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ο σκοτεινός τουρισμός, είναι το ταξίδι ανάμεσα στην ιστορία του 

παρελθόντος και του παρόντος, με συντροφιά τον θάνατο. Είναι μια 

απαίσια γοητεία, η οποία προσελκύει τους ανθρώπους με διάφορα τεχνάσματα που 

προέρχονται από τον ίδιο τον κύκλο ζωής. Πόλεμοι και καταστροφές από τα οποία 

απήλθαν εκατομμύρια θάνατοι και έκαναν τη σημερινή κοινωνία να αναβιώνει 

καθημερινά μια κατάσταση η οποία υποβοήθησε αισθητά στην οικονομική, 

κοινωνική και πολιτισμική ενίσχυση των λεγόμενων "σκοτεινών περιοχών". Ο 

σκοτεινός τουρισμός θεωρείται το πιο γνωστό και αγαπητό είδος τουρισμού. Οι 

απαρχές του τοποθετούνται από την αρχή της δημιουργίας του κόσμου, πριν από 

δισεκατομμύρια χρόνια όπου υπήρχαν στη γη, οι δεινόσαυροι. Η ιστορία του 
συνεχίστηκε στις σκοτεινές εποχές όπου υπήρχαν ομάδες προσκυνητών και 

αναβιώνει μέχρι και σήμερα μέσα από τις καθημερινές βάναυσες εικόνες του κόσμου 
και της αγριότητας που τον περιβάλει. Ο ίδιος ο άνθρωπος θεωρείται υπεύθυνος, ως 

επί των πλείστων, για τους επικείμενους θανάτους και η ταλαιπωρία του ανθρώπινου 

γένους, είναι η συνέχειά του στην ιστορία του κόσμου. Πόλεμοι, αρρώστιες, ναυάγια, 
φυσικές καταστροφές, δολοφονίες, είναι κάποια από τα αίτια τα οποία Θέρισαν το 

μεγαλύτερο ποσοστό του ανθρώπινου πληθυσμού και σκόρπισαν το θάνατο. Έτσι 

μέχρι σήμερα, με τη βοήθεια κάποιων τεχνασμάτων, οι άνθρωποι έχουν τη 

δυνατότητα να επισκεφτούν αυτά τα μέρη που Θεωρούνται σημαντικά, ιστορικά και 

πολιτιστικά στοιχεία του κάθε πολιτισμού. Οι ενέργειες που πραγματοποίησαν οι 
χώρες που φέρουν "σκοτεινή ιστορία", συνέβαλαν στην οικονομική και κοινωνική 

άνθιση των περιοχών. Έτσι, σήμερα καταμετρούνται χιλιάδες μνημεία και αγάλματα 

που στήθηκαν στη μνήμη των αποθανόντων καθώς και μουσεία τα οποία 

περιλαμβάνουν ιματισμό και άλλα προσωπικά αντικείμενα των τότε φυλακισμένων. 

Το σημαντικότερο είναι, η επίσκεψη των τουριστών στις λεγόμενες "σκοτεινές 
περιοχές", όπου η αναβάθμιση του πολιτισμικού υπόβαθρου, συνέβαλε στην 
αναγνώριση της ιστορίας τους. ο σκοτεινός τουρισμός είναι ένα φαινόμενο που δε θα 

εκλείψει ποτέ. Τα γεγονότα που συνέβησαν έχουν μια ιστορική συνέχεια η οποία 
αναβιώνει μέχρι και σήμερα. Οι απαρχές του σκοτεινού τουρισμού είναι σαν τον 

κύκλο της ζω11ς και του θανάτου που συνεχώς ανακυκλώνεται. 
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D
aι·k Toαιism is the travel between the l1istory of past and present, 
accompanied by death. It's a gΓim fascination, attl'acting people with 

vaι·ioιιs tl'icks fΙ"Οιη the saιηe lifecycle. Waι·s and disastel's f1Ό111 wl1icl1 tl1ey depaΓted 
millions of deatl1s and made the pι·esent day society to Γeνive a situation that 
significantly facilitate.d by the economic, social and cιι l tι11·al stl'engthening of so-called 
"daΙ"k aι·eas". DaJ"k Tourisnι, is the best known and populal' type of touΙ"ism. The 
beginnings of 1noιιnted since the beginning of tl1e creation of the wοι·Ιd, billions of 
yeaι·s ago wl1ich saw tl1e earth, dinosaurs. Tl1e stοιΎ continued in tl1e daι·k ages, weι·e 
gl'Oups of pilgrims used to be and revived υntil today ίη the daily bnιta l images of the 
woΙ"ld and the wildeι-ness sιιπounding l1in1. The same man is Ι"esponsible, as of most 
fοι· the ιιpcoming deaths and suffeΙ"ing of mankind is to follow the histoιΎ of the 
woΙ"ld. Wars, diseases, wrecks, natural disasters, nιurders, is some of the reasons that 
reaping the gι·eatest peI"centage of Ιπιmaη popυlation and spI"ead death all aι-ound. So 
today, with the help of some tι"icks that people l1ave the oppoI"tιinity to visit tl1ese 
places aI"e of 11i stoι·ical and cιιltω·al elements of each civilization. Actions made by 
countl"ies that have "daI"k histoιγ", contributed to economic boom and social areas. 
So, now aΓe coιιnted tl1ousands of ιηonωnents and statιιes erected in 111emοιΎ of the 
deceased and ιηuseιιm which include clotl1ing and otheΓ personal belongings of 
pι·isoneι·s who weι·e captured. Most iιηpoΓtantly, is tlιe visit of toυrists οη the "daι·k 
aι·eas" wJ1eΓe the enl1ancement of cυltural backgIΌund contΓibuted to the recogιιition 
of their history. Dark Tourism is a phenomenon that will disappeaI" eveι-. Tl1ese events 
have a Jιistorical continuity that revived until today. The origins of Dark TouTism are 
Jike the cycle of Jife and deatl1 which continually l'ecycled. 

b 



ο 
σκοτεινός τουρισμός είναι ένα φαινόμενο το οποίο κυριαρχεί για 

πολλούς αιώνες και έχει καταστεί π'λi,ον η πρώτη επιλογή για 

πραγματοποίηση ταξιδίου από τις προτιμήσεις των τουριστών. Από την πρώτη του 

εμφάνιση μέχρι και σήμερα έχει αποτελέσει κύμα αντιπαραθέσεων από τις αντιλήψεις 

και τους ορισμούς που δίνονται από τους συγγραφείς και τους κριτικούς που 

ασχολούνται με το θέμα του σκοτεινού τουρισμού. Είναι αναμφισβήτητα ένα μεγάλο 

μέρος της ανθρώπινης. ζωής, αφού κάθε χρόνο έχουν καταγραφεί στο ιστορικό του 

τεράστιες και καταστροφικές τραγωδίες που σηματοδότησαν τους αιώνες που 

έφευγαν και έρχονταν. 

ο όρος "σκοτεινός" που έχει αποδοθεί σε αυτό το είδος τουρισμού οφείλεται 

στη βαθύτερη έννοιά του αφού αποτελεί σημείο αναφοράς με κάθε θάνατο ή 

τραγωδία που τον σηματοδοτεί. Στην ουσία, σκοτεινός τουρισμός είναι το ταξίδι σε 

μέρη που τα έχει στιγματίσει ο θάνατος. Κάθε αποτρόπαια εγκληματική πράξη 

λαμβάνει τεράστια δημοσιότητα από τα Μ.Μ. Ε. με σκοπό να περάσουν το αντίκτυπο 

των γεγονότων στον ανθρώπινο νου και να τον παροτρύνουν να επισκεφτεί από 
κοντά το μέρος αυτό. Για παράδειγμα θα μπορούσαμε να αναφέρουμε το τσουνάμι 

στο Μπαλί και το ακόμα πιο πρόσφατο γεγονός, το φονικό σεισμό στην Αϊτή. Το 

παραπάνω παράδειγμα αναφέρθηκε για να καταλάβουμε το αντίκτυπο που έχει 
κάποιο θλιβερό γεγονός προς τους ανθρώπους που το παρακολουθούν από τις 

τηλεοράσεις τους. Έτσι, κατανοούμε το ζήλο και το ενδιαφέρον που δείχνουν οι 
άνθρωποι οι οποίοι σπεύδουν να αντικρύσουν από κοντά τα γεγονότα. Αυτό ίσως να 
οφείλεται στην απόσταση που έχει ο άνθρωπος από τα τραγικά συμβάντα τα οποία 
τον κάνουν περίεργο και πολλές φορές πρόθυμο να βοηθήσει γι' αυτό και βλέπουμε 
τα πλήθη να κατακλύζουν κάποια περιοχή και πολ'λi,ς φορές αφού δε τους επιτρέπεται 

η είσοδος, δεν αφήνουν την αστυνομία να κάνει σωστά τη δουλειά της. 

Η τραγωδία πάντα «πουλά», όπως είναι εμφανέστατο και σ' αυτο εχουν 

συνεισφέρει σημαντικά τα Μ.Μ.Ε. τα οποία προβάλουν αμέσως τα γεγονότα και τα 
φέρνουν στη δημοσιότητα. Εν τούτοις έχουν αποτε'λi,σει σημαντικό παράγοντα στην 
κοινωνική και τουριστιισ1 ανάπτυξη των περιοχών που αποτελούν Θέλγητρα 



σκοτεινού τουρισμού. Πολλές περιοχές που συνδέονται με τον πόλεμο, τη 

γενοκτονία, την δολοφονία και άλλα τραγικά γεγονότα έχουν γίνει σημαντικά 

τουριστικά αξιοθέατα και, όχι σπάνια, η βάση των τοπικών βιομηχανιών. 

Η δραστηριότητα του σκοτεινού τουρισμού στα Χριστιανικά έτη ήταν οι 

προσκυνητές στις θέσεις του μαρτυρίου και έχει επικαλεσθεί τη μεσολάβηση εκείνων 
των μαρτύρων ως μέσα από την κάλυψη των σύγχρονων αναγκών. 

Επισκέπτες στα πρώτα πεδία μάχης του παγκόσμιου πολέμου στη Γαλλία και το 
Βέλγιο, ή τα στρατόπεδα εξόντωσης της Πολωνίας, είναι σπάνια παρακινούμενοι από 
την περιέργεια, και τα σύνθετα ζητήματα είναι αυξημένα να περιβάλουν την έκταση 
και τη φύση οποιασδήποτε ερμηνείας. Η κατάλληλη πολιτική και η φύση της 
εμπειρίας που γίνεται αντιληπτή από τους επιqκέπτες είναι τα θύματα και οι 

συγγενείς τους. 

Η άνθιση που γνώρισε και συνεχίζει να γνωρίζει ο διεθνής τουρισμός 

προέτρεψε τις πολιτικές κυβερνήσεις των κρατών και τους υπεύθυνους των 
σκοτεινών περιοχών να κατασκευάσουν καινούριους δρόμους, πιο εύκολους και 

γρήγορους στην πρόσβαση και να λάβουν κάποια μέτρα για την αντιμετώπιση των 

αγενών επισκεπτών. Επίσης, όπως ήταν αναμενόμενο ζητήθηκε η ανακατασκευή των 

περιοχών με σκοπό την απόκτηση περισσότερων χρημάτων από τους περαστικούς και 

τους τουρίστες. 

Ως αποτέλεσμα των παραπάνω ενεργειών, οι χώρες απέκτησαν μεγαλύτερη 
δύναμη και κύρος και περισσότερα χρήματα από την αυξημένη κίνηση του 
τουρισμού. Για παράδειγμα, το Dachau στη Γερμανία, προσελκύει τώρα σχεδόν 
1.000.000 επισκέπτες ετησίως και οι γερμανικοί εσωτερικοί επισκέπτες επιδειιcνύουν 
ένα ευρύ φάσμα των κινήτρων, ενώ οι υπεύθυνοι των στρατοπέδων εξόντωσης 
θέτουν περαιτέρω προβλήματα όσον αφορά κώδικες της συμπεριφοράς και της 
κατάλληλης ερμηνείας τους από τους τουρίστες. 

Πώς όμως ένα τραγικό γεγονός αποσπά την προσοχή σε ένα ευρύ κοινό και 
πως είναι δυνατόν οι απλοί, καθημερινοί άνθρωποι να προσελκύονται μόνο από τον 
θάνατο και την αγριότητα; Αυτά λοιπόν είναι κάποια από τα θέματα που απασχολούν 
εδώ και πολλά χρόνια τους πιο γνωστούς σνγγραφείς, επιστήμονες και κριτικούς. 
Μερικές απαντήσεις αποδίδονται στο γεγονός ότι ?ι άν?ρωποι έχουν τη θέληση να 
βοηθ1Ίσουν ή ακόμη και ~α ~ροσφέ~ουν ψυχικη ~οηθει~ στο~ς συγγενείς των 
αποθανόντων, με έναν απλό φορο τιμης προς αυτους. Απ την αλλη μεριά όμως, 
υπάρχει και μια αντίθετη άποψη, η οποία δηλώνει ότι τα θύματα της τραγωδίας 
αποτελούν ενδιαφέρον και σκοτειν1Ί απόλαυση στους υπόλοιπους εναπομείναντες οι 
οποίοι σπεύδουν να αντικρύσουν την τραγωδία από κοντά για να χλευάσουν τα 
γεγονότα και δείχνοντας ασέβεια στους νεκρούς. 

Τέλος, θα ήΟελα να τονιστεί ότι το θέμα του σκοτεινού τουρισμού είναι 

πραγματικά πολύ ενδιαφέρον και στις επόμενες σελίδες θα εξετάσουμε αναλυτικά και 
λεπτομερώς κάθε άγνωστη πτυχή του πιο γνωστού είδους τουρισμού που γεννήθηκε 

πριν πολλούς αιώνες. 

D 



Σ
κοτεινός τουρισμός είναι το ταξίδι που επιλέγει να πραγματοποιήσει ένας 

τουρίστας, σε μέρη και περιοχές όπου συνδέονται με το Θάνατο, την 

καταστροφή και την αγριότητα. Η προσέλκυση στα μέρη αυτά είναι αυξανόμενη και 
περιλαμβάνει δολοφονίες (κυρίως διάσημων προσώπων), πεδία μάχης, νεκροταφεία, 

μνημεία, σπίτια νεκρών διάσημων ανθρώπων, περιοχές που έχουν υποστεί 

καταστροφές (πλημμύρες, πυρκαγιά κλπ.) και φόροι τιμής που τελούνται σε σημεία 
που σκοτώθηκαν άνθρωποι εις μνήμην των αποθανόντων. Ο σκοτεινός τουρισμός 

αποτελεί ενδιαφέρον για πολλούς ανθρώπους που θέλουν να ταξιδεύσουν, αλλά έχει 
προβληματίσει ιδιαίτερα τους μεγάλους συγγραφείς οι οποίοι χρόνια προσπαθούν να 

ερμηνεύσουν αυτό το είδος τουρισμού. Έχουν απλά καταλήξει στο συμπέρασμα ότι 0 

σκοτεινός τουρισμός αποτελεί μέρος του ανθρώπινου νου για μια απαίσια γοητεία της 

φρίκης και της αγριότητας. 

ο 
σκοτεινός τουρισμός δεν είναι ένα καινούριο φαινόμενο. Αυτό το είδος 

τουρισμού κυριαρχεί πολλούς αι<ί)νες και έχει τις απαρχές του στον Α' 

Παγκόσμιο Πόλεμο (Seaton, 1996). Έκανε την εμφάνισή του και το 1888 από τότε 
που διέπραξε τον πρώτο του φόνο ο κατά συρροή δολοφόνος, Τζακ 0 

Αντεροβγάλτης, στο Whitecl1apel στην Αγγλία. Τα σημάδια του σκοτεινού τουρισμού 
εμφανίστηκαν και από τους προσκυνητές των σκοτεινών εποχών, οι οποίοι ταξίδευαν 

σε μέρη που βρίσκονταν τάφοι και σε περιοχές Θρησκευτικού μαρτυρίου. Πολλοί 



1.1 Jack the Ripper 

1.1 .2 Ι~ι~~~ 

κριτικοί είδαν το προσκύνημα ως μια από 

τις νεότερες μορφές τουρισμού γιατί είναι 

συχνά συνδεδεμένο με το θάνατο ατόμων 

και εξίσου οι θάνατοι αυτοί τείνουν να 

έχουν θρησκευτικό ή ιδεολογικό 

χαρακτήρα. Οι παλιές εποχές στηρίζονταν 

κυρίως στον θρησκευτικό χαρακτήρα και 

αντιμετώπιζαν τα θλιβερά γεγονότα 

σιωπηλά και με περισσότερη ευαισθησία. 

Σ
τη σημερινή εποχή ο σκοτεινός τουρισμός έχει σημειώσει ραγδαία 

αύξηση από τις επισκέψεις των τουριστών και εξακολουθεί να βρίσκεται 

στις προτιμήσεις των ανθρώπων ως ένας Μγος για να πραγματοποιήσουν κάποιο 
ταξίδt, εκδρομή ή περιήγηση. Μπορούμε να αναφέρουμε διάφορα μέρη που 

συνδέονται με το θάνατο και αποτελούν σκοτεινό τουρισμό, όπως είναι τα 
στρατόπεδα συγκέντρωσης του Β' Παγκοσμίου Πολέμου στην Πολωνία, το σημείο 
Ground Zero στη Νέα Υόρκη όπου βρίσκονταν οι Δίδυμοι Πύργοt, το τσουνάμι στο 
Μπαλί το οποίο προσέλκυσε πολλούς τουρίστες σε αυτό το μέρος για να δουν από 
κοντά τις καταστροφές. Πρόσφατα, ο σεισμός που χτύπησε την Αϊτή, συγκίνησε 
πολλούς ανθρώπους οι οποίοι έσπευσαν να στείλουν βοήθεια στους πληγέντες. 
Σ' αυτό το σημείο πρέπει να τονιστεί το αντίκτυπο που έχουν τα Μέσα Μαζικής 
Ενημέρωσης και πως επηρεάζουν την κοινή γνώμη και την ευαισθησία των 

ανθρώπων. Μέσα από την τηλεόραση, τις τηλεοπτικές εκπομπές, το ραδιόφωνο, τις 
εφημερίδες και τα ιντερνέτ, προσπαθούν να περάσουν μηνύματα σε απλούς 
καθημερινούς ανθρώπους και να τους πείσουν να βοηθήσουν. Στο πιο πρόσφατο 

γεγονός, το σεισμό στην Αϊτή, είδαμε τον Obama να ζητάει απελπισμένα τη βοήθεια 
όλων των χωρών του κόσμου, a)J.Ji ο ίδιος δεν είδαμε να κάνει κάποια κίνηση για το 
συγκεκριμένο θέμα. Αντίθετα, οι περισσότερες χώρες έστειλαν τρόφιμα και χρήματα. 
Βλέπουμε λοιπόν ότι σήμερα κυριαρχεί ο συμφέρον ορισμένων χωρών σε βάρος των 

πληγέντων περιοχών. 



ο σκοτεινός τουρισμός έχει . κι άλλες παρόμοιες ονομασίες που 

χρησιμοποιούνται συχνά από τους συγγραφείς και τους ερευνητές 

αυτού του φαινομένου. Τις έννοιες αυτές μπορεί να τις συναντήσουμε και σε διάφορα 

κείμενα, άρθρα ή βιβλία που αναφέρονται στον σκοτεινό τουρισμό. Παρόμοιες 

ονομασίες είναι οι ακόλουθες: 

* Θανατοτουρισμός 

* Τουρισμός θλίψης 

* Τουρισμός καταστροφής 

* Ευδιάκριτος οίκτος 

* Ασθένεια πένθους 

* Ψυχαγωγική θλίψη 

ο
ι τουρίστε,ς επισκέπτονται ~έρη που έ~ουν συμβεί θάνατοι ή 
καταστροφες για να διατηρησουν τη μνημη του γεγονότος, για 

εκπαίδευση ή και για διασκέδαση (Lennon & Foley, 2000). Τα κίνητρά των 
τουριστών είναι σκοτεινά και δύσκολο να διευκρινιστούν. Είναι ένα μίγμα του 

σεβασμού και ίσως και της συγκίνησης, για να μπορέσουν να μπουν στη στενή 

εγγύτητα με το Θάνατο. Οι φόνοι που διέπραξε ο Τζακ ο Αντεροβγάλτης, είναι 
δημοφιλείς μέχρι σήμερα και αποτελούν όχι μόνο την αληθινή ιστορία αλλά και 

μέρος της κληρονομιάς του Λονδίνου. Πέρα από την επίσκεψη μισό εκατομμύριων 

ανθρώπων κάθε έτος στο στρατόπεδο γενοκτονίας Auschwitz στην Πολωνία, η 
οργανωμένη περιήγηση δίνει σε ένα ακροατήριο στην καλύτερη περίπτωση μια 

συντομευμένη κατανόηση των γεγονότων της περιοχής. Αυτό όμως που ένας 

τουρίστας μπορεί να κατανο1Ίσει σε μια τέτοια συνοπτική επίσκεψη είναι 

αμφισβητ11σιμο. 

Είναι εμφανέστατο, ότι οι άνθρωποι δείχνουν περισσότερο ενδιαφέρον σε 

θλιβερά γεγονότα γι' αυτό και επιλέγουν να αντικρύσουν από κοντά τον επικείμενο 

θάνατο. ' Ισως αυτό να συμβαίνει επειδή θέλουν να νιώσουν την απόγνωση και την 
απώλεια που επιφέρει ο θάνατος. Επίσης, μια άλλη εκδοχή είναι να σπεύσουν στον 
τόπο του εγκλήματος από απλή περιέργεια λόγω του μεγάλου αντίκτυπου που 

λαμβάνει κάποιο γεγονός μέσω των Μ.Μ.Ε. 



ο
ι φιλοσοφικές προσεγγίσεις στην ακαδημαϊΚΊ1 έρευνα στον τομέα του 

τουρισμού ήταν πάντοτε μεταμοντέρνες και κάνουν την επικρατούσα 

αναφορά στην αναψυχή της αυθεντικότητας και στα διλήμματα αντιμέτωπα από τους 

πόλους έλξης που προσπαθούν να φέρουν την ιστορία πιο κοντά στο ακροαηΊριο 

μέσω της χρήσης θετικών στοιχείων. Εν τούτοις, η έρευνα Θετικιστών έχει αναληφθεί 

επίσης (Austin) στη φύση της επίσκεψης σε ευαίσθητες ιστορικές περιοχές. Οι 
μεθοδολογίες που υιοθετούνται συνήθως στην έρευνα συμπεριλαμβανομένων των 

συσσωρευτικών περιπτωσιολογικών μελετών (Lennon and Foley), ανάλυση ομιλίας 

(SiegenthaleΓ) και σχέδιο ερωτηματολογίων και μικτές μεθόδους (Aιistin ; Wigl1t and 
Lennon). Οι ακόλουθες παράγραφοι εξερευνούν αυτές τις φιλοσοφικές και 

μεθοδολογικές προσεγγίσεις με περισσότερες λεπτομέρειες σε σχέση με την ερμηνεία 

στον σκοτεινό τουρισμό. 

1.2.1 Γε'!JJSά Για Τοy___Jyfεταuοντερ,νισ@ 

ο μεταμοντερνισμός ως κοινωνικό φαινόμενο αντιμετωπίζεται συχνά ως 

πρακτική εκδήλωση. Η ακαδημαϊκή Θεωρία του εμφανίζεται περισσότερο από την 
πολιτιστιΚΊ1 σφαίρα. Δημοφιλείς θεωρητικοί (π.χ. Foucautt, Lyotaι·d και Baudι·illard) 
έχουν καθιερώσει εκείνη τη μεταμοντέρνα σκέψη η οποία απορρίπτει τα μεγάλα 
αφηγήματα όπως ο μαρξισμός και ο φεμινισμός και είναι τόσο εκλεκτικοί στις πηγές 
τους όπως είναι συγκριτικό και στις εκφράσεις τους (Kumar). Η μεταμοντέρνα 
φιλοσοφία Θεωρεί ότι υπάρχει μια τυχαία ροή σε όλους τους τομείς της κοινωνίας 
όπου τα όρια διαλύονται και προκύπτει ένας μεταμοντέρνος όρος. Επομένως, είναι 
προβληματικό να παρέχει ένας παγκοσμίως-αποδεκτός καθορισμός της Θεωρίας 
ενάντια στη μεταμοντέρνα κριτική και την αντίφαση. 

Στο άρθρο των Hewitt και Osboι11ηe περιγράφεται η μεταμοντέρνα κοινωνία 
όπως μια πραγματική παρουσίαση της εικόνας που δεν είναι πλέον μέσα στη 
λειτουργία, δεδομένου ότι ξέρουμε την πραγματικότητα. Η εικόνα και η 
πραγματικότητα είναι σαν ένας μονοδιάστατος κόσμος, όπου διαποτίζεται η εικόνα 
και ταυτόχρονα αφ1Ίνεται πλασματικά. 

ο Grassie προτείνει εκείνο τον μεταμοντερνισμό που συχνά παρατηρούνται οι 
δυσφημιστές του και οι ~περασπιστές τους. Αυτή η διχοτομία είναι έμφυτη σε αυτά 
που περιγράφονται ως απρόσιτη φιλοσοφική γλώσσα που μετριάζεται με τη σύγχυση 

του μεταμοντερνισμού. 
ο όρος "μεταμοντέρνος" 1Ίταν μια μειωτική ονομασία στην αγγλική γλώσσα 

(Proteνi), που υπονοεί ότ~ οι προνομιούχοι έχου~ ανατρέψε~ την κεφ~λαιοκρατία και 
τις απόψεις και αναγγελθηκαν στην επαναστατιΚΊl μεταμοντερνα ηλικια. 
Κατά αυτόν τον τρόπο αυτοί οι διανοούμενοι μπορούν απλά να αντανακλούν την 
βιομηχανία μόδας και πολιτισμ~ύ. Πράγματι,, έχει προταθεί (W_odwar,d) εκεί;ος 0 

μεταμοντερνισμός ως εξ ολοκληρο~ φιλοσοφια που κεντροθετειται γυρω απο την 
αποκήρυξη της αξίας και η1ς σημασιας. 



Είναι ξεκάθαρο από ένα μεγάλο αριθμό πηγών, ότι ο σκοτεινός τουρισμός 
είναι ένα αυξανόμενο φαινόμενο της τελευταίας εικοσαετίας και του 21 ου αιώνα και 
ότι οι φιλόσοφοι παρατηρώντας το, προσπαθούν να το καταλάβουν. Ο Rojek 
αποκαλεί το θέμα αυτό "fatal attι·actions", δηλαδή μοιραία έλξη. Με τον όρο που 
προσδίδει ο Rojek στον σκοτεινό τουρισμό, γίνεται περισσότερο κατανοητό το 
γεγονός ότι οι τουρίστες επιλέγουν το μέρος που θα επισκεφτούν με μακάβρια σκέψη, 

εφόσον αποτελεί προϊόν από τις περιστάσεις του μοντέρνου κόσμου. Το εξίσου 
χτύπημα είναι η αύξηση βάρους της κάλυψης από τα Μ.Μ.Ε. στις ειδήσεις, τους 
τουριστικούς οδηγούς και τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα ταξιδιού. Πράγματι, το 
θέμα φαίνεται περιστασιακά να είναι επάνω από τη θέση του μύθου από τους τομείς 
του δημοφιλούς Τύπου, που επιδιώκουν να το απεικονίσουν, όχι όπως ένα ύφος του 
κινήτρου και της έλξης ταξιδιού, αλλά ως κοινωνική παΟολογία αρκετά νέα και που 
απειλεί να δημιουργήσει τον ηθικό πανικό. 

Ο σκοτεινός τουρισμός περιλαμβάνει μια επισκόπηση της προόδου για το 

11θος που το έχει περιβάλει στα μέσα, η συζήτηση για τα κίνητρά του, τα πολιτικά και 
ιδεολογικά αποτελέσματά του και το μέλλον του, συμπεριλαμβανομένης της ακόμα 
επιλυμένης ερώτησης ως προς το εάν μπορεί κατάλληλα να ταξινομηθεί ως ενιαία 

οντότητα. 

ο 
καθορισμός αυτού που αναφέρεται νόμιμα ως δραστηριότητα 

τουρισμού έχει διευρύνει κάθε διάσταση που περιλαμβάνει τον 

ανθρώπινο πολιτισμό (Sιιtton and Ηοιιse). Αυτοί οι επεκταμένοι ορίζοντες του 

πολιτιστικού πλουραλισμού μπορούν να θεωρηθούν ως χαρακτηριστικό του 
μεταμοντέρνου τοπίου. Η μεταμοντέρνα μορφή (πολιτισμός, λογοτεχνία, εικαστική 

τέχνη), καλύπτουν τον πλουραλισμό και το συνδυασμό των στοιχείων από το λαϊκό 
πολιτισμό με τις σύγχρονες μορφές. Ο Hollinshead εξετάζει την προσπάθεια του 
DonaJd Ηοιηe να επιδείξει πως ο τουρισμός (σε ένα ευρύτερο πλαίσιο), έχει σημασία 
στη σύγχρονη κοινωνία σα σημαντική αναμετάδοση για να προωθήσει τη λογική του. 

ο πολιτισμός μπορεί να είναι πραγματικός μέσω του χειρισμού της παρουσιασμένης 

λεπτομέρειας. 
Είναι το πολιτικό και κοινωνικό πλαίσιο της αντιπροσώπευσης των 

στ ατοπέδων ολοκαυτώματος και άλλου σκοτεινού προορισμού που έχει προκύψει 
ω: επίμονη ανησυχία στην ακαδημαϊκή λογοτεχνία (Sιηitl1, Lennon and Foley, 
Seaton). ο Hollinshead υποστηρίζει ότι ο τουρισμός είναι ένας τρόπος παραγωγής 
όπου οι περιοχές αντιμετωπίζονται ως έξυπνα κατασκευασμένα αφηγ1Ίματα των 
προηγούμενων γεγονότων που μπορούν να χειριστούν τους τουρίστες για να 
αναμειχθούν στις διαμορφώσεις της πολιτικής δύναμης. Ένας τέτοιος χειρισμός 



σχολιάζεται σε σχέση με την επίσκεψη σε ποινικές περιοχές όπως το Αλκατράζ. Ο 

ισχυρισμός (από την άποψη του τουρίστα), λέει ότι μόλις μπορούμε να φανταστούμε 

αυτήν την στέρηση (φυλάκιση), μαθαίνουμε να λατρεύουμε την ελευθερία. 

Οι Tunbι-idge και Asl1woι-th, καινοτόμησαν αυτό το επιχείρημα στα πλαίσια 

διαχείρισης των περιοχών ολοκαυτώματος ως τουριστικά αξιοθέατα, τις διαφορετικές 

μορφές τουρισμού που έχουν πραγματοποιηΟεί στα διαφορετικά στρατόπεδα 

συγκέντρωσης και πως αυτό είναι ένα μεγάλο μέρος των ενεργειών των διάφορων 

πολιτικών από την περίοδο του 1945. 
Οι συνέπειες του χειρισμού της ερμηνείας προκειμένου να παρασχεΟεί ένας 

επισκέπτης στην εμπειρία των σκοτεινών τόπων, μπορεί να διαψεύσει αυτό που 

πραγματικά έγινε εκεί. Για παράδειγμα οι Lennon και Foley, σχολιάζουν την 

παραποίηση των στατιστικών όσον αφορά το σύστημα σηματοδότησης στο 

Auschwitz: 
... η περίφημη ανακριβής επιγραφή σε είκοσι διαφορετικές γλώσσες πάνω στο 

μαύρο σαρκοφάγο στο τέλος των σιδηροδρομικών γραμμών γράφει ότι «τέσσερα 
εκατομμύρια άνθρωποι υπέφεραν και πέθαναν από τα χέρια των δολοφόνων Ναζί 

μεταξύ των ετών 1940 και 1945. 
Τέτοιες κριτικές υποθέτουν ότι η μετάδοση των αυθεντικών πληροφοριών 

είναι κρίσιμη για την επιτυχή λειτουργία των σκοτεινών περιοχών. Ακόμα οι 

υπερασπιστές της μεταμοντέρνας σκέψης μπορούν αντίθετα να υποστηρίξουν ότι η 

ακρίβεια (σε αυτό το πλαίσιο) είναι ασήμαντη από την ερμηνεία, 

συμπεριλαμβανομένου του συστήματος σηματοδότησης, επιδιώκει μόνο να 
υπερασπιστεί ιστορικές αλήθειες στα ιστορικά πλαίσια. 

Ζητήματα της ακρίβειας μπορούν να είναι καθαρώς περιφερειακά και να 

κρυφτούν κάτω από ευρύτερες πολιτικές και κοινωνικές προτεραιότητες στα σχολεία 

της μεταμοντέρνας σκέψης σ-:rollinshead) και μπορούν να είναι ανακόλουθες. ο 

Langer κάνει κλίση για διευκρίνιση αρμοδιοτήτων για την έλξη ολοκαυτώματος στις 

παρακάτω ερωτήσεις: 

Σε ποιον Οα εμπιστευτούμε εμείς την επιτ11ρηση της δημόσιας μνήμης του 

ολοκαυτώματος; Στον ιστορικό; Στον επιζόντα; Στον κριτικό; Στον ποιητή, 

μυθιστοριογράφο, δραματουργό; Όλοι τους αναδημιουργούν τις λεπτομέρειες και τις 
εικόνες του γεγονότος μέσω των γραπτών κειμένων και υπενθυμίζουν με αυτές τις 

ενέργειες σε μας ότι εξετάζουμε αντιπροσώπευση παρά πραγματικότητα. 



"Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, επί σειρά ετών ο σκοτεινός τουρισμός 
υπήρχε πάντα στο προσκήνιο και μαζί του γεννήθηκαν και κάποια 

αναπάντητα ερωτήματα, διλλήματα και αβάσιμες υποθέσεις τα οποία έπρεπε με 
κάποιο τρόπο, να εξηγηθούν. Όσο περνούσε ο καιρός, οι φήμες περί σκοτεινού 

τουρισμού και τα σενάρια που έβγαζαν οι άνθρωποι, ολοένα και φούντωναν. Αυτό το 
είδος τουρισμού, που οι περισσότεροι δε μπορούσαν να καταλάβουν, κυριαρχούσε 
καθώς περνούσαν οι αιώνες και οι άνθρωποι το ακολουθούσαν σε κάθε του νέο 

ξεκίνημα, δηλαδή σε κάθε τραγικό συμβάν και θάνατο που γινόταν. Έτσι, από τα 
πολύ παλιά χρόνια μέχρι και σιΊμερα, ένα σύνολο σπουδαγμένων ανθρώπων, 
ασχολήθηκαν με τον σκοτεινό τουρισμό και οτιδήποτε τον αποτελεί, εφόσον είχε 
κεντρίσει το ενδιαφέρον όλων. Οι άνθρωποι αυτοί είναι σπουδαίοι συγγραφείς και 

κριτικοί οι οποίοι έχουν συγγράψει και δημοσιεύσει βιβλία με θέματα γύρω από τον 
σκοτεινό τουρισμό και άρθρα με λεπτομερείς καταγραφές, αναφορές και απαντήσεις 
στα ερωτήματα που απασχολούν το κοινωνικό σύνολο. 

Ενώ η λογοτεχνία του τουρισμού συλλογίζεται το μάρκετινγκ και την 

κατανάλωση, η ευχάριστη (StΓange και Kenψa), διάφοροι συντάκτες έχουν αρχίσει 
να ερευνούν την αντίθεση Θρησκειών και την παρεκτροπή στις ευχάριστες Θέσεις του 
θανάτου, του βασάνου και της τραγωδίας. Ο δεσμός μεταξύ του πολέμου, του 
θανάτου, της τραγωδίας και του τουρισμού, σύμφωνα με τον Seaton, είναι ένα 
φαινόμενο που υπάρχει για αιώνες. Η έρευνα στο σκοτεινό τουρισμό, ως ακαδημαϊκό 
θέμα, έχει εξετάσει την κυκλοφορία των επισκεπτών στις περιοχές που συνδέονται με 
τις πρόσφατες και ιστορικές επιπτώσεις του θανάτου και της καταστροφής. Αυτές οι 
περιοχές έχουν ταξινομηθεί μέσα στη λογοτεχνία (Lennon και Foley και Smith) ως 
μέρη για να τιμήσουμε την μνήμη, όπως τα στρατόπεδα ολοκαυτώματος, περιοχές 
θανάτων προσωπικοτήτων και δευτεροβάθμιων περιοχών "τραγωδίας και θανάτου". 

Κάποιος ισχυρισμός περιβάλλει το ζήτημα σα χρονολογικό πλαίσιο για τη 
σκοτεινή έλξη του τουρισμού. Οι Lennon και Foley, ακολουθούν την έρευνα στις 
σκοτεινές περιοχές που συνδέονται με τα γεγονότα που είναι μέσα 'στη διαβίωσι~ της 
μνήμης', ενώ ο Seaton, επιμένει ότι το φαινόμενο είναι ένας ασυνάρτητος 
σχηματισμός των πρακτικών που υπάρχουν για κάποιο διάστημα 
(συμπεριλαμβανομένου του προσκυνήματος και γραφεία της περιέργειας στο 
Ηνωμένο Βασίλειο). Αυτός ο ισχυρισμός είναι ενδεικτικός σε επιστημολογικές θέσεις 
που υιοθετούνται από τους πρωτοποριακούς συντάκτες που έχουν συλλογιστεί τη 
σχετικότητα του αφηγήματος και του πλουραλισμού. Πράγματι, ο μεταμοντερνισμός 
ήταν πανταχού παρών σα φιλοσοφικ~ς σε διάφο,ρες ακαδημαϊκέ,ς δημοσιεύσεις. 

Η προέλευση των ακαδημαικών σχολιων και ενδιαφεροντος στο σκοτεινό 
τουρισμό μπορεί να είχε προκύψει από την εργασία των Tunbridge και Asl1woι·t11, 
Dwork και van Pelt και Lennon και Foley. Αυτοί οι συντάκτες έχουν εξερευνήσει με 
επιφυλακτικότητα μερικούς προορισμούς και πολιτιστικές ομάδες για να 
αντιμετωπίσουν την ασύμφωνη κληρονομιά και έχου; υπο~έσει στην αυθεντικότητα 
του παρελθόντος και την εμπειρία των επισκεπτων επι των σκοτεινών τόπων 
κληρονομιάς. Τα περαιτέρω σχόλια έγιναν σε αυτές τις δημοσιεύσεις στη διαχείριση 
και το χειρισμό από τα πολιτιστικά τοπία που προσαρμόζουν τη δραστηριότητα του 



τουρισμού, σε σχέση με τις περιοχές που παρουσιάζουν το Οάνατο, τον πόλεμο και 
την τραγωδία μεταξύ άλλων στο επισκεπτόμενο κοινό. 

Αυτός ο ακαδημαϊκός ισχυρισμός έχει οδηγήσει στην επόμενη συζήτηση που 

περιβάλλει τα σύγχρονα ζητήματα όπως, διαχείριση των σκοτεινών περιοχών, 
ερμηνεία αυτών των περιοχών και το κίνητρο του κοινού που τις επισκέπτεται 
(Kempa και Smith). Ο Rojek περιγράφει τις αντιδράσεις των επισκεπτών σε μερικές 
περιοχές, ως ιδιωτική απόλαυση και ευχαρίστηση στα γεγονότα που συνδέονται με 
εκείνες τις περιοχές, ανακοινώνοντας ότι είναι ένα κοινό κίνητρο για τους επισκέπτες 
σε τέτοιες σκοτεινές περιοχές. Το πλαίσιο του θέματος έχει διευρυνθεί για να 
περιλάβει την ακαδημαϊκή έρευνα της επίσκεψης τουριστών στις περισσότερες 
περιοχές που συνδέεται με τη σκοτεινή πλευρά της ανθρώπινης φύσης, 

συμπεριλαμβανομένων των φυλακών (Strange και Kempa) και των στρατοπέδων 
συγκέντρωσης που συνδέονται με το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Η έννοια δεν είναι 
εξ ολοκλήρου δυτική, πράγματι κάποια έρευνα έχει διευθυνθεί στη σκοτεινή 
κληρονομιά στις μη-δυτικές χώρες, παραδείγματος χάριν Βιετνάμ και Καμπότζη 
(Henderson), Ιαπωνία (Siegentl1aler), Αφρική και ΗΠΑ (Sl1ackley, StI"ange και 

Kempa). 
Ο Beech τοποθετείται ως υπερασπιστής στη διαμήκη χρονολογική προσέγγιση 

που προτείνεται από τον Seaton, που βεβαιώνει αυτό το φαινόμενο του σκοτεινού 
τουρισμού (δηλαδή, την επιλογή των στρατιωτικών κτηρίων στις περιοχές 
τουρισμού). Ο Kotler ( 1994, Beech) προτείνει ότι το προϊόν του σκοτεινού 
τουρισμού μπορεί να αναλυθεί από μια άποψη σε τομείς αγοράς και τυπολογίες 
επισκεπτών επί των τόπων ολοκαυτώματος. Το προϊόν, που προτείνει, αναλύεται σε 

τρία επίπεδα: 

• Το προϊόν πυρήνων (τι ο πελάτης αγοράζει πραγματικά) 
• Το απλό προϊόν (μια οντότητα που οι πελάτες αγοράζουν για να 
ικανοποιήσουν τις ανάγκες τους) 
• Το αυξημένο προϊόν (η συνολική συσκευασία προϊόντων 
συμπεριλαμβανομένων και των δυο άλλων προϊόντων και άυλες πρόσθετες 
υπηρεσίες και οφέλη που ο πελάτης λαμβάνει). 

ο συντάκτης προτείνει ότι οι επισκέπτες σε τέτοιες περιοχές μπορούν να 

προσδιοριστούν σε δύο ομάδες σε σχ~ση με το γεγονός ό:ι αγ?ράζουν τα ευδιάκριτα 
διαφορετικά προϊόντα με τους, ευδιακριτα ?ιαφορετικους κυκλους της ζωής των 
προϊόντων. Οι επισκέπτες παρατιθενται ως εξης: 

1. Επιζώντες, για τους οποίους ο κύκλος της ζω1Ίς προϊόντων θα καταλήξει σε 
ένα φυσικό συμπέρασμα μέσα στις πρόωρες δεκαετίες αυτού του αιώνα ως 
ακατέργαστες, με συγκίνηση και μνήμη που γίνονται αραιωμένες με την 

πάροδο του χρόνου. 

2. ο γενικά άνετος τουρίστας, για τον οποίο ο κύκλος της ζωής προϊόντων 
είναι λιγότερο προβλέψιμος και περισσότερο μια προσπάθεια λειτουργίας του 

μάρκετινγκ. 



Ο συντάκτης προτείνει περαιτέρω μαθήματα που μπορεί να προέλθουν από 
την ανάλυση ολοκαυτώματος στα στρατόπεδα ως τουριστικά αξιοθέατα, 
συμπεριλαμβανομένων των παρατηρήσεων του: 

• Η ερμηνεία χρησιμεύει να συμπληρώσει μια καθαρώς αναμνηστική πτυχή 

της έλξης. 
• Το κίνητρο των τουριστών που επισκέπτονται τις σκοτεινές περιοχές είναι 

δύσκολο να ταξινομηθεί και κάνει μια μη ρεαλιστική υπόΟεση ότι όσοι τις 
επισκέπτονται είναι τουρίστες που επιτρέπουν μια δραστηριότητα 

ελεύθερου χρόνου. 
• Σαν τουριστικό αξιοθέατο, μια συγκέντρωση στο στρατόπεδο δεν είναι 

καθόλου άμεσα συγκρίσιμο με άλλα προϊόντα τουρισμού. Ακόμα, με την 
πάροδο του χρόνου, μερικές από αυτές τις περιοχές μπορούν να γίνουν 
συμβατική έλξη όπως, οι μνήμες που εξασθενίζουν. 

Οι παρατηρήσεις που αντιπροσωπεύουν τα συμπεράσματα από την αρχική 

έρευνα συμπεριλαμβανομένης της παρατήρησης και της δευτεροβάθμιας έρευνας 
στους κύκλους ζωής του μάρκετινγκ. Ο Snιith αναπτύσσει την τελευταία 
παρατήρηση, υποστηρίζοντας ότι ο πόλεμος είναι μια κοινωνική συμμετοχ1Ί 
διείσδυσης που είναι: «Τόσο βαθειά προσαρμοσμένη στην ανθρώπινη δραστηριότητα 
και μνήμη που παρά τις φρίκες και την καταστροφ11, τα αναμνηστικά της 

εχθροπραξίας είναι συνδεμένα προϊόντα. Πιθανώς αποτελεί την μεγαλύτερη 
κατηγορία τουριστικού αξιοθέατου στον κόσμο». 

ο Sιrutl1 παρουσιάζει μια εθνογραφία Αμερικανών σε σχέση με το φαινόμενο 

του σκοτεινού τουρισμού και χρησιμοποιεί μια μεθοδολογία που στρέφεται σε 
ανάλυση ομιλίας. Ο συντάκτης περιγράφει την εμφάνιση του σκοτεινού τουρισμού 

χρησιμοποιώντας με την πάροδο του χρόνου μια θεωρητιΚ11 προσέγγιση στην 
ανάλυση ομιλίας που τονίζει τη σημασία από τον πόλεμο στους ασυνάρτητους 
σχηματισμούς και τη δυνατότητα ότι υπάρχει (και θα είναι πάντα) μια εγγενής σχέση 

μεταξύ του πολέμου και του τουρισμού. Εντούτοις, υπάρχει μια διαφορά μεταξύ των 
περιοχών που συνδέονται με το θάνατο, την καταστροφή, και τη διαφθορά και τις 
περιοχές του θανάτου, της καταστροφής, και της διαφθοράς. Εάν η επίσκεψη στα 
πρώτα που χαρακτηρίζονται ως «σκοτεινός τουρισμός» είναι ταξίδι, εξόρμηση ή 
προσκύνημα στις περιοχές αυτές, αποτελεί έναν περαιτέρω βαθμό με κατανόηση 
ταξιδιού ως «σκοτεινότερος τουρισμός.» Με βάση τις επισκέψεις στο μουσείο της 
Ουάσιγκτον και το (υπαίθριο) μουσείο στους τόπους των στρατοπέδων 
συγκέντρωσης Aυscl1witz-Biι·kenaυ, αυηΊ η ερευνητική σημείωση σκοπεύει να 
υπογραμμίσει τη σημασία της διάκρισης μεταξύ του «σκοτεινού» και 
«σκοτεινότερου)> τουρισμού (Miles 2000, 2001). Ιδιαίτερα όσον αφορά την 
αυθεντικότητα, είναι μια διάκριση που πρέπει να αναγνωριστεί και να τιμήσει την 

, Το κλειδί για αυτήν την ερμηνευτική λειτουργία είναι τα κίνητρα για την 
μνημη. ' ' λο ' 'Ε 
αναμνηστική κατασκευή και την επισκεψη σε περιο~ες ο καυτωματος. , να τέτοιο 
πα άδειγμα, ευαίσθητο στις διαστάσεις της αυθεντικοτητας και της εμπειριας, μπορεί 
επrσης να βοηθήσει στις ποικίλες αντιδράσεις από εκείνους που σύρονται σε τέτοιες 

, ο «σκοτεινότερος τουρισμός» είναι εννοιολογικά και γλωσσολογικά 
περιοχες. 



προτιμότερος κατά τον Υ oung ( 1994) ακούσια μεταξύ «των μνημείων που 

αφαιρούνται από τις περιοχές της καταστροφής» και «της καταστροφής των 

περιοχών» αυτό καθ' εαυτό. 

Οι αντίθετες απόψεις στην πανοπλία των μουσείων ολοκαυτώματος, το 

κρατικό μουσείο και το μουσείο της Ουάσιγκτον αντιπροσωπεύουν ιδιαίτερα τις 

κατάλληλες περιπτωσιολογικές μελέτες για τη σύγκριση. Τα φαινόμενα που 

περιγράφονται είναι παραδείγματα αυτού που καλείται συνήθως τεχνικά 

"θανατοτουρισμός", γνωστό συχνότερα ως "σκοτεινός τουρισμός". Σε πολλές 

περιπτώσεις δεν υπάρχει κανένας σαφής καθορισμός αυτής της θέσης τουρισμού. Οι 

Lennon και Foley (2002) καθορίζουν το σκοτεινό τουρισμό που αναφέρεται στα 

γεγονότα που έχουν εμφανιστεί τον τελευταίο καιρό, τα οποία αναγκάζουν τον 

επισκέπτη να εξετάσει το νεωτερισμό. Οι Lennon και Foley (2002: 12) βλέπουν τον 

σκοτεινό τουρισμό ως φιλοξενία "της ανησυχίας και της αμφιβολίας". Άλλοι 

χρησιμοποιούν έναν ευρύτερο ορισμό. Ο Maι·cel (2003) λέει: «Σκεφτείτε το γεγονός 

ότι οι άνθρωποι προσελκύονται πάντα στις περιοχές όπου σημαντικοί ή μαζικοί 

θάνατοι έχουν εμφανιστεί. Τα πρόωρα προσκυν1Ίματα ήταν στις περιοχές των 

θρησκευτικών θανάτων. Μέσω Dolorosa, η διαδρομή που ακολουθήθηκε από τον 

Ιησού ήταν, μόνο ένα από τα πολλά πρόωρα παραδείγματα. Οι τάφοι του Φαραώ 

στην Αίγυπτο και του Κολοσσαίου στη Ρώμη είναι σημαντικά τουριστικά αξιοθέατα. 

Έτσι είναι και ο πύργος του Λονδίνου, όπου ιστορικά ένα μεγάλο ποσοστό ανθρώπων 

αποκεφαλίστηκαν. Μετά από τη μάχη του Βατερλό το 1815, τα ξενοδοχεία και τα 

εστιατόρια αναπήδησαν επάνω γύρω από το βελγικό πεδίο μάχης και άλλαξαν τη 

διαδρομή του βρετανικού μεγάλου γύρου του 19°υ αιώνα για πάντα. Ο σκοτεινός 
τουρισμός μπορεί να προσδιοριστεί ως η επίσκεψη σε μέρη όπου οι τραγωδίες ή 

ιστορικά αξιοσημείωτοι θάνατος έχουν εμφανιστεί και αυτό συνεχίζει να προσκρούει 
στις ζωές μας>> . Ο «Maι-cel (2003) έχει γράψει για το θέμα αυτό: «0 Θανατοτουρισμός 

φαίνεται να είναι το βρώμικο μικρό μυστικό της Βιομηχανίας του Τουρισμού. 

Αναπτύσσεται στο χώρο καταθέσεων σχολικών βιβλίων του Τέξας και του Ντάλλας, 

όπου τοποθετείται ο τουρισμός. Μπορεί να αγοράσετε μια κούπα καφέ που 
διακοσμείται με τουφέκια, στο Auschwitz και στα μουσεία ολοκαυτώματος σε όλο 

τον κόσμο. Επίσης, επισκέπτονται τα νεκροταφεία όπου οι προσωπικότητες θάβονται, 
και επί του τόπου του τραγικού τροχαίου ατυχήματος όπως η πριγκίπισσα Dίana στο 

Παρίσι. Οι τουρίστες επισκέπτονται μέρη όπου υπήρχαν δημόσιες εκτελέσεις, όπως η 
περιοχή de Lα Gl1illotίne, περιοχές του μαζικού θανάτου όπως την Πομπηία και το 

Dachau, περιοχές που συνδέονται με τους θανάτους προσωπικοτήτων όπως 

Graceland, μουσεία και μνημεία όπως το πολεμικό μνημείο του Βιετνάμ στην 
Ουάσιγκτον, και πεδία μάχης όπως στο, Gettysburg, το Pearl Harbor και την παραλία 

της Ομάχα. Ακούγεται τρελό να σκεφτεί κανείς το θάνατο ως αγορά θέσεων. Κατόπιν 
πολλοί κάνουν κρουαζιέρες που προσφέρονται από τις επιχειρ1Ίσεις ναύλωσης, όπου 

οι τουρίστες τρώνε τα γεύματα ίδια με εκείνους που υπήρχαν στον Τιτανικό και 

ακούνε την ίδια μουσιΚ11 που παιζόταν στο σκάφος, καθώς ταξιδεύουν στο ακριβές 

σημείο όπου το σκάφος βρίσκεται στο κατώτατο σημείο του ωκεανού». Από την 
προοπτική αυτ11ς της άποψης, ο Θανατοτουρισμός αναφέρεται σε εκείνα τα γεγονότα, 



που είναι περισσότερο τραγωδίες στην ιστορία, αλλά μάλλον αγγίζουν τις ζωές μας 

όχι μόνο από τη συναισθηματική προοπτική αλλά και προσκρούουν στην πολιτική 

και τις κοινωνικές πολιτικές μας. 

Ο Mestroνic (1991: 4) σημειώνει ότι η σημαντικότερη πτυχή του νεωτερισμού 
είναι ότι αναγκάζει την ανθρωπότητα να πάσχει από μια υπερβολή του μυαλού εις 

βάρος της καρδιάς που απεχθάνεται οτιδήποτε προσωρινό. Ο Mestωνίc αναρωτιέται 
αν είναι σωστό ή όχι, ο σκοτεινός τουρισμός να μιλά στην άλλη πλευρά της έννοιας 

της ανομίας (Dιιι-kheiΠ1). Μπορεί να υπάρξει τίποτα μονιμότερο από το θάνατο; Είναι 

επιθυμία μας να συναντηθούμε κατά μέτωπο με τον θάνατο έπειτα από ντροπή; Ο 
σκοτεινός τουρισμός αναγκάζει τη μονιμότητα του θανάτου για να αντιμετωπίσει τις 
cφ11μερcς αλλαγcς της διαβiωσης; Ί L ο σκοτεινός τουρισμός cίνttι ένας τρόποι; με τον 

οποίο η ζωή ανανεώνεται από τις φρίκες της ανθρωπότητας; Ο μεταμοντερνισμός 

υποστηρίζει ότι ζούμε σε έναν κόσμο που αφιερώνεται στη διασκέδαση. Οι 
συντάκτες όπως ο Ring, Riesrnan και Rojeck καθορίζουν συχνά το νεωτερισμό ως 
επιδίωξη της διασκέδασης στην καθημερινότητα. Παραδείγματος χάριν, ο Rojeck 
(1993: 133-134) υποθέτει ότι: 

* Η σύγχρονη αναζήτηση για την αυθεντικότητα (το ταξίδι ελεύθερου χρόνου) 
και την πραγματοποίηση έχει τερματιστεί. 

* Λόγω της διαφοροποίησης, η δραστηριότητα του ελεύθερου χρόνου αποκτά 
μερικά από τα χαρακτηριστικά της δραστηριότητας της εργασίας. 

* Υπάρχει ένα θέμα της κρατικής ηθικής. 

* Ο μετα-ελεύθερος χρόνος και ο μετα-τουρισμός γιορτάζουν τις φανταστικές 

και δραματικές τιμές. 

Κατά συνέπεια ο Rojeck ( 1993: 134) γράφει: «Όταν συνειδητοποιεί κάποιος τι 
καταναλώνει δεν είναι πραγματικός, αλλά εν τούτοις η εμπειρία μπορεί να είναι 
ευχάριστη και συναρπαστική ακόμα κι αν αυτό που αναγνωρίζει είναι επίσης 
άχρηστο» . Η σημείωση του μεταμοντερνισμού ότι η αναζ1Ίτηση της διασκέδασης 
είναι συχνά δυσκολότερη από αυτό που εξαρχής φαίνεται, (Mestι-oνίc, 1991: 25) δίνει 
έμφαση σε αυτό το παράδοξο ρητό, ότι οι μεταμοντέρνες διακοπές είναι συνήθως 
αγχωτικές, σε εξωτικές τοποθεσίες αφήνοντας στον κόσμο τα περισσότερα σημεία 
διακοπών και υπόσχονται να παραδώσουν το ίδιο προϊόν-διασκέδαση. «Στην 
περιγραφή των επισκέψεων σε νεκροταφεία, ο Rojeck (1993: 141) γράφει: «0 
πολιτισμός αστών κατασκεύασε το νεκροταφείο ως θέση της αξιοπρέπειας και της 
σοβαρότητας. Οι επισκέπτες αναμένονταν να παρουσιάσουν τον κατάλληλο σεβασμό 
προς τους νεκρούς .... Εντούτοις, οι ενέργειες του νεωτερισμού λειτούργησαν για να 
αναλυθούν τα εμπόδια μεταξύ ιερού και βέβηλος, του κλειστού κόσμου του 
νεκροταφείου και του εξωτερικού κόσμου του εμπορίου και του σκοτεινού 
τουριστικού θεάματος. Σήμερα ο κανονικός επισκέπτης στα νεκροταφεία, είναι στην 
πραγματικότητα ο τουρίστας και το κοινό εξάρτημα τους δεν είναι μια δέσμη 
λουλουδιών, α'ΊJ..ά μια φωτογραφική μηχανή». 

ο σκοτεινός τουρισμός αγγίζει πολλά μέρη του κόσμου. Στις ΗΠΑ, τις 

μεγαλουπόλεις όπως το Σικάγο και τις μικρότερες πόλεις όπως Waxahachee, καθώς 

και στο Τέξας (σπίτι Bonnie και Clyde) με τις εγκληματικές ιστορίες τους. Το 
πρόσφατο επιτυχές α~ιερικανικό τηλεοπτικό πρόγραμμα, το Sopι-anos, έχει 



προκαλέσει μια άνοδο στο μεταμοντέρνο σκοτεινό τουρισμό βόρεια του Νιου 

Τζέρσεϋ. Η γοητεία των μέσων με αυτό το θέμα μπορεί να αντιμετωπισθεί σε τέτοιες 

ταινίες όπως το Σικάγο. Το μίγμα τουρισμού και ταινίας, είναι γf:'yονός και 

πραγματικότητα, μέσα σε χρόνο που δεν μπορεί πλέον να είναι ένας σχετικός 

παράγοντας στον καθορισμό του σκοτεινού τουρισμού. 

Η ιστορικές μVΊ1μη και η φαντασία αναμιγνύονται και η πραγματικότητα 

μπορεί να είναι αντιμετωπίζεται στην οθόνη παρά από αυτά που βιώνονται. Το πάρκο 

Vernal, δεινοσαύρων της Γιούτα είναι τώρα μια έλξη τουρισμού και οι δεινόσαυροι 
γίνονται τώρα πραγματικοί λόγω των ταινιών όπως το Jurassic Park. Εδώ γεννιούνται 
κάποια ερωτήματα του τύπου: Ο δεινόσαυρος έχει έρθει να αντιπροσωπεύσει το 

σύγχρονο μονόκερο; Είναι επίσης μια μορφή σκοτεινού τουρισμού ; Ο σκοτεινός 

τουρισμός υπάρχει επίσης στην άνοδο του τουρισμού νεκροταφείων που 

πραγματοποιείται στις ΗΠΑ. Από τα εθνικά σύμβολα στο εθνικό νεκροταφείο του 

Άρλινγκτον αποκαλούμενα ως τουρισμός νεκροταφείων, αυτήν την περίοδο έi,ει γίνει 

μια σημαντική θέση προϋπολογισμού στην αύξηση του σκοτεινού τουρισμού. Ένα 

άλλο παράδειγμα, ένα από τα μεγάλα σύμβολα του σκοτεινού τουρισμού, είναι το 

εθνικό μουσείο ολοκαυτώματος στη λεωφόρο της Ουάσιγκτον. Αυτό το μουσείο 

ταξινομείται συνεχώς ως ένα από τα πιο συχνά σε επισκεψιμότητα μουσεία στην 

αμερικανική πρωτεύουσα. Αυτό που παρακινεί αυτήν την αμερικανική ανάγκη για 

επίσκεψη, είναι να αντιμετωπιστεί το ολοκαύτωμα. Εκατομμύρια άνθρωποι από τις 

ΗΠΑ, πολλοί από τους οποίους δεν γεννήθηκαν κατά τη διάρκεια των γερμανικών 

πράξεων της γενοκτονίας, θέλουν να επισκεφτούν τέτοιες περιοχές. Κατά τρόπο 

ενδιαφέροντα, το μουσείο της Ουάσιγκτον έχει ωοτοκήσει μια σειρά άλλων μουσείων 

ολοκαυτώματος γύρω από το έθνος. Το εθνικό μουσείο ολοκαυτώματος ή το 

αντίστοιχό του στην Ιερουσαλήμ, ''Yad Va'Shem", θα φαινόταν να έρχεται σε 
αντίθεση με τα μεταμοντέρνα που αναφέρονται ανωτέρω. Ενώ αυτοί οι εθνικοί φόροι 

τιμής, έχουν τη μεταμοντέρνα προϋπόθεση των καταστημάτων των μουσείων από την 

ιερότητα των περιοχών. Σ' αυτά τα μουσεία (ή κέντρα), οι άνθρωποι ξοδεύουν έναν 
μακροπρόθεσμο χρόνο στα εκθέματα και δεν είναι ασυνήθιστο για τους ανθρώπους 
να αφήσουν τα μουσεία κλαμένοι. Στην περίπτωση του μουσείου Yad Va'Shem, 
κάποιοι ξεσπούν από τη σιωπή των λόφων Judean και τη σπανιότητα των δέντρων 

που αφιερώνονται στους δίκαιους πολυθεϊστές που ήταν πρόθυμοι να 

διακινδυνεύσουν τις ζωές τους για να σώσουν άλλες. Στις ΗΠΑ, το εθνικό μουσείο 
ολοκαυτώματος έχει γίνει τώρα ένα εργαλείο διδασκαλίας για τους σπουδαστές στην 
ακαδημία FBI. Και στην Ουάσιγκτον και στην Ιερουσαλήμ, υπάρχει μια αίσθηση της 
σοβαρότητας, το δικαίωμα να είναι λυπημένοι, για να δουν τον κόσμο όχι ως λούνα 

παρκ, αλλά ως πολύπλευρη Θέση στην οποία το αγαθό μπορεί να δημιουργηθεί επίσης 

και ως κακό. 
Η Ευρώπη μπορεί να είναι ένα πρότυπο για το σκοτεινό τουρισμό. Είναι μια 

ήπειρος που γεμίζει με αιματηρούς πολέμους, και εορτασμούς των νεκρών στα 
Πάνθεον και τους καθεδρικούς ναούς. Ο θάνατος εξουσιάζει ένα μf:'γάλο μέρος του 
ευρωπαϊκού τουρισμού, από τις επισκέψεις στους τάφους των ποιητών και των 
βασιλιάδων, μέχρι τους μαζικούς τάφους των στρατιωτών που σκοτώθηκαν σε 



χιλιάδες πολέμους της Ευρώπης. Οι επισκέψεις των νεολαιών είναι η διαβίωση ενός 
χλευασμός του νεκρού ή μια μορψ1Ί σεβασμού; Ενώ μερικοί μελετητές έχουν καλέσει 
τη φΟορά των σορτς ή την κατανάλωση ενός κώνου παγωτού σε αυτές τις περιοχές 

ιερόσυλες, αυτ~Ί η μορφ1Ί τουρισμού μπορεί να ερμηνευΟεί ως συμβολι1C11, παρά το 

θάνατο, και ο τουρισμός ως η ζω1Ί . Ο Ma!'cel (2003) υποστηρίζει ότι: «Δυστυχώς, σε 
έναν κόσμο όπου οι εικόνες τ~1ς κρίσης και της καταστροφής μπορούν να είναι 

αμέσως ραδιοφωνική μετάδοση σε όλο τον κόσμο, ένας τουρισμός σε περιοχές με 

παράξενο συνδυασμό συναισθήματος και ενθουσιασμού, μπορεί να κάνει τις περιοχές 
τραγωδίας, τουριστικά αξιοθέατα». 

Σαν είδος ερχόμαστε σε μια μεγάλη ποικιλία των κοινωνιολογικών και 

ψυχολογικών σειρών. Για να αρχίσουμε να καταλαβαίνουμc τ~1 δύναμη του σκοτεινού 

τουρισμού πρέπει να το συνδέσουμε με τη νοσταλγία. Ενό) η νοσταλγία λέξης προς το 

τέλος του 20°11 και 21 ου αιόJνα φέρνει συχνά μια Οετική υποδήλωση, ήταν αρχικά μια 

λέξη που χρησιμοποιήθηκε για να εντοπίσει μια στρατιωτική ασΟένεια (Boym, 

200 \: ι ). Ο Βοyιη παρέχει σε μας πολλή διορατικότητα στο φαινόμενο. Ο Βοyω 
(2001: XVI) στην εισαγωγή του γράφει: «Νοσταλγία και πρόοδος είναι όπως Jckyll 

και llyde: Η νοσταλγία είναι όχι μόνο μια έκφραση τοπική, αλλά μια νέα κατανόηση 

του χρόνου και του χώρου που έκανε τα τοπικά ηι1Ίματα, πανεπιστημιακά δυνατά. Ο 

Boym (200 ι: 8) επίσης σημειώνει ότι η νοσταλγία είναι ένα πενθος για το αδύνατο 

μιας μυθικής επιστροφής, για τ~1ν απώλεια του κόσμου με τα σύνορα και θα 

μπορούσε να είναι μια κοσμική πνευματική έκφραση. 

Τα στοιχεία του σκοτεινού τουρισμού και η ερμηνεία σχετικά με το 

ολοκαύτωμα μπορούν να ασκήσουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Το περιεχόμενο είναι 

σκοτεινά συναρπαστικό και σαγηνευτικό (SteincΓ 1971 ). Επιπλέον, μπορεί να είναι 

ότι 0 σκοτεινός τουρισμός, είναι σπάνια είτε μια κινητήρια δύναμη για το ταξίδι, είτε 

μια σημαντική δραστηριότητα σε έναν προορισμό - εκτός από την περίπτωση των 

πεδίων μάχης. 
Η επίσκεψη ενός νεκροταφείου, η παρουσίq. μιας περιοχής ολοκαυτώματος, ή 

η εξέταση του κοσμικού φόρου τιμής, μπορούν να καταλάβουν μια μικρή έκταση 

ενός ταξιδιού διακοπών που ξοδεύεται κυρίως κάνοντας άλλα πράγματα. Δεν υπάρχει 

ακόμα, όσο είναι γνωστό, σημαντικός αριθμός ανθρώπων που καθιστούν τα ταξίδια 
εξ ολοκλήρου αφιερωμένα στις περιοχές καταστροφής, τα μουσεία της καταστροφής, 

αλλά αυτό δεν πρόκειται να πει ότι δεν θα υπάρξει ποτέ, ή ότι η δυνατότητα για 
τέτοιους γύρους δεν υπάρχει. Εν ολίγοις, πρέπει να συμπέσουμε με τους συντάκτες 
από μια πρόσφατη αξιολόγηση του τουρισμού περιοχών σκλαβιάς (Dann και Seaton, 

2001), που είναι εκεί περισσότερες ερωτήσεις που απαντούν σε σχέση ~ιε τον 

σκοτεινό τουρισμό. Ο βαθμός και τα κίνητρά του και ανωτέρω όλες οι ταυτότητες 

των επιδιώξεών του, πρέπει να αποκαλυφθούν ακόμα. 



ο σκοτεινός τουρισμός αποτελεί πλέον λόγο και αιτία για να 

πραγματοποιήσει κάποιος τουρίστας ένα ταξίδι. Η έλξη του μακάβριου 

στη σημερινή εποχή ισοδυναμεί με την απόφαση για την επίσκεψη σε ένα μέρος ή 

περιοχή που συνδέεται με το θάνατο και την αγριότητα. Γι' αυτό τον λόγο, πολλοί 

συγγραφείς όπως οι Lennon, Foley, Seaton προσπάθησαν να εξηγ1Ίσουν το φαινόμενο 
του σκοτεινού τουρισμού που υπάρχει εδώ και αιώνες. Ο Seaton δίνει τη δική του 
εξήγηση και λέει χαρακτηριστικά ότι ο σκοτεινός τουρισμός είναι μια μορφή 

τουρισμού που έχει χαρακτηριστεί σαν ένα ταξίδι σε μια Θέση πλήρως 11 μερικώς που 
παρακινείται από την επιθυμία για τις πραγματικές ή συμβολικές συγκρούσεις με το 

θάνατο. Έχει μια παλιά καθιερωμένη μορφή η οποία περιλαμβάνει πέντε ευρείες 

κατηγορίες κινήτρων ενός τουρίστα για ταξίδι στις περιοχές που συνδέονται με τον 

σκοτεινό τουρισμό (Seaton, 1996): 

& _!~.-.~~W1.9P.~«!= ταξίδι για να βεβαιώσει τις δημόσιες θεσπίσεις του 

θανάτου. 

~ .7.~.-.~~!!11.9.Ρ..!~: ταξίδι για να δει τις περιοχές της μάζας ή των 
μεμονωμένων θανάτων αφότου έχουν εμφανιστεί. 

~ .~:~ ... Κ~!.!ΙΥ.9.Ρ..~: ταξίδι στις περιοχές περιορισμού και μνημεία των 

νεκρών. 

~ .4:~.-~~!!lΎ.QQig: ταξίδι στις συμβολικές αντιπροσωπεύσεις των ιδιαίτερων 

θανάτων. 

~ .~:~.~~.Ί!t'Y..QP.!~: ταξίδι για την προσομοίωση του θανάτου. 

Παρακάτω θα παρουσιαστούν αναλυτικότερα οι πέντε κατηγορίες κινήτρων 

του σκοτεινού τουρισμού για έναν τουρίστα, σύμφωνα πάντα ~ιε τον συγγραφέα 
Seaton, 0 οποίος εξέτασε, ερμήνευσε και κατηγοριοποίησε πέντε κίνητρα που κατά τη 
νώ•ιη του αποτελούν το σημείο έναρξης για την κρίση του κάθε τουρίστα και τελικό 
~μ~ίο απόφασής του για την επιλογή προορισμού και τόπου. Επίσης, τα παραπάνω 

, αποτελούν και λόγους πραγματοποίησης ταξιδιού και ίσως μια 
κινητρα , , , , 
ουσιαστικότερη αιτιολόγηση για τη διαδρομη που σκεφτεται να ακολουθησει καποιος 

τουρίστας. 



2.1.1 l~~ρ}& 

Q1 Η πρώτη κατηγορία η οποία είναι ταξίδι για να βεβαιώσει τις δημόσιες 
θεσπίσεις του θανάτου, προσελκύει ένα μεγάλο μέρος των "σκοτεινών 

τουριστών" από τα παλιά χρόνια μέχρι και τη σημερινή εποχή. Εν τούτοις, 

η κατηγορία αυτή είναι ηθικά προγραμματισμένη και βασισμένη στις 

δυτικές κοινωνίες του παρελθόντος, όπου το κοινό παρακολουθούσε 

αγώνες θανάτου μεταξύ μονομάχων στα ρωμαϊκά χρόνια ή ακόμα και 

πολιτικές εκτελέσεις που συνηθίζονταν να πραγματοποιούνται στη 

Μεγάλη Βρετανία και ήταν νόμιμες μέχρι το 1868. Στη σημερινή εποχή, οι 
τουρίστες, επισκέπτονται τις περιοχές αυτές που αποτελούν σημαντικά 

σημεία αναφοράς στην ιστορία του ανθρώπινου γένους. Τέτοια μέρη 

μπορεί να είναι το Κολοσσαίο στη Ρώμη όπου πραγματοποιούνταν 

μονομαχίες μεταξύ ανθρώπων ή ακόμα και ανθρώπων με άγρια ζώα 

(λιοντάρια), υπό την επίβλεψη του Καίσαρα. Παρόμοια μέρη αυτού του 

είδους μπορεί να θεωρηθούν και οι ταυρομαχίες που υπήρχαν σαν έθιμο 

από τα παλιά χρόνια, σε περιοχές της Ισπανίας. 

(i)1 Η δεύτερη κατηγορία είναι ταξίδι για να δει τις περιοχές της μάζας ή 

των μεμονωμένων θανάτων, αφότου είχαν εμφανιστεί. Αυτ11 η 

κατηγορία είναι η πιο κοινή μορφή σκοτεινού τουρισμού που καλύπτει 

ένα μεγάλο μέρος συμπεριφοράς τουρισμού. Περιλαμβάνει ταξίδια σε 

περιοχές αγριότητας, περιοχές που υπέστη κάποιου είδους καταστροφή 

και περιοχές θανάτων ατόμων και κυρίως διάσημων. Στη σημερtvll εποχή 

οι τουρίστες επισκέπτονται περιοχές αγριότητας, όπως το ολοκαύτωμα 

στα στρατόπεδα συγκέντρωσης στην Πολωνία και την Καμπότζη, 

περιοχές καταστροφής, όπως η πόλη της Πομπηίας που καταστράφηκε 

από τη ηφαιστειακή έκρηξη το 79 μ.Χ. και μετά το 1748 που 

ανασκάφτηκε, έγινε μια πρωταρχική θέα τουρισμού. Και τέλος, περιοχές 

όπου πέθαναν άνθρωποι και κυρίως θάνατοι διάσημων προσωπικοτήτων 

όπως ήταν κάποτε ο Kennedy, Elνis Presley, πριγκίπισσα Diana κτλ. 



G1H τρίτη κατηγορία είναι ταξίδι σε περιοχές περιορισμού και μνημεία 

νεκρών. Η κατηγορία αυτή είναι σημαντιΚ11 ως προς την απόφαση των 

τουριστών για την πραγματοποίηση ταξιδιού, όταν πρόκειται για μακρινές 

εξορμήσεις ή μιας περιήγησης, όταν πρόκειται για κοντινές αποστάσεις. 

Το συγκεκριμένο ταξίδι περιλαμβάνει ταξίδια και επισκέψεις σε 

νεκροταφεία, κατακόμβες, κρύπτες, πολεμικά μνημεία και κενοτάφια. Από 

την παλιά εποχή μέχρι και τη σημερινή οι τουρίστες προτιμούσαν τις 

πυραμίδες των Φαραώ όπου Θάβονταν · οι ταριχευμένες μούμιες νεκρών 

σωμάτων των μεγάλων βασιλέων. Άλλα μέρη που αν11κουν στην 

κατηγορία αυτή είναι το μνημείο στη μνήμη του Abraham Lincoln και 
γνωστά νεκροταφεία όπως το Peι·e Lacl1aise στο Παρίσι, όπου είναι 

θαμμένοι πολλοί διάσημοι και το εθνικό στρατιωτικό νεκροταφείο του 

Άρλινγκτον. 

G1Για να συνεχίσουμε με τις κατηγορίες κινήτρων σκοτεινού τουρισμού, η 

τέταρτη είναι ταξίδι για να δει υλικά στοιχεία ιί συμβολικές 

αντιπροσωπεύσεις των ιδιαίτερων θανάτων στις θέσεις που 

αποσυνδέονται με το περιστατικό τους. Σε αυτιΊν την κατηγορία, ο 

τουρισμός κατευθύνεται προς τους συνθετικούς τόπους των οποίων τα 

στοιχεία των νεκρών έχουν συγκεντρωθεί. Περιλαμβάνει μουσεία με όπλα 

θανάτου, ιματισμό των θυμάτων δολοφονίας και άλλα χειροποίητα 
αντικείμενα που τίθενται σε επίδειξη. Τέτοια μέρη τα οποία είναι και 

μεγάλα σε επισκεψιμότητα είναι, το μουσείο της επανάστασης στην 

Κούβα, το μουσείο της Madame Tussaυds στο Λονδίνο, το μουσείο τι1ς 

Ann Frank και τα μουσεία από τα στρατόπεδα γενοκτονίας από τη εποχή 
των Ναζί. Τα γνωστότερα βρίσκονται στην Πολωνία και την Καμπότζη 

και είναι τα μουσεία στις αντίστοιχες περιοχές Auschwitz και Killing 
Fields όπου είναι εκτεθειμένα τα προσωπικά αντικείμενα των Θυμάτων 
(βαλίτσες, πορτοφόλια, ιματισμός κτλ.) 



J 2.1. 5 1' Καπποpiα 

αι.Η τελευταία κατηγορία κινήτρων είναι ταξίδι για την προσομοίωση του 

θα~ιάτου. Αυτή η κατηγορία, μέχρι τον 20° αιώνα, περιορίστηκε κατά ένα 

μεγάλο μέρος στον ευρωπαϊκό πολιτισμό στις θρησκευτικές παρουσιάσεις 

όπως ο θάνατος του Χριστού, το Πάσχα. Το παιχνίδι πάθους στην 

Αυστρία είναι ένα παράδειγμα με πομπές. Στις σύγχρονες εποχές, 

περιλαμβάνεται το ταξίδι στις αναπαραστάσεις των μαχών, στη Μεγάλη 

Βρετανία και την Αμερική, από τους εμφύλιους πολέμους και στη Γαλλία 

από τα ναπολεόντεια. Ένα πολυσυζητημένο θέλγητρο ενδιαφέροντος 

αποτελούν τα sky burials που πραγματοποιούνται στο Θιβέτ και έχουν 
θρησκευτικό χαρακτήρα. 

κατηγορίες 

Σχήμα 1.α 

Η εtέλιtn του Βασανισμ.ού 

στο του 

πληθυσμού της 

Ευρώπης. Όλοι αυτοί οι 

θάνατοι υπήρξαν το 

μήλον της έριδος και 

απασχόλησαν πολλούς 

κριτικούς η αυξημένη 

τουριστική κίνηση που 

σημειώθηκε στις 

περιοχές αυτές για 

πολλούς αιώνες. Ο 

Μαύρος Θάνατος, όπως 

τον αποκαλούσαν, 

προήλθε από πανδημία 

πανώλης. Υπήρχαν τρία 

είδη πανώλης: η 

βουβωνική πανώλη, η πνευμονική πανώλη, η οποία επιδρούσε στους πνεύμονες, και 
η σηπτική πανώλη η οποία επιδρούσε στο αίμα. Κανείς από τους πληγέντες αυτών 

των ειδών πανώλης δεν επέζησε. Μόνο λίγοι από αυτούς που κόλλησαν βουβωνική 
πανώλη επέζησαν. Η βουβωνική πανώλη άρχιζε συνήθως με το φτέρνισμα που το 
ακολουθούσε ο πυρετός. Μερικοί άνθρωποι είχαν αιμορραγία στη μύτη, άλλοι 
έβηχαν και έβγαζαν αίμα και όλοι οι άρρωστοι είχαν μια δυσάρεστη μυρωδιά και μια 
φρικτή αναπνοή. Οι περισσότεροι από τους πονοκέφαλους που είχαν, πίστευαν πως 



το κεφάλι τους θα εκραγεί. Η ανεπαρκής υποσμένη φοβερή δίψα που ένιωθαν δεν 

τους επέτρεπε να πιουν αρκετό νερό. Έβαζαν επίσης ζεστές κατσαρόλες στις 

μασχάλες ή το λαιμό τους. Όταν η ασθένεια είχε επιπτώσεις στον εγκέφαλο, μερικοί 

άρχισαν να ταράζονται ή ακόμα και να τρελαίνονται. Οι μισοί από εκείνους που ήταν 

άρρωστοι πέθαναν μέσα σε 24 ώρες. 

Η βουβωνική πανώλη διαδόθηκε από τους ψύλλους που είχαν οι αρουραίοι 

και μεταδόθηκε στους ανθρώπους. Άρχισε από την Ασία και ταξίδεψε μέχρι και την 

Ευρώπη με τα μολυσμένα ιταλικά σκάφη από βρώμικους αρουραίους, που 

αντάλλασαν αγαθά πέρα από τη Μεσόγειο . Η πανώλη έφθασε στην Αγγλία από το 

1348, και μέχρι το 1351 είχε σκοτώσει πέρα από ένα εκατομμύριο ανθρώπους. Η 

πανώλη εξαπλώθηκε, δεδομένου ότι οι άνθρωποι πέθαιναν έξω από τα σπίτια τους. 

Αν και η μαύρη πανώλη εξετάζεται ως μια ασθένεια της μέσης εποχής, αναφέρεται 

ακόμη παγκοσμίως, ως η πιο πρόσφατη από τη λαϊκή δημοκρατία του Κονγκό. Η 

ασθένεια τώρα μπορεί να θεραπευτεί με αντιβιοτικά, αν και οι πιο ιογόνες μορφές 

μπορούν να σκοτώσουν τον άνθρωπο εάν δε θεραπευτεί μέσα σε 24 ώρες. 

1 .γ. Οι πολlτεςτης πόλης Tournaί 

θάβουν τα θύματα πανώλης. Αυτοί 
είναι τυχεροi να έχουν τα φέρετρα. Τα 

περισσότερα θύματα ήταν στους 

μο.ζικούς τώpους. 

1.β. Αρχείο Hultonl ο 
Μαύρος θάνατος σε μια 

Ευρωπαϊκή πόλη. 



ο 
σκοτεινός τουρισμός είναι ένα μεγάλο θέμα συζήτησης το οποίο 

αναλύεται σε πολλά παρακλάδια και διάφορους τομείς που βοηθούν 

στην καλύτερη κατανόηση και ανάπτυξη του συγκεκριμένου θέματος. Παραπάνω, 

αναφερθήκαμε στα πέντε κίνητρα που οδηγούν τον τουρίστα να επισκεπτεί τα 

σκοτεινά μέρη και τους λόγους που επιλέγει για την πραγματοποίηση ενός τέτοιου 

είδους ταξιδιού. 
Εν τούτοις, υπάρχουν και περιοχές που συνδέονται με το θάνατο, την 

αγριότητα και την καταστροφή με διαφορετική σημασία και τρόπο. Οι περιοχές αυτές 

έχουν διάφορα μέρη και δραστηριότητες τα οποία είναι αρκετά για να προσελκύσουν 

τα πλ11θη των ανθρώπων ακόμα και από τις πιο μακρινές χώρες. 

Το φαινόμενο του σκοτεινού τουρισμού δεν γενV110ηκε από μόνο του, αλλά 

παράλληλα αναπτύχθηκαν και ορισμένες μορφές που τον αποτελούν. Επομένως ο 

τουρίστας δε ψάχνει απλά τις περιοχές που συνδέονται με το θάνατο για να τις 

επισκεπτεί. Σημαντικοί παράγοντες είναι τα εν λόγω παρακλάδια που αναφέραμε. 

Επομένως, ο σκοτεινός τουρισμός αποτελείται από οχτώ είδη, σύμφωνα με 

πληροφορίες από βιβλία και άρθρα που γράφτηκαν με το περιέχομενο αυτό. 

Τα είδη του σκοτεινού τουρισμού είναι τα εξής: 

1. Τουρισμός σε πεδία μάχης 

2. Τουρισμός σε νεκροταφεία 

J. Τουρισμός καταστροφής 

#. Τουρισμός φαντασμάτων 

S. Τουρισμός ολοκαυτώματος 

6. Τουρισμός σε φυλακές 

1. Τουρισμός σε σπίτια (διάσημων) νεκρών ανθρώπων 

&. Θανατοτουρισμός 

'Ολα τα είδη του σκοτεινού τουρισμού είναι ιδιαίτερα δημοφιλή και προσελκύουν 
αρκετό κόσμο. Παρακάτω ακολουθούν αναλυτικότερα τα είδη του σκοτεινού 

τουρισμού. 



ι: 

2.2.1 Τουοισuός Σε Πεδία Μάwς, 

Gl Ο τουρισμός σε πεδία μάχης δηλώνει τις απαρχές του σκοτεινού 

τουρισμού από τα πρώτα σημάδια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. 

Αυτό το είδος τουρισμού περιλαμβάνει την επίσκεψη σε περιοχές όπου 

έχουν λάβει μέρος οι πιο γνωστοί πόλεμοι και έχουν καταγραφεί στην 

ιστορία. Τα πεδία μάχης όπου πραγματοποίηθηκαν οι πόλεμοι, αποτελούν 

πλέον αξιοθέατα και τόπους προορισμού για τους τουρίστες καθώς έχουν 

χτιστεί ιστορικά μνημεiα. στη μνήμη των αποθανόντων. Τα συγκεκριμένα 

μνημεία προσελκύουν τους τουρίστες 

εφόσον εγκαταστάθηκαν ως ένα είδος 

ευλάβειας και ενθύμησης των νεκρών 

από τους σημερινούς ζώντες. Μερικοί 

από τους πιο γνωστούς πολέμους που 

θυμόμαστε μέχρι και σήμερα είναι: το 

σκληρό γεyονός που έκανε τη 

Χφοσίμα από την ημέρα του 

βομβαρδισμού της, ένα ακόμη 

τουριστικό αξιοθέατο της σημερινής 

εποχής. Ήταν 25 Ιουλίου του 1945, 

όταν οι Ηνωμένες Πολιτείες εξέδωσαν 

την τελική εντολή για να 

βομβαρδίσουν τη Χιροσίμα στην 

Ιαπωνία. Τότε ρίφθηκε η πρώτη 

ατομική βόμβα στην ανυποψiα.στη πόλη όπου 

2. 2.1 Atomic Tower, Χιροσίμα καταστράφηκε το 90% της περιοχής, αφού η θερμοκρασία 
ξεπέρασε τους 4.000 βαθμούς και το πιο λυπηρό είναι ότι 

σκοτώθηκαν πολλοί άνθρωποι οι οποίοι ήταν απλοί πολίτες και δεν είχαν 

καμία σχέση με τη μάχη αυτή. Μετά από 60 χρόνια η Χιροσίμα είναι και 
πάλι μια όμορφη πόλη που μαζεύει χtλιάδες τουρίστες. Ένα ά).)..λ) 

τουριστικό αξιοθέατο αποτελεί και το πεδίο μάχης στο Gettysburg στην 
Πενσυλβανία, που πολλοί πιστεύουν πως ήταν και το τελικό σημείο του 

Εμφύλιου πολέμου. Είναι το ιερό έδαφος, όπως το αποκαλούν, όπου για 

τρεις συνεχόμενες ημέρες ο γενναίος στρατός του Νότου και του Βορρά 

πολεμούσαν εξίσου δυνατά. Αφότου τελείωσε η μάχη στην κοιλάδα του 
θανάτου, 5 J. 000 άντρες κείτονταν νεκροί και τραυματισμένοι. Τώρα στην 

περιοχή αυτή έχουν χηστεί καζίνο και κέντρα διασκεδάσεως και 

υπάρχουν δυο ιστορικά μνημεία, το Εθνικό Στρατιωτικό Πάρκο και το 

Εθνικό νεκροταφείο, όπου είναι θαμμένοι οι γενναίοι στρατιώτες. Ένας 

πολύ γνωστός πόλεμος, είναι ξαι αυτός που σημειώθηκε στο Περλ 

Χάρμπορ της Χαβάη, στις 7 Δεκεμβρίου του 1941 όταν οι Ιάπωνες 

επιτέθηκαν με μαχητικά αεροσκάφη στο λιμάνι της Χαβάη. Το μνημείο 
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που στήθηκε στην Αριζόνα είναι αφιερωμένο στις 1.200 ζωές που 

χάθηκαν εκείνο το αιματηρό πρωινό. 

2.2.3 Εθνικό στρατιωτικό 

νεκροταφείο 

2.2.2 Εθνικό στρατιωτικό 

πάρκο, GettysbUΙg 

2.2.4 Μvημείο 

αφιερωμένο στη 

μάχη στο Pearl 
Harbor, Αριζόνα 



2.2.2 Τουοισμός Σε Νεκοοταφεία 

~ Ο τουρισμός σε νεκροταφεία είναι μια παράξενη και μακάβρια έλξη. Ο 

σκοτεινός συμβολισμός που εκπέμπουν οι ταφόπλακες, τα μνημεία και οι 

κρύπτες, αντιμετωπίζονται από μερικούς ανΟρώπους με θλίψη. 

Ουσιαστικά δεν είναι τίποτα παραπάνω από ένα μέρος μιας απλής 

περιήγησης από το γενικό λαό. Η προσέλκυση των νεκροταφείων προς 

τους κοινούς ανθρώπους, ίσως να προέρχεται από την αρνητική ενέργεια 

που περιβάλεται στους χώρους των νεκροταφείων. Αυτή η μοιραία έλξη 

όμως δε σταματά εδώ, αλλά υπάρχει και ένα βαθύτερο νόημα όσον 

αφορά την απόφαση των τουριστών και περιηγητών, να επισκεφτούν ένα 

νεκροταφείο. Η απόφασιΊ τους οφείλεται στα συναισΘΊ1ματα που Θα 

αποκομίσουν ύστερα από την είσοδό τους σ' ένα νεκροταφείο. 

Υπάρχουν πολλών ειδών νεκροταφεία, τα οποία είναι: 

~ Νεκροταφεία διάσημων προσωπικοτήτων 

~ Εθνικά στρατιωτικά νεκροταφεία 

~ Νεκροταφεία βασιλέων της αρχαιότητας (Φαραώ) 

~ Κοινά νεκροταφεία. 

Σύμφωνα με τις παραπάνω κατηγορίες νεκροταφείων λοιπόν, οι άνθρωποι 

επιλέγουν το λόγο και τον τόπο που θέλουν να επισκεφτούν. Όταν πρόκειται 

για νεκροταφεία διάσημων προσωπικοτήτων, η εξήγηση της επίσκεψης είναι 

ότι θέλουν να δουν από κοντά τους τάφους όπου είναι θαμμένα αγαπημένα 

διάσημα πρόσωπα και αυτό συγκαταλέγεται σε απλή περιέργεια ή ακόμα και 

σε θαυμασμό προς τον διάσημο αποθανόντα. Όταν πρόκειται για 

στρατιωτικά νεκροταφεία, η επίσκεψη γίνεται συνήθως ως ένδειξη σεβασμού 

για εκείνους που σκοτώθηκαν για να υπηρετιΊσουν και να σώσουν τι1ν 

πατρίδα του. Όταν πρόκειται για νεκροταφεία βασιλέων της αρχαιότητας, 

όπως είναι οι πυραμίδες όπου είναι θαμμένες οι ταριχευμένες μούμιες των 

Φαραώ, τότε μπορούμε να πούμε ότι η επίσκεψη στα μέρη αυτά γίνεται 

επειδή οι νεκροί είναι Θαμμένοι σε τέτοια μέρη ώστε να αφήσουν μια 

ενθύμηση σ' αυτούς που μένουν πίσω. Τέλος, όσον αφορά τα κοινά 

νεκροταφεία, η επίσκεψη από τουρίστες γίνεται κυρίως όταν έχει σκοτωθεί ή 

δολοφονηθεί κάποιος και ο θάνατός του έγινε γνωστός από τα Μ.Μ.Ε. Όταν 

συμβαίνει αυτό, ο λόγος της επίσκεψης των τουριστών είναι καθαρά μια 

ένδειξη συμπαράστασης και συμπόνοιας προς τους συγγενείς των θυμάτων. 

Θα μπορούσαμε επίσης να πούμε ότι, με την παρουσία τους, αφιερώνουν ένα 

φόρο τιμής στους αποθανόντες. 



2.2.6 Νεκροταφείο Pere 
Lachai~·e, Παρίσι 

2.2.5 Εθνικό στρατιωτικό 

νεκροταφεlο, Άρλιvγιcrον 

2.2. 7 Πυραμίδες-τάφοι αρχαίων Αιγυπτiων 



2.2.3 Τουριqμόc Κατασφοφής 

~ Ο τουρισμός καταστροφής είναι η επίσκεψη σε μέρη που έχουν υποστεί 

πολλών ειδών καταστροφή, Θεομηνία, όπως για παράδειγμα σεισμός, 

τυφώνας, πλημμύρες, τσουνάμι, πυρκαγιά κτλ. Υπάρχουν πολλά μέρη αυτού 

του είδους όπου εμφανίζονται ακραία καιρικά φαινόμενα και οι καταστροφές 

είναι αναπόφευκτες. Μετά την είδηση της καταστροφής μιας περιοχής, είναι 

παρατηρημένο ότι οι άνθρωποι επιλέγουν να κάνουν τις διακοπές τους στο 

μέρος αυτό. Αυτό το είδος τουρισμού, το οποίο έχει προσφέρει άνθιση στα 

οικονομικά των κρατών-χωρών, μπορεί να Θεωρηθεί από πολλούς ανεξήγητο. 

Η βάση του όμως, στηρίζεται στη θεωρία των Μ.Μ.Ε. Για άλλη μια φορά ο 

ρόλος των Μ.Μ.Ε. είναι ένας σημαντικός παράγοντας για την επιροή που 

ασκείται στις αποφάσεις των τουριστών. 

Οι άνθρωποι παρακολουθώντας τις εξελίξεις από την τηλεόρασή τους, 

επιθυμούν να σπεύσουν για να αντικρύσουν από κοντά τα Θλιβερά γεγονότα. 

Αυτό οφείλεται στην αποστασιοποίηση που έχουν οι άνθρωποι από το 

τραγικό συμβάν, το οποίο τους προτρέπει να ταξιδεύσουν, ακόμα και σε 

μακρινές αποστάσεις, για να παρακολουθήσουν την εξέλιξη των γεγονότων. 

Μια άλλη θεωρία για το συγκεκριμένο είδος τουρισμού είναι, η ανάγκη που 

γεννιέται στις ψυχές των ατόμων για εκμάθηση και ενημέρωση. Σύμφωνα με 

αυτήν την θεωρία, τα άτομα που επιλέγουν να πραγματοποιήσουν τις 

διακοπές τους σε κάποιο μέρος που υπέστει καταστροφές, αναζητούν 

ουσιαστικά την επαλήθευση των γεγονότων και με κάποιο τρόπο επιθυμούν 

να δώσουν και τη δική τους συμμετοχή ό)στε να αναγεννηθούν οι 

πεποιθήσεις τους για την αναδρομή της ιστορικής καταστοφής, όπου οι ίδιοι 

γίνονται τα θύματα των γεγονότων μέσα από την αναδημιουργία του 

θανάτου. 

Όλα αυτά βέβαια, δηλαδή η επίσπευση των τουριστών στα μέρη αυτά, 

πραγματοποιείται ύστερα από την ανακατασκευή των πληγέντων περιοχών 

και την αποκατάσταση, μερικώς ή πλήρως, των υλικών καταστροφών. Διότι, 
η πρόσβαση στις περιοχές αυτές , δεν είναι εφικτή μετά από το χτύπημα των 

καταστροφών και τις περισσότερες φορές είναι απαγορευμένη. Εν τούτοις, 

πο'λλiς εταιρείες και υπηρεσίες μεταφοράς αρχίζουν να κάνουν κρατήσεις για 

τις επισκέψεις των τουριστών ακόμα κι όταν δεν έχουν αποκατασταθεί 

πλήρως οι ζημιές μιας περιοχής. 
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2. 3. 2 κατάρρευση 
γέφυρας, Μισισιπή 

2.3.1 
τυφώνας 

Katrina, ΗΠΑ 

2. 3.4 τσουvάμι, 
Ταϊλάνδη 



2.2.4 ΤουwμΔc Φαντασμάτων 

G1 Ο τουρισμός φαντασμάτων είναι η επίσκεψη σε μέρη που θεωρούνται ότι 
είναι στοιχειωμένα. Αυτή η Θεωρία συνήθως οφείλεται στο γεγονός, ότι 

κάποιος που πέθανε ή δολοφονήθηκε σε μια περιοχή, έχει στοιχειώσει εκείνο 

το μέρος και όταν το επισκέπτονται οι άνθρωποι, συμβαίνουν περίεργα 

πράγματα. Τα γεγονότα αυτά είναι τις περισσότερες φορές αληθινά και 

παρατηρούνται κυρίως σε περιοχές όπου έχουν συμβεί αποτρόπαια 

εγκλ1Ίματα. 

Οι ιστορίες περί φαντασμάτων, έχουν τις απαρχές τους από τα πολύ παλιά 

χρόνια, τότε που η εγκληματικότητα λόγω σκλαβιάς υπό τυραννικού 

καθεστώτως, ήταν ιδιαίτερα αυξημένη και οι θάνατοι και οι δολοφονίες των 

ανθρώπων ήταν το κυρίαρχο στοιχείο εκείνων των εποχών. Ο ανθρώπινος 

πολιτισμός ολοένα και μειωνόταν από τις πολιτικές και καθεστωτικές 

εκτελέσεις και τους θανάτους από πανδημίες αγιάτρευτης αρρώστειας. Τότε 

είχαν παρατηρηθεί και τα πρώτα σημάδια των εν λόγω φαντασμάτων 

σύμφωνα με μαρτυρίες ανθρώπων, οι περισσότερες εκ των οποίων, 

θεωρούνται αβάσιμες. Από διάφορες στατιστικές και έρευνες που έγιναν με το 

πέρασμα των χρόνων, το βαθύτερο νοημα της ύπαρξης φαντασμάτων, 

οφείλεται στο γεγονός ότι τα άτομα που βρήκαν φρικτό και άδικο θάνατο, 
συνέχισαν να περιφέρονται ανάμεσα στους κοινούς Θνητούς επειδή δε 

μπόρεσαν ποτέ να βρουν τη γαλήνη και την ηρεμία που ζητούσε η ψυχή τους. 

Αυτοί που εξέτασαν και ερμήνευσαν τις θεωρίες αυτές, κατέληξαν στο 

γεγονός ότι τα φαντάσματα είναι χαμένες ψυχές βασανισμένων ανθρώπων 

που ζουν ακόμη ανάμεσά μας και αναζητούν να γαληνεί>σει η ψυχή τους. Τις 

περισσότερες φορές πραγματοποιούν κάποιο θόρυβο για να γίνει η παρουσία 
τους αντιληπή και άλλες φορές Θέλουν να κάνουν κακό για να πάρουν 

εκδίκηση για ό,τι τους συνέβη. 
Οι μαρτυρίες των ανθρώπων λένε ότι, έχουν ακούσει παράξενους Θορύβους 

ενώ δεν υπάρχει κανείς άλλος στο χώρο αυτό. Ακόμα, λέγεται ότι πέρα από το 

άκουσμα, υπάρχει και η ύπαρξη της ορατής μαρτυρίας που αναφέρονται 

μετακινήσεις αντικειμένων και άλλων ανεξήγητων παραδειγμάτων. Οι 
τουρίστες λοιπόν, επιλέγουν αυτό το είδος τουρισμού για να βρεθούν οι ίδιοι 
στη θέση εκείνων που μαρτύρησαν κάποιο από τα ανεξήγητα γεγονότα και να 

νιώσουν το φόβο και αυτή τη συναρπαστική σκοτεινή πλευρά της ζωής που 

τους προσφέρει ευχαρίστηση. 

Οι παρακάτω φωτογραφίες δηλώνουν κάποια μέρη με αυξημένη τουριστική 

κίνηση επειδ1Ί θεωρούνται στοιχειωμένα. 
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2.4.2 Wesminster Abbey, 

I' 
καθεδρικός ναός, Αγγλία 

1 
1 
1 
1 
~ 

1 
~ 

~ 

~ 

.. .:;· ·-

2. 4.1 πανδοχείο 
Drovers lnn, Σκωτία. 

2. 4. 5 Myrtles 
Plantation, παλιό 
στοιχειωμένο σπίτι, 

Λουιζιάνα 



2.2.5 Τουοzσμός Ολοκαυτώuατοc 

G.1 Ο τουρισμός ολοκαυτώματος υπάρχει πάνω από εξήντα χρόνια, από τότε που 

κυριαρχούσαν οι Ναζί, όπου μερικές από τις κακόφημες περιοχές των 

εγκλημάτων τους έχουν αποδειχτεί σημαντικά τουριστικά αξιοθέατα. Οι εν 

λόγω Ναζί, είχαν στην επίκρατειά τους κάποια στρατόπεδα συγκεντρώσεως 

όπου κρατούσαν υπό την ομηρία τους, αθώους και ανίδεους ανθρώπους που 

τους εξευτέλιζαν και τους βασάνιζαν μέχρι θανάτου. Τα στρατόπεδα 

γενοκτονίας ανήκουν στην κατηγορία των περιοχών Θανάτου και όχι στην 

κατηγορία των περιοχών που συνδέονται με το Θάνατο. Ο τουρισμός 

ολοκαυτώματος δεν αποτελεί απλά τον σκοτεινό τουρισμό, αλλά τον 

"σκοτεινότερο τουρισμό". Για παράδειγμα, τα γεγονότα και ό,τι έγινε στο 

στρατόπεδο Ausclιwitz, το κατέστησαν ως ένα περιβόητο σύμβολο του κακού. 

Παράλληλα, κάθε μνημείο του ολοκαυτώματος, πρέπει να γεφυρώσει το 

υπαρξιακό χάσμα μεταξύ του "εδώ και τώρα" των τουριστών και του 

πρότερου γεγονότος που υπήρχε για παραπάνω από μισό αιώνα. Πρέπει να 

μετατρέψει το μνημονευτικό πράγμα σε μια σημερινή ανάμνηση. Αυτή είναι 

και η μεγαλύτερη πρόκληση για τον σκοτεινό τουρισμό. Για να είναι 

επιτυχημένη μια προκλητική ιστορική γνώση, θα πρέπει κάθε σκοτεινό 

τουριστικό αξιοθέατο να γεννά ένα βαθμό εμπάθειας ανάμεσα στον περιηγητή 

και του θύματος του παρελθόντος. Γιατί κάθε στρατόπεδο συγκεντρώσεως 

πέρα απ' το να γίνει πλέον μουσείο, είναι μια μάζα νεκροταφείου χωρίς 

ταφόπλακες και τάφους. Οι τουρίστες προτίμησαν αυτό το είδος τουρισμού 

πολλά χρόνια πριν, από τότε που σταμάτησε η κυριαρχία των Ναζί και 

άνοιξαν οι αιματηρές κατασκηνώσεις για να τις επισκέπονται όσοι επιθυμούν 

να δουν και να γνωρίσουν τις ιστορικές αιματοχυσίες των συνανθρώπων τους 

που μαρτύρησαν τα βάσανα και τη σκλαβιά. 
Στη σημερινή εποχή τα στρατόπεδα γενοκτονίας είναι αυξημένα όσον αφορά 

την τουριστική κίνηση. Είναι αυτό που αναφέρθηκε και παραπάνω, ότι η βία, 

το βάσανο και η αγριότητα, προσελκύουν τον κόσμο. Πολλοί είναι αυτοί που 

θέλουν να δουν από κοντά τα στρατόπεδα που βασάνισαν τόσους ανθρώπους 

και τους έστειλαν στο θάνατο και για να νιώσουν ότι είναι πλέον μέρος της 

θλιβερής ιστορίας. Άλλοι, απλά θέλουν να αντικρύσουν τους χώρους τους 

εγκλήματος για να έχουν αναμνηστικές φωτογραφίες από τις περιηγήσεις τους 

ή ακόμα και για να χλευάσουν τα γεγονότα, δείχνοντας ασέβεια στους 

νεκρούς. 



2.5.2 

φωτογραφίες 

Ουμά:cων, 

A1ιschwitz 

2.5.1 κρανία 

θυμά:cων, 

Kίlling Fields 

2. 5. 3 βαλίτσες 

θυμά:cων, 

Auschwitz 



2.2.6 ΤουοισuόcΣε Φυλακές 

~ Ο τουρισμός σε φυλακές είναι η επίσκεψη σε μέρη όπου υπήρχαν κάποτε 

διάσημα κρατητήρια. Στα παλιά χρόνια κυρίως, υπήρχαν φυλακές οι οποίες 

κατασκευάστηκαν με τέτοιο τρόπο ώστε να μη μπορέσει ποτέ κανείς να 

αποδράσει. Οι φυλακές αυτές ήταν χτισμένες σε απομακρυσμένα νησιά όπου 

η μόνη έξοδος απ' αυτά ήταν μέσω θαλάσσης. Η έξοδος όμως αποδείχτηκε 

πο'λλ.ές φορές μάταιη αφού τα νησιά απείχαν μίλια μακριά από τη στεριά και 

το μέρος που επlλέχτηκε για την τοποθεσία των φυλακών, ήταν ιδιαίτερα 

επικίνδυνο από την άποψη της ύπαρξης σαρκοφάγων καρχαριών και 

παρασυρτικών ρευμάτων. Τότε όμως, αυτό το είδος τουρισμού δεν ήταν τόσο 

φημισμένο όσο είναι πλέον σήμερα. Οι άνθρωποι της τότε εποχής, 

ενδιαφέρονταν μόνο για τη σύλληψη των κακοποιών και την κράτησή τους 

μακριά από τον αθώο κόσμο. Σήμερα όμως, η επίσκεψη σε φυλακές είναι ένα 

από τα είδη του τουρισμού και παρουσιάζει ιδιαίτερη άνθιση και αύξηση της 

τουριστικής κίνησης στις συγκεκριμένες περιοχές. Λέγεται ότι, ο τουρίστας 

που επιλέγει να επισκεφτεί μια φυλακή, νιώθει την ανάΎΚΤJ να βρεθεί στη θέση 

των κρατουμένων και να μπορέσει να καταλάβει τα συναισθήματά τους. Γι' 
αυτό πο'λλ.ές φορές, οι σημερινοί τουρίστες έχουν περάσει ένα βράδυ σε 

κάποιο κελί προσπαθώντας να έρθουν στη θέση των φυλακισμένων. Θεωρούν 

ότι είναι μια ακόμη εμπειρία κατά τη διάρκεια των διακοπών τους. 



2. 6. 3 Φυλακή Robben is/and, 
Νότια Αφρικι7 

2. 6. 2 Φυλακή Diab/e, 
Γαλλική Γουιάνα 

2. 6. 4 Φυλακή 
St. Joseph, 
Γαλλική 

Γουιάνα 



2.2.7 Τουρισμός Σε Σπίτια Cδιάσηuων)Νεκρών Ανθοώπων 

~ Ο τουρισμός σε σπίτια διάσημων νεκρών ανθρώπων, είναι κάτι που 

συνηθίζεται πλέον στις μέρες μας και θεωρείται δεδομένο. Στην ουσία, είναι 

μια απλή επίσκεψη σε σπίτια αγαπημένων διάσημων όπως, ηθοποιοί, 

τραγουδιστές, πολιτικά πρόσωπα κτλ. Η επίσκεψη στα σπίτια των διάσημων 

γίνεται συνήθως από τους φανατικούς θαυμαστές τους και ο λόγος που 

επιλέγουν να τα επισκεπτούν είναι γιατά μέσα σ' αυτά υπάρχουν προσωπικά 

αντικείμενα και χώροι στους οποίους περνούσαν την ώρα τους, διασκέδαζαν, 

έτρωγαν κτλ. 

Αυτό το είδος τουρισμού δε θεωρείται ακραίο και παράλογο, εφόσον είναι 

λογική η ύπαρξη των φανατικών θαυμαστών. Επίσης, θα μπορούσαμε να 

παρομοιάσουμε τον τουρισμό σε σπίτια διάσημων νεκρών ανθρώπων με τον 

τουρισμό σε νεκροταφεία (όπου είναι θαμμένα διάσημα πρόσωπα). Και στις 

δυο περιπτώσεις ο λόγος της επίσκεψης των τουριστών είναι ο ίδιος. Θέλουν 

να περάσουν λίγες ώρες σε χώρους όπου υπάρχει κάτι ακόμα το οποίο θυμίζει 

τα αγαπημένα τους διάσημα πρόσωπα. 

Είναι παρατηρημένο, ότι η αναγγελία του θανάτου διάσημων προσώπων 

συγκλονίζει τις κοινωνίες και η θέληση για συμπαράσταση του χαμού του 

προσώπου, τους προτρέπει να ταξιδέψουν στο μέρος όπου σημειώθηκε ο 

θάνατος και στην δυσάρεστη τελετή που τον ακολουθεί. Ύστερα από αυτά 

συνεχίζει την περιήγηση στο ίδιο το σπίτι του αποθανόντα. 

Η είδηση του θανάτου διάσημων προσώπων, έχει ως επακόλουθο, μεγάλο 

αντίκτυπο από τα Μ.Μ.Ε. απ' τα οποία οι άνθρωποι μαθαίνουν τα δυσάρεστα 

νέα και πραγματοποιούν ταξίδι προς την περιοχή αυτή για να πληροφορηθούν 

λεπτομερώς για την αιτία Θανάτου αλλά και για να αποχαιρετ11σουν για 

τελευταία φορά τα αγαπημένα τους πρόσωπα. 
Σύμφωνα με τελετές διάσημων που έχουμε παρακολουθήσει από την 
τηλεόραση, οι θαυμαστές είναι οι πρώτοι που σπεύδουν για την κηδεία και 
πλήθη κατακλύζουν τα σπίτια τους. Παράλληλα, πολλοί είναι αυτοί που 

συγκεντρό)νονται για να αφιερώσουν φόρο τιμής στους αποθανόντες και 

περνούν κάποια από τα βράδια τους, έξω από τα σπίτια των διάσημων ως 

ένδειξη πένθους και παρηγοριάς προς τις οικογένειές τους. Έχουμε δει πολλές 
φορές πλήθος από λουλούδια, φωτογραφίες και αφιερώσεις προς τα 

αγαπημένα διάσημα πρόσωπα. 



2. 7. 2 έκθεση βιβλίων στο σπίτι της 
πριγκίπισσας Νταϊάνα 

2. 7.1 το κρεβάτι του 
John Lennon 

2. 7. 3 w σπlτz του Εlνίs 
Pre:;ley 



2.2.8 Θαγατοτουοιqμός 

G1 Ο θανατοτουρισμός είναι μια δύσκολη λέξη για την απλούστερη κατανόηση 
της. Ουσιαστικά είναι μια μίξη όλων των παραπάνω ειδών του σκοτεινού 

τουρισμού που αναφέρθηκαν. Το βαθύτερο νόημα του θανατοτουρισμού 

όμως, είναι ότι επισκιάζει περισσότερο οτιδήποτε αφορά τον θάνατο. Οπότε, 

οι άνθρωποι που επιλέγουν να κάνουν "θανατοτουρισμό", ταξιδεύουν σε μέρη 

και κοινωνίες που είναι άμεσα και αποκλειστικά συνδεδεμένες μόνο με τον 

θάνατο. Δηλαδή είναι, ταξίδι σε πεδία μάχης, νεκροταφεία και σε περιοχές 

όπου δολοφονήθηκαν ή σκοτώθηκαν άνθρωποι. 

Στη μορφή του θανατοτουρισμού περtλαμβάνονται θρησκευτικές τελετές και 

αντtπpοσωπεύσεις των επικείμενων θανάτων. Έτσι μπορούμε να πούμε ότι σε 

αυτήν την κατηγορία ανήκουν και τα «sky burials» που λαμβάνουν μέρος στις 
ασιατικές περιοχές και κυρίως στο Θιβέτ. Τα sky burials είναι μια 

θρησκευτική τελετή όπου πλήθη ανθρώπων έχουν το δικαίωμα να 

παρακολουθήσουν από κοντά. 



Μέχρι τώρα έχουμε αναλύσει την έννοια του σκοτεινού τουρισμού και όλων 

των στοιχείων και των αναφορών που τον περιλαμβάνουν. Ένα σημαντικό στοιχείο 

του σκοτεινού τουρισμού είναι και οι επισκέψεις και τα ταξίδια που 

πραγματοποιούνται από τους τουρίστες. Οι τουρίστες οι οποίοι επιλέγουν να κάνουν 

κάποιο ταξίδι με κίνητρο τα είδη του σκοτεινού τουρισμού ονομάζονται «σκοτεινοί 

τουρίστες». 

Σκοτεινός τουρίστας αποκαλείται εκείνος που επιθυμεί και πραγματοποιεί 

κάποιο ταξίδι, εκδρομή ή περιήγηση σε μέρη όπου έχουν συμβεί θάνατοι και 

καταστροφές και τα μέρη αυτά συνδέονται με το θάνατο, τη θλίψη και την αγριότητα. 

Οι τουρίστες που επιλέγουν αυτό το είδος τουρισμού, έχει ερευνηθεί ότι μαγεύονται 
από την απαίσια γοητεία του θανάτου και τοποθετούν το μακάβριο στη δική τους 

ζωή, παραμένοντας απλοί θεατές αυτού του δυσάρεστου σκοτεινού κόσμου. 

Υπήρξαν πολλές θεωρίες και απόψεις συγγραφέων και κριτικών, οι οποίοι 

ασχολήθηκαν με το Θέμα του σκοτεινού τουρισμού, αλλά δεν έχουν καταλήξει ακόμα 

σε κάποιο συμπέρασμα όσον αφορά τον λόγο για τον οποίο οι τουρίστες, επιλέγουν 

· αυτό το είδος τουρισμού και τι πραγματικά είναι αυτό που τους εξωθεί να 

επισκεφτούν αυτές τις περιοχές. Ίσως ο σκοτεινός τουρισμός είναι μια μοιραία έλξη, 

όπως αναφέρει ο Rojek σε κάποιο κείμενό του, απ' την οποία οι άνθρωποι 

αποτραβιούνται και παροτρύνονται να δαμάσουν τον ανυποψίαστο χαρακτήρα τους 

και να κάνουν ένα βήμα προς την είσοδο του μακάβριου. Οι λόγοι για τους οποίους οι 
τουρίστες, επισκέπτονται αυτού του είδους τα μέρη, δεν έχει ακόμα διευκρινιστεί. 

Μάλλον, τους ελκύει το ενδιαφέρον για γνώση διαφόρων πραγμάτων και γεγονότων 
που συμβαίνουν σε όλο τον κόσμο. 

Μια άλλη εκδοχή για τον λόγο της επίσκεψης των τουριστών είναι η θλίψη 

που αποκτούν και αντιμετωπίζουν κάποια θλιβερά γεγονότα, τα οποία τους 
προτρέπουν να επισπεύσουν το ταξίδι προς τις περιοχές αυτές. Το νόμισμα όμως έχει 

δυο όψεις. 'Ετσι, η άλλη άποψη περί ταξιδιού των τουριστών, είναι η κριτική και τα 

σ όλια που ασκούν οι ίδιοι στα θέματα αυτά και απλά θέλουν να μάθουν και να 
α~τικρύσουν το θλιβερό συμβάν για να χλευάσουν τα γεγονότα ή αποκτώντας μια 
εμπειρία βλέποντας τι έχει συμβεί για να αποθανατίσουν αναμνηστικές φωτογραφίες 

χωρίς κάποιο ίχνος σεβασμού προς του νεκρούς. 

'Ενα όμως είναι το μόνο σίγουρο· ότι οι τουρίστες με την πραγματοποίηση 

του ταξιδιού που επιλέγουν να κάνουν, αποτελούν σημαντικό παράγοντα για την 
'ξ τουριστικής κίνησης και των οικονομιών των χωρών, αφού οι περιοχές 

αυ ηση της δ , , δ , 
, λου' νται από την αύξηση της συγκομι ης των εσο ων τους απο τις 

αυτες επωφε 

επισκέψεις των τουριστών. 



3 .1 .1 Διακρίσεις Σκοτεινών Τ ουοιστών 

Σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν παραπάνω, οι εν λόγω σκοτεινοί τουρίστες, 

διακρίνονται σι: δυο κατηγορίες ανάλογα με τον λόγο που επισκέπτονται τις περιοχές 

που συνδέονται με το θάνατο και τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουν τα 

γεγονότα. Έτσι, οι σκοτεινοί τουρίστες διακρίνονται σε: 

α). Τουρίστες οι οποίοι αντιμετωπίζουν τα θλιβερά γεγονότα με απόγνωση. 

Αυτή η κατηγορία, αποτελείται από το μεγαλύτερο ποσοστό σκοτεινών 

τουριστών. Οι περισσότεροι σκοτεινοί τουρίστες, μόλις ενημερωθούν για την 

αναγγελία κάποιου .θανάτου, νιώθουν πόνο και απόγνωση για το θλιβερό 

γεγονός. Αυτό συνήθως γίνεται όταν, μαθευτεί η δολοφονία κάποιου 

προσώπου, ο Θάνατος από τροχαίο αυτοκινητιστικό δυστύχημα ή με 

οποιοδήποτε άλλο τρόπο μπορεί να χάσει τη ζωή του ένας άνθρωπος. Οι 
τουρίστες απόγνωσης, σπεύδουν όσο πιο γρήγορα μπορούν στο μέρος όπου 

σημειώθηκε ο θάνατος και αφιερώνουν φόρο τιμής προς τους αποθανόντες. Ο 

λόγος που πραγματοποιούν αυτό το ταξίδι είναι επειδή με αυτόν τον τρόπο 

μπορούν να εκφράσουν τα συλλυπητήρια τους στις οικογένειες των θυμάτων. 

Ένας άλλος λόγος που επιθυμούν να παρευρεθούν σε μια τόσο συγκινητιΙCΙ1 

και λυπηρή στιγμή, οφείλεται στο γεγονός ότι επιζητούν τη δικαιοσύνη για 

τον άδικο χαμό των νεκρών και κατά κάποιο τρόπο εισέρχονται στον κόσμο 

των οικογενειών τους, επισημαίνοντας τη θλίψη που αισθάνονται για ό,τι 
συνέβη στα αγαπημένα τους πρόσωπα που χάθηκαν. 

Γι' αυτό και πολλές φορές έχουμε παρακολουθήσει μέσα από την τηλεόραση, 

πλήθη ανθρώπων που κραυγάζουν απεγνωσμένα για τις αδικοχαμένες ψυχές 
και ζητούν να τιμωρηθούν οι υπαίτιοι. Επίσης, είναι παρατηρημένη, η 

συγκέντρωση των ανθρώπων αυτών, έξω από τα σπίτια των θυμάτων, 

προσφέροντας συμπαράσταση με λουλούδια, καθώς και έξω από αστυνομικά 
τμήματα ή ακόμα και στα δικαστήρια, όπου μαζί με τις οικογένειες των 
αποθανόντων, περιμένουν να αντικρύσουν τους δολοφόνους και να τους 

λιντσάρουν. 
'Ετσι λοιπόν, οι σκοτεινοί τουρίστες "απόγνωσης", επιλέγουν τον τρόπο με τον 
οποίο Οα εκφράσουν τα συλλυπητήρια τους στις οικογένειες των Θυμάτων, 

α/.λά και δείχνοντας τον σεβασμό που τρέφουν για τους ίδιους τους 

αποθανόντες, ακόμα και αν είναι παντελώς άγνωστοι. 



3.1. 2 κηδεία δυο ανήλικων κοριτσιών οτην 
πόληSοhαm 

search andhra 

3.1.1 η κηδεία του Ε/νί.~ Presley 

3.1. 3 φανατικοί θαυμαστές σrην 
κηδεία του Mίchael Jackson 



β). Τουρίστες οι οποίοι αντιμετωπίζουν τα θλιβερά γεγονότα με διασκέδαση. 

Οι σκοτεινοί τουρίστες της συγκεκριμένης κατηγορίας, είναι ακριβώς 

αντίθετοι με τους τουρίστες απόγνωσης. Οι λόγοι που επιλέγουν να 

ταξιδέψουν σε μέρη όπου έχουν συμβεί θάνατοι ή καταστροφές στη γύρω 

περιοχή, είναι μόνο για διαισκέδαση. Οι τουρίστες αυτοί σαφώς και διαφέρουν 

από τους τουρίστες απόγνωσης και η συμπεριφορά τους έχει δημιουργήσει 

προβλήματα και έχει φέρει σε δύσκολη θέση τους αστυνομικούς. Η 

δεοντολογία τους και το σκεπτικό τους είναι να σπεύσουν να τραβήξουν 

φωτογραφίες το τραγικό συμβάν και να το χλευάσουν. 

Οι λόγοι που προτρέπουν τους τουρίστες αυτούς να παρακολουθήσουν τα 

γεγονότα από κοντά είναι επειδή δεν έχουν συναίσθηση των θλιβερών 

συμβάντων και δε μπορούν να καταλάβουν και να νιώσουν τον πόνο των 

οικογενειών των αδικοχαμένων ανθρώπων. Τα άτομα αυτά, δεν 

αντιλαμβάνονται τη σοβαρότητα της κατάστασης και παρασύρονται από την 

έλλειψη σεβασμού και δέους πού τους διακατέχει. Συν1Ίθως σε τέτοιες 

περιπτώσεις, έχει παρατηρηθεί ότι αυτό το είδος τουριστών, καταλογίζεται με 

αλόγιστη συμπεριφορά, γεγονός που τους κάνει να παρουσιάζουν έναν 

ανεύθυνο τρόπο αντιμετώπισης του συμβάντος. 

Σε πολλές περιπτώσεις που έχουν συμβεί με του τουρίστες αυτούς, έχει 

παρέμβει ουκ ολίγες φορές η αστυνομία. Υπάρχουν όμως, διαφορετικές 

περιπτώσεις τέτοιου είδους τουριστών. Αυτοί που συναντώνται τις 

περισσότερες φορές, είναι τουρίστες οι οποίοι επισκέπτονται κάποιο ιστορικό 
μέρος με μνημεία και η συμπεριφορά τους προς αυτά τα ιερά αντικείμενα 

είναι ανάρμοστη. Δεν είναι λίγες οι φορές που έχουμε συναντήσει τουρίστες 

να χλευάζουν κάποιο άγαλμα ή μνημείο που έχει στηθεί εις μνήμην κάποιου 

γνωστού αποθανόντα που έμεινε στην ιστορία (κυρίως πολεμιστές που 

πέθαναν για χάρη της πατρίδας τους). Σε αυτήν την περίπτωση, οι τουρίστες 

επισκέπτονται τα μέρη αυτά, όχι για να δουν τα ιστορικά μνημεία, αλλά για να 
περάσουν απλά την ώρα τους. Η επίσκεψη τους κυρίως οφείλεται σε λόγους 

διασκέδασης και δεν είναι τίποτα παραπάνω από μια απλή καθημερινή 
περι11γηση. Υπάρχουν όμως και τουρίστες οι οποίοι μόλις μάθουν τα θλιβερά 
γεγονότα, σπεύδουν να αντικρύσουν τι έχει συμβεί από περιέργεια και για να 

τραβήξουν φωτογραφίες. 
Σε τέτοιες περιπτώσεις οι υπεύθυνοι θα πρέπει να καθορίσουν κανόνες κατά 
ν είσοδο των τουριστών και έναν κώδικα δεοντολογίας ο οποίος θα 

τη , ά β ' 
οφείλεται καθαρά στη σωστη συμπεριφορ και τον σε ασμο προς τους 

νεκρούς. 
Οι παρακάτω φωτογραφίες έχουν τραβηχτεί από τουρίστες οι οποίοι ήθελαν 

απλά να διασκεδάσουν και να χλευάσουν τα γεγονότα. 



, ·nατιωτικό 5 Σοβιετικο οτr , 
3.1. , Λιθουανια 

παρκο, 

Β ach 3.1.4 Omaha e 

3.1. 6 Omaha Beach 



Για εκείνους που ενδιαφέρονται για τα ταξίδια και τον τουρισμό σε 
σκοτεινές περιοχές καθώς και για τα κίνητρα των επισκεπτών που 

ταξιδεύουν σε αυτές, να είναι χρήσιμο να αναλυθεί το σκοτεινό προϊόν του 
τουρισμού. Το ακόλουθο σκοτεινό φάσμα του τουρισμού επεξηγείται και αναλύει τα 

προϊόντα του. 

4.1.1 Σκοτεινά Εοrοστάσια Διασκέδασης 

Τα σκοτεινά εργοστάσια διασκέδασης είναι εμπορικά κέντρα ψυχαγωγίας που 

προσελκύουν τους τουρίστες επειδή προσφέρουν εικονικά τον πραγματικό ή 
πλασματικό θάνατο και τα μακάβρια γεγονότα. Τα παραδείγματα των σκοτεινών 

εργοστασίων διασκέδασης περιλαμβάνουν τουριστικά αξιοθέατα όπως το 
μπουντρούμι του Λονδίνου, ο πύργος του Λονδίνου και οι περιηγήσεις του Τζακ του 

Αντεροβγάλτη . 
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Το μπουντρούμι του Λονδίνου είναι ένα τουριστικό αξιοθέατο, που 
βρίσκεται στην οδό Tooley, στο Λονδίνο, κοντά στο σιδηροδρομικό σταθμό 

του Λονδίνου και φημίζεται για τα διάφορα βασανιστήρια από τη μεσαιωνικά 

χρόνια. Αναδημιουργεί διάφορα αιμόφυρτα και μακάβρια ιστορικά γεγονότα 
σε αυστηρό σατυρικό στυλ και χιουμοριστικό ύφος, το οποίο προσπαθεί να 
προσελκύσει τη νεώτερη γενιά. Χρησιμοποιεί ένα μίγμα "ζωντανών" 
ανθρώπων με ειδικά εφέ που αγγίζουν την πραγματικότητα. Το εσωτερικό 
μέρος των μπουντρουμιών είναι βαριά, και η εσωτερική αναμονή παρουσιάζει 
μια μεσαιωνική πόλη που έχει λεηλατηθεί. Υπάρχουν αποτελέσματα 

πυρκαγιών και διάφορες στατικές 

σκηνές των βασανιστηρίων για 
τους επισκέπτες που θέλουν να 
μάθουν την ιστορία. Το μουσείο, 

εκτός από εκθέματα, προσφέρει 

και ζωντανές αναπαραστάσεις, 

από ηθοποιούς και κομπάρσους, 
οι οποίοι προσπαθούν 

επιτυχημένα να παρουσιάσουν τα 

πιο αιμόφυρτα ιστορικά 

γεγονότα, όπως: τη δολοφονία 

της Mart Tudor (Bloody Mary), 
τη μεγάλη φωτιά του Λονδίνου 

κτλ. Επίσης, οι επισκέπτες έχουν 

τη δυνατότητα να κάνουν βόλτες 

με "βάρκα στην κόλαση". 



Το βασιλικό παλάτι και φρούριο που είναι πιο γνωστό ως πύργος του 

Λονδίνου, είναι ένα ιστορικό φρούριο και σχεδιασμένο μνημείο στο κεντρικό 
Λονδίνο, στην Αγγλία, στις βόρειες όχθες του ποταμού Τάμεσης. Βρίσκεται 
μέσα στο δήμο του Λονδίνου, ανάμεσα σε χωριουδάκια και χωρίζεται από την 

ανατολική άκρη της πόλης του Λονδίνου από τον ανοιχτό χώρο γνωστό ως 

Tower Hill. Είναι το παλαιότερο κτίριο που χρησιμοποιείται από τη βρετανική 
κυβέρνηση. Ο πύργος του Λονδίνου προσδιορίζεται συχνά με τον άσπρο 
πύργο, το αρχικό άκαμπτο τετραγωνικό φρούριο που χτίζεται από τον William 
τον κατακτητή το 1078. Εντούτοις, ο πύργος συνολικά είναι ένα συγκρότημα 
διάφορων κτιρίων που τίθενται μέσα σε δύο ομόκεντρα δαχτυλίδια αμυντικών 

τοίχων. Η αρχική λειτουργία του πύργου ήταν ένα φρούριο, με βασιλικό 
παλάτι, και μια φυλακή. Αυτή η τελευταία χρήση έχει οδηγήσει στη φράση " 
σταλμένος στον πύργο" (σημαίνοντας «φυλακισμένος»). Έχει χρησιμεύσει 

επίσης ως θέση εκτέλεσης 
και βασανιστηρίων, ως 

οπλοστάσιο, ως Υπουργείο 

Οικονομικών, ως 
ζωολογικός κήπος, ως 

βασιλικό γραφείο, ως 
παρατηρητήριο και από το 

1303, ως το σπίτι των 

εστεμμένων του Ηνωμένου 
Βασιλείου. Ο πύργος του 

Λονδίνου είναι το πιο 

συχνό σε επίσκεψη κτίριο 

στην Αγγλία. Το φάντασμα 

της βασiλισσας Anne 
Boleyn, που 

αποκεφαλίστηκε το 1536 
για την προδοσία της 

ενάντια στο βασιλιά Henry 
VΙΠ, έχουν δει κάποιοι 

σύμφωνα με ισχυρισμούς 
στο παρεκκλήσι του ST 

Peter Vincula, όπου είναι θαμμένη και κάποιο ισχυρίζονται ότι την έχουν δει 
να περπατάει γύρω από τον άσπρο πύργο που φέρνει το κεφάλι της κάτω από 
το βραχίονά της. Άλλα φαντάσματα που έχουν εμφανιστεί είναι ο Henry VI, η 
κυρία Jane Grey, η Margaret PoJe, και οι πρίγκιπες του πύργου. Τον 
Ιανουάριο του 1816 ένας σκοπός της φρουρά έξω από το σπίτι των 
κοσμημάτων βεβαίωσε μια ανεξήγητη εμφάνιση μιας αρκούδας προωθώντας 
τον προς τα πίσω. Ο σκοπός πέθανε σύμφωνα με τις υπάρχουσες πληροφορίες 

μερικές ημέρες αργότερα. 
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Οι περιηγήσεις του Τζακ του Αντεροβγάλτη είναι ημερήσιες εκδρομές στα 

μέρη όπου σύχναζε ο κατά συρροή δολοφόνος οι οποίες τοποθετούνται στις 
αρχές του 19°" αιώνα όπου εμφανίστηκε μια σειρά από ανεξήγητες 
δολοφονίες που διαπράττονταν τη νύχτα σε σκοτεινά και ομιχλώδης δρόμους. 
Η πόλη παρά τον πουριτανισμό της είχε κατορθώσει να ωοτοκήσει ένα 
πορνείο για κάθε 60 σπίτια από το 1857, σύμφωνα με άρθρα περιοδικών. 

Ακόμα, το φρικιαστικό κομμάτιασμα των πορνών, από τον Τζακ είχε 

συγκλονίσει τους κατοίκους του Λονδίνου, δεδομένου ότι είναι συνηθισμένο 
πλέον σε μας σήμερα. Οι υπεύθυνοι των εκδρομών του Λονδίνου αποφάσισαν 
να οργανώσουν κάποιες ημερήσιες εκδρομές για τους επισκέπτες και τους 

τουρίστες οι οποίοι ενδιαφέρονται να μάθουν την αληθινή αιματηρή ιστορία 
που κρύβεται πίσω από τους δρόμους του Λονδίνου και αποτελεί ένα από τα 
σημαντικότερα θέλγητρα του Λονδίνου. Η διαδρομή περιλαμβάνει στάσεις σε 
απόμερα και απόκρυφα σοκάκια όπου κρυβόταν κάποτε ο Αντεροβγάλτης για 
να επιτεθεί στα ανυποψίαστα θύματά του. Πολλοί αναρωτήθηκαν τι είναι 

αυτό που κάνει την περιήγηση αυτή τόσο γνωστή και η απάντηση βρίσκεται 

στις θέσεις όπου βρέθηκαν τα θύματα ξεκοιλιασμένα να κείτονται στους 
δρόμους. Κατά τη διάρκεια της περιήγησης, εξειδικευμένοι ξεναγοί 

εξιστορούν κάθε γεγονός που συνέβη εξαιτίας του Τζακ και σταματούν σε 
κάθε σημείο όπου βρέθηκαν τα θύματα δολοφονημένα. Ίσως για μερικούς μια 

τέτοια εκδρομή να θεωρείται μακάβρια αλλά για κάποιους είναι μια 
συναρπαστική εμπειρία καθώς νιώθουν ότι παίρνουν μέρος στις αποτρόπαιες 
πράξεις του Τζακ του Αντεροβγάλτη. Η περιήγηση ξεκινά με πούλμαν που 

οδηγεί απευθείας στη σκοτεινή 

μεριά του Λονδίνου. Οι επισκέπτες 
και οι τουρίστες περνούν πρώτα 
από το Old Bailey, το μέρος όπου 
έγιναν πολλοί απαγχονισμοί. Στη 
συνέχεια το νοσοκομείο Royal 
όπου ο Τζόσεφ Μέρικ ο άνθρωπος 
ελέφαντας ζούσε εκεί. 
Απασχόλησε τον κόσμο 'λλγω μιας 
σπάνιας ασθένειας που έπασχε. 

Επόμενη στάση είναι το Wallace 
Plaque, όπου βασάνισαν τον 
Γουίλιαμ Γ ουάλες, γνωστός από 
την ομώνυμη ταινία Braνeheart. 

Ακόμη έχουν την ευκαιρία να 
ακούσουν ιστορίες για τους 
ληστές, τις φρικτές δολοφονίες και 
τι έκρυβε η σκοτεινή μεριά του 
Λονδίνου. 



4 .1.2 Σκοτεινές Εκθέσεις 

Οι σκοτεινές εκθέσεις είναι προϊόντα τουρισμού που ενθαρρύνουν την 

εκπαιδευτική μελέτη στο θάνατο, το βάσανο ή το μακάβριο. Αυτά τείνουν 

επίσης ακόμα να έχουν μια εμπορική εστίαση, αλλfl περισσότερο, ο στόχος 

τους είναι να τιμήσουν την μνήμη των σκοτεινών γεγονότων σε εκθέσεις, για 

τους τουρίστες που θέλουν να τις επισκεφτούν. Παραδείγματα σκοτεινών 

εκθέσεων περιλαμβάνουν το μουσείο του αμερικανικού εκθέματος που 

περιλαμβάνει την ιστορία της 1 lης Σεπτεμβρίου. Σκοπός του συγκεκριμένου 

μουσείου είναι να ενισχύσει την ιστορία, καθώς η έκθεση αυτή περιέχει πολύ 

λίγα χειροποίητα αντικείμενα (μόνο 45 στο σύνολο). Τα εκθέματα 

παρουσιάζουν ακόμη και εικόνες των επιβατηγών αεροσκαφών που 

πλησιάζουν και συντρίβουν τους δίδυμους πύργους. 'AJ..MJ γνωστό μουσείο 
είναι το War Remnants στο Βιετνάμ, το οποίο χρησιμοποιεί στις εκθέσεις του 

πρότυπα φυλακισμένων ώστε να κάνει αληθινή την ιστορία. Τα μουσεία 

προτιμούν να χρησιμοποιούν τις φωτογραφίες των αυτοπτών μαρτύρων για να 

εξιστορήσουν τα γεγονότα. 

Η 11 η Σεπτεμβρίου 2001, αναφέρεται ως μια από τις πιο συγκλονιστικές 
ημέρες στην αμερικανική ιστορία. Οι οπλισμένοι τρομοκράτες πεφατέψανε 

τέσσερα επιβατικά αεροπλflνα και τα 

χρησιμοποίησαν ως όπλα ενάντια στις 

Ηνωμένες Πολιτείες. Οι επιθέσεις 

κατέστρεψαν το World Trade Center, 
έβλαψαν το Πεντάγωνο, και σκότωσαν 

περισσότερους από τρεις χιλιάδες 

ανθρώπους. Σύντομα, μετά από τις 

επιθέσεις της 11 ης Σεπτεμβρίου, το 

Εθνικό Μουσείο της αμερικανικής 

ιστορίας άρχισε να χρησιμοποιεί τα 

αντικείμενα που βρέθηκαν στα σημεία 

της επίθεσης, καθώς και ό,τι είχε 

απομείνει από τα θύματα για να 

τεκμηριώσει τις επιθέσεις και τη 

συνέπειά τους. Έτσι, σήμερα τουρίστες 

ό όλο τον κόσμο επισκέπτονται το μουσείο της αμερικανικής ιστορίας και 
απ 

0 
.:.r συν αντικείμενα και αναμνηστικά, με αποτέλεσμα να μεριμνήσουν για 
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την ανάπτυξη του τουρισμού στις Η;ωμενε~ ο ιτειες. μερικη εχει γινει 

πλέον άλλο ένα σημαντικό τουριστικο αξιοθεατο. 



Το War Remnants Museum είναι ένα πολεμικό μουσείο στο Βιετνάμ. 

Περιέχει πρώτιστα τα εκθέματα σχετικά με την αμερικανική φάση του 

πολέμου του Βιετνάμ. Χρησιμοποιήθηκε από τη βιετναμέζικη κυβέρνηση και 

άνοιξε το Σεπτεμβρίου του 1975 ως " Η Βουλή για την επίδειξη των 
πολεμικών εγκλημάτων του αμερικανικού ιμπεριαλισμού και της κυβέρνησης 

του νότιου Βιετνάμ" . Αργότερα ήταν γνωστό ως μουσείο των αμερικανικών 

πολεμικών εγκλημάτων, έπειτα ως μουσείο πολεμικών εγκλημάτων μέχρι το 

1993. Το τρέχον όνομά του ακολουθεί τη φtλελευθεροποίηση στο Βιετνάμ και 
εξομάλυνση των σχέσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Το μουσείο 

περtλαμβάνει μια σειρά οκτώ δωματίων σε διάφορα κτίρια, με το στρατιωτικό 

εξοπλισμό που χρησιμοποιήθηκε (βόμβες, βομβαρδιστικά και μαχητικά 

αεροπλάνα και ελικόπτερα, δεξαμενές κ.α.), που βρίσκεται μέσα σε ένα 

·, 

περιτοιχισμένο 

ναυπηγείο. Ένα κτίριο 

κάνει αναπαράσταση 

τα λεγόμενα "κλουβιά 

του τίγρη" στα οποία η 

νότια βιετναμέζικη 

κυβέρνηση στέγασε 

τους πολικούς 

κρατούμενους. Ά).λα 

εκθέματα 

περtλαμβάνουν τις 

γραφικές φωτογραφίες, 

που συνοδεύονται από 

σύντομο αντίγραφο στα 

αγγλικά, βιετναμέζικα 

που 

τα 

αποτελέσματα 

πρακτόρων και άJ.λων 

χημικών ψεκασμών, τη 

χρήση φωσφόρου των 

βομβών και τις 

αγριότητες όπως η σφαγή Lai My. Επίσης, στα κτίρια περtλαμβάνεται και μια 
λαιμητόμος που χρησιμοποιείται από τους Γάλλους και το νότιο Βιετνάμ για 
να εκτελέσουν φυλακισμένους. Σε ένα άλλο κτίριο υπάρχουν εκθέματα από το 
Ι 960 με τρία βάζα συντηρημένων ανθρώπινων εμβρύων που 
παραμορφώθηκαν από την έκθεση~ διοξίνη. Υπάρχ~υν επίσης, διά~ορα μη 
εκρηκτικά πυροβολικά που ~ρι~ονται ~οιβαγμεν~ στη , γωνια του 
ναυπηγείου, τα οποία φαινομενικα ειναι αφαφουμενα απο τις δαπανες. 



4 .1.3 Σκοτεινά Μπουντοούuια 

Τα σκοτεινά μπουντρούμια αναφέρονται σε εκείνες τις περιοχές που 

αναμιγνύουν την ψυχαγωγία με την εκπαίδευση, δεδομένου ότι αποκαλύπτουν τα 

συστήματα εγκλήματος και τιμωρίας από την ιστορία. Οι στοές της δικαιοσύνης στο 

Νόττινχαμ είναι ένα παράδειγμα αυτού του τύπου προϊόντος τουρισμού, ο οποίος έχει 

προωθηθεί ως "η μόνη περιοχή όπου μπορείς να συλληφθείς, να καταδικαστείς και να 

εκτελεστείς". Εδώ η έμφαση είναι περισσότερο στην ψυχαγωγία, η οποία 

αντιπαραβάλλει το νησί Robben, στη Νότια Αφρική, όπου ο Νέλσον Μαντέλα, 

μεταξύ πολλών {i).)w)ν μαχητών ελευθερίας που καταδιώχθηκαν ποινικά από το 

σύστημα, ήταν έγκλειστη σ' αυτή τη φυλακή . Στο νησί Robben, όπου έχει υπάρξει 
μόνο ένα σύντομο χάσμα μεταξύ των γεγονότων που εμφανίστηκαν εκεί μέχρι 

σήμερα, οι επισκέπτες ενθαρρύνονται γαι να μάθουν γαι τους κινδύνους μιας 

φιλοσοφίας που βασίστηκε στην κατοχή μιας άλλης ομάδας. Άλλη γνωστή φυλακή 

είναι το Αλκατράζ όπου στέγασε πολλούς γνωστούς κακοποιούς. 

Το νησί Robben είναι ένα νησί επτά χιλιόμετρα από την ακτή του Καίηπ 
Τάουν, στη Νότια Αφρική. Το όνομα του στα ολλανδικά σημαίνει "νησί της 

σφραγίδας". Είναι ιδιαίτερα σημαντικό αξιοθέατο, δεδομένου ότι εκεί, ο 

μελλοντικός νοτιοαφρικανικός Πρόεδρος και νομπελίστας Νέλσον Μαντέλα 

και ο μελλοντικός νοτιοαφρικανικός Πρόεδρος Kgalema Motlanthe, 
παράλληλα με πολλούς άλλους 

πολικούς κρατούμενους, 

πέρασαν δεκαετίες ως 

φυλακισμένοι κατά τη διάρκεια 

της εποχής απαρτχάιντ. Από το 

τέλος του 17ου αιώνα, το νησί 

Robben έχει χρησιμοποιηθεί για 
να απομονώσει ορισμένους 

ανθρώπους μεταξύ των πρώτων 

μόνιμων κατοίκων του που ήταν 

πολιτικοί ηγέτες από τις 

διάφορες ολλανδικές αποικίες, 

συμπεριλαμβανομένης και της 

Ινδονησίας. Μετά από μια 

αποτυχημένη έγερση στο 

Grahamstown το Ι 819, η βρετανυcή αποικαική κυβέρνηση καταδίκασε τον 
αφρικανικό ηγέτη Makanda Nx~le σε ι~όβια κάθ~φ~ στο ~σί. Αργότε~α, , 
πνίγηκε στις ακτές του επιτραπεζιου κολπου μετα απο την ματαιη προσπαθεια 

του να δραπετεύσει από τη φυλακή· 



Το νησί Alcatraz είναι ένα νησί που βρίσκεται στον κόλπο του Σαν Φρανσίσκο, 1.5 
μίλια παράκτια από το Σαν Φρανσίσκο, στην Καλιφόρνια. Συχνά αναφέρεται ως 

βράχος σε μικρό νησί και πρόσφατα χρησιμοποιημένο ως ένας φάρος, ως 

στρατιωτική οχύρωση, ως στρατιωτική φυλακή, και ομοσπονδιακό γραφείο της 

ομοσπονδιακής φυλακής έως το 1963. Αργότερα, το 1972, το Alcatraz έγινε μια 
εθνική περιοχή αναψυχής και έλαβε τουρίστες από διάφορους προσδιορισμούς το 

1976 και το 1986. Σήμερα, το νησί είναι μια ιστορική περιοχή που χρησιμοποιείται 
από την εθνική υπηρεσία πάρκων ως τμήμα της χρυσής περιοχής αναψυχής και είναι 

ανοικτό για να το επισκεφτούν όσοι επιθυμούν. Οι επισκέπτες μπορούν να φθάσουν 

στο νησί από το γύρο πορθμείων από την κοντινή αποβάθρα του Σαν Φρανσίσκο. Η 

φυλακή του Αλκατράζ είναι ιδιαίτερα φημισμένοι για τους κακοποιούς που στέγασε, 

όπως 0 Αλ Καπόνε και για τις δημοφιλείς προσπάθειες απόδρασης. Κατά τη διάρκεια 

των 29 ετών (1934-1963) που η ομοσπονδιακή φυλακή λειτούργησε, 36 άτομα 
συ μετείχαν σε 14 χωριστές προσπάθειες διαφυγών. Είκοσι τρεις πιάστηκαν, έξι 
πυ~οβολήθηκαν και σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια της διαφυγής τους, και δύο 
πνίγηκαν. Δύο από τα άτομα που πιάστηκαν εκτελέσθηκαν αργότερα στο θάλαμο 
αε ίων στη κρατική φυλακή Καλιφόρνιας για το ρόλο τους στο θάνατο ενός 
σ:φρονιστικού ανώτερου υπαλλ~λου κατά τη δ~άρκεια ,της προσπάθειας διαφ~ς 
τους. Επίσημα, κανένας δεν καταφερε να αποδρασει απο το Alcatraz, αν και μεχρι 
σήμερα υπάρχουν πέντε φυλακισμένοι που απαριθμούνται ως " αγνοούμενοι που 

' " θεωρούνται πνιγμενοι . 



4 .1.4 Σκοτεινά Μέοn Ξεκούοασnc 

Τα σκοτεινά μέρη ξεκούρασης αναφέρονται σε νεκροταφεία ως πιθανό 

προϊόν τουρισμού. Οι ομάδες ειδικού ενδιαφέροντος και η διάδοση του Διαδικτύου 

έχουν οδηγήσει στην αύξηση του ενδιαφέροντος για αυτές τις περιοχές, όπου η 

διαβίωση μπορεί να αισθανθεί κυριολεκτικά κοντά στους νεκρούς. Διάσημα 

νεκροταφεία όπως το pere-Lachaise στο Παρίσι, χρησιμοποιούνται για να τιμήσουν 
την μνήμη των (συχνά πολύ διάσημων) νεκρών, όπως ο Jim Morrison και ο Isadora 
Duncan. 'Αλλι:ι.. νεκροταφεία προσφέρουν επίσης τον ανοιχτό χώρο τους για τις 

ψυχαγωγιΊ<ές δραστηριότητες, την άσκηση Ί<αι τη χαλάρωση. Οι σκοτεινές 

στηριγμένες θέσεις μπορούν επίσης να γίνουν το θέμα των διαμάχης μεταξύ των 

ιδιοκτητών και των τοπικών ανθρώπων πέρα από το δικαίωμα να προσεγγιστεί η 

περιοχή, όπως στην περίπτωση της κοιλάδας Arnos στο Μπρίστολ. Μια σχεδόν έξοχη 
εφωνεία μπορεί να δει με τον τρόπο τις θέσεις που προορίζονται να θάψουν τους 
νεκρούς ως κέντρα, για να βελτιωθεί η ζωή των κοινοτήτων. Οι ευκαιρίες υπάρχουν 

για τους αρμόδιους για το σχεδιασμό τουρισμού για να εισαγάγουν περισσότερη 

ψυχαγωγία σε μερικές από αυτές τις περιοχές, όπως η αμερικανική ιδέα. 

Το νεκροταφείο Pere Lachaise είναι το μεγαλύτερο νεκροταφείο στην πόλη 

του Παρισιού, στη Γαλλία, αν και υπάρχουν μεγαλύτερα νεκροταφεία στα 

προάστια της πόλης. Το Pere Lachaise είναι ένα από τα διασημότερα 

νεκροταφεία στον κόσμο. Είναι φημισμένο ως το πιο μεγάλο σε επίσκεψη 

νεκροταφείο, που προσελκύει εκατοντάδες χιλιάδες επισκέπτες ετησίως στους 
τάφους εκείνους που έχουν ενισχύσει 

τη γαλλική ζωή κατά τη διάρκεια των 

προηγούμενων 200 ετών. Είναι 

επίσης η περιοχή τριών μνημείων 

που είναι αφιερωμένα στον Πρώτο 

Παγκόσμιο Πόλεμο. Το Pere 
Lachaise βρίσκεται κοντά στο 

σταθμό Phjlίppe Auguste σε 

απευθείας σύνδεση με το μετρό που 

είναι δiπλα στη κυρία είσοδο, ενώ ο 

σταθμός αποκαλούμενος Pere 
Lachaise, είναι 500 μέτρα μακριά 

κοντά σε μια δευτερεύουσα είσοδο. 

Πολλοί τουρίστες προτιμούν το 

Gambetta σταθμό σε απευθείας 

σύνδεση δεδομένου ότι τους 

επιτρέπει να εισέλθουν κατευθείαν 

στον τάφο του Oscar Wilde και να περπατήσουν έπειτα προς τα κάτω για να 

επισκεφτούν και το υπόλοιπο νεκροταφείο. 



Το νεκροταφείο Arnos Vale Cemetery που βρίσκεται στο Μπρίστολ, στην 

ΑγγλW. και καθιερώθηκε το 1837. Ο πρώτος ενταφιασμός του ήταν το) 839. 
Το νεκροταφείο ακολούθησε ένα κοινό πρότυπο αποθεμάτων, που 

χρηματοδοτήθηκε από τους μετόχους. Σχεδιάστηκε ως αρκαδικό τοπίο με 

κτίρια από τον Charles Underwood. Το νεκροταφείο Arnos Vale βρίσκεται 

στο δρόμο από το Μπρίστολ. Το νεκροταφείο βρίσκεται αμέσως πριν από το 

Edward Road και Bήslington, 1 μίλι από το σιδηροδρομικό σταθμό 

υδρομελιών ναών και περ\που 2 μίλια από τη στάση λεωφορείου του 
Μπρίστολ. Το νεκροταφείο περιλαμβάνει διάφορα απαριθμημένα κτήρια και 

μνημεία, καθώς και εκκλησίες και παρεκκλήσια της ΑγγλW.ς. Κατά τη 

διάρκεια του 20°" 

αιώνα το 

νεκροταφείο 

περιήλθε στην 

ερε\πωση, και οι 

τοπικές ομάδες 

άρχισαν να κάνουν 

διάφορες ενέργειες 

για την 

αποκατάστασή του. 

Το 2003 

χαρακτηρίστηκε 

ιδω.ίτερα η 

αποκατάστασή του 

νεκροταφείου από 

το πρόγραμμα του 

BBC. Το 

νεκροταφείο ήταν 

μω. νοτιοδυτική 

περιοχή και έχει 

λάβει από τις 

επιχορηγήσεις του 

Ταμείου 

λαχειοφόρων 

αγορών μια μεγάλη 

κληρονομιά ύψους 

4.8 εκατομμυρίων δολαρίων. Στην αποκατάσταση του νεκροταφείου 
περιλαμβάνονται εντούτοις, το παρ~ήσι Mo~ary καθώς ~αι η είσοδος. 
και οι πύλες και παραμένουν στον κατάλογο κτηριων ιστορικης κληρονομιας. 



4 .1. 5 Σκοτεινοί Φόοοι Τιuής 

Οι σκοτεινοί φόροι τιμής είναι βασισμένοι στην πράξη της ενθύμησης των 

ανθρώπων που πέθαναν πρόσφατα. Οι σκοτεινοί φόροι τιμές βρίσκονται 

συχνά κοντά ή στο ίδιο το σημείο όπου προκλήθηκε ο θάνατος και συνήθως 

μέσα σε μια σύντομη περίοδο μετά από το γεγονός που οδήγησε στο θάνατο. 

Χαρακτηριστικά στοιχεία τους είναι τα λουλούδια που τοποθετούνται στην 

άκρη του δρόμου για να τιμήσουν την μνήμη των νεκρών μέσω των τροχαίων 

ατυχημάτων που διαδίδονται και έχουν γίνει όλο και περισσότερο δημοφιλείς 

σε όλες τις χώρες. Οι θάνατοι που αναφέρονται από τα Μ.Μ.Ε. έχουν μεγάλη 

σημασία για τους ανθρώπους, όπως ο θάνατος της πριγκίπισσας Diana. 'λλλα 
παραδείγματα είναι το σημείο μηδέν στη Νέα Υόρκη όπου καταστράφηκαν οι 

δίδυμοι πύργοι και ο φόρος τιμής του Marc Bolan όπου πέθανε σε ένα τροχαίο 
ατύχημα το 1977. 

Η πριγκίπισσα Νταϊάνα ήταν πολύ γνωστή και αγαπητή στον κόσμο από τις 

φtλανθρωπίες και την καλοσύνη που πρόσφερε απλόχερα στους κοινούς 

φτωχούς ανθρώπους. Ήταν μια δημόσια προσωπικότητα από την ανακοίνωση 

του αρραβώνα της με τον Πρίγκιπα Κάρολο και παρέμεινε η εστίαση των 

Μ.Μ.Ε. πριν, από, κατά τη διάρκεια και μετά από το γάμο της. Αυτό 

συνεχίστηκε για πo'ΊJ..iJ. 

χρόνια ακόμα και μετά από 

το θάνατό της σε ένα 

τροχαίο ατύχημα όπου 

παρουσιαζόταν αρκετό 

καιρό στα κανάλια ως 

ένδειξη δημόσιου πένθους. 

Μια έρευνα που διεξήχθη 

στις 7 Απριλίου του 2008, 
εξέθεσε το συμπέρασμα ότι 

η Diana και ο σύντροφός της 
Dodi Fayed σκοτώθηκαν 

άδικα από την αμελή 

οδήγηση των ακόλουθων 

οχημάτων και του οδηγού 

της Mercedes του Henri Paul 

ν οποία ταξίδευαν. Από την ημέρα της ανακοίνωσης του θανάτου της 
στη ' δ' ' 
πολλοί ήταν αυτοί που έσπευσαν στον τοπο της τραγω ιας και προσφεραν 

λουλούδια, ποιήματα και μεγάλα πανό αφιερωμένα στη μνήμη της πιο 

αγαπητής πριγκίπισσας της Ουαλίας. 



Ο φόρος τιμής στο World Trade Center άνοιξε στις 18 Σεπτεμβρίου του 2006, 
στην οδό ελευθερίας κοντά στο σημείο μηδέν. Ιδρύθηκε από τις οικογένειες 

των θυμάτων της 11 ης Σεπτεμβρίου και είναι αφιερωμένο στους 

αδικοχαμένους νεκρούς που σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια της πτώσης των 

αεροπλάνων. κατά μήκος της περιήγησης, τουρίστες από όλλJ τον κόσμο έχcrον 

τη δυνατότητα να δουν πέντε εκθέματα που απεικονίζουν την απώλεια, την 

επιβίωση, και τον ηρωισμό. Οι μονόωρες οργανωμένες περιηγήσεις είναι 

διαθέσιμες ακόμα και για δωρεές των 10 δολαρίων. Το κέντρο είναι 

Thank W@1!U America 
For Your Prayers and Support For 
All Those Los[ And Theίr Families 

The Ροrι Auιhoriιv ΝΥ & NJ Police . Θ 

προσωρινό και θα 

αντικατασταθεί με 

ένα μόνιμο μουσείο 

με αναμνηστικά, 

απεικονίζοντας την 

απουσία. Η βαριά 

κατασκευή 

εξουσιάζει τώρα το 

σημείο μηδέν. Μια 

περιφραγμένη 

διάβαση πεζών γύρω 

από την περίμετρο 

επιτρέπει στους 

επισκέπτες να 

υποβάλουν τα σέβη 

τους. Οι αναλαμπές 

της περιοχής είναι 

τόσο δυνατές και 

μπορούν να φανούν 

από μερικά κοντινά 

ξενοδοχεία, από την 

κορυφή του Empire 

State Building και 

από τcrος δρόμους 

της γύρω περιοχής. Υπάρχουν και βόλτες με ελικόπτερα της πόλης της Νέας 

y όρκης που προσφέρουν τις εναέριες περιηγήσεις και εξιστορούν τα γεγονότα 
που συνέβησαν στις J 1 Σεπτεμβρίου ύστερα από την τρομοκρατική επίθεση . 



Ο Marc Bolan, ήταν ένας άγγλος τραγουδιστής, στιχουργός και κιθαρίστας ο οποίος 
ξεχώρισε για τις ευαισθησίες που είχε στη μόδα και την παρουσία του στη σκηνή με 

τα περίεργα σκηνικά. Αργότερα οργάνωσε και δημιούργησε ένα γκρουπ και το 

ονόμασε 'Tyrannosaurus Rex', το οποία τον βοήθησαν στις αρχές της δεκαετίας του 
1970 να καλλιεργήσει την εποχή βράχου, αν και προτιμούσε να αποκαλεί τη μουσική 
του, κοσμικό βράχο. Οι ιδιαίτερες παρουσίες του στη σκηνή που ήταν πρωτοπόρες 

για εκείνη την εποχή τον έκαναν ένα από τα πιο αγαπημένα και αναγνωρίσιμα 

αστέρια της βρετανικής μουσικής. Ο Bolan πέθανε στις 16 Σεπτεμβρίου του 1977, 
δύο εβδομάδες πριν από τα 30α γενέθλιά του. Ήταν συνοδηγός σε ένα αμάξι που 
οδηγούσε η Gloria Jones και έφευγαν από τη λέσχη κατανάλωσης Mortons και το 
εστιατόριο στην πλατεία του Μπέρκλεϋ και κατευθύνονταν προς το σπίτι του Marc 
Bolan. Η Jones έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου και χrύπησε σε ένα δέντρο μετά 

από μια μικρή γέφυρα κοντά 

στην πάροδο Ride, Barnes, στο 
νοτιοδυτικό Λονδίνο. Ο Bolan 
πέθανε αμέσως, ενώ η Jones 
υπέστη κακώσεις με έναν 

σπασμένο βραχίονα και ένα 

σπασμένο σαγόνι και έναν 

ξοδευμένο χρόνο στο 

νοσοκομείο και δεν έμαθε για 

τον θάνατο του Bolan, μέχρι 

την ημέρα της κηδείας του. 

Κανένας δεν φορούσε ζώνη 

ασφαλείας. Το σπίτι του Bolan, 
που ήταν λιγότερο από ένα μiλι 

μακριά από το σημείο της 

τραγωδίας, κατακλείστηκε από 

φανατικούς θαυμαστές αμέσως 

πριν ακόμα ανακοινωθεί η 

αναγγελία του θανάτου του. Οι 

θαυμαστές μετέτρεψαν 

γρήγορα την περιοχή της 

συντριβής σε φόρο τιμής και το 2007 η περιοχή αναγνωρίστηκε επίσημα ως ο βράχος 
ό ου τιμής του Marc Bolan. Η κηδεία του Marc Bolan, ήταν διαμορφωμένη με 

ψ p ι "ι~ θ ' '\.!. r 
δ ό ων ειδών λουλούδια. Η νεκρωσιμη ακοΝJυ ια του τεΜ;στηκε στο πρασινο 

κ W: ~όριο Golders που είναι μια κοσμική παροχή στο βόρειο Λονδίνο. Ο Bolan ο 
ρ μ ' ' Ε ' ιδ ' ' 

ίδιο εi ε δηλώσει ότι ήταν Εβραιος, σαν τον πατερα του. ντουτοις, επε η η μητερα 

του~: ήταν Εβραία θα θεωρούταν πολυθεϊστής βάσει του εβραϊκού νόμου κι έτσι οι 
, ου θάφτηκαν στο πράσινο κρεματόριο Golders. 

τεφρεςτ 



4.1.6 Σκοτεινά Πεδία Mάrnc 

Ο πόλεμος και τα πεδία μάχης ανήκουν σε αυτήν την κατηγορία και οι 

περιοχές αυτές που ήταν γνωστές για αιώνες είναι πλέον τουριστικές. Το L815 

κάποιοι τουρίστες επισκέφτηκαν το Βατερλό ενώ η μάχη δεν είχε τελειώσει ακόμα. 

Τα πεδία μάχης του Πρώτου Παγκόσμιου Πολέμου επίσης, αρχικά επισκέφτηκαν 

τουρίστες αμέσως μετά τη σύ-γκρουση και τώρα είναι καθιερωμένος τόπος τουρισμού. 

Εδώ, η περιήγηση αναμιγνύεται με την υποβολή σεβασμού σε εκείνους που 

σκοτώθηκαν στη μάχη. Α/.λά οι τοπικές αρχές και οι επιχειρηματίες στις πρόσφατες 

ζώνες πολέμου μπορούν να φθονήσουν τις ευκαιρίες του εμπορικού κέρδους παρά. 

την εκμάθηση . 

Φ Q~~~9.M.~.v.ιςΔ~ . .IJ.~~~~J!~~.!l.9.MJ!m? 

Ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος ήταν μια στρατιωτική σύ-γκρουση που 

διήρκησε από το 1914 ως το 1918 και περιέλαβε τις μεγαλύτερες δυνάμεις του 

κόσμου. Το στρατιωτικό προσωπικό ήταν περισσότερο από 70 εκατομμύρια, 
συμπεριλαμβανομένων 60 εκατομμύριων Ευρωπαίων και κινητοποιήθηκε σε 

έναν από τους μεγαλύτερους 

πολέμους στην ιστορία. 

Περισσότεροι από 15 
εκατομμύριο άνθρωποι 

σκοτώθηκαν, κάνοντας το μια 

από τις πιο θανάσιμες 

συγκρούσεις στην ιστορία. 

Αυτός ο πόλεμος είναι επίσης 

γνωστός ως ο πρώτος 

παγκόσμιος πόλεμος και ως ο 

πόλεμος που τέλειωσε όλους 

τους πολέμους. Ύστερα από τη 

λήξη της μάχης, στήθηκαν 

μνημεία σε χιλιάδες χωριά και 

πόλεις. Κοντά στο πεδίο 
μάχης, δημιουργήθηκαν 

ενταφιασμοί βαθμιαία προς τα 

επίσημα νε~φοταφεία με τη 

φροντίδα των οργανώσεων 

όπως η Επιτροπή πολεμικών 

τάφων Κοινοπολιτείας, η αμερικανική Επιτροπή μνημείων μάχης, η 
ερμανική Επιτροπή πολεμικών τάφων και τα Franς:ais Le Souνenir. Πο/.λά 

γ . , , , . . 
από αυτά τα νεκροταφεια εχουν επισης μη αναγνωρισμενους νεκρους, οπως 

το μνημείο Menin και το μνημείο Thiepνal. 



Η μάχη του Βατερλό έ-yινε την Κυριακή, στις 18 Ιουνίου του 1815 κοντά στο 
Βατερλό, στο παρόν Βέλγιο. Ένας αυτοκρατορικός γαλλικός στρατός κάτω 

από την εντολή του αυτοκράτορα Ναπολέων, νικήθηκε από τους 

συνδυασμένους στρατούς του έβδομου συνασπισμού, κάτω από την εντολή 

του δούκα του Ουέλινγκτον και άλλος ένας στρατός κάτω από την εντολή του 

Gebhard νοη Blίicher. Ήταν η τελευταία μάχη της εκστρατείας του Βατερλό 

και του Ναπολέων του τελευταίου. Η ήττα του Βατερλό έβαλε ένα τέλος 

στους κανόνες του Ναπολέων, ως αυτοκράτορα των Γάλλων και 

χαρακτηριστικά ήταν το τέλος των εκατό ημερών της επιστροφής του από τον 

εξορισμό . Μερικά κομμάτια της έκτασης στο πεδίο μάχης έχουν αλλάξει από 

το 18 1 5. Ο τουρισμός άρχισε 
την ημέρα μετά από τη μάχη, 

με τον καπετάνιο Mercer που 
ανέφερε ότι στις 19 Ιουνίου 

«μια ομάδα μεταφορών από τις 

Βρυξέλλες, προσγειώθηκαν και 

προχώρησαν για να εξετάσουν 

το πεδίο μάχης». Το 1820, ο 
βασιλtfις Γουίλιαμ Α', διέταξε 

την κατασκευή ενός μνημείου 

επί τόπου όπου θεωρήθηκε ότι 

ο γιος του πληγώθηκε σε αυτό 

το σημείο. Το Lion Hillock, 
είναι ένα γιγαντιαίο ανάχωμα, 

που κατασκευάστηκε στο 

Βατερλό, χρησιμοποιώντας 

300.000 κυβικά μέτρα γης. 

Εκτός από το Lion Hillock, 
υπάρχουν αρκετά ακόμα 

αξιοσημείωτα μνημεία που 

διασκορπίστηκαν σε όλο το 

πεδίο μάχης. Μια σειρά μνημείων στις Βρυξέλλες χαρακτηρίζουν τους 

μαζικούς τάφους των Βρετανών και των ολλανδικών στρατευμάτων. Ένα 
γαλλικό μνημείο εξουσιοδότησε απολύτως τα πληγωμένα σημάδια στο 

τετράγωνο της φρουράς κατά τη διάρκεια των τελευταίων στιγμών της μάχης. 

Ένα μνημείο που είναι αφιερωμένο στους νεκρούς βρίσκεται στο χωριό 
Placenoit στην περιοχή όπου ένα από τα πυροβολικά σκότωσε πολλούς 

στρατιώτες. 



4.1. 7 Σκοτεινά Στοατόπεδα Γενοκτονίας 

Τα σκοτεινά στρατόπεδα γενοκτονίας αντιπροσωπεύουν εκείνες τις περιοχές 

που κάποτε βασάνιζαν ανθρώπους κάτω από τυρρανικό καθεστώς. Εν τούτοις, 

υπάρχουν περιοχές για την τουριστική κατανάλωση, όπως το Auschwitz-Birkenau, το 
Dacbau και το Terezin που είναι μακάβριες στο έπακρον. Τα σκοτεινά στρατόπεδα 

γενοκτονίας, προσφέρονται ως προϊόντα τουρισμού για να παρέχουν την τελευταία 

συναισθηματική εμπειρία με την οποία οι τουρίστες επισκέπτονται τα μέγαρα των 

νεκρών και εξιστορούν τις φοβερές ιστορίες των ανθρώπων που βασανίστηκαν μέχρι 

θανάτου. 

Το Auschwitz-Birkenau ήταν το πιο ξακουστό στρατόπεδο συγκεντρώσεως 
την εποχή που κυριαρχούσαν οι Ναζί. Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του, 

σκοτώθηκαν πάρα πολλοί άνθρωποι. Το στρατόπεδο ήταν ιδιαίτερα ευρύχωρο 

και ήταν χωρισμένο σε πο"λλ.JJ. μέρη με αίθουσες από διαφορετικά είδη 

βασανισμού όπως, οι αίθουσες χημικών αερίων, οι αίθουσες κρεματορίων, ο 

τοίχος εκτελέσεων, η περιοχή όπου βρίσκονταν οι κρεμάλες κ.α. Οι ιστορίες 

από τα βασανιστήρια 

των Ναζί είναι 

δημοφιλείς μέχρι και 

σήμερα και το 

στρατόπεδο έχει γίνει 

πλέον σημαντικό 

τουριστικό αξιοθέατο 

που δίνει ζωή στην 

Πολωνία. Μέσα στο 

στρατόπεδο έχουν 

χτιστεί πo'>J..f:J. μνημεία 

στη μνήμη των 

νεκρών και υπάρχει 

μουσείο με εκθέματα 

για τους τουρίστες. Τα 

εκθέματα αυτά είναι είτε προσωπικά αντικείμενα των τότε φυλακισμένων, 

είτε ιματισμός που έχει φυλαχθεί μέχρι και σήμερα. Στους τοίχους του 

μουσείου είναι κρεμασμένες ο φωτογραφίες των κρατουμένων κάνοντας το 

κλίμα περίεργο, αφού οι τουρίστες νιώθουν ότι γυρνούν σε αυτήν την εποχή 

και παipνουν μέρος στην ιστορία σα να ήταν οι ίδιοι τα θύματα καθώς 

αντικρίζουν τα μηχανήματα που χρησιμοποιούνταν για να σκοτώσουν τους 

φυλακισμένους. 



Το στρατόπεδο συγκέντρωσης Dachau ήταν το πρώτο ναζιστικό στρατόπεδο 
συγκέντρωσης που άνοιξε στη Γερμανία. Η περιοχή που οργανώθηκε το στρατόπεδο, 

βρέθηκε λfJγω ενός εγκαταλειμμένου εργοστασίου πυρομαχικών κοντά στη 

μεσαιωνική πόλη Dachau, περίπου 16 χλμ. βορειοδυτικά του Μόναχο, στη νότια 
Γερμανία. Άνοιξε το Μάρτιο του 1933 και ήταν το πρώτο κανονικό στρατόπεδο 
συγκέντρωσης που καθιερώθηκε από την κυβέρνηση συνασπισμού του εθνικού 

Σοσιαλιστικού Κόμματος (το ναζιστικό Κόμμα) και του γερμανικού εθνικιστικού 

Κόμματος (που διαλύθηκε στις 6 Ιουλίου του 1933). Ο Heinrich Himmler, αρχηγός 
της αστυνομίας του Μόναχο, περιέγραψε επίσημα το στρατόπεδο ως " το πρώτο 
στρατόπεδο συγκέντρωσης για πολιτικό κρατούμενους". Το Dachau που χρησίμευσε 
ως πρωτότυπο και πρότυπο για τα 6).),,JJ. ναζιστικά στρατόπεδα συγκέντρωσης που 

ακολούθησαν. Σχεδόν κάθε κοινότητα στη Γερμανία πήρε μαζί τα μέλη σε αυτά τα 

στρατόπεδα και από το 1935 υπήρξαν προειδοποιήσεις που έλεγαν: « Αγαπητέ Θεέ 
κάνε με κωφάλαλο, για να μη 

μπορέσω να πάω στο Dachau». 
Μεταξύ του 1945 και 1948 
όταν παραδόθηκε το 

στρατόπεδο στις βαυαρικές 

αρχές, πολλοί κατηγορούμενοι 

πολεμικοί εγκληματίες 

φυλακίστηκαν στο στρατόπεδο. 

Εξ αιτίας της αυστηρής κρίσης 

προσφύγων που προκλήθηκε 

κυρίως από τις αποβολές 

εθνικών Γερμανών, το 

στρατόπεδο από τα τέλη του 

1948, χρησιμοποιήθηκε για να 
στεγάσει 2000 Γερμανούς από 

την Τσεχοσλοβακία. Οι 

προηγούμενοι φυλακισμένοι 

ένωσαν τις δυνάμεις τους για 

να δημιουργήσουν ένα μνημείο 

στην περιοχή του στρατοπέδου, 

βρίσκοντας απίστευτο το γεγονός ότι υπήρχαν ακόμα άνθρωποι (πρόσφυγες) που 

ζούσαν στο προηγούμενο στρατόπεδο. Τα επόμενα χρόνια κατασκευάστηκαν πο'λλά 
μνημεία. Ένα μεγάλο μνημεί~ που χτίστηκε, :reριλαμβάνει :έσσε~α παρεκκλή~ για 

διάφορες θρησκείες μεταξύ των φυλακισμενων. Η τοπικη κυβερνηση αντισταθηκε 
τις ν υπόδειξη της πλήρους περιοχής από ένα μνημείο. Οι προηγούμενες 
:δοκιμασίες δίπλα στο στρατόπεδο καταλαμβάνονται τώρα από τις βαυαρικές 
αρχές. 



Το στρατόπεδο συγκέντρωσης Theresίenstadt, ή συχνά αποκαλούμενο 

Terezin, ήταν ένα ναζιστικό γερμανικό γκέτο, κατά τη διάρκεια του Δευτέρου 

Παγκοσμίου Πολέμου. Καθιερώθηκε από τους Γκεστάπο, σε μια πόλη φρούριο η 

οποία είναι τώρα η Δημοκρατία της Τσεχίας. Το φρούριο Terezίn κατασκευάστηκε 

μεταξύ των ετών 1780 και 1790 υπό τις διαταγές του αυστριακού αυτοκράτορα 
Joseph Π στη βορειοδυτική περιοχή της Βοημίας. Το Terezin πήρε το όνομά του από 
τη μητέρα του αυτοκράτορα, Μαρία Τερέζα της Αυστρίας η οποία βασίλεψε από το 

1740 έως το 1780. Μέχρι το τέλος του δέκατου όγδοου αιώνα, το οχυρό 

χρησιμοποιήθηκε για να φιλοξενήσει στρατιωτικούς και πολικούς κρατούμενους. 

Από το 1914 μέχρι το 1918 το στρατόπεδο στέγασε έναν από τους διασημότερους 
φυλακισμένους του, τον Gaνrilo Princip. Το έγκλημα που διέπραξε ο Princip, ο 
οποίος δολοφόνησε τον αρχιδούκα Franz Ferdinand της Αυστρίας και την σύζυγο του 
στις 28 Ιουνίου του 1914, ήταν η αιτία που οδήγησε στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. 

Ο Princip πέθανε στο κελί με αριθμό 1, από φυματίωση στις 28 Απριλίου του 1918. 
Στο γκέτο του Τερεζίν, έχουν υποβληθεί πάνω από 140 χιλιάδες Εβραίοι 

κρατούμενοι. Την άνοιξη του 1945 οι Γκεστάπο, έκαναν ταξινόμηση των κατοίκων 

της πόλης Τερεζίν, από τους οποίους 150-200, αφήνονταν σ' έναν πολύ στενό χώρο 

ως σύζυγοι για να 

μπορέσουν να ζήσουν 

μόνοι τους. Κάποια 

στατιστικά 

δείχνουν 

στοιχεία 

ότι στο 

στρατόπεδο αυτό 

οδηγήθηκαν πάνω από 

144 χιλιάδες εβραίοι 

από τους οποίους 1.600 
παιδιά μεταφέρθηκαν 

στο 

Auschwitz. 
Τερεζιανοί 

στρατόπεδο 

Οι 

πέθαναν 

κ:υρίως από την πείνα, 

τις πιέσεις και την 

επιδημία τύφου που 

ξέσπασε προς το τέλος 

του πολέμου. Από τα 15 
χιλιάδες παιδιά που 

έζησαν στο στρατόπεδο 

αυτό, μόνο τα 93 
επέζησαν. 



Σ
ε πολ'λές περιοχές που θεωρούνται "σκοτεινές" , έχει παρατηρηθεί 

αυξημένη επισκεψιμότητα λόγω των επικείμενων θανάτων και 

καταστροφών που είχαν συμβεί παλαιότερα. Παρακάτω παρουσιάζονται τα J Ο 
γνωστότερα μέρη όπου οι άνθρωποι ως σκοτεινοί τουρίστες επιλέγουν να 

επισκεφτούν. 

Το Auschwitz ήταν ένα δίκτυο στρατοπέδων 

συγκέντρωσης και εξολόθρευσης που χτίστηκαν και 

χρησιμοποιήθηκαν στην κατειλημμένη Πολωνία από 

τη ναζιστική Γερμανία κατά τη διάρκεια του 

Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου. Ήταν το 

μεγαλύτερο από όΝJ. τα γερμανικά στρατόπεδα. 

συγκέντρωσης, καθώς αποτελείται από το 

AuschwitzI (το κύριο στρατόπεδο), το AuschwitzII
Birkenau (το στρατόπεδο εξολόθρευσης), το 

Ausct1witzill-Monowitz, επίσης γνωστό ως Buna,τo 
οποίο ήταν ένα στρατόπεδο καταναγκαστικής 

εργασίας και 45 δορυφορικά στρατόπεδα. Από το 

1942 μέχρι το 1944, μεταφορικά τρένα μετέφεραν 

Εβραίους από την τότε κατειλημμένη Ευρώπη. Ο πρώτος διοικητής της 

κατασκήνωσης, Rudolf Hoss, πιστοποίησε μετά τον πόλεμο, ότι πέθαναν πάνω από 

3,3 εκατομμύρια άνθρωποι μέσα στους χώρους της κατασκήνωσης. Όσοι δε πέθαναν 
από τις αίθουσες αερίου, πέθαναν από την πείνα, την καταναγκαστική δουλεία, 

έλλειψη ε'λλγχου ασθενείας, μεμονωμένες εκτελέσεις και ιατρικά πειράματα. Στις 27 
Ιανουαρίου του 1945, το Auschwitz ελευθερώθηκε από τα σοβιετικά στρατεύματα, 
μια ημέρα που τιμήθηκε από ό'λιJ τον κόσμο ως διεθνής ημέρα ενθύμησης 

ο'λιJκαυτώματος. Το 1947, 

η Πολωνία ίδρυσε ένα 

μουσείο στην περιοχή 

Auschwitz 1 και 11, που 
μέχρι το 1994, το είχαν 

επισκεφτεί ετησίως 700.000 
με 22 εκατομμύρια 

. 
"' 

επισκέπτες 

σιδερένιων 

μέσω των 

πυλών που 

αναγράφεται το κακόφημο 

ρητό, macht ffei Arbeit (" η 

εργασία σας κάνει 

ελεύθερους") . Ο 



καταναγκασμός των φυλακισμένων 1)ταν πραγματικά μαρτυρικός αφού τους διέταζαν 

να οδηγηθούν μόνοι τους στα διάφορα μέρη θανάτου, στις κρεμάλες ή ακόμη τους 

διέταζαν να οδηγηθούν στον τοίχο εκτελέσεων και να περιμένουν τον θάνατό τους. 

Επίσης, περίπου 700 άνθρωποι προσπάθησαν να αποδράσουν, από τους οποίους οι 
300 τα κατάφεραν. Η τιμωρία της απόδρασης ήταν θάνατος από πείνα και όσον 

αφορά τους δραπέτες, οι Ναζί συλλάμβαναν τις οικογένειές τους και τους μετέφεραν 

στην κατασκήνωση. Τα ερείπια του στρατοπέδου βρίσκονται περίπου 60 χμ. δυτικά 

της Κρακοβίας, κοντά στην κωμόπολη Όσβιετσιμ (γερμ. Auschwitz). Από το 1979 
ανήκει στα Μνημεία Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της VNESCO. Γνωστοί 

κρατούμενοι και θύματα είναι οι εξής: 

• Σιμόν Βέιλ, πρώην Πρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου, αρκετές φορές 
υπουργός της γαλλικής κυβέρνησης και επιζώσα του Άουσβιτς, 
απελευθερώΟηκε μετά από 13 μήνες κράτησης ως Εβραία στο Στρατόπεδο 
συγκέντρωσης Μπέργκεν-Μπέλζεν και στο Άουσβιτς στις 27 Ιανουαρίου 
1945. 

• Κουρτ Γκέρρον, ηθοποιός και σκηνοθέτης, δολοφονήθηκε στο Άουσβιτς τον 

Οκτώβριο του 1944. 
• Ίμρε Κέρτις, Ούγγρος συγγραφέας, επέζησε το Άουσβιτς και το 

Μπούχενβαλντ. Βραβεύτηκε με το Νόμπελ Λογοτεχνίας το 2002. 
• Γκέρντρουντ Κόλμαρ, Γερμανίδα συγγραφέας, δολοφονήΟηκε στο Άουσβιτς 

στις αρχές Μαρτίου 1943. 
• Χανς Κράσα, Τσεχογερμανός Εβραίος μουσικοσυνθέτης. Δολοφονήθηκε λόγω 

προχωρημένης ηλικίας σε θάλαμο αερίων του Άουσβιτς άμεσα μετά την 

άφιξή του. 
• Βλαντισλάβ Μπαρτοτσέφσκι, κατοπινός Υπουργός Εξωτερικών της Πολωνίας. 
• Βίλχελμ Μπράσε, Πολωνός φωτογράφος, επιζών του Άουσβιτς. 
• Βίκτορ Ούλμαν, Αυστριακός Εβραίος μουσικοσυνθέτης. Αφού αρχικά 

κρατήθηκε στο Τερεζίενσταντ, δολοφονήθηκε σε θάλαμο αερίων του 
Άουσβιτς αμέσως μετά την άφιξή του. 

• Έντιθ Στάιν, Γερμανίδα φιλόσοφος και ρωμαιοκαθολικ1Ί μοναχή εβραϊΚ11ς 
καταγωγ1Ίς. Δολοφονήθηκε σε θάλαμο αερίων του Άουσβιτς. Το 1998 
κηρύχθηκε Άγια της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας. 

• Άννα Φρανκ, γνωστή για το ημερολόγιο της που το έγραψε από τις 12 Ιουνίου 
1942 ως την 1 Αυγούστου 1944. Πέθανε στο Στρατόπεδο συγκέντρωσης 
Μπέργκεν-Μπέλζεν, αφού είχε κρατηθεί τον Σεπτέμβριο και Οκτώβριο 1944 

στο Άουσβιτς. 
• Έντιθ Φρανκ, μητέρα της Άννα Φρανκ. Ήταν κρατούμενη στο Άουσβιτς από 

το Σεπτέμβριο Ι 944 μέχρι τον Ιανουάριο 1945. Πέθανε από υποσιτισμό στις 6 

Ιανουαρίου 1945. 
, Βίκτωρ Φρανκλ, Εβραίος επιζών ψυχίατρος, φυλακίστηκε στα στρατόπεδα 

συγκέντρωσης Τερέζιενσταντ, Άουσβιτς και Νταχάου, απ' όπου 
απελf.υΟερώΟηκr.. Διατόπωσε την «ύστατη ανΟρώπινη ελευΟερ(α>>. 

• Γιούλιοvς Χφς, Γερμανός Εβραίος ποδοσφαιριστi1ς της Καρλσρούης και της 
Εθνικής ομάδας του Γ~ρμανι~ού Ρ~ιχ, ε,κτοπίστηκε στις 1 Μαρτίου 1943 στο 
Άουσβιτς. Η ημερομηνια θανατου ειναι αγνωστη. 



Το Περλ Χάρμπορ είναι μικρός όρμος ελλιμενισμού και βρίσκεται στη Χαβάη 

των ΙΠΙΑ. Εκεί βρισκόταν αγκυροβολημένος ο στόλος του Ειρηνικού των ΙΠ1Α πριν 
την ένα~ξη του Β' ~αγ~οσμίου πολέμου. Στις? Δεκεμβρίου 1941 εξαπολύθηκε 
ιαπωνικη αεροπορικη επιθεση στον αμερικανικο στόλο που βρισκόταν εκεί, με 
μεγάλες απώλειες για τις ΗΠΑ (με ζημιές σε πο'λλiJ. πλοία και περiπου 2.400 νε1<pούς) 
και αυτό το γεγονός 
έθεσε τέλος στην 
εσωστρέφεια και 
ουδετερότητα των ΗΠΑ. 

Την επόμενη μέρα 
κήρυξαν τον πόλεμο 
εναντίον της Ιαπωνίας 

και στις 11 Δεκεμβρίου 
εναντίον της Γερμανίας 
και της Ιταλίας. Αμέσως 
μετά την επίθεση στο 
Περλ Χάρμπορ, οι 

Ιάπωνες κατέλαβαν την 
νήσο Γουαίηκ, την νήσο 
Γκουάμ και το Χονγκ 

Κονyκ. Η επίθεση 
προγραμματίζεται να 
διεξαχθεί στις 7 
Δεκεμβρίου 1941, ημέρα 
Κυριακή. Την 
επιχείρηση αναλαμβάνει 
η lη μοίρα 

αεροπλανοφόρων του 
Ιαπωνικού στόλου με επικεφαλής τον Ναύαρχο Τσουίτσι Ναγκούμο. Η δύναμή του 
περtλαμβάνει έξι αεροπλανοφόρα {Ακάγκι, Κάγκα, Χφιού, Σοριού, Σοκακού, 
Ζουϊκακού ), τα οποία μεταφέρουν, συνολικά, 423 αεροσκάφη, καταδιωκτικά, 
βομβαρδιστικά οριζοντίου επιθέσεως και καθέτου εφορμήσεως καθώς και 
βομβαρδιστικά μεταποιημένα σε τορπιλοβόλα. Επικεφαλής αυτής της αεροπορικής 
δύναμης είναι ο πλοίαρχος Μιτσούο Φουσίντα. Περιλαμβάνει, επίσης, τα απαραίτητα 
καταδρομικά και αντιτορπtλικά καθώς και οκτώ πετρελαιοφόρα σκάφη, τα οποία 
είναι μεν απαραίτητα, επιβάλλουν όμως σχετικά βραδεία πορεία. Έξι από τα 
μεγαλύτερης ακτίνας δράσης υποβρύχια της μοiρας μεταφέρουν πέντε "υποβρύχια 
τσέπης", με πλήρωμα δύο ανδρών το καθένα και δύναμη πυρός από δύο μικρές 
τορπίλες, ώστε στο αεροπορικό όπλο εναντίον της βάσης να προστεθεί και το 
υποβρύχιο. Ο στόλος ξεκινά από την Ιαπωνία στις 2 Δεκεμβρίου 1941 . Έχει 
αποφασιστεί, για την αποφυγή επισήμανσής του, να ακολουθηθεί πορεία από τη 
βόρεια πλευρά του Ειρηνικού, η οποία είναι σχεδόν έρημη από σκάφη. Αυτό έχει ως 
συνέπειες τη δυσχερέστατη πορεία των σκαφών λόγω των πολύ κακών καφικών 
συνθηκών και την εξασφάλιση της απόλυτης μυστικότητας της πορείας του: Οι 
Αμερικανοί δεν καταφέρνουν να εντ~ίσουν τ?ν ~νικό, στόλο ούτε όταν. αυτός 
, ει πλέον λάβει πορεία προς Ιαπωνια: Αγνοουν πως καταφερε να προσεγγισει το 
~ρλ και να επιστρέψει αλώβητος στη βάση του. Οι εντολές του Ναγκούμο ορίζουν 



ότι αν 
ανακαλυφθεί 
η μοίρα 4 
ημέρες πριν 

την επίθεση, 
οφείλει να 

ματαιώσει 
την 

αποστολή. 
Αν 

ανακαλυφθεί 
2 ημέρες 

πριν, θα 
αποφασίσει ο 
ίδιος αν θα 
την εκτελέσει 
ή όχι και αν 
ανακαλυφθεί 
σε λιγότερο 
από 2 ημέρες 
πριν, θα την 

εκτελέσει ανεξάρτητα από την επισήμανσή του. Τον πραγματικό στόχο της 
αποστολής γνωρίζουν μόνον τα πληρώματα των αεροσκαφών και, φυσικά, ο 

Ναύαρχος και το επιτελείο του. Η πορεία του στόλου δεν επισημαίνεται, αλλά εν πλω 
φθάνουν δύο σήματα από τον ραδιοφωνικό - κατασκοπευτικό σταθμό: Το ένα 

διευκρινίζει το ανεμπόδιστο, από φράγμα αεροστάτων, της προσέγγισης των 
αεροπλάνων. Το άλλ.ο προκαλεί αντιπαράθεση μεταξύ Ναγκούμο και Φουσίντα: Τα 
αεροπλανοφόρα Σαρατόγκα, Λέξιγκτον και Εντερπράιζ, κύριος στόχος της επίθεσης, 
δεν βρίσκονται πλέον στο Περλ: Το τελευταίο επιrncευάζεται στο Σαν Ντιέγκο, τα 
ά).λα δύο παραδίδουν αεροπλάνα σε άλλες αμερικανικές βάσεις του Εφηνικού. Ο 

Φουσίντα θεωρεί ότι ο κύριος στόχος της επίθεσης δεν υφίσταται πλέον και προτείνει 
την ματαίωση της επιχείρησης. Ο Ναγκούμο, ωστόσο, θεωρεί ότι οκτώ θωρηκτά, τρία 

καταδρομικά, τέσσερα αντιτορπιλικά και πo/..JJ:J, βοηθητικά rncάφη παραμένουν 
αξιολογότατος στόχος, καθώς τα αεροπλανοφόρα θα στερηθούν την απαραίτητη 

υποστήριξη από rncάφη επιφανείας, αν δοκιμάσουν να αναλάβουν δραστηριότητα. Η 
πορεία δεν ανακόπτεται. Ο Ναγκούμο, δύο μέρες πριν την άφιξη της μοiρας στο 
προκαθορισμένο σημείο αποκαλύπτει στους ναυτικούς τον πραγματικό στόχο της 
αποστολής. Επικρατεί πολύ μεγάλος ενθουσιασμός. Τα "μαύρα στίγματα", που είναι 
το πρώτο κύμα των ιαπωνικών αεροπλάνων, με επικεφαλής τον ίδιο τον Φουσίντα, 
έχουν φθάσει στο Οάχου και βλέπουν τους στόχους τους εκεί που περίμεναν να είναι: 
Στη ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη και κατά μήκος μιας αποβάθρας που αποκαλείται 
"Battleship Row" (στοίχος πολεμικών). Οι δυνάμεις του Περλ Χάρμπορ 
καταστράφηκαν ολοσχερώς και ο πρόεδρος της Αμερικής αποκάλεσε τον πόλεμο ως 
«ημέρα ντροπής για τον αμερικανικό λαό». 



Το Παγκόσμιο Εμπορικό Κέντρο (WTC) ήταν ένα συγκρότημα κτιρίων στο 

Μανχάταν στην πόλη της Νέας Υόρκης απ' τα οποία επτά κτίρια καταστράφηκαν το 

2001 στις τρομοκρατικές επιθέσεις στις 11 Σεπτεμβρίου. Η περιοχή επανοικοδομείται 
αυτήν την περίοδο με έξι νέους ουρανοξύστες και ένα μνημείο στα θύματα των 

επιθέσεων. Το αρχικό Παγκόσμιο Εμπορικό Κέντρο σχεδιάστηκε από τον Minoru 

Υ amasaki, χρησιμοποιώντας 

στις αρχές της δεκαετίας του 

1960 ένα δομικό σχέδιο 

σωλήνων-πλαισίων για τους 

δίδυμους 11 Ο πύργους της 

ιστορίας. Στο κέρδος της 

έγκρισης για το πρόγραμμα, 

η λιμενική αρχή της Νέας 

Υόρκης και του Νιου 

Τζέρσεϋ συμφώνησε να 

αναλάβει το Hudson και το 

σιδηρόδρομο του Μανχάταν 

που έγινε η λιμενική αρχή. 

Το Groundbreaking για το 

World Trade Center 

πραγματοποιήθηκε στις 5 
Αυγούστου 1966. Ο βόρειος 

πύργος ολοκληρώθηκε 

Δεκεμβρίου 1970 και ο 

νότιος πύργος ήταν 
τελειωμένος τον Ιούλιο του 1971. Η κατασκευή του World Trade Center περιέλαβε 

την ανασκαφή ενός υλικού μεγάλου χρηματικού ποσού που χρησιμοποιήθηκε στην 

παραγωγή του Παρκ Σίτι μπαταριών στη δυτική πλευρά του Μανχάταν. Το 

συγκρότημα βρισκόταν στην καρδιά της Νέας Υόρκης, στο κέντρο της πόλης, σε μια 

οικονομική περιοχή 13 .4 εκατομμύρια τετραγωνικά πόδια (1.24 εκατομμύριο 

τετρ. μέτρα) χώρος γραφείου. Τα παράεh>ρα στο παγκόσμιο εστιατόριο βρέθηκαν στα 
106α και 107α πατώματα του βόρειου πύργου, ενώ η κορυφή της γέφυρας της 

παγκόσμιας παρατήρησης βρέθηκε στο 1070 πάτωμα του νότιου πύργου. 'ΑλλλJ. 

κτήρια του World Trade Center περιέλαβαν το World Trade Center Maπiott, το 

World Trade Center 4, το World Trade Center 5, το World Trade Center 6, το οποίο 

στέγασε το Ηνωμένο τελωνείο και το World Trade Center 7, το οποίο χriστηκε το 

1985. Το World Trade Center αποδοκιμάστηκε από μια πυρκαγιά στις 13 

Φεβρουαρίου 1975 και έναν βομβαρδισμό στις 26 Φεβρουαρίου 1993. Το 1998, η 
λιμενική αρχή αποφάσισε να ιδιωτικοποιήσει το World Trade Center, μισθώνοντας τα 

κτήρια σε μια ιδιωτική εταιρεία που διαχειρίζεται, και απένειμε τη μίσθωση στην 

ιδιοκτησία του Silverstein τον Ιούλιο του 2001. Το πρωί της 1 Jης Σεπτεμβρίου 2001 , 



οι Αλ Κάιντα έκαναν αεροπειρατεία και πέταξαν δύο 767 επιβατικά αεροπλάνα, ένα 

σε κάθε πύργο, σε μια συντονισμένη επίθεση αυτοκτονίας. Μετά από 56 λεπτά από 

την έκρηξη, ο νότιος πύργος κατέρρευσε και ακολούθησε ένα ημίωρο αργότερα, ο 

βόρειος πύργος, με τις επιθέσεις στο World Trade Center με συνέπεια 2. 750 

θανάτους. Το WorJd Trade Center 7 κατέρρευσε αργότερα μέσα στην υπόλοιπη 

ημέρα και τα υπόλοtπα κτίρια, αν και δεν κατέρρευσαν, έπρεπε να κατεδαφιστούν 

επειδή καταστράφηκαν μετά από την επίθεση. Η διαδικασία του καθαρισμού και της 

αποκατάστασης του World Trade Center διήρκεσε οκτώ μήνες. Το πρώτο νέο κτίριο 

ήταν το World Trade Center που άνοιξε στις 7 Μαίου του 2006. Η εταιρία ανάπτυξης 
του Μανχάταν (LMDC), που καθιερώθηκε το Νοέμβριο του 2001 για να επιτηρήσει 

τη διαδικασία επανοικοδόμησης, οργάνωσε τους ανταγωνισμούς για να επtλέξει ένα 

σχέδιο περιοχών και ένα αναμνηστικό σχέδιο. Τα θεμέλια μνήμης, που σχεδιάστηκαν 

από τον Daniel Libeskind, επtλέχτηκαν ως κύριο πρόγραμμα, που περιέλαβε 1.776 
πόδια (541 μ) του World Trade Center, τρεις πύργοι γραφείων κατά μήκος της οδού 
της εκκλησίας και ενός μνημείου που σχεδιάστηκε από τον Michael Arad. Μετά τις 

επιθέσεις, τα Μ.Μ.Ε. μετέδωσαν ότι Χ)λιάδες σκοτώθηκαν, δεδομένου ότι 50.000 
άνθρωποι βρίσκονταν μέσα στους πύργους. Τελικά, 2. 750 ήταν τα πιστοποιητικά 

θανάτου που αρχειοθετήθηκαν σχετικά με τις επιθέσεις στις 11/9, 

συμπεριλαμβανομένου του ενός που αρχειοθετήθηκε για τη Felicia Dunn-Jones, η 
οποία προστέθηκε στον επίσημο φόρο τον Μάιο του 2007 που πέθανε πέντε μήνες 
αργότερα από μια ασθένεια στους πνεύμονες, που συνδέθηκε με την έκθεση σκόνης 

κατά τη διάρκεια της κατάρρευσης του World Trade Center. Ο Fitzgerald L.P ., μια 

τράπεζα επενδύσεων που βρισκόταν στα 101α-105α πατώματα ενός World Trade 

Center, έχασε 658 υπαλλήλους, 

αρκετά περισσότερο από 

οποιοδήποτε εργοδότη, ενώ οι 

επιχειρήσεις McLennan, που 

βρίσκονται κάτω από το Fitzgerald 
στα πατώματα 93-101, χάθηκαν 295 

υπάλληλοι και 175 υπάλληλοι της 

εταιρίας ΑΟΝ σκοτώθηκαν. Επίσης, 

343 θάνατοι ήταν πυροσβέστες της 

Νέας Υόρκης, 84 υπάλληλοι 

λιμενικής αρχής, των οποίων 37 ήταν 
μέλη της Αστυνομίας και άλλοι 23 
ήταν ανώτεροι υπάλληλοι 

Αστυνομίας της Νέας Υόρκης. Από 

όλους τους ανθρώπους που ήταν 

ακόμα στους πύργους όταν 

κατέρρευσαν, μόνο 20 βγήκαν 

ζωντανοί. 



~ Ταϊλάνδ ........ -.............. Υ.. 

Ο σεισμός που σημειώθηκε στον Ινδικό Ωκεανό, ήταν ένας υποθαλάσσιος 
σεισμός που εμφανίστηκε στις 00:58:53 στις 26 Δεκεμβρίου του 2004, με επίκεντρο 
τη δυτική ακτή Sumatra, της Ινδονησία. Ο ίδιος ο σεισμός είναι γνωστός από την 
επιστημονική κοινότητα ως σεισμός sumatra-Andaman. Επίσης, δίνονται διάφορα 
ονόματα, συμπεριλαμβανομένου του τσουνάμι Ινδικού Ωκεανού του 2004, το 

ασιατικό τσουνάμt, το ινδονησιακό τσουνάμt, και το τσουνάμι της επόμενης μέρας 

των Χριστουγέννων. Ο σεισμός που προκλήθηκε προκάλεσε μια σειρά καταστροφής 

από τσουνάμι κατά μήκος των ακτών τα περισσότερα απ' τα οποία οριοθετούν τον 
Ινδικό Ωκεανό, που σκότωσε 

σχεδόν 230.000 ανθρώπους σε 
δεκατέσσερις χώρες και τις 

παράκτιες κοινότητες 

κατακλυσμού με τα κύματα να 

φτάνουν μέχρι τα 30 μέτρα ( 100 
πόδια) ψηλά. Ήταν μια από τις 

πιο θανατηφόρες φυσικές 
καταστροφές στην 

καταγραμμένη ιστορία. Η 

Ινδονησία, η Σρι Λάνκα, η Ινδία 
και η Ταϊλάνδη υπέστη το 

σκληρότερο χτύπημα. Με 
μέγεθος μεταξύ 9.1 και 9.3 
ρίχrερ, είναι ο δεύτερος 
μεγαλύτερος σεισμός που καταγράφηκε από τους σεισμολόγους. Η διάρκεια του 

σεισμού αυτού παρατηρήθηκε μεταξύ 8,3 και 10 λεπτών. Ανάγκασε ολόκληρο τον 
πλανήτη να δονηθεί τουλάχιστον 1 εlCατοστό (0.4 ίντσες) και προκάλεσε άλλους 
σεισμούς τόσο μακρινούς όσο η Αλάσκα. Η απελπισία των πληγέντων ανθρώπων και 

των χωρών προέτρεψε μια διαδεδομένη ανθρωπιστική απάντηση. Εν γένει, η 
παγκόσμια κοινότητα έδωσε περισσότερα από $7 δισεκατομμύρια στην ανθρωπιστική 
βοήθεια. Σύμφωνα με την αμερικανική γεωλογική μελέτη, συνολικά 227.898 
άνθρωποι πέθαναν. Σύμφωνα με τις ζωές που χάθηκαν, αυτός ήταν ένας από τους 
δέκα χειρότερους σεισμούς που καταγράφηκαν στην ιστορία, καθώς επίσης και το 
χειρότερο τσουνάμι. Το τσουνάμι προκάλεσε σοβαρή ζημιά και θανάτους μέχρι και 

την Ανατολική Ακτή της Αφρικής, με τον πιο απώτατο καταγραμμένο θάνατο λόγω 

του τσουνάμι που εμφανίστηκε στο Rooi Els στη Νότια Αφρική, 8.000 χλμ. μακριά 
από το επίκεντρο. Στο σύνολο, οκτώ άνθρωποι στη Νότια Αφρική πέθαναν λόγω των 
ανώμαλα υψηλών σταθμών της θάλασσας και των κυμάτων. Οι υπηρεσίες 
ανθρωπιστικής βοήθειας αναφέρουν ότι το ένα τρίτο των νεκρών ήταν παιδιά. Πέρα 

από το βαρύ φόρο στις ανθρώπινες ζωές, ο σεισμός του Ινδικού Ωκεανού είχε μια 
τεράστια περιβαλλοντική επίδραση που είχε εmπτώσεις στην περιοχή για τα επόμενα 
χρόνια. Έχει αναφερθεί ότι η αυστηρή ζημία έχει επιβληθεί στα οικοσυστήματα όπως 
τα μαγγρόβια, οι κοραλλιογενείς ύφαλοι, τα δάση, οι παράκτιοι υγρότοποι, η 
βλάστηση, οι αμμόλοφοι και οι σχηματισμοί βράχου, το ζώο και η βιοποικtλότητα 
και τα υπόγεια νερά εγκαταστάσεων. Επmλέον, η διάδοση των στερεών και υγρών 
αποβλήτων και των βιομηχανικών χημικών ουσιών, η ρύπανση των υδάτων και η 



καταστροφή των συλλεκτών και των εργοστασίων επεξεργασίας λυμάτων απεtλούν 

το περιβάλλον ακόμα περαιτέρω, με τους ανεξιστόρητους τρόπους. Η περιβαλλοντική 

επίδραση θα πάρει τους μακροπρόθεσμους και σημαντικούς πόρους που αξιολογούν. 

Πολλοί είναι αυτοί οι οποίοι έσπευσαν για βοήθεια και πρόσφεραν ιατρικές 

υπηρεσίες, επίσης στήριξαν ψυχολογικά τις οικογένειες οι οποίες έπρεπε να θάψουν 
τους συγγενείς τους. Στις περισσότερες περmτώσεις όμως, οι νεκροί ήταν 

διαμελισμένοι και δε μπορούσαν να θαφτούν. Η σκληρότερη περιοχή χτυπήματος, 

ήταν το Aceh, το οποίο θεωρείται θρησκευτικά συντηρητική ισλαμική κοινωνία και 
δεν είχε καθόλου τουρισμό 

ούτε οποιαδήποτε δυτική 
παρουσία που οφείλεται τα 

τελευταία χρόνια στην 

ένοπλη σύγκρουση μεταξύ 
ινδονησιακών του στρατού 

και των αυτονομιστών της 

περιοχής. Μερικοί θεωρούν 

ότι το τσουνάμι ήταν θεία 
τιμωρία για τους 

μουσουλμάνους που 

αποφεύγουν 

καθημερινές 

τις 

προσευχές 

τους μετά από έναν 
υλιστικό τρόπο ζωής. 
Άλλοι έχουν πει ότι ο 

Αλλάχ ήταν αυτός που το 
προκάλεσε επειδή υπήρξαν μουσουλμάνοι που σκοτώνουν άλλους μουσουλμάνους σε 
μια τρέχουσα σύγκρουση. Οι γυναίκες του Aceh απαίτησαν μια πρόσθετη προσέγγιση 
από τις ξένες αντmροσωπείες ενίσχυσης και συνεχίζουν να έχουν ανάγκες. Το 
σημαντικότερο και πιο θετικό αποτέλεσμα του τσουνάμι, ήταν η διαδεδομένη 
ερήμωση που οδήγησε την κύρια επαναστατική ομάδα GAM για να δηλώσει μια 
εκεχειρία στις 28 Δεκεμβρίου 2004, που ακολουθήθηκε από την ινδονησιακή 
κυβέρνηση, όπου και οι δύο ομάδες επανέλαβαν τις μακροχρονοτριβημένες 
συζητήσεις ειρήνης, οι οποίες οδήγησαν σε μια συμφωνία ειρήνης υπογεγραμμένη 
στις 15 Αυγούστου του 2005. Η συμφωνία αναφέρει ρητά το τσουνάμι ως 
αιτιολόγηση. Το μεγαλύτερο αρνητικό αντίκτυπο ήταν οι οικονομικές απώλειες των 
ψαράδων οι οποίοι κέρδιζαν τα χρήματά τους από τις αλιεύσεις και μόνο. Οι περιοχές 
που χτυπήθηκαν είναι μια σημαντική πηγή ψαριών, καθώς πρόσφερε θέση εργασίας 
σε 250.000 ανθρώπους. Οι προκαταρκτικές εκτιμήσεις δείχνουν ότι 66% του 
αλιευτικού στόλου και της βιομηχανικής υποδομής στις παράκτιες περιοχές έχουν 
καταστραφεί από τα κύματα, τα οποία θα έχουν δυσμενή οικονομικά αποτελέσματα 
σε τοπικό και σε εθνικό επίπεδο. Ένα χρόνο μετά το φονικό χτύπημα από το τσουνάμι 
η Ταίλάνδη επανακατασκευάστηκε και όπως αναμενόταν η αύξηση του τουρισμού 

απόφερε σημαντικό κέρδος στις πληγέντες περιοχές. 



Ο Τιτανικός ήταν ένα σκάφος της επιβατικής γραμμής, ολυμπιακής 

κατηγορίας και χτίστηκε στο ναυπηγείο Harland και Wolff στο Μπέλφαστ, σε αυτό 

που είναι τώρα στη Βόρεια Ιρλανδία. Κατά την διάρκεια της κατασκευής του, 

ανακοινώθηκε ότι ήταν το μεγαλύτερο ατμόπλοω επιβατών στον κόσμο. Λίγο πριν τα 

μεσάνυχτα στις 14 Απριλίου 1912, τέσσερις ημέρες αφότου το πλοίο είχε ξεκινήσει 
το παρθενικό του ταξίδι, χτύπησε ένα παγόβουνο και βυθίστηκε δύο ώρες και 

σαράντα λεπτά αργότερα, τα ξημερώματα στις 15 Απριλίου 1912. Η βύθιση οδήγησε 
στο θάνατο 1.517 
επιβάτες από τους 2.223 
που βρίσκονταν εν πλω. 

Η βύθιση του Τιτανικού 

ήταν μια ωιό τις πιο 

θανάσιμες εν καιρώ 

θαλάσσιες καταστροφές 

στην ιστορία. Το υψηλό 

ποσοστό των θυμάτων 

οφειλόταν εν μέρει στο 

γεγονός ότι, αν και 

συμμορφωμένος με τους 

κανονισμούς του 

χρόνου, το σκάφος δεν 

έφερε αρκετές 

ναυαγοσωστικές 

λέμβους για κάθε κατάστρωμα. Το σκάφος είχε συνολικά ναυαγοσωστικές λέμβους 

για ι .178 ανθρώπους, αν και η μέγιστη ικανότητά του ήταν 3. 54 7 άνθρωποι. Ένας 
δυσανάλογος αριθμός ανδρών πέθανε λόγω του πρωτοκόλλου που έλεγε να σωθούν 

πρώτα οι γυναίκες και τα παιδιά. Ο τιτανικός σχεδιάστηκε ωιό τους πω 

πεπειραμένους μηχανucούς και χρησιμοποίησε μερucές ωιό τις περισσότερες 

προηγμένες τεχνολσyίες που ήταν διαθέσιμες τότε. Θεωρήθηκε γενucά αβύθιστο 

πλοίο γι' αυτό και στη'1Cλόνισε πο'λλ()ύς που, παρά τα εκτενή χαρακτηριστικά 

γνωρίσματα ασφάλειας, ο τιτανικός βυθίστηκε. Ο παροξυσμός εκ μέρους των μέσων 

για τον Τιτανικό, τα διάσημα θύματα του, οι μύθοι για τη βύθιση, οι προκύπτουσες 

σ).λαγές στο θαλάσσιο νόμο και η ανακάλυψη των συντριμμιών έχουν συμβάλει στο 

συνεχές ενδιαφέρον και για την κακή φήμη του Τιτανικού. Μόλις μαθεύτηκε η 

απώλεια ζωής, η White Star Line, ναύλωσε το σκάφος mackay-Bennett ωιό το 
Χάλιφαξ, στη Νέα Σκοτία για να ανακτήσει τους νεκρούς. Τρία ά).λα σκάφη 

ακολούθησαν στην αναζήτηση, το σκάφος Μίnίa, το σκάφος Montrnagny 

ανεφοδιασμού φάρων και το σκάφος Algerine. Από τα 333 θύματα που ανακτήθηκαν 
τελικά, 328 ανακτήθηκαν με τα καναδικά σκάφη και πέντε με τη διάβαση των 
ατμόπλοιων Βόρειου Ατλαντικού. Για κάποιο άγνωστο λόγο, οι αριθμοί 324 και 325 
ήταν αχρησιμοποίητοι και έξι επιβάτες θάφτηκαν εν πλω από το Carpatrua οι οποίοι 



ήταν επίσης μη αριθμημένοι. Στα μέσα Μαίου του l 912, πάνω από 200 μiλια (320 
χλμ) από την περιοχή της βύθισης, το ωκεάνιο που ανάκτησε τρεις νεκρούς και ήταν 

οι αριθμοί 33 1, 332 και 333, οι οποίοι ήταν κάτοχοι του πτυσσόμενου Α, το οποίο 
πλημμύρισε στις τελευταίες στιγμές της βύθισης. Διάφοροι άνθρωποι κατόρθωσαν να 

φθάσουν σε αυτήν την ναυαγοσωστική λέμβο, αν και μερικοί πέθαναν κατά τη 

διάρκεια της νύχτας. Όταν ο πέμπτος ανώτερος υπάλληλος Harold Lowe διάσωσε 
τους επιζώντες του πτυσσόμενου Α, άφησε τα τρία πτώματα στη βάρκα: Thomas 
Beattie, επtβάτης πρώτης τάξης και δύο μέλη του πληρώματος, ένας πυροσβέστης και 

ένας ναυτικός. Οι νεκροί θάφτηκαν εν πλω από το ωκεάνιο. Το πρώτο σκάφος 

ανάκτησης σωμάτων για να φθάσει στην περιοχή της βύθισης, βρήκε τόσους πολλούς 

νεκρούς που οι προμήθειες βαλσαμώματος στο κατάστρωμα γρήγορα εξαντλήθηκαν. 

Οι κανονισμοί υγείας επέτρεπαν ότι μόνο οι βαλσαμωμένοι νεκροί θα μπορούσαν να 

επιστραφούν στο λιμάνι. Ο καπετάνιος Lamder του mackay-Bennett και το πλήρωμά 
του, αποφάσισαν να συντηρήσουν όλους τους οργανισμούς των επtβατών της πρώτης 

θέσης, που δικαιολογούν την απόφασή τους από την ανάγκη να προσδιοριστούν 

οπτικά τα πλούσια. άτομα γw. να επtλύσει οποιεσδήποτε δw.φωνίες πέρα από τα 

μεγάλα κτήματα. Κατά συνέπεια οι ενταφιασμοί των επιβατών της τρίτης τάξης και 

του πληρώματος ήταν εν πλω. Ο Lamder ο ίδιος υποστήριξε ότι ως ναυτικός, θα 
ανέμενε να θαφτεί εν πλω. Εντούτοις οι καταγγελίες για τους ενταφιασμούς εν πλω 

έγιναν από τις οικογένειες και το πλήρωμα. Τα πιο πρόσφατα σκάφη, όπως το Minia, 
βρήκαν λιγότερους νεκρούς, που απαιτούν λιγότερες προμήθειες βαλσαμώματος και 

ήταν σε θέση να περιορίσουν τους ενταφιασμούς εν πλω στα σώματα που ανέσυραν. 

Ύστερα από την ανέγερση των νεκρών σωμάτων κατασκευάστηκαν μνημεία στη 

μνήμη των αδικοχαμένων επιβατών οι περισσότεροι εκ των οποίων βρέθηκαν τα 

σώματά τους, θάφτηκαν στις αυλές των σπιτιών τους. Σήμερα έχουν δημιουργηθεί 

πολλά σχόλια για τις κρουαζιέρες που πραγματοποιούνται στον ατλαντικό ωκεανό 

πάνω από το σημείο βύθισης 

του Τιτανικού, οι οποίες 

προσφέρουν το ίδιο φαγητό 

που έτρωγαν τα θύματα, 

σΧλΙJ. και την ίδια μουσική 

που άκοvyαν τότε οι 

επιβάτες. Πολλοί θεώρησαν 

ότι οι εταιρείες που 

ναυλώνουν τα 

κρουαζιερόπλοw., πέρα από 

μακάβριο, σπtλώνουν και τη 

μνήμη όσων πνίγηκαν. Άλλοι 

το θεωρούν ως σημαντικό 

παράγοντα του τουρισμού 

και απόκτηση μιας 

συναρπαστικής εμπειρίας. 



Η Πομπηία είναι μια θαμμένη ρωμαϊκή πόλη κοντά στη σύγχρονη Νάπολη 

στην ιταλική περιοχή Campania. Η πόλη της Πομπηίας καταστράφηκε και θάφτηκε 
εντελώς κατά τη διάρκεια μιας καταστροφικής έκρηξης του ηφαιστείου Βεζούβιος 

που κράτησε δύο ημέρες το 79 μ.Χ. Από την έκρηξη που προκάλεσε το ηφαίστειο 

κατέρρευσαν ακόμη και οι υψηλότερες στέγες με αποτέλεσμα να θαφτεί η Πομπηία 

κάτω από 20 μέτρα 
(66 πόδια) από τις 

στάχτες και χάθηκε 

για σχεδόν 1. 600 
χρόνια πριν από την 

τυχαία ανεύρεση της 

το 1592. Από τότε, η 

ανασκαφή της έχει 

παράσχει μια 

εξαιρετικά 

λεπτομερή 

διορατικότητα στη 

ζωή μιας πόλης στο 

ύψος της ρωμαϊκής 

αυτοκρατορίας. 

Σήμερα, αυτή η 

περιοχή, που αποτελεί παγκόσμια κληρονομιά της ΟΥΝΕΣΚΟ είναι ένα από τα 

δημοφιλέστερα τουριστικά αξιοθέατα της Ιταλίας, με 2.571.725 επισκέπτες σύμφωνα 
με στατιστικά που καταγράφτηκαν το 2007. Μετά από τα παχιά στρώματα στάχτης 
που κάλυψε τις δύο πόλεις, ανακαλύφθηκαν τα ονόματα και οι θέσεις τους που ήταν 

ξεχασμένα. Ο πρώτος χρόνος που οποιοδήποτε μέρος τους ξεθάφτηκε ήταν το 1599, 
όταν έτρεξε νερό από το σκάψιμο ενός υπόγειου καναλιού για να εκτρέψει τον 

ποταμό Sarno στους αρχαίους τοίχους που καλύφθηκαν με τα έργα ζωγραφικής και 
τις επιγραφές. Ο αρχιτέκτονας Domenico Fontana κλήθηκε στην περιοχή και ξέθαψε 
πο'λλές νωπογραφίες οΧλά αφ' ετέρου τις κάλυψε πάλι από πάνω και τίποτα 

περισσότερο δεν ανακαλύφθηκε. Μια επιγραφή στους τοίχους ανέφερε " ο 

σύμβουλος της πόλης Πομπηίας") οΧλά το ζωτικής σημασίας γεγονός υπέβαλε το 

όνομα μιας αρχαίας ρωμαϊκής πόλης που έως τώρα υπήρξε άγνωστη. Η Πομπηία 

ανακαλύφθηκε από αποτέλεσμα των σκόπιμων ανασκαφών το 1748 από τις ισπανικές 
στρατιωτικές πόλεις. Η πόλη έχει ανασκαφθεί από τότε για να αποκαλύψει πολλ.ά 

άθικτα κτήρια και έργα ζωγραφικής. Ο βασιλιάς της Νάπολης Charles έδειξε το 
μεγάλο του ενδιαφέρον για την επίδειξη των αρχαιοτήτων που ενίσχυσαν την 

πολιτική και πολιτιστική δύναμη της Νάπολης. Τα αντικείμενα που θάφτηκαν κάτω 

από την Πομπηία ήταν εντυπωσιακά καλά συντηρημένα για σχεδόν δύο χιλιάδες 

χρόνια. Η έλλειψη αέρα και υγρασίας επέτρεψε στα αντικείμενα να παραμείνουν 

υπόγεια με καμία επιδείνωση, η οποία σήμανε ότι, μόλις ανασκαφθεί, η περιοχή είχε 



έναν πλούτο πηγών και στοιχείων για ανάλυση, που δίνει την αξιοπρόσεκτη 

λεπτομέρεια στις ζωές του Πομπηιανών. Δυστυχώς, μόλις εκτέθηκε, η Πομπηία 

υπόκειται και στις φυσικές και προκαλούμενες από τον άνθρωπο δυνάμεις που έχουν 

αυξήσει γρήγορα το ποσοστό επιδείνωσής τους. Η διάβρωση, η ελαφριά έκθεση, η 

ζημία νερού, οι φτωχές μέθοδοι ανασκαφής και αναδημιουργίας, ο τουρισμός, ο 

βανδαλισμός και η κλοπή, έχουν βλάψει την περιοχή με κάποιο τρόπο. Τα δύο τρίτα 

της πόλης έχουν ανασκαφθεί, σJJιfJ. τα υπόλοιπα της πόλης επιδεινώνονται γρήγορα. 

Η ανησυχία για τη συντήρηση έχει ενοχλήσει συνεχώς τους αρχαιολόγους. Σήμερα, η 

χρηματοδότηση κατευθύνεται συνήθως στη συντήρηση της περιοχής. Εντούτοις, 

λόγω της έκτασης της Πομπηίας και της κλίμακας των προβλημάτων, αυτό είναι 

ανεπαρκές στη στάση της αργής αποσύνθεσης των υλικών. Κατ' εκτίμηση, 

απαιτούνται 335 εκατομμύρια αμερικανικά δολάρια για την απαραίτητη 

ανακατασκευή της Πομπηίας. Το 1860 ανέλαβε κάποιος άλλος τη δαπάνη των 
ανασκαφών, από τις οποίες ανακάλυψε κάποιο κενό ανάμεσα στις στάχτες. Εκεί 

κείτονταν τα σώματα των νεκρών σε πλήρη αποσύνθεση τα οποία καλυμμένα με 

ασβέστη είχαν καλοδιατηρήσει το σχήμα του κορμιού τους. Ως φυσικό επακόλουθο 

ήταν η ανέγερση των σωμάτων με σύγχρονες αναλύσεις που μπορούσαν να 

διατηρήσουν το σχήμα των σωμάτων σε ακόμη καλύτερη κατάσταση . Τα σώματα 

μεταφέρθηκαν σε ιστορικό μουσείο της Πομπηίας και πραγματικά προσέλκυσε το 

ενδιαφέρον πολλών τουριστών. Εκτός από τα διατηρημένα σώματα, ανακαλύφθηκαν 

και ορισμένες νωπογραφίες σεξουαλικού 

περιεχομένου που δήλωνε τη φιλελεύθερη τότε 

εποχή. Το 1819, όταν ο βασιλιάς Francis 1 της 
Νάπολης επισκέφτηκε την έκθεση της Πομπηίας 

στο Εθνικό Μουσείο με τη σύζυγο και την κόρη 

του, στενοχωρήθηκε από το ερωτικό έργο τέχνης 

που αποφάσισε να το κλειδώσει μακριά σε ένα 

μυστικό γραφείο, προσιτό μόνο σε " ανθρώπους 
της ώριμης ηλικίας και σεβαστούς. Η έκθεση 

παρέμεινε κλειστή για 100 χρόνια και έγινε πάλι 
προσιτή στο τέλος της δεκαετίας του '60 (ο 

χρόνος της σεξουαλικής επανάστασης) και 

ανοίχτηκε πάλι τελικά για την εξέταση το 2000. 
Οι ανήλικοι ακόμα μόνο έχουν την άδεια για την 

είσοδο για μια φορά στο μυστικό γραφείο 

παρουσία ενός φύλακα ή με γραπτή άδεια. 

Προφανώς λόγω της ανηθικότητάς του, πριν ή 

αμέσως μετά από την καταστροφή της Πομπηίας, 

ένα γραφίστας είχε γράψει επάνω σε έναν τοίχο κοντά στα κεντρικά σταυροδρόμια 

των πόλεων «Σόδομα και Γόμορρα» . Πολλοί Χριστιανοί έχουν επικαλεσθεί από τότε 

την καταστροφή της Πομπηίας στην προειδοποίηση της θείας κρίσης ενάντια στη 

αχαλίνωτη ανηθικότητα. Ένας μεγάλος αριθμός χεφοποίητων αντικειμένων από την 

Πομπηία συντηρείται στο εθνικό αρχαιολογικό μουσείο της Νάπολης. 



Το Κολοσσαίο είναι ένα ρωμαϊκό αμφιθέατρο που βρίσκεται στο κέντρο της πόλης 

της Ρώμης, στην Ιταλία. Είναι το μεγαλύτερο χtίσμα στη ρωμαϊκή αυτοκρατορία. 

Θεωρείται μια από τις μέγιστες εργασίες της ρωμαϊκής αρχιτεκτονικής και της 

ρωμαϊκής εφαρμοσμένης μηχανικής. Καταλαμβάνει ένα αρκετά μεγάλο χώρο σε μια 

περιοχή της Ρώμης, η κατασκευή του οποίου άρχισε του 70 και 72 μ. Χ. υπό την 

επίβλεψη του αυτοκράτορα Vespasian και ολοκληρώθηκε το 80 μ.Χ. υπό την 

επίβλεψη του αυτοκράτορα Titus, με τις περαιτέρω τροποποιήσεις που έγιαναν κατά 

τη διάρκεια που βασiλευε 

ο Domitian (8 Ι -96 μ.Χ.) . 

Το όνομα 

"Amphitheatrum 
Flaνium" προέρχεται και 

από τα δυο επίθετα των 

αυτοκρατόρων Vespasian 
και Titus. Η 

χωρητικότητά του 

Κολοσσαίου ήταν μέχρι 

και 50.000 θεατές και 

χρησιμοποιούταν για 

μάχες μεταξύ μονομάχων 

και για δημόσια θεάματα. 

Πέρα από τις μονομαχίες 

και τα άλλα δημόσια 

θεάματα, έπαιρναν μέρος 

και εικονικές ναυμαχίες, 

κυνήγια ζώων, δημόσιες 

εκτελέσεις και δράματα 

βασισμένα στην 

κλασσική μυθολογία. Το 

κτίριο έπαψε να 

χρησιμοποιείται για την 

αιματηρή ψυχαγωγία των Ρωμαίων στην πρόσφατη μεσαιωνική εποχή . 

Επαναχρησιμοποιήθηκε αργότερα για άλλους λόγους όπως κατοικία, εργαστήρια, 

φρούρια, λατομεία και χριστιανικές ιεροτελεστίες. Το 217, το Κολοσσαίο 

καταστράφηκε από μια μεγάλη πυρκαγιά, που προκλήθηκε από την αστραπή, 
σύμφωνα με τον Dio Cassius, η οποία κατέστρεψε τα ανώτερα ξύλινα επίπεδα στο 

εσωτερικό του αμφιθέατρο. Δεν επισκευάστηκε πλήρως μέχρι το 240 περiπου και 
υποβλήθηκε σε περαιτέρω επισκευές το 250, το 252 και πάλι το 320. Μια επιγραφή 
καταγράφει την αποκατάσταση των διάφορων μερών του Κολοσσαίου κάτω από την 
επίβλεψη του Θεοδόσιου και του Βαλεντίνιου που βασiλευε από το 425 μέχρι το 455. 
Από έναν σεισμό που προκλήθηκε το 443, οι επισκευές που χρειάστηκαν ήταν 



τεράστιες και ακολούθησαν πολλές φyασίες για την αναδόμηση του κτιρίου . Ο 

χώρος συνέχισε να χρησιμοποιείται για αγωνίσματα μεταξύ μονομάχων μέχρι και τον 

6° αιώνα. Τα κυνήγια ζώων συνεχίστηκαν μέχρι το 523, όταν γιόρτασε ο Anicius 
Maximus την υπατεία του που επικρίθηκε από το βασιλιά Theodoήc το Μέγα. Αν και 

στο 21° αιώνα παραμένει ερείπιο λόγω των ζημιών που προκλήθηκαν από τους 

καταστροφικούς σεισμούς, το Κολοσσαίο είναι ένα εικονικό σύμβολο της 

αυτοκρατορικής Ρώμης. Είναι ένα από τα δημοφιλέστερα τουριστικά αξιοθέατα και 

έχει ακόμα στενές επαφές με τη Ρωμαιοκαθολική εκκλησία. Το Κολοσσαίο 

απεικονίζεται επίσης στην ιταλική εκδοχή του ευρώ- νομίσματος, πέντε-σεντς. Το 

Κολοσσαίο είναι 

σήμερα ένα σημαντικό 

τουριστικό αξιοθέατο 

της Ρώμης, που 

προσελκύει χιλιάδες 

τουρίστες κάθε χρόνο οι 

οποίοι πληρώνουν 

εισιτήριο εισόδου για να 

δουν τον εσωτερικό 

χώρο, αν και η είσοδος 

για τους πολίτες της 

Ε.Ε. και των ανθρώπων 

κάτω από 18 ετών και 
πάνω από 65 είναι 

ελεύθερη. Υπάρχει 

τώρα ένα μουσείο που 

είναι αφιερωμένο στον 

έρωτα που βρίσκεται 

στο ανώτερο πάτωμα • 
του εξωτερικού τοίχου 

του κτιρίου . Το 

Κολοσσαίο είναι επίσης 

η περιοχή των 

Ρωμαιοκαθολικών 
τελετών του 20°υ και του 21 °υ αιώνα. Για παράδειγμα, ο Πάπας Βενέδικτος ο XVI 
οδηγεί τις ιερές τελετές του σταυρού, που καλούνται βιβλικοί, στο Κολοσσαίο τις 

Μεγάλες Παρασκευές. 



Τα Killing Fields ήταν διάφορες περιοχές στην Καμπότζη όπου σκοτώθηκε και 
θάφτηκε ένα μεγάλο ποσοστό ανθρώπων υπό το καθεστώς της οργάνωσης Khmer 
Rouge, κατά τη διάρκεια του τυραννικού καθεστώτος της χώρας από το 1975 ως το 

1979, αμέσως μετά από το τέλος του πολέμου του Βιετνάμ. Τουλάχιστον 200.000 

άνθρωποι εκτελέσθηκαν από τις διαταγές των Khmer Rouge, ενώ οι εκτιμήσεις του 
συνολικού αριθμού των θανάτων, συμπεριλαμβανομένων των ασθενειών και του 

λιμού, κυμαίνονται από 1, 4 έως 2,2 εκατομμύρια από έναν πληθυσμό περίπου 7 

εκατομμυρίων. Το 1979, το κομμουνιστικό Βιετνάμ εισέβαλε και ανέτρεξε το 

καθεστώς των Κhrner Rouge, το οποίο κλήθηκε επίσημα από τη Δημοκρατική 
Καμπότζη. Οι εθνικές 

μειονότητες αποτέλεσαν το 15% 

του πληθυσμού στην εποχή των 

Khmer Rouge. Από τους 400.000 

Βιετναμέζους που έζησαν στην 

Καμπότζη πριν από το 1975, 
περίπου 320.000 αποβλήθηκαν 

από το προηγούμενο καθεστώς 

του Lon Νο\. Όταν οι Khrner 
Rouge ήρθαν στην εξουσία, 

παρέμειναν περίπου 100.000 

Βιετναμέζοι στη χώρα. Σχεδόν 

όλοι τους επαναπατρίστηκαν 

μέχρι τον Δεκέμβριο του 1975. 

Μερικοί υποστηρίζουν ότι οι 

Khmer Rouge δεν είχαν καμία 

πρόθεση για να προκαλέσουν τη 

σοβαρή διανοητική και φυσική 

ζημιά στους Βιετναμέζους κατά 

τη διάρκεια της διαδικασίας 

επαναπατρισμού. Η κινεζική 

κοινότητα από 425.000 

άνθρωποι το 1975, μειώθηκαν σε 

200.000 κατά τη διάρκεια των 

επόμενων τεσσάρων ετών. Στη 

μόνιμη επιτροπή των Κhmer 

Rouge, τέσσερα μέλη ήταν της 

κινεζικής καταγωγής, δύο 

Βιετναμέζοι και δυο ήταν μέλη της οργάνωσης των Κhmers. Μερικοί παρατηρητές 

υποστηρίζουν ότι αυτή η μικτή σύνθεση καθιστά δύσκολο να υποστηρίξει ότι δεν 
υπήρξε καμιά πρόθεση να σκοτώνουν τις μειονότητες. Η Δημοκρατική Καμπότζη 
αποδοκιμάστηκε από τις σοβαρές δυσκολίες 'λiΥγω των αποτελεσμάτων του πολέμου 



και αναστατώθηκε η οικονομική της δραστηριότητα. Σύμφωνα με τον Michael 
Vickery, 740.800 άνθρωποι στην Καμπότζη σε έναν πληθυσμό περίπου 7 
εκατομμυρίων, πέθαναν λόγω της ασθένειας, της υπερκόπωσης, και της πολιτικής 

καταστολής. Άλλες εκτιμήσεις αναφέρουν περίπου 1, 7 εκατομμύρια ανθρώπους και 
περιγράφουν το καμποτζιανό πρόγραμμα γενοκτονίας, ως μια από τις χειρότερες 

ανθρώπινες τραγωδίες του τελευταίου αιώνα. Ο ερευνητής Craig Etcheson του 

κέντρου τεκμηρίωσης της Καμπότζης αναφέρει ότι οι θάνατοι ήταν μεταξύ 2 και 2,5 
εκατομμυρίων, με έναν πλέον πιθανό αριθμό 2,2 εκατομμυρίων. Μετά από 5 χρόνια 

έρευνας περίπου σε 20.000 περιοχές, ολοκληρώθηκαν οι μαζικοί τάφοι που περιέχουν 

τα υπολείμματα 1.112. 829 θυμάτων από τις διάφορες εκτελέσεις . Η δικαστική 

διαδικασία του καθεστώτος των Khmer Rouge, για τα δευτερεύοντα πολιτικά 

εγκλήματα, άρχισε με μια προειδοποίηση από το Angkar, που ήταν η κυβέρνηση της 
Καμπότζης κάτω από το καθεστώς. Οι άνθρωποι που λάμβαναν περισσότερες από 

δύο προειδοποιήσεις στάλθηκαν για επανεκπαίδευση σχετικά με το τι σήμαινε 

κοντινός θάνατος. Η κατάσταση στην οποία βρισκόταν η Καμπότζη περιγράφεται 

μερικές φορές ως " η Καμπότζη του Χίτλερ" και ως "η τυραννία της γενοκτονίας" . Ο 

Martin Shaw περιέγραψε την καμποτζιανή γενοκτονία ως η καθαρότερη γενοκτονία 
της εποχής του ψυχρού πολέμου. Το πιο γνωστό μνημείο των Killing Fields είναι το 
Choeung Ek. Σήμερα, 

είναι η περιοχή ενός 

βουδιστικού μνημείου 

που απεικονίζει τον 

τρόμο και η περιοχή 

Tuol Sleng έχει ένα 

μουσείο που τιμά την 

μνήμη της γενοκτονίας. 

Ο καμποτζιανός 

δημοσιογράφος Dith 
Pran έπλασε τον όρο 

«Killing FieJds», κατά τη 

διάρκεια της διαφυγής 
του από το καθεστώς. 

Μια ταινία του 1984, με 

τον τίτλο, "Κilling 

Fields", λέει την ιστορία 
του Dith Pran, που 

πρωταγωνιστεί ένας 
άλλος καμποτζιανός εmζόντας, ο Haing S. Ngor, και εξιστορεί το τα.ξίδι του για να 

δραπετεύσει από τα στρατόπεδα εξόντωσης. Ένας άλλος επιζών της γενοκτονίας, ο 
Dara Duong, ίδρυσε το μουσείο Killing Fields, στο Σηάτλ, στις lffiA 



J{' επισκέπτρια ονομάζεται Coι!l'tney Reed και σπουδάζει 
δημοσιογραφία και δράμα στο πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης. Έχει 

δημοσιεύσει κάποια άρθρα σε γνωστές εφημερίδες όπως, New York 

Resident, Manhattan South και NYU'S Washίngton Square News. Το ακόλουθο άρθρο 

το δημοσίευσε σ' ένα site που είναι αφιερωμένο στον σκοτεινό τουρισμό και η ίδια 
εξηγεί τους λόγους που επισκέφτηκε τα μέρη αυτά, καθώς και τις δικές τις απόψεις 

περί του Θέματος. Η εν λόγω αφηγ1Ίτρια είναι μια από τους επισκέπτες των περιοχών 

που έχουν συμβεί Θάνατοι και καταστροφές αλλά δείχνει να σέβεται τους νεκρούς, 

τιμώντας τους με την παρουσία της. 

«Ήξερα ότι έπρεπε να πάω. Όταν με ρωτούσαν, εγώ απαντούσα ότι θα 

ταξίδευα μόνη μου στο Auscl1witz γιατί ένιωθα ότι έπρεπε να πάω. Το να ταξιδεύεις 
μόνος προκαλεί νεύρωση, φοβία και μια αλλαγή μεταξύ του μυαλού και του 

σώματος. Περιορισμένη για αρκετές ώρες σε ένα τρένο, έγινα και ακροατής και 

αφηγητής του υποσυνείδητού μου που δε παύει να προσπαθεί να εξηγήσει το κίνητρό 

μου πίσω από το ταξίδι μου. Η επίσκεψή μου για να υποβάλω τα σέβη μου στους 

αποθανόντες, φάνηκε ψεύτικη επειδή δεν ήξερα κανέναν από αυτούς που 

αγωνίστηκαν και χάθηκαν στα στρατόπεδο εξόντωσης, οι συγγενείς δε πάλεψαν στο 

Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και δεν έχουν εβραϊκή κληρονομιά. Εν τούτοις, από την 

εφηβεία έχω διαποτιστεί με τις βάναυσες εικόνες του ολοκαυτώματος. Θα μπορούσε 

αυτή η γοητεία να είναι η δύναμη πίσω από την επίσκεψ1Ί μου στο Auscl1witz και 
στην περίπτωση αυτή να με κάνει έναν σκοτεινό τουρίστα; Ουσιαστικά, ο σκοτεινός 

τουρισμός είναι "η πράξη του ταξιδιού, είτε σκόπιμου είτε ειδάλλως, στις περιοχές 

του θανάτου, της καταστροφής είτε φαινομενικά του μακάβριου'', λέει ο Philip Stone, 
ένας από τους κυριότερους ερευνητές του φαινομένου. Στην είσοδο του κέντρου 

πληροφόρησης των τουριστών του μουσείου Aυscl1witz, καταχώρησα την 

υπηκοότητά μου στα αρχεία του μουσείου και συνειδητοποίησα ότι η ιστορία 

συνεχίζεται. Είμαι τώρα μέρος της βασανιστικής τραγωδίας για όσο χρονικό 
διάστημα τα αρχεία παραμένουν συντηρημένα. Δεν αισθάνθηκα πλέον ντροπιασμένη 

να θελήσω να ταξιδεύσω στην πηγή του βασάνου επειδή η παρουσία των 

αποδοκιμασιών, οι ηλεκτρικοί φράχτες και τα κρεματόρια μας απαιτούν μάρτυρες. 
Μέσα στην επόμενη γενιά οι επιζώντες της ιστορικής, φυσικής ανθρωπογενής 

καταστροφής δε θα είναι πλέον με μας και η αλ1Ίθεια τους θα εξασθενίσει με κάθε 
έτο που περνά. Για να μην επαναλαμβάνουμε το παρελθόν, δε μπορούμε να 
α νς θούμε τις ωθήσεις μας για να δούμε το μακάβριο μπαίνοντας στις περιοχές ως 
ρ η ' ' )) 

μαθητές και φεύγοντας ως ισχυροι νεοφωτιστες . 



Τα στατιστικά στοιχεία που ακολουθούν είναι από δημοσιευμένες πηγές στο 

διαδίκτυο και αναφέρουν τους επικείμενους θανάτους καθώς και την τουριστική 

κίνηση που ακολούθησε ύστερα από τα τραγικά γεγονότα. 

Σύμφωνα με την πηγή που δημοσιεύτηκε στο διαδίκτυο, το 
στρατόπεδο συγκεντρώσεως, Auschwitz, μετατράπηκε σε νεκροταφείο από 
τους μαζικούς θανάτους των φυλακισμένων. Κατά τη διάρκεια της περιόδου 

λειτουργίας του στρατοπέδου, σημειώθηκαν πολλές εκτελέσεις και θάνατοι 

από φυσικά αίτια, λόγω της λιμοκτονίας και της άθλιας διαβίωσης. Έτσι, 

υπήρξαν πολλές αντιπαραθέσεις για τις εκτιμήσεις των στατιστικών στοιχείων 

των θανάτων 'Και μέχρι σήμερα τα δεδομένα ~ουν συνέχεια. Μέχρι το 
J943, οι απώλειες των ανθρώπινων ψυχών υπολογίζονται να ήταν 2,5 
εκατομμύρια. Αργότερα, αφότου έπαψε να λειτουργεί το στρατόπεδο, οι 
απώλειες υπολογίζονται να ήταν 1 εκατομμύριο παραπάνω, δηλαδή, περiπου 
3,5 εκατομμύρια. 5 χρόνια μετά, τα στατιστικά στοιχεία από τους μαζικούς 
θανάτους, έδειξαν να είναι περίπου 4 εκατομμύρια νεκροί. 



Πηγή: Auschwitz-Birkenazι State Μιιseωn 

Σύμφωνα με την πηγή που δημοσιεύτηκε σ' ένα site που είναι 

αφιερωμένο στο στρατόπεδο συγκεντρώσεως, Auschwitz, η τουριστική 

κίνηση άρχισε να εμφανίζεται αμέσως μετά το τέλος της περιόδου λειτουργίας 

του στρατοπέδου. Σ' ένα σχετικά μικρό πληθυσμό, οι τουρίστες κατακλύζουν 

πλέον το μέρος αυτό και γίνονται περισσότεροι από τους ίδιους τους 

κατοίκους. Η παραπάνω πηγή δηλώνει τη ραγδαία αύξηση του τουρισμού 

μέσα στη δεκαετία του 90'. Έτσι λοιπόν, ο τουρισμός το 1990 υπολογίζεται 
στις 400.000. 9 χρόνια αργότερα, προσήλθαν πολλοί ακόμα τουρίστες και 
υπολογίζονται στους 600.000. Μέχρι σήμερα, το 2010, ο τουρισμός στο 

Auschwitz, ανήλθε στο 1.200.000. 



Pearl Harbor (θάνατοι) 

Πηγή: attack on Pearl Harbor-Wikipedίa 

Σύμφωνα με την πηγή που δημοσιεύτηκε σ' ένα site που είναι 

αφιερωμένο στη μάχη που έλαβε μέρος στο λιμάνι της Χαβάη, πάνω από 

1.000 άνθρωποι σκοτώθηκαν μέσα σε διάστημα 15 λεπτών. Όσο η μάχη 

συνεχιζόταν και η κατάσταση πήρε άσχημη τροπή, οι νεκροί ολοένα και 

αυξάνονταν με αποτέλεσμα οι απώλειες να αγγίξουν τους 2. 000. Μέχρι το 
τέλος της μάχης, η Αμερική και η Ιαπωνία, μετρούσαν τις απώλειες από τα 
στρατεύματά τους και τους νεκρούς πολίτες τους. Έτσι, σήμερα ο τελικός 

αριθμός των νεκρών που πολέμησαν αΧλά και τον απ'λ1:> λαό, υπολαyίζεται 

στους 2.406. 
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1 P~~rl Harbor ( τουρισ;ός) 1 

2010 

Πηγή: VSS Arizona Meπ10t·ial, visitor center 

Σύμφωνα με τα σταnστικά στοιχεία που δημοσιεύτηκαν στο 

διαδίκτυο, το λιμάνι της Χαβάη αποτελεί πλέον τουριστικό προορισμό, μετά 

το τέλος της αιματηρής μάχης ανάμεσα στους αμερικάνους και τους 

γιαπωνέζους. Οι τουρίστες άρχισαν να επισκέπτονται το Pearl Harbor από τα 
πρώτα κιόλας χρόνια της είδησης της επίθεσης. Από τότε το λιμάνι της Χαβάη 

έχει αποκατασταθεί πλήρως και ο τουρισμός υπολογίστηκε όn αυξάνεται 1,5 

εκατομμύριο ετησίως, με την προσέλκυση των μνημείων που στήθηκαν στη 

μνήμη της επίθεσης του 1941. Έτσι, σήμερα η τουριστική κίνηση ανέρχεται 

στα 306.500.000 επισκέπτες από την αρχή της δημιουργίας των μνημείων. 
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/ Δίδυμοι Πύργοι (θάνατοι) 1 

Πηγή: Fίnal Death Toll OfThe Attack Upon The World Trade C'entre 

Υπήρξαν ποαις αντιπαραθέσεις σχετικά με τον αριθμό των νεκρών 

της l l 1iς Σεπτεμβρίου. Την ίδια ημέρα που συνέβη το τρομοκρατικό χτύπημα 

στους δίδυμους πύργους, οι νεκροί υπολογίστηκαν γύρω στους 2.457. Μέσα 

στις επόμενες ημέρες τα στατιστικά στοιχεία των νεκρών οwένα και 

αυξάνονταν. Έτσι, λίγες ημέρες αργότερα, όταν η κοινωνία της Νέας Υόρκης 

προσπαθούσε να συνέλθει από την αιματηρή επίθεση, τα στατιστικά στοιχεία 

αυξήθηκαν ακόμα περισσότερο. Υποwγίστηκαν απώλειες μέσα και γύρω από 

τους δίδυμους πύργους, ακόμα και οι απώλειες από το αεροπλάνο που έπεσε 

πάνω στα κτίρια, με αποτέλεσμα οι νεκροί να φτάσουν τους 6.000. 



/ Δίδυμοι Πύργοι (τουρισμός) / 

250.000 

Πηγή: world trade center history-ίnjo 

Μετά την τρομοκρατική επίθεση κατά των δίδυμων πύργων της Νέας 

Υόρκης, η πόλη άνθισε τουριστικά και ως επακόλουθο συνάντησε τεράστια 

οικονομική αύξηση. Οι τουρίστες από τις πρώτες κιόλας ημέρες έσπευσαν να 

επισκεφτούν την περιοχή πριν ακόμα συνέλθει από το πλήγμα που υπέστη. 

Έτσι ο τουρισμός υπολογίστηκε ότι αυξανόταν κάθε ημέρα ανά 1.000 
επισκέπτες. Αργότερα όταν η περιοχή ανακατασκευάστηκε και χιίστη1<αν 

μνημεία, καθώς και το μουσείο της 11 ης Σεπτεμβρίου, οι τουρίστες άγγιξαν 
τους 7,1 ε1<ατομμύρια. Οι τουρίστες ανά πύργο υπολογiζονται από 10.000 

μέχρι 25.000 την ημέρα. 



Πηγή: US. Geologίcal Siιrνey 

Το 2004 η ΤαΊλάνδη υπέστη τεράστιες ζημιές από την υποθαλάσσια 

σεισμική δόνηση που σημειώθηκε και προκάλεσε φονικό τσουνάμι. Χtλιάδες 

σπίτια και περιουσίες χάθηκαν και καταστράφηκαν ολοσχερώς. Ως 

επακόλουθο όμως, ήταν και η απώλεια της ανθρώπινης ζωής. Χtλιάδες 

ανυποψίαστοι άνθρωποι έχασαν τραγικά τη ζωή τους. Σύμφωνα με πηγές που 

δημοσιεύτηκαν στο διαδίκτυο, οι νεκροί άρχισαν να υπολογίζονται από τις 

πρώτες κιόλας ημέρες της καταστροφής. Έτm, το 2004, τη χρονιά που συνέβη 
η καταστροφή της ΤαΊλάνδης, οι νεκροί υπολογίστηκαν στους 227.898 α'λλf:J. 
αργότερα τα στατιστικά στοιχεία έδειξαν ότι οι νεκροί σίγουρα ξεπέρασαν 

τους 6.000 



Πηγή: Thailand Jourism overview for 2009-2010 

Αμέσως μετά το φονικό σεισμό και των τσουνάμι που ακολούθησαν, η 

Ταiλά.νδη αποτέλεσε κέντρο ενδιαφέροντος για τουρίστες από όλο τον κόσμο. 

Κάθε χρόνο η τουριστική κίνηση αυξανόταν από 10% μέχρι και 40%. Ακόμα 
και τα ξενοδοχεία είχαν 100% πληρότητα. Αυτό βέβαια δεν ωφέλησε μόνο τη 

χώρα της Ταiλά.νδης αλλfJ. και τους πληγέντες της περιοχής οι οποίο με τα 

χρήματα του τουρισμού, μπόρεσαν και ξαναέχrισαν τα σπίnα και τις 

περιουσίες τους που είχαν καταστραφεί. Έτσι, σύμφωνα πάντα με πηγές που 

δημοσιεύτηκαν σε site αφιερωμένα στην Ταiλά.νδη, ο τουρισμός το 2009 
ανήλθε στα 14 εκατομμύρια, ενώ το 2010 ο τουρισμός άγγιξε τα 15,5 

εκατομμύρια χωρίς ακόμα να έχει τελειώσει αυτή η χρονιά. 



1 Τιτανικός (θάνατοι) 1 

Πηγή: Sιιrνίvors, vίclims and slalί~'lics-Wίkipedia 

Το 1912 συνέβη το πιο θανατηφόρο και αναπfι.ντεχο γf:'(ονός για 

εκείνη την εποχή. Ο Τιτανικός ήταν ένα πλοίο που θεωρούνταν αβύθιστο 

μέχρι την σίry~φουσή του με ένα παγόβουνο όπου ακολούθησε και η βύθισή 

του 2 ώρες αργότερα. Μέσα στο πλοίο βρίσκονταν 2.223 άνθρωποι από τους 
οποίους 706 σώθηκαν γιατί πρό?..α.βαν να επιβιβαστούν στις σωσίβιες 

λέμβους, ενώ οι υπόλοιποι 1. 517 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Λέγεται όn 
οι περισσότεροι από τους επιβαίνοντες πέθαναν μέσα σε 15 λεπτά από 
υποθερμία, καθώς τα νερά του ατλαντικού ωκεανού είχαν θερμοκρασία κάτω 

από το Ο. Τα περισσότερα σώματα βρέθηκαν από το πλοίο Καρπάθια που 

έσπευσε για διάσωση α'Χλi:J. τα υπόλοιπα δε βρέθηκαν ποτέ καθώς χάθηκαν 

στον πάτο του απέραντου ωκεανού. 



! Τιτανικός (τουρισμός) \ 

2009 

Πηγή: Retrace RMS Tίtanίc voyage 

Μετά το ιστορικό γεγονός της βύθισης του Τιτανικού, πολλοί ήταν 

αυτοί που θέλησαν να επισκεφτούν το σημείο όπου βυθίστηκε και βρήκαν 

τραγικό θάνατο πάνω από 1. 500 άνθρωποι. Μέσα στα επόμενα χρόνια που η 
τεχνολογία αναπτύχθηκε, διάφορα πλοία με ειδικό εξοπλισμό άραξαν πάνω 

από το σημείο βύθισης του Τιτανικού και κατέβηκαν μέχρι το βυθό για να 

αποθανατίσουν τα συντρίμμια α'Λλά. και να φέρουν πολύτιμα αντικείμενα κατά 

την ανέγερση. Ύστερα από πο'λλiJ. χρόνια κάποιες εταφείες έφτιαξαν πακέτα 

διακοπών συμπεριλαμβανομένου και κρουαζιέρας με την ίδια πορεία που είχε 

ο Τιτανικός. Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού οι επιβάτες έχουν τη δυνατότητα 

να ακούσουν την ίδια μουσική που άκουγαν οι τότε επιβαίνοντες καθώς και 

το ίδιο φαγητό . Έτσι, το 2009, πάνω από 20.000.000 τουρίστες επέλεξαν 
αυτού του είδους την κρουαζιέρα. 
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Πηγή: Vesuvius eruptίon-Wίkίpedίa 

Η Πομπηία ήταν μια πόλη της Ρώμης όπου θάφτηκε κάτω από τις 

στάχτες ύστερα από μια έκρηξη ηφαιστείου. Η πόλη αυτή παρέμεινε άγνωστη 

και χαμένη για αιώνες. Μετά από μια ανασκαφή που έγινε στην περιοχή, 

βρέθηκαν συντρίμμια, σπίτια, αντικείμενα ανεκτίμητης αξίας και το πιο 

θλιβερό ήταν ότι βρέθηκαν τα νεκρά. σώματα των πολιτών της τα οποία 

παρέμειναν καλοσχηματισμένα από το κλίμα που επικρατούσε. Είναι 

απίστευτο μέχρι και σήμερα το πως παρέμεινε το σχήμα του κορμωύ των 

νεκρών μέσα σε ασβέστη και στάχτη. Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία, ο 

πληθυσμός της πόλης πριν την καταστροφή της υπολογίζεται να ήταν πάνω 

από 1 εκατομμύριο και φυσικά δεν επέζησε κανένας. 



Πηγή: Pompeii tourism-Wίkipedia 

Η Πομπηία μετά την ανακάλυψή της αποτέλεσε τουριστικό προορισμό 

ακόμα και στην παλιά εποχή. Ο βασtλιάς της τότε εποχής διέταξε να 

κατασκευαστεί μουσείο με εκθέματα τους πίνακες που βρέθηκαν θαμμένοι 

στα σπίτια των πολιτών της Πομπηίας, καθώς και άJJ..ιJ. αντικείμενα που 

θεωρούνται συμβολικά. Σήμερα, η πόλη της Πομπηίας γνωρίζει ιδιαίτερη 

άνθιση από την ραγδαία αύξηση της τουριστικής κίνησης. Σύμφωνα με μια 

πηγή που δημοσιεύτηκε στο διαδίκτυο σ' ένα site για την ιστορία της 
Πομπηίας, τα στατιστικά στοιχεία της πόλης, υπολόγισαν ότι το 2008, ο 

τουρισμός ανήλθε στα 2,6 εκατομμύρια κάθε χρόνο. 



/ Κολοσσαίο (θάνατοι) j 

Πηγή: Colosseum-Wίkipedia 

Το Κολοσσαίο ήταν ένα τεράστιο ρωμαϊκό οικοδόμημα με πο/.λά 

κελιά και υπόγειες στοές. Οι Ρωμαίοι αυτοκράτορες το χρησψοποωύσαν για 

να απολαμβάνουν θανάσιμες μονομαχiες από μεγάλους και δυνατούς 

μονομάχους. Μέσα στις στοές του Κολοσσαίου υπήρχαν μεγαλόσωμα ζώα, 

κυρίως λιοντάρια, τα οποία χρησιμοποιούσαν και σκότωναν για να 

διασκεδάσουν τους θεατές. Μέχρι σήμερα υπολογίζεται ότι κατά τη διάρκεια 

των θεαμάτων που πραγματοποιούνταν για τη διασκέδαση των ρωμαίων, 

σκοτώθηκαν περίπου 500.000 άνθρωποι. 



/ Κολοσσαίο (τουρισμός) / 
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Πηγή: Colosseιιπ1 toιιrίsm-wiki 

Το Κολοσσαίο αποτέλεσε τουριστικό προορισμό και οι επισκέπτες 

έρχονται για να το δουν από όλο τον κόσμο. Όλα αυτά τα χρόνια έχουν γίνει 

μεγάλες ανακατασκευές και έχουν δημιουργηθεί ακόμα περισσότερες για να 

αποκαταστήσουν τα ερείπια. Σήμερα το Κολοσσαίο αποτελεί πηγή πλούτου 

για την γύρω περιοχή καθώς χιλιάδες τουρίστες την ημέρα επιλέγουν να το 

επισκεφτούν και ως ωιοτέλεσμα, το έσοδα για τους υπεύθυνους του 

Κολοσσαίου αυξάνονται ραγδαία. Μέσα στη δεκαετία του 90' ο τουρισμός 

άγγιξε τα 60.000 ενώ το 2000 ο τουρισμός ανήλθε πάνω από 85.000. 



Καμπότζη (θάνατοι) 

1975-1979 

Πηγή: The Killίng Fields-Wikipedίa 

Τα Killing Fields, ήταν διάφορες περιοχές στην Καμπότζη όπου 

εκατομμύρια άνθρωποι σκοτώθηκαν και εκτελέστηκαν για τις απόπειρες 

απόδρασής τους υπό το καθεστώς των Κhmer Rouge. Σύμφωνα με ένα site 
που αναφέρονται τα γεγονότα στην Καμπότζη, υπολο-γίζεται ότι τουλάχιστον 

200. 000 άνθρωποι σκοτώθηκαν από τους Κhmer Rouge, κατά τη διάρκεια της 

περιόδου που κυριαρχούσε αυτή η οργάνωση . Αργότερα, μέσα στα επόμενα 

χρόνια αφότου είχε τελειώσει το καθεστώς στην Καμπότζη, οι εκτιμήσεις του 

συνολικού αριθμού των θυμάτων κυμαίνονται από 1,4 εκατομμύρια έως 2,2 

εκατομμύρια. 



1998-2009 

Πηγή: Chhίeng Pίch, economic coιιnse/or al the Cambodίan emba~y in Washington, 
D.C. 

Από το τέλος της κυριαρχίας των Κhmer Rouge, η Καμπότζη άρχιζε 

με αργό ρυθμό την ανακατασκευή της. Έτσί, χτίστηκαν μνημεία με σωρούς 

από τα κόκκαλο. και τα κρανία των ανθρώπων που σκοτώθηκαν και 

εκτελέστηκαν. Τα μνημεία αυτά από τότε που κατασκευάστηκαν 

προσελκύουν χιλιάδες τουρίστες κάθε χρόνο οι οποίοι επισκέπτονται την 

Καμπότζη για να μάθουν την ιστορία της και να δουν από κοντά τα εκθέματα 
από τα απομεινάρια της. Σύμφωνα με μια πηγή από τον Chhieng Pich, ο 

οποίος είναι οικονομικός σύμβουλος της καμποτζιανής πρεσβείας, εκτιμά ότι 

0 τουρισμός αυξάνεται κατά 40% κάθε χρόνο από το 1998. 



nα αιμα~ηρά ;~ονότα και ,ο ι Θάνατοι, ανθρώπων που συνέ~ησαν σε πολλές 
'1.περιοχες απ ολο τον κοσμο, συνεβαλαν στη σημεριvη ονομασία των 

περιοχών αυτών, τις οποίες π'λi,ον αποκαλούμε «σκοτεινές περιοχές». Κάθε περιοχή 

υπέφερε από διαφορετικά πλήγματα αλλ.ά. το κοινό τους στοιχείο ήταν, ο θάνατος. 

Από τα παλιά χρόνια μέχρι και τη σημερινή εποχή, παρουσιάστηκαν πολλά γεγονότα, 

όπως: 

• Εκτελέσεις-δολοφονίες ανθρώπων 

• Θάνατοι (γνωστών) ανθρώπων από φυσικά αίτια 11 τροχαία δυστυχ1iματα 

• Πλημμύρες 

• Πυρκαγιές 

• Τυφώνες 

• Ναυάγια 

• Αεροπορικά δυστυχήματα 

• Πόλεμοι 

• Πανδημίες-επιδημίες αρρώστιας που προκάλεσαν το θάνατο κτλ. 

Όλα τα παραπάνω που αναφέρθηκαν, πέρα από τραγικά γεγονότα που 

σκόρπισαν τον πόνο και τη Ολίψη, βοήθησαν τις περιοχές, ακόμα και τη χώρα όπου 

βρίσκονται τα μέρη αυτά, ώστε να γνωρίσουν κοινωνική, τουριστική και οικονομική 

άνθιση. Οι περιοχές έγιναν γνωστές από το θάνατο που προκλήθηκε σε αυτές. Όλα 

όμως τα γεγονότα που συνέβησαν έχουν μια ιστορική συνέχεια η οποία αναβιώνει 

μέχρι και miμερα. Είναι σαν τον κύκλο της ζω1;ς και του θανάτου που συνεχώς 

ανακυκλώνεται. Για να κατανοήσουμε το βαθύτερο νόημα του "κύκλου" αυτού 

πρέπει να ταξινομήσουμε τα γεγονότα από την πιο παλιά εποχή μέχρι και τη 

σημερινή. 

Υπάρχουν ισχυρισμοί που δηλώνουν ότι ο σκοτεινός τουρισμός έχει τις 

απαρχές του από τότε που πρωτοεμφανίστηκαν οι δεινόσαυροι στη γη. Οι 
δεινόσαυροι σύμφωνα με την ιστορία του κόσμου, 1;ταν η πρώτη μορφή ζω1;ς. 

Λέγεται ακόμα ότι εκτός από τους δεινόσαυρους, υπήρχε και ανθρώπινη ζωή πάνω 

στη γη, 0 λεγόμενοι πρωτόγονοι άνθρωποι. Όταν η γη καταστράφηκε, χάθηκαν μαζί 

της και τα περισσότερα προϊστορικά αυτά ζώα. Από τότε ο κόσμος άλλαξε ριζικά. Οι 

1Ίπειροι μετασχηματίστηκαν, το κλίμα άλλαξε και τα ζώα μεταλλάχτηκαν σε πρόωρες 
μορφές. 'Ετσι, ύστερα από δισεκατομμύρια χρόνια, που η τεχνολογία εξελίχθηκε, 
ολόκληρος 0 προϊστορικός κόσμος ανακαλύφθηκε και επεξεργάστηκε από τις 
σύγχρονες επιστημονικές μεθόδους. Αργότερα, σύμφωνα με την χριστιανική 
ορθόδοξη εκκλησία, ο Θεός έπλασε , τον άνθρωπο, και μ~ τη μέθοδο της 
αναπαραγωγής 0 ανθρώπινος πληθυσμος πολλαπλασιαστηκε. Οταν εμφανίστηκε 



όμως ο άνθρωπος, εμφανίστηκαν και όλα τα κακά του κόσμου τα οποία το μόνο που 

απόφεραν, ήταν ο πόνος, η θλίψη και ο θάνατος. Όταν καταστράφηκε ο κόσμος για 

δεύτερη φορά, παρέμεινε μόνο η κιβωτός του Νώε με λίγους ανθρώπους και ζώα του 

αντίθετου φύλου. Ύστερα, ο άνθρωπος πολλαπλασιάστηκε και πάλι. Μια άλλη 

εκδοχή έρχεται από το χαμό του ανθρώπινου πληθυσμού της Αιγύπτου, όπου για 

τιμωρία ο Θεός τους έπνιξε με τις «δέκα πληγές του Φαραώ». Εν συνεχεία, η 

ανθρώπινη ζωή συνέχισε να πολλαπλασιάζεται. Τότε, στα χρόνια που αναφέρονται 

ως "σκοτεινές εποχές", η ανθρώπινη ζωή μέσα σε λίγα χρόνια άρχισε να 

αποδεκατίζεται από το ξέσπασμα της πανώλης. Η αρρώστια αυτιΊ , σκόρπισε το 

«μαύρο θάνατο», όπως τον αποκαλούσαν αργότερα. 

Πέρασαν πολλά χρόνια από τότε και οι άνθρωποι ολοένα και πλ1Ίθαιναν μέχρι 

που δημιουργήθηκαν αντιπαραθέσεις μεταξύ τους και αυτό που κατάφεραν ήταν να 

ξεσπάσει πόλεμος μεταξύ των κρατών. Οι πιο γνωστοί πόλεμοι που έμειναν στην 

ιστορία είναι ο Πρώτος και Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος, η μάχη στο Βατερλό και 

διάφοροι εμφύλιοι πόλεμοι, οι οποίοι σκόρπισαν το θάνατο ολοσχερώς. Οι περιοχές 

όπου εξελίχθηκαν οι πόλεμοι μεταξύ των ανθρώπων, ανακατασκευάστηκαν ύστερα 

από πολύ κόπο και με τη βοήθεια του ανθρώπου, τα πεδία μάχης μετατράπηκαν σε 

κατοικήσιμες περιοχές με σπίτια και νοικοκυριά. 

Πέρα όμως από τους πολέμους που εξελίχθηκαν μεταξύ των ανθρώπων, ο 

θάνατος προήλθε και από άλλους τρόπους όπως φυσικές καταστροφές. Πλημμύρες 

και τυφώνες σάρωσαν τις περιοχές και σκόρπισαν το θάνατο σε εκατομμύρια 

ανθρώπους. Οι πυρκαγιές κατά τους καλοκαιρινούς μΊΊνες και οι εμπρησμοί έκλεισαν 

σπίτια και άφησαν χιλιάδες άστεγους να υποφέρουν.Ύστερα από τι1 Θεομηνία όμως, 

τα σπίτια και οι περιοχές αποκαταστάθηκαν και η ζωή συνεχίστηκε. 

Άλλο πλήγμα της ανθρώπινης ζωής ήταν και συνεχίζουν να είναι οι 

δολοφονίες. Η εγκληματικότι1τα πάντα κυριαρχούσε από τα πολύ παλιά χρόνια με 

αποτέλεσμα να θερίσει τις ανθρώπινες ζωές άδικα και τις περισσότερες φορές χωρίς 

τιμωρία για τους υπεύθυνους. Η Θλίψη και ο πόνος για τους συγγενείς των 

αποθανόντων, είναι το πιο τραγικό σημείο της ιστορίας. Γιατί αυτοί που μένουν πίσω 

και καθίστανται να αναλάβουν την απώλεια του αγαπημένου τους προσώπου, κάθε 

άλλο παρά δυνατοί είναι. Αλλά ακόμα και σε αυτή την περίπτωση, που συμβολίζει το 

θάνατο, η ζωή συνεχίζεται και ολοκληρώνει τον κύκλο της, διότι ως φυσικό 
επακόλουθο ο θάνατος διαδέχεται τη ζωή και η ζωή το θάνατο. 

Γενικά μέχρι και τη σημερινή εποχή, η ανθρώπινη ζωή μεταβάλλεται και 

πε νά από διάφορα στάδια, τα περισσότερα εκ των οποίων την έχουν σημαδέψει από 
ταρ εγονότα που έχουν συμβεί. Δολοφονίες, μάχες μεταξύ κρατών, ναυάγια, ακραία 
και~ικά φαινόμενα και άλλα φονικά γεγονότα, απ~τελούν πλέον μέρος της 
ανθρώπινης ζωής που την καταστούν υπεύθυνη ;ια οτιδηπο~ε συμβαίνει και οι ίδιοι 

, Θ θα πρέπει να μάθουν να ζουν με αυτες τις εκδοχες. 
οι αν · ρωποι 



~μφωνα με την χριστιανική ορθόδοξη εκκλησία, ο Θεός έπλασε τον 

"..L,.,κόσμο και ύστερα τον άνθρωπο. Από τότε που άρχισαν οι άνθρωποι τα 
πρώτα τους βήματα στον κόσμο, τότε ξεκίνησαν και τα προβλήματα, οι 

αντιπαλότητες και ο πόλεμος μεταξύ τους. Ως φυσικό επακόλουθο, μετά την 

ανθρώπινη ζωή επήλθε και ο θάνατος και ύστερα από το Θάνατο ακολούθησε μια 

καινούρια ζωή και το ίδιο συνεχίζει να συμβαίνει μέχρι τώρα και για πάντα. Κάθε 

ιστορικό γεγονός έχει καταγραφτεί και είναι γνωστό μέχρι και τη σημεριV11 εποχ1Ί. 

Έτσι με τη βοήθεια κάποιων τεχνασμάτων, ο σκοτεινός τουρισμός άρχισε να 

εμφανίζεται από τα πολύ παλιά χρόνια και έγινε ακόμα πιο γνωστός, με αποτέλεσμα 

να γνωρίσει τη μεγαλύτερη άνθιση από όλα τα άλλα είδη του τουρισμού. Τα 

τεχνάσματα που βοήθησαν τον σκοτεινό τουρισμό να γίνει αναγνωρίσιμος και 

συντέλεσαν ώστε να παραμείνουν τα θλιβερά γεγονότα γνωστά μέχρι και την πρώιμη 

εποχή, είναι τα εξής: 

'5ο Ταινίες 

Οι ταινίες είναι προσωποποίηση κάποιων γεγονότων και οι περισσότερες είναι 

βασισμένες στη ζωή και σε αληθινά γεγονότα. Αυτό το είδος τεχνάσματος έχει 

αποδειχτεί ότι προσελκύει το ενδιαφέρον των ανθρcί)πων και μέχρι τώρα, έχει 

βοηθήσει κάποια ιστορικά γεγονότα να γίνουν γνωστά ή ακόμα και να παραμείνουν 

στο μνημονικό των ανθρώπων. 

Η ιστορία της πρωτόγονης ζωής και η γνώση γύρω από αυτήν, κίνησε το · 

ενδιαφέρον πολλών ανθρώπων της σημερινής ζωής. Πριν λίγα χρόνια ένας 

αμερικανός σκηνοθέτης αποφάσισε να σκηνοθετήσει μια ταινία με τίτλο "Jurassic 
Paik", η οποία γυρίστηκε με βάση τη ζωή των δεινοσαύρων σε συνδυασμό με τη ζω11 
των ανθρώπων της σημερινής εποχής. Όταν η ταινία πρωτοεμφανίστηκε στους 

κινηματογράφους, πούλησε εκατομμύρια εισιτήρια και αργότερα ήταν η νούμερο ένα 

κατά σειρά ενοικίασης ταινιών. Μέχρι και λίγα χρόνια αργότερα, μετά την μετάδοση 

της ταινίας αυτής, ο τουρισμός βρήκε καινούριο πρόσωπο αφού διάφορα πολιτιστικά 

κέντρα αναψυvΊς και πάρκα κατασκευάστηκαν για να φιλοξενήσουν απεικονίσεις και 

ψεύτικα ομοιώματα από δεινόσαυρους, τραβώντας την προσοχή σε νεαρές κυρίως 

ηλικίες. Όλη η προσοχή των ανθρώπων στράφηκε στους δεινόσαυρους και οι 

υπεύθυνοι των εγκαταστάσεων και των καταστημάτων, πούλησαν εκατομμύρια 

παιχνίδια, παραμύθια, παιδικά βιβλία και άλλα ομοιώματα των δεινοσαύρων. 

Άλλες άσχημες πτυχές της ζωής όπως ναυάγια, δολοφονίες διασημοτήτων και 

κοινών ανθρώπων, πόλεμοι, στρατόπεδα συγκεντρώσεων που βασάνισαν και 



σκότωσαν εκατομμύρια ανθρώπους, θεομηνίες που έσπειραν την καταστροφ1Ί, έγιναν 

ταινίες και έφεραν τα γεγονότα στη διασημότητα για πολλά χρόνια. Οι γνωστότερες 

ταινίες όλων των εποχών αναφέρονται παρακάτω: 

• 

• 

• 

• 

Tίtanίc, είναι μια ταινία του 1997, που έκανε πάταγο και αναφέρεται 
στο ναυάγιο που σημειώθηκε στον ατλαντικό ωκεανό. 

Τ/ιe Kίllίng Fίelds, είναι μια βρετανική ταινία του 1984, βασισμένη 
στο καθεστώς των Κhmer Rouge στην Καμπότζη και εξιστορεί τις 

εμπειρίες τριών δημοσιογράφων. 

Waterloo, είναι μια σοβιετιΚ11-ιταλική ταινία του 1970, που εξιστορεί 
τη μάχη στο Βατερλό. 

Woι·/d Trade Ce11ter, είναι μια αμερικανική ταινία δράματος του 2006 

που βασίζεται στις επιθέσεις της 11 ης Σεπτεμβρίου στους δίδυμους 
πύργους της πόλης της Νέας Υόρκης. 

• Aιιsclnvitz: Τ/ιe Nazis and tlιe 'Fi11a/ Sο/ιιtίοιι ', είναι μια ταινία του 
2005 π~υ εξιστορεί την τελική φάση του ναζιστικού ολοκαυτώματος, 

των στρατοπέδων εξόντωσης. 

• Sclιίndler's List, είναι μια επική ταινία δράματος του 1993 
αμερικανική που αναφέρεται στον Oskal' Schindler, που ήταν ένας 

γερμανικός επιχειρηματίας που έσωσε τις ζωές περισσότερων από 

χιλίων πολωνικών εβραϊκών προσφύγων κατά τη διάρκεια του 

ολοκαυτώματος. 

• Prίncess Dίαιια, είναι μια από τις πολλές ταινίες που έχουν γυριστεί 

και εξιστορούν τη ζωή αλλά και το θανάσιμο ατύχημα της 

πριγκίπισσας της Ουαλίας. 

• Pearl Η arbor, είναι μια ταινία του 2001, η οποία βασίζεται στην 
ιαπωνική επίθεση κατά της ναυτικής βάσης του Περλ Χάρμπορ. 

• Pompeίi: Τ/ιe Last Day, είναι μια τηλεοπτική ταινία του 2003, η οποία 

βασίζεται στα αληθινά γεγονότα της καταστροφής της Πομπηίας από 

την έκρηξη του ηφαιστείου Βεζούβιος. 

• Black Deat/ι , είναι μια ταινία του 2009, η οποία τοποθετείται στη 
μεσαιωνική Αγγλία όπου η πανδημία της πανώλης αφάνισε έναν 

μεγάλο αριθμό του πληθυσμού της Ευρώπης. 

• Psyclιo, είναι μια ταινία του 1960, η οποία βασίζεται σε αληθινά 

γεγονότα. Πρόκειται για έναν ρεσεψιονίστ ο οποίος σκότωνε όποια 

γυναίκα του Θύμιζε τη χαμένη του μητέρα. 

• Escape fron1 Alcatraz, είναι μια αμερικανική ταινία θρίλερ του 1979, 
η οποία εξιστορεί τη μοναδική πιθαν1Ί απόδραση από τις φυλακές στο 

νησί του Αλκατράζ. 
• Tsunanιί: Tlιe Afternιatlι , είναι μια ταινία του 2006, η οποία εξιστορεί 

τις καταστροφικές συνέπειες από το φονικό τσουνάμι στην Ταϊλάνδη. 



$σ ΒιQλία 

Τα βιβλία είναι μια ενδιαφέρουσα ασχολία για μερικούς ανθρώπους. Μέσα 

απ' τα βιβλία έχουν ακουστεί οι καλύτερες ιστορίες. Έτσι με αυτόν τον τρόπο, τα 

διάφορα θλιβερά και αιματηρά γεγονότα ξετυλίγονται μέσα από τις σελίδες των 

βιβλίων τα οποία προσελκύουν τους αναγνώστες τους και τους προτρέπουν να 

διαβάσουν με ζήλο την πλοκή του θέματος. Μέχρι σήμερα έχουν γραφτεί 

εκατομμύρια βιβλία τα οποία αναφέρονται σε αληθινές ιστορίες αιματοχυσίας αλλά 

και σε γνωστές ιστορίες περί πολέμου, αρρώστιας και δολοφονίας ανθρώπων. 

Παρακάτω αναφέρονται μερικά από τα βιβλία που αναφέρονται στις άγνωστες πτυχές 

του σκοτεινού τουρισμού. 

• Tlιe sίnkίng of Tίtanίc, είναι ένα από τα πολλά βιβλία που γράφτηκαν 
για την βύθιση του Τιτανικού το 1912. 

• Prίncess Diana-Biograplιy, είναι ένα από τα πολλά βιβλία που 

γράφτηκαν και ασχολήθηκαν εκτενέστερα με τη ζωή της πριγκίπισσας 

της Ουαλίας. 

• Loνe i11 tlιe tin1e of tlιe clιoleι·a, είναι ένα βιβλίο εμπνευσμένο από τα 

χρόνια όπου επικρατούσε η αρρώστια αυτή. 

• Τ/ιe diary of Αιιιι Frank, είναι ένα βιβλίο το οποίο γράφτηκε από το 
13χρονο κορίτσι που ήταν φυλακισμένη σε στρατόπεδο συγκέντρωσης 

στην Πολωνία. 

• Jaws, είναι ένα βιβλίο που βασίζεται σε αληθινά γεγονότα Θανάτου 

από καρχαρία. 

• Surνίνα/ i11 Aι.ιsclιιvitz, είναι ένα βιβλίο εμπνευσμένο από την 

επιβίωση στο στρατόπεδο συγκεντρώσεως στην Πολωνία. 

• Heart like •vater, είναι ένα βιβλίο από ένα μεγάλο συγγραφέα, ο 
οποίος στις σελίδες του περιγράφει τις καταστροφές από τον τυφώνα 

Katiina. 
• After Dαc/ιαιι, είναι μια νουβέλα η οποία περιγράφει τις συνέπειες 

μετά το τέλος λειτουργίας του στρατοπέδου συγκεντρώσεως στο 

Dacl1au. 
• Tlιere & Back: Robben Island, 1964-1979, είναι ένα βιβλίο 

εμπνευσμένο από την κατάσταση που επικρατούσε στη φυλακή στο 

Robben Island. 

• Jack tlιe Ripper: Qιιest for α killer, είναι ένα βιβλίο το οποίο 

περιγράφει τις δολοφονίες που διέπραξε ο κατά συρροή δολοφόνος 

στο Λονδίνο. 



'5ο Τραvούδια 

Πέρα από τις ταινίες και τα βιβλία τα οποία γράφτηκαν και γυρίστηκαν με κύριο θέμα 

τα συστατικά του σκοτεινού τουρισμού, υπάρχει και άλλη μια μέθοδος με την οποία 

τα θλιβερά γεγονότα μπορούν να αφήσουν μια μόνιμη ενθύμηση, η μουσική. Μέσα 

απ' τα τραγούδια αναδιπλcί)νονται τα συναισθήματά μας και είναι ένας τρόπος για να 

αφήσει κάποιο γεγονός μόνιμη ενθύμηση. Μερικά τραγούδια τα οποία γράφτηκαν 

στη μνήμη των αποθανόντων είναι τα εξ1)ς: 

• Clιristnias Eve/Sarajevo 12124, είναι ένα τραγούδι από τους Saνatage, 
που γράφτηκε για τον πόλεμο στο Σεράγεβο. 

• Tlιe final stι·c11v, είναι ένα τραγούδι από τους R.E.M., το οποίο 

γράφτηκε για τον πόλεμο στο Ιράκ. 

• Waterloo, είναι ένα τραγούδι από τους ΑΒΒΑ, το οποίο γράφτηκε για 

τη μάχη στο Βατερλό. 

• Cryίιιg is forbiddeιι lιere, είναι ένα τραγούδι από μια κοριτσίστικη 

μπάντα, οι οποίες ήταν φυλακισμένες στο στρατόπεδο συγκεντρώσεως 

Auschwitz. 

• My Ιιeαι·t •vί/Ι go οιι, είναι ένα τραγούδι από την Celine Dion, το οποίο 
αποτελεί και το soundtrack της ταινίας Titanic. 

• Never /earn not to love, είναι ένα τραγούδι από τους Beaclι Boys, οι 
οποίοι εμπνεύστηκαν από τον δολοφόνο ο οποίος ακόμα κρατείται, 

Chailes Manson. 
• Ι still see, είναι ένα τραγούδι από τον Kevin Foι·tin, ο οποίος έγραψε 

τους στίχους στη μνήμη εκείνων που σκοτώθηκαν αλλά και αυτών που 

η ζω11 τους άλλαξε μετά την τρομοκρατιΚΊ1 επίθεση στους δίδυμους 

πύργους. 

• Tlιere yοιι 'ΙΙ be, είναι ένα τραγούδι από την Faith Hill, το οποίο 
γράφτηκε για την επίθεση στο Περλ Χάρμπορ. 

• Help Ηαίtί, είναι ένα από τα πολλά τραγούδια που γράφτηκαν για το 

σεισμό στην Αϊτή. 

• /ιι nιenιoriam, είναι ένα τραγούδι από τους Ha1nn1eι'fall οι οποίοι το 

έγραψαν στη μVΊ)μη του τραγουδιστή των Slipknot. 

• A lcatraz, είναι ένα τραγούδι από τους Naza1·et\1, το οποίο είναι 

αφιερωμένο στη ζωή των φυλακισμένων. 

• Αι11eι·ίcαη Ρίe, είναι ένα τραγούδι από τον Don McLean, ο οποίος το 
έγραψε για την συντριβή του αεροπλάνου όπου σκοτώθηκαν και 

άνθρωποι. 



ffα Μ.Μ.Ε. έχουν πρωταρχικό ρόλο στην ανάπτυξη του φαινομένου του 

• J_ σκοτεινού τουρισμού λόγω της τεκμηρίωσης και της απεικόνισης των 
γεγονότων που φέρουν μια σκοτεινή γοητεία στους τηλεθεατές, οι οποίοι με τη σειρά 

τους εκμεταλλεύονται το θέμα και το εξετάζουν όπως εκείνοι επιθυμούν. αναι πλέον 

αποδεκτό ότι η τραγωδία "πουλά", γι' αυτό και ο θάνατος έχει γίνει πια προϊόν του 
σκοτεινού τουρισμού. Η παρουσίαση των γεγονότων από τα Μ.Μ. Ε., οι περιστάσεις 

και λίγες λεπτομέρειες, περιιαικλώνουν το Οέμα και το παραπέμπουν σε 

ολοκληρωμένες θεωρίες ή μαρτυρίες και αναλύσεις από ειδικούς. 

Όλοι οι άνθρωποι θέλοντας και μη, αντιμετωπίζουν αυτά τα γεγονότα σε 

καθημερινή βάση εφόσον προβάλλονται ακατάπαυστα από τα μέσα μαζικής 

ενημέρωσης. Η διαδικασία επεξεργασίας των δεδομένων που μεταδίδονται, 
προτρέπουν τον ανθρώπινο νου να παρακολουθήσει τα γεγονότα και να συμμετάσχει 

ανενεργά στην εξέλιξη τους. Εκείνοι που σπεύδουν να ανtικρύσουν και να γνωρίσουν 

από κοντά αυτό που προβάλλεται, συμμετέχουν ενεργά στις εξελίξεις. Για όλους τους 

υπόλοιπους που δεν έχουν την ευκαιρία να σπεύσουν κατευθείαν στην πηγή των 

γεγονότων, υπάρχει η άμεση ενημέρωση μέσα από την οποία γλιτώνουν χρόνο και 

απόσταση. Η αποστασιοποίηση όμως των συμβάντων προτρέπουν κάποιους, έστω 

και για μια ημερήσια εξόρμηση, με κατεύθυνση το μέρος όπου εξελίχθηκε η 

τραγωδία. 

Είναι πλέον γνωστό και έχει αποδειχτεί επιστημονικά πως η τα μέσα μαζικής 

ενημέρωσης και κυρίως η τηλεόραση και το ιντερνέτ, επηρεάζουν τον ανθρώπινο 
εγκέφαλο και τον παροτρύνουν να πιστέψει τα γεγονότα, άσχετα αν δεν έχουν κάποια 

αξιόπιστη βάση ή πηγ1) . Γι' αυτό και δεν είναι λίγες οι φορές που έχουμε λάβει 

λανθασμένες και ψευδείς πληροφορίες και ακόμα χειρότερο είναι το γεγονός ότι από 

τις υποθέσεις που ξετυλίγονται, ορισμένοι άνθρωποι που φέρουν ευαισθησία, να 

αντιδρούν με φορτισμένη ψυχολογική βία ή να προσπαθήσουν να μιμηθούν το 

πρόσωπο που διέπραξε το έγκλημα. 

Κατά καιρούς, έχουν γ(νει αναφορές για εγκλ1Ίματα που διαπράχθηκαν εν 

βρασμώ ψυχής από ανθρώπους που κανείς δε περίμενε να αντιδράσουν με τον τρόπο 
αυτό. Κύριο αίτιο για κάθε συμπεριφορά, φαίνεται να φέρουν ευθύνη τα δύο μεγάλα 
μέσα συνεχούς ενημέρωσης, η τηλεόραση και το ιντερνέτ. Το συμπέρασμα για αυτά 

τα μέσα που μεταδίδουν καθημερινά όλο το εικοσιτετράωρο πληροφορίες από 

γεγονότα, είναι ότι ασκούν μεγάλη επίδραση στον άνθρωπο. Το αντίκτυπο των 
Μ.Μ.Ε. για τον σκοτεινό τουρισμό, έχει συμβάλει σημαντικά στην αύξηση της 
τουριστικής κίνησης σε "σκοτεινές περι~χές" κα~ώς προτρέπει τους επισκέπτες να 

γνωρίσουν καινούρια μέρη ως προορισμοι ταξιδιου . 



ο ι περιοχές που γνώρισαν και ήρθαν αντιμέτωπες με τον θάνατο, την καταστροφή και την αγριότητα, μετατράπηκαν πολύ γρήγορα σε 

τουριστικά αξιοθέατα. Είναι επίσης, επικυρωμένο το γεγονός ότι οι τουρίστες 

επιλέγουν να επισκεφτούν τα αξιοθέατα που δηλώνουν τον πόνο και τα βασανιστήρια 

που πέρασαν οι αποθανόντες της περιοχής αυτής, παρά τα πολιτιστικά και ιστορικά 

αξιοθέατα. Αυτό συμβαίνει διότι βλέπουν το φαινόμενο του σκοτεινού τουρισμού ως 

παθολογική αλλά λογική επέκταση της αδέσμευτης κεφαλαιοκρατίας ή του 

μερκαντιλισμού. Υπάρχει όμως ο φόβος, ότι οι περιοχές του κακού μπορούν όλες, 

πολύ εύκολα, να μετατραπούν σε Θεματικά πάρκα, όπως αυτό της Disney, χάνοντας 
εξ ολοκλήρου την εκπαιδευτική και πνευματιΚ11 έννοια (συγγραφείς του βιβλίου, 

Dark Τοιιrίsm). 
Μετά την αποκατάσταση των περιοχών δεν υπάρχει πλέον κανένα σημάδι 

εχθρότητας, βίας και θανάτου. Το μόνο που απέμεινε σε αυτές τις περιοχές, είναι 

μερικά μνημεία που χτίστηκαν καθώς και νεκροί που θάφτηκαν για να αφήσουν μια 

μόνιμη ενΟύμηση σε αυτούς που επιθυμούν να τα επισκεφτούν. Έτσι σήμερα, 

υπάρχουν οι πυραμίδες, οι οποίες χτίστηκαν πριν εκατομμύρια χρόνια και μέσα στις 

υπόγειες στοές τους είναι Θαμμένα τα ταριχευμένα σώματα των Φαραώ. Από τότε 

εκατοντάδες τουρίστες από όλο τον κόσμο επισκέπτονται τις πυραμίδες σαν ένα από 

τα αρχαιότερα ιστορικά μνημεία. Επίσης, το μνημείο που χτίστηκε μεταξύ 1840 και 
1843 για να τιμήσει την μνήμη του ναυάρχου HoΓatio Nelson για το θάνατο του στη 
μάχη TΓafalgal' το 1805. Έτσι, οι τουρίστες μαθαίνοντας την ιστορία και τη σημασία 
του κάθε μνημείου, γοητεύονται από τον πόθο για περισσότερες ιστορικές γνώσεις. 

Γενικά σε κάθε περιοχή όπου χτυπήθηκε από τον Θάνατο, έχουν στηθεί μνημεία για 

να τιμήσουν τους νεκρούς αλλά και για να αφ1Ίσουν μια μόνιμη ενθύμηση στους 

ανθρώπους της νέας και πρόσφατης γενιάς. 

Σε μερικές περιπτώσεις ο σκοτεινός τουρισμός έχει δεχτεί κριτικές είτε από 

διάφορα ακαδημαϊκά σχόλια είτε από δημοσιογράφους, που τον θεωρούν δηκτικό και 

έμμεσο, αμφισβητώντας τα κίνητρα των τουριστών, χωρίς να αρθρώνουν πάντα τι 

πραγματικά είναι κακό από την επίσκεψη στα μνημεία αυτά. Είναι εύκολο να κρίνουν 

τους τουρίστες αλλά είναι πολύ δύσκολο να ταξινομήσουν τα πολύπλοκα κίνητρα και 

τις αντιδράσεις τους. Με βάση τις συνεντεύξεις των επισκεπτών στο μουσείο Tuol 
Sleng στην Καμπότζη, ο δημοσιογράφος Rachel Hughes διαπίστωσε ότι οι τουρίστες 
ήταν «ποικιλοτρόπως ενθαρρυντικοί, φιλομα&ής, διαταραγμένοι, συμπονετικοί, 
ανήσυχοι, απολογητικοί, κυνικοί, ματαιόδοξοι, δύσπιστοι, καθοδηγητικοί και 
ενθουσιασμένοι με αυτά που αντίκρισαν και έφεραν πλήρη σεβασμό προς τους 
νεκρούς κατά τη διάρκεια της περιήγησής τους». Σε τελευταία ανάλυση, οι τουρίστες 
έ ονται στα μνημεία με ένα ευρύ φάσμα προθέσεων. Ενώ μερικοί μπορεί να 
ρχ; λλ'' , , δ έ '' 
προτιμήσουν τη νοσηρότητα, πο οι ~πο αυτους ειναι σπο~ α~τ ς, ισ:ορικοι η 

λε ~ς πολιτικοί η' περαστικοί, απογονοι των δραστών η Θυματα η κάποιος 
με τητε , 
συνδυασμός αυτών των κατηγοριών. 



ψάθε περιοχή που φιλοξενεί χιλιάδες τουρίστες για να επισκεφτούν τα 

..L \αξιοθέατά της, έχει και πρέπει να έχει έναν κώδικα δεοντολογιας. Ο 
κώδικας δεοντολογίας περιλαμβάνει τους κανόνες της ηθικής και της σωση)ς 

συμπεριφοράς, οι οποίοι συμβάλλουν στην ενίσχυση των κοινωνικών σχέσεων που 

αντιστοιχούν ση1 δημιουργία και τη διατήρηση η1ς εικόνας και του γο1Ίτρου των 

πολιτισμών σε υψηλό επίπεδο. Οι κανόνες του κώδικα δεοντολογίας, προστατεύουν 

τις τιμές που λατρεύονται από την κοινωνία και συμβάλλουν στο κοινωνικό αγαθό 

και στην ενίσχυση της λειτουργικής της θέσης ως εγγυητής η1ς ισότητας. Οι γενικές 

αρχές και ο σκοπός της εφαρμογής του κώδικα δεοντολογίας είναι η συμμόρφωση 

που πρέπει να ακολουθεί κάθε τουρίστας ο οποίος επισκέπτεται μια περιοχ:ιl και 

οφείλει να τη σέβεται. Οι όροι κατά τη διάρκεια της επίσκεψης των τουριστών, 

διέπονται από τις αρχές της προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς κάθε τόπου, 

της διαφάνειας και της αμεροληψίας. 

Ο κώδικας δεοντολογίας εφαρμόζεται σε διάφορους τομείς όπως, παιδεία, 

νομικά θέματα, τουρισμός ιcτλ. Όσον αφορά το θέμα του τουρισμού, υπάρχει ένα 

ευρύ φάσμα γύρω από τον κώδικα δεοντολογίας. Ουσιαστικά ο κώδικας αυτός είναι 

οι κανόνες συμμόρφωσης των τουριστών απέναντι στα πολιτιστικά. 11θη και έθιμα που 

επισκέπτονται και η προσαρμογή τους στα δεδομένα των περιοχών. Μπορούμε 

επίσης να πούμε ότι ο κώδικας δεοντολογίας αποτελεί τους νόμους που πρέπει να 

εφαρμόζονται από τους πολίτες και τους τουρίστες και η άμεση τήρησή iους. Οι 
λεγόμενες "σκοτεινές περιοχές", αποτελούν σημείο αναφοράς και πολιτιστικ~Ί 
κληρονομιά από τα ιστορικά μνημεία που έχουν χτιστεί και έχουν στηθεί για να 

τιμήσουν τους νεκρούς που πολέμησαν, δολοφονηθήκαν ή χάθηκαν άδικα. Ένα 

μεγάλο ποσοστό τουριστών όμως δε λαμβάνει σοβαρά τις περιοχές αυτές και ο 

σκοπός η1ς επίσκεψής τους είναι μια απλή περιήγηση, χλευάζοντας τα γεγονότα και 

δείχνοντας ασέβεια στους νεκρούς. Οι περισσότεροι από τους τουρίστες αυτού του 

είδους, έχουν καταστρέψει τα μνημεία των περιοχών, αγγίζοντάς τα και 

αλλοιώνοντας την υφή τους. 

Υπάρχι::ι όμως και η άλλη όψη του νομίσματος, η οποία αντικατοπτρίζει τους 

τουρίστες τους οποίους επιλέγουν να επισκεφτούν τις λεγόμενες "σκοτεινές 

περιοχές'', για να γνωρίσουν την ιστορία και να δουν τα αξιοθέατά τους που έχουν 

πολιτιστική και συναισθηματική αξία. Αυτή η κατηγορία τουριστών έχει αποδειχτεί 
ότι σέβεται τις περιοχές που επισκέπτεται και με τον τρόπο της συμπεριφοράς τους, 

τιμούν τους νεκρούς, αφιερώ~οντας και αυτοί ~ναν φό~ο τιμής απ~ τον λόγο ~ς 
επίσκεψής τους. Είναι οι μονοι που αποτελουν παράδειγμα καλης και σωστης 
συμπεριφοράς στα σημεία αναφοράς που κατασκευάστηκαν για να συνεχίσουν την 
ιστορία του κόσμου και να αφ1Ίσουν μια μόνιμη ενθύμηση σε όσους επιθυμούν να τα 

επισκεφτούν. 



Η ανάρμοστη συμπεριφορά συνήθως οφείλεται στην κατάχρηση αλκοόλ και 

δεν πρέπει να τους επιτρέπεται η είσοδος στα μέρη αυτά, δεδομένου ότι αυτοί οι 

άνθρωποι έχουν σκοπό να προσβάλουν την τοπική κοινότητα με την έλλειψη 

σεβασμού που απαιτείται αυστηρά σε αυτές τις περιοχές τραγωδίας. Για παράδειγμα, 

στις εγκαταστάσεις της αιματηρής κατασκήνωσης του Auscbwjtz-Birkenau, οι 

ομάδες των μαθητών, τραβούσαν φωτογραφίες τη μια μετά την άλλη καθώς άγγιζαν 

και χλεύαζαν τα μνημεία και τα υπόλοιπα σχολικά συμβαλλόμενα μέρη, κάθονταν 

στα ερείπια της περιοχής του κρεματορίου, τρώγοντας σάντουιτς (Lennon and Foley, 

2004). 

Ένα πολύ σημαντικό ζήτημα που προσδιορίζεται επίσης σύμφωνα με τα 

παραπάνω, είναι αυτό της διαχείρισης του πολιτισμού . Είναι γεγονός ότι σε κάθε 

τουρίστα πρέπει να δοθεί ένας κώδικας δεοντολογίας, για να εκπαιδευτεί και να 

συμπεριφερθεί με έναν ορισμένο τρόπο, κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στις 

ιδιαίτερες περιοχές, ώστε να ενσωματωθεί και να προσαρμοστεί μέσα στην τοπική 

κοινότητα, για να αποφύγει τη σύγκρουση. Ο τουρίστας ο ίδιος έχει και οφείλει να 

έχει, μια υποχρέωση απέναντι στους κανονισμούς, ώστε να παρατηρηθούν οι κώδικες 

σωστής συμπεριφοράς και να γνωρίζει τους πολιτιστικούς κανόνες στον προορισμό 

τον οποίο επισκέπτεται (Howie, 2003), γιατί όταν επισκέπτεσαι περιοχές τέτοιας 

ιστορικής σημασίας, κάθε άλλο παρά σεβασμό πρέπει να καταβάλεις για να 

υποβάλεις με τον τρόπο σου τον φόρο τιμής στους αποθανόντες. 

Για να γίνει σωστά η συμμόρφωση ως προς τους κανονισμούς κατά την 

είσοδο σε μια περιοχή που περιέχει ιστορικά μνημεία, θα πρέπει η τοπική κοινότητα 

και οι αρμόδιες αρχές να ορίσουν κάποιους νόμους και να τους τοιχοκολλήσουν πριν 

1.12 Κώδικας Δεοντολογίας, Καμπότζη 

την είσοδο κάθε περιοχής. Έτσι με 

αυτόν τον τρόπο οποιοσδήποτε 

θελήσει να επισκεφτεί την περιοχή θα 

πρέπει πρώτα να διαβάσει προσεχτικά 

τις οδηγίες που διέπουν τους 

κανονισμούς. Εν συνεχεία θα πρέπει 

η τοπική κοινότητα να τοποθετήσει 

στις εισόδους καθώς και στο 

εσωτερικό των χώρων, ειδικούς 

φρουρούς οι οποίοι θα επιβλέπουν και 

θα επιβάλουν την τάξη και θα 

πράττουν ανάλογα με την ανάρμοστη 

συμπεριφορά των τουριστών. Μόνο 

έτσι θα μπορέσει να επιβληθεί το 

ανάλογο ύφος των περιστάσεων για 

να προσαρμοστεί η τήρηση του 

κώδικα δεοντολογίας. 



Ό
πως αναφέρθηκε και παραπάνω, ο σκοτεινός τουρισμός, είναι η κύρια 

έλξη για τους τουρίστες που αναζητούν να αντικρύσουν και να 

γνωρίσουν τον θάνατο στις διάφορες μορφές του, σε όλες τις περιοχές του κόσμου. 

Σε όλα αυτά τα μέρη όπου υπάρχει μια προϊστορία αμέτρητων Θανάτων, έχουν χτιστεί 

μνημεία που είναι αφιερωμένα στη μνήμη των αποθανόντων. Επιπλέον, έχουν χτιστεί 

μουσεία, κάστρα, αγάλματα, ακόμα και μαγαζιά με αναμνηστικά δώρα και οι 

τουρίστες μπορούν να επισκεφτούν όλα αυτά τα εκθέματα για να γνωρίσουν την 

ιστορία και να ζήσουν κατά κάποιο τρόπο τα γεγονότα των ανθρώπων που πέθαναν ή 

δολοφοV11Θηκαν. Υπάρχουν στοιχεία που υποδηλώνουν τα γεγονότα που έσπειραν το 

θάνατο και η επίσκεψη σε αυτές τις περιοχές προορίζονται για να διατηρήσουν τη 

μνήμη. Οι άνθρωποι που επιλέγουν τον σκοτεινό τουρισμό, παρακινούνται από 

διαφορετικά πράγματα ώστε να αποφασίσουν να επισκεφτούν τις περιοχές είτε από 

περιέργεια, είτε για να υποβάλουν τα σέβη τους σε εκείνους που έχασαν τη ζωή τους 

ή απλά επειδ11 αισθάνονται ότι αποτελούν μέρος της τραγωδίας. 

Ένα από τα διοικητικά ζητήματα του τουρισμού που πρέπει να προσδιοριστεί, 

είναι αυτό της μακροπρόθεσμης ζημίας που προκαλείται από τους επισκέπτες. 

Αναπόφευκτα, ο μεγάλος αριθμός των επισκεπτών σε περιοχές όπως, το Auschwitz 
και το σημείο μηδέν στη Νέα Υόρκη, θα ασ1C1Ίσει επίδραση μακροπρόθεσμα. 

Επομένως, είναι σημαντικό να επιβληθεί μια διαχείριση του αριθμού των επισκεπτών 

για να ελέγξουν πόσοι επισκέπτες εισέρχονται μέσα στην περιοχή. Η προστασία αυτή 

είναι ζωτικής σημασίας και απαιτείται για την αποφυγή βανδαλισμών από την 

αναχώρηση των επισκεπτών. Όπως είπε ο Yale (2004), η διάβρωση είναι μια 

σημαντική ανησυχία για εκείνες τις περιοχές που εκτίθενται στον αέρα, τη βροχή, τον 

παγετό και τον ήλιο. Το στρατόπεδο Auschwitz, είναι ένα τέλειο παράδειγμα γιατί 
βρίσκεται στο στάδιο της συνεχούς διάβρωσης και η αύξηση της κάλυψης από τη 

βλάστηση πρέπει να ρυθμιστεί και να ελεγθεί. Ένα άλλο μείζον θέμα είναι η 

οικονομική επίδραση των περιοχών που υπέστη καταστροφή. Παράδειγμα 

οικονομικής καταστροφής αποτελεί η Σρι Λάνκα, η οποία μετά το φονικό τσουνάμι, 

είχε 66% οικονομικές απώλειες σε τοπικό και εθνικό επίπεδο. Οι περιοχές που 
χτυπήθηκαν περισσότερο από το τσουνάμι, απευθύνθηκαν στο τουριστικό 

ενδιαφέρον. Εν τούτοις οι τουρίστες ήταν απρόθυμοι να πλησιάσουν τις περιοχές 

αυτές αμέσως μετά την καταστροφή, με αποτέλεσμα ακόμη και τα θέρετρα στην 

παράλια του Ειρηνικού ωκεανού της Ταϊλάνδης, που ήταν απολύτως άθικτα, 

χτυπήθηκαν οικονομικά από τις ακυρώσεις. Μετά το τέλος των καταστροφών, οι 
περιοχές άρχισαν να ανακατασκευάζονται με σκοπό να ανθίσουν και πάλι οικονομικά 
και να επωφεληΟούν οι κάτοικοι και κυρίως εκείνοι που υπήρξαν θύματα, από τα 

χρήματα της τουριστικής περιόδου. 



Για να συμβούν όμως ό'λα τα παραπάνω, δηλαδή να αποκατασταθούν πλήρως 

οι περιοχές και να μην διαβρώνονται τα αξιοθέατα και τα μνημεία από τις καιρικές 

συνθήκες, αλλά και για να ανθίσουν και πάλι οικονομικά εις το έπακρον, χρειάζεται 

οικονομική ενίσχυση την οποία θα έπρεπε να παρέχει το κράτος. Επιπλέον, τα 

κεφάλαια που απαιτούνται για την αποκατάσταση και τη συνεχή ανακατασκευή για 

τη συντήρηση των περιοχών αυτών, είναι υψηλής εκτίμησης και το κράτος έχει δυο 

επιλογές που είναι διαθέσιμες για να συλλέξει τα κεφά'λαια τα οποία εναπόκεινται 

στην κυβερνητική υποστήριξη καθώς και μια αμοιβή εισόδων στους τουρίστες. Οι 

υπεύθυνοι λοιπόν, έχουν αυτές τις δυο επιλογές, εκ των οποίων η δεύτερη είναι αυτή 

που εφαρμόζεται αφού η κυβέρνηση ακολουθεί πολιτικά συμφέροντα και ο θεσμός 

της αμοιβής αντίτιμου για την είσοδο σε κάποιο τουριστικό αξιοθέατο, ωφελεί την 

πολιτική της χώρας οικονομικά και πολιτιστικά. 

Για να καλύψουν εις το έπακρον τα συμφέροντά τους, οι πολιτικοί, έ'λαβαν 

σοβαρά κάποιες ενέργειες. Αρχικά η αύξηση της τουριστικής κίνησης στις περιοχές 

αυτές, ανέβασε το πολιτιστικό υπόβαθρο και έκανε την ευρύτερη περιοχή ιδιαίτερη 

γνωστή. Για να συνεχίσει όμως να ισχύει η δημοσιοποίηση κάθε "σκοτεινής 

περιοχι1ς", το κράτος, έκανε κάποιες ενέργειες εκμεταλλευόμενου του σκοτεινού 

τουρισμού. Σε πρώτη φάση η κάθε περιοχή ανέδειξε τα μνημεία της και τα ιστορικά 

της αξιοθέατα, ανακατασκευάζοντας τα και δημοσιοποιώντας τα μέσω των Μ.Μ.Ε. 

Ύστερα, καθοριστικό ρόλο έπαιξε και η αναδημιουργία της γύρω περιοχής καθώς 

χτίστηκαν κέντρα διασκεδάσεως, καζίνο και άλλου είδους μαγαζιά από τα οποία οι 

εισπράξεις άγγιξαν την κορυφή. Σε πολλές περιοχές χτίστηκαν ξενοδοχεία με θέα 

κάποιο πεδίο μάχης ή μια τραγωδία που είχε συμβεί με αποτέλεσμα να αυξηθεί η 

πληρότητά του. Συγκεκριμένα στις σκοτεινές περιοχές όπου ο τουρισμός είναι 

ιδιαίτερα αυξανόμενος, οι τοπικοί φορείς, ανέλαβαν τον θεσμό του αντίτιμου 

εισιτηρίου με ειδικές εκπτώσεις. Για παράδειγμα στο Κολοσσαίο της Ρώμης, οι 

ευρωπαίοι πολίτες πληρώνουν λιγότερο από την κανονική τιμή του εισιτηρίου και για 

τους πολίτες κάτω των 18 ετών και πάνω των 65 ετών, η είσοδος είναι δωρεάν. 
Υπάρχουν επίσης εκπτώσεις σε μαθητές και φοιτητές καθώς και σε οργανωμένα 

γκρουπ που έρχονται μόνο και μόνο για να κάνουν σκοτεινό τουρισμό. Η κυριότερη 

πηγ11 εσόδων κάθε περιοχ11ς επ1Ίλθε από τις οργανώσεις συναυλιών σε χώρους 

ιστορικής σημασίας. Το 1971 το δημοφιλές συγκρότημα Pink Floyd επανεκτέλεσε 
έναν δίσκο τους στα ερείπια της Πομπηίας, το οποίο ονόμασαν Pink Floyd: Liνe at 
Pompeii. Επίσης το τραγούδι "cities ίη dust" από τους Siouxsie and the Banshees, 

αναφέρεται στην καταστροφή της Πομπηίας. Άλλες έξυπνες κινήσεις για τουριστική 
άνθιση έγιναν και από τοπικά τουριστικά γραφεία. Το 1992, το ιταλικό τουριστικό 
γραφείο Massimo Beyel'le πρόσφερε <~γύρο εμπόλεμης ζώνης, τον Οκτώβ~ιο»,, στη 
Βοσνία. Με 25.000$, ο πελάτης μπορουσε να περάσει 2 εβδομαδες στο πεδιο μαχης. 
Σκοπός του συγκεκριμένου γραφείου ήτ~ν, να απο~ύσει ο πελά~ς το πεδίο ,μάχι1ς 

, τά τον πόλεμο, όπως ακριβως το μετεδιδαν οι ειδησεις του κοσμου. 
αμεσως με 'ξ , , , 
Παρόλο που 0 γύρος αυτός ήταν ~ πιο πα~α ενη μορφη τουρισμου, η τουριστικη 

κίνηση βελτιώθηκε αισθητά την περιοδο εκεινη. 



Οι κυβερνήσεις της κάθε χώρας σε συνεργασία με τους τοπικούς υπεύθυνους 

αποφάσισαν να μεγαλώσουν τα σύνορα στις περιοχές όπου Θεωρούνται 
απομακρυσμένες και οι τουρίστες σπάνια επισκέπτονταν γιατί δε μπορούσαν να 

διανύσουν χιλιόμετρα μακριά. Έτσι, με την κατασκευή γεφυρών, καινούριων δρόμων, 

δημιουργία περισσότερων δρομολογίων αερομεταφορών και θαλάσσιων μεταφορών, 

ο τουρισμός αυξήθηκε μέχρι και το διπλάσιο. Οι περισσότερες περιοχές 

αναβαθμίστηκαν και έσβησαν τα σημάδια του πολέμου, της βίας και του Θανάτου, 

εναρμονίζοντας το περιβάλλον που θύμιζε την καταστροφή, ση σημεριν1i εποχή που 

φημίζεται από την πολυτέλεια και τις ανέσεις. Οι αφίξεις των τουριστών αυξήθηκαν 

με συνέπεια να αυξηθούν και τα κρατικά έσοδα. Σήμερα, ο διεθνής τουρισμός είναι η 

Τρίτη μεγαλύτερη εξαγωγ1Ί του Μεξικού, μετά από τα πετρέλαιο και τα τελικά 

προϊόντα. Για δυο χρόνια στη σειρά, το Μεξικό, ταξινόμησε τον όγδοο μεταξύ των 

παγκόσμιων δημοφιλέστερων προορισμών, με 19 εκατομμύρια αφίξεις το 1999 και 
20,6 εκατομμύρια το 2000. Το 1999, ο διεθVΊiς τουρισμός παρήγαγε 7,2 εκατομμύρια 
$στα εισοδήματα και 8,3 εκατομμύρια$ το 2000. Σε εκείνο το έτος, συνέβαλε 8,9% 

στο ΑΕΠ της χώρας και κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών, έχει δημιουργήσει 

κατ' εκτίμηση 1,9 εκατομμύρια εργασίες. Άλλες περιοχές που επωφελ1iθηκαν 

οικονομικά είναι το Auschwίtz, όπου ο αριθμός εγγεγραμμένων επισκεπτών έχει 

διπλασιαστεί από 34.404 έως 62.997 μεταξύ του έτους 2003 και 2004. Πρόσφατα 
ένας προορισμός που έχει δει αύξηση στον εισερχόμενο τουρισμό, είναι το World 
Trade Center, ή καλύτερα γνωστός ως σημείο μηδέν στη Νέα Υόρκη. Το 2002, οι 
καταστροφές του World Trade Center στη Νέα Υόρκη, προσέλκυσαν 3,6 
εκατομμύρια επισκέπτες, ενώ η γέφυρα παρατήρησης από τους άθικτους πύργους που 

χρησιμοποιήθηκαν, προσέλκυσαν 1,8 εκατομμύρια τουρίστες το χρόνο. Οι 

υπερατλαντικές κρουαζιέρες, επίσης, άγγιξαν την κορυφή της οικονομιιcής άνθισης, 

καθώς πωλούν πακέτα προσφορών για ταξίδια με πλοία της γραμμt'1ς από το 

Σαουθάμπτον με προορισμό την Αμεριιcή όπου κάποτε ήταν να πραγματοποιηθεί το 

παρθενικό ταξίδι του Τιτανικού. Οι περιοχές όπου στέγασαν παλαιότερα 

σωφρονιστικά ιδρύματα, έχουν μετατραπεί σε μονοήμερες και διήμερες εξορμήσεις 

όπου οι τουρίστες έχουν τη δυνατότητα να περάσουν τη νύχτα τους στα κελιά όπου 

κρατούνταν κάποτε επικίνδυνοι κακοποιοί. Σε άλλες περιπτώσεις, για την 

προσέλκυση των τουριστών, έχουν χρησιμοποιηθεί οι εγκαταστάσεις των γύρω 

περιοχών οι οποίες λειτουργούν καθαρά κερδοσκοπικά. Πέρα όμως από τις ενέργειες 

αυτές, κάθε κράτος έχει στηρίξει τις περιοχές που υποδεικνύονται ως σκοτεινός 
τουρισμός, με την πρόσκληση πραγματοποίησης κινηματογραφιΚ1iς ταινίας. Δεν είναι 

λίγες οι φορές που κάποια περιοχή έχει χρησιμοποιηθεί για τα γυρίσματα κάποιας 

ταινίας. Για παράδειγμα το περίφημο Κολοσσαίο της Ρώμης έχει χρησιμοποιηθεί σε 

11 κινηματογραφικές ταινίες και 4 μιούζικαλ εποχής. Με τον τρόπο αυτό τα Μ.Μ.Ε. 

συνέβαλαν και πάλι με τη σειρά τους στην προ~θηση τ~ν περ~οχών ως τουριστικοί 

μο'ι Εν συνεχεία οι λεγόμενες σκοτεινες περιοχες, επεδρασαν δημιουργικά 
προορισ . .,, ' 
στο πολιτιστικό υπόβαθρο της κοινωνί,ας τους ~αι βοήθησαν στην ανάδειξη της 

, ους σ11μασίας. Ως αποτελεσμα ολων αυτών των ενεργειών οι 
ιστορικης τ 



περισσότερες περιοχές, ανήκουν πλέον στα μνημεία της παγκόσμιας τουριστικής 

κληρονομιάς της UNESCO. 

Ενθαρρυμένη από αυτούς τους υψηλούς αριθμούς της εγχώρια και εισερχόμενης 

τουριστικής .κίνησης, η κυβέρνηση σε συνεργασία με τους τοπικούς φορείς κάθε 

χώρας, άρχισε πρόσφατα το νέο εθνικό πρόγραμμα του τουρισμού (2001-2006). Ο 

κύριος στόχος του συγκεκριμένου προγράμματος, είναι να προωθήσει έναν 

κερδοφόρο τουρισμό, ο οποίος να είναι άξιος πλήρης σεβασμού, όχι μόνο του 

περιβάλλοντος, α'λλ.ά και των τοπικών κοινοτήτων, οι οποίες θα μοιράζονται τα 

οφέλη από τις εισπράξεις του σκοτεινού τουρισμού. Το πρόγραμμα υπαινίσσεται σε 

μια ίση συνεργασία μεταξύ των δημόσιων και ιδιωτικών τομέων και των τοπικών 

κοινοτιΊτων. Εντούτοις, δεν εξηγούνται πουθενά οι ευκαιρίες που θα χορηγούνται σε 

εκείνες τις κοινότητες για την ανάπτυξη του τουρισμού ή εάν Θα μπορούν να 

αποχωρήσουν από το πρόγραμμα αυτό. Αντ' αυτού το πρόγραμμα, καθορίζει μια 

σειρά από στόχους και αντίστοιχες πολιτικές, τρεις από τους οποίους είναι ιδιαίτερα 

σχετικοί με αυτιΊ τη μελέτη. Δηλαδ1Ί, μια πολιτική υποδομής, μια πολιτιστική 

πολιτική τουρισμού και μια πολιτικ1Ί βιώσιμης ανάπτυξης των περιοχών. Ο στόχος 

της πολιτικής υποδομής είναι, να ικανοποιηθούν οι πρώτες ανάγκες, εννοώντας τη 

μεταφορά και τις υπηρεσίες που θα προσφέρονται, πρώτα των τοπικών κοινοτήτων 

και ύστερα των τουριστών. Ο στόχος αυτός αποσκοπεί στον πλήρη σεβασμό των 

περιοχών κατά την άφιξη των τουριστών και ύστερα στον σεβασμό που απαιτείται 

στους ίδιους τους τουρίστες από την τοπική κοινωνία, οι οποίοι εισέρχονται σε ένα 

άγνωστο για εκείνους μέρος. Ο στόχος της πολιτικής του τουρισμού είναι να 

παραχθεί ένα κέρδος από τις διάφορες μορφές πολιτιστικής έκφρασης για να 

προαγάγει την κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη των στοχοθετημένων περιοχών. 

Για αυτόν τον λόγο, ο γραμματέας του τουρισμού θα συνεργαστεί με τις διάφορες 

πολιτιστικές οργανώσεις, συμπεριλαμβανομένου του εθνικού ιδρύματος 

ανθρωπολογίας και ιστορίας (ΙΝΑΗ), για να προστατεύσει, να αποκαταστήσει και να 

προωθήσει την πολιτιστική κληρονομιά της κάθε χώρας. Η αειφόρος ανάπτυξη ή 

βιώσιμη ανάπτυξη αναφέρεται στην οικονομική ανάπτυξη που σχεδιάζεται και 

υλοποιείται λαμβάνοντας υπόψη την προστασία του περιβάλλοντος και τη 

βιωσιμότητα. Γνώμονας της βιωσιμότι1τας είναι η μέγιστη δυνατή απολαβή αγαθών 

από το περιβάλλον, χωρίς όμως να διακόπτεται η φυσική παραγωγ1Ί αυτών των 

προϊόντων σε ικανοποιητική ποσότι1τα και στο μέλλον. Η βιώσιμη ανάπτυξη 
π οϋποθέτει ανάπτυξη των παραγωγικών δομών της οικονομίας παράλληλα με τη 

δ~μιουργία υποδομών για μία ευαίσθητη στάση απέναντι στο φυσικό περιβάλλον και 
στα οικολογικά προβλήματα. 

Εν κατακλείδι, οι περιοχές που φιλοξενούν αξιοθέατα τα οποία συνδέονται με 

· ουρισμό είναι η κύρια πηγή εσόδων για τους κυβερνητικούς φορείς, οι 
τον σκοτεινο τ , 

, · νουν τελικά να αναβαθμίσουν τις περιοχές και οι ίδιοι επωφελούνται 
οποιοι καταφερ , 
οικονομικά για προσωπικά τους συμφεροντα. 



(1 Λf-τά από την εκτενή εξέταση και ανάλυση όλου του φάσματος του 
.JΥLσκοτεινού τουρισμού, συμπεραίνουμε ότι αυτό το είδος τουρισμού 

κυριαρχεί για αιώνες και είναι ιδιαίτερα προτιμότερο από όλα τα άλλα είδη του 

τουρισμού. Η ύπαρξή του οφείλεται σε αιματηρές καταστάσεις και εχθροπραξίες, οι 

οποίες προήλθαν κυρίως από τον ίδιο τον άνθρωπο. 

Σε μια μεταγενέστερη καταγραφή της εξέλιξης του σκοτεινού τουρισμού, 

είδαμε ότι οι άνθρωποι προτίμησαν τον πόνο και το βάσανο ως τουριστικό τόπο 

προορισμού και διαμον1Ίς. Η ιδέα της αποτρόπαιας εγκληματικής πράξης καθώς και η 

μακροχρόνια πορεία εχθροπραξίας μεταξύ των λαών, είναι πλέον η πιο καθοριστική 

απόφαση για εκείνους που Θέλουν, όχι μόνο να πραγματοποιήσουν τις διακοπές τους, 

αλλά και να συμμετάσχουν ενεργά στις περιοχές που υπέφεραν από διάφορα 

πλήγματα, μόνο από την επίσκεψή τους ή μονοήμερη εξόρμηση. Οι όψεις του 

νομίσματος για τον συγκεκριμένο Θεσμό θα είναι πάντα δυο. Δηλαδή, ο σκοτεινός 

τουρισμός ολοένα και θα γίνεται προτιμότερος και θα συνυπάρχει στην κοινή 

απόφαση των τουριστών για ταξίδι, καθώς επίσης και θα μεγαλώνουν τα 

πλεονεκτήματα για τους τοπικούς και κυβερνητικούς φορείς των λεγόμενων 

σκοτεινών περιοχών, οι οποίοι Θα προσπαθούν συνεχώς να καταβάλουν καινούριες 

ιδέες για τον τρόπο της προσέλκυσης των τουριστών. 

Ο σκοτεινός τουρισμός αποτελεί πλέον κίνητρο για πραγματοποίηση ταξιδιού. 

Είναι μια πράξη αυτογνωσίας και ταυτόχρονα εκμάθησης για εξερεύνηση της 

ιστορίας του κόσμου, από την αρχή της δημιουργίας του μέχρι και σήμερα. Οι 

δυνατότητες και οι εμπειρίες που δίδονται και αποκτώνται, αποτελούν μέρος της 

καθημεpιV1)ς ζωής του σημερινού ανθρώπου, ο οποίος επηρεάζεται από τους 

εξωτερικούς παράγοντες που επιβάλλονται για την συνεχή προσέλκυσή του σε αυτές 

τις περιοχές. 

Επιπλέον, ο σκοτεινός τουρισμός συνέβαλε σημαντικά στη ραγδαία αύξηση 

της τουριστικής κίνησης, ακόμα και των πιο απομακρυσμένων τουριστικών 

περιοχών. Παράλληλα, επέδρασε εφικτά στο πολιτιστικό υπόβαθρο και στην 

ανάδειξη κάποιων περιοχών οι οποίες εκμεταλλευόμενες τα αιματηρά γεγονότα, 

ανακατασκευάστηκαν για να φιλοξεV1)σουν εκατομμύρια κόσμο και απέκτησαν την 

κυ ιότητα του τουριστικού προορισμού. Τα προνόμια που προσέφερε ο σκοτεινός 
το~ρισμός στους κυβερνητικούς φορείς αλλά και στους ίδιους τους κατοίκους ήταν 

'ζουν να είναι αρκετά ώστε να τους βοηθήσουν να αναζωογονηθούν από 
και συνεχι , , 

λ , . οικονομικές και περιβαλλοντικες καταστροφές. Εν κατακλειδι, ο 
πα ιοτερες , , , , 

, ρισμός θα συνεχίσει να αυξανεται ραγδαια και θα αποτελει σημειο 
σκοτεινος του , , , , , 

, ολλούς κριτικούς και συγγραφεις, οι οποιοι ασχοληθηκαν με το θεμα 
αναφορας για π 

αυτό. 



Έχουν γίνει χιλιάδες αναλύσεις γύρω από το θέμα του σκοτεινού τουρισμού, 

από τις οποίες έχουμε καταλήξει σε προφανή συμπεράσματα τα οποία συμβάλουν 

στην καλύτερη κατανόηση αυτής της σκοτεινής και μακάβριας εμπειρίας. Υπάρχουν 

στατιστικά στοιχεία τα οποία παρουσιάζουν ότι οι πιθανές ομάδες που επισκέπτονται 

τις περιοχές αυτές, ανήκουν στο υψηλό μορφωτικό επίπεδο και οι ηλικίες τους 

κυμαίνονται από 20 έως 29 ετών και 50 έως 59 ετών. Εντούτοις οι ομάδες είναι 
πιθανό να μην έχουν την ίδια προσέγγιση στην ιστορία ή στην ίδια ιστορική 

συνείδηση δεδομένου ότι έχουν εκτεθεί στις διαφορετικές προσεγγίσεις διδασκαλίας 

κατά τη διάρκεια του εκπαιδευτικού υποβάθρου τους. Είναι επίσης δεδομένο ότι οι 

περισσότεροι άνθρωποι παρακινούνται για να επισκεφτούν τις περιοχές που 

σχετίζονται με τον σκοτεινό τουρισμό. Η πλειοψηφία πάντως, επιλέγει να επισκεφτεί 

αυτές τις περιοχές λόγω της εγγύτητας, της γνώσης ιστορικών γεγονότων τους και της 

γενεαλογίας, που είναι κατά συνέπεια συναισθηματικοί λόγοι. Όταν η άποψη των 

εναγομένων σχετικά με την ιστορία που συνδέεται με το κίνητρό τους για να 

επισκεφτούν τις σκοτεινές περιοχές, διαπιστώνεται ότι η αιτιολόγηση για την 

επίσκεψη αυτών των περιοχών είναι η ιστορική αξία, η δυνατότητα να μάθει κανείς 

από την ιστορία και να γίνει κατανοητι1 και ο τρόπος που μια ιστορική περιοχή 

μπορεί να φανεί ως στοιχείο ενός ιστορικού γεγονότος. 

Η ίδια η ιστορία φαίνεται να είναι διασκεδαστική για τους τουρίστες, καθώς 

παραπέμπει σε διαφορετικά σημεία της ζωής και του θανάτου. Αυτά που 

προσφέρονται στους τουρίστες κατά τη διάρκεια της περιήγησής τους, είναι εξίσου 

διασκεδαστικά και συνάμα τρομακτικά. Οι αιματηρές ιστορίες και οι άθλιες συνθήκες 

διαβίωσης των αποθανόντων, ξεδιπλώνονται και απορροφώνται από τη συνείδηση 

των τουριστών. Η ιδέα μιας αποτρόπαιας εγκληματικής πράξης, αποσκοπεί τόσο στην 

τρομακτική συνειδητοποίηση του ανθρώπινου νου, κάνοντάς το να συμπεριφέρεται 

σαν να συμμετέχει ενεργά στην ιστορία αυτή και να ασκείται από αλλεπάλληλες 

επιδράσεις ψυχικής βίας, όταν η εγκληματικότητα του συγκεκριμένου γεγονότος 

Θεωρείται κραυγαλέα. Παράλληλα όμως, υπάρχει και η αργή συνειδητοποίηση του 

ανθρώπινου νου, η οποία παραπέμπει όχι σ' ένα τόσο ευαίσθητο χαρακτιΊρα, αλλά σε 

μια επιπόλαιη και ακαταλόγιστη συμπεριφορά του ατόμου που τον οδηγεί σε 

ακρότητες, συχνά χαρακτι1ρισμένες ως ασέβεια στη μνήμη των νεκρών και 

χλευασμός των ιστορικά ευαίσθητων γεγονότων. Πέρα από κάθε αμφιβολία, όμως 

υπάρχει και η άλλη πλευρά η οποία λαμβάνοντας τα μηνύματα που επέρχονται από 

κάθε ιστορικό γεγονός, εξευγενίζεται και εξαλείφει την μακάβρια ιστορική συνέχεια, 

την οποία μετατρέπει σε ευχάριστη μακάβρια εξιστόρηση θλιβερών γεγονότων. Έτσι, 

αντιλαμβανόμαστε πως ο σκοτεινός τουρισμός επιδρά στην ίδια τη συνείδηση του 
ανθρώπου, τον οποίο παραπέμπει σε αμυδρή υποψία της σοβαρότητας που 

καταλαμβάνει το κάθε γεγονός. Επιπλέον, είναι εμφανής η απορία και η αναζήτηση 

της αλήθειας και τι1ς βαθύτερης εκμάθησης από εκείνους οι οποίοι Θέλουν να 

επεκτείνουν τις γνώσεις τους και να γνωρίσουν ακόμη καλύτερα τι συνέβη στην 

πραγματικότητα. 



Πέρα όμως, από τις διακρίσεις των τουριστό)V και τη συμπεριφορά τους, 

υπάρχει ένα κομμάτι το οποίο συνδέεται τόσο με εκείνους όσο και με τις ίδιες τις 

σκοτεινές περιοχές. Δηλαδή η συμπεριφορά των τουριστών που επιβάλλεται αf.λά 

και υποδηλώνεται κατά την είσοδό τους σε κάποια περιοχή, καθορίζει τις διακρίσεις 

των σκοτεινών περιοχών και το αντίθετο. Το ύφος, δηλαδή που συμπεριλαμβάνει η 

κάθε περιοχή και η διαφορετικ~i ιστορική της σημασία, καθορίζει τις διακρίσεις των 

τουριστών. Αυτό το κομμάτι σύμφωνα με τη συμπεριφορά των τουριστό)ν, διαιρεί τις 

τουριστικές σκοτεινές περιοχές σε δύο κατηγορίες. Η πρώτη κατηγορία είναι ο 

σκοτεινός τουρισμός κληρονομιάς και η δεύτερη κατηγορία είναι ο σκοτεινός 

τουρισμός, με όλη την ευρύτερη έννοια και τα χαρακτηριστικά του. Όταν οι 

επισκεπτόμενες περιοχές αφορούν το σκοτεινό τουρισμό κληρονομιάς, οι άνθρωποι 

παρακινούνται από προσωπικά συναισθήματα γιατί θέλουν να ανήκουν σε μια 

φανταστικ~i κοινότητα και να απορροφούν τα ιστορικά γεγονότα της περιοχ~iς σε 

αυτό το πλαίσιο. Αναλυτικότερα, ο σκοτεινός τουρισμός κληρονομιάς, 

αναμφισβήτητα εναποθέτει ένα μεγάλο κομμάτι του στην προσωπικότητα του κάθε 

ανθρώπου. Ουσιαστικά, παροτρύνει τον εισερχό~ιενο τουρίστα να συμμετέχει ενεργά 

και σιωπηρά στην πολιτιστική κληρονομιά και το πολιτιστικό υπόβαθρο της κάθε 

κοινωνίας, υποβάλλοντας τον να θελήσει να επισκεφτεί τις εν λόγω σκοτεινές 

περιοχές οι οποίες εμπεριέχουν κάποιο ιστορικό μνημείο ή η αληθινή τους ιστορία, 

επέβαλε στους πολίτες τους και τους επισκέπτες τους τον πλήρη σεβασμό. 

Όταν οι επισκεπτόμενες περιοχές αφορούν τον σκοτεινό τουρισμό με την 

ευρύτερη έννοια, ο κύριος στόχος είναι η ψυχαγωγία και οι περιοχές αυτές 

καθορίζονται από την ηλικία του ιστορικού γεγονότος και της ευρύτερης ιστορικής 

του σημασίας. Αυτή είναι η δεύτερη διάκριση των σκοτεινών περιοχών, η οποία 

μπορεί να γίνει κατανοητή με τα όσα αναφέρθηκαν στις παραπάνω σελίδες. Η 

διάκριση αυτή στην ουσία, είναι ο σκοτεινός τουρισμός σε όλο το φάσμα που τον 

περιβάλει. Περιλαμβάνει, όλων των ειδών τους τουρίστες αλλά κυρίως αυτούς που 

επιλέγουν να πραγματοποιήσουν ένα ταξίδι προσελκυσμένοι από τη "μαύρη γοητεία 
του θανάτου". Σε αυτήν την περίπτωση, η τουριστική κίνηση είναι ιδιαίτερα 

αυξημένη και εναποθέτει τις ελπίδες της για μακροχρόνια επιτυχής τουριστική 
ανάπτυξη στα οφέλη που προκύπτουν από τον σκοτεινό τουρισμό. Τα οφέλη αυτά, 

πε ιλαμβάνουν κυρίως αιματηρές ιστορίες και αποτρόπαιες εγκληματικές πράξεις, οι 
ρ, ελκυ' ουν το ενδιαφέρον των τουριστών. Εν συνεχεία, θα μπορούσαμε να πούμε 

οποιες , , , , , 
, μφέροντα που κρυβονται πισω από τις πλατες του σκοτεινου τουρισμου, 
οτι τα συ , , , , , 
, κύ ια αιτία για υπερπληθυσμο σε αυτες τις περιοχες οι οποιες επωφελουμενες 

ειναι η ρ , , δ ά ··, , 
, α δαία αύξηση του τουρισμου, προσφερουν ι φορα προιοντα στο ευρυτερο 

απο τη ρ γ , , Μ · , 
, , απολαμβάνει τα αγαθα που του προσφερονται. ε τον τροπο αυτο οι 

κοινο, το οποιο , , , .. 
, , θ ν την ανάγκη να ερθουν αντιμετωποι με παλαιοτερα κοσμοιστορικά 

τουριστες νιω ου , , 
α γευτούν την απολαυση της επιθανάτιας ζωης σε χώρους 

γεγονότα και ν , , , , 
, ους και ιδιαίτερα φτιαγμενους για τετοιου ειδους εξορμησεις. 

ανακατασκευασμεν 



Σε τελική ανάλυση, η ποικιλομορφία του σκοτεινού τουρισμού, προσφέρει και 

προσφέρεται σε εκείνους που θέλουν να ζήσουν μια διαφορετική εμπειρία από τη 

συνηθισμένη απλή εξόρμηση. Ουσιαστικά, είναι πλέον ο κύριος λόγος 

πραγματοποίησης ενός ταξιδιού και αποτελεί κίνητρο για τους τουρίστες. Με την 

απόφαση των τουριστών να πραγματοποιήσουν ταξίδι σε σκοτεινές περιοχές, 

αυξάνεται η διεθν1Ίς άμυλα και ταυτόχρονα αυξάνεται και το οικονομικοκοινωνικό 

και πολιτιστικό υπόβαθρο της κάθε κοινωνίας. Επιπλέον, οι τοπικοί και κυβερνητικοί 

φορείς έχουν εναποθέσει τις ελπίδες τους για οικονομι1C11 ευημερία, στον σκοτεινό 

τουρισμό, εφόσον αποτελεί πλέον την κύρια πηγή εσόδων για κάθε χώρα. 

Η αναμέτρηση ανάμεσα στον τουρισμό και τον σκοτεινό τουρισμό, θεωρείται 

μηδαμιν1Ί στη σημεριν1Ί εποχή, καθώς αυξάνονται τα κίνητρα για ταξίδια με 

προορισμό το μακάβριο. Η έννοια του τουρισμού, εντείνεται στην ξεκούραση και τη 

χαλάρωση, εκείνων που θέλουν να ξεφύγουν από την καθημερινότητα και τα σκληρά 

ωράρια εργασίας. Ο τουρισμός είναι για τον άνθρωπο, μια ατέλειωτη απόλαυση και 

γοητεία. Τα προϊόντα που προσφέρει στους επισκέπτες του, είναι μια σειρά από 

ατέλειωτη διασκέδαση, ψυχαγωγία και ευχαρίστηση. Τα είδη του τουρισμού μπορούν 

να κατηγοριοποιηθούν ανάλογα με το σκοπό τους. Έτσι έχουμε τον απλό τουρισμό, 

τον πολιτιστικό τουρισμό, τον θρησκευτικό τουρισμό, τον τουρισμό θεραπείας 

(ιαματικά λουτρά), συνεδριακός και εκθεσιακός τουρισμός, οικοτουρισμός, 

αγροτουρισμός, οικολογικός τουρισμός κ.α. Όλες αυτές οι κατηγορίες του τουρισμού 

προσφέρουν ο καθένας ξεχωριστά, α~όλαυση σε κάθε ομάδα τουριστών που τους έχει 

επιλέξει. 

Από την άλλη μεριά, υπάρχει το παλαιότερο είδος τουρισμού, ο σκοτεινός 

τουρισμός. Η ευρύτερη έννοια του σκοτεινού τουρισμού, εντείνεται σε συγκεκριμένες 

πτυχές της ζω1Ίς που συνδέονται έμμεσα με τον ίδιο τον άνθρωπο. Αφορά κυρίως, την 
απόλαυση των διακοπών, αλλά με διαφορετική έννοια. Δηλαδή, η απόλαυση που 

προσφέρεται στους τουρίστες είναι η θανάσιμη γοητεία και η ιδεολογία του 

μακάβριου, ως κύρια πηγή του εσωτερικού ελέγχου και της νοημοσύνης του 

ανθρώπου. Ο σκοτεινός τουρισμός, κατηγοριοποιείται και αυτός με τη σειρά του σε 

διάφορα είδη που επιλέγονται από διαφορετικές ομάδες τουριστών. Ο σκοτεινός 

τουρισμός όμως, συνδέεται άμεσα με την ευρύτερη έννοια του τουρισμού, καθώς 
συ έει στοιχεία, πολιτιστικού, θρησκευτικού χαρακτήρα και στοιχεία μεγάλου 

γχ; , . . . . 
τουριστικού ενδιαφέροντος, οπως ειναι τα μνημεια που ειναι εγκατεστημενα σε 

περιοχές υψίστης πολιτισμικής σημασίας. 

'Ολες οι κατηγορίες τουρισμού, αποτελούν σημείο αναφοράς αλλά 

ότε 
0 
ενδιαφέρον και προσέλκυση, φαίνεται να παρουσιάζει σε μεγάλο βαθμό 

περισσ ρ . . . . 
, υρισμός 0 οποίος ουσιαστικα ειναι μια υποκατηγορια του τουρισμου 

0 σκοτεινος το ' , , , , 
, μπορούμε να δηλωσουμε οτι αποτελει το μεγαλυτερο και 

αι με σιγουρια 
κ · του τουριστικού ενδιαφέροντος, εφόσον επεκτείνεται σε 
σημαντικότερο κομματι 

όλον τον κόσμο. 



Ι:πtλογος 

,rτ;τνα μεγάλο μέρος του σκοτεινού τουρισμού, έχει κατηγορηθεί ότι 

:L.ιευτελ~ει τον θάνατο και εκμεταλλεύεται την τραγωδία για το πολιτικό 
κέρδος, ενώ η σκοτεινή εμπειρία θεωρείται ανήθικη. Παρόλα αυτά όμως, ο τουρισμός 

έχει αυξηθεί κυρίως στις περιοχές όπου έχουν συμβεί τραγικά γεγονότα και οι 

άνθρωποι σπεύδουν να παρακολουθήσουν και να ζήσουν την θανάσιμη εμπειρία από 

κοντά, συναντώντας τα ιστορικά μνημεία που είναι αφιερωμένα στη μνήμη αυτών 

που πέθαναν ή δολοφονήθηκαν. Ο σκοτεινός τουρισμός, αναμφισβήτητα έχει 

απασχολ1Ίσει πολλούς συγγραφείς και επιστήμονες γι' αυτό και δεν υπάρχει σαφής 

προσδιορισμός που να αποδεικνύει τους λόγους που οι άνθρωποι προτιμούν να 

επισκέπτονται τα μέρη αγριότητας για να απολαύσουν τις διακοπές τους και όχι σ' 

ένα ήσυχο ή κοσμικό μέρος. Ίσως η εμπειρία της επιθανάτιας ζωής να είναι ο λόγος 

που οδηγεί τους τουρίστες σε αυτές τις περιοχές και τους προτρέπει να επισκεφτούν 

τα εν λόγω μνημεία. 

Πολλοί προσπάθησαν να ερμηνεύσουν την έννοια του σκοτεινού τουρισμού 

και μέσα από την προσπάθειά τους να αποσαφηνίσουν τα γεγονότα, κατέληξαν στο 

συμπέρασμα ότι αυτό το είδος τουρισμού κυριαρχεί επί πολλά έτη, δε πρόκειται να 

εκλείψει και συνεχώς αυξάνεται με ραγδαίους ρυθμούς. Ανάμεσα στους αμέτρητους 

ερμηνευτές του σκοτεινού τουρισμού, οι πιο γνωστοί συγγραφείς, ασχολήθηκαν με 

ιδιαίτερη προσοχή επί του θέματος και έχουν συγγράψει βιβλία, έχουν δημοσιευτεί 

άρθρα, φωτογραφίες, ακόμα και μαρτυρίες τουριστών, οι οποίοι έχουν επισκεφτεί τα 

εν λόγω μέρη. Οι τουρίστες καταφθάνουν στον τόπο του εγκλ1Ίματος αφότου οι 

περιοχές αυτές έχουν γίνει διάσημες μέσω των Μ.Μ.Ε. Εκεί κληρονομούν τους 

απολογισμούς του εγκλήματος και μέσα από τις ιστορίες εξυπηρετούνται οι 

προσδοκίες τους. 

Ο σκοτεινός τουρισμός, αποτελεί πλέον κίνητρο για ταξίδι, είτε πρόκειται για 

ια σημαντικ11 δραστηριότητα σ' έναν προορισμό, είτε μια απλ1Ί περιέργεια για 

~εριήγηση στη γύρω περιοχι1 . Η επίσκεψη σ' ένα νεκροταφείο, σε μια περιοχή 
ολοκαυτώματος ή η παρουσία σ' έναν φόρο τιμής, είναι αρκετά για να καταλάβουμε 
ια μικρή έκταση ταξιδιού που ξοδεύεται κυρίως πραγματοποιώντας άλλα 

~ραστηριότητες. Ωστόσο, δεν υπάρχει ακόμα κάποιος σαφής αριθμός ανθρώπων που 

~ 



πραγματοποιούν ταξίδια εξ ολοκλήρου αφιερωμένα στις περιοχές καταστροφής και 

αγριότητας. 

Εν ολίγοις πρέπει να συμπέσουμε σε μια αξιολόγηση του τουρισμού αυτών 

των περιοχών γιατί υπάρχουν περισσότερες ερωτήσεις παρά απαντήσεις σε σχέση με 

τον σκοτεινό τουρισμό. Τα κίνητρά του είναι ταξίδια για διαφορετικούς λόγους όπως, 

για να συναντήσουμε από κοντά τις περιοχές όπου σκοτώθηκαν οι συνάνθρωποί μας 

ή ταξίδια για να δούμε από κοντά τη σκηνή του εγκλήματος μιας αιματηρής ιστορίας, 

η οποία έγινε γνωστή μέσα από την τηλεόραση ή το ιντερνέτ. Οι σκοποί των 

τουριστών δεν είναι πάντοτε τόσο σωστοί κατά την επίσκεψή τους στις περιοχές 

αυτές. Έχουμε δει μέσα από δημοσιευμένες φωτογραφίες, ότι κάποιο χλευάζουν τα 

γεγονότα προκαλώντας θυμό και ντροπή απέναντι στα τιμώμενα πρόσωπα που 

πέθαναν στα μέρη αυτά. 

Αναμφισβήτητα, ο σκοτεινός τουρισμός, επηρεάζει όχι μόνο τους τουρίστες, 

αλλά και τους ίδιους τους υπεύθυνους των περιοχών αυτών, εφόσον αυξάνεται η 

κίνηση του τουρισμού στις περιοχές αυτές, αυξάνονται και τα έσοδα, τα οποία είναι 

ιδιαίτερα προσοδοφόρα από τις πωλ1Ίσεις εισιτηρίων κατά την είσοδο ή ακόμα από τα 

διάφορα καταστήματα που έχουν κατασκευαστεί για να αναβιώσουν την περιοχή από 

τα σημάδια του πολέμου και της βίας. Κύριος σκοπός όμως, της ανακατασκευ1Ίς, 

είναι τα οικονομικά οφέλη που προκύπτουν από το φαινόμενο του σκοτεινού 

τουρισμού. Είναι λίγοι εκείνοι οι οποίοι δείχνουν σεβασμό προς τις περιοχές όπου 

έχουν συμβεί αποτρόπαια εγκλ1Ίματα είτε πρόκειται για δολοφονία, είτε για πολέμους 

που έμειναν στην ιστορία, όπως ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος και έτσι οι 

τουρίστες, βρίσκουν το Οάρρος να εκφράσουν την αιώνια ευγνωμοσύνη τους στους 

ανθρώπους που σκοτώθηκαν για να ζήσουν οι επόμενες γενιές μέχρι και σήμερα. 

Πράγματι, πίσω από τον σκοτεινό τουρισμό, υπάρχει ένας ολόκληρος κόσμος 

που είναι λίγο δύσκολο να τον καταλάβει κανείς, αφού πρόκειται για ένα ανεξήγητο 

φαινόμενο, το οποίο επιβιώνει πολλά χρόνια και αυξάνεται συνεχώς με το πέρασμα 

των αιώνων. Η ουσία που κρύβεται πίσω από τις λέξεις και τις διευκρινήσεις, είναι 

ότι αυτό το είδος τουρισμού, ικανοποιεί ιδιαίτερα τους τουρίστες γιατί έχουν να 

διαλέξουν ανάμεσα σε αμέτρητες επιλογές για το που, το πώς και γιατί να 

επισκεφτούν κάποιο μέρος που θεωρείται "σκοτεινό". Ύστερα από το ταξίδι τους 

αποκτούν εμπειρίες και βιώνουν χιλιάδες συναισθl)ματα για τα οποία δε περίμεναν 

ποτέ ότι θα νιώσουν. Αυτό που πραγματικά βιώνει κάποιος που αποφασίζει να 

επισκεφτεί τις περιοχές αυτές, είναι κάτι παραπάνω από ένα απλό ταξίδι αναψυχής. 
Είναι η αναγέννηση της ιστορίας από γεγονότα που έχουν συμβεί στο παρελθόν και 

δεν έχουν ξεχαστεί με το πέρασμα των χρόνων. 

Το συμπέρασμα είναι, ότι οι άνθρωποι θα συνεχίζουν να επισκέπτονται τις 

περιοχές και τα μέρη που έχουν ~τιγματιστεί από τ_ον θάνατο , και έχει εξ~λείψει 
κάποια ζωντανά σημεία της ιστοριας και ο σκοτεινος τουρισμος θα συνεχισει να 



κυριαρχεί και θα παροτρύνει τους επισκέπτες του να προτιμήσουν αυτό το είδος 

τουρισμού είτε πρόκειται για προσωπικούς λόγους, είτε απλά για μια επίσκεψη στην 

αγριότητα, το θρήνο και τη θλίψη που έχουν παραμείνει στους τόπους αυτούς. 

Οι περισσότερες περιοχές, έχουν εκμεταλλευτεί το φαινόμενο του σκοτεινού 

τουρισμού και είδαν εκπληκτικά αποτελέσματα, όσον αφορά την τουριστιΚ1) κίνηση 

και την οικονομική ευημερία. Οι περιοχές στις οποίες είχαν παραμείνει συντρίμμια 

και απομεινάρια του πολέμου και της βίας, ανακατασκευάστηκαν και γνώρισαν 

σπουδαία πολιτιστιιd1 και οικονομική άνθιση. Ακόμα και απομακρυσμένες περιοχές, 

που μόλις φαίνονται στον χάρτη των ηπείρων, απέκτησαν τη σφραγίδα της 

πολιτιστικής κληρονομιάς και έγιναν τουριστικά αξιοθέατα. Έτσι, τα συμφέροντα και 

οι οικονομικές από)λειες από καταστροφές, αποζημιώθηκαν αισθητά και σύμφωνα με 

στατιστικά δεδομένα, συνεχίζεται η ραγδαία αύξηση της οικονομικής ευημερίας . 

Για να συμβεί όμως η αύξηση αυτή και να πραγματοποιηθεί η αναγνώριση 

των σκοτεινών περιοχών ως τουριστικοί προορισμοί, συνέβαλαν κάποιοι παράγοντες 

οι οποίοι βοήθησαν ώστε να καλυτερεύσει η κατάσταση που επικρατούσε. Ο κάθε 

τομέας κΜ)θηκε με έξυπνους τρόπους αλλά κοινός σκοπός όλων, ήταν η 

κερδοσκοπία. Οι τοπικοί φορείς ανέλαβαν την ανακατασκευή των περιοχών, 

δημιουργώντας και χτίζοντας οικοδομ11ματα που μπορούν να φιλοξεVΊΊσουν τουρίστες 

για διασκέδαση και αναψυχή. Ακόμα και η φιλοξενία αναπτύχθηκε σε ραγδαίο 

ρυθμό, από τις καινούριες κατασκευές τουριστικών καταλυμάτων. Οι τιμές επίσης, 

των διάφορων καταλυμάτων, εστιατορίων και κέντρων διασκεδάσεως, υπήρξαν 

σημαντικοί παράγοντες για την επιλογt1 των τουριστών. Άλλcς ενέργειες 1)ταν και 

συνεχίζουν να είναι οι διοργανώσεις συναυλιών από γνωστά μουσικά συγκροτήματα, 

σε περιοχές μεγάλου τουριστικού ενδιαφέροντος, όπως τα ερείπια της επί αιώνες 

χαμέVΊ1ς πόλης της Πομπηίας και το οικοδόμημα μεγάλης πολιτιστικής σημασίας του 

ρωμαϊκού πολιτισμού, Κολοσσαίο. Μέρος όμως, των χρημάτων που αποκτήθηκαν, 

δόθηκε και σε τοπικά τουριστικά πρακτορεία, τα οποία σε συνεργασία με τουριστικά 

πρακτορεία μακρινών περιοχών, πρόσφεραν πακέτα διακοπών σε σκοτεινές περιοχές, 

δίνοντας έτσι την ευκαιρία σε πολλούς ανθρώπους να πραγματοποιήσουν κάποιο 

ταξίδι αποκτώντας εμπειρίες των παλαιότερων χρόνων κάθε πολιτισμού. Πολλά 

τουριστικά πρακτορεία είχαν την ευκαιρία να κερδίσουν αρκετά χρήματα από 

οργανωμένες εκδρομές σε μέρη υψίστης σημασίας. Για παράδειγμα, πριν ακόμα 

τελειώσει ο πόλεμος στο Βατερλό, εισερχόμενοι και εξερχόμενοι τουρίστες είχαν τη 

δυνατότητα να αντικρύσουν και παρασταθούν στο πεδίο όπου πραγματοποιούνταν η 

μάχη. Άλλοι τουρίστες είχαν την ευκαιρία να περιηγηθούν στα μέρη όπου άφησε τα 

απομεινάρια του ο πόλεμος στο Ιράκ και να ταξιδέψουν σε όλες τις περιοχές που 
τυπήθηκαν από τον πόλεμο, συμπεριλαμβανομένου και ειδικού συνεργείου γιατρών 
χ ' ' ό ' δ ' και επιστημόνων, εφόσον πόλεμος ηταν ακομη νοερ ς και ο κιν υνος για καποια 

όλυν ή κάποιο χτύπημα από βόμβες που δεν εξεράγει, ήταν πολύ επικίνδυνος. Το 
μ ση ' 'δ ' ξ ' ' ρίσκο για εκείνους που ανέλαβαν τετοιου ει ους τουριστικη εναγηση, ηταν 

τρομακτικά επικίνδυνο και η σοβαρότητα της συγκεκριμένης αποστολής απαιτούσε 



ιδιαίτερη προσοχή για τους ανθρώπους οι οποίοι πλ1Ίρωσαν αρκετά χρήματα για να 
μπορέσουν να βιώσουν μια τόσο συναρπαστική και ανl1κουστη εμπειρία. Λυτό ίσως 

να ακούγεται μακάβριο και ανήθικο προς τους στρατιώτες οι οποίοι πολεμούσαν για 

την ελευθερία τους και για εκείνους που πάλευαν μέχρι την τελευταία στιγμή του 

πολέμου και οι περισσότεροι από εκείνους σκοτώθηκαν 11 έφεραν βαρείς 

τραυματισμούς που θα τους στιγμάτιζαν για μια ολόκληρη ζω1Ί, αλλά ήταν μια 

συγκλονιστική εμπειρία για την συγκεκριμένη εποχή, για τους επισκέπτες της 

περιοχής αυτής. Έτσι κι αλλιώς, είναι δεδομένο και σκληρά χαρακτηρισμένο, το 

γεγονός ότι οι άνθρωποι, προσελκύονται ως ένα μεγάλο βαθμό από τις διαστάσεις του 

θανάτου. Αυτό που δείχνουν να προτιμούν είναι, η ιδέα ενός επικείμενου Θανάτου, 

παρά μια άλλη πτυχ11 της ζω~1ς η οποία Θα ήταν περισσότερο ευχάριστη και συνετ~Ί 

να ακολουθήσουν. 

Το ανθρώπινο είδος πέρασε από διάφορα στάδια από τη στιγμή που 

γεννήθηκε μέχρι τη στιγμή που έρχεται η ώρα για να πεθάνει. Γνώρισε τη ζω1Ί και 

βίωσε το θάνατο μέσα από άσχημες καταστάσεις βίας, ασθένειας και πολέμου. 

Εκείνοι όμως που δεν έχουν ζΊΊσει τις εποχές του πηγαίου κακού, Θέλουν να 

γνωρίσουν την ιστορία και να αναγάγουν τα γεγονότα, ερχόμενοι στο παρασκήνιο. Η 

ιστορία του κόσμου και οι απαρχές του σκοτεινού τουρισμού λέγεται ότι βρίσκονται 

από την εποχή των δεινοσαύρων. Κανένας άνθρωπος δεν βίωσε τα ογκώδη αυτά ζώα 

αλλά μέχρι και σ~Ίμερα, δισεκατομμύρια χρόνια αργότερα, γίνονται ανασκαφές και 

εξετάζονται προφαν1Ί ευρήματα της παλαιολιθικής εποχ11ς, κάνοντας τον άνθρωπο να 

ταξιδεύει πίσω στις σκοτεινές εποχές. Τα ευρήματα αυτά, φυλάσσονται σε ομώνυμα 

μουσεία από τα οποία τα χρήματα κατά την επίσκεψη τουριστών, είναι αποτέλεσμα 

τεράστιων κερδών. Αμέσως μετά τ~1ν εποχή των δεινοσαύρων, ήρθαν οι σκοτεινές 

εποχές όπου πρωταγωνιστές ήταν οι ίδιο οι άνθρωποι. Η καθημερtvΊ1 τους ζωή, η 

οποία χαρακτηρίστηκε από τους λιμούς, τους καταποντισμούς και τις επιδημίες 

ασθενειών, σημάδεψε το ανθρώπινο γένος. Από τότε φυλάσσονται αρχεία με 

φωτογραφίες από τις άθλιες συνθήκες ζωής, όπου κανείς μας δε φαντάστηκε ότι θα 

συμβεί στη σημερινή εποχ1Ί. Ήρθαν όμως δύσκολες εποχές, που παρόλο που η 

επιστ~lμη και η ιατρική έχουν εξελιχθεί δε μπόρεσαν να σώσουν τις ανθρώπινες ζωές 

που κατατροπώθηκαν από τους θανάσιμους ιούς. Από αυτούς τους ιούς, η ιατριΚ11 

επιστήμη γνώρισε οικονομική άνθιση. Στη συνέχεια, καθώς ο πληθυσμός μεγάλωνε, 

εμφανίστηκαν και τα πρώτα κρούσματα του πολέμου, όπου εκατομμύρια άνθρωποι 

πέθαναν και πλέον οι περιοχές που στιγματίστηκαν, έχουν μνημεία τα οποία 

στήθηκαν στη μνήμη των αποθανόντων στρατιωτών και του απλού λαού. Πέρα από 

κάΟε σημάδι βίας, υπήρξε και ο Θάνατος από διαφορετικά αίτια, όπως ναυάγια και 

πτώσεις αεροπλάνων, που έμειναν στην ιστορία ως μεγάλο αντίκτυπο της χαμένης 
ανθρώπινης ζω1)ς που ήταν κραυγαλέο για την τότε εποχή. Στη ση~ιερινή εποχή, τα 

πλοία και τα αεροπλάνα κατασκευάζονται πλέον με ειδικά ανεπτυγμένα μηχανήματα 
που 1Ίταν άγνωστα σε παλαιότερες εποχές. Τα ιστορικά αυτά γεγονότα, παρέμειναν 
και πάλι γνωστά μέχρι σήμερα αφού έγιναν ταινίες και βιβλία ακόμα και ποιήματα, 

, α στους Θανάτους αυτούς Υm)ρξαν όμως και Θάνατοι από φυσικά αίτια 
αφιερωμεν · 



όπως καταστροφικά καιρικά φαινόμενα που έσπειραν το θάνατο και κατέστρεψαν 

χιλιάδες περιουσίες. Οι ιστορίες αυτές, με τη σειρά τους απέκτησαν ενδιαφέρον 

εφόσον μετατράπηκαν σε ταινίες ή αφηγήθηκαν σε αμέτρητες σελίδες βιβλίων. 

Έτσι, βλέπουμε ότι με το πέρασμα των χρόνων, οι άγνωστες πτυχές της ζωής 

επανήλθαν στην επιφάνια και έγιναν διάσημες ιστορίες όλων των εποχών. Η κάθε 

στιγμή καταγράφτηκε και παρέμεινε ως μόνιμη ενθύμηση, παρέχοντας τη δυνατότητα 

σε εκείνους που Θέλουν να γνωρίσουν τα ιστορικά γεγονότα. Η καταγραφή των 

γεγονότων πραγματοποιήθηκε από τα Μ.Μ.Ε., τα οποία συνέβαλαν στη 

γνωστοποίηση της κάθε ιστορίας και επέτρεψαν στον κάθε άνθρωπο να μάθει τι 

συνέβη με όλες τις λεπτομέρειες που απαιτούνται για τα γεγονότα αυτά. Τα Μ.Μ.Ε. 

με τη σειρά τους, απέκτησαν και αυτά συμφέροντα από τον σκοτεινό τουρισμό. Οι 

ειδήσεις έπεφταν βροχή και η συνεχ11ς ροή των προγραμμάτων που μετέδιδαν τις 

καταστάσεις και τα σημάδια που άφησε ο θάνατος, είχαν τεράστιο κοινωνικό 

αντίκτυπο στον ανθρώπινο νου, τον οποίο εμμέσως πλην σαφώς, παρότρυναν να 

γνωρίσει από κοντά την κάθε ιστορία που ερχόταν στο φως. 

Πέρα από κάθε αμφιβολία, ο σκοτεινός τουρισμός, συνέβαλε αισθητά στην 

οικονομική ανάπτυξη κάθε τομέα που ασχολήθηκε με όλο το φάσμα του φαινομένου. 

Είναι μια ολόκληρη κοινωνία που αποτελείται από τα απομεινάρια του θανάτου, η 

οποία είναι γεμάτη ερωτηματικά και οι διάφοροι τομείς που έχουν συμφέροντα από 

αυτόν, σπεύδουν να δώσουν απαντήσεις, για τις οποίες ούτε οι ίδιοι είναι σίγουροι. 

Μετά από κάθε ιστορία η οποία αναγνωρίζεται από τον θάνατο, έρχεται η οικονομική 

ευημερία για εκείνους που ασχολήθηκαν με τη μόνιμη ενθύμηση της. Η ιστορία 

ολοκληρώνεται και ο κύκλος κλείνει εφόσον κάποιοι επωφελήθηκαν αισθητά από την 

εξέλιξη των γεγονότων. Εκείνοι που επωφελούνται και εκμεταλλεύονται κάποια 

θλιβερή ιστορία, είναι πρώτα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, η τοπιΚ11 κοινωνία, οι 

τοπικοί κυβερνητικοί φορείς και οι εξωτερικοί παράγοντες οι οποίοι υποβοηθούν 

στην ολοκλήρωση του έργου. Στην προκειμένη περίπτωση, τους εξωτερικούς 

παράγοντες αποτελούν τα τουριστικά πρακτορεία, πράττοντας συνειδητά στην 

ωφέλιμη οικονομι1<11 απόκτηση της κάθε δραστηριότητας, όπως αναφέρθηκαν και 

παραπάνω, με τη διοργάνωση πακέτων διακοπών σε σκοτεινές περιοχές. Άλλοι 

εξωτερικοί παράγοντες μπορεί να θεωρηθούν και οι υπεύθυνοι της κάθε περιοχής, οι 

οποίοι θέτοντας τα οικονομικά οφέλη που επέρχονται από τον τουρισμό, ενεργούν με 

διάφορα μέσα για την καλύτερη εξυπηρέτηση των τουριστών κατά την φιλοξενία 

τους σε περιοχές τέτοιας σημασίας. Οι ενέργειες που πραγματοποιούν, αφορούν την 

γρήγορη, άμεση και οικονομικότερη μεταφορά των τουριστών στις περιοχές αυτές, με 

τη δημιουργία καινούριων και περισσότερων ακτοπλοϊκών και αερομεταφορέων 

δρομολογίων, το άνοιγμα καινούριων δρόμων και το χτίσιμο γεφυρών. 



Ο σκοτεινός τουρισμός θα μπορούσε να επωφελεί και άλλες χώρες, όπως η 

Ελλάδα. Ο ελληνικός λαός φέρει στις πλάτες του μια μακροχρόνια ιστορία και μια 

ιστορική σημασία πολιτιστικής και τουριστικής κληρονομιάς. Μέχρι σήμερα όμως, 

δεν έχει αναδείξει κάποιο από τα πολιτισμικά της μνημεία ή ακόμα και το ιστορικό 

της υπόβαθρο. Οι πόλεμοι που πραγματοποιήθηκαν τα παλαιότερα χρόνια, ήταν για 

την κατάκτηση της ελευθερίας και την προστασία του ελληνικού λαού. Οι γενναίοι 

έλληνες στρατιώτες, έδωσαν κυριολεκτικά μάχη με το θάνατο για να μπορέσουν να 

ζήσουν ελεύθερα και ειρηνικά οι επόμενες γενιές. Σε αυτούς και μόνο λο~πόν, αξίζει 

να αφιερωθούν μνημεία που υποδηλώνουν τις μαχητικές δραστηριότητες τους. τα 

μνημεία όμως που έχουν απομείνει ως μόνιμη ενθύμηση, είναι αυτά της αρχαίας 

ελληνικής ιστορίας, όπως ναοί αφιερωμένοι στους δώδεκα θεούς του Ολύμπου. Οι 

ναοί αυτοί είναι χτισμένοι από τα πολύ παλιά χρόνια και αποτελούν πολιτιστική 

κληρονομιά και οι επισκέψεις των τουριστών, αναμένονται πάντοτε σε αυτά τα μέρη. 

Υπάρχουν όμως, ανεκμετάλλευτες περιοχές, οι οποίες οφείλουν σεβασμό και 

έχουν τεράστια. συναισθηματική αξία. Οι περιοχές αυτές φιλοξένησαν στο παρελθόν 

χιλιάδες στρατιώτες οι οποίο πολέμησαν με τιμή . Οι σπουδαιότερες μάχες που 

δόθηκαν ήταν οι εξής: 

);> Η μάχη του Μαραθώνα. 

Η Μάχη του Μαραθώνα διεξήχθη το 490 π.Χ. ανάμεσα στους Αθηναίους και 

τους Πλαταιείς, από τη μια πλευρά και τους Πέρσες από την άλλη, στην πεδιάδα του 
Μαραθώνα της Αττικής. Η μάχη έληξε με νίκη των Ελλήνων και σήμανε το τέλος της 

πρώτης ουσιαστικής απόπεφας της Περσικής αυτοκρατορίας, επί βασιλείας Δαρείου 

Α' να υποτάξει τις πόλεις της ηπεφωτικής Ελλάδας. Γύρω από το πεδίο της μάχης 

αυτής, έχουν διαμορφωθεί κάποιοι χώροι οι οποίοι φέρουν μουσείο με αγάλματα και 

κειμήλια της τότε εποχής και έχουν γίνει διαμορφώσεις στον τύμβο των Αθηναίων 

καθώς και στο τρόπαιο της μάχης. 

10.1 Το πεδίο της 
μάχης σήμερα 



~ Η μάχη των Θερμοπυλών. 

Η Μάχη των Θερμοπυλών, που περιγράφεται αναλυτικά από τον Ηρόδοτο και 

τον Διόδωρο, πραγματοποιήθηκε τον Αύγουστο του 480 π. Χ. , μεταξύ συμμαχίας 

Ελληνικών πόλεων-κρατών και της Περσικής Αυτοκρατορίας που εκστράτευσε 

εναντίον της Ελλάδας, με επικεφαλής τον βασιλιά της, Ξέρξη Α'. Η μάχη έγινε στο 

Στενό των Θερμοπυλών, στην Φθιώτιδα. Ο ελληνικός στρατός που σε αριθμούς ήταν 

ένα μικρό κλάσμα σε σχέση με τον υπέρογκο περσικό, κατόρθωσε να αναχαιτίσει την 

προέλαση του περσικού εκστρατευτικού σώματος για έξι ημέρες, πριν σκοτωθεί 

μέχρι και ο τελευταίος αμυνόμενος. 

10.2 Το πεδίο μάχης σήμερα 

~ Η μάχη της Κρήτης. 

Μάχη της Κρήτης ονομάζεται η αντιστασιακή δράση ενάντια στη Γερμανική 

εισβολή 1941 που έλαβε χώρα στην Κρήτη κατά τη διάρκεια του δευτέρου 

παγκοσμίου πολέμου και συγκεκριμένα από το πρωί της 20ής ΜαΊου 1941, όταν 
ξεκίνησε η αεροπορική έφοδος των Γερμανών με συνθηματικό όνομα «Unternehmen 
Merkur» (Επιχείρηση Ερμής) εναντίον του νησιού. Με την επιχείρηση αυτή οι 

Γερμανοί κατάφεραν να καταλάβουν το νησί από τις συμμαχικές δυνάμεις, ωστόσο 

αυτή τους η επιτυχία κόστισε τόσο πολύ ώστε να μην επιχειρήσουν ξανά άλλη 

αεροπορική έφοδο της ίδιας κλίμακας κατά την διάρκεια του πόλεμου. 

10.3 Μονή Παναγίας της 

οδηγήτριας, πεδίο μάχης σήμερα 



Όλοι αυτοί οι πόλεμοι που διεξάχθηκαν, άφησαν τα σημάδια τους στην 

ιστορική σημασία της Ελλάδας. Παρόλο που στήθηκαν μνημεία στη μνήμη των 

μαχών, ο ελληνικός λαός δεν έχει εκμεταλλευτεί τις περιοχές αυτές οι οποίες 

αποτελούν σκοτεινό τουρισμό. Στα περισσότερα μέρη, τα μνημεία είναι ανεπαρκή 

έως και αφανή, όπως στην περιοχ1Ί όπου διεξ1Ίχθη η ναυμαχία της Σαλαμίνας. Στην 

περιοχή αυτή ο τύμβος των σαλαμινομάχων, δεν υπάρχει καν με το πέρασμα των 

χρόνων. Η ελληνική κυβέρνηση θα μπορούσε να προσφέρει τεράστια κέρδη στο λαό 

της, από τις εισπράξεις εισόδων στις περιοχές αυτές, από τον εξερχόμενο και 

εισερχόμενο τουρισμό. Οι ενέργειες που Θα μπορούσαν να είχαν πραγματοποιηθεί 

εδώ και πολλά χρόνια, θα 1Ίταν πηγή εσόδων για την Ελλάδα. Θα μπορούσαν να 

καταβάλουν αντίτιμο κατά την είσοδο των τουριστών σε περιοχή ιστορικής σημασίας 

και να διαφημίσουν τα κειμ1Ίλια και τα μνημεία. Άλλη σημαντική ενέργεια που θα 

ήταν ωφέλιμη, είναι η ιδέα συνεργασίας τοπικών και εξωτερικών τουριστικών 

πρακτορείων, τα οποία θα συνέβαλαν στην ανάπτυξη του σκοτεινού τουρισμού, όπως 

γίνεται και στις χώρες του εξωτερικού. Οι κυβερνητικοί και τοπικοί φορείς, λοιπόν, 

οφείλουν πάνω απ' όλα, το σεβασμό απέναντι σε αυτές τις περιοχές, οι οποίες φέρουν 

πολιτιστική κληρονομιά. Ο ελληνικός τουρισμός, Θα μπορούσε να συνεισφέρει πολλά 

οφέλη, πέρα από τα όμορφα νησιά και τις γραφικές ορεινές περιοχές του. Η ανέγερση 

εργασιών για την επιτυχή ανακατασκευή και διαμόρφωση των χώρων, έπρεπε να 

είναι κύριο μέλημα της Ελλάδας, η οποία κουβαλά ιστορικά γεγονότα, τα οποία είναι 

γνωστά σε όλο τον κόσμο. 

Ο σκοτεινός τουρισμός, αγγίζει όλο τον κόσμο σε όλα τα μΊ1κη και πλάτη της 

γης και έχει συνεισφέρει σημαντικά στη ραγδαία αύξηση της τουριστικής κίνησης, 

καθώς και της οικονομικής, κοινωνιΚΊ1ς και πολιτισμικής ανάπτυξης των χωρών που 

φιλοξενούν χώρες οι οποίες έζησαν αιματηρά γεγονότα και έγραψαν το τέλος της 

ιστορίας του Θανάτου. Η κύρια πηγή οικονομικού και κοινωνικού οφέλους, είναι ο 

σκοτεινός τουρισμός. Ο τουρισμός με όλα τα παρακλάδια και τις μορφές του, 

αποτελεί το πλεονέκτημα κάθε περιοχής και η κάθε μια ξεχωριστά πρέπει να 

αναδείξει τις ομορφιές της και την ιστορική της σημασία. Στη σημερινή εποχή, ο 

τουρισμός έχει δείξει τεράστια άνθιση και η ουσία του οφείλεται στον σκοτεινό 

τουρισμό, ο οποίος είναι ιδιαίτερα αγαπητός και προτιμάται από όλα τα άλλα είδη του 

τουρισμού. Ύστερα από τόσους αιώνες διαβίωσης, ο σκοτεινός τουρισμός, είναι 

πλέον ένα κομμάτι από την ανθρώπινη καθημερινή ζωή η οποία, συνεχώς 

στιγματίζεται από αλλεπάλληλες συγκρούσεις της αλλοτρίωσης και έρχεται 

αντιμέτωπη με τον Θάνατο. Το μόνο σίγουρο είναι ότι ο σκοτεινός τουρισμός, ολοένα 

και Θα αναβιώνει και θα γίνεται ισχυρότερος με το πέρασμα των χρόνων. Η σημασία 

της απαρχής του συνδέθηκε από την πρώτη στιγμή με τον άνθρωπο, ο οποίος με την 

επιλογή της αναζητήσεως του προορισμού που θα ταξιδέψει, συνέβαλε στην μεγάλη 

ανάπτυξή του και τον βοήθησε ώστε να αναβιώσει και να καταφέρει να κυριαρχήσει 

μέσα από ένα μακάβριο και Θλιβερό τρόπο. Ο σκοτεινός τουρισμός, είναι ο κύκλος 
της ζω1~ς του ανΟρώπου που ανοίγει και κλείνει με κυρίαρχο στοιχείο, τον θάνατο, 

τον πόνο και την αγριότητα. 



...,_ Εικόνα 1.2, atomίc tower ,_JJελ. 25 

Ο πύργος αυτός βρίσκεται στη Χιροσίμα και είναι η ανάμνηση των 

καταστροφών από τον βομβαρδισμό της πόλης. Είναι το πιο κοντινό κτίριο στο 

σημείο όπου παρέμεινε η πυρηνική βόμβα. Ο πύργος αφιερώθηκε, μετά το 

βομβαρδισμό της πόλης, στη μνήμη των θυμάτων. Είναι τοποθετημένος κατά μια 

εθιμοτυπική άποψη που είναι ορατή από το κεντρικό κενοτάφιο του αναμνηστικού 

πάρκου ειρήνης. Είναι μια επίσημη περιοχή της μνήμης των αποθανόντων, για το 

έθνος και την ανθρωπότητα. Ο πύργος είναι γραμμένος στον κατάλογο παγκόσμιων 

κληρονομιών της ΟΥΝΕΣΚΟ. 

...,_ Εικόνα 2....b.6_,,_yειςΡ-οταφείο Pe;·e Lachaise. σελ2Q 

Το νεκροταφείο Pere Lachaise, είναι το μεγαλύτερο νεκροταφείο στην πόλη 
του Παρισιού, στη Γαλλία, αν και υπάρχουν μεγαλύτερα νεκροταφεία στο προάστια 

του της πόλης. Το Pere Lachaise είναι ένα από τα διασημότερα νεκροταφεία στον 
κόσμο, εφόσον είναι φημισμένο ως το πιο πολύ-επισκεμμένο νεκροταφείο, που 

προσελκύει χιλιάδες επισκέπτες ετησίως, στους τάφους του, οι οποίοι έχουν ενισχύσει 

τη γαλλιΚΊΊ ζωή κατά τη διάρκεια των προηγούμενων 200 ετών. Το νεκροταφείο 

αυτό, είναι ιδιαίτερα φημισμένο για τα διάσημα πρόσωπα, τα οποία είναι Θαμμένα 

εκεί. Είναι επίσης τοποΟετημένο στην περιοχή των τριών μνημείων του Πρώτου 

Παγκόσμιου Πολέμου . 

...,_ Εικόvα..2.2.7, πυι~μίδεc-τάφQLααχαίωv α.ιγυπτίων, σελ. 28 

Οι πυραμίδες της είναι το αρχαιότερο σωζόμενο μνημείο και βρίσκονται στην 

Αίγυπτο. Συγκεκριμένα, οι πυραμίδες της Γκίζας, είναι ένα από τα επτά θαύματα του 

αρχαίου κόσμου και είναι οι πιο διάσημες πυραμίδες του κόσμου. Η κατασκευή τους 

χρονολογείται γύρω στο 2580 π.Χ. και βρίσκονται στην Νεκρόπολη της Γκίζας. Το 
σύμπλεγμα πιθανολογείται ότι χρησιμοποιήθηκε για τον ενταφιασμό των Φαραώ και 

κατασκευάστηκε από την τέταρτη δυναστεία των Αιγυπτίων. Στη σημερινή εποχή, οι 



πυραμίδες θεωρούνται ότι κατασκευάστηκαν για να αφήσουν μια μόνιμη ενθύμηση 

για όσους επιθυμούν να την επισκεφτούν . 

...,. Εικόνα 2.3.1. τυφώνας Katrina.._HΠA. σελ. 30 

Στις 29 Αυγούστου του 2005 η πολιτεία της Λουϊζιάνα χτυπήθηκε από τον 
τυφώνα Κατρίνα. Είχε προηγηθεί προειδοποίηση από τις αρχές για εγκατάλειψη της 

περιοχής, αλλά δυστυχώς πολλοί δεν τα κατάφεραν να εγκαταλείψουν την περιοχή 

και κλείστηκαν στα σπίτια τους ή σε ένα μεγάλο κλειστό στάδιο. Το αποτέλεσμα 

ήταν η μισ~Ί και πλέον πόλη της Νέας Ορλεάνης να βυθιστεί, καθότι το επίπεδο της 

πόλης είναι κάτω από το επίπεδο της στάθμης του νερού της θάλασσας. Οι νεκροί 

από τον τυφώνα ανήλθαν σε χιλιάδες. Πολλοί πέθαναν στα σπίτια τους. Ο τυφώνας 

Κατρίνα, κόστισε τις ζωές 1.132 ανθρώπων, σύμφωνα με νέο προσωρινό 

απολογισμό των αρχών που δόθηκε την δημοσιότητα μετά την εύρεση άλλων 11 
θυμάτων στην Λουιζιάνα. Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας, από τον τυφώνα 

Κατρίνα που έπληξε τις ΗΠΑ την 29η Αυγούστου στη Λουιζιάνα τα θύματα 

φθάνουν τα 896, στο Μισσισσιππή τα 220, στην Φλόριντα τα 12 και στην 

Αλαμπάμα 2. Ένα μήνα μετά, μόλις 32 από τα θύματα έχουν αναγνωριστεί 

επισήμως . 

...,. Εικόνα 2.3.2. κατάρρευση χέω3Wαc. Μισισιπή, σελ. 30 

Περισσότεροι από εννέα άνθρωποι έχασαν τη ζω1Ί τους μετά την 

κατάρρευση γέφυρας, τμήματος αυτοκινητοδρόμου, στον ποταμό Μισσισιπή στη 

Μινεάπολη (βόρεια Μινεσότα), σύμφωνα με την τοπική εφημερίδα Minneapolis 

Star-Tribune. 
Η εφημερίδα αναφέρει ότι 50 έως 60 οχήματα διέρχονταν από τη γέφυρα τη στιγμ1Ί 
της κατάρρευσής της, λίγο μετά τις 18.00 τοπική ώρα. 

Ο τελευταίος επίσημος απολογισμός που ανακοινώθηκε από τον αρχηγό της 

πυροσβεστιΚ11ς υπηρεσία, έκανε λόγο για επτά νεκρούς. Σύμφωνα με τον 

αξιωματούχο, 60 άνθρωποι νοσηλεύονται ενώ οι επιχειρήσεις διάσωσης διακόπηκαν 
την νύχτα. Πολλά αυτοκίνητα έπεσαν στον ποταμό προκαλώντας φόβους για 

μεγαλύτερο απολογισμό των θυμάτων, καθώς η γέφυρα με αρκετές λωρίδες 

κυκλοφορίας, κατέρρευσε σε ώρα κυκλοφοριακής αιχμής. 



...,. Εικόνα 2.4. l, πανδοχείο DroveΓs Ιηη, σελ.32 

Το Drovers lnn, ε(ναι ένα όμορφο και γραφικό πανδοχείο και βρίσκεται στη 
Σκωτια. Ο συγκεκριμένος προορισμός είναι ιδιαίτερα δημοφιλής για το λεγόμενο 

"δωμάτιο 6" του πανδοχείου, το οποίο σύμφωνα με μαρτυρίες είναι στοιχειωμένο. Η 
ιστορία του δωματίου τοποθετείται λίγα χρόνια πριν, όπου ένα ανήλικο κοριτσάκι 

πνίγηκε στην κοντινή λίμνη της περιοχής. Το νεκρό του σώμα τοποΟετήθηκε στο 

δωμάτιο 6 του πανδοχείου, μέχρι να ειδοποιηθούν οι γονείς και η αστυνομία. Μια 
υπάλληλος του πανδοχείου αναφέρει ότι από τότε το δωμάτιο αυτό, ανεξάρτητα από 

το πόσα κλιματιστικά και να έχει, είναι πάντα παγωμένο και ακούγονται περίεργοι 

θόρυβοι. Η προσωπικ:ιΊ της εμπειρία από το δωμάτιο αυτό, είναι δημοσιευμένη και 

αναφέρει ότι όταν μπήκε στο δωμάτιο για να κοιτάξει μια χαλασμένη λάμπα, άκουσε 

έναν θόρυβο που ερχόταν μέσα από την ντουλάπα και τότε έκλεισε η πόρτα του 

δωματίου, παρόλο που δεν υmΊρχε κάποιο ρεύμα αέρα εφόσον το δωμάτιο βρίσκεται 

στο εσωτερικό κεντρικό μέρος του πανδοχείου. Το δωμάτιο 6, είναι πρώτο στις 
προτιμήσεις των τουριστών, οι οποίοι ζητούν από την υποδοχή να περάσουν τη νύχτα 

τους σε αυτό . 

...,. Εικόνα 2.4.2. καθεδωιςόc ναόc Wesminster Abbe_,x, σελ. 32 

Ο καθεδρικός ναός, Westminsteι-, έχει αναφερθεί συχνά ως ο ομορφότερος 

καθεδρικός ναός στη Μεγάλη Βρετανία και μια από τις πιο ενδιαφέρουσες 

στοιχειωμένες Θέσεις στον κόσμο. ΚαΟ' όλη τη διάρκεια της ιστορίας, πολλοί άγγλοι 

μοναχοί έχουν στεφθεί, αλλά πολλοί δεν ξέρουν ότι οι μοναχοί, οι αριστοκράτες και 

οι ιερείς που εξυπηρέτησαν το Γουέστμινστερ, είναι θαμμένοι γύρω από τα 

παρεκκλήσια που περιβάλουν τον ναό. Είναι ένα μεγάλο παράδειγμα της γοτΘικ:ιΊς 

αρχιτεκτονικής με κάθε λεπτομέρεια και χρησιμεύει ως η αιώνια στηριγμένη Θέση για 

μερικούς από τους μέγιστους ποιητές και τους συγγραφείς της Αγγλίας. Ο Geoffι·ey 

Chaucer, John Keats, John Milton, Willia111 Blake και πολλοί άλλοι θάφτηκαν σε μια 
περιοχή γνωστή ως η «γωνία των ποιητών». Υπάρχουν μαρτυρίες ότι τα φαντάσματα 

των μοναχών περιφέρονται γύρω από τον ναό τα βράδια. Συγκεκριμένα, ένας από 

τους φρουρούς του ναού, αντίκρισε ένα βράδυ, μια παράξενη σκιά να περιφέρεται 

κοντά στο μέρος όπου είναι Θαμμένοι οι μοναχοί και όταν πλησίασε, μια πελώρια 

σκιά, σε μέγεθος αρκούδας, του επιτέθηκε. Όταν απομακρύνθηκε, ο φρουρός, 

ισχυρίστηκε ότι η μορφ1Ί που έβλεπε από μακριά, κρατούσε ένα τσεκούρι στα χέρια 

της. 



ΙJιιιι. Εικόνα 2.4.3. Myrtles Plantatίon. σελ. 32 

Το Myι11es Plantation, είναι ένα από τα πιο αγαπημένα μέρη της Λουιζιάνα 

και θεωρείται το πιο στοιχειωμένο σπίτι. Τα φαντάσματα που εμφανίζονται, σύμφωνα 

με μαρτυρίες είναι ένα κοριτσάκι που κρατά έναν καθρέφτη και πολλά παιδιά τα 

οποία παίζουν στη βεράντα. Η ιστορία του σπιτιού είναι πραγματικά τραγική αφού 

έχει αναφερθεί ότι από το 1974 που χτίστηκε το σπίτι αυτό, διαπράχθηκαν 

τουλάχιστον 1 Ο φόνοι και πολυάριθμα παράξενα περιστατικά, τα οποία κάνουν αυτήν 

την περιοχή, την πιο αγαπημένα για τους κυνηγούς φαντασμάτων. Οι ιδιοκτήτες του 

σπιτιού μετά την εγκατάλειψή του, 1)ταν πολλοί και όλοι τους έχουν εκθέσει 

παράξενα περιστατικά, οπτικά και ηχητικά. Επίσης, έχει αναφερθεί ότι όλα τα φώτα 

που βρίσκονται στον εξωτερικό χώρο του σπιτιού, κάηκαν ταυτόχρονα. 

ΙJιιιι. Εικόνα 2.6.3. Robben Island. σελ. 35 

Το Robben Island είναι ένα νησί, 7 χιλιόμετρα από το Κέιπ Τάουν στη νότια 

Αφρική. Το νησί αυτό είναι ιδιαίτερα δημοφιλ1Ίς, διότι εκεί βρίσκονταν ο 

μελλοντικός νοτιοαφρικανικός πρόεδρος και νομπελίστας Νέλσον Μαντέλα και ο 

μελλοντικός νοτιοαφρικανικός πρόεδρος Kgale1ηa Motlanthe, παράλληλα με πολλούς 

άλλους πολικούς κρατούμενους, οι οποίοι πέρασαν πολλές δεκαετίες ως 

φυλακισμένοι κατά τη διάρκεια της εποχής απαρτχάιντ. Από το τέλος του 17ου 

αιώνα, το Robben Island, έχει χρησιμοποιηθεί για να απομονώσει ορισμένους 

ανθρώπους, κυρίως φυλακισμένους, μεταξύ των πρώτων μόνιμων κατοίκων του 

νησιού που 1Ίταν πολιτικοί ηγέτες, από διάφορες ολλανδικές αποικίες, 

συμπεριλαμβανομένης και της Ινδονησίας. Μετά από μια αποτυχημένη έγερση στο 

Grahamstown το 1819, η βρετανική αποικιακή κυβέρνηση καταδίκασε τον 

αφρικανικό ηγέτη Makanda Nxele σε ισόβια κάθειρξη στο νησί. Αργότερα πνίγηκε 

στις ακτές του κόλπου μετά από μια αποτυχημένη προσπάθεια να δραπετεύσει από τη 

φυλακή. Το νησί αυτό επίσης, είναι η νέμεση για πολλά καράβια και το πλήρωμά 

τους τα οποία καταστρέφονται στα παράκτιά του και σύντομα γίνονται κομμάτια που 

εξαφανίζονται στα απότομα νερά. Πριν λίγα χρόνια, ένα ολλανδικό σκάφος το οποίο 

μετέφερε χιλιάδες χρυσά νομίσματα που προορίζονταν για την πληρωμή των 

υπαλλήλων της ολλανδιΚ11ς επιχείρησης της νότιας Ινδίας, καταστράφηκε ολοσχερώς 

στα κοφτερά και απότομα βράχια του Robben Island. 



...,_ Εικόνα 2.8.1. Sky Buι-ials, σελ. 39 

Τα sky buΓiaJs, είναι μια σοβαρ11 νεκριΚΊΊ ιεροτελεστία, που πραγματοποιείται 

στο Θιβέτ. Η τελετή αυτή θεωρείται για τους Θιβετιανούς, ως η τελευταία πράξη του 

κύκλου ζωής και ξεκινά με έναν αρκετά βάναυσο τρόπο που για πολλούς θεωρείται 

μακάβριο και ανήθικο. Οι υπεύθυνοι της ιεροτελεστίας αρχίζουν να κόβουν κομμάτια 

του νεκρού σώματος και τα πετούν, περίπου 20 μέτρα μακριά από το σημείο όπου 
βρίσκονται. Κατόπιν, οι υπεύθυνοι, βγάζουν περίεργες κραυγές, σαν άγρια ζώα 11 
πουλιά και μετά από 15-20 λεπτά, μαζεύονται γύπες στο σημείο όπου οι σάρκες των 

νεκρών είναι πεταμένες. Με αυτόν τον τρόπο, δηλαδή ~ιε το τάϊσμα των άγριων 

πτηνών, οι Θιβετιανοί, πιστεύουν ότι προσφέρουν πριν το τέλος του θανάτου και πριν 

ακόμα οι ψυχές ανέβουν στον ουρανό. Η όλη διαδικασία διαρκεί λιγότερο από μια 

ώρα και έχουν το δικαίωμα να την παρακολουθ1Ίσουν οι τουρίστες χωρίς όμως να 

αποθανατίζουν εκείνη τη στιγμή διότι θεωρείται ιερή. Το γεγονός, αν και ποτέ δεν 

αποθανατίζεται, τυχαίνει να υπάρχει ανάλογο υλικό σε μια ταινία με τίτλο: "Ll1asa 
1986: The FoΓbidden City Opens Its Dooι·s'', όπου περιλαμβάνεται και ένας από τους 

χώρους που τελείται η ιεροτελεστία αυτή. Τα sky buι·ials, που στην ελληνιιd1 γλώσσα 

ονομάζονται "ενταφιασμοί ουρανού", είναι ιδιαίτερα δημοφιλή στις Χώρες της Κίνας 

και κυρίως στο Θιβέτ. Για τους ίδιους η νεκρική αυηΊ ιεροτελεστία, αποτελεί μέρος 

της θρησκείας τους και των πιστεύω τους. Είναι μια συνηθισμένη τελετή και 

θεωρείται πολύ ιερή και άξια σεβασμού στιγμή, για τον λαό του Θιβέτ . 

...,_ Εικόνα 3.1.2. κηδεία 2 ανήλικων κοοιτσιών, σελ. 42 

Τον Αύγουστο του 2002, η πόλη Soha1n, που βρίσκεται στην Αγγλία, 

αναστατώθηκε από η1ν δολοφονία 2 δεκάχρονων κοριτσιών. Τα θύματα ήταν, η 

Holly Wells και η Jessica Chapn1ro1. Τα 2 κορίτσια έφυγαν από το σπίτι της 

οικογένειας Holly, όπου είχαν μαζευτεί οι 2 οικογένειες για διασκέδαση, για ν' 

αγοράσουν γλυκά. Στο δρόμο συνάντησαν τον επιστάτη του σχολείου τους, Ian 
Hιmtley, ο οποίος κάλεσε τα κορίτσια στο σπίτι του, ισχυριζόμενος, ότι βρισκόταν 

και η κοπέλα του μέσα. Ο ίδιος, δολοφόνησε τα κορίτσια τα οποία ήταν 

εξαφανισμένα για 13 ημέρες και οι οικογένειες σε συνεργασία ~ιε την τοπική 

κοινωνία, έψαχναν απεγνωσμένα να τις βρουν. Η αναζήτηση των κοριτσιών ήταν η 

πιο κοινοποιημένη αναζήτηση αγνοουμένων στη βρετανική ιστορία. Τα νεκρά κορμιά 

τους βρέθηκαν στις 17 Αυγούστου, κοντά σ' ένα φράχτη και δώδεκα ώρες αργότερα 

βρέθηκαν και τα ρούχα τους στο κολλέγιο όπου και συνέλαβαν τον επιστάτη του 

σχολείου. Τα σώματα των κοριτσιών, σύμφωνα με την αστυνομία, ήταν 

αποσυνθεμένα και σκελετωμένα, πράγμα το οποίο έπραξε ο επιστάτης που τις 

δολοφόνησε για να καταστραφούν τα στοιχεία. Η κοπέλα του Ian, έδωσε ψευδ1Ί 



μαρτυρία στην αστυνομικές αρχές και υποστήριξε πως ο φίλος της είναι αΟώος καθώς 

την ώρα του φόνου εκείνη βρισκόταν μαζί του στο σπίτι. Η αλήθεια όμως, ύστερα 

από έρευνες της αστυνομίας, είναι ότι η κοπέλα του δολοφόνου ήταν εκτός πόλης 

αφού είχε πάει να επισκεφτεί τους γονείς της. Η ίδια καταδικάστηκε σε Ι 6μηνη 

κάθειρξη για ψευδή μαρτυρία και παρεμπόδιση του έργου των αστυνομικών αρχών 

και μέχρι τώρα απασχολείται για κοινωνικές εργασίες. Η ιστορία και η κηδεία των 2 
ανήλικων κοριτσιών, ήταν για πού καιρό στο παρασκήνιο και η πόλη αποτέλεσε 

σκοτεινό τουρισμό, ύστερα από την είσοδο χιλιάδων τουριστό)ν οι οποίοι 1ΊρΟαν στην 

πόλη για να συμπαρασταθούν στις οικογένειες. Κατά τη διάρκεια της κηδείας τους, 

ένα ελικόπτερο που πετούσε πάνω από την εκκλησία αποθανάτισε την γύρω περιοχή, 

η οποία ήταν γεμάτη με ανθοδέσμες, τις οποίες έφεραν άνθρωποι από μακρινές 

περιοχές για να αφιερώσουν έναν φόρο τιμής στα νεκρά κορίτσια. Ο Ian Hυntley, 
στην πρώτη του δίκη καταδικάστηκε τουλάχιστον 41 χρόνια φυλάκιση και στην 

τελευταία του δίκη, όπου και ομολόγησε, φυσικά, καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη. 

~ Terezin. σελ. 61 

Το Τcρεζίν, χτίστηκε προς το τέλος του 18°11 αιώνα και ήταν ένα μικρό 

φρούριο που χρησίμευε ως φυλακή για τους στρατιωτικούς και πολιτικούς 

αντιπάλους στη μοναρχία του Hapsburg στις αρχές του 19°11 αιώνα. Αλλά το πιο 

τραγικό μέρος στην ιστορία του Teι-ezin, ήρθε αφότου καταλήφθηκαν τα τσεχικά 

εδάφη από τη ναζιστιΚ11 Γερμανία. Το μικρό φρούριο του Τερεζίν, μετατράπηκε σε 

μια φυλακή της αστυνομίας της Πράγας από τους Γκεστάπο τον Ιουνίο του 1940, έως 
τον Νοεμβρίο του 1941. Ί-Ιταν ένα γκέτο και ένα στρατόπεδο συγκέντρωσης για τους 
Εβραίους, που καθιερώθηκαν σε μεγάλο φρούριο στην πόλη Teι-ezin. Το 

συγκεκριμένο μέρος είναι "ιερό", για τους Έλληνες οι οποίοι φέρουν στις πλάτες της 

πατρίδας τους μια μακρόχρονη ιστορία. Ο ιδρυτής και πρόεδρος της Φιλικής 

Εταιρείας, Αλέξανδρος Υψηλάντης, στα πρόθυρα του Θανάτου του αποφυλακίσθηκε 

μαζί με τους συντρόφους του, στο Τερεζίν το Νοέμβριο του 1827 και έπειτα από 

περιπλανήσεις σε διάφορες πόλεις της αυστροουγγριΚ11ς μοναρχίας, κατέληξαν στη 

Βιέννη στις 1 Ο Δεκεμβρίου του ίδιου έτους. 
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