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1. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, 

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑ 

Σε όλη την ιστορία, οι ανθρώπινες 

κοινωνίες έχουν επηρεάσει τον κόσμο 

και τον αντιλαμβάνονται με 

διαφορετικούς τρόπους. Ο καθένας έχει 

μια κουλτούρα και διαμορφώνει τον 

τρόπο που βλέπουμε τον κόσμο, τον 

εαυτό μας και τους άλλους. Ο 

πολιτισμός είναι μια ετερογενής έννοια 

που αλλάζει συνεχώς με την πάροδο 

του χρόνου, συνδυάζει τις επιρροές και 

τις συνδέει, χαρτογραφώντας κοινά 

μονοπάτια για το πώς ζουν οι κοινωνίες 

και ερμηνεύουν την πραγματικότητά 

τους. 

Ο πολιτισμός μπορεί να φανταστεί ως 

παγόβουνο: Έχει κάποιες πτυχές που 

είναι ορατές, αλλά και πολλές άλλες 

που βρίσκονται κάτω από την επιφάνεια 

και μπορούν να θεωρηθούν ή να 

μάθουν μόνο καθώς μεγαλώνει η γνώση 

για έναν πολιτισμό. 

 

Το πολιτιστικό παγόβουνο. 

Πηγή: Εστίαση Νεολαίας Πολιτισμού Ζουμ 

Τα υλικά και πνευματικά ίχνη που 

αφήνει ο πολιτισμός με την πάροδο του 

χρόνου είναι αυτό που ονομάζουμε 

κληρονομιά: υλικά στοιχεία, τοπία που 

μεταμορφώνονται από την ανθρώπινη 

δράση, παραδόσεις, φεστιβάλ, 

λαογραφίες κ.λπ. Αυτά τα στοιχεία 

μπορούν να αξιοποιηθούν ως 

τουριστικοί πόροι, καθώς και ως μέσο 

κοινωνικής ένταξης , προβάλλοντας 

τόσο την πολιτιστική πολυμορφία όσο 

και την κοινωνική συνοχή. Στη 

συνέχεια σας δίνουμε μερικά 

παραδείγματα ιστορικών περιόδων που 

είχαν μεγάλη επιρροή στον σημερινό 

ευρωπαϊκό πολιτισμό. Αυτά τα 

παραδείγματα δείχνουν επίσης ότι ο 

πολιτισμός δεν αποτελεί στατική 

αντανάκλαση του παρόντος, αλλά 

υπόκειται σε εξέλιξη και αλλαγή. 

Πάντα να σκέφτεστε εάν υπάρχει μια 

άλλη εκδοχή της ιστορίας - σκεφτείτε 

πώς οι περιθωριοποιημένες ομάδες ή οι 

λιγότερο ισχυρές θα έλεγαν την ιστορία. 

Αυτό είναι κάτι που πρέπει να λάβετε 

υπόψη κατά την ανάπτυξη τουριστικών 

δρομολογίων, σε αντίθεση με το 

παρελθόν με το παρόν, για να 

εντοπίσετε την κληρονομιά στον 

πολιτισμό σας και πώς να το 

χρησιμοποιήσετε ως τουριστικό πόρο. 

2. Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ 

ΣΗΜΕΡΑ 

2.1. Η κληρονομιά της ελληνικής 

και ρωμαϊκής αρχαιότητας 

Ο Αρχαίος Κόσμος και η πολιτιστική 

του κληρονομιά έχουν διαμορφώσει 

μερικές από τις πιο σημαντικές 

πολιτιστικές αναφορές της καθημερινής 

μας ημέρας. Αυτές οι εικόνες έχουν 

ερμηνευθεί ξανά και ξανά αλλά 

ταυτόχρονα αποτελούν ένα σώμα 

κοινών ιδεών στις οποίες μπορούμε να 

αναγνωρίσουμε. Η αρχαία εποχή της 

Ευρώπης καθορίστηκε από δύο 

πολιτισμούς που εξακολουθούν να 

παραμένουν σημείο αναφοράς για τη 

Δυτική Ευρώπη σήμερα: τον ελληνικό 

και ρωμαϊκό πολιτισμό. Η δημοκρατία 

ως πολιτικό σύστημα, οι Ολυμπιακοί 



 

Πνευματική κληρονομιά και 

αργίες  

Τοπικές γλώσσες, μουσική, λογοτεχνία, 

προφορική παράδοση, ιστορίες, θρύλοι, 

ονόματα τόπων, εορτασμοί - όλες 

μαρτυρούν την επιρροή των κοινοτήτων 

στην επικράτειά τους και μια συγκεκριμένη 

μορφή ζωής σε μια συγκεκριμένη 

κοινωνία. Μας δείχνουν τον συγκεκριμένο 

τρόπο που μια κοινότητα αντιμετώπισε τη 

ζωή με την πάροδο του χρόνου. Πολλά από 

τα φεστιβάλ και τις παραδόσεις που έχουμε 

σήμερα προέρχεται από τα μεσαιωνικά 

χρόνια και έχουν εκτιμηθεί ως τουριστικοί 

πόροι.

 

Balestrieri of Sansepolcro in Peter I Chronicles 

Πηγή: Δημοτικό συμβούλιο Torrijos 

Συγγραφέας: David Blázquez 

Αγώνες, οι μαραθώνιοι και το θέατρο 

είναι ορατές σύγχρονες εκδηλώσεις του 

αρχαίου ελληνικού πολιτισμού, ενώ οι 

ελληνικές παραδόσεις αφήγησης όπως η 

Ιλιάδα και η Οδύσσεια επηρεάζουν 

εκατομμύρια αφηγήσεις μέχρι σήμερα. 

Η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία είχε 

σημαντική επιρροή στις γλώσσες που 

μιλάμε σε πολλά μέρη του κόσμου, και 

γι 'αυτό τα Ιταλικά, Ισπανικά, 

Πορτογαλικά, Γαλλικά και Ρουμάνικα 

ονομάζονται επίσης Ρομαντικές 

γλώσσες. Υπήρξε επίσης μια σημαντική 

επέκταση των εμπορικών οδών κατά 

τους ρωμαϊκούς χρόνους και 

αναπτύχθηκαν δρόμοι και υποδομές 

μαζί τους, και οι άνθρωποι μπορούσαν 

να ταξιδέψουν σε όλη την Ευρώπη. 

2.2. Η κληρονομιά του Μεσαίωνα 

Από την Αναγέννηση, ο Μεσαίωνας 

συνήθως φαντάζεται μια εποχή 

σκοταδιού, παρακμής και άγνοιας, 

ωστόσο, ήταν μια διαμορφωμένη εποχή 

αλλαγών και μετασχηματισμών στην 

Ευρώπη. Αφενός, αποτέλεσαν το 

θεμέλιο των πολιτικών, κοινωνικών και 

πολιτιστικών δομών που γνωρίζουμε 

σήμερα. Ο Μεσαίωνας ήταν ένα στάδιο 

πολιτιστικής ανταλλαγής, αστικής 

ανάπτυξης και επέκτασης της 

εμπορικής και οικονομικής 

δραστηριότητας, της παραγωγής 

σημαντικών λογοτεχνικών έργων, 

καθώς και της ανάδυσης των μεγάλων 

καθεδρικών ναών σύμφωνα με την 

έννοια της χριστιανικής θρησκείας ως 

κοινού πολιτιστικού παρονομαστή της 

Ευρώπης. 

Οι κοινωνίες του Μεσαίωνα 

καθορίζονταν από αυστηρές ιεραρχικές 

δομές, οι οποίες επηρέασαν επίσης 

έντονα τις πολιτιστικές εκδηλώσεις και 

τις οικονομικές σχέσεις. Τα κληρονομιά 

αυτής της εποχής περιλαμβάνουν, για 

παράδειγμα, απτή αρχιτεκτονική 

κληρονομιά όπως εκκλησίες και 

κάστρα, αλλά και πνευματική 

κληρονομιά όπως ορισμένες 

παραδόσεις, θρύλους και ιστορίες που 

αποτελούν έναν οικονομικό πόρο που 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί για 

τουριστικούς σκοπούς. 

2.3. Η κληρονομιά της νεότερης 

εποχής 

Γεγονότα όπως η Μεταρρύθμιση και ο 

αρχικός αποικισμός της Αμερικής και η 



 
διαδοχική επέκταση των εμπορικών 

διαδρομών σηματοδότησαν το τέλος 

του Μεσαίωνα και την αρχή της 

Πρώιμης Σύγχρονης Εποχής στην 

Ευρώπη, όπως και η πτώση της 

Κωνσταντινούπολης και η ακόλουθη 

δημοτικότητα και επιρροή του κλασικά 

κείμενα, όπως αυτά του Πλάτωνα και 

του Βιτρούβιου, που έδιναν έμφαση σε 

ένα πιο ανθρωποκεντρικό και λιγότερο 

θεοκεντρικό πολιτιστικό κλίμα. Αυτή η 

επανερμηνεία ενός κλασικού 

καλλιτεχνικού κανόνα σηματοδότησε 

μια νέα καλλιτεχνική εποχή: την 

Αναγέννηση. Εν τω μεταξύ, η εφεύρεση 

του τυπογραφικού πιεστηρίου οδήγησε 

σε μια ταχύτερη μετάδοση ιδεών και η 

ίδρυση εμπορικών εταιρειών έκανε το 

τραπεζικό εμπόριο και τα πιστωτικά 

όρια να ακμάζουν. Εμφανίστηκαν 

μεγάλοι καλλιτέχνες τέχνης, όπως μια 

διάσημη οικογένεια τραπεζίτων της 

Φλωρεντίας, οι Medici. Η Αναγέννηση 

επέτρεψε τελικά νέους τρόπους να 

βλέπεις τον κόσμο, ανοίγοντας το 

δρόμο για νέες σχολές σκέψης όπως ο 

Ανθρωπισμός, η Επιστημονική 

Επανάσταση και ο Διαφωτισμός, τα 

οποία διαμόρφωσαν σημαντικά τον 

ευρωπαϊκό πολιτισμό μέχρι σήμερα. 

2.4. Η κληρονομιάς της σύγχρονης 

εποχής 

Με την έναρξη της Σύγχρονης Εποχής, 

μετά τις Ατλαντικές Επαναστάσεις και 

την εμφάνιση των σύγχρονων εθνικών 

κρατών τον 19ο αιώνα, ξεκίνησε ένα 

νέο στάδιο της ανθρώπινης ιστορίας 

που συγκλόνισε τον ευρωπαϊκό 

πολιτισμό στον πυρήνα του. 

Η Γαλλική Επανάσταση το 1789 

σηματοδότησε για πολλούς την 

εμφάνιση των σύγχρονων κοινωνιών 

των πολιτών: Το ιδανικό της 

κοινοβουλευτικής δημοκρατίας ως το 

κυρίαρχο πολιτικό σύστημα στην 

Ευρώπη, ο καταμερισμός των εξουσιών, 

η εμφάνιση μιας κοινωνίας των πολιτών 

και η εισαγωγή της ιδέας των 

Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων είναι μόνο 

μερικά παραδείγματα θεμελιωδών 

κοινωνικών αλλαγών. Η βιομηχανική 

επανάσταση μετέτρεψε επίσης τον 

πολιτισμό σε κοινωνικό, οικονομικό και 

πολιτικό επίπεδο. Από την άλλη 

πλευρά, ο 18ος αιώνας ήταν επίσης η 

εποχή της αποικιοκρατίας, όταν 

μεγάλες ευρωπαϊκές αυτοκρατορίες 

επεκτάθηκαν σε όλο τον κόσμο. 

Τον 20ο αιώνα, λοιπόν, ακολούθησαν 

ιστορικές διαδικασίες που δεν ήταν 

λιγότερο περίπλοκες, οι οποίες 

συνεχίζουν να διαμορφώνουν το παρόν 

μας: Ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος, η 

άνοδος του φασισμού στην Ευρώπη, ο 

δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος, ο 

ψυχρός πόλεμος, η πτώση του τείχους 

του Βερολίνου, αρχή της Ψηφιακής 

Εποχής ... Ήταν μια εποχή γρήγορων 

και συνεχών αλλαγών που επιτάχυνε το 

ρυθμό του ιστορικού ρολογιού. 

Σήμερα, επίσης, ζούμε σε έναν κόσμο 

σε συνεχή μεταμόρφωση, στον οποίο 

πρέπει να προσαρμοστούμε με 

ανθεκτικότητα και ταχύτητα. Αν και 

είναι δύσκολο να προβλεφθεί ποια 

στοιχεία μιας εποχής θα επιβιώσουν με 

την πάροδο του χρόνου και για τις 

μελλοντικές γενιές θα χρησιμεύσουν ως 

καθοριστικά χαρακτηριστικά της, 

μπορούμε να αναγνωρίσουμε τη 



 
σημασία των διαφορετικών στοιχείων 

του σύγχρονου πολιτισμού. Μπορούμε 

να διαβάσουμε τη βιομηχανική 

υποδομή των οικονομικών μας 

συστημάτων ως κληρονομιά όπως και 

με καλλιτεχνικά έργα όπως η 

λογοτεχνία ή πώς ασκούμε την 

ιθαγένεια στην κοινωνία μας. Η ιστορία 

δεν είναι μόνο μια μακρινή στιγμή από 

τη δική μας, και ποιες ιστορίες 

επιλέγουμε να πούμε σηματοδοτούν τις 

σημερινές μας ταυτότητες. Η εμπλοκή 

με την προσωπική και τοπική σας 

ιστορία προσφέρει ευκαιρίες για να 

επισημάνετε την άποψή σας για την 

κληρονομιά του πολιτισμού σας και να 

την χρησιμοποιήσετε ως τουριστικό 

πόρο.  

3. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΠΩΝ 

ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ  

3.1. Κληρονομιά και έδαφος   

Σε γενικές γραμμές, μπορούμε να πούμε 

ότι η κληρονομιά δεν περιορίζεται 

πλέον σε μνημεία, αλλά περιλαμβάνει 

απτά και πνευματικά στοιχεία που 

αποτελούν την κληρονομιά μιας 

συγκεκριμένης κοινωνικής ομάδας. 

Κατά συνέπεια, το έδαφος μπορεί να 

θεωρηθεί όχι μόνο ως χώρος 

ανθρώπινης δραστηριότητας και ζωής, 

αλλά και ως πεπερασμένος και 

εύθραυστος πόρος. και το τοπίο 

αναγνωρίζεται ως τμήμα της περιοχής 

σύμφωνα με τον τρόπο που 

αντιλαμβάνεται ο πληθυσμός του με 

βάση τους φυσικούς και ανθρώπινους 

παράγοντες που το διαμορφώνουν. 

 

 

3.2. Οι αξίες της κληρονομιάς 

Η πολιτιστική κληρονομιά νοείται ως 

μια ομάδα πόρων που κληρονομήθηκαν 

από το παρελθόν με τους οποίους οι 

άνθρωποι ταυτίζονται, ανεξάρτητα από 

την ιδιοκτησία, ως αντανάκλαση και 

έκφραση των συνεχώς εξελισσόμενων 

αξιών, πεποιθήσεων, γνώσεων και 

παραδόσεών τους. Μπορούμε να 

αποδώσουμε μια σειρά διαφορετικών 

τιμών στην κληρονομιά: 

• Χρησιμοποιήστε την αξία 

(αγοραία αξία): Ικανότητα του 

πολιτιστικού περιουσιακού 

στοιχείου για να ικανοποιήσετε μια 

δεδομένη ανάγκη. Μπορεί να είναι 

απτό, καθώς έχει συγκεκριμένη 

χρήση. ή πνευματικό, που 

σχετίζεται με την ικανότητα 

μετάδοσης πληροφοριών. 

• Υλική αξία: Σχέση μεταξύ του 

πολιτιστικού αγαθού και των 

αισθήσεων που επιτρέπουν την 

εκτίμηση του πρωτύτερου με βάση 

τη μορφή και τη σύνθεσή του, για 

παράδειγμα το βαθμό δεξιοτεχνίας, 

δημιουργικότητας, τεχνικής 

ποιότητας, υλικών κ.λπ. 

• Συμβολική αξία: Ικανότητα των 

πολιτιστικών αγαθών να προκαλούν 

και να αντιπροσωπεύουν την τοπική 

ιστορία και πολιτισμό, καθιστώντας 

τα μέσα για τη μετάδοση ιδεών. 

Είναι συλλογικής φύσης και είναι 

απαραίτητο από την άποψη των 

ανθρώπινων και κοινωνικών 

επιστημών. 

• Ιστορική αξία: Ικανότητα του 

πολιτιστικού αγαθού να συμβάλει 

στην ιστορική γνώση που θεωρείται 

αθροιστική. 



 
• Συναισθηματική αξία: Ικανότητα 

των στοιχείων να μεταδίδουν 

συναισθήματα. Εξαρτάται από το 

συγκεκριμένο πολιτιστικό πλαίσιο, 

καθώς και από την εκπαίδευση, από 

την ιδιαίτερη ευαισθησία του κάθε 

ατόμου και από τις περιστάσεις 

σχετικά με τη λήψη των αξιών του 

δεδομένου περιουσιακού στοιχείου. 

 

3.3. Τύποι κληρονομιάς 

• Η απτή κληρονομιά είναι η πιο 

ορατή και επομένως η πιο εύκολη 

στο να αναγνωριστεί. Περιλαμβάνει 

κινητά αντικείμενα, τοπία, ακίνητα, 

οικιακά, θρησκευτικά ή εορταστικά 

είδη, καθώς και τα προϊόντα που 

προκύπτουν από την προσαρμογή 

στις τοπικές συνθήκες και 

παραδόσεις. Είναι μια εκδήλωση 

της καθημερινής και κοινής ζωής 

των κοινωνικών ομάδων που 

κατοικούσαν σε μια περιοχή και 

απεικονίζουν αρχιτεκτονικά στυλ. 

 

• Η πνευματική κληρονομιά είναι  οι 

αξίες, οι έννοιες και οι πρακτικές 

που σχετίζονται με τα φυσικά ή μη 

φυσικά στοιχεία μιας περιοχής. 

Περιλαμβάνει προφορικές 

παραδόσεις και εκφράσεις, 

συμπεριλαμβανομένης της γλώσσας 

και της μουσικής, των πεποιθήσεων, 

των εορτασμών και των τεχνών του 

θεάματος, μορφές κοινωνικής 

οργάνωσης · γνώσεις και πρακτικές 

σχετικά με τη φύση, τις κατασκευές, 

την κατασκευή και τις τεχνικές 

χειροτεχνίας, καθώς και τη 

γαστρονομία και τη μαγειρική 

κουλτούρα. Η μετάδοση από γενιά 

σε γενιά δίνει μια αίσθηση 

ταυτότητας στην τοπική κοινότητα. 

 

• Η πολιτιστική κληρονομιά, 

σύμφωνα με τη Σύμβαση του Φάρο 

(2005), είναι «μια ομάδα πόρων που 

κληρονομήθηκαν από το παρελθόν 

που οι άνθρωποι αναγνωρίζουν, 

ανεξάρτητα από την περιουσία τους, 

ως αντανάκλαση και έκφραση των 

συνεχώς εξελισσόμενων αξιών, 

πεποιθήσεων τους. Περιλαμβάνει 

όλες τις πτυχές του περιβάλλοντος 

που προκύπτουν από την  

αλληλεπίδραση μεταξύ ανθρώπων 

και τόπων με την πάροδο του  

χρόνου. " 

 

• Η αρχιτεκτονική κληρονομιά είναι 

το σύνολο των στοιχείων που είναι 

χτισμένα οποιουδήποτε είδους στα 

οποία κάθε κοινωνία αποδίδει μια 

πολιτιστική αξία. Σήμερα, ο όρος 

περιλαμβάνει όλα τα κτίρια που 

αντιπροσωπεύουν μια συγκεκριμένη 

πολιτιστική ταυτότητα, από ένα 

παραδοσιακό σπίτι έως ιστορικούς 

κήπους.  

 

• Η αρχαιολογική κληρονομιά είναι 

«όλα τα ερείπια και τα αντικείμενα 

και οποιοδήποτε άλλο ίχνος 

ανθρωπότητας από τα προηγούμενα 

χρόνια, του οποίου η διατήρηση και 

η μελέτη βοηθούν στην επιστροφή 

στην ιστορία της ανθρωπότητας και 

στη σχέση της με το φυσικό 

περιβάλλον · για τις οποίες οι 

ανασκαφές ή ανακαλύψεις και 

άλλες ερευνητικές μέθοδοι για την 

ανθρωπότητα και το σχετικό 

περιβάλλον είναι οι κύριες πηγές 



 
πληροφοριών »(CoE).1 Η διαχείριση 

αυτού του τύπου κληρονομιάς θα 

πρέπει να επικεντρωθεί στον 

προγραμματισμό και την πρόληψη 

και θα πρέπει να θεωρήσει ότι 

οποιαδήποτε δράση για την 

αρχαιολογική κληρονομιά, είτε 

δηλώνεται είτε όχι, απαιτεί 

διοικητική άδεια · και ότι όλα τα 

αρχαιολογικά περιουσιακά στοιχεία, 

που ανακαλύφθηκαν ή όχι, είναι 

δημόσια.  

 

• Η βιομηχανική κληρονομιά 

ορίζεται στον Χάρτη του Νίζνι 

Ταγκίλ (2003) ως απομεινάρια της 

βιομηχανικής κουλτούρας της 

ιστορικής, τεχνολογικής, 

κοινωνικής, αρχιτεκτονικής ή 

επιστημονικής αξίας. Αποτελείται 

από κτίρια και μηχανήματα, καθώς 

και χώρους που χρησιμοποιούνται 

για κοινωνικές δραστηριότητες που 

σχετίζονται με τη βιομηχανία, όπως 

στέγαση, θρησκευτική λατρεία ή 

εκπαίδευση.  

 

 

• Η κληρονομιά των  ντοκιμαντέρ 

αποτελείται από έγγραφα που 

δημιουργούνται από οποιονδήποτε 

δημόσιο οργανισμό, έγγραφα που 

δημιουργούνται από πολιτιστικές, 

εκπαιδευτικές, πολιτικές, 

συνδικαλιστικές, θρησκευτικές ή 

ιδιωτικές οντότητες με ηλικία άνω 

των 40 ετών, έγγραφα που 

δημιουργούνται από άτομα ηλικίας 

άνω των 100 ετών και σύγχρονα 

 
1 Η Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Προστασία του 

Συμβουλίου της Αρχαιολογικής Κληρονομιάς της Ευρώπης 

(1992).  

έγγραφα των οποίων η διαφύλαξη 

θεωρείται απαραίτητη. 

 

• Η βιβλιογραφική κληρονομιά 

αποτελείται από βιβλιοθήκες και 

δημόσιες συλλογές, λογοτεχνικά, 

ιστορικά, επιστημονικά ή 

καλλιτεχνικά έργα, χειρόγραφα ή 

τυπωμένα και αντίγραφα εκδόσεων 

ινηματογραφικών ταινιών, 

μητρώων, φωτογραφιών 

οπτικοακουστικών μέσων και 

παρόμοιων για τα οποία οι δημόσιες 

υπηρεσίες δεν έχουν τουλάχιστον 3 

αντίγραφα ή ένα για ταινίες. 

 

• Η γεωργική κληρονομιά είναι 

φυσικά και πολιτιστικά στοιχεία, 

απτά και πνευματικά, 

δημιουργούνται ή χρησιμοποιούνται 

από τη γεωργική δραστηριότητα σε 

όλη την ιστορία όπως σκεύη ή 

εργαλεία, αγροκτήματα συστήματα 

άρδευσης, μονοπάτια βοοειδών, 

τοπικές ποικιλίες και είδη, σπόροι 

κ.λπ. Η αναγνώριση τους ως 

κληρονομιά πρέπει να διαφυλάξουν 

την πολιτιστική τους αξία.   

 

 
Τύποι κληρονομιάς.  

Αυτοεπεξήγηση 



 
3.4. Έδαφος, Τοπίο και 

Τουρισμός  

Τα πολιτιστικά τοπία απεικονίζουν την 

εξέλιξη της ανθρώπινης κοινωνίας και 

των οικισμών της διαχρονικά. Επί του 

παρόντος, τα πολιτιστικά τοπία 

θεωρούνται ως κατηγορία πολιτιστικής 

κληρονομιάς και ως προς τη λειτουργία 

των τουριστικών διαδρομών 

επιτρέπεται η συσχέτιση της εδαφικής 

κληρονομιάς και του ελεύθερου χρόνου 

μέσω πολιτιστικών δρομολογίων, 

αναγνωρισμένα από το Συμβούλιο της 

Ευρώπης από την ένταξη του 1987 στο 

Los Caminos de Santiago de 

Compostela. 

Το έδαφος και το τοπίο μιας περιοχής 

μπορούν να αποτελέσουν τη βάση 

τουριστικών δραστηριοτήτων. Για 

παράδειγμα, ο αγροτικός τουρισμός 

πωλεί παρθένα φυσικά και πολιτιστικά 

τοπία.  

3.5. Πολιτιστική Ανταλλαγή 

πέρα από τα σύνορα  

Ο πολιτισμός και η πολιτιστική 

κληρονομιά δεν είναι ποτέ 

απομονωμένα ή ομοιογενή φαινόμενα. 

Οι σχέσεις που δημιουργούνται στο 

διάστημα και το χρόνο μεταξύ 

διαφορετικών κοινωνιών έχουν αφήσει 

το στίγμα τους αντίστοιχα, 

εμπλουτίζοντας συνεχώς τον πολιτισμό 

και την κληρονομιά με καλλιτεχνικές ή 

γεωργικές τεχνικές, σκεύη, φεστιβάλ, 

συνταγές κ.λπ. Η Ευρώπη δεν έχει 

αμετάβλητη και αιώνια πολιτιστική 

ουσία και ούτε τα κράτη μέλη της: ο 

ευρωπαϊκός πολιτισμός θα πρέπει να 

νοείται ως ένα μείγμα πολιτισμών που 

είναι ενοποιημένοι στην ποικιλομορφία 

και τη συμπερίληψή τους. Η ανίχνευση 

διαπολιτισμικών επιρροών είναι ένας 

πολύ καλός τρόπος προσέγγισης 

τουριστικών δρομολογίων, καθώς 

προσφέρουν τη δυνατότητα να 

διηγούνται την ιστορία, την τέχνη και 

τον πολιτισμό με πλουραλιστικό τρόπο. 

 

 

Κίτσα Κολμπ. Δηόοσιες φιγούρες μετανάστευσης. Η 

μετανάστευση είναι ένας από τους πιο σημαντικούς 

τρόπους πολιτιστικής ανταλλαγής. 

                     Πηγή: Europeana. 

4. ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ: ΣΥΝΤΟΜΗ 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Ο Τουρισμός είναι «είναι ένα 

κοινωνικό, πολιτιστικό και οικονομικό 

φαινόμενο που σχετίζεται με τη 

μετακίνηση ατόμων σε τοποθεσίες 

εκτός του συνήθους τόπου κατοικίας 

τους για προσωπικούς ή εμπορικούς / 

επαγγελματικούς λόγους» (UNWTO) 2. 

Προέρχεται από τον 17ο αιώνα και την 

παράδοση του Grand Tour των νέων 

πλούσιων Ευρωπαίων: Επωφελούμενοι 

από την ευρωπαϊκή ειρήνη από το 1871 

έως το 1914, το ταξίδι άλλαξε τον 

εκπαιδευτικό του σκοπό σε εκείνο της 

 
2 «Γλωσσάριο Τουριστικών Όρων | UNWTO. " UNWTO, 

www.unwto.org/glossary-tourism-terms. Πρόσβαση στις 28 

Ιουλίου 2020. 



 
ευχαρίστησης και απέκτησε την 

εποχικότητα ως νέο παράγοντα. Ο 

μαζικός τουρισμός, από την άλλη 

πλευρά, εμφανίστηκε στη δεκαετία του 

1950 με μια κατάσταση οικονομικής 

ευημερίας που επέτρεπε σε μεγαλύτερο 

αριθμό ανθρώπων να αντέχουν 

οικονομικά ταξίδια. Από τα μέσα του 

20ού αιώνα, η πολιτιστική κληρονομιά 

έχει αποκτήσει ολοένα και περισσότερο 

τουριστική αξία καθώς θεωρείται ως 

αναντικατάστατο πνευματικό, 

πολιτιστικό, κοινωνικό και οικονομικό 

κεφάλαιο, το οποίο λειτουργεί ως 

σημαντικό επίκεντρο των τουριστικών 

συμφερόντων.  

 Υπερπλήρης τουριστικού χώρου: Βατικανού Μουσείου 

Πηγή: Δημοτικό Συμβούλιο Τορίτζος. 

Σήμερα, ο τουρισμός συγκαταλέγεται 

μεταξύ των κορυφαίων παραγωγών 

θέσεων εργασίας και εξαγωγών στον 

κόσμο, επομένως η ικανότητα 

αναζήτησης νέων θέσεων στην αγορά 

και η υιοθέτηση κριτηρίων 

περιβαλλοντικής, οικονομικής και 

κοινωνικής βιωσιμότητας είναι 

υποχρεωτική.  

4.1. Τουρισμός: Φορείς, 

Δραστηριότητες, και προϊόντα 

Ο τουρισμός αναπτύσσεται μέσω των 

φορέων του (τουριστικοί πράκτορες, 

ταξιδιωτικά γραφεία, εταιρείες, γραφεία 

πληροφοριών, δημόσιοι φορείς, 

τουρίστες και τοπική κοινότητα), 

δραστηριότητες (οργάνωση, μεταφορά, 

παροχή αγαθών και υπηρεσιών) και 

προϊόντων (που παράγονται από 

ταξιδιωτικούς πράκτορες / ταξιδιωτικά 

γραφεία ή από τους ίδιους τους 

τουρίστες). Σε μεγάλη κλίμακα, 

μπορούν να εντοπιστούν σε τρεις 

εξειδικευμένες αγορές: 

• Ανεξάρτητοι ταξιδιώτες ταξιδεύον 

μόνοι ή σε μικρές ομάδες 

ελκυσμένοι από μια μοναδική 

εμπειρία. Οι πληροφορίες για το 

ταξίδι βρίσκονται ξεχωριστά.  

 

• Ο εξειδικευμένος τουρισμός 

επικεντρώνεται σε ένα 

συγκεκριμένο προϊόν / 

δραστηριότητα, όπως φωτογραφία, 

ιστορία, παρατήρηση της άγριας 

ζωής ή σπορ. Αυτή η αγορά 

εξαρτάται πολύ από την 

επιχειρηματική δραστηριότητα. 

 

•  Η γενική αγορά τουριστικών 

πακέτων επικεντρώνεται κυρίως σε 

πολιτιστικά αξιοθέατα, όπως 

ιστορικά αξιοθέατα ή κτίρια, 

δραστηριότητες ή εκδηλώσεις 

αναψυχής. Αυτός ο τύπος ταξιδιού 

απευθύνεται σε τυπικούς ταξιδιώτες 

που θέλουν ευκολία. 

Από τότε που η κληρονομιά έγινε ένα 

εμπόρευμα που μπορεί να εκτίθεται και 

να πωλείται στον τουρίστα ως πελάτη, η 

αγορά πολιτιστικού τουρισμού 

αναπτύσσεται συνεχώς. Χωρίζεται σε 

τέσσερις τυπολογίες: πολιτιστικός 

τουρισμός (καθοδηγούμενος μόνο από 



 
συγκεκριμένα πολιτιστικά κίνητρα), 

μνημειακός τουρισμός (μετά από ένα 

συγκεκριμένο πολιτιστικό ορόσημο ή 

εκδήλωση), πολιτιστικός τουρισμός 

(εστιασμένος σε αυτό που 

αναγνωρίζεται ως «πολιτιστική 

κληρονομιά») και τουρισμός 

πολιτισμών (αναζήτηση στην γνωριμία 

ενός άλλου τρόπου ζωής, ένα 

«ζωντανό» προϊόν). 

4.2. Βιώσιμος Τουρισμόςta: Ο 

μόνος τρόπος 

Η παραγωγή και η κατανάλωση του 

πολιτιστικού τουρισμού δημιουργεί μια 

σειρά επιπτώσεων. Υπάρχουν οφέλη 

για τον τουρίστα (εκπαίδευση), τον 

προορισμό (πρόσθετη φροντίδα 

δημόσιων υπηρεσιών) και τον τοπικό 

πληθυσμό (άμεση ή έμμεση 

απασχόληση). Αλλά η ακραία 

τουριστική ανάπτυξη σε μια 

συγκεκριμένη περιοχή μπορεί επίσης να 

προκαλέσει υπερεκμετάλλευση και 

υποβάθμιση της πολιτιστικής 

κληρονομιάς, για παράδειγμα όταν μια 

άκριτη άποψη του παρελθόντος 

εξαλείφει αμφιλεγόμενα ζητήματα 

(ρατσισμός, δουλεία κ.λπ.) από την 

κυρίαρχη αφήγηση για να αποφευχθεί η 

ταλαιπωρία ή η τριβή με τους 

επισκέπτες.  

Οι νέες θέσεις τουρισμού πρέπει να 

σέβονται τους φυσικούς, πολιτιστικούς 

και ανθρώπινους παράγοντες 

προορισμών, έτσι ώστε να είναι 

οικολογικά βιώσιμοι, οικονομικά 

βιώσιμοι, ηθικά και κοινωνικά δίκαιοι 

με τις τοπικές κοινότητες 

μακροπρόθεσμα. Η διαχείριση του 

τουρισμού πρέπει να στοχεύει, μέσω 

της συνεργασίας όλων των 

ενδιαφερομένων, στην προώθηση της 

φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς 

ως πηγής εισοδήματος, λαμβάνοντας 

υπόψη την χωρητικότητα3 και την 

ανθεκτικότητα του προορισμού, καθώς 

και τη διατήρηση της απτής και 

πνευματικής κληρονομιάς, ταυτότητας, 

φυσικοί πόροι, βιοποικιλότητα, 

ικανότητα εξομοίωσης επιπτώσεων και 

αποβλήτων κ.λπ. 

 

5. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΔΙΚΟΥ ΣΑΣ 

ΕΡΓΟΥ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΤΟΥ 

ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ  

 

Ένα έργο που στοχεύει στην ανάπτυξη 

και χρήση μιας δεδομένης περιοχής, 

τοπίου και πολιτιστικής κληρονομιάς, 

 
3 Σύμφωνα με την UNWTO, «ο μέγιστος αριθμός ατόμων 

που μπορούν να επισκεφθούν έναν τουριστικό προορισμό 

ταυτόχρονα, χωρίς να προκαλέσουν την καταστροφή του 

φυσικού, οικονομικού, κοινωνικοπολιτισμικού 

περιβάλλοντος και μια απαράδεκτη μείωση της ποιότητας 

της ικανοποίησης των επισκεπτών». 



 
θα πρέπει να ξεκινήσει εντοπίζοντας 

τους πιθανούς τουριστικούς πόρους. 

Αυτά θα ήταν οποιαδήποτε φυσικά, 

πολιτιστικά ή ψυχαγωγικά περιουσιακά 

στοιχεία που μπορούν να ξεκινήσουν 

την κίνηση των ανθρώπων να τα δουν 

στο αυθεντικό τους πλαίσιο. 

Παραδείγματα περιλαμβάνουν 

παραλίες, ποτάμια, δάση, βουνά, 

μνημεία, μουσεία, χειροτεχνίες, 

φεστιβάλ, λαογραφίες, θεματικά πάρκα, 

υδάτινα πάρκα, γήπεδα γκολφ και σπα. 

Αυτά τα στοιχεία έλξης θα καθορίσουν 

την επιλογή προορισμού ενός τουρίστα. 

Ωστόσο, η οικονομική τους 

εκμετάλλευση καθιστά απαραίτητη τη 

δημιουργία προϊόντων που ικανοποιούν 

τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των 

πιθανών επισκεπτών, προκειμένου να 

είναι σε θέση να εμπορεύονται 

μοναδικές εμπειρίες και να έχουν 

πλεονέκτημα έναντι των ανταγωνιστών. 

Αυτά τα προϊόντα μπορούν να έχουν τη 

μορφή: 

• Τουριστικές διαδρομές: 

πολιτιστικοί ή / και φυσικοί πόροι 

με έναν κοινό παρονομαστή που 

καταρτίζεται σε ένα μόνο 

δρομολόγιο. Η περιοχή πρέπει να 

διαθέτει τις απαραίτητες 

προϋποθέσεις και υποδομές για τις 

διαδρομές (επικοινωνία, μεταφορά, 

διαμονή, φιλοξενία, οδηγοί). 

• Θεματικά ταξίδια: μια πιο 

περίπλοκη έκδοση των τουριστικών 

διαδρομών, ειδικά προσαρμοσμένη 

σε ένα θέμα που αντικατοπτρίζει τις 

προτιμήσεις και τα χόμπι του 

καταναλωτή. 

• Περιηγήσεις σε πακέτα: διαδρομές 

που οργανώνονται από 

εξειδικευμένες εταιρείες που έχουν 

ένα τέλεια καθορισμένο δρομολόγιο 

και περιλαμβάνουν διαμονή και 

τροφοδοσία σε καθορισμένη τιμή. 

• Διακοπές στην πόλη: 

βραχυπρόθεσμα ταξίδια ειδικά για 

να επισκεφθείτε συγκεκριμένες 

πόλεις. Η οικονομική ευελιξία και η 

μεταβλητότητά του καθιστούν αυτό 

το μοντέλο ελκυστικό για τους 

τουρίστες και τους τουρίστες. 

•  Ημερήσιες εκδρομές: εκδρομές σε 

τουριστικά αξιοθέατα στην περιοχή 

που δεν απαιτούν διανυκτερεύσεις. 

Κάθε έργο που αναπτύσσει τουριστικά 

δρομολόγια πρέπει να λαμβάνει υπόψη 

τις υπάρχουσες πολιτικές, τους 

τοπικούς ενδιαφερόμενους και τους 

πόρους και θα πρέπει να καθοδηγείται 

από μια σαφή ιδέα για το τι θέλετε να 

κάνετε, με ποιον και γιατί. Θα πρέπει να 

αναπτύξετε ένα σχέδιο δράσης, όπου θα 

περιγράφετε λεπτομερώς τις 

δραστηριότητες και τα καθήκοντα, 

καθώς και το χρονικό πλαίσιο και τον 

υπεύθυνο καθενός από αυτούς. 

Μια καλή διαδικασία ανάπτυξης έργου 

θα σας βοηθήσει να δημιουργήσετε τον 

μεγαλύτερο δυνατό αντίκτυπο και 

κοινωνική αποδοχή του έργου σας. 

 

 



 

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παρουσίαση αυτής της δημοσίευσης δεν αποτελεί θεώρηση του 
περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις των δημιουργών και η Επιτροπή δεν μπορεί να 

θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιανδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. 

6. ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΑΝΑΓΝΩΣΗ  

https://www.unwto.org/glossary-tourism-terms 

https://www.deutschertourismusverband.de/service/touristische-informationsnorm-

tin/definitionen.html 
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