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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
     Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται αύξηση του τουρισμού στις μεγαλουπόλεις και 

ιδιαίτερα των μεσογειακών πόλεων. Αυτές αποτελούν πόλο έλξης, γιατί μπορούν να 

συνδυάσουν πολλά είδη τουρισμού, όπως συνεδριακό τουρισμό, τουρισμό στους 

αρχαιολογικούς χώρους, αθλητικό τουρισμό, θρησκευτικό τουρισμό κά. 

     Για την ελληνική οικονομία, ο τουρισμός αποτελεί κεντρικό πυλώνα ανάπτυξης με 

σημαντική συνεισφορά στο Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν, στην απασχόληση και στις 

επενδύσεις. 

     Στόχος είναι η Αθήνα να αναδειχθεί ως ένας προορισμός που μπορεί να αναπτύξει 

ποιοτικές μορφές τουρισμού, φιλικές στο περιβάλλον και οικονομικά βιώσιμες.  

 

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Αειφόρος Τουρισμός 

 

 

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Βιώσιμος-αειφόρος τουρισμός, ανάπτυξη, τουρισμός πόλεων 

 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Μαζικός Τουρισμός -Βιώσιμος Τουρισμός 
     Η ραγδαία τουριστική ανάπτυξη που σημειώθηκε διεθνώς, ιδιαίτερα μετά τη 

δεκαετία του 1960, είχε ως αποτέλεσμα αφενός τη σημαντική αύξηση της τουριστικής 

ζήτησης και αφετέρου τη μαζικοποίηση του τουριστικού φαινομένου. Η αυξανόμενη 

διεθνοποίηση του τουρισμού, η εμφάνιση νέων τουριστικών προορισμών, ο μεγάλος 

βαθμός ωριμότητας των τουριστών, η αύξηση των εισοδημάτων, αλλά και η 

αναζήτηση νέων δραστηριοτήτων αναψυχής και τουρισμού, οδήγησαν στη 

διαφοροποίηση της τουριστικής ζήτησης και τη δημιουργία νέων εξειδικευμένων 

μορφών τουρισμού και τουριστικών προϊόντων που θα ικανοποιούν τις νέες ανάγκες 

– απαιτήσεις. 

 

      Οι επιπτώσεις του τουρισμού στο περιβάλλον εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από 

το είδος του τουρισμού , από τη συμπεριφορά των τουριστών και από την ποιότητα 

των τουριστικών υπηρεσιών. Ο μαζικός τουρισμός έχει διαπιστωθεί ότι προκαλεί τις 

περισσότερες επιπτώσεις στο περιβάλλον. Σε παγκόσμιο επίπεδο προωθείται η 

ανάπτυξη ποιοτικών μορφών τουρισμού, φιλικών στο περιβάλλον. 
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     Για να μπορέσει ο τουρισμός να αποκτήσει μεγαλύτερη δυναμική, και μάλιστα 

κατά τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον, θα πρέπει, εκτός από τις παραδοσιακές 

μορφές του, να αναπτυχθούν και άλλες μορφές, οι λεγόμενες εναλλακτικές, που 

προσφέρουν τη δυνατότητα να ικανοποιήσουν ειδικές ανάγκες του σύγχρονου 

τουρίστα για ευαίσθητες περιοχές, σπάνια φυσικά τοπία και περιοχές που 

χαρακτηρίζονται ως πολιτιστική κληρονομιά του ανθρώπου. Η ανάπτυξη του 

εναλλακτικού τουρισμού οφείλεται κυρίως στην ανάγκη πολλών τουριστών να 

ξεφύγουν από τα καθιερωμένα, να επεκτείνουν τους ορίζοντές τους, μέσω της 

ενασχόλησής τους με τον αθλητισμό , τη φυσική ζωή, περιήγηση, πολιτιστικές 

δραστηριότητες κά. και η ελκυστικότητα του νέου, του πρωτοποριακού, του 

παρθένου ή του ανεξερεύνητου που κάνει αυτόν τον τουρισμό να διαφέρει από τις 

άλλες μορφές. Επίσης οι δύσκολες οικονομικές συνθήκες που διανύουν οι 

περισσότερες χώρες, λόγω της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης ωθούν τους 

ανθρώπους να αναζητήσουν διαφορετικές λύσεις συνδυάζοντας πολλές και 

διαφορετικές εμπειρίες και κουλτούρες. 

 

Τουρισμός-Ανάπτυξη 
     Ο τουρισμός είναι από τους λίγους τομείς της παγκόσμιας οικονομίας που 

αναπτύσσεται. Εκατομμύρια τουριστών κάθε χρόνο από τις αναπτυγμένες 

βιομηχανικές χώρες αφήνουν συνάλλαγμα σε αναπτυσσόμενες χώρες και σε φτωχές , 

αγροτικές περιοχές .Για το ευρύ κοινό ο τουρισμός έχει μεγάλο ενδιαφέρον για τις 

θέσεις εργασίας που θα δημιουργηθούν και κατά συνέπεια μειώνει την ανεργία και τη 

φτώχεια. Ωστόσο αυτό είναι μια πολύ απλή σκέψη, γιατί σπανίως συζητιέται ότι ο 

τουρισμός αποτελεί εμπόδιο για παραδοσιακά επαγγέλματα, όπως είναι η γεωργία και 

η αλιεία. 

      

     Ειδικά ο κλάδος της προσέλκυσης ξένων τουριστών, στον οποίο αναφέρονται όσοι 

επιχειρούν να υποκαταστήσουν την ανάγκη της ολόπλευρης ανάπτυξης της 

παραγωγικής βάσης της χώρας προτάσσοντας τα πλεονεκτήματα που υποτίθεται πως 

προσφέρει ο τουρισμός, είναι ένας κλάδος που εξελίσσεται παράλληλα με τη 

συνολική οικονομική δραστηριότητα. . Η τουριστική κίνηση σε καιρούς κρίσης 

εμφανίζει ρυθμούς μείωσης αισθητά πιο χαμηλούς από τους αντίστοιχους ρυθμούς 

μεταβολής του ΑΕΠ. Στο παράδειγμα της δικής μας χώρας, διαπιστώνουμε ότι την 

τετραετία 2006 – 2009, το ΑΕΠ της χώρας αυξήθηκε κατά 21,1%, ενώ ο κύκλος 

εργασιών στον τουρισμό μόλις 3,6%. Ειδικά για το 2009, χρονιά που η οικονομική 

κρίση είχε ήδη εκδηλωθεί στις μεγάλες χώρες της ΕΕ και τις ΗΠΑ, από όπου 

προέρχονται και οι περισσότεροι τουρίστες, ο κύκλος εργασιών στον τουρισμό 

σημείωσε πτώση της τάξης του 9,1%! 

      

     Σταθερή είναι και η μείωση που παρουσιάζεται στις «ταξιδιωτικές εισπράξεις», 

όπως τις μετράει η Τράπεζα της Ελλάδας. Αν μάλιστα πάρουμε υπόψη μας και τα 

στοιχεία που αφορούν στον πληθωρισμό και τις ανατιμήσεις, εύκολα διαπιστώνει 

κανείς τα «περιβόητα» έσοδα των τουριστών που χρηματοδοτούν την οικονομική 

δραστηριότητα, την ανάπτυξη της χώρας Με βάση το 2006, οι ταξιδιωτικές 

εισπράξεις διαμορφώθηκαν ως εξής: 

 2006: 11.356,7 εκατ. ευρώ 

 2007: 11.319,2 εκατ. ευρώ 

 2008: 11.635,9 εκατ. ευρώ 

 2009: 10.400,3 εκατ. Ευρώ 

 



     Ακόμα υπάρχει συνεχής μείωση της κατά κεφαλήν δαπάνης που κάνουν κάθε 

χρόνο οι επισκεπτόμενοι τη χώρα τουρίστες. Μια απλή διαίρεση των «ταξιδιωτικών 

εισπράξεων» με τον αριθμό των αλλοδαπών επισκεπτών αποκαλύπτει ότι η κατά 

κεφαλήν δαπάνη το 2004 ήταν 777 ευρώ, ενώ, ακολουθώντας σταθερή πτωτική 

πορεία, «έπεσε» στα 697 ευρώ το 2009.  

 

      Ο τουρισμός,όπως υπάρχει και η ταύτισή του αποκλειστικά με τις παραλίες και τη 

θάλασσα, αναπτύσσεται με έναν εντελώς ανορθολογικό τρόπο, έχει μεγάλο μερίδιο 

ευθύνης για την καταστροφή του περιβάλλοντος και την καταπάτηση γης, 

καταδικάζει ολόκληρες περιοχές σε μαρασμό τους εκτός εποχής μήνες, συμβάλλει 

στον εποχιακό χαρακτήρα της εργασίας, ρίχνοντας κάθε χρόνο δεκάδες χιλιάδες 

εργαζόμενους στην ανεργία. Απλό παράδειγμα η μετατροπή ολόκληρων 

ξενοδοχειακών συγκροτημάτων σε κουφάρια τσιμέντου, τους περισσότερους μήνες 

του χρόνου.  

  

     Είναι λοιπόν φανερό ότι η μορφή του τουρισμού που συμβάλλει στη μείωση της 

φτώχειας και βλέπει τον τουρισμό ως γέφυρα αποδοχής και κατανόησης  της 

διαφορετικότητας των πολιτισμών, είναι αυτή που στοχεύει στην Αειφόρο ανάπτυξη. 

Ο Αειφόρος τουρισμός  είναι μια οικονομική δραστηριότητα που συναντά τις ανάγκες 

των τουριστών και αυτές των περιοχών τουριστικής υποδοχής, ενώ ταυτόχρονα 

προστατεύει το περιβάλλον και βελτιώνει το επίπεδο κοινωνικής και οικονομικής 

ευημερίας του τοπικού πληθυσμού παρέχοντας ευκαιρίες και διασφαλίζοντας το 

μέλλον. 

 

Τουρισμός πόλεων 
     Η ραγδαία τουριστική ανάπτυξη που σημειώθηκε διεθνώς, ιδιαίτερα μετά τη 

δεκαετία του1960, είχε ως αποτέλεσμα αφενός τη σημαντική αύξηση της τουριστικής 

ζήτησης και αφετέρου τη μαζικοποίηση του τουριστικού φαινομένου. Η αυξανόμενη 

διεθνοποίηση του τουρισμού, η εμφάνιση νέων τουριστικών προορισμών, ο μεγάλος 

βαθμός ωριμότητας των τουριστών, η αύξηση των εισοδημάτων, αλλά και η 

αναζήτηση νέων δραστηριοτήτων αναψυχής και τουρισμού, οδήγησαν στη 

διαφοροποίηση της τουριστικής ζήτησης και τη δημιουργία νέων εξειδικευμένων 

μορφών τουρισμού και τουριστικών προϊόντων που θα ικανοποιούν τις νέες ανάγκες - 

απαιτήσεις (Ε. Βελισσαρίου, 2000). Ιδιαίτερη σημασία πρέπει να δοθεί στη δυναμική 

εμφάνιση και καθιέρωση νέων χωρών – προορισμών, οι οποίες προσφέρουν, σε 

ανταγωνιστική τιμή, τουριστικά προϊόντα, ελαφρώς διαφοροποιημένα από αυτά των 

καθιερωμένων – παραδοσιακών χωρών υποδοχής τουριστών.(Σταυρινούδης, 2004). 

 

     Ο τουρισμός πόλεων, ή αστικός τουρισμός αποτελεί μια νέα, δυναμικά 

ανερχόμενη τάση στον τουρισμό, απόρροια των αλλαγών και των νέων συνθηκών 

που προαναφέρθηκαν. Αναπτύσσεται σε πρωτεύουσες, πόλεις μεγάλες ή μικρές, 

ιστορικές ή βιομηχανικές, παράκτιες ή ηπειρωτικές και έχει ως κύριο χαρακτηριστικό 

γνώρισμα τις περιηγήσεις των τουριστών που ταξιδεύουν σε μια πόλη για λίγες 

ημέρες. Οι περιηγήσεις αυτές είναι άμεσα συνδεδεμένες και με άλλες μορφές 

τουρισμού, όπως είναι ο τουρισμός αναψυχής, ο συνεδριακός τουρισμός, ο 

εκπαιδευτικός τουρισμός, ο τουρισμός κινήτρων, ο τουρισμός χρονομεριστικής 

μίσθωσης, κλπ. Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στη νυχτερινή ζωή, στη διασκέδαση, στις 

αγορές και στις εκδρομές. 

     



     Η αύξηση που παρατηρείται στον τουρισμό πόλεων σχετίζεται κυρίως με τις 

αλλαγές του τρόπου ζωής που πραγματοποιήθηκαν τα τελευταία χρόνια. Σήμερα οι 

άνθρωποι εργάζονται πιο σκληρά, με μικρότερες παροχές εργασιακής ασφάλειας και 

μεγαλύτερη εργασιακή κινητικότητα σε σχέση με το παρελθόν. Ο χρόνος των 

καλοκαιρινών διακοπών έχει περιοριστεί και η ζήτηση στρέφεται σε περισσότερα και 

μικρότερα ταξίδια. Ταυτόχρονα, η μεγάλη ανάπτυξη των αεροπορικών εταιριών 

χαμηλού κόστους δημιούργησε νέες προοπτικές ανάπτυξης των city–breaks. 

Περισσότερο από το 50% των ταξιδιών αυτών γίνεται αεροπορικώς και το 40% με 

πτήσεις που κοστίζουν πολύ φθηνά. Πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι η μεγάλη 

αύξηση των ταξιδιών city-breaks παρατηρήθηκε ότι δεν επηρεάζεται από το 

φαινόμενο της εποχικότητας, το οποίο αποτελεί σημαντικό πρόβλημα σε άλλες 

μορφές τουρισμού. 

 

     Φυσικά, ο τουρισμός πόλεων δεν αντιστρατεύεται τον τουρισμό «ήλιου και 

θάλασσας», καθώς αυτά τα δύο είδη  τουρισμού μπορούν να λειτουργήσουν και 

συμπληρωματικά. 

 

ΑΘΗΝΑ … ΜΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ 
     Τα περιβαλλοντικά προβλήματα κυριαρχούν σήμερα στους προορισμούς της 

Μεσογείου που δέχονται μαζικό τουρισμό.  

 

     Η Αθήνα, λόγω της τεράστιας ιστορικής και αρχαιολογικής  σημασίας αποτελεί 

πόλο έλξης χιλιάδων επισκεπτών κάθε χρόνο από όλο τον κόσμο. Μέχρι τoυς 

Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004, oι επενδύσεις για εκσυγχρονισμό τoυ υπάρχoντoς και 

για δημιουργία νέου ξενοδοχειακού δυναμικού στην Αττική ήταν ουσιαστικά 

ανύπαρκτες. Η Αττική λειτουργούσε ως κέντρο στo oπoίo oι ξένoι τoυρίστες 

διέρχονταν μέχρι να φτάσουν στον τελικό τoυς προορισμό, στα νησιά ή σε άλλες 

τουριστικές περιοχές. Η διοργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004, είχε σαν 

αποτέλεσμα την μεγάλη προβολή της χώρας στο εξωτερικό και τη σημαντική 

αναβάθμιση των υποδομών της, σε επίπεδο γενικό, τουριστικό και αθλητικό. Η 

συνεισφορά των αγώνων στην ενίσχυση της προβολής και της αναγνωρισιμότητας 

της πόλης αποδεικνύεται μέσα από έρευνες που πραγματοποιήθηκαν και δείχνουν τη 

θεαματική αύξηση της γνώσης και τη θετική επιρροή των αγώνων γενικότερα στην 

εικόνα της πόλης, 

 

      Πολλοί από τους επισκέπτες της Αθήνας διαπιστώνουν  πως οι προσδοκίες τους  

διαψεύδονται  από μια σειρά περιβαλλοντικών προβλημάτων. Η πραγματικότητα 

επιβεβαιώνει  τη διατάραξη της σχέσης ισορροπίας μεταξύ τουρισμού και 

περιβάλλοντος. Η αποκατάσταση  αυτής της ισορροπίας τουρισμού περνά μέσα από 

τη βιώσιμη ανάπτυξη. Η ταξιδιωτική και τουριστική βιομηχανία έχει βασικό 

ενδιαφέρον για την προστασία των φυσικών και πολιτιστικών πόρων που αποτελούν 

το υπόβαθρο των επιχειρήσεων τους. 

 

     Η ανάδειξη, της πολιτιστικής κληρονομιάς της πόλης έχει άμεση συνάφεια με τη 

διατήρηση, προστασία του περιβάλλοντος και υποστηρίζει την τουριστική ανάπτυξη, 

την ταυτότητα, τον πολιτισμό και τα ενδιαφέροντα του ντόπιου πληθυσμού. 

Ειδικότερα για την Αθήνα, οι προοπτικές μιας δυναμικής τουριστικής ανάπτυξης 

παραμένουν εξαιρετικά ευνοϊκές .  

 

 



ΣΤΟΧΟΙ   
   Στα πλαίσια του γενικότερου προβληματισμού για τον τουρισμό, κρίθηκε 

ενδιαφέρουσα από τους μαθητές η διερεύνηση και η συσχέτιση της περίπτωσης της 

Αθήνας με τον οικονομικό πόρο του Τουρισμού. Συνδιαμορφώθηκαν οι στόχοι  όπως 

παρουσιάζονται παρακάτω. 

 

Οι μαθητές επιδιώκεται: 
o Να αντιληφθούν τις συνέπειες της τουριστικής ανάπτυξης στο κοινωνικό, 

πολιτιστικό, οικονομικό και φυσικό περιβάλλον του τόπου μας. 

o Να προωθήσουν μέτρα με γνώμονα τον σεβασμό και τη διατήρηση της 

πολιτιστικής και περιβαλλοντικής φυσιογνωμίας του τόπου μας. 

o Να αντιληφθούν πέρα από τις θετικές επιδράσεις του τουρισμού και τις 

αρνητικές. 

o Να συνειδητοποιήσουν την ανάγκη αλλαγής των μοντέλων τουρισμού σε 

παγκόσμιο επίπεδο, που υπαγορεύεται από την οικονομική κρίση και την 

προσαρμογή σ΄αυτά. 

o Να εντοπίσουν τα θετικά στοιχεία των νέων μορφών τουρισμού της πόλης. 

o Να εξοικειωθούν με έννοιες όπως της αειφόρου ανάπτυξης 

o Να γνωρίσουν εναλλακτικές μορφές τουρισμού στις πόλεις (πολιτιστικός, 

συνεδριακός σε συνδυασμό με ψυχαγωγία). 

o Να αναπτύξουν ηθικές, κοινωνικές, αισθητικές και περιβαλλοντικές αξίες που 

καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό τη σχέση του ατόμου με τον εαυτό του και με το 

φυσικό και ανθρώπινο περιβάλλον. 
o Να αποκτήσουν την ικανότητα της δημιουργικής επινόησης.  

o Να γίνουν αυριανοί υπεύθυνοι πολίτες με σεβασμό στο περιβάλλον και να 

συμμετέχουν ενεργά σε δράσεις προστασίας του περιβάλλοντος. 

o Να καλλιεργηθεί πνεύμα συνεργασίας, καινοτόμου σκέψης, μεθοδικότητας 

και προγραμματισμού. 

o Να προβληματιστούν και να αναστοχαστούν χρησιμοποιώντας το διαδίκτυο 

για να βρουν υλικό (αφίσες του ΕΟΤ και να παρατηρήσουν την αλλαγή στον 

προσανατολισμό του τουρισμού). 

o Να επεξεργάζονται στατιστικούς πίνακες και να εξάγουν συμπεράσματα. 

o Να εκφραστούν εικαστικά και να χρησιμοποιήσουν νέες τεχνολογίες για 

δημιουργία διαδραστικών χαρτών με ελκυστικούς τουριστικούς προορισμούς 

στην Αθήνα(www.animaps.com). 

 

ΣΤΑΔΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ  
Με τη μέθοδο του project οι μαθητές εργάστηκαν ομαδοσυνεργατικά : 

o Ευαισθητοποίηση μαθητών, προβληματισμός με προβολή video  από 

διαφημίσεις τουριστικών γραφείων στο εξωτερικό, προβολή αφισών του ΕΟΤ. 

o «Ευχή ή κατάρα ο τουρισμός» καταγραφή των περιβαλλοντικών και 

κοινωνικών προβλημάτων  που δημιουργεί η τουριστική κίνηση σε ένα τόπο. 

o Έρευνα στα στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ. για τον τουρισμό τα τελευταία χρόνια. 

Αναζήτηση των αιτιών της μείωσης της τουριστικής κίνησης.. 

o Τουρισμός πόλεων: λόγοι που οδηγούν τους τουρίστες να επιλέξουν μια 

μεγαλούπολη για διακοπές. Η Αθήνα, ο απόλυτος τουριστικός προορισμός. 

Αξιοθέατα ιστορικά και τουριστικά που διαθέτει η πόλη, για να προσελκύσει 

ταξιδιώτες και η εγγύτητα της  στα περίφημα ελληνικά νησιά που απέχουν 

λίγες ώρες από την Αθήνα και μπορούν εύκολα να απολαύσει κανείς τα 

ονομαστά παγκοσμίως: «ήλιο και θάλασσα». 

http://www.animaps.com/


o Περιβαλλοντικά προβλήματα που δημιουργεί ο τουρισμός στην Αθήνα: 

αύξηση της κυκλοφοριακού προβλήματος κυρίως στους άξονες της πόλης που 

οδηγούν σε μεγάλους ιστορικούς χώρους και μουσεία, που συνοδεύεται από  

αύξηση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Αλλαγή στη χρήση γης (καταστήματα 

τουριστικών ειδών, χώροι εστίασης και ξενοδοχεία) γύρω από τα μνημεία 

πολιτισμού και στις κοντινές παραλίες στην πρωτεύουσα (μεγάλα 

ξενοδοχειακά συγκροτήματα με τεράστια περιβαλλοντική επιβάρυνση). 

o Αναζήτηση νέων «εναλλακτικών μορφών» φιλικών προς το περιβάλλον 

(οικοτουρισμό, αγροτουρισμός) και συνδυασμός διαφορετικών μορφών 

τουρισμού (συνεδριακός, θρησκευτικός τουρισμός και χαλάρωση). Έρευνα 

για τις μορφές τουρισμού που μπορούν να συνδυαστούν στην Αθήνα: 

αρχαιολογικός-πολιτιστικός τουρισμός με συνεδριακό τουρισμό ή τουρισμό 

για αθλήματα 

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
o Δημιουργία παρουσίασης (power point) με όλους τους αρχαιολογικούς-

πολιτιστικούς  χώρους της πόλης καθώς και των κοντινών  παραλιών και 

νησιών που αποτελούν κυρίως καλοκαιρινούς τουριστικούς προορισμούς . 

o Ημερολόγιο ενός τουρίστα που επισκέπτεται την Αθήνα.  

o Ιστοριογραμμή  με τα ημερολόγια των Αρχαίων Περιηγητών για την Αθήνα. 

o Δημιουργία wikis ,όπου  επικοινωνούν μεταξύ τους οι μαθητές  

ανταλλάσσοντας τις ιδέες τους  για τη δημιουργία του μηνύματος της αφίσας. 

o Δημιουργία διαδραστικού χάρτη-ξεναγού (www.animaps.com) με όλα τα 

αξιοθέατα, ιστορικά και τουριστικά της Αθήνας. Με λογισμικό από τα 

εργαλεία web2.0 δημιουργούν βίντεο με τον χάρτη της Αθήνας που υπάρχει η 

πορεία που μπορεί να ακολουθήσει ένας τουρίστας για να γνωρίσει 

σημαντικούς αρχαιολογικούς-ιστορικούς προορισμούς της πόλης. 

o Δημιουργία κόμικς με εργαλεία web2.0(www.TooDoo.com) με θέμα τους 

τουρίστες που επισκέπτονται την Αθήνα: 

http://issuu.com/st.geo/docs/____________________.?mode=window&pageN

umber=1 

o Αφίσα που δημιουργούν οι μαθητές. 

 

                    

http://issuu.com/st.geo/docs/____________________.?mode=window&pageNumber=1
http://issuu.com/st.geo/docs/____________________.?mode=window&pageNumber=1


ΣΥΝΘΕΣΗ-ΔΙΑΧΥΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
     Στα πλαίσια της σύνθεσης της ερευνητικής εργασίας δημιουργήθηκε η ανάγκη 

ενημέρωσης και κοινοποίησης  των προβληματισμών που απασχόλησαν τους μαθητές 

καθώς και των συμπερασμάτων που κατέληξαν. 

 

     Έτσι καταλήξαμε να παρουσιαστεί η εργασία με ένα θεατρικό δρώμενο που θα 

συνθέσουν οι μαθητές στην καλοκαιρινή γιορτή του σχολείου με τη λήξη των 

μαθημάτων. Να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του σχολείου (όλη η πορεία του 

προγράμματος καθώς και το υλικό που θα παραχθεί).Να σταλεί άρθρο στα παρακάτω 

περιοδικά: 

o στην ηλεκτρονική  σχολική εφημερίδα και αυτή θα σταλεί στο Σχολικό 

δίκτυο. 

o στην τοπική εφημερίδα του Δ.Ζωγράφου 

o στο ηλεκτρονικό περιοδικό της ΠΕΕΚΠΕ. 

o στο περιοδικό "η φύση" της ΕΕΠΦ. 
o Νέα Σχολή - Σχολικά Νέα: Ένα ηλεκτρονικό περιοδικό του Πανελλήνιου 

Σχολικού Δικτύου φτιαγμένο από Εκπαιδευτικούς και Μαθητές ... 

o Schoolpress: ηλεκτρονικά περιοδικά και εφημερίδες,sch.gr 

 

     Αυτή η δημοσιοποίηση κρίθηκε απαραίτητη για να φανεί η νέα οπτική μιας 

μελλοντικής  γενιάς για το πώς θα διαχειριστεί έναν οικονομικό πόρο που 

θεωρείται κομβικής σημασίας για την οικονομία της χώρας. 

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
     Ως τουρίστες-καταναλωτές, αλλά και ως επενδυτές ή ως κάτοικοι μιας κοινωνίας 

υποδοχής τουριστών, εν τέλει είμαστε εμείς που μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά 

επιλέγοντας εκείνη τη μορφή τουρισμού, που ενδιαφέρεται για τον άνθρωπο και το 

περιβάλλον. 

 

      Η ανάπτυξη αειφόρου τουριστικής συνείδησης έχει να κάνει με την 

ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων, την καλλιέργεια περιβαλλοντικής και πολιτιστικής 

ευαισθητοποίησης και σεβασμού, την παροχή θετικών εμπειριών τόσο από τη μεριά 

των τουριστών όσο και από τη μεριά των φιλοξενούντων, την παροχή άμεσων 

οικονομικών οφελών για τη διατήρηση του περιβάλλοντος και τη βελτίωση της 

τοπικής κοινωνίας. 

 

     Οι δραστηριότητες με τα παιδιά έδειξαν ότι οι μαθητές ευαισθητοποιούνται πολύ 

περισσότερο από εμάς τους μεγάλους σε θέματα περιβάλλοντος. Το μεγάλο τους 

πλεονέκτημα είναι ότι βρίσκονται σε ηλικίες όπου διαμορφώνουν στάσεις και 

συμπεριφορές που θα κρατήσουν στην υπόλοιπη ζωή τους και θα πρέπει εμείς να τα 

καθοδηγήσουμε στη διαμόρφωση σωστών συμπεριφορών φιλικών προς το 

περιβάλλον. 

 

     Η Αθήνα χρειάζεται μια ολοκληρωμένη στρατηγική προβολής, με στοχευόμενες 

και συντονισμένες ενέργειες στο εξωτερικό που θα αναδείξουν τη θετική εικόνα και 

τα πλεονεκτήματά της.  

 



      Ο «δίκαιος» ή «αειφόρος» τουρισμός θα πρέπει να σχεδιάζεται εξ αρχής έτσι 

ώστε να παράγεται το μέγιστο δυνατό όφελος για τους κατοίκους της επισκεπτόμενης 

περιοχής  και δεν θα πρέπει με κανένα τρόπο να έχει αρνητικές επιπτώσεις τόσο για 

αυτούς όσο και για το περιβάλλον. Ο αειφόρος τουρισμός θα πρέπει να συμβάλλει 

στην ανάπτυξη του τοπικού πληθυσμού χωρίς να υποθηκεύει το μέλλον των 

μελλοντικών γενιών. Τα οικονομικά οφέλη των ατόμων δεν πρέπει να 

δημιουργούνται σε βάρος του περιβάλλοντος Συμπερασματικά, ο τουρισμός από 

μόνος του δεν είναι ικανός να αναπτύξει μια χώρα.  

 

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
o Βελισσαρίου Ε., (2000). Διοίκηση Τουρισμού και Τουριστικών Επιχειρήσεων 

«Μάνατζμεντ Ειδικών και Εναλλακτικών Μορφών Τουρισμού». Τόμος. 

Πάτρα: ΕΑΠ. 

o Εκπαιδευτικό Υλικό του ΚΠΕ Αρχανών: Εθνικό θεματικό Δίκτυο 

Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Τουρισμός &Περιβάλλον. 

o Θέματα Αειφόρου Ανάπτυξης στην Εκπαίδευση. Πολιτιστικό Αραβέλλα  

Ζαχαρίου, Κώστας Καδής, Άννα Νικολάου. Λευκωσία: Ίδρυμα Τραπέζης 

Κύπρου. 

o Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών (2012). Η Επίδραση του 

Τουρισμού στην Ελληνική Οικονομία. 

o Σταυρινούδης Θ.,(2004), Το Timeshare και οι δυνατότητες 

αποτελεσματικότερης επιχειρησιακής εφαρμογής του στην Ελλάδα. 

Διδακτορική διατριβή. Πανεπιστήμιο Αιγαίου. 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
o Εκπαίδευση για την αειφόρο ανάπτυξη και αειφόρος τουρισμός. 
o ΠΑΠΑΖΗΣΗ Χ. και ΠΑΠΑΖΗΣΗ Ε. 
o Ο Τουρισμός ως μέσο εξάλειψης της φτώχειας, (2013). Έκθεση και Ημερίδα 

με θέμα "Τουρισμός που δεν πληγώνει" από το Σύλλογο Ελλήνων 

Αρχαιολόγων / ΣΑΕ.Φίλοι της Φύσης Ελληνικό Δίκτυο για την οικολογία, την 

κοινωνία, τον πολιτισμό. 

o Λαγός Δημήτριος, Θεόδωρος Α. Σταυρινούδης, Καμπάνη Χαρίκλεια.  

«Τουρισμός πόλεων ως μια δυναμικά αναπτυσσόμενη αγορά στην Ευρώπη: Η 

περίπτωση της Αθήνας». 

 

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ 
o http://www.youtube.com/watch?v=nwbnj9Y4NIE 

o http://www.oikologos.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=2

08&Itemid=197 

o http://www.ncu.org.cy/MSc/projects/tourism/ekpaideftikoiliko.html 

o http://www.ekyklades.gr/tourism/tour_article.jsp?context=1504&categoryid=1

303&articleid=11767 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=nwbnj9Y4NIE
http://www.oikologos.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=208&Itemid=197
http://www.oikologos.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=208&Itemid=197
http://www.ncu.org.cy/MSc/projects/tourism/ekpaideftikoiliko.html
http://www.ekyklades.gr/tourism/tour_article.jsp?context=1504&categoryid=1303&articleid=11767
http://www.ekyklades.gr/tourism/tour_article.jsp?context=1504&categoryid=1303&articleid=11767

