“ Μια στάλα ριγμένη στη Μεσόγειο… το Αιγαίο… το Ιόνιο… τον Αίολο και
την… ιστορία…
μια χώρα…”

Ελλάδα…

Χίλιοι λόγοι για να την επισκεφτείς … να την αγαπήσεις… και να θέλεις
να ξανάρθεις….

Στο ατέρμονο γαλάζιο ταξιδεύει η Ελλάδα…

Καλωσορίσατε σ’ αυτό το υπέροχο ταξίδι…

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Ερευνητικό Πρόγραμμα:
Ελλάδα…. χίλιοι λόγοι για να την επισκεφτείς και να την αγαπήσεις
Διευκολυντές Ερευνητικής Ομάδας :
Μακρυγιάννη Στέλλα , Αργύρης Παντελής
Ερευνητές του Προγράμματος:
Οι νέοι του ΚΕΠΠ 2

Θεματικές Ενότητες :
Α. Ημερομηνία ( Διάρκεια της έρευνας του προγράμματος )
Β. Δραστηριότητα (Σύντομη περιγραφή )
Γ. Περιεχόμενα ερευνητικών κεφαλαίων
Δ. Ερευνητικά κεφάλαια
Ε. Συνθήκες
ΣΤ. Εντυπώσεις
Ζ. Συναισθήματα
Η. Βιβλιογραφία
Θ. Ευχαριστίες

Α. Ημερομηνία : Η διάρκεια της έρευνας ήταν από τον Οκτώβριο του 2015
έως τον Απρίλιο του 2016.
Β. Δραστηριότητα- σύντομη περιγραφή:
Η ομάδα θα ερευνήσει την Ελλάδα ως τουριστικό προορισμό, τον ορισμό
της φιλοξενίας από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα, την ιστορία του
ελληνικού τουρισμού, την υποδομή που έχει και τις υπηρεσίες που
προσφέρει ,γιατί την επιλέγουν εκατομμύρια τουρίστες κάθε χρόνο, ποια
είδη τουρισμού καλύπτει, κάποια από τα πιο δημοφιλή μέρη που έχει, μέρη
με αρχαιολογική και πολιτισμική σημασία και ενδιαφέρον, τα φυσικά τοπία
και πως προσελκύονται οι τουρίστες από αυτά, ποιο ρόλο παίζει η θέση της
Ελλάδας στην ανάπτυξη του τουρισμού, τον ρόλο του τουρισμού στην
οικονομία, εργασία και τα οφέλη από αυτόν, την ελληνική παραδοσιακή
κουζίνα , την ελληνική παραδοσιακή μουσική και τον ρόλο που παίζουν
στον τουρισμό.
Η ομάδα θα εργαστεί σε τέσσερις υποομάδες και έτσι θα υπάρχει
συνεργασία όλων με την βοήθεια και την εποπτεία των διευκολυντών του
ερευνητικού προγράμματος.

Γ. Περιεχόμενα ερευνητικών κεφαλαίων

1. Η φιλοξενία στην Αρχαία Ελλάδα
2. Ο ορισμός του τουρισμού
3. Η ιστορική εξέλιξη του τουρισμού
4. Ο τουρισμός στην Ελλάδα
5. Είδη και μορφές τουρισμού
6. Οφέλη από τον τουρισμό και προβλήματα στον τουρισμό
7. Η γεωγραφική θέση της Ελλάδας
8. Ένας επισκέπτης – τουρίστας γιατί να έρθει στην Ελλάδα;
9. Μερικοί από τους πιο δημοφιλείς προορισμούς
10. Επαγγέλματα που έχουν σχέση με τον τουρισμό και σπουδές στα τουριστικά
επαγγέλματα
11. Ξενοδοχείο ΗΛΕΚΤΡΑ ΠΑΛΛΑΣ Αθήνας
12. Συνέντευξη από τον Διευθυντή του ξενοδοχείου Ηλέκτρα Παλλάς
13. Συνέντευξη από την υπεύθυνη του τουριστικού γραφείου ΤΡΙΑΙΝΑ
14. Αξιοθέατα, τοποθεσίες, μέρη της Ελλάδας με ξεχωριστό ενδιαφέρον
15. Μαγευτικές παραλίες από όλη την Ελλάδα
16. Βραβευμένες παραλίες και Μαρίνες για το 2015
17. Οι πιο πολύ- φωτογραφημένες παραλίες από όλη την Ελλάδα
18. Μερικά από τα μουσεία της Ελλάδας
19. Διεθνή λιμάνια και Αεροδρόμια της Ελλάδας
20. Ελληνικά αγροτικά προϊόντα γνωστά σε όλο τον κόσμο που
χρησιμοποιούνται στην ελληνική κουζίνα
21. Ελληνική Παραδοσιακή Κουζίνα
22. Ελληνική Παραδοσιακή μουσική

1. Η ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ

Στην Αρχαία Ελλάδα η φιλοξενία ήταν πράξη αρετής. Τους ξένους τους προστάτευε
ο Ξένιος Δίας και η Αθηνά η Ξενία όπως και οι Διόσκουροι Κάστωρ και Πολυδεύκης.
Οι θεοί απαιτούσαν να περιποιούνται τους ξένους και εθεωρείτο αμαρτία να τους
αντιμετωπίζουν άσχημα.
Για την φιλοξενία υπήρχε ορισμένη διαδικασία την οποία τηρούσαν για κάθε ξένο
που φιλοξενούσαν, ανεξάρτητα από την κοινωνική του τάξη και θέση.
Η φιλοξενία είχε σημαντική κοινωνική δύναμη. Έτσι συνδεόντουσαν άτομα από
οποιαδήποτε κοινωνική τάξη όπως απλοί πολίτες με βασιλιάδες. Οι Θεσσαλοί και οι
Αθηναίοι φημίζονταν ιδιαίτερα για την φιλοξενία τους. Ο ξένος την εποχή εκείνη
δεν ήταν τουρίστας, αλλά, αγγελιοφόρος, εξόριστος, ταξιδιώτης κλπ.
Όταν φιλοξενούσαν έναν ξένο αυτό λεγόταν εστιάν ή ξενίζειν ή ξενοδοχείν . Ο ξένος
όταν ερχόταν φιλοξενούμενος έκανε ευχές στην οικογένεια που τον φιλοξενούσε ,
ενώ όταν έφευγε του έκαναν δώρα.
Η πρόσκληση σε φαγητό λεγόταν επί ξενία καλείν. Ο ξένος μετά το λουτρό που
έκανε φορούσε πολυτελή ρούχα που του τα έδινε ο
οικοδεσπότης και στη συνέχεια καθόταν τιμητικά σε θρόνο. Ο ξένος στο τέλος έλεγε
μια ιστορία η κάποιο ανέκδοτο.
Όταν βελτιώθηκαν οι συγκοινωνίες αναπτύχθηκε το εμπόριο. Οι πολιτείες και οι
κοινωνίες προόδευαν όπως προόδευαν και οι τέχνες και οι επιστήμες. Τα ταξίδια
εκείνη την εποχή γίνονταν περισσότερο όταν υπήρχαν αγώνες, γιορτές, αθλητικές
εκδηλώσεις και πανηγύρια, τότε εκτός από τους επισκέπτες πήγαιναν και διάφορες
αντιπροσωπείες στις διάφορες πόλεις. Τους ξένους σε κάθε πόλη τους προστάτευαν

οι πρόξενοι, οι οποίοι ήταν οι επίσημοι αντιπρόσωποι από τις άλλες πόλεις.Κάθε
καλεσμένος μπορούσε να φέρει όποιον ήθελε σε γεύμα.Η εθιμοτυπία της
φιλοξενίας φαίνεται και από τα έργα του Όμηρου. Φαίνεται πως επιβλήθηκε τελικά
για την προστασία των ξένων την εποχή που δεν ήταν εύκολη η συγκοινωνία, δεν
ήταν εύκολο να μείνουν κάπου γιατί δεν υπήρχε η υποδομή για αυτό, αλλά και γιατί
έκανε έτσι πιο εύκολη την επικοινωνία των λαών.
Με την θρησκεία τους ξένους τους προστάτευε ο Ξένιος Δίας, έτσι ήταν ηθική
υποχρέωση όλων η προσφορά της φιλοξενίας.
Στην Αρχαία Ελλάδα η φιλοξενία ήταν πράξη αρετής. Η φιλοξενία ήταν σημαντική
κοινωνική δύναμη γιατί μπορούσε να συνδέσει άτομα από οποιαδήποτε κοινωνική
τάξη.Ο ξένος της εποχής του Όμηρου δεν ήταν τουρίστας . Ήταν αγγελιοφόρος,
εξόριστος , ταξιδιώτης κλπ.Ο ξένος όταν ερχόταν έκανε ευχές στην οικογένεια που
τον φιλοξενούσε και όταν έφευγε έπαιρνε δώρα.

2. Ο ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Η Παναγία Βλαχερνών και το Ποντικονήσι - Κέρκυρα

Ο τουρισμός είναι ένας τρόπος ψυχαγωγίας, σε πολλές χώρες. Μπορούμε να
πούμε πως είναι μια πολύ μεγάλη βιομηχανία με σημαντικά οικονομικά οφέλη.
Παραδοσιακές τουριστικές χώρες είναι η Ελλάδα, η Ιταλία , η Ισπανία και η Γαλλία .
Υπάρχουν και άλλες χώρες που κάθε χρόνο τις επισκέπτονται πολλοί τουρίστες
όπως είναι η Τσεχία, η Ουγγαρία , η Κροατία, η Τουρκία και η Αίγυπτος, οι οποίες
για να έχουν όλο και περισσότερους τουρίστες έχουν πολύ χαμηλές τιμές και καλή
εξυπηρέτηση.
Τουρισμός είναι η μεμονωμένη ή ομαδική μετακίνηση ανθρώπων σε διάφορους
τουριστικούς προορισμούς , όπου και μένουν τουλάχιστον για μία μέρα, με σκοπό
να ψυχαγωγηθούν.
Οι διάφορες μορφές τουρισμού περιλαμβάνουν δύο βασικά στοιχεία.
Το ταξίδι στον προορισμό και τη διαμονή και το φαγητό.

3. Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Ακρόπολη της Λίνδου – Ρόδος
Το φαινόμενο του τουρισμού στην Ελλάδα ξεκινάει από δύο αιώνες πριν και όχι
μετά τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, από τότε βέβαια υπήρχε τεράστια ανάπτυξη
του τουρισμού. Θεωρείται ότι η χρονιά που γεννήθηκε ο τουρισμός ήταν το 1855
με πρώτο οργανωτή τον Τόμας Κουκ. Στη χώρα μας πριν από το 1890 αναφέρονται
σωματεία που έχουν σχέση με τον τουρισμό. Με την ανακάλυψη της ατμομηχανής
και την κατασκευή κρουαζιερόπλοιων άρχισαν να έρχονται όλο και περισσότεροι
τουρίστες στη χώρα μας.
Με την ανάπτυξη της τεχνολογίας άλλαξαν πολλά πράγματα στον τουρισμό. Όλο και
περισσότεροι τουρίστες μετακινούνται τώρα πια με αυτοκίνητο άλλα λίγο αργότερα
και με αεροπλάνο. Τα ταξιδιωτικά πακέτα και οι προσφορές που κάνουν
ταξιδιωτικά πρακτορεία παρακινούν όλο και περισσότερους να θέλουν να κάνουν
ταξίδια και διακοπές.

Κάμιρος – Ρόδος

4. Ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Φαράγγι Σαμαριάς Χανιά

Ίος

Σίφνος

Ο τουρισμός στην Ελλάδα έχει ιστορία περίπου 100 χρόνια και ήταν πάντοτε ένας
σημαντικός παράγοντας της οικονομίας της χώρας, της ανάπτυξης και της
καταπολέμησης της ανεργίας. Σήμερα ο τουρισμός παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο για
την αύξηση των εσόδων της χώρας.
Η Ελλάδα έχει πάρα πολλά ξενοδοχεία όλων των κατηγοριών , πανσιόν,
ενοικιαζόμενα δωμάτια και κάμπινγκ όπου μπορεί να φιλοξενήσει πάρα πολλούς

τουρίστες. Υπάρχουν ξενοδοχεία πόλης τα οποία λειτουργού όλο τον χρόνο και
ξενοδοχεία που λειτουργούν μόνο την τουριστική σεζόν και αυτή είναι από τον
Μάρτιο μέχρι το τέλος του Οκτωβρίου.
Οι πανσιόν και τα ενοικιαζόμενα δωμάτια συνήθως λειτουργούν μόνο την
τουριστική περίοδο.
Στην Ελλάδα από το 1929 λειτουργεί ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού, που είναι
ημι-κρατική οργάνωση και έχει σκοπό να διαφημίζει την Ελλάδα στο εξωτερικό
ώστε να έρχονται περισσότεροι τουρίστες. Σε όλη την Ελλάδα υπάρχουν πολύ
ωραία μέρη που αξίζει να τα επισκεφτεί κανείς πολλές φορές και όλο τον χρόνο.
Έχει πολύ ωραία φυσικά τοπία, αρχαιότητες με πολύ μεγάλη αξία στην Αθήνα ,
στην Ολυμπία , στους Δελφούς, στο Άγιο Όρος , στην Επίδαυρο και αλλού. Έχει
επίσης θαυμάσιες ιαματικές πηγές στο Λουτράκι, στην Αιδηψό, στην Υπάτη και
αλλού.
*Η Ελλάδα έχει τουρισμό όλο τον χρόνο ανάλογα την περιοχή. Η Αθήνα είναι μία
από τις πόλεις που έχουν τουρισμό όλο τον χρόνο, ενώ νησιά όπως η Μύκονος,
Σαντορίνη κλπ δεν έχει τουρισμό το χειμώνα
Έτσι τα ξενοδοχεία κλείνουν τον Οκτώβριο και ανοίγουν ξανά τον Μάρτιο.
Ένας επισκέπτης η τουρίστας στη Αθήνα μπορεί να επισκεφτεί την Ακρόπολη , την
Πλάκα, την Αρχαία Αγορά , το Μοναστηράκι , το Θησείο και βέβαια τα μουσεία που
είναι όλα ενδιαφέροντα.

Πόρος

5. ΕΙΔΗ ΚΑΙ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Άγιος Μάρκος – Τήνος, Κυκλάδες

-

Εσωτερικός τουρισμός
Εισερχόμενος τουρισμός

-

Μαζικός τουρισμός
Εναλλακτικός τουρισμός
Αγροτοτουρισμός
Αθλητικός τουρισμός
Χειμερινός τουρισμός
Μορφωτικός ή γνωστικός τουρισμός
Θρησκευτικός τουρισμός
Περιηγητικός τουρισμός
Συνεδριακός Τουρισμός
Καταδυτικός Τουρισμός
Κοινωνικός τουρισμός
Τουρισμός τρίτης ηλικίας
Κρουαζιέρες
Τουρισμός με σκάφος

*Οι τουρίστες που επισκέπτονται ένα μέρος μπορεί να είναι σε γκρουπ, η μόνοι
τους

6. ΟΦΕΛΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΟΝ
ΤΟΥΡΙΣΜΟ

Οφέλη :
-

Οικονομικό όφελος
Περισσότερα έσοδα
Περισσότερες θέσεις εργασίας
Λιγότεροι άνεργοι
Διαφήμιση της κάθε περιοχής, του κάθε μέρους
Γίνεται γνωστός ο πολιτισμός σε όλο τον κόσμο.

Προβλήματα :
-

Κακή οργάνωση και εξυπηρέτηση των τουριστών
Αισχροκέρδεια από τις επιχειρήσεις
Κακή συμπεριφορά των τουριστών
Έλλειψη σεβασμού του χώρου από τους τουρίστες
Πρόκληση ζημιών και βλαβών κλπ από τους τουρίστες από υπερβολική
κατανάλωση αλκοόλ

7. Η ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Ακρόπολη Αθηνών

Η Ελλάδα είναι χώρα της Νότιο- Ανατολικής Ευρώπης και
συγκεκριμένα βρίσκεται στην άκρη της, βρίσκεται επίσης στο νότιο
τμήμα της Βαλκανικής Χερσονήσου. Είναι βαλκανική χώρα και
βρέχεται από κομμάτι της Μεσογείου. Βρίσκεται στο σταυροδρόμι
ανάμεσα στην Ανατολή και τη Δύση. Τα νησιά του Αιγαίου από τα
πανάρχαια χρόνια ήταν η γέφυρα που βοήθησε τους Έλληνες να
επικοινωνήσουν με λαούς από την Ασία και την Αφρική και έτσι να
γνωρίσουν και τους πολιτισμούς τους. Η θέση της Ελλάδας έχει
μεγάλη σημασία για όλη την περιοχή της Μεσογείου.
Η Ελλάδα από τον βορρά συνορεύει με την Αλβανία, την Δημοκρατία των
Σκοπίων και την Βουλγαρία, από τον Νότο βρέχεται από το Λιβυκό Πέλαγος,
ανατολικά συνορεύει με την Ευρωπαϊκή Τουρκία και βρέχεται από το Αιγαίο
Πέλαγος και δυτικά βρέχεται από το Ιόνιο Πέλαγος που είναι τμήμα της
Αδριατικής θάλασσας.
Η Ελλάδα χωρίζεται σε ηπειρωτική και νησιωτική και τα γεωγραφικά
διαμερίσματά της ( μεγάλες περιοχές ) είναι η : Ήπειρος, Μακεδονία ,
Θράκη, Θεσσαλία, Στερεά Ελλάδα και Εύβοια, Πελοπόννησος, Νησιά Αιγαίου
Πελάγους και Νησιά Ιονίου Πελάγους. Κάποιες περιοχές της είναι
αναπτυγμένες τουριστικά, άλλες περισσότερο και άλλες λιγότερο.
Ο πληθυσμός της Ελλάδας είναι περίπου 11 εκατομμύρια και η Αθήνα είναι
η πρωτεύουσά της με πληθυσμό περίπου 4 εκατομμύρια .

****Η ιστορία της Ελλάδας , η πολιτιστική και πολιτισμική της κληρονομιά,
τα μνημεία της, η γεωγραφική της θέση ,το κλίμα της οι φυσικές της
ομορφιές, η μεσογειακή της κουζίνα, οι καταπληκτικές παραλίες της που
είναι σαν αραχνοΰφαντη δαντέλα πλεγμένη γύρω της παίζουν σημαντικό
ρόλο ώστε να την επιλέγουν για να την επισκεφτούν εκατομμύρια
τουρίστες κάθε χρόνο και να έχει τεράστιο οικονομικό όφελος από αυτό η
χώρα μας.
*****Η ιστορική παρακαταθήκη και η πολιτισμική κληρονομιά που αφήνει είναι
από τα ισχυρότερα κίνητρα που έχει ένας επισκέπτης – τουρίστας για να την
επισκεφτεί.

8. ΕΝΑΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΣ ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΡΘΕΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ;

ηλιοβασίλεμα στη Σαντορίνη
‘’Χίλιοι λόγοι για να την επισκεφτείς και να θέλεις πάντα να γυρίζεις…
Αν θελήσεις να μάθεις αυτούς τους λόγους έναν – έναν πάντα για τον κάθε ένα θα
εκπλήσσεσαι με ένα μοναδικό τρόπο…
Μια χώρα , μια στάλα ριγμένη στη Μεσόγειο , στο Αιγαίο , το Ιόνιο , τον Αίολο και
την ιστορία γίνεται ελκυστική με τον δικό της τρόπο ξέροντας πολύ καλά να
φιλοξενεί τον επισκέπτη της ‘’
Οι λόγοι που θα θελήσει κάποιος να επισκεφτεί την Ελλάδα είναι πολλοί και
διαφορετικοί.
Γιατί λοιπόν να έρθει ;
-

για την ιστορία της και τον πολιτισμός της
για να επισκεφτεί αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία
για να απολαύσει το φυσικό περιβάλλον να δει και να μάθει τα
αποτελέσματα φυσικών φαινομένων
για το κλίμα , τον ήλιο και τον καλό καιρό που έχει σχεδόν όλο τον χρόνο
για τα τοπία της
για διασκέδαση
για περιήγηση
για την παραδοσιακή της κουζίνα
για την ελληνική παράδοση κλπ
…για τη απαράμιλλη φιλοξενία της !!!!!

9. ΜΕΡΙΚΟΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥΣ

Μύκονος
Η Αθήνα, Κέρκυρα, Μύκονος , Σαντορίνη, Ρόδος, Κρήτη, Χαλκιδική , Πελοπόννησος
είναι μερικοί από τους πιο δημοφιλείς προορισμούς.
Άλλοι προορισμοί είναι διάφορα νησιά λιγότερο δημοφιλή, του Αιγαίου και του
Ιονίου Πελάγους, όπως και μέρη σε όλη την Ελλάδα που έχουν τουρισμό χειμώνα η
καλοκαίρι. Στις τουριστικές περιοχές οι περισσότεροι κάτοικοι οικονομικά έχουν
έσοδα από τον τουρισμό. Σε αυτό το ερευνητικό ημερολόγιο αναφερόμαστε σε
ορισμένους από αυτούς τους προορισμούς.

Λίνδος - Ρόδος

Το Φαράγγι της Σαμαριάς

Οι Ανεμόμυλοι - Μύκονος

Μυκήνες – Πύλη των Λεόντων

10.ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ

Άγιος Νικόλαος - Κρήτη
Πολλά επαγγέλματα είναι αυτά που έχουν σχέση με τον τουρισμό όπως:
-

εργαζόμενοι σε ξενοδοχεία, πανσιόν , ενοικιαζόμενα δωμάτια , κάμπινγκ κλπ
ξεναγοί
οδηγοί τουριστικών πούλμαν
πωλητές σε τουριστικά καταστήματα
εργαζόμενοι σε εστιατόρια , ταβέρνες, μπαρ, κλαμπ
εργαζόμενοι σε γραφεία ενοικιάσεων αυτοκινήτων
ναυαγοσώστες

-

Επιχειρήσεις που έχουν σχέση με τον τουρισμό
ξενοδοχειακές
τουριστικές
τουριστικά γραφεία και γραφεία εκδρομών
γραφεία ενοικιάσεων αυτοκινήτων
γραφεία συναλλάγματος
επιχειρήσεις οργάνωσης παραλιών
εταιρίες ενοικιάσεων σκαφών
επιχειρήσεις εστίασης
επιχειρήσεις αναψυχής και διασκέδασης

***πολλά επαγγέλματα δεν έχουν άμεση σχέση με τον τουρισμό αλλά
επωφελούνται από την τουριστική κίνηση όπως:
-

ταξί
περίπτερα
μίνι μάρκετ
θαλάσσια ταξί
κοσμηματοπωλεία κλπ… όταν αυτά βρίσκονται σε τουριστική περιοχή

Γαλαξίδι
Σπουδές στα τουριστικά επαγγέλματα
Στη Ρόδο υπάρχει Ανώτερη Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης.
Στεγάζεται στο ξενοδοχείο Soleil.
Οι επιστημονικοί τομείς έχουν σχέση με τα τουριστικά επαγγέλματα.
Οι νέοι που σπουδάζουν σε σχολές τουριστικών επαγγελμάτων αποκτούν
κατάρτιση για να είναι κατάλληλα στελέχη και εργαζόμενοι σε ό , τι
περιλαμβάνεται στον τουριστικό τομέα.
Η σχολή της Ρόδου ανήκει στο υπουργείο Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευμάτων και οι σπουδαστές της σχολής δίνουν εξετάσεις για να μπουν
στη σχολή . Εκτός από τα μαθήματα στα οποία δίνουν εξετάσεις ,
εξετάζονται σε μια ξένη γλώσσα και στο μάθημα Αρχές Οικονομικής
Θεωρίας.
Ανώτερη Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης υπάρχει και στον Άγιο Νικόλαο
Κρήτης και στην Ανάβυσσο.
Η φοίτηση διαρκεί επτά εξάμηνα.
Το τελευταίο εξάμηνο ο σπουδαστής κάνει την πτυχιακή του εργασία και
την πρακτική άσκηση.
Επίσης στο ΤΕΙ Θεσσαλίας υπάρχει τμήμα τουριστικών σπουδών.
Το ALPINECENTERείναι το Ελβετικό BusinessSchoolγια ξενοδοχεία, διοίκηση
επιχειρήσεων και τουρισμό στην Ελλάδα.
Η Λοζάνη της Ελβετίας θεωρείται ότι έχει πολύ καλές τουριστικές σχολές.
Ανάλογες πληροφορίες σχετικά με τις τουριστικές σχολές μπορεί να πάρει
κάποιος από το ίντερνετ.
Τυπικά προσόντα που ζητούνται για όσους θέλουν να εργαστούν στον τομέα του
τουρισμού:

-

Σπουδές
Ξένες γλώσσες
Άριστη συμπεριφορά και επικοινωνία ( ευγένεια, προθυμία, εχεμύθεια)
Καλή εικόνα , περιποιημένη εξωτερική εμφάνιση.

Λευκός Πύργος Θεσσαλονίκη

Παλάτι Κνωσού - Κρήτη

Δίσκος Φαιστού – Κρήτη

11. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΗΛΕΚΤΡΑ ΠΑΛΛΑΣ
Ένα ξενοδοχείο 5 αστέρων που στολίζει την Αθήνα

ο χώρος της υποδοχής

Το Ηλέκτρα Παλλάς βρίσκεται σε μια εξαιρετική τοποθεσία στο κέντρο της Πλάκας
με θέα την Ακρόπολη. Είναι ξενοδοχείο 5 αστέρων και προσφέρει εξατομικευμένες
υπηρεσίες

απολαμβάνοντας ένα καφέ στον κήπο του ξενοδοχείου

η είσοδος του ξενοδοχείου

η εξωτερική πισίνα το βράδυ

η αίθουσα spa
Τα δωμάτια είναι πολύ καλά εξοπλισμένα με μπουφέ πρωινού. Είναι ευρύχωρα και
έχουν κλιματισμό και δορυφορική τηλεόραση. Το εστιατόριο έχει μεσογειακή
κουζίνα και υπέροχη θέα στην Ακρόπολη. Στον τελευταίο όροφο έχει μια υπέροχη
πισίνα.
Το Ηλέκτρα Παλλάς βρίσκεται σε πολύ μικρή απόσταση από τα σημαντικότερα
αξιοθέατα της Αθήνας στα οποία μπορεί κανείς να πάει με τα πόδια , όπως επίσης
πολύ κοντά και από την πλατεία Συντάγματος…
Εμείς το επισκεφτήκαμε και πήραμε συνέντευξη από τον διευθυντή του κύριο
Αθανασίου τον οποίο ευχαριστούμε πολύ για την υποδοχή , την φιλοξενία, την
ξενάγηση σε χώρους του ξενοδοχείου και για τον χρόνο που μας διέθεσε
απαντώντας παράλληλα και στις ερωτήσεις που του κάναμε.
Από το ξενοδοχείο φύγαμε με τις καλύτερες εντυπώσεις !!!
Πραγματικά τα ΗΛΕΚΤΡΑ ΠΑΛΛΑΣ είναι ένα στολίδι της Αθήνας!!!

12 Συνέντευξη από τον διευθυντή του ξενοδοχείου ΗΛΕΚΤΡΑ ΠΑΛΛΑΣ
Αθήνας κύριο Αθανασίου
- Πότε χτίστηκε το ξενοδοχείο;
- Το 1973 ήταν η πρώτη χρονιά λειτουργίας του, το 2004 λόγω των
Ολυμπιακών Αγώνων χτίστηκαν περισσότερα δωμάτια
- Πόσους ορόφους έχει;
- Έχει επτά ορόφους.
- Τι υπηρεσίες προσφέρει;
- Ύπνου, φαγητού, ευεξίας.
- Πόσοι εργαζόμενοι δουλεύουν;
- Εκατόν πέντε και το καλοκαίρι μπορεί και εκατόν δέκα, συνήθως δουλεύουν
και φοιτητές
- Έχετε ξένους εργαζόμενους;
- Ναι έχουμε και ξένους εργαζόμενους.
- Οι εργαζόμενοι χρειάζεται να έχουν κάνει ειδικές σπουδές;
- Συνήθως είναι απόφοιτοι τουριστικής σχολής , όπως είναι για παράδειγμα
και οι σεφ
- Συνήθως πόσες ξένες γλώσσες γνωρίζουν;
- Δύο γλώσσες , αγγλικά μιλάνε όλοι.
- Το ξενοδοχείο λειτουργεί όλο τον χρόνο;
- Ναι το ξενοδοχείο λειτουργεί δώδεκα μήνες τον χρόνο
- Πόσους πελάτες μπορεί να φιλοξενήσει;
- Μπορεί να φιλοξενήσει μέχρι 340 άτομα
- Οι περισσότεροι έρχονται με γκρουπ ή μόνοι τους ;
- Οι περισσότεροι έρχονται μόνοι τους μπαίνουν και βέβαια με γκρουπ έχουν
καλύτερες τιμές
- Συνήθως πόσες μέρες κάθονται;
- Δύο μέρες, επισκέπτονται αρχαιολογικούς χώρους , μουσεία , μετά πάνε και
σε άλλα μέρη , όπως νησιά. Έρχονται και για συνέδρια. Ένα ξενοδοχείο
πόλης μπορεί να έχει και επισκέπτες μιας μέρας.
- Εκτός από ξένους έχετε και Έλληνες πελάτες;
- Ναι έχουμε και Έλληνες πελάτες, λιγότερους όμως τα τελευταία χρόνια
- Ποια περίοδο του χρόνου έχετε περισσότερη δουλειά;
- Η υψηλή σαιζόν όπως λέμε είναι από τον Μάιο μέχρι τον Σεπτέμβριο
- Σας ευχαριστούμε πολύ για την φιλοξενία , για τον χρόνο που μας διαθέσατε
και τις απαντήσεις που μας δώσατε στις ερωτήσεις μας.

13 Συνέντευξη από την κυρία Αλίκη Τσέρτου Διευθύντρια Οικονομικών
Υπηρεσιών του τουριστικού γραφείου Τρίαινα

-

-

Πόσα χρόνια λειτουργεί το γραφείο σας;
Το γραφείο πρωτο - λειτούργησε το 1950 , όμως από το 1976 λειτουργεί
όπως σήμερα.
Ποιες μέρες λειτουργεί και τι ωράριο έχει;
Το γραφείο λειτουργεί πέντε μέρες την εβδομάδα από τις 9 μέχρι τις 5 .
Πόσοι εργαζόμενοι εργάζονται στο γραφείο;
Εργάζονται 20 εργαζόμενοι.
Ποια εποχή έχετε περισσότερη δουλειά;
Το καλοκαίρι, η τουριστική σεζόν είναι από το Καθολικό Πάσχα μέχρι τον
Οκτώβριο.
Τώρα με την οικονομική κρίση έχει μειωθεί η δουλειά;
Είχε μειωθεί τα προηγούμενα χρόνια , όμως τώρα σιγά – σιγά πάει καλύτερα
Το γραφείο δουλεύει περισσότερο με γκρουπ η μεμονωμένους πελάτες;
Το γραφείο δουλεύει και με γκρουπ και με μεμονωμένους πελάτες.
Τι είδος τουρισμό εξυπηρετείτε;
Συνεδριακό τουρισμό.
Κάνετε και πακέτα προσφορών;
Ναι αν μας το ζητήσουν.
Ξέρετε πόσα ταξιδιωτικά γραφεία υπάρχουν στην Ελλάδα;
Τα τουριστικά γραφεία είναι 3000 – 3500 και τα συνεδριακά είναι 50
Τι πρέπει να ξέρει ένας εργαζόμενος για να εργαστεί σε τουριστικό γραφείο;
Πρέπει να έχει τελειώσει Σχολή Τουριστικών Επαγγελμάτων, να μιλάει
αγγλικά πάρα πολύ καλά και οποιαδήποτε άλλη γλώσσα, να είναι ευγενικός ,
πρόθυμος, εξυπηρετικός και εμφανίσιμος.
Πιστεύετε πως ο τουρισμός είναι πολύ σημαντικός οικονομικά για την χώρα
μας;
Είναι το Α και το Ω. Βεβαίως είναι σημαντική για την οικονομία της χώρας
μας ο τουρισμός και η τουριστική βιομηχανία.
Σας ευχαριστούμε πολύ για την φιλοξενία και τις απαντήσεις που μας
δώσατε. Σας ευχαριστούμε επίσης για τον χρόνο που μας δώσατε.

Ύδρα τμήμα του λιμανιού
Η Ύδρα είναι νησί του Αργοσαρωνικού Κόλπου. Η χώρα του νησιού είναι και
ο μοναδικός οικισμός του νησιού.
Η Ύδρα είναι ιστορικό νησί όπως και οι Σπέτσες και έπαιξε σημαντικό ρόλο
στην Ελληνική Επανάσταση.
Σήμερα το νησί είναι αναπτυγμένο τουριστικά με πολύ καλά ξενοδοχεία ,
ταβέρνες , κλαμπ κλπ Η μαρίνα του επίσης μπορεί να φιλοξενήσει αρκετά
σκάφη, κότερα , ιστιοπλοϊκά.
Το Αρχοντικό του Κουντουριώτη και το Ιστορικό Μουσείο πρέπει να τα
επισκεφτεί ένα επισκέπτης που φτάνει στο νησί.

14. ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ – ΤΟΠΟΘΕΣΙΕΣ- ΜΕΡΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΜΕ ΞΕΧΩΡΙΣΤΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ

Ακρόπολη Αθηνών

Τα Προπύλαια είναι η μνημειώδης είσοδος της Ακρόπολης, άρχισε να χτίζεται μετά
την ολοκλήρωση του Παρθενώνα πάνω σε σχέδια του Μνησικλή.
Ο ναός της Αθηνάς Νίκης είναι μικρός όλος με μάρμαρο και χτίστηκε από τον
αρχιτέκτονα Καλλικράτη. Είναι τετράστυλος ιωνικού ρυθμού. Στην εξωτερική του
όψη είχε παραστάσεις από ανάγλυφες Πτερωτές Νίκες την ώρα που προετοιμάζουν
θυσία για την Αθηνά.
Ο Παρθενώνας είναι το μεγαλύτερο και το πιο επίσημο οικοδόμημα της Ακρόπολης
και πάντα τον επισκέπτονται πάρα πολλοί επισκέπτες από όλο τον κόσμο.
Μουσείο Ακρόπολης
Το Μουσείο της Ακρόπολης είναι αρχαιολογικό μουσείο και έχει ευρήματα του
αρχαιολογικού χώρου των Αθηνών. Το μουσείο χτίστηκε για να στεγάσει κάθε
αντικείμενο που έχει βρεθεί πάνω στον ιερό βράχο της Ακρόπολης και στους
πρόποδες του από την Μυκηναϊκή περίοδο ως την Ρωμαϊκή και Παλαιοχριστιανική
Αθήνα , ενώ ταυτόχρονα βρίσκεται πάνω στον Αρχαιολογικό χώρο Μακρυγιάννη
κατάλοιπο των Ρωμαϊκών και Πρώιμων Βυζαντινών Χρόνων. Το νέο κτίριο του
μουσείου θεμελιώθηκε το 2003 και άνοιξε για το κοινό 21 Ιουνίου 2009. Στις 20

Ιουνίου του 2009 πραγματοποιήθηκαν με μεγάλη επισημότητα τα εγκαίνια του
Μουσείου από τον Πρόεδρο της Δημοκρατία Κάρολο Παπούλια. Παρών ήταν ο
Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πολλοί άλλοι ξένοι ηγέτες.

Πλάκα - Αναφιώτικα

Η Πλάκα είναι από τις παλαιότερες συνοικίες της Αθήνας κάτω από την Ακρόπολη.
Βρίσκεται μεταξύ της περιοχής Μακρυγιάννη, Στύλων του Ολυμπίου Διός και του
Ζαππείου. Πολύ κοντά στο ιστορικό εμπορικό κέντρο της Αθήνας και το
Μοναστηράκι. Η Πλάκα έχει χαρακτηριστεί παραδοσιακός οικισμός.
Μετά τον πόλεμο όλα τα κτίσματα της Πλάκας κρίθηκαν διατηρητέα και έτσι η
Πλάκα αποτελεί την μοναδική συνοικία της Αθήνας που μπορεί ο επισκέπτης να δει
την πόλη πως ήταν πριν από 100 χρόνια και παραπάνω. Στην περιοχή υπάρχουν
πολλά μουσεία , χώροι με έργα τέχνης, ταβέρνες, εστιατόρια, καφετέριες και
καταστήματα με τουριστικά είδη, ενώ υπάρχουν και σπίτια πολύ γνωστών πολιτών
της παλιάς Αθήνας.

Ωδείο Ηρώδη του Αττικού

Το
Ηρώδειο θέατρο είναι Αρχαίο Ωδείο της Ρωμαϊκής περιόδου και βρίσκεται
σε μια πλαγιά της Ακρόπολης. Χτίστηκε πολύ γρήγορα με χρήματα του Ηρώδη του
Αττικού, προς τιμή της συζύγου του Ασπασίας Αννίας Ρηγίλλης. Το θέατρο χτίστηκε
για μουσικές εκδηλώσεις και για αυτό ονομάστηκε Ωδείο. Χτίστηκε μετά που
κατέρρευσε το Ωδείο που είχε χτιστεί στο κέντρο της Αρχαίας Αγοράς της Αθήνας.

Λυκαβηττός
Ο Λυκαβηττός είναι λόφος της Αθήνας και υπάρχει και συνοικία γύρο από αυτόν
που έχει το όνομά του. Κατά την μυθολογία ήταν ο βράχος που κουβαλούσε στα
χέρια της η θεά Αθηνά και της έπεσε από μια κακιά είδηση που της έφερε ένα
κοράκι, έτσι τα κοράκια έγιναν μαύρα όπως λέει ο μύθος. Στην κορυφή του

Λυκαβηττού βρίσκεται το εκκλησάκι του Αγίου Γεωργίου και υπάρχει και τελεφερίκ .
Τα Τουρκοβούνια και ο Λυκαβηττός είναι τα δύο ψηλότερα σημεία στην Αθήνα.

Θέατρο Λυκαβηττού
Το θέατρο του Λυκαβηττού είναι ένα ανοιχτό σύγχρονο αμφιθέατρο στο οποίο κάθε
χρόνο γίνονται μουσικές συναυλίες και θεατρικές παραστάσεις.

Επίδαυρος , Μυκήνες , Ναύπλιο ( Πελοπόννησος )

Στην Αργολίδα βρίσκονται οι Μυκήνες με τα Κυκλώπεια τείχη και το παλάτι του
βασιλιά Αγαμέμνονα. Οι Μυκήνες είναι ένας προορισμός που πρέπει να επισκεφτεί
κάποιος.

Το Αρχαίο θέατρο της Επιδαύρου είναι παγκοσμίως γνωστό και για την εξαιρετική
ακουστική του. Μέχρι σήμερα παίζονται έργα του αρχαίου δράματος.

Το
Ναύπλιο είναι μια παραθαλάσσια πανέμορφη πόλη, εξαιρετικά γραφική, με
το Παλαμήδι και το Μπούρτζι. Το Ναύπλιο ήταν η πρώτη πρωτεύουσα της Ελλάδας

μετά την τουρκοκρατία, με κυβερνήτη τον Ιωάννη Καποδίστρια. Στο Ναύπλιο
συντάχτηκε το πρώτο Σύνταγμα της χώρας μετά της απελευθέρωση.

Ηφαίστειο της Σαντορίνης
Η Σαντορίνη είναι το νησί του Ηφαιστείου. Η Σαντορίνη λέγεται και Θήρα και είναι
ένα από τα πέντε ηφαιστειακά κέντρα που αποτελούν το ηφαιστειακό τόξο του
Αιγαίου.
Μοιάζει σαν να προεξέχει από το βαθύ μπλε της θάλασσας. Φαίνονται οι κορυφές
των τεράστιων ηφαιστειακών βράχων. Η Σαντορίνη είναι γεμάτη από όλο λευκά
σπίτια και εκκλησίες που μοιάζουν να είναι σκαρφαλωμένα πάνω στα βράχια. Στη
Σαντορίνη μπορεί κανείς να δει ένα από τα ωραιότερα ηλιοβασιλέματα στον κόσμο.

Δελφοί
Αρχαία πόλη της Φωκίδας στις νότιες πλαγιές του Παρνασσού .
Οι Δελφοί θεωρούνται ιερός χώρος. Ήταν το σπουδαιότερο πνευματικό
καλλιτεχνικό και θρησκευτικό κέντρο του αρχαίου ελληνισμού. Οι πρώτες

ανασκαφές έγιναν από Γερμανούς αρχαιολόγους, κατόπιν από Γάλλους. Βγήκαν
στην επιφάνεια πολύτιμα ευρήματα. Στα ερείπια του αρχαίου θεάτρου ο ποιητής
Άγγελος Σικελιανός έδινε τις Δελφικές γιορτές με παραστάσεις αρχαίων έργων. Στο
μουσείο των Δελφών
βρίσκεται το άγαλμα του Ηνίοχου το οποίο είναι χάλκινο, η Νίκη του Παιωνίου,
θαυμάζουμε επίσης τον Τρίποδα των Πλαταιών, τον θησαυρό των Ναξίων κλπ.

Ναός του Ποσειδώνα ( Σούνιο )
Σ’ αυτό το ακρωτήρι της Αττικής η θάλασσα τον περισσότερο καιρό είναι ταραγμένη
και αυτό ίσως να ήταν η αφορμή που οι αρχαίοι Έλληνες έχτισαν εκεί τον ναό του
Ποσειδώνα. Ο ναός ήταν χτισμένος από πυρόλιθους. Σταμάτησε το χτίσιμό του από
τους Μηδικούς πολέμους. Ο ναός ξαναχτίστηκε μαρμαρένιος. Κοντά στον ναό
ανακαλύφθηκαν τα ερείπια και δεύτερου ναού της Σουνιάδας Αθηνάς.

Ναός Αφαίας ( Αίγινα)

Στην αρχαία Αίγινα λατρευόταν η θεά Αφαία που για να την τιμήσουν έχτισαν
μεγαλόπρεπο ναό. Σήμερα σώζονται τα ερείπια του ναού. Τα αετώματά του που
ήταν στολισμένα με θαυμάσια γλυπτά τα έκλεψαν οι Άγγλοι Χάλερ και Κίκελερ και
τα πούλησαν στον πρίγκιπα Λουδοβίκο της Βαυαρίας το 1811. Από τότε βρίσκονται
στη γλυπτοθήκη του Μονάχου.

Κνωσός - Η αίθουσα του Θρόνου ( Ηράκλειο Κρήτης )
Ένδοξη αρχαία πόλη της Κρήτης, απέχει 5 χιλιόμετρα από την πόλη του Ηρακλείου.
Οι ανασκαφές του Έβανς αποκάλυψαν ότι η Κνωσός ήταν πανάρχαιο κέντρο
αξιολογότατου προελληνικού πολιτισμού. Με την ανακάλυψη του ανακτόρου της
Κνωσού μπορούμε να γνωρίζουμε καλύτερα μια περίοδο της ιστορίας των Ελλήνων
η οποία κράτησε περίπου 3.000 χρόνια και επέδρασε άμεσα στην μετέπειτα εξέλιξη
του ελληνικού πολιτισμού, καθώς και την προϊστορική ζωγραφική, αρχιτεκτονική ,
μικροτεχνία και κεραμική. Χαρακτηριστικό της πόλης της Κνωσού είναι ότι ποτέ δεν
είχε κανένα προστατευτικό τείχος , ενώ σε άλλες προϊστορικές και ιστορικές
ελληνικές πόλεις υπήρχαν. Αυτό βέβαια οφειλόταν στην πολύ καλή οικονομία που
είχε και που συνέχεια αναπτυσσόταν και στην πολύ καλή στρατιωτική οργάνωση
που είχε, ειδικά στο ναυτικό και έτσι δεν υπολόγιζε τον κίνδυνο των εξωτερικών
επιδρομών. Σήμερα ο αρχαιολογικός χώρος με το Παλάτι του Μίνωα δέχεται πάρα
πολλούς επισκέπτες κάθε χρόνο.
Το Ηράκλειο δέχεται πάρα πολλούς τουρίστες κάθε χρόνο, έχει άριστη
ξενοδοχειακή υποδομή. Το Μουσείο του Ηρακλείου είναι από τα μεγαλύτερα της
Ελλάδας.
Περιοχές της περιφέρειας Ηρακλείου με μεγάλη τουριστική κίνηση είναι τα Μάλια
και η Χερσόνησος .

Φαιστός
Πάρα πολύ σημαντική αρχαία πόλη της Κρήτης στο νότιο τμήμα του νομού
Ηρακλείου. Μαζί με την Κνωσό και τις Κυδωνιές ήταν μια από τις πρωτεύουσες των
τριών επαρχιών της Κρήτης στην εποχή του Μίνωα.
Χτίστηκε το 2000 πΧ και καταστράφηκε αργότερα. Κατόπιν χτίστηκε δεύτερο
μινωικό ανάκτοροπολύπιο πολυτελές .
Στη Φαιστό βρέθηκε και ο περίφημος δίσκος της Φαιστού. Είναι γραμμένες και οι
δύο πλευρές του δίσκου. Έχουν προσπαθήσει να διαβάσουν την μια πλευρά του
δίσκου και λένε πως είναι ένα νανούρισμα που έλεγε η μητέρα στο μωρό της για να
κοιμηθεί , δεν είναι όμως σίγουρο.

Φραγκοκάστελο
Στην Κρήτη υπάρχουν πολλά ενετικά ( βενετσιάνικα ) κάστρα και αυτό γιατί οι
Ενετοί κυριαρχούσαν στη Κρήτη για πολλά χρόνια. Χαρακτηριστικά κάστρα είναι η
Φορτέτσα στο Ρέθυμνο, το Φραγκοκάστελο στη νότια Κρήτη. Επίσης στην Κρήτη
βρίσκεται το φαράγγι της Σαμαριάς είναι εθνικός δρυμός και μέσα στο φαράγγι
ζουν τα κρι- κρι που είναι αγριοκάτσικα και προστατευόμενο είδος. Το φαράγγι
μπορεί να το περάσει κάποιος περπατώντας περίπου 6 ώρες

Το φαράγγι είναι ανοιχτό από τον Μάιο μέχρι τον Οκτώβριο

Άγιος Νικόλαος - Κρήτη
Η πόλη του Αγίου Νικολάου είναι πολύ γραφική και η λιμνοθάλασσα που έχει της
δίνει παραπάνω ομορφιά. Είναι η πρωτεύουσα του νομού Λασιθίου και μαζί με την
Ελούντα είναι από τα πιο τουριστικά μέρη της Κρήτης. Στον Άγιο Νικόλαο υπάρχουν
πολλά ξενοδοχεία διαφόρων κατηγοριών και ενοικιαζόμενα δωμάτια που μπορεί να
διαλέξει ο επισκέπτης για να μείνει. Επίσης ο επισκέπτης μπορεί να διασκεδάσει
γιατί έχει και νυχτερινή ζωή. Η λιμνοθάλασσα είναι το στολίδι του Αγίου
Νικολάου.Το λιμάνι του Αγίου Νικολάου είχε μεγάλη σημασία από παλιά και
σήμερα, είναι απάνεμο και παλιά προστάτευε την πόλη από διάφορους επιδρομείς.
Ο Άγιος Νικόλαος είναι από τα πρώτα μέρη της Κρήτης που αναπτύχθηκαν
τουριστικά κοντά στα τέλη της δεκαετίας του ‘ 60.
Από τα πρώτα ξενοδοχεία που λειτούργησαν τότε είναι το Μίνως Μπήτς στη
περιοχή Αμμούδι.

Ελούντα - Κρήτη

Η Ελούντα είναι ένα ψαροχώρι πολύ γραφικό στον κόλπο του Μιραμπέλου πολύ
κοντά στον Άγιο Νικόλαο με μεγάλη τουριστική κίνηση το καλοκαίρι όπως και η
Πλάκα , ένα χωριό δίπλα στην Ελούντα.
Απέναντι από την Ελούντα βρίσκεται η Σπιναλόγκα. Στην περιοχή βρίσκονται οι
αρχαίες αλυκές που σήμερα φιλοξενούν σπάνια είδη πουλιών. Επίσης σώζονται
τρεις ανεμόμυλοι και ένας έχει χαρακτηριστεί ιστορικό διατηρητέο μνημείο

Μύκονος
Η Μύκονος είναι ένα από τα ωραιότερα νησιά των Κυκλάδων σε όλο τον κόσμο
γνωστό. Κάθε χρόνο χιλιάδες επισκέπτες από την Ελλάδα και το εξωτερικό το
επισκέπτονται. Η Χώρα του νησιού είναι από τις ωραιότερες Χώρες των Κυκλάδων.
Γνωστά επίσης μέρη του νησιού είναι οι ανεμόμυλοι και η μικρή Βενετία. Έχει πολύ
καλή υποδομή για να φιλοξενήσει πολλούς τουρίστες – ξενοδοχεία , πανσιόν ,
ενοικιαζόμενα δωμάτια, πολλές ταβέρνες , εστιατόρια με παραδοσιακή και διεθνή
κουζίνα, μπαράκια, καφέ, καταστήματα που μπορεί να αγοράσει ο τουρίστας ό, τι

θέλει, οργανωμένες παραλίες που οι επισκέπτες απολαμβάνει τον ήλιο , τη
θάλασσα και το τοπίοκλπ. Η Μύκονος επίσης έχει έντονη νυχτερινή ζωή.
Η ψηλότερη κορυφή του νησιού είναι ο Προφήτης Ηλίας ο Βορνιώτης.
Η παράδοση λέει πως η Μύκονος πήρε το όνομά της από τον ήρωα Μύκονο
απόγονο του μυθικού βασιλιά της Δήλου Ανίου . Με τη
Μύκονο συνδέεται ο μυθικός Ηρακλής και η Γιγαντομαχία. Πρώτοι κάτοικοι του
νησιού λένε πως ήταν οι Κάρες, οι Φοίνικες και οι Κρήτες.
Τον 11ο αιώνα πΧ ιδρύθηκε από Ίωνες η αρχαία πόλη της Μυκόνου στη θέση της
σημερινής Χώρας
Χαρακτηριστικό του νησιού όπως και άλλων νησιών των Κυκλάδων είναι ο συχνά
δυνατός αέρας που φυσάει.
Η Μύκονος είναι νησί του Αιγαίου Πελάγους και των Κυκλάδων Πρωτεύουσα του
νησιού είναι η Χώρα που συγκεντρώνει και την μεγαλύτερη τουριστική κίνηση του
νησιού. Η Μύκονος είναι από τα πρώτα ελληνικά νησιά που αναπτύχθηκαν
τουριστικά. Η νυχτερινή ζωή της Μυκόνου κατά την τουριστική περίοδο θεωρείται
από τις πιο ζωντανές και ενεργές στην Ευρώπη. Η μικρή Βενετία είναι από τα πιο
γνωστά σημεία του νησιού.Η Μύκονος έχει και αρκετά μουσεία, όπως : - το
Αρχαιολογικό , το Ναυτικό Μουσείο Αιγαίου , το Λαογραφικό , Το ‘Σπίτι της Λένας’
το οποίο είναι παράρτημα του Λαογραφικού Μουσείου και είναι ένα
αντιπροσωπευτικό μεσοαστικό ισόγειο του περασμένου αιώνα.

Λευκός Πύργος ( Θεσσαλονίκη)
Ο Λευκός Πύργος της Θεσσαλονίκης είναι οχυρωματικό έργο, Οθωμανικής
κατασκευής του 15ου αιώνα. Σήμερα θεωρείται χαρακτηριστικό μνημείο της
Θεσσαλονίκης και είναι από ό τι έχει σωθεί από την κατεδαφισμένη Οθωμανική
οχύρωση της πόλης . Λέγεται επίσης ότι για κάποια χρόνια ήταν και φυλακή.

Άγιο Όρος
Το Άγιο Όρος βρίσκεται στο τρίτο πόδι της Χαλκιδικής και επισήμως λέγεται Ιερά
Κοινότητα Αγίου Όρους. Είναι μια μοναστική πολιτεία, εντός των ελληνικών
συνόρων με δικό της διοικητικό σύστημα προστατευμένο από διεθνείς συνθήκες.
Είναι μοναδική στον κόσμο και διαφοροποιείται από την μοναστική πολιτεία της
Λάσα του Θιβέτ, διότι δεν έχει κοσμικό χαρακτήρα και δεν επιτρέπεται η είσοδος
των γυναικών.

Μονοπάτια Αγίου Όρους
Το περπάτημα στη χερσόνησο του Αγίου Όρους είναι συναρπαστική
εμπειρία. Κάθε βήμα στην παρθένα φύση του είναι μια απόλαυση για τους
φυσιολάτρες , αλλά και για όσους αγαπούν την τέχνη η αναζητούν την
θρησκευτική εμπειρία. Το Άγιο Όρος αποτελεί ένα μοναδικό παράδεισο για
τους πεζοπόρους.

Σιθωνία Χαλκιδικής
Η Χαλκιδική είναι περιοχή της Μακεδονίας . Η Χαλκιδική γεωγραφικά έχει τρία
πόδια : της Κασσάνδρας , της Σιθωνίας και του Άθω όπου βρίσκεται και το Άγιο
Όρος. Η Χαλκιδική είναι μια μεγάλη χερσόνησος και βρίσκεται σχετικά κοντά στην
Θεσσαλονίκη.
Η Χαλκιδική είναι αναπτυγμένη τουριστικά, έχει πολύ καλή υποδομή για να
φιλοξενήσει τουρίστες και επισκέπτες.
Στατιστικά οι περισσότεροι τουρίστες στην Χαλκιδική είναι από την Ρωσία και άλλα
κράτη όπως Βουλγαρία , Σερβία κλπ

Μον Ρεπό ( Κέρκυρα)

Στην Παλαιόπολη είναι τα ίχνη της αρχαίας πόλης της Κέρκυρας , βρίσκεται το
καταπράσινο κτήμα του Μον Ρεπό . Το κτήμα είναι 3 χιλιόμετρα από την πόλη της
Κέρκυρας. Εκεί έχτισε ο Άγγλος Αρμοστής των Ιονίων Νήσων Φρεντερίκ Άνταμ μια
καλοκαιρινή έπαυλη για την αγαπημένη του γυναίκα , την Κερκυραία Νίνα
Παλατιανού. Σήμερα το παλάτι του Μον Ρεπό στεγάζει το μουσείο το μουσείο της
Παλαιόπολης. Εκεί τον Ιούνιο του 1994 έγινε η Ευρωπαϊκή Σύνοδος Κορυφής ,
εκείνη την περίοδο η Ελλάδα είχε την Προεδρία της Ένωσης

Καντούνι στη πόλη της Κέρκυρας

Αχίλλειον ( Κέρκυρα)

Το Αχίλλειον είναι από τις γνωστότερες επαύλεις της Ευρώπης, το σημαντικότερο
αξιοθέατο αρχιτεκτόνημα της Κέρκυρας. Τα χρήματα για να χτιστεί τα έδωσε η
Αυτοκράτειρα της Αυστρίας Ελισάβετ η οποία την αφιέρωσε στον Αχιλλέα. Στον
κήπο της έπαυλης υπάρχουν αγάλματα από την αρχαία ελληνική μυθολογία. Οι
επισκέψεις στο Αχίλλειον είναι ορισμένες μέρες και ώρες.

Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου

Το θέατρο ήταν αφιερωμένο στον θεραπευτή θεό της αρχαιότητας Ασκληπιό . Είναι
κοντά στο χωριό Λυγουριό του νομού Αργολίδας και ανήκει στον δήμο Επιδαύρου.
Είναι το τελειότερο αρχαίο ελληνικό θέατρο από αισθητική και ακουστική άποψη.
Χωράει 13.000 – 14.000 θεατές. Η ανασκαφή του θεάτρου έγινε από την
Αρχαιολογική Εταιρία και τον αρχαιολόγο Παναγή Καββαδία. Το μουσείο της
Επιδαύρου βρίσκεται στον Αρχαιολογικό χώρο και έχει πολλά και σημαντικά
ευρήματα και αποτελεί ένα από τα αρχαιότερα Μουσεία της Αρχαίας Ελληνικής
Αρχιτεκτονικής. Ο Αρχαιολογικός χώρος της Επιδαύρου έχει μεγάλη τουριστική
κίνηση όλο τον χρόνο.

Αρχαία Ολυμπία Ηλείας
Η Αρχαία Ολυμπία υπήρξε το πιο δοξασμένο ιερό της Αρχαίας Ελλάδας
αφιερωμένο στον Δία. Εκεί γίνονταν στην αρχαιότητα οι Ολυμπιακοί Αγώνες κάθε

τέσσερα χρόνια, στα πλαίσια των Ολυμπίων , της πιο σημαντικής γιορτής των
Ελλήνων το μεγαλύτερο διάστημα της αρχαιότητας. Στην Αρχαία Ολυμπία
βρισκόταν το χρυσελεφάντινο άγαλμα του Δία , το οποίο ήταν γνωστό και ως ένα
από τα επτά θαύματα του κόσμου.
Η Αρχαία Ολυμπία συγκεντρώνει τεράστιο τουριστικό ενδιαφέρον και κάθε χρόνο
την επισκέπτονται χιλιάδες επισκέπτες.

Αρχαιολογικό Μουσείο Αρχαίας Ολυμπίας
Το Αρχαιολογικό Μουσείο της Ολυμπίας είναι από τα σπουδαιότερα μουσεία της
Ελλάδας. Ήταν το πρώτο μουσείο που ιδρύθηκε εκτός της πρωτεύουσας των
Αθηνών. Έχει την πολύ σημαντική σε όλο τον κόσμο έκθεση γλυπτών και την
πλουσιότερη συλλογή χάλκινων αντικειμένων.

Πύργος των Ιπποτών (Ρόδος )

Το παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου κατασκευάστηκε από τους Ιωαννίτες Ιππότες
οι οποίοι κατείχαν την Ρόδο και ορισμένα άλλα νησιά όπως το Καστελόριζο.
Το παλάτι εκτός από διοικητικό κέντρο των Ιπποτών και κατοικία του Μεγάλου
Μαγίστρου ήταν επίσης έδρα της άρχουσας κοινωνικής και πνευματικής τάξης της
Ρόδου.

Επί Οθωμανικής Αυτοκρατορίας το παλάτι το χρησιμοποίησαν ως φρούριο, κέντρο
διοίκησης και φυλακή , ενώ αργότερα από μια έκρηξη πυρομαχικών που
αποθηκεύονταν στα υπόγειά του, από χτύπημα κεραυνού ένα μέρος του
καταστράφηκε.Όταν η Ρόδος ήταν υπό την ιταλική κυριαρχία , οι Ιταλοί έφτιαξαν το
τμήμα που είχε καταστραφεί και έγινε η έδρα του κάθε Ιταλού διοικητή , αλλά και
η καλοκαιρινή κατοικία του βασιλιά Βίκτορα Εμμανουήλ του Γ! και αργότερα του
Μπενίτο Μουσολίνι, το όνομά του βρίσκεται ακόμη σε μια τεράστια πλάκα κοντά
στην είσοδο.

Λίνδος ( Ρόδος )
Η Λίνδος είναι η αρχαία ακρόπολη της Ρόδου . Εκεί δημιουργήθηκε το ναυτικό
δίκαιο. Από την αρχαιότητα είχε σημαντική θέση και ρόλο στην ιστορία. Η Λίνδος
ήταν επίσης μεγάλη ναυτική και εμπορική δύναμη εκείνης της εποχής. Σήμερα
αποτελεί ένα από τα πιο τουριστικά μέρη της Ρόδου και κάθε χρόνο την
επισκέπτονται χιλιάδες τουρίστες.
Η Λίνδος σήμερα είναι δήμος. Η πόλη της Λίνδου έχει 1.100 κατοίκους και όλος ο
δήμος 3.600 κατοίκους

Κάμιρος ( Ρόδος )

Η Κάμιρος μαζί με την Λίνδο και την Ιαλυσό ήταν μια από τις τρείς πόλεις – κράτη
της Ρόδου που εγκαταστάθηκαν από την Αρχαιότητα Έλληνες.Η Αρχαία πόλη της
Κάμιρου ξαναχτίστηκε μετά από ένα σεισμό. Κάθε χρόνο την επισκέπτονται
χιλιάδες επισκέπτες.
****Η Ρόδος είναι από τα πρώτα νησιά που αναπτύχθηκαν τουριστικά. Έχει πάρα
πολλά ξενοδοχεία όλων των κατηγοριών. Στη Ρόδο υπήρχε και η Ανώτερη Σχολή
Τουριστικών Επαγγελμάτων.

Σπέτσες
Οι Σπέτσες είναι ένα ιστορικό νησί του Σαρωνικού που έπαιξε σημαντικό ρόλο
στην ελληνική επανάσταση του 1821. Οι Σπέτσες έχουν πάρα πολλά πεύκα, πολύ
ωραίες παραλίες για μπάνιο, κυρίως στο πίσω μέρος του νησιού. ( όπως Ζογεριά
και Κουνουπίτσα προς την Κοργιαλένιο – Αναργύρειο σχολή) Στις
Σπέτσες
δεν κυκλοφορούν αυτοκίνητα, κυκλοφορούν όμως άμαξες Το παλιό λιμάνι είναι ένα
από τα ωραιότερα σημεία . Το νησί έχει έντονη νυχτερινή ζωή το καλοκαίρι καθώς
έχει πάρα πολύ τουρισμό. Τοπικά παραδοσιακά προϊόντα είναι τα αμυγδαλωτά.

Βεργίνα Ημαθίας

Η Βεργίνα είναι μια μικρή κωμόπολη στη Μακεδονία και Βρίσκεται κοντά στα
Πιέρια Όρη και στην πρωτεύουσα της Αρχαίας Μακεδονίας.
Στην Βεργίνα ο καθηγητής Μανόλης Ανδρόνικος ανακάλυψε τους βασιλικούς
τάφους Μακεδόνων βασιλέων όπως και του βασιλιά Φίλιππου β! πατέρα του
Μεγάλου Αλεξάνδρου.
Ο Ήλιος της Βεργίνας είναι το σύμβολο της Ελληνικής Μακεδονίας.
Την Βεργίνα την επισκέπτονται πάρα πολλοί τουρίστες κάθε χρόνο.

Δήλος
Η Δήλος είναι ένα μικρό νησί των Κυκλάδων πολύ κοντά στην Μύκονο. Στην
αρχαιότητα ήταν διάσημη γιατί ήταν ο τόπος που γεννήθηκε ο Απόλλωνας, Ήταν
επίσης σπουδαίο θρησκευτικό και εμπορικό κέντρο της εποχής εκείνης.
Σήμερα η Δήλος ανήκει στον δήμο Μυκόνου. Δεν κατοικείται, οι μόνοι
κάτοικοί της είναι 24 άνθρωποι που είναι το προσωπικό, οι εργαζόμενοι του
αρχαιολογικού χώρου και του μουσείου.
Στο νησί υπάρχει ένα μικρό λιμάνι για τα τουριστικά μικρά πλοία που
μεταφέρουν σε αυτό τους επισκέπτες για τις αρχαιότητες και το μουσείο .
Αυτά τα μικρά πλοία αναχωρούν και επιστρέφουν στη Μύκονο.
Στο νησί δεν διανυκτερεύει κανένας επισκέπτης – τουρίστας

Τήνος
Η Τήνος είναι νησί των Κυκλάδων . Από το λιμάνι της Ραφήνας το ταξίδι με το πλοίο
είναι 4 ώρες αφού περάσει την Άνδρο σε 2 ώρες περίπου φτάνει στο λιμάνι της
Τήνου και από το λιμάνι του Πειραιά περίπου 6 ώρες. Επίσης από την Μύκονο
απέχει μόλις μισή ώρα με το καράβι.
Η Τήνος έχει 62 οικισμούς και πληθυσμό περίπου 9.000 κατοίκους.
Η Τήνος δέχεται επισκέπτες όλο τον χρόνο , κυρίως Έλληνες οι οποίοι πάνε για να
προσκυνήσουν την Παναγία . Το καλοκαίρι έχει αρκετό ξένο τουρισμό.
Έχει σχολή και εργαστήρια μαρμαροτεχνίας . Από την Τήνο κατάγονταν γλύπτες και
ζωγράφοι.
Η Παναγία της Τήνου προσελκύει πολλούς επισκέπτες όλο τον χρόνο.
Ο επισκέπτης έχει να ανακαλύψει πάρα πολλά στην Τήνο που είναι ενδιαφέροντα
και σημαντικά για τον πολιτισμό.
Ο Άγιος Φωκάς είναι μία από τις 395 βραβευμένες παραλίες σε όλη την Ελλάδα με
Γαλάζια Σημαία.
Έχει παράδοση στα λουκούμια , τα αμυγδαλωτά και άλλα…

Ο Άγιος Μάρκος – Σοκάκια της Τήνου

Ηπειρωτική Ελλάδα
Χειμερινοί Προορισμοί

Αράχοβα – Παρνασσός
Λειτουργεί χιονοδρομικό κέντρο τον χειμώνα , όπως και στο Σέλι και το
Καϊμακτσαλάν.
Υπάρχουν ξενοδοχεία που λειτουργούν τον χειμώνα και μπορούν να μείνουν οι
επισκέπτες και αυτοί που κάνουν σκι χιονιού.

Πήλιο

Μακρυνίτσα, ένα από τα πανέμορφα χωριά του Πηλίου

Βόλτα σε σοκάκι της Μακρυνίτσας
Το Πήλιο έχει πανέμορφα χωριά , ιδανικά για χειμερινές διακοπές, αλλά και για
καλοκαιρινές για τους φίλους του βουνού η εκδρομές , με πολύ καλή τουριστική
υποδομή και ζεστή φιλοξενία. Ένα από αυτά είναι καιν η Μακρυνίτσα.
Τα χωριά του Πηλίου έχουν καλή ξενοδοχειακή υποδομή , δέχονται επισκέπτες όλο
τον χρόνο.

Ορεινή Αρκαδία

Ράφτινγκ στον Λούσιο ποταμό

Ελληνικό Ορεινής Αρκαδίας

Επίσης ένας από τους ωραιότερους προορισμούς τον χειμώνα , για διακοπές ή
εκδρομές. Με μονοπάτια για πεζοπορία, τον Λούσιο ποταμό για ράφτινγκ , το
μοναστήρι του Φιλοσόφου κυριολεκτικά κρεμασμένο στην άκρη του βράχου και
καταπληκτικά ταβερνάκια με καλό φαγητό, κρασί και τσίπουρο .

Δημητσάνα- σκαρφαλωμένη αρχόντισσα στη πλαγιά του Μαίναλου



Όλη η Ελλάδα έχει μεγάλη ιστορία και ωραία φυσικά τοπία και αξίζει να
την επισκεφτεί κανείς για διακοπές για ολιγοήμερες η πολυήμερες
εκδρομές ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο.
Σε αυτό το Ερευνητικό Ημερολόγιο αναφέραμε κάποια από τα μέρη της
Ελλάδας τα οποία έχουν μεγάλη και ενδιαφέρουσα ιστορία , ωραία
φυσικά τοπία και αναπτυγμένο τουρισμό.

15. ΜΑΓΕΥΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΛΙΕΣ ΑΠΟ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

-

Παραλία Γεωργιούπολης - Κρήτη
Ψαρού - Μύκονος
Γλυφάδα - Κέρκυρα
Παλαιοκαστρίτσα -Κέρκυρα
Παραλία Μυλοπότα - Ίος
Ναυάγιο - Ζάκυνθος
Αγίου Πέτρου - Άνδρος
Χρυσή Μηλιά - Αλόννησος
Παραλία Καϊάφα - Ηλεία
Παραλία Μαραθώνα - Αίγινα
Παραλία Βαγιωνιά - Πόρος
Παραλία Αγίου Φωκά – Τήνος
Παραλία Στούπας - Μεσσηνία

16. ΒΡΑΒΕΥΜΕΝΕΣ ΠΑΡΑΛΙΕΣ ΚΑΙ ΜΑΡΙΝΕΣ ΓΙΑ ΤΟ
2015

παραλία Κουκουναριές Σκιάθου

Οι Γαλάζιες Σημαίες για το 2015 είναι 395 για παραλίες και 9 για μαρίνες, όπως :
-

Παραλία Κουκουναριές - Σκιάθος
Δημοτική Πλάζ Αλεξανδρούπολης
Παραλία Κορώπης – Βόλος
Παραλία Λευκαντί Εύβοια
Παραλία Λουτρακίου
Παραλία Τολό και Πόρτο Χέλι – Αργολίδα
Παραλία Πόρτο Κατσίκι - Λευκάδα
Παραλία Μύρτος – Κεφαλονιά
Παραλία Φαλάσαρνα -Χανιά
Παραλία Φόδελε - Ηράκλειο Κρήτης
Πηγαδάκια Ελούντας – Λασίθι Κρήτης
Παραλία Περίσσα – Σαντορίνη
Παραλία Μυλοπότα – Ίος
Παραλία Αγίας Άννας – Νάξος
Παραλία Αγίου Φωκά – Τήνος
Παραλία Εφταλού -Μυτιλήνη κλπ…

Παραλία Εφταλού Μυτιλήνης

Μαρίνα Πόρτο – Καρράς Χαλκιδική

-

Μαρίνα Πόρτο – Καρράς - Χαλκιδική
Μαρίνα Φλοίσβου - Παλαιό Φάληρο Αττικής
Μαρίνα Γουβιών - Κέρκυρα
Μαρίνα Λέρου- Λέρος Δωδεκάνησα κλπ…

17. ΟΙ ΠΙΟ ΠΟΛΥΦΩΤΟΓΡΑΦΗΜΕΝΕΣ ΠΑΡΑΛΙΕΣ
ΑΠΟ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Σαρακήνικο Μήλος

Κολυμπήθρες Πάρος

Ναυάγιο Ζάκυνθος

Μύρτος Κεφαλονιά

Πόρτο – Κατσίκι Λευκάδα

Βοϊδοκοιλιά Πελοπόννησος

Canald’ amour Κέρκυρα

18. ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟ ΤΑ ΜΟΥΣΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Αρχοντικό Μπουμπουλίνας – Σπέτσες

-

Μουσείο Ακρόπολης - Αθήνα
Μουσείο της πόλεως των Αθηνών
Ιστορικό Μουσείο Αθήνας , Παλαιά Βουλή
Μουσείο Ελληνικής Ιστορίας - Πλάκα , Αθήνα
Μουσείο Ισλαμικής Τέχνης - Αθήνα
Μουσείο Επιδαύρου - Επίδαυρος
Μουσείο Μαραθώνα - Αττική
Αρχοντικό Μπουμπουλίνας - Σπέτσες
Αρχοντικό του Κουντουριώτη - Ύδρα
Μουσείο Ασιατικής Τέχνης - Κέρκυρα
Μουσείο Ηρακλείου - Κρήτη
Λαογραφικό Μουσείο Σίφνου
Αρχαιολογικό Μουσείο Μήλου
Ναυτικό Μουσείο Μυκόνου
Μουσείο Αρχαίας Ολυμπίας

Αρχαία Ολυμπία

19.

ΔΙΕΘΝΗ ΛΙΜΑΝΙΑ ΚΑΙ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ

Λιμάνι Ρόδου

-

Κεντρικό λιμάνι Πειραιά
Λιμάνι Ηρακλείου Κρήτης
Λιμάνι Ρόδου
Λιμάνι Μυκόνου
Λιμάνι Σαντορίνης
Λιμάνι Θεσσαλονίκης
Λιμάνι Κέρκυρας

-

Αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος - Αθήνα

-

Αεροδρόμιο Μακεδονία - Θεσσαλονίκη

-

Αεροδρόμιο Νίκος Καζαντζάκης - Ηράκλειο Κρήτης

-

Αεροδρόμιο Χανίων

-

Αεροδρόμιο Μυκόνου

-

Αεροδρόμιο Σαντορίνης

-

Αεροδρόμιο Κέρκυρας

-

Αεροδρόμιο Ρόδου

Αεροδρόμιο Αθηνών

20. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΑΓΚΩΣΜΙΩΣ
ΓΝΩΣΤΑ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΚΟΥΖΙΝΑ
-

Ελαιόλαδο
Μαστίχα Χίου
Ούζο Μυτιλήνης
Κρασί
Τυρί Φέτα
Μέλι
Ρίγανη

21. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ
‘’… η ελληνική παραδοσιακή κουζίνα σε ταξιδεύει σε γευστικά μονοπάτια, όπως
μπερδεύονται τα μυρωδικά με τα μπαχάρια, την παράδοση και τη φαντασία…’’
Η ελληνική παραδοσιακή κουζίνα έχει και αυτή τους θαυμαστές της και δεν είναι
λίγοι. Πολλοί από τους τουρίστες που επισκέπτονται την χώρα μας προτιμούν να
τρώνε ελληνικά παραδοσιακά φαγητά όσο βρίσκονται εδώ.

Γεμιστά
Όταν η παράδοση εμπνέεται από μυρωδικά και φαντασία το αποτέλεσμα της
μαγειρικής είναι γευστικά τέλειο!!!!!

Μουσακάς
Θα μπορούσαμε να τον πούμε και άρχοντα της ελληνικής κουζίνας!!!

Σαλάτα χωριάτικη η ελληνική… πρωταγωνιστεί σε κάθε ελληνικό τραπέζι

Αστακομακαρονάδα… η θάλασσα στο πιάτο σας

Με μια φέτα καρπούζι απομεσήμερο στην παραλία….

Καρυδόπιτα
Η ευγενική και μελιστάλακτη καρυδόπιτα επιμένει να είναι παραδοσιακή

Ραβανί
Όταν η ζάχαρη ξεχειλίζει από τη κουζίνα της γιαγιάς , όλο το σπίτι μοσχοβολάει από
το άρωμά του

Μαστίχα Χίου
Ένα ιδιαίτερο παραδοσιακό γλυκό του κουταλιού με ξεχωριστό άρωμα και γεύση.

Η ελληνική κουζίνα είναι κυρίως μεσογειακή, μοιάζει λίγο με την ιταλική κουζίνα
και με την κουζίνα των Βαλκανίων, της Τουρκίας και του Λιβάνου.
Στη σύγχρονη ελληνική κουζίνα χρησιμοποιείται πολύ το ελαιόλαδο, τα λαχανικά,
τα δημητριακά, τα ψάρια , το κρέας, το κρασί.
Η ελληνική κουζίνα έχει πολλούς μεζέδες οι οποίοι σερβίρονται σε ποικιλίες και
τρώγονται πίνοντας κρασί , ούζο ή τσίπουρο.
Στην ελληνική κουζίνα χρησιμοποιούνται πολλά αρωματικά, βότανα και μπαχαρικά.
Χαρακτηριστικά είναι η ρίγανη, ο βασιλικός , η δάφνη , η κανέλα κλπ.
Παραδοσιακά ελληνικά πιάτα είναι : ο μουσακάς , τα γεμιστά , ψητό του φούρνου,
το γιουβέτσι, οι λαχανοντολμάδες κλπ
Γλυκά: καρυδόπιτα , ραβανί κλπ

Η ελληνική παραδοσιακή κουζίνα κερδίζει τις προτιμήσεις των τουριστών που
επισκέπτονται κάθε χρόνο τη χώρα μας.
Το κλίμα και η θέση η γεωγραφική της Ελλάδας βοηθούν για να έχουμε πάρα πολλά
προϊόντα και έτσι να έχουμε και μεγάλη ποικιλία στα φαγητά που μαγειρεύουμε.

Ουζάκι στη παραλία

Οίνος ο ελληνικός με μεστό άρωμα και γεύση!!!!!

22. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ

Η ελληνική παραδοσιακή μουσική ξεκινάει από την Αρχαία Ελλάδα.
Κάποια από τα σημερινά παραδοσιακά μουσικά όργανα είναι:

Κανονάκι

Λαούτο

Τουμπερλέκι

Λύρα
Μπουζούκι

Κάθε τόπος έχει την δική του μουσική παράδοση και τα αντίστοιχα μουσικά όργανα.
Η Κρήτη έχει την λύρα
Ο Πόντος έχει την ποντιακή λίρα ή κεμετζές
Τα Ιόνια νησιά έχουν το μαντολίνο
Τα Αιγαιοπελαγίτικα νησιά έχουν το λαούτο , το βιολί, τη τσαμπούνα , το σαντούρι
Η Ήπειρος έχει το κλαρίνο
Λαϊκά μουσικά όργανα είναι : το μπουζούκι , ο μπαγλαμάς , το κανονάκι , το
ταμπούρο, το τουμπερλέκι .

Παραδοσιακοί χοροί

Υπάρχουν σύλλογοι και συγκροτήματα Ελληνικών Παραδοσιακών Χορών, πολλά
από αυτά τα συγκροτήματα χορεύουν σε ελληνικές βραδιές που διοργανώνουν
μεγάλα ξενοδοχεία για τους πελάτες τους.

Σημαντικότατοι συνθέτες όπως ο Μίκης Θεοδωράκης, ο Μάνος Χατζηδάκις και
άλλοι έκαναν γνωστή την ελληνική μουσική σε όλο τον κόσμο.

Ε. Συνθήκες

Η έρευνα της ομάδας έγινε:
-

-

στον χώρο του ΚΕΠΠ 2 . Οι νέοι χωριστήκαμε σε υποομάδες και με την
χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών μέσα από το ίντερνετ μαζέψαμε και
αξιολογήσαμετις πληροφορίες που χρειαζόμασταν.
στο εργαστήρι πληροφορικής του Πλαισίου μας , εργαστήκαμε με τον ίδιο
ακριβώς τρόπο.
με αναζήτηση των πληροφοριών από τους προσωπικούς μας υπολογιστές
στο σπίτι μας.
με συλλογή πληροφοριών από συζητήσεις και συνεντεύξεις που πήραμε.
με επισκέψεις σε φυσικούς χώρους και ξεναγήσεις.

ΣΤ. Εντυπώσεις:
-

Μας άρεσε πάρα πολύ το θέμα του ερευνητικού ημερολογίου , μάθαμε
πολλά περισσότερα πράγματα για την Ελλάδα .
Επίσης η Ελλάδα είναι από τους καλύτερους προορισμούς για διακοπές ,
διασκέδαση ,εκδρομή κλπ…

Ζ. Συναισθήματα:
- Αισθανθήκαμε υπέροχα , συνεργαστήκαμε πάρα πολύ καλά και νιώσαμε
εξερευνητές για άλλη μια φορά.

Η. Βιβλιογραφία
Όλες οι πληροφορίες του Ερευνητικού Ημερολογίου είναι από :
-

το ίντερνετ
συνεντεύξεις
συζητήσεις με τους διευκολυντές μας
πληροφορίες ειδικών , επαγγελματιών

Θ. Ευχαριστίες

Ευχαριστούμε πολύ:
- το ξενοδοχείο ΗΛΕΚΤΡΑ ΠΑΛΛΑΣ Αθήνας
- τον κύριο Αθανασίου διευθυντή του ξενοδοχείου ΗΛΕΚΤΡΑ ΠΑΛΛΑΣ
-την κυρία Αλίκη Τσέρτου Διευθύντρια Οικονομικών Υπηρεσιών του
TriaenaTours&Congresss.a
- τον υπεύθυνο εκπαιδευτή του Εργαστηρίου Πληροφορικής και διευκολυντή του
προγράμματος κύριο Αργύρη Παντελή
- την εκπαιδεύτριά μας και διευκολύντρια του προγράμματος κυρία Μακρυγιάννη
Στέλλα

Η Ερευνητική Ομάδα ΚΕΠΠ2

…Έτσι λοιπόν υπάρχουν χιλιάδες λόγοι, αιτίες και αφορμές για να επισκεφτεί ένας
ξένος την Ελλάδα και άλλοι τόσοι για να θέλει να ξαναέρθει .
Η Ελλάδα πάντα θα κρύβει την χαρά της γνώσης , της αναζήτησης μέσα από τα
μονοπάτια του πολιτισμού της, της έκπληξης , του θαυμασμού και της
ανακάλυψης για κάθε έναν που την επισκέπτεται πρώτη φορά όπως και την
ικανοποίηση του οικείου για αυτόν που την ερωτεύεται και που πάντα θέλει να
γυρίζει σε αυτή.
Η Ελλάδα ξέρει να ταξιδεύει τους περιηγητές της!!!!!!!!!!!!!!
Η υποδοχή του ξένου στον τόπο της είναι ιερή από την αρχαιότητα.
Η Ελλάδα χαρακτηρίζεται ως άριστη οικοδέσποινα.
Προσφέρει φιλοξενία , προσφέρει πολιτισμό . Και τα δύο το ίδιο σημαντικά για τον
άνθρωπο .

Σ. Μ

Ταξιδεύοντας στο Αιγαίο…

Ελλάδα

Κυρά που στέκεται ολόρθη
και λούζεται το φως
την αλμύρα
το μπλε της θάλασσας και του ουρανού
πορεύεται ανά τους αιώνες
αφήνοντας την ιστορία της
τον πολιτισμό της
παρακαταθήκη γι’ αυτούς που θα ’ρθουν…
με τρόπο μαγικό
το ασήμαντο του σύμπαντος
γίνεται περγαμηνή
κέντημα απ’ το φόρεμά της…
φως που δεν σβήνει…

Σ.Μ

Φολέγανδρος… μια πολιτεία στην άκρη του γκρεμού

…. καλό ταξίδι

