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«ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ Ο ΠΕΡΙΗΓΗΤΗΣ» 
 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ 

 
Κατευθυντήριες γραµµές 

 
Ως συνέχεια της προκήρυξης θα πρέπει ως οµάδα να περάσετε από τη διαδικασία 
συζήτησης, για να ξεκαθαρίσετε πρώτα, τι θέλετε να περιγράψετε και να αναλύσετε. 
Ακολούθως θα επικεντρωθείτε στο θέµα σας για να κάνετε τη λογική ροή των ιδεών 
σας.  
 
Η δοµή που πρέπει να ακολουθήσετε για να καταστεί εύκολα κατανοητή η 
παρουσίαση του θέµατός σας, αποτελείται από τρία µέρη: 
 

1. Εισαγωγή 
2. Κύριο µέρος 
3. Συµπέρασµα 

 
1. Εισαγωγή 
Η εισαγωγή πρέπει να έχει µια εναρκτήρια δήλωση και µια δήλωση κεντρικής ιδέας. 
Η πρώτη πρόταση είναι ιδιαίτερα σηµαντική, καθώς πρέπει να προσελκύει την 
προσοχή του αναγνώστη. Στο τέλος της εισαγωγικής παραγράφου, πρέπει να 
διατυπώσετε τη δεύτερη δήλωση για την κεντρική ιδέα που θα επεκταθεί περαιτέρω 
στην παρουσίαση του όλου θέµατος σας.  
 
Η δήλωση της ιδέας προσδιορίζει την κύρια ιδέα και τον κεντρικό σκοπό του 
κειµένου και εµφανίζεται στην εισαγωγική παράγραφο. Δεν είναι µια απλή δήλωση. 
Αντίθετα, εκφράζει ένα ισχυρισµό ή µια ερµηνεία που µπορεί να αµφισβητήσουν 
άλλοι. Πρέπει να πείσετε - µέσω της προσεκτικής χρήσης παραδειγµάτων και 
ανάλυσης - ότι τα επιχειρήµατά σας είναι αξιόπιστα. 
 
Με άλλα λόγια, αυτή η δήλωση είναι ο κεντρικός ισχυρισµός που θέλετε να 
εκφράσετε και αποτελείται από µία ή δύο προτάσεις που διατυπώνουν την κεντρική 
σας ιδέα π.χ. «Το χωριό µας µπορεί να γίνει τουριστικός προορισµός για ξένους και 
ντόπιους. Ειδικά, µπορεί να προσελκύσει νέους ανθρώπους ηλικιακά»… ή «Η 
κοινότητά µας είναι ένας θαυµάσιος προορισµός για τους λάτρεις της φύσης»… κ.λπ. 
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2. Κύριο µέρος 
Αυτό το µέρος της παρουσίασης είναι το πιο σηµαντικό επειδή αναδεικνύει τα 
επιχειρήµατά σας στο µέγιστο βαθµό. Εποµένως, πρέπει να εφαρµόσετε ορισµένες 
παραποµπές εντός κειµένου, για να υποστηρίξετε τα επιχειρήµατά σας.  
 
3. Συµπέρασµα 
Το συµπέρασµα είναι το τελευταίο µέρος της παρουσίασης που συνοψίζει όλα τα 
επιχειρήµατα που αναφέρονται στις παραγράφους του κύριου σώµατος. Ως εκ 
τούτου, συνιστά και την τελευταία ευκαιρία να πείσει τον αναγνώστη. Επιπλέον, 
πρέπει να επαναδιατυπώσετε και να υποστηρίξετε τη δήλωση της κεντρικής ιδέας, 
αλλά όχι απλώς να την παραφράσετε.  
 
Αυτό το µέρος που ολοκληρώνει την µελέτη, θα πρέπει να είναι σύντοµο. Το 
συµπέρασµα δεν πρέπει να περιέχει νέες ιδέες. Θα πρέπει να συνοψίζει µόνο τα 
σηµεία που υποστηρίζουν τη δήλωση της κεντρικής ιδέας. 
 
Γενικές συµβουλές που πρέπει να ακολουθήσετε 
  
Τόσο η εισαγωγή όσο και το συµπέρασµα θα πρέπει να έχουν την έκταση µιας 
παραγράφου.  
 
Να µελετηθούν και να παρουσιαστούν οι δυνατότητες ανάπτυξης της περιοχής µε 
πρωτότυπες και καινοτόµες ιδέες λαµβάνοντας υπόψη και τις σύγχρονες τάσεις και 
τη νέα τεχνολογία. 
 
Να περιγράψετε το φυσικό περιβάλλον, την τοποθεσία της κοινότητας, το υψόµετρο 
της, τις ιδιαιτερότητες της, το κλίµα και στις τέσσερις εποχές που διαµορφώνουν τη 
γενική εικόνα της περιοχής. 
 
Αποφύγετε τη γενίκευση και τις συνηθισµένες λέξεις για οµορφιά και ωραιότητα. 
Μην είστε αόριστοι, να είστε σαφείς και συνοπτικοί στην ανάπτυξη των 
επιχειρηµάτων σας. 
 
Μπορείτε να προτείνετε συγκεκριµένες λέξεις ή φράσεις κλειδιά για την προβολή 
της κοινότητάς σας όπως: «Ανακαλύψτε την κοινότητά µας µέσα από τα ιστορικά 
εκκλησάκια της», «Επισκεφθείτε την κοινότητά µας για να µάθετε τα χειροτεχνικά 
µυστικά της», «Όταν πιείτε νερό από το χωριό µας, δεν θα ξεδιψάσει ποτέ η αγάπη 
σας για τη φύση…».  
 
Προβάλετε µοναδικά χαρακτηριστικά, ιδιότητες της περιοχής, παραδοσιακές 
δραστηριότητες. «Ελάτε στο πιο γλυκό µέρος της Κύπρου για να µάθετε πώς κάνουν 
γλυκά και µαρµελάδες…». 
 
Εντοπίστε µοναδικές ασχολίες ή δραστηριότητες που προσφέρει το µέρος. 
«Ανακαλύψετε τη χαράδρα Χ…». Ξεχωρίστε παράξενα τοπωνύµια και πολλά άλλα 
που µπορούν να προκαλέσουν το ενδιαφέρον, την προσοχή ή και την περιέργεια των 
επισκεπτών. 
 
Να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στα στοιχεία παράδοσης, στη διασύνδεση µε τον τοπικό 
σας χώρο και στη διαχείριση του τοπικού παραδοσιακού ανάγλυφου. 
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Σε αυτό το διαγωνισµό θα θέλαµε να δούµε τον τουρισµό µέσα από καινοτόµες ιδέες, 
νέες λέξεις και σκέψεις, για το πώς µπορεί να προωθηθεί η περαιτέρω τουριστική 
ανάπτυξη στην Κυπριακή ύπαιθρο. 
 
Η µελέτη θα πρέπει επίσης να διερευνά και να τονίζει το ρόλο του τουρισµού στην 
ανάπτυξη της κοινότητας σε βασικούς τοµείς όπως: 
 
Τη διαρκή οικονοµική ανάπτυξη 
Τη δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας 
Την προστασία του περιβάλλοντος 
Τις πολιτιστικές αξίες και  
Την αναβάθµιση της ποιότητας ζωής 
 
Μια ενδιαφέρουσα µελέτη θα πρέπει να απαντά στα δυο βασικά ερωτήµατα:  
 

1. Πώς θα γίνουν όλα αυτά που προτείνετε; 
2. Γιατί αξίζει να επισκεφθούν την κοινότητα και την περιοχή σας. 

 
ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ 

 

 
 
 
 

 


