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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Ο τουρισμός αποτελεί έναν από τους πιο ισχυρούς κλάδους της παγκόσμιας οικονομίας 

που διαρκώς εξελίσσεται πολυεπίπεδα. Η εξέλιξη αυτή οδηγεί σταδιακά στην ανάπτυξη 

διάφορων, εναλλακτικών μορφών τουρισμού ανάλογα με το ενδιαφέρον των ταξιδιωτών. 

Ο πολιτιστικός τουρισμός αποτελεί μια από τις σημαντικότερες μορφές εναλλακτικού 

τουρισμού και διακρίνεται στη βάση του ενδιαφέροντος των ταξιδιωτών για την γνωριμία 

με τα πολιτισμικά στοιχεία του προορισμού που επισκέπτεται. Η Ελλάδα, που αποτελεί 
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έναν παγκοσμίου φήμης τουριστικό προορισμό διαθέτει παράλληλα και πλούσια 

πολιτισμική κληρονομιά, η οποία γενικώς αναδεικνύεται μέσα από την ιστορία της και 

σημαντικά μνημεία που έχουν διασωθεί από την αρχαιότητα ενώ παράλληλα το 

παραδοσιακό στοιχείο σε συνδυασμό με πολιτιστικά δρώμενα σχεδόν σε όλες τις επαρχίες 

της χώρας είναι αρκετά έντονο. Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η διερεύνηση του 

πολιτιστικού τουρισμού ως εναλλακτική μορφή τουρισμού και η μελέτη περίπτωσης των 

τρόπων και δυνατοτήτων ανάπτυξης στο Δήμο Τριφυλίας. Από την επιτόπια έρευνα του 

συγγραφέα, τα έγγραφα, την ηλεκτρονική παρουσία των αρμόδιων φορέων και τις 

ενημερωτικές σελίδες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που διαθέτει ο Δήμος συνάγεται το 

συμπέρασμα ότι ο Δήμος ενεργεί επιστάμενα προς την προώθηση των πολιτιστικών 

εκδηλώσεων ωστόσο δεν αξιοποιεί επαρκώς τα αρχαία μνημεία και την πλούσια 

πολιτιστική κληρονομιά. Στο πλαίσιο αυτό, προτείνεται η ανάδειξη των αρχαιολογικών 

μνημείων μέσα από την συντήρησή τους και τη δημιουργία κατάλληλων υποδομών που 

μπορούν να προστατέψουν την ακεραιότητά τους αλλά και να αναδείξουν την ομορφιά 

τους, η σχεδίαση μιας πολιτιστικής-αρχαιολογικής διαδρομής στην Τριφυλία αλλά και η 

περαιτέρω προώθηση των παραπάνω ενεργειών σε φορείς τουρισμού. Η ανάδειξη των 

περιοχών της Ελλάδας μέσα από τις παραδόσεις και τον πολιτισμό τους, αποτελεί μια 

καίρια στρατηγική για τη διασφάλιση της τουριστικής κίνησης όλες τις περιόδους του 

χρόνου με σημαντικά οφέλη για τις τοπικές κοινωνίες και την οικονομία.  

Λέξεις κλειδιά: Πολιτιστικός τουρισμός, τουρισμός, Τριφυλία, πολιτιστικές εκδηλώσεις, 

πολιτιστική-αρχαιολογική διαδρομή, εναλλακτικές μορφές τουρισμού.  

 

 

 

 

Abstract 
 

Tourism is one of the most powerful sectors of the global economy that is constantly 

evolving at many levels. This development gradually leads to the development of various, 

alternative forms of tourism depending on the interest of travelers. Cultural tourism is one 

of the most important forms of alternative tourism and is distinguished based on the 

interest of travelers to get acquainted with the cultural elements of the destination they 

visit. Greece, which is a world-famous tourist destination, also has a rich cultural heritage, 

which is generally highlighted through its history and important monuments that have been 
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preserved since antiquity, while the traditional element in combination with cultural events 

in almost all provinces of the country is quite intense. The purpose of this study is to 

investigate cultural tourism as an alternative form of tourism and the case study of ways 

and opportunities for development in the Municipality of Trifylia. From the author's on-site 

research, the documents, the electronic presence of the competent bodies and the 

information pages on the social media available to the Municipality, it can be concluded 

that the Municipality acts diligently to promote cultural events but does not make sufficient 

use of ancient monuments and the rich cultural heritage. In this context, it is proposed to 

highlight the archaeological monuments through their maintenance and the creation of 

appropriate infrastructure that can protect their integrity and highlight their beauty, the 

design of a cultural-archaeological route in Trifylia and the further promotion of above 

actions to tourism operators. The promotion of the regions of Greece through their 

traditions and culture, is a key strategy to ensure tourism in all seasons with significant 

benefits for local communities and the economy. 

Keywords: Cultural tourism, tourism, Trifylia, cultural events, cultural-archaeological 

route, alternative forms of tourism. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κεφάλαιο 1. Εισαγωγή  

1.1. Γενικές επισημάνσεις  

Ο τουρισμός αποτελεί ένα φαινόμενο που με την πάροδο των δεκαετιών, γνώρισε 

σημαντική ανάπτυξη αλλά και εξάρτηση από τη διαφοροποίηση του παρεχόμενου 
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τουριστικού προϊόντος, γεγονός που τον κατέστησε ως έναν από τους πιο ταχέως 

αναπτυσσόμενους οικονομικούς τομείς σε παγκόσμιο επίπεδο. Ο μοντέρνος τουρισμός, 

είναι στενά συνδεδεμένος με την ανάπτυξη και την προώθηση αυξημένου αριθμού νέων 

προορισμών γεγονός που αυξάνει τη δυναμικότητα του τουρισμού, σε έναν παράγοντα που 

οδηγεί σε κοινωνικοοικονομική πρόοδο (Holloway & Humphrey, 2020). Ο Παγκόσμιος 

Οργανισμός Τουρισμού επισημαίνει ότι ο τουρισμός είναι μια παγκόσμια βιομηχανία που 

περισσότερα από ένα δισεκατομμύριο διεθνή ταξίδια πραγματοποιούνται σε ετήσια βάση 

και η εκτίμηση για το 2030 είναι 1,8 δισεκατομμύρια ταξίδια.  

Η μελέτη του τουρισμού, ως διακριτού επιστημονικού κλάδου, ξεκίνησε μετά από τη 

δεκαετία του 60 και του 70 που γνώρισε σημαντική ανάπτυξη ενώ ως τότε υπήρχαν μόνο 

εκπαιδευτικές παρεμβάσεις που αφορούσαν κατά βάση την πρακτική εργασία σε 

τουριστικές επιχειρήσεις. Εκ των σημαντικότερων διακρίσεων στο πλαίσιο της ανωτέρω 

επιστημονικής ανάπτυξης του θεωρητικού πλαισίου που αφορά στον τουρισμό, είναι η 

διάκρισή του στις εναλλακτικές μορφές τουρισμού. Ο πολιτιστικός τουρισμός, αποτελεί 

μια από αυτές τις εναλλακτικές μορφές που συνδέεται με το ταξίδι με στόχο την 

ανακάλυψη νέων πολιτισμών. Βέβαια, στη διαδικασία αυτή εμπεριέχονται σημαντικές 

διαστάσεις και δραστηριότητες των τουριστικών δραστηριοτήτων που επιτελούνται σε 

όλες τις μορφές τουρισμού. Ωστόσο, ο πολιτιστικός τουρισμός ο οποίος θα οριστεί 

αναλυτικά σε επόμενο κεφάλαιο, αποτελεί έναν υπό ταχεία ανάπτυξη τομέα του 

τουρισμού σε αρκετές χώρες του κόσμου (Αναστασίου, 2019). 

Στην Ελλάδα ο τουρισμός αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους τομείς της 

οικονομίας, που εισφέρει 20,8% του ΑΕΠ της χώρας με 21,3 δις ευρώ κι ως εκ τούτου 

είναι ένας εξαιρετικός παράγοντας συμβολής. Επίσης, στην Ελλάδα το πολιτιστικό 

περιβάλλον είναι ιδιαίτερα πλούσιο και ειδικότερα υπάρχουν 235 μουσεία που διαχρονικά 

ο αριθμός των επισκεπτών αυξάνεται. Ενδεικτικά είναι απαραίτητο να αναφερθεί ότι οι 

επισκέπτες στα εν λόγω μουσεία το 2005 ανέρχονταν σε 2.692.128 και το 2010 σε 

5.547.053 ενώ υπάρχουν 322 καταγεγραμμένοι αρχαιολογικοί χώροι και 911 μνημεία που 

πληρούν τις απαιτήσεις σε  ιστορικό, καλλιτεχνικό, επιστημονικό, αισθητικό, εθνικό και 

ανθρωπολογικό επίπεδο (Karagiannis, 2013). Παράλληλα όμως με τα πολιτισμικά μνημεία 

αρχαιολογικού ενδιαφέροντος η Ελλάδα είναι μια χώρα με διαφορετικές κατά τόπους 

παραδόσεις, που προσφέρει μεγάλο εύρος εμπειριών στο τουριστικό κοινό. Ωστόσο όμως 

η αξιοποίηση του πολιτισμικού και αρχαιολογικού πλούτου της χώρας, σε πολλές περιοχές 

της Ελλάδας είναι ελλιπής (Kafouros, 2015), γεγονός που δημιουργεί σημαντικές 
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προοπτικές ανάπτυξης για τη χώρα και επιμέρους περιοχές της Ελλάδας με περιορισμένη 

τουριστική ανάπτυξη.  

Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η διερεύνηση των τρόπων και των δυνατοτήτων 

ανάπτυξης του πολιτιστικού τουρισμού στο Δήμο Τριφυλίας. Η μελέτη περίπτωσης του 

Δήμου Τριφυλίας, θα διερευνηθεί μέσα από την επιτόπια παρατήρηση του ερευνητή αλλά 

και την αξιοποίηση εγγράφων, διαδικτυακών πηγών και σελίδων στα μέσα κοινωνικής 

δικτύωσης έτσι ώστε να διαπιστωθούν τα πεπραγμένα αλλά και να διαμορφωθεί ένα 

ολοκληρωμένο πλαίσιο προτάσεων για την ανάπτυξη του πολιτιστικού τουρισμού στο 

Δήμο Τριφυλίας.  

1.2. Προσδιορισμός και οριοθέτηση του προβλήματος  

Ο πολιτιστικός τουρισμός υπολογίστηκε πρόσφατα από τον UNWTO ως ένα από τα πιο 

σημαντικά στοιχεία διεθνούς τουριστικής κατανάλωσης, αντιπροσωπεύοντας πάνω από το 

39% των τουριστικών αφίξεων (UNWTO, Report on tourism and culture synergies, 2018). 

Η έρευνα για τον πολιτιστικό τουρισμό έχει επίσης αναπτυχθεί ραγδαία, ιδίως σε τομείς 

όπως η πολιτιστική κατανάλωση, τα πολιτιστικά κίνητρα, η διατήρηση της κληρονομιάς, 

τα οικονομικά του πολιτιστικού τουρισμού, η ανθρωπολογία και η σχέση με τη 

δημιουργική οικονομία (Richards, Cultural tourism: A review of recent research and 

trends, 2018). Στην Ελλάδα, που αποτελεί ένα από τα πιο ιστορικά σύμβολα πολιτισμού, 

είναι αδιαμφισβήτητο το γεγονός ότι υπάρχει πληθώρα πολιτιστικών στοιχείων, τα οποία 

αξιοποιούνται άλλοτε επαρκώς κι άλλοτε λιγότερο επαρκώς. Ο τουρισμός στην Ελλάδα 

παρουσιάζει σημαντική εποχικότητα, με τη μεγαλύτερη εισροή τουριστών να 

παρατηρείται τους καλοκαιρινούς μήνες δεδομένης της γεωμορφολογίας της χώρας και 

των καιρικών συνθηκών. Είναι σημαντικό συνεπώς, να αναδεικνύονται περιοχές με 

περιορισμένη τουριστική κίνηση για όλες τις εποχές του χρόνου μέσα από την αξιοποίηση 

των πολιτιστικών τους στοιχείων, που ανεξάρτητα από την εποχή παρουσιάζουν ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον.  

Το βασικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει η Ελλάδα σε ότι αφορά τον τουρισμό, είναι ότι 

ενώ υπάρχουν τα φυσικά πλεονεκτήματα για την ανάπτυξη του τουρισμού ολόκληρο τον 

χρόνο δεν συναντάται αντίστοιχη ανάπτυξη σε διάφορες περιοχές. Η Τριφυλία, που 

αποτελεί και την περίπτωση που θα αναλυθεί στην παρούσα μελέτη, αποτελεί ένα Δήμο 

της Πελοποννήσου ο οποίος παρά το φυσικό πλούτο και την πλούσια πολιτιστική 

κληρονομιά, δεν έχει αναπτύξει επαρκώς το στοιχείο του τουρισμού και δη του 
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πολιτιστικού τουρισμού. Συνεπώς κρίνεται αναγκαία η εκτίμηση της υπάρχουσας και 

παρελθούσας κατάστασης, προκειμένου να αναπτυχθούν μελλοντικά σχέδια ανάπτυξης 

του πολιτιστικού τουρισμού της περιοχής. Κάτι τέτοιο, αφενός θα συμβάλλει στην 

βελτίωση της τουριστικής κίνησης για ολόκληρο το χρόνο και αφετέρου θα αξιοποιηθούν 

τα πλούσια πολιτιστικά στοιχεία της περιοχής που μπορεί να αποτελέσουν πόλο έλξης για 

σημαντικό αριθμό τουριστών.  

1.3. Σκοπός της έρευνας  

Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η διερεύνηση των τρόπων και των δυνατοτήτων 

ανάπτυξης του πολιτιστικού τουρισμού στο Δήμο Τριφυλίας. Οι επιμέρους στόχοι που 

απορρέουν από τον κεντρικό σκοπό είναι:  

 Η αποτύπωση της υπάρχουσας και προηγούμενης δραστηριότητας της περιοχής σε 

ότι αφορά ενέργειες τουριστικής προώθησης  

 Η αποτύπωση της υπάρχουσας και προηγούμενης δραστηριότητας της περιοχής σε 

ότι αφορά ενέργειες πολιτιστικού περιεχομένου  

 Η διερεύνηση πεδίων προς ανάπτυξη σε ότι αφορά τον πολιτιστικό τουρισμό  

Οι παραπάνω στόχοι και ο κεντρικός σκοπός θα επιτευχθούν μέσα από την ποιοτική 

μέθοδο της μελέτης περίπτωσης, κατά την οποία διερευνάται εις βάθος ένα φαινόμενο 

μέσα από την ενδελεχή μελέτη του.  

1.4. Οριοθετήσεις- Περιορισμοί 

Όπως ήδη αναφέρθηκε η παρούσα μελέτη θα συντελεστεί μέσα από τη μέθοδο της μελέτης 

περίπτωσης. Πρόκειται για μια μέθοδο, η οποία έχει χρησιμοποιηθεί κι από 

επιστημονικούς ερευνητές σε διεθνές επίπεδο (Russo & Borg, 2002) μέσα από την 

επιτόπια έρευνα και την συζήτηση με τοπικούς φορείς. Ο βασικός περιορισμός της 

παρούσας ένας αποτέλεσε το γεγονός η έρευνα συντελέστηκε εν καιρώ πανδημίας με 

αποτέλεσμα η επίσκεψη του ερευνητή τον Σεπτέμβριο του 2020, να οδηγήσει μεν στη 

συλλογή σημαντικών στοιχείων ωστόσο όμως ο φόβος των κατοίκων της περιοχής και η 

απαγόρευση της επαφής με τοπικές αρχές χωρίς κάποιο λόγο που να αφορά στην 

υπηρεσία. Συνεπώς ο βασικός περιορισμός ήταν ότι εν μέσω πανδημίας δε κατέστη δυνατή 

η διενέργεια συνεντεύξεων με τοπικές αρχές και άτομα που θα μπορούσαν να οδηγήσουν 

σε ακόμα περισσότερη διερεύνηση του ζητήματος. Εναλλακτικά, θα χρησιμοποιηθούν 

έγγραφα, δηλώσεις και αναρτήσεις επίσημων φορέων του Δήμου προκειμένου να 
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διενεργηθούν οι απαιτούμενες διαδικασίες για την επίτευξη του σκοπού της παρούσας 

μελέτης.  

1.5. Ορισμοί όρων και συντομεύσεις  

1.5.1. Ορισμοί όρων  

Η παράθεση ορισμών των όρων αποτελεί σημαντικό στάδιο για την ολοκληρωμένη 

παρουσίαση της παρούσας μελέτης που αφορά στον πολιτιστικό τουρισμό ως εναλλακτική 

μορφή τουρισμού και στους τρόπους και δυνατότητες ανάπτυξης στο Δήμο Τριφυλίας. Θα 

παρατεθούν ειδικότερα, οι βασικοί ορισμοί που συνδέονται με το κεντρικό σκοπό της 

παρούσας μελέτης, προκειμένου σε αρχικό στάδιο να αποσαφηνιστούν κεντρικοί όροι. 

Χρήσιμη αρχικά είναι η παράθεση των ορισμών που αφορούν στο ταξίδι και τον τουρισμό, 

ιδίως για την επικέντρωση στις διαφορές των όρων. Τα ταξίδια αναφέρονται στη 

δραστηριότητα των ταξιδιωτών, δηλαδή ατόμων που κινούνται μεταξύ διαφορετικών 

γεωγραφικών τοποθεσιών για οποιοδήποτε σκοπό και διάρκεια. Επιμέρους το ταξίδι, 

ανάλογα με τον προορισμό του διαχωρίζεται σε δυο βασικές κατηγορίες, δηλαδή το ταξίδι 

σε μια χώρα από κατοίκους ονομάζεται εγχώριο ταξίδι ενώ το ταξίδι σε μια χώρα από μη 

μόνιμους κατοίκους ονομάζεται εισερχόμενο ταξίδι, ενώ ταξίδια εκτός χώρας από τους 

κατοίκους ονομάζονται εξερχόμενα ταξίδια (UNWTO, Report on tourism and culture 

synergies, 2018). Ο τουρισμός τώρα, αποτελεί ένα υποσύνολο ταξιδιωτών και επισκεπτών 

ενώ ένας επισκέπτης είτε είναι εσωτερικός, εισερχόμενος ή εξερχόμενος και ταξινομείται 

με βάση το εάν το ταξίδι του περιλαμβάνει διανυκτέρευση ή είναι επισκέπτης χωρίς 

διανυκτέρευση. Η διάκριση αυτή να είναι σημαίνουσα κυρίως σε ότι αφορά τη συλλογή 

των δεδομένων, για τις ροές ταξιδιωτών και τη διασφάλιση της αξιοπιστίας των 

τουριστικών στατιστικών.  

Ως θεματικός τουρισμός – ειδικές μορφές τουρισμού «νοείται κάθε ειδική μορφή βιώσιμης 

τουριστικής ανάπτυξης με στόχο να ενθαρρύνει την αλληλεπίδραση του επισκέπτη - 

τουρίστα με το φυσικό περιβάλλον, τον ανθρώπινο παράγοντα, τις περιφέρειες, τους 

δήμους και τις κοινότητες και να προωθήσει την ανάπτυξη δραστηριοτήτων που ενισχύουν 

οικονομικά και κοινωνικά τις περιοχές συμβάλλοντας στη δημιουργία θέσεων 

απασχόλησης και την ευημερία των πολιτών, καθώς και προστατεύοντας το περιβάλλον 

και τα ιδιαίτερα πολιτισμικά στοιχεία του κάθε τόπου» (Υπουργείο Τουρισμού, Θεματικός 

τουρισμός – Ειδικές μορφές τουρισμού – Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού 

πλαισίου στον τομέα του τουρισμού και της τουριστικής εκπαίδευσης– Στήριξη 
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τουριστικής επιχειρηματικότητας και άλλες διατάξεις, 2018). Επιπλέον, στον θεματικό 

τουρισμό περιλαμβάνονται κι ορισμένες μορφές βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης. 

Ο Πολιτιστικός Τουρισμός είναι «εκείνη η μορφή τουριστικής δραστηριότητας στην οποία 

το βασικό κίνητρο του επισκέπτη είναι η επίσκεψη σε πολιτιστικά αξιοθέατα προκειμένου 

να μάθει, να ανακαλύψει και να βιώσει την πολιτιστική κληρονομιά του εκάστοτε 

τουριστικού προορισμού» (Υπουργείο Τουρισμού, Θεματικός τουρισμός – Ειδικές μορφές 

τουρισμού – Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου στον τομέα του 

τουρισμού και της τουριστικής εκπαίδευσης– Στήριξη τουριστικής επιχειρηματικότητας 

και άλλες διατάξεις, 2018). Κατά τον ΠΟΤ ο πολιτιστικός τουρισμός είναι ένας τύπος 

τουριστικής δραστηριότητας με βασικό κίνητρο του επισκέπτη να μάθει, να ανακαλύψει, 

να βιώσει και να καταναλώσει τα υλικά και άυλα πολιτιστικά αξιοθέατα/προϊόντα σε έναν 

τουριστικό προορισμό. Αυτά τα αξιοθέατα/προϊόντα σχετίζονται με ένα σύνολο 

διακριτικών υλικών, πνευματικών και συναισθηματικών χαρακτηριστικών μιας κοινωνίας 

που περιλαμβάνει τις τέχνες και την αρχιτεκτονική, την ιστορική και πολιτιστική 

κληρονομιά, τη μαγειρική κληρονομιά, τη λογοτεχνία, τη μουσική, τις δημιουργικές 

βιομηχανίες και τους ζωντανούς πολιτισμούς με τον τρόπο ζωής, τις αξίες, τις πεποιθήσεις 

και τις παραδόσεις (UNWTO, Definitions committee on tourism and competitiveness, 

2017). 

1.5.2. Συντομεύσεις 

Ε.Ε.: Ευρωπαϊκή Ένωση  

ΟΟΣΑ (OECD): Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Organisation for 

Economic Co-operation and Development) 

ΠΟΤ: Παγκόσμιος Οργανισμός Τουρισμού  

ΥΠΣ ή CRS: Υπολογιστικά Συστήματα Κράτησης (Computer Reservation Systems) 
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Κεφάλαιο 2. Ανασκόπηση Βιβλιογραφίας  

2.1. Τουρισμός και τουριστικό προϊόν  

Κατά το παρελθόν, πολλοί επιστήμονες προσπάθησαν να δώσουν τον ορισμό του 

τουρισμού και γι’ αυτό ιστορικά στη βιβλιογραφία συναντάμε αρκετούς αποδεκτούς 

ορισμούς. Ένας από τους πρώτους ορισμούς συσχετίζει τον τουρισμό με τους τουρίστες. 

Σύμφωνα με αυτόν, τα άτομα γίνονται τουρίστες όταν εγκαταλείπουν οικειοθελώς το 

φυσιολογικό τους περιβάλλον, όπου διαμένουν, για να επισκεφθούν ένα άλλο περιβάλλον. 

Αυτά τα άτομα συνήθως ασκούν διαφορετικές δραστηριότητες, ανεξάρτητα από το πόσο 

κοντά ή πόσο μακριά είναι αυτό το περιβάλλον (προορισμός) (Jafari, 1990; Holloway & 

Taylor, 2006). Ως εκ τούτου, οι τουρίστες είναι επισκέπτες, και αυτό που κάνουν όταν 

επισκέπτονται έναν άλλο τόπο μπορεί να θεωρηθεί ως τουρισμός. Το 1963, η Διάσκεψη 

των Ηνωμένων Εθνών για το Διεθνές Ταξίδι και τον Τουρισμό συμφώνησε να 

χρησιμοποιήσει τον όρο «επισκέπτες» (ως το αντίθετο των κατοίκων) για να περιγράψει τα 

άτομα που επισκέπτονται άλλη χώρα. Αυτός ο ορισμός κάλυψε δύο κατηγορίες 

επισκεπτών: Οι τουρίστες ταξινομούνται ως προσωρινοί επισκέπτες που διαμένουν 

τουλάχιστον 24 ώρες σε έναν προορισμό. Αν ταξιδεύουν για λόγους διασκέδασης, υγείας, 

αθλητισμού, σπουδών ή για θρησκευτικούς σκοπούς τότε η επίσκεψή τους θα μπορούσε 

να χαρακτηριστεί υπό μια γενική έννοια ως «αναψυχή». Εναλλακτικά, οι εκδρομείς, 

συμπεριλαμβανομένων των ταξιδιωτών κρουαζιέρας, μπορούν να θεωρηθούν ως 

προσωρινοί επισκέπτες, εάν παραμείνουν σε προορισμό λιγότερο από 24 ώρες (Horner & 

Swarbrooke, 1996). Αν και αρκετά αναλυτικοί οι παραπάνω ορισμοί κρίθηκε ότι δεν 

λαμβάνουν υπόψη τους εγχώριους τουρίστες. Το 1976, το Ινστιτούτο Τουρισμού (το οποίο 

αργότερα έγινε η Εταιρεία Τουρισμού) πρότεινε ότι ο τουρισμός είναι η προσωρινή 
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βραχυπρόθεσμη μετακίνηση ανθρώπων σε προορισμούς εκτός των τόπων όπου συνήθως 

ζουν και εργάζονται. Ως εκ τούτου, ο τουρισμός περιλαμβάνει την κίνηση ανθρώπων για 

όλους τους σκοπούς, συμπεριλαμβανομένων των ημερήσιων επισκέψεων ή των εκδρομών 

(Holloway & Taylor, 2006; Cooper e al., 2004). 

Ο τουρισμός επίσης, ορίζεται ανάλογα τις δραστηριότητες που εξασκούνται και 

επιλέγονται από τον ίδιο, και γίνονται εκτός του οικείου του περιβάλλοντος δηλαδή ο 

τουρισμός μπορεί να συμπεριλαμβάνει τη διανυκτέρευση μακριά από το σπίτι. Δέκα 

χρόνια αργότερα, προτάθηκε νέος ορισμός από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού των 

Ηνωμένων Εθνών ο οποίος αναφέρει ότι «ο τουρισμός περιλαμβάνει τις δραστηριότητες 

ατόμων που ταξιδεύουν και διαμένουν σε μέρη έξω από το συνηθισμένο περιβάλλον για 

όχι περισσότερο από ένα συνεχές έτος για ψυχαγωγικούς, επιχειρηματικούς ή άλλους 

σκοπούς» (UNWTO, Definitions committee on tourism and competitiveness, 2017). Σε 

αυτό το στάδιο, έγινε διαφοροποίηση του εγχώριου από τον διεθνή τουρισμό. Στην πρώτη 

περίπτωση αναφέρονται τα ταξίδια που πραγματοποιούνται αποκλειστικά εντός της χώρας 

καταγωγής του επισκέπτη ενώ στη δεύτερη, τα ταξίδια εκτός της χώρας καταγωγής του. 

Τα εγχώρια ταξίδια έχουν αντίκτυπο στο ισοζύγιο πληρωμών και μειώνουν την εκροή 

χρημάτων από την πατρίδα των τουριστών (Horner & Swarbrooke, 1996). 

Σε κάθε περίπτωση, η κύρια λειτουργία της τουριστικής βιομηχανίας είναι να εξυπηρετεί 

τους ταξιδιώτες και η συνολική επιτυχία της εξαρτάται από τις θετικές αλληλεξαρτήσεις 

όλων των σχετιζόμενων τομέων. Η τουριστική βιομηχανία περιλαμβάνει τέσσερις κύριους 

τομείς, οι οποίοι είναι (Baum, 1995): 

1) Διαμονή,  

2) μεταφορές, 

3) επικουρικές υπηρεσίες και  

4) πωλήσεις και διανομή. 

Τα τουριστικά προϊόντα είναι τα μέσα για την ικανοποίηση των τουριστικών αναγκών  

ενώ οι τουριστικές ανάγκες είναι εκείνες που «ικανοποιούνται όταν πραγματοποιείται 

μετακίνηση (ταξίδι και διαμονή) έξω από τον τόπο κατοικίας». Ως εκ τούτου, «μια ανάγκη 

είναι μια τουριστική ανάγκη μόνο εάν απαιτεί αναχώρηση από τον τόπο κατοικίας 

κάποιου» (Tran & Ralston, 2006). 

Αυτές οι ανάγκες μπορούν να ομαδοποιηθούν σε δύο διαφορετικές κατηγορίες. Τις 

πρωταρχικές τουριστικές ανάγκες που είναι εκείνες που παροτρύνουν ένα άτομο να κάνει 
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ένα τουριστικό ταξίδι για να τις ικανοποιήσει και τις δευτερεύουσες ή παράγωγες 

τουριστικές ανάγκες, που είναι αυτές που απορρέουν από την απόφαση να 

πραγματοποιηθεί τουριστικό ταξίδι (Robinson & Gammon, 2007). Επίσης, τα τουριστικά 

προϊόντα είναι αχώριστα σύνθετα προϊόντα στη διαμόρφωση της ταξιδιωτικής εμπειρίας 

(Morrison & Alastair, 2010). Όπως και άλλα προϊόντα υπηρεσιών γενικά, ορισμένοι 

ειδικοί ισχυρίστηκαν ότι υπάρχουν ορισμένα ειδικά χαρακτηριστικά των προϊόντων 

υπηρεσιών που σχετίζονται με τον τουρισμό (Swarbrooke, 2002). Η έννοια του μάρκετινγκ 

προϊόντων έχει σχεδιαστεί για να καλύψει τις ανάγκες της αγοράς-στόχου. Ωστόσο, τα 

κύρια προϊόντα των καλύτερων τουριστικών προορισμών είναι συνήθως δύσκολο να 

προσαρμοστούν στις αλλαγές της ζήτησης (Barnes, 2010). Στον τουρισμό (άυλο), το 

ζήτημα της διαφοροποίησης της εικόνας του προϊόντος, η ποιότητα και η απόδοση των 

υπηρεσιών είναι δύσκολο να εξακριβωθούν κατά την αγορά, εκτός εάν αντικατοπτρίζονται 

στην προηγούμενη εμπειρία ή έχουν δοθεί απευθείας πληροφορίες από φίλους που έχουν 

βιώσει την αγορά του τουριστικού πακέτου. Επειδή ο καθορισμός της απόδοσης των 

τουριστικών προϊόντων μπορεί να είναι δύσκολος κατά την αγορά, το πακέτο τουριστικών 

προορισμών εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την εμπειρία της διαφοροποίησης της 

εικόνας (Assaf, 2012). 

Ως συστατικό στοιχείο των τουριστικών προϊόντων, το τουριστικό αξιοθέατο έχει τη 

δύναμη να ενθαρρύνει και να προσελκύει τους τουρίστες να ταξιδεύουν, ειδικά σε ένα 

πιθανό διαφορετικό και ποικίλο τουριστικό αξιοθέατο (Karagiannis, 2013). Τα αξιοθέατα 

φέρνουν τους ανθρώπους στον προορισμό και οι υπηρεσίες τους εξυπηρετούν όταν 

φτάσουν εκεί. Επειδή είναι μακριά από το σπίτι, ο επισκέπτης απαιτεί ορισμένα πράγματα 

- ένα μέρος για διαμονή, κάτι για φαγητό και ποτό. Η φιλοξενία μιας περιοχής είναι η 

γενική αίσθηση καλωσορίσματος που λαμβάνουν οι τουρίστες κατά την επίσκεψή τους 

στην περιοχή. Οι άνθρωποι δεν θέλουν να πάνε εκεί που δεν αισθάνονται ευπρόσδεκτοι. 

Τα βασικά στοιχεία των τουριστικών προορισμών που προσφέρονται στους τουρίστες 

περιλαμβάνουν (Suradnya, 2011): 

1) τα βασικά στοιχεία ενός τουριστικού προορισμού που περιλαμβάνουν τη 

γεωγραφική θέση, το κλίμα και τις φυσικές συνθήκες στην περιοχή, κ.λπ. 

2) τα φυσικά στοιχεία όπως οι ντόπιοι και η καθημερινή τους ζωή  

3) τα τεχνητά στοιχεία που περιλαμβάνουν διαμονή, εστιατόρια, χώρους ψυχαγωγίας, 

εγκαταστάσεις μεταφοράς και άλλες εμπορικές ανέσεις που παρέχονται για να 

στοχεύσουν πελάτες που αγοράζουν τον τουριστικό προορισμό. 
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Τα παραπάνω στοιχεία περιλαμβάνουν μια συνολική εμπειρία των τουριστών, όταν 

επισκέπτονται έναν προορισμό. Κρίνεται ακόμα σκόπιμο να αναφερθούμε στον μαζικό 

τουρισμό, ένας όρος που χρησιμοποιείται για προ-προγραμματισμένες εκδρομές για 

ομάδες ατόμων που ταξιδεύουν μαζί με παρόμοιους σκοπούς (αναψυχή, αξιοθέατα κ.λπ.) 

συνήθως υπό την οργάνωση επαγγελματιών του τουρισμού.  

Ο μαζικός τουρισμός έχει χρησιμοποιηθεί καταχρηστικά ή συγχέεται με τον τουρισμό των 

διακοπών. Ωστόσο, ο μαζικός τουρισμός είναι το αντίθετο του «ατομικού τουρισμού» αν 

και οι δύο έχουν ευρύτερο πεδίο εφαρμογής που περιλαμβάνει διακοπές, πτήσεις και άλλες 

τουριστικές αγορές. Οι σπόροι του μαζικού τουρισμού φυτεύτηκαν κατά το πρώτο μισό 

του 20ού αιώνα όταν βιομήχανοι όπως ο George Westinghouse δημιούργησαν τις 

αμειβόμενες διακοπές, πιστεύοντας ότι οι ετήσιες διακοπές από την εργασία για τους 

εργαζόμενους θα αυξάνανε την παραγωγικότητα. Έτσι, στις εργατικές και μεσαίες τάξεις 

στις βιομηχανικές χώρες δόθηκαν τα οικονομικά μέσα και ο χρόνος να ικανοποιήσουν τη 

νέα τους περιπέτεια. Πράγματι, στην αυγή του 21ου αιώνα, οι περισσότεροι εργαζόμενοι 

σε σχεδόν όλα τα βιομηχανικά έθνη έχουν αρκετές εβδομάδες χρόνο διακοπών που 

μπορούν να επιλέξουν να τις περάσουν σε ταξίδια (Cook, Hsu, & Taylor, 2018). 

Ο μαζικός τουρισμός έλαβε μια επιπλέον ώθηση μετά τον Β 'Παγκόσμιο Πόλεμο (που 

έληξε το 1945). Κατά τη διάρκεια αυτού του πολέμου, εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον 

κόσμο, συμπεριλαμβανομένων περισσότερων από 17 εκατομμυρίων Καναδών και 

Αμερικανών πολιτών, ήρθαν σε επαφή με πολλές νέες, διαφορετικές, ακόμη και εξωτικές 

τοποθεσίες καθώς υπηρετούσαν σε μια ποικιλία στρατιωτικών εργασιών. Η στρατιωτική 

θητεία ανάγκασε πολλούς ανθρώπους που δεν είχαν ταξιδέψει ποτέ πριν να το κάνουν, και 

ήταν πρόθυμοι να μοιραστούν τις θετικές τους εμπειρίες με την οικογένεια και τους φίλους 

τους όταν επέστρεψαν στο σπίτι τους (Cook, Hsu, & Taylor, 2018). 

Μετά το τέλος του Β 'Παγκοσμίου Πολέμου, αρκετοί επιπλέον παράγοντες βοήθησαν στην 

ενθάρρυνση της ανάπτυξης του τουρισμού. Καθώς οι αμερικανικές οικογένειες ταξίδευαν 

σε όλη τη χώρα με αυτοκίνητα, η επιχείρηση μοτέλ άρχισε να ανθίζει. Επίσης στη 

δεκαετία του 1950, τα ξενοδοχεία και τα μοτέλ επεκτάθηκαν γρήγορα μέσω του μοντέλου 

ανάπτυξης franchising που υιοθετήθηκε πρόσφατα. Η εισαγωγή των ταξιδιών με τζετ στη 

δεκαετία του 1950 και η αυξανόμενη δημοτικότητά της στη δεκαετία του 1960 επιτάχυνε 

περαιτέρω την ανάπτυξη τόσο των εσωτερικών όσο και των διεθνών ταξιδιών. Επίσης, το 

1950, η πιστωτική κάρτα γεννήθηκε με τη μορφή της κάρτας Diners Club (Tourism 



16 
 

Highlights, 2015). Οι πιστωτικές κάρτες παρείχαν στους ταξιδιώτες αγοραστική δύναμη 

οπουδήποτε στον κόσμο χωρίς τον κίνδυνο μεταφοράς μετρητών και την ταλαιπωρία της 

ανταλλαγής νομισμάτων. Στην πραγματικότητα, οι πιστωτικές κάρτες είναι πλέον η 

προτιμώμενη μορφή διεθνούς αγοραστικής δύναμης, επειδή οι ταξιδιώτες μπορούν να 

χρεώνουν τις αγορές τους στο τοπικό νόμισμα. Ο χρόνος, το χρήμα, η ασφάλεια και η 

επιθυμία ταξιδιού συνδυάζονται για να οδηγήσουν σε μια απαράμιλλη περίοδο 

τουριστικής ανάπτυξης που συνεχίζεται σήμερα (Ward, 2011). 

Μέχρι τον 21ο αιώνα, η τουριστική βιομηχανία έχει αποδειχθεί ότι είναι γεμάτη ευκαιρίες 

και προκλήσεις (Miller et al., 2010). Η εκτεταμένη πρόσβαση στο Διαδίκτυο, ο αυξημένος 

πλούτος και η κινητικότητα των πολιτών σε όλο και περισσότερο βιομηχανικές χώρες, 

όπως η Κίνα και η Ινδία, ανοίγουν νέους χώρους για τους ταξιδιώτες και παρέχουν 

εκατομμύρια περισσότερους πιθανούς τουρίστες (Rubenstein, 2005). Ακόμη και χώρες 

όπως το Βιετνάμ και η Κούβα που κάποτε ήταν εκτός ορίων για τους ταξιδιώτες των ΗΠΑ 

βιώνουν εκρηκτική τουριστική ανάπτυξη. Ωστόσο, το μέλλον δεν είναι εντελώς ρόδινο για 

τον τουρισμό. Η τρομοκρατία, η πολιτική και οικονομική αστάθεια και οι κίνδυνοι για την 

υγεία έχουν αποθαρρύνει τα ταξίδια (Hsu et al., 2008). Οι αυξημένες προσπάθειες 

ασφάλειας έχουν επίσης ως αποτέλεσμα αυξημένες ταλαιπωρίες και χρονικούς 

περιορισμούς για τους ταξιδιώτες σε αεροδρόμια, σύνορα και αξιοθέατα. 

Στο διάγραμμα που ακολουθεί παρουσιάζονται σχηματικά οι διακρίσεις του τουρισμού, 

ανάλογα με το σκοπό και τους φορείς οργάνωσής του.  
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Εικόνα 1. Η θέση του μαζικού τουρισμού στο τουριστικό δίκτυο. 

Πηγή: Sezgin & Yolal (2012) 

Από το παραπάνω διάγραμμα διακρίνονται οι διαχωρισμοί του τουρισμού, αρχικά στο 

βιομηχανοποιημένο και μη βιομηχανοποιημένο τουρισμό. Στην πρώτη περίπτωση, ανήκει 

ο μαζικός τουρισμός ενώ στη δεύτερη ο ατομικός τουρισμός. Επιμέρους και οι δυο 

κατηγορίες διαχωρίζονται στις διακοπές, άλλες μορφές τουρισμού και τις περιηγήσεις. Οι 

τρις αυτές κατηγορίες είναι κοινές για τον ατομικό και μαζικό τουρισμό, αλλά 

οργανώνονται μέσα από διαφορετικούς τομείς. Ο ατομικός τουρισμός, οργανώνεται μέσα 

από ατομικές διαδικασίες και αγορές μέσα από τη λιανική ενώ στην περίπτωση του 

μαζικού τουρισμού την οργάνωση του τουρισμού αναλαμβάνουν οι ταξιδιωτικοί 

πράκτορες μέσα από πακέτα ταξιδιού.  

Η Ευρωπαϊκή ήπειρος και κυρίως η Αγγλία διαδραμάτισαν σημαντικούς ρόλους στη 

διαδικασία ανάπτυξης της βιομηχανίας του τουρισμού. Κατά συνέπεια, ο μαζικός 

τουρισμός ξεκίνησε αρχικά στην Αγγλία στο δεύτερο μισό του δέκατου ένατου αιώνα. Ο 

μαζικός τουρισμός οφείλει την ύπαρξή του κυρίως σε δύο συγκεκριμένους λόγους: ο 

πρώτος λόγος είναι η ανάπτυξη των τεχνολογιών στον τομέα της μεταφοράς και ο 

δεύτερος είναι οι ατομικές προσπάθειες ενός Άγγλου επιχειρηματία του Thomas Cook 

(Poon, 1993, 30). Χρησιμοποιώντας το ατμοκίνητο τρένο και το πλοίο για μεταφορά, ο 

Thomas Cook οργάνωσε διεθνείς περιηγήσεις σε τρεις προορισμούς, την Άπω Ανατολή, 

την Ινδία και την Αμερική το 1862. Μέχρι το έτος 1897, ο Thomas Cook έφτασε τον 

αριθμό των 20.000 τουριστών ετησίως (Poon, 1993, 31).  

Δεν είναι τυχαίο ότι ο μαζικός τουρισμός διοργανώθηκε για πρώτη φορά στην Αγγλία από  

έναν Άγγλο επιχειρηματία. Η Βιομηχανική Επανάσταση έφερε το «ατμοκίνητο τρένο» σε 

νέα τεχνολογική διάσταση και το άκαμπτο-βαρύ «ωράριο εργασίας» σε κοινωνιολογικές 

διαστάσεις. Ωστόσο, το δεύτερο μισό του 19ου αιώνα και ακόμη και το πρώτο μισό του 

20ου αιώνα θεωρούνται ακόμη «βρεφική περίοδος» για τον μαζικό τουρισμό. Μερικοί 

συγγραφείς (Cook, Yale & Marqua, 2006, 14) είναι συνεπείς με την ιδέα και 

χαρακτήρισαν αυτήν την περίοδο (1800-1944) στη βιβλιογραφία ως «εποχή 

κινητικότητας» (όπως αναφέραμε ήδη), ενώ άλλοι (Fuller, 1994; Syratt, 2003) χώρισαν 

την περίοδο σε δύο μέρη, αυτή πριν από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και αυτή μετά τον 

Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, λαμβάνοντας υπόψη τις εξελίξεις στην αυτοκινητοβιομηχανία 

και τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. Οι Middleton & Lickoris (2005) αναγνώρισαν το 1919-
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1939 ως μια «νέα κινητικότητα» για τον μαζικό τουρισμό ισχυριζόμενοι ότι σημειώθηκαν 

κάποιες αξιοσημείωτες εξελίξεις τη δεκαετία του 1920 και του 1930 (Middleton & 

Lickoris, 2005). Ο Weaver και ο Lawton (2006) απέδωσαν το 1880-1950 ως την «περίοδο 

μετά τον Cook» ως τιμής ένεκεν στον Cook και στη προσαρμογή των τεχνολογιών και των 

αρχών της Βιομηχανικής Επανάστασης στην ταξιδιωτική βιομηχανία. Αξίζει να σημειωθεί 

ότι είναι αδύνατο να μιλήσουμε για τον «βιομηχανοποιημένο μαζικό τουρισμό» εκτός από 

ορισμένες μεμονωμένες επιχειρήσεις και κάποιες τεχνολογικές εξελίξεις κατά την 

αναφερόμενη περίοδο (Weaver και ο Lawton, 2006). 

Οι οικονομικές πολιτικές σε ορισμένες χώρες έπαιξαν σημαντικούς ρόλους για τη 

διαδικασία μετατροπής της τουριστικής βιομηχανίας. Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις 

ανάγκασαν τις κυβερνήσεις για πιο ευέλικτες ώρες εργασίας και μέχρι το έτος 1939, 

πολλές ευρωπαϊκές χώρες συμφώνησαν για «μισθωτές διακοπές» για υπαλλήλους που 

έφεραν αυξημένη ευημερία και ανάγκη για διακοπές μαζί (Yale, 1995, 37) Ωστόσο, η 

προμήθεια για αυτούς τους νέους τύπους διακοπών ήταν ανεπαρκής κατά τη διάρκεια της 

δεκαετίας του 1920 και του 1930. Τα ξενοδοχεία ήταν αρκετά πολυτελή και είχαν κατά 

νου τους επισκέπτες με υψηλότερο εισόδημα (λαμβάνοντας υπόψη την προσφορά για το 

κατάλυμα). Για την προμήθεια μεταφορών, θα μπορούσε να υποστηριχθεί ότι τα τρένα και 

τα πλοία ήταν ακόμα τα πιο δημοφιλή οχήματα και οι αεροπορικές μεταφορές ακόμα 

εξελίσσονταν ενώ τα αεροσκάφη από την άλλη πλευρά, δεν είχαν αναπτυχθεί αρκετά για 

να μεταφέρουν μεγάλο όγκο επιβατών. Κατά συνέπεια, οι σιδηροδρομικές και θαλάσσιες 

μεταφορές ήταν ακόμα δημοφιλείς μαζικές μεταφορές (Holloway & Humphrey, 2020). 

Η φύση του τουριστικού προϊόντος άλλαξε δραματικά μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο 

Πόλεμο, ειδικά μεταξύ της δεκαετίας του 1960 και του 1980. Ενώ η πρακτική μάρκετινγκ 

είναι «προσανατολισμένη στον πελάτη» στις μέρες μας, οι μεταπολεμικές συνθήκες ήταν 

εντελώς διαφορετικές και το μάρκετινγκ ήταν «προσανατολισμένο στις πωλήσεις». 

Υπήρχαν αξιοσημείωτες προμήθειες για πολλά προϊόντα σε όλη την Ευρώπη και ο 

τουρισμός δεν αποτέλεσε εξαίρεση σε αυτό. Από την άλλη πλευρά, οι οικονομικές και 

τεχνολογικές εξελίξεις που άλλαξαν τον τουρισμό κατά την αναφερόμενη περίοδο θα 

μπορούσαν να συνοψιστούν ως εξής (Yale, 1995,  37): 

 μεγαλύτερη ευημερία του πληθυσμού γενικά 

 αμειβόμενες (μισθωτές) διακοπές για πολλούς Ευρωπαίους εργαζόμενους 

 μια νέα χρήση υπερβολικών αεροπλάνων μετά τον πόλεμο 
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 τεχνικές βελτιώσεις στην παραγωγή αεροσκαφών που κατέστησαν δυνατή την 

ταχύτερη πτήση 

 μεγαλύτερη αίσθηση δημοκρατίας και ισότητας  

 καλύτερη εκπαίδευση 

 καλύτερη συσκευασία των ευκαιριών από τους ταξιδιωτικούς πράκτορες 

 εξάπλωση της τηλεόρασης 

Οι παράγοντες που άνοιξαν τον δρόμο για τον μαζικό τουρισμό για τη χρυσή εποχή του 

είναι συγκεκριμένα οι αλλαγές στην πρόοδο που σχετίζονται με την τεχνολογία, την 

παραγωγή και τη διαχείριση. Ωστόσο, αυτοί οι παράγοντες που αναφέρονται πρέπει να 

ληφθούν ως σύνολο στην πρόοδο του μαζικού τουρισμού και θα μπορούσε να ειπωθεί ότι 

δεν είναι ομοιογενείς και μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τις ηπείρους, τα εμπορικά 

έθιμα των ηπείρων και των χωρών επίσης. Τα πολύ βασικά δύο παραδείγματα για τέτοιες 

προσομοιώσεις είναι η Ευρώπη και οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής (ΗΠΑ) που 

αναγνωρίζονται επίσης ως οι δύο κορυφαίες αγορές ζήτησης της τουριστικής βιομηχανίας 

(Sezgin & Yolal, 2012). 

Οι αλυσίδες ξενοδοχείων, οι αεροπορικές εταιρείες, τα επαγγελματικά ταξίδια, οι 

κρουαζιέρες και τα σύντομα εργασιακά διαλείμματα υπήρξαν οι παράγοντες που 

βοήθησαν στην ανάπτυξη του μαζικού τουρισμού των ΗΠΑ. Ωστόσο, η ευρωπαϊκή αγορά 

μαζικού τουρισμού έχει αναπτυχθεί σύμφωνα με την τουριστική ζήτηση των 

πλουσιότερων και πιο ανεπτυγμένων ευρωπαϊκών χωρών για διακοπές σε μάλλον λιγότερο 

ανεπτυγμένες νότιες (μεσογειακές) χώρες. Η ανάγκη για ταξίδια στο εξωτερικό (σε 

κοντινή απόσταση) στην ήπειρο έχει φέρει νέους παίκτες ως διοργανωτές στον τουρισμό, 

συγκεκριμένα τους ταξιδιωτικούς πράκτορες. Ταξιδιωτικοί πράκτορες, πτήσεις τσάρτερ 

και περιηγήσεις χωρίς αποκλεισμούς –ιδίως πακέτα διακοπών– είναι τα αναγνωριστικά 

του ευρωπαϊκού μαζικού τουρισμού στη χρυσή εποχή του μαζικού τουρισμού. Από την 

άλλη πλευρά, οι κοινοί παράγοντες που άλλαξαν την παγκόσμια τουριστική επιχείρηση 

και κατά συνέπεια ο μαζικός τουρισμός θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν την τεχνολογία, 

τις αεροπορικές μεταφορές, τις εταιρείες διαμονής, τους ταξιδιωτικοί πράκτορες, τους 

ομίλους ετερογενών δραστηριοτήτων και τη μαζική κατανάλωση ανάλογα με τις ανάγκες 

διακοπών.  
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Εικόνα 2. Παράγοντες ανάπτυξης του μαζικού τουρισμού  

Πηγή: Sezgin & Yolal (2012) 

Η τεχνολογία σήμερα εμπλέκεται σε όλους τους κλάδους, συνεπώς ο τομέας της 

τουριστικής βιομηχανίας δεν αποτελεί εξαίρεση. Οι επιπτώσεις της τεχνολογίας φαίνονται 

στα αεροσκάφη, στις πιστωτικές κάρτες και στους ταξιδιωτικούς ελέγχους, στους 

υπολογιστές και, τέλος, στα συστήματα κρατήσεων που χρησιμοποιούνται για την 

επικοινωνία μεταξύ των διοργανωτών και των διαμεσολαβητών στην εποχή του μαζικού 

τουρισμού της τουριστικής βιομηχανίας. Ο τουρισμός είναι μια πιο φιλική βιομηχανία 

«ροής πληροφοριών» από τη «ροή προϊόντων» και αυτό το χαρακτηριστικό τον καθιστά 

περισσότερο εξαρτώμενο από τις τεχνολογίες. Όπως φαίνεται στην Εικόνα 2, η τεχνολογία 

έχει επηρεάσει άμεσα τον τουρισμό σε τέσσερα κύρια θέματα: στα αεροσκάφη, στις 

πλαστικές κάρτες και στους ταξιδιωτικούς ελέγχους, στους υπολογιστές και στα 

συστήματα κρατήσεων. 

Σημαντικές τεχνολογικές βελτιώσεις στις αερομεταφορές και τις θαλάσσιες μεταφορές 

έπαιξαν καταλυτικό ρόλο στην αύξηση του ρεκόρ ασφάλειας και στη σημαντική μείωση 

των πραγματικών νομισματικών και χρονικών εξόδων ταξιδιού (Holloway, 1998). Η 

βασική επίδραση της τεχνολογίας στην τεχνολογία των αεροσκαφών σχετίζεται με τον 

Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ο πόλεμος διέκοψε προσωρινά τις εμπορικές πτήσεις, αλλά 

έφερε τεράστια μακροπρόθεσμα οφέλη για την ανάπτυξη του κλάδου των 

αερομεταφορών, συμπεριλαμβανομένων (Gee, Makens & Choy 1997: 300): 

 Τη δημιουργία ενός μεγάλου σώματος έμπειρων πιλότων. 
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 Την αύξηση της γνωριμία του κοινού με την αεροπορία, καθώς εκατοντάδες 

χιλιάδες στρατιωτικοί, προσωπικό και πολιτικοί υπάλληλοι βίωσαν την πρώτη τους 

πτήση κατά τη διάρκεια του πολέμου. 

 Την αύξηση της γνώσης του καιρού. 

 Βελτιωμένους χάρτες και γνώσεις ξένου εδάφους. 

 Κατασκευή χιλιάδων αεροδρομίων σε μεγάλα μέρη του κόσμου. 

 Μεγάλη ποικιλία πλεονασμάτων σχεδιασμού αεροσκαφών, τεχνικών πτήσης και 

άλλων γνώσεων απαραίτητων για την πρόοδο της βιομηχανίας · και 

 Την  ανάπτυξη αεριωθούμενων αεροσκαφών. 

Τα αεροσκάφη Jumbo (Boeing 747, DC 10), τα οποία αναπτύχθηκαν στα τέλη της 

δεκαετίας του 1960, πέταξαν περαιτέρω με περισσότερους επιβάτες σε μικρότερο χρόνο 

και σε φθηνότερη τιμή. Αν και είναι αδύνατο να συγκρίνουμε την παραγωγικότητα αυτών 

των jumbo με τα σημερινά αεροσκάφη Boeing 777 ή Airbus A380 με οποιαδήποτε 

μεταβλητή, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ήταν μια τεράστια εφεύρεση για τη δεκαετία του '70 

και τις μαζικές μεταφορές. Καθώς η αεροπορική βιομηχανία αναπτύχθηκε, έτσι 

αναπτύχθηκε και η εξάρτηση της τουριστικής βιομηχανίας από αυτήν. 

Μια άλλη τεχνολογική εξέλιξη κατά την αναφερόμενη περίοδο είναι οι πιστωτικές κάρτες 

και οι ταξιδιωτικοί έλεγχοι. Η American Express ανακοίνωσε την πρώτη της πιστωτική 

κάρτα το 1958, ακολουθούμενη από την Bank America Card (σημερινή κάρτα Visa) και 

την Master Charge (σημερινή Master Card) (Poon, 1993, 43). Αυτές οι πλαστικές κάρτες 

και οι ταξιδιωτικοί έλεγχοι σίγουρα βοήθησαν τους καταναλωτές να αισθάνονται πιο 

σίγουροι ειδικά στις διακοπές (Sezgin & Yolal, 2012).  

Στα πρώτα χρόνια του μαζικού τουρισμού, η τεχνολογία των υπολογιστών ήταν ακόμη σε 

αρχικό στάδιο. Έτσι, οι υπολογιστές χρησιμοποιήθηκαν κυρίως για τον προγραμματισμό 

και τη διαδικασία παράδοσης του τουριστικού προϊόντος. Συνοπτικά, οι υπολογιστές ήταν 

περισσότερο οι διαμεσολαβητές της χρυσής εποχής του μαζικού τουρισμού. Αντίθετα, οι 

σημερινοί υπολογιστές είναι επίσης σε όλα τα στάδια όπως στην παραγωγή και στο 

μάρκετινγκ της τουριστικής επιχείρησης. 

Ο πιο αξιοσημείωτος αντίκτυπος της τεχνολογίας στη χρυσή εποχή συνδέεται με τα 

Υπολογιστικά Συστήματα Κράτησης (CRS). Ξεκινώντας από τα πρώτα χρόνια (1950) του 

μαζικού τουρισμού, πρώτα οι αεροπορικές εταιρείες και στη συνέχεια τα ξενοδοχεία με 

ταξιδιωτικούς πράκτορες δημιούργησαν τα δικά τους CRS. Ωστόσο, τα CRS τα πρώτα 
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χρόνια εξυπηρετούσαν τερματικούς σταθμούς χωρίς intranet ή internet και δεν 

λειτουργούσαν συγχρονισμένα. Επιπλέον, τα CRS προμηθευτών (αεροπορικές εταιρείες, 

ξενοδοχεία και ταξιδιωτικοί πράκτορες) δεν ήταν πλήρως προσαρμόσιμα για την 

επικοινωνία μεταξύ τους. Η επικοινωνία μεταξύ των αεροπορικών εταιρειών CRS και των 

γραφείων πωλήσεων παρέχεται από τις κοινοπραξίες δικτύου SITA (στην Ευρώπη) και 

ARINC (στις ΗΠΑ) (Inkpen, 1998, 59). 

2.3. Συνέπειες μαζικού τουρισμού 

Εκτός από τα πολλά οφέλη του τουρισμού για τους ίδιους τους τουρίστες, μπορεί κανείς 

να εντοπίσει επίσης πολλές θετικές επιπτώσεις του τουρισμού στην οικονομία ενός 

προορισμού. Ένα από τα πιο σημαντικά οφέλη είναι το κέρδος από τις πολλές τουριστικές 

ανέσεις. Οι κυβερνήσεις δίνουν έμφαση στις ευκαιρίες απασχόλησης που προσφέρει ο 

τουρισμός, στην αύξηση των φορολογικών εσόδων, καθώς και στη βελτίωση του βιοτικού 

επιπέδου (Bosselman, Peterson & McCarthy, 1999). 

Σύμφωνα με τον Vanhove (1997), οι πιο σημαντικοί όροι σχετικά με τα οφέλη του 

τουρισμού είναι οι δαπάνες, οι επενδύσεις, το εισόδημα και η απασχόληση. Όλα ξεκινούν 

με την επένδυση σε τουριστική εγκατάσταση όπως ξενοδοχείο, θέρετρο ή χωριό διακοπών. 

Μπορούμε να πούμε ότι μια επένδυση αυξάνει τις δαπάνες των τουριστών. Οι δαπάνες σε 

ένα ξενοδοχείο, για παράδειγμα, προκαλούν οικονομικά οφέλη, καθώς είναι άμεσο 

εισόδημα στην περιοχή. Οι τοπικοί προμηθευτές επωφελούνται από αυτό και 

δημιουργούνται περισσότερες θέσεις εργασίας. Άλλα μέρη των δαπανών 

χρησιμοποιούνται για την πληρωμή φόρων ή για περαιτέρω αγαθά και υπηρεσίες. Η αγορά 

ειδών παντοπωλείου στο σούπερ μάρκετ μπορεί να ενισχύσει παρόμοια οικονομική 

δραστηριότητα καθώς παράγει έμμεσο εισόδημα. Καθώς αυξάνεται το εισόδημα από τη 

διάθεση, ενισχύει μια αλλαγή στη συμπεριφορά των καταναλωτών καθώς οι άνθρωποι 

παρέχουν υψηλότερο χρηματικό ποσό για να ξοδέψουν. Καθώς οι εργαζόμενοι ξοδεύουν 

το εισόδημά τους στην περιοχή, αυξάνονται τα φορολογικά έσοδα που στη συνέχεια έχουν 

θετικό αντίκτυπο στη βελτίωση των τοπικών υποδομών και υπηρεσιών που παρέχονται 

στους τουρίστες (Vanhove, 1997). 

Οι άμεσες επιπτώσεις του τουρισμού αφορούν τις πωλήσεις, τις θέσεις εργασίας, τα 

φορολογικά έσοδα καθώς και τα επίπεδα εισοδήματος που αναφέρονται παραπάνω. Οι 

έμμεσες επιπτώσεις του τουρισμού είναι οι αλλαγές στις τιμές, οι αλλαγές στην ποιότητα 

και την ποσότητα αγαθών και υπηρεσιών και οι αλλαγές στους φόρους ιδιοκτησίας. 
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Επιπλέον, ο τουρισμός μπορεί να έχει επιπτώσεις όπως οι δαπάνες των νοικοκυριών. Οι 

προαναφερθείσες επιπτώσεις ανέρχονται στο συνολικό οικονομικό αντίκτυπο του 

τουρισμού (Stynes, 1997). 

Σύμφωνα με τον Cócola-Gant (2015), «ο εξευγενισμός (gentrification) συνήθως ορίζεται 

ως μια διαδικασία κατά την οποία οι κάτοικοι της μεσαίας τάξης μετακινούνται σε 

περιοχές εργατικής τάξης, με αποτέλεσμα τον εκτοπισμό και τον αποκλεισμό ολόκληρων 

κοινοτήτων» (σελ.2). Στην περίπτωση του μαζικού τουρισμού, ωστόσο, η μετακίνηση των 

κατοίκων που προκαλούνται από τους τουρίστες ονομάζεται «τουριστικός εξευγενισμός» 

(Cócola-Gant, 2015). Ο Cócola-Gant (2015) τον ορίζει ως «μια διαδικασία κοινωνικο-

χωρικής αλλαγής στην οποία οι γειτονιές μεταμορφώνονται ανάλογα με τις ανάγκες των 

εύπορων καταναλωτών, κατοίκων και επισκεπτών» . 

Καθώς πολλά ενοικιαζόμενα διαμερίσματα μετατρέπονται σε εγκαταστάσεις διαμονής για 

τους επισκέπτες, ο εξευγενισμός του τουρισμού συχνά οδηγεί σε μετακινήσεις κατοικιών 

και σε απειλές που επηρεάζουν την καθημερινή ζωή των ντόπιων. Καθώς ο εξευγενισμός 

καθιερώνεται περαιτέρω και οι τιμές ενοικίου αυξάνονται, οι ντόπιοι, ειδικά εκείνοι με 

χαμηλότερο εισόδημα, δεν είναι σε θέση να ζήσουν στην κατοικία τους και αισθανθούν 

την πίεση να μετακινηθούν σε φθηνότερες περιοχές (Cócola-Gant, 2015). 

Ένας από τους λόγους για τους οποίους αυξάνονται οι τιμές των κατοικιών είναι οι 

πλατφόρμες peer-to-peer που προσφέρουν διαμονή για τουρίστες, όπως η δημοφιλής 

ιστοσελίδα Airbnb. Η αυξανόμενη ζήτηση για εγκαταστάσεις τουριστικών καταλυμάτων 

οδήγησε τους κατοίκους να νοικιάσουν τα σπίτια τους στους τουρίστες. Ένας αυξανόμενος 

αριθμός τουριστών προτιμά να κάνει κράτηση για ιδιωτικές κατοικίες σε πλατφόρμες όπως 

η Airbnb, καθώς οι τιμές είναι συχνά σημαντικά χαμηλότερες από τη διαμονή σε 

ξενοδοχείο. Επιπλέον, είναι ευκολότερο για την Airbnb να επεκταθεί, για παράδειγμα, στο 

κέντρο της πόλης παρά στα ξενοδοχεία (Gutiérrez, García-Palomares, Romanillos, & 

Salas-Olmedo, 2017). 

Επιπλέον, οι δυσκολίες για την κάλυψη του κόστους διαβίωσης μπορούν επίσης να 

σχετίζονται με την απώλεια υπηρεσιών στην περιοχή κατοικίας. Ο Cócola-Gant (2015) 

αποκαλεί αυτήν την «έλλειψη καταναλωτικών εγκαταστάσεων», η οποία προκαλείται από 

τον εμπορική εξευγενισμό (σελ. 10). Τα καταστήματα που έχουν επισκεφτεί οι ντόπιοι 

αντικαθίστανται από εγκαταστάσεις, οι οποίες προσελκύουν άτομα με υψηλότερο 

εισόδημα (Cócola-Gant, 2015).Επιπλέον, η ιδιωτικοποίηση των δημόσιων ανέσεων λόγω 
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της ανάγκης χώρου για εγκαταστάσεις όπως εστιατόρια και καφετέριες, επηρεάζει 

δραστικά τη ζωή των κατοίκων. Αυτό το ζήτημα αφορά κυρίως τους ντόπιους που κάνουν 

χρήση δημόσιων σημείων συνάντησης, όπως τους ηλικιωμένους και τους νέους ενήλικες 

(Cócola-Gant, 2015). 

Ο μαζικός τουρισμός θεωρείται συχνά ότι φέρνει μειονεκτήματα, όπως επιπτώσεις με τη 

μορφή περιβαλλοντικών θεμάτων. Με την κατασκευή εκατοντάδων ξενοδοχείων και 

θέρετρων και άλλων τουριστικών εγκαταστάσεων, καθώς και με την αποψίλωση των 

δασών για να δημιουργηθεί χώρος για κατασκευές, έτσι οι φυσικοί πόροι συχνά 

υποβαθμίζονται. Επιπλέον, όχι μόνο η κατασκευή τουριστικών ανέσεων, αλλά και η 

κατασκευή υποδομών, συμπεριλαμβανομένης της κατασκευής δρόμων, μπορούν να 

βλάψουν το περιβάλλον (Bosselman, Peterson & McCarthy, 1999). Οι Bosselman, 

Peterson και McCarthy (1999) ανέφεραν επίσης τη ρύπανση από την άποψη των 

αποχρωματισμένων παραλιών λόγω της μεγάλης ποσότητας αποβλήτων, καθώς και από 

την κυκλοφορία. 

Επιπλέον, πολλοί προορισμοί πρέπει να αντιμετωπίσουν τη ρύπανση των υδάτων ή ακόμη 

και την έλλειψη νερού. Ο Stonich (1998), όπως αναφέρεται στα Gabarda-Mallorquí, 

Garcia, & Ribas, 2017) επεσήμανε ότι όχι μόνο τα ξενοδοχεία, αλλά και οι εγκαταστάσεις 

τους που φαίνονται ενδιαφέρουσες για τους τουρίστες, όπως γήπεδα γκολφ, κήποι 

ξενοδοχείων, λίμνες και πισίνες καταναλώνουν μια τεράστια ποσότητα νερού. 

Επιπλέον, οι τουριστικοί προορισμοί δεν επηρεάζονται μόνο από τη ρύπανση των υδάτων 

αλλά μπορούν επίσης να επηρεαστούν από την ατμοσφαιρική ρύπανση. Ιδιαίτερα οι πόλεις 

που επισκέπτονται οι μάζες τουριστών επηρεάζονται από αυξημένη κίνηση (Akis, 2011). 

Ο τουρισμός συχνά λέγεται ότι αποφέρει πολλά οικονομικά οφέλη, καθώς δημιουργεί 

θέσεις εργασίας και επηρεάζει θετικά τον προορισμό. Ωστόσο, με κριτική εξέταση της 

τουριστικής βιομηχανίας, ο μαζικός τουρισμός, ειδικότερα, έφερε επίσης πολλά 

οικονομικά μειονεκτήματα. Πολλοί προορισμοί πρέπει να αντιμετωπίσουν εποχιακές 

διακυμάνσεις και συνεπώς αλλαγές στη ζήτηση. Σύμφωνα με τον Bramwell (2004), η 

τουριστική βιομηχανία συχνά ασχολείται με προβλήματα με την εποχική ανεργία καθώς 

και με εργασία τις μεγάλες ώρες. Επιπλέον, μεγάλο μέρος της δημιουργούμενης 

απασχόλησης είναι συχνά εποχική, ανειδίκευτη και χαμηλά αμειβόμενη (Ratz, 2002). 

Ο μαζικός τουρισμός ή ο τουρισμός γενικά, μπορεί να έχει τόσο θετικές όσο και αρνητικές 

κοινωνικοπολιτισμικές επιπτώσεις. Ο εξευγενισμός του τουρισμού και ο εκτοπισμός των 



25 
 

ντόπιων που αναφέρθηκαν προηγουμένως είναι ένα από τα μειονεκτήματα που μπορεί να 

αντιμετωπίσει κάποιος. Επιπλέον, οι αλλαγές στα συστήματα αξίας, στον  παραδοσιακό 

τρόπο ζωής, στην ατομική συμπεριφορά, στη δομή της κοινότητας και στις οικογενειακές 

σχέσεις μπορεί να είναι επιπτώσεις του τουρισμού στην κοινότητα υποδοχής. Οι αλλαγές 

μπορεί να ποικίλλουν σημαντικά καθώς η πολιτιστική και οικονομική διαφορά μεταξύ των 

τουριστών και της τοπικής κοινότητας δεν είναι πάντα η ίδια (Ratz, 2002). 

Σύμφωνα με τον Ratz (2002), η σχέση μεταξύ τουριστών και ντόπιων και η ανάπτυξη της 

τουριστικής βιομηχανίας είναι οι δύο κύριοι παράγοντες που επηρεάζουν την ποιότητα της 

ζωής της κοινότητας. Η σχέση τουριστών-ξενιστών αναφέρεται σε τουρίστες που 

λαμβάνουν αγαθά και υπηρεσίες από ντόπιους, βρίσκονται στο ίδιο μέρος την ίδια στιγμή, 

και μοιράζονται κοινές πληροφορίες (Ratz, 2002). 

Όπως αναφέραμε και στο προηγούμενο κεφάλαιο, αν και ο τουρισμός έχει αναγνωριστεί 

για τα τεράστια οικονομικά και κοινωνικά του οφέλη, ως οικονομικός σωτήρας που 

παρέχει θέσεις εργασίας και αυξάνει το ΑΕΠ, έχει επίσης κατηγορηθεί ως πηγή μεγάλου 

φάσματος σοβαρών προβλημάτων, ειδικά στις αναπτυσσόμενες οικονομίες. Ο Macleod 

(2004) υποστηρίζει ότι ο τουρισμός αλλάζει τη σύνθεση του εργατικού πληθυσμού από 

παραδοσιακές βιομηχανίες της γεωργίας σε βιομηχανίες τουρισμού και φιλοξενίας που 

βασίζονται σε υπηρεσίες, διαταράσσοντας την κοινότητα και την πολιτιστική της 

ταυτότητα (Macleod, 2004). Τέσσερα βασικά φαινόμενα με επιρροή οδήγησαν στην 

ανάγκη μιας διαφορετικής προσέγγισης στον τουρισμό, τα οποία είναι (Macleod, 2004):  

1) οικονομικά ζητήματα όπως το γεγονός ότι η οικονομική ανάπτυξη δεν έλυσε το 

πρόβλημα της φτώχειας,  

2) περιβαλλοντικά ζητήματα που αφορούν την μαζική τουριστική επίδραση στο 

περιβάλλον,  

3) πολιτικά ζητήματα που αντικατοπτρίζουν την πολιτική οικονομία της διεθνούς 

τουριστικής βιομηχανίας που έγινε μια φυσική συνέχεια των ιστορικών 

ανισοτήτων μεταξύ του Πρώτου Κόσμου και του Τρίτου Κόσμου και  

4) κοινωνικά ζητήματα, συμπεριλαμβανομένης της νέας ταξιδιωτικής αγοράς 

μεταμοντέρνας κουλτούρας. 

Έτσι, μια «νέα» μορφή τουρισμού αναδείχθηκε και πολλοί την δέχτηκαν ενστικτωδώς, 

παρόλο που δεν μπορούσαν να την προσδιορίσουν με ακρίβεια. Ακόμα, σήμερα εκπλήσσει 

το γεγονός ότι δεν υπάρχει καθολικά συμφωνημένος ή ευρέως αποδεκτός ορισμός του 
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εναλλακτικού τουρισμού, ούτε ότι έχουν γίνει σαφείς κατευθυντήριες γραμμές μεταξύ των 

διαφορετικών μορφών του. Σύμφωνα με τη νέα διαφορετική προσέγγιση του 

εναλλακτικού τουρισμού, οι επιπτώσεις στις περιοχές προορισμού θα ήταν λιγότερες και 

λιγότερο σοβαρές  στον πληθυσμό τους, και οι τουρίστες θα εξακολουθούσαν να 

απολαμβάνουν τα θετικά οικονομικά αποτελέσματα (Holloway & Humphrey, 2020). Αυτή 

η νέα «μορφή» του τουρισμού προέκυψε ως εναλλακτική λύση στον πιο ανεπιθύμητο τύπο 

τουρισμού «τον μαζικό τουρισμό» ή στον «συμβατικό / εμπορικό τουρισμό» ή 

«παραδοσιακό τουρισμό». 

Είναι εναλλακτική λύση σε μεγάλο αριθμό επισκεπτών, στην αδέξια και ανεξέλεγκτη 

ανάπτυξη, στην καταστροφή του περιβάλλοντος, στην κοινωνική αποξένωση και την 

ομογενοποίηση. Οι «μαζικοί τουρίστες» απολαμβάνουν την ευκολία να μην χρειάζεται να 

κάνουν τις δικές τους ταξιδιωτικές ρυθμίσεις, να μην χρειάζεται να ξοδέψουν πολλά 

χρήματα ή χρόνο, να μην υποχρεούνται να μάθουν ξένη γλώσσα για να αγοράσουν αγαθά 

και να απολαύσουν υπηρεσίες στον τουριστικό τους προορισμό. Αυτού του είδους οι 

τουρίστες είναι έτοιμοι να εγκαταλείψουν την αυθεντική τοπική πολιτιστική επαφή, και ο 

Τρίτος Κόσμος ή ο Παλαιός Κόσμος φάνηκε να τους παρέχει αυτά τα οφέλη (Butler, 

1992). 

Τελικά, οι «νέες» μορφές τουρισμού εμφανίστηκαν στις αναπτυσσόμενες χώρες μεταξύ 

της δεκαετίας του 1970 και των αρχών της δεκαετίας του 1980, προκειμένου να 

αντιμετωπίσουν τον σκληρό μαζικό τουρισμό. Αυτές οι μορφές τουρισμού εξυπηρετούσαν 

μια πιο ευαίσθητη προσέγγιση, δίνοντας προτεραιότητα στους φυσικούς και πολιτιστικούς 

πόρους στην πρώτη γραμμή του σχεδιασμού και της ανάπτυξης. Παρόλο που 

εμφανίστηκαν με διαφορετικά ονόματα και διάφορα μοντέλα, μοιράστηκαν τις ίδιες αξίες, 

για να βελτιώσουν την κατάσταση και να διατηρήσουν την αρχική αγροτική γοητεία του 

τουριστικού προορισμού. Περιλάμβαναν έργα μικρής κλίμακας, με χαμηλό επίπεδο 

επενδύσεων, χαμηλού χαρακτήρα, ανεξάρτητο και αυτοσυντηρούμενο και απαιτώντας την 

υψηλή συμμετοχή των κατοίκων της περιοχής (Triarchi & Karamanis, 2017). Η συμμετοχή 

του τοπικού πληθυσμού θα βελτιώσει τις επαφές μεταξύ των ντόπιων και των ξένων 

επισκεπτών τους θα προσφέρει μια πιο αυθεντική, ουσιαστική και ικανοποιητική εμπειρία 

τόσο για τους επισκέπτες όσο και για τους οικοδεσπότες. Ο Dernoi, το 1981 συσχετίζει τον 

όρο «εναλλακτικός τουρισμός» με τον τρόπο διαμονής. Συγκεκριμένα αναφέρει πως «στον 

εναλλακτικό τουρισμό ο πελάτης λαμβάνει διαμονή απευθείας μέσα ή στο σπίτι του 

οικοδεσπότη με, τελικά, άλλες υπηρεσίες και εγκαταστάσεις που προσφέρονται εκεί» 
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(Dernoi, 1981: 253 -264). Λίγα χρόνια αργότερα, πρόσθεσε άλλα χαρακτηριστικά στον 

εναλλακτικό τουρισμό που τον διέκριναν από τον μαζικό τουρισμό, με αποτέλεσμα το 

γεγονός στον εναλλακτικό τουρισμό άτομα, οικογένειες ή τοπικές κοινότητες να 

προσφέρουν ιδιωτικά στους επισκέπτες ένα σύνολο υπηρεσιών φιλοξενίας. Έτσι, ο 

εναλλακτικός τουρισμός στοχεύει στη δημιουργία άμεσης προσωπικής και πολιτιστικής 

επικοινωνίας και κατανόησης μεταξύ του οικοδεσπότη και του επισκέπτη (Dernoi, 1988). 

Αυτός ο ορισμός υποστηρίζει τη διευκόλυνση και τη βελτίωση των επαφών μεταξύ 

επισκεπτών και ντόπιων, προκειμένου να επιτευχθεί μια πολιτιστική ανταλλαγή και 

επικοινωνία και των δύο μερών.  

Ο Macleod (1998) προτείνει ορισμένες αρχές για τον καλύτερο ορισμό του εναλλακτικού 

τουρισμού και ο Herms (2006), ανέπτυξε αυτές τις αρχές ως εξής (Triachi & Karamanis, 

2017): 

 Θα πρέπει να βασίζεται στον διάλογο με τους ντόπιους, ο οποίος πρέπει να 

ενημερώνεται για τις επιπτώσεις του, 

 Πρέπει να είναι φιλικός προς το περιβάλλον και να αποδίδει σεβασμό στον τοπικό 

πολιτισμό και στη θρησκευτική παράδοση, 

 Η κλίμακα του τουρισμού πρέπει να προσαρμοστεί στην ικανότητα της τοπικής 

περιοχής να αντιμετωπίσει, και να μετράτε με αισθητικούς και οικολογικούς όρους. 

Σύμφωνα με τον Holden, ο εναλλακτικός τουρισμός είναι μια διαδικασία που προωθεί μια 

δίκαιη μορφή ταξιδιού μεταξύ μελών διαφορετικών κοινοτήτων και επιδιώκει την επίτευξη 

αμοιβαίας κατανόησης, αλληλεγγύης και ισότητας μεταξύ των συμμετεχόντων» (Holden, 

1984, 15).  Ο Holden ενδιαφέρεται κυρίως να εξελίξει την αλληλεξάρτηση των 

επισκεπτών και των οικοδεσποτών, μέσω της οργάνωσης καλά οργανωμένων εκδρομών 

ειδικού ενδιαφέροντος, αντί για την πραγματική ανάπτυξη εγκαταστάσεων. Έτσι, ο 

εναλλακτικός τουρισμός περιγράφεται ως «μορφές τουρισμού που είναι συνεπείς με τις 

φυσικές, κοινωνικές και κοινοτικές αξίες και οι οποίες επιτρέπουν τόσο στους 

οικοδεσπότες όσο και στους επισκέπτες να απολαύσουν θετική και αξιόλογη 

αλληλεπίδραση και κοινές εμπειρίες» (Smith & Eadington, 1992,  3) . 

Στην Ευρώπη, ειδικά στη Γερμανία, στην Αυστρία και στην Ελβετία, στις αρχές της 

δεκαετίας του 1980, ο όρος που χρησιμοποιήθηκε για να εξηγήσει τη νέα μορφή 

τουρισμού ήταν ο «μαλακός τουρισμός», καθώς το κύριο χαρακτηριστικό του ήταν η 

προσοχή σε περιβαλλοντικά ζητήματα και η προώθηση οικολογικών- φιλικής ανάπτυξης- 
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πολιτικών. Η δήλωση Chur της «Διεθνούς Επιτροπής Pour La Protection des Regions 

Alpines» (CIPRA) ορίζει τον μαλακό τουρισμό ως «την αμοιβαία κατανόηση μεταξύ του 

τοπικού πληθυσμού και των επισκεπτών, η οποία δεν θέτει σε κίνδυνο την πολιτιστική 

ταυτότητα της περιοχής υποδοχής και που προσπαθεί να φροντίσει το περιβάλλον όσο το 

δυνατόν καλύτερα». Οι μαλακοί τουρίστες δίνουν προτεραιότητα στη χρήση υποδομών 

που προορίζονται για τον τοπικό πληθυσμό και δεν δέχονται σημαντικές τουριστικές 

εγκαταστάσεις επιβλαβείς για το περιβάλλον» (Triachi & Karamanis, 2017). 

Ο όρος «Νέος Τουρισμός» προτάθηκε το 1979 από τους Rosenow και Pulsipher, για την 

αμερικανική τουριστική βιομηχανία ως έναν νέο τρόπο ανάπτυξης, υποστηρίζοντας ότι όχι 

μόνο οι επισκέπτες, αλλά και οι κοινότητες θα επωφεληθούν από τη δημιουργία μιας 

«διαφοροποιημένης» τουριστικής βιομηχανίας με βάση μοναδικά περιουσιακά στοιχεία 

και των δύο. Ο "Νέος Τουρισμός" βασίζεται σε οκτώ αρχές (Cook, Hsu, & Taylor, 2018):  

1) μοναδική κληρονομιά και περιβάλλον,  

2) εξελισσόμενη ειδική ποιότητα αξιοθέατων,  

3) προσπάθεια ανάπτυξης πρόσθετων τοπικών αξιοθέατων,  

4) οικονομικές ευκαιρίες και πολιτιστικός εμπλουτισμός,  

5) τοπικές υπηρεσίες,  

6) μάρκετινγκ επικοινωνία,  

7) προσαρμογή των περιουσιακών στοιχείων στην τοπική φέρουσα ικανότητα και  

8) πρόληψη των απωλειών ενέργειας. 

Η χρήση του όρου «εναλλακτικός τουρισμός» μπορεί να θεωρηθεί προβληματική, καθώς 

στις μέρες μας συνήθως σχετίζεται με την αρχή της αειφόρου ανάπτυξης. Έτσι, 

καθιστώντας τον όρο «αειφόρος τουρισμός» πιο ακριβής στην περιγραφή των «νέων» 

μορφών τουρισμού. Σύμφωνα με τον Holden (2003), ο αειφόρος τουρισμός είναι πιο 

συμβατός με το φυσικό περιβάλλον από τον συμβατικό μαζικό τουρισμό. Η βλάστηση, τα 

ενδιαιτήματα των ζώων και η άριστη γεωργική γη έδωσαν το δρόμο για νέες υποδομές 

μέσω της αποψίλωσης που έβλαψε το οικοσύστημα και το τοπίο (Wearing & Grabowski, 

2011). Σύμφωνα με την UNWTO «οι κατευθυντήριες γραμμές για την αειφόρο ανάπτυξη 

του τουρισμού και οι πρακτικές διαχείρισης εφαρμόζονται σε όλες τις μορφές τουρισμού 

σε όλους τους τύπους προορισμών, συμπεριλαμβανομένου του μαζικού τουρισμού και των 

διαφόρων εξειδικευμένων τουριστικών τμημάτων. Οι αρχές της αειφορίας αναφέρονται 

στις περιβαλλοντικές, οικονομικές και κοινωνικοπολιτιστικές πτυχές της τουριστικής 

ανάπτυξης και πρέπει να επιτευχθεί κατάλληλη ισορροπία μεταξύ αυτών των τριών 
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διαστάσεων για να διασφαλιστεί η μακροπρόθεσμη βιωσιμότητά της» (UNEP & UNWTO, 

2005). Ο αειφόρος τουρισμός γίνεται τόσο δημοφιλής που ορισμένοι υποστηρίζουν ότι 

αυτό που σήμερα ονομάζεται «εναλλακτικός τουρισμός» θα είναι «mainstream» σε λίγα 

χρόνια. 

Από τότε που έφτασε ο «νέος» τουρισμός, πολλές μορφές του έχουν αναδυθεί σταδιακά, 

με βάσεις  σε πολλές διαφορετικές πτυχές της σύγχρονης οικονομικής και κοινωνικής 

ζωής. Οι ειδικές ομάδες «νέων» τουριστών φαίνεται να έχουν κίνητρα να ταξιδεύουν για 

διαφορετικούς λόγους, διατυπώνοντας ταυτόχρονα και αμφιλεγόμενους τύπους 

εναλλακτικού τουρισμού. Αυτό σε ένα σημείο είναι συνέπεια του γεγονότος ότι, παρόλο 

που ο εναλλακτικός τουρισμός λαμβάνει συνεχώς αυξανόμενη ακαδημαϊκή προσοχή, οι 

διαφορές στην ερμηνεία του από διάφορους ακαδημαϊκούς προκάλεσαν τον ορισμό και 

την ορολογία για τον εναλλακτικό τουρισμό. Οι ακαδημαϊκοί φαίνεται να συμφωνούν 

μόνο για την αντίθεσή τους στον μαζικό τουρισμό. Άλλοι προτείνουν ότι «το εναλλακτικό 

πρότυπο τουρισμού πρέπει να εξεταστεί ως ένας γενικός όρος ομπρέλας, κάτω από τον 

οποίο βρίσκεται η ποικιλομορφία άλλων μορφών τουρισμού ή εξειδικευμένων αγορών» 

(Benson, Research Tourism-Professional travel for useful discoveries, 2005). Μερικές 

φορές, ο οικοτουρισμός ή ο βιώσιμος τουρισμός ή ο τουρισμός δικαιοσύνης 

περιγράφονται ως συνώνυμοι με τον εναλλακτικό τουρισμό και άλλες φορές ως 

διαφορετικές μορφές του, καθιστώντας την ταξινόμηση περίπλοκη. Σε αυτό το μέρος, θα 

παρουσιαστούν μερικές από τις κύριες διαφορετικές προσεγγίσεις που οδηγούν σε 

συγκεκριμένες ταξινομήσεις. 

Υπάρχουν πολλές πτυχές του εναλλακτικού τουρισμού που καλλιεργούν την κοινωνική 

και οικολογική αναδιάρθρωση όπως ο οικοτουρισμός, ο βιώσιμος τουρισμός, ο τουρισμός 

υπέρ των φτωχών (PPT), το δίκαιο εμπόριο, ο τουρισμός με βάση την κοινότητα, η ειρήνη 

μέσω του τουρισμού, ο εθελοντικός τουρισμός και ο τουρισμός δικαιοσύνης  (Isaak, 

2010). Ο οικοτουρισμός αναγνωρίζεται ως ένας από τους καλύτερους τρόπους σύνδεσης 

της οικονομικής ανάπτυξης με την περιβαλλοντική βιωσιμότητα. Η έννοια του αειφόρου 

τουρισμού του Butler είναι αυτή του «τουρισμού στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης». 

Το PPT εμφανίστηκε τελευταία και είναι περισσότερο μια προσέγγιση στην ανάπτυξη και 

διαχείριση του τουρισμού. Στοχεύει στην ενίσχυση των σχέσεων μεταξύ των τουριστικών 

επιχειρήσεων και των φτωχών ανθρώπων, υπό την έννοια ότι ο τουριστικός τομέας θα 

υποστηρίξει την εξάλειψη της φτώχειας και ότι οι φτωχοί θα έχουν την ευκαιρία να 
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συμμετάσχουν στην ανάπτυξη του τουριστικού προϊόντος. Αναμένεται ότι το PPT θα 

βελτιώσει την ποιότητα ζωής των κατοίκων της περιοχής. 

Η ειρήνη μέσω του τουρισμού επικεντρώνεται στα είδη τουρισμού που ευνοούν πιο 

ειρηνικές σχέσεις. Ο επίσημος τρόπος να εξηγηθεί η σχέση μεταξύ τουρισμού και ειρήνης 

είναι, να διασφαλιστεί ότι ο διαπολιτισμικός διεθνής τουρισμός καλλιεργεί αρμονικές 

σχέσεις. Ο ειρηνικός τουρισμός μπορεί να συμβάλει στη συμφιλίωση δύο εθνών και 

γενικά αντιπαρατιθέμενων ομάδων ανθρώπων σε καταστάσεις συγκρούσεων, 

διασφαλίζοντας τη συνύπαρξή τους (Isaak, 2010). 

Ο εθελοντικός τουρισμός εμφανίζεται ως απάντηση σε αυξανόμενα κοινωνικά και 

περιβαλλοντικά ζητήματα στις αναπτυσσόμενες χώρες και ως απάντηση σε φυσικές 

καταστροφές και τρομοκρατικές επιθέσεις. Περιλαμβάνει βραχυπρόθεσμα έργα με σκοπό 

την εξυπηρέτηση των κοινοτήτων που έχουν ανάγκη. Σύμφωνα με το Wearing, οι 

εθελοντές τουρίστες έχουν οριστεί ως εκείνοι που «προβαίνουν σε δράσεις εθελοντισμού 

με οργανωμένο τρόπο για να κάνουν διακοπές που θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν 

βοήθεια ή ανακούφιση της υλικής φτώχειας ορισμένων ομάδων στην κοινωνία, 

αποκατάσταση ορισμένων περιβαλλόντων προβλημάτων ή έρευνα σε πτυχές του 

περιβάλλοντος» (Wearing & Grabowski, 2011: 149). 

Ο τουρισμός δικαιοσύνης μόλις πρόσφατα έλαβε ένα όνομα και αναγνωρίστηκε ως μια 

αναδυόμενη τάση. Μερικοί συγγραφείς εξισώνουν τον τουρισμό δικαιοσύνης με τον 

εναλλακτικό τουρισμό, βάσει του ορισμού του Holden (1984) του εναλλακτικού 

τουρισμού ως «μια διαδικασία που προωθεί μια δίκαιη μορφή ταξιδιού μεταξύ μελών 

διαφορετικών κοινοτήτων» (Karpodini-Dimitriadi, 1999). Επιδιώκει την επίτευξη 

αμοιβαίας κατανόησης, αλληλεγγύης και ισότητας μεταξύ των συμμετεχόντων». Ο 

τουρισμός δικαιοσύνης προσπαθεί να εξανθρωπίσει την τουριστική βιομηχανία, με την 

έννοια ότι, «οι καταπιεσμένοι άνθρωποι ασχολούνται με τον τουριστικό τομέα για να 

προσφέρουν περιηγήσεις κληρονομιάς, και αυτές οι περιηγήσεις μπορούν να 

υποστηρίξουν την κατανόηση των επισκεπτών σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα και 

τα ζητήματα της δικαιοσύνης, ενώ ταυτόχρονα δίνει φωνή οι τοπικές κοινότητες να 

μιλήσουν μόνες τους και να πουν τις δικές τους ιστορίες για την τρέχουσα καταπίεση και 

κατοχή» (Isaak & Hodge, 2011: 103). 

Η Benson (2005) προτείνει ο «ερευνητικός τουρισμός» να ενταχθεί στο πλαίσιο του 

«εναλλακτικού τουρισμού» και ειδικότερα στον εκπαιδευτικό, επιστημονικό και 
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εθελοντικό τομέα. Ο σύγχρονος «εκπαιδευτικός» τουρισμός αναφέρεται σε ευκαιρίες που 

προσφέρουν κολέγια και πανεπιστήμια για ταξίδια και σπουδές στο εξωτερικό. 

Περιλαμβάνει «σχολικά ταξίδια και σχολές γλωσσών, φοιτητές πανεπιστημίου και 

κολλεγίων όσον αφορά τις σπουδές στο εξωτερικό, τις εκδρομές και τις ανταλλαγές, 

καθώς και την νέα αγορά για μαθήματα ενηλίκων όπως μαγειρική, τέχνη, μαθήματα 

κηπουρικής σε εξωτικές τοποθεσίες και ειδικούς διοργανωτές και πολιτισμικά και 

πολιτιστικά εκπαιδευτικά προγράμματα τουρισμού» (Benson, 2005).  

Με έναν πιο απλό και διαφορετικό τρόπο, ο εναλλακτικός τουρισμός ως γενικός όρος 

περιλαμβάνει μια σειρά τουριστικών μορφών όπως «οικολογικός», «πολιτισμικός», 

«κοινοτικός», «αγροτικός». Για παράδειγμα ο «οικοτουρισμός», περιλαμβάνει 

περιβαλλοντική και οικολογική ευαισθητοποίηση που διασφαλίζει τη διατήρηση. Ο 

«κοινοτικός τουρισμός», λαμβάνει χώρα μέσα στην τοπική κοινότητα, οι οποίοι είναι 

κοινωνικοοικονομικά εξουσιοδοτημένοι μέσω του τουρισμού και ο «αγροτικός 

τουρισμός», βρίσκεται στην ύπαιθρο με τη συγχώνευση της ρουστίκ αγροτικής ζωής και 

των βασικών εγκαταστάσεων (Aslam, Awang, & Nor 'ain, 2014). Οποιαδήποτε μορφή 

τουρισμού που προβάλλει την αγροτική ζωή, την τέχνη, τον πολιτισμό και την κληρονομιά 

σε αγροτικές τοποθεσίες, και ωφελεί έτσι την τοπική κοινότητα οικονομικά και κοινωνικά 

επιτρέποντας την αλληλεπίδραση μεταξύ των τουριστών και των ντόπιων για μια πιο 

εμπλουτισμένη τουριστική εμπειρία, μπορεί να χαρακτηριστεί ως αγροτικός τουρισμός. 

Είναι πολύπλευρος και μπορεί να συνεπάγεται αγροτικός / γεωργικός τουρισμός, 

πολιτιστικός τουρισμός, φυσικός τουρισμός, περιπέτεια, και οικολογικός τουρισμός. 

Επιπλέον, οι μορφές εναλλακτικού τουρισμού μπορούν να ταξινομηθούν στις ακόλουθες 

κύριες κατηγορίες (Christou 2012):  

i. Πολιτιστικός και Ιστορικός τουρισμός, με βάση τη μοναδική ταυτότητα του 

τόπου επίσκεψης,  

ii. Τουρισμός υγείας, ανάλογα με τον πόρο και τον τύπο της εγκατάστασης,  

iii. Συνεδριακός Τουρισμός, ανάλογα με το είδος της δραστηριότητας, και τον 

σκοπό της συνάντησης,  

iv. Αθλητικός τουρισμός, με βάση τόσο τον ενθουσιασμό όσο και την ικανότητα 

εκτέλεσης της δραστηριότητας,  

v. Επικοινωνία με τη Φύση: Δραστηριότητες οικοτουρισμού, με βάση το 

διατηρημένο περιβάλλον που έχει φυσικό πλούτο και  
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vi. Ψυχαγωγικός τουρισμός, με βάση τη διαθεσιμότητα δραστηριοτήτων ευρέος 

φάσματος σχετικών με τη διασκέδαση». 

 

Από την άλλη, η Fragkaki (2003) επισημαίνει πέντε κατηγορίες:  

i) Συνεδριακός και εκθεσιακός τουρισμός, δηλαδή διοργάνωση συνεδρίων και 

διεθνών εκθέσεων σε περιοχές που προσφέρουν επίσης άλλες εγκαταστάσεις,  

ii) Αθλητικός τουρισμός, που σημαίνει ότι ο τουρισμός μπορεί να συνδυαστεί με 

αθλητικές εκδηλώσεις, προπόνηση ή ατομικά αθλήματα, 

iii) Τουρισμός για θρησκευτικούς λόγους, συμπεριλαμβανομένων εκδρομών σε 

εκκλησίες, μοναστήρια, θρησκευτικά φεστιβάλ κ.λπ.,  

iv) Πολιτιστικός τουρισμός που σχετίζεται με επισκέψεις σε μνημεία ή 

πολιτιστικές εκδηλώσεις,  

v) Οικοτουρισμός, δηλαδή τουρισμός που συνδυάζει την τοπική οικονομική 

ανάπτυξη, προστασία την ποιότητα του περιβάλλοντος και την προώθηση των 

φυσικών πλεονεκτημάτων και την ιστορία μιας περιοχής. 

 

2.4. Πολιτιστικός τουρισμός 

Ο πολιτιστικός τουρισμός αποτελεί μια από τις παλαιότερες μορφές τουρισμού, αλλά ως 

σήμερα παραμένει κι μια από τις πιο παρεννοημένες μορφές. Οι άνθρωποι ιστορικά 

ταξίδευαν για πολιτισμικούς λόγους, από τις περιόδους που αρχαίοι Ρωμαίοι 

επισκέπτονταν την Ελλάδα και την Αίγυπτο. Παράλληλα, οι τόποι και οι δραστηριότητες 

που σήμερα αντιπροσωπεύουν τα πολιτιστικά τουριστικά προϊόντα, δεν 

κατηγοριοποιούνταν ως τέτοια μέχρι πολύ πρόσφατα (Richards, Cultural tourism: A 

review of recent research and trends, 2018). Τουναντίον, η επίσκεψη ιστορικών και 

πολιτιστικών μνημείων, ειδικών φεστιβάλ και διοργανώσεων, η παρακολούθηση 

παραστάσεων και η επίσκεψη σε μουσεία αντιμετωπιζόταν ως μια επιμέρους 

δραστηριότητα της συνολικής τουριστικής εμπειρίας. Ο πολιτισμός και ο τουρισμός ήταν 

πάντα άρρηκτα συνδεδεμένοι. Τα πολιτιστικά αξιοθέατα, τα αξιοθέατα και οι εκδηλώσεις 

παρέχουν ένα σημαντικό κίνητρο για ταξίδια και το ταξίδι δημιουργεί από μόνος του 

πολιτισμό. Αλλά μόνο τις τελευταίες δεκαετίες ο δεσμός μεταξύ πολιτισμού και τουρισμού 

έχει προσδιοριστεί σαφέστερα ως μια συγκεκριμένη μορφή κατανάλωσης: πολιτιστικός 

τουρισμός. 
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Στην πραγματικότητα, υπάρχει σημαντική διαφωνία σχετικά με τον πολιτιστικό τουρισμό, 

ποιοι είναι οι πολιτιστικοί τουρίστες ενώ είναι γεγονός πως όλα τα ταξίδια εμπεριέχουν 

στοιχεία του πολιτιστικού τουρισμού. Το ταξίδι ενός ανθρώπου προς ένα μέρος με 

διαφορετικό πολιτισμό, ακόμα και λίγα χιλιόμετρα από τον τόπο διαμονής. Ως 

εναλλακτική μορφή τουρισμού, ο πολιτιστικός τουρισμός αποδέχτηκε ως απάντηση στον 

μαζικό τουρισμό. Υπονοεί το ταξίδι για να ανακαλύψει κανείς και να μάθει περισσότερα 

σχετικά με μνημεία και χώρους ιστορικού και καλλιτεχνικού ενδιαφέροντος. Ο WTO 

(2004) αποκαλύπτει ότι ο πολιτιστικός τουρισμός είναι μία από τις μεγαλύτερες και 

ταχύτερα αναπτυσσόμενες παγκόσμιες τουριστικές αγορές. Έχει εξελιχθεί για να γίνει ένα 

σημαντικό φαινόμενο στην ταξιδιωτική και τουριστική βιομηχανία και ένα ουσιαστικό 

στοιχείο του τουριστικού συστήματος (Liu, 2014). 

Επιπλέον, περισσότερες περιοχές άρχισαν να αναγνωρίζουν την αξία του πολιτισμού ως 

πιθανό μέσο δημιουργίας τουρισμού (Richards & Wilson, 2007). Σύμφωνα με τον OECD, 

«Ο πολιτισμός και ο τουρισμός έχουν αμοιβαία επωφελείς σχέσεις που μπορούν να 

ενισχύσουν την ελκυστικότητα και την ανταγωνιστικότητα των περιφερειών και των 

χωρών. Ο πολιτισμός είναι όλο και περισσότερο ένα σημαντικό στοιχείο του τουριστικού 

προϊόντος, το οποίο δημιουργεί επίσης ιδιαιτερότητα σε μια πολυσύχναστη παγκόσμια 

αγορά. Ταυτόχρονα, ο τουρισμός παρέχει ένα σημαντικό μέσο για την ενίσχυση του 

πολιτισμού και τη δημιουργία εισοδήματος που μπορεί να στηρίξει και να ενισχύσει την 

πολιτιστική κληρονομιά, την πολιτιστική παραγωγή και τη δημιουργικότητα » 

(OECD,2009). 

Οι απόπειρες ορισμού του πολιτιστικού τουρισμού είναι μάλλον προβληματικές, καθώς 

αποτελείται από δύο στοιχεία που οι ορισμοί τους επίσης δεν είναι σαφείς: «πολιτισμός» 

και «τουρισμός». Επιπλέον, η ανάπτυξη του πολιτιστικού τουρισμού, που προήλθε από 

την επικράτηση τόσο των ευρύτερων όσο και των ισχυρών, κοινωνικών και οικονομικών 

τάσεων που κυριαρχούσαν στην «μεταμοντέρνα» περίοδο, δημιούργησε μια ποικιλία όρων 

που χρησιμοποιούνται τόσο στη βιβλιογραφία όσο και στις πολιτικές δηλώσεις. «Ο 

πολιτιστικός τουρισμός, ο πολιτιστικός τουρισμός, ο καλλιτεχνικός τουρισμός, ο εθνοτικός 

τουρισμός και μια σειρά από άλλους όρους φαίνεται να είναι σχεδόν εναλλάξιμοι στη 

χρήση τους, αλλά είναι σπάνια σαφές εάν οι άνθρωποι μιλούν για το ίδιο πράγμα» 

(Richards, 2003).  
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Υπάρχουν επίσης δυο σημαντικές προσεγγίσεις Η πρώτη που είναι η προσέγγιση 

«τοποθεσίες και μνημεία», που αναφέρεται στον τύπο των αξιοθέατων που επισκέπτονται 

οι πολιτιστικοί τουρίστες, είναι ένας ορισμός του πολιτισμού που βασίζεται σε προϊόντα. 

Τα πολιτιστικά αξιοθέατα μιας χώρας ή περιοχής θεωρούνται βασικά ως φυσικοί 

πολιτιστικοί χώροι υψηλής τουριστικής αξίας. Αυτή η προσέγγιση χρησιμοποιείται κυρίως 

για μια ποσοτική έρευνα για τον πολιτιστικό τουρισμό, αλλά το μειονέκτημά της είναι ότι 

περιορίζει την ανάλυση σε συγκεκριμένους χώρους, που σχετίζονται με τον πολιτιστικό 

τουρισμό με την έννοια του «υψηλού τουρισμού» και με τις καταναλώσεις πολιτιστικών 

προϊόντων. Ενώ είναι σημαντικό να εξεταστεί η συμμετοχή του στην πολιτιστική 

διαδικασία. Αυτοί οι ιστότοποι ή τα αξιοθέατα που θεωρούνται πόλοι έλξης πολιτιστικών 

τουριστών (Richards, 1996) είναι: 

 αρχαιολογικοί χώροι και μουσεία 

 αρχιτεκτονική (ερείπια, διάσημα κτίρια, ολόκληρες πόλεις) 

 τέχνη, γλυπτική, χειροτεχνία, γκαλερί, φεστιβάλ, εκδηλώσεις 

 μουσική και χορός (κλασική, λαϊκή, σύγχρονη) 

 δράμα (θέατρο, ταινίες, δραματικοί) 

 μελέτη γλώσσας και λογοτεχνίας, εκδρομές, εκδηλώσεις 

 θρησκευτικά πανηγύρια, προσκυνήματα 

 πλήρεις (λαϊκές ή πρωτόγονες) κουλτούρες και υποκουλτούρες 

Εκτός όμως από τα παραπάνω αξιοθέατα υπάρχει μια παρόμοια προσέγγιση στην 

προσπάθειά ταξινόμησης του πολιτιστικού τουριστικού αξιοθέατου στην Ολλανδία και 

στο Βέλγιο που περιλαμβάνει(Richards, 2003):  

Ι. Αξιοθέατα 

a. Μνημεία  

b. Μουσεία 

c. Διαδρομές 

d. Θεματικά σημεία 

ΙΙ. Εκδηλώσεις 

a. Πολιτιστικές-ιστορικές εκδηλώσεις 

b. Καλλιτεχνικά γεγονότα 

c. Εκδηλώσεις και αξιοθέατα 
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Η δεύτερη προσέγγιση είναι η εννοιολογική προσέγγιση και βασίζεται σαφέστερα στη 

διαδικασία καθώς προσπαθεί να περιγράψει το κίνητρο και τις έννοιες που συνδέονται με 

την πολιτιστική τουριστική δραστηριότητα. Σε αυτήν την έννοια, οι πολιτιστικοί τουρίστες 

μαθαίνουν για τα προϊόντα και τη διαδικασία άλλων πολιτισμών. Οι τουρίστες 

επισκέπτονται όλο και περισσότερο προορισμούς για να βιώσουν τον τρόπο ζωής, τον 

καθημερινό πολιτισμό και τα έθιμα των κατοίκων. 

Έτσι, το Έργο Πολιτιστικού Τουρισμού της ATLAS το 1991 προσπάθησε να συνδυάσει 

τις δύο προαναφερθείσες προσεγγίσεις με αποτέλεσμα το γεγονός ότι ένας ορισμός με 

βάση το προϊόν είναι απαραίτητος για τη μέτρηση του πολιτιστικού τουρισμού, ενώ 

απαιτείται επίσης ένας εννοιολογικός ορισμός βασισμένος στη διαδικασία για το 

περιγραφή του πολιτιστικού τουρισμού ως δραστηριότητας. Η ATLAS πρότεινε δύο 

μορφές ορισμού: 1) Ο «εννοιολογικός» ορισμός που είναι «η μετακίνηση ατόμων σε 

πολιτιστικά αξιοθέατα μακριά από τον κανονικό τόπο διαμονής τους, με την πρόθεση να 

συγκεντρώσουν νέες πληροφορίες και εμπειρίες για να ικανοποιήσουν τις πολιτιστικές 

τους ανάγκες», και 2 ) Ο «τεχνικός» ορισμός: «Όλες οι μετακινήσεις προσώπων σε 

συγκεκριμένα πολιτιστικά αξιοθέατα, όπως μνημεία κληρονομιάς, καλλιτεχνικές και 

πολιτιστικές εκδηλώσεις, τέχνες και δράμα εκτός του κανονικού τόπου κατοικίας τους». Η 

διαφορά τους είναι ότι ο εννοιολογικός ορισμός θεωρεί το κίνητρο των τουριστών ως 

κεντρικό και είναι ο πιο διαδεδομένος (Richards, Tourism, Creativity and Creative 

Industries. Creativity and Creative Industries in Challenging Times., 2012). 

Οι άνθρωποι που επισκέπτονται πολιτιστικά αξιοθέατα, εκτός από αυτά του συνήθους 

τόπου κατοικίας τους, προκειμένου να αποκτήσουν επαρκείς πληροφορίες και γνώσεις, 

ικανοποιώντας ταυτόχρονα τις δικές τους πολιτιστικές απαιτήσεις, είναι οι πολιτιστικοί 

τουρίστες. Ορισμένοι συγγραφείς υποστηρίζουν ότι όλοι οι πολιτιστικοί τουρίστες δεν 

«καταναλώνουν» τον πολιτισμό, ικανοποιώντας τις δικές τους πολιτιστικές ανάγκες με τον 

ίδιο τρόπο. Μερικοί τουρίστες έχουν μια πιο επιφανειακή, ακόμη και τυχαία, επαφή ενώ 

άλλοι μια πιο βαθιά επαφή (Jovicic, 2014). Καθώς το επίπεδο ενδιαφέροντος για 

πολιτιστικά αξιοθέατα και τις εκδηλώσεις διαφέρει μεταξύ των ατόμων, είναι δυνατόν να 

διακρίνουμε διάφορες κατηγορίες πολιτιστικών τουριστών. Οι McKercher και Du Cros το 

2002 πρότειναν μια ευρεία τυπολογία που έγινε μάλλον αποδεκτή από τους ακαδημαϊκούς 

(Jovicic, 2014). Μετά από αυτήν την τυπολογία, οι πέντε τύποι πολιτιστικών τουριστών 

είναι: 
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1. Ο πολιτιστικός τουρίστας με μεγάλο κίνητρο. 

2. Ο τουρίστας στα αξιοθέατα (που επισκέπτεται μόνο τα κύρια τουριστικά 

αξιοθέατα). 

3. Ο περιστασιακός πολιτιστικός τουρίστας (συμβατικό ενδιαφέρον για τον 

πολιτισμό). 

4. Ο παρεπόμενος πολιτιστικός τουρίστας (η επαφή / η εμπειρία του 

πολιτισμού είναι μάλλον επιφανειακή και δεν έχει κύριο ενδιαφέρον). 

5. Ο τυχαίος πολιτιστικός τουρίστας (αν και ο πολιτισμός δεν είναι 

ενδιαφέρον, η επαφή / εμπειρία με τον πολιτισμό κερδίζει την εντύπωση 

των τουριστών). 

Αυτοί οι πέντε τύποι μπορούν να ταξινομηθούν σε δύο βασικές ομάδες: Ο πρώτος 

περιλαμβάνει τους τουρίστες των οποίων το κύριο κίνητρο είναι ο πολιτισμός. Η δεύτερη 

ομάδα αναφέρεται στον τουρίστα για τον οποίο ο πολιτισμός είναι συμπληρωματικός, 

δευτερεύων ή ακόμη και τυχαίος (Jovicic, 2014). 

Τα τελευταία χρόνια, η δυναμική ανάπτυξη του πολιτιστικού τουρισμού μπορεί να 

χαρακτηριστεί από τη γρήγορη αύξηση της ζήτησης για ταξίδια σε διάφορα πολιτιστικά 

αξιοθέατα και ανέσεις. Η αύξηση του ενδιαφέροντος των τουριστών τόσο για μακρινές 

κουλτούρες όσο και για την τοπική κληρονομιά σημειώθηκε μέσω της αύξησης των 

μορφωμένων ανθρώπων σε όλο τον κόσμο και της παγκοσμιοποίησης. Επιπλέον, η 

τεχνολογία υποστήριξε αυτήν την ανάπτυξη, και ιδίως το Διαδίκτυο ως κύρια πηγή 

πληροφοριών για πολιτιστικά αξιοθέατα, δίνοντας τη δυνατότητα στους τουρίστες να 

δημιουργήσουν τα δικά τους πολιτιστικά προϊόντα του τουρισμού συνδυάζοντας, για 

παράδειγμα, ταξίδια, διαμονή και ελκυστικό περιεχόμενο σε προσαρμοσμένα πακέτα, 

αγνοώντας τους ειδικούς ταξιδιωτικούς πράκτορες. Η τεχνολογία έχει επηρεάσει βαθιά την 

τουριστική κατανάλωση καθώς οι πολιτιστικοί χώροι βιώνονται πλέον ξεχωριστά μέσω 

του ακουστικού ενός ηχητικού ξεναγού ή του σκόπευτρου μιας βιντεοκάμερας (Jovicic, 

2014). Ο πολιτιστικός τουρίστας, από τον καταναλωτή, μεταμορφώνεται σε παραγωγό των 

πολιτιστικών προϊόντων και εμπειριών. Οι πολιτιστικοί τουρίστες έχουν πλέον αποκτήσει 

περισσότερες γνώσεις σχετικά με τις εμπειρίες που καταναλώνουν από τους ανθρώπους 

που τους προμηθεύουν, παίρνοντας έτσι το προβάδισμα στην παραγωγή εμπειριών. Οι 

εμπειρίες στις οποίες εμπλέκονται, σχετίζονται με μια μετάβαση από απτούς σε άυλους 

τουριστικούς πόρους που υποδηλώνει μετάβαση από στατικά αξιοθέατα σε πιο 
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διαδραστικές και άυλες εμπειρίες. Αυτές οι εμπειρίες σχετίζονται με την τοπική 

κουλτούρα και όχι με την παγκόσμια (Richards & Wilson, 2007). 

 

Εικόνα 3 Μετατόπιση από απτούς σε άυλους τουριστικούς πόρους  

Πηγή:(Richards & Wilson, 2007). 

Καθώς οι τουρίστες πολιτισμού γίνονται πιο διαδραστικοί και δημιουργικοί, ο 

πολιτιστικός τουρισμός πρέπει να επανατοποθετηθεί και να γίνει πιο «δημιουργικός». Αν 

και αυτή η νέα μορφή τουρισμού είναι δύσκολο να αντιμετωπιστεί ο παραδοσιακός 

τουρισμός, αποκαλύπτει μεγάλες ευκαιρίες για την παροχή εναλλακτικών πηγών εσόδων 

για τις περιφέρειες. Ο παραδοσιακός πολιτιστικός τουρισμός, τις τελευταίες ημέρες, έγινε 

περισσότερο όμοιος με τον μαζικό τουρισμό παρά με έναν εναλλακτικό, καθώς διάσημα 

αξιοθέατα προσελκύουν μεγάλο αριθμό τουριστών, υποβαθμίζοντας την ποιότητα της 

εμπειρίας και απομακρύνοντας τους «σοβαρούς» πολιτιστικούς τουρίστες.  

Επιπλέον, πολλά μέρη για την ανάπτυξη μιας μοναδικής εικόνας ακολούθησαν παρόμοιες  

στρατηγικές με αυτές του μαζικού τουρισμού με αποτέλεσμα να τους κάνουν να φαίνονται 

το ίδιο στα μάτια των πολιτιστικών τουριστών. Πολλοί τουρίστες αναζητούν τώρα 

«εναλλακτικές» μορφές τουρισμού που σχετίζονται με τη γνώση και βασίζονται σε 

δεξιότητες, σε «νέα σημεία» της περιοχής, μακριά από την παραδοσιακή πολιτιστική 

κληρονομιά. Σήμερα, οι τουρίστες επισκέπτονται μέρη τόσο για τη δημιουργική τους 

ατμόσφαιρα όσο και για την ευκαιρία να κάνουν οι ίδιοι δημιουργικές δραστηριότητες. Η 

νέα πρόκληση για τις περιοχές παγκοσμίως είναι να εντοπίσει τρόπους ενσωμάτωσης της 

δημιουργικότητας και να κάνει τους τουρίστες να πιστέψουν ότι βρίσκονται στο 

«μοναδικό μέρος» που επιθυμούν για τις ποιοτικές διακοπές τους. Σύμφωνα με τον 

Richards (2012), οι τρόποι με τους οποίους η δημιουργικότητα μπορεί να χρησιμοποιηθεί 



38 
 

στον τουρισμό περιλαμβάνουν: «τουριστικά προϊόντα και εμπειρίες, αναζωογόνηση 

υπαρχόντων προϊόντων, αξιοποίηση πολιτιστικών και δημιουργικών αγαθών, παροχή 

οικονομικών αποδόσεων για δημιουργική ανάπτυξη, χρήση δημιουργικών τεχνικών για 

την ενίσχυση της τουριστικής εμπειρίας, δημιουργία buzz και ατμόσφαιρας».» Επομένως, 

με αυτούς τους τρόπους η δημιουργικότητα θα μπορούσε να υποστηρίξει την προσπάθεια 

των τόπων να αποκτήσουν τη μοναδικότητά τους και να εξελίξουν τον πολιτιστικό 

τουρισμό σε έναν «δημιουργικό» τουρισμό. 

Σύμφωνα με την UNESCΟ (2006), «ο δημιουργικός τουρισμός θεωρείται μια νέα γενιά 

τουρισμού. Η πρώτη γενιά ήταν ο τουρισμός στην παραλία, στον οποίο οι άνθρωποι 

έρχονται σε ένα μέρος για χαλάρωση και αναψυχή. Η δεύτερη ήταν ο πολιτιστικός 

τουρισμός, προσανατολισμένος σε μουσεία και πολιτιστικές εκδρομές. Ο δημιουργικός 

τουρισμός συνεπάγεται περισσότερη αλληλεπίδραση, στην οποία ο επισκέπτης έχει μια 

εκπαιδευτική, συναισθηματική, κοινωνική και συμμετοχική αλληλεπίδραση με τον τόπο, 

τον πολιτισμό του και τους ανθρώπους που ζουν εκεί. Αισθάνεται σαν πολίτης. Αυτή η 

τρίτη γενιά απαιτεί από τους διευθυντές να εξελίσσονται, αναγνωρίζοντας τη 

δημιουργικότητα μέσα στην πόλη τους ως πόρο και παρέχοντας νέες ευκαιρίες για να 

ανταποκριθούν στα εξελισσόμενα ενδιαφέροντα των τουριστών». Ο δημιουργικός 

τουρισμός έχει μεγαλύτερο βαθμό εμπορικής προσφοράς και συμμετοχής, ενώ ο 

πολιτιστικός τουρισμός διαχειρίζεται ή χρηματοδοτείται βασικά από τον δημόσιο τομέα 

κάθε χώρας. 

Οι Richards και Raymond (2000) καθόρισαν τη νέα έννοια του «δημιουργικού τουρισμού» 

ως: τουρισμός που προσφέρει στους επισκέπτες την ευκαιρία να αναπτύξουν το 

δημιουργικό δυναμικό τους μέσω της ενεργού συμμετοχής σε μαθήματα και μαθησιακές 

εμπειρίες που είναι χαρακτηριστικές του προορισμού των διακοπών όπου 

πραγματοποιούνται (Richards & Wilson, 2007). Ο Ρίτσαρντς, θεωρεί τον «δημιουργικό 

τουρισμό ως ένα είδος διακοπών αφιερωμένο στην εκμάθηση μιας συγκεκριμένης 

δεξιότητας που ανήκει σε έναν πολιτισμό της χώρας υποδοχής» δίνοντας το παράδειγμα 

«ενός αυξανόμενου αριθμού μαθημάτων σε τομείς όπως οι γλώσσες, η γαστρονομία και η 

τέχνη τα τελευταία χρόνια, καθοδηγούμενος όχι μόνο από την υψηλή ζήτηση για 

δημιουργικές δεξιότητες, αλλά και από έναν αυξανόμενο αριθμό δημιουργικών 

παραγωγών που έχουν αρχίσει να εξυπηρετούν αυτήν την αγορά » (Richards & Wilson, 

2007). 
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Στην πραγματικότητα, ο «δημιουργικός τουρισμός» μπορεί να οριστεί ευρέως ως η συν-

δημιουργία δημιουργικών εμπειριών με τουρίστες (Richards, 2011).  Σύμφωνα με τον 

Richards (2009) «αυτοί οι τύποι εμπειριών μπορούν να παραδοθούν με διάφορους 

τρόπους, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας δικτύων, δρομολογίων, μαθημάτων και 

εκδηλώσεων».  

Συμπερασματικά, οι περιφέρειες πρέπει να σταματήσουν να δίνουν την πλήρη προσοχή 

τους στα περιουσιακά τους στοιχεία για να προσελκύσουν τουρίστες και πρέπει να 

στρέψουν την πολιτική τους στην ανάπτυξη και την αξιοποίηση άυλων παραγόντων, όπως 

ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη γνώσεων και η δικτύωση, που είναι απαραίτητοι για την 

υποστήριξη του πολιτιστικού ή δημιουργικού συστήματος τουρισμού. Πρέπει να 

επικεντρωθούν στα διαφορετικά στοιχεία του δημιουργικού συστήματος, όπως οι χώροι 

και οι εκδηλώσεις που υποστηρίζουν τα δίκτυα που απαιτούνται για την ενσωμάτωση της 

δημιουργικότητας και να κάνουν συνδέσμους με δημιουργικούς καταναλωτές και 

παραγωγούς εκτός του προορισμού (Richards, 2012).  

2.5. Ο πολιτιστικός τουρισμός στην Ευρώπη και την Ελλάδα  

Ο πολιτιστικός τουρισμός έχει αναγνωριστεί ως σημαντική περιοχή ανάπτυξης στον 

ευρωπαϊκό τουρισμό. Ο πολιτισμός χρησιμοποιείται όλο και περισσότερο ως εργαλείο 

προώθησης, επειδή ο πολιτιστικός τουρισμός αναγνωρίζεται ως ένας αυξανόμενος τομέας 

κατανάλωσης υψηλής ποιότητας, ο οποίος μπορεί να υποστηρίξει την οικονομική και 

πολιτιστική αναγέννηση και να ενισχύσει τους ευρύτερους στόχους της τουριστικής 

πολιτικής, όπως η χωρική διάδοση του τουρισμού. Η έρευνα των Richards & Bonink 

(1995) που αφορά στον πολιτιστικό τουρισμό στην Ευρώπη, υπογραμμίζει τη διαφορετική 

φύση των πολιτιστικών πόρων που χρησιμοποιούνται για τον τουρισμό, σε αντίθεση με το 

στενό κοινωνικό προφίλ των συμμετεχόντων στον πολιτιστικό τουρισμό. Διαπίστωσαν ότι 

υπάρχουν ενδείξεις αυξανόμενης αναντιστοιχίας μεταξύ προσφοράς και ζήτησης, καθώς η 

αύξηση της παροχής πολιτιστικού τουρισμού αρχίζει να ξεπερνά την αύξηση της ζήτησης 

(Richards & Bonink, Marketing cultural tourism in Europe, 1995). H υπάρχουσα 

βιβλιογραφία συνηγορεί στην άποψη ότι ο πολιτιστικός τουρισμός, αποτελεί μοχλό 

ανάπτυξης του τουρισμού στις ευρωπαϊκές χώρες αλλά και ένα στρατηγικό εργαλείο 

διαφοροποίησης (Richards, Cultural tourism: A review of recent research and trends, 2018; 

World Travel & Tourism Council, 2020). Ωστόσο όμως υπάρχουν κι έρευνες που 

επισημαίνουν ότι παρά το γεγονός ότι ο πολιτιστικός τουρισμός είναι μια περιοχή 
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τουρισμού με μεγάλες δυνατότητες, δεν υπάρχουν προς το παρόν αρκετές επίσημες 

πληροφορίες που να μπορούν να εισφέρουν στην αναγνώριση των ορίων του πολιτιστικού 

τουρισμού αλλά και τις ιδιαίτερες ανάγκες του, προκειμένου να καταστεί κατανοητό το 

πλαίσιο των τομέων που πρέπει να σχεδιαστούν για την αποτελεσματική διαχείριση του 

πολιτιστικού τουρισμού (Galí-Espelt, 2012). 

Η Ε.Ε. έχει αναγνωρίσει στο πλαίσιο της ενάσκησης της περιφερειακής της πολιτικής, 

στηρίζει την ανταγωνιστικότητα, τη βιωσιμότητα αλλά και την ποιότητα του τουρισμού 

τόσο σε εθνικό όσο και σε τοπικό επίπεδο. Επιπλέον συνδέει τον τουρισμό με τη χρήση 

των φυσικών, ιστορικών και πολιτιστικών πόρων που μπορούν να αποτελέσουν σημαντική 

πηγή προσέλκυσης των τουριστών και δημιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος για τις 

ευρωπαϊκές χώρες (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2020). Επιπλέον μέσα από διάφορες 

εκστρατείες της ΕΕ, αναγνωρίζεται η σημασία του πολιτιστικού τουρισμού για τις χώρες 

της Ευρώπης όπως η δράση «Ο πολιτισμός της Ευρώπης δίπλα σου», η οποία εστιάζει 

στον βιώσιμο πολιτιστικό τουρισμό και προωθείται δια των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. 

Η συγκεκριμένη εκστρατεία, στοχεύει στην επανα-ανακάλυψη των φυσικών και 

πολιτιστικών θησαυρών της Ευρώπης με την Επίτροπο Έρευνας, Πολιτισμού, 

Εκπαίδευσης και Νεολαίας να δηλώνει ότι «Φέτος το καλοκαίρι μπορεί να περάσουμε τις 

διακοπές μας πιο κοντά στο σπίτι μας, αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν θα περάσουμε 

όμορφα. Στην Ευρώπη έχουμε έναν πλούτο τόπων φυσικού και πολιτιστικού 

ενδιαφέροντος, τους οποίους αξίζει να επισκεφτούμε. Οι τόποι αυτοί βρίσκονται δίπλα 

μας, έτοιμοι να τους ανακαλύψουμε και μέσα από την εκστρατεία “Ο πολιτισμός της 

Ευρώπης δίπλα σου”, οι Ευρωπαίοι θα ανακαλύψουν την ομορφιά και τον πλούτο των 

τόπων που βρίσκονται κοντά στο σπίτι τους με ασφαλή και βιώσιμο τρόπο» (European 

Commission, 2020). Πρόκειται για μια πρωτοβουλία που αφενός τονίζει τη σημασία της 

ανάδειξης του πολιτιστικού τουρισμού κι αφετέρου σχεδιάστηκε με γνώμονα τους 

σημαντικούς περιορισμούς που έχει δημιουργήσει η πρόσφατη πανδημία.  

Υπάρχουν όμως κι επιπρόσθετες πρωτοβουλίες, που έχει διαχρονικά υιοθετήσει η Ε.Ε. στο 

πλαίσιο της προώθησης του πολιτιστικού τουρισμού. Ο Liu (2014) επεσήμανε ότι μια από 

τις σημαντικότερες μορφές ανάπτυξης του πολιτιστικού τουρισμού σε όλη την Ευρώπη 

ήταν η διοργάνωση ενός αυξανόμενου αριθμού πολιτιστικών εκδηλώσεων. Η εκδήλωση 

των Πολιτιστικών Πρωτευουσών της Ευρώπης (ECOC) είναι πιθανώς το καλύτερο 

παράδειγμα των νέων τάσεων του πολιτιστικού τουρισμού στην Ευρώπη, το οποίο 

χρησιμοποίησε στη μελέτη του για να δείξει μερικά από τα βασικά ζητήματα που αφορούν 
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τη στρατηγική για την ανάπτυξη του πολιτιστικού τουρισμού. Με βάση τη μελέτη 

περίπτωσης, την ιστορική προσέγγιση και την ανάλυση εγγράφων, αυτή η μελέτη εξέτασε 

συστηματικά τις περιπτώσεις, τα έγγραφα και τις κείμενα που αφορούν στο θεσμού της 

Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης, για μια περίοδο 20 ετών. Τα ευρήματα της 

έρευνας οδήγησαν στη διαμόρφωση προτάσεων για την ώθηση και την ανάπτυξη του 

πολιτιστικού τουρισμού που συνδέονται με την ενίσχυση της εικόνας της πόλης, τη 

διευκόλυνση της αστικής ανάπλασης, την προώθηση της πολιτιστικής παραγωγής και 

κατανάλωσης, καθώς και τη δημιουργία εταιρικών σχέσεων (Liu, 2014).  

Είναι γεγονός ότι κατεξοχήν ο πολιτισμός, συνδέεται με τα αστικά κέντρα ως ένα εγγενώς 

αστικό φαινόμενο γιατί μέσα από το πέρασμα των χρόνων, τα πιο σημαντικά έργα τέχνης, 

οι κύκλοι δημιουργικής σκέψης, τα καλύτερα σχολεία και πανεπιστήμια, η άνθηση των 

πολιτιστικών τάσεων και γλωσσών συνδέονταν στενά με τις πόλεις και γενικά με σημεία 

που υπήρχε οικονομική δύναμη (Pahos, Stamos, & Kicosev, 2010). Δεν αποτελεί λοιπόν 

έκπληξη το γεγονός ότι η Ε.Ε. αναγνώρισε ότι η πολιτιστική κληρονομιά ως ένα στοιχείο 

προσέλκυσης των τουριστών αρχικά σε αστικό επίπεδο, που θα πρέπει να αξιοποιηθεί ως 

πόλος έλξης τουριστών. Στην Ελλάδα όμως είναι γεγονός ότι υπάρχει πληθώρα 

πολιτισμικών στοιχείων και ιστορικά σημαντικών μνημείων που αποτελούν ισχυρά 

κίνητρα ανάπτυξης του πολιτιστικού τουρισμού της χώρας. 

Η Ελλάδα αποτελεί μια χώρα με πλούσια ιστορία και πολιτισμό, που θα μπορούσε να έχει 

αναπτύξει πολυεπίπεδα τον πολιτιστικό τουρισμό μέσα από την αξιοποίηση ακόμα και των 

πιο απομακρυσμένων περιοχών της Ελλάδας. Η Kalogeropoulou (1996) διαπιστώνει ότι 

όπως και με άλλους μεσογειακούς προορισμούς με μεγάλη εξάρτηση από ένα βασικό 

τουριστικό προϊόν που συνδέεται με το τρίπτυχο ήλιος-θάλασσα-αμμουδιές, η Ελλάδα 

προσπαθεί να διαφοροποιήσει το τουριστικό της προϊόν και επί του πρακτέου, ο 

πολιτιστικός τουρισμός θεωρείται ως ένα σημαντικό μέσο για την επίτευξη 

διαφοροποίησης (Kalogeropoulou, 1996, σ. 185). Η ίδια, σε επόμενη έρευνα της 

επισημαίνει ότι η Ελλάδα χρησιμοποιώντας την πλούσια πολιτιστική κληρονομιά, τις 

παραδόσεις και τους φυσικούς πόρους της, μπορεί να αναπτύξει σημαντικά έργα 

ανάδειξης του πολιτιστικού τουρισμού ενώ διασαφηνίζει ότι υπάρχουν δυο μορφές 

πολιτιστικού τουρισμού στην Ελλάδα. Πρώτον, υπάρχουν διεθνή προγράμματα 

πολιτιστικού τουρισμού, πολιτιστικές εκδρομές που έχουν σχεδιαστεί ως μέρος των 

δραστηριοτήτων ευρωπαϊκών και διεθνών οργανισμών, με συμμετοχή του δημόσιου τομέα 

και λαμβάνουν τη μορφή πολιτιστικών δικτύων. Δεύτερον, υπάρχουν πολιτιστικές 
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διαδρομές που μελετήθηκαν και προτάθηκαν στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών προγραμμάτων 

που υποστηρίζονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Karpodini-Dimitriadi, 1999). Ο 

πολιτισμός, λοιπόν, αναδύεται ως βασικό στοιχείο στη νέα τουριστική πολιτική της 

Ελλάδας και είναι σε αρμονία με το πνεύμα που επικρατεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο. 

Ωστόσο όμως υπάρχουν μελέτες που αφορούν στην πολιτική της Ελλάδας για την 

ανάδειξη του πολιτισμού της, που επισημαίνουν ότι υπάρχει μεγάλη εξάρτηση της χώρας 

από την κληρονομιά και τις τέχνες με τα υπόλοιπα στοιχεία που συνθέτουν τον πολιτισμό 

να έχουν παραγκωνιστεί (Zorba, 2009). Και η Kouri (2012) επισημαίνει ότι θα πρέπει να 

γίνει συνένωση της κουλτούρας και του τουρισμού στο πλαίσιο της ανάπτυξης της 

πολιτιστικής πολιτικής (Kouri, 2012). Στις ίδιες απόψεις κινείται και ο Σύνδεσμος 

Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων ο οποίος στο πλαίσιο της παρουσίασης της μελέτης 

στρατηγικής για τον τουρισμό, τόνισε ότι θα πρέπει να δοθεί έμφαση στη σύνδεση του 

τουρισμού με τον πολιτισμό, γιατί κάτι τέτοιο θα ενισχύσει τον κλάδο. Επισημαίνει 

μάλιστα, ότι παρά το γεγονός ότι υπάρχει πλούσια πολιτιστική κληρονομιά στην Ελλάδα, 

μέχρι σήμερα δεν έχει αξιοποιηθεί τουριστικά η κληρονομιά αυτή όσο θα μπορούσε. 

Αναλύοντας τις αιτίες για το ανωτέρω πρόβλημα ο ΣΕΤΕ, υποστήριξε ότι τα έσοδα από 

τους αρχαιολογικούς χώρους και τα μουσεία κυμαίνονται εν γένη σε χαμηλά επίπεδα σε 

αντίθεση με άλλες χώρες της Ευρώπης. Επίσης θα πρέπει να γίνουν δομικές αλλαγές σε ότι 

αφορά τον τρόπο λειτουργίας, τις συνέργειες με το δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα αλλά 

και την προσέλκυση του ενδιαφέροντος φορέων που ασχολούνται με τον πολιτιστικό 

τουρισμό. Τέλος, στη σχετική έκθεση υποστηρίζεται ότι ο πολιτιστικός τουρισμός θα 

πρέπει να αποτελέσει έναν από τους βασικούς άξονες της τουριστικής πολιτικής της 

χώρας, διότι γνωρίζει διαρκή πρόοδο, με αύξηση των εν δυνάμει επισκεπτών οι οποίοι 

αναζητούν πολυσύνθετες εμπειρίες που εμπεριέχουν και το στοιχείο της γνωριμίας με τον 

πολιτισμό (Αναστασίου, 2019).  
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Κεφάλαιο 3. Μέθοδος και αποτελέσματα  

3.1. Δείγμα 

Το δείγμα της παρούσας μελέτης είναι ο Δήμος Τριφυλίας, που βρίσκεται στην 

Περιφέρεια Πελοποννήσου. Ουσιαστικά επειδή πρόκειται για μια μελέτη περίπτωσης, θα 

πρέπει να επισημανθεί η ενασχόληση με τη συγκεκριμένη περιοχή αποτελεί το βασικό 

σκοπό της έρευνας κι ως εκ τούτου δεν υπάρχει άλλο δείγμα προς διερεύνηση. Αρχικά, 

στο δείγμα της έρευνας είχε σχεδιαστεί να συμμετέχουν κι άνθρωποι που είτε διαμένουν 

στην περιοχή είτε εργάζονται σε κάποιο επίσημο φορέα με άμεση ή έμμεση σχέση με τον 

τουρισμό. Ωστόσο η πρόσβαση στα άτομα αυτά, λόγω πανδημίας κατέστη αδύνατη.  

3.2. Μέσα συλλογής δεδομένων  

Οι μελέτες περίπτωσης, που ασχολούνται με τον πολιτιστικό τουρισμό χρησιμοποιούν ως 

μέσο συλλογής δεδομένων την παρατήρηση από τον ερευνητή (Russo & Borg, 2002). 

Συνεπώς το μέσο αυτό επιλέχθηκε για την πραγμάτωση της παρούσας μελέτης. Ο 

ερευνητής, στο πλαίσιο της επιτόπιας επίσκεψής του στο Δήμο Τριφυλίας συμπλήρωσε 

και κατέγραψε ένα αναλυτικό πρωτόκολλο παρατήρησης προκειμένου να συλλεχθούν τα 

απαιτούμενα δεδομένα για την μελέτη περίπτωσης. Επίσης, οι διαδικτυακές πηγές που 

περιλαμβάνουν πληροφορίες για τον πολιτιστικό τουρισμό της περιοχής αποτέλεσαν ένα 

ακόμα μέσο συλλογής δεδομένων. Ειδικότερα συλλέχθηκαν πληροφορίες από την 

ιστοσελίδα του Δήμου, του τοπικού μουσείου και των αρχαιολογικών χώρων καθώς και 

στοιχεία από τις σελίδες των ανωτέρω φορέων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Εκτός 

όμως από τα παραπάνω έγγραφα συλλέχθηκαν πληροφορίες από τοπικές πολιτιστικές 

οργανώσεις και τοπικές εφημερίδες, που ανά τακτά χρονικά διαστήματα δημοσιεύουν 

εκδηλώσεις, δράσεις και πρωτοβουλίες που αφορούν στην ανάπτυξη του πολιτιστικού 

τουρισμού.  

3.3. Διαδικασία συλλογής δεδομένων- Μεθοδολογία 

Η διαδικασία της συλλογής δεδομένων σχεδιάστηκε αρχικά με βάση την επίσκεψη του 

ερευνητή στην περιοχή της Τριφυλίας. Πριν όμως από την σχεδιασμένη επίσκεψη, 

διενεργήθηκε διαδικτυακή έρευνα σε ότι αφορά τα αξιοθέατα της περιοχής αλλά και τα 

μνημεία του πολιτισμού που υπάρχουν σε αυτή. Μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα του 

Δήμου, ανευρέθηκαν οι αρχαιολογικοί χώροι στις έξι δημοτικές ενότητες που αποτελούν 
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σημαντικό στοιχείο του πολιτισμού της περιοχής. Οπότε συγκεντρώθηκαν τα εξής μνημεία 

της περιοχής:  

1. Αρχαιολογικός χώρος στο λόφο Στυλάρι 

2. Αρχαιολογικός χώρος στο Βουνάκι 

3. Το Πέτρινο Γεφύρι επί του ποταμού Νέδα 

4. Αλώνι (Αγροτική Οικονομία) και Πηγάδια (Συστήματα Ύδρευσης) 

5. Αρχαιολογικός χώρος (παραλίας) στη θέση «Διαλισκάρι» 

6. Τάφοι Τραγάνας 

7. Αρχαιολογικός χώρος στο Λόφο Περιστεριάς 

8. Αρχαιολογικός χώρος Κυπαρισσίας 

9. Άνω Πόλη Κυπαρισσίας 

10. Ιερά Μονή Κατσιμικάδας 

11. Παλαιόκαστρο, Κάστρο / Φρούριο 

12. Καθολικό διαλελυμένης Ιεράς Μονής Αγίου Νικήτα, Μοναστηριακό Συγκρότητα, 

Ιερός Ναός Θρησκευτικός, Θρησκευτικός Χώρος, στο Σελλά στη θέση «Ιερά 

Μονή Αγίου Νικήτα» 

13. Ιερός Ναός Μεταμορφώσεως του Σωτήρος, στη Χριστιανούπολη 

14. Ναϋδριον Αναλήψεως, Ιερός Ναός, Χριστιανικός, Θρησκευτικός χώρος 

Όλοι οι παραπάνω μνημειακοί τόποι αποτελούν σημαντικό μέρος της πολιτιστικής 

κληρονομιάς της περιοχής κι ως εκ τούτου ο ερευνητής τους επισκέφτηκε καταγράφοντας 

την ύπαρξη οργανωμένων δράσεων που συμβάλλουν στην ανάπτυξη του πολιτιστικού 

τουρισμού της περιοχής. Μέσα από τη δημιουργία ενός πρωτοκόλλου παρατήρησης 

καταγράφηκε το κατά πόσο υπάρχει δυνατότητα ξενάγησης, συγκεκριμένα ωράρια 

λειτουργίας των χώρων, δομές για ΑμεΑ, οργανωμένες περιηγήσεις στα μνημεία καθώς 

και ενημερωτικό υλικό προς πώληση ή δωρεάν διάθεση προς τους επισκέπτες.  

Εκτός όμως από τα πολιτιστικά μνημεία της περιοχής, αναζητήθηκε το κατά πόσο 

υπάρχουν επίσημες δομές φιλοξενίας, δυνατότητα ενοικίασης οχημάτων, οργάνωσης 

περιηγήσεων στην ευρύτερη περιοχή, δράσεις αναψυχής για τους τουρίστες αλλά και 

γραφείο ενημέρωσης τουριστών για τις δραστηριότητες που μπορούν να συμμετέχουν. 

Όλα τα παραπάνω εκτός από το γεγονός ότι διερευνήθηκαν μέσα από την επιτόπια 

παρατήρηση του ερευνητή, αναζητήθηκαν και μέσα από τις επίσημες ιστοσελίδες του 

Δήμου και άλλων φορέων.  
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Η έρευνα αυτή πραγματοποιήθηκε με τη χρήση ερωτηματολογίου . Το ερωτηματολόγιο 

μοιράστηκε σε επαγγελματίες του τουρισμού της περιοχής της Κυπαρισσίας, σε  πολίτες 

και σε φορείς προκειμένου να απαντήσουν σε ερωτήσεις σχετικές με τις προοπτικές 

ανάπτυξης του πολιτιστικού τουρισμού στη περιοχή τους , τα προβλήματα που υπάρχουν 

προς αυτή την πορεία , καθώς και τις λύσεις που οι ίδιοι προτείνουν έτσι ώστε να υπάρξει 

διεύρυνσή του στη ευρύτερη περιοχή, καθώς όπως και οι ίδιοι τονίζουν η περιοχή είναι 

ιδανική για την εξάπλωση του πολιτιστικού τουρισμού λόγω των μνημείων της καθώς και 

λόγω της μεγάλης πολιτιστικής κληρονομιάς και της ιστορίας του τόπου. Η ερευνητική 

διαδικασία ξεκίνησε τον Νοέμβριο του 2020 και ολοκληρώθηκε τον Φεβρουάριο του 

2021. Έγινε προσπάθεια να είναι μοιρασμένα τα ερωτηματολόγια ως προς τις κατηγορίες 

"φύλο" και "ηλικία". Αυτά τα ερωτηματολόγια απευθύνονται σε κατοίκους της 

Κυπαρισσίας, σε τουριστικές επιχειρήσεις της περιοχής, αλλά και σε φορείς της περιοχής 

(όπως φορείς από την τοπική αυτοδιοίκηση). Επιλέξαμε να μην υπάρχουν στο δείγμα μας 

ξένοι τουρίστες, διότι κατ’ αυτόν τον τρόπο θα γινόταν πιο πολύπλοκη η έρευνα, εφόσον 

θα έπρεπε να σταθμίσουμε και άλλους παράγοντες. Η έρευνα διεξήχθη με 3 διαφορετικά 

ερωτηματολόγια, το ένα δε από αυτά το απευθύνθηκε σε τοπικούς φορείς και συλλόγους 

με τη μορφή, όμως συνέντευξης. 
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3.4. Αποτελέσματα Έρευνας  

Το Ερωτηματολόγιο 1 απευθύνεται προς τους κατοίκους της περιοχής της 

Κυπαρισσίας. Το Ερωτηματολόγιο αυτό εν προκειμένω περιλαμβάνει τα εξής: α) Φύλο, 

β) Ηλικία, γ) Οικονομική και Επαγγελματική Κατάσταση, δ) Οικογενειακή κατάσταση 

(έγγαμος ή άγαμος, ε) Με ή χωρίς παιδιά, στ) Περιοχή μόνιμης κατοικίας, ζ) Αν 

γνωρίζουν οι κάτοικοι της περιοχής γενικότερα τα σχετικά με το θέμα του Πολιτιστικού 

τουρισμού η) Αν γνωρίζουν σε τί επίπεδο είναι ο Πολιτιστικός τουρισμός στην περιοχή 

της Κυπαρισσίας, θ) Αν θεωρούν πως θα ασχολούνταν οι ίδιοι με μια επιχείρηση 

Πολιτιστικού τουρισμού στην περιοχή τους, ι) Αν πιστεύουν πως ο Πολιτιστικός 

τουρισμός έχει προοπτικές στην περιοχή τους.  Παρακάτω παρατίθενται ορισμένα 

διαγράμματα με τα αποτελέσματα των απαντήσεων των συμμετεχόντων στην έρευνα.  

Ερώτηση 1η: Φύλο 

 

Εδώ βλέπουμε πως από τους συμμετέχοντες κατοίκους, το 60% είναι άνδρες και το 

40% είναι γυναίκες.  

Ερώτηση 2η: Ηλικία 
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Αντίστοιχα, ως προς την ηλικία των συμμετεχόντων κατοίκων, ένα ποσοστό 34% είναι 

18-25 ετών, το 34% αντιπροσωπεύει το ηλικιακό πεδίο 25-35, στην ηλικιακή ομάδα 

των 35-45 ανήκει το 20% και τέλος 12% είναι το ποσοστό των ερωτηθέντων που η 

ηλικία τους κυμαίνεται από 45 έως 55 έτη και οι άνω των 55 ετών αντίστοιχα. 

Προσπαθήσαμε να συμπεριλάβουμε άτομα κάθε ηλικιακής ομάδας με προσανατολισμό 

κυρίως στους 18-25 και 25-35 καθώς αντιπροσωπεύουν τόσο τους νέους ανέργους,  

καθώς και τα άτομα που τώρα προσανατολίζονται επαγγελματικά για να εξετάσουμε 

κατά πόσο θα τους ενδιέφερε η ενασχόληση με τον Πολιτιστικό τουρισμό. 

Ερώτηση 3η: Οικογενειακή κατάσταση 
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Από την άλλη μεριά, σε ό, τι έχει να κάνει με την περίπτωση της οικογενειακής 

κατάστασης των ερωτηθέντων κατοίκων, παρατηρούμε, πως ένα ποσοστό 70% είναι 

έγγαμοι και  το 30% των ερωτηθέντων άγαμοι.  

 

Ερώτηση 4η: Υπάρχουν παιδιά; 

 

Ως προς το αν έχουν παιδιά ή όχι, από τους συγκεκριμένους ερωτηθέντες απάντησαν 

θετικά  το 60% και  αρνητικά το 40% . 

Ερώτηση 5η: Τόπος μόνιμης κατοικίας 
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Τέλος ως προς τις προσωπικές ερωτήσεις, οι κάτοικοι της περιοχής που πήραν μέρος, 

απάντησαν σε ποσοστό 90% πως έχουν ως μόνιμο τόπο κατοικίας την περιοχή της 

Κυπαρισσίας, ενώ το υπόλοιπο 10% απάντησε αρνητικά. 

Ερώτηση 6η: Γνώση για τον Πολιτιστικό τουρισμό 
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Αναφορικά με τις υπόλοιπες ερωτήσεις του ερωτηματολογίου για αυτήν την ομάδα 

ατόμων που πήραν μέρος στην έρευνα, όπως σημειώθηκε και πιο πάνω οι ερωτώμενοι 

κλήθηκαν να απαντήσουν, Καθόλου, Λίγο, Αρκετά, Πολύ, Πάρα Πολύ. Ως προς το 

ερώτημα αν οι κάτοικοι γνωρίζουν σχετικά με το θέμα περί Πολιτιστικού τουρισμού, 

ένα ποσοστό 40% απάντησε Πολύ, ένα ποσοστό 23,3% Αρκετά, ένα ποσοστό 16,6% 

Πάρα Πολύ και Λίγο το υπόλοιπο 20%. Παρατηρούμε , λοιπόν ότι σε ποσοστό 80% 

περίπου οι κάτοικοι της περιοχής είναι ενήμεροι για το θέμα του Πολιτιστικού 

τουρισμού, που αν και ακόμα βρίσκεται σε πρώιμο στάδιο στην ελληνική επικράτεια , 
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έχει κινήσει όμως το ενδιαφέρον των κατοίκων, είτε ως εναλλακτικός τρόπος διακοπών 

για τους ίδιους , είτε ως προοπτική για μελλοντική ενασχόλησή τους. 

Ερώτηση 7η: Γνώση για την ύπαρξη Πολιτιστικού τουρισμού στην Κυπαρισσία 

 Στο ερώτημα αντίστοιχα με το αν γνωρίζουν σε τί επίπεδο είναι ο Πολιτιστικός 

τουρισμός στην περιοχή της Κυπαρισσίας, από τα 30 άτομα, το 68% απάντησε πως δεν 

γνωρίζει ή γνωρίζει λίγο κατά πόσο στην περιοχή υπάρχουν επιχειρήσεις με πολιτιστικό 

χαρακτήρα ή ότι η περιοχή αποτελεί πόλο έλξης για όσους θέλουν να δραστηριοποιηθούν 

σε αυτόν τον τομέα. Αντίστοιχα θετικά  (Αρκετά, Πολύ, Πάρα Πολύ) απάντησε το 32% 

(επρόκειτο για άτομα που έχουν εργαστεί ήδη κατά καιρούς σε επιχειρήσεις Πολιτιστικού 

τουρισμού στην περιοχή της Κυπαρισσίας). Παρατηρούμε , λοιπόν , ότι παρόλο που 



52 
 

υπάρχουν κάποιες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε αυτό τον τομέα, εξολοκλήρου 

ή μερικώς, ακόμα δεν έχουν επιτύχει να επικοινωνήσουν αυτές τις δράσεις τους στο ευρύ 

κοινό της περιοχής, που σημαίνει ότι αφού οι ίδιοι οι κάτοικοι δεν γνωρίζουν για αυτές τις 

επιχειρήσεις δεν θα μπορούν ενδεχομένως να προτείνουν και την περιοχή σε φίλους ή 

γνωστούς που πιθανόν θα επέλεγαν έναν τέτοιο εναλλακτικό τρόπο διακοπών μελλοντικά. 

Ερώτηση 8η: Προοπτικές  ανάπτυξης του Πολιτιστικού τουρισμού στην Κυπαρισσία 

 

 

 

Στο ερώτημα ποιες θεωρούν πως είναι οι προοπτικές ανάπτυξης του Πολιτιστικού 

τουρισμού στην περιοχή της Κυπαρισσίας, από τα 30 άτομα, το 17% απάντησε 

Αρκετές, το 34% απάντησε Πολλές, το 43% απάντησε Λίγες έως Καθόλου ενώ μόνο το 

6% απάντησε Πάρα Πολλές. Παρατηρούμε, λοιπόν, ότι το 43% των ερωτηθέντων 

απάντησε ότι οι προοπτικές ανάπτυξης του Πολιτιστικού τουρισμού στην περιοχή είναι 

καθόλου ή λίγες και αυτό κυρίως λόγω της ελλιπούς πληροφόρησης των κατοίκων ως 

προς τη δυναμική που έχει ο Πολιτιστικός τουρισμός ως εναλλακτική μορφή τουρισμού 

τα τελευταία χρόνια.  

Ερώτηση 9η: Πιθανή απασχόληση με τον Πολιτιστικό τουρισμό 
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Στο ερώτημα, αν θα  τους ενδιέφερε μελλοντικά η ενασχόληση με τον Πολιτιστικό 

τουρισμό επαγγελματικά, είτε ως κάτοχοι μιας ανάλογης επιχείρησης είτε ως 

υπάλληλοι, ένα ποσοστό 70% απάντησε Πολύ και Πάρα Πολύ και ένα ποσοστό 16,6% 

απάντησε Αρκετά .Παρατηρείται , λοιπόν, πως πάρα την ελλιπή γνώση για τα θέματα 

που άπτονται του Πολιτιστικού τουρισμού στην περιοχή, οι κάτοικοι είναι ανοιχτοί 

στην πιθανότητα απασχόλησης τους σε αυτόν τον τομέα μελλοντικά σε ποσοστό 86% 

περίπου. 

 

 Το Ερωτηματολόγιο 2, εν αντιθέσει με το Ερωτηματολόγιο 1, απευθύνεται 

αποκλειστικά σε τουριστικές επιχειρήσεις της περιοχής Κυπαρισσίας. Στόχο του 

αποτελεί η διερεύνηση των απόψεων των επιχειρηματιών που ασχολούνται εν γένει με 

τον τουριστικό κλάδο, για τον Πολιτιστικό τουρισμό στην Κυπαρισσία, καθώς και το 

επίπεδο πληροφόρησής τους σχετικά με αυτόν, τυχόν ελλείψεις που έχουν εντοπίσει, 

καθώς και προβλέψεις για το μέλλον του Πολιτιστικού τουρισμού. Το δείγμα εδώ, εν 

προκειμένω, είναι 15 επιχειρήσεις που ασχολούνται είτε εξολοκλήρου με τον 

Πολιτιστικό τουρισμό είτε σε πρώιμο ακόμα στάδιο, δηλαδή όσες έχουν απλά εντάξει 

και προσφέρουν μέσω των πακέτων διαμονής, κάποιες επισκέψεις σε αρχαιολογικούς 

χώρους ή σε ημερίδες για την ιστορία κάθε μνημείου . Και οι 15 αυτές επιχειρήσεις 

περιλαμβάνουν ξενοδοχεία και καταλύματα διαμονής επισκεπτών. 4 είναι μεγάλες 

ξενοδοχειακές επιχειρήσεις με συνολικό αριθμό 50-80 κλινών, ενώ οι υπόλοιπες 11 
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είναι πιο μικρές, οικογενειακές επιχειρήσεις. Εξ αυτών 1 μόνο είναι η επιχειρήσεις που 

ασχολείται  εδώ και τουλάχιστον 10 χρόνια με τον Πολιτιστικό τουρισμό, καθώς 

βρίσκονται κοντά σε αρχαιολογικούς χώρους, όπου οι επισκέπτες μπορούν να 

επισκεφτούν και να συλλέξουν πληροφορίες. Οι υπόλοιπες επιχειρήσεις ασχολούνται 

εδώ και 5-6 χρόνια με τον Πολιτιστικό τουρισμό σε επίπεδο οργάνωσης εκδρομών σε 

ιστορικά ενδιαφέρουσες περιοχές ή επισκέψεων σε μνημεία για όσους επισκέπτες το 

επιθυμούν και εκφράσουν ενδιαφέρον για τέτοιου είδους εναλλακτικές δραστηριότητες. 

 Το ερωτηματολόγιο εδώ εν προκειμένω έχει την εξής δομή : α) Πόσα χρόνια 

δραστηριοποιείστε σε αυτόν τον τομέα, β) Πόσα άτομα απασχολείτε στην επιχείρηση 

σας, γ) Θεωρείτε πως θα μπορούσατε να συνεχίσετε να ασχολείστε στο μέλλον με τον 

Πολιτιστικό τουρισμό, δ) Πιστεύετε πως υπάρχει βοήθεια από το Κράτος αναφορικά με 

τη δυνατότητα ενασχόλησης με τον Πολιτιστικό τουρισμό, ε) Θεωρείτε πως στην 

περιοχή της Κυπαρισσίας υπάρχουν προοπτικές ανάπτυξης του Πολιτιστικού 

τουρισμού, στ) Ποια είναι εκείνα τα στοιχεία της περιοχής κατά τη γνώμη σας που 

μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο ανάπτυξης πολιτιστικών επιχειρήσεων, ζ) 

Υπάρχουν κάποιες κινήσεις ενδιαφέροντος εκ μέρους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για 

τον Πολιτιστικό τουρισμό στην περιοχή, η) Πώς θεωρείτε ότι θα μπορούσε να 

αναπτυχθεί ο Πολιτιστικός τουρισμός στην περιοχή. Στα πλαίσια του ερωτηματολογίου, 

σημειώνεται παράλληλα πως αναφορικά με την ταυτότητα των εν λόγω επιχειρήσεων 

παρατίθενται και κάποια στοιχεία που έχουν να κάνουν με τον αριθμό των 

διανυκτερεύσεων σε καθεμιά εξ αυτών των επιχειρήσεων για το διάστημα από Ιούνιο - 

Σεπτέμβριο, επίσης, πόσα εξ αυτών λειτουργούν όλο το χρόνο, αλλά και ποια η πορεία 

των εσόδων τους τα τελευταία χρόνια.  

 

1η ερώτηση: Πόσα χρόνια ασχολείστε με τουριστικές επιχειρήσεις; 
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Αναφορικά με το πρώτο ερώτημα, δηλαδή πόσα χρόνια ασχολούνται με το αντικείμενο 

του τουρισμού, από τους ιδιοκτήτες των 15 επιχειρήσεων, το  6,6% απάντησε 

περισσότερα από 20 χρόνια,  το 33,3% απάντησε από 15 έως 20 χρόνια, το 13,3% από 

10 έως 15, ένα άλλο 33,3% αντίστοιχα απάντησε ότι δραστηριοποιείται στο χώρο από 5 

έως 10 χρόνια και  τέλος, οι νεοεισαχθείσες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο 

χώρο αγγίζουν το 13,3%. 

 

2η ερώτηση: Πόσα άτομα απασχολείτε στην επιχείρηση σας; 

 

Στο ερώτημα σχετικά με το πόσα άτομα απασχολούν στην επιχείρησή τους, το 33,3% 

απάντησε κάτω από 5 (είναι οι καθαρά οικογενειακές επιχειρήσεις),  το 33,3% 
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απάντησε 5-10 άτομα, το 13,3% απάντησε 10-15, το 13,3% 15-20 και το 6,6% μόλις 

πάνω από 20 άτομα.. Παρατηρείται ότι οι εμπλεκόμενες με τον τουρισμό επιχειρήσεις 

σε  συντριπτικό ποσοστό της τάξεως του 93% απασχολούν από 1  έως και 20 άτομα , 

γεγονός που τις κατατάσσει στις μικρομεσαίες τουριστικές επιχειρήσεις. 

3η : Πόσο πιθανό είναι να ασχοληθείτε μελλοντικά με τον Πολιτιστικό τουρισμό; 

 

Αντίστοιχα από τις 15 περιπτώσεις αυτών των τουριστικών επιχειρήσεων που 

ασχολούνται με τον τουρισμό, η απάντηση του 94% για το ενδεχόμενο μελλοντικής 

ενασχόλησης με το αντικείμενο, ήταν θετική και μόνο  το 7%  των ιδιοκτητών 

τουριστικών επιχειρήσεων απάντησαν Αρκετά. Παρατηρούμε ότι η πλειοψηφία βρίσκει 

αρκετά ενδιαφέρουσα την προοπτική ενασχόλησής της αμιγώς με τον Πολιτιστικό 

τουρισμό μελλοντικά. 

4η ερώτηση: Υπάρχει υποστήριξη από το κράτος για τον Πολιτιστικό τουρισμό; 



57 
 

 

Αναφορικά με το αν θεωρούν πως υπάρχει βοήθεια εκ μέρους του κράτους, ως προς την 

ανάπτυξη του Πολιτιστικού τουρισμού, από τους 15 ιδιοκτήτες αυτών των 

επιχειρήσεων το73% απάντησε ότι η βοήθεια από το κράτος για την προώθηση του 

Πολιτιστικού τουρισμού ως εναλλακτική μορφή διακοπών είναι μηδαμινή καθόλου ή 

λίγο. Δυστυχώς , η πλειοψηφία συμφωνεί ότι οι κρατικοί φορείς απέχουν από 

οποιαδήποτε προσπάθεια ενίσχυσης του Πολιτιστικού τουρισμού και το όποιο βήμα 

πραγματοποιείται προς αυτή την κατεύθυνση είναι αμιγώς αποτέλεσμα ιδιωτικής 

πρωτοβουλίας . 

5η ερώτηση: Υπάρχει προοπτική ανάπτυξης του Πολιτιστικού τουρισμού στην 

Κυπαρισσία; 
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Από την άλλη, στο επόμενο ερώτημα, δηλαδή στο αν στην περιοχή της Κυπαρισσίας 

υπάρχουν προοπτικές ανάπτυξης του Πολιτιστικού τουρισμού, από τους ιδιοκτήτες των 

15 αυτών τουριστικών επιχειρήσεων και πάλι η πλειοψηφία απαντά θετικά δηλαδή το 

86,6% των ερωτηθέντων έδωσαν ως απάντηση Πάρα Πολλές, Πολλές και Αρκετές. Οι 

ιδιοκτήτες, λοιπόν, είναι ενήμεροι για το γεγονός ότι ο τόπος και η περιοχή  με όλα τα 

επιμέρους χαρακτηριστικά που συνδυάζουν, αποτελούν ιδανικό προορισμό για όσους 

επιλέξουν τον Πολιτιστικό τουρισμό ως εναλλακτική προοπτική διακοπών. 
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6η ερώτηση: Ποια στοιχεία ενδεχομένως της περιοχής αποτελούν πόλο έλξης για 

τους επισκέπτες Πολιτιστικού τουρισμού; 

 Στο ερώτημα, αναφορικά με το ποια είναι εκείνα τα στοιχεία της περιοχής κατά τη 

γνώμη σας που μπορούν να αποτελέσουν πόλο έλξης για τους επισκέπτες Πολιτιστικού 

τουρισμού το 26,6% απάντησε πως η περιοχή είναι ιστορική και διαθέτει μνημεία και 

χώρους που θα μπορούσαν να ικανοποιήσουν και τον πιο απαιτητικό επισκέπτη. Επίσης 

δεδομένου του πολιτιστικού χαρακτήρα της περιοχής το 40% απάντησε ότι σημαντικό 

ρόλο θα μπορούσε να διαδραματίσει για την ανάπτυξη του Πολιτιστικού τουρισμού το 

γεγονός ότι υπάρχει πλούσιο αρχαιολογικό ενδιαφέρον στην περιοχή καθώς και η 

παρουσία εξειδικευμένων ατόμων που ασχολούνται με αυτά και θα μπορούσαν 
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κάλλιστα να μεταδώσουν τις γνώσεις τους στους τουρίστες που επιθυμούν να 

διευρύνουν τους ορίζοντές  τους πάνω σε  θέματα που άπτονται  της ιστορίας και της 

αρχαιολογίας.  Επίσης ένα 13,3% θεωρεί πως η περιοχή ενδείκνυται και για χειμερινό 

Πολιτιστικό τουρισμό τόσο λόγο του ήπιου κλίματος όσο και λόγω της πληθώρας των 

αρχαιολογικών χώρων και εκδηλώσεων που λαμβάνουν χώρα κατά τους χειμερινούς 

μήνες και πιθανόν να ενδιαφέρουν τον επισκέπτη του Πολιτιστικού τουρισμού όπως πχ 

28η Οκτωβρίου κλπ.  

  

 

7η ερώτηση: Υπάρχει ενδιαφέρον από την τοπική αυτοδιοίκηση για τον 

Πολιτιστικό τουρισμό; 
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Στο επόμενο ερώτημα, όπως φάνηκε και πιο πάνω, τίθεται το ζήτημα αν υπάρχουν 

κάποιες κινήσεις ενδιαφέροντος εκ μέρους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για τον 

Πολιτιστικό τουρισμό στην περιοχή, οι γνώμες αυτών που απάντησαν, φαίνεται να είναι 

διχασμένες. Εδώ δηλαδή, από τη μια μεριά, βλέπουμε, πως ως προς αν υφίσταται αυτό 

το ενδιαφέρον από την Τοπική Αυτοδιοίκηση,  33,3% απάντησε πως το ενδιαφέρον 

είναι αρκετό ή πολύ και ένα άλλο 59%  περίπου απάντησε ότι είναι  ανύπαρκτο ή 

μηδαμινό χωρίς καμία προοπτική αυτό να αλλάξει βραχυπρόθεσμα. Αθροιστικά το 53% 

των ερωτηθέντων απάντησε ότι υπάρχει κάποιο ενδιαφέρον (λίγο ή αρκετό) από φορείς 

της Τοπικής Αυτοδιοίκησης  ως προς την προοπτική πιο ουσιαστικής ενασχόλησης και 

εμβάθυνσης σε ζητήματα που έχουν σχέση με τον Πολιτιστικό τουρισμό στην περιοχή. 

Σε αυτό που συμφώνησαν όλοι οι ερωτηθέντες είναι ότι ακόμα και αν υπάρχουν κάποια 

ψήγματα ενδιαφέροντος ως προς αυτή την κατεύθυνση αυτά εξαντλούνται σε 

προγραμματικές δηλώσεις και ανέφικτους σχεδιασμούς που δύσκολα θα υλοποιηθούν 

άμεσα.  

8η ερώτηση: Τρόποι ανάπτυξης Πολιτιστικού τουρισμού στη Κυπαρισσία 
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 Το επόμενο ερώτημα αντίστοιχα ήταν πιο ελεύθερο, ως προς το πλαίσιο των 

απαντήσεων που μπορούσαν να δώσουν οι επιχειρηματίες των συγκεκριμένων 15 

τοπικών τουριστικών επιχειρήσεων. Συγκεκριμένα, στο ερώτημα με το ποιο τρόπο 

θεωρούν πως μπορεί να αναπτυχθεί ο Πολιτιστικός τουρισμός στην περιοχή, το 13,3%  

υποστηρίζει ότι οι κρατικές επιχορηγήσεις είναι σημαντικές και μπορούν να 

αποτελέσουν κίνητρο για όσους θέλουν αν ασχοληθούν με τον Πολιτιστικό τουρισμό, 

το 6,6% πρότεινε τη συνεργασία των ντόπιων με τους τοπικούς φορείς ώστε να δομηθεί 

ένα βιώσιμο πλάνο  το οποίο θα μπορούσε να υλοποιηθεί άμεσα και να προσδίδει 

ξεκάθαρα στην περιοχή πολιτιστικό χαρακτήρα. Ένα άλλο 13,3% πιστεύει ότι την 

προοπτική για διεύρυνση του Πολιτιστικού τουρισμού στην περιοχή θα την δώσουν 
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μόνο τα κοινοτικά και ευρωπαϊκά κονδύλια τα οποία προορίζονται για αυτό τον σκοπό 

και μόνο αν αυτά χρησιμοποιηθούν συνετά και βάσει προκαθορισμένου πλάνου που θα 

βοηθήσει την περιοχή να προαχθεί σε σημαντικό πολιτιστικό προορισμό. Τέλος, το 

40% απάντησε πως η ανάπτυξη θα έρθει μέσα από ιδιωτικές επενδύσεις που θα 

πραγματοποιήσουν στην περιοχή μεγάλοι όμιλοι που δραστηριοποιούνται σε αυτό τον 

τομέα. Κατά αυτό τον τρόπο θα εξοικονομηθούν πόροι που θα συνεισφέρουν έτσι ώστε 

να δημιουργηθούν κατάλληλες και προσαρμοσμένες ξενοδοχειακές μονάδες καθώς και 

να εξειδικευθεί το προσωπικό ώστε να ανταποκρίνεται καλύτερα στις απαιτήσεις του 

επισκέπτη του Πολιτιστικού τουρισμού .Επίσης, το 26,6% πιστεύει ότι θα πρέπει να 

δημιουργηθούν καταλύματα καθαρά πολιτιστικού χαρακτήρα,  για να συνδεθεί η 

περιοχή καθαρά με τον Πολιτιστικό τουρισμό στη συνείδηση του κόσμου. 

9η ερώτηση: Αριθμός διανυκτερεύσεων 

 

Στο ερώτημα ως προς τον αριθμό διανυκτερεύσεων για το διάστημα Ιουνίου - 

Σεπτεμβρίου, από τις 15 τουριστικές επιχειρήσεις, το 13,3% απάντησε πως έχει 

λιγότερες από 20 διανυκτερεύσεις , το 33,3% από 20 έως 50, το 33,3% από 50 -80, το 

13,3% από 80-100 και μόνο το 6,6% απάντησε ότι έχει περισσότερες από 100 

διανυκτερεύσεις μηνιαίως. Ίσως εγείρει κάποια ερωτήματα γιατί ένας παραλιακός 

προορισμός όπως η Κυπαρισσία έχει τόσο περιορισμένες διανυκτερεύσεις και μάλιστα 

τους μήνες του καλοκαιριού που η ζήτηση είναι αυξημένη , αυτό όμως εξηγείται από το 

γεγονός ότι τα καταλύματα είναι περιορισμένα και οι ξενοδοχειακές μονάδες έχουν 

μικρό αριθμό κλινών και δυστυχώς αδυνατούν να φιλοξενήσουν μεγάλους αριθμούς 

επισκεπτών. 

<20

20 έως 50

50 έως 80

80 έως 100

100<
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10η ερώτηση: Εποχικότητα λειτουργίας 

 

Από την άλλη, στο ερώτημα σχετικά με το αν αυτές οι 15 τουριστικές επιχειρήσεις 

λειτουργούν όλο το χρόνο, βλέπουμε, ότι εξ αυτών το 80% περίπου έχει κύκλο 

εργασιών ετήσιο και μόνο το 20% λειτουργεί την επιχείρησή του μόνο κατά τη 

διάρκεια των μηνών του καλοκαιριού. Είναι σημαντικό να επισημάνουμε ότι από το 

80% των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε ετήσια βάση το 20% έχει 

ενσωματώσει , κατά τους χειμερινούς μήνες, προγράμματα εναλλακτικού χαρακτήρα με 

απώτερο στόχο να προσελκύσει επισκέπτες Πολιτιστικού τουρισμού και να μειώσει 

κατά αυτό τον τρόπο την εποχικότητα, ενισχύοντας τα εισοδήματά του .  

11η ερώτηση: Διαχρονική πορεία εσόδων 
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Αναφορικά με την πορεία των εσόδων τους, η συντριπτική πλειοψηφία του 67 % από 

τους ερωτηθέντες απάντησε πως αυτά έχουν μειωθεί δραματικά (πολύ μεγάλη μείωση – 

μεγάλη μείωση), ενώ μόνο το 20% απάντησε πως υπάρχει  μικρή ή καμία μείωση στα 

εισοδήματά του. Δεδομένης και της δύσκολης οικονομικής συγκυρίας που έχει πλήξει 

και τα μεσαία στρώματα θεωρείται πλέον αδήριτη η ανάγκη για ανάπτυξη του 

Πολιτιστικού τουρισμού όχι μόνο ως φτηνός τρόπος διακοπών αλλά κυρίως ως διαφυγή 

από τη σύγχρονη πραγματικότητα και τους ιλιγγιώδεις ρυθμούς των πόλεων καθώς και 

ως προσπάθεια πιο ουσιαστικής επαφής με την ιστορία της Ελλάδας. 

12η ερώτηση: Υπάρχουν οι κατάλληλες υποδομές για την ανάπτυξη του 

Πολιτιστικού τουρισμού; 

 

Ανύπαρκτες

Λίγες

Αρκετές

Πολλές

Πάρα Πολλές
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Στο επόμενο ερώτημα σχετικώς με το αν θεωρούν οι ιδιοκτήτες αυτών των τοπικών 

τουριστικών επιχειρήσεων  ότι  υπάρχουν οι κατάλληλες υποδομές για την ανάπτυξη 

του Πολιτιστικού τουρισμού το 67% περίπου θεωρεί ότι στην περιοχή δεν υπάρχουν  οι 

κατάλληλες υποδομές ή υπάρχουν λίγες και ελλιπείς για την ανάπτυξη του 

Πολιτιστικού τουρισμού. Κυρίως τόνισαν ότι στην περιοχή δεν υπάρχουν ακόμα 

αρκετά ξενοδοχεία αμιγώς πολιτιστικού χαρακτήρα, και  το οδικό δίκτυο που συνδέει 

την πόλη με παραδοσιακούς οικισμούς είναι απαρχαιωμένο, γεγονός που καθιστά 

δύσκολες , χρονοβόρες και επικίνδυνες τις μετακινήσεις σε ορεινά χωριά και οικισμούς. 

 

 Αντιστοίχως, στα πλαίσια της παρούσης έρευνας, υπήρξε και ένα τρίτο 

ερωτηματολόγιο , το  οποίο απευθύνθηκε  σε μορφή συνέντευξης σε τοπικούς φορείς 

της περιοχής, με γνώμονα την ανίχνευση των θέσεών τους για το θέμα του 

Πολιτιστικού τουρισμού και τις προοπτικές ανάπτυξής του στην Κυπαρισσία. Στους 

τοπικούς φορείς συμπεριλήφθηκαν οι δήμαρχος και ο αντιδήμαρχος του Δήμου 

Τριφυλίας, ο Σύλλογος Γυναικών ΓΑΙΑ, ο Σύλλογος για την Προστασία της Άνω 

Πόλης και ο Μορφωτικός Εκπολιτιστικός Σύλλογος Κυπαρισσίας κ.ά. Οι ερωτήσεις εν 

προκειμένω ετέθησαν στους προέδρους των συγκεκριμένων Συλλόγων . Η συνέντευξη 

περιείχε τα ακόλουθα: α) Θεωρείτε πως οι τοπικές αρχές ενδιαφέρονται και μπορούν να 

βοηθήσουν τον Πολιτιστικό τουρισμό στην περιοχή της Κυπαρισσίας, β) Πιστεύετε πως 

υπάρχει βοήθεια από το κράτος για την ανάπτυξη του Πολιτιστικού τουρισμού στην 

περιοχή της Κυπαρισσίας, γ) Πώς πιστεύετε ότι θα μπορούσε να αναπτυχθεί ο 

Πολιτιστικός τουρισμός στην περιοχή της Κυπαρισσίας. Τα αποτελέσματα 

παρουσιάζονται παρακάτω και είναι τα εξής: 

 

1η ερώτηση: Τοπικές αρχές, δυνατότητα παρέμβασης για  τον Πολιτιστικό 

τουρισμό 
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Στο πρώτο ερώτημα, είναι ενδεικτικό, ότι το 83% περίπου των ερωτηθέντων πιστεύουν 

ότι υπάρχει ενδιαφέρον από πλευράς των τοπικών φορέων ως προς τον Πολιτιστικό 

τουρισμό, αλλά δυστυχώς αυτό δεν εκδηλώνεται στην πράξη και αυτό κυρίως λόγω του 

ότι ο τουρισμός αυτός απαιτεί να υπάρχουν κάποιες συγκεκριμένες προδιαγραφές  όπως 

πχ καλή οδοποιία και φωτισμός στα επαρχιακά δίκτυα που συνδέουν την πόλη με 

πολιτιστικούς προορισμούς , οι οποίες δεδομένης και της δυσχερούς οικονομικής 

κατάστασης δεν πληρούνται επαρκώς ή πληρούνται μεμονωμένα. Το 17% αντίθετα 

πιστεύει ότι οι τοπικές αρχές δει δείχνουν ενδιαφέρον για τον Πολιτιστικό τουρισμό, 

κυρίως δε αδυνατούν να τον εντάξουν ως βασικό θέμα για την περιοχή στην ατζέντα 

τους. 

 

2η ερώτηση: Κρατική ενίσχυση για ανάπτυξη του Πολιτιστικού τουρισμού 
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Στο δεύτερο ερώτημα το 66,6% απάντησε ότι το Κράτος είναι απόν όσον αφορά 

κρατικά κονδύλια που να βοηθούν τον Πολιτιστικό τουρισμό και να δίνουν κίνητρο 

στους εν δυνάμει επιχειρηματίες του Πολιτιστικού τουρισμού ή ότι υπάρχει λίγη 

κρατική στήριξη πάνω στον τομέα αυτό. Δυστυχώς, απόρροια της οικονομικής αυτής 

συγκυρίας  είναι και το ότι έχουν παραγκωνιστεί πρωτοβουλίες που θέτουν στο 

προσκήνιο θέματα έντασης της επιχειρηματικότητας καθώς δίνεται έμφαση μόνο σε πιο 

ζωτικής σημασίας θέματα. 

3ο ερώτημα:  Τρόποι ανάπτυξης Πολιτιστικού τουρισμού στη Κυπαρισσία 
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Αναφορικά με το τελευταίο ερώτημα, από τους 6 εκπροσώπους των τοπικών φορέων, 

το 33,3% απάντησε πως ο Πολιτιστικός τουρισμός θα μπορούσε να αναπτυχθεί μέσα 

από τη συνεργασία του κράτους με τους τοπικούς φορείς, το 16,6% απάντησε, πως 

αυτό θα μπορούσε να γίνει μέσα από επιχορηγήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ένα άλλο 

16,6% αντίστοιχα απάντησε ότι θα μπορούσε να γίνει με την προσέλκυση ιδιωτικών 

επενδύσεων και τέλος, το 16,6% απάντησε ότι θα μπορούσε να γίνει με την ύπαρξη 

εξειδικευμένων επιστημόνων που θα μπορούσαν να μεταδώσουν τις  γνώσεις τους ή 

την  εμπειρία τους  και να συνεισφέρουν έτσι στην ανάπτυξη των υποδομών που θα 

καταστήσουν την περιοχή πολιτιστικό προορισμό και τέλος ένα 16,6% απάντησε ότι 

είναι σημαντική η δημιουργία του Προφίλ της Περιοχής, το οποίο να περιέχει όλα 

εκείνα τα στοιχεία που θα συνδέουν την περιοχή με τον Πολιτιστικό τουρισμό, έτσι 

ώστε να καθιερωθεί ως πολιτιστικός προορισμός στην συνείδηση του επισκέπτη. 
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3.4. Τουρισμός στην Ελλάδα και αξιοποίηση Δήμου Τριφυλίας  

Η περιοχή της Τριφυλίας αποτελείται από αρκετούς και πολύ σημαντικούς αρχαιολογικούς 

χώρους, με τον πιο σημαντικό ίσως τον Επικούρειο ναό του Απόλλωνα στις Βάσσες της 

Φιγαλείας. Τα χωριά του δήμου αποτελούνται από χρωματιστά σπίτια με έντονα τα 

παραδοσιακά στοιχεία ενώ η περιοχή καλύπτεται από φυσικό περιβάλλον με αυξημένη 

βλάστηση.  Επίσης εντός της έντονης βλάστησης ρέει ο ποταμός Νέδας με μήκος 6,5 

χιλιόμετρα και ένα φαράγγι στις εκβολές του δημιουργούν ένα μοναδικό φυσικό τοπίο. 

Στην αρχαιότητα η Τριφυλία ήταν αρχαίο ελληνικό κράτος και το όνομά της αποδίδεται 

στην εγκατάσταση τριών διαφορετικών φυλών στην περιοχή, των Καυκώνων, των Μινύων 

και των Ηλείων. Μέχρι και το δεύτερο Μεσσηνιακό πόλεμο, το κράτος αυτό απολάμβανε 

την ανεξαρτησία του και στη συνέχεια πέρασε στην κυριαρχία των Σπαρτιατών που 

αργότερα το παραχώρησαν στους Ηλείους. Η δημιουργία της επαρχίας της Τριφυλίας από 

τον Καποδίστρια, οδήγησε στη δημιουργία της Επαρχίας Αρκαδίας που μετά 

μετονομάστηκε σε Επαρχία Τριφυλίας. Σήμερα, ο Δήμος Τριφυλίας διοικητικά υπάγεται 

στην Περιφέρεια Πελοποννήσου και σύμφωνα με την τελευταία απογραφή του 2011 έχει 

πληθυσμό 27.373 κατοίκους. Στο Δήμο ανήκουν έξι δημοτικές ενότητες (Αετός, Αυλώνας, 

Γαργαλιάνοι, Κυπαρισσία, Φιλιατρά, Τριπύλη). Στην εικόνα που ακολουθεί, 

παρουσιάζεται η περιοχή που εκτείνεται ο Δήμος.  

 

 

Εικόνα 4. Χάρτης Δήμου Τριφυλίας. 

Πηγή: (Δήμος Τριφυλίας, Βασικά χαρακτηριστικά του Δήμου Τριφυλίας, 2015) 

Σε ότι αφορά την αξιοποίηση του πολιτιστικού τουρισμού στο Δήμο Τριφυλίας είναι 

επίσης αναγκαίο να παρουσιαστούν ορισμένα κεντρικά στοιχεία που αφορούν στον 

τουρισμό στην Ελλάδα σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία. Το 2019 ο τουρισμός στην 
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Ελλάδα αυξήθηκε κατά 12,1% εισφέροντας περίπου στο 20,8% του ΑΕΠ της χώρας με 

21,3 δις ευρώ. Ο κλάδος του τουρισμού απασχόλησε το 2019 846.200 θέσεις εργασίας ενώ 

σε παγκόσμιο επίπεδο ο τουρισμός απασχόλησε τις μια από τις τέσσερις θέσεις εργασίας 

τα τελευταία πέντε έτη (World Travel & Tourism Council, 2020). Συνεπώς κι από τα 

επίσημα στοιχεία που αφορούν στο τουρισμό στην Ελλάδα συνάγεται το συμπέρασμα ότι 

οι προοπτικές ανάπτυξης είναι σημαντικές. Ωστόσο κρίνεται αναγκαίο να διερευνηθεί και 

το επίπεδο του τουρισμού στην ευρύτερη περιοχή της Πελοποννήσου.  

Σύμφωνα με επίσημη έκθεση του Υπουργείου Τουρισμού, υπάρχουν σημαντικά 

αναπτυξιακά και οικονομικά οφέλη για την ανάπτυξη του τουρισμού στην περιοχή όλη τη 

διάρκεια του χρόνου. Η δήλωση της αρμόδιας Υπουργού κα Κουντουρά «Η 

Πελοπόννησος  διαθέτει όλα τα συγκριτικά πλεονεκτήματα για  να υποστηρίξει τουρισμό 

365 ημέρες το χρόνο στην Αρκαδία, την Αργολίδα, την Κορινθία, τη Λακωνία και τη 

Μεσσηνία. Επιδιώκουμε να δημιουργήσουμε νέα τουριστική ανάπτυξη, να 

ισχυροποιήσουμε την τουριστική εξωστρέφεια της Πελοποννήσου, να ενισχύσουμε τις 

τοπικές κοινωνίες και να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας σε κάθε περιοχή της μέσα 

από τον τουρισμό» (Υπουργείο Τουρισμού, Τουρισμός όλο το χρόνο για την 

Πελοπόννησο- Τις προοπτικές και ευκαιρίες για την ανάπτυξη , 2018) αναδεικνύει τη 

σημασία της ανάπτυξης της περιοχής. Υπάρχουν σημαντικές προοπτικές που μπορούν να 

ευοδωθούν μέσα από επαφές και συνεργασίες με διεθνείς ταξιδιωτικούς ομίλους, 

αεροπορικές εταιρίες και φορείς του πολιτισμού προκειμένου να αναδειχθούν νέοι 

ταξιδιωτικοί προορισμοί και θεματικές εμπειρίες. Το αεροδρόμιο της Καλαμάτας μάλιστα, 

αποτελεί ένα ισχυρό πλεονέκτημα της περιοχής το οποίο εάν διασυνδεθεί επαρκώς με το 

εξωτερικό μπορεί να φέρει σημαντική τουριστική ανάπτυξη της περιοχής. Στην ίδια 

επίσημη έκθεση του Υπουργείου Τουρισμού, αναφέρεται επίσης ότι στόχος της 

τουριστικής προώθησης και προβολής της περιοχής είναι η ανάδειξη της πλούσιας 

πολιτιστικής κληρονομίας, της μυθολογίας και της παράδοσης της Πελοποννήσου. 

Συνάγεται δηλαδή κι από τις επίσημες εκθέσεις του Υπουργείου Τουρισμού στο Φόρουμ 

της Λουκέρνης, ότι η Πελοπόννησος έχει σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης του 

τουρισμού ολόκληρο το χρόνο που να βασίζεται στον πολιτιστικό τουρισμό. Υπάρχει 

όμως και διεθνής αναγνώριση του πολιτιστικού τουρισμού, υπό την έννοια ότι αποτελεί 

ένα σημαντικό σημείο που θα πρέπει να ενισχύσουν οι διεθνείς οργανώσεις, για να 

αυξήσουν τον τουρισμό σε περιοχές με πλούσια πολιτιστική κληρονομιά (Richards, 
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Cultural tourism: A review of recent research and trends, 2018; Nooman & Rizzo, 2017; 

Ivanovich & Saayman, 2015).   

Οι πολιτιστικές εκδηλώσεις του Δήμου Τριφυλίας κατά κύριο λόγο διενεργούνται τους 

καλοκαιρινούς μήνες, που η έλευση τουριστών και ατόμων που κατάγονται από την 

περιοχή αλλά δε διαμένουν σε αυτή, είναι αυξημένη. Μέσα από την τοπική εφημερίδα 

«Ελευθερία» δημοσιεύτηκαν οι τοπικές πολιτιστικές εκδηλώσεις του Δήμου οι οποίες 

αφορούσαν μια πληθώρα δράσεων όπως λαϊκά πανηγύρια, αγώνες δρόμου και διαβάσεις 

ποταμών, μουσικές και θεατρικές βραδιές, λειτουργία καλλιτεχνικού εργαστηρίου, 

παραδοσιακά γλέντια και βραδιές φιλοξενίας. Είναι εντυπωσιακό το γεγονός ότι σχεδόν 

για κάθε ημέρα του για ολόκληρο σχεδόν το καλοκαίρι υπάρχουν πολιτιστικές εκδηλώσεις 

ευρέος φάσματος ενώ προς στο τέλος Αυγούστου και για τρείς ημέρες διοργανώνεται 

φεστιβάλ παράδοσης (το 2019 για 15η φορά) με θέμα τη διαφορετική προέλευση, ιστορία 

και πολιτισμό. Υπάρχουν, για παράδειγμα, αποστολές από την Τσεχία, τη Βολιβία, την 

Αλγερία αλλά και Ελληνικές χορευτικές ομάδων των συλλόγων του Δήμου που 

παρουσιάζουν χορευτικές παραστάσεις. Συνολικά θα πρέπει να επισημανθεί ότι 

διαφαίνεται η πλούσια διοργάνωση πολιτιστικών δρώμενων στην περιοχή, αλλά δεν 

διενεργείται η κατάλληλη προώθηση τόσο τοπικά όσο και για την εξυπηρέτηση 

τουριστικών σκοπών. Στο έντυπο της επίσημης τοπικής εφημερίδας στην οποία 

δημοσιεύτηκε το πρόγραμμα των πολιτιστικών εκδηλώσεων της περιοχής, τονίζεται η 

αργοπορημένη αποστολή του προς την εφημερίδα και μάλιστα 15 ημέρες αφότου έχουν 

ξεκινήσει οι πολιτιστικές εκδηλώσεις (Ελευθερία online, 2019).  

Θα πρέπει επίσης να επισημανθεί ότι η περιοχή διοργανώνει Αποκριάτικο Καρναβάλι το 

οποίο συνδυάζει τις παραδόσεις και τη μοντέρνα αισθητική και μπορεί να αποτελέσει 

επιπρόσθετο πόλο έλξης ταξιδιωτών καθώς και Χριστουγεννιάτικο Χωριό το Δεκέμβριο. 

Σημαντικό είναι να επισημανθεί ότι ακόμα και την περίοδο της πανδημίας, που ουσιαστικά 

υπήρχε περιορισμός της ταξιδιωτικής κίνησης λόγω των μέτρων προστασίας, ο Δήμος 

Τριφυλίας ανέπτυξε μια εξέχουσα πρωτοβουλία, την ανάρτηση μιας ηλεκτρονικής 

εκδήλωσης με θέμα «Χριστουγεννιάτικο Διαδικτυακό Χωριό του Δήμου Τριφυλίας». 

Τέλος, μέσα από την ιστοσελίδα του Δήμου διαφαίνεται η προσπάθεια ανάπτυξης 

δραστηριοτήτων με πολιτισμικό χαρακτήρα αλλά και αναψυχής, όπως η διοργάνωση 

ποδοσφαιρικού τουρνουά για παιδιά με φιλανθρωπικό σκοπό, δράσεις γευσιγνωσίας μέσα 

από πολιτιστικούς συλλόγους της περιοχής αλλά και φεστιβάλ τραγουδιού (Δήμος 

Τριφυλίας, Εκδηλώσεις, 2020).  
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Η ανάλυση SWOT αποτελεί ένα εργαλείο στρατηγικού σχεδιασμού το οποίο 

χρησιμοποιείται όταν λαμβάνεται υπόψη το πλαίσιο των δυνατών και αδύνατων σημείων 

αλλά και των προοπτικών ή των απειλών.  Αυτό γίνεται μέσω της ανάλυσης του 

εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος μιας περιοχής. Οι ευκαιρίες και οι απειλές 

αποτελούν μεταβλητές του εξωτερικού περιβάλλοντος τις οποίες η περιοχή και ειδικότερα 

οι αρμόδιοι τοπικοί φορείς θα πρέπει να εντοπίσουν, να προσαρμοστούν σε αυτές ή ακόμα 

και να τις προσαρμόσουν όπου κάτι τέτοιο είναι εφικτό (π.χ. είσοδος νέων ανταγωνιστών, 

ρυθμίσεις στο νομικό περιβάλλον, δημιουργία ή/και εμφάνιση νέων αγορών, κλπ.), ώστε 

να επιτευχθεί το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για την ανάπτυξη της περιοχής αναφορικά 

με τον Πολιτιστικό τουρισμό. 

       Στη συγκεκριμένη περίπτωση η SWOT Analysis θα μας βοηθήσει να 

κατανοήσουμε ποια είναι τα δυνατά σημεία της περιοχής, τα προβλήματα και οι 

αδυναμίες της, καθώς και ποιες είναι οι προοπτικές ανάπτυξης της περιοχής στην 

πορεία για να  αναδειχθεί ως αγροτουριστικός προορισμός. 

 

 

Δυνατά σημεία (Strengths): 

 Εξαιρετικό φυσικό τοπίο για την ανάπτυξη Πολιτιστικού τουρισμού 

(αρχαιολογικοί χώροι , μνημεία) 

 Ιδανικές κλιματολογικές συνθήκες  

 Μικρή χιλιομετρική απόσταση από τη Καλαμάτα (περίπου 40 λεπτά) 

 Κοντά στην Αθήνα (περίπου 2,5 ώρες οδικώς) 

 Οικονομικές τιμές σε ξενοδοχεία, εστίαση, διασκέδαση κτλ. 

 Κοντά στο αεροδρόμιο της Καλαμάτας 



74 
 

 Εύκολη προσβασιμότητα καθώς ο δρόμος στο μεγαλύτερο μέρος του είναι 

τμήμα της Εθνικής Οδού 

 Δεν υπάρχει μαζικότητα τουριστών, ιδανικός προορισμός για όσους προτιμούν 

ήσυχες διακοπές 

 Πλούσια γαστρονομία 

 Ιδανικό μέρος για οικογένειες με παιδιά 

 Ιδανική επιλογή για όσους ενδιαφέρονται να ανακαλύψουν την ιστορία του 

τόπου 

 Ο καθαρά οικογενειακός χαρακτήρας των επιχειρήσεων που ασχολούνται με 

τον τουρισμό γεγονός που δίνει πιο προσωπικό και φιλικό χαρακτήρα στην 

εξυπηρέτηση απαλλαγμένη από τυποποιημένες και απρόσωπες διαδικασίες που 

αποξενώνουν τον επισκέπτη 

 Ο φιλικός χαρακτήρας των ντόπιων 

 Ξενοδοχεία και καταλύματα εναρμονισμένα στο φυσικό περιβάλλον και σε 

πλήρη αρμονία με το χώρο. Χρησιμοποιείται   αρκετά η πέτρα ,άρρηκτα δεμένη 

με το περιβάλλον και αποφεύγονται υλικά ξένα προς το χαρακτήρα της περιοχής 

Αδυναμίες (Weaknesses): 

 Έλλειψη μεγάλων υποδομών (ξενοδοχείων) οι οποίες και θα μπορούν να 

φιλοξενούν μεγάλο αριθμό τουριστών  

 Έλλειψη γνώσης για τον Πολιτιστικό τουρισμό και γενικότερα για τις 

εναλλακτικές μορφές του τουρισμού 

 Η περιοχή της Κυπαρισσίας δεν θεωρείται ως ένας γνωστός τουριστικός 

προορισμός της Μεσσηνίας, αντίθετα με την Πύλο, την Φοινικούντα και την 

Καρδαμύλη οι οποίες αποτελούν τις πρώτες επιλογές του επισκέπτη που 

επιλέγει την Μεσσηνία ως προορισμό διακοπών 

 Έλλειψη εξειδικευμένου σε τουριστικά επαγγέλματα προσωπικού καθώς  στις 

επιχειρήσεις που ασχολούνται με τον τουρισμό απασχολούνται άτομα που δεν 

έχουν ως κύριο επάγγελμα τον τουρισμό , αντίθετα εργάζονται σε αυτές τις 

επιχειρήσεις τους καλοκαιρινούς μήνες επικουρικά και για να ενισχύσουν το 

εισόδημά τους 

 Ο οικογενειακός καθαρά χαρακτήρας των επιχειρήσεων που ασχολούνται με 

τον τουρισμό, γεγονός που καταδεικνύει την έλλειψη επαγγελματικής ματιάς 

και επαγγελματικού σχεδιασμού 
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Ευκαιρίες (Opportunities): 

 Δεν υπάρχει κάποια αντίστοιχη περιοχή Πολιτιστικού τουρισμού στη Μεσσηνία 

και στη Πελοπόννησο. Είναι η μοναδική περιοχή στη Μεσσηνία που συνδυάζει 

το ομορφιά , ησυχία και ιστορία για όσους επιθυμούν ποικιλία στις επιλογές τους 

 Υπάρχει ήδη το brand name «Μυθική Πελοπόννησος» το οποίο και μπορεί η 

Κυπαρισσία να εκμεταλλευτεί 

 Υπάρχουν πολλές εκτάσεις και πολλοί διαθέσιμοι χώροι εντός της πόλης της 

Κυπαρισσίας αλλά και στα περίχωρα για την ανάπτυξη του Πολιτιστικού 

τουρισμού 

 Οι τοπικές αρχές είναι θετικές σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο 

 Υπάρχουν τα χρηματοδοτικά εργαλεία (ΕΣΠΑ) τα οποία και μπορούν να 

υποστηρίξουν μια τέτοια ιδέα 

 

Απειλές (Threats): 

 Η τρέχουσα ύφεση της οικονομίας προφανώς και αποτελεί αντικίνητρο για τη 

πραγματοποίηση επενδύσεων στο τομέα του Πολιτιστικού τουρισμού 

 Άλλες πολιτιστικές περιοχές σε γειτονικές χώρες οι οποίες έχουν δημιουργηθεί τα 

τελευταία χρόνια αυξάνουν τον ανταγωνισμό στην περιοχή  

 

 

3.5. Τα μνημεία πολιτισμού στην Τριφυλία και προτάσεις για την Τριφυλία  

Η Τριφυλία αποτελεί μια περιοχή της Πελοποννήσου με αρκετά περιορισμένη τουριστική 

ανάπτυξη, υπάρχουν εκθέσεις και αναφορές από επίσημους φορείς που καταδεικνύουν τις 

σημαντικές ελλείψεις. Η Ομάδα Προστασίας και Ανάδειξης Αρχαιολογικών Χώρων 

Τριφυλίας επισημαίνει ότι ο στόχος της σύστασής της γεννήθηκε μέσα από την απαξίωση 

των μνημείων της Τριφυλίας (Ομάδα Προσταδίας και Ανάδειξη Αρχαιολογικών Χώρων 

Τριφυλίας, 2019). Η παραπάνω θέση διαπιστώθηκε και από τον ερευνητή κατά την 

επίσκεψή του στους αρχαιολογικούς χώρους της Τριφυλίας. Αρχικά, το Κάστρο της 

Κυπαρισσίας που αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα μνημεία της περιοχής, παρέχει στον 

επισκέπτη τη δυνατότητα αναγνώρισης της πολιτιστικής κληρονομιάς που εκτείνεται ανά 
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τους αιώνες. Το εν λόγω μνημείο όμως, δεν είναι σε καμία περίπτωση συντηρημένο 

προκειμένου να διασφαλίζονται οι κανόνες ασφαλείας ενώ είναι σε κάποια σημεία ακόμα 

και επικίνδυνο. Επίσης, δεν παρέχεται η δυνατότητα ξενάγησης ούτε υπάρχουν χώροι οι 

οποίοι να δίνονται πληροφορίες στους επισκέπτες πέραν ενός μικρού καταστήματος στο 

οποίο πωλούνται κατά βάση αναψυκτικά και καφές αλλά κατά την επίσκεψη του 

ερευνητή, βρισκόταν υπό κατασκευή. Ο χώρος είναι γενικά ατημέλητος, με αρκετά 

σκουπίδια και χωρίς να διακρίνονται επιμέρους οι χώροι του μνημείου.  

Σε ότι αφορά τον αρχαιολογικό χώρο στο λιμάνι της Κυπαρισσίας, που κατά βάση 

αποτελείται από εκτεταμένα συγκροτήματα κατοικιών της αρχαιότητας βρίσκεται επίσης 

σε ανοργάνωτη πλαισίωση χωρίς ειδική προστασία από τους επισκέπτες. Παρά το γεγονός 

ότι υπάρχουν αποφάσεις του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου για την προστασία 

ενός τουλάχιστον μέρους του οικισμού, δεν υπάρχει κάποιο πλαίσιο προστασίας των 

μνημείων ενώ παράλληλα δεν υπάρχουν δομές που να αναδεικνύουν το πλούσιο 

αρχαιολογικό τοπίο. Υπάρχει μόνο μια ταμπέλα η οποία κατευθύνει τους επισκέπτες προς 

έναν αρχαιολογικό χώρο, αλλά ουσιαστικά δεν υπάρχει ορατότητα από τους περαστικούς. 

Η εικόνα που διαπιστώθηκε από τον ίδιο τον ερευνητή αλλά και από την Ομάδα 

Προστασίας και Ανάδειξης Αρχαιολογικών Χώρων Τριφυλίας παρουσιάζει πλήρη 

απαξίωση του χώρου, με σκουπίδια, εγκαταλελειμμένες εγκαταστάσεις και ανοργάνωτες 

δομές που σε καμία περίπτωση δεν αναδεικνύουν την πολιτιστική κληρονομιά του τόπου.  

Ο αρχαιολογικός χώρος της Μουριατάδας, αποτελεί προϊόν ανασκαφής με ευρήματα από 

τον προϊστορικό Μυκηναϊκό πολιτισμό, το αρχαίο διοικητικό μέγαρο αλλά και πόλεις 

γύρω από τα εναπομείναντα τείχη. Ο συγκεκριμένος αρχαιολογικός χώρος βρίσκεται σε 

ένα λόφο, στου οποίου τους πρόποδες ανευρέθηκε ένα θολωτός τάφος, του οποίου η 

εικόνα παρουσιάζεται στη συνέχεια. 
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Εικόνα 5.Θολοτός τάφος στον αρχαιολογικό χώρο Μουριατάδας. 

Πηγή: (Ομάδα Προσταδίας και Ανάδειξη Αρχαιολογικών Χώρων Τριφυλίας, 2019) 

Παρατηρούμε κι από την παραπάνω εικόνα την εγκατάλειψη ενός αρχαιολογικού μνημείου που θα 

μπορούσε να αξιοποιηθεί εντελώς διαφορετικά και να αποτελέσει πόλο έλξης για τουρίστες που 

ενδιαφέρονται για τον ελληνικό πολιτισμό. Υπάρχουν στην περιοχή κι άλλοι θολωτοί τάφοι στην 

Τραγάνα και το Ψαρί, οι οποίοι ανασκάφηκαν το 1909 και έχουν χαρακτηριστεί από τους 

αρχαιολόγους ως «πριγκιπικοί τάφοι». Και στην περίπτωση αυτή οι εικόνες είναι απογοητευτικές 

δεδομένου ότι τόσο σημαντικά μνημεία της αρχαιότητας παραμένουν, χωρίς καμία φροντίδα και 

προσοχή από τις αρμόδιες αρχές, αναξιοποίητα.  Οι περισσότεροι θολωτοί τάφοι της περιοχής 

εκτός του ότι είναι σε πολύ κακή κατάσταση, παραμένουν κι απροστάτευτοι από βανδαλισμούς και 

κλοπές ενώ διαβρώνονται με το χρόνο χωρίς να παρέχεται η απαιτούμενη φροντίδα.  

Η ίδια εικόνα παρατηρείται και στα υπόλοιπα μνημεία της περιοχής όπως το Γεφύρι Χατζή 

Σουμάνη, που συνδυάζει το φυσικό τοπίο και παράλληλα ένα μνημείο αρχιτεκτονικής. Ο δρόμος 

για το συγκεκριμένο γεφύρι, για παράδειγμα δεν είναι κατάλληλος για πεζοπορία και επίσκεψη στο 

γεφύρι ενώ θα μπορούσε να αποτελεί ένα σημείο για εκδρομές, γνωριμία με τον πολιτισμό και 

επισκέψεις σε ένα κοντινό αρχαιολογικό χώρο που είναι πλήρως εγκαταλελειμμένος. Η Διονυσάδα 

πηγή, σε μια από τις δημοτικές ενότητες του Δήμου Τριφυλίας αποτελεί ίσως το πιο αξιοσημείωτο 

πολιτισμικό μνημείου του τόπου, που ταυτίζεται με τις περιγραφές του περιηγητή Παυσανία τον 2ο 

αιώνα. Πρόκειται για μια πηγή από την οποία ιστορικά συνδέθηκε με την ελληνική μυθολογία ενώ 

παρά την ιστορική και πολιτισμική της σημασία, παρουσιάζει σημάδια εγκατάλειψης. Όπως θα 

διαπιστωθεί και στην εικόνα που ακολουθεί, ο Δήμος προχώρησε σε μια προσπάθεια ανάδειξης 

του μνημείου η οποία δεν ολοκληρώθηκε για λόγους οικονομικής δυσπραγίας ενώ η αισθητική που 

υιοθετήθηκε δε φαίνεται να συνάδει με αυτή που θα χαρακτήριζε έναν αρχαιολογικό χώρο.  
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Εικόνα 6. Διονυσάδα Πηγή, Αϊ Λαγούδι. 

Πηγή: (Ομάδα Προσταδίας και Ανάδειξη Αρχαιολογικών Χώρων Τριφυλίας, 2019) 

Από την παραπάνω εικόνα συνάγεται το συμπέρασμα, ότι το μοναδικό σημείο που μπορεί κανείς 

να διακρίνει ότι πρόκειται για έναν αρχαιολογικό χώρο είναι μια σήμανση η οποία το αναφέρει. 

Ωστόσο η εγκατάλειψη του μνημείου σε συνδυασμό με βανδαλισμούς και έλλειψη κατάλληλης 

οργάνωσης οδηγεί αδιαμφησβήτητα στο συμπέρασμα ότι το μνημείο δε χρήζει της προσοχής που 

του αρμόζει.  

Τέλος θα πρέπει να σημειωθεί ότι στην περιοχή υπάρχουν δυο Καταφύγια Άγριας Ζωής, του 

Ροντάικα και της Ευρέτη Δεδρούλη, τα οποία βρίσκονται κοντά σε αρχαιολογικά μνημεία και 

μπορούν να συμβάλλουν σημαντικά στην προσέλκυση των τουριστών. Εκτός όμως από το φυσικό 

κάλος σε ορεινά σημεία, η περιοχή επειδή είναι σε μεγάλο βαθμό παράκτια διαθέτει παραλίες που 

τους καλοκαιρινούς μήνες μπορούν να αξιοποιηθούν κατάλληλα για την προσέλκυση τουριστών. 

Η περιοχή διαθέτει περίπου 18 παραλίες, κάποιες από τις οποίες βραβεύονται με τη γαλάζια 

σημαία. Υπάρχουν παραλίες επίσης με σημαντικό φυσικό και θαλάσσιο πλούτο, όπως αυτή της 

Ελαίας στην οποία εκβάλει ο ποταμός Νέδα που μπορεί κανείς να διασχίσει το φαράγγι για να 

βρεθεί εκεί ενώ στην παραλία υπάρχουν κατά μήκος τους καλοκαιρινούς μήνες, θαλάσσιες 

χελώνες που επωάζουν τα αυγά τους.  

3.6. Σχέδιο ανάπτυξης πολιτιστικού τουρισμού στο Δήμο Τριφυλίας  

Ο πολιτιστικός τουρισμός αποτελεί μια εναλλακτική στρατηγική αειφόρου τοπικής ανάπτυξης για 

τη βελτίωση της ποιότητας ζωής. Ο κύριος στόχος αυτού του τύπου τουρισμού είναι να μετατρέψει 

τις περιοχές, οι οποίες χαρακτηρίζονται από πολιτιστικούς πόρους, σε ιδανικά μέρη για διακοπές, 

διαμονή αλλά και ανάπτυξη επιχειρήσεων (Sdralli & Chazapi, 2007). Τα οφέλη του πολιτιστικού 

τουρισμού για την Τριφυλία, είναι πολλαπλά και δεν σχετίζονται μόνο με την ανάδειξη των 
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αρχαιολογικών και πολιτιστικών μνημείων αλλά και με την ευρύτερη ανάπτυξη της περιοχής, μέσα 

από την εγκατάσταση επιχειρήσεων και τη βελτίωση του τρόπου ζωής. Ο τουρισμός όλες τις 

εποχές του χρόνου, θα προσφέρει αυξημένη κίνηση στην περιοχή, θα λειτουργούν περισσότερες 

επιχειρήσεις και τους χειμερινούς μήνες και τα οφέλη για τους μόνιμους κατοίκους θα είναι 

πολύπλευρα. 

Συνολικά είναι αναγκαίο να επισημανθεί ότι μπορούν να αναπτυχθούν πολιτιστικές διαδρομές στο 

πλαίσιο του δικτύου της ανάδειξης της ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς. Οι Πολιτιστικές 

Διαδρομές του Συμβουλίου της Ευρώπης είναι μια δράση για την ανακάλυψη της πλούσιας και 

ποικίλης κληρονομιά της Ευρώπης φέρνοντας ανθρώπους και μέρη μαζί σε δίκτυα κοινής ιστορίας 

και κληρονομιάς. Εφαρμόζουν τις αξίες του Συμβουλίου της Ευρώπης όπως τα ανθρώπινα 

δικαιώματα, η πολιτιστική πολυμορφία, ο διαπολιτισμικός διάλογος και οι αμοιβαίες ανταλλαγές 

διασυνοριακά. Μέσα από ένα τέτοιο πρόγραμμα θα μπορέσει να σχεδιαστεί μια πολιτιστική 

διαδρομή η οποία να παρέχει πληθώρα ψυχαγωγικών και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων για 

όλους τους πολίτες της Ευρώπης και του κόσμου.  

Ουσιαστικά μέσα από μια τέτοια διαδρομή που θα σχεδιαστεί με βάση τα υπάρχοντα αρχαιολογικά 

και πολιτιστικά μνημεία, θα μπορέσουν να προστεθούν ακόμα περισσότερες δραστηριότητες οι 

οποίες θα ενισχύσουν την τουριστική εμπειρία. Για παράδειγμα μια πολιτιστική διαδρομή στο 

Δήμο Τριφυλίας, θα μπορούσε να καλύπτει επιπρόσθετους άξονες όπως η ανακάλυψη της 

αρχιτεκτονικής, των θρησκευτικών επιρροών, τη γαστρονομία, τη μουσική, τη λογοτεχνία και την 

τέχνη. Υπάρχουν ήδη στην περιοχή οργανωμένοι σύλλογοι οι οποίοι ασχολούνται με κάθε ένα από 

τα παραπάνω πεδία και μπορούν να αξιοποιηθούν στο πλαίσιο της προτεινόμενης διαδρομής. 

Βέβαια, θα πρέπει να επισημανθεί ότι η λήψη πιστοποίησης «Πολιτιστική Διαδρομή του 

Συμβουλίου της Ευρώπης» αποτελεί εγγύηση αριστείας που απαιτεί από τα δίκτυα να υλοποιούν 

καινοτόμες δραστηριότητες και έργα που σχετίζονται με πέντε βασικούς τομείς δράσης 

προτεραιότητας. Τη συνεργασία στην έρευνα και ανάπτυξη, την ενίσχυση της μνήμης σχετικά με 

την ιστορία της ευρωπαϊκής κληρονομιάς, τις πολιτιστικές και εκπαιδευτικές ανταλλαγές για νέους 

Ευρωπαίους, τη σύγχρονη πολιτιστική και καλλιτεχνική πρακτική  και τον πολιτιστικό τουρισμό 

και βιώσιμη πολιτιστική ανάπτυξη (Council of Europe, 2020). 

Η ύπαρξη τουριστικών επιχειρήσεων είναι καίριας σημασίας για την αξιοποίηση μιας περιοχής σε 

επίπεδο τουριστικής ανάπτυξης. Η πρώτη διάσταση που θα πρέπει να παρουσιαστεί είναι αυτή της 

διαμονής. Μέσα από την αναζήτηση στο διαδίκτυο προέκυψαν αρκετά ξενοδοχεία τα οποία 

βρίσκονται στην Τριφυλία και σε κοντινή απόσταση από αυτή, που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα 

προτιμήσεων διαμονής. Υπάρχουν ξενοδοχεία τριών αστέρων με πισίνα και παροχές πρωινού αλλά 

υπάρχουν και δωμάτια, μικρές εγκαταστάσεις και δωμάτια που νοικιάζονται απευθείας από τους 

ιδιοκτήτες. Σε ότι αφορά το οδικό δίκτυο, η περιοχή βρίσκεται κοντά στην Καλαμάτα και μπορεί 
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μέσα από τον κεντρικό αυτοκινητόδρομο Τρίπολης-Καλαμάτας να έχει πρόσβαση στην περιοχή. 

Επιπλέον, η Καλαμάτα διαθέτει αεροδρόμιο το οποίο μπορεί να εξυπηρετεί διεθνείς και εγχώριες 

πτήσεις. Θα πρέπει επίσης να επισημανθεί ότι η Καλαμάτα μπορεί να εξυπηρετήσει κατά βάση τις 

ανάγκες για ενοικίαση οχημάτων από τους τουρίστες. Συνεπώς σε πρώτο επίπεδο η περιοχή 

διαθέτει τις απαιτούμενες δομές για να φιλοξενήσει τουρίστες αλλά και να μετακινηθούν προς την 

περιοχή με ευκολία, είτε οδικώς είτε αεροπορικώς.  

Βέβαια το σχέδιο της ανάπτυξης του πολιτιστικού τουρισμού στην Τριφυλία δεν περιλαμβάνει 

μόνο την πρόταση που αφορά στη Πολιτιστική Διαδρομή του Συμβουλίου της Ευρώπης αλλά και 

σε μια σειρά από ευρύτερες πολιτικές που θα πλαισιώσουν μεν την ανωτέρω πρόταση και 

παράλληλα θα δημιουργήσουν επιπρόσθετα οφέλη για τον τουρισμό στην περιοχή. Οι άξονες των 

προτάσεων αφορούν σε ένα σύνολο πεδίων που σχετίζονται με έμμεσο και άμεσο τρόπο με τον 

πολιτισμό και είναι:  

 Το διοικητικό πλαίσιο 

 Ο προγραμματισμός 

 Η χρήση των νέων τεχνολογιών 

 Η ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού 

 Το γενικότερο περιβάλλον 

 Θεματικές παρουσιάσεις 

 Παράλληλες εκδηλώσεις  

 Τουριστική εκμετάλλευση των ανασκαφών 

 Ειδικά προγράμματα πολιτιστικού τουρισμού 

 Σχολικός πολιτιστικός τουρισμός 

 Συνεργασίες με το δημόσιο και ιδιωτικό τομέα  

 Προσέλκυση νεανικού κοινού 

 Τιμολογιακή πολιτική  

 Διαφήμιση 

 Δημιουργία εθελοντικού δικτύου  

 Ανάδειξη αρχαιολογικών χώρων  

Κάθε ένα από τα παραπάνω πεδία θα πρέπει να αναπτυχθούν και προτείνεται να αναδιαμορφωθούν 

όπου υπάρχουν, προκειμένου να προαχθεί ο πολιτιστικός τουρισμός στη Τριφυλία. Αρχικά, σε ότι 

αφορά το διοικητικό πλαίσιο θα πρέπει παρά την εν γένη δραστηριότητα του Δήμου να υπάρξει 

μια ουσιαστική συνένωση των δυνάμεων της περιοχής που θα μπορέσει να οδηγήσει στην 

ανάπτυξη του πολιτιστικού τουρισμού στην περιοχή. Για παράδειγμα, θα πρέπει να συσταθεί 

πέραν των γενικών δομών του κράτους μια τοπική οργάνωση η οποία να αναλάβει την 

πρωτοβουλία της ανάπτυξης του πολιτιστικού τουρισμού, ασκώντας πιέσεις όπου χρειάζεται για να 
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μπορέσουν να προχωρήσουν τα απαιτούμενα σχέδια. Δηλαδή μια τέτοια οργάνωση θα μπορούσε 

να αναλάβει τη διοργάνωση όλων των πολιτιστικών δράσεων και προτάσεων που θα αναλυθούν 

στη συνέχεια, μέσα από τη διασύνδεση όλων των επιμέρους συναρμόδιων φορέων. Η ύπαρξη νέου 

διοικητικού πλαισίου βέβαια, δεν μπορεί να καταστεί αποτελεσματική εάν δεν υπάρχει και ο 

κατάλληλος προγραμματισμός για τη σχεδίαση και την εφαρμογή ενός αποτελεσματικού σχεδίου 

προώθησης του πολιτιστικού τουρισμού. Είναι λοιπόν αναγκαίο να συντελεστούν σημαντικές 

προσπάθειες στην κατεύθυνση της οργάνωσης και του προγραμματισμού που θα μπορέσουν να 

κατανείμουν τους διαθέσιμους πόρους και να υπάρχει ένα χρονικό σχέδιο ολοκλήρωσης του 

εγχειρήματος.  

Η χρήση της τεχνολογίας, αποτελεί ένα ακόμα σημαντικό σκέλος για την ανάπτυξη του 

πολιτιστικού τουρισμού στην Τριφυλία μιας και το διαδίκτυο είναι το βασικό μέσο ενημέρωσης 

του παγκόσμιου πληθυσμού. Όπως διαπιστώθηκε από την αναζήτηση εγγράφων και άρθρων στην 

παρούσα μελέτη, ο Δήμος Τριφυλίας προέβη ακόμα και σε ηλεκτρονικό φεστιβάλ Χριστουγέννων 

που απευθυνόταν στα παιδιά μέσα από ένα ηλεκτρονικό Χριστουγεννιάτικο χωριό. Συνεπώς, ο 

Δήμος έχει ήδη διαπιστώσει τη σημασία της χρήσης της τεχνολογίας στο πλαίσιο της ανάδειξης 

δράσεων πολιτισμού. Θα πρέπει όμως να υπάρξει μια ολοκληρωμένη σελίδα πληροφόρησης των 

χρηστών σχετικά με τον τουρισμό στη Τριφυλία που να περιλαμβάνει αναλυτικά τις προτάσεις και 

τις επιλογές που υπάρχουν για τους τουρίστες στην περιοχή. Η χρήση των νέων τεχνολογιών είναι 

γενικώς αναγκαία, αλλά στον κλάδο του τουρισμού κι ιδίως της προώθησης τουριστικών 

προορισμών είναι καθοριστική για την ανάπτυξη μιας περιοχής κι αυτό διότι οι περισσότεροι 

τουρίστες ενημερώνονται μέσω του διαδικτύου για τους προορισμούς που θα επιλέξουν αλλά 

γενικά είναι χρήσιμο να υπάρχουν όλες οι πληροφορίες διαδικτυακά.  

Η ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού αποτελεί μια ακόμα σημαντική διάσταση για την 

ανάπτυξη του πολιτιστικού τουρισμού στη περιοχή καθώς οι εργαζόμενοι στα μνημεία, την τοπική 

κοινωνία, τους αρχαιολογικούς χώρους και τις δομές φιλοξενίας θα πρέπει να είναι καταρτισμένοι 

σε ότι αφορά το σχέδιο της περιοχής για την ανάπτυξη του πολιτιστικού τουρισμού. Το γενικότερο 

περιβάλλον της περιοχής επίσης διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην επιτυχία του εγχειρήματος, 

δηλαδή θα πρέπει η τοπική κοινωνία να φροντίζει για την καλή φιλοξενία των τουριστών, το 

σεβασμό απέναντι στα μνημεία και τους αρχαιολογικούς χώρους, τα πολιτιστικά δρόμενα και να 

μεριμνά για την ανάπτυξη του τουρισμού παράλληλα με τις αρμόδιες αρχές.  

Οι θεματικές παρουσιάσεις και οι παράλληλες εκδηλώσεις αποτελούν πόλο έλξης στον πολιτιστικό 

τουρισμό, προσφέροντας μια συνολική εμπειρία για τον επισκέπτη από την οποία μπορεί να 

αποκομίσει σημαντικά οφέλη. Στην περιοχή για παράδειγμα, μπορούν να διοργανωθούν 

παρουσιάσεις με θέμα τους θολωτούς τάφους και τον θρησκευτικό χαρακτήρα των μνημείων αλλά 

και παράλληλες εκδηλώσεις που να συνδυάζουν επισκέψεις στα πολιτιστικά μνημεία και μια 
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αθλητική δραστηριότητα ή μια περιήγηση στη φύση. Επίσης, η τουριστική εκμετάλλευση των 

ανασκαφών είναι μια ακόμα σημαντική πρόταση για το Δήμο Τριφυλίας δεδομένου ότι αρκετές 

από τις ανασκαφές που δεν έχουν ολοκληρωθεί μπορεί να οφείλονται σε οικονομική δυσπραγία 

των αρμόδιων φορέων. Η επισκεψιμότητα της περιοχής ενδέχεται να αυξηθεί μέσα από τουριστική 

εκμετάλλευση των ανασκαφών, που θα μπορέσουν να προσελκύσουν κατά βάση το ενδιαφέρον 

αλλά και πόρους σημαντικούς για την τουριστική ανάπτυξη της περιοχής.  

Τα ειδικά προγράμματα πολιτιστικού τουρισμού που μπορούν να αναπτυχθούν είναι πολυάριθμα 

και βέβαια απαιτούν τη συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, που θα μπορέσουν να 

διασυνδέσουν τις πρωτοβουλίες διεθνείς και εγχώριες με τον τουρισμό στην περιοχή. Δηλαδή θα 

πρέπει να αναπτυχθούν δράσεις για τη σύλληψη, την επεξεργασία, τη δημιουργία και την επιθετική 

προώθηση των δράσεων αυτών στο εξωτερικό. Θα πρέπει οι δράσεις αυτές να επικεντρώνονται 

στον πολιτιστικό τουρισμό και να καλύπτουν τις ανάγκες αλλά και το ενδιαφέρον των τουριστών 

που ενδιαφέρονται για τον πολιτισμό. Ο σχολικός πολιτιστικός τουρισμός είναι ένα ακόμα 

εργαλείο το οποίο μπορεί να συμβάλλει στην ανάπτυξη του πολιτιστικού τουρισμού στο Δήμο 

Τριφυλίας, διότι οι σχολικές μονάδες ενδιαφέρονται κατά βάση για προορισμούς που αφορούν 

στην πολιτιστική εκπαίδευση των μαθητών ενώ ο συνδυασμός των διάφορων δράσεων αθλητικής 

φύσης αναμένεται να προσελκύσει περισσότερο το ενδιαφέρον των σχολικών μονάδων. Σαφώς η 

προοπτική αυτή συνδέεται άμεσα και με την προσέλκυση του νεανικού κοινού, δηλαδή εκτός από 

τα σχολεία να προαχθεί η περιοχή ως ένας προορισμός με διασκέδαση, ποιοτική διαμονή αλλά και 

πολυάριθμες δυνατότητες αναψυχής και πολιτιστικών δραστηριοτήτων. Θα πρέπει τέλος στο 

ανωτέρω πλαίσιο να χαραχθεί μια συγκεκριμένη τιμολογιακή πολιτική η οποία να βασίζεται στην 

ανταγωνιστικότητα των τιμών, σε σύγκριση με άλλους προορισμούς. Να διασφαλίζεται δηλαδή 

μια καλή σχέση μεταξύ της ποιότητας και της τιμής.  

Η διαφήμιση επίσης, αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα πεδία που θα πρέπει να δοθεί έμφαση για 

την ανάπτυξη του πολιτιστικού τουρισμού στην Τριφυλία. Όπως διαπιστώθηκε από την 

ανασκόπηση της βιβλιογραφίας, η Ε.Ε. έχει πραγματοποιήσει μια πληθώρα δράσεων στη 

κατεύθυνση της ανάδειξης του πολιτιστικού τουρισμού κι ως εκ τούτου η Ελλάδα θα πρέπει να 

αξιοποιήσει τις σχετικές συνεργασίες για τη διαφημιστική προώθηση των προορισμών της. Η 

διαδικτυακή παρουσία του Δήμου και μιας ιστοσελίδας που αφορά τους τουρίστες είναι αναγκαίο 

να δημιουργηθεί ενώ αναγκαία κρίνεται και η παρουσία όλων των φορέων τουρισμού της περιοχής 

στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Θα πρέπει δηλαδή οι αρχαιολογικοί χώροι μεμονωμένα να 

διαθέτουν παρουσία, όπως και κάθε μέρος του συνολικού τουριστικού προϊόντος της Τριφυλίας 

και να διενεργούνται στοχευμένες διαφημιστικές εκστρατείες. Παράλληλα με την παραπάνω 

πρόταση, αναγκαία κρίνεται και η δημιουργία εθελοντικού δικτύου το οποίο θα μπορεί να 

συνδράμει στην προσπάθεια της τοπικής κοινωνίας για την προώθηση του πολιτιστικού τουρισμού. 

Τέτοιου είδους ομάδες, μπορούν να στοχεύσουν στην ανάπτυξη μεμονωμένων δράσεων όπως η 
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Ομάδα Προσταδίας και Ανάδειξη Αρχαιολογικών Χώρων Τριφυλίας, που συνολικά θα προάγουν 

τον τουρισμό στην περιοχή.  

Τέλος, όπως ήδη αναφέρθηκε η ανάδειξη αρχαιολογικών χώρων είναι μείζονος σημασίας 

εγχείρημα στην ανάπτυξη του πολιτιστικού τουρισμού της περιοχής. Όπως διαπιστώθηκε από την 

επιτόπια παρατήρηση αλλά και τις σχετικές εκθέσεις, οι αρχαιολογικοί χώροι της περιοχής δεν 

είναι επαρκώς φροντισμένοι με αποτέλεσμα να μην αξιοποιούνται επαρκώς. Συνεπώς, θα πρέπει 

μέσα από τη συνολική διαμόρφωση ενός σχεδίου να αξιοποιηθούν σε όλα τα επίπεδα οι 

πολιτιστικοί και αρχαιολογικοί χώροι της περιοχής.  
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Συζήτηση/Συμπεράσματα & προτάσεις για μελλοντική έρευνα  

Είναι γεγονός ότι ο πολιτισμός, ιδίως όταν πρόκειται για μια χώρα με σημαντική ιστορία 

και ανεπτυγμένο πολιτισμό ανά τους αιώνες, μπορεί να αποτελέσει σημαντικό πόλο έλξης 

τουριστών. Ωστόσο παρά το γεγονός ότι ο ελληνικός πολιτισμός είναι ευρέως 

αναγνωρισμένος και αποτελεί πόλο έλξης για μεγάλο μέρος τουριστών υπάρχουν ακόμα 

αρκετές περιοχές στην Ελλάδα οι οποίες δεν έχουν αξιοποιήσει επαρκώς την πολιτιστική 

κληρονομιά της περιοχής τους. Η Ελλάδα αποτελεί ιδανικό προορισμό για τον πολιτιστικό 

τουρισμό, ένα μεγάλο ταξίδι στην ιστορία και την τέχνη. Εκπαιδευτικές εκδρομές, 

θεατρικές παραγωγές, φεστιβάλ, προσκυνήματα, επισκέψεις σε αρχαιολογικούς χώρους, 

μνημεία και μουσεία, εκδρομές για τη μελέτη του φυσικού περιβάλλοντος, της λαϊκής 

τέχνης και του πολιτισμού - αυτά είναι μόνο μερικά από τα πολλά πράγματα που έχει να 

προσφέρει η Ελλάδα στον τομέα του πολιτιστικού τουρισμού.  

Μια τέτοια περίπτωση αποτελεί και ο Δήμος Τριφυλίας, ο οποίος παρά την πλούσια 

πολιτιστική του κληρονομιά, δεν έχει προβεί ούτε στην απαραίτητη συντήρηση των χώρων 

αλλά ούτε και στην οργάνωση δραστηριοτήτων που απευθύνονται σε τουρίστες για την 

ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς της περιοχής. Τα συγκεκριμένα ευρήματα 

διαπιστώθηκαν τόσο μέσα από την επιτόπια επίσκεψη του ερευνητή στην περιοχή όσο κι 

από τις επίσημες εκθέσεις της Ομάδας Προστασίας και Ανάδειξης Αρχαιολογικών Χώρων 

Τριφυλίας. Η περιοχή σε όλους τους αρχαιολογικούς χώρους δε διαθέτει κανένα 

οργανωμένο πλαίσιο ξενάγησης, εξυπηρέτησης τουριστών ενώ παράλληλα οι 

παραμελημένων χώροι δεν επιτρέπουν την ανάδειξη της πλούσιας ιστορικής και 

πολιτιστικής κληρονομιάς της περιοχής.  

Ο Πολιτιστικός τουρισμός εντάσσεται στις εναλλακτικές μορφές τουρισμού και 

παρουσιάζει διαρκώς αυξανομένη ανάπτυξη στην Ευρώπη ,στην Ελλάδα αλλά και σε 

όλο τον κόσμο. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο γίνεται μια προσπάθεια ενίσχυσης του 

Πολιτιστικού τουρισμού με απώτερο σκοπό την ανάπτυξη της υπαίθρου και την 

αντιμετώπιση καίριων προβλημάτων της όπως η ερήμωση και η μείωση της πολιτιστικής 

κληρονομιάς σε συνδυασμό με την αμάθεια των νέων της κοινωνίας. Η μορφή εκείνη 

του Πολιτιστικού τουρισμού που ανταποκρίνεται περισσότερο στα ελληνικά δεδομένα 

είναι γνωστή ως Bed and Breakfast. Το ερευνητικό κομμάτι της εργασίας είχε ως στόχο 

τη μελέτη των βασικών χαρακτηριστικών της Κυπαρισσίας και την καταγραφή του 

προφίλ του Πολιτιστικού τουρισμού στην περιοχή. Έτσι κρίθηκε απαραίτητο να 
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μελετηθεί η Κυπαρισσία σε ένα ευρύτερο κοινωνικό και χωρικό πλαίσιο, προκειμένου να 

υπάρχει συνολική εικόνα της περιοχής. Στην συνέχεια καταγράφηκαν σημαντικά 

στοιχεία για την Κυπαρισσία, όπως είναι η γεωγραφική θέση, τα γεωφυσικά 

χαρακτηριστικά, το ιστορικό υπόβαθρο και οι πολιτισμικές δομές.  

 Παράλληλα μελετήθηκε το ανθρώπινο δυναμικό μέσα από την καταγραφή των 

δημογραφικών χαρακτηριστικών, των οικονομικών δομών και του πληθυσμιακού 

δυναμικού εξελικτικά. Παρατηρήθηκε ότι ο νομός Μεσσηνίας, διαθέτει όλους τους 

απαραίτητους πόρους για την ανάπτυξη του Πολιτιστικού τουρισμού και πιο 

συγκεκριμένα βασικό στοιχείο και πλεονέκτημα της περιοχής της Κυπαρισσίας 

αποτελεί ο παραδοσιακός της χαρακτήρας, η πλούσια πολιτιστική της κληρονομιά και 

τα μνημεία. Αυτά τα χαρακτηριστικά  μπορούν να αξιοποιηθούν προκειμένου να 

αναπτυχθεί περαιτέρω η περιοχή ως προς τον τομέα του Πολιτιστικού τουρισμού και να 

προσελκύσει εσωτερικό αλλά και εισερχόμενο τουρισμό.  Βέβαια από τις απαντήσεις, 

ειδικότερα των ιδιοκτητών των ξενοδοχειακών μονάδων, φαίνεται πως ακόμα οι 

υποδομές δεν μπορούν να θεωρηθούν απόλυτα ικανοποιητικές, αν και από την άλλη 

μεριά, είναι αλήθεια πως ήδη γίνονται μικρά αλλά σταθερά βήματα προς αυτή την 

κατεύθυνση. 

 Από την άλλη πλευρά οι κάτοικοι της Κυπαρισσίας επιθυμούν σε μεγάλο 

ποσοστό να εργασθούν σε αυτό κλάδο, θεωρούν πως βασικό πλεονέκτημα της περιοχής 

είναι ο παραδοσιακός της χαρακτήρας, ενώ πιστεύουν πως θα έχει θετική εξέλιξη ο 

Πολιτιστικός τουρισμός τα επόμενα χρόνια και πως μπορούν να υπάρξουν θετικές 

προοπτικές για την ανάπτυξή του. Όμως οι κάτοικοι της περιοχής δεν φαίνεται να είναι 

ενημερωμένοι για όλο το εύρος του Πολιτιστικού τουρισμού στην περιοχή, αν και 

έχουν άποψη για τον Πολιτιστικό τουρισμό γενικά ως εναλλακτική μορφή τουρισμού, 

ενώ παράλληλα πιστεύουν στη δυναμική ανάπτυξή του. Αυτή η πίστη εξάλλου είναι 

άμεσα συνυφασμένη με το ότι η εν λόγω περιοχή  αποτελεί γεωγραφικά και 

κλιματολογικά έναν χώρο, που προσελκύει το ενδιαφέρον πολλών επισκεπτών σε 

ετήσια βάση. 

 Πάντως την ίδια στιγμή, είναι ενδεικτικό πως οι κάτοικοι της περιοχής, όπως 

επίσης και οι τοπικοί φορείς και οι ιδιοκτήτες των 15 τουριστικών επιχειρήσεων που 

συμμετείχαν στην έρευνα αυτή, αναγνωρίζουν πως υπάρχουν ορισμένες δυσκολίες 

αναφορικά με την διαδικασία της ανάπτυξης του τουρισμού αυτού στην περιοχή. Αυτές 
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οι δυσκολίες έχουν να κάνουν κατά κύριο λόγο με την έλλειψη κατάλληλων υποδομών, 

αλλά επίσης σε σημαντικό βαθμό φαίνεται ευδιάκριτα και η αδιαφορία εκ μέρους του 

κράτους, προκειμένου να βοηθήσει στην σχετική ανάπτυξη αυτού του τομέα. 

Παράλληλα, μεγάλη βαρύτητα φαίνεται να δίνεται στο ρόλο που μπορεί να παίξει η 

τοπική αυτοδιοίκηση σε αυτό το θέμα, σε συνεργασία με τον τοπικό πληθυσμό . Το ίδιο 

το ελληνικό κράτος από την άλλη μεριά, μάλλον θέτει στο περιθώριο μια τέτοια  

προοπτική λόγω της οικονομικής κρίσης των τελευταίων ετών, κρίση, η οποία άλλωστε 

συνετέλεσε στην υποβάθμιση του ρόλου του κράτους σε διάφορες πτυχές της 

κοινωνικής, πολιτιστικής ή οικονομικής ζωής του τόπου. 

 Από την άλλη μεριά, είναι ενδεικτικό, ότι όλοι οι ερωτώμενοι σε κάποιο βαθμό 

συνεχίζουν να θεωρούν, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση  μπορεί να παίξει κάποιο θετικό ρόλο 

στην ανάπτυξη του Πολιτιστικού τουρισμού στην περιοχή. Αυτός ο ρόλος είναι 

συνυφασμένος κατά κύριο λόγο με τις επιχορηγήσεις και την οικονομική βοήθεια. Είναι 

όμως χαρακτηριστικό παράλληλα, ότι αναγνωρίζεται ο ρόλος τον οποίο μπορούν να 

διαδραματίσουν οι ιδιώτες κατά κύριο λόγο στην όλη προσπάθεια. Αυτή η διάσταση 

αναφέρεται ως ενδεχόμενο τόσο από τους ιδιοκτήτες των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων 

και τους κατοίκους της περιοχής, όσο και από τους τοπικούς φορείς που ερωτήθηκαν 

για την πιθανότητα αυτή. 

Υπάρχουν όμως και σημαντικά πλεονεκτήματα στην περιοχή τα οποία αναδείχθηκαν από 

την επιτόπια μελέτη του ερευνητή αλλά και από τα έγγραφα που αναλύθηκαν. Η ύπαρξη 

τουριστικών καταλυμάτων, επιχειρήσεων εστίασης και γενικά μιας οργανωμένης περιοχής 

που μπορεί να φιλοξενήσει τουρίστες είναι ένα αρκετά θετικό στοιχείο. Επίσης το γεγονός 

ότι υπάρχει εγγύτητα με το αεροδρόμιο της Καλαμάτας επιτρέπει τη μετακίνηση 

τουριστών με απευθείας πτήσεις από το εξωτερικό. Οι παραλίες και το όμορφο φυσικό 

τοπίο, αποτελεί ένα επίσης δυνατό σημείο της περιοχής που σε συνδυασμό με την 

ανάδειξη της πολιτισμικής κληρονομιάς μπορεί να αποτελέσει μια μοναδική τουριστική 

εμπειρία. Θα πρέπει επίσης να επισημανθεί ότι ο Δήμος διοργανώνει πολιτιστικά φεστιβάλ 

ιδίως τους καλοκαιρινούς μήνες, ενώ σε περιπτώσεις εορτών όπως το Πάσχα και τα 

Χριστούγεννα διοργανώνει θεματικές εκδηλώσεις. Το σκέλος όμως των αρχαίων μνημείων 

και του αρχαίου πολιτισμού παραμένουν αναξιοποίητα στην περιοχή. Προτείνεται έτσι 

μέσα από τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης η αξιοποίηση του πολιτιστικού πλούτου 

της περιοχής για να μπορέσει να αναπτυχθεί ο τουρισμός όλες τις εποχές του χρόνου, να 

αξιοποιηθεί ο πλούτος της και να βελτιωθεί γενικότερα η ποιότητα της ζωής στην περιοχή. 
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Αποτελεί άλλωστε κι εύρημα άλλων επιστημονικών ερευνών ότι ο πολιτιστικός τουρισμός 

στην Ελλάδα χρήζει σημαντικών βελτιώσεων (Kouri, 2012) ενώ είναι αναγκαίο να 

αναπτυχθεί γιατί θα υπάρξουν πολύπλευρα οφέλη για πολλές περιοχές της Ελλάδας 

(Αναστασίου, 2019).  

Συνολικά, η ύπαρξη ενός ολοκληρωμένου σχεδίου ανάπτυξης του πολιτιστικού τουρισμού 

στην περιοχή περιλαμβάνει όλους τους άξονες που αναλύθηκαν στα αποτελέσματα της 

παρούσας μελέτης, ενώ ίσως η πιο σημαντική πρωτοβουλία σχετίζεται με τη συνεργασία 

της τοπικής κοινωνίας και αρμόδιων φορέων για την υλοποίηση του σχεδίου. Είναι 

απαραίτητο η τοπική κοινωνία να μπορέσει να λειτουργήσει προς την κατεύθυνση αυτή, 

αναγνωρίζοντας τα πολύπλευρα οφέλη του πολιτιστικού τουρισμού αλλά και της ύπαρξης 

τουριστών στην περιοχή για όλο το έτος. Όλα τα παραπάνω θα πρέπει να συντελεστούν 

στο πρίσμα της δημιουργίας μιας ομάδας η οποία θα πρέπει να αναλάβει τον 

προγραμματισμό, τη σχεδίαση και την υλοποίηση του σχεδίου ανάπτυξης του πολιτιστικού 

τουρισμού στην Τριφυλία.  

Σε επίπεδο προτάσεων για μελλοντική έρευνα θα πρέπει να επισημανθεί ότι κρίνεται 

αναγκαία η δημιουργία μιας μεθοδολογίας για τη λήψη ακριβέστερων πληροφοριών 

σχετικά με τον αριθμό των πολιτιστικών τουριστών που επισκέπτονται πολιτιστικά 

αξιοθέατα και την πολιτιστική τους συμπεριφορά, θα μπορέσει να θέσει τους τουρίστες σε 

κατηγορίες ανάλογα με το αν το ενδιαφέρον τους προς την κουλτούρα είναι υψηλή, 

μεσαία ή χαμηλή. Αυτές οι πληροφορίες είναι βασικές για να προταθούν τρόποι βελτίωσης 

της διαχείρισης του πολιτιστικού τουρισμού. Δηλαδή πριν καν την εφαρμογή ενός 

εγχειρήματος προώθησης του πολιτιστικού τουρισμού σε μια περιοχή, είναι αναγκαία η 

πραγματοποίηση μιας διευρυμένης έρευνας αγοράς σχετικά με τη συμπεριφορά των 

τουριστών σε ότι αφορά τον πολιτιστικό τουρισμό.  Θα πρέπει επίσης να επισημανθεί ότι 

οι μελλοντικές έρευνες είναι αναγκαίο να ασχοληθούν και με άλλες περιοχές της Ελλάδας, 

που έχουν δυνατότητες ανάπτυξης του πολιτιστικού τουρισμού και διαθέτουν 

αναξιοποίητη αρχαιολογική κληρονομιά.  
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Ερωτηματολόγια 

Ερωτηματολόγιο 1 : 

1η.  Φύλο 

 Άρρεν  

 Θήλυ 

2η. Ηλικία 

 18-25 

 25-35 

 35-45 

 45-55 

 >55 
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3η . Οικογενειακή κατάσταση 

 Έγγαμοι 

 Άγαμοι  

4η. Υπάρχουν παιδιά; 

 Ναι 

 Όχι  

5η. Τόπος μόνιμης κατοικίας 

 Μόνιμος τόπος κατοικίας 

 Όχι μόνιμος τόπος κατοικίας 

6η. Γνώση για τον Πολιτιστικό τουρισμό 

 Καθόλου  

 Λίγο  

 Αρκετά 

 Πολύ 

 Πάρα πολύ 

7η. Γνώση για την ύπαρξη Πολιτιστικού τουρισμού στην Κυπαρισσία 

 Καθόλου 

 Λίγο  

 Αρκετά 

 Πολύ  

 Πάρα πολύ  

8η. Προοπτικές ανάπτυξης του Πολιτιστικού τουρισμού στην Κυπαρισσία 

 Καθόλου 

 Λίγες 

 Αρκετές  

 Πολλές  

 Πάρα πολλές 

9η. Πιθανή απασχόληση με τον Πολιτιστικό τουρισμό 
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 Καθόλου 

 Λίγο  

 Αρκετά 

 Πολύ 

 Πάρα πολύ 

Ερωτηματολόγιο 2 : 

1η. Πόσα χρόνια ασχολείστε με τουριστικές επιχειρήσεις; 

 <5 

 5-10 

 10-15 

 15-20 

 >20 

2η. Πόσα άτομα απασχολείτε στην επιχείρησή σας; 

 <5 

 5-10 

 10-15 

 15-20 

 >20 

3η. Πόσο πιθανό είναι να ασχοληθείτε μελλοντικά με τον Πολιτιστικό τουρισμό; 

 Καθόλου 

 Λίγο 

 Αρκετά  

 Πολύ  

 Πάρα πολύ 

4η. Υπάρχει υποστήριξη από το κράτος για τον Πολιτιστικό τουρισμό; 

 Καθόλου 

 Λίγο  

 Αρκετά 

 Πολύ 
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 Πάρα πολύ 

5η. Υπάρχει προοπτική ανάπτυξης του Πολιτιστικού τουρισμού στην Κυπαρισσία; 

 Καθόλου 

 Λίγες 

 Αρκετές 

 Πολλές 

 Πάρα πολλές 

6η. Ποια στοιχεία ενδεχομένως της περιοχής αποτελούν πόλο έλξης για τους επισκέπτες 

Πολιτιστικού τουρισμού; 

 Ιστορική περιοχή 

 Πλούσιο αρχαιολογικό ενδιαφέρον  

 Παρουσία εξειδικευμένων ατόμων στην ιστορία 

 Περιοχή για χειμερινό τουρισμό  

7η. Υπάρχει ενδιαφέρον από την τοπική αυτοδιοίκηση για τον Πολιτιστικό τουρισμό; 

 Καθόλου 

 Λίγο 

 Αρκετό 

 Πολύ 

 Πάρα πολύ 

8η. Τρόποι ανάπτυξης Πολιτιστικού τουρισμού στην Κυπαρισσία 

 Κρατικές επιχορηγήσεις 

 Συνεργασία ντόπιων με τοπικούς φορείς 

 Κοινοτικά και ευρωπαϊκά κονδύλια 

 Ιδιωτικές επενδύσεις 

 Δημιουργία καταλυμάτων καθαρά πολιτιστικού χαρακτήρα 

9η. Αριθμός διανυκτερεύσεων 

 >20 

 20-50 

 50-80 
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 80-100 

 <100 

10η. Εποχικότητα λειτουργίας  

 Ναι 

 Όχι  

11η. Διαχρονική πορεία εσόδων  

 Πολύ μεγάλη μείωση  

 Μεγάλη μείωση 

 Αρκετή μείωση  

 Μικρή μείωση  

 Καμία μείωση 

12η. Υπάρχουν οι κατάλληλες υποδομές για την ανάπτυξη του Πολιτιστικού τουρισμού; 

 Ανύπαρκτες  

 Λίγες 

 Αρκετές  

 Πολλές  

 Πάρα πολλές 

 

Ερωτηματολόγιο 3: 

1η. Τοπικές αρχές , δυνατότητα παρέμβασης για τον Πολιτιστικό τουρισμό 

 Ανύπαρκτες 

 Λίγες  

 Αρκετές  

 Πολλές  

 Πάρα πολλές 

2η. Κρατική ενίσχυση για την ανάπτυξη του Πολιτιστικού τουρισμού 

 Καθόλου 

 Λίγο  
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 Αρκετά 

 Πολύ  

 Πάρα πολύ 

3η. Τρόποι ανάπτυξης Πολιτιστικού τουρισμού στην Κυπαρισσία 

 Συνεργασία κράτους- Τοπικών φορέων  

 Επιχορηγήσεις Ε.Ε 

 Προσέλκυση Ιδιωτικών επενδύσεων  

 Ύπαρξη εξειδικευμένου προσωπικού 

 Δημιουργία προφίλ περιοχής 

 

  


	Περιεχόμενα εικόνων
	Abstract
	Κεφάλαιο 1. Εισαγωγή
	1.1. Γενικές επισημάνσεις
	1.2. Προσδιορισμός και οριοθέτηση του προβλήματος
	1.3. Σκοπός της έρευνας
	1.4. Οριοθετήσεις- Περιορισμοί
	1.5. Ορισμοί όρων και συντομεύσεις
	1.5.1. Ορισμοί όρων
	1.5.2. Συντομεύσεις

	Κεφάλαιο 2. Ανασκόπηση Βιβλιογραφίας
	2.1. Τουρισμός και τουριστικό προϊόν
	2.3. Συνέπειες μαζικού τουρισμού
	2.4. Πολιτιστικός τουρισμός
	2.5. Ο πολιτιστικός τουρισμός στην Ευρώπη και την Ελλάδα

	Κεφάλαιο 3. Μέθοδος και αποτελέσματα
	3.1. Δείγμα
	3.2. Μέσα συλλογής δεδομένων
	3.3. Διαδικασία συλλογής δεδομένων- Μεθοδολογία
	3.4. Τουρισμός στην Ελλάδα και αξιοποίηση Δήμου Τριφυλίας
	3.5. Τα μνημεία πολιτισμού στην Τριφυλία και προτάσεις για την Τριφυλία
	3.6. Σχέδιο ανάπτυξης πολιτιστικού τουρισμού στο Δήμο Τριφυλίας

	Συζήτηση/Συμπεράσματα & προτάσεις για μελλοντική έρευνα
	Βιβλιογραφία

