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∆∆Ι∆∆ΑΑΚΚΤΙΚΚΗ  ΕΝΝΟΟΤΗΤΑΑ  11η

Τι  είννααι  ποολλιτισστικκόόςς  τοουρρισσµόόςς;

ΣΣκκοοπόός

Στην ενότητα αυτή επιδιώκουµε να κατανοήσουν οι ενήλικες τη σηµασία του πολιτιστικού τουρισµού

σαν ένα πολυσύνθετο κοινωνικό-οικονοµικό φαινόµενο των δυτικών κοινωνιών του οποίου οι επιδρά-

σεις στην ελληνική κοινωνική-πολιτιστική πραγµατικότητα έχουν ιδιαίτερη σηµασία.

Πρροοσσδδοοκκώώµενναα  ααποοτελλέέσσµααταα

Όταν θα έχουν ολοκληρώσει τη συγκεκριµένη ενότητα, οι εκπαιδευόµενοι θα πρέπει να µπορούν να:

• Να κατανοήσουν την επίδραση του πολιτιστικού τουρισµού στην ανάπτυξη ενός βιώσιµου τουρισµού

του οποίου οι προεκτάσεις περιλαµβάνουν τις εναλλακτικές µορφές τουρισµού.

• Να κατανοήσουν τη σηµασία που έχει η συνειδητοποίηση και η γνώση του ελληνικού πολιτισµού και

της κουλτούρας για την παγκόσµια προβολή της Ελλάδας στα πλαίσια του πολιτιστικού τουρισµού.

• Να συνειδητοποιήσουν ότι το ταξίδι αποτελεί το βασικό κίνητρο για τη γνωριµία µε άλλους λαούς και

πολιτισµούς και τη διαµόρφωση µιας πολυπολιτισµικής ταυτότητας.

ΛΛέξξεις-κκλλεειδδιάά

• Τουρισµός • Κίνητρα 

• Πολιτιστικός τουρισµός • Βιώµατα

• Πολιτισµός • Μόδα

• Κουλτούρα • ∆ιαφήµιση

• Πολιτιστικός τουρίστας • Ελεύθερος χρόνος

• Ταξίδι • Life style

1.ΠΟΟΛΛΙΤΙΣΣΤΙΚΚΟΟΣΣ  ΤΟΟΥΥΡΙΣΣΜΜΟΟΣΣ:  εννννοοιοολλοογγικκέςς  πρροοσσεγγγγίσσειςς

Ο Τουρισµός είναι ένα παγκόσµιο κοινωνικό-πολιτισµικό φαινόµενο που απαιτεί σαν απαραίτητη προϋ-

πόθεση το ταξίδι δηλαδή τη µετακίνηση ανθρώπων από έναν τόπο σε έναν άλλον µε σκοπό την προσω-

ρινή διαµονή τους σε αυτόν τον τόπο για την κάλυψη κάποιων προσωπικών αναγκών (εκπαιδευτικών,

οικονοµικών, κ.λ.π.)
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Μια άποψη που επικρατεί είναι ότι η λέξη τουρισµός προήλθε από την πρώτη µαζική επίσκεψη στην

ιστορία που έγινε στην πόλη Tour της Γαλλίας.

«Μολονότι δεν υπάρχει ένας γενικά αποδεκτός ορισµός για τον πολιτιστικό τουρισµό, µπορούµε να

χρησιµοποιήσουµε τον ορισµό που δίνει η Επιτροπή Καναδικού Τουρισµού (CTC). Σύµφωνα µε αυτόν,

µπορούµε να χαρακτηρίσουµε ένα είδος τουρισµού ως πολιτιστικό όταν η συµµετοχή σε πολιτιστικές

και εκπαιδευτικές εµπειρίες ή εµπειρίες που αναφέρονται στην πολιτιστική κληρονοµιά αποτελούν ένα

σηµαντικό παράγοντα του ταξιδιού.

Ο Παγκόσµιος Οργανισµός Τουρισµού (WTO) θεωρεί πως πολιτιστικός τουρισµός είναι το ταξίδι που

γίνεται µε κίνητρο βασικά πολιτιστικό – περιλαµβάνοντας εκπαιδευτικές περιηγήσεις, θεατρικές παρα-

στάσεις, φεστιβάλ, προσκυνήµατα, επισκέψεις σε αρχαιολογικούς χώρους, µνηµεία και µουσεία, καθώς

και τη µελέτη του φυσικού περιβάλλοντος, του λαϊκού πολιτισµού και της τέχνης.»1

O «πολιτιστικός τουρισµός» αποτελεί ένα από τα πιο παλιά και πιο δηµοφιλή είδη τουρισµού. Από τους

περασµένους αιώνες άτοµα ή ολιγοµελείς οµάδες περιηγητών, αναζητώντας τη γνώση, την εµπειρία και

την προσωπική ανακάλυψη, πραγµατοποιούσαν ταξίδια σε τόπους µε αρχαιολογικό, ιστορικό, λαογρα-

φικό ή πνευµατικό-θρησκευτικό ενδιαφέρον, σε άγνωστα µέρη µε διαφορετικό πολιτισµό και εθνολογι-

κές ιδιοµορφίες. Τα πολιτιστικά αυτά ταξίδια, αν και οργανωµένα από τους ίδιους, µπορούν να θεωρη-

θούν µια πρώιµη µορφή «πολιτιστικού τουρισµού» ο οποίος, σήµερα πλέον, έχει συγκροτηθεί σε δρα-

στηριότητα µε διαφορετικό χαρακτήρα και στόχο από τις υπόλοιπες µορφές τουρισµού.

22.  Ποολλιτισστικκόόςς  τοουρρισσµµόόςς:  τααξίίδδι  σστηνν  κκοουυλλτοούύρραα  κκααι  τοονν  ποολλιτισσµόό

I.  ΚΚοουυλλτοούύραα  κκααι  κκοουυλλτοούρρεεςς

Θα µπορούσαµε να πούµε ότι πολιτιστικό τουρισµό έχουµε όταν ο επισκέπτης θέλει να κατανοήσει και

να εκτιµήσει την κουλτούρα µιας τοπικής κοινωνίας και τον πολιτισµό ενός λαού µέσα στον οποίο εγ-

γράφεται και η έννοια της κουλτούρας.

Λέγοντας κκοουλλτοούρραα ενός τόπου εννοούµε τη συλλογική συνείδηση ενός λαού όπως εκφράζεται µέ-

σα από τις καθηµερινές κοινωνικές πρακτικές του, δηλαδή µέσα από τον τρόπο ζωής του. Τα ήθη, τα

έθιµα, οι πίστεις και οι δοξασίες, οι πολιτιστικές και οι ηθικές αξίες, η γλώσσα, η λογοτεχνία, οι κανό-

νες κοινωνικής συµπεριφοράς, οι τέχνες και οι τεχνικές, η ενδυµασία, οι διατροφικές συνήθειες, ο λαϊ-

κός πολιτισµός, καθώς και η θρησκευτικότητα είναι στοιχεία της κουλτούρας ενός λαού. Κάποιος λατι-

νοαµερικάνος λαϊκός ποιητής ονόµασε την κουλτούρα «φλιτζάνι που από µέσα του ρουφάµε τη Ζωή.»

Έτσι µιλάµε για την ελληνική κουλτούρα προσδιορίζοντας έναν τρόπο ζωής που διαφέρει από τον

τρόπο ζωής άλλων λαών όπως του γαλλικού η του αµερικάνικου. Κάνουµε όµως επίσης λόγο για την

Κρητική κουλτούρα, την Επτανησιακή, τη Μανιάτικη, την Κυκλαδική κ.λ.π. Συνεπώς ένα λαός η ένας πο-

λιτισµός διακρίνεται από πολλές υπο-κουλτούρες που έχουν να κάνουν καταρχάς µε το γλωσσικό ιδίω-

µα (την ντοπιολαλιά) και µε τις κατά τόπο ιδιοµορφίες όλων των ιδιαίτερων στοιχείων που προαναφέρ-

θηκαν.

1 Βλ. την ιστοσελίδα, http://www.radioalfa.gr (άρθρο από τον Τάσο Ανθουλιά)
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II.  Ποολλιτισστικκόόςς  τοουυρίσστααςς

Ο πολιτιστικός τουρισµός λοιπόν είναι ένας τοµέας του τουρισµού που σαν βασικό στόχο έχει την αει-

φόρο προβολή ενός τόπου µέσα από πολιτιστικές διαδικασίες τις οποίες επιλέγει κάθε φορά ο τουρί-

στας σύµφωνα µε τις ανάγκες του για ενηµέρωση και γνώση.

Μιλώντας για πολιτιστικές διαδικασίες εννοούµε δραστηριότητες που δίνουν την ευκαιρία στον επι-

σκέπτη να εξοικειωθεί µε την ιδιαιτερότητα και τη διαφορετικότητα µιας τοπικής κοινωνίας ή ενός λαού

µέσα από την παρατήρηση και την ενεργό συµµετοχή σε αυτές. Ο πολιτιστικός τουρίστας δεν είναι αυ-

τός που θα επισκεφθεί ένα µουσείο για να δει έργα τέχνης διαβάζοντας απλώς κάποιες λεζάντες. ∆εν

είναι αυτός που θα επισκεφθεί έναν αρχαιολογικό χώρο µαζί µε ένα γκρουπ ακούγοντας στα πεταχτά

κάποιες κοινότυπες κουβέντες από έναν ξεναγό. ∆εν είναι αυτός που αρκείται σε µερικά ονόµατα που

συνοδεύονται από αντίστοιχες χρονολογίες ( έχει ενηµερωθεί ήδη πριν έρθει.) Για τον πολιτιστικό του-

ρίστα η παθητική προσέγγιση µνηµείων και έργων τέχνης δεν είναι πια ικανοποιητική. Όπως ανακοίνω-

σε τον Ιανουάριο του 2005 ο διευθυντής του µουσείου του Λούβρου, το µουσείο ετοιµάζεται για την υ-

ποδοχή ενός µεγάλου αριθµού τουριστών που ενδιαφέρονται να δουν τους χώρους που περιγράφει ο

Dan Brown στο βιβλίο του «κώδικας Ντα Βίντσι», το παγκόσµιο µπεστ σέλερ του 2004. Η  εετοοιµαασσίίαα  πε-

ρριλλααµββάάννεει  εννέέργγειεεςς  ποουυ  θθαα  κκάάννεει  πιοο  «ζζωωντααννόό»  τοο  πιοο  πααρρααδδοοσσιαακκόό  µοουσσεείοο  τηηςς  Γααλλλλίααςς. Συνεπώς,

υπό µια τέτοια οπτική, πολιτιστικός τουρίστας είναι αυτός που θέλει πραγµατικά να καταλάβει έναν τό-

πο, που θέλει να νιώσει την ιστορία του. Είναι αυτός που θέλει να αισθανθεί ότι ζει µέσα σε έναν άλλο

πολιτισµό, που θέλει την εµπειρία µιας πολιτιστικής «περιπέτειας». Είναι αυτός που θέλει να συγκρίνει

το σήµερα µε το χθες, να κατανοήσει τους λόγους των αλλαγών και της εξέλιξης στα εξής πεδία πολι-

τισµικού και τουριστικού ενδιαφέροντος:

• την ιστορία και την αρχαιολογία

• τον λαό και τον τρόπο ζωής του

• την πολιτιστική παράδοση και εξέλιξη ( µουσική, θέατρο, γιορτές, κλπ.)

• τις τέχνες και την αρχιτεκτονική

• το φαγητό και την τοπική κουζίνα, το κρασί και την τοπική παραγωγή

• την κοινωνική, οικονοµική και πολιτική δοµή

• τη µορφολογία της περιοχής

• τα διάφορα φεστιβάλ και τις εκδηλώσεις

• την αναβίωση παλιών εθίµων2. 

Θα µπορούσαµε λοιπόν να πούµε ότι ο «πολιτιστικός τουρισµός» παρέχει ευκαιρίες για µια ολόπλευ-

ρη πολιτιστική εµπειρία, προσφέροντας την περιήγηση στη φυσική, καλλιτεχνική και πνευµατική κληρο-

νοµιά µιας περιοχής καθώς και στην τωρινή πολιτιστική δηµιουργία. Απορροφά ένα µεγάλο µέρος του

τουριστικού ρεύµατος που έχει ιδιαίτερες προσδοκίες για την επίσκεψη σε χώρους µε σηµαντική πολι-

τιστική κληρονοµιά, οι οποίοι υπαγορεύουν ειδική µεταχείριση, γι' αυτό χρειάζεται µια ειδική οργάνωση

και διαχείριση (π.χ, µουσεία, αρχαία θέατρα, αρχαίοι τόπο λατρείας κλπ)

Ο Παγκόσµιος Οργανισµός Τουρισµού εκτιµά ότι ο πολιτιστικός τουρισµός αναπτύσσεται µε ρυθµό

15% τον χρόνο και ότι το 37% όλων των διεθνών ταξιδιών περιλαµβάνει ένα πολιτιστικό στοιχείο.

5
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ΑΑσσκκήσσειςς  ααυυτοοααξιοολλόόγγησσης

1. Κάθε εκπαιδευόµενος να αναφερθεί στην τοπική κουλτούρα της περιοχής του και να την συγκρίνει

µε τις κουλτούρες άλλων περιοχών που έχει επισκεφθεί στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

2. Μέσα από τα προσωπικά του βιώµατα ή διαβάσµατα, κάθε εκπαιδευόµενος να αναφερθεί σε το-

πικά έθιµα που είχαν εξαφανιστεί µέσα στο χρόνο και που η αναβίωσή τους γίνεται πόλος έλξης

των τουριστών. Έπειτα, η οµάδα να συζητήσει και να αξιολογήσει την τουριστική πολιτική αναβίω-

σης αυτών των εθίµων.

III.  Η  ααµφφίίδδρροµη  σσχχέέσση  ποολλιτισσµοούύ  κκααι  τοουυρρισσµοούύ.

«Η πολιτιστική µας κληρονοµιά - έλεγε η Μελίνα Μερκούρη – είναι ταυτόχρονα η ευτυχία και η δυστυ-

χία της χώρας µας. Ευτυχία γιατί µας προσφέρει την µοναδικότητα του ελληνικού πολιτισµού, τη βαριά

βιοµηχανία µας, τον καλύτερο πρεσβευτή της χώρας µας στο εξωτερικό. ∆υστυχία γιατί, για να αποδεί-

ξουµε το σεβασµό µας σε αυτό τον πολιτισµό απαιτείται πολλή δουλειά και κυρίως τεράστια ποσά, πολ-

λαπλάσια απ' όσα είναι δυνατό να διατεθούν από µια χώρα σαν την Ελλάδα».

Η τότε Υπουργός Πολιτισµού καθιστά σαφές το µήνυµα ότι ο ελληνικός πολιτισµός είναι το πιο ακρι-

βό και πολύτιµο στοιχείο που έχει η χώρα µας και η ανάλογη εκτίµηση και προβολή του στο εξωτερικό

µπορεί να γίνει πόλος έλξης των τουριστών. Μια τέτοια πολιτική σαφώς αντικρούει την ευρέως γνωστή

τουριστική προβολή της Ελλάδας ως µιας χώρας που το µόνο διαθέσιµο τουριστικό προϊόν της είναι το

τρίπτυχο «sea, sun, sex».

IVV.  Ποολλιτισµόόςς

Αν κατά µία έννοια ποολλιτισσµόόςς είναι η εξέλιξη της ανθρώπινης ζωής στο χώρο και στο χρόνο, τα µνη-

µεία – «αποµεινάρια» της ανθρώπινης δηµιουργίας όλων των εποχών είναι τα ίχνη, οι µαρτυρίες και τα

βήµατα της εξελικτικής της πορείας στο χρόνο.

Μνηµεία ονοµάζουµε τα προϊόντα κάθε είδους δηµιουργίας για τα οποία έχουµε µνήµη. Έχουµε

µνηµεία της τέχνης, δηλαδή της γλυπτικής, ζωγραφικής, αρχιτεκτονικής, θεάτρου, µουσικής, χορού, ποί-

ησης, λογοτεχνίας. Έχουµε µνηµεία και της σκέψης και της διανόησης, της θρησκείας, φιλοσοφίας, ε-

πιστήµης, τεχνικής αλλά και µνηµεία από τον καθηµερινό τρόπο ζωής, όπως είναι η παράδοση, η χει-

ροτεχνία, τα ήθη και τα έθιµα. Τα µνηµεία µε την έννοια αυτή αποτελούν ένα ενιαίο και αδιαίρετο σύ-

νολο µε τον τόπο και το χρόνο, µε τον άνθρωπο, το περιβάλλον και την ιστορία του.

Τα ίχνη αυτού του πολιτισµού, τεκµήρια µοναδικά και ανεπανάληπτα, αποτελούν τη φυσική και πο-

λιτισµική κληρονοµιά ενός τόπου, µιας χώρας, ενός λαού, τα ιδιαίτερα εκείνα στοιχεία που τον διαφο-

ροποιούν από τους άλλους και χαρακτηρίζουν την ταυτότητά του.

VV.  Η  ιδδιααιτερρόότηταα  τοουυ  ποολλιτισστικκοούύ  τοουυρισσµοούύ

Οι συνθήκες που διαµορφώνουν την ιδιαιτερότητα του πολιτιστικού τουρισµού, σε σχέση µε τις άλλες µορ-

φές τουρισµού, καθορίζονται από τη διπολική σχέση πολιτισµός – τουρισµός.

Πρόκειται για µια δυναµική σχέση αµφίδροµης αλληλεπίδρασης, µε θετικές και αρνητικές επι-

πτώσεις, που δηµιουργείται από την εµπλοκή δύο µερών διαφορετικής σύστασης και συµφερό-

ντων:
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1. αφενός της ευάλωτης πολιτιστικής κληρονοµιάς που απαιτεί την προστασία της, τη σωστή ερµη-

νεία και προβολή της

2. αφετέρου του δυναµικού τουρισµού, που απαιτεί επιτυχή οργάνωση και κερδοφόρα διαχείριση.

Λέγοντας «δυναµικό τουρισµό» εννοούµε τον τουρισµό που είναι αειφόρος και του οποίου το

«προφίλ» χαρακτηρίζεται από µια διαρκή, ποιοτική παρουσία στην παγκόσµια αγορά.

Ένα ερώτηµα που τίθεται είναι: µπορεί να αποτελέσει η ελληνική πολιτιστική κληρονοµιά ένα γόνιµο
πεδίο δράσης για τον τουρισµό, ο οποίος παράλληλα να συµβάλλει στην ανάδειξη και στη διατήρηση
των πολιτιστικών αγαθών;

Θα αναφερθούµε στην αρνητική δράση του τουρισµού που ασκείται στα πολιτιστικά αγαθά µε την ε-

ντατική ή ανεξέλεγκτη χρήση τους.

Μια τέτοια περίπτωση είναι η εκµετάλλευση της παράδοσης ως τουριστικής ατραξιόν µε αποτέλεσµα

να χάνεται η «αυθεντικότητά» της (π.χ. καντάδες, παραδοσιακοί χοροί). 

Επίσης, η αλλοίωση του φυσικού περιβάλλοντος είναι µια σοβαρή συνέπεια της αλόγιστης τουρι-

στικής εκµετάλλευσης. Μια ενδεικτική περίπτωση είναι η αναπαλαίωση των πύργων στη Βαθειά της Μά-

νης που επηρέασε αρνητικά την ευρύτερη οικιστική περιοχή µε την ερήµωσή της. Πρόκειται για µια πο-

λιτιστική ενέργεια τουριστικής ανάπτυξης που λόγω της κακής υποδοµής και οργάνωσης δεν αποτέ-

λεσε κίνητρο δράσης και βιωσιµότητας για τους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής.

Για τη διασφάλιση της θετικής επίδρασης του τουρισµού στον πολιτισµό θα αναφερθούµε στην πο-

λιτιστική πολιτική που εφαρµόζει το ICCOOMOOSS,  η  ∆∆ιεθθννήςς  ΟΟρργγάάννωωσση  γγιαα  τηνν  Πρροοσσταασσίίαα  Μννηµεείωωνν  κκααι

Τόόπωωνν µε τη δηµιουργία µιας ειδικής επιτροπής, την ∆ιεθνή Επιτροπή Πολιτιστικού Τουρισµού.

«Αντικείµενο της επιτροπής είναι η προάσπιση της πολιτιστικής κληρονοµιάς, παγκόσµιας, εθνικής

ή τοπικής, στις περιπτώσεις εµπλοκής της µε τον τουρισµό.

Στην επιτροπή αυτή ανατέθηκε η αναθεώρηση της Χάρτας του Πολιτιστικού Τουρισµού. Το κείµενο

της νέας Χάρτας διατυπώθηκε σε τρεις γλώσσες, αγγλικά, γαλλικά και ισπανικά και επικυρώθηκε στη

Γενική Συνέλευσή του ICOMOS στο Μεξικό το 1999. Η Χάρτα του Πολιτιστικού Τουρισµού του ICOMOS

(ICOMOS International Cultural Tourism Charter) βασίζεται στις αρχές που διέπουν τις δράσεις της διε-

θνούς αυτής οργάνωσης και αποτελεί µία εξειδικευµένη εφαρµογή τους που αφορά την τουριστική

δραστηριότητα σε τόπους µε πολιτιστική σηµασία. 

Βασικός στόχος της Χάρτας είναι να παίξει ένα σηµαντικό ρόλο στον περιορισµό των κινδύνων και

την ελαχιστοποίηση των αρνητικών επιπτώσεων του τουρισµού στην κληρονοµιά και στα πολιτιστικά α-

γαθά.

Ένας ακόµα στόχος της είναι το να εξισορροπήσει τις αντικρουόµενες προθέσεις ή τις αντιπαραθέ-

σεις των παραγόντων του τουρισµού και των συντελεστών της προστασίας της κληρονοµιάς. Εκφράζει,

εντέλει, µια πρόθεση διαχειρίσεως καλής πρακτικής και επιχειρεί να υπαγορεύσει στους τουριστικούς

παράγοντες και τους επισκέπτες έναν «κώδικα συµπεριφοράς» απέναντι στην πολιτιστική κληρονοµιά

ενός τόπου που προσελκύει το τουριστικό ενδιαφέρον»3.
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ΣΣυυµπεερράάσσµααταα

Λαµβάνοντας υπόψη τις αµφίδροµες επιδράσεις, θετικές και αρνητικές, πολιτισµού και τουρισµού και

µη παραγνωρίζοντας την οικονοµική διάσταση σε επίπεδο τοπικό, περιφερειακό και εθνικό, κρίνουµε

ότι θα πρέπει να καταβληθεί προσπάθεια για την εξισορρόπηση των δύο τάσεων. Αναπτυξιακή για τον

τουρισµό και προστατευτική για τα πολιτιστικά αγαθά, έτσι ώστε η σχέση πολιτισµού-τουρισµού να µην

µετατρέπεται σε βάναυση σχέση κατανάλωσης.

Ένα τέτοιο παράδειγµα ανάδειξης της διπολικής σχέσης τουρισµού-πολιτισµού αποτελούν οι εκδηλώ-

σεις του φεστιβάλ Αθηνών στους Ολυµπιακούς αγώνες το καλοκαίρι του 2004.

ΑΑσσκκήσσεειςς  ααυυτοοααξξιοολλόόγγησσηηςς

1. Οι εκπαιδευόµενοι να αξιολογήσουν µε βάση τα βιώµατά τους τη σχέση τουρισµού- πολιτισµού. Ειδι-

κότερα, να προτείνουν (δουλεύοντας σε οµάδες των τριών τουλάχιστον ατόµων) ένα πρόγραµµα α-

νάδειξης της πολιτιστικής κληρονοµιάς του τόπου τους µέσα από τη δηµιουργία ενός καλλιτεχνικού

γεγονότος που θα λειτουργήσει σαν πόλος έλξης των τουριστών (θεατρικές παραστάσεις, φεστιβάλ,

µουσικές παραστάσεις).

33.Η  επίδδρραασση  τοουυ  ποολλιτισστικκοούύ  τοουρρισσµοού  σστοονν  τρρόόποο  ζωωής.

Πααρράάδδεειγγµαα  πρροοςς  µεελλέέτη:

AAleenteejoo,  πόόλλη  τηςς  Ποορρτοογγααλλίααςς
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«Πώς ο αυθεντικός λαϊκός πολιτισµός µπορεί να δηµιουργήσει ένα χαρακτηριστικό πολιτιστικό του-

ριστικό σύµβολο για να γίνει πόλος έλξης των τουριστών.»

«Το Alentejo ήταν µια πόλη που παρέµενε σε κατάσταση υπανάπτυξης για µεγάλο χρονικό διά-

στηµα εξαιτίας των κλιµατολογικών συνθηκών και της σχεδόν φεουδαλικής κοινωνικής δοµής.

Αυτό είχε σαν αποτέλεσµα την ανάπτυξη ενός πολύ χαρακτηριστικού λαϊκού πολιτισµού µε πρω-

τοτυπία που βρίσκει την καλύτερη έκφρασή της στην τοπική παράδοση και ειδικότερα στο χορω-

διακό τραγούδι.

Κάθε χωριό διαθέτει και µια χορωδία που εµφανίζεται σε αυτοσχέδιες συναυλίες ή στις γιορ-

τές των χωριών. Υπάρχουν και άλλες τέτοιες χορωδίες στην Ευρώπη γνωστές για το τουριστικό

ενδιαφέρον που συγκεντρώνουν, όπως «οι βουλγαρικές φωνές», ή οι «κορσικανικές πολυφωνίες»,

µε τις οποίες υπάρχουν ορισµένες οµοιότητες.

Τα τραγούδια του Alentejo αποτελούσαν λοιπόν µια τουριστικά εκµεταλλεύσιµη πολιτιστική

κληρονοµιά. Αυτό ίσως επηρέασε και την οµάδα που εργάστηκε για την ανάπτυξη των τουριστι-

κών υποδοµών, στα πλαίσια του προγράµµατος Leader, να επιλέξει το όνοµα «Terras do Cante»

(γη που τραγουδά) προκειµένου να καθιερώσει ένα σύµβολο το οποίο να εκπροσωπεί το σύνο-

λο των τουριστικών προϊόντων της περιοχής.

Οι εκδηλώσεις άρχισαν τον Μάιο του 1993 µε την ονοµασία «Alentejo Maio Florido» (Ανθισµέ-

νος Μάιος) και συνεχίζονται µέχρι σήµερα. Η οµάδα leader χρησιµοποίησε εκτός από τη χορω-

δία, το σύνολο των δυνατοτήτων που προσέφερε ο λαϊκός πολιτισµός και η αρχιτεκτονική.

Η περιοχή ήταν αραιοκατοικηµένη (20 κάτοικοι ανά τετραγωνικό χιλιόµετρο) µε µεγάλη φυσι-

κή οµορφιά. Παρά το γεγονός ότι τις τελευταίες δεκαετίες είχε χάσει περίπου το µισό πληθυσµό

της, είχε διατηρηθεί το χρώµα των παραδοσιακών κατοικιών. Στα παλιά αγροκτήµατα των φεου-

δαρχών, υπήρχαν ψηλοί πανέµορφοι πύργοι. ∆ιαµορφώθηκαν εκδροµές για ιππασία και επισκέ-

ψεις στους πύργους, µαθήµατα αρχιτεκτονικής µουσεία αγροτικής εθνογραφίας κ.λ.π.

Έτσι, παρότι το Alentejo ήταν πολύ κοντά στο Alto Alentejo, µε δυο πολύ γνωστές τουριστικές

περιοχές (το Parc de Sao Alentejo και την Evora, µια πολυσύχναστη ιστορική και καλλιτεχνική πό-

λη που συγκεντρώνει το χρόνο περισσότερους από 650.000 επισκέπτες) κατάφερε να διαµορφώ-
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σει ένα διακριτό και χαρακτηριστικό τουριστικό σύµβολο και να το επιβάλει. Σήµερα, είναι ένας

ελκτικός τουριστικός προορισµός για τις χώρες της Μπενελούξ.»4

Στην Ελλάδα υπάρχουν αρκετοί χώροι που θα µπορούσαν να αξιοποιήσουν τον πολιτιστικό τουρι-

σµό µε εργαλείο την λαϊκή παράδοση και τον τοπικό πολιτισµό.

Ένα παράδειγµα είναι οι Σπέτσες, γνωστός τουριστικός προορισµός που φθίνει σαν επιλογή κα-

τά τα τελευταία χρόνια. Το νησί είναι γνωστό για τα µικρά καρνάγια στα οποία κάποτε οι τεχνίτες

κατασκεύαζαν ξύλινα σκάφη µε µια παραδοσιακή τεχνική. Η συγκεκριµένη δραστηριότητα που βρί-

σκεται σε ύφεση επειδή η ναυπήγησή τους είναι ακριβή. Τα περισσότερα καρνάγια έχουν κλείσει

και η ανεργία έχει αυξηθεί καθώς η τουριστική δραστηριότητα στο νησί δεν µπορεί να την απορ-

ροφήσει. Τα κλειστά ναυπηγεία θα µπορούσαν να αξιοποιηθούν σαν χώροι περιπάτου, µουσεία και

χώροι εκµάθησης αυτής της παραδοσιακής τέχνης, ενώ θα µπορούσε να αναπτυχθεί και η παρα-

γωγή σειράς αναµνηστικών προϊόντων κ.λ.π. Θα µπορούσε να γίνει όλο το χρόνο τόπος έλξης για

επισκέπτες και ιδιαίτερα το Σαββατοκύριακο για τους κατοίκους της Αττικής.

Συνεπώς ένα βασικό ερώτηµα που τίθεται είναι αν ο πολιτιστικός τουρισµός επηρεάζει τον πολι-

τισµό σε ανθρωπογενές επίπεδο. Η µελέτη των παραπάνω περιπτώσεων είναι ενδεικτική της θετι-

κής επίδρασης που µπορεί να επιφέρει ο πολιτιστικός τουρισµός στον τρόπο ζωής των κατοίκων

µιας περιοχής, στην ποιοτική αναβάθµιση των υπηρεσιών αλλά και στην ενίσχυση της τοπικής οικο-

νοµίας.

Ωστόσο υπάρχουν και περιπτώσεις που ο τουρισµός λειτουργεί ασφυκτικά στο «κοινωνικό σώµα» µιας

περιοχής. Μια περίπτωση έλλειψης τοουυρρισστικκήήςς  χωωρρητικκόότηητααςς είναι η Ρόδος. Σύµφωνα µε στατιστικές

πληροφορίες, η Ρόδος είναι ένας σταθερός πόλος έλξης του τουριστικού ενδιαφέροντος κατά τους θε-

ρινούς µήνες. 

Ειδικότερα ο πληθυσµός της Ρόδου αυξάνεται κατά το διπλάσιο τη θερινή περίοδο µε αποτέλεσµα

να υπάρχουν σοβαρές συνέπειες στον περιβαλλοντολογικό και οικιστικό τοµέα. ∆εν είναι τυχαίο άλλω-

στε ότι σε πολλές περιοχές κατά τους θερινούς µήνες γίνεται υπερκατανάλωση νερού, µε αποτέλεσµα

οι τοπικές αρχές να εφαρµόζουν µέτρα για την εξοικονόµησή του.
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Στη Μύκονο ο τουρισµός έχει επιδράσεις στην τοπική κοινωνία αφού ο τρόπος ζωής των τουριστών
επηρεάζει το ντύσιµο, τα ήθη, τα έθιµα, ακόµα και την τοπική κουζίνα. Υπάρχουν εστιατόρια που προ-
σφέρουν αγγλική κουζίνα, γαλλική, ιταλική, ασιατική κλπ, ενώ παράλληλα γίνεται µια προσπάθεια διά-
σωσης των παραδοσιακών φαγητών ενός τόπου ως ένδειξη της ιδιαιτερότητάς του αλλά και της δια-
φορετικότητάς του στα πλαίσια µιας πολυπολιτισµικής κοινωνίας.)

ΣΣυµπεερράάσσµααταα

Αν κάθε τόπος διαθέτει ένα συγκεκριµένο τουριστικό προϊόν (παροχή υπηρεσιών, ξενοδοχειακά συγκρο-
τήµατα, σύστηµα υγειονοµικής περίθαλψης, ξεναγήσεις κλπ), οφείλει να το προσαρµόζει κάθε φορά στις
απαιτήσεις και τις ιδιαιτερότητες του τουρίστα-καταναλωτή.

Μια τέτοια πολιτική σαφώς µπορεί να σηµαίνει µια ποιοτική αναβάθµιση του πολιτιστικού επιπέδου
µιας κοινωνίας αλλά µπορεί παράλληλα να υποθάλπει µια µελλοντική υποβάθµιση. ∆εν είναι τυχαίο το
γεγονός ότι στη Χερσόνησο της Κρήτης και στο Λαγανά της Ζακύνθου οι περιοχές έχουν χάσει το «το-
πικό χρώµα» κι έχουν γίνει «αποικιοκρατούµενες» από τους τουρίστες.

ΑΑσσκκήήσσειςς  ααυτοοααξξιοολλόόγγησσηςς

1. Οι εκπαιδευόµενοι να σχολιάσουν τις παραπάνω περιπτώσεις και να αναφερθούν σε προσωπικά βιώ-
µατα-εµπειρίες σύµφωνα µε τις οποίες ο πολιτιστικός τουρισµός έχει επηρεάσει τον τρόπο ζωής των
κατοίκων µιας περιοχής.

«Χάρτης της Ρόδου». Γεωτρόπιο, τεύχος 165, 7/6/2003 «η επιβλητική είσοδος του ενυδρείου της Ρόδου» Γεωτρό-

πιο, τεύχος 165, 7/6/2003

«Μύκονος» Γεωτρόπιο, τεύχος 165, 7/6/2003
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2. Αν υπήρχαν στην Ελλάδα οργανωµένα κέντρα πολιτιστικού τουρισµού (παρόµοια µε το Alentejo της

Πορτογαλίας), πιστεύετε ότι οι νέοι, που σε σηµαντικό ποσοστό έχουν εγκαταλείψει τα νησιά και τις

ορεινές ή ακριτικές περιοχές, θα είχαν πλέον σηµαντικά κίνητρα να επιστρέψουν στον τόπο καταγω-

γής τους;

33.  Τοο  τααξξίίδδι

Η  ποολλυυδδιάάσσταατη  έννοοιαα  κκααι  η  φφιλλοοσσοοφφίαα  τοου  τααξιδδιοούύ.

Πααρράάδδεειγγµαα  πρροοςς  µεελλέέτη:

«Πολλοί ίσως νοµίσουν ότι η οµορφιά της Καβάλας έγκειται στην ιστορία της πόλης και στα

περασµένα µεγαλεία της. ∆εν είναι έτσι, όµως. Τα µνηµεία της πόλης συναρµόζονται εύρυθµα

µε το τοπίο µε αποτέλεσµα να µην δίνεται η εικόνα του «ιστορικού κουφαριού» και της πόλης ά-

νευ ζωής. Με άλλα λόγια, η Καβάλα δεν «ποντάρει» στην ιστορία της, αλλά στο πώς την αφοµοί-

ωσε και την ενέταξε λειτουργικά στο πλέγµα µιας σύγχρονης πόλης, κατάλληλης τόσο για τουρι-

σµό αναψυχής, όσο και για επαγγελµατικό τουρισµό. Χαρακτηριστικό δείγµα των όσων ισχυριζό-

µαστε αποτελεί το θαυµάσιο ξενοδοχείο Imaret, στις παρυφές της πόλης. Κτισµένο ως δωρεά του

Μοχάµεντ Αλί, αντιβασιλέα της Αιγύπτου υπό την Οθωµανική κυριαρχία και ιδρυτή του σύγχρο-

νου Αιγυπτιακού Κράτους στη γενέθλια πόλη του. Το Imaret έως τις αρχές του 20ου αιώνα λει-

τούργησε ως ισλαµικό ιεροδιδασκαλείο, ενώ το 2001 παραχωρήθηκε από το Αιγυπτιακό δηµόσιο

για την πλήρη αποκατάστασή και µετατροπή του σε υπερπολυτελές ξενοδοχείο.

Το κτίριο αποτελείται από τέσσερις ενότητες που αναπτύσσονται κατά µήκος της νοτιοδυτικής

χερσονήσου της «Παναγίας» στην Καβάλα. Η κάθε µία από τις τρεις πρώτες ενότητες αποτελεί-

ται από ένα κήπο που περιστοιχίζεται από τα δωµάτια του ξενοδοχείου. Από τα 67 «κελιά» του

Imaret δηµιουργήθηκαν 27 ξεχωριστά καταλύµατα (9 σουίτες και 18 Dome & Treasure Rooms),

όλα διαφορετικά µεταξύ τους από άποψη αρχιτεκτονικής και εσωτερικής διακόσµησης. 

Το νοτιότερο τµήµα στεγάζει τους χώρους του µπαρ, του καφέ και του εστιατορίου, όπου

µπορεί κανείς να πάρει µια αυθεντική δόση µεσογειακής κουζίνας. Εκεί που αρχικά φιλοξενού-

νταν οι υγροί χώροι του σχολείου, σήµερα λειτουργεί παραδοσιακό χαµάµ και χώρος µασάζ,
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ενώ δύο υπόγειες δεξαµενές νερού έχουν µετατραπεί σε εσωτερική θερµαινόµενη πισίνα. Γύ-

ρω από τα υδάτινα αρχιτεκτονήµατα βρίσκονται µερικά από τα καλύτερα δωµάτια του Imaret,

που προσφέρουν καταπληκτική θέα, µεγάλα τζάκια και υποβλητικό εσωτερικό. Η απίστευτη α-

τµόσφαιρα που δηµιουργούν οι αµέτρητοι µολυβένιοι τρούλοι, αλλά κυρίως ηη  ααίσσθθησση  τοου  ταα-

ξξιδδιοούύ  σστοο  χχρόόννοο  επιτυυγχχάάννεετααι χωρίς την απώλεια των απαραίτητων πλέον ανέσεων.»5

Η διαµονή σε ένα ξενοδοχείο όπως το Imaret σίγουρα αποτελεί εσωτερικό κίνητρο για ένα ποολλιτισστι-

κκόό  τααξξίδδι  σστοο  πααρρεελλθθόόνν και σίγουρα πρόκειται για ένα τααξξίδδι  τωωνν  ααισσθθήσσεεωωνν.

Το ταξίδι είναι µια καθαρά προσωπική υπόθεση και σαν κύριο στόχο έχει ειδικά για τους ενήλικες,

εκτός από τη γνώση και τη ψυχαγωγία. Ξυπνάει µνήµες µέσα από γεύσεις, µυρωδιές, περιπάτους ή και

συναναστροφές µε άλλους συνταξιδιώτες. Οι τουρίστες που ταξιδεύουν για πολιτιστικούς λόγους ανα-

ζητούν να δηµιουργήσουν επιτυχώς καινούργιες µνήµες και κυρίως επιθυµούν να ββιώώσσοουυνν στον ελεύ-

θερο χρόνο που έχουν ταξιδιωτικές εµπειρίες ευχάριστες, πρωτόγνωρες και κυρίως ασφαλείς.

Το ταξίδι δίνει τη δυνατότητα σύγκρισης µεταξύ χωρών σε επίπεδο πολιτισµού και κουλτούρας και

τη διαµόρφωση µιας πολυπολιτισµικής ταυτότητας.

Τη διαδικασία του ταξιδιού τη βιώνει διαφορετικά το κάθε άτοµο ανάλογα µε τα βιώµατα-εµπειρίες

του, τις ανάγκες του, τα κίνητρα που έχει, την ηλικία, το φύλο του, αλλά και την κουλτούρα µέσα στην

οποία έχει µεγαλώσει. Για το κοινωνικό προφίλ του πολιτιστικού τουρίστα θα µιλήσουµε στην επόµενη

διδακτική ενότητα.

Ωστόσο θα πρέπει να τονίσουµε την επιλογή του ταξιδιού σαν ένα αναπόσπαστο µέρος του σύγχρο-

νου τρόπου ζωής που θέλει να συµβαδίζει µε τις σύγχρονες τάσεις της µόδας, της διαφήµισης και να

υιοθετεί τα πρότυπα τρόπου ζωής που προβάλλονται (ως «life style") από τον περιοδικό Τύπο αλλά και

από τα ΜΜΕ.

ΑΑσσκκήήσσειςς  ααυυτοοααξξιοολλόόγγησσηςς

1. Οι εκπαιδευόµενοι να αναφερθούν στα ταξίδια που θα επιθυµούσαν να κάνουν στα πλαίσια του ελεύ-

θερου χρόνου τους. Εάν έκαναν ένα ταξίδι θα το συνδύαζαν µε τον πολιτισµό; ποια πολιτιστικά γεγο-

νότα και ποια κουλτούρα θα τους ενδιέφερε να γνωρίσουν;

44.ΟΟ  Ποολλιτισστικκόόςς  τοουρρισσµόόςς  ωωςς  εννααλλλλαακκτικκή  πρρόόταασση:

Mορφές εναλλακτικού τουρισµού

Ο πολιτιστικός τουρισµός συνδέεται άµεσα µε το περιβάλλον σε µια ορατή και αµφίδροµη σχέση, µε ά-

µεσες και µακροχρόνιες επιπτώσεις, στην προστασία του περιβάλλοντος και στην ανάδειξη της πολιτι-

στικής κληρονοµιάς. 

5 Βλ την ιστοσελίδα, http:// www.in2life.gr
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Ο πολιτιστικός τουρισµός µπορεί να αποτελέσει µια ααεειφφόόροο  εεννααλλλλαακκτικκή  πρρόόταασση και ειδικότερα

µια διαφορετική προσέγγιση στον τουρισµό, της οποίας το κύριο χαρακτηριστικό είναι ότι προσελκύ-

ει τουρίστες µε ειδικά ενδιαφέροντα, όπως:

1. την αναζήτηση της αυθεντικότητας και την επαφή µε τη φύση, 

2. την άρνηση των απρόσωπων τουριστικών πακέτων, 

3. την αποφυγή των κοσµικών παραλιών, 

4. το συνδυασµό των διακοπών µε την προσφορά εθελοντικής εργασίας. 

Οι κύριες µορφές εναλλακτικού τουρισµού είναι οι εξής:

1. Αγροτουρισµός

2. Συνεδριακός τουρισµός

3. Ορειβατικός και περιπατητικός τουρισµός

4. Τουρισµός υγείας, ιαµατικός τουρισµός

5. Αθλητικός τουρισµός

6. Χειµερινός τουρισµός

7. Θρησκευτικός τουρισµός

8. Οικολογικός τουρισµός

9. Εκπαιδευτικός τουρισµός

Ο εναλλακτικός τουρισµός συµβάλλει µε διάφορους τρόπους στην αντιµετώπιση της τουριστικής ε-

ποχικότητας και στην τοπική ανάπτυξη, όχι µόνο µε την ενεργοποίηση του δυναµικού κάθε περιοχής αλ-

λά και µε την ενίσχυση των τοπικών επιχειρηµατικών πρωτοβουλιών. Έτσι, παράλληλα µε την εκρηκτική

ανάπτυξη των εναλλακτικών µορφών τουρισµού στη χώρα µας, υπάρχει ήδη µια ζωηρή δραστηριοποί-

ηση για την ανάπτυξη και τη βελτίωση της σχετικής υποδοµής τους στοχεύοντας στην εξασφάλιση της

αειφορίας τους, δηλαδή της διάρκειάς τους µέσα στο διηνεκές.

ΟΟ  ααγγρροοτοουυρρισσµόόςς αποτελεί µια «σύγχρονη» πρόταση πολιτιστικού τουρισµού που επικεντρώνεται στην

αναζωογόνηση της υπαίθρου µέσα από τη δυναµική παρουσία τουριστών που επιθυµούν να «δραπετεύ-

σουν» από τον αστικό τρόπο ζωής, βιώνοντας εµπειρίες αγροτικών δραστηριοτήτων όπως τη συγκοµι-

δή της ελιάς κ.λ.π.

ΟΟ  ααγγρροοτικκόόςς  τρόόποοςς  ζζωωήςς αποτελεί στοιχείο του πολιτισµού (τοπικά ήθη και έθιµα, τοπικά προϊό-

ντα, τοπικά φαγητά, τοπικές πολιτιστικές εκδηλώσεις κ.λ.π.). Για το λόγο αυτό, η Ευρωπαϊκή Ένωση

επιδοτεί αγρότες που έχουν τη δυνατότητα να αναπτύξουν τουριστικά κάποιο αγρόκτηµα η κάποιες

εκτάσεις γης.

Για εναλλακτικές µορφές τουρισµού έχουν γίνει αξιόλογες προσπάθειες στη χώρα µας (π.χ. η ορ-

γάνωση του αγροτουρισµού στο νοµό ∆ράµας). Στην Κρήτη µια περίπτωση αγροτουρισµού είναι η δια-

µονή σε αγρόκτηµα µε κύρια απασχόληση την εκµάθηση ιππασίας. Πρόκειται για τη φάρµα Καρτερός

που βρίσκεται 6 χ.λ.µ ανατολικά από το Ηράκλειο. 

Μια άλλη σύγχρονη µορφή πολιτιστικού τουρισµού είναι οο  σσυυνεεδδρριαακκόόςς  τοουυρισσµόός που αφορά κυρίως

επισκέπτες που επιθυµούν να γνωρίσουν έναν τόπο µέσα από την επίτευξη επαγγελµατικών στόχων. Η
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οργάνωση των συνεδρίων σε κατάλληλα διαµορφωµένους συνεδριακούς χώρους απαιτεί ποιοτική α-

ναβάθµιση παροχής υπηρεσιών. Στην Αθήνα το ξενοδοχείο Ledra Marriot φιλοξενεί συνέδρους από ό-

λο τον κόσµο. Σαφώς υπάρχουν και άλλα τέτοια ξενοδοχεία στην Αθήνα που παρέχουν ανάλογες υπη-

ρεσίες. 

Μια πιο πρόσφατη τάση είναι η δηµιουργία συνεδριακών δοµών στην ελληνική επαρχία µε σκοπό την

ταχεία τουριστική ανάπτυξη της. Συνεπώς, ο συνεδριακός τουρισµός θεωρείται από τις πιο ελπιδοφό-

ρες προτάσεις σε µια αειφόρο τουριστική ανάπτυξη.(φωτό 6)

ΟΟ  οορρεειββαατικκόόςς-περιπαατηητικκόόςς  τοουυρρισσµόός απευθύνεται σε τουρίστες µε ειδικά ενδιαφέροντα όσον αφο-

ρά την αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου τους.

Τα άτοµα που επιθυµούν να δοκιµάζουν επικίνδυνες αποστολές κάνοντας ορειβασία λειτουργούν

κατά κανόνα οµαδικά στην προσπάθειά τους να έρθουν σε επαφή µε τη φύση µέσα από την αναζήτη-

ση διαφορετικών εµπειριών.

Η επαφή όµως µε τη φύση µπορεί εξίσου να επιτευχθεί µε περιπάτους χαράσσοντας µονοπάτια σε

δύσβατες περιοχές. Προς την κατεύθυνση αυτή προσφέρουν ενέργειες όπως η χάραξη µονοπατιών,

π.χ. στο Λούσιο Αρκαδίας.(φωτό 7)

Ο οορρειββαατικκόόςς  τοουυρρισσµόός όπως και ο οοικκοολλοογγικκόός  τοουρρισσµόός διακρίνονται από µια ιδιαίτερη «ευαι-

σθησία» στην προσέγγισή τους, που έγκειται στη γνωριµία µε έναν άλλο τρόπο ζωής που δεν έχει ακό-

µα αλλοιωθεί από την τεχνολογία. 

Το ζωικό και φυτικό βασίλειο απαιτεί ιδιαίτερο σεβασµό στην προσέγγισή του για να µην αφανιστεί

από την εισβολή του ανθρώπινου παράγοντα. Η φύση από µόνη της λειτουργεί µε κάποιους κανόνες,

έχει τη δική της κουλτούρα (natural culture) και οι τουρίστες που επιθυµούν να τη γνωρίσουν πρέπει να

είναι ιδιαίτερα συνειδητοποιηµένοι στη συµπεριφορά τους απέναντί της.

ΟΟ  τοουρρισσµµόόςς  υγγείααςς στην Ελλάδα αφορά κυρίως τον ιαµατικό τουρισµό. Σαφώς γίνεται για θεραπευτι-

κούς λόγους και µπορεί να αποτελέσει κίνητρο για την επίσκεψη και τη ξενάγηση σε µια περιοχή. Τα ια-

µατικά λουτρά της Αιδηψού µπορούν να αποτελέσουν µια καλή αφορµή για µια επίσκεψη στο βόρειο

µέρος της Εύβοιας για γνωριµία µε τον τρόπο ζωής της τοπικής κοινωνίας (πολιτιστικές εκδηλώσεις, το-

πική κουζίνα κ.λ.π).

ΟΟ  ααθθλληητικκόόςς  τοουυρρισσµόόςς απευθύνεται σε άτοµα που το ενδιαφέρον τους επικεντρώνεται στον αθλητισµό.

Πρόκειται για µια µορφή πολιτιστικού τουρισµού που αναπτύσσεται κυρίως στα αστικά κέντρα. Η δηµι-

ουργία αθλητικών κέντρων και η σύγχρονη στελέχωση τους αποτελεί ένα πολιτιστικό στοιχείο και ση-

µαντικό κίνητρο στην καλλιέργεια του αθλητικού πνεύµατος. Προωθεί το οµαδικό πνεύµα, τη συνεργα-

σία µε άλλους λαούς και βέβαια αποτελεί µια καλή προοπτική για τη φιλοξενία της διεξαγωγής αθλητι-

κών γεγονότων πανευρωπαϊκής ή και διεθνούς εµβέλειας (π.χ. Ολυµπιακοί Αγώνες, πανευρωπαϊκά

πρωταθλήµατα στίβου, κ.ο.κ.).

ΟΟ  θθρρηησσκκεευυτικκόςς  τοουυρρισσµόόςς αποτελεί µια «οικεία» µορφή πολιτιστικού τουρισµού και απευθύνεται κυρίως

σε άτοµα της τρίτης ηλικίας. Ο ελλαδικός χώρος είναι διάσπαρτος µε βυζαντινές εκκλησίες και µονα-

στήρια που είναι τα προϊόντα µιας πλούσιας πολιτιστικής κληρονοµιάς µε µακραίωνη ιστορία και συνδέ-

ονται άµεσα µε ένα βαθιά ριζωµένο στοιχείο της Ελληνικότητας, την Ορθοδοξία.
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ΟΟ  χχειµερρινόόςς  τοουυρρισσµόός είναι ιδιαίτερα διαδεδοµένος στο εξωτερικό. Στην Ελλάδα η γνωριµία της ελ-

ληνικής υπαίθρου τον χειµώνα δεν είναι ιδιαίτερα προσιτή, κυρίως λόγω της απορρόφησης από τον α-

στικό τρόπο ζωής και της δυσκαµψίας λόγω των καιρικών συνθηκών στη νησιωτική Ελλάδα. Ωστόσο οι

κάτοικοι της Αθήνας «δραπετεύουν» τα Σαββατοκύριακα σε περιοχές όπως η Αράχοβα ή τα Καλάβρυ-

τα, συνδυάζοντας έτσι το χειµερινό σκι µε τη διασκέδαση. (φωτό 8)

ΟΟ  οοικκοολλοογγικκόόςς  τουρρισσµόόςς θα µπορούσαµε να πούµε ότι είναι κυρίως «επιστηµονικός» τουρισµός. Αφο-

ρά άτοµα µε ιδιαίτερη οικολογική ευαισθησία τα οποία µπορεί να είναι είτε επιστήµονες (π.χ. βιολόγοι

ή φυσιοδίφες) είτε ερασιτέχνες σπεσιαλίστες. Η διατήρηση της χλωρίδας και της πανίδας και η προ-

στασία της αποτελεί κύριο µέληµα των ατόµων που ταξιδεύουν στα πλαίσια του οικολογικού τουρι-

σµού.

Ένα παράδειγµα τόπου προορισµού-οικολογικού τουρισµού είναι ο υγροβιότοπος του Έβρου που συ-

γκεντρώνει κάθε χρόνο πολλούς τουρίστες.

Μια σηµαντική µορφή εναλλακτικού-οικολογικού τουρισµού που όµως είναι άγνωστη στο ευρύ κοι-

νό, ιδιαίτερα στην Ελλάδα, είναι η παρατήρηση των πουλιών (bird-watching). Ως δραστηριότητα εκδη-

λώνεται στα δασικά οικοσυστήµατα, στους υγροβιότοπους (λίµνες, ποτάµια, λιµνοθάλασσες, έλη κ.τ.λ.)

αλλά και στην καρδιά της πόλης, κυρίως στα πλαίσια των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε την παρατήρηση πουλιών µπορείτε να αντλήσετε από τις ι-

στοσελίδες της Ελλλληνικκήςς  ΟΟρρννιθθοολλοογγικκήήςς  Ετααιρρείίααςς  κκααι  τοου  Ελλλληννικκοούύ  ΚΚέένντρροουυ  πεερρίίθθααλλψψηηςς  άάγγρριωωνν

ζώώωωνν.

Τέλος, οο  εεκκπααιδδευτικκόόςς  τοουρρισσµόόςς θεωρείται ευρέως γνωστός. Βασικό κίνητρο του ταξιδιού είναι η

µάθηση, γι' αυτό λέγεται και µααθθησσιαακκόςς  τοουυρρισσµόόςς. Προωθείται µέσα από τα σεµινάρια και τις εκπαι-

δευτικές διαδικασίες που συµβάλλουν σε αυτήν. Ο θεσµός «της δια βίου µάθησης» που υλοποιείται στα

Κ.Ε.Κ (Κέντρα Επαγγελµατικής Κατάρτισης) και στα Κ.Ε.Ε (Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων) τα οποία υ-

πάρχουν όχι µόνο στην Αθήνα αλλά και στην ελληνική επαρχία, προωθεί επιτυχώς τον εκπαιδευτικό

τουρισµό.

ΑΑσσκκήσσειςς  ααυτοοααξξιοολλόόγγησσηςς

1 Οι εκπαιδευόµενοι να ανατρέξουν στην ιστοσελίδα http://www.viotopoi.gr µε τίτλο «ταξίδι στους βιό-

τοπους του νοµού Ξάνθης». Να σχολιάσουν τα ιδιαίτερα στοιχεία που τους προσέλκυσαν το ενδιαφέ-

ρον όσον αφορά την προβολή των εναλλακτικών µορφών τουρισµού.

ΒΒΙΒΛΛΙΟΟΓΡΑΑΦΦΙΑΑ

Ενδδεεικκτικκή  εελλλληννικκή  ββιββλλιοογγρρααφφίίαα

Κοµίλης Π., Οικοτουρισµός, εκδόσεις Προποµπός, Αθήνα 2001.

Λύτρας Π., Τουριστική Κοινωνιολογία, εκδόσεις Interbooks, Αθήνα 1987.

Λύτρας Π., Κοινωνιολογία και Ψυχολογία του Τουρισµού, εκδόσεις Interbooks, Αθήνα 2004.
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Τσάρτας Π., Τουρίστες, Ταξίδια, Τόποι: Κοινωνιολογικές Προσεγγίσεις στον Τουρισµό, εκδόσεις ε-

ξάντας, Αθήνα 1996.

Τσούνης Γ., Bird-watching - Στο Μαγικό Κόσµο των Πουλιών, εκδόσεις Ελληνικά Γράµµατα, Αθήνα

1999.

Σφακιανάκης Μ., Εναλλακτικές µορφές τουρισµού, εκδόσεις Έλλην, Αθήνα 2000.

Ξέέννη  ββιββλλιοογγρρααφφίίαα

Edigton, J. M & M.A., Ecology, Recreation and Tourism Cambridge University Press 1986.

∆∆ελλτίίαα

Ενηµερωτικό ∆ελτίο Τ.Ε.Ε. Τεύχος 2193. ∆ευτέρα, 1 Απριλίου 2002

Περιοοδδικκάά

Περιοδικό Leader (τριµηνιαία έκδοση του προγράµµατος Leader) τεύχος 4. Φθινόπωρο 1993.

Ισστοοσσελλίδδεεςς

• http://www.anthropos.gr • http://www.ellada-diakopon.gr

• http://www.poet.gr • http://www.ecocrete.gr

• http://www.ctp.gr • http://www.in2life.gr

• http:// www.alfaradio.gr • http://www.viotopoi.gr

• http://www.tourismmuseum.gr
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∆∆Ι∆∆ΑΑΚΚΤΙΚΚΗ  ΕΝΝΟΟΤΗΤΑΑ  22η

Ποοιοο  εείννααι  τοο  κκοοιννωωνικκόό  πρροοφίίλ  τοου  ποολλιτισστικκοούύ  τοουυρρίσσταα;

ΣΣκκοοπόςς

Σ' αυτήν την ενότητα επιδιώκουµε να κατανοήσουν οι ενήλικες τα κοινωνιολογικά-ψυχολογικά χαρακτηριστικά

του ατόµου που επιθυµεί να κάνει πολιτιστικό τουρισµό.

Ειδικότερα, µας ενδιαφέρει οι εκπαιδευόµενοι να επικεντρωθούν στις ανάγκες-κίνητρα που διαφοροποι-

ούν το προφίλ του πολιτιστικού τουρίστα (ταξιδιώτη) από το προφίλ του τουρίστα.

Πρροσσδδοοκκώώµεεναα  ααποοτεελλέέσσµααταα

Όταν θα έχουν ολοκληρώσει τη συγκεκριµένη ενότητα, οι εκπαιδευόµενοι θα πρέπει να µπορούν να κατανοήσουν

ότι το καταναλωτικό πνεύµα της εποχής, η περιορισµένη ύπαρξη του ελεύθερου χρόνου και η κοινωνική-οικονοµι-

κή πολιτική που υπάρχει σε κάθε χώρα συµβάλλουν δυναµικά στην κατασκευή του κοινωνικού προφίλ του τουρί-

στα.

ΛΛέέξειςς-κκλλειδδιάά

• Φύλο 

• Ηλικία

• Ελεύθερος χρόνος

• Τουρίστας-καταναλωτής

• Ταξιδιώτης

• Ανάγκες-κίνητρα

• Παγκόσµια οικονοµία

1.  Ποοιοο  είννααι  τοο  κκοοινωωνικκόό  πρροοφφίίλλ  τοου  ποολλιτισστικκοούύ  τοουρρίσσταα;

Το  πρροφφίλ  τοουυ  τοουυρρίσταα:  πααρρααδδεείγγµααταα  πρροοςς  µελλέτηη

Η διερεύνηση του κοινωνικού προφίλ του πολιτιστικού τουρίστα θέτει ένα βασικό ερώτηµα: «τι  είννααι  τοο  κοοιννωω-
ννικκόό  πρροοφφίλ;» Σε µια πρώτη προσέγγιση θα µπορούσαµε να πούµε ότι είναι όλα εκείνα τα εξωτερικά χαρακτη-

ριστικά ενός ατόµου που είναι «εµφανή» και αποδεκτά από το κοινωνικό σύνολο. Ειδικότερα, είναι:

• το φύλο

• η ηλικία

• η οικονοµική κατάσταση

• η κοινωνική τάξη
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• το επάγγελµα

• το µορφωτικό επίπεδο, όπως προκύπτει από την επαγγελµατική κατάσταση του ατόµου

Η οριοθέτηση του κοινωνικού προφίλ του πολιτιστικού τουρίστα θέτει κάποια βασικά ερωτήµατα:

1. Κατά πόσο τα παραπάνω στοιχεία είναι αντιπροσωπευτικά για το κοινωνικό προφίλ του ατόµου και ειδικό-

τερα πόσο ο παράγοντας «άνθρωπος» επηρεάζει το προφίλ του ατόµου που επιθυµεί να κάνει πολιτιστικό

τουρισµό;

2. Το κοινωνικό προφίλ του πολιτιστικού τουρίστα έχει σταθερά χαρακτηριστικά σε τέτοιο βαθµό που να συµ-

βάλλουν στη διαµόρφωση µιας «πολιτιστικής ταυτότητας» στη διαδικασία του τουρισµού;

Το γεγονός ότι κάποιος τουρίστας επιλέγει τη Μύκονο για διακοπές είναι ενδεικτικό για το κοινωνικό του

προφίλ; Αν κάποια στιγµή επιλέξει για τόπο διακοπών τα Κύθηρα, τα Ιωάννινα, το Παρίσι, την Ινδονησία ή ο-

ποιοδήποτε άλλο µέρος, πόσο καθοριστική µπορεί να είναι η επιλογή του για την υιοθέτηση ενός συγκεκρι-

µένου κοινωνικού προφίλ;

Και ποιο είναι τελικά το κοινωνικό προφίλ των ατόµων που επισκέπτονται τη Μύκονο, τη Ρόδο, το Καρπε-

νήσι ή οποιοδήποτε άλλο µέρος στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό;

Τα παραπάνω ερωτήµατα προκύπτουν από µια σύγχρονη τάση που υπάρχει στην ανάλυση του τουριστι-

κού φαινόµενου σύµφωνα µε την οποία οι τόποι προορισµού καθορίζουν και το προφίλ του τουρίστα.

Παραθέτουµε ενδεικτικά µερικά παραδείγµατα προσέγγισης από τον ηµερήσιο τύπο (εφηµερίδες, περιο-

δικά) του προφίλ του Έλληνα τουρίστα και του ξένου τουρίστα. ∆ιαπιστώνουµε ότι ιδιαίτερο ενδιαφέρον προ-

σέγγισης έχει το προφίλ του Ρώσου τουρίστα, του Κινέζου τουρίστα αλλά και του Ιταλού τουρίστα.

Πααρράάδδεειγγµα  1οο

Στο περιοδικό «Traveltimes» διαβάζουµε ότι γίνονται προσπάθειες να διερευνηθεί το προφίλ του τουρίστα που

επισκέπτεται τη Ρόδο και την Κω1. 
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Έρευνα για το προφίλ του τουρίστα της Ρόδου

Ξεκινά σήµερα στο αεροδρόµιο της Ρόδου η έρευνα που θα πραγµατοποιήσει το Επιµελητήριο ∆ωδε-

κανήσου και η ∆ΕΤΑΠ στους τουρίστες και επισκέπτες του νησιού. Η οµάδα ερευνητών και εποπτών

που θα εργαστούν έχει εκπαιδευτεί κατάλληλα ούτως ώστε να αξιοποιήσει µε τον καλύτερο τρόπο τις

ηλεκτρονικές συσκευές που θα χρησιµοποιηθούν για τη συλλογή στοιχείων. Τα ερωτηµατολόγια είναι

µεταφρασµένα σε 5 ευρωπαϊκές γλώσσες (ελληνικά, αγγλικά, γερµανικά, ιταλικά, γαλλικά).

Το Επιµελητήριο ∆ωδεκανήσου και η ∆ΕΤΑΠ θα πραγµατοποιήσουν την συγκεκριµένη έρευνα καθ'

όλη τη διάρκεια της τουριστικής σαιζόν στο νησί της Ρόδου, συλλέγοντας στοιχεία από το αεροδρόµιο

της Ρόδου (πτήσεις τσάρτερ και προγραµµατισµένες πτήσεις) και από το λιµάνι του νησιού (επιβάτες

κρουαζιερόπλοιων).

Στόχος για τον µήνα Μάιο είναι να συλλεχθούν 462 ερωτηµατολόγια από το αεροδρόµιο της Ρό-

δου, µε βάση σταθµισµένο δείγµα αφίξεων του 2003 στις προγραµµατισµένες charter πτήσεις. Πα-

ράλληλα προγραµµατίζεται επίσκεψη στελεχών της ∆ΕΤΑΠ στην Κω, τον µήνα Μάιο, προκειµένου

να οργανωθεί η πιλοτική έρευνα στο αεροδρόµιο του νησιού τους µήνες Ιούλιο και Αύγουστο. Συ-

νολικός στόχος είναι να συγκεντρωθούν φέτος από την Ρόδο 3.500 ερωτηµατολόγια τόσο από το

αεροδρόµιο όσο και από το λιµάνι και 700 περίπου ερωτηµατολόγια από το αεροδρόµιο της Κω. Συ-

νολικά αναµένεται να συγκεντρωθούν περί τα 4.200 ερωτηµατολόγια, αριθµός αρκετά σηµαντικός

για την εξαγωγή χρήσιµων συµπερασµάτων καταγραφής του προφίλ των τουριστών που επισκέπτο-

νται τα δυο νησιά.

Traveltimes» (12/5/2004)
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Το προφίλ του τουρίστα του Έβρου 

Σκιαγραφώντας το προφίλ του τουρίστα που προσπαθεί να προσεγγίσει και να προσελκύσει η Νοµαρ-
χιακή Επιτροπή Τουρισµού, ο κ. Αντωνιάδης, σηµείωσε ότι πρόκειται για ανθρώπους συγκεκριµένης η-
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λικιακής οµάδας, οι οποίοι επιθυµούν να επισκεφθούν οικοσυστήµατα, αλλά και χώρους αναψυχής υ-
ψηλής ποιότητας. «Προσπαθούµε να προσεγγίσουµε ένα χώρο, που δεν είναι ο µαζικός τουρισµός του
καλοκαιριού, αλλά ούτε και ο οικολογικός και περιβαλλοντολογικός τουρισµός. Είναι µια οµάδα η ο-
ποία έχει περιβαλλοντολογικά ενδιαφέροντα αλλά θέλει και την αναψυχή, µέσα από τα ταξίδια της. Αυ-
τή την οµάδα την έχουµε επικεντρώσει στην κεντρική Ευρώπη και στις ηλικίες µεταξύ 40 και 60 ετών.
Πρόκειται για ανθρώπους που είναι οικονοµικά τακτοποιηµένοι και ζητούν µια ανάπαυλα από τη δου-
λειά τους και επιθυµούν να επισκεφθούν µια περιοχή, όπου θα δουν το ανθρώπινο στοιχείο πιο έντο-
να απ' ό,τι στις βιοµηχανικές περιοχές της κεντρικής Ευρώπης. Αυτοί οι άνθρωποι µας έρχονται και το
θετικότερο σε όλη αυτή

την υπόθεση είναι ότι έρχονται την περίοδο Μάιο - Ιούνιο και Σεπτέµβριο, δηλαδή σε περιόδους που
εδώ δεν έχουµε καθόλου τουρισµό», υπογράµµισε ο πρόεδρος της Επιτροπής Τουρισµού.

Καθηµερινή εφηµερίδα της Θράκης «Η Γνώµη»
(αρ.φύλλου 5412, 15/4/2004)
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Το προφίλ του Έλληνα τουρίστα

∆ιακοπές Ιούλιο ή Αύγουστο στο εσωτερικό, σε δικό του σπίτι, µε ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητο και χω-
ρίς τη συµβολή τουριστικών γραφείων.

Αυτό είναι το προφίλ του Έλληνα τουρίστα, σύµφωνα µε τα στοιχεία που έδωσε στη δηµοσιότητα τη
Μεγάλη Τρίτη η Eurostat. Επίσης, πάνω από τους µισούς Έλληνες πηγαίνουν διακοπές ετησίως.

Αναλυτικά η έρευνα: 
Συγκεκριµένα, το 56% των Ελλήνων πηγαίνει διακοπές κάθε χρόνο, έναντι 76,9% των Γερµανών και
67,9% των Ολλανδών. Αντίθετα, οι πολίτες της ΕΕ που πηγαίνουν λιγότερο διακοπές είναι οι Πορτογά-
λοι σε ποσοστό 31,2%. 

Η συντριπτική πλειονότητα των Ελλήνων (95,5%) παραµένει στην Ελλάδα. Ακολουθούν οι Ισπανοί
(89,7%) και οι Πορτογάλοι (82%). Στον αντίποδα, οι Λουξεµβούργιοι (0,4%) και οι Βέλγοι (17,9%).

Σύµφωνα µε την έρευνα, το 62,2% των Ελλήνων πηγαίνει διακοπές τον Ιούλιο και Αύγουστο, ενώ
σε ποσοστό 56,9% µετακινείται µε ΙΧ αυτοκίνητο, 23,1% ακτοπλοϊκώς, 11,7% µε λεωφορείο, 6,8% α-
εροπορικώς και 1,3% σιδηροδροµικώς.

Παράλληλα, για το 80% των Ελλήνων η διανυκτέρευση γίνεται σε ιδιωτικό κατάλυµα, για το 16,9%
σε ξενοδοχείο και για το 3% σε κάποιο άλλο τουριστικό κατάλυµα.

Τέλος, το 81,9% των Ελλήνων αποφεύγει τον ταξιδιωτικό πράκτορα, το 2,2% κάνει χρήση των τα-
ξιδιωτικών γραφείων και το 14,5% δηλώνει ότι πηγαίνει διακοπές χωρίς καµία οργάνωση.

The Hellenic Radio (ERA): News in Greek2, (1/5/2002)
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Περισσότερα χρήµατα για ασχολίες ελεύθερου χρόνου διαθέτουν οι ευκατάστατοι Ρώσοι

Ο ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΟΣ κλάδος τους αποκαλεί «οι νέοι Ιάπωνες». Είναι Ρώσοι και ταξιδεύουν συχνά και

µε πολυτέλεια. Προτιµούν ευρωπαϊκούς προορισµούς, αν και σκοπεύουν να επισκεφθούν την Κίνα, το

Βιετνάµ, το Θιβέτ, τη Λατινική Αµερική και την Αφρική ή να συµµετέχουν σε ταξίδια που περιλαµβάνουν

extreme sports όπως η ελεύθερη πτώση µε αλεξίπτωτο. Μετά την κατάρρευση του κοµµουνιστικού κα-

θεστώτος στη Σοβιετική Ένωση, τα µεγάλα ξενοδοχεία και οι ταξιδιωτικοί οργανισµοί δίσταζαν να προ-

σεγγίσουν τους Ρώσους ταξιδιώτες λόγω των στερεότυπων που τους παρουσίαζαν να ενδιαφέρονται

περισσότερο για το ξέπλυµα χρήµατος παρά για τις παραδοσιακές οικογενειακές διακοπές. Εν τούτοις,

οι ευκατάστατοι Ρώσοι διαθέτουν περισσότερα χρήµατα για ασχολίες ελεύθερου χρόνου σε σχέση µε

το µέσο ∆υτικό ταξιδιώτη αλλά και περισσότερο χρόνο. Η Ρωσία διατηρεί πολλές σοβιετικές γιορτές

και αργίες όπως η Πρωτοµαγιά και η Μέρα της Νίκης, ενώ στη µετά Γκορµπατσώφ εποχή άρχισε να

υιοθετεί ξανά παραδοσιακές χριστιανικές γιορτές όπως το Πάσχα και τα Χριστούγεννα. Επίσης, το κρά-

τος παραχώρησε σε πολλούς Ρώσους τα διαµερίσµατά τους µετά την πτώση του κοµµουνισµού. Έτσι,

σήµερα µόνο 2% των ιδιοκτητών κατοικιών επιβαρύνονται µε ενυπόθηκα δάνεια. Είναι γεγονός ότι κυ-

ρίως όσοι ανήκουν στην ανώτερη οικονοµική τάξη και λίγα µέλη της αναδυόµενης µέσης τάξης τρο-

φοδοτούν την ταξιδιωτική έκρηξη. Το µέσο εισόδηµα στη Ρωσία αγγίζει τα 300 δολάρια το µήνα, γεγο-

νός, ωστόσο, που δεν εµποδίζει πολλούς µεγάλους ταξιδιωτικούς οργανισµούς να στραφούν προς την

αγορά της Ρωσίας, παρέχοντας προσφορές, προσλαµβάνοντας Ρωσόφωνο προσωπικό, στήνοντας ι-

στοσελίδες στη ρωσική γλώσσα, δηµιουργώντας ακόµα και δωµάτια ξενοδοχείων µε διακόσµηση εµπνευ-

σµένη από τη Ρωσία. Οι Ρώσοι τουρίστες δείχνουν πρόθυµοι να καταβάλουν υψηλά χρηµατικά ποσά

προκειµένου να απολαύσουν την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση. Σύµφωνα µε τον όµιλο µάρκετινγκ
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Ο ξενοδοχειακός κλάδος καλωσορίζει τους «νέους Ιάπωνες"
Μόσχα. Το Μουσείο της Ιστορίας.

Γεωτρόπιο. Τεύχος 89, 22/12/2001
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πολυτελών ξενοδοχείων «Leading Hotels of the World,» ο µέσος Ρώσος πελάτης ξοδεύει πέντε φορές

περισσότερα σε σχέση µε τους υπόλοιπους, πληρώνει µε µετρητά και χρησιµοποιεί πολύ συχνά το ε-

στιατόριο του ξενοδοχείου. Ο όµιλος «Leading Hotels of the World» ανακοίνωσε πως οι Ρώσοι πελά-

τες στα ξενοδοχεία του ανήλθαν σε 13 εκατοµµύρια το 2004, σε σχέση µε ένα εκατοµµύριο το 1999.

Στο Μπαλί, κατά την τουριστική περίοδο, οι Ρώσοι επισκέπτες αγγίζουν το 70% σε ορισµένα πολυτελή

ξενοδοχεία 5 αστέρων.

Εφηµερίδα, «Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ,»

(Σάββατο 3 ∆εκεµβρίου 2005)3

Πααρράάδδειγγµαα  55οο

Αναδιοργάνωση φέρνουν οι Κινέζοι τουρίστες

ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ Απριλίου, ιταλικό τουριστικό πρακτορείο ανέλαβε γκρουπ Κινέζων τουριστών σε εξαήµε-

ρο γύρο της Ιταλίας. Ένα από τα πρώτα πράγµατα που έκαναν οι Κινέζοι µε το που έφθασαν στο Μιλά-

νο ήταν να αγοράσουν παπούτσια.

Εφηµερίδα «Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ»4 (Τετάρτη, 15 Ιουνίου 2005)

Πααρράάδδεειγµµαα  66οο

Μπορεί η εισβολή των κινεζικών προϊόντων να έχει προκαλέσει πανικό στις αγορές της Ευρώπης, δεν

συµβαίνει όµως το ίδιο µε την εισβολή ...Κινέζων τουριστών . 

Ίσα-ίσα που οι φορείς του τουρισµού τρίβουν τα χέρια τους στο ενδεχόµενο να δεχθούν επισκέπτες

από τη χώρα του 1,3 δις κατοίκων. Η φράση «Κινέζος τουρίστας» άλλωστε δεν φαντάζει και τόσο απί-

θανη όσο κάποτε, αφού υπολογίζεται ότι χάρη στην οικονοµική άνθηση της χώρας, περίπου 25 εκα-

τοµµύρια Κινέζοι έχουν πλέον την οικονοµική δυνατότητα να ταξιδέψουν στο εξωτερικό.

Σύµφωνα δε µε τα στοιχεία του ∆ιεθνούς Οργανισµού Τουρισµού, ο αριθµός των τουριστών από

την Κίνα, αυξάνεται από το 1998 κατά ένα εκατοµµύριο τον χρόνο. Οι περισσότεροι Κινέζοι τουρίστες

βέβαια προτιµούν ασιατικούς προορισµούς, ωστόσο ο ∆ιεθνής Οργανισµός εκτιµά ότι το ισοζύγιο θα

αλλάξει σταδιακά προς όφελος και της Ευρώπης.

Εφηµερίδα «touristnews»5 (Ηµ/νία: 25.01.2005)
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5 Βλ. την ιστοσελίδα http://www. touristnews.gr
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ΘΕΤΙΚΑ για την ελληνική αγορά αναµένεται να διαµορφωθεί το 2003 όσον αφορά στην τουριστική κί-

νηση από την Ιταλία. Η τουριστική χρονιά του 2002 έκλεισε µε άνοδο από την ιταλική αγορά, που κυ-

µάνθηκε µεταξύ 2% και 4%, παρά το γεγονός ότι η περυσινή χρονιά ήταν η δυσκολότερη περίοδος

για τον παγκόσµιο τουρισµό. Όπως προκύπτει από τα στοιχεία που παρουσίασε κατά τη διάρκεια της

∆ιεθνούς Τουριστικής Έκθεσης BIT '03, το γραφείο ΕΟΤ στο Μιλάνο, το 2002 επισκέφθηκαν την Ελλά-

δα 800.000 περίπου Ιταλοί τουρίστες (789.561), σηµειώνοντας αύξηση της τάξης του 3% σε σύγκριση

µε το 2001 (768.967). Οι Ιταλοί τουρίστες κινήθηκαν το 2002 περισσότερο µέσω των λιµανιών, αφού η

κίνηση εµφάνισε αύξηση της τάξης του 18,65% σε σύγκριση µε το 2001, φθάνοντας τους 347.500 επι-

σκέπτες έναντι 292.869.

Μείωση πακέτων. Μειωµένη εµφανίσθηκε η κίνηση του οργανωµένου πακέτου, αφού το σύνολο των

Ιταλών που έκανε τουρισµό µέσω tour operators έφθασε τους 314.600 σηµειώνοντας µείωση 2% ένα-

ντι του 2001 οπότε οι τουρίστες ήταν 320.572. Και το 2002 συνεχίσθηκε η τάση της «καθετοποίησης

της αγοράς» από τους µεγάλους tour operators. Το τυποποιηµένο πακέτο «ήλιος - θάλασσα» «πουλά-

ει» σε ποσοστό 70%, ενώ ο περιηγητικός τουρισµός «κλασική Ελλάδα» σε ποσοστό 10%, περίπου. Πά-

ντως, παρατηρείται τάση αλλαγής ως προς τον τρόπο διακοπών, µε ένδειξη ενδιαφέροντος για διακο-

πές «µικρής διάρκειας» και µεγάλα Σαββατοκύριακα. Χαρακτηριστικό στοιχείο και της περυσινής χρο-

νιάς ήταν οι κρατήσεις της τελευταίας στιγµής. Η τιµή πακέτου είναι καθοριστικός παράγων στην επι-

λογή του ταξιδιού. Πολλοί tour operators και κυρίως οι µεγάλοι όπως (Alpitour, I Viaggi del Ventaglio,

Eurotravel, Teorema, Francorosso), για την καταπολέµηση του φαινόµενου «last minute» κυκλοφο-

ρούν στην αγορά µε προτάσεις «advance booking» που περιλαµβάνουν πολλές διευκολύνσεις και προ-

σφορές. Ο τύπος του τουρίστα που αγοράζει µε τον τρόπο αυτό είναι κυρίως οι οικογένειες, σε ποσο-

στό 38,6%, και ακολουθούν οι νέοι, σε ποσοστό 13%.Με αεροπλάνο κινήθηκαν 127.461 τουρίστες το
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Οι Ιταλοί ταξιδεύουν µεµονωµένα και τελευταία στιγµή
Βενετία Palazzo Ducale. Γεωτρόπιο, τεύχος 74. 8/9/2001
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2002, σηµειώνοντας µείωση που έφθασε το 18,5% καθώς το σύνολο των Ιταλών που χρησιµοποίησαν

τις αεροπορικές εταιρίες το 2001 ήταν 155.535. Το 2002 προτίµηση του Ιταλού τουρίστα, ήταν οι κο-

ντινοί και µεσαίας ακτίνας προορισµοί της Μεσογείου, λόγω του ότι αισθάνεται πιο ασφαλής και η τι-

µή του πακέτου ήταν πιο συµφέρουσα. Μεσογειακοί προορισµοί µε µεγάλη ζήτηση είναι η Ισπανία, η

Ελλάδα και η Πορτογαλία.

Αναφορικά µε το προφίλ του Ιταλού τουρίστα προκύπτει ότι η θάλασσα είναι ο κυρίαρχος παράγων

στην επιλογή των διακοπών. Το ξενοδοχείο και κυρίως υψηλής κατηγορίας, συνεχίζει να είναι το κατ΄ε-

ξοxήν τουριστικό κατάλυµα που προτιµά ο Ιταλός, ενώ ακολουθούν τα τουριστικά χωριά «village», οι

κατοικίες διακοπών και τα campings. Το 70% χρησιµοποίησε ως µεταφορικό µέσο για διακοπές του

το ιδιωτικό αυτοκίνητο, ενώ το 16,5 το αεροπλάνο. Το 39% των Ιταλών ταξίδεψε τον µήνα Ιούλιο, ενώ

το 63% τον µήνα Αύγουστο. Το κοινωνικό - δηµογραφικό προφίλ του δυνητικού Ιταλού τουρίστα στην

Ελλάδα χαρακτηρίζεται από την υπεροχή των ατόµων µέσης ηλικιακής ζώνης (35-40 ετών) µε τριµελή

οικογένεια, ενώ για τους ανύπαντρους η Ελλάδα αποδεικνύεται προορισµός µε ποσοστιαία µειούµενο

ενδιαφέρον από 9% σε 5%. Σχετικά µε την κοινωνική διαστρωµάτωση, ανήκουν στη µεσαία τάξη, ό-

που αναλογεί και το υψηλότερο ενδιαφέρον, σε ποσοστό 63%. Παρατηρείται διπλασιασµός στην κα-

τηγορία των εχόντων υψηλό εισόδηµα, ενώ παρατηρείται µείωση στους λιγότερο εύρωστους οικονο-

µικά. Ο Ιταλός τουρίστας δεν ικανοποιείται πλέον από το απρόσωπο και ακριβό πακέτο των µεγάλων

tour operators (τουριστικών γραφείων) και προσπαθεί να «δηµιουργήσει» το ταξίδι µόνος του (βοήθεια

µέσω Ιnternet) ή απευθύνεται στα ταξιδιωτικά γραφεία και αγοράζει «προσωποποιηµένο» πακέτο το ο-

ποίο καλύπτει τις ατοµικές του επιθυµίες και επιλογές.

Εφηµερίδα, «Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ6» ∆ευτέρα, 24 Φεβρουαρίου 2003

ΣΣυυµπεερράάσσµααταα

1) Σύµφωνα µε τα παραπάνω παραδείγµατα, διαπιστώνουµε ότι το κοινωνικό προφίλ των τουριστών και µέσα

σε αυτό συµπεριλαµβάνουµε και των πολιτιστικών τουριστών, καθορίζεται από έξι βασικούς παράγοντες:

1. Την ηλικία

2. Την οικογενειακή κατάσταση 

3. Την κοινωνική διαστρωµάτωση

4. Την οικονοµική κατάσταση

5. Την κουλτούρα

6. Την εθνικότητα

2) Θεωρούµε ότι οο  οοικκοοννοοµµικκόόςς  πααράάγγοονντααςς  σσεε  άάµεεσση  σσχχέσση  µµε  τηνν  κκοοιννωωνικκή  δδιαασστρωωµµάάτωωσση έχει πρω-

ταρχικό ρόλο στην κατασκευή του κοινωνικού προφίλ των Ρώσων τουριστών. Ο µέσος Ρώσος, πριν από

τη δεκαετία του 1990 είχε µηδενική ή πολύ χαµηλή κινητικότητα, λόγω των περιορισµών της ελεύθερης

µετακίνησης φυσικών προσώπων του σοβιετικού καθεστώτος. Μετά την άρση των περιορισµών ήταν φυ-

σικό και αναµενόµενο να αποκτήσουν οι Ρώσοι µαζικό ενδιαφέρον για τον τουρισµό. ∆ηλαδή ο «Ρώσος

6 Βλ. την ιστοσελίδα http://www.nafteboriki.gr (άρθρο από την Τζίνα Αγγούρη)
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τουρίστας» δεν υπήρχε ούτε ως έννοια. Είναι κυριολεκτικά και µεταφορικά ένα καινούργιο µόρφωµα

στον παγκόσµιο τουριστικό χάρτη. Οι οικονοµικά εύποροι Ρώσοι που ανήκουν σε υψηλά κοινωνικά στρώ-

µατα, έχοντας περισσότερο ελεύθερο χρόνο από ό,τι οι ∆υτικοί Ευρωπαίοι, ενδιαφέρονται για την αξιο-

ποίηση αυτού του χρόνου µε τις καλύτερες ταξιδιωτικές εµπειρίες (από άποψη άρτιας οργάνωσης και πα-

ροχής υπηρεσιών) όχι µόνο στην Ευρώπη και ειδικότερα στην Ελλάδα, αλλά και στις ασιατικές χώρες,

τη Λατινική Αµερική, την Αφρική κ.λ.π.

3) Ισσχχυρρόό  κκοοιννωωνικκόό  πρροοφφίλλ φαίνεται να αποκτά βαθµιαία και ο Κινέζος τουρίστας. Η οικονοµική ανάπτυξη και

ο καταναλωτισµός στην Κίνα συµβάλλουν δυναµικά στην παρακίνηση των Κινέζων πολιτών (µέσω της δια-

φήµισης) να ταξιδέψουν όχι µόνο στις ασιατικές χώρες, αλλά και στην Ευρώπη κ.λ.π. Ήδη στην Κίνα παρου-

σιάζεται το φαινόµενο µιας µεγάλης «εκστρατείας» εκ µέρους των µεσογειακών χωρών (συµπεριλαµβανο-

µένης και της Ελλάδας) στη διαφήµιση και ανάδειξη του τουριστικού προϊόντος. Αν η ιταλική τουριστική κα-

µπάνια στην Κίνα διαφηµίζει π.χ. την ιταλική µόδα στο χώρο των παπουτσιών δηµιουργώντας έτσι κάποιες

καταναλωτικές ανάγκες, δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι το πρώτο πράγµα που έκαναν οι Κινέζοι τουρίστες

που πήγαν στο Μιλάνο, µέσω του ιταλικού πρακτορείου, ήταν να αγοράσουν παπούτσια.

4) Ωστόσο, δεν πρέπει να παραβλέπουµε και τοον  πααρράάγγοοννταα  κκοουλλτοούύρραα-εεθθνικκόότηταα στην κατασκευή του κοι-

νωνικού προφίλ των τουριστών. Έτσι, ως επί το πλείστον, οι Έλληνες προτιµούν να ταξιδεύουν στο εσω-

τερικό µόνοι τους (χωρίς τη διαµεσολάβηση κάποιου τουριστικού πρακτορείου) και να παραθερίζουν κα-

τά προτίµηση σε κάποιο δικό τους εξοχικό σπίτι. Αναλογικά µε τους Έλληνες, και οι Πορτογάλοι ταξιδεύ-

ουν ελάχιστα στο εξωτερικό, ενώ αντίθετα οι Λουξεµβούργιοι και οι Βέλγοι προτιµούν να ταξιδεύουν ε-

κτός των συνόρων τους.

5) Ένα άλλο στοιχείο που έχει ενδιαφέρον είναι ηη  ηλικκίαα  σσεε  σσυννδδυυαασσµµόό  µεε  τηνν  οοικκοογγεενεειαακκή  κκατάάσσταασση που

καθορίζει σηµαντικά το κοινωνικό προφίλ του ταξιδιώτη. Για παράδειγµα, οι Ιταλοί που έρχονται στην Ελλά-

δα είναι κυρίως οικογενειάρχες, µέσης ηλικιακής ζώνης (35-40 ετών), ανήκουν στα µεσαία κοινωνικά στρώ-

µατα και προτιµούν να «δηµιουργούν» τα ταξίδια µόνοι τους (κοινό στοιχείο συµπεριφοράς µε τους Έλλη-

νες τουρίστες) µέσω Internet, ή µέσω κάποιων ταξιδιωτικών γραφείων και όχι απρόσωπα, µέσω των οργα-

νωµένων tour operators (τουριστικών πρακτορείων). Είναι ενδιαφέρον ότι θεωρούνται τοουυρρίσστεςς  «τηςς  τε-

λλευυτααίααςς  σστιγγµήςς»»  κκααι  σσίγγοουυραα  ααυυτόός  οο  χχααρραακκτηρρισσµόόςς  εείνααι  εενδδεικκτικκόόςς  τηςς  µεσσοογγειαακκήςς  νοοοοτρροοπίααςς-κκοουυλλ-

τοούύρρααςς  κκααι  ββέέββααιαα  κκααι  τηςς  ελλληννικκήςς!  

6) Στα πλαίσια των εναλλακτικών µορφών τουρισµού διαπιστώνουµε ότι η  επααφφή  µµε  τη  φφύύσση  κκααι  η  ααποοσταασσιοο-

ποοίησηη  ααπόό  τοον  ααστικκό  τρρόόποο  ζζωωήήςς ελκύει τουρίστες που έχουν µια οικονοµική άνεση και που οι ηλικίες τους

κυµαίνονται µεταξύ 40 και 60 ετών. Το παράδειγµα του Έβρου δίνει µια άλλη διάσταση στο κοινωνικό προ-

φίλ των ατόµων που επιθυµούν να κάνουν πολιτιστικό τουρισµό, θέτοντας σαν βασικό κίνητρο, στην αξιο-

ποίηση του ελεύθερου χρόνου, την αναζήτηση του ανθρώπινου στοιχείου.

Σε ένα πρώτο επίπεδο το κοινωνικό προφίλ των τουριστών που επιλέγουν τα πολιτιστικά ταξίδια καθορίζε-

ται κατά κύριο λόγο από τα στοιχεία που αναφέραµε παραπάνω. Σε ένα δεύτερο επίπεδο, επίσης πολύ σηµα-

ντικό, καθορίζεται από τις ψυχολογικές ανάγκες και τα κίνητρα που έχει το κάθε άτοµο προσωπικά για να τα-

ξιδέψει.
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Τοο  ποολλιτισστικκόό  τααξξίδδι:  µµιαα  αατοοµικκή  επιλοογγή  ««ελλεευυθθερρίααςς»»

Όπως αναφέραµε και στην προηγούµενη διδακτική ενότητα, το ταξίδι από µόνο του περιέχει µια φιλοσοφία

και µια αισθητική. Πρόκειται για δύο βασικές παραµέτρους που φαίνονται από τη στιγµή που κάποιος αφήνει

την κατοικία του για να περιπλανηθεί στο άγνωστο…Το µέσο µεταφοράς που επιλέγει, ο σχεδιασµός του τα-

ξιδιού, το αν θα ταξιδέψει µόνος του ή µε παρέα, ο τόπος προορισµού, ο χώρος διαµονής (πολυτελές ξενο-

δοχείο ή κάµπινγκ κ.λ.π) σκιαγραφούν την ταξιδιωτική εµπειρία.

Το πολιτιστικό ταξίδι εκπληρώνει έξι βασικές ανάγκες:

1. τη δηµιουργική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου

2. την αναψυχή, διασκέδαση 

3. τη γνώση µέσα από καινούργιες βιωµατικές εµπειρίες

4. την πρόσκαιρη αλλαγή του τρόπου ζωής

5. την «ψυχοθεραπεία» µέσα από την ικανοποίηση των βαθύτερων επιθυµιών και των προσωπικών στόχων

6. την προσωπική και την κοινωνική καταξίωση.

Τοο  ποολιτισστικκόό  τααξξίδδι  εείννααι  έένναα  «ββιωωµαατικκόό»»  τααξξίδδι:

Τοο  πρροφφίλλ  τοουυ  τοουρρίσσταα  κκααι  τοουυ  τααξξιδδιώώτη

Οι τουρίστες που επιθυµούν µια πολιτιστική προσέγγιση στο ταξίδι τους και ειδικότερα µέσα από τις εναλλα-

κτικές µορφές τουρισµού, συχνά αυτοαποκαλούνται «ταξιδιώτες».

Η διαφορά µεταξύ τουρίστα και ταξιδιώτη είναι ότι ο πρώτος επισκέπτεται µια περιοχή µε σκοπό να ψυχα-

γωγηθεί από εικόνες και εµπειρίες που δηµιουργήθηκαν ειδικά για την τουριστική αγορά, ενώ ο δεύτερος ε-

πισκέπτεται µια περιοχή µε σκοπό να µάθει και να βιώσει τον πολιτισµό και το περιβάλλον της, ακολουθώντας

έξι βασικές αρχές:

1.  Πρροοεετοοιµαασσίίαα  

Ο ταξιδιώτης προετοιµάζεται για το ταξίδι του µαθαίνοντας την κουλτούρα, την ιστορία και τις συνήθειες των

ανθρώπων της περιοχής. Προσπαθεί να µάθει βασικές λέξεις στη γλώσσα της χώρας που θα επισκεφθεί.

22.  Επιλλοογγήή  κκαατάάλλλληλλοου  τοουρρισστικκοούύ  πρραακκτοορρείοου

Ο ταξιδιώτης βεβαιώνεται ότι η «στρατηγική» του τουριστικού πρακτορείου είναι: α) φιλική προς το περιβάλ-

λον, β) υποστηρίζει προγράµµατα και παίρνει πρωτοβουλίες που µειώνουν τα σκουπίδια και την µόλυνση του

περιβάλλοντος, γ) χορηγεί πληροφορίες για τα είδη προς εξαφάνιση και για το εµπόριο παράνοµων προϊό-

ντων στην περιοχή που θα επισκεφθεί, δ) συνεργάζεται και προσλαµβάνει τοπικούς ξεναγούς και άλλο προ-

σωπικό, ε) διοργανώνει τουριστικά προγράµµατα τα οποία συνδέονται άµεσα µε την τοπική κοινότητα, στ) έ-

χει την δυνατότητα να προσφέρει χαµηλού προφίλ καταλύµατα, τα οποία ανήκουν και διευθύνονται από κα-

τοίκους της περιοχής και δεν υιοθετούν τον ακριβό καταναλωτισµό που ακολουθούν τα µεγάλα διεθνή ξενο-

δοχεία.
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33.  ΣΣεββαασσµµόός  σστη  δδιααφφοορρετικκόότηταα  ((σστιςς  τοοπικκές  σσυυννήθθειεςς,  τοον  ποολλιτισσµµόό,  τοον  τρρόόποο  ζζωωήςς).

O ταξιδιώτης συµπεριφέρεται στους ντόπιους µε τον ίδιο τρόπο που θα ήθελε να του συµπεριφέρνονται οι του-

ρίστες στο τόπο του. Σέβεται και προσπαθεί να συµµετέχει στις τοπικές συνήθειες. ∆έχεται ότι οι άλλοι άν-

θρωποι έχουν διαφορετικό και όχι «λάθος» ή «κατώτερο» τρόπο ζωής. Σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώµατα και

ευαισθητοποιείται σε θέµατα προστασίας της πολιτιστικής και περιβαλλοντικής κληρονοµιάς ενός τόπου.

44.  ΥΥπεύύθθυννη  περριββααλλλοονντικκή,  οοικκοονοοµµικκή  κκααι  κκοοινωωννικκή  σσυµπερριφφοοράά.  

Ο ταξιδιώτης γνωρίζει την περιοχή µε τα πόδια, το ποδήλατο ή µε τα µαζικά µέσα µεταφοράς, αποφεύγει τα

τουριστικά λεωφορεία ή τα ιδιωτικά αυτοκίνητα γιατί επιβαρύνουν την κυκλοφορία και συνεισφέρουν στην

αύξηση της µόλυνσης του περιβάλλοντος. Αποφεύγει εκδροµές εκτός των κανονικών δρόµων γιατί είναι πι-

θανόν να βλάψει τµήµατα του φυσικού περιβάλλοντος. ∆εν λερώνει µε σκουπίδια. Καταναλώνει τοπικά φα-

γητά και ποτά ώστε τα έξοδά του να ωφελούν την περιοχή που τον φιλοξενεί. Προσπαθεί στις αγορές του να

µην εκµεταλλεύεται την ευγενική διαθεσιµότητα των πωλητών και προτιµά ενθύµια κατασκευασµένα στον τό-

πο που επισκέπτεται. Αποφεύγει προϊόντα τα οποία προέρχονται από προστατευόµενα είδη του ζωικού ή φυ-

τικού περιβάλλοντος. Προσπαθεί να µην σπαταλά βασικά αναγκαία αγαθά της περιοχής, όπως το νερό και οι

καύσιµες ύλες.

55.  Ρεεααλλιστικκή  πρροοσσέέγγγγιση  τοουυ  ««άάλλλοου»»,  τοου  δδιααφφοορρετικκοούύ

Ο ταξιδιώτης µοιράζεται µε τους ντόπιους πληροφορίες σχετικές για την κοινωνική, περιβαλλοντική και οικο-

νοµική πραγµατικότητα που αντιµετωπίζει στη χώρα του. ∆εν ωραιοποιεί την κοινωνία από την οποία προέρχε-

ται. Συζητά µε τους ντόπιους, ανακαλύπτοντας τις αντιλήψεις τους για την χώρα τους και για τους τουρίστες.

66.  ΣΣυνέέχχισση  τηςς  εεµµπεειρρίααςς  µεετάά  τοο  τέέλλοοςς  τωων  δδιαακκοοπώών.  

Ο ταξιδιώτης συµµετέχει σε περιβαλλοντικές οµάδες και υποστηρίζει τα ανθρώπινα δικαιώµατα στην χώρα του.

Περιγράφει στους φίλους του όχι µόνο τα τουριστικά αξιοθέατα που επισκέφθηκε, αλλά και στοιχεία από την

καθηµερινή ζωή των ανθρώπων που συνάντησε7. 

Συµπεράσµατα 

Το κοινωνικό προφίλ του πολιτιστικού τουρίστα είναι µια πολυσύνθετη και δυναµική έννοια, αφού προσαρµό-

ζεται στις προσωπικές ιδιαιτερότητες του ατόµου. Με βάση αυτό το σκεπτικό θεωρούµε ότι ο άνθρωπος που

ταξιδεύει στον κόσµο και βιώνει τη ζωή «ταξιδιωτικά» έχει ένα βασικό προνόµιο: τηη  δδιααφφύύλααξη  ««τηςς  πααιδδικκόό-

τηητάάςς  τοου», µε την έννοια της ασίγαστης δίψας που έχει ο άνθρωπος στην παιδική ηλικία για να γνωρίσει και

να µάθει τον εαυτό του, παρατηρώντας και ερµηνεύοντας τους άλλους.

Η παιδικότητα έχει ένα ακόµη πολύ σηµαντικό στοιχείο: την κατανόηση χωρίς διάθεση κριτικής (αυτό που

οι αγγλοσάξονες ονοµάζουν «non-judgmental understanding».) Κατανοώ ένα άτοµο διαφορετικής κουλτού-

ρας σηµαίνει δύο πράγµατα: τον ανέχοµαι και τον αποδέχοµαι. Αν τον κατακρίνω για τα περίεργα (στα δικά

µου µάτια) ήθη και έθιµά του, ή για τα φαγητά που καταναλώνει, ή για τον τρόπο µε τον οποίο ανατρέφει τα

παιδιά του, τότε δεν τον αποδέχοµαι µε σεβασµό-απλώς τον ανέχοµαι. Η κατανόηση χωρίς κατακραυγή είναι

7 Βλ. την ιστοσελίδα http://www.oikologos.gr (άρθρο από την Θεολογία Αβδελλή).
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η βάση του σεβασµού της διαφόρετικότητας, η βάση των ανθρώπινων δικαιωµάτων και η βάση της συνύπαρ-

ξης ατόµων διαφορετικής εθνικότητας και κουλτούρας στις σύγχρονες πολυπολιτισµικές κοινωνίες. Συνε-

πώς, το πολιτιστικό ταξίδι διευρύνει τους ορίζοντες του ανθρώπου, τον «επανατοποθετεί» στο χώρο και στο

χρόνο και κυρίως τον κάνει καλύτερο άνθρωπο και πιο υπεύθυνο πολίτη στις σύγχρονες πολυπολιτισµικές δη-

µοκρατίες.

ΑΑσσκκήήσσεειςς  ααυτοοααξξιοολλόόγγησσηςς

1. Οι εκπαιδευόµενοι να σχολιάσουν το κοινωνικό προφίλ των τουριστών που επισκέπτονται την Ελλάδα και

να επισηµάνουν ποιο, κατά τη γνώµη τους, πρέπει να είναι το προφίλ του πολιτιστικού τουρίστα.

2. Οι εκπαιδευόµενοι να σχεδιάσουν σε κάρτες το προφίλ των τουριστών που περιγράφονται στα παραπάνω

παραδείγµατα. Στη συνέχεια να ανταλλάξουν τις κάρτες και ο καθένας να περιγράψει το σκίτσο που βλέ-

πει.

3. Παιχνίδι ρόλων

Οι εκπαιδευόµενοι να χωριστούν σε οµάδες τουριστών (δύο η τρείς) που συναντιούνται σε κάποια τοποθε-

σία της επιλογής τους (π.χ, Ρώµη.) Η κάθε οµάδα είναι διαφορετικής εθνικότητας και µιλάει µια διαφορε-

τική γλώσσα. Να δοκιµάσουν να επικοινωνήσουν µεταξύ τους οι οµάδες µε τη µη λεκτική επικοινωνία. Στη

συνέχεια να σχολιάσουν αν οι «τεχνικές επικοινωνίας» που εφάρµοσαν υπήρξαν καθοριστικές για τη δια-

µόρφωση της γνώµης τους όσον αφορά το κοινωνικό προφίλ των τουριστών που συναναστράφηκαν.
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∆∆Ι∆∆ΑΑΚΚΤΙΚΚΗ  ΕΝΝΟΟΤΗΤΑΑ  44η

Γνωωρρίζζοοντααςς  άάλλλλοουυςς  λλααοούύςς  µέσσαα  ααπόό  τοον  ποολλιτισσµόό  τοουςς

ΣΣκκοοπόςς

Σε αυτήν την ενότητα επιδιώκουµε να κατανοήσουν οι ενήλικες ότι ταξιδεύοντας, γνωρίζουν άλλους λαούς

βιώνοντας τον τρόπο ζωής τους έτσι όπως εκφράζεται µέσα από τα πολιτιστικά - καλλιτεχνικά δρώµενα.

Πρροοσσδδοοκκώώµεναα  ααποοτελλέσµααταα

Όταν θα έχουν ολοκληρώσει αυτήν την ενότητα, οι εκπαιδευόµενοι θα πρέπει να µπορούν να:

• Κατανοήσουν ότι ταξιδεύοντας εµπλουτίζουν τις γνώσεις τους, τις εµπειρίες τους, κατανοούν περισσότερο

τον κόσµο.

• Συνειδητοποιήσουν ότι ταξιδεύοντας διευρύνουν την αντίληψή τους για τον πολιτισµό της χώρας από την

οποία προέρχονται συγκρίνοντάς τον µε άλλους πολιτισµούς.

• ότι ταξιδεύοντας µαθαίνουν να αναγνωρίζουν και να σέβονται τη διαφορετικότητα και να εκτιµούν τη δική

τους πολιτισµική ιδιαιτερότητα.

ΛΛέξξειςς  -  κκλλεειδδιάά

• Γνωρίζω • Κουλτούρα

• Κατανοώ • Πολιτισµός

• Συγκρίνω • Ψυχαγωγία

• Επικοινωνώ • Τοπικές γιορτές

• Συµµετέχω • Φεστιβάλ

1. Το να γνωρίζει ο ταξιδιώτης άλλους λαούς σηµαίνει ότι:

1) γνωρίζει καλύτερα τον εαυτό του µέσα από τον τρόπο ζωής των άλλων.

2) Συνειδητοποιεί «ποιος είναι» και ποια είναι η κουλτούρα του µέσα από την πααρραατήρρησση και τη σσύύγκκρρισση.

Π.χ ο ταξιδιώτης που έχει επισκεφθεί τη Νάουσα και είναι οινογνώστης των κρασιών της, θα εµπλουτίσει

σίγουρα την εµπειρία του για την «τέχνη της ζωής» αν µυηθεί στον τρόπο παραγωγής, εµφιάλωσης και οι-

νογευσίας των φηµισµένων κρασιών του Μπορντό. 

Ένα ταξίδι στη Γαλλία θα τον πείσει και ειδικότερα αν επισκεφθεί στο Μπορντό τα περίφηµα «cchhaateaauxx

ddee  vin». Πρόκειται για επαύλεις που διακρίνονται για την ιδιαίτερη αρχιτεκτονική τους, την ιστορία τους

που χρονολογείται από τους µεσαιωνικούς χρόνους και αφορά όχι µόνο την καλλιέργεια και την παρα-

γωγή των τοπικών κρασιών αλλά και τις γιορτές κρασιού.
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Οι λάτρεις του καλού κρασιού αξίζει να επισκεφθούν:

• την ευρύτερη περιοχή του Μπορντό «le Medoc» που εκτείνεται σε έκταση 80 χλµ. δυτικά, στα παράλια του

Ατλαντικού ωκεανού και η οποία είναι παγκοσµίως γνωστή για τη µεγαλύτερη καλλιέργεια ποικιλίας σταφυ-

λιών και την καλύτερη παραγωγή κρασιού στον κόσµο.

• τα καλύτερα «chateaux de vin» που υπάρχουν στον κόσµο: Chateaux Margaux, St-Jullen κ.λ.π. (βλ. χάρτη.)

Εκεί θα έχουν την ευκαιρία να δοκιµάσουν τα παγκοσµίως βραβευµένα τοπικά κρασιά αφού πρώτα βρε-

θούν στην πηγή παραγωγής και εµφιάλωσης των κρασιών.

• Και φυσικά δεν πρέπει να παραλείψουν να ταξιδέψουν στο µεσαιωνικό χωριό Saaint  Emilioonn που είναι φηµι-
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Chateau Margaux.Clive Coates MW.
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Editions: Mitchell Beazley. Great Britain, 2005.
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σµένο για τις τεράστιες ποικιλίες οινοκαλλιέργειας και για την παραγωγή 1000 τοπικών κρασιών. Η UNESCO

έχει αναγνωρίσει το χωριό ως παγκόσµια κληρονοµιά (patrimoine mondial1). 

22.  Γιοορτές

Η γιορτή κρασιού στο Μπορντό γίνεται το καλοκαίρι (Ιούνιο-Ιούλιο) και αποτελεί µια εξαιρετική πρόκληση όχι

µόνο για τους Γάλλους αλλά και για τους ταξιδιώτες από όλο τον κόσµο.

Oι διοργανωτές της γιορτής του κρασιού προσκαλούν τον κόσµο να συµµετάσχει σε αυτήν ακόµα και για

ένα Σαββατοκύριακο!

«VVeenezz  ppasssser  le  weeekk-eendd  a  BBoorrddeeauxx.  AAu  prooggrraammee,  ddeess

feesstiviteess  ddanss  tooutee  la  vvillee,  auutoour  ddu  vin...»»2

ΚΚααι  ειδδικκόότερραα,  οοι  εεπισσκκέέπτες  κκααλλούύντααι  ναα  σσυυµµετάάσσχχοουυν  σστο

πρρόόγγρρααµµµαα  κκααι  σστιςς  εοορρταασστικκέςς  εεκκδδηλώώσσειςς  ποουυ  γγίνοοντααι  σσε  όόλη  την

πόόλλη  γγύύρρωω  ααπόό  τοο  κκρραασσί.

Η  γγιοορρτή  κκρραασσιοούύ  σστοο  ΜΜποορρνντόό  δδίίννει  ρραανντεββοούύ  «σστιςς  πιοο  όόµοορρφφεεςς

φφωωνέςς»»  γιαα  ναα  ααννααδδείξξουυνν  ταα  σσηµααντικκάά  γγεγγοονόόταα  τηςς  γγιοορρτήςς  µε  τηη

σσυυννοοδδείαα  τωωνν  πυυρροοτεχχννηµµάάτωων.

Τοο  ΣΣάάββββαατοο  1η  Ιοουυλίοου,  «laa  JJoourrnee  ddess  vooixx»»,  ((η  ηµµέρραα  τωωνν  φφω-

ννώών)),  αανοοίίγγει  σστοο  κκοοιννόό  τιςς  πόόρρτεεςς  σστην  ΌΌπεερραα  τοουυ  ΜΜποορρντόό  γιαα  µιαα

σσεειράά  ααπό  τέέσσσερριςς  εξξααιρρετικκέςς  πααρραασστάάσειςς.  ΧΧορρευυτέςς  κκααι  µεεγγάάλλοοι

σσοολλίσστεςς  επιδδίδδοοντααι  σστις  πιοο  κκααλλέςς  ερρµµηννεείεςς  εενόόςς  λλυυρικκοούύ  ρρεεπεερρ-

τοορρίοουυ.

Μέέσσαα  σσεε  όόλλη  τηηνν  πόόλη  γγίίννοονντααι  εεκκδδηλλώώσσεειςς,  χχοορροοί-κκοοννσσέρρταα,  εερρ-
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Saint Emilion.. Ιστοσελίδα http://www.bxvinex.com

1 Βλ. την ιστοσελίδα  http://www.bxvinex.com
2 Βλ. την ιστοσελίδα  http://www.75cl.info
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γαασστήρριαα  δδοοκκιµήςς  κκρραασσιοούύ  κκααι  φφααγητώώνν,  εεπισσκκέψψειςς  σστοουυςς  χχώώροους  πααρααγγωωγγήςς  κκααι  εµµφιάάλλωωσσηςς  τοουυ  κκρραασσιοού

«chaateeaauxx  ddee  vin»,  κκααθθώώςς  κκααι  σσταα  εµµποορρικκάά  κκέένντρραα  πρροοώώθθησσηςς  τοου  κκρραασσιοού.  

33.  Τοοπικκάά  ΦΦεσστιββάάλλ

Τα πολιτιστικά ταξίδια στον κόσµο αποτελούν µια γέφυρα στην επικοινωνία µε τις µουσικές του κόσµου,

µε το θέατρο, το σινεµά και κάθε άλλη µορφή τέχνης.

Χώρος «συνάντησης των τεχνών» αποτελούν τα φεστιβάλ. Πρόκειται για καλλιτεχνικά γεγονότα στα οποία

συναντιούνται καλλιτέχνες από όλο τον κόσµο για να «ταξιδέψουν» τους θεατές µέσω της τέχνης τους στα

µονοπάτια των «αισθητικών και φιλοσοφικών αναζητήσεών τους».

Τα φεστιβάλ (η οργάνωση, το πρόγραµµα και ο τρόπος διεξαγωγής τους) αποτελούν ζωτικό στοιχείο

της κουλτούρας ενός λαού καθώς «αντικατοπτρίζουν» την κοινωνική και πολιτισµική πραγµατικότητα µέ-

σα στην οποία λαµβάνουν χώρα. Φυσικά τα φεστιβάλ προωθούν πολιτιστικές συνεργασίες ανάµεσα

στους λαούς της γης. Π.χ, το φεστιβάλ στο Ηρώδειο ή στην Επίδαυρο φιλοξενεί καλλιτεχνικά σχήµατα

από όλο τον κόσµο προωθώντας πολιτιστικές γέφυρες συνεργασίας και επικοινωνίας µε χώρες όπως η

Ιαπωνία, η Ινδία, η Τυνησία κ.λ.π. 

Αλλά και µικρότερα τοπικά φεστιβάλ όπως το φεστιβάλ της ∆ράµας έχουν µια ιδιαίτερα πολύτιµη συµβο-

λή στην τέχνη και στον πολιτισµό.

Τοο  ΦΦεσστιββάάλλ  ∆∆ρράάµµααςς  «τααξιδδεύύει»»

«Τα φθινόπωρα της ∆ράµας συµβάλλουν καθοριστικά στην Άνοιξη του Νέου Ελληνικού Σινεµά!

Το Φεστιβάλ της ∆ράµας είναι ένας από τους τρεις εθνικούς θεσµούς στο χώρο του κινηµατογρά-

φου - µαζί µε το Ελληνικό Κέντρο Κινηµατογράφου και το Φεστιβάλ Ελληνικού Κινηµατογράφου στη

Θεσσαλονίκη - που εδώ και δέκα χρόνια προσπαθεί και καταφέρνει να κάνει ουσιαστική παρέµβαση

στο χώρο της διανοµής και προβολής της µικρού µήκους ταινίας.
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Κατανοώντας τη µέγιστη ανάγκη προβολής του κινηµατογραφικού έργου, το Φεστιβάλ ∆ράµας

«Ταξιδεύει» τις βραβευµένες και διακεκριµένες ταινίες σε πολλές πόλεις της Ελλάδας αλλά και του

εξωτερικού (Αλεξάνδρεια, Κάιρο, Λεµεσός, Λευκωσία, Βερολίνο, Αµβούργο, Κολωνία και άλλα).

Είναι πια γενική διαπίστωση και διεθνής η αναγνώριση του υψηλού επιπέδου των ελληνικών ταινιών

µικρού µήκους.

Οι θεατές στη ∆ράµα, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη αλλά και στις 60 περίπου πόλεις κάθε χρόνο

εισπράττουν, επιβεβαιώνουν και επιχειρούν να συµµετάσχουν στα επιτεύγµατα των νέων µας κινηµα-

τογραφιστών.

Η συγκροτηµένη και φέτος συνεργασία και µε το ∆ίκτυο ∆ηµοτικών Κινηµατογράφων του Υπουρ-

γείου Πολιτισµού ανοίγει νέες δυνατότητες ευρύτερης διανοµής αλλά και σε καλύτερες συνθήκες προ-

βολής του κινηµατογραφικού έργου.»3

Ο κινηµατογράφος λοιπόν µπορεί να αποτελέσει κίνητρο για τον ταξιδιώτη στην αναζήτηση πολιτιστικών

τόπων προορισµού. Π.χ κάποιος κινηµατογραφόφιλος (cinephile) µπορεί να ταξιδέψει στη ∆ράµα και να µυη-

θεί πέρα από το χώρο της έβδοµης τέχνης και στον τρόπο ζωής της τοπικής κοινωνίας. Η πολιτιστική του ε-

µπειρία σαφώς διευρύνεται αν τη συγκρίνει µε µια αντίστοιχη εµπειρία σε κάποια άλλη ευρωπαϊκή πόλη (π.χ,

Παρίσι, San Sebastien κ.λ.π) όπου πραγµατοποιείται κάποιο τοπικό φεστιβάλ κινηµατογραφικών ταινιών.

Η πόλη SSaan  SSeebaasstien που βρίσκεται στα βόρεια της Ισπανίας, κοντά στην περιοχή των Βάσκων, είναι παγκο-

σµίως γνωστή για το ∆∆ιεεθθννέέςς  φφεσστιββάάλλ  τααιννιώώνν  µµικκρροούύ  µήήκκοουυςς που γίνεται κάθε Σεπτέµβριο στα πλαίσια της ισπα-

νικής-µαροκινής συνεργασίας. 

Ειδικότερα, «τοο  φφεσστιββάάλ  ααποοτελλείί  τοο  σστυυλλοοββάάτη  τοου  µµααρροοκκιννοούύ  σσίίτεµαα  εδδώώ  κκααι  κκάάποοιαα  χχρρόόνιαα.  Τοο  έέτοοςς  2000055

τοο  φφεεσστιββάλλ  πρρααγγµαατοοποοιήήθηηκκεε  ααπόό  155-244  ΣΣεεπτεµββρρίοου  κκααι  ηη  εεπισσφφρράγγισσή  τοουυ  ήήταανν  η  ταιννίαα  ««η  σσκκυλλίσσιαα  ζζωήή

τηςς  Juanitaa  Naarbooni»»  τηςς  Faariddaa  BBelyaazzidd.  Πρρόόκκειτααι  γιαα  µιαα  µααρροοκκινή-ισσπαανικκή  πααρρααγγωωγγή  ποουυ  ββαασσίσστηκκεε  σστοο

δδιάάσσηµµοο  οοµµώώννυυµµοο  µµυθθισστόόρηµµαα  τοουυ  AAnggeel  VVazzqqueezz  (199299-1998800)  κκααι  ποουυ  τοο  ρόόλοο  τηςς  πρρωωτααγγωωννίσστριααςς  τοονν  υυ-

ποοδδύθθηκκε  η  Ισσπαανίίδδαα  ηθθοοποοιόόςς  MMaarioolaa  Fueenteess»4.

San Sebastien: Un Tremplin du Cinema Marocain

«Le Festival International De Cine De Donostia-san Sebastian (Espagne) constitue desormais un veritable

tremplin du Cinema Marocain, fortement present dans ce prestigieux festival depuis quelques annees. 
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Χάρτης της βασκικής επαρχίας San Sebastien.
Γεωτρόπιο, τεύχος 202, 21/2/2004

3 Βλ. την ιστοσελίδα http://www.dramafilmfestival.gr
4 Βλ την ιστοσελίδα  http://www.maghrebarts.ma
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«La Chienne de Vie de Juanita Narboni

Le constat est confirme aujourd'hui par la 53e edition de ce Festival qui aura lieu du 15 au 24 Septembre

2005. Cote competition, la presence est assuree par «La Chienne de Vie de Juanita Narboni» de Farida

Belyazid, une production maroco-espagnole adaptee du celebre roman homonyme de Angel Vazquez

(1929-1980) dans lequel le personnage principal, Juanita Narboni, joue par l'actrice espagnole Mariola

Fuentes, porte un regard acerbe a la vie de la ville mythique de Tanger, ses annees de splendeur et

de declin ainsi que sur sa propre solitude.»

ΛΛααϊκκέςς  πααρρααδδόόσσειςς

Γκκρρέέτσσιαα  ΣΣααλεεντίνναα.  Τρρααγγοούύδδιαα  κκααι  λλααϊκκή  µοουσσικκήή.

Στη Νότιο Ιταλία, στη χερσόνησο της Πούλιας (Απουλία), και ειδικότερα στην Ελληνόφωνη Γραικία Σαλεντίνα

µιλάνε ως τοπική διάλεκτο την «γκρίκο».

«Σε αυτή την διάλεκτο, η πλούσια συλλογή τραγουδιών της Γκρετσία Σαλεντίνα διατηρήθηκε στους αιώ-

νες από γενιά σε γενιά µέσα από τον προφορικό λόγο. Τα τραγούδια καταγράφηκαν στα τέλη του περασµέ-

νου αιώνα από µελετητές που παρέρχονταν από την Τοσκάνη (Ντοµένικο Κοµπαρέτι, Τζιουζέπε Μορόζι).

Οι κάτοικοι της Σαλεντίνα µέχρι σήµερα τραγουδούν σε «γκρίκο» προφορά, τραγούδια που έχουν ως πε-

ριεχόµενο:

Mαρτάνο. Φωτογραφία από προσωπική συλλογή Χ. Λιναρδάτου.
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• θρησκευτικά 

• νανουρίσµατα 

• µοιρολόγια 

• ερωτικά.

• Γιορτινά 

Τα τραγούδια όµως που ο ταξιδιώτης θα ακούσει πιο συχνά σε τοπικές γιορτές είναι αυτά που συνοδεύ-

ουν το γιορτινό χορευτικό ρυθµό της τααρραανντέλλλλααςς, της γνωστής «πίτσσικκαα-πίτσσικκαα». Σύµφωνα µε τη λαϊκή πα-

ράδοση, αρχικά η µουσική της ταραντέλλα είχε θεραπευτικό σκοπό, δηλαδή αποσκοπούσε στο να γιατρέψει

τις γυναίκες που είχαν τσιµπηθεί από την ταραντούλα (ένα είδος αράχνης).

Η µελωδία διατηρεί τον γεµάτο οίστρο ρυθµό των διονυσιακών χορών της αρχαιότητας και στη διάρκεια

του χορού που κρατούσε πολλές ώρες, η «ταραντάτα» τραβούσε τα µαλλιά της, κυλιόταν καταγής, έσκιζε µα-

ντηλάκια, έπεφτε εξαντληµένη στο έδαφος»5. 

Η  «ββιωωµαατικκή»  πρροοσσέγγισσηη  τηςς  τααρρααντέέλλλλαα

Ο ταξιδιώτης στη Νότιο Ιταλία θα παρατηρήσει ότι η ταραντέλλα είναι ένας χορός δυνατός που χορεύεται κα-

τεξοχήν από γυναίκες.

Εάν γνωρίζει την ιταλική γλώσσα ή µιλώντας ακόµα και την ελληνική µπορεί να πληροφορηθεί από τους

ντόπιους για την ιστορία και την εξέλιξη της ταραντέλλα έτσι όπως την έχουν µάθει και την έχουν «βιώσει» α-

πό γενιά σε γενιά. 

Θα έχει επίσης ενδιαφέρον αν επικεντρωθεί στις απόψεις που έχουν οι κάτοικοι της Σαλεντίνα για την τα-

ραντέλλα σύµφωνα µε το φύλο και την ηλικία.

Μπορεί ακόµα να «βιώσει» και ο ίδιος µια τέτοια εµπειρία αν ενδιαφερθεί να του µάθουν πώς χορεύεται

η ταραντέλλα συνειδητοποιώντας µε αυτόν τον τρόπο πόσο σηµαντικός είναι ο συγκεκριµένος χορός στη δια-

τήρηση µιας τοπικής κουλτούρας, η οποία εκφράζεται και µέσα από τη διατήρηση της τοπικής διαλέκτου «γρί-

κο» και τη διαφύλαξη της επαφής µε το µακρινό παρελθόν, τις ρίζες τους (τις ιστορικές µνήµες για τους προ-

γόνους τους, τους Έλληνες).

Ο ταξιδιώτης στη Νότιο Ιταλία θα παρατηρήσει ακόµα ακούγοντας τα λαϊκά τραγούδια ότι το περιεχόµενο

και ο ρυθµός θυµίζουν το δηµοτικό τραγούδι, το µανιάτικο µοιρολόγι, αλλά και τους θρησκευτικούς ύµνους

που ψέλνονται στην εκκλησία την εβδοµάδα των Παθών.

5 Βλ. το CD. Gruppo Ghetonia, «Grecia Salentina. Canti e musiche popolari»,Editrice Salentina-Galatina. Septembre 1999.
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ΑΑσσκκήσσεειςς  ααυυτοοααξξιοολλόόγγησσηςς

1. (α) Οι εκπαιδευόµενοι να αναφερθούν σε ταξίδια που έχουν κάνει στο εξωτερικό και να περιγράψουν τα

πολιτιστικά δρώµενα τα οποία παρακολούθησαν (γιορτές, φεστιβάλ, λαϊκές παραδόσεις).

(β) Να περιγράψουν και να σχολιάσουν αν συµµετείχαν σε κάποια δρώµενα και µε ποιο τρόπο. Στη συνέ-

χεια να συγκρίνουν την εµπειρία που αποκόµισαν µε ανάλογες «ταξιδιωτικές» εµπειρίες τους στην Ελλά-

δα, επισηµαίνοντας οµοιότητες και διαφορές.

2. Kατασκευή πολιτιστικού χάρτη- κολάζ

Οι εκπαιδευόµενοι να συγκεντρώσουν φωτογραφικό υλικό από διάφορες χώρες του κόσµου και να φτιάξουν

έναν πολιτιστικό χάρτη-κολάζ µε τοπικές γιορτές-φεστιβάλ κ.λ.π. 

ΒΒΙΒΒΛΛΙΟΟΓΡΑΑΦΦΙΑΑ

WEISS Francois. «Jouer, communiquer, apprendre». Editions: Hachette livre, Paris 2002.

Μοουσσικκόό  ΥΥλλικκόό  ((CCDD)

Gruppo Ghetonia, «Grecia Salentina. Canti e musiche popolari», Editrice Salentina-Galatina. Septembre 1999.

ΠΗΓΕΣΣ

Πεερριοδδικκάά  

Γεωτρόπιο. Εβδοµαδιαίο περιοδικό της «Ελευθεροτυπίας»

National Geographic (Ελλάδα). Επίσηµη έκδοση της National Geographic Society.

Voyager. Member of travelmagazine network. Hachette Rizzoli A.E.

Grecia del Salento. Lecce, Giugno 1999, No 28 de il Corsivo.

Ισστοοσσελλίδδεςς

http://www.dramafilmfestival.gr

http://www.maghrebarts.ma

http://www.bxvinex.com

http://www.75cl.info
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∆∆Ι∆∆ΑΑΚΚΤΙΚΚΗ  ΕΝΝΟΟΤΗΤΑΑ  55η

Τααξξιδδεεύύοονντααςς  µεε  αασσφφάάλλεειαα

ΣΣκκοοπόός

Σε αυτήν την ενότητα επιδιώκουµε να κατανοήσουν οι ενήλικες ότι επιτυχές είναι το ταξίδι που είναι α-

σφαλές.

Ειδικότερα να κατανοήσουν ότι η ασφάλεια ενός ταξιδιού, προϋποθέτει τη σωστή ενηµέρωση και την

κατάλληλη συµπεριφορά κατά τη διάρκεια του ταξιδιού.

Πρροοσσδδοοκκώώµενναα  ααποοτεελέέσσµααταα  

Όταν θα έχουν ολοκληρώσει τη συγκεκριµένη ενότητα, οι εκπαιδευόµενοι θα πρέπει να µπορούν να:

• Συνειδητοποιήσουν ότι είναι απαραίτητα τα «µέτρα προστασίας» εάν θέλουν να ταξιδέψουν µε ασφά-

λεια.

• Κατανοήσουν ότι οφείλουν να παρέχουν προστασία και ασφάλεια και στους συνταξιδιώτες τους.

ΛΛέξξεις-κκλεειδδιάά

• Ενηµέρωση • Ευπαθή άτοµα

• Ασφάλεια • Παιδιά

• Πρόληψη • Ηλικιωµένοι

• Τόποι προορισµού • Άτοµα µε ειδικές ανάγκες

• Μέσα µαζικής µεταφοράς

Ποοιοο  τααξίδδι  εείννααι  αασσφφααλλέςς;

Ένα ταξίδι παρέχει ασφάλεια όταν ο ταξιδιώτης δεν θέτει σε κίνδυνο τη ζωή του (τη σωµατική και τη ψυ-

χολογική του ακεραιότητα)

Οι προϋποθέσεις για να ταξιδέψει κάποιος πολιτιστικός τουρίστας µε ασφάλεια σαφώς είναι θέµα

της πολιτείας. Ειδικότερα: 

1) Να µην έχουν εκδοθεί εθνικές ή διεθνείς ταξιδιωτικές οδηγίες που αφορούν τη χώρα προορι-

σµού και αναφέρονται σε θέµατα δηµόσιας ασφάλειας ή προστασίας της υγείας. Ένα πρόσφατο

παράδειγµα είναι, µε αφορµή τη γρίπη των πουλερικών, οι ταξιδιωτικές οδηγίες που αφορούν τα-

ξίδια προς και από τη γειτονική Τουρκία.

2) Η χώρα προορισµού να παρέχει επαρκή ιατροφαρµακευτική περίθαλψη.
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3) Στη χώρα προορισµού να τηρούνται οι κανόνες υγιεινής που προβλέπονται από την Παγκόσµια

Οργάνωση Υγείας (World Health Organization) του Οργανισµού Ηνωµένων Εθνών (Ο.Η.Ε)

4) Ειδική µέριµνα για τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες.

Κυρίως όµως η ασφάλεια ενός ταξιδιού είναι θέµα προσωπικής παιδείας και καλλιέργειας.

Τα µέτρα προστασίας που οφείλει να πάρει ο ταξιδιώτης είναι τα εξής:

1) να έχει κάνει τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις

2) να ακολουθεί τις οδηγίες των τουριστικών γραφείων και του τόπου προορισµού

3) να ελέγχει τα συµβόλαια που υπογράφει µε τους tour operators

4) να επιλέγει ασφαλή µέσα µεταφοράς που να ανταποκρίνονται στα διεθνή δεδοµένα

5) να αποφεύγει τα επικίνδυνα µέρη στον τόπο προορισµού και να επιλέγει χώρους διαµονής πιστο-

ποιηµένους από Εθνικούς η διεθνείς Οργανισµούς (π.χ. ΕΟΤ)

6) να αποφεύγει την κατανάλωση µη τυποποιηµένων και αµφίβολης προέλευσης προϊόντων

7) να προφυλάσσεται από διάφορα µεταδιδόµενα νοσήµατα (AIDS, ηπατίτιδα)

Η  πρόόλληψψη

Ο ταξιδιώτης που επιθυµεί να ταξιδέψει µε ασφάλεια θα πρέπει να δώσει ιδιαίτερη σηµασία σστοονν  ττοοµµέέαα
τηςς  ππρρόόλληψψηηςς. Η πρόληψη αφορά όλους τους ανθρώπους, έχει όµως ιδιαίτερη σηµασία για τα παιδιά,

τις εγκύους, τους ηλικιωµένους, τους ασθενείς και τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες.

Παραθέτουµε δύο άρθρα ενδεικτικά για θέµατα πρόληψης που δηµοσιεύτηκαν στο ιατρικό περιοδι-

κό «Medlook»1. 

Ταα  τααξίδδιαα  κκααι  ηη  υυγγεείαα  σσααςς:  Πρρόόλληηψη  αασσθθεενειώώνν.

Σήµερα όσο ποτέ άλλοτε οι άνθρωποι ταξιδεύουν µε µεγάλη ευκολία σε οποιοδήποτε µέρος του κόσµου.

Η πρόοδος αυτή όµως συνοδεύεται και από αυξηµένο κίνδυνο προσβολής των ταξιδιωτών από διά-

φορες ασθένειες.
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Ιδιωτική συλλογή της Χ. Λιναρδάτου
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Ταα  τααξίδδιαα  σσεε  ααννααπττυσσσσόόµµενεεςς  χχώώρρεςς, συνοδεύονται από µεγαλύτερο κίνδυνο µολυσµατικών ασθε-

νειών. Σύµφωνα µε στατιστικά στοιχεία, το 50% των ταξιδιωτών που επισκέπτονται ξένες χώρες, ασθε-

νούν λόγω του ταξιδιού τους.

Οι απειλές από µολυσµατικές ασθένειες είναι παρά πολλές και διαφέρουν ανάλογα µε το γγεεωωγγρραα-
φφικκόό  χχώώρροο που θα επισκεφθεί ο ταξιδιώτης. Οι συχνότερες ασθένειες που προσβάλλουν τους ταξιδιώ-

τες είναι η διάρροια, το κοινό κρυολόγηµα, η µαλάρια, ο τύφος, ο κίτρινος πυρετός και άλλες.

Είννααι  σσηµααντικκό  νναα  τοοννίίσσοουυµεε  όότι  οοι  πεερρισσσσότεερρεεςς  αασσθθέέννεειεςς  ποουυ  σσχχεετίίζζοντααι  µε  ταα  τααξξίδδιαα  µποορροούύνν

νναα  πρροολληηφφθθοούνν. Για να είναι αποτελεσµατική η πρόληψη θα πρέπει πρώτα απ' όλα ο ταξιδιώτης να ζη-

τήσει να µάθει και να είναι σίγουρος ότι έχει κατανοήσει τις σχετικές πληροφορίες.

Αρχικά, πριν από το ταξίδι, θα πρέπει να γίνει µια καλή προετοιµασία:

1. ΠΠρροογγρρααµµµµαατίσστε  έέγγκκααιρραα  αυτά που πρέπει να κάνετε. ΣΣυυζζηττεείσσττεε  τοο  θθέέµαα  µµεε  τοονν  γγιαατρρόό  σσααςς  τοουυ-
λλάάχχιισστοο  66  εεββδδοοµµάάδδεεςς  ππρρινν  ααπόό  τηηνν  αανααχχώώρρηησσήή  σσααςς. Το χρονικό αυτό διάστηµα είναι απαραίτητο

για να µπορέσουν µερικά εµβόλια να παράσχουν προστασία µετά από τη χορήγησή τους. ΟΟ  γγιαα-
τρρόόςς  θθαα  σσααςς  πλληρροοφφοορρήήσσεει  γγιιαα  ταα  εεµββόόλλιιαα  ποουυ  χχρρεειάάζζοονντααι  ναα  γγίννοουυνν  γγιαα  τοο  σσυυγγκκεεκκρριµέένοο  γγεεωω-
γρρααφφικκόό  χχώώρροο  πποουυ  θθαα  εππισσκκεφφτεείττε. Είναι καλό ο γιατρός να σας κάνει ένα τσεκ-απ προτού ταξι-

δέψετε. Επίσης ελέγξετε µε τον οδοντίατρό σας την κατάσταση των δοντιών σας.

2. Έτσι είναι δυνατόν να προλάβετε κάποια προβλήµατα, θα ξέρετε την κατάσταση της υγείας σας

και ο γιατρός θα σας υποδείξει τι φάρµακα χρειάζεστε να πάρετε µαζί σας. Φροντίστε να µεταφέ-

ρετε µε τον ορθό τρόπο και στην κατάλληλη θερµοκρασία τα φάρµακα που χρειάζεστε.

3. Μελετήστε το θέµα της ιατρικής ασφάλειας που σας καλύπτει. Πρέπει να γνωρίζετε ποιος φορέας

θα πληρώσει και τι ποσό θα πληρώσει εάν χρειαστείτε ιατρική περίθαλψη εκεί που θα πάτε.

ΚΚαατάά  ττη  δδιάάρρκκεειαα  ττοουυ  τααξξιδδιοούύ  σσααςς,  όόππωωςς  εεπίσσηςς  κκααι  κκααττάά  τηην  ππααρρααµοοννήή  σσααςς  σσε  χχώώρρεεςς  ψψηηλλοούύ  κκινν-
δδύύννοου υπάρχουν ορισµένες βασικές αρχές που εάν τις εφαρµόζετε, θα σας προσφέρουν πολύτιµη

προστασία: 

1. Να πλένετε τακτικά τα χέρια σας µε νερό και σαπούνι ή χρησιµοποιώντας ειδικά πετσετάκια που

είναι εµποτισµένα µε αλκοόλ.

2. Να πίνετε µόνο εµφφιααλλωωµέένοο  ννερρόό  ή νερό που έχετε βράσει. Επίσης το αεριούχο νερό και τα α-

ναψυκτικά σε µεταλλικά κουτιά ή εµφιαλωµένα είναι συνήθως κατάλληλα. Αποφεύγετε τα παγά-

κια και να µην πίνετε νερό της βρύσης.

3. Να τρώτε µόνο φφααγγητάά  ποουυ  έέχχοουυν  ψψηθθεείί  κκααλλάά. Επίσης µόνο φρούτα και λαχανικά τα οποία µπο-

ρούν να καθαριστούν από τη φλούδα τους. Είναι προτιµότερο τα φρούτα ή λαχανικά που θα φά-

τε να τα ξεφλουδίζετε εσείς οι ίδιοι. Να θυµάστε ότι πρέπει να τρώτε µόνο τροφές που είναι βρα-

σµένες και που µπορούν να καθαριστούν από τη φλούδα τους, διαφορετικά, να αποφεύγετε οτι-

δήποτε άλλο. Αποφεύγετε να τρωτε οποιασδήποτε µορφής τρόφιµα ή φαγητά από πωλητές στους

δρόµους.

4. Εάν πηγαίνετε σε χώρες που υπάρχει κίνδυνος µαλάριας, πρέπει να παίρνετε τα ππρροολληπττικκάά  φφάάρρ-
µαακκαα πριν, κατά τη διάρκεια και µετά το τέλος του ταξιδιού σας.

5. Χρησιµοποιείτε απωθητικά εναντίον των κουνουπιών που περιέχουν µέχρι 50% της ουσίας DEET

και σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή.
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6. ΑΑπποοφφεύύγετεε  νναα  κκοολυυµµππάάττεε  σσε  λίίµνεεςς  ή  πποοτααµµοούςς. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα σε ορισµένες χώρες της

Αφρικής όπου υπάρχει ο κίνδυνος προσβολής από τη σχιστοσωµίαση.

Οι προορισµοί ψηλού κινδύνου περιλαµβάνουν χώρες της ΛΛαατιννικκήςς  ΑΑµεερρικκήςς,  τηηςς  ΜΜέέσσηςς  ΑΑνναατο-

λλήςς,  τηςς  ΑΑφφρρικκήςς  κκααι  τηςς  ΑΑσσίααςς.

ΤΤαα  άάτοοµαα  ποουυ  κκιινδδυυνεύύοουυνν  ππεερριισσσσόότερροο  εείίνααι  ταα  ββρρέέφφη,,  ταα  πααιδδιάά,  οοιι  ννεεααρροοίί  εεννήλλικκεςς,  οοι  δδιιααββη-
τικκοοί,  άάτοοµαα  πποουυ  πάάσσχχοουυνν  ααππόό  φφλλεγµοονώώδδεειιςς  νόόσσοουυςς  ττοουυ  ππεεππττικκοούύ  σσυυσστήήµαατοοςς,  οοι  αασσθθεεννεείςς  µµεε
µµειιωωµέέννηη  άάµµυναα  ττοουυ  οορργγαανισσµµοού  κκααιι  ααυυτοοί  ποουυ  ππααίρρννοουυν  ααννττιόόξξιναα  φφάάρρµαακκαα.

Τελειώνοντας, θέλουµε να τονίσουµε το γεγονός ότι τα περισσότερα προβλήµατα υγείας που σχε-

τίζονται µε τα ταξίδια, µπορούν να προληφθούν µε την προϋπόθεση ότι θα ενεργήσετε και θα λάβετε

τα µέτρα σας έγκαιρα2. 

Ταξίδι µε αεροπλάνο: Αυτά που πρέπει να ξέρετε.

ΤΤοο  ααερροοππλλάάνοο  ααποοτελλείί  έέναα  αασσφφααλλέέςς  µέέσσοο  µεεττααφφοοράάςς. Στην εποχή µας τα αεροπορικά ταξίδια έχουν

αυξηθεί δραµατικά σε όλα τα κοινωνικά στρώµατα και οµάδες πληθυσµού.

Για τους περισσότερους ανθρώπους δεν δηµιουργείται οποιοδήποτε ιδιαίτερο πρόβληµα κατά το α-

εροπορικό ταξίδι. Σε διάφορες οµάδες ασθενών χρειάζεται εξέταση της κάθε περίπτωσης ξεχωριστά.
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ΣΣεε  άάτοοµαα  µεε  ή  χχωωρρίςς  πρρόόββλληµµαα  υυγγεείίααςς,,  εείννααι  δδυυννααττόόν  ναα  λλααµββάάνοονντααι  µµέτραα  ποουυ  κκααθθισστοούύν  τοο  τααξξί-
δδι  αασσφφααλλέέσσττεερροο,  ππερριισσσσόόττερροο  άάννετοο  κκααι  εευχχάάρρισστοο. Σήµερα όλο και περισσότερο, οι γιατροί ερωτώνται

από τους ασθενείς και τις οικογένειές τους για συµβουλές, προφυλάξεις και προληπτικά µέτρα σχετι-

κά µε αεροπορικά ταξίδια. Η ανάγκη για τέτοιες συµβουλές αυξάνεται συνεχώς, καθώς αυξάνονται οι

οµάδες πληθυσµού που προτιµούν το αεροπλάνο για τις µετακινήσεις τους.

Οι λόγοι της αύξησης της ανάγκης για συµβουλές στον τοµέα αυτό είναι πολλοί. Μερικοί από αυτούς

είναι η αύξηση των ταξιδιών, η αύξηση του προσδόκιµου επιβίωσης, η µεγαλύτερη ενηµερότητα του

κοινού για θέµατα υγείας, η αύξηση των ασθενών µε χρόνιες ασθένειες που λαµβάνουν θεραπεία, οι

ασθενείς που ταξιδεύουν για µετάβαση σε κέντρα άλλων χωρών για θεραπεία και το µεγαλύτερο πο-

σοστό επιβίωσης ασθενών από ασθένειες που απειλούν τη ζωή.

Μπορούµε να εξετάσουµε µια σειρά από µέτρα που µπορούν να βοηθούν τόσο αυτούς που είναι υ-

γιείς όσο και εκείνους που έχουν πρόβληµα υγείας. Πρέπει όµως να τονίσουµε από την αρχή ότι είναι

ο γιατρός που µπορεί να δώσει τις καλύτερες και τις πλέον πρόσφατες συµβουλές για την κάθε περί-

πτωση ξεχωριστά.

Μερικές βασικές αρχές που δυνατόν να βοηθούν και τις οποίες θα µπορεί ο καθένας ανάλογα µε

την περίπτωσή του να εξετάζει σε συνεννόηση µε τον γιατρό του είναι οι ακόλουθες:

1.  ΦΦάάρρµαακκαα

Οι ασθενείς που λαµβάνουν φάρµακα, πρέπει να µεταφέρουν όλα τα φάρµακά τους στην προσωπική

αποσκευή που θα έχουν µαζί τους στην καµπίνα. Να προβλέπουν να έχουν αρκετή ποσότητα όλων των

φαρµάκων τους για όλη τη διάρκεια του ταξιδιού. Είναι καλύτερα να έχουν µεγαλύτερες ποσότητες για

το ενδεχόµενο καθυστέρησης επιστροφής. Παροµοίως, οι γονείς που ταξιδεύουν µε µικρά παιδιά (βρε-

φικής, νηπιακής και γενικότερα προσχολικής ηλικίας) καλό είναι να έχουν πάντοτε µαζί τους ένα θερ-

µόµετρο κι ένα αντιπυρετικό-αναλγητικό σιρόπι για περίπτωση ανάγκης.

22.  Η  ααφφυδδάάτωωσση

Ο αέρας στα αεροπλάνα είναι ξηρός. Τα αλκοολούχα και τα καφεϊνούχα ποτά προτιµότερο είναι να α-

ποφεύγονται. Αντίθετα, το νερό σε ικανοποιητικές ποσότητες βοηθά εναντίον της αφυδάτωσης.

33.  Πόόννοοςς  σσταα  ααυυτιάά

Τα άτοµα που αισθάνονται πόνο κατά την πτήση µπορούν να µασούν µαστίχα ή να καταπίνουν συχνά.

Ορισµένα αποσυµφορητικά φάρµακα όπως η ψευδοεφεδρίνη, εάν ληφθούν πριν από την επιβίβα-

ση στο αεροπλάνο, µπορούν να βοηθήσουν.

44.  ΑΑλλλλααγγήή  χχρροοννικκήςς  ζζώώννηςς  ((jjeet  lagg)  

Τα ταξίδια µεγάλων αποστάσεων που συνοδεύονται από αλλαγές χρονικής ζώνης, συνοδεύονται από

αποδιοργάνωση του βιολογικού µας κύκλου.

Για την αντιµετώπιση του δυσάρεστου αυτού φαινόµενου τα ακόλουθα βοηθούν:

1. Καλός ύπνος ικανοποιητικών ωρών πριν από την αναχώρηση.

2. Αποφυγή µεγάλης κατανάλωσης αλκοόλ.

3. Ισοζυγισµένα γεύµατα και αποφυγή υπερφαγίας.

4. Κίνηση, στο µέτρο του δυνατού, κατά τη διάρκεια του ταξιδιού.
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5. Αποφυγή χρήσης υπνωτικών χαπιών. Εάν είναι απαραίτητα, να περιορίζεται η χρήση τους στο ε-

λάχιστο δυνατό, για µόνο λίγες µέρες.

6. Προσαρµογή το ταχύτερο δυνατό στη νέα ζώνη χρόνου, ακολουθώντας τον τοπικό ρυθµό για τα

γεύµατα και για ύπνο.

7. Η µελατονίνη είναι δυνατόν να βοηθά αλλά δεν πρέπει να λαµβάνεται χωρίς τη συµβουλή του για-

τρού.

5.  ΘΘρρόόµββωωσση  κκααι  πννεευυµοοννικκή  εεµββοολλή

ΑΑκκόόµµηη  κκααι  οοι  υυγγιεείςς  άάννθθρρωωποοι  µµποορρεεί  ναα  υυποοσστοούνν  θθρόόµµββωωσση  τωωνν  ποοδδιώώνν  µµεεττάά  ααπόό  πτήσσειςς  µµαακκρράάςς  δδιιάάρρ-
κκειααςς.

Για την αποφυγή του σοβαρού αυτού προβλήµατος, το περπάτηµα όποτε είναι δυνατό κατά το ταξί-

δι στο αεροπλάνο, οι ασκήσεις τεντώµατος ενώ ο επιβάτης κάθεται, όπως επίσης και οι ειδικές κάλτσες

στα πόδια, είναι δυνατόν να συµβάλλουν στην πρόληψη της θρόµβωσης στα κάτω µέλη.

6.  ΟΟξξυγγόόννοο

Ορισµένοι ασθενείς χρειάζονται περισσότερο οξυγόνο κατά τη διάρκεια της πτήσης, π.χ. γιατί πάσχουν

από χρόνια νοσήµατα του αναπνευστικού συστήµατος. Στις περιπτώσεις αυτές είναι αναγκαίο να ειδο-

ποιείται η αερογραµµή εκ των προτέρων. Μπορεί να διευθετηθεί η παροχή οξυγόνου προς τον ασθε-

νή από το εξοπλισµό του αεροπλάνου. Πρέπει επίσης να γίνονται οι διευθετήσεις παροχής οξυγόνου

για το χρονικό διάστηµα µετά την αποβίβαση.

7.  ΚΚαατααδδύύσσειςς

Άτοµα που κάνουν καταδύσεις πρέπει να περιµένουν 12 έως 24 ώρες µετά την τελευταία τους κατάδυ-

ση για να ταξιδέψουν µε αεροπλάνο. Νωρίτερα αυτό είναι επικίνδυνο.

88.  ΚΚααρρδδιοοπάάθθειεςς

Ασθενείς που έχουν υποστεί καρδιαγγειακό επεισόδιο δεν πρέπει να ταξιδεύουν µε αεροπλάνο εάν

δεν περάσουν τουλάχιστο δύο εβδοµάδες και µόνο εάν ο γιατρός τους κρίνει ότι µπορούν.

99.  ∆∆ιααββήτηςς

Οι ασθενείς µε διαβήτη πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί για αεροπορικά ταξίδια µεγάλων αποστά-

σεων ή όταν πρόκειται να αλλάξουν ζώνες χρόνου.

10.  Εγγκκυυµµοοσσύύννη

Οι έγκυες γυναίκες είναι καλύτερα να µην ταξιδεύουν αεροπορικώς κατά το τρίτο τρίµηνο της κύησης,

ιδίως όταν κοντεύει η αναµενόµενη µέρα του τοκετού. Πολλές αερογραµµές ζητούν πιστοποιητικό από

το γιατρό για την αναµενόµενη µέρα γέννησης.

ΣΣυννοοπτικκάά,  θθαα  τεελλεειώώσσουµεε  τοοννίίζζονντααςς  όότι  υυπάάρρχχοουυνν  ποολλλλάά  µέέτρραα  ποουυ  µποορροούύνν  νναα  λληφφθθοούύνν  γγιαα  ναα

είνααι  πιο  αασσφφααλλέςς,  άάννεετοο  κκααι  εευυχχάάρρισστοο  έένναα  ααεεροοποορρικκόό  τααξξίδδι  τόσσοο  γγιαα  αασσθθεενεείςς  όόσσοο  κκααι  γγιαα  άάτοοµαα  χχωω-

ρρίς  πρρόόβλληµµαα  υυγείαας.
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Τα προβλήµατα που µπορούν να έχουν διάφορες οµάδες ασθενών κατά τη διάρκεια των πτήσεων

εξαρτώνται από το είδος και το βαθµό σοβαρότητας της πάθησής τους. Για την κάθε περίπτωση χρει-

άζεται συχνά εξατοµικευµένη προσέγγιση.

ΓΓιαα  ττοουςς  λόόγγοουςς  ααυυττοούύςς  έένναα  ααεερροοποορρικκόό  ττααξξίδδι  σστιςς  εευυππααθθεείςς  ααυυτές  οοµάάδδεες  πρρέέπεει  ναα  πρροογγρρααµµµαα-
ττίίζζεετααιι  έέγγκκααιραα  µεε  ττη  βοοήήθθειαα  τοουυ  θθεερράάπποονντοοςς  γγιαατρροούύ  κκααι  σσε  σσυυνερργγαασσίαα  µεε  τηνν  ετααιιρρείίαα  ααερροογγρρααµ-
µώώνν  ποουυ  πρροοσσφφέέρρεει  τοο  τααξξίίδδι3.

ΆΆτοοµµαα  µε  ειδδικκέέςς  ααννάάγγκκεςς

ΤΤαα  µέέττρραα  πρρόόλληψψης για τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες που ταξιδεύουν πρέπει να είναι ιδιαίτερα ευαισθη-

τοποιηµένα. Καταρχάς θα πρέπει τα µέσα µεταφοράς να έχουν ειδική πρόβλεψη όσον αφορά την απο-

βίβαση, τη µεταφορά και την επιβίβαση. ∆ηλαδή, να υπάρχουν ειδικές ράµπες και χώροι πρόσδεσης α-

ναπηρικών αµαξιών. Επίσης να προβλέπεται η ιατρική παρακολούθηση των ατόµων αυτών µέσα σε κά-

ποια µέσα µεταφοράς όπως τα πλοία, τα τρένα κ.λ.π 
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ΑΑσσκκήσσειςς  ααυυτοοααξιοολλόόγγησσης

1. Οι εκπαιδευόµενοι να αναφερθούν στα µέτρα πρόληψης που θα έπαιρναν αν ταξίδευαν στις χώρες

της ζώνης του ισηµερινού.

2 Οι εκπαιδευόµενοι να σχολιάσουν µε ποια κριτήρια θα επέλεγαν τα µέσα µεταφοράς σε µια χώρα

προορισµού που θα επέλεγαν να ταξιδέψουν. 
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∆∆Ι∆∆ΑΑΚΚΤΙΚΚΗ  ΕΝΝΟΟΤΗΤΑΑ  66η

Τι  είνααι  οο  οοικκοολοογγικκόόςς  τοουρρισσµόόςς

ΣΣκκοοπόςς

Σε αυτήν την ενότητα επιδιώκουµε να κατανοήσουν οι ενήλικες τις εννοιολογικές προσεγγίσεις του οικολογι-

κού τουρισµού, τη φιλοσοφία του και το στόχο του.

Ειδικότερα να κατανοήσουν ότι ο οικολογικός τουρισµός αφορά µια «στάση ζωής» απέναντι στο περιβάλ-

λον, τη φύση και κυρίως απέναντι στον άνθρωπο.

Πρροοσσδδοοκκώώµµενναα  ααποοτελλέσσµµααταα

Προσδοκώµενα αποτελέσµατα

Όταν θα έχουν ολοκληρώσει αυτήν την ενότητα οι εκπαιδευόµενοι θα πρέπει να µπορούν:

• Να κατανοήσουν ότι ο οικολογικός τουρισµός συµβάλλει δυναµικά στην καλλιέργεια οικολογικής τουριστι-

κής συνείδησης.

• Να συνειδητοποιήσουν ότι το βασικό κίνητρο του οικολογικού τουρισµού είναι η αγάπη και ο σεβασµός για

το φυσικό περιβάλλον.

ΛΛέέξξειςς  -  κκλλειδδιάά

• Ενηµέρωση • Οικολογία

• Ευαισθητοποίηση • Οικοσύστηµα

• Συµµετοχή • Περιβάλλον

• Προστασία • Εκπαίδευση

• Βιώσιµος τουρισµός • Τοπική κοινωνία

11.  Τι  είννααι  οο  οοικκοολλοογγικκόόςς  τουυρισσµόόςς;

Ο οικολογικός τουρισµός είναι µια σύγχρονη µορφή του τουριστικού φαινοµένου και η φιλοσοφία του αποτε-

λεί µια εννααλλλαακκτικκή  πρρόόταασση  στην προσέγγιση και στην υλοποίηση των τουριστικών δραστηριοτήτων. Ειδικό-

τερα η φιλοσοφία του σχετίζεται µε έναν ενδιαφέροντα επιστηµονικό κλάδο, την οοικκοολλοογίίαα και µε έναν ιδιαί-

τερα ευαίσθητο χώρο, το οικκοοσύύσστηµαα.

∆ύο ερωτήµατα που προκύπτουν στην προσπάθειά µας να κατανοήσουµε την έννοια του οικολογικού του-

ρισµού είναι τα ακόλουθα:

1. Τι είναι η οικολογία; 

2. Τι είναι το οικοσύστηµα;
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Οικολογία είναι η επιστήµη που διερευνά το οικοσύστηµα, δηλαδή το φυτικό και ζωικό βασίλειο στις αµοι-

βαίες σχέσεις και αλληλεπιδράσεις µε το περιβάλλον τους. Η µελέτη του οικοσυστήµατος επικεντρώνεται στις

ββιοοκκοοιννόότητεεςς και στους ββιόότοοποουυςς. Για παράδειγµα, το οικοσύστηµα ενός ποταµού περιλαµβάνει την βιοκοι-

νότητα (ψάρια, υδρόβια φυτά κ.λ.π) και τον βιότοπο (νερό, πέτρες, χαλίκια, υπέδαφος, χώµα κ.λ.π).

Στόχος της οικολογίας είναι η διασφάλιση της ισορροπίας των οικοσυστηµάτων και η προστασία τους α-

πό την επέµβαση του ανθρώπινου παράγοντα.

Ο οικολογικός τουρισµός είναι γνωστός και µε άλλα ονόµατα όπως οικοτουρισµός, περιβαλλοντικός του-

ρισµός και φυσιολατρικός τουρισµός. Πρόκειται λοιπόν για ένα τουριστικό φαινόµενο που ο χώρος δράσης

του είναι η φύση, δηλαδή το φυσικό περιβάλλον. Με την έννοια αυτή, αντιτίθεται στον µαζικό τουρισµό και για

το λόγο αυτό εντάσσεται στις εναλλακτικές µορφές τουρισµού.

Σύµφωνα µε τον Παγκόσµιο Οργανισµό Τουρισµού (WTO), ο οικοτουρισµός έχει τα εξής χαρακτηριστικά

γνωρίσµατα1: 

A. Ο οικοτουρισµός «αγκαλιάζει» τις αρχές του βιώσιµου τουρισµού. Οι βασικές αρχές που τον διακρίνουν α-

πό την ευρύτερη έννοια του βιώσιµου τουρισµού είναι οι εξής:

1. συµβάλει ενεργά στη διατήρηση της φυσικής και πολιτιστικής κληρονοµιάς,

2. περιλαµβάνει τις τοπικές και γηγενείς κοινότητες στον προγραµµατισµό του όσον αφορά στην ανάπτυ-

ξη και λειτουργία που συµβάλλουν στην ευηµερία τους,

3. ερµηνεύει τη φυσική και πολιτιστική κληρονοµιά του προορισµού στον επισκέπτη,

4. παραχωρεί καλύτερες υπηρεσίες στους ανεξάρτητους ταξιδιώτες, καθώς επίσης και στους οργανωµέ-

νους, «για τις µικρές οµάδες µεγέθους».

B. Ο οικοτουρισµός είναι βιώσιµος τουρισµός, δηλαδή µπορεί να έχει µια διαρκής (αειφόρο) ανάπτυξη και α-

κολουθεί τις εξής σαφείς διαδικασίες:

1. εξασφαλίζει την προγενέστερη ενηµερωµένη συµµετοχή όλων των συµµετεχόντων, µέσα από ίση, ε-

νεργή και αποτελεσµατική συµµετοχή,

2. προάγει την όλη διαδικασία ώστε οι γηγενείς λαοί και η τοπική κοινότητα να µπορούν να ελέγχουν και

να διατηρήσουν τα ιδιαίτερα στοιχεία συµπεριφοράς και κουλτούρας.

ΟΟικκοοτοουυρρισστικκή  δδρράάσση

Στόχος της οικοτουριστικής δράσης είναι: 

• η καθιέρωση της περιφέρειας ως έναν από τους κύριους προορισµούς οικοτουρισµού στην Ελλάδα και στη

Νότια Ευρώπη.

• Ο οικοτουρισµός, δηλαδή ο τουρισµός που αξιοποιεί τους πολιτιστικούς πόρους και τους πόρους του φυσι-

κού περιβάλλοντος, να αποτελέσει µία ταχύτατα αναπτυσσόµενη και οικονοµικά αποδοτική αγορά του τοµέα

του τουρισµού στην Ευρώπη.

ΟΟικκοοτοουρρισστικκόό  πρροοϊόόνν

Ο όρος «ΟΟικκοτουυρρισστικόό Πρροοϊόν» είναι σε πολλές περιπτώσεις ασαφής, τόσο από γεωγραφική όσο και από

λειτουργική άποψη.
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Σύµφωνα µε τον Παγκόσµιο Οργανισµό Τουρισµού (WTO) και την ∆ιεθνή Ένωση Οικοτουρισµού (The
International Ecotourism Society, TIES), οι επιχειρήσεις που προβάλλουν οικοτουριστικό προϊόν θα πρέπει να

τηρούν τις ακόλουθες εννιά προϋποθέσεις:

1) Η επιχείρηση να οργανώνει ταξίδια αναψυχής, ξενάγησης και ψυχαγωγίας σε τόπους φυσικού κάλλους.

2) Να παίρνει µέρος στην προστασία µη ανανεώσιµων πόρων και άλλων πηγών του περιβάλλοντος.

3) Να δηµιουργεί περιβαλλοντική γνώση.

4) Να προσφέρει άµεσα χαρακτηριστικά προτερήµατα για την συντήρηση παραδοσιακών τόπων και άλλων πε-

ριοχών.

5) Να προσφέρει χαρακτηριστικά πλεονεκτήµατα για την ενδυνάµωση των γηγενών πληθυσµών.

6) Να σέβεται την τοπική κουλτούρα.

7) Να στηρίζει τα ανθρώπινα δικαιώµατα και άλλες δηµογραφικές κινήσεις.

8) Να συνεισφέρει στην εκπαίδευση και γνωριµία του επισκέπτη µε την τοπική κουλτούρα, ήθη, έθιµα και λοι-

πές τοπικές συνήθειες.

9) Να προωθεί τη φιλοσοφία για «επιστροφή στη φύση» και τα µοναδικά φυσικά χαρακτηριστικά της.

Πόότε  κκααι  γγιαατί  «εµµφφααννίζζετααι»»  οο  οοικκοολλοογγικκόόςς  τοουρρισσµόόςς;

Ο οικολογικός τουρισµός εµφανίζεται και αναπτύσσεται δυναµικά την τελευταία δεκαετία στις αναπτυσσόµε-

νες χώρες. Πρόκειται για µια ραγδαία ανάπτυξη που έχει καταπλήξει την τουριστική αγορά.

Οι λόγοι της ανάπτυξής του οφείλονται σε δύο βασικές τάσεις:

1. Την πεερριββααλλλοοντικκήή  πρροοσσταασσίίαα που θεωρείται επιτακτική ανάγκη στα πλαίσια µιας οργανωµένης περιβαλ-

λοντολογικής και οικονοµικής πολιτικής. Η σύγκλιση των δύο τοµέων «περιβάλλον-οικονοµία» καθιστά ένα

ενδιαφέρον πεδίο δράσης για τον οικολογικό τουρισµό.

2. Τη δδιεύύρρυυνσση  της  τοουυρισστικκήςς  ααγοορράάςς λόγω της ταχύτατα αυξανόµενης ζήτησης από τους τουρίστες-κατα-

ναλωτές ενός νέου τουριστικού προϊόντος: την παροχή διαφορετικών-εναλλακτικών διακοπών και ειδικό-

τερα την αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου κοντά στη φύση.

ΣΣε  ποοιοουυςς  τοουυρρίσστεςς  ααπευυθθύύννετααι  οο  οοικκοολοογγικκόόςς  τοουυρρισσµµόόςς;

Ο οικολογικός τουρισµός ή οικοτουρισµός απευθύνεται σε άτοµα που ζουν σε αστικά κέντρα έχουν κουρα-

στεί από τον έντονο σύγχρονο ρυθµό ζωής, αγαπούν τη φύση και επιθυµούν να τη γνωρίσουν καλύτερα κά-

νοντας µια «αποτοξίνωση» από τις καθηµερινές ασχολίες ρουτίνας.

Το µορφωτικό επίπεδο των οικοτουριστών δεν σχετίζεται απαραίτητα µε την επαγγελµατική τους ιδιότητα, α-

φού το ενδιαφέρον τους για τη φύση, η αγάπη τους και η ενασχόληση τους µε αυτήν είναι περισσότερο θέµα προ-

σωπικής καλλιέργειας, παιδείας και ευρύτερης κουλτούρας. Ωστόσο, πολλοί οικοτουρίστες είναι επιστήµονες

που συνδυάζουν το αντικείµενο της έρευνάς τους µε την αναψυχή (πχ, βιολόγοι, ανθρωπολόγοι κ.λ.π.).

Ο Οικολογικός τουρισµός αφορά όλες τις ηλικίες. Ο µέσος όρος της ηλικίας των οικοτουριστών ποικίλλει

ανάλογα µε τη µορφή του οικολογικού τουρισµού που επιλέγουν στον τόπο προορισµού τους (αγροτουρι-

σµός, καγιάκ, παρατήρηση πουλιών, δηλ. «bird watching» κ.λ.π.).
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Ο οικολογικός τουρισµός απευθύνεται κυρίως σε πολιτιστικούς τουρίστες, δηλαδή σε άτοµα που έχουν

βαθιά γνώση και ευαισθητοποίηση για τις πολιτιστικές τους δραστηριότητες στην προσπάθειά τους να κατα-

νοήσουν το µυστήριο της φύσης και να «µυηθούν» στη δική της διαφορετική κουλτούρα.

ΜΜοορρφφέςς  τοουυ  οοικκοολλοογγικκοούύ  τοουυρρισσµοούύ

Τοουρισσµµόός  τηςς  φύύσσηςς  ή  φφυυσσιοολλαατρρικκόόςς  τοουυρρισσµµόόςς: είναι ο τουρισµός κατά τη διάρκεια του οποίου επιδιώκε-

ται η αναψυχή µέσα από την παρατήρηση, την αναζήτηση εµπειριών και τη γνώση της φύσης.

Ο τουρισµός της φύσης µπορεί να καλύπτει τα εξής ενδιαφέροντα:

• Την παρατήρηση των πουλιών (bird watching) 

• Την αναζήτηση της περιπέτειας (τοουυρρισσµόόςς  περριπέέτειααςς) µε την παρατήρηση και απόκτηση εµπειριών σε ά-

γρια οικοσυστήµατα. Το είδος αυτού τουρισµού είναι γνωστό και ως τοουρρισσµόόςς  άάγγρριααςς  ζωωήςς (wild life tourism).

Χαρακτηριστικό παράδειγµά του αποτελεί το σαφάρι στη Νότια Αφρική.

• Την παρατήρηση της χλωρίδας (π.χ. η παρατήρηση των µανιταριών σε διάφορες περιοχές της Μεσογείου

έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τους ερευνητές αλλά και για τους ερασιτέχνες)

• Τη µελέτη και την έρευνα διαφόρων µορφών ή εκδηλώσεων της φύσης (π.χ. την επίδραση του φαινοµένου

του «θερµοκηπίου» στη χλωρίδα και στην πανίδα).
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Τοουρρισσµόόςς  υπααίθθρροου είναι η µορφή τουρισµού που οφείλεται στο ενδιαφέρον του κατοίκου της πόλης να γνω-

ρίσει ή να ξανασυνδεθεί µε αξίες που χαρακτηρίζουν τον υπαίθριο χώρο. Αφορά τον τουρισµό στις προστα-

τευµένες περιοχές (εθνικά πάρκα, δρυµοί, υδροβιότοποι). Η ιδιαιτερότητά του έγκειται στο γεγονός ότι ο του-

ριστικός προορισµός είναι ένα µέρος της φύσης που προστατεύεται και στο οποίο έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον

η παρατήρηση της πανίδας σε πιο ήπιες µορφές (π.χ. στον Εθνικό ∆ρυµό του Αίνου η παρατήρηση της εξα-

φάνισης ενός σπάνιου είδους αλόγου). 

ΑΑγγρροοτοουρρισσµµόόςς είναι η ειδική µορφή τουρισµού υπαίθρου στην οποία η παροχή υπηρεσιών ύπνου, εστίασης

και αναψυχής γίνεται από επαγγελµατίες ή ερασιτέχνες αγρότες. Στον αγροτουρισµό παρέχεται η δυνατότη-

τα στους τουρίστες να διαµείνουν σε µια φάρµα ή σ' ένα αγρόκτηµα και παράλληλα να ζήσουν από κοντά ό-

λες τις εργασίες που γίνονται σε αυτό. Σε πολλές αγροτουριστικές µονάδες του εξωτερικού παρέχεται επί-

σης η δυνατότητα στους επισκέπτες να ασχοληθούν µε αυτές τις εργασίες. Πρόσφατα άρχισε να εφαρµόζε-

ται και στην Ελλάδα µια τέτοια δυνατότητα.

ΟΟικκοτοουυρρισστικκέέςς  δδρρασστηηρριόότηητεςς

Όλες οι µορφές οικοτουρισµού συνδέονται µε δραστηριότητες οι οποίες υλοποιούνται ανάλογα µε τα κίνη-

τρα και τα ενδιαφέροντα των οικοτουριστών. Ωστόσο, θα πρέπει να τονίσουµε ότι µερικές δραστηριότητες έ-

χουν υλιστικά κίνητρα (έλεγχος και χρήση ζώων για διασκέδαση, κυνήγι και θανάτωση ζώων.) Πρόκειται για

µια συµπεριφορά που έρχεται σε σύγκρουση µε την οικολογική τουριστική δεοντολογία.

Φιλικές µε το περιβάλλον (ποτάµια, λίµνες, βουνό, αέρας) οικοτουριστικές δραστηριότητες θεωρούνται οι

δραστηριότητες που συνδυάζουν την αναψυχή του οικοτουρίστα µε την προστασία του περιβάλλοντος.
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Ενδεικτικά αναφέρουµε τις εξής οικοτουριστικές δραστηριότητες2: 

RRaftinngg
Κατάβαση ποταµού µε φουσκωτή βάρκα. Το πλήρωµα αποτελείται από 6 έως 8 κωπηλάτες. Την βάρ-
κα κατευθύνει επαγγελµατίας οδηγός ποταµού. 

KKaayyakk  ποοτααµµοούύ
Μονοθέσιο σκάφος, ευέλικτο στα αφρισµένα ποτάµια. Απαραίτητη η παρακολούθηση σχολής για την
ασφαλή κατάβαση.

JJeeeep  safari
∆ιάσχιση δασικών δρόµων, περάσµατα ποταµών, ανάβαση βουνών µε jeep, µε τη συνοδεία οχήµατος
υποστήριξης και έµπειρου συνοδού.

Treekkkkingg
Πεζοπορία σε µονοπάτια, δασικούς δρόµους και καλντερίµια. Εξερεύνηση παρθένων περιοχών σε πυ-
κνά δάση και ξεχασµένα χωριουδάκια.

CCanyyoonningg  
∆ιάσχιση φαραγγιών περπατώντας και χρησιµοποιώντας σχοινιά στους κάθετους καταρράκτες, µε την
συνοδεία έµπειρων συνοδών.

ΑΑννααρρρρίχχησση
Ανάβαση σε βράχους µε έµπειρους αναρριχητές και µε επιλογή του βαθµού δυσκολίας, ανάλογα µε
τις δυνατότητές σας. 

Parappeenntee
Συναρπαστικές πτήσεις µε διθέσιο αλεξίπτωτο πλαγιάς που πιλοτάρεται από επαγγελµατία εκπαιδευτή.
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Τόόποοι  οοικκοολλοογικκοούύ  πρροοοορρισσµοούύ

• Οι τόποι που χαρακτηρίζονται για την ιδιαίτερη και σπάνια χλωρίδα και πανίδα τους κι έχουν ανακηρυχθεί

από την Ευρωπαϊκή Ένωση ως προστατευµένες περιοχές (π.χ. το νησί Γαύδος στα νότια της Κρήτης, στο

Λυβικό Πέλαγος).

• Οι υδροβιότοποι, τα ∆έλτα των ποταµών, οι λιµνοθάλασσες (π.χ. ∆έλτα του Έβρου ποταµού, ∆έλτα του Νέ-

στου ποταµού, ∆έλτα του ∆ούναβη).

ΜΜελλέέτη  περρίπτωωσσηςς:  ∆∆έλταα  τοου  ∆∆οούύνααββη3

Το ∆έλτα του ∆ούναβη είναι ένας από τους µεγαλύτερους Ευρωπαϊκούς υδροβιότοπους. Περίπου το

20% του ∆έλτα του ∆ούναβη βρίσκεται στην Ουκρανία και το 80% στη Ρουµανία. Περιλαµβάνει 150.000

εκτάρια αλλουβιακών νησιών, παραπόταµων, ελών, καναλιών και λιµνών.

Είναι διεθνώς αναγνωρισµένη η σηµασία του για τη βιοποικιλότητα (υπάρχουν τρεις υγροβιότοποι Ραµ-

σάρ στο Ουκρανικό µέρος και ένας στη Ρουµανία). Στην περιοχή απαντώνται περισσότερα από 70 εί-

δη ψαριών, 225 είδη πουλιών, 500 είδη φυτών και 22 είδη θηλαστικών. Επίσης, απαντώνται αρκετά α-

πειλούµενα πουλιά, όπως είναι ο αργυροπελεκάνος, η λαγγόνα και ο θαλασσαετός.

Οι δυναµικές φυσικές διαδικασίες αποτελούν µοναδικό χαρακτηριστικό της περιοχής. Τον Αύγουστο

του 1988, περισσότερα από 46.000 εκτάρια του ∆έλτα περιλήφθηκαν στο Απόθεµα Βιόσφαιρας του ∆έλ-

τα του ∆ούναβη. Η αφθονία της άγριας ζωής, κυρίως των πουλιών, καθιστά το ∆έλτα του ∆ούναβη έ-

να δυνάµει κορυφαίο προορισµό για τον οικοτουρισµό.
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Στην περιοχή αυτή δεν έχει προγραµµατιστεί να γίνει κανένα άλλο αναπτυξιακό έργο ή δράση, επειδή

η ίδια έχει το δικό της συγκεκριµένο σκοπό για τη διατήρηση της φύσης.

Κατά τα τελευταία έτη, έχει γίνει µια αξιοσηµείωτη επένδυση σύµφωνα µε τις αρχές του αειφόρου του-

ρισµού. Επιπλέον, έχει χτιστεί µια νέα τουριστική περιοχή µε ικανότητα καταλυµάτων σε 230 µέρη, εκ

των οποίων τα 72 για µπάνγκαλοους, τα 158 για ξύλινες καλύβες και ένα ξενοδοχείο τριών αστέρων.

Επίσης, έχουν διαµορφωθεί κάποιες περιοχές ειδικά για κάµπινγκ.

Το σχέδιο τουριστικής ανάπτυξης περιλαµβάνει όλες τις απαιτούµενες εγκαταστάσεις για οικολο-

γικό και αειφόρο τουρισµό σε αυτό το φυσικό καταφύγιο.

Προσφάτως, έχουν εγκατασταθεί δίκτυα για τα απόβλητα και το καθαρό νερό καθώς και σταθµός

επεξεργασίας αποβλήτων και επεξεργασίας γλυκού νερού. Προς το παρόν, δεν έχουν εµφανιστεί κά-

ποιες απειλές οι οποίες να επηρεάζουν άµεσα την τουριστική υποδοµή και τις αλιευτικές δραστηριό-

τητες.

Εντούτοις, για την ορθή προστασία και τη διαφύλαξη της παραλίας απαιτείται µεγαλύτερη προσο-

χή από τις τοπικές και τις κυβερνητικές αρχές της συγκεκριµένης περιοχής και είναι επίσης απαραίτη-

τα κάποια πιλοτικά έργα, προκειµένου να αποφευχθούν ενδεχόµενοι κίνδυνοι που θα µπορούσαν να

εµφανιστούν στο µέλλον.

Ο πληθυσµός γύρω από την περιοχή αυτή ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για τη διαφύλαξη και τη διατήρη-

σή της. Ταυτόχρονα, η ανάπτυξη του οικοτουρισµού ανοίγει νέες θέσεις εργασίας για τους τοπικές κοι-

νωνίες και κατά συνέπεια αποτελεί µία εναλλακτική πηγή εισοδήµατος για αυτούς, εκτός από τις έως

τώρα πηγές, δηλαδή την αλιεία και τη γεωργία.

• Οι κοινωνίες των ζώων (η µελέτη και η παρατήρησή τους) π.χ. το πέταγµα των πουλιών στον υδροβιότο-

πο του Έβρου ή η συµπεριφορά των θηλαστικών στη ζούγκλα του Αµαζονίου (π.χ. της τίγρης) κατά τη

διάρκεια της αναπαραγωγής.

• Ή ακόµα η παρατήρηση κάποιων ζώων που τείνουν προς εξαφάνιση (στην Ελλάδα ο λύκος και η αρκούδα)

και οι συντονισµένες προσπάθειες σε συνεργασία µε τις οικολογικές οργανώσεις (π.χ. Αρκτούρος) και τους

τοπικούς φορείς για τη διάσωσή τους.

• Οι άγριες, απρόσιτες και απάτητες περιοχές (βουνά, κοιλάδες, χαράδρες φαράγγια, ποτάµια, πηγές, δάση,

οροπέδια κ.τ.λ.).
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• Οι χαρακτηριζόµενες σαν ειδικές φυσικές περιοχές όπως οι παγωµένες περιοχές (Ανταρκτική), οι ανεξε-

ρεύνητες περιοχές (Αµαζόνιος, ζούγκλες), οι έρηµοι, οι περιοχές των ηφαιστείων.

Η  εεπίδδρραασηη  τοουυ  οικοολλοογγικκούύ  τοουρρισσµούύ  σστηην  τοουρρισστικκήή  αννάάπτυυξξηη

Σύµφωνα µε έρευνες ο οικολογικός τουρισµός επιδρά θετικά στην τουριστική ανάπτυξη στα εξής σηµεία: 

• ενδυνάµωση της τοπικής οικονοµίας ειδικά σε αποµακρυσµένες, αγροτικές περιοχές

• εισροή συναλλάγµατος από αλλοδαπούς και εσόδων από τους εγχώριους επισκέπτες

• καταπολέµηση της ανεργίας µε την προσφορά άµεσης απασχόλησης

• δηµιουργία και αύξηση της ζήτησης για τοπικά αγροτικά προϊόντα (οικολογικά, βιολογικά), καθώς και στήρι-

ξη για τη δηµιουργία αγροτουριστικών συνεταιρισµών

• ενθάρρυνση και προώθηση της ανάπτυξης και της βελτίωσης των τοπικών δικτύων και υπηρεσιών µεταφο-

ρών-επικοινωνιών, αλλά και της διαµόρφωσης και υλοποίησης προγραµµάτων περιβαλλοντικής προστασίας4. 

Για τη σηµασία του οικολογικού τουρισµού στην τουριστική ανάπτυξη, αναφέρουµε ενδεικτικά την εξής πε-

ρίπτωση µελέτης:

Περίπτωση µελέτης: Πίνδος

Ο τουρισµός κλειδί για την ανάπτυξη της Πίνδου
ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ των ξενοδόχων του Νοµού Ιωαννίνων σχετικά µε την αξιοποίηση της Πίνδου για το χειµε-

ρινό τουρισµό καθώς και τα προβλήµατα ανάπτυξης µε τις ελλείψεις σε τεχνικές και κοινωνικές υπο-

δοµές αναλύει στην «Ν» ο πρόεδρος του συλλόγου κ. Σουρέλης.

Όπως ήδη είναι γνωστό, διανύουµε το ∆ιεθνές Έτος του Οικοτουρισµού (2002 INTERNATIONAL

YEAR OF ECOTOURISM).

Μετά από τα γνωστά ποσοστά µείωσης των διανυκτερεύσεων στη χώρα και αναλογικά στην Ήπει-

ρο και τον Νοµό Ιωαννίνων, υπάρχει µια δόση µελαγχολίας και περίσκεψης, για τη σαιζόν που ήδη ο-

λοκληρώνεται.

H Πίνδος, από τις λίµνες Πρέσπες ως το Καρπενήσι, ένας τεράστιος ορεινός όγκος µε εξαιρετικό

φυσικό περιβάλλον, είναι τόπος ιδιαίτερου φυσικού κάλλους. Και µέσα σ' αυτά τα απαράµιλλα µνηµεία

κληρονοµιάς, πέτρινα γεφύρια, νερόµυλοι, µαντάνια, καλντερίµια, πέτρινα σκαλισµένα µονοπάτια εκα-

τοντάδων βαθµίδων, οι εµπορικοί δρόµοι των καραβανιών άλλων εποχών, εκκλησίες µεταβυζαντινές

και µεταγενέστερες.

Ένας ανεκτίµητος θησαυρός που επιβάλλεται να αναπτυχθεί, επεσήµανε ο κ. Σουρέλης, και που η

Πολιτεία επικουρούµενη από Προγράµµατα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επέλεξε βάσει κριτηρίων, ως πε-

ριοχές για ολοκληρωµένη αγροτο-τουριστική ανάπτυξη.

Οι περιοχές αυτές περιλαµβάνουν οµάδες οικισµών από την περιοχή Κόνιτσας, Ζαγαριού, Μετσό-

βου, ∆υτικών και Ανατολικών Τζουµέρκων.

Με την προϋπόθεση ότι η βούληση των τοπικών δυνάµεων για τη δηµιουργία µικρών - ευέλικτων α-

γροτουριστικών µονάδων, µε ποιοτική προσφορά υπηρεσιών και τοπικών επώνυµων προϊόντων θα υ-

λοποιηθεί σε χρονοδιαγράµµατα ικανά να αναστρέψουν τη φθίνουσα πορεία, η Πολιτεία µε τα προγράµ-

µατα Ο.Α.Α. ( Ολοκληρωµένης Αγροτο-τουριστικής Ανάπτυξης), θα δώσει µεγάλη τόνωση στους οικι-
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σµούς της Πίνδου και θα συγκρατήσει τον πληθυσµό στις πατρογονικές του εστίες µε εισοδήµατα ευ-

ηµερίας και ποιότητας ζωής, για τους ίδιους αλλά και για τους επισκέπτες.

Η προώθηση συνδυασµένων Τουριστικών πακέτων, έχει ως σκοπό ο επισκέπτης να µένει περισσό-

τερο στο Νοµό Ιωαννίνων, απολαµβάνοντας τη φυσική οµορφιά σε συνδυασµό µε τη ζωή στην πόλη .

Ο Οικοτουρισµός οφείλει να βασίζεται στην ποιότητα και τον επαγγελµατισµό. Παροµοίως στενή τοπι-

κιστική αντίληψη δεν οδηγεί σε καλά αποτελέσµατα, καθ' όσον όταν στον Τουρισµό οι άνθρωποι δου-

λεύουν όλοι µαζί, είναι φυσικό να κατορθώνουν πολύ περισσότερα από εκείνους που εργάζονται µε-

µονωµένα. Ένα επιτυχηµένο Περιφερειακό Κέντρο Υποστήριξης πρέπει να είναι: Αυτό-χρηµατοδοτού-

µενο, δυναµικό και όχι γραφειοκρατικό, συνειδητά υποστηριζόµενο από τους ντόπιους επιχειρηµατίες

και τέλος θα καθίσταται σεβαστό από την τουριστική βιοµηχανία της χώρας, αλλά και των τουριστικών

φορέων του εξωτερικού.5

ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ, ∆ευτέρα 21 Οκτωβρίου 2002

Επίίδδρραασση  τοου  οοικκοολλοογγικκοού  τοουυρρισσµοού  σστοο  περριββάάλλλλοον

Αν λάβουµε υπόψη µας ότι ο στόχος του οικολογικού τουρισµού είναι η προστασία του περιβάλλοντος, τότε

ορθώς καταλήγουµε στο συµπέρασµα ότι οι οικοτουριστικές δραστηριότητες δεν έχουν καµιά δυσµενή συ-

νέπεια για το περιβάλλον.

Ωστόσο, οι περιβαλλοντικές οργανώσεις εκφράζουν τη διαµαρτυρία τους για την ανθρώπινη ανευθυνό-

τητα σχετικά µε τη διασφάλιση της ισορροπίας των οικοσυστηµάτων και θέτοντας το ερώτηµα σχετικά µε την

ευθύνη της τοπικής κοινωνίας και την ενηµέρωση των οικοτουριστών δραστηριοποιούνται σε θέµατα οικολο-

γικής ευαισθητοποίησης όχι µόνο των τοπικών φορέων αλλά και των επισκεπτών.

Αναφέρουµε ενδεικτικά κάποιες περιβαλλοντικές οργανώσεις:

Η περιβαλλοντική οργάνωση WWWF  Ελλλλάάς αποτελεί κοµµάτι της διεθνούς οικογένειας του WWF (World Wide

Fund for Nature), η οποία απαρτίζεται από 50 εθνικές οργανώσεις και αγωνίζεται για την προστασία του περι-

βάλλοντος σε περισσότερες από 100 χώρες6. 

Το Παγκόσµιο Ταµείο για τη Φύση (WWF) εκτιµά ότι οι ταξιδιώτες µπορούν να συνεισφέρουν στη

διάσωση µερικών ειδών που απειλούνται µε εξαφάνιση, όπως είναι ο λύκος, η καφέ αρκούδα και ο λυγξ.

Η έκθεση της οργάνωσης εξετάζει τις περιπτώσεις της Ρουµανίας, της Πολωνίας, της Ιταλίας, της

Γαλλίας και της Ισπανίας, αποτιµώντας τις δυνατότητες τουριστικής αξιοποίησης στα οικοσυστήµατα

όπου ζουν τα υπό εξαφάνιση ζώα.

Συγκεκριµένα, στα Καρπάθια όρη της Τρανσυλβανίας ζει η πλειονότητα των λύκων και των αρκού-

δων στην Ευρώπη, µε µοναδική εξαίρεση τη Ρωσία.

Οι κοινότητες στην περιοχή Πιάτρα Κραϊούλι ενθαρρύνουν τον τουρισµό που επικεντρώνεται στη

συνύπαρξη µε τα ζώα.

Το 1999 οι ταξιδιώτες που επισκέφθηκαν την περιοχή ευελπιστώντας να δουν τα ζώα απέφερε στην

κοινότητα περίπου πάνω από 70.000 Ευρώ,

Σύµφωνα µε την έρευνα της WWF, ο οικολογικός τουρισµός µπορεί να βοηθήσει στην προστασία
του οικοσυστήµατος των σαρκοβόρων ζώων, αναπτύσσοντας παράλληλα τις ανθρώπινες κοινότητες
που υπάρχουν κοντά.

57

5 Βλ την ιστοσελίδα http://www.nafteboriki.gr

     ��   



Η WWF προτρέπει την ευρωπαϊκή τουριστική βιοµηχανία να υιοθετήσει το µοντέλο της Ρουµανίας
για να σωθούν τα είδη που κινδυνεύουν7. 

Η Greenpeace είναι ίσως η δυναµικότερη περιβαλλοντική οργάνωση στον πλανήτη. ∆ηµιουργήθη-

κε το 1971 όταν τρεις Καναδοί, οι Jim Bohlen, Irvin Stowe και Paul Cote, επιχείρησαν να σταµατήσουν

τις προγραµµατισµένες πυρηνικές δοκιµές των Η.Π.Α. στην περιοχή Αµτσίκα της Αλάσκα8. 

Ο ΑΑΡΡΚΚΤΟΟΥΥΡΟΟΣΣ είναι µη κυβερνητική περιβαλλοντική οργάνωση που ιδρύθηκε το 1992 για την προ-

στασία της άγριας ζωής και του φυσικού περιβάλλοντος στην Ελλάδα και τα Βαλκάνια, µε δράσεις ευ-

αισθητοποίησης κοινού, περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και εθελοντισµού για την προστασία της άγριας

ζωής, την ενίσχυση της βιοποικιλότητας και της αειφορίας στην ελληνική ύπαιθρο9. 

Συντονισµένες προσπάθειες για την ενηµέρωση σχετικά µε τις επιπτώσεις του οικοτουρισµού στο

περιβάλλον γίνονται και στα πλαίσια εκπαιδευτικών ηµερίδων.

Μια τέτοια περίπτωση είναι η εξής:

Οικοτουρισµός και περιβαλλοντική εκπαίδευση στην Κρήτη:

H περίπτωση των τεχνητών υγροβιοτόπων

Στα πλαίσια του προγράµµατος LIFE-Environment «Μεσογειακοί υγρότοποι και λιµνοδεξαµενές. Επι-

δεικτική διαχείριση πολλαπλών σκοπών στις τεχνητές υδατοσυλλογές της Κρήτης», το Μουσείο Φυσι-

κής Ιστορίας- Πανεπιστήµιο Κρήτης διοργανώνει ηµερίδα µε θέµα «Οικοτουρισµός και περιβαλλοντι-

κή εκπαίδευση στην Κρήτη: H περίπτωση των τεχνητών υγροτόπων». H ηµερίδα θα διεξαχθεί στον εκ-

θεσιακό χώρο του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κρήτης (∆/νση Λεωφόρος Κνωσσού 157, τηλ: 2810

324711) στις 8 ∆εκεµβρίου 2004 από τις 9.30 π.µ-14.00 µ.µ.10

ΗΜΕΡΙ∆Α: «Οικοτουρισµός και περιβαλλοντική εκπαίδευση στην Κρήτη: 
H περίπτωση των τεχνητών υγροβιοτόπων». 

Μουσείο φυσικής Ιστορίας Κρήτης. Πανεπιστήµιο Κρήτης, Πέµπτη 2 ∆εκεµβρίου 2004

Είννααι  οο  οοικκοολλοογικκόόςς  τοουυρρισσµµόόςς  ποολιτισστικκόός  τοουρρισσµόός;

Σύµφωνα µε ορισµένους ερευνητές, ο οικολογικός τουρισµός είναι πολιτιστικός τουρισµός αφού µια βασική

ιδιαιτερότητα που τον διακρίνει είναι η εναρµόνιση των τουριστικών δραστηριοτήτων µε τις πολιτισµικές κα-

ταστάσεις, τις συνθήκες και την τοπική κουλτούρα ενός οικολογικού τόπου προορισµού. 

Παραθέτουµε ενδεικτικά ένα άρθρο σχετικά µε τη «µόδα» του οικοτουρισµού και τη διαµόρφωση ενός τρό-

που ζωής (life style):

Οικολογικός τουρισµός η νέα µόδα. Αγγίζει το 20% του συνόλου των προτιµήσεων.

Ο ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ τουρισµός -δηλαδή τουριστικές δραστηριότητες µε σεβασµό προς το περιβάλλον-
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αναπτύσσεται µε ταχείς ρυθµούς τα τελευταία χρόνια, ενώ το ποσοστό των ταξιδιωτών που προτιµούν

τον οικολογικό τουρισµό αναµένεται να αγγίξει το 20% του συνόλου των τουριστών µέχρι τα τέλη της

δεκαετίας, έναντι 7% πριν από τρία χρόνια.

Στις χώρες που θεωρούνται ως πόλος έλξης οικολογικού τουρισµού -όπως η Κένυα, η Μπελίζε και

η Γουατεµάλα- τα ποσοστά άφιξης τουριστών ξεπερνούν το µέσο ποσοστό τουριστικής κίνησης. Προς

το παρόν δεν υπάρχουν ενοποιηµένα πρότυπα που να διέπουν τον οικολογικό τουρισµό. 

Εφηµερίδα «η Ναυτεµπορική» Σάββατο, 24 Αυγούστου 2002
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ΑΑσσκκήσσεειςς  ααυυτοοααξξιοολλόόγγησσηςς

1. Ο οικοτουρισµός είναι µια µορφή εναλλακτικού τουρισµού. Να δικαιολογήσετε την παραπάνω πρόταση και

αφού χωριστείτε σε οµάδες, να αναζητήσετε οικολογικούς τόπους προορισµού στην Ελλάδα και στο εξω-

τερικό.

2.  Οι εκπαιδευόµενοι να σχολιάσουν κάποιες οικοτουριστικές δραστηριότητες που θα επιθυµούσαν να κά-

νουν και να αναφερθούν στα κίνητρα και στους προσδοκώµενους στόχους που έχουν από την υλοποίη-

ση αυτών.

3. Οι εκπαιδευόµενοι να επικεντρωθούν στην περίπτωση µελέτης «Το ∆έλτα του ∆ούναβη» και να την σχολιά-

σουν σε επίπεδο οικοτουριστικής ανάπτυξης και περιβαλλοντικής προστασίας.

4. Επικεντρωθείτε στην περίπτωση µελέτης της Πίνδου και µε βάση αυτό το παράδειγµα να προτείνετε περιο-

χές στην Ελλάδα οι οποίες σύµφωνα µε την γνώµη σας θα µπορούσαν να αποτελέσουν πόλο έλξης οικο-

τουριστικής ανάπτυξης. Να δικαιολογήσετε τις θετικές ή και τις αρνητικές επιπτώσεις που µπορεί να επιφέ-

ρει ο οικοτουρισµός.

5. Κάθε εκπαιδευόµενος να τοποθετηθεί στο ρόλο των περιβαλλοντικών οργανώσεων και των εκπαιδευτικών

ηµερίδων για τη διασφάλιση της προστασίας των οικοτουριστικών περιοχών από τη ραγδαία τουριστική α-

νάπτυξη.

6. Κάθε εκπαιδευόµενος να περιγράψει την περίπτωση οικοτουριστικής εµπειρίας που πιθανόν είχε και να σχο-

λιάσει τις θετικές και τις αρνητικές όψεις της συγκεκριµένης εναλλακτικής µορφής τουρισµού.
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∆∆Ι∆∆ΑΑΚΚΤΙΚΚΗ  ΕΝΝΟΟΤΗΤΑΑ  77η

ΣΣύύγγχχρροοννοοςς  ααγγρροοτοουυρρισµόόςς  (πρροοοορρισσµοοίί-σσκκοοποί)

ΣΣκκοοπόός

Σε αυτήν την ενότητα επιδιώκουµε να κατανοήσουν οι ενήλικες την εννοιολογική προσέγγιση του αγρο-

τουρισµού, τις προοπτικές και τους στόχους που θέτει.

Ειδικότερα να κατανοήσουν ότι ο αγροτουρισµός αποτελεί µια εναλλακτική πρόταση διακοπών κα-

θώς διαφοροποιείται από τον µαζικό τουρισµό.

Πρροοσσδδοοκκώώµενναα  ααποοτεελλέέσσµααταα

Όταν θα έχουν ολοκληρώσει αυτήν την ενότητα οι εκπαιδευόµενοι θα πρέπει να µπορούν να:

• Κατανοήσουν ότι ο αγροτουρισµός συµβάλλει δυναµικά στην αναζωογόνηση της υπαίθρου.

• Συνειδητοποιήσουν ότι το βασικό κίνητρο του αγροτουρισµού είναι η αναζήτηση ενός «αυθεντικού»

τρόπου ζωής κοντά στη φύση.

ΛΛέέξξεειςς  -κκλλεειδδιάά

• Φύση • Γυναίκα-αγρότισσα

• Περιβάλλον • Τοπικά προϊόντα

• Αγροτουριστικό προϊόν • µετασχηµατισµός

• Αγρότες-παραγωγοί • Περιφερειακή ανάπτυξη

• Τουρίστες- καταναλωτές

Εννννοοιοολλοογγικκές  πρροοσσεγγγίσσειςς  τοουυ  όόρροου  ««ΑΑγροοτοουυρρισσµόόςς.»»

Αγροτουρισµός είναι η τουριστική δραστηριότητα που αναπτύσσεται σε χώρο µη αστικό από τους απα-

σχολούµενους κυρίως στον πρωτογενή και δευτερογενή τοµέα και ειδικότερα σε οικογενειακής η συ-

νεταιριστικής µορφής τουριστικές µονάδες παροχής αγαθών και υπηρεσιών, µε σκοπό την ενίσχυση του

αγροτικού εισοδήµατος και της τοπικής οικονοµίας τόσο από την εκµετάλλευση των τουριστικών κατα-

λυµάτων (ενοικιαζόµενα δωµάτια, pension,ξενώνες, kampings) όσο και από την τροφοδοσία των του-

ριστικών µονάδων µε προϊόντα τοπικής παραγωγής γεωργικών συνεταιρισµών1. 
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Ο αγροτουρισµός περιλαµβάνει όλες τις µορφές τουρισµού που έχουν σχέση µε το αγροτικό περι-

βάλλον, τα αγροτικά προϊόντα και τους αγροτικούς χώρους παραµονής2. 

Ο αγροτουρισµός ξεκίνησε περίπου στα τέλη του 19ου αιώνα όταν οι άνθρωποι των τότε αστικών κέ-

ντρων µετακινούνταν στην εξοχή µε το µέσο της εποχής, τον σιδηρόδροµο.

Στην Ελλάδα τα πρώτα βήµατα του αγροτουρισµού έγιναν την δεκαετία του΄80. Στην ουσία πρόκει-

ται για µια µορφή εναλλακτικού τουρισµού που αναπτύσσεται από τους κατοίκους των αγροτικών κυ-

ρίως περιοχών.

ΣΣτόόχχοο  έέχχει  νναα  πρροοσσεελλκκύύσσεει  αανθθρώώποουςς  ποουυ  ζζοουνν  σσυυνήθθωωςς  σσταα  αασστικκάά  κκέένντρραα  κκααι  θθέέλλοουυνν  νναα  ααπο-

δδράάσσοουυνν  σσε  έένναα  ήρεµοο  πεερριββάάλλλλοονν  σστηνν  εξξοοχχή  µµαακκρριάά  ααπόό  ταα  ποολλύύββοουυαα  αασστικκάά  κκένντραα.

Έτσι οι επισκέπτες έχουν την δυνατότητα να περάσουν κάποιο διάστηµα σε ένα φυσικό περιβάλλον,

να γνωρίσουν τη χλωρίδα και την πανίδα, να πάρουν µέρος σε δραστηριότητες που γίνονται στην φύ-

ση. 

Αναπτυσσόµενος µε ταχείς ρυθµούς και δίνοντας πρωτόγνωρες εµπειρίες επαφής µε τη φύση, ει-

δικά στους κατοίκους των µεγαλουπόλεων, ο αγροτουρισµός πραγµατοποιεί δυναµική είσοδο στο «κλα-

µπ» των εναλλακτικών µορφών τουρισµού και στον ελληνικό χώρο. Τοµέας σχετικά νέος για τη χώρα,

αν και ιδανικός για τη µορφολογία, τη γεωργική της παραγωγή και το κλίµα της, ο αγροτουρισµός αρ-

χίζει τα τελευταία χρόνια να κάνει δυναµικά την εµφάνισή του δίνοντας νέες προοπτικές και ώθηση

στον ελληνικό τουρισµό, και µάλιστα σε περιοχές απ' όπου άργησε να περάσει το περιβόητο «τρένο»

της ανάπτυξης3. 

ΣΣχχέέσση  ααγγρροοτοουρρισσµοού  κκααι  ποολλιτισστικκοούύ  τοουρρισσµοού.

Ο αγροτουρισµός είναι µια µορφή τουρισµού που παρέχει στον

επισκέπτη την ευκαιρία να κάνει τις διακοπές του σ' ένα ήσυχο

περιβάλλον, κοντά στη φύση και κοντά στους απλούς ανθρώ-

πους του χωριού, που είναι ακόµα δεµένοι µε τη γη και την πα-

ράδοση. Μπορεί να γνωρίσει από κοντά τα ήθη και τα έθιµα

της ελληνικής υπαίθρου 

Σε µερικές αγροτικές περιοχές κάποιες από τις γεωργικές

εργασίες και τις εργασίες του νοικοκυριού γίνονται µε παραδο-

σιακό τρόπο. Ο επισκέπτης θα έχει την ευκαιρία να δει από κο-

ντά τέτοιες εργασίες και ακόµα να συµµετέχει σ' αυτές αν το

θελήσει. Για πολλούς από τους επισκέπτες η εµπειρία αυτή εί-

ναι πρωτόγνωρη και ιδιαίτερα για τα παιδιά των µεγαλουπόλε-

ων, που πολλά πράγµατα γύρω από την αγροτική ζωή τα γνω-

ρίζουν µόνο από εικόνες. 

Η χώρα µας αποτελεί ιδανικό πεδίο εφαρµογής του αγρο-
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τουρισµού λόγω της µορφολογίας της και το γόνιµο έδαφος της, την πλούσια πολιτιστική παράδοση, τα

πολλά ορεινά χωριά. ∆ασικοί οικισµοί µε µικρά σπιτάκια σε όµορφες περιοχές, παραδοσιακοί ξενώνες,

ξεχασµένα χωριά που ερήµωσαν στο πέρασµα του χρόνου σήµερα ξαναζούν χάρη στον αγροτουρισµό

και τους ανθρώπους που διαλέγουν την ηρεµία της φύσης για την ξεκούρασή τους. 

Στο πλαίσιο των αντίστοιχων προγραµµάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Υπουργείο Γεωργίας προ-

ώθησε τα τελευταία χρόνια την ανάπτυξη του αγροτουρισµού κυρίως στις ορεινές, µειονεκτικές περιο-

χές που έχουν τη βασική υποδοµή και τις δυνατότητες τουριστικής ανάπτυξης.

Με βάση το πρόγραµµα δόθηκαν οικονοµικά κίνητρα και ενισχύσεις σε γεωργούς για την πραγµα-

τοποίηση αγροτουριστικών -αγροβιοτεχνικών δραστηριοτήτων στη γεωργική τους εκµετάλλευση. 

Έτσι καταβλήθηκε προσπάθεια για την οργάνωση και τη λειτουργία µιας σειράς δραστηριοτήτων σε

κάθε περιοχή, µε πολύ αξιόλογα σε κάποιες περιπτώσεις αποτελέσµατα. 

Οι δραστηριότητες αυτές παρέχουν στον επισκέπτη άνετη διαµονή, αναψυχή, ξεκούραση, δυνατό-

τητες για άθληση, χόµπι κ.ά. Παρέχονται ενοικιαζόµενα επιπλωµένα δωµάτια ή διαµερίσµατα, εστιατό-

ρια οικογενειακής µορφής µε τοπική παραδοσιακή κουζίνα, χώροι άθλησης και αναψυχής σε περιοχές

µε φυσικές οµορφιές, πολιτιστικές εκδηλώσεις, εργαστήρια παραγωγής ειδών λαϊκής τέχνης µε χαρα-

κτηριστικά της τοπικής παράδοσης και είδη διατροφής της ντόπιας κουζίνας4. 

Πεερίπτωωσση  µεελλέέτηςς

Η  ΦΦάάρρµαα  σστοονν  ΚΚααρρτερρόό  τηςς  ΚΚρρήτηςς.  

Η  πρροοσσπάάθθεειαα  ξξεεκκίννηησσεε  τοο  199788  κκααι  η  φφιλλοοσσοοφφίίαα  σστηνν  οοποοίίαα  σστηρρίί-

χχτηκκεε  ήταανν  όότι:  «εεµεείςς  ωωςς  οοικκοογγέννειαα  τηρροούύµε  κκααι  ββιώώννουυµεε  ταα  ήθθη,

ταα  έθθιµµαα  κκααι  τις  πααρρααδδόόσσεειςς  κκααι  ααυυτόό  τοο  ίδδιοο  θθέλλοουυµµε  νναα  τοο  δδώώσσοουυ-

µε  σστοουςς  επισσκκέέπτεςς  µααςς.  Έτσσι,  τοο  µικκρρόό  «µετόόχχι»  τοου  πααπποούύ  ((λλίίγοο

έέξξωω  ααπό  τοο  Ηρράάκκλλεειοο  τηςς  ΚΚρρήτηηςς)  σσιγγάά  σσιγγάά  άάρρχχιζζεε  ναα  εεξξεελλίίσσσσεετααι

χχωωρρίςς  κκααθθόλλοουυ  νναα  ααλλλλοοιώώννεετααι,  ναα  µεεγααλλώώννεει  χχωωρρίςς  νναα  ααλλλλάάζζει!»
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Η φιλοσοφία έγινε στόχος και για την επίτευξή του η οικογένεια Γραµµατικάκη ξεκίνησε τη δηµιουρ-

γία ενός αγροκτήµατος που θα συνέχιζε την παράδοση. Έτσι, το 1978, το «µετόχι» του παππού άνοιξε

τις πόρτες του σε όσους θέλουν να ζήσουν την Κρητική παράδοση ως καθηµερινότητα του 21ου αιώ-

να.

Τα παλιά οικογενειακά εργαλεία που χρησιµοποιούνταν για τις γεωργικές εργασίες, µαζί µε άλλα α-

πό διάφορες περιοχές της Κρήτης, κοσµούν γωνιές του αγροκτήµατος.

Μεελλλλοονντικκόόςς  σστόόχχοοςς  είίνααι  η  δδηµιοουρργγίίαα  µέέσσαα  σστοο  ααγγρρόόκκτηµαα  µοουυσσεείουυ,

σστοο  οοποοίοο  θθαα  εεκκτίθθενντααι  ταα  πααρρααπάάνωω,  κκααθθώώςς  κκααι  η  πλλοούύσσιαα  σσυυλλλλοογγή  αανντι-

κκειµµέννωωνν  ποουυ  µααρτυρροούύνν  τηνν  ισστοορίαα  τοουυ  ααλλόόγγοουυ.

Ο φούρνος του αγροκτήµατος, όπου ψήνονται όλα τα φαγητά, είναι κτι-

σµένος µε ειδικά πυρότουβλα, παρµένα από άλλους παλιούς φούρνους, ε-

νώ ο «πάτος» του είναι φτιαγµένος µε ειδική πέτρα που «πυρώνει». Το πετα-

λωτήριο είναι παραδοσιακό, η κατεργασία του µετάλλου γίνεται στη φωτιά και

τα άλογα πεταλώνονται µε προσοχή και φροντίδα.

Τα άλογα, κυρίαρχες µορφές στο αγρόκτηµα, είναι οι 50 εκπρόσωποι των

φυλών Ανδραβίδας, Θεσσαλίας, Κρήτης και Σκύρου. 

Το αγρόκτηµα βρίσκεται 6χλµ. ανατολικά του Ηρακλείου, στη θέση Καρτερός. Από το αεροδρόµιο

του Ηρακλείου απέχει 2χλµ. και από τη θάλασσα 400 µέτρα5. 

Περίπτωωσση  µµεελέέτηςς  δδεεύτερρη.

ΟΟ  πααρρααδδοσιαακκόςς  οοικκισσµόόςς  τηςς  πεερριοοχχήςς  τηηςς  χχααρράάδδρρααςς  τοουυ  ΛΛούύσσιοουυ  σστη  Γόόρρτυναα  ΑΑρρκκααδδίίααςς.

Στη χαράδρα του Λούσιου ως κύριοι πόλοι έλξης των τουριστών µπορούν να λειτουργήσουν: 

1. Το φυσικό κάλλος της περιοχής, που έχει απεικονισθεί συχνά σε γκραβούρες ξένων περιηγητών

2. Τη σχέση της µε την αρχαία ελληνική µυθολογία

3. Τη γνωστή από την τέχνη σε όλο τον κόσµο ειδυλλιακή εικόνα της Αρκαδίας

4. Τα µνηµεία της Αρχαιότητας και του Μεσαίωνα

5. Τα µνηµεία που συνδέονται µε την Τουρκοκρατία και την Ελληνική επανάσταση καθώς και η Βιβλιο-

θήκη και το Εκκλησιαστικό µουσείο της ∆ηµητσάνας. Η βιοτεχνική παράδοση και η λαϊκή τέχνη της

περιοχής (Μουσείο Υδροκίνησης ∆ηµητσάνας, Λαογραφικό µουσείο Στεµνίτσας). 

6. Η παραδοσιακή αρχιτεκτονική

Τα πρώτα αγροτουριστικά καταλύµατα, αξιοζήλευτης παρα-

δοσιακής µορφής, έχουν ήδη προκύψει στη ∆ηµητσάνα, µέ-

σω του κοινοτικού κανονισµού 2328/91 και λειτουργούν µε

επιτυχία. Ο συνδυασµός ιστορικού ενδιαφέροντος παραδο-

σιακής αρχιτεκτονικής και αγροτουριστικών καταλυµάτων

µπορεί να οδηγήσει στη διατήρηση και ανάδειξη των παρα-

δοσιακών οικισµών της περιοχής της χαράδρας του ποτα-

µού Λούσιου στη Γόρτυνα Αρκαδίας6. 
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ΑΑγγροτοουρρισσµόόςς  κκααι  πεεριφφεερεειαακκή  τοοπικκήή  αανάάπτυυξξηη

Στα πλαίσια της περιφερειακής τοπικής ανάπτυξης ο αγροτουρισµός επιδρά στον «µετασχηµατισµό» του

αγροτικού χώρου. Ειδικότερα συµβάλλει στην οικονοµική ανάπτυξη και στην αναζωογόνηση των αγρο-

τικών περιοχών.

Οι αγρότες-παραγωγοί και οι τουρίστες-καταναλωτές συµβάλλουν στη διαδικασία «µµεεταασσχχηηµαατι-
σσµοούύ» του αγροτικού χώρου µε τις εξής διαδικασίες: 

11.  ΥΥλλικκή-κκαατααννααλλωωτικκήή  ααννααδδηµιοουυρργγίαα  τωωνν  ααρρχχικκώώνν    ααγγροτικκώών  πόόρρωωνν  σσεε  ααγγρροοτοουυρρισστικκάά  πρροοϊόόννταα.

Οι αγρότες και οι αγρότισσες πουλούν απευθείας τα αγροτικά προϊόντα στους τουρίστες (τυρί από το

αγρόκτηµα, αυγά, φρούτα…) Μπορούν να προσφέρουν τουριστικές υπηρεσίες, χώρο και προϊόντα. Λέ-

γοντας χώρο µπορεί να είναι το έδαφος (λιβάδια για ιππασία, κάµπινγκ) και κτίρια ( στάβλους, εξοχικές

κατοικίες, δωµάτια.)

Στην πορεία του «µετασχηµατισµού» ενός αγροκτήµατος σε ένα αγροτουριστικό προϊόν, η αγρότισ-

σα έχει σηµαντικό ρόλο αφού ενεργεί κυρίως σαν οικοδεσπότης και τις περισσότερες φορές έχει και

την διοίκηση του αγροκτήµατος7. 

Άλλωστε στα πλαίσια του αγροτουρισµού αξιοποιείται και προβάλλεται επιτυχώς µέσα από τους α-

γροσυνεταιρισµούς η παραδοσιακή σχέση των γυναικών µε τη χειροτεχνία (υφαντά, κεντήµατα, στολές)

και µε τη µαγειρική. 

22.  ΣΣυυµββοολλικκόςς  «µεεταασσχχηµαατισσµόόςς»  τηςς  ααννααζζήτησσηηςς  δδιαακκοοπώών  σσεε  έένναα  ααγγρρόόκκτηµαα  σσεε  ααννααζζήτηησση  εεννόόςς

««ααυυθενντικκοούύ»»  τρρόόποου  ζζωωήςς  κκοονντάά  σστη  φφύύσση.  

Η έννοια της αυθεντικότητας καθορίζεται από την «παραδοσιακή» φιλοξενία η οποία περιλαµβάνει την

διαµονή σε παραδοσιακούς οικισµούς (διατήρηση και ανάπτυξη της αρχιτεκτονικής κληρονοµιάς) την

συµµετοχή στην παρασκευή της τοπικής κουζίνας, τη συµµετοχή στα τοπικά ήθη και έθιµα (γιορτές, πα-

νηγύρια) τη συµµετοχή των τουριστών στις αγροτικές ασχολίες όπως είναι το άρµεγµα η το λιοµάζωµα

η ο τρύγος κ.λ.π, η συµµετοχή σε ψυχαγωγικές δραστηριότητες (ιππασία, σκι, καγιάκ κ.λ.π.) 
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ΣΣυυµπεερράάσσµααταα  

Oι καταναλωτές- τουρίστες αλλά και οι αγρότες-παραγωγοί «µετασχηµατίζουν» µε τις δραστηριότητες

τους τον αγροτικό τρόπο ζωής σε έναν εναλλακτικό τρόπο ζωής κατά τον οποίο η φύση και η ζωή κο-

ντά στη φύση αποτελούν το κέντρο ενδιαφέροντος για την περιφερειακή τοπική ανάπτυξη.

Η  σσυµββοολλήή  τηηςς  ααγγρρόότισσσσααςς  σστηηνν  ααννάάπτυυξξηη  τοουυ  ααγγρροοτουυρρισσµούύ.

Η δ/νση της Αγροτικής Οικιακής Οικονοµίας του υπουργείου Γεωργίας παρέχει στην αγροτική οικογέ-

νεια δυνατότητες για ενηµέρωση, εκπαίδευση και επαγγελµατική κατάρτιση, στο χώρο όπου ζει, από ε-

ξειδικευµένους υπαλλήλους της Αγροτικής Οικιακής Οικονοµίας που έχουν την ευθύνη της εφαρµο-

γής των προγραµµάτων σε όλη την περιφέρεια.

Σκοπός της εξωγεωργικής επαγγελµατικής κατάρτισης είναι η απασχόληση της αγρότισσας και γυ-

ναίκας της υπαίθρου σε περιόδους που δεν απασχολείται η υποαπασχολείται στη γεωργική εκµετάλλευ-

ση.

Έτσι προωθείται ένας συνδυασµός ανάπτυξης της γεωργοκτηνοτροφίας µε την επιτόπια µεταποίη-

ση των προϊόντων και παράλληλη ανάπτυξη άλλων δραστηριοτήτων όπως είναι ο αγροτουρισµός.

Με αυτό τον τρόπο επιτυγχάνεται:

1. η συµπλήρωση και η βελτίωση του γεωργικού εισοδήµατος µε την απασχόληση των µελιών της α-

γροτικής οικογένειας στις αγροτουριστικές και αγροβιοτεχνικές επιχειρήσεις

2. η συγκράτηση του αγροτικού πληθυσµού στον τόπο τους,

3. η βελτίωση των συνθηκών εργασίας,

4. η διατήρηση και η βελτίωση του φυσικού περιβάλλοντος,

5. η διατήρηση, η προβολή και η αξιοποίηση της αρχιτεκτονικής και πολιτιστικής µας κληρονοµιάς,
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Η διάθεση των προϊόντων µπορεί να γίνει: 

1. στο αγροτικό σπίτι, 

2. στις τοπικές αγορές,

3. µέσω συνεταιρισµών σε εστιατόρια που λειτουργούν µαζί η ανεξάρτητα από τα τουριστικά κατα-

λύµατα8. 

Περρίπτωωσση  µµελέτηςς:

Ο αγροτουριστικός συνεταιρισµός γυναικών Πέτρας στη Μυτιλήνη είναι ο πρώτος γυναικείος αγρο-

τουριστικός συνεταιρισµός στην Ελλάδα. Η πρωτοβουλία ίδρυσης του συνεταιρισµού ανήκει στη Γραµ-

µατεία ισότητας των δύο φύλων. Στόχος του αγροτουριστικού συνεταιρισµού είναι:

1. Να αποκτήσουν οι αγρότισσες της περιοχής της Πέτρας ένα προσωπικό εισόδηµα.

2. Να ενθαρρυνθούν οι αγρότισσες να συµµετέχουν στη σύγχρονη οργανωµένη µορφή αγροτικής

παραγωγής.

3. Να προγραµµατίσουν και να έχουν οι ίδιες τον έλεγχο των εργασιών τους

4. Να συµµετάσχουν ενεργά στην ανάπτυξη του τόπου τους.

Όλες οι γυναίκες- µέλη του συνεταιρισµού έχουν συµµετάσχει σε ειδικά επιµορφωτικά σεµινάρια έ-

τσι ώστε να είναι σε θέση να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις που υπαγορεύει η λειτουργία του προ-

γράµµατος που διαµορφώθηκε µε την πάροδο των χρόνων και το οποίο περιλαµβάνει τις ακόλουθες

δραστηριότητες:

1. Ενοικίαση των δωµατίων

2. Οργάνωση και λειτουργία εστιατορίου
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3. Πρωινό γεύµα

4. Αξιοποίηση των γεωργοκτηνοτροφικών προϊόντων µε την οικιακή τεχνολογία και η διάθεση τους

είτε στο σπίτι είτε µέσω συνεταιρισµού

5. Η οργάνωση υφαντήριου9. 

ΣΣυυµπεερράάσµαα  πρρώώτοο  

Ο αγροτουρισµός µπορεί να συµβάλει στην τοπική περιφερειακή ανάπτυξη για τους εξής λόγους:

1. Ενδυναµώνει την εισοδηµατική πολιτική µιας τοπικής κοινωνίας µε την καταπολέµηση της ανερ-

γίας και της υποαπασχόλησης στην ύπαιθρο.

2. Συµβάλλει στην ανάπτυξη της γυναικείας πρωτοβουλίας και απασχόλησης.

3. Αναβαθµίζει την ποιότητα ζωής των κατοίκων µιας τοπικής κοινότητας.

4. Ενδυµανώνει την οικονοµία σε τοπικό και εθνικό επίπεδο.

ΣΣυυµπερράάσσµαα  δδεεύτεροο  

Η αγροτουριστική αναπτυξιακή πολιτική σε εθνικό επίπεδο απαιτεί την υλοποίηση προγραµµάτων σε

συνεργασία µε την τοπική περιφέρεια και τον τοπικό πληθυσµό. Για αυτό το σκοπό είναι απαραίτητη η

ενηµέρωση των τοπικών αρχών και η οικονοµική στήριξη µιας εποικοδοµητικής αγροτουριστικής πολι-

τικής που να είναι φιλική µε το περιβάλλον και µε την τοπική κουλτούρα.

ΟΟι  δδυυσσµεννείςς  επιπτώώσσεεις  τοου  ααγρροοτοουυρρισσµοούύ

Όταν η ανάπτυξη του αγροτουρισµού δεν είναι συµβατή µε τις αρχές της αειφορικής διαχείρισης, έχει

δυσµενείς επιπτώσεις στο φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον. Στην περίπτωση αυτή, οι επιπτώσεις ανα-

φέρονται: 

1. Στην άναρχη και υπέρµετρη ανάπτυξή του σε βάρος της φέρουσας ικανότητας της περιοχής, που

προκαλεί υποβάθµιση του φυσικού περιβάλλοντος των περιοχών. 

2. Στον κίνδυνο ανάπτυξης του τουρισµού στις αγροτικές περιοχές εις βάρος της αγροτικής ζωής.

Στην πράξη έχει παρατηρηθεί ότι σε ορισµένες περιπτώσεις εγκαταλείπονται οι αγροτικές εργα-

σίες προς χάριν ενός µεγαλύτερου βραχυχρόνιου τουριστικού κέρδους. 

3. Στην αλλοίωση του πολιτισµικού χαρακτήρα των αγροτικών περιοχών στις περιπτώσεις που ο α-

γροτουρισµός ακολουθήσει τα γνωστά αναπτυξιακά τουριστικά «πρότυπα» των περασµένων δε-

καετιών.
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ΣΣυυµπεράάσσµαα:  ΑΑγγρροοτοουρισσµµόόςς  -  τοο  ννέοο  τοουυρρισστικκόό  πρροοϊόόνν.

«ΑΑγγρροτοουυρρισσµόόςς  -  τοο  νέέοο  τοουυρρισστικκόό  πρροοϊόόν»» ήταν το θέµα της εκδήλωσης, που οργάνωσε η πρό-

εδρος και διευθύνουσα σύµβουλος της ««ΑΑγγρροοτοουυρισστικκή  ΑΑ.Ε.  -  Ενααλλλλαακκτικκή  Τοουυρισστικκή  ΑΑννάάπτυυ-

ξη» κ. Μπριγκίττα Παπασταύρου, την ∆ευτέρα 6 Σεπτεµβρίου στο χώρο του Ε.Ο.Τ., υπό την αιγί-

δα του υπουργού Τουριστικής Ανάπτυξης κ. ∆ηµήτρη Αβραµόπουλου. 

«Ο αγροτουρισµός», επισήµανε στην οµιλία της η κ. Παπασταύρου «ανταποκρίνεται ιδανικά

στην ανάγκη αναζήτησης νέων κατευθύνσεων για την αναβάθµιση του τουρισµού µας και νέων

διεξόδων για την εθνική µας ανάπτυξη. Είίνααι  η  δδυυννααµικκήή  ααπάάνντησση  σστοονν  κκοορρεσσµόό  τοου  µααζζικκοούύ  τοου-

ρρισσµοού, στην άγονη αυτή πεπατηµένη, που έχει οδηγήσει στην υποβάθµιση του ελληνικού τουρι-

στικού προϊόντος».

Αναλύοντας τα πλεονεκτήµατα του αγροτουρισµού, η πρόεδρος της «Αγροτουριστικής» υπο-

γράµµισε ακόµα ότι «αποτελεί ένα µοντέλο ολιστικής ανάπτυξης - αναζωογόνησης της υπαίθρου

και των περιφερειακών περιοχών της χώρας. Γεφυρώνει τον λαϊκό τεχνίτη και τον ντόπιο παρα-

γωγό µε τον σύγχρονο επενδυτή. ∆ιασφαλίζει τη σύζευξη της οικονοµικής ανάπτυξης µε τη φυ-

σική οµορφιά και την πολιτιστική κληρονοµιά του τόπου. ∆ηµιουργεί πρόσθετο εισόδηµα για τον

αγρότη και γενικότερα για τις τοπικές κοινωνίες, εεπιµηηκκύύννοονντααςς  τηηνν  τουυρρισστικκήή  πεερρίοδδοο  και συ-

γκρατώντας τον πληθυσµό στην ύπαιθρο». Και προσθέτει, ακόµα ότι «αποτελεί µοχλό ανάδειξης

και ανάπτυξης της ¨άλλης Ελλάδας¨, που χρόνια τώρα βιώνει την υπο - ανάπτυξη, τις περιφερει-

ακές ανισότητες, την ερήµωση...».

Τέλος, η κ. Παπασταύρου σηµείωσε ότι «οο  ααγγροοτοουυρρισσµόόςς  εείννααι  τοο  δδιααφφοορεετικκόό,  τοο  ξξεεχχωωρρισστόό,

που όλοι αναζητούµε, στην εποχή αυτή της γενικευµένης µαζικοποίησης, του απρόσωπου τουρι-

σµού και της απρόσωπης ζωής. Ταυτόχρονα, αποτελεί και ¨οδηγό¨ για να ανακαλύψουµε και να

αναδείξουµε, όχι µόνο προς τους ξένους, αλλά και προς τους συµπατριώτες µας, την άγνωστη

Ελλάδα. Την απάτητη, άθικτη, αναξιοποίητη Ελλάδα και τις ζωντανές δυνάµεις της10». 

Εφηµερίδα «TravelDailyNews»
Πέµπτη, 9 Σεπτεµβρίου 2004

ΑΑσσκκήσσειςς  ααυυτοοααξξιοολλόόγγησσης

1. Οι εκπαιδευόµενοι να αναφερθούν σε τυχόν βιώµατα που έχουν όσον αφορά τον αγροτουρισµό εί-

τε ως παραγωγοί είτε ως τουρίστες. Να επισηµάνουν και να σχολιάσουν τις ιδιαιτερότητες που έχει η

συγκεκριµένη εναλλακτική µορφή τουρισµού.

2. Οι εκπαιδευόµενοι να συγκεντρώσουν υλικό από τα προγράµµατα της τοπικής περιφέρειας που σχε-
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10 Βλ. την ιστοσελίδα, http://www.traveldailynews.gr (άρθρο από τον Θοδωρή Κουµέλη.)
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τίζονται µε αγροτουριστικές διαδικασίες και να σχολιάσουν τις «στρατηγικές» αγροτουριστικής ανά-

πτυξης.

3. «Η απασχόληση της γυναίκας-αγρότισσας σε αγροτουριστικούς τοµείς ( διοίκηση αγροκτήµατος, προ-

ώθηση τοπικών προϊόντων) ενισχύει την τοπική οικονοµία.» Οι εκπαιδευόµενοι (δουλεύοντας σε οµά-

δες 3-4 ατόµων) να αναδείξουν την εγκυρότητα της παραπάνω άποψης µε βάση τα στοιχεία που θα

συγκεντρώσουν από σχετική έρευνα (εφηµερίδες, περιοδικά, τοπικός τύπος, διαφηµιστικά έντυπα,

internet κ.λ.π.)

ΒΒΙΒΒΛΛΙΟΟΓΡΑΑΦΦΙΑΑ

Βαφειάδης Γ., Κοντογεώργος Χρ., Παπακωνσταντινίδης Λ., Αγροτουρισµός και ισόρροπη ανάπτυξη.

Μελέτες για την αγροτική οικονοµία. Αγροτική τράπεζα της Ελλάδας. Α.Ε. ∆/νση µελετών και προ-

γραµµατισµού. Αθήνα 1992. 

Λογοθέτης Μ., Αγροτικός τουρισµός. Μια εναλλακτική λύση. Επιµέλεια/ έκδοση: Λογοθέτης Μ. Αθήνα

1988.

Πρακτικά Ευρωπαϊκού σεµιναρίου υπό την αιγίδα της Unesco. (Επιµέλεια: Κων/νος ∆. Αποστολόπου-

λος.) Ο Αγροτουρισµός και η συµβολή του στη διατήρηση της πολιτιστικής κληρονοµιάς των χωρών

της Ευρώπης. Πλωµάρι Λέσβου, 1-7 Ιουνίου 1997. Υπουργείο Γεωργίας. Έκδοση: Τµήµα Οικιακής

οικονοµίας και Οικολογίας. Χαροκόπειο Πανεπιστήµιο. Αθήνα 2000.

Σφακιανάκης Μ., Εναλλακτικές µορφές τουρισµού, εκδόσεις Ελλην. Αθήνα 2000. 

Ισστοοσσεελλίίδδεςς

http://www.traveldailynews.gr

http://www.epirus 4x4.gr 

http://www.in.gr

72

     ��   



73

∆∆Ι∆∆ΑΑΚΚΤΙΚΚΗ  ΕΝΝΟΟΤΗΤΑΑ  88η

Η  σσηηµαασσίίαα  τουυ  ποολλιτισστικκοούύ  τοουυρρισσµοούύ  γγιαα  δδήήµοο/κκοοιννόότηταα/τοοπικκήή  κκοοινωωννίαα

ΣΣτόόχχοοςς

Σε αυτήν την ενότητα επιδιώκουµε να κατανοήσουν οι ενήλικες τη σηµασία που έχουν οι πολιτισµικές

ιδιαιτερότητες ενός τόπου για την ανάπτυξη τουριστικών δραστηριοτήτων στα πλαίσια µιας ευέλικτης οι-

κονοµικής-κοινωνικής πολιτικής.

Ειδικότερα να κατανοήσουν ότι ο πολιτιστικός τουρισµός συµβάλλει στην ανάδειξη της διαφορετι-

κότητας της εντοπιότητας και στην κατασκευή µιας τοπικής ταυτότητας που µπορεί να γίνει αναγνωρί-

σιµη και σεβαστή στα πλαίσια της ευρύτερης Ευρωπαϊκής περιφέρειας. 

Πρροοσσδδοοκκώώµενναα  ααποοτελλέέσσµααταα

Όταν θα έχουν ολοκληρώσει αυτήν την ενότητα οι εκπαιδευόµενοι θα πρέπει να µπορούν να:

Κατανοήσουν ότι η αναζωογόνηση της ελληνικής περιφέρειας µπορεί να επιτευχθεί δυναµικά µε

την υλοποίηση των πολιτιστικών τουριστικών δραστηριοτήτων

Συνειδητοποιήσουν ότι απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάπτυξη του πολιτιστικού τουρισµού είναι

η σωστή ενηµέρωση και η ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας. 

ΛΛέξξεεις  -κκλεειδδιάά

• Ελληνική περιφέρεια • Αποκέντρωση

• Τοπική αυτοδιοίκηση • Κοινωνική οικονοµία

• Παράδοση • Επενδύσεις

• Πολιτιστική • Επιχειρήσεις

κληρονοµιά • Τουριστική διεύρυνση

• Περιβάλλον • Ανάπτυξη

Μοορρφφέέςς  αανάάπτυυξξηςς  ποολλιτισστικκοού  τοουρρισσµοού  σσεε  δδήµοο,  κκοοιννόότηταα,  τοοπικκή  κκοοιννωωνίαα.

Πααρράάδδεειγγµαα  1οο

Άρθρο, «Ανακαίνιση του συγκροτήµατος Τσαλαπάτα. 

Από κεραµοποιείο κέντρο πολιτισµού»1. 

Η Ναυτεµπορική, Πέµπτη 29 Ιανουαρίου 2004

1 Βλ την ιστοσελίδα http://www.nafteboriki.gr
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ΣΣΤΗΝΝ  ΤΕΛΛΙΚΚΗ  τοουυ  φφάάσση  εισσέρρχεετααι  τοο  έέρργγοο  τηςς  αανάάπτυυξξηςς  τοουυ  ΚΚέένντροουυ  Ποολλιτισστικκήήςς  ΚΚλληηρροονοο-

µµιάάςς  κκααι  σσύύγχχρροονηςς  ∆∆ηηµιοουυρργγίααςς  τοου  πρρώώηνν  κκεερρααµοοποοιεείοου  Τσσααλλααπάάταα,  σστηνν  σσυννοοικκίαα  τωωνν  Παα-

λλααιώώνν  τοουυ  δδήµοουυ  ΒΒόόλλοου.  ((ΦΦωωτόό  22  «ΧΧάάρρτηςς  τοου  ΝΝοοµοούύ  ΜΜααγγννησσίααςς»»  Γεωωτρρόόπιοο  Εββδδοοµµααδδιααίοο  πεε-

ρριοοδδικκόό  τηςς  «Ε’  τεεύύχχοοςς  228844  2244//99//2200005))

Η εκδήλωση παρουσίασης του επιχειρησιακού σχεδίου για την αξιοποίηση του συγκροτήµα-

τος Τσαλαπάτα έγινε το Σάββατο 24 Ιανουαρίου, στο πατάρι του φούρνου Hoffman του συγκρο-

τήµατος Τσαλαπάτα, από το διευθύνοντα σύµβουλο της Planning Κεντρικής Ελλάδας ΑΕ, Θανά-

ση Αργυρίου, και από το senior manager της Pricewater house Coopers (PWC), Κώστα Πεχλιβα-

νίδη. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, οι υποψήφιοι ανάδοχοι παρέλαβαν τα τεύχη της προκήρυξης

του διαγωνισµού.

Σηµειώνεται ότι πρόκειται για το πρώτο project αυτού του είδους που πραγµατοποιείται στην

κεντρική Ελλάδα µε το µοντέλο PPP - Σύµπραξης ∆ηµοσίου-Ιδιωτών (Public Private Partnership). 

Το πλινθοκεραµοποιείο χτίστηκε το 1925 από τους αδελφούς Τσαλαπάτα και λειτούργησε για

πενήντα χρόνια, αποτελώντας µία από τις ονοµαστές βιοµηχανίες της περιοχής. Η λειτουργία του

εργοστασίου σταµάτησε το 1975, ενώ το 1995 αγοράστηκε από το δήµο Βόλου. 

Το πρώην πλινθοκεραµοποιείο Τσαλαπάτα καταλαµβάνει έκταση 22,65 στρεµµάτων µέσα στον

αστικό ιστό και περιλαµβάνει συγκρότηµα βιοµηχανικών κτηρίων 7.600 τ.µ. και υπόστεγα 4.900

τ.µ. ΑΑποοτελλεί  σσηµµαανντικκόό  δδείγγµαα  δδιαασσωωζζόόµµεενοουυ  ββιοοµµηχχαανικκοούύ  σσυυγγκκρροοτήµµαατοος  σστοο  εείδδοοςς  τοουυ  σσεε

ευυρωωπααϊκκόό  επίπεδδοο.  

Η µοναδικότητά του έγκειται στο γεγονός ότι διατηρούνται όλα τα στοιχεία των εγκαταστάσε-

ων και του εξοπλισµού στις διάφορες φάσεις της παραγωγής, από την ατµοκίνηση µέχρι τη χρή-

ση του ηλεκτρισµού, ενώ διατηρείται σε άριστη κατάσταση η κάµινος Hoffmann και µάλιστα στην

αρχική της µορφή µε τη χρήση κάρβουνου ως καύσιµου υλικού. Το σύνολο του συγκροτήµατος

έχει κριθεί διατηρητέο µε απόφαση του υπουργείου Πολιτισµού (ΦΕΚ 593/6.7.95). 

Πρρόόγγρρααµµµαα  UUrban

Στο πλαίσιο του προγράµµατος Urban, χρηµατοδοτήθηκε η αποκατάσταση των κτηρίων και η έ-

νταξη σε αυτά νέων χρήσεων, για τη δηµιουργία εννόόςς  σσύγχχρροοννοου  ποολυυδδύννααµοου  ποολλιτισστικκοούύ  κκέέ-

Φωτό 1 «Το πρώην πλινθοκεραµοποιείο Τσαλαπάτα» Ιστοσελίδα της εφηµερίδας Ναυτεµπορικής.
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νντρροουυ,  ααφφιερωωµέννοουυ  σστη  βιοοµηχχαανικκή  κκααι  χχεειροοτεεχχννικκή  πααράάδδοοσση  κκααι  την  κκααλλλλιτεχχννικκή  δδηµιοουυρρ-

γγίίαα,  τοο  οοποοίίοο  πεερριλλααµµββάάννει  :

• Μουσείο Βιοµηχανικής Ιστορίας

• Χώρους εκθέσεων και καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, αίθουσες πολλαπλών χρήσεων, αίθου-

σες προβολών

• Χώρους εστίασης και αναψυχής 

• Χειροτεχνικά εργαστήρια, εκθετήρια και µικρά εµπορικά καταστήµατα.

Οι χρήσεις των χώρων έχουν επιλεγεί µε αυστηρά κριτήρια.

Η µουσειακή µελέτη βασίζεται στην αξιοποίηση και την ανάδειξη των εγκαταστάσεων και του

µηχανολογικού εξοπλισµού του παλιού κεραµοποιείου. Η οργάνωση της επίσκεψης ακολουθεί

τη διαδροµή της παραγωγικής διαδικασίας, ώστε να παρέχεται στον επισκέπτη η δυνατότητα να

κατανοήσει τον τρόπο λειτουργίας του εργοστασίου. 

Επιτυγχάνεται, έτσι, η  ααννάάπτυυξξη  νέωωνν  µοορρφφώώνν  τοουυρρισσµοούύ  (ποολλιτισστικκοούύ,  µµοορφωωτικκοούύ,  σσχχοολλικκοούύ

κκααι  ειδδικκώώνν  εννδδιααφφεερρόόνντωωνν)),  σσε  σσυννάάρρτησση  µµε  τηνν  ααννάάδδειξξη  τοουυ  ισστοορρικκοού  κκααι  ααρρχχααιοολλοογγικκοού  ενν-

δδιααφφέέρροονντοοςς  τηςς  εευυρρύύτεερρηηςς  περριοοχχήήςς  τωωνν  Παλλααιώών.  

ΣΣτόόχχοοςς  εείνααι  η  ααύύξξησση  τοου  µέέσσοου  χχρρόόννοουυ  πααρρααµοοννήςς  σστηνν  πόόλλη  τωωνν  δδιεερρχχόόµεεννωωνν  τοουυρρισστώώνν,

ποουυ  σσήµµεερραα  κκαατευυθθύύνοοντααι  πρροοςς  Πήλλιοο  κκααι  ΣΣποοράάδδεςς,  κκααθθώώςς  επίσσηςς  κκααι  η  ποολλιτισστικκή  ααννααββάάθθ-

µµισση  τηςς  περριοοχχήςς.  ((ΦΦωωτόό  33  «ΛΛιθθόόσστρρωωτοο  σσοοκκάάκκι  σστοο  Μετόόχχι  Πηλλίίοου»  Γεεωωτρρόόπιοο  Εββδδοοµααδδιααίίοο

περριοοδδικκόό  τηςς  ««Ε’  τεύύχχοοςς  28844  224//99/220005))

Πααρράάδδεειγγµαα  22οο

Άρθρο, «Αράπηδες» Αναβίωση και πάλι ενός παλιού εθίµου2. 

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Πέµπτη, 8 Ιανουαρίου 2004

ΕΝΝΑΑ  παανάάρρχχααιο  έέθθιµοο,  οοι  ««ΑΑρράάπηηδδεεςς»»,  ααννααββίωωσσεε  κκααι  πάάλι  χχθθεςς  σστηη  γγρρααφφικκήή  κκωωµόόπολληη  τηηςς  ΝΝικκήή-

σσιααννηςς.  Πρόκειται για την πιο σηµαντική παραδοσιακή εκδήλωση, η οποία πραγµατοποιείται κά-

θε χρόνο, την ηµέρα του Αϊ Γιαχνιού. 

Οι «Αράπηδες» είναι οµάδες νέων οι οποίοι γυρίζουν στους δρόµους της Νικήσιανης, χτυπώ-

ντας µεγάλα κουδούνια. Την ονοµασία «Αράπηδες» την οφείλουν στην αµφίεσή τους, στην ο-

ποία κυριαρχεί το µαύρο χρώµα. 

Τοο  νντύσσιµοο  

Το ντύσιµο των «Αράπηδων» γίνεται µε τη βοήθεια συγγενών και φίλων. Στα πόδια φορούν τσερ-

βούλια (παπούτσια) και στα γόνατα καλτσούνια (κνήµες µε υφαντό πανί από τρίχωµα προβατί-

νας). Στο κάτω µέρος του σώµατος φορούν µπινιβρέκι (µάλλινο παντελόνι) και στο πάνω χοντρή

τσοµπάνικη κάπα. Στη µέση τους φέρουν τέσσερα ποιµενικά κουδούνια, διαφόρων µεγεθών. Το

πρόσωπό τους είναι καλυµµένο µε «µπαρµπότα» (προσωπίδα). 
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Οι «Αράπηδες» εµφανίζονται κατά οµάδες, από 3-6 άτοµα η καθεµιά. Αρχηγός σε κάθε οµά-

δα είναι ένας φουστανελοφόρος ο οποίος καθοδηγεί τους άλλους στις εκδηλώσεις τους. 

Για το έθιµο λένε οι ιστορικοί ότι εντάσσεται στις διονυσιακές γιορτές και άλλοι πως πρωτο-

εµφανίστηκε στα χρόνια του Μεγάλου Αλεξάνδρου. 

Στην εκδήλωση των «Αράπηδων» της Νικήσιανης, παρά το τσουχτερό κρύο, παραβρέθηκαν

οι τοπικές αρχές και πλήθος κόσµου. 

Την όλη διοργάνωση είχαν ο δήµος Παγγαίου και ο πολιτιστικός - µορφωτικός σύλλογος «Αρά-

πης» της Νικήσιανης. 

Πααρράάδδεειγγµαα  33οο

Άρθρο, «Χωριό των γεύσεων» στην Κοµοτηνή3. 

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Τρίτη, 3 Ιουνίου 2003 

ΚΑΤΑ την πρόσφατη συνάντηση των υπουργών Τουρισµού των βαλκανικών χωρών, που πραγ-

µατοποιήθηκε στην Αθήνα στις 23 Μαΐου προτάθηκε από ελληνικής πλευράς και έγινε οµόφωνα

δεκτό να καθιερωθεί η  ΚΚοοµοτηηννήή  ωςς  ΒΒααλλκκαανικκόό  ΚΚέένντρροο  Γαασστρροννοοµίααςς  κκααι  Γεεύύσσεεωωνν. Το γεγονός

αυτό είναι ιδιαίτερα σηµαντικό αφ' ενός, γιατί σσυυννδδέεει  τη  Γαασστρροοννοοµίαα  µεε  τοον  τοουυρισσµµόό και αφ' ε-

τέρου, επειδή, έτσι αξιοποιείται µια ξεχωριστή αναπτυξιακή πρωτοβουλία που ήδη έχει αρχίσει να

υλοποιείται στη Θράκη. Πρρόόκκειτααι  γιαα  τοο  ««ΧΧΩΩΡΡΙΟΟ  ΤΩΩΝΝ  ΓΕΥΥΣΣΕΩΩΝΝ»»,  φφοορρέέαα  ποολλιτισστικκόό-τοουρρισστικκόό

ποουυ  σστόόχχοο  έέχχεει  την  ααννάάδδεειξξηη  κκααι  πρροοββολλήή  τωων  εελλλληννικκώνν  γγεεύύσσεωωνν,  ααλλλλάά  κκααι  τηςς  πααρααδδοοσσιαακκήςς

κκοουυζζίννααςς  όόλλωωνν  τωων  ββααλλκκααννικκώώνν  χχωωρρώώνν,  ααξιοοποοιώώννταας  τη  δδυυνααµικκή  κκααι  τηνν  ποολλυποολλιτισσµικκόότηταα

τηςς  ευυρρύτερρηςς  περριοοχχής.  (φφωωτοο  44  ««ΚΚοοµοοτηννή.  ΟΟ  πεζζόόδδρροοµοοςς  τηςς  Ερρµµοούύ»»  Ελλευυθεροοτυπίαα.  ΓΕΟΟ.

Τεύύχχοοςς  5599,  2266/55//2200001))

Πααρράάδδεειγγµαα  44οο

Άρθρο, «Στόχος τα τοπικά προϊόντα να γίνουν µοχλός ανάπτυξης. 1η γιορτή του χαλβά στα

Φάρσαλα4.» 

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ ∆ευτέρα, 17 Οκτωβρίου 2005

ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ φορά διοργανώθηκε φέτος, το διήµερο 14 και 15 Οκτωβρίου, η γιορτή του χαλβά στα

Φάρσαλα, από τη νοµαρχιακή αυτοδιοίκηση Λάρισας, το δήµο Φαρσάλων και το επιµελητήριο Λά-

ρισας.

ΣΣτόόχχοοςς  τηςς  γιοορρτήςς,  ποου  γγννώώρρισσεε  µεεγγάάλλη  εεπιτυχχίαα,  ήταανν  νναα  ααννααδδεείξξεει  γγεεννικκάά  τηνν  εεπααρρχχίαα  ΦΦααρρ-

σσάάλλωωνν,  ααλλλλάά  κκααι  ναα  κκαατοοχχυυρρώώσσει  τοο  µµοονααδδικκόό  ααυυτόό  προοϊόόνν.

Αναφερόµενος στην προσπάθεια που γίνεται, ο νοµάρχης, Λουκάς Κατσαρός, επισήµανε ό-

τι, όταν διερχόταν η εθνική οδός για την Αθήνα από τα Φάρσαλα, η πόλη ήταν γνωστή σε ολό-

κληρη την Ελλάδα, τόσο για το χαλβά όσο και για την ιστορία της και το µυθικό Αχιλλέα. Μετά την

κατασκευή του νέου εθνικού δρόµου, τα Φάρσαλα παρακάµφτηκαν και η περιοχή θυµίζει µεθό-
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ριο, είπε ο νοµάρχης και συµπλήρωσε: ««Γι'  ααυτόό  κκάάνοουµε  µιαα  ααρχχή  γγιαα  νναα  αανααδδεείξξοουυµεε  ταα  ΦΦάάρρ-

σσααλλαα  κκααι  όόλλη  τηνν  επααρρχχίίαα,  όόποουυ  γίννετααι  µιαα  σσειρράά  έέρργγωωνν  ποου  θθαα  τηνν  αανααββααθθµίίσσοουυνν.  Η  πρροοσσπάά-

θθεειαα  εείννααι  κκοιννή  κκααι  σστηηνν  κκατεεύύθθυυνσση  αυυτήή,  η  1η  γγιορρτήή  τοουυ  χχααλλββάά  εείννααι  ηη  ααπααρρχχήή  µιααςς  σσεειρράςς  εε-

ννεεργεειώώνν  ποουυ  φφιλλοοδδοοξξοούµεε  ναα  φφέέροουνν  ταα  ΦΦάάρρσσααλλαα  σστοο  πρροοσσκκήννιοο». 

Μοοχχλλοοίί  ααννάάπτυυξηςς

Από την πλευρά του, ο δήµαρχος Φαρσάλων, Αχ. Γκουντόπουλος, αναφέρθηκε στην ισστοορρίαα  τοουυ

πααρρααδδοοσσιαακκοούύ  πρροοϊόόνντοοςς που παράγεται στα Φάρσαλα εδώ και 600 χρόνια. «Πρέπει», τόνισε, «νναα
προοσσταατεεύύσσοουυµεε  τοο  ππρροοϊόόνν,  νναα  ττοο  ααννααγνωωρίίσσοουυµµεε,,  ώώσστεε  νναα  µµεείίνεει  τοοππιικκόό  κκααι  νναα  ττοο  κκαατοοχχυρώώσσοουυ-
µε  µµε  ττηνν  επωννυυµίίαα  ««ΧΧααλλβάάςς  ΦΦααρσσάάλλωων»». Αναφερόµενος, τέλος, στην οικονοµική διάσταση του

ζητήµατος, ο πρόεδρος του επιµελητηρίου, ∆ηµ. Γκουντόπουλος, υπογράµµισε ότι ποολλλλάά  πααρραα-

δδοοσσιαακκάά  πρροοϊόόννταα  σστοο  ννοοµόό  ΛΛάάρρισσααςς  δδενν  έέχχοουνν  αανααδδεειχχθθεεί  όόπωως  θθαα  έέπρρεεπεε,  εεννώώ  µποορροούνν  ναα  αα-

ποοτελλέσσοουνν  µοοχχλλοούςς  οοικκοονοοµικκήςς  ααννάάπτυυξξης  σστις  τοοπικκές  κκοοινωωνίεςς.(  φφωωτόό  5  ««Ερργοοσστάάσσιοο  ΖΖάά-

χχααρρηςς  σστη  Βιοοµηχχααννικκή  ΖΖώώννη  λλίίγγαα  χχιλλιόόµετρραα  έέξωω  ααπόό  τη  ΛΛάάρρισσαα.»  Ελλεευθθερροοτυπίίαα,  περριοοδδικκόό

Γεεοο,  τεεύύχχοοςς  5577  122//55/200001))

QQ

Το πρόγραµµα των διήµερων εκδηλώσεων περιλάµβανε µεταξύ άλλων επιστηµονική ηµερίδα

µε θέµα «Πιστοποίηση παραδοσιακών προϊόντων - Εµπειρίες και προοπτικές», προβολή φωτογρα-

φικού υλικού και οµιλία µε θέµα την «Ιστορία του χαλβά Φαρσάλων», εκθεσιακό χώρο µε περί-

πτερα των ντόπιων παραγωγών χαλβά και λαϊκή συναυλία µε τη Γλυκερία.

Πααρράάδδεειγγµαα  5οο

Άρθρο, «Οι ευρωπαϊκοί δρόµοι του κρασιού σε Ζίτσα, Γιάννενα και Μέτσοβο5.» 

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ ∆ευτέρα, 24 Μαρτίου 2003 

ΑΠΟ ΤΑ Τµήµατα Οργάνωσης και ∆ιαχείρισης Αγροτικών Εκµεταλλεύσεων και Ιστορίας και Αρχαι-

ολογίας του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων στο πλαίσιο της διεθνούς διαπανεπιστηµιακής συνεργα-

σίας του προγράµµατος µε τίτλο: «Environment and cultural heritage for the development of the
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Φωτό 6 «Λάρισα. ∆ήµος Νέσσωνος. Περιοχή µε πλούσια βλάστηση γνωστή µε την ονοµασία «πετιµέζι» Ελευθεροτυπία περιοδικό Γεο, 

τεύχος 57 12/5/2001

5 Βλ υποσηµ 1 (άρθρο από τον Τζώρτζη)
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sustainable tourism. New itineraries for the discovery of an European common inheritance of new

enterprises", οργάνωσαν υπό την αιγίδα της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ιωαννίνων και µε τη σσυ-

νεερργγαασσίαα  τωων  δδήµωνν, Ζίτσας και Μετσόβου, οινοποιητικών Επιχειρήσεων Ηπείρου και άλλων φο-

ρέων, ευρωπαϊκή διηµερίδα µε θέµα: ««Ποολλιτιστικκέςς  ∆∆ιααδδρροοµέές  τοου  ΚΚρραασσιοούύ,  Τοουυρρισσµόόςς  κκααι  Τοο-

πικκή  ΑΑνάάπτυυξξη.»» Η διηµερίδα έγινε στο Μέτσοβο, στο Βυζαντινό Μουσείο Ιωαννίνων και στη Ζί-

τσα. 

ΟΟ  ββαασσικκόός  σστόόχχοος  της  δδιηµεερίδδααςς  ήταανν  νναα  κκαατααγγρράάψψεει  τηνν  κκοοιννή  ποολλιτισστικκή  εεµπεειρρίαα  κκααι  κκλλη-

ρροοννοοµιάά,  νναα  χχααρράάξξεει  ποολλιτισστικκέςς  τοουυρρισστικκές  δδιααδδρροοµέςς  κκααι  ναα  κκααταασστήσσει  τοον  ποολλιτισσµόό  εεπίκκεε-

νντρροο  τηςς  ααννααπτυξιαακκήήςς  δδιααδδικκαασσίίααςς  τηςς  υπααίίθθρροου.  Η  οορρθθοολλοογγικκή  οορργγάάννωωσση  κκααι  ποοιοοτικκή  ααπόόδδοο-

σση  τοουυ  ποολλιτισστικκοούύ,  όόπωςς  κκααι  οοι  άάλλλλεςς  µοορρφφέέςς  ενααλλλλαακκτικκούύ  τοουυρρισσµοούύ,  ααποοτεελλοούύνν  το  ββαασσικκό

πααρράάγγοοννταα  γγιαα  τη  δδιααδδοοχχικκή  αανναακκάάλλυυψψη  κκααι  κκαατααννόόησση  τηςς  σύύγχχρροονηςς  ευυρρωωπααϊκκήςς  πρρααγγµαατικκόό-

τητααςς.  Αποτελεί επίσης ένα σηµαντικό παράγοντα για τη βελτίωση της οικονοµικής και κοινωνι-

κής συνοχής και της απασχόλησης µε την ενσωµάτωση του στις κοινοτικές πολιτιστικές, αναπτυ-

ξιακές περιβαλλοντικές πολιτικές και στη βελτίωση του συντονισµού και της συνεργασίας µετα-

ξύ επιχειρήσεων, δηµόσιων φορέων και τοπικής αυτοδιοίκησης. 

ΟΟι  σσυυµµετοοχχέςς

Στην Ευρωπαϊκή διηµερίδα συµµετείχαν επιστήµονες και ειδικοί από την Ιταλία, Γερµανία, Αλβα-
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Φωτό 7 «Χάρτης της πόλης των Ιωαννίνων.» Γεωτρόπιο. Εβδοµαδιαίο περιοδικό της «Ε», τεύχος 188, 15/11/2003)

Φωτό 8 «Ιωαννίνα. Βυζαντινό µουσείο» Εκδόσεις: Νοµαρχιακή Επιτροπή Τουριστικής προβολής Νοµού Ιωαννίνων – ΕΟΤ
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νία και Πορτογαλία, που εξέθεσαν τιςς  δδικκέςς  τοουυςς  εεµπεειρίεςς  σστηνν  πααρααγγωωγή  κκααι  τηνν  κκοοινωωνικκόότη-

ταα  τοουυ  κκρραασσιοού. Την έναρξη των εργασιών της διηµερίδας έκανε η Κωνσταντίνα Μπάδα, Αν. Κα-

θηγ. Του Πανεπ. Ιωαννίνων και πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής. 

ΟΟι  χχοορρηγγοοί

Χαιρετισµό στους συνέδρους απηύθυναν οι εκ των διοργανωτών και ο κ. Ιωάννου, πρόεδρος της

χορηγού εταιρείας Κατώγι και Στροφιλιά Α.Ε., λέγοντας τα εξής: «Εκ µέρους του διοικητικού συµ-

βουλίου της εταιρείας Κατώγι και Στροφιλιά Α.Ε., σας καλωσορίζω στο Μέτσοβο. Όταν η κ. Μπά-

δα µου πρότεινε να είναι η εταιρεία µας χορηγός στη σηµερινή ηµερίδα, δέχτηκα αµέσως για δυο

λόγους: ο πρώτος είναι γιατί αυτή η ηµερίδα γίνεται στο Μέτσοβο, έναν τόπο απόλυτα εναρµονι-

σµένο στο πνεύµα του συµποσίου. Τοο  ΜΜέέτσσοββοο  σσυυνδδύύαζε  πάάννταα  τηην  οοικκονοοµικκήή  ανάπτυυξξηη,  δδιαα-

τηρρώώνντααςς  τοονν  πααρρααδδοοσσιαακκόό  χχααρραακκτήρραα  τοουυ  χχωωρριοούύ.  ΚΚρράάτηησσεε  ζζωωντααννόό  τοονν  λλααϊκκόό  ποολλιτισσµόό,  ααλλ-

λλάά  κκααι  τοονν  ποολλιτισσµόό  γενικκάά,  εντααγγµέννοο  σσε  κκάάθε  έκκφφραασση  τηςς  σσύύγγχχρροοννηςς  ζζωωήςς. Ο δεύτερος λό-

γος είναι ότι, σαν εταιρεία, ξεκινήσαµε πρόσφατα - συµµετέχοντας στους ∆ρόµους του Κρασιού

Βορείου Ελλάδας - να χαράξουµε κι εµείς, σε συνεργασία µε τις άλλες εταιρείες του Νοµού,

τους δικούς µας δρόµους του κρασιού, τους ∆ρόµους της Ηπείρου. Σας εύχοµαι ολόψυχα καλή

επιτυχία στις εργασίες σας και ελπίζω τα αποτελέσµατα αυτού του διηµέρου να είναι χρήσιµα και

οι προτάσεις να δώσουν ερεθίσµατα για γόνιµες λύσεις». 

Τέλος στο πλαίσιο της διηµερίδας οι σύνεδροι είχαν τη δυνατότητα να επισκεφτούν τις οινο-

παραγωγικές εταιρείες της Ηπείρου και να θαυµάσουν τις φυσικές οµορφιές της περιοχής. 
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Η  σσηµµαασσίαα  τοου  ποολλιτισστικκοούύ  τοουυρρισσµοούύ  σσε  περιφφερρειαακκόό  επίπεδδοο  (δδήµοο,  κκοοινόότηταα,  τοοπικκή  κκοοινωωνίαα.)

Ο τουρισµός έχει έναν αριθµό από συγκριτικά πλεονεκτήµατα τα οποία συµβάλλουν στη διαδικασία της

τουριστικής ανάπτυξης σε περιφερειακό επίπεδο. Αυτό υποστηρίζεται από πολλούς ερευνητές οι οποί-

οι αποδέχονται το θετικό ρόλο που έχει η ανάπτυξη της τουριστικής δραστηριότητας στην προώθηση

της αναπτυξιακής διαδικασίας και εκτιµούν ότι κάτω από ορισµένες προϋποθέσεις µπορεί να αποτελέ-

σει µια κατάλληλη στρατηγική για την οικονοµική ανάπτυξη αναπτυσσόµενων περιοχών.

Οι κυριότερες συνέπειες της ανάπτυξης των πολιτιστικών τουριστικών δραστηριοτήτων σε περιφε-

ρειακό επίπεδο εντοπίζονται σε τέσσερις τοµείς:
1.  ΣΣτοονν  ποολλιτισσµόό: ειδικότερα ο πολιτιστικός τουρισµός συµβάλλει όχι µόνο στην ανάδειξη των πολι-

τισµικών ιδιαιτεροτήτων που έχει ένας τόπος (πχ., ένα δήµος, µια κοινότητα,) αλλά και στην ανα-

διαµόρφωση και στην εξέλιξη της κουλτούρας που µπορεί να εκτιµήσει και να αναβιώσει τα στοι-

χεία της παράδοσης ( ήθη και έθιµα, πανηγύρια, παραδοσιακές τέχνες και τεχνικές όπως την πα-

ραδοσιακή αρχιτεκτονική η την κατασκευή παραδοσιακών προϊόντων κ.λ.π.)
22.  ΣΣτηνν  οοικκοοννοοµίίαα: ο πολιτιστικός τουρισµός µπορεί να ενισχύσει την οικονοµία µιας τοπικής κοινω-

νίας µε την παραγωγή και την προώθηση στην τουριστική αγορά τοπικών προϊόντων όπως αγρο-

τικά προϊόντα (π.χ., λάδι, κρασί, τσίπουρο κ.λ.π), τοπικά γλυκίσµατα (π.χ., µάντολες, χαλβάς κ.λ.π)

είδη χειροτεχνίας και λαϊκής τέχνης ( π.χ., υφαντά, κεντήµατα, κεριά, κοσµήµατα κ.λ.π..) Η διεύ-

ρυνση της τουριστικής αγοράς σε περιφερειακό επίπεδο µε την συνεργασία της ιδιωτικής και της

κρατικής πρωτοβουλίας για τη δηµιουργία τουριστικών επιχειρήσεων (αγροτουριστικών συνεται-

ρισµών, αγροτουριστικών καταλυµάτων κ.λ.π) αυξάνει την τουριστική καταναλωτική ζήτηση και ε-

νισχύει την τοπική οικονοµία και µεγιστοποιεί την εγχώρια προστιθέµενη αξία.
33.  Γιαα  τηνν  τοοπικκή  κκοοιννωωννίαα η ανάπτυξη των πολιτιστικών τουριστικών δραστηριοτήτων έχει τις εξής συ-

νέπειες: 

• Ενίσχυση της αποκέντρωσης και επιστροφή του γηγενούς πληθυσµού στον τόπο καταγωγής του.

• Καταπολέµηση της ανεργίας µε τη δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας.

• Αύξηση της παραγωγής και του εισοδήµατος.

• Ανάπτυξη της γυναικείας επιχειρηµατικότητας µε τις εναλλακτικές πιστώσεις ( µικροπίστωση γυ-

ναικών, «microcredit» ) και µε την αξιοποίηση της κρατικής µέριµνας στην Κοινωνική Οικονοµία

η Τρίτο Τοµέα για τη δηµιουργία κοινωνικών επιχειρήσεων «οι οποίες έχουν οικονοµικό και κοι-

νωνικό σκοπό και λειτουργούν µε διάφορες µορφές: µε αυτή των Συνεταιρισµών, των Κοι.Σ..Πε,

των ΕΠΕ, των ΟΕ των µη κερδοσκοπικών επιχειρήσεων εταιρειών, της κοινωνικής δικαιόχρησης

(franchising.)

Ιδιαίτερη θέση µεταξύ των εναλλακτικών πιστώσεων κατέχει η Μικροπίστωση γυναικών (microcredit)

η οποία έχει υιοθετηθεί από τα Ηνωµένα Έθνη- υπάρχει και σχετική σύσταση για εφαρµογή της από

τα κράτη µέλη- ως το αποτελεσµατικότερο µέσον κατά της φτώχειας και υπέρ της επιχειρηµατικότη-

τας των γυναικών. Οι εναλλακτικές πιστώσεις και η µικροπίστωση αναπτύσσονται µε ειδική µεθοδο-

λογία και εργαλεία και µε εξειδικευµένα στελέχη. Η Μικροπίστωση εφαρµόστηκε για πρώτη φορά

στην Ελλάδα (1997-2005) από την συνεταιριστική τράπεζα Ιωαννίνων, προγράµµατα DIONI I και II,

«Απασχόληση» και Equal6» 
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44.  ΣΣτοο  περιββάάλλλλοονν: Η ανάπτυξη του πολιτιστικού τουρισµού στην περιφέρεια επιβάλλει τη δηµιουρ-

γία επενδυτικών προγραµµάτων για έργα υποδοµής (π.χ. µαρίνες, δρόµοι, αεροδρόµια, λιµάνια,

κ.λ.π.) προκειµένου να εξασφαλιστούν βασικές υπηρεσίες από τις οποίες εξαρτάται η συνέχιση

της τουριστικής ανάπτυξης. Ωστόσο οι συνέπειες µιας τέτοιας αναπτυξιακής πολιτικής µπορεί να

είναι και αρνητικές όταν δεν εφαρµόζονται τα κατάλληλα µέτρα προστασίας του περιβάλλοντος

τα οποία οφείλουν να έχουν ως στόχο αφενός µεν την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος α-

πό µια ασύµφορη τουριστική ανάπτυξη και αφετέρου την προστασία της πολιτιστικής κληρονο-

µιάς.

Το τρίπτυχο «τουρισµός, περιβάλλον και τοπική αυτοδιοίκηση» αποτελεί έναν ιδιαίτερο τοµέα ευαι-

σθητοποίησης στις στρατηγικές τουριστικής ανάπτυξης που εφαρµόζουν οι χώρες της Ευρωπαϊκής

Ένωσης. 

Η αναγκαιότητα της προστασίας του περιβάλλοντος κρίνεται σκόπιµη ειδικά στο τοµέα του πολιτιστι-

κού τουρισµού δεδοµένου ότι ο τοµέας του τουρισµού που επικαλείται την πολιτιστική του διάσταση κα-

λείται να είναι φιλικός µε το περιβάλλον αφού πρωτίστως πολιτισµός είναι «ο σεβασµός στο περιβάλ-

λον."

Η βιώσιµη πολιτιστική τουριστική ανάπτυξη προϋποθέτει τις εξής βασικές αρχές: 

• Ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας σε θέµατα περιβαλλοντικής και πολιτιστικής εκπαίδευ-

σης. Ο θεσµός της δια βίου εκπαίδευσης συµβάλλει δυναµικά σε µια ποιοτική αναβάθµιση της πα-

ροχής υπηρεσιών στον τοµέα του πολιτιστικού τουρισµού. 

• Ανάγκη συνεργασίας των εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης µε την ηγεσία του ΕΟΤ και µε

τους τουριστικούς επιχειρηµατίες για την υλοποίηση προγραµµάτων τουριστικής προβολής και α-

νάπτυξης της περιοχής µε στόχο πάντοτε τη διατήρηση της οικολογικής ισορροπίας.

ΑΑσσκκήσσεειςς  ααυυτοοααξιοολλόόγγησσης

1. Οι εκπαιδευόµενοι να αναφερθούν στις πολιτιστικές τουριστικές εµπειρίες τους σε περιοχές της ελ-

ληνικής περιφέρειας και να σχολιάσουν τα κίνητρα των πολιτιστικών τουριστικών ταξιδιών τους.

2. Οι εκπαιδευόµενοι αφού χωριστούν σε οµάδες τριών -τεσσάρων ατόµων να δηµιουργήσουν προ-

Φωτό 9 «Γυναίκες επιχειρηµατίες από το συνεταιρισµό «Γαία».DIONI II. Οδηγός δράσεων, αποτελεσµάτων και καλών πρακτικών. 

Έκδοση: ΥΠΕΠΘ και ΓΓΕΕ, Αθήνα 2004)
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γράµµατα πολιτιστικών τουριστικών δραστηριοτήτων τα οποία θα µπορούσαν εν δυνάµει να προτα-

θούν και να αξιοποιηθούν από τον δήµο η την κοινότητα της περιοχής τους.

3. Οι εκπαιδευόµενοι να αναπτύξουν έναν διάλογο ευαισθητοποίησης στο θέµα των κοινωνικών επιχει-

ρήσεων και της αποτελεσµατικότητας τους όσον αφορά την ανάπτυξη της γυναικείας επιχειρηµατι-

κότητας και την αναβάθµιση του πολιτιστικού προϊόντος µιας τοπικής περιοχής.

4. Οι εκπαιδευόµενοι να καταγράψουν τους πολιτιστικούς - µορφωτικούς συλλόγους που υπάρχουν

στην περιοχή τους και να ενηµερωθούν για τη δράση τους και την προσφορά τους στον τοµέα της

πολιτιστικής τουριστικής ανάπτυξης.

5. Οι εκπαιδευόµενοι να αναφερθούν σε ήθη και έθιµα του δήµου η της κοινότητας τους που έχουν «α-

ναβιώσει» και να σχολιάσουν τη σηµασία της συγκεκριµένης στρατηγικής στην ανάδειξη της πολιτι-

στικής κληρονοµιάς και στην τουριστική αξιοποίηση της ευρύτερης περιφέρειας. 

ΒΙΒΒΛΛΙΟΟΓΡΑΑΦΦΙΑΑ

Λαγός ∆ «Ο Τουρισµός ως παράγοντας προώθησης της περιφερειακής ανάπτυξης», ΤΟΠΟΣ Επιθε-

ώρηση αστικών και περιφερειακών µελετών 15/98 σσ.47 - 65

Ντούλια Θ. Απόσπασµα εισήγησης µε θέµα: «Οι απαιτούµενες δεξιότητες για την ανάπτυξη της κοι-

νωνικής οικονοµίας, των κοινωνικών επιχειρήσεων και των εναλλακτικών πιστώσεων.» Συνέδριο, Παν/µιο

Θεσσαλίας (31 Μαρτίου - 2 Απριλίου 2006)

Ντούλια Θ, Κατσιβαρδάς Χ. «Οδηγός δράσεων, αποτελεσµάτων και καλών πρακτικών Α.Σ. DIONI II.-

Έργο: Γυναικεία επιχειρηµατικότητα και διαπεριφερειακό σύστηµα υποστήριξης στην Κοινωνική Οικο-

νοµία» Έκδοση: ΥΠΕΠΘ και ΓΓΕΕ, Αθήνα 2004

Παυλόπουλος Π.Γ και Κουζέλης Α.Κ. «Περιφερειακή ανάπτυξη της Ελλάδας και Τουρισµός. Ινστι-

τούτο Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων» Αθήνα 1998

Παπαδάκη -Τζεδάκη Σ. «Ενδογενής Τουριστική Ανάπτυξη: ∆ιαρθρωµένη η Αποδιαρθρωµένη Τοπι-

κή Ανάπτυξη; Η περίπτωση του Ρέθυµνου Κρήτης.» Εκδόσεις Παπαζήση Αθήνα 1999

Τσάρτας Π «Τουρισµός και Αγροτική Πολυδραστηριότητα: Έρευνα για τα κοινωνικά χαρακτηριστικά

της απασχόλησης - Μελέτη ΙΙΙ: Τουρισµός και Αγροτική Πολυδραστηριότητα» Εθνικό Κέντρο Κοινωνι-

κών Ερευνών Αθήνα 1991 

Περριοοδδικκάά

Γεωτρόπιο. Εβδοµαδιαία έκδοση της «Ε"

Ισστοοσσεελλίίδδεςς

• http://www.nafteboriki.gr • http://www.agrotouristiki.gr

• http://www.diakopes.gr • http://www.ypapk.gr

• http:// www.agrotikianaptiksi.gr • http://www.neagenia.gr

• http://www.ypan.gr • http://www.ypepth.gr

• http://www.mnec.gr • http://www.ee.gr
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∆∆Ι∆∆ΑΑΚΚΤΙΚΚΉ  ΕΝΝOOΤΗΤΑΑ  99ηη

Η  σσηµµαασσίίαα  τοου  ποολλιτισστικκοούύ  τοουυρρισσµοούύ  γγιαα  τηνν  Ελλλάάδδαα

ΣΣτόόχχοοςς

Σε αυτήν την ενότητα επιδιώκουµε να κατανοήσουν οι ενήλικες τη σηµασία που έχει ο πολιτιστικός τουρισµός

για την Ελλάδα τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο. 

Ειδικότερα να κατανοήσουν ότι ο πολιτισµός αποτελεί τη «βαριά βιοµηχανία» της Ελλάδας και ότι ο πολι-

τιστικός τουρισµός αποτελεί µια «δυναµική γέφυρα» σύνδεσης ανάµεσα στον πολιτισµό και τον τουρισµό. 

Πρροσσδδοοκκώώµενναα  ααποοτεελλέέσσµααταα

Όταν θα έχουν ολοκληρώσει αυτήν την ενότητα οι εκπαιδευόµενοι θα πρέπει να µπορούν να:

• Κατανοήσουν ότι ο πολιτιστικός τουρισµός συµβάλλει δυναµικά στην καλλιέργεια µιας Ευρωπαϊκής πολιτι-

σµικής συνείδησης.

• Συνειδητοποιήσουν ότι το βασικό κίνητρο του πολιτιστικού τουρισµού είναι η αγάπη και ο σεβασµός για την

πολιτιστική κληρονοµιά.

ΛΛέξξεειςς-κκλειδδιάά

• Πολιτιστικός τουρισµός • Κοινωνική πολιτική

• Πολιτιστικό προϊόν • Γυναικεία απασχόληση

• Ευρωπαϊκή πολιτική • Ανάπτυξη

• Εθνική οικονοµία • Τουριστική αγορά

Τοο  φφααινόόµεννοο  τοου  ποολλιτισστικκοού  τοουρρισσµοού  σστηνν  Ελλλάάδδαα:  ΌΌψψειςς  κκααι  οοπτικκέέςς.

Το σύνολο των υλικών και πνευµατικών επιτευγµάτων µιας οµάδας ανθρώπων αποτελούν τον πολιτισµό του.

Πολιτισµός και τέχνες είναι δύο έννοιες στενά συνυφασµένες, καθώς οι τέχνες αποτελούν χαρακτηριστικές

εκφάνσεις του πολιτισµού κάθε περιόδου. Τέχνες όπως η αρχιτεκτονική, η γλυπτική, η αγγειοπλαστική, η υ-

φαντική, η µουσική, η κοσµηµατοτεχνία, η ζωγραφική έχουν µακραίωνη παράδοση στον ελληνικό χώρο, ό-

που αναπτύχθηκαν πολιτισµοί ήδη από τους προϊστορικούς χρόνους1. 

Για την Ελλάδα ο πολιτισµός της είναι ένας πολύ µεγάλος τοµέας. Πρόκειται για ένα µεγάλο συγκριτικό

πλεονέκτηµα το µπορεί να οδηγήσει σε ανάπτυξη. Η Ελλάδα έχει να επιδείξει πολιτιστικές εστίες που αφορούν

την κινητή κληρονοµιά της ((πανηγύρια, ήθη, έθιµα) και την ακίνητη ( µουσεία, αρχαιολογικοί χώροι, µνηµεία,

1 Βλ την ιστοσελίδα, http:// www.eot.gr
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πολιτιστικοί σύλλογοι, κάστρα, τζαµιά, γεφύρια, παραδοσιακοί οικισµοί, παραδοσιακές τέχνες και τεχνικές ό-

πως είναι η κατασκευή των υφαντών, των χειροποίητων ασηµένιων κοσµηµάτων, των γλυκών του κουταλιού

κ.λ.π.) Η επαρκής αξιοποίηση του πολιτιστικού προϊόντος µπορεί να αποτελέσει πηγή για την ανάπτυξη του του-

ριστικού τοµέα. 
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Φωτό 1, 2 «Ναύπλιο: εργαστήριο κατασκευής χειροποίητων κοσµηµάτων» Ιδιωτική συλλογή Χ. Λιναρδάτου)

φωτό 3. «Ιωάννινα. Παραδοσιακή κατεργασία του χαλκού από τους Ηπειρώτες καλατζήδες - γανωµατήδες.» 

Γεωτρόπιο. εβδοµαδιαίο περιοδικό της «Ε». τεύχος 188,15/11/2003

φωτό 4. «Ιωάννινα. Εµπορική και βιοτεχνική συνοικία.» Γεωτρόπιο. Εβδοµαδιαίο περιοδικό της «Ε», τεύχος 299, 7/1/2006
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Ο πολιτιστικός τουρισµός αποτελεί µια µορφή του τουριστικού φαινόµενου που σε αντίθεση µε τον µαζι-

κό τουρισµό ωθεί τους επισκέπτες και τους εργαζόµενους στον τουρισµό να εµπλακούν σε τουριστικές δρα-

στηριότητες µέσα από τις οποίες αναδεικνύονται πολιτιστικά στοιχεία. 

Η αλληλένδετη σχέση του τουρισµού και του πολιτισµού µπορεί να αποτελέσει τη «βαριά βιοµηχανία» της

Ελλάδας.

Ποολλιτισστικκοοί  τοουυρρισστικκοοίί  τόόποοι  στηνν  Ελλλάάδδαα

Σύµφωνα µε τον κατάλογο της UNESCO έχουν ανακηρυχθεί ως Μνηµεία Πολιτιστικής Κληρονοµιάς οι παρα-

κάτω ΑΑρρχχααιοολλοογγικκοοί  ΧΧώώρροοι  και πολιτιστικοί τόποι: 

• Άγιο Όρος (Μοναστικό Συγκρότηµα) 

• Αθήνα (Ακρόπολη) 

• Βάσσες (Ναός Επικούρειου Απόλλωνα) 

• Βεργίνα - Αιγαί 

• ∆ελφοί (αρχαιολογικός χώρος)

• ∆ήλος (αρχαιολογικός χώρος) 

• Επίδαυρος (αρχαιολογικός χώρος) 
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φωτό 5 «Παρθενώνας» Τσάκου Κ. Η Ακρόπολη. Ιστορικός και Αρχαιολογικός οδηγός. Εκδόσεις Έσπερος Αθήνα 2000.

(φωτό 6 «∆ελφοί» Έκδοση του ΕΟΤ)
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• Παλαιοχριστιανική και Βυζαντινή Θεσσαλονίκη 

• Μοναστικό Συγκρότηµα Μετεώρων 

• Μιστράς (Μεσαιωνική Πολιτεία) 

• Μονές: ∆αφνιού(Αττική) Οσίου Λουκά (Φωκίδας) και Νέας Μονής Χίου 

• Αρχαιολογικοί χώροι Μυκηνών και Τίρυνθας 

• Ολυµπία (αρχαιολογικός χώρος) 

• Πάτµος: Η Μονή Αγίου Ιωάννη Θεολόγου και το Σπήλαιο της Αποκαλύψεως 

• Μεσαιωνική Πόλη της Ρόδου 

• Σάµος: Πυθαγόρειο και Ηραίον 

ΚΚάάσστρραα

Η ανάγκη φρούρησης και άµυνας των οικισµών οδήγησε στην κατασκευή οχυρώσεων, ήδη από τους προϊστορι-

κούς χρόνους. Ακροπόλεις (όρος χρησιµοποιούµενος για τους προϊστορικούς και αρχαίους χρόνους) ή κάστρα

(όρος χρησιµοποιούµενος για τους µεσαιωνικούς και νεότερους χρόνους) κατασκευάζονταν ανάλογα µε τις α-

παιτήσεις και τα ιστορικά δεδοµένα κάθε εποχής2. 
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2 Βλ την ιστοσελίδα, http:// www.eot.gr

(φωτό 7 «Μετέωρα». Ιδιωτική συλλογή Χ. Λιναρδάτου)

Φωτό 8, 9 «Ναύπλιο, Το Μπούρτζι» Ιδιωτική συλλογή Χ.Λιναρδάτου
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ΜΜουυσσεείαα

Σε όλη τη χώρα λειτουργούν σήµερα περισσότερα από 200 κρατικά ή εποπτευόµενα από το Υπουργείο Πο-

λιτισµού και 107 µη δηµόσια µουσεία. Επισκεπτόµενοι τα µουσεία αυτά, έχετε την ευκαιρία να θαυµάσετε µο-

ναδικά επιτεύγµατα της τέχνης και της επιστήµης, όπως αναπτύχθηκαν στον ελληνικό χώρο για περισσότερα

από 6.000 χρόνια. Το σύνολο των ελληνικών µουσείων και συλλογών κατανέµονται στις ακόλουθες κατηγο-

ρίες:

• Αρχαιολογικά Μουσεία και Συλλογές

• Βυζαντινά Μουσεία και Συλλογές 

• Ιστορικά και Λαογραφικά Μουσεία 

• Μουσεία Ελληνικής Τέχνης (αρχαίας, βυζαντινής, νεότερης) 

• Μουσεία Ασιατικής Τέχνης 

• Εικαστικά Μουσεία και Πινακοθήκες 

• Μουσεία Θεάτρου 

• Μουσεία Κινηµατογράφου και Φωτογραφίας 

• Μουσεία Μουσικής 

• Ναυτικά Μουσεία 

• Μουσεία Φυσικής Ιστορίας 

• Μουσεία Επιστήµης και Τεχνολογίας 

Πααρρααδδοοσιαακκοοί  οοικκισσµοοίί

Οι παραδοσιακοί οικισµοί και τα ιστορικά κέντρα των πόλεων, είναι βασικά στοιχεία της παραδοσιακής αρχι-

τεκτονικής πολιτιστικής κληρονοµιάς και της φυσιογνωµίας της Ελλάδας και αποτελούν εντυπωσιακά αξιοθέ-

ατα της χώρας. Στους χώρους αυτούς αποτυπώνονται και εκφράζονται τρόποι ζωής, τεχνικές µέθοδοι, αισθη-

τικές προτιµήσεις, καλλιτεχνικά ρεύµατα και κοινωνικές σχέσεις, που διαµορφώθηκαν στην πολυκύµαντη ι-

στορική εξέλιξη3. 
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φωτό 10. «Μονεµβασιά. Η Καστροπολιτεία.» Γεωτρόπιο. Εβδοµαδιαίο περιοδικό της «Ε», τεύχος 133, 26/10/2002

3 Βλ υποσηµ. 2
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Η  σσηµαασσίίαα  τοουυ  ποολλιτισστικκοούύ  τοουρρισσµοούύ  γιαα  τηνν  Ελλλλάάδδαα

Ο πολιτιστικός τουρισµός µπορεί να συµβάλλει στον εκσυγχρονισµό και στην αναδιάρθρωση της τουριστικής α-

γοράς. Μέσα από µια εκσυγχρονιστική διαδικασία αναδιάρθρωσης ο τουρισµός στην Ελλάδα µπορεί να αναπτυ-

χθεί σε µια φιλοσοφία προβολής και αξιοποίησης του πολιτιστικού προϊόντος. Μπορεί επίσης να συµβάλλει:

1. Στην καταπολέµηση της ανεργίας 

2. Στην ενίσχυση της γυναικείας απασχόλησης και επιχειρηµατικότητας

3. Στο σχεδιασµό και στην υλοποίηση προγραµµάτων που στόχο έχουν την ενίσχυση της επιχειρηµατικό-

τητας και την προβολή του εγχώριου πολιτιστικού προϊόντος.

Πααρράάδδεειγγµµαα  δδρράάσσεεωωνν  κκοοινωωννικκήςς  -  οοικκοοννοοµικκήςς  ποολιτικκήςς

Πααρράάδδειγγµαα  11οο

Τοο  Επιχχειρρησσιαακκόό  Πρρόόγγρρααµµµαα  «ΑΑνντααγγωωνισστικκόότηταα»  ((ΕΠΑΑΝΝ))  τοου  ΥΥποουρργγείίοου  ΑΑννάάπτυξξηςς  ενντάάσσσσετααι

σστοο  Γ'  ΚΚοοιννοοτικκόό  Πλλααίσσιοο  ΣΣτήρριξξηςς  (Γ'  ΚΚΠΣΣ)  22000000-22000066  κκααι  περριλλααµββάάνεει  µµιαα  δδέσσµηη  δδρράάσσεωωνν  κκααι  εννι-

σχχύύσσεεωων  ποουυ  έέχχοουυνν  ωωςς  σστραατηγγικκό  στόόχοο  τη  ββελλτίωωσση  τηηςς  αανταγγωωννισστικκόότηητααςς  τηςς  εελλλληνικκήςς  οοικκοοννοο-

µίααςς  κκααι  την  επίτευυξη  τηςς  κκοοινωωνικκήςς  κκααι  οοικκοονοοµικκήςς  σσύύγγκκλλισσηςς  τηςς  χχώώρααςς  µααςς  µε  τις  άάλλεςς  χχώώρρες  τηςς

Ευρωωπααϊκκήςς  Ένωωσσηςς4.  

Το Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα» συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανά-

πτυξης (ΕΤΠΑ), το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ), το Ελληνικό ∆ηµόσιο και ιδιωτικούς πόρους.

Στο επίκεντρο των δράσεων του ΕΠΑΝ βρίσκεται η ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας σε τοµείς ό-

πως οι νέες τεχνολογίες, η απελευθερωµένη αγορά ενέργειας, το περιβάλλον, οο  τοουυρισσµόός, σε ειδι-

κές κατηγορίες πληθυσµού όπως οι νέοι, οι γυναίκες και τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες, αλλά και η χρη-

µατοδότηση δράσεων εκσυγχρονισµού των επιχειρήσεων και ιδιαίτερα των µικροµεσαίων επιχειρήσε-

ων στη µεταποίηση, στον τουρισµό και στις υπηρεσίες.

Η Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανταγωνιστικότητα», σε εφαρµο-
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(Φωτό 11 «Κεφαλονιά. Φισκάρδο») (Φωτό 12 «Πελοπόννησος. Στεµνίτσα» Ιδιωτική συλλογή Χ.Λιναρδάτου)

4 Βλ την ιστοσελίδα, http://antagonistikotita.gr

     ��   



γή του άρθρου 46 του Κανονισµού 1260/1999, ενηµερώνει τους δυνητικούς τελικούς δικαιούχους για υ-

ποβολή προτάσεων, στο πλαίσιο της ∆ράσης 5.2.1 του Μέτρου 5.2, που αφορά στη «∆∆ηµιοουρργγίαα  δδικκτύωων

ποολλιτιστικκώώνν  σστοιχχεείίωωνν  κκααι  δδιααδδρροοµώώνν  ποολλιτισστικκούύ  τοουυρρισµοούύ». 

Πααρράάδδεειγµµαα  22οο

11ο Τοουυρριστικκόό  Πααννόόρρααµαα  22000066  

Η Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανταγωνιστικότητα» του Υπουρ-

γείου Ανάπτυξης θα συµµετάσχει στο 11ο Τουριστικό Πανόραµα 2006, που πραγµατοποιείται από τις

4 έως τις 7 Μαΐου 2006 στο εκθεσιακό κέντρο EXPOATHENS στην Ανθούσα Αττικής. 

Η  ΈΈκκθθεσση  «Τοουυρρισστικκόό  Παανόόρρααµαα»  ααποοτεελλεί  τοο  σσηµείίοο  ααννααφφοορράάςς  τοου  τοουρρισστικκοούύ  κκόόσσµοουυ  κκααι  αανναα-

δδεικκννύεει  τη  σσηηµαασσίαα  τοου  εεσσωωτερρικκοούύ  τοουρρισσµοούύ  κκααι  τη  σσυυννεεισσφφοορράά  τουυ  Έλλλληνναα  τααξξιδδιώώτηη  σστηνν  ααύύξξησση

τοουυ  κκύύκκλλοουυ  ερργγαασσιώών  τωων  τοουυρριστικκώώνν  επιχχειρρήσσεωων.  Πααράάλλλληλλαα  σσυυµββάάλλλλεει  ααποοφφαασισστικκάά  στην  πρροο-

ββοολλή  τηςς  Ελληνικκήςς  Περιφφέρειααςς  κκααι  τωων  ειδδικκώών  µµοορρφφώώνν  τοουυρρισσµοούύ.  Η  ∆∆ιοοργγάάνωωσση  τοουυ  22006  θθαα  ε-

γγκκααινιάάσσει  ννέεςς  κκααι  θθαα  επεκκτεείνει  εεννδδιααφέέρροουυσσες  κκααιννοοτοοµµίεεςς  όόπωωςς:  τοο  ««Πααννόόρρααµµαα  Ελλλληνικκώώνν  Γεεύύσσε-

ωωνν»»  κκααι  οο  ««Ιααµµαατικκόόςς  Τοουρρισσµµόόςς  -  WWeellnessss5».  

Πααρράάδδεειγγµαα  33οο

Η  κκοοινωωνικκή  οοικκοοννοοµµίαα  κκααι  η  κκοοινωωννικκή  επιχχειρρηµµαατικκόότηταα  σστην  Ελλλλάάδδαα.

Η κοινωνική οικονοµία η τρίτος τοµέας αποτελεί το χώρο της οικονοµίας που βρίσκεται ανάµεσα στον

Ιδιωτικό και το ∆ηµόσιο τοµέα της οικονοµίας και στον οποίο διεξάγονται οικονοµικές δραστηριότητες

µε οικονοµικούς και κοινωνικούς σκοπούς. Η κοινωνική επιχειρηµατικότητα στην Ελλάδα λαµβάνει υ-

πόσταση στα πλαίσια των κοινωνικών επιχειρήσεων η οργανισµών που έχουν οικονοµικό και παράλλη-

λα κοινωνικό σκοπό. Πρόκειται για συλλογικές επιχειρήσεις που λειτουργούν συνήθως µε τη νοµική µορ-

φή του συνεταιρισµού, η της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας ( Α.Μ.Κ.Ε) της Ο.Ε., της Ε.Ε., της

Ε.Π.Ε., η της Α.Ε. Η επικρατέστερη µορφή στην Ελλάδα είναι αυτή των Συνεταιρισµών και των Α.Μ.Κ.Ε.

Μπορεί να είναι κερδοσκοπικού η µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα αρκεί βέβαια να πληρούν τα χαρα-

κτηριστικά που διέπουν τις κοινωνικές επιχειρήσεις6. 

ΜΜιαα  ενδδεικκττικκήή  περρίπτωωσση  κκοοιννωωνικκήής  επιχχείρρησσηηςς  σστηνν  Ελλλλάάδδαα  είννααι  οο  χχειρροοτεεχχνικκόόςς  σσυυννετααιρρισσµµόός
γγυυνααικκώώνν  λλίµµνηςς  Ευυββοοίας.

Τααυτόότηταα  τοουυ  σσυυννεετααιρρισσµµοού:  Η λιµνιώτικη λαϊκή τέχνη έχει να επιδείξει πολλά και αξιόλογα δηµιουρ-

γήµατα. Το σηµαντικότερο όµως ποσοστό από τα λαϊκά λιµνιώτικα δηµιουργήµατα καταλαµβάνουν τα

υφαντά που είναι αποτελέσµατα άξιων γυναικείων χεριών. Την παράδοση αυτή συνεχίζει ο χειροτεχνι-

κός συνεταιρισµός των γυναικών της λίµνης Εύβοιας7. 
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5 Βλ υποσηµ. 4
6 Ντούλια Θ, Κατσιβαρδάς Χ   Οδηγός δράσεων, αποτελεσµάτων και καλών πρακτικών προγράµµατος Α.Σ DIONI II. Έκδο-
ση του (ΥΠΕΠΘ) και της (ΓΓΕΕ). Αθήνα 2004, σελ 15
7 Οδηγός προβολής προϊόντων και υπηρεσιών γυναικείων συνεταιρισµών και κοινωνικών επιχειρήσεων 2005 Έκδοση: Trade
Houses Αθηνών-Αλεξανδρούπολης, Αθήνα 2005, σελ. 93
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Πααρράάδδεειγµµαα  44οο

Ευυρρωωπααϊκκέςς  ηµέέρρεεςς  πολλιτιστικκήήςς  κκλληρροοννοοµιάάςς  ((2233,224,225))  ΣΣεεπτεεµββρρίοουυ  22000055.

Υπουργείο Πολιτισµού - Γενική ∆ιεύθυνση Αρχαιοτήτων και πολιτιστικής κληρονοµιάς - ∆ιεύθυνση µου-

σείων, εκθέσεων και εκπαιδευτικών προγραµµάτων.

ΑΑναακκοοίννωωσση  -  Πρρόόσκκλληησση  Ενδδιααφφέρρονντοςς8

Για ενδέκατη συνεχή χρονιά οι ευρωπαϊκές ηµέρες Πολιτιστικής Κληρονοµιάς (ΕΗΠΚ) γιορτάζονται στη χώ-

ρα µας. ΟΟι  ΕΗΠΚΚ  είίννααι  έέννααςς  θθεσσµόόςς  ααφφιερρωωµέέννοοςς  σσταα  µµνηµεείίαα  κκααι  τη  σσυντήρρησσή  τοουυςς  κκααι  φφιλλοοδδοοξξοούύνν  ναα

εευυααισθθητοοποοιήήσοουνν  τοουυςς  πολλίτεςς  σσε  θθέέµααταα  πρροοσσταασσίίααςς  κκααι  πρροοββοολλήήςς  τηςς  ποολλιτισστικκήήςς  κκλληρροοννοοµιάάςς. Ο

φετινός εορτασµός θα πραγµατοποιηθεί το τριήµερο 23,24,25 Σεπτεµβρίου (η 23η Σεπτεµβρίου είναι α-

φιερωµένη στα σχολεία) και έχει τίτλο ««ΟΟ  ΠΠοολλιτισσµµόός  σστοο  τρρααπέζζι:  ποοικκίλλεςς  πρροοσσεγγγγίσσειςς  τηςς  ισστοορρίααςς  τηηςς
δδιαατροοφφήςς»».

ΟΟι  εκκδδηλλώώσσεειςς  σσ'  όόλλεςς  τιςς  περριοοχχέέςς  τηςς  Ευρρώώπηςς  πρρααγγµαατοοποοιοούύντααι  κκάάτωω  ααπόό  τοο  σσύύνθθηµαα  ««Ευυ-

ρρώώπη,  µιαα  κκοοιννήή  κκλληρροοννοοµιάά». Από το 2003 στις ΕΗΠΚ συµµετέχουν όλες οι χώρες - µέλη της Ευρω-

παϊκής Σύµβασης Πολιτισµού και ως εκ τούτου υλοποιείται το παραπάνω σύνθηµα. ΚΚάάτωω  ααπόό  ααυυτόό  τοο

πρρίσσµµαα  σστηνν  επιλλοογή  τηςς  ειδδικκόότερρηςς  θθεεµµαατικκήςς  κκάάθθε  εννδδιααφφερρόόµµεννοουυ  φφοορρέέαα  σσκκόόπιµµοο  θθαα  ήήτααν  ναα  λλη-

φφθθεί  υπόόψψη  κκααι  νναα  πρροοββλληθθεί  η  ευυρρωωπααϊκκή  δδιάάσσταασση  µµέέσσαα  ααπόό  τιςς  εκκδδηλλώώσσεειςς.

ΟΟ  ΠΠοολλιτισσµόόςς  σστοο  τρρααπέέζζι:  ποοικκίίλλεεςς  πρροοσσεεγγγίίσσεειςς  της  ισστοορίαας  τηςς  δδιαατρροοφφήήςς.

Το θέµα του εορτασµού των ΕΗΠΚ που έχει επιλεγεί για την διετία 2005-2006 είναι η διατροφή. Κριτή-

ριο για την επιλογή αποτέλεσε το γεγονός ότι πρόκειται για ένα θέµα µε εξαιρετικά πολύπλευρο ενδια-

φέρον για το σύγχρονο άνθρωπο. Προχωρώντας πέρα από την καταγραφή των διατροφικών συνηθει-

90

φωτό 13. Έκδοση: Trade Houses Αθηνών-Αλεξανδρούπολης

8 Από τον Γενικό ∆ιευθυντή Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής κληρονοµιάς, Λάζαρο Κολώνα, στην ιστοσελίδα
http://www.culture.gr
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ών των λαών σε διάφορες ιστορικές περιόδους, µπορεί κανείς να µελετήσει τη διατροφή στην οικονο-

µική, περιβαλλοντική, εθνολογική, ανθρωπολογική, πολιτισµική της διάσταση.

Η τροφή πρωταρχικά αποσκοπεί στην κάλυψη µιας βιολογικής ανάγκης, ανταποκρινόµενη στο αί-

σθηµα της πείνας, εξασφαλίζοντας την επιβίωση. Η  δδιαατροοφφή  αακκόόµη,  ωωςς  σστοιχχείοο  τηςς  κκααθθηµεεριννήήςς

ζζωωήήςς,  ααποοτελεί  σστοοιχχείοο  ποολλιτισσµµοούύ  κκααι  ωωςς  τέτοοιοο  θθαα  επιχχειρρήσσοουυµεε  νναα  τοο  πρροοσσεεγγγγίσσοουυµµε  σστοο  φφετινόό

εοορταασσµµόό  τωωνν  Ευυρρωωπααϊκκώών  Ηµερρώώνν  Ποολλιτισστικκής  ΚΚληρροοννοοµµιάάς  µµέσσαα  ααπόό  δδιάάφφοορρες  οοπτικκέές. Για παρά-

δειγµα:

••  ∆∆ιαατρροοφφή  κκααι  οοικκοοννοµίαα: Καλλιέργεια και παραγωγή, εµπόριο τροφίµων και άλλων ειδών διατροφής,

νοµοθεσία, νοµίσµατα, οικιακή οικονοµία, αγγεία αποθήκευσης και µεταφοράς 

••  ∆ιαατρροοφή  κκααι  θθρρησσκκείαα:  Τελετουργική αξία τροφών (χοές, Θεία Ευχαριστία), συµβολισµός, νηστεία,

διατροφή και θρησκευτικές εορτές, απαγορευµένες τροφές, η διατροφή των µοναχών, παραστά-

σεις εικονογραφικού προγράµµατος, µοναστηριακές τράπεζες.

••  ∆∆ιαατρροοφφήή  κκααι  κκοοινωωννίαα: Ποιοι έτρωγαν τι, η διατροφή µέσα και έξω από το σπίτι, χώροι εστίασης, φαγη-

τό του δρόµου, σχετικός οικιακός εξοπλισµός, τροφή και οι διάφοροι σταθµοί της ζωής (γέννηση, βάφτι-

ση, γάµος, θάνατος), ήθη και έθιµα γύρω από το τραπέζι, επίσηµα και ανεπίσηµα γεύµατα, οοι  δδιαατροοφφι-

κκέςς  σσυυνήθθεειεςς  ωωςς  ααφετηρίαα  ποολλιτισστικκώώνν  ααντααλλλααγώώνν.

••  ∆∆ιαατρροοφφή  κκααι  επισστήµη: Χηµεία, Ιατρική (π.χ. Ιπποκράτης), Ψυχολογία, Φιλοσοφία (π.χ. Επίκουρος),

Σηµειολογία.

••  ∆∆ιαατρροοφφήή  κκααι  τέέχχννη: Αγγεία, σκεύη, οικιακός εξοπλισµός, νοµίσµατα, παραστάσεις τοιχογραφιών,

µικρογραφίες χειρογράφων, διατροφή και ζωγραφική, διατροφή και µουσική, διατροφή και κινηµα-

τογράφος, διατροφή και λογοτεχνία, το φαγητό ως σύµβολο.

••  Η  ισστοορρίαα  τηςς  δδιαατρροοφφήήςς  µέσσαα  ααπόό  τιςς  πηγγέέςς:  Γραπτή και προφορική παράδοση (π.χ. συνταγές, πα-

ροιµίες), εγχειρίδια µαγειρικής, γαστρονοµία, άµεσες ή έµµεσες αναφορές σε διατροφικές συνήθειες.

••  Τοο  λλάδδι,  τοο  κκρραασσί,  τοο  ψωωµί  (ββαασσικκάά  σστοοιχχείαα  τηςς  µεσσοογγειαακκήήςς  δδιατροοφφήςς:)  Ιστορία, παραγωγή, διατρο-

φική και πολιτισµική αξία, συµβολισµός, µύλοι, φούρνοι, ελαιοτριβεία, πατητήρια, αγγεία, νοµίσµα-

τα, σχετικά ήθη και έθιµα κ.λ.π.

ΑΑσσκκήσσεειςς  ααυυτοοααξξιοολλόόγησσηςς

1. Οι εκπαιδευόµενοι να αναφερθούν στα προγράµµατα επιχειρηµατικής ανάπτυξης που υλοποιούνται στον

τοµέα του πολιτιστικού τουρισµού και να σχολιάσουν την αποτελεσµατικότητα τους στην αναδιάρθρωση

της τουριστικής αγοράς.

2. Οι εκπαιδευόµενοι να αναζητήσουν πληροφορίες για την κοινωνική - οικονοµική πολιτική που εφαρµόζουν

άλλες Ευρωπαϊκές χώρες στην ανάπτυξη του πολιτιστικού τουρισµού και να εντοπίσουν τις οµοιότητες και

τις διαφορές που υπάρχουν µε την ελληνική πραγµατικότητα.

3. Ο κάθε εκπαιδευόµενος να σχολιάσει, σύµφωνα µε την προσωπική του εκτίµηση, τη συµβολή του πολιτι-

σµού στην τουριστική προβολή της Ελλάδας και να αξιολογήσει τις τουριστικές δραστηριότητες που υλο-

ποιούνται µε στόχο την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονοµιάς.
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∆∆Ι∆∆ΑΑΚΚΤΙΚΚΉ  ΕΝΝOOΤΗΤΑΑ  1100ηη

Ποολλιτισστικκόόςς  τοουρισσµόόςς  κκααι  ααννάάπτυξη  µµιααςς  «κκοουλλτοούρρααςς  µµάάθθησσηςς»»

ΣΣτόόχχοοςς

Σε αυτήν την ενότητα επιδιώκουµε να κατανοήσουν οι ενήλικες την πολιτισµική διάσταση του πολιτιστι-

κού τουρισµού και την συµβολή του στην ανάπτυξη µιας «κουλτούρας µάθησης».

Ειδικότερα να κατανοήσουν ότι ο πολιτισµικός τουρισµός έχει ως στόχο την επικοινωνία ανάµεσα

στους λαούς και τη διαµόρφωση µιας κοινής Ευρωπαϊκής πολιτισµικής συνείδησης.

Πρροοσσδδοοκκώώµενναα  ααποοτεελέέσσµααταα

Όταν θα έχουν ολοκληρώσει αυτήν την ενότητα οι εκπαιδευόµενοι θα πρέπει να µπορούν να:

• Κατανοήσουν ότι ο ανθρωποκεντρικός χαρακτήρας του πολιτιστικού τουρισµού αποτελεί και το πε-

ριεχόµενο κάθε «κουλτούρας µάθησης».

• Συνειδητοποιήσουν ότι το βασικό κίνητρο του πολιτιστικού τουρισµού για την ανάπτυξη µιας «κουλ-

τούρας µάθησης» είναι η εξελικτική του διάσταση.

ΛΛέέξξειςς  -  κκλλειδδιάά

• Πολιτιστική κληρονοµιά • Πολιτιστική αγωγή • Ευαισθητοποίηση 

• Βιωµατική µάθηση • Επικοινωνία • Εξέλιξη

• ∆ιαφορετικότητα • Γνώση • Ευρωπαϊκή πολιτισµική συνείδηση

Πολλιτισστικκόςς  τοουυρρισσµόόςς:  µιαα  ποολλυυδδιάάσσταατη  πρροοσσέέγγγισσηη  σστηηνν  ααπόκκτησσηη  ββιωωµάάτωωνν  κκααι  γγνώώσσηης.

Ποοιαα  είνααι  η  σσηµαασσίαα  τηςς  ββιωωµµαατικκήςς  µάάθθησσηςς  σστη  δδιααµόόρρφφωωσση  µιααςς  «κκοουλλτοούρρααςς  µάάθθησσηςς»;

Αν κατά τον 18ο και τον 19ο αιώνα ο περιηγητικός τουρισµός ήταν διαδεδοµένος στους γόνους των εύ-

πορων αστικών οικογενειών σήµερα ο τουρισµός αποτελεί µια δυνατότητα απόδρασης ευρύτατα δια-

δεδοµένη σε όλα τα κοινωνικά στρώµατα. Η Ελλάδα και οι Έλληνες εντάσσονται στους στόχους και τα

ενδιαφέροντα των περιηγητών µόλις στα τέλη του 17ου αιώνα (από το 1670 και µετά) όταν η αρχαιολο-

γική περιέργεια θα γίνει εντονότερη. Την εποχή αυτή ένα ιδιαίτερο ρεύµα λογίων, εµπόρων και ειδικών

επιστηµόνων περιηγείται τον ελληνικό χώρο, κυρίως τον παράλιο και νησιωτικό1. 

1 Μάνη. Πολιτιστικό Οδοιπορικό 1993-1994. Περιηγητές στη Μάνη 15ος - 19ος αι. Έκδοση: Ιστορικό Εθνολογικό Μουσείο
Μάνης. Πύργος Κρανάης - Γύθειο. Ιούλιος 1993 - ∆εκέµβριος 1994. σελ 27
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Ο περιηγητικός τουρισµός είχε ως στόχο την άµεση βίωση πολιτισµικών εµπειριών που συνδύαζε την

εικονική πραγµατικότητα µε τη γνωριµία ενός άλλου τρόπου ζωής, µιας άλλης κουλτούρας.

Η παραδοσιακή γνωριµία µε τις ρίζες και τις παραδόσεις του πολιτισµού που αποτελούσε ένα προνό-

µιο της αριστοκρατίας και της αστικής τάξης, µετατρέπεται στο µεταβιοµηχανικό πολιτισµό σε ένα κατα-

ναλωτικό προϊόν των εφήµερων βιωµάτων. Ο σύγχρονος µαζικός τουρισµός αποτελεί το βιοµηχανικό κλά-

δο που είναι κατ΄ εξοχήν ειδικός στην παραγωγή αυτών των «βιωµάτων»/προϊόντων όπως είναι η µαζική

κατανάλωση «µετακινήσεων» και «πακέτων αναψυχής», «αισθητικής απόλαυσης» και «περιπέτειας»2

Σε αντίθεση µε τον µαζικό τουρισµό, ο πολιτιστικός τουρισµός αναζητά τη δδιεύύρρυυννσση  της  ββιωωµαατι-

κκήήςς  εµµπειρρίααςς σε µια ανάγκη µάθησης ενός διαφορετικού πολιτισµού, µιας διαφορετικής κουλτούρας.

Πρόκειται για µια ουσιαστική γνωριµία µε τον άλλον ,τον διαφορετικό όσον αφορά τον τρόπο ζωής, τον

τρόπο σκέψης, την κοινωνική - πολιτισµική πραγµατικότητα που βιώνει. 

Το πολιτιστικό ταξίδι αποτελεί µια φιλοσοφία και µια «στάση ζωής» όσον αφορά τον τρόπο που βιώ-

νει ο ταξιδιώτης την γνωριµία του µε άλλες συνήθειες, ήθη και έθιµα, παραδόσεις που αναβιώνουν

κ.λ.π. Πρόκειται για ένα ταξίδι στο χώρο και στο χρόνο…

Στην ανθρωπολογία ο όρος πολιτισµός δεν υποδηλώνει την άνοδο της τεχνολογίας και τη καλλιέρ-

γεια στις τέχνες και τους τρόπους κοινωνικής συµπεριφοράς, αλλά αναφέρεται στην επίκτητη συσσώ-

ρευση βιωµάτων3. 

Με αυτή την έννοια λοιπόν οο  ποολλιτισστικκόόςς  τοουρρισσµόόςς  σσυυµββάάλλλει  σστηνν  ααννάάπτυυξη  µιααςς  ββιωωµµαατικκήςς  µάά-

θθησσηςς η οποία προκύπτει από την ααµφφίίδδρροοµη  εεπικκοοινωωννίαα ανάµεσα στους εγχώριους κατοίκους µιας

περιοχής και στους ξένους, τους τουρίστες. Πρόκειται για ένα µοντέλο επικοινωνίας που «εκπολιτίζει»

τον τοµέα του τουρισµού δεδοµένου ότι µέχρι πρότινος ίδιον γνώρισµα της ελληνικής νοοτροπίας ήταν

να αντιµετωπίζει αφενός µεν το τουριστικό προϊόν ως καταναλωτικό αγαθό και αφετέρου τον τουρίστα

ως αναλώσιµο είδος του οποίου η αξία του συνεκτιµιόταν από τα κέρδη που θα απέφερε.

ΟΟ  ποολλιτισστικκόόςς  τοουυρρισσµόόςς  εείνααι  οο  ίδδιοος  µιαα  ««κκουυλλτοούύρραα  µάάθθησσηςς» και αναβαθµίζει την τουριστική α-

γορά στο βαθµό που η ποιότητα της παροχής υπηρεσιών και ειδικότερα των ανθρωπίνων σχέσεων καλ-

λιεργούνται σύµφωνα µε το τρίπτυχο «βλέπω, ακούω, µαθαίνω» το οποίο συνιστά µια «κουλτούρα µά-

θησης» που, µολονότι είναι εξατοµικευµένη, καλλιεργείται σταδιακά στα εξής σηµεία:

1. στον τρόπο µε τον οποίο ο επισκέπτης συναντάει τον ντόπιο, τον διαφορετικό από αυτόν όσον α-

φορά την καταγωγή τη γλώσσα, την εθνικότητα, την ηλικία, το φύλο, τον τρόπο ζωής κ.λ.π, και

στον τρόπο µε τον οποίο τον υποδέχεται ο ντόπιος.

2. στον τρόπο που βλέπει ο ντόπιος τον επισκέπτη και γενικότερα στη διαθεσιµότητα που έχουν να

επικοινωνήσει ο ένας τον άλλον.

3. στον τρόπο που ο ένας µε τον άλλον «µοιράζονται» τις εµπειρίες τους - τα βιώµατα τους και που

αποδέχονται µε αµοιβαία κατανόηση και σεβασµό τη διαφορετικότητα τους. 

Ένα αντιπροσωπευτικό παράδειγµα συµβολής στην ανάδειξη του τουρισµού µέσα από πολιτιστικές

δραστηριότητες και στην καλλιέργεια µιας πολυπολιτισµικής συνείδησης µέσα από µια «κουλτούρα µά-

θησης» αποτελεί ηη  ππόόλληη  τηςς  ΠΠάάττρρααςς  ποου  έχχεει  αανναακκηηρρυυχχθθεεί  ωωςς  ηη  πποολλιττισστικκήή  ππρρωωτεεύοουυσσαα  τηηςς  ΕΕυρρώώπηςς,
ττοο  20000664.
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2 Περιοδικό Σύγχρονα Θέµατα,: Χτούρης Σ "Πολιτισµός και τουρισµός. Ο τουρισµός ως δίκτυο παραγωγής βιωµάτων." Τεύ-
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3 Γαλάνη - Μουτάφη Β. Έρευνες για τον τουρισµό στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Εκδόσεις Προποµπός, Αθήνα 2002  Σελ 27
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ΌΌΛΛΗ  Η  ΕΥΥΡΡΩΩΠΗ  ΜΜΙΑΑ  ΠΟΟΛΛΗ  

Η  µεεγγάάλληη  πρρόόκκλληησση  γγιαα  τηηνν  Ευυρρωπααϊκκή  Ένωωσση  ήήταν  κκααι  είνααι  ναα  πρροοωθθεί  τηηνν  ποολλυυµοορρφφίαα  τωνν  ποο-

λλιτισσµώώνν  τηςς,  ένναα  ααπόό  ταα  πιοο  µεεγγάάλλαα  πλλοούύτη  της  ααλλλλάά  κκααι  ταα  κκοοιννάά  σστοοιχχεείαα  ααυυτώώνν  τωωνν  ποολλιτισσµώώνν

γγιαα  τηνν  εεννίσσχχυυσση  της  κκοοιννήςς  ποολιτισστικκής  κκληρροονοοµιάάςς  κκααι  τηνν  εδδρρααίωωσση  τοουυ  εευρωωπααϊκκοούύ  οοικκοοδδοο-

µµήµαατοοςς. Το «ευρωπαϊκό πολιτιστικό µοντέλο» βασίζεται στο σεβασµό της πολιτιστικής έκφρασης

κάθε λαού και τις ανταλλαγές, τις συνεργασίες που τροφοδοτούν και εµπλουτίζουν κάθε πολιτι-

σµό. 

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, ο θεσµός της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης, έχει ως

στόχο την ανάδειξη του πολιτισµού της κάθε χώρας ώστε να είναι προσβάσιµος στο ευρωπαϊκό

κοινό αλλά και τη δηµιουργία αίσθησης κοινού ευρωπαϊκού πολιτισµού. 

Πάνω σε αυτές τις παραδοχές στηρίζεται το πρόγραµµα «Όλη η Ευρώπη µια πόλη» το οποίο

έχει ως στόχο να επιτευχθεί η ουσιαστική αλληλογνωριµία των ευρωπαίων πολιτών µέσω της προ-

σέγγισης τηςς  ποολλιτισσµµικκήήςς  δδιααφφοορρετικκόότητααςς καθεµίας από τις χώρες- µέλη αλλά και τις χώρες

της διεύρυνσης και του ευρύτερου ευρωπαϊκού χώρου 

Το µήνυµά είναι απλό: να γνωριστούµε όλοι µε όλους. ΝΝαα  µάάθθοουυµεε  πώώςς  ζζοουυνν,  πωως  σσκκέέφφτοο-

νντααι,  πώώςς  δδρροουυν  οοι  κκάάτοοικκοοι  ααυτήςς  τηςς  γγωωνιάάςς  τοουυ  πλλαανήτη,  ποουυ  λλέέγγεετααι  Ευυρρώώπη.  Έτσσι,  µε  κκοοινή

γλλώώσσσσαα  τοονν  ποολλιτισσµµόό,  νναα  χχτίίσσοουµµε  µιαα  µµεγγάάλλη  Ευυρρωωπααϊκκή,  ελλκκυυσστικκή  παατρρίδδαα,  ποουυ  θθαα  περριλλααµ-

ββάάνεει  δδεεκκάάδδεεςς  σσεεββαασστοούύς  ποολλιτισσµοούύςς.

Το πρόγραµµα «Όλη η Ευρώπη µια πόλη» προβλέπεται να λάβει χώρα την περίοδο 10- 30 Σε-

πτεµβρίου 2006. Τέσσερις µεγάλες πλατείες και κτιριακά συγκροτήµατα της Πάτρας, στην καρ-

διά και των τεσσάρων ∆ηµοτικών ∆ιαµερισµάτων, θα διαµορφωθούν ανάλογα και θα φιλοξενή-

σουν µια οµάδα χωρών (6- 8 χώρες) προκειµένου να φέρουν σε επαφή τους πολίτες και τους ε-

πισκέπτες της πόλης µας µε τις άλλες γειτονιές της Ευρώπης. Ειδδικκέέςς  δδιααδδρροοµέέςς  θαα  εεννώώννοουυνν  τιςς

πλαατείεςς  τηςς  Πάάτρααςς  δδίνοονντααςς  τηνν  ααίσσθθησση  µµιααςς  δδιααδδρροοµήςς  σστηνν  πόόλη  κκααι  τοονν  ευυρρωωπααϊκκόό  ποολλιτι-

σσµόό,  δδιευυκκοολλύννοονντααςς  κκααι  τιςς  περριηγγήήσσειςς  τωωνν  τοουρρισστώώνν  κκααι  εεπισσκκεπτώώνν  σστηνν  πόόλλη  µααςς.  Πααρράάλλ-

λληλλαα,  πρροοσσφφέέρρεετααι  µιαα  µοονααδδικκήή  εευυκκααιρρίαα  τουυρρισστικκήήςς  κκααι  ποολλιτισστικκήήςς  πρροοββοολλήςς  τωων  χχωωρρώών  ποουυ

θαα  φφιλλοοξξεεννηθθοούύνν.  

Το πρόγραµµα θα λάβει τη µορφή ανοιχτών συναντήσεων του λαϊκού πολιτισµού, του πολιτι-

σµού της καθηµερινότητας. Η Παραδοσιακή Μουσική, τα Θεάµατα ∆ρόµου, η Ζωγραφική, η Γλυ-
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πτική µε φυσικά υλικά, η Μαγειρική, η Επιχειρηµατικότητα, η Λαογραφία, τα Παραδοσιακά Επαγ-

γέλµατα, κ.λπ. θα είναι κάποια από τα θέµατα που θα περιλαµβάνει το πρόγραµµα.

Ταυτόχρονα µε την παρουσίαση των εκδηλώσεων που θα έρθουν από τις ευρωπαϊκές χώρες,

θα διοργανώνονται γιορτές παρουσίασης δηµιουργών από την Πάτρα και την Περιφέρεια της ∆υ-

τικής Ελλάδας στα αντίστοιχα θεµατικά πεδία. Για το λόγο αυτό, είναι πολύ σηµαντικό να κατα-

νοηθεί ότι επιδιώκουµε την εκπροσώπηση των χωρών από ερασιτέχνες δηµιουργούς και συλλό-

γους που δραστηριοποιούνται στα παραπάνω θεµατικά πεδία στη βάση δηµοτικών, περιφερεια-

κών, εθνικών αλλά σε κάθε περίπτωση εθελοντικών πρωτοβουλιών. Είναι σαφές ότι καταξιωµέ-

νοι καλλιτέχνες και επαγγελµατίες που δρουν στα παραπάνω πεδία αφορούν στο Κεντρικό Καλ-

λιτεχνικό Πρόγραµµα και όχι στο «Όλη η Ευρώπη µια πόλη». 

Τοο  πρρόόγγρρααµµµαα  ««ΌΌλλη  η  Ευυρρώώπη  µιαα  πόόλλη»  εείννααι  τοο  ααποοτέέλλεεσσµαα  µιααςς  δδιααδδικκαασσίααςς  οουσιαασστικκοούύ

δδιααλλόόγγοουυ  µεε  τηνν  κκοοιννωωννίαα. Ειδικότερα, για τη χάραξη και υλοποίηση του προγράµµατος εµπλέκο-

νται άµεσα τα τέσσερα ∆ηµοτικά ∆ιαµερίσµατα της Πάτρας ενώ ιδιαίτερα σηµαντική θεωρείται η

συµβολή των ξένων πρεσβειών στην Ελλάδα, οι οποίες έχουν επιδείξει ευαισθησία για το πρό-

γραµµα.

Είννααι  σσηµµααντικκόό  ναα  τοονισστεεί  όότι  τοο  πρόόγγρααµµαα  σστηρρίζεετααι  οουυσσιαασστικκάά  σστηνν  ενερργγή  σσυυµµετοοχχή

τωωνν  ποολλιτώών  τηςς  Πάάτρρααςς,  τηςς  Ελλλάάδδααςς  ααλλλλάά  κκααι  τοου  εξξωωτεερρικκοούύ.  Ερραασσιτεχχννικκάά  σσχχήµααταα  κκααι  ααπλλοοίί

ποολλίτεεςς  δδίνοουυν  πννοοήή  σσεε  ααυυτό  τοο  πρρόόγγρρααµµαα  ποουυ  γγίνεετααι  ααπό  τοουυςς  ποολλίτεςς  γγια  τοουυςς  ποολλίτεεςς.  Πάά-

ννωω  σσεε  ααυυτή  τηνν  ααξξίαα  ααρρθθρρώώννεετααι  κκααι  τοο  πρρόόγρρααµµαα  τοουυ  εεθεελλοονντισσµοούύ  ποου  κκααλλεεί  τοουυςς  ποολλίτεες  νναα

σσυµµεετέέχχοουνν  κκααι  νναα  γγίνοουνν  κκι  ααυυτοοί  κκοοµµάάτι  τηςς  εµπειρρίίααςς  τηςς  φφιλλοοξξεννίααςς  τηςς  Ευυρρώώπη  σστιςς  γγειτοο-

ννίεςς  µααςς.  

Μέσα από εκδόσεις, τυπωµένο, ηλεκτρονικό και οπτικοαουστικό υλικό θα προβληθούν οι το-

πικές παραδόσεις, η τοπική καλλιτεχνική παραγωγή αλλά και τα ήθη και έθιµα της περιοχής. 

Περριδδιααββααίννοοντααςς τους δρόµους της Πάτρας ανακαλύπτεις την αρχοντιά του παρελθόντος

στα νεοκλασικά της κτίρια, ββιώώνειςς  ταα  ποολλιτισσµικκάά  τηςς  σστοοιχχείίαα  µέέσσαα  ααπόό  τη  µννηµεείίαα  τοου  πααρρεελλ-

θθόόντοοςς  κκααι  τοουυςς  θθεσσµούύςς  τοουυ  πααρρόόντοοςς, γεύεσαι τη ζωντάνια της πόλης στα πολυάριθµα και ποι-

κίλα καφέ, ρέσταραν, µπαρ και απολαµβάνεις τις αγορές σου στο πολύµορφο εµπορικό κέντρο

της πόλης. Η θέση της Πάτρας είναι ιδανική για µαγευτικές µικρές αποδράσεις. Για να οδηγηθούν

σωστά τα βήµατά σας, αξιοποιείστε τις πληροφορίες που µπορείτε να βρείτε στο Κέντρο Τουρι-

στικής Πληροφόρησης της Πάτρας.
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Τοοπικκέςς  ααρρχχές  κκααι  ποολλιτισστικκοοί  -  τοουυρρισστικκοοί  φφοορείςς:  µιαα  ««ααννοοιχχτή»  πρρόόταασση  σσυννερργγαασσίααςς  σσεε  θέµααταα  ποο-

λλιτισσµικκήςς  ααγγωωγγήήςς.

Πααρράάδδεειγγµαα  11οο

Άρθρο, «Το Παζάρι της Ξάνθης στη Θεσσαλονίκη. Από το Ίδρυµα Θρακικής Τέχνης και Πα-

ράδοσης5» 

PRESSPOINT, Τετάρτη, 28 Ιανουαρίου 2004 

Το Ίδρυµα Θρακικής Τέχνης και Παράδοσης, η Αντιδηµαρχία Πολιτισµού του ∆ήµου Θεσσα-

λονίκης και ο ∆ήµος Ξάνθης - ∆ηµοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης Ξάνθης εγκαινιάζουν την έκθε-

ση µε τίτλο «Το Παζάρι της Ξάνθης» στον εκθεσιακό χώρο του παλαιού Αρχαιολογικού Μουσεί-

ου Θεσσαλονίκης -Γενί Τζαµί (οδός Αρχαιολογικού Μουσείου 30), την Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου

και ώρα 20:00. 

Η έκθεση περιλαµβάνει ένα σκηνικό µε αντικείµενα εποχής, πάγκους και προϊόντα, ήχους, διά-

φορες ντοπιολαλιές που ακούγονται στα παζάρια, φωτογραφικό υλικό και βίντεο που παρουσιά-

ζει τη λειτουργία του παζαριού της Ξάνθης, καθώς και παράθεση στοιχείων που αποδεικνύουν

την  ποολλύύπλλοοκκη  κκααι  ποολλυυσσήήµααντη  δδιάάσσταασση  τηςς  σσυυγγκκεεκκρριµέέννηηςς  ααγγοορράάςς. Επίσης, θα παρουσια-

στούν 50 και πλέον φορεσιές (θρακιώτικες, µακεδονίτικες, ποντιακές, µικρασιάτικες, σαρακα-

τσάνικες, ηπειρώτικες, Καππαδοκίας, ποµάκικες κ.ά.) από ανθρώπους που ζούσαν και συνεχίζουν

να ζουν στην Ξάνθη, συνθθέέτοονντααςς  τοο  ποολλύύµοορρφφοο  ααυυτό  ψψηφφιδδωωτόό  που  χχααρραακκτηρρίίζζεει  τηνν  πεερριοοχχή.  

Η έκθεση πλαισιώνεται ακόµη από έκθεση φωτογραφίας µε θέµα «η Ξάνθη των αρχών του

αιώνα». Κατά τη διάρκεια της έκθεσης θα διατίθενται προς πώληση στους επισκέπτες παραδο-

σιακά προϊόντα της Θράκης, προερχόµενα από τοπικούς συλλόγους και συνεταιρισµούς καθώς

και από τα εργαστήρια του Ιδρύµατος Θρακικής Τέχνης και Παράδοσης. 

Η δραµατοποιηµένη έκθεση «Το Παζάρι της Ξάνθης» πραγµατοποιήθηκε για πρώτη φορά

στην Ξάνθη τον Αύγουστο του 2002, στα πλαίσια των Γιορτών Παλιάς Πόλης και του προγράµµα-

τος «Αγορά» της Πολιτιστικής Ολυµπιάδας. Μετά την επιτυχία στην Ξάνθη, η έκθεση µεταφέρθη-
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κε τον Μάιο 2003 στην Αθήνα, σε συνεργασία µε τον Πολιτιστικό Οργανισµό του ∆ήµου Αθηναί-

ων, όπου γνώρισε µεγάλη ανταπόκριση.

««Τοο  πααζζάάρρι  τηςς  Ξάάνθθηςς  ααποοτεελλεεί  τηνν  κκααλλύύτεερρη  υυπεεννθθύύµισση  τηςς  ιδδιοοµοορρφφίααςς  κκααι  τηςς  δδιααφφοορρεε-

τικκόότηταας  τωωνν  ββιωωµµάάτωων  κκααι  τωωνν  σσυνηθειώώνν  τωωνν  ααννθρώώπωωνν.

Πρόκειται για ένα χώρο επικοινωνίας και γνωριµίας των νεότερων γενεών µε τις αξίες και τις

παραδόσεις της Θράκης έτσι όπως τις διατήρησαν και στη συνέχεια µας τις παρέδωσαν οι παλαι-

ότεροι», δήλωσε η κα Βιργινία Τσουδερού, Πρόεδρος του ΙΘΤΠ, προσθέτοντας: «Ευχαριστούµε

θερµά την Αντιδηµαρχία Πολιτισµού του ∆ήµου Θεσσαλονίκης καθώς και το ∆ήµο Ξάνθης για την
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Φωτό3 «Παραδοσιακή µακεδονίτικη φορεσιά.» Έκδοση του Ε.Ο.Τ, (Wonderful Greece, Μακεδονία.
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υποστήριξή τους στην προσπάθειά µας να παρουσιάσουµε στη Θεσσαλονίκη πολύτιµα στοιχεία

της λαϊκής παράδοσης της Θράκης».

Η έκθεση θα λειτουργήσει από τις 4 µέχρι τις 17 Φεβρουαρίου (9π.µ-1µ.µ και 5-9µ.µ, εκτός

∆ευτέρας και απογεύµατος Κυριακής) και η είσοδος για το κοινό θα είναι ελεύθερη.

Η έκθεση πραγµατοποιείται µε την ευγενική χορηγία της ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΘΡΑΚΗΣ ΑΒΕΕ. Επίσης

συµµετέχουν ως υποστηρικτές το ΕΜΠΟΡΙΚΟ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ (Ε.Β.Ε) ΞΑΝΘΗΣ

και η ΦΙΛΟΠΡΟΟ∆Η ΕΝΩΣΗ ΞΑΝΘΗΣ (Φ.Ε.Ξ). 

Πααρράάδδεειγγµαα  22οο

«Γη και Πολιτισµός»: Μια γιορτή µε «άρωµα Κρήτης»6

Στα Χανιά στις 9, 10 και 11 Σεπτεµβρίου οι εκδηλώσεις του φεστιβάλ

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ, ∆ευτέρα, 5 Σεπτεµβρίου 2005 

ΠΡΡΑΑΓΜΑΑΤΟΟΠΟΟΙΟΟΥΥΝΝΤΑΑΙ το τριήµερο 9, 10 και 11 Σεπτεµβρίου 2005 στο Μεσογειακό Αναπτυξια-

κό Κέντρο στην Αγιά Χανίων οι εκδηλώσεις του φεστιβάλ «Κρήτη 2005 - Γη και Πολιτισµός», ένα

τριήµερο γιορτής και ενηµέρωσης αφιερωµένο στα προϊόντα, στη διατροφή, στο φυσικό πλούτο,

στην ιστορία και στον πολιτισµό του νοµού Χανίων.

Όπως σηµειώνουν οι οργανωτές «οι εκδηλώσεις Κρήτη - Γη και Πολιτισµός είναι µια γιορτή ει-

κόνων, ήχων, γεύσεων, δρωµένων και µηνυµάτων. Μια συνάντηση της αυτοδιοίκησης µε πολιτι-

στικούς, κοινωνικούς και παραγωγικούς φορείς αλλά και απλούς πολίτες του τόπου µας. Ένα πα-

νηγύρι που αποπνέει «άρωµα Κρήτης». 

Η νοµαρχιακή αυτοδιοίκηση, η τοπική ένωση δήµων και κοινοτήτων, 17 δήµοι, επιστηµονικά

και επαγγελµατικά επιµελητήρια του νοµού Χανίων, δεκάδες κοινωνικές οργανώσεις και οι χιλιά-

δες επισκέπτες του 3ηµέρου θα συναντηθούν µέσα σε εειδδικκάά  δδιααµµοορρφωωµέννοουςς  χχώώρροουυς  πλληροο-

φφόόρρησσηςς  κκααι  ευααισσθθητοοποοίίησσηςς.  ΘΘαα  δδοουνν,  θθαα  αακκοούσσοουνν,  θθαα  σσυυµµετέχχοουυνν. Με την παρουσία των
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διατροφικών και των ενηµερωτικών περιπτέρων αλλά και την προσέγγιση του τρόπου παραγωγής

παραδοσιακών Κρητικών προϊόντων, η διοργάνωση θέλει να αναδείξει την Κρητική διατροφή ως

στοιχείο του Κρητικού πολιτισµού.

Οι εκδηλώσεις του τριηµέρου θα ξαναφέρουν τον καθένα µας κοντά στην παραγωγή της Κρη-

τικής γης αναδεικνύοντας την ανάγκη σύνδεσης προϊόντων, ανθρώπων και πολιτισµού µε το σή-

µερα. Επιδδίωωξξη  µααςς  είίννααι  η  δδιααφφύύλααξξη  κκααι  ααννάάπτυξξη  τωωνν  φφυσσικκώώνν,  πααρρααγγωωγγικκώώνν,  ισστοορρικκώώνν  κκααι

ποολλιτισσµικκώώνν  χχααρραακκτηηρρισστικκώώνν  τοουυ  τόόπουυ  µααςς.  Έτσσι,  σσυυµββάάλλλλουυµεε  σστηη  δδιααµόόρρφφωσσηη  ισσχχυυρρήήςς  το-

πικκήςς  τααυυτόότητααςς  κκααι  σστην  ααννάάπτυξξη  κκοοιννώώνν  δδρράάσσεεωωνν  σστηνν  τοοπικκή  µααςς  κκοοιννωωννίαα. Πιστεύουµε ότι

η επιτυχία και της φετινής διοργάνωσης θα ενισχύσει και θα δικαιώσει τις προσδοκίες των εµπλε-

κόµενων φορέων για συλλογικές και επιτυχηµένες προσπάθειες στο νοµό Χανίων».

Στο χώρο της γιορτής θα λειτουργήσουν περίπτερα προβολής και ενηµέρωσης από τους δή-

µους: Ανατολικού Σελίνου, Αρµένων, Βάµου, Βουκολιών, Ελευθερίου Βενιζέλου, Ιναχωρίου,

Κανδάνου, Κισάµου, Κολυµπαρίου, Κρυονερίδας, Μουσούρων, Πελεκάνου, Πλατανιά, Σούδας,

Σφακίων και Χανίων.

ΣΣυυµµετοοχχέςς

Τοο  ΤΤεχχννικκόό  Επιµελλητήήρριοο  ΕΕλλλλάάδδαας  (Τµήµα ∆υτικής Κρήτης) προτείνει, µέσα από το περίπτερο

του, µιαα  περριπαατητικκή  δδιαδδρροοµήή  γγνωωρριµίααςς  σσε  έένα  τµήµαα  τηηςς  ΧΧααλλέέπααςς  µεε  ισστοορρικκάά  κκτήήρριαα  γγιαα  τηηνν

ααννάάκκτησση  κκααι  τηνν  ααννάάδδεειξξη  τηςς  ««εεικκόόννααςς»  τοου  πααρρεελλθθόόνντοος  µέσσαα  ααπόό  πλληρροοφοορρίεεςς  κκααι  εεικκόόννεεςς

γγιαα  τοο  κκααθθέένναα  ααπόό  ααυυτάά.

«Τίποτα δεν πάει χαµένο!» είναι το σύνθηµα της ∆∆ιιααδδηηµοοτικκήήςς  ΕΕππιιχχεείρρησσηςς  ΣΣτερρεώώνν  ΑΑποοββλλή-
τωων  ΧΧααννίωωνν  (∆Ε∆ΙΣΑ) η οποία συµµετέχει στη γιορτή προβάλλοντας τις δράσεις και το ολοκληρω-

µένο σύστηµα µηχανικής ανακύκλωσης που εφαρµόζει στα Χανιά.

Τοο  ΜΜοουυσσεείίοο  ΦΦυυσσικκήςς  Ισσττοορρίααςς  ΚΚρρήήττηςς  από την πλευρά του, ξεναγεί τον επισκέπτη στο χώρο

της χλωρίδας και της πανίδας παρουσιάζοντας του ένα σηµαντικό µέρος από τα εκθέµατά του,

ενώ ο Ορειβατικός Σύλλογος Χανίων δίνει εικόνες και προτάσεις από διαδροµές στα ορεινά του

νοµού Χανίων και το ΓΕΩΤΕΕ παράρτηµα Κρήτης παρουσιάζει στους επισκέπτες της γιορτής τις

δραστηριότητες αλλά και τους προβληµατισµούς του στους τοµείς παρέµβασης του.

Ταα  γγρρααφφείίαα  Περριβααλλλλοονντικκήήςς  ΑΑγωωγγήήςς,  ΑΑγγωγγής  ΥΥγγείίααςς  κκααι  ΠΠοολλιιτιισστικκώώνν  θθεεµάάτωωνν  της πρωτο-

βάθµιας εκπαίδευσης παρουσιάζουν τον πλούτο των δηµιουργιών των µαθητών αλλά και των εκ-

παιδευτικών του νοµού και το ∆ίκτυο Αγροτουρισµού Αποκάρωνα παρουσιάζει µέσα από το πε-
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ρίπτερό του τις δραστηριότητες που αναπτύσσονται τα τελευταία χρόνια στην περιοχή, σηµατο-

δοτώντας την πορεία για µια ανάπτυξη που σέβεται τόσο το περιβάλλον αλλά κυρίως τον ίδιο τον

άνθρωπο.

Από τα χαρακτηριστικά προϊόντα του νοµού Χανίων είναι και το κρασί. Έτσι σε συνεργασία µε

το «Μηδέν Άγαν» παρουσιάζονται οι ετικέτες του νοµού. Παράλληλα οργανώνονται κατά τη διάρ-

κεια του τριηµέρου δοκιµές οινογνωσίας σε µια προσπάθεια προσέγγισης του «πίνειν."

Η ΒΙΟΧΥΜ, συνεταιριστική οργάνωση σε µια ιδιαίτερη δυναµική στιγµή της, παρουσιάζει τη δρα-

στηριότητά της γύρω από την αξιοποίηση και χυµοποίηση των εσπεριδοειδών του νοµού, η ΕΤΑΝΑΠ

παρουσιάζει την ιστορία, την πορεία, τις δραστηριότητες και τις συνεργασίες της εταιρείας, κα-

θώς επίσης και τα διεθνώς αναγνωρισµένα προϊόντα της, ενώ τα τοπικά αναψυκτικά, «Γεράνι» και

«Τεµένια» µε υπερτοπική προβολή, προσκαλούν τους επισκέπτες σε µια δροσιστική γνωριµία.

Ο συνεταιρισµός παραγωγών και καταναλωτών βιολογικών προϊόντων «ΓΑΙΑ» παρουσιάζει

καρπούς συνάντησης βιολογικής καλλιέργειας και κρητικής γης και ο σύλλογος «Αρχέλων» για

την προστασία της θαλάσσιας χελώνας παρουσιάζει τη δραστηριότητά του µέσα από ένα πλού-

σιο υλικό, φέρνοντας µας κοντά σε ένα θηλαστικό που έχει επιλέξει περιοχές των Χανίων για την

διαµονή του και που… απλά ζητάει την φιλοξενία µας.

Κατά τη διάρκεια του διηµέρου οι επισκέπτες µπορούν να παρακολουθήσουν, σε ειδικά δια-

µορφωµένο χώρο, ντοκιµαντέρ µε άξονα τη διατροφή, τον πολιτισµό, την τοπική κοινωνία, ιστο-

ρία. Τα περίπτερα θα λειτουργούν και τις τρεις ηµέρες (9, 10 και 11 Σεπτεµβρίου.)

Η µελέτη των παραπάνω παραδειγµάτων οδηγεί εύστοχα σε κάποια ζωτικής σηµασίας συµπεράσµα-

τα:

• Η πολιτιστική αγωγή είναι απαραίτητη για την δηµιουργία µιας «κουλτούρας µάθησης» της πολιτι-

στικής κληρονοµιάς και της πολιτιστικής ιδιοµορφίας ενός τόπου.

• Το περιεχόµενο του πολιτιστικού τουρισµού ακολουθεί µια παράλληλη πορεία µε την εξέλιξη της

κουλτούρας γεγονός που σηµατοδοτεί και τον ελιτίστικο χαρακτήρα του. Πρόκειται για ένα «ταξί-

δι ανακάλυψης» νέων πολιτισµικών εκφράσεων στις οποίες συναντιέται η γεωγραφία µε την ιστο-

ρία, το παραδοσιακό µε το σύγχρονο, οι τέχνες µε την «τέχνη του να ζεις7.» 

• Ο ααννθθρρωωποοκκεενντρρικκόόςς  χχααρραακκτήρρααςς κάθε κουλτούρας αποτελεί και την ιδιαιτερότητα των πολιτιστι-

κών-πνευµατικών δραστηριοτήτων που επικεντρώνονται στην τουριστική ανάδειξη της. Πρόκειται

για µια ιδιαίτερα εευυααισσθητοοποοιηµµέέννη  πρροοοοπτικκή στην εξέλιξη του πολιτιστικού τουρισµού και απαι-

τεί τη συνεργασία των πολιτικών και διοικητικών αρχών, των αρµόδιων τουριστικών φορέων, της

τοπικής κοινωνίας, και των τουριστών. 

Στα πλαίσια µιας τέτοιας προβληµατικής το Γ΄κοινοτικό πλαίσιο στήριξης ενεργοποιεί στρατηγικές στή-

ριξης και ανάδειξης του δικτύου της πολιτιστικής κληρονοµιάς των Ευρωπαϊκών χωρών. Όπως επιση-

µάνθηκε στο ∆ιεθνές Εκθεσιακό Κέντρο (∆ΕΚ) Ανατ. Μακεδονίας-Θράκης από την πρόεδρο του Κέντρου

και αντιπρόεδρο του ΕΒΕ Ροδόπης, Υβόνη Στόικου Πέππα, «επιββάάλλλλετααι  η  σσυγγκκρρόότησση  εννόόςς  δδικκτύοου

ποολλιτισστικκήήςς  κκληηρροονοµιάάςς  γγιαα  τηνν  πρροοσσταασσίαα  κκααι  πρροοββοολλή  τηηςς,  µεε  δδρράάσσειςς  αναββίωωσσηςς  τωωνν  εεθθίµωωνν  κκααι

πααρρααστάάσσεωωνν,  εεννώώ,  µεε  τηνν  πααρροουυσσίαα  τοου  ∆∆ηµοοκκρρίτεειοουυ  Πααννεεπισστηµίοουυ,  θαα  έέπρρεεπεε  νναα  θθεσσµοοθεετηθθεεί  σσεε
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εετήσσιαα  ββάάσση  η  δδιοορργγάάννωωσση  σσυυµποοσσίωωνν  φφιλλοοσσοοφφίαας  κκααι  ααννθθρρωωπισστικκώώνν  επισστηµώώνν,  ταα  οοποοίαα  όόχχι  µόόνοο  θαα

πρροοσσφφέέρροουυν  ααννάάσσαα  σστοουςς  ποολλίίτεςς  τηςς  περριοοχχήήςς,  ααλλλλάά  κκααι  θθαα  πρροοσσελλκκύύοουυνν  πλλήθθοοςς  επισσκκεπτώώνν  υψψη-

λλοούύ  ββιο-ποολλιτισσµικκού  εεπιπέέδοουυ.  ΥΥπάάρρχχεει  ααννάάγγκκη  δδιεεξξααγγωωγγήήςς  ηµεερρίδδωωνν  ααφφιερρωωµέέννωωνν  σστο  ∆∆ηµόόκκρριτοο  κκααι

τοονν  ΟΟρφφέαα,  κκααθθώώςς  κκααι  εεκκδδόόσσεειςς  µεε  την  ερρµηννείαα  τωωνν  ααρχχααίωωνν  κκειµέένωωνν  σσε  δδιάάφφοορρεεςς  γγλλώώσσσσεεςς  µποορροούύνν

νναα  εννσσωωµµαατωωθθοούνν  σσε  µίαα  τέέτοοιαα  προοσσπάάθειαα. Παράλληλα, στο πλαίσιο ενός ολοκληρωµένου προγράµ-

µατος, µπορούν να προστεθούν αντίστοιχες εκδηλώσεις (επιστηµονικά συνέδρια, πανεπιστηµιακά σε-

µινάρια και συναντήσεις, ανταλλαγές φοιτητών), έχοντας, πέραν της επιστηµονικής κοινότητας, αξιοση-

µείωτη απήχηση και στη φοιτητική νεολαία8.» 

Η  σσυµββοολλή  τηςς  Ε.Ε  σστη  δδιααµµόόρρφφωωσση  µιααςς  «κκοοινωωνίίααςς  ποολλιτώώνν»  ευυααισσθθητοοποοιηµέννηςς  σστοον  τοοµέαα  τοου  ποο-

λλιτισσµοούύ  -  τοουυρρισσµοούύ.

Ο πολιτιστικός τουρισµός και η ανάπτυξη µιας «κουλτούρας µάθησης» µπορούν να αποτελέσουν τη θε-

τική άποψη των παγκοσµιοποιηµένων κοινωνιών, εκεί όπου ο µαζικός τουρισµός απειλεί τις πολιτιστικές

εστίες κληρονοµιάς. 

Σε αυτό το πλαίσιο το Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο και το συµβούλιο στις Βρυξέλλες έχει θέσει σαφείς

στόχους αξιοποίησης της πολιτιστικής κληρονοµιάς και ενδυνάµωσης της τοπικής περιφέρειας µε τις

εξής δράσεις9: 

1.  Τοο  πρρόόγγρρααµµαα  «Ποολλιτισσµόόςς  22000000»»

Το πρόγραµµα «Πολιτισµός 2000» αποτελεί ενιαίο µέσο προγραµµατισµού και χρηµατοδότησης για τις

κοινοτικές ενέργειες στον τοµέα του πολιτισµού, το οποίο θεσπίστηκε για την περίοδο από την 1η Ια-

νουαρίου 2000 έως την 31η ∆εκεµβρίου 2006.

Το πρόγραµµα «Πολιτισµός 2000» συνεισφέρει στην αξιοποίηση ενός πολιτιστικού χώρου κοινού

για όλους τους Ευρωπαίους, ευνοώντας τη συνεργασία των δηµιουργών, των πολιτιστικών παραγόντων

και των πολιτιστικών φορέων των κρατών - µελών. Με αυτόν τον τρόπο το πρόγραµµα ευνοεί την προ-

ώθηση της δηµιουργικότητας, της διακρατικής διάδοσης του πολιτισµού και της κινητικότητας των δη-

µιουργών και άλλων παραγόντων και επαγγελµατιών του πολιτισµού καθώς και των έργων τους. Το πρό-
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γραµµα αυτό επιβεβαιώνει επίσης το ρόλο του πολιτισµού ως οοικκοοννοοµµικκοούύ  πααρράάγγοονταα και παράγοντα

κοινωνικής ένταξης και βίωσης της ιδιότητας του πολίτη. Επίσης ευνοεί τη διασύνδεση µε άλλες ενέρ-

γειες που έχουν αναληφθεί στο πλαίσιο άλλων κοινοτικών πολιτικών που έχουν συνέπειες για τον πολι-

τισµό.

Οι στόχοι του προγράµµατος είναι:

• να τονιστεί ότι το ευρωπαϊκό σχέδιο πέρα από τα επιτεύγµατά του στον οικονοµικό και νοµισµατι-

κό τοµέα αφορά το σύνολο του ευρωπαϊκού προτύπου κοινωνίας και οφείλει να βελτιώσει τη συµ-

µετοχή του ευρωπαίου πολίτη 

• να αρχίσει η ενσωµάτωση της πολιτιστικής διάστασης στις αποφάσεις της που έχουν συνέπειες για

τον πολιτισµό 

• να τεθούν σε εφαρµογή τα τρία πρώτα προγράµµατα που προωθούν την πολιτιστική συνεργασία

στους τοµείς των ζωντανών τεχνών (ΚΑΛΕΙ∆ΟΣΚΟΠΙΟ), της λογοτεχνίας (ΑΡΙΑ∆ΝΗ) και της πολι-

τιστικής κληρονοµιάς (ΡΑΦΑΗΛ) 

• να αξιοποιηθούν οι σχέσεις µεταξύ «του πολιτισµού, των πολιτιστικών βιοµηχανιών και της απασχό-

λησης» µε βάση εργασίες της Επιτροπής που αποδεικνύουν τη σπουδαιότητα των πολιτιστικών

δραστηριοτήτων στην κοινωνία και το δυναµικό δηµιουργίας θέσεων απασχόλησης που αυτές α-

ντιπροσωπεύουν

22.  Πρρόόγγρρααµµαα  υυπέέρρ  τωωνν  οορργγααννισσµώών  κκααι  τωωνν  εννεερργγεειώών  ποολλιτισστικκοούύ  ενδδιααφφέέρροοντοοςς

Η απαίτηση για µεγαλύτερη δηµοσιονοµική διαφάνεια στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα έδωσε την ευκαιρία

στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συµβούλιο να εγκρίνουν ένα νέο πρόγραµµα για την υποστήριξη

συγκεκριµένων ή λειτουργικών ενεργειών που έχουν στόχο τη διαφύλαξη και την αξιοποίηση της κοι-

νής πολιτιστικής και ιστορικής κληρονοµιάς της Ευρώπης.

33.  Ποολλιτισσµµόόςς  κκααι  πεερριφεερρεειαακκή  ααννάάπτυξξη  

Προκειµένου να επιτευχθεί η καλύτερη δυνατή οοικκοοννοοµικκή  κκααι  κκοοινωωννικκή  σσυννοοχχή, η Ευρωπαϊκή Ένωσης

ενεργεί χρησιµοποιώντας τα δδιααρρθθρρωωτικκάά  τααµεείαα (Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, Ευρω-

παϊκό Κοινωνικό Ταµείο, Χρηµατοδοτικό Μέσο Προσανατολισµού της Αλιείας και Ευρωπαϊκό Ταµείο Γε-

ωργικού Προσανατολισµού και Εγγυήσεων). Χρηµατοδοτεί επίσης σχέδια µε σκοπό τη µείωση της κα-

θυστέρησης στην ανάπτυξη ορισµένων περιφερειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο προϋπολογισµός για

την περιφερειακή ανάπτυξη είναι το σηµαντικότερο µέρος του ευρωπαϊκού προϋπολογισµού που διατί-

θεται για τον πολιτισµό. 

Η δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσανατολίζεται βάσει στόχων προτεραιότητες, κοινωνικές πρω-

τοβουλίες ή ορισµένων καινοτοµικών ενεργειών, καλύπτει την περίοδο από το 2000 έως το 2006 και δια-

θέτει προϋπολογισµό ύψους 195 δισ. ευρώ. 

Τα τρία προγράµµατα για τα οποία διατίθεται το 94% του διαθέσιµου προϋπολογισµού στο πλαίσιο

των διαρθρωτικών ταµείων (συµπεριλαµβανοµένου του ΕΚΤ) αποσκοπούν στην εννίσσχχυσση  της  αανάάπτυυ-

ξξηςς,  τηςς  ααπαασσχχόόλλησσηςς,  τηςς  περριφφερρειαακκήςς  αανντααγγωωννισστικκόότητααςς  κκααι  σστηνν  ααρρµµοοννικκήή  αανάάπτυυξξη  τηςς  πεερρι-

φφέέρρειααςς.  Βασίζονται σε 3 στόχους: 

• Ο σστόόχχοοςς  11  αφορά τις περιφέρειες µε υστέρηση στην ανάπτυξη. 

• Ο σστόόχχοοςς  22  υποστηρίζει την οικονοµική και κοινωνική αναπροσαρµογή των περιφερειών µε διαρ-

θρωτικές δυσκολίες εκτός των περιφερειών του στόχου 1.
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• Ο σστόόχχοοςς  33 υποστηρίζει τις ενέργειες επαγγελµατικής κατάρτισης εκτός των περιφερειακών του

στόχου 1. 

Απευθύνονται γενικά σε τοπικούς και περιφερειακούς εταίρους. Στους προσανατολισµούς της για

την περίοδο 2000 - 2006, η  Ευρωωπααϊκκήή  Επιτρροοπή  ζζητεεί  ααπόό  ταα  κκρράάτη  µέέλλη  νναα  εεννισσχχύύσσοουυνν  τηνν  ποολλιτισστι-

κκή  ααννάάπτυξξη  ωως  δδυυνααµικκόό  δδηµµιοουυργίαας  θθέσσεωων  εερργγαασσίααςς.  ΠΠρράάγγµµαατι  οο  πποολλιττισσµµόόςς  δδίννεει  τηη  δδυυνναατόότηηταα
σσε  µιαα  περριφφέέρρειιαα  όόχχιι  µόόννοο  νναα  εππιιββεββααιώώσσεει  ττηην  τααυυτόότητάά  τηςς  ααλλλλάά  κκααι  νναα  ααννααπτύύξεει  τοο  τοουυρρισσττιικκόό  δδυυ-
ννααµικκόό  ττηςς.  Επιπλλέέοονν,  η  δδηµιοουυρργγίίαα  θθέέσεεωωνν  εερργγαασσίίααςς  σστοον  τουρρισστικκό  τοµέέαα  δδεενν  εείίννααι  ααµεελλητέέαα  κκααι

ββοοηθθάά  σστηνν  ααννάάπτυυξξη  οορισσµέέννωωνν  δδρραασστηρριοοτήτωων  όόπωωςς  οοι  υυπηρρεεσσίεεςς  σσεε  ααπεευυθθεείααςς  σσύύννδδεσση  ((oonn  linee))

κκααι  ταα  µέέσσαα  µααζικκής  εννηµέρρωωσσης.

Οι 4 κοινοτικές πρωτοβουλίες Intteerrregg  IIIIII (διασυνοριακή, διακρατική και διαπεριφερειακή συνεργα-

σία), UUrbban (µετατροπή των αστικών περιοχών που βρίσκονται σε κρίση), LLeeaddeer  +  (τοπική αγροτική α-

νάπτυξη) και Eqquaall (διακρατική συνεργασία για την καταπολέµηση των διακρίσεων και των ανισοτήτων

όσον αφορά την πρόσβαση στην αγοράς εργασίας) ενθαρρύνουν επίσης την υλοποίηση πολιτιστικών

δράσεων.

Οι καινοτόµες δράσεις (DE) (EN) (FR) ενθαρρύνουν τους τοπικούς και περιφερειακούς παράγοντες

να συνεργάζονται σχετικά µε διάφορα θέµατα κοινού ενδιαφέροντος που είναι δυνατό να επικεντρώ-

νονται στην πολιτιστική ανάπτυξη. 

ΑΑσσκκήσσεειςς  ααυυτοοααξξιοολλόόγγησσηηςς

1. Οι εκπαιδευόµενοι να αναφερθούν σε βιώµατα που είχαν κατά τη διάρκεια των πολιτιστικών ταξιδιών

τους και να επισηµάνουν βασικές οµοιότητες και διαφορές σε σχέση µε τις εµπειρίες που έχουν στα

πλαίσια του µαζικού τουρισµού.

2. Οι εκπαιδευόµενοι να συγκρίνουν το χθες µε το σήµερα ανατρέχοντας στο φωτογραφικό υλικό µιας

περιοχής που επισκέφτηκαν πρόσφατα. Να εντοπίσουν τις αλλαγές που έχουν πραγµατοποιηθεί µε

το πέρασµα του χρόνου στην αρχιτεκτονική δόµηση, στις δραστηριότητες-ασχολίες των ανθρώπων,

στην ενδυµασία κ.λ.π.

3. Οι εκπαιδευόµενοι να αναφερθούν σε προγράµµατα πολιτισµικής αγωγής που έχει πραγµατοποιήσει

ο δήµος στον οποίο υπάγονται και να περιγράψουν το πλαίσιο διεξαγωγής τους (φεστιβάλ, συνέδρια,
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συναυλίες, επισκέψεις σε αρχαιολογικούς χώρους - µουσεία κ.λ.π) και το βαθµό συµµετοχής τους

σε αυτά.

4. Οι εκπαιδευόµενοι αφού παρακολουθήσουν την προβολή του ντοκιµαντέρ «Ολυµπιακοί αγώνες, Αθή-

να 2004» να σχολιάσουν τη σηµασία του θεσµού για την παγκοσµίως ανάδειξη της πολιτιστικής κλη-

ρονοµιάς της Ελλάδας στην Ευρώπη και να επισηµάνουν τις τουριστικές δραστηριότητες που συνέ-

βαλλαν στην αναγνώριση αυτού του θεσµού διεθνώς. 

105

     ��   



ΒΒΙΙΒΒΛΛΙΙΟΟΓΓΡΡΑΑΦΦΙΙΑΑ  

ΕΕλλλληηννιικκήή  ββιιββλλιιοογγρρααφφίίαα  

Γαλάνη - Μουτάφη Β. «Έρευνες για τον τουρισµό στην Ελλάδα και στην Κύπρο.» Εκδόσεις Προποµπός,

Αθήνα 2002

ΞΞέέννηη  ββιιββλλιιοογγρρααφφίίαα

Hollier R, Subremon A. «Le tourisme dans la Communaute Europeenne» (Que sais-je ;) Editions

P.U.F, Paris 1990.

Origet du Cluzeau C. «Le tourisme culturel» Editions P.U.F, Paris 1998.

ΠΠεερριιοοδδιικκάά

Γεωτρόπιο. Εβδοµαδιαίο περιοδικό της «Ε»

Σύγχρονα θέµατα. (τριµηνιαία έκδοση επιστηµονικού προβληµατισµού και παιδείας.) Περίοδος Β΄, Χρό-

νος 18ος, Τεύχος 55, Απρίλιος - Ιούνιος 1995.

ΠΠοολλιιττιισσττιικκόόςς  κκααττάάλλοογγοοςς

Μάνη. Πολιτιστικό Οδοιπορικό 1993-1994. Περιηγητές στη Μάνη 15ος - 19ος αι.. Χορηγοί: Κέντρο Νε-

οελληνικών Ερευνών Ιδρύµατος Ερευνών. Υπουργείο Πολιτισµού. Ελληνικός Οργανισµός Τουρισµού.

Έκδοση: Ιστορικό Εθνολογικό Μουσείο Μάνης. Πύργος Κρανάης - Γύθειο. Ιούλιος 1993 - ∆εκέµβριος

1994. 

ΙΙσσττοοσσεελλίίδδεεςς

http://europa.eu.int/index el.htm

http://www.ee.gr

http://www.culture.gr

http://www.thrace.gr

http://www.nafteboriki.gr

http://www.info3kps.gr

http://www.ypan.gr

http://www.mou.gr

http://www.Patras 2006.gr

http://www.xanthi.gr
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