θαη ε ζπκβνιή ηνπο ζηελ βειηίσζε ηνπ γεληθνχ επηπέδνπ
εθπαίδεπζεο λα είλαη ακειεηέα, φπσο ζηελ πεξίπησζε ησλ χξησλ πξνζθχγσλ
ζηελ Δπξψπε, κπνξνχλ λα έρνπλ απνθαζηζηηθή ζπκβνιή ζηελ κείσζε ηνπ
κέζνπ φξνπ ειηθίαο ηνπ πιεζπζκνχ, εθφζνλ ε νηθνλνκίαο ππνδνρήο
αληηκεησπίδεη ην θαηλφκελν γήξαλζεο ηνπ γεληθνχ πιεζπζκνχ. Σν θαηλφκελν
απηφ είλαη ηδηαίηεξα έληνλν ζηηο επξσπατθέο ρψξεο ππνδνρήο ησλ χξησλ
πξνζθχγσλ. χκθσλα κε ζρεηηθή έθζεζε ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο (―The
2015 ageing report‖) πξνβιέπεηαη πσο ε αλαινγία ζπληαμηνχρσλ πξνο
εξγαδνκέλνπο ζηηο ρψξεο-κέιε ηεο Έλσζεο ζα απμεζεί απφ 2 πξνο 1 πνπ είλαη
ζήκεξα ζε 4 ζπληαμηνχρνπο πξνο 1 εξγαδφκελν έσο θαη ην 2060. Ζ δηαξθήο
γήξαλζε ηνπ πιεζπζκνχ ζα δεκηνπξγήζεη πξνβιήκαηα ζηελ ιεηηνπξγία ησλ
ζπζηεκάησλ δεκφζηαο αζθάιηζεο θαη πγείαο απηψλ ησλ ρσξψλ, ελψ ζα
ππνζθάςεη ηελ καθξννηθνλνκηθή ηνπο ζηαζεξφηεηα. Αληίζεηα, ζχκθσλα κε
ζηνηρεία ηεο UNHCR ε πιεηνλφηεηα ησλ αηφκσλ πνπ απαξηίδνπλ ηηο ξνέο ηεο
ζπξηαθήο πξνζθπγηθήο θξίζεο εληάζζεηαη ζηηο πιένλ δπλακηθέο ειηθηαθέο
νκάδεο, θαζψο κφιηο ην 1,5% ησλ πξνζθχγσλ έρεη ειηθία κεγαιχηεξε ησλ 60
εηψλ.
Ζ παξνπζία ηνπο ζηελ Δπξψπε ζα κπνξνχζε λα δψζεη κηα πνιχηηκε «έλεζε»
αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ζηηο επξσπατθέο νηθνλνκίεο, κεηψλνληαο ηνλ κέζν
ειηθηαθφ φξν ηνπ γεληθνχ πιεζπζκνχ θαη θαζηζηψληαο θαηά απηφλ ηνλ ηξφπν
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ηηο νηθνλνκίεο θαη ηα ζπζηήκαηα θνηλσληθήο ηνπο αζθάιηζεο πην βηψζηκα
καθξνρξφληα
•

Σελ αλάιεςε εξγαζηψλ απφ πξφζθπγεο ζε ηνκείο απφ παξαηεξείηαη ζεκαληηθή
έιιεηςε

εξγαηηθνχ

δπλακηθνχ.

ε

πνιιέο

αλαπηπγκέλεο

νηθνλνκίεο

παξαηεξείηαη απξνζπκία ηνπ εγρψξηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ λα θαηαιάβεη
ζέζεηο εξγαζίαο πνπ πεξηιακβάλνπλ εληαηηθή ρεηξσλαθηηθή εξγαζία θαη
ζρεηηθά ρακειέο νηθνλνκηθέο απνιαβέο. Οη ειιείςεηο απηέο επεξεάδνπλ ηελ
ζπλνιηθή νηθνλνκηθή απνηειεζκαηηθφηεηα κηαο νηθνλνκίαο θαη ππνζθάπηνπλ
ηηο αλαπηπμηαθέο ηεο πξννπηηθέο. Οη λενεηζεξρφκελνη ζηελ Έλσζε πξφζθπγεο
κπνξνχλ λα απαζρνιεζνχλ ζε ηέηνηνπ είδνπο εξγαζίεο σθειψληαο ηφζν ηηο
νηθνλνκίεο ππνδνρήο φζν θαη ηνπο ίδηνπο, θαζψο φρη κφλν ζα απνθηήζνπλ κηα
πεγή βηνπνξηζκνχ αιιά θαη ζα κπνξέζνπλ λα ελζσκαησζνχλ ηαρχηεξα ζηηο
ρψξεο ππνδνρήο.
•

Σελ ελίζρπζε ηεο θαηαλάισζεο, αιιά θαη ηεο πξνζθνξάο, ζηηο νηθνλνκίεο
ππνδνρήο. Οη πξφζθπγεο, φπσο θαη θάζε άιιν αλζξψπηλν νλ, έρνπλ βαζηθέο
βηνηηθέο αλάγθεο ηηο νπνίεο ζα πξέπεη λα θαιχςνπλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο
παξακνλή ηνπο ζηελ ρψξα ππνδνρήο. H δήηεζε γηα θαηαλαισηηθά είδε πνπ ζα
πξνθχςεη απφ ηελ εηζξνή πξνζθχγσλ ζα εληζρχζεη ηελ εγρψξηα θαηαλάισζε
εληζρχνληαο ην ζπλνιηθφ πξντφλ ηεο νηθνλνκίαο θαη ηελ εγρψξηα απαζρφιεζε.
Αθφκε, ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο πξφζθπγεο πνπ δηαζέηνπλ πξνεγνχκελε
επαγγεικαηηθή εκπεηξία αλαπηχζζνπλ ζηελ ρψξα ππνδνρήο, ζε κηθξή θιίκαθα
αξρηθά, παξαγσγηθέο δξαζηεξηφηεηεο, νη νπνίεο θαιχπηνπλ ηηο αλάγθεο ηφζν
ηνπ πξνζθπγηθνχ φζν θαη ηνπ γεληθνχ πιεζπζκνχ. Οη δξαζηεξηφηεηεο απηέο
κπνξνχλ λα ηνλψζνπλ ηελ εγρψξηα παξαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα ή θαη λα
επεθηείλνπλ ηελ εγρψξηα παξαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα ζε ηνκείο φπνπ
πξνεγνπκέλσο ήηαλ αζζελήο ή αθφκε θαη αλχπαξθηε. Υαξαθηεξηζηηθφ
παξάδεηγκα ηέηνηαο παξαγσγηθήο πξνζθπγηθνί πιεζπζκνί ζηελ κεηξνπνιηηηθή
Διιάδα κεηά ηελ Μηθξαζηαηηθή Καηαζηξνθή. Οη πξφζθπγεο πνπ πξνέξρνληαλ
απφ ηα ηδηαίηεξα αλεπηπγκέλα αζηηθά θέληξα ησλ παξαιίσλ ηεο Μηθξάο Αζίαο,
φπσο ε κχξλε, αλέπηπμαλ ζχληνκα βηνκεραληθήο θιίκαθαο δξαζηεξηφηεηεο
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ζε θιάδνπο φπσο ε πθαληνπξγία θαη ε θαπλνβηνκεραλία πνπ έσο ηφηε ήηαλ
ππαλάπηπθηνη ζηελ ρψξα.
•

Σελ ελίζρπζε ησλ δηκεξψλ νηθνλνκηθψλ θαη εκπνξηθψλ ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ
ρσξψλ πξνέιεπζεο θαη ησλ ρσξψλ ππνδνρήο. ε βάζνο ρξφλνπ, θαη εθφζνλ νη
ζπλζήθεο ζηελ ρψξα πξνέιεπζεο ησλ πξνζθχγσλ νκαινπνηεζνχλ, νη γλψζεηο
θαη νη δηαζπλδέζεηο ησλ πξνζθχγσλ κε ηελ ρψξα πξνέιεπζεο ηνπο κπνξνχλ λα
αμηνπνηεζνχλ γηα ηελ αλάπηπμε ησλ δηκεξψλ νηθνλνκηθψλ ζρέζεσλ.

Χο αξλεηηθέο νηθνλνκηθέο επηπηψζεηο αλαθέξνληαη απφ ηνπο Mathieson & Wall
(1982) θαη Shellito (2016) :
•

Οη ζεκαληηθέο πηέζεηο πνπ αζθεί ε απμεκέλε εηζξνή πξνζθχγσλ ζηηο
ππνδνκέο ηεο ρψξαο ππνδνρήο. Ζ εμππεξέηεζε ελφο ζεκαληηθνχ αξηζκνχ
αηφκσλ, παξάγνληαο πνπ δελ είρε ιεθζεί ππφςε θαηά ηνλ ζρεδηαζκφ ησλ
ππνδνκψλ, κπνξεί λα ππνβαζκίζεη ην επίπεδν παξνρψλ απφ ηνλ πιεζπζκφ
πξνο ηνλ γεγελή πιεζπζκφ ηεο ρψξαο ππνδνρήο θαη λα πξνθαιέζεη ζεκαληηθή
επηβάξπλζε ησλ δεκνζίσλ δαπαλψλ πξνθαιψληαο ζεκαληηθέο δεκνζηνλνκηθέο
αληζνξξνπίεο. Ζ αξλεηηθή απηή πηπρή είλαη ηδηαίηεξα εκθαλήο ζε ρψξεο φπσο
ε Διιάδα πνπ βξίζθνληαη αληηκέησπεο κε καθξνρξφληα χθεζε θαη ζεκαληηθή
ππνβάζκηζε ηνπ βηνηηθνχ επηπέδνπ ηνπ γεγελνχο πιεζπζκνχ.

•

Ζ ππεξζπγθέληξσζε ζεκαληηθνχ

αξηζκνχ αηφκσλ ζε

πεξηνξηζκέλεο

γεσγξαθηθέο πεξηνρέο. Ζ ππεξζπγθέληξσζε απηή κπνξεί λα νδεγήζεη ζε
αλαπνηειεζκαηηθή θαηαλνκή ησλ πθηζηάκελσλ θνηλφρξεζησλ πφξσλ θαη
ππνβάζκηζε ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο θαη ηεο δεκφζηαο πγείαο.
•

H πξφθιεζε αλαηαξάμεσλ ζηηο νηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηεο ρψξαο
ππνδνρήο ζαλ απνηέιεζκα ησλ θνηλσληθψλ εληάζεσλ πνπ πξνθάιεζαλ νη
πξνζθπγηθέο ξνέο. ε θάπνηεο πεξηπηψζεηο ε είζνδνο ελφο ηφζν κεγάινπ
αξηζκνχ αηφκσλ ζηελ ρψξα, πνπ ζπρλά έρνπλ δηαθνξεηηθή γιψζζα θαη
θνπιηνχξα, κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη σο παξάγνληαο αλάπηπμεο ηξηβψλ ζην
εζσηεξηθφ ηεο θνηλσλίαο, θαζψο θαη γεγελψλ θαη πξνζθχγσλ. Ζ θαηάξηηζε
κηαο βέιηηζηεο ζηξαηεγηθήο δηαρείξηζεο ησλ πξνζθχγσλ θαη ελζσκάησζεο
ηνπο ζηελ θνηλσλία απαηηεί επξχηεξεο θνηλσληθέο ζπλαηλέζεηο θαη ζπρλά
κπνξεί λα απνηειέζεη πεδίν αληηπαξαζέζεσλ. Σέηνηνπ είδνπο ζπγθξνχζεηο
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κπνξνχλ λα ιεηηνπξγήζνπλ αλαζηαιηηθά γηα ηελ εθαξκνγή αλαπηπμηαθψλ
πνιηηηθψλ ζηελ ρψξα ππνδνρήο.
ηελ πεξίπησζε ηεο Διιάδαο, ε θνξχθσζε ηεο πξνζθπγηθήο θξίζεο ζπλέπεζε κε ηελ
θνξχθσζε ηεο νηθνλνκηθήο θαη πνιηηηθήο θξίζεο ηεο ρψξαο ην θαινθαίξη ηνπ 2015. Ζ
αζξνηζηηθή απηή «επηβάξπλζε» ηεο ρψξαο πεξίπιεμε πεξαηηέξσ ηελ θαηάζηαζε κε
απνηέιεζκα λα κελ κπνξεί λα εθηηκεζεί ε «θαζαξή» βξαρπρξφληα επίπησζε ηεο
πξνζθπγηθήο θξίζεο. ε πνιιέο πεξηπηψζεηο ιατθηζηέο πνιηηηθνί θαη αθξνδεμηνί θχθινη
δηαηππψλνπλ ππεξβνιηθέο ζέζεηο θαη εθηηκήζεηο ζρεηηθά κε ηηο επηπηψζεηο ηεο
πξνζθπγηθήο θξίζεο ζηελ ειιεληθή νηθνλνκία πξνθεηκέλνπ λα θαπειεπηνχλ ηα
μελνθνβηθά αηζζήκαηα κεξίδαο ηεο θνηλσλίαο.
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4.2 Δπηπηώζεηο ζηηο ηνπηθέο νηθνλνκίεο ζηελ Διιάδα

Παξάιιεια κε ηε δηνηθεηηθή δηάζηαζε ησλ επηπηψζεσλ, ζεκαληηθέο είλαη θαη νη
επηπηψζεηο ζηελ ηνπηθή νηθνλνκία, θαζψο ε κεγάιε έθηαζε ηνπ θαηλνκέλνπ
επεξεάδεη, σο έλα βαζκφ, ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο
θαη ησλ εκπνξηθψλ ζπλαιιαγψλ, ελψ ελδέρεηαη λα ππάξρνπλ θαη θάπνηεο κεκνλσκέλεο
επηπηψζεηο ζηελ ηνπηθή παξαγσγηθή ή αγξνηηθή δξαζηεξηφηεηα. Οη επηπηψζεηο,
βέβαηα, ζηελ νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα απφ ην ελ ιφγσ θαηλφκελν θαζίζηαληαη
νξαηέο ζηνλ ηνπξηζηηθφ θιάδν, ν νπνίνο απνηειεί γηα ηα λεζηά ηνπ Βνξείνπ θαη
Ννηίνπ Αηγαίνπ ην βαζηθφ ζπζηαηηθφ ηεο ηνπηθήο νηθνλνκίαο, ηξνθνδνηψληαο θαη
επεξεάδνληαο θαη ηνπο ππφινηπνπο θιάδνπο. χκθσλα, ζπλεπψο, κε ηηο αξρηθέο
εθηηκήζεηο ησλ αξκφδησλ θνξέσλ, νη επηπηψζεηο απφ ηηο ηδηαίηεξα απμεκέλεο ξνέο
πξνζθχγσλ θαη κεηαλαζηψλ είλαη ζεκαληηθέο ζηα λεζηά πνπ απνηεινχλ ηνπο βαζηθνχο
πξννξηζκνχο απηψλ ησλ ξνψλ θαη αληηκεησπίδνπλ θαη ηα ζεκαληηθφηεξα δεηήκαηα
δηαρείξηζεο, φπσο ε Κσο, ε Λέζβνο, ε Υίνο αιιά θαη ε άκνο σο έλα βαζκφ, θαζψο,
γεληθφηεξα, ε ηνπξηζηηθή δξαζηεξηφηεηα ην 2015 παξνπζίαζε ζεκαληηθή δπλακηθή.
πγθεθξηκέλα, ζχκθσλα κε ηηο πξψηεο εθηηκήζεηο (κε βάζε πξσηφιεηα ζηνηρεία) ησλ
μελνδνρεηαθψλ, ηνπξηζηηθψλ, ηνπηθψλ θαη ινηπψλ εκπιεθφκελσλ θνξέσλ, νη επηπηψζεηο
ζηελ ηνπξηζηηθή δξαζηεξηφηεηα ζηα ζπγθεθξηκέλα λεζηά θαίλεηαη λα είλαη νη εμήο:
(α) Αθπξώζεηο δηαλπθηεξεύζεσλ ζε μελνδνρεία, ελνηθηαδφκελα δσκάηηα θαη ινηπά
θαηαιχκαηα: Γηα ηελ πεξίπησζε ηεο Κσ νη ελ ιφγσ αθπξψζεηο αλέξρνληαη ζηηο
178.000 πεξίπνπ (120.000 απφ Tour Operators θαη 58.000 απφ κεκνλσκέλνπο πειάηεο)
αξηζκφο πνπ αληηζηνηρεί ζε αχμεζε αθπξψζεσλ θαηά 400% ζε ζρέζε κε ηελ ίδηα
πεξίνδν ηνπ 2014. εκαληηθέο αθπξψζεηο δηαλπθηεξεχζεσλ θαηαγξάθνληαη ζηε Λέξν
θαη ζηε Λέζβν πνπ αγγίδνπλ ην 30%.
(β) πξξίθλσζε ηεο ηνπξηζηηθήο πεξηόδνπ: ε αξθεηά ηνπξηζηηθά θαηαιχκαηα
θαηαγξάθεηαη ε ηάζε δηαθνπήο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο, ηνπιάρηζηνλ θαηά δπν κήλεο
λσξίηεξα, ζπγθξηηηθά κε ηελ πξνεγνχκελε ηνπξηζηηθή πεξίνδν. ηελ πεξίπησζε ηεο
Λέζβνπ, ε κείσζε ηεο ηνπξηζηηθήο θίλεζεο γηα ην κήλα Αχγνπζην εθηηκάηαη ζην 4%.
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(γ) Απώιεηεο ζηνλ θύθιν εξγαζηώλ: Απνηέιεζκα ησλ (α) θαη (β) είλαη ε κείσζε ηεο
κέζεο θαηά θεθαιήλ δαπάλεο αλά δηαλπθηέξεπζε. ηελ πεξίπησζε ηεο Κσ εθηηκάηαη φηη
νη ελ ιφγσ απψιεηεο μεπεξλνχλ ηα 7 εθαη. επξψ, νη νπνίεο θαη ζα επηθέξνπλ πεξαηηέξσ
ζπλέπεηεο ζηελ επξχηεξε νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα.
(δ) Μεησκέλνο ξπζκόο θξαηήζεσλ γηα ηελ ηξέρνπζα πεξίνδν θαη πξνθξαηήζεσλ γηα
ην 2016: ηελ πεξίπησζε ηεο Κσ, ν ελ ιφγσ ξπζκφο θξαηήζεσλ εκθαλίδεηαη κεησκέλνο
απφ 40% έσο 58% ζε ζρέζε κε ην 2014, ελψ ν ξπζκφο πξνθξαηήζεσλ παξνπζηάδεη
κείσζε ηεο ηάμεο ηνπ 60%, θπξίσο απφ ηελ αγνξά ηεο Μ. Βξεηαλίαο (1.650 αθπξψζεηο
έσο ηα ηέιε Απγνχζηνπ 2015) ζε ζρέζε κε ηελ πεξζηλή πεξίνδν. Παξάιιεια, θαηά ην
δηάζηεκα ησλ ηειεπηαίσλ ηξηψλ εβδνκάδσλ ηνπ Απγνχζηνπ δηαπηζηψζεθε αξλεηηθή
εμέιημε ζηελ πνξεία ησλ θξαηήζεσλ απφ ηε γεξκαληθή (κεκνλσκέλνη ηνπξίζηεο) θαη
ηηαιηθή αγνξά, θαζψο επίζεο θαη απφ ηελ ηζερηθή αγνξά πξνο ηα λεζηά Λέζβν θαη Κσ.
(ε) Αθπξώζεηο ζπλεδξίσλ θαη πξνζεγγίζεσλ θξνπαδηεξόπινησλ: ηελ πεξίπησζε ηεο
Λέζβνπ πξφζθαηα αθπξψζεθαλ πέληε αθίμεηο θξνπαδηεξφπινησλ, ελψ αλακέλεηαη ε
αθχξσζε άιισλ δχν κέρξη ην ηέινο επηεκβξίνπ 2015, ζπλνιηθνχ δπλακηθνχ πεξί ηνπο
6.000 επηβαίλνληεο, ελψ θάηη αλάινγν παξαηεξείηαη θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο Κσ.
Δλδεηθηηθά, γηα ηελ πεξίπησζε ηεο Λέζβνπ, ε εθηίκεζε γηα ηελ απψιεηα ζηελ πεξηνρή
αλέξρεηαη ζηηο 180.000 επξψ, θαζψο αληηζηνηρεί έλα πνζφ θαηαλαισηηθήο δαπάλεο 30
επξψ αλά επηβάηε.
(ζη) Αθπξώζεηο πηήζεσλ από ην εμσηεξηθό: ηελ πεξίπησζε ηεο Κσ παξαηεξνχληαη
ζπλερείο αθπξψζεηο πηήζεσλ απφ πξννξηζκνχο, φπσο ε Ηηαιία θαη ην Ηζξαήι, ελψ
αληίζηνηρε είλαη θαη ε εηθφλα ζηελ πεξίπησζε ηεο Λέζβνπ.
Δζηηάδνληαο ζηηο επξχηεξεο επηπηψζεηο ζηελ νηθνλνκία, ε επηβξάδπλζε ηεο ηνπξηζηηθήο
δξαζηεξηφηεηαο ζηα ζπγθεθξηκέλα λεζηά έρεη αληίζηνηρεο αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηελ
επξχηεξε νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα ηνπ λεζηνχ θαη, δε, ζηνπο θιάδνπο πνπ ζρεηίδνληαη
κε ηελ ηνπξηζηηθή θίλεζε, φπσο ε εζηίαζε. Έηζη, ελδεηθηηθά γηα ηελ πεξίπησζε ηεο Κσ,
εθηηκάηαη απφ ηνπο ηνπηθνχο θνξείο, φηη νη επηρεηξήζεηο πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο
ζηελ παξαιηαθή δψλε ηεο πφιεο παξνπζηάδνπλ κείσζε ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ηνπο θαηά
πεξίπνπ 30%, ελψ αληηζηνίρνπ επηπέδνπ ζπξξίθλσζε εθηηκάηαη θαη ζηνλ θχθιν εξγαζηψλ
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ησλ μελνδνρείσλ ηεο Λέζβνπ – πάληα ζχκθσλα κε ηα πξψηα ζηνηρεία θαη εθηηκήζεηο ησλ
θνξέσλ ηνπ θιάδνπ.
Ζ δηαθαηλφκελε κείσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ αθίμεσλ θαη δηαλπθηεξεχζεσλ ηνπο
ππφινηπνπο κήλεο ηνπ 2015 θαη ην 2016 ζα έρεη ζεκαληηθή επίπησζε ζην ζχλνιν ηεο
νηθνλνκίαο, ε νπνία δελ πεξηνξίδεηαη ζηε κε γελνκέλε ηνπξηζηηθή δαπάλε (590 επξψ
θαηά θεθαιή θαη 70 επξψ αλά δηαλπθηέξεπζε αληίζηνηρα ζχκθσλα κε ζηνηρεία ηνπ
ΔΣΔ). Σν Ίδξπκα Οηθνλνκηθψλ θαη Βηνκεραληθψλ Δξεπλψλ (ΗΟΒΔ) εθηηκά ηνλ
πνιιαπιαζηαζηή ηνπξηζηηθήο δαπάλεο ζε 2,2, ελψ ην Κέληξν Πξνγξακκαηηζκνχ θαη
Οηθνλνκηθψλ εξεπλψλ (ΚΔΠΔ) ζε 2,65. Δπνκέλσο, ε ζπλνιηθή απψιεηα γηα ηελ εζληθή
νηθνλνκία γηα θάζε κία κε πξαγκαηνπνηεζείζα δηαλπθηέξεπζε αλέξρεηαη ζε 154 επξψ ή
185,5 επξψ αλάινγα κε ηνλ πνιιαπιαζηαζηή πνπ ρξεζηκνπνηείηαη. Έηζη, εάλ
ππνζέζνπκε έλα κέζν πνιιαπιαζηαζηή ίζνλ κε 2,5, νη ζπλνιηθέο απψιεηεο ζηελ
νηθνλνκία ηεο Κσ (απφ ηηο πξναλαθεξζείζεο απψιεηεο 7 δηζ. επξψ) κπνξνχλ λα θηάζνπλ
θαη ηα 18 εθαη. επξψ.
Χζηφζν, αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη γηα ην ζχλνιν ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο, ιφγσ
ησλ ηδηαηηεξνηήησλ ησλ πξνζθπγηθψλ ξνψλ απφ ηε πξία, εθηηκάηαη πσο έρεη απμεζεί ε
παξανηθνλνκία θαη ηα θαηλφκελα αηζρξνθέξδεηαο, ρσξίο, φκσο, λα κπνξεί λα
πξνζδηνξηζηεί πξνο ην παξφλ ην κέγεζνο.
ζνλ αθνξά ζηελ απαζρφιεζε, ζχκθσλα, κε ηα ζηνηρεία ηνπ πιεξνθνξηαθνχ
ζπζηήκαηνο «ΔΡΓΑΝΖ» γηα ηηο ξνέο κηζζσηήο απαζρφιεζεο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα
(πξνζιήςεηο κείνλ απνιχζεηο) γηα ηνλ Αχγνπζην ηνπ 2015, δελ παξαηεξείηαη θάπνηα
ηδηαίηεξε κείσζε ηεο απαζρφιεζεο ζηα λεζηά ησλ Πεξηθεξεηψλ Ννηίνπ θαη Βνξείνπ
Αηγαίνπ (ρεδηάγξακκα 4). Δηδηθφηεξα, ην ηζνδχγην γηα ην ζχλνιν ησλ δχν Πεξηθεξεηψλ
είλαη αξλεηηθφ (ζπλνιηθή απψιεηα 781 ζέζεσλ εξγαζίαο) ηνλ Αχγνπζην ηνπ 2015, φπσο
αξλεηηθφ ήηαλ θαη ηνλ Αχγνπζην ηνπ 2014 (ζπλνιηθή απψιεηα 690 ζέζεσλ εξγαζίαο).
Αθφκα θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ε αλάιπζε επηθεληξσζεί ζηα λεζηά ηνπ Αηγαίνπ πνπ
δέρζεθαλ ηηο κεγαιχηεξεο ξνέο πξνζθχγσλ θαη κεηαλαζηψλ (άκνο, Λέζβνο θαη Κσο),
ην ηζνδχγην ησλ ξνψλ κηζζσηήο απαζρφιεζεο ηνλ Αχγνπζην ηνπ 2015 είλαη αξλεηηθφ,
αιιά ζην ίδην επίπεδν κε απηφ ηνπ 2014. Αμίδεη λα ζεκεησζεί, βέβαηα, φηη κεηαμχ ησλ
ηξηψλ λεζηψλ, ε Κσο ηνλ Αχγνπζην ηνπ 2015 παξνπζίαζε δηεχξπλζε ηνπ αξλεηηθνχ
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ηζνδπγίνπ θαηά πεξίπνπ 20% ζε ζχγθξηζε κε ηνλ ίδην κήλα ηνπ 2014. Χζηφζν, νη φπνηεο
επηπηψζεηο ζηελ απαζρφιεζε απφ κία ελδερφκελε «πξφσξε» ιήμε ηεο ηνπξηζηηθήο
πεξηφδνπ αλακέλεηαη λα δηαθαλνχλ ην επηέκβξην. χκθσλα κε ηα κε δεκνζηεπκέλα
ζηνηρεία ηνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο «ΔΡΓΑΝΖ», ην αξλεηηθφ ηζνδχγην (απψιεηα
ζέζεσλ εξγαζίαο) ησλ ξνψλ κηζζσηήο απαζρφιεζεο ζηα παξαπάλσ ηξία λεζηά (άκνο,
Λέζβνο θαη Κσο) θαηά ηηο πξψηεο 9 εκέξεο ηνπ επηεκβξίνπ ηνπ 2015 επηδεηλψζεθε
θαηά πεξίπνπ 40% ζε ζρέζε κε ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν ηνπ επηεκβξίνπ ηνπ 2014.
Γεληθφηεξα, φκσο, ε ηνπξηζηηθή δξαζηεξηφηεηα ζηε ρψξα καο, παξά ηηο δπζθνιίεο πνπ
παξνπζηάζηεθαλ ιφγσ ησλ πεξηνξηζκψλ ζηελ θίλεζε θεθαιαίσλ θαη ηηο ηξαπεδηθέο
ζπλαιιαγέο, παξνπζίαζε κία αμηνζαχκαζηε δπλακηθή θαη ην 2015 [αχμεζε ζπλφινπ
αθίμεσλ 6,5% ην πξψην νθηάκελν ηνπ έηνπο, αλ θαη γηα ηελ πεξίπησζε ηεο Κσ θαη ηεο
Μπηηιήλεο –ζχκθσλα κε ηελ Τπεξεζία Πνιηηηθήο Αεξνπνξίαο (ΤΠΑ)– ζεκεηψζεθε
κείσζε 2,1% θαη 1,3% αληίζηνηρα], δεκηνπξγψληαο πξνζδνθίεο γηα ζπλέρηζε θαη
πεξαηηέξσ άλζεζε θαη ην 2016.

4.3 Η επίδξαζε ηεο πξνζθπγηθήο θξίζεο ζηελ ηνπξηζηηθή θίλεζε

Οη πξνζθπγηθέο/κεηαλαζηεπηηθέο ξνέο πνπ θαηεπζχλζεθαλ πξνο ηελ ρψξα καο ζηελ
δηάξθεηα ηεο πξνζθπγηθήο θξίζεο είραλ θαηά θχξην ιφγν σο πξννξηζκφ ηα ζεκεία ηεο
ειιεληθήο επηθξάηεηαο πνπ βξίζθνληαλ πιεζηέζηεξα ζηα κηθξαζηαηηθά παξάιηα, ηα
λεζηά ηνπ Βνξείνπ Αηγαίνπ θαη ησλ Γσδεθαλήζσλ. Σα λεζηά απηά ππνδέρζεθαλ ζε
ρξνληθφ δηάζηεκα ιίγσλ κελψλ, απφ ηα κέζα ηνπ 2015 κέρξη ηα ηέιε ηνπ 2016,
πεξίπνπ 1 εθαηνκκχξην πξφζθπγεο θαη κεηαλάζηεο δερφκελα ηξνκεξή επηβάξπλζε,
ελψ νη θάηνηθνη ηνπο έγηλαλ απηφπηεο κάξηπξεο κηαο πξσηνθαλνχο αλζξσπηζηηθήο
θξίζεο (Δ.Δ., 2016).
Ζ θχξηα νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα ζηελ πιεηνλφηεηα απηψλ ησλ λεζηψλ, εμαηηίαο
ηεο γεσκνξθνινγίαο θαη ηνπ θπζηθνχ ηνπο θάιινπο, είλαη ν ηνπξηζκφο. Οη θάηνηθνη
ηνπο είηε κεξηθψο είηε πιήξσο απαζρνινχληαη ζε δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε
ηνλ ηνπξηζκφ θαη ζε έλα ρξνληθφ παξάζπξν κεξηθψλ κφιηο κελψλ ζπγθεληξψλνπλ ηα
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εηζνδήκαηα εθείλα πνπ ζα ηνπο επηηξέςνπλ λα επηβηψζνπλ ζηελ δηάξθεηα φινπ ηνπ
έηνπο.
Ζ πιεηνλφηεηα ησλ επηζθεπηψλ πνπ δέρνληαη πξνέξρεηαη απφ ην εμσηεξηθφ, θαη
εηδηθφηεξα απφ ηελ Γπηηθή Δπξψπε θαη ηελ Βφξεηα Ακεξηθή17. πσο είλαη ινγηθφ
σζηφζν νη εηθφλεο εμαζιησκέλσλ κεηαλαζηψλ είραλ θάπνηα επίδξαζε ζηηο πξνζέζεηο
ησλ αιινδαπψλ ηνπξηζηψλ λα επηζθεθζνχλ ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο πξννξηζκνχο.
Πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζηψζεη ηνλ βαζκφ απηήο ηεο επίδξαζεο ην SETE Intelligence
πξαγκαηνπνίεζε, απφ ηηο 12.04.2016 έσο ηηο 14.04.2016, δηαδηθηπαθή έξεπλα
αληίιεςεο γηα ηελ εηθφλα ηεο Διιάδαο ζηηο αγνξέο ηεο Μεγάιεο Βξεηαλίαο,
Γεξκαλίαο θαη Ζ.Π.Α18. Σελ πινπνίεζε ηεο έξεπλαο αλέιαβε ε αλεμάξηεηε βξεηαληθή
εηαηξεία Censuswide, ζε ζπλνιηθφ δείγκα 3.046 εξσηεζέλησλ νη νπνίνη έρνπλ
επηζθεθηεί ή ζθέπηνληαη λα επηζθεθηνχλ ηε ρψξα καο.
Ζ έξεπλα δηαπίζησζε πσο ην πξνζθπγηθφ / κεηαλαζηεπηηθφ δήηεκα έρεη επεξεάζεη
ηελ αληίιεςε ησλ εξσηεζέλησλ ζρεηηθά κε ηα ηαμίδηα ζε Διιάδα, Ηζπαλία, Ηηαιία,
Γαιιία, Κξναηία θαη Σνπξθία, θαηαγξάθεηαη κηα ζαθήο επηδείλσζε ηεο αληίιεςεο γηα
ηελ Διιάδα.

πγθεθξηκέλα, παξαηεξήζεθε πσο ην πξνζθπγηθφ δήηεκα έρεη

επεξεάζεη ηελ αληίιεςε ηεο γεξκαληθήο αγνξάο, φζνλ αθνξά ζηα ηαμίδηα

ζηελ

Διιάδα θαηά 6 πνζνζηηαίεο κνλάδεο ζε ζρέζε κε άιιε έξεπλα πνπ είρε
πξαγκαηνπνηεζεί 3 κήλεο λσξίηεξα.
Γπζηπρψο, ε επηβάξπλζε ηνπ θιίκαηνο ζρεηηθά κε ηνπο ειιεληθνχο πξννξηζκνχο ζηηο
μέλεο αγνξέο «κεηαθξάζηεθε» ζε κεησκέλεο ηνπξηζηηθέο ξνέο ζηα λεζηά απηά φπσο
έδεημε έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνίεζε ην Δξγαζηήξην Σνπξηζηηθψλ Δξεπλψλ θαη
Μειεηψλ ηνπ Σκήκαηνο Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ κε
Δπηζηεκνληθφ Τπεχζπλν ηνλ δηεπζπληήο ηνπ Δξγαζηεξίνπ Σνπξηζηηθψλ Δξεπλψλ θαη
Μειεηψλ δξ.

17

http://sete.gr/el/statistika-vivliothiki/statistika/ Ημ. τελευταίασ προςπζλαςθσ:
20.09.17
18
http://www.insete.gr/Portals/0/meletes-INSETE/01/2016_Ereuna_Prosfigiko-Metanasteftiko.pdf.
Ημ. τελευταίασ προςπζλαςθσ: 20.09.17
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Θεφδσξν ηαπξηλνχδε, ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο νπνίαο δεκνζίεπζε ε εθεκεξίδα « Ζ
Καζεκεξηλή»19. Γηεμήρζε κε ηε ρξήζε εξσηεκαηνινγίνπ ην νπνίν εζηάιε κε ηε
βνήζεηα ησλ θαηά ηφπνπο ελψζεσλ μελνδφρσλ ζηηο μελνδνρεηαθέο επηρεηξήζεηο
ηεζζάξσλ λεζηψλ ηνπ Αηγαίνπ (Λέζβνο, Υίνο, άκνο θαη Κσο). Σα λεζηά ζηα νπνία
πξαγκαηνπνηήζεθε ε έξεπλα, δέρζεθαλ ηδηαίηεξα καδηθέο ξνέο πξνζθχγσλ κεηαλαζηψλ πνπ μεπέξαζαλ ηηο 759.000 ην 2015 θαη ηηο 156.000 ην 2016. Οη
ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα δηαηχπσζαλ κηα ηδηαίηεξα αξλεηηθή επηξξνή ηνπ
πξνζθπγηθνχ - κεηαλαζηεπηηθνχ δεηήκαηνο ζηα ιεηηνπξγηθά απνηειέζκαηα ησλ
επηρεηξήζεψλ ηνπο. Δλδεηθηηθά, θαηά κέζνλ φξν ην 2015 ζε ζχγθξηζε κε ην 2014 νη
δηαλπθηεξεχζεηο ζηα μελνδνρεία ησλ λεζηψλ κεηψζεθαλ θαηά 18,75%, ν αξηζκφο ησλ
επηζθεπηψλ κεηψζεθε ζε πνζνζηφ 22,79%, νη ηηκέο παξνπζίαζαλ πηψζε ζε πνζνζηφ
12,45% θαη ε κέζε δηάξθεηα παξακνλήο κεηψζεθε ζρεδφλ θαηά κία εκέξα. Δπίζεο, ε
απαζρφιεζε ζηηο μελνδνρεηαθέο επηρεηξήζεηο κεηψζεθε θαηά 5,26%, ελψ ην θφζηνο
ιεηηνπξγίαο ηνπο απμήζεθε θαηά 5,66%. Αληίζηνηρα, ηδηαίηεξα αξλεηηθέο θαη
αλεζπρεηηθέο θαηαγξάθεθαλ νη πξνβιέςεηο ηνπο γηα ην θιείζηκν ησλ απνηειεζκάησλ
ηνπο ηε δηεηία 2016 θαη 2017. Δηδηθφηεξα, ε κεζνζηαζκηθή πηψζε ζηηο
δηαλπθηεξεχζεηο εθηηκάηαη ζε πνζνζηφ 40,63%, ε κείσζε ζηνλ αξηζκφ ησλ
επηζθεπηψλ ζε πνζνζηφ 42,58% θαη νη απψιεηεο ζηα έζνδα ζε πνζνζηφ 35,16%.
Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη νη επηπηψζεηο δελ ήηαλ ίδηεο ζε φια ηα λεζηά ηεο έξεπλαο,
αιιά δηέθεξαλ αλάινγα κε ηηο πξνζθπγηθέο - κεηαλαζηεπηηθέο ξνέο, ηελ ηνπξηζηηθή
δπλακηθή θάζε λεζηνχ, αιιά θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ηνπξηζηηθήο ηνπ αλάπηπμεο
(π.ρ. βαζκφο εμάξηεζεο απφ ηνλ καδηθφ ηνπξηζκφ). Πέξα φκσο θαη πάλσ απφ απηά,
εμαηηίαο ηνπ κεγάινπ κεγέζνπο ησλ πξνζθπγηθψλ - κεηαλαζηεπηηθψλ ξνψλ πνπ
δέρζεθε ην λεζί ηεο Λέζβνπ, νη επηπηψζεηο ήηαλ ζαθψο δπζκελέζηεξεο γηα ηηο
επηρεηξήζεηο ηνπ λεζηνχ, ζε ζχγθξηζε κε απηέο ησλ ππνινίπσλ λεζηψλ.
Ηδηαίηεξα αξλεηηθή ήηαλ ε επίπησζε ηνπ πξνζθπγηθνχ - κεηαλαζηεπηηθνχ δεηήκαηνο
ζηελ εηθφλα ηφζν ησλ λεζηψλ φζν, ζε κηθξφηεξν βαζκφ, θαη ησλ ίδησλ ησλ
επηρεηξήζεσλ. χκθσλα κε ηνπο ηαπξηαλνχδε θ.ά. (2017): «Σα λεζηά έρνπλ
19

http://www.kathimerini.gr/891759/article/oikonomia/ellhnikh-oikonomia/ka8izhsh-toyrismoy-stovoreio-aigaio. Ημ. τελευταίασ προςπζλαςθσ: 05.09.17
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παξακείλεη ζην επίθεληξν ηεο δηεζλνχο δεκνζηφηεηαο γηα πνιινχο κήλεο θαη, παξά ηελ
πξνβνιή ηεο αιιειεγγχεο ησλ θαηνίθσλ, ε δεκνζηφηεηα είλαη ζηε ζπληξηπηηθή ηεο
πιεηνλφηεηα αξλεηηθή ηείλνληαο λα κεηαηξέςεη ηελ αληηιεπηή ηνπξηζηηθή εηθφλα ησλ
λεζηψλ απφ παξάδεηζνπο αλαςπρήο, ραιάξσζεο θαη εξεκίαο ζε ζχγρξνλα
θνιαζηήξηα». ιεο νη θχξηεο αγνξέο απνζηνιήο ηνπξηζηψλ πξνο ηα λεζηά
επεξεάζηεθαλ ηδηαίηεξα αξλεηηθά απφ ην πξνζθπγηθφ - κεηαλαζηεπηηθφ δήηεκα,
παξνπζηάδνληαο ζεκαληηθέο κεηψζεηο ησλ αθίμεσλ θαη, θπζηθά, βξαρππξφζεζκεο θαη
κεζνπξφζεζκεο αθπξψζεηο. Ζ κεγαιχηεξε αληίδξαζε θαηαγξάθεηαη ζηε γεξκαληθή
αγνξά ελψ αξλεηηθή αιιά επηφηεξε είλαη ε αληίδξαζε ηεο ειιεληθήο αγνξάο.
χκθσλα κε ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο έξεπλαο, ζε ηνπξηζηηθφ επίπεδν ην πξνζθπγηθφ κεηαλαζηεπηηθφ δήηεκα ζπληζηά πξνθαλψο θξίζε θαη γηα ηνλ ιφγν απηφ απαηηείηαη ε
αληηκεηψπηζή ηνπ κε φξνπο δηαρείξηζεο θξίζεο. Πξσηεχνληα ξφιν ζε απηήλ ηε
δηαρείξηζε, φπσο επηζεκαίλεηαη, έρνπλ νη ηνπηθνί θνξείο θαη νη επηρεηξήζεηο, αιιά ζε
θακία πεξίπησζε ηα λεζηά δελ κπνξνχλ λα αληηκεησπίζνπλ ηελ παξνχζα θαηάζηαζε
ρσξίο ηελ αλάπηπμε ζπιινγηθψλ δξάζεσλ θαη ηελ ππνζηήξημε ηεο πνιηηείαο θαη ησλ
θνξέσλ ηεο. Δπίζεο, ηνλίδεηαη φηη ζηελ παξνχζα ηνπξηζηηθή, νηθνλνκηθή θαη
γεσπνιηηηθή ζπγθπξία νη επηπηψζεηο πνπ πξναλαθέξζεθαλ δελ πεξηνξίδνληαη ζηα ελ
ιφγσ λεζηά αιιά δηαρένληαη ζην ζχλνιν ηεο ρψξαο, επεξεάδνληαο δπζκελψο ηφζν ηα
νηθνλνκηθά φζν θαη ηα ηνπξηζηηθά ηεο δεδνκέλα.

4.4 Έξεπλα απόςεσλ μέλσλ ηνπξηζηώλ

Λακβάλνληαο ππφςε ηνπο εμσγελείο παξάγνληεο, νη νπνίνη ελδέρεηαη λα επεξεάζνπλ
ηελ ζεξηλή ηνπξηζηηθή πεξίνδν, ην SETE Intelligence επαλέιαβε, απφ ηηο 12.04.2016
έσο ηηο 14.04.2016, ηε δηαδηθηπαθή έξεπλα αληίιεςεο γηα ηελ εηθφλα ηεο Διιάδαο ζηηο
αγνξέο ηεο Μεγάιεο Βξεηαλίαο, Γεξκαλίαο θαη ΖΠΑ. Σελ πινπνίεζε ηεο έξεπλαο
αλέιαβε ε αλεμάξηεηε βξεηαληθή εηαηξεία Censuswide, ζε ζπλνιηθφ δείγκα 3.046
εξσηεζέλησλ νη νπνίνη έρνπλ επηζθεθηεί ή ζθέπηνληαη λα επηζθεθηνχλ ηε ρψξα καο.
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1. Γεξκαληθή αγνξά
Σνπο ηειεπηαίνπο ηξεηο κήλεο, ε κεηαλαζηεπηηθή / πξνζθπγηθή θξίζε ζηελ Διιάδα έρεη
επεξεάζεη ηελ αληίιεςε ηεο Γεξκαληθήο αγνξάο, φζνλ αθνξά ζηα ηαμίδηα, θαηά 6
πνζνζηηαίεο κνλάδεο
Γιάγραμμα 4: Η Γερμανική αγορά

2. Βξεηαληθή Αγνξά
Σνπο ηειεπηαίνπο ηξεηο κήλεο, ε κεηαλαζηεπηηθή / πξνζθπγηθή θξίζε ζηελ Διιάδα έρεη
επεξεάζεη ηελ αληίιεςε ηεο Βξεηαληθήο αγνξάο, φζνλ αθνξά ζηα ηαμίδηα, θαηά 16
πνζνζηηαίεο κνλάδεο.

60

Γιάγραμμα 5: Η Βρεηανική αγορά

3. Αγνξά Ζ.Π.Α.
Σνπο ηειεπηαίνπο ηξεηο κήλεο, ε κεηαλαζηεπηηθή / πξνζθπγηθή θξίζε ζηελ Διιάδα έρεη
επεξεάζεη ηελ αληίιεςε ηεο αγνξάο ησλ Ζ.Π.Α., φζνλ αθνξά ζηα ηαμίδηα, θαηά 3
πνζνζηηαίεο κνλάδεο
Γιάγραμμα 6: Η Αγορά ηων ΗΠΑ
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χκθσλα κε ηελ κειέηε πνπ πινπνίεζε ε Censuswide γηα ην SETE Intelligence, φζνλ
αθνξά ζην θαηά πφζν ην πξνζθπγηθφ / κεηαλαζηεπηηθφ δήηεκα έρεη επεξεάζεη ηελ
αληίιεςε ησλ εξσηεζέλησλ ζρεηηθά κε ηα ηαμίδηα ζε Διιάδα, Ηζπαλία, Ηηαιία, Γαιιία,
Κξναηία θαη Σνπξθία, θαηαγξάθεηαη κηα ζαθήο επηδείλσζε ηεο αληίιεςεο γηα ηελ
Διιάδα.
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πκπεξάζκαηα
Ο ηνπξηζκφο σο δξαζηεξηφηεηα πξνθαιεί πιεζψξα επηδξάζεσλ ζηηο νηθνλνκίεο
ππνδνρήο. Απφ ηελ άιιε φκσο, νη θνηλσληθέο επηπηψζεηο ηνπ ηνπξηζκνχ ζε πνιιέο
πεξηπηψζεηο ππνηηκνχληαη ή παξακεινχληαη εληειψο, θαζψο κεγαιχηεξν βάξνο δίλεηαη
ζηηο νηθνλνκηθέο επηπηψζεηο ηνπ θαηλνκέλνπ
Ζ αιιειεπίδξαζε πνπ ληφπηνο θαη ηνπξίζηαο κπνξνχλ λα έρνπλ πξνζδηνξίδεηαη απφ κηα
ζεηξά παξαγφλησλ πνπ πεξηιακβάλνπλ ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ρψξαο
πξνέιεπζεο ησλ ηνπξηζηψλ θαη ηεο ρψξαο ππνδνρήο, θαζψο θαη ηνλ ηχπν ηεο επαθήο πνπ
αλαπηχζζεηαη κεηαμχ ηνπο. Ζ ηνπξηζηηθή δξαζηεξηφηεηα ζηελ Διιάδα απνηειεί έλαλ
απφ ηνπο δπλακηθφηεξνπο θαη ηαρχηεξα αλαπηπζζφκελνπο θιάδνπο, ζπκβάιινληαο ζηελ
παξαγσγηθή αλαζπγθξφηεζε νξηζκέλσλ πεξηνρψλ, θαζψο θαη ζηελ δηακφξθσζε
αλαπηπμηαθψλ ζπλζεθψλ.
Σν 2011 ππήξμε ζεκαληηθή άλνδνο ηνπ ηνπξηζκνχ ηεο ηάμεσο ηνπ 10,1%, ελ ζπγθξίζεη
κε ην 2010. Οη αλαηαξαρέο πνπ πξνθιήζεθαλ ζηα θξάηε ηεο λφηηαο Μεζνγείνπ, έδσζαλ
ηελ επθαηξία ζηνλ ειιεληθφ ηνπξηζκφ λα ιάβεη έλα ζεκαληηθφ κεξίδην ηνπ ηνπξηζηηθνχ
ξεχκαηνο, ην νπνίν θαη πξννξηδφηαλ γηα ηελ Σπλεζία θαη ηελ Αίγππην
Απφ ηελ άιιε κεξηά, ν ειιεληθφο ηνπξηζκφο επηβαξχλζεθε ην 2015 απφ ηηο αξλεηηθέο
εμειίμεηο

πνπ

ππήξμαλ

ζηελ

πινπνίεζε

ηνπ

Πξνγξάκκαηνο

Γεκνζηνλνκηθήο

Πξνζαξκνγήο θαη Γηαξζξσηηθψλ Μεηαξξπζκίζεσλ. Παξά ηηο ηδηαηηέξσο αξλεηηθέο
εμειίμεηο πνπ επεξέαζαλ ηνλ ηνπξηζκφ ην 2015, παξαηεξήζεθε αλάπηπμε ηνπ ηνπξηζκνχ
γηα ηξίην ζπλερφκελν έηνο
Ζ αλάπηπμε ηνπ ηνπξηζκνχ ην 2016 επεξεάζηεθε απφ ηνπο ίδηνπο παξάγνληεο, πνπ
επεξέαζαλ επλντθά ηνλ ηνπξηζκφ ην 2015
Ζ ηνπξηζηηθή αγνξά ραξαθηεξίδεηαη θαη σο παγθνζκηνπνηεκέλε, θαζψο κπνξνχλ λα ηελ
επεξεάζνπλ γεγνλφηα ηα νπνία ζπκβαίλνπλ ζε κία πεξηνρή ηνπ πιαλήηε θαη ηα νπνία
είλαη ηθαλά λα αλαηξέςνπλ ηα δεδνκέλα θαη ηελ ηνπξηζηηθή ξνή.
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Σν εμαηξεηηθά πεξίπινθν παγθφζκην νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ, επεξεάδεηαη πεξαηηέξσ απφ
ηηο αξλεηηθέο επηπηψζεηο ησλ ζπρλψλ εμάξζεσλ ζηηο γεσπνιηηηθέο αλαηαξαρέο (φπσο,
π.ρ., απφ ην πξνζθπγηθφ πξφβιεκα θαη νη ηξνκνθξαηηθέο επηζέζεηο ζηελ Δπξψπε θαη
αιινχ), ή απφ πνιηηηθέο αλαηαξάμεηο ζηηο αλαπηπγκέλεο ρψξεο.
Σν πξνζθπγηθφ - κεηαλαζηεπηηθφ πξφβιεκα θάλεθε ζηηο αξρέο ηνπ 2016 λα απνηειεί
κεγάιν θίλδπλν γηα ηελ Δπξψπε θαη, ηδηαίηεξα, γηα ηελ Διιάδα θαη ηελ Ηηαιία. Χζηφζν,
πεξηνξίζηεθε νπζηαζηηθά ζηε ζπλέρεηα, έζησ θαη κε ηε ρξήζε αλνξζφδνμσλ θαη
εχζξαπζησλ κεζφδσλ, φπσο, π.ρ., ην θιείζηκν ζπλφξσλ ησλ ρσξψλ πνπ ζπλνξεχνπλ κε
ηηο ρψξεο εηζφδνπ ησλ πξνζθχγσλ ή ησλ κεηαλαζηψλ ζηελ Δπξψπε, ε ζπκθσλία ηεο
Δπξσπατθήο Έλσζεο κε ηελ Σνπξθία, θ.ά.
Οη ξνέο πξνζθχγσλ θαη κεηαλαζηψλ πξνο ηα λεζηά ηνπ Αηγαίνπ θαηά ην θαινθαίξη ηνπ
2015 ήηαλ πξσηνθαλείο ζε ζρέζε ηφζν κε πξνεγνχκελεο κεηαλαζηεπηηθέο ξνέο θαη κε
ξνέο πξνο άιινπο πξννξηζκνχο, φζν θαη κε ην κέγεζνο ησλ λεζηψλ πνπ θιήζεθαλ λα
ππνδερζνχλ ηηο ελ ιφγσ ξνέο, ελψ ε έθηαζε ηνπ θαηλνκέλνπ θαη ησλ επηπηψζεσλ απηνχ
απμάλνληαη θαζψο ζπλερίδνληαη κε ηδηαίηεξε δπλακηθή νη ζπγθεθξηκέλεο ξνέο
Σν θαινθαίξη ηνπ 2015 ηα λεζηά ηνπ Βνξείνπ θαη Ννηίνπ Αηγαίνπ θαη, δε, ηα λεζηά
πνπ βξίζθνληαη πνιχ θνληά κε ηα παξάιηα ηεο Σνπξθίαο, φπσο ε Κσο, ε Λέζβνο, ε
Υίνο θαη ε άκνο, δέρζεθαλ έλα πξσηνθαλέο θχκα πξνζθχγσλ θαη κεηαλαζηψλ.
Πξφθεηηαη γηα ξνέο πξνζθχγσλ θαη κεηαλαζηψλ πνπ είλαη ηδηαίηεξα απμεκέλεο ζε
ζρέζε κε ην παξειζφλ, πνπ δηαθέξνπλ απφ ηηο αληίζηνηρεο (θαη ρακειφηεξεο) πξνο
άιια θξάηε-κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, θαη πνπ θαηεπζχλνληαη ζε λεζηά κε
ππνδνκέο θαη δπλαηφηεηεο αληηκεηψπηζεο αλαληηζηνηρίεο ηνπ κεγέζνπο ησλ ελ ιφγσ
ξνψλ. Καη’ επέθηαζε ην ζπγθεθξηκέλν θαηλφκελν είρε ζεκαληηθέο επηπηψζεηο θαη
θφζηνο ηφζν γηα ην δεκφζην κεραληζκφ (θεληξηθή δηνίθεζε θαη πεξηθεξεηαθή θαη
ηνπηθή απηνδηνίθεζε) φζν θαη γηα ηελ νηθνλνκία, κε έκθαζε, θπζηθά, ζηελ ηνπξηζηηθή
δξαζηεξηφηεηα ησλ λεζηψλ πνπ δέρζεθαλ ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ ξνψλ πξνζθχγσλ
θαη κεηαλαζηψλ.
Σα ζηνηρεία πνπ ζα ζπκβάιινπλ θαζνξηζηηθά ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ ζπλεπεηψλ ηνπ ελ
ιφγσ θαηλνκέλνπ είλαη (α) ε εληαηηθνπνίεζε ησλ πξνζπαζεηψλ γηα ηελ νκαινπνίεζε ηεο
δηαρείξηζεο ηνπ θαηλνκέλνπ απφ ηηο ππεξεζίεο ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα, (β) ε πιήξεο
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θαηαγξαθή φισλ ησλ δηαζηάζεσλ ηνπ θαηλνκέλνπ απφ φινπο ηνπο εκπιεθφκελνπο
θνξείο (δηνηθεηηθή, αλζξσπηζηηθή, νηθνλνκηθή, θνηλσληθή, πεξηβαιινληηθή, θ.ά.), (γ) ε
ζέζπηζε πιαηζίνπ θαη δηαδηθαζηψλ γηα ηελ πιήξε θαηαγξαθή –ζε φιεο ηηο δηαζηάζεηο–
ηεο δεκνζηνλνκηθήο επίπησζεο ηεο αληηκεηψπηζεο ηνπ θαηλνκέλνπ, ψζηε ε ρψξα λα είλαη
ζε ζέζε εγθαίξσο είηε λα δεηήζεη ζρεηηθή ρξεκαηνδνηηθή αξσγή είηε λα δηεθδηθήζεη ην
ελ ιφγσ πνζφ λα κελ ζπλππνινγηζζεί ζηε δηακφξθσζε ησλ δεκνζηνλνκηθψλ ζηφρσλ πνπ
έρνπλ ηεζεί, (δ) ε αλάπηπμε ελφο νινθιεξσκέλνπ ζηξαηεγηθνχ θαη επηρεηξεζηαθνχ
ζρεδηαζκνχ κε φια ηα ζπλαξκφδηα Τπνπξγεία πνπ ζα είλαη ζε ζέζε λα αληηκεησπίζεη
αθφκα θαη ηα δπζκελέζηεξα ζελάξηα εμέιημεο ηνπ θαηλνκέλνπ (βι. ζπλέρηζε αθίμεσλ
ζηελ Διιάδα κε ηαπηφρξνλεο δπζθνιίεο κεηάβαζεο ζηελ ππφινηπε Δπξψπε), (ε) ε
δηνρέηεπζε ησλ αλαγθαίσλ πφξσλ, θαη απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, γηα ηελ επαξθή
ζηήξημε ηεο ελ ιφγσ δηαρείξηζεο θαη ηελ απνθαηάζηαζε ησλ δεκηψλ ζηηο ππνδνκέο θαη
ησλ ζπλεπεηψλ ζηελ ηνπηθή νηθνλνκία, (ζη) ε άκεζε πινπνίεζε ελφο νινθιεξσκέλνπ
πξνγξάκκαηνο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ φπνησλ δπζκελψλ επηπηψζεσλ ζηελ νηθνλνκία
ησλ λεζηψλ πνπ επεξεάζηεθαλ απφ ηηο κεγάιεο ξνέο πξνζθχγσλ θαη κεηαλαζηψλ, θαη (δ)
ε ζπλέρηζε ηεο κειέηεο ηνπ ελ ιφγσ θαηλνκέλνπ απφ ππεξεζηαθνχο παξάγνληεο θαη
εξεπλεηηθνχο θνξείο, ψζηε λα θαηαζηεί εθηθηή ε ιεπηνκεξήο θνζηνιφγεζε (αλά
πξφζθπγα θαη αλά θάζε αληηκεηψπηζεο ηνπ θαηλνκέλνπ) θαη απνηίκεζε ηεο
αληηκεηψπηζεο ηνπ δεηήκαηνο.
ε θάζε πεξίπησζε, ην ελ ιφγσ θαηλφκελν ζα πξέπεη λα αληηκεησπηζηεί ηφζν απφ ηελ
Διιεληθή Πνιηηεία, φζν θαη απφ ηελ ειιεληθή θνηλσλία κε αιιειεγγχε θαη
αλζξσπηζηηθή πξφλνηα (φπσο ήδε ζπκβαίλεη απφ ηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο, αιιά θαη κε
θπβεξλεηηθέο νξγαλψζεηο θαη θνξείο ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ), ζε έλα πιαίζην
νινθιεξσκέλεο κεηαλαζηεπηηθήο πνιηηηθήο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Άιισζηε, ε άκεζε
επαθή ησλ Δπξσπαίσλ ηνπξηζηψλ ζηα Διιεληθά λεζηά κε ην θαηλφκελν θαίλεηαη φηη
ιεηηνπξγεί επνηθνδνκεηηθά φζνλ αθνξά ηελ επαηζζεηνπνίεζε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο
θαη ησλ Δπξσπαίσλ πνιηηψλ γηα ην δήηεκα, αιιά θαη γηα ηελ αλαγθαηφηεηα ζηήξημεο ηεο
Διιάδαο, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο δχζθνιεο ζπλζήθεο ζηελ νηθνλνκία θαη θνηλσλία ιφγσ
ηεο εγρψξηαο θξίζεο.
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Πξνηάζεηο γηα πεξαηηέξσ έξεπλα

Μειινληηθέο έξεπλεο ζρεηηθά κε ηελ επίδξαζε ηνπ πξνζθπγηθνχ ζηελ ηνπξηζηηθή
δξαζηεξηφηεηα ησλ ηφπσλ ππνδνρήο, κπνξνχλ αλ αζρνιεζνχλ κε ηελ θαηαγξαθή ησλ
απφςεσλ επηρεηξεκαηηψλ ηνπ ηνπξηζηηθνχ θιάδνπ, ζρεηηθά κε ηηο απμνκεηψζεηο ηεο
ηνπξηζηηθήο θίλεζεο ζπγθξηηηθά κε ηηο πεξηφδνπο έμαςεο ηεο εηζξνήο κεηαλαζηψλ.
Σέηνηα έξεπλα ζα κπνξνχζε λα γίλεη κε ηελ ρξήζε εξσηεκαηνινγίσλ, έηζη ψζηε λα
αλαδεηρζνχλ ζε κηθξνεπίπεδν νη επηδξάζεηο ησλ πξνζθπγηθψλ ξνψλ.

Πεξηνξηζκνί ηεο παξνύζαο

Ζ παξνχζα έξεπλα ρξεζηκνπνηεί ζηνηρεία άιισλ εξεπλψλ, θαη απνηειεί κηα δεπηεξνγελή
εξεπλεηηθή πξνζπάζεηα κε ζηφρν ηελ θαηαγξαθή δεδνκέλσλ ζηνηρείσλ θαη απφςεσλ
γχξσ απφ ην ζέκα ηεο επίδξαζεο πνπ είραλ νη κεηαλαζηεπηηθέο ζηελ Διιάδα ηα
ηειεπηαία ρξφληα ζηνλ δξαζηεξηφηεηα ηνπ ηνπξηζηηθνχ θιάδνπ. Γελ παξάγεηαη ινηπφλ
πξσηνγελέο εξεπλεηηθφ απνηέιεζκα, θαη έηζη δελ ζπλεηζθέξεη θάηη λέν ζηελ ππάξρνπζα
γλψζε, νχηε ηελ επηβεβαηψλεη.
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