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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Η ευαισθησία για το περιβάλλον και η τουριστική συνείδηση, συνυφασμένες με την  

περιβαλλοντική και τουριστική αειφορία, δημιουργούνται και αναπτύσσονται  μέσω των 

Προγραμμάτων της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. Στους εμπλεκόμενους μαθητές οι 

τομείς αλληλεπίδρασης του τουριστικού περιβάλλοντος με το φυσικό και πολιτισμικό, 

εμφανίζουν προϋποθέσεις διαχείρισης σε γνωστικό, συναισθηματικό και ψυχοκινητικό 

επίπεδο μάθησης, οι οποίες είναι δυνατόν να οδηγήσουν σε τοπικό επίπεδο στην 

ορθολογικά βιώσιμη και περιβαλλοντικά δεοντολογική τουριστική ανάπτυξη.  

 

 

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Περιβαλλοντική εκπαίδευση και αειφόρος τουρισμός 

 

 

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: τουριστικό περιβάλλον, αλληλεπίδραση περιβαλλοντικών και 

τουριστικών επιπτώσεων, συσχετισμοί συνείδησης και αειφορίας, μαθησιακά 

αποτελέσματα, τοπικές κοινωνίες 

 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
     Ο τουρισμός ως έννοια είναι ευρεία. Αποδίδει κυρίως την δραστηριότητα η οποία 

καλύπτει την ανάγκη του ατόμου για μετακίνηση. Ομοίως χρησιμοποιείται ως όρος 

για την λειτουργία ενός χώρου ή τόπου στον οποίο πραγματοποιείται η μετακίνηση,  

επομένως εμπερικλείει και την έννοια δράσης και λειτουργίας της τουριστικής 

αγοράς. Εξ’ ορισμού είναι διαδικασία κι ενέργεια ανθρωποκεντρική και συντελείται 

στα πλαίσια των οργανωμένων κοινωνιών. Αποτέλεσμα αυτών είναι να επιδρά σε 

ζωτικούς τομείς, όπως είναι η οικονομία, η κοινωνία, ο πολιτισμός καθώς και στο 

φυσικό και επίκτητο (δομημένο) περιβάλλον, συνθέτοντας την έννοια «περιβάλλον 

του τουρισμού» ή αλλιώς «τουριστικό περιβάλλον». 

  

     Ο τουρισμός παράγει, παράγεται και αναπαράγεται τόσο από το φυσικό 

περιβάλλον όσο και από το ανθρωπογενές. Γι’ αυτό στην ποιοτική ανάπτυξή του 

συντελεί η περιβαλλοντική διαχείριση φυσικών και ανθρωπογενών πόρων, η 

ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς και τέλος οι προσφερόμενες υπηρεσίες, οι 

οποίες σχετίζονται με τη μεταφορά, τη διαμονή, τη διατροφή, τη ψυχαγωγία αλλά και 

με καινοτόμες δραστηριότητες που έγκεινται στην διεύρυνση του τουρισμού 

διακοπών και του ελεύθερου χρόνου των ατόμων.  

 

     Με κύριο χαρακτηριστικό την αλληλεξάρτηση του τουρισμού με τις παραμέτρους  

περιβάλλοντος κι ανθρωπογενών παραγόντων οι οποίες «επηρεάζουν μεταξύ άλλων 

την οικολογική ισορροπία, την ποιότητα της ζωής, την πολιτιστική παράδοση και τις 



αισθητικές αξίες» (Ν. 1650/1986, περί προστασίας περιβάλλοντος),  η  μαθησιακή 

διαδικασία μέσω της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης διαμορφώνει αντιλήψεις και 

συμβάλλει στην δημιουργία ευαισθητοποιημένων ατόμων, τα οποία εκφράζονται μ’ 

έναν διαφοροποιημένο τρόπο συμπεριφοράς.  

 

     Άλλωστε το σχολικό περιβάλλον εντάσσεται μέσα στα πλαίσια των βασικών 

φορέων κοινωνικοποίησης των ατόμων κι όπως είναι γνωστό, εκτός από χώρος 

μάθησης είναι και μια μικρογραφία της κοινωνίας. Διαπλάθει χαρακτήρες και 

καλύπτει τις σύγχρονες και συνεχώς μεταβαλλόμενες ανάγκες, αφού συνδέει τον 

αυριανό πολίτη με τον σημερινό έφηβο.  

 

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
     Η δόμηση του τουριστικού περιβάλλοντος δημιουργεί αντίστοιχα στα 

μετακινούμενα άτομα, στις τοπικές κοινωνίες, αλλά και στο σύνολο της Χώρας 

υποδοχής τουριστών θετικές αλλά και αρνητικές επιπτώσεις. Ο οικονομικός, ο 

κοινωνικός, ο πολιτιστικός και ο περιβαλλοντικός τομέας του τουρισμού είθισται να 

αναφέρονται και να εξετάζονται όπως προαναφέρθηκε, χωρίς απαραίτητα να 

δηλώνουν και  σειρά προτεραιότητας. 

      

     Η συμβολή του τουρισμού στον οικονομικό τομέα είναι τεράστια αφού αποτελεί 

πηγή χρηματικών και συναλλαγματικών εισροών. Λειτουργεί πολλαπλασιαστικά 

εμπλέκοντας στο τουριστικοοικονομικό κύκλωμα και άλλους τομείς παραγωγής, 

διαχέοντας την ανάπτυξη. Δημιουργεί συνεχώς άμεσες θέσεις απασχόλησης στον 

κλάδο, αλλά και έμμεσες σε άλλους τομείς της οικονομίας όπως είναι ο τροφίμων και 

ποτών, ο χρηματικοπιστωτικός, ο κατασκευαστικός κ.ά, αυξάνοντας το ατομικό 

εισόδημα και κατ’ επέκταση το ΑΕΠ της Χώρας. Βελτιώνει τα δημοσιονομικά έσοδα 

και το ισοζύγιο εξωτερικών πληρωμών και μειώνει τις εισοδηματικές αντιθέσεις. 

Λειτουργεί στις υφιστάμενες υποδομές και συνάμα προτρέπει νέες επενδύσεις οι 

οποίες είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν και από άλλους κλάδους της οικονομίας, 

όπως π.χ. οι οδικές υποδομές, η δημιουργία ή επέκταση ενός αεροδρομίου, τα οποία 

διευκολύνουν την μετάβαση των τουριστών αλλά συγχρόνως και των κατοίκων, 

αυξάνουν το εμπόριο κ.λπ.  Στον κοινωνικό και πολιτιστικό τομέα η συναναστροφή 

με άτομα διαφορετικής κουλτούρας διευρύνει το πνεύμα -ιδιαίτερα όταν τα άτομα 

διαθέτουν ανώτερο μορφωτικό και πολιτισμικό επίπεδο-, αναπτύσσουν την 

διαπολιτισμική επικοινωνία και την φιλία και βάσει της Διακήρυξης της Μανίλα για 

τον Παγκόσμιο Τουρισμό (ΙΙΙ, 1980), εδραιώνουν την ειρήνη μεταξύ των λαών. 

Σημειώνεται ότι οι επιδράσεις ισχύουν εκατέρωθεν, δηλαδή η κοινωνία διοχετεύει 

πολιτισμικά στοιχεία τα οποία εισπράττει ο μετακινούμενος τουρίστας και 

ανάστροφα. Τέλος, τα ελεύθερα αγαθά (αέρας, ήλιος, θάλασσα, κλπ.) και ο φυσικός 

πλούτος, τα οποία αναδεικνύονται μέσα από τον τουρισμό και πολλές φορές 

αποτελούν μόνα τους πηγή έλξης τουριστών, συνιστούν ιδιαίτερα για την Χώρα μας, 

την ουσιαστικότερη επένδυση για τον τουρισμό.   

 

     Εύκολα γίνεται κατανοητή η συμβολή των προαναφερομένων στην τουριστική 

ανάπτυξη. Κάθε νόμισμα όμως έχει δύο όψεις. Έτσι η δομή του τουριστικού 

περιβάλλοντος δημιουργεί αντίστοιχα στα μετακινούμενα άτομα, στις τοπικές 

κοινωνίες, αλλά και στο σύνολο της Χώρας υποδοχής τουριστών και αρνητικές 

επιπτώσεις. Στον οικονομικό τομέα οι αρνητές του τουρισμού υποστηρίζουν ότι 

δημιουργείται οικονομική αστάθεια λόγω της εποχικότητας, εξαρτάται η οικονομία 

της Χώρας από την τουριστική μετακίνηση, άρα γίνεται ευάλωτη και κυρίως 



εξασθενεί ο πρωτογενής και δευτερογενής τομέας παραγωγής. Στον κοινωνικό τομέα,  

υποστηρίζουν ότι μεταβάλλεται ιδιαίτερα σε τοπικό επίπεδο το σύστημα των 

κοινωνικών και ηθικών αξιών κι αυξάνεται η εγκληματικότητα, ενώ στον πολιτιστικό  

ότι αναμειγνύονται οι επιδράσεις με αποτέλεσμα να χάνεται μακροχρόνια η 

αυθεντικότητα της πολιτιστικής ταυτότητας. Τέλος για το φυσικό περιβάλλον, οι 

αρνητές ισχυρίζονται ότι η θυσία προς χάριν του κέρδους απλά καταστρέφει, από την 

αλόγιστη χρήση, την παρέμβαση στο οικοσύστημα, την μόλυνση  κ.λ.π.  

 

     Σημειώνεται ότι όλα τα προλεγόμενα αρνητικά στοιχεία είναι αναπόφευκτα. 

Πραγματοποιείται όμως τεράστια προσπάθεια για να περιορισθούν με το μικρότερο 

δυνατό κόστος στο ελάχιστο, ειδικά στις τοπικές κοινωνίες. Η απασχόληση με τον 

τουρισμό επί παραδείγματι σε ένα νησί, αυτομάτως σημαίνει μη απασχόληση στην 

αλιεία. Η δημιουργία ενός καταλύματος ή μιας οδικής αρτηρίας, αλλοίωση του 

φυσικού περιβάλλοντος. Το άκουσμα ξένης ηχητικής μουσικής, σταδιακή αποκοπή 

από την παραδοσιακά Ελληνική.  Στα αναφερόμενα σημαίνων ρόλο παίζει ο παράγων 

Παιδεία τόσο όσον αφορά το μορφωτικό επίπεδο αλλά και την ανάπτυξη της 

Τουριστικής Συνείδησης των εμπλεκομένων ατόμων τόσο στον τουρισμό, όσο και σε 

όλες τις συναφείς με αυτόν δραστηριότητες. Άλλωστε, η συγκράτηση σε χαμηλά 

επίπεδα των αρνητικών επιδράσεων προοιωνίζει την τουριστική αειφορία. 

 

ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
     Το τουριστικό περιβάλλον αποτελεί βασικό πυλώνα επιλογής και κύριο λόγο 

χαρακτηρισμού ενός τόπου ως τουριστικού προορισμού. Το επίκτητο απλά συμβάλλει 

στην μετάβαση και την παραμονή. Η παρούσα αλληλεπίδραση καθιστά αναλογική 

την σχέση μεταξύ τουρισμού και περιβάλλοντος.  Όταν ο τουρισμός δρα εις βάρος 

του περιβάλλοντος συνεπάγεται ότι και το περιβάλλον με την σειρά του θα 

λειτουργήσει αντίστροφα για τον τουρισμό. Η υποβάθμιση ή η μερική καταστροφή 

του -εκτός φυσικών αιτιών-, θα αναστείλει την προσέλκυση τουριστών με επιπτώσεις 

τουριστικές και οικονομικές, αφού θα σημάνει ανάλογη υποβάθμιση και της 

τουριστικής δραστηριότητας και κατ’ επέκταση της οικονομικής δραστηριότητας του 

τόπου προορισμού. Το εύρος των περιβαλλοντικών επιπτώσεων πολλές φορές είναι 

δυσανάλογο των οικονομικών. Γι’ αυτό κι εξετάζονται από την περιβαλλοντική 

οικονομία, η οποία μελετά τα περιβαλλοντικά προβλήματα υπό το πρίσμα και τις 

αναλυτικές τεχνικές της οικονομίας (Field,1994). Η περιβαλλοντική οικονομία είναι 

διάφορη από την οικολογική και την οικονομία των φυσικών πόρων, αφού προσπαθεί 

να μεταφράσει τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις σε χρηματικές μονάδες. 

 

     Η ίδια λογική των επιπτώσεων ισχύει και για την πολιτιστική μας κληρονομιά η 

οποία έπαιξε καθοριστικό ρόλο στον δυτικό πολιτισμό. Περιλαμβάνει αρχαιολογικούς 

και ιστορικούς χώρους, μνημεία, γλώσσα, κείμενα και αρχαία φιλοσοφία. Ομοίως 

συγκαταλέγει χώρους αισθητικού κάλλους, παραδοσιακά οικήματα, λαϊκή και 

σύγχρονη τέχνη, ήθη κι έθιμα. Η διαμόρφωση των τελευταίων,  όπως επίσης η δομή 

της κοινωνίας και η ανάπτυξη αντιλήψεων κι αξιών εξαρτάται κι επηρεάζεται από το 

φυσικό περιβάλλον του τόπου διαμονής των κατοίκων (ορεινό, θαλάσσιο, αστικό 

κ.λπ.).  Η αποκοπή από τα τοπικά ήθη κι έθιμα, τις παραδόσεις και την διατήρηση ή 

αποκατάσταση της πολιτιστικής κληρονομιάς, στην ελάχιστη περίπτωση, 

αποτρέπεται την επιμήκυνση παραμονής των τουριστών. 

 

     Η ορθολογική διαχείριση λοιπόν των τουριστικών επιπτώσεων με την διατήρηση  

ή την αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος, την πολιτιστική ανέλιξη  ενός 



τόπου, την  συνεχή προβολή των τοπικών εθίμων, την κοινωνική προσφορά των 

κατοίκων, η οποία υφίσταται στη φύση του λαού μας από αρχαιοτάτων χρόνων με 

την έννοια της φιλοξενίας, παρακινεί για μετακίνηση και προτρέπει σε ποιοτική 

διεύρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων. Ιδιαιτέρως δε στις περιπτώσεις των 

περιβαλλοντικά ευαισθητοποιημένων και κοινωνικά υπεύθυνων ατόμων, επιφέρουν 

και διεύρυνση των εναλλακτικών μορφών τουρισμού, όπως είναι ο φυσιολατρικός, ο 

αγροτοτουρισμός, ο πολιτιστικός κ.λπ. Ο συνδυασμός των προλεγομένων 

συνεισφέρει στην υγιή τουριστική ανάπτυξη και βιωσιμότητα, θέματα τα οποία 

συμβάλλουν εκτός από την τουριστική και στην περιβαλλοντική αειφορία.  Άλλωστε 

στην πορεία για αειφόρο τουριστική ανάπτυξη η οποία θα είναι οικολογικά συμβατή, 

οικονομικά βιώσιμη, ηθικά και κοινωνικά αποδεκτή, θα προωθεί τις εναλλακτικές 

μορφές και θα σέβεται το πολιτιστικό -ανθρωπογενές- και φυσικό περιβάλλον, 

κινήθηκε το 1995 στην Lanzarote των Καναρίων Νήσων, το Παγκόσμιο Συνέδριο για 

τον Αειφόρο και Βιώσιμο Τουρισμό.  

 

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΕΙΦΟΡΙΑ 
     Ως Τουριστική Συνείδηση (Κολτσιδόπουλος, 2001) νοείται το σύνολο των 

ενεργειών οι οποίες συμβάλλουν στην καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των τουριστών 

αλλά και στην δημιουργία ευχάριστης εντύπωσης του τόπου επίσκεψής τους. 

Αποτελεί προέκταση της Τουριστικής Παιδείας και  τελειοποιείται μέσω Τουριστικού 

Πνεύματος και Τουριστικής Αγωγής. Η Τουριστική Συνείδηση θα πρέπει να διαπερνά 

το σύνολο των επαγγελματιών που εμπλέκονται στο τουριστικό κύκλωμα, αλλά και 

το σύνολο του δυναμικού των τοπικών κοινωνιών, οι οποίοι εκτός άλλων 

αντικατοπτρίζουν και το επίπεδο πολιτισμού μας.  
  

     Η απόκτησή της, δίνει την δυνατότητα ιδιαίτερα στους τόπους υποδοχής 

τουριστών να  εκτιμήσουν τις τουριστικές δυνατότητες του και να την αξιοποιήσουν 

αποδοτικά με βάση τις αρχές της αειφορίας, να αναγνωρίσουν τις θετικές και 

αρνητικές επιπτώσεις του τουριστικού περιβάλλοντος, ν’ αξιολογήσουν τις καλές και 

κακές πρακτικές και εν τέλει να συμβάλουν συλλογικά στην γενικότερη ποιοτική 

αναβάθμιση, την ανταγωνιστικότητα, την προβολή και την τουριστική ανάπτυξη της 

Χώρας. Γι’ αυτό και σε παγκόσμιο επίπεδο, η ανάπτυξη της Τουριστικής Συνείδησης 

απασχολεί τα τουριστικά ανεπτυγμένα κράτη.  

 

     Λόγω δε της αλληλεξάρτησης του τουριστικού με το φυσικό, το κοινωνικό και το 

πολιτιστικό περιβάλλον, η ανάπτυξη της Τουριστικής Συνείδησης σχετίζεται και με 

την ανάπτυξη της Περιβαλλοντικής Συνείδησης. Στον διεθνή χώρο πρακτικές έχουν 

αποδείξει ότι «προγράμματα που στοχεύουν στην ανάπτυξη της τουριστικής 

συνείδησης των νέων ξεκινούν από δραστηριότητες που σχετίζονται με την 

προστασία του φυσικού περιβάλλοντος ενός τόπου και κατά συνέπεια της 

περιβαλλοντικής συνείδησης» (Ακριβός, Σαλεσιώτης, 2007, 102). 

 

     Στην εκπαίδευση η έννοια της Περιβαλλοντικής Συνείδησης είναι συνυφασμένη 

με την περιβαλλοντική παιδεία και την ευαισθητοποίηση των ατόμων για την αειφόρο 

διατήρηση του περιβάλλοντος, καθιστώντας ικανό το άτομο να κατανοεί τα 

περιβαλλοντικά προβλήματα, να λαμβάνει αποφάσεις και να δρα σε άξονες επίλυσής 

τους, ενώ συγχρόνως αναλαμβάνει πρωτοβουλίες, έχοντας υπ’ όψιν κι άλλες 

παραμέτρους όπως είναι η φτώχεια, η ισότητα, η πολυπολιτισμικότητα κ.ά. Η 

διατήρηση, προστασία και βελτίωση της ποιότητας του περιβάλλοντος, η προάσπιση 



της υγείας του ανθρώπου και της ποιότητας ζωής, η σωστή και ορθολογική 

χρησιμοποίηση των φυσικών πόρων είναι οι βασικοί υποστηρικτικοί στόχοι της.  

     Η περιβαλλοντική αειφορία, επισήμως ενσωματώθηκε στην εκπαιδευτική 

διαδικασία στη συνδιάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για το Περιβάλλον και την 

Ανάπτυξη (UNCED) στο Rio de Janeiro της Βραζιλίας (1992) κι εδραιώθηκε από την 

UNESCO το 2005 όταν καταρτίστηκε η στρατηγική της «Δεκαετίας για την 

εκπαίδευση και την αειφορία 2005-2014». Η έννοιά της δεν περιορίζεται στο φυσικό 

περιβάλλον, αλλά διευρύνεται στο πολιτιστικό (άρθρο 24, §1 του Συντάγματος, 2001) 

καθώς στο τουριστικό. Ιδίως για το τελευταίο, ο Swarbrooke (1999), 

συγκεκριμενοποιεί ίσης σημασίας κατευθύνσεις: α. στο φυσικό και δομημένο 

περιβάλλον, β. στην οικονομική ζωή κοινότητας και επιχείρησης και γ. στο κοινωνικό 

στοιχείο του τουρισμού όσον αφορά τις πολιτισμικές επιπτώσεις στους χώρους 

εισδοχής τουριστών και τους ίδιους τους τουρίστες καθώς και τον τρόπο 

συμπεριφοράς στους επαγγελματίες του τουρισμού.   

 

ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 
     Για να αντεπεξέλθει λοιπόν ένα άτομο στις προκλήσεις της δομής του τουριστικού 

φαινομένου περιφρουρώντας συνάμα την περιβαλλοντική ισορροπία, θα πρέπει να 

έχει αναπτύξει τις απαραίτητες μαθησιακές δομές, ούτως ώστε να μπορεί από τις  

γνώσεις, τις δεξιότητες και τις εμπειρίες του, να αντιλαμβάνεται, να συνθέτει,  να 

διαχειρίζεται και να κτηματοποιεί την προσλαμβάνουσα γνώση, θέματα τα οποία 

είναι σε θέση να επιλύσει η περιβαλλοντική εκπαίδευση, η οποία εξ’ ορισμού κι 

αντικειμένου είναι διεπιστημονική-διαθεματική. Η διεπιστημονικότητα 

πρωτοεισήχθει στην εκπαιδευτική μας διαδικασία μέσα από τα Εκπαιδευτικά 

Προγράμματα. Η εμφάνιση της και ο καινοτόμος τρόπος συνοχής της γνώσης 

αντιμετωπίστηκε γενικότερα από την εκπαιδευτική κοινότητα με σκεπτικισμό σε 

παγκόσμιο επίπεδο και μέχρι σήμερα διέπεται από θετικές και αρνητικές κρίσεις. 

Πάρα ταύτα, η εμπειρία μέσα από την πράξη έχει αποδείξει ότι τα Περιβαλλοντικά 

Προγράμματα κατά την ολοκλήρωσή τους έχουν θετικά εκπαιδευτικά, παιδαγωγικά 

και μεταγνωστικά αποτελέσματα. Επιπλέον, λειτουργούν μαθητοκεντρικά με 

ομαδοσυνεργατικές μεθόδους διδασκαλίας διερευνητικής κατεύθυνσης βιωματικής 

προσέγγισης δεδομένων (εφαρμογή σχεδίου project), χωρίς να αποκλείεται η ατομική 

ή η καθοδηγούμενη μάθηση, ιδιαίτερα στα αρχικά στάδια κι άμεσα σχετίζονται με 

την ενεργό μάθηση. Βασίζονται στις αρχές της συστημικής προσέγγισης και 

στηρίζουν την αυτορρυθμιζόμενη κι αυτόνομη μάθηση μέσα από προσεγγίσεις του 

«όλου» (Ματσαγγούρας, 2006).  

      

     Η σύνθεση των προαναφερομένων καθιστά ικανό τον αυτενεργούμενο μαθητή να 

λειτουργήσει με τους ευνοϊκότερους όρους, στους τομείς μάθησης. Συγκεκριμένα 

στον γνωστικό τομέα για την αλληλοτροφοδότηση θετικών και αρνητικών στοιχείων 

του τουρισμού με το περιβάλλον, την δημιουργία ερωτημάτων σχετικών με την 

διαχείριση αυτών προτείνοντας συγχρόνως τρόπους επίλυσης και την διάχυση 

γνώσεων σε άλλα μαθήματα. Στον συναισθηματικό τομέα την δημιουργία απόψεων, 

διαμόρφωση αξιών, διαφοροποίηση συμπεριφοράς και κυρίως απόκτηση στάσεων 

ζωής. Στον ψυχοκινητικό τομέα την ανάπτυξη κλίσεων και δεξιοτήτων, την 

αξιοποίηση εμπειρικών δεδομένων και τέλος στην ενίσχυση της αυτοεικόνας και 

αυτοαντίληψής τους.  

 

     Επίσης, έχει την δυνατότητα να ενσωματώνει την κοινωνική παιδεία - μόρφωση, 

να διευρύνει κι επεκτείνει τα γνωστικά πεδία των ατόμων, ν’ αναπτύσσει την κριτική 



ικανότητα και να δημιουργεί κοινωνικές δεξιότητες, αναπτύσσοντας ταυτοχρόνως 

σύγχρονους προβληματισμούς, οι οποίοι ανατροφοδοτούν την μαθησιακή διαδικασία. 

Έτσι, μέσα από τους διαύλους των σύγχρονων μεθόδων διδασκαλίας οι μαθητές είναι 

σε θέση να αντιμετωπίσουν την περιπλοκότητα των περιβαλλοντικών και 

τουριστικών επιπτώσεων, να αποσαφηνίσουν δεδομένα και να διαμορφώσουν θέσεις 

κι απόψεις.  

 
     Ειδικά σε τοπικό επίπεδο οι ανωτέρω προσλαμβάνουσες είναι υψίστης σημασίας. 

Η αναγνώριση ενός τόπου τουριστικά ανεπτυγμένου και περιβαλλοντικά βιώσιμου, 

επιβάλλει μεταβολές κυρίως στην νοοτροπία του ιθαγενούς πληθυσμού. Η 

αλληλεξάρτηση των επιπτώσεων του τουρισμού με το περιβάλλον εμφανίζει  

δεδομένα τα οποία χρήζουν ιδιαίτερης μεταχείρισης, ιδιαίτερα όταν προσκρούουν σε 

παγιωμένες καταστάσεις. Στις τουριστικά ανεπτυγμένες περιοχές, η δυσκολία 

αναστρεψιμότητας έγκειται στο ήδη διαμορφωμένο τουριστικά περιβάλλον, στο 

οικονομικό κόστος και στις απόψεις των ατόμων της επιχειρηματικής αλυσίδας. 

Πάρα ταύτα μικρές διορθώσεις πάντα υπολείπονται. Η ενεργειακή προσέγγιση της 

περιοχής ή μιας καταλυματικής μονάδας με π.χ. φωτοβολταϊκά συστήματα, 

ανεμογεννήτριες, αυτόνομη ύδρευση κ.λπ., αποδίδουν βραχυπρόθεσμα στην 

επιχείρηση και στην κοινωνία και μακροπρόθεσμα ωφελούν το περιβάλλον. Στο 

φυσικό κι επίκτητο περιβάλλον των υπό ανάπτυξη περιοχών, η υποστήριξη φυσικών 

καλλονών, η ανάδειξη του τοπικού χρώματος, η οικολογική κατασκευή 

καταλυμάτων, ενδέχεται να συγκρουσθεί ομοίως με οικονομικά συμφέροντα, αλλά 

και με περιβαλλοντική αδιαφορία. Επιπροσθέτως, η «εύκολη λύση» απασχόλησης 

αμέσως ή εμμέσως μόνον στον τουριστικό τομέα αυτομάτως εμφανίζει εξάρτηση της 

περιοχής από π.χ. εισαγόμενα προϊόντα. Η απασχόληση δε, χωρίς την στοιχειώδη 

τουριστική εκπαίδευση, μακροχρόνια βλάπτει την ανταγωνιστικότητα της περιοχής 

και ωφελεί την αισχροκέρδεια επιτήδειων, με ό,τι αυτό συνεπάγεται…  

      

     Αξίζει να σημειωθεί, ότι η τουριστική υποδομή ενός τόπου δεν σημαίνει 

συγχρόνως ανατροπή της υφιστάμενης περιβαλλοντικής κατάστασης,  Γι’ αυτό σε 

παγκόσμιο επίπεδο συνεχώς διερευνούνται κι εφαρμόζονται τρόποι για βέλτιστη 

προσάρτηση του τουρισμού στο περιβάλλον, με τρόπο ώστε η αξιοποίησή του να 

είναι ορθολογική με βάση την «φέρουσα ικανότητα» για να επιφέρει προσέλκυση 

τουριστών, όπως π.χ. η δημιουργία σε βουνό μιας πίστας για χειμερινά σπορ. 

Άλλωστε η μορφολογία του εδάφους δεν επιδέχεται πολλές μεταβολές. Παρενθετικά 

αναφέρεται ότι οι φιλοξενούμενοι σε τόπους προορισμού, αλλά και οι ίδιοι οι 

κάτοικοι θα πρέπει να διαθέτουν στοιχειώδη παιδεία πολιτισμού, όπως είναι της 

καθαριότητος, της ανακύκλωσης κ.λπ.    

 

     Επίσης, η αναγνώριση και κατ’ επέκταση διατήρηση και προβολή του πολιτισμού, 

ως βασικό εργαλείο τουριστικής δραστηριότητας, δημιουργεί τάση αυξητικού 

τουριστικού ρεύματος κι αναδεικνύεται από τους χώρους αρχαιολογικού, ιστορικού 

και θρησκευτικού ενδιαφέροντος, από τα μουσεία καθώς κι από τα τοπικά ήθη κι 

έθιμα, όπως είναι το παλαιότατο παραδοσιακό έθιμο «Γενίτσαροι και Μπούλες» που 

αναβιώνει την περίοδο της αποκριάς στην Νάουσα, αλλά και τα καλλιτεχνικά και 

ιστορικά δρώμενα, όπως π.χ. μια αρχαία παράσταση στην Επίδαυρο ή η 

αναπαράσταση της ηρωϊκής εξόδου του Μεσολογγίου. Ομοίως, η προβολή των 

τοπικών προϊόντων, τα οποία λόγω της ιδιαιτερότητας μεταφοράς στον μόνιμο τόπο 

κατοικίας του τουρίστα αποτελούν και κύρια πηγή τουριστικής διαφήμισης. Αντίθετα, 

η αρνητική επιρροή από την διαπολιτισμική επικοινωνία, ενέχει τον κίνδυνο συρμού 



κι έμμεσης διαφοροποίησης της τοπικής κουλτούρας. Χαρακτηριστικά παραδείγματα 

ήταν ο ελεύθερος γυμνισμός και η περιοχή Μάταλα την δεκαετία του ’70.      

     Από όλα τα προλεγόμενα συνάγεται ότι οι επιπτώσεις στα περιβάλλοντα διέπονται 

από λεπτές ισορροπίες. Η κατανόηση, η αποδοχή και ο ενστερνισμός καλών 

πρακτικών είναι δυνατόν να περιφρουρήσει την περεταίρω υποβάθμιση ενός 

ανεπτυγμένου τουριστικά τόπου, αλλά και να αποτρέψει την επιβάρυνση των προς 

ανάπτυξη περιοχών. Γι’ αυτό κύριο μέλημα και καθήκον της πολιτείας είναι να 

αναπτυχθεί μέσα από τα κανάλια εκπαίδευσης και πληροφόρησης, μία κοινότητα 

γνώσης η οποία θα προστατεύει το τουριστικό, το φυσικό και το πολιτισμικό 

περιβάλλον, με κατάλληλες κατευθυντήριες ευαισθητοποίησης σε όλα τα άτομα, 

ακόμη και από μικρή ηλικία, ούτως ώστε ο καθ’ ένας προσωπικά αλλά και ως σύνολο 

να λειτουργήσουν με τρόπο διασφάλισης της ποιότητας ζωής των επόμενων γενεών. 
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