


ΘΕΜΑ: Προστασία των τοπικών κοινωνιών   

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ: MROT  

ΤΙΤΛΟΣ ΤΟΥ 

WEBQUEST: 

Μειώστε τον αντίκτυπο του ταξιδιού σας και βοηθήστε στην 

καταπολέμηση του υπερτουρισμού 

ΕΙΣΑΓΩΓΉ: 

Όροι όπως «υπερτουρισμός» ή «τουρισκοφοβία» έχουν γίνει πρωτοσέλιδα από το 2016. Ο 

WTO όρισε τον υπερτουρισμό ως «τον αντίκτυπο του τουρισμού σε έναν προορισμό, ή σε 

τμήματα αυτού, που επηρεάζει υπερβολικά την αντιληπτή ποιότητα ζωής των πολιτών και/ή 

την ποιότητα των εμπειριών των επισκεπτών με αρνητικό τρόπο».  Ο υπερτουρισμός 

αντικατοπτρίζει τις προκλήσεις της διαχείρισης του αυξανόμενου αριθμού τουριστών σε 

προορισμούς ή ορισμένα σημεία ενδιαφέροντος (όπως το σιντριβάνι Tre vi στη Ρώμη ή η Las 

Ramblas στη Βαρκελώνη) και τις επιπτώσεις τόσο στους κατοίκους όσο και στους τουρίστες.  

 

 
Τουρίστες στη Φοντάνα ντι Τρέβι στη Ρώμη 

 

Πόσοι τουρίστες είναι πάρα πολλοί δεν είναι πάντα εύκολο να προσδιοριστεί, αλλά οι 

αυξανόμενες πιέσεις στους τοπικούς πόρους, τις υποδομές, την κινητικότητα και άλλες 

εγκαταστάσεις. Η υποβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων ή ο εκνευρισμός και η 

ενόχληση με τους τουρίστες δείχνουν ότι ένας προορισμός πάσχει από υπερτουρισμό. Οι 

κάτοικοι βιώνουν περισσότερο θόρυβο και σπατάλη, υψηλότερα ενοίκια και ελλείψεις 

στέγασης, υπερπλήρεις δημόσιες συγκοινωνίες, προβλήματα με τη στάθμευση, αλλαγές στην 

κουλτούρα τους και απώλεια αυθεντικότητας.  Επιπλέον, η ανεύθυνη ή ασεβής συμπεριφορά 

των τουριστών συμβάλλει στις αρνητικές επιπτώσεις και στις πιέσεις στους κατοίκους της 

περιοχής. Στη Ρώμη, για παράδειγμα, ορισμένοι τουρίστες είχαν πηδήξει στη φοντάνα ντι Τρέβι 

και την είχαν καταστρέψει.  

 

Κάθε τουρίστας, όχι μόνο οι διαχειριστές προορισμών, μπορούν να ελαχιστοποιήσουν αυτές 

τις αρνητικές επιπτώσεις.  Ως εκ τούτου, η προώθηση της γνώσης της υπεύθυνης τουριστικής 

συμπεριφοράς που λαμβάνει υπόψη τις ταξιδιωτικές επιπτώσεις είναι σημαντική για την 

προστασία των κοινοτήτων στους προορισμούς.  

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

Εσείς και μερικοί φίλοι σχεδιάζετε ένα ταξίδι σε μια πολύ δημοφιλή πόλη που, έχει αναφερθεί 

ως ένας από τους προορισμούς με σημαντικό πρόβλημα υπερτουρισμού, με τους κατοίκους 

της περιοχής να αντιτίθενται ενεργά στον αυξανόμενο αριθμό τουριστών. Θέλετε να είστε 



υπεύθυνος ταξιδιώτης και να ελαχιστοποιήσετε τον αντίκτυπο της επίσκεψής σας κάνοντας 

ορισμένες ενέργειες, τόσο εσείς όσο και οι φίλοι σας. Τι θα πρέπει να σκεφτείτε πριν πάτε στο 

ταξίδι σας; Πώς θα αξιολογούσατε τις αρνητικές επιπτώσεις που μπορεί να προκαλέσετε;  

Σε αυτό το WebQuest, θα καθοδηγηθείτε σε τρία βήματα που θα σας βοηθήσουν να είστε πιο 

υπεύθυνος ταξιδιώτης και να ελαχιστοποιήσετε τον αντίκτυπό σας στις τοπικές κοινότητες, 

βοηθώντας στην αντιμετώπιση ορισμένων από τα προβλήματα που σχετίζονται με τον 

υπερτουρισμό.  

Ελπίζετε ότι μέσω αυτής της άσκησης θα είστε σε θέση να σχεδιάσετε το επόμενο ταξίδι σας 

με έναν υπεύθυνο τρόπο που τελικά θα το κάνει πιο ευχάριστο τόσο για εσάς όσο και για τους 

ντόπιους κατοίκους του προορισμού που επισκέπτεστε.  

Ας ξεκινήσουμε!   

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

Βήμα 1: Τι είναι ο υπερτουρισμός και γιατί συμβαίνει; Πώς έχει επηρεάσει τους προορισμούς 

που μοιάζουν με αυτούς που σκοπεύετε να επισκεφθείτε;  

Ως πρώτο βήμα, θα πρέπει πρώτα να πραγματοποιήσετε κάποια έρευνα για να αποκτήσετε 

μια βαθύτερη εικόνα σχετικά με: 

- γιατί οι προορισμοί έχουν βιώσει τον υπερτουρισμό; 

● Ο υπερτουρισμός και οι αιτίες του - Σύμπραξη Υπεύθυνου Τουρισμού 

● Αιτίες, λύσεις και παραδείγματα προορισμών με υπερτουρισμό 

Ίσως θελήσετε να παρακολουθήσετε αυτό το σύντομο αλλά δυνατό ντοκιμαντέρ μικρού 

μήκους από το Responsible Travel, που εξερευνά τον υπερτουρισμό και περιλαμβάνει 

συνεντεύξεις με κατοίκους της περιοχής και παγκόσμιους ειδικούς. 

● Παραγκωνισμένος - Η ιστορία του υπερτουρισμού 

Στο άλλο WEBQUEST σχετικά με το θέμα της προστασίας των τοπικών κοινοτήτων 

[Προχωρημένο επίπεδο], μπορείτε να βρείτε πολλά περισσότερα παραδείγματα για το πώς 

διάφοροι προορισμοί έχουν βιώσει υπερτουρισμό και πώς ανταποκρίθηκαν σε αυτόν.  

Υπάρχουν μερικά ενδιαφέροντα βίντεο και εκεί.  

Βήμα 2: Ποιες είναι οι αρνητικές επιπτώσεις του υπερτουρισμού στις τοπικές κοινωνίες;  

Τώρα ξέρετε περισσότερα για τις αιτίες και τις επιπτώσεις του υπερτουρισμού σε έναν 

προορισμό και τους ντόπιους, διαβάστε περισσότερα για το πώς οι κάτοικοι αντιλαμβάνονται 

τις επιπτώσεις. Αυτό θα είναι σημαντικό για να κατανοήσετε  πώς η επίσκεψή σας συμβάλλει 

στις αρνητικές επιπτώσεις και, ως εκ τούτου, να σκεφτείτε πώς μπορείτε να τις 

ελαχιστοποιήσετε.  

● Αυτό το σύντομο έγγραφο συνεδρίου: «Κατανόηση του αντίκτυπου του 

υπερτουρισμού στους κατοίκους» δίνει μια καλή περίληψη:  Οι επιπτώσεις του 

υπερτουρισμού στους κατοίκους της πόλης (σελ. 197-198) 

● Αρνητικές επιπτώσεις του τουρισμού - μια προοπτική από έναν κάτοικο της 

Βαρκελώνης 

● Επιπτώσεις του υπερτουρισμού στη στέγαση και το περιβάλλον 

Βήμα 3: Πώς μπορούν οι τουρίστες να βοηθήσουν στην ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων 

των ταξιδιών τους; 

https://responsibletourismpartnership.org/overtourism/
https://tourismteacher.com/overtourism/
https://www.youtube.com/watch?v=U-52L7hYQiE
https://www.researchgate.net/publication/334495118_Understanding_Impact_of_Overtourism_on_Local_Residents
https://www.researchgate.net/publication/334495118_Understanding_Impact_of_Overtourism_on_Local_Residents
https://www.independent.co.uk/travel/news-and-advice/barcelona-locals-hate-tourists-why-reasons-spain-protests-arran-airbnb-locals-attacks-graffiti-a7883021.html
https://www.independent.co.uk/travel/news-and-advice/barcelona-locals-hate-tourists-why-reasons-spain-protests-arran-airbnb-locals-attacks-graffiti-a7883021.html
https://blog.oxfordeconomics.com/world-post-covid/will-overtourism-be-a-problem-again


Θα πρέπει τώρα να ερευνήσετε τι μπορείτε να κάνετε ως τουρίστας για να ταξιδέψετε πιο 

υπεύθυνα, να ελαχιστοποιήσετε τον αντίκτυπό σας στις τοπικές κοινότητες και να βοηθήσετε 

στην αντιμετώπιση ορισμένων από τα προβλήματα που σχετίζονται με τον υπερτουρισμό. 

● 10 συμβουλές γιανα είστε ένας σεβαστός τουρίστας και επίσης να βοηθήσετε στην 

καταπολέμηση του υπερτουρισμού 

● Συμβουλές του UNWTO για έναν υπεύθυνο ταξιδιώτη 

● 10 τρόποι για να είστε υπεύθυνος ταξιδιώτης 

● Πρακτικές συμβουλές για το τι μπορείτε να κάνετε για να μειώσετε τον υπερτουρισμό 

στη Βαρκελώνη 

Για να προετοιμαστείτε καλύτερα για το ταξίδι σας, παρακολουθήστε αυτό το βίντεο και 

διαβάστε τη σύντομη εξήγηση του Αφήστε κανένα ίχνος επτά αρχών.  Ενώ αυτές οι αρχές 

παρέχουν καθοδήγηση σχετικά με την υπεύθυνη συμπεριφορά σε εξωτερικούς χώρους, 

μπορούν να εφαρμοστούν και σε άλλους τόπους ταξιδιού. Για παράδειγμα, «Προγραμματίστε 

εκ των προτέρων και προετοιμαστείτε», «Απορρίψτε σωστά τα απόβλητα», «Σεβαστείτε την 

άγρια ζωή» ή «Να είστε προσεκτικοί με τους άλλους επισκέπτες». 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ  

Γράψτε τις σκέψεις σας για το πώς μπορείτε να ελαχιστοποιήσετε τον αντίκτυπό σας και να 

προστατεύσετε τις τοπικές κοινότητες στον επιθυμητό δημοφιλή προορισμό, σκεπτόμενοι τις 

ακόλουθες ερωτήσεις: 

1. Έχοντας επίγνωση των επιπτώσεων του υπερτουρισμού στην πόλη που θέλετε να 

επισκεφθείτε, πόσο (και με ποιον τρόπο) θα είναι αυτό το ταξίδι διαφορετικό από τα 

προηγούμενα ταξίδια σας όταν δεν γνωρίζατε τόσο καλά τις επιπτώσεις;  

2. Ποιο θα είναι το πιο δύσκολο κομμάτι για να εφαρμοστεί στην πράξη;  

3. Αυτό θα σας εμποδίσει να κάνετε πράγματα που θα θέλατε να κάνετε; 

4. Έχοντας εξετάσει τις πιθανές επιπτώσεις σας, ποιες ήταν προφανείς («κοινή λογική») 

και ποιες θα είχατε παραβλέψει αν δεν είχατε κάνει τη δική σας εκτίμηση;  

5. Πώς θα μιλούσατε για αυτά τα θέματα με τους συνταξιδιώτες σας; 

6. Πώς πιστεύετε ότι οι πιο υπεύθυνες αλλαγές που έχετε κάνει θα επηρεάσουν τους 

κατοίκους του προορισμού που επισκέπτεστε; 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ  

Συγχαρητήρια! Μόλις ολοκληρώσατε μια διαδικτυακή έρευνα για ένα επίκαιρο και πολύ 

σημαντικό θέμα. Εξοικειώνοντας τον εαυτό σας με τις αρνητικές επιπτώσεις του 

υπερτουρισμού στις τοπικές κοινωνίες και κατανοώντας τις αντιλήψεις τους για το θέμα που 

έχουν οδηγήσει στη δυσαρέσκεια προς τους τουρίστες και πολλές διαμαρτυρίες σε 

διάφορους προορισμούς, θα καταλάβετε περισσότερο τι να ΜΗΝ κάνετε για να αποφύγετε 

τέτοιες συγκρούσεις.  

Η επίγνωση των επιπτώσεων κάθε ταξιδιού και η γνώση του τρόπου υπεύθυνης 

συμπεριφοράς κατά τη διάρκεια των ταξιδιών είναι σημαντική για την προστασία των τοπικών 

κοινοτήτων σεβόμενες την τοπική τους κουλτούρα, ακούγοντας τις ανάγκες τους, 

αποφεύγοντας τις συγκρούσεις και δημιουργώντας αρμονία μεταξύ των επισκεπτών, της 

βιομηχανίας, των τοπικών κοινοτήτων και του περιβάλλοντος.  Αυτό θα κάνει το ταξίδι σας 

ευχάριστο τόσο για εσάς όσο και για τους κατοίκους του προορισμού που έχετε επισκεφτεί.  

 

https://www.theinvisibletourist.com/travel-avoid-contributing-to-overtourism-solutions/
https://www.theinvisibletourist.com/travel-avoid-contributing-to-overtourism-solutions/
https://www.unwto.org/responsible-tourist
about:blank
https://www.responsibletravel.com/copy/overtourism-in-barcelona
https://www.responsibletravel.com/copy/overtourism-in-barcelona
https://www.youtube.com/watch?v=Rpq01rO9ZR0
https://www.rei.com/learn/expert-advice/leave-no-trace.html



