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ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  

ΤΟΥ 1ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 



 Eναλλακτικός Τουρισμός - είναι μια καινούρια φιλοσοφία 

στον τομέα του τουρισμού και περιλαμβάνει όλες τις 

μορφές τουρισμού, οι οποίες προσελκύουν τουρίστες με 

ειδικά ενδιαφέροντα. Παρουσιάζει τα ακόλουθα 

χαρακτηριστικά: 

 

·         προστασία του φυσικού περιβάλλοντος 

 

·         αποφυγή των κλασσικών τουριστικών προσφορών 

 

·         διατήρηση των οικοσυστημάτων 

 

·         αλληλεπίδραση του ανθρώπου με τα πολιτιστικά 

   μνημεία 

 

·         στήριξη αγροτικών περιοχών και τέλος 

 

·         επίλυση του προβλήματος του εποχιακού τουρισμού 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BD%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BD%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BD%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BD%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82


Αγροτουρισμός είναι μία μορφή εναλλακτικού 

τουρισμού που εξελίσσεται σε έναν από τους 

πιο δυναμικούς τομείς της αγοράς του 

εναλλακτικού τουρισμού, καθώς οι 

επισκέπτες σε όλο τον κόσμο εκδηλώνουν 

ενδιαφέρον για την αειφόρο ανάπτυξη και τις 

οικολογικές πρακτικές.  



Η κυρίαρχη μορφή αγροτουρισμού στη 

Μεσσηνία είναι οι διακοπές σε αγροκτήματα και οι 

διακοπές σε αγροτικά καταλύματα 

που   βρίσκονται μέσα στον αγροτικό οικισμό. Σε 

αυτή  οι  επισκέπτες φιλοξενούνται σε μεγάλα 

αγροκτήματα και  συμμετέχουν στις γεωργικές 

εργασίες αλλά και στην καθημερινότητα και τον 

τρόπο ζωής των ίδιων των εργατών. 



 Αθλητικός τουρισμός αναψυχής - συνδέεται με 

όλες τις μορφές ενεργητικής και παθητικής 

συμμετοχής σε αθλητικές εκδηλώσεις. Χωρίζεται 

σε δύο κατηγορίες: 

 

1.   ενεργή συμμετοχή σε αθλητικές εκδηλώσεις 

ή διαγωνισμούς, όπως το γκολφ, τένις, 

ποδόσφαιρο, μπάσκετ, κωπηλασία κλπ. 

 

2.   παρακολούθηση των ευρωπαϊκών και 

παγκοσμίων κυπέλλων και πρωταθλημάτων, 

Ολυμπιακών Αγώνων και τα μεγάλα διεθνή 

τουρνουά. 

http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%91%CE%B8%CE%BB%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82_%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CF%88%CF%85%CF%87%CE%AE%CF%82&action=edit&redlink=1


 Στην Μεσσηνία πραγματοποιούνται: 

 

 Αγώνες στίβου ‘ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΕΙΑ’ που γίνονται στο 

δημοτικό στάδιο Καλαμάτας 



Ο Διάπλους του μεσσηνιακού κόλπου που είναι 

ένας ετήσιος διεθνής κολυμβητικός μαραθώνιος 

απόστασης 30 χλμ 



Το παγκόσμιο πρωτάθλημα ελεύθερης κατάδυσης που 

είναι η κορυφαία διοργάνωση στο είδος της και 

διοργανώθηκε το 2013 στην Καλαμάτα.  



Τα τελευταία 20 χρόνια στην Καλαμάτα γίνεται επίσης 

το  διεθνές κύπελλο ρυθμικής γυμναστικής από τον 

φιλογυμναστικό όμιλο Καλαμάτας.  



Το διεθνές φεστιβάλ χορού στην Καλαμάτα είναι 

μια από τις κορυφαίες διοργανώσεις του 

χαρακτήρα του.  



Ένα άλλο άθλημα που διακρίνετε για την τολμηρότητα 

του είναι το παραπέντε ( αλεξίπτωτο πλαγιάς ) και μία 

ιδανική τοποθεσία είναι λίγο πιο ψηλά από τη Βέργα 

όπου πραγματοποιείτε από την δεκαετία του  ’80.  



Για τους αθλητές του γκολφ ακόμα υπάρχει το 

μεγαλοπρεπές γήπεδο γκολφ στο ξενοδοχείο Costa 

Navarino τους προσφέρει στέγη για τα βράδια και 

άμεση πρόσβαση στο γήπεδο όποτε το επιθυμούν 



Μία άλλη αθλητική διοργάνωση που γίνεται στην 

πίστα SAN NIKOLAS στην Καλαμάτα είναι 

το GRAND PRIX και το  DRIFT SHOW που διοργανώνονται 

από το 2013 



Ο πολιτιστικός πλούτος της Μεσσηνίας, αποτελεί 

πρόκληση για τον σύγχρονο τουρίστα με 

πολιτιστικά ενδιαφέροντα, που ζητάει μάθηση 

και πολύτιμες εμπειρίες. Περιλαμβάνει 

  Μοναδικά σε αρχαιολογικό ενδιαφέρον 

κατάλοιπα  

  (μυκηναϊκοί θολωτοί τάφοι)  

Περιστεριά 



  Αρχαιολογικούς χώρους (Αρχαία Πύλος, Ναός 

Επικούρειου Απόλλωνα, Αρχαία Μεσσήνη) 



Μουσεία, ιστορικά μνημεία (κάστρα, ιστορικά κέντρα 

πόλεων)  



Δείγματα παραδοσιακής αρχιτεκτονικής  

(πυργόσπιτα της Μάνης)  



Πλούσια σύγχρονη πολιτιστική ζωή (φεστιβάλ Χορού, 

φεστιβάλ Μηδέν, πολιτιστικά δρώμενα) 



Η Μεσσηνία διαθέτει έναν ανεξάντλητο 

φυσικό πλούτο στον οποίο οι λάτρεις της 

φύσης μπορούν να περιηγηθούν και να τον 

απολαύσουν οποιαδήποτε εποχή του έτους 

και να επιλέξουν. 

 Υπάρχουν  οργανωμένα περιπατητικά 

προγράμματα όπως: 



Περιπατητικό πρόγραμμα στην Λιμνοθάλασσα Γιάλοβας 

(παρατήρηση πουλιών) 



Περιπατητικό πρόγραμμα στο Πολυλίμνιο 



Νέδα : ένας μυθικός ποταμός αμύθητης αξίας. 



Πεζοπορίες – Εξερευνήσεις Φαραγγιών και σπηλαίων  

όπως ΡΙΝΤΟΜΟ, ΒΥΡΟΣ, ΚΟΣΚΑΡΑΚΑ, ΝΕΔΑ, ΜΠΙΛΙΟΒΟΣκ.ά. 



Γνωριμία με τη χλωρίδα και την πανίδα του τόπου μας, εκδρομές 

και περιπατητικές διαδρομές  προς το όρος Ταΰγετος 



Από άκρη σε άκρη ο νομός της Μεσσηνίας είναι 

διάσπαρτος με χριστιανικούς ναούς. Τα χριστιανικά 

μνημεία είναι πάρα πολλά το καθένα με την 

ομορφιά και την ιδιαιτερότητά του που 

προσελκύουν το εναλλακτικό τουρίστα. Άλλα είναι 

βυζαντινά κτίσματα, άλλα της εποχής των 

Φράγκων ηγεμόνων και άλλα χρονολογούνται στα 

μεταβυζαντινά χρόνια.  



Η γαστρονομία αποτελεί μέρος της πολιτιστικής 

παράδοσης ενός τόπου και ο γαστρονομικός 

τουρισμός αποτελεί πόλο έλξης για τον επισκέπτη-

τουρίστα να έρθει σε διάφορες γιορτές που 

γίνονται  για την ανάδειξη των παραδοσιακών 

προϊόντων της Μεσσηνίας και να δοκιμάσει τα 

τοπικά πρoϊόντα της περιοχής. 



Η έλλειψη υποδομών στην περιοχή (μικρός 

αριθμός κλινών) 

Η έλλειψη ενός σαφούς σχεδίου δράσης για 

την ανάπτυξη αυτής της μορφής του 

τουρισμού. Τα τελευταία χρόνια 

πραγματοποιείται  μια σημαντική προσπάθεια 

προς αυτή την κατεύθυνση (π.χ ανάπτυξη 

συνεδριακού τουρισμού). 











 Συμμετοχη στο Φεστιβαλ ψηφιακης 

Δημιουργιας 

 Επίσκεψη στο Δήμαρχο Καλαμάτας 

 Εκδρομή στον ναό του Επικούρειου 

Απόλλωνα - Αμπελιώνα 



 

  …και μην ξεχνάτε περισσότερες πληροφορίες στην 

διεύθυνση 

 

http://enallaktikos-tourismos-messinia.weebly.com 

 

 

       

 

 

 

 

      

     σας ευχαριστούμε!!!!  

 


