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Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών. 114.2004. 177-203 

Ευριπίδης Παπαδημητρίου 

ΤΟΥΡΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΝΤΟΠΙΟΙ. ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Στο άρθρο αυτό δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στο ζήτημα της επαφής μεταξύ ντόπιων 

και τουριστών. Υποστηρίζεται ότι το ενδιαφέρον της έρευνας θα πρέπει να στρα

φεί ακόμη περισσότερο και προς τις παραμέτρους εκείνες που επηρεάζουν την 

αντίληψη των τουριστών σχετικά με τη σημασία και το ρόλο του ταξιδιού των δια

κοπών, αλλά και προς τους παράγοντες που καθορίζουν τις συνθήκες μέσα στις 

οποίες πραγματοποιείται η επαφή μεταξύ των δύο ομάδων σε κάθε χώρα. Η θέση 

του άρθρου είναι ότι η κριτική που ασκείται στον τουρισμό θα πρέπει να τοποθε

τηθεί σε μια νέα βάση και, χωρίς αφορισμούς και γενικεύσεις, να αναδεικνύει τόσο 

το πραγματικό μέγεθος της επίδρασης του τουρισμού σε μια κοινωνία όσο και τα 

μέσα για την αντιμετώπιση των αρνητικών επιπτώσεων του. 

1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΧΕΤΙΚΑ 

ΜΕ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

Κάνοντας μια ιστορική αναδρομή, από τη γένεση του τουρισμού έως την 

ανάδειξη του σήμερα σε τομέα ιδιαίτερα δυναμικό και με μεγάλες προο

πτικές για το μέλλον παγκοσμίως, διαπιστώνεται ότι καθοριστικό παρά

γοντα για την ανάπτυξη του αποτέλεσε μια συγκυρία πολιτικών, κοινωνι

κών, οικονομικών μεταβολών καθώς και τεχνικών και επιστημονικών εξε

λίξεων. Σημαντικό ρόλο έπαιξε η αύξηση του ελεύθερου χρόνου και η 

κατοχύρωση του κατά τη μεταπολεμική περίοδο. Επίσης πρωτεύοντα 

ρόλο έπαιξε η εμπέδωση του κοινωνικού κράτους το οποίο, έχοντας ως 

στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής, δημιούργησε ορισμένες βασικές 

* Κοινωνιολόγος. Δρ. Κοινωνικών Επιστημών και Φιλοσοφίας. 
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προϋποθέσεις (όπως η αύξηση των αδειών μετ' αποδοχών και η αύξηση 
των εισοδημάτων) για την ανάπτυξη και του τουρισμού. Το θεσμικό πλαί
σιο που δημιουργήθηκε εξασφάλισε σε όλο και περισσότερες κοινωνικές 
ομάδες τη δυνατότητα να καταναλώνουν μέρος του ελεύθερου χρόνου 
τους και του εισοδήματος τους στον τουρισμό. 

Η τεχνολογική πρόοδος επέτρεψε την ανάπτυξη δικτύων και όλο και 
πιο οικονομικών μέσων μεταφοράς προσδίδοντας σταδιακά στον τουρι
σμό μαζικό χαρακτήρα. Η μείωση των τιμών των αυτοκινήτων αρχικά 
οδήγησε στη μαζική τους χρήση και για λόγους αναψυχής δίνοντας και 
σχετική ανεξαρτησία στους ταξιδιώτες, έστω και αν το αυτοκίνητο χρησι
μοποιείται κυρίως για ταξίδια σε σχετικά κοντινές αποστάσεις. Τη μεγα
λύτερη όμως ώθηση στον τουρισμό έδωσε το αεροπλάνο. Η χρήση του και 
για τη μεταφορά τουριστών έδωσε τη δυνατότητα σε πολλές χώρες προο
ρισμού να συνδεθούν με τις σημαντικότερες χώρες προέλευσης των τουρι
στών. Παράλληλα, η ανάπτυξη των πτήσεων τσάρτερ από τα μέσα της 
δεκαετίας του 1970 κυρίως έδωσε τη δυνατότητα για πιο άμεση αλλά και 
περισσότερο οικονομική πρόσβαση στους προορισμούς. 

Οι εξελίξεις αυτές που είχαν ως αποτέλεσμα τη ραγδαία αύξηση της 
ζήτησης τις τελευταίες δεκαετίες προκάλεσαν και μια αντίστοιχη ανάπτυ
ξη των τουριστικών υποδομών παγκοσμίως. Σταδιακά δημιουργήθηκαν 
τεράστιες εταιρείες παροχής υπηρεσιών με στόχο να εξασφαλίσουν στους 
τουρίστες με τη μορφή των οργανωμένων ταξιδιών «πακέτα» όλο και πιο 
οικονομικά. Το ταξίδι των διακοπών αρχίζει να παίρνει τη μορφή ενός 
καταναλωτικού προϊόντος που - ως τέτοιο - υπακούει στα καταναλωτικά 
πρότυπα των χωρών αποστολής τουριστών και εξειδικεύεται προκειμέ
νου να κατορθώνει να απευθύνεται στις διάφορες κατηγορίες των κατα
ναλωτών.1 Σήμερα ο τουρισμός αποτελεί πλέον σημαντικό παράγοντα για 
τις οικονομίες πολλών χωρών υποδοχής και σπουδαία πηγή συναλλάγμα
τος κερδίζοντας έτσι δεσπόζουσα θέση στη στρατηγική ανάπτυξης των 
χωρών αυτών.2 

Τα πραγματικά οφέλη για την οικονομία, τα οποία προκύπτουν από τη 
συστηματική ανάπτυξη του τουρισμού, θέτουν, όμως, τις σημαντικές πι
θανές αρνητικές επιπτώσεις του σε δεύτερη μοίρα, στη συνείδηση τόσο των 
κυβερνήσεων όσο και των τμημάτων εκείνων του πληθυσμού που αποκομί
ζουν έμμεσα ή άμεσα οφέλη από την τουριστική ανάπτυξη. Όπως παρατη-

1. Βλ. τμήμα 3. 

2. Βλ. Harrison, 1995 
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ρεί ο Kadt (1981, σ. 14), οι θετικές επιδράσεις στον τομέα της απασχόλησης 
και του κέρδους αποτελούν το κριτήριο, με βάση το οποίο τα άτομα στις 
χώρες υποδοχής εκτιμούν αντίστοιχα την ανάπτυξη του τουρισμού. 

Η συστηματική μελέτη του ζητήματος κάνει όμως εμφανείς, πέρα από 
τις όποιες ευεργετικές επιδράσεις για την οικονομία, και τις αρνητικές 
πλευρές της τουριστικής ανάπτυξης. Ιδιαίτερα μάλιστα οι κοινωνικές και 
πολιτισμικές επιπτώσεις του τουρισμού έχουν αναχθεί τα τελευταία χρό
νια σε σημαντικό πεδίο έρευνας.3 Οι εκτιμήσεις σχετικά με το ζήτημα 
αυτό παρουσιάζουν μεγάλη ποικιλομορφία, ενώ το ίδιο φυσικά ισχύει και 
για τις απόψεις σχετικά με τον τρόπο και τα μέσα αντιμετώπισης των 
αρνητικών επιπτώσεων του τουρισμού. Είναι, όμως, γεγονός ότι στο χώ
ρο των κοινωνικών επιστημών παρουσιάζεται σχετική έλλειψη μελετών 
που να συγκρίνουν διαχρονικά τα κοινωνικά δεδομένα μιας περιοχής. 
Αυτού του είδους οι μελέτες θα μπορούσαν να προσφέρουν τη δυνατότη
τα διάγνωσης των αιτιών που προκάλεσαν τις όποιες μεταβολές. Οι 
περισσότερες όμως από αυτές γίνονται σε περιοχές όπου έχει ήδη αναπτυ
χθεί ο τουρισμός. 

Ορισμένες μελέτες αποδίδουν στον τουρισμό «ιμπεριαλιστικό» χαρα
κτήρα.4 Αυτές οι απόψεις στηρίζονται κυρίως στη διαπίστωση ότι οι 
πολίτες των βιομηχανικών χωρών είναι αυτοί που «μονοπωλούν» τους 
διάφορους τουριστικούς προορισμούς επιβάλλοντας μάλιστα στις τοπι
κές κοινωνίες τις δικές τους συνήθειες και ανάγκες. Εκτός αυτού, ανα
πτύσσεται σε πολλές περιοχές μια τουριστική «μονοκαλλιέργεια», η οποία 
συν τοις άλλοις είναι και ιδιαίτερα ευάλωτη σε περιόδους κρίσεων (πολι
τικών, οικονομικών, εσωτερικών, εξωτερικών κ.λπ.). Με άλλα λόγια, οι 
σχετικές προσεγγίσεις εστιάζουν στη σχέση εξάρτησης που υφίσταται 
μεταξύ των χωρών αποστολής και των χωρών υποδοχής τουριστών και 
αναδεικνύουν τις αρνητικές συνέπειες της άνισης αυτής σχέσης με τη 
μορφή του προσπολιτισμού, της διάχυσης συγκεκριμένων αξιών, κατανα
λωτικών και κοινωνικών προτύπων και γενικότερα της εξάλειψης πολιτι
σμικών ιδιαιτεροτήτων στις χώρες υποδοχής και της «πολιτισμικής ομοι-
ογενοποίησης». Τέτοιες μελέτες συμβάλλουν στην ανάδειξη ενός ευρύτε
ρου πεδίου στο οποίο όμως επίσης παρουσιάζεται ακόμη έλλειψη σε 
εμπειρικές αναλύσεις. Κατά την άποψη μας, αποδίδοντας στον τουρισμό 

3. Βλ., ενδεικτικά, Isenberg, 1998a· Aderhold, Lassberg, Stäbler, Vielhaber, 2000· Waldner, 

1998· Hauser-Schäublin, Rieländer, 2000. 

4. Βλ., ενδεικτικά, Bougnicourt, 1977· Nash, 1977· Kramer, 1980· Mäder, 1987. 
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το χαρακτήρα ενός ολιστικού φαινομένου -με την έννοια ότι μπορεί να 
μεταβάλει ριζικά τα κοινωνικά δεδομένα μιας περιοχής-, παραβλέπονται 
(ή υποτιμώνται) άλλοι παράγοντες κοινωνικής μεταβολής, και σε οποια
δήποτε περίπτωση δεν αποδίδεται έτσι το πραγματικό μέγεθος της επί
δρασης του τουρισμού στα κοινωνικά και πολιτισμικά χαρακτηριστικά 
μιας περιοχής. 

Είναι σημαντικό να προσεγγίζεται με ιδιαίτερη προσοχή το ζήτημα 
αυτό καθώς, ακόμη και αν δεχόμασταν ότι η παραπάνω εκτίμηση μπορεί 
να ισχύει για ορισμένες υπανάπτυκτες περιοχές, θα πρέπει πάντοτε, στα 
πλαίσια μιας εξελικτικής ανάλυσης, να συνεκτιμώνται παράγοντες όπως, 
π.χ., ο τύπος του τουρισμού, τα χαρακτηριστικά των τουριστών, η ποιότη
τα της οργάνωσης του τουριστικού τομέα και βέβαια το στάδιο ανάπτυξης 
του τουρισμού σε μια περιοχή. Ειδικότερα ως προς το ζήτημα της επαφής 
μεταξύ ντόπιων και τουριστών είναι απαραίτητο οι προσεγγίσεις να μην 
εκλαμβάνουν το ρόλο της τοπικής κοινωνίας ως παθητικό. Η στάση και η 
συμπεριφορά των ντόπιων απέναντι στο πολιτισμικό και φυσικό τους 
περιβάλλον, αλλά και το πώς οι ίδιοι αντιμετωπίζουν τους ξένους τουρί
στες είναι μεταβλητές που δεν θα πρέπει να παραβλέπονται. Από την άλλη 
βέβαια, δεν θα πρέπει να διαφεύγει της προσοχής μας το γεγονός ότι με 
τον τουρισμό συνδέεται και ένας υποκειμενικά ως τέτοιος εκλαμβανόμε-
νος ή και αντικειμενικά υπάρχων κυρίαρχος ρόλος του τουρίστα στον 
τόπο υποδοχής με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται για τη συμπεριφορά 
της κάθε πλευράς. 

Κατά μία άποψη, το ταξίδι των διακοπών μπορεί να θεωρηθεί και ως 
πολιτιστική δραστηριότητα,5 με την έννοια ότι δίνεται η δυνατότητα στα 
άτομα να αποκτήσουν γνώσεις σχετικά με άλλους λαούς και πολιτισμούς, 
ζήτημα ιδιαίτερα σημαντικό μάλιστα στην εποχή της διεύρυνσης της ΕΕ 
και της παγκοσμιοποίησης.6 Η συνάντηση μεταξύ τουριστών και ντόπιων 
αποτελεί διαδικασία με δική της ιδιαίτερη δυναμική κατά την οποία οι 
δύο ομάδες βρίσκονται σε σχέση πολύμορφης αλληλεπίδρασης, ενώ μπο
ρεί να προκύπτουν από αυτή τόσο θετικές όσο και αρνητικές επιπτώσεις 
για τις δύο πλευρές. Εάν λοιπόν επιδιώκουμε να διερευνήσουμε όλες τις 
πτυχές της συνάντησης αυτής, είναι εξαιρετικά σημαντικό να εξετάζουμε 
το ρόλο και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και των δύο ομάδων, δηλαδή 
των τουριστών και των ντόπιων στην κάθε περίπτωση. 

5. Ενδεικτικά, βλ. Joerges, Karsten, 1978· Greverus, 1978· Wahrlich, 1984. 

6. Βλ. Kösterke, 2000· Becker, Steinecke, 1993. 
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2. Η «ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ» ΜΕΤΑΞΥ ΝΤΟΠΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ 

Το ζήτημα της επικοινωνίας μεταξύ ντόπιων και τουριστών είναι από τα 
πλέον αμφιλεγόμενα. Οι διάφορες προσεγγίσεις, τόσο εκείνες που αντιμε
τωπίζουν την ποιοτική επαφή μεταξύ των δύο αυτών πόλων ως «ανεκ
πλήρωτη» προσδοκία όσο και αυτές που βλέπουν την επαφή αυτή ως ένα 
λίγο πολύ «θαυματουργό» μέσο για την καλύτερη επικοινωνία μεταξύ των 
λαών,7 συχνά έχουν στη βάση τους υποθέσεις που από τη φύση τους μόνο 
σε προκαθορισμένα συμπεράσματα μπορεί να οδηγήσουν, θα πρέπει δε 
να υπογραμμιστεί το γεγονός ότι η τουριστική έρευνα για πολλά χρόνια 
δεν ασχολήθηκε με τα κίνητρα, τις επιθυμίες και τα «όνειρα» του τουρί
στα. Πέραν τούτου, σε πολλές έρευνες υπερτιμήθηκε η σημασία της απλής 
επαφής και παράλληλα δεν διατυπώνονται συγκεκριμένα κριτήρια με 
βάση τα οποία θα είναι δυνατό να κρίνεται η ποιότητα της επικοινωνίας. 
Έχοντας στη βάση τους υποθέσεις σύμφωνα με τις οποίες η επικοινωνία 
αποτελεί μέγεθος μετρήσιμο, οδηγούνται οι έρευνες αυτές ως επί το πλεί
στον σε ιδιαίτερα αρνητικά συμπεράσματα και κατά συνέπεια στον «αφο
ρισμό» του τουρίστα και στην αντιμετώπιση του ως όντος ακατανόητου 
και αλλοπρόσαλλου. 

Μια σειρά από σχετικές μελέτες των τελευταίων δεκαετιών καταγρά
φουν ορισμένες ιδιαίτερα αρνητικές πτυχές της τουριστικής ανάπτυξης, 
αλλά και ειδικότερα της επαφής μεταξύ των δύο πόλων. Ο Ruf (1978), 
π.χ., εκτιμά γενικά τον τουρισμό ως παράγοντα που συμβάλλει στην 
καταστροφή της κοινωνικής οργάνωσης και των συστημάτων αξιών και 
στην ενίσχυση των προκαταλήψεων κατά την επαφή μεταξύ ντόπιων και 
τουριστών. Σε πολλές μελέτες επικεντρώνεται το ενδιαφέρον στη συμπε
ριφορά των τουριστών χωρίς όμως να προχωρούν οι μελέτες αυτές ταυ
τόχρονα τόσο σε μία εις βάθος ανάλυση των παραγόντων που τη δημιουρ
γούν όσο και στο πραγματικό μέγεθος των επιπτώσεων που προκαλού
νται από αυτή. Και ο Krippendorf (1986, σ. 108) παρουσιάζει σχετικά με 
αυτό το ζήτημα μια ιδιαίτερα αρνητική εικόνα: «Τα ταξίδια σε ξένους 
πολιτισμικούς χώρους οδηγούν συχνά στην ενίσχυση και όχι στη μείωση 
των προκαταλήψεων. Υπάρχει κυρίως παρανόηση παρά κατανόηση. Στη 
χειρότερη μάλιστα περίπτωση αντί για αλληλοσεβασμό έχουμε απαξίωση 
και άρνηση. Οι τουρίστες αντιμετωπίζουν με υπεροψία τους "υπανάπτυ
κτους" ντόπιους και οι ντόπιοι αδιαφορούν για τους "ξεδιάντροπους" 

7. Ενδεικτικά, βλ. Allport, 1979· Amir, 1976· Gast-Gampe, 1993. 
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ξένους». Δέχεται όμως και το Krippendorf ότι δεν υπάρχουν ακόμη αρκε
τά στοιχεία από εμπειρικές μελέτες που να στηρίζουν τις παραπάνω από
ψεις. Παρόλ' αυτά ανάλογες προσεγγίσεις γίνονται και από άλλους μελε
τητές, οι περισσότεροι από τους οποίους περιγράφουν κυρίως ορισμένα 
ιδιαίτερα αρνητικά χαρακτηριστικά της συνάντησης μεταξύ τουριστών 
και ντόπιων χωρίς να προχωρούν σε μια εις βάθος ανάλυση των γενεσι
ουργών αιτιών.8 

Πέρα από τις όποιες αδυναμίες τους, οι μελέτες που αφορούν το 
συγκεκριμένο χώρο έχουν δημιουργήσει ένα θεωρητικό υπόβαθρο που 
επιτρέπει σε κάποιο βαθμό την εξαγωγή συμπερασμάτων, αλλά και έχουν 
δώσει χρήσιμα ερεθίσματα στους κοινωνικούς επιστήμονες. Στη συνέχεια 
παρουσιάζονται συνοπτικά ορισμένες γενικές διαπιστώσεις που προκύ
πτουν από τη μελέτη της επίδρασης του τουρισμού στις χώρες υποδοχής.9 

Ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της επαφής μεταξύ των δύο αυτών 
ομάδων αποτελεί το γεγονός ότι και οι δύο πλευρές βρίσκονται σε εντε
λώς διαφορετική θέση και έχουν έναν εντελώς διαφορετικό ρόλο. Οι του
ρίστες ικανοποιούν, κατά τη διάρκεια της παρουσίας τους σε έναν τόπο, 
κυρίως την ανάγκη για ξεκούραση. Οι ντόπιοι επιδιώκουν να αποκομί
σουν οικονομικά οφέλη από την παρουσία των τουριστών. Τα δεδομένα 
αυτά καθορίζουν και επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό και τη συμπεριφορά 
και των δύο πλευρών όσο περισσότερο -συνειδητά ή μη- και οι δύο υιοθε
τούν τους ιδιαίτερους κοινωνικούς τους ρόλους.10 Το πλαίσιο αυτό, στο 
βαθμό που η μία ή η άλλη πλευρά αντιλαμβάνεται το ρόλο της ως τον 
κυρίαρχο σ' αυτή τη σχέση, αποτελεί ουσιαστικά έδαφος, το οποίο δεν 
είναι κατάλληλο για πραγματική και ειλικρινή επικοινωνία μεταξύ των 
δύο ομάδων, αλλά απεναντίας είναι πρόσφορο για τη δημιουργία προκα
ταλήψεων και την εμφάνιση αρνητικών συμπεριφορών και φαινομένων 
ξενοφοβίας.11 Ο Scherrer (1986, σ. 12) εκτιμά σχετικά ότι, όσο περισσότε-

8. OL Burghoff και Kresta (1995, σ. 70) εκτιμούν ότι ο τουρίστας επιθυμεί να παραμείνει 
«ξένος» στον τόπο που κάνει τις διακοπές του, «εκμεταλλεύεται» τον τόπο αντιμετωπίζοντας 
τον ως σκηνικό που έχει αξία μόνο όταν έχει τις «προδιαγραφές» που ο ίδιος επιθυμεί και 
όταν μπορεί να του προσφέρει οποιαδήποτε «απόλαυση». Και καταλήγουν σε μία ιδιαίτερα 
αρνητική άποψη σχετικά με τα κίνητρα και τις επιθυμίες των τουριστών: «Ο τουρίστας χρη
σιμοποιεί τις φτωχές χώρες προκειμένου να προβάλλει την υλική και πολιτισμική του 
ανωτερότητα». Και η συγκεκριμένη -και ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα- μελέτη περιορίζεται 
στην περιγραφή των φαινομένων. 

9. Βλ., σχετικά, και Τσάρτας, 1996, σ. 214 κ.επ.. 
10. Βλ., σχετικά, Krippen dori, 1986. 
11. Κατά τον Levi Strauss (1983), αποτελεί ο εθνοκεντρισμός μία βασική ιδιότητα των συλ-
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ρο ο τουρίστας ταυτίζεται με το ρόλο του ιεραρχικά «ανώτερου» τόσο πιο 
δύσκολο γίνεται για εκείνον να κατανοήσει την ξένη πραγματικότητα. Σε 
άλλη μελέτη του ο ίδιος (Scherrer 1995, σ. 80) αποδίδει την εμφάνιση 
αρνητικών φαινομένων και την ενίσχυση των προκαταλήψεων στο γεγο
νός ότι σε πολλές περιπτώσεις (αναφέρει εδώ ως παράδειγμα κάποια 
νησιά της Ισπανίας) υπάρχει μεγάλη ανισότητα μεταξύ του αριθμού των 
ντόπιων και των τουριστών σε έναν τόπο. 

Από την πλευρά τους οι ντόπιοι, ερχόμενοι σε επαφή με εκπροσώπους 
διαφόρων χωρών, σχηματίζουν κάποια εικόνα σχετικά με τις κοινωνίες 
των επισκεπτών, η οποία όμως είναι επιφανειακή και συχνά δεν ανταπο
κρίνεται στην πραγματικότητα. Οι τουρίστες κατά τη διάρκεια των διακο
πών τους βιώνουν μία κατάσταση, η οποία αποτελεί γι' αυτούς την εξαί
ρεση και όχι τον κανόνα.12 Πρόκειται για μία περιορισμένη σε διάρκεια 
περίοδο υψηλού επιπέδου διαβίωσης, μία περίοδο κατά την οποία οι του
ρίστες -σε σχέση με την καθημερινή τους ζωή στη χώρα τους- ακολουθούν 
συνήθως διαφορετικό τρόπο ζωής, παρουσιάζουν διαφορετική καταναλω
τική συμπεριφορά και διαφορετικές συνήθειες. Αυτό δημιουργεί μια 
εσφαλμένη εικόνα, αναπαράγει στερεότυπα αλλά και μεταδίδει υπό προϋ
ποθέσεις συγκεκριμένα πρότυπα συμπεριφοράς κυρίως στους νέους. 

Η στάση και η συμπεριφορά των ντόπιων απέναντι στους τουρίστες 
μεταβάλλονται με το χρόνο. Η αρχική ανασφάλεια και το αίσθημα κατω
τερότητας που πιθανόν να υπήρξε στην αρχή εξαφανίζονται. Σταδιακά δε 
αντικαθίσταται η παραδοσιακή φιλοξενία13 από επιτηδευμένα φιλική 
συμπεριφορά που πηγάζει από οικονομικά κίνητρα. Η συνάντηση με τον 
τουρίστα γίνεται «μπίζνες» και οι ίδιοι οι τουρίστες συχνά ακόμη και 
αντικείμενο εκμετάλλευσης. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει και ο Τσάρ-

λογικών αντιλήψεων, ενώ ο Gramsci (1987) υποστηρίζει ότι στα πλαίσια της διαπολιτισμι-
κής επικοινωνίας δημιουργούνται συχνά αντιπαλότητες μεταξύ αυτών που επιβάλλονται 
πολιτισμικά και αυτών που υφίστανται την επιρροή τους. Κατά τον Giordano (1992), παρε
ξηγήσεις που δημιουργούνται κατά την επαφή δύο ατόμων που προέρχονται από διαφορε
τικές κοινωνίες οφείλονται στο γεγονός ότι κάθε άτομο ερμηνεύει μια κατάσταση εντελώς 
διαφορετικά από τα άλλα και αναλόγως δρα. 

12. Ο Ron O'Grady (1982, σ. 12), αναφερόμενος στον τουρισμό σε χώρες του τρίτου 
κόσμου, γράφει χαρακτηριστικά: «Ενώ πολλοί τουρίστες στη χώρα τους είναι απλοί εργάτες 
μεταμορφώνονται όταν ταξιδεύουν σε πλούσιους ανθρώπους. Για πρώτη φορά στη ζωή τους 
υπάρχουν γι' αυτούς κάποιοι άλλοι οι οποίοι τους υπηρετούν, τους στρώνουν τα κρεβάτια, 
γίνονται οδηγοί τους, τους κάνουν μασάζ και ικανοποιούν όλες τους τις επιθυμίες». 

13. Βλ., σχετικά, Perathoner, 2000. 
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τας (1989, σ. 166), «ο τουρίστας μετατρέπεται σε προϊόν, "αριθμοποιεί-
ται" και είναι φανερό (...) ότι όσο τουριστικότερο είναι ένα νησί τόσο και 
αυτή η σχέση γίνεται περισσότερο απρόσωπη και ουδέτερη». 

Το ενδιαφέρον των τουριστών για τον πραγματικό πολιτισμό του 
τόπου που επισκέπτονται αλλά και για επαφές με τους ντόπιους είναι σε 
γενικές γραμμές περιορισμένο, κάτι που αντικατοπτρίζεται και στη 
συμπεριφορά τους. Πέραν τούτου, ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της 
συμπεριφοράς του μέσου τουρίστα αποτελεί η τάση για επιβεβαίωση όλων 
εκείνων των εικόνων και αντιλήψεων που έχει ο ίδιος εκ των προτέρων 
για το συγκεκριμένο τόπο και τους ανθρώπους του. Η ανάγκη για αναζή
τηση του «τυπικού», είτε πρόκειται για το φυσικό περιβάλλον μιας χώρας 
είτε για στοιχεία και σύμβολα του πολιτισμού της, συνεπάγεται και την 
έναρξη μιας διαδικασίας αλλοίωσης του ή, όπως χαρακτηριστικά αναφέ
ρει ο Enzensberger (1965, σ. 190 κ.ε.), και την ίδια του την καταστροφή. Οι 
απαιτήσεις αλλά και το γούστο των τουριστών καθορίζουν και αυτό που 
τους προσφέρεται ως «τυπικό». Σύμβολα και άλλα στοιχεία του πολιτι
σμού γίνονται αντικείμενο εμπορικής εκμετάλλευσης. Πολλά αντικείμενα 
αλλά και τελετές παίρνουν το χαρακτήρα εμπορεύματος, απομυθοποιού
νται έτσι και χάνουν το περιεχόμενο τους. Αυτό που ο τουρίστας «κατα
ναλώνει» ως τοπικό πολιτισμό δεν είναι συχνά τίποτε περισσότερο από 
ένα μείγμα πραγματικών και φανταστικών στοιχείων. Αυτό που η εγχώ
ρια τουριστική βιομηχανία υποθέτει ότι αντιλαμβάνεται ο τουρίστας ως 
«τυπικό» αποτελεί τη βάση για την παραγωγή των «προϊόντων». 

Γενικά οι περισσότερες απόψεις σχετικά με τις κοινωνικές και πολιτι
σμικές επιπτώσεις του τουρισμού συγκλίνουν στη διαπίστωση ότι η διαδι
κασία εμπορευματοποίησης αγγίζει τόσο τη σχέση μεταξύ των δύο ομά
δων όσο και τις παραδόσεις, την ιστορία και το φυσικό περιβάλλον των 
χωρών υποδοχής.14 Ο τουρισμός μπορεί να διεισδύει βαθιά στην καθημε
ρινή ζωή τοπικών κοινωνιών, να αλλοιώνει το χαρακτήρα παραδόσεων 
και εθίμων, αλλά και να επηρεάζει τη στάση των ντόπιων απέναντι στον 
ίδιο τους τον πολιτισμό.15 

Τι δείχνουν όμως διάφορες εμπειρικές έρευνες ειδικότερα για το ζήτη
μα της επικοινωνίας μεταξύ ντόπιων και τουριστών; Και εδώ θα πρέπει 
να πούμε καταρχήν ότι υπάρχει ποικιλία απόψεων από τις οποίες πολλές 

14. Βλ. Böhnke, 1999. 

15. Βλ., ενδεικτικά, σχετικά με την Ελλάδα: Loukissas, 1980· Koussis, 1989- Τσάρτας, 1989-

Τσάρτας, Θεοδωρόπουλος, Καλόκαρδου κ.ά., 1995· Isenberg, 1999. 
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είναι εντελώς αντίθετες μεταξύ τους. Ενδεικτικά αναφέρουμε εδώ ορισμέ
νες: Ο Hartmann (1981), αναλύοντας τα στοιχεία των μέχρι τότε μελετών 
σχετικά με την επίδραση των ταξιδιών σε νέα άτομα, διατύπωνε το συμπέ
ρασμα ότι η συχνότητα των ταξιδιών οδηγεί στη μείωση των προκαταλή
ψεων. Ο Nettekoven (1972) σε έρευνα που έκανε το 1969 στην Τυνησία 
επικέντρωσε το ενδιαφέρον του στη μελέτη της συμπεριφοράς νέων ατό
μων με μεγάλη ταξιδιωτική εμπειρία από τη Γαλλία, τη Γερμανία και την 
Αγγλία και της επαφής τους με τους ντόπιους. Και αυτός διαπίστωνε ότι 
η συγκεκριμένη ομάδα είχε αρκετά συχνές και ποικιλόμορφες επαφές με 
τους ντόπιους, γεγονός που ο Nettekoven ερμήνευσε ως αποτέλεσμα της 
υψηλής συχνότητας με την οποία ταξίδευαν τα άτομα αυτά. Διαφορετικές 
απόψεις από τις παραπάνω διατυπώνουν μεταξύ άλλων οι Krippendorf 
(1986), Ruf (1978), Turner και Ash (1975) καθώς επίσης και η ανθρωπολό
γος Smith (1989), που με διαφορετικό τρόπο ο καθένας τονίζουν τις αρνη
τικές πτυχές της συνάντησης μεταξύ των δύο ομάδων, αλλά και γενικότε
ρα την αρνητική επίδραση του τουρισμού στις κοινωνίες των χωρών υπο
δοχής. Επίσης με σκεπτικισμό αντιμετωπίζει τον τουρισμό και ο Voigt 
(1981), ο οποίος στην εμπειρική του έρευνα στο Μεξικό το 1977 και το 
1978 διαπίστωνε ότι η επαφή ντόπιων και τουριστών δεν οδηγούσε στην 
εξάλειψη των προκαταλήψεων, αλλά σε πολλές περιπτώσεις στην ενίσχυ
ση τους. 

Υπάρχουν, όμως, ιδιαίτερα από τα τέλη της δεκαετίας του '80, και 
αρκετές έρευνες οι οποίες διαπιστώνουν κυρίως από την πλευρά των νέων 
διαφορετική αντιμετώπιση του «ξένου». Ο Schönhammer (1987), στην 
ενδιαφέρουσα ποιοτική έρευνα του σχετικά με τη συμπεριφορά νέων από 
ευρωπαϊκές χώρες όταν ταξιδεύουν, διαπιστώνει μια έντονη διάθεση στα 
άτομα αυτά για επαφές με νέους από άλλες χώρες, καθώς και ότι δείχνουν 
οι νέοι να έχουν σχετικά αυξημένο ενδιαφέρον για τις ιδιαιτερότητες των 
χωρών που επισκέπτονται, για την πολιτική, αλλά και για ξένες γλώσσες. 
Ανάλογα είναι και τα συμπεράσματα της Gayler (1986), η οποία μελέτησε 
παράλληλα και τη σχέση μεταξύ της συχνότητας που ταξιδεύουν οι νέοι 
από τη Γερμανία και της στάσης τους απέναντι στους ξένους που βρίσκο
νται στη χώρα αυτή. Η Gayler διαπιστώνει ότι υπάρχει θετική σχέση μετα
ξύ των δύο αυτών παραμέτρων, δηλαδή όσο πιο συχνά ταξιδεύει κάποιο 
άτομο τόσο πιο ανεκτικό είναι απέναντι στους ξένους. Και οι Schmücker 
και Bausch (1993) στην έρευνα τους σχετικά με την ξενοφοβία στη Γερμα
νία διαπιστώνουν ότι τα άτομα που ταξιδεύουν συχνά έχουν θετικότερη 
στάση απέναντι στους ξένους, ενώ σημαντικό ρόλο παίζει και το μορφωτι
κό επίπεδο. Γενικά, πάντως, διαπιστώνεται στη συγκεκριμένη έρευνα για 
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όλα τα άτομα ανεξαρτήτως μορφωτικού επιπέδου ότι πάντοτε παρατηρεί
ται μικρότερος βαθμός ξενοφοβίας και θετικότερη εικόνα για τους ξένους 
εκεί όπου η συχνότητα ταξιδιών στο εξωτερικό είναι υψηλή. 

Είναι γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια παρατηρείται στις σχετικές 
έρευνες κάποιου βαθμού διαφοροποίηση παλαιότερων, ιδιαίτερα αρνητι
κών, εκτιμήσεων σχετικά με την επίδραση των επαφών μεταξύ ντόπιων 
και τουριστών. Από την άλλη, όλο και περισσότερο φαίνεται να συσχετί
ζονται οι αρνητικές επιδράσεις και η δημιουργία ή η ενίσχυση προκαταλή
ψεων και με τη μορφή του τουρισμού. Χωρίς βέβαια μέχρι σήμερα να έχει 
διερευνηθεί σε βάθος το ζήτημα αυτό, δε θα πρέπει να παραβλέπεται το 
γεγονός ότι τα περισσότερα αρνητικά συμπεράσματα προέρχονται από 
έρευνες που αφορούν το μαζικό τουρισμό. 

3. ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ 
ΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΑ 

Πέρα από το ζήτημα του μεγέθους της επιρροής του τουρισμού στις χώρες 
υποδοχής, αναπτύσσεται και η συζήτηση σχετικά με διάφορους παράγο
ντες που καθορίζουν την ποιότητα αυτής της επίδρασης. Στο τμήμα 1 
έγινε αναφορά στις βασικότερες εξελίξεις που ευνόησαν την ανάπτυξη 
του τουρισμού και που έδωσαν σε όλο και περισσότερες κοινωνικές ομά
δες τη δυνατότητα να καταναλώνουν τουριστικές υπηρεσίες. Στο τμήμα 
αυτό θα εστιάσουμε σε ορισμένους παράγοντες που καθορίζουν τα κίνη
τρα των τουριστών και κατά συνέπεια και τη συμπεριφορά τους στους 
τόπους που επισκέπτονται. 

3.1. Διακοπές: οι «πολυτιμότερες ημέρες του χρόνου» 

Η σύγχρονη βιομηχανική κοινωνία δεν παρέχει μόνο τα μέσα για τουρισμό, 
αλλά έχει ταυτόχρονα αναγάγει στη συνείδηση των ατόμων το ταξίδι των 
διακοπών σε «ανάγκη». Εννοούμε μ' αυτό ότι, ενώ από τη μία διάφοροι 
παράγοντες ευνόησαν την ανάπτυξη του τουρισμού, από την άλλη μία 
σειρά άλλων παραγόντων (π.χ., χειροτέρευση της ποιότητας του περιβάλλο
ντος, ένταση και άγχος στην καθημερινή ζωή κ.λπ.) συνέβαλαν στο να κατα
λάβει το ταξίδι των διακοπών υψηλή θέση μεταξύ των αναγκών του ατόμου 
στις βιομηχανικά ανεπτυγμένες χώρες.16 Οι διακοπές αποτελούν πλέον για 

16. Βλ., σχετικά, Isenberg, 1998b. 
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πολλά άτομα τις «πολυτιμότερες ημέρες του χρόνου» (Armanski, 1978), 
τον αντίποδα της καθημερινότητας. 

Αυτό όμως συχνά έχει ως συνέπεια να χρησιμοποιείται η εξαιρετικά 
υψηλή σημασία των «πολυτιμότερων ημερών» ως επιχείρημα που τείνει 
να «νομιμοποιεί» συγκεκριμένες συμπεριφορές των τουριστών στον τόπο 
των διακοπών τους. Όπως αναφέρει ο Hennig (1998, σ. 54), «το μη καθη
μερινό αποτελεί δημιούργημα της συνείδησης του ατόμου» και «τόπο» 
στον οποίο ευρισκόμενο το άτομο απαλλάσσεται από ευθύνες και υποχρε
ώσεις. Η συμπεριφορά δεν έχει οποιαδήποτε συνέπεια για το ίδιο το 
άτομο, ενώ υπάρχει αδιαφορία από την πλευρά του τουρίστα για τον 
κόσμο γύρω του. 

Το ταξίδι των διακοπών έχει σήμερα αναδειχθεί σε μέσο που συμβάλ
λει στο να αποστασιοποιείται το άτομο για ένα συγκεκριμένο χρονικό 
διάστημα από την καθημερινότητα του. Αυτό που συνήθως επιδιώκεται 
είναι η ικανοποίηση της ανάγκης για ξεκούραση και ελευθερία (όπως ο 
καθένας την αντιλαμβάνεται). Η αναζήτηση λοιπόν αυτή παίρνει και τη 
μορφή πρόσκαιρης φυγής από την καθημερινότητα στις ανεπτυγμένες 
χώρες, καθημερινότητα η οποία δείχνει να μην προσφέρει αρκετά περιθώ
ρια για ξεκούραση.17 Ουσιαστικά λοιπόν, αντί το άτομο να προχωρά σε 
μια γόνιμη «αντιπαράθεση» με την ίδια του την καθημερινή ζωή και με τις 
συνθήκες που επικρατούν σ' αυτή, καταπιέζει τη δυσαρέσκεια του δραπε
τεύοντας για λίγο από την κοινωνία στην οποία ζει. Ο Hans Magnus 
Enzensberger (1965), από τους πρωτοπόρους της κριτικής του σύγχρονου 
τουρισμού, διαπίστωνε ήδη από τα τέλη της δεκαετίας του 1950 ότι η φυγή 
από την πραγματικότητα της βιομηχανικής κοινωνίας έχει γίνει η ίδια 
βιομηχανία, και η φυγή από τον κόσμο της εμπορευματοποίησης των 
πάντων έχει γίνει η ίδια εμπόρευμα. Μπορούμε έτσι να πούμε ότι η κριτι
κή που ασκείται στο φαινόμενο του τουρισμού είναι ταυτόχρονα και κρι
τική της σύγχρονης βιομηχανικής κοινωνίας. 

Υπό τις παραπάνω προϋποθέσεις η επιθυμία να αποκομίσει το άτομο 
κάτι καινούργιο και χρήσιμο από την επαφή του με άλλα άτομα και με 

17. Το ερώτημα εδώ είναι βέβαια κατά πόσο το περιορισμένο σε χρόνο ταξίδι αναψυχής 
μπορεί να αντισταθμίσει τη διαρκή αρνητική, όπως φαίνεται, επίδραση της καθημερινότητας. 
Κατά τον Opaschowski, ο τουρίστας έχει συνείδηση της «ματαιότητας της φυγής» από την 
καθημερινότητα, δεν δείχνει όμως φανερά την απογοήτευση του καθώς αυτό θα ισοδυναμούσε 
με παραδοχή της «αποτυχίας» του. Προτιμά, έτσι, να αποδέχεται τη γενικότερη κριτική που 
ασκείται στον τουρισμό, όχι όμως το ρόλο του ως τουρίστα. Τουρίστες είναι πάντα οι άλλοι 
(Opaschowski, 1996, σ. 44. Βλ. επίσης, σχετικά, Bruckner, Finkielkraut, 1981, και Mundt, 2001). 
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κάποιο άλλο πολιτισμικό περιβάλλον εξασθενεί. Η συνάντηση με το 
«ξένο» παρουσιάζει ενδιαφέρον μόνο στο βαθμό που αυτό μπορεί να συμ
βάλει στην ξεκούραση, στη διασκέδαση ή να προσδώσει στο άτομο κοινω
νικό πρεστίζ. Το ταξίδι υποβιβάζεται στο ρόλο του απλού μέσου για 
ξεκούραση χάνοντας έτσι σε σημασία ως ευκαιρία να γνωρίσει το άτομο 
κάτι ξένο, αλλά και να εμβαθύνει στην κουλτούρα του. Η απόκτηση εκεί
νης της συνείδησης, μέσω της οποίας γνωρίζει κανείς την πραγματική 
αξία του δικού του πολιτισμού, του δικού του τρόπου ζωής, τα δικά του 
δικαιώματα, αλλά και τις υποχρεώσεις του είναι δευτερεύουσας σημα
σίας. Αυτό, δηλαδή, που και ο Gramsci (1987, σ. 11) χαρακτηριστικά περι
γράφει ως μία διαδικασία κατά την οποία φτάνει το άτομο στην αυτογνω
σία μέσω της γνώσης του άλλου είναι, κατά τη διάρκεια των διακοπών 
και με τις προϋποθέσεις κάτω από τις οποίες γίνεται η συνάντηση μεταξύ 
ντόπιων και τουριστών, μάλλον δύσκολο να λάβει χώρα. 

Ο τουρίστας αντλεί τις νόρμες και τις αξίες του από τη δική του κοι
νωνία, το δικό του πολιτισμό, και τις κουβαλάει πάντοτε μαζί του. Το 
σύστημα αξιών του καθενός αποτελεί λίγο ή πολύ το μέτρο εκείνο με βάση 
το οποίο αξιολογείται και κρίνεται οτιδήποτε ξένο, έστω και αν αυτό έχει 
δημιουργηθεί μέσα στα πλαίσια ενός διαφορετικού συστήματος αξιών και 
έχει τη δική του ιστορική διαδρομή. Με τα παραπάνω συνδέεται ουσιαστι
κά και η συζήτηση σχετικά με την ικανότητα του σύγχρονου τουρίστα για 
διαπολιτισμική επικοινωνία. Κατά τη Molnos (1961, σ. 429 κ.ε.), όσο λιγό
τερο έχει εμβαθύνει το άτομο στις δικές του αξίες και νόρμες, όσο λιγότε
ρο συνειδητά, δηλαδή, τις έχει κάνει αποδεκτές, τόσο πιο εύκολα τις χρη
σιμοποιεί ως απόλυτο μέτρο σύγκρισης και αξιολόγησης. 

Η καθ' όλα θεμιτή επιθυμία του σύγχρονου τουρίστα να χρησιμοποιή
σει τις ημέρες αυτές για την ξεκούραση του συχνά οδηγεί και σε ερωτήματα 
του τύπου: «Είναι κακό που οι τουρίστες επιθυμούν απλώς να ξεκουρα
στούν και τίποτε περισσότερο; Γιατί θα πρέπει να επιζητούν την επαφή με 
τη ντόπια κοινωνία και την κουλτούρα της;». Την αντίφαση που υπάρχει 
εδώ μπορεί κανείς να την εντοπίσει στο πεδίο που βρίσκεται μεταξύ της 
επιθυμίας του τουρίστα να κάνει χρήση του ελεύθερου χρόνου του όπως 
αυτός επιθυμεί και της «απαίτησης» του να έχει συγκεκριμένη αντιμετώπι
ση από το ντόπιο πληθυσμό (π.χ., να είναι φιλόξενος),18 ενώ και οι τουρι
στικές υποδομές θα πρέπει επίσης να είναι προσαρμοσμένες στις απαιτή
σεις του. Νομιμοποιώντας την οποιαδήποτε συμπεριφορά και απαίτηση 

18., Βλ. σχετικά, Pi-Sunyer, 1977. 
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της μίας πλευράς οδηγούμαστε αναγκαστικά και στη νομιμοποίηση συμπε
ριφορών και αντιλήψεων της άλλης πλευράς. Τόσο όμως συγκεκριμένες 
ακραίες συμπεριφορές απέναντι στο ντόπιο πληθυσμό και πολιτισμό από 
την πλευρά των τουριστών όσο και η καθαρά ωφελιμιστική αντιμετώπιση 
του τουρισμού από τους ντόπιους έχουν συμβάλει στο να χάσει το «παιδα
γωγικό» προφίλ του τουρισμού αρκετή από τη «λάμψη» του.19 

3.2. Ο ρόλος της τουριστικής βιομηχανίας 

Η τουριστική βιομηχανία αποτελεί έναν εξαιρετικά ευέλικτο μηχανισμό, 
ο οποίος έχει την ιδιαίτερη ικανότητα να βρίσκει γρήγορα τα ίχνη των 
νέων τάσεων που μπορεί να διαμορφώνονται είτε σε ψυχολογικό επίπε
δο, είτε σε θεσμικό, είτε σε τεχνολογικό, να προσαρμόζεται σ' αυτές, αλλά 
σε ορισμένες περιπτώσεις να δημιουργεί και να κατευθύνει συγκεκριμένες 
τάσεις. Η καθιέρωση όρων, όπως «τουριστικό μάρκετινγκ», «τουριστική 
διαφήμιση» κ.λπ., αποτελεί ένδειξη του γεγονότος ότι το ταξίδι των δια
κοπών έχει γίνει και αυτό εμπόρευμα, που διακινείται με βάση τους κανό
νες της ελεύθερης αγοράς. Η τουριστική βιομηχανία σχεδιάζει, «παράγει» 
και πουλά ταξίδια σύμφωνα με τους κανόνες της αγοράς όπως ακριβώς 
και οποιαδήποτε άλλη βιομηχανία. Το τουριστικό ταξίδι αποτελεί πλέον 
καταναλωτικό προϊόν.20 Ο «homo turisticus» μπορεί σήμερα να συνθέτει 
«à la carte» το πακέτο των διακοπών του ή να επιλέγει αυτό που του αρέ
σει και θεωρεί ότι του ταιριάζει μέσα από μια τεράστια ποικιλία παρεχό
μενων υπηρεσιών. Αυτά που του προσφέρουν οι κατάλογοι και το ενημε
ρωτικό υλικό των μεγάλων ταξιδιωτικών οργανισμών αποτελούν ουσια
στικά μία αγορά στην οποία έχει εύκολη και φυσικά ελεύθερη πρόσβα
ση.21 

Αυτό που αγοράζει ο τουρίστας δεν είναι βέβαια κάποιος τόπος, αλλά 
προσωρινά δικαιώματα χρήσης. Επειδή όμως τα δικαιώματα αυτά δεν 
έχουν υλική υπόσταση και μπορεί κανείς να διαπιστώσει το κατά πόσο 
ένας τόπος είναι αυτό που έδειχνε να είναι μόνο όταν φτάσει εκεί, είναι 
σημαντικό για την τουριστική βιομηχανία να δίνει από πριν μία όσο το 
δυνατό «αντιπροσωπευτικότερη» εικόνα.22 Αυτό γίνεται μέσα από τους 
τουριστικούς καταλόγους με φωτογραφικό υλικό και κείμενα που περι-

19. Βλ. Bachleitner, Schimany, 1999. 

20. Βλ. Opaschowski, 2001. 

21. Βλ. Dann, 1996· Medlik, 1997. 

22. Βλ., σχετικά, Urry, 1990. 
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γράφουν έναν τόπο δημιουργώντας πάντοτε συγκεκριμένους συνειρμούς, 
π.χ. Ελλάδα-αρχαιότητα, Λονδίνο-shopping κ.λπ.. Με μικρό αριθμό εικό
νων επιχειρείται να αποδοθεί το περιεχόμενο ενός πολύπλοκου και πολυ
σύνθετου συνόλου, όπως είναι μία χώρα, μία κοινωνία, μία κουλτούρα. 

Η προώθηση στην αγορά του προϊόντος «διακοπές» γίνεται με τη 
χρήση συγκεκριμένων στερεότυπων εικόνων και πληροφοριών σχετικά με 
τις χώρες υποδοχής μέσω της τουριστικής διαφήμισης. Ουσιαστικά λοι
πόν τα στερεότυπα δημιουργούνται και διαχέονται σε κάποιο βαθμό και 
από την ίδια την τουριστική βιομηχανία. Από την άλλη πλευρά βέβαια δεν 
θα πρέπει να εκλαμβάνεται ο ρόλος του σύγχρονου τουρίστα ως παθητι
κός μέσα στο πλαίσιο αυτό. Σχετικές μελέτες έχουν δείξει ότι τα άτομα 
έχουν συνείδηση του γεγονότος ότι είναι εκτεθειμένα στην προσπάθεια 
που κάνει η τουριστική βιομηχανία να τα επηρεάσει. Υπάρχει επίσης η 
διαπίστωση ότι οι περισσότεροι δεν έχουν αντίρρηση να ζήσουν τις δια
κοπές τους σε ένα από πολλές απόψεις «τεχνητό» και προκατασκευασμέ
νο περιβάλλον που δημιουργείται γι' αυτούς σε διάφορους τόπους υποδο
χής τουρισμού.23 Ο Gyr (1987, σ. 226) υποστηρίζει ότι ο τουρίστας δεν 
επιτρέπει εύκολα να του «χαλάσουν» την ιδιαίτερη και σημαντική γι' 
αυτόν εμπειρία των διακοπών του. Ούτε και αισθάνεται ως εξαπατημένο 
θύμα των μεγάλων επιχειρήσεων του τουριστικού τομέα. 

Σήμερα παρατηρείται ουσιαστική μεταβολή στην τουριστική αγορά. Ο 
«αγοραστής» δείχνει όλο και περισσότερο να είναι εκείνος που καθορίζει 
τη μορφή του «προϊόντος». Για την τουριστική βιομηχανία αυτό συνεπά
γεται ότι, προκειμένου να μπορεί να προχωρά στη λήψη αποφάσεων 
στρατηγικής σημασίας, θα πρέπει όλο και περισσότερο να χρησιμοποιεί 
στοιχεία και πληροφορίες που θα της παρέχει η έρευνα αγοράς. Και οι 
δύο πλευρές, τουριστική «ζήτηση» και «προσφορά», συμμετέχουν στη δια
δικασία διαμόρφωσης του προϊόντος, κάτι που παρέχει και στους δύο 
σημαντικά πλεονεκτήματα: Η μία πλευρά μπορεί να αγοράζει προϊόντα 
που είναι όλο και περισσότερο προσαρμοσμένα στις δικές της απαιτήσεις 
και ανάγκες. Η άλλη μπορεί να βελτιώνει τη θέση της στην αγορά προσαρ
μόζοντας τα παρεχόμενα προϊόντα στις απαιτήσεις των αγοραστών. Το 
μάρκετινγκ λοιπόν απαιτεί ιδιαίτερα στον τουρισμό έναν έντονα κοινωνι-

23. Ο Adorno λέει χαρακτηριστικά ότι τα άτομα δεν αντιστέκονται στην προσπάθεια 
«εξαπάτησης» τους όταν είναι γνώστες του γεγονότος ότι επιχειρείται κάτι τέτοιο. «Κλείνουν 
τα μάτια με επιμονή και συναινούν με αυτό που τους συμβαίνει, για το οποίο γνωρίζουν για 
ποιο λόγο συμβαίνει». Adorno, 1967, σ. 66. 
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κό προσανατολισμό προκειμένου να επιτυγχάνεται η ικανοποίηση των 
επιθυμιών των καταναλωτών.24 

Υφίσταται έτσι μία σχέση αλληλεπίδρασης μεταξύ κοινωνίας και του
ριστικής βιομηχανίας. Άμεση αντίδραση από την πλευρά του τουριστικού 
τομέα στα μηνύματα που λαμβάνει από την κοινωνία αποδεικνύει τις 
προσπάθειες του μάρκετινγκ να χρησιμοποιήσει τα στοιχεία που του προ
σφέρει η έρευνα αγοράς. Είναι χαρακτηριστικό ότι ήδη στις αρχές της 
δεκαετίας του 1990 είχαν αρχίσει να κάνουν την εμφάνιση τους στις σελί
δες των καταλόγων μεγάλων ευρωπαϊκών ταξιδιωτικών οργανισμών κεί
μενα όπως: «Ο κάθε παραθεριστής μπορεί να αποτελέσει παράδειγμα με 
τη συμπεριφορά του απέναντι στο φυσικό περιβάλλον, αλλά και παράλ
ληλα μπορεί δείχνοντας σεβασμό απέναντι στους οικοδεσπότες να συμβά
λει στη διατήρηση της κουλτούρας και των ιδιαιτεροτήτων μιας χώρας».25 

Μετά το τέλος του πολέμου στον Περσικό Κόλπο, προφανώς λόγω της 
επίδρασης που είχε η παρουσίαση των γεγονότων μέσω των MME, δημι
ουργήθηκε σε πολλούς ανθρώπους από χώρες της κεντρικής Ευρώπης η 
«ανάγκη» να επισκεφθούν την ευρύτερη περιοχή. Μεγάλα ταξιδιωτικά 
πρακτορεία παρείχαν τη δυνατότητα να επισκεφθεί κανείς και τόπους 
που είχαν έντονα ακόμη τα σημάδια της καταστροφής (κατεστραμμένα 
άρματα μάχης, κρατήρες που δημιουργήθηκαν από τους βομβαρδισμούς 
κ.λπ.). Τουριστική ατραξιόν αποτελεί και η περιοχή που επλήγει από το 
τρομοκρατικό χτύπημα της 11ης Σεπτεμβρίου όπου χιλιάδες επισκέπτες 
συρρέουν προκειμένου να δουν από κοντά την «Περιοχή Μηδέν». 

Υπάρχει ένα ιδιαίτερα σύνθετο πλέγμα παραγόντων που συμβάλλει 
στη διαμόρφωση συγκεκριμένων αντιλήψεων, στάσεων και συμπεριφο
ρών. Οι αντιλήψεις και στάσεις αυτές αντικατοπτρίζονται συχνά και σε 
συγκεκριμένα τουριστικά προϊόντα. Η προώθηση δε στην «αγορά» των 
συγκεκριμένων προϊόντων συνεπάγεται κατά κάποιον τρόπο και τη νομι
μοποίηση αντίστοιχων αντιλήψεων, στάσεων και επιθυμιών, κάτι που σε 
τελική ανάλυση μπορεί να συνδέεται και με την εμφάνιση αρνητικών επι
πτώσεων στις χώρες υποδοχής τουριστών. 

24. Βλ., σχετικά, Haedrich, 1991- Bieger, Pechlaner, Steinecke, 2001· Haart, Kern, Treinen, 
1998. Επίσης, Studienkreis für Tourismus, 1991, και Boniface, Cooper, 1994. 

25. Απόσπασμα από κατάλογο τον γερμανικού «κολοοοον» TUI, Απρίλιος-Νοέμβριος 
1992, σελ. 6. Βλ., σχετικά και Middleton, Hawkins, 1998. 
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3.3. Ο παράγοντας «εικόνα» μιας χώρας 

Αυτό που εννοούμε με τον όρο «image» είναι το σύνολο όλων των χαρα
κτηριστικών που συνθέτουν την εικόνα μιας χώρας στα μάτια της κοινής 
γνώμης. Πρόκειται ουσιαστικά για ένα σύνολο από παραστάσεις, στάσεις, 
αντιλήψεις, ακόμη και συναισθήματα τα οποία έχει μία ομάδα ατόμων για 
κάποια χώρα ή ένα λαό.26 Οι εικόνες υφίστανται τόσο σε ατομικό επίπεδο 
όσο και ως συλλογική συνείδηση καθορίζοντας και τη συμπεριφορά των 
ατόμων. 

Χαρακτηριστικό για το «image» αποτελεί το γεγονός ότι το κάθε 
άτομο έχει τη βεβαιότητα ότι η εικόνα που έχει, π.χ., για κάποιο λαό είναι 
αποκλειστικά δική του. Παρόμοιες εικόνες όμως υφίστανται και στη 
συνείδηση πολλών άλλων ατόμων ταυτόχρονα. Τα χαρακτηριστικά των 
εικόνων δεν έχουν πάντοτε «λογική» διάταξη· αντίθετα, η δομή τους είναι 
ιδιαίτερα χαλαρή. Συχνά είναι κάποια μεγάλα τμήματα μιας «θολής» 
εικόνας που έχει ένα άτομο. Από την άλλη το ίδιο άτομο μπορεί να περι
γράψει με μεγάλη ακρίβεια ορισμένες πολύ συγκεκριμένες λεπτομέρειες 
αυτής της εικόνας. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Koch (1975, σ. 11), 
η «εικόνα» θυμίζει έναν πίνακα ο οποίος κατά ένα μέρος του αποτελείται 
από αδρές «πινελιές» και περιγράμματα, ενώ στο υπόλοιπο τμήμα του 
είναι αποτυπωμένες με ιδιαίτερη σχολαστικότητα ένα πλήθος από λεπτο
μέρειες. Λόγω αυτής της διαφορετικής «πυκνότητας» που παρουσιάζει 
μια εικόνα συχνά υποπίπτει το άτομο και σε αντιφάσεις, όταν καλείται να 
περιγράψει το αντικείμενο της εικόνας του. 

Η γεωγραφική, αλλά και η πολιτισμική «απόσταση» ενός λαού από 
έναν άλλο είναι καθοριστικός παράγοντας για τη στάση του απέναντι του. 
Όσο πιο «μακριά» είναι κατ' αυτή την έννοια ένας λαός, τόσο περισσότε
ρο χρησιμοποιούνται κάποιες γενικές εικόνες προκειμένου να τον περι
γράψει κανείς εντάσσοντας τον σε ένα ευρύτερο σύνολο (π.χ. «μεσογεια
κοί λαοί», «αφρικανικές χώρες»). Το άτομο έχει βέβαια συνείδηση του 
γεγονότος ότι η εικόνα που έχει είναι ανακριβής, κατά κάποιο τρόπο 
είναι όμως χρήσιμη για το ίδιο.27 Τέτοιες εικόνες επηρεάζουν και την επι
λογή του τουρίστα, τις προτιμήσεις του όσον αφορά συγκεκριμένες 
χώρες, τουριστικές υποδομές κ.λπ., αλλά και καθορίζουν και τη συμπερι
φορά του όταν βρεθεί εκεί.28 Τα στερεότυπα αποτελούν απλοποιητικές 

26. Βλ., σχετικά, Liebhart, Menasse, Steinert, 2002· Zach, Kosok, 1987. 

27. Βλ. Bojanic, 1991. 

28. Βλ., σχετικά, Dann, 1996· Fridgen, 1984. 
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εκτιμήσεις τις οποίες χρησιμοποιεί το άτομο προκείμενου να εντάσσει 
αυτά που συναντά στο περιβάλλον του σε κάποιες κατηγορίες. Τα εθνικά 
στερεότυπα αποτελούν παράγοντα που συχνά οδηγεί στη δημιουργία μιας 
λανθασμένης εικόνας για μια κοινωνία, αφού ουσιαστικά επιτρέπουν τη 
διαμόρφωση γνώμης ακόμη και όταν δεν υπάρχουν επαρκείς πληροφορίες 
ή γνώσεις.29 Ο τουρίστας επιδιώκει να δει αυτό που από πριν γνώριζε 
άσχετα με το πόσο αυτό ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. 

Η Wellhoener (1992, σ. 13 κ.ε.), στη μελέτη της σχετικά με το «image» 
διαφόρων χωρών υποδοχής τουριστών διακρίνει σ' αυτό τρεις παραμέ
τρους: Την πρώτη παράμετρο συνθέτουν ορισμένα συναισθήματα, όπως 
συμπάθεια ή αντιπάθεια, τα οποία είτε δημιουργούνται από την επίδραση 
άλλων ατόμων ή και των MME είτε δημιουργήθηκαν από προηγούμενες 
προσωπικές εμπειρίες του ατόμου. Με τη δεύτερη σχετίζεται η άποψη που 
έχει το άτομο γύρω από το κατά πόσο μία συγκεκριμένη χώρα διαθέτει τις 
κατάλληλες προϋποθέσεις ώστε οι διακοπές του εκεί να είναι «πετυχημέ
νες». Η τρίτη παράμετρος συνδέεται άμεσα με τις συγκεκριμένες γνώσεις 
που έχει το άτομο σχετικά με την τουριστική υποδομή που διαθέτει μια 
χώρα. Και οι τρεις αυτές παράμετροι, δηλαδή συναισθηματικά, αντικειμε
νικά και υποκειμενικά στοιχεία, γνώσεις, εμπειρίες, αλλά και γνώμες τρί
των, συνενώνονται και σε συνδυασμό με παράγοντες, όπως π.χ. τα κίνη
τρα, το μορφωτικό επίπεδο του ατόμου κ.λπ., δημιουργούν το περίγραμ
μα ενός συγκεκριμένου image, το οποίο πολύ δύσκολα μπορεί να μετα
βληθεί βραχυπρόθεσμα. Η πηγή δε των πληροφοριών και της επιρροής δεν 
είναι πάντοτε εύκολο να εντοπιστεί ούτε και από το ίδιο το άτομο, καθο
ρίζει όμως τη γνώμη, τη στάση και τα συναισθήματα του απέναντι σε μία 
άλλη ομάδα ή χώρα. 

Η εικόνα μιας χώρας αποτελεί λοιπόν στα πλαίσια του τουρισμού ένα 
δυναμικό παράγοντα, με την έννοια ότι επηρεάζει τη συμπεριφορά και 
προσδιορίζει αυτό που αντιλαμβάνεται η κάθε πλευρά ότι είναι ο ρόλος 
και η θέση της. Η εικόνα χαρακτηρίζει έναν τόπο προορισμού, αλλά και 
του δίνει και το χαρακτήρα ενός «εμπορεύματος» προκαθορίζοντας και 
τους υποψήφιους «καταναλωτές». To «image» λειτουργεί εδώ όπως μία 
μάρκα, μία ετικέτα με την οποία ο καταναλωτής συνδέει συγκεκριμένα 
χαρακτηριστικά. Οι χώρες ή οι τόποι που προβάλλονται έχουν χάσει στα 
πλαίσια της τουριστικής διαφήμισης το περιεχόμενο τους στη θέση του 
οποίου έχουν τοποθετηθεί συγκεκριμένα σύμβολα «αντιπροσωπευτικά» 

29. Βλ. Mazza-Moneta, 1999- Heuberger, Suppan, Vyslonzil, 1999- Silbermann, 1993. 
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του περιεχομένου που αφαιρέθηκε. Η επιλογή μιας χώρας ως τόπου για 
διακοπές σημαίνει ταυτόχρονα και την αγορά συγκεκριμένης αξίας χρή
σης, κάτι που μπορεί να καθορίζει σημαντικά και τη συμπεριφορά του 
αγοραστή.30 Κάθε χρόνο άλλωστε γίνονται «ανακατατάξεις» στον κατά
λογο των τόπων ή χωρών που είναι «must» και «in». Όσο περισσότεροι 
άνθρωποι μπορούν και ταξιδεύουν σήμερα τόσο περισσότερο ανάγεται το 
ταξίδι των διακοπών και σε ζήτημα κοινωνικού γοήτρου και τόσο σημα
ντικότερο είναι για κάποιον να επιλέξει τον καταλληλότερο γι' αυτό το 
σκοπό τόπο για τις διακοπές του. Έτσι, η επιλογή και η «κατανάλωση» 
των εμπορευμάτων αποτελούν στη σύγχρονη εποχή κατά κάποιον τρόπο 
«σημειολογική εργασία». Τα αγαθά αποκτώνται όχι λόγω της υλικής τους 
υπόστασης, αλλά λόγω του συγκεκριμένου συμβολισμού που εμπεριέχεται 
σ' αυτά.31 Όπως παρατηρεί ο Corrigan, η απομάκρυνση του ατόμου σήμε
ρα από παραδοσιακές δομές το ωθεί σε μία προσπάθεια επαναπροσδιορι
σμού της θέσης του μέσω του καταναλωτισμού.32 Αυτή η κοινωνική αξία 
χρήσης προκύπτει όχι τυχαία, αλλά καθορίζεται από παράγοντες όπως το 
μορφωτικό επίπεδο, η ηλικία, το εισόδημα καθώς επίσης και από εικόνες 
που μεταδίδονται στο άτομο από διάφορες πηγές. 

4. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ, ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
ΚΑΙ ΠΕΔΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ 

Ποια είναι η πραγματικότητα σχετικά με την επίδραση του τουρισμού 
στον πολιτισμό των χωρών υποδοχής; Από ποιους παράγοντες εξαρτάται 
και πώς μπορεί να μετρηθεί το μέγεθος της επίδρασης και το βάθος των 
μεταβολών που πιθανόν να προκαλεί ο τουρισμός; Ανταποκρίνονται στην 
πραγματικότητα όλες οι υποθέσεις στις οποίες στηρίχτηκε η παραδοσιακή 
κριτική στον τουρισμό; Διαθέτουμε σήμερα όλες τις απαραίτητες γνώσεις 
σχετικά με τις συντελούμενες κοινωνικές μεταβολές σε χώρες υποδοχής 
τουριστών και είμαστε πάντοτε σε θέση να κάνουμε διάγνωση των αιτιών 
που τις προκαλούν; Από τι εξαρτάται η συμπεριφορά των ντόπιων και 
των τουριστών και ποιοι παράγοντες μπορεί να προσδιορίζουν το είδος 
και την ποιότητα της επαφής μεταξύ των δύο ομάδων; Τα παραπάνω ερω
τήματα από τη μία επιτρέπουν σε κάποιο βαθμό να διαφανεί το εύρος του 

30. Βλ. Tüschau, 1998. 

31. Βλ., σχετικά, Lash, Urry, 1994· Urbain, 1989. 

32. Corrigan, 1997, σ. 35 κ.ε. Βλ., επίσης, Featherstone, 1991 
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πεδίου που επιχειρεί να καλύψει η έρευνα στον τουρισμό και από την 
άλλη δείχνουν τις αντικειμενικές δυσκολίες που υπάρχουν στην προσπά
θεια δημιουργίας μιας θεωρίας για τον τουρισμό. 

Η κριτική που ασκείται μέχρι σήμερα, πέρα από το αδιαμφισβήτητο 
γεγονός ότι συνέβαλε ουσιαστικά στην ανάπτυξη ενός γενικότερου προ
βληματισμού σχετικά με το φαινόμενο του τουρισμού, παρουσιάζει και 
αρκετές αδυναμίες. Ιδιαίτερα όσον αφορά τις πραγματικές επιδράσεις του 
τουρισμού, είναι βέβαιο ότι απαιτείται ακόμη συστηματική μελέτη. 

Η ραγδαία ανάπτυξη του τουρισμού δεν συνδέεται βέβαια μόνο με διά
φορες αρνητικές επιπτώσεις. Πολιτιστικός τουρισμός, εκπαιδευτικός του
ρισμός, προγράμματα φιλοξενίας και ανταλλαγής νέων μεταξύ χωρών ή 
«αδερφοποιημένων» πόλεων, περιηγητικός τουρισμός, τουρισμός σε θε
ματικά πάρκα, διάφοροι τύποι οικολογικού τουρισμού και αγροτοτουρι-
σμού και γενικά μια σειρά από ειδικές μορφές τουρισμού δημιουργούν 
την ανάγκη για ιδιαίτερα προσεκτική και διαφοροποιημένη εκτίμηση των 
επιπτώσεων της τουριστικής ανάπτυξης σε όλα τα επίπεδα. Είναι βέβαιο 
ότι καθίσταται ανεπαρκής και μονόπλευρη η εκτίμηση των επιπτώσεων 
όταν ταυτίζεται ο τουρισμός με το μαζικό τουρισμό, κάτι που συχνά οδη
γεί σε ιδιαίτερα αρνητικά συμπεράσματα. Το ίδιο ισχύει και για την εκτί
μηση της ποιότητας της επαφής μεταξύ ντόπιων και τουριστών και των 
επιδράσεων που αυτή προκαλεί. Είναι δύσκολο να υποστηριχθεί σήμερα η 
άποψη ότι η διαρκής αύξηση της συχνότητας επαφών με ξένους πολιτι
σμούς δεν οδηγεί έστω σε κάποιο βαθμό και στη βελτίωση της ικανότητας 
των ατόμων να κατανοούν και να σέβονται τις πολιτισμικές διαφορές. 
Βέβαια, δε θα πρέπει να παραβλέπεται το γεγονός ότι υπάρχουν συγκεκρι
μένες αντικειμενικές δυσκολίες, όπως ο περιορισμένος χρόνος διαμονής 
σε έναν τόπο (2-3 εβδομάδες) ή ακόμη και ο παράγοντας οργάνωση, που 
σίγουρα δεν συμβάλλουν στο να σχηματιστεί μια ρεαλιστική εικόνα του 
ξένου πολιτισμικού περιβάλλοντος. Όσον δε αφορά τις τάσεις στον του
ρισμό, διαπιστώνεται ότι αναπτύσσεται σήμερα μια πληθώρα μορφών 
τουρισμού, για κάποιες από τις οποίες μπορούμε να εκτιμήσουμε ότι 
ευνοούν την ποιοτική επικοινωνία μεταξύ ντόπιων και τουριστών (π.χ., 
«ήπιες» μορφές τουρισμού, οικολογικός τουρισμός, τουρισμός στο ύπαι
θρο κ.λπ.), ενώ παράλληλα ανθούν και ορισμένες άλλες μορφές (π.χ., του
ρισμός σε κλαμπ), οι οποίες από τη φύση τους δεν ευνοούν την επαφή και 
την επικοινωνία μεταξύ των δύο αυτών ομάδων. 

Μπορούμε εδώ να κάνουμε ορισμένες γενικές παρατηρήσεις (που εξί
σου μπορούν να εκλαμβάνονται και ως ερωτήματα, καθώς είναι βέβαιο ότι 
το συγκεκριμένο θέμα παραμένει ανοικτό στην επιστημονική συζήτηση): 
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- Σχετικά με το ρόλο του τουρισμού ως παράγοντα που επιφέρει πολι
τισμικές μεταβολές, θα πρέπει να πούμε ότι η μεταβολή ως έννοια δε 
θα πρέπει καταρχήν να ερμηνεύεται σε οποιαδήποτε περίπτωση ως 
καταστροφή ή παρακμή. Η κάθε κοινωνία μεταβάλλεται διαρκώς. 
Κατά τη διαδικασία αυτή η κοινωνία δέχεται πληθώρα επιδράσεων 
και αφομοιώνει πληθώρα στοιχείων προσαρμόζοντας τα στα δικά 
της πολιτισμικά δεδομένα. Βέβαια, έχει σημασία στα πλαίσια της 
κριτικής που ασκείται στον τουρισμό να διερευνάται το κατά πόσο 
αυτός «επιβάλλει» συγκεκριμένες μεταβολές, κατά πόσο δηλαδή επι
τρέπει σε μία κοινωνία να επιλέξει η ίδια τα πολιτισμικά στοιχεία 
που επιθυμεί να αφομοιώσει. 

-Το βάθος της μεταβολής που προκαλεί ο τουρισμός είναι για κάθε 
χώρα υποδοχής διαφορετικό και εξαρτάται τόσο από το πλήθος των 
διαφορών που υπάρχουν μεταξύ των συστημάτων αξιών των κοινω
νιών που έρχονται σε επαφή στα πλαίσια του τουρισμού όσο και από 
παράγοντες που σχετίζονται με την οργάνωση του τουριστικού 
τομέα σε κάθε χώρα. Μεγάλο πολιτισμικό χάσμα μεταξύ ντόπιων και 
τουριστών μπορεί να οδηγήσει σε πολιτισμικό σοκ.33 Αδυναμίες 
στην οργάνωση, μαζικότητα κ.λπ. μπορεί να αποτελούν τις προϋπο
θέσεις εκείνες που θα δώσουν στην επίδραση του τουρισμού αρνητι
κό χαρακτήρα. Αυτό σημαίνει για την τουριστική έρευνα ότι απαιτεί
ται μία κατά περίπτωση, δηλαδή κατά χώρα ή περιοχή, εκτίμηση του 
ρόλου του τουρισμού ως παράγοντα κοινωνικής μεταβολής όπου θα 
λαμβάνονται υπόψη και οι παραπάνω παράγοντες. 

- Ο τουρισμός δεν είναι πάντοτε ο παράγοντας εκείνος που προκαλεί 
πρώτος κοινωνική μεταβολή σε μία περιοχή. Θα πρέπει να λαμβάνε
ται υπόψη ότι σε πολλές περιπτώσεις τη μεταβολή έχουν προκαλέσει 
η αγροτική πολιτική, η ανάπτυξη συγκεκριμένων υποδομών (π.χ., 
οδικά δίκτυα) ή και τα σύγχρονα μέσα επικοινωνίας πολύ πριν ανα
πτυχθεί ο τουρισμός εκεί. 

- Η διερεύνηση των αιτίων της κοινωνικής μεταβολής γίνεται σήμερα 
ακόμη πολυπλοκότερη, λόγω της ύπαρξης πολλών εξωτερικών επι
δράσεων σε μια κοινωνία. Δε θα πρέπει με λίγα λόγια να απομονώ
νεται ο τουρισμός από ορισμένες άλλες διαδικασίες, όπως, π.χ., αυτή 
της παγκοσμιοποίησης ή της αναβάθμισης της σημασίας των διεθνών 
αλληλεπιδράσεων και της ανάπτυξης των διεθνών MME. Και στο 

33. Βλ., ενδεικτικά, Bruner, 1991. 
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συγκεκριμένο ζήτημα απαιτούνται ακόμη περισσότερες αναλυτικές 
μεθοδολογικές προσεγγίσεις. 

Τέλος, όσον αφορά την τουριστική έρευνα γενικότερα, είναι καταρχήν 
σημαντικό στοιχείο το ότι τα κίνητρα και οι επιθυμίες των τουριστών βρί
σκονται σε συνάρτηση με τις γενικότερες εξελίξεις στη βιομηχανική κοι
νωνία, αλλά και με την ιστορική εξέλιξη του φαινομένου του τουρισμού. 
Χωρίς λοιπόν να στρέψουμε καταρχήν την προσοχή μας και προς την 
ιστορική αυτή διάσταση, είναι εξαιρετικά δύσκολο να κατανοήσουμε όλες 
τις πτυχές του φαινομένου του σύγχρονου τουρισμού, αλλά και να ερμη
νεύσουμε σωστά τις συμπεριφορές των τουριστών. Ο τουρισμός, όπως 
χαρακτηριστικά λέει και ο Enzensberger (1965, σ. 199), γίνεται ευκολότε
ρα κατανοητός εάν τον δούμε ως το «είδωλο της κοινωνίας μας», ως 
«έκφραση της κουλτούρας της βιομηχανικής κοινωνίας». 

Πέρα όμως από την μεθοδική εις βάθος ανάλυση γενικότερων, αλλά 
και ειδικότερων ζητημάτων θα πρέπει η τουριστική έρευνα να συμβάλλει 
στην επίλυση συγκεκριμένων προβλημάτων και να αποτελεί έτσι εργαλείο 
για τη χάραξη μιας βιώσιμης τουριστικής πολιτικής, η οποία θα λαμβάνει 
υπόψη τις ιδιαιτερότητες, τις ανάγκες και τους στόχους της κάθε χώρας 
υποδοχής τουριστών.34 

Όχι λιγότερο σημαντικό, τέλος, είναι και το ερώτημα σχετικά με το 
πώς θα πρέπει να αντιλαμβανόμαστε το ρόλο του τουρισμού γενικότερα. 
Εάν τον αντιλαμβανόμαστε -πέραν των άλλων- και ως ένα πεδίο επάνω 
στο οποίο μπορεί να αναπτυχθεί και διαπολιτισμική επικοινωνία, τότε θα 
πρέπει -το συντομότερο μάλιστα- να αναζητηθούν τα μέτρα εκείνα που 
θα ευνοήσουν αυτή την προοπτική. Είναι άλλωστε οι αρνητικές επιπτώ
σεις του τουρισμού το στοιχείο εκείνο που οδηγεί την «παραδοσιακή» 
κριτική και στην άποψη ότι ίσως τελικά οι προσπάθειες θα έπρεπε να επι
κεντρωθούν στο πώς θα καταστεί δυνατό να τεθεί υπό «έλεγχο» η μάζα 
των τουριστών (π.χ., περαιτέρω ανάπτυξη των τουριστικών «γκέτο») προ
κειμένου να αντιμετωπίζονται ευκολότερα και να περιορίζονται οι αρνη
τικές επιπτώσεις, ακόμα και αν αυτό περιόριζε στο ελάχιστο τις δυνατό
τητες για πραγματική επικοινωνία μεταξύ ντόπιων και τουριστών. 

Στις χώρες αποστολής τουριστών είναι απαραίτητο να έχουν μελετη
θεί οι προϋποθέσεις που δημιουργούνται εκεί για επικοινωνία των τουρι-

34. Βλ. Petermann, 1999· Petermann, Hutte, 1998. Επίσης, Mose, 1998· Κοκκώσης, 

Τσάρτας, 2001· Inskeep, 1991· Husbands, Harrison, 1996· WTO, 1994· Briassoulis, Van der 

Straaten, 2000· Priestley, Edwards, Coccossis, 1996· Schmitt, 1999. 
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στων με τους ντόπιους στους τόπους που επισκέπτονται. Ορισμένα ερω
τήματα που παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον είναι: Ποια είναι για 
τους τουρίστες η σημασία που αποδίδουν στην επαφή με τους ντόπιους 
κατά τη διάρκεια των διακοπών τους και σε ποια άλλα ενδιαφέροντα 
δίνουν μεγαλύτερη προτεραιότητα; Σε ποιο βαθμό επηρεάζουν αρνητικά 
την επικοινωνία ορισμένα εμπόδια (π.χ., ξένες γλώσσες); Πόσο επηρεάζει 
τη συμπεριφορά των τουριστών η συχνότητα της επαφής τους με άτομα 
από άλλες χώρες; Πώς αντιμετωπίζουν τα άτομα στις χώρες αποστολής 
τουριστών το ζήτημα της καταπάτησης ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε ορι
σμένες χώρες υποδοχής; Πόσο επηρεάζονται οι επιλογές των τουριστών 
από τέτοιου είδους ζητήματα ή, π.χ., από το επίπεδο προστασίας του πε
ριβάλλοντος σε κάθε χώρα υποδοχής;35 Μελέτες γύρω από τα παραπάνω 
ζητήματα που αναφέραμε ενδεικτικά μπορούν να αποτελέσουν εξαιρετικά 
χρήσιμο βοήθημα για τη βελτίωση των συνθηκών ώστε να υπάρχει ποιοτι
κότερη επαφή μεταξύ τουριστών και ντόπιων και γενικότερα ποιοτικότε
ρη τουριστική ανάπτυξη, υπό την προϋπόθεση ότι η γνώση θα αξιοποιηθεί 
από την πολιτική, από τους φορείς της εκπαίδευσης, από τους τουριστι
κούς οργανισμούς, αλλά και από τις ίδιες τις χώρες υποδοχής. 

Μεταξύ του «επιθυμητού» και της πραγματικότητας βρίσκεται κατά 
την άποψη μας το πεδίο εκείνο το οποίο έχει ανάγκη από αναλυτικές προ
σεγγίσεις. Όπως παρατηρεί ο Opaschowski, η κριτική στον τουρισμό βασί
ζεται κατά κάποιον τρόπο σε ένα μύθο στον οποίο συνυπάρχουν η εικόνα 
ενός αποκομμένου από τη γύρω πραγματικότητα «παραθεριστικού κό
σμου» και ο μύθος μιας ανθρώπινης και αρμονικής σχέσης μεταξύ οικοδε
σπότη και φιλοξενούμενου (Opaschowski, 1996, σ. 47). Το επιθυμητό θα 
πρέπει να σχετικοποιηθεί προσαρμοζόμενο σε μεγαλύτερο βαθμό στη 
σημερινή πραγματικότητα. Η δε πραγματικότητα θα πρέπει συστηματικά 
να μελετηθεί εις βάθος και να φωτιστούν όλες οι πτυχές της. Άλλωστε η 
επικοινωνία και η αλληλοκατανόηση αποτελούν ιδιαίτερα πολύπλοκες 
διαδικασίες. Κατά τον Hartmann (1978, σ. 49), «κατανόηση μπορεί να επι
τευχθεί μόνο όταν υφίσταται μια σειρά απλών ψυχολογικών προϋποθέσε
ων στον τομέα της γνώσης, της ευαισθησίας, των πνευματικών ικανοτή
των επεξεργασίας και των κινήτρων», θα πρέπει έτσι σε τελική ανάλυση 
να εξετάσουμε κατά πόσο η κοινωνία βοηθάει τα μέλη της να αναπτύξουν 
τις ικανότητες εκείνες, ώστε να μπορούν να αντλούν ερεθίσματα από το 
«ξένο» και να μαθαίνουν από αυτό, να του αναγνωρίζουν το δικαίωμα να 

35. Βλ., σχετικά, Schemel, von Lassberg, Meyer, 2001. 
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είναι διαφορετικό και να μπορούν να αντιμετωπίζουν οι ίδιοι με κριτική 
διάθεση τις απόψεις τους σχετικά με το δικό τους και τον ξένο πολιτισμό. 
Ο τουρισμός δεν θα πρέπει να γίνεται ο αποδέκτης και εκείνης της κριτι
κής η οποία σε τελική ανάλυση αφορά τη σύγχρονη κοινωνία. 
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