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Περιεχόμενο 
Το τοπίο είναι ένα από τα πιο σημαντικά στοιχεία της τουριστικής προσφοράς, έτσι οι νέες φυτείες αρωματικών 

φυτών θα αυξήσουν το επίπεδο βιωματικής εμπειρίας της φύσης. Κάτι τέτοιο συνεπάγεται την οικολογική 

καλλιέργεια αρωματικών φυτών, η οποία δημιουργεί τις προϋποθέσεις για να εμπλακούν και άλλοι ενδιαφερόμενοι 

στη διαδικασία της βιολογικής παραγωγής και να αποτελέσουν πηγή αγροτικής ανάπτυξης. Ο βιώσιμος τουρισμός 

περιλαμβάνει όλες εκείνες τις μορφές τουρισμού που σέβονται το σύνολο του φυσικού, δομημένου και πολιτιστικού 

περιβάλλοντος της χώρας υποδοχής, καθώς και τα συμφέροντα όλων των εμπλεκόμενων μερών. Ο βιώσιμος 

σχεδιασμός στον τουρισμό πρέπει να σέβεται τα δικαιώματα και τις ανάγκες των ντόπιων, τον τρόπο ζωής, τον 

πολιτισμό και το δικαίωμά τους να επηρεάζουν την ανάπτυξη των τοπικών πόρων. 

 

Στόχος 
Το αντικείμενο αυτής της έρευνας είναι οι πολιτισμικές αξίες των αρωματικών-φαρμακευτικών φυτών και 

μπαχαρικών ως κομμάτι της πολιτιστικής κληρονομιάς και παράδοσης. Ο ερευνητικός στόχος είναι να εξεταστούν 

οι δυνατότητες ανάπτυξης του πολιτιστικού τουρισμού, του αγροτουρισμού και του τουρισμού υγείας και ευεξίας, 

με βάση την πολιτιστική κληρονομιά. Όλες αυτές οι μορφές τουρισμού αναπτύσσονται ραγδαία καθώς έχουν 

ιδιαίτερα σημαντικό οικονομικό, κοινωνικό, πολιτιστικό, εκπαιδευτικό και επιστημονικό ρόλο. Η Ίστρια ως τμήμα 

της Κροατίας ανήκει στην περιοχή της Μεσογείου, το λίκνο ενός πολιτισμού σχετικού με τη χρήση αρωματικών-

φαρμακευτικών φυτών και αρτυμάτων που μπορεί να συμβάλει σημαντικά στη δημιουργία νέων τουριστικών 

αξιοθέατων και καινοτομιών προϊόντων. 
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Αποτελέσματα 

Πρόσφατα, η κατανόηση της σχέσης μεταξύ τουρισμού και πολιτισμού έχει υποστεί ορισμένες αλλαγές, καθώς η 

ευρύτερη κατανόηση των προϊόντων και της παραγωγής έχει διαφοροποιηθεί, συνεπώς και η αντίληψη του 

πολιτισμού ως προϊόντος. Η εστίαση στις τοπικές παραδόσεις και τοπικούς πολιτισμούς λαμβάνοντας επίσης υπ' 

όψη την παγκόσμια αλλαγή ανά τον κόσμο, θα αποτελέσει τη βάση για την ανάπτυξη βιώσιμου τουρισμού που να 

βασίζεται στην πολιτισμική κληρονομιά. Ο σύγχρονος επισκέπτης δείχνει ενδιαφέρον για την πολιτιστική κληρονομιά 

και αυτή αποτελεί ένα όλο και πιο κοινό κίνητρο για ταξίδια. Με αυτόν τον τρόπο, συμβάλλει στη συνολική 

προσφορά του τουριστικού προορισμού, αυξάνοντας το επίπεδο ποιότητας των υπηρεσιών πολιτισμού, διαμονής, 

εστίασης και τουρισμού και ενθαρρύνοντας την παραγωγή βιολογικών τροφίμων, ντόπιων προϊόντων, τη διατήρηση 

των τοπικών ταυτοτήτων και παραδόσεων και συμπεριλαμβάνοντάς τες σε σύγχρονες εταιρείες που προωθούν 

έναν νέο αποκαλούμενο βιώσιμο τουρισμό. 

 

 

Προτάσεις 
Οι τουρίστες του 21ου αιώνα αναζητούν εμπειρίες που διεγείρουν το συναίσθημα. Ως αποτέλεσμα, ένας καλά 

διαφημισμένος τουριστικός προορισμός επηρεάζει την ευαισθητοποίηση των τουριστών και συμβάλλει στη διέγερση 

θετικών συναισθημάτων, χαράς και νέας γνώσης. Αυτές ακριβώς οι μορφές τουρισμού, όπως η δημιουργική χρήση 

της παραδοσιακής κληρονομιάς από τους τουρίστες, διατηρεί τον εκάστοτε προορισμό στη μνήμη τους. Κάνει το 

συναίσθημα πιο έντονο και συναρπαστικό και βοηθά στην καλύτερη κατανόηση της ζωής της τοπικής κοινότητας. 

Αν θέλουμε να κάνουμε ένα ποιοτικό βήμα στην ανάπτυξη και τη δημιουργία νέων τουριστικών εμπορικών σημάτων 

και προϊόντων, πρέπει να κατανοήσουμε τον πολυδιάστατο χαρακτήρα της παραγωγής, επεξεργασίας και 

κατανομής των αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών στην Ίστρια. Κάτι τέτοιο θα βοηθήσει την έναρξη νέων 

έργων που θα  λειτουργήσουν ως αφετηρία για την ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων στη γεωργία, τη βιομηχανία 

και τον τουρισμό, των οποίων η εφαρμογή θα αυξήσει την προσφορά της περιοχής. 

 

 

Αντίκτυπο και αδυναμίες 
Η βιολογική καλλιέργεια αρωματικών φυτών θα δημιουργήσει τις συνθήκες για άλλους ενδιαφερόμενους να 

συμμετάσχουν στη διαδικασία, και έτσι να αποτελέσει πηγή κοινωνικής, οικονομικής και πολιτιστικής ανάπτυξης. Η 

εκπαίδευση του τοπικού πληθυσμού είναι ένα από τα πρώτα βήματα για την εκκίνηση της ευαισθητοποίησης ως 

προς τη δημιουργία κάτι νέου και σημαντικού για το άτομο και το περιβάλλον στο οποίο ζει, γεγονός που 

επιβεβαιώνεται από αυτή την έρευνα. Η ανάπτυξη της ευαισθητοποίησης και η εκπαίδευση όλων των 

ενδιαφερομένων είναι η πρωταρχική ώθηση για την παραγωγή και μπορεί να επιταχύνει σημαντικά τη δημιουργία 

και ανάπτυξη καλλιεργειών με αρωματικά. Επιπλέον, χρειάζεται σίγουρα να δημιουργηθεί μια αναπτυξιακή 

στρατηγική, ώστε να αποφευχθεί η πιθανότητα καλλιέργειας υπέρ του δέοντος και υπερπροσφοράς στην αγορά. 

 

 

Μελλοντική εξέλιξη 
Η δημιουργία αντίστοιχων έργων θέτει τις βάσεις για την ανάπτυξη του τουρισμού ευεξίας που ολοένα και 

επεκτείνεται. Έχουν ξεκινήσει πρωτοβουλίες για την κατοχύρωση του «Istrian ευεξία» (Istria wellness), το οποίο θα 

μπορούσε να αποτελέσει παράγοντα για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας του τουρισμού στην Κροατία. Το 

τουριστικό προϊόν, η ελκυστικότητα, και η αυθεντικότητα ως βασικές έννοιες μέσω της ανάπτυξης διαφόρων 

πρωτοβουλιών που σχετίζονται με τα αρωματικά φυτά, ανοίγουν μια σειρά από σημαντικές ευκαιρίες για 

κοινωνικοοικονομική πρόοδο. Η καινοτομία ως μία από τις κύριες έννοιες του τουρισμού του 21ου αιώνα, με τη 

δημιουργία προϊόντων από αρωματικά φυτά ως μέρος της πολιτιστικής κληρονομιάς, είναι απαραίτητη ώστε να 

αναγνωριστεί η συμβολή τους σε μια νέα εικόνα του τουριστικού προορισμού και  καλών επιχειρηματικών ευκαιριών. 

https://efiint-my.sharepoint.com/personal/sarah_adams_efi_int/Documents/Sarah/Projects/SINCERE/1.Communications/practice%20abstracts/www.incredibleforest.net
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Χωράφι με λεβάντες στην Ίστρια; http://www.svijet-biljaka.hr/index.php/hr/nasa-polja/lavanda  

 
 

 

Περισσότερες πληροφορίες 

https://repozitorij.unipu.hr/islandora/object/unipu%3A2147/datastream/PDF/view  
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 About INCREDIBLE 

INCREDIBLE project aims to show how Non-Wood Forest Products can play an important 

role in supporting sustainable forest management and rural development, by creating 

networks to share and exchange knowledge and expertise. ‘Innovation Networks of Cork, 

Resins and Edibles in the Mediterranean basin’ (INCREDIBLE)  promotes cross-sectoral 

collaboration and innovation to highlight the value and potential of NWFPs in the region. 
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