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ΠΡΟΛΟΓΟ 

 

Αξρηθά αηζζάλνκαη ηελ αλάγθε λα εθθξάζσ ηηο ηδηαίηεξεο επραξηζηίεο κνπ ζηνλ 

επηβιέπνληα θαζεγεηή θ. Μηράιε θαθηαλάθε γηα ηελ εκπηζηνζχλε πνπ έδεημε ζην 

πξφζσπφ κνπ,  γηα  ηε ζπλερή  θαη άξηζηε  ζπλεξγαζία  καο,  ηελ θαζνδήγεζε  θαη  ηηο 

πνιχηηκεο  ζπκβνπιέο  ηνπ,  νη  νπνίεο  ζπληέιεζαλ ζεκαληηθά ζην παξφλ απνηέιεζκα. 
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ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΚΑΗ ΤΝΟΠΣΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΡΓΑΗΑ 

 

Ζ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία έρεη σο ζηφρν λα κειεηήζεη θαη λα απνηππψζεη, θαηά ην 

δπλαηφλ, ηελ ηζηνξία θαη ηα ζεκεία ηνπξηζηηθνχ ελδηαθέξνληνο ηεο Κχπξνπ.  

Απηά αλαιχνληαη δηεμνδηθά ζηα ηξία πξψηα θεθάιαηα ηεο εξγαζίαο, ελψ ην ηέηαξην γίλεηαη 

αλαθνξά ζηηο θνηλσληνινγηθέο επηπηψζεηο ηνπ ηνπξηζκνχ θαη ην πέκπην αλαθέξνληαη ζε 

ηνπξηζηηθέο πξνβιέςεηο γηα ηα επφκελα ρξφληα θαη ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ 

αληίζηνηρα. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ζην πξψην θεθάιαην γίλεηαη κηα ηζηνξηθή αλαδξνκή μεθηλψληαο απφ ηε 

κπζνινγία κέρξη θαη ηε ζχγρξνλε επνρή, θαη αλαιχνληαη νη ηδενινγηθέο επηδξάζεηο πνπ 

δέρηεθαλ νη Κχπξηνη απφ άιινπο ιανχο. 

ην δεχηεξν θεθάιαην γίλεηαη κηα αλαθνξά ζηα ζεκαληηθφηεξα θαη πην δεκνθηιή αμηνζέαηα 

ηνπ λεζηνχ θαη ζεκεία πνπ παξνπζηάδνπλ ηνπξηζηηθφ ελδηαθέξνλ, ηνλ ζξεζθεπηηθφ 

ηνπξηζκφ, ηηο ππνδνκέο θαζψο επίζεο ην γηαηί ε Κχπξνο ζπγθαηαιέγεηαη αλάκεζα ζηνπο 

αγαπεκέλνπο ηνπξηζηηθνχο πξννξηζκνχο παγθνζκίσο. 

Σν ηξίην θεθάιαην επηθεληξψλεηαη ζηελ αλάιπζε ηεο νηθνλνκίαο ηεο Κχπξνπ. 

ην ηέηαξην θεθάιαην γίλεηαη αλάιπζε ησλ θνηλσληνινγηθψλ επηπηψζεσλ ηνπ ηνπξηζκνχ. 

ην πέκπην θεθάιαην, κε ζηνηρεία πνπ πξνέξρνληαη απφ ηε Δζληθή ηαηηζηηθή Τπεξεζία ηεο 

Κχπξνπ, θαη αθνξνχλ ην ζχλνιν ησλ αθίμεσλ θαη ην εηζφδεκα ησλ πεξηεγεηψλ απφ ην 2004 

έσο ην 2007, γίλεηαη έξεπλα πξνθεηκέλνπ λα αληρλεπζεί ε ζρέζε κεηαμχ απηψλ θαζψο θαη ε 

εμέιημή ηνπο ζε απηή ηε ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή πεξίνδν. 
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ΔΗΑΓΧΓΖ 

 

Ο   ηνπξηζκφο   απνηειεί   ζήκεξα   έλαλ   απφ   ηνπο   πιένλ   ζεκαληηθνχο  

θνηλσληθννηθνλνκηθνχο  θιάδνπο  ζηνλ  θφζκν.  Ηδηαίηεξα  ζηελ  Κχπξν,  ε ηνπξηζηηθή 

βηνκεραλία απνηειεί έλα απφ ηνπο βαζηθνχο παξάγνληεο αλάπηπμεο ηεο νηθνλνκίαο,  θαζψο 

ζπκκεηέρεη ζε πςειφ πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ, πξνζθέξεη ζεκαληηθφ αξηζκφ ζέζεσλ εξγαζίαο 

θαη ζπκβάιιεη πνηθηινηξφπσο ζηελ αχμεζε ησλ εζφδσλ ηεο ρψξαο. Ο Kππξηαθφο ηνπξηζκφο 

έρεη εδξαηψζεη εδψ θαη ρξφληα ηελ παξνπζία ηνπ ζηελ παγθφζκηα ηνπξηζηηθή βηνκεραλία. Ζ 

φμπλζε, φκσο, ηνπ αληαγσληζκνχ  πνπ  νδήγεζε  ζε  κεηαβνιή  ησλ  κεξηδίσλ  ησλ  

δηαθφξσλ πξννξηζκψλ  θαη  ήηαλ  ηδηαίηεξα  έληνλε  ζηελ  πεξίπησζε  ηνπ  κεζνγεηαθνχ 

ηνπξηζκνχ θαη ε «σξίκαλζε» ησλ ηνπξηζηψλ απεηινχλ ηνλ ηνπξηζκφ ηεο ρψξαο καο.  
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1
ν 
 Κ Δ Φ Α Λ Α Η Ο

 
:  ΗΣΟΡΗΚΑ   ΣΟΗΥΔΗΑ 

 

1.1 ΗΣΟΡΗΚΖ ΑΝΑΓΡΟΜΖ - ΔΗΑΓΧΓΖ 

 

Ζ Κχπξνο βξίζθεηαη ζηε Β.Α. άθξε ηεο Αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ.  ην πέξαζκα ησλ 

αηψλσλ ε γεσγξαθηθή ηεο ζέζε άιινηε ηε βνήζεζε θη άιινηε ηελ έβιαςε. Σε βνήζεζε 

γηαηί ηελ έθεξε ζε άκεζε επαθή κε ηα πξψηα κεγάια θέληξα ηνπ πνιηηηζκνχ, ηελ 

Αίγππην, ηε Μέζε Αλαηνιή, ηε Μεζνπνηακία. Σελ έβιαςε γηαηί έγηλε αηηία λα 

θαηαθηεζεί απ’  φινπο φζνη έγηλαλ ηζρπξνί παξάγνληεο ζηελ πεξηνρή, ηνπο Αζζχξηνπο, 

ηνπο ηαπξνθφξνπο, ηνπο Σνχξθνπο θαη πνιινχο άιινπο. 

Ζ Κχπξνο πήξε ηνλ εζληθφ θαη πνιηηηζηηθφ ηεο ραξαθηήξα απφ ηνπο Έιιελεο ηεο 

κπθελατθήο επνρήο, πνπ ήξζαλ θη εγθαηαζηάζεθαλ ζηελ Κχπξν ηνπο ηειεπηαίνπο αηψλεο 

ηεο επνρήο ηνπ ραιθνχ (γχξσ ζην 1200 - 1050 π.Υ.).  Οη Κχπξηνη απφ ηφηε κίιεζαλ 

Διιεληθά  θαη πήξαλ ζηνλ ηξφπν δσήο ηνπο θαη ζηνλ πνιηηηζκφ ηνπο ειιεληθά 

ραξαθηεξηζηηθά, ρσξίο πνηέ λα πάςνπλ ηελ επαθή ηνπο κε ηηο γεηηνληθέο ηνπο ρψξεο ηεο 

Αλαηνιήο. Απηφ ηνλ εζληθφ θαη πνιηηηζηηθφ ραξαθηήξα καδί κε ηελ ειιεληθή ηνπο 

δηάιεθην δηαηήξεζαλ νη Κχπξηνη απφ ηα αξραία ρξφληα σο ζήκεξα. Οη επηδξάζεηο ησλ 

θαηαθηεηψλ δελ κπφξεζαλ λα ηνπο απνμελψζνπλ απφ ηελ παξάδνζή ηνπο νχηε λα 

αιινηψζνπλ ηα βαζηθά ζηνηρεία ηνπ πνιηηηζκνχ ηνπο. 

ηελ πιεζπζκηαθή ζχλζεζε ηνπ θππξηαθνχ ιανχ, ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο, 

ελζσκαηψζεθαλ θαη αθνκνηψζεθαλ μέλα ζηνηρεία πνπ πξνέξρνληαλ απφ ηνπο θαηαθηεηέο 

θη απφ ηε γχξσ πεξηνρή.  Ζ πξψηε ζεκαληηθή επέκβαζε φκσο ζηελ πιεζπζκηαθή ζχλζεζε 

ηνπ λεζηνχ ήηαλ ε εγθαηάζηαζε ησλ Σνχξθσλ ζηελ Κχπξν (1571) θαη ε δεκηνπξγία απφ 

ηφηε ηεο ηνπξθνθππξηαθήο θνηλφηεηαο, πνπ απνηέιεζε ηα 18%  ηνπ θππξηαθνχ ιανχ. 

ηηο ηξεηο ρηιηάδεο ρξφληα ηεο ηζηνξηθήο ηνπ δηαδξνκήο ν θππξηαθφο ιαφο γλψξηζε πνιιέο 

ηξαγσδίεο, θαηάθεξλε φκσο πάληνηε λα δηαζψδεη ην ραξαρηήξα ηνπ θαη ηελ παξάδνζή 

ηνπ.  ήκεξα, σζηφζν, ε Σνπξθία θαηέθηεζε ηε κηζή Κχπξν θαη δηαρψξηζε ηνλ πιεζπζκφ 

ηεο, πξνζπαζψληαο έηζη λα θαηαζηξέςεη ηε ζπκβίσζε ησλ δχν θνηλνηήησλ θαη λα 

εμαθαλίζεη ηελ παξάδνζε ηνπ θππξηαθνχ ιανχ, πνπ μεθηλά απφ ηα βάζε ησλ αηψλσλ θαη 

θηάλεη σο ηηο κέξεο καο. 
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1.2.  Ζ ΚΤΠΡΟ ΜΔΥΡΗ ΣΟΝ ΜΔΑΗΧΝΑ 

 

Ζ επνρά ηνπ Λέζνπ  

Ζ Κχπξνο θαηνηθήζεθε γηα πξψηε θνξά ηε Νενιηζηθή Δπνρή, φπσο έρνπλ δείμεη σο ηψξα 

νη αλαζθαθέο. Σν καθξηλφ απηφ παξειζφλ αξρίδεη ηελ 8ε ρηιηεηεξίδα π.Υ. κε ηνπο 

λενιηζηθνχο ζπλνηθηζκνχο ηνπ λεζηνχ. 

Σελ παιηά εθείλε επνρή νη πεδηάδεο θαη ηα βνπλά ήηαλ ζθεπαζκέλα κε ππθλφ δάζνο θη 

έηζη νη πην πνιινί ζπλνηθηζκνί ήηαλ θηηζκέλνη ζε πςψκαηα, ζε κηθξή απφζηαζε απφ ηελ 

παξαιία. 

ε κηθξφ χςσκα θνληά ζην πνηάκη έθηηζαλ ηα ζπίηηα ηνπο νη θάηνηθνη ηεο Υνηξνθνηηίαο, 

πνπ είλαη ν ζεκαληηθφηεξνο λενιηζηθφο ζπλνηθηζκφο ηεο Κχπξνπ.  Πήξε ην  φλνκά ηνπ 

απφ ην ζεκεξηλφ ρσξηφ Υνηξνθνηηία, πνπ βξίζθεηαη θνληά ζηνλ θχξην δξφκν Λεπθσζίαο - 

Λεκεζνχ.  Σα ζπίηηα ηνπ ζπλνηθηζκνχ έρνπλ ζηξνγγπιή βάζε απφ πέηξα θη απφ πάλσ 

ζρεκαηίδνπλ ηε ζηέγε κε ειαθξφηεξα  πιηθά. Οη θάηνηθνη ηεο Υνηξνθνηηίαο απνηεινχζαλ 

κηα νξγαλσκέλε θνηλσλία, φπνπ, φπσο θαίλεηαη απφ ηηο ηαθέο, νη γπλαίθεο είραλ αξθεηά 

ζεκαληηθή ζέζε. 

Σηο ζξεζθεπηηθέο ηνπο ζπλήζεηεο δείρλνπλ νη ηειεηνπξγίεο ηεο ηαθήο θαη ηα πνιιά 

εηδψιηα πνπ βξέζεθαλ. Πξνηνχ αθφκα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηνλ πειφ θαηαζθεχαζαλ 

πεξίηερλα αγγεία απφ πέηξα. Ο ζπλνηθηζκφο ηεο Υνηξνθνηηίαο, κε ηε ζεκαληηθή 

αξρηηεθηνληθή θαη ηνλ ηδηφκνξθν ηξφπν ηεο δσήο ηνπ, απνηειεί έλα μερσξηζηφ παξάδεηγκα 

λενιηζηθνχ πνιηηηζκνχ ζηε Μέζε Αλαηνιή. 

Ζ  επνρά ηνπ Υαιθνχ 

Ζ επνρή ηνπ ραιθνχ ηειεηψλεη ην 3000 π.Υ.  Αλάκεζα ζε απηή θαη ζηελ επνρή ηνπ 

ραιθνχ πνπ αθνινπζεί (2300 π.Υ.)  παξεκβάιιεηαη γηα κεξηθνχο αηψλεο ε ραιθνιηζηθή 

επνρή (3000 - 2300 π.Υ.).  Σελ επνρή απηή θάλεη γηα πξψηε θνξά ηελ εκθάληζή ηνπ ζηελ 

Κχπξν ν ραιθφο, πνπ επξφθεηην λα παίμεη ηφζν ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ ηζηνξία ηνπ λεζηνχ. 

Ο ζπλνηθηζκφο ηεο Δξήκεο, πνπ βξίζθεηαη ζηε λφηηα παξαιία ηνπ λεζηνχ, είλαη ν πην 

ραξαθηεξηζηηθφο ηεο επνρήο απηήο. Σα ζπίηηα εμαθνινχζεζαλ λα είλαη ζηξνγγπιά, φπσο 

ζηελ πξνεγνχκελε επνρή, νη θάηνηθνη φκσο ηεο Δξήκεο θαηαζθεχαζαλ αγγεία κε κεγάιε 

πνηθηιία ζηε δηαθφζκεζε θαη ζην ζρήκα. 

Ζ επνρή ηνπ ραιθνχ έρεη ηξεηο βαζηθέο ππνδηαηξέζεηο: 

Πξψηε επνρή ηνπ ραιθνχ   2300 - 1850 π.Υ. 

Μέζε επνρή ηνπ ραιθνχ     1850 - 1600 π.Υ. 

Όζηεξε επνρή ηνπ ραιθνχ 1600 - 1050 π.Υ. 
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Με ηελ αλαθάιπςε ηνπ ραιθνχ ε Κχπξνο απέθηεζε πνιχ κεγάιε ζεκαζία ζαλ ηφπνο 

παξαγσγήο ηνπ κεηάιινπ. Σν φλνκά ηεο ηαπηίζηεθε ζηα Λαηηληθά θαη έπεηηα ζηηο 

επξσπατθέο γιψζζεο κε ην ραιθφ, ην πξντφλ πνπ ηφζν άθζνλν έδσζε ε θππξηαθή γε. 

Ζ εμφξπμε θαη ε θαηεξγαζία ηνπ ραιθνχ άξρηζε απφ ηελ πξψηε επνρή ηνπ ραιθνχ θαη 

ζπλερίζηεθε σο ην ηέινο ησλ αξραίσλ ρξφλσλ, δειαδή ηελ επνρή ηεο ξσκατθήο 

θπξηαξρίαο.  ηα κεζαησληθά ρξφληα ε παξαγσγή ζρεδφλ ζηακάηεζε θαη ηα κεηαιιεία 

μαλάλνημαλ κφλν ηελ επνρή ηεο Αγγινθξαηίαο. 

Σα κεηαιιεία βξίζθνληαη γχξσ απφ ηελ νξνζεηξά ηνπ Σξνφδνπο. Σα άθζνλα δάζε ηνπ 

λεζηνχ έδσζαλ ηελ μπιεία πνπ ρξεηαδφηαλ γηα ηελ παξαγσγή θαη ηελ θαηεξγαζία ηνπ 

κεηάιινπ.  Οη ρηιηάδεο ηφλνη ζθνπξηάο πνπ ππάξρνπλ σο ζήκεξα θνληά ζη΄αξραία 

κεηαιιεία, καξηπξνχλ γηα ηελ έθηαζε ηεο παξαγσγήο ζηε δηάξθεηα ηφζσλ αηψλσλ.  

θάβνληαο ζηνλ ίδην ρψξν νη ζχγρξνλνη κεηαιισξχρνη βξίζθνπλ, αθφκα, ηα ζχλεξγα ησλ 

ζπλαδέιθσλ ηνπο ηεο αξραίαο επνρήο, ελψ νη θηινινγηθέο πεγέο ηεο αξραηφηεηαο κάο 

κηινχλ γηα ηε ζθιεξή δσή ησλ κεηαιισξχρσλ ηελ επνρή εθείλε. 

Ζ παξαγσγή θαη ην εκπφξην ηνπ ραιθνχ πξνζέιθπζαλ ηνπο γεηηνληθνχο ιανχο πνπ 

ελδηαθέξνληαλ λα πξνκεζεπηνχλ ην πνιχηηκν πξντφλ.  Σα πινχζηα επξήκαηα ζηηο 

αλαζθαθέο ηεο επνρήο απηήο δείρλνπλ ηελ άλνδν ηνπ βηνηηθνχ επηπέδνπ ησλ θαηνίθσλ ηνπ 

λεζηνχ. 

Γηα ην ίδην πξντφλ έδεημαλ ελδηαθέξνλ θαη νη Μπθελαίνη, παξφιν πνπ ηνπο ρψξηδε απφ ηελ 

Κχπξν αξθεηή απφζηαζε.  Με ην φλνκα απηφ είλαη γλσζηνί νη Έιιελεο πνπ έδεζαλ ζηε 

Ν. Διιάδα ηνπο ηειεπηαίνπο αηψλεο ηεο επνρήο ηνπ ραιθνχ θαη αλέπηπμαλ πνιχ ηε 

λαπηηιία θαη ην εκπφξην κε ηεο ρψξεο ηεο Αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ. 

αλ έκπνξνη ινηπφλ, έθηαζαλ ζηελ Κχπξν νη Μπθελαίνη, φπσο δηαπηζηψλνπκε απφ ηα 

κπθελατθά αγγεία πνπ βξέζεθαλ άθζνλα ζην λεζί καο.  Αληηκεησπίδνληαο, φκσο, 

δπζθνιίεο ζηελ ίδηα ηνπο ηε ρψξα, νη Μπθελαίνη έθεπγαλ θαη ζηαδηαθά έθηαλαλ ζηελ 

Κχπξν, φπνπ εγθαηαζηάζεθαλ, κφληκα πηα, ζηηο παξαιίεο ηνπ λεζηνχ (γχξσ ζην 1200 

π.Υ.). Σν γεγνλφο απηφ ζπλδέεηαη κε ηε κπζηθή παξάδνζε πνπ αλαθέξεη πσο ηηο αξραίεο 

πφιεηο ηεο Κχπξνπ ίδξπζαλ Έιιελεο ήξσεο ηνπ Σξσηθνχ πνιέκνπ, πνπ θεχγνληαο απφ 

ηελ Σξνία ήξζαλ ζηελ Κχπξν θη εγθαηαζηάζεθαλ. 

Με ηελ εγθαηάζηαζε ησλ Διιήλσλ ζηελ Κχπξν ε ειιεληθή γιψζζα θαη ν ειιεληθφο 

πνιηηηζκφο δηαδφζεθαλ θαη ην λεζί πήξε απφ ηφηε ειιεληθφ ραξαθηήξα, ρσξίο βέβαηα λα 

πάςεη πνηέ ηελ επαθή ηνπ θαη ηηο ζρέζεηο ηνπ κε ηηο γεηηνληθέο ρψξεο ηεο Αλαηνιηθήο 

Μεζνγείνπ.  

Κπξηφηεξεο πφιεηο ηεο Όζηεξεο Δπνρήο ηνπ Υαιθνχ ζηελ Κχπξν ήηαλ ην Κίηην θαη 

πξνπαληφο ε Έγθσκε θνληά ζηελ Ακκφρσζην. ηελ πφιε απηή βξέζεθαλ κεγάια 

πεηξφθηηζηα θηίξηα, δξφκνη, λανί, νρπξσκαηηθά έξγα, ηάθνη, πινχζηα επξήκαηα θαη έξγα 

ηέρλεο.  Αλάκεζα ζ΄ απηά μερσξηζηή ζέζε έρεη ν κηθξφο ράιθηλνο ζεφο κε ην θεξαζθφξν 

θξάλνο, ζαπκάζην έξγν γιππηηθήο ηεο επνρήο απηήο. 
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Αλαπηχρζεθε αθφκα ζηελ Κχπξν ηελ επνρή απηή ζχζηεκα γξαθήο, ε Κππξνκηλσηθή, πνπ 

δελ έρεη φκσο αθφκα απνθξππηνγξαθεζεί.  Απφ πηλαθίδεο, σζηφζν, κε ζθελνεηδή γξαθή 

πνπ δηαβάζηεθαλ ζηηο γεηηνληθέο ρψξεο, καζαίλνπκε φηη νη βαζηιηάδεο ηεο Κχπξνπ είραλ 

ζηελέο εκπνξηθέο θαη πνιηηηθέο ζρέζεηο κε ηνπο βαζηιηάδεο ηεο Μέζεο Αλαηνιήο.  πσο 

δηαπηζηψλνπκε απφ ηα θείκελα απηά, ε Κχπξνο βξέζεθε ζε θάπνηα ζρέζε ππνηέιεηαο 

θάησ απφ ηνπο Φαξαψ ηεο Αηγχπηνπ.  Ο θφξνο πιεξσλφηαλ ίζσο ζε ραιθφ. 

ην Μεηηλέη Ακπνχ ηεο Αηγχπηνπ, ζην λαφ ηνπ Φαξαψ Ρακζή ΗΗΗ, ππάξρεη κηα κεγάιε 

επηγξαθή πνπ αλαθέξεη ηα νλφκαηα ησλ θππξηαθψλ πφιεσλ (12νο αη. π.Υ.): αιακίλα, 

Κίηην, Μάξην, φινη, Ηδάιην, Αθάκαο, Κεξχλεηα, Κνχξην.  Οη πφιεηο απηέο απνηέιεζαλ 

ρσξηζηά βαζίιεηα κε ηνπο βαζηιηάδεο ηνπο. 

ΗζηνξηθΪ ρξφληα  

ηηο αξρέο ηεο 1εο ρηιηεηεξίδαο π.Υ. ν ζίδεξνο πήξε ηε ζέζε ηνπ ραιθνχ ζηελ θαηαζθεπή 

ησλ φπισλ θαη ησλ εξγαιείσλ (επνρή ηνπ ζηδήξνπ).  Οη ζρέζεηο κε ηελ Αλαηνιή ζηα 

ρξφληα απηά είλαη ζηελφηεξεο παξά κε ηε Γχζε θαη ε Κχπξνο δέρηεθε ηελ εγθαηάζηαζε 

ησλ Φνηλίθσλ. 

Οη Φνίληθεο, ιαφο λαπηηθφο θαη εκπνξηθφο ηεο Αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ, έθηαζαλ ζηελ 

Κχπξν ζαλ έκπνξνη. Έθαλαλ εγθαηαζηάζεηο ζηηο παξάιηεο πφιεηο θαη έπεηηα ζην 

εζσηεξηθφ ηνπ λεζηνχ, γηα λα πξνσζήζνπλ ηα νηθνλνκηθά θαη πνιηηηθά ηνπο ζπκθέξνληα. 

Κπξηφηεξν θνηληθηθφ θέληξν ήηαλ ην Κίηην (ζεκεξηλή Λάξλαθα). Οη Φνίληθεο άθεζαλ 

ζηελ Κχπξν αξθεηά πνιηηηζηηθά ζηνηρεία θαη απνηέιεζαλ έλα ππνινγίζηκν παξάγνληα 

ζηελ ηζηνξία ηνπ λεζηνχ ηα αξραία ρξφληα.  Χζηφζν, ε εγθαηάζηαζή ηνπο πνηέ δελ είρε 

πάξεη ηφζε έθηαζε, ψζηε λα  αιινηψζεη ηνλ εζλνινγηθφ ραξαθηήξα ησλ Κππξίσλ. 

πσο ήηαλ θπζηθφ γηα έλα λεζί, νη Κχπξηνη αλέπηπμαλ θαη νη ίδηνη ηε λαπηηιία.  Σελ 

επίδνζή ηνπο απηή γλσξίδνπκε απφ ηελ επνρή ηνπ ραιθνχ, απφ ηηο πεγέο ησλ γεηηνληθψλ 

ρσξψλ πνπ κηινχλ γηα ην λαπηηθφ ησλ Κππξίσλ.  ηελ θαηαζθεπή ησλ πινίσλ 

ρξεζίκεπζαλ ηα πινχζηα δάζε ηνπ λεζηνχ. Ζ κεγαιχηεξε αλάπηπμε ηνπ λαπηηθνχ ζηα 

ηζηνξηθά ρξφληα πξαγκαηνπνηήζεθε ηνλ 8ν αη. π.Υ. (742 - 709 π.Υ.). 

Ζ Κχπξνο θΪησ απφ θαηαθηεηΫο 

Ζ Κχπξνο πέξαζε έπεηηα ζηελ θπξηαξρία ησλ Αζζπξίσλ (707 - 650 π.Υ.), πνπ ήηαλ 

ηζρπξφο πνιεκηθφο ιαφο ηεο Βφξεηαο Μεζνπνηακίαο.  Οη βαζηιηάδεο ησλ θππξηαθψλ 

πφιεσλ, φηαλ είδαλ ηελ έθηαζε πνπ έπαηξλε ην αζζπξηαθφ θξάηνο, πξνηίκεζαλ λα 

πξνζθέξνπλ νη ίδηνη ηελ ππνηαγή ηνπο, απνθεχγνληαο έηζη ηηο θαηαζηξνθέο πνπ ζα έθεξλε 

κηα ερζξηθή επίζεζε. Σελ επνρή απηή ε Κχπξνο είρε δέθα βαζίιεηα.  Πιεξψλνληαο θφξν 

ππνηειείαο, νη βαζηιηάδεο δηαηήξεζαλ, θάησ απφ ηνπο θαηαθηεηέο, ηα βαζίιεηα θαη ηελ 

εμνπζία ηνπο. 

Ζ Κχπξνο απαιιάρηεθε απφ ηνπο Αζζπξίνπο ην 650 π.Υ.  Σα ρξφληα πνπ αθνινχζεζαλ 

είλαη  επνρή κεγάιεο αθκήο γηα ηνπο Κππξίνπο.  Απηφ γίλεηαη θαλεξφ απφ ηα σξαία 

αγγεία, ηα αγάικαηα θαη ηνπο ηάθνπο πνπ καο άθεζε ε επνρή απηή. Σα πην ζεκαληηθά 
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παξαδείγκαηα είλαη νη βαζηιηθνί ηάθνη ηεο Σακαζζνχ, θηηζκέλνη κε πειεθεηέο πέηξεο θαη 

ζηνιηζκέλνη κε θηνλφθξαλα θαη αλάγιπθεο δηαθνζκήζεηο.  ηνλ ηνκέα ηεο πνίεζεο έρνπκε 

ην ζεκαληηθφηεξν θππξηαθφ πνηεηηθφ έξγν ηεο αξραηφηεηαο, ηα " Κχπξηα  Έπε" , πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ Ηιηάδα θαη απνδίδνληαη ζηνλ πνηεηή ηαζίλν. 

Ζ επνρή ειεπζεξίαο ησλ Κππξίσλ δηαθφπηεηαη κε ηελ θαηάθηεζε ηεο Κχπξνπ απφ ηνπο 

Αηγππηίνπο (569 π.Υ.). Ζ Αηγππηηαθή θπξηαξρία, σζηφζν, δελ ήηαλ θαζφινπ θαηαπηεζηηθή 

θαη ε αλάπηπμε ηνπ θππξηαθνχ πνιηηηζκνχ ζπλερίζηεθε.  ηελ θππξηαθή γιππηηθή θαη ζε 

άιινπο ηνκείο ηεο ηέρλεο, δηαπηζηψλνπκε ηελ αηγππηηαθή επίδξαζε. 

Απφ ηνλ 8ν σο ηνλ 3ν αη. π.Υ. νη Κχπξηνη ρξεζηκνπνηνχζαλ γηα γξαθή ηνπο ηε ζπιιαβηθή 

γξαθή,  πνπ νλνκάδεηαη έηζη γηαηί ηα γξάκκαηα δειψλνπλ ζπιιαβέο αληί γηα θζφγγνπο. 

Σν 546 π.Υ. ν κεγάινο βαζηιηάο ησλ Πεξζψλ Κχξνο θαηέθηεζε ηε Μηθξά Αζία θάλνληαο 

έηζη θαη ηελ ππνηαγή ηεο Κχπξνπ αλαπφθεπθηε.  Οη Κχπξηνη βαζηιηάδεο αλαγλψξηζαλ ηελ 

θπξηαξρία ησλ Πεξζψλ.  Γηαηεξνχζαλ, σζηφζν, ηελ απηνλνκία ηνπο, φπσο θαίλεηαη θη 

απφ ην γεγνλφο φηη κπνξνχζαλ λα θφβνπλ ηα δηθά ηνπο λνκίζκαηα.  Πξψηνο έθνςε 

λνκίζκαηα ζηελ Κχπξν ν βαζηιηάο ηεο αιακίλαο Δπέιζσλ (γχξσ ζην  538 π.Υ.). 

ηα ρξφληα ηεο πεξζηθήο θπξηαξρίαο ε Κχπξνο ήξζε ζ΄ επαθή κε ηηο ειιεληθέο πφιεηο ζηα 

παξάιηα ηεο Μ. Αζίαο, κε απνηέιεζκα ε ειιεληθή ηέρλε λα επεξεάζεη ηελ θππξηαθή θαη 

πξνπαληφο ζηνλ ηνκέα ηεο γιππηηθήο. 

H επίδξαζε ήηαλ ηαπηφρξνλα θαη πνιηηηθή.  ηαλ νη Έιιελεο ηεο Μ. Αζίαο, γλσζηνί σο 

Ίσλεο, επαλαζηάηεζαλ ελαληίνλ ησλ Πεξζψλ, επαλαζηάηεζαλ θαη νη Κχπξηνη (499 – 497 

π.Υ.). Αξρεγφο ηεο επαλάζηαζεο ήηαλ ν Ολήζηινο, αδειθφο ηνπ βαζηιηά ηεο αιακίλαο. 

Οη Ίσλεο βνήζεζαλ ηνπο Κππξίνπο κε λαπηηθέο δπλάκεηο. Μεξηθνί, σζηφζν, βαζηιηάδεο 

Κχπξηνη πέξαζαλ κε ην κέξνο ησλ Πεξζψλ ηελ ψξα ηεο κάρεο θαη ε επαλάζηαζε είρε 

ηξαγηθφ ηέινο. Ζ Κχπξνο, αθνχ έδεζε γηα έλα δηάζηεκα ειεχζεξε, ππνδνπιψζεθε θαη 

πάιη.  Οη Πέξζεο εθάξκνζαλ ζθιεξά θαηαπηεζηηθά κέηξα θαη επέβαιαλ ζηνπο Κππξίνπο 

λα ηνπο αθνινπζήζνπλ  ζηελ εθζηξαηεία ηνπο ελαληίνλ ηεο Διιάδαο. 

Μεηά ηε λίθε ηνπο ζηνπο Πεξζηθνχο Πνιέκνπο, νη Έιιελεο, εθαξκφδνληαο παλειιήληα 

πνιηηηθή, έθαλαλ εθζηξαηείεο ζηελ Κχπξν γηα λα ηελ απειεπζεξψζνπλ απφ ηνπο Πέξζεο.  

Αλάκεζα ζηνπο Έιιελεο ζηξαηεγνχο μερσξίδεη κε ηελ πξνζσπηθφηεηά ηνπ ν Αζελαίνο 

Κίκσλ, πνπ πέζαλε ζηελ Κχπξν ζηε δηάξθεηα ηνπ πνιέκνπ (449 π.Υ.).  Ζ αζελατθή 

πνιηηηθή εγθαηέιεηςε έπεηηα ηελ πξνζπάζεηα απηή θαη ε Κχπξνο παξέκεηλε ζηελ εμνπζία 

ησλ Πεξζψλ. 

Ο ζεκαληηθφηεξνο βαζηιηάο ηεο αιακίλαο ππήξμε ν Δπαγφξαο (411 - 374 π.Υ.). Ο 

εγεκφλαο απηφο επηβιήζεθε ζ’  νιφθιεξε ζρεδφλ ηελ Κχπξν θαη ζπλέλσζε ηηο δπλάκεηο 

ηνπ λεζηνχ ζε εξσηθφ αγψλα ελαληίνλ ησλ Πεξζψλ. Ζ κεγάιε πξνζπάζεηα ηνπ Δπαγφξα 

λα ειεπζεξψζεη ηελ παηξίδα ηνπ απφ ηνπο Πέξζεο απέηπρε, κπφξεζε φκσο λα θιείζεη 

έληηκε εηξήλε κε ηνπο Πέξζεο. 



   

14 

 

ηε δηάξθεηα ηεο βαζηιείαο ηνπ, ν Δπαγφξαο αλέπηπμε ζηελέο πνιηηηθέο θαη πνιηηηζηηθέο 

ζρέζεηο κε ηελ Αζήλα θαη απηφ είρε ζαλ επαθφινπζν ε θαιιηηερληθή θαη πλεπκαηηθή 

επίδξαζε ηεο Διιάδαο ζηελ Κχπξν λα γίλεη ηζρπξφηεξε.  αλ απνηέιεζκα ησλ ζρέζεσλ 

ηνπ κε ηελ Διιάδα, ν Δπαγφξαο έθνςε λνκίζκαηα κε ηελ πξνηνκή ηνπ Έιιελα ήξσα 

Ζξαθιή θαη κε επηγξαθή ζην ειιεληθφ αιθάβεην αληί ηεο ζπιιαβηθήο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχζαλ σο ηφηε νη Κχπξηνη. 

ηαλ ν Μαθεδφλαο βαζηιηάο Αιέμαλδξνο καδί κε φινπο ηνπο Έιιελεο εμεζηξάηεπζε 

ελαληίνλ ηνπ πεξζηθνχ θξάηνπο θη έγηλε θπξίαξρνο ηεο Αζίαο, ηφηε θαη ε Κχπξνο 

απαιιάρηεθε απφ ηνλ πεξζηθφ δπγφ (332 π.Υ.).  Ο Αιέμαλδξνο φκσο πέζαλε πνιχ 

ζχληνκα (323 π.Υ.)  θαη ε Κχπξνο, αθνχ γηα έλα δηάζηεκα έγηλε αληηθείκελν 

αληαγσληζκνχ αλάκεζα ζηνπο δηαδφρνπο ηνπ, πέξαζε ηειηθά ζηελ εμνπζία ησλ Διιήλσλ 

βαζηιηάδσλ ηεο Αηγχπηνπ, γλσζηψλ σο Πηνιεκαίσλ (294 π.Υ.). 

Με ηελ επηβνιή ηεο θπξηαξρίαο ησλ Πηνιεκαίσλ νη βαζηιηάδεο ηεο Κχπξνπ 

θαηαξγήζεθαλ.  Έηζη έθηαζε ζην ηέινο ηνπ έλαο ζεζκφο πνπ είρε επηβηψζεη κέζα απφ 

ηφζνπο μέλνπο θαηαθηεηέο.  Οη Κχπξηνη βαζηιηάδεο είραλ θξαηήζεη γηα ηφζνπο αηψλεο ηε 

βαζηιηθή εμνπζία, ρσξίο θακηά ζπκκεηνρή ηνπ ιανχ.  Δθάξκνζαλ  κάιηζηα απζηεξφ 

ζχζηεκα παξαθνινχζεζεο θαη θαηαζθφπεπζεο ησλ πνιηηψλ. Δμαίξεζε απνηειεί ην 

βαζίιεην ηνπ Ηδαιίνπ πνπ παξνπζηάδεη θάπνηα δεκνθξαηηθά ραξαθηεξηζηηθά. Οη 

βαζηιηάδεο ηεο Κχπξνπ έγηλαλ γλσζηνί ζηελ αξραηφηεηα γηα ηε ιακπξφηεηα ηεο δσήο 

ηνπο. ην Βνπλί, θνληά ζηνπο αξραίνπο φινπο, ζψδεηαη έλα βαζηιηθφ αλάθηνξν.  ηελ 

Πάθν, φπνπ βξηζθφηαλ ην θέληξν ηεο ιαηξείαο ηεο Αθξνδίηεο, ν βαζηιηάο είρε θαη 

ζξεζθεπηηθή εμνπζία. 

Οη Πηνιεκαίνπ θπβέξλεζαλ άκεζα ην λεζί κε δηνηθεηέο πνπ έζηεηιαλ νη ίδηνη.  Ζ δηνίθεζή 

ηνπο, αθνινπζψληαο αξραία αηγππηηαθά πξφηππα, ήηαλ απζηεξά ζπγθεληξσηηθή.  Χζηφζν, 

επέηξεςαλ ζηηο θππξηαθέο πφιεηο λα ιεηηνπξγήζνπλ έλα ζχζηεκα πεξηνξηζκέλεο 

απηνδηνίθεζεο.  Σν "Κνηλφλ ησλ Κππξίσλ", έλαο ζεζκφο κε ζξεζθεπηηθνχο ζθνπνχο, είρε 

ηε δηθαηνδνζία λα θφβεη ράιθηλα λνκίζκαηα.  Πξσηεχνπζα ηεο Κχπξνπ ηα ρξφληα απηά 

έγηλε ε Πάθνο.  Ζ αλάπηπμε ηεο Αιεμάλδξεηαο, πξσηεχνπζαο ηεο Αηγχπηνπ, ζε κεγάιν 

πλεπκαηηθφ θαη θαιιηηερληθφ θέληξν, επεξέαζε θαη ηελ Κχπξν, φπσο δηαπηζηψλνπκε ζηελ 

ηέρλε. 

ηαλ ζηα ρξφληα ηνπ Ηνπιίνπ Καίζαξα νη Ρσκαίνη είραλ επηβάιεη ηε δχλακή ηνπο ζ’ φιε 

ηε Μεζφγεην ζάιαζζα, έζηεηιαλ ζηελ Κχπξν ην Μάξθν Κάησλα, Ρσκαίν αξηζηνθξάηε 

πνπ θαηάξγεζε ηελ θπξηαξρία ησλ Πηνιεκαίσλ θαη πέξαζε ην λεζί ζηελ εμνπζία ηνπο.  Ζ 

Κχπξνο, σζηφζν, μαλαβξέζεθε γηα έλα δηάζηεκα ζηε δηθαηνδνζία ηεο Αηγχπηνπ θάησ απφ 

ηελ ηειεπηαία βαζίιηζζα ηεο ρψξαο απηήο, ηελ μαθνπζηή Κιενπάηξα.  ηαλ ν Αχγνπζηνο 

λίθεζε ην Μάξθν Αληψλην θαη θπξηάξρεζε ζηελ Αίγππην, ε Κχπξνο έγηλε νξηζηηθά 

ξσκατθή επαξρία (30 π.Υ..). 

Έλαο απφ ηνπο πξψηνπο Ρσκαίνπο δηνηθεηέο ηεο Κχπξνπ ήηαλ ν κεγάινο ξήηνξαο θαη 

ζπγγξαθέαο Κηθέξσλ, πνπ πξνζπάζεζε κάιηζηα λα απαιιάμεη ηνπο Κππξίνπο απφ ηελ 

εθκεηάιιεπζε ησλ ηνθνγιχθσλ. 



   

15 

 

Γεληθά κπνξνχκε λα πνχκε φηη ε επνρή ηεο ξσκατθήο θπξηαξρίαο ήηαλ επνρή εηξεληθή γηα 

ηνπο Κππξίνπο.  Μαζαίλνπκε, φκσο, φηη ε Κχπξνο ππέθεξε απφ ζεηζκνχο, πνπ 

πξνθάιεζαλ κεγάιεο θαηαζηξνθέο ζηηο πφιεηο θαη ζηνπο θαηνίθνπο.  Μεγάιεο ζπθνξέο 

θαη πνιιά ζχκαηα έθεξε αθφκα ε επαλάζηαζε ησλ Δβξαίσλ ηεο Κχπξνπ, πνπ έγηλε ζε 

ζπλελλφεζε κε ηνπο Δβξαίνπο ηεο Παιαηζηίλεο (116 κ.Υ.).  Οη Ρσκαίνη θαηέπλημαλ ηελ 

επαλάζηαζε θη έδησμαλ ηνπο Δβξαίνπο απφ ην λεζί. 

πσο έθαλαλ ζ’  φιεο ηηο επαξρίεο ηνπο, νη Ρσκαίνη άθεζαλ θαη ζηελ Κχπξν πνιιά 

κλεκεία αξρηηεθηνληθήο, πνπ ζψδνληαη ζε αξθεηά θαιή θαηάζηαζε ζηηο αξραίεο πφιεηο 

ηνπ λεζηνχ:  ην ζέαηξν, ην γπκλάζην, ε αγνξά, ηα ινπηξά, ην πδξαγσγείν ηεο αιακίλαο· 

ην ζέαηξν, ην ζηάδην, ν λαφο ηνπ Απφιισλα ζην Κνχξην· ην ζέαηξν ζηνπο φινπο.  Απφ 

ηε ξσκατθή επνρή, επίζεο, είλαη ε νηθία ηνπ Γηνλχζνπ ζηελ Πάθν κε ηα κσζατθά δάπεδα 

πνπ παξηζηάλνπλ ζθελέο απφ ηε δσή ηνπ ζενχ ηνπ θξαζηνχ. 

η’  αξραία ρξφληα ε Κχπξνο ήηαλ ζεκαληηθφ θέληξν ιαηξείαο ηεο Αθξνδίηεο, ζεάο ηεο 

νκνξθηάο θαη ηεο αγάπεο.  Ο λαφο ηεο βξηζθφηαλ ζηελ Παιηά Πάθν, (ζεκεξηλά  Κνχθιηα), 

θη έξρνληαλ πξνζθπλεηέο ζε απηήλ απφ φιε ηελ Κχπξν θη απφ ηηο άιιεο ρψξεο ηνπ 

αξραίνπ θφζκνπ. 

ζν ηζρπξή φκσο θη αλ ήηαλ ε παξάδνζε ηεο ιαηξείαο ηεο ζεάο, ε Κχπξνο έγηλε πνιχ 

λσξίο έλα απφ ηα πξψηα θέληξα δηάδνζεο ηνπ Υξηζηηαληζκνχ. Οη Απφζηνινη Παχινο θαη 

Βαξλάβαο ηαμίδεςαλ ζηελ Κχπξν θη έβαιαλ ηηο βάζεηο ηεο λέαο ζξεζθείαο. Ο Απφζηνινο 

Βαξλάβαο έγηλε ν ηδξπηήο ηεο Δθθιεζίαο ηεο Κχπξνπ, πνπ επξφθεηην λα παίμεη πνιχ 

ζεκαληηθφ ξφιν ζηε δσή θαη ζηελ ηζηνξία ηνπ θππξηαθνχ ιανχ. 

Σνλ 4ν αη. κ.Υ.  ε Ρψκε, ζαλ πξσηεχνπζα ηνπ ξσκατθνχ θξάηνπο παξαρψξεζε ηε ζέζε 

ηεο ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε θαη ε Ρσκατθή Απηνθξαηνξία, ζηε Βπδαληηλή.  Ζ Κχπξνο 

πέξαζε ζηε δηθαηνδνζία ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο θαη κπήθε έηζη, ζηε λέα καθξφρξνλε 

πεξίνδν ηεο ηζηνξίαο ηεο, ζαλ επαξρία ηνπ βπδαληηλνχ θξάηνπο. 

Ζ Κχπξνο ζηε Βπδαληηλά Απηνθξαηνξέα 

Ζ Κχπξνο έδεζε εηξεληθά ηνπο πξψηνπο αηψλεο ηεο βπδαληηλήο θπξηαξρίαο.  Σνλ 5ν αη. ε 

Οξζφδνμε Δθθιεζία ηεο Κχπξνπ αλαγλσξίζηεθε απφ ηνλ απηνθξάηνξα ηεο 

Κσλζηαληηλνχπνιεο σο αλεμάξηεηε θαη απηνθέθαιε.  Απηφ έδσζε ζηνλ Αξρηεπίζθνπν 

ηεο Κχπξνπ κεγάιν θχξνο. 

Σελ εηξεληθή επνρή δηαθφπηνπλ ηνλ 7ν αη. νη αξαβηθέο επηδξνκέο.  Οη Άξαβεο, 

εμνξκψληαο γηα λα δηαδψζνπλ ηε κσακεζαληθή ζξεζθεία θαη λα επεθηείλνπλ ην ηζιακηθφ 

θξάηνο ζηε Μεζφγεην, έθαλαλ ηελ Κχπξν έλαλ απφ ηνπο πξψηνπο ηνπο ζηφρνπο. 

Οη επηδξνκέο ησλ αξαθελψλ αλαζηάησζαλ ηε δσή ηεο Κχπξνπ γηα αξθεηνχο αηψλεο.  Ζ 

βπδαληηλή απηνθξαηνξία δελ κπνξνχζε πάληα λα πξνζηαηέςεη ηνπο ππεθφνπο ηεο θαη νη 

παξάιηεο πφιεηο ηνπ λεζηνχ θαηαζηξάθεθαλ.  Πνιιέο θνξέο νη Κχπξηνη βξίζθνληαλ 

αλάκεζα ζηνπο δχν αληηπάινπο, Βπδαληηλνχο θαη Άξαβεο θαη πνιχ ζπρλά νη θάηνηθνη 

δεηλνπάζεζαλ απφ μαθληθέο επηζέζεηο.  Δπεηδή φκσο νχηε νη Βπδαληηλνί νχηε νη Άξαβεο 
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κπνξνχζαλ λα ειέγρνπλ απφιπηα ην λεζί, εθάξκνζαλ έλα θαζεζηψο νπδεηεξφηεηαο γηα 

ηελ Κχπξν. Σν λεζί δε ζα ρξεζίκεπε σο  βάζε εμφξκεζεο γηα θαλέλαλ απφ ηνπο 

αληηπάινπο.  Σν 692 φκσο, κε θξνληίδα ηνπ απηνθξάηνξα, νη Κχπξηνη κεηαθέξζεθαλ ζηνλ 

Διιήζπνλην, ζε κέξνο πην αζθαιηζκέλν.  χληνκα φκσο γχξηζαλ πίζσ ζηελ παηξίδα ηνπο.  

ηα εηξεληθά δηαζηήκαηα, αλάκεζα ζηηο ζπγθξνχζεηο, ε Κχπξνο ρξεζίκεπε ζαλ εκπνξηθφ 

θέληξν. 

Ζ επνρή απηή ηεο αλαζθάιεηαο θαη ησλ θηλδχλσλ ηειείσζε ην 965 φηαλ ν απηνθξάηνξαο 

Νηθεθφξνο Φσθάο ληθψληαο ηνπο Άξαβεο απάιιαμε εληειψο ην λεζί απφ ηηο επηζέζεηο 

ηνπο. 

ε κηα απφ ηηο πξψηεο επηζέζεηο ησλ Αξάβσλ ζθνηψζεθε ζε δπζηχρεκα θαη ζάθηεθε 

θνληά ζηε Λάξλαθα ε ζεία ηνπ Πξνθήηε, Οπκ Υαξάκ, πνπ είρε αθνινπζήζεη ηελ 

εθζηξαηεία.  ην κέξνο απηφ νη Σνχξθνη έθηηζαλ αξγφηεξα ην ηέκελνο, γλσζηφ σο Υάια 

νπιηάλ Σεθθέ, πνιχ ζεβαζηφ ζην κνπζνπικαληθφ θφζκν. 

Ζ Κχπξνο έδεζε αθφκα δπν αηψλεο ζην βπδαληηλφ θξάηνο, ηνλ 11ν  θαη ην  12ν .  ηα 

ρξφληα απηά ζεκεηψζεθαλ δπν θνξέο απνζηαζίεο ησλ δηνηθεηψλ ηνπ λεζηνχ ελαληίνλ ηνπ 

απηνθξάηνξα, πνπ ζπλνδεχνληαλ απφ θαθή δηνίθεζε θαη εθκεηάιιεπζε. ην κεηαμχ 

αξρίδνπλ θαη νη ζηαπξνθνξίεο ηεο Γπηηθήο Δπξψπεο πξνο ηνπο Αγίνπο Σφπνπο.  Ζ Κχπξνο 

γλψξηζε αξθεηνχο απφ ηνπο ηαπξνθφξνπο ζαλ πεηξαηέο ζηελ αξρή. 

Σν 1191 ε Κχπξνο βξηζθφηαλ θάησ απφ ηελ εμνπζία ηνπ απνζηάηε βπδαληηλνχ δηνηθεηή, 

Ηζααθίνπ Κνκλελνχ. Σφηε αθξηβψο πέξαζε απφ ηελ Κχπξν, πεγαίλνληαο ζηνπο Αγίνπο 

ηφπνπο γηα ηελ 3ε ζηαπξνθνξία, ν βαζηιηάο ηεο Αγγιίαο Ρηράξδνο ν Λενληφθαξδνο.  Ο 

Άγγινο βαζηιηάο ζπγθξνχζηεθε κε ηνλ Ηζαάθην, ηνλ λίθεζε θαη θαηέθηεζε ηελ Κχπξν.  

Απηφ εμππεξεηνχζε ηα γεληθφηεξα ζπκθέξνληα ησλ ηαπξνθφξσλ ζηελ Αλαηνιηθή 

Μεζφγεην.  Οη Κχπξηνη σζηφζν, επαλαζηάηεζαλ ελαληίνλ ησλ Άγγισλ θαη ν Ρηράξδνο 

πνχιεζε ην λεζί ζηνπο Νατηεο γηα λα ην απαιιαγεί. Οη Κχπξηνη επαλαζηάηεζαλ αθφκα 

κηα θνξά θαη νη θαιφγεξνη-ηππφηεο έθπγαλ θη απηνί. Ο Ρηράξδνο πνχιεζε ηφηε ηελ Κχπξν 

ζην Φξάγθν επγελή, Γθπ ληε Λνπδηληάλ. 

Έηζη ηειεηψλεη ε βπδαληηλή θπξηαξρία ζηελ Κχπξν θαη αξρίδεη ε Φξαγθνθξαηία (1192). 

Γηα ηε ιχπε πνπ έλησζαλ νη Κχπξηνη κε ηε ζιηβεξή ηχρε ηεο παηξίδαο ηνπο καο κηιά ν 

Κχπξηνο ζπγγξαθέαο θαη αζθεηήο Άγηνο Νεφθπηνο, πνπ έγηλε ν ηδξπηήο ηνπ νκψλπκνπ 

κνλαζηεξηνχ ζηελ Πάθν. 

Απφ ηε βπδαληηλή ηέρλε ζψδνληαη ζηελ Κχπξν εθθιεζίεο κε ζαπκάζηα κσζατθά, φπσο ε 

Παλαγία ε Αγγειφθηηζηε ζην Κίηη θαη ε Παλαγία Καλαθαξία ζηελ Καξπαζία.  ψδνληαη 

αθφκα πνιιέο εθθιεζίεο κε πινχζηεο ηνηρνγξαθίεο, φπσο ηεο Παλαγίαο ζηελ Αζίλνπ θαη 

ζηνλ Άξαθα, ε Δγθιείζηξα ηνπ Αγίνπ Νενθχηνπ ζηελ Πάθν, ν Άγηνο Νηθφιανο ηεο 

ηέγεο ζηελ Καθνπεηξηά. Σελ επνρή απηή αθφκα δεκηνπξγήζεθαλ ηα κεγάια κνλαζηήξηα 

ηεο Κχπξνπ, φπσο ηνπ ηαπξνβνπληνχ, ηνπ Μαραηξά, ηνπ Κχθθνπ. 
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Ζ Κχπξνο ζηα ρξφληα ηεο Φξαγθνθξαηέαο 

ηα ρξφληα ηεο Φξαγθνθξαηίαο (1992-1489) ε Κχπξνο ήηαλ μαθνπζηφ βαζίιεην κε 

ιακπξνχο βαζηιηάδεο.  Απνηεινχζε πξνέθηαζε ηεο επξσπατθήο πνιηηηθήο ζηελ 

Αλαηνιηθή Μεζφγεην, ζε επνρή πνπ νη  Μνπζνπικάλνη έπαηξλαλ πίζσ ηα εδάθε πνπ ηνπο 

είραλ αθαηξέζεη νη ηαπξνθφξνη. 

Οη Φξάγθνη βαζηιηάδεο έδεζαλ κε πνιπηέιεηα θαη κεγαινπξέπεηα. Σνπο πεξηζηνίρηδαλ 

Φξάγθνη επγελείο πνπ πήξαλ θένπδα ζην λεζί κε αληάιιαγκα ηε ζηξαηησηηθή ππεξεζία. 

Ζ ιακπξφηεηα απηή σζηφζν αθνξνχζε κφλν ηνπο μέλνπο άξρνληεο. Ο ίδηνο ν θππξηαθφο 

ιαφο βξηζθφηαλ θάησ απφ ζθιεξφ θενπδαξρηθφ ζχζηεκα θαη νη ρσξηθνί ζε θαηάζηαζε 

δνπινπαξνηθίαο. 

Οη επγελείο απνηεινχζαλ ηελ Φειή Απιή πνπ ζχκθσλα κε ηηο θενπδαξρηθέο ζπλήζεηεο 

πεξηφξηδε ηελ εμνπζία ηνπ βαζηιηά. Οη επγελείο αθνινπζνχζαλ δηθνχο ηνπο λφκνπο, ηηο 

Αζζίδεο ηεο Ηεξνπζαιήκ. Γηα ην ιαφ ππήξραλ ρσξηζηά αζηηθά θαη εθθιεζηαζηηθά 

δηθαζηήξηα. 

Οη Φξάγθνη θαηαθηεηέο θαη πξνπαληφο ε Λαηηληθή Δθθιεζία ηεο Κχπξνπ, θαηαδίσμαλ 

ηελ Οξζφδνμε Δθθιεζία ησλ Κππξίσλ θαη πξνζπάζεζαλ, ρσξίο επηηπρία, λα ηελ 

απνμελψζνπλ απφ ην ιαφ.  Οη Κχπξηνη έκεηλαλ πηζηνί ζηελ παξάδνζή ηνπο θη 

εμαθνινχζεζαλ λα θηίδνπλ ηηο εθθιεζίεο ηνπο ζηνλ ίδην βπδαληηλφ ξπζκφ, φπσο θαη πξηλ. 

Σελ επξσπατθή επίδξαζε δείρλνπλ δπηηθνεπξσπατθά ζηνηρεία ζηελ αξρηηεθηνληθή θαη 

δσγξαθηθή θαη νη μέλεο  ιέμεηο ζηελ θππξηαθή δηάιεθην. 

Σελ αληίζεζε ηνπ ιανχ πξνο ηνπο μέλνπο θαη γεληθά ηελ θνηλσληθή αληζφηεηα, δείρλεη ε 

εμέγεξζε ησλ θησρψλ ρσξηθψλ ελαληίνλ ησλ πινπζίσλ αθεληάδσλ, ζε θάπνηα πεξίπησζε 

πνπ ην βαζίιεην αληηκεηψπηδε ερζξηθή επίζεζε. πσο, αθφκα, καζαίλνπκε απφ ηνπο 

Υξνλνγξάθνπο, ν ιαφο ζπρλά ππέθεξε απφ παλνχθια θη απφ επηδξνκέο αθξίδσλ. 

Απφ ηνπο Φξάγθνπο βαζηιηάδεο ηεο Κχπξνπ πην γλσζηφο έγηλε ζηελ Δπξψπε ν βαζηιηάο 

Πέηξνο κε ηηο πεξηπέηεηεο ηνπ θαη ηα θηιφδνμα ζρέδηά ηνπ γηα απειεπζέξσζε ησλ Αγίσλ 

Σφπσλ.  Δμίζνπ γλσζηή έγηλε θαη ε ζχδπγφο ηνπ, βαζίιηζζα Διενλψξα, πνπ ε αλάκλεζή 

ηεο έκεηλε ζηελ θππξηαθή πνίεζε ηεο επνρήο. 

ηελ ηζηνξία ηεο επνρήο απηήο ζεκαληηθφ ξφιν έπαηδαλ νη λαπηηθέο πφιεηο ηεο Ηηαιίαο, 

Γέλνβα θαη Βελεηία. Με ηνπο Φξάγθνπο βαζηιηάδεο άιινηε ζπλεξγάδνληαλ θη άιινηε 

ζπγθξνχνληαλ, πξνθαιψληαο εζσηεξηθέο αλαζηαηψζεηο θαη πνιέκνπο. Σέινο, ε Βελεηία, 

ζέινληαο λα πξνσζήζεη αθφκα θαιχηεξα ηα ζπκθέξνληά ηεο ζηε Μέζε Αλαηνιή, 

θαηάθεξε λα πεξάζεη ην θξάγθηθν βαζίιεην ηεο Κχπξνπ ζηελ εμνπζία ηεο.  Σν 1489 νη 

βελεηζηάλνη ππνρξέσζαλ ηελ ηειεπηαία βαζίιηζζα ηεο Κχπξνπ ζε παξαίηεζε θαη ζηα 

ηείρε ησλ θππξηαθψλ πφιεσλ αλέκηζαλ ηε ζεκαία ηνπ Αγίνπ Μάξθνπ. 

Οη Φξάγθνη άθεζαλ ζηελ Κχπξν εμαίξεηα δείγκαηα γνηζηθήο αξρηηεθηνληθήο, φπσο ηελ 

Αγία νθία ζηε Λεπθσζία, ηνλ Άγην Νηθφιαν ζηελ Ακκφρσζην, ην κνλαζηήξη ζην 
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Πέιιαπατο θαη ην κνλαδηθφ ζηελ νκνξθηά ηνπ θάζηξν ζηνλ Άγην Ηιαξίσλα, πάλσ ζηα 

βνπλά ηνπ Πεληαδάθηπινπ. 

Ζ Κχπξνο ζηελ εμνπζέα ηεο Βελεηέαο 

Οη Βελεηζηάλνη θαηάξγεζαλ ηε βαζηιεία θαη θπβέξλεζαλ άκεζα ην λεζί κε Σνπνηεξεηή, 

πνπ αθνινπζνχζε απνθάζεηο ηεο πγθιήηνπ ηεο Βελεηίαο.  Κπβέξλεζαλ πνιχ θαθά ηελ 

Κχπξν θη εθκεηαιιεχηεθαλ απάλζξσπα ηνπο θαηνίθνπο, ηφζν πνπ απηνί ηνπο κίζεζαλ θη 

αλαδεηνχζαλ ηξφπν λα απαιιαγνχλ. 

Σελ επνρή απηή ην λεζί δνχζε θάησ απφ ηελ απεηιεηηθή ζθηά ηεο Οζσκαληθήο 

Απηνθξαηνξίαο, πνπ είρε επηβάιεη ηελ θπξηαξρία ηεο ζ’  φιεο ηηο ρψξεο ηεο Αλαηνιήο.  Με 

ηελ επηδέμηα δηπισκαηία ηνπο νη Βελεηζηάλνη θαηάθεξλαλ λα θαινθξαηνχλ ηνπο Σνχξθνπο 

θαη λα παξαηείλνπλ ηελ εμνπζία ηνπο ζηελ Κχπξν. Παξάιιεια φκσο θξφληηζαλ λα 

νρπξψζνπλ ηηο θπξηφηεξεο πφιεηο κε ηείρε θαη θπξίσο ηε Λεπθσζία θαη ηελ Ακκφρσζην.  

Σν ηείρνο ηεο Ακκνρψζηνπ απνηειεί έλα απφ ηα σξαηφηεξα δείγκαηα νρπξσκαηηθήο 

αξρηηεθηνληθήο ηεο Αλαγέλλεζεο. 

Χζηφζν ε επίζεζε ησλ Σνχξθσλ ήηαλ αλαπφθεπθηε. Σν θαινθαίξη ηνπ 1570 ηνπξθηθφο 

ζηξαηφο θαη ζηφινο έθηαζε ζηελ Κχπξν θαη απνβηβάζηεθε ζηελ παξαιία ηεο Λάξλαθαο.  

Απ’  εθεί πέξαζε ζην εζσηεξηθφ θη χζηεξα απφ ζχληνκε πνιηνξθία, θαηέιαβε ηε 

Λεπθσζία.  Οη άιιεο πφιεηο παξαδφζεθαλ γηα λα απνθχγνπλ ηηο ζθαγέο.  Ζ αληίζηαζε 

ησλ βελεηζηάλσλ ζπγθεληξψζεθε ζηελ Ακκφρσζην θάησ απφ ηελ εγεζία γελλαίσλ 

αξρεγψλ, απφ ηνπο νπνίνπο μερψξηδε ν Μαξθαληψληνο Βξαγαδίλνο. Οη ππεξαζπηζηέο ηεο 

πνιηνξθεκέλεο πφιεο αγσλίζηεθαλ γελλαία γηα έλαλ νιφθιεξν ρξφλν.  Αλαγθάζηεθαλ 

ηέινο λα παξαδνζνχλ, φηαλ ηνπο έιεηςαλ ηα ηξφθηκα. 

Με ηελ άισζε ηεο Ακκνρψζηνπ θαη ην καξηπξηθφ ηέινο ησλ εξσηθψλ αγσληζηψλ ηεο, ν 

ηνχξθνο παζάο ζπκπιήξσζε ηελ θαηάθηεζε ηεο Κχπξνπ θαη επέβαιε παληνχ ηελ εμνπζία 

ηεο Οζσκαληθήο Απηνθξαηνξίαο (1571). Ζ ρξηζηηαληθή Δπξψπε απέηπρε ή κάιινλ 

αδηαθφξεζε λα εκπνδίζεη ηελ θαηάθηεζε ηεο Κχπξνπ απφ ηνπο Σνχξθνπο.  Δθδηθήζεθαλ 

φκσο ην νπιηάλν κε ηε λίθε ηνπο ζηε λαπκαρία ηεο Ναππάθηνπ,  

 

1.3. ΝΔΟΣΔΡΟΗ ΥΡΟΝΟΗ 

Σνπξθνθξαηέα 

αλ απνηέιεζκα ηνπ πνιέκνπ θαη ηεο θαηαζηξνθήο πνπ έθεξε ε ηνπξθηθή θαηάθηεζε, 

έπεζε ζην λεζί κεγάιε θηψρεηα θαη δπζηπρία θαη ν πιεζπζκφο αξαίσζε.  Ο νπιηάλνο 

έζηεηιε δηαηαγέο ζηνπο δηνηθεηέο ηνπ λα αλαθνπθίζνπλ ηνπο θαηνίθνπο.  Απηφ φκσο 

έκεηλε ρσξίο απνηέιεζκα. Ζ θαθή δηνίθεζε, κε ιηγνζηέο εμαηξέζεηο, ζα παξακείλεη ζρεδφλ 

κφληκε θαηάζηαζε ζηε δηάξθεηα ηεο νζσκαληθήο θπξηαξρίαο. Βαζηθφ κεηνλέθηεκα ήηαλ ε 

νηθνλνκηθή επηβάξπλζε ησλ θαηνίθσλ. 
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Με ηελ ηνπξθηθή θαηάθηεζε έλαο αξηζκφο Σνχξθσλ ζηξαηησηηθψλ θαη επνίθσλ 

εγθαηαζηάζεθαλ κφληκα ζηελ Κχπξν.  Με ην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ ν ηνπξθηθφο απηφο 

πιεζπζκφο  απμήζεθε θαη νη απφγνλνί ηνπο ζήκεξα απνηεινχλ ηελ ηνπξθνθππξηαθή 

θνηλφηεηα κε αλαινγία 18% ηνπ θππξηαθνχ ιανχ.  Απηή ε ηνπξθηθή εγθαηάζηαζε 

απνηέιεζε ηελ πξψηε ζνβαξή επέκβαζε ζηε ζχλζεζε ηνπ πιεζπζκνχ θαη δεκηνχξγεζε 

έλαλ θαηλνχξγην παξάγνληα ζηηο ηζηνξηθέο εμειίμεηο ηνπ λεζηνχ. 

χκθσλα κε ζπλήζεηα πνπ εθάξκνζαλ ζ’  νιφθιεξε ηελ απηνθξαηνξία ηνπο, νη Σνχξθνη, 

ζε αληίζεζε κε ηνπο πξνεγνχκελνπο θαηαθηεηέο, ελίζρπζαλ ηελ Κππξηαθή Δθθιεζία θαη 

ηεο παξαρψξεζαλ πξνλφκηα.  ηνλ Αξρηεπίζθνπν θαη ζηνπο Δπηζθφπνπο έδσζαλ ην 

δηθαίσκα λα είλαη πξνζηάηεο ηνπ ιανχ θαη αληηπξφζσπνί ηνπ ζην νπιηάλν. αλ 

απνηέιεζκα ηεο ηνπξθηθήο αλαγλψξηζεο θαη ηνπ ξφινπ πνπ πήξε κέζα ζηελ ππφδνπιε 

θππξηαθή θνηλσλία, ε Δθθιεζία, ηελ επνρή απηή, απέθηεζε αξθεηή δχλακε θαη 

δηαδξακάηηζε ζεκαληηθφ ξφιν, ζαλ ζξεζθεπηηθφο, πνιηηηθφο, νηθνλνκηθφο θαη θνηλσληθφο 

παξάγσλ. 

Οη βαξηνί θφξνη θαη ε κεγάιε εθκεηάιιεπζε ηνπ πιεζπζκνχ απφ ηνπο Σνχξθνπο δηνηθεηέο 

πξνθάιεζαλ επαλεηιεκκέλεο εμεγέξζεηο ηνπ θππξηαθνχ ιανχ ελαληίνλ ηεο νζσκαληθήο 

εμνπζίαο.  Μαδί κε ηνπο Υξηζηηαλνχο πνιιέο θνξέο μεζεθψλνληαλ θαη νη Μνπζνπικάλνη 

θάηνηθνη ηνπ λεζηνχ, ζχκαηα θη απηνί ηεο ίδηαο θαηαπίεζεο. Υαξαθηεξηζηηθή πεξίπησζε 

είλαη ηα γεγνλφηα ηνπ 1764, φηαλ Υξηζηηαλνί θαη Μνπζνπικάλνη, θάησ απφ ηελ εγεζία 

ηνπ Σνχξθνπ Σδει Οζκάλ, αξλήζεθαλ λα πιεξψζνπλ ηνπο θφξνπο θαη μεζεθψζεθαλ 

ελαληίνλ ηεο ηνπξθηθήο δηνίθεζεο. Ο ζνπιηάλνο ζε ηέηνηεο πεξηπηψζεηο έζηειιε ζηξαηφ 

πνπ θαηέπληγε κε ζθιεξφηεηα ηηο εμεγέξζεηο. 

χκθσλα κε κηα άιιε επίζεο ζπλήζεηα ηεο Οζσκαληθήο Απηνθξαηνξίαο, απέθηεζε ζηελ 

Κχπξν εμνπζία θαη δχλακε αθφκα έλαο Υξηζηηαλφο αμησκαηνχρνο, ν Γξαγνκάλνο.  Απηφο 

εθιεγφηαλ απφ ηνπο επηζθφπνπο θαη ήηαλ επίηξνπνο ηνπ ιανχ κε δηνηθεηηθή θαη 

νηθνλνκηθή εμνπζία. εκαληηθφηεξνο απφ ηνπο Κχπξηνπο δξαγνκάλνπο αλαδείρζεθε ν 

Υαηδεγεσξγάθεο Κνξλέζηνο.  Σν αξρνληηθφ ηνπ ζψδεηαη ζηελ παιηά Λεπθσζία, θνληά 

ζηελ Αξρηεπηζθνπή θαη απνηειεί ζεκαληηθφ κλεκείν ηεο επνρήο απηήο.  εκαληηθνί 

παξάγνληεο ζηηο θνηλφηεηεο ηνπ λεζηνχ ήηαλ νη πξνχρνληεο, πνπ απέθηεζαλ εγεηηθφ ξφιν 

κέζα ζηα πιαίζηα ηεο πεξηνξηζκέλεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο πνπ ιεηηνπξγνχζε ζηα ρξφληα 

ηεο Σνπξθνθξαηίαο. 

Σν 1821 έγηλε ζηελ Διιάδα ε επαλάζηαζε ελαληίνλ ηεο νζσκαληθήο θπξηαξρίαο.  Ο 

θππξηαθφο ιαφο δελ είρε θακηά δπλαηφηεηα ζπκκεηνρήο ζηνλ έλνπιν αγψλα, εμαηηίαο 

θπξίσο, ηεο γεσγξαθηθήο ηεο ζέζεο.  Χζηφζν, νη ηνπξθηθέο αξρέο έθαλαλ ζθιεξνχο 

δησγκνχο ελαληίνλ ηνπ ρξηζηηαληθνχ πιεζπζκνχ θη έλαο ζεκαληηθφο αξηζκφο εγεηηθψλ 

παξαγφλησλ θαη εθθιεζηαζηηθψλ αμησκαηνχρσλ εθηειέζηεθαλ. Σν πξψην ζέκα ησλ 

δησγκψλ ήηαλ ν Αξρηεπίζθνπνο Κππξηαλφο, πνπ ηηκήζεθε απφ ηνλ θππξηαθφ ιαφ ζαλ 

εζλνκάξηπξαο. 

Έλα απφ ηα ηειεπηαία αμηνζεκείσηα γεγνλφηα ηεο Σνπξθνθξαηίαο ήηαλ ε εμέγεξζε ην 

1833 ζηε Λάξλαθα κε αηηία πάιη ηε θνξνινγηθή θαηαπίεζε.  ηα γεγνλφηα απηά, πνπ 
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ζπκκεηέρνπλ  Έιιελεο θαη Σνχξθνη, μερσξίδεη ε εξσηθή κνξθή ηνπ αξρεγνχ ησλ 

επαλαζηαηψλ, Νηθφια Θεζέα. 

ηε δηάξθεηα ηνπ 19νπ αη. νη νπιηάλνη δηαθήξπμαλ ηελ  εθαξκνγή νξηζκέλσλ 

δεκνθξαηηθψλ αξρψλ ζηε δηαθπβέξλεζε ηεο απηνθξαηνξίαο ηνπο. Πνιχ ιίγα φκσο 

κπφξεζαλ λα πξαγκαηνπνηήζνπλ εμαηηίαο ηεο αληίδξαζεο ησλ ζπληεξεηηθψλ παξαγφλησλ. 

Σέινο, ην 1878, ζην ζπλέδξην ηνπ Βεξνιίλνπ, χζηεξα απφ παξαζθεληαθέο 

δηαπξαγκαηεχζεηο θαη πηέζεηο ησλ Άγγισλ, ε Σνπξθία παξαρψξεζε ηελ Κχπξν ζηε 

Μεγάιε Βξεηηαλία.  Οη Σνχξθνη έθπγαλ εηξεληθά θαη ηε δηαθπβέξλεζε ηεο Κχπξνπ 

αλέιαβαλ νη Άγγινη. 

Αγγινθξαηέα 

ηα πξψηα ρξφληα ηεο θπξηαξρίαο ηνπο νη Άγγινη πιήξσλαλ ελνίθην ζηελ Σνπξθία γηα ηελ 

Κχπξν.  Σα ρξήκαηα απηά εηζέπξαηηαλ απφ ηνπο Κππξίνπο κε θνξνινγία.  Απφ ην 1914, 

φηαλ ε Σνπξθία κπήθε ζηνλ πφιεκν κε ην κέξνο ηεο Γεξκαλίαο, ε Αγγιία θήξπμε άθπξεο 

ηηο ζπκθσλίεο.  Με ηε ζπλζήθε ηεο Λσδάλλεο (1923) , ε Σνπξθία αλαγλψξηζε ηελ 

πξνζάξηεζε ηεο Κχπξνπ ζηελ Αγγιία.  Σν 1925 ε Κχπξνο αλαθεξχρζεθε απνηθία ηνπ 

αγγιηθνχ ζηέκκαηνο. 

Οη Κχπξηνη δέρηεθαλ κε ραξά ηνπο Άγγινπο, γηαηί πίζηεπαλ φηη σο ρξηζηηαληθή θαη 

δεκνθξαηηθή ρψξα ε Αγγιία ζα ηνπο θπβεξλνχζε θαιχηεξα.  Πίζηεπαλ αθφκα φηη ε 

Αγγιία ζα παξαρσξνχζε ηελ Κχπξν ζηελ Διιάδα, ζχκθσλα κε ηηο επηζπκίεο ησλ 

Κππξίσλ.  Ο εζληθηζκφο είρε αξρίζεη λα αλαπηχζζεηαη ζηελ Κχπξν απφ ηνλ ηειεπηαίν 

αηψλα ηεο Σνπξθνθξαηίαο θαη θπξηφηεξνο ζηφρνο ζηηο εζληθέο βιέςεηο ησλ Κππξίσλ ήηαλ 

λα ελσζεί ε Κχπξνο κε ην ειιεληθφ θξάηνο. 

Σν 1882 νη Άγγινη παξαρψξεζαλ ζηνπο Κππξίνπο ζχληαγκα.  χκθσλα κ’  απηφ νη 

Κχπξηνη, ρσξηζηά  Έιιελεο θαη Σνχξθνη, κπνξνχζαλ λα παίξλνπλ κέξνο ζηε λνκνζεηηθή 

εμνπζία.  ηελ πξαγκαηηθφηεηα, φκσο, νη Άγγινη  επέβαιιαλ πάληνηε ηε ζέιεζή ηνπο. 

ηελ πνιηηηθή ηνπο απηή έπαηξλαλ ηνπο Σνχξθνπο αληηπξνζψπνπο κε ην κέξνο ηνπο, 

δεκηνπξγψληαο έηζη απφ ηελ αξρή δηαρσξηζηηθέο ηάζεηο αλάκεζα ζηνπο αληηπξνζψπνπο 

ησλ δχν θνηλνηήησλ. 

Οη ζρέζεηο Διιελνθππξίσλ θαη Αγγιηθήο θπβέξλεζεο πνιχ ζπρλά έθηαλαλ ζε έληαζε.  

Κχξηα αηηία πξνζηξηβψλ ήηαλ ε ζπλερήο αξλεηηθή ζηάζε ησλ Άγγισλ ζην αίηεκα ησλ 

Κππξίσλ γηα παξαρψξεζε πξαγκαηηθψλ δεκνθξαηηθψλ δηθαησκάησλ θαη γηα 

πξαγκαηνπνίεζε ηεο εζληθήο επηδίσμεο ησλ Κππξίσλ λα ελσζνχλ κε ηελ Διιάδα.  Οη 

Άγγινη δηεπθνιχλνληαλ ζηελ αξλεηηθή ηνπο ζηάζε γηα ην ζέκα ηεο έλσζεο, απφ ηελ 

εμίζνπ αξλεηηθή ζηάζε ηεο ηνπξθνθππξηαθήο εγεζίαο. 

Ζ Δθθιεζία εμαθνινπζνχζε λα παίδεη εγεηηθφ ξφιν, πξνπαληφο ζηα εζληθά δεηήκαηα.  

Πξνο ηελ Διιάδα ήηαλ πξνζαλαηνιηζκέλε θαη ε Μέζε Δθπαίδεπζε, πνπ θξάηεζε ηελ 

αλεμαξηεζία ηεο απφ ηελ αγγιηθή θπβέξλεζε. 
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Ζ πξψηε εμέγεξζε ησλ Κππξίσλ ελαληίνλ ηεο Αγγιίαο έγηλε ην 1931.  Βαζηθέο αηηίεο ήηαλ 

ε θηψρεηα θαη ε δπζηπρία ησλ Κππξίσλ εμαηηίαο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο θαη ηεο βαξηάο 

θνξνινγίαο, καδί κε ηελ απνγνήηεπζε θαη αγαλάθηεζε πνπ πξνθαινχζε ζην ιαφ ε 

αξλεηηθή ζηάζε ηεο Αγγιίαο ζηηο ζπληαγκαηηθέο θαη εζληθέο δηεθδηθήζεηο ηνπο.  Οη 

Άγγινη θαηέπλημαλ ηελ επαλάζηαζε θαη επέβαιαλ ζηνλ θππξηαθφ ιαφ βαξηά θαηαπηεζηηθά 

κέηξα. 

Αξθεηνί σζηφζν Κχπξηνη εζεινληέο πνιέκεζαλ ζηνλ αγγιηθφ ζηξαηφ ζηε δηάξθεηα ηνπ β΄ 

παγθνζκίνπ πνιέκνπ. 

αλ πινπνίεζε ησλ ππνζρέζεψλ ηνπο πξνο ηνπο ιανχο, νη Άγγινη έθαλαλ ην 1948 

πξνηάζεηο ζηνπο Κππξίνπο γηα ζπληαγκαηηθέο ειεπζεξίεο θαη πεξηνξηζκέλε 

απηνθπβέξλεζε.  Ζ εγεζία ηνπ θππξηαθνχ ιανχ δε βξήθε ηθαλνπνηεηηθέο ηηο πξνηάζεηο 

απηέο θαη ηηο απέξξηςε. 

Καηλνχξγηνο παξάγνληαο ζηελ πνιηηηθή δσή ηνπ ηφπν είρε παξνπζηαζηεί ηελ επνρή απηή 

ην θνκκνπληζηηθφ θφκκα, πνπ αλαπηχρζεθε παξάιιεια κε ηελ ίδξπζε θαη ηε δηνξγάλσζε 

ησλ εξγαηηθψλ ζπλδηθάησλ.  Σν θφκκα βξηζθφηαλ ζε αληηπαξάζεζε κε ηηο δεμηέο δπλάκεηο 

πνπ ζπζπεηξψλνληαλ γχξσ απφ ηελ Δθθιεζία. 

Σν 1950 ε Δθθιεζία δηνξγάλσζε δεκνςήθηζκα, φπνπ ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ηνπ 

θππξηαθνχ ιανχ ςήθηζε γηα ηελ έλσζε.  Απφ ηε ρξνληά απηή Αξρηεπίζθνπνο Κχπξνπ 

έγηλε ν Μαθάξηνο Γ’,  πνπ επξφθεηην λα αλαδεηρζεί ζαλ ε θπξηφηεξε πνιηηηθή 

πξνζσπηθφηεηα ζην λεζί. 

Ζ Διιάδα, πνπ άξρηζε πηα λα παίξλεη ελεξγφηεξν ξφιν ζηηο θππξηαθέο ππνζέζεηο, 

θαηέθπγε ην 1954 ζηνλ ΟΖΔ  θαη δήηεζε ηελ απηνδηάζεζε ηεο Κχπξνπ. Ζ πξψηε ζέζε 

πνπ πήξε ν δηεζλήο νξγαληζκφο ήηαλ αξλεηηθή. 

Σν 1955 νη Κχπξηνη, πηζηεχνληαο φηη δελ κπνξνχζαλ κε εηξεληθά κέζα λα 

πξαγκαηνπνηήζνπλ ηνπο εζληθνχο ηνπο πφζνπο θαη αθνινπζψληαο ην παξάδεηγκα άιισλ 

αληηαπνηθηαθψλ θηλεκάησλ, νξγάλσζαλ έλνπιν αγψλα ελαληίνλ ηεο Αγγιίαο.  Πνιηηηθφο 

αξρεγφο ήηαλ ν Μαθάξηνο, ζηξαηησηηθφο αξρεγφο ν Γεψξγηνο Γξίβαο.  ηελ επαλάζηαζε 

απηή πήξαλ κέξνο κφλν Διιελνθχπξηνη αγσληζηέο.  Οη Σνπξθνθχπξηνη δελ πήξαλ κέξνο, 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ φκσο απφ ηνπο Άγγινπο ελαληίνλ ησλ Διιελνθππξίσλ. εκεηψζεθαλ 

ηφηε θαη νη πξψηεο δηαθνηλνηηθέο ζπγθξνχζεηο. 

ηε δηάξθεηα ηνπ αληηαπνηθηαθνχ αγψλα ε αγγιηθή πνιηηηθή πέηπρε λα αλακείμεη ηελ 

Σνπξθία ζαλ "ελδηαθεξφκελν κέξνο" θαη ηαπηφρξνλα λα θιείζεη ην θππξηαθφ πξφβιεκα 

κέζα ζε ζηελά λαηντθά πιαίζηα, πεξηνξίδνληάο ην ζαλ δηαθνξά κεηαμχ Σνπξθίαο, Διιάδαο 

θαη Αγγιίαο. 

Σν 1959 ε Σνπξθία, ε Διιάδα θαη ε Αγγιία έθιεηζαλ ηε ζπκθσλία ηεο Επξίρεο θαη ζηε 

ζπλέρεηα ηε ζπκθσλία ηνπ Λνλδίλνπ, φπνπ θάιεζαλ θαη εθπξνζψπνπο ησλ Κππξίσλ λα 

πάξνπλ κέξνο.  Με ηελ ππνγξαθή ησλ ζπκθσληψλ απηψλ έιεμε ν αληηαπνηθηαθφο αγψλαο 

θαη ηδξχζεθε ην θππξηαθφ θξάηνο. 
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Σν λέν θξάηνο έκπαηλε θάησ απφ ηελ επίβιεςε ησλ ηξηψλ εγγπεηξηψλ δπλάκεσλ.  Ζ 

Αγγιία θξαηνχζε ζηελ Κχπξν δπν θπξίαξρεο ζηξαηησηηθέο βάζεηο θαη νη δπν άιιεο ρψξεο 

έθεξαλ ζηξαηησηηθή δχλακε, ηελ Διιεληθή Γχλακε Κχπξνπ θαη ηελ Σνπξθηθή. 

 

1.4.   ΤΓΥΡΟΝΖ ΔΠΟΥΖ 

 

Ζ Κππξηαθά Γεκνθξαηέα   

Ζ αλεμάξηεηε δσή ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο άξρηζε ζηηο 16 Απγνχζηνπ 1960.  Όζηεξα 

απφ ηφζνπο αηψλεο μέλεο δηαθπβέξλεζεο θαη θαηαθηεηψλ, γηα πξψηε θνξά νη Κχπξηνη 

είραλ ηε δηθή ηνπο εμνπζία.  Πξψηνο Πξφεδξνο ηεο Κχπξνπ εμειέγε ν Αξρηεπίζθνπνο 

Μαθάξηνο. 

Σν πνιίηεπκα, φπσο θαζνξίζηεθε απφ ην ζχληαγκα ηεο Επξίρεο, είλαη πξνεδξηθή 

δεκνθξαηία, κε Πξφεδξν Διιελνθχπξην θαη Αληηπξφεδξν Σνπξθνθχπξην. Σνπο 

Διιελνθχπξηνπο ππνπξγνχο δηνξίδεη ν Πξφεδξνο θαη ηνπο Σνπξθνθχπξηνπο ν 

Αληηπξφεδξνο.  ’  φινπο ηνπο ηνκείο ηεο θπβέξλεζεο θαη ησλ δεκφζησλ ππεξεζηψλ νη 

Διιελνθχπξηνη θαη νη Σνπξθνθχπξηνη αλαγλσξίδνληαη φρη γεληθά ζαλ πνιίηεο ηεο 

Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο, αιιά πξψηα ζαλ κέιε ησλ αληηζηνίρσλ θνηλνηήησλ θαη κ’  απηή 

ηελ ηδηφηεηα έρνπλ ηα πνιηηηθά θαη ζπληαγκαηηθά ηνπο δηθαηψκαηα. Απηφ ην 

ραξαθηεξηζηηθφ εκπφδηζε ην ζχληαγκα λα απνηειέζεη ην ελνπνηεηηθφ ζχκβνιν αλάκεζα 

ζηηο δχν θνηλφηεηεο θαη πξνθάιεζε ζπληαγκαηηθά αδηέμνδα.  

αλ απνηέιεζκα ηεο θξίζεο πνπ δεκηνπξγήζεθε ζηηο ζρέζεηο ησλ δχν θνηλνηήησλ απφ ηνλ 

θαηξφ ηνπ αληηαπνηθηαθνχ αγψλα θαη ζηα πξψηα ρξφληα ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο, 

μέζπαζαλ ην ηέινο ηνπ 1963 δηαθνηλνηηθέο ζπγθξνχζεηο κε ζχκαηα θη απφ ηηο δχν 

πιεπξέο.  Σα γεγνλφηα απηά είραλ ζιηβεξά επαθφινπζα γηα ηελ σο ηφηε ζπκβίσζε ησλ δχν 

θνηλνηήησλ.  ε νξηζκέλεο πεξηνρέο ηνπ λεζηνχ νη Σνπξθνθχπξηνη δεκηνχξγεζαλ 

ρσξηζηνχο ζχιαθεο θαη φζνη απ’  απηνχο ήηαλ κέιε ηεο θπβέξλεζεο ή ηεο δεκφζηαο 

ππεξεζίαο απνρψξεζαλ. 

Ζ ηνπξθνθππξηαθή εγεζία θαιιηέξγεζε ην θπζηθφ θαη ςπρνινγηθφ δηαρσξηζκφ.  Ζ 

Σνπξθία απείιεζε κε πφιεκν θαη ν ΟΖΔ έζηεηιε ζηελ Κχπξν εηξελεπηηθή δχλακε, ελψ 

παξάιιεια ν δηεζλήο νξγαληζκφο  εγθαηλίαζε κεζνιαβεηηθέο πξνζπάζεηεο θαη ζπλνκηιίεο 

αλάκεζα ζηηο δχν θνηλφηεηεο. 

Σελ ηχρε ηεο Κχπξνπ επηβάξπλε ε επηβνιή δηθηαηνξίαο ζηελ Διιάδα ηνλ Απξίιε ηνπ 

1967.  ηα ρξφληα 1967-1974 ε ειιεληθή ρνχληα θαηάθεξε λα δηεηζδχζεη ζηελ Κχπξν 

ζηξαηησηηθά θαη πνιηηηθά.  ηελ πξνζπάζεηά ηνπο απηή νη Έιιελεο ρνπληηθνί είραλ ηε 

ζπλεξγαζία ληφπησλ εμηξεκηζηηθψλ ζηνηρείσλ, πνπ δηνξγάλσζαλ ηελ ηξνκνθξαηηθή 

νξγάλσζε ΔΟΚΑ  Β’  κε αξρεγφ ην Γξίβα. 
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Ζ αληηπνιίηεπζε ελαληίνλ ηεο θπβέξλεζεο Μαθαξίνπ πήξε ην ραξαθηήξα ζπλσκνηηθψλ 

ελεξγεηψλ θαη έλνπιεο δξάζεο. ηφρνο ηνπο ήηαλ ε αλαηξνπή ηνπ Μαθαξίνπ θαη θαη’  

επέθηαζε ηεο Κππξηαθήο δεκνθξαηίαο. 

ηηο 15 Ηνπιίνπ 1974,  ε Διιεληθή ρνχληα καδί κε ηελ ΔΟΚΑ Β’,  έθαλαλ πξαμηθφπεκα 

ελαληίνλ ηεο Κππξηαθήο Κπβέξλεζεο. Μεηά απφ αηκαηεξέο ζπγθξνχζεηο κε ηηο 

αληηζηαζηαθέο δπλάκεηο, νη πξαμηθνπεκαηίεο επέβαιαλ ηελ εμνπζία ηνπο.  Απέηπραλ φκσο 

λα δνινθνλήζνπλ ηνλ Πξφεδξν Μαθάξην, πνπ δηέθπγε ζην εμσηεξηθφ. 

Ζ Σνπξθία βξίζθνληαο ηελ επθαηξία πνπ απφ θαηξφ αλέκελε, εηζέβαιε ζηελ Κχπξν κε 

πξφθαζε ηελ απνθαηάζηαζε ηεο ζπληαγκαηηθήο ηάμεο. Δμαηηίαο ηνπ πξαμηθνπήκαηνο ε 

άκπλα ηεο Κχπξνπ ήηαλ εληειψο απνδηνξγαλσκέλε θαη ν ηνπξθηθφο ζηξαηφο κπφξεζε, 

ρσξίο πνιιέο δπζθνιίεο, λα απνβηβαζηεί ζηελ αθηή ηεο Κεξχλεηαο, 20 Ηνπιίνπ 1974. 

Μέζα ζε ιίγεο κέξεο νη Σνχξθνη θαηέιαβαλ έλα ζεκαληηθφ κέξνο ηεο επαξρίαο Κεξχλεηαο. 

Έδεημαλ έηζη ηνλ πξαγκαηηθφ ραξαρηήξα ηεο επίζεζεο ηνπο σο εηζβνιήο θαη θαηνρήο ηεο 

Κχπξνπ, πνπ ζπλερίζηεθε, παξφιν πνπ ε ζπληαγκαηηθή ηάμε ζχληνκα απνθαηαζηάζεθε.  

αλ απνηέιεζκα ησλ γεγνλφησλ ηεο εηζβνιήο ε ρνχληα έραζε ηελ εμνπζία ζηελ Διιάδα 

θαη ζηελ Κχπξν νη πξαμηθνπεκαηίεο απνρψξεζαλ. 

Οη Σνχξθνη επαλέιαβαλ ηελ επίζεζή ηνπο ζηηο 14 Απγνχζηνπ 1974 θαη δε ζηακάηεζαλ 

παξά κφλν αθνχ ζπκπιήξσζαλ ηελ θαηνρή 37% ηνπ θππξηαθνχ εδάθνπο.  Δθηφο απφ ηελ 

επαξρία Κεξχλεηαο θαηέιαβαλ ηελ πεξηνρή Ξεξνχ - Μφξθνπ, ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο 

επαξρίαο Ακκνρψζηνπ θη έλα κηθξφ ηκήκα ηεο επαξρίαο Λάξλαθαο. 

Απνηέιεζκα ηνπ πνιέκνπ θαη ηεο θαηνρήο ήηαλ ε πξνζθπγνπνίεζε 200.000 

Διιελνθππξίσλ, πνπ θαηέθπγαλ ζηηο ειεχζεξεο πεξηνρέο ηνπ λεζηνχ. Πάλσ απφ 4.000 

Κχπξηνη ήηαλ λεθξνί, γχξσ ζηηο 2.000 αγλννχκελνη θαη 17.000 εγθισβηζκέλνη, θπξίσο 

ζηελ πεξηνρή Καξπαζίαο.  Οη απψιεηεο ήηαλ ηεξάζηηεο θαη ν θππξηαθφο ιαφο βπζίζηεθε 

ζε απεξίγξαπην πφλν θαη θαηαζηξνθή. Ζ γξακκή θαηνρήο, γξακκή Αηηίια φπσο 

νλνκάζηεθε απφ ηνπο Σνχξθνπο, κνίξαζε ην λεζί ζε βφξεην θαη λφηην. Απνηέιεζε 

αδηαπέξαζην δηαρσξηζηηθφ ζχλνξν αλάκεζα ζηνπο Διιελνθππξίνπο ηνπ λφηνπ θαη ηνπο 

Σνπξθνθππξίνπο, ηνπο νπνίνπο ε Σνπξθία θξφληηζε λα ζπγθεληξψζεη θαη λα 

εγθαηαζηήζεη ζην βφξεην θαηερφκελν ηκήκα.  Ο Μαθάξηνο επαλήιζε σο Πξφεδξνο ηεο 

Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο θαη παξέκεηλε ζην αμίσκα απηφ σο ην ζάλαηφ ηνπ (1977). 

Ο Κππξηαθφο ιαφο, δψληαο ζήκεξα ηελ πην θξίζηκε πεξίνδν ηεο Ηζηνξίαο ηνπ, αγσλίδεηαη 

γηα λα επηβηψζεη ζηνλ ηφπν απηφ πνπ έδεζαλ νη πξφγνλνί ηνπ απφ ρηιηάδεο ρξφληα. 
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ν
  Κ Δ Φ Α Λ Α Η Ο

 
: Ζ ΚΤΠΡΟ Χ ΣΟΤΡΗΣΗΚΟ ΠΡΟΟΡΗΜΟ 

 

2.1 ΣΟ ΚΤΠΡΗΑΚΟ ΣΟΤΡΗΣΗΚΟ ΠΡΟΨΟΝ 

 

Σνπξηζκφο ζηελ Κχπξν 

Καιψο ήιζαηε ζηελ Κχπξν, ζην νιφρξνλα ειηφινπζην λεζί ησλ ζξχισλ, ηεο αγάπεο θαη 

ηνπ νλείξνπ. Σφπνο κε ηζηνξία 10.000 ρξφλσλ, θαηλφκελν θπζηθήο νκνξθηάο θαη 

γεσζηξαηεγηθήο ζεκαζίαο. Ζ Κχπξνο έρεη δεη πνιηηηζκνχο λα έξρνληαη θαη λα θεχγνπλ 

θαη δηεθδηθήζεθε απφ ηζηνξηθέο πξνζσπηθφηεηεο φπσο ν Μέγαο Αιέμαλδξνο θαη ε 

Κιενπάηξα. Ζ Αθξνδίηε, ζεά ηεο νκνξθηάο θαη ηνπ έξσηα έθαλε ηελ Κχπξν ζπίηη ηεο θαη 

ηελ θαζηέξσζε απφ ηα αξραία ρξφληα σο ζεκείν πξνζέιθπζεο μέλσλ ηαμηδησηψλ.  

 

ήκεξα ε Κχπξνο είλαη κηα ζχγρξνλε ρψξα ζηελ νπνία αβίαζηα παληξεχνληαη ν 

Δπξσπατθφο πνιηηηζκφο κε ηε καγεία ηεο ηζηνξηθήο θαη αξραηνινγηθήο κλήκεο. ηελ 

Κχπξν ζα αλαθαιχςεηε ηνλ νινθιεξσκέλν ηνπξηζηηθφ πξννξηζκφ, ηε ζχγρξνλε 

ηνπξηζηηθή ππνδνκή, ηηο ζαγελεπηηθέο παξαιίεο, ηηο εχνζκεο θαηάζπαξηεο κε ακπειψλεο 

θαη ειαηψλεο βνπλνπιαγηέο θαη ηηο θαηάθπηεο κε εζπεξηδνεηδή πεδηάδεο. Γξαθηθά 

πεηξφθηηζηα ρσξηνπδάθηα φπνπ ην γιπθφ θξαζί θαη ε δηβαλία θπινχλ ειεχζεξα κε ηελ 

θνπβεληνχια ζην ρσξηάηηθν θαθελείν. Έλαο αλέκεινο ηφπνο φπνπ ε δηαρξνληθή θαινζχλε 

ηνπ ιανχ είλαη θαη ζηηο κέξεο καο αηζζεηή θαη ρεηξνπηαζηή. Ζ επίζεκε απηή ηζηνζειίδα 

ηνπ Κππξηαθνχ Οξγαληζκνχ Σνπξηζκνχ έρεη ζρεδηαζηεί γηα λα είλαη ε ειεθηξνληθή 

είζνδνο ζαο ζηε γαιήληα νκνξθηά ηεο Κχπξνπ ζε φιεο ηεο ηηο δηαζηάζεηο. Πεξάζηε ινηπφλ 

γηα λα δείηε κε θάζε ιεπηνκέξεηα έλα λεζί πνπ είλαη εμσηηθφ φζν ην θαληαδφζαζηε - θαη 

πην πξνζηηφ απφ φηη ίζσο λνκίδαηε. 

 

Ζ Μπζηεξηαθά Γνεηεέα ηεο Κχπξνπ 

Λέγεηαη φηη ην ίδην ην φλνκα ηεο Κχπξνπ ηξεκνθέγγεη κε κηα αξρέγνλε κπζηεξηαθή 

γνεηεία. ήκεξα, ε ηζηνξία θαη ν εδνληζκφο ζπλππάξρνπλ αξκνληθά ζην λεζί. Δθπιεθηηθά 

μελνδνρεία πέληε αζηέξσλ ζε απφζηαζε αλαπλνήο απφ ηα θαιά δηαηεξεκέλα ειιεληθά θαη 

ξσκατθά εξείπηα πξνζθέξνπλ φιεο ηηο αλέζεηο πνπ ζα κπνξνχζε λα αλακέλεη ν ζχγρξνλνο 

ηαμηδηψηεο, θαη θάηη παξαπάλσ! Απφ νλεηξεκέλεο πηζίλεο, θήπνπο θαη παξαιίεο κέρξη ηελ 

ηειεπηαία ιέμε ζε θέληξα ζαιαζζνζεξαπείαο. Μηα απφ ηηο πην εληππσζηαθέο 

αξραηνινγηθέο ηνπνζεζίεο, ε αξραία πφιε-βαζίιεην ηνπ Κνπξίνπ δεζπφδεη ζε κηα 

αηέιεησηε έθηαζε απφ παξαιίεο κε θφλην ηελ αζηξαθηεξή γαιάδηα ζάιαζζα. ε 

νιφθιεξε ηελ ειηνθίιεηε αθηνγξακκή ηνπ λεζηνχ, απφ ηελ Αγία Νάπα ζηα αλαηνιηθά 

κέρξη ηελ Πάθν ζηα δπηηθά, ζχγρξνλεο μελνδνρεηαθέο κνλάδεο ελαιιάζζνληαη κε 

ηνπνζεζίεο απείξαρηεο εδψ θαη ρηιηεηίεο. 
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ΘεΫο ηνπ Έξσηα θαη ΗεξΪ ΒνπλΪ 

ε νιφθιεξε ηελ πνξεία απφ ηε Λεκεζφ κέρξη ηελ Πάθν, ν δξφκνο αλνίγεη δηάπιαηα θαη 

θαλεξψλεη λα κεγαιεηψδεο παλφξακα φπνπ θαηάιεπθα βξάρηα ζηέθνληαη θξνπξνί πάλσ 

απφ κηα εθζακβσηηθή γαιαδνπξάζηλε ζάιαζζα. Δδψ νη ιάηξεηο ηνπ ήιηνπ θάλνπλ κηα 

απαξαίηεηε παξάθακςε γηα λα απνιαχζνπλ ην γεχκα ηνπο ζην χπαηζξν θαη λα θάλνπλ κηα 

βνπηηά πιάη ζηελ Πέηξα ηνπ Ρσκηνχ, έλα ηεξάζηην βξάρν ζην ζεκείν φπνπ, ζχκθσλα κε 

ην κχζν, ε ζεά Αθξνδίηε αλαδχζεθε απφ ηνλ αθξφ ηεο ζάιαζζαο. ηελ πεξηνρή ηνπ 

Αθάκα, νη νδνηπφξνη, θνπξαζκέλνη απφ ηελ αλαδήηεζε ηεο πινχζηαο ρισξίδαο ηεο 

πεξηνρήο κπνξνχλ λα δξνζηζηνχλ ζηε ζπειηά φπνπ έινπδε ην θνξκί ηεο ε ζεά ηνπ έξσηα 

κεηά απφ ηηο εξσηηθέο ηεο πεξηπέηεηεο. 

ε θάζε γσληά ηεο Κχπξνπ, ην γλήζην κεζνγεηαθφ ηνπίν δηαηεξεί άζηθηε ηελ επινγία ηεο 

δηαρξνληθήο νκνξθηάο ηεο αξραηφηεηαο. πλαληάκε θάζηξα ησλ ηαπξνθφξσλ 

πιαηζησκέλα απφ ςειά θππαξίζζηα, ειιελνξσκατθά ζέαηξα ιαμεπκέλα κέζα απφ ηα 

βξάρηα θαη βπδαληηλά κνλαζηήξηα ηζνξξνπεκέλα ζηηο άθξεο ησλ βνπλνθνξθψλ. Οη πφιεηο 

ηνπ λεζηνχ δηαηεξνχλ κηα ιεπηή ηζνξξνπία κεηαμχ ηνπ αξραίνπ θαη ηνπ ζχγρξνλνπ. Ζ 

πξσηεχνπζα, Λεπθσζία, είλαη πεξηζηνηρηζκέλε απφ ελεηηθά ηείρε θαη πξνκαρψλεο ζε 

ζρήκα θαξδηάο. ηε Λάξλαθα, φπνπ βξίζθεηαη ην θχξην αεξνδξφκην ηεο Κχπξνπ, 

ζπλαληάκε ηελ Δθθιεζία ηνπ Αγίνπ Λαδάξνπ κε ηελ θξχπηε ηνπ νκψλπκνπ αγίνπ πνπ 

αλάζηεζε ν Υξηζηφο. Κνληά ζην ιηκαλάθη ηεο Πάθνπ πνπ ζθχδεη απφ δσή, ν επηζθέπηεο 

κπνξεί λα δεη ηα ξσκατθά ςεθηδσηά δάπεδα ησλ Οίθσλ ηνπ Αηψλα, ηνπ Αρηιιέα θαη ηνπ 

Γηφλπζνπ, κε ηηο εθπιεθηηθέο θαη ηφζν θαιά δηαηεξεκέλεο ζθελέο απφ ηε κπζνινγία. 

 

Όια ηα ΜΪηηα ζηελ Κχπξν 

Ζ κπζηεξηαθή γνεηεία ηεο Κχπξνπ γελλήζεθε κέζα απφ ηε ζξπιηθή ηεο νκνξθηά αιιά θαη 

κέζα απφ ρηιηεηίεο φπνπ νη δηάθνξεο απηνθξαηνξίεο έδηλαλ κάρε γηα λα θαηαθηήζνπλ ηνλ 

πνιχηηκν απηφ ζηξαηεγηθφ ηφπν. πσο είλαη θπζηθφ, κηα ηφζν ηέιεηα ηνπνζεζία δε ράλεη 

πνηέ ηε γνεηεία θαη ηε ζειθηηθφηεηα ηεο. Κνπξληαζκέλε ζηελ αλαηνιηθή γσληά ηεο 

Μεζνγείνπ ζε έλα πξαγκαηηθφ ζηαπξνδξφκη ηξηψλ επείξσλ, ε Κχπξνο είλαη ην ηξίην ζε 

κέγεζνο λεζί ηεο Μεζνγείνπ θαη κηα ηδαληθή αθεηεξία γηα ηελ αλαθάιπςε άιισλ 

εμσηηθψλ ηνπνζεζηψλ φπσο ηα ειιεληθά λεζηά, ε Αίγππηνο θαη ε Μέζε Αλαηνιή. 

Καζεκεξηλά ζρεδφλ δξνκνιφγηα θξνπαδηεξφπινησλ ζπλδένπλ ηελ Κχπξν κε ηνπο 

πξναλαθεξφκελνπο πξννξηζκνχο. Ζ Κχπξνο βξίζθεηαη ζηελ θαξδηά ηεο παγθφζκηαο 

ζθελήο, αιιά παξφια απηά παξακέλεη έλα κνλαδηθφ θαηαθχγην φπνπ κπνξεί θαλείο λα 

δήζεη κηα ππέξνρε θαη γιπθηά κνλαμηά. 

 

Ζ αθζνλία ηνπ ραιθνχ ζηνπο αξραίνπο ρξφλνπο έδσζε ζηε κηθξή Κχπξν ηε ζέζε ηεο ζηνλ 

παγθφζκην ράξηε θαη ηεο ράξηζε ην φλνκα ηεο. ηελ Όζηεξε Δπνρή ηνπ Υαιθνχ, νη 

Μπθελαίνη εγθαηαζηάζεθαλ ζην λεζί θαη δεκηνχξγεζαλ εκπνξηθέο δηαζπλδέζεηο κε ηελ 

Αίγππην θαη ηα λεζηά ηνπ Αηγαίνπ. Σφηε ήηαλ πνπ άλζεζε θαη ε ηέρλε ηεο θεξακηθήο. 

Καζψο πεξλνχζαλ νη αηψλεο, ην λεζί θαηάθηεζαλ δηαδνρηθά νη Πέξζεο, νη Αζζχξηνη, νη 
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Αηγχπηηνη θαη νη Ρσκαίνη. ηελ επνρή πνπ νη Ρσκαίνη θπβεξλνχζαλ ηελ Κχπξν, ν Μάξθνο 

Αληψληνο, καγεκέλνο απφ ηα γιπθά θξαζηά πνπ γεχηεθε ζην λεζί, ην έθαλε δψξν ζηελ 

εξσκέλε ηνπ, ηε ζξπιηθή Κιενπάηξα. Μεηά απφ πνιιά ρξφληα βπδαληηλήο θπξηαξρίαο, ε 

Δπξψπε έζηξεςε ην βιέκκα ηεο πξνο ηελ Κχπξν κε ηηο ηαπξνθνξίεο. Σν 1191 κηα 

θνβεξή θαηαηγίδα αλάγθαζε ην Ρηράξδν ην Λενληφθαξδν λα μεκπαξθάξεη ζην ιηκάλη ηεο 

Λεκεζνχ. Καηέθηεζε ην λεζί θαη ην έθαλε δηθφ ηνπ. 

Ζ ζεκαία ησλ Δλεηψλ θπκάηηδε πάλσ απφ ηελ Κχπξν απφ ην 1489 κέρξη ηελ θαηάθηεζε 

ηνπ λεζηνχ απφ ηνπο Οζσκαλνχο ην 1571. Ζ πεξίνδνο ηεο Σνπξθνθξαηίαο έιεμε ην 1878 

φηαλ ε Κχπξνο έγηλε απνηθία ηεο Βξεηαληθήο Απηνθξαηνξίαο. Παξά ηελ ηαξαρψδε 

ηζηνξία ηεο,( κπνξεί θαη ιφγσ απηήο) , νη Κχπξηνη είλαη ιαφο κε κεγάιε αληνρή θαη 

ζζέλνο. Γηαηήξεζαλ πάληα ηνλ μερσξηζηφ ραξαθηήξα ηνπ πνιηηηζκνχ ηνπο, πνπ δηαθέξεη 

αθφκα θαη απφ απηφλ ησλ πην ζηελψλ ζπγγελψλ ηνπο, ησλ Διιήλσλ. Ζ αλεμάξηεηε 

Κππξηαθή Γεκνθξαηία ηδξχζεθε ην 1960 θαη ζήκεξα είλαη πιήξεο κέινο ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο.  

 

Ο θάζε επηζθέπηεο ζηελ Κχπξν, ν αλεμάξηεηνο ηαμηδηψηεο, ηα δεπγάξηα ζην κήλα ηνπ 

κέιηηνο, ν ιάηξεο ηεο αξραηνινγίαο θαη ν θίινο ηεο θχζεο, αλαθαιχπηεη ηηο ακέηξεηεο 

εθπιήμεηο θαη ελδηαθέξνληα πνπ θξχβεη ην λεζί. Οη ιάηξεηο ηεο γαζηξνλνκίαο 

απνιακβάλνπλ ην θξεζθφηαην ραινχκη θηηαγκέλν κε αγλά πιηθά θαη ηνπο λνζηηκφηαηνπο 

θππξηαθνχο κεδέδεο πνπ πξνζθέξνπλ έλα ιαρηαξηζηφ ζπλδπαζκφ πιηθψλ ηεο Γχζεο κε 

αξψκαηα ηεο Αλαηνιήο. ζνη επηζθέπηνληαη ην λεζί γηα επαγγεικαηηθνχο ζθνπνχο 

ζαπκάδνπλ ηηο άξηηεο ζπλεδξηαθέο εγθαηαζηάζεηο θαη ηε δεζηή επαγγεικαηηθή 

εμππεξέηεζε ζε πεξηζζφηεξα απφ 64 μελνδνρεία θαη άιια θαηαιχκαηα, θαη, φπσο θαη νη 

νκάδεο θηλήηξσλ, έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα ραξνχλ ηε ζάιαζζα πνπ είλαη κφιηο κηα αλάζα 

καθξηά. ζν γηα ηε ρξπζή ιηαθάδα, ππάξρνπλ πεξηζζφηεξεο απφ 300 εκέξεο ειηνθάλεηαο 

ην ρξφλν.  

 

Κχπξνο: ΚΫληξν γηα ΚξνπαδηΫξεο ζηε ΜΫζε Αλαηνιά 

Πξνηνχ νη ζηξαηηέο ηνπ Μεγάινπ Αιέμαλδξνπ θηλήζνπλ γηα ηηο πεξίθεκεο εθζηξαηείεο 

ηνπο πξνο ηελ Αλαηνιή θαη ηηο κέρξη ηφηε αθαηάθηεηεο ρψξεο, νη ζηφινη ηνπο έθαλαλ 

ζηαζκφ ζηα ιηκάληα ηεο Κχπξνπ γηα αλεθνδηαζκφ θαη εηνηκαζίεο. Ζ ίδηα απηή ζηξαηεγηθή 

ηνπνζεζία, ζην ζηαπξνδξφκη ηξηψλ επείξσλ, Δπξψπε, Αζία θαη Αθξηθή, ε νπνία έθαλε 

ηελ Κχπξν έλα θξίζηκεο ζεκαζίαο ζεκείν αθεηεξίαο γηα ηε δηεπξπλφκελε απηνθξαηνξία 

ηνπ Αιέμαλδξνπ θάλεη θαη ζήκεξα ην λεζί έλα επηζπκεηφ θέληξν γηα κηα πην γαιήληα 

ζαιάζζηα δξαζηεξηφηεηα: ηηο θξνπαδηέξεο. Δίηε πξφθεηηαη γηα θξνπαδηέξα κε αθεηεξία 

ηελ Κχπξν, είηε σο ζηαζκφο ζε θξνπαδηέξα (port of call) ή σο επηινγή πηήζεο κε 

θξνπαδηέξα (fly and cruise), ε Κχπξνο ζήκεξα ζπγθαηαιέγεηαη αλάκεζα ζηνπο 

δεκνθηιέζηεξνπο πξννξηζκνχο θξνπαδηέξσλ ηεο Μεζνγείνπ. 

Ζ ζέζε ηεο Κχπξνπ ζην αλαηνιηθφηεξν ζεκείν ηεο Μεζνγείνπ ηελ θάλεη έλα θπζηθφ 

ζεκείν αθεηεξίαο γηα ηαμίδηα ζηελ εθπιεθηηθά πνηθηιφκνξθε απηή πεξηνρή. ε νιφθιεξε 

ηε δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ αθηνπιντθέο εηαηξείεο κε έδξα ην λεζί κεηαθέξνπλ Κχπξηνπο θαη 
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μέλνπο ζην κεγαιείν ηεο αξραίαο Αηγχπηνπ, ζηα αμηνζέαηα ηνπ Ηζξαήι θαη ηνπ Ληβάλνπ 

θαη, αζθαιψο, ζηα ειιεληθά λεζηά. Κάζε ρξφλν θεχγνπλ γχξσ ζηηο 800 «κίλη 

θξνπαδηέξεο» απηνχ ηνπ είδνπο απφ ην ιηκάλη ηεο Λεκεζνχ, έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα 

ιηκάληα θξνπαδηέξσλ ηεο Μεζνγείνπ, κεηαθέξνληαο πεξίπνπ 250.000 επηβάηεο.  

ΛηκΪλη  Ηζηνξέαο θαη Πνιηηηζκνχ 

Πνιιά δηεζλή θξνπαδηεξφπινηα ρξεζηκνπνηνχλ ηελ Κχπξν σο θχξην ζηαζκφ ζηα δηεζλή 

επξσπατθά θαη κεζνγεηαθά δξνκνιφγηα ηνπο. Κάζε ρξφλν πάλσ απφ 30 απφ ηα θαιχηεξα 

δηεζλή θξνπαδηεξφπινηα πξαγκαηνπνηνχλ πεξηζζφηεξνπο απφ 80 ζηαζκνχο ζηα ιηκάληα 

ηεο Λεκεζνχ θαη ηεο Λάξλαθαο κεηαθέξνληαο άλσ ησλ 100.000 επηβαηψλ νη νπνίνη 

επηζθέπηνληαη ηα ζπνπδαηφηεξα αμηνζέαηα ηεο Κχπξνπ. 

Κνπκαληαξέα 

Κάπνπ ζηα ηέιε ηνπ 12νπ αηψλα, νη Ναΐηεο Ηππφηεο ηνπ Σάγκαηνο ηνπ Αγίνπ Ησάλλε είραλ 

ηελ επζχλε ηεο δηνίθεζεο ηεο επαξρίαο ηεο Λεκεζνχ ζηελ Κχπξν, ζχκθσλα κε ην 

θενπδαξρηθφ ζχζηεκα ηεο επνρήο. Σν δηνηθεηηθφ θέληξν, ε Κνπκαληαξία δειαδή, ηνπ 

Σάγκαηνο ζηεγαδφηαλ ζην Κάζηξν ηνπ Κνινζζίνπ, ζηηο δπηηθέο παξπθέο ηεο Λεκεζνχ. 

Δθεί νη ηππφηεο, παξάιιεια κε ηα δηνηθεηηθά ηνπο θαζήθνληα, επηδφζεθαλ ζε θάηη ζην 

νπνίν είραλ καθξά παξάδνζε θαη ηερλνγλσζία: ζηελ νηλνπνηία. Έβαιαλ ινηπφλ φιε ηνπο 

ηελ γλψζε θαη ηελ ηέρλε κε ζηφρν λα ηειεηνπνηήζνπλ ην γιπθφ θξαζί πνπ απφ ηα αξραία 

ρξφληα παξήγαγε ε πεξηνρή. Έηζη γελλήζεθε ε Commandaria (Κνπκαληαξία γηα ηνπο 

ληφπηνπο), πνπ πήξε ην φλνκά ηεο απφ ηνλ ηφπν φπνπ γελλήζεθε σο ηδέα. 

Ζ Κνπκαληαξία παξάγεηαη απφ ηηο γεγελείο Κππξηαθέο πνηθηιίεο ζηαθπιηνχ Μαχξν θαη 

Ξπληζηέξη. Σν Μαχξν είλαη κία εξπζξή πνηθηιία ρακειήο πνηφηεηαο θαη πςειψλ 

ζηξεκκαηηθψλ απνδφζεσλ, πνπ δίλεη θφθθηλν θξαζί θησρφ ζε ρξψκα θαη αξψκαηα. Σν 

Ξπληζηέξη είλαη κία ιεπθή πνηθηιία πνπ δίλεη ηδηαίηεξα φμηλα ιεπθά θξαζηά, κε έληνλα 

ιεκνλψδε αξψκαηα θαη έληνλε νμχηεηα. 

Ζ Κνπκαληαξία είλαη ην πξψην θαη κνλαδηθφ Κππξηαθφ θξαζί κε Πξνζηαηεπφκελε 

(Διεγρφκελε) Ολνκαζία Πξνέιεπζεο. Παξάγεηαη απφ ακπέιηα πνπ βξίζθνληαη ζηελ 

ζπγθεθξηκέλε θαη ειεγρφκελε δψλε θαιιηέξγεηαο πνπ αλήθεη ζε κία νκάδα 14 ρσξηψλ πνπ 

βξίζθνληαη ζηνπο πξφπνδεο ηνπ ξνπο Σξφνδνο, βφξεηα ηεο Λεκεζνχ. 

Βάζεη ηεο ηνπηθήο λνκνζεζίαο κφλν νη ηέζζεξηο κεγάιεο θαη παιαηφηεξεο νηλνβηνκεραλίεο 

ηεο Κχπξνπ (ΚΔΟ, ΟΓΑΠ, ΔΣΚΟ θαη ΛΟΔΛ) επηηξέπεηαη λα εκθηαιψλνπλ θαη λα 

πσινχλ Κνπκαληαξία, κε βάζε πξψηε χιε πνπ πξνκεζεχνληαη απφ ηνπο ακπεινπξγνχο 

θαη νηλνπνηνχο ηεο δψλεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θξαζηνχ. 

Ο ηξφπνο νηλνπνίεζεο ηεο Κνπκαληαξία  είλαη αξθεηά ζπλεζηζκέλνο ζηνπο επηδφξπηνπο 

νίλνπο. Αθνχ ηξπγεζνχλ, ηα ζηαθχιηα ιηάδνληαη γηα πεξίπνπ κία εβδνκάδα, έηζη ψζηε λα 

αθπδαησζνχλ αξθεηά θαη λα ζπκππθλσζεί ν γιπθφο ρπκφο ηνπο. Ζ δχκσζή ηεο γίλεηαη 
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φπσο θαη ζηα πεξηζζφηεξα θξαζηά, δηαθφπηεηαη φκσο πξψηκα, έηζη ψζηε λα παξακείλνπλ 

αξθεηά ζάθραξα ζην θξαζί, αθνχ πξέπεη λα είλαη γιπθφ. 

Δίλαη γεγνλφο φηη ε Commandaria απνηειεί ην θακάξη ηεο Κππξηαθήο νηλνπνηίαο, 

ζεκαληηθφηαην εμαγσγηθφ θαη ηνπξηζηηθφ πξντφλ, θαη πεγή ακέηξεησλ κχζσλ θαη ζξχισλ 

ηεο Κππξηαθήο ηζηνξίαο. Γηα παξάδεηγκα, κηιψληαο γηα ηελ Commandaria ζηελ Κχπξν 

άθνπζα φηη απφγνλφο ηεο είλαη ην θεκηζκέλν θξαζί Μαδέξα ζηελ Πνξηνγαιία, θαζψο 

επίζεο θαη φηη ν νπιηάλνο ειίκ ν Β’ απνθάζηζε λα θαηαθηήζεη ηελ Κχπξν ηνλ 16ν 

αηψλα κφλν θαη κφλν γηα λα θαηαθηήζεη ην ζεζαπξφ πνπ άθνπγε φινπο λα ραξαθηεξίδνπλ 

ην ”θξαζί ησλ βαζηιηάδσλ”. 

 

2.2 ΔΚΣΑΖ ΚΑΗ ΘΔΖ 

 

Ζ Κχπξνο είλαη ην ηξίην κεγαιχηεξν λεζί ηεο Μεζνγείνπ. Βξίζθεηαη κεηαμχ 34ν 33΄ θαη 

35ν 34΄ βφξεηα ηνπ Ηζεκεξηλνχ θαη κεηαμχ 32ν 16΄θαη 34ν 37΄ αλαηνιηθά ηνπ Γθξήλνπηηο. 

Ζ απφζηαζε ηεο απφ ηελ Σνπξθία είλαη 75 ρκ, απφ ηε πξία 105 ρκ, απφ ηελ Διιάδα 

πεξίπνπ 800 ρκ θαη απφ ηελ Αίγππην 380 ρκ. Σν πιεζηέζηεξν λεζί πξνο ηελ Κχπξν είλαη 

ην Καζηειφξηδν. Ζ Κχπξνο έρεη έθηαζε 9251 ηεη. ρκ, κήθνο 240 ρκ θαη πιάηνο 100 ρκ. Ζ 

έθηαζε ησλ βξεηαληθψλ βάζεσλ είλαη 99 ηεη. κίιηα. Σν πέιαγνο ηεο Κηιηθίαο βξίζθεηαη 

βφξεηα ηεο Κχπξνπ. 

 

2.3 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΓΗΑΗΡΔΖ 

 

Ζ Κχπξνο δηαηξείηαη ζε έμη επαξρίεο: 

 Λεπθσζίαο 

 Ακκνρψζηνπ 

 Πάθνπ 

 Λεκεζνχ 

 Λάξλαθαο 

 Κεξχλεηαο 

 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%80%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%AF%CE%B1_%CE%9B%CE%B5%CF%85%CE%BA%CF%89%CF%83%CE%AF%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%80%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%AF%CE%B1_%CE%91%CE%BC%CE%BC%CF%8C%CF%87%CF%89%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%85
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%80%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%AF%CE%B1_%CE%A0%CE%AC%CF%86%CE%BF%CF%85
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%80%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%AF%CE%B1_%CE%9B%CE%B5%CE%BC%CE%B5%CF%83%CE%BF%CF%8D
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%80%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%AF%CE%B1_%CE%9B%CE%AC%CF%81%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%80%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%AF%CE%B1_%CE%9A%CE%B5%CF%81%CF%8D%CE%BD%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CF%82
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Δπαξρέα Λεπθσζέαο 

Ζ επαξρία Λεπθσζίαο είλαη κηα απφ ηηο 6 επαξρίεο ηεο Κχπξνπ. πλνξεχεη λνηηνδπηηθά κε 

ηελ επαξρία Πάθνπ, λφηηα κε ηελ επαξρία Λεκεζνχ, λνηηναλαηνιηθά κε ηελ επαξρία 

Λάξλαθαο, αλαηνιηθά κε ηελ επαξρία Ακκφρσζηνπ θαη βφξεηα κε ηελ επαξρία Κεξχλεηαο. 

Σκήκα ηεο βξίζθεηαη ζηα θαηερφκελα. Πξσηεχνπζα ηεο επαξρίαο είλαη ε Λεπθσζία.Οη 

δήκνη ηεο επαξρίαο Λεπθσζίαο είλαη νη :    Γήκνο Λεπθσζίαο, Γήκνο ηξνβφινπ, Γήκνο 

Αγίνπ Γνκεηίνπ, Γήκνο Έγθσκεο,Γήκνο Αγιαληδηάο, Γήκνο Λαηζηψλ, Γήκνο 

Λαθαηάκηαο, Γήκνο Μφξθνπ, Γήκνο Κπζξέαο, Γήκνο Ηδαιίνπ. 

Δπαξρέαο Ακκνρψζηνπ 

Ζ επαξρία Ακκφρσζηνπ είλαη κηα απφ ηηο 6 επαξρίεο ηεο Κχπξνπ. πλνξεχεη βνξεηνδπηηθά 

κε ηελ επαξρία Κεξχλεηαο, δπηηθά κε ηελ επαξρία Λεπθσζίαο θαη λνηηνδπηηθά κε ηελ 

επαξρία Λάξλαθαο. Πξσηεχνπζα ηεο επαξρίαο είλαη ε Ακκφρσζηνο. Σν κεγαιχηεξν 

ηκήκα ηεο επαξρίαο βξίζθεηαη ζην θαηερφκελν απφ ηνπο Σνχξθνπο ηκήκα ηνπ λεζηνχ.Οη 

δήκνη ηεο επαξρίαο Ακκφρσζηνπ είλαη νη:Γήκνο Ακκνρψζηνπ,Γήκνο Παξαιηκλίνπ,Γήκνο 

Αγίαο Νάπαο,Γήκνο Γεξχλεηαο,Γήκνο Λεπθφλνηθνπ,Γήκνο Αθαλζνχο. 

Δπαξρέαο ΠΪθνπ 

Ζ επαξρία Πάθνπ είλαη κηα απφ ηηο 6 επαξρίεο ηεο Κχπξνπ. Βξίζθεηαη ζην δπηηθφ ηκήκα 

ηνπ λεζηνχ θαη απέρεη 350ρικ αλαηνιηθά απφ ηελ Ρφδν. πλνξεχεη βνξεηναλαηνιηθά κε 

ηελ επαξρία Λεπθσζίαο θαη λνηηναλαηνιηθά κε ηελ επαξρία Λεκεζνχ. Έρεη εκβαδφλ 

1393km2 πνπ ηελ θαηαηάζζεη σο 3ε κεγαιχηεξε επαξρία κεηά ηελ επαξρία Λεπθσζίαο 

θαη ηελ επαξρία Ακκφρσζηνπ θαη ηελ ηέηαξηε ζε έθηαζε πφιε ηεο Κχπξνπ. Έρεη 

πιεζπζκφ 45.000 θαηνίθνπο θαη ε πξσηεχνπζά ηεο είλαη ε Πάθνο. Ζ επαξρηα θαιχπηεη 

πεξίπνπ ην 15% ηνπ λεζίνπ θαη ειέγρεηαη εμ νινθιήξνπ απφ ηελ Κππξηαθή Γεκνθξαηία. 

' απηελ ππάξρνπλ ηέζζεξηο δήκνη: Ζ Πάθνο, ε Γεξνζθήπνπ, ε Πέγεηα θαη o Γήκνο 

Πφιεσο Υξπζνρνχο. 

Δπαξρέαο Λεκεζνχ 

Ζ επαξρία Λεκεζνχ είλαη κηα απφ ηηο 6 επαξρίεο ηεο Κχπξνπ. Βξίζθεηαη ζηα λφηηα θαη 

είλαη νιφθιεξε ζην ειεχζεξν ηκήκα ηνπ λεζηνχ. πλνξεχεη δπηηθά κε ηελ επαξρία Πάθνπ, 

βφξεηα κε ηελ επαξρία Λεπθσζίαο θαη αλαηνιηθά κε ηελ επαξρία Λάξλαθαο. Οη 

θπξηφηεξνη θφιπνη είλαη ηεο Δπηζθνπήο θαη ηνπ Αθξσηεξίνπ. Πξσηεχνπζα ηεο επαξρίαο 

είλαη ε Λεκεζφο. Απνηειεί ηελ ηέηαξηε ζε κέγεζνο επαξρία κεηά ηηο επαξρίεο Λεπθσζίαο, 

Ακκνρψζηνπ θαη Πάθνπ. Έρεη πεξίπνπ 180.000 θαηνίθνπο ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπο 

δήκνπο θάησ Πνιεκηδίσλ, Μέζα Γεηηνληάο, Άγηνπ Αζαλάζηνπ θαη Γεξκαζφγεηαο. Οη δήκνη 

ηεο επαξρίαο Λεκεζνχ είλαη νη: Γήκνο Λεκεζνχ,Γήκνο Πνιεκηδηψλ,Γήκνο Μέζα 

Γεηηνληάο,Γήκνο Αγίνπ Αζαλαζίνπ,Γήκνο Γεξκαζφγεηαο. 
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Δπαξρέαο ΛΪξλαθαο 

Ζ επαξρία Λάξλαθαο είλαη κηα απφ ηηο 6 επαξρίεο ηεο Κχπξνπ. πλνξεχεη βνξεηνδπηηθά κε 

ηελ επαξρία Λεπθσζίαο, βφξεηα κε ηελ επαξρία Ακκφρσζηνπ θαη δπηηθά κε ηελ επαξρία 

Λεκεζνχ. Πξσηεχνπζα ηεο επαξρίαο είλαη ε Λάξλαθα. Ζ επαξρία Λάξλαθαο απνηειεί ηελ 

πέκηε ζε κέγεζνο επαξρία ηεο Κχπξνπ κεηά ηηο επαξρίεο Λεπθσζίαο, Ακκνρψζηνπ, 

Πάθνπ θαη Λεκεζνχ (κηθξφηεξε ε επαξρία Κεξχλεηαο).Οη δήκνη ηεο επαξρίαο Λάξλαθαο 

είλαη νη: Γήκνο Λάξλαθαο, Γήκνο Αξαδίππνπ, Γήκνο Αζεέλνπ, Γήκνο Λεπθάξσλ. 

Δπαξρέα Κεξχλεηαο 

Ζ επαξρία Κεξχλεηαο είλαη κηα απφ ηηο 6 επαξρίεο ηεο Κχπξνπ. Βξίζθεηαη νιφθιεξε ζην 

θαηερφκελν ηκήκα ηνπ λεζηνχ. πλνξεχεη αλαηνιηθά κε ηελ επαξρία Ακκφρσζηνπ θαη 

λφηηα κε ηελ επαξρία Λεπθσζίαο. Δίλαη ε κηθξφηεξε ζε έθηαζε επαξρία ηεο Κχπξνπ. 

Πξσηεχνπζα ηεο επαξρίαο είλαη ε Κεξχλεηα. Οη δήκνη ηεο επαξρίαο Κεξχλεηαο είλαη νη: 

Γήκνο Κεξχλεηαο, Γήκνο Λαπήζνπ, Γήκνο Καξαβά. 

 

2.4  ΟΡΖ, ΠΖΛΑΗΑ, ΔΓΑΦΟ 

 

 Μνξθνινγηθέο πεξηθέξεηεο ηεο Κχπξνπ είλαη :  

1. Οξεηλά ζπκπιέγκαηα Σξνφδνπ θαη Πεληαδαθηχινπ.  

ηα λνηηνδπηηθά ηνπ λεζηνχ δεζπφδεη ε νξνζεηξά Σξφνδνο, ελψ ζηα βφξεηα ε νξνζεηξά 

ηνπ Πεληαδάθηπινπ ελψ αλάκεζά ηνπο εθηείλεηαη ε πεδηάδα ηεο Μεζανξίαο ηελ νπνία 

δηαζρίδνπλ δπν πνηακνί ν Πεδηαίνο θη ν Γηαιηάο. Ζ ςειφηεξε θνξπθή ηνπ Σξνφδνπο είλαη 

ν "ιπκπνο" (1951 κέηξα) ηνπ δε Πεληαδαθηχινπ ην "Κππαξηζζφβνπλν" (1024 κέηξα). 

Σα πεηξψκαηα ηνπ Σξνφδνπο είλαη εθαηζηεηαθά, ελψ ηνπ Πεληαδαθηχινπ είλαη ηδεκαηηθά 

(αζβεζηνιηζηθά) θαη κεηακνξθσζηγελή. Σν Σξφνδνο δηαζέηεη ειάρηζηεο πεγέο, ελψ ν 

Πεληαδάθηπινο δηαζέηεη πνιιέο πεγέο, φπσο ηα γλσζηά θεθαιφβξπζα ηεο Κπζξέαο, ηεο 

Λαπήζνπ θαη ηνπ Καξαβά. Βνπλνθνξθέο ηνπ Σξνφδνπ: Υηνλίζηξα (ή Σξφνδνο ή 

ιπκπνο), Μαδαξή, Παπνχηζα, Μαραηξάο, ηαπξνβνχλη, Σξίππινο, Κχθθνο, Αδειθνί. 

Βνπλνθνξθέο ηνπ Πεληαδαθηχινπ: Κππαξηζζφβνπλν, Κφξλνο, Άγηνο Ηιαξίσλαο, 

Πεληαδάθηπινο, Βνπθαβέλην, Καληάξα, πξνθήηεο Ζιίαο. Ζ νξνζεηξά ηνπ 

Πεληαδαθηχινπ έρεη κήθνο 100 ρκ θαη πιάηνο 8 ρκ. πήιαηα κε ζηαιαθηίηεο θαη 

ζηαιαγκίηεο ππάξρνπλ ζηνλ Πεληαδάθηπιν θαη ζηα ηπιιάξθα ηεο Αθαλζνχ. Γηάζεια θαη 

πεξάζκαηα ζηνλ Πεληαδάθηπιν: Μχξηνπ, Αγχξηαο, Αθαλζνχο. 

2. Λνθψδε πεξηνρή γχξσ απφ νξεηλά ζπκπιέγκαηα.  

Υεξζφλεζνο ηνπ Αθάκα : Βξίζθεηαη ζην ΒΓ ηκήκα ηεο Κχπξνπ θαη ηάδεη κεγάιε έρεη 

έθηαζε πεξίπνπ 100 ηεη. ρκ. Δίλαη ν κεγαιχηεξνο θπζηθφο βηφηνπνο ηεο Κχπξνπ. 

Παξνπζπνηθηιία πεηξσκάησλ, βξαρψδεηο απφθξεκλεο, θπξίσο ακκψδεηο αθηέο, θαξάγγηα 

(π.ρ ην θαξάγγη ηνπ Άβαθα), θιπ. Ζ βιάζηεζε ηνπ Αθάκα (καθθία) πεξηιακβάλεη πνιιά 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CF%81%CF%8C%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B5%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%B4%CE%AC%CE%BA%CF%84%CF%85%CE%BB%CE%BF%CF%82
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είδε θπηψλ, φπσο πεχθα, αφξαηνπο, ζρνηληέο, ζίζηνπο (μηζηαξηέο), θιπ. ηνλ Αθάκα 

ππάξρνπλ ηνπιάρηζην επηά είδε ελδεκηθψλ θπηψλ ηεο Κχπξνπ, δειαδή θπηψλ πνπ δνπλ 

κφλν ζηελ Κχπξν, θαζψο θαη άιια είδε πνπ κφλν ζηνλ Αθάκα βξίζθνληαη. Σν ρακειφ 

δάζνο (καθθία)ηνπ Αθάκα θηάλεη κέρξη ηελ αθηή, ελψ ζε φιε ζρεδφλ ηεο ππφινηπε Κχπξν 

δελ ππάξρεη καθθία βιάζηεζε κέρξη ηηο αθηέο. ηηο ακκψδεηο παξαιίεο ηνπ Αθάκα 

γελλνχλ ηα απγά ηνπο δπν είδε ζαιάζζησλ ρεισλψλ (chelonia mydas θαη caretta caretta), 

ελψ ζηε ρεξζφλεζν ππάξρνπλ θαη άιια ελδηαθέξνληα δσηθά είδε (γχπεο, θαβνχξηα ηνπ 

γιπθνχ λεξνχ, πεξίπνπ 20 εηδε εξπεηψλ, θιπ). Δπεηδή ε ρεξζφλεζνο ηνπ Αθάκα 

θηλδπλεχεη απφ ηελ αιφγηζηε ηνπξηζηηθή αμηνπνίεζε ηεο πεξηνρήο, άξρηζε κηα 

ζπζηεκαηηθή πξνζπάζεηα γηα λα ζσζεί ε νκνξθηά ηεο πεξηνρήο απφ ηηο δηάθνξεο 

"αμηνπνηήζεηο". 

3. Κεληξηθή πεδηάδα (Μφξθνπ, Λεπθσζίαο, Μεζανξίαο) κήθνπο 55 κίιηα.  

Πεδηάδα ηεο Μεζανξίαο : Ζ εχθνξε πεδηάδα ηεο Μεζανξίαο απιψλεηαη κεηαμχ ησλ 

βνπλψλ Σξνφδνπο θαη Πεληαδαθηχινπ. Έρεη κεθνο 20 ρκ θαη πιάηνο πνπ θπκαίλεηαη απφ 

16 κέρξη 32 ρκ. 

Κνηιάδα ησλ Κέδξσλ – Αγξηλά : Ζ "θνηιάδα ησλ θέδξσλ" βξίζθεηαη ζην δάζνο ηεο 

Πάθνπ, φπνπ βξίζθνληαη θαη ηα αγξηλά (άγξηα πξφβαηα). Σα αξζεληθά αγξηλά είλαη πην 

ζσκαηψδε θαη έρνπλ θέξαηα, ελψ ηα ζειπθά δελ έρνπλ ή έρνπλ πνιχ κηθξά θέξαηα. 

4. Παξάθηηεο πεξηνρέο 

Ζ Κχπξνο έρεη πέληε ζηελέο παξάθηηεο πεδηάδεο, ζηηο νπνίεο απαληψληαη ζαιάζζηεο 

αλαβαζκίδεο. Οη πεδηάδεο απηέο είλαη ηεο Κεξχλεηαο, ηεο Λάξλαθαο ηεο Λεκεζνχ-

Απδήκνπ, ηεο Πάθνπ θαη ηεο Υξπζνρνχο. 

Σα Υσξηθά χδαηα ηεο Γεκνθξαηίαο πεξηιακβάλνπλ ηελ ζαιάζζηα δψλε πνπ εθηείλεηαη ζε 

απφζηαζε 12 λαπηηθψλ κηιίσλ (λ.κ.) απφ ηηο αθηέο.  

πλνξεχνπζα δψλε είλαη ε ζαιάζζηα δψλε απφ ηελ εμσηεξηθή γξακκή ησλ ρσξηθψλ 

πδάησλ κέρξη ηελ απφζηαζε ησλ 24 λ.κ. απφ ηηο αθηέο.  

Μήθνο αθηνγξακκήο:  

Πεξηνρέο θάησ απφ ηνλ έιεγρν ηεο Γεκνθξαηίαο: 157,28 λ.κ. πνζνζηφ 37,71%  

Καηερφκελεο πεξηνρέο: 218,11 λ.κ. πνζνζηφ 52,29%  

Νεθξή δψλε: 2,4 λ.κ. πνζνζηφ 0,57%  

Πεξηνρέο Βξεηαληθψλ βάζεσλ: 39,32 λ.κ. πνζνζηφ 9,43%  

πλνιηθφ κήθνο αθηνγξακκήο: 417,11 λ.κ.   

(Έλα λαπηηθφ κίιη ηζνχηαη κε 1852 κέηξα)  
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2.5 ΠΟΣΑΜΗΑ 

 

Σα Πνηάκηα ηεο Κχπξνπ είλαη ηα αθφινπζα :  

1. Πεδηαίνο ή Πεδηάο. Πεγάδεη απφ ην Μαραηξά θαη ρχλεηαη ζηνλ θφιπν ηεο 

Ακκνρψζηνπ. Δίλαη ν κεγαιχηεξνο πνηακφο ηεο Κχπξνπ. 

2. Γηαιηάο ή Ηδαιίαο. Πεγάδεη απφ ην Μαραηξά θαη ρχλεηαη ζηνλ θφιπν ηεο 

Ακκνρψζηνπ. 

3. εξξάρεο. Πεγάδεη απφ ηελ Παπνχηζα θαη ηε Μαδαξή θαη ρχλεηαη ζηνλ θφιπν ηεο 

Μφξθνπ. 

4. Πέηξαο. Πεγάδεη απφ ηε Μαδαξή θαη ρχλεηαη ζηνλ θφιπν ηεο Μφξθνπ. 

5. Διηάο. Πεγάδεη απφ ηε Μαδαξή θαη ρχλεηαη ζηνλ θφιπν ηεο Μφξθνπ. 

6. Κάκπνο. Πεγάδεη απφ ηνλ Κχθθν θαη ρχλεηαη ζηνλ θφιπν ηεο Μφξθνπ. 

7. Πχξγνο. Πεγάδεη απφ ην ηαπξφ θαη ρχλεηαη ζηνλ θφιπν ηεο Μφξθνπ. 

8. έηξαρνο. Πεγάδεη απφ ην Σξφνδνο θαη ρχλεηαη ζηνλ θφιπν ηεο Μφξθνπ. 

9. Κιάξηνο ή Καξθψηεο. Πεγάδεη απφ ην Σξφνδνο θαη ρχλεηαη ζηνλ θφιπν ηεο 

Μφξθνπ. 

10. Γεξκαζφγεηαο. Πεγάδεη απφ ηελ Παπνχηζα θαη ρχλεηαη ζηνλ θφιπν Λεκεζνχ 

(Αθξσηήξη) 

11. Γαξχιιεο. Πεγάδεη απφ ηελ Παπνχηζα θαη ρχλεηαη ζηνλ θφιπν Λεκεζνχ. 

12. Βαζηιηθφο. Πεγάδεη απφ ην Μαραηξά θαη ρχλεηαη ζηελ παξαιία ηεο Λάξλαθαο 

(Εχγη) 

13. Κνχξξεο. Πεγάδεη απφ ηε Μαδαξή θαη ρχλεηαη ζηνλ θφιπν ηεο Δπηζθνπήο. 

14. Κξηφο. Πεγάδεη απφ ην Σξφνδνο θαη ρχλεηαη ζηνλ θφιπν ηεο Δπηζθνπήο. 

15. Υξπζνρνχο. Πεγάδεη απφ ην ηαπξφ ηεο Φψθαο θαη ρχλεηαη ζηνλ θφιπν ηεο 

Υξπζνρνχο. 

16. Έδνπζαο. Πεγάδεη απφ ηνλ Σξίππιν θαη ρχλεηαη ζηελ παξαιία ηεο Πάθνπ. 

17. Ξεξφο. Πεγάδεη απφ ηνλ Κχθθν θαη ρχλεηαη ζηνλ θφιπν ηεο Μφξθνπ θαη ζηελ 

παξαιία ηεο Πάθνπ. 
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18. Γηαξίδνο. Πεγάδεη απφ ην Σξφνδνο θαη ρχλεηαη ζηελ παξαιία ηεο Πάθνπ. 

19. Υα Πνηάκη. Πεγάδεη απφ ην Σξφνδνο θαη ρχλεηαη ζηελ παξαιία ηεο Πάθνπ. 

20. Ληκλίηεο. Πεγάδεη απφ ην Σξφνδνο θαη ρχλεηαη ζηελ παξαιία ηεο Πάθνπ. 

21. Ξεξνπφηακνο. Πεγάδεη απφ ηνλ Κχθθν θαη ρχλεηαη ζηελ Πάθν. 

22. Μαπξνθφιπκπνο. Πεγάδεη απφ ηνλ Κχθθν θαη ρχλεηαη ζηελ Πάθν. 

23. Πεληάζρνηλνο. Πεγάδεη απφ ην Μαραηξά θαη ρχλεηαη ζηελ παξαιία ηεο Λάξλαθαο. 

24. Σξέκπζνο. Πεγάδεη απφ ην ηαπξνβνχλη θαη ρχλεηαη ζεηλ παξαιία ηεο Λάξλαθαο. 

25. Πνχδεο. Πεγάδεη απφ ην ηαπξνβνχλη θαη ρχλεηαη ζηελ παξαιία ηεο Λάξλαθαο. 

 

2.6 ΓΑΖ,  ΓΑΗΚΑ  ΠΑΡΚΑ,  ΦΡΑΓΜΑΣΑ,  ΑΛΤΚΔ 

 

Ζ ρξήζε ηεο γεο ηεο Κχπξνπ είλαη ε αθφινπζε :  

 άγνλε γε 17% 

 δάζε 18,96% 

 θαιιηεξγήζηκε γε 46% (απφ ηελ νπνία 14% είλαη αξδεχζηκε γε, δειαδή 

θαιιηεξγείηαη ηαρηηθά) 

 ραιίηηθε γε 8% 

 ρσξηά, ιίκλεο θαη πνηακνί 10%. 

Σα δάζε ηεο Κχπξνπ έρνπλ έθηαζε 175,404 εθηάξηα (18,96% ηεο νιηθήο έθηαζεο ηνπ 

λεζηνχ). Σα 161,826 εθηάξηα είλαη θχξηα θαη δεπηεξεχνληα θξαηηθά δάζε. Ζ έθηαζε ησλ 

θπξίσλ θξαηηθψλ δαζψλ είλαη 145,996 εθηάξηα θαη βξίζθνληαη θπξίσο ζην Σξφνδνο θαη 

ζηνλ Πεληαδάθηπιν. Σα δεπηεξεχνληα θξαηηθά δάζε είλαη 15,830 εθηάξηα. Ζ έθηαζε ησλ 

ηδησηηθψλ δαζψλ είλαη 13,578 εθηάξηα. 

Σα θπξηφηεξα δέληξα ησλ θππξηαθψλ δαζψλ είλαη ηα θσλνθφξα (πεχθν, κεληφπεπθνο, 

θέδξνο, θππαξίζζη, αφξαηνο, ιεχθα) θαη ηα πιαηχθπιια (ζθιήδξνο, πιάηαλνο, θαβάθη, 

δξπο, ιαηδηά). Ο θππξηαθφο θέδξνο θαη ε ιαηδηά ζπλαληψληαη κφλν ζηελ Κχπξν. 

Οξηζκέλεο πεξηνρέο θεξχρηεθαλ ζε Δζληθά Πάξθα κε θχξην ζθνπφ ηελ παξνρή αλαςπρήο 

ζην θνηλφ, φπσο δηάθνξεο δαζηθέο εθηάζεηο ζην Σξφνδνο, θαζψο θαη ηα δάζε Αζαιάζζαο, 

Παηδαγσγηθήο Αθαδεκίαο, Κάβν Γθξέθν, Πνηακνχ Ληνπεηξίνπ θαη Πνιεκηδίσλ. 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B5%CF%8D%CE%BA%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%AD%CE%B4%CF%81%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%85%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%AF%CF%83%CF%83%CE%B9
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9B%CE%B5%CF%8D%CE%BA%CE%B1&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BB%CE%AC%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CF%81%CF%85%CF%82
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 Ζ Κχπξνο έρεη 108 θξάγκαηα θαη έξρεηαη πξψηε ζηελ Δπξψπε αλαθνξηθά κε ηνλ αξηζκφ 

θαη ηε ρσξεηηθφηεηα κεγάισλ θξαγκάησλ ζε ζρέζε κε ηελ έθηαζε ηεο. Σα πέληε 

κεγαιχηεξα θξάγκαηα ζηελ Κχπξν είλαη ηνπ "Κνχξξε" ζηε Λεκεζφ (115 εθαηνκ. θπβ. 

κέηξα), ηνπ "Αζπξφθξεκκνπ" ζηελ Πάθν, ηνπ "Δπξέηνπ" ζηελ Πάθν, ηεο "Καλλαβηνχ" 

ζηελ Πάθν θαη ηεο "Καιαβαζζνχ" ζηε Λάξλαθα. 

ηελ Κχπξν ππάξρνπλ δπν αιπθέο, ηεο "Λάξλαθαο" θαη ηεο "Λεκεζνχ". Βξίζθνληαη 

ρακειφηεξα απφ ηελ επηθάλεηα ηεο ζάιαζζαο. Σν θαινθαίξη μεξαίλνληαη δηφηη ε εμάηκηζε 

μεπεξλά ηελ πνζφηεηα λεξνχ πνπ ιηκλάδεη ζε απηέο. Οη αιπθέο έρνπλ κεγάιε ηνπξηζηηθή 

αμία θαη απνηεινχλ μερσξηζηνχο βηφηνπνπο, δειαδή πεξηνρέο κε εηδηθφ πεξηβάιινλ φπνπ 

δνπλ δψα θαη θπηά. 

2.7 ΚΛΗΜΑ 

Σν θιίκα ηεο Κχπξνπ είλαη εχθξαην (ήπην Μεζνγεηαθφ) θαη ζεσξείηαη σο έλα απφ ηα 

σξαηφηεξα, πγηεηλφηεξα θαη επηφηεξα ηεο Δπξψπεο. Έλαο παξάγνληαο ν νπνίνο παίδεη 

θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηε δηακφξθσζε ηνπ θιίκαηνο είλαη ε ζάιαζζα πνπ πεξηβάιιεη ην λεζί 

θαη πεξηνξίδεη ηελ θαπζηηθή έληαζε ηνπ ήινπ θαηά ην θαινθαίξη. ηηο παξαιηαθέο 

πεξηνρέο ηδηαίηεξα ζηηο λφηηεο, ην θιίκα είλαη ηφζν ήπην ψζηε λα θαιιηεξγνχληαη ηξνπηθά 

θπηά, φπσο είλαη ε κπαλαληά. Οη βξνρνπηψζεηο είλαη ζπάληεο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ 

ζεξηλψλ κελψλ ελψ ην θζηλφπσξν είλαη ε επηφηεξε επνρή ηεο Κχπξνπ πνπ νη 

ζεξκνθξαζίεο είλαη ζπρλά πςειφηεξεο απ' φ,ηη ηελ άλνημε. Ο ρεηκψλαο είλαη αξθεηά ήπηνο 

θαη αλεθηφο. Οη ρηνλνπηψζεηο είλαη ζρεδφλ αλχπαξθηεο ζηηο πεδηάδεο, αιιά αξθεηά ζπρλέο 

ζηα βνπλά.  

Σν θαινθαίξη ζηελ Κχπξν κπνξεί λα απνδεηρζεί πνιχ δεζηφ γηα πεδνπνξία, εληνχηνηο νη 

πξνηεηλφκελεο δηαδξνκέο πξαγκαηνπνηνχληαη ζε ρακειφηεξα πςφκεηξα ζε 

παξαζαιάζζηεο πεξηνρέο, θνηιάδεο θαη θαξάγγηα, φπνπ νη θαινθαηξηλέο ζπλζήθεο 

απνδεηθλχνληαη ζαπκάζηεο ιφγσ ηνπ θξέζθνπ ζαιαζζηλνχ αέξα θαζψο θαη ε επθαηξία γηα 

έλα γξήγνξν κπάλην θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεδνπνξίαο. ηηο νξεηλέο πεξηνρέο ηεο Κχπξνπ ν 

θαηξφο είλαη πάληα πην δξνζεξφο.  

Σν θζηλφπσξν θαη ην ρεηκψλα επηθξαηνχλ άλεκνη βφξεηνη θαη βνξεηνδπηηθνί, ελψ ην 

θαινθαίξη νη αζζελείο άλεκνη ην θάλνπλ απνιαπζηηθφ. κσο ην ζείν δψξν ηεο αηειείσηεο 

ειηνθάλεηαο επηηξέπεη λα αξρίδεη θαλείο ηηο δηαθνπέο ηνπ απφ ην κήλα Μάξηην θαη λα ηηο 

ηειεηψλεη ηέιε Οθηψβξε. Οη πεληαθάζαξεο ζάιαζζεο θεξδίδνπλ πάληα ηηο "γαιάδηεο 

ζεκαίεο" ηεο Δπξψπεο θαη είλαη πξνζηηέο γηα φιεο ηηο ειηθίεο θαη γηα φιν ην ρξφλν. 

 

2.8 ΓΖΜΟΓΡΑΦΗΑ 

Πξηλ ηελ ηνπξθηθή εηζβνιή ζηελ Κχπξν ην 1974 ν πιεζπζκφο ηεο Κχπξνπ είρε σο εμήο: 

82% Διιελνθχπξηνη θαη 18% Σνπξθνθχπξηνη. Λφγσ απηήο ηεο ζπλνίθεζεο ησλ δχν 

βαζηθψλ θνηλνηήησλ ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο ν φξνο "εζληθφηεηα" αλαθέξεηαη ζηελ 

Διιεληθή ή Σνπξθηθή, ελψ ζε φ,ηη αθνξά ηελ ηδηφηεηα ηνπ πνιίηε ηεο Γεκνθξαηίαο 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%BF%CE%BA%CF%8D%CF%80%CF%81%CE%B9%CE%BF%CE%B9
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%BA%CE%BF%CE%BA%CF%8D%CF%80%CF%81%CE%B9%CE%BF%CE%B9
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ρξεζηκνπνηείηαη ν φξνο "Ηζαγέλεηα" ή "Τπεθνφηεηα". Καηά ην ζχληαγκα ηεο Κχπξνπ, 

ζηελ Διιεληθή θνηλφηεηα Κχπξνπ, ζπκπεξηιακβάλνληαη εθηφο απφ ηελ Διιεληθή 

πιεηνςεθία θαη νη ζξεζθεπηηθέο νκάδεο ησλ Μαξσληηψλ ησλ Λαηίλσλ θαη ησλ Αξκελίσλ. 

ηελ Σνπξθηθή κεηνλφηεηα Κχπξνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη εθηφο ησλ Σνχξθσλ θαη φινη νη 

κνπζνπικάλνη, ιηλνπάκπαθνη θαη νη Ρνκά . 

Σν πξνζδφθηκν δσήο ζην ζχλνιν ηνπ πιεζπζκνχ ήηαλ ζχκθσλα κε εθηηκήζεηο ηνπ 2009 

ηα 78,33 ρξφληα (75,91 ρξφληα νη άλδξεο θαη 80,86 νη γπλαίθεο). 

 

2.9 ΣΟΤΡΗΣΗΚΔ ΤΠΟΓΟΜΔ 

 

Οη ππνδνκέο αιιά θαη νη ππεξεζίεο κεηαθνξάο είλαη πνιχ ζεκαληηθέο γηα ηελ αλάπηπμε 

ηνπ ηνπξηζκνχ ζηελ Κχπξν θαη έρνπλ λα θάλνπλ θπξίσο κε ην βαζκφ πξνζπειαζηκφηεηαο 

ηνπ λεζηνχ. ε έλα πεξηζζφηεξν γεληθεπκέλν πιαίζην νη ππνδνκέο κεηαθνξψλ είλαη 

αξθεηά ηθαλνπνηεηηθέο. Καη πνζνηηθά αιιά θαη πνηνηηθά θαιχπηνπλ ηηο αλάγθεο ησλ 

θαηνίθσλ αιιά θαη ησλ ηνπξηζηψλ επηζθεπηψλ πνπ ηηο ρξεζηκνπνηνχλ θαζεκεξηλά, 

βνεζψληαο ζηελ αλαβάζκηζε θαη δηακφξθσζε ηεο ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο. Καη νη ελαέξηεο 

αιιά θαη νη ζαιάζζηεο κεηαθνξέο φκσο θξίλνληαη ηδηαίηεξα ηθαλνπνηεηηθέο. Σφζν νη 

αεξνπνξηθέο φζν θαη νη λαπηηιηαθέο εηαηξίεο παξέρνπλ ππεξεζίεο πςειήο πνηφηεηαο, ιφγσ 

ηεο ηδησηηθήο πξσηνβνπιίαο θαη επηρεηξεκαηηθφηεηαο πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί ηα ηειεπηαία 

ρξφληα ζην λεζί.  

ε αληίζεζε κε ηηο ελαέξηεο θαη λαπηηιηαθέο κεηαθνξέο, νη νδηθέο κεηαθνξέο, 

ραξαθηεξίδνληαη απφ κεγάιν πνζνζηφ αλεπάξθεηαο. ε απηφ νθείιεηαη ε ρακειή πνηφηεηα 

ησλ πιηθψλ πνπ δεκηνπξγεί πνιιαπιά πξνβιήκαηα ζηνπο δξφκνπο αιιά θαη ηα ίδηα ηα 

νδηθά δίθηπα ηα νπνία δελ επαξθνχλ γηα ηελ θάιπςε πξφζβαζεο ζε αξθεηέο πεξηνρέο ηεο 

Κχπξνπ. Απηφ θαίλεηαη αθφκε θαιπηέξα θαη απφ ην γεγνλφο φηη έρεη παίμεη ζεκαληηθφ 

ξφιν ζην δηαζθνξπηζκφ ησλ ηνπξηζηηθψλ ξνψλ. 

 

2.10 ΤΠΟΓΟΜΔ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 

ηελ Κχπξν, νη ππνδνκέο εθπαίδεπζεο, είλαη ηδηαίηεξα αλεπηπγκέλεο ηφζν ζε επίπεδν 

δεπηεξνβάζκηαο φζν θαη ζε επίπεδν ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. Δπίζεο ζε αξθεηά θαιφ 

επίπεδν, βξίζθνληαη θαη νη ππνδνκέο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο πνπ ζθνπφ έρνπλ λα 

επηκνξθψζνπλ θαη λα βειηηψζνπλ ην αλζξψπηλν δπλακηθφ. ηελ Κχπξν ιεηηνπξγνχλ 

ζήκεξα: 

1. Παλεπηζηήκην Κχπξνπ  

2. Σερλνινγηθφ Παλεπηζηήκην Κχπξνπ  

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CE%BC%CE%B9%CE%BF_%CE%9A%CF%8D%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%85
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%A0%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CE%BC%CE%B9%CE%BF_%CE%9A%CF%8D%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%85
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3. Αλνηρηφ Παλεπηζηήκην Κχπξνπ  

4. Δπξσπατθφ Παλεπηζηήκην Κχπξνπ  

5. Παλεπηζηήκην Λεπθσζίαο 

6. Παλεπηζηήκην Frederick  

7. Neapolis University Paphos  

 

2.11 ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΖ ΤΠΟΓΟΜΖ 

 

ηηο πνιηηηζηηθέο ππνδνκέο, θχξηα βαξχηεηα δίλεηαη ζηα Μνπζεέα. 

Έλα απφ ηα παιαηφηεξα θαη πην ζεκαληηθά κνπζεία ηεο Κχπξνπ, είλαη ην Αξραηνινγηθφ 

Μνπζείν Κχπξνπ ζηε Λεπθσζία,  ην νπνίν καδί θαη κε ηα ππφινηπα κνπζεία ηνπ λεζηνχ, 

επηθεληξψλνπλ έλα ηεξάζηην ηνπξηζηηθφ ελδηαθέξσλ απφ θάζε γσληά ηεο γεο. 

ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΗΚΟ ΜΟΤΔΗΟ ΚΤΠΡΟΤ 

Σν πξψην αξραηνινγηθφ κνπζείν ηεο Κχπξνπ ζηεγαδφηαλ ζε κηα νηθία ζηελ νδφ 

Βηθησξίαο ζηελ εληφο ησλ ηεηρψλ πφιε ηεο Λεπθσζίαο. ήκεξα βξίζθεηαη ζην 

θαηερφκελν ηκήκα ηεο πφιεο. Σν Κππξηαθφ Μνπζείν, σο ζεζκφο, ηδξχζεθε ζηα 1882. 

Μέρξη ην 1889, νπφηε κεηαθέξζεθε ζηελ νδφ Βηθησξίαο, ζηεγαδφηαλ ζε δχν αίζνπζεο ησλ 

θπβεξλεηηθψλ θηεξίσλ. 

 

Σν ζεκεξηλφ Κππξηαθφ Μνπζείν άξρηζε λα θηίδεηαη ζηα 1908 θαη αθηεξψζεθε ζηε κλήκε 

ηεο βαζίιηζζαο ηεο Αγγιίαο Βηθησξίαο. ηα 1909 κεηαθέξζεθαλ νη ζπιινγέο απφ ην ζπίηη 

ηεο νδνχ Βηθησξίαο. Σν Κππξηαθφ Μνπζείν είλαη έλα λενθιαζηθφ θηήξην πνπ 

ζρεδηάζηεθε απφ ηνλ αξρηηέθηνλα Ν. Μπαιάλν, εηαίξν ηεο Αξραηνινγηθήο Δηαηξείαο 

Αζελψλ, ελψ ε επίβιεςε έγηλε απφ ηνλ Άγγιν αξρηηέθηνλα George Jeffery, ηφηε Έθνξν 

ησλ Αξραίσλ Μλεκείσλ ηνπ Κππξηαθνχ Μνπζείνπ. 

Απφ ην 1908 έγηλαλ πνιιέο πξνζζήθεο θαη κεηαηξνπέο ζην θηήξην, ζε δηάθνξεο ρξνληθέο 

πεξηφδνπο πξνζηέζεθαλ λέεο αίζνπζεο, ζηεγάζηεθε ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο θεληξηθήο 

εζσηεξηθήο απιήο, θηίζηεθε έλαο φξνθνο θαη επεθηάζεθε ζεκαληηθά ε βφξεηα πηέξπγα.  

 

ηα 1935, κε ηε ζέζπηζε ηνπ λένπ Πεξί Αξραηνηήησλ Νφκνπ θαη ηελ ίδξπζε ηνπ 

Σκήκαηνο Αξραηνηήησλ, άξρηζε ε αλαδηνξγάλσζε ησλ ζπιινγψλ ηνπ Κππξηαθνχ 

Μνπζείνπ, ζχκθσλα κε ηηο λεφηεξεο κνπζεηαθέο αληηιήςεηο θαη ηα λέα αξραηνινγηθά 

δεδνκέλα, απφ ηνλ ηφηε Έθνξν ηνπ Μνπζείνπ Πνξθχξην Γίθαην. 

http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%91%CE%BD%CE%BF%CE%B9%CF%87%CF%84%CF%8C_%CE%A0%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CE%BC%CE%B9%CE%BF_%CE%9A%CF%8D%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%85&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%95%CF%85%CF%81%CF%89%CF%80%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CF%8C_%CE%A0%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CE%BC%CE%B9%CE%BF_%CE%9A%CF%8D%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%85&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CE%BC%CE%B9%CE%BF_%CE%9B%CE%B5%CF%85%CE%BA%CF%89%CF%83%CE%AF%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CE%BC%CE%B9%CE%BF_Frederick&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=Neapolis_University_Paphos&action=edit&redlink=1
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Σν Κππξηαθφ Μνπζείν απνηειείηαη ζήκεξα απφ δεθαηέζζεξεηο αίζνπζεο πνπ πεξηβάιινπλ 

ζε ζρήκα ηεηξαγψλνπ έλαλ εζσηεξηθφ θεληξηθφ ρψξν, ν νπνίνο πεξηιακβάλεη γξαθεία, 

βηβιηνζήθε, απνζήθεο θαη ρψξνπο ζπληήξεζεο επξεκάησλ. Σα εθζέκαηα ηνπ Μνπζείνπ 

αθνινπζνχλ ρξνλνινγηθή θαη ζεκαηνινγηθή θαηάηαμε. Δθηίζεληαη επξήκαηα απφ ηηο 

πξστκφηεξεο πεξηφδνπο ηεο αλζξψπηλεο παξνπζίαο ζην λεζί, απφ ηε 10ε ρηιηεηία π.Υ., 

κέρξη θαη ηε ξσκατθή πεξίνδν. Ζ βπδαληηλή πεξίνδνο εθπξνζσπείηαη απφ πνιχ ιίγα 

επξήκαηα κηα ην Κππξηαθφ Μνπζείν είλαη θαηεμνρήλ αξραηνινγηθφ.  

 

Ζ πεξηήγεζε ζην Μνπζείν αξρίδεη πξνρσξψληαο δεμηά απφ ηελ αίζνπζα ηεο εηζφδνπ, 

φπνπ βξίζθεηαη ην εθδνηήξην εηζηηεξίσλ 

ηελ Αίζνπζα Η παξνπζηάδεηαη ε λενιηζηθή θαη ραιθνιηζηθή πεξίνδνο. Ζ αίζνπζα απηή 

αλαδηνξγαλψζεθε πξφζθαηα ζχκθσλα κε ηα λέα αλαζθαθηθά δεδνκέλα, ηα νπνία 

δηαθνξνπνίεζαλ ηελ εηθφλα πνπ είρακε γηα ηε λενιηζηθή Κχπξν. Δθηίζεληαη εξγαιεία, 

ζθεχε, θνζκήκαηα, εηδψιηα θαη άιια αληηθείκελα αληηπξνζσπεπηηθά ηεο λενιηζηθήο θαη 

ραιθνιηζηθήο πεξηφδνπ ηεο Κχπξνπ. ηελ θεληξηθή πξνζήθε εθηίζεηαη έλα εμαηξεηηθά 

ελδηαθέξνλ ζχλνιν επξεκάησλ, ην νπνίν απνηειεί κηα απφ ηηο πξστκφηεξεο ελδείμεηο 

ιαηξείαο ζην λεζί. Ζ έθζεζε ζπλνδεχεηαη απφ θσηνγξαθηθφ πιηθφ. 

Οη δχν επφκελεο αίζνπζεο είλαη αθηεξσκέλεο ζηελ θεξακεηθή. Σα επξήκαηα είλαη 

ηαμηλνκεκέλα κε ρξνλνινγηθή ζεηξά. ηελ Αίζνπζα ΗΗ εθηίζεληαη δείγκαηα απφ ηελ 

πινχζηα ζπιινγή θεξακεηθήο ηεο Πξψηκεο Δπνρήο ηνπ Υαιθνχ. Ζ επνρή απηή έρεη λα 

επηδείμεη κηα απφ ηηο θνξπθαίεο ζηηγκήο ηεο παγθφζκηαο θεξακεηθήο. Δθηίζεληαη ηφζν 

ρξεζηηθά αγγεία φζν θαη ζχλζεηα, αιιά θαη πήιηλα νκνηψκαηα ηεξψλ, αληηθεηκέλσλ, θ.ά. 

ηελ Αίζνπζα ΗΗΗ παξνπζηάδνληαη δείγκαηα ηεο θεξακεηθήο απφ ηε Μέζε θαη Όζηεξε 

Δπνρή ηνπ Υαιθνχ, ηελ αξρατθή, θιαζηθή, ειιεληζηηθή θαη ηε ξσκατθή πεξίνδν. Δθηφο 

απφ ηελ επηηφπηα παξαγσγή παξνπζηάδνληαη θαη αξθεηά δείγκαηα ηεο εηζεγκέλεο θαηά 

πεξίνδν θεξακεηθήο. Έηζη κπνξεί ν επηζθέπηεο λα παξαθνινπζήζεη, ηφζν ηελ εμέιημε ηεο 

επηηφπηαο παξαγσγήο φζν θαη ηεο εηζεγκέλεο. ζνλ αθνξά ηελ ηειεπηαία, 

παξνπζηάδνληαη δείγκαηα κπθελατθήο, κηλσηθήο, θνηληθηθήο, θαη αηηηθήο θεξακεηθήο, 

θαζψο θαη αγγεία απφ θαγεληηαλή. Ο ηξφπνο έθζεζεο είλαη ηέηνηνο ψζηε λα κπνξεί ν 

επηζθέπηεο λα αληηιακβάλεηαη θαη ην πψο επεξεάδεη θαηά πεξηφδνπο ε εηζεγκέλε 

θεξακεηθή ηελ επηηφπηα. 

ηελ Αίζνπζα IV, ζε εηδηθά δηαξξπζκηζκέλε πξνζήθε, εθηίζεληαη πήιηλα εηδψιηα θαη 

αγάικαηα πνπ πξνέξρνληαη απφ ην εμαηξεηηθά ζεκαληηθφ αξρατθφ ηεξφ ηεο Αγίαο Δηξήλεο, 

ζηε βφξεηα αθηή ηνπ λεζηνχ. Σν ηεξφ αλαζθάθεθε ζηα 1929 απφ ηε νπεδηθή Απνζηνιή. 

Σα εηδψιηα βξέζεθαλ γχξσ απφ έλα ιίζν, ν νπνίνο ήηαλ ε αλεηθνληθή παξνπζία ηεο 

αλδξηθήο ζεφηεηαο, θαη απεηθνλίδνπλ ζρεδφλ απνθιεηζηηθά άλδξεο, πνιεκηζηέο, 

θεληαχξνπο θαη άξκαηα κε πνιεκηζηέο. 

ηελ Αίζνπζα V παξνπζηάδεηαη ε ρξνλνινγηθή εμέιημε ηεο γιππηηθήο ζηελ Κχπξν. 

Αξρίδνληαο απφ ηα αξρατθά έξγα, πνπ είλαη δνπιεκέλα θπξίσο ζηνλ ληφπην καιαθφ 

αζβεζηφιηζν, παξαηεξνχκε αγάικαηα κε ησληθέο αιιά θαη κε αηγππηηαθέο επηδξάζεηο. 

Υαξαθηεξηζηηθφ ηεο ζπληεξεηηθφηεηαο ηεο γιππηηθήο ηνπ λεζηνχ είλαη ην γεγνλφο φηη νη 
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Κνχξνη (φπσο θαη νη Κφξεο) ηεο Κχπξνπ, ζε αληίζεζε κε απηνχο πνπ πξνέξρνληαη απφ 

άιινπο ειιεληθνχο ηφπνπο, είλαη ληπκέλνη. ηελ θιαζηθή πεξίνδν παξαηεξνχκε πιένλ ηελ 

έληνλε ειιεληθή επίδξαζε, αλαγλσξίδνπκε επθνιφηεξα ηνπο ειιεληθνχο ζενχο θαη 

παξαηεξνχκε φηη πνιιά αγάικαηα είλαη δνπιεκέλα ζε εηζεγκέλν κάξκαξν. Γελ είλαη 

ζαθέο αλ ηα καξκάξηλα αγάικαηα εηζήρζεζαλ έηνηκα ή αλ εηζήγαγαλ ηελ πξψηε χιε θαη 

ηα ιάμεπαλ εδψ, κηαο θαη είλαη γλσζηφ φηη ζηελ Κχπξν δελ ππάξρεη κάξκαξν. Πάλησο 

γλσξίδνπκε απφ ηηο γξαπηέο πεγέο φηη ππήξραλ αξθεηνί Κχπξηνη γιχπηεο, κεξηθνί απφ 

ηνπο νπνίνπο κάιηζηα ήηαλ μαθνπζηνί ζε νιφθιεξν ηνλ αξραίν ειιεληθφ θφζκν. 

Ζ χζηεξε θάζε ηεο θππξηαθήο γιππηηθήο παξνπζηάδεηαη ζηελ Αίζνπζα VΗ, φπνπ 

εθηίζεληαη θπξίσο καξκάξηλα θαη νξεηράιθηλα γιππηά ηεο ειιεληζηηθήο θαη ξσκατθήο 

πεξηφδνπ, κε θχξην έθζεκα ζην θέληξν ηεο αίζνπζαο ην νξεηράιθηλν άγαικα ηνπ Ρσκαίνπ 

απηνθξάηνξα επηήκηνπ εβήξνπ, ην νπνίν βξέζεθε ζηελ Κπζξαία πεξί ηα ηέιε ηεο 

δεθαεηίαο ηνπ 1920. Ζ εχξεζε ηνπ αλάγθαζε ηηο αξρέο ηνπ Μνπζείνπ λα αλαδεηήζνπλ 

ζπληεξεηή ζην εμσηεξηθφ, κηα θαη δελ ππήξραλ ηφηε επαγγεικαηίεο ζπληεξεηέο ζηελ 

Κχπξν. 

Ζ Αίζνπζα VΗΗ δηαηξείηαη ζε ηξεηο ελφηεηεο. Σν πξψην ηεο ηκήκα είλαη αθηεξσκέλν ζηελ 

πινχζηα θαη ηδηαίηεξα ελδηαθέξνπζα ζπιινγή κεηαιιηθψλ αληηθεηκέλσλ δηαθφξσλ 

πεξηφδσλ. Δθηίζεληαη εξγαιεία, φπια θαη γεληθά αληηθείκελα θαζεκεξηλήο ρξήζεο πάζεο 

θχζεσο, απφ ηα απινχζηεξα κέρξη ηα πην εμεηδηθεπκέλα. Μέζα απφ ηα εθζέκαηα απηά ν 

επηζθέπηεο κπνξεί λα αληηιεθζεί φηη πνιιά απφ ηα αληηθείκελα πνπ ρξεζηκνπνηνχκε 

αθφκε θαη ζήκεξα, είλαη παλάξραηα. Δθηίζεληαη επίζεο ιαηξεπηηθά αληηθείκελα, φπσο ν 

Κεξαζθφξνο Θεφο ηεο Έγθσκεο, θαη άιια θακσκέλα απφ πνιχηηκα κέηαιια. 

ην κεζαίν ηκήκα ηεο αίζνπζαο εθηίζεληαη δείγκαηα απφ ηελ εμαηξεηηθά ελδηαθέξνπζα 

ζπιινγή ζθξαγηδνιίζσλ ηνπ Μνπζείνπ, λνκίζκαηα πνπ αληηπξνζσπεχνπλ ηηο δηάθνξεο 

θνπέο ησλ πφιεσλ-βαζηιείσλ ηεο Κχπξνπ, θαζψο θαη ηεο πηνιεκατθήο θαη ξσκατθήο 

πεξηφδνπ. Δθηίζεληαη επίζεο κήηξεο θαη άιια αληηθείκελα πνπ επεμεγνχλ πψο θφβνληαλ 

ηα λνκίζκαηα θαηά ηελ αξραηφηεηα. ηνπο ηνίρνπο απηνχ ηνπ ηκήκαηνο ηεο Αίζνπζαο VII 

είλαη αλαξηεκέλα δείγκαηα ςεθηδσηψλ πνπ πξνέξρνληαη απφ δάπεδα ξσκατθψλ θηεξίσλ. 

Σέινο, ζην ηειεπηαίν ηκήκα ηεο αίζνπζαο εθηίζεληαη έξγα θνζκεκαηνπνηίαο, παινπξγίαο, 

κηθξνηερλίαο θαζψο θαη ιχρλνη θακσκέλνη απφ δηάθνξα πιηθά. Σα επξήκαηα απηά 

θαιχπηνπλ ηελ πεξίνδν απφ ηελ Πξψτκε Δπνρή ηνπ Υαιθνχ κέρξη θαη ηελ 

παιαηνρξηζηηαληθή πεξίνδν. 

Ζ Αίζνπζα VΗΗΗ έρεη δηακνξθσζεί εηδηθά γηα λα δερζεί ηελ αλαπαξάζηαζε αξραίσλ ηάθσλ 

πνπ θαιχπηνπλ κηα πεξίνδν απφ ηελ 4ε ρηιηεηία κέρξη ηνλ 4ν αη. π.Υ. ηα δεμηά ηεο 

Αίζνπζαο VΗΗΗ αλνίγεηαη ε Αίζνπζα ΗΥ, φπνπ έρνπλ ζπγθεληξσζεί αληηθείκελα πνπ έρνπλ 

ζρέζε κε ην ζάλαην: επηηχκβηεο ζηήιεο κε αλάγιπθεο παξαζηάζεηο, δσγξαθηζκέλεο 

πήιηλεο ζαξθνθάγνη θαη άιιεο θακσκέλεο απφ αζβεζηφιηζν πνπ θέξνπλ αλάγιπθε 

δηαθφζκεζε.  

 

ηελ Αίζνπζα Υ, ε νπνία βξίζθεηαη ζηα αξηζηεξά ηεο Αίζνπζαο VΗΗΗ, παξνπζηάδεηαη κηα 

αλαδξνκή ζηελ εμέιημε ηεο γξαθήο ζηελ Κχπξν. Ζ έθζεζε αξρίδεη κε δείγκαηα ησλ 
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αξραηφηεξσλ καξηπξηψλ γξαθήο ζην λεζί, ηεο θππξνκηλστθήο γξαθήο (15νο-11νο αη. 

π.Υ.), ε νπνία δελ έρεη αθφκε απνθξππηνγξαθεζεί. Αθνινπζνχλ δείγκαηα ηεο 

θππξνζπιιαβηθήο γξαθήο, ε νπνία απνδίδεη ηελ ειιεληθή γιψζζα θαη παξνπζηάδεη κηαλ 

αμηνζαχκαζηε επηβίσζε ζην λεζί κέρξη θαη ηνλ 3ν π.Υ. αηψλα. Παξνπζηάδνληαη επίζεο 

κεξηθέο θνηληθηθέο επηγξαθέο πνπ βξέζεθαλ ζηελ Κχπξν. Σέινο, εθηίζεληαη δείγκαηα ηεο 

ειιεληθήο αιθαβεηηθήο γξαθήο. Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδνπλ κεξηθά αληηθείκελα πνπ 

θέξνπλ ηφζν ηελ θππξνζπιιαβηθή φζν θαη ηελ αιθαβεηηθή ειιεληθή γξαθή. 

ηελ Αίζνπζα ΥΗ, πνπ βξίζθεηαη ζηνλ φξνθν θαη είλαη πξνζηηή απφ δχν αληηθξηζηέο 

ζθάιεο, εθηίζεληαη ηα κνλαδηθά ζην είδνο ηνπο επξήκαηα πνπ πξνέξρνληαη απφ ηνπο 

βαζηιηθνχο ηάθνπο ηεο αιακίλαο θαη ρξνλνινγνχληαη ζηα ηέιε ηνπ 8νπ-αξρέο ηνπ 7νπ 

αηψλα: έλα μχιηλν θξεβάηη θαη δχν ζξφλνη δηαθνζκεκέλνη κε παξαζηάζεηο απφ 

ειεθαληφδνλην, αζήκη θαη γπαιί. Αθφκε, έλαο ράιθηλνο ιέβεηαο πνπ ζηεξίδεηαη ζε 

ζηδεξέλην ππνζηάηε θαη ην ζηφκηφ ηνπ είλαη δηαθνζκεκέλν κε πξνηνκέο ζεηξήλσλ θαη 

γξππψλ. Δθηίζεληαη επίζεο ηα εμαξηήκαηα απφ ηα άξκαηα πνπ βξέζεθαλ ζηνπο δξφκνπο 

ησλ βαζηιηθψλ ηάθσλ. Καηά ηελ αλαζθαθή βξέζεθαλ θαη ηα άινγα πνπ ηα έζεξλαλ, ηα 

νπνία είραλ ζπζηαζηεί επί ηφπνπ γηα λα ζπλνδεχζνπλ ηνλ αθέληε ηνπο ζηνλ Κάησ Κφζκν. 

Σα έζηκα απηά παξαπέκπνπλ ζε νκεξηθά έζηκα ηαθήο. ηελ ίδηα αίζνπζα εθηίζεληαη θαη ηα 

επξήκαηα απφ ην θελνηάθην ηνπ ηειεπηαίνπ βαζηιηά ηεο αιακίλα Νηθνθξένληα. Πνιχ 

εθθξαζηηθά είλαη ηα πήιηλα θεθάιηα πνπ πηζηεχεηαη φηη είλαη πξνζσπνγξαθίεο ηνπ 

βαζηιηά θαη ησλ κειψλ ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ. 

Ζ Αίζνπζα ΥΗΗ είλαη αθηεξσκέλε ζηελ αξραία κεηαιινπξγία. Οη πξνζήθεο είλαη 

δηαξξπζκηζκέλεο κε ηέηνην ηξφπν, ψζηε λα αλαπαξηζηνχληαη ηα δηάθνξα ζηάδηα, απφ ηελ 

εμφξπμε, ηελ εθθακίλεπζε, κέρξη θαη ην ηειηθφ ζηάδην παξαγσγήο ηνπ ραιθνχ θαη ηελ 

κεηαιινηερλία. Ζ δηαξξχζκηζε απηή έρεη εθπαηδεπηηθφ ραξαθηήξα, κηα θαη ζηελ αίζνπζα 

απηή γίλνληαη ηα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα ηνπ Κππξηαθνχ Μνπζείνπ, πνπ αθνξνχλ ηελ 

αξραία κεηαιινπξγία. 

 

ηελ Αίζνπζα ΥΗΗΗ εθηίζεληαη ηα αγάικαηα πνπ θνζκνχζαλ ην ξσκατθφ γπκλάζην ηεο 

αιακίλαο. Σα αγάικαηα ζπλνδεχνληαη απφ θσηνγξαθίεο ηνπ γπκλαζίνπ θαη γεληθά ηεο 

πφιεο ηεο αιακίλαο.  

Σέινο, ζηελ Αίζνπζα ΥIV παξνπζηάδνληαη κε ρξνλνινγηθή ζεηξά, απφ ηελ Πξψτκε Δπνρή 

ηνπ Υαιθνχ κέρξη ηε ξσκατθή πεξίνδν, ηα πήιηλα εηδψιηα ηεο Κχπξνπ. Μηα επίζθεςε ζην 

Κππξηαθφ Μνπζείν θνξπθψλεηαη κέζα απφ κηα επράξηζηε πεξηδηάβαζε ζηνλ ηνκέα απηφ 

ηεο αξραίαο ηέρλεο, ε νπνία ραξίδεη ζην ζεαηή ηφζν ηελ θαιιηηερληθή καηηά ηνπ αξραίνπ 

Κππξίνπ φζν θαη ζθελέο απφ ηελ ίδηα ηελ θαζεκεξηλή ηνπ δσή θαη ηηο ηδενινγηθέο ηνπ 

αλαδεηήζεηο. Ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ παξνπζηάδνπλ νη ζθελέο ηεο θαζεκεξηλφηεηαο, φπσο 

είλαη νη απεηθνλίζεηο γπλαηθψλ θαη καηψλ ηε ζηηγκή ηνπ ηνθεηνχ, ην δχκσκα ηνπ ςσκηνχ, 

θ.ά. 
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ΔΘΝΟΓΡΑΦΗΚΟ ΜΟΤΔΗΟ ΚΤΠΡΟΤ 

Μεγάιε ζπιινγή θππξηαθήο ηέρλεο ηνπ 19νπ αηψλα θαη ησλ αξρψλ ηνπ 20νπ αηψλα. 

Πεξηιακβάλεη μπιφγιππηα, εξγφρεηξα θαη θεληήκαηα, είδε αγγεηνπιαζηηθήο, θππξηαθέο 

ελδπκαζίεο θαη πθαληά ζηνλ αξγαιεηφ. Σν Μνπζείν αλήθεη ζηελ εηαηξεία Κππξηαθψλ 

πνπδψλ. 

 

ΒΤΕΑΝΣΗΝΟ ΜΟΤΔΗΟ  ΚΑΗ ΤΛΛΟΓΔ 

Δληππσζηαθή ζπιινγή Βπδαληηλψλ εηθφλσλ απφ εθθιεζίεο θαη κνλαζηήξηα φιεο ηεο 

Κχπξνπ πνπ ρξνλνινγνχληαη απφ ηνλ 9ν κέρξη 18ν αηψλα. Οη πιινγέο Σέρλεο 

πεξηιακβάλνπλ ειαηνγξαθίεο, ράξηεο, ζρέδηα θαη άιια έξγα κε ηζηνξηθφ ελδηαθέξνλ 

 

ΜΟΤΔΗΟ ΔΘΝΗΚΟΤ ΑΓΧΝΑ 

Έλαο ρψξνο πνπ είλαη θαζήθνλ θάζε Έιιελα θαη φρη κφλν, λα επηζθεθζεί θαη λα απνηίζεη 

θφξν ηηκήο θαη εθηίκεζεο είλαη ην Μνπζείν Αγψλνο 1955-59. Αλαθέξνκαη ζηε ιέμε 

θαζήθνλ, δηφηη φηαλ νη απαληαρνχ άλζξσπνη αγσλίδνληαη θαη ζπζηάδνληαη γηα ην ππέξηαην 

αγαζφ, ηελ Διεπζεξία, εκείο πνπ απνιακβάλνκε ηα αγαζά ηεο, ην ιηγφηεξν πνπ έρνπκε λα 

θάλνπκε είλαη λα ζπκνχκαζηε θαη λα ηηκνχκε. Έηζη πξνζσπηθά ζεσξψ θαζήθνλ κνπ φηαλ 

επηζθέπηνκαη ρψξεο ηνπ εμσηεξηθνχ, λα ηηκψ ηνλ θάζε αγσληζηή πνπ ζπζηάζηεθε γηα ηελ 

ειεπζεξία. 

Έηζη θαη ην δηθφ καο Μνπζείν έρεη ηελ ηδηαίηεξε ηνπ ζεκαζία, αθνχ ν Αγψλαο ηνπ 1955-

59, ν αγψλαο ηεο ΔΟΚΑ ελαληίνλ ησλ Άγγισλ ηκπεξηαιηζηψλ, ήηαλ αθνξκή θαη 

παξάδεηγκα πξνο κίκεζε θαη άιισλ ιαψλ λα αγσληζηνχλ θαη λα θεξδίζνπλ ηελ ειεπζεξία 

ηνπο.  

Σν Μνπζείν ζηεγάδεηαη ζε έλα παξαδνζηαθφ θηίξην αθξηβψο δίπια απφ ηελ Ηεξά 

Αξρηεπηζθνπή. Ζ δηακφξθσζε ηνπ εζσηεξηθνχ ρψξνπ ζα εληππσζηάζεη ηνλ επηζθέπηε 

αθνχ ε κνληέξλα γξακκή ηνπ, ε ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ θαη ε πξνζβαζηκφηεηα ηνπ 

πιεζηάδεη ην ηέιεην. ην Μνπζείν εθηίζεληαη απζεληηθά αληηθείκελα ηνπ αγψλα φπσο 

φπια, βφκβεο, έγγξαθα, πινχζην θσηνγξαθηθφ πιηθφ, εκεξνιφγηα ησλ εξψσλ καο θαη 

πνιιά άιια. Δπίζεο νη αλαπαξαζηάζεηο ησλ θξεζθπγέησλ κε αληάξηεο ζε απηά θαη ησλ 

θειηψλ ησλ θξαηνπκέλσλ θαη κειινζαλάησλ πξνθαινχλ δένο. κσο ην 

ζπγθινληζηηθφηεξν αληηθείκελν πνπ εθηίζεηαη ζην Μνπζείν είλαη ε απζεληηθή αγρφλε πνπ 

ηφζν άδηθα αθαίξεζε ηε δσή ελλέα παιιήθαξηψλ, αλακεζά ηνπο θαη ηνπ ήξσα καζεηή 

Δπαγφξα Παιιεθαξίδε. Οη θσηνγξαθίεο φισλ ησλ πεζφλησλ ηνπ αγψλα, επίζεο θνζκνχλ 

ην Μνπζείν ζχκβνιν αγψλα θαη πεξεθάλεηαο. 
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ΚΡΑΣΗΚΖ ΠΗΝΑΚΟΘΖΚΖ 

ηελ θξαηηθή Πηλαθνζήθε ζα απνιαχζεηε πίλαθεο θαη γιππηά Κππξίσλ θαιιηηερλψλ ηνπ 

20νπ αηψλα. 

 

ΔΘΝΟΛΟΓΗΚΟ ΜΟΤΔΗΟ (Οικία Χατζηγεωργάκη Κορνέσιου) 

Σν αξρνληηθφ ηνπ Υαηδεγεσξγάθε Κνξλέζηνπ απνηειεί ην ζεκαληηθφηεξν δείγκα αζηηθήο 

αξρηηεθηνληθήο ηεο πεξηφδνπ ηεο ηνπξθνθξαηίαο ζηε Λεπθσζία. Δίλαη θηηζκέλν θνληά 

ζηελ Αξρηεπηζθνπή, ζηελ ελνξία ηνπ Αγίνπ Αλησλίνπ, φπνπ θαηνηθνχζε θαηά παξάδνζε ε 

ηάμε ησλ εππφξσλ Διιήλσλ. Δλδηαθέξνλ απνηειεί ην γεγνλφο φηη ν αξρηηεθηνληθφο ηνπ 

ηχπνο παξαπέκπεη ζε αξρνληηθφ ηεο κεζαησληθήο πεξηφδνπ θαη απηφ δελ ζα πξέπεη λα καο 

μαθληάδεη, αλ ιάβνπκε ππφςε ηελ παξάδνζε φηη θηίζηεθε ζηε ζέζε παιαηφηεξνπ 

(κεζαησληθνχ;) αξρνληηθνχ. Ζ απνθαηάζηαζε ηεο νηθίαο ηηκήζεθε κε ην βξαβείν Europa 

Nostra. 

Ο Υαηδεγεσξγάθεο Κνξλέζηνο ήηαλ δξαγνπκάλνο, δειαδή δηεξκελέαο ηεο Πχιεο, απφ ην 

1779 κέρξη ην ζάλαηφ ηνπ ζηα 1809. Σν αμίσκα απηφ, πνπ ήηαλ απφ ηα ζεκαληηθφηεξα 

αμηψκαηα πνπ δίλνληαλ ζε άπηζηνπο απφ ηηο νζσκαληθέο αξρέο, ηνπ έδσζε ηελ επθαηξία λα 

ζπζζσξεχζεη κηα ηεξάζηηα πεξηνπζία θαη λα απνθηήζεη κεγάιε δχλακε. Απηή ε δχλακε 

πνπ απέθηεζε ππήξμε ηειηθά ε αηηία ζαλάηνπ ηνπ. Μεηά απφ ζπθνθαληία, νδεγήζεθε 

ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε, φπνπ απνθεθαιίζηεθε. 

Ζ νηθία είλαη δηψξνθε θαη θηίζηεθε ζηα 1793. Σν κνλφγξακκα ηνπ ηδηνθηήηε θαη ε 

εκεξνκελία αλέγεξζεο ηνπ θηηξίνπ θαίλνληαη ζε καξκάξηλε πιάθα εληνηρηζκέλε ζην 

εζσηεξηθφ ηεο εηζφδνπ. Ζ Οηθία αλαπηχζζεηαη ζε ζρήκα Π θαη πεξηθιείεη εζσηεξηθή απιή 

πνπ πεξηηξέρεηαη απφ ζηεγαζκέλεο ζηνέο ζηηο ηξεηο ηεο πιεπξέο. ην θέληξν ηεο απιήο 

ππάξρεη κηα κλεκεηαθή θξήλε θαη έλα ηδησηηθφ ηνπξθηθφ ινπηξφ (ρακάκ). ην ηζφγεην ηεο 

Οηθίαο βξίζθνληαλ νη ρψξνη γηα ηελ ππεξεζία, ε θνπδίλα, νη ζηάβινη θαη νη δηάθνξνη 

απνζεθεπηηθνί θαη βνεζεηηθνί ρψξνη. Τπάξρνπλ ζηνηρεία πνπ καξηπξνχλ φηη ε αξρηθή 

Οηθία ήηαλ κεγαιχηεξε απφ φηη είλαη ζήκεξα. 

Μηα ζηεγαζκέλε μχιηλε ζθάια κε πέηξηλε βάζε νδεγεί ζήκεξα απφ ηελ απιή ζηελ 

αίζνπζα εηζφδνπ ηνπ νξφθνπ, ηνλ ειηαθφ. Με ηελ ειηαθφ επηθνηλσλνχλ ηα θπξηφηεξα 

δσκάηηα ηνπ ζπηηηνχ, ν επίζεκνο ρψξνο ππνδνρήο θαη ηα ππλνδσκάηηα. Ζ επίζεκε 

αίζνπζα ππνδνρήο, ν νληάο, βξίζθεηαη ζην άθξν ηεο αλαηνιηθήο πηέξπγαο θαη μερσξίδεη 

απφ φια ηα ππφινηπα δσκάηηα κε ηελ πινχζηα μπιφγιππηε, επηρξπζσκέλε δηαθφζκεζή 

ηεο θαη ηελ ειαηνγξαθία πνπ παξνπζηάδεη πηζαλφλ κηα θαληαζηηθή πφιε.  

Ζ επίπισζε ηνπ αξρνληηθνχ δελ είλαη ε πξσηφηππε αιιά αλήθεη ζην ηέινο ηνπ 19νπ αη.-

αξρέο ηνπ 20νπ αη., θαη απνηειεί δσξεά ηεο ηειεπηαίαο ηδηνθηήηξηαο ηεο νηθίαο. Σα 

δσκάηηα ηνπ νξφθνπ έρνπλ δηακνξθσζεί σο εθζεζηαθνί ρψξνη φπνπ, κε ηε βνήζεηα 

πνηθίινπ επνπηηθνχ πιηθνχ, αιιά θαη απζεληηθψλ αληηθεηκέλσλ ηεο επνρήο, ν επηζθέπηεο 

κπνξεί λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ ηζηνξία ηεο νηθνγέλεηαο Υαηδεγεσξγάθε θαη γηα ηε 
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δηαδηθαζία απνθαηάζηαζεο ηνπ αξρνληηθνχ. Δθηίζεληαη επίζεο δηάθνξα αληηθείκελα ηεο 

βπδαληηλήο θαη κεζαησληθήο πεξηφδνπ, θαζψο θαη ηεο ηνπξθνθξαηίαο. 

 

Δθηφο φκσο απφ ηα κνπζεία πνπ αλαθέξακε παξαπάλσ, ηελ ηειεπηαία δεθαεηία έρνπλ 

δεκηνπξγεζεί θαη άιια λέα κνπζεία ηα νπνία βξίζθνληαη ζε εκηαζηηθέο πεξηνρέο κε ζθνπφ 

ηε δηαθχιαμε ησλ παξαδφζεσλ θαη ησλ ηνπηθψλ ζπλεζεηψλ. Σα κνπζεία απηά είλαη ηα 

εμήο: 

Μνπζείν Πηεξίδε 

Μνπζείν - Παξαηεξεηήξην Λήδξα 

Αξραηνινγηθφ Μνπζείν Πφιεο Υξπζνρνχο 

Βπδαληηλφ Μνπζείν Αξζηλφεο 

Ηεξφ ηεο Αθξνδίηεο θαη Σνπηθφ Μνπζείν Παιαηπάθνπ, Μεζαησληθή Δπαπιε 

Κππξηαθφ Μνπζείν 

Πνιηηηζηηθφ Ίδξπκα Σξαπέδεο Κχπξνπ 

Βπδαληηλφ Μνπζείν 

Δπαξρηαθφ Αξραηνινγηθφ Μνπζείν 

Δπαξρηαθφ Αξραηνινγηθφ Μνπζείν Λάξλαθαο 

Δπαξρηαθφ Αξραηνινγηθφ Μνπζείν Λεκεζνχ 

Δπαξρηαθφ Αξραηνινγηθφ Μνπζείν Πάθνπ 

Δπαξρηαθφ Αξραηνινγηθφ Μνπζείν Πάθνπ 

Δπαξρηαθφ Μεζαησληθφ Μνπζείν 

Δπαξρηαθφ Μνπζείν Λάξλαθαο 

Κππξηαθφ Μνπζείν Υξπζνρνΐαο 

Λεβέληεην Γεκνηηθφ Μνπζείν Λεπθσζίαο 

Μεζαησληθφ Μνπζείν Λεκεζνχ 

http://www.ikypros.com/cgibin/hweb?-A=831&-V=museums&w=
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http://www.ikypros.com/cgibin/hweb?-A=3647&-V=museums&w=
http://www.ikypros.com/cgibin/hweb?-A=2245&-V=museums&w=
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Μνπζείν Ηδξχκαηνο Πηεξίδε 

Μνπζείν Μάξηνπ-Αξζηλφεο 

Μνπζείν Μπθελατθνχ Απνηθηζκνχ ηεο Κχπξνπ 

Μνπζείν επνίθεζεο ηεο Κχπξνπ απφ ηνπο Μπθελαίνπο 

Πνιηηηζηηθφ Ίδξπκα Αξρηεπηζθφπνπ Μαθαξίνπ 

Σνπηθφ Αγξνηηθφ Μνπζείν Φηθάξδνπ 

Σνπηθφ Αξραηνινγθφ Μνπζείν Κνπξίνπ 

Σνπηθφ Μνπζείν Παιαηπάθνπ 

Σνπηθφ Μνπζείν Παξαδνζηαθήο Κεληεηηθήο θαη Αξγπξνρνΐαο 

Σνξλαξίηε Πηεξίδε - Γεκνηηθφ Μνπζείν Παιαηνληνινγίαο 

Φξνχξην Λεκεζνχ  Μεζαησληθφ Μνπζείν Κχπξνπ 

 Ζ πιεηνςεθία ησλ ιανγξαθηθψλ κνπζείσλ, βξίζθεηαη θνληά ζε αγξνηηθέο πεξηνρέο θαη 

ρσξηά, έηζη ψζηε λα ππάξρεη αξκνλία θαη ζπλέρεηα κεηαμχ ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ησλ 

εθζεκάησλ ησλ κνπζείσλ. Απηή ε εμέιημε θαη δεκηνπξγία λέσλ κνπζείσλ απνηέιεζε 

ζηαζκφ γηα ηελ αχμεζε ηφζν ησλ μέλσλ φζν θαη ησλ ληφπησλ επηζθεπηψλ (απφ άιιεο 

πεξηνρέο), αιιά θαη ηελ κειινληηθή αλάπηπμε ηνπ πνιηηηζκηθνχ ηνπξηζκνχ ζηηο πεξηνρέο 

απηέο. 

2.12 ΘΡΖΚΔΤΣΗΚΟ ΣΟΤΡΗΜΟ 

Ζ Κχπξνο έρεη μερσξηζηή ζεκαζία ζηελ ηζηνξία ηνπ Υξηζηηαληζκνχ θαζψο δηαδξακάηηζε 

ζεκαληηθφ ξφιν ζηα πξψηα ρξφληα ηεο δηάδνζήο ηνπ. 

Γη΄ απηφ αθφκα θαη ζήκεξα έρεη θιεξνλνκηά ηα ηζηνξηθά ηεο κνλαζηήξηα. ε πνιιά απφ 

ηα κνλαζηήξηα κπνξεί θαλείο λα πάεη κε κέζα δεκφζηαο ζπγθνηλσλίαο (ιεσθνξεία, ηαμί 

γξακκήο). Τπάξρνπλ φκσο νξηζκέλεο κνλέο νη νπνίεο βξίζθνληαη ζε κεγάιε απφζηαζε 

απφ θχξηνπο δξφκνπο θαη θαηνηθεκέλεο πεξηνρέο θαη επηβάιιεηαη ε πξφζβαζε κε 

απηνθίλεην ή ηαμί.  

 

Μνλαζηάξηα πνπ κπνξεέηε λα επηζθεθηεέηε: 

Ακκφρσζηνο :  Μνλαζηήξη Αγίαο Νάπαο  

Λάξλαθα  :  Μνλή Αγίνπ Μελά, Μνλή ηαπξνβνπληνχ  

http://www.ikypros.com/cgibin/hweb?-A=3558&-V=museums&w=
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Λεκεζφο :  Μνλή Αγίνπ Γεσξγίνπ Αιακάλνπ  

Λεπθσζία : Μνλή Αγίνπ Ζξαθιεηδίνπ, Μνλή Αγίνπ Παληειεήκνλα, Μνλή Μαραηξά,  

          Μνλαζηήξη Αξραγγέινπ Μηραήι  

Πάθνο :  Μνλή Παλαγίαο ηνπ ίληε, Μνλή Υξπζνξξνγηάηηζζαο, Μνλαζηήξη  

 ΑγίνπΝενθχηνπ  

Σξφνδνο :  Μνλή Σξννδίηηζζαο, Μνλή Κχθθνπ  

πγθινληζηηθή είλαη ε ηζηνξία ηεο Ηεξάο Μνλήο Κχθθνπ θαη ηδηαίηεξα ηεο αλεχξεζεο ηεο 

Αγίαο εηθφλαο ηεο Παλαγίαο. 

πσο ηζηνξεί ε παξάδνζε, γχξσ ζηα 1100 κ.Υ. ν Βπδαληηλφο δηνηθεηήο ηεο Κχπξνπ 

άξρνληαο Μαλνπήι Βνπηνκίηεο πήγε γηα θπλήγη, αιιά ράζεθε ζηα δάζε ηνπ Σξνφδνπο, 

πνπ ηφηε ήηαλ πνιχ ππθλά θαη γεκάηα κε αγξηλά θαη άιια ζπάληα δψα θαη πνπιηά. Αθνχ 

πεξηπιαλήζεθε γηα αξθεηφ ρξνληθφ δηάζηεκα, ζπλάληεζε έλαλ γέξν εξεκίηε, ηνλ Ζζαΐα, 

πξνο ηνλ νπνίν ζπκπεξηθέξζεθε πνιχ άζρεκα, δηφηη ν αζθεηήο, πνπ απέθεπγε νηηδήπνηε 

θνζκηθφ, δελ πξνζπκνπνηήζεθε λα ηνλ ππεξεηήζεη θαη νχηε απνθξίζεθε ζηηο εξσηήζεηο 

ηνπ. 

ηε ζπλέρεηα ν Βνπηνκίηεο βξήθε ηνλ δξφκν ηνπ θαη επέζηξεςε ζηε Λεπθσζία, φπνπ 

φκσο έπεζε βαξηά άξξσζηνο. Απέδσζε ηελ αζζέλεηά ηνπ ζηνλ ηξφπν, πνπ 

ζπκπεξηθέξζεθε ζηνλ Ζζαΐα, θαη έζηεηιε ακέζσο ηνπο ππεξέηεο ηνπ λα ηνλ βξνπλ. ηαλ 

ηνλ νδήγεζαλ κπξνζηά ηνπ, ν Βνπηνκίηεο ηαπεηλά δήηεζε ζπγγλψκε απφ ηνλ γέξνληα 

κνλαρφ. Σφηε απηφο, αληί άιιεο απάληεζεο, πξνζεπρήζεθε γηα ηε ζεξαπεία ηνπ άξρνληα. 

Γξήγνξα ν Βνπηνκίηεο έγηλε θαιά θαη ππνζρέζεθε ζηνλ Ζζαΐα πσο ζα ηνπ έδηλε φ,ηη ηνπ 

δεηνχζε. Ο άγηνο εθείλνο άλζξσπνο δελ ήζειε νχηε ρξήκαηα νχηε αμηψκαηα. 

Αθνινπζψληαο ηε ζεία πξνζηαγή, παξαθάιεζε ηνλ Βνπηνκίηε λα ηνπ θέξεη απφ ηελ 

Κσλζηαληηλνχ-πνιε ηελ Δηθφλα ηεο Θενηφθνπ, κία απφ ηηο ηξεηο δεκηνπξγίεο ηνπ 

Δπαγγειηζηή Λνπθά. 

Ο Βπδαληηλφο δηνηθεηήο δίζηαδε, δηφηη θνβφηαλ πσο ήηαλ αδχλαην λα πείζεη ηνλ 

απηνθξάηνξα ηνπ Βπδαληίνπ Αιέμην Κνκλελφ λα παξαρσξήζεη ην Άγην Δηθφληζκα πνπ 

θπιαζζφηαλ ζην παιάηη. Παξ' φια απηά πήξε καδί ηνπ ηνλ Ζζαΐα θαη ηαμίδεςαλ σο ηε 

βαζηιίδα ησλ πφιεσλ. Δθεί βξήθαλ ηνλ βαζηιηά ζε κεγάιε ζιίςε, αθνχ ε κνλάθξηβή ηνπ 

θφξε ήηαλ βαξηά άξξσζηε κε ηελ ίδηα αζζέλεηα, ε νπνία είρε πξνζβάιεη θαη ηνλ 

Βνπηνκίηε. Σφηε αθξηβψο παξνπζηάζηεθαλ ελψπηφλ ηνπ. Ο Ζζαΐαο πξνζεπρήζεθε ζηνλ 

Θεφ κε φιε ηε δχλακε ηεο ςπρήο ηνπ, θαη ε θφξε ζεξαπεχηεθε εληειψο. Δμήγεζαλ 

θαηφπηλ ζηνλ απηνθξάηνξα πσο ήηαλ ζέιεκα Θενχ λα κεηαθέξνπλ ζηα βνπλά ηνπ 

Σξνφδνπο ηελ Αγία Δηθφλα. Γηα ηνλ Αιέμην Κνκλελφ δελ ήηαλ εχθνιν λα απνρσξηζηεί ην 

πνιχηηκν θεηκήιην. Μφλνλ φηαλ θηππήζεθε θαη ν ίδηνο απφ ηελ αξξψζηεηα, ε νπνία 
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έπιεμε πξνεγνπκέλσο ηε ζπγαηέξα ηνπ θαη ηνλ Βνπηνκίηε, αληηιήθζεθε πσο ήηαλ ζετθή 

πξνζηαγή λα δψζεη ηελ Δηθφλα. Υνξήγεζε θαη ηα απαηηνχκελα ρξήκαηα γηα ηελ αλέγεξζε 

ηνπ κνλαζηεξηνχ, ζην νπνίν ζα Σελ ηνπνζεηνχζαλ. 

ηε ζπλέρεηα ν Ζζαΐαο κε κεγάιε ραξά κεηέθεξε ηελ Δηθφλα ζηελ Κχπξν, φπνπ ν ιαφο 

ηνλ ππνδέρζεθε κε ηδηαίηεξε ζπγθίλεζε θαη επιάβεηα θαη πνξεχηεθε καδί ηνπ απφ ηα 

παξάιηα σο ηα βνπλά ηνπ Σξνφδνπο. ην πέξαζκά ηνπο ηα δέλδξα ππνθιίλνληαλ, 

ζπκκεηέρνληαο ζηηο εθδειψζεηο ππνδνρήο, ηα δε θνγρχιηα κε ζαπκαζηφ ηξφπν έβγαηλαλ 

απφ ηε ζάιαζζα θαη ηνπο ζπλφδεπαλ. Αθφκε θαη ζήκεξα ζηηο δαζψδεηο πεξηνρέο ηεο 

Σειιπξίαο κπνξεί θάπνηνο λα ζπλαληήζεη ηα ζθπκκέλα πεχθα θαη ηα ζαιαζζηλά θνγρχιηα, 

κνλαδηθνχο κάξηπξεο ηεο ζπκκεηνρήο ηεο θχζεο ζηελ ππνδνρή, πνπ επεθχιαμε ε Κχπξνο 

ζηελ Δηθφλα ηεο Θενηφθνπ. Σαπηνρξφλσο έθζαζε ζην λεζί θαη ν Βνπηνκίηεο, πνπ 

παξέδσζε ζηνλ Ζζαΐα ηα απηνθξαηνξηθά ρξπζφβνπιια, ηα νπνία αλαθήξπζζαλ ηε Μνλή 

ζε ηαπξνπήγην, θαη φξηδαλ γηα ηε ζπληήξεζή ηεο ηα εηζνδήκαηα απφ ηα ρσξηά 

Πεξηζηεξψλα, Μήινλ θαη Μπιηθνχξη. 

Ζ Αγία Δηθφλα είλαη γλσζηή θαη σο Παλαγία ε Διενχζα (πεγή ειένπο). ' απηήλ 

εηθνλίδεηαη ε Παλαγία λα βαζηάδεη κε ην δεμί ηεο ρέξη ηνλ Υξηζηφ. Υαίξεη παλνξζφδνμεο 

θήκεο θαη αξθεηέο εηθφλεο ζε πνιιέο ρψξεο, φπσο ζηελ Διιάδα, ηε Ρσζία, ηε Γεσξγία, ηε 

Βνπιγαξία, ηελ Αίγππην θαη ηελ Αηζηνπία, είλαη αθηεξσκέλεο ζηελ Παλαγία ηνπ Κχθθνπ, 

έλδεημε ηνπ κεγάινπ ζεβαζκνχ πνπ απνιακβάλεη αλάκεζα ζηνπο νξζφδνμνπο ιανχο. 

Ζ Δηθφλα είρε επηθαιπθζεί ην 1576 κε αξγπξή θαη επίρξπζε πιάθα, ελψ λέα επηθάιπςε 

έγηλε ην 1795. Σν πξφζσπφ Σεο είλαη ζθεπαζκέλν θαη πνηέ δελ απνθαιχπηεηαη, είηε γηαηί 

έηζη ην ζέιεζε ν απηνθξάηνξαο Αιέμηνο, είηε γηα λα εκπλέεη πεξηζζφηεξν ζεβαζκφ. 

Αλαθέξεηαη ραξαθηεξηζηηθά πσο ην 1669 ν Παηξηάξρεο Αιεμαλδξείαο Γεξάζηκνο 

ηφικεζε λα αλαζεθψζεη ην χθαζκα, γηα λα δεη ην πξφζσπν ηεο Θενηφθνπ, αιιά γηα ηε 

βέβειή ηνπ πξάμε ηηκσξήζεθε θαη κε δάθξπα ζηα κάηηα ππνρξεψζεθε λα δεηήζεη 

ζπγρψξεζε απφ ηνλ Θεφ. 

Ο Ρψζνο κνλαρφο Βαζίιεηνο Μπάξζθπ, πνπ επηζθέθζεθε ηε Μνλή ην 1735, γξάθεη φηη νη 

κνλαρνί απνθάιππηαλ ηελ Δηθφλα κφλν ζε πεξηφδνπο αλνκβξίαο θαη αθνχ πξψηα Σελ 

κεηέθεξαλ ζηε γεηηνληθή θνξθή, γλσζηή σο "Θξνλί", φπνπ έςαιιαλ ζρεηηθή παξάθιεζε. 

Σν έθαλαλ, ρσξίο λα βιέπνπλ ην πξφζσπν Σεο, πνπ θνηηνχζε ηνλ νπξαλφ. Ο ιαφο 

αγάπεζε πνιχ ηελ Αγία Δηθφλα. ηε Μνλή θαηαθζάλνπλ άλζξσπνη απφ δηάθνξα κέξε ηεο 

γεο θαη πξνζηξέρνπλ ζηε ζαπκαηνπξγή δχλακε ηεο Θενηφθνπ, δεηψληαο, είηε λα 

ζεξαπεπζνχλ, είηε λα αληιήζνπλ δχλακε, γηα λα αληεπεμέιζνπλ ζηηο δνθηκαζίεο ηεο δσήο 

ηνλ λαφ βιέπνπκε αθηεξψκαηα, ηα νπνία καξηπξνχλ ηα ζαχκαηα ηεο Θενηφθνπ. Κνκκάηη 

απφ γιψζζα μηθία, π. ρ., πξνζθέξζεθε, γηα λα ζπκίδεη ηε ζσηεξία απφ βέβαην πληγκφ ησλ 

λαπηηθψλ ελφο πινίνπ, ηνπ νπνίνπ ηηο πιεπξέο είρε ηξππήζεη κεγάινο μηθίαο ην 1718. Έλαο 

καχξνο είρε πξνζπαζήζεη λα αζεβήζεη ζηελ Δηθφλα θαη μεξάζεθε ην ρέξη ηνπ, νκνίσκα 

ηνπ νπνίνπ ππάξρεη ζήκεξα θνληά ζηελ Αγία Δηθφλα, γηα λα ππελζπκίδεη ην γεγνλφο. ια 
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γεληθψο ηα αθηεξψκαηα εμηζηνξνχλ θαη αληίζηνηρα ζαχκαηα ηεο Παλαγίαο, πνιιά απφ ηα 

νπνία εμπκλνχληαη ζε θπιιάδεο, πνπ θαηά θαηξνχο θπθινθφξεζαλ δηάθνξνη ζηηρνπξγνί. 

Σν κνλαζηεξηαθφ ζπγθξφηεκα απνηειείηαη απφ πνιιά εηεξφθιεηα αξρηηεθηνληθά 

ζηνηρεία, αθνχ δηακνξθψζεθε ρσξίο εληαίν ζρέδην, αλάινγα κε ηηο εθάζηνηε αλάγθεο θαη 

ζπλζήθεο, θαζψο θαη ηηο νηθνλνκηθέο δπλαηφηεηεο. Σα θηίζκαηά ηνπ αλάγνληαη ζε 

δηαθνξεηηθέο επνρέο. Κέληξν ηνπ ζπγθξνηήκαηνο είλαη ν λαφο θαη γχξσ απφ απηφλ είλαη 

θηηζκέλα ηα δηάθνξα ηκήκαηα, πνπ ην απνηεινχλ, φπσο ην εγνπκελείν, ην ζπλνδηθφ, ηα 

θειηά ησλ κνλαρψλ, ε βηβιηνζήθε, ην κνπζείν, νη αίζνπζεο ππνδνρήο, ην εθνξείν θαη 

πνιιά άιια. ην κέζνλ ππάξρεη κεγάιε πιαθφζηξσηε απιή κε πεγάδη. ήκεξα νη 

κνλαζηεξηαθνί ρψξνη ζηελ πιεηνλφηεηά ηνπο έρνπλ αλαθαηληζζεί θαη δηαθνζκεζεί κε 

δηάθνξεο εθθιεζηαζηηθέο παξαζηάζεηο. Οη πεξηζζφηεξεο απφ απηέο είλαη 

θαηαζθεπαζκέλεο κε ςεθηδσηά, ηα νπνία θνζκνχλ ηελ είζνδν θαη ηνπο ηνίρνπο ηεο 

εζσηεξηθήο απιήο θαη ησλ δηαδξφκσλ κε ηέηνην ηξφπν, ψζηε λα ελζσκαηψλνληαη 

αξκνληθά ζηελ αξρηηεθηνληθή ηδηαηηεξφηεηα ηνπ ρψξνπ. 

2.13 ΤΠΟΓΟΜΔ ΤΓΔΗΑ 

Ο ηαηξηθφο ηνπξηζκφο απνηειεί ζήκεξα κηα ξαγδαίσο αλαπηπζζφκελε βηνκεραλία, ε νπνία 

ζηεξίδεηαη ζηε ζχλζεζε θαη ζπλεξγαζία ηνπ ηνπξηζηηθνχ θαη ηαηξηθνχ ηνκέα. ληαο κηα 

ζχγρξνλε θαη εηδηθή κνξθή ηνπξηζκνχ, ν ηαηξηθφο ηνπξηζκφο νξίδεηαη σο ην ηαμίδη πνπ 

πξαγκαηνπνηείηαη κε ζθνπφ ηε βειηίσζε ηεο πγείαο ελφο αηφκνπ θαη πεξηιακβάλεη 

ζεξαπείεο πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ πξφιεςε, δηάγλσζε αιιά θαη ζηε δηαηήξεζε ηεο πγείαο 

ηνπ αζζελνχο. Με πεξηζζφηεξεο απφ 60 ρψξεο λα έρνπλ νξίζεη ηνλ ηαηξηθφ ηνπξηζκφ σο 

πξντφλ εζληθήο βηνκεραλίαο, ε Κχπξνο θαιείηαη λα πξνζαξκνζηεί ζηα δηεζλή δεδνκέλα 

θαη λα πξνβεί ζηηο απαηηνχκελεο ηνκέο, νχησο ψζηε λα θαηαζηεί έλαο αμηφινγνο ηαηξηθφο 

πξννξηζκφο γηα ηαμηδηψηεο πγείαο. 

 Γηεζλεέο ηΪζεηο ηαηξηθνχ ηνπξηζκνχ 

Δίλαη θαζνιηθά απνδεθηφ φηη ε απιή έλλνηα ηνπ ηαηξηθνχ ηνπξηζκνχ πνπ ππάξρεη εδψ θαη 

δεθαεηίεο, φπνπ απιά ν ηνπξίζηαο ζε κηα ρψξα ιάκβαλε θάπνηα ζεξαπεία ελφζσ έθαλε 

δηαθνπέο έρεη πιένλ εμειηρζεί ζε κηα λέα αγνξά δηζεθαηνκκπξίσλ δνιαξίσλ, κε πνιχ 

κεγαιχηεξεο πξννπηηθέο αλάπηπμεο θαη ελζαξξπληηθά δεδνκέλα γηα ηηο εγρψξηεο 

νηθνλνκίεο εκαληηθφ δεδνκέλν πνπ επηβεβαηψλεη ηελ νξζφηεηα ηεο παξαπάλσ 

δηαπίζησζεο είλαη ην φηη ε παγθφζκηα αγνξά ηαηξηθνχ ηνπξηζκνχ πνπ θπκάλζεθε ην 2008 

ζε 20 δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα. χκθσλα κε έξεπλα απφ ηνπο McKensie, κέρξη ην 2012 νη 

ηαμηδηψηεο πγείαο ζα απνηεινχλ ην 25% ησλ εζφδσλ ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα ζηνλ ηνκέα ηεο 

πγείαο. Αλαληίξξεηα, ηα νθέιε θαη επεξγεηηθά απνηειέζκαηα πνπ απνξξένπλ απφ ηελ 

αμηνπνίεζε ηνπ ηαηξηθνχ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο πνηθίινπλ θαη θαιχπηνπλ έλα επξχ 

θνηλσληθννηθνλνκηθφ πεδίν πιενλεθηεκάησλ. Απηά νξίδνληαη σο ε ελίζρπζε ηεο θξαηηθήο 

νηθνλνκίαο, ε νηθνλνκηθή ελίζρπζε ησλ εκπιεθνκέλσλ θνξέσλ φπσο ε μελνδνρεηαθή 

βηνκεραλία θαη ηα ηδησηηθά λνζειεπηήξηα, ε ζηαζεξή αχμεζε ηεο απαζρφιεζεο ζηνπο 

ηνκείο ηεο πγείαο θαη ηνπξηζκνχ, αιιά θαη ε θαιχηεξε πξνβνιή ηεο ρψξαο. ε πνιιέο 

ρψξεο, ν ηαηξηθφο ηνπξηζκφο απνηέιεζε θαηαιχηε ζηηο πξνζπάζεηεο αλακφξθσζεο ηεο 



   

47 

 

εζληθήο νηθνλνκίαο θαζψο επίζεο είρε ζαλ απνηέιεζκα ηελ νπζηαζηηθή βειηίσζε ησλ 

ππεξεζηψλ πγείαο κε φθεινο ζηνλ ληφπην πιεζπζκφ.  

 Κχπξνο: Τπνδνκά θαη ΠξννπηηθΫο 

Αλαθνξηθά κε ηελ πθηζηάκελε ππνδνκή, αμίδεη λα αλαθεξζεί πσο έρνπλ γίλεη ζεκαληηθέο 

επελδχζεηο ηα ηειεπηαία ρξφληα ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο ζηελ Κχπξν. Πέξαλ απφ ην 

δεκφζην ηνκέα έρνπλ δεκηνπξγεζεί ζχγρξνλα ηδησηηθά λνζειεπηήξηα, εμεηδηθεπκέλα 

ηαηξηθά θέληξα θαη θιηληθά εξγαζηήξηα . Ο ηνκέαο ηεο πγείαο απνξξνθά ζήκεξα έλα 

πνζνζηφ ηεο ηάμεο ηνπ 6.2% ηνπ ΑΔΠ κε δαπάλεο γχξσ ζηα 974 εθαηνκκχξηα επξψ. 

Παξά ηελ απνπζία γεληθνχ ζρεδίνπ πγείαο θαη παξά ηα πνιιά εκπφδηα  πνπ 

παξνπζηάδνληαη ζηελ πινπνίεζε βειηησηηθψλ έξγσλ, ε Κχπξνο κε ηα ελλέα δεκφζηα 

λνζνθνκεία ηεο, ηα πέξα απφ νγδφληα επηά ηδησηηθά λνζειεπηήξηα θαη θιηληθέο κε 3081 

θξεβάηηα, 2143 γηαηξνχο θαη 723 νδνληίαηξνχο , έρεη φιεο ηηο δπλαηφηεηεο γηα λα γίλεη 

έλαο απφ ηνπο πην επηηπρεκέλνπο επξσπατθνχο πξννξηζκνχο ζηνλ ηνκέα ηνπ ηαηξηθνχ 

ηνπξηζκνχ, θηάλεη λα αμηνπνηήζεη κε απνθαζηζηηθφ θαη απνηειεζκαηηθφ ηξφπν ην 

επηζηεκνληθφ θαη ην θπζηθφ ηεο δπλακηθφ, ηα ζπγθξηηηθά ηεο πιενλεθηήκαηα θαη ηελ 

πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ ηεο. Θα ήηαλ ηεξάζηην ζθάικα αλ δελ γηλφηαλ αλαθνξά ζηνλ 

θαηαιπηηθφ ξφιν θαη ζηηο άνθλεο πξνζπάζεηεο ηνπ ΚΟΣ θαη ηνπ Φνξέα Πξνψζεζεο 

Ηαηξηθψλ Τπεξεζηψλ ζηηο πξνζπάζεηεο πξνβνιήο ηεο Κχπξνπ σο θέληξν παξνρήο 

ππεξεζηψλ πγείαο. 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ άθημεο ηαμηδησηψλ πγείαο ζηελ Κχπξν 

πξνέξρεηαη απφ ηε Μεγάιε Βξεηαλία θαη ζε κηθξφηεξα πνζνζηά απφ ηε Γεξκαλία, ηελ 

Οιιαλδία, ηε νπεδία θαη ηε Μέζε Αλαηνιή. Οη κεγάιεο ιίζηεο αλακνλήο ζε δεκφζηα 

λνζνθνκεία ηεο Μεγάιεο Βξεηαλίαο αιιά θαη ην εμαηξεηηθά ςειφ θφζηνο ησλ ηαηξηθψλ 

ππεξεζηψλ ηεο ζπγθεθξηκέλεο ρψξαο, νδεγεί ηνπο Βξεηαλνχο ζηελ αλαδήηεζε 

ελαιιαθηηθψλ επηινγψλ γηα πξαγκαηνπνίεζε ζεξαπεηψλ.  

πγθξηηηθΪ πιενλεθηάκαηα 

Γεσγξαθηθά ηνπνζεηεκέλε ζην ζηαπξνδξφκη ηξηψλ επείξσλ, θαη φληαο ην 

λνηηαλαηνιηθφηεξν ζχλνξν ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ε Κχπξνο πιεξνί ζεκαληηθέο 

πξνυπνζέζεηο γηα λα θαηαζηεί έλα πεξηθεξεηαθφ θέληξν παξνρήο ηαηξηθψλ ππεξεζηψλ, 

αιιά θαη έλαο πξνζηηφο θαη πνηνηηθφο ηαηξηθφο πξννξηζκφο. Σα επξήκαηα ησλ εξεπλψλ 

καξηπξνχλ πσο ν ηαηξηθφο ηνπξηζκφο κπνξεί καθξνπξφζεζκα λα απνηειέζεη κηα ηζρπξή 

βάζε γηα ηελ θππξηαθή νηθνλνκία αθνχ δελ είλαη ζηαηηθφο φζνλ αθφξα ζηελ επνρηθφηεηα.  

 Παξάιιεια, ε Κχπξνο δηαζέηεη ζπγθξηηηθά πιενλεθηήκαηα αλάπηπμεο ηνπ ηαηξηθνχ 

ηνπξηζκνχ ζε ζρέζε κε άιιεο ρψξεο. πσο πξναλαθέξζεθε, ε γεσγξαθηθή ηεο ζέζε 

απνηειεί πιενλέθηεκα, αθνχ δηεπθνιχλεη ηελ άθημε ηαμηδησηψλ πγείαο απφ δηάθνξεο 

ρψξεο. Σν κεζνγεηαθφ θιίκα βνεζά ζε ζεκαληηθά ζηε δηαδηθαζία απνθαηάζηαζεο θαη 

νκαινπνηεί ηε κεηεγρεηξεηηθή πεξίνδν ηνπ αζζελνχο. Αμηφινγν ζηνηρείν είλαη θαη ην 

πςειφ επίπεδν ησλ ππεξεζηψλ καο ζηνλ ηαηξηθφ ηνκέα θάηη πνπ ζπκβάιιεη θαηαιπηηθά 

θαη κεηαθέξεη αμηνπηζηία θαη αζθάιεηα ζηνλ αζζελή. Δπηπιένλ, ην γεγνλφο φηη νη Κχπξηνη 
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γηαηξνί έρνπλ ζπνπδάζεη ζε δηαθεθξηκέλα παλεπηζηήκηα ηνπ εμσηεξηθνχ θαη ζε ρψξεο 

φπσο ε Αγγιία, ε Ακεξηθή θαη ε Γεξκαλία απνηειεί αθφκα έλα πιενλέθηεκα πνπ ρξήδεη 

αμηνπνίεζεο θαη πξνβνιήο. Αμηφινγν πιενλέθηεκα είλαη φηη ζηελ Κχπξν νη ηαμηδηψηεο 

πγείαο κπνξνχλ λα ζπλδπάζνπλ ηε ζεξαπεία ηνπο κε δηαθνπέο ζε πνιπηειή μελνδνρεία. 

 Δκπφδηα θαη δπζθνιέεο 

Μπνξεί ε Κχπξνο λα παξνπζηάδεη κεγάιε πξννπηηθή γηα λα θαηαζηεί ηαηξηθφο πξννξηζκφο 

γηα ηαμηδηψηεο πγείαο σζηφζν ηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδεη απηή ηε ζηηγκή ν ηνκέαο 

ηεο πγείαο θαη πνπ ζπλδένληαη κε ηνλ ηαηξηθφ ηνπξηζκφ ζηελ Κχπξν είλαη αξθεηά θαη 

ρξήδνπλ άκεζεο αληηκεηψπηζεο. πγθεθξηκέλα, νη ηηκέο ησλ αεξνπνξηθψλ λαχισλ 

απνηεινχλ αλαζηαιηηθφ παξάγνληα γηα έλα ηαμηδηψηε πγείαο λα επηιέμεη ηελ Κχπξν σο 

ηαηξηθφ πξννξηζκφ ηε ζηηγκή πνπ ππάξρνπλ πην νηθνλνκηθέο ιχζεηο ζε άιιεο ρψξεο. 

Δπηπιένλ, πέξαλ ηεο απνπζίαο ελφο νινθιεξσκέλνπ ζρεδίνπ πγείαο πνπ ζα αιιάμεη άξδελ 

ηα δεδνκέλα πξνο φθεινο ηεο αλάπηπμεο ηνπ ηαηξηθνχ ηνπξηζκνχ ζηελ Κχπξν, ε απνπζία 

ηίηισλ δηαπίζηεπζεο ησλ λνζνθνκείσλ ζηελ Κχπξν (Accreditation), εκπνδίδεη ηηο 

πξνζπάζεηεο πξνψζεζεο ηεο Κχπξνπ, αθνχ έλα απφ ηα ζεκαληηθά θξηηήξηα επηινγήο 

πξννξηζκνχ γηα ηνπο ηαμηδηψηεο πγείαο είλαη ην θαηά πφζν ην λνζειεπηήξην είλαη 

δηαπηζηεπκέλν κε βάζε ηα δηεζλή θαη επξσπατθά πξφηππα.  

πλνςίδνληαο, ε αλάγθε γηα εθαξκνγή θαη πινπνίεζε ησλ πνιηηηθψλ εθείλσλ πνπ ζα 

θαηαζηήζνπλ ηελ Κχπξν έλα αμηφινγν ηαηξηθφ πξννξηζκφ είλαη ζήκεξα ηφζν 

επηβεβιεκέλε φζν πνηέ άιινηε. Ζ Κχπξνο θαιείηαη λα αμηνπνηήζεη ηα ζπγθξηηηθά ηεο 

πιενλεθηήκαηα, λα πξνβεί ζηηο απαηηνχκελεο ηνκέο, θαη λα εθκεηαιιεπηεί ηηο επθαηξίεο 

πνπ παξνπζηάδεη ε αμηνπνίεζε ηνπ ηαηξηθνχ ηνπξηζκνχ. ια ηα πξναλαθεξζέληα καο 

νδεγνχλ ζην ζπκπέξαζκα πσο ε ηαηξηθή ηνπξηζηηθή βηνκεραλία ζηελ Κχπξν, παξά ην 

λεπηαθφ ηεο ζηάδην κπνξεί λα θαηαζηεί έλαο απφ ηνπο πην βαζηθνχο άμνλεο ηεο 

νηθνλνκίαο ηεο ρψξαο, αιιά θαη λα θαηαζηήζεη ηελ Κχπξν έλα ζχγρξνλν θαη πνηνηηθφ 

ηαηξηθφ πξννξηζκφ γηα ηαμηδηψηεο πγείαο 

2.14 ΤΠΟΓΟΜΔ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ 

Ζ Κχπξνο δηαζέηεη  ζπγθνηλσληαθφ δίθηπν ην νπνίν κεηαθξάδεηε ζε 5900ρικ νδηθφ 

δίθηπν. Γελ δηαζέηεη  ζηδεξνδξνκηθφ δίθηπν, νχηε κεηξφ.  

Ζ Κχπξνο δηαζέηεη 4 αεξνδξφκηα. Σα 2 αλήθνπλ ζηελ Κππξηαθή Γεκνθξαηία, ηα νπνία 

είλαη , ν  Γηεζλέο Αεξνιηκέλαο Κχπξνπ, φπνπ βξίζθεηε ζηελ Λάξλαθα θαη έρεη 

δπλαηφηεηα λα εμππεξεηεί 4 εθαη. επηβάηεο ηνλ ρξφλν. Σν δεχηεξν αεξνδξφκην είλαη ν 

Γηεζλήο Αεξνιηκέλαο Πάθνπ, ν νπνίνο εμππεξεηεί πεξίπνπ 2 εθαη. ηνλ ρξφλν. Αθφκα 

ζηελ Κχπξν ππάξρνπλ άιια 2 αεξνδξφκηα. Σν έλα είλαη ηεο Λεπθσζίαο ην νπνίν είλαη 

θιεηζηφ απφ ην 1974, κεηά ηελ απφβαζε ησλ Σνχξθσλ. Καη ην ηέηαξην είλαη ζηελ 

θαηερνκέλε πιεπξά ηεο Κχπξνπ ζηελ πεξηνρή ηνπ Δξθάλ. Σν νπνίν ε θππξηαθή 

θπβέξλεζε ην ζεσξεί σο παξάλνκε εηζφδνπ ζηε ρψξα. 

ε φιεο ηηο επαξρίεο ηεο Κχπξνπ ππάξρνπλ αζηηθέο ζπγθνηλσλίεο κε ιεσθνξεία. 
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ηελ Κππξν ππάξρνπλ 4 ιηκαληα. Γεληθά βξίζθνληαη ηα εκπνξηθά ιηκάληα ηεο Λεκεζνχ 

θαη ηεο Λάξλαθαο, ην παιηφ ιηκάλη Λεκεζνχ, ην ιηκάλη ηεο Πάθνπ, ην ιηκαλάθη ηνπ 

Λαηζηνχ θαη νη εηδηθνί ζηαζκνί ζην Βαζηιηθφ θαη ηε Μνλή. Δπίζεο ζηε δηθαηνδνζία ηεο 

Αξρήο βξίζθνληαη νη θάξνη ζην Κάβν Γθξέθν, Κάβν Κίηη, Κάβν Γάηα, ζηελ Πάθν θαη ηνλ 

Αθάκα.  

 

Σα ιηκάληα ηεο Ακκνρψζηνπ θαη ηεο Κεξχλεηαο, ν εηδηθφο ζηαζκφο ζην Καξαβνζηάζζη 

θαζψο επίζεο νη θάξνη ζηνλ Κνξκαθίηε θαη ηνλ Απφζηνιν Αλδξέα βξίζθνληαη ππφ 

Σνπξθηθή θαηνρή. 

2.15 ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΔ ΜΟΝΑΓΔ 

Υσξίο ακθηβνιία, ε Κχπξνο, πξνζθέξεη κηα πνηθηιία πξνζθνξάο ηνπξηζηηθψλ θαηαιπκάησλ 

φισλ ησλ εηδψλ. Σν γεγνλφο είλαη φηη ηα ηειεπηαία ρξφληα φρη κφλν δελ έρνπλ πξνζηεζεί 

λέεο θιίλεο αιιά αληίζεηα ν παγθχπξηνο αξηζκφο ησλ αδεηνχρσλ θιηλψλ έρεη κεησζεί. 

Δλδεηθηηθά αλαθέξσ φηη ην 2004 ν ζπλνιηθφο αξηζκφο θιηλψλ ήηαλ 96.535 ελψ ζήκεξα νη 

θιίλεο κεηψζεθαλ ζηηο 89.502. 

Βέβαηα, ε δπζηνθία ζηελ πξνζζήθε λέσλ πνηνηηθψλ θιηλψλ είλαη θάηη πνπ επίζεο καο 

πξνβιεκαηίδεη θαζφηη δηαθαίλεηαη φηη νη επηρεηξεκαηίεο, εθ ησλ πξαγκάησλ, είλαη πνιχ 

επηθπιαθηηθνί ζε λέεο ηνπξηζηηθέο αλαπηχμεηο θαζφηη κε ηα ζεκεξηλά δεδνκέλα νη 

επελδχζεηο ζηελ μελνδνρεηαθή βηνκεραλία δελ κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ πξνζνδνθφξεο θαη 

θαη’ επέθηαζε βηψζηκεο. 

Yπάξρνπλ πνιιά μελνδνρεία θαη ελνηθηαδφκελα δηακεξίζκαηα, δηάζπαξηα, γηα λα 

εμππεξεηήζνπλ ηελ αλάγθε ησλ επηζθεπηψλ γηα δηακνλή. Παξαθάησ ζα εμεηάζνπκε ηηο 

κνλάδεο απηέο, θαζψο θαη ηηο ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξνπλ βάζεη θαηεγνξίαο, 

πξνζεγγίδνληαο πεξίπνπ ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηηο ππεξεζίεο ηεο θάζε κηαο.      

 Καηεγνξία DELUXE: ππάξρνπλ αξθεηά μελνδνρεία πνπ ππάγνληαη ζε απηή ηελ 

θαηεγνξία. Σα πην πνιιά βξίζθνληαη ζε πεξηνρέο µε µεγάιε ηνπξηζηηθή θίλεζε. 

Δίλαη αλνηθηά θαηά µέζν φξν απφ Μάξηην έσο Ννέµβξην. ηελ θαηεγνξία απηή, 

ππάξρνπλ πνιέο πξνζθεξφκελεο ππεξεζίεο πξνο ηνπο πειάηεο, φπσο πηζίλεο, 

εζηηαηφξηα, bars, παηδφηνπνη, αίζνπζεο ςπραγσγίαο, γήπεδα αζιεµάησλ, αίζνπζα 

internet, μαπιψζηξεο ζηελ παξαιία, θνµµσηήξην, θαζαξηζηήξην, µαγαδηά, 

ππεξεζία δσµαηίσλ, δνξπθνξηθή ηειεφξαζε, αίζνπζεο ζπζθέςεσλ, γπµλαζηήξην, 

ζάνπλα, µαζέξ, θαη πνιιέο άιιεο πνπ εμαξηψληαη απφ ην θάζε μελνδνρείν. Οη 

παξαπάλσ απνηεινχλ θαηά πξνζέγγηζε ηηο ππεξεζίεο ησλ DELUXE μελνδνρείσλ. 

 Ξελνδνρεία Α' θαηεγνξίαο ππάξρνπλ πνιιά μελνδνρεία ηέηνηαο θαηεγνξίαο ζην 

λεζί. ε ζπλάξηεζε µε ην µέξνο πνπ βξίζθνληαη, ππνινγίδεηαη θαη ε δηάξθεηα 

ιεηηνπξγίαο ηνπο. ζα βξίζθνληαη ζηηο πφιεηο είλαη αλνηρηά φιν ην ρξφλν, ελψ φζα 

βξίζθνληαη ζε ηνπξηζηηθά µέξε ηνπ λεζηνχ, µφλν θαηά ηε ζεξηλή πεξίνδν. 

Πξνζθέξνπλ ιηγφηεξεο ππεξεζίεο απφ ηα DELUXE, φπσο είλαη: εζηηαηφξην, bars, 
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πηζίλα, ππεξεζία δσµαηίσλ, αίζνπζεο ςπραγσγίαο, δνξπθνξηθή ηειεφξαζε, 

internet, ίζσο θαη θάπνην γήπεδν αζιεµάησλ. 

 Ξελνδνρεία Β' θαηεγνξίαο: ππάξρνπλ αξθεηά δηαζθνξπηζµέλα ζην λεζί, θαη δελ  

είλαη  απαξαίηεην  λα  βξίζθνληαη  ζε  ηνπξηζηηθφ  µέξνο.  Πξνζθέξνπλ ιηγφηεξεο 

ππεξεζίεο απφ ηα πξνεγνχµελα, φπσο εζηηαηφξην, bar, ππεξεζία δσµαηίσλ, 

δνξπθνξηθή ηειεφξαζε, πάξθηλγθ. Οη ηηµέο ηνπο είλαη ζπλήζσο ραµειφηεξεο, θαη 

είλαη είηε επνρηαθά, ή αλνηθηά φιν ην ρξφλν. 

 Ξελνδνρεία Γ' θαηεγνξίαο: είλαη πεξίπνπ ζαλ ηα μελνδνρεία ηεο Β' θαηεγνξίαο, 

µφλν πνπ ζε απηή ηελ πεξίπησζε, νη µφλεο ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξνπλ είλαη νη 

αλέζεηο ησλ δσµαηίσλ (θιηµαηηζµφο, mini bar, ηειεφξαζε), πάξθηλγθ θαη πξσηλφ( 

φρη πάληα). 

 Δλνηθηαδφµελα δσµάηηα ε δηαµεξίζµαηα: φζνλ αθνξά ηα δσµάηηα, είλαη απηφ πνπ 

ιέεη θαη ε νλνµαζία ηνπο, δσµάηηα µφλν γηα δηαµνλή. ∆ελ πξνζθέξνπλ θαµία 

ππεξεζία, ίζσο µφλν αιιαγή ηµαηηζµνχ θαη πάξθηλγθ. ζνλ αθνξά ηα 

δηαµεξίζµαηα,  πξνζθέξνπλ  θάηη  παξαπάλσ  γηαηί  είλαη  µεγαιχηεξα  ζε 

µέγεζνο. πλήζσο εθηφο ηνπ δσµάηην χπλνπ έρνπλ θαη έλα µηθξφ ζαινλάθη µε 

θνπδίλα γηα ηελ θαιχηεξε εμππεξέηεζε ηνπ πειάηε. 
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3
ν
  Κ Δ Φ Α Λ Α Η Ο

 
:  Ζ  ΚΤΠΡΗΑΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ 

 

3.1 ΓΔΝΗΚΖ ΔΠΗΚΟΠΖΖ 

Ζ νηθνλνκία ηεο Κχπξνπ ζπλέρηζε ηελ αλαπηπμηαθή ηεο πνξεία θαηά ην 2008, αιιά κε 

βξαδχηεξνπο ξπζκνχο. Ζ νηθνλνκία ηεο ρψξαο κέρξη ζήκεξα έρεη δείμεη πνιχ θαιέο 

αληνρέο ζηνπο θξαδαζκνχο πνπ πξνθαινχληαη απφ ηελ δηεζλή ζπγθπξία θαη νη κεραληζκνί 

ηεο, ζε φ,ηη αθνξά, ηελ πξνζαξκνγή ηεο ζηα λέα δεδνκέλα ιεηηνπξγνχλ απνηειεζκαηηθά 

θαη απνηεινχλ, θαηά θάπνην ηξφπν, φρη κφλνλ ηελ αζπίδα πξνζηαζίαο γηα ηελ απνθπγή 

δπζκελψλ επηπηψζεσλ, αιιά δεκηνπξγνχλ ζεηηθφ θιίκα γηα ηελ πεξαηηέξσ εμέιημή ηεο. 

χκθσλα κε ηελ Κεληξηθή Σξάπεδα Κχπξνπ ην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα ηεο ρψξαο είλαη πγεηέο 

θαη νη θππξηαθέο θαη ειιεληθέο ηξάπεδεο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ Κχπξν δελ 

αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα κε επελδχζεηο ζε «ηνμηθά νκφινγα», ε δε ξεπζηφηεηά ηνπο 

δελ εγθπκνλεί θηλδχλνπο. εκεηψλεηαη δε, φηη ζην ηέινο ηνπ 2008 νη θαηαζέζεηο πνπ 

δηέζεηαλ ηα ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα ππεξέβαηλαλ ηα δάλεηα θαηά 4,5 δηο Δπξψ.  

Με βάζε ηα αλσηέξσ δεδνκέλα, ε αλάπηπμε ηεο Κππξηαθήο νηθνλνκίαο ήηαλ 

ηθαλνπνηεηηθή, γηα πέκπην ζπλερέο έηνο, αθνχ ην Αθαζάξηζην Δγρψξην Πξντφλ ζεκείσζε 

πξαγκαηηθή αχμεζε χςνπο 3,7% ζε ζρέζε κε ην 2007, πιεζίαζε δειαδή  ηηο αξρέο 

εθηηκήζεηο πνπ πξνέβιεπαλ αχμεζε 3,9%. Ζ πνξεία πξνο ηελ πηνζέηεζε ηνπ Δπξψ, ε 

αχμεζε ηεο εγρψξηαο θαηαλάισζεο θαη ε αχμεζε ησλ επελδχζεσλ παγίνπ θεθαιαίνπ, 

ήζαλ νη βαζηθέο επλντθέο εμειίμεηο πνπ επέδξαζαλ ζεηηθά ζηελ αλάπηπμε ηεο νηθνλνκίαο.  

Ο ελαξκνληζκέλνο πιεζσξηζκφο εθηηλάρζεθε ζην 4,4% απφ ην 2,2% ζην 2007 θαη 

ππεξέβε θαηά κία πνζνζηηαία κνλάδα απηφλ ηεο Δπξσδψλεο, ελψ ε αλεξγία ζπλέρηζε ηελ 

πησηηθή ηάζε ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ θαη αλήιζε ζε 3,7%.     

                                               Π Η Ν Α Κ Α    3 - 1  

                            ΔΓΥΧΡΗΑ ΓΑΠΑΝΖ & ΔΘΝΗΚΟ ΠΡΟΨΟΝ 

                                                 (ηξέρνπζεο ηηκέο) 

                                                      000 Δπξψ 

       2005      2006      2007     2008 

Η.   ΚΑΣΑΝΑΛΧΖ   11.126,0 11.980,2 13.107,3 14.760,1 

              Μεηαβνιή  %         -          7,7          9,4        12,6 

     Γεκ. Καηαλάισζε     2.427,1   2.682,6   2.764,6   3.166,8 

              Μεηαβνιή  %          -         10,5          3,1        14,6 
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     Ηδηση. Καηαλάισζε     8.698.9   9.297,6 10.342,7 11.593,3 

              Μεηαβνιή  %          -          6,9        11,2        12,1 

ΗΗ.  ΔΠΔΝΓΤΔΗ     2.631,4   2.974,2   3.432,6   3.952,2 

              Μεηαβνιή  %          -        13,0        15,4        15,1 

ΗΗΗ.  ΑΠΟΘΔΜΑΣΑ          50,4        22,2        50,6      162,9 

              Μεηαβνιή  %          -      - 56,0      127,9      221,9 

IV.  ΔΓΥ. ΕΖΣΖΖ     13.807,7 14.976,6 16.590,5 18.875,2 

              Μεηαβνιή  %          -          8,5        10,8        13,8        

V.   ΔΞΑΓΧΓΔ *     6.504,9   6.929,6   7.611,7   7.978,2 

              Μεηαβνιή  %          -          6,5          9,8         4,8 

VI.  ΣΔΛΗΚΖ ΕΖΣΖΖ   20.312,7 21.906,2 24.202,2 26.853,4 

              Μεηαβνιή  %          -          7,8        10,5        11,0 

VIΗ.  ΔΗΑΓΧΓΔ *     6.850,5   7.471,0   8.605,8   9.904,9 

              Μεηαβνιή  %          -          9,1        15,2        15,1 

IIX. ΗΟΕΤΓΗΟ ΑΓΑΘ.  

 &   ΤΠΖΡΔΗΧΝ 

      

     - 345,6 

 

   - 541,4 

 

   - 994,1 

 

- 1.926,7 

IX. A.Δ.Π. (ηηκέο αγνξάο)   13.462,2 14.435,2 15.596,4 16.948,5 

      Μεηαβνιά  %     

     (ζηαζεξΫο ηηκΫο 2000) 

        

           3,9 

       

         4,1 

     

         4,4 

  

         3,7 

      Πηγή: Στατιςτική Υπηρεςία Κφπρου                                              

                (*) Αγαθών και Υπηρεςιών                                                                                               

Ζ αλάπηπμε ηεο Κππξηαθήο νηθνλνκίαο πξαγκαηνπνηήζεθε, κεηά ηελ θάκςε ηεο πεξηφδνπ 

2002-2003, ρσξίο ηελ νπζηαζηηθή ζπκβνιή ηνπ ηνπξηζηηθνχ ηνκέα, ν νπνίνο 

αληηκεησπίδεη δπζθνιίεο. Δπί ζεηξά εηψλ δελ παξαηεξείηαη βειηίσζε ησλ κεγεζψλ ηνπ 

ηνπξηζκνχ. Ο αξηζκφο ησλ πεξηεγεηψλ παξακέλεη ζηάζηκνο, θνληά ζηα επίπεδα ηνπ 2000, 

ελψ ηα έζνδα απφ ηνλ ηνπξηζκφ, παξά ηηο θάπνηεο απμήζεηο θαηά ηα ηξία ηειεπηαία 

ρξφληα, παξακέλνπλ ζε ρακειά επίπεδα θαη είλαη ιηγφηεξα απφ εθείλα ηνπ 2002.   Ζ 

αλάθακςε θαη άλζεζε ηεο νηθνδνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηελ Κχπξν, ε νπνία 
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ζπλερίζηεθε, κε  βξαδχηεξνπο ξπζκνχο θαη  ην 2008, είρε  κεγάιεο επηπηψζεηο ζηνλ ξπζκφ 

αλάπηπμεο, θαζψο ν ηνκέαο ησλ θαηαζθεπψλ, φρη κφλνλ απμάλεη ηελ απαζρφιεζε θαη 

κέζσ απηήο ηα δηαζέζηκα εηζνδήκαηα θαη ην ΑΔΠ, αιιά δηαζέηεη θαη δηαθιαδηθέο ζρέζεηο 

κε ην εγρψξην παξαγσγηθφ ζχζηεκα, έηζη ψζηε ε αχμεζε ησλ θαηαζθεπψλ λα απμάλεη ηελ 

δήηεζε γηα κηα ζεηξά ππεξεζηψλ θαη πξντφλησλ ε νπνία απεπζχλεηαη, θαηά κεγάιν ηκήκα, 

ζηνπο εγρψξηνπο παξαγσγνχο. 

Ζ Κχπξνο έρεη κία ζχγρξνλε νηθνλνκία, βαζηζκέλε θπξίσο ζηνλ ηνκέα ησλ ππεξεζηψλ, κε 

πνιιά θνηλά κε ηα δπηηθνεπξσπατθά θξάηε-κέιε ηεο ΔΔ πνπ γεηηληάδνπλ ζηελ ιεθάλε ηεο 

Μεζνγείνπ. Έρεη κηα ζεκαληηθή ηνπξηζηηθή βηνκεραλία θαη έλα δπλακηθφ επηρεηξεκαηηθφ 

ηνκέα. Σα ρακειά επηηφθηα, πνπ γηα πξψηε θνξά ήζαλ απηά πνπ θαζνξίδνληαη απφ ηελ 

Δπξσπατθή Κεληξηθή Σξάπεδα θαη ε αχμεζε ηεο απαζρφιεζεο επέδξαζαλ ζεηηθά ζηελ 

ηδησηηθή θαηαλάισζε, αιιά θαη ζηνλ ηνκέα ησλ θαηαζθεπψλ, κε ηηο ηειεπηαίεο λα 

παξνπζηάδνπλ θάκςε θαηά ην ηειεπηαίν ηξίκελν ηνπ έηνπο. Ζ ζηαζηκφηεηα ζηελ 

πξνζέιεπζε ηνπξηζηψλ αληηζηαζκίζηεθε, ζε κεγάιν βαζκφ, απφ ηελ αχμεζε ηεο θαηά 

θεθαιήλ δαπάλεο ησλ πεξηεγεηψλ θαη απφ ηηο πςειέο επηδφζεηο πνπ παξαηεξήζεθαλ ζε 

άιιεο ππεξεζίεο, ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ραξαθηήξα. 

Σν 2008 ήηαλ κηα ρξνληά κε ηδηαίηεξε ζεκαζία γηα ηελ πνξεία ηεο Κππξηαθήο νηθνλνκίαο, 

αθνχ ε ρψξα κε ηελ έληαμή ηεο ζηελ Δπξσδψλε, αληηθαηέζηεζε ηελ Κππξηαθή ιίξα κε ην 

επξψ. Σν Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ θαηέζηξσζε κηα θαιά νξγαλσκέλε δηαθσηηζηηθή 

εθζηξαηεία γηα ηελ ελεκέξσζε ησλ πνιηηψλ θαη ηελ έζεζε ζε εθαξκνγή αξθεηά λσξίηεξα 

απφ ηελ απφθαζε ηνπ πκβνπιίνπ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ ηεο Δ.Δ.  κε ηελ νπνία 

θιεηδψζεθε ε ηζνηηκία ηνπ Κππξηαθνχ λνκίζκαηνο έλαληη ηνπ Δπξψ (1 Δ = 0,585274 

Λ.Κ.), πξάγκα πνπ είρε ζεηηθά απνηειέζκαηα ζηελ νκαιή κεηάβαζε ζην λέν λφκηζκα (01-

01-2008), αθνχ δελ παξαηεξήζεθαλ δπζθνιίεο ζηηο ζπλαιιαγέο θαη απνθεχρζεζαλ νη 

ζηξνγγπινπνηήζεηο ηηκψλ πξνο ηα άλσ, εθηφο νιίγσλ πεξηπηψζεσλ. Σα 

Δπξσπαξαηεξεηήξηα πξαγκαηνπνηνχζαλ, θαζεκεξηλά, εληαηηθνχο ειέγρνπο θαη κε 

ζπλερείο αλαθνηλψζεηο δηα ησλ ΜΜΔ ελεκέξσλαλ ηνπο πνιίηεο γηα ηηο επηρεηξήζεηο πνπ, 

θαηά παξάβαζε ησλ δεζκεχζεψλ ηνπο, ζηξνγγπινπνίεζαλ ηηο ηηκέο πξνο ηα πάλσ.   

Χζηφζν, παξά ηηο ζεηηθέο επηδφζεηο θαη ηε ζηαζεξή δηαδξνκή πξνο ηε δψλε ηνπ επξψ, ε 

Κππξηαθή νηθνλνκία εμαθνινχζεζε, ζχκθσλα κε ηηο εθζέζεηο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο, 

λα βξίζθεηαη ζε επαίζζεηε ηζνξξνπία ιφγσ ηνπ δεκνγξαθηθνχ πξνβιήκαηνο θαη ησλ 

επηβαξχλζεσλ πνπ επηθέξεη ζηα αζθαιηζηηθά ηακεία ε ζπλερηδφκελε γήξαλζε ηνπ 

πιεζπζκνχ, δηα ηεο θαηαβνιήο ησλ ζπληάμεσλ θαη ηεο ηαηξνθαξκαθεπηηθήο πεξίζαιςεο. 

Καηά ηελ πηνζέηεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζχγθιηζεο 2007-2010, ε ΔΔ επεζήκαλε φηη ε 

Κχπξνο βξίζθεηαη κεηαμχ ησλ 6 θξαηψλ-κειψλ ηεο θνηλφηεηαο, πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο 

ρψξεο «πςεινχ θηλδχλνπ», θαζψο ζα βξίζθεηαη κέρξη ην 2050 ζηελ ζέζε θαηά ηελ νπνία 

ζα ππνρξενχηαη λα θαηαβάιεη ην 11,5% ηνπ ΑΔΠ γηα πιεξσκή ζπληάμεσλ.  

 



   

54 

 

3.2 ΓΖΜΟΓΡΑΦΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ 

Ο πιεζπζκφο ηεο Κχπξνπ απνηειεί πνζνζηφ 0,18% ηνπ ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ ηεο 

Δπξψπεο ησλ 27. Ζ Κχπξνο είλαη ε ηξίηε πην κηθξή ζε πιεζπζκφ ρψξα, κεηά ηελ Μάιηα 

θαη ην Λνπμεκβνχξγν.  

Σν 2007, ν ζπλνιηθφο πιεζπζκφο, ζηηο πεξηνρέο πνπ ειέγρεη ην θξάηνο, αλήιζε ζε 

789.300  θαη παξνπζίαζε  αχμεζε θαηά 1,4% ζε ζρέζε κε ην 2006, πνζνζηφ πνπ είλαη απφ 

ηα πςειφηεξα κεηαμχ ησλ 27 ρσξψλ ηεο ΔΔ. Ζ αχμεζε νθείιεηαη, θπξίσο, ζηελ ηδηαίηεξα 

ζεκαληηθή ζεηηθή θαζαξή κεηαλάζηεπζε. To πνζνζηφ γήξαλζεο ηνπ πιεζπζκνχ γηα ηελ 

Κχπξν, δειαδή ην πνζνζηφ πέξαλ ησλ 65 εηψλ ζην ζχλνιν, απμήζεθε ζε 12,5% ην 2007 

απφ ην 12,3% πνπ ήηαλ ην 2006 θαη απνηειεί έλα απφ ηα ρακειφηεξα πνζνζηά γήξαλζεο 

ηνπ πιεζπζκνχ αλάκεζα ζηηο ρψξεο κέιε ηεο ΔΔ. Σν 1992 ην πνζνζηφ γήξαλζεο 

αλεξρφηαλ ζε 11,0%. Δπίζεο ην πνζνζηφ ησλ παηδηψλ θάησ ησλ 15 εηψλ έρεη κεησζεί ζε 

17,4%, απφ 25,0% ην 1992, ελψ ην ηκήκα ηνπ πιεζπζκνχ ειηθίαο 45-64 εηψλ 

θαηαιακβάλεη πιένλ πνζνζηφ 24,5% απφ 19,3% ην 1992, πξάγκα πνπ δείρλεη ηελ 

γήξαλζε ηνπ πιεζπζκνχ θαη ζηηο εξγάζηκεο ειηθίεο. χκθσλα κε ηελ πιένλ πξφζθαηε 

δεκνγξαθηθή έθζεζε (2007), ε Κχπξνο θαηέρεη ηελ δεχηεξε ζέζε ζηελ Δ.Δ. ησλ 25 ζε 

θπζηθή αχμεζε πιεζπζκνχ κεηά ηελ Ηξιαλδία θαη ηελ πξψηε ζε εηήζηα γεληθή αχμεζε 

πιεζπζκνχ. Δπίζεο ε ειηθηαθή δνκή ηνπ πιεζπζκνχ είλαη ζρεηηθά λεαξφηεξε απφ ηνλ 

κέζν φξν ηεο Δπξψπεο. Σν πνζνζηφ ησλ αηφκσλ άλσ ησλ 65 εηψλ είλαη απφ ηα 

ρακειφηεξα, ελψ ην πνζνζηφ ησλ παηδηψλ θάησ ησλ 15 εηψλ είλαη απφ ηα πςειφηεξα. 

Ζ ζχλζεζε ηνπ πιεζπζκνχ, θαηά θχιν, δείρλεη ειαθξά απμεκέλν ην πνζνζηφ ησλ 

γπλαηθψλ (50,8%) έλαληη ησλ αλδξψλ (49,2%), γεγνλφο πνπ εμεγείηαη απφ ηε 

καθξνβηφηεηα ησλ γπλαηθψλ ζε ζρέζε κε ηνπο άλδξεο, αθνχ ην πξνζδφθηκν δσήο γηα ηνπο 

άλδξεο ππνινγίδεηαη ζε 77,0 έηε, ελψ γηα ηηο γπλαίθεο ζε 81,9 έηε. Δδψ θαη ηξεηο 

ηνπιάρηζηνλ δεθαεηίεο, νη γελλήζεηο αγνξηψλ ππεξβαίλνπλ αηζζεηά απηέο ησλ θνξηηζηψλ. 

Δλδεηθηηθά αλαθέξνπκε φηη απφ ηηο 8.575 γελλήζεηο ην 2007, 52,1% ήζαλ αγφξηα θαη ην 

47,9 θνξίηζηα. Σα αληίζηνηρα πνζνζηά ηνπ 2006 ήζαλ 52,2% θαη 48,8%. Ζ βξεθηθή 

ζλεζηκφηεηα έρεη θζάζεη ζε ρακειά επίπεδα θαη ππνινγίδεηαη ζε 3,1 ζαλάηνπο βξεθψλ  

αλά 1.000 γελλήζεηο. Σν ζπλνιηθφ πνζνζηφ γνληκφηεηαο κεηψζεθε ζε 1,39 απφ ην 1,44 

πνπ ήηαλ ην 2006 θαη ην 2,46 πνπ ήηαλ ηελ πεξίνδν 1982-1985. Απφ ην 1996 θαη εληεχζελ 

ην πνζνζηφ γνληκφηεηαο είλαη ρακειφηεξν απφ 2,10, ην νπνίν ζεσξείηαη σο βάζε γηα ηελ 

εμαζθάιηζε ηεο αλαπιήξσζεο ηνπ πιεζπζκνχ. 

ηελ Κχπξν δνπλ θαη πνιινί αιινδαπνί, ν αξηζκφο ησλ νπνίσλ δελ είλαη δπλαηφλ  λα 

ππνινγηζζεί κε αθξίβεηα, δεδνκέλνπ φηη έλα ζεβαζηφ πνζνζηφ εμ απηψλ έρεη εηζέιζεη 

παξάλνκα ζηελ ρψξα. Δθηηκάηαη φηη ζήκεξα απνηεινχλ ην 20% πεξίπνπ ηνπ ζπλνιηθνχ 

πιεζπζκνχ. Μέρξη ην 2003 ππήξρε ηζνξξνπία ζε φηη αθνξά ην θχιν ησλ αιινδαπψλ πνπ 

δηαβηνχλ  ζηελ Κχπξν, αιιά απηή ε ηζνξξνπία αλεηξάπε απφ ην 2004 θαη εληεχζελ, κε ηηο 

γπλαίθεο λα απνθηνχλ ζεκαληηθφ πξνβάδηζκα έλαληη ησλ αλδξψλ (58,4%). Δθ ησλ 

αιινδαπψλ πνπ δηακέλνπλ λφκηκα ζηελ Κχπξν, ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία πξνέξρεηαη 

απφ ρψξεο ηεο Δ.Δ. θαη θπξίσο απφ ηελ Διιάδα, ην Ζλσκέλν Βαζίιεην, ηελ Πνισλία θαη 
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ηελ ινβαθία. Δπίζεο ζεκαληηθφο αξηζκφο λνκίκσλ κεηαλαζηψλ πξνέξρεηαη απφ ηελ ξη 

Λάλθα, ηηο Φηιηππίλεο θαη ηελ Ρσζία. 

Σν ζχλνιν ησλ δηαβηνχλησλ αιινδαπψλ ζηελ Κχπξν, δελ είλαη δπλαηφλ λα θαηακεηξεζεί 

ιφγσ ηεο ιαζξνκεηαλάζηεπζεο. κσο, απφ ηα ζηνηρεία ηεο Τπεξεζίαο Κνηλσληθψλ 

Αζθαιίζεσλ, πξνθχπηεη φηη νη αζθαιηζκέλνη αιινδαπνί (θνηλνηηθνί θαη ηξίησλ ρσξψλ)  

πνπ εξγάζηεθαλ ζηελ Κχπξν θαηά ην 2008 αλήιζαλ ζηνπο 98,978.  

Οη πεξηζζφηεξνη αιινδαπνί εξγάζζεθαλ ζε εξγαζίεο πνπ δελ πξνηηκνχλ νη Κχπξηνη 

(Οηθηαθνί Βνεζνί: 19.867, Ξελνδνρεία/Δζηηαηφξηα: 17.369, Καηαζθεπέο: 13.556, Ληαληθφ 

θαη Υνλδξηθφ Δκπφξην: 12.842, Μεηαπνίεζε: 8.816, θιπ.)  Έλαο ζεβαζηφο αξηζκφο 

αιινδαπψλ (8.099) εξγάζζεθε ζηνλ ηνκέα δηαρείξηζεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο ή άζθεζε 

επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα.   

Έλαο αξηζκφο αιινδαπψλ πνπ ππεξβαίλεη ηα 10.000 άηνκα, εξγάζζεθε ζε εξγαζίεο πνπ  

ζεσξνχληαη  αλαβαζκηζκέλεο, φπσο  ζηελ εθπαίδεπζε, ζηελ πγεία, ζηελ θνηλσληθή 

κέξηκλα, ζηελ δεκφζηα δηνίθεζε, ζηνπο ελδηάκεζνπο ρξεκαηνπηζησηηθνχο νξγαληζκνχο, 

θιπ. 

                                              Π Η Ν Α Κ Α    3 - 2 

                              ΤΝΟΛΗΚΟ   ΠΛΖΘΤΜΟ 

                              (ΠεξηνρΫο πνπ ΔιΫγρεη ην ΚξΪηνο) 

                                              (000) 

Έηνο 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008* 

Κάτοικοι 715,1 730,4 749,2 766,4 778,7 789,3 798.0 

        Πηγή: Στατιςτική Υπηρεςία Κφπρου                                                   (*) Εκτίμηςη  

  

Καηά ηελ ηειεπηαία απνγξαθή πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ην 2001 πξνέθπςε κηα ηάζε 

αζηηθνπνίεζεο ηνπ πιεζπζκνχ. Ζ ηάζε απηή επηβεβαηψλεηαη θαη απφ ηελ δεκνγξαθηθή 

Έθζεζε ηνπ 2007. κσο, ν ξπζκφο αχμεζεο ηνπ πιεζπζκνχ ησλ αζηηθψλ θέληξσλ 

παξνπζηάδεη κηα ειαθξά δηαρξνληθή επηβξάδπλζε, ε νπνία είλαη άξξεθηα ζπλδεκέλε κε 

ηελ θαιή νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηεο ρψξαο, πνπ έρεη σο απνηέιεζκα ηελ βειηίσζε ησλ 

ζπλζεθψλ δηαβίσζεο ζηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο, φπνπ πιένλ νη ππνδνκέο είλαη θαιέο, ηελ 

κηθξή έθηαζε ηεο ρψξαο ε νπνία δηαζέηεη ζχγρξνλνπο απηνθηλεηφδξνκνπο, πξάγκα πνπ 

δηεπθνιχλεη ηελ δηαθίλεζε ησλ πνιηηψλ, αιιά θαη ηηο πςειέο ηηκέο πνπ θπξηαξρνχλ ζηελ 

αγνξά γεο ζηα αζηηθά θέληξα θαη ηδηαίηεξα ζηελ πξσηεχνπζα. ήκεξα ην 69,9% ησλ 

θαηνίθσλ δνπλ ζε αζηηθέο πεξηνρέο θαη ην ππφινηπν 30,1% ζε αγξνηηθέο, πνιιέο φκσο εθ 

ησλ νπνίσλ έρνπλ ζρεδφλ ελνπνηεζεί κε ηα κεγάια αζηηθά θέληξα. Σν 1992 ηα αληίζηνηρα 
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πνζνζηά ήζαλ 67,% θαη 32,3%. Σελ κεγαιχηεξε πιεζπζκηαθή αχμεζε ζηελ παξειζνχζα 

πεληαεηία παξνπζίαζαλ νη επαξρίεο ηεο Λεκεζνχ  θαη ηεο Ακκνρψζηνπ κε πνζνζηά 

αχμεζεο 8,3% θαη 9,0% αληίζηνηρα. ε φ,ηη αθνξά ηα αζηηθά θέληξα, νη κεγαιχηεξεο 

απμήζεηο πιεζπζκνχ, θαηά ην ίδην δηάζηεκα, ζεκεηψζεθαλ ζηελ Πάθν (10,6%), ζηελ 

Λεκεζφ (9,1) θαη ζηελ Λάξλαθα (9,0%)   

                                                   Π Η Ν Α Κ Α    3 - 3 

                     ΠΛΖΘΤΜΟ  ΚΑΣΑ   ΠΟΛΖ   ΚΑΗ   ΔΠΑΡΥΗΑ   

                                                                                                                                                   

Δπσλπκέα 

Πιεζπζκφο 2007 %Γ 1992/2007 

Πφιε Δπαξρέα Πφιε Δπαξρέα 

Λεπθσζία 231.800 310.900 27,0 23,7 

Λεκεζφο 183.000 226.700 30,4 26,9 

Λάξλαθα 81.700     131.900 30,5 27,4 

Πάθνο 55.000 76.100 64,2 40,7 

Ακκφρσζηνο 0 43.700 0,0 37,9 

χλνιν 551.500 789.300       31,7       27,5 

                        Πηγή: Στατιςτική Υπηρεςία Κφπρου 

 

3.3 ΝΟΗΚΟΚΤΡΗΑ 

Σν κέζν κέγεζνο ησλ λνηθνθπξηψλ ζηελ Κχπξν κεηψζεθε απφ ηα 3,5 άηνκα αλά 

λνηθνθπξηφ ην 1985, ζηα 2,9 άηνκα ην 2007. Απηή ε ηάζε νθείιεηαη ηφζν ζηελ κείσζε 

ηνπ αξηζκνχ ησλ γελλήζεσλ, φζν θαη ζηελ ηάζε ησλ λέσλ κε ηελ ελειηθίσζή ηνπο λα 

δεκηνπξγνχλ αλεμάξηεηε εζηία δηαβίσζεο, αιιά θαη ζηελ κεγάιε αχμεζε ησλ δηαδπγίσλ, 

ηα νπνία απφ 304 ην 1991 απμήζεθαλ ζε 1.753 ζην 2006 θαη 1.648 ζην 2007 (αχμεζε 

477% θαη 442% αληίζηνηρα), πνπ έρνπλ σο απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ησλ κνλνγνληθψλ 

νηθνγελεηψλ. Σν γεγνλφο απηφ επηβεβαηψλεηαη θαη απφ ηελ θαηαλνκή θαηά κέγεζνο, θαζψο 

ηελ δεθαεηία 1992 - 2001 παξαηεξείηαη κεγάιε αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ ησλ λνηθνθπξηψλ 

ελφο θαη δχν αηφκσλ, ελψ ηα πνζνζηά ησλ λνηθνθπξηψλ κε 3 ή πεξηζζφηεξα άηνκα 

κεηψλνληαη. Ζ εμέιημε ηνπ αξηζκνχ ησλ λνηθνθπξηψλ ηεο Κχπξνπ θαη ην κέζν κέγεζνο 

λνηθνθπξηνχ, θαηά ηα ηειεπηαία ρξφληα, εκθαλίδνληαη ζηνλ Πίλαθα  3-4 πνπ αθνινπζεί. 
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                                        Π Η Ν Α Κ Α    3 - 4 

                       ΝΟΗΚΟΚΤΡΗΑ  & ΜΔΟ ΜΔΓΔΘΟ 

                                                                   ‘000                                                      

Έηνο 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Νοικοκσριά 229,0 233,0 238,8 247,7 256,6 263,3 270,3 

Μέγεθος 3,06 3,05 3,04 3,01 2,97 2,94 2,90 

             Πηγή: Στατιςτική Υπηρεςία Κφπρου 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη θαηά ηελ πεξίνδν 1992 - 2006 ηα λνηθνθπξηά ησλ αζηηθψλ 

πεξηνρψλ απμήζεθαλ θαηά 48,7%, ελψ εθείλα ησλ αγξνηηθψλ πεξηνρψλ κφλνλ θαηά 

27,5%. ζνλ αθνξά ηα αζηηθά θέληξα, ε κεγαιχηεξε αχμεζε λνηθνθπξηψλ παξαηεξήζεθε 

ζηελ πφιε ηεο Πάθνπ (83,3%), ελψ ζηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο ε κεγαιχηεξε αχμεζε 

ζεκεηψζεθε ζηελ επαξρία Ακκνρψζηνπ (56,5%). 

 

3.4 ΣΟ ΣΡΑΠΔΕΗΚΟ ΤΣΖΜΑ 

Ζ Κεληξηθή Σξάπεδα ηεο Κχπξνπ ηδξχζεθε ην 1963 θαη απφ 1-1-2008 απνηειεί 

αλαπφζπαζην κέινο ηνπ Δπξσζπζηήκαηνο πνπ απαξηίδεηαη απφ ηελ Δπξσπατθή Κεληξηθή 

Σξάπεδα θαη ηηο θεληξηθέο ηξάπεδεο ησλ θξαηψλ-κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο πνπ 

αλήθνπλ ζηελ δψλε ηνπ επξψ. Με λφκν ηνπ θξάηνπο έρεη εμαζθαιηζζεί ε αλεμάξηεηε 

ιεηηνπξγία ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο, ηεο νπνίαο πξσηαξρηθφο ζηφρνο είλαη ε δηαζθάιηζε 

ελφο ζηαζεξνχ θαη αζθαινχο ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο ην νπνίν λα ηπγράλεη 

δεκφζηαο εκπηζηνζχλεο θαη λα ελζαξξχλεη ηελ νηθνλνκηθή ζηαζεξφηεηα θαη αλάπηπμε. Οη 

βαζηθέο αξκνδηφηεηεο ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο ηεο Κχπξνπ πεξηιακβάλνπλ: 

 Σελ εθαξκνγή ησλ απνθάζεσλ λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο ηεο Δπξσπατθήο 

Κεληξηθήο Σξάπεδαο. 

 Σελ θαηνρή, δηαθχιαμε θαη δηαρείξηζε ησλ επηζήκσλ ζπλαιιαγκαηηθψλ 

απνζεκάησλ. 

 Σελ επνπηεία ησλ ηξαπεδψλ. 

 Σελ πξνψζεζε, ξχζκηζε θαη επίβιεςε ηεο νκαιήο ιεηηνπξγίαο ησλ ζπζηεκάησλ 

πιεξσκψλ, εθθαζάξηζεο ή θαη δηαθαλνληζκνχ ζπλαιιαγψλ. 

 Σελ δηαζθάιηζε ηεο ζηαζεξφηεηαο ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο. 
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Σν ηξαπεδηθφ ζχζηεκα ηεο Κχπξνπ είλαη πνιχ αλεπηπγκέλν, πξνζθέξεη πςεινχ επηπέδνπ 

ππεξεζίεο θαη απνηειείηαη απφ: 4 Κππξηαθέο ηξάπεδεο πνπ είλαη εηζεγκέλεο ζην 

Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ Κχπξνπ, 4 Κππξηαθέο ηξάπεδεο εηδηθψλ δξαζηεξηνηήησλ,  9 

ζπγαηξηθέο μέλσλ ηξαπεδψλ κεηαμχ ησλ νπνίσλ 5 Διιεληθέο, 10 ππνθαηαζηήκαηα 

ηξαπεδψλ απφ ρψξεο ηεο Δ.Δ., 17 ππνθαηαζηήκαηα ηξαπεδψλ απφ ρψξεο εθηφο ηεο Δ.Δ. 

θαη 2 ηξάπεδεο πνπ εθπξνζσπνχληαη κε γξαθεία αληηπξνζσπείαο. 

Χο είλαη θπζηθφ, νη ηνπηθέο ηξάπεδεο θπξηαξρνχλ ζην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα ηεο Κχπξνπ θαη 

θαηαιακβάλνπλ ηελ κεξίδα ηνπ ιένληνο ηφζν ζηηο θαηαζέζεηο φζν θαη ζηηο ρνξεγήζεηο.  

κσο, ν νμχο αληαγσληζκφο πνπ παξαηεξείηαη ζηνλ ηξαπεδηθφ ηνκέα, ζε ζπλδπαζκφ κε 

ηελ δηαθνξνπνίεζε ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ ζπλζεθψλ πνπ έθεξε ε παγθφζκηα 

ρξεκαηνπηζησηηθή θξίζε, έρεη επηθέξεη αιιαγέο ζηα κεξίδηα ρνξεγήζεσλ θαη θαηαζέζεσλ 

ησλ ηξαπεδψλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη  ζηελ Κχπξν.  

Απφ ηελ αλάιπζε ηνπ Πίλαθα 3-5, θαησηέξσ, είλαη θαλεξή ε ππεξνρή ησλ εγρψξησλ 

ρξεκαηνπηζησηηθψλ ηδξπκάησλ, αθνχ νη ηξεηο κεγαιχηεξεο Κππξηαθέο ηξάπεδεο καδί κε 

ηελ Κεληξηθή πλεξγαηηθή Σξάπεδα, θαηαιακβάλνπλ κεξίδηα αγνξάο χςνπο 65,23% ζηηο 

ρνξεγήζεηο θαη 75,75% ζηηο θαηαζέζεηο.  

                                                     Π Η Ν Α Κ Α  3 - 5 

                                     Μεξέδηα Υνξεγάζεσλ / ΚαηαζΫζεσλ 

   ΥΟΡΖΓΖΔΗ    %   ΚΑΣΑΘΔΔΗ    % 

ΗΓΡΤΜΑ 31-12-08 31-12-07 31-12-08 31-12-07 

ΣΡΑΠΔΕΑ ΚΤΠΡΟΤ 23,65 24,34 26,84 28,14 

MARFIN ΛΑΨΚΖ 15,70 15,99 20,39 19,81 

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ 7,08 7,72 9,41 9,36 

ΤΝ. ΚΔΝΣΡ. ΣΡΑΠΔΕΑ * 18,80 21,88 19,11 19,84 

ALPHA BANK ** 8,48 8,20 6,06 5,87 

ΔΘΝΗΚΖ ΣΡ. ΔΛΛΑΓΟ  ** 1,53 1,67 1,12 1,56 

ΣΡΑΠΔΕΑ ΠΔΗΡΑΗΧ  ** 0,66 0,33 1,39 0,47 

SOCIETE GENERALE 0,46 0,48 0,43 0,60 

ΟΡΓ. ΥΡΖΜ. ΣΔΓΖ 1,91 2,37 1,68 1,80 

ΚΤΠ. ΣΡΑΠ. ΑΝΑΠΣΤΞΔΧ 0,46 0,58 0,39 0,41 



   

59 

 

USB BANK PLC 0,65 0,65 0,79 0,79 

ΔΘΝΗΚΖ Α.Δ. *** 0,31 0,19 0,00 0,01 

ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ** 0,94 0,84 0,53 0,52 

EUROBANK ** 2,27 0,09 1,63 0,56 

ΑΛΛΔ 17,11 14,67 10,24 10,28 

ΤΝΟΛΟ   100,00   100,00   100,00 100,00 

Πεγή: Κεληξηθή Σξάπεδα Κχπξνπ  

(*)   Ζ πλεξγαηηθή Σξάπεδα Κχπξνπ απνηειείηαη απφ 428 πηζησηηθέο εηαηξείεο θαη ηακηεπηήξηα θαη  

         62  κε πηζησηηθέο εηαηξείεο. 

(**)    Θπγαηξηθέο Διιεληθψλ Σξαπεδψλ κε Κππξηαθή εηαηξηθή κνξθή 

(***)   Τπνθαηάζηεκα ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ 

 

Ζ Σξάπεδα Κχπξνπ θαη ε Marfin Λατθή  θαηαιακβάλνπλ ηηο δχν πξψηεο ζέζεηο 

ρνξεγήζεηο, κε κεξίδηα 23,65% θαη 15,70% αληηζηνίρσο, κε ηελ ALPHA BANK λα 

βξίζθεηαη ζηελ ηξίηε ζέζε, κε κεξίδην 8,48%. Οη κεγαιχηεξεο ηξάπεδεο ηεο Κχπξνπ έρνπλ 

ππνζηεί απψιεηεο, ιφγσ ηεο ζπληεξεηηθήο πνιηηηθήο πνπ αθνινχζεζαλ ιακβάλνληαο ππ΄ 

φςηλ ηελ ππάξρνπζα αβεβαηφηεηα γηα ηηο εμειίμεηο ζηελ εγρψξηα νηθνλνκία, ε πνξεία ηεο 

νπνίαο ζα εμαξηεζεί απφ ηα έζνδα ηεο ηνπξηζηηθήο πεξηφδνπ πνπ ήδε άξρηζε. Ζ Κεληξηθή 

πλεξγαηηθή Σξάπεδα παξνπζηάδεη ηηο κεγαιχηεξεο απψιεηεο ζηηο ρνξεγήζεηο αθνχ ην 

κεξίδηφ ηεο κεηψζεθε, εληφο ελφο έηνπο, απφ 21,88% ζε 18,80%. 

ε φηη αθνξά ηηο θαηαζέζεηο, ε Σξάπεδα Κχπξνπ θαη ε Marfin Λατθή θαηέιαβαλ, επίζεο, 

ηηο δχν πξψηεο ζέζεηο κε κεξίδηα 26,84% θαη 20,39 αληηζηνίρσο, ελψ ηελ ηξίηε ζέζε 

θαηέιαβε ε Διιεληθή Σξάπεδα κε κεξίδην 9,41%. Καη ζηηο θαηαζέζεηο ππάξρνπλ απψιεηεο 

απφ ηηο κεγάιεο ηξάπεδεο, αιιά ζε κηθξφηεξν βαζκφ, ελψ ε Κεληξηθή πλεξγαηηθή 

Σξάπεδα κε κεξίδην 19,11% παξέκεηλε ζρεδφλ ζηαζεξή, ιφγσ πξνζθνξάο πςειφηεξσλ 

επηηνθίσλ. 

Οη ζπγαηξηθέο ησλ Διιεληθψλ ηξαπεδψλ, νη νπνίεο ιεηηνπξγνχλ σο Κππξηαθέο ηξάπεδεο, 

δειαδή έρνπλ ηελ εηαηξηθή κνξθή πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηελ λνκνζεζία ηεο Κχπξνπ, 

έρνπλ αλνδηθή πνξεία, πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ δπλακηζκφ θαη επεθηείλνπλ ζπλερψο ην 

δίθηπν θαηαζηεκάησλ ηνπο ζηελ  Κππξηαθή αγνξά. Σα πεξηζζφηεξα θαηαζηήκαηα 

δηαζέηεη ε ALPHA BANK (37) θαη αθνινπζνχλ: ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ 

(21), ΣΡΑΠΔΕΑ ΠΔΗΡΑΗΧ (15), ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ (12) θαη ε EUROBANK  κε 

ηέζζεξα (4) επηρεηξεκαηηθά θέληξα. Οη Διιεληθέο ηξάπεδεο έρνπλ απμήζεη ην κεξίδηφ ηνπο 

ηφζν ζηηο ρνξεγήζεηο, φζν θαη ζηηο θαηαζέζεηο. Σα ζπλνιηθά κεξίδηα αγνξάο ησλ 
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ζπγαηξηθψλ ειιεληθψλ ηξαπεδψλ αλέξρνληαλ ζην ηέινο ηνπ 2008, ζε 14,9% ζηηο 

ρνξεγήζεηο θαη ζε 11,27% ζηηο θαηαζέζεηο.  

Απφ ηηο ηξάπεδεο πνπ εηζήιζαλ, ζρεηηθά, πξφζθαηα ζηελ Κππξηαθή αγνξά, ε Σξάπεδα 

Πεηξαηψο πνπ ζην ηέινο ηνπ 2007 εμαγφξαζε ηελ ARAB BANK θαη ε EUROBANK, πνπ 

εηζήιζε ζηελ Κππξηαθή αγνξά ην 2008, παξέρνληαο ππεξεζίεο ζε επελδπηέο, ζε εγρψξηεο 

εηαηξείεο, ζε εηαηξείεο δηεζλψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ππεξεζίεο ηδησηηθήο ηξαπεδηθήο 

(Private Banking), αθνινπζνχλ αλνδηθή πνξεία θαη απμάλνπλ ηα κεξίδηα ηνπο ηφζν ζηηο 

ρνξεγήζεηο φζν θαη ζηηο θαηαζέζεηο. Δπίζεο,  κηθξά νθέιε απνθφκηζαλ θαη άιιεο μέλεο 

ηξάπεδεο, κε κηθξφηεξν θχθιν εξγαζηψλ, πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ Κχπξν.  

 

3.5 ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΟ ΚΤΠΡΟΤ 

Σν Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ Κχπξνπ (ΥΑΚ) δξαζηεξηνπνηήζεθε γηα πξψηε θνξά σο λνκηθή 

νληφηεηα, κε ηελ κνξθή δεκφζηαο επηρείξεζεο, ζηηο 29/3/1996. Σν ΥΑΚ είλαη έλα 

ξπζκηδφκελν ρξεκαηηζηήξην, ζην νπνίν πξαγκαηνπνηνχληαη ζπλαιιαγέο γηα εηαηξηθέο θαη 

δεκφζηεο αμίεο, φπσο κεηνρέο, νκφινγα θαη δηθαηψκαηα αγνξάο κεηνρψλ (ΓΑΜ). 

χκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ ΥΑΚ δηνξίδεηαη απφ 

ηελ θπβέξλεζε, νη δε εηζεγκέλεο εηαηξείεο αλέξρνληαη ζηηο 134. Οη Κχπξηνη θαη μέλνη 

επελδπηέο ππνρξενχληαη λα πξνβαίλνπλ ζε αγνξαπσιεζίεο κεηνρψλ κφλνλ κέζσ ησλ 

ρξεκαηηζηεξηαθψλ εηαηξεηψλ πνπ δηαζέηνπλ ηελ απαηηνχκελε άδεηα. 

Απφ ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2000, ε θπβέξλεζε δηεχξπλε ηνπο θαλνληζκνχο πνπ αθνξνχλ 

επελδχζεηο ραξηνθπιαθίνπ απφ πνιίηεο ηεο ΔΔ, κε απνηέιεζκα νη επελδπηέο πνπ είλαη 

πνιίηεο θξάηνπο - κέινπο ηεο ΔΔ λα έρνπλ  πιένλ ην δηθαίσκα λα  απνθηνχλ  κέρξη θαη ην 

100% ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ Κππξηαθψλ εηαηξεηψλ, κε εμαίξεζε ηηο ηξάπεδεο, γηα ηηο 

νπνίεο ν λφκνο δελ επηηξέπεη ζε Κχπξην ή μέλν επελδπηή λα θαηέρεη, άκεζα ή έκκεζα, 

πνζνζηφ κεγαιχηεξν ηνπ 10% ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ κηαο ηξάπεδαο ή πνζνζηφ 

κεγαιχηεξν ηνπ 10% ησλ κεηνρψλ πνπ δηαζέηνπλ ςήθν, ρσξίο ηελ εθ ησλ πξνηέξσλ 

έγθξηζε ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο Κχπξνπ. Δπίζεο, νη ηξάπεδεο ππνρξενχληαη λα δεηνχλ 

έγθξηζε απφ ηελ Κεληξηθή Σξάπεδα πξηλ ηελ κεηαβίβαζε κεηνρψλ ζε κε Κχπξηνπο 

πνιίηεο, ζηελ πεξίπησζε πνπ κε ηελ ζπγθεθξηκέλε πξάμε, ην κεηνρηθφ θεθάιαην πνπ ζα 

πεξηέιζεη ζηελ θαηνρή μέλσλ επελδπηψλ ζα ππεξβεί ην 50% ηνπ ζπλφινπ.  

Απφ ηηο 30 Οθησβξίνπ 2006, ην ΥΑΚ ιεηηνπξγεί ζε θνηλή πιαηθφξκα κε ΥΑΑ, πξάγκα 

πνπ απνηεινχζε ηνλ ζεκαληηθφηεξν ζηφρν απφ πιεπξάο ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ ηνπ 

ΥΑΚ. Ζ ιεηηνπξγία ηεο θνηλήο πιαηθφξκαο απέθεξε ζεκαληηθά νθέιε γηα ηνπο επελδπηέο 

θαη ηνπο ζπληειεζηέο ηεο αγνξάο γεληθφηεξα θαη απνηειεί βαζηθφ ππφβαζξν γηα ηελ 

πεξαηηέξσ ελδπλάκσζε θαη αλάπηπμε ηνπ ΥΑΚ. Σν λέν πιαίζην ιεηηνπξγίαο, αλακέλεηαη 

λα ζπκβάιιεη, απνθαζηζηηθά, ζηνλ εθζπγρξνληζκφ ηνπ ΥΑΚ θαη ηελ επζπγξάκκηζή ηνπ 

κε ηηο αλεπηπγκέλεο αγνξέο, κε ζηφρν ηελ αμηνπνίεζε επθαηξηψλ γηα ζπλεξγαζίεο πνπ 

παξνπζηάδνληαη ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο θαη ηεο 

Μεζνγείνπ.    
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3.6 ΤΝΘΔΖ ΣΟΤ ΑΔΠ – ΓΗΑΡΘΡΧΖ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ 

 

Ο ηνκέαο ησλ ππεξεζηψλ απνηειεί ηελ ζπνλδπιηθή ζηήιε ηεο θππξηαθήο νηθνλνκίαο. Δδψ 

θαη αξθεηά ρξφληα ζπκκεηέρεη κε πνζνζηά πνπ πιεζηάδνπλ ην 80% ζηελ δηακφξθσζε ηνπ 

ΑΔΠ.  Γηα ην 2008, ε ζπκκεηνρή ησλ ηνκέσλ ζηελ ζχλζεζε ηνπ   είρε σο αθνινχζσο: 

Γεσξγία - Αιηεία - Οξπρεία 2,4%, Βηνκεραλία 18,3% θαη Τπεξεζίεο 79,3%.  

                                            Π Η Ν Α Κ Α    3 - 6 

                                           ΤΝΘΔΖ ΣΟΤ ΑΔΠ 

                         

ΣνκΫαο 

  2004    

    %          

   2005  

     % 

  2006  

    % 

  2007  

    % 

 2008    

    % 

Πξσηνγελάο    3,4     3,1    2,7    2,6   2,4 

Γεπηεξνγελάο  19,3   19,1  18,6  18,6 18,3 

Σξηηνγελάο  77,3   77,7  78,6  78,8 79,3 

     Πηγή: Στατιςτική Υπηρεςία Κφπρου 

Ο πξσηνγελήο ηνκέαο βξίζθεηαη, αθφκε, ζε κηα κεηαβαηηθή θάζε πνπ νθείιεηαη ζην λέν 

νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ πνπ δεκηνπξγήζεθε σο απνηέιεζκα ηεο πιήξνπο έληαμεο ηεο 

Κχπξνπ ζηελ Δ.Δ. Ζ ζπλεηζθνξά ηνπ πξσηνγελνχο ηνκέα ζηελ δηακφξθσζε ηνπ ΑΔΠ 

παξνπζηάδεη, εδψ θαη αξθεηά ρξφληα, κηα ζηαζεξά πησηηθή ηάζε θαη απφ ην 3,4% πνπ 

ήηαλ ην 2004, κεηψζεθε ζε 2,4% ην 2008.   

Απφ ηελ ζπλνιηθή έθηαζε ηνπ λεζηνχ (925.100 εθηάξηα) πεξίπνπ 589.880 εθηάξηα 

ειέγρνληαη απφ ηελ Κππξηαθή Γεκνθξαηία θαη απφ απηά ε γεσξγηθή γε απνηειεί ην 24%, 

ηα δάζε ην 23,7, νη άιιεο δαζνθαιπκκέλεο εθηάζεηο ην 30,3%, ε άγνλε θαη αθαιιηέξγεηε 

γή ην 9,6% θαη ε νηθηζηηθή γε ην ππφινηπν 12,4%. Καηά ηελ γεσξγηθή απνγξαθή ηνπ 

2003 ε ζπλνιηθή έθηαζε ηεο γεσξγηθήο γεο ήηαλ 141.700 εθηάξηα θαη έθηνηε 

ππνινγίδεηαη λα έρεη κεησζεί θαηά, ηνπιάρηζηνλ, 1,5%. Σέζζεξεηο  θαιιηέξγεηεο 

θαιχπηνπλ ην 77,5% ηεο αγξνηηθήο γεο θαη πην ζπγθεθξηκέλα ηα ζηηεξά θαιχπηνπλ ην 

43,4%, ηα θηελνηξνθηθά θπηά ην 15,5%, νη ακπειψλεο ην 11,0% θαη νη ειηέο καδί κε ηηο 

ραξνππηέο ην 7,6%.  Ζ κείσζε ηεο γεσξγηθήο γεο έρεη επεξεάζεη, θπξίσο, ηηο θαιιηέξγεηεο 

ησλ ακπειηψλ θαη ησλ εζπεξηδνεηδψλ.  

Ο αξηζκφο ησλ γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ αλέξρεηαη ζηηο 45.000, κε θάζε εθκεηάιιεπζε 

λα απνηειείηαη θαηά κέζν φξν απφ 5 αγξνηεκάρηα ζπλνιηθήο έθηαζεο 35 ζηξεκκάησλ. Σν 

κηθξφ κέγεζνο θαη ν θαηαθεξκαηηζκφο ηνπ αγξνηηθνχ θιήξνπ, δπζρεξαίλνπλ ηελ νξζή θαη 

απνδνηηθή δηαρείξηζε ησλ αγξνηηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ, ηδηαίηεξα ζηηο εκηνξεηλέο πεξηνρέο. 
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Σα ζεκαληηθφηεξα γεσξγηθά πξντφληα πνπ παξάγεη ε Κππξηαθή γε είλαη: ζηηεξά, παηάηεο, 

ζηαθχιηα, εζπεξηδνεηδή, ιαραληθά θαη ειηέο.  

ζνλ αθνξά ηελ θαιιηέξγεηα βηνινγηθψλ πξντφλησλ, νη θαιιηεξγνχκελεο εθηάζεηο 

αλέξρνληαη ζε 1.700 εθηάξηα θαη απνηεινχλ ην 1,2% ηνπ ζπλφινπ ηεο γεσξγηθήο γεο. Οη 

πην ζεκαληηθέο γεσξγηθέο θαιιηέξγεηεο είλαη νη ειηέο (39%), ηα ζηηεξά (34%) θαη ηα 

ακπέιηα (7%).        

Ζ θηελνηξνθία αλ θαη είλαη αξθεηά αληαγσληζηηθή, ελ ηνχηνηο ην 2008 αληηκεηψπηζε 

εμεηδηθεπκέλα πξνβιήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε θξνχζκαηα αθζψδνπο ππξεηνχ, ηελ 

πξνζβνιή κεγάινπ αξηζκνχ αηγνπξνβάησλ απφ ηελ ηξνκψδε λφζν, ηηο κνιπζκέλεο 

δσνηξνθέο πνπ εηζήρζεζαλ απφ ηελ Αζία, κε απνηέιεζκα ηελ αλίρλεπζε αθιαηνμηλψλ 

ζην αγειαδηλφ γάια. Ζ αλεπάξθεηα ηεο εγρψξηαο παξαγσγήο δσνηξνθψλ θαη ε, θαηά 

ζπλέπεηα, κεγάιε εμάξηεζε απφ ηηο αγνξέο ηνπ εμσηεξηθνχ απνηειεί έλα πξφζζεην 

πξφβιεκα γηα ηελ θηελνηξνθία ηεο Κχπξνπ, αθνχ επεξεάδεη, δπζκελψο, ηελ 

αληαγσληζηηθφηεηά ηεο. Σέινο ε ελαξκφληζε κε ηα ηζρχνληα ζηελ Δ.Δ., δεκηνπξγεί λέεο 

ππνρξεψζεηο ζηηο κεγάιεο θηελνηξνθηθέο κνλάδεο, θπξίσο ρνηξνζηάζηα θαη βνπζηάζηα, νη 

νπνίεο ππνρξενχληαη λα ρξεζηκνπνηνχλ ηηο βέιηηζηεο ηερληθέο δηαρείξηζεο απνβιήησλ, 

θάηη πνπ απαηηεί εμεηδηθεπκέλεο επελδχζεηο θαη αλεβάδεη ην θφζηνο ιεηηνπξγίαο ηνπο. Ζ 

πηελνηξνθία δελ αληηκεηψπηζε ηδηαίηεξα πξνβιήκαηα θαηά ην 2008, πέξαλ ηνπ 

αληαγσληζκνχ απφ ηηο κεγάιεο θαη ζχγρξνλεο πηελνηξνθηθέο κνλάδεο ηνπ Ηζξαήι, πνπ 

ιφγσ ησλ δηεπθνιχλζεσλ πνπ παξέρεη ε  Δ.Δ. ζηελ ρψξα απηή, έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα 

αληαγσληζζνχλ ηηο αληίζηνηρεο Κππξηαθέο ζηελ εζσηεξηθή αγνξά. 

Ζ Αιηεία έρεη πεξηνξηζκέλε ζεκαζία γηα ηελ νηθνλνκία ηεο Κχπξνπ, ιφγσ ηνπ κηθξνχ 

αιηεπηηθνχ πινχηνπ ησλ θππξηαθψλ ζαιαζζψλ αιιά θαη ηεο θαηνρήο, απφ ηελ Σνπξθία, 

ησλ ζεκαληηθφηεξσλ αιηεπηηθψλ πεδίσλ ηεο Νήζνπ. Καηά ην 2008 ε ζπλνιηθή παξαγσγή 

ηεο ζαιάζζηαο αιηείαο αλήιζε ζηνπο 1.997 ηφλνπο θαη ε αμία ηεο ζε 13,2 εθαη. επξψ. Ζ 

παξαγσγή ςαξηψλ απφ ηηο πδαηνθαιιηέξγεηεο αλήιζε ζηνπο 3.600 ηφλνπο θαη ε αμία ηεο 

ζε 33.6 εθαη. επξψ. Σν 67% απηήο ηεο παξαγσγήο, εμήρζε θπξίσο ζηηο ρψξεο ηεο 

Δπξψπεο θαη πξνήιζαλ έζνδα χςνπο 26 εθαη. επξψ, πεξίπνπ.  

Σέινο ε αμία ηεο παξαγσγήο απφ ηα νξπρεία θαη ηα ιαηνκεία απμάλεηαη ζπλερψο γηα 

πεξηζζφηεξα απφ δέθα ρξφληα θαη ην 2008 ζεκείσζε αχμεζε 16,0%, έλαληη 11,0% ην 

2007 θαη αλήιζε 57,3 εθαη. επξψ. 

Ο δεπηεξνγελήο παξνπζηάδεη κηα ζρεηηθή ζηαζεξφηεηα θαη ζπκκεηέρεη, θαηά ηελ 

ηειεπηαία πεληαεηία, ζηελ δηακφξθσζε ηνπ ΑΔΠ κε πνζνζηφ 18,3-19,3%. Ζ αμία ηεο 

παξαγσγήο ηνπ δεπηεξνγελνχο ηνκέα απμάλεηαη ζπλερψο, αιιά κε βξαδχηεξνπο ξπζκνχο 

απφ ηελ αχμεζε ηνπ ΑΔΠ.  

Ο γεληθφο δείθηεο βηνκεραληθήο παξαγσγήο θαηέγξαςε αχμεζε 3,3% έλαληη ηνπ 2007, κε 

ηελ κεγαιχηεξε αχμεζε λα ζεκεηψλεηαη ζηνλ ηνκέα ηεο ελέξγεηαο (4,8%). Ο ηνκέαο ηεο 

κεηαπνίεζεο  παξνπζίαζε  αχμεζε 2,0%  πνπ νθείιεηαη  θπξίσο ζηελ αχμεζε  ησλ 

εμαγσγψλ κεηαπνηεκέλσλ πξντφλησλ βηνκεραληθήο πξνέιεπζεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, 
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παξαηεξήζεθε αχμεζε ησλ ππνηνκέσλ ησλ ρεκηθψλ πξντφλησλ θαη ρεηξνπνίεησλ ηλψλ, 

ηνπ ειεθηξηθνχ θαη νπηηθνχ εμνπιηζκνχ, πνπ αληηθαηνπηξίδεη ηελ δηεχξπλζε ηεο 

εμσηεξηθήο δήηεζεο.  

Ο ηνκέαο ησλ θαηαζθεπψλ παξέκεηλε ζηαζεξφο γηα ην κεγαιχηεξν δηάζηεκα ηνπ 2008, 

αιιά ην ηειεπηαίν ηεηξάκελν ηνπ έηνπο ππέζηε ζεκαληηθή πηψζε. χκθσλα κε ηα 

ζηνηρεία ηεο ηαηηζηηθήο Τπεξεζίαο Κχπξνπ, γηα ην δηάζηεκα Ηαλνπαξίνπ - Οθησβξίνπ 

2008 εθδφζεθαλ 7.291 άδεηεο νηθνδνκήο παξνπζηάδνληαο κείσζε θαηά 8,4% έλαληη ηεο 

αληίζηνηρεο πεξηφδνπ ηνπ 2007. Σν ζπλνιηθφ εκβαδφλ ησλ αδεηψλ πνπ εθδφζεθαλ αλήιζε 

ζε 2.798.717 η.κ. ζε ζχγθξηζε κε 3.052.318 η.κ. ηεο αληίζηνηρεο πεξηφδνπ ηνπ 2007, 

ζεκεηψλνληαο κείσζε θαηά 2,4%. Βαζηθνί παξάγνληεο γηα ηελ κείσζε ηεο νηθνδνκηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο είλαη ε αχμεζε ζηηο ηηκέο ησλ πιηθψλ, ζε πνιιά απφ ηα νπνία ππεξέβε ην 

12% έλαληη ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο, αιιά θπξίσο ε θαζίδεζε ζηηο αγνξαπσιεζίεο 

αθηλήησλ. Οη κεηψζεηο ησλ ηηκψλ αθηλήησλ ζηηο νπνίεο πξνέβεζαλ νη θαηαζθεπαζηέο, νη 

νπνίεο ζε νξηζκέλεο πεξηνρέο έθζαζαλ κέρξη 20% δελ θαηάθεξαλ λα αλαζεξκάλνπλ ηελ 

αγνξά. Καηά ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2008 νη αγνξαπσιεζίεο αθηλήησλ ήζαλ κεησκέλεο θαηά 

65% ζε ζχγθξηζε κε ηνλ αληίζηνηρν κήλα ηνπ 2007. Οη αγνξέο αθηλήησλ απφ μέλνπο, 

θπξίσο Βξεηαλνχο, ππέζηεζαλ, θπξηνιεθηηθά, θαζίδεζε. πλνιηθά θαηά ην 2008 νη αγνξέο 

θαηνηθηψλ απφ μέλνπο αλήιζαλ ζε 6.636 αθίλεηα, έλαληη 11.281 ζην 2007. Τπήξμε 

δειαδή κηα πηψζε ηεο ηάμεο ηνπ 41,2%. 

 Ζ δηαρξνληθά απμεηηθή ηάζε ηεο ζπλεηζθνξάο ηνπ ηξηηνγελνχο ηνκέα ζην ΑΔΠ 

ζπλερίζηεθε θαη ην 2008. Ο ηνκέαο ησλ ππεξεζηψλ ζεκείσζε αλάπηπμε χςνπο 4,6% ζε 

ζηαζεξέο ηηκέο 2000 ή 8,2% ζε ηξέρνπζεο ηηκέο. Ζ αχμεζε ηνπ ρνλδξηθνχ θαη ιηαληθνχ 

εκπνξίνπ αλήιζε ζε 11,4%, έλαληη αχμεζεο 9,3% ην 2007. Ο φγθνο ησλ ιηαληθψλ 

πσιήζεσλ ήηαλ ζεκαληηθά απμεκέλνο ζηηο αγνξέο θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ θαη 

θαιιπληηθψλ, ζηηο αγνξέο επίπισλ θαη εηδψλ γηα ην ζπίηη, θαζψο επίζεο ζηελ αγνξά 

βηβιίσλ θαη εηδψλ βηβιηνπσιείνπ. Μηθξφηεξε αχμεζε παξαηεξήζεθε ζηηο αγνξέο 

ηξνθίκσλ, πνηψλ, θαπλνχ, ελδπκάησλ θαη εηδψλ ππφδεζεο. Ο θιάδνο ηεο δηαρείξηζεο 

αθίλεηεο πεξηνπζίαο, πνπ έρεη ηελ κεγαιχηεξε ζπκκεηνρή ζην κεξίδην ηνπ ΑΔΠ πνπ 

παξάγεη ν ηξηηνγελήο ηνκέαο, παξνπζίαζε αχμεζε 6,5% θαη ν θιάδνο ελδηάκεζσλ 

ρξεκαηνπηζησηηθψλ νξγαληζκψλ 8,9%, παξά ηελ παγθφζκηα νηθνλνκηθή θξίζε, πξάγκα ην 

νπνίν αληηθαηνπηξίδεη ηελ έληνλε δξαζηεξηφηεηα πνπ ππάξρεη ζηνλ ηξαπεδηθφ ηνκέα. Ο 

ηνκέαο ησλ μελνδνρείσλ θαη κνλάδσλ εζηίαζεο παξνπζίαζε ηελ κηθξφηεξε αχμεζε ζηελ 

αμία ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ηνπ, απφ φινπο ηνπο ηνκείο ηνπ ηξηηνγελνχο ηνκέα, ε νπνία 

αλήιζε ζε 1.8%.    

Οη εμειίμεηο πνπ ιακβάλνπλ ρψξα ζηνλ ηξηηνγελή ηνκέα είλαη άκεζα ζπλδεδεκέλεο κε ηελ 

ζηαζεξή θπβεξλεηηθή πνιηηηθή πνπ ζηνρεχεη ζηελ κεηεμέιημε θαη αλάδεημε ηεο Κχπξνπ ζε 

δηεζλέο επηρεηξεκαηηθφ θέληξν παξνρήο ππεξεζηψλ πςεινχ επηπέδνπ. Ζ πξνζπάζεηα απηή 

ζπλδπάδεηαη κε ηελ βειηίσζε θαη επέθηαζε ησλ ππνδνκψλ ηεο ρψξαο θαη ππάξρνπλ 

πνιιά πξνγξάκκαηα ζε εμέιημε γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ ησλ αεξνδξνκίσλ θαη ησλ 

ιηκαληψλ, ηελ βειηίσζε ησλ ζπγθνηλσληψλ, ηελ πάηαμε ηεο γξαθεηνθξαηίαο, ηελ 

δεκηνπξγία ελεξγεηαθνχ θέληξνπ θαη ηεξκαηηθνχ ζηαζκνχ θπζηθνχ αεξίνπ, ηνλ 
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εθζπγρξνληζκφ ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο, ηελ απαζρφιεζε ηνπ αιινδαπνχ εξγαηηθνχ 

δπλακηθνχ θαη πνιιά άιια. 

 

3.7 ΔΝΔΡΓΔΗΑ 

Σν ελεξγεηαθφ δήηεκα επεξεάδεη ζε ηδηαίηεξα κεγάιν βαζκφ ηηο νηθνλνκηθέο εμειίμεηο 

ζηελ Κχπξν θαη ε επίιπζε ηνπ απνηειεί άκεζε πξνηεξαηφηεηα γηα ηελ Κππξηαθή 

θπβέξλεζε. Ζ ελεξγεηαθή πνιηηηθή ηεο Κχπξνπ βαζίδεηαη ζε ηέζζεξεηο βαζηθέο 

ζπληζηψζεο.  

Ζ πξψηε ζπληζηψζα αθνξά ηελ δεκηνπξγία Δζληθνχ Δλεξγεηαθνχ Κέληξνπ, ελφο έξγνπ 

πνπ ζα πεξηιακβάλεη ηεξκαηηθφ ζηαζκφ απνυγξνπνίεζεο θπζηθνχ αεξίνπ θαη ηεξκαηηθφ 

ζηαζκφ απνζήθεπζεο πεηξειαηνεηδψλ.  Σν έξγν ζα θνζηίζεη 1,1 δηο Δπξψ θαη ζα 

πεξαησζεί δχν ρξφληα κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο. 

χκθσλα κε ζρεηηθή απφθαζε ηνπ ππνπξγηθνχ ζπκβνπιίνπ νη δηεξγαζίεο γηα ηελ έιεπζε 

ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ βξίζθνληαη πιένλ ζε πιήξε εμέιημε. Ζ ζεκαζία ηεο έιεπζεο ηνπ 

θπζηθνχ αεξίνπ έρεη ηεξάζηηα ζεκαζία γηα ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηεο Κχπξνπ, αθνχ 

ζα θαζνξίζεη ηελ ελεξγεηαθή πνιηηηθή ηεο ρψξαο, πξάγκα πνπ ζα έρεη ζεκαληηθέο 

πξνεθηάζεηο ζην ζχλνιν ηεο νηθνλνκίαο. Ο ηνκέαο ηεο ελέξγεηαο ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ 

πςειή εμάξηεζε απφ εηζαγφκελεο πεγέο ελέξγεηαο, ηελ έληνλε θπξηαξρία ηνπ πεηξειαίνπ 

ζην ελεξγεηαθφ  ηζνδχγην, ηελ ηαρεία αχμεζε ηεο ελεξγεηαθήο δήηεζεο, ηηο δπζθνιίεο 

δηαζχλδεζεο κε ηα επξσπατθά δίθηπα θαη ηνλ ζρεηηθά ρακειφ βαζκφ αμηνπνίεζεο ησλ 

αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο. 

Ο ηεξκαηηθφο ζηαζκφο εηζαγσγήο θαη απνυγξνπνίεζεο ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ 

πξνγξακκαηίδεηαη λα αλεγεξζεί ζηελ πεξηνρή Βαζηιηθνχ (30 ρικ. δπηηθά ηεο Λάξλαθαο), 

φπνπ βξίζθεηαη ν λένο ειεθηξνπαξαγσγηθφο ζηαζκφο ηεο Αξρήο Ζιεθηξηζκνχ Κχπξνπ. 

Σν θπζηθφ αέξην ζα ρξεζηκνπνηείηαη θπξίσο ζηελ ειεθηξνπαξαγσγή θαη ν θαζνξηζκφο 

ησλ εηζαγνκέλσλ πνζνηήησλ  ζα θαζνξίδεηαη βάζεη ησλ πξνβιέςεσλ δήηεζεο ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο. Ήδε, ηδξχζεθε ε Γεκφζηα Δπηρείξεζε Φπζηθνχ Αεξίνπ (ΓΔΦΑ), ε νπνία ζα 

δηαρεηξίδεηαη φια ηα δεηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εηζαγσγή, εθκεηάιιεπζε, δηαλνκή, 

θιπ., ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ. Μέηνρνη ζηελ ΓΔΦΑ, ζα είλαη ην Γεκφζην κε πνζνζηφ 56% θαη 

ε Αξρή Ζιεθηξηζκνχ Κχπξνπ κε 44%. 

   Ζ  πεξηνρή Βαζηιηθνχ ζηελ νπνία ζα θαηαζθεπαζηνχλ θαη νη εγθαηαζηάζεηο ηνπ λένπ 

ηεξκαηηθνχ ζηαζκνχ εηζαγσγήο θαη απνζήθεπζεο πεηξειαηνεηδψλ, ζα απνηειεί ζην εμήο 

ην Δλεξγεηαθφ Κέληξν Κχπξνπ. Ζ Κχπξνο έρεη ζπκβαηηθή ππνρξέσζε πξνο ηελ Δ.Δ. λα 

δηαηεξεί, απφ 01-01-2008, ελεξγεηαθά απνζέκαηα πνπ λα ηζνδπλακνχλ κε 90 εκέξεο 

κέζεο θαηαλάισζεο. Οη αλακελφκελεο πνζφηεηεο πνπ ζα θηινμελήζεη ην ελεξγεηαθφ 

θέληξν πεξηιακβάλνπλ 130.000 Μ.Σ. ιεπθψλ πξντφλησλ (βελδίλε θ.α), 15.000 Μ.Σ. 

πγξαεξίνπ (LPG) θαη 15.000 Μ.Σ. αζθάιηνπ, σο ιεηηνπξγηθά απνζέκαηα θαη 700.000 

Μ.Σ. ιεπθψλ πξντφλησλ γηα ζηξαηεγηθά απνζέκαηα. ήκεξα, κέξνο ησλ ελεξγεηαθψλ 
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απνζεκάησλ ηεο Κχπξνπ, απνζεθεχεηαη ζηελ Διιάδα, βάζεη ζρεηηθήο ζχκβαζεο. Ζ 

αλέγεξζε ηνπ ηεξκαηηθνχ ησλ πεηξειαηνεηδψλ ζα γίλεη κε ηελ κέζνδν ηεο 

απηνρξεκαηνδφηεζεο ΒΟΣ. εκεηψλνπκε φηη ζήκεξα φια ηα παξάγσγα πεηξειαίνπ είλαη 

εηζαγφκελα. αθνχ ε Κχπξνο δελ έρεη δηπιηζηήξην. Σν Κππξηαθφ Γηπιηζηήξην Πεηξειαίνπ 

δηέθνςε ηελ ιεηηνπξγία ηνπ ζηηο 22/04/2004 θαη νη εγθαηαζηάζεηο έρνπλ κεηαηξαπεί ζε 

απνζεθεπηηθνχο ρψξνπο πεηξειαηνεηδψλ.  

Ζ δεχηεξε ζπληζηψζα ηεο ελεξγεηαθήο πνιηηηθήο αθνξά ζηελ νινθιήξσζε 

απειεπζέξσζεο ηεο αγνξάο ελέξγεηαο, πνπ ζα δεκηνπξγήζεη έλα ειθπζηηθφ πεξηβάιινλ 

γηα ηελ ελίζρπζε ησλ ηδησηηθψλ ελεξγεηαθψλ επελδχζεσλ. Ήδε απφ 1/1/2009, έρεη 

απειεπζεξσζεί ην 35% ηεο αγνξάο ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. 

Ζ ηξίηε ζπληζηψζα είλαη ε ελίζρπζε ηεο δηείζδπζεο ησλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο 

ζην ελεξγεηαθφ ηζνδχγην ηεο ρψξαο. ήκεξα νη αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο ζπκκεηέρνπλ 

κφλνλ κε 4,3% ζην ελεξγεηαθφ ηζνδχγην ηεο Κχπξνπ. Ζ ελέξγεηα απηή παξάγεηαη θαηά 

65% απφ ειηαθά ελεξγεηαθά ζπζηήκαηα, ελψ αχμεζε παξνπζηάδεη θαη ε παξαγσγή 

ελέξγεηαο απφ βηνκάδα.   

Σέινο, ηέηαξηε ζπληζηψζα ηεο ελεξγεηαθήο πνιηηηθήο ηεο Κχπξνπ, αθνξά ην δήηεκα ηεο 

εθκεηάιιεπζεο ησλ πδξνγνλαλζξάθσλ, ζηνλ ππνζαιάζζην ρψξν ηεο Νήζνπ. Ζ Κππξηαθή 

Γεκνθξαηία έρεη αλαθνηλψζεη ηνλ 1
ν
 γχξν αδεηνδνηήζεσλ γηα ηελ ρνξήγεζε αδεηψλ 

έξεπλαο πδξνγνλαλζξάθσλ θαη αθνινχζσο εθκεηάιιεπζήο ηνπο, ζηελ πεξίπησζε 

αλαθάιπςεο νηθνλνκηθά εθκεηαιιεχζηκσλ απνζεκάησλ, ζε έληεθα (11) εξεπλεηηθά 

ηεκάρηα εληφο ηεο απνθιεηζηηθήο νηθνλνκηθήο δψλεο ηεο Γεκνθξαηίαο.     

Παξάιιεια, ε Κχπξνο είλαη κία ρψξα κε αμηφινγν δπλακηθφ φζν αθνξά ηηο ΑΠΔ, νη 

νπνίεο πεξηιακβάλνπλ ηελ ειηαθή, ηελ αηνιηθή ελέξγεηα θαη ηε βηνκάδα. Χζηφζν παξφιν 

πνπ ε Κχπξνο δηαζέηεη πνιχ πςειφ ειηαθφ δπλακηθφ, ην ζρεηηθά πςειφ θφζηνο 

παξαγσγήο ειεθηξηζκνχ κε ειηαθή ελέξγεηα θαη ε θαηά ζπλέπεηα πςειή θξαηηθή 

ελίζρπζε πνπ πξέπεη λα δίλεηαη γηα λα θαηαζηεί νηθνλνκηθά βηψζηκε κηα ηέηνηα επέλδπζε 

απνηέιεζαλ ηξνρνπέδε ζηελ αλάπηπμε ηεο ελ ιφγσ ηερλνινγίαο ζηελ Κχπξν. 

Πξφζζεηα, ε αλάπηπμε ηεο αηνιηθήο ελέξγεηαο ζην λεζί θαζπζηέξεζε αξθεηά ιφγσ ηνπ 

πεξηνξηζκέλνπ αξηζκνχ πεξηνρψλ ζηηο νπνίεο κπνξνχλ λα δεκηνπξγεζνχλ αηνιηθά πάξθα, 

ην κέηξην αηνιηθφ δπλακηθφ θαη ηελ αληίζηαζε απφ ηηο ηνπηθέο θνηλφηεηεο θαη ηηο εηαηξείεο 

αλάπηπμεο γεο γηα εθκεηάιιεπζε ηεο γεο ηεο πεξηνρήο ηνπο γηα ηνπξηζηηθνχο ζθνπνχο. 

 

Οια ηα πξνβιήκαηα ζπλέηεηλαλ ψζηε ε ζπλεηζθνξά ησλ ΑΠΔ λα παξακέλεη ζρεδφλ 

κεδακηλή, κέρξη θαη ην 2005. Χζηφζν, κε ηελ εθαξκνγή ελφο πιαηζίνπ κέηξσλ, 

πξσηνβνπιηψλ θαη θηλήηξσλ, θηάζακε ην 2008 νη αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο λα 

απνηεινχλ ην 4,5% ηεο ηειηθήο θαηαλάισζεο ηεο ρψξαο. Γεζκεπηηθφο ζηφρνο πνπ έρεη 

ηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Δλσζε είλαη ε αχμεζε ηεο ζπλεηζθνξάο ησλ ΑΠΔ ζηελ ηειηθή 

θαηαλάισζε ελέξγεηαο ηεο ρψξαο ζην 13% έσο ην 2020. 
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Ζ απνδνηηθφηεηα ησλ κέηξσλ θαη πνιηηηθψλ πνπ εθαξκφδνληαη αληαλαθιάηαη ζην κεγάιν 

ελδηαθέξνλ ηνπ θνηλνχ γηα επελδχζεηο ζε φιεο ηηο θαηεγνξίεο ησλ ελεξγεηαθψλ 

ηερλνινγηψλ, θαζψο θαη ζηα ρξεκαηηθά πνζά πνπ θαηαβάιινληαη ζηνπο δηθαηνχρνπο κε ηε 

κνξθή ρνξεγίαο ή / θαη επηδφηεζεο. Σν ρέδην Παξνρήο Υνξεγηψλ ηέζεθε ζε εθαξκνγή 

απφ ην Φεβξνπάξην ηνπ 2004 θαη απφ ηελ πξψηε θηφιαο ρξνληά ιεηηνπξγίαο ηνπ ρεδίνπ 

ππήξμε κεγάιν ελδηαθέξνλ γηα επελδχζεηο ζε φινπο ηνπο ηνκείο. 

 

Ζ αλάπηπμε ησλ ΑΠΔ ζήκεξα έρεη σο αθνινχζσο: φζν αθνξά ηελ ειηαθή ελέξγεηα, ε 

ηερλνινγία ησλ ελεξγεηηθψλ ειηαθψλ ζπζηεκάησλ γηα παξαγσγή δεζηνχ λεξνχ έρεη 

επξεία εκπνξηθή εθαξκνγή ζηελ Κχπξν, θαζψο 92% ησλ λνηθνθπξηψλ θαη 53% ησλ 

μελνδνρεηαθψλ κνλάδσλ δηαζέηνπλ ειηαθά ζπζηήκαηα ζέξκαλζεο λεξνχ. Πξφζζεηα, έσο 

ηα ηέιε ηνπ 2009, εγθαηαζηάζεθαλ θσηνβνιηατθά ζπζηήκαηα δπλακηθφηεηαο 1,7 κεγαβάη 

απμάλνληαο ηε ζπλνιηθή εγθαηεζηεκέλε ηζρχ ζηα 3,33 κεγαβάη.  

 

Σν 2009 ππνγξάθεθε ε ζχκβαζε επηδφηεζεο ηεο παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο κε ηα 

δχν πξψηα αηνιηθά πάξθα, ζπλνιηθήο δπλακηθφηεηαο 113,5 κεγαβάη. Οη εξγαζίεο 

θαηαζθεπήο ηνπ πξψηνπ αηνιηθνχ πάξθνπ, δπλακηθφηεηαο 82ΜW μεθίλεζαλ εληφο ηνπ 

2009 θαη ην πάξθν αλακέλεηαη λα ιεηηνπξγήζεη πεξί ηα ηέιε ηνπ 2010. Τπάξρνπλ, 

ζπλέρηζε, κνλάδεο παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ αμηνπνίεζε βηνκάδαο ζπλνιηθήο 

ηζρχνο 4,4MW. 

Ζ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο απνηειεί ζήκεξα ηνλ πην γξήγνξν, ηνλ πην απνηειεζκαηηθφ θαη 

νηθνλνκηθά εθηθηφ ηξφπν γηα απεμάξηεζε απφ ηηο εηζαγσγέο ελέξγεηαο κε ηαπηφρξνλε 

κείσζε ησλ αέξησλ εθπνκπψλ θαη βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ αέξα. Ο ηνκέαο ησλ 

θηηξίσλ ζηελ Κχπξν, θαηαλαιψλεη ην 37% ηεο δήηεζεο ηεο ελέξγεηαο. 

 

Γηα ηνπο πην πάλσ ιφγνπο, ην Τπνπξγείν Δκπνξίνπ έρεη ήδε θαηαξηίζεη Δζληθφ ρέδην 

Γξάζεο γηα ηελ ελεξγεηαθή απφδνζε κε ζθνπφ ηελ φζν ην δπλαηφ κεγαιχηεξε 

εθκεηάιιεπζε ηνπ δπλακηθνχ εμνηθνλφκεζεο. Σν ρέδην Γξάζεο έζεζε σο ζηφρν ηελ 

εηήζηα εμνηθνλφκεζε 1.1% ελέξγεηαο ζηελ ηειηθή θαηαλάισζε ελέξγεηαο γηα ηελ πεξίνδν 

2008-2016. 

 

Δίλαη απαξαίηεην φπσο ε Κχπξνο αλαπηχμεη εθείλεο ηηο ππνδνκέο πνπ ζα δηαζθαιίζνπλ 

ηνλ ελεξγεηαθφ ηεο εθνδηαζκφ θαη πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή ζηνρεχεη ε δεκηνπξγία ηνπ 

Δλεξγεηαθνχ Κέληξνπ ζηελ πεξηνρή Βαζηιηθνχ. 

Σν Δλεξγεηαθφ Κέληξν εθηφο απφ ηηο ιηκεληθέο εγθαηαζηάζεηο παξαιαβήο θαπζίκσλ, ζα 

πεξηιακβάλεη ηηο εγθαηαζηάζεηο απνζήθεπζεο πγξψλ θαπζίκσλ, θαζψο θαη ην ηεξκαηηθφ 

παξαιαβήο θαη απνζήθεπζεο πγξνπνηεκέλνπ Φπζηθνχ Αεξίνπ. Ζ ελεξγεηαθή ππνδνκή 

πνπ ζα δεκηνπξγεζεί ζηελ πεξηνρή ηνπ Βαζηιηθνχ ζα εληζρχζεη ηελ αλάπηπμε κηαο 

αληαγσληζηηθήο αγνξάο ζηνλ ηνκέα ηεο εκπνξίαο πεηξειαηνεηδψλ θαη ζα έρεη ζεηηθή 

ζπκβνιή ζηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ζηνλ έιεγρν ηεο πνηφηεηαο ησλ 

θαπζίκσλ. 
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ηνλ ηνκέα απηφ, νινθιεξψζεθε εληφο ηνπ 2009 ν 1νο Γχξνο Αδεηνδνηήζεσλ κε ηελ 

ππνγξαθή πκβνιαίνπ κε ακεξηθάληθε εηαηξεία θαη ρνξεγήζεθε ζε απηή Αδεηα Έξεπλαο 

Τδξνγνλαλζξάθσλ γηα Δξεπλεηηθφ Σεκάρην πνπ βξίζθεηαη εληφο ηεο Απνθιεηζηηθήο 

Οηθνλνκηθήο Εψλεο ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο. Δπηπιένλ, εηνηκάζηεθε απφ Γαιιηθφ 

πκβνπιεπηηθφ Οίθν ζε ζπλεξγαζία κε ην Τπνπξγείν Δκπνξίνπ γεσινγηθή έθζεζε 

εξκελείαο ησλ δεδνκέλσλ πνπ ιήθζεθαλ θαηά ηηο γεσθπζηθέο έξεπλεο θαη ε νπνία είλαη 

δηαζέζηκε πξνο πψιεζε ζε ελδηαθεξφκελεο εηαηξείεο πεηξειαίσλ. 

 

Δίλαη πνιχ ζεκαληηθή ηφζν ηε ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ ρσξψλ ηεο Δπξσπατθήο Δλσζεο 

φζν θαη κεηαμχ ηεο ΔΔ θαη γεηηνληθψλ ρσξψλ ηεο Μέζεο Αλαηνιήο θαη Αθξηθήο κε ηηο 

νπνίεο πξέπεη λα δηαηεξεζνχλ θαη λα ελδπλακσζνχλ νη ζρέζεηο ζηνπο ηνκείο ηεο 

ελέξγεηαο. 

Δίλαη γη’ απηφ πνπ ε θππξηαθή Κπβέξλεζε ζπκκεηέρεη ελεξγά ζηε πλζήθε γηα ηελ 

Δλεξγεηαθή Κνηλφηεηα θαη ππνζηεξίδεη πξσηνβνπιίεο ζαλ ηε ζεκεξηλή, ε νπνία δίλεη ηε 

δπλαηφηεηα αληαιιαγήο απφςεσλ θαη πεξαηηέξσ ζχζθημεο ησλ ήδε πνιχ θαιψλ ζρέζεσλ 

κεηαμχ ησλ ρσξψλ ηεο ΝΑ Δπξψπεο. 

 

3.8 ΝΑΤΣΗΛΗΑ 

Ζ έληαμε ηεο Κχπξνπ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε ιεηηνχξγεζε, θαηαιπηηθά, ζηελ 

αλαβάζκηζε  ηνπ Κππξηαθνχ Νενινγίνπ, θαζψο επίζεο θαη ζηελ είζνδν ηεο Κππξηαθήο 

ζεκαίαο ζηελ Λεπθή Λίζηα ηνπ Μλεκνλίνπ ησλ Παξηζίσλ, κε απνηέιεζκα ηελ εμέιημε 

ηεο Κχπξνπ ζε πιήξεο λαπηηιηαθφ θέληξν. Σν Κππξηαθφ Νενιφγην βξίζθεηαη ζήκεξα ζηε 

10
ε
 ζέζε ηνπ παγθφζκηνπ ζηφινπ θαη ηελ 3

ε
 ζέζε ηνπ ζηφινπ ηεο Δ.Δ., κε εγγεγξακκέλα 

1.857 πινία νιηθήο ρσξεηηθφηεηαο 21 εθ. θφξσλ.  

Ζ ζπλεηζθνξά ηεο λαπηηιίαο ζηελ δηακφξθσζε ηνπ ΑΔΠ, αλέξρεηαη ζην ζεκαληηθφ 

πνζνζηφ ηνπ 4%, πνπ ζεσξείηαη έλα απφ ηα πςειφηεξα ζηελ Δ.Δ. Σα θξαηηθά έζνδα απφ 

ηέιε εγγξαθήο, θφξνπο, θιπ., πνπ θαηαβάιινπλ νη λαπηηιηαθέο εηαηξείεο ππεξβαίλνπλ ηα 8 

εθ. επξψ εηεζίσο θαη νη άκεζα απαζρνινχκελνη ζηηο ρεξζαίεο εγθαηαζηάζεηο  ησλ 

λαπηηιηαθψλ εηαηξεηψλ αλέξρνληαη ζε 4.000, ελψ πνιιέο άιιεο ζέζεηο εξγαζίαο έρνπλ 

δεκηνπξγεζεί ζε παξάιιειεο, κε ηελ λαπηηιία, δξαζηεξηφηεηεο. 

Ζ Κχπξνο έρεη θαηαζηεί πιένλ, ζε παγθφζκηα θιίκαθα, έλα απφ ηα κεγαιχηεξα θέληξα 

δηαρείξηζεο πινίσλ θαη πεξηζζφηεξεο απφ 130 λαπηηιηαθέο εηαηξείεο δηαηεξνχλ κνλάδεο 

πιήξνπο δξαζηεξηφηεηαο. Ζ ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ εηαηξεηψλ απηψλ  έρεη 

εγθαηαζηαζεί ζηελ πφιε ηεο Λεκεζνχ θαη αξθεηέο απφ ηηο κεγαιχηεξεο, παγθνζκίσο, 

λαπηηιηαθέο εηαηξείεο έρνπλ κεηαθέξεη ηα Κεληξηθά Γξαθεία ηνπο ζηελ πφιε απηή. 

Δθηηκάηαη φηη νη εγθαηεζηεκέλεο ζηελ Κχπξν λαπηηιηαθέο εηαηξείεο δηαρεηξίδνληαη ζήκεξα 

ην 4% ηνπ παγθφζκηνπ ζηφινπ, πξάγκα πνπ έρεη πνιιά νθέιε γηα ηελ Κππξηαθή 

νηθνλνκία. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη απφ ην ζχλνιν ησλ λαπηηιηαθψλ εηαηξεηψλ πνπ 
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δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ Κχπξν, δειαδή εηαηξείεο πινηνθηεζίαο θαη δηαρείξηζεο πινίσλ, 

ην 87% πξνέξρεηαη απφ ηηο ρψξεο ηεο Δ.Δ.    

 

3.9 ΔΞΔΛΗΞΖ ΒΑΗΚΧΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΜΔΓΔΘΧΝ 

πσο πξναλαθέξζεθε, ε νηθνλνκία ηεο Κχπξνπ βξίζθεηαη ζε ζπλερή αλνδηθή πνξεία γηα 

αξθεηά ρξφληα θαη ε έληαμε ηεο ρψξαο ζηελ Δ.Δ. θαη ηελ επξσδψλε έρεη δεκηνπξγήζεη 

πξνζδνθίεο γηα πεξαηηέξσ αλάπηπμε, παξά ηελ δπζκελή δηεζλή ζπγθπξία, πνπ επεξεάδεη 

ην ζχλνιν ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο.  

                                                Π Η Ν Α Κ Α    3 - 7 

                        ΔΞΔΛΗΞΖ ΒΑΗΚΧΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΜΔΓΔΘΧΝ 

                                       (Δθαηνκκχξηα επξψ – ηξέρνπζεο ηηκέο)                                                                                                                                                         

    2005    2006    2007    2008 

Α.Δ.Π.  13.462,3 14.435,2 15.596,4 16.948,5 

       Μεηαβνιή %          3,9          4,1          4,4          3,7 

     

ΚΑΣΑ ΚΔΦΑΛΖΝ ΑΔΠ *    17.566    18.538    19.759   20.903 

       Μεηαβνιή %          4,0          5,5          6,6         5,8 

     

ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΗΜΟ   5.730,1   6.467,9   6.636,9   7.540,2 

       Μεηαβνιή % -       12,9         2,6       13,6 

     

ΓΖΜ. ΗΟΕΤΓΗΟ (% 

ΑΔΠ) 
   - 2,3       - 1,2        3,4       1,0 

     

ΓΖΜ. ΥΡΔΟ   9.299,8   9.330,9   9.261,5   8.328,7 

                  % ΑΔΠ        69,1        64,6        59,4        49,3 
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ΠΛΖΘΧΡΗΜΟ ***%         2,0         2,2         2,2          4,4 

     

ΑΝΔΡΓΗΑ  %         5,3         4,5         4,3          3,7 

     

ΗΟΕ. ΣΡΔΥΟΤΧΝ 

ΤΝΑΛΛΑΓΧΝ % ΑΔΠ  

   -  4,7   - 7,0 - 11,7   - 12,9 

     

ΚΑΣΑ ΚΔΦΑΛΖΝ ΑΔΠ 

Δ ΜΟΝ. ΑΓΟΡ. ΑΞΗΑ 

(PPS) - (ΔΔ27=100) 

  

      90,9 

 

      90,2 

 

      90,8 

 

      94,6 

       Πεγή:  ηαηηζηηθή Τπεξεζία Κχπξνπ – Eurostat                                   (*)     ζε επξψ 

         (**)   ζε ζηαζεξέο ηηκέο 2000                                                     (***)   ελαξκνληζκέλνο πιεζσξηζκφο 

          

3.10 ΑΚΑΘΑΡΗΣΟ ΔΓΥΧΡΗΟ ΠΡΟΨΟΝ 

Απφ ηελ αλάιπζε ηνπ Πίλαθα 3-7 πξνθχπηεη φηη ε νηθνλνκία ηεο Κχπξνπ απμάλεηαη κε 

ζεκαληηθνχο ξπζκνχο, πνπ θαηά ηα ηέζζεξα ηειεπηαία ρξφληα ππεξβαίλνπλ, θαηά κέζν 

φξν ην 4,0%. Οη ξπζκνί αλάπηπμεο πνπ ζεκεηψλεη ε Κππξηαθή νηθνλνκία ππεξβαίλνπλ 

ηνπο αληίζηνηρνπο ηεο Δπξσδψλεο θαη πιεζηάδνπλ θαηά πνιχ ηνπο ξπζκνχο αλάπηπμεο 

ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκίαο. Γηα ην 2008 ν ξπζκφο αλάπηπμεο αλήιζε ηειηθά ζε 3,7%, ζε 

ζηαζεξέο ηηκέο ηνπ 2000, ελψ ζε ηξέρνπζεο ηηκέο αγνξάο ε ζεκεησζείζα αχμεζε ήηαλ ηεο 

ηάμεο ηνπ 9,6%. ε απφιπηνπο αξηζκνχο θαη ζε ηξέρνπζεο ηηκέο αγνξάο, ην Αθαζάξηζην 

Δγρψξην Πξντφλ αλήιζε ζηα 16.948,5 εθαη. Δπξψ,  έλαληη 15.596,4 εθαη. Δπξψ ην 2007. 

Ο ξφινο ηεο ηδησηηθήο θαη δεκφζηαο θαηαλάισζεο ήηαλ ζεκαληηθφο γηα ηελ αχμεζε ηνπ 

ΑΔΠ, φπσο επίζεο θαη ε ζπκβνιή ησλ επελδχζεσλ παγίνπ θεθαιαίνπ. Ζ ζεκεησζείζα 

επηβξάδπλζε ζηνλ ξπζκφ αλάπηπμεο γηα ην 2008, νθείιεηαη, ζρεδφλ απνθιεηζηηθά, ζηνλ 

ηνκέα ησλ θαηαζθεπψλ θαη ζηνλ ηνκέα δηαρείξηζεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο.  
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  Πεγή: Κεληξηθή Σξάπεδα Κχπξνπ 

 

3.11 ΚΑΣΑ ΚΔΦΑΛΖΝ ΑΔΠ 

 

Ζ δπλακηθή αλάπηπμε ηεο Κππξηαθήο νηθνλνκίαο αληηθαηνπηξίδεηαη, σο είλαη θπζηθφ θαη 

ζηελ αχμεζε ηνπ θαηά θεθαιήλ ΑΔΠ, ην νπνίν απμήζεθε ην 2008 θαηά 5,8% θαη έθζαζε 

ηα 20.903 Δπξψ. Ζ αχμεζε ζηα έηε 2006 θαη 2007 ήηαλ  5,5% θαη 6,6% αληηζηνίρσο. 

χκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο EUROSTAT ην θαηά θεθαιή Αθαζάξηζην Δγρψξην Πξντφλ  

ηεο Κχπξνπ ζε κνλάδεο αγνξαζηηθήο αμίαο (PPS) αλήιζε θαηά ην 2007 ζε 90,8% ηεο 

ΔΔ27, ελψ ζην 2008 ππνινγίζζεθε ζε 94,6%, πξάγκα πνπ ζεκαίλεη φηη ήηαλ πςειφηεξν 

απηνχ ησλ πεξηζζνηέξσλ λέσλ θξαηψλ - κειψλ.  

 

3.12 ΓΖΜΟΗΟΝΟΜΗΚΟ ΗΟΕΤΓΗΟ 

Σν δεκνζηνλνκηθφ ηζνδχγην ηεο Κχπξνπ ήηαλ γηα πνιιά ρξφληα ειιεηκκαηηθφ, αιιά ε 

αζθεζείζα νηθνλνκηθή πνιηηηθή, ελ φςεη ηεο έληαμεο ζηελ ΟΝΔ είρε ζεηηθά απνηειέζκαηα 

θαη έηζη  ην έιιεηκκα κεηψζεθε απφ 4,1% ηνπ ΑΔΠ πνπ ήηαλ ην 2004, ζε 2,4% ην 2005 

θαη ζε 1,2% ην 2006. Ζ πνιηηηθή απηή ζπλερίζηεθε θαη ην 2007 κε ζηφρν ηελ πεξαηηέξσ 

κείσζή ηνπ, έζησ θαηά 0,5%, φπσο άιισζηε πξνβιέπεηαη θαη ζην Πξφγξακκα 

ηαζεξφηεηαο θαη Αλάπηπμεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο.  
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Σα απνηειέζκαηα ηεο πνιηηηθήο απηήο μεπέξαζαλ θάζε πξνζδνθία, αθνχ ζην 2007 ην 

έιιεηκκα ηνπ δεκνζηνλνκηθνχ ηζνδπγίνπ φρη κφλνλ εμαιείθζεθε, αιιά κεηαηξάπεθε ζε 

πιεφλαζκα 3,4% επί ηνπ ΑΔΠ θαη ζε 1,0% ζην 2008, πνπ έδσζε πνιιά πεξηζψξηα ζηελ 

θπβέξλεζε γηα επέιηθηεο θηλήζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ κείσζε ηνπ δεκφζηνπ ρξένπο, 

ηελ ελίζρπζε ησλ νηθνλνκηθά αζζελέζηεξσλ πνιηηψλ, θιπ.  Ζ θπβέξλεζε ηνπ Πξνέδξνπ 

θ. Γ. Υξηζηφθηα, πνπ αλέιαβε ηελ δηαθπβέξλεζε ηεο ρψξαο ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 2008, 

βξέζεθε πξν ελφο πξνυπνινγηζκνχ πνπ είρε ςεθηζζεί πξηλ ιίγνπο κήλεο, ζπλέρηζε λα 

αζθεί ηελ νηθνλνκηθή πνιηηηθή ηεο γηα ην ππφινηπν ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο βάζεη ηνπ 

εγθξηζέληνο πξνυπνινγηζκνχ, ρσξίο ξηδηθέο αιιαγέο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα επεξεάζνπλ 

ηελ εηθφλα ηνπ δεκνζηνλνκηθνχ ηζνδπγίνπ.     

                                       Π Η Ν Α Κ Α     3 - 8 

                   ΔΞΔΛΗΞΖ ΓΖΜΟΗΟΝΟΜΗΚΟΤ ΗΟΕΤΓΗΟΤ 

Έηνο 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008* 

ε εθ. € -483,6 -763,2 -515,6 -325,5 -172,5 537,4 167,4 

% ΑΔΠ      - 4,4   - 6,5    - 4,1   - 2,4   - 1,2     3,4     1,0 

           Πεγή: ηαηηζηηθή Τπεξεζία Κχπξνπ                                                  (*) Πξνζσξηλά ζηνηρεία  

Ζ πέξαλ ηεο αλακελφκελεο βειηίσζε ησλ δεκνζηνλνκηθψλ ζηνηρείσλ, θαηά ην 2007, 

νθείιεηαη θπξίσο ζηελ απμεκέλε νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα, αιιά θαη ζε παξάγνληεο πνπ 

ζεσξνχληαη πξνζσξηλνχ θαη κε επαλαιακβαλφκελνπ ραξαθηήξα, πνπ ζπλέβαιαλ ζηελ 

ζεκαληηθή θαη πέξαλ ηεο πξνβιεπφκελεο αχμεζεο ησλ δεκνζίσλ εζφδσλ. Σα δεκφζηα 

έζνδα απμήζεθαλ ην 2007 θαηά 18,6% ιφγσ, θπξίσο, ηεο είζπξαμεο απμεκέλσλ θφξσλ 

απφ ηηο πσιήζεηο αθηλήησλ, ελψ ην 2008 ν ξπζκφο αχμεζεο ησλ δεκνζίσλ εζφδσλ 

επαλήιζε ζηα θπζηνινγηθά επίπεδα θαη ζεκείσζε αχμεζε θαηά 5,8%, ηα δε ζπλνιηθά 

έζνδα αλήιζαλ ζε 7.649 εθ. επξψ. Σα έζνδα απφ ηηο εηζπξάμεηο θφξσλ αλήιζαλ θαηά ην 

2008 ζε  5,4 δηο, θαη εμ απηψλ ην 40,1% πξνήιζε απφ ηνπο άκεζνπο θφξνπο, ην δε 

ππφινηπν 59,9% απφ ηνπο έκκεζνπο.  

Απφ πιεπξάο άκεζεο θνξνινγίαο νη εηζπξάμεηο κεηψζεθαλ θαηά 2,7%. Πην αλαιπηηθά, 

κεηψζεθαλ νη εηζπξάμεηο απφ ηελ θνξνιφγεζε θπζηθψλ πξνζψπσλ θαηά 0,5% (εηδηθά ησλ 

κηζζσηψλ θαηά 2,0%) θαη ηεο πεξηνπζίαο θαηά 18,8%. Αληίζεηα, απμήζεθαλ νη 

θνξνινγηθέο εηζπξάμεηο απφ ηα λνκηθά πξφζσπα θαηά 1,6%, ηα νρήκαηα θαηά 8,0% θαη 

άιινπο άκεζνπο θφξνπο θαηά 10,0%. ηηο εηζπξάμεηο άκεζσλ θφξσλ απφ λνκηθά 

πξφζσπα, ζεκεηψζεθε κείσζε θαηά 7,0% ζηηο εηζπξάμεηο θφξσλ απφ ηηο επηρεηξήζεηο θαη 

αχμεζε θαηά 15,0% απφ ηελ θνξνιφγεζε ησλ ππεξάθηησλ εηαηξεηψλ. 

ζνλ αθνξά ηελ έκκεζε θνξνινγία, νη εηζπξάμεηο απμήζεθαλ ζην 2008 θαηά 9,4%. Οη 

κεγαιχηεξεο απμήζεηο ζεκεηψζεθαλ ζηηο εηζπξάμεηο απφ ηνλ ΦΠΑ (15,0%), ηηο εηζθνξέο 

ζην Σακείν Κνηλσληθήο πλνρήο (18,0%) θαη ηνπο Δηζαγσγηθνχο Γαζκνχο (10,0%). 
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 Οη δεκφζηεο δαπάλεο απμήζεθαλ επίζεο, θαηά 11,8%, ζην ππφ επηζθφπεζε έηνο θαη 

αλήιζαλ 7.482 εθ. επξψ. Οη δαπάλεο γηα ηελ θαηαβνιή ζπληάμεσλ θαη κηζζψλ ζε 

ππαιιήινπο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα απνηέιεζαλ ην 28,8% ησλ ζπλνιηθψλ δαπαλψλ, πξάγκα 

πνπ ιεηηνπξγεί αλαζηαιηηθά γηα ηελ εμπγίαλζε ησλ δεκνζίσλ νηθνλνκηθψλ θαη έρεη 

επηζεκαλζεί απφ ηνπο δηεζλείο νξγαληζκνχο (ΓΝΣ, Παγθφζκηα Σξάπεδα). Σν πξφβιεκα 

αληηκεησπίδεηαη, ήπηα απφ ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ  θαη εληφο ηξηψλ εηψλ νη 

ζπγθεθξηκέλεο δαπάλεο έρνπλ κεησζεί, σο πνζνζηφ επί ησλ ζπλνιηθψλ δαπαλψλ θαηά 3,5 

πνζνζηηαίεο κνλάδεο. Δπίζεο αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη πνζνζηφ 15,8%, επί ηνπ ζπλφινπ, 

δηαηίζεηαη γηα ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο ηνπ θξάηνπο, 12,1% γηα θνηλσληθέο παξνρέο, 9,1% 

γηα ηελ εμππεξέηεζε ηνπ δεκφζηνπ ρξένπο θαη 5,6% γηα έξγα ππφ θαηαζθεπή. 

 

3.13 ΠΛΖΘΧΡΗΜΟ 

Ο πιεζσξηζκφο, κε βάζε ηνλ Δλαξκνληζκέλν Γείθηε Σηκψλ Καηαλαισηή (ΔΓΣΚ) 

εθηνμεχζεθε απφ 2,2% πνπ ήηαλ ην 2007 ζην 4,4% ζην 2008, παξά ηηο πεξί αληηζέηνπ 

πξνβιέςεηο.  

Ζ επηηάρπλζε ηνπ πιεζσξηζκνχ νθείιεηαη, θπξίσο, ζηελ απμεκέλε ηηκή ηνπ πεηξειαίνπ, 

πξάγκα επέθεξε απμήζεηο ζηηο κεηαθνξέο θαη ζηηο θαηεγνξίεο ησλ ελεξγεηαθψλ 

πξντφλησλ, φπσο θαχζηκα, ειεθηξηθφ ξεχκα θαη πγξαέξην. Καηά ην 2008 απμήζεθαλ 

ζεκαληηθά νη ηηκέο ζηνπο ηνκείο ζηέγαζεο, ηξνθίκσλ/κε αιθννινχρσλ πνηψλ, εζηίαζεο, 

εθπαίδεπζεο θαη πγείαο. Ζ παξαηεηακέλε, γηα ηέζζεξα ζπλερή έηε, πεξίνδνο αλνκβξίαο 

ήηαλ ε απνθιεηζηηθή αηηία γηα ηελ αικαηψδε αχμεζε πνπ ζεκεηψζεθε ζηηο ηηκέο ησλ 

εγρσξίσο παξαγνκέλσλ θξνχησλ θαη ιαραληθψλ. ε εηήζηα βάζε ε αχμεζε ζηνπο ηνκείο 

πνπ πξναλαθέξζεθαλ θπκάλζεθε απφ 5,0 - 7,5%. Οη απμήζεηο ζηα ηξφθηκα  είλαη  

ηδηαίηεξα επηβαξπληηθέο ζηελ δηακφξθσζε ηνπ ΔΓΣΚ, δεδνκέλνπ φηη ν δείθηεο βαξχηεηαο 

ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ηνκέα αλέξρεηαη ζε 16,1%. 

                                                    Π Η Ν Α Κ Α    3 - 9                                

                                           ΔΞΔΛΗΞΖ  ΠΛΖΘΧΡΗΜΟΤ 

 

 

 

           Πηγή: Στατιςτική Υπηρεςία Κφπρου 

 

 

 

Έηνο 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Πνζνζηφ 2,8 4,0 1,9 2,0 2,2 2,2 4,4 
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 Πηγή: Στατιςτική Υπηρεςία Κφπρου 

3.14 Ζ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΖ ΚΤΠΡΗΑΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ 

Ο επηρεηξεκαηηθφο θφζκνο απνδίδεη κεγάιε ζεκαζία ζηελ αμηνιφγεζε ηεο νηθνλνκίαο 

κηαο ρψξαο απφ, αλαγλσξηζκέλνπ θχξνπο, δηεζλείο νξγαληζκνχο. Ζ άπνςε ησλ 

νξγαληζκψλ απηψλ έρεη ηδηαίηεξε βαξχηεηα γηα ηνπο μέλνπο επελδπηέο, νη νπνίνη κειεηνχλ 

ηηο ζέζεηο πνπ εθθξάδνπλ νη νξγαληζκνί απηνί γηα ηελ πνξεία ηεο νηθνλνκίαο ηεο ρψξαο 

ζηελ νπνία πξνηίζεληαη λα επελδχζνπλ. Οη εθζέζεηο πνπ ππάξρνπλ γηα ηελ νηθνλνκία ηεο 

Κχπξνπ ηφζν απφ ηελ Παγθφζκηα Σξάπεδα, φζν θαη απφ ην Γηεζλέο Ννκηζκαηηθφ Σακείν 

πεξηέρνπλ πνιιέο ζεηηθέο θξίζεηο γηα ηελ πνξεία ηεο Κππξηαθήο νηθνλνκίαο, θάηη πνπ 

είλαη ηδηαίηεξα ζεηηθφ ζηελ ζεκεξηλή ζπγθπξία.  

κσο, νη επελδπηέο απνδίδνπλ αθφκε κεγαιχηεξε ζεκαζία ζηηο απφςεηο αλεμάξηεησλ 

ηδησηηθψλ νξγαληζκψλ πνπ εθθξάδνπλ απφςεηο δίρσο λα ιακβάλνπλ ππφςε ηπρφλ 

πνιηηηθέο ζθνπηκφηεηεο ή άιια κε νηθνλνκηθά θξηηήξηα. Ζ Οηθνλνκία ηεο Κχπξνπ έιαβε 

θαη απφ ηνπο νξγαληζκνχο απηνχο ζεηηθή αμηνιφγεζε. Πην ζπγθεθξηκέλα θαηά ην 2008 ε 

πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα ηεο Κχπξνπ αμηνινγήζεθε απφ ηνπο ηξεηο κεγαιχηεξνπο, 

παγθνζκίσο, νξγαληζκνχο, σο εμήο: Moody’s (Aa3/Stable), Standard & Poor 

(Α+/Stable) θαη Fitch  (AA-/Stable). Οη αμηνινγήζεηο απηέο ζεσξνχληαη ηδηαίηεξα ζεηηθέο 

θαη επηβεβαηψλνπλ, πέξαλ πάζεο ακθηβνιίαο, ηελ θαιή πνξεία ηεο Κππξηαθήο νηθνλνκίαο. 
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3.15 ΓΗΜΔΡΔΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΥΔΔΗ ΔΛΛΑΓΑ – ΚΤΠΡΟΤ 

Ζ ηξνρηά δπλακηθήο αλφδνπ ησλ νηθνλνκηθψλ θαη εκπνξηθψλ ζρέζεσλ ηεο Διιάδαο θαη 

ηεο Κχπξνπ ζπλερίζζεθε θαη ην 2008, απνηππψλνληαο κε ηνλ ηδαληθφηεξν ηξφπν ηηο 

εμαηξεηηθέο ζρέζεηο ησλ δχν ρσξψλ ζε εζληθφ θαη πνιηηηθφ επίπεδν.  

Ζ νηθνλνκηθή αλάπηπμε ησλ δχν ρσξψλ ζε ζρέζε κε ηελ επξχηεξε πεξηνρή, ε ζχγθιηζε 

ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ, ε ζπκπιεξσκαηηθφηεηα ησλ νηθνλνκηψλ ηνπο ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηελ νηθνλνκηθή ζηαζεξφηεηα πνπ ηηο δηαθξίλεη απνηππψλεηαη κε ζαθήλεηα 

ζηνπο ηνκείο ηνπ δηκεξνχο εκπνξίνπ, ησλ επελδχζεσλ θαη ηνπ ηνπξηζκνχ.  

Ζ ακνηβαία νηθνλνκηθή ζπλεξγαζία, πξνζθέξεη ηε δπλαηφηεηα ζηελ Διιάδα λα ιεηηνπξγεί 

σο δίαπινο ησλ επηρεηξήζεσλ ηεο Κχπξνπ πξνο ηηο ρψξεο ηεο ΔΔ θαη ηεο Αλαηνιηθήο 

Δπξψπεο, ελψ θαη νη Διιεληθέο επηρεηξήζεηο κέζσ ηεο Κχπξνπ επεθηείλνληαη ζηε Ν.Α. 

Μεζφγεην, δηεπξχλνληαο, κε απηφ ηνλ ηξφπν, ηηο επθαηξίεο επηρεηξεκαηηθήο πξφζβαζεο 

ζηηο αγνξέο ηεο Μέζεο Αλαηνιήο, θαζψο θαη ζηηο πέξαλ απηήο  αξαβηθέο αγνξέο. 

 Ζ έληαμε ηεο Κχπξνπ ζηελ ΔΔ, ηνλ Μάην ηνπ 2004,  δηαδξακάηηζε ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ 

εμέιημε ησλ νηθνλνκηθψλ ζρέζεσλ Διιάδαο- Κχπξνπ, θαζψο έδσζε κεγαιχηεξε ψζεζε 

ζηηο επηρεηξεκαηηθέο ζρέζεηο ησλ δχν ρσξψλ. Ζ  έληαμε ηεο Κχπξνπ ζηελ ΟΝΔ θαη ε 

είζνδνο ηνπ επξψ ζηελ νηθνλνκηθή ηεο δσή,  ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2008, ζα ιεηηνπξγήζεη σο 

κνριφο κεγαιχηεξεο αλάπηπμεο ησλ νηθνλνκηθψλ ζρέζεσλ νδεγψληαο ζηε πιήξε 

ελνπνίεζε  ηνπ νηθνλνκηθνχ ρψξνπ ησλ δχν ρσξψλ. 

3.16 ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΟ ΚΑΘΔΣΧ 

Ζ γεσπνιηηηθή ζέζε ηεο Κχπξνπ, ε νπνία πξνζθέξεη πξφζβαζε ηφζν ζε θνηλνηηθέο 

επηρεηξήζεηο φζν θαη ζε επηρεηξήζεηο πνπ πξνέξρνληαη απφ ηξίηεο ρψξεο, θαζψο θαη ην 

επλντθφηαην, ζε παλεπξσπατθφ επίπεδν θνξνινγηθφ θαζεζηψο (ν εηαηξηθφο θφξνο δελ 

μεπεξλά ην 10%), απνηεινχλ ηνπο θπξηφηεξνπο ιφγνπο πνπ θαζηζηνχλ ηελ Κππξηαθή 

αγνξά πφιν έιμεο ησλ μέλσλ επηρεηξήζεσλ. 

Ζ Κχπξνο απνηειεί ζήκεξα ηελ ειθπζηηθφηεξε επξσπατθή ρψξα γηα επελδπηέο απφ ηξίηεο 

ρψξεο. Σν παξαπάλσ δελ νθείιεηαη κφλν ζηνπο ρακεινχο θνξνινγηθνχο ζπληειεζηέο 

αιιά θαη ζην εθηεηακέλν δίθηπν ζπκθσληψλ  απνθπγήο δηπιήο θνξνινγίαο, ην  νπνίν 

ζήκεξα θαιχπηεη ηηο αθφινπζεο ρψξεο: Αίγππην, Αξκελία, Απζηξία, Βέιγην, Βνπιγαξία, 

Γαιιία, Γεξκαλία, Γαλία, Διιάδα, Ζλ. Βαζίιεην, ΖΠΑ, Σατιάλδε, Ηλδία, Ηξιαλδία, Ηηαιία, 

Καλαδά, Κίλα, Κηξγηζηάλ, Κνπβέηη, Λεπθνξσζία, Λίβαλν, Μάιηα, Μαπξίθηνο, 

Μαπξνβνχλην, Ννξβεγία, Νφηηνο Αθξηθή, Οπγγαξία, Οπδκπεθηζηάλ, Οπθξαλία, Πνισλία, 

Ρνπκαλία, Ρσζία, αλ Μαξίλν, εξβία, ευρέιιεο, ηγθαπνχξε, ινβαθία, ινβελία, 

νπεδία, πξία, Σαηδηθηζηάλ, Σζερία. 

Οη μέλνη επελδπηέο κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ ζε  φινπο ζρεδφλ ηνπο ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο  

κέρξη θαη 100%, είηε πξνέξρνληαη απφ ρψξεο ηεο ΔΔ, είηε εθηφο ρσξψλ ηεο ΔΔ. 
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ην πιαίζην ηεο απειεπζέξσζεο ηεο νηθνλνκίαο θαη ηεο θαιχηεξεο εμππεξέηεζεο ησλ 

πνιηηψλ ζπζηήζεθε ζην Τπνπξγείν Δκπνξίνπ, Βηνκεραλίαο θαη Σνπξηζκνχ ην Κέληξν 

Δμππεξέηεζεο Ξέλσλ Δπελδπηψλ, πνπ ιεηηνπξγεί ζαλ «one –stop shop” θαη απνηειεί ηελ 

θεληξηθή ππεξεζία πιεξνθφξεζεο, ππνζηήξημεο θαη εμππεξέηεζεο επελδπηψλ απφ ην 

εμσηεξηθφ. Δπίζεο δηαδξακαηίδεη έλαλ ηδηαίηεξν ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ πξνζέιθπζε μέλνπ 

επηρεηξεκαηηθνχ θεθαιαίνπ γηα άκεζεο επελδχζεηο ζε ηνκείο φπσο ε παξαγσγή πξντφλησλ 

πςειήο ηερλνινγίαο, κεηαθνξά ηερλνγλσζίαο θ.ά. πνπ απνηεινχλ απαξαίηεηεο 

πξνυπνζέζεηο γηα ηνλ  εθζπγρξνληζκφ θαη ηε βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο 

εγρψξηαο παξαγσγήο. 

ην πιαίζην ηεο πξνζέιθπζεο μέλσλ επελδχζεσλ ζε ηνκείο πξνεγκέλεο ηερλνινγίαο 

(εηζαγσγή ηερλνγλσζίαο), ηεο δεκηνπξγίαο επθαηξηψλ απαζρφιεζεο ζε ηνκείο φπνπ 

ππάξρεη αλεξγία, ηεο αχμεζεο ησλ εμαγσγψλ βηνκεραληθψλ πξντφλησλ, ηεο εηζαγσγήο 

μέλνπ ζπλαιιάγκαηνο θαη ηεο αμηνπνίεζεο ηεο γεσγξαθηθήο δψλεο ηεο Κχπξνπ, έρεη 

ζπζηαζεί (Ν.69/1975, Καλνληζκφο 276/1981, Σεισλεηαθνί Καλνληζκνί ΔΔ) θαη 

ιεηηνπξγεί, ππφ ηελ αηγίδα ηνπ Τπνπξγείνπ Δκπνξίνπ θαη Βηνκεραλίαο,  ε Διεχζεξε 

Εψλε ηεο ΛΪξλαθαο, πνπ βξίζθεηαη ελληά ρικ. απφ ην ιηκάλη ηεο Λάξλαθαο θαη έμη ρικ. 

απφ ην αεξνδξφκην ηεο πφιεο.  

ε φ,ηη αθνξά ηα θίλεηξα πνπ ρνξεγνχληαη γηα ηελ εγθαηάζηαζε επηρεηξήζεσλ ζηελ 

αλσηέξσ Διεχζεξε Εψλε, ζεκεηψλνπκε : 

 Σελ θαηάξγεζε ησλ εηζαγσγηθψλ δαζκψλ θαη θφξσλ γηα αγαζά πνπ εηζάγνληαη 

ζηελ Διεχζεξε Εψλε. 

 Σν θφζηνο ελνηθίαζεο ρψξνπ γηα βηνκεραληθή παξαγσγή εληφο ηεο Εψλεο, πνπ 

αλέξρεηαη ζην ζπκβνιηθφ πνζφ ηεο κηαο Κππξηαθήο Λίξαο (1,71 Δπξψ πεξίπνπ) 

γηα ηελ πξψηε πεληαεηία ελψ ην εηήζην θφζηνο ελνηθίαζεο ρψξνπ, κεηά ηελ 

πεληαεηία, αλέξρεηαη ζε 898 επξψ/ζηξέκκα. 

ε φινπο ηνπο δηαζέζηκνπο ρψξνπο εληφο ηεο Διεχζεξεο Εψλεο, ε εγθαηάζηαζε 

ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο θαη ηειεθσληθψλ γξακκψλ είλαη δσξεάλ.  Γηα πεξηζζφηεξεο 

πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ δηαδηθαζία ελνηθίαζεο βηνκεραληθνχ ρψξνπ, δηαξθείαο 99 

εηψλ, αξκφδην είλαη ην Κππξηαθφ Τπνπξγείν Δκπνξίνπ θαη Βηνκεραλίαο 

(www.mcit.gov.cy)   

Πέξαλ ησλ αλσηέξσ, ε Κχπξνο πξνζπαζεί ζπλερψο λα πξνζειθχζεη μέλνπο επελδπηέο, 

πξνβάιινληαο ηελ θαιή πνηφηεηα δσήο, ηελ θαιή θαη απνηειεζκαηηθή Γεκφζηα Γηνίθεζε 

ζε ζχγθξηζε κε άιιεο ρψξεο ηεο πεξηνρήο, αιιά θαη ηεο Δ.Δ., ηελ πιεζψξα επηζηεκφλσλ 

θαη άιια ζπγθξηηηθά πιενλεθηήκαηα πνπ δηαζέηεη. 

Πέξαλ ησλ αλσηέξσ, ηα ηειεπηαία ρξφληα έρεη γίλεη ζεκαληηθή πξνζπάζεηα πξνβνιήο ηεο 

ρψξαο σο θέληξν πξνζέιθπζεο επελδχζεσλ θαη έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί πνιιέο επίζεκεο 

απνζηνιέο, ζε πςειφ επίπεδε, ζε ρψξεο ζηφρνπο. Έξεπλεο πνπ γίλνληαη απφ δηεζλείο 

http://www.mcit.gov.cy/
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νξγαληζκνχο, εληζρχνπλ ηελ ζέζε ηεο Κχπξνπ, σο ρψξαο επελδπηηθνχ ελδηαθέξνληνο, 

αθνχ ηελ θαηαηάζζνπλ ζε θαιέο ζέζεηο ζηνπο δείθηεο αληαγσληζηηθφηεηαο θαη δηαθζνξάο.      

ηνλ ηνκέα ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ε Κχπξνο, θαηεηάγε ζηελ 40
ε
, αλέβεθε δειαδή 15 

ζέζεηο ζε ζρέζε κε ην 2007, ζηνλ θαηάινγν ησλ 134 ρσξψλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ 

έξεπλα. ε αλάινγε έξεπλα γηα ηελ αληαγσληζηηθφηεηα, ζε ζχλνιν 180 ρσξψλ, θαηεηάγε 

ζηελ 31
ε
 ζέζε θαη αλήιζε θαηά 9 ζέζεηο ζε ζρέζε κε ην 2007. Ζ θαηάηαμε ηεο Κχπξνπ, 

ζηηο ζέζεηο πνπ πξναλαθέξζεθαλ, ζηνπο Γείθηεο Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Γηαθζνξάο 

είλαη άθξσο ηθαλνπνηεηηθή θαη δείρλεη φηη νη ππνςήθηνη μέλνη επελδπηέο κπνξνχλ λα έρνπλ 

εκπηζηνζχλε ζηελ αζθνχκελε νηθνλνκηθή πνιηηηθή, αιιά θαη ηελ ιεηηνπξγία ηεο θξαηηθήο 

κεραλήο. 

 

3.17 ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΟ ΚΑΘΔΣΧ 

πσο ήδε πξναλαθέξζεθε, νη επηρεηξήζεηο θνξνινγνχληαη κε 10%, αιιά γεληθά ε 

θνξνινγία είλαη ρακειή ζε φια ηα επίπεδα. Πην ζπγθεθξηκέλα θαη πξνθεηκέλνπ πεξί 

θπζηθψλ πξνζψπσλ ζηε Κχπξν, ζεκεηψλνπκε φηη γηα θνξνινγεηέν εηζφδεκα απφ 0-

19.500 επξψ, ν θνξνινγηθφο ζπληειεζηήο είλαη κεδεληθφο (πνζφ θφξνπ 0), γηα 

θνξνινγεηέν εηζφδεκα απφ 19.500-28.000 επξψ, ν ζπληειεζηήο είλαη 20% (πνζφ θφξνπ 

1.700 επξψ), γηα εηζφδεκα απφ 28.000-36.000 επξψ, ν ζπληειεζηήο είλαη 25% (πνζφ 

ζπλνιηθνχ θφξνπ 3.775 επξψ-1.700+2.075-), ελψ γηα εηζφδεκα κεγαιχηεξν απφ 36.000 

επξψ, ν ζπληειεζηήο είλαη 30%.    

ζνλ αθνξά ζηνπο ζπληειεζηέο ηνπ θφξνπ πξνζηηζέκελεο αμίαο (ΦΠΑ), απηνί 

θπκαίλνληαη απφ 0-15%.  

3.18 ΣΟΤΡΗΜΟ 

Ο ηνπξηζκφο απνηειεί κηα ζεκαληηθή νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα ζηελ Κχπξν αθνχ ε 

άκεζε ζπλεηζθνξά ηνπ ζην ΑΔΠ ππνινγίζζεθε ζε 9,8% (2007), θαη ε ζπλεηζθνξά ηεο 

γεληθφηεξεο ηνπξηζηηθήο νηθνλνκίαο ζε 21,5%. Γηα ην ίδην έηνο νη αληίζηνηρνη δείθηεο 

ζηελ ΔΔ ήζαλ 3,9% θαη 10,9%.  Δπίζεο ν ηνπξηζκφο εμαζθαιίδεη πεξηζζφηεξεο απφ 

57.000 ζέζεηο εξγαζίαο, δειαδή 13,7% ηνπ ζπλνιηθνχ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ ηεο ρψξαο 

θαη πεξί ηηο 60.000 ζέζεηο εξγαζίαο ζηελ επξχηεξε ηνπξηζηηθή νηθνλνκία.    

Καηά ην 2008 νη αθίμεηο πεξηεγεηψλ ζεκείσζαλ πηψζε θαηά 0,5% έλαληη ηνπ 2007. ε 

απφιπηνπο δε αξηζκνχο αλήιζαλ ζε 2.403.750, έλαληη 2,416.081 ηνπ 2007. ζνλ αθνξά 

ζηε ζχλζεζε ησλ ηνπξηζηηθψλ αθίμεσλ γηα ην 2007, ε ζπληξηπηηθή πιεηνλφηεηα (94% ηνπ 

ζπλφινπ) πξνέξρεηαη απφ ρψξεο κέιε ηεο ΔΔ θαη εηδηθφηεξα απφ ην Ζλσκέλν Βαζίιεην 

(51,6% ηνπ ζπλφινπ), ηελ Διιάδα (5,5%), ηελ Γεξκαλία (5,5%), ηελ νπεδία (5,2%), ηελ 

Γαιιία (1,5%) θαη ηελ Ηξιαλδία (1,0%).  
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Απφ ηηο ηνπξηζηηθέο αθίμεηο εθηφο Δ.Δ, αλαθέξνπκε ηελ ζεκαληηθή ηνπξηζηηθή ξνή 

αθίμεσλ απφ ηελ Ρσζία (7,5% ηνπ ζπλφινπ, κε ζεκαληηθή αχμεζε θαηά 25% ζε ζχγθξηζε 

κε ην 2007), ηελ Ννξβεγία (2,6%), ηελ Διβεηία (1,6%) θαη ην Ηζξαήι (1,3%). 

Σα  έζνδα απφ ηνλ ηνπξηζκφ ην 2008 αλήιζαλ ζηα 1,85 δηο επξψ  ζεκεηψλνληαο αχμεζε 

θαηά 5,9% έλαληη ηνπ 2007. Σν ηξέρνλ έηνο είλαη κηα αθφκε δχζθνιε ρξνληά γηα ηελ 

ηνπξηζηηθή βηνκεραλία θαη νη πξνβιέςεηο είλαη δπζνίσλεο. Σν ηνπξηζηηθφ ξεχκα πξνο ηελ 

Κχπξν άξρηζε λα αηζζάλεηαη ηζρπξέο πηέζεηο ιφγσ ηεο δηεζλνχο νηθνλνκηθήο θξίζεο. Γηα 

ηελ πεξίνδν Ηαλνπαξίνπ - Μαΐνπ νη αθίμεηο ηνπξηζηψλ πεξηνξίζηεθαλ ζηηο 622.070 θαη 

κεηψζεθαλ έλαληη ηεο αληίζηνηρεο πεξηφδνπ ηνπ 2008 θαηά 8,9%. Πηψζε θαηαγξάθεθε 

θαη ζηα ηνπξηζηηθά έζνδα (232,3 εθ. επξψ) ηα νπνία κεηψζεθαλ ζην πξψην ηεηξάκελν ηνπ 

έηνπο θαηά 7,5%, ζε ζχγθξηζε κε ην πξψην ηεηξάκελν ηνπ 2007.  

Ζ γεληθή πηψζε ηεο ηνπξηζηηθήο θίλεζεο νθείιεηαη θπξίσο ζηελ κείσζε ησλ αθίμεσλ απφ 

ην Ζλσκέλν Βαζίιεην, ηελ Διιάδα θαη ηελ Γεξκαλία.  Οη αθίμεηο απφ ην Ζλσκέλν 

Βαζίιεην απνηεινχλ ην βαξφκεηξν γηα ηηο εμειίμεηο ζηελ ηνπξηζηηθή βηνκεραλία ηεο 

Κχπξνπ, αθνχ ζπλήζσο ην 50-54% ησλ ζπλνιηθψλ επηζθεπηψλ πξνέξρνληαη απφ ηελ 

ρψξα απηή. ην πεληάκελν Ηαλνπαξίνπ - Μαΐνπ νη αθίμεηο απφ ην Ζλσκέλν Βαζίιεην 

κεηψζεθαλ θαηά 12,6%, έλαληη ηεο ίδηαο ρξνληθήο πεξηφδνπ ηνπ 2007, πξάγκα πνπ 

απνδίδεηαη φρη κφλνλ ζηελ νηθνλνκηθή θξίζε αιιά θαη ζηελ ππνηίκεζε ηεο ζηεξιίλαο 

έλαληη ηνπ επξψ θαη ηελ θαηά ζπλέπεηα, κείσζε ηεο αγνξαζηηθήο δχλακεο ησλ Βξεηαλψλ. 

Πηψζε επίζεο, ησλ αθίμεσλ ζεκεηψζεθε απφ ηελ Διιάδα (3,9%), ηελ νπεδία (16,8%) 

θαη ηελ Ρσζία (1,3%), ελψ νη αθίμεηο απφ ηελ Γεξκαλία  ζεκείσζαλ αχμεζε θαηά 10,7%. 

Απφ ηηο ρψξεο απηέο πξνέξρεηαη, παξαδνζηαθά ην 75% ηνπ ηνπξηζηηθνχ ξεχκαηνο ζηελ 

Κχπξν.  

Ζ ζηαζηκφηεηα πνπ είρε παξαηεξεζεί ζηελ ηνπξηζηηθή θίλεζε ηελ ηειεπηαία ηξηεηία, φηαλ 

νη ζπλνιηθέο αθίμεηο θπκαίλνληαλ απφ 2.400.000 - 2.416.000, είρε θαη΄ επαλάιεςε 

απαζρνιήζεη ηνπο ηζχλνληεο, ρσξίο σζηφζν λα ιεθζνχλ δξαζηηθά κέηξα γηα ηελ ελίζρπζε 

ηνπ ηνπξηζκνχ, πέξαλ ηεο αλαβάζκηζεο ησλ αεξνδξνκίσλ. Με βάζε ηελ εηθφλα απηή θαη 

ιακβάλνληαο ππ΄ φςηλ ηα κελχκαηα απφ ηελ νηθνλνκηθή θξίζε , ε Κππξηαθή θπβέξλεζε 

είρε πξνβιέςεη, έγθαηξα, ηηο  δπζκελείο εμειίμεηο ζηελ ηνπξηζηηθή βηνκεραλία θαη γηα 

ηνχην απνθάζηζε, κε ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ 2009, ηελ θαηά 45,0% αχμεζε ησλ δαπαλψλ 

γηα ηελ πξνβνιή θαη δεκνζηφηεηα ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο. Γηα ην ζθνπφ απηφ ζα 

δηαηεζνχλ θαηά ην ηξέρνλ έηνο 55 εθαη. επξψ, πνπ απνηεινχλ ην 54,5% ηνπ ζπλνιηθνχ 

πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Κππξηαθνχ Οξγαληζκνχ Σνπξηζκνχ. Πέξαλ απηνχ, έρνπλ ιεθζεί θαη 

άιια ζεκαληηθά κέηξα γηα ηελ ελίζρπζε ηεο ηνπξηζηηθήο βηνκεραλίαο, φπσο ε κείσζε ηνπ 

ΦΠΑ ζηα μελνδνρεία απφ 8% ζε 5%, ε θαηάξγεζε ηνπ ηέινπο δηαλπθηέξεπζεο  θαη ε 

κείσζε ησλ ηειψλ πξνζγείσζεο αεξνζθαθψλ. Σα κέηξα απηά ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ 

δέζκεπζε ησλ μελνδφρσλ γηα κείσζε ησλ ηηκψλ θαηά 5,0% ζα θαηαζηήζνπλ ην 

ηνπξηζηηθφ πξντφλ θζελφηεξν θαηά 10-12%, ζε ζχγθξηζε κε ην πξνεγνχκελν έηνο.  
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   Π Η Ν Α Κ Α    3 - 10 

Δηάζηα Σνπξηζηηθά Κέλεζε 

Έηνο 

Δηζεξρφκελε Δμεξρφκελε 

Αξηζκφο %Γ Αξηζκφο %Γ 

2001 2.696.732 0,4 684.197 16,4 

2002 2.418.238 -10,3 744.167 8,8 

2003 2.303.247 -4,8 737.309 -0,9 

2004 2.349.012 2,0 859.454 16,6 

2005 2.470.063 5,2 913.820 6,3 

2006 2.400.924 -2,8 932.116 2,0 

2007 2.416.081 0,7 1.080.512 15,9 

2008 2.403.750 -0,5 1.209.802 12,0 

                          Πεγή : ηαηηζηηθή Τπεξεζία Κχπξνπ 

Ζ ηνπξηζηηθή πεξίνδνο αλακέλεηαη λα είλαη νχησο ε άιισο δχζθνιε θαη ε ηνπξηζηηθή 

θίλεζε ζα ζεκεηψλεη θάκςε ε νπνία εθηηκάηαη φηη ζα είλαη ηφζν ζνβαξή, πνπ ζα  

επαλαθέξεη ηελ ηνπξηζηηθή βηνκεραλία ζηελ πξν ηνπ 1998 πεξίνδν. Σν Τπνπξγείν 

Δκπνξίνπ, Βηνκεραλίαο θαη Σνπξηζκνχ εθηηκά φηη ε πηψζε ηεο ηνπξηζηηθήο θίλεζεο ζα 

είλαη γχξσ ζην 10%. Απηφ είλαη έλα ζρεηηθά αηζηφδνμν ζελάξην θαη ζε πεξίπησζε πνπ 

επαιεζεπζεί, ε Κππξηαθή νηθνλνκία δελ ζα αληηκεησπίζεη ζνβαξά πξνβιήκαηα. ε 

πεξίπησζε φκσο θαηά ηελ νπνία ε πηψζε είλαη αξθεηά κεγαιχηεξε ηνπ 10%, ηφηε νη 

επηπηψζεηο ζα είλαη αξθεηά νδπλεξέο, αθνχ ζα ππάξμεη αχμεζε ηνπ ειιείκκαηνο θαη ηεο 

αλεξγίαο. 

Πέξαλ φκσο ησλ ζεηηθψλ κέηξσλ γηα ηελ ζηήξημε ηνπ ηνπξηζκνχ, ρξεηάδνληαη επελδχζεηο 

γηα έξγα ππνδνκήο, ψζηε λα βειηησζεί ε ζπλνιηθή εηθφλα ζηηο ηνπξηζηηθέο πεξηνρέο θαη 

παξάιιεια ζα πξέπεη λα αλαθαηληζζνχλ πνιιά απφ ηα ππάξρνληα μελνδνρεία, πνπ δελ 

αληαπνθξίλνληαη ζηηο απαηηήζεηο επηζθεπηψλ πςεινχ εηζνδήκαηνο. Απηφ φκσο απαηηεί 

επελδχζεηο απφ ηελ πιεπξά ησλ μελνδφρσλ, νη νπνίνη, ζηελ παξνχζα νηθνλνκηθή 

ζπγθπξία, έρνπλ πεξηνξηζκέλεο δπλαηφηεηεο. Ζ επαξρία Πάθνπ θαη νη ειεχζεξεο πεξηνρέο 

ηεο επαξρίαο Ακκνρψζηνπ, πνπ εμαξηψληαη πεξηζζφηεξν απφ ηνλ ηνπξηζκφ, αηζζάλνληαη, 

ήδε, ηηο δπζκελείο επηπηψζεηο ηφζν απφ ηελ κείσζε ησλ αθίμεσλ, φζν θαη ηελ κείσζε ηεο 

θαηά θεθαιήλ δαπάλεο. Οη νξγαλσκέλνη θνξείο, Δπηκειεηήξηα θαη χλδεζκνη, έρνπλ 

ππνβάιιεη ζεηξά πξνηάζεσλ νη νπνίεο κειεηψληαη, αιιά πέξαλ ησλ νπνηνλδήπνηε 
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θπβεξλεηηθψλ κέηξσλ, ζα ρξεηαζζεί θαη ε ζπλεηζθνξά ησλ επηρεηξήζεσλ ηεο ηνπξηζηηθήο 

βηνκεραλίαο γηα λα ππάξμεη ζεηηθφ απνηέιεζκα. 

                                          Γ Η Α Γ Ρ Α Μ Μ Α   3 - 3                    
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  Πεγή: ηαηηζηηθή Τπεξεζία Κχπξνπ 

                                                 Π Η Ν Α Κ Α    3 - 11 

                                  Δ Η  Δ Ρ Υ Ο Μ Δ Ν Ο   ΣΟΤΡΗΜΟ 

Υψξα  

ΠξνΫιεπζεο 

2007 2008 

Αξηζκφο %  Αξηζκφο % 
%Γ  

07/08 

χλνιν 2.416.081 100 2.403.750 100 -0,5 

Eπξψπε 2.270.185 94,0 2.267.501 94,3 -0,1 

Βξεηαλία 1.282.873 53,0 1.242.655 51,6 -2,7 

Γεξκαλία 138.451 5,7 132.058 5,5 -3,5 

Διιάδα 139.815 5,8 133.015 5,5 -5,2 

νπεδία 120.989 5,0 124.948 5,2 4,0 
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Γαιιία 41.394 1,5 36.099 1,5 - 

Ηξιαλδία 35.875 1,7 23.632 1,0 -41,2 

Άιιεο ρψξεο      

Ρσζία 145.921 6,0 180.926 7,5 25,0 

Ννξβεγία 53.442 2,2 63.470 2,6 18,0 

Διβεηία 41.543 1,7 38.560 1,6 -5,9 

Ηζξαήι 34.205 1,4 32.034 1,3 -7,2 

Πεγή: ηαηηζηηθή Τπεξεζία Κχπξνπ 

                                            Γ Η Α Γ Ρ Α Μ Μ Α   3 - 4 

ΕΙΕΡΥΟΜΕΝΟ ΣΟΤΡΙΜΟ ΣΗ ΚΤΠΡΟ (2008)
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ΒΡΔΣΑΝΙΑ ΓΔΡΜΑΝΙΑ ΔΛΛΑΓΑ ΟΤΗΓΙΑ ΝΟΡΒΗΓΙΑ ΓΑΛΛΙΑ ΡΩΙΑ ΔΛΒΔΣΙΑ

 

 Πεγή: ηαηηζηηθή Τπεξεζία Κχπξνπ 

Σν Τπνπξγείν Δκπνξίνπ Βηνκεραλίαο θαη Σνπξηζκνχ θαη ν Κππξηαθφο Οξγαληζκφο 

Σνπξηζκνχ, πξνζπάζεζαλ λα εληζρχζνπλ ηελ ηνπξηζηηθή βηνκεραλία, κε επηδνηνχκελα 

πξνγξάκκαηα εζσηεξηθνχ θνηλσληθνχ ηνπξηζκνχ θαη ηαπηφρξνλα έθαλαλ θάπνηα ζνβαξά 

αλνίγκαηα ζε λέεο αγνξέο, φπσο Ηξάλ, Ζλ. Αξαβηθά Δκηξάηα, Οπθξαλία, Κίλα, θιπ., αιιά 

ζα ρξεηαζζεί αξθεηφο ρξφλνο γηα λα ππάξμεη, άμηα ιφγνπ ηνπξηζηηθή θίλεζε απφ ηηο ρψξεο 

απηέο.  



   

81 

 

Βαζηθή πξνυπφζεζε γηα ηελ αχμεζε ηνπ ηνπξηζηηθνχ ξεχκαηνο ζηελ Κχπξν, παξακέλεη ε 

αλαβάζκηζε ησλ μελνδνρείσλ, ηα νπνία ραξαθηεξίδνληαη «γεξαζκέλα», ζε ζπλδπαζκφ κε 

ηελ αλαβάζκηζε ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ. Ζ απαζρφιεζε θζελνχ εξγαηηθνχ 

δπλακηθνχ απφ ηξίηεο ρψξεο, πνπ δελ δηαζέηνπλ θαηάιιειε εθπαίδεπζε, ζε μελνδνρεία 

θαη κνλάδεο εζηίαζεο είλαη έλαο, επηπξφζζεηνο, αλαζηαιηηθφο παξάγσλ γηα ηελ 

αλαβάζκηζε ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ.   

εκαληηθή αχμεζε (12%) έλαληη ηνπ 2007 παξνπζίαζε θαη ε εμεξρφκελε ηνπξηζηηθή 

θίλεζε ζηε δηάξθεηα ηνπ 2008. Δηδηθφηεξα νη Κχπξηνη ηνπξίζηεο αλήιζαλ ζε  1.209.802 εθ 

ησλ νπνίσλ ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία (86,3%) επηζθέθζεθε επξσπατθνχο πξννξηζκνχο 

θαη θπξίσο ηελ Διιάδα (36,9%), ηo Hλσκέλν Βαζίιεην (20,3%), ηελ Ρσζία (4%), ηελ 

Βνπιγαξία (2,6%) θαη ηελ Ρνπκαλία (2,4%), κε ηνπο πξννξηζκνχο ρσξψλ ηεο Μέζεο 

Αλαηνιήο λα αθνινπζνχλ, φπσο ην Ηζξαήι (2,6%), ηελ πξία (1,5%), ηελ Αίγππην (1,4%) 

θαη ηα ΖΑΔ (1,2%). 

Σν 2008, φπσο θαη ηα ηειεπηαία ρξφληα ν εμεξρφκελνο ηνπξηζκφο, ππεξέβε ηνλ ζπλνιηθφ 

πιεζπζκφ ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο, γεγνλφο πνπ απνδίδεηαη ηφζν ζην πςειφ θαηά 

θεθαιήλ εηζφδεκα φζν θαη ζηνλ επξσπατθφ πξνζαλαηνιηζκφ ηεο ρψξαο.  

Ζ ηνπξηζηηθή θίλεζε Διιάδνο - Κχπξνπ δελ κπνξεί λα ζπγθξηζεί κ’ απηήλ κε ηηο 

ππφινηπεο ρψξεο. Οη ηζρπξνί θηιηθνί θαη ζπγγεληθνί δεζκνί ησλ δχν θνηλσληψλ θαη ηα 

θνηλά ήζε θη έζηκα ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο εμαηξεηηθά ζπρλέο κεηαθηλήζεηο γηα 

επαγγεικαηηθνχο ιφγνπο θαη βέβαηα ε πνιιή θαιή αεξνπνξηθή ζχλδεζε (ππάξρνπλ 

πεξηζζφηεξεο απφ 60 πηήζεηο ηελ εβδνκάδα), έρνπλ σο απνηέιεζκα ε θχζε ηνπ ηνπξηζκνχ 

λα δηαθέξεη ζεκαληηθά απ’ απηήλ ησλ ππνινίπσλ ρσξψλ, αθφκα θη εθείλσλ πνπ έρνπλ 

επίζεο ηδηαίηεξνπο δεζκνχο κε ηελ Κχπξν (Βξεηαλία - βάζεηο, θνηλνπνιηηεία, Ρσζία - 

30.000 κφληκνη θάηνηθνη).      

                                            Γ Η Α Γ Ρ Α Μ Μ Α   3 – 5 

ΕΞΕΡΥΟΜΕΝΟ ΣΟΤΡΙΜΟ ΑΠΟ ΣΗΝ ΚΤΠΡΟ (2008)
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ΒΡΔΣΑΝΙΑ ΡΩΙΑ ΔΛΛΑΓΑ ΙΡΑΗΛ ΒΟΤΛΓΑΡΙΑ ΡΟΤΜΑΝΙΑ ΤΡΙΑ ΑΙΓΤΠΣΟ

                               

  Πεγή: ηαηηζηηθή Τπεξεζία Κχπξνπ 
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3.19 ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ ΚΟΗΝΟΣΗΚΧΝ ΚΟΝΓΤΛΗΧΝ 

        πλεξγαζίεο γηα ηελ αμηνπνίεζε ησλ θνηλνηηθψλ θνλδπιίσλ πνπ παξέρνληαη απφ ηα 

Γηαξζξσηηθά Σακεία θαη ην Σακείν πλνρήο ηεο Δ.Δ.  ηελ Διιάδα ππάξρνπλ πνιιέο 

επηρεηξήζεηο θαη γξαθεία κειεηψλ πνπ δηαζέηνπλ εκπεηξία ζηελ ππνβνιή πξνηάζεσλ γηα 

αμηνπνίεζε θνηλνηηθψλ θνλδπιίσλ, ελψ ζηελ Κχπξν ν ηνκέαο απηφο δελ έρεη αλαπηπρζεί 

πιήξσο. Ηδηαίηεξε ζεκαζία ζα πξέπεη δνζεί ζηελ πινπνίεζε ησλ πξνγξακκάησλ πνπ 

πξνζθέξνληαη ζην πιαίζην «Γηαδηθαζία ηεο Βαξθειψλεο: Έλσζε γηα ηελ Μεζφγεην». Απφ 

Διιεληθήο πιεπξάο έρνπλ γίλεη ζπγθεθξηκέλεο πξνηάζεηο, νη θπξηφηεξεο ησλ νπνίσλ είλαη: 

 Θαιάζζηνη δηάδξνκνη ζηελ Ν.Α. Μεζφγεην: Αλάπηπμε Θαιάζζηνπ Γηθηχνπ 

Μεηαθνξψλ ζηελ Μεζφγεην θαη πξνψζεζε ηεο νηθνλνκηθήο νινθιήξσζεο ησλ 

ρσξψλ ηεο πεξηνρήο. 

 Ζιηαθή Δλέξγεηα: Παξαγσγή ελέξγεηαο απφ ειηαθά ζπζηήκαηα παξαγσγήο 

ελέξγεηαο γηα ηξνθνδνζία θαηνηθηψλ, μελνδνρείσλ θαη άιισλ κεγάισλ κνλάδσλ. 

 Mediterranean Water Initiative: Καηάιιειε δηαρείξηζε ησλ πδάηηλσλ πφξσλ ζηηο 

ρψξεο ηεο Μεζνγείνπ, ελ φςεη κάιηζηα ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο, πξάγκα πνπ ζα 

ζπκβάιιεη ζηελ ηζφξξνπε αλάπηπμε ηεο πεξηνρήο θαη ζηελ πξνζηαζία ηνπ 

πεξηβάιινληνο. 

 Ζ θνηλή ζάιαζζα δίλεη δπλαηφηεηεο αλάπηπμεο πξνγξακκάησλ ζαιαζζίνπ 

ηνπξηζκνχ, ηφζν «θιαζζηθψλ» κνξθψλ φπσο ε θξνπαδηέξα θαη ην yachting, φζν 

θαη ελαιιαθηηθνχ ηνπξηζκνχ κε παιηά ζθάθε (ζθαξηά) πνπ ζα κπνξνχζαλ λα 

αθνινπζήζνπλ αξραίεο δηαδξνκέο, εκπινπηηζκέλεο ηφζν κε ζηνηρεία ηεο δσήο ηεο 

αξραηφηεηαο, φζν θαη ηεο ζχγρξνλεο δσήο, φπσο π.ρ ν ζαιάζζηνο δξφκνο ησλ 

Φνηλίθσλ (Α.Μεζφγεηνο-Διιάδα-Κχπξνο-Λίβαλνο-πξία-Αίγππηνο),  ν λαπηηθφο 

ηνπξηζκφο, ν θαηαδπηηθφο ηνπξηζκφο θ.α 

 Ζ ζπλάληεζε ησλ δηαθνξεηηθψλ ζξεζθεηψλ ζα κπνξνχζε λα αλαπηχμεη 

ελδηαθέξνληα πξνγξάκκαηα ζξεζθεπηηθνχ ηνπξηζκνχ κεηαμχ ησλ γεηηνληθψλ 

ρσξψλ (Διιάδα-Λίβαλνο-πξία) 

 Σα θνηλά ζηνηρεία ηεο κεζνγεηαθήο θχζεο πνπ επεξέαζαλ κε ηε ζεηξά ηνπο θαη ηνλ 

κεζνγεηαθφ πνιηηηζκφ, φπσο « νη δξφκνη ηεο ειηάο»,  ζα κπνξνχζαλ λα 

ζπλδπαζηνχλ θαη εκπινπηηζηνχλ  κε έλαλ νινθιεξσκέλν γαζηξνλνκηθφ πεξίπαην 

ζηε κεζνγεηαθή θνπδίλα φπνπ ζα επηζεκαίλνληαη νη  νκνηφηεηεο θαη δηαθνξέο ησλ 

ιαψλ ηεο Μεζνγείνπ. 

 Ζ αμηνπνίεζε ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο ζε ζπλδπαζκφ κε ηνλ ηνπξηζκφ 

κπνξεί λα παίμεη θαηαιπηηθφ ξφιν ζηελ πξνζέιθπζε επηζθεπηψλ πςεινχ 

εηζνδήκαηνο αιιά θαη ζηελ επηκήθπλζε ηεο ηνπξηζηηθήο πεξηφδνπ. 
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 Πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζνχλ ηα παξαπάλσ είλαη απαξαίηεηνο ν εθζπγρξνληζκφο 

ησλ ζπγθνηλσληαθψλ ζπλδέζεσλ αιιά θαη ε ρξήζε λέσλ ηερλνινγηψλ θαη 

ςεθηαθψλ εθαξκνγψλ γηα ηε βειηίσζε ησλ παξαγνκέλσλ πξντφλησλ θαη 

ππεξεζηψλ. 

Δηδηθφηεξα νη ηνπξηζηηθνί πφξνη ηεο Πεξηθέξεηάο καο θαηαηάζζνληαη ζε ηξεηο θαηεγνξίεο:  

 Πφξνη πςειάο πνηφηεηαο:  

Σν θπζηθφ πεξηβάιινλ. (ζπήιαηα, νξεηλνί φγθνη, νη κνλαδηθέο παξαιίεο, ε ρισξίδα 

θαη ε παλίδα)  

Σν πνιηηηζηηθφ απφζεκα. ( αξραηνινγηθνί ρψξνη, κνλαζηήξηα, κνπζεία, ηζηνξία, 

ηνπηθή παξάδνζε, θαζεκεξηλή δσή)  

Σα ηνπηθά πξντφληα θαη ε θππξηαθή θνπδίλα. (Αγξνηηθά πξντφληα ραξαθηεξηζκέλα 

σο Π.Ο.Π. φπσο ην ιάδη, ην θξαζί, ηα γαιαθηνθνκηθά αιιά θαη νη παξαδνζηαθέο 

γεχζεηο δελ απνπζηάδνπλ απφ ηελ ηνπξηζηηθή πξνβνιή. Θεσξνχληαη φια ηζρπξφ 

πιενλέθηεκα ηεο Πεξηθέξεηαο θαη πφζν κάιινλ φηαλ άιινη ηνπξηζηηθνί 

πξννξηζκνί έρνπλ ήδε ζπλδέζεη αλάινγα πξντφληα κε ην ηνπξηζηηθφ ηνπο πξντφλ.)  

Σα παλεπηζηεκηαθά θαη εξεπλεηηθά ηδξχκαηα παγθφζκηαο αλαγλψξηζεο θαη 

απήρεζεο. ( κπνξνχλ λα ιεηηνπξγήζνπλ ππνζηεξηθηηθά ζηνλ ηνπξηζκφ αιιά θαη 

σο ηνπξηζηηθφο πφξνο.- εθπαηδεπηηθφο ζπλεδξηαθφο ηνπξηζκφο-)  

Σνπξηζηηθή ππνδνκή θαη ππεξεζίεο. ( μελνδνρεηαθή ππνδνκή, ζπλεδξηαθά θέληξα, 

πςειφο επαγγεικαηηζκφο)  

Καιή θήκε.  

 Πφξνη αλεπαξθεέο ά απαηηνχλ βειηέσζε θαη αλαβΪζκηζε.  

ΤπνδνκΫο πνπ δεκηνπξγάζεθαλ ζην παξειζφλ γηα λα θαιχςνπλ ηνπξηζηηθέο 

αλάγθεο, αιιά γηα δηάθνξνπο ιφγνπο εγθαηαιείθζεθαλ θαη παξακέλνπλ 

αλαμηνπνίεηεο.  

ΤπνδνκΫο πνπ δεκηνπξγήζεθαλ κε ηε θηινζνθία ηνπ ζεκαηηθνχ ηνπξηζκνχ αιιά 

δελ επαξθνχλ πνζνηηθά. Δδψ κπνξνχκε λα ηνλίζνπκε ηελ αλαγθαηφηεηα γηα 

δεκηνπξγία πεξηζζφηεξσλ γεπέδσλ γθνιθ, αγξνηνπξηζηηθψλ θαηαιπκάησλ, 

θέληξσλ ζαιαζζνζεξαπείαο, πξνπνλεηηθά θέληξα θ.α.  

 Άιινη πφξνη, ε αλαγθαηφηεηα ησλ νπνέσλ θαέλεηαη απφ ηηο ηΪζεηο ηεο 

ηνπξηζηηθάο αγνξΪο θαη δάηεζεο. (πξνθεηκέλνπ λέεο νκάδεο επηζθεπηψλ -target 

group- λα πξνζειθπζζνχλ ζηελ Κχπξν. Δπίζεο αλαγθαίν είλαη λα εμαιεηθζνχλ ηα 

θαηλφκελα πνπ δεκηνπξγνχλ θαθή εηθφλα –π.ρ. πσιεηέο, νδεγνί ηαμί θαη 

ιεσθνξείσλ, εζηηάηνξεο, ζεξβηηφξνη, μελαγνί θ.ι.π.-).  
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4 ν
  Κ Δ Φ Α Λ Α Η Ο

 
:  ΚΟΗΝΧΝΗΚΔ ΔΠΗΠΣΧΔΗ ΣΟΤ 

ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΣΖΝ ΚΤΠΡΟ 

 

4.1 ΔΗΑΓΧΓΖ 

 

Ζ Κχπξνο, γηα ρξφληα ηνπξηζηηθή ρψξα, θαη σο επίζεκα κέινο ηεο επξσπατθήο 

νηθνγέλεηαο, θαιείηαη λα αληηκεησπίζεη ηζάμηα κε ηηο άιιεο ρψξεο κέιε ηηο πξνθιήζεηο ηεο 

επνρήο καο. Ζ αλαβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο δσήο θαη ηεο πνηφηεηαο πξνζθνξάο ππεξεζηψλ, 

απνηεινχλ ηηο λέεο πξαγκαηηθφηεηεο, ηηο νπνίεο επηβάιιεηαη λα αληηκεησπηζηνχλ 

απνηειεζκαηηθά, κε ξηδηθέο αιιαγέο θαη βειηηψζεηο. 

Ο ηνπξηζκφο ζηήξημε ηελ νηθνλνκία θαη ζπλέβαιε κέγηζηα ζηελ νηθνλνκηθή αλφξζσζε ηνπ 

λεζηνχ κεηά ηελ εηζβνιή, θαζψο θαη ζηελ έληαμε ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Σν πξντφλ πνπ 

πνιχ έμππλα, νλνκάζηεθε ε θφηα πνπ γελλά ηα ρξπζά απγά, θαίλεηαη φηη ρξεηάδεηαη 

ηδηαίηεξε πξνζνρή θαη αλαβάζκηζε, ψζηε λα δηαθνξνπνηεζεί απφ αληαγσληζηηθνχο 

πξννξηζκνχο, δηαηεξψληαο ηελ δηθή ηνπ κνλαδηθή ηαπηφηεηα ζαλ ηνπξηζηηθφο 

πξννξηζκφο. Ζ πεξαηηέξσ βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ή απφδνζεο, ε θαιχηεξε παξνρή 

ππεξεζηψλ, ην ρακειφ θφζηνο εμππεξέηεζεο απνηεινχλ ηα βαζηθά ζηνηρεία πνπ κπνξνχλ 

λα εληζρπζνχλ θαη λα πξνζειθχζνπλ ην ελδηαθέξνλ αθφκε θαη ησλ πην δχζθνισλ 

πειαηψλ, 

Δπίζεο, ε ηνπξηζηηθή αλάπηπμε ζηελ Κχπξν, φπσο ήηαλ αλακελφκελν, έρεη επεξεάζεη, θαη 

σο έλα βαζκφ έρεη δηαθνξνπνηήζεη ηνλ ηξφπν δσήο ησλ Κππξίσλ φπσο θαη ην θπζηθφ θαη 

δνκεκέλν πεξηβάιινλ θπξίσο ζηηο ηνπξηζηηθά αλεπηπγκέλεο πεξηνρέο. 

Μέζα απφ ηηο αιπζηδσηέο επηπηψζεηο ηνπ ηνπξηζκνχ ζην λεζί, απφ ηελ νηθνλνκία κέρξη 

ηελ θνηλσληθή δνκή, πξνβάιιεη επηηαθηηθή ε αλάγθε γηα:  

- πξνζδηνξηζκφ ησλ θνηλσληθψλ ηνκέσλ επίδξαζεο ηεο ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο 

- αλάιπζε ησλ ζεηηθψλ θαη ησλ αξλεηηθψλ επηπηψζεσλ ηνπ ηνπξηζκνχ 

- αλάπηπμε εηζεγήζεσλ γηα ζπζηεκαηηθφ έιεγρν ησλ αξλεηηθψλ επηπηψζεσλ 

- αλάπηπμε εηζεγήζεσλ γηα ιήςε κέηξσλ γηα πξφιεςε θαη αληηκεηψπηζε ησλ αξλεηηθψλ 

επηπηψζεσλ θαη ελίζρπζε ησλ ζεηηθψλ επηπηψζεσλ ηεο ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο 
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4.2 ΚΟΗΝΧΝΗΟΛΟΓΗΑ ΣΟΤ ΣΟΤΡΗΜΟΤ 

 

Με ην ηέινο ηνπ Β’ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ θαη ηε κεγάιε ζεκαζία ηνπ ηνπξηζκνχ ζηηο 

νηθνλνκίεο ησλ αλαπηπζζφκελσλ ρσξψλ, δεκηνπξγήζεθε ε αλάγθε πξνζδηνξηζκνχ ηνπ 

κεγέζνπο ησλ επηπηψζεσλ απφ ηελ αλάπηπμε ηνπ ηνπξηζκνχ. Έηζη, αλαπηχρζεθε ε 

Κνηλσληνινγία ηνπ Σνπξηζκνχ, έλαο θιάδνο ησλ θνηλσληθψλ επηζηεκψλ, ν νπνίνο έρεη 

αλαπηπρζεί πξφζθαηα, κε ζηφρν ηελ αλάιπζε θαη ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ δηαθφξσλ πεδίσλ 

επηξξνήο ηεο ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο. Ζ θνηλσληνινγία ηνπ ηνπξηζκνχ έρεη σο αληηθείκελν 

ηα θίλεηξα, ηνπο ξφινπο θαη ηε ζπκπεξηθνξά ησλ ηνπξηζηψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

παξακνλήο ηνπο ζηε ρψξα ππνδνρήο, αιιά θαη ηηο επηπηψζεηο πνπ επηθέξνπλ ζηηο 

θνηλσληθέο δνκέο ησλ ρσξψλ ππνδνρήο. (Cohen, Erik: The sociology of Tourism, 

Approaches, issues and findings In: Apostolopoulos George: The sociology of tourism: 

Theoretical and Empirical investigations, London 1996.) 

Μέζα ζηα πιαίζηα ηεο Κνηλσληνινγίαο ηνπ Σνπξηζκνχ θαη ζε δηεπηζηεκνληθφ επίπεδν, 

εμεηάδνληαη πνιιαπιέο ζεηηθέο θαη αξλεηηθέο κεηαβνιέο φζνλ αθνξά ην ληφπην πιεζπζκφ, 

ζηνπο δηάθνξνπο θνηλσληθννηθνλνκηθνχο ηνκείο φπσο:  

- Κνηλσληθέο αιιαγέο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ ηνπξηζηηθή αλάπηπμε 

- Αλάιπζε ηεο θαηαλαισηηθήο ζπκπεξηθνξάο ησλ ηνπξηζηψλ 

- Πξνζδηνξηζκφο ησλ επηπηψζεσλ ησλ δηαθφξσλ εηδψλ ηνπξηζηψλ 

- Γηεξεχλεζε ηεο δεκηνπξγίαο θνηλσληθψλ πξνηχπσλ ιφγσ ηεο ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο 

- Αμηνιφγεζε ησλ επηπηψζεσλ ζην θπζηθφ θαη δνκεκέλν πεξηβάιινλ 

- Αλάιπζε ζρεηηθψλ νηθνλνκηθψλ κεηαβιεηψλ θ.α. 

 

4.3 ΣΟΜΔΗ ΔΠΗΓΡΑΖ ΣΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ 

Ζ ηνπξηζηηθή αλάπηπμε αζθεί ζεκαληηθή επηξξνή ζην πεξηβάιινλ, θπζηθφ θαη δνκεκέλν 

αιιά θαη ζηνλ πιεζπζκφ ηεο ρψξαο ππνδνρήο. Άιινηε κπνξεί λα έρεη αξλεηηθέο 

επηπηψζεηο ελψ άιιεο θνξέο ζεηηθέο. 

Γεληθά, ε Σνπξηζηηθή Αλάπηπμε επεξεάδεη ζε έλα πξψην ζηάδην ην χζηεκα αμηψλ ηνπ 

ληφπηνπ πιεζπζκνχ. Οη παξαδνζηαθέο θνηλσληθέο αμίεο αιινηψλνληαη, θάπνηεο θνξέο 

νδεγνχλ ζηελ εμέιημε ηνπ ζπζηήκαηνο αμηψλ ελψ άιιεο θνξέο απνηεινχλ ηελ αηηία γηα 

ηελ εγθαηάιεηςε ηεο παξάδνζεο. Οη δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο θαη νη δεζκνί ηεο νηθνγέλεηαο 

θαίλεηαη λα έρνπλ γίλεη πην ραιαξνί θαη απξφζσπνη, γεγνλφο ζην νπνίν έρεη ζπκβάιεη θαη 

ε αλάπηπμε ηνπ ηνπξηζκνχ. 
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Παξάιιεια φκσο, φπσο δηαθάλεθε κέζα απφ ηελ πνηνηηθή έξεπλα νη επηζθέπηεο δίλνπλ 

παξαδείγκαηα θαιήο επηθνηλσλίαο, θπξίσο κέζα απφ ην ζεζκφ ηεο νηθνγέλεηαο, Δπίζεο, ε 

ηνπξηζηηθή αλάπηπμε επηδξά ζηελ αλαβίσζε εζψλ θαη εζίκσλ ελψ άιιεο θνξέο ζηελ 

εγθαηάιεηςε θαη εκπνξεπκαηνπνίεζε ηνπο. 

Δπηπιένλ, ε πνηφηεηα δσήο ηνπ ληφπηνπ πιεζπζκνχ δελ παξακέλεη ζηα ίδηα επίπεδα. Ζ 

αλαβάζκηζε είλαη πξνθαλήο ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο. Σα νηθνλνκηθά νθέιε είλαη 

ηδηαίηεξα ζεκαληηθά γηα ηνλ πιεζπζκφ. Ζ θππξηαθή νηθνλνκία ζηεξίδεηαη ζε έλα κεγάιν 

κέξνο ζηελ ηνπξηζηηθή βηνκεραλία ελψ ε γξήγνξε αλάθακςε κεηά ηελ ηνχξθηθε εηζβνιή 

ζεσξείηαη φηη ήηαλ απνηέιεζκα ηεο ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο. Σν θφζηνο δσήο βέβαηα, έρεη 

απμεζεί αθνχ ε νηθνλνκία ηνπ λεζηνχ βξίζθεηαη ζε ςειά επίπεδα, φπνπ επηθξαηνχλ νη 

ζπλζήθεο ηνπ πγηνχο αληαγσληζκνχ. Οη επηπηψζεηο ζην θπζηθφ θαη δνκεκέλν πεξηβάιινλ 

ζεσξνχληαη ζηελ πιεηνςεθία ηνπο αξλεηηθέο, αθνχ ζην βσκφ ηεο ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο 

δελ ιήθζεθε ππφςε ην θπζηθφ θαη δνκεκέλν πεξηβάιινλ. Παξφια απηά δελ κπνξεί θαλείο 

λα ακθηζβεηήζεη ηε κεγάιε αλάπηπμε ζε ππνδνκέο, π.ρ. θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο, νδηθφ 

δίθηπν, αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο θιπ, πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί ζην λεζί, θαη εμππεξεηνχλ 

φρη κφλν ηνπο επηζθέπηεο αιιά δηεπθνιχλνπλ θαη ηνπο ληφπηνπο θαηνίθνπο.  

Παξφια απηά, φπσο πάληα ε αλάπηπμε ζπλνδεχεηαη θαη κε αξλεηηθέο ζπλέπεηεο. Ζ 

ξχπαλζε πνπ έρνπλ ππνζηεί θπξίσο νη ηνπξηζηηθά 1 Βιέπε Γηάγξακκα 1 αλεπηπγκέλεο 

πεξηνρέο ηνπ λεζηνχ, απφ ζθνππίδηα, δπλαηνχο ζνξχβνπο θαη κνπζηθέο, ηελ ηνπνζέηεζε 

ππεξβνιηθνχ αξηζκνχ πηλαθίδσλ θιπ είλαη ηδηαίηεξα αλεζπρεηηθή θαη πξνβιεκαηίδεη ηφζν 

ην θνηλφ φζν θαη ηηο ηνπηθέο αξρέο. Ζ παξνρή ππεξεζηψλ φκσο έρεη αλαπηπρζεί ζε ςειφ 

βαζκφ, έηζη ζήκεξα ηφζν νη ηνπξίζηεο αιιά θαη νη Κχπξηνη, κπνξνχλ λα εθκεηαιιεπηνχλ 

κηα πιεηάδα ππεξεζηψλ. Βέβαηα απηφ δελ ζεκαίλεη φηη δελ παξαηεξνχληαη ειιείςεηο ζηηο 

πξνζθεξφκελεο ππεξεζίεο. Σέινο, ζηελ πξνζπάζεηα πξνζέιθπζεο ηνπξηζηψλ νη 

πνιηηηζηηθέο, θαιιηηερληθέο θαη άιιεο ζρεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο έρνπλ απμεζεί ζε πνιχ 

κεγάιν βαζκφ. εκαληηθή, είλαη ε πξνζθνξά ησλ ηνπηθψλ αξρψλ ηνπ ππνπξγείνπ 

Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ αιιά θαη ηνπ Κππξηαθνχ Οξγαληζκνχ Σνπξηζκνχ ζηελ 

νξγάλσζε θαη ρξεκαηνδφηεζε πνιιψλ ζεκαληηθψλ εθδειψζεσλ πνπ δελ θαιχπηνπλ κφλν 

ηηο αλάγθεο ησλ επηζθεπηψλ αιιά βνεζνχλ θαη ζηελ πνιηηηζηηθή αλάπηπμε ηνπ ηφπνπ. 

πλ ηνηο άιινηο, έρεη παξαηεξεζεί φηη ε αλάπηπμε ηεο ηνπξηζηηθήο βηνκεραλίαο ζπλέηεηλε 

ζε πιεζπζκηαθέο αιιαγέο, νη νπνίεο παξαηεξνχληαη θπξίσο ζηηο ηνπξηζηηθά αλεπηπγκέλεο 

πεξηνρέο. πγθεθξηκέλα, νη ληφπηνη δνπλ θαη ζπλαλαζηξέθνληαη πνιινχο κήλεο κε 

ηνπξίζηεο άιισλ ρσξψλ, ζαλ απνηέιεζκα ηελ αιινίσζε ηνπ ηζνδπγίνπ μέλσλ επηζθεπηψλ 

θαη κνλίκσλ θαηνίθσλ. Δπηπιένλ, ιφγσ ηεο ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο έρεη παξαηεξεζεί 

αιιαγή ηνπ δεκνγξαθηθνχ ραξαθηήξα νξηζκέλσλ πεξηνρψλ θαη έλα ξεχκα κεηαθίλεζεο 

πιεζπζκνχ απφ ηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο ζηα αζηηθά θέληξα. Δπίζεο, νη 

θνηλσληθννηθνλνκηθέο αιιαγέο πνπ έρνπλ ππεηζέιζεη ζηελ θππξηαθή θνηλσλία είλαη 

κάιινλ ζεηηθέο αθνχ έρνπλ αλαβαζκίζεη ην βηνηηθφ επίπεδν ηνπ πιεζπζκνχ. 

Ο ηνπξηζκφο εθηφο ησλ άιισλ, έρεη θηίζεη γέθπξεο επηθνηλσλίαο, αλάκεζα ζε ληφπηνπο 

θαηνίθνπο θαη επηζθέπηεο. Οη ζρέζεηο ησλ θαηνίθσλ κε μέλνπο θαη ληφπηνπο επηζθέπηεο 

ραξαθηεξίδνληαη αξθεηά θαιέο θαη επνηθνδνκεηηθέο θαη ζηεξίδνληαη ζηνλ απζνξκεηηζκφ 
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θαη ηε θηινμελία. Μέζα απφ απηή ηελ ζπλαλαζηξνθή νη θάηνηθνη πξνβάινπλ ηελ 

θνπιηνχξα θαη ηνλ πνιηηηζκφ καο πξνο ηνπο μέλνπο ελψ παξάιιεια δέρνληαη θαη 

επηξξνέο. Βέβαηα, ηα ηειεπηαία ρξφληα κε ηε καδηθή θάζνδν ηνπξηζηψλ έρεη ραζεί θάπσο 

απηή ε πξνζσπηθή ζρέζε θαη επαθή πνπ άιινηε νη ληφπηνη δηαηεξνχζαλ κε ηνπο ηνπξίζηεο 

αθφκα θαη κεηά ηηο δηαθνπέο. πσο είλαη θπζηθφ, αλαπφθεπθηεο είλαη θαη νη πξνζηξηβέο 

κε ηνπο μέλνπο επηζθέπηεο. χκθσλα κε ηελ έξεπλα νη πξνζηξηβέο πνπ ππάξρνπλ είλαη ζε 

κηθξφ βαζκφ, θπξίσο ζην ρψξν εξγαζίαο ή ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ νη ηνπξίζηεο έρνπλ 

θαηαλαιψζεη κεγάιεο πνζφηεηεο αιθνφι. 

Σειεπηαία, αιιά πνιχ ζεκαληηθή παξάκεηξνο είλαη ε επίδξαζε ηνπ ηνπξηζκνχ ζηελ 

θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά. Ζ ζπλαλαζηξνθή θαη ζηελή επαθή κε ηνπο μέλνπο επηζθέπηεο 

θάπνηεο θνξέο έρεη αξλεηηθέο επηξξνέο. χκθσλα κε ζηνηρεία πνπ ζπιιέρηεθαλ απφ ηελ 

Αζηπλνκία Κχπξνπ ε εγθιεκαηηθφηεηα έρεη απμεζεί ζεκαληηθά ηελ ηειεπηαία δεθαεηία. 

πγθεθξηκέλα, ε λεαληθή παξαξαβαηηθφηεηα, ε εκπνξία, δηαθίλεζε θαη ρξήζε 

λαξθσηηθψλ έρνπλ γίλεη ζπρλφο πνλνθέθαινο ζηηο ηνπηθέο αξρέο. Παξά ην γεγνλφο φηη δελ 

ππάξρνπλ επίζεκα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία, ηα νπνία λα ππνδπθλείνπλ ηελ ηνπξηζηηθή 

αλάπηπμε ζαλ θχξηα πεγή εγθιεκαηηθφηεηαο, εληνχηνηο κέζα απφ ηελ πνζνηηθή έξεπλα 

δηαθάλεθε φηη ν 

ηνπξηζκφο είλαη έλαο απφ ηνπο παξάγνληεο πνπ ζπκβάιεη ζηελ αχμεζε ηνπ εγθιήκαηνο. 

Δπίζεο, ν ηνπξηζκφο έρεη κεγεζχλεη άιια θνηλσληθά πξνβιήκαηα φπσο ε αηζρξνθέξδεηα, ε 

πνξλεία θαη ν ηδφγνο. Πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη, ζε θακία πεξίπησζε δελ ζεσξείηαη ν 

ηνπξηζκφο, σο ν θαη’ εμνρήλ ππεχζπλνο γηα ηηο αξλεηηθέο ζπκπεξηθνξέο θαη θαηαζηάζεηο 

ζηελ θππξηαθή θνηλσλία. Απιά πξνζηίζεηαη ζηηο αηηίεο πνπ πξνθαινχλ θαη κεγεζχλνπλ 

θάπνηα θνηλσληθά πξνβιήκαηα. 
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4.4 ΠΑΓΚΟΜΗΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΣΟΤΡΗΜΟΤ (NATIONAL AND REGIONAL 

TOURISM PLANNING) 

χκθσλα κε ηνλ παγθφζκην Οξγαληζκφ Σνπξηζκνχ ν ζσζηφο ζρεδηαζκφο ηεο ηνπξηζηηθήο 

αλάπηπμεο, ζε ηνπηθφ αιιά θαη ζε εζληθφ επίπεδν, ζα πξέπεη λα ζπκπεξηιακβάλεη 

ζηξαηεγηθέο θαη κεζφδνπο πξφιεςεο, έγθαηξνπ εληνπηζκνχ θαη επίιπζεο ηπρψλ 

αξλεηηθψλ επηπηψζεσλ ζε φια ηα επίπεδα ηεο ηνπξηζηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, φπσο 

νηθνλνκία, πεξηβάιινλ θαη θνηλσλία. 

Δπηπιένλ, βαζηθή αξρή ηεο νξγάλσζεο αιιά θαη ηνπ ζρεδηαζκνχ ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο 

είλαη ε ζπκπεξίιεςε ησλ θαηνίθσλ θαη ησλ ηνπηθψλ αξρψλ ζηε δηαδηθαζία ιήςεο 

απνθάζεσλ θαη ζρεδηαζκνχ ηεο ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο. 

Σα θξηηήξηα ζρεδηαζκνχ ηεο ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο είλαη: 

- ε πνιηηηζηηθή παξάδνζε 

- ε πνηφηεηα δσήο 

- ε ελεκέξσζε θαη θαηάξηηζε 

 

4.5 ΤΣΖΜΑ ΑΞΗΧΝ ΣΟΤ ΝΣΟΠΗΟΤ ΠΛΖΘΤΜΟΤ 

ΠαξαδνζηαθΫο αμέεο ηεο Κππξηαθάο Κνηλσλέαο 

Σν ζχζηεκα αμηψλ ηεο θππξηαθήο θνηλσλίαο ζηεξίδεηαη ζην ηξίπηπρν «Παηξίο- Θξεζθεία-

Οηθνγέλεηα» θαη ζεσξείηαη σο ν αθξνγσληαίνο ιίζνο γηα δηαθχιαμε ηεο θππξηαθήο 

θνηλσλίαο. 

Δπηπξφζζεηα, ηδηαίηεξε κλεία έγηλε ζε δχν ραξαθηεξηζηηθά ηα νπνία ζπλνδεχνπλ ηνλ 

Κχπξην. Ζ Δξγαηηθφηεηα θαη ε Φηινμελία αλαθέξζεθε φηη είλαη ραξαθηεξηζηηθά άκεζα 

ζπλδεδεκέλα κε ηε θχζε ηνπ Κχπξηνπ. Οη Κχπξηνη δηαθξίλνληαη γηα ηνλ απζνξκεηηζκφ θαη 

ηελ κεγάιε ηνπο πξνζπάζεηα λα εμππεξεηήζνπλ θαη λα βνεζήζνπλ ηνπο μέλνπο. 

Ζ εξγαηηθφηεηα αλαδεηθλχεηαη σο κηα αξεηή κε ζεηηθφ, επαγγεικαηηθφ θαη εζηθφ 

αληίθηππν. ε απηή ηελ παξάκεηξν, φπσο πνιινί επηζήκαλαλ, νθείιεηαη ε γξήγνξε 

νηθνλνκηθή αλάξξσζε κεηά ηελ εηζβνιή ηνπ 1974. Δπηπξφζζεηα, ε θηινμελία αλάγεηαη ζε 

κείδνλ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο θνπιηνχξαο ηνπ Κχπξηνπ πξνζδίδνληαο ηνπ κηα ζεκαληηθή 

ηδηαηηεξφηεηα πνπ ηνλ μερσξίδεη απφ άιινπο ιανχο. 

Ζ εξγαηηθφηεηα πνπ δηαθαηέρεη ηνλ Κχπξην ππνδειψλεη, εθηφο ησλ άιισλ, ηνλ 

πξνζαλαηνιηζκφ ηεο θππξηαθήο θνηλσλίαο πξνο ην ζχγρξνλν θαηαλαισηηζκφ θαη γεληθά 

ηελ ηάζε γηα δηαζθάιηζε πιηθψλ αγαζψλ. 

 



   

89 

 

ΠαξΪγνληεο γηα ηε δηακφξθσζε ησλ Παξαδνζηαθψλ Αμηψλ ηεο Κππξηαθάο 

Κνηλσλέαο 

Ο ηνπξηζκφο ιεηηνπξγεί θαη ζαλ κέζν κεηαθνξάο θαη δηάδνζεο πιεξνθνξηψλ ζρεηηθψλ κε 

ηα ήζε, ηα έζηκα θαη ηνλ ηξφπν δσήο ησλ δηαθνξεηηθψλ πνιηηηζκψλ. Σφζν νη θνηλσληθνί 

φζν θαη νη θνξείο ηεο ηνπξηζηηθήο βηνκεραλίαο, αιιά θαη ην θνηλφ απνθεχγνπλ ηε 

δαηκνλνπνίεζε ηεο ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο γηα ηηο ηπρψλ αξλεηηθέο κεηαβνιέο πνπ 

παξαηεξνχληαη ζηηο παξαδνζηαθέο αμίεο ηεο θππξηαθήο θνηλσλίαο. 

Ο ηνπξηζκφο είλαη απιά έλαο απφ ηνπο εμσγελείο παξάγνληεο πνπ επεξεάδεη ηηο εζηθέο 

αμίεο ηεο θππξηαθήο θνηλσλίαο. Δπηπξφζζεηα, ηα ΜΜΔ θαη ηα ζπρλά ηαμίδηα ησλ Κππξίσλ 

ζην εμσηεξηθφ επεξεάδνπλ εμίζνπ, αλ φρη θαη ζε κεγαιχηεξν βαζκφ, ηελ εμέιημε ησλ 

παξαδνζηαθψλ αμηψλ θαη ζεζκψλ ηεο θππξηαθήο θνηλσλίαο.  

Ο ζεζκφο ηεο εθθιεζέαο 

Σφζν ε εθθιεζία φζν θαη ε ζξεζθεία εμαθνινπζνχλ λα δηαδξακαηίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν 

ζηελ πξνζσπηθή θαη ηελ θνηλσληθή δσή ησλ Κππξίσλ. χκθσλα κε αξηζκεηηθά ζηνηρεία 

απφ ηελ έξεπλα «Κππξνβαξφκεηξν» (2004), ην 98% ησλ εξσηεζέλησλ ζπκθσλεί φηη 

ππάξρεη Θεφο, έλα 95% ζπκθσλεί κε ηε θξάζε «ην λα πηζηεχσ είλαη απαξαίηεην ζηνηρείν 

ηεο δσήο κνπ» ελψ έλαο ζηνπο πέληε (20%) δήισζε φηη πεγαίλεη εθθιεζία 1-2 θνξέο ην 

κήλα, ελψ έλα αληίζηνηρν πνζνζηφ (21%) αλέθεξε φηη πεγαίλεη εθθιεζία θάζε Κπξηαθή. 

ην εξψηεκα ινηπφλ αλ ν ζεζκφο ηεο εθθιεζίαο αληηκεησπίδεη θξίζε, παξαηεξείηαη φηη ε 

ζξεζθεία παξακέλεη έλαο δπλαηφο ζεζκφο κε πςειή αμία ζηε δσή ηνπ Κχπξηνπ ρσξίο λα 

πεξλά θξίζε. Αληίζεηα, ε εθθιεζία ζαλ ζψκα, εγεζία ή ζεζκφο αληηκεησπίδεη θξίζε. Ζ 

θξίζε απηή πνιχ πηζαλφλ λα νθείιεηαη ζηηο δηάθνξεο κε εγθεθξηκέλεο απφ ην πνίκλην-

θνηλφ, ελέξγεηεο κεξηθψλ αηφκσλ ή ζξεζθεπηηθψλ εγεηψλ πνπ αλήθνπλ ζην ζψκα ηεο 

εθθιεζίαο. 

 

4.6 ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΕΧΖ 

Σνπξηζκφο θαη Οηθνλνκέα 

Αθφκε θαη κεηά ηηο κεηψζεηο πνπ έρνπλ παξαηεξεζεί ζηηο αθίμεηο θαη ζηηο δαπάλεο ησλ 

πεξηεγεηψλ, ν ηνπξηζκφο εμαθνινπζεί λα απνηειεί έλαλ απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο ηνκείο 

ηεο Κππξηαθήο νηθνλνκίαο. Σφζν νη θνηλσληθνί αιιά θαη νη θνξείο ηεο ηνπξηζηηθήο 

βηνκεραλίαο φζν θαη ην θνηλφ (Πνηνηηθή θαη πνζνηηθή έξεπλα), αλαγλσξίδνπλ ηε κεγάιε 

ζπλεηζθνξά ηνπ ηνπξηζκνχ ζηελ νηθνλνκία ηνπ θξάηνπο. Ζ εθηίκεζε πνπ εκπλέεη ν 

ζπγθεθξηκέλνο ηνκέαο είλαη θαζνιηθή, ελψ πνιινί πίζησζαλ ζηελ ηνπξηζηηθή βηνκεραλία 

ηε γξήγνξε νηθνλνκηθή αλάθακςε θαη ην ξαγδαίν ξπζκφ αλάπηπμεο κεηά ηελ εηζβνιή ηνπ 

1974. 
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Γη’απηφ, πνιχ εχζηνρα ν ηνπξηζκφο ραξαθηεξίζηεθε σο ν «αηκνδφηεο», ε «αηκνκεραλή», 

ν «ζηπινβάηεο» ηεο Κππξηαθήο νηθνλνκίαο ή δηαθνξεηηθά ε θφηα πνπ γελλά ηα ρξπζά 

απγά. 

 

Σνπξηζκφο θαη Απαζρφιεζε 

Ζ θχζε θαη νη ζπλζήθεο απαζρφιεζεο ζηελ ηνπξηζηηθή βηνκεραλία δεκηνπξγνχλ ζηνπο 

εξγαδφκελνπο ζηελ ηνπξηζηηθή βηνκεραλία, πξνζσπηθά αιιά θαη νηθνγελεηαθά 

πξνβιήκαηα. 

Σα θνηλσληθά πξνβιήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηνλ ηνπξηζκφ αληηθαηνπηξίδνληαη κέζα 

απφ ηελ άπνςε ηνπ 42% ηνπ ζπλφινπ ησλ εξσηεζέλησλ κε παηδηά, νη νπνίνη αλέθεξαλ φηη 

δελ ζα ελζάξξπλαλ ηα παηδηά ηνπο λα εξγαζηνχλ ζηελ ηνπξηζηηθή βηνκεραλία. Σν 

αληίζηνηρν πνζνζηφ απμάλεηαη ζην 53% ζηνπο εξγαδφκελνπο ζηνλ ηνπξηζηηθφ ηνκέα. Οη 

ιφγνη πνπ νη εξγαδφκελνη δελ είλαη ζεηηθά πξνδηαηεζεηκέλνη γηα ηα επαγγέικαηα ηνπ 

ηνπξηζηηθνχ ηνκέα, είλαη θπξίσο ν επνρηθφο ραξαθηήξαο, ηα εθηελή σξάξηα θαζψο θαη νη 

ρακειέο απνιαβέο πνπ πηζηεχεηαη φηη έρνπλ ηα επαγγέικαηα απηά. 

Οη εξγαδφκελνη ζηελ ηνπξηζηηθή βηνκεραλία δηαθαηέρνληαη απφ αλαζθάιεηα θαη 

δπζαξέζθεηα θπξίσο ιφγσ ηεο πξφζιεςεο θζελνχ μέλνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ, αιιά θαη 

ησλ ζπλζεθψλ εξγαζίαο θαη ησλ φξσλ απαζρφιεζεο.   

Γηα ηελ απνηειεζκαηηθή πξφιεςε θαη αληηκεηψπηζε ησλ αξλεηηθψλ θνηλσληθψλ 

επηπηψζεσλ ηεο ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο πξέπεη λα εθαξκνζηνχλ νη θαηάιιειεο πνιηηηθέο 

φρη κφλν ζηνπο επηζθέπηεο αιιά θαη ζηνπο θαηνίθνπο ησλ θνηλνηήησλ ππνδνρήο, θαζψο 

θαη ζηνπο εξγαδφκελνπο ζηελ ηνπξηζηηθή βηνκεραλία. 

 

Σνπξηζηηθά αλΪπηπμε θαη ηνπηθΫο θνηλφηεηεο ππνδνράο 

Ο ηνπξηζκφο πξνζθέξεη ζηηο αξρέο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο ησλ ηνπξηζηηθά αλεπηπγκέλσλ 

πεξηνρψλ έλα κέξνο ησλ θεθαιαίσλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ πξνψζεζε έξγσλ αλάπηπμεο 

ηεο πεξηνρήο απφ ηα νπνία επσθεινχληαη θαη νη κφληκνη θάηνηθνη. Ζ ηνπξηζηηθή 

βηνκεραλία ινηπφλ ιεηηνπξγεί ζηηο πιείζηεο πεξηπηψζεηο φρη κφλν σο «ρξεκαηνδφηεο» 

αιιά θαη σο θίλεηξν γηα ηε βειηίσζε ησλ ηνπηθψλ θνηλνηήησλ. 

Έλα 13% ηνπ ζπλφινπ ησλ εξσηεζέλησλ ζεσξεί φηη ε «αλάπηπμε/βειηίσζε έξγσλ 

ππνδνκήο» απνηειεί άιιε κηα ζεηηθή επίπησζε ηεο ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο. Οη 

εξσηψκελνη απφ ηηο ηνπξηζηηθά αλεπηπγκέλεο πεξηνρέο εμέθξαζαλ ζε ςειφηεξν βαζκφ 

ηελ πην πάλσ άπνςε (Λεκεζφο θαη Ακκφρσζηνο). Οη θάηνηθνη ηεο Πάθνπ εμέθξαζαλ 

πεξηζζφηεξεο επηθπιάμεηο γηα ην γεγνλφο απηφ, ελψ νη εξσηεζέληεο απφ ηε Λάξλαθα 

ππνγξάκκηζαλ φηη ε αλάπηπμε/βειηίσζε έξγσλ ππνδνκήο απφ ηε ζπλεηζθνξά ηνπ 
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ηνπξηζκνχ ζηελ επαξρία ηνπο, είλαη κηθξή (κφλν 7% δήισζαλ φηη ν ηνπξηζκφο βνήζεζε 

ζηελ αλάπηπμε έξγσλ ππνδνκήο). 

Δπηπιένλ, έλα 12% ηνπ ζπλφινπ ησλ εξσηεζέλησλ δειψλνπλ πσο δελ ππάξρνπλ 

νπνηεζδήπνηε ζεηηθέο επηπηψζεηο απφ ηνλ ηνπξηζκφ ζηελ πεξηνρή ηνπο θαη θπξίσο νη 

θάηνηθνη ηεο Λεπθσζίαο. 

πσο θαίλεηαη, παξνπζηάδεηαη επηηαθηηθή ε αλάγθε δηαζθάιηζεο ηεο βέιηηζηεο 

αμηνπνίεζεο ησλ δπλαηνηήησλ πνπ παξέρεη ν ηνπξηζκφο φζνλ αθνξά ηελ αλάπηπμε θαη 

βειηίσζε ησλ έξγσλ ππνδνκήο. Δπίζεο, ε βειηίσζε θαη αλάπηπμε ησλ έξγσλ ππνδνκήο 

είηε απηφ εμ ππαθνχεη εχθνιε πξφζβαζε ζηηο παξαιίεο, βειηίσζε νδηθνχ δηθηχνπ θιπ 

είλαη αλαγθαία φρη κφλν γηα δηεπθφιπλζε θαη εμππεξέηεζε ησλ επηζθεπηψλ/ηνπξηζηψλ 

αιιά θαη γηα αλαβάζκηζε ηεο θαζεκεξηλήο δσήο ησλ ληφπησλ θαηνίθσλ. 

Σέινο, ηα νθέιε πνπ δχλαηαη λα απνθνκίζνπλ νη ηνπηθέο θνηλφηεηεο δελ είλαη γεσγξαθηθά 

ηζνκεξψο θαηαλεκεκέλα. 

 

Σνπξηζκφο θαη θπζηθφ πεξηβΪιινλ 

Σν θπζηθφ πεξηβάιινλ απνηειεί κία απφ ηηο βαζηθέο παξακέηξνπο ηεο ηνπξηζηηθήο 

αλάπηπμεο κηαο πεξηνρήο. Ζ αεηθνξία ησλ σθειεηψλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ηνλ ηνπξηζκφ 

είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλε κε ηελ πξνζηαζία θαη δηαθχιαμε ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο. 

Έηζη, ν ηνπξηζκφο κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη σο θίλεηξν γηα επαηζζεηνπνίεζε ησλ ηνπηθψλ, 

ησλ εζληθψλ αξρψλ αιιά θαη ησλ ληφπησλ θαηνίθσλ κε ζηφρν ηε ζέζπηζε κέηξσλ γηα 

πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. 

Ζ άλαξρε αλάπηπμε ηεο ηνπξηζηηθήο βηνκεραλίαο ζην παξειζφλ έγηλε εηο βάξνο ηνπ 

θπζηθνχ πεξηβάιινληνο. Παξαηεξείηαη αιινίσζε ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο, εθπνίεζε 

αθηψλ γηα ζθνπνχο δφκεζεο, εθηεηακέλε ξχπαλζε απφ ηελ εγθαηάιεηςε ζθνππηδηψλ, 

ερεηηθή ξχπαλζε θαζψο θαη αηζζεηηθή αιινίσζε ηνπ ρψξνπ. Οη ηνπξηζηηθά αλεπηπγκέλεο 

πεξηνρέο έρνπλ επεξεαζηεί ζε κεγαιχηεξν βαζκφ, φπσο ε Αγία Νάπα, ε νπνία 

πξνβάιιεηαη θαη σο θαθφ παξάδεηγκα φζνλ αθνξά ηελ ερνξχπαλζε, ηελ αιινίσζε ηνπ 

δνκηθνχ πεξηβάιινληνο ην νπνίν δε ζπλάδεη κε ηνλ ηνπηθφ ραξαθηήξα ηεο πεξηνρήο θ.α. 

Γηα ην ζθνπφ απηφ πξέπεη λα αμηνπνηεζνχλ ελαιιαθηηθέο κνξθέο ηνπξηζκνχ, 

πεξηβαιινληηθά πην ήπηεο, κε ζηφρν ηε δηαθχιαμε ηεο αεηθνξίαο ηφζν ησλ νηθνλνκηθψλ 

νθειψλ ηεο ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο φζν θαη ηνπ ίδηνπ ηνπ πεξηβάιινληνο. 

 

Σνπξηζκφο θαη Πνιηηηζηηθά ΚιεξνλνκηΪ 

Δηδηθή ψζεζε πξέπεη λα δνζεί ζηελ αλάπηπμε ηνπ πνιηηηζηηθνχ ηνπξηζκνχ, εηδηθψλ 

ελδηαθεξφλησλ ν νπνίνο ζπλάδεη θαη κε ηνλ ηνπηθφ ραξαθηήξα ησλ ηνπξηζηηθψλ πεξηνρψλ. 
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Ζ άπνςε ηνπ θνηλνχ ζπλάδεη κε ηνπο ζηφρνπο ηνπ ηξαηεγηθνχ ρεδίνπ φρη κφλν φζνλ 

αθνξά ην θπζηθφ θαη δνκεκέλν πεξηβάιινλ αιιά γεληθφηεξα. Ο ηνπξηζκφο παξνπζηάδεηαη 

ζαλ έλα λφκηζκα κε δχν φςεηο ζε ζρέζε κε ηνλ πνιηηηζκφ. Μπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη ζεηηθά 

γηα ηηο ηνπηθέο θνηλφηεηεο, αθνχ κέζα απφ ηελ πξνζπάζεηα πξνζέιθπζεο επηζθεπηψλ 

γίλεηαη αλαβίσζε παξαδνζηαθψλ ζηνηρείσλ, εζψλ θαη εζίκσλ ελψ παξάιιεια 

δεκηνπξγνχληαη νη πξνυπνζέζεηο πνπ απαηηνχληαη γηα αλάπηπμε ησλ πεξηνρψλ ηεο 

ππαίζξνπ θαη ηεο ελδνρψξαο. Γεληθά, ην θνηλφ θαη νη θνξείο ζεσξνχλ φηη ε αλάπηπμε ηεο 

ππαίζξνπ θαη ηεο ελδνρψξαο ιεηηνπξγεί ζαλ ζεκαηνθχιαθαο ηεο πνιηηηζηηθήο καο 

θιεξνλνκηάο, ζαλ ζθεπνθπιάθην ηεο παξάδνζεο ησλ εζψλ θαη εζίκσλ, ηνπ ηνπηθνχ θαη 

εζληθνχ καο ραξαθηήξα. 

Απφ ηελ άιιε φκσο ν ηνπξηζκφο κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη αξλεηηθά, νδεγψληαο ζηελ 

αιινίσζε ηεο ηνπηθήο παξαδνζηαθήο πνιενδνκηθήο θαη αξρηηεθηνληθήο εηθφλαο. Δπίζεο, 

πνιιέο θνξέο ζηελ πξνζπάζεηα πξνζέγγηζεο ηνπξηζηψλ γίλεηαη αιινίσζε ζηνηρείσλ ηεο 

παξάδνζεο, κέζσ ηεο εκπνξεπκαηνπνίεζεο ηνπο. Γηα παξάδεηγκα, πνιιέο θνξέο ζηελ 

αλαπαξάζηαζε ηνπ θππξηαθνχ παξαδνζηαθνχ γάκνπ, ν νπνίνο κνηάδεη πεξηζζφηεξν κε 

show, παξαηεξείηαη πξφζζεζε μέλσλ ζηνηρείσλ γηα λα γίλεη πην εληππσζηαθφο. 

 

ΠιεζπζκηαθΫο ΑιιαγΫο 

Ο ηνπξηζκφο είλαη ζε ζέζε λα επεξεάζεη ην δεκνγξαθηθφ ραξαθηήξα κηαο πεξηνρήο κε ηελ 

αιινίσζε ηνπ ηζνδπγίνπ ηνπ πιεζπζκνχ ησλ ληφπησλ θαηνίθσλ θαη ηνλ αξηζκφ μέλσλ 

επηζθεπηψλ. Δπίζεο, κπνξεί λα πξνθαιέζεη εζσηεξηθέο δεκνγξαθηθέο αιιαγέο νη νπνίεο 

νθείινληαη ζηηο κεηαθηλήζεηο πιεζπζκνχ πξνο ηηο θνηλφηεηεο ππνδνρήο απφ ηα ρσξηά, κε 

απνηέιεζκα ην καξαζκφ ηεο ππαίζξνπ.  

Παξφια απηά αλαγλσξίδεηαη φηη νη δεκνγξαθηθέο αιιαγέο ιφγσ ηνπ ηνπξηζκνχ έρνπλ 

απνξξνθεζεί θαη αθνκνησζεί θαη δελ αλακέλεηαη λα επέιζνπλ άιιεο. Ζ αλάπηπμε ηνπ 

αγξνηνπξηζκνχ θαη άιισλ κνξθψλ εηδηθνχ ηνπξηζκνχ κπνξεί λα νδεγήζεη ζηελ αλάπηπμε 

ηεο ππαίζξνπ θαη ζηε δεκηνπξγία ζέζεσλ εξγαζίαο, αλαηξέπνληαο ηηο αξλεηηθέο 

επηπηψζεηο ζηελ χπαηζξν, απφ ηελ αλάπηπμε ηνπ ηνπξηζκνχ. 

Δπίζεο, ε απμαλφκελε απαζρφιεζε μέλσλ εξγαηψλ, ηφζν ζηελ ηνπξηζηηθή φζν θαη ζηελ 

νηθνδνκηθή βηνκεραλία ηνπ ηφπνπ, έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηελ πιεζπζκηαθή δηάβξσζε, 

θπξίσο ζηηο αλεπηπγκέλεο πεξηνρέο. πλεπψο, ην ηζνδχγην ηνπ πιεζπζκνχ δελ επεξεάδεηαη 

κφλν απφ ηνλ αξηζκφ ησλ μέλσλ επηζθεπηψλ αιιά θαη απφ ηελ είζνδν, θαη ζηελ 

ηνπξηζηηθή βηνκεραλία, μέλνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ.  

 

πλαλαζηξνθά-Δπηθνηλσλέα ληφπησλ κε ηνπο μΫλνπο επηζθΫπηεο 

Σξεηο ζηνπο πέληε θαηνίθνπο (61%) αλέθεξαλ φηη κηινχλ θαη αλνίγνπλ ζπδεηήζεηο κε 

μέλνπο ηνπξίζηεο ζπρλά ή θάπνηε, ελψ έλα αξθεηά κεγάιν πνζνζηφ ηεο ηάμεο ηνπ 43% 
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δήισζε φηη δηαηεξεί επαθή κε ηνπξίζηεο πνπ γλψξηζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξακνλήο 

ηνπο ζηελ Κχπξν. Αλ θαη νη ληφπηνη έρνπλ θηάζεη ζε ζεκείν θφπσζεο θαη θνξεζκνχ απφ 

ηελ ηνπξηζηηθή αλάπηπμε, φπσο ιέρζεθε ζηελ πνηνηηθή έξεπλα, θαη φηη έρεη ραζεί ν άιινηε 

απζνξκεηηζκφο ηνπο, εληνχηνηο δηαθαίλεηαη φηη ππάξρεη αθφκα ε θηιηθφηεηα θαη ε 

δεζηαζηά ζηε ζπκπεξηθνξά ησλ θαηνίθσλ. Οη πειαηεηαθέο ζρέζεηο ρξεζηκνπνηνχληαη ζαλ 

εξέζηζκα γηα πεξαηηέξσ επηθνηλσλία θαη επαθή αλάκεζα ζε ληφπηνπο θαη μέλνπο 

επηζθέπηεο. 

ην ζεκείν απηφ πξέπεη λα ιερζεί φηη ν εκβνιηαζκφο ηεο ηνπξηζηηθήο βηνκεραλίαο κε μέλν 

θαη πνιιέο θνξέο αλεηδίθεπην πξνζσπηθφ δελ ζπλάδεη κε ηελ θνπιηνχξα, ην 

ραξαθηεξηζηηθφ ηεο θηινμελίαο θαη ηνλ ελζνπζηαζκφ πνπ ζπλφδεπε ζην παξειζφλ ηνλ 

Κχπξην ληφπην θάηνηθν. 

Δπηπξφζζεηα, ε ρψξα πξνέιεπζεο απνηειεί θαζνξηζηηθφ παξάγνληα ζηε δηακφξθσζε 

δηαθφξσλ αληηιήςεσλ ζρεηηθά κε ηελ αλακελφκελε λννηξνπία θαη ζπκπεξηθνξά ηνπ θάζε 

επηζθέπηε. Γηα παξάδεηγκα, νη επξσπαίνη επηζθέπηεο ζπγθαηαιέγνληαη ζηνπο επηζθέπηεο 

κε ηηο ζεηηθφηεξεο αληηιήςεηο θαη ζηάζεηο. Αληίζεηα, νη Άξαβεο θαη νη Ηζξαειίηεο 

ζεσξνχληαη ηα «καχξα πξφβαηα» ηεο ηνπξηζηηθήο βηνκεραλίαο θπξίσο ιφγσ ησλ 

αληηιήςεσλ γηα ηελ θαζαξηφηεηα θαη ηε θηιηθφηεηα ηνπο. 

ηελ ελφηεηα απηή παξαηεξείηαη δηάζηαζε απφςεσλ αλάκεζα ζην θνηλφ θαη ησλ ζηφρσλ 

πνπ έρνπλ ηεζεί κέζα απφ ην ηξαηεγηθφ ρέδην, αλαθνξηθά κε ηηο εζληθφηεηεο 

ελδηαθέξνληνο. Δηδηθά, ην ηξαηεγηθφ ρέδην ζπγθαηαιέγεη ηνπο Άξαβεο, ηνπο Ηζξαειίηεο 

θαζψο θαη ηνπο ηνπξίζηεο απφ ηελ Αλαηνιηθή Δπξψπε αλάκεζα ζηηο αγνξέο ςειήο θαη 

κεζαίαο πξνηεξαηφηεηαο. Αληίζεηα, ην θνηλφ έρεη δεκηνπξγήζεη αξλεηηθά πξφηππα θαη δε 

θαίλεηαη πξφζπκν λα πξνσζήζεη ην θππξηαθφ ηνπξηζηηθφ πξντφλ ζε απηέο ηηο εζληθφηεηεο. 

Κνηλφ ζεκείν αλάπηπμεο θαη πεξαηηέξσ πξνψζεζεο ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο, ηφζν γηα 

ην θνηλφ φζν θαη γηα ην ηξαηεγηθφ ρέδην, παξνπζηάδνληαη νη επξσπαίνη ηνπξίζηεο, νη 

νπνίνη ζπγθαηαιέγνληαη ζηηο επηζπκεηέο, πςειήο δαπάλεο.  

 

ΟθΫιε απφ ηελ επαθά μΫλσλ ηνπξηζηψλ θαη ληφπησλ θαηνέθσλ 

Ο ηνπξηζκφο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα δξάζεη σο κέζν κεηαθνξάο θαη δηάδνζεο 

πιεξνθνξηψλ ζρεηηθψλ κε ηα ήζε, ηα έζηκα θαη ηνλ ηξφπν δσήο ησλ δηαθνξεηηθψλ 

πνιηηηζκψλ. 

Ο ηνπξηζκφο έρεη ζπκβάιεη ζεηηθά ζηελ απαιιαγή ηεο θππξηαθήο θνηλσλίαο απφ παιηά 

ζπληεξεηηθά πξφηππα φπσο ην πξφηππν ηεο παηξηαξρηθήο νηθνγέλεηαο φπνπ ππήξρε 

έιιεηςε επηθνηλσλίαο θπξίσο ζηε δνκή ηεο νηθνγέλεηαο. Δπίζεο, είλαη πξνθαλήο ε 

αλαβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ζηελ νηθνγέλεηα κέζα απφ ηελ ζπλαλαζηξνθή κε άιιεο 

λννηξνπίεο θαη αληηιήςεηο. Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδεη γηα ηνπο Κππξίνπο, ε ζπκπεξηθνξά 

ησλ ηνπξηζηψλ ζηα παηδηά ηνπο θαη ε κέζνδνο επηθνηλσλίαο πνπ εθαξκφδνπλ. 



   

94 

 

Παξάιιεια ν ηνπξηζκφο κπνξεί λα ζπκβάιεη ζηε κεγαιχηεξε επαηζζεηνπνίεζε  ησλ 

ληφπησλ ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ην πεξηβάιινλ, ηε θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά θαη δηαγσγή 

θ.α. 

Ζ δηεχξπλζε ηνπ θνηλσληθνχ θχθινπ ησλ θαηνίθσλ ηνπ ηφπνπ, κέζα απφ ηε 

ζπλαλαζηξνθή κε ηνπο ηνπξίζηεο, είλαη γεγνλφο. Σαπηφρξνλα φκσο, κέζα απφ ηελ 

πνηνηηθή έξεπλα, πξνβάιιεη ε αλάγθε δεκηνπξγίαο πεξηζζφηεξσλ ζεκείσλ, επαθήο 

κεηαμχ ηνπξηζηψλ θαη ληφπησλ θαηνίθσλ ψζηε λα αμηνπνηεζνχλ ζην κέγηζην βαζκφ νη 

ζεηηθέο απηέο δπλαηφηεηεο ηνπ ηνπξηζκνχ. 

ΑξλεηηθΫο επηδξΪζεηο ηνπ ηνπξηζκνχ 

Έλα ζρεηηθά κηθξφ πνζνζηφ ηεο ηάμεο ηνπ 9% αλέθεξε φηη είρε πξνζηξηβέο κε μέλνπο 

ηνπξίζηεο. Οη εξγαδφκελνη ζηελ ηνπξηζηηθή βηνκεραλία είραλ πξνζηξηβέο θπξίσο ζην 

ρψξν εξγαζίαο ελψ φζνη δελ εξγάδνληαη ζηνλ ηνπξηζηηθφ ηνκέα δήισζαλ φηη είραλ 

πξνζηξηβέο κε ηνπξίζηεο κεηά απφ θαηαλάισζε αιθνφι ζε θέληξα θαη ρψξνπο 

δηαζθέδαζεο. 

Δπηπιένλ, ν ηνπξηζκφο δε ζεσξείηαη σο ε θχξηα πεγή ηνπ κηκεηηζκνχ θαη ηεο μελνκαλίαο. 

Αληίζεηα, ηα ΜΜΔ θαη ηα ζπρλά ηαμίδηα ζην εμσηεξηθφ (γηα ζπνπδέο, δηαθνπέο, αλαςπρή 

θιπ) θαίλεηαη λα έρνπλ επεξεάζεη εμίζνπ ηελ θππξηαθή θνηλσλία ζε ζέκαηα κηκεηηζκνχ 

θαη μελνκαλίαο. 

εκαληηθφ είλαη θαη ην γεγνλφο φηη ην 84% ησλ θαηνίθσλ δειψλεη φηη δελ ελνριείηαη 

θαζφινπ απφ ηε ζπλαλαζηξνθή ησλ παηδηψλ ηνπ κε μέλνπο ηνπξίζηεο. 

 

Δγθιεκαηηθφηεηα 

χκθσλα κε ζηνηρεία ηεο Κππξηαθήο Αζηπλνκίαο θαη ησλ Δγθιεκαηνινγηθψλ 

ηαηηζηηθψλ ηεο ηαηηζηηθήο Τπεξεζίαο, θαηά ηελ πεξίνδν 1995-2002 ζεκεηψζεθε 

ζεκαληηθή αχμεζε ησλ ππνζέζεσλ ζνβαξνχ εγθιήκαηνο, ηεο ηάμεο ηνπ 18%. Ζ 

εγθιεκαηηθφηεηα ζηελ Κχπξν έρεη ζεκεηψζεη κεγάιε αχμεζε ζε ζρέζε κε ηελ Δπξψπε, 

φπνπ ζε θάπνηεο ρψξεο φπσο ε νπεδία παξαηεξείηαη κείσζε. Δπίζεο, ν ξπζκφο αχμεζεο 

ηεο εγθιεκαηηθφηεηαο ζεσξείηαη αξθεηά γξήγνξνο. Αλ θαη ζε απφιπηνπο αξηζκνχο ε 

Κχπξνο βξίζθεηαη ζε ρακειφηεξα επίπεδα απφ άιιεο ρψξεο, κε ην ξπζκφ αχμεζεο πνπ 

ππάξρεη ζήκεξα πνιχ πηζαλφλ λα πξνζεγγίζεη ζην κέιινλ ηνπο αξηζκνχο άιισλ ρσξψλ. 

Απφ κέξνπο ηνπ θνηλνχ θαη ησλ εκπιεθφκελσλ θνξέσλ ππάξρνπλ δηηζηάκελεο απφςεηο 

φζνλ αθνξά ηε ζπκβνιή ηνπ ηνπξηζκνχ ζηελ αχμεζε ηεο εγθιεκαηηθφηεηαο. Κάπνηνη 

αλέθεξαλ φηη θάπνηεο εζληθφηεηεο ηνπξηζηψλ φπσο νη Άγγινη ηνπξίζηεο ζπκβάινπλ ζηελ 

αχμεζε ηεο εγθιεκαηηθφηεηαο. Άιινη ππνγξάκκηζαλ ην γεγνλφο φηη ε αιιαγή ηνπ ηξφπνπ 

δσήο θαη ζπκπεξηθνξάο απφ ηελ ηνπξηζηηθή αλάπηπμε έρεη ζπκβάιεη ζηελ αχμεζε ηεο 

λεαληθήο παξαβαηηθφηεηαο θαη ζηελ εκπνξία, ρξήζε θαη δηαθίλεζε ησλ λαξθσηηθψλ. 
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ηαηηζηηθά ζηνηρεία αλαθέξνπλ φηη ππήξμε αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ ελερφκελσλ 

πξνζψπσλ ζε ππνζέζεηο λαξθσηηθψλ ηεο ηάμεο ηνπ 72%, φπνπ ζηελ πιεηνςεθία ηνπο 

ήηαλ Κχπξηνη. Σν πνζνζηφ ησλ μέλσλ ήηαλ 28% αιιά πάιη δελ ππάξρεη ζαθήο 

δηαρσξηζκφο πφζνη απφ απηνχο είλαη επηζθέπηεο-ηνπξίζηεο θαη πφζνη αιινδαπνί κφληκνη 

θάηνηθνη. 

Γεληθά, επηθξαηεί ε αληίιεςε φηη ν ηνπξηζκφο απνηειεί έλαλ απφ ηνπο παξάγνληεο πνπ 

ζπληείλνπλ ζηελ αχμεζε ηεο εγθιεκαηηθφηεηαο θαη ησλ λαξθσηηθψλ.  

Παξάιιεια φκσο, ηνλίδεηαη φηη δελ είλαη κφλν ν ηνπξηζκφο ν νπνίνο έρεη αλεβάζεη ην 

πνζνζηφ ηεο εγθιεκαηηθφηεηαο ζηνλ ηφπν. Σέινο, δελ ππάξρνπλ δηαζέζηκα ζηαηηζηηθά 

ζηνηρεία πνπ λα ηεθκεξηψλνπλ ηελ πην πάλσ αληίιεςε. Υξήζηκν ζα ήηαλ νη αζηπλνκηθέο 

αξρέο λα πξνβνχλ ζε δηαρσξηζκφ ησλ μέλσλ πνπ ελεπιάθεζαλ ζε εγθιεκαηηθέο ελέξγεηεο, 

ζε απηνχο πνπ είλαη κφληκνη θάηνηθνη θαη ζηνπο επηζθέπηεο. Με ηνλ ηξφπν απηφ ην θξάηνο 

ζα είλαη ζε ζέζε λα γλσξίδεη ζε πην βαζκφ θαη κε πνηα κέζα, νη μέλνη επηζθέπηεο 

ζπκβάινπλ ζηελ αχμεζε ηεο εγθιεκαηηθφηεηαο. 

Δπηπξφζζεηα, ε εξγνδφηεο μέλνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ ζεσξείηαη φηη πηζαλφλ λα 

κεγεζχλεη ην ήδε κεγάιν πξφβιεκα ηεο εγθιεκαηηθφηεηαο, ην νπνίν θαιείηαη λα 

αληηκεησπίζεη απνηειεζκαηηθά θαη ζε βάζνο ην θξάηνο. 

 

4.7 ΑΝΑΛΤΖ ΣΡΑΣΖΓΗΚΧΝ, ΠΛΔΟΝΔΚΣΖΜΑΣΧΝ, ΑΓΤΝΑΜΗΧΝ, 

ΑΠΔΗΛΧΝ ΚΑΗ ΔΤΚΑΗΡΗΧΝ (SWOT ANALYSIS) 

Πιενλεθηάκαηα 

Με ηελ αλάπηπμε ηνπ ηνπξηζκνχ εληζρχεηαη ε νηθνλνκία ηνπ θξάηνπο αιιά θαη ησλ 

ηνπηθψλ θνηλνηήησλ. Ο ηνπξηζκφο ζπκβάιεη ζηελ απνθέληξσζε θαη εηδηθά ζηελ 

θαηαπνιέκεζε ηεο αζηπθηιίαο ελψ απνηειεί κέζν κεηαθνξάο θαη δηάδνζεο πιεξνθνξηψλ 

ζρεηηθά κε ηα ήζε, ηα έζηκα, θαη ηνλ ηξφπν δσήο δηαθφξσλ πνιηηηζκψλ. Δπηπξφζζεηα, ε 

αληαιιαγή απφςεσλ, ε θαηαλφεζε θαη δηάδνζε λέσλ ηδεψλ θαη αληηιήςεσλ, έρνπλ ζαλ 

απνηέιεζκα ηελ κεηαηφπηζε ηεο θππξηαθήο θνηλσλίαο απφ κεξηθά παιαηά ζπληεξεηηθά 

πξφηππα ζε λέα, θαη ηελ επαηζζεηνπνίεζε ζε άιια ζέκαηα φπσο ην πεξηβάιινλ, ηα νπνία 

αλαβαζκίδνπλ ηελ πνηφηεηα δσήο ησλ ληφπησλ. 

 

Αδπλακέεο 

Ζ πξνζέιθπζε «θηελνχ» κε πνηνηηθνχ ηνπξηζκνχ, φπσο δηαθάλεθε ηφζν απφ ηελ 

πνηνηηθή φζν θαη απφ ηελ πνζνηηθή έξεπλα, πξνθαιεί αξλεηηθέο θνηλσληθέο επηπηψζεηο 

ζηελ θππξηαθή θνηλσλία. Έρεη εληνπηζηεί φηη ε αζηπλφκεπζε δελ επαξθή ζηελ ηνπξηζηηθή 

βηνκεραλία ελψ νη φξνη εξγαζίαο ησλ εξγαδνκέλσλ ζηνλ ηνκέα είλαη αληηθνηλσληθνί. 

Δπηπιένλ, νη αξλεηηθέο επηπηψζεηο πνπ έρνπλ επέιζεη, ηφζν ζην θπζηθφ φζν θαη ζην 



   

96 

 

δνκεκέλν πεξηβάιινλ, είλαη πνιιέο ελψ ε κηθξή εσο κεδακηλή εθπαίδεπζε θαη αλάπηπμε 

ηνπ πξνζσπηθνχ πξνθαιεί πξνβιήκαηα θαη πξνζηξηβέο ζην ρψξν εξγαζίαο. Έρεη 

παξαηεξεζεί φηη ππάξρεη έιιεηςε δεηθηψλ παξαθνινχζεζεο δηαθφξσλ ζεκαληηθψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ ηνκέα π.ρ. εγθιεκαηηθφηεηαο, ελψ παξάιιεια ηίζεηαη ην δήηεκα ηεο 

άληζεο γεσγξαθηθήο θαηαλνκήο ησλ θνηλσληθννηθνλνκηθψλ νθειψλ. εκαληηθή αδπλακία 

ζεσξείηαη θαη ν επνρηθφο ραξαθηήξαο ησλ επαγγεικάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

ηνπξηζηηθή βηνκεραλία ελψ νη πξνζηξηβέο κεηαμχ ληφπησλ θαηνίθσλ θαη ηνπξηζηψλ κεηά 

απφ θαηαλάισζε αιθνφι επηδξά αξλεηηθά ζηελ θνηλσληθή δνκή ηνπ ηφπνπ. 

Σέινο, ε εξγνδνζία θηελνχ μέλνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηελ 

αιινίσζε ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο πνπ πξνζθέξεηαη απφ ηελ Κχπξν. 

πγθεθξηκέλα, νη άιινηε θηιφμελνη θαη γεκάηνη ελζνπζηαζκφ θαη επγέλεηα εξγαδφκελνη 

έρνπλ αληηθαηαζηαζεί ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο κε απξφζσπεο θπζηνγλσκίεο 

παξνρήο ππεξεζηψλ, κε ζηφρν ην θέξδνο θαη φρη ηε κνλαδηθή θαη εηιηθξηλή εμππεξέηεζε 

ησλ επηζθεπηψλ. Δπηπιένλ, ην πξφβιεκα ηεο αλεξγίαο κεγεζχλεηαη αθνχ νη εξγνδφηεο 

επηδεηθλχνπλ ηδηαίηεξε πξνηίκεζε ζηνπο μέλνπο εξγαδφκελνπο ιφγσ ρακεινχ κηζζνχ, έηζη 

νη μέλνη αληηθαζηζηνχλ ην ληφπην εξγαηηθφ δπλακηθφ πξνθαιψληαο πεξαηηέξσ θνηλσληθά 

πξνβιήκαηα. 

 

ΑπεηιΫο 

Ζ ππεξεμάξηεζε ηεο θππξηαθήο νηθνλνκίαο ηφζν ζε εζληθφ φζν θαη ζε ηνπηθφ επίπεδν απφ 

ηνλ ηνπξηζκφ θαζψο θαη ε απνξξφθεζε απφ ηνλ ηνκέα κεγάινπ κέξνπο ηνπ εξγαηηθνχ 

δπλακηθνχ κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη αξθεηά πξνβιήκαηα ζην κέιινλ. Δπηπιένλ, ε 

εγθαηάιεηςε αγξνηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ γηα εξγαζία ζηελ ηνπξηζηηθή βηνκεραλία νδεγεί 

ζην καξαζκφ ηεο ππαίζξνπ. Ζ άλαξρε αλάπηπμε θαη εθπνίεζε πεξηβαιινληηθά 

επαίζζεησλ πεξηνρψλ κε ζηφρν ηελ ηνπξηζηηθή εθκεηάιιεπζε, ε απψιεηα παξαζαιάζζησλ 

πεξηνρψλ θαζψο θαη ε πνιενδνκηθή αιινίσζε, παξνπζηάδνληαη ζαλ άιιεο απεηιέο. 

Παξάιιεια, ππεηζέξρεηαη ν θίλδπλνο ηεο αιινίσζεο ησλ δεκνγξαθηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ 

ησλ θνηλνηήησλ ππνδνρήο αιιά θαη ε αιφγηζηε πηνζέηεζε μέλσλ πξνηχπσλ θαη θψδηθα 

ζπκπεξηθνξάο, θπξίσο απφ ηνπο λένπο. Ζ ηππνπνίεζε ιφγσ εκπνξεπκαηνπνίεζεο θαζψο 

θαη ε αιινίσζε παξαδνζηαθψλ ζηνηρείσλ ησλ θνηλνηήησλ ππνδνρήο ππνζθάπηνπλ ηελ 

πνιηηηζηηθή καο θιεξνλνκηά. Ο ηνπξηζκφο έρεη ζπκβάιεη άκεζα ζηελ εκπνξία, δηαθίλεζε 

θαη ρξήζε λαξθσηηθψλ, ζαλάζηκνο θίλδπλνο πνπ ηξηγπξίδεη θπξίσο ηνπο λένπο. Άιιε 

παξάκεηξνο ε νπνία απεηιεί φρη κφλν ηνπο μέλνπο επηζθέπηεο αιιά θαη ηνπο ληφπηνπο είλαη 

ην θαηλφκελν ηεο αηζρξνθεξδείαο ην νπνίν ε ίδηα ε αγνξά δελ έρεη θαηαθέξεη αθφκα λα 

απνβάιιεη απνηειεζκαηηθά. Πνιιέο θνξέο νη μέλνη επηδξνχλ αξλεηηθά ζηηο αμίεο ησλ 

ληφπησλ θαη πξνβάιινπλ αλάξκνζηε γηα ηα θππξηαθά δεδνκέλα, θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά. 

Σέινο, αιιά κε πνιχ κεγάιε ζεκαζία, εκθαλίδεηαη ε απεηιή ηεο αιινίσζεο ηεο 

ηαπηφηεηαο ηνπ άιινηε πεηπρεκέλνπ θαη γλήζηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο. 
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Δπθαηξέεο 

Μέζα απφ ηα πιενλεθηήκαηα, ηηο αδπλακίεο θαη ηηο απεηιέο πξνβάιινπλ νη αθφινπζεο 

επθαηξίεο.  

Καηαξρήλ ζεκαληηθή είλαη ε επαηζζεηνπνίεζε ησλ θαηνίθσλ θαη ησλ ηνπηθψλ αξρψλ γηα 

δηαθχιαμε θαη αλαβάζκηζε ηνπ θπζηθνχ θαη πνιηηηζηηθνχ πεξηβάιινληνο. Μεηά ππάξρεη ε 

δπλαηφηεηα, αμηνπνίεζεο θαη αλαβίσζεο ηεο αξρηηεθηνληθήο θιεξνλνκηάο θαζψο θαη ε 

αλαβίσζε παξαδνζηαθψλ επαγγεικάησλ θαη πξντφλησλ. Ζ αμηνπνίεζε ησλ εζφδσλ κπνξεί 

λα βνεζήζεη ζηελ πξνψζεζε αλαπηπμηαθψλ έξγσλ θαη έξγσλ θνηλήο σθέιεηαο. Δπίζεο, ε 

παξνρή θηλήηξσλ γηα ηελ αλάπηπμε ηεο ηδησηηθήο επελδπηηθήο πξσηνβνπιίαο 

παξνπζηάδεηαη ζαλ επθαηξία γηα ελδπλάκσζε ηεο ηνπηθήο νηθνλνκίαο. Άιιεο πξννπηηθέο 

είλαη ε αλάπηπμε ηεο ππαίζξνπ θαζψο θαη ε αλαβάζκηζε ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο σο 

κέζν βειηίσζεο ηεο πνηφηεηαο δσήο ησλ θαηνίθσλ ηνπ λεζηνχ. 

 

 

4.8 ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

Όξακα 

Μέζα απφ ηε ζπγθεθξηκέλε κειέηε θαη ιακβάλνληαο ππφςε κηα πιεηάδα παξακέηξσλ θαη 

κεηαβιεηψλ ηφζν ηεο Κχπξνπ φζν θαη ηνπ εμσηεξηθνχ, ην ξακα ζην νπνίν πξέπεη λα 

επηθεληξσζεί ε ηνπξηζηηθή βηνκεραλία ηεο Κχπξνπ, δελ είλαη άιιν απφ απηφ πνπ ηέζεθε 

ζην ηξαηεγηθφ ρέδην γηα ηνλ Σνπξηζκφ απφ ηνλ Κππξηαθφ Οξγαληζκφ Σνπξηζκνχ. Σν 

ξακα απηφ ζέιεη ηελ Κχπξν σο έλα πνηνηηθφ ηνπξηζηηθφ πξννξηζκφ, ν νπνίνο λα 

ηθαλνπνηεί ηνλ επηζθέπηε κε πνηθίια ελδηαθέξνληα θαη αλαδεηήζεηο θαη λα δηαζθαιίδεη ηε 

ζπλερή βειηίσζε θαη αλαβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο δσήο γηα ηνλ ληφπην. 
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Απνζηνιά 

Ζ Απνζηνιή πεξηζηξέθεηαη γχξσ απφ ηε κεγηζηνπνίεζε ησλ θνηλσληθννηθνλνκηθψλ 

νθειψλ γηα ηελ Κχπξν απφ ηνλ ηνπξηζκφ, αμηνπνηψληαο ηνπο δηαζέζηκνπο πφξνπο 

(αλζξψπηλνπο, ρξεκαηηθνχο θαη πεξηβαιινληηθνχο), ρσξίο λα ηνπο θαηαπνλεί ή εμαληιεί 

επηηξέπνληαο ζηνλ πξννξηζκφ λα αληαπνθξηζεί επηηπρψο ζηηο παξνχζεο θαη κειινληηθέο 

αλάγθεο, ηφζν ηνπ επηζθέπηε φζν θαη ηνπ ληφπηνπ. Οη δξαζηεξηφηεηεο ηεο ηνπξηζηηθήο 

αλάπηπμεο πξέπεη λα δηεμάγνληαη έρνληαο ζαλ θχξην γλψκνλα ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο 

δσήο ησλ θαηνίθσλ, ηελ πξνζθνξά εκπεηξίαο ςεινχ επηπέδνπ ζηνπο επηζθέπηεο θαη ηε 

δηαηήξεζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ πνιηηηζηηθνχ, θπζηθνχ θαη δνκεκέλνπ πεξηβάιινληνο. 

Ηδηαίηεξε ζεκαζία πξέπεη λα δνζεί ζηνλ παξάγνληα άλζξσπνο, αληηκεησπίδνληαο ηνπο 

επηζθέπηεο ζαλ θηινμελνχκελνπο θαη φρη ζαλ πειάηεο κε απψηεξν ζθνπφ ην θέξδνο, 

πξνζθέξνληαο ηνπο έλα πξντφλ ην νπνίν λα δηαθξίλεηαη γηα ηελ πνηφηεηα αιιά θαη ηε 

μερσξηζηή ηνπ ηαπηφηεηα. 

 

ηξαηεγηθνέ Σνκεέο θαη ηφρνη 

Γηα ηελ εθηέιεζε ηεο πην πάλσ απνζηνιήο έρνπλ εληνπηζηεί πέληε ηξαηεγηθνί Σνκείο. Ζ 

ηξαηεγηθή Σνπξηζηηθήο Αλάπηπμεο, Οη Δπηζθέπηεο, Σν Δξγαηηθφ Γπλακηθφ, Οη Κάηνηθνη 

θαη ην Πεξηβάιινλ. Απηνί ινηπφλ νη επηκέξνπο ηνκείο θαινχληαη λα δηεθπεξαηψζνπλ ν 

θάζε έλαο ην δηθφ ηνπ ηξαηεγηθφ ηφρν. Δπίζεο, γηα θάζε ηνκέα έρνπλ δηαηππσζεί 

ζπγθεθξηκέλνη παξάγνληεο, νη νπνίνη κπνξνχλ λα δηαζθαιίζνπλ ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ 

πνπ έρνπλ ηεζεί. Δπηπιένλ, είλαη γεγνλφο φηη ε κέηξεζε ησλ πην πάλσ θξίζηκσλ 

παξαγφλησλ γηα επίηεπμε ησλ ζηφρσλ πνπ έρνπλ ηεζεί είλαη αλαγθαία. Έηζη, 

παξνπζηάδεηαη ε δεκηνπξγία θαη ρξήζε ζπγθεθξηκέλσλ δεηθηψλ πνπ ζα βνεζήζνπλ ζηε 

κέηξεζε νξηζκέλσλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη ζα ζπκβάινπλ ζηελ παξαθνινχζεζε ηεο 

εμέιημεο ηνπο. 

 

ηξαηεγηθά Σνπξηζηηθάο ΑλΪπηππμεο 

Σηόσορ: Βηψζηκε θαη αεηθφξνο ηνπξηζηηθή αλάπηπμε 

Κπίζιμοι Παπάγονηερ Δπιηςσίαρ: 

- Δλδπλάκσζε ηεο παξνπζίαο ηνπ πνηθηιφκνξθνπ ηζηνξηθνχ θαη πνιηηηζηηθνχ πινχηνπ θαη 

ε αλάδεημε θαη πξνζηαζία ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο 

- Ζ πξνζθνξά δπλαηφηεηαο πξφζβαζεο ησλ πεξηεγεηψλ ζε φια ηα ζεκεία ελδηαθέξνληνο 

φπσο απηά ζα δηακνξθσζνχλ 

- Ζ πξνζθνξά ζηνπο πεξηεγεηέο δξαζηεξηνηήησλ θαη επθαηξηψλ ελαζρφιεζεο 
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- Ζ πξνζθνξά ησλ ηχπσλ θαηαιπκάησλ πνπ ηθαλνπνηνχλ ηηο αλάγθεο ησλ ηκεκάησλ-

ζηφρσλ θαη ε αλαηξνπή ηεο ηάζεο γηα δεκηνπξγία ηππνπνηεκέλνπ θαη 

επαλαιακβαλφκελνπ πξντφληνο 

Κπίζιμοι Γείκηερ: 

- Μεξίδηα Αγνξάο 

- Δηήζηα αχμεζε ησλ αθίμεσλ 

- Δηήζηα αχμεζε ηεο δαπάλεο ησλ πεξηεγεηψλ 

- Δηήζηα αχμεζε εζφδσλ 

- Έιεγρνο θαηαλνκήο ησλ εζφδσλ ζην ρξφλν θαη ηφπν 

- Απνδνηηθφηεηα επελδχζεσλ 

 

ΔπηζθΫπηεο 

Σηόσορ: Δμαζθάιηζε ηθαλνπνηεκέλεο, αθνζησκέλεο πειαηείαο πνπ λα ζέβεηαη ηελ ηνπηθή 

θνπιηνχξα θαη πνιηηηζκφ 

Κπίζιμοι Παπάγονηερ Δπιηςσίαρ: 

- Πειαηνθεληξηθφηεηα 

- Φειή πνηφηεηα Τπεξεζηψλ & Πξντφλησλ 

- εβαζκφο ζην Πεξηβάιινλ 

- Γηαηήξεζε πςειήο εηθφλαο 

- Αληαπφθξηζε ζηηο αλάγθεο & πξνζδνθίεο πειαηψλ 

- Γηαζθάιηζε πςεινχ επηπέδνπ πνηφηεηαο ηεο ηνπξηζηηθήο εκπεηξίαο 

- Γηαζθάιηζε ησλ δηθαησκάησλ ησλ επηζθεπηψλ 

- Καιιηέξγεηα ζεβαζκνχ ησλ ηνπηθψλ εζψλ θαη εζίκσλ 

- Γεκηνπξγία Σνπξηζηηθήο Αζηπλνκίαο/Δθπαίδεπζε πθηζηάκελνπ πξνζσπηθνχ 

Κπίζιμοι Γείκηερ: 

- Γείθηεο Ηθαλνπνίεζεο Δπηζθεπηψλ 
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- Σαθηηθή Μέηξεζε Δηθφλαο ηεο Κχπξνπ σο ηνπξηζηηθφο πξννξηζκφο 

- Γείθηεο επαλαιακβαλφκελνπ ηνπξηζκνχ 

- Γείθηεο Πνηφηεηαο 

- Γείθηεο ηηκψλ πξντφλησλ 

- Γείθηεο εγθιεκαηηθφηεηαο ζηηο ηνπξηζηηθέο πεξηνρέο 

 

Δξγαηηθφ Γπλακηθφ 

Σηόσορ: Ηθαλνπνηεκέλν θαη πνηνηηθά πςειά παξαγσγηθφ πξνζσπηθφ 

Κπίζιμοι Παπάγονηερ Δπιηςσίαρ: 

- πλερήο Δθπαίδεπζε & Αλάπηπμε Πξνζσπηθνχ 

- Καιιηέξγεηα ηνπξηζηηθήο ζπλείδεζεο 

- Δπίπεδν δηεπζπληηθνχ πξνζσπηθνχ 

- Σήξεζε θνηλσληθψλ θηιηθψλ ζπλζεθψλ εξγαζίαο 

- Αληηκεηψπηζε ηεο επαγγεικαηηθήο θηλεηηθφηεηαο 

- Αληηκεηψπηζε ηεο επνρηθφηεηαο ηεο απαζρφιεζεο 

- πλεξγαζία πληερληψλ 

Κπίζιμοι Γείκηερ: 

- Γείθηεο Ηθαλνπνίεζεο Πξνζσπηθνχ (δελ ππάξρεη νχηε παξαθνινπζείηαη) 

- Γείθηεο Δπίδνζεο Πξνζσπηθνχ 

- Γαπάλεο εθπαίδεπζεο αλά ππάιιειν 

- Γείθηεο ζπκκεηνρήο ζε πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο 

- Γείθηεο Αλεξγίαο 

- Σαθηηθή κέηξεζε πνηνηηθψλ θαη πνζνηηθψλ αλαγθψλ 

ΚΪηνηθνη 

Σηόσορ: Γηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ησλ θαηνίθσλ 
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Κπίζιμοι Παπάγονηερ Δπιηςσίαρ: 

- Καιιηέξγεηα ηνπξηζηηθήο ζπλείδεζεο 

- Γηαζθάιηζε πξνζηαζίαο ησλ θαηνίθσλ απφ θαηλφκελα παξαβαηηθήο ζπκπεξηθνξάο 

- Γηαζθάιηζε ηνπ ζεβαζκνχ ησλ εζψλ θαη εζίκσλ απφ ηνπο επηζθέπηεο 

- Αμηνπνίεζε ησλ εζφδσλ γηα δεκηνπξγία έξγσλ αλάπηπμεο πξνο φθεινο ησλ θαηνίθσλ 

- Ηζφξξνπε θαηαλνκή ησλ θνηλσληθννηθνλνκηθψλ νθειψλ απφ ηνλ ηνπξηζκφ 

- Γεκηνπξγία επθαηξηψλ θνηλσληθήο επαθήο κεηαμχ θαηνίθσλ θαη επηζθεπηψλ 

Κπίζιμοι Γείκηερ: 

- Γείθηεο ηηκψλ πξντφλησλ 

- Γείθηεο ηηκψλ αμίαο ηεο γεο 

- Ηζφξξνπε θαηαλνκή ηνπ ηνπξηζηηθνχ ξεχκαηνο ζε ρξφλν θαη ηφπν 

- Σαθηηθή Μέηξεζε αληηιήςεσλ ησλ θαηνίθσλ φζνλ αθνξά ηελ ηνπξηζηηθή 

αλάπηπμε 

ΠεξηβΪιινλ 

Σηόσορ: Γηαηήξεζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ θπζηθνχ, πνιηηηζηηθνχ θαη δνκεκέλνπ 

πεξηβάιινληνο 

Κπίζιμοι Παπάγονηερ Δπιηςσίαρ: 

- Σήξεζε ησλ πνιενδνκηθψλ ζρεδίσλ γηα νξζνινγηζηηθή εθκεηάιιεπζε ηεο γεο 

- Οξγάλσζε ελεκεξσηηθψλ εθζηξαηεηψλ γηα ηελ αμία θαη ηελ νξζνινγηζηηθή δηαρείξηζε 

ησλ θπζηθψλ νκνξθηψλ 

- Πξνζηαζία θαη αλάδεημε ηεο πνιηηηζηηθήο καο παξάδνζεο 

- Πξνψζεζε ελαιιαθηηθψλ πεξηβαιινληηθά ήπησλ κνξθψλ ηνπξηζκνχ 

- Ηζφξξνπε θαηαλνκή ηνπ ηνπξηζηηθνχ ξεχκαηνο ζε ρξφλν θαη ηφπν 

- πλεξγαζία κε πεξηβαιινληηθέο νξγαλψζεηο 

Κπίζιμοι Γείκηερ: 
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- Γηεμαγσγή πεξηβαιινληηθψλ κειεηψλ ησλ αλαπηπμηαθψλ Έξγσλ 

- Παξαθνινχζεζε ηπρψλ κεηαβνιψλ ζε πεξηβαιινληηθά επαίζζεηεο πεξηνρέο 

- Παξαθνινχζεζε αμηνπνίεζεο παξαδνζηαθψλ νηθνδνκψλ γηα ηνπξηζηηθνχο θαη 

παξεκθεξείο ζθνπνχο 

- Παξαθνινχζεζε νξγάλσζεο πνιηηηζηηθψλ εθδειψζεσλ ζε ηνπηθφ θαη εζληθφ επίπεδν 

 

 

ΔΗΖΓΖΔΗ 

Σα κέηξα πξφιεςεο θαη αληηκεηψπηζεο ησλ αξλεηηθψλ επηπηψζεσλ ηεο ηνπξηζηηθήο 

βηνκεραλίαο ζηεξίδνληαη ζε ηξεηο άμνλεο: 

1. ηελ πνηφηεηα δσήο 

2. ηε κειινληηθή αλάπηπμε ηεο Σνπξηζηηθήο Βηνκεραλίαο, θαη 

3. ηελ Δλεκέξσζε θαη Δθπαίδεπζε κε ζηφρν ηελ πξφιεςε θαη αληηκεηψπηζε ησλ 

αξλεηηθψλ επηπηψζεσλ ηεο ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο αιιά παξάιιεια θαη ηε 

κεγηζηνπνίεζε ησλ θνηλσληθννηθνλνκηθψλ νθειψλ. 
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Πνηφηεηα Εσάο 

ζνλ αθνξά ηελ Πνηφηεηα δσήο απηή πεξηζηξέθεηαη γχξσ απφ ηελ Απαζρφιεζε, ηελ 

Δγθιεκαηηθφηεηα, ηελ Πνιηηηζηηθή Κιεξνλνκηά, ηελ Κνηλσληθή πκπεξηθνξά θαη 

Αληηιήςεηο θαη ην Βηνηηθφ Δπίπεδν. 

Απαζρφιεζε 

ηνλ ηνκέα ηεο απαζρφιεζεο ζα πξέπεη λα θαηαζηεί δπλαηή ε επίβιεςε ησλ ζπλζεθψλ 

εξγαζίαο ζηελ ηνπξηζηηθή βηνκεραλία, λα δηαηεξεζεί ην επίπεδν ηνπ δηεπζπληηθνχ 

πξνζσπηθνχ, λα ππάξμεη ζπλεξγαζία φισλ ησλ εκπιεθφκελσλ θνξέσλ γηα αληηκεηψπηζε 

ηεο επαγγεικαηηθήο θηλεηηθφηεηαο θαζψο επίζεο θαη ηεο επνρηθφηεηαο ηεο απαζρφιεζεο 

ζηνλ ηνκέα. 
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Δγθιεκαηηθφηεηα 

Ζ Δγθιεκαηηθφηεηα ζεσξείηαη έλα απφ ηα πην θαπηά πξνβιήκαηα ηεο ζχγρξνλεο 

θππξηαθήο θνηλσλίαο. Λφγσ ηνπ φηη, φπσο πξναλαθέξζεθε, ν ηνπξηζκφο δηνγθψλεη ην 

πξφβιεκα απηφ, ζεσξείηαη ζεκαληηθή ε ηθαλνπνηεηηθή αιιά παξάιιεια δηαθξηηηθή 

αζηπλφκεπζε ησλ ηνπξηζηηθψλ πεξηνρψλ, ε δεκηνπξγία εηδηθνχ ηκήκαηνο Αζηπλνκίαο γηα 

επηηήξεζε ησλ ηνπξηζηηθψλ πεξηνρψλ, ν απζηεξφηεξνο έιεγρνο θαη ε ηήξεζε ησλ 

θαλνληζκψλ ζρεηηθά κε ηηο ηηκέο θαζψο θαη ε ελεκέξσζε ηνπ θνηλνχ θαη ησλ ηνπξηζηψλ, 

ζρεηηθά κε ηηο ηξέρνπζεο ηηκέο πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ, ψζηε λα αληηκεησπηζηεί 

απνηειεζκαηηθά ην θαηλφκελν ηεο αηζρξνθέξδεηαο. Σέινο, ε αλάπηπμε ηνπξηζηηθήο 

ζπλείδεζεο ζηνπο  επαγγεικαηίεο ηεο ηνπξηζηηθήο βηνκεραλίαο είλαη απαξαίηεηε γηα 

απνθπγή ηεο θεξδνζθνπίαο θαη ηεο εθκεηάιιεπζεο ησλ επηζθεπηψλ. 

 

Πνιηηηζηηθά ΚιεξνλνκηΪ 

Ο ζεκαηνθχιαθαο ηεο εζληθήο καο ηαπηφηεηαο, ε πνιηηηζηηθή καο θιεξνλνκηά, πξέπεη λα 

δηαθπιαρζεί θαη λα δηαηεξεζεί ζαλ θφξε νθζαικνχ, εθηφο ησλ άιισλ, θαη κέζα απφ ηελ 

ηνπξηζηηθή αλάπηπμε. Έηζη, ε πξνψζεζε θαη αλάπηπμε ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ ηνπξηζκνχ 

κπνξεί λα βνεζήζεη ζηε δηαηήξεζε ησλ παξαδνζηαθψλ επαγγεικάησλ θαη πξντφλησλ. Ζ 

ηήξεζε ησλ πνιενδνκηθψλ ζρεδίσλ γηα νξζνινγηζηηθή εθκεηάιιεπζε ηεο γεο είλαη έλα 

άιιν κέηξν πνπ ζα κπνξνχζε λα εθαξκνζηεί. Δπίζεο ρξήζηκε ζα ήηαλ θαη ε νξγάλσζε 

ελεκεξσηηθψλ εθζηξαηεηψλ ζηνπο ληφπηνπο θαηνίθνπο θαη ζηηο ηνπηθέο αξρέο γηα ηελ αμία 

θαη ζεκαζία ηεο πνιηηηζηηθήο καο θιεξνλνκηάο. Δπηπιένλ γηα ηε δηαηήξεζε ηεο 

πνιηηηζηηθήο θαη ηεο αξρηηεθηνληθήο καο θιεξνλνκηάο ζα πξέπεη λα δνζνχλ ηα αλάινγα 

θίλεηξα. Ζ αλάιπζε θαη αμηνιφγεζε ηεο πθηζηάκελεο εηθφλαο ηεο αξρηηεθηνληθήο θαη ηεο 

πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο, ζα ήηαλ ρξήζηκε γηα ηελ εμεχξεζε ζηνηρείσλ γηα αμηνπνίεζε, 

δηαηήξεζε θαη πξνψζεζε ηεο πνιηηηζηηθήο καο θιεξνλνκηάο. Σέινο, ε νξγάλσζε 

πνιηηηζηηθψλ εθδειψζεσλ ηφζν ζε ηνπηθφ φζν θαη ζε εζληθφ επίπεδν πξέπεη λα εληζρπζεί 

θαη λα ελζαξξπλζεί ζε κεγαιχηεξν βαζκφ. 

 

Φπζηθφ ΠεξηβΪιινλ 

Έλα απφ ηα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ λεζηνχ είλαη ε θπζηθή ηνπ νκνξθηά. Πνιινί είλαη 

απηνί πνπ επηζθέπηνληαη ην λεζί γηα λα ζαπκάζνπλ ηα δάζε καο, ηηο φκνξθεο παξαιίεο 

θ.α. Γηα ην ιφγν απηφ, είλαη απαξαίηεηε ε ελεκέξσζε ησλ μέλσλ επηζθεπηψλ γηα ηηο 

ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο ησλ θνηλνηήησλ ππνδνρήο, φπσο θαη ησλ 

πξνβιεκάησλ πνπ αληηκεησπίδνπλ.  

Παξάιιεια, ζα πξέπεη λα γίλεη ελεκέξσζε θαη επαηζζεηνπνίεζε ησλ θαηνίθσλ γηα ηελ 

αμία θαη ζεκαζία ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο ελψ ε πεξηβαιινληηθή αγσγή πξέπεη λα 

απνθηήζεη νπζηαζηηθφ πεξηερφκελν θαη λα θαιχςεη νιφθιεξν ηνλ πιεζπζκφ, ηδηαίηεξα 

ζηηο ηνπξηζηηθέο πεξηνρέο. 
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Δπηπιένλ, πξέπεη λα αθήζνπκε ζην παξειζφλ ηελ άλαξρε αλάπηπμε θαη λα δεκηνπξγεζεί 

ζπγθεθξηκέλε πνιηηηθή γηα νξζνινγηζηηθή αμηνπνίεζε θαη «εθκεηάιιεπζε»ησλ θπζηθψλ 

νκνξθηψλ ησλ θνηλνηήησλ ππνδνρήο. Ζ δεκηνπξγία εηδηθψλ ηνπξηζηηθψλ ππνδνκψλ γηα 

αλάδεημε θαη πξνβνιή ησλ θπζηθψλ πνιηηηζηηθψλ θαη νηθνινγηθψλ ζηνηρείσλ θάζε 

πεξηνρήο ζα ήηαλ ζεκαληηθφ ζηνηρείν γηα ην ηνπξηζηηθφ καο πξντφλ. Ζ πεξηβαιινληηθή 

πνιηηηθή πξέπεη λα εθαξκνζηεί ζε νξηδφληηα βάζε, ζε φινπο ηνπο αλαπηπμηαθνχο θαη 

νηθνλνκηθνχο ηνκείο θαη δξαζηεξηφηεηεο. 

Παξφια απηά πξέπεη λα παξαθνινπζνχληαη ηπρψλ κεηαβνιέο ζε πεξηβαιινληηθά 

επαίζζεηεο πεξηνρέο ελψ νη πεξηβαιινληηθέο νξγαλψζεηο θαη νη ελδηαθεξφκελνη γηα ην 

πεξηβάιινλ θνξείο ζα πξέπεη λα ζπλεξγαζηνχλ ψζηε λα νξγαλσζεί θαη λα ζρεδηαζηεί κηα 

θηιηθή πξνο ην πεξηβάιινλ ηνπξηζηηθή αλάπηπμε.  

Κνηλσληθά πκπεξηθνξΪ θαη αληηιάςεηο 

Ηδηαίηεξε πξνζνρή πξέπεη λα δνζεί ζηελ θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά γηα θαηαπνιέκεζε ησλ 

αξλεηηθψλ ζηνηρείσλ φπσο ε βία, ηα λαξθσηηθά θ.α., πνπ θαίλεηαη λα επεξεάδνπλ 

ηδηαίηεξα ηε λενιαία καο. Ζ δεκηνπξγία λέσλ δξαζηεξηνηήησλ θαη επθαηξηψλ 

δεκηνπξγηθήο ςπραγσγίαο, θπξίσο γηα ηνπο λένπο φπσο ζπγθξνηήκαηα, ζεαηξηθέο νκάδεο 

θαη αζιεηηθνχο ζπιιφγνπο κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη ζαλ θαηαζηαιηηθφο παξάγνληαο ζην 

πξφβιεκα ηεο αληηθνηλσληθήο ζπκπεξηθνξάο. Δπηπιένλ, ε δεκηνπξγία πεξαηηέξσ 

επθαηξηψλ θνηλσληθήο επαθήο κεηαμχ ληφπησλ θαηνίθσλ θαη επηζθεπηψλ π.ρ. πνιηηηζηηθέο 

θαη αζιεηηθέο εθδειψζεηο, κπνξεί λα ππνβνεζήζεη ηελ θαιχηεξε αιιεινθαηαλφεζε θαη 

αιιεινζεβαζκφ. 

Βηνηηθφ Δπέπεδν ληφπησλ θαηνέθσλ 

Γηα ηελ πεξαηηέξσ αλαβάζκηζε ηνπ βηνηηθνχ επηπέδνπ ησλ ληφπησλ θαηνίθσλ ζα πξέπεη λα 

γίλεη επέλδπζε ησλ δηαζέζηκσλ ρξεκαηνδνηηθψλ πφξσλ ζε ππνδνκέο πνπ πξννξίδνληαη 

γηα ηνπο ηνπξίζηεο/επηζθέπηεο αιιά παξάιιεια λα εμππεξεηνχλ 

θαη ηνλ ληφπην πιεζπζκφ. Δπηπιένλ, γηα ηε δηαζθάιηζε ηνπ βηνηηθνχ επηπέδνπ πξέπεη λα 

δηεπθνιπλζεί ε πξφζβαζε ησλ ληφπησλ θαηνίθσλ ζε εγθαηαζηάζεηο αλαςπρήο θαη λα 

ππάξμεη απνηειεζκαηηθφο έιεγρνο ησλ ηηκψλ ησλ πξντφλησλ. 

Μειινληηθά ΑλΪπηπμε ηεο Σνπξηζηηθάο Βηνκεραλέαο 

ζνλ αθνξά ηε κειινληηθή Αλάπηπμε ηεο ηνπξηζηηθήο βηνκεραλίαο απηή θηλείηαη ζε ηξεηο 

θχξηνπο άμνλεο. Σε ηξαηεγηθή Μάξθεηηλγθ, ηε ηξαηεγηθή Πξντφληνο θαη ηε ηξαηεγηθή 

Πνηφηεηαο θαη Πξφζζεηεο Αμίαο. 

ηξαηεγηθά ΜΪξθεηηλγθ 

Γηα ηελ επηκήθπλζε ηεο ηνπξηζηηθήο πεξηφδνπ ζα πξέπεη λα γίλεη Ηεξάξρεζε ησλ Αγνξψλ 

θαη ησλ Σκεκάησλ Πειαηείαο. Γηα ην ζθνπφ απηφ ζα πξέπεη λα νξγαλσζνχλ εθδειψζεηο 

κεγάιεο εκβέιεηαο γηα πξνβνιή ηεο Κχπξνπ. Δπίζεο, πξέπεη λα δνζεί έκθαζε ζε άιια 
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είδε ηνπξηζκνχ. Γηα παξάδεηγκα ζηελ αλάπηπμε ηνπ πξνγξάκκαηνο «Φχζεο θαη 

Πεξηπαηεηέο» πάληα κε νξζνινγηζηηθή αμηνπνίεζε θαη «εθκεηάιιεπζε» ησλ θπζηθψλ 

νκνξθηψλ ησλ θνηλνηήησλ ππνδνρήο. Δπίζεο, ν Αζιεηηθφο Σνπξηζκφο κπνξεί λα 

πξνσζεζεί κε ηε δεκηνπξγία ζπκπιεξσκαηηθψλ αζιεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ, νη νπνίεο ζα 

κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ θαη απφ ηνπο ληφπηνπο θαηνίθνπο. 

εκαληηθφ είλαη θαη ην γεγνλφο φηη νη αγνξέο ςειήο πξνηεξαηφηεηαο, φπσο ην Ζλσκέλν  

Βαζίιεην, ε Γεξκαλία, ε Ρσζία θαη ε Διιάδα αιιά θαη ηα δεκνγξαθηθά ηκήκαηα: 

Εεπγάξηα (λεαξά θαη κεζήιηθεο), Οηθνγέλεηεο θαη ειηθησκέλνη κέζεο σο ςειήο 

εηζνδεκαηηθήο Σάμεο, κέζνπ έσο αλψηεξνπ κνξθσηηθνχ επηπέδνπ, ζα πξέπεη λα 

αληαπνθξίλνληαη ζηηο πξνζδνθίεο ηνπ θνηλνχ θαη ησλ ηνπξηζηηθψλ θαη θνηλσληθψλ 

θνξέσλ ψζηε λα αλαπηπρζεί πεξαηηέξσ ε ηνπξηζηηθή βηνκεραλία. Μέζα ζηε ηξαηεγηθή 

Μάξθεηηλγθ εκπίπηεη θαη ε δηαλνκή, κε ηελ αχμεζε ησλ επθαηξηψλ γεσγξαθηθήο 

απνθέληξσζεο ηνπ ηνπξηζηηθνχ ξεχκαηνο. Απηφ κπνξεί λα γίλεη εθηθηφ κε ηελ πξνζθνξά 

ελαιιαθηηθψλ ηξφπσλ νξγάλσζεο ηνπ Σαμηδηνχ θαη Κξάηεζεο εθηφο ησλ νξγαλσηψλ 

ηαμηδηψλ, κε ηε δεκηνπξγία ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο ηνπ πξννξηζκνχ ψζηε λα απμεζεί ν 

αηνκηθφο ηνπξηζκφο. 

Σέινο, ε Οξγάλσζε Πνιηηηθήο Μάξθεηηλγθ κε ηε δεκηνπξγία κεραληζκψλ ζπλεξγαζίαο 

ησλ ηνπξηζηηθψλ θνξέσλ ηφζν ζε εζληθφ φζν θαη ζε πεξηθεξεηαθφ επίπεδν ζα ζπληείλεη 

ζηελ επέθηαζε ηεο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ φισλ ησλ  εκπιεθφκελσλ θνξέσλ, ηνπξηζηηθψλ 

θαη θνηλσληθψλ, κε ζηφρν ηε δηαζθάιηζε ηεο κέγηζηεο απνδνρήο ησλ επηιεγκέλσλ κέηξσλ 

πνπ ζα ιεθζνχλ.  

 

ηξαηεγηθά Πξντφληνο 

Αλαθνξηθά κε ηε ηξαηεγηθή πξντφληνο, απηή κπνξεί λα ραξαρηεί κέζα απφ ηηο πην θάησ 

εηζεγήζεηο. Καηαξρήλ, ε Γηακνλή γηα θάζε ηνπξηζηηθφ πξννξηζκφ απνηειεί έλα 

ζεκαληηθφ παξάγνληα. Δίλαη ινηπφλ ζεκαληηθφ λα δεκηνπξγεζνχλ λένη ηχπνη 

θαηαιπκάησλ θαη ζηελ Κχπξν, λα αλαβαζκηζηνχλ ηα πθηζηάκελα ηνπξηζηηθά θαηαιχκαηα 

ελψ παξάιιεια λα αλαπηπρζνχλ κηθξέο κνλάδεο κε ραξαθηήξα. Έηζη, είλαη ζεκαληηθή ε 

ελζάξξπλζε γηα αμηνπνίεζε παξαδνζηαθψλ νηθνδνκψλ ζε πεξηνρέο ηεο ελδνρψξαο γηα 

ηνπξηζηηθνχο ζθνπνχο.  

Δπηπιένλ, ε αλαβάζκηζε ηεο γεληθήο ππνδνκήο ζε ζέκαηα πγθνηλσληψλ φπσο ε επέθηαζε 

θαη αλαβάζκηζε ησλ αεξνδξνκίσλ, ε βειηίσζε ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ θαη ε αλαβάζκηζε ησλ 

κέζσλ ζπγθνηλσληψλ επηβάιιεηαη γηαηί, φρη κφλν αλπςψλνπλ ηελ εηθφλα ηεο Κχπξνπ ζαλ 

ηνπξηζηηθφ πξννξηζκφ, αιιά ηαπηφρξνλα ζπληεινχλ ζηελ αλαβάζκηζε ηνπ βηνηηθνχ 

επηπέδνπ ησλ ληφπησλ θαηνίθσλ. 

ηα πιαίζηα ηεο ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο έρεη επεθηαζεί ην Δκπφξην, θαη ζπγθεθξηκέλα ε 

πξνψζεζε απζεληηθψλ Κππξηαθψλ πξντφλησλ. Ζ πνιηηηθή απηή βνεζά ζηε δηαηήξεζε θαη 

αλαβίσζε ησλ παξαδνζηαθψλ επαγγεικάησλ θαη πξντφλησλ. 



   

107 

 

Σέινο, ε Πεξηθεξεηαθή ηξαηεγηθή απνηειεί άιιε κηα ζεκαληηθή παξάκεηξν ζηελ 

ηξαηεγηθή Πξντφληνο. Κάζε πεξηνρή ζα θιεζεί λα εηνηκάζεη ην δηθφ ηεο φξακα γηα ηελ 

ηνπξηζηηθή αλάπηπμε θαη λα δεκηνπξγήζεη έλα μερσξηζηφ πξντφλ πνπ λα εμππεξεηεί ηα 

ηκήκαηα ηεο αγνξάο ζηα νπνία ζα ζηνρεχζεη. Κχξηνη ζηφρνη ηεο Πεξηθεξεηαθήο 

ηξαηεγηθήο είλαη: 1) ε Γεσγξαθηθή απνθέληξσζε ηεο ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο, κε ηελ 

παξάιιειε αμηνπνίεζε πεξηνρψλ ηεο ελδνρψξαο, 2) ε Ηζφξξνπε θαηαλνκή ησλ ζεηηθψλ 

επηπηψζεσλ (νηθνλνκηθψλ, θνηλσληθψλ, πνιηηηζηηθψλ) ηνπ ηνπξηζκνχ, 3) ε Αληηκεηψπηζε 

ηεο θαηαπφλεζεο θαη αιινίσζεο ηνπ θπζηθνχ θαη δνκεκέλνπ πεξηβάιινληνο θαη 4) ε 

Αληηκεηψπηζε ηεο κεηαηφπηζεο εξγαηηθνχ δπλακηθνχ απφ αγξνηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζε 

δξαζηεξηφηεηεο ηεο ηνπξηζηηθήο βηνκεραλίαο. 

ηξαηεγηθά Πνηφηεηαο θαη Πξφζζεηεο Αμέαο 

Ο θχξηνο ζηφρνο ηεο ηξαηεγηθήο Πνηφηεηαο θαη Πξφζζεηεο Αμίαο είλαη ε αλαραίηηζε ηεο 

αληαγσληζηηθφηεηαο ηνπ ηνπξηζηηθνχ ηνκέα. Ο βαζηθφο ηνκέαο παξέκβαζεο είλαη ε 

αλάπηπμε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ κέζσ ηεο ηνπξηζηηθήο εθπαίδεπζεο, θαηάξηηζεο θαη 

επηκφξθσζεο, ηφζν ησλ επαγγεικαηηψλ ηνπ ηνπξηζκνχ φζν θαη πνιιψλ άιισλ 

επαγγεικαηηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ ηνπξηζκφ. 

ΔλεκΫξσζε θαη Δθπαέδεπζε ΔξγαδνκΫλσλ ζηελ ηνπξηζηηθά βηνκεραλέα 

πσο θαη ζηνπο άιινπο ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο επηβάιιεηαη ε ζπλερήο θαηάξηηζε θαη 

εθπαίδεπζε ην ίδην ηζρχεη θαη γηα ηελ Σνπξηζηηθή Βηνκεραλία. Μέζα απφ ηελ ελεκέξσζε 

θαη ηελ εθπαίδεπζε ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπ ηνκέα πξνβιέπεηαη φηη ζα αλαπηπρζεί 

ηνπξηζηηθή ζπλείδεζε ζηνπο εξγαδφκελνπο, ε νπνία ζα έρεη άκεζα ζεηηθή επηξξνή ζηελ 

εηθφλα ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο. Δπίζεο, νη εξγαδφκελνη ζα είλαη ζε ζέζε λα 

αληηκεησπίζνπλ ηνπο ηνπξίζηεο σο άηνκα κε πξνζσπηθέο αλάγθεο θαη αληηιήςεηο, ζα 

δηαζθαιηζηεί ην πξνζσπηθφ 

ελδηαθέξνλ ησλ εξγαδνκέλσλ γηα ηνλ ηνπξίζηα, ν νπνίνο σο επηζθέπηεο ρξήδεη ηεο 

αλάινγεο θηινμελίαο θαη ζεβαζκνχ. Μέζα ζηα πιαίζηα απηά ζα κπνξνχζαλ λα 

απνθεπρζνχλ θαη ηα θξνχζκαηα αηζρξνθέξδεηαο θαη ιαλζαζκέλεο αληηκεηψπηζεο ησλ 

μέλσλ επηζθεπηψλ. 

Μέζα απφ ην ηξαηεγηθφ ρέδην παξνπζηάδνληαη δηάθνξεο πξνηάζεηο θαη εηζεγήζεηο. 

Απηέο είλαη: 1) ε εμέηαζε ησλ παξερφκελσλ πξνγξακκάησλ θαη ησλ πθηζηάκελσλ δνκψλ 

νχησο ψζηε λα επηηεπρζεί ε ζπζηεκαηνπνίεζε θαη ν εθζπγρξνληζκφο ηνπο, 2) ε 

αλαγλψξηζε λέσλ αλαγθψλ γηα ηελ επηκφξθσζε ηνπ αλζξσπίλνπ δπλακηθνχ απφ ηελ 

Τινπνίεζε ηνπ ηξαηεγηθνχ ρεδίνπ έηζη ψζηε λα κπνξεί λα αληαπνθξίλεηαη ζηνπο 

ζηφρνπο παξνρήο πςειήο πνηφηεηαο ππεξεζηψλ θαη 3) ε επηκφξθσζε παξεκθεξψλ 

νκάδσλ, φπσο είλαη νη νδεγνί ηαμί θαη ιεσθνξείσλ, νη εηαηξείεο ελνηθηάζεσο 

απηνθηλήησλ, νη δηαρεηξηζηέο ζαιάζζησλ παηρληδηψλ θαη θξεβαηηψλ ζηηο παξαιίεο, 

ππεξαγνξέο θαη θαηαζηήκαηα ζνπβελίξ, ηξάπεδεο, θαξκαθεία, θαη άιινη νη νπνίνη 

έξρνληαη ζε επαθή κε ηνπο ηνπξίζηεο. 
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ΔλεκΫξσζε θαη Δθπαέδεπζε ΞΫλσλ Δπηζθεπηψλ 

Δθηφο απφ ηελ ελεκέξσζε θαη εθπαίδεπζε ησλ εξγαδνκέλσλ ζηελ ηνπξηζηηθή βηνκεραλία, 

εμίζνπ ζεκαληηθή παξνπζηάδεηαη θαη ε ελεκέξσζε ησλ μέλσλ επηζθεπηψλ. Κχξηνο 

ζηφρνο, είλαη ε εδξαίσζε ηνπξηζηηθήο ζπλείδεζεο θαη ζσζηήο θαηαλαισηηθήο 

ζπκπεξηθνξάο εθ κέξνπο ησλ ηνπξηζηψλ. Ζ ελεκέξσζε απηή κπνξεί λα επηηεπρζεί 

απνηειεζκαηηθά κέζα απφ ηα ειεθηξνληθά Μέζα Μαδηθήο Δλεκέξσζεο θαζψο θαη ηε 

δηαλνκή έληππνπ πιηθνχ. Σα ζέκαηα ζηα νπνία ζα πξέπεη λα επηθεληξψλεηαη ε 

ζπγθεθξηκέλε εθζηξαηεία, πξέπεη λα αλαθέξνληαη ζηελ ζπκπεξηθνξά ηνπ επηζθέπηε 

ζχκθσλα κε ηνλ ηνπηθφ θψδηθά ζπκπεξηθνξάο ψζηε λα κελ ππεξβαίλεη ηα πνιηηηζκηθά 

φξηα θαη λα αλαηξεί/πξνζβάιεη ηνπο άηππνπο θψδηθεο πνπ έρνπλ ηεζεί απφ ηηο θνηλσλίεο. 

Δπίζεο, αλαγθαία ζεσξείηαη θαη ε ελεκέξσζε ησλ μέλσλ επηζθεπηψλ γηα ηηο 

ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο ησλ θνηλνηήησλ ππνδνρήο φπσο θαη ησλ 

πξνβιεκάησλ πνπ αληηκεησπίδνληαη. 

ΔλεκΫξσζε θαη Δθπαέδεπζε Καηνέθσλ Τπνδνράο 

ηα πιαίζηα ηεο ελεκέξσζεο θαη ηεο εθπαίδεπζεο εληάζζνληαη εθηφο ησλ εξγαδνκέλσλ 

ζηελ ηνπξηζηηθή βηνκεραλία θαη ησλ μέλσλ επηζθεπηψλ θαη νη θάηνηθνη ππνδνρήο. ηφρνο 

είλαη ε θνηλσληθή ζπλαίλεζε θαη ε εκπινθή φισλ ησλ ελδηαθεξφκελσλ κεξψλ φπσο θαη 

ηνπ θνηλνχ, κέζα απφ Πξνγξάκκαηα ελεκέξσζεο γηα ηελ ηνπξηζηηθή βηνκεραλία ηεο 

Κχπξνπ θαη ην ξφιν πνπ απηή δηαδξακαηίδεη ζηα δηάθνξα επίπεδα ηεο 

θνηλσληθννηθνλνκηθήο δσήο ηνπ λεζηνχ. Σα θαλάιηα επηθνηλσλίαο πνπ κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ είλαη ηα ειεθηξνληθά θαη έληππα Μέζα Μαδηθήο Δλεκέξσζεο θαζψο 

θαη ε νξγάλσζε ζεκηλαξίσλ θαη εκεξίδσλ, ηφζν ζε ηνπηθφ φζν θαη ζε εζληθφ επίπεδν. 

Γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο κέγηζηεο θνηλήο απνδνρήο αιιά θαη ηελ επηηπρή κεηαθνξά ησλ 

ζηφρσλ ησλ πξνγξακκάησλ ζηελ εθάζηνηε νκάδα ζηφρν (μέλνη επηζθέπηεο, ληφπηνη 

θάηνηθνη, εξγαδφκελνη ζηελ ηνπξηζηηθή βηνκεραλία) είλαη αλαγθαία ε ελεξγή εκπινθή 

φισλ ησλ εκπιεθνκέλσλ θνξέσλ.  

Σν πξνηεηλφκελν ζεκαηνιφγην ζην νπνίν ζα πεξηζηξέθεηαη ε ζπγθεθξηκέλε εθζηξαηεία 

πξέπεη λα αθνξά: 1) ηε δεκηνπξγία ζπιινγηθήο ζπλείδεζεο θαη ειέγρνπ- απηνπξνζηαζίαο 

απφ πξαθηηθέο νη νπνίεο δε ζπλάδνπλ κε ηνλ θψδηθα ζπκπεξηθνξάο ηεο θππξηαθήο 

θνηλσλίαο, γηα απνθπγή θαηλφκελσλ κηκεηηζκνχ θαη μελνκαλίαο. εκαληηθή ζεσξείηαη θαη 

ε εκπινθή ησλ θνηλσληθψλ θνξέσλ φπσο ε εθθιεζία, ηα ζρνιεία θ.α., 2) ηελ ελεκέξσζε 

θαη επαηζζεηνπνίεζε ησλ θαηνίθσλ γηα ηελ αμία θαη ζεκαζία ηεο πξνζηαζίαο ηνπ 

θπζηθνχ πεξηβάιινληνο θαη 3) ηε δεκηνπξγία κεραληζκψλ πιεξνθφξεζεο γηα ηνλ ηξφπν 

δσήο, ηηο πξνηηκήζεηο θαη ηηο πξνζδνθίεο ησλ επηζθεπηψλ νχησο ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε 

απνθπγή ζπγθξνχζεσλ θαη ε θηιηθή θαη θηιφμελε αληηκεηψπηζε ησλ επηζθεπηψλ.  
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4.9. ΥΔΓΗΟ ΓΡΑΖ (ACTION PLAN) 

Μεηά ηελ θαηαγξαθή ησλ εηζεγήζεσλ γηα αλαραίηηζε ησλ αξλεηηθψλ θνηλσληθψλ 

επηπηψζεσλ απφ ηελ ηνπξηζηηθή αλάπηπμε, ζθηαγξαθείηαη ε εηθφλα ηνπ ηξφπνπ 

νξγάλσζεο γηα εθηέιεζε θαη πινπνίεζε ησλ πξνηάζεσλ θαη ησλ ελεξγεηψλ πνπ ζα 

αθνινπζεζνχλ. 

Σν ρέδην Γξάζεο έρεη ρσξηζηεί ζε ηξεηο ζεκαηηθέο ελφηεηεο:  

1. Γηακφξθσζε Γεηθηψλ Παξαθνινχζεζεο Κνηλσληθψλ επηπηψζεσλ 

2. Γηάδνζε πκπεξαζκάησλ Έξεπλαο 

3. Γεκηνπξγία Οκάδαο Παξαθνινχζεζεο-Δθαξκνγήο Δηζεγήζεσλ 

 

Γηακφξθσζε Γεηθηψλ Παξαθνινχζεζεο Κνηλσληθψλ επηπηψζεσλ 

ηφρνο ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζεκαηηθήο ελφηεηαο είλαη ε δεκηνπξγία ελφο Γενικού Ποιοηικού 

Γείκηη παξαθνινχζεζεο θνηλσληθψλ επηπηψζεσλ, ν νπνίνο ζα ζπκπεξηιακβάλεη κεηαμχ 

άιισλ: 

• Μέηξεζε αληηιήςεσλ ησλ θαηνίθσλ, φζνλ αθνξά: 

- ηελ ηνπξηζηηθή αλάπηπμε 

- ηηο παξαδνζηαθέο θνηλσληθέο αμίεο 

- ηηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο 

- ηνπο ζεζκνχο (ζξεζθεία, νηθνγέλεηα θιπ) 

• Γείθηεο Σηκψλ Πξντφλησλ 
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• Γείθηεο εγθιεκαηηθφηεηαο 

• Παξαθνινχζεζε Σπρψλ Μεηαβνιψλ ζην πεξηβάιινλ, ζε πεξηβαιινληηθά 

επαίζζεηεο πεξηνρέο 
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5 ν
  Κ Δ Φ Α Λ Α Η Ο

 
:  ΣΑΣΗΣΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ ΑΦΗΞΔΧΝ ΚΑΗ 

ΔΞΟΓΧΝ ΑΠΟ ΣΟΤΡΗΜΟ ΣΖΝ ΚΤΠΡΟ 

 

5.1 ΔΗΑΓΧΓΖ 

Απηφ ην θεθάιαην πξαγκαηεχεηαη ηνλ ηνπξηζκφ ζηελ Κχπξν κε ηε βνήζεηα 

νξηζκέλσλ κεηαβιεηψλ, φπσο ην ζχλνιν ησλ αθίμεσλ θαη ην εηζφδεκα ησλ πεξηεγεηψλ, 

πξνθεηκέλνπ λα αληρλεχζεη ηε ζρέζε κεηαμχ απηψλ θαζψο θαη ηελ εμέιημή ηνπο ζε κηα 

ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή πεξίνδν. Ζ ρξνληθή πεξίνδνο πνπ κειεηάηαη είλαη απφ ην 2004 έσο 

ην 2007 θαη νη παξαηεξήζεηο πνπ έρνπλ ζπιιερζεί είλαη κεληαίεο. 

Σα ζηνηρεία ηεο έξεπλαο ζπιιέρζεθαλ απφ ηελ ηαηηζηηθή Τπεξεζία ηεο Κχπξνπ. Γηα 

ηελ επεμεξγαζία ησλ ζηνηρείσλ απηψλ ρξεζηκνπνηήζεθε ην πξφγξακκα Statgraphics θαη 

ζπγθεθξηκέλα ε έθδνζε Centurion 5.1. Πξαγκαηνπνηήζεθαλ κηα ζεηξά αλαιχζεσλ φπσο ε 

ζχγθξηζε ησλ κέζσλ δπν πιεζπζκψλ, ε one-way Anova θαη ε απιή θαη πνιιαπιή 

παιηλδξφκεζε. 

θνπφο ηνπ θεθαιαίνπ απηνχ είλαη λα εξκελεχζεη ηηο ζρέζεηο ησλ κεηαβιεηψλ, ηνλ 

ηξφπν ζχλδεζε ηνπο θαη ηελ εμέιημή ηνπο ζην ρξφλν θαη λα εμάγεη ζπκπεξάζκαηα ζρεηηθά 

κε ηηο πξνηηκήζεηο ησλ ηνπξηζηψλ φζν αθνξά ζηα κέζα κεηαθνξάο, ηελ πεξίνδν 

δηαθνπψλ, ην εηζφδεκα πνπ δηαζέηνπλ θαη λα εμεηάζεη επξχηεξα ηελ πνξεία ηνπ 

ηνπξηζκνχ ζηελ Κχπξν. 

Ζ δνκή ηεο έξεπλαο πεξηιακβάλεη ηελ πεξηγξαθή ησλ δεδνκέλσλ πνπ ζπκκεηείραλ, 

ηνλ ηξφπν πνπ απηά θαηεγνξηνπνηήζεθαλ ζην ζηαηηζηηθφ πξφγξακκα θαη ηε ζχληνκε 

εμήγεζε ησλ εηηθεηψλ, ηε ζχγθξηζε θαη αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ, φπσο απηέο 

πξνθχπηνπλ απφ ηηο δηάθνξεο αλαιχζεηο θαη θαηαιήγεη ζε νξηζκέλα ζπκπεξάζκαηα. 

Οξηζκέλα απφ ηα ζπκπεξάζκαηα είλαη ηα αλακελφκελα (Παξάξηεκα) θαη νη αλαιχζεηο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο έξρνληαη λα επαιεζεχζνπλ ηελ θεθηεκέλε γλψζε. 
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5.2 ΠΔΡΗΓΡΑΦΗΚΑ ΜΔΣΡΑ 

Ξεθηλψληαο ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ καο, ζέινπκε λα εμεηάζνπκε ηελ εμέιημε 

ζπγθεθξηκέλσλ κεηαβιεηψλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ηεζζάξσλ εηψλ πνπ κειεηνχκε. Οη 

κεηαβιεηέο απηέο είλαη νη ζπλνιηθέο αθίμεηο ηνπξηζηψλ ζηελ Κχπξν, νη ζπλνιηθέο 

αλαρσξήζεηο θαη νη αθίμεηο ζην ιηκάλη ηεο Λεκεζνχ. Γηα ηνλ παξαπάλσ ζθνπφ, 

ρξεζηκνπνηνχκε Subset analysis, επηιέγνληαο σο θχξηεο κεηαβιεηέο ηηο παξαπάλσ θαη 

δηαθξηηή κεηαβιεηή, ην year. Απφ ηνπο πίλαθεο πνπ πξνθχπηνπλ γηα ηα ηέζζεξα ρξφληα, 

πξνρσξάκε ζε ζπγθξηηηθή αλάιπζε ησλ πεξηγξαθηθψλ κέηξσλ, ηα νπνία αθνξνχλ ζηα 

κέηξα θεληξηθήο ηάζεο, ηα κέηξα δηαζπνξάο θαη ηα κέηξα ζρήκαηνο. Σα ζπκπεξάζκαηα 

ζηα νπνία θαηαιήγνπκε εκθαλίδνληαη παξαθάησ. 

Πίλαθαο 1 :  Μεληαίεο Αθίμεηο ζην Αεξνδξφκην Λάξλαθαο ηελ πεξίνδν 2004 - 2007 

Έηνο Μέζνο ξνο Σππηθή 

Απφθιηζε 

πληειεζηήο 

Μεηαβεηηφηεηαο 

2004 281763, 125455, 44,5249% 

2005 301686, 136046, 45,0951% 

2006 304707, 138966, 45,6065% 

2007 316277, 147026, 46,4864% 

χλνιν 301108, 133236, 44,2487% 

 

Πίλαθαο 2 :  Μεληαίεο Αθίμεηο ζην Ληκάλη ηεο Λεκεζνχ 

Έηνο Μέζνο 

ξνο 

Σππηθή 

Απφθιηζε 

πληειεζηήο 

Μεηαβιεηφηεηαο 

2004 18563,0 13512,9 72,7946% 

2005 21118,3 10669,6 50,5229% 

2006 25871,3 13017,2 50,3151% 

2007 27925,0 16978,2 60,7992% 

χλνιν 23369,4 13805,5 59,0749% 
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Έιεγρνο θαλνληθφηεηαο: Σα δεδνκέλα αθνινπζνχλ ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο ηελ 

θαλνληθή θαηαλνκή (ηηκέο standardized skewness θαη kurtosis -2 έσο +2), νπφηε κπνξνχκε 

λα πξνρσξήζνπκε ζε παξακεηξηθφ έιεγρν. 

 

5.3 ΜΔΣΡΑ ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΣΑΖ 

 

 Μέζνο ξνο (Average) 

Πέλαθαο 1 : Παξαηεξνχκε φηη ν κέζνο φξνο  αθίμεσλ ζηελ Κχπξν απμήζεθε ηα ηέζζεξα 

ρξφληα. Ζ κεγαιχηεξε αχμεζε ζεκεηψζεθε ην 2005 (7%), ελψ γηα ηα επφκελα έηε ήηαλ 

1%  θαη 3% αληίζηνηρα. Μηα ελδερφκελε αηηία γηα ηε κεγάιε αχμεζε πνπ παξαηεξήζεθε 

θαηά ην 2005 ήηαλ ε είζνδνο ηεο Κχπξνπ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε πνπ ίζσο αχμεζε ηε 

δεκνηηθφηεηα ηεο ρψξαο. 

Πέλαθαο  2 :  Οη απμήζεηο πνπ παξαηεξνχληαη ζην κέζν φξν ησλ αθίμεσλ ζην ιηκάλη ηεο 

Λεκεζνχ είλαη εληππσζηαθέο. Ζ δεκνηηθφηεηα ηνπ ιηκαληνχ θαίλεηαη λα απμήζεθε πάξα 

πνιχ θαηά ηα έηε 2005 – 2006 (22,5%) ελψ πςειά είλαη ηα πνζνζηά θαη γηα ηα ππφινηπα 

έηε (13,7% γηα ηα έηε 2004 – 2005 θαη 7,9% γηα ηα έηε 2006 – 2007). Δληχπσζε πξνθαιεί 

φηη ε κεγαιχηεξε αχμεζε δελ παξαηεξήζεθε θαηά ηα έηε 2004 – 2005, φπσο ζπλέβε κε 

ηηο παξαπάλσ κεηαβιεηέο. 

 

2004 
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2006 

2007 

Διάγπαμμα Πλαιζίος και Απολήξεων 

0 1 2 3 4 5 6 
(X 10000,0) 

Μηνιαίερ Αθίξειρ ζηο Λιμάνι ηηρ Λεμεζού 

Ε 

Τ 

Ο 

Σ 
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5.4 ΜΔΣΡΑ ΓΗΑΠΟΡΑ 

πσο εηπψζεθε παξαπάλσ, ηα δεδνκέλα αθνινπζνχλ ηελ θαλνληθή θαηαλνκή, νπφηε 

πξνρσξάκε ζε έιεγρν ησλ ηππηθψλ απνθιίζεσλ γηα λα ειέγμνπκε ηε κεηαβιεηφηεηα ησλ 

δεδνκέλσλ. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ππνινγίδεηαη, κε βάζε ηε ζεσξία ηεο θαλνληθήο 

θαηαλνκήο, κφλν ην εχξνο ηνπ 68% ησλ παξαηεξήζεσλ, αθνχ θάπνην κεγαιχηεξν εχξνο 

μεθεχγεη ππνινγηζηηθά θαη δελ έρεη λφεκα. 

 Σππηθή Απφθιηζε (Standard deviation) 

Πέλαθαο 1 : Ζ κεγαιχηεξε απφθιηζε απφ ην κέζν φξν ησλ ζπλνιηθψλ αθίμεσλ  ζηελ 

Κχπξν παξαηεξείηαη ην 2007 (147026) θαη ε κηθξφηεξε ην 2004 (125455). πγθεθξηκέλα, 

γηα ην 2007 ην 68% ησλ ζπλνιηθψλ αθίμεσλ βξίζθεηαη κεηαμχ 22225 θαη 610329 αθίμεηο 

ελψ γηα ην 2004 κεηαμχ 30853 θαη 532673. 

Πέλαθαο 2 : Οη αθίμεηο ζην ιηκάλη ηεο Λεκεζνχ παξνπζηάδνπλ ηε κεγαιχηεξε 

κεηαβιεηφηεηα γηα ην έηνο 2007 (16978) θαη ηε κηθξφηεξε γηα ην έηνο 2005 (10669). Ο 

ππνινγηζκφο ηνπ εχξνπο ηνπ 68% ησλ παξαηεξήζεσλ δε ζεσξείηαη ζθφπηκν λα γίλεη, 

φπσο παξαπάλσ, γηαηί μεθεχγεη ππνινγηζηηθά ζην ρακειφηεξν άθξν ηνπ εχξνπο. Δπίζεο, 

δελ κπνξεί λα γίλεη ζχγθξηζε κεηαμχ ηεο ηππηθήο απφθιηζεο απηήο ηεο κεηαβιεηήο θαη 

ησλ παξαπάλσ αθνχ ηα κεγέζε απεπζχλνληαη ζε δηαθνξεηηθνχο πιεζπζκνχο θαη δελ είλαη 

ζπγθξίζηκα. 

 

5.5 ΜΔΣΡΑ ΥΖΜΑΣΟ 

 

Μεληαίεο Αθίμεηο Αεξνδξνκίνπ Λάξλαθαο 

 

 

 

 

 

 

 

 

2004 
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Διάγπαμμα Πλαιζίος και Απολήξεων 

0 1 2 3 4 5 6 
(X 100000,) Μηνιαίερ Αθίξειρ 

Ε 

Τ 

Ο 

Σ 
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πλνιηθΫο Αθέμεηο : ην δηάγξακκα πιαηζίνπ θαη απνιήμεσλ, παξαηεξνχκε ηελ αχμεζε 

(εκθαλίδεηαη κε + ) θαζψο θαη ηε κεηαβιεηφηεηα ησλ ζπλνιηθψλ αθίμεσλ αεξνδξνκίνπ 

ζηελ Κχπξν, πνπ αλαθέξζεθε παξαπάλσ, θαηά ηα έηε 2004 – 2007. Γελ παξαηεξείηαη 

θάπνηα αθξαία (outlier) ηηκή. 

Αθέμεηο ζην ΛηκΪλη ηεο Λεκεζνχ : ην δηάγξακκα πιαηζίνπ θαη απνιήμεσλ, 

παξαηεξνχκε ηελ αχμεζε (εκθαλίδεηαη κε + ) θαζψο θαη ηε κεηαβιεηφηεηα ησλ 

ζπλνιηθψλ αθίμεσλ ιηκαληνχ Λεκεζνχ, πνπ αλαθέξζεθε παξαπάλσ, θαηά ηα έηε 2004 – 

2007 Δληχπσζε πξνθαιεί ε ηδηαίηεξε αχμεζε ηεο κεηαβιεηφηεηαο ησλ ηηκψλ ηνπ έηνπο 

2007. Γελ παξαηεξείηαη θάπνηα αθξαία (outlier) ηηκή. 

 

5.6 ΑΝΑΛΤΖ 2 ΠΛΖΘΤΜΧΝ 

Θέινληαο λα δηαπηζηψζνπκε αλ ππάξρεη δηαθνξνπνίεζε κεηαμχ ησλ αθίμεσλ ζην 

κεγαιχηεξν αεξνδξφκην ηεο Κχπξνπ πνπ βξίζθεηαη ζηε Λάξλαθα γηα ηα έηε 2004 θαη 

2007, πξνβαίλνπκε ζε ζχγθξηζε δχν πιεζπζκψλ, εθαξκφδνληαο «Two Sample 

Comparison». Ο έλαο πιεζπζκφο είλαη νη αεξνπνξηθέο αθίμεηο ζηε Λάξλαθα γηα ην 2004 

θαη ν δεχηεξνο νη αληίζηνηρεο γηα ην 2007. 

Γηα λα ηνπο ζπγθξίλνπκε πξέπεη λα ειέγμνπκε αλ νη κέζνη ηνπο είλαη ίζνη ή φρη. 

Πξνθεηκέλνπ λα θάλνπκε αλάιπζε κέζσλ, πξέπεη λα ηζρχνπλ νη παξαθάησ πξνυπνζέζεηο: 

 Οη πιεζπζκνί λα αθνινπζνχλ ηελ θαλνληθή θαηαλνκή 

 Οη ηππηθέο απνθιίζεηο ησλ πιεζπζκψλ λα είλαη ίζεο 

 Οη δπν πιεζπζκνί λα πξνέξρνληαη απφ ηελ ίδηα θαηαλνκή. 

ηελ πεξίπησζε πνπ δελ ηζρχνπλ, ζπγθξίλνπκε ηηο δηακέζνπο ηνπο. 

1
ε
 Πξνυπφζεζε: Οη πιεζπζκνέ αθνινπζνχλ ηελ θαλνληθά θαηαλνκά 

 Δπιλογή (Αθίξειρ Αεποδπομίος Λάπνακαρ, Έηορ=2007) 

Μήλεο 12 

Μέζνο 216079,0 

Σππηθή Απφθιηζε 99236,9 

πληειεζηήο Μεηαβιεηφηεηαο 45,9263% 

Διάρηζην 94438,0 

Μέγηζην 368939, 

Δχξνο 274501, 

Σππνπνηεκέλε Λνμφηεηα 0,298135 

Σππνπνηεκέλε Κχξησζε -1,04026 
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Γηα λα ηεξείηαη ε θαλνληθφηεηα πξέπεη νη ηηκέο ηεο ηππνπνηεκέλεο αζπκκεηξίαο θαη 

ηεο ηππνπνηεκέλεο θχξησζεο λα είλαη κεηαμχ ησλ ηηκψλ -2 θαη 2, φπσο θαη ζηελ 

παξαπάλσ πεξίπησζε. Δπνκέλσο, νη ζπγθεθξηκέλνη πιεζπζκνί αθνινπζνχλ ηελ θαλνληθή 

θαηαλνκή,  δηφηη SS1 = 0,169, SK1 =  -1,07, SS2 =  0,29, SK2 = -1,04 θαη άξα ηζρχεη ε 

πξψηε πξνυπφζεζε. 

2
ε
 Πξνυπφζεζε: Ηζφηεηα ηππηθψλ απνθιέζεσλ 

Γηα λα ηζρχεη απηή ε πξνυπφζεζε, πξέπεη λα πεξηέρεηαη ζην δηάζηεκα εκπηζηνζχλεο 

ηνπ ιφγνπ ησλ δηαθπκάλζεσλ ησλ δχν πιεζπζκψλ ε ηηκή «1» θαη λα κελ απνξξίπηεηαη ε 

κεδεληθή ππφζεζε φηη νη ηππηθέο απνθιίζεηο ηνπο είλαη ίζεο, ζηνλ έιεγρν ππνζέζεσλ. 

πσο παξαηεξνχκε απφ ηηο παξαπάλσ αλαιχζεηο, πεξηέρεηαη ε ηηκή «1» ζην 

δηάζηεκα εκπηζηνζχλεο ηνπ ιφγνπ ησλ δηαθπκάλζεσλ ησλ παξαπάλσ πιεζπζκψλ, ην 

νπνίν είλαη [0,21882; 2,64041]. Δπηπιένλ, ζηνλ έιεγρν ππνζέζεσλ  πνπ έγηλε 

δηαπηζηψζεθε φηη ηζρχεη ε 2
ε 

πξνυπφζεζε γηα ζχγθξηζε ησλ κέζσλ, δειαδή φηη νη ηππηθέο 

απνθιίζεηο ησλ πιεζπζκψλ είλαη ίζεο (p-value = 0,65 > 0,10).   

3
ε
 Πξνυπφζεζε: Πξνεξρφκελνη απφ ηελ έδηα θαηαλνκά 

Με έιεγρν Kolmogorov-Smirnov δηαπηζηψζεθε φηη ηζρχεη ε 3
ε
 πξνυπφζεζε πνπ ιέεη 

φηη νη 2 (δχν) πιεζπζκνί δελ έρνπλ κεγάιε δηαθνξά κεηαμχ ηνπο, δειαδή φηη νη ηππηθέο 

απνθιίζεηο ησλ πιεζπζκψλ είλαη ίζεο (p-value = 0,84 > 0,10). 

Γεδνκέλνπ φηη ηζρχνπλ νη πξνυπνζέζεηο 1, 2, 3,  πξνρσξνχκε ζε έιεγρν ππνζέζεσλ 

γηα ηελ δηαθνξά ησλ κέζσλ αθίμεσλ ησλ εηψλ 2004 θαη 2007. Ζ ππφζεζε, φηη απηέο 

δηαθέξνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά, απνξξίπηεηαη θαη κπνξνχκε λα πνχκε φηη δελ ππάξρεη 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξνπνίεζε ζηηο αθίμεηο ηνπ Αεξνδξνκίνπ Λάξλαθαο ζηα έηε 

2004 θαη 2007. 

 

Διάγπαμμα πλαιζίος και Απολήξεων 

0 1 2 3 4 
(X 100000,) 

Αεποδπόμιο 

Λάπνακαρ 

έηορ 2004 

Αεποδπόμιο 

Λάπνακαρ 

έηορ 2007 
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5.7 ΑΝΑΛΤΖ ONE-WAY ANOVA 

πλνιηθΫο Αθέμεηο αλΪ Έηνο 

ηελ πξνζπάζεηα καο λα βξνχκε νκνηνγελείο νκάδεο ζε πάλσ απφ δχν πιεζπζκνχο, 

ρξεζηκνπνηνχκε ηελ ηερληθή One – Way ANOVA. Ζ παξαπάλσ ηερληθή απνηειεί 

γελίθεπζε ηνπ ηεο αλάιπζεο 2 πιεζπζκψλ ζε πεξηπηψζεηο φπνπ δηαρεηξηδφκαζηε πάλσ 

απφ δχν πιεζπζκνχο. 

ηελ παξνχζα ελφηεηα εθαξκφδνπκε ηελ One – Way ANOVA ρξεζηκνπνηψληαο σο 

εμαξηεκέλε κεηαβιεηή ζπλνιηθέο αθίμεηο θαη σο παξάγνληα ηα έηε. Με απηφλ ηνλ ηξφπν 

ζπγθξίλνπκε ηνλ κέζν φξν ησλ ζπλνιηθψλ αθίμεσλ ζην λεζί ηεο Κχπξνπ γηα ηα έηε 2004 

σο 2007. πγθεθξηκέλα, νη ππνζέζεηο πνπ ειέγρνληαη είλαη ε Ζ0: ζπλνιηθέο αθίμεηο1(κ) = 

ζπλνιηθέο αθίμεηο 2(κ) = ζπλνιηθέο αθίμεηο 3(κ) = ζπλνιηθέο αθίμεηο 4(κ)  (φπνπ 1 = 2004, 2 = 

2005, 3 = 2006, 4 = 2007) έλαληη ηεο ελαιιαθηηθήο Ζ1: ηνπιάρηζηνλ έλαο απφ ηνπο κέζνπο 

είλαη δηαθνξεηηθφο απφ ηνπο ππνινίπνπο. Ζ ηερληθή ηεο ANOVA βαζίδεηαη ζηελ ηζρχ 

ηξηψλ πξνυπνζέζεσλ: 

 Οη παξαηεξήζεηο ησλ δεηγκάησλ αθνινπζνχλ ηελ θαλνληθή θαηαλνκή 

 Οη παξαηεξήζεηο πξνέξρνληαη απφ δείγκαηα πνπ έρνπλ επηιερζεί ηπραία απφ ηνλ 

πιεζπζκφ 

 Οη δηαθπκάλζεηο ησλ πιεζπζκψλ είλαη ίζεο κεηαμχ ηνπο. 

Μεηά απφ έιεγρν γηα ηελ ηζρχ ησλ παξαπάλσ πξνυπνζέζεσλ, ν νπνίνο παξαηίζεηαη ζην 

Παξάξηεκα 1, ζπκπεξάλακε φηη απηέο ηζρχνπλ θαη πξνρσξνχκε ζηελ εθαξκνγή ηεο 

αλάιπζεο ANOVA. 

ΑλΪιπζε One-Way ANOVA 

Πέλαθαο ANOVA γηα ηηο ζπλνιηθΫο Αθέμεηο αλΪ Έηνο 

Πεγή Άζξνηζκα 

ηεηξαγψλσλ 

Βαζκνί 

ειεπζεξία

ο 

Μέζν Σεηξάγσλν F-Ratio P-Value 

Μεηαμχ νκάδσλ 7,41129E9 3 2,47043E9 0,13 0,9409 

Δληφο νκάδσλ 8,2693E11 44 1,87939E10   

πλνιηθά 8,34342E11 47    

 

Ζ ηερληθή ANOVA δείρλεη ηηο δηαζπνξέο ηφζν κεηαμχ φζν θαη εληφο ησλ γθξνππ πνπ 

κειεηάκε. Σν F-ratio είλαη ε κεηαμχ ησλ γθξνππ εθηίκεζε πξνο ηελ εληφο ησλ γθξνππ 

εθηίκεζε θαη ηζνχηαη κε 0,131449. Σν P-value ηνπ F-test ηζνχηαη κε 0,9409 ην νπνίν είλαη 

κεγαιχηεξν απφ ην alpha, πνπ κε ηε ζεηξά ηνπ είλαη ίζν κε 0,05. Απηφ ζεκαίλεη φηη δελ 
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ππάξρεη κία ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ ησλ κέζσλ ζπλνιηθψλ αθίμεσλ απφ ην 

έλα έηνο ζην επφκελν ζε επίπεδν ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο 5%.  

Παξαθάησ παξνπζηάδεηαη ην δηάγξακκα πιαηζίνπ – απνιήμεσλ γηα ηηο ζπλνιηθέο 

αθίμεηο ζην λεζί ηεο Κχπξνπ. 

Απφ ην δηάγξακκα πιαηζίνπ – απνιήμεσλ ηεθκαίξεηαη γηα κία αθφκε θνξά φηη νη 

κέζεο ζπλνιηθέο αθίμεηο δελ δηαθέξνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά κεηαμχ ηνπο γηα ηα έηε απφ 

ην 2004 σο ην 2007. Χζηφζν, παξαηεξείηαη κία κεηαηφπηζε ησλ κέζσλ αθίμεσλ πξνο ηα 

δεμηά θαζψο πεξλνχλ ηα ρξφληα. Απηφ ζεκαίλεη πσο δηαθαίλεηαη κία ηάζε αχμεζεο ζηνλ 

ζπλνιηθφ αξηζκφ ησλ αηφκσλ πνπ επηζθέπηνληαη ηελ Κχπξν (έζησ θαη αλ απηή είλαη 

ζρεηηθά κηθξή). Δπηπιένλ, απφ ην ίδην δηάγξακκα ζπλάγνπκε ην ζπκπέξαζκα φηη δελ 

ππάξρνπλ αθξαίεο ηηκέο ζην δείγκα ππφ εμέηαζε. 

ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδεηαη κία δηαρξνληθή ζχγθξηζε ησλ ζπλνιηθψλ αθίμεσλ γηα ηα 

έηε 2004 σο 2007 κε ηνλ κέζν φξν ησλ αθίμεσλ (ππνινγηζκέλν γηα ηα ίδηα έηε). 

2004 

2005 

2006 

2007 

Διάγπαμμα πλαιζίος και Απολήξεων 

 

0 1 2 3 4 5 6 

(X 100.000) Σςνολικέρ Αθίξειρ 

Ε 

Τ 

Ο 

Σ 



   

119 

 

 

Απφ ην παξαπάλσ γξάθεκα εμάγεηαη ην ζπκπέξαζκα φηη θαλέλα επίπεδν δελ 

πξνεμέρεη απφ ηα φξηα εκπηζηνζχλεο ζε επίπεδν ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο 5% θαη φηη 

φια βξίζθνληαη θνληά ζηε κέζε ηηκή – είηε πάλσ είηε θάησ. πγθεθξηκέλα, ηα έηε 2005 

θαη 2006 ε Κχπξνο θηλήζεθε θνληά ζηα επίπεδα ηνπ κέζνπ φξνπ ησλ αθίμεσλ γηα ηα έηε 

2004 σο 2007, πνπ ηζνχηαη κε 300.000 επηζθέπηεο πεξίπνπ. Αληίζεηα, ην 2004 ε Κχπξνο 

«βίσζε» κία αξλεηηθή απφθιηζε απφ ηηο κέζεο αθίμεηο ηεο ηάμεο ησλ 20.000 επηζθεπηψλ 

ηελ νπνία σζηφζν αληηζηάζκηζε ην 2007 θαζψο παξνπζίαζε ζεηηθή απφθιηζε απφ ηνλ 

κέζν θαηά 20.000 επηζθέπηεο. 

ηε ζπλέρεηα ζα κειεηήζνπκε ηελ κεηαβιεηή Έζνδα νξίδνληαο σο παξάγνληα ηα έηε. 

 

Έζνδα αλΪ Έηνο 

Ζ αθφινπζε δηαδηθαζία ζπγθξίλεη ηνλ κέζν φξν ησλ εζφδσλ ηεο Κχπξνπ πνπ 

πξνέξρνληαη απφ ηνλ ηνπξηζκφ γηα ηα δηαδνρηθά έηε 2004 σο 2007. πσο αλαθέξζεθε 

ζηελ πξνεγνχκελε ελφηεηα γηα λα δηελεξγεζεί ε One – Way ANOVA ζα πξέπεη λα 

πιεξνχληαη ηξεηο πξνυπνζέζεηο. Απηέο ηεο θαλνληθφηεηαο, ηεο ηπραηφηεηαο θαη ησλ ίζσλ 

δηαζπνξψλ. ην Παξάξηεκα 2 δηεξεπλνχκαη θαηά πφζν ηζρχνπλ απηέο νη πξνυπνζέζεηο, 

θαηαιήγνληαο ζην ζπκπέξαζκα φηη θαη νη ηξεηο ηζρχνπλ. Δπνκέλσο, πξνρσξνχκε ζηελ 

εθαξκνγή ηεο ΑNOVA. 

 

ΑλΪιπζε One-Way ANOVA 

Πέλαθαο ANOVA γηα Έζνδα αλΪ Έηνο 

Πεγή Άζξνηζκα 

ηεηξαγψλσλ 

Βαζκνί 

ειεπζεξίαο 

Μέζν 

Σεηξάγσλν 

F-Ratio P-Value 

Μεηαμχ νκάδσλ 5,10172E14 3 1,70057E14 0,06 0,9807 

UDL=388983,50 

CL=301108,33 

LDL=213233,17 

2004 2005 2006 2007 

Σσεδιάγπαμμα διασπονικήρ ζύγκπιζηρ 
μέζων και ζςνολικών αθίξεων 
 

21 

24 

27 

30 

33 

36 

39 (X 10.000) 

Μέζερ 

Αθίξειρ 

Έηορ 
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Δληφο νκάδσλ 1,25504E17 44 2,85237E15   

πλνιηθά 1,26015E17 47    

 

Ζ ηερληθή ANOVA δείρλεη ηηο δηαζπνξέο ηφζν κεηαμχ φζν θαη εληφο ησλ γθξνππ πνπ 

κειεηάκε. 

Σν F-ratio είλαη ε κεηαμχ ησλ γθξνππ εθηίκεζε πξνο ηελ εληφο ησλ γθξνππ εθηίκεζε θαη 

ηζνχηαη κε 0,06. Σν P- value ηνπ F-test ηζνχηαη κε 0,9807 ην νπνίν είλαη κεγαιχηεξν απφ 

ην alpha, πνπ κε ηε ζεηξά ηνπ είλαη ίζν κε 0,05. Απηφ ζεκαίλεη φηη δελ ππάξρεη κία 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ ησλ κέζσλ ζπλνιηθψλ εζφδσλ απφ ην έλα έηνο ζην 

επφκελν ζε επίπεδν ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο 5%. 

Πέλαθαο κΫζσλ εζφδσλ αλΪ Ϋηνο κε 95% LSD δηαζηάκαηα 

   Σππηθφ ζθάικα   

Έηνο Μήλεο Μέζνο πγθεληξσηηθφ Καηψηεξα φξηα Αλψηεξα φξηα 

1 12 8,18667E7 1,54175E7 5,98955E7 1,03838E8 

2 12 8,38083E7 1,54175E7 6,18372E7 1,05779E8 

3 12 8,5625E7 1,54175E7 6,36539E7 1,07596E8 

4 12 9,06417E7 1,54175E7 6,86705E7 1,12613E8 

χλνιν 48 8,54854E7    

 

Ο πίλαθαο απηφο δείρλεη ηα κέζα ζπλνιηθά έζνδα ηνπ ηνπξηζκνχ γηα ηελ Κχπξν γηα 

ηα έηε 2004, 2005, 2006 θαη 2007. Δπηπιένλ, παξνπζηάδεη ηα ηππηθά ζθάικαηα γηα θάζε 

ρξφλν, ηα νπνία απνηεινχλ έλα κέηξν γηα ηελ εθηίκεζε ηεο κεηαβιεηφηεηαο ηνπ 

δείγκαηνο. Σέινο, παξνπζηάδεη δηαζηήκαηα κε αλψηεξα θαη θαηψηεξα φξηα γηα ηνπο 

κέζνπο ρξεζηκνπνηψληαο ηελ κέζνδν ηνπ Fisher «Least significant difference (LSD)». 

Παξαθάησ παξνπζηάδεηαη έλα γξάθεκα πνπ εμεηάδεη ηελ ζρέζε κεηαμχ ησλ κέζσλ  

εζφδσλ γηα ηα έηε 2004 σο 2007. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γπαθική απεικόνιζη μεθόδος ANOVA για ηα έζοδα 

-8 -5 -2 1 4 7 10 

(X 1,E7) 

Καηάλοιπα 

Έηορ P = 0,9807 1 2 3 4 
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Απφ ην παξαπάλσ γξάθεκα ζπκπεξαίλνπκε φηη ε δηαθνξά ζηνπο κέζνπο φξνπο ησλ 

εζφδσλ  γηα ηα ηέζζεξα δηαθνξεηηθά επίπεδα πνπ έρνπκε νξίζεη αλάινγα κε ηελ ρξνληά 

δελ είλαη εκθαλήο. Πην ζπγθεθξηκέλα, κφλν γηα ην έηνο 2007 παξαηεξνχκε κία ζρεηηθή 

δηαθνξνπνίεζε ησλ κέζσλ εζφδσλ ζε ζρέζε κε ηα έηε 2004, 2005 θαη 2006. Χζηφζν θαη 

ε ελ ιφγσ δηαθνξνπνίεζε δελ είλαη πνιχ κεγάιε. Αληίζεηα, γηα ηα ηξία πξψηα έηε πνπ 

κειεηψληαη ζηελ παξνχζα εξγαζία νη δηαθνξέο πνπ παξαηεξνχληαη είλαη ειάρηζηεο. 

Σν αθφινπζν δηάγξακκα είλαη δηαθσηηζηηθφ φζν αθνξά ζηελ δηαρξνληθή ζχγθξηζε 

ησλ ζπλνιηθψλ κέζσλ εζφδσλ γηα ηα έηε 2004 σο 2007 κε ηνλ κέζν φξν ησλ εζφδσλ 

(ππνινγηζκέλν γηα ηα ίδηα έηε).  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Απφ ην παξαπάλσ γξάθεκα εμάγεηαη ην ζπκπέξαζκα φηη θαλέλα επίπεδν δελ 

πξνεμέρεη απφ ηα φξηα εκπηζηνζχλεο ζε επίπεδν ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο 5% θαη φηη 

φια βξίζθνληαη θνληά ζηε κέζε ηηκή –είηε πάλσ είηε θάησ. πγθεθξηκέλα, ην έηνο 2006 ε 

Κχπξνο θηλήζεθε πάλσ ζηα επίπεδα ηνπ κέζνπ φξνπ ησλ εζφδσλ πνπ απνιακβάλεη απφ 

ηνλ ηνπξηζκφ. Γηα ηα έηε 2004 θαη 2005 ε Κχπξνο ζεκείσζε κία θάκςε ζηα ζπγθεθξηκέλα 

έζνδα πνπ εμεγείηαη γηα ην 2004 απφ ηελ κείσζε ησλ επηζθεπηψλ ηεο θαηά 20.000 

πεξίπνπ ελψ γηα ην 2005 αθνχ δελ ππήξμε κείσζε ησλ επηζθεπηψλ ηεο αιιά απηνί 

θηλήζεθαλ θνληά ζηνλ κέζν φξν, ίζσο ε κείσζε ησλ εζφδσλ λα νθείιεηαη ζην φηη νη 

ηνπξίζηεο εθείλε ηελ ρξνληά μφδεςαλ ιηγφηεξα απφ άιιεο ρξνληέο. Σέινο, ην 2007 ε 

Κχπξνο αχμεζε ηα έζνδα ηεο απφ ηνλ ηνπξηζκφ πάλσ απφ ηνλ κέζν φξν, γεγνλφο πνπ 

νθείιεηαη ζηελ αχμεζε ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ησλ αηφκσλ πνπ ηελ επηζθέθζεθαλ εθείλε 

ηελ ρξνληά. 

1 2 3 4 
Έηορ 

Γπαθική ανάλςζη μέζων εζόδων 
Με 95%  όπια απόθαζηρ 

51 

71 

91 

111 

131 

(X 1,E6) 

Μέζη Τιμή 

UDL=119719703,41 

CL=85485416,67 

LDL=51251129,92 



   

122 

 

Έιεγρνη πνιιαπινχ εχξνπο γηα ηα Ϋζνδα αλΪ Ϋηνο 

Μέζνδνο: 95,0% LSD 

Ο δίπια πίλαθαο εθαξκφδεη κηα 

δηαδηθαζία πνιιαπιήο ζχγθξηζεο γηα 

λα θαζνξίζεη ην πνηνη ηειηθά απφ 

ηνπο κέζνπο δηαθέξνπλ ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθά απφ ηνπο ππνινίπνπο.   

 

 

ε απηφλ ηνλ πίλαθα παξνπζηάδνληαη νη 

εθηηκψκελεο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ κέζσλ φισλ ησλ 

δεπγαξηψλ. πκπεξαίλεηαη φηη δελ ππάξρεη κία 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ ησλ κέζσλ 

εζφδσλ γηα θάζε δεχγνο εηψλ κεηαμχ 2004 θαη 2007 

ζε επίπεδν ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο 5% 

(ζπκπέξαζκα ζην νπνίν θαηαιήμακε θαη απφ ηελ 

κειέηε ηνπ πξνεγνχκελνπ πίλαθα). Παξαηεξνχκε 

ινηπφλ, φηη ηα κέζα ζπλνιηθά έζνδα απφ ην 2004 σο 

ην 2007 παξνπζηάδνπλ κία νκνηνγέλεηα, δειαδή δελ 

είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά δηαθνξεηηθά. Χζηφζν, 

κε ηελ ζπγθεθξηκέλε κέζνδν, ππάξρεη θίλδπλνο 5% 

λα ζεσξήζνπκε φηη έλα ή πεξηζζφηεξα δεπγάξηα 

δηαθέξνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά φηαλ ε πξαγκαηηθή ηνπο δηαθνξά είλαη 0. 

Σα παξαπάλσ απνηειέζκαηα επηθπξψλνληαη θαη απφ ηα γξαθήκαηα πνπ αθνινπζνχλ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Έηνο Μήλε

ο 

Μέζνο Οκνηνγελείο Οκάδεο 

1 12 8,18667E7 X 

2 12 8,38083E7 X 

3 12 8,5625E7 X 

4 12 9,06417E7 X 

χγθξηζε Γηαθνξά +/- ξηα 

1 - 2 -1,94167E6 4,39423E7 

1 - 3 -3,75833E6 4,39423E7 

1 - 4 -8,775E6 4,39423E7 

2 - 3 -1,81667E6 4,39423E7 

2 - 4 -6,83333E6 4,39423E7 

3 - 4 -5,01667E6 4,39423E7 

1 2 3 4 

Μέζερ Τιμέρ και 95,0% LSD Διαζηήμαηα 

Έηορ 

59 

69 

79 

89 

99 

109 

119 
(X 1,E6) 

Έζοδα 
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Απφ ην παξαπάλσ δηάγξακκα παξαηεξνχκε φπσο θαη πξνεγνπκέλσο φηη ν κέζνο φξνο 

ησλ εζφδσλ πνπ απνθέξεη ν ηνπξηζκφο ζηελ Κχπξν δελ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά 

δηαθνξεηηθφο απφ ρξνληά ζε ρξνληά θαζψο ηα δηαζηήκαηα εκπηζηνζχλεο επηθαιχπηνληαη 

κεηαμχ ηνπο. 

 

Απφ ην δηάγξακκα πιαηζίνπ – απνιήμεσλ ηεθκαίξεηαη γηα κία αθφκε θνξά φηη ηα 

κέζα ζπλνιηθά έζνδα δελ δηαθέξνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά κεηαμχ ηνπο γηα ηα έηε απφ ην 

2004 σο ην 2007. Χζηφζν, παξαηεξείηαη κία κεηαηφπηζε ησλ κέζσλ εζφδσλ πξνο ηα δεμηά 

θαζψο πεξλνχλ ηα ρξφληα. Απηφ ζεκαίλεη πσο δηαθαίλεηαη κία ηάζε αχμεζεο ησλ εζφδσλ 

πνπ απνθέξεη ν ηνπξηζκφο γηα ηελ Κχπξν (έζησ θαη αλ απηή είλαη ζρεηηθά κηθξή). 

Δπηπιένλ, απφ ην ίδην δηάγξακκα ζπλάγνπκε ην ζπκπέξαζκα φηη δελ ππάξρνπλ αθξαίεο 

ηηκέο ζην δείγκα ππφ εμέηαζε. 

 

Πξηλ πξνρσξήζνπκε ζηελ απιή θαη πνιιαπιή παιηλδξφκεζε ειέγμακε ηηο 

ζπζρεηίζεηο κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ απφ ην Correlation Matrix πνπ απνηέιεζε ηνλ αξρηθφ 

νδεγφ γηα ηελ επηινγή ησλ κεηαβιεηψλ πνπ εηζήρζεζαλ ζηηο πξναλαθεξζείζεο αλαιχζεηο. 

Γελ επηιέρηεθαλ απαξαίηεηα νη αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο κε ηηο κεγαιχηεξεο ζπζρεηίζεηο 

κε ηελ εμαξηεκέλε κεηαβιεηή θαζψο ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο ζπζρεηίδνληαλ έληνλα 

κεηαμχ ηνπο (πξφβιεκα πνιπζπγγξακηθφηεηαο). 

 

 

1 

2 

3 

4 

Διάγπαμμα Πλαιζίος και Απολήξεων 

 

0 3 6 9 12 15 18 

(X 1,E7) Έζοδα 

Έηορ 
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5.8 ΑΠΛΖ ΠΑΛΗΝΓΡΟΜΖΖ 

 

ηελ παξνχζα θάζε ζέινπκε λα δηαπηζηψζνπκε θαηά πφζν ηα ζπλνιηθά έζνδα απφ 

ηνπξηζκφ φπνπ είλαη ε αλεμάξηεηε κεηαβιεηή, εξκελεχνπλ ηηο ζπλνιηθέο αθίμεηο ζηελ 

Κχπξν, φπνπ είλαη ε εμαξηεκέλε κεηαβιεηή, εθαξκφδνληαο «Αλάιπζε Απιήο 

Παιηλδξφκεζεο». Γηα λα κπνξέζνπκε λα εξκελεχζνπκε ηελ εμαξηεκέλε κεηαβιεηή απφ 

ηελ αλεμάξηεηε ζα πξέπεη λα ηζρχνπλ ηξεηο βαζηθέο πξνυπνζέζεηο: 

 Tν b λα είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ  

 H ζρέζε κεηαμχ ησλ δχν κεηαβιεηψλ λα είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 

 Nα κελ ππάξρεη απηνζπζρέηηζε θαηαινίπσλ 

ε πεξίπησζε πνπ δελ ηζρχνπλ ηα παξαπάλσ δελ κπνξψ λα πξνρσξήζσ ζε πεξαηηέξσ 

αλάιπζε. Πξέπεη νη κεηαβιεηέο πνπ επηιέμακε λα ζπζρεηίδνληαη, πξνθεηκέλνπ λα ππάξρεη 

ηζρπξή έλδεημε φηη κέζσ ηεο απιήο παιηλδξφκεζεο ζα εληνπίζνπκε ηε ζρέζε πνπ ηηο 

εξκελεχεη θαη ην b πνπ θέξεη ην πξφζεκν ηνπ ζπληειεζηή ζπζρέηηζεο, ζα πξέπεη λα είλαη 

δηάθνξν ηνπ κεδελφο.   

ε έιεγρν ππνζέζεσλ πνπ έγηλε, απνδείρζεθε φηη ηα ζπλνιηθά έζνδα απφ ηνλ ηνπξηζκφ 

είλαη απαξαίηεηα γηα λα εξκελεχζνπλ ηελ κεηαβιεηφηεηα ησλ ζπλνιηθψλ αθίμεσλ απφ ην 

Αεξνδξφκην Λάξλαθαο (Έιεγρνο γηα ην b, p-value <0.001). 

 

Δπηινγά ηνπ θαηΪιιεινπ κνληΫινπ 

 

Ζ επηινγή ηνπ θαηάιιεινπ κνληέινπ ηα απιήο παιηλδξφκεζεο εμαξηάηαη απφ ην 

βαζκφ εξκελείαο πνπ ζα ρξεηαζηεί λα ζπζηαζηεί πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίζνπκε φηη δελ 

ζα ππάξρεη απηνζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ θαηαινίπσλ. Γηα ηελ πηνζέηεζε ηνπ θαηάιιεινπ 

κνληέινπ, επηιέρηεθαλ ηα δηαθνξεηηθά κνληέια, ηα νπνία παξνπζηάδνληαη ζην δηάγξακκα 

ηνπ Παξαξηήκαηνο 3 θαη  θξίζεθε σο ην πην θαηάιιειν ην Squared-Y.  Σα πξνεγνχκελα 

κνληέια αλ θαη εξκελεχνπλ ζε κεγαιχηεξν βαζκφ ηε ζρέζε κεηαμχ ησλ δχν κεηαβιεηψλ,  

θξίζεθαλ αθαηάιιεια θαζψο αληηκεησπίδνπλ ηελ «αζζέλεηα» ησλ θαηαινίπσλ θαη 

επνκέλσο δελ εμαζθαιίδνπλ ηελ θαλνληθφηεηα ηνπο.  
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Ζ εμίζσζε πνπ πξνθχπηεη απφ ην κνληέιν ην νπνίν επηιέμακε γηα ηελ εξκελεία ηεο 

ζρέζεο ησλ δχν κεηαβιεηψλ είλαη: 

πλνιηθΫο αθέμεηο = sqrt (-2,54082E10 + 1561,16*Δηζφδεκα) 

Βάζεη ηνπ κνληέινπ επηινγήο παξαηεξνχκε φηη ε αλεμάξηεηε κεηαβιεηή έζνδα 

εξκελεχεη θαηά 95,95% ηε κεηαβιεηφηεηα ησλ ζπλνιηθψλ αθίμεσλ. Παξά ηελ χπαξμε 

κνληέισλ κε κεγαιχηεξν βαζκφ  εξκελείαο (π.ρ: R-Squared = 98,54%), αλαγθαδφκαζηε 

λα ζπζηάζνπκε 2,58996% ηθαλφηεηαο εξκελείαο πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπίζνπκε ην 

πξφβιεκα ηεο απηνζπζρέηηζεο ησλ θαηαινίπσλ.  Δπίζεο, παξαηεξνχκε φηη νη δχν 

κεηαβιεηέο έρνπλ κηα ηζρπξή ζπζρέηηζε κεηαμχ ηνπο ε νπνία επηβεβαηψλεηαη απφ ηνλ 

ζπληειεζηή ζπζρέηηζεο πνπ είλαη ίζνο κε 0,9795. Σν ηππηθφ ζθάικα ηεο εθηίκεζεο 

(standard error of estimate) έρεη ηηκή 1,67943E10 θαη κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ 

θαηαζθεπή νξίσλ πξφβιεςεο. 

 

Ο παξαθάησ πίλαθαο αλαπαξηζηά γξαθηθά ηε ζρέζε ησλ δπν κεηαβιεηψλ, φπσο απηή 

πεξηγξάθεηαη απφ ηελ παξαπάλσ εμίζσζε. Πεξηιακβάλεη ηφζν ηα φξηα εκπηζηνζχλεο πνπ 

έρνπκε ζέζεη (alpha=0,05), ηα νπνία αλαπαξίζηαληαη κε ηηο θφθθηλεο γξακκέο φζν θαη ηα 

φξηα πξφβιεςεο πνπ αλαπαξίζηαληαη κε ηηο καχξεο γξακκέο. Παξαηεξνχκε φηη δχν 

θαηάινηπα (γξακκή:31 & γξακκή:9) είλαη πάλσ απφ 2 ηππηθέο απνθιίζεηο, γεγνλφο πνπ 

καο πξντδεάδεη φηη κπνξεί λα απνηεινχλ έθηξνπεο ηηκέο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δπηπιένλ, ζηελ πξνζπάζεηα εληνπηζκνχ ηπρφλ έθηξνπσλ ηηκψλ, ππνινγίζακε φηη έλα 

κέζν ζηνηρείν δεδνκέλσλ ζα έρεη βαζκφ επηξξνήο ίζν κε 0,0416667 θαη παξάιιεια  

βξήθακε φηη θαλέλα ζηνηρείν δελ ππεξβαίλεη ην ηξηπιάζην ηνπ παξαπάλσ βαζκνχ 

επηξξνήο. Δπνκέλσο ζπκπεξαίλνπκε φηη δελ ππάξρνπλ δεδνκέλα, ηα νπνία λα αζθνχλ 

Σσεδιάγπαμμα  εθαπμοζμένος μονηέλος 

Σςνολικέρ Αθίξειρ = sqrt(-2,54082E10 + 1561,16*Έζοδα) 

0 3 6 9 12 15 18 
(X 1,E7) 

Έζοδα 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 
(X 100000,) 

Σςνολικέρ Αθίξειρ 
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κεγαιχηεξε επίδξαζε ζε ζρέζε κε ηα ππφινηπα ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ ζπληειεζηή 

ζπζρέηηζεο. 

 

 

5.9 Πνιιαπιά Παιηλδξφκεζε – πλνιηθνέ ΔπηζθΫπηεο 

ηε ζπλέρεηα εθαξκφδνπκε πνιιαπιή παιηλδξφκεζε γηα λα δνχκε αλ θαη πσο 

εξκελεχνπλ θάπνηεο κεηαβιεηέο ηε κεηαβιεηή «πλνιηθνί Δπηζθέπηεο». Οη κεηαβιεηέο 

πνπ ρξεζηκνπνηνχκε γηα λα ηελ εξκελεχζνπκε είλαη νη εμήο: 

 Αθίμεηο Αεξνδξνκίνπ Λάξλαθαο  

 Αθίμεηο Αεξνδξνκίνπ Πάθνπ  

 Αθίμεηο Ληκέλνο Λάξλαθαο  

 Αθίμεηο Ληκέλνο Λεκεζνχ  

Δθαξκφδνπκε ηε κέζνδν επηινγήο κεηαβιεηψλ “Forward Selection”  πνπ ηνπνζεηεί 

ηηο κεηαβιεηέο κε ζεηξά ζπνπδαηφηεηαο. 

ηνλ πίλαθα πνπ πξνθχπηεη (Παξάξηεκα 4) , παξαηεξνχκε φηη θαη ηα t-statistic φισλ 

ησλ αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ είλαη θαηά απφιπηε ηηκή >2,5 θαη ηα P-value ηνπο <0,05, 

επνκέλσο δελ έρνπκε ιφγν γηα λα αθαηξέζνπκε θάπνηα απφ απηέο ηηο κεηαβιεηέο. Άξα γηα 

δηάζηεκα εκπηζηνζχλεο 95% εξκελεχνπλ θαη νη ηέζζεξηο ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά ηελ 

εμαξηεκέλε κεηαβιεηή. 

Πξαγκαηνπνηψληαο έιεγρν ANOVA  (Παξάξηεκα 5) βιέπνπκε φηη ην P-Value είλαη 

ιηγφηεξν απφ 0,05, άξα ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζρέζε κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ ζε 

δηάζηεκα εκπηζηνζχλεο 95%. Σν R-Squared καο δείρλεη φηη ε κεηαβιεηή πλνιηθνί 

Δπηζθέπηεο εξκελεχεηαη θαηά 99,1427% απφ ηηο άιιεο κεηαβιεηέο. Σν R-Squared 

adjusted είλαη πην αμηφινγν ζηελ πεξίπησζε ηεο πνιιαπιήο παιηλδξφκεζεο θαη ελ 

πξνθεηκέλσ ε εξκελεπηηθφηεηά ηνπ είλαη 99,063%, ειάρηζηα κηθξφηεξε ζε ζρέζε κε ην R-

Squared αιιά επίζεο πςειή. 

Μέζσ ηεο δηαδηθαζία  Forward Selection πνπ εθαξκφζακε ζην Stat graphics 

(Παξάξηεκα 6), ελζσκαηψλνληαη θαη νη ηέζζεξηο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο ζην κνληέιν. 

ε θάζε βήκα πξνζηίζεην θαη κία, κε απνηέιεζκα λα απμάλνληαη ην R-squared θαη ην 

Adjusted R-squared θαη λα κεηψλεηαη ε δηαζπνξά ηνπ κνληέινπ θάζε θνξά. 

Ζ γξακκηθή εμίζσζε ζηελ νπνία θαηαιήγνπκε είλαη ε εμήο: 

πλνιηθνέ ΔπηζθΫπηεο = -42592,0 + 0,54455* Αθέμεηο Αεξνδξνκένπ ΛΪξλαθαο + 

1,87238* Αθέμεηο Αεξνδξνκένπ ΠΪθνπ + 1,25015* Αθέμεηο ΛηκΫλνο ΛΪξλαθαο + 

0,54765* Αθέμεηο ΛηκΫλνο Λεκεζνχ  
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Απφ ηελ εμίζσζε παξαηεξείηαη φηη νη κεηαβιεηέο κεηαβάιινπλ ζεηηθά ηελ 

αλεμάξηεηε θαη επηπιένλ, θαίλεηαη πσο αλ κεηαβιεζνχλ ηζφπνζα νη αθίμεηο ζηα 

αεξνδξφκηα ηεο Πάθνπ θαη ηεο Λάξλαθαο θαη ζηα ιηκάληα ηεο Λάξλαθαο θαη ηεο 

Λεκεζνχ, νη αθίμεηο ζηελ Πάθν ζα νδεγήζνπλ ζε κεγαιχηεξε κεηαβνιή ζηνλ αξηζκφ ηνπ 

ζπλφινπ ησλ επηζθεπηψλ ζε ζρέζε κε ηηο αληίζηνηρεο ζηηο ππφινηπεο ηνπνζεζίεο, αθνχ 

έρεη ην κεγαιχηεξν ζπληειεζηή (1,87238). 

ην παξαθάησ δηάγξακκα, παξαηεξνχκε φηη νη πξνβιέςεηο είλαη αξθεηά φκνηεο κε ηηο 

ηηκέο πνπ ηειηθά παξαηεξήζεθαλ, αθνχ βξίζθνληαη πνιχ θνληά ζηε δηαγψλην. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο παξαθάησ πίλαθαο καο παξνπζηάδεη ηηο παξαηεξήζεηο πνπ έρνπλ θαλνληθνπνηεκέλα 

θαηάινηπα κε απφιπηε ηηκή κεγαιχηεξε απφ 2. πσο βιέπνπκε 2 είλαη νη κήλεο πνπ έρνπλ 

ηέηνηνπο είδνπο θαηάινηπα. Πξέπεη λα πξνζερζεί εηδηθά ν κήλαο Απξίιηνο ηνπ 2006 (Row 

28), γηαηί κπνξεί λα είλαη έθηξνπε ηηκή. 

 

Αζπλάζηζηα ΚαηΪινηπα 

  Πποβλεθθένηα  Υπολογιζμένα 

Παπαηήπηζη Y Y Καηάλοιπο Καηάινηπν 

28 225090,0 192289,0 32801,0 4,19 

32 346972,0 370954,0 -23982,3 -2,38 

 

Σν παξαθάησ δηάγξακκα δείρλεη ηελ θαηαλνκή ησλ θαηαινίπσλ θαη κπνξνχκε λα 

δνχκε θαη απηά πνπ πξναλαθέξνληαη ζηνλ πίλαθα θαη πηζαλφλ απνηεινχλ έθηξνπεο ηηκέο 

λα είλαη πην απνκαθξπζκέλα απφ ηελ νξηδφληηα γξακκή. 

 

 

Σσεδιάγπαμμα Σςνολικού Απιθμού Επιζκεπηών 

0 1 2 3 4 5 
(X 100000,) 

Πποβλεθθένηερ 

0 

1 

2 

3 

4 

5 
(X 100000,) 

Παπαηηπηθένηερ 

Σσεδιάγπαμμα Καηαλοίπων 

0 10 20 30 40 50 
-4,2 

-2,2 

-0,2 

1,8 

3,8 

5,8 

Υπολογιζμένα 

καηάλοιπα 
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5.10 ΡΑΥΟΔΗΓΖ ΠΑΛΗΝΓΡΟΜΖΖ 

 

Ζ πνιιαπιή παιηλδξφκεζε έρεη θάπνηα πξνβιήκαηα, δχν ζπγθεθξηκέλα, ηα νπνία 

είλαη: 

 

1. Απηνζπζρέηηζε θαηαινίπσλ 

Ζ πξψηε «αζζέλεηα» είλαη απηή ηεο απηνζπζρέηηζεο ησλ θαηαινίπσλ. Ζ χπαξμή ηεο 

ή φρη ειέγρεηαη απφ ην ηεζη Durbin-Watson (DW) πνπ ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε έρεη 

ηηκή 2,07 θαη P-value 0,51> 0,05, δελ ππάξρεη θάπνηα έλδεημε γηα ηελ απηνζπζρέηηζε ησλ 

θαηαινίπσλ ζε δηάζηεκα εκπηζηνζχλεο 95%. Άξα δελ έρνπκε πξφβιεκα απηνζπζρέηηζεο 

θαηαινίπσλ. 

 

 

2. Πνιπζπγγξακκηθφηεηα 

Ζ δεχηεξε «αζζέλεηα» είλαη απηή ηεο πνιπζπγγξακκηθφηεηαο, δειαδή ζπζρέηηζε 

κεηαμχ ησλ αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ ηνπ κνληέινπ. Μπνξνχκε λα δηαπηζηψζνπκε αλ 

ππάξρεη ή φρη απφ ηνλ παξαθάησ πίλαθα, πνπ δείρλεη ηηο ζπζρεηίζεηο κεηαμχ ησλ 

ζπληειεζηψλ ηνπ κνληέινπ. 

 

Πίλαθαο Δθηίκεζεο πζρέηηζεο πληειεζηψλ  

 ηαζεξά 

Αθίμεηο 

Αεξνδξνκίνπ 

Λάξλαθαο 

Αθίμεηο 

Αεξνδξνκίνπ 

Πάθνπ 

Αθίμεηο 

Ληκέλνο 

Λάξλαθαο 

Αθίμεηο 

Ληκέλνο 

Λεκεζνχ 

ηαζεξά 1,0000 -0,0598 -0,3320 0,2015 0,1350 

Αθίμεηο Αεξνδξνκίνπ 

Λάξλαθαο 
-0,0598 1,0000 -0,8244 -0,0067 -0,4241 

Αθίμεηο Αεξνδξνκίνπ 

Πάθνπ 
-0,3320 -0,8244 1,0000 -0,0966 -0,0435 

Αθίμεηο Ληκέλνο 

Λάξλαθαο 
0,2015 -0,0067 -0,0966 1,0000 -0,0868 

Αθίμεηο Ληκέλνο 

Λεκεζνχ 
0,1350 -0,4241 -0,0435 -0,0868 1,0000 
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πσο θαίλεηαη, ππάξρεη κία αξλεηηθή ζπζρέηηζε ηηκήο |0,82| > 0,5, κεηαμχ ησλ 

κεηαβιεηψλ «Αθίμεηο Αεξνδξνκίνπ Λάξλαθαο» θαη «Αθίμεηο Αεξνδξνκίνπ Πάθνπ». 

Γειαδή, νη αθίμεηο ζηα δχν εμεηαδφκελα αεξνδξφκηα αιιεινεμαξηψληαη ζε κεγάιν 

βαζκφ. Άξα έρνπκε πξφβιεκα πνιπζπγγξακκηθφηεηαο, ην νπνίν πξέπεη λα 

«γηαηξέςνπκε». 

 

Γηα λα ιχζνπκε απηφ ην πξφβιεκα εθαξκφδνπκε ξαρνεηδή παιηλδξφκεζε. Αξρηθά ε 

παξάκεηξνο ηεο ξαρνεηδνχο είλαη 0 αιιά κέζσ ηνπ δηαγξάκκαηνο «Γηαθχκαλζε » 

κπνξνχκε λα βξνχκε ηελ ηδαληθή ηηκή γηα απηή ηελ παξάκεηξν, ψζηε λα «γηαηξέςνπκε» 

ηελ πνιπζπγγξακκηθφηεηα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ζ ηδαληθή ηηκή αληηζηνηρεί ζην ζεκείν φπνπ ζπγθιίλνπλ πεξηζζφηεξν νη κεηαβιεηέο. 

ην δηάγξακκα βιέπνπκε φηη απηή ε ηηκή είλαη ην 0,1. Αιιάδνπκε ινηπφλ, ηελ ηηκή ηεο 

Ridge Parameter απφ 0 ζε 0,1 , ιακβάλνληαο ηα παξαθάησ απνηειέζκαηα. 

 

ΑπνηειΫζκαηα κεζφδνπ κε Ridge Parameter = 0,1 

Παξάκεηξνο Δθηίκεζε Διακύμανζη Αςξηηικού Παπάγονηα 

ηαζεξά -28592,7  

Αθίμεηο Αεξνδξνκίνπ Λάξλαθαο 0,493747 1,60751 

Αθίμεηο Αεξνδξνκίνπ Πάθνπ 1,63427 1,6103 

Αθίμεηο Ληκέλνο Λάξλαθαο 1,44531 0,94582 

Αθίμεηο Ληκέλνο Λεκεζνχ 1,10442 1,5986 

 

R-Squared = 95,1749 % 

R-Squared (adjusted for d.f.) = 94,726 % 

Σππηθφ ζθάικα εθηίκεζεο = 12968,2 

Μεηαβληηέρ 
Αθίξειρ Αεποδπομίος 

Λάπνακαρ 

Αθίξειρ Αεποδπομίος 

Πάθος 

 Αθίξειρ Λιμένορ 

Λάπνακαρ 

 Αθίξειρ Λιμένορ 

Λεμεζού 

 

Διακύμανζη Αςξηηικού Παπάγονηα Σςνολικών Επιζκεπηών (VIF) 

0 0,02 0,04 0,06 0,08 0,1 

Ridge parameter 

0 

2 

4 

6 

8 

10 

12 

VIF 
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Μέζν απφιπην ζθάικα = 10418,0 

Μεηαβιεηή Durbin-Watson = 1,57281 

πληειεζηήο θαηαινίπσλ απηνζπζρέηηζεο = 0,193005 

πγθξηηηθά κε ηα απνηειέζκαηα ηεο πνιιαπιήο παιηλδξφκεζεο έρνπκε κείσζε ησλ 

R-Squared θαη adjusted R-Squared θαηά 4% πεξίπνπ θαη ηα δχν. Δπνκέλσο, ηψξα 

ρξεζηκνπνηψληαο adjusted R-Squared πνπ είλαη πην αμηφπηζην, έρνπκε φηη ην παξαθάησ 

κνληέιν εξκελεχεη ην 94,726% ηνπ ζπλφινπ ησλ επηζθεπηψλ. 

 

Αθνχ έρνπκε «γηαηξέςεη» φζν γηλφηαλ ηελ πνιπζπγγξακηθφηεηα, πξέπεη λα 

θνηηάμνπκε αλ έρνπκε πξφβιεκα απηνζπζρέηηζεο ησλ θαηαινίπσλ, αθνχ ζηελ 

πξνζπάζεηα εμάιεηςεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο «αζζέλεηαο» νδεγεί ζε αχμεζε ηεο άιιεο, 

δειαδή ηεο απηνζπζρέηηζεο ησλ θαηαινίπσλ. Διέγρνπκε, ινηπφλ, ηελ ηηκή ηνπ Durbin-

Watson πνπ είλαη κεγαιχηεξε απφ 1,5, νπφηε δερφκαζηε ηε ζπγθεθξηκέλε ηηκή γηα ηελ 

παξάκεηξν ηεο ξαρνεηδνχο. Ζ ηηκή 1,5 είλαη αξθεηά θαιή γηα ην ζπγθεθξηκέλν έιεγρν θαη 

είλαη ε θαηψηαηε πνπ κπνξνχκε λα δερηνχκε γηα λα κελ έρνπκε πξφβιεκα 

απηνζπζρέηηζεο θαηαινίπσλ. 

 

Σν κνληέιν ζην νπνίν θαηαιήμακε είλαη : 

 

πλνιηθνέ ΔπηζθΫπηεο = -28592,7 + 0,493747*Αθέμεηο Αεξνδξνκένπ ΛΪξλαθαο + 

1,63427* Αθέμεηο Αεξνδξνκένπ ΠΪθνπ + 1,44531* Αθέμεηο ΛηκΫλνο ΛΪξλαθαο + 

1,10442* Αθέμεηο ΛηκΫλνο Λεκεζνχ. 

 

Ζ παξαπάλσ ηειηθή εμίζσζε δείρλεη ηη κεηαβνιή ζα επηθέξνπλ νη αθίμεηο ζηα 

αεξνδξφκηα ηεο Πάθνπ θαη ηεο Λάξλαθαο θαη ζηα ιηκάληα ηεο Λεκεζνχ θαη ηεο Λάξλαθαο 

ζην ζχλνιν ησλ επηζθεπηψλ. ε ζρέζε κε ην αξρηθφ κνληέιν έρνπκε κείσζε ηεο 

επίδξαζεο ησλ αθίμεσλ ζηελ Πάθν θαη ζην αεξνδξφκην ηεο Λάξλαθαο ζηνλ αξηζκφ ησλ 

επηζθεπηψλ, πνπ πηζαλφλ νθείιεηαη ζηελ επίιπζε ηεο «αζζέλεηαο», ελψ έρνπκε αχμεζε 

ηεο επίδξαζεο ησλ αθίμεσλ ζηα ιηκάληα. 

 

Δπνκέλσο, ζπκπεξαίλνπκε πσο νη αθίμεηο ζηα δχν αεξνδξφκηα ηεο ρψξαο θαη ζηα δχν 

κεγαιχηεξα ιηκάληα θαζνξίδνπλ φπσο ήηαλ θπζηθφ ζε κεγάιν βαζκφ ηνλ αξηζκφ ησλ 

επηζθεπηψλ θαη πσο ην δεχηεξν αεξνδξφκην ηεο ρψξαο ζηελ Πάθν επεξεάδεη πεξηζζφηεξν 

απφ ηνπο άιινπο πξννξηζκνχο ηνλ αξηζκφ ηνπο. 
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5.11 ΑΝΑΛΤΖ ΥΡΟΝΟΔΗΡΧΝ - ΠΡΟΒΛΔΦΔΗ 

 

Αθέμεηο ΛηκΫλνο Λεκεζνχ 

Ζ θχζε ησλ δεδνκέλσλ καο, κάο επηβάιιεη λα πξνβνχκε ζε αλάιπζε ρξνλνζεηξψλ. 

Υξεζηκνπνηψληαο ηα δεδνκέλα ζπγθεθξηκέλσλ κεηαβιεηψλ γηα ηα έηε 2004 έσο 2007 

κπνξνχκε λα πξνβιέςνπκε ηελ εμέιημε απηψλ ησλ κεγεζψλ γηα ηνπο επφκελνπο κήλεο. Ζ 

πξφβιεςε αθνξά ζηνπο πέληε κήλεο ηνπ 2008 επεηδή ηα δεδνκέλα πνπ δηαζέηνπκε 

θαιχπηνπλ κία πεξίνδν ηεζζάξσλ εηψλ (2004 – 2007) θαη γηα λα είλαη αμηφπηζηε ε 

πξφβιεςε δελ ζα πξέπεη λα μεπεξλά ην 10% ησλ παξαηεξήζεσλ (10% × 48 κήλεο  5 

κήλεο). 

Γηα λα πξνβιέςνπκε ηηο ζπλνιηθέο αθίμεηο ζην ιηκάλη ηεο  Λεκεζνχ γηα ην πξψην 

πεληάκελν ηνπ 2008, ζα δεκηνπξγήζνπκε κε ηα δεδνκέλα πνπ δηαζέηνπκε κηα ρξνλνζεηξά 

θαη ζα θάλνπκε πξφβιεςε γηα ηνπο πέληε επφκελνπο κήλεο.  

Έιεγρνο επνρηθφηεηαο  

Πξν ηεο επηινγήο ηνπ θαηαιιειφηεξνπ κνληέινπ γηα ηε ρξνλνζεηξά, ζεσξήζακε 

απαξαίηεην λα ειέγμνπκε αλ πξέπεη λα απαιιάμνπκε ην κνληέιν απφ ηπρφλ επίδξαζε 

επνρηθφηεηαο. Με ηε δηαδηθαζία πνπ παξνπζηάδεηαη αλαιπηηθά ζην Παξάξηεκα 7 αθελφο 

δηαπηζηψζακε ηελ χπαξμε επνρηθφηεηαο, ίζεο κε 12 κήλεο, ζηηο αθίμεηο ζην ιηκάλη ηεο 

Λεκεζνχ, αθεηέξνπ πξνβήθακε ζηελ άξζε ηεο, ψζηε λα κελ επηδξά πιένλ ζην κνληέιν 

καο.  

 

ΜνληΫιν πξφβιεςεο 

ηε ζπλέρεηα ζα ζπγθξίλνπκε ηα κνληέια ησλ ρξνλνζεηξψλ θαη ζα επηιέμνπκε εθείλν 

πνπ έρεη ηελ κηθξφηεξε ηηκή ζην θξηηήξην  Akaike θαη ζπγρξφλσο ηηο θαιχηεξεο επηδφζεηο 

ζηνπο πέληε ειέγρνπο πνπ γίλνληαη γηα ηα θαηάινηπα πνπ αθήλνπλ νη εθηηκήζεηο. Σν 

κνληέιν απηφ ζεσξνχκε φηη εκθαλίδεη θαη ηελ πην ηθαλνπνηεηηθή πξνζαξκνζηηθφηεηα ζηηο 

παξαηεξήζεηο καο. 

Καηά ηελ δηαδηθαζία ζχγθξηζεο ησλ κνληέισλ, ηα αξηζκεηηθά δεδνκέλα ηεο νπνίαο 

παξαηίζεληαη ζην Παξάξηεκα 8, δηαπηζηψλνπκε φηη έλα απφ ηα κνληέια ARIMA πξέπεη 

λα απνθιεηζηεί θαζψο ζε δχν απφ ηνπο πέληε ειέγρνπο ηνπο ζρεηηθνχο κε ηα θαηάινηπα 

δελ ηθαλνπνηεί ηηο πξνυπνζέζεηο. Απηφ δπζηπρψο έρεη σο ζπλέπεηα λα απνθιείνληαη θαη 

φια ηα ππφινηπα κνληέια ARIMA, παξφηη κπνξεί λα εκθάληδαλ θαιή πξνζαξκνζηηθφηεηα 

γηα ηελ πεξηγξαθή ησλ δεδνκέλσλ καο. Απηφ απνηειεί κεηνλέθηεκα ηεο πξνζέγγηζεο ηεο 

απηνκαηνπνηεκέλεο δηαδηθαζίαο πξφβιεςεο πνπ πηνζεηείηαη ζηελ παξνχζα εξγαζία. 

Σειηθά, επηιέγεηαη σο θαιχηεξν κνληέιν ην Winter's exp. smoothing with alpha = 0,1104, 

beta = 0,3751, gamma = 0,316, ην νπνίν πεξλάεη επηηπρψο φινπο ηνπο ειέγρνπο θαη έρεη ην 

κηθξφηεξν Akaike ζε ζρέζε κε ηα ππφινηπα πξνηεηλφκελα. 
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Αθνινχζσο εθηηκψληαη φιεο νη παξαηεξήζεηο γηα ηηο κεληαίεο αθίμεηο ζην ιηκάλη ηεο 

Λεκεζνχ βάζεη ηνπ κνληέινπ πνπ επηιέμακε θαη ππνινγίδνπκε ηηο απνθιίζεηο ηνπο απφ ηηο 

πξαγκαηηθέο ηηκέο, παξαζέηνληαο αλαιπηηθά ηα απνηειέζκαηα ζην Παξάξηεκα 9. 

Δλ ζπλερεία πξαγκαηνπνηνχληαη θαη νη πξνβιέςεηο γηα ηηο αθίμεηο ζην ιηκάλη ηεο 

Λεκεζνχ θαηά ηνπο πέληε πξψηνπο κήλεο ηνπ 2008. Οη πξνβιεπφκελεο αθίμεηο θαη ηα φξηα 

εκπηζηνζχλεο ζην επίπεδν ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο 5% δίλνληαη ζηνλ παξαθάησ 

πίλαθα: 

  Τπφ ην  95,0% Άλσ ηνπ 95,0% 

Πεξίνδνο Πξφβιεςε ξην ξην 

1/08 13359,2 8507,62 18210,9 

2/08 13371,5 8156,99 18586,0 

3/08 14759,2 8503,63 21014,8 

4/08 18034,7 9664,19 26405,3 

5/08 22990,1 11259,5 34720,7 

 

Ο πίλαθαο απηφο καο πιεξνθνξεί φηη νη αθίμεηο ζην ιηκάλη ηεο Λεκεζνχ πξνβιέπεηαη 

λα παξνπζηάζνπλ απμεηηθή ηάζε ην πξψην πεληάκελν ηνπ 2008. Πνζνζηηαία ε αχμεζε 

απηή ζα αγγίμεη πεξίπνπ ην 72%. Απηή ε ηάζε επαιεζεχεηαη θαη απφ ην γξάθεκα 

Υξνληθήο Αιιεινπρίαο Αθίμεσλ Ληκέλνο Λεκεζνχ πνπ παξνπζηάδεηαη παξαθάησ. 

Δπηπιένλ, απφ ηνλ παξαπάλσ πίλαθα εμάγνληαη δηαζηήκαηα εκπηζηνζχλεο σο πξνο ην πνχ 

αλακέλεηαη λα θηλεζνχλ νη πξαγκαηηθέο αθίμεηο ζην ιηκάλη γηα ηνπο πξψηνπο πέληε κήλεο 

ηνπ 2008. Με δεδνκέλε ηελ θαιή πξνζαξκνζηηθφηεηα ηνπ κνληέινπ πνπ έρνπκε επηιέμεη 

ζηα δεδνκέλα καο πξνβιέπεηαη φηη νη πξαγκαηηθέο αθίμεηο γηα ηνλ κήλα Μάην ζα 

θπκαίλνληαη κεηαμχ 11.260 θαη 34.720 ζε επίπεδν ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο 5%. 

Απφ ην παξαθάησ δηάγξακκα δηαπηζηψλνπκε κία απμεηηθή ηάζε (increasing trend) 

ζηελ ρξνλνζεηξά ησλ δεδνκέλσλ καο. Παξαηεξνχκε ηξεηο θνξπθέο νη νπνίεο 

ζεκεηψλνληαη ηνλ κήλα Αχγνπζην θαη γηα ηα ηξία έηε 2005, 2006 θαη 2007. Οη αληίζηνηρεο 

ηηκέο ησλ αθίμεσλ ζην ιηκάλη ηεο Λεκεζνχ είλαη: 40.668, 48.848 θαη 50.279. 

Παξαηεξνχκε φηη φζν πεξλνχλ ηα ρξφληα νη αθίμεηο ζην ιηκάλη ηεο Λεκεζνχ 

παξνπζηάδνπλ κία αχμεζε ηεο ηάμεο ηνπ 23,6 % ην 2007 ζε ζρέζε κε ην 2005. Σα 

ζπκπεξάζκαηα απηά είλαη ζχκθσλα κε απηά πνπ ππαγνξεχεη ε ινγηθή θαζψο θαλεξψλνπλ 

φηη ε Κχπξνο ππνδέρεηαη κεγαιχηεξν αξηζκφ ηνπξηζηψλ κέζσ ηνπ ιηκαληνχ ηεο Λεκεζνχ 

ηελ θαινθαηξηλή πεξίνδν θαη δε ηνλ κήλα Αχγνπζην. Σέινο, δηαπηζηψλεηαη κία ζεηηθή 

εμέιημε γηα ηελ νηθνλνκία ησλ πεξηνρψλ ηεο Κχπξνπ πνπ βξίζθνληαη θνληά ζην ιηκάλη ηεο 

Λεκεζνχ θαζψο απμάλεηαη ν αξηζκφο ησλ ηνπξηζηψλ πνπ ηελ επηζθέπηνληαη κέζσ απηνχ 

ηνπ ιηκαληνχ δηαρξνληθά. 
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Αθέμεηο κε Πινέν 

Ζ κεηαβιεηή πνπ επηιέγνπκε λα αζρνιεζνχκε ζε απηή ηελ ελφηεηα είλαη νη κεληαίεο 

αθίμεηο κε πινίν ζηελ Κχπξν. 

Έιεγρνο επνρηθφηεηαο  

Ζ αλάιπζε ρξνλνζεηξψλ πξνυπνζέηεη αξρηθά έιεγρν ηεο επνρηθφηεηαο ηεο ππφ 

εμέηαζεο ρξνλνζεηξάο πξνθεηκέλνπ λα κπνξέζνπκε λα θάλνπκε πξνβιέςεηο. Γηα ην ζθνπφ 

απηφ επηιέγνπκε ην Automatic Forecasting γηα λα δνχκε ηελ εμέιημε ησλ κεληαίσλ 

αθίμεσλ κε πινίν ζηελ Κχπξν γηα ηα ηέζζεξα έηε,  μεθηλψληαο απφ 01/04. ην παξάξηεκα 

10 παξαζέηνπκε αλαιπηηθά ηε δηαδηθαζία κε ηελ νπνία βξίζθνπκε ηελ χπαξμε 

επνρηθφηεηαο ζηα δεδνκέλα καο, ηελ ππνινγίδνπκε θαη ηε δηνξζψλνπκε, ψζηε λα 

πξνρσξήζνπκε ζηηο πξνβιέςεηο πνπ καο ελδηαθέξνπλ. 

ΜνληΫιν πξφβιεςεο 

Αθνχ δηνξζψζακε ηελ επνρηθφηεηα, είκαζηε ζε ζέζε λα νξίζνπκε ην κνληέιν πνπ 

ζα καο δψζεη θαιχηεξα ηελ εμέιημε ησλ κεληαίσλ αθίμεσλ κε πινίν ζηελ Κχπξν γηα ηνπο 

επφκελνπο 5 κήλεο, κέζσ ηεο δηαδηθαζίαο Model Comparison. 

Απφ ηνλ πίλαθα πνπ πξνθχπηεη θαη ζπκπεξηιακβάλνπκε ζην Παξάξηεκα 11, 

θαίλεηαη ην πην θαηάιιειν κνληέιν λα είλαη ην L. πγθεθξηκέλα, είλαη ην Winter's exp. 

Smoothing with alpha = 0,1216, beta = 0,4558, gamma = 0,3082  

Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη δελ θαηαιήμακε απεπζείαο ζε απηφ ην κνληέιν. Υξεηάζηεθε 

λα απνθιείζνπκε πξψηα ην κνληέιν ARIMA ην νπνίν είρε ην κηθξφηεξν AIC (Akaike 

Information Criterion), σζηφζν δελ είρε θαιά απνηειέζκαηα ζηνπο δχν πξψηνπο ειέγρνπο 

πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζρεηηθά κε ηα θαηάινηπα. Απνθιείνληαο απηφ ην κνληέιν, 

θαηαιήγνπκε ζην κνληέιν Winter's, ην νπνίν έρεη ην κηθξφηεξν AIC θαη παξνπζηάδεη 

ηθαλνπνηεηηθά απνηειέζκαηα θαη ζηα πέληε είδε ειέγρσλ. 

Γπάθημα Φπονικήρ Αλληλοςσίαρ Αθίξεων Λιμένορ Λάπνακαρ 

(Winter's exp. smoothing with alpha = 0,1104, beta = 0,3751, gamma = 0,316) 

1/04 1/05 1/06 1/07 1/08 1/09 1/10 1/11 1/12 
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Πποβλεθθέν 

Όπιο 95,0%  
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Απφ ηνλ πίλαθα Forecast Table ζην Παξάξηεκα 12, βιέπνπκε ηα ζθάικαηα ηα νπνία 

παξνπζηάδεη απηφ ην κνληέιν, ππνινγίδνληαο ηηο αθίμεηο κε πινίν ζηελ Κχπξν γηα ηνπο 

κήλεο γηα ηνπο νπνίνπο έρεη ηα απαξαίηεηα δεδνκέλα, ζε ζρέζε κε ηηο πξαγκαηηθέο ηηκέο. 

Βιέπνπκε επίζεο, ηηο κεγαιχηεξεο ηηκέο (κε έληνλε γξαθή) λα εκθαλίδνληαη γηα φια 

ηα έηε, ηνλ κήλα Αχγνπζην - κε εμαίξεζε ην 2006  θαηά ην νπνίν παξαηεξείηαη ηνλ κήλα 

Ηνχιην - , ην νπνίν είλαη αλακελφκελν ιφγσ ηεο κεγαιχηεξεο πξνζέιεπζεο επηζθεπηψλ 

θαηά ηνπο ζεξηλνχο κήλεο. Οη ηηκέο απηέο κάιηζηα εκθαλίδνπλ θαηά ηα έηε 2004 - 2007 

αχμεζε ηεο ηάμεο ηνπ 2,4%, επηβεβαηψλνληαο ηελ απμεηηθή ηάζε πνπ επηζεκάλζεθε 

παξαπάλσ.  

ηνλ παξαθάησ πίλαθα, θαηαιήγνπκε ζηνλ αξρηθφ καο ζηφρν, ηελ πξφβιεςε  δειαδή 

γηα ηελ εμέιημε ησλ κεληαίσλ αθίμεσλ κε πινίν ζηελ Κχπξν γηα ηνπο επφκελνπο 5 κήλεο.  

  Τπφ ην  95,0% Άλσ ηνπ 95,0% 

Πεξίνδνο Πξφβιεςε ξην ξην 

1/08 11322,5 4493,5 18151,4 

2/08 11225,0 3859,05 18590,9 

3/08 12331,5 3379,62 21283,5 

4/08 16251,6 3071,21 29431,9 

5/08 22608,2 2027,99 43188,3 

 

πσο έρνπκε επηζεκάλεη θαη παξαπάλσ, νη κεληαίεο αθίμεηο κε πινίν ζηελ Κχπξν ην 

2008 εκθαλίδνπλ κείσζε ζε ζρέζε κε ην 2007. Υαξαθηεξηζηηθά, ην Μάην 2008 ζα 

κεησζνχλ νη αθίμεηο θαηά 3,75%. 

Αλνδηθή ηάζε σζηφζν παξαηεξνχκε θαηά ηελ εμέιημε ησλ κελψλ ηνπ 2008, κε 

εμαίξεζε ηνλ Φεβξνπάξην, ν νπνίνο παξνπζηάδεη κηθξή πηψζε ζε ζρέζε κε ηνλ 

πξνεγνχκελν κήλα. Ζ αλνδηθή απηή ηάζε είλαη αλακελφκελε θαζψο νη ηειεπηαίνη κήλεο 

αθνξνχλ ζε επνρή (Άλνημε) θαηά ηελ νπνία παξαηεξείηαη αχμεζε ησλ αηφκσλ πνπ 

πξαγκαηνπνηνχλ δηαθνπέο.  

Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδεη επίζεο, ην κεγαιχηεξν εχξνο ηηκψλ, ην νπνίν καο δίλεηαη, 

θαζψο απνκαθξπλφκαζηε απφ ηνλ ηειεπηαίν κήλα, ηνλ νπνίν ρξεζηκνπνηήζακε γηα λα 

θάλνπκε πξνβιέςεηο. Δίλαη ινγηθφ αθνχ κεγαιχηεξε βεβαηφηεηα εθθξάδεηαη γηα ρξνληθέο 

πεξηφδνπο πνπ βξίζθνληαη θνληά κε ηελ πεξίνδν ηεο νπνίαο ηηο παξαηεξήζεηο 

ρξεζηκνπνηνχκε γηα νξηζκφ ηνπ κνληέινπ πξφβιεςεο. 
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5.12 ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

 

 Οη ζπλνιηθέο αθίμεηο ζηελ Κχπξν θαζψο θαη νη ζπλνιηθέο αλαρσξήζεηο απφ 

απηήλ απμήζεθαλ θαηά ηα έηε 2004 – 2007, ην νπνίν ζα κπνξνχζε λα ππνδειψλεη 

ζεηηθή εμέιημε ζηνλ ηνκέα ηνπ ηνπξηζκνχ ηεο ρψξαο. Ζ κεγαιχηεξε αχμεζε 

ζεκεηψζεθε ην 2005, ην νπνίν κπνξεί λα ζπλδεζεί κε ηελ είζνδν ηεο ρψξαο ζηελ 

Δπξσπατθή Έλσζε, ε νπνία ελδερνκέλσο αχμεζε ηελ αλαγλσξηζηκφηεηά ηεο. Χζηφζν, 

νη κέζεο ζπλνιηθέο αθίμεηο ζην λεζί ηεο Κχπξνπ γηα ηα έηε 2004 σο 2007 δελ είλαη 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά δηαθνξεηηθέο. 

  Σα κέζα ζπλνιηθά έζνδα πνπ απνθέξεη ν ηνπξηζκφο ζηελ Κχπξν δελ 

δηαθέξνπλ ηδηαίηεξα γηα ηα έηε 2004 σο 2007, εχξεκα πνπ είλαη ζπλεπέο κε ην 

παξαπάλσ ζπκπέξαζκα φηη νη ζπλνιηθέο αθίμεηο ζην λεζί παξέκεηλαλ θαηά κέζν φξν 

ζηαζεξέο ηα ηειεπηαία έηε. Χζηφζν, δηαθαίλεηαη κία ηάζε αχμεζεο ησλ εζφδσλ πνπ 

απνιακβάλεη ε Κχπξνο απφ ηνλ ηνπξηζκφ (έζησ θαη αλ απηή είλαη ζρεηηθά κηθξή). 

 πγθξίλνληαο ηηο αθίμεηο ζην κεγαιχηεξν αεξνδξφκην ηεο Κχπξνπ, απηφ ηεο 

Λάξλαθαο, γηα ηα έηε 2004 θαη 2007, δηαπηζηψλνπκε φηη δελ ππήξμε ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή κεηαβνιή απηψλ κε ην πέξαο ησλ εηψλ, αλ θαη βέβαηα παξαηεξήζεθε κία 

κηθξή αχμεζε ηνπο, ηεο ηάμεο ησλ 40.273 ηαμηδησηψλ. Ζ αχμεζε απηή κπνξεί λα είλαη 

απνηέιεζκα είηε ηεο επηθνηλσληαθήο πνιηηηθήο ηεο Κχπξνπ γηα ηελ πξνζέιθπζε 

ηνπξηζηψλ είηε ηεο έληαμήο ηεο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε πνπ έγηλε ην 2004 θαη ηελ 

θαηέζηεζε σο έλα επηπιένλ επξσπατθφ ηνπξηζηηθφ πξννξηζκφ. Έλαο επηπιένλ ιφγνο 

κπνξεί λα είλαη ε αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ ηνπξηζηψλ ζε παγθφζκην επίπεδν.  

 Σα έζνδα πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ θαηαλάισζε ησλ πεξηεγεηψλ θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο παξακνλήο ηνπο ζηελ Κχπξν εξκελεχνπλ ζεκαληηθά ηηο ζπλνιηθέο 

αθίμεηο ησλ ηνπξηζηψλ ζην λεζί.  Απηφ είλαη εχινγν αλ ζθεθηεί θαλείο φηη φζν 

απμάλεηαη ν αξηζκφο ησλ πεξηεγεηψλ ζα απμάλεηαη θαη ε ζπλνιηθή ηνπο θαηαλάισζε 

θαζψο νξηζκέλα έμνδα -κεηαθνξά, δηαηξνθή- αλ θαη ελδέρεηαη λα πεξηνξηζηνχλ είλαη 

αδχλαην λα κεδεληζηνχλ.   

 Οη αθίμεηο ζηα αεξνδξφκηα θαη ζηα δχν κεγαιχηεξα ιηκάληα ηνπ λεζηνχ, απηά 

ηεο Λεκεζνχ θαη ηεο Λάξλαθαο, επεξεάδνπλ ζεηηθά ηνλ αξηζκφ ησλ επηζθεπηψλ, φπσο 

ήηαλ θαη αλακελφκελν. Αμηνζεκείσην είλαη ην γεγνλφο φηη ην δεχηεξν αεξνδξφκην ηεο 

ρψξαο ζηελ Πάθν πξνζδηνξίδεη πεξηζζφηεξν απφ ηνπο άιινπο πξννξηζκνχο ηνλ αξηζκφ 

ησλ επηζθεπηψλ.  

 Τπάξρεη δσδεθάκελε επνρηθφηεηα ζηηο αθίμεηο ζην ιηκάλη ηεο Λεκεζνχ. Σν 

ζπκπέξαζκα απηφ είλαη ζχκθσλν κε ηελ εκπεηξηθή παξαηήξεζε φηη ηα λεζηά 

ππνδέρνληαη πεξηζζφηεξνπο ηνπξίζηεο θαηά ηνπο θαινθαηξηλνχο κήλεο. πγθεθξηκέλα, 

ν πςειφηεξνο αξηζκφο αθίμεσλ ζην ιηκάλη ηεο Λεκεζνχ ζεκεηψλεηαη ηνλ κήλα 

Αχγνπζην θαη γηα ηα ηξία έηε 2005, 2006 θαη 2007.  
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 ζν πεξλνχλ ηα ρξφληα νη αθίμεηο ζην ιηκάλη ηεο Λεκεζνχ παξνπζηάδνπλ κία 

αχμεζε ηεο ηάμεο ηνπ 23,6 % ην 2007 ζε ζρέζε κε ην 2005. Παξά ηελ έιιεηςε ησλ 

πξαγκαηηθψλ κεγεζψλ γηα ην πξψην πεληάκελν ηνπ 2008, απφ ηηο πξνβιέςεηο ηνπ ελ 

ιφγσ δηαζηήκαηνο κπνξνχκε λα ηζρπξηζηνχκε φηη ππήξμε ζεηηθή εμέιημε ζηηο αθίμεηο 

ζην ιηκάλη ηεο Λεκεζνχ.  

  Ζ νηθνλνκία ησλ πεξηνρψλ ηεο Κχπξνπ πνπ βξίζθνληαη θνληά ζην ιηκάλη ηεο 

Λεκεζνχ αλακέλεηαη λα βειηησζεί ζεκαληηθά θαζψο απμάλεηαη ν αξηζκφο ησλ 

ηνπξηζηψλ πνπ ηελ επηζθέπηνληαη κέζσ απηνχ ηνπ ιηκαληνχ δηαρξνληθά. 

 Γπζνίσλεο είλαη νη πξνβιέςεηο γηα ηελ εμέιημε ησλ αθίμεσλ κε πινίν ζηελ 

Κχπξν ην 2010. Γηα πξψηε θνξά, κεηά απφ αξθεηά ρξφληα, ην κέγεζνο απηφ ζα 

παξνπζηάζεη κείσζε ζε ζρέζε κε ηελ πξνεγνχκελε ρξνληά. Γηνξζσηηθέο θηλήζεηο ζα 

ήηαλ θξφληκν λα γίλνπλ απφ ηελ πιεπξά ηεο Κππξηαθήο Κπβέξλεζεο πξνθεηκέλνπ λα 

δηνξζσζεί απηή ε αξλεηηθή πξφβιεςε (δε γλσξίδνπκε αλ πξάγκαηη έγηλαλ ζρεηηθέο 

θηλήζεηο αθνχ δε δηαζέηνπκε δεδνκέλα γηα ηελ εμέιημε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ αθίμεσλ ην 

2009 ζηε ρψξα). 

 Ο ηνπξηζκφο εηδηθφηεξα απνηειεί γηα ηελ Κχπξν έλα δπλακηθφ παξάγνληα πνπ 

εδψ θαη κεξηθέο δεθαεηίεο ζηεξίδεη θαη πξνσζεί ηελ ηνπηθή αλάπηπμε. Σε δπλακηθή 

απηή παξνπζία ηνπ ηνπξηζκνχ ζηελ ηνπηθή νηθνλνκία επηβεβαηψλεη ε επξεία 

ζπκκεηνρή ηνπ ζηελ δηακφξθσζε ηνπ Αθαζάξηζηνπ Πεξηθεξεηαθνχ Πξντφληνο θαη ε 

καδηθή πξνζθνξά ηνπ ζηελ εμαζθάιηζε επθαηξηψλ απαζρφιεζεο γηα ην εξγαηηθφ 

δπλακηθφ ηνπ λεζηνχ.  

 Ζ λέα επνρή έρεη πνιχ πεξηζζφηεξεο απαηηήζεηο θαη πνιχ πεξηζζφηεξεο 

πξνθιήζεηο. Οη πνηνηηθέο απαηηήζεηο ηφζν ηνπ καδηθνχ ηνπξηζκνχ φζν θαη ησλ 

κεκνλσκέλσλ, εηδηθψλ ελδηαθεξφλησλ επηζθεπηψλ έρνπλ απμεζεί, ελψ ηαπηφρξνλα έρεη 

απμεζεί πνιχ ν αληαγσληζκφο αθφκα θαη απφ ηνπξηζηηθνχο πξννξηζκνχο πνπ 

βξίζθνληαη ζε πνιχ καθξηλέο ηνπνζεζίεο, αθφκε θαη ζε άιιεο επείξνπο.  

 Σν θππξηαθφ ηνπξηζηηθφ πξντφλ ζηξέθεηαη κε αξγά αιιά ζηαζεξά βήκαηα πξνο 

ηελ αλάπηπμε ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ ηνπξηζκνχ κε απψηεξν ζθνπφ ηελ αλαβάζκηζε 

ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο αιιά θαη ηελ επηκήθπλζε ηεο ηνπξηζηηθήο πεξηφδνπ. Οη 

ελαιιαθηηθέο κνξθέο ηνπξηζκνχ (αγξνηνπξηζκφο, νηθνηνπξηζκφο, αζιεηηθφο 

ηνπξηζκφο, πνιηηηζηηθφο ηνπξηζκφο θ.ι.π.) βνεζνχλ ζηελ αλάπηπμε ηεο βηψζηκεο 

ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο ηνπ λεζηνχ θαζψο είλαη πεξηβαιινληηθά θηιηθέο θαη δελ 

ιακβάλνπλ εληαηηθή κνξθή.  

 Σηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο πιεζαίλνπλ νη πξνζπάζεηεο λα πξνσζεζεί έλα πξφηππν 

ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο ηνπ νπνίνπ βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ζα είλαη ε βηψζηκε 

αλάπηπμε. Οη πεξηνρέο – ζηφρνη είλαη θπξίσο δπν, αθελφο απηέο πνπ έρνπλ πηνζεηήζεη 

ην πξφηππν ηνπ νξγαλσκέλνπ καδηθνχ ηνπξηζκνχ θαη αθεηέξνπ εθείλεο πνπ βξίζθνληαη 

ζηα πξψηα ζηάδηα ηεο αλάπηπμεο ηνπο θαη κπνξνχλ κε ηνλ αλάινγν πξνγξακκαηηζκφ 

λα απνθηήζνπλ βηψζηκα αλαπηπμηαθά ραξαθηεξηζηηθά. Με ηνλ φξν «βηψζηκε» 
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ηνπξηζηηθή αλάπηπμε πεξηγξάθεηαη ν ηχπνο ηεο ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο πνπ 

δξαζηεξηνπνηείηαη ηζφξξνπα ζηελ ηνπηθή, θνηλσληθή, νηθνλνκηθή, πνιηηηζκηθή θαη 

πεξηβαιινληηθή δνκή ηεο θάζε ηνπξηζηηθήο πεξηνρήο, δηακνξθψλνληαο παξάιιεια 

φξνπο (ππεξεζίεο, ππνδνκέο, ηερλνγλσζία) γηα ηελ ζπλερή αλαηξνθνδφηεζε ηεο. 

Οη θπξίαξρεο παξάκεηξνη ηεο βηψζηκεο ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο είλαη νη αθφινπζεο:  

• Δηδηθφο ζρεδηαζκφο ηεο ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο, κε ζηφρν ηελ ηζνξξνπία 

αλάκεζα ζηελ θνηλσλία, ηελ νηθνλνκία θαη ην πεξηβάιινλ.  

• Δλίζρπζε φισλ ησλ κέηξσλ (ηνπηθέο αλαπηπμηαθέο πξσηνβνπιίεο, ιεηηνπξγηθέο 

δηαζπλδέζεηο αλάκεζα ζηνπο δηαθνξεηηθνχο θιάδνπο ηεο νηθνλνκίαο, έξεπλα, 

εθπαίδεπζε, κάξθεηηλγθ) πνπ ζπκβάιινπλ ζηηο δηαδηθαζίεο αλαηξνθνδφηεζεο ηεο 

αλάπηπμεο.  

• Δηδηθφ ζεζκηθφ πιαίζην πνπ ζα πξνσζεί ηηο δηαδηθαζίεο ηεο βηψζηκεο ηνπξηζηηθήο 

αλάπηπμεο θαη ηελ ηνπηθή ζπκκεηνρή.  

• Πξνψζεζε κέηξσλ θαη πνιηηηθψλ πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ πξνζηαζία θαη ηελ 

αλάδεημε ηνπ ηνπηθνχ θπζηθνχ θαη δνκεκέλνπ πεξηβάιινληνο.  

• Υξήζε ησλ εηδηθψλ θαη ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ ηνπξηζκνχ σο βαζηθνχ άμνλα ηεο 

ηνπηθήο ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο.  

Οη ζεκαληηθέο ειιείςεηο πνπ παξνπζηάδεη ν ζρεδηαζκφο θαη πξνγξακκαηηζκφο ηεο 

ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο, αθφκε θαη ζε αλαπηπγκέλεο ρψξεο, έρεη νδεγήζεη ζηελ 

εθαξκνγή πξνγξακκάησλ βηψζηκεο ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο κε δηαθνξεηηθφ βαζκφ 

επηηπρίαο. ε άιιεο πεξηπηψζεηο ην πηνζεηνχκελν πξφηππν έρεη ιίγα κφλν 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο αεηθνξίαο, ελψ ζε άιιεο πεξηπηψζεηο πεξηζζφηεξα. Ζ 

πηνζέηεζε θαη πξνψζεζε απηνχ ηνπ πξνηχπνπ απφ ππεξεζληθνχο θαη εζληθνχο 

θνξείο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ηνπξηζηηθή αλάπηπμε, απνηειεί ζεκαληηθή έλδεημε 

φηη ν αεηθνξηθφο ηνπξηζκφο ζηαδηαθά ζα επεθηείλεηαη ζην δηεζλή ρψξν. Σε 

δηαπίζησζε απηή εληζρχεη θαη ε παξάιιειε δπλακηθή ηάζε αλάπηπμεο ησλ εηδηθψλ 

θαη ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ ηνπξηζκνχ πνπ ζπκβάιινπλ ζηε βηψζηκε ηνπξηζηηθή 

αλάπηπμε.  

Πην ζπγθεθξηκέλα:  

1. Οη εηδηθέο κνξθέο ηνπξηζκνχ ραξαθηεξίδνληαη απφ ηελ χπαξμε ελφο εηδηθνχ θαη 

θπξίαξρνπ θηλήηξνπ ζηε δήηεζε (π.ρ. ζπλέδξηα, νηθνινγία, πνιηηηζκφο) θαη απφ 

ηελ αλάπηπμε κηαο αληίζηνηρεο εηδηθήο ππνδνκήο ζηηο ηνπξηζηηθέο πεξηνρέο πνπ 

απνζθνπεί ζηελ εμππεξέηεζε ησλ ηνπξηζηψλ ηεο θάζε εηδηθήο κνξθήο.  

2. Οη ελαιιαθηηθέο κνξθέο ηνπξηζκνχ, απνηεινχλ ηκήκα ησλ εηδηθψλ κνξθψλ θαη 

ραξαθηεξίδνληαη επίζεο απφ ηελ χπαξμε ελφο θπξίαξρνπ εηδηθνχ θηλήηξνπ ζηε 

δήηεζε ην νπνίν ζπλδέεηαη κε ζπγθεθξηκέλα ζέκαηα φπσο: θπζηνιαηξία, ηαμίδηα 
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πεξηπέηεηαο, αζιεηηζκφο, πεξηήγεζε, πεξηβάιινλ, γλσξηκία κε ηελ ηνπηθή 

παξάδνζε. ηηο ελαιιαθηηθέο κνξθέο, νη ηνπξίζηεο ζπρλά επηιέγνπλ έλα ηξφπν 

νξγάλσζεο θαη δηεμαγσγήο ηνπ ηαμηδηνχ ζηνλ νπνίν θπξηαξρεί ε απηνλνκία ζηηο 

επηινγέο θαη ε πεξηήγεζε κε κηθξή ή ειάρηζηε ρξήζε ππεξεζηψλ νξγαλσκέλνπ 

ηνπξηζκνχ. Δπηπιένλ, θαη ζηηο ελαιιαθηηθέο κνξθέο θαηαγξάθεηαη ε αλάπηπμε 

κηαο εηδηθήο ππνδνκήο πνπ εμππεξεηεί ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο ηνπξίζηεο. Σέινο, 

θνηλφο παξαλνκαζηήο, ηφζν ζηε δήηεζε φζν θαη ζηελ πξνζθνξά ησλ 

ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ ηνπξηζκνχ, απνηειεί ν ζεβαζκφο ηεο ηνπηθήο, θνηλσληθήο 

θαη πεξηβαιινληηθήο δνκήο.  

ηε βηψζηκε ηνπξηζηηθή αλάπηπμε, νη εηδηθέο θαη ελαιιαθηηθέο κνξθέο 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζηα πιαίζηα ελφο πξνγξακκαηηζκνχ πνπ έρεη δχν ζηφρνπο: 

αθελφο ηελ πξνζθνξά κεγαιχηεξνπ αξηζκνχ εμεηδηθεπκέλσλ ππεξεζηψλ πνπ 

θαιχπηνπλ ηε δήηεζε εηδηθψλ νκάδσλ ηνπξηζηψλ, θαη αθεηέξνπ ηε ζπγθξφηεζε 

ελφο πξνηχπνπ αλάπηπμεο πνπ εληάζζεηαη ηζφξξνπα ζηελ ππάξρνπζα δνκή, είηε 

βειηηψλνληαο ηελ πξνυπάξρνπζα θαηάζηαζε (π.ρ. ζηηο πεξηνρέο κε νξγαλσκέλν 

ηνπξηζκφ δηαθνπψλ), είηε δηακνξθψλνληαο κηα λέα παξαγσγηθή δνκή ζηνλ 

ηνπξηζηηθφ ηνκέα φπνπ θπξηαξρνχλ νη ππνδνκέο θαη νη ππεξεζίεο ησλ εηδηθψλ θαη 

ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ. ην πιαίζην απηφ εληζρχεηαη ε ζπγθξνηεκέλε αλάπηπμε 

απηψλ ησλ κνξθψλ θαηά νκάδεο ή πιέγκαηα. ηφρνο είλαη ε δηακφξθσζε κηαο 

ππνδνκήο πξνζθνξάο πνπ ζα αληαπνθξίλεηαη ζε δηαθνξεηηθνχο ηχπνπο δήηεζεο 

θαη ζα ζπκβάιιεη ζηε βαζηθή αξρή ηεο αεηθνξίαο:ηελ αλαηξνθνδφηεζε ηεο 

αλάπηπμεο. θφπηκν είλαη απηά ηα πιέγκαηα ησλ εηδηθψλ θαη ελαιιαθηηθψλ 

κνξθψλ λα ζπγθξνηνχληαη κε βάζε θάπνηα θνηλά ραξαθηεξηζηηθά ησλ θηλήηξσλ 

ησλ ηνπξηζηψλ. Σα ραξαθηεξηζηηθά ζπγθξνηνχλ θαη ηηο αλάινγεο «νκάδεο – 

ζηφρνπο» ηνπ κάξθεηηλγθ ηεο πεξηνρήο. Βαζηθή παξάκεηξνο επηηπρίαο απηήο ηεο 

πνιηηηθήο απνηειεί ε ηήξεζε ησλ αξρψλ ηεο αεηθνξίαο νη νπνίεο πξναλαθέξζεθαλ 

θαη ν καθξνρξφληνο πξνγξακκαηηζκφο.  

Ζ εληππσζηαθή αλάπηπμε ησλ ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ ηνπξηζκνχ ζε πνιιέο 

πεξηνρέο ηνπ θφζκνπ έρεη ζπκβάιεη, ηδηαίηεξα ηηο δπν ηειεπηαίεο δεθαεηίεο, ζηελ 

αλάπηπμε ελφο πξνηχπνπ πνπ ζπγθξνηείηαη απφ ππνδνκέο θαη ππεξεζίεο πνπ 

εμππεξεηνχλ απηφλ ηνλ ηχπν ηνπξηζκνχ. Σν πξφηππν απηφ εληνπίδεηαη θπξίσο ζε 

πεξηνρέο ηεο ππαίζξνπ κε πινχζηνπο πεξηβαιινληηθνχο θαη πνιηηηζηηθνχο πφξνπο. 

ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, ην πξφηππν ζηεξίδεηαη ζηελ αλάπηπμε κηαο κφλνλ 

ελαιιαθηηθήο κνξθήο (π.ρ. νηθνηνπξηζκφο), ελψ ζε άιιεο ζηελ αλάπηπμε 

πεξηζζφηεξσλ (π.ρ. νηθνηνπξηζκφο, αγξνηνπξηζκφο, πνιηηηζηηθφο θ.ι.π.) πρλά ε 

αλάπηπμε απηνχ ηνπ πξνηχπνπ- ζε ζρέζε κε ηελ ηνπηθή παξαγσγηθή, θνηλσληθή 

θαη πεξηβαιινληηθή δνκή-απνθηά καδηθά ραξαθηεξηζηηθά, κε απνηέιεζκα λα έρεη 

δπζκελείο επηπηψζεηο, ηδηαίηεξα ζε νηθνινγηθά θαη θνηλσληθά «επαίζζεηεο» 

πεξηνρέο ηεο ππαίζξνπ φπνπ παξαηεξείηαη κηα καδηθνπνίεζε ηνπ ελαιιαθηηθνχ 

ηνπξηζκνχ. Σν γεγνλφο απηφ έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηνλ νπζηαζηηθφ ζηφρν κηα 

ηέηνηαο αλάπηπμεο:ηελ έληαμε ζηελ θνηλσληθή παξαγσγηθή δνκή ηεο πεξηνρήο κε 

παξάιιειε πξνζηαζία ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο. Δίλαη άξα δεδνκέλν φηη θαη 
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ζηελ πεξίπησζε απηνχ ηνπ πξνηχπνπ, φπσο θαη ζηα πξνεγνχκελα, θαηαγξάθεηαη ε 

αλάγθε γηα νξζνινγηθφ ζρεδηαζκφ, πξνγξακκαηηζκφ, νξγάλσζε θαη δηαρείξηζε ηεο 

ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο.  

Ζ βηψζηκε ηνπξηζηηθή αλάπηπμε πξέπεη λα ζηεξηρηεί ζηελ πνηνηηθή αλαβάζκηζε 

ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο, ζηνλ εκπινπηηζκφ θαη ηελ δηαθνξνπνίεζε ηνπ θαη 

ζηελ αλάπηπμε λέσλ κνξθψλ ηνπξηζκνχ. Ζ ηνπξηζηηθή αλάπηπμε ηεο Κχπξνπ έσο 

ζήκεξα:  

α) έρεη αθήζεη πεξηνρέο αλαμηνπνίεηεο,  

β) έρεη δεκηνπξγήζεη ψξηκεο ηνπξηζηηθά πεξηνρέο θαη  

γ) έρεη νδεγήζεη πεξηνρέο ζε θξίζε έρνληαο ππεξβεί ηε θέξνπζα ηθαλφηεηα ηνπο.  

Γηα φιεο απηέο, ην κνληέιν ηεο βηψζηκεο ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο πξνβάιιεη σο ην 

πιένλ θαηάιιειν γηα ηε δηακφξθσζε κηαο κεζνκαθξνπξφζεζκεο απνηειεζκαηηθήο 

ζηξαηεγηθήο θαη φια ηα ζελάξηα θαη νη ζηφρνη ιεηηνπξγνχλ πξνο ηελ θαηεχζπλζε 

απηή.  

Οη ελαιιαθηηθέο κνξθέο ηνπξηζκνχ (αγξνηνπξηζκφο, νηθνηνπξηζκφο, αζιεηηθφο 

ηνπξηζκφο, πνιηηηζηηθφο ηνπξηζκφο θ.ι.π.) εμ΄ νξηζκνχ ζπλάδνπλ κε ην κνληέιν 

ηεο βηψζηκεο ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο, θαζφζνλ είλαη δξαζηεξηφηεηεο πνπ δελ 

ιακβάλνπλ εληαηηθή κνξθή θαη είλαη θαηεμνρήλ πεξηβαιινληηθά θηιηθέο.  

 Ζ Κχπξνο παξακέλεη έλαο παξαδνζηαθφο πξννξηζκφο αλαςπρήο πνπ πξνζθέξεη 

ήιην, ζάιαζζα, παξαιίεο θαη πνιηηηζκηθά κλεκεία. Ζ δήηεζε απηνχ ηνπ είδνπο 

ηνπξηζηηθψλ παθέησλ εμαθνινπζεί λα απμάλεηαη, αιιά κε ρακεινχο ξπζκνχο. Ο 

ηνκέαο ηνπ ηνπξηζκνχ είλαη έλαο απφ ηνπο βαζηθνχο ηεο νηθνλνκίαο ηνπ λεζηνχ. Γεληθά 

έρεη κηα ηθαλνπνηεηηθή απφδνζε ηα ηειεπηαία ρξφληα παξά ηελ δηαπίζησζε φηη νη 

παξερφκελεο ππεξεζίεο δελ έρνπλ πάληα ην απαηηνχκελν επίπεδν πνηφηεηαο ην νπνίν 

ζα πξέπεη θαη λα πξνβιεκαηίζεη.  

 Μεγάιε κεξίδα ηνπ καδηθνχ ηνπξηζκνχ ηεο Κχπξνπο ζα πξέπεη λα νδεγεζεί 

ζην κέιινλ ζε ρψξνπο κε θαηλνχξγηεο εγθαηαζηάζεηο θαη ειθπζηηθφ θπζηθφ 

πεξηβάιινλ. Οη εγθαηαζηάζεηο ηέηνησλ ρψξσλ ζα πεξηιακβάλνπλ γηα παξάδεηγκα, 

γήπεδα γθνιθ, θέληξα παξνρήο ππεξεζηψλ ζε ζέκαηα πγείαο, θαη γεληθά δηάθνξεο 

εγθαηαζηάζεηο αλαςπρήο θαη παξνρήο ππεξεζηψλ (ππαίζξηεο ή κε).  

 Σν βέιηηζην κνληέιν ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο γηα ηελ Κχπξν, κε γλψκνλα ηηο 

ηδηαηηεξφηεηεο, ηηο αλάγθεο θαη ηηο αδπλακίεο ηνπ θξεηηθνχ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο είλαη 

ε Βηψζηκε Σνπξηζηηθή Αλάπηπμε. Βαζίδεηαη ζε παξεκβάζεηο θαη δξαζηεξηφηεηεο κε 

εληαηηθέο θαη ζέηεη σο πξνηεξαηφηεηα ηελ πνηφηεηα έλαληη ηεο πνζφηεηαο. Ζ βηψζηκε 

ηνπξηζηηθή αλάπηπμε επηδηψθεη ηε ρσξνρξνληθή ηζνθαηαλνκή ηεο ηνπξηζηηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο, εηο ηξφπνλ ψζηε λα ειαρηζηνπνηνχληαη νη δπζκελείο επηπηψζεηο 

(πεξηβαιινληηθέο, θνηλσληθέο θ.α.) απφ ηελ ππέξβαζε ηεο θέξνπζαο ηθαλφηεηαο ηνπ 



   

140 

 

εθάζηνηε ηνπξηζηηθνχ πφινπ θαη παξάιιεια λα δηαζθαιίδεηαη ε χπαξμε ή θαη 

δεκηνπξγία θξίζηκσλ ππξήλσλ- θέληξσλ εμππεξέηεζεο θαη δηάρπζεο ηεο ηνπξηζηηθήο 

θίλεζεο. Γηα ηελ πινπνίεζε ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο πηνζεηνχληαη νη ελαιιαθηηθέο 

κνξθέο ηνπξηζκνχ πνπ δελ έρνπλ εληαηηθή κνξθή θαη είλαη πεξηβαιινληηθά θηιηθέο.  

 Σα ηειεπηαία ρξφληα γίλεηαη πξνζπάζεηα γηα κεηαβνιή ηεο εηθφλαο απηήο πνπ 

ζέιεη ηελ Κχπξν λα πξνζθέξεη απνθιεηζηηθά ήιην θαη παξαιίεο, επηδηψθνληαο λα 

αλαπηχμεη θαη άιιεο δξαζηεξηφηεηεο πνπ λα εληάζζνληαη ζηα πιαίζηα ηεο βηψζηκεο 

ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο. Απηφ απαηηεί εληαηηθνπνίεζε ηεο πξνζπάζεηαο γηα κηα 

πνιχπιεπξε αλάπηπμε ηνπ ηνπξηζκνχ, έλαο ζπληνληζκφο θαη κηα ιεηηνπξγηθή 

απνηειεζκαηηθφηεηα.  

 Μέζα ζηα πιαίζηα απηά, ε βαζηθή αλαπηπμηαθή ζηξαηεγηθή ζηνρεχεη ζηε 

κεηαβνιή ηεο ηνπξηζηηθήο θπζηνγλσκίαο ηεο Κχπξνπ ελ γέλεη. ηξαηεγηθφο ζηφρνο 

είλαη ε κεηαβνιή ηεο δηεζλνχο εηθφλαο φηη ε Κχπξνπ δελ είλαη θαηάιιειε κφλν γηα 

παξαζεξηζηηθφ ηνπξηζκφ θαη λα πξνβιεζεί ην γεγνλφο φηη πξνζθέξεηαη γηα επηζθέςεηο 

θαηά ηε δηάξθεηα φινπ ηνπ έηνπο, θπξίσο ιφγσ ησλ πνιηηηζηηθψλ ηεο πφξσλ, αιιά θαη 

ησλ ππφινηπσλ θπζηθψλ ηεο θαιινλψλ.   

 Ζ ζηξαηεγηθή αλάπηπμε ηνπ ηνπξηζκνχ ζηελ Κχπξν πξέπεη λα γίλεη απνδεθηή 

απφ φινπο ηνπο θνξείο θαη λα ππεξεηεζεί κε ζπλέπεηα, κε ζηφρν ηελ ηθαλφηεηα ηεο 

Κχπξνπ λα θαζνξίδεη ηελ αλαπηπμηαθή ηεο πνξεία θαη ηελ επαλέληαμε ηεο ζηελ αγνξά 

ζεξηλνχ θαη ρεηκεξηλνχ ηνπξηζκνχ, κε ηε κνξθή ελφο παθέηνπ ηνπξηζηηθψλ πξντφλησλ 

πςειήο πνηφηεηαο.  

Οη βαζηθνί άμνλεο γηα ηελ αλάπηπμε ελφο ζρεδίνπ ηνπξηζκνχ γηα ηεο Κχπξνπ είλαη 

νη εμήο:  

ΔηδηθΫο θαη γεληθΫο ππνδνκΫο  

• Δπελδχζεηο ζε εηδηθέο ππνδνκέο ρψξσλ αλαςπρήο θαη αζιεηηζκνχ (κνλνπάηηα 

γηα πεδνπνξία, γηα πνδειαζία, γηα ηππαζία, αλάπηπμε καξίλσλ, αζιεηηθψλ 

θέληξσλ, πηζίλεο, θηι.) κε ζηφρν ηελ βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ησλ πνιηηψλ 

θαη ηελ πξνζέιθπζε πςεινχ εηζνδήκαηνο επηζθεπηψλ ηνπ λεζηνχ.  

• Δπελδχζεηο ζε βαζηθή ππνδνκή φπσο αεξνδξφκηα, χδξεπζε, απνρεηεπηηθφ 

ζχζηεκα, παξνρή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο (αλαλεψζηκεο πεγέο), ηειεπηθνηλσλίεο, θαη 

κεξηθέο βειηηψζεηο ζην νδηθφ δίθηπν ηνπ λεζηνχ.  

 

Καηαιχκαηα  

• Δπέλδπζε ζε κηθξφ αξηζκφ πςειήο πνηφηεηαο θαηαιπκάησλ ζε επηιεγκέλεο 

πεξηνρέο π.ρ. ζε νξεηλέο πεξηνρέο, πεξηνρέο ιηγφηεξν αλαπηπγκέλεο φπνπ 
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πξνσζείηαη θαη ε θαηαζθεπή ζπκπιεξσκαηηθψλ ρψξσλ αλαςπρήο. Θεζκνζέηεζε 

θηλήηξσλ γηα ηελ πξνψζεζε ησλ παξαπάλσ επελδχζεσλ.  

• Έιεγρνο ηεο πνηφηεηαο ησλ θαηαιπκάησλ πνπ ιεηηνπξγνχλ.  

• Γεκηνπξγία ελφο αμηφπηζηνπ θαηαιφγνπ πνπ ζα θαηεγνξηνπνηεί ηα θαηαιχκαηα 

δηακνλήο επηζθεπηψλ (μελνδνρεία, δηακεξίζκαηα), πνπ ζα ζηεξηρηεί ζε επηηφπηνπο 

ειέγρνπο ησλ αξκφδησλ νξγάλσλ.  

 

Τπεξεζέεο  

• Αλάπηπμε λέσλ ηνπξηζηηθψλ πξντφλησλ πςειήο πνηφηεηαο πνπ ζηεξίδνληαη ζηελ 

αμηνπνίεζε δεμηνηήησλ θαη θαηλνηνκηθψλ πξαθηηθψλ πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί ζηε 

Κχπξν (πρ. ηαηξηθφο ηνπξηζκφο, αζιεηηθφ ηνπξηζκφο θιπ).  

• Πξνψζεζε ησλ ηνπξηζηηθψλ πξντφλησλ κε ζχγρξνλεο κεζφδνπο marketing.  

• Βειηίσζε ηεο έληππεο ή άιιεο κνξθήο παξνπζίαζεο θαη πεξηγξαθήο ησλ 

αξραηνινγηθψλ θαη ηζηνξηθψλ ρψξσλ ηνπ λεζηνχ ψζηε ν επηζθέπηεο λα έρεη 

εχθνιε πξφζβαζε θαη πην νινθιεξσκέλε εηθφλα ηεο ηζηνξίαο ηνπ λεζηνχ.  

• Αμηνπνίεζε ησλ επηηπρεκέλσλ παξαδεηγκάησλ πνπ επηδεηθλχεη ζήκεξα ν 

ηνπξηζηηθφο ηνκέαο ηεο Κχπξνπ - εηδηθά απηψλ πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ βειηίσζε ηεο 

πνηφηεηαο ηξνθίκσλ θαη πνηψλ πνπ δηαηίζεληαη απφ ηα θαηαζηήκαηα, ζηελ 

εμππεξέηεζε πειαηψλ, ζηελ πεξηβαιινληηθή δηαρείξηζε, ζηελ νξζνινγηθή 

δηαρείξηζε αθηψλ, θηι.  

• Οξγάλσζε κηθξνχ αξηζκνχ πςειήο πνηφηεηαο θαη δηεζλνχο εκβέιεηαο 

θαιιηηερληθψλ, αζιεηηθψλ θαη πνιηηηζκηθψλ εθδειψζεσλ θαζ’ φιε ηελ δηάξθεηα 

ηνπ έηνπο.  

• Αχμεζε ησλ επελδχζεσλ ζηελ εθπαίδεπζε ησλ εξγαδνκέλσλ ζην ηνκέα ηνπ 

ηνπξηζκνχ αιιά θαη ζηελ ελεκέξσζε ησλ πνιηηψλ γηα ηα έκκεζα θαη άκεζα 

απνηειέζκαηα ηεο αλάπηπμεο ηνπ ηνκέα ηνπ ηνπξηζκνχ.  

 

ΠεξηβΪιινλ  

• Πξνζηαζία θαη αλάδεημε ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο (αθηέο θαη πεξηνρέο 

ηδηαίηεξνπ θπζηθνχ θάιινπο, νξεηλέο πεξηνρέο, θηι.) ηνπ λεζηνχ, βειηίσζε ηεο 

πξφζβαζεο ζε απηνχο ηνπο ρψξνπο (κνλνπάηηα, πνδειαην-δηαδξνκέο, εηδηθέο 

δηαδξνκέο γηα άινγα, θηι.), θαη παξαγσγή ησλ θαηάιιεισλ ελεκεξσηηθψλ 

εληχπσλ θαη ραξηψλ πνπ ππνζηεξίδνπλ ηνλ επηζθέπηε  
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 Ζ πξνζπάζεηα αλαπξνζαλαηνιηζκνχ ηνπ ηνπξηζκνχ πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζεί 

ζε ηνπηθφ επίπεδν, ζηε κάρε ηεο βειηίσζεο ησλ ππνδνκψλ θαη ηεο δεκηνπξγίαο λέσλ 

πξνθιήζεσλ γηα ηνπο μέλνπο επηζθέπηεο. Ζ επηηπρία ηνπ εγρεηξήκαηνο δελ είλαη πάληα 

ζπλάξηεζε ηνπ κεγέζνπο ησλ επελδχζεσλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη. ε αξθεηέο 

πεξηπηψζεηο απαηηείηαη πεξηζζφηεξν θαιή νξγάλσζε θαη ζπληνληζκφο, σο επίζεο θαη 

πξαθηηθή πξνζέγγηζε ησλ ζεκάησλ.  

 ια ηα παξαπάλσ ρξεηάδνληαη άκεζε ππνζηήξημε απφ ηνλ δεκφζην θαη ηνλ 

ηδησηηθφ ηνκέα κε ζηφρν ηελ δεκηνπξγία ππνδνκψλ πςειήο πνηφηεηαο πνπ ζα ζπκβάιεη 

ζηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ πινπνίεζε κηαο ζηξαηεγηθήο γηα ηνλ ηνπξηζκφ ηεο Κχπξνπ. 

Δίλαη αλαγθαίν λα πηνζεηεζνχλ πξνηεξαηφηεηεο ζρεηηθά κε ηα έξγα πνπ ζα 

πινπνηεζνχλ θαη γεληθφηεξα κε ηηο δξάζεηο πνπ ζα αλαιεθζνχλ ή εθαξκφδνληαη ήδε κε 

ζηφρν ηε βειηίσζε ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο ηεο Κχπξνπ.  

 Δίλαη γεγνλφο φηη κέρξη ζήκεξα ην ζεκαληηθφηεξν πνζνηηθά ηκήκα ηεο 

ηνπξηζηηθήο αγνξάο ζηελ Κχπξν απνηειεί ν ηνπξηζκφο δηαθνπψλ, ν νπνίνο βαζίδεηαη 

ζηα 3s (sea, sun, sand). Χζηφζν ηα ηειεπηαία ρξφληα ε ακθηζβήηεζε ηνπ κνληέινπ ηνπ 

καδηθνχ ηνπξηζκνχ θαη ε αιιαγή ησλ πξνηηκήζεσλ ησλ ηνπξηζηψλ πξνο πεξηζζφηεξν 

ελεξγεηηθέο δηαθνπέο, ζπλέβαιιε ζηελ αλαδήηεζε θαη ζηελ ζηαδηαθή αλάπηπμε λέσλ 

ελαιιαθηηθψλ θαη πεξηζζφηεξν ήπησλ θαη ελεξγεηηθψλ κνξθψλ ηνπξηζκνχ. Ζ ηάζε 

απηή ηεο δήηεζεο απνηειεί κία λέα πξαγκαηηθφηεηα γηα ηε δηεζλή ηνπξηζηηθή 

πξνζθνξά, ε νπνία γηα λα ηελ αληηκεησπίζεη ηείλεη λα εμεηδηθεχζεη θαη λα επεθηείλεη ηα 

ηνπξηζηηθά πξντφληα θαη ηηο ππεξεζίεο ηεο.  

 Γηα ηελ αληηκεηψπηζε κε ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν απηψλ ησλ λέσλ 

ζπλζεθψλ ε Κχπξνο νθείιεη λα πηνζεηήζεη ην ζρέδην ηεο Βηψζηκεο Σνπξηζηηθήο 

Αλάπηπμεο. Σν κνληέιν απηφ βαζίδεηαη ζηελ ελαξκφληζε ησλ ζηξαηεγηθψλ ζηφρσλ θαη 

κέζσλ ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο κε βάζε ηνλ ηδηαίηεξν ραξαθηήξα ηεο ην νπνίν ιακβάλεη 

ππφςε, ηνπο πεξηνξηζκνχο (νηθνινγηθνχο, θνηλσληθνχο, πνιηηηθνχο θ.ι.π.) ηνπ ηφπνπ 

ππνδνρήο κε ζηφρν ηε βησζηκφηεηα θαη ηε δηαηεξεζηκφηεηα ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο 

(ηνπξηζηηθψλ πφξσλ). Οη ελαιιαθηηθέο κνξθέο ηνπξηζκνχ ζεσξνχληαη πεξηβαιινληηθά 

θηιηθέο θαη επνκέλσο πην βηψζηκεο απφ ηνλ καδηθφ ηνπξηζκφ.  

 Ζ ζπγθξνηεκέλε βηψζηκε αλάπηπμε κε ηε βνήζεηα εξγαιείσλ φπσο απηφ ηεο 

θέξνπζαο ηθαλφηεηαο γηα ηνλ ηνπξηζκφ (Sustainable Development) πξέπεη λα απνηειεί 

ηελ θαηεπζπληήξηα πνιηηηθή, θαζψο παξάιιεια κε ηελ επηδησθφκελε πξνζηαζία ηνπ 

θπζηθνχ θαη πνιηηηζηηθνχ πεξηβάιινληνο (πξνυπφζεζε χπαξμεο θαη ηδηαίηεξα ηνπ 

ηνπξηζκνχ) επηηπγράλεηαη ηαπηφρξνλα ε ζπλέρηζε θαη ηνπ πεξηβάιινληνο- Parpairis 

(1992)  

 Οη αλάγθεο ηεο ζχγρξνλεο ηνπξηζηηθήο δήηεζεο νδεγνχλ ζηελ αλάπηπμε 

πνιηηηθψλ ελίζρπζεο θαη πξνψζεζεο ελφο πιέγκαηνο ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ ηνπξηζκνχ 

πνπ αθνξνχλ ηνλ αγξνηνπξηζκφ, ηνλ αζιεηηθφ ηνπξηζκφ, ηνλ πνιηηηζηηθφ, ηνλ ηνπξηζκφ 

πεξηπέηεηαο θ.α.  
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 Απέλαληη ζηηο λέεο πξνθιήζεηο θαη λέεο απαηηήζεηο, πξέπεη λα εθαξκνζηεί κία 

πνιηηηθή ε νπνία λα ζέβεηαη ηνλ πνιηηηζκφ θαη ην πεξηβάιινλ θαη λα εληζρχεη ηελ 

νηθνλνκηθή αλάπηπμε κε έλαλ ηξφπν βηψζηκν, ν νπνίνο αληέρεη θαη ζηηο αμίεο θαη ζηελ 

αηζζεηηθή θαη ζηνλ ρξφλν. Μηα πνιηηηθή πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ πνιπκνξθία, ηελ 

πνηφηεηα θαη ηε βησζηκφηεηα ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο.  

 Ζ πξνζπάζεηα δηαθχιαμεο ηνπ πεξηβάιινληνο, πνπ έιθεη θαη αλαπηχζζεη ηνλ 

ηνπξηζκφ, δελ κπνξεί παξά λα απνηειεί απνθιεηζηηθή θξνληίδα, ζπλερή θαη επίκνλε, 

πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί ε δηάξθεηα (βηψζηκε αλάπηπμε) θαη νη ζεηηθέο επηπηψζεηο 

απφ ηε δηεχξπλζή ηνπ. Σν βάξνο θαηά ζπλέπεηα, εληνπίδεηαη ζηε δηακφξθσζε ζσζηήο 

πνιηηηθήο δηαρείξηζεο ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο, πνπ λα κεγηζηνπνηεί ηηο σθέιεηεο θαη 

λα ειαρηζηνπνηεί ηηο αξλεηηθέο επηπηψζεηο, θάηη βέβαηα πνπ ε βηψζηκε ηνπξηζηηθή 

αλάπηπμε δηαζθαιίδεη.   

   Αλακθίβνια ε ηνπξηζηηθή δξαζηεξηφηεηα είλαη κία ζπληζηψζα παξαγσγηθψλ 

δξάζεσλ πνπ κπνξεί λα ζπκβάιιεη ζηελ νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή αλάπηπμε πφιεσλ 

θαη ηνπνζεζηψλ ηζηνξηθνχ, θπζηθνχ θαη πνιηηηζηηθνχ ελδηαθέξνληνο.  

Πξηλ απ’ απηά φκσο: 

 Βαζηθή πξνυπφζεζε γηα αεηθνξηθή αλάπηπμε είλαη ε εθπφλεζε ζηξαηεγηθψλ 

ζρεδίσλ γηα ηελ ηνπξηζηηθή αλάπηπμε. 

 Δπηβάιιεηαη λα εληνπηζηνχλ νη πξαγκαηηθέο δπλαηφηεηεο θαη ε ρσξεηηθφηεηα 

ηνπ ηνπξηζηηθνχ ππνδνρέα ζε ζρέζε κε ην κέγεζνο ηνπ, ην θπζηθφ, ηζηνξηθφ 

θαη πνιηηηζηηθφ πεξηβάιινλ ηνπ. 

 Ζ θαηαλφεζε θαη αμηνιφγεζε κε θξηηήξηα αεηθνξίαο ηεο δπλαηφηεηαο 

ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο 

 Ζ ελζάξξπλζε θαη ππνζηήξημε ησλ ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ ηνπξηζκνχ νη νπνίεο 

είλαη πεξηζζφηεξν θηιηθέο ζην πεξηβάιινλ σο «Αληίδνην» ζηηο αξλεηηθέο 

επηδξάζεηο ηνπ καδηθνχ ηνπξηζκνχ  

 Απαξαίηεηε βαζηθή πξνυπφζεζε γηα ηελ ππνζηήξημε θαη θαζηέξσζε 

ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ ηνπξηζκνχ είλαη ν πξνζδηνξηζκφο νξζνινγηζηηθψλ 

θξηηεξίσλ 

 Ζ πξνζβαζηκφηεηα γηα ηα ΑΜΔΑ ζηηο ηνπξηζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ρξεηάδεηαη 

λα γίλεη ζηφρνο πξψηεο πξνηεξαηφηεηαο γηα φινπο φζνη εκπιέθνληαη ζηνλ 

ηνπξηζκφ. 

 Αλάγθε ππάξρεη γηα δηθηχσζε ησλ κηθξψλ μελνδνρεηαθψλ κνλάδσλ. 

 Γηαζχλδεζε ηνπ ηνπξηζκνχ κε ηνλ πξσηνγελή ηνκέα θαη πξνψζεζε ηεο 

πηζηνπνίεζεο ηνπηθψλ πξντφλησλ θαη ηνπηθήο δηαηξνθήο 
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 Γξάζεηο πξνβνιήο ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο ζε ζηνρεπκέλεο αγνξέο. 

 Πνηνηηθή αλαβάζκηζε ηεο εθπαίδεπζεο ηνπξηζηηθψλ ζηειερψλ  

 Υξεκαηνδφηεζε ελφο πεξηθεξεηαθνχ δηθηχνπ πξνψζεζεο ησλ ζεκαηηθψλ 

κνξθψλ ηνπξηζκνχ κε ηε ζπκκεηνρή ηνπξηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ, 

εθπαηδεπηηθψλ θαη εξεπλεηηθψλ ηδξπκάησλ, ηδξπκάησλ πγείαο, πνιηηηζηηθψλ 

θνξέσλ θαη νξγαληζκψλ ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο 

 ηνλ ηνκέα ηνπ καδηθνχ ηνπξηζκνχ ρξεηάδεηαη ε επαηζζεηνπνίεζε ησλ 

θαηνίθσλ ησλ πεξηνρψλ πνπ ηνλ δέρνληαη 

 Καη βέβαηα νη αξρέο πνπ ζρεδηάδνπλ θαη πξνγξακκαηίδνπλ ηελ ηνπξηζηηθή 

δξαζηεξηφηεηα, πξέπεη λα αληηιεθζνχλ ηελ αλάγθε αληαιιαγήο απφςεσλ θαη 

εθπφλεζεο εξεπλψλ απφ πεξηζζφηεξεο εηδηθφηεηεο εκπεηξνγλσκφλσλ ζηνλ 

ηνκέα ηνπ ηνπξηζκνχ, κε βάζε ηελ ηνπξηζηηθή εκπεηξία 

 Δίλαη ηέινο απαξαίηεηε ε ζπκκεηνρή αξρηηεθηφλσλ, πνιενδφκσλ θαη 

πεξηβαληνιιφγσλ ζε θάζε επίπεδν ζρεδηαζκνχ ηεο  ηνπξηζηηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο 

 Καη ηέινο έξγα ππνδνκήο (γηα αζθαιείο θαη γξήγνξεο κεηαθνξέο θαη θπξίεο 

πξνο θαη απφ ηηο πχιεο εηζφδνπ (Α/Γ, Ληκάληα) πνπ εθηφο απφ ηνλ αζαθή 

ραξαθηεξηζκφ ηνπο, ην νπζηαζηηθφ είλαη ε επέθηαζε θαη νινθιήξσζε ησλ 

απαξαίηεησλ εγθαηαζηάζεψλ ηνπο.  
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ 
 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 1 :  

 

1
ε
 Πξνυπφζεζε: Έιεγρνο Καλνληθφηεηαο 

 

Summary Statistics for Total Arrivals 

Year Count Average 
Standard 

deviation 

Coeff. of 

variation 
Minimum Maximum Range 

Stnd. 

skewness 

Stnd. 

kurtosis 

1 12 281763, 125455, 44,5249% 110438, 463010, 352572, -0,0375221 -1,19205 

2 12 301686, 136046, 45,0951% 128619, 503252, 374633, 0,0512042 -1,13875 

3 12 304707, 138966, 45,6065% 133461, 517583, 384122, 0,0597033 -1,13808 

4 12 316277, 147026, 46,4864% 131576, 535375, 403799, 0,143203 -1,1695 

Total 48 301108, 133236, 44,2487% 110438, 535375, 424937, 0,204935 -2,06269 

 

Ο εκπεηξηθφο θαλφλαο ππαγνξεχεη φηη νη παξαηεξήζεηο πξνέξρνληαη απφ ηελ θαλνληθή 

θαηαλνκή φηαλ ην εχξνο ησλ ηηκψλ ησλ Stnd. Skewness θαη Stnd. kurtosis θπκαίλεηαη 

κεηαμχ -2 θαη 2 ηφζν ζε θάζε επίπεδν μερσξηζηά φζν θαη ζην ζχλνιφ ηνπο. Απφ ηελ 

κειέηε ησλ παξαπάλσ ζηνηρείσλ ζπκπεξαίλεηαη φηη νη κέζνη φξνη ησλ αθίμεσλ γηα ηα έηε 

2004 σο 2007 αθνινπζνχλ ηελ θαλνληθή θαηαλνκή θαζψο ηα αληίζηνηρα Stnd. Skewness 

θαη Stnd. kurtosis εκπίπηνπλ ζην δηάζηεκα  [-2, 2]. 

 

2
ε 

Πξνυπφζεζε: Σπραηφηεηα 

 

Οη παξαηεξήζεηο πξνέξρνληαη απφ δείγκαηα ηα νπνία έρνπλ επηιερζεί ηπραία. 

 

3
ε
 Πξνυπφζεζε: Ίζεο δηαθπκΪλζεηο 

 

Γηα ηνλ έιεγρν απηήο ηεο ππφζεζεο πξνζηξέρνπκε ζηνλ πίλαθα Variance Check. 

 

Variance Check 

 Test P-Value 

Levene's 0,198881 0,896593 

 

O παξαπάλσ πίλαθαο δηελεξγεί ηνλ αθφινπζν έιεγρν: Ζ0: ζ1
2
 = ζ2

2
 = ζ3

2
 = ζ4

2
 έλαληη 

ηεο ελαιιαθηηθήο Ζ1: ηνπιάρηζηνλ κία απφ ηηο δηαθπκάλζεηο δηαθέξεη απφ ηηο ππφινηπεο. 

Σν Levene’ s test έρεη P–value ίζν κε 0,896593. Ζ ηηκή απηή είλαη κεγαιχηεξε απφ ην 

alpha= 0,05 (αθνχ σο επίπεδν ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο έρνπκε ιάβεη ην 5%), θάηη πνπ 

ππνδεηθλχεη φηη δελ απνξξίπηνπκε ηελ Ζ0 θαη επνκέλσο δελ ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 

δηαθνξά κεηαμχ ησλ ηξηψλ ηππηθψλ απνθιίζεσλ ζην 95% δηάζηεκα εκπηζηνζχλεο. 

 

Απφ ηα παξαπάλσ ζπλάγεηαη ην ζπκπέξαζκα φηη θαη νη ηξεηο ππνζέζεηο πνπ 

πξνθξίλνπλ ηελ ηερληθή ANOVA ηζρχνπλ.  
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 2 : 

 

1
ε
 Πξνυπφζεζε: Έιεγρνο Καλνληθφηεηαο 

 

Summary Statistics for Revenues 

 

Year Count Average 
Standard 

deviation 

Coeff. of 

variation 
Minimum Maximum Range 

Stnd. 

skewness 

Stnd. 

kurtosis 

1 12 8,18667E7 4,83877E7 59,1055% 2,18E7 1,481E8 1,263E8 0,0647568 -1,27566 

2 12 8,38083E7 5,10869E7 60,9568% 2,07E7 1,613E8 1,406E8 0,159563 -1,22555 

3 12 8,5625E7 5,36759E7 62,6872% 2,12E7 1,55E8 1,338E8 0,030049 -1,34635 

4 12 9,06417E7 5,98093E7 65,9843% 1,97E7 1,791E8 1,594E8 0,23867 -1,20328 

Total 48 8,54854E7 5,17799E7 60,5717% 1,97E7 1,791E8 1,594E8 0,337193 -2,18513 

 

Απφ ηελ κειέηε ησλ παξαπάλσ ζηνηρείσλ ζπκπεξαίλεηαη φηη νη κέζνη φξνη ησλ 

εζφδσλ γηα ηα έηε 2004 σο 2007 αθνινπζνχλ ηελ θαλνληθή θαηαλνκή θαζψο ηα 

αληίζηνηρα Stnd. Skewness θαη Stnd. kurtosis εκπίπηνπλ ζην δηάζηεκα  [ -2, 2]. 

 

2
ε 

Πξνυπφζεζε: Σπραηφηεηα 

 

Οη παξαηεξήζεηο πξνέξρνληαη απφ δείγκαηα ηα νπνία έρνπλ επηιερζεί ηπραία. 

 

3
ε
 Πξνυπφζεζε: Ίζεο δηαθπκΪλζεηο 

 

Γηα ηνλ έιεγρν απηήο ηεο ππφζεζεο πξνζηξέρνπκε ζηνλ πίλαθα Variance Check. 

 

Variance Check 

 

 Test P-Value 

Levene's 0,569477 0,638064 

 

O παξαπάλσ πίλαθαο δηελεξγεί ηνλ αθφινπζν έιεγρν: Ζ0: ζ1
2
 = ζ2

2
 = ζ3

2
 = ζ4

2
 έλαληη 

ηεο ελαιιαθηηθήο Ζ1: ηνπιάρηζηνλ κία απφ ηηο δηαθπκάλζεηο δηαθέξεη απφ ηηο ππφινηπεο. 

Σν Levene’ s test έρεη P-value ίζν κε 0,638064. Ζ ηηκή απηή είλαη κεγαιχηεξε απφ ην 

alpha = 0,05 (αθνχ σο επίπεδν ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο έρνπκε ιάβεη ην 5%), θάηη 

πνπ ππνδεηθλχεη φηη δελ απνξξίπηνπκε ηελ Ζ0 θαη επνκέλσο δελ ππάξρεη ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ ησλ ηξηψλ ηππηθψλ απνθιίζεσλ ζην 95% δηάζηεκα 

εκπηζηνζχλεο. 

 

Απφ ηα παξαπάλσ ζπλάγεηαη ην ζπκπέξαζκα φηη θαη νη ηξεηο ππνζέζεηο πνπ 

πξνθξίλνπλ ηελ ηερληθή ANOVA ηζρχνπλ.  
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 3 : 

χγθξηζε ελαιιαθηηθψλ κνληΫισλ 

Model Correlation R-Squared 

Double square root 0,9927 98,54% 

Multiplicative 0,9924 98,48% 

Linear 0,9907 98,14% 

Square root-X 0,9891 97,84% 

Logarithmic-Y square root-X 0,9889 97,79% 

Square root-Y logarithmic-X 0,9872 97,45% 

Square root-Y 0,9857 97,16% 

Double squared 0,9837 96,76% 

Double reciprocal 0,9814 96,31% 

Reciprocal-Y logarithmic-X -0,9810 96,24% 

Squared-Y 0,9795 95,95% 

Logarithmic-X 0,9750 95,05% 

Exponential 0,9735 94,77% 

Squared-X 0,9651 93,14% 

Squared-Y square root-X 0,9619 92,53% 

Reciprocal-Y square root-X -0,9603 92,21% 

S-curve model -0,9577 91,73% 

Square root-Y squared-X 0,9455 89,40% 

Square root-Y reciprocal-X -0,9359 87,60% 

Squared-Y logarithmic-X 0,9323 86,92% 

Reciprocal-Y -0,9296 86,42% 

Logarithmic-Y squared-X 0,9197 84,59% 

Reciprocal-X -0,9086 82,56% 

Reciprocal-Y squared-X -0,8535 72,84% 

Squared-Y reciprocal-X -0,8419 70,88% 

Logistic <no fit>  

Log probit <no fit>  

Βάζεη ηνπ κνληέινπ επηινγήο παξαηεξνχκε φηη ε αλεμάξηεηε κεηαβιεηή έζνδα 

εξκελεχεη θαηά 95,95% ηε κεηαβιεηφηεηα ησλ ζπλνιηθψλ αθίμεσλ. Παξφιν πνπ ην 

κνληέιν Double square root εκθαλίδεηαη πξψην ζηελ θαηάηαμε κε θξηηήξην ην βαζκφ  

εξκελείαο (R-Squared = 98,54%), αλαγθαδφκαζηε λα ζπζηάζνπκε 2,58996% ηθαλφηεηαο 

εξκελείαο πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπίζνπκε ην πξφβιεκα ηεο απηνζπζρέηηζεο ησλ 
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θαηαινίπσλ.  Δπίζεο, παξαηεξνχκε φηη νη δχν κεηαβιεηέο έρνπλ κηα ηζρπξή ζπζρέηηζε 

κεηαμχ ηνπο ε νπνία επηβεβαηψλεηαη απφ ηνλ ζπληειεζηή ζπζρέηηζεο πνπ είλαη ίζνο κε 

0,9795. Σν ηππηθφ ζθάικα ηεο εθηίκεζεο (standard error of estimate) έρεη ηηκή 

1,67943E10 θαη κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ θαηαζθεπή νξίσλ πξφβιεςεο.  

 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 4 

Μέζσ ηνπ παξάζπξνπ δηαιφγνπ Multiple Regression, επηιέγνπκε ηηο αλεμάξηεηεο θαη 

ηελ εμαξηεκέλε κεηαβιεηή θαη χζηεξα εθαξκφδνπκε ηε κέζνδν επηινγήο κεηαβιεηψλ 

“Forward Selection”, ε νπνία ηνπνζεηεί ηηο κεηαβιεηέο κε ζεηξά ζπνπδαηφηεηαο. 

Parameter Estimate Standard Error T - Statistic P-Value 

CONSTANT -42592,0 4297,54 -9,91079 0,0000 

Arrivals Airport Larnaka 0,54455 0,0585648 9,29825 0,0000 

Arrivals Airport Pafos 1,87238 0,16064 11,6558 0,0000 

Arrivals Port Larnaka 1,25015 0,334822 3,73379 0,0005 

Arrivals Port Lemesos 0,54765 0,215823 2,5375 0,0149 

 

ηνλ παξαπάλσ πίλαθα, εκθαλίδνληαη νη ζπληειεζηέο θαη ηα ηππηθά ζθάικαηα ησλ 

αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ. Δπηπιένλ, αθνχ ηα t-statistic φισλ ησλ αλεμάξηεησλ 

κεηαβιεηψλ είλαη θαηά απφιπηε ηηκή >2,5 θαη ηα P-value ηνπο <0,05, δελ έρνπκε ιφγν γηα 

λα αθαηξέζνπκε θάπνηα απφ απηέο ηηο κεηαβιεηέο. Άξα γηα δηάζηεκα εκπηζηνζχλεο 95% 

εξκελεχνπλ θαη νη ηέζζεξηο ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά ηελ εμαξηεκέλε κεηαβιεηή. 

 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 5 

 

Analysis of Variance 

Source Sum of Squares Df Mean Square F-Ratio P-Value 

Model 6,01917E11 4 1,50479E11 1243,20 0,0000 

Residual 5,20482E9 43 1,21042E8   

Total (Corr.) 6,07122E11 47    

 

R-squared = 99,1427 percent 

R-squared (adjusted for d.f.) = 99,063 percent 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 6 : 

Stepwise regression 

Method: forward selection 

F-to-enter: 4,0 

F-to-remove: 4,0 

 

Step 0: 

0 variables in the model.  47 d.f. for error. 

R-squared =  0,00%     Adjusted R-squared =   0,00%     MSE = 1,29175E10 

 

Step 1: 

Adding variable Arrivals Airport Pafos with F-to-enter =1100,97 

1 variables in the model.  46 d.f. for error. 

R-squared = 95,99%     Adjusted R-squared =  95,90%     MSE = 5,29328E8 

 

Step 2: 

Adding variable Arrivals Airport Larnaka with F-to-enter =93,8553 

2 variables in the model.  45 d.f. for error. 

R-squared = 98,70%     Adjusted R-squared =  98,64%     MSE = 1,75356E8 

 

Step 3: 

Adding variable Arrivals Port Larnaka with F-to-enter =14,0203 

3 variables in the model.  44 d.f. for error. 

R-squared = 99,01%     Adjusted R-squared =  98,95%     MSE = 1,36004E8 

 

Step 4: 

Adding variable Arrivals Port Lemesos with F-to-enter =6,43889 

4 variables in the model.  43 d.f. for error. 

R-squared = 99,14%     Adjusted R-squared =  99,06%     MSE = 1,21042E8 
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Residual Partial Autocorrelations for A rrivals Port Lemesos

Simple exponential smoothing w ith alpha = 0,9999
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 7 : 

 

Έιεγρνο επνρηθφηεηαο  

Πξηλ επηιέμνπκε ην θαηαιιειφηεξν κνληέιν γηα ηε ρξνλνζεηξά, πξέπεη λα δνχκε αλ 

πξέπεη λα απαιιάμνπκε ην κνληέιν απφ επίδξαζε επνρηθφηεηαο. Πην ζπγθεθξηκέλα, 

αλαηξέρνπκε ζηα γξαθήκαηα Time Sequence Plot, Residual Autocorrelations, Residual 

Partial Autocorrelations θαη Residual Periodogram γηα λα δηαπηζηψζνπκε ηελ  χπαξμε ή 

κε επνρηθφηεηαο ζηα δεδνκέλα καο. Σα γξαθήκαηα απηά παξνπζηάδνληαη παξαθάησ.  

Residual Periodogram for A rrivals Port Lemesos

Simple exponential smoothing w ith alpha = 0,9999
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Residual Periodogram for A rrivals Port Lemesos

Simple exponential smoothing w ith alpha = 0,9999
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Residual Periodogram for adjusted Arrivals Port Lemesos

Winter's exp. smoothing w ith alpha = 0,1104, beta = 0,3751, gamma = 0,316
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Residual Partial Autocorrelations for adjusted A rrivals Port Lemesos

Winter's exp. smoothing w ith alpha = 0,1104, beta = 0,3751, gamma = 0,316
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Απφ ηα παξαπάλσ γξαθήκαηα ζπκπεξαίλνπκε φηη ππάξρεη επνρηθφηεηα ζηηο αθίμεηο 

ζην ιηκάλη ηεο Λεκεζνχ. Παξαηεξνχκε ζην γξάθεκα Residual Autocorrelations φηη νη 

παξαηεξήζεηο καο βξίζθνληαη εθηφο ησλ νξίσλ ηεο ρνάλεο –απφδεημε ηεο χπαξμεο 

επνρηθφηεηαο. Απηή ππνινγίδεηαη ίζε  κε δψδεθα κήλεο θαζψο ε ηεηκεκέλε είλαη πεξίπνπ 

ίζε κε 0,083 (ζπκπέξαζκα πνπ εμάγεηαη απφ ην πεξηνδφγξακκα), γεγνλφο πνπ καξηπξά 

φηη ε επνρηθφηεηα είλαη δσδεθάκελε.  Γηα λα αξζεί ε επνρηθφηεηα δειψλνπκε ζηνλ αξρηθφ 

πίλαθα φηη απηή ππάξρεη πξνθεηκέλνπ λα πάςεη λα επηδξά πιένλ ζην κνληέιν. 

Ζ δηφξζσζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο επνρηθφηεηαο κεηαηξέπεη ηα παξαπάλσ δηαγξάκκαηα 

ζηα αθφινπζα: 
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Residual Autocorrelations for adjusted Arrivals Port Lemesos

Winter's exp. smoothing w ith alpha = 0,1104, beta = 0,3751, gamma = 0,316
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πκπεξαίλνπκε φηη πιένλ δελ ηεθκαίξεηαη επνρηθφηεηα ζην κνληέιν καο θαζψο ζην 

πεξηνδφγξακκα ππάξρνπλ πνιιέο θνξπθέο (peaks) δηάζπαξηεο παληνχ θαη νη 

παξαηεξήζεηο καο είλαη θαηαλεκεκέλεο εληφο ησλ νξίσλ ηεο ρνάλεο ζην δηάγξακκα 

Residual Autocorrelations. 
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Model Comparison 

Data variable: Arrivals Port Lemesos 

Number of observations = 48Start index = 1/04             

Sampling interval = 1,0 month(s) 

Length of seasonality = 12 

Models 

(D) Quadratic trend = -5,64951E6 + 16581,7 t  + -12,1097 t^2  

(E) Exponential trend = exp(-0,549044 + 0,0156294 t) 

(F) S-curve trend = exp(20,6357 + -7175,2 /t) 

(H) Simple exponential smoothing with alpha = 0,9999 

(I) Brown's linear exp. smoothing with alpha = 0,059 

(J) Holt's linear exp. smoothing with alpha = 0,1913 and beta = 0,0721 

(K) Brown's quadratic exp. smoothing with alpha = 0,1308 

(L) Winter's exp. smoothing with alpha = 0,1104, beta = 0,3751, gamma = 0,316 

 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 8 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estimation Period 

Model RMSE MAE MAPE ME MPE AIC RMSE RUNS RUNM AUTO MEAN VAR 

(D) 5398,88 3623,51 25,6785 445,317 -11,2188 17,7712 5398,88 OK OK ** OK * 

(E) 5292,7 3666,48 30,3074 1449,62 -0,1476 17,6898 5292,7 OK OK OK OK * 

(F) 5293,16 3666,89 30,072 1431,65 -9,98896 17,69 5293,16 OK OK OK OK * 

(H) 6700,12 4275,76 25,837 170,235 -4,92687 18,1198 6700,12 OK * *** OK *** 

(I) 5773,4 4081,09 33,159 1840,3 -9,74539 17,822 5773,4 OK OK OK OK OK 

(J) 5311,8 3676,74 28,8334 -807,979 -17,4658 17,697 5311,8 OK OK ** OK * 

(K) 6018,18 4152,1 28,4663 261,334 -5,77076 17,9051 6018,18 OK OK * OK OK 

(L) 5895,96 4760,36 30,3983 -916,269 -16,0861 17,489 5895,96 OK OK OK * OK 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 9 : 

Forecast Table for Arrivals Port Lemesos 

Model: Winter's exp. smoothing with alpha = 0,1104, beta = 0,3751, gamma = 0,316 

Period Data Forecast Residual  Period Data Forecast Residual 

1/04 1667,0    1/06 15553,0 8974,69 6578,31 

2/04 3723,0    2/06 13848,0 11401,7 2446,32 

3/04 5986,0    3/06 14229,0 12912,8 1316,15 

4/04 10225,0    4/06 20154,0 18048,1 2105,95 

5/04 17720,0    5/06 17041,0 23811,9 -6770,89 

6/04 20556,0    6/06 25275,0 29577,9 -4302,92 

7/04 34268,0    7/06 50041,0 41063,2 8977,78 

8/04 38490,0    8/06 42924,0 48848,2 -5924,16 

9/04 29041,0    9/06 34386,0 35638,8 -1252,8 

10/04 37253,0    10/06 42120,0 37982,5 4137,48 

11/04 18207,0    11/06 19968,0 24264,1 -4296,08 

12/04 5620,0    12/06 14917,0 10617,3 4299,73 

1/05 10472,0    1/07 11633,0 15094,5 -3461,49 

2/05 12630,0 13935,4 -1305,37  2/07 11400,0 15394,5 -3994,45 

3/05 10356,0 16952,4 -6596,44  3/07 15284,0 15784,0 -500,034 

4/05 15592,0 21367,0 -5775,0  4/07 15001,0 21343,1 -6342,13 

5/05 15957,0 27811,1 -11854,1  5/07 27803,0 22991,1 4811,89 

6/05 23147,0 31160,4 -8013,44  6/07 38159,0 30944,5 7214,49 

7/05 32643,0 40391,6 -7748,62  7/07 40488,0 49396,6 -8908,62 

8/05 42391,0 40668,0 1722,96  8/07 58373,0 50278,7 8094,25 

9/05 29322,0 29105,2 216,764  9/07 45346,0 38540,9 6805,11 

10/05 30379,0 29604,1 774,871  10/07 41788,0 43815,4 -2027,4 

11/05 21700,0 16558,0 5142,01  11/07 26777,0 25238,6 1538,44 

12/05 8831,0 7741,88 1089,12  12/07 3048,0 13315,0 -10267,0 
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Time Sequence Plot for Ship A rrivals

Simple exponential smoothing w ith alpha = 0,93
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Residual Autocorrelations for Ship Arrivals

Simple exponential smoothing w ith alpha = 0,93
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 10 : 

Έιεγρνο επνρηθφηεηαο  

Δπηιέγνπκε ηα 4 γξαθήκαηα (Diagnostic Graphs) ηα νπνία  καο   ελεκεξψλνπλ γηα 

ηελ χπαξμε ή κε επνρηθφηεηαο. Σα γξαθήκαηα πνπ επηιέμακε είλαη ηα παξαθάησ: 

Σν γξάθεκα απηφ (Time Sequence Plot) καο δείρλεη φηη κάιινλ ππάξρεη επνρηθφηεηα 

ζηα δεδνκέλα καο, ε νπνία σζηφζν εληνπίδνληαη θαιχηεξα απφ ηα άιια ηξία 

δηαγξάκκαηα. Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ε απμεηηθή ηάζε (increasing trend) πνπ 

παξαηεξείηαη ζηηο αθίμεηο κε πινίν ζηελ Κχπξν θαηά ηα έηε 2004 – 2007 ε νπνία σζηφζν 

δε θαίλεηαη λα ζπλερίδεη ηα επφκελα έηε. 

πσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ, ε επνρηθφηεηα είλαη πεξηζζφηεξν θαλεξή ζηα δχν 

παξαθάησ δηαγξάκκαηα (Residual Autocorrelation & Residual Partial Autocorrelation). 

ηα δηαγξάκκαηα απηά, νη κπάξεο μεπεξλνχλ θάπνηνπο κήλεο ηα φξηα ηεο ρνάλεο, ην νπνίν 

απνηειεί έλδεημε επνρηθφηεηαο. 
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Residual Periodogram for Ship A rrivals

ARIMA(1,0,0) w ith constant
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Residual Partial Autocorrelations for Ship Arrivals

Simple exponential smoothing w ith alpha = 0,93
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 Γηα λα βξνχκε ηνλ αξηζκφ ησλ κελψλ ζηνπο νπνίνπο εκθαλίδεηαη επνρηθφηεηα γηα 

ηε κεηαβιεηή πνπ εμεηάδνπκε, ρξεζηκνπνηνχκε ην Πεξηνδφγξακκα (Residual 

Periodogram). ε απηφ, εληνπίδνπκε ηελ ηεηκεκέλε ηεο πξψηεο κεγάιεο θνξπθήο (peak) 

ηνπ γξαθήκαηνο κε ηελ επηινγή  Locate. Ζ ηεηκεκέλε απηή είλαη πεξίπνπ 0,08 θαη 

ππνινγίδνπκε ηελ επνρηθφηεηα σο 1/0,08= 12 κήλεο. 

 

 

ε απηφ ην ζηάδην, είκαζηε ζε ζέζε λα νξίζνπκε ηελ επνρηθφηεηα πνπ ραξαθηεξίδεη 

ηελ ππφ εμέηαζε ρξνλνζεηξά πξνθεηκέλνπ λα ηελ εμαιείςνπκε θαη λα θαηαιήμνπκε ζην 

κνληέιν πνπ ζα καο πξνβιέςεη ηελ εμέιημε ησλ κεληαίσλ αθίμεσλ κε πινίν ζηελ Κχπξν 

γηα ηνπο επφκελνπο 5 κήλεο. Οξίδνληαο ηελ επνρηθφηεηα ίζε κε 12 παξαηεξνχκε πψο 

δηνξζψλεηαη απηή ζε φια ηα παξαπάλσ γξαθήκαηα. 
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Residual Periodogram for adjusted Ship Arrivals

Winter's exp. smoothing w ith alpha = 0,1216, beta = 0,4558, gamma = 0,3082
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Time Sequence Plot for Ship A rrivals

Winter's exp. smoothing w ith alpha = 0,1216, beta = 0,4558, gamma = 0,3082
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Residual Partial Autocorrelations for adjusted Ship Arrivals

Winter's exp. smoothing w ith alpha = 0,1216, beta = 0,4558, gamma = 0,3082

0 2 4 6 8 10 12

lag

-1

-0,6

-0,2

0,2

0,6

1

P
a
rt

ia
l 
A

u
to

c
o

rr
e

la
ti
o

n
s



   

161 

 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 11 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estimation Period 

Model RMSE MAE MAPE ME MPE AIC RMSE 
RUN

S 

RUN

M 
AUTO MEAN VAR 

(D) 7747,7 4562,19 26,1724 404,321 -11,138 18,4936 7747,7 OK OK *** OK OK 

(E) 8302,31 4546,43 31,2665 1641,9 -10,398 18,5902 8302,31 OK OK * OK * 

(F) 8288,34 4540,86 31,0663 1621,71 -10,2496 18,5869 8288,34 OK OK * OK * 

(H) 8371,84 4968,74 29,1799 1345,05 -7,5963 18,5653 8371,84 OK OK ** OK * 

(I) 7988,44 4485,44 34,8888 1154,74 -17,2511 18,4715 7988,44 OK OK * OK OK 

(J) 8343,54 4953,77 29,3907 -1187,66 -17,5036 18,6002 8343,54 OK OK ** OK * 

(K) 8125,31 4593,22 35,362 1259,92 -16,0209 18,5055 8125,31 OK OK OK OK OK 

(L) 9505,69 6925,02 32,5065 -617,714 -14,4663 18,4443 9505,69 OK * OK OK OK 

Model Comparison 

Data variable: Ship Arrivals 

Number of observations = 48 

Start index = 1/04             

Sampling interval = 1,0 month(s) 

Length of seasonality = 12 

 

Models 

(D) Quadratic trend = -7,61561E6 + 22456,6 t  + -16,4912 t^2  

(E) Exponential trend = exp(0,831356 + 0,0137235 t) 

(F) S-curve trend = exp(19,4668 + -6323,13 /t) 

(H) Simple exponential smoothing with alpha = 0,2392 

(I) Brown's linear exp. smoothing with alpha = 0,0187 

(J) Holt's linear exp. smoothing with alpha = 0,2017 and beta = 0,0854 

(K) Brown's quadratic exp. smoothing with alpha = 0,0306 

(L) Winter's exp. smoothing with alpha = 0,1216, beta = 0,4558, gamma = 0,3082 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 12 : 

Forecast Table for Ship Arrivals 

Model: Winter's exp. smoothing with alpha = 0,1216, beta = 0,4558, gamma = 0,3082 

 

Period Data Forecast Residual  Period Data Forecast Residual 

1/04 1711,0    1/06 15599,0 8606,8 6992,2 

2/04 3761,0    2/06 13885,0 11350,7 2534,35 

3/04 6005,0    3/06 14272,0 13330,6 941,433 

4/04 12277,0    4/06 22236,0 21152,4 1083,59 

5/04 23413,0    5/06 19726,0 31182,1 -11456,1 

6/04 23796,0    6/06 29341,0 36398,2 -7057,2 

7/04 38638,0    7/06 85354,0 53458,1 31895,9 

8/04 41606,0    8/06 49526,0 61335,1 -11809,1 

9/04 31970,0    9/06 34516,0 44545,1 -10029,1 

10/04 40900,0    10/06 42157,0 46164,7 -4007,71 

11/04 19726,0    11/06 20073,0 28408,3 -8335,29 

12/04 5699,0    12/06 14979,0 11599,6 3379,36 

1/05 10529,0    1/07 11696,0 15720,8 -4024,81 

2/05 12660,0 13698,3 -1038,25  2/07 11450,0 15557,1 -4107,13 

3/05 10418,0 16717,9 -6299,89  3/07 15320,0 15592,8 -272,766 

4/05 17478,0 23104,1 -5626,08  4/07 15076,0 22862,0 -7785,99 

5/05 20224,0 32483,1 -12259,1  5/07 30859,0 26066,9 4792,06 

6/05 28098,0 33445,6 -5347,6  6/07 38340,0 32570,7 5769,32 

7/05 40301,0 46203,3 -5902,33  7/07 40570,0 58825,9 -18255,9 

8/05 45657,0 41634,6 4022,38  8/07 58461,0 45897,6 12563,4 

9/05 31120,0 29146,7 1973,3  9/07 46347,0 33033,4 13313,6 

10/05 32810,0 28814,3 3995,7  10/07 41855,0 37663,0 4192,05 

11/05 22931,0 16173,4 6757,6  11/07 26853,0 22098,0 4755,02 

12/05 8903,0 7486,39 1416,61  12/07 3081,0 11464,4 -8383,45 


