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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Αντικείμενο της παρούσας εργασίας συνιστά η διερεύνηση της τουριστικής
ανάπτυξης από τη σκοπιά των μεταλλαγών που υπεισέρχονται στη φύση των
τουριστικών προορισμών, συμπεριλαμβανομένων ζητημάτων κοινωνικής και
οικονομικής εξάρτησης καθώς και ενσωμάτωσης, μεταναστών, ντόπιων και δυτικών
τουριστών στο καινούριο περιβάλλον της τουριστικής πολιτείας. Η χωρική ενότητα
μελέτης περιλαμβάνει 2 από τα σημαντικότερα θέρετρα οργανωμένου μαζικού
τουρισμού διακοπών της Ελλάδας, τη Χερσόνησο και τα Μάλια, στην περιφέρεια της
Κρήτης. Για την επίτευξη του στόχου της εργασίας απαιτείται η σύνδεση της εν λόγω
χωρικής ενότητας με τα μεταναστευτικά ρεύματα που συρρέουν σε αυτή για εύρεση
εργασίας. Σε αυτό το πλαίσιο επιλέγεται αρχικά να αναλυθεί η η τουριστική
βιομηχανία παγκοσμίως, επικεντρώνοντας την έρευνα στην Ελλάδα. Στη συνέχεια,
παρουσιάζεται η διαμόρφωση του τουριστικού χώρου ως το αποτέλεσμα της χωρικής
αλληλεπίδρασης μεταξύ των τριών κοινωνικών ομαδοποιήσεων, τουριστών,
μεταναστών εργαζομένων στον τουρισμό και ντόπιων κατοίκων. Έπειτα το επίκεντρο
του ενδιαφέροντος εστιάζεται στη χωρική ενότητα μελέτης, όπου αναλύονται οι
κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις και απειλές στη γεωγραφία και στο σχεδιασμό των
τουριστικών προορισμών. Με την επιτόπια έρευνα που ακολουθεί γίνεται προσπάθεια
να καταλήξει η έρευνα σε μια χωρική αποτύπωση των τουριστών, των μεταναστών
εργατών και των ντόπιων, εστιάζοντας στις κοινωνικοοικονομικές σχέσεις και το πώς
αυτές αντανακλούνται στο περιβάλλον του μαζικού τουρισμού της υπό μελέτη
περιοχής. Αποδεικνύεται επιπλέον, η διάρρηξη του κοινωνικού ιστού στις υπό μελέτη
οικιστικές περιοχές, που αντανακλούνται στις σχέσεις εργοδοτών και εργαζομένων,
όπως και στις κοινωνικές διακρίσεις μεταξύ μεταναστών εργαζομένων και ελλήνων,
βάση δηλαδή της εθνικότητας τους. Οι μετανάστες εντάχθηκαν λοιπόν σε αυτό το
σύστημα άτυπης κοινωνικής «συγκατοίκησης», ανασυνθέτοντας τον κοινωνικό ιστό
της ευρύτερης περιοχής Χερσονήσου - Μαλίων μεταβάλλοντας τα δεδομένα του

κοινωνικού διαχωρισμού, όπου εντάθηκε η κοινωνική και εισήχθηκε η εθνοτικήπολιτισμική διαφοροποίηση.
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ABSTRACT
This project aims to present the study of the development of tourism in terms
of the change involved in the nature of tourist destinations, including issues of social
and economic dependence as well as the integration of immigrants, local and western
tourists in the new geography of urbanity of tourism. The space unit of the study
includes 2 of the major resorts of massive touring holidays in Greece, Hersonissos and
Malia in Crete. The accomplishment of this objective requires linking this space unit
with the flow of immigrants and their quest of employment in the area. Within this
framework, firstly, the worldwide tourism industry is analyzed, focusing the research
in Greece. Afterwards, the configuration of the tourist area as a result of the spatial
interaction amongst tourists, migrant workers in tourism and local residents, is
presented. Then, the centre of interest focuses on the space unit of the study, where
the socioeconomic impacts and threats to the geography and planning of tourism
destinations, are analyzed. The case study that follows attempts to lead the research to
a spatial mapping of tourists, migrant workers and local people, focusing on socioeconomic relations and how these are reflected in the environment of mass tourism in
the study area. In addition, it is proven that the rupture of social relations in the space
unit of research reflected in the relations between employers and workers and social
discrimination between migrant and Greek workers, evidently based on their
nationality. Thus, the immigrants were integrated into this system of informal social
"cohabitation", restructuring the social framework of the wider area of Hersonissos –
Malia and changing the facts of social discrimination. As a result, social divisions
were intensified and racial - cultural segregation was introduced.
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