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Τι είνναι ποολιτισστικκός τοουρρισσµόός;

Σκοπόός
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 επιδράσεις στην ελληνική κοινωνική-πολιτιστική πραγµατικότητα έχουν ιδιαίτερη σηµασία.
Πρροσδοκώµεννα αποοτελλέσµααταα
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.

Λέξξεις-κκλειδδιάά
• Τουρισµός
• Πολιτιστικός τουρισµός
• Πολιτισµός
• Κουλτούρα
• Πολιτιστικός τουρίστας
• Ταξίδι

• Κίνητρα
• Βιώµατα
• Μόδα
• ∆ιαφήµιση
• Ελεύθερος χρόνος
• Life style

1.ΠΟ
ΟΛΙΤΙΣ
ΣΤΙΚ
ΚΟΣ ΤΟ
ΟΥΡΙΣ
ΣΜΟΣ: ενννοιοολογικκέςς πρροσεγγγίσσειςς
Ο Τουρισµός είναι ένα παγκόσµιο κοινωνικό-πολιτισµικό φαινόµενο που απαιτεί σαν απαραίτητη προϋπόθεση το ταξίδι δηλαδή τη µετακίνηση ανθρώπων από έναν τόπο σε έναν άλλον µε σκοπό την προσωρινή 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 παραστάσεις, 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, λαογραφικό ή πνευµατικό-θρησκευτικό ενδιαφέρον, σε άγνωστα µέρη µε διαφορετικό πολιτισµό και εθνολογικές ιδιοµορφίες. Τα πολιτιστικά αυτά ταξίδια, αν και οργανωµένα από τους ίδιους, µπορούν να θεωρηθούν µια πρώιµη µορφή «πολιτιστικού τουρισµού» ο οποίος, σήµερα πλέον, έχει συγκροτηθεί σε δραστηριότητα µε διαφορετικό χαρακτήρα και στόχο από τις υπόλοιπες µορφές τουρισµού.

2. Ποολιτισστικκός τοουρρισσµός: τααξίίδι στηνν κουλτοούρα και τοον ποολιτισσµόό
I. Κουλτοούραα και κουλτοούρρες
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 εγγράφεται και η έννοια της κουλτούρας.
Λέγοντας κουλλτοούρρα ενός τόπου εννοούµε τη συλλογική συνείδηση ενός λαού όπως εκφράζεται µέσα 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 κανόνες κοινωνικής συµπεριφοράς, οι τέχνες και οι τεχνικές, η ενδυµασία, οι διατροφικές συνήθειες, ο λαϊκός πολιτισµός, καθώς και η θρησκευτικότητα είναι στοιχεία της κουλτούρας ενός λαού. Κάποιος λατινοαµερικάνος 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 πολιτισµός διακρίνεται από πολλές υπο-κουλτούρες που έχουν να κάνουν καταρχάς µε το γλωσσικό ιδίωµα (την ντοπιολαλιά) και µε τις κατά τόπο ιδιοµορφίες όλων των ιδιαίτερων στοιχείων που προαναφέρθηκαν.
1

Βλ. την ιστοσελίδα, http://www.radioalfa.gr (άρθρο από τον Τάσο Ανθουλιά)
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II. Ποολιτισστικκός τοουρίσσταας
Ο πολιτιστικός τουρισµός λοιπόν είναι ένας τοµέας του τουρισµού που σαν βασικό στόχο έχει την αειφόρο προβολή ενός τόπου µέσα από πολιτιστικές διαδικασίες τις οποίες επιλέγει κάθε φορά ο τουρίστας σύµφωνα µε τις ανάγκες του για ενηµέρωση και γνώση.
Μιλώντας για πολιτιστικές διαδικασίες εννοούµε δραστηριότητες που δίνουν την ευκαιρία στον επισκέπτη 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 αυτός 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 τουρίστα η παθητική προσέγγιση µνηµείων και έργων τέχνης δεν είναι πια ικανοποιητική. Όπως ανακοίνωσε τον Ιανουάριο του 2005 ο διευθυντής του µουσείου του Λούβρου, το µουσείο ετοιµάζεται για την υποδοχή 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 ετοοιµαασία περιλλαµββάνει εννέργγειεες ποου θα κάνει πιοο «ζζωνταανό» τοο πιοο πααραδοσιαακό µοουσσείοο τηης Γααλλίαας. Συνεπώς,
υπό µια τέτοια οπτική, πολιτιστικός τουρίστας είναι αυτός που θέλει πραγµατικά να καταλάβει έναν τόπο, 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 πολιτισµικού 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 ολόπλευρη πολιτιστική εµπειρία, προσφέροντας την περιήγηση στη φυσική, καλλιτεχνική και πνευµατική κληρονοµιά 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 πολιτιστική 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.
2

Βλ όπου υποσηµ. 1
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Ασκήσσειςς αυτοοαξιοολόγησσης
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 τοπικά 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 αναβίωσης αυτών των εθίµων.

III. Η αµφ
φίδροµη σχέση ποολιτισσµοού και τοουρισσµοού.
«Η πολιτιστική µας κληρονοµιά - έλεγε η Μελίνα Μερκούρη – είναι ταυτόχρονα η ευτυχία και η δυστυχία 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 αποδείξουµε το σεβασµό µας σε αυτό τον πολιτισµό απαιτείται πολλή δουλειά και κυρίως τεράστια ποσά, πολλαπλάσια 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 ακριβό 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».
IV
V. Ποολιτισµόός
Αν κατά µία έννοια ποολιτισσµόός είναι η εξέλιξη της ανθρώπινης ζωής στο χώρο και στο χρόνο, τα µνηµεία – «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, ποίησης, λογοτεχνίας. Έχουµε µνηµεία και της σκέψης και της διανόησης, της θρησκείας, φιλοσοφίας, επιστήµης, τεχνικής αλλά και µνηµεία από τον καθηµερινό τρόπο ζωής, όπως είναι η παράδοση, η χειροτεχνία, τα ήθη και τα έθιµα. Τα µνηµεία µε την έννοια αυτή αποτελούν ένα ενιαίο και αδιαίρετο σύνολο 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 πολιτισµική κληρονοµιά ενός τόπου, µιας χώρας, ενός λαού, τα ιδιαίτερα εκείνα στοιχεία που τον διαφοροποιούν από τους άλλους και χαρακτηρίζουν την ταυτότητά του.
V. Η ιδδιααιτερρότηταα τοου ποολιτισστικκού τοουρισσµοού
Οι συνθήκες που διαµορφώνουν την ιδιαιτερότητα του πολιτιστικού τουρισµού, σε σχέση µε τις άλλες µορφές τουρισµού, καθορίζονται από τη διπολική σχέση πολιτισµός – τουρισµός.
Πρόκειται για µια δυναµική σχέση αµφίδροµης αλληλεπίδρασης, µε θετικές και αρνητικές επιπτώσεις, που δηµιουργείται από την εµπλοκή δύο µερών διαφορετικής σύστασης και συµφερόντων:
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1. αφενός της ευάλωτης πολιτιστικής κληρονοµιάς που απαιτεί την προστασία της, τη σωστή ερµηνεία 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 εντατική 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 τουριστικής εκµετάλλευσης. Μια ενδεικτική περίπτωση είναι η αναπαλαίωση των πύργων στη Βαθειά της Μάνης που επηρέασε αρνητικά την ευρύτερη οικιστική περιοχή µε την ερήµωσή της. Πρόκειται για µια πολιτιστική ενέργεια τουριστικής ανάπτυξης που λόγω της κακής υποδοµής και οργάνωσης δεν αποτέλεσε κίνητρο δράσης και βιωσιµότητας για τους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής.
Για τη διασφάλιση της θετικής επίδρασης του τουρισµού στον πολιτισµό θα αναφερθούµε στην ποCOMO
OS, η ∆ιεθ
θνήςς Οργάνωση γιαα τηνν Πρροσταασία Μννηµεείω
ων και
λιτιστική πολιτική που εφαρµόζει το IC
Τόόπω
ων 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 διεθνούς 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 αγαθά.
Ένας ακόµα στόχος της είναι το να εξισορροπήσει τις αντικρουόµενες προθέσεις ή τις αντιπαραθέσεις 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.

3

Ενηµερωτικό ∆ελτίο Τ.Ε.Ε. Τεύχος 2193. ∆ευτέρα, 1 Απριλίου 2002
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Συµπεεράσµααταα
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 εκδηλώσεις του φεστιβάλ Αθηνών στους Ολυµπιακούς αγώνες το καλοκαίρι του 2004.

Ασκήσσειςς αυτοοαξιοολόγησσης
1. Οι εκπαιδευόµενοι να αξιολογήσουν µε βάση τα βιώµατά τους τη σχέση τουρισµού- πολιτισµού. Ειδικότερα, να προτείνουν (δουλεύοντας σε οµάδες των τριών τουλάχιστον ατόµων) ένα πρόγραµµα ανάδειξης 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).

3.Η επίδδραση τοου ποολιτισστικκού τοουρρισσµοού στοον τρρόποο ζω
ωής.
Πααράδειγγµαα πρρος µεελέτη:
Aleenteejoo, πόόλη τηςς Ποορτοογαλίαας

«Χάρτης της Πορτογαλίας» Γεωτρόπιο, τεύχος 206 20/3/2004
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«Πώς ο αυθεντικός λαϊκός πολιτισµός µπορεί να δηµιουργήσει ένα χαρακτηριστικό πολιτιστικό τουριστικό σύµβολο για να γίνει πόλος έλξης των τουριστών.»
«Το Alentejo ήταν µια πόλη που παρέµενε σε κατάσταση υπανάπτυξης για µεγάλο χρονικό διάστηµα εξαιτίας των κλιµατολογικών συνθηκών και της σχεδόν φεουδαλικής κοινωνικής δοµής.
Αυτό είχε σαν αποτέλεσµα την ανάπτυξη ενός πολύ χαρακτηριστικού λαϊκού πολιτισµού µε πρωτοτυπία που βρίσκει την καλύτερη έκφρασή της στην τοπική παράδοση και ειδικότερα στο χορωδιακό τραγούδι.
Κάθε χωριό διαθέτει και µια χορωδία που εµφανίζεται σε αυτοσχέδιες συναυλίες ή στις γιορτές 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 τουριστικών 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 σύνολο των τουριστικών προϊόντων της περιοχής.

«Μικρά πλοιάρια, τα ραµπέλο, όπως λένε οι Πορτογάλοι, σε περιµένουν στα κανάλια της πόλης Αβέιρο για µια ωραία βόλτα»
Γεωτρόπιο, τεύχος 206, 20/3/2004)

Οι εκδηλώσεις άρχισαν τον Μάιο του 1993 µε την ονοµασία «Alentejo Maio Florido» (Ανθισµένος Μάιος) και συνεχίζονται µέχρι σήµερα. Η οµάδα leader χρησιµοποίησε εκτός από τη χορωδία, το σύνολο των δυνατοτήτων που προσέφερε ο λαϊκός πολιτισµός και η αρχιτεκτονική.
Η περιοχή ήταν αραιοκατοικηµένη (20 κάτοικοι ανά τετραγωνικό χιλιόµετρο) µε µεγάλη φυσική 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 φεουδαρχών, υπήρχαν ψηλοί πανέµορφοι πύργοι. ∆ιαµορφώθηκαν εκδροµές για ιππασία και επισκέψεις 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 πόλη που συγκεντρώνει το χρόνο περισσότερους από 650.000 επισκέπτες) κατάφερε να διαµορφώ9

σει ένα διακριτό και χαρακτηριστικό τουριστικό σύµβολο και να το επιβάλει. Σήµερα, είναι ένας
ελκτικός τουριστικός προορισµός για τις χώρες της Μπενελούξ.»4

Ρωµαϊκά ίχνη στην Εβορα. Γεωτρόπιο, τεύχος 206, 20/3/2004

Στην Ελλάδα υπάρχουν αρκετοί χώροι που θα µπορούσαν να αξιοποιήσουν τον πολιτιστικό τουρισµό µε εργαλείο την λαϊκή παράδοση και τον τοπικό πολιτισµό.
Ένα παράδειγµα είναι οι Σπέτσες, γνωστός τουριστικός προορισµός που φθίνει σαν επιλογή κατά 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 βρίσκεται 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 απορροφήσει. 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 παραγωγή 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 πολιτισµό σε ανθρωπογενές επίπεδο. Η µελέτη των παραπάνω περιπτώσεων είναι ενδεικτική της θετικής 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 οικονοµίας.
Ωστόσο υπάρχουν και περιπτώσεις που ο τουρισµός λειτουργεί ασφυκτικά στο «κοινωνικό σώµα» µιας
ωρητικκότηηταας είναι η Ρόδος. Σύµφωνα µε στατιστικές
περιοχής. Μια περίπτωση έλλειψης τοουρισστικκής χω
πληροφορίες, η Ρόδος είναι ένας σταθερός πόλος έλξης του τουριστικού ενδιαφέροντος κατά τους θερινούς 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 άλλωστε ότι σε πολλές περιοχές κατά τους θερινούς µήνες γίνεται υπερκατανάλωση νερού, µε αποτέλεσµα
οι τοπικές αρχές να εφαρµόζουν µέτρα για την εξοικονόµησή του.
4

Henri Grolleau. Περιοδικό leader (τριµηνιαία έκδοση του προγράµµατος leader), Φθινόπωρο 1993, τεύχος 4, σελ 18
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«η επιβλητική είσοδος του ενυδρείου της Ρόδου» Γεωτρόπιο, τεύχος 165, 7/6/2003

«Χάρτης της Ρόδου». Γεωτρόπιο, τεύχος 165, 7/6/2003

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 προσφέρουν αγγλική κουζίνα, γαλλική, ιταλική, ασιατική κλπ, ενώ παράλληλα γίνεται µια προσπάθεια διάσωσης των παραδοσιακών φαγητών ενός τόπου ως ένδειξη της ιδιαιτερότητάς του αλλά και της διαφορετικότητάς του στα πλαίσια µιας πολυπολιτισµικής κοινωνίας.)

«Μύκονος» Γεωτρόπιο, τεύχος 165, 7/6/2003

Συµπεεράσµααταα
Αν κάθε τόπος διαθέτει ένα συγκεκριµένο τουριστικό προϊόν (παροχή υπηρεσιών, ξενοδοχειακά συγκροτήµατα, 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 «τοπικό χρώµα» κι έχουν γίνει «αποικιοκρατούµενες» από τους τουρίστες.

Ασκήσειςς αυτοοαξιοολόγησσηςς
1. Οι εκπαιδευόµενοι να σχολιάσουν τις παραπάνω περιπτώσεις και να αναφερθούν σε προσωπικά βιώµατα-εµπειρίες σύµφωνα µε τις οποίες ο πολιτιστικός τουρισµός έχει επηρεάσει τον τρόπο ζωής των
κατοίκων µιας περιοχής.
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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 καταγωγής τους;

3. Τοο τααξίδι
Η ποολυδιάάσταατη έννοοιαα και η φιλλοσοφίαα τοου τααξιδδιοού.
Πααράδειγγµαα πρρος µεελέτη:
«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 άνευ ζωής. Με άλλα λόγια, η Καβάλα δεν «ποντάρει» στην ιστορία της, αλλά στο πώς την αφοµοίωσε και την ενέταξε λειτουργικά στο πλέγµα µιας σύγχρονης πόλης, κατάλληλης τόσο για τουρισµό αναψυχής, όσο και για επαγγελµατικό τουρισµό. Χαρακτηριστικό δείγµα των όσων ισχυριζόµαστε 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 σύγχρονου Αιγυπτιακού Κράτους στη γενέθλια πόλη του. Το Imaret έως τις αρχές του 20ου αιώνα λειτούργησε 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 αποτελείται 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.

Ξενοδοχείο Imaret: Ταξίδι στην ιστορία και την πολυτέλεια

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 φιλοξενούνταν 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. Γύρω από τα υδάτινα αρχιτεκτονήµατα βρίσκονται µερικά από τα καλύτερα δωµάτια του Imaret,
που προσφέρουν καταπληκτική θέα, µεγάλα τζάκια και υποβλητικό εσωτερικό. Η απίστευτη ατµόσφαιρα που δηµιουργούν οι αµέτρητοι µολυβένιοι τρούλοι, αλλά κυρίως η αίσσθησση τοου ταα ξιδδιοού στοο χρόόνο επιτυυγχχάνετααι χωρίς την απώλεια των απαραίτητων πλέον ανέσεων.»5
Η διαµονή σε ένα ξενοδοχείο όπως το Imaret σίγουρα αποτελεί εσωτερικό κίνητρο για ένα ποολιτισστικό τααξίδδι στοο πααρελθόν και σίγουρα πρόκειται για ένα τααξίδδι τω
ων αισσθήσσεων.
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 αναώσουν στον ελεύζητούν να δηµιουργήσουν επιτυχώς καινούργιες µνήµες και κυρίως επιθυµούν να βιώ
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 σύγχρονου 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.

Ασκήσειςς αυτοοαξιοολόγησσηςς
1. Οι εκπαιδευόµενοι να αναφερθούν στα ταξίδια που θα επιθυµούσαν να κάνουν στα πλαίσια του ελεύθερου χρόνου τους. Εάν έκαναν ένα ταξίδι θα το συνδύαζαν µε τον πολιτισµό; ποια πολιτιστικά γεγονότα και ποια κουλτούρα θα τους ενδιέφερε να γνωρίσουν;

4.Ο
Ο Ποολιτισστικκός τοουρρισσµόός ως ενναλλακτικκή πρρότααση:
Mορφές εναλλακτικού τουρισµού
Ο πολιτιστικός τουρισµός συνδέεται άµεσα µε το περιβάλλον σε µια ορατή και αµφίδροµη σχέση, µε άµεσες και µακροχρόνιες επιπτώσεις, στην προστασία του περιβάλλοντος και στην ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονοµιάς.
5

Βλ την ιστοσελίδα, http:// www.in2life.gr
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φόροο εναλλακτικκή πρρότααση και ειδικότερα
Ο πολιτιστικός τουρισµός µπορεί να αποτελέσει µια αειφ
µια διαφορετική προσέγγιση στον τουρισµό, της οποίας το κύριο χαρακτηριστικό είναι ότι προσελκύει 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 εποχικότητας και στην τοπική ανάπτυξη, όχι µόνο µε την ενεργοποίηση του δυναµικού κάθε περιοχής αλλά 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 δραστηριοποίηση για την ανάπτυξη και τη βελτίωση της σχετικής υποδοµής τους στοχεύοντας στην εξασφάλιση της
αειφορίας τους, δηλαδή της διάρκειάς τους µέσα στο διηνεκές.
Ο αγροτοουρισσµόός αποτελεί µια «σύγχρονη» πρόταση πολιτιστικού τουρισµού που επικεντρώνεται στην
αναζωογόνηση της υπαίθρου µέσα από τη δυναµική παρουσία τουριστών που επιθυµούν να «δραπετεύσουν» από τον αστικό τρόπο ζωής, βιώνοντας εµπειρίες αγροτικών δραστηριοτήτων όπως τη συγκοµιδή της ελιάς κ.λ.π.
Ο αγροτικκός τρόόποος ζωήςς αποτελεί στοιχείο του πολιτισµού (τοπικά ήθη και έθιµα, τοπικά προϊόντα, 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 οργάνωση του αγροτουρισµού στο νοµό ∆ράµας). Στην Κρήτη µια περίπτωση αγροτουρισµού είναι η διαµονή 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 ο συνεεδριαακός τοουρισσµόός 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 αναβάθµιση παροχής υπηρεσιών. Στην Αθήνα το ξενοδοχείο Ledra Marriot φιλοξενεί συνέδρους από όλο τον κόσµο. Σαφώς υπάρχουν και άλλα τέτοια ξενοδοχεία στην Αθήνα που παρέχουν ανάλογες υπηρεσίες.
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 ελπιδοφόρες προτάσεις σε µια αειφόρο τουριστική ανάπτυξη.(φωτό 6)
Ο ορειββατικκός-περιπαατηητικκός τοουρισσµόός απευθύνεται σε τουρίστες µε ειδικά ενδιαφέροντα όσον αφορά 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 αναζήτηση 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 ορειββατικκός τοουρισσµόός όπως και ο οικκολογικκός τοουρρισσµόός διακρίνονται από µια ιδιαίτερη «ευαισθησία» στην προσέγγισή τους, που έγκειται στη γνωριµία µε έναν άλλο τρόπο ζωής που δεν έχει ακόµα 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.
Ο τοουρρισσµός υγγείαας στην Ελλάδα αφορά κυρίως τον ιαµατικό τουρισµό. Σαφώς γίνεται για θεραπευτικούς λόγους και µπορεί να αποτελέσει κίνητρο για την επίσκεψη και τη ξενάγηση σε µια περιοχή. Τα ιαµατικά 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, τοπική κουζίνα κ.λ.π).
Ο αθλητικκός τοουρισσµόός απευθύνεται σε άτοµα που το ενδιαφέρον τους επικεντρώνεται στον αθλητισµό.
Πρόκειται για µια µορφή πολιτιστικού τουρισµού που αναπτύσσεται κυρίως στα αστικά κέντρα. Η δηµιουργία αθλητικών κέντρων και η σύγχρονη στελέχωση τους αποτελεί ένα πολιτιστικό στοιχείο και σηµαντικό κίνητρο στην καλλιέργεια του αθλητικού πνεύµατος. Προωθεί το οµαδικό πνεύµα, τη συνεργασία µε άλλους λαούς και βέβαια αποτελεί µια καλή προοπτική για τη φιλοξενία της διεξαγωγής αθλητικών γεγονότων πανευρωπαϊκής ή και διεθνούς εµβέλειας (π.χ. Ολυµπιακοί Αγώνες, πανευρωπαϊκά
πρωταθλήµατα στίβου, κ.ο.κ.).
Ο θρησκευτικκόςς τοουρισσµόός αποτελεί µια «οικεία» µορφή πολιτιστικού τουρισµού και απευθύνεται κυρίως
σε άτοµα της τρίτης ηλικίας. Ο ελλαδικός χώρος είναι διάσπαρτος µε βυζαντινές εκκλησίες και µοναστήρια που είναι τα προϊόντα µιας πλούσιας πολιτιστικής κληρονοµιάς µε µακραίωνη ιστορία και συνδέονται άµεσα µε ένα βαθιά ριζωµένο στοιχείο της Ελληνικότητας, την Ορθοδοξία.
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Ο χειµερρινόός τοουρισσµόός είναι ιδιαίτερα διαδεδοµένος στο εξωτερικό. Στην Ελλάδα η γνωριµία της ελληνικής υπαίθρου τον χειµώνα δεν είναι ιδιαίτερα προσιτή, κυρίως λόγω της απορρόφησης από τον αστικό 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 Καλάβρυτα, συνδυάζοντας έτσι το χειµερινό σκι µε τη διασκέδαση. (φωτό 8)
Ο οικκολογικκός τουρρισσµόός θα µπορούσαµε να πούµε ότι είναι κυρίως «επιστηµονικός» τουρισµός. Αφορά 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 προστασία της αποτελεί κύριο µέληµα των ατόµων που ταξιδεύουν στα πλαίσια του οικολογικού τουρισµού.
Ένα παράδειγµα τόπου προορισµού-οικολογικού τουρισµού είναι ο υγροβιότοπος του Έβρου που συγκεντρώνει κάθε χρόνο πολλούς τουρίστες.
Μια σηµαντική µορφή εναλλακτικού-οικολογικού τουρισµού που όµως είναι άγνωστη στο ευρύ κοινό, ιδιαίτερα στην Ελλάδα, είναι η παρατήρηση των πουλιών (bird-watching). Ως δραστηριότητα εκδηλώνεται 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 ιων
θολογικκής Ετααιρρείίας και τοου Ελλληννικκού Κέντρρου πεερίθαλψης άγριω
στοσελίδες της Ελλληνικκήςς Ορνιθ
ζώ
ώων.
Τέλος, ο εκπααιδδευτικκός τοουρρισσµόός θεωρείται ευρέως γνωστός. Βασικό κίνητρο του ταξιδιού είναι η
µάθηση, γι' αυτό λέγεται και µααθησσιαακόςς τοουρισσµόός. Προωθείται µέσα από τα σεµινάρια και τις εκπαιδευτικές 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 υπάρχουν όχι µόνο στην Αθήνα αλλά και στην ελληνική επαρχία, προωθεί επιτυχώς τον εκπαιδευτικό
τουρισµό.

Ασκήσσειςς αυτοοαξιοολόγησσηςς
1 Οι εκπαιδευόµενοι να ανατρέξουν στην ιστοσελίδα http://www.viotopoi.gr µε τίτλο «ταξίδι στους βιότοπους του νοµού Ξάνθης». Να σχολιάσουν τα ιδιαίτερα στοιχεία που τους προσέλκυσαν το ενδιαφέρον όσον αφορά την προβολή των εναλλακτικών µορφών τουρισµού.
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Ενδδεικκτικκή ελληννικκή βιββλιοογραφία
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 εξάντας, 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.
Ξέένη βιββλιοογραφία
Edigton, J. M & M.A., Ecology, Recreation and Tourism Cambridge University Press 1986.
∆ελλτίία
Ενηµερωτικό ∆ελτίο Τ.Ε.Ε. Τεύχος 2193. ∆ευτέρα, 1 Απριλίου 2002
Περιοοδικκά
Περιοδικό Leader (τριµηνιαία έκδοση του προγράµµατος Leader) τεύχος 4. Φθινόπωρο 1993.
Ισστοοσελλίδδες
• http://www.anthropos.gr
• http://www.poet.gr
• http://www.ctp.gr
• http:// www.alfaradio.gr
• http://www.tourismmuseum.gr

• http://www.ellada-diakopon.gr
• http://www.ecocrete.gr
• http://www.in2life.gr
• http://www.viotopoi.gr
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∆Ι∆
∆ΑΚΤΙΚ
ΚΗ ΕΝ
ΝΟΤΗΤΑ
Α 2η
Ποοιοο είνναι τοο κοιννωνικκό πρροφίίλ τοου ποολιτισστικκού τοουρίσσταα;

Σκοπόςς
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 διαφοροποιούν το προφίλ του πολιτιστικού τουρίστα (ταξιδιώτη) από το προφίλ του τουρίστα.
Πρροσσδοκώµεεναα αποοτεελέσµααταα
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-οικονοµική πολιτική που υπάρχει σε κάθε χώρα συµβάλλουν δυναµικά στην κατασκευή του κοινωνικού προφίλ του τουρίστα.
Λέξειςς-κκλειδδιάά
• Φύλο
• Ηλικία
• Ελεύθερος χρόνος
• Τουρίστας-καταναλωτής
• Ταξιδιώτης
• Ανάγκες-κίνητρα
• Παγκόσµια οικονοµία

1. Ποοιοο είνναι τοο κοινω
ωνικκό πρροφίλ τοου ποολιτισστικκού τοουρρίσσταα;
Το πρροφ
φίλ τοου τοουρίσταα: πααραδείγγµααταα πρρος µελλέτηη
Η διερεύνηση του κοινωνικού προφίλ του πολιτιστικού τουρίστα θέτει ένα βασικό ερώτηµα: «τι είνναι τοο κοοιννωνικκό πρροφίλ;» Σε µια πρώτη προσέγγιση θα µπορούσαµε να πούµε ότι είναι όλα εκείνα τα εξωτερικά χαρακτηριστικά 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 ειδικότερα 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 συµβάλλουν 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 οποιοδήποτε άλλο µέρος, πόσο καθοριστική µπορεί να είναι η επιλογή του για την υιοθέτηση ενός συγκεκριµένου κοινωνικού προφίλ;
Και ποιο είναι τελικά το κοινωνικό προφίλ των ατόµων που επισκέπτονται τη Μύκονο, τη Ρόδο, το Καρπενήσι ή οποιοδήποτε άλλο µέρος στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό;
Τα παραπάνω ερωτήµατα προκύπτουν από µια σύγχρονη τάση που υπάρχει στην ανάλυση του τουριστικού φαινόµενου σύµφωνα µε την οποία οι τόποι προορισµού καθορίζουν και το προφίλ του τουρίστα.
Παραθέτουµε ενδεικτικά µερικά παραδείγµατα προσέγγισης από τον ηµερήσιο τύπο (εφηµερίδες, περιοδικά) του προφίλ του Έλληνα τουρίστα και του ξένου τουρίστα. ∆ιαπιστώνουµε ότι ιδιαίτερο ενδιαφέρον προσέγγισης έχει το προφίλ του Ρώσου τουρίστα, του Κινέζου τουρίστα αλλά και του Ιταλού τουρίστα.

Πααράδειγγµα 1οο
Στο περιοδικό «Traveltimes» διαβάζουµε ότι γίνονται προσπάθειες να διερευνηθεί το προφίλ του τουρίστα που
επισκέπτεται τη Ρόδο και την Κω1.

Ρόδος. Η παλιά πόλη. «12νησα. Τα µαργαριτάρια της Μεσογείου.» Τουριστική έκδοση Ε.Ο.Τ

1

Βλ την ιστοσελίδα http://www.traveltimes.gr
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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 ∆ωδεκανήσου 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 Ρόδου, µε βάση σταθµισµένο δείγµα αφίξεων του 2003 στις προγραµµατισµένες charter πτήσεις. Παράλληλα 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. Συνολικός 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. Συνολικά αναµένεται να συγκεντρωθούν περί τα 4.200 ερωτηµατολόγια, αριθµός αρκετά σηµαντικός
για την εξαγωγή χρήσιµων συµπερασµάτων καταγραφής του προφίλ των τουριστών που επισκέπτονται τα δυο νησιά.
Traveltimes» (12/5/2004)

Πααράδειγγµαα 2ο

Εβρος, άφθαρτος τόπος-αξέχαστη εµπειρία. Τουριστική έκδοση Ε.Ο.Τ

Το προφίλ του τουρίστα του Έβρου
Σκιαγραφώντας το προφίλ του τουρίστα που προσπαθεί να προσεγγίσει και να προσελκύσει η Νοµαρχιακή Επιτροπή Τουρισµού, ο κ. Αντωνιάδης, σηµείωσε ότι πρόκειται για ανθρώπους συγκεκριµένης η21

λικιακής οµάδας, οι οποίοι επιθυµούν να επισκεφθούν οικοσυστήµατα, αλλά και χώρους αναψυχής υψηλής 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 οποία έχει περιβαλλοντολογικά ενδιαφέροντα αλλά θέλει και την αναψυχή, µέσα από τα ταξίδια της. Αυτή 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 δουλειά τους και επιθυµούν να επισκεφθούν µια περιοχή, όπου θα δουν το ανθρώπινο στοιχείο πιο έντονα 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)

Πααράδειγγµαα 3ο
Το προφίλ του Έλληνα τουρίστα
∆ιακοπές Ιούλιο ή Αύγουστο στο εσωτερικό, σε δικό του σπίτι, µε ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητο και χωρίς 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 Πορτογάλοι 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% αεροπορικώς 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 ταξιδιωτικών γραφείων και το 14,5% δηλώνει ότι πηγαίνει διακοπές χωρίς καµία οργάνωση.

The Hellenic Radio (ERA): News in Greek2, (1/5/2002)
2

Βλ την ιστοσελίδα http://www.ert.gr
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Πααράδειγγµα 4οο

Ο ξενοδοχειακός κλάδος καλωσορίζει τους «νέους Ιάπωνες"
Μόσχα. Το Μουσείο της Ιστορίας.
Γεωτρόπιο. Τεύχος 89, 22/12/2001

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 καθεστώτος στη Σοβιετική Ένωση, τα µεγάλα ξενοδοχεία και οι ταξιδιωτικοί οργανισµοί δίσταζαν να προσεγγίσουν 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 κράτος 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 κυρίως όσοι ανήκουν στην ανώτερη οικονοµική τάξη και λίγα µέλη της αναδυόµενης µέσης τάξης τροφοδοτούν την ταξιδιωτική έκρηξη. Το µέσο εισόδηµα στη Ρωσία αγγίζει τα 300 δολάρια το µήνα, γεγονός, ωστόσο, που δεν εµποδίζει πολλούς µεγάλους ταξιδιωτικούς οργανισµούς να στραφούν προς την
αγορά της Ρωσίας, παρέχοντας προσφορές, προσλαµβάνοντας Ρωσόφωνο προσωπικό, στήνοντας ιστοσελίδες στη ρωσική γλώσσα, δηµιουργώντας ακόµα και δωµάτια ξενοδοχείων µε διακόσµηση εµπνευσµένη 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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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 εστιατόριο του ξενοδοχείου. Ο όµιλος «Leading Hotels of the World» ανακοίνωσε πως οι Ρώσοι πελάτες 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

Πααράδειγγµαα 5ο
Αναδιοργάνωση φέρνουν οι Κινέζοι τουρίστες
ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ Απριλίου, ιταλικό τουριστικό πρακτορείο ανέλαβε γκρουπ Κινέζων τουριστών σε εξαήµερο γύρο της Ιταλίας. Ένα από τα πρώτα πράγµατα που έκαναν οι Κινέζοι µε το που έφθασαν στο Μιλάνο ήταν να αγοράσουν παπούτσια.

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

Πααράδειγµµα 6ο
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 απίθανη όσο κάποτε, αφού υπολογίζεται ότι χάρη στην οικονοµική άνθηση της χώρας, περίπου 25 εκατοµµύρια 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)

3

Βλ την ιστοσελίδα http://www.nafteboriki.gr
Βλ την ιστοσελίδα http://www.nafteboriki.gr
5
Βλ. την ιστοσελίδα http://www. touristnews.gr
4
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Πααράδειγγµα 7ο

Οι Ιταλοί ταξιδεύουν µεµονωµένα και τελευταία στιγµή
Βενετία Palazzo Ducale. Γεωτρόπιο, τεύχος 74. 8/9/2001

ΘΕΤΙΚΑ για την ελληνική αγορά αναµένεται να διαµορφωθεί το 2003 όσον αφορά στην τουριστική κίνηση από την Ιταλία. Η τουριστική χρονιά του 2002 έκλεισε µε άνοδο από την ιταλική αγορά, που κυµάνθηκε 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 Ελλάδα 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 επισκέπτες 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% έναντι 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» «πουλάει» σε ποσοστό 70%, ενώ ο περιηγητικός τουρισµός «κλασική Ελλάδα» σε ποσοστό 10%, περίπου. Πάντως, παρατηρείται τάση αλλαγής ως προς τον τρόπο διακοπών, µε ένδειξη ενδιαφέροντος για διακοπές «µικρής διάρκειας» και µεγάλα Σαββατοκύριακα. Χαρακτηριστικό στοιχείο και της περυσινής χρονιάς ήταν οι κρατήσεις της τελευταίας στιγµής. Η τιµή πακέτου είναι καθοριστικός παράγων στην επιλογή 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» κυκλοφορούν στην αγορά µε προτάσεις «advance booking» που περιλαµβάνουν πολλές διευκολύνσεις και προσφορές. Ο τύπος του τουρίστα που αγοράζει µε τον τρόπο αυτό είναι κυρίως οι οικογένειες, σε ποσοστό 38,6%, και ακολουθούν οι νέοι, σε ποσοστό 13%.Με αεροπλάνο κινήθηκαν 127.461 τουρίστες το
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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 κοντινοί και µεσαίας ακτίνας προορισµοί της Μεσογείου, λόγω του ότι αισθάνεται πιο ασφαλής και η τιµή 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΄εξοxήν 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, όπου αναλογεί και το υψηλότερο ενδιαφέρον, σε ποσοστό 63%. Παρατηρείται διπλασιασµός στην κατηγορία των εχόντων υψηλό εισόδηµα, ενώ παρατηρείται µείωση στους λιγότερο εύρωστους οικονοµικά. 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 οποίο καλύπτει τις ατοµικές του επιθυµίες και επιλογές.

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

Συµπεεράσµααταα
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
ωµάτω
ωση έχει πρω2) Θεωρούµε ότι ο οικκονοµικκός πααράάγονταας σε άµεεση σχέσση µε τηνν κοιννωνικκή διααστρω
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 φυσικό 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 στρώµατα, έχοντας περισσότερο ελεύθερο χρόνο από ό,τι οι ∆υτικοί Ευρωπαίοι, ενδιαφέρονται για την αξιοποίηση αυτού του χρόνου µε τις καλύτερες ταξιδιωτικές εµπειρίες (από άποψη άρτιας οργάνωσης και παροχής υπηρεσιών) όχι µόνο στην Ευρώπη και ειδικότερα στην Ελλάδα, αλλά και στις ασιατικές χώρες,
τη Λατινική Αµερική, την Αφρική κ.λ.π.
3) Ισσχυρρό κοιννωνικκό πρροφίλλ 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 διαφήµισης) να ταξιδέψουν όχι µόνο στις ασιατικές χώρες, αλλά και στην Ευρώπη κ.λ.π. Ήδη στην Κίνα παρουσιάζεται το φαινόµενο µιας µεγάλης «εκστρατείας» εκ µέρους των µεσογειακών χωρών (συµπεριλαµβανοµένης και της Ελλάδας) στη διαφήµιση και ανάδειξη του τουριστικού προϊόντος. Αν η ιταλική τουριστική καµπάνια 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 πααράγονταα κουλλτοούρα-εεθνικκότηταα στην κατασκευή του κοινωνικού προφίλ των τουριστών. Έτσι, ως επί το πλείστον, οι Έλληνες προτιµούν να ταξιδεύουν στο εσωτερικό µόνοι τους (χωρίς τη διαµεσολάβηση κάποιου τουριστικού πρακτορείου) και να παραθερίζουν κατά προτίµηση σε κάποιο δικό τους εξοχικό σπίτι. Αναλογικά µε τους Έλληνες, και οι Πορτογάλοι ταξιδεύουν ελάχιστα στο εξωτερικό, ενώ αντίθετα οι Λουξεµβούργιοι και οι Βέλγοι προτιµούν να ταξιδεύουν εκτός των συνόρων τους.
5) Ένα άλλο στοιχείο που έχει ενδιαφέρον είναι η ηλικκίαα σε συννδυασµό µεε τηνν οικκογενεειαακή κατάάστααση που
καθορίζει σηµαντικά το κοινωνικό προφίλ του ταξιδιώτη. Για παράδειγµα, οι Ιταλοί που έρχονται στην Ελλάδα είναι κυρίως οικογενειάρχες, µέσης ηλικιακής ζώνης (35-40 ετών), ανήκουν στα µεσαία κοινωνικά στρώµατα και προτιµούν να «δηµιουργούν» τα ταξίδια µόνοι τους (κοινό στοιχείο συµπεριφοράς µε τους Έλληνες τουρίστες) µέσω Internet, ή µέσω κάποιων ταξιδιωτικών γραφείων και όχι απρόσωπα, µέσω των οργανωµένων tour operators (τουριστικών πρακτορείων). Είναι ενδιαφέρον ότι θεωρούνται τοουρίσστεςς «τηςς τελευυτααίαας στιγγµήςς» και σίγγουραα αυτόός ο χαρακτηρρισσµόός είνααι ενδδεικκτικκός τηςς µεσσογειαακήςς νοοοτρροπίαας-κκουλτοούρας και βέβαιαα και τηςς ελλληννικκήςς!
6) Στα πλαίσια των εναλλακτικών µορφών τουρισµού διαπιστώνουµε ότι η επααφή µε τη φύση και η αποοσταασιοοποοίησηη απόό τοον αστικκό τρρόποο ζωής 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 προφίλ των ατόµων που επιθυµούν να κάνουν πολιτιστικό τουρισµό, θέτοντας σαν βασικό κίνητρο, στην αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου, την αναζήτηση του ανθρώπινου στοιχείου.
Σε ένα πρώτο επίπεδο το κοινωνικό προφίλ των τουριστών που επιλέγουν τα πολιτιστικά ταξίδια καθορίζεται κατά κύριο λόγο από τα στοιχεία που αναφέραµε παραπάνω. Σε ένα δεύτερο επίπεδο, επίσης πολύ σηµαντικό, καθορίζεται από τις ψυχολογικές ανάγκες και τα κίνητρα που έχει το κάθε άτοµο προσωπικά για να ταξιδέψει.
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Τοο ποολιτισστικκό τααξίδδι: µιαα ατοοµικκή επιλοογή «ελλευθερρίαας»
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 ταξιδιού, το αν θα ταξιδέψει µόνος του ή µε παρέα, ο τόπος προορισµού, ο χώρος διαµονής (πολυτελές ξενοδοχείο 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 ποολιτισστικκό τααξίδδι είνναι ένα «ββιω
ωµαατικκό» τααξίδδι:
Τοο πρροφ
φίλλ τοου τοουρρίσσταα και τοου τααξιδδιώ
ώτη
Οι τουρίστες που επιθυµούν µια πολιτιστική προσέγγιση στο ταξίδι τους και ειδικότερα µέσα από τις εναλλακτικές µορφές τουρισµού, συχνά αυτοαποκαλούνται «ταξιδιώτες».
Η διαφορά µεταξύ τουρίστα και ταξιδιώτη είναι ότι ο πρώτος επισκέπτεται µια περιοχή µε σκοπό να ψυχαγωγηθεί από εικόνες και εµπειρίες που δηµιουργήθηκαν ειδικά για την τουριστική αγορά, ενώ ο δεύτερος επισκέπτεται µια περιοχή µε σκοπό να µάθει και να βιώσει τον πολιτισµό και το περιβάλλον της, ακολουθώντας
έξι βασικές αρχές:
1. Πρροετοοιµαασία
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.
2. Επιλλογή κατάάλληλλου τοουρρισστικκού πρρακτοορείοου
Ο ταξιδιώτης βεβαιώνεται ότι η «στρατηγική» του τουριστικού πρακτορείου είναι: α) φιλική προς το περιβάλλον, 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 προϊόντων στην περιοχή που θα επισκεφθεί, δ) συνεργάζεται και προσλαµβάνει τοπικούς ξεναγούς και άλλο προσωπικό, ε) διοργανώνει τουριστικά προγράµµατα τα οποία συνδέονται άµεσα µε την τοπική κοινότητα, στ) έχει την δυνατότητα να προσφέρει χαµηλού προφίλ καταλύµατα, τα οποία ανήκουν και διευθύνονται από κατοίκους της περιοχής και δεν υιοθετούν τον ακριβό καταναλωτισµό που ακολουθούν τα µεγάλα διεθνή ξενοδοχεία.
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3. Σεββασµός στη διααφορετικκότηταα (στιςς τοοπικκές συνήθθειεςς, τοον ποολιτισσµό, τοον τρρόποο ζωήςς).
O ταξιδιώτης συµπεριφέρεται στους ντόπιους µε τον ίδιο τρόπο που θα ήθελε να του συµπεριφέρνονται οι τουρίστες στο τόπο του. Σέβεται και προσπαθεί να συµµετέχει στις τοπικές συνήθειες. ∆έχεται ότι οι άλλοι άνθρωποι 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.
4. Υπεύύθυννη περριββαλλλοντικκή, οικκονοοµικκή και κοινω
ωνικκή συµπερριφ
φοράά.
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 πιθανόν να βλάψει τµήµατα του φυσικού περιβάλλοντος. ∆εν λερώνει µε σκουπίδια. Καταναλώνει τοπικά φαγητά 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 τόπο που επισκέπτεται. Αποφεύγει προϊόντα τα οποία προέρχονται από προστατευόµενα είδη του ζωικού ή φυτικού περιβάλλοντος. Προσπαθεί να µην σπαταλά βασικά αναγκαία αγαθά της περιοχής, όπως το νερό και οι
καύσιµες ύλες.
5. Ρεεαλιστικκή πρροσέγγιση τοου «άλλοου»», τοου διααφορετικκού
Ο ταξιδιώτης µοιράζεται µε τους ντόπιους πληροφορίες σχετικές για την κοινωνική, περιβαλλοντική και οικονοµική πραγµατικότητα που αντιµετωπίζει στη χώρα του. ∆εν ωραιοποιεί την κοινωνία από την οποία προέρχεται. Συζητά µε τους ντόπιους, ανακαλύπτοντας τις αντιλήψεις τους για την χώρα τους και για τους τουρίστες.
6. Συνέέχισση τηςς εµπεειρρίαας µεετάά τοο τέέλος τω
ων διαακοπώ
ών.
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 προσαρµόζεται 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 διααφύλααξη «τηςς πααιδδικκότηητάάς 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 κουλτούρας 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 συνύπαρξης ατόµων διαφορετικής εθνικότητας και κουλτούρας στις σύγχρονες πολυπολιτισµικές κοινωνίες. Συνεπώς, 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 δηµοκρατίες.

Ασκήσειςς αυτοοαξιοολόγησσηςς
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 βλέπει.
3. Παιχνίδι ρόλων
Οι εκπαιδευόµενοι να χωριστούν σε οµάδες τουριστών (δύο η τρείς) που συναντιούνται σε κάποια τοποθεσία της επιλογής τους (π.χ, Ρώµη.) Η κάθε οµάδα είναι διαφορετικής εθνικότητας και µιλάει µια διαφορετική 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 διαµόρφωση της γνώµης τους όσον αφορά το κοινωνικό προφίλ των τουριστών που συναναστράφηκαν.
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∆Ι∆
∆ΑΚΤΙΚ
ΚΗ ΕΝ
ΝΟΤΗΤΑ
Α 4η

Γνω
ωρίζζονταας άλλους λαούς µέσσα απόό τοον ποολιτισσµόό τοουςς
Σκοπόςς
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.
Πρροσδοκώµεναα αποοτελλέσµααταα
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.
Λέξξειςς - κλειδδιάά
• 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 πααρατήρρησση και τη σύγκκρισση.
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 οινογευσίας των φηµισµένων κρασιών του Μπορντό.
Ένα ταξίδι στη Γαλλία θα τον πείσει και ειδικότερα αν επισκεφθεί στο Μπορντό τα περίφηµα «cchateaauxx
de 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 παραγωγή των τοπικών κρασιών αλλά και τις γιορτές κρασιού.
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Χάρτης του Μπορντό. Ιστοσελίδα http://www.bxvinex.com)

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 σταφυλιών 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 βρεθούν στην πηγή παραγωγής και εµφιάλωσης των κρασιών.

Chateau Margaux.Clive Coates MW.
«The Great Wines Of France.»
Editions: Mitchell Beazley. Great Britain, 2005.

• Και φυσικά δεν πρέπει να παραλείψουν να ταξιδέψουν στο µεσαιωνικό χωριό Saaint Emilioon που είναι φηµι32

σµένο για τις τεράστιες ποικιλίες οινοκαλλιέργειας και για την παραγωγή 1000 τοπικών κρασιών. Η UNESCO
έχει αναγνωρίσει το χωριό ως παγκόσµια κληρονοµιά (patrimoine mondial1).

Saint Emilion.. Ιστοσελίδα http://www.bxvinex.com

2. 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!
«VVenezz passser le weeekk-eendd a Bordeauxx. Au proogrammee, des
feestivitees danss tooutee la villee, auutoour du vin...»»2
Και ειδδικκότερρα, οι επισσκέπτες καλούύντααι ναα συµµετάάσχουν στο
πρρόγραµµµα και στιςς εοορτααστικκέςς εκδηλώ
ώσειςς ποου γίνοοντααι σε όλη την
πόόλη γύρω απόό τοο κρασί.
Η γιοορτή κρασιοού στοο Μποορντόό δίνει ραντεββού «σστιςς πιοο όµοορφες
φωνέςς» γιαα ναα αναδείξξουυν ταα σηµααντικκά γεγγονόόταα τηςς γιοορτήςς µε τηη
συνοδείαα τω
ων πυυροτεχχνηµµάτω
ων.
Τοο Σάββατοο 1η Ιοουλίοου, «laa Jourrnee dess vooixx», (η ηµµέρρα τω
ων φωνών)), ανοοίγει στοο κοιννό τιςς πόόρτεες στην Όπεερα τοου Μποορντόό γιαα µιαα
σειράά από τέέσσσερριςς εξξαιρρετικκέςς πααραστάάσειςς. Χορρευυτέςς και µεεγάλοι
σολίσστεςς επιδδίδδοντααι στις πιοο καλέςς ερρµηννείεςς ενόός λυρικκού ρεπεερτοορίοου.
The Closs Naudin cellar. Clive Coates MW. «The
Μέέσα σε όλη τηην πόόλη γίνοντααι εκδηλλώσειςς, χοροί-κκονσέρρταα, ερ- Great Wines Of France.» Editions: Mitchell Beazley.
Great Britain, 2005.)

1
2

Βλ. την ιστοσελίδα http://www.bxvinex.com
Βλ. την ιστοσελίδα http://www.75cl.info
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γααστήρριαα δοκιµήςς κρασιοού και φαγητώ
ών, επισσκέψ
ψειςς στοους χώροους πααρααγωγήςς και εµµφιάάλωσηςς τοου κρασιοού
«chaateeauxx de vin», καθώς και σταα εµµποορικκά κέντρρα πρροώθησσηςς τοου κρασιοού.

3. Τοοπικκά Φεσστιββάλ
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 µέσα 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 συµβολή στην τέχνη και στον πολιτισµό.

Ευρυπίδη, Βακχες. Πρόγραµµα Εθνικού Θεάτρου.11/6/2005

Τοο Φεσστιββάλ ∆ράµας «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 κινηµατογράφου - 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 κινηµατογραφιστών.
Η συγκροτηµένη και φέτος συνεργασία και µε το ∆ίκτυο ∆ηµοτικών Κινηµατογράφων του Υπουργείου Πολιτισµού ανοίγει νέες δυνατότητες ευρύτερης διανοµής αλλά και σε καλύτερες συνθήκες προβολής 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 µυηθεί πέρα από το χώρο της έβδοµης τέχνης και στον τρόπο ζωής της τοπικής κοινωνίας. Η πολιτιστική του εµπειρία 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 San Sebaastien που βρίσκεται στα βόρεια της Ισπανίας, κοντά στην περιοχή των Βάσκων, είναι παγκοών µικκρού µήήκους που γίνεται κάθε Σεπτέµβριο στα πλαίσια της ισπασµίως γνωστή για το ∆ιεεθνές φεσστιββάλ τααιννιώ
νικής-µαροκινής συνεργασίας.

Χάρτης της βασκικής επαρχίας San Sebastien.
Γεωτρόπιο, τεύχος 202, 21/2/2004

Ειδικότερα, «τοο φεσστιββάλ αποοτελλείί τοο στυυλοβάτη τοου µαροκιννού σίτεµαα εδδώ και κάποοιαα χρόνιαα. Τοο έτοος 20005
τοο φεστιββάλλ πρραγµαατοοποοιήήθηηκε απόό 155-244 Σεπτεµββρίοου και η επισσφράγγισσή τοου ήτααν η ταιννίαα «η σκυλλίσσιαα ζωήή
τηςς Juanitaa Naarbooni»» τηςς Faaridda Belyaazidd. Πρρόκειτααι γιαα µιαα µααροκινή-ισσπαανικκή πααραγωγή ποου βασίσστηκκε στοο
διάάσηµµο οµώνυµο µυθθισστόόρηµµα τοου Anggel Vazzqueez (199299-19980) και ποου τοο ρόόλοο τηςς πρρωτααγωνίσστριαας τοον υποοδύθθηκκε η Ισσπαανίίδα ηθθοποοιόός Marioolaa Fueentees»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.
3
4

Βλ. την ιστοσελίδα http://www.dramafilmfestival.gr
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.»

Λαϊκκέςς πααραδόσειςς
Γκκρέτσσιαα Σαλεεντίννα. Τρραγούδιαα και λαϊκκή µοουσσικκή.
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 αιώνες από γενιά σε γενιά µέσα από τον προφορικό λόγο. Τα τραγούδια καταγράφηκαν στα τέλη του περασµένου 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 περιεχόµενο:

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 συνοδεύουν το γιορτινό χορευτικό ρυθµό της τααραντέλλλας, της γνωστής «πίτσσικκα-πίτσσικκα». Σύµφωνα µε τη λαϊκή παράδοση, 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 µαντηλάκια, έπεφτε εξαντληµένη στο έδαφος»5.
Η «ββιω
ωµαατικκή» πρροσέγγισση τηςς τααραντέέλλα
Ο ταξιδιώτης στη Νότιο Ιταλία θα παρατηρήσει ότι η ταραντέλλα είναι ένας χορός δυνατός που χορεύεται κατεξοχήν 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» από γενιά σε γενιά.
Θα έχει επίσης ενδιαφέρον αν επικεντρωθεί στις απόψεις που έχουν οι κάτοικοι της Σαλεντίνα για την ταραντέλλα 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 διατήρηση µιας τοπικής κουλτούρας, η οποία εκφράζεται και µέσα από τη διατήρηση της τοπικής διαλέκτου «γρίκο» και τη διαφύλαξη της επαφής µε το µακρινό παρελθόν, τις ρίζες τους (τις ιστορικές µνήµες για τους προγόνους 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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Ασκήσσειςς αυτοοαξιοολόγησσηςς
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 συνέχεια να συγκρίνουν την εµπειρία που αποκόµισαν µε ανάλογες «ταξιδιωτικές» εµπειρίες τους στην Ελλάδα, 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.

ΒΙΒ
ΒΛΙΟ
ΟΓΡΑ
ΑΦΙΑ
Α
WEISS Francois. «Jouer, communiquer, apprendre». Editions: Hachette livre, Paris 2002.
Μοουσσικκό Υλικκό (CD)
Gruppo Ghetonia, «Grecia Salentina. Canti e musiche popolari», Editrice Salentina-Galatina. Septembre 1999.

ΠΗΓΕΣΣ
Πεεριοδδικκά
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.
Ισστοοσελλίδδεςς
http://www.dramafilmfestival.gr
http://www.maghrebarts.ma
http://www.bxvinex.com
http://www.75cl.info
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Τααξιδδεύονταας µεε ασφάλειαα
Σκοπόός
Σε αυτήν την ενότητα επιδιώκουµε να κατανοήσουν οι ενήλικες ότι επιτυχές είναι το ταξίδι που είναι ασφαλές.
Ειδικότερα να κατανοήσουν ότι η ασφάλεια ενός ταξιδιού, προϋποθέτει τη σωστή ενηµέρωση και την
κατάλληλη συµπεριφορά κατά τη διάρκεια του ταξιδιού.
Πρροσδοκώµεννα αποοτεελέέσµααταα
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 ασφάλεια.
• Κατανοήσουν ότι οφείλουν να παρέχουν προστασία και ασφάλεια και στους συνταξιδιώτες τους.
Λέξξεις-κκλεειδδιάά
• Ενηµέρωση
• Ασφάλεια
• Πρόληψη
• Τόποι προορισµού
• Μέσα µαζικής µεταφοράς

• Ευπαθή άτοµα
• Παιδιά
• Ηλικιωµένοι
• Άτοµα µε ειδικές ανάγκες

Ποοιοο τααξίδδι είνναι ασφαλέςς;
Ένα ταξίδι παρέχει ασφάλεια όταν ο ταξιδιώτης δεν θέτει σε κίνδυνο τη ζωή του (τη σωµατική και τη ψυχολογική 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 προορισµού 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 ταξίδια 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 πιστοποιηµένους 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 πρόόληψ
ψη
Ο ταξιδιώτης που επιθυµεί να ταξιδέψει µε ασφάλεια θα πρέπει να δώσει ιδιαίτερη σηµασία στοον τοµέα
τηςς πρόληψ
ψης. 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 περιοδικό «Medlook»1.
Ταα τααξίδδιαα και η υγείαα σας: Πρρόληψη ασθενειώ
ών.
Σήµερα όσο ποτέ άλλοτε οι άνθρωποι ταξιδεύουν µε µεγάλη ευκολία σε οποιοδήποτε µέρος του κόσµου.

Ιδιωτική συλλογή της Χ. Λιναρδάτου

Η πρόοδος αυτή όµως συνοδεύεται και από αυξηµένο κίνδυνο προσβολής των ταξιδιωτών από διάφορες ασθένειες.
1

Βλ. την ιστοσελίδα,http://www.medlook.net.cy
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Ταα τααξίδδιαα σε αναπττυσσσόµενεες χώρεςς, συνοδεύονται από µεγαλύτερο κίνδυνο µολυσµατικών ασθενειών. Σύµφωνα µε στατιστικά στοιχεία, το 50% των ταξιδιωτών που επισκέπτονται ξένες χώρες, ασθενούν λόγω του ταξιδιού τους.
Οι απειλές από µολυσµατικές ασθένειες είναι παρά πολλές και διαφέρουν ανάλογα µε το γεωγραφικκό χώρο που θα επισκεφθεί ο ταξιδιώτης. Οι συχνότερες ασθένειες που προσβάλλουν τους ταξιδιώτες είναι η διάρροια, το κοινό κρυολόγηµα, η µαλάρια, ο τύφος, ο κίτρινος πυρετός και άλλες.
Είνναι σηµααντικκό να τοονίσουµεε ότι οι πεερισσσότεερες ασθένειεςς ποου σχετίίζοντααι µε ταα τααξίδδιαα µποορούν
να πρροληφθούνν. Για να είναι αποτελεσµατική η πρόληψη θα πρέπει πρώτα απ' όλα ο ταξιδιώτης να ζητήσει 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. Προγραµµατίσστε έγκαιρρα αυτά που πρέπει να κάνετε. Συζηττείσστε τοο θέµαα µε τοον γιαατρρό σας τοουλάχιστοο 6 εβδοµάδες πρινν απόό τηην ανααχώρησή σας. Το χρονικό αυτό διάστηµα είναι απαραίτητο
για να µπορέσουν µερικά εµβόλια να παράσχουν προστασία µετά από τη χορήγησή τους. Ο γιαατρρός θα σας πλληρροφορήσει για ταα εµββόλια ποου χρειάάζοντααι ναα γίννουν γιαα τοο συγκεκριµέένοο γεωγρραφικκό χώρο που θα εππισσκεφ
φτεείττε. Είναι καλό ο γιατρός να σας κάνει ένα τσεκ-απ προτού ταξιδέψετε. 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 µεταφέρετε 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.

Κατάά τη διάάρκειαα του τααξιδδιοού σας, όπως επίσσηςς και κατά τηην παραµοονή σας σε χώρες ψηλού κιννδύνου 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.
φιααλωµέένοο νερρό ή νερό που έχετε βράσει. Επίσης το αεριούχο νερό και τα α2. Να πίνετε µόνο εµφ
ναψυκτικά σε µεταλλικά κουτιά ή εµφιαλωµένα είναι συνήθως κατάλληλα. Αποφεύγετε τα παγάκια και να µην πίνετε νερό της βρύσης.
θεί καλά. Επίσης µόνο φρούτα και λαχανικά τα οποία µπο3. Να τρώτε µόνο φαγητάά ποου έχουν ψηθ
ρούν να καθαριστούν από τη φλούδα τους. Είναι προτιµότερο τα φρούτα ή λαχανικά που θα φάτε να τα ξεφλουδίζετε εσείς οι ίδιοι. Να θυµάστε ότι πρέπει να τρώτε µόνο τροφές που είναι βρασµένες και που µπορούν να καθαριστούν από τη φλούδα τους, διαφορετικά, να αποφεύγετε οτιδήποτε 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 προληπττικκά φάρµαακα 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. Αποφεύύγετεε να κολυυµπάτε σε λίίµνεες ή ποτααµούςς. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα σε ορισµένες χώρες της
Αφρικής όπου υπάρχει ο κίνδυνος προσβολής από τη σχιστοσωµίαση.
Οι προορισµοί ψηλού κινδύνου περιλαµβάνουν χώρες της Λατιννικκήςς Αµεερικκήςς, τηης Μέσηςς Ανατολήςς, τηςς Αφρικκήςς και τηςς Ασίαας.

Τα άτοοµαα ποου κινδδυνεύύουν περισσότερρο είνααι ταα βρέφη,, ταα πααιδδιάά, οι νεαροί ενήλλικκεςς, οι διαβητικκοί, άτοοµαα που πάάσχουν από φλεγµοονώ
ώδεις νόόσους του πεπτικκού συστήήµαατοος, οι ασθενείςς µε
µειιωµέένη άµυναα του οργανισσµού και αυτοοί ποου παίρρνουν αντιόόξιναα φάρµαακα.
Τελειώνοντας, θέλουµε να τονίσουµε το γεγονός ότι τα περισσότερα προβλήµατα υγείας που σχετίζονται 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.
Το αερροπλάνοο αποοτελλείί έναα ασφαλές µέέσο µεεταφοράάς. 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 αεροπορικό ταξίδι. Σε διάφορες οµάδες ασθενών χρειάζεται εξέταση της κάθε περίπτωσης ξεχωριστά.

(φωτό.3)

2

www
w.cd
dc.g
gov
«Centers for Disease Control and Prevention», http://w
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Σε άτοοµαα µεε ή χωρίςς πρρόβληµµα υγείας, είνναι δυνατόν ναα λαµββάνοοντααι µέτραα ποου καθισστοούν τοο τααξίδι ασφαλέστερο, περρισσότερρο άνετοο και ευχχάρισστοο. Σήµερα όλο και περισσότερο, οι γιατροί ερωτώνται
από τους ασθενείς και τις οικογένειές τους για συµβουλές, προφυλάξεις και προληπτικά µέτρα σχετικά 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 ποσοστό επιβίωσης ασθενών από ασθένειες που απειλούν τη ζωή.
Μπορούµε να εξετάσουµε µια σειρά από µέτρα που µπορούν να βοηθούν τόσο αυτούς που είναι υγιείς 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 περίπτωση 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. Φάρµαακα
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 (βρεφικής, νηπιακής και γενικότερα προσχολικής ηλικίας) καλό είναι να έχουν πάντοτε µαζί τους ένα θερµόµετρο κι ένα αντιπυρετικό-αναλγητικό σιρόπι για περίπτωση ανάγκης.
2. Η αφυδδάτω
ωση
Ο αέρας στα αεροπλάνα είναι ξηρός. Τα αλκοολούχα και τα καφεϊνούχα ποτά προτιµότερο είναι να αποφεύγονται. Αντίθετα, το νερό σε ικανοποιητικές ποσότητες βοηθά εναντίον της αφυδάτωσης.
3. Πόόνος σταα αυτιάά
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 επιβίβαση στο αεροπλάνο, µπορούν να βοηθήσουν.
4. Αλλαγή χρονικκήςς ζώνηςς (jet 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 ελάχιστο 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 γιατρού.
5. Θρόµββωση και πννευµοονικκή εµββολή
Ακόµη και οι υγιεείςς άνθρωποοι µποορεί ναα υποοστοούνν θρόόµβωση τω
ων ποοδιώ
ών µετά απόό πτήσσειςς µακράς διάρκειαας.
Για την αποφυγή του σοβαρού αυτού προβλήµατος, το περπάτηµα όποτε είναι δυνατό κατά το ταξίδι 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. Οξυγγόνο
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 ειδοποιείται η αερογραµµή εκ των προτέρων. Μπορεί να διευθετηθεί η παροχή οξυγόνου προς τον ασθενή από το εξοπλισµό του αεροπλάνου. Πρέπει επίσης να γίνονται οι διευθετήσεις παροχής οξυγόνου
για το χρονικό διάστηµα µετά την αποβίβαση.
7. Κατααδύσειςς
Άτοµα που κάνουν καταδύσεις πρέπει να περιµένουν 12 έως 24 ώρες µετά την τελευταία τους κατάδυση για να ταξιδέψουν µε αεροπλάνο. Νωρίτερα αυτό είναι επικίνδυνο.
8. Καρδιοοπάάθειεςς
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.
9. ∆ιααβήτηςς
Οι ασθενείς µε διαβήτη πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί για αεροπορικά ταξίδια µεγάλων αποστάσεων ή όταν πρόκειται να αλλάξουν ζώνες χρόνου.
10. Εγγκυµοσύνη
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.
Συννοπτικκά, θα τεελειώ
ώσουµεε τοονίζοννταας ότι υπάάρχουν ποολλά µέέτρρα ποου µποορούν να ληφ
φθούν γιαα ναα
είνααι πιο ασφαλέςς, άνετοο και ευχάρισστοο ένα αεροοποορικκό τααξίδδι τόσσο γιαα ασθενεείςς όσο και γιαα άτοοµαα χωρίς πρρόβλληµµα υγείαας.
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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 χρειάζεται συχνά εξατοµικευµένη προσέγγιση.

Γιαα τουςς λόόγουςς αυτούς ένα αεροποορικκό ταξίδδι στιςς ευπαθείςς αυτές οµάάδες πρρέπεει ναα πρρογραµµαατίζετααι έγκαιραα µεε τη βοοήθειαα τοου θεράποντοος γιαατρρού και σε συνερργασίαα µεε τηνν ετααιρείία αερρογραµµώ
ών ποου πρροσφέρει τοο τααξίδι 3.

Άτοοµα µε ειδδικκές ανάγκεςς

Τα µέέτρα πρρόληψ
ψης για τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες που ταξιδεύουν πρέπει να είναι ιδιαίτερα ευαισθητοποιηµένα. Καταρχάς θα πρέπει τα µέσα µεταφοράς να έχουν ειδική πρόβλεψη όσον αφορά την αποβίβαση, τη µεταφορά και την επιβίβαση. ∆ηλαδή, να υπάρχουν ειδικές ράµπες και χώροι πρόσδεσης αναπηρικών αµαξιών. Επίσης να προβλέπεται η ιατρική παρακολούθηση των ατόµων αυτών µέσα σε κάποια µέσα µεταφοράς όπως τα πλοία, τα τρένα κ.λ.π

3

«National Safety Council», http://www.nsc.org
«American Medical Association», http://www.medem.com
«Diabetes UK», http://www.diabetes.org.uk
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Ασκήσσειςς αυτοοαξιοολόγησσης
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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Τι είνααι ο οικκολοογικκός τοουρρισσµόός
Σκοπόςς
Σε αυτήν την ενότητα επιδιώκουµε να κατανοήσουν οι ενήλικες τις εννοιολογικές προσεγγίσεις του οικολογικού τουρισµού, τη φιλοσοφία του και το στόχο του.
Ειδικότερα να κατανοήσουν ότι ο οικολογικός τουρισµός αφορά µια «στάση ζωής» απέναντι στο περιβάλλον, τη φύση και κυρίως απέναντι στον άνθρωπο.
Πρροσδοκώµεννα αποοτελλέσσµαταα
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 τουριστικής συνείδησης.
• Να συνειδητοποιήσουν ότι το βασικό κίνητρο του οικολογικού τουρισµού είναι η αγάπη και ο σεβασµός για
το φυσικό περιβάλλον.
Λέξειςς - κλειδδιάά
• Ενηµέρωση
• Ευαισθητοποίηση
• Συµµετοχή
• Προστασία
• Βιώσιµος τουρισµός

• Οικολογία
• Οικοσύστηµα
• Περιβάλλον
• Εκπαίδευση
• Τοπική κοινωνία

1. Τι είνναι ο οικκολογικκός τουυρισσµόός;
Ο οικολογικός τουρισµός είναι µια σύγχρονη µορφή του τουριστικού φαινοµένου και η φιλοσοφία του αποτελεί µια ενναλλαακτικκή πρρότααση στην προσέγγιση και στην υλοποίηση των τουριστικών δραστηριοτήτων. Ειδικότερα η φιλοσοφία του σχετίζεται µε έναν ενδιαφέροντα επιστηµονικό κλάδο, την οικκολογίία και µε έναν ιδιαίτερα ευαίσθητο χώρο, το οικκοσύύστηµαα.
∆ύο ερωτήµατα που προκύπτουν στην προσπάθειά µας να κατανοήσουµε την έννοια του οικολογικού τουρισµού 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 αµοιβαίες σχέσεις και αλληλεπιδράσεις µε το περιβάλλον τους. Η µελέτη του οικοσυστήµατος επικεντρώνεται στις
βιοοκοιννότητεες και στους βιόότοοποους. Για παράδειγµα, το οικοσύστηµα ενός ποταµού περιλαµβάνει την βιοκοινότητα (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 από την επέµβαση του ανθρώπινου παράγοντα.
Ο οικολογικός τουρισµός είναι γνωστός και µε άλλα ονόµατα όπως οικοτουρισµός, περιβαλλοντικός τουρισµός 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 από 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 ανάπτυξη 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 οργανωµένους, «για τις µικρές οµάδες µεγέθους».
B. Ο οικοτουρισµός είναι βιώσιµος τουρισµός, δηλαδή µπορεί να έχει µια διαρκής (αειφόρο) ανάπτυξη και ακολουθεί τις εξής σαφείς διαδικασίες:
1. εξασφαλίζει την προγενέστερη ενηµερωµένη συµµετοχή όλων των συµµετεχόντων, µέσα από ίση, ενεργή 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.
Οικκοτοουρισστικκή δράση
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 φυσικού περιβάλλοντος, να αποτελέσει µία ταχύτατα αναπτυσσόµενη και οικονοµικά αποδοτική αγορά του τοµέα
του τουρισµού στην Ευρώπη.
Οικκοτοουρρισστικκό πρροϊόόν
Οικκοτουυρισστικόό Πρροϊόν» είναι σε πολλές περιπτώσεις ασαφής, τόσο από γεωγραφική όσο και από
Ο όρος «Ο
λειτουργική άποψη.
1

Βλ την ιστοσελίδα http:// www.ecotravel.gr
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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 περιοχών.
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 λοιπές τοπικές συνήθειες.
9) Να προωθεί τη φιλοσοφία για «επιστροφή στη φύση» και τα µοναδικά φυσικά χαρακτηριστικά της.

Πόότε και γιαατί «εµµφανίζζετααι»» ο οικκολογικκός τοουρρισσµόός;
Ο οικολογικός τουρισµός εµφανίζεται και αναπτύσσεται δυναµικά την τελευταία δεκαετία στις αναπτυσσόµενες χώρες. Πρόκειται για µια ραγδαία ανάπτυξη που έχει καταπλήξει την τουριστική αγορά.
Οι λόγοι της ανάπτυξής του οφείλονται σε δύο βασικές τάσεις:
1. Την πεεριββαλλλοντικκή πρροσταασία που θεωρείται επιτακτική ανάγκη στα πλαίσια µιας οργανωµένης περιβαλλοντολογικής και οικονοµικής πολιτικής. Η σύγκλιση των δύο τοµέων «περιβάλλον-οικονοµία» καθιστά ένα
ενδιαφέρον πεδίο δράσης για τον οικολογικό τουρισµό.
2. Τη διεύύρυνσση της τοουρισστικκήςς αγοοράς λόγω της ταχύτατα αυξανόµενης ζήτησης από τους τουρίστες-καταναλωτές ενός νέου τουριστικού προϊόντος: την παροχή διαφορετικών-εναλλακτικών διακοπών και ειδικότερα την αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου κοντά στη φύση.

Σε ποοιοους τοουρίσστεςς απευυθύνετααι ο οικκολοογικκός τοουρισσµός;
Ο οικολογικός τουρισµός ή οικοτουρισµός απευθύνεται σε άτοµα που ζουν σε αστικά κέντρα έχουν κουραστεί από τον έντονο σύγχρονο ρυθµό ζωής, αγαπούν τη φύση και επιθυµούν να τη γνωρίσουν καλύτερα κάνοντας µια «αποτοξίνωση» από τις καθηµερινές ασχολίες ρουτίνας.
Το µορφωτικό επίπεδο των οικοτουριστών δεν σχετίζεται απαραίτητα µε την επαγγελµατική τους ιδιότητα, αφού το ενδιαφέρον τους για τη φύση, η αγάπη τους και η ενασχόληση τους µε αυτήν είναι περισσότερο θέµα προσωπικής 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 (αγροτουρισµός, 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 κατανοήσουν το µυστήριο της φύσης και να «µυηθούν» στη δική της διαφορετική κουλτούρα.
Μορφέςς τοου οικκολογικκού τοουρισσµοού
Τοουρισσµός τηςς φύύσηςς ή φυσιοολατρρικκός τοουρισσµός: είναι ο τουρισµός κατά τη διάρκεια του οποίου επιδιώκεται 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 (τοουρισσµόός περριπέέτειαας) µε την παρατήρηση και απόκτηση εµπειριών σε άωήςς (wild life tourism).
γρια οικοσυστήµατα. Το είδος αυτού τουρισµού είναι γνωστό και ως τοουρρισσµόός άγριαας ζω
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).

Υγρότοπος Πρεσπών. Experiment
Γαιόραµα. Ιανουάριος-Φεβρουάριος 1996.

Ερηµος Σαχάρας.
Γεωτρόπιο, τεύχος 45. 17/2/2001
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Τοουρρισσµόός υπααίθθρου είναι η µορφή τουρισµού που οφείλεται στο ενδιαφέρον του κατοίκου της πόλης να γνωρίσει ή να ξανασυνδεθεί µε αξίες που χαρακτηρίζουν τον υπαίθριο χώρο. Αφορά τον τουρισµό στις προστατευµένες περιοχές (εθνικά πάρκα, δρυµοί, υδροβιότοποι). Η ιδιαιτερότητά του έγκειται στο γεγονός ότι ο τουριστικός 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 εξαφάνισης ενός σπάνιου είδους αλόγου).

Αίνος. Κοπάδι άγριων αλόγων. Γεωτρόπιο, τεύχος 67. 21/7/2001.

Αγροτοουρρισσµός 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 δυνατότητα στους τουρίστες να διαµείνουν σε µια φάρµα ή σ' ένα αγρόκτηµα και παράλληλα να ζήσουν από κοντά όλες τις εργασίες που γίνονται σε αυτό. Σε πολλές αγροτουριστικές µονάδες του εξωτερικού παρέχεται επίσης η δυνατότητα στους επισκέπτες να ασχοληθούν µε αυτές τις εργασίες. Πρόσφατα άρχισε να εφαρµόζεται και στην Ελλάδα µια τέτοια δυνατότητα.

Οικκοτοουρισστικκές δρασστηηριόότηητεςς
Όλες οι µορφές οικοτουρισµού συνδέονται µε δραστηριότητες οι οποίες υλοποιούνται ανάλογα µε τα κίνητρα και τα ενδιαφέροντα των οικοτουριστών. Ωστόσο, θα πρέπει να τονίσουµε ότι µερικές δραστηριότητες έχουν 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:
Raftinng
Κατάβαση ποταµού µε φουσκωτή βάρκα. Το πλήρωµα αποτελείται από 6 έως 8 κωπηλάτες. Την βάρκα κατευθύνει επαγγελµατίας οδηγός ποταµού.
Kayakk ποοτααµού
Μονοθέσιο σκάφος, ευέλικτο στα αφρισµένα ποτάµια. Απαραίτητη η παρακολούθηση σχολής για την
ασφαλή κατάβαση.
Jeep safari
∆ιάσχιση δασικών δρόµων, περάσµατα ποταµών, ανάβαση βουνών µε jeep, µε τη συνοδεία οχήµατος
υποστήριξης και έµπειρου συνοδού.
Treekkingg
Πεζοπορία σε µονοπάτια, δασικούς δρόµους και καλντερίµια. Εξερεύνηση παρθένων περιοχών σε πυκνά δάση και ξεχασµένα χωριουδάκια.
Canyyoningg
∆ιάσχιση φαραγγιών περπατώντας και χρησιµοποιώντας σχοινιά στους κάθετους καταρράκτες, µε την
συνοδεία έµπειρων συνοδών.
Αναρρίχχησση
Ανάβαση σε βράχους µε έµπειρους αναρριχητές και µε επιλογή του βαθµού δυσκολίας, ανάλογα µε
τις δυνατότητές σας.
Parappentee
Συναρπαστικές πτήσεις µε διθέσιο αλεξίπτωτο πλαγιάς που πιλοτάρεται από επαγγελµατία εκπαιδευτή.

Raaftingg
ποταµός Ασπροπόταµος. Νοµός Τρικάλων. Τουριστική έκδοση Ε.Ο.Τ)

2

Βλ την ιστοσελίδα http:// www.trekking.gr
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Ανααρρίχχησση
Μετέωρα. Νοµός Τρικάλων – Τουριστική έκδοση Ε.Ο.Τ.

Canyooningg
Καλαµπάκα. Νοµός Τρικάλων. Τουριστική έκδοση Ε.Ο.Τ
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Τόόποοι οικκολογικκού πρροορισσµοού
• 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 Νέστου ποταµού, ∆έλτα του ∆ούναβη).

∆έλτα του Εβρου. «Εβρος». Τουριστική έκδοση Ε.Ο.Τ.

Μελλέτη περρίπτω
ωσηςς: ∆έλταα τοου ∆ούνααβη3
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 Ραµσάρ στο Ουκρανικό µέρος και ένας στη Ρουµανία). Στην περιοχή απαντώνται περισσότερα από 70 είδη ψαριών, 225 είδη πουλιών, 500 είδη φυτών και 22 είδη θηλαστικών. Επίσης, απαντώνται αρκετά απειλούµενα 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 ∆έλτα του ∆ούναβη. Η αφθονία της άγριας ζωής, κυρίως των πουλιών, καθιστά το ∆έλτα του ∆ούναβη ένα δυνάµει κορυφαίο προορισµό για τον οικοτουρισµό.

3

Βλ την ιστοσελίδα http://www.netcoast.nl
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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 τουρισµού. 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 οικολογικό 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 κάποιες απειλές οι οποίες να επηρεάζουν άµεσα την τουριστική υποδοµή και τις αλιευτικές δραστηριότητες.
Εντούτοις, για την ορθή προστασία και τη διαφύλαξη της παραλίας απαιτείται µεγαλύτερη προσοχή από τις τοπικές και τις κυβερνητικές αρχές της συγκεκριµένης περιοχής και είναι επίσης απαραίτητα 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 διατήρησή της. Ταυτόχρονα, η ανάπτυξη του οικοτουρισµού ανοίγει νέες θέσεις εργασίας για τους τοπικές κοινωνίες 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 υδροβιότοπο 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.).

Αγραφα. Βαθύ γαλάζιο, τεύχος 03. Νοέµβριος-∆εκέµβριος 2005
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• Οι χαρακτηριζόµενες σαν ειδικές φυσικές περιοχές όπως οι παγωµένες περιοχές (Ανταρκτική), οι ανεξερεύνητες περιοχές (Αµαζόνιος, ζούγκλες), οι έρηµοι, οι περιοχές των ηφαιστείων.
Η επίδδρασηη τοου οικοολογικκούύ τοουρρισσµούύ στηην τοουρρισστικκή αννάπτυυξη
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 στήριξη για τη δηµιουργία αγροτουριστικών συνεταιρισµών
• ενθάρρυνση και προώθηση της ανάπτυξης και της βελτίωσης των τοπικών δικτύων και υπηρεσιών µεταφορών-επικοινωνιών, αλλά και της διαµόρφωσης και υλοποίησης προγραµµάτων περιβαλλοντικής προστασίας4.
Για τη σηµασία του οικολογικού τουρισµού στην τουριστική ανάπτυξη, αναφέρουµε ενδεικτικά την εξής περίπτωση 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 χειµερινό τουρισµό καθώς και τα προβλήµατα ανάπτυξης µε τις ελλείψεις σε τεχνικές και κοινωνικές υποδοµές 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 Ήπειρο και τον Νοµό Ιωαννίνων, υπάρχει µια δόση µελαγχολίας και περίσκεψης, για τη σαιζόν που ήδη ολοκληρώνεται.
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 εκατοντάδων 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 περιοχές για ολοκληρωµένη αγροτο-τουριστική ανάπτυξη.
Οι περιοχές αυτές περιλαµβάνουν οµάδες οικισµών από την περιοχή Κόνιτσας, Ζαγαριού, Μετσόβου, ∆υτικών και Ανατολικών Τζουµέρκων.
Με την προϋπόθεση ότι η βούληση των τοπικών δυνάµεων για τη δηµιουργία µικρών - ευέλικτων αγροτουριστικών µονάδων, µε ποιοτική προσφορά υπηρεσιών και τοπικών επώνυµων προϊόντων θα υλοποιηθεί σε χρονοδιαγράµµατα ικανά να αναστρέψουν τη φθίνουσα πορεία, η Πολιτεία µε τα προγράµµατα Ο.Α.Α. ( Ολοκληρωµένης Αγροτο-τουριστικής Ανάπτυξης), θα δώσει µεγάλη τόνωση στους οικι4

Κοµίλης (2001, σ. 48).
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σµούς της Πίνδου και θα συγκρατήσει τον πληθυσµό στις πατρογονικές του εστίες µε εισοδήµατα ευηµερίας και ποιότητας ζωής, για τους ίδιους αλλά και για τους επισκέπτες.
Η προώθηση συνδυασµένων Τουριστικών πακέτων, έχει ως σκοπό ο επισκέπτης να µένει περισσότερο 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 τοπικιστική αντίληψη δεν οδηγεί σε καλά αποτελέσµατα, καθ' όσον όταν στον Τουρισµό οι άνθρωποι δουλεύουν όλοι µαζί, είναι φυσικό να κατορθώνουν πολύ περισσότερα από εκείνους που εργάζονται µεµονωµένα. Ένα επιτυχηµένο Περιφερειακό Κέντρο Υποστήριξης πρέπει να είναι: Αυτό-χρηµατοδοτούµενο, 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
Επίίδραση τοου οικκολογικκού τοουρισσµοού στοο περριββάλλον
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 συνέπεια για το περιβάλλον.
Ωστόσο, οι περιβαλλοντικές οργανώσεις εκφράζουν τη διαµαρτυρία τους για την ανθρώπινη ανευθυνότητα 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 οικολογικής ευαισθητοποίησης όχι µόνο των τοπικών φορέων αλλά και των επισκεπτών.
Αναφέρουµε ενδεικτικά κάποιες περιβαλλοντικές οργανώσεις:
WF Ελλλάς αποτελεί κοµµάτι της διεθνούς οικογένειας του WWF (World Wide
Η περιβαλλοντική οργάνωση WW
Fund for Nature), η οποία απαρτίζεται από 50 εθνικές οργανώσεις και αγωνίζεται για την προστασία του περιβάλλοντος 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 αρκούδων 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.
5

Βλ την ιστοσελίδα http://www.nafteboriki.gr
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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. ∆ηµιουργήθηκε 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.
ΟΥΡΟ
ΟΣ είναι µη κυβερνητική περιβαλλοντική οργάνωση που ιδρύθηκε το 1992 για την προΟ ΑΡΚΤΟ
στασία της άγριας ζωής και του φυσικού περιβάλλοντος στην Ελλάδα και τα Βαλκάνια, µε δράσεις ευαισθητοποίησης 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. Επιδεικτική διαχείριση πολλαπλών σκοπών στις τεχνητές υδατοσυλλογές της Κρήτης», το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας- Πανεπιστήµιο Κρήτης διοργανώνει ηµερίδα µε θέµα «Οικοτουρισµός και περιβαλλοντική εκπαίδευση στην Κρήτη: H περίπτωση των τεχνητών υγροτόπων». H ηµερίδα θα διεξαχθεί στον εκθεσιακό 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

Είνναι ο οικκολογικκός τοουρισσµός ποολιτισστικκός 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 καταστάσεις, τις συνθήκες και την τοπική κουλτούρα ενός οικολογικού τόπου προορισµού.
Παραθέτουµε ενδεικτικά ένα άρθρο σχετικά µε τη «µόδα» του οικοτουρισµού και τη διαµόρφωση ενός τρόπου 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 περιβάλλον7

Βλ την ιστοσελίδα http://www.in.gr
Βλ την ιστοσελίδα http:// www.greenpeace.org
9
Βλ την ιστοσελίδα http:// www.arcturos.gr
6
Βλ την ιστοσελίδα http://www.wwf.gr
8
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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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Ασκήσσειςς αυτοοαξιοολόγησσηςς
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 εξωτερικό.
2. Οι εκπαιδευόµενοι να σχολιάσουν κάποιες οικοτουριστικές δραστηριότητες που θα επιθυµούσαν να κάνουν και να αναφερθούν στα κίνητρα και στους προσδοκώµενους στόχους που έχουν από την υλοποίηση αυτών.
3. Οι εκπαιδευόµενοι να επικεντρωθούν στην περίπτωση µελέτης «Το ∆έλτα του ∆ούναβη» και να την σχολιάσουν σε επίπεδο οικοτουριστικής ανάπτυξης και περιβαλλοντικής προστασίας.
4. Επικεντρωθείτε στην περίπτωση µελέτης της Πίνδου και µε βάση αυτό το παράδειγµα να προτείνετε περιοχές στην Ελλάδα οι οποίες σύµφωνα µε την γνώµη σας θα µπορούσαν να αποτελέσουν πόλο έλξης οικοτουριστικής ανάπτυξης. Να δικαιολογήσετε τις θετικές ή και τις αρνητικές επιπτώσεις που µπορεί να επιφέρει 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 ανάπτυξη.
6. Κάθε εκπαιδευόµενος να περιγράψει την περίπτωση οικοτουριστικής εµπειρίας που πιθανόν είχε και να σχολιάσει τις θετικές και τις αρνητικές όψεις της συγκεκριµένης εναλλακτικής µορφής τουρισµού.
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Σύγχρονος αγροτοουρισµόός (πρροορισσµοοί-σσκοποί)
Σκοπόός
Σε αυτήν την ενότητα επιδιώκουµε να κατανοήσουν οι ενήλικες την εννοιολογική προσέγγιση του αγροτουρισµού, τις προοπτικές και τους στόχους που θέτει.
Ειδικότερα να κατανοήσουν ότι ο αγροτουρισµός αποτελεί µια εναλλακτική πρόταση διακοπών καθώς διαφοροποιείται από τον µαζικό τουρισµό.
Πρροσδοκώµεννα αποοτεελέσµααταα
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.
Λέξειςς -κκλειδδιάά
• Φύση
• Γυναίκα-αγρότισσα
• Περιβάλλον
• Τοπικά προϊόντα
• Αγροτουριστικό προϊόν
• µετασχηµατισµός
• Αγρότες-παραγωγοί
• Περιφερειακή ανάπτυξη
• Τουρίστες- καταναλωτές

Ενννοιοολογικκές πρροσεγγγίσσειςς τοου όρου «Αγροοτοουρισσµόός.»»
Αγροτουρισµός είναι η τουριστική δραστηριότητα που αναπτύσσεται σε χώρο µη αστικό από τους απασχολούµενους κυρίως στον πρωτογενή και δευτερογενή τοµέα και ειδικότερα σε οικογενειακής η συνεταιριστικής µορφής τουριστικές µονάδες παροχής αγαθών και υπηρεσιών, µε σκοπό την ενίσχυση του
αγροτικού εισοδήµατος και της τοπικής οικονοµίας τόσο από την εκµετάλλευση των τουριστικών καταλυµάτων (ενοικιαζόµενα δωµάτια, pension,ξενώνες, kampings) όσο και από την τροφοδοσία των τουριστικών µονάδων µε προϊόντα τοπικής παραγωγής γεωργικών συνεταιρισµών1.

1
Γ.Βαφειάδης, Χρ. Κοντογεώργος, Λ.Παπακωνσταντινίδης. "Αγροτουρισµός και ισόρροπη ανάπτυξη. Μελέτες για την αγροτική οικονοµία." Αγροτική τράπεζα της Ελλάδας. Α.Ε. ∆/νση µελετών και προγραµµατισµού. Αθήνα 1992. Σελ. 16
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Ο αγροτουρισµός περιλαµβάνει όλες τις µορφές τουρισµού που έχουν σχέση µε το αγροτικό περιβάλλον, τα αγροτικά προϊόντα και τους αγροτικούς χώρους παραµονής2.
Ο αγροτουρισµός ξεκίνησε περίπου στα τέλη του 19ου αιώνα όταν οι άνθρωποι των τότε αστικών κέντρων µετακινούνταν στην εξοχή µε το µέσο της εποχής, τον σιδηρόδροµο.
Στην Ελλάδα τα πρώτα βήµατα του αγροτουρισµού έγιναν την δεκαετία του΄80. Στην ουσία πρόκειται για µια µορφή εναλλακτικού τουρισµού που αναπτύσσεται από τους κατοίκους των αγροτικών κυρίως περιοχών.
Στόόχο έχει να πρροσελκύσει ανθ
θρώ
ώποουςς ποου ζουνν συνήθ
θως σταα αστικκά κέντρρα και θέλουν να αποδράάσουν σε ένα ήρεµοο πεεριββάλλον στηνν εξξοχή µακριάά απόό ταα ποολύβουα αστικκά κένντραα.
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 φύση.
Αναπτυσσόµενος µε ταχείς ρυθµούς και δίνοντας πρωτόγνωρες εµπειρίες επαφής µε τη φύση, ειδικά στους κατοίκους των µεγαλουπόλεων, ο αγροτουρισµός πραγµατοποιεί δυναµική είσοδο στο «κλαµπ» 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 αρχίζει 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.

Σχέση αγροτοουρρισσµοού και ποολιτισστικκού 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 ανθρώπους του χωριού, που είναι ακόµα δεµένοι µε τη γη και την παράδοση. 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 παραδοσιακό τρόπο. Ο επισκέπτης θα έχει την ευκαιρία να δει από κοντά τέτοιες εργασίες και ακόµα να συµµετέχει σ' αυτές αν το
θελήσει. Για πολλούς από τους επισκέπτες η εµπειρία αυτή είναι πρωτόγνωρη και ιδιαίτερα για τα παιδιά των µεγαλουπόλεων, που πολλά πράγµατα γύρω από την αγροτική ζωή τα γνωρίζουν µόνο από εικόνες.
Η χώρα µας αποτελεί ιδανικό πεδίο εφαρµογής του αγρο-

Κεντρικό Ζαγόρι.( Ιστοσελίδα, www.epirus4x4.gr)

2
Jan W. Te Kloeze. Ευρωπαϊκό σεµινάριο υπό την αιγίδα της Unesco. "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. Σελ. 1
3
Βλ. την ιστοσελίδα, http://www.epirus 4x4.gr
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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.

Κόνιτσα.( Ιστοσελίδα, www.epirus 4x4.gr )

Στο πλαίσιο των αντίστοιχων προγραµµάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Υπουργείο Γεωργίας προώθησε τα τελευταία χρόνια την ανάπτυξη του αγροτουρισµού κυρίως στις ορεινές, µειονεκτικές περιοχές που έχουν τη βασική υποδοµή και τις δυνατότητες τουριστικής ανάπτυξης.
Με βάση το πρόγραµµα δόθηκαν οικονοµικά κίνητρα και ενισχύσεις σε γεωργούς για την πραγµατοποίηση 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, δυνατότητες για άθληση, χόµπι κ.ά. Παρέχονται ενοικιαζόµενα επιπλωµένα δωµάτια ή διαµερίσµατα, εστιατόρια οικογενειακής µορφής µε τοπική παραδοσιακή κουζίνα, χώροι άθλησης και αναψυχής σε περιοχές
µε φυσικές οµορφιές, πολιτιστικές εκδηλώσεις, εργαστήρια παραγωγής ειδών λαϊκής τέχνης µε χαρακτηριστικά της τοπικής παράδοσης και είδη διατροφής της ντόπιας κουζίνας4.

Πεερίπτω
ωση µεελέτηςς
Η Φάρµαα στοον Καρτερρό τηςς Κρήτηςς.
Η πρροσπάάθειαα ξεκίννησε τοο 199788 και η φιλλοσοφία στηνν οποοία στηρρίχτηκκε ήτααν ότι: «εεµεείςς ως οικκογέννειαα τηρρούµε και βιώ
ώνουυµεε ταα ήθ
θη,
ταα έθ
θιµµα και τις πααραδόσειςς και αυτόό τοο ίδδιοο θέλλουµε να τοο δώσουµε στοουςς επισσκέπτεςς µαας. Έτσσι, τοο µικκρό «µετόόχι» τοου πααπποού (λίγοο
έξω από τοο Ηρράκλειοο τηςς Κρήτηης) σιγγά σιγγά άρχιζζε ναα εξελίσσετααι
χωρίςς καθόλλου να αλλοιώ
ώνετααι, ναα µεεγααλώνει χωρίςς να αλλάζει!»
4

Βλ. υποσηµ. 3.
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Χάρτης του νοµού Ηρακλείου
(Ιστοσελίδα, www.in.gr )

Η φιλοσοφία έγινε στόχος και για την επίτευξή του η οικογένεια Γραµµατικάκη ξεκίνησε τη δηµιουργία 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 αιώνα.
Τα παλιά οικογενειακά εργαλεία που χρησιµοποιούνταν για τις γεωργικές εργασίες, µαζί µε άλλα από διάφορες περιοχές της Κρήτης, κοσµούν γωνιές του αγροκτήµατος.
Μεελλοντικκός στόόχος είίνααι η δηµιοουρργία µέέσα στοο αγρόκτηµαα µοουσείουυ,
στοο οποοίοο θα εκτίθ
θενντααι ταα πααραπάάνω
ω, καθώς και η πλλούσιαα συλλογή αντικειµµέννων ποου µααρτυρρούν τηνν ισστοορίαα τοου αλόγου.
Ο φούρνος του αγροκτήµατος, όπου ψήνονται όλα τα φαγητά, είναι κτισµένος µε ειδικά πυρότουβλα, παρµένα από άλλους παλιούς φούρνους, ενώ ο «πάτος» του είναι φτιαγµένος µε ειδική πέτρα που «πυρώνει». Το πεταλωτήριο 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.

Περίπτω
ωση µελέέτηςς δεύτερρη.
Ο πααραδοσιαακόςς οικκισσµόός τηςς πεεριοοχήςς τηης χαράδρας τοου Λούύσιοου στη Γόόρτυναα Αρκαδίας.
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 Βιβλιοθήκη 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 παραδοσιακής µορφής, έχουν ήδη προκύψει στη ∆ηµητσάνα, µέσω του κοινοτικού κανονισµού 2328/91 και λειτουργούν µε
επιτυχία. Ο συνδυασµός ιστορικού ενδιαφέροντος παραδοσιακής αρχιτεκτονικής και αγροτουριστικών καταλυµάτων
µπορεί να οδηγήσει στη διατήρηση και ανάδειξη των παραδοσιακών οικισµών της περιοχής της χαράδρας του ποταµού Λούσιου στη Γόρτυνα Αρκαδίας6.
5
6

Βλ.την ιστοσελίδα, http://www.in.gr
Ε. Γεωργιτσογιάννη, Κ.Αποστολόπουλος (βλ. όπου υποσηµ. 2, σελ.62.)
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«Kαλντερίµια και πέτρινα αρχοντικά, κοινός παρανοµαστής των χωριών του Πηλίου». Γεωτρόπιο, τεύχος 51 31/3/2001

Αγροτοουρρισσµόός και πεεριφ
φερεειαακή τοοπικκή ανάάπτυυξη
Στα πλαίσια της περιφερειακής τοπικής ανάπτυξης ο αγροτουρισµός επιδρά στον «µετασχηµατισµό» του
αγροτικού χώρου. Ειδικότερα συµβάλλει στην οικονοµική ανάπτυξη και στην αναζωογόνηση των αγροτικών περιοχών.
Οι αγρότες-παραγωγοί και οι τουρίστες-καταναλωτές συµβάλλουν στη διαδικασία «µεταασχηµαατισµοού» του αγροτικού χώρου µε τις εξής διαδικασίες:
1. Υλικκή-κκατααναλωτικκή αναδηµιοουργίαα τω
ων αρχικκών αγροτικκών πόόρων σε αγροτοουρισστικκά πρροϊόόνταα.
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. Λέγοντας 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 αγρότισσα 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 αγροσυνεταιρισµούς η παραδοσιακή σχέση των γυναικών µε τη χειροτεχνία (υφαντά, κεντήµατα, στολές)
και µε τη µαγειρική.
2. Συµββολικκόςς «µεεταασχηµαατισσµόός» τηςς αναζήτησσης διαακοπώ
ών σε ένα αγρόκτηµαα σε αναζήτηηση ενός
«αυθενντικκού» τρρόποου ζωήςς κοντάά στη φύση.
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, πανηγύρια) 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.)
7

Βλ. υποσηµ. 2, σελ 19
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«Λιοµάζωµα» Γεωτρόπιο τεύχος 36, 16/12/2000

Συµπεεράσµααταα
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 κοντά στη φύση αποτελούν το κέντρο ενδιαφέροντος για την περιφερειακή τοπική ανάπτυξη.

Η συµββολή τηης αγρότισσσας στηην ανάπτυυξη τοου αγροτουυρισσµούύ.
Η δ/νση της Αγροτικής Οικιακής Οικονοµίας του υπουργείου Γεωργίας παρέχει στην αγροτική οικογένεια δυνατότητες για ενηµέρωση, εκπαίδευση και επαγγελµατική κατάρτιση, στο χώρο όπου ζει, από εξειδικευµένους υπαλλήλους της Αγροτικής Οικιακής Οικονοµίας που έχουν την ευθύνη της εφαρµογής των προγραµµάτων σε όλη την περιφέρεια.
Σκοπός της εξωγεωργικής επαγγελµατικής κατάρτισης είναι η απασχόληση της αγρότισσας και γυναίκας της υπαίθρου σε περιόδους που δεν απασχολείται η υποαπασχολείται στη γεωργική εκµετάλλευση.
Έτσι προωθείται ένας συνδυασµός ανάπτυξης της γεωργοκτηνοτροφίας µε την επιτόπια µεταποίηση 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 αγροτικής 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,

68

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 καταλύµατα8.

Περρίπτω
ωση µελέτηςς:

Ο αγροτουριστικός συνεταιρισµός γυναικών Πέτρας στη Μυτιλήνη είναι ο πρώτος γυναικείος αγροτουριστικός συνεταιρισµός στην Ελλάδα. Η πρωτοβουλία ίδρυσης του συνεταιρισµού ανήκει στη Γραµµατεία ισότητας των δύο φύλων. Στόχος του αγροτουριστικού συνεταιρισµού είναι:
1. Να αποκτήσουν οι αγρότισσες της περιοχής της Πέτρας ένα προσωπικό εισόδηµα.

Αγροτουριστικός συνεταιρισµός γυναικών Πέτρας-Μυτιλήνης.

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 έτσι ώστε να είναι σε θέση να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις που υπαγορεύει η λειτουργία του προγράµµατος που διαµορφώθηκε µε την πάροδο των χρόνων και το οποίο περιλαµβάνει τις ακόλουθες
δραστηριότητες:
1. Ενοικίαση των δωµατίων
2. Οργάνωση και λειτουργία εστιατορίου
8

Μ. Γκιζδηµίδου (βλ. όπου υποσηµ. 2, σελ. 72)
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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.

Συµπεεράσµαα πρρώτοο
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 ανεργίας 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.

Συµπερράσµαα δεύτεροο
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 πολιτικής που να είναι φιλική µε το περιβάλλον και µε την τοπική κουλτούρα.

Οι δυσµεννείςς επιπτώ
ώσεις τοου αγρροτοουρισσµοού
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 αναφέρονται:
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 εργασίες προς χάριν ενός µεγαλύτερου βραχυχρόνιου τουριστικού κέρδους.
3. Στην αλλοίωση του πολιτισµικού χαρακτήρα των αγροτικών περιοχών στις περιπτώσεις που ο αγροτουρισµός ακολουθήσει τα γνωστά αναπτυξιακά τουριστικά «πρότυπα» των περασµένων δεκαετιών.

9

Βλ όπου υποσ. 1, σελ 59 και 60.
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Συµπεράάσµαα: Αγροτοουρισσµός - τοο νέοο τοουρισστικκό πρροϊόόν.
«Α
Αγροτοουρισσµόός - τοο νέέο τοουρισστικκό πρροϊόόν»» ήταν το θέµα της εκδήλωσης, που οργάνωσε η πρόεδρος και διευθύνουσα σύµβουλος της «Αγροτοουρισστικκή Α.Ε. - Ενααλλακτικκή Τοουρισστικκή Ανάπτυυξη» κ. Μπριγκίττα Παπασταύρου, την ∆ευτέρα 6 Σεπτεµβρίου στο χώρο του Ε.Ο.Τ., υπό την αιγίδα 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 δυναµικκή απάάντησση στοον κορεσσµόό τοου µααζικκού τοουρισσµοού, στην άγονη αυτή πεπατηµένη, που έχει οδηγήσει στην υποβάθµιση του ελληνικού τουριστικού προϊόντος».
Αναλύοντας τα πλεονεκτήµατα του αγροτουρισµού, η πρόεδρος της «Αγροτουριστικής» υπογράµµισε ακόµα ότι «αποτελεί ένα µοντέλο ολιστικής ανάπτυξης - αναζωογόνησης της υπαίθρου
και των περιφερειακών περιοχών της χώρας. Γεφυρώνει τον λαϊκό τεχνίτη και τον ντόπιο παραγωγό µε τον σύγχρονο επενδυτή. ∆ιασφαλίζει τη σύζευξη της οικονοµικής ανάπτυξης µε τη φυσική οµορφιά και την πολιτιστική κληρονοµιά του τόπου. ∆ηµιουργεί πρόσθετο εισόδηµα για τον
αγρότη και γενικότερα για τις τοπικές κοινωνίες, επιµηηκύνονταας τηην τουυρισστικκή πεερίοδδο και συγκρατώντας τον πληθυσµό στην ύπαιθρο». Και προσθέτει, ακόµα ότι «αποτελεί µοχλό ανάδειξης
και ανάπτυξης της ¨άλλης Ελλάδας¨, που χρόνια τώρα βιώνει την υπο - ανάπτυξη, τις περιφερειακές ανισότητες, την ερήµωση...».
Τέλος, η κ. Παπασταύρου σηµείωσε ότι «οο αγροοτοουρισσµόός είνναι τοο διααφορεετικκό, τοο ξεχωρισστόό,
που όλοι αναζητούµε, στην εποχή αυτή της γενικευµένης µαζικοποίησης, του απρόσωπου τουρισµού 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

Ασκήσσειςς αυτοοαξιοολόγησσης
1. Οι εκπαιδευόµενοι να αναφερθούν σε τυχόν βιώµατα που έχουν όσον αφορά τον αγροτουρισµό είτε 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 σχε10

Βλ. την ιστοσελίδα, http://www.traveldailynews.gr (άρθρο από τον Θοδωρή Κουµέλη.)

71

τίζονται µε αγροτουριστικές διαδικασίες και να σχολιάσουν τις «στρατηγικές» αγροτουριστικής ανάπτυξης.
3. «Η απασχόληση της γυναίκας-αγρότισσας σε αγροτουριστικούς τοµείς ( διοίκηση αγροκτήµατος, προώθηση τοπικών προϊόντων) ενισχύει την τοπική οικονοµία.» Οι εκπαιδευόµενοι (δουλεύοντας σε οµάδες 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.)

ΒΙΒ
ΒΛΙΟ
ΟΓΡΑ
ΑΦΙΑ
Α
Βαφειάδης Γ., Κοντογεώργος Χρ., Παπακωνσταντινίδης Λ., Αγροτουρισµός και ισόρροπη ανάπτυξη.
Μελέτες για την αγροτική οικονοµία. Αγροτική τράπεζα της Ελλάδας. Α.Ε. ∆/νση µελετών και προγραµµατισµού. 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 ∆. Αποστολόπουλος.) 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.

Ισστοοσελίδεςς
http://www.traveldailynews.gr
http://www.epirus 4x4.gr
http://www.in.gr
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∆Ι∆
∆ΑΚΤΙΚ
ΚΗ ΕΝ
ΝΟΤΗΤΑ
Α 8η
Η σηµαασία τουυ ποολιτισστικκού τοουρισσµοού γιαα δήµοο/κκοιννότηταα/τοοπικκή κοινω
ωνίαα

Στόόχος
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 οικονοµικής-κοινωνικής πολιτικής.
Ειδικότερα να κατανοήσουν ότι ο πολιτιστικός τουρισµός συµβάλλει στην ανάδειξη της διαφορετικότητας της εντοπιότητας και στην κατασκευή µιας τοπικής ταυτότητας που µπορεί να γίνει αναγνωρίσιµη και σεβαστή στα πλαίσια της ευρύτερης Ευρωπαϊκής περιφέρειας.
Πρροσδοκώµεννα αποοτελλέσµααταα
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.
Λέξξεις -κκλεειδδιάά
• Ελληνική περιφέρεια
• Τοπική αυτοδιοίκηση
• Παράδοση
• Πολιτιστική
κληρονοµιά
• Περιβάλλον

• Αποκέντρωση
• Κοινωνική οικονοµία
• Επενδύσεις
• Επιχειρήσεις
• Τουριστική διεύρυνση
• Ανάπτυξη

Μοορφές ανάάπτυυξηςς ποολιτισστικκού τοουρρισσµοού σε δήµοο, κοιννότηταα, τοοπικκή κοιννωνίαα.
Πααράδειγγµαα 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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Φωτό 1 «Το πρώην πλινθοκεραµοποιείο Τσαλαπάτα» Ιστοσελίδα της εφηµερίδας Ναυτεµπορικής.

ΣΤΗΝ
Ν ΤΕΛ
ΛΙΚ
ΚΗ τοου φάση εισσέρρχεετααι τοο έργο τηςς ανάάπτυυξηςς τοου Κέντροου Ποολιτισστικκής Κληρονοοµιάάς και σύγχχρονηςς ∆ηµιοουργίαας τοου πρρώηνν κεραµοοποοιεείοου Τσσαλαπάάταα, στηνν συννοικκίαα τω
ων Πααλαιώ
ών τοου δήµοου Βόλου. (Φωτόό 2 «Χ
Χάρτηςς τοου Νοµοού Μαγνησσίαας» Γεω
ωτρρόπιοο Εββδοµαδιααίοο πεεριοοδικκό τηςς «Ε’ τεεύχος 284 24/9/2005))
Η εκδήλωση παρουσίασης του επιχειρησιακού σχεδίου για την αξιοποίηση του συγκροτήµατος Τσαλαπάτα έγινε το Σάββατο 24 Ιανουαρίου, στο πατάρι του φούρνου Hoffman του συγκροτήµατος Τσαλαπάτα, από το διευθύνοντα σύµβουλο της Planning Κεντρικής Ελλάδας ΑΕ, Θανάση Αργυρίου, και από το senior manager της Pricewater house Coopers (PWC), Κώστα Πεχλιβανίδη. 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. Αποοτελλεί σηµµαντικκό δείγγµαα διαασωζόµενοου βιοοµηχχανικκού συγκροτήµµατοος στοο είδδος τοου σε
ευυρω
ωπααϊκκό επίπεδδο.
Η µοναδικότητά του έγκειται στο γεγονός ότι διατηρούνται όλα τα στοιχεία των εγκαταστάσεων και του εξοπλισµού στις διάφορες φάσεις της παραγωγής, από την ατµοκίνηση µέχρι τη χρήση 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).
Πρρόγραµµµα Urban
Στο πλαίσιο του προγράµµατος Urban, χρηµατοδοτήθηκε η αποκατάσταση των κτηρίων και η ένταξη σε αυτά νέων χρήσεων, για τη δηµιουργία εννός σύγχχρονου ποολυυδύνναµοου ποολιτισστικκού κέ74

ντρρου, αφιερω
ωµέννου στη βιοοµηχχανικκή και χειροοτεεχνικκή πααράάδοση και την καλλιτεχχνικκή δηµιοουργία, τοο οποοίο πεεριλλαµβάνει :
• Μουσείο Βιοµηχανικής Ιστορίας
• Χώρους εκθέσεων και καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, αίθουσες πολλαπλών χρήσεων, αίθουσες 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.
ων µοορφών τοουρισσµοού (ποολιτισστικκού, µορφω
ωτικκού, σχολικκού
Επιτυγχάνεται, έτσι, η ανάπτυυξη νέω
και ειδδικκών εννδιααφερόντω
ων), σε συννάρτησση µε τηνν ανάδειξξη τοου ισστοορικκού και αρχαιοολογικκού εννδιααφέροντοος τηςς ευρύτεερης περριοοχής τω
ων Παλλαιώ
ών.
Στόόχος είνααι η αύξησση τοου µέέσου χρόνου πααραµοονήςς στηνν πόόλη τω
ων διεερχόµεενων τοουρισστώ
ών,
ποου σήµµερα κατευυθύνοοντααι πρρος Πήλλιοο και Σποοράάδεςς, καθώς επίσσηςς και η ποολιτισστικκή αναβάθµισση τηςς περριοοχήςς. (Φωτόό 3 «Λ
Λιθ
θόστρρωτοο σοκάκι στοο Μετόόχι Πηλλίου» Γεεωτρρόπιοο Εββδοµααδιααίο
περριοοδικκό τηςς «Ε’ τεύύχος 2884 24//9/220005))

Πααράδειγγµαα 2ο
Άρθρο, «Αράπηδες» Αναβίωση και πάλι ενός παλιού εθίµου2.
Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Πέµπτη, 8 Ιανουαρίου 2004
ΕΝ
ΝΑ παανάάρχαιο έθιµοο, οι «Αράπηηδες», αναβίω
ωσε και πάάλι χθεςς στηη γραφικκή κωµόόπολλη τηης Νικκήσιαανηςς. Πρόκειται για την πιο σηµαντική παραδοσιακή εκδήλωση, η οποία πραγµατοποιείται κάθε χρόνο, την ηµέρα του Αϊ Γιαχνιού.
Οι «Αράπηδες» είναι οµάδες νέων οι οποίοι γυρίζουν στους δρόµους της Νικήσιανης, χτυπώντας µεγάλα κουδούνια. Την ονοµασία «Αράπηδες» την οφείλουν στην αµφίεσή τους, στην οποία κυριαρχεί το µαύρο χρώµα.
Τοο ντύσσιµοο
Το ντύσιµο των «Αράπηδων» γίνεται µε τη βοήθεια συγγενών και φίλων. Στα πόδια φορούν τσερβούλια (παπούτσια) και στα γόνατα καλτσούνια (κνήµες µε υφαντό πανί από τρίχωµα προβατίνας). 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).

2

Βλ όπου υποσηµ. 1
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Οι «Αράπηδες» εµφανίζονται κατά οµάδες, από 3-6 άτοµα η καθεµιά. Αρχηγός σε κάθε οµάδα 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 πρωτοεµφανίστηκε 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 «Αράπης» της Νικήσιανης.
Πααράδειγγµαα 3ο
Άρθρο, «Χωριό των γεύσεων» στην Κοµοτηνή3.

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Τρίτη, 3 Ιουνίου 2003
ΚΑΤΑ την πρόσφατη συνάντηση των υπουργών Τουρισµού των βαλκανικών χωρών, που πραγµατοποιήθηκε στην Αθήνα στις 23 Μαΐου προτάθηκε από ελληνικής πλευράς και έγινε οµόφωνα
δεκτό να καθιερωθεί η Κοµοτηηνή ωςς Βαλκανικκό Κέντρρο Γααστρροννοµίαας και Γεεύσεων. Το γεγονός
αυτό είναι ιδιαίτερα σηµαντικό αφ' ενός, γιατί συνδέεει τη Γααστρρονοµίαα µεε τοον τοουρισσµό και αφ' ετέρου, επειδή, έτσι αξιοποιείται µια ξεχωριστή αναπτυξιακή πρωτοβουλία που ήδη έχει αρχίσει να
Ο ΤΩ
ΩΝ ΓΕΥ
ΥΣΕΩ
ΩΝ», φορέα ποολιτισστικκό-τοουρρισστικκό
υλοποιείται στη Θράκη. Πρρόκειτααι γιαα τοο «ΧΩΡΙΟ
ποου στόόχο έχει την ανάδειξξη και πρροβολλή τω
ων ελληννικκώνν γεύσεω
ων, αλλά και τηςς πααρααδοσιαακήςς
κουζίννας όλων τω
ων βαλκανικκών χωρών, αξιοοποοιώ
ώνταας τη δυνααµικκή και τηνν ποολυποολιτισσµικκότηταα
τηςς ευυρύτερρηςς περριοοχής. (φ
φωτοο 4 «Κοµοοτηννή. Ο πεζζόδροµοος τηςς Ερρµού» Ελλευυθεροοτυπίαα. ΓΕΟ
Ο.
Τεύύχος 59, 26/55/2001))
Πααράδειγγµαα 4ο
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 Λάρισας.
Στόόχος τηςς γιοορτήςς, ποου γνώρισσε µεεγάλη επιτυχχίαα, ήτααν να αναδείξξει γενικκά τηνν επααρχίαα Φαρσάλων, αλλά και ναα κατοοχυρώσει τοο µονααδικκό αυτόό προοϊόόν.
Αναφερόµενος στην προσπάθεια που γίνεται, ο νοµάρχης, Λουκάς Κατσαρός, επισήµανε ότι, όταν διερχόταν η εθνική οδός για την Αθήνα από τα Φάρσαλα, η πόλη ήταν γνωστή σε ολόκληρη 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 µεθό3
4

Βλ υποσηµ 1
Βλ υποσηµ 1(άρθρο από την Ρέα Τσιάχα, ΘΕΣΣΑΛΙΑ)
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ριο, είπε ο νοµάρχης και συµπλήρωσε: «Γι' αυτόό κάνοουµε µιαα αρχχή γιαα να ανααδείξξουµεε ταα Φάρσαλα και όλη τηνν επααρχία, όποου γίννετααι µιαα σειρρά έργων ποου θα τηνν ανααβαθµίίσουν. Η πρροσπάάθειαα είνναι κοιννή και στηην κατεεύθυνσση αυυτήή, η 1η γιορρτήή τοου χαλβά είνναι η απααρχή µιαας σειρράςς ενεργεειώ
ών ποου φιλλοδοξούµεε ναα φέροουνν ταα Φάρσαλα στοο πρροσκήννιοο».
Μοοχλοί ανάπτυυξηςς
Από την πλευρά του, ο δήµαρχος Φαρσάλων, Αχ. Γκουντόπουλος, αναφέρθηκε στην ισστοορίαα τοου
πααραδοσιαακού πρροϊόόντοος που παράγεται στα Φάρσαλα εδώ και 600 χρόνια. «Πρέπει», τόνισε, «ννα
προοσταατεεύσουµεε τοο προϊόόν, να το αναγνω
ωρίίσουµε, ώστεε να µείνεει τοοπικό και να το κατοοχυρώ
ώσουµε µε τηνν επωννυµίία «Χαλβάάς Φαρσσάλων»». Αναφερόµενος, τέλος, στην οικονοµική διάσταση του
ζητήµατος, ο πρόεδρος του επιµελητηρίου, ∆ηµ. Γκουντόπουλος, υπογράµµισε ότι ποολλά πααραδοσιαακά πρροϊόόνταα στοο νοµόό Λάρισσας δενν έχουνν ανααδειχχθεί όπω
ως θα έπρρεπεε, ενώ µποορούνν ναα αποοτελλέσσουνν µοοχλούςς οικκονοοµικκήςς ανάπτυυξης στις τοοπικκές κοινω
ωνίεςς.( φωτόό 5 «Ερργοοστάάσιοο Ζάχαρηςς στη Βιοοµηχχανικκή Ζώνη λίγα χιλλιόόµετρρα έξω
ω απόό τη Λάρισσα.» Ελλευθ
θερροτυπίία, περριοοδικκό
Γεεο, τεεύχος 57 122/5/20001))

Q

Φωτό 6 «Λάρισα. ∆ήµος Νέσσωνος. Περιοχή µε πλούσια βλάστηση γνωστή µε την ονοµασία «πετιµέζι» Ελευθεροτυπία περιοδικό Γεο,
τεύχος 57 12/5/2001

Το πρόγραµµα των διήµερων εκδηλώσεων περιλάµβανε µεταξύ άλλων επιστηµονική ηµερίδα
µε θέµα «Πιστοποίηση παραδοσιακών προϊόντων - Εµπειρίες και προοπτικές», προβολή φωτογραφικού υλικού και οµιλία µε θέµα την «Ιστορία του χαλβά Φαρσάλων», εκθεσιακό χώρο µε περίπτερα των ντόπιων παραγωγών χαλβά και λαϊκή συναυλία µε τη Γλυκερία.

Πααράδειγγµαα 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 Αρχαιολογίας του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων στο πλαίσιο της διεθνούς διαπανεπιστηµιακής συνεργασίας του προγράµµατος µε τίτλο: «Environment and cultural heritage for the development of the
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 συνεεργασίαα τω
ων δήµωνν, Ζίτσας και Μετσόβου, οινοποιητικών Επιχειρήσεων Ηπείρου και άλλων φορέων, ευρωπαϊκή διηµερίδα µε θέµα: «Ποολιτιστικκέςς ∆ιααδροµέές τοου Κρασιοού, Τοουρισσµόός και Τοοπικκή Ανάάπτυυξη.»» Η διηµερίδα έγινε στο Μέτσοβο, στο Βυζαντινό Μουσείο Ιωαννίνων και στη Ζίτσα.

Φωτό 7 «Χάρτης της πόλης των Ιωαννίνων.» Γεωτρόπιο. Εβδοµαδιαίο περιοδικό της «Ε», τεύχος 188, 15/11/2003)

Ο βασικκός στόόχος της διηµεερίδδας ήτααν να κατααγράψει τηνν κοιννή ποολιτισστικκή εµπεειρρίαα και κληρονοµιάά, να χαράξει ποολιτισστικκέςς τοουρισστικκές διααδροµέςς και ναα κατααστήσσει τοον ποολιτισσµόό επίκκεντρρο τηςς αναπτυξιαακής διααδικκασίας τηςς υπααίθρου. Η ορθολογικκή οργάνωση και ποοιοοτικκή απόόδοση τοου ποολιτισστικκού, όπωςς και οι άλλεςς µοορφές ενααλλακτικκούύ τοουρισσµοού, αποοτεελούν το βασικκό
πααράγονταα γιαα τη διααδοχικκή ανακάλυψη και καταανόησση τηςς σύύγχχρονηςς ευυρωπααϊκκήςς πρραγµαατικκότηταας. Αποτελεί επίσης ένα σηµαντικό παράγοντα για τη βελτίωση της οικονοµικής και κοινωνικής συνοχής και της απασχόλησης µε την ενσωµάτωση του στις κοινοτικές πολιτιστικές, αναπτυξιακές περιβαλλοντικές πολιτικές και στη βελτίωση του συντονισµού και της συνεργασίας µεταξύ επιχειρήσεων, δηµόσιων φορέων και τοπικής αυτοδιοίκησης.

Φωτό 8 «Ιωαννίνα. Βυζαντινό µουσείο» Εκδόσεις: Νοµαρχιακή Επιτροπή Τουριστικής προβολής Νοµού Ιωαννίνων – ΕΟΤ

Οι συµµετοοχέςς
Στην Ευρωπαϊκή διηµερίδα συµµετείχαν επιστήµονες και ειδικοί από την Ιταλία, Γερµανία, Αλβα78

ωνικκότηνία και Πορτογαλία, που εξέθεσαν τιςς δικκέςς τοους εµπεειρίεςς στηνν πααρααγωγή και τηνν κοινω
ταα τοου κρασιοού. Την έναρξη των εργασιών της διηµερίδας έκανε η Κωνσταντίνα Μπάδα, Αν. Καθηγ. Του Πανεπ. Ιωαννίνων και πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής.
Οι χορηγγοί
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 συµβουλίου της εταιρείας Κατώγι και Στροφιλιά Α.Ε., σας καλωσορίζω στο Μέτσοβο. Όταν η κ. Μπάδα 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 εναρµονισµένο στο πνεύµα του συµποσίου. Τοο Μέτσσοββο συνδδύαζε πάάνταα τηην οικκονοοµικκή ανάπτυυξη, διαατηρρώνταας τοον πααραδοσιαακό χαρακτήρρα τοου χωριοού. Κράτηησε ζωνταανό τοον λαϊκκό ποολιτισσµόό, αλλά και τοον ποολιτισσµόό γενικκά, εντααγµέννο σε κάθε έκκφρααση τηςς σύγχρονηςς ζωήςς. Ο δεύτερος λόγος 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 οινοπαραγωγικές εταιρείες της Ηπείρου και να θαυµάσουν τις φυσικές οµορφιές της περιοχής.
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Η σηµµασίαα τοου ποολιτισστικκού τοουρισσµοού σε περιφ
φερρειαακό επίπεδδο (δδήµοο, κοινόότηταα, τοοπικκή κοινω
ωνίαα.)
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 οποίοι 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 αποτελέσει µια κατάλληλη στρατηγική για την οικονοµική ανάπτυξη αναπτυσσόµενων περιοχών.
Οι κυριότερες συνέπειες της ανάπτυξης των πολιτιστικών τουριστικών δραστηριοτήτων σε περιφερειακό επίπεδο εντοπίζονται σε τέσσερις τοµείς:
1. Στοον ποολιτισσµόό: ειδικότερα ο πολιτιστικός τουρισµός συµβάλλει όχι µόνο στην ανάδειξη των πολιτισµικών ιδιαιτεροτήτων που έχει ένας τόπος (πχ., ένα δήµος, µια κοινότητα,) αλλά και στην αναδιαµόρφωση και στην εξέλιξη της κουλτούρας που µπορεί να εκτιµήσει και να αναβιώσει τα στοιχεία της παράδοσης ( ήθη και έθιµα, πανηγύρια, παραδοσιακές τέχνες και τεχνικές όπως την παραδοσιακή αρχιτεκτονική η την κατασκευή παραδοσιακών προϊόντων κ.λ.π.)
2. Στηνν οικκονοµίία: ο πολιτιστικός τουρισµός µπορεί να ενισχύσει την οικονοµία µιας τοπικής κοινωνίας µε την παραγωγή και την προώθηση στην τουριστική αγορά τοπικών προϊόντων όπως αγροτικά 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 διεύρυνση της τουριστικής αγοράς σε περιφερειακό επίπεδο µε την συνεργασία της ιδιωτικής και της
κρατικής πρωτοβουλίας για τη δηµιουργία τουριστικών επιχειρήσεων (αγροτουριστικών συνεταιρισµών, αγροτουριστικών καταλυµάτων κ.λ.π) αυξάνει την τουριστική καταναλωτική ζήτηση και ενισχύει την τοπική οικονοµία και µεγιστοποιεί την εγχώρια προστιθέµενη αξία.
3. Γιαα τηνν τοοπικκή κοιννωνίαα η ανάπτυξη των πολιτιστικών τουριστικών δραστηριοτήτων έχει τις εξής συνέπειες:
• 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 γυναικών, «microcredit» ) και µε την αξιοποίηση της κρατικής µέριµνας στην Κοινωνική Οικονοµία
η Τρίτο Τοµέα για τη δηµιουργία κοινωνικών επιχειρήσεων «οι οποίες έχουν οικονοµικό και κοινωνικό 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 επιχειρηµατικότητας των γυναικών. Οι εναλλακτικές πιστώσεις και η µικροπίστωση αναπτύσσονται µε ειδική µεθοδολογία 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»
6
Ντούλια Θ. Απόσπασµα εισήγησης µε θέµα: «Οι απαιτούµενες δεξιότητες για την ανάπτυξη της κοινωνικής οικονοµίας, των
κοινωνικών επιχειρήσεων και των εναλλακτικών πιστώσεων.» Συνέδριο, Παν/µιο Θεσσαλίας (31 Μαρτίου - 2 Απριλίου 2006)
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Φωτό 9 «Γυναίκες επιχειρηµατίες από το συνεταιρισµό «Γαία».DIONI II. Οδηγός δράσεων, αποτελεσµάτων και καλών πρακτικών.
Έκδοση: ΥΠΕΠΘ και ΓΓΕΕ, Αθήνα 2004)

4. Στοο περιββάλλον: Η ανάπτυξη του πολιτιστικού τουρισµού στην περιφέρεια επιβάλλει τη δηµιουργία 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 από µια ασύµφορη τουριστική ανάπτυξη και αφετέρου την προστασία της πολιτιστικής κληρονοµιάς.
Το τρίπτυχο «τουρισµός, περιβάλλον και τοπική αυτοδιοίκηση» αποτελεί έναν ιδιαίτερο τοµέα ευαισθητοποίησης στις στρατηγικές τουριστικής ανάπτυξης που εφαρµόζουν οι χώρες της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.
Η αναγκαιότητα της προστασίας του περιβάλλοντος κρίνεται σκόπιµη ειδικά στο τοµέα του πολιτιστικού τουρισµού δεδοµένου ότι ο τοµέας του τουρισµού που επικαλείται την πολιτιστική του διάσταση καλείται να είναι φιλικός µε το περιβάλλον αφού πρωτίστως πολιτισµός είναι «ο σεβασµός στο περιβάλλον."
Η βιώσιµη πολιτιστική τουριστική ανάπτυξη προϋποθέτει τις εξής βασικές αρχές:
• Ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας σε θέµατα περιβαλλοντικής και πολιτιστικής εκπαίδευσης. Ο θεσµός της δια βίου εκπαίδευσης συµβάλλει δυναµικά σε µια ποιοτική αναβάθµιση της παροχής 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 ανάπτυξης της περιοχής µε στόχο πάντοτε τη διατήρηση της οικολογικής ισορροπίας.

Ασκήσσειςς αυτοοαξιοολόγησσης
1. Οι εκπαιδευόµενοι να αναφερθούν στις πολιτιστικές τουριστικές εµπειρίες τους σε περιοχές της ελληνικής περιφέρειας και να σχολιάσουν τα κίνητρα των πολιτιστικών τουριστικών ταξιδιών τους.
2. Οι εκπαιδευόµενοι αφού χωριστούν σε οµάδες τριών -τεσσάρων ατόµων να δηµιουργήσουν προ81

γράµµατα πολιτιστικών τουριστικών δραστηριοτήτων τα οποία θα µπορούσαν εν δυνάµει να προταθούν και να αξιοποιηθούν από τον δήµο η την κοινότητα της περιοχής τους.
3. Οι εκπαιδευόµενοι να αναπτύξουν έναν διάλογο ευαισθητοποίησης στο θέµα των κοινωνικών επιχειρήσεων και της αποτελεσµατικότητας τους όσον αφορά την ανάπτυξη της γυναικείας επιχειρηµατικότητας 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 «αναβιώσει» και να σχολιάσουν τη σηµασία της συγκεκριµένης στρατηγικής στην ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονοµιάς και στην τουριστική αξιοποίηση της ευρύτερης περιφέρειας.
ΒΙΒ
ΒΛΙΟ
ΟΓΡΑ
ΑΦΙΑ
Α
Λαγός ∆ «Ο Τουρισµός ως παράγοντας προώθησης της περιφερειακής ανάπτυξης», ΤΟΠΟΣ Επιθεώρηση αστικών και περιφερειακών µελετών 15/98 σσ.47 - 65
Ντούλια Θ. Απόσπασµα εισήγησης µε θέµα: «Οι απαιτούµενες δεξιότητες για την ανάπτυξη της κοινωνικής 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 Οικονοµία» Έκδοση: ΥΠΕΠΘ και ΓΓΕΕ, Αθήνα 2004
Παυλόπουλος Π.Γ και Κουζέλης Α.Κ. «Περιφερειακή ανάπτυξη της Ελλάδας και Τουρισµός. Ινστιτούτο Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων» Αθήνα 1998
Παπαδάκη -Τζεδάκη Σ. «Ενδογενής Τουριστική Ανάπτυξη: ∆ιαρθρωµένη η Αποδιαρθρωµένη Τοπική 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 Κοινωνικών Ερευνών Αθήνα 1991
Περριοοδικκά
Γεωτρόπιο. Εβδοµαδιαία έκδοση της «Ε"
Ισστοοσελίδεςς
• http://www.nafteboriki.gr
• http://www.diakopes.gr
• http:// www.agrotikianaptiksi.gr
• http://www.ypan.gr
• http://www.mnec.gr

• http://www.agrotouristiki.gr
• http://www.ypapk.gr
• http://www.neagenia.gr
• http://www.ypepth.gr
• http://www.ee.gr
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∆Ι∆
∆ΑΚΤΙΚ
ΚΉ ΕΝ
ΝOΤΗΤΑ
Α 9η
Η σηµµασία τοου ποολιτισστικκού τοουρισσµοού γιαα τηνν Ελλλάάδα

Στόόχος
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 πολιτιστικός τουρισµός αποτελεί µια «δυναµική γέφυρα» σύνδεσης ανάµεσα στον πολιτισµό και τον τουρισµό.
Πρροσσδοκώµεννα αποοτεελέσµααταα
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 πολιτισµικής συνείδησης.
• Συνειδητοποιήσουν ότι το βασικό κίνητρο του πολιτιστικού τουρισµού είναι η αγάπη και ο σεβασµός για την
πολιτιστική κληρονοµιά.
Λέξξειςς-κκλειδδιάά
• Πολιτιστικός τουρισµός
• Πολιτιστικό προϊόν
• Ευρωπαϊκή πολιτική
• Εθνική οικονοµία

• Κοινωνική πολιτική
• Γυναικεία απασχόληση
• Ανάπτυξη
• Τουριστική αγορά

Τοο φαινόόµεννο τοου ποολιτισστικκού τοουρρισσµοού στηνν Ελλλάάδα: Όψειςς και οπτικκές.
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 υφαντική, η µουσική, η κοσµηµατοτεχνία, η ζωγραφική έχουν µακραίωνη παράδοση στον ελληνικό χώρο, όπου 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 όπως 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 τουριστικού τοµέα.

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 µαζικό τουρισµό ωθεί τους επισκέπτες και τους εργαζόµενους στον τουρισµό να εµπλακούν σε τουριστικές δραστηριότητες µέσα από τις οποίες αναδεικνύονται πολιτιστικά στοιχεία.
Η αλληλένδετη σχέση του τουρισµού και του πολιτισµού µπορεί να αποτελέσει τη «βαριά βιοµηχανία» της
Ελλάδας.

Ποολιτισστικκοί τοουρισστικκοί τόόποοι στηνν Ελλλάδα
Σύµφωνα µε τον κατάλογο της UNESCO έχουν ανακηρυχθεί ως Μνηµεία Πολιτιστικής Κληρονοµιάς οι παρακάτω Αρχαιοολογικκοί Χώροι και πολιτιστικοί τόποι:
• Άγιο Όρος (Μοναστικό Συγκρότηµα)
• Αθήνα (Ακρόπολη)

φωτό 5 «Παρθενώνας» Τσάκου Κ. Η Ακρόπολη. Ιστορικός και Αρχαιολογικός οδηγός. Εκδόσεις Έσπερος Αθήνα 2000.

• Βάσσες (Ναός Επικούρειου Απόλλωνα)
• Βεργίνα - Αιγαί
• ∆ελφοί (αρχαιολογικός χώρος)

(φωτό 6 «∆ελφοί» Έκδοση του ΕΟΤ)

• ∆ήλος (αρχαιολογικός χώρος)
• Επίδαυρος (αρχαιολογικός χώρος)
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• Παλαιοχριστιανική και Βυζαντινή Θεσσαλονίκη
• Μοναστικό Συγκρότηµα Μετεώρων

(φωτό 7 «Μετέωρα». Ιδιωτική συλλογή Χ. Λιναρδάτου)

• 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
Κάστρρα
Η ανάγκη φρούρησης και άµυνας των οικισµών οδήγησε στην κατασκευή οχυρώσεων, ήδη από τους προϊστορικούς χρόνους. Ακροπόλεις (όρος χρησιµοποιούµενος για τους προϊστορικούς και αρχαίους χρόνους) ή κάστρα
(όρος χρησιµοποιούµενος για τους µεσαιωνικούς και νεότερους χρόνους) κατασκευάζονταν ανάλογα µε τις απαιτήσεις και τα ιστορικά δεδοµένα κάθε εποχής2.

Φωτό 8, 9 «Ναύπλιο, Το Μπούρτζι» Ιδιωτική συλλογή Χ.Λιναρδάτου

2

Βλ την ιστοσελίδα, http:// www.eot.gr
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φωτό 10. «Μονεµβασιά. Η Καστροπολιτεία.» Γεωτρόπιο. Εβδοµαδιαίο περιοδικό της «Ε», τεύχος 133, 26/10/2002

Μουυσείαα
Σε όλη τη χώρα λειτουργούν σήµερα περισσότερα από 200 κρατικά ή εποπτευόµενα από το Υπουργείο Πολιτισµού και 107 µη δηµόσια µουσεία. Επισκεπτόµενοι τα µουσεία αυτά, έχετε την ευκαιρία να θαυµάσετε µοναδικά 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 κατηγορίες:
• 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
Πααραδοσιαακοί οικκισσµοοί
Οι παραδοσιακοί οικισµοί και τα ιστορικά κέντρα των πόλεων, είναι βασικά στοιχεία της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής πολιτιστικής κληρονοµιάς και της φυσιογνωµίας της Ελλάδας και αποτελούν εντυπωσιακά αξιοθέατα της χώρας. Στους χώρους αυτούς αποτυπώνονται και εκφράζονται τρόποι ζωής, τεχνικές µέθοδοι, αισθητικές προτιµήσεις, καλλιτεχνικά ρεύµατα και κοινωνικές σχέσεις, που διαµορφώθηκαν στην πολυκύµαντη ιστορική εξέλιξη3.

3

Βλ υποσηµ. 2
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(Φωτό 11 «Κεφαλονιά. Φισκάρδο») (Φωτό 12 «Πελοπόννησος. Στεµνίτσα» Ιδιωτική συλλογή Χ.Λιναρδάτου)

Η σηµαασία τοου ποολιτισστικκού τοουρρισσµοού γιαα τηνν Ελλλάδα
Ο πολιτιστικός τουρισµός µπορεί να συµβάλλει στον εκσυγχρονισµό και στην αναδιάρθρωση της τουριστικής αγοράς. Μέσα από µια εκσυγχρονιστική διαδικασία αναδιάρθρωσης ο τουρισµός στην Ελλάδα µπορεί να αναπτυχθεί 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 επιχειρηµατικότητας και την προβολή του εγχώριου πολιτιστικού προϊόντος.

Πααράδειγγµα δράσεων κοινω
ωνικκήςς - οικκονοµικκήςς ποολιτικκήςς
Πααράδειγγµαα 1ο
Τοο Επιχχειρρησσιαακό Πρρόγραµµµα «Α
Αντααγωνισστικκότηταα» (ΕΠΑ
ΑΝ) τοου Υποουρργείίου Ανάπτυξξηςς ενντάάσσετααι
στοο Γ' Κοιννοτικκό Πλλαίσσιοο Στήρριξξηςς (Γ' ΚΠΣΣ) 2000-22006 και περριλλαµββάνεει µιαα δέσσµηη δράσεω
ων και εννισχχύσεων ποου έχουν ως στραατηγγικκό στόόχοο τη βελλτίω
ωση τηης ανταγγωνισστικκότηηταας τηςς ελληνικκήςς οικκονοµίαας και την επίτευυξη τηςς κοινω
ωνικκήςς και οικκονοοµικκήςς σύγκλισσηςς τηςς χώραας µαας µε τις άλλεςς χώρες τηςς
4
Ευρω
ωπααϊκκήςς Ένω
ωσηςς .
Το Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα» συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (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 όπως οι νέες τεχνολογίες, η απελευθερωµένη αγορά ενέργειας, το περιβάλλον, ο τοουρισσµόός, σε ειδικές κατηγορίες πληθυσµού όπως οι νέοι, οι γυναίκες και τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες, αλλά και η χρηµατοδότηση δράσεων εκσυγχρονισµού των επιχειρήσεων και ιδιαίτερα των µικροµεσαίων επιχειρήσεων στη µεταποίηση, στον τουρισµό και στις υπηρεσίες.
Η Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανταγωνιστικότητα», σε εφαρµο4

Βλ την ιστοσελίδα, http://antagonistikotita.gr
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γή του άρθρου 46 του Κανονισµού 1260/1999, ενηµερώνει τους δυνητικούς τελικούς δικαιούχους για υ∆ηµιοουρργίαα δικκτύω
ων
ποβολή προτάσεων, στο πλαίσιο της ∆ράσης 5.2.1 του Μέτρου 5.2, που αφορά στη «∆
ποολιτιστικκών στοιχχείων και διααδροµώ
ών ποολιτισστικκούύ τοουρισµοού».

Πααράδειγµµα 2ο
11ο Τοουριστικκό Παανόραµαα 2006
Η Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανταγωνιστικότητα» του Υπουργείου 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 Έκθεσση «Τοουρισστικκό Παανόόραµαα» αποοτεελεί τοο σηµείίο αναφοράς τοου τοουρρισστικκού κόσµοου και αναδεικκνύεει τη σηµαασίαα τοου εσωτερρικκού τοουρρισσµοού και τη συνεισσφορά τουυ Έλλληννα τααξιδδιώ
ώτηη στηνν αύξησση
τοου κύκλου ερργασιώ
ών τω
ων τοουριστικκών επιχχειρρήσσεω
ων. Πααράάλληλλα συµββάλλει αποοφασισστικκά στην πρροβολή τηςς Ελληνικκήςς Περιφ
φέρειαας και τω
ων ειδδικκών µορφών τοουρισσµοού. Η ∆ιοοργγάνω
ωση τοου 2006 θα εγκαινιάάσει νέεςς και θα επεκκτεείνει ενδιααφέέρουσες καιννοτοοµίεες όπω
ως: τοο «Παανόραµα Ελλληνικκών Γεεύσε5
ων» και ο «Ιααµατικκός Τοουρρισσµός - Wellnesss ».

Πααράδειγγµαα 3ο
Η κοινω
ωνικκή οικκονοµίαα και η κοινω
ωνικκή επιχχειρρηµµατικκότηταα στην Ελλλάδα.
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 υπόσταση στα πλαίσια των κοινωνικών επιχειρήσεων η οργανισµών που έχουν οικονοµικό και παράλληλα κοινωνικό σκοπό. Πρόκειται για συλλογικές επιχειρήσεις που λειτουργούν συνήθως µε τη νοµική µορφή 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 χαρακτηριστικά που διέπουν τις κοινωνικές επιχειρήσεις6.

Μιαα ενδδεικκτικκή περρίπτω
ωση κοιννωνικκής επιχχείρρησσης στηνν Ελλλάδα είνναι ο χειρροτεεχνικκός συνετααιρρισσµός
γυνααικκών λίµµνηςς Ευυβοίας.
Τααυτόότηταα τοου συνετααιρρισσµού: Η λιµνιώτικη λαϊκή τέχνη έχει να επιδείξει πολλά και αξιόλογα δηµιουργήµατα. Το σηµαντικότερο όµως ποσοστό από τα λαϊκά λιµνιώτικα δηµιουργήµατα καταλαµβάνουν τα
υφαντά που είναι αποτελέσµατα άξιων γυναικείων χεριών. Την παράδοση αυτή συνεχίζει ο χειροτεχνικός συνεταιρισµός των γυναικών της λίµνης Εύβοιας7.
5

Βλ υποσηµ. 4
Ντούλια Θ, Κατσιβαρδάς Χ Οδηγός δράσεων, αποτελεσµάτων και καλών πρακτικών προγράµµατος Α.Σ DIONI II. Έκδοση 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
6
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φωτό 13. Έκδοση: Trade Houses Αθηνών-Αλεξανδρούπολης

Πααράδειγµµα 4ο
Ευυρωπααϊκκέςς ηµέέρες πολλιτιστικκής κληρρονοµιάάς (23,224,225)) Σεπτεεµββρίοου 2005.
Υπουργείο Πολιτισµού - Γενική ∆ιεύθυνση Αρχαιοτήτων και πολιτιστικής κληρονοµιάς - ∆ιεύθυνση µουσείων, εκθέσεων και εκπαιδευτικών προγραµµάτων.

Αναακοίννωση - Πρρόσκκληση Ενδδιααφέρρονντοςς8
Για ενδέκατη συνεχή χρονιά οι ευρωπαϊκές ηµέρες Πολιτιστικής Κληρονοµιάς (ΕΗΠΚ) γιορτάζονται στη χώΚ είίναι ένας θεσσµόός αφιερρωµέένος σταα µνηµεεία και τη συντήρρησσή τοους και φιλλοδοξούν ναα
ρα µας. Οι ΕΗΠΚ
ευαισθθητοοποοιήήσοουνν τοους πολλίτεςς σε θέµααταα πρροσταασίας και πρροβολής τηςς ποολιτισστικκής κληρρονοµιάάς. Ο
φετινός εορτασµός θα πραγµατοποιηθεί το τριήµερο 23,24,25 Σεπτεµβρίου (η 23η Σεπτεµβρίου είναι αφιερωµένη στα σχολεία) και έχει τίτλο «Ο Πολιτισσµός στοο τρραπέζζι: ποοικκίλλεςς πρροσεγγγίσσειςς τηςς ισστοορίαας τηης
διαατροοφήςς».
Οι εκκδηλλώσειςς σ' όλεςς τιςς περριοοχές τηςς Ευρρώπηςς πρραγµαατοοποοιοούντααι κάτω
ω απόό τοο σύνθθηµαα «Ευυρώπη, µιαα κοιννή κληρρονοµιάά». Από το 2003 στις ΕΗΠΚ συµµετέχουν όλες οι χώρες - µέλη της Ευρωω απόό αυτόό τοο
παϊκής Σύµβασης Πολιτισµού και ως εκ τούτου υλοποιείται το παραπάνω σύνθηµα. Κάτω
πρρίσσµα στηνν επιλλογή τηςς ειδδικκότερρηςς θεµατικκήςς κάθε εννδιααφερρόµεννου φορέα σκόπιµµο θα ήτααν ναα ληφθεί υπόόψη και να πρροβληθθεί η ευυρωπααϊκκή διάάστααση µέσα απόό τιςς εκκδηλλώσειςς.

Ο Πολιτισσµόός στοο τρραπέέζι: ποοικκίλες πρροσεγγίίσειςς της ισστοορίαας τηςς διαατρροφής.
Το θέµα του εορτασµού των ΕΗΠΚ που έχει επιλεγεί για την διετία 2005-2006 είναι η διατροφή. Κριτήριο για την επιλογή αποτέλεσε το γεγονός ότι πρόκειται για ένα θέµα µε εξαιρετικά πολύπλευρο ενδιαφέρον για το σύγχρονο άνθρωπο. Προχωρώντας πέρα από την καταγραφή των διατροφικών συνηθει8

Από τον Γενικό ∆ιευθυντή Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής κληρονοµιάς, Λάζαρο Κολώνα, στην ιστοσελίδα
http://www.culture.gr

90

ών των λαών σε διάφορες ιστορικές περιόδους, µπορεί κανείς να µελετήσει τη διατροφή στην οικονοµική, περιβαλλοντική, εθνολογική, ανθρωπολογική, πολιτισµική της διάσταση.
Η τροφή πρωταρχικά αποσκοπεί στην κάλυψη µιας βιολογικής ανάγκης, ανταποκρινόµενη στο αίσθηµα της πείνας, εξασφαλίζοντας την επιβίωση. Η διαατροοφή ακόµη, ως στοιχχείοο τηςς καθηµεεριννής
ζωής, αποοτελεί στοοιχχείοο ποολιτισσµού και ως τέτοοιοο θα επιχχειρρήσσουµεε να τοο πρροσεγγίσσουµε στοο φετινόό
εοορταασµό τω
ων Ευυρωπααϊκκών Ηµερρών Ποολιτισστικκής Κληρρονοµιάάς µέσσα απόό διάάφορες οπτικκές. Για παράδειγµα:
• ∆ιαατρροφή και οικκονοµίαα: Καλλιέργεια και παραγωγή, εµπόριο τροφίµων και άλλων ειδών διατροφής,
νοµοθεσία, νοµίσµατα, οικιακή οικονοµία, αγγεία αποθήκευσης και µεταφοράς
• ∆ιαατρροφή και θρησσκείαα: Τελετουργική αξία τροφών (χοές, Θεία Ευχαριστία), συµβολισµός, νηστεία,
διατροφή και θρησκευτικές εορτές, απαγορευµένες τροφές, η διατροφή των µοναχών, παραστάσεις εικονογραφικού προγράµµατος, µοναστηριακές τράπεζες.
• ∆ιαατρροφή και κοινω
ωνίαα: Ποιοι έτρωγαν τι, η διατροφή µέσα και έξω από το σπίτι, χώροι εστίασης, φαγητό του δρόµου, σχετικός οικιακός εξοπλισµός, τροφή και οι διάφοροι σταθµοί της ζωής (γέννηση, βάφτιση, γάµος, θάνατος), ήθη και έθιµα γύρω από το τραπέζι, επίσηµα και ανεπίσηµα γεύµατα, οι διαατροοφικέςς συνήθθειεςς ως αφετηρίαα ποολιτισστικκών αντααλλααγώ
ών.
• ∆ιαατρροφή και επισστήµη: Χηµεία, Ιατρική (π.χ. Ιπποκράτης), Ψυχολογία, Φιλοσοφία (π.χ. Επίκουρος),
Σηµειολογία.
• ∆ιαατρροφή και τέέχνη: Αγγεία, σκεύη, οικιακός εξοπλισµός, νοµίσµατα, παραστάσεις τοιχογραφιών,
µικρογραφίες χειρογράφων, διατροφή και ζωγραφική, διατροφή και µουσική, διατροφή και κινηµατογράφος, διατροφή και λογοτεχνία, το φαγητό ως σύµβολο.
• Η ισστοορίαα τηςς διαατρροφής µέσσα απόό τιςς πηγγές: Γραπτή και προφορική παράδοση (π.χ. συνταγές, παροιµίες), εγχειρίδια µαγειρικής, γαστρονοµία, άµεσες ή έµµεσες αναφορές σε διατροφικές συνήθειες.
• Τοο λάδδι, τοο κρασί, τοο ψω
ωµί (ββασικκά στοοιχχείαα τηςς µεσσογειαακής διατροοφήςς:) Ιστορία, παραγωγή, διατροφική και πολιτισµική αξία, συµβολισµός, µύλοι, φούρνοι, ελαιοτριβεία, πατητήρια, αγγεία, νοµίσµατα, σχετικά ήθη και έθιµα κ.λ.π.

Ασκήσσειςς αυτοοαξιοολόγησσηςς
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 πολιτισµού στην τουριστική προβολή της Ελλάδας και να αξιολογήσει τις τουριστικές δραστηριότητες που υλοποιούνται µε στόχο την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονοµιάς.
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∆Ι∆
∆ΑΚΤΙΚ
ΚΉ ΕΝ
ΝOΤΗΤΑ
Α 10η
Ποολιτισστικκός τοουρισσµόός και ανάπτυξη µιαας «κκουλλτοούρρας µάθησσηςς»

Στόόχος
Σε αυτήν την ενότητα επιδιώκουµε να κατανοήσουν οι ενήλικες την πολιτισµική διάσταση του πολιτιστικού 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.
Πρροσδοκώµεννα αποοτεελέέσµααταα
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 περιεχόµενο κάθε «κουλτούρας µάθησης».
• Συνειδητοποιήσουν ότι το βασικό κίνητρο του πολιτιστικού τουρισµού για την ανάπτυξη µιας «κουλτούρας µάθησης» είναι η εξελικτική του διάσταση.

• Πολιτιστική κληρονοµιά
• Βιωµατική µάθηση
• ∆ιαφορετικότητα

Λέξειςς - κλειδδιάά
• Πολιτιστική αγωγή
• Ευαισθητοποίηση
• Επικοινωνία
• Εξέλιξη
• Γνώση
• Ευρωπαϊκή πολιτισµική συνείδηση

Πολλιτισστικκόςς τοουρισσµόός: µιαα ποολυδιάάσταατη πρροσέγγισση στηην απόκκτησση βιω
ωµάάτω
ων και γνώ
ώσης.
Ποοιαα είνααι η σηµαασίαα τηςς βιω
ωµατικκήςς µάάθησσηςς στη διααµόόρφωση µιαας «κκουλλτοούρρας µάάθησσηςς»;
ο
ο
Αν κατά τον 18 και τον 19 αιώνα ο περιηγητικός τουρισµός ήταν διαδεδοµένος στους γόνους των εύπορων αστικών οικογενειών σήµερα ο τουρισµός αποτελεί µια δυνατότητα απόδρασης ευρύτατα διαδεδοµένη 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 αρχαιολογική 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 προνόµιο της αριστοκρατίας και της αστικής τάξης, µετατρέπεται στο µεταβιοµηχανικό πολιτισµό σε ένα καταναλωτικό προϊόν των εφήµερων βιωµάτων. Ο σύγχρονος µαζικός τουρισµός αποτελεί το βιοµηχανικό κλάδο 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
ωµαατιΣε αντίθεση µε τον µαζικό τουρισµό, ο πολιτιστικός τουρισµός αναζητά τη διεύύρυνση της βιω
κής εµµπειρρίαας 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 βιώνει 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 καλλιέργεια στις τέχνες και τους τρόπους κοινωνικής συµπεριφοράς, αλλά αναφέρεται στην επίκτητη συσσώρευση βιωµάτων3.
ωµατικκήςς µάάΜε αυτή την έννοια λοιπόν ο ποολιτισστικκός τοουρρισσµόός συµββάλλει στηνν ανάπτυυξη µιαας βιω
θησσηςς η οποία προκύπτει από την αµφ
φίδροµη επικκοινω
ωνίαα 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.
Ο ποολιτισστικκός τοουρισσµόός είνααι ο ίδδιοος µιαα «κουυλτοούρα µάάθησσηςς» και αναβαθµίζει την τουριστική αγορά στο βαθµό που η ποιότητα της παροχής υπηρεσιών και ειδικότερα των ανθρωπίνων σχέσεων καλλιεργούνται σύµφωνα µε το τρίπτυχο «βλέπω, ακούω, µαθαίνω» το οποίο συνιστά µια «κουλτούρα µάθησης» 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 αφορά 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 µάθησης» αποτελεί η πόλη τηςς Πάτρας ποου έχχει ανακηρυχθεί ως η πολιττισστικκή πρωτεεύοουσα τηης Ευρρώπηςς,
το 200064.
2

Περιοδικό Σύγχρονα Θέµατα,: Χτούρης Σ "Πολιτισµός και τουρισµός. Ο τουρισµός ως δίκτυο παραγωγής βιωµάτων." Τεύχος 55, Απρίλιος-Ιούνιος 1995 σελ 53
3
Γαλάνη - Μουτάφη Β. Έρευνες για τον τουρισµό στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Εκδόσεις Προποµπός, Αθήνα 2002 Σελ 27
4
Βλ. την ιστοσελίδα http://www.Patras 2006.gr
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ΌΛΗ Η ΕΥ
ΥΡΩΠΗ ΜΙΑ
Α ΠΟ
ΟΛΗ
Η µεεγάλη πρρόκληση γιαα τηην Ευυρωπααϊκκή Ένω
ωση ήταν και είνααι ναα πρροωθ
θεί τηην ποολυµοορφίαα τωνν ποολιτισσµώ
ών τηςς, έννα απόό ταα πιοο µεεγάλα πλλούτη της αλλά και ταα κοιννά στοοιχχείαα αυτώ
ών τω
ων ποολιτισσµώ
ών
γιαα τηνν ενίσσχυση της κοιννήςς ποολιτισστικκής κληρρονοοµιάάς και τηνν εδδραίω
ωση τοου ευρω
ωπααϊκκού οικκοδοµήµαατοος. Το «ευρωπαϊκό πολιτιστικό µοντέλο» βασίζεται στο σεβασµό της πολιτιστικής έκφρασης
κάθε λαού και τις ανταλλαγές, τις συνεργασίες που τροφοδοτούν και εµπλουτίζουν κάθε πολιτισµό.
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 προσέγγισης τηςς ποολιτισσµικκής διααφορετικκότηταας καθεµίας από τις χώρες- µέλη αλλά και τις χώρες
της διεύρυνσης και του ευρύτερου ευρωπαϊκού χώρου
ώς ζουν, πω
ως σκέφτοοΤο µήνυµά είναι απλό: να γνωριστούµε όλοι µε όλους. Να µάάθουµεε πώ
ντααι, πώ
ώς δρουν οι κάτοοικκοι αυτήςς τηςς γωνιάάς τοου πλλανήτη, ποου λέγετααι Ευυρώπη. Έτσσι, µε κοινή
γλλώσσα τοον ποολιτισσµό, να χτίίσουµµε µιαα µεγγάλη Ευυρωπααϊκκή, ελλκυστικκή παατρρίδδα, ποου θα περριλλαµβάνεει δεκάδες σεβαστοούς ποολιτισσµοούς.
Το πρόγραµµα «Όλη η Ευρώπη µια πόλη» προβλέπεται να λάβει χώρα την περίοδο 10- 30 Σεπτεµβρίου 2006. Τέσσερις µεγάλες πλατείες και κτιριακά συγκροτήµατα της Πάτρας, στην καρδιά και των τεσσάρων ∆ηµοτικών ∆ιαµερισµάτων, θα διαµορφωθούν ανάλογα και θα φιλοξενήσουν µια οµάδα χωρών (6- 8 χώρες) προκειµένου να φέρουν σε επαφή τους πολίτες και τους επισκέπτες της πόλης µας µε τις άλλες γειτονιές της Ευρώπης. Ειδδικκές διααδροµέές θαα ενώνουν τιςς
πλαατείεςς τηςς Πάάτραας δίνοονταας τηνν αίσσθησση µιαας διααδροµήςς στηνν πόόλη και τοον ευυρωπααϊκκό ποολιτισµόό, διευυκολύννονταας και τιςς περριηγγήσειςς τω
ων τοουρρισστώ
ών και επισσκεπτώ
ών στηνν πόόλη µαας. Πααράλληλλα, πρροσφέρετααι µιαα µοονααδικκή ευκαιρρίαα τουυρισστικκής και ποολιτισστικκής πρροβολήςς τω
ων χωρών ποου
θαα φιλλοξενηθ
θούν.

Φωτό 1 «στιγµιότυπο από το Πατρινό καρναβάλι.» (ιδιωτική συλλογή Χ.Λιναρδάτου)

Το πρόγραµµα θα λάβει τη µορφή ανοιχτών συναντήσεων του λαϊκού πολιτισµού, του πολιτισµού της καθηµερινότητας. Η Παραδοσιακή Μουσική, τα Θεάµατα ∆ρόµου, η Ζωγραφική, η Γλυ95

πτική µε φυσικά υλικά, η Μαγειρική, η Επιχειρηµατικότητα, η Λαογραφία, τα Παραδοσιακά Επαγγέλµατα, 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 ∆υτικής Ελλάδας στα αντίστοιχα θεµατικά πεδία. Για το λόγο αυτό, είναι πολύ σηµαντικό να κατανοηθεί ότι επιδιώκουµε την εκπροσώπηση των χωρών από ερασιτέχνες δηµιουργούς και συλλόγους που δραστηριοποιούνται στα παραπάνω θεµατικά πεδία στη βάση δηµοτικών, περιφερειακών, εθνικών αλλά σε κάθε περίπτωση εθελοντικών πρωτοβουλιών. Είναι σαφές ότι καταξιωµένοι καλλιτέχνες και επαγγελµατίες που δρουν στα παραπάνω πεδία αφορούν στο Κεντρικό Καλλιτεχνικό Πρόγραµµα και όχι στο «Όλη η Ευρώπη µια πόλη».
Τοο πρρόγραµµµα «Όλη η Ευυρώπη µιαα πόόλη» είνναι τοο αποοτέέλεσµαα µιαας διααδικκασίαας ουσιααστικκού
διααλόγου µεε τηνν κοιννωνίαα. Ειδικότερα, για τη χάραξη και υλοποίηση του προγράµµατος εµπλέκονται 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 πρόγραµµα.
Είνναι σηµµαντικκό ναα τοονισστεεί ότι τοο πρόόγρααµµαα στηρρίζεετααι ουσιααστικκά στηνν ενερργή συµµετοοχή
τω
ων ποολιτώ
ών τηςς Πάάτρρας, τηςς Ελλλάδας αλλά και τοου εξξωτεερικκού. Ερρασιτεχχνικκά σχήµααταα και απλλοί
ποολίτεες δίνοουν πννοή σε αυτό τοο πρρόγραµµαα ποου γίνεετααι από τοους ποολίτεςς για τοους ποολίτεες. Πάάνω σε αυτή τηνν αξίαα αρθρώνετααι και τοο πρρόγρραµµαα τοου εθεελοντισσµοού ποου καλεί τοους ποολίτεες να
συµµεετέέχουνν και να γίνοουνν κι αυτοοί κοµµάάτι τηςς εµπειρρίας τηςς φιλλοξεννίαας τηςς Ευυρώπη στιςς γειτοονίεςς µαας.
Μέσα από εκδόσεις, τυπωµένο, ηλεκτρονικό και οπτικοαουστικό υλικό θα προβληθούν οι τοπικές παραδόσεις, η τοπική καλλιτεχνική παραγωγή αλλά και τα ήθη και έθιµα της περιοχής.
Περριδδιααβαίννονταας τους δρόµους της Πάτρας ανακαλύπτεις την αρχοντιά του παρελθόντος
ώνειςς ταα ποολιτισσµικκά τηςς στοοιχχείία µέέσα απόό τη µννηµεεία τοου πααρελστα νεοκλασικά της κτίρια, βιώ
θόντοος και τοους θεσσµούύς τοου πααρόντοος, γεύεσαι τη ζωντάνια της πόλης στα πολυάριθµα και ποικίλα 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 Τουριστικής Πληροφόρησης της Πάτρας.
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Τοοπικκέςς αρχές και ποολιτισστικκοί - τοουρισστικκοί φορείςς: µιαα «ανοιχχτή» πρρότααση συννερργασίαας σε θέµααταα ποολιτισσµικκήςς αγωγής.
Πααράδειγγµαα 1ο
Άρθρο, «Το Παζάρι της Ξάνθης στη Θεσσαλονίκη. Από το Ίδρυµα Θρακικής Τέχνης και Παράδοσης5»
PRESSPOINT, Τετάρτη, 28 Ιανουαρίου 2004
Το Ίδρυµα Θρακικής Τέχνης και Παράδοσης, η Αντιδηµαρχία Πολιτισµού του ∆ήµου Θεσσαλονίκης και ο ∆ήµος Ξάνθης - ∆ηµοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης Ξάνθης εγκαινιάζουν την έκθεση µε τίτλο «Το Παζάρι της Ξάνθης» στον εκθεσιακό χώρο του παλαιού Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης -Γενί Τζαµί (οδός Αρχαιολογικού Μουσείου 30), την Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου
και ώρα 20:00.

Φωτό 2 «Ξάνθη: η παλιά πόλη» Ελευθεροτυπία, περιοδικό ΓΕΟ, τεύχος 41, 20/1/2001

Η έκθεση περιλαµβάνει ένα σκηνικό µε αντικείµενα εποχής, πάγκους και προϊόντα, ήχους, διάφορες ντοπιολαλιές που ακούγονται στα παζάρια, φωτογραφικό υλικό και βίντεο που παρουσιάζει τη λειτουργία του παζαριού της Ξάνθης, καθώς και παράθεση στοιχείων που αποδεικνύουν
την ποολύπλλοκη και ποολυσήµααντη διάάστααση τηςς συγκεκριµέένης αγοράς. Επίσης, θα παρουσιαστούν 50 και πλέον φορεσιές (θρακιώτικες, µακεδονίτικες, ποντιακές, µικρασιάτικες, σαρακατσάνικες, ηπειρώτικες, Καππαδοκίας, ποµάκικες κ.ά.) από ανθρώπους που ζούσαν και συνεχίζουν
θέτοονταας τοο ποολύµοορφο αυτό ψηφ
φιδδωτόό που χαρακτηρρίζει τηνν πεεριοοχή.
να ζουν στην Ξάνθη, συνθ
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 παραδοσιακά 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 προγράµµατος «Αγορά» της Πολιτιστικής Ολυµπιάδας. Μετά την επιτυχία στην Ξάνθη, η έκθεση µεταφέρθη5

Βλ. την ιστοσελίδα http://www.nafteboriki.gr
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κε τον Μάιο 2003 στην Αθήνα, σε συνεργασία µε τον Πολιτιστικό Οργανισµό του ∆ήµου Αθηναίων, όπου γνώρισε µεγάλη ανταπόκριση.

Φωτό3 «Παραδοσιακή µακεδονίτικη φορεσιά.» Έκδοση του Ε.Ο.Τ, (Wonderful Greece, Μακεδονία.

Φωτό4 «Ξάνθη, παραδοσιακά τοπικά γλυκά. Τουριστικό εγχειρίδιο, Έκδοση: Νοµαρχία Ξάνθης»

«Τοο πααζάρι τηςς Ξάάνθ
θηςς αποοτεελεί τηνν καλύτεερη υπεενθύµισση τηςς ιδδιοοµοορφίαας και τηςς διααφορετικκότηταας τω
ων βιω
ωµάτω
ων και τω
ων συνηθειώ
ών τω
ων ανθρώ
ώπω
ων.

Φωτό 5 «Ξάνθη. Μια όψη της πόλης» Ελευθεροτυπία, περιοδικό ΓΕΟ, τεύχος 41, 20/1/2001

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 παλαιότεροι», δήλωσε η κα Βιργινία Τσουδερού, Πρόεδρος του ΙΘΤΠ, προσθέτοντας: «Ευχαριστούµε
θερµά την Αντιδηµαρχία Πολιτισµού του ∆ήµου Θεσσαλονίκης καθώς και το ∆ήµο Ξάνθης για την
98

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).

Πααράδειγγµαα 2ο
«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
ΠΡ
ΡΑΓΜΑ
ΑΤΟ
ΟΠΟ
ΟΙΟ
ΟΥΝΤΑ
ΑΙ το τριήµερο 9, 10 και 11 Σεπτεµβρίου 2005 στο Μεσογειακό Αναπτυξιακό 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.

Φωτό 6 «Χανιά. Το ενετικό λιµάνι.» Ελευθεροτυπία, περιοδικό ΓΕΟ, τεύχος 36, 16/12/2000

Όπως σηµειώνουν οι οργανωτές «οι εκδηλώσεις Κρήτη - Γη και Πολιτισµός είναι µια γιορτή εικόνων, ήχων, γεύσεων, δρωµένων και µηνυµάτων. Μια συνάντηση της αυτοδιοίκησης µε πολιτιστικούς, κοινωνικούς και παραγωγικούς φορείς αλλά και απλούς πολίτες του τόπου µας. Ένα πανηγύρι 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 χιλιάωµέννουςς χώρους πλληροοδες επισκέπτες του 3ηµέρου θα συναντηθούν µέσα σε ειδδικκά διααµορφω
φόρησσηςς και ευααισσθητοοποοίησσηςς. Θα δουνν, θα ακούσσουνν, θα συµµετέχχουν. Με την παρουσία των
6
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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 Κρητικής γης αναδεικνύοντας την ανάγκη σύνδεσης προϊόντων, ανθρώπων και πολιτισµού µε το σήωξη µαας είίναι η διααφύλααξη και ανάπτυξξη τω
ων φυσσικκών, πααραγωγικκών, ισστοορικκών και
µερα. Επιδδίω
ποολιτισσµικκών χαρακτηηρισστικκών τοου τόόπουυ µαας. Έτσσι, συµββάλλουυµεε στηη διααµόόρφωσση ισσχυρής τοπικκήςς τααυτόότηταας και στην ανάπτυξξη κοιννών δράσεων στηνν τοοπικκή µαας κοιννωνίαα. Πιστεύουµε ότι
η επιτυχία και της φετινής διοργάνωσης θα ενισχύσει και θα δικαιώσει τις προσδοκίες των εµπλεκόµενων φορέων για συλλογικές και επιτυχηµένες προσπάθειες στο νοµό Χανίων».

Φωτό 7 «Χανιά. Το τέµενος Γιαλί Τζαµισί που φιλοξενεί εκθέσεις και άλλες πολιτιστικές εκδηλώσεις.» Ελευθεροτυπία, περιοδικό ΓΕΟ, τεύχος
36, 16/12/2000

Στο χώρο της γιορτής θα λειτουργήσουν περίπτερα προβολής και ενηµέρωσης από τους δήµους: Ανατολικού Σελίνου, Αρµένων, Βάµου, Βουκολιών, Ελευθερίου Βενιζέλου, Ιναχωρίου,
Κανδάνου, Κισάµου, Κολυµπαρίου, Κρυονερίδας, Μουσούρων, Πελεκάνου, Πλατανιά, Σούδας,
Σφακίων και Χανίων.
Συµµετοοχέςς
Τοο Τεχχνικκό Επιµελλητήήριοο Ελλάδας (Τµήµα ∆υτικής Κρήτης) προτείνει, µέσα από το περίπτερο
ωριµίαας σε ένα τµήµαα τηης Χαλέπαας µεε ισστοορικκά κτήήριαα γιαα τηην
του, µιαα περριπαατητικκή διαδδροµήή γνω
ανάκτησση και τηνν ανάδειξξη τηςς «εικκόνας» τοου πααρελθόντοος µέσσα απόό πλληρροφοορίεες και εικκόνες
γιαα τοο καθένα απόό αυτάά.
ών Αποοβλή«Τίποτα δεν πάει χαµένο!» είναι το σύνθηµα της ∆ιαδηµοοτικκής Επιχείρρησσηςς Στερρεώ
τω
ων Χανίω
ων (∆Ε∆ΙΣΑ) η οποία συµµετέχει στη γιορτή προβάλλοντας τις δράσεις και το ολοκληρωµένο σύστηµα µηχανικής ανακύκλωσης που εφαρµόζει στα Χανιά.
Τοο Μουσείο Φυσικκήςς Ισστορίαας Κρήτηςς 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 γραφείία Περριβααλλοντικκής Αγω
ωγής, Αγωγγής Υγείίας και Πολιτιιστικκών θεµάάτω
ων της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης παρουσιάζουν τον πλούτο των δηµιουργιών των µαθητών αλλά και των εκπαιδευτικών του νοµού και το ∆ίκτυο Αγροτουρισµού Αποκάρωνα παρουσιάζει µέσα από το πε100

ρίπτερό του τις δραστηριότητες που αναπτύσσονται τα τελευταία χρόνια στην περιοχή, σηµατοδοτώντας 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 διάρκεια του τριηµέρου δοκιµές οινογνωσίας σε µια προσπάθεια προσέγγισης του «πίνειν."
Η ΒΙΟΧΥΜ, συνεταιριστική οργάνωση σε µια ιδιαίτερη δυναµική στιγµή της, παρουσιάζει τη δραστηριότητά 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, καθώς 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 πλούσιο 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 διαµορφωµένο χώρο, ντοκιµαντέρ µε άξονα τη διατροφή, τον πολιτισµό, την τοπική κοινωνία, ιστορία. Τα περίπτερα θα λειτουργούν και τις τρεις ηµέρες (9, 10 και 11 Σεπτεµβρίου.)

Η µελέτη των παραπάνω παραδειγµάτων οδηγεί εύστοχα σε κάποια ζωτικής σηµασίας συµπεράσµατα:
• Η πολιτιστική αγωγή είναι απαραίτητη για την δηµιουργία µιας «κουλτούρας µάθησης» της πολιτιστικής 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 «ταξίδι ανακάλυψης» νέων πολιτισµικών εκφράσεων στις οποίες συναντιέται η γεωγραφία µε την ιστορία, το παραδοσιακό µε το σύγχρονο, οι τέχνες µε την «τέχνη του να ζεις7.»
• Ο ανθρωποοκεντρρικκός χαρακτήρρας κάθε κουλτούρας αποτελεί και την ιδιαιτερότητα των πολιτιστικών-πνευµατικών δραστηριοτήτων που επικεντρώνονται στην τουριστική ανάδειξη της. Πρόκειται
για µια ιδιαίτερα ευαισσθητοοποοιηµµένη πρροοπτικκή στην εξέλιξη του πολιτιστικού τουρισµού και απαιτεί 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 στήριξης και ανάδειξης του δικτύου της πολιτιστικής κληρονοµιάς των Ευρωπαϊκών χωρών. Όπως επισηµάνθηκε στο ∆ιεθνές Εκθεσιακό Κέντρο (∆ΕΚ) Ανατ. Μακεδονίας-Θράκης από την πρόεδρο του Κέντρου
και αντιπρόεδρο του ΕΒΕ Ροδόπης, Υβόνη Στόικου Πέππα, «επιββάλλετααι η συγγκρότησση εννός δικκτύοου
ποολιτισστικκής κληηρονοµιάάς γιαα τηνν πρροσταασίαα και πρροβολή τηης, µεε δράσειςς αναββίω
ωσηςς τω
ων εθίµω
ων και
πααραστάάσεω
ων, ενώ, µεε τηνν πααρουσίαα τοου ∆ηµοοκρίτεειοου Παανεπισστηµίοου, θαα έπρρεπεε να θεσσµοοθεετηθ
θεί σε
7

Origet du Cluzeau C. «Le tourisme culturel» Editions P.U.F Paris, 1998
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ετήσσιαα βάση η διοοργάνωση συµποοσίω
ων φιλλοσοφίαας και ανθρωπισστικκών επισστηµώ
ών, ταα οποοίαα όχι µόόνοο θαα
πρροσφέρουν ανάσα στοουςς ποολίτεςς τηςς περριοοχής, αλλά και θα πρροσελλκύουν πλλήθ
θος επισσκεπτώ
ών υψ
ψηλού βιο-ποολιτισσµικκού επιπέέδοου. Υπάάρχει ανάγκη διεεξαγωγής ηµεερίδδων αφιερρωµέένων στο ∆ηµόόκριτοο και
τοον Ορφ
φέαα, καθώς και εκδόσειςς µεε την ερρµηννείαα τω
ων αρχχαίω
ων κειµέένω
ων σε διάάφορες γλώσσες µποορούν
να εννσωµατω
ωθούνν σε µίαα τέέτοοιαα προοσπάάθειαα. Παράλληλα, στο πλαίσιο ενός ολοκληρωµένου προγράµµατος, µπορούν να προστεθούν αντίστοιχες εκδηλώσεις (επιστηµονικά συνέδρια, πανεπιστηµιακά σεµινάρια και συναντήσεις, ανταλλαγές φοιτητών), έχοντας, πέραν της επιστηµονικής κοινότητας, αξιοσηµείωτη απήχηση και στη φοιτητική νεολαία8.»
Η συµββολή τηςς Ε.Ε στη διααµόρφωση µιαας «κκοινω
ωνίίας ποολιτώ
ών» ευυαισσθητοοποοιηµέννηςς στοον τοοµέαα τοου ποολιτισσµοού - τοουρισσµοού.
Ο πολιτιστικός τουρισµός και η ανάπτυξη µιας «κουλτούρας µάθησης» µπορούν να αποτελέσουν τη θετική 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:

Φωτό 8 «Θέατρο Επιδαύρου.» Γεωτρόπιο, Εβδοµαδιαίο περιοδικό της «Ε», τεύχος 111, 25/5/2002

1. Τοο πρρόγραµµαα «Ποολιτισσµόός 2000»
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 Ιανουαρίου 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 προώθηση της δηµιουργικότητας, της διακρατικής διάδοσης του πολιτισµού και της κινητικότητας των δηµιουργών και άλλων παραγόντων και επαγγελµατιών του πολιτισµού καθώς και των έργων τους. Το πρό8
9

Βλ. την υποσηµ. 4 (αποσπάσιµα άρθρου από τον Παναγιώτη Τσοχλία, 16/1/2006)
Βλ την ιστοσελίδα http://europa.eu.int/index el.htm
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γραµµα αυτό επιβεβαιώνει επίσης το ρόλο του πολιτισµού ως οικκονοµικκού πααράγονταα και παράγοντα
κοινωνικής ένταξης και βίωσης της ιδιότητας του πολίτη. Επίσης ευνοεί τη διασύνδεση µε άλλες ενέργειες που έχουν αναληφθεί στο πλαίσιο άλλων κοινοτικών πολιτικών που έχουν συνέπειες για τον πολιτισµό.
Οι στόχοι του προγράµµατος είναι:
• να τονιστεί ότι το ευρωπαϊκό σχέδιο πέρα από τα επιτεύγµατά του στον οικονοµικό και νοµισµατικό τοµέα αφορά το σύνολο του ευρωπαϊκού προτύπου κοινωνίας και οφείλει να βελτιώσει τη συµµετοχή 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 πολιτιστικής κληρονοµιάς (ΡΑΦΑΗΛ)
• να αξιοποιηθούν οι σχέσεις µεταξύ «του πολιτισµού, των πολιτιστικών βιοµηχανιών και της απασχόλησης» µε βάση εργασίες της Επιτροπής που αποδεικνύουν τη σπουδαιότητα των πολιτιστικών
δραστηριοτήτων στην κοινωνία και το δυναµικό δηµιουργίας θέσεων απασχόλησης που αυτές αντιπροσωπεύουν
2. Πρρόγραµµαα υπέέρ τω
ων οργανισσµώ
ών και τω
ων εννεργειώ
ών ποολιτισστικκού ενδδιααφέροντοος
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 κοινής πολιτιστικής και ιστορικής κληρονοµιάς της Ευρώπης.
3. Ποολιτισσµός και πεεριφεερειαακή ανάπτυξξη
ωνικκή συννοχή, η Ευρωπαϊκή Ένωσης
Προκειµένου να επιτευχθεί η καλύτερη δυνατή οικκονοµικκή και κοινω
ενεργεί χρησιµοποιώντας τα διααρθρωτικκά τααµεείαα (Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο, Χρηµατοδοτικό Μέσο Προσανατολισµού της Αλιείας και Ευρωπαϊκό Ταµείο Γεωργικού Προσανατολισµού και Εγγυήσεων). Χρηµατοδοτεί επίσης σχέδια µε σκοπό τη µείωση της καθυστέρησης στην ανάπτυξη ορισµένων περιφερειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο προϋπολογισµός για
την περιφερειακή ανάπτυξη είναι το σηµαντικότερο µέρος του ευρωπαϊκού προϋπολογισµού που διατίθεται για τον πολιτισµό.
Η δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσανατολίζεται βάσει στόχων προτεραιότητες, κοινωνικές πρωτοβουλίες ή ορισµένων καινοτοµικών ενεργειών, καλύπτει την περίοδο από το 2000 έως το 2006 και διαθέτει 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 εννίσσχυσση της ανάάπτυυξηςς, τηςς απαασχόλησσηςς, τηςς περριφ
φερρειαακήςς αντααγωνισστικκότηταας και στηνν αρµονικκή ανάάπτυυξη τηςς πεεριφέρειαας. Βασίζονται σε 3 στόχους:
• Ο στόόχος 1 αφορά τις περιφέρειες µε υστέρηση στην ανάπτυξη.
• Ο στόόχος 2 υποστηρίζει την οικονοµική και κοινωνική αναπροσαρµογή των περιφερειών µε διαρθρωτικές δυσκολίες εκτός των περιφερειών του στόχου 1.
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• Ο στόόχος 3 υποστηρίζει τις ενέργειες επαγγελµατικής κατάρτισης εκτός των περιφερειακών του
στόχου 1.
Απευθύνονται γενικά σε τοπικούς και περιφερειακούς εταίρους. Στους προσανατολισµούς της για
ωπααϊκκή Επιτρροπή ζητεεί απόό ταα κράτη µέέλη να ενισσχύσουν τηνν ποολιτισστιτην περίοδο 2000 - 2006, η Ευρω
κή ανάπτυξξη ως δυνααµικκό δηµµιοουργίαας θέσσεω
ων εργασίαας. Πράγµατι ο πολιττισσµός δίννει τηη δυνατόότηηταα
σε µιαα περριφ
φέρειια όχι µόόνο να εππιβεββαιώ
ώσει την τααυτόότητάά τηςς αλλά και να αναπτύύξεει τοο τοουρισστικό δυναµικκό τηςς . Επιπλλέον, η δηµιοουργία θέσεεων εργασίας στοον τουρρισστικκό τοµέέα δεν είναι αµεελητέέα και
βοηθ
θά στηνν ανάπτυυξη ορισσµέένων δραστηρριοοτήτω
ων όπω
ως οι υπηρρεσίεες σε απεευθείαας σύνδεσση (on linee)
και ταα µέέσα µααζικκής εννηµέρρωσης.
Οι 4 κοινοτικές πρωτοβουλίες Intterrregg III (διασυνοριακή, διακρατική και διαπεριφερειακή συνεργασία), Urbban (µετατροπή των αστικών περιοχών που βρίσκονται σε κρίση), Leadder + (τοπική αγροτική ανάπτυξη) και Eqquaal (διακρατική συνεργασία για την καταπολέµηση των διακρίσεων και των ανισοτήτων
όσον αφορά την πρόσβαση στην αγοράς εργασίας) ενθαρρύνουν επίσης την υλοποίηση πολιτιστικών
δράσεων.

Φωτό 9 «∆ήµος Καστοριάς. Αποκατάσταση αρχοντικού έργου.» Πρόγραµµα Leader II.

Οι καινοτόµες δράσεις (DE) (EN) (FR) ενθαρρύνουν τους τοπικούς και περιφερειακούς παράγοντες
να συνεργάζονται σχετικά µε διάφορα θέµατα κοινού ενδιαφέροντος που είναι δυνατό να επικεντρώνονται στην πολιτιστική ανάπτυξη.

Ασκήσσειςς αυτοοαξιοολόγησσης
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, Αθήνα 2004» να σχολιάσουν τη σηµασία του θεσµού για την παγκοσµίως ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονοµιάς της Ελλάδας στην Ευρώπη και να επισηµάνουν τις τουριστικές δραστηριότητες που συνέβαλλαν στην αναγνώριση αυτού του θεσµού διεθνώς.
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