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ΕΙΣΑΓΩΓΗ:  

Ο τουριστικός τομέας διαδραματίζει ηγετικό ρόλο ως καταλύτης για την οικονομική ανάπτυξη 

και τις διαπολιτισμικές ανταλλαγές. Ως εκ τούτου, τα έθνη, οι κυβερνήσεις και οι υπεύθυνοι 

χάραξης πολιτικής θα πρέπει να έχουν κατά νου τις πολιτικές, περιβαλλοντικές, κοινωνικές και 

πολιτιστικές πτυχές της ανάπτυξης του τουρισμού. Είναι σημαντικό να συνειδητοποιήσουμε 

στον τουριστικό προγραμματισμό και σχεδιασμό ότι τα οφέλη του τουρισμού δεν πρέπει να 

αξιολογούνται μόνο από υλικά και οικονομικά κέρδη, αλλά και από άυλες επιπτώσεις που 

επηρεάζουν την κοινωνία και τον πολιτισμό. Μεταξύ των σημαντικότερων αρνητικών 

επιπτώσεων του τουρισμού είναι η εκμετάλλευση των πολιτιστικών πόρων, η υποβάθμιση του 

περιβάλλοντος και οι σημαντικές κοινωνικό-πολιτιστικές επιπτώσεις. 

 

Από κοινωνικό-πολιτισμική άποψη, θα πρέπει να δοθεί έμφαση στον μετριασμό των 

αρνητικών επιπτώσεων του τουρισμού στις κοινότητες υποδοχής και στη διατήρηση των 

εθίμων, του παραδοσιακού τρόπου ζωής και της αυθεντικότητάς τους, ενώ παράλληλα θα 

δέχονται τα θετικά οικονομικά αποτελέσματα. Οι τρέχουσες τουριστικές τάσεις δείχνουν 

αύξηση του αριθμού των τουριστών που αναζητούν τοπικές και αυθεντικές πολιτιστικές 

εμπειρίες. 

 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ  

Το καθήκον σας είναι να ερευνήσετε τις επιπτώσεις του τουρισμού στο κοινωνικοπολιτισμικό 

περιβάλλον ενός ελκυστικού προορισμού. 

Για να ολοκληρώσετε το έργο, πρέπει να βρείτε πληροφορίες σχετικά με τη σημασία της 

διατήρησης του πολιτισμού και των παραδόσεων , καθώς και τον αντίκτυπο του τουρισμού 

σε αυτούς τους τομείς. 

 

Πριν ολοκληρώσετε τη δραστηριότητα, απαντήστε στις ακόλουθες ερωτήσεις: 

1. Γιατί είναι σημαντικό να διατηρηθεί ο τοπικός πολιτισμός; 

2. Πώς η πολιτιστική κληρονομιά αντικατοπτρίζει τις αξίες, τις πεποιθήσεις και την ταυτότητα 

μιας κοινότητας; 

3. Τι είδους στάση μπορούν να υιοθετήσουν οι τουρίστες όταν βρίσκονται στο εξωτερικό; 

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ  

● Βήμα 1: Έρευνα βιώσιμου πολιτιστικού τουρισμού  

Ο πολιτισμός αποτελεί κινητήρια δύναμη και καταλύτη της βιώσιμης ανάπτυξης. Η πολιτιστική 

κληρονομιά της Ευρώπης αποτελεί πολύτιμο πόρο στους τομείς του τουρισμού, της 

εκπαίδευσης, της απασχόλησης και της βιώσιμης ανάπτυξης. Ο βιώσιμος πολιτιστικός 

τουρισμός αποτελεί ζωτικό μέρος των περιφερειακών και μακροπεριφερειακών στρατηγικών 

ανάπτυξης. Από την άποψη αυτή, ο πολιτισμός αποτελεί κινητήρια δύναμη και καταλύτη της 

βιώσιμης ανάπτυξης. 

Μάθετε από τους παρακάτω συνδέσμους τις απαραίτητες πληροφορίες: 

o Βιώσιμος πολιτιστικός τουρισμός 



o https://ec.europa.eu/culture/cultural-heritage/cultural-heritage-eu-

policies/sustainable-cultural-tourism 

 

o Εύρεση Ισορροπίας: Πολιτιστική Διατήρηση και Τουρισμός 

o https://chemonics.com/blog/finding-balance-cultural-preservation-tourism/ 

o Το Πολιτιστικό Κόστος του Τουρισμού 

o https://www.culturalsurvival.org/publications/cultural-survival-

quarterly/cultural-costs-tourism 

o Πώς ο τουρισμός μπορεί να προστατεύσει την πολιτιστική κληρονομιά 

o https://www.solimarinternational.com/how-tourism-can-protect-cultural-

heritage/ 

● Βήμα 2: Χρησιμοποιώντας τα ευρήματά σας, συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα για 

τις θετικές και μη επιπτώσεις του τουρισμού στο κοινωνικοπολιτιστικό περιβάλλον 

ενός δημοφιλούς τουριστικού προορισμού. 

Συμπληρώστε τον ακόλουθο πίνακα: 

 

 

Τοπικός 

πολιτισμός 

Θετικά 

αποτελέσματα 

Αρνητικές επιπτώσεις δράσεις για την προστασία του 

τοπικού πολιτισμού 

   

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ  

Παρουσιάστε τον πίνακα σας και απαντήστε στις ακόλουθες ερωτήσεις: 

1. Οι προτεινόμενες δράσεις σας καλλιεργούν την επίγνωση της διαπολιτισμικής 

ανταλλαγής μεταξύ τουριστών και της τοπικής κοινωνίας; 

2. Οι επιπτώσεις καταδεικνύουν την πολιτιστική ευαισθητοποίηση; 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ  

Ο τουρισμός παρέχει τα υλικά μέσα για τη διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς, 

αναζωογονεί και διατηρεί τα έθιμα και τις παραδόσεις καθώς και ανοίγει πόρτες για πολιτιστική 

κοινή χρήση και μάθηση (Smith, 2009). Οι περισσότερες από τις κοινές θετικές επιπτώσεις του 

τουρισμού στον πολιτισμό, περιλαμβάνουν την αύξηση της διαπολιτισμικής αλληλεπίδρασης, 

την κατανόηση και την διατήρηση του τοπικού πολιτισμού, των τεχνών, της χειροτεχνίας και 

των παραδόσεων, την ενδυνάμωση των κοινοτήτων υποδοχής και την ενίσχυση των 

πολιτιστικών αξιών. 
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