
     Ο τουρισμός στην Κύπρο 
 

Η τουριστική ανάπτυξη επιδρά στο κοινωνικό σύστημα τόσο θετικά όσο και αρνητικά. Πολλές είναι οι ωφέλειες του τουρισμού στον κοινωνικό τομέα. Μέσα σε αυτές 

συγκαταλέγονται η μείωση της ανεργίας, η ανάπτυξη έργων υποδομής, η βελτίωση των υπηρεσιών καθώς επίσης και αύξηση του βιοτικού επιπέδου των κατοίκων της περιοχής. 

Επομένως, πολλές και σημαντικές είναι οι θετικές επιδράσεις σε μια περιοχή που μπορεί να έχει ο τουρισμός στην κοινωνία, στον πολιτισμό και στην αισθητική .Θετικά 

αποτελέσματα επέφερε ο τουρισμός και στα πρότυπα της κυπριακής κοινωνίας, αφού συνέβαλε στην απαλλαγή των παλιών συντηρητικών προτύπων, Οι σχέσεις των 

κατοίκων με ξένους και ντόπιους επισκέπτες χαρακτηρίζονται αρκετά καλές και εποικοδομητικές και στηρίζονται στον αυθορμητισμό και τη φιλοξενία. Μέσα από αυτή την 

συναναστροφή οι Κύπριοι προβάλουν την κουλτούρα και τον πολιτισμό προς τους ξένους, ενώ παράλληλα δέχονται και επιρροές από αυτούς. 

Ο τουρισμός μπορεί να λειτουργήσει θετικά πάνω στο θέμα του πολιτισμού, αφού μέσα από την προσπάθεια προσέλκυσης επισκεπτών γίνεται αναβίωση παραδοσιακών 

στοιχείων, ηθών και εθίμων. Παράλληλα δημιουργούνται οι προϋποθέσεις που απαιτούνται για ανάπτυξη των περιοχών της υπαίθρου και της ενδοχώρας. Επιπλέον, με την 

ανάπτυξη του τουρισμού στην Κύπρο αναβαθμίστηκαν, εκσυγχρονίστηκαν αλλά και δημιουργήθηκαν νέες υποδομές, δρόμοι και υπηρεσίες. . Διάφορες τουριστικές περιοχές της 

Κύπρου είναι η Αγιά Νάπα, ο Πρωταράς, η Λεμεσός, η Πάφος, η Πόλη Χρυσοχούς αλλά και η Πέγεια.. 

Παρόλα αυτά, η τουριστική ανάπτυξη μπορεί να επιφέρει και αρνητικές επιδράσεις στο κοινωνικό περιβάλλον μια περιοχής, αφού μπορεί να επηρεάσει: 

1. την κοινωνική δομή 

2. την απασχόληση του εργατικού δυναμικού 

3. τις κοινωνικές σχέσεις:  

4. τα έθιμα και τον τοπικό πληθυσμό 

5. το δομημένο περιβάλλον 

 Η Κύπρος εκτός από τις υπέροχες παραλίες της και τα πολυτελή ξενοδοχεία της, διαθέτει και άλλα είδη τουρισμού, όπως τον αγροτουρισμό, το συνεδριακό τουρισμό, τον 

αθλητικό, το θρησκευτικό, τον πολιτιστικό τουρισμό και τον οικοτουρισμό, με προοπτική να αναπτύξει  και τον τουρισμό υγείας. 
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