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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Ιστορικό ανάθεσης της µελέτης
Η «µελέτη για τον σχεδιασµό δράσεων πιλοτικού χαρακτήρα για την ανάπτυξη του οικολογικού
τουρισµού» ανατέθηκε από τον ΕΟΤ µε απόφαση στις 20 Οκτωβρίου 1999 στο Παγκόσµιο Ταµείο
για τη Φύση - WWF Ελλάς. Η εκπόνηση της µελέτης χρηµατοδοτήθηκε από τον Εγκεκριµένο
Προϋπολογισµό Τεχνικής Βοήθειας του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Τουρισµός Πολιτισµός.
Η µελέτη αποτελείται από δύο µέρη, καθένα από τα οποία ολοκληρώθηκε σε χρονικό διάστηµα
τριών µηνών, σύµφωνα µε την σύµβαση η οποία υπογράφηκε µεταξύ της Εταιρίας ∆ιαχείρισης
Βοήθείας ΕΠΕ και του WWF Ελλάς στις 24 Φεβρουάριου 2000. Η παραλαβή και αξιολόγηση της
µελέτης πραγµατοποιήθηκε από τριµελή επιτροπή αποτελούµενη από τους:
κ. Ελισάβετ, Χατζηνικολάου, Προϊστάµενη διεύθυνσης Α΄
κ. Αλέξη. Χατζηδάκη, Προϊστάµενο Τµήµατος Α΄1
κ. Παρασκευή Γκόλφη , Προϊστάµενη Γραµµατείας Β΄ΚΠΣ
Οι στόχοι, τα όρια και η µεθοδολογία της µελέτης
Στόχος της µελέτης είναι να προσφέρει ένα στέρεο εννοιολογικό υπόβαθρο και κατευθύνσεις για
ολοκληρωµένο σχεδιασµό και εφαρµογή προγραµµάτων οικοτουρισµού στην Ελλάδα.
Ο οικοτουρισµός, όπως θα φανεί αµέσως παρακάτω, είναι ένα φαινόµενο µε πολλαπλές πτυχές που
έχει προκαλέσει εντονότατη και εκτενέστατη συζήτηση σε όλες τις εµπλεκόµενες οµάδες
(περιβαλλοντικές οργανώσεις, τουριστική βιοµηχανία, ακαδηµαϊκούς, κρατικό τοµέα, τοπικές
κοινωνίες, κλπ.).
Το µέγεθος της σχετικής βιβλιογραφίας είναι πολύ µεγάλο, αν λάβει κανείς υπόψη του ότι ο όρος
εµφανίστηκε µόλις τη δεκαετία του 1980. Παρ όλ' αυτά, η γνώση µας για τα πραγµατικά δεδοµένα,
τις επιπτώσεις και τις δυνατότητες του οικοτουρισµού κάθε άλλο παρά επαρκής είναι. Ένας από
τους πιο έγκυρους διεθνείς φορείς για τον οικοτουρισµό, η TES (The Ecotourism Society)
περιγράφει τον οικοτουρισµό ως terra incognita (TES,2000) και για το λόγο αυτό, ιδανικό πεδίο
έρευνας για τους µελετητές. Η Ε. Boo (Boo, Ε. 1992) διαπιστώνει ότι υπάρχουν πολλές θεωρητικές
µελέτες για τον οικοτουρισµό αλλά µεγάλη έλλειψη συγκεκριµένων παραδειγµάτων και πρακτικών
εφαρµογών που να µπορούν να χρησιµεύσουν ως υποδείγµατα για τη σωστή εφαρµογή του. Από
το 1992, βέβαια, τη χρονιά που δηµοσιεύτηκε αυτό το έργο της Boo, έχουν γίνει αρκετές µελέτες
περιπτώσεων. Οι µελέτες αυτές έχουν συµβάλει κυρίως στην κατανόηση των περιορισµών και των
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δυνατοτήτων του οικοτουρισµού σε συγκεκριµένες περιοχές. ∆εν υπάρχει όµως δυνατότητα
γενικεύσεων και εφαρµογής κάποιων παραδειγµατικών περιπτώσεων οικοτουρισµού.
Ο ορισµός, οι στόχοι και τα µεθοδολογικά εργαλεία σχεδιασµού, εφαρµογής και αξιολόγησης του
οικοτουρισµού βρίσκονται υπό διαµόρφωση. Ο οικοτουρισµός έχει ανάγκη από περαιτέρω έρευνα
που να εστιάζει στην ανάπτυξη αυτών των µεθοδολογικών εργαλείων.
Το γεγονός ότι ο οικοτουρισµός είναι πολυδιάστατο φαινόµενο και ότι η επιτυχηµένη εφαρµογή
του εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από τις τοπικές συνθήκες, καθιστά δύσκολες τις γενικεύσεις και
την καθιέρωση µιας γενικά αποδεκτής πρακτικής. Ένα µοντέλο, που εφαρµόστηκε σε µία περιοχή,
µπορεί να αποδειχθεί τελείως ακατάλληλο για µία άλλη. Η έρευνα, όµως, µπορεί να προσφέρει τη
µεθοδολογία για τη στάθµιση των διαφορετικών παραγόντων και των τοπικών συνθηκών, την
επιλογή των ενδεικνυοµένων λύσεων και, κυρίως, την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων. Ήδη έχουν
προταθεί κάποιες χρήσιµες µέθοδοι, αλλά δεν έχουν ακόµη επαρκώς εφαρµοσθεί και αξιολογηθεί.
Με δεδοµένους αυτούς τους περιορισµούς που υπάρχουν στη διεθνή θεωρία και πράξη, θα
επιχειρήσουµε στη µελέτη αυτή:
Να προτείνουµε ένα στέρεο και ξεκάθαρο θεωρητικό υπόβαθρο και ορισµό για τον
οικοτουρισµό, που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της ελληνικής πραγµατικότητας και να
αίρει την ασάφεια που περιβάλλει τον όρο.
Να προτείνουµε κατευθύνσεις για τον σχεδιασµό και την εφαρµογή προγραµµάτων
οικοτουρισµού, επιλέγοντας τα πιο χρήσιµα από τα διαθέσιµα µεθοδολογικά εργαλεία που
έχουν εφαρµοστεί διεθνώς.
Να µελετήσουµε περιπτώσεις, από τον ελληνικό και διεθνή χώρο, προκειµένου να γίνει
κατανοητή η εφαρµογή της µεθοδολογίας.
Να ανταποκριθούµε στα υπόλοιπα σηµεία ανάθεσης της µελέτης (θεσµικό πλαίσιο κλπ.) στο
βαθµό που είναι εφικτό, εφόσον ζητήµατα όπως η ανάλυση του θεσµικού πλαισίου, οι
προτάσεις για βελτίωσή του (σηµείο 2 του πρώτου µέρους της ανάθεσης και σηµείο 2 του
δεύτερου µέρους) και η ανάλυση της ζήτησης για οικοτουριστικές δραστηριότητες (σηµείο 4
του πρώτου µέρους της ανάθεσης), για να καλυφθούν πλήρως, απαιτούν αυτόνοµη έρευνα.
Είναι σηµαντικό να τονιστεί ότι οι προτάσεις για συγκεκριµένα έργα οικοτουρισµού είναι το
τελευταίο στάδιο µιας σειράς µελετών και διαδικασιών ζύµωσης, µε την τοπική κοινωνία και όλους
τους ενδιαφερόµενους, που πρέπει να προηγηθούν. Θα ήταν λάθος αν παραλείπαµε την
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επεξεργασία της µεθοδολογίας και του σχεδιασµού για να φτάσουµε γρήγορα σε έργα. Κάθε έργο
πρέπει να υπόκειται σε ένα συνολικό σχεδιασµό και στη φιλοσοφία του οικοτουρισµού. Η
παρούσα µελέτη χαράσσει κατευθύνσεις και σε καµία περίπτωση δε θεωρείται ολοκληρωµένη
µελέτης εφαρµογής.
Η έρευνα που έγινε για τη σύνταξη της µελέτης βασίστηκε σε:
Έρευνα βιβλιογραφίας.
Έρευνα στο διαδίκτυο.
Συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων µέσω διαδικτύου µε ειδικούς στον οικοτουρισµό.
Αξιοποίηση εµπειρίας του διεθνούς και ελληνικού WWF στον οικοτουρισµό.
Συζητήσεις και συνεντεύξεις µε φορείς που εµπλέκονται στο σχεδιασµό και την υλοποίηση
οικοτουριστικών προγραµµάτων (κρατικούς, ιδιωτικούς και µη κυβερνητικούς φορείς).
Συµµετοχή σε διεθνή συνέδρια και συναντήσεις για τον αειφόρο τουρισµό (sustainable
tourism) και τον οικοτουρισµό.
Ολοµέλειες των στελεχών του τµήµατος Conservation (∆ιατήρηση της φύσης) του WWF
Eλλάς.
Έρευνα πεδίου.
Στατιστική έρευνα.
Οι απόψεις και οι θέσεις που εκφράζονται στη µελέτη αυτή είναι αποτέλεσµα συλλογικής εργασίας
του τµήµατος Conservation του WWF στην οποία συµµετείχαν οι:
∆ηµήτρης Καραβέλλας, Θαλάσσιος Βιολόγος, διευθυντής WWF Ελλάς.
∆ρ. Γιώργος Κατσαδωράκης, Βιολόγος, σύµβουλος σε θέµατα Conservation.
∆άφνη Μάντζιου, Μ.Sc. ∆ιαχείριση περιβάλλοντος, συνεργάτης στο πρόγραµµα Yγροτόπων.
∆ρ. Παναγιώτα Μαραγκού, Βιολόγος, υπεύθυνη για τα Υγροτοπικά Οικοσυστήµατα.
∆ρ. Αριστοτέλης Παπαγεωργίου, ∆ασολόγος, υπεύθυνος για τα ∆ασικά Οικοσυστήµατα.
Γιώργος Παγιάτας, Θαλάσσιος Βιολόγος, υπεύθυνος για τα Θαλάσσια Οικοσυστήµατα.
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Θεοδότα Νάντσου, υπεύθυνη συντονισµού Περιβαλλοντικών Προγραµµάτων.
Μαρίνα Συµβουλίδου, Πολιτικός Μηχανικός-Περιβαλλοντολόγος, υπεύθυνη συντονισµού
Εκστρατείας για τα ∆άση.
Στέλλα Κλαδαρά, Πολιτικός Μηχανικός, υπεύθυνη Προγράµµατος στο ∆έλτα του Έβρου.
Βάλια Στεργιώτη, Οικονοµολόγος, στέλεχος Προγράµµατος στο ∆ασός ∆αδιάς.
∆ρ. Θεόδωρος Ναζηρίδης, ∆ασολόγος, υπεύθυνος Προγράµµατος στη λίµνη Κερκίνη.
Χαρητάκης Παπαϊωάννου, Βιολόγος, υπεύθυνος Προγράµµατος στο Ζαγόρι.
Χαρίκλεια Μινώττου, Γεωπόνος Τεχνολόγος ειδικός Βιολογικής Καλλιέργειας, υπεύθυνη
Προγράµµατος στη Ζάκυνθο.
Υπεύθυνη για την έρευνα, συντονίστρια της εργασίας και συντάκτρια της µελέτης ήταν η:
Ελένη Σβορώνου, M.Sc. ∆ιαχείριση Φυσικής - Πολιτιστικής Κληρονοµιάς µε τη συνδροµή της
Ξένης Αραποστάθη, Οικονοµική και Περιφερειακή Ανάπτυξη, M.Sc. ∆ιαχείριση Ανάπτυξης.
Ευχαριστούµε πολύ επίσης, για τις υποδείξεις, τις µελέτες και τα στοιχεία που µας έδωσαν τους:
Dr. Harold Goodwin, Program leader, Tourism, Conservation and Sustainabe Development,
School of Earth and Environmental Sciences, University of Greenwich, U.Κ.
Dr. ∆ηµήτριο ∆ιαµαντή, Lecturer in Tourism and Hospitality, Tourism and Hospitality Research
Centre, Swiss Hotel Association, Les Roches Management School, Switzerland.
Dr. ∆ηµήτριο Μπούχαλη, Senior Lecturer in Tourism, University of Westminster, Department
of Tourism, U.Κ.
Κωνσταντίνο Ανδριώτη

Ph.D. Researcher, International Centre for Tourism Hospitality

Research, School of Service Industries, Bournemouth Unversity, U.Κ.
∆ρ. ∆ηµήτρη Νταλή, Τµήµα Βιολογίας, Τοµέας Οικολογίας, Πανεπιστήµιο Αθηνών.
Εταιρία ΜRΒ ΗΕLLΑS S.Α.

Για λόγους συνοχής της εργασίας, η σειρά των επιµέρους σηµείων της ανάθεσης µελέτης
παρουσιάζονται µε διαφορετική σειρά από αυτή που εµφανίζονται στο κείµενο ανάθεσης.

____________________________________________________________________________________________

6

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

Σύντοµη ανάλυση του φαινοµένου του οικοτουρισµού όπως αυτό εκδηλώνεται στον διεθνή
και ελληνικό χώρο. Εννοιολογικοί καθορισµοί, δυναµική του φαινοµένου, τάσεις εξέλιξης
παραδείγµατα.

1. Εισαγωγή.......................................................................................................................................8
2. Προβληµατισµοί και παρατηρήσεις γύρω από την έννοια του οικοτουρισµού..........................10
3. Το «φάσµα» του οικοτουρισµού.................................................................................................13
4. Απαντήσεις σε συγκεκριµένα ερωτήµατα για τον οικοτουρισµό ..............................................14
5. Ο ορισµός του οικοτουρισµού που προτείνει η παρούσα µελέτη...............................................17
6. Παραδείγµατα καλώς εννοούµενου και κακώς εννοούµενου οικοτουρισµού.
Οι περιπτώσεις του Θαλάσσιου Πάρκου Β.Σποράδων και των δασικών χωριών......................19
7. Ορολογία σχετική προς την έννοια του οικοτουρισµού ............................................................24
8. ∆ιεθνείς τάσεις και οικονοµικές επιπτώσεις του οικοτουρισµού. ..............................................25
9. Συµπεράσµατα ............................................................................................................................28

____________________________________________________________________________________________

7

1. Εισαγωγή
Ο όρος "οικοτουρισµός" εµφανίστηκε στα τέλη της δεκαετίας του 1980 και προήλθε από τη
συνάντηση δύο παράλληλων τάσεων που εµφανίστηκαν στους τοµείς του τουρισµού και της
προστασίας του περιβάλλοντος.
Στον τοµέα του τουρισµού σηµειώθηκε µία αυξανόµενη τάση για διακοπές σε περιοχές παρθένες,
ιδιαίτερου φυσικού κάλλους και οικολογικής αξίας, µε έντονο το στοιχείο της συµµετοχής, της
περιπέτειας, της ανακάλυψης, της γνώσης και της επαφής µε νέους πολιτισµούς. Οι προορισµοί του
µαζικού, όπως συνηθίζεται να λέγεται, τουρισµού, όπου επικρατεί υποβαθµισµένο, δοµηµένο,
φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον καθώς και το ύφος των προσφερόµενων οργανωµένων
εκδροµών (που προβάλλουν µία πλαστή εικόνα του πολιτισµού και του τόπου, κατασκευασµένη
από τα διαφηµιστικά φυλλάδια) άρχισαν να δέχονται κριτική και να φτάνουν στο όριο του "κύκλου
ζωής τους". Η Ελλάδα γνώρισε πολύ έντονα τα οφέλη αλλά και τις αρνητικές επιπτώσεις του
µαζικού τουρισµού.
Η νέα τάση για τουρισµό στη φύση και για ενεργητική συµµετοχή, που σηµειώθηκε από τη
δεκαετία του 1980, εντάσσεται στο γενικότερο κλίµα ενδιαφέροντος που δηµιουργήθηκε στον
κόσµο για την κατάσταση του περιβάλλοντος. Αποτέλεσµα αυτού του ενδιαφέροντος ήταν και η
επιθυµία για γνωριµία µε τα απειλούµενα οικοσυστήµατα, τα απειλούµενα είδη και γενικά τη φύση
που χάνεται.
Στον τοµέα της προστασίας του περιβάλλοντος, σηµειώθηκε στροφή προς µία ολοκληρωµένη
προσέγγιση που θα συνδύαζε την προστασία της φύσης µε την οικονοµική ανάπτυξη. Σχετική είναι
και η πολυχρησιµοποιηµένη όσο και ασαφής έννοια της Αειφόρου Ανάπτυξης. Αναζητήθηκαν
τρόποι µε τους οποίους θα µπορούσε η προστασία της φύσης να συµβάλει στην οικονοµική
ανάπτυξη µιας περιοχής και, πιο πρόσφατα, αναζητήθηκαν τρόποι µε τους οποίους η οικονοµική
δραστηριότητα, που αξιοποιεί το καθεστώς προστασίας, µπορεί να συµβάλλει στην
αυτοχρηµατοδότηση της ίδιας της διαδικασίας της προστασίας. Η συζήτηση για τους µηχανισµούς
αυτοχρηµατοδότησης των προστατευόµενων περιοχών είναι ήδη έντονη στο εξωτερικό.
Αν λάβει κανείς υπόψη ότι τα πιο πολύτιµα οικοσυστήµατα και τη µεγαλύτερη βιοποικιλότητα
φιλοξενούν χώρες του αναπτυσσόµενου κόσµου ή αποµακρυσµένες και υπό εγκατάλειψη περιοχές
του ανεπτυγµένου κόσµου, το ζήτηµα της οικονοµικής και κοινωνικής αναζωογόνησης αυτών των
περιοχών αποκτά ιδιαίτερη σηµασία.
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Οι τοπικοί πληθυσµοί, που ζουν κοντά στις προστατευόµενες περιοχές, είναι συχνά άµεσα
εξαρτηµένοι από τη χρήση των φυσικών πόρων. Όταν το καθεστώς προστασίας έρχεται να
επιβάλλει περιορισµούς ή απαγορεύσεις, οι οικονοµικές και κοινωνικές συνέπειες είναι σοβαρές.
Συχνά έχουν δηµιουργηθεί οξείες καταστάσεις όπως αυτή στο Εθνικό Πάρκο Gonarezhou, στη
Ζιµπάµπουε της Αφρικής, όπου µέλη τοπικής φυλής, που ζούσε κάποτε στην περιοχή του Πάρκου
και στη συνέχεια αναγκάστηκε να φύγει, έφτασαν στο σηµείο να σκοτώνουν τους ελέφαντες του
Πάρκου µε τη λογική ότι, αν εξαφανίζονταν οι ελέφαντες, τότε το Πάρκο θα έπαυε να υπάρχει και
η γη θα ξαναγύριζε στους ίδιους. (Goodwin, Η. et.al.,1998: 27).
Καταστάσεις εχθρότητας από πλευράς τοπικής κοινωνίας, απέναντι στο καθεστώς προστασίας της
φύσης εξαιτίας του αποκλεισµού της από την εκµετάλλευση των φυσικών πόρων, δεν είναι
άγνωστες ούτε στην Ελλάδα. Για παράδειγµα, κατά την επιβολή του καθεστώτος προστασίας του
δάσους ∆αδιάς-Λευκίµης-Σουφλίου, υπήρξαν από την τοπική κοινωνία αντιδράσεις, που
εκφράστηκαν ακόµη και µε απειλή εµπρησµού του δάσους. Ο κύριος λόγος αντίδρασης των
κατοίκων, ήταν η απαγόρευση της υλοτοµίας στους δύο πυρήνες απόλυτης προστασίας του, που
αποτελούσε την κύρια οικονοµική δραστηριότητα τους.
Η αναζήτηση τρόπων βιώσιµης ανάπτυξης για τους κατοίκους των προστατευόµενων περιοχών
απασχόλησε σοβαρά τους περιβαλλοντικούς φορείς. Καθώς µάλιστα η λογική της απόδοσης
αποζηµιώσεων στους ντόπιους για απώλειες εισοδήµατος που προέρχονται από το καθεστώς
προστασίας δείχνει να µην έχει τα επιθυµητά αποτελέσµατα, η προσοχή στράφηκε στην προώθηση
ήπιων και συµβατών µε την προστασία της φύσης αντισταθµιστικών δραστηριοτήτων.
Ο τουρισµός στη φύση, ως ανερχόµενη τάση στην τουριστική βιοµηχανία, εκτιµήθηκε ως ευκαιρία
για την ανάπτυξη µιας ήπιας οικονοµικής δραστηριότητας, του οικοτουρισµού, που θα συνέβαλε
τόσο στην τοπική κοινωνική και οικονοµική ευηµερία όσο και στην ίδια την προστασία της φύσης.
Κάτι τέτοιο επιτυγχάνεται άµεσα, µέσω της επιστροφής µέρους των εσόδων για τους σκοπούς της
προστασίας και την οικονοµική τόνωση της περιοχής, όσο και έµµεσα, µέσω της ηθικής
υποστήριξης, της ευαισθητοποίησης και του ευνοϊκού κλίµατος που δηµιουργείται στους ντόπιους
και στους επισκέπτες. Στη γένεσή της, κατά συνέπεια, η έννοια του οικοτουρισµού συνδέεται µε
την έννοια της προστασίας της φύσης και, µάλιστα, µε τις προστατευόµενες περιοχές.
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2. Προβληµατισµοί και παρατηρήσεις γύρω από την έννοια του οικοτουρισµού
Από την εµφάνιση του όρου άρχισε µία µακρά συζήτηση για τον ακριβή ορισµό και το
περιεχόµενο του οικοτουρισµού, που πήρε διαστάσεις που εκπλήσσουν αυτούς που
πρωτοξεκίνησαν τη συζήτηση (Sylvie Blangie, TES website, 2000). To αποτέλεσµα είναι η
εµφάνιση πάνω από 10 διαφορετικών ορισµών για τον οικοτουρισµό, διατυπωµένων από έγκυρους
φορείς, ακαδηµαϊκούς, περιβαλλοντολόγους κλπ, δηµιουργία ειδικών τµηµάτων για αειφόρο
τουρισµό και οικοτουρισµό σε ακαδηµαϊκά ιδρύµατα, πληθώρα σχετικών διευθύνσεων στο
διαδίκτυο, άφθονη βιβλιογραφία, συνέδρια, σεµινάρια και, τελικά, αρκετή σύγχυση, τουλάχιστο
για όσους δεν έχουν συνειδητά επιλέξει µία γραµµή σκέψης και θεωρία γύρω από το θέµα.
Ενδεικτικά αναφέρουµε ορισµούς που έχουν δοθεί για τον οικοτουρισµό.1
1. "Ο οικοτουρισµός είναι µία µορφή τουρισµού που εµπνέεται κυρίως από τη φυσική ιστορία µιας
περιοχής, αλλά και τις τοπικές πολιτιστικές παραδόσεις (indigenous cultures). Ο οικοτουρίστας
επισκέπτεται σχετικά µη ανεπτυγµένες περιοχές µε πνεύµα εκτίµησης, συµµετοχής και ευαισθησίας. Ο
οικοτουρίστας κάνει συνετή χρήση των φυσικών πόρων και της άγριας ζωής και συνεισφέρει στην
περιοχή που επισκέπτεται, µέσω εργασίας ή οικονοµικών πόρων που διοχετεύονται κατευθείαν στην
προστασία της φύσης και στην οικονοµική ευηµερία των ντόπιων." (Ziffer, 1989: 6)
2. "Ο oικοτουρισµός είναι τουρισµός στη φύση που συµβάλλει στην προστασία της διοχετεύοντας
οικονοµικούς πόρους στις προστατευόµενες περιοχές, δηµιουργώντας θέσεις εργασίας για τις τοπικές
κοινωνίες και προσφέροντας περιβαλλοντική εκπαίδευση." (Βοο, E. 1991: 4)
3. "Οικοτουρισµός είναι τουρισµός στη φύση (nature-based) που επικεντρώνεται στη δηµιουργία
ευκαιριών για µάθηση ενώ, παράλληλα, αποφέρει οφέλη σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο και
διέπεται από τις αρχές της αειφορίας στη χρήση των φυσικών, κοινωνικών, πολιτιστικών και
οικονοµικών πόρων." (Forestry Tasmania, 1994: ii)
4. "Οικοτουρισµός είναι ο αειφόρος, οικολογικά, τουρισµός στη φύση, που αναδεικνύει το φυσικό
τοπίο και τον πολιτισµό, προεκτείνει την γνώση και κατανόηση που έχουν οι τουρίστες γι αυτά,
προωθεί την προστασία της φύσης και συµβάλλει στην ευηµερία των ντόπιων." (Richardson, 1993:8)
5. "Οικοτουρισµός είναι ο τουρισµός στη φύση (nature based) που περιλαµβάνει εκπαίδευση (για)
και ερµηνεία του φυσικού περιβάλλοντος και διέπεται από τις αρχές της αειφορικής διαχείρισης του
1

Σε ελεύθερη απόδοση από το D. Diamantis,1999: 6
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περιβάλλοντος. Αυτός ο ορισµός αναγνωρίζει ότι στο φυσικό περιβάλλον περιλαµβάνονται
πολιτιστικά στοιχεία και ότι η έννοια της αειφορικής διαχείρισης του περιβάλλοντος περιλαµβάνει
την ανταπόδοση εύλογου οφέλους στην τοπική κοινωνία και στην µακροπρόθεσµη προστασία των
πόρων." (Australia Department of Tourism, 1994:17).
Οι ορισµοί που αναφέρονται στη συνέχεια της IUCN και της TES είναι από τους πλέον
χρησιµοποιηµένους:
6. "Οικοτουρισµός είναι το περιβαλλοντικά υπεύθυνο ταξίδι και η επίσκεψη, σε σχετικά άθικτες
φυσικές περιοχές, µε στόχο την απόλαυση και εκτίµηση της φύσης (και τυχόν πολιτιστικών στοιχείων,
τόσο του παρελθόντος όσο και του παρόντος) που προωθεί την προστασία της φύσης, ελαχιστοποιεί
τις αρνητικές επιδράσεις στο περιβάλλον από τους επισκέπτες (low visitor impact) και προωθεί την
ενεργή κοινωνικό-οικονοµική συµµετοχή των τοπικών πληθυσµών." (Ceballos-Lascurain, 1993).
7. "Οικοτουρισµός είναι το ταξίδι στη φύση που συµβάλλει στην προστασία του περιβάλλοντος και
την αειφόρο ανάπτυξη." (TES 2000)
Αναλύοντας τους παραπάνω ορισµούς, µπορούµε να κάνουµε χρήσιµες παρατηρήσεις για τις
δυσκολίες χάραξης εννοιολογικού πλαισίου για τον οικοτουρισµό αλλά και, µέσα από αυτές, να
καθορίσουµε τη δική µας άποψη για το θέµα.
Η έννοια του οικοτουρισµού προσδιορίζεται δύσκολα διότι περιγράφει ένα πολυδιάστατο
φαινόµενο. Η εκάστοτε προσέγγιση, µε διαφορετικές αναλογίες, προσδιορίζει τη συµβολή του
οικοτουρισµού: (α) στην προστασία της φύσης (β) στην προστασία της πολιτιστικής
κληρονοµιάς (γ) στην αειφόρο ανάπτυξη (δ) στην ευηµερία της τοπικής κοινωνίας (ε) στη
δυνατότητα να παρέχει απόλαυση και συµµετοχικές δραστηριότητες στους τουρίστες, σε
παρθένα φυσικά τοπία και (στ) στην προώθηση της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης και
εκπαίδευσης.
Στον οικοτουρισµό εµπλέκονται οι ακόλουθες οµάδες, η συνεργασία των οποίων απαιτείται για
την επιτυχή πραγµατοποίησή του: (α) το τουριστικό κοινό, οι καταναλωτές (β) η τουριστική
βιοµηχανία (γ) οι περιβαλλοντικές οργανώσεις (δ) ο κρατικός τοµέας και (ε) η τοπική κοινωνία.
Η κάθε µία από τις οµάδες αυτές προβάλλει τα ιδιαίτερα ενδιαφέροντα και προσδοκίες από τον
οικοτουρισµό.
Υπάρχουν λίγοι ορισµοί που βασίζονται στα χαρακτηριστικά και στα κίνητρα των τουριστών.
Η προσέγγιση από την πλευρά των καταναλωτών υστερεί, γεγονός που µαρτυρά πόσο λίγη
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προσοχή έχει δοθεί στις προσδοκίες αυτής της οµάδας και τις επιπτώσεις που έχουν αυτές στη
διαµόρφωση του φαινοµένου οικοτουρισµός (Diamantis, 1999: 8-9).
Ο οικοτουρισµός συνδέεται από πολλούς µε τις παρθένες φυσικές περιοχές του
αναπτυσσόµενου κόσµου ή άλλων εξωτικών χωρών αν και στους νεότερους και
συντοµότερους ορισµούς η διάκριση αυτή αποφεύγεται. ∆ιακρίνεται, όµως, η καταγωγή του
οικοτουρισµού που συνδέεται µε τα ταξίδια στις χώρες της Κεντρικής και Λατινικής
Αµερικής, της Αφρικής, της Νότιας και Νοτιανατολικής Ασίας, της Αυστραλίας και Νέας
Ζηλανδίας.
Τα ερωτήµατα που προκύπτουν από τους ορισµούς είναι πολλά. Μία σειρά από ασαφείς και
γενικούς όρους θέτουν περισσότερα προβλήµατα από όσα λύνουν. Οι όροι "αειφόρος
ανάπτυξη", "περιβαλλοντικά υπεύθυνος τουρισµός", "ελαχιστοποίηση των αρνητικών
επιπτώσεων της επίσκεψης στο περιβάλλον" (low visitor impact) χρειάζονται περαιτέρω
διευκρινήσεις.
Όλοι οι ορισµοί προτάσσουν το ταξίδι και το ενδιαφέρον για τη φύση ως το κύριο συστατικό
στοιχείο του οικοτουρισµού. Αυτό έχει επιπτώσεις στις προσπάθειες που γίνονται να µετρηθεί
η αγορά και η άνοδος του οικοτουρισµού. Οι µετρήσεις που φέρουν τον οικοτουρισµό ως
ανερχόµενη τάση στην πραγµατικότητα µετρούν τη ζήτηση για τουρισµό στη φύση, όχι για
οικοτουρισµό µε τις προδιαγραφές που περιγράφουν στη συνέχεια οι ορισµοί. Αυτό θα πρέπει
να λαµβάνεται υπόψη όταν παρουσιάζονται και αναλύονται στοιχεία για τις τάσεις της
τουριστικής αγοράς2.

2

Η παρατήρηση αυτή αφορά και την ανάλυση της ζήτησης όπως παρουσιάζεται στο κεφάλαιο 4 της µελέτης αυτής.
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3. Το «φάσµα» του οικοτουρισµού
Όλοι οι ορισµοί κυµαίνονται σε ένα φάσµα που περιλαµβάνεται µεταξύ δύο άκρων. Στο ένα άκρο
βρίσκεται η "παθητική αντιµετώπιση" που αποδίδει µικρή ευθύνη στον οικοτουρίστα και τους
εµπλεκόµενους στην οργάνωση και διαχείριση του οικoτουρισµού για την κατάσταση του
περιβάλλοντος και την τοπική κοινωνία. Στο άλλο άκρο βρίσκεται η "ενεργητική αντιµετώπιση"
που αποδίδει υψηλές ευθύνες στους εµπλεκόµενους στον οικοτουρισµό. Σχηµατικά το φάσµα
αποδίδεται ως εξής:

ΦΑΣΜΑ ΟΙΚΟΤΟΥΡΙΣΜΟΎ
Ακραίος πόλος:

Ακραίος πόλος:

Χαµηλή ευθύνη

υψηλή ευθύνη
ανθρώπινου

Ανθρώπινου

παράγοντα

παράγοντα
Κάθε µορφή

Οικοτουρισµός

τουρισµού είναι

είναι ανέφικτος

οικοτουρισµός

Παθητική στάση
(αποφυγή πρόκλησης φθορών)

Ενεργητική στάση
(προστασία του περιβάλλοντος)

Πηγή: Orams (1995: 4) όπως αναφέρεται στο Diamantis (1999: 3)

Εάν στο αριστερό άκρο του σχήµατος βρίσκεται η πρόθεση απλώς για οικοτουριστική ανάπτυξη
που αγνοεί τις επιπτώσεις της στο περιβάλλον, στο δεξί άκρο βρίσκεται η ενεργητική συµβολή του
οικοτουρισµού στην προστασία της φύσης που καταλήγει αδύνατη µια και κάθε µορφή τουρισµού
αφήνει ίχνη και αλλοιώσεις στο φυσικό, ανθρωπογενές και κοινωνικό περιβάλλον. Η γενική
πρόθεση φαίνεται να είναι η µετακίνηση από το αριστερό άκρο προς το δεξί άκρο. Το ζήτηµα που
προκύπτει για τον καθένα που θέλει να ασχοληθεί µε τον οικοτουρισµό είναι να καθορίσει σε ποιο
σηµείο του continuum θέλει να βρίσκεται.
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4. Απαντήσεις σε συγκεκριµένα ερωτήµατα για τον οικοτουρισµό
Επειδή οι ορισµοί του οικοτουρισµού που αναφέρθηκαν παραπάνω είναι γενικοί (όπως άλλωστε
και όλοι οι ορισµοί), ερωτήµατα που τίθενται σε πιο πρακτικό επίπεδο βρίσκουν διαφορετικές
απαντήσεις, ανάλογα µε την προσωπική τοποθέτηση του καθενός στο continuum του
οικοτουρισµού. Συνηθισµένα τέτοιου είδους ερωτήµατα είναι τα ακόλουθα:

(α) Ποιες δραστηριότητες εντάσσονται στην έννοια του οικοτουρισµού; Το moto cross, οι
καταβάσεις µε τζιπ, το καγιάκ, η παρατήρηση της ορνιθοπανίδας; Υπάρχει διάκριση µεταξύ ήπιων
και µη ήπιων δραστηριοτήτων;
(β) Πώς ορίζεται ο «οικοτουρίστας»; Σε τι βαθµό πρέπει η περιβαλλοντική ευαισθητοποίησή του
να είναι απαραίτητο στοιχείο για την ένταξή του στην κατηγορία των οικοτουριστών; Μήπως
τελικά οικοτουρίστες είναι όλοι όσοι επισκέπτονται έναν οικοτουριστικό προορισµό, ανεξάρτητα
από το βαθµό της δικής τους στάσης απέναντι στο περιβάλλον;
(γ) Είναι απαραίτητο ο οικοτουρισµός να συνδέεται µε προστατευόµενες περιοχές; Εάν όχι,
πώς µπορεί να συµβάλλει στην προστασία της φύσης, εφόσον δεν υπάρχει µηχανισµός προστασίας
στη συγκεκριµένη περιοχή;
(δ) Είναι απαραίτητη η ενεργητική συµβολή στην προστασία της φύσης για την έννοια του
οικοτουρισµού ή µήπως τελικά αρκεί η µη υποβάθµισή της; Μία οµάδα επισκεπτών που δεν
αφήνει πίσω της σκουπίδια και δεν έχει καταχραστεί το περιβάλλον έχει συµπεριφερθεί ως οµάδα
οικοτουριστών;
(ε) Μπορεί να υπάρξει οικοτουρισµός σε ήδη ανεπτυγµένες και τουριστικά αξιοποιηµένες
περιοχές; Η επίσκεψη, πχ, στο πάρκο µε τις πεταλούδες στη Ρόδο, ενός από τους πολυσύχναστους
προορισµούς αυτού του τουριστικού νησιού, µπορεί να θεωρηθεί οικοτουρισµός;
(στ) Τι σηµαίνει συµβολή στην ευηµερία της τοπικής κοινωνίας;
Μιλώντας για τις χώρες του αναπτυσσόµενου κόσµου, η συµβολή στην τοπική οικονοµία αποκτά
ιδιαίτερη σηµασία. Στις χώρες όµως του ανεπτυγµένου κόσµου τα προβλήµατα των
αποµακρυσµένων από το κέντρο περιοχών είναι διαφορετικά. Όταν οι τοπικοί αποκτούν αρκετά
εισοδήµατα από την ενασχόλησή τους µε τον οικοτουρισµό, ώστε να έχουν την ευχέρεια να
εγκαταλείψουν τον τόπο διαµονής τους για το πλησιέστερο αστικό κέντρο µετατρέποντας τον τόπο
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τους σε τόπο προσωρινής διαµονής την εποχή της τουριστικής κίνησης, µπορεί αυτό να θεωρηθεί
συµβολή στην ευηµερία της κοινωνίας; Ένα τέτοιο ερώτηµα σχετίζεται άµεσα µε τις συνθήκες που
επικρατούν στην Ελλάδα. Η συζήτηση όµως που διεξάγεται διεθνώς είναι προσανατολισµένη στις
κλασικές περιπτώσεις οικοτουρισµού στον αναπτυσσόµενο κόσµο.
Ανάλογα µε τις απαντήσεις που δίνει κανείς σε ερωτήµατα όπως τα παραπάνω, τοποθετείται και
δίνει τον δικό του ορισµό του οικοτουρισµού. Οι θέσεις που υιοθετούνται στην παρούσα µελέτη
ως προς τους παραπάνω προβληµατισµούς είναι οι ακόλουθες:
(α) Υπάρχουν ήπιες και µη ήπιες δραστηριότητες στη φύση. Οι πρώτες αρµόζουν στον
οικοτουρισµό ενώ οι δεύτερες όχι. Η εκάστοτε δραστηριότητα όµως κρίνεται από τον τρόπο που
εφαρµόζεται στον συγκεκριµένο τόπο. ∆εν υπάρχουν a priori κατάλληλες ή µη δραστηριότητες.
(β) Όλοι όσοι φτάνουν ως επισκέπτες σε έναν οικοτουριστικό προορισµό είναι το κοινό του
οικοτουρισµού. Είναι το κοινό που ο οικοτουρισµός στοχεύει να ευαισθητοποιήσει, να
πληροφορήσει και να ψυχαγωγήσει. Αυτό είναι το κρίσιµο ζήτηµα σχετικά µε το κοινό του
οικοτουρισµού. Ο οικοτουρισµός δεν απευθύνεται αποκλειστικά στο ήδη ευαισθητοποιηµένο
κοινό.
(γ) Όπως θα φανεί από τον ορισµό του οικοτουρισµού που θα υιοθετηθεί στην παρούσα µελέτη
(βλέπε παράγραφο 5 κεφαλαίο 1), ένα καίριας σηµασίας ζήτηµα για την ορθή εφαρµογή του είναι
η τήρηση της «φέρουσας ικανότητας». Η εµπειρία από την ανεξέλεγκτη ανάπτυξη του µαζικού
τουρισµού δείχνει ότι το ξεπέρασµα της φέρουσας ικανότητας είναι ο γενικός κανόνας στην πορεία
τουριστικής ανάπτυξης ενός τόπου. Η ελεύθερη αγορά, στα πλαίσια της οποίας λειτουργεί ο
τουρισµός στη χώρα µας, δεν µπορεί να επιβάλλει εύκολα όρια στην ανάπτυξη. Τα νοµικά µέσα
ελέγχου της οικιστικής ανάπτυξης (πολεοδοµικοί και χωροτακτικοί

κανονισµοί, καθεστώτα

ειδικής προστασίας κλπ.) παρακάµπτονται µε σχετική ευκολία. Η ελλιπής εφαρµογή της
νοµοθεσίας είναι σύνηθες φαινόµενο. Γι αυτό το λόγο ο οικοτουρισµός έχει πιθανότητες να
τηρηθεί εντός των ορίων της φέρουσας ικανότητας µόνο σε περιοχές όπου υπάρχει, εφαρµόζεται
και παρακολουθείται από έναν υπεύθυνο φορέα διαχείρισης ένα νοµικό καθεστώς προστασίας. Ο
οικοτουρισµός χρειάζεται συνεχή παρακολούθηση και αξιολόγηση των επιπτώσεών του. Είναι
απαραίτητη η ύπαρξη αρµόδιας αρχής για το σκοπό αυτό. Οι προστατευόµενες περιοχές, µε φορείς
διαχείρισης, συνεπώς, εξασφαλίζουν τα εχέγγυα για την ορθή εφαρµογή του οικοτουρισµού. Αυτό
δε σηµαίνει ότι οικοτουρισµός πρέπει να γίνεται µόνο στις προστατευόµενες περιοχές. Ίσως
µάλιστα για µερικές προστατευόµενες περιοχές να είναι εντελώς ακατάλληλη η οικοτουριστική
ανάπτυξη. Το νοµικό καθεστώς προστασίας και ο φορέας διαχείρισης δεν είναι ικανή συνθήκη για
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την ανάπτυξη οικοτουρισµού. Κρίνεται, όµως, στις παρούσες συνθήκες της ελληνικής
πραγµατικότητας, αναγκαία. Εάν το νοµικό καθεστώς προστασίας και οι φορείς διαχείρισης του
δικτύου ΝATURA 20003 λειτουργήσουν σωστά, θα είναι ένα σηµαντικό βήµα προς την
εξασφάλιση αυτής της αναγκαίας συνθήκης.
(δ) Η ανάπτυξη του οικοτουρισµού πρέπει να υπαγορεύεται από την ανάγκη προστασίας του
περιβάλλοντος και κοινωνικής ανάπτυξης. Η µη υποβάθµιση του περιβάλλοντος είναι όρος που θα
πρέπει να τηρεί κάθε είδους τουρισµός. Ο οικοτουρισµός όµως πρέπει να εξυπηρετεί
συγκεκριµένες ανάγκες. Πιο συγκεκριµένα, τις ανάγκες περιοχών που έχουν πολύτιµα
οικοσυστήµατα που χρήζουν προστασίας και συγχρόνως απειλούνται από κοινωνικό και
οικονοµικό µαρασµό. Στην Ελλάδα, έχουµε δει περιπτώσεις χωριών που αναγεννήθηκαν ή
διατήρησαν µία ήπια ανάπτυξη (απέφυγαν δηλαδή το πρότυπο της άναρχης ανάπτυξης) µε την
καίρια συµβολή ενός τουρισµού που κινήθηκε εντός των ορίων της φέρουσας ικανότητας του
τόπου (Πήλιο, Μέτσοβο, Κερκίνη, Πάπιγκο). Θυµίζουµε το παράδειγµα της ανάπτυξης του
τουρισµού στη λίµνη Κερκίνη, που λειτούργησε αναζωογονητικά για την τοπική κοινωνία και
οικονοµία, καθώς και το παράδειγµα του Πηλίου και του Μετσόβου, όπου συνδυάζεται ο
τουρισµός µε παραδοσιακές δραστηριότητες (καλλιέργεια µήλων, κάστανων στην πρώτη
περίπτωση και κτηνοτροφία, τυροκοµία, ξυλογλυπτική, αµπελουργία στη δεύτερη).
(ε) Η συµβολή στην ευηµερία της τοπικής κοινωνίας δεν ταυτίζεται µε τη συµβολή στην
οικονοµική ανάπτυξη µιας περιοχής. ∆εν σηµαίνει απλώς αύξηση του εισοδήµατος των κατοίκων.
Σηµαίνει συµβολή σε µία υγιή κοινωνία. Μία υγιής κοινωνία διατηρεί ένα σταθερό πληθυσµό που
δεν αυξοµειώνεται µε µεγάλη απόκλιση ανάµεσα σε περιόδους υψηλής και χαµηλής τουριστικής
κίνησης, έχει νέους ανθρώπους (δεν χαρακτηρίζεται από γήρανση πληθυσµού) και των δύο φύλων.
Γενικά είναι µία κοινωνία που είναι ζωντανή, δηµιουργεί, αναπτύσσεται, είναι ανοιχτή στις
αλλαγές χωρίς να χάνει την ταυτότητά της. ∆εν χαρακτηρίζεται από στασιµότητα, αποµόνωση και
έλλειψη υποδοµών.

3

Το δίκτυο Natura 2000 αποτελείται από περιοχές που περιλαµβάνουν φυσικούς οικοτόπους και οικοτόπους
κοινοτικού ενδιαφέροντος καθώς και συγκεκριµένα προστατευόµενα είδη χλωρίδας και πανίδας. Στον Ελληνικό
Εθνικό κατάλογο έχουν περιληφθεί 264 περιοχές, που τελούν υπό ειδικό καθεστώς διαχείρισης και προστασίας.
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5. Ο ορισµός του οικοτουρισµού που προτείνει η παρούσα µελέτη
Από την προβληµατική που προηγήθηκε προκύπτει η ακαταλληλότητα των περισσότερων ορισµών
να περιγράψουν τον ρόλο που καλείται να παίξει ο οικοτουρισµός στην Ελλάδα. Εποµένως
προτείνεται και υιοθετείται από την παρούσα µελέτη ο ακόλουθος ορισµός:
Οικοτουρισµός είναι ο τουρισµός στη φύση ο οποίος, αντίθετα µε τον µαζικό τουρισµό, δεν
υπερβαίνει την φέρουσα ικανότητα της περιοχής όπου εφαρµόζεται, ενώ ταυτόχρονα προωθεί την
προστασία του φυσικού, καταρχήν, αλλά και του πολιτιστικού περιβάλλοντος και τη διατήρηση της
συνοχής του κοινωνικού ιστού.
∆ιευκρινίζεται ότι χρησιµοποιώντας τον όρο «µαζικός τουρισµός» αναφερόµαστε στο φαινόµενο του
συµβατικού τουρισµού όπως τον έχουµε γνωρίσει στην Ελλάδα, που συνδέθηκε µε την άναρχη
ανάπτυξη µε τις γνωστές επιπτώσεις στο φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον.
Στο επόµενο κεφάλαιο, θα αναφερθούµε αναλυτικότερα στις θετικές επιπτώσεις του οικοτουρισµού.
Ωστόσο ορισµένες από τις επιπτώσεις αυτές είναι τόσο σηµαντικές ώστε να ανάγονται σε
προϋποθέσεις προκειµένου να λαµβάνει ο ορισµός του οικοτουρισµού την πληρέστερη µορφή του.
Ο οικοτουρισµός προωθεί την προστασία του περιβάλλοντος:
Εκπαιδεύοντας και ευαισθητοποιώντας τον επισκέπτη γύρω από την σηµασία της προστασίας
του περιβάλλοντος.
Επαναδιοχετεύοντας µέρος των κερδών από τον τουρισµό στην προστασία του περιβάλλοντος.
∆ηµιουργώντας εναλλακτικές λύσεις σε σχέση µε οικονοµικές δραστηριότητες που
υποβαθµίζουν το περιβάλλον.
Εξασφαλίζοντας την υποστήριξη της τοπικής κοινωνίας στους σκοπούς του καθεστώτος
προστασίας.
O οικοτουρισµός συµβάλλει στην διατήρηση του κοινωνικού ιστού και πολιτιστικού
περιβάλλοντος:
∆ίνοντας οικονοµικό και ψυχολογικό κίνητρο στους κάτοικους να µην εγκαταλείψουν τον τόπο
τους.
∆ίνοντας κίνητρο στους κατοίκους να µην εγκαταλείψουν τις παραδοσιακές τους
δραστηριότητες

(αγορά

παραδοσιακών

προϊόντων,

αναγνώριση

της

αξίας

κάποιων

παραδοσιακών επαγγελµάτων στην διατήρηση της οικολογικής ισορροπίας).
∆ίνοντας κίνητρα για την προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονοµιάς.
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Εκπαιδεύοντας και ευαισθητοποιώντας τον επισκέπτη γύρω από τη σηµασία της προστασίας
της πολιτιστικής κληρονοµιάς.

Ο οικοτουρισµός οφείλει να λειτουργεί βάσει σχεδίου το οποίο να εντάσσεται στο ευρύτερο
πλαίσιο προστασίας και ανάπτυξης της κάθε συγκεκριµένης περιοχής. Να συντονίζεται από
εξειδικευµένο φορέα µε εκπροσώπηση της τοπικής κοινωνίας, επιστηµονικού προσωπικού και
άλλων ενδιαφεροµένων. Είναι επίσης καίριο να εξασφαλίζεται η συµµετοχή της τοπικής κοινωνίας
στο σχεδιασµό, την υλοποίηση, την αξιολόγηση και φυσικά τα οικονοµικά οφέλη από τον
οικοτουρισµό.
Ο οικοτουρισµός όπως νοείται στην παρούσα µελέτη οφείλει να λειτουργεί ως µοχλός µιας ήπιας
µεν αλλά δυναµικής ανάπτυξης ενός

τόπου, που µπορεί να ενσωµατώνει αλλαγές και να

εκσυγχρονίζεται. ∆εν προτείνεται µέσω του οικοτουρισµού, στατική διατήρηση του παρελθόντος
στο παρόν. ∆εν προτείνεται µία “µουσειοποίηση” της ελληνικής υπαίθρου.
Όπως και η διατήρηση της φύσης έτσι και ο οικοτουρισµός θεωρείται ως δυναµική διαδικασία που
αναζητά την ισορροπία ανάµεσα στην προστασία του περιβάλλοντος (φυσικού, ανθρωπογενούς,
κοινωνικού και οικονοµικού) και την ανάπτυξη.
Ο ορισµός του οικοτουρισµού που υιοθετείται στην παρούσα µελέτη:
Τοποθετείται στο δεξί άκρο του φάσµατος (συµβολή στην προστασία της φύσης, στην τοπική
οικονοµία, περιβαλλοντική εκπαίδευση κλπ.).
Προσδιορίζει τον ρόλο που καλείται να παίξει ο οικοτουρισµός στην Ελλάδα και αποφεύγει
ασαφείς όρους, επεξηγώντας τη σηµασία των όρων που χρησιµοποιούνται.
Αναγνωρίζει ότι ο οικοτουρισµός στρέφεται κυρίως γύρω από την ανακάλυψη και απόλαυση
του φυσικού περιβάλλοντος, ενώ τονίζει την αντίθεση του οικοτουρισµού προς τον κυρίαρχο
τύπο οικοτουρισµού της Ελλάδας, τον µαζικό.
Αποφεύγει την αναφορά στις δραστηριότητες που πραγµατοποιεί ο οικοτουρίστας µια και
θεωρήθηκε ότι δεν υπάρχουν a priori οικοτουριστικές ή µη δραστηριότητες στη φύση.
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Στην αµέσως επόµενη παράγραφο (6) θα δώσουµε θετικά και αρνητικά παραδείγµατα
δραστηριοτήτων και έργων που χαρακτηρίζονται οικοτουριστικά, για να γίνει περισσότερο
κατανοητό το σηµείο αυτό.

6. Παραδείγµατα «καλώς εννοούµενου» και «κακώς εννοούµενου» οικοτουρισµού
Καθώς ο όρος οικοτουρισµός είναι ασαφής και καθώς µπορεί να χρησιµοποιηθεί από οποιονδήποτε
φορέα ή επιχειρηµατία που προσφέρει ένα «οικοτουριστικό προϊόν», χρησιµοποιείται ήδη
ευρύτατα χωρίς να υπάρχει κριτήριο αξιολόγησης. Από την άλλη δεν υπάρχει λόγος να
αποκλειστούν εκ των προτέρων κάποιες δραστηριότητες ή έργα από την έννοια και τη φιλοσοφία
του οικοτουρισµού, όπως την περιγράφουµε στην παρούσα µελέτη. Παραθέτοντας στη συνέχεια
κάποια αρνητικά και θετικά παραδείγµατα από τη διεθνή και την ελληνική πραγµατικότητα,
επιχειρούµε να κάνουµε περισσότερο κατανοητή την άποψή µας για την εφαρµογή του
οικοτουρισµού στην Ελλάδα.
1. Τουριστική βιοµηχανία (Τα παραδείγµατα 1-3 είναι από το εξωτερικό):

Ένα πρακτορείο ταξιδιών που προσφέρει οικοτουριστικά προγράµµατα χωρίς να λαµβάνει
υπόψη του τη χωρητικότητα του προορισµού, δίνει ανεπαρκείς πληροφορίες για τον τόπο που
προτείνει στο τουριστικό κοινό, µεταφέρει το δικό του φαγητό από την πόλη αποφεύγοντας να
προµηθεύεται από την τοπική αγορά, δεν προβλέπει για τη διάθεση των απορριµµάτων που
παράγονται στο ταξίδι, δεν προσπαθεί να χρησιµοποιήσει τοπικούς ξεναγούς και προσφέρει
δραστηριότητες σε προστατευόµενες περιοχές στις οποίες οι δραστηριότητες αυτές
απαγορεύονται.
∆εν είναι οικοτουρισµός
2. Κρατικός τοµέας:
Ένας κρατικός φορέας συζητά µε τους κατοίκους ενός χωριού που γειτνιάζει µε µία δασική
προστατευόµενη περιοχή και τους βοηθά να συντάξουν ένα συµφωνητικό υπενοικίασης τµήµατος
της περιοχής σε µία τουριστική εταιρεία, γνωστή από άλλες επιτυχηµένες οικοτουριστικές
παρεµβάσεις. Ο κρατικός φορέας ζητάει από την εν λόγω εταιρεία να συντάξει ένα σχέδιο
απασχόλησης

και

κατάρτισης

ανθρώπινου

δυναµικού

από

την

τοπική

κοινωνία.
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Είναι, δυνητικά, οικοτουρισµός
3. Τοπική κοινωνία: (Τα ακόλουθα παραδείγµατα είναι από την Ελλάδα)

Η πώληση χαµηλής ποιότητας αποµιµήσεων λαϊκής χειροτεχνίας ή άλλων προϊόντων δήθεν
τοπικής παραγωγής και δήθεν ανόθευτων που µεταδίδει λάθος µηνύµατα για τον τοπικό
πολιτισµό. Για παράδειγµα, ινδικά ξυλόγλυπτα στο Μέτσοβο ή ασηµικά Ινδίας σε κάποια
µαγαζιά των Ιωαννίνων.
∆εν είναι οικοτουρισµός

Η διάθεση προϊόντων τοπικής χειροτεχνίας, αγροτικής παραγωγής ή διατροφής (για παράδειγµα
το κεφαλοτύρι Σαρακατσάνων Παπίγκου, τα γλυκά κουταλιού και ποτά, λικέρ κλπ στο Καπέσοβο
Ζαγορίου, το τσίπουρο, κρασί Μετσόβου, τυρί φέτα από οποιονδήποτε βοσκό των ορεινών
χωριών της Πίνδου και πολλά άλλα), η µετάδοση ειλικρινών πληροφοριών για τον βαθµό
αυθεντικότητας και αγνότητας και η προσπάθεια να µην παραποιήσουν το ύφος και την ποιότητα
του τοπικού πολιτισµού.
Είναι οικοτουρισµός

Τουριστικό κοινό:
Μεµονωµένοι καγιάκερ (εκτός πρακτορείου) σε µικρές ή µεγάλες οµάδες, επισκέπτονται ποτάµια
της ∆υτικής Ελλάδας (όπως: Αώος Βοϊδοµάτης

Άραχθος, Καλαρρύτικος, Κρικελλοπόταµος)

κυρίως την Άνοιξη. Κοιµούνται σχεδόν πάντα στα αυτοκίνητα τους ή σε σκηνές (εκτός κάµπινγκ),
φέρνουν τρόφιµα από το εξωτερικό και µαγειρεύουν έξω. Ξοδεύουν ελάχιστα και δεν αγοράζουν
σχεδόν τίποτα από το χωριό.
∆εν συµβάλλει στην προστασία του περιβάλλοντος ούτε την οικονοµική τόνωση της τοπικής
κοινωνίας. Από την άποψη αυτή, δεν είναι οικοτουρισµός.
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Στο σηµείο αυτό αξίζει να αναφερθούµε σε δύο περιπτώσεις από την ελληνική πραγµατικότητα
που όπου ο κρατικός τοµέας παίζει καθοριστικό ρόλο. Πρόκειται για την περίπτωση του Εθνικού
Θαλάσσιου Πάρκου Βορεών Σποράδων και των δασικών χωριών του Υπουργείου Γεωργίας. Θα
γίνει µία σύντοµη αναφορά σε αυτές τις περιπτώσεις γιατί η πλήρης παρουσίαση και αξιολόγησή
τους, από την άποψη του οικοτουρισµού, θα αποτελούσε αντικείµενο χωριστής µελέτης.
Το Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Αλοννήσου και Βορείων Σποράδων (ΕΘΠΑΒΣ). Ιδρύθηκε µε
Προεδρικό ∆ιάταγµα τον Μάιο του 1992 ως αποτέλεσµα της αναγνώρισης της ανάγκης
προστασίας της φώκιας Μοnachus monachus, ο βιότοπος της οποίας υπέµενε συστηµατική όχληση
και υποβάθµιση από την τουριστική κίνηση στην περιοχή αλλά και από την αλιευτική
δραστηριότητα. Πρόκειται για το µοναδικό θαλάσσιο πάρκο που υπήρχε στη χώρα µας µέχρι τον
∆εκέµβριο του 1999, οπότε ιδρύθηκε το θαλάσσιο πάρκο στον Λαγανά της Ζακύνθου για την
προστασία ενός άλλου θαλάσσιου απειλούµενου, της χελώνας Caretta caretta. Όπως συµβαίνει
στις περισσότερες περιοχές που έχουν αναγνωριστεί ως προστατευόµενες, η ουσιαστική διαχείριση
του βιοτόπου βρίσκεται στα χέρια των ΜΚΟ. Ο κρατικός τοµέας, τουλάχιστο ως πρόσφατα, δεν
έπαιξε ποτέ έναν ουσιαστικό ρόλο στη διαχείριση των προστατευόµενων περιοχών. Το κενό αυτό
αναπλήρωσαν, σε πολλές περιπτώσεις, όπως στο Θαλάσσιο Πάρκο της Αλοννήσου, οι ΜΚΟ. Η
οργάνωση που κατά κύριο λόγο ανέλαβε το βάρος της διαχείρισης και φύλαξης του Θαλάσσιου
Πάρκου ήταν η ΜΟm (Ελληνική Εταιρεία για τη Mελέτη και την Προστασία της Μεσογειακής
Φώκιας).
Όπως επίσης συµβαίνει στις περισσότερες περιπτώσεις όπου ο οικοτουρισµός προωθήθηκε σε
προστατευόµενες περιοχές (π.χ. ∆αδιά, Πρέσπα), ο οικοτουρισµός δεν αποτέλεσε από την αρχή
αυτόνοµο στόχο και αντικείµενο συστηµατικής µελέτης και σχεδιασµού. Ή ακόµη και εάν
συµπεριλαµβανόταν στους αρχικούς στόχους της δράσης, δεν υπήρχε συνείδηση της έκτασης που
µπορούσε να λάβει και της ανάγκης διαχείρισής του.

Οι ΜΚΟ, µε περιορισµένα µέσα και

ανθρώπινο δυναµικό, έθεταν ως προτεραιότητα της δράσης τους το έργο της καθαυτό προστασίας.
Ωστόσο, οι δράσεις ευαισθητοποίησης της τοπικής κοινωνίας και των επισκεπτών για την
προστασία των απειλούµενων ειδών και του βιοτόπου τους γέννησαν την ανάγκη κάποιας
υποδοµής, όπως Κέντρα Πληροφόρησης, που αποτέλεσαν πόλους έλξης για τους επισκέπτες. Στην
Αλόννησο λειτουργεί Κ.Π. στο Πατητήρι. Επίσης η Μονάδα Περίθαλψης στη Στενή Βάλα
λειτουργεί ως Κ.Π. το καλοκαίρι. Προβλέπεται επίσης η λειτουργία Κ.Π. και βιβλιοθήκης στον
Γέρακα. Ετσι, µέσω αυτών των παρεµβάσεων ανάδειξης του φυσικού περιβάλλοντος, αλλά και
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µέσω του ρόλου που παίζουν στη φύλαξη και διαχείριση του βιοτόπου, αρχίζει η δραστηριοποίηση
των ΜΚΟ στον οικοτουρισµό.
Η τουριστική κίνηση στην Αλόννησο αυξήθηκε από την εποχή της ίδρυσης του Θαλάσσιου
Πάρκου. Είναι πολύ πιθανόν ότι αυτό οφείλεται, εν µέρει, στο ότι έγινε γνωστή ως το νησί της
φώκιας. Μολονότι πολύ περιορισµένες οι δυνατότητες θέασης φώκιας από τους επισκέπτες, η
Αλόννησος και οι Βόρειες Σποράδες έχουν αποκτήσει µία ταυτότητα στη συνείδηση του
τουριστικού κοινού που συνδέεται µε την παρουσία της φώκιας. Το γεγονός ότι η περιοχή έχει µία
ζώνη αυστηρής προστασίας εξασφαλίζει την προστασία του είδους από τις επιπτώσεις της
τουριστικής κίνησης. (Johnson, W.M. & D.M. Lavigne 1999) Οπως θα φανεί και στη συνέχεια της
µελέτης, στην παρουσίαση της περίπτωσης της ∆αδιάς και των προγραµµάτων - πιλότων, η
ζωνοποίηση είναι ένα αποτελεσµατικό µέσο στην ορθή διαχείριση του οικοτουρισµού.
Τα θέµατα, όµως, που εκκρεµούν στο ΕΘΠΑΒΣ ζητούν επειγόντως την επίλυσή τους. Πρέπει να
συσταθεί ο φορέας διαχείρισης (το θέµα αυτό επανέρχεται και συζητείται διεξοδικά στο δεύτερο
µέρος αυτής της µελέτης). Αυτή τη στιγµή το έργο της φύλαξης το έχει αναλάβει η MΟm η οποία
διαθέτει ένα σκάφος µόνο για το σκοπό αυτό. Ως αποτέλεσµα της δράσης της αναφέρεται η
µείωση των παράνοµων δραστηριοτήτων στην προστατευόµενη ζώνη. Η αύξηση όµως της
τουριστικής κίνησης επιβάλλει αυξηµένη φύλαξη και διαχείριση κατά την τουριστική περίοδο, που
συµπίπτει, µάλιστα, µε την αναπαραγωγική περίοδο της φώκιας. Η έκταση του Πάρκου (2200 τ.χ.)
δεν µπορεί να φυλαχθεί αποτελεσµατικά µόνο µε ένα σκάφος. Απουσιάζει, επίσης, ένα σχέδιο
διαχείρισης και προώθησης για τον οικοτουρισµό. Οπως έχει η κατάσταση αυτή τη στιγµή στην
Αλόννησο, θα ήταν δύσκολο να ισχυριστούµε ότι γίνεται οικοτουρισµός, µε την έννοια που
αποδίδουµε στον όρο στη µελέτη µας. Υπάρχουν ελλείψεις στην υποδοµή διαχείρισης,
παρακολούθησης και προστασίας του Πάρκου, γενικά, αλλά και του οικοτουρισµου ειδικότερα. Ο
οικοτουρισµός έχει επικεντρωθεί, κατά κύριο λόγο, στην ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση των
επισκεπτών για την οικολογική αξία του θαλάσσιου πάρκου.
Τα δασικά χωριά είναι µία πρωτοβουλία του Υπουργείου Γεωργίας για την προώθηση της
δασικής αναψυχής και της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης στα πιο αξιόλογα δασικά
συµπλέγµατα της Ελλάδας. Η πρωτοβουλία ξεκίνησε πριν από λίγα χρόνια µε απόφαση του
Υπουργείου Γεωργίας που αφορά τη “Ρύθµιση θεµάτων που αφορούν την δηµιουργία χώρων
διηµέρευσης και υπαίθριας αναψυχής” (99278/5712/8-12-1997 απόφαση Υπ.Γεωργίας –
ΦΕΚ1117/τ.Β΄/16-12-97). Η δράση συνίσταται στη δηµιουργία καταλυµάτων (ξύλινα σπίτια
χτισµένα ως µικροί οικισµοί) και Κέντρων Πληροφόρησης ώστε να δίνεται η δυνατότητα στο
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κοινό σύντοµης παραµονής και γνωριµία µε το δάσος. Πρόκειται για µια πρωτοβουλία που
επικεντρώνεται στη δηµιουργία καταλυµάτων και υποδοµής πληροφόρησης του κοινού, και ήπιας
ψυχαγωγίας (εγκαταστάσεις για ήπιες αθλητικές δραστηριότητες, περιπατητικά και ποδηλατικά
µονοπάτια, χώροι υπαίθριου γεύµατος κλπ.). Η διαχείριση των χωριών προβλέπεται να περιέλθει
σε ΟΤΑ ή σε πρόσωπα δηµοσίου δικαίου -µετά από υπογραφή σχετικής σύµβασης. Η υπουργική
απόφαση προβλέπει µε σαφήνεια τους τύπους των έργων και των κατασκευών που επιτρέπεται να
γίνουν στα δασικά χωριά. Οι προδιαγραφές που θέτει στοχεύχουν στην εξασφάλιση της αρµονικής
ένταξης των έργων στο περιβάλλον. Στα κριτήρια επιλογής των δασικών περιοχών εγκατάστασης
των δασικών χωριών περιλαµβάνεται η ύπαρξη της απαραίτητης υποδοµής (ηλεκτρικό κλπ.) για τη
λειτουργία τους αλλά και µονοπατιών για την περιήγηση στο δάσος. Εχουν ολοκληρωθεί ήδη πέντε
χωριά στις θέσεις: (α) Χορευταρού-Κρέκιζα Περιφέρειας Κοινότητας ∆ολιανών Ν. Αρκαδίας, στον
Πάρνωνα, (β) Σταυρός Περιφέρειας Κοινότητας Καροπλαισίου Ν. Καρδίτσας, στα Αγραφα, (γ)
Αγ. Κων/νος Περιφέρειας ∆. Τζουµέρκων Ν. Αρτας (δ) Λιβαδάκι-Κυρά Μαριώ Περιφέρειας
Μεγ.Κάψης Ν. Φθιώτιδος και (ε) Καψίτσα Περιφέρειας Κοινότητας Προσηλίου Ν. Φωκίδας.
Προϋπήρχε, επίσης, ένα χωριό στον Ερύµανθο Ν. Ξάνθης. Τα Κέντρα Πληροφόρησης δεν έχουν
εξοπλιστεί ακόµη. (Τα στοιχεία πήραµε από συνέντευξη µε τον κ. Πρωϊµάκη, Τµήµα ∆ασικού
Περιβάλλοντος, ∆ιεύθυνση Εθνικών ∆ρυµών και ∆ασικής Αναψυχής, Υπουργείο Γεωργίας. Για
τυχόν λάθη ευθύνεται ο συντάκτης του κειµένου).
Από τα λίγα αυτά στοιχεία που συγκεντρώσαµε στον περιορισµένο χρόνο που διαθέταµε για την
έρευνα αυτή, προκύπτει ότι η ιδέα των δασικών χωριών εµπίπτει στην έννοια του φυσιολατρικού
τουρισµού καθόσον στοχεύει να προάγει την αναψυχή στη φύση και, σε κάποιο βαθµό, την
ενηµέρωση του κοινού για την αξία των δασών. Ωστόσο ως πρωτοβουλία περιορίζεται στην
παροχή µιας υποδοµής καταλυµάτων, πληροφόρησης και αναψυχής χωρίς να περιλαµβάνει
συστήµατα διαχείρισης τουριστικής κίνησης, µία άποψη για την ανάδειξη του φυσικού
περιβάλλοντος και των ζητηµάτων προστασίας του, την έννοια της φέρουσας ικανότητας κλπ. Οι
όροι που προβλέπονται για την παραχώρηση της διαχείρισης των καταλυµάτων και των υποδοµών
σε άλλους φορείς τονίζουν βέβαια την ανάγκη αρµονικής ένταξής τους στο περιβάλλον αλλά δε
θίγουν ζητήµατα διαχείρισης τουριστικής ροής και κίνησης. Πιθανόν στις προγραµµατικές
συµβάσεις που θα υπογραφούν µεταξύ του Υπουργείου και των φορέων να περιλαµβάνονται
κάποιοι ουσιαστικοί όροι για τη διαχείριση του τουρισµού που πρέπει να τηρηθούν. Στο σύνολό
της πάντως η δηµιουργία των δασικών χωριών παραµένει µία πρωτοβουλία που βρίσκεται στο
ξεκίνηµά της και δεν είµαστε σε θέση να την αξιολογήσουµε. Από την ως τώρα εµπειρία από
περιπτώσεις δηµιουργίας υποδοµής για οικοτουρισµό (π.χ. τα Κέντρα Πληροφόρησης του
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ΥΠΕΧΩ∆Ε) διαπιστώνεται ο κίνδυνος να προκύψει κενό στη λειτουργία και τη βιωσιµότητά τους.
Πολλά από τα Κ.Π. του ΥΠΕΧΩ∆Ε παραµένουν ανενεργά ή υπολειτουργούν εξαιτίας τη µη
πρόβλεψης του τρόπου λειτουργίας τους και της βιωσιµότητάς τους. Πρέπει να υπάρχει ένα
επιχειρησιακό σχέδιο πριν την έναρξη λειτουργίας αυτών των υποδοµών και µία επιχορήγηση
µέχρις ότου να καταστούν οικονοµικά ανεξάρτητες επιχειρήσεις. Πρέπει επίσης να υπάρχει ένα
σύνολο αρχών που να περιγράφει τους όρους λειτουργίας τους ώστε να εξασφαλίζεται το πνεύµα
και το γράµµα του οικοτουρισµού.

7. Ορολογία σχετική προς την έννοια του οικοτουρισµού
Συµπληρώνοντας το θέµα των ορισµών και της ορολογίας, αναφέρουµε ορισµένους από τους
σχετικούς µε τον οικοτουρισµό όρους και τη συσχέτισή τους µε αυτόν. Όπου προτάσσεται ο
αγγλικός όρος, γίνεται επειδή οι ελληνικοί αντίστοιχοι όροι δεν έχουν καθιερωθεί.
Φυσιολατρικός τουρισµός Ευρύτερος και χαλαρότερος όρος από τον οικοτουρισµό. ∆εν
συνδέεται µε την προστασία του περιβάλλοντος.
Wilderness tourism (Τουρισµός στην άγρια φύση): Αναφέρεται στον τουρισµό σε
αποµονωµένες και ελάχιστα αλλοιωµένες από ανθρώπινη δραστηριότητα περιοχές.
Ήπιος τουρισµός Αναφέρεται στην ελαχιστοποίηση των αρνητικών επιπτώσεων του
τουρισµού στο περιβάλλον.
Adventure travel (Τουρισµός περιπέτειας): Αναφέρεται στην εµπειρία του τουρίστα που
συνίσταται στην περιπέτεια και τα σπορ, συνήθως στη φύση.
Πολιτιστικός τουρισµός Αντικείµενο ενδιαφέροντος η πολιτιστική κληρονοµιά.
Green tourism (Πράσινος τουρισµός): Ασαφής αναφορά στην περιβαλλοντικά υπεύθυνη
στάση των τουριστών και της τουριστικής βιοµηχανίας.
Sustainable tourism (Αειφόρος τουρισµός): Αειφόρος µπορεί να είναι κάθε µορφή τουρισµού
ανεξάρτητα από τον τοµέα ειδικού ενδιαφέροντος στον οποίο εµπίπτει. Είναι όρος που
χρησιµοποιείται ευρύτατα για να περιγράψει την προσπάθεια ελαχιστοποίησης των αρνητικών
επιπτώσεων του τουρισµού στο περιβάλλον. Οι αρχές του Αειφόρου τουρισµού έχουν
περιγραφεί σε κείµενα αρχών που αναλύονται στο αντίστοιχο κεφάλαιο του θεσµικού πλαισίου
στην παρούσα µελέτη. Ο όρος αυτός είναι υπερσύνολο του οικοτουρισµού.
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Εναλλακτικός τουρισµός ή εναλλακτικές µορφές τουρισµού Ο όρος "εναλλακτικός"
αντιδιαστέλλεται προς τον µαζικό τουρισµό. Υπονοεί την ανεξάρτητη µετακίνηση ή τη
µετακίνηση µε µικρά γκρουπ (αν και τα µεγάλα γκρουπ δεν είναι απαραιτήτως εκτός της
λογικής των εναλλακτικών µορφών τουρισµού), την απουσία τυποποίησης στην εµπειρία του
ταξιδιώτη, τα ειδικά ενδιαφέροντα της συµµετοχής κλπ.
Ειδικές µορφές τουρισµού Ελληνικός όρος. Περιγράφει τις κατηγορίες του τουρισµού µε
ειδικά ενδιαφέρονται (Συνεδριακός, Πολιτιστικός, Οικολογικός, Θρησκευτικός κλπ τουρισµός).
Αγροτοτουρισµός: Ο όρος Αγροτοτουρισµός αναφέρεται στον τουρισµό που έχει ως κύριο
στοιχείο τη διαµονή σε καταλύµατα που διαθέτουν αγρότες (φάρµες ή δωµάτια που
βρίσκονται στην περιοχή αγροτικής παραγωγής του αγρότη-ιδιοκτήτη ). Οι κανονισµοί
λειτουργίας του Αγροτοτουρισµού διέπονται από τις διατάξεις α.υ. Γεωργ406912/4660/1995
και α.υ. ΟικΓεωργ394990/1996.
Έχοντας περιγράψει την έννοια και το περιεχόµενο του οικοτουρισµού καθώς και τους συγγενείς
µε τον οικοτουρισµό όρους, κλείνουµε την αναφορά µας στο κεφάλαιο αυτό µε την επισήµανση
ότι ο σχεδιασµός τόσο του οικοτουρισµού όσο και όλων των άλλων ειδικών µορφών τουρισµού θα
είναι επιτυχής στο βαθµό που θα εµπλέκει όλα τα ενδιαφερόµενα µέρη. Η τουριστική ανάπτυξη
διέπει αλλά και διέπεται από πολλές πτυχές της ανάπτυξης. Οι µεταφορές, η ανάπτυξη έργων
υποδοµής, η διαχείριση του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, η χωροταξία και πλήθος
άλλων παραµέτρων επηρεάζουν και διαµορφώνουν έναν τουριστικό προορισµό. Όσο µεγαλύτερος
συντονισµός υπάρχει στην πολιτική που εφαρµόζεται στους επιµέρους τοµείς, τόσο µεγαλύτερες
πιθανότητες επιτυχίας θα έχει ο σχεδιασµός και η διαχείριση ενός οικοτουριστικού προορισµού.
Εναπόκειται στον κρατικό τοµέα να συντονίσει τις ενέργειές του σε εθνικό, περιφερειακό και
τοπικό επίπεδο.

8. ∆ιεθνείς τάσεις και οικονοµικές επιπτώσεις του οικοτουρισµού.
Ο οικοτουρισµός είναι ο ταχύτερα εξελισσόµενος τοµέας της παγκόσµιας

τουριστικής

βιοµηχανίας (TES 1995).
Η ραγδαία ανάπτυξη του φαινοµένου του οικοτουρισµού, η δυνατότητα συµβολής του στην
οικονοµική τόνωση υποβαθµισµένων περιοχών µε στόχο την ανάπτυξή τους και η σύνδεσή του µε
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την προστασία της φύσης, αντανακλώνται στην απόφαση του ΟΗΕ να διακηρύξει το 2002 ως
παγκόσµιο έτος οικοτουρισµού (Α/RES/53/200).4
Σύµφωνα µε στατιστικά στοιχεία του 1994, 40 έως 60% των τουριστών διεθνώς έχουν ειδικό
προορισµό τη φύση και ανέρχονται σε

211 µε 317 εκατοµµύρια. Από αυτούς, 106 µε 211

εκατοµµύρια είναι τουρίστες µε ειδικό προορισµό την «άγρια φύση».5 Στα νούµερα αυτά δεν
περιλαµβάνονται οι ολοένα αυξανόµενοι αριθµοί των εσωτερικών επισκεπτών.
Η παγκόσµια οργάνωση τουρισµού WTO αναφέρει ότι ο τουρισµός µε προορισµό τη φύση
αντιστοιχεί στο 7% της παγκόσµιας τουριστικής δαπάνης6 και εκτιµά ότι ποσοστό περίπου 20%
από τα 600 εκατοµµύρια διεθνών αφίξεων κατά το έτος 1997 αφορούσαν τον οικοτουρισµό.
Έχει επίσης υπολογιστεί ότι ενώ η γενική τάση αύξησης του τουρισµού προσεγγίζει το 4%
ετησίως, η ετήσια αύξηση του οικοτουρισµού αγγίζει ποσοστό 10 -30 %7. Τουριστικοί πράκτορες
αναφέρουν ότι η ζήτηση για τουρισµό στη φύση8 αυξάνεται κατά 10 -25% κάθε χρόνο.
Ως προς το προφίλ της παγκόσµιας αγοράς οικοτουρισµού, ενδεικτικά είναι τα αποτελέσµατα
έρευνας που έγινε στις ΗΠΑ 9. Τα στοιχεία που παρατίθενται αφορούν ταξίδια σε διεθνείς
προορισµούς και έχουν υπολογιστεί µε βάση έναν διευρυµένο ορισµό του οικοτουρισµού, δηλαδή
τουρισµό σε οικολογικά ενδιαφέροντες προορισµούς ανεξάρτητα από το αν είναι ήπια ή όχι η
δραστηριοποίηση των επισκεπτών σε αυτούς:

Ηλικίες οικοτουριστών

κυµαίνονται µεταξύ 35 και 54.

Φύλο οικοτουριστών

Είναι 50% άντρες και 50% γυναίκες.

Μορφωτικό επίπεδο

82% πτυχιούχοι πανεπιστηµίου.

Μέση διάρκεια των ταξιδιών

8 µε 14 µέρες.

Λόγοι του ταξιδιού

Απόλαυση ηρεµίας και φυσικού τοπίου.

4

UN resolution no. A/RES/53/200, agenda no. 12, 15 -12-1998 GA/9537 without vote, draft A/53/605 para18, draft
res. II
5
The Ecotourism Society. (1995)
6
Lindberg, K., Furze, B., Staff, M., Black, R.(1997)
7
Reingold, Lester (1993)
8
TES (1998) Ecotourism Statistical Fact Sheet.
9
http://www.ecotourism.org
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Γνωριµία µε συναρπαστικές παρθένες περιοχές.
Κύριες δραστηριότητες ταξιδιωτών

Το περπάτηµα, η παρατήρηση της άγριας ζωής και
του άγριου φυσικού τοπίου.

Η αύξηση του οικοτουρισµού σε παγκόσµιο επίπεδο είναι ένα γεγονός που επιβεβαιώνεται από
κυβερνήσεις κρατών του βορρά και του νότου, τουριστικούς πράκτορες, µάνατζερ εθνικών
πάρκων, θεωρητικούς αναλυτές, καθώς και από το γεγονός ότι τα ανερχόµενα ποσοστά της
οικονοµικής συνεισφοράς του κατέχουν πολύ σηµαντική θέση σε κρατικούς προϋπολογισµούς10.
Υψηλά κονδύλια απορροφώνται για τη
παρατηρείται

αύξηση

των

διεθνών

οικοτουριστικούς προορισµούς.

διαφήµιση

πτήσεων

και

αυτής της µορφής τουρισµού11, ενώ
των

οργανωµένων

εκδροµών

προς

Εκφράσεις όπως «Τουρισµός του Μέλλοντος», «Έκρηξη

Οικοτουρισµού» συναντώνται στη διεθνή βιβλιογραφία. να περιγράφουν το φαινόµενο. Το θέµα
εντάσσεται όλο και πιο συστηµατικά στην ηµερήσια διάταξη διεθνών οργανισµών όπως ο ΟΗΕ, η
Παγκόσµια Τράπεζα, η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Παγκόσµια Οργάνωση Εµπορίου.
Παρότι όλες οι ενδείξεις συντείνουν στο συµπέρασµα ότι ο οικοτουρισµός γίνεται όλο και πιο
δηµοφιλής κατακτώντας σηµαντικό µερίδιο της τουριστικής αγοράς, οι συστηµατικές προσπάθειες
καταγραφής των διεθνών οικοτουριστικών τάσεων σε επίπεδο στατιστικών αναλύσεων είναι
ολιγάριθµες και ελλιπείς.
Η διεθνής εµπειρία αποδεικνύει ότι η οικοτουριστική ανάπτυξη µπορεί να συµβάλλει σηµαντικά
στην οικονοµική τόνωση τοπικών κοινωνιών. Χαρακτηριστικό είναι το ακόλουθο παράδειγµα:
Μετρήσεις που έγιναν κατά το 1996 έδειξαν ότι οι επισκέψεις σε εθνικά πάρκα των Ηνωµένων
Πολιτειών είχαν άµεση και έµµεση οικονοµική επίδραση σε τοπικές κοινωνίες ύψους 14,2
δισεκατοµµυρίων δολαρίων και ενίσχυσαν την δηµιουργία 300.000 θέσεων εργασίας. (ΤΕS 1998).
Παρ όλα αυτά, έχει αµφισβητηθεί το κατά πόσο η οικονοµική τόνωση τοπικών κοινωνιών, ως
αποτέλεσµα της

ανάπτυξης οικοτουρισµόυ σε γειτονικά τους οικοσυστήµατα, µπορεί να

θεωρείται δεδοµένη. Χαρακτηριστικό είναι το ακόλουθο παράδειγµα: Κατά το 1994 πάνω από
60.000

οικοτουρίστες επισκέφθηκαν το Royal Chitwan National Park στο Νεπάλ, όµως η

οικονοµική επίδραση στα γύρω χωριά υπήρξε οριακή, περιορίστηκε δε σε εκείνα που βρίσκονταν
10

Στην Κένυα για παράδειγµα, έχει υπολογισθεί ότι το ένα τρίτο περίπου εισαγοµένου συναλλάγµατος προέρχεται από
τον οικοτουρισµό.
11
Το διαδίκτυο χρησιµοποιείται όλο και περισσότερο ως διαφηµιστικό εργαλείο για το µάρκετινγκ του οικοτουρισµού
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κοντά στη είσοδο του πάρκου. Μέσα από δηµοσκοπήσεις αποδείχθηκε ότι µόλις το 6% των
κατοίκων είχαν εισόδηµα άµεσα προερχόµενο από τον οικοτουρισµό κι αυτό δεν ξεπερνούσε τα
600$ ετησίως. Επίσης χαµηλό υπήρξε και το ποσοστό απασχόλησης των κατοίκων στον τοµέα
οικοτουρισµού. (Bookbinder et al . 1998).

9. Συµπεράσµατα
O oικοτουρισµός είναι ο τουρισµός στην φύση ο οποίος, αντίθετα µε τον µαζικό τουρισµό, δεν
υπερβαίνει τη φέρουσα φυσική, πολιτιστική και κοινωνική ικανότητα της περιοχής όπου
εφαρµόζεται, ενώ ταυτόχρονα προωθεί την προστασία του φυσικού και πολιτιστικού
περιβάλλοντος και τη διατήρηση της συνοχής του κοινωνικού ιστού.
Ο οικοτουρισµός πρέπει να λειτουργεί βάσει σχεδίου που να εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο
προστασίας και ανάπτυξης της περιοχής.
Η ανάπτυξη του οικοτουρισµού σε µία συγκεκριµένη περιοχή πρέπει να υπαγορεύεται από την
ανάγκη προστασίας της φύσης και της αποκατάστασης ή διατήρησης µιας υγιούς κοινωνίας και
οικονοµίας.
Το κρίσιµο ζήτηµα για την ορθή εφαρµογή του οικοτουρισµού και τη µη διολίσθησή του σε µία
ακόµη µορφή µαζικού τουρισµού είναι η τήρηση της φέρουσας ικανότητας, µία διαδικασία που
απαιτεί συνεχή παρακολούθηση από αρµόδιο φορέα και επαρκές νοµοθετικό πλαίσιο
προστασίας. Στην ελληνική πραγµατικότητα, το επαρκές νοµοθετικό πλαίσιο προστασίας και ο
φορέας διαχείρισης αποτελούν αναγκαίες (αλλά όχι και ικανές) συνθήκες για την ορθή
ανάπτυξη του οικοτουρισµού.
∆εν υπάρχουν δραστηριότητες στη φύση ή έργα που να αποκλείονται εκ των προτέρων από την
έννοια του οικοτουρισµού. Ο ορθός σχεδιασµός και εφαρµογή τους ώστε να µην ξεπερνιέται η
φέρουσα ικανότητα είναι που καθιστά τις δραστηριότητες και τα έργα συµβατά ή µη µε τον
οικοτουρισµό.
Στην ανάπτυξη του οικοτουρισµού εµπλέκονται η τοπική κοινωνία, η τουριστική βιοµηχανία
και ο κρατικός τοµέας. Ο κρατικός τοµέας µπορεί και πρέπει να εξασφαλίσει τη µεγαλύτερη
δυνατή συναίνεση όλων των ενδιαφερόµενων οµάδων ως προς την έννοια, την εφαρµογή και
το ρόλο του οικοτουρισµού στην Ελλάδα.
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Οι διεθνείς τάσεις της ζήτησης για τουρισµό στη φύση παρουσιάζουν τα τελευταία χρόνια
ραγδαία αύξηση συµβάλλοντας σηµαντικά σε εθνικές και τοπικές οικονοµίες ειδικά

των

αναπτυσσόµενων χωρών. Παρ όλα αυτά τα διαθέσιµα ποσοτικά στοιχεία που περιγράφουν τις
τάσεις αυτές δεν µας επιτρέπουν να διακρίνουµε αν πρόκειται για οικοτουρισµό σύµφωνα µε
τον ορισµό που δόθηκε στο κεφάλαιο αυτό.
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10. Αναµενόµενα οφέλη και ευκαιρίες από τον οικοτουρισµό
Αναµενόµενα οφέλη
10.1. Οικονοµική συµβολή στην προστασία της φύσης και της πολιτιστικής κληρονοµιάς
Η οικονοµική συµβολή στην προστασία της φύσης είναι εφικτή µέσω της επιστροφής µέρους των
εσόδων από τον οικοτουρισµό στους σκοπούς της προστασίας.
Τέτοια έσοδα µπορεί να προέρχονται µέσω ειδικής έµµεσης φορολόγησης, από πληρωµές
εισιτηρίων εισόδου, πληρωµές «δικαιωµάτων» επιχειρηµατικής δραστηριοποίησης στην ΠΠ,
ξεναγήσεις,

πώληση αναµνηστικών, τουριστικών οδηγών, χαρτών κλπ. Μέσω ειδικά

σχεδιασµένου µηχανισµού µπορεί να εξασφαλίζεται η επανεπένδυση τέτοιων εσόδων στην
προστασία της ΠΠ και να καλύπτονται ανάγκες όπως µισθοδοσία

φυλάκων και άλλου

προσωπικού, χρηµατοδότηση επιστηµονικής ερευνάς, συντήρηση εγκαταστάσεων κτλ.
Στην Ελλάδα ένα βήµα προς αυτή την κατεύθυνση έγινε µε την ψήφιση του νόµου 2742 για τις
προστατευόµενες περιοχές ο οποίος προβλέπει ως πόρους του φορέα διαχείρισης των ΠΠ έσοδα
από τουριστική δραστηριότητα (εισιτήρια, ξεναγήσεις οµάδων, επισκεπτών, προβολή και
εκµετάλλευση οπτικοακουστικού υλικού, εκχώρηση σηµάτων ποιότητας και συνεργασίας σε
επιχειρήσεις, πώληση υλικών, εκδόσεων).
Εδώ πρέπει να αναφερθεί η έντονη συζήτηση που διεξάγεται για το ύψος του αντιτίµου εισόδου
στις προστατευόµενες περιοχές. Σχετική έρευνα, που έγινε στα πλαίσια τόσο της συγκεκριµένης
µελέτης όσο και σε άλλες µελέτες (Βοο, Ε. 1992: vi), έδειξε ότι υπάρχει πρόθεση από πλευρά των
επισκεπτών να πληρώσουν µεγαλύτερο ποσό για την είσοδο στο πάρκο εάν γνώριζαν πού ακριβώς
πηγαίνουν τα χρήµατά τους. Θα δέχονταν ευνοϊκά την αύξηση εάν τα έσοδα διατίθεντο για τη
διαχείριση του πάρκου, τη βελτίωση της τουριστικής υποδοµής ή την οικονοµική ευηµερία των
κατοίκων.
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Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να εξετάζεται ποιος είναι ο πιθανός βαθµός συµβολής ενός τέτοιου
εισιτηρίου στο κόστος διαχείρισης µιας ΠΠ12. Ειδικά για την Ελλάδα είναι απαραίτητο να γίνει
προεκτίµηση των πλεονεκτηµάτων και των κινδύνων που ενέχει η καθιέρωση εισιτηρίου στις ΠΠ
καθώς ενδέχεται να προκαλέσει µείωση των επισκεπτών και τελικά απώλεια εσόδων.
Για εξοικονόµηση εσόδων διοχετεύσιµων στην προστασία µιας ΠΠ µέσω του οικοτουρισµού έχει
προταθεί η παραχώρηση δικαιωµάτων οικονοµικής δραστηριότητας στον ιδιωτικό τοµέα µε τη
συµφωνία µέρος των εσόδων να διατίθενται στην ΠΠ (Boo, Ε. 1992: vi). Αυτές οι προτάσεις
µοιάζουν µακριά από την ελληνική πραγµατικότητα, δεν αποκλείεται όµως σε λίγα χρόνια η
διαχείριση των ΠΠ να αποκτήσει κάποια χαρακτηριστικά του ιδιωτικού τοµέα.
Περισσότερο έµµεση είναι η εξασφάλιση οικονοµικών πόρων από τον οικοτουρισµό για την
προστασία της πολιτιστικής κληρονοµιάς. Μέσω της αξίας που αποκτά η διατήρηση της
ταυτότητας του τόπου, δηµιουργούνται κίνητρα και ερείσµατα για την προστασία όχι µόνο των
µνηµείων αλλά και της λαϊκής αρχιτεκτονικής κληρονοµιάς (µύλοι, λιθόστρωτα, αγροτικά
οικήµατα κλπ.).

Αναφέρεται το παράδειγµα της δράσης της περιβαλλοντικής οργάνωσης

«Εταιρεία Προστασίας Πρεσπών» (ΕΠΠ) για την προστασία της πολιτιστικής κληρονοµιάς στον
Αγ. Γερµανό Πρεσπών. Η ΕΠΠ χρηµατοδότησε µελέτη και έκδοση πρακτικού οδηγού για τους
ντόπιους, για την αποκατάσταση των παραδοσιακών σπιτιών της περιοχής. Επίσης, η ΕΠΠ
αποκατέστησε ερειπωµένο παραδοσιακό κτίριο στον Αγ. Γερµανό, για να στεγάσει τα γραφεία της
καθώς και το νερόµυλο του χωριού.

10.2. Συµβολή στην τοπική οικονοµία και την περιφερειακή ανάπτυξη
Η συµβολή του οικοτουρισµού στην τοπική οικονοµία συνήθως ταυτίζεται µε τη δηµιουργία
θέσεων εργασίας για ντόπιους, όπως θέσεις οικοξεναγών, οδηγών βουνού, φυλάκων, προσωπικού
οικοτουριστικών ξενώνων κλπ.

12

Μελέτες περιπτώσεων που έγιναν σε προστατευόµενες περιοχές στην Αφρική και Ασία (Goodwin, Η. et.al 1998: 3747) έδειξαν ότι η συµβολή των εσόδων που εισπράττονται από το αντίτιµο του εισιτηρίου εισόδου στην
προστατευόµενη περιοχή ήταν µικρή σε σχέση µε τα έξοδα διαχείρισης της ΠΠ Χρησιµοποιήθηκαν δύο µέθοδοι
κοστολόγησης των εξόδων της προστατευόµενης περιοχής. Στη µία υπολογίστηκαν µόνο τα έξοδα που σχετίζονταν
άµεσα µε την τουριστική υποδοµή του πάρκου. Στην άλλη υπολογίστηκε το σύνολο των εξόδων διαχείρισης του
πάρκου. Τόσο στη µία όσο και στην άλλη περίπτωση ο βαθµός συµβολής του εισιτηρίου στα έξοδα ήταν µικρός. 1. 1 *
Γενικά συνιστάται η διατήρηση δύο διαφορετικών εισιτηρίων, µειωµένο για τους εσωτερικούς τουρίστες και αυξηµένο
για τους ξένους τουρίστες.
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Επίσης, µε την ανάπτυξη του οικοτουρισµού ενισχύονται οι υπάρχουσες και δηµιουργούνται νέες
επιχειρήσεις που σχετίζονται µε την εξυπηρέτηση των επισκεπτών, όπως καφενεία, µαγαζιά µε
αναµνηστικά, ενοικιαζόµενα δωµάτια, ταβέρνες κλπ
Πολύ σηµαντική µπορεί επίσης να αποβεί η συµβολή του οικοτουρισµού, ή γενικότερα του
τουρισµού στη φύση, στην διάθεση τοπικών παραδοσιακών προϊόντων. Παραδείγµατα υπάρχουν
πολλά στην Ελλάδα. Αναφέρουµε την προώθηση του βιολογικού φασολιού στην Πρέσπα και την
προώθηση γαλακτοκοµικών προϊόντων στο Μέτσοβο.
Στην Ελλάδα υπάρχουν επίσης παραδείγµατα δραστηριοποίησης γυναικείων συνεταιρισµών µε
αντικείµενο τον αγροτοτουρισµό. Στις Πρέσπες λόγου χάρη δυο γυναικείοι συνεταιρισµοί
διατηρούν ξενώνες, ενώ στη ∆αδιά ο γυναικείος συνεταιρισµός κατασκευάζει και προωθεί
παραδοσιακά προϊόντα. Παρόµοιες πρωτοβουλίες έχουν αναπτυχθεί και σε άλλες περιοχές της
Ελλάδας.
Σε κάθε περίπτωση, προκειµένου ο οικοτουρισµός να συµβάλλει στην τοπική ευηµερία µιας
περιοχής, είναι απαραίτητη η συµµετοχή της τοπικής κοινωνίας στη προώθηση και διαχείριση του
καθώς και η εκµετάλλευση επιχειρήσεων που συνδέονται µε τον οικοτουρισµό από ντόπιους και
όχι από ξένους επενδυτές 13.
Γίνεται φανερό ότι ο οικοτουρισµός, σε εθνικό επίπεδο, µπορεί να συµβάλει στην προσπάθεια για
την ανάπτυξη της περιφέρειας, τονώνοντας την τοπική οικονοµία και δηµιουργώντας ευκαιρίες
απασχόλησης σε αποµακρυσµένες περιοχές.

10.3. ∆ηµιουργία πολλαπλών δυνατοτήτων για περιβαλλοντική εκπαίδευση µέσω της οποίας
επιτυγχάνεται η ευαισθητοποίηση του κοινού για την προστασία του περιβάλλοντος
Η ευκαιρία που δίνεται στον επισκέπτη ενός οικοτουριστικού προορισµού να έρθει σε επαφή µε το
φυσικό περιβάλλον και να απολαύσει την αισθητική και περιβαλλοντική του αξία είναι µια
εµπειρία που συχνά αρκεί για να τον ευαισθητοποιήσει και να τον κάνει να συνειδητοποιήσει την
ανάγκη προστασίας της φύσης. Η ύπαρξη οργανωµένης υποδοµής, ερµηνείας και ανάδειξης του
φυσικού περιβάλλοντος αυξάνει το βαθµό µετάδοσης του µηνύµατος της προστασίας της φύσης
προς τον επισκέπτη.

13

Βλέπε ΠΛΑΙΣΙΟ: 2
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Αυτή είναι µία αποδεδειγµένη δυνατότητα του οικοτουρισµού, αν και δε γνωρίζουµε να έχουν γίνει
έρευνες για το βαθµό ευαισθητοποίησης του κοινού πριν και µετά από µία επίσκεψη σε ΠΠ.
Εικάζεται ότι οι επισκέπτες που µπαίνουν σε ένα Κέντρο Πληροφόρησης, παρακολουθούν µια
ειδικευµένη ξενάγηση, ή ακολουθούν ένα οικοτουριστικό µονοπάτι µε υποδοµή παροχής
πληροφοριών για το περιβάλλον ή παρατήρησης της άγριας ζωής, φεύγουν πιο ευαισθητοποιηµένοι
και ενηµερωµένοι από ο, τι ήταν όταν ήρθαν. Ας σηµειωθεί ότι η τεχνική της ανάδειξης και
ερµηνείας του περιβάλλοντος έχει εξελιχθεί σε αυτόνοµο γνωστικό αντικείµενο που διδάσκεται
πλέον και σε επίπεδο ανωτάτων σπουδών. Τα τεχνικά µέσα που προσφέρονται για την ανάδειξη
αλλά και οι νέες αντιλήψεις για τον τρόπο πρόσληψης της γνώσης έχουν συντελέσει στην
εµφάνιση ποικίλων και ευφάνταστων λύσεων για την ανάδειξη του περιβάλλοντος. Η βιβλιογραφία
προσφέρει επίσης καταλογραφηµένες τις αρχές και προϋποθέσεις για αποτελεσµατικά
προγράµµατα ανάδειξης. (WWF Malaysia 1996 v.6:73-81).

10.4. Συµβολή στη συγκράτηση του πληθυσµού και τη δηµιουργία µιας υγιούς κοινωνικής
δοµής και ζωής
Προσφέροντας στους κατοίκους, όχι απλώς οικονοµικά κίνητρα, αλλά µειώνοντας το αίσθηµα
αποµόνωσης και τονώνοντας το αίσθηµα της υπερηφάνειας για τον τόπο τους και την παράδοσή
τους, ο οικοτουρισµός µπορεί να συµβάλει στη συγκράτηση του πληθυσµού και να δηµιουργήσει
υγιείς κοινωνικές δοµές.
Ένα παράδειγµα από τον ελληνικό χώρο, από το οποίο θα µπορούσαν να εξαχθούν συµπεράσµατα
για την συµβολή του ήπιου τουρισµού στην διατήρηση του κοινωνικού ιστού και την ανατροπή της
εγκατάλειψης είναι το παράδειγµα των Ζαγοροχωρίων. Στο δεύτερο µέρος της µελέτης περιέχεται
αναλυτική εκτίµηση του θετικού ρόλου που έπαιξε ο τουρισµός στην αναζωογόνηση ορισµένων
χωριών στο Ζαγόρι. Ανάλογη αναζωογόνηση της κοινωνίας φαίνεται ότι έφερε ο οικοτουρισµός
στη ∆αδιά και τις Πρέσπες, όπως µαρτυρείται από την εµπειρία των προγραµµάτων του.
Χαρακτηριστικό είναι ότι, και στις δύο περιοχές, σηµειώνεται όχι µόνο συγκράτηση του
πληθυσµού αλλά και εκτατάσταση νέων ανθρώπων, από την Αθήνα ή άλλα αστικά κέντρα, που
επέλεξαν να εργαστούν για την προστασία και οικοανάδειξη της Πρέσπας και της ∆αδιάς.
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10.5. Η προστασία του προβάλλοντος ως «αξιοποιήσιµου κεφαλαίου για κερδοσκοπική
δραστηριότητα». ∆ηµιουργία επιπλέον κινήτρων για την προστασία του
Ο οικοτουρισµός δίνει στο περιβάλλον αξία πλουτοπαραγωγικής πηγής. Αυτό δίνει ένα επιπλέον
κίνητρο, το κίνητρο του κέρδους, στην τοπική κοινωνία, ώστε να υποστηρίξει την προστασία του
έναντι της υπερεκµετάλλευσης και υποβάθµισής του. Στο χωριό Πάπιγκο, του νόµου Ιωαννίνων,
για παράδειγµα, ο ήπιος φυσιολατρικός τουρισµός έχει προσδώσει µία «προστιθέµενη αξία» στο
περιβάλλον ώστε η ίδια η τοπική κοινωνία αντέδρασε και απέτρεψε µεγάλα και καταστροφικά
αναπτυξιακά έργα. Xαρακτηριστική ήταν η άµεση ενεργοποίηση των κατοίκων για αποτροπή
αναπτυξιακών έργων που θα υποβάθµιζαν το περιβάλλον. (Το 1988 συντάχθηκε επιστολή
κατοίκων ενάντια στην κατασκευή δρόµων στα βουνά και το 1996 ελήφθη αρνητική απόφαση σε
ανοιχτή συγκέντρωση των κατοίκων µε πρωτοβουλία της κοινότητας για επικείµενη εγκατάσταση
τελεφερίκ).
Το κίνητρο του κέρδους από την προστασία της φύσης χάρη στην ανάπτυξη του οικοτουρισµού,
έχει ιδιαίτερη σηµασία, ιδίως σε προστατευόµενες περιοχές όπου το ίδιο το καθεστώς προστασίας
επιβάλλει περιορισµούς στην αναπτυξιακή δραστηριότητα και δηµιουργεί, πιθανόν, αντικίνητρα
και απώθηση προς την προστασία του περιβάλλοντος. Στις προστατευόµενες περιοχές, ο
οικοτουρισµός λειτουργεί ως µία δυνατότητα ήπιας οικονοµικής δραστηριότητας που προσφέρεται
ως εναλλακτική λύση στις δραστηριότητες που κρίνονται ακατάλληλες και ασύµβατες µε την
προστασία του περιβάλλοντος. (βλ. παράδειγµα περίπτωσης ∆αδιάς στο σχετικό κεφάλαιο της
µελέτης όπου ο οικοτουρισµός προσφέρθηκε ως εναλλακτική λύση στις απαγορεύσεις και
ρυθµίσεις για την υλοτόµηση, την κτηνοτροφία και άλλες δραστηριότητες εντός της
προστατευόµενης περιοχής)
Ευκαιρίες για την ανάπτυξη του οικοτουρισµού
Στη συνέχεια καταγράφονται οι πραγµατικές ευκαιρίες που παρουσιάζει η Ελλάδα για την
ανάπτυξη του οικοτουρισµού.

10.6. Ύπαρξη πολλών διάσπαρτων στον ελληνικό χώρο και αναξιοποίητών περιοχών µε
πλούσιους φυσικούς και πολιτιστικούς πόρους

Η Ελλάδα διαθέτει µεγάλη ποικιλία ειδών, οικοσυστηµάτων και τοπίων. Ο συνδυασµός µε την
πλούσια πολιτιστική κληρονοµιά και την επιβίωση, σε κάποιες περιοχές, στοιχείων του λαϊκού
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πολιτισµού συνιστούν ένα µεγάλο αξιοποιήσιµο κεφάλαιο για τον οικοτουρισµό. Πολλές από αυτές
τις περιοχές έχουν διαφύγει της άναρχης ανάπτυξης και έτσι είναι κατάλληλες για το είδος του
τουρισµού που αναλύουµε.
10.7. Στήριξη από το θεσµικό πλαίσιο προστατευόµενων περιοχών

Όπως έχει αναφερθεί στην αρχή της µελέτης, ο οικοτουρισµός έχει συνδεθεί στην πράξη µε τις ΠΠ
Για πρακτικούς λόγους οι ΠΠ, εφόσον διαθέτουν σχέδιο και φορέα διαχείρισης, είναι σε καλύτερη
θέση να αναπτύξουν τον οικοτουρισµό από τις µη προστατευόµενες περιοχές. Ο φορέας και το
σχέδιο διαχείρισης προσφέρουν ένα πλαίσιο για τον σχεδιασµό και διαχείριση του οικοτουρισµού.
Στην πράξη, βέβαια, οι φορείς διαχείρισης (ή, προς το παρόν στην Ελλάδα, οι περιβαλλοντικές
οργανώσεις που έχουν αναλάβει προγράµµατα διαχείρισης σε κάποιες περιοχές) δε διαθέτουν
αρκετό προσωπικό και γνώσεις για την ενασχόληση µε τον οικοτουρισµό. Οι προτεραιότητές τους
είναι η προστασία της φύσης και δύσκολα βρίσκουν ή θα βρουν χρόνο για τον σχεδιασµό,
παρακολούθηση και αξιολόγηση του οικοτουρισµού. Ωστόσο, εφόσον αντιµετωπιστεί η αδυναµία
αυτή, η δηµιουργία των ΠΠ του δικτύου Natura 2000 και η υποδοµή διαχείρισής τους που θα
προβλεφθεί µπορεί να αποτελέσουν ευκαιρίες για οργανωµένες πρωτοβουλίες στον τοµέα του
οικοτουρισµού.

10.8. Οικονοµικά κίνητρα που προσφέρονται από τον κρατικό τοµέα για την ανάπτυξη του
οικοτουρισµού

Αξιοποιώντας εθνικούς ή κοινοτικούς (από την Ε.Ε.) πόρους, το κράτος προσφέρει οικονοµικά
κίνητρα για την ανάπτυξη της υπαίθρου γενικότερα και του οικοτουρισµού ειδικότερα (βλ. σχετικό
κεφάλαιο της µελέτης). Η σηµαντική αυτή διαθεσιµότητα κονδυλίων αποτελεί εν δυνάµει ευκαιρία
αλλά και απειλή για την ανάπτυξη του οικοτουρισµού. Εφόσον γίνει ορθή διαχείριση και
αξιοποίησή τους, σύµφωνα µε τις αρχές και τη φιλοσοφία του οικοτουρισµού που προτείνει αυτή η
µελέτη, οι πόροι αυτοί αποτελούν ευκαιρία. Η χρήση τους όµως για παρεµβάσεις και έργα που δεν
εντάσσονται σε έναν ολοκληρωµένο σχεδιασµό ήπιας ανάπτυξης, θα οδηγήσει στο ίδιο πρότυπο
άναρχης ανάπτυξης που γνωρίζουµε ήδη.
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10.9. Αυξανόµενη ευαισθητοποίηση του κοινού για το περιβάλλον

Η ενηµέρωση και το ενδιαφέρον για τα περιβαλλοντικά ζητήµατα είναι αρκετά έντονα πια στη
χώρα µας. Είναι χαρακτηριστικό ότι σε πολλές πόλεις και χωριά της χώρας υπάρχουν σύλλογοι
προστασίας του περιβάλλοντος που έχουν, κατά κάποιο τρόπο, πάρει τη θέση των «εξωραϊστικών
συλλόγων». Στα αστικά κέντρα, το ενδιαφέρον για την προστασία του περιβάλλοντος συνοδεύεται
και από µία τάση γνωριµίας µε την άγρια φύση που κινδυνεύει να εξαφανιστεί και που ταυτόχρονα
συµβολίζει µια ζωή απαλλαγµένη από τις πιέσεις της ζωής στην πόλη. Υπάρχει, κατά συνέπεια,
αυξανόµενο ενδιαφέρον για µία οικοτουριστική εµπειρία.
10.10. Συσσώρευση εµπειρίας γύρω από τον οικοτουρισµό
Υπάρχουν σήµερα στην Ελλάδα πολλοί φορείς και ιδιώτες που ασχολούνται µε τον οικοτουρισµό,
έστω κι αν ο

προβληµατισµός για την έννοια, το περιεχόµενο και τους στόχους του είναι

στοιχειώδης. Η εµπειρία, όµως, αυτή προσφέρει µία βάση για αξιολόγηση και χάραξη στρατηγικής
για τον οικοτουρισµό. Η µελέτη αυτή, επί παραδείγµατι, βασίστηκε κατά κύριο λόγο στην
εµπειρία του WWF από την ανάπτυξη του οικοτουρισµού στις περιοχές όπου πραγµατοποιεί
προγράµµατα προστασίας της φύσης αλλά και την (επιλεκτική) απογραφή και αξιολόγηση της
δράσης γύρω από τον οικοτουρισµό στην Ελλάδα. Έχει έρθει η ώρα για τη χάραξη στρατηγικής για
τον οικοτουρισµό ακριβώς επειδή υπάρχουν όλες αυτές οι εµπειρικές και πρακτικές προσεγγίσεις.
Η µελέτη αυτή προσπαθεί να τις αξιοποιήσει όσο καλύτερα µπορεί. Περισσότερος χρόνος και
οικονοµικοί πόροι χρειάζονται για µια πιο συστηµατική αξιοποίηση της υπάρχουσας εµπειρίας.

11. Περιοριστικοί παράγοντες για την ανάπτυξη του οικοτουρισµού14
Οι προοπτικές ανάπτυξης του οικοτουρισµού υπόκεινται στους ακόλουθους περιορισµούς που
χαρακτηρίζουν την ελληνική πραγµατικότητα.

11.1. Αδυναµία και διάσπαση θεσµικού και οργανωτικού πλαισίου για την προστασία του
περιβάλλοντος

14

Σύµφωνα µε τον ορισµό που δόθηκε στον οικοτουρισµό από την παρούσα µελέτη (κεφ. 1 παρ5)
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Το περιβάλλον δεν προστατεύεται αποτελεσµατικά στη χώρα µας καθώς οι θεσµοί και η υποδοµή
που θα εξυπηρετούσαν την αποτελεσµατική προστασία παρουσιάζουν κενά είτε στη σύλληψη είτε
στην εφαρµογή και λειτουργία τους. Χαρακτηριστικά αναφέρεται η έλλειψη υποδοµής για τη
διαχείριση των προστατευόµενων περιοχών (πχ. Εθνικοί ∆ρυµοί, Υγρότοποι Ραµσάρ).
Χαρακτηριστικό είναι επίσης το φαινόµενο των καταπατήσεων δασικών εκτάσεων µετά από
πυρκαγιές. Χωρίς ένα αποτελεσµατικό θεσµικό και οργανωτικό πλαίσιο προστασίας του
περιβάλλοντος ο οικοτουρισµός θα κινδυνεύει να χάσει το βασικό πόρο στον οποίο θα έχει
επενδύσει: το περιβάλλον.

11.2. Έλλειψη υποδοµής (προεργασίας) για την οικοτουριστική ανάπτυξη
∆ιαπιστώσαµε παραπάνω ότι η συσσώρευση εµπειρίας γύρω από τον οικοτουρισµό αποτελεί
θετικό και αξιοποιήσιµο στοιχείο για την ανάπτυξη του οικοτουρισµού. Ωστόσο, αποτελεί
περιοριστικό παράγοντα η απουσία προσπάθειας αξιολόγησης της εµπειρίας αυτής και κατάρτισης
ενός στρατηγικού σχεδίου για τον οικοτουρισµό σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο. Με τη µελέτη
αυτή φαίνεται ότι γίνεται µία αρχή. Υπάρχει έλλειψη γνώσης και µεθοδολογικών εργαλείων για
την αξιολόγηση του οικοτουρισµού, έλλειψη στοιχείων και γνώσης για την κατάστασή του στην
Ελλάδα σήµερα, έλλειψη στοιχείων για τη θέση της Ελλάδας στη διεθνή αγορά σε σχέση µε τον
οικοτουρισµό και άλλων πληροφοριών που θα βοηθούσαν στη χάραξη µιας στρατηγικής για τον
οικοτουρισµό. Γενικά, ο προβληµατισµός γύρω από τους στόχους και τις µεθόδους εφαρµογής του
οικοτουρισµού ξεκινά τώρα. Αν συνεχιστεί και αν επενδυθούν οι απαιτούµενοι πόροι για τη
συλλογή στοιχείων, τη µεθοδολογία και την εξέλιξη της γνώσης γύρω από το θέµα, το κενό αυτό
θα καλυφθεί. Σε αντίθετη περίπτωση δε θα ξεπεράσουµε το εµπειρικό επίπεδο. ∆ε θα αποκτηθούν
τα εργαλεία αξιολόγησης της εµπειρίας και βελτίωσης µιας στρατηγικής για τον οικοτουρισµό.

11.3. Μακροπρόθεσµη και αργή απόδοση κέρδους από τον οικοτουρισµό
Ο οικοτουρισµός δεν είναι δυνατό να επιφέρει γρήγορο και εύκολο κέρδος όπως συνέβη µε τον
συµβατικό τουρισµό. Αυτό µπορεί να αποτελεί αντικίνητρο για την οικοτουριστική ανάπτυξη,
ιδίως για την τοπική κοινωνία. Θα πρέπει να γίνεται προσπάθεια κατανόησης των ορίων και των
δυνατοτήτων του οικοτουρισµού, ως συµπληρωµατικού εισοδήµατος µάλλον, παρά ως κύριας
πηγής άµεσου και γρήγορου πλουτισµού.
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11.4. Έλλειψη κινήτρων παραµονής τοπικού πληθυσµού στην ύπαιθρο
Σε πολλά µικρά και αποµονωµένα µέρη της χώρας υπάρχει η τάση, κυρίως από τους νέους, φυγής
προς τα εγγύτερα αστικά κέντρα. Η αιτία δεν είναι τόσο η έλλειψη ευκαιριών απασχόλησης και
εξασφάλισης ικανοποιητικού εισοδήµατος όσο οι δύσκολες κοινωνικές συνθήκες του µικρού τόπου
και το πρότυπο ζωής που έχει κυριαρχήσει στην εποχή µας. Ο οικοτουρισµός µπορεί να συµβάλει
στην αντιστροφή αυτής της τάσης αλλά µακροπρόθεσµα. Στο ξεκίνηµά του ο οικοτουρισµός
καλείται να λειτουργήσει σε δύσκολες κοινωνικές συνθήκες. Η έλλειψη νέων ανθρώπων που θα
στηρίξουν την προσπάθεια της οικοτουριστικής ανάπτυξης και η τάση φυγής προς τα αστικά
κέντρα δηµιουργούν δυσκολίες. Ελλοχεύει ο κίνδυνος να εµφανιστεί το φαινόµενο της εποχιακής
παραµονής στον τόπο, κατά την περίοδο της υψηλής τουριστικής κίνησης, και εγκατάλειψης του
τόπου στην χαµηλή τουριστική περίοδο. Γνωρίζουµε το φαινόµενο από τους προορισµούς του
συµβατικού τουρισµού που εγκαταλείπονται τον χειµώνα και διπλασιάζουν ή τριπλασιάζουν τον
πληθυσµό τους το καλοκαίρι. Για να επιτευχθεί υγιής κοινωνική και οικονοµική ανάπτυξη του
τόπου, o οικοτουρισµός πρέπει να αποτελεί µέρος ενός γενικότερου σχεδίου ήπιας ανάπτυξης της
περιοχής (βλ. ορισµό παραγράφου 5 και επεξήγησή του). Πρέπει να λειτουργεί συµπληρωµατικά
προς µία σειρά µέτρων και αναπτυξιακών πρωτοβουλιών.

11.5. Απουσία µηχανισµού ελέγχου χρήσης των πόρων που προορίζονται για τον
οικοτουρισµό αλλά και γενικότερα για την ανάπτυξη της υπαίθρου
Όπως αναφέραµε και παραπάνω, στο σηµείο που πραγµατευτήκαµε τις ευκαιρίες για την ανάπτυξη
του οικοτουρισµού, η διαθεσιµότητα οικονοµικών πόρων για την ανάπτυξη της υπαίθρου και του
οικοτουρισµού µπορεί να αποβεί ευκαιρία αλλά και απειλή, εφόσον δεν υπάρχει µηχανισµός
ελέγχου της χρήσης των πόρων βάσει σχεδίου ήπιας ανάπτυξης µιας περιοχής.

11.6. Έλλειψη γνώσης και κατάρτισης γύρω από τον οικοτουρισµό
Υπάρχει έλλειψη προβληµατισµού σε θεωρητικό επίπεδο γύρω από την έννοια, το περιεχόµενο, τις
µεθόδους εφαρµογής και

αξιολόγησης προγραµµάτων οικοτουριστικής ανάπτυξης. Υπάρχει

πρακτική εµπειρία αλλά ελάχιστη συστηµατική επεξεργασία και αξιολόγηση της εµπειρίας. Στο
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σηµείο αυτό πρέπει να τονιστεί η σηµασία της κατάρτισης των κατοίκων της περιοχής σε θέµατα
οικοτουρισµού,

ζήτηµα

που

πρέπει

να

τύχει

ιδιαίτερης

προσοχής.

ΠΛΑΙΣΙΟ 2: Κατάρτιση γύρω από τον οικοτουρισµό
Συνήθως η κατάρτιση σε θέµατα οικοτουρισµού ταυτίζεται µε την κατάρτιση ξεναγών Εθνικών ∆ρυµών, οικοξεναγών
και οδηγών βουνού (σχολές Ι.Ε.Κ.). Η κατάρτιση, όµως, πρέπει να αντιµετωπίζεται πιο ολοκληρωµένα. Υπάρχουν οι
εξής ανάγκες σε κατάρτιση και γνώση για θέµατα οικοτουρισµού:
(1) Έρευνα ακαδηµαϊκού επιπέδου για τον οικοτουρισµό. Ήδη έξω λειτουργούν αντίστοιχα τµήµατα στις σχολές
τουριστικών επιχειρήσεων. Εάν η καθιέρωση τέτοιων τµηµάτων κρίνεται πρόωρη, µπορεί να προσφερθούν
υποτροφίες για σπουδές στο εξωτερικό µε αυτό το αντικείµενο. Η έρευνα προχωρεί µε γοργό ρυθµό και υπάρχει
ανάγκη να την παρακολουθήσουµε και, κυρίως, να την αξιοποιήσουµε
(2) Κατάρτιση κρατικών στελεχών σε θέµατα σχεδιασµού και διαχείρισης του οικοτουρισµού
(3) Κατάρτιση του ιδιωτικού τοµέα σε θέµατα διαχείρισης

και προώθησης του οικοτουρισµού (τουριστικά

πρακτορεία, ξενοδόχοι, επιχειρηµατίες)
(4) Κατάρτιση της τοπικής κοινωνίας για µεγιστοποίηση της συµµετοχής της στην οικονοµική δραστηριότητα
(σεµινάρια διαχείρισης µικρών επιχειρήσεων, προγράµµατα κατάρτισης οικοξεναγών, κατάρτιση στον
σχεδιασµό και την προώθηση οικοτουριστικών προϊόντων κλπ.)
(5) Κατάρτιση των ΜΜΕ που επηρεάζουν την κοινή γνώµη και τη ζήτηση για οικοτουρισµό. Υπάρχει ανάγκη
κατανόησης των αρχών του οικοτουρισµού και δηµιουργίας ανάλογης ζήτησης από το κοινό. Το κοινό πρέπει να
γίνει απαιτητικό ως προς την τήρηση των αρχών του οικοτουρισµού.
(6)

Κατάρτιση στελεχών περιβαλλοντικών οργανώσεων. Επίσης πιθανόν να χρειάζεται κατάρτιση σε θέµατα
κατασκευής οικολογικών καταλυµάτων και κτιρίων καθώς και σε θέµατα εξοικονόµησης ενέργειας και
διαχείρισης αποβλήτων. Τα θέµατα αυτά δεν είναι άγνωστα, αλλά συχνά παραβλέπονται και θεωρούνται
δευτερεύοντα.

11.7. Αδύναµοι µηχανισµοί εφαρµογής της κρατικής πολιτικής σε τοπικό επίπεδο
Είναι γνωστή η αδυναµία εφαρµογής της κρατικής πολιτικής σε τοπικό επίπεδο. Τοπικοί
παράγοντες αναστέλλουν και εµποδίζουν την αποτελεσµατική εφαρµογή της κρατικής πολιτικής.
Χαρακτηριστικά αναφέρεται το παράδειγµα της καθυστερηµένης εφαρµογής του νόµου για την
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προστασία του κόλπου του Λαγανά, στη Ζάκυνθο. Η απόφαση να κηρυχθεί θαλάσσιο πάρκο στην
περιοχή αυτή εκκρεµούσε επί δέκα, τουλάχιστον χρόνια εξαιτίας αντιδράσεων σε τοπικό επίπεδο.

12. Συµπεράσµατα
Ο ρόλος του οικοτουρισµού, όπως ορίστηκε στο κεφαλαίο, είναι να συµβάλει στην προστασία
του περιβάλλοντος και την κοινωνική και οικονοµική ανάπτυξη της ελληνικής υπαίθρου.
Ο οικοτουρισµός µπορεί να συµβάλει στην ήπια ανάπτυξη εφόσον ενταχθεί σε ένα γενικότερο
σχέδιο ήπιας κοινωνικής και οικονοµικής ανάπτυξης µιας περιοχής. Σε αντίθετη περίπτωση, ο
οικοτουρισµός κινδυνεύει να µετατρέψει ένα τόπο σε ένα «ζωντανό µουσείο» που θα
λειτουργεί µόνο κατά τις περιόδους της υψηλής τουριστικής κίνησης.
Οι οικονοµικοί πόροι, που θα στηρίξουν τον οικοτουρισµό και γενικά την ανάπτυξη της
υπαίθρου, πρέπει να απορροφηθούν βάσει σχεδίου και ξεκάθαρης αντίληψης για την έννοια και
τον ρόλο του οικοτουρισµού. Αλλιώς µπορεί να οδηγήσουν σε άναρχη τουριστική ανάπτυξη.
Η αποτελεσµατική εφαρµογή του θεσµικού πλαισίου για την προστασία του περιβάλλοντος και
µιας σαφούς στρατηγικής για τον οικοτουρισµό είναι κρίσιµης σηµασίας για τα ευνοϊκά
αποτελέσµατα που αναµένονται από τον οικοτουρισµό. Η εµπειρία δείχνει ότι η εφαρµογή σε
τοπικό επίπεδο νόµων και στρατηγικής για την προστασία του περιβάλλοντος και την ήπια
ανάπτυξη πάσχει. Τα προβλήµατα αυτά πρέπει να ξεπεραστούν προκειµένου να µην καταλήξει
και ο οικοτουρισµός ένα πρόσχηµα για γρήγορη και άναρχη ανάπτυξη.
Η καλλιέργεια της θεωρητικής γνώσης και η κατάρτιση των ενδιαφερόµενων οµάδων σε
θέµατα οικοτουρισµού είναι κρίσιµης σηµασίας για την ορθή εφαρµογή του οικοτουρισµού.
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Στο σηµείο αυτό της µελέτης συνδυάζουµε το τρίτο σηµείο του πρώτου µέρους µε το πρώτο σηµείο του δεύτερου
µέρους γιατί πρόκειται για δύο σχετικά θέµατα. Το ζητούµενο είναι η γνώση των δυνητικά αξιοποιήσιµων περιοχών,
αφενός, και κριτηρίων επιλογής των πλέον κατάλληλων τόπων για εφαρµογές.
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Εάν θεωρήσουµε ότι οικοτουρισµός µπορεί να αναπτυχθεί σε κάθε περιοχή που παρουσιάζει
ενδιαφέρον από άποψη βιοποικιλότητας ή αισθητικής τοπίου και όπου η ανάπτυξη δεν έχει υπερβεί
τη φέρουσα ικανότητα του τόπου, τότε η Ελλάδα διαθέτει αξιοποιήσιµους οικολογικούς πόρους
σχεδόν παντού. Θα ήταν χρήσιµη η αξιοποίηση εργασιών που έχουν ήδη γίνει για την καταγραφή
των περιοχών µεγάλης οικολογικής σηµασίας όπως είναι οι περιοχές του δικτύου Natura 2000 (βλ.
Παράρτηµα κεφ. 3), oι Εθνικοί ∆ρυµοί, οι Υγρότοποι ∆ιεθνούς Σηµασίας, τα Αισθητικά ∆άση, οι
Περιοχές Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους κλπ. Για την επιλογή των περιοχών που ενδείκνυνται για
ανάπτυξη οικοτουρισµού είναι κρίσιµα τα κριτήρια που θα τεθούν.

13. Το παράδειγµα κριτηρίων της Μαλαισίας για την επιλογής οικοτουριστικά
αξιοποιήσιµων περιοχών.
Ανατρέχοντας στη διεθνή εµπειρία, θεωρούµε χρήσιµο να δώσουµε το παράδειγµα της Εθνικής
Στρατηγικής της Μαλαισίας ως προς τον τρόπο που προχώρησε στην καθιέρωση κριτηρίων.
Καταρχήν αξιοποιήθηκε η υπάρχουσα στρατηγική για τον τουρισµό που καθόριζε έξι ζώνες
τουριστικής ανάπτυξης. Η οργάνωση των οικοτουριστικών προορισµών ακολούθησε, όπου ήταν
δυνατό, αυτή τη ζώνωση. Περαιτέρω ζώνωση σχεδιάστηκε εντός των επιλεγµένων περιοχών για τις
ανάγκες του οικοτουρισµού. Επίσης ακολουθήθηκε µία πολιτική οµοιόµορφης κατανοµής των
περιοχών σε όλες τις περιφέρειες της χώρας. Τα κριτήρια επιλογής συγκεκριµένα είναι:
ΠΛΑΙΣΙΟ 3:
Οικονοµία

Κριτήρια επιλογής περιοχών για οικοτουριστική ανάπτυξη στη Μαλαισία
Εκτιµώνται οι πιθανότητες του προγράµµατος να
αποφέρει κέρδος

Κοινωνία

Εκτιµώνται οι πιθανότητες του προγράµµατος να επιφέρει
κοινωνικά οφέλη στην τοπική κοινωνία

Περιβάλλον

Εκτιµώνται οι πιθανότητες του προγράµµατος να
σχεδιαστεί έτσι ώστε να συνεισφέρει στην προστασία του
περιβάλλοντος.
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Συµβατότητα µε τις χρήσεις γης.

Εκτιµάται η συµβατότητα του προγράµµατος µε τις
χρήσεις γης στην ευρύτερη περιοχή.

Αναπτυξιακή πολιτική

Εκτιµάται η συµβατότητα του προγράµµατος µε την
γενικότερη αναπτυξιακή πολιτική του κράτους τη
φιλοσοφία και τη µεθοδολογία της.

Γενικότερη βιωσιµότητα του προγράµµατος

Μέσος όρος όλων των παραπάνω εκτιµήσεων
(WWF Malaysia 1996 2:109)

Αφού καταγράφηκαν όλοι οι υπάρχοντες προορισµοί και αξιολογήθηκαν, στη συνέχεια γίνεται µία
επιλογή από 52 τοποθεσίες που παρουσιάζονται σε µία τυποποιηµένη µορφή µε πληροφορίες που
αφορούν τα παραπάνω κριτήρια, µία κατά προσέγγιση κοστολόγηση του προγράµµατος και
προτάσεις για συγκεκριµένα έργα επιγραµµατικά. ∆εν πρόκειται για πλήρεις τεχνικές µελέτες αλλά
για προσδιορισµό του τύπου των έργων που πρέπει να γίνουν.
∆ιαπιστώνεται ότι τα περισσότερα έργα είναι έργα οργανωτικής και διαχειριστικής φύσης, όπως η
"σύνταξη σχεδίου τουριστικής ανάπτυξης", η "ανάπτυξη κριτηρίων για ορθή διαχείριση του
τουρισµού", το "σύστηµα ζώνωσης και χρήσεων γης", η "εκπαίδευση" κλπ. Πρόκειται ακόµη για
έργα υποδοµής που αφορούν τη διαχείριση αποβλήτων, τη βελτίωση µονοπατιών, τη βελτίωση
υπάρχοντος οδικού συστήµατος κλπ. Είναι σαφές ότι η έµφαση δίνεται σε έργα εξασφάλισης
τεχνογνωσίας διαχείρισης του οικοτουρισµού, έργα που στοχεύουν στην ελαχιστοποίηση των
αρνητικών επιπτώσεων από τον τουρισµό ενώ παράλληλα αποφεύγονται κατασκευαστικά έργα και
µεγάλες παρεµβάσεις. Ανάλογα µε το χαρακτήρα των παρεµβάσεων που προτείνονται, κάθε
πρόγραµµα εµπίπτει σε µία κατηγορία. Π.χ.: Σχεδιασµός/ Έργα υποδοµής/Marketing, Εκπαίδευση /
Κατάρτιση, κλπ.
∆ύο άλλες χώρες, η Αυστραλία και ο Καναδάς δεν προχωρούν σε επιλογή συγκεκριµένων
τοποθεσιών. Η Αυστραλία, στην Εθνική της Στρατηγική, δίνει έµφαση σε οκτώ τοµείς δράσης
(σύστηµα πιστοποίησης, έρευνα αγοράς, ενέργεια / διαχείριση αποβλήτων, έργα υποδοµής,
εκπαίδευση σε θέµατα οικοτουρισµού, έρευνα και δηµιουργία µοντέλων παρακολούθησης και
αξιολόγησης προγραµµάτων οικοτουρισµού, βελτίωση τεχνογνωσίας των τουριστικών
επιχειρήσεων και πιλοτικά προγράµµατα). (Australian Department of Tourism 1994 όπως
αναφέρεται στο Diamantis, D. 1999b:104)16.
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Ανάλογη προσέγγιση και προσανατολισµό, σε τοµείς δράσης, έχει η στρατηγική του Καναδά.
Επιλέγονται επτά τοµείς (ανάπτυξη προϊόντος, προβολή του στην αγορά, προστασία και ορθή
χρήση

των

φυσικών

πόρων,

βελτίωση

τεχνογνωσίας

των

τουριστικών

επιχειρήσεων,

marketing/προώθηση, υποστήριξη εκ µέρους της τουριστικής βιοµηχανίας.) (Canadian Tourism
Commission 1997 όπως αναφέρεται στο Diamantis, D. 1999b:101-2)17.
Από τις διαφορετικές προσεγγίσεις των τριών χωρών συνάγεται ότι µία Εθνική Στρατηγική για τον
Οικοτουρισµό µπορεί να προχωρήσει σε επιλογή τοποθεσιών για ανάπτυξη ή να αρκεστεί σε
προώθηση "οριζόντιων" δράσεων που να διέπουν την οικοτουριστική ανάπτυξη στις διάφορες
περιοχές και στην προώθηση της "άριστης πρακτικής" µέσω πιλοτικών προγραµµάτων. Αυτό
εξαρτάται από τον προϋπολογισµό που έχει στη διάθεσή του το κράτος (εφόσον τόσο η µελέτη
αξιολόγησης όλων των πιθανών οικοτουριστικών προορισµών όσο και η εφαρµογή έργων σε
εθνικό επίπεδο απαιτεί πόρους) όπως και από τη θέση που θέλει να δώσει στον οικοτουρισµό στην
εθνική οικονοµία. Είναι φανερό ότι για τη Μαλαισία ο οικοτουρισµός έχει αναχθεί σε
σηµαντικότατο τοµέα της οικονοµίας.
Πιστεύουµε ότι η επεξεργασία κριτηρίων, όπως αυτών της Μαλαισίας, είναι χρήσιµη και µία
µελέτη αξιολόγησης και βιωσιµότητας του οικοτουρισµού πρέπει να εφαρµόζεται πριν από κάθε
πρόγραµµα σε µία περιοχή. Η κάθε πρωτοβουλία για παρέµβαση σε µία περιοχή θα πρέπει να
εντάσσεται σε ένα συνολικό σχέδιο οικοτουριστικής ανάπτυξης και αυτό µε τη σειρά του θα πρέπει
να έχει προκύψει από µία µελέτη βιωσιµότητας. Η απόφαση για την εκπόνηση τέτοιων µελετών σε
εθνικό επίπεδο θα πρέπει να βασίζεται σε µία ρεαλιστική εκτίµηση του κόστους και του χρόνου
που χρειάζεται για να γίνει σωστή εργασία όπως επίσης και της σκοπιµότητας εκτέλεσής της.

14. Τα κριτήρια που προτείνουµε για επιλογή περιοχών της οικοτουριστικής ανάπτυξης
Επεξεργαστήκαµε κριτήρια επιλογής περιοχών για την ανάπτυξη του οικοτουρισµού στην Ελλάδα
και προσπαθήσαµε να τα ιεραρχήσουµε και να τα διατυπώσουµε έτσι ώστε να ανταποκρίνονται
στις ανάγκες της ελληνικής πραγµατικότητας. Καταλήξαµε στις ακόλουθες κατηγορίες κριτηρίων
και συντάξαµε συγκεκριµένα ερωτήµατα – κλειδιά για κάθε µία από αυτές. Τα ερωτήµατα
χρησιµεύουν ως οδηγοί για να σταθµίζεται η αναγκαιότητα και η χρησιµότητα της οικοτουριστικής
ανάπτυξης σε µία συγκεκριµένη περιοχή. ∆ίπλα στα ερωτήµατα έχουν τοποθετηθεί αστεράκια για
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να δηλωθεί η σηµασία του καθενός από αυτά. Τα τέσσερα αστεράκια δηλώνουν τη µέγιστη
σηµασία.

Κριτήρια επιλογής περιοχών που προτείνονται από τη µελέτη µας.
Κατηγορία

Ερωτήµατα

Περιβάλλον

ποιότητα περιβάλλοντος
-

Πόσο σηµαντική, από άποψη φυσικού και πολιτιστικού πλούτου είναι η περιοχή;
∆ιαθέτει χαρακτηριστικά που θα µπορούσαν να προσελκύσουν επισκέπτες;
(Προσοχή ! Η µεγάλη οικολογική/ πολιτιστική αξία δεν συµβαδίζει πάντα µε
την ελκυστικότητα του τόπου για τον επισκέπτη. (***)

-

Σε τι βαθµό και πώς έχει αναπτυχθεί η περιοχή; Έχει διατηρηθεί µία ποιότητα
στο

δοµηµένο

περιβάλλον

που

να

ανταποκρίνεται

στην

έννοια

του

οικοτουρισµού; (*)
-

Υπάρχει αξιόλογη πολιτιστική κληρονοµιά; (**)

-

Υπάρχουν στοιχεία του λαϊκού πολιτισµού (παραδοσιακές οικονοµικές
δραστηριότητες, τέχνες, έθιµα κλπ.) που διατηρούνται και µπορούν να
αποτελέσουν αντικείµενο ενδιαφέροντος για τον επισκέπτη; (**)

Προστασία φυσικού περιβάλλοντος.
-

Υπάρχει Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη; (*)

-

Υπάρχει καθεστώς προστασίας; (****)

-

Υπάρχει φορέας διαχείρισης; (****)

-

Υπάρχει σχέδιο διαχείρισης; (***)

-

Υπάρχει δυνατότητα ανάπτυξης κάποιων οικοτουριστικών δραστηριοτήτων και
γενικά ανάδειξης του περιβάλλοντος χωρίς να απειλείται η προστασία των
πολύτιµων στοιχείων που επηρεάζονται (****)

-

Ανήκει η περιοχή στο ∆ίκτυο Natura 2000; (***)
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-

Υπάρχει άλλου τύπου καθεστώς προστασίας (πχ. Ζώνη Οικιστικού Ελέγχου,
Παραδοσιακός Οικισµός) και κατά πόσο εφαρµόζεται; (***)

-

Υπάρχει θετικό κλίµα στην τοπική κοινωνία προς την κατεύθυνση της
προστασίας; Εάν όχι, υπάρχουν πιθανότητες ο οικοτουρισµός να συµβάλλει
στην αλλαγή του κλίµατος; (**)

-

Υπάρχουν ζωτικές ανάγκες για την προστασία του περιβάλλοντος που θα
καλύψει ο οικοτουρισµός; (πχ. δηµιουργία ευνοϊκού κλίµατος για την προστασία,
ρύθµιση τουριστικών δραστηριοτήτων που ήδη υπάρχουν και κινδυνεύουν να
υπερβούν τα όρια της φέρουσας ικανότητας του τόπου κλπ.) (****)

Οικονοµία

-

Σε τι βαθµό έχει ανάγκη η τοπική οικονοµία από τόνωση ώστε να προσδοκάται
ότι ο οικοτουρισµός θα βοηθήσει καίρια προς αυτή την κατεύθυνση; (***)

-

Σε τι βαθµό έχουν υπάρξει περιορισµοί οικονοµικών δραστηριοτήτων εξαιτίας
του καθεστώτος προστασίας ώστε να δικαιολογείται ο οικοτουρισµός ως
εναλλακτική λύση; (**)

-

Θα µπορούσε ο οικοτουρισµός να συµβάλει στη διατήρηση ήπιων οικονοµικών
δραστηριοτήτων ή στη δηµιουργία κινήτρων για µετάβαση σε ήπιες οικονοµικές
δραστηριότητες;(πχ. µετάβαση σε βιολογική καλλιέργεια, προώθηση
παραδοσιακών προϊόντων κλπ.) (*)

Κοινωνία

-

Σε τι βαθµό παρατηρείται «µαρασµός» και προβλήµατα διατήρησης του
πληθυσµού στην περιοχή; Υπάρχουν προβλήµατα έλλειψης νέων ή
ανισορροπιών στην κατανοµή των φύλων ώστε να προσδοκάται ότι ο
οικοτουρισµός θα µπορούσε να συµβάλλει στην επίλυσή τους; (***)

-

Υπάρχει κλίµα κοινωνικής αποµόνωσης (περιορισµένη πρόσβαση, έλλειψη
ευκαιριών ψυχαγωγίας και δηµιουργικής απασχόλησης κλπ.) στην αντιστροφή
του οποίου θα µπορούσε να συµβάλει ο οικοτουρισµός; (**)

-

Υπάρχει αρνητική στάση στην τοπική κοινωνία απέναντι σε καθεστώς
προστασίας ώστε να προσδοκάται ότι ο οικοτουρισµός θα µπορούσε να
συµβάλει στην αντιστροφή της; (***)

-

Υπάρχουν (γυναικείοι) συνεταιρισµοί ή άλλες οµάδες των οποίων οι
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δραστηριότητες να προσδοκάται ότι θα ενισχυθούν µε τον οικοτουρισµό;
-

Υπάρχει κλίµα συναίνεσης προς την ήπια ανάπτυξη; (*)

-

Υπάρχει κατάλληλο και επαρκές ανθρώπινο δυναµικό που θα µπορούσε να
αναλάβει πρωτοβουλίες και δράση, στην ανάπτυξη και τη διαχείριση του
οικοτουρισµού; (*)

-

Υπάρχουν έντονες εσωτερικές συγκρούσεις που να δυσχεραίνουν τη συνεννόηση
µε την τοπική κοινωνία; (*)

-

Υπάρχουν ικανές και συνεργάσιµες µόνιµες δοµές στην τοπική, νοµαρχιακή και
περιφερειακή διοίκηση που θα στηρίξουν οικοτουριστικές πρωτοβουλίες αλλά
και θα βοηθήσουν στην επίτευξη των απαραίτητων ισορροπιών;.(***)

Αναπτυξιακή -

Σε τι βαθµό η αναπτυξιακή πολιτική (σε επίπεδο Κοινότητας/ ∆ήµου,

πολιτική

Περιφέρειας και Νοµαρχίας) είναι συµβατή µε την ήπια ανάπτυξη; Μπορεί ο
οικοτουρισµός να ενταχθεί αρµονικά στην πολιτική αυτή ή µήπως υπάρχουν
αναπτυξιακά σχέδια ασύµβατα µε τη λογική του οικοτουρισµού; (**)
-

Υπάρχει θετικό κλίµα από τις τοπικές αρχές για την ανάπτυξη του
οικοτουρισµού; (*)

Βιωσιµότητα

-

Υπάρχει διαθεσιµότητα οικονοµικών πόρων για τον οικοτουρισµό; (*)

-

Σε τι βαθµό τελικά η ανάπτυξη του οικοτουρισµού υπαγορεύεται από την

του

ανάγκη προστασίας του περιβάλλοντος και κατά πόσο έχει πιθανότητες να

οικοτουρισµ

δηµιουργήσει µία δυναµική στην περιοχή που να συµβάλει στην ήπια ανάπτυξη;

ού

Η απάντηση σε αυτό το ερώτηµα είναι η γενική εικόνα που προκύπτει από τις
απαντήσεις σε όλα τα προηγούµενα ερωτήµατα.

∆εν υπάρχει αµφιβολία ότι ο καθορισµός κριτηρίων που να µην εµπεριέχουν το στοιχείο της
υποκειµενικότητας είναι αδύνατος. Για το λόγο αυτό πιστεύουµε ότι είναι σηµαντικό να τηρείται
το πνεύµα του οικοτουρισµού όταν εφαρµόζονται οποιαδήποτε κριτήρια. Σε αντίθετη περίπτωση,
οποιοδήποτε σύστηµα κριτηρίων µπορεί να καταλήξει αναποτελεσµατικό και εικονικό.
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15. Μεθοδολογία σχεδιασµού προγραµµάτων οικοτουριστικής ανάπτυξης.
Ως τώρα έχει αναλυθεί το θεωρητικό υπόβαθρο του οικοτουρισµού, έχουν αναλυθεί τα δυνατά και
αδύνατα σηµεία του, η ζήτηση της αγοράς, το θεσµικό πλαίσιο και τα κριτήρια επιλογής περιοχών.
Από τα διεθνή παραδείγµατα που έχουν αναφερθεί έχει γίνει κατανοητό ότι υπάρχουν διαφορετικές
προσεγγίσεις στο σχεδιασµό του οικοτουρισµού. Έχει γίνει επίσης κατανοητή η σύνθετότητα του
θέµατος. Ο οικοτουρισµός περιλαµβάνει µία ευρύτατη κατηγορία θεµάτων, εµπλέκει και αφορά
πολλές κοινωνικές και επαγγελµατικές οµάδες και βρίσκεται σε σχέση αλληλεξάρτησης µε όλες τις
πτυχές ανάπτυξης.

15.1. Σχεδιασµός οικοτουριστικού προγράµµατος.
Από τη στιγµή που λαµβάνεται η απόφαση για την οικοτουριστική ανάπτυξη, χρειάζεται να γίνει
ένας ολοκληρωµένος σχεδιασµός δίχως τον οποίο δεν θα πρέπει να προχωρεί

η εκτέλεση

µεµονωµένων έργων. Υπάρχουν διαφορετικοί τρόποι προσέγγισης του σχεδιασµού, εφαρµογής και
αξιολόγησης

ενός

προγράµµατος

οικοτουριστικής

ανάπτυξης.

Θεωρούµε

σκόπιµο

να

καταγράψουµε τα βασικά στάδια που πρέπει να περιλαµβάνει η διαδικασία όπως και να
αναφερθούµε στο κρίσιµο ζήτηµα της φέρουσας ικανότητας.

ΠΛΑΙΣΙΟ 4:

Βασικά στάδια σχεδιασµού, εφαρµογής και αξιολόγησης οικοτουριστικού

προγράµµατος.
1. Εκτίµηση της κατάστασης όσον αφορά την οικολογική σηµασία της περιοχής, την τουριστική ανάπτυξη, την
υποδοµή και το καθεστώς προστασίας. Καθορισµός δυνατών και αδυνάτων σηµείων.
2. Εκτίµηση

κοινωνικής και οικονοµικής κατάστασης. Περιορισµοί και δυνατότητες συµµετοχής της τοπικής

κοινωνίας στη σχεδιαζόµενη οικοτουριστική ανάπτυξη. Ο ρόλος της περιφέρειας, του κράτους και διακρατικών
οργανισµών.
3. Προσδιορισµός της φέρουσας ικανότητας του τόπου.
4. Προσδιορισµός επιθυµητού επιπέδου οικοτουριστικής ανάπτυξης. Με συµµετοχική διαδικασία (συµµετοχή
εκπροσώπων ενδιαφερόµενων οµάδων) που βασίζεται στην προηγούµενη κοινοποίηση των συµπερασµάτων και
προτάσεων που προκύπτουν από τα προηγούµενα στάδια.
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5. Σχέδιο δράσης για να επιτευχθεί το επιθυµητό επίπεδο οικοτουριστικής ανάπτυξης. Με συµµετοχική διαδικασία,
βασισµένη σε καλή προετοιµασία µε διαφορετικά σενάρια ανάπτυξης. Το σχέδιο αυτό θα πρέπει να εντάσσεται στο
γενικότερο αναπτυξιακό σχέδιο της περιοχής.
6. Καθορισµός συστήµατος αξιολόγησης. Η αξιολόγηση θα έχει στόχο την ποιοτική και ποσοτική εκτίµηση της
οικοτουριστικής ανάπτυξης. Καίριος στόχος να µην υπερβαίνεται η φέρουσα ικανότητα.
7. Καθορισµός φορέα υπεύθυνου για την εφαρµογή και αξιολόγηση του σχεδίου δράσης. Η σαφήνεια στην κατανοµή
αρµοδιοτήτων για τη διαχείριση του οικοτουρισµού είναι κρίσιµης σηµασίας.
8. Τακτή αναθεώρηση του σχεδίου βάσει των αποτελεσµάτων της αξιολόγησης.
∆ιάγραµµα διαδικασιών
Εκτίµηση οικολογικής σηµασίας και υποδοµής.
⇓
Εκτίµηση κοινωνικής και οικονοµικής κατάστασης. Εντοπισµός φορέων και ατόµων που µπορούν να συµµετέχουν
στον σχεδιασµό.
⇓
Προσδιορισµός φέρουσας ικανότητας.
⇓
Προσδιορισµός επιθυµητού επιπέδου οικοτουριστικής ανάπτυξης.
⇓
Σχέδιο δράσης οικοτουριστικής ανάπτυξης.
⇓
Καθορισµός συστήµατος αξιολόγησης.
⇓
Kαθορισµός υπεύθυνου φορέα για την εφαρµογή και αξιολόγηση του οικοτουρισµού.
⇓
Τακτή αναθεώρηση του σχεδίου βάσει αποτελεσµάτων αξιολόγησης.
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15.2. Η έννοια της φέρουσας ικανότητας.
Ο ακρογωνιαίος λίθος ενός σχεδίου για οικοτουριστική ανάπτυξη είναι ο καθορισµός της
φέρουσας ικανότητας του τόπου. Η συζήτηση και έρευνα γύρω από τη φέρουσα ικανότητα είναι
τόσο µακρά όσο και η συζήτηση γύρω από την έννοια του οικοτουρισµού. Κατά γενική οµολογία,
πρόκειται για ένα µέγεθος που προσδιορίζεται δύσκολα, γιατί η ίδια η έννοια της φέρουσας
ικανότητας είναι πολυδιάστατη και, ως ένα βαθµό, ασαφής. Σήµερα οι περισσότεροι ερευνητές και
φορείς που ασχολούνται µε τον οικοτουρισµό έχουν εγκαταλείψει την έννοια της φέρουσας
ικανότητας προς χάριν άλλων σχετικών εννοιών όπως "των ορίων της ανεκτής αλλαγής" (Limits of
Acceptable Change, για συντοµία στη συνέχεια LAC) και της "διαχείρισης των επιπτώσεων της
τουριστικής κίνησης" (Visitor impact management). (Η απόδοση των όρων στα ελληνικά είναι δική
µας µια και δεν υπάρχουν δόκιµοι αντίστοιχοι ελληνικοί όροι). Στη συνέχεια θα αναλύσουµε τις
έννοιες της φέρουσας ικανότητας και των LAC και αντίστοιχες µεθόδους µέτρησής τους.
ΠΛΑΙΣΙΟ:5 Ορισµοί της φέρουσας ικανότητας:
1. "Ο µέγιστος αριθµός επισκεπτών που µπορεί να δεχτεί ένας προορισµός χωρίς να προκαλείται
υπερβολική υποβάθµιση του περιβάλλοντος και µείωση της απόλαυσης των επισκεπτών" (Ηοvinen,
G.R. 1982 όπως αναφέρεται στο Martin, Β.S. - Μ. Uysal 1990: 328-329).

2. "Η δυνατότητα ενός προορισµού να απορροφά τουρισµό προτού γίνουν αισθητά τα αρνητικά
αποτελέσµατα στον φιλοξενούντα πληθυσµό. Η φέρουσα ικανότητα καθορίζεται από τον αριθµό
επισκεπτών που είναι επιθυµητοί παρά από τον αριθµό των επισκεπτών που µπορεί να
προσελκύσει ο τόπος" (Η πρώτη από τις δύο σχολές σκέψης που διακρίνει ο

Ο'Reilly, Α.Μ. 1986 όπως

αναφέρεται στο Martin, Β.S. - Μ. Uysal 1990: 328-329).

3. "To όριο πέρα από το οποίο η προσέλευση των τουριστών θα αρχίσει να φθίνει επειδή ορισµένες
"χωρητικότητες", όπως τις αντιλαµβάνονται οι τουρίστες, έχουν ξεπεραστεί κι έτσι ο
συγκεκριµένος προορισµός παύει να είναι ελκυστικός." (Η δεύτερη από τις δύο σχολές σκέψης που
διακρίνει ο Ο'Reilly, Α.Μ. 1986 όπως αναφέρεται στο Martin, Β.S. - Μ. Uysal 1990: 328-329).

4. "Ο µέγιστος αριθµός ανθρώπων που µπορούν να χρησιµοποιήσουν έναν τόπο χωρίς να
προκαλέσουν απαράδεκτη αλλοίωση στο φυσικό περιβάλλον και απαράδεκτη πτώση στην
ποιότητα της εµπειρίας που αποκοµίζουν οι επισκέπτες." (Mathieson, Α. - G. Wall 1982 όπως αναφέρεται
στο Martin, Β.S. - Μ. Uysal 1990: 328-329).
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5. "Η φέρουσα ικανότητα περιλαµβάνει τρεις διαφορετικές κατηγορίες: τη βιολογική που αφορά
τους φυσικούς πόρους του τόπου, την κοινωνική που αφορά την εµπειρία των επισκεπτών και
εκείνη που αφορά την τοπική κοινωνία.." (Βοο, Ε. 1992: 9)
6. Οι Α. Mathieson - G. Wall διακρίνουν και ορίζουν και την οικονοµική διάσταση της φέρουσας
ικανότητας που ορίζεται ως η ικανότητα απορρόφησης τουριστικών δραστηριοτήτων και
λειτουργιών χωρίς να εξοβελίζονται επιθυµητές τοπικές δραστηριότητες. Οι ίδιοι ορίζουν την
κοινωνική φέρουσα ικανότητα ως το επίπεδο στο οποίο η τοπική κοινωνία αρχίζει να µην ανέχεται
την παρουσία τουριστών."
7. "Η φέρουσα ικανότητα των εθνικών πάρκων ορίζεται ως η φυσική, βιολογική, κοινωνική και
ψυχολογική ικανότητα του περιβάλλοντος να δεχτεί και να στηρίξει τουριστικές δραστηριότητες
χωρίς να υποβαθµίζεται η ποιότητα του περιβάλλοντος ή η ικανοποίηση των επισκεπτών. " (Lindsay,
J.J. 1986 όπως αναφέρεται στο Martin, Β.S. - Μ. Uysal 1990: 328-329)

8. Οι Β.S. Martin - Μ. Uysal (1990) διακρίνουν διακυµάνσεις στη φέρουσα ικανότητα ενός τόπου
ανάλογα µε το σηµείο που βρίσκεται ο τόπος στον κύκλο ζωής του ως τουριστικού προορισµού.

Προκύπτει από διαφορετικούς ορισµούς που έχουν δοθεί ότι η φέρουσα ικανότητα αφορά τα όρια
του φυσικού, κοινωνικού, οικονοµικού περιβάλλοντος. Στην έννοια του κοινωνικού περιβάλλοντος
περιλαµβάνεται η τοπική κοινωνία αλλά και οι επισκέπτες. Άλλοι ορισµοί τονίζουν τη σηµασία της
υπέρβασης της βιολογικής φέρουσας ικανότητας, άλλοι την εµπειρία των τουριστών, κλπ. ανάλογα
µε τα ενδιαφέροντα του ατόµου ή του φορέα που συντάσσει τον ορισµό. Είναι χαρακτηριστική η
περίπτωση του ορισµού του Lindsay που περιορίζεται στα εθνικά πάρκα και δίνει έµφαση στις
δραστηριότητες των τουριστών αγνοώντας τις τοπικές κοινωνίες. Προφανώς ο ορισµός αυτός είναι
προσαρµοσµένος στα δεδοµένα της αµερικανικού άγριου τοπίου (wilderness) µε τις απέραντες
εκτάσεις άγριας φύσης µε αραιή κατοίκηση. Το πρώτιστο στοιχείο ενδιαφέροντος στα πάρκα αυτά
είναι η εµπειρία του ταξιδιώτη και η ποιότητα του περιβάλλοντος. Συνεπώς για µία ακόµη φορά
διαπιστώνουµε ότι στον οικοτουρισµό οι επιλογές εξαρτώνται από τις τοπικές συνθήκες.
Οι παραπάνω ορισµοί αναφέρονται σε "αριθµούς επισκεπτών". Το µέγεθος αυτό δεν είναι εύκολα
µετρήσιµο. ∆εν αρκεί η καταµέτρηση του συνόλου των επισκεπτών σε έναν τόπο τον χρόνο.
Πρέπει να ληφθούν υπόψη µία σειρά παράµετροι όπως:
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Η εποχικότητα της κίνησης.
Η συγκέντρωση της κίνησης σε ορισµένες περιοχές.
Ο µέσος όρος διάρκειας διαµονής των επισκεπτών.
Οι δραστηριότητες που ασκούν.
Τα χαρακτηριστικά των επισκεπτών και η συµπεριφορά τους.
Ο βαθµός χρήσης της τουριστικής υποδοµής - κατά πόσο έχει φτάσει στο σηµείο κορεσµού.
Στη δυσκολία προσδιορισµού του "αριθµού των επισκεπτών" προστίθενται οι δυσκολίες
υποκειµενικών όρων όπως "απαράδεκτες αλλοιώσεις". Απαράδεκτες για ποιόν; Εξαιτίας της
ασάφειας και της υποκειµενικότητας των όρων έχουν επιχειρηθεί µέθοδοι ποσοτικοποίησης και
καθορισµού κριτηρίων για τη µέτρηση της φέρουσας ικανότητας.
Μία από αυτές, που υποστηρίζεται από σύστηµα software, και την επεξεργάστηκε το International
Centre for Tourism and Hospitality, Bournemouth University (Cooper, C. et. al. 1997: 195-197.)
To σύστηµα αυτό ορίζει παραµέτρους βάσει των οποίων µετρώνται οι επιπτώσεις της
οικοτουριστικής ανάπτυξης σε διαφόρους τοµείς. Ορίζονται επίσης ανώτατα όρια ανάπτυξης σε
κάθε τοµέα.
Επιπτώσεις σε..

Παράµετρος

Όριο

Εξαφάνιση/µειούµενος πληθυσµός

Περιβάλλον
•

Αλλαγές στο περιβάλλον

Είδη/πληθυσµοί

•

Κίνδυνοι

Φωτιές/διάβρωση/ρύπανση Αύξηση προβληµατικών
καταστάσεων

•

Βιωσιµότητα άγριας ζωής

Αστική ανάπτυξη

Χρήση γης/µετρήσεις ειδών

Με ανάλογο τρόπο µετρώνται οι επιπτώσεις στον κοινωνικό-οικονοµικό τοµέα, στην πολιτική
κατάσταση, κλπ. Το software βασίζεται στη λειτουργία εισαγωγής πραγµατικών στοιχείων βάσει
των οποίων προσµετρώνται οι επιπτώσεις και κρίνεται εάν έχουν ξεπεραστεί τα όρια.
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Στα πλαίσια προγράµµατος καθορισµού της φέρουσας ικανότητας σε µία παραλία της Ιρλανδίας
(Forbatha, F. 1973) έγινε καταγραφή της υπάρχουσας πυκνότητας και κατανοµής των χρηστών µε
τη βοήθεια αεροφωτογραφιών που ελήφθησαν σε µέρα και ώρα αιχµής και µε τη διανοµή ενός
ερωτηµατολογίου στους παραθεριστές. Η έρευνα έδειξε ότι το κοινό θα δεχόταν πυκνότητα της
τάξης των ενός ατόµου ανά 10 τ.µ Ανάλογη µελέτη για τη χωρητικότητα παραλίας στην Κύπρο
(Androcidou 1983) καθόρισε τη χωρητικότητα χρησιµοποιώντας αναλογίες και µεγέθη όπως:
-

τον αριθµό αφίξεων ανά 100 κατοίκους σε µία περιοχή

-

τον αριθµό διανυκτερεύσεων ανά 100 κατοίκους

-

τον αριθµό τουριστών ανά τετραγ. χιλιόµετρο

-

τη χωρητικότητα της παραλίας.

Αυτού του είδους οι µετρήσεις δεν επιχειρούν να συσχετίσουν την τουριστική κίνηση µε τις
επιπτώσεις στο οικοσύστηµα. Είναι φανερό ότι προτεραιότητα έχει η κοινωνική φέρουσα
ικανότητα, από την πλευρά των επισκεπτών. Φαίνεται όµως να εξυπηρετούν τους στόχους της
διαχείρισης µιας τουριστικής παραλίας. Είναι κατανοητό ότι η υιοθέτηση του ενός ή του άλλου
συστήµατος καθορισµού της φέρουσας ικανότητας (ή καλύτερα κρίσιµων ορίων) εξαρτάται από το
στόχο της διαχείρισης και τη φύση του προορισµού. Η διαχείριση µίας τουριστικής παραλίας
διαφέρει από τη διαχείριση µιας προστατευόµενης ή οικολογικά ευαίσθητης περιοχής. Η επιλογή
της µεθοδολογίας πρέπει να είναι αντίστοιχη των στόχων της διαχείρισης.

15.3. Η µέθοδος µέτρησης της φέρουσας τουριστικής ικανότητας του Βoullon
Μία άλλη µέθοδο µέτρησης της φέρουσας ικανότητας προτείνει ο Boullon (1985). H µέθοδος αυτή
βασίζεται στη χρήση ενός µαθηµατικού τύπου. ∆ιαιρείται η έκταση της περιοχής που προορίζεται
να χρησιµοποιηθεί από τους τουρίστες µε τον µέσο όρο της έκτασης που χρειάζεται ένας
επισκέπτης ελεύθερη από παρουσία άλλων ανθρώπων για να αισθάνεται άνετα. Ο µέσος όρος
αυτός, βέβαια, διαφέρει πολύ από επισκέπτη σε επισκέπτη και από προορισµό σε προορισµό. Εάν
υποτεθεί, ωστόσο, ότι αυτός ο µέσος όρος µπορεί να υπολογιστεί για έναν συγκεκριµένο τόπο,
τότε:
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Συνολική έκταση που χρησιµοποιείται από τους τουρίστες
Φέρουσα ικανότητα = ------------------------------------------------------------------------Μέσος όρος έκτασης που αναλογεί στον επισκέπτη

Ο συνολικός αριθµός που µπορεί να δεχτεί ο τόπος είναι:
Συνολικός αριθµός ηµερήσιων επισκέψεών =Φέρουσα ικανότητα Χ Ρυθµός ανανέωσης επισκεπτών
Όπου:

Ρυθµός
Ανανέωσης
Επισκεπτών

Συνολική διάρκεια που ο προορισµός είναι ανοιχτός σε επισκέπτες
= ----------------------------------------------------------------------------------Μέσος όρος διάρκειας επισκεπτών

Αυτή η µέθοδος αναγνωρίζει ότι υπάρχουν παράγοντες που δεν προσµετρά και που πρέπει να
λαµβάνονται υπόψη όπως περιοχές ιδιαίτερα ευαίσθητες που µπορούν να δεχτούν πολύ µικρό
αριθµό επισκεπτών, κλπ. Γενικά κανένας µαθηµατικός τύπος δεν µπορεί να µετρήσει τα πάντα.
Στον καθορισµό της φέρουσας ικανότητας πρέπει να χρησιµοποιείται η κοινή λογική και οι
αποφάσεις να υπαγορεύονται από πραγµατικά δεδοµένα και εκτιµήσεις.

15.4. Η µέθοδος προσδιορισµού της φέρουσας τουριστικής ικανότητας: Limits of Acceptable
Change (LAC)
Στην µελέτη τους oι Stankey et al (1985) πρότειναν ένα σύστηµα µέτρησης των ορίων των
αλλοιώσεων που προξενούνται από την τουριστική δράση στο φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον
προστατευοµένων περιοχών. Με τη µέθοδο αυτή επιχειρείται να εντοπισθούν οι κατάλληλες
στρατηγικές, προκειµένου να διατηρηθούν ή να αποκατασταθούν οι επιθυµητές συνθήκες στις
προστατευόµενες περιοχές.
Η µέθοδος LAC, που είναι προσαρµοσµένη στα δεδοµένα των αχανών εκτάσεων των Εθνικών
Πάρκων ΗΠΑ από τα οποία και υιοθετήθηκε, αξιολογεί τη φέρουσα ικανότητα κυρίως ως προς τις
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δραστηριότητες αναψυχής που µπορεί να δεχτεί ο τόπος σε σχέση µε ποιότητα περιβάλλοντος.
Κοινωνικό-οικονοµικοί παράγοντες δεν προσµετρούνται στον ίδιο βαθµό.
Επίσης η µέθοδος LAC παραµένει

περισσότερο µια θεωρητική ανάλυση παρά ένα πρακτικό

εργαλείο. Η χρησιµότητα της µεθόδου για την Ελλάδα είναι µάλλον περιορισµένη.
Το σύστηµα αυτό προτείνει µία διαδικασία εννέα

σταδίων προσδιορισµού της φέρουσας

ικανότητας µιας δεδοµένης έκτασης άγριας φύσης.

ΠΛΑΙΣΙΟ 6: Τα εννέα στάδια προσδιορισµού της φέρουσας ικανότητας
1.

Προσδιορισµός της αξίας, των ζητηµάτων και των τυχόν προβληµάτων που προκύπτουν στην περιοχή.

2.

Προσδιορισµός «ιδανικών χρήσεων ανά περιοχή» (“οpportunity classes”). O προσδιορισµός της ιδανικής χρήσης
ανά περιοχή περιλαµβάνει περιγραφή της κατάστασης των φυσικών πόρων και των κοινωνικών συνθηκών που
είναι αποδεκτές για τη συγκεκριµένη περιοχή. Περιγράφεται επίσης το είδος της διαχείρισης που ενδείκνυται για
την περιοχή. Οι περιοχές αυτές είναι τυποποιηµένες και περιλαµβάνουν τις εξής κατηγορίες: περιοχές παρθένες
(pristine), άγριες (primitive), ηµι-άγριες (semi-primitive), απαλλαγµένες από χρήση οχηµάτων (non-motorized)
και µεταβατικές (transition).

3.

Προσδιορισµός δεικτών για τη µέτρηση της κατάστασης των φυσικών πόρων και των κοινωνικών συνθηκών.
( ∆είκτες για τη µέτρηση κατάστασης άγριας ζωής: Τάσεις αύξησης/µείωσης στους πληθυσµούς απειλούµενων
ειδών και συσχέτιση µε πιθανές οχλήσεις από ανθρώπινη παρουσία)

4.

Απογραφή φυσικών πόρων και κοινωνικών συνθηκών.

5.

Προσδιορισµός σταθερών για τη διατήρηση της κατάστασης των φυσικών πόρων και των κοινωνικών συνθηκών
(π.χ. για τις παρθένες περιοχές ορίζεται ως σταθερά για την ποιότητα της κατασκηνωτικής εµπειρίας η απόλυτα
µοναχική κατασκήνωση, δηλαδή η απουσία πιθανότητας συνάντησης ενός κατασκηνωτή µε άλλον)

6.

Προσδιορισµός πιθανών εναλλακτικών «χωροθετήσεων» των «περιοχών ιδανικών χρήσεων». Συζήτηση για το
κατά πόσο θα εξυπηρετούσε καλύτερα ολόκληρη την έκταση της άγριας φύσης µία εναλλακτική χωροθέτηση των
κατά τόπους περιοχών. Γίνεται επανεκτίµηση των ιδανικών χρήσεων ανά περιοχή και συζητείται η πιθανότητα
αλλαγών στην κατηγοριοποίηση των περιοχών.

7.

Προσδιορισµός εναλλακτικών σεναρίων διαχείρισης για την κάθε περιοχή ανάλογα µε τα διαφορετικά σενάρια
κατηγοριοποίησης των περιοχών.

8.

Αξιολόγηση και τελική επιλογή ενός συστήµατος κατηγοριοποίησης.

9.

Εφαρµογή σχεδίου διαχείρισης και παρακολούθηση συνθηκών.
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Από τις διάφορες µεθόδους προσδιορισµού της φέρουσας ικανότητας και ιδίως από την πλέον
αποδεκτή, αυτή της µέτρησης των LAC, συνάγεται ότι η µέτρηση της φέρουσας ικανότητας δεν
είναι κάτι απλό ούτε µπορεί εύκολα ένα µοντέλο µέτρησης να µεταφερθεί από µία περιοχή σε
άλλη. Η εκάστοτε µέθοδος είναι περισσότερο ή λιγότερο επιτυχηµένη ανάλογα µε το βαθµό στον
οποίο ανταποκρίνεται στις ανάγκες της συγκεκριµένης περιοχής. Οι πιο εξελιγµένες µέθοδοι
βασίζονται στην καθιέρωση δεικτών για τη µέτρηση της ποιότητας του περιβάλλοντος (φυσικού
και κοινωνικού), την κατηγοριοποίηση (ζώνωση) χρήσεων ανά περιοχές και την καθιέρωση ορίων
(ποσοτικοποιηµένων) στις επιπτώσεις από την τουριστική κίνηση.

16. Συµπεράσµατα
Τα κριτήρια επιλογής περιοχών για την ανάπτυξη το οικοτουρισµού που προτείνουµε δίνουν
έµφαση στην αξιολόγηση του ρόλου που µπορεί να παίξει ο οικοτουρισµός στην προστασία
του περιβάλλοντος και την κοινωνικοοικονοµική ανάπτυξη µιας περιοχής.
Τα κριτήρια επιλογής, που προτείνουµε, ευνοούν σαφώς τις αποµακρυσµένες και
προβληµατικές περιοχές µε αξιόλογους φυσικούς πόρους που χρήζουν προστασίας.
Το καθεστώς προστασίας και η ύπαρξη φορέα διαχείρισης είναι εχέγγυα για τη σωστή
λειτουργία του οικοτουρισµού και δίνουν προβάδισµα στην επιλογή προστατευοµένων
περιοχών µε φορέα διαχείρισης.
Μετά την απόφαση υποστήριξης του οικοτουρισµού σε µια περιοχή, πρέπει να ακολουθηθεί
µία διαδικασία κατάρτισης σχεδίου οικοτουριστικής ανάπτυξης. Η διαδικασία αυτή πρέπει να
γίνεται µε τη συµµετοχή των ενδιαφερόµενων οµάδων σε εθνικό και τοπικό επίπεδο.
Απαραίτητη προϋπόθεση της σύνταξης σχεδίου οικοτουριστικής ανάπτυξης είναι ο καθορισµός
της φέρουσας ικανότητας.
Ο καθορισµός της φέρουσας ικανότητας πρέπει να προσαρµόζεται στις ανάγκες
παρακολούθησης του οικοτουρισµού στη συγκεκριµένη περιοχή.
Χρήσιµα εργαλεία για τον καθορισµό της φέρουσας ικανότητας είναι ο καθορισµός δεικτών
ποιότητας φυσικού και κοινωνικού περιβάλλοντος και ο καθορισµός σταθερών ορίων για τον
έλεγχο των επιπτώσεων από την τουριστική κίνηση καθώς επίσης και η εφαρµογή συστηµάτων
ζώνωσης
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Προτείνεται η ανάθεση σε πανεπιστηµιακό ή άλλον ερευνητικό φορέα µιας έρευνας για τον
καθορισµό στοιχειωδών παραµέτρων βάσει των οποίων να γίνεται η παρακολούθηση του
οικοτουρισµού σε προστατευόµενες περιοχές. Οι παράµετροι αυτές πρέπει να προσµετρούν την
ποιότητα του φυσικού, κοινωνικού και οικονοµικού περιβάλλοντος. Επίσης, η έρευνα αυτή θα
πρέπει να καθορίσει σταθερά όρια για κάθε µία από τις παραµέτρους. Τα σταθερά όρια
δείχνουν τον ανώτατο βαθµό επιπτώσεων που µπορεί να έχει η τουριστική κίνηση σε κάθε µία
από τις καθορισµένες παραµέτρους.
Το σύστηµα καθορισµού της φέρουσας ικανότητας που θα προκύψει από τη µελέτη θα πρέπει
να µπορεί άµεσα να εφαρµοστεί σε µία προστατευόµενη περιοχή µε φορέα διαχείρισης. Οι
περιοχές αυτές, όπως τονίστηκε παραπάνω, είναι αυτές που διαθέτουν την υποδοµή για την
εφαρµογή και παρακολούθηση της τήρησης της φέρουσας ικανότητας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
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17. Σηµασία και πολυπλοκότητα του προσδιορισµού της οικοτουριστικής ζήτησης
Ο προσδιορισµός της ζήτησης για οικοτουριστικές δραστηριότητες είναι ιδιαίτερης σηµασίας για
τους ακόλουθους λόγους:
Αν θεωρηθεί ο οικοτουρισµός ως ένα πιθανό εργαλείο για την τόνωση της οικονοµίας κάποιων
κοινοτήτων, είναι απαραίτητο, µέσω του προσδιορισµού της ζήτησης, να καταστούν µετρήσιµα
τα «µεγέθη οικονοµικής τόνωσης» που είναι εφικτά. Επίσης, γνώση της ζήτησης βοηθά στο να
διασφαλιστεί η συναίνεση, συνεργασία και συµµετοχή των τοπικών κοινωνιών σε
προγράµµατα οικοτουριστικής ανάπτυξης.
Η γνώση της ζήτησης για οικοτουριστικές δραστηριότητες είναι απαραίτητη για να
εξασφαλίζονται υποδοµές για την υποστήριξή τους.
Ο προσδιορισµός των επιπέδων της ζήτησης είναι σηµαντικός, προκειµένου να οριστούν τα
ανώτατα επιθυµητά όρια ανάπτυξης του, ανάλογα µε τη φέρουσα ικανότητα των τόπων
υποδοχής. Επίσης, για να καταστεί σαφής η ανάγκη εφαρµογής συστηµάτων διαχείρισης
επισκεπτών και διεξαγωγής µελετών φέρουσας τουριστικής ικανότητας.
Η οικοτουριστική ζήτηση προσδιορίζεται σε επίπεδο τόσο ποιοτικό όσο και ποσοτικό, έτσι
ώστε µέσω του marketing, να προσελκύεται το ποιοτικά και αριθµητικά επιθυµητό κοινό.
O OΟΣΑ αναφέρει ότι είναι ιδιαίτερα δύσκολο να οριστεί ή να µετρηθεί ο τουρισµός µε
ακρίβεια.18
Στην περίπτωση του οικοτουρισµού η δυσκολία αυτή είναι µεγαλύτερη. Οφείλεται στο ότι δεν
είναι σαφές, ούτε αντικειµενικά προσδιορισµένο το πώς ορίζεται ο οικοτουρισµός.
Πέραν τούτου, προκειµένου να εξαχθούν

χρήσιµα συµπεράσµατα, δεν αρκεί να µετρηθεί ο

αριθµός των αφίξεων σε οικοτουριστικούς προορισµούς. Επιβάλλεται βαθύτερη κατανόηση του
τύπου της ζήτησης και των επιδράσεων της. Μια τέτοια διαδικασία εξαρτάται από τις συνθήκες
που επικρατούν σε κάθε συγκεκριµένη περιοχή κι έτσι µια γενίκευση είναι δύσκολο να γίνει.
Επιβάλλει επίσης την γνώση των οικοτουριστικών προορισµών, των προσφεροµένων αγαθών και

18

OECD, http://www.oecd.org/dsti/sti/transpor/tourism/act/stats.htm)

____________________________________________________________________________________________

59

υπηρεσιών, των προτιµήσεων των καταναλωτών, των χαρακτηριστικών των επισκεπτών, της
αλληλεπίδρασης µεταξύ τουριστών και των τοπικών πληθυσµών που τους υποδέχονται.
18. Η ζήτηση για οικοτουρισµό στην Ελλάδα.
Επισήµως καταγεγραµµένα στατιστικά στοιχεία για τη ζήτηση για οικοτουρισµό στην Ελλάδα δεν
υπάρχουν. Στις έρευνες αγοράς που πραγµατοποιεί ο Ελληνικός Οργανισµός Τουρισµού, οι οποίες
απευθύνονται στο ευρύ19 τουριστικό κοινό, περιγράφεται το προφίλ του «µεγάλου όγκου», του
τουρισµού στην Ελλάδα χωρίς να επιχειρείται η διερεύνηση σε βάθος της ζήτησης για ειδικότερες
µορφές τουρισµού όπως οικοτουρισµός. Στις έρευνες αυτές επιβεβαιώνεται το γεγονός ότι η
πλειοψηφία των επισκεπτών ελληνικών τουριστικών προορισµών έλκεται από το τρίπτυχο: ήλιος
αρχαία και θάλασσα, ενώ εξετάζονται άλλα στοιχεία της εσωτερικής και διεθνούς ζήτησης που δεν
βοηθούν όµως στο να εξαχθούν συµπεράσµατα για τις προτιµήσεις του κοινού για οικοτουρισµό.
Ένα θετικό στοιχείο που ανακύπτει µέσα από τις διαπιστώσεις τέτοιων ερευνών είναι το ότι το
ευρύ τουριστικό κοινό κατανοεί και αναγνωρίζει την σηµασία του φυσικού περιβάλλοντος και της
προστασίας του, εκτιµά την ύπαρξη άφθαρτης εξοχής και «ανεξερεύνητων τόπων», όπως και την
σηµασία της διαφύλαξης του ελληνικού χαρακτήρα και ύφους, εκτιµά δηλαδή στοιχεία και
χαρακτηριστικά που είναι συνυφασµένα µε την έννοια του οικοτουρισµού.
Για την καταγραφή της υπάρχουσας και της δυνητικής ζήτησης για οικοτουρισµό στην Ελλάδα,
απαιτείται εκτεταµένη έρευνα αγοράς προσανατολισµένη στο συγκεκριµένο είδος τουρισµού. Μια
τέτοια έρευνα θα πρέπει να εξετάζει συγκεκριµένα την ανταπόκριση του κοινού σε έναν τύπο
διακοπών µε τα χαρακτηριστικά του οικοτουρισµού. Επίσης, η σκιαγράφηση της ζήτησης
επιβάλλει και την εγκαθίδρυση ενός µηχανισµού συστηµατικής συλλογής και επεξεργασίας
πληροφοριών για τα ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά της τουριστικής κίνησης των περιοχών
που παρουσιάζουν οικολογικό ενδιαφέρον. Καθώς µια τέτοια έρευνα δεν έχει διεξαχθεί ως τώρα
και ένας τέτοιος µηχανισµός δεν έχει εγκαθιδρυθεί, οι εκτιµήσεις που εκτίθενται στο κεφάλαιο
αυτό αποµένει να επιβεβαιωθούν.
Εκτιµάται ότι η ζήτηση για οικοτουριστικές δραστηριότητες στην Ελλάδα δεν ακολουθεί -ακόµα
τουλάχιστον- τους ραγδαίους ρυθµούς αύξησης χωρών του εξωτερικού20.
19

ευρύ σε αντίθεση µε το ειδικό οικοτουριστικό κοινό
Στην Κένυα οι υπηρεσία Πάρκων «Αγρίας Ζωής» εκτιµά ότι, από το 1983 ως το 1993, οι αφίξεις οικοτουριστων
αυξήθηκαν κατά 45%.
Στο Νεπάλ, µέσα στις δυο τελευταίες δεκαετίες παρατηρήθηκε αύξηση του τουρισµού στη φύση κατά 255%
Στις Ηνωµένες Πολιτείες, από το 1982 ως σήµερα, παρατηρήθηκε αύξηση ύψος 157% στα άτοµα που ασχολούνται
µε την παρατήρηση πουλιών.
Στην Ονδούρα, κατά το 1995, πραγµατοποιήθηκε αύξηση των τουριστών µε προορισµό την φύση κατά 15%
20
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Το ελληνικό οικοτουριστικό κοινό σταδιακά αυξάνεται, αλλά σε µικρότερο ποσοστό από αυτό του
µαζικού τουρισµού. Τα τελευταία χρόνια, καθώς το προφίλ των ελληνικών διακοπών αλλάζει -οι
διακοπές γίνονται περισσότερες φορές το χρόνο και είναι µικρότερης διάρκειας-, ο οικολογικός
τουρισµός συµπεριλαµβάνεται όλο και περισσότερο στο ετήσιο πρόγραµµα διακοπών των
Ελλήνων. Επίσης η ζήτηση για ελληνικούς οικοτουριστικούς προορισµούς από αλλοδαπούς
τουρίστες κυµαίνεται σε χαµηλά επίπεδα21.

ΠΛΑΙΣΙΟ 7: Εκτιµήσεις Ειδικών Tουριστικών Πρακτόρων για την οικοτουριστική ζήτηση
Στην Ελλάδα ειδικευµένοι στον εναλλακτικό τουρισµό τουριστικοί πράκτορες (ΕΤΠ) έχουν αρχίσει να εµφανίζονται
τα τελευταία 10 χρόνια και είναι ολιγάριθµοι συγκριτικά µε τους ΤΠ µαζικού τουρισµού.
ΕΤΠ απ όλη την Ελλάδα που ερωτήθηκαν στα πλαίσια της έρευνας µας22, εκτιµούν ότι οι

ζήτηση του

οικοτουρισµού στην Ελλάδα παρουσιάζει δειλά αυξητική τάση. Αν τώρα θεωρήσουµε ως οικοτουρισµό
γενικότερα όλες τις δραστηριότητες στη φύση (περιπέτεια, σπορ), τότε οι ρυθµοί αύξησης είναι µεγαλύτεροι.
Το κοινό που ενδιαφέρεται για οικοτουρισµό χαρακτηρίστηκε από τους ΕΤΠ ως υψηλότερων απαιτήσεων για
ποιότητα. Προερχόµενο από υψηλότερα του µέσου κοινωνικά στρώµατα, αποτελείται από κατοίκους των αστικών
κέντρων, στην πλειοψηφία τους ηλικίας ~ 30 µε 50 «άνω του µέσου ελληνικού µορφωτικού και οικονοµικού
επιπέδου». Πέραν των ιδιωτών, πελάτες των ΕΤΠ είναι µαθητές και εταιρίες που οργανώνουν ολιγοήµερες εκδροµές
για τα στελέχη τους. Μεγαλύτερη ζήτηση παρουσιάζουν τριήµερες ως επταήµερες εκδροµές όλες τις εποχές πλην
του καλοκαιριού. Οι περισσότεροι ΕΤΠ απευθύνονται κυρίως σε ελληνικό κοινό. ΕΤΠ που στοχεύουν και σε
αλλοδαπούς οικοτουρίστες αναφέρουν ότι υπάρχει µεγάλο υποψήφιο αγοραστικό κοινό στο εξωτερικό, το οποίο
όµως για να προσελκυστεί απαιτείται δικτύωση µε αντίστοιχους ΕΤΠ του εξωτερικού. Οι τουριστικοί πράκτορες που
ασχολούνται µε την εισαγωγή ή προώθηση εναλλακτικού τουρισµού είναι λίγοι γιατί όπως χαρακτηριστικά
αναφέρθηκε: «τα πολλά λεφτά και το γρήγορο κέρδος βρίσκονται στον µαζικό τουρισµό».

Ο οικοτουρισµός στη χώρα µας ταυτίζεται συνήθως µε τις χειµερινές ή ανοιξιάτικες διακοπές σε
ορεινά κυρίως

οικοσυστήµατα.. Λόγω της σύνδεσης του µαζικού τουρισµού µε τους

παραθαλάσσιους προορισµούς και µε την καλοκαιρινή περίοδο, οι όποιες οικοτουριστικές
δραστηριότητες σε νησιωτικές περιοχές το καλοκαίρι αποτελούν µεµονωµένες περιπτώσεις. Η
διάρκεια οικοτουριστικών εκδροµών εκτιµάται ότι κυµαίνεται συνήθως από µία έως οκτώ µέρες, Η
επίσκεψη σε οικολογικά ενδιαφέρουσες περιοχές δεν συνδυάζεται απαραίτητα µε παραµονή σ’
αυτές.
21

Η εισερχόµενη ζήτηση για οικοτουρισµο είναι περισσότερο αυξηµένη στα νησιά που θεωρούνται προορισµοί
µαζικού τουρισµού.
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Οι κυριότερες κατηγορίες επισκεπτών είναι οι ακόλουθες: Μαθητές σχολείων που συµµετέχουν
σε εκδροµές στα πλαίσια του µαθήµατος της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, ενήλικες που
συµµετέχουν σε οργανωµένες από τουριστικά πρακτορεία εκδροµές για ολιγοµελείς οµάδες, µέλη
ορειβατικών-φυσιολατρικών

συλλόγων, Έλληνες που ταξιδεύουν ατοµικά,

αλλοδαποί και

Έλληνες φυσιολάτρες µε ειδικό ενδιαφέρον για τη φύση. Η τελευταία αυτή κατηγορία αποτελεί
µειοψηφία. Επίσης, αυξανόµενη ζήτηση παρουσιάζεται για το θεσµό των

κατασκηνώσεων

εθελοντικής εργασίας στη φύση, που οργανώνονται από διάφορους φορείς και απευθύνονται σε
νέους23, καθώς και για εκδροµές δραστηριοποίησης στη φύση που οργανώνονται από το
υφυπουργείο Νέας Γενιάς24. Το ελληνικό οικοτουριστικό κοινό, αποτελείται κυρίως από κατοίκους
αστικών κέντρων25.
ΠΛΑΙΣΙΟ 8: Μαθητές επισκέπτες οικοτουριστικών προορισµών
Ιδιαίτερη αναφορά αξίζει να γίνει στους µαθητές, κοινό που αποτελεί, για ορισµένους προορισµούς, σηµαντικό
ποσοστό επισκεπτών. Αν και πολυπληθές, αφήνει λίγα χρήµατα στον τόπο επίσκεψης, παράλληλα όµως λειτουργεί ως
διαφηµιστικός δίαυλος για την προσέλκυση και άλλων επισκεπτών (κυρίως των οικογενειών τους). Το κοινό αυτό
είναι ιδιαίτερα δεκτικό στο µήνυµα της προστασίας τής φύσης και µπορεί να χρησιµοποιηθεί για διάσπαση της
εποχικότητας του τουρισµού. Η περιβαλλοντική εκπαίδευση στα σχολεία είναι ένας από τους παράγοντες που στόχο
έχει να διαµορφώσει θετική στάση στις νεότερες γενιές των Ελλήνων απέναντι στο περιβάλλον.

19. Ζήτηση για διακοπές εθελοντικής εργασίας στη φύση
Σηµαντική ζήτηση έχουν και οι διακοπές που συνδυάζονται µε εθελοντική εργασία για το
περιβάλλον. Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι το Earthwatch Institute, (Watertown, Mass.) ένας
µεγάλος περιβαλλοντικός οργανισµός, ξεκίνησε την οργάνωση προγραµµάτων εθελοντικής
εργασίας σε όλον το κόσµο το 1971. Τη χρονιά εκείνη ξεκίνησε µε τέσσερα προγράµµατα που
ξεπεράσουν τα 140 το 1999. Στον οδηγό Volunteer Vacations (McMillon, 1999) περιλαµβάνονται
2000 προγράµµατα σε όλον τον κόσµο, έναντι των 70 που περιελάµβανε η πρώτη έκδοση του,
22

Βλέπε υποσηµείωση 11
Βλέπε παράγραφο 4
24
Από το Υπουργείο Νέας Γενιάς οργανώνονται τριήµερα εναλλακτικού τουρισµού µε τίτλους «Απόδραση από την
πόλη» και «Νέοι και βουνό». Μέσα από τα τριήµερα αυτά ενισχύεται και ο χειµερινός τουρισµός σε περιοχές όπως, η
Ελάτη Τρικάλων, το Καρπενήσι, τα Καλάβρυτα , ο Εύηνος-Ναύπακτος, ο Έβρος, τα Γρεβενά, η Φλώρινα, ο ΑλφειόςΑνδρίτσαινα, η Έδεσσα, η Κόνιτσα, η Ξάνθη που ενώ µέχρι πρόσφατα είχαν ελάχιστη ως καθόλου τουριστική
ανάπτυξη σήµερα είναι πολυσύχναστες τουριστικά. Οι νέοι που συµµετέχουν στα προγράµµατα µένουν απόλυτα
ικανοποιηµένοι και συχνά επιστρέφουν στις περιοχές µε τις παρέες τους. Κάθε χρόνο περίπου 10.000 νέοι
συµµετέχουν στα προγράµµατα και ο αριθµός τους ολοένα αυξάνεται (ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, σελ 43, 16/1/00). Τα
προγράµµατα του Υφυπουργείου Νέας Γενιάς φέρνουν τον νέο κοντά στη φύση και η συµµετοχή σ’ αυτά είναι
ενδεικτική των τάσεων ζήτησης του εναλλακτικού τουρισµού γενικότερα, παρόλα αυτά δεν µπορούν να ενταχθούν στη
στενή έννοια του οικοτουρισµού.
25
Βλέπε υποσηµείωση 11
23
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πριν δώδεκα χρόνια. Στην Ελλάδα, όταν ξεκίνησε τα προγράµµατα εθελοντικής εργασίας το WWF,
το 1991, η ιδέα του συνδυασµού διακοπών µε εργασία ήταν ακόµη σχετικά καινούργια. Σήµερα
πολλές περιβαλλοντικές οργανώσεις προσφέρουν τέτοια προγράµµατα το καλοκαίρι. Η Ευρωπαϊκή
Ένωση υποστηρίζει και προωθεί τις διεθνείς ανταλλαγές εθελοντών µέσω του δικτύου EVS
(European Voluntary Service) ενώ, παράλληλα, η ζήτηση από το ελληνικό κοινό αυξάνεται
διαρκώς. Στην Ελλάδα η ζήτηση είναι κυρίως από νέους, φοιτητές και κατά πλειοψηφία κορίτσια.
Έχουν υψηλό βαθµό περιβαλλοντικής συνείδησης και τα κίνητρά τους είναι η επιθυµία για
προσφορά, γνώση και κοινωνική συναναστροφή µε άτοµα ίδιων ενδιαφερόντων. Η ικανοποίηση
που αποκοµίζουν οι συµµετέχοντες είναι υψηλή, σύµφωνα µε την αξιολόγηση που γίνεται στο
τέλος κάθε περιόδου.
ΠΛΑΙΣΙΟ 9: Πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα των εθελοντών ως ειδικής οµάδας οικοτουριστών.
Πλεονεκτήµατα

Μειονεκτήµατα

Οι εθελοντές αποτελούν τουριστικό κοινό µε

Η διαχείριση µιας οµάδας εθελοντικής εργασίας απαιτεί πολύ

υψηλή περιβαλλοντική συνείδηση.

χρόνο και ενέργεια.

Υψηλός βαθµός περιβαλλοντικής εκπαίδευσης
(για τους εθελοντές).
Η παρουσία των εθελοντών δίνει αίσθηση

Χαµηλή "απόδοση" στην εκτέλεση του έργου. Συχνά, τα έργα

υπερηφάνειας

το

που κάνουν οι εθελοντές θα µπορούσαν να γίνουν σε σύντοµο

περιβάλλον του τόπου τους, όταν βλέπουν

διάστηµα από αµειβόµενους εργάτες. Η διενέργεια των

κάποιους να αφιερώνουν τις διακοπές τους

κατασκηνώσεων γίνεται κυρίως για λόγους περιβαλλοντικής

εργαζόµενοι για την προστασία του.

εκπαίδευσης των εθελοντών.

∆ηµιουργία δεσµών µεταξύ εθελοντών και

Κόπωση της τοπικής κοινωνίας. Τις πρώτες χρονιές οι ντόπιοι

τοπικής κοινωνίας. Όταν οι περιοχές είναι

διακρίνονται από πραγµατικό ενθουσιασµό που σταδιακά φθίνει.

στους

ντόπιους,

για

αποµονωµένες και µε ανύπαρκτη τουριστική
ανάπτυξη, η παρουσία εθελοντών συµβαίνει να
λειτουργεί πολύ αναζωογονητικά για τους
ντόπιους
Οικονοµικά οφέλη για την τοπική κοινωνία

Οι εθελοντές είναι κοινό µε χαµηλή καταναλωτική δυνατότητα.,

(προµήθειες από την τοπική αγορά, µεταφορές)

εποµένως µικρό και το οικονοµικό όφελος της τοπικής κοινωνίας

20. Η κίνηση σε Κέντρα Πληροφόρησης/ Ενηµέρωσης Επισκεπτών για τη φύση
Στην Ελλάδα λειτουργούν κέντρα πληροφόρησης (ΚΠ) για τη φύση, σε πολλούς υγροτόπους και
άλλους οικοτουριστικούς προορισµούς όπως το ∆έλτα Έβρου, η Βιστωνίδα, το δέλτα του Νέστου,
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η Κερκίνη, οι λίµνες Κορώνεια – Βόλβη, το δέλτα Αξιού-Λουδία - Αλιάκµονα, ο Αµβρακικός, το
Μεσολόγγι- Αιτωλικό, το Κοτύχι- Στροφιλιά, η Πρέσπα, το ∆άσος ∆αδιάς – Λευκίµης- Σουφλίου,
ο Εθνικός ∆ρυµός Σαµαριάς, κλπ. Τα ΚΠ είναι σηµαντική οικοτουριστική υποδοµή, το κοινό που
τα επισκέπτεται κατανοεί το φυσικό τοπίο και λαµβάνει το µήνυµα της προστασίας του
περιβάλλοντος. Από την άποψη αυτή µπορεί να θεωρηθεί οικοτουριστικό κοινό.
Στα ΚΠ γίνεται συστηµατική καταγραφή της κίνησης και του προφίλ των επισκεπτών µέσω
ερωτηµατολογίων. Από τέτοιες καταγραφές προκύπτει το συµπέρασµα ότι η τάση ζήτησης είναι
ανοδική.
Επίσης στο κείµενο αποφάσεων και συµπερασµάτων της 7ης συνόδου του δικτύου ΕΠΠΕΡ26
αναφέρεται ότι:
«Από τους αριθµούς επισκεπτών, που ανέφερε το κάθε ΚΠ, συµπεραίνουµε ότι στο σύντοµο αυτό
διάστηµα η ανταπόκριση του κοινού ήταν θετική και πολύ µεγάλη καθώς και ότι η ζήτηση για
οργανωµένη ξενάγηση στους υγροτόπους αυξάνεται συνεχώς»
Παραθέτουµε ενδεικτικά τα αποτελέσµατα τέτοιων µετρήσεων κέντρων πληροφόρησης:
Αριθµοί επισκεπτών στο κέντρο ενηµέρωσης της περιοχής της ∆αδιάς
Έτη

1994

1995

1996

1997

1998

1999

αριθµός

1805

10.253

18.088

30.686

36.321

36.410

επισκεπτών
Η τουριστική κίνηση παρουσιάζεται ιδιαίτερα αυξηµένη το Σεπτέµβριο και το Μάιο

Αριθµοί επισκεπτών στο κέντρο περιβαλλοντικής εκπαίδευσης περιοχής λίµνης Ν. Πλαστήρα27
Έτη

1995-96

1996-97

1997-98

1998-99

1999-00

Επισκέπτες

500

1050

1500

3080

4600

26

Τα περισσότερα ΚΠ χρηµατοδοτούνται από το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα για το Περιβάλλον ΕΠΠΕΡ.
Τα στοιχεία αφορούν οµάδες επισκεπτών µε επιστηµονικό ενδιαφέρον για το περιβάλλον. Γενικότερα η περιοχή
Λίµνη Ν. Πλαστήρα είναι από τους πιο δηµοφιλείς προορισµούς µε πολλές δεκάδες χιλιάδες επισκέπτες ετησίως.
27
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21. Έρευνα αγοράς για την ιεράρχηση παραγόντων που διαµορφώνουν την επιλογή
προορισµού διακοπών .
Προκειµένου να καταγραφούν επιπλέον ενδείξεις για τη δυνητική ζήτηση οικοτουριστικών
δραστηριοτήτων στην Ελλάδα, κρίθηκε απαραίτητο να ενταχθεί στην παρούσα µελέτη έρευνα
αγοράς. Η έρευνα πραγµατοποιήθηκε, από την εταιρία MRB Hellas S.A.την περίοδο 7 έως 17
Μαρτίου 2000, σε δείγµα 2000 ατόµων πανελλαδικά28. Σε µια προσπάθεια «αποδόµησης» της
έννοιας του οικοτουρισµού, διερευνήθηκε

η σηµαντικότητα µιας σειράς κριτηρίων και

δραστηριοτήτων σε σχέση µε την επιλογή προορισµού διακοπών, ώστε να εντοπιστεί το δυνάµει
οικοτουριστικό κοινό.
Στο σύνολο των ερωτηθέντων ένα ποσοστό 37%, κυρίως άτοµα άνω των 55 ετών, χαµηλότερης
κοινωνικοοικονοµικής τάξης προέρχονται από ηµιαστικές και αγροτικές περιοχές, δηλώνει πως δεν
πηγαίνει καθόλου διακοπές. Αντίθετα

από τους ερωτηθέντες που δήλωσαν ότι πηγαίνουν

διακοπές29, εξήχθησαν τα συµπεράσµατα που περιγράφονται παρακάτω ως προς την ιεράρχηση
των παραγόντων που διαµορφώνουν την επιλογή προορισµού διακοπών.
Οι ερωτηθέντες εκλήθησαν να ιεραρχήσουν ορισµένους παράγοντες30(φαίνονται στο σχήµα που
ακολουθεί) ανάλογα µε τη σηµασία που τους αποδίδουν όταν αποφασίζουν τον προορισµό και το
είδος των διακοπών τους.
Ανάµεσα στους παράγοντες αυτούς, οι ακόλουθοι µπορούν να θεωρηθούν ότι περιγράφουν εν
δυνάµει οικοτουριστικούς προορισµούς:
(α) «η δυνατότητα γνωριµίας µε τον τοπικό τρόπο ζωής και την πολιτιστική κληρονοµιά»,
(β) «ο παραδοσιακός χαρακτήρας του προορισµού»,
(γ) «η παρθένα φύση και η δυνατότητα δραστηριοποίησης σ΄ αυτή» και
(δ) «η µικρής κλίµακας τουριστική ανάπτυξη».
Στο σχήµα που ακολουθεί φαίνονται τα ποσοστά του συνόλου των ερωτηθέντων που απέδωσαν
στους παράγοντες αυτούς µεγάλο βαθµό σηµαντικότητας και κατά συνέπεια αποτελούν δυνάµει

28

Πληροφορίες για την ταυτότητα της έρευνας στο παράρτηµα.
Οι ερωτηθέντες που πηγαίνουν διακοπές παρουσιάζουν υψηλά ποσοστά στις ακόλουθες υποκατηγορίες: •νέοι
ηλικίας 18-24(86%) αλλά και των ηλικιακών οµάδων25-34(78,6%), 35-44 (76,6%)και 45-54(62,7%), • κάτοικοι του
Λεκανοπεδίου (83,4%) κάτοικοι της Θεσσαλονίκης (76,2%) κάτοικοι λοιπών αστικών περιοχών της χώρας (63,4%) •
Ερωτηθέντες ανώτερης (87,5%) και µέσης (71,5)κοινωνικό-οικονοµικής τάξης.
30
Οι παράγοντες περιγράφουν τόσο χαρακτηριστικά του τουριστικού προορισµού όσο και είδη δραστηριοποίησης σε
αυτούς
29
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οικοτουριστικο κοινό. Τα ποσοστά αυτά είναι σηµαντικά. Κυµαίνονται από 47,6 έως και 58,4%
ανάλογα µε το κριτήριο (βλέπε σχήµα).
Ο παράγοντας « ύπαρξη ανέσεων και τουριστικής υποδοµής» είναι ο δηµοφιλέστερος παράγοντας
επιλογής τόπου διακοπών. Η ήπιας µορφής τουριστική ανάπτυξη, που είναι κατάλληλη για τους
οικοτουριστικούς προορισµούς, δεν πληροί το πιο δηµοφιλές αυτό κριτήριο αφού λόγω της µικρής
της κλίµακας υπολείπεται συνήθως και σε άνεση, των προορισµών έντονης τουριστικής
ανάπτυξης.
ΒΑΘΜΟΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ
ΣΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ/ΤΟΠΟΥ ∆ΙΑΚΟΠΩΝ
ΚΛΙΜΑΚΑ 1 ΕΩΣ 5 (1=ΚΑΘΟΛΟΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΣ - 5= ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΣ
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ("4+5")
ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΩΤΗΘΕΝΤΩΝ ΠΟΥ ∆ΗΛΩΝΟΥΝ ΟΤΙ
ΣΥΝΗΘΩΣ ΠΗΓΑΙΝΟΥΝ ∆ΙΑΚΟΠΕΣ ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ (Ν=1.249)
Η ΥΠΑΡΞΗ ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΗΣ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟ∆ΟΜΗΣ/ΑΝΕΣΕΩΝ

58,4

Η ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΓΝΩΡΙΜΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ
ΤΟΠΙΚΗ ΖΩΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ
ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ

55,7

ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕ ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΟ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

54,2

ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕ ΠΑΡΘΕΝΑ ΦΥΣΗ
ΧΩΡΙΣ ΕΝΤΟΝΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ/ΥΠΟ∆ΟΜΗ/ΑΝΕΣΕΙΣ

49,3

Η ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΣΤΗΝ ΦΥΣΗ ΟΠΩΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΙΑΣ ΖΩΗΣ,
ΠΕΡΙΠΑΤΟΙ,ΣΠΟΡ κλπ

47,6

Η ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ
∆ΙΑΚΟΠΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΟΠΟ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

43,1

ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΟΣΜΟΠΟΛΙΤΙΚΟ/
ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ /ΚΟΣΜΙΚΗ ΖΩΗ
Η ΥΠΑΡΞΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΩΝ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ
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ΠΗΓΗ : ΣΥΝ∆ΡΟΜΗΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ "ΤΑΣΕΙΣ" ΜΑΡΤΙΟΣ 2000, MRB HELLAS

22. Συµπεράσµατα
Από την ανάλυση που προηγήθηκε βλέπουµε ότι προκύπτουν τα εξής συµπεράσµατα ως προς την
ζήτηση για οικοτουρισµό στην Ελλάδα:
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Η ζήτηση για οικοτουριστικές δραστηριότητες και τουρισµό στη φύση γενικότερα αυξάνεται.
Είναι όµως δύσκολο να καθοριστεί η ζήτηση για οικοτουρισµό σύµφωνα µε τον ορισµό που
έχει δοθεί στην µελέτη αυτή και να διακριθεί από τη ζήτηση για µη ήπιες δραστηριότητες στη
φύση, ή για δραστηριότητες που δεν συµβάλλουν στη προστασία του περιβάλλοντος και τη
διατήρηση της συνοχής του κοινωνικού ιστού. Ο υπολογισµός της ζήτησης για οικοτουρισµό
δεν πρέπει να είναι µόνο ποσοτικός αλλά και ποιοτικός. Η δυνητική ζήτηση µπορεί να
συµβάλλει στη διάσπαση της εποχικότητας και την προσέλκυση του ποιοτικού τουρισµού. Κάτι
τέτοιο µπορεί να είναι αποτέλεσµα µόνο συστηµατικής και οργανωµένης διαχείρισης.
Ο οικοτουρισµός στην Ελλάδα κάνει τα πρώτα βήµατα του, αφορά κυρίως Έλληνες τουρίστες,
ενώ, µάλλον ανεκµετάλλευτη παραµένει η αγορά του εξωτερικού. Η ζήτηση παρουσιάζει
αυξητικές τάσεις, που απέχουν ωστόσο από τους ραγδαίους ρυθµούς ανάπτυξης στο
εξωτερικό31.
Η περαιτέρω τόνωση της ζήτησης µπορεί να επιτευχθεί µε το κατάλληλο marketing που
στοχεύει στις σωστές οµάδες κοινού και διαφέρει από το marketing του µαζικού τουρισµού. Ο
κίνδυνος που εµπεριέχει µια τέτοια διαδικασία είναι εκείνος της µεταφοράς του µαζικού
τουρισµού σε οικολογικά ευαίσθητες περιοχές.
Πριν από οποιαδήποτε συστηµατική προσπάθεια προώθησης της ζήτησης, πρέπει να
προσδιορίζεται το επιθυµητό επίπεδο της ζήτησης και να εξασφαλίζεται η ωριµότητα της
περιοχής να υποδεχθεί το κοινό.
Θα

ήταν

χρήσιµο

να

δηµιουργηθεί,

σε

πανελλαδικό

επίπεδο,

ένας

µηχανισµός

παρακολούθησης και ελέγχου της τουριστικής ζήτησης στις οικολογικά ευαίσθητες περιοχές.
Ξεκινώντας από την επεξεργασία των στοιχείων που ήδη συλλέγονται σε κέντρα
πληροφόρησης και συλλέγοντας και πρόσθετα στοιχεία, ο µηχανισµός αυτός θα πρέπει να
επιδιώκει την απόκτηση µιας σφαιρικής εικόνας για τη ζήτηση, πραγµατική και δυνητική και
τις διακυµάνσεις της.. Η συλλογή της πληροφορίας δεν θα πρέπει να αποτελεί αυτοσκοπό
αλλά να χρησιµοποιείται για την εκπόνηση στρατηγικής δράσης.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5

31

Βλέπε υποσηµείωση 12
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Τo πλαίσιο των θεσµών και των χρηµατοδοτικών µέσων της
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23. Χρηµατοδοτικές ευκαιρίες από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την προώθηση του
οικοτουρισµού
Την τελευταία δεκαετία, στα πλαίσια της ευρωπαϊκής πολιτικής για την προώθηση της ανάπτυξης
και τη διαρθρωτική προσαρµογή των αναπτυξιακά καθυστερηµένων περιοχών (περιοχών στόχου 1)
έχουν δηµιουργηθεί ευκαιρίες χρηµατοδότησης για την προώθηση του οικοτουρισµού και άλλων
ήπιων µορφών τουρισµού στην Ελλάδα.
Η δυσκολία στην ανάπτυξη του οικοτουρισµού δεν έγκειται στην εξεύρεση κονδυλίων αλλά στην
απορρόφηση, διαχείριση και κυρίως στον συντονισµό της χρήσης τους και την εξασφάλιση της
συνέχισης και βιωσιµότητας των χρηµατοδοτούµενων ενεργειών και υποδοµών. Είναι εµφανής η
απουσία εθνικής πολιτικής, ολοκληρωµένης προσέγγισης και κυρίως, επαρκούς συντονισµού στον
τοµέα.
Στην προώθηση του οικοτουρισµού παρατηρείται κινητικότητα ποικίλων φορέων ιδιωτικών και
δηµοσίων: Υπουργείων, Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Αναπτυξιακών εταιριών, Mη
Kυβερνητικών Oργανώσεών, κλπ. Μέχρι στιγµής, µικρότερη της αναµενόµενης είναι η ανάµιξη
του ΕΟΤ στον τοµέα.
23.1. Αξιοποίηση Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης για τη χρηµατοδότηση οικοτουρισµού
ΠΛΑΙΣΙΟ: σχηµατική παρουσίαση ΣΠΑ, ΚΠΣ
Μεγάλα έργα
Επιχειρησιακά Προγρ.
Εθνικό Σκέλος
(άξονες 1,2,3,4)

ανάπτυξη τοµέων

Ταµείο Συνοχής

Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης (ΚΠΣ) 32
Περιφερειακό
Σκέλος
(άξονας 5)

Τοµεακά

ανάπτυξη 13
περιφερειών

Κοινοτ. Πρωτοβ/λίες*
1 (ΠΕΠ) ανά περιφέρεια

*∆εν περιλαµβάνονται στο ΚΠΣ.

32

Το σχήµα περιγραφεί την δοµή του Β ΚΠΣ.
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Tα εθνικά και περιφερειακά σκέλη των ΚΠΣ αξιοποιoύνται για την προώθηση του οικοτουρισµού:
Από το Εθνικό Σκέλος, το επιχειρησιακό Υποπρόγραµµα Τουρισµός, προβλέπει την
χρηµατοδότηση υποδοµών οικοτουριστικής ανάπτυξης και τουριστικής αξιοποίησης και ανάδειξης
περιοχών που παρουσιάζουν οικολογικό ενδιαφέρον.
∆ράσείς που αφορούν άµεσα την ανάπτυξη ανθρώπινου δυναµικού, όπως η επιµόρφωση/
εξειδίκευση σε ειδικότητες που σχετίζονται µε τον οικοτουρισµό, µπορούν να υποστηριχθούν από
το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα για την Απασχόληση και συνεχιζόµενη κατάρτιση και το
επιχειρησιακό πρόγραµµα για την εκπαίδευση.
Έργα που αφορούν αµεσότερα την προστασία της φύσης, στους οικοτουριστικούς προορισµούς
µπορούν να χρηµατοδοτηθούν από το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα για το Περιβάλλον.
Το Περιφερειακό Σκέλος του Γ ΚΠΣ που στοχεύει στη µείωση των περιφερειακών ανισοτήτων
σε εθνικό επίπεδο επίσης αξιοποιείται για την προώθηση του οικοτουρισµού. Ανάµεσα στις
προβλεπόµενες ενέργειες για την µείωση των ανισοτήτων στις δεκατρείς περιφέρειες της χώρας και
την άρση της αποµόνωσης των περιφερειών, ορισµένες συνδέονται µε τον ρόλο που µπορεί να
παίξει ο οικοτουρισµός έµµεσα ή άµεσα:
Τουριστική ανάπτυξη
Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναµικού
Συγκράτηση του πληθυσµού στην περιφέρεια
Αξιοποίηση της γεωγραφικής θέσης της περιφέρειας.
Προστασία του περιβάλλοντος

23.2. Χρηµατοδότηση οικοτουριστικών δράσεων µέσω του κοινοτικού προγράµµατος LIFE,
και των κοινοτικών πρωτοβουλιών.
Το κοινοτικό πρόγραµµα LIFE χρηµατοδοτεί εκείνες τις ενέργειες ανάδειξης και διαφύλαξης της
φύσης που απαιτούνται για τη διατήρηση ή αποκατάσταση των φυσικών βιότοπων, της χλωρίδας
και πανίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο επιθυµητό επίπεδο. Η οικοτουριστική ανάδειξη του
φυσικού περιβάλλοντος, που σκοπεύει στην ευαισθητοποίηση, αποτελεί ενέργεια που εντάσσεται
στους στόχους του προγράµµατος. Χαρακτηριστικό παράδειγµα χρήσης του προγράµµατος LIFE,
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για την χρηµατοδότηση υποδοµών οικοτουρισµού, είναι αυτό

στην περιοχή Λίµνης Ν.

Πλαστήρα33.
Οι κοινοτικές πρωτοβουλίες

αποτελούν πρόσθετη πηγή χρηµατοδότησης προγραµµάτων.

Υποβάλλονται στην Κοινότητα από τα κράτη µέλη και εντάσσονται σε κατευθύνσεις κοινοτικού
ενδιαφέροντος τις οποίες αποφασίζει µε πρωτοβουλία της η Επιτροπή. Μπορούν να
χρηµατοδοτηθούν για την προώθηση οικοτουρισµού και άλλων ήπιων µορφών τουρισµού ως εξής:
Η κοινοτική πρωτοβουλία INTERREG αφορά τη διασυνοριακή συνεργασία σε θέµατα χωροταξικού
προγραµµατισµού. Έχει σαν σκοπό τη ενθάρρυνση της αρµονικής και ισόρροπης ανάπτυξη του
ευρωπαϊκού εδάφους. Πεδίο εφαρµογής του είναι 28 περιοχές34 της Ελλάδας πλούσιες σε οικοτουριστικά
αξιοποιήσιµους προορισµούς. Προβλέπει την ανάπτυξη της ποιότητας του τουρισµού και των
οικολογικών τουριστικών δραστηριοτήτων (συµπεριλαµβανοµένου και του αγροτικού τουρισµού) µέσω
της εκτέλεσης έργων για επενδύσεις καθώς και

τον σχεδιασµό και καθιέρωση νέων τουριστικών

προϊόντων (όπως ο περιβαλλοντικός τουρισµός) που δηµιουργούν µόνιµες θέσεις εργασίας35.
Η κοινοτική πρωτοβουλία LEADER+ αφορά την καινοτοµική αγροτική ανάπτυξη. Χρηµατοδοτείται
από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο-Τµήµα Προσανατολισµού. Αντίθετα από τις πρωτοβουλίες
LEADER 1 και 2, η πρωτοβουλία LEADER+ αφορά όλες τις αγροτικές περιοχές, προβλέπει την
αξιοποίηση φυσικών και πολιτιστικών πόρων συµπεριλαµβανοµένης και της αξιοποίησης των
τοποθεσιών κοινοτικού ενδιαφέροντος του προγράµµατος Natura 2000. Η προώθηση της ανάπτυξης
τουριστικών επιχειρήσεων και δραστηριοτήτων από οµάδες τοπικής δράσης (ΟΤ∆), θεωρείται ως µια
πρακτική προώθησης της τοπικής ανάπτυξης σε αγροτικές περιοχές36. Στο παρελθόν µέσω της
πρωτοβουλίας αυτής χρηµατοδοτήθηκαν η δηµιουργία τουριστικών καταλυµάτων και µικρών
τουριστικών επιχειρήσεων από αγρότες. Προκείµενου να διασφαλίζεται η ορθή χρήση των πόρων
απαιτούνται: συντονισµός, αυστηρά κριτήρια επιλογής και αξιολόγησης των χρηµατοδοτούµενων
δράσεων.
Η κοινοτική πρωτοβουλία EQUAL αφορά τη µείωση

των διακρίσεων και των ανισοτήτων.

Χρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο. Η πρωτοβουλία EQUAL, δεν περιλαµβάνει
µέτρα που να προωθούν άµεσα τον οικοτουρισµό προωθεί όµως την δηµιουργία γυναικείων
33

Βλέπε ΠΛΑΙΣΙΟ 11
Αχαΐα, Αιτωλοακαρνανία, Χανιά, Χίος, ∆ωδεκάνησα, ∆ράµα, Έβρος, Φλώρινα, Ιωάννινα, Καστοριά, Καβάλα,
Ηράκλειο, Κεφαλονιά, Κέρκυρα, Κιλκίς, Λασίθι, Λευκάδα, Λέσβος, Πέλλα, Πρέβεζα, Ρέθυµνο, Ροδόπη, Σέρρες,
Θεσπρωτία, Θεσσαλονίκη, Ξάνθη, Ζάκυνθος, Σάµος
35
Επιτροπή Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, Σχέδιο Ανακοίνωσης της Επιτροπής στα Κράτη Μέλη,
COM (1999) 479 τελικό, Βρυξέλλες 13.10.1999
36
Επιτροπή Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, Σχέδιο Ανακοίνωσης της Επιτροπής στα Κράτη Μέλη,
34
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συνεταιρισµών που είναι δυνατό να δραστηριοποιηθούν

σε οικοτουριστικούς προορισµούς

(παραδοσιακά προϊόντα, ξενώνες κλπ).Χαρακτηριστικά παραδείγµατα αξιοποίησης του Κοινοτικού
Πλαισίου Στήριξης και λοιπών χρηµατοδοτικών µέσων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την προώθηση
του οικοτουρισµού είναι τα ακόλουθα (ΠΛΑΙΣΙΑ:10, 11)
ΠΛΑΙΣΙΟ 10: Χρηµατοδότηση δράσεων και υποδοµών οικοτουρισµού στην περιοχή
Πρέσπας
Η λίµνη Πρεσπά είναι ένας υγρότοπος διεθνούς σηµασίας. Λόγω της εξαιρετικής της φυσικής οµορφιάς, της υψηλής
και εντυπωσιακής βιοποικιλότητας, των βυζαντινών µνηµείων και της ιδιαίτερης τοπικής αρχιτεκτονικής της, η
περιοχή παρουσιάζει έντονο τουριστικό ενδιαφέρον. Η προσέλευση τουριστών στην περιοχή ξεκίνησε στις αρχές της
δεκαετίας του 70.
Ενέργειες και υποδοµές για την ανάδειξη της οικολογικής άξιας της περιοχής στον επισκέπτη υλοποιούνται από την
Εταιρία Προστασίας Πρεσπών (ΕΠΠ), µη κυβερνητική οργάνωση που δραστηριοποιείται στην περιοχή, και φορείς
της τοπικής αυτοδιοίκησης.
Η χρηµατοδότηση των δράσεων αυτών προέρχεται από διάφορες πηγές: την Ευρωπαϊκή Ένωση, το WWF, άλλες
περιβαλλοντικές οργανώσεις και φορείς κλπ. Τέλος µε συγχρηµατοδότηση από την ΕΕ δηµιουργήθηκαν ιδιωτικές
επιχειρήσεις, κυρίως τουριστικά καταλύµατα.
Ενδεικτικά παραθέτουµε παρακάτω ορισµένες από τις υποδοµές και ενέργειες προώθησης του οικοτουρισµού αυτές
καθώς και τις πηγές χρηµατοδότησής τους. Χαρακτηριστικό είναι ότι κανένα από τα έργα αυτά δεν υλοποιήθηκε
µέσω του επιχειρησιακού προγράµµατος Τουρισµός-Πολιτισµός :
2ο ΚΠΣ 1994-99, ΕΤΠΑ
Επιχειρησιακό Πρόγραµµα για το Περιβάλλον
Μέτρο 3.2 Εγκατάσταση Υποδοµής για τη ∆ιαχείριση και Προστασία Σηµαντικών Βιοτόπων.
Τα ακόλουθα έργα που χρηµατοδοτήθηκαν έχουν άµεση η έµµεση σχέση µε τον οικοτουρισµό:
Κατασκευή, εξοπλισµός και λειτουργία θεµατικών κέντρων πληροφόρησης σε τρεις περιοχές
Σχεδίαση και δηµιουργία εκθέσεών και πληροφοριακού υλικού στα ΚΠ.
Κατασκευή χαρτών και άλλου έντυπου υλικού που αναδεικνύει την ανάγκη προστασίας της περιοχής.
∆ιάνοιξη µονοπατιών για τους επισκέπτες και τοποθέτηση πινακίδων στα µονοπάτια. Κατασκευή
προστατευτικών φραγµάτων στα δάση αιωνόβιων κέδρων, κατασκευή ενός ξύλινου φράκτη.
Φύλαξη και παρακολούθηση της περιοχής.

COM (1999)475 τελικό, Βρυξέλλες 13.10.1999
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∆ραστηριότητες για την αύξηση της ενηµέρωσης, όπως σεµινάρια και άλλες διοργανώσεις, µε στόχο την
πληροφόρηση των κάτοικων και επισκεπτών.
Ειδική περιβαλλοντική µελέτη (ΕΠΜ) και ειδικές µελέτες διαχείρισης και προστασίας.

Άλλες ενέργειες προώθησης του οικοτουρισµού και δράσεις προστασίας του περιβάλλοντος
πραγµατοποιήθηκαν, την περίοδο 1991-1994 και είχαν τις ακόλουθες πηγές χρηµατοδότησης:
Κοινοτική πρωτοβουλία PETRA: Νέοι της περιοχής παρακολουθήσαν εκπαιδευτικό σεµινάριο σε πάρκα του
Ηνωµένου Βασιλείου σε θέµατα διαχείρισης προστατευοµένων περιοχών, περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης και
οικοτουρισµού.
Κοινοτική πρωτοβουλία LEADER: Μεταξύ άλλων δράσεων µέσω του LEADER προωθήθηκαν η ανακαίνιση
παραδοσιακών κτισµάτων, η προστασία βυζαντινών µνηµείων καθώς και δράσεις για την προώθηση του
οικοτουρισµού και του αγροτοτουρισµού. Η προετοιµασία της πρότασης για το LEADER πραγµατοποιήθηκε µε
χρηµατοδότηση από το WWF.
Κοινοτική πρωτοβουλία LEADER ∆ηµιουργία παραδοσιακών τουριστικών καταλυµάτων και αναπαλαίωση
κτηρίων για τουριστική χρήση.
Ίδρυµα Aage V. Jensen, DOF ∆ηµιουργία Κέντρου Πληροφόρησης στον Αγ. Γερµανό
Ε.Ε Γενική ∆ιεύθυνση ΧΙ και WWF πρόγραµµα CADISPA Οργάνωση του προγράµµατος περιβαλλοντική
εκπαίδευσης σχολείων που επισκέπτονται την περιοχή.
Ε.Ε Γενική ∆ιεύθυνση ΧΙ και WWF πρόγραµµα CADISPA Κατάρτιση και απασχόληση νέων της Πρέσπας σε
θέµατα οικοτουρισµού.
Ε.Ε Γενική ∆ιεύθυνση ΧΙ και WWF πρόγραµµα CADISPA Οργάνωση και εφαρµογή πιλοτικών οικοτουριστικών
προγραµµάτων.

Πηγές: Φάκελος ΕΠΠ για την περίοδο 91-94, Αγ. Γερµανός Πρέσπας
K.Mitchell, IEEP (1999)
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ΠΛΑΙΣΙΟ 11: Χρηµατοδότηση υποδοµών και δράσεων οικοτουρισµού στην περιοχή Λίµνης
Ν. Πλαστήρα
Η Περιοχή Ταυρωπού (λίµνη Ν. Πλαστήρα) αποτελεί προστατευόµενη φυσική περιοχή του ∆ικτύου Natura 2000 µε
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και στοιχεία (χερσαία και υδάτινα), που την αναδεικνύουν ως µια από τις πλέον
ενδιαφέρουσες περιοχές της χώρας µας, στο πλαίσιο του δικτύου. Η περιοχή περιλαµβάνει επτά οικοτόπους
κοινοτικού ενδιαφέροντος. Η τουριστική κίνηση στην περιοχή έχει παρουσιάσει τα τελευταία χρόνια ραγδαία αύξηση,
αγγίζοντας όρια του κορεσµού σε περιόδους τουριστικής αιχµής.
1993-1997 Πρόγραµµα LIFE,
«Περιοχή Ν. Πλαστήρα µια Πιλοτική Αειφορική Τουριστική Παρέµβαση»
Με το πρόγραµµα χρηµατοδοτήθηκαν οι ακόλουθες δράσεις:
Ορειβατικό καταφύγιο Βρίσκεται στη θέση «Ελατάκος σε υψόµετρο 1455µ χωρητικότητας 12 ατόµων.
Κέντρο περιβαλλοντικής εκπαίδευσης Νεοχωρίου Ο χώρος προωθεί την επιστηµονική διερεύνηση του
φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος µέσο προγραµµάτων περιβαλλοντικής αγωγής και εκπαίδευσης.
Εκπαιδευτικό δάσος Μπελοκοµύτη. Οργανωµένος χώρος που προσφέρεται για περιβαλλοντική εκπαίδευση,
συνολικής έκτασης 5.680 στρ, πάνω στο δασικό σύµπλεγµα των Αγράφων και σε υψόµετρο από 800 έως 1780 µ.
η χλωρίδα και ορνιθοπανίδα της περιοχής έχουν µελετηθεί.
Οικολογικά µονοπάτια: ∆ιαµορφωµένες και σηµασµένες ειδικές διαδροµές πεζοπορίας, µε σκοπό την
παρατήρηση σηµαντικών στοιχείων του περιβάλλοντος και την ψυχαγωγία.
Υδροβιολογικός σταθµός: Στόχος η παρακολούθηση της οικολογικής ποιότητας των υδάτων της λίµνης και η
εκπαίδευση των επισκεπτών.
Παρατηρητήριο Βρίσκεται στη θέση Ζυγογιαννέικα και παρέχει στους επισκέπτες τη δυνατότητα να
παρατηρούν την σπάνια ορνιθοπανίδα της περιοχής.

1995-2000 ΕΠΕΡ Μέτρο Φύση
«Προστασία ∆ιαχείριση και Ανάδειξη Λίµνης Ν. Πλαστήρα»
Με το πρόγραµµα χρηµατοδοτήθηκαν οι ακόλουθες δράσεις:
Κέντρο περιβαλλοντικής ενηµέρωσης Νεοχωρίου (βλ παραπάνω)
Οικολογικά µονοπάτια (βλ. παραπάνω)
Βοτανικός κήπος Νεοχωρίου Έκταση 10 στρεµµάτων που αποσκοπεί στην συγκέντρωση και αποθεµατοποίηση
ειδών της χλωρίδας της ευρύτερης περιοχής και την ενηµέρωση και εκπαίδευση των επισκεπτών.
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Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη,
Τοπικό γραφείο οικοτουρισµού στην Καρδίτσα,
Έντυπο Υλικό (οικολογικοί χάρτες, επεξηγηµατικά φυλλάδια κλπ),
Πειραµατικός Αγρός Οργανικής Καλλιέργειας, την λειτουργία του έχει αναλάβει ο γυναικείος συνεταιρισµός
και σκοπός του είναι η εκπαίδευση νέων αγροτών και η ευαισθητοποίηση του κοινού σε σύγχρονες µεθόδους
οργανικής καλλιέργειας.

2000-2004 LIFE – Φύση
“Implementation of Management Actions of Tavropos Lake Area in Greece”
Με το πρόγραµµα χρηµατοδοτήθηκαν οι ακόλουθες δράσεις
Εκπόνηση διαχειριστικού σχεδίου για οικοτοπους προτεραιότητας της περιοχής
Υλοποίηση διαχειριστικών δράσεων όπως η κατασκευή φραγµάτων, φυτοκοµικών έργων, ζωνών βλάστησης,
πιλοτική µονάδα φυσικής επεξεργασίας λυµάτων κλπ.
Υλοποίηση προγραµµάτων περιβαλλοντικής παρακολούθησης.
Ενέργειες ενηµέρωσης ευαισθητοποίησης.
Η προσπάθεια χρησιµοποίησης των χρηµατοδοτικών µέσων της ΕΕ ώστε να συνδυαστεί η περιβαλλοντική προστασία
µε τον οικολογικό τουρισµό στην περιοχή, είναι από πολλές απόψεις πρότυπη.
Ένα στοιχείο αδυναµίας που παρατηρείται, είναι ότι προηγήθηκαν κατασκευαστικές υποδοµές των περιβαλλοντικών
µελετών και διαχειριστικών σχεδίων προκείµενου να αντληθούν χρηµατοδοτήσεις την στιγµή που αυτές ήταν
διαθέσιµες.
Η προστασία του περιβάλλοντος και όχι οι διαθέσιµες προς απορρόφηση χρηµατοδοτήσεις πρέπει να αποτελούν
άξονα για την ανάπτυξη του οικοτουρισµού.

Στοιχεία: ∆ρ ∆. Νταλής, Αναπτυξιακή Καρδίτσας ΑΕ

Η πολλαπλότητα των χρηµατοδοτικών µέσων και πηγών χρηµατοδότησης, που µπορούν να
αξιοποιηθούν για την προώθηση του οικοτουρισµού, αποτελεί ευκαιρία αλλά

και κίνδυνο

(διάσπασης αρµοδιοτήτων, επικάλυψης δράσεων, υπερεκµετάλλευσης φυσικού πλούτου). Ως εκ
τούτου, επιβάλλει τον συντονισµό των χρηµατοδοτικών φορέων, σε εθνικό και περιφερειακό
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επίπεδο, και µέσων, µε άξονα την προστασία του περιβάλλοντος και την ενίσχυση των τοπικών
κοινωνιών. Επίσης καθίσταται εντονότερη η ανάγκη αξιολόγησης και συνεχούς παρακολούθησης
τέτοιων δράσεων.
ΠΛΑΙΣΙΟ 3: Ενδεικτική χρήση διαρθρωτικών ταµείων και άλλων χρηµατοδοτικών µέσων για
την προώθηση του οικοτουρισµού.
ΑΝΑΓΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΕΝ∆ΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΠHΓΕΣ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ Ε.Ε

ΟΙΚΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Κατασκευαστικές τεχνικές δραστηριότητες

Ευρωπαϊκό ταµείο Περιφερειακής ανάπτυξης

(κέντρα υποδοχής ενηµέρωσης,

(ΕΤΠΑ) LIFE

παρατηρητήρια, µονοπάτια, φράκτες)
∆ηµιουργία καταλυµάτων σε παραδοσιακά

LEADER

κτήρια.
∆ραστηριότητες που αυξάνουν την

ΕΤΠΑ

ενηµέρωση (χάρτες ενηµερωτικό υλικό
βελτίωση σχέσεων µε ΜΜΕ)
Κατάρτιση οικοξεναγών

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ)

Μέσα πρόσβασης συστήµατα µεταφορών

ΕΤΠΑ

φιλικά στο περιβάλλον
Εκπαίδευση και Απασχόληση Φυλάκων

ΕΚΤ

Προστατευοµένων περιοχών
Ανταλλαγή εµπειρίας ανάµεσα σε

INTERREG

περιφέρειες και χώρες
Χαρτογράφηση οικοτόπων

ΕΤΠΑ

Περιβαλλοντική υποδοµή πχ κατεργασία

Ταµείο Συνοχής

απόβλητων εγκαταστάσεις ανακύκλωσης
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Παρακολούθηση προστατευοµένων

INTERREG

περιοχών και βιολογικών ειδών
Έντυπο υλικό, τουριστικοί οδηγοί, χάρτες

LIFE

24. Προώθηση του οικοτουρισµού µέσω του επιχειρησιακού υποπρογράµµατος Τουρισµός.
Ένας

σηµαντικός

αριθµός

έργων

για

την

προώθηση

του

οικολογικού

τουρισµού,

χρηµατοδοτήθηκαν από το επιχειρησιακό πρόγραµµα τουρισµός-πολιτισµός της περιόδου
1994-99.
Βασικούς στόχους του ΕΠ αποτελούν: η εξασφάλιση υψηλής ανταγωνιστικότητας του τουριστικού
προϊόντος στη διεθνή αγορά, η ποιοτική βελτίωση του τουριστικού προϊόντος, η αύξηση της
εγχώριας προστιθέµενης άξιας στον τοµέα τού τουρισµού και η διεύρυνση της τουριστικής
περιόδου. Οι στόχοι αυτοί, επιδιώκονται µέσα από µια σειρά µέτρων τα οποία κατευθύνουν
χρηµατοδοτήσεις προς συγκεκριµένες δράσεις.
Το µέτρο µε κωδικό 1.2 του Υποπρογράµµατος Τουρισµός αφορά την ανάπτυξη ορεινού,
οικολογικού, πολιτιστικού και θεραπευτικού τουρισµού. Το συνολικό κόστος χρηµατοδότησης του
έργου ανέρχεται σε 40.000.000 ECU, µε δηµόσια δαπάνη ύψους 40.000.00 ECU. και συµµετοχή
του ΕΤΠΑ ύψους 22.000.080 ECU
Ως έργα-υποδοµές προώθησης του οικολογικού τουρισµού χρηµατοδοτήθηκαν τα ακόλουθα:
Πίνακας
1

Επισκευή και διαρρύθµιση παραδοσιακού πύργου στη ∆ηµητσάνα

453.653 ECU

2

Μονοπάτια και ορεινό καταφύγιο περιοχής Γράµµου

685165 ECU

3

Μονοπάτια περιοχής Πηλίου

725688 ECU

4

Μονοπάτια ορειβατικά καταφύγια περιοχής Χελµού

764169 ECU

5

Επέκταση - εκσυγχρονισµός ορεινού καταφύγιου Αστράκας Ν.

236.131 ECU

Ιωαννίνων
6

Εκσυγχρονισµός καταφυγίων στον Όλυµπο

469.887 ECU
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7

Επέκταση - εκσυγχρονισµός Σπηλαίου Λιµνών κοινότητας Καστριών

133406 ECU

8

Βελτίωση - επέκταση καταφυγίων στην περιοχή Κιθαιρώνα

804.462 ECU

9

Μονοπάτια καταφύγιο περιοχής Παγγαίου

304.848 ECU

10

Οικοτουριστική ανάπτυξη ορεινού όγκου Ολύµπου

1289.410 ECU

11

Μονοπάτια - ορειβατικά καταφύγια Ευβοίας

354.130 ECU

12

Μονοπάτια - ορειβατικά καταφύγια περιοχής Παρνασσού

498.525 ECU

13

Κτίριο υποδοχής πληροφόρησης µονοπάτια Οµαλού Κρήτης

1448.378 ECU

14

Ανάπτυξη καταφυγίων µονοπατιών ορεινής Φωκίδας

1312684 ECU

15

Ανάδειξη ορεινών µονοπατιών Βερµίου

643068 ECU

16

∆ίκτυο Περιηγητικών ∆ιαδροµών Χαλκιδικής

310.000 ECU

17

Φυσιολατρικές ∆ιαδροµές Σητείας Κρήτης

2.037168 ECU

18

Καταφύγιο στο Σµόλικα

136490 ECU

19

Μονοπάτι Ορεινό Καταφύγιο Περιοχή Αγράφων

846.356 ECU

20

Ανάπλαση Αξιοποίηση Παλαιού ∆ρόµου Κτικάδου Τήνου

209.440 ECU

21

Αξιοποίηση Σπηλαίου Λακωνίας

678.980 ECU

22

Οικοτουριστικο Κέντρο ∆ήµου Τυχερού Έβρου

775.811 ECU

23

Παρεµβάσεις στον ποταµό Νέστο

235.791 ECU

24

Βελτίωση Καταφύγιου Πάρνηθας

560.472 ECU

25

Ανάδειξη ηφαιστείου Μεθάνων

1.253.687 ECU

Από τα έργα αυτά, άλλα περισσότερο (λχ ορεινά µονοπάτια και καταφύγια) και άλλα λιγότερο ( λχ
το οικοτουριστικό κέντρο της τεχνίτης λίµνης του ∆ήµου Τυχερού) είναι υποδοµές χρήσιµές για
την προώθηση οικολογικού τουρισµού.
Τα έργα προώθησης του οικοτουρισµού πρέπει να µην αποτελούν αποσπασµατικές δράσεις αλλά
να εντάσσονται σε έναν γενικότερο σχεδιασµό οικοτουριστικής ανάπτυξης που θα περιλαµβάνει
και τα ΠΕΠ. Ιδανικά θα πρέπει να αποτελεί κοµµάτι της ευρύτερης περιφερειακής πολιτικής.
Επίσης, µέσω των επιχειρησιακών προγραµµάτων, κρίνεται χρήσιµο να χρηµατοδοτούνται όχι
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µόνο έργα υποδοµής αλλά και δράσεις «προετοιµασίας του εδάφους» για την υποδοχή του
οικοτουρισµού όπως: Μελέτες της φέρουσας τουριστικής ικανότητας, σχέδια διαχείρισης των
επισκεπτών, µέθοδοι σύνδεσης της προστασίας του περιβάλλοντος και τουριστικής ανάπτυξης,
δράσεις για την καλλιέργεια εδάφους συνεννόησης µε τη τοπική κοινωνία για την ορθολογική από
µέρους τους αντιµετώπιση του τουρισµού κλπ.
Η ανάπτυξη του οικολογικού τουρισµού συγκαταλέγεται ανάµεσα στις δράσεις που αφορούν
δηµόσιες επενδύσεις µε την µικρότερη απορροφητικότητα.
Ο οικοτουρισµός στο Υποπρόγραµµα Τουρισµός για την περίοδο 2000-06, αντιµετωπίζεται ως
µια από τις µορφές εναλλακτικού τουρισµού που θα αποτελέσουν ένα εκµεταλλεύσιµο συγκριτικό
πλεονέκτηµα που µπορεί σταδιακά να µεταβάλλει την µέχρι τώρα σύνθεση των τουριστικών πόλων
έλξης της χώρας.
Η οργάνωση υποδοµών επί των οποίων µπορεί να αναπτυχθεί ο «εναλλακτικός τουρισµός», έννοια
που περιλαµβάνει και τον οικοτουρισµό βρίσκεται ανάµεσα στις βασικές επιδιώξείς του ΕΠ. Είναι
σηµαντικό ότι στο ΕΠ αναγνωρίζεται ότι η δηµιουργία ειδικών µορφών τουρισµού είναι δηµόσια
επένδυση, που δεν απαιτεί απλά την επέκταση, την δηµιουργία και τον εκσυγχρονισµό των
υποδοµών αλλά και δράσεις οργανωτικού χαρακτήρα όπως εξειδικευµένο µάρκετινγκ,
εκπαίδευση και επιµόρφωση σε νέα επαγγέλµατα. Στα παραπάνω θα ήταν χρήσιµο να προστεθεί
και η ανάγκη για την προώθηση δράσεων διαχειριστικού χαρακτήρα.
Για τις δράσεις προώθησης του οικοτουρισµού προβλέπεται προϋπολογισµός ύψους 15 δισ. έναντι
των 10 περίπου δισ. του Β΄ ΚΠΣ, το σύνολο του οποίου αποτελεί µόνο δηµόσια δαπάνη.
Ο οικοτουρισµός µπορεί να συµβάλλει σηµαντικά στην πραγµατοποίηση των αναµενόµενων
στόχων του ΕΠ (ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του ελληνικού τουριστικού προϊόντος,
προσέλκυση τουριστικής ζήτησης ειδικών ενδιαφερόντων, ανάδειξη αγνώστων φυσικών πόρων,
κλπ) υπό την προϋπόθεση ότι νοείται συµφώνα µε τον ορισµό και την ανάλυση του κεφ. 1 της
παρούσας µελέτης και υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπερεκτιµάται η δυνητική ζήτηση για
οικοτουριστικές δραστηριότητες.
Τέλος, είναι κρίσιµης σηµασίας η ορθή ερµηνεία και εφαρµογή του οικοτουρισµού που θα
προωθηθεί από τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράµµατα.
Η προώθηση του οικοτουρισµού είναι συµβατή

µε τις κοινοτικές προτεραιότητες

των

διαρθρωτικών ταµείων, όπως την προτεραιότητα για απασχόληση και ανάπτυξη ανθρώπινου
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δυναµικού. Μπορεί να συµβάλλει στην δηµιουργία θέσεων εργασίας, την παροχή εναλλακτικών
και συµπληρωµατικών δυνατοτήτων

απασχόλησης

ιδιαίτερα σε περιοχές που παρουσιάζουν

φθίνουσες τάσεις και προωθεί την δηµιουργία νέων πεδίων απασχόλησης, και επαγγελµατικών
διεξόδων για νέους ( πχ οικοξεναγούς, οδηγούς βουνού).
Επίσης, η προώθηση του οικοτουρισµού είναι συµβατή µε την κοινοτική προτεραιότητα για
βιώσιµη ανάπτυξη και προστασία του περιβάλλοντος, αφού όπως αναλύθηκε, ο οικοτουρισµός
όχι απλά δεν βλάπτει αλλά ταυτόχρονα, υπό συγκεκριµένες προϋποθέσεις, προωθεί την προστασία
του περιβάλλοντος.
Η κοινοτική προτεραιότητα για την ισότητα των ευκαιριών ικανοποιείται σε κάποιο βαθµό
µέσω της ανάπτυξης του οικοτουρισµού. Σε περιοχές της Ελλάδας όπως λχ η Πρέσπα ή το
χωριό ∆αδιά, στο νοµό Έβρου, όπου έχει αναπτυχθεί σε κάποιο βαθµό ο οικοτουρισµός µε
χαρακτηριστικά

που

προσεγγίζουν

την

ολοκληρωµένη

έννοια

του,

έχει

παρατηρηθεί

δραστηριοποίηση των γυναικών µε τη δηµιουργία γυναικείων συνεταιρισµών για την διάθεση
παραδοσιακών προϊόντων, χειροτεχνηµάτων και παραδοσιακής κουζίνας. Υποστηρίζεται έτσι
έµµεσα η ένταξη γυναικών και νέων κατοίκων αποµονωµένων περιοχών στο ενεργό εργατικό
δυναµικό. Ο οικοτουρισµός µπορεί να λειτουργήσει ανασταλτικά στην τάση ερήµωσης και
αυξανόµενης φτώχιας αποµονωµένων περιοχών, εφόσον η προώθηση του οικοτουρισµόυ γίνεται
στα πλαίσια ολοκληρωµένης αναπτυξιακής περιφερειακής πολιτικής, συµβάλλοντας έτσι στην
περιφερειακή ανάπτυξη.

25. Χρηµατοδότηση και θεσµικό πλαίσιο Αγροτοτουρισµού στην Ελλάδα
Ο αγροτοτουρισµός είναι µορφή τουρισµού συγγενής του οικοτουρισµού. Από την εµπειρία της
ως τώρα προώθησης και εφαρµογής του Αγροτοτουρισµού στην Ελλάδα µπορούν να εξαχθούν
πολύτιµα µαθήµατα για την αποφυγή λαθών και την εκµετάλλευση ευκαιριών κατά την προώθηση
του οικοτουρισµού.
Όπως και ο οικοτουρισµός, έτσι και ο αγροτοτουρισµός αποτελεί µια µορφή βιώσιµου τουρισµού.
Αντιδιαστέλλεται µε την κυρίαρχη µορφή του Ελληνικού τουρισµού -τον µαζικό, οργανωµένο
δηλαδή τουρισµό. Προϋποθέτει στενή σχέση µε τον κλάδο της γεωργίας, σύνδεση µε τις ανάγκες
της τοπικής κοινωνίας, σεβασµό στην τοπική αρχιτεκτονική και το φυσικό περιβάλλον. Ο
αγροτοτουρισµός γνωρίζει σηµαντική επιτυχία στην Ευρώπη.
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Στην Ελλάδα, κάτω από το όνοµα «αγροτοτουρισµός» έχουν προωθηθεί επενδύσεις τα τελευταία
χρόνια, χάρη στις γενναίες κρατικές-κοινοτικές επιδοτήσεις. Έχουν δηµιουργηθεί πάνω από δυο
χιλιάδες κλίνες και πολλές άλλες µικρές τουριστικές επιχειρήσεις.
Ο αγροτοτουρισµός προωθείται µέσω του κανονισµού 950/97 της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε σκοπό
την ανάπτυξη των ορεινών µειονεκτικών περιοχών και την ενίσχυση των γεωργών.
∆ικαιούχοι οικονοµικής ενίσχυσης για ανάπτυξη υποδοµών Αγροτοτουρισµού είναι αρχηγοί
γεωργικών εκµεταλλεύσεων. Σκοπός της προώθησης του Αγροτοτουρισµού δεν είναι να
υποκαταστήσει την αγροτική ασχολία αλλά να τονώσει την οικονοµική ζωή στις αγροτικές ζώνες
προσφέροντας τη δυνατότητα δηµιουργίας συµπληρωµατικού εισοδήµατος στους αγρότες, σαν ένα
κίνητρο για να µην εγκαταλείψουν τον τόπο τους και την ασχολία τους.
Η έννοια της τόνωσης της οικονοµικής και κοινωνικής ζωής του τοπικού πληθυσµού, µέσω της
συµπληρωµατικής απασχόλησης, είναι κοινή τόσο στον αγροτοτουρισµό όσο και στον
οικοτουρισµό. Τα µαθήµατα που µπορούν να εξαχθούν από την ως τώρα εφαρµογή του
αγροτοτουρισµού στην Ελλάδα πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπό όψη για να αποφευχθούν λάθη και
να

αξιοποιηθούν ευκαιρίες στα θέµατα στα οποία οι δύο αυτές ήπιες µορφές τουρισµού

παρουσιάζουν αντιστοιχία.
Στον τοµέα του αγροτοτουρισµού, η διάσπαση αρµοδιοτήτων σε πολλούς φορείς ιδιωτικούς και
δηµόσιους, η πληθώρα χρηµατοδοτικών µέσων, αλλά και η έλλειψη εναρµόνισης και µεταξύ
γεωργικής, τουριστικής, πολεοδοµικής και χωροταξικής πολιτικής και των αντίστοιχων στόχων
τους καθώς και η έλλειψη ολοκληρωµένης προσέγγισης, ενιαίων κατευθυντήριων γραµµών και
επαρκούς συντονισµού εµπεριέχει κινδύνους όπως, την υποβάθµιση του φυσικού και δοµηµένου
περιβάλλοντος και τη σπατάλη πόρων σε µη αποδοτικές εγκαταστάσεις, τη µειωµένη
αποτελεσµατικότητα, δυνατότητα ελέγχου και αξιολόγησης. Επίσης, υπάρχει ο κίνδυνος της
ενίσχυσης της σηµειακής απορρόφησης κονδυλιών, σε υποδοµές

διάσπαρτες σε διάφορους

οικισµούς, που δεν συµβάλλει στην ολοκληρωµένη ανάπτυξη περιοχών, τη δηµιουργία χαµηλού
επιπέδου καταλυµάτων, που προσελκύουν χαµηλού επιπέδου τουρισµό, και την ενίσχυση της
επιβάρυνσης των ήδη κορεσµένων τουριστικά ζωνών.
25.1. Θεσµικό πλαίσιο
Σε εθνικό επίπεδο δεν υπάρχει θεσµικό πλαίσιο ούτε συγκεκριµένες κατευθύνσεις που να αφορούν
τον οικοτουρισµό η ανάπτυξη του κατευθύνσεις επίπεδο που να αφορά τον οικοτουρισµό
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Το θεσµικό πλαίσιο που αφορά την προστασία του περιβάλλοντος, τη χωροταξία, τη δόµηση, την
οικονοµική ανάπτυξη της υπαίθρου και µία σειρά άλλων τοµέων, είναι αυτό που διαµορφώνει τις
ευνοϊκές ή µη προϋποθέσεις για την ανάπτυξη του οικοτουρισµού.
Σε χώρες, όπως η Μαλαισία, ή ο Καναδάς όπου ο οικοτουρισµός έχει πάρει πολύ µεγάλες
διαστάσεις και αποτελεί κύρια πηγή εθνικού εισοδήµατος, έχουν διαµορφωθεί εθνικές στρατηγικές
για τον οικοτουρισµό και το φαινόµενο αντιµετωπίζεται σε εθνικό επίπεδο.
Στην Ελλάδα, δεν υπάρχει ενιαία εθνική πολιτική ούτε θεσµικό πλαίσιο που να αφορά ειδικά τον
οικοτουρισµό.
Η δηµιουργία ενός τέτοιου πλαισίου δυσχεραίνεται από το γεγονός ότι ο οικοτουρισµός άπτεται
θεσµών και νοµοθεσιών που εµπίπτουν σε πολλούς διαφορετικούς τοµείς: περιβάλλον, µεταφορές,
τουρισµός κλπ., µε αντίστοιχα διαφορετικούς αρµόδιους φορείς. Μια επιπρόσθετη δυσχέρεια
έγκειται στο ότι ο οικοτουρισµός µπορεί να οργανωθεί µόνο σε συνάρτηση µε τις ιδιαιτερότητες
κάθε συγκεκριµένου προορισµού.
Στο θέµα του αειφόρου τουρισµού και του οικοτουρισµού εµπλέκονται το Υπουργείο ΑνάπτυξηςΕΟΤ, και το ΥΠΕΧΩ∆Ε, ειδικά στον αγροτοτουρισµό εµπλέκεται και το Υπουργείο Γεωργίας. Σε
τοπικό επίπεδο εµπλέκονται και οι οργανισµοί τοπικής αυτοδιοίκησης.
Ως προς τη χωροθέτηση τουριστικών εγκαταστάσεων, αυτές υποβάλλονται στην διαδικασία των
σηµειακών εγκρίσεων χωροθέτησης, ενώ εκτενώς χρησιµοποιείται το θεσµικό πλαίσιο που διέπει
τις ζώνες οικιστικού έλεγχου.
Από την πλευρά του Ελληνικού Οργανισµού Τουρισµού οι διατάξεις της τουριστικής νοµοθεσίας
που αφορούν το περιβάλλον είναι το σηµείο σύνδεσης τουριστικής πολιτικής και προστασίας
περιβάλλοντος. Με την υπουργική απόφαση 538866/σπεψ. 135 ΝΤΟ (797/β/87) ο ΕΟΤ έχει την
δυνατότητα να εγκαθιδρύει ζώνες ελεγχόµενης τουριστικής ανάπτυξης ή να απαγορεύει την
περαιτέρω τουριστική ανάπτυξη, σε ζώνες που χαρακτηρίζει ως κορεσµένες τουριστικά. Τέτοια
θεσµικά εργαλεία θα µπορούσαν να φανούν χρήσιµα στην διαχείριση οικοτουριστικής ανάπτυξης.
Κατοχυρωµένα θεσµικά όργανα, µε µερική τουλάχιστον δικαιοδοσία και στον οικοτουρισµό, στην
Ελλάδα, είναι οι «φορείς διαχείρισης» για τις προστατευόµενες περιοχές.
Σύµφωνα µε τον νόµο υπό’ αριθµό 2742/99 κεφαλαίο Ε’ άρθρο 15, προβλέπεται η σύσταση
νοµικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου κοινωφελούς χαρακτήρα, ως φορέων διαχείρισης των
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περιοχών του δικτύου Νatura 200037 Στα πλαίσια των αρµοδιοτήτων του νεοσύστατου αυτού
φορέα εντάσσεται η οργάνωση και υποστήριξη οικοτουριστικών προγραµµάτων, η έγκριση αδειών
ξενάγησης και η χορήγηση αδειών επιστηµονικής έρευνας η χορήγησης σήµατος ποιότητας και
συνεργασίας σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στις προστατευόµενες περιοχές. Έσοδα από
τον τουρισµό, στις περιοχές αρµοδιότητας του φορέα, προβλέπεται να χρησιµοποιούνται για την
χρηµατοδότηση του.
Η ενασχόληση των φορέων διαχείρισης µε τον οικοτουρισµό αποτελεί, δυνητικά, ευκαιρία. Η
ύπαρξη ενός φορέα και σχεδίου διαχείρισης για προστατευόµενες περιοχές- οικοτουριστικούς
προορισµούς, είναι απαραίτητα για την εφαρµογή του οικοτουρισµού. Θα πρέπει, όµως να
εξασφαλίζεται, ότι οι φορείς διαχείρισης που θα έχουν προτεραιότητες που θα αφορούν το καθαυτό
έργο προστασίας, θα ασχοληθούν εξίσου µε το σωστό σχεδιασµό και

διαχείριση του

οικοτουρισµού. Για το λόγο αυτό είτε θα πρέπει, να προβλεφθεί αρκετό ανθρώπινο δυναµικό ώστε
να καλύπτει όλες τις ανάγκες διαχείρισης είτε θα πρέπει να βρεθούν άλλες λύσεις, όπως ανάθεση
της διαχείρισης του οικοτουρισµού σε τοπικούς φορείς, µετά από κατάλληλη εκπαίδευση και µε
τον απαραίτητο µηχανισµό ελέγχου (πιθανόν από τον ΕΟΤ, βλ. προτάσεις στο δεύτερο µέρος της
µελέτης.)
Επίσης, είναι πολύ πιθανό η λειτουργία του φορέα αυτού, σε όλες τις περιοχές του δικτύου Natura,
να καθυστερήσει ακόµη αρκετά. Επίσης µένει ανοικτό το θέµα της διαχείρισης του οικοτουρισµού
εκτός προστατευοµένων περιοχών.
Μια λεπτοµερέστερη ανάλυση του θεσµικού πλαισίου προϋποθέτει αξιολόγηση του υπάρχοντος
θεσµικού πλαισίου για την προστασία του περιβάλλοντος, την χωροταξία, τις µεταφορές την
τουριστική ανάπτυξη, τη χρήση σκαφών αναψυχής, και γενικά όλων των τοµέων που άµεσα η
έµµεσα εµπλέκονται
38

οικοτουρισµού

από τη σκοπιά των ευκαιριών που προσφέρει για την ανάπτυξη του

Απαιτείται επίσης η καταγραφή της εµπειρίας από υπάρχοντα προγράµµατα

οικοτουρισµού και από τη γενικότερη εµπειρία που υπάρχει σήµερα από την τουριστική ανάπτυξη
οικολογικά ευαίσθητων περιοχών. Μια τόσο ειδικευµένη θεώρηση βρίσκεται έξω από τα όρια της
παρούσας µελέτης.
37

Το Ευρωπαϊκό δίκτυο Natura 2000 περιλαµβάνει όλες τις ήδη προστατευόµενες περιοχές αλλά και άλλες περιοχές
οικολογικού ενδιαφέροντος που πριν τη δηµιουργία του δικτύου δεν υπάγονταν σε κάποιο καθεστώς προστασίας. Στις
περιοχές του δικτύου εντάσσονται διάφοροι οικοτουριστικοι προορισµοί.
38
Στην Εθνική Στρατηγική της Μαλαισίας ένα επτάτοµο έργο του WWF Μαλαισίας, η ανάλυση του θεσµικού
πλαισίου, αφορά το υπάρχον θεσµικό πλαίσιο για την προστασία του περιβάλλοντος και για την τουριστική ανάπτυξη
από τη σκοπιά των ευκαιριών που προσφέρει για την ανάπτυξη του οικοτουρισµού. Βελτιώσεις προτείνονται εκεί όπου
εντοπίζονται αδυναµίες για την ανάπτυξη του οικοτουρισµού, όπως π.χ. περιοχές µε ασαφές ιδιοκτησιακό καθεστώς,
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Θεσµικό πλαίσιο και συγκεκριµένες κατευθύνσεις από την ευρωπαϊκή ένωση σχετικά µε τον
τουρισµό επίσης δεν υπάρχουν. Ο τουρισµός, και πολύ περισσότερο ο οικοτουρισµός, δεν
εντάσσονται στις ρυθµίσεις της ιδρυτικής συνθήκης της ΕΟΚ.
Για πρώτη φορά στη συνθήκη του Maastricht συµπεριλαµβάνονται µέτρα για τον τουρισµό (άρθρο
3, στη λίστα των δράσεων για την προώθηση των γενικών στόχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης). Παρ
όλα αυτά, δεν δίνονται πιο συγκεκριµένες κατευθύνσεις προς µια ευρωπαϊκή πολιτική τουρισµού
ούτε υπάρχει νοµική βάση για την λήψη µέτρων σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αντίθετα, κοινοτικές
οδηγίες39 που αφορούν το περιβάλλον και την ανάπτυξη γενικότερα, συνδέονται έµµεσα µε τον
τουρισµό και τον οικοτουρισµό ειδικότερα.
Το 1999, µε απόφαση Συµβουλίου, ανακηρύχθηκε έτος τουρισµού, µε στόχο να αξιοποιηθεί ο
ενιαίος οικονοµικός ρόλος του τουρισµού, στα πλαίσια της πρωτοβουλίας αυτής εντάσσεται και η
προώθηση των εναλλακτικών µορφών τουρισµού.
Επίσης το πέµπτο πρόγραµµα για το περιβάλλον έχει πολλές παραµέτρους που αφορούν τον
τουρισµό όπως την προώθηση εναλλακτικών µορφών τουρισµού, την ενίσχυση του σχεδιασµού
και έλεγχου των χρήσεων γης, την καθιέρωση αυστηρότερων προδιαγραφών δόµησης, την
ευαισθητοποίηση του κοινού και την εκπαίδευση του προσωπικού και των υπεύθυνων του τοµέα
ως προς την ενσωµάτωση, ως προς την αποτροπή και πρόληψη των συνεπειών του τουρισµού στο
περιβάλλον.
25.2. Παραδείγµατά εθνικών πρακτικών για τον οικοτουρισµό άλλων χωρών
Πρακτικές και στρατηγικές για έναν περισσότερο βιώσιµο τουρισµό εφαρµόζονται σε πολλές
χώρες του κόσµου.
Σε χώρες, όπου ο οικοτουρισµός έχει πάρει πολύ µεγάλες διαστάσεις και αποτελεί κύρια πηγή
εθνικού εισοδήµατος, έχουν διαµορφωθεί εθνικές στρατηγικές

για τον οικοτουρισµό και το

φαινόµενο αντιµετωπίζεται σε εθνικό επίπεδο. Ενδεικτικά αναφέρουµε στοιχεία της πολιτικής που
ακολουθούν ο Καναδάς και η Αυστραλία,

χώρες

όπου παράµετροι της προστασίας του

ανεπαρκή µέτρα για τη χρήση σκαφών αναψυχής σε θαλάσσια πάρκα, χαλαροί όροι διεξαγωγής µελετών
περιβαλλοντικών επιπτώσεων για έργα σε προστατευόµενες περιοχές κλπ. (WWF Malaysia 1996 1: 15-27 ,148-149).
39
όπως η 92/43/EEC για την διατήρηση φυσικών οικοσυστηµάτων χλωρίδας και πανίδας, ή η 85/337/EEC για την
αξιολόγηση ιδιωτικών και δηµοσίων έργων στο περιβάλλον
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περιβάλλοντος βρίσκονται πολύ ψηλά στην ηµερήσια διάταξη και λαµβάνονται σοβαρά υπόψη
κατά την λήψη αποφάσεων και τη δηµιουργία πολιτικής40.
ΠΛΑΙΣΙΟ 12 Η εθνική πολιτική της Αυστραλίας για τον οικοτουρισµό
Το 1992 το Australian department of tourism εκπόνησε ένα από τα πρώτα εθνικά προγράµµατα για τον οικοτουρισµό.
Η εφαρµογή του άρχισε το 1994 και είχε το ακόλουθο όραµα:
«Η Αυστραλία θα έχει ένα οικολογικά και κοινωνικά αειφόρο οικοτουρισµό που θα είναι διεθνώς ανταγωνιστικός και
εθνικά βιώσιµος. Ο οικοτουρισµός στην Αυστραλία θα αποτελέσει ένα διεθνές παράδειγµα περιβαλλοντικής
ποιότητας και πολιτιστικής αυθεντικότητας, ενώ ταυτόχρονα θα προσφέρει επαρκές αντάλλαγµα στην αυστραλιανή
κοινότητα, και την διατήρηση των πόρων.»
Η εθνική πολιτική της Αυστραλίας για τον οικοτουρισµό δοµείται στα ακόλουθα 8 προγράµµατα:
Πιστοποίηση, σε εθνικό επίπεδο, των επιχειρήσεων του οικοτουρισµού.
Έρευνα για την ζήτηση και το προφίλ της αγοράς του οικοτουρισµού.
Εφαρµογή µεθόδων ελαχιστοποίησης της κατανάλωσης της ενέργειας και των απορριµµάτων σε οικοτουριστικούς
προορισµούς.
Χρηµατοδότηση έργων υποδοµής41.
Εκπαίδευση για τον οικοτουριςµό, και εφαρµογή στρατηγικών επικοινωνίας και ευαισθητοποίησης προς: την
βιοµηχανία του τουρισµού, τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης τα εκπαιδευτικά ιδρύµατα και τους καταναλωτές.
Αρχικές µελέτες και παρακολούθηση για την αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων του οικοτουρισµού,
που οδηγούν σε καλύτερες µεθόδους διαχείρισης του.
Προώθηση

του ολοκληρωµένου

περιφερειακού σχεδιασµού µε

ενίσχυση παραδειγµατικών περιπτώσεων

συνεργασίας µεταξύ των εµπλεκοµένων φορέων σε όλα τα περιφερειακά επίπεδα.
Βελτίωση των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο χώρο του οικοτουρισµού
Πηγή: D. Diamantis Travel and Tourism Analyst No 4. 1999

40
41

D. Damantis, Travel and Tourism Analyst No 4. 1999

Είναι σηµαντικό ότι η εθνική στρατηγική της Αυστραλίας δεν εξαντλείται στην κατασκευή έργων υποδοµής .Η
κατασκευή τέτοιων έργων υποδοµής είναι ένα µικρό τµήµα µιας ολοκληρωµένης στατηγικής.
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ΠΛΑΙΣΙΟ 13: Εθνική πρακτική του Καναδά για τον οικοτουρισµό
Ένα παράδειγµα καλής εθνικής πρακτικής για τον οικοτουρισµό είναι αυτό του Καναδά.
Η πρακτική που ακολουθεί ο Καναδάς για τον οικοτουρισµό δοµείται γύρω από 7 τοµείς που αναφέρονται στη λίστα
που ακολουθεί. Οι τοµείς αυτοί αφορούν όλες τις περιφέρειες του Καναδά, όµως δίνεται διαφορετική έµφαση στο
καθένα και µεταφράζεται σε διαφορετικές δράσεις ανάλογα µε τις τοπικές συνθήκες και ανάγκες.
Product development.
“Πακέτα” οικοτουρισµού.
Προστασία και διατήρηση των φυσικών πόρων.
Ανάπτυξη και management.
Marketing και προώθηση.
Ανθρώπινοι πόροι και εκπαίδευση.
Support by industry organizations.
Πηγή: ∆. ∆ιαµαντής Travel and Tourism Analyst No 4. 1999

25.3. Kαταστατικοί χάρτες και κώδικες ηθικής
Μία από τις µεθόδους που συχνά χρησιµοποιούνται για την εξασφάλιση ενός πλαισίου λειτουργίας
του οικοτουρισµού, χωριστού για την κάθε ενδιαφερόµενη οµάδα, είναι η σύνταξη "κωδίκων
ηθικής συµπεριφοράς" (codes of ethics), γενικών κατευθύνσεων

(guidelines) και συστάσεων

(recommendations.). Τα κείµενα αυτά, που συντάσσονται άλλοτε από τις ενδιαφερόµενες
επαγγελµατικές και περιβαλλοντικές οµάδες (ενώσεις ξενοδόχων, τουριστικών πρακτορείων,
φορείς διαχείρισης ΠΠ, κλπ.), άλλοτε από περιβαλλοντικές οργανώσεις, άλλοτε από διεθνείς
οργανισµούς (Συµβούλιο της Ευρώπης, Ε.Ε., WTO) και άλλοτε από το κράτος δεν είναι
δεσµευτικά αλλά συντελούν στην υιοθέτηση πρακτικών συµβατών µε τον οικοτουρισµό. Κάποιες
φορές τα κείµενα αρχών παίρνουν δεσµευτικό χαρακτήρα για τα µέλη που τα προσυπογράφουν.
Αυτή η διαδικασία αποτελεί το πρώτο στάδιο εγκαθίδρυσης ενός µηχανισµού πιστοποίησης. Όσα
Εθνικά Πάρκα, π.χ. προσυπογράφουν το κείµενο "European Charter for Sustainable Development",
που έχει συνταχθεί µε βάση τις αρχές της Agenda 21 (που προέκυψε από την Συνδιάσκεψης
Κορυφής για το Περιβάλλον, στο Ρίο, 1992), εντάσσονται στο δίκτυο Euro-Parks. Η τήρηση των
αρχών από τα Εθνικά Πάρκα που προσυπογράφουν τη Χάρτα ελέγχεται από το φορέα που
διαχειρίζεται τα Euro-Parks. Η έγκριση συνοδεύεται και από την απονοµή αντίστοιχου σήµατος.
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Το ζήτηµα του µηχανισµού πιστοποίησης οικοτουριστικών προορισµών είναι αρκετά σύνθετο. Ο
φορέας πιστοποίησης πρέπει να διαθέτει τεχνικές γνώσεις και το ανθρώπινο δυναµικό για να κρίνει
όλους τους υποψήφιους για απονοµή του σήµατος. Στη συνέχεια, θα πρέπει να διατηρείται ένας
µηχανισµός παρακολούθησης των χρηστών του σήµατος, µια και η εφάπαξ πιστοποίηση δεν
εξασφαλίζει τη διατήρηση της καλής πρακτικής. Το γεγονός ότι ήδη λειτουργούν διαφορετικά
δίκτυα οικοτουριστικών προορισµών (Euro-Parks, Pan Parks, κ.α.) περιπλέκει ακόµη περισσότερα
την κατάσταση. Είναι πάντως προτιµότερη η αξιοποίηση των ήδη υπαρχουσών υποδοµών
πιστοποίησης παρά η δηµιουργία νέων.
Χρήσιµη, επίσης, είναι η αξιοποίηση των υπαρχόντων κειµένων αρχών. Τα κείµενα αυτά δεν είναι
αρκετά γνωστά ή δεν χρησιµοποιούνται όσο θα έπρεπε από τις ενδιαφερόµενες οµάδες, ιδίως δε
από

την

τουριστική

βιοµηχανία.

Θα

πρέπει

να

υπάρξει

συνδυασµένη

προσπάθεια

ευαισθητοποίησης της κοινής γνώµης ώστε να απαιτεί την τήρηση τους, και των επαγγελµατιών
σχετικά µε τη σηµασία και το όφελος που θα είχε για την επιχείρησή τους µία "πράσινη πολιτική".
Ενδεικτικά αναφέρονται ορισµένα από τα βασικά αυτά κείµενα αρχών και µηχανισµοί
πιστοποίησης οικοτουριστικών προορισµών:
World Tourism Organisation (WTO), World Travel & Tourism Council (WTTC), Earth
Council (1995) Agenda 21. Guiding Principles for Tourism. ∆ώδεκα αρχές για τον τουρισµό
που εξειδικεύουν τις γενικές αρχές της Agenda 21. (στο Appendix)
WTTC, Green Globe. Αρχές περιβαλλοντικής πολιτικής και ευαισθητοποίησης που
προσυπογράφουν, το 1998, 577 µέλη σε 107 χώρες. Η Green Globe έχει συµβληθεί µε ένα
οργανισµό πιστοποίησης, την SGS International Certification Organisation, για την απονοµή
του σήµατος της Green Globe. (στο Appendix)
Συστάσεις και υποδείξεις του Συµβουλίου της Ευρώπης42
European Charter for Sustainable Tourism, ∆ίκτυο Euro-Parks
WWF, ∆ίκτυο Pan Parks, όπου συµπεριλαµβάνεται και η προστατευόµενη περιοχής του
∆άσους ∆αδιάς και το αντίστοιχο πρόγραµµα του WWF Ελλάς.

42

COUNCIL OF EUROPE COMETEE OF MINISTERS recommendations of the committee of ministers to the
member states: No R (99) 1999. 5p. on the development of environmental management training for those involved in
the tourism sector including future professionals, No R (97) 9 1997 on a policy of sustainable environment friendly
tourism in coastal areas No R (95) 10 1995 on a sustainable tourist development policy in protected areas No R (94) 7
1994 on a general policy for sustainable and environment friendly tourist development.
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∆ιεθνές σύστηµα πιστοποίησης International Standards Organisation (ISO) 14001 που
περιλαµβάνει κριτήρια ορθής διαχείρισης από άποψη περιβαλλοντικής προστασίας.
International Hotel Environmental Initiative, ΙΗΕΙ, International Hotel & Restaurant
Association, ΙΗ&RA, American Hotel & Motel Association, ΑΗ&ΜΑ, Environmental Action
Pack for Hotels.
26. Συµπεράσµατα
Αντίθετα µε χώρες όπου το φαινόµενο του οικοτουρισµού έχει πάρει µεγάλες διαστάσεις και
αποτελεί τοµέα εθνικής προτεραιότητας, στην Ελλάδα δεν υπάρχει κρατική στρατηγική ή
ενιαία εθνική πολιτική για την οργάνωση του οικοτουρισµού. Αντίστοιχα, δεν υπάρχουν
οδηγίες και κατευθύνσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση που να αφορούν την ανάπτυξη του
οικοτουρισµού. Η ανάπτυξη του οικοτουρισµού υπόκειται στο γενικότερο πλαίσιο των νόµων
που αφορούν τη δόµηση, το περιβάλλον, τον τουρισµό, κλπ.
Η µόνη ουσιαστική ευκαιρία που παρέχεται από την ελληνική νοµοθεσία για την οργάνωση του
οικολογικού τουρισµού είναι η πρόβλεψη για τη σύσταση φορέων διαχείρισης για
προστατευόµενες περιοχές που έχουν ενταχθεί στο δίκτυο NATURA 2000. Στις αρµοδιότητες
του νεοσύστατου αυτού φορέα εντάσσεται και η οργάνωση και υποστήριξη οικοτουριστικών
προγραµµάτων. Η σηµασία ύπαρξης ενός διαχειριστικού οργάνου για τον οικοτουρισµό
τονίστηκε επανειληµµένα στα πλαίσια της µελέτης αυτής.
Ένα άλλο χρήσιµο εργαλείο για τη διαµόρφωση πλαισίου ανάπτυξης του οικοτουρισµού είναι
οι ποικίλοι κώδικες ηθικής συµπεριφοράς, οι οδηγίες και τα συστήµατα πιστοποίησης που,
χωρίς να είναι δεσµευτικά, µπορούν να βοηθήσουν στην υιοθέτηση σωστής πρακτικής, αν
αξιοποιηθούν και προσαρµοστούν στις ανάγκες της ελληνικής πραγµατικότητας.
Ως προς τη χρηµατοδότηση του οικοτουρισµού, οι ευκαιρίες που προσφέρει η Ευρωπαϊκή
Ένωση είναι πολλές. Καθώς το συγκεκριµένο είδος τουρισµού εντάσσεται σε τοµείς
προτεραιότητας για την Ε.Ε., όπως είναι η ενίσχυση ακριτικών περιοχών, η ενίσχυση του
γεωργικού επαγγέλµατος, η προστασία του περιβάλλοντος, η ενίσχυση της απασχόλησης και οι
ίσες ευκαιρίες στην απασχόληση των δύο φύλων. Η χρηµατοδότηση οικοτουριστικών
προγραµµάτων µπορεί να πραγµατοποιηθεί από τον συνδυασµό πολλών διαφορετικών
χρηµατοδοτικών πηγών της Ε.Ε.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6
Λεπτοµερής περιγραφή ανάλυση και αξιολόγηση δυο παραδειγµάτων, ενός από το διεθνή και ενός
απ τον ελληνικό χώρο. Φορείς διαχείρισης, διαχείριση επισκεπτών, χρηµατοδοτικοί πόροι,
µηχανισµοί επικοινωνίας και προβολής, λειτουργικά προβλήµατα, επιπτώσεις στο φυσικό
περιβάλλον, οικονοµικές και κοινωνικές επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον, οικονοµικές και
κοινωνικές επιπτώσεις

στην ευρύτερη περιοχή και την απασχόληση, καταγραφή αδυναµιών

παραδειγµάτων
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ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α
Οικοτουρισµός στο δάσος της ∆αδιάς

27. Εισαγωγή
Η περιοχή του δάσους ∆αδιάς-Λευκίµµης-Σουφλίου43, στο νόµο Έβρου διαθέτει ένα σπάνιο
οικοσύστηµα, που από παλιότερα προσέλκυε επισκέπτες µε επιστηµονικό ενδιαφέρον για τη φύση.
Σήµερα η περιοχή, µε βασικό πόλο έλξης τα αρπακτικά πούλια, έχει εξελιχθεί σε έναν από τους πιο
δηµοφιλείς (οικο;)τουριστικούς προορισµούς της Ελλάδας µε ετήσιο αριθµό επισκεπτών που
ξεπερνά τις 50.000.
Στην παρούσα µελέτη, η περίπτωση της οικοτουριστικής ανάπτυξης στην ∆αδιά, θα περιγραφεί
και θα αξιολογηθεί ως προς το κατά πόσο ανταποκρίνεται στον ορισµό του οικοτουρισµού, ως
µορφής τουρισµού που προωθεί την προστασία του περιβάλλοντος και τη διατήρηση του
κοινωνικού και πολιτιστικού ιστού.
Η επιλογή και παρουσίαση του παραδείγµατος της ∆αδιάς στην παρούσα µελέτη δεν πρέπει να
ερµηνευθεί ως

παρουσίαση ενός «προτύπου προς µίµηση» ή «προς αποφυγή». Όπως έχουµε

πολλές φορές τονίσει κάθε διαφορετική περιοχή έχει τις δικές της ιδιαιτερότητες στις οποίες
πρέπει να προσαρµόζεται η προσπάθεια προώθησης του οικοτουρισµού.
Μέσα από την µελέτη θα επιχειρηθεί να εξαχθούν συµπεράσµατα, όχι απαραιτήτως γενικεύσιµα,
που θα βοηθήσουν όµως στο να οριστούν πεδία προβληµατισµού και έρευνας τα οποία θα πρέπει
να λαµβάνονται υπόψη σε άλλες περιπτώσεις προώθησης του οικοτουρισµού.

28. Τα χαρακτηριστικά της περιοχής
Το ∆άσος ∆αδιάς, µέρος του οποίου έχει ανακηρυχθεί προστατευόµενη περιοχή (ΠΠ), είναι ένα
εξαιρετικής οµορφιάς τοπίο, και ταυτόχρονα ένας πολύ σηµαντικός βιότοπος, ειδών της πανίδας
που τελούν υπό εξαφάνιση. Στις παρυφές του δάσους βρίσκονται χωριά, οικονοµικοκοινωνικά
συνδεδεµένα µε το δάσος.
Παρακάτω, περιγράφονται τα χαρακτηριστικά του φυσικού, και κοινωνικοοικονοµικού
περιβάλλοντος, της περιοχής, που αποτελούν υπόβαθρο για την οικοτουριστική ανάπτυξη.

43

Στο εξής, απλώς ∆άσος ∆αδιάς
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28.1. Φυσικά χαρακτηριστικά και η οικολογική άξια της περιοχής
Το δάσος ∆αδιάς αποτελεί τµήµα ενός ορεινού όγκου µε χαµηλές κορυφές γνωστού ως "Βουνά
του Έβρου". Το ανάγλυφο της περιοχής είναι πλούσιο, µε ρεµατιές και µικρά ποτάµια, κοιλάδες
κλειστές και ανοιχτές. Τα δάση εναλλάσσονται µε λιβάδια, βοσκοτόπια και καλλιέργειες. Οι λόφοι
και τα ψηλότερα βουνά δεν ξεπερνούν τα 650 µέτρα. Στην περιοχή υπάρχουν εκτεταµένα, ώριµα
φυσικά πευκοδάση σε χαµηλά υψόµετρα, µοναδικά στον ελληνικό χώρο, µια και σε αντίστοιχες
περιοχές τα πευκοδάση έχουν καταστραφεί ή υποβαθµιστεί λόγω πυρκαγιών, οικιστικής
εξάπλωσης ή άλλων ανθρωπογενών αιτιών. Το ρέµα ∆ιαβολόρεµα διασχίζει όλο το δασικό
σύµπλεγµα. Υπάρχουν επίσης πολλοί διάσπαρτοι βραχώδεις σχηµατισµοί.
Η σύνθεση της δασικής βλάστησης είναι αποτέλεσµα του κλίµατος, της γεωµορφολογίας, των
εδαφικών συνθηκών και της γειτνίασης µε τον ποταµό Έβρο. Επίσης, τη δοµή της δασικής
βλάστησης και των βιοτόπων έχει επηρεάσει η µακρόχρονη παρουσία του ανθρώπου που έχει
επιδράσει στη φυσική της εξέλιξη.
Η περιοχή είναι δασωµένη και καλυµµένη από δάση πεύκων και πλατύφυλλων σε ποσοστό 70%.
Στους πυρήνες της Προστατευόµενης Περιοχής

44

(ΠΠ) κυριαρχεί το πευκοδάσος (µε τραχεία

πεύκη και λίγες συστάδες µαυροπεύκων) ενώ στην περιφερειακή ζώνη απαντώνται κυρίως
δρυοδάση και µικτά δάση πεύκων, δρυών και άλλων φυλλοβόλων. Στις νότιες παρυφές της
περιφερειακής ζώνης υπάρχουν εκτεταµένοι µεσογειακοί θαµνότοποι (µακκί). Κατά µήκος δε των
ποταµών υπάρχει πλούσια βλάστηση από ιτιές, λεύκες, αρµυρίκια, πλατάνια κ.α45. Το δάσος
διακόπτεται από µικρά ξέφωτα και βοσκοτόπια. Η χλωρίδα της περιοχής του δάσους δεν έχει
µελετηθεί σε βάθος.
Η πλούσια ερπετοπανίδα της ΠΠ περιλαµβάνει συνολικά

29 είδη ερπετών και 11 είδη

αµφιβίων.. Τα περισσότερα από τα είδη αυτά τελούν υπό καθεστώτα προστασίας. Η πανίδα των
θηλαστικών αποτελείται από 48 είδη, µεταξυ των οποίων πολλά σπάνια.
Η ΠΠ ∆αδιάς διακρίνεται για την πλούσια ορνιθοπανίδα της (219 είδη). Ιδιαίτερα σηµαντική είναι
η παρουσία των αρπακτικών πουλιών, που προσδίδουν στην περιοχή µια µοναδικότητα, τόσο λόγω
του µεγάλου αριθµού των ειδών που απαντώνται σε µικρή σχετικά έκταση (43 είδη ηµερόβιων και
νυκτόβιων αρπακτικών από τα

47 όλης της Ελλάδας), όσο και λόγω της ύπαρξης µεγάλων

πληθυσµών ορισµένων ειδών.
44

Η προστατευόµενη περιοχή περιλαµβάνει δύο ζώνες αυστηρής προστασίας έκτασης 72.900 στρεµµάτων και µια
περιφερειακή ζώνη έκτασης 357.100 στρεµµάτων
45
Απόσπασµα από το σχέδιο παρακολούθησης
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Ο κραυγαετός Aquila pomarina και ο φιδαετός Circaetus gallicus εµφανίζονται εδώ µε πληθυσµούς
πυκνότερους απ΄ότι σε κάθε άλλη ελληνική περιοχή, ενώ, κατά την τελευταία δεκαετία, ο
πληθυσµός από µαυρόγυπες Aegypius monachus είναι ο µοναδικός στη Βαλκανική χερσόνησο. Η
περιοχή φιλοξενεί επίσης ένα µεγάλο πληθυσµό µαυροπελαργών Ciconia nigra.

28.2. Κοινωνικοοικονοµικά χαρακτηριστικά
Το µεγαλύτερο τµήµα της ΠΠ ανήκει διοικητικά σε δυο χωριά που βρίσκονται στις παρυφές του
δάσους⋅ τη ∆αδιά, που ανήκει στο δήµο Σουφλίου, και τη Λευκίµη, που ανήκει στο δήµο
Τυχερού. Ο συνολικός πληθυσµός τους, είναι περίπου 1100 κάτοικοι. Η οικοτουριστική ανάπτυξη
συνδέθηκε περισσότερο µε τη ∆αδιά εξαιτίας της χωροθέτησης εγκαταστάσεων για επιστηµονική
και οικοτουριστική χρήση σε αυτήν46.
Παρά το γεγονός ότι ο Νοµός Έβρου αντιµετωπίζει έντονο δηµογραφικό πρόβληµα, η ∆αδιά
παρουσιάζει αύξηση πληθυσµού στην οποία συνέβαλε το δάσος, κύρια πηγή απασχόλησης των
κατοίκων. Παραδοσιακά οι περισσότεροι κάτοικοι της ∆αδιάς έχουν ως βασική βιοποριστική τους
ενασχόληση τις δασοπονικές εργασίες, ενώ επίσης ασχολούνται µε την γεωργία και την
κτηνοτροφία. Πρόσφατα η δηµιουργία του σώµατος των συνοριοφυλάκων, έδωσε επαγγελµατική
διέξοδο σε πολλούς νέους της περιοχής.
Κάποιες γυναίκες του χωριού εµπλέκονται στις δράσεις του τοπικού γυναικείου αγροτουριστικού
συνεταιρισµού που έπαιξε σηµαντικό ρόλο στη χειραφέτησή τους.
Μέσα από τη συναναστροφή µε τους κατοίκους, µπορεί κανείς να διαπιστώσει ότι
χαρακτηρίζονται από φιλόξενα αισθήµατα, ανοχή απέναντι στους ξένους, και υπερηφάνεια για τον
τόπο τους. Βλέπουν ευνοϊκά τις νέες δυνατότητες απασχόλησης και τις ευκαιρίες

που

δηµιουργήθηκαν µε την ανάπτυξη του οικοτουρισµού αλλά είναι µάλλον διστακτικοί

σε

επενδύσεις, όπως η κατασκευή ενοικιαζόµενων δωµατίων. Παρουσιάζουν την τάση να µένουν
µάλλον παρά να εγκαταλείπουν το χωριό για τα αστικά κέντρα. Αν και η ∆αδιά παραµένει ένα
χωριό, ωστόσο εκσυγχρονίζεται: νέοι χώροι συνάντησης της νεολαίας δηµιουργούνται όπως είναι
η καφετέρια, οι ταβέρνες, κι ένα µικρό µπαρ47.

46

Η µελέτη αυτή θα εστιαστεί στην παρουσίαση της επίδρασης του οικοτουρισµού στη ∆αδιά.
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29. Το ξεκίνηµα της οικοτουριστικής ανάπτυξης στη ∆αδιά
Η συστηµατική οικοτουριστική αξιοποίηση της περιοχής ∆άσους ∆αδιάς ξεκίνησε ως συνέπεια της
λήψης µέτρων προστασίας για το οικοσύστηµα της περιοχής. Συνδέθηκε άµεσα µε την ανακήρυξη
της περιοχής ως προστατευόµενης αφενός και την τροφική ενίσχυση των αρπακτικών, αφετέρου.

29.1. Οικοτουρισµός ως οικονοµικό αντιστάθµισµα στην απαγόρευση της υλοτοµίας.
Το ∆άσος ∆αδιάς ανακηρύχθηκε προστατευόµενη περιοχή µε Κοινή Υπουργική Απόφαση το 1980
(ΓΧΠ/ΕΣΧΠ 360/76, 13/03/80). Άµεση συνέπεια της ανακήρυξης υπήρξε η απαγόρευση της
υλοτοµίας, µιας εκ των βασικότερων οικονοµικών δραστηριοτήτων της περιοχής, στις ζώνες
αυστηρής προστασίας του ∆άσους48(πυρήνες). Η προώθηση του οικοτουρισµού προτάχθηκε ως
οικονοµικό αντιστάθµισµα.
Ένα διάστηµα 10 περίπου ετών, καθυστέρησης και κωλυσιεργίας του κρατικού µηχανισµού
µεσολάβησε πριν αρχίσει η εφαρµογή των µέτρων που επέτρεψαν την παροχή οικονοµικού
αντισταθµίσµατος στον τοπικό πληθυσµό, και είναι προς τιµήν των κατοίκων το ότι κατά το
διάστηµα αυτό τήρησαν σε µεγάλο βαθµό τα περιοριστικά µέτρα για τις χρήσεις γης.
Οι αρχικές αντιδράσεις των τοπικών στην απαγόρευση της υλοτοµίας µε άµεση συνέπεια τη
µείωση του εισοδήµατός τους, υποχώρησαν σχεδόν ολοκληρωτικά όταν το οικονοµικό
αντιστάθµισµα από τον οικοτουρισµό άρχισε να γίνεται ορατό.

29.2. Η τροφική ενίσχυση των αρπακτικών ως τουριστικός πόλος έλξης
Την ίδια εποχή, µε στόχο την τροφική ενίσχυση των αρπακτικών πουλιών, κατασκευάστηκε
ταΐστρα (µια περιφραγµένη περιοχή στο δασός όπου οι φύλακες αφήνουν νεκρά ζώα ως τροφική
ενίσχυση στους γύπες) και παρατηρητήριο. Αγοράστηκε ειδικός εξοπλισµός, προσελήφθησαν και
εκπαιδεύτηκαν δυο τοπικοί ως φύλακες, τοποθετήθηκαν µπάρες απαγόρευσης της κυκλοφορίας

47

Α. Χοβαρδάς, «∆ασός ∆αδιάς, Λευκίµης, Σουφλίου. Τοπική κοινωνία τουριστική κίνηση και περιφερειακή
ανάπτυξη» Θεσσαλονίκη 1999.
48
Η υλοτοµία έχει απαγορευθεί σε έκταση 72900 στρεµµάτων.
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και άρχισε σε µια µη συστηµατική πρώιµη µορφή, η παρακολούθηση των αρπακτικών και η
φύλαξη του ενδιαιτήµατός τους.
Η ταΐστρα απετέλεσε αργότερα τον βασικό τουριστικό πόλο έλξης, σε συνδυασµό µε

το

παρατηρητήριο, απ' όπου ο επισκέπτης µπορεί να εξασφαλίσει θέα στα αρπακτικά. Αυτό επιλύει
ένα πρόβληµα που απαντάται συχνά σε προστατευόµενες περιοχές. Ενώ γίνονται γνωστές στο
κοινό για ένα είδος (πχ. το θαλάσσιο πάρκο της Αλοννήσου έγινε γνωστό για τη µεσογειακή
φώκια), ωστόσο οι επισκέπτες έχουν ελάχιστες πιθανότητες να παρατηρήσουν το είδος στο
βιότοπό του, εφόσον τα µέτρα προστασίας αποκλείουν την πρόσβαση. Η ταΐστρα στη ∆αδιά
εξασφαλίζει την συγκέντρωση των αρπακτικών σε συγκεκριµένο σηµείο. Είναι, όµως, σηµαντικό
να τονιστεί ότι η ταΐστρα κατασκευάστηκε για λόγους προστασίας των σπάνιων ειδών πολύ πριν
αρχίσει η τουριστική ανάπτυξη της περιοχής. Η τουριστική εκµετάλλευση της υποδοµής
προστασίας (ταΐστρας) έγινε εκ των υστέρων, εφόσον αυτό κρίθηκε ασφαλές.
Ένας από τους άµεσους κίνδυνους που έχει αρχίσει να γίνεται ορατός, σε περιοχές που φιλοδοξούν
να αποκτήσουν τουριστική ανάπτυξη ανάλογη µε της ∆αδιάς, είναι η άσκοπη και βλαβερή49
παρέµβαση στο οικοσύστηµα -κατασκευή ταΐστρων- µε στόχο την τουριστική εκµετάλλευση.
Μια εναλλακτική λύση της κατασκευής παρατηρητηρίων και ταΐστρων είναι η µεταφορά, µέσω
κάµερας, ζωντανής ηλεκτρονικής εικόνας από τα οικοσυστήµατα στον επισκέπτη. Το σύστηµα
αυτό πρόκειται να εφαρµοσθεί και στη ∆αδιά προκείµενου να µειωθεί η τουριστική πίεση στην
περιοχή του παρατηρητηρίου.

ΠΛΑΙΣΙΟ

1:

Χρονολογική

παρουσίαση

των

βασικότερων

δράσεων

και

υποδοµών

προώθησης

του

οικοτουρισµού και πηγών χρηµατοδότησης τους.
Έτος

Χρηµατοδοτούµενη ∆ράση – Υποδοµή

Φορέας- πρόγραµµα

προϋπολογισµός

χρηµατοδότησης

1984

Σύνταξη µελέτης Προτεινόµενα έργα:

Υπουργείο Νέας Γενιάς

κατασκευή ταΐστρας, εκπόνηση
διαχειριστικού σχεδίου, οικοτουριστική
ανάπτυξη, φύλαξη και παρακολούθηση των

49

Η κατασκευή ταιστρών, είναι µια τεχνιτή παρέµβαση στο οικοσύστηµα, που αν γίνει χωρίς να συντρέχουν
σηµαντικοί λόγοι ή χωρίς επιστηµονική καθοδήγηση και παρακολούθηση ενέχει σηµαντικούς κινδύνουςּµπορεί να
οδηγήσει σε µείωση της ικανότητας των ζώων να βρίσκουν την τροφή τους, ενώ αν δεν συνοδεύεται απο αυστηρά
µέτρα φύλαξης τα εκθέτει στο εδεχόµενο µαζικής διλητηρίασης.
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αρπακτικών.
1986-1989

Τζιπ,

τρέιλερ,

παρατηρητήριο,

µηχανή,

ταΐστρα,

Ευρωπαϊκή Ένωση, πρόγραµµα

φύλακες,

µπάρες,

ΑCΕ (Actions Communautaires

εκπαίδευση

φυλάκων,

αναψυκτήριο,

µελέτες,

εξοπλισµός,

20.000.000 δρχ

pour l’ Envirοnement)

περιβαλλοντική

εκπαίδευση.

1986

Αξιοποίηση τουριστικών πόρων ∆ασικού

ΜΟΠ (Μεσογειακά

συγκροτήµατος ∆αδιάς»,

ολοκληρωµένα προγράµµατα)

153.600.000 δρχ

Στο πρόγραµµα αργότερα εντάσσεται η
µελέτη και κατασκευή του ξενώνα.
1987

Εξοπλισµός

του

αναψυκτηρίου

του

Γενική Γραµµατεία Νέας Γενιάς

2.500.000 δρχ

των

Ευρωπαϊκή Ένωση, πρόγραµµα

200.000.000 δρχ

των

ΑCΝΑΤ

οικοτουριστικού κέντρου
1992-1995

Φύλαξη

και

αρπακτικών,

παρακολούθηση
µελέτη

διαχείρισης

πυρήνων, οικοτουριστική ανάπτυξη.
1992-1997

Συµπλήρωση του προγράµµατος ACNAT

WWF, ALLIANZ

80.000.000

1996

Κέντρα ενηµέρωσης, µέτρα, διαχείρισης

Ευρωπαϊκή Ένωση, ∆εύτερο

196.000.000 δρχ

για τους πυρήνες, Εξειδίκευση πλαισίου

Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης

διαχείρισης περιφερειακής ζώνης,
Ενέργειες ευαισθητοποίησης και
ενηµέρωσης, Αγορά υλικού
παρακολούθησης βιοτόπου
1996

1996

1997-1999

Κατασκευή, στην περιοχή Κατραντζίδες,

Ευρωπαϊκή Ένωση, πρόγραµµα

80.000.000 δρχ

λυοµένων οικοτουριστικών καταλυµάτων

LΕΑDΕR Ι

Κατασκευή, στην περιοχή Κατραντζίδες,

Ευρωπαϊκή Ένωση, πρόγραµµα

λυοµένων οικοτουριστικών καταλυµάτων

LΕΑDΕR ΙΙ

Χρηµατοδότηση Εξοπλισµού των

Β΄ Κοινοτικό πλαίσιο στήριξης

40.000.000δρχ

Πρόγραµµα του Γυναικείου

Ευρωπαϊκή Ένωση, πρόγραµµα

40.000.000 δρχ

Αγροτοτουριστικού συνεταιρισµού ∆αδιάς

LΕΑDΕR ΙΙ

Επέκταση οικοτουριστικού ξενώνα ∆αδιάς

Πρόγραµµα ΣΑΝΑ 2

80.000.000 δρχ

λυοµένων από πρόγραµµα
1997

1997

160.000.000 δρχ

Πληροφορίες Κ. Πιστόλας
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30. Οικοτουριστική υποδοµή – δυνατότητες δραστηριοποίησης και διαµονής του επισκέπτη
στη ∆αδιά
Όπως προαναφέρθηκε η οικολογική σηµασία του δάσους ∆αδιάς, προσέλκυσε αρχικά το
ενδιαφέρον, λιγοστών, αλλοδαπών κυρίως επισκεπτών, µε επιστηµονικό ενδιαφέρον για τη φύση.
Μέσα στην τελευταία δεκαετία το τουριστικό ενδιαφέρον αυξήθηκε σταδιακά..
Λίγο έξω από το χωριό ∆αδιά λειτουργεί Οικοτουριστικό Κέντρο (ΟΚ). Το ΟΚ αποτελεί τόπο
διανυκτέρευσης και «βάση εξόρµησης» για την οικοτουριστική απασχόληση του επισκέπτη.

Επίσκεψη και ξενάγηση στο κέντρο ενηµέρωσης
Στο ΟΚ λειτουργεί κέντρο ενηµέρωσης (ΚΕ) για το οικοσύστηµα της περιοχής του ∆άσους50. Ο
επισκέπτης έχει εκεί την ευκαιρία να µελετήσει τις εκτεθειµένες µε ελκυστικό και εκλαϊκευµένο
τρόπο πληροφορίες για τη χλωρίδα και την πανίδα του δάσους. Στα πλαίσια της ενηµέρωσης από
ειδικό ξεναγό, γίνεται επίσης προβολή video. Ο επισκέπτης έχει τη δυνατότητα να επιλέξει µεταξύ
προβολών µικρότερης ή µεγαλύτερης διάρκειας ανάλογα µε τον χρόνο πού διαθέτει. Όταν µετά την
επίσκεψη αυτή, ο επισκέπτης επισκεφθεί το δάσος, δεν απολαµβάνει απλώς το τοπίο αλλά είναι
ικανός να κατανοήσει στοιχειωδώς τη λειτουργία του οικοσυστήµατος. Η επιτυχία µιας τέτοιας
διαδικασίας

εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από την επιδεξιότητα και την κατάρτιση των

οικοξεναγών. Για το λόγο αυτό το έχει δοθεί ιδιαίτερη έµφαση στην εκπαίδευση τους.
Επίσκεψη στα κλουβιά µε τα αρπακτικά
Τραυµατισµένοι γύπες, που δεν µπορούν να επιβιώσουν στο φυσικό τους περιβάλλον, έχουν
τοποθετηθεί σε κλουβιά προκειµένου να προστατευθούν. Ο επισκέπτης µπορεί να τους θαυµάσει
από κοντά.
Επίσκεψη στο παρατηρητήριο

50

Το ΚΕ έχει εξοπλισθεί και λειτουργεί από το WWF.
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Σε απόστασή δυο περίπου χιλιοµέτρων από το ΟΚ µέσα στη ζώνη αυστηρής προστασίας,
βρίσκεται ένα κλειστό παρατηρητήριο από όπου ο επισκέπτης έχει τη δυνατότητα να παρατηρήσει
µε τηλεσκόπιο το µοναδικό θέαµα των αρπακτικών που τρώνε στην ταΐστρα51.
Η επίσκεψη στο παρατηρητήριο είναι η δηµοφιλέστερη δυνατότητα δραστηριοποίησης για τον
επισκέπτη. Η πρόσβαση στο παρατηρητήριο γίνεται µε τα πόδια ή µε λεωφορειάκι αντί καταβολής
εισιτηρίου 750 δρχ.
Παρατήρηση πουλιών και του οικοσυστήµατος γενικότερα
Το πλούσιο οικοσύστηµα του δάσους προσφέρεται για παρατήρηση πουλιών. Στους επισκέπτες
διατίθεται προς ενοικίαση υλικό παρακολούθησης (κιάλια, τηλεσκόπια κλπ). Επίσης, σε χάρτη που
διανέµεται, βρίσκονται σηµειωµένα τα σηµεία καλής θεάς του δάσους
Βόλτα στα σηµατοδοτηµένα µονοπάτια
Στο δάσος υπάρχουν τέσσερα σηµατοδοτηµένα µονοπάτια, διαφορετικού µήκους, στην αρχή δε
του κάθε ενός υπάρχει πινακίδα που πληροφορεί τον επισκέπτη για τη διάρκεια της διαδροµής. Η
σήµανση των µονοπατιών είναι σηµαντική γιατί αποτρέπει από την ανεξέλεγκτη διάχυση των
επισκεπτών και την καταπάτηση του δάσούς. Στην πορεία των µονοπατιών γίνονται παρεµβάσεις
στη βλάστηση ώστε να αποτρέπεται η πιθανότητα πρόκλησης πυρκαγιάς. Μια προγραµµατισµένη
ενέργεια που σχεδιάζεται από το

WWF είναι η έκδοση ενός ειδικού χάρτη στον οποίο ο

περιπατητής θα εντοπίζει τα σηµαντικά σηµεία του οικοσυστήµατος που απαντά στην πορεία του.
Τα σηµεία αυτά θα είναι επίσης σηµασµένα επιτόπου στο δάσος.
Περιβαλλοντικά παιχνίδια
Για τα παιδιά έχουν σχεδιαστεί και εφαρµόζονται ειδικά παιχνίδια και ξεναγήσεις στη φύση, που
ποικίλουν ανάλογα µε την ηλικία των µικρών επισκεπτών. Τα προγράµµατα αυτά εφαρµόζονται
στον µεγάλο αριθµό σχολείων που επισκέπτονται το δασός. Η ύπαρξη τέτοιων προγραµµάτων
είναι ιδιαίτερα σηµαντική αν σκεφτεί κανείς πόσο σπουδαίο είναι να αντιλαµβάνεται η νέα γενιά
τη λειτουργία των οικοσυστηµάτων και να γίνεται δέκτης του µηνύµατος της προστασίας του
περιβάλλοντος.
Ποδηλασία βουνού

51

για τον προβληµατισµό γύρω από το θέµα της ταΐστρας βλέπε παράγραφο 3.2
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Στη ∆αδιά λειτουργεί µια µικρή ιδιωτική επιχείρηση ενοικιάσεως ποδηλατών. Στον επισκέπτη
δίνεται και χάρτης µε προτεινόµενες διαδροµές.
Στο στάδιο του προγραµµατισµού βρίσκεται µια σειρά πρωτοβουλιών που θα εµπλουτίσουν τις
δυνατότητες δραστηριοποίησης του επισκέπτη, όπως άλογα για ιππασία στο δάσος και ιαµατικά
λουτρά. Παρατηρείται µάλιστα ανταγωνισµός από τα γύρω χώρια ως προς τη χωροθέτηση τους.
Επίσης, δίπλα στο ήδη υπάρχον ΟΚ κατασκευάζεται νέο κτήριο όπου θα στεγαστεί συνεδριακό
κέντρο και κέντρο πληροφόρησης στο οποίο θα τοποθετηθεί και κάµερα ηλεκτρονικής
παρακολούθησης των αρπακτικών απ' όπου ο επισκέπτης θα έχει την ευκαιρία να παρατηρεί τα
αρπακτικά από κοντά.
Η διοργάνωση περαιτέρω δραστηριοτήτων για τον επισκέπτη είναι δυνατή και επιθυµητή. Οι
δραστηριότητες αυτές πρέπει να εντάσσονται στο πνεύµα του οικοτουρισµού και να µην είναι
κοινές τουριστικές δράσεις χωροθετηµένες απλώς στην προστατευόµενη περιοχή.
Στην οικολογικά ευαίσθητη περιοχή πρέπει να πραγµατοποιούνται µόνο οικολογικά συµβατές
τουριστικές δράσεις που να συµβάλλουν άµεσα ή έµµεσα στην ευαισθητοποίηση του επισκέπτη
για το περιβάλλον. Τέλος, επιβάλλεται τέτοιες δράσεις να χωροθετούνται, βάσει µελετών, σε
περιοχές του δασούς µε µικρότερη οικολογική άξια. Στο ∆άσος της ∆αδιάς τέτοιες θέσεις είναι για
παράδειγµα οι αναδασωµένες περιοχές.
∆ιαµονή του επισκέπτη
Οι περισσότεροι από τους επισκέπτες της ∆αδιάς, δεν διανυκτερεύουν. Παρ όλα αυτά στις
περιόδους τουριστικής αιχµής, οι λίγες κλίνες που διαθέτει το χωριό γεµίζουν. Το ΟΚ διαθέτει
ξενώνα δυναµικότητας 60 κλινών ο οποίος διαθέτει το ειδικό σήµα λειτουργίας του ΕΟΤ. Επίσης,
στο χωριό υπάρχει µια ιδιωτική επιχείρηση µικρού αριθµού ενοικιαζοµένων δωµατίων που όµως
υπολειτουργεί, καθώς και ένας ξενώνας εθελοντών χωρητικότητας 15 κλινών. Στη Λευκίµµη επίσης
έχει πρόσφατα χτιστεί ξενώνας, στην πλατειά του χωριού. Στο Σουφλί και το Τυχερό υπάρχουν
επίσης τουριστικά καταλύµατα. Τέλος, στην δασική περιοχή Κατραντζήδες πρόκειται σύντοµα να
λειτουργήσουν µικρά ξύλινα καταλύµατα.
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ΠΛΑΙΣΙΟ 2: Αισθητική και οικολογική λειτουργία των οικοτουριστικών καταλυµάτων
Τα οικοτουριστικά καταλύµατα και εγκαταστάσεις, πρέπει να είναι κατασκευασµένα σύµφωνα µε την αρχιτεκτονική
τεχνοτροπία της περιοχής, προξενώντας όσο το δυνατό µικρότερη αλλοίωση στο φυσικό και δοµηµένο περιβάλλον.
Για το λόγο αυτό, συνιστάται η εκµετάλλευση ήδη υπαρχόντων ανεκµετάλλευτων ή εγκαταλειµµένων κτισµάτων
και όχι η δηµιουργία νέων. Σε περίπτωση οικοδόµησης χώρων οικοτουριστικής χρήσης, αυτοί θα πρέπει να
υπόκεινται σε ειδικές προδιαγραφές.
Στη ∆αδιά κάτι τέτοιο δεν συµβαίνει. Μέρος του ΟΚ στεγάζεται σε λυόµενο κτήριο. Στο παλιό παραδοσιακό χωριό
Λευκίµµη ο ξενώνας Λεύκιππος, το καµάρι του χωριού, χτισµένος στην κεντρική πλατεία είναι αρκετά αταίριαστος
µε το αρχιτεκτονικό ύφος της περιοχής. Τα δασικά καταλύµατα αναψυχής στους Κατραντζήδες είναι µάλλον
νορβηγικής πάρα ελληνικής τεχνοτροπίας. Είναι ευθύνη της πολιτείας να κατευθύνει την αισθητική των
οικοτουριστικών καταλυµάτων µε την επιβολή αυστηρών προδιαγραφών.
Στα οικοτουριστικά καταλύµατα πρέπει να δίνεται επίσης µεγάλη σηµασία στη χρήση ανανεώσιµων πηγών
ενέργειας στην ελαχιστοποίηση της κατανάλωσης και των απορριµµάτων, στην ανακύκλωση στηναποφυγή χρήσης
ουσιών βλαβερών για το περιβάλλον, να γίνονται βιολογικοί καθαρισµοί κλπ. Στο ΟΚ της ∆αδιάς µε εξαίρεση την
εγκατάσταση ηλιακών θερµοσίφωνων δεν συµβαίνει. τίποτα από τα παραπάνω.
Θετικό στοιχείο είναι η ύπαρξη στο ΟΚ υποδοµής πρόσβασης για αναπήρους. Αντίστοιχη υποδοµή θα έπρεπε να
υπάρχει και στο παρατηρητήριο.

31. Η ζήτηση για οικοτουρισµό στη ∆αδιά
31.1. Τάσεις της ζήτησης
Η αύξηση της τουριστικής κίνησης στη ∆αδιά υπήρξε δραµατική. Από 1.800 το1994, οι επισκέπτες
έφτασαν τους 36.500 το 1999. Οι αριθµοί αυτοί µάλιστα είναι σε κάποιο βαθµό υποεκτιµηµένοι
καθώς προέρχονται από το ερωτηµατολόγιο που συµπληρώνεται εθελοντικά από τους επισκέπτες
στο ΚΕ. Η πλειοψηφία (68%)των επισκεπτών οργανώνουν µόνοι τους το ταξίδι στο χωριό. Το
ποσοστό εκείνων που έρχονται στη ∆αδιά στα πλαίσια εκδροµών που οργανώνονται από
εκπαιδευτικά ιδρύµατα είναι περίπου 10% Οι περισσότεροι επισκέπτες έρχονται σε οµάδες 1-5
ατόµων (75,35%) και δεν διανυκτερεύουν στον ξενώνα του Οικοτουριστικού Κέντρου. Ένα
ποσοστό 9% περίπου µένει στο χωριό για ένα βράδυ, ενώ ένα 4,5% περίπου παραµένει από δύο
µέρες ως µια εβδοµάδα.
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1994

1995

1996

1997

1998

1999

Ιανουάριος

90

338

823

1326

1544

Φεβρουάριος

144

594

737

754

2146

Μάρτιος

413

776

2350

2179

2603

Απρίλιος

1549

1883

2821

3398

4194

Μάιος

1428

3575

5721

6792

8278

Ιούνιος

870

1628

2843

3586

2328

Ιούλιος

1033

1231

2819

3467

3637

Αύγουστος

343

1987

2945

5433

6608

5086

Σεπτέµβριος

439

400

1576

1980

2910

2673

Οκτώβριος

447

1466

1868

2331

2649

3921

Νοέµβριος

311

382

1173

1428

1692

∆εκέµβριος

256

491

551

1400

960

ΣΥΝΟΛΟ

1805

10.253

18.088

30.686

36.321

36.410

Επαναληψηµότητα της επίσκεψης52
Στο σχήµα φαίνεται η επανάληψη των επισκέψεων στη ∆αδιά. Παρατηρούµε ότι το ένα πέµπτο των

ΠΟΣΟΣΤΟ
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52

Τα στοιχεία της παραγράφου 5 αναφέρονται στο έτος 1997
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επισκεπτών έχει ξαναέρθει στο χωριό. Οι µισοί περίπου από τους επισκέπτες που έχουν ξαναέρθει
επισκέπτονται το δάσος για δεύτερη φορά. Ένα 10% περίπου έχει έρθει περισσότερες από 4 φορές.
Εποχικότητα
Η τουριστική κίνηση δεν κατανέµεται οµοιόµορφα στο χρόνο. Αυξηµένη κίνηση παρατηρείται το
Μάιο και τον Αύγουστο, ενώ σχετικά αυξηµένος είναι ο αριθµός των επισκεπτών και τον
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Τόπος προέλευσης
Παρατηρείται ότι η συντριπτική πλειοψηφία των επισκεπτών είναι Έλληνες (95,9%). Το
µεγαλύτερο ποσοστό προέρχεται από τη Θράκη, ενώ ένα µεγάλο τµήµα κατοικεί στην Αθήνα και τη
Θεσσαλονική. Το ένα τρίτο των αλλοδαπών επισκεπτών, που αντιπροσωπεύουν µόλις το 4,09 %
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του συνόλου προέρχεται από τη Γερµανία, ακολουθούν η Κύπρος η Αγγλία και η Ελβετία.
Ηλικίες
Οι περισσότεροι επισκέπτες ανήκουν στην κλάση των 31-40 ετών, ενώ σηµαντικά λιγότεροι είναι οι
επισκέπτες µε ηλικία κάτω των είκοσι και άνω των εξήντα ετών.
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Επάγγελµα επισκεπτών
Όσον αφορά τα επαγγέλµατα των επισκεπτών διαπιστώνεται ότι οι περισσότεροι είναι υπάλληλοι.
Αρκετοί είναι οι εκπαιδευτικοί αλλά και οι ελεύθεροι επαγγελµατίες, ενώ µε µικρότερα ποσοστά
ακολουθούν στρατιωτικοί και συνταξιούχοι. Ένα 10% περίπου των επισκεπτών είναι φοιτητές και
µαθητές, ενώ λιγότεροι είναι οι φαντάροι
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Σκοπός της επίσκεψης
Οι περισσότεροι επισκέπτες αναφέρουν την αναψυχή και την παρατήρηση πουλιών τόσο ως κύριο,
όσο και ως δευτερεύοντα σκοπό επίσκεψης. Αρκετοί έρχονται στη ∆αδιά για να απολαύσουν
γενικώς το δάσος και να επισκεφθούν τους ιστορικούς χώρους της ευρύτερης περιοχής. Αντίθετα
οι επισκέπτες δε φαίνεται να έχουν την πρόθεση για πεζοπορία και εκπαίδευση.
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31.2. Πόσο «οικοτουρίστες» είναι οι επισκέπτες της ∆αδιάς;

Παρατηρώντας τους επισκέπτες που επισκέπτονται το δάσος ∆αδιάς µπορεί κανείς να διαπιστώσει
ότι δεν διαφέρουν πολύ από τον τύπο του επισκέπτη που συναντά κανείς σε προορισµούς µαζικού
τουρισµού. Θα µπορούσαν να χαρακτηρισθούν casual nature tourists (περιστασιακοί τουρίστες της
φύσης), ή part time ecotourists (περιορισµένου χρόνου οικοτουρίστες)53.
Το στοιχείο που ελπίζεται ότι µπορεί να «µετατρέψει» αυτούς τους επισκέπτες από απλούς
τουρίστες σε οικοτουρίστες και να τους αφυπνίσει ως προς την προστασία του περιβάλλοντος είναι
η ποιότητα των υποδοµών και υπηρεσιών που θα συναντήσουν φτάνοντας στον προορισµό τους
και φυσικά η εκπαίδευση και η ευαισθητοποίηση που θα δεχτούν
Ο µεγάλος αριθµός των επισκεπτών µειώνει την ποιότητα αυτής της εµπειρίας και το αποτέλεσµα
ευαισθητοποίησης του επισκέπτη. Μια καλή διαχείριση των επισκεπτών βοηθά στον µετριασµό
του αρνητικού αποτελέσµατος.

32. ∆ιαφήµιση της ∆αδιάς ως οικοτουριστικού προορισµού
Η ποιότητα και ο αριθµός των επισκεπτών της ∆αδιάς, που περιγράφτηκε στην προηγούµενη
παράγραφο, είναι άµεση συνέπεια του τρόπου που προβάλλεται η περιοχή προς τα έξω.
Το µάρκετινγκ του τουρισµού πρέπει να βασίζεται σε γνώση και καταγραφή των υπαρχόντων
πόλων έλξης, κυρίων και δευτερευόντων, και των δυνατοτήτων δραστηριοποίησης του επισκέπτη,
εν συνεχεία εντοπισµό συγκεκριµένων επιθυµητών οµάδων τουριστών, αξιολόγηση της απήχησης
53

Ο χαρακτηρισµός των επισκεπτών της ∆αδιάs ως casual nature tourists προκύπτει από την εξής τυπολογία Lindberg
(1991) hard core nature tourists (σκληροπυρηνικοί τουρίστες της φύσης): Στην κατηγορία αυτή των οικοτουριστών
εντάσσονται άτοµα µε επιστηµονικό ενδιαφέρον για τη φύση, µελή ξεναγήσεων µε στόχο την εκπαίδευση, την
εκπόνηση µελετών κλπ.

dedicated nature tourists (αφοσιωµένοι τουρίστες της φύσης): Σε αυτή την κατηγορία εντάσσονται επισκέπτες που
ταξιδεύουν µε σκοπό να δουν προστατευόµενες περιοχές, θέλουν να γνωρίσουν την κουλτούρα και την ιστορία του
τόπου που επισκέπτονται. Οι επισκέπτες αυτοί έχουν γνώσεις και είναι περιβαλλοντικά ευαισθητοποιηµένοι.
mainstream nature tourists (τουρίστες της φύσης κύριου ρεύµατος): Στην κατηγορία αύτη εντάσσονται άτοµα που
θέλουν να κάνουν κάτι το πρωτότυπο και ασυνήθιστο στις διακοπές τους, όπως να δουν άγρια ζώα. Σε αύτη την
κατηγορία εντάσσονται και οι τουρίστες περιπέτειας.
Casual nature tourists (περιστασιακοί τουρίστες της φύσης) Είναι οι περιστασιακοί τουρίστες της φύσης, που χωρίς
ιδιαίτερο ενδιαφέρον για αυτή.
part-time nature tourists ( περιορισµένου χρόνου τουρίστες της φύσης): Οι τουρίστες αυτής της κατηγορίας Πανε
µονοήµερες εκδροµές στη φύση χωρίς αυτός να είναι ο κύριος σκοπός της επίσκεψης τους. Εντάσσουν την ολιγόωρη
επίσκεψη στη φύση στα πλαίσια των διακοπών τους που µπορεί να έχουν έδρα πχ σε ένα αστικό κέντρο.
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των πόλων έλξης για την κάθε οµάδα στόχου και τέλος διαφήµιση. Η διαφήµιση σε κάθε
περίπτωση πρέπει να προβάλλει το φυσικό στοιχείο και την ιδιαιτερότητα του οικοτουρισµού σε
σχέση µε άλλες µορφές.
Για τη ∆αδιά δεν υπάρχει οργανωµένο µάρκετινγκ. Η προσέλκυση επισκεπτών γίνεται από
πολλούς διαφορετικούς φορείς Νοµαρχία, ΜΚΟ κλπ, Ο τρόπος µε τον οποίο γίνεται η διαφήµιση
και προβολή της περιοχής από τους ΟΤΑ και τη Νοµαρχία (έντυπο και οπτικοακουστικό υλικό,
συµµετοχή σε µεγάλες εκθέσεις, τηλεοπτικά µηνύµατα) δεν διαφέρει από την διαφήµιση µαζικού
τουρισµού, συνδυάζοντας όλους τους πόλους έλξης της περιοχής. ∆εν έχει γίνει καµία προσπάθεια
προσέλκυσης

ειδικού φυσιολατρικού κοινού (παρατηρητές πουλιών περιπατητές και

αφοσιωµένους οικοτουρίστες γενικότερα).
Τα στατιστικά στοιχεία που συλλέγονται στο ΚΕ δείχνουν ότι η άµεση επίδραση της διαφήµισης
είναι περιορισµένη. Οι περισσότεροι επισκέπτες έχουν πληροφορηθεί για το δάσος από φίλους και
αρκετοί από σχετικά βιβλία. Μικρότερο είναι το ποσοστό των επισκεπτών που πληροφορούνται για
τη ∆αδιά από τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης.
ΠΛΑΙΣΙΟ 3: Συµµετοχή σε εκθέσεις- διαφήµιση του οικοτουρισµού στη ∆αδιά
Έτη συµµετοχής

∆ιοργάνωση-Έκθεση

1989 – 1999

ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ, ΑGRΟΤΙCΑ Θεσσαλονίκη

1998 – 1999

∆ιεθνείς εκθέσεις στη Μόσχα και το Βερολίνο

1995-1999

Εµπορική Έκθεση της Αλεξανδρούπολης

1996-1999

Τουριστικό Πανόραµα

1996 και 2000

∆ιαγωνισµός του «Βιτάµ Soft» µε έπαθλο στους νικητές ολιγοήµερη επίσκεψη
στη ∆αδιά

1992-2000

Προβολή πολλών ντοκιµαντέρ µε θέµα τη ∆αδιά
Πληροφορίες: Κ.Πιστόλας

33. Προστασία περιβάλλοντος και οικοτουριστική ανάπτυξη
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Όπως έχει πολλές φορές τονισθεί στην παρούσα µελέτη, η προώθηση του οικοτουρισµού σε µια
οικολογικά ευαίσθητη περιοχή, πρέπει να πραγµατοποιείται µε τρόπο που να διασφαλίζει
ελαχιστοποίηση των αρνητικών επιπτώσεων στη φύση και προώθηση της προστασίας του
περιβάλλοντος. Αµέσως παρακάτω αναλύονται κριτικά τα µέσα µε τα οποία αυτό επιχειρείται στην
περίπτωση της ∆αδιάς.

33.1. Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη (ΕΠΜ) και οικοτουρισµός

Σε περιοχές προώθησης του οικοτουρισµού, είναι σηµαντικό για τη διασφάλιση της προστασίας
του περιβάλλοντος, το να έχει εκπονηθεί ΕΠΜ η οποία να θέτει όρους για τον τουρισµό.
Το 1992 αρχίζει, από το WWF, η σύνταξη ΕΠΜ για την προστατευόµενη περιοχή. Η ΕΠΜ δεν
δίνει τόσο µεγάλη έµφαση στο κεφάλαιο τουρισµός όσο σε αλλά θέµατα προστασίας του
περιβάλλοντος. Κάτι τέτοιο δεν κρίθηκε απαραίτητο σε µια εποχή όπου ο οικοτουρισµός ήταν υπό
διαµόρφωση και όχι µια δεδοµένη κατάσταση, στη ∆αδιά και στην Ελλάδα γενικότερα.
Συγκεκριµένα στην ΕΠΜ αναφέρεται ότι:

«Ο τουριστική κίνηση στην ΠΠ ακόµα δεν δηµιουργεί ιδιαίτερα προβλήµατα, στις λειτουργίες των
οικοσυστηµάτων της περιοχής, καθώς η κύρια µάζα των επισκεπτών συγκεντρώνεται στο παρατηρητήριο
αρπακτικών στη ∆αδιά και στο χώρο δασικής αναψυχής Κατραντζίδων. Ένας µικρός αριθµός επισκεπτών
(κυρίως από τα γύρω χωριά) χρησιµοποιεί δασικούς χώρους της διαδροµής Λευκίµµης - Κεραίας. Λόγω
ανεπαρκούς παρακολούθησης της κίνησης των επισκεπτών, έχουν παρατηρηθεί αρκετές φορές, περιπτώσεις
εισόδου και επισκεπτικής δραστηριότητας σε ευαίσθητες περιοχές.
Ωστόσο, λόγω της µεγάλης διαφήµισης του δάσους ως βιοτόπου αρπακτικών, παρατηρείται ήδη αύξηση της
προσέλευσης επισκεπτών στην περιοχή (ελλήνων και αλλοδαπών) και η οποία αναµένεται να αυξηθεί
περισσότερο τα επόµενα χρόνια. Αυτό θα προκαλέσει προβλήµατα όχλησης τόσο στους πυρήνες, όσο και στην
ευρύτερη περιοχή, εάν δεν οργανωθούν σωστά και ελεγχόµενα οι χώροι υποδοχής, ενηµέρωσης και παραµονής
των επισκεπτών. Αναµένεται επίσης αύξηση της όχλησης από τις νέες ζώνες αναψυχής που πρόκειται να
κατασκευαστούν στους Κατραντζίδες (συγκρότηµα µικρών διαµερισµάτων), Λευκίµµης (χώρος αναψυχής) και
Τρεις Βρύσες (οργανωµένη τουριστική µονάδα).»

Μια πιο συστηµατική προσέγγιση κρίνεται πλέον επιτακτική.
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33.2. Σύστηµα ζώνωσης
Το σύστηµα ζώνωσης είναι ένα

εξαιρετικά

χρήσιµο εργαλείο κατά τον σχεδιασµό και την

προώθηση οικοτουρισµού.
Το σύστηµα ζώνωσης που έχει σχεδιαστεί και εφαρµόζεται στην ΠΠ του δάσους ∆αδιάς είναι
αποτελεσµατικό. Όπως έχει ήδη αναφερθεί έχουν ορισθεί δύο πυρήνες απόλυτης προστασίας µε
συνολική έκταση 72.500 στρεµµάτων και περιφερειακή ζώνη έκτασης 357100 στρεµµάτων. Σε
αυτούς απαγορεύεται κάθε ανθρώπινη δραστηριότητα, πόσο µάλλον η τουριστική.

Με την

υπογραφή του προεδρικού διατάγµατος, το σύστηµα ζώνωσης πρόκειται να τελειοποιηθεί
περαιτέρω, θα γίνει λεπτοµερέστερο και πιο συγκεκριµένο. Ο τουρισµός δεν αντιµετωπίζεται
σηµειακά αλλά οριζόντια.. Αυτό σηµαίνει ότι δεν θα υπάρχουν ζώνες τουριστικής δραστηριότητας
αλλά όροι για την τουριστική δραστηριότητα σε κάθε µια από τις ζώνες.
33.3. Παρακολούθηση της ΠΠ και οικοτουρισµός
Πρόσφατα εκπονήθηκε και εφαρµόζεται από το WWF Ελλάς, σχέδιο παρακολούθησης (ΣΠ) της
προστατευόµενης περιοχής. Αυτό σηµαίνει ότι υπάρχει ανά πάσα στιγµή γνώση της κατάστασης
του οικοσυστήµατος και των µεταβολών που πραγµατοποιούνται σε αυτό. Η ύπαρξη ΣΠ καθιστά το
σύστηµα ζώνωσης όχι στατικό αλλά δυναµικό, αφού επιτρέπει να εντοπισµό παραγόντων που
επιβάλλουν τη µετατροπή του, ανά πάσα στιγµή. Η παρακολούθηση του δασούς είναι καίριας
σηµασίας και για τον οικοτουρισµό. Επιτρέπει τη διαπίστωση των επιπτώσεων του τουρισµού στο
οικοσύστηµα που επιβάλλουν αναπροσαρµογή του τρόπου διαχείρισης των επισκεπτών. Αν για
παράδειγµα διαπιστωθεί µε την παρακολούθηση ότι κάποια αρπακτικά ενοχλούνται (αποµάκρυνση
από τις φωλιές τους) από την κίνηση των επισκεπτών σε ένα σηµατοδοτηµένο µονοπάτι, τότε
άµεσα η διαδροµή θα

αναπροσαρµοστεί ή και θα καταργηθεί. Υπό αυτή την έννοια το ΣΠ

καλύπτει κάποια σηµεία ενός σχεδίου µελέτης και παρακολούθησης της φέρουσας τουριστικής
ικανότητας (που δεν έχει γίνει ακόµα στην περιοχή)54, Το ΣΠ παρ όλα αυτά δεν υποκαθιστά την
ανάγκη πραγµατοποίησης µιας µελέτης ειδικής για τον τουρισµό.
33.4. ∆ιαχείριση των επισκεπτών

54

Στο ΣΠ παρακολουθείται και καταγράφεται η τουριστική κίνηση, επίσης παρακολουθούνται οι µεταβολές στα
φυσικά οικοσυστήµατα, και ελέγχεται ο συσχετισµός αυτών των δυο αυτών παραγόντων. Το σχέδιο παρακολούθησης
δεν υποκαθιστά την ανάγκη ειδικής µελέτης για τον τουρισµό.
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Η σταδιακή αύξηση του τουρισµού στην περιοχή δηµιούργησε την ανάγκη σχεδιασµού και
συνεχούς αναπροσαρµογής ανάλογα µε τις ανάγκες του τρόπου διοχέτευσης των επισκεπτών στο
δάσος µε κριτήρια το υπάρχον ανθρώπινο δυναµικό, την εξέλιξη της ζήτησης και τα γεωγραφικά
και χωροταξικά δεδοµένα της περιοχής. Οι διαδικασίες σχεδιασµού της διαχείρισης των
επισκεπτών υπήρξαν συµµετοχικές µε εκπροσώπηση όλων των ατόµων που εµπλέκονται στην
εξυπηρέτηση των τουριστών και την προστασία της φύσης.
Έτσι, λόγου χάρη, τοποθετήθηκαν πινακίδες που διοχετεύουν τα αυτοκίνητα των επισκεπτών από
ένα µόνο σηµείο55 στο δάσος ώστε να µην διασκορπίζονται ανεξέλεγκτα µέσα στην ΠΠ. Μέτρα
ρύθµισης της κίνησης επισκεπτών περιλαµβάνουν τον καθορισµό ανώτατου αριθµού επισκεπτών
που µεταφέρει το λεωφορειάκι στο παρατηρητήριο (δεκατέσσερα άτοµα ανά µισή ώρα), ενώ η
ξεναγός φροντίζει να µην δίνονται ραντεβού για ξενάγηση σε µεγάλο αριθµό οµάδων επισκεπτών
την ίδια ηµέρα. Ο επισκέπτης που πρόκειται να περπατήσει στα µονοπάτια του δάσους
υποχρεώνεται να αφήνει την ταυτότητα του στο ΚΕ ώστε να υπάρχει στοιχειώδης έλεγχος τόσο για
την ασφάλεια του, όσο και για την ασφάλεια του δάσους. Παράλληλα του δίνονται προφορικές και
γραπτές οδηγίες για τη συµπεριφορά κατά την επίσκεψη στο δάσος. Τέλος
συστηµατική

συλλογή

στατιστικών

στοιχείων

Ας σηµειωθεί ότι δεν υπάρχει πρόσβαση στο δασός

για

στο ΚΕ γίνεται

τους

επισκέπτες.

από άλλες πλευρές, πχ από το χωριό

Λεύκιµµη, γεγονός που καθιστά τη διαχείριση της τουριστικής κίνησης πιο εύκολη, από την άλλη
όµως περιορίζονται σηµαντικά τα οφέλη που αποκοµίζει η τοπική κοινωνία της Λευκίµµης.

Πολλά ακόµα µέτρα µπορούν και πρέπει να ληφθούν για την πιο αποτελεσµατική και επιστηµονική
διαχείριση των επισκεπτών µε πρώτο απ' όλα τον υπολογισµό της φέρουσας τουριστικής
ικανότητας του οικοσυστήµατος. Επίσης πρέπει να αξιοποιηθεί η στατιστική πληροφορία για τους
επισκέπτες που συλλέγεται στα κέντρα πληροφόρησης µέσο του ερωτηµατολόγιου.
Το δάσος της ∆αδιάς όπως και όλες οι ΠΠ της Ελλάδας απέχουν από το να λειτουργούν ως
οργανωµένα πάρκα, όπως λόγου χάρη οι ΠΠ των Ηνωµένων Πολιτειών. Μόνο µια τέτοια µορφή
οργάνωσης θα επέτρεπε την λειτουργία ενός ολοκληρωµένου απόλυτα αποτελεσµατικού και
ελεγχόµενου σχεδίου διαχείρισης των επισκεπτών.
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33.5. Ευαισθητοποίηση και ενηµέρωση
Η ευαισθητοποίηση και ενηµέρωση για την οικολογική άξια της προστατευόµενης περιοχής και
τον τουρισµό, πρέπει να γίνεται προς τρεις κατευθύνσεις, προς την τοπική κοινωνία, προς τους
απασχολουµένους στον τοµέα του οικοτουρισµού και προς τους επισκέπτες.
Στη ∆αδιά από τα πρώτα κιόλας βήµατα της οικοτουριστικής ανάπτυξης ιδιαίτερη έµφαση δόθηκε
στην

εκπαίδευση του προσωπικού. Αρχικά µε καθοδήγηση από το WWF και αργότερα µε

πρωτοβουλία φορέων της περιοχής, πραγµατοποιήθηκαν σεµινάρια καθώς κι ανταλλαγές
επισκέψεων µε αντίστοιχες τουριστικές µονάδες, προκείµενου να αποκτηθεί εµπειρία για το πώς
λειτουργούν µονάδες οικοτουρισµού. Ιδιαίτερη σηµασία δόθηκε στην εκπαίδευση των ξεναγών
ενώ η πρόσληψη τους έγινε µετά από εξετάσεις. Επίσης έµµεσα και άµεσα πέρασε το µήνυµα προς
τους τοπικούς ότι η άξια του δάσους δεν είναι µόνο χρηστική αλλά και αισθητική και οικολογική.
Η ευαισθητοποίηση προς τους επισκέπτες γίνεται µέσα από την επίσκεψη στο ΚΕ, την ξενάγηση
και τη διανοµή έντυπου και οπτικοακουστικού υλικού.

33.6. Σειρά µελετών και δράσεων
Παρότι στην

∆αδιά έχουν γίνει πολλά από τα απαραίτητα βήµατα ενός ολοκληρωµένου

οικοτουριστικού προγράµµατος, τα βήµατα αυτά δεν έχουν γίνει µε την απόλυτα σωστή σειρά, που
επιβάλλει µελέτη, σχεδιασµό και πρόβλεψη των συνεπειών πριν από την υλοποίηση οποιασδήποτε
υποδοµής ή δράσης προώθησης του οικοτουρισµού. Λόγου χάρη, δεν έχει γίνει ακόµη µελέτη της
φέρουσας τουριστικής ικανότητας ενώ το σχέδιο παρακολούθησης του δασούς άρχισε να
εφαρµόζεται µόλις πριν ένα έτος. Παρ όλα αυτά ο οικοτουρισµός στην περιοχή αναπτύσσεται
συνεχώς.
Μια σειρά από ευνοϊκούς παράγοντες ελαχιστοποίησαν τις πιθανές αρνητικές επιδράσεις από αυτή
την «λανθασµένη σειρά των πραγµάτων»: Οι τοπικοί είχαν µάθει να εκτιµούν την άξια του δάσους
και τη σηµασία προστασίας του µια και από παλιά αποτελούσε για αυτούς πηγή βιοπορισµού.

55

διαµέσου του χωριού ∆αδιά.
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Επίσης, η συνεχής παρουσία στην περιοχή, του WWF Ελλάς, ενός µη κυβερνητικού οργανισµού µε
κύρος, ευελιξία παρέµβασης και καλή επικοινωνία µε τον ντόπιο πληθυσµό, συνέβαλλαν πρόληψη
αρνητικών επιδράσεων από την «λανθασµένη» αυτή σειρά.

33.7. Επανεπένδυση εσόδων από τον οικοτουρισµό στη φύση
Προκειµένου ο οικοτουρισµός να προωθεί την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος
προϋποτίθεται ότι µέρος των εσόδων από την τουριστική δραστηριότητα θα επιστρέφει άµεσα στην
προστασία του περιβάλλοντος56.
Στη ∆αδιά δε λειτουργεί κανένας µηχανισµός άµεσης επανεπένδυσης µέρους των εσόδων του
τουρισµού στην προστασία της φύσης. Τα έσοδα καρπούται κατά κύριο λόγο η δηµοτική
επιχείρηση του Οικοτουριστικού Κέντρου.
Η λειτουργία φορέα διαχείρισης, στις αρµοδιότητα του οποίου θα εντάσσεται και ο οικοτουρισµός,
είναι σηµαντική για την υπέρβαση συγκρουόµενων συµφερόντων που εµποδίζουν την
εγκατάσταση ενός τέτοιου συστήµατος.
Πέρα από το εισιτήριο για τη µετάβαση στο παρατηρητήριο µε το λεωφορειάκι (750 δρχ), ή την
ενοικίαση οργάνων παρακολούθησης, που ισχύει ήδη, µπορούν να αντληθούν και άλλοι πόροι µε
τη µορφή εισιτηρίων όπως συµβολικό εισιτήριο εισόδου δικαιώµατα φωτογράφησης κλπ.
Εύκολα διαπιστώνει κανείς, µέσα από τη συναναστροφή µε τους επισκέπτες, ότι είναι πρόθυµοι να
ξοδεύουν περισσότερα αν γνωρίζουν ότι τα χρήµατα τους διοχετεύονται στη προστασία του
περιβάλλοντος.
Η οικονοµική ενδυνάµωση της τοπικής κοινωνίας είναι βέβαια µια έµµεση µέθοδος συµβολής στην
προστασία της φύσης (βλέπε παράγραφο7) αλλά είναι αναγκαίο να λειτουργούν και πιο άµεσοι
τρόποι.

34. Εµπλεκόµενοι φορείς στη διαχείριση του οικοτουρισµού

56

Βλέπε ορισµό οικοτουρισµού
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Η ΠΠ, µε λίγες εξαιρέσεις (ιδιωτικά κτήµατα), ανήκει στο Ελληνικό ∆ηµόσιο. Η προστατευόµενη
περιοχή υπάγεται στους

δήµους

Σουφλίου και Τυχερού. Οι πυρήνες αυστηρής προστασίας

ανήκουν κατά κύριο λόγο στις πρώην κοινότητες ∆αδιάς και Λευκίµµης ενώ ένα µικρό ποσοστό
ανήκει στις πρώην κοινότητες Λυκόφης, Λαγυνών, Λύρας, και Προβατώνα.
Φορείς που εµπλέκονται στη διαχείριση της ΠΠ είναι το
∆ασαρχείου Σουφλίου, που

Υπουργείο Γεωργίας µέσω του

ανήκει διοικητικά στις Περιφερειακές διοικήσεις, η ∆ιεύθυνση

Γεωργίας της νοµαρχίας Έβρου για τα αγροτικά οικοσυστήµατα, η ∆ιεύθυνση Κτηνοτροφίας της
Νοµαρχίας Έβρου για την κτηνοτροφία, η πολεοδοµία για τα έργα υποδοµής, οι ∆ήµοι, ΜΚΟ
(WWF Ελλάς) και φυσικά το ΥΠΕΧΩ∆Ε!
Είναι ανάγκη να υπάρξει ένα σύστηµα συντονισµού των τοπικών φορέων, ώστε να αποφεύγεται η
αλληλοεπικάλυψη δραστηριοτήτων τη στιγµή που πολλές ανάγκες παραµένουν ακάλυπτες. Πρέπει
να εξασφαλίζεται ο σαφής προσδιορισµός των ρόλων και ευθυνών του καθενός ώστε να
αποφεύγονται συγκρούσεις και να υπάρχει µακροπρόθεσµος κεντρικός σχεδιασµός. Τα οφέλη από
τον οικοτουρισµό είναι ανάγκη να διαχέονται πέρα από τη ∆αδιά και στις υπόλοιπες περιοχές στις
οποίες ανήκει µέρος του δάσος. Κάτι τέτοιο πρέπει να γίνεται κεντρικά, σχεδιασµένα, µε άξονα την
προστασία της φύσης και την ενίσχυση των τοπικών κοινοτήτων και όχι µε βάση τον ανταγωνισµό
και τη µίµηση.

35. Επίδραση του oικοτουρισµού στην τοπική κοινωνία.
Η τουριστική ανάπτυξη της περιοχής έχει ωφελήσει την τοπική κοινωνία

ποικιλοτρόπως,

οικονοµικά και κοινωνικά, µε τη δηµιουργία θέσεων εργασίας, την τόνωση της οικονοµικής
δραστηριότητας την προώθηση τοπικών προϊόντων, την τόνωση του αισθήµατος περηφάνιας και
την καταπολέµηση του αισθήµατος της αποµόνωσης των κατοίκων.
Χάρη στην τουριστική ανάπτυξη, δηµιουργήθηκε δραστήριος γυναικείος συνεταιρισµός. Ευτυχές,
είναι το γεγονός ότι ο τουρισµός λειτουργεί ως συµπληρωµατικό εισόδηµα για τους κατοίκους και
δεν οδήγησε στην εγκατάλειψη των παραδοσιακών τους ασχολιών. Πιθανώς ο τουρισµός να είναι
ένας από τους παράγοντες που συντελούν στο να είναι η ∆αδιά µία από τις λίγες περιοχές µε
αυξανόµένο πληθυσµό. Παρόλα αυτά, τα οικονοµικά και κοινωνικά οφέλη για την κοινωνία της
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∆αδιας δεν έχουν µεγιστοποιηθεί, κυρίως λόγω της χωροθέτησης του ΟΚ έξω από το χωριό57.
Επίσης η επίδραση της τουριστικής ανάπτυξης σε γύρω χώρια είναι ανισοκατανεµηµένη.

35.1. Οικονοµική επίδραση
Τα οικονοµικά οφέλη από την οικοτουριστική ανάπτυξη προς την κοινωνία της ∆αδιάς είναι
αισθητά. Έχουν άµεσα δηµιουργηθεί αρκετές θέσεις εργασίας και έχει τονωθεί, χωρίς όµως να
επεκταθεί η επιχειρηµατική δραστηριότητα στην περιοχή.
Οι ακόλουθες θέσεις εργασίας δηµιουργήθηκαν στη ∆αδιά και είναι άµεσα συσχετισµένες µε τον
οικοτουρισµό:
6 οικοξεναγοί. Στο άµεσο µέλλον πρόκειται να εκπαιδευτούν και να προσληφθούν
περισσότεροι οικοξεναγοί.
Περίπου 40 καθαρίστριες µερικής απασχόλησης
3 σερβιτόροι
φύλακες
2 οδηγοί
2 διοικητικοί υπάλληλοι τουριστικού ξενώνα,
42 γυναίκες µέλη του γυναικείου συνεταιρισµού58.
Επίσης οι ακόλουθες επιχειρήσεις που υπήρχαν στη ∆αδιά ενισχύθηκαν µε την ανάπτυξη του
οικοτουρισµού:
ο οικοτουριστικός ξενώνας ∆αδιάς (∆ηµοτική Επιχείρηση),
ένα µαγαζάκι µε αναµνηστικά (στο ΟΚ)
το αναψυκτήριο, (στο ΟΚ)
δύο ταβέρνες,
µια πιτσαρία,
καφενεία
µια καφετέρια,
δύο mini market,
ένα περίπτερο,
ο γυναικείος αγροτοτουριστικός συνεταιρισµός,
57

βλέπε παραγράφούς 6.1 και 6.2
∆εν πρόκειται για θέσεις εργασίας αλλά η συµµετοχή των γυναικών στον συνεταιρισµό τους αποφέρει κάποιο
εισόδηµα βλέπε ΠΛΑΙΣΙΟ 2
58
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επιχείρηση ενοικιάσεως ποδηλάτων ,
επιχείρηση ενοικιάσεως δωµατίων,
δύο εκκλησίες και µοναστήρια στο ένα από τα οποία λειτουργεί µαγαζάκι µε αναµνηστικά
στο χωριό Λεύκιµµη λειτουργεί οικοτουριστικός ξενώνας (επιχείρηση που κατασκευάστηκε µε
στόχο την εκµετάλλευση της τουριστικής κίνησης.) και άλλες µικρές επιχειρήσεις (καφενείο
mini market κλπ).
Η κινητοποίηση των τοπικών προκειµένου να εκµεταλλευθούν οικονοµικά την αύξηση της
τουριστικής κίνησης στην περιοχή είναι µικρή. ∆εν έχουν ανοίξει ταβέρνες µαγαζάκια µε
αναµνηστικά, ή ενοικιαζόµενα δωµάτια. Οι λόγοι αυτής της στάσης είναι δύσκολο να εκτιµηθούν.
Μερικές αιτίες που αναφέρονται από τους ίδιους τους κάτοικους είναι: ο φόβος της επένδυσης του
ανταγωνισµού από το ΟΚ, η εντύπωση ότι οι υπάρχουσες επιχειρήσεις αρκούν για να καλύψουν
την ζήτηση, το γεγονός ότι οι κάτοικοι δεν πάσχουν από ανεργία. Η θετική πτυχή της στάσης αυτής
της τοπικής κοινωνίας της ∆αδιάς είναι ότι δεν έχουν εγκαταλειφθεί οι παραδοσιακές ασχολίες των
κατοίκων και δεν έχει παρατηρηθεί αλλοίωση του κοινωνικού ιστού.

ΠΛΑΙΣΙΟ 2: Ο γυναικείος αγροτοτουριστικός συνεταιρισµός ∆αδιάς «Γερακίνες»

Η δηµιουργία του γυναικείου συνεταιρισµού, «Οι γερακίνες», αποτελεί χαρακτηριστικό οικονοµικής και κοινωνικής
τόνωσης που ενισχύθηκε χάρη στον τουρισµό.
Ο συνεταιρισµός ιδρύθηκε στην ∆αδιά, τον Μάρτιο 1993, µε πρωτοβουλία µιας δραστήριας κατοίκου του χωριού που
εµπνεύσθηκε από τον αντίστοιχο συνεταιρισµού στις Πρέσπας.
Με ελλιπή πληροφόρηση και πολύ προσωπική δουλεία και µεράκι, αρχικά 32 γυναίκες ηλικίας από 18 µέχρι και 50
χρονών συµµετείχαν στον συνεταιρισµό, το καταστατικό του οποίου βασίσθηκε σε αυτό του συνεταιρισµού της
Πέτρας, στη Μυτιλήνη. Αρχικά ο συνεταιρισµός δεν είχε συγκεκριµένο αντικείµενο. Με την ανάπτυξη του τουρισµού
ο γυναικείος συνεταιρισµός διεύρυνε την δράση του και την προσανατόλισε προς την εξυπηρέτηση των τουριστών,
έτσι:
Σήµερα ο συνεταιρισµός αριθµεί 45 µέλη,
∆ιαθέτει δικό του χώρο παρασκευής και πώλησης τοπικών προϊόντων (χρηµατοδότηση LEADER),
Κατασκευάζει και συσκευάζει παραδοσιακά προϊόντα: Τραχανά και χυλοπίτες, κουσκούσι, ξυνοτραχανά, Επίσης
κατασκευάζει φαγητά όπως πίτες στα καρβουνά µε παραδοσιακό τρόπο.
Προωθεί απευθείας στους τουρίστες αλλά και στα καταστήµατα της ευρύτερης περιοχής τα προϊόντα αυτά.
Προµηθεύει τακτικά το ΟΚ µε χειροποίητα τοπικά φαγητά κατά παραγγελιά.
Λειτουργεί το δασικό κέντρο αναψυχής «Κατρατζίδες» ως ταβέρνα µε τα φαγητά που παρασκευάζει µε
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παραδοσιακό τρόπο.
Η δηµιουργία του γυναικείου συνεταιρισµού αποτελεί για της γυναίκες µια πηγή χρηµάτων,- «οι γυναίκες του χωριού
απέκτησαν πορτοφόλι», αλλά και µια αφορµή για δηµιουργική δραστηριοποίηση, ανεξαρτητοποίηση και οµαδικότητα

Ένα πολύ σηµαντικό αίτιο που δεν επέτρεψε την µεγιστοποίηση του οικονοµικού οφέλους από την
ανάπτυξη του οικοτουρισµού προς την τοπική κοινωνία είναι η χωροθέτηση του ΟΚ έξω από το
χωριό. Το γεγονός αυτό ελαττώνει την άµεση και έµµεση εµπλοκή της τοπικής κοινωνίας στην
οικοτουριστική ανάπτυξη. Επίσης ελαττώνει την ευαισθητοποίηση του τοπικού πληθυσµού ως
προς την οικολογική άξια του δάσους και την ανάγκη προστασίας του. Στην Ελλάδα όπου σε
αντίθεση µε άλλες χώρες, φύση και ανθρώπινη δραστηριότητα είναι συνυφασµένα είναι
απαραίτητο να αντιµετωπίζονται ως ένα ενιαίο σύνολο και µέσα από την

προώθηση του

οικοτουρισµού. Η χωροθέτηση οικοτουριστικών µονάδων έξω από τον χώρο κοινωνικής δράσης
των τοπικών πληθυσµών

πρέπει να εξετάζεται κάτω από το πρίσµα της αντίθεσης προς τη

θεώρηση αυτή.
Η αξία του ∆άσους και η οικοτουριστική ανάπτυξη του ∆αδιάς, έµµεσα, βοήθησαν την ανάπτυξη
σε περιοχές την ευρύτερης ζώνής αφού αποτέλεσαν επιχείρηµα για τη χρηµατοδότηση
οικοτουριστικών αναπτυξιακών πρωτοβουλιών στην ευρύτερη ζώνη (π.χ. Σουφλί, Τυχερό). Μερικά
παραδείγµατα είναι η δηµιουργία του αστικού οικοτουριστικού συλλόγου νέων «Εβροραµµα», η
κατασκευή τεχνητής λίµνης οικοτουριστικού κέντρου και άλλων υποδοµών στο δήµο Τυχερού, η
κατασκευή οικοτουριστικού ξενώνα στη Λευκίµµη και πολλά άλλα. που βρίσκονται στο στάδιο
του προγραµµατισµού όπως η προώθηση του µεταξιού στο Σουφλί, το πάρκο µε οπληφόρα στο
Τυχερό.

35.2. Κοινωνική επίδραση
Ένας από τους κινδύνους που εµπεριέχονται στην προώθηση του (οικο)τουρισµού είναι η
αλλοίωση της κοινωνικής ταυτότητας µιας περιοχής, η εγκατάλειψη από τους τοπικούς

των

παραδοσιακών τους επαγγελµάτων και η αποκλειστική τους ενασχόληση µε τον τουρισµό, που
σταδιακά οδηγεί στην εγκατάλειψη της περιοχής, και η µετατροπή της από τόπο ζωής σε τόπο
επιχειρηµατικής δραστηριότητας. Ο κίνδυνος αυτός έχει πολλές φορές επιβεβαιωθεί στην Ελλάδα
(πχ νησιά).Το απαισιόδοξο αυτό σενάριο δεν συνέβη στη ∆αδιά. O οικοτουρισµός έχει συµβάλλει
στην τόνωση του αισθήµατος υπερηφάνειας των κατοίκων, στην ελάττωση του αισθήµατος της
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κοινωνικής αποµόνωσης και τη συµφιλίωση µε την ιδέα της ανακήρυξης του δάσους σε
προστατευµένη περιοχή. Η ∆αδιά άλλωστε είναι από τα λίγα χωριά µε µεγάλο αριθµό νέων
ανθρώπων και αυξανόµενο πληθυσµό και, η ανάπτυξη του οικοτουρισµού στην περιοχή είναι
απόλυτα συµβατή και ενισχυτική προς αυτή την τάση.
Και πάλι εδώ θα πρέπει να τονισθεί ότι η χωροθέτηση του ΟΚ και του ΚΕ σε κοντινή µεν
απόσταση αλλά έξω από το χωριό µειώνει τα θετικά αυτά αποτελέσµατα, γιατί οι κάτοικοι της
κοινότητας που κανονικά θα έπρεπε να είναι πρωταγωνιστές στην προστασία της φύσης και την
οικοτουριστική ανάπτυξη εµπλέκονται λιγότερο απ όσο θα µπορούσαν παρατηρητές.
Χαρακτηριστικό είναι ότι, για πολλά χρόνια, λίγοι ήταν αυτοί που γνώριζαν τι ακριβώς συνέβαινε
στο δάσος και γιατί. Έτσι ήταν χαλαρή στις συνειδήσεις των κατοίκων η σύνδεση µεταξύ της
ανάγκης προστασίας της φύσης και του δυνητικού οφέλους για αυτούς.

36. Συµπεράσµατα
Ο οικοτουρισµός στην περιοχή του ∆άσους τη ∆αδιάς έχει πολλά από τα χαρακτηριστικά του
άρτιου περιβαλλοντικά και κοινωνικά οικοτουρισµού, συµβάλλοντας από πολλές απόψεις στην
προστασία του περιβάλλοντος και τη διατήρηση του κοινωνικού ιστού:
Προωθήθηκε ως αντισταθµιστικό όφελος για την απαγόρευση της υλοτοµίας σε σηµεία
αυστηρής προστασίας του ∆άσους.
Οργανώθηκε µε βασικό πόλο έλξης τη φύση και τα αρπακτικά.
Συµβάλλει σε σηµαντικό βαθµό στην κοινωνική και οικονοµική αναζωογόνηση του χωριού
∆αδιά και λιγότερο, και πιο έµµεσα, και των γύρω οικισµών.
Προσελκύει ικανό αριθµό επισκεπτών ώστε οι οικοτουριστικές εγκαταστάσεις να είναι
βιώσιµες και κερδοφόρες.
Πραγµατοποιείται σε δάσος που βρίσκεται υπό καθεστώς προστασίας και παράλληλα είναι
τόπος επιστηµονικών µελετών.
Εφαρµόζονται µέτρα φύλαξης του δάσους.
Ο οικοτουρισµός βασίζεται σε αξιόλογη υποδοµή και ειδικευµένο προσωπικό για την ανάδειξη
και ερµηνεία της φύσης.
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Εξασφαλίζεται, σε αρκετά ικανοποιητικό βαθµό, η συµµετοχή της τοπικής κοινωνίας στη
διαδικασία λήψης αποφάσεων και στην εκµετάλλευση του οικοτουρισµού.

Παρόλα αυτά ο οικοτουρισµός στο δάσος της ∆αδιάς έχει και χαρακτηριστικά που τον ταυτίζουν
µε τουρισµό όπως τον έχουµε ζήσει στους προορισµούς µαζικού τουρισµού της χώρας µας,
αποµακρύνοντας τον από την ιδεατή οικοτουριστική ανάπτυξη που περιγράφτηκε στο κεφαλαίο 1.
Μερικά από τα γνωρίσµατα αυτά είναι τα ακόλουθα.
Η µαζική προσέλευση των επισκεπτών σε µεγάλες οµάδες
Η µαζική προσέλευση στο παρατηρητήριο τις περιόδους τουριστικής αιχµής και ο
περιορισµένος χρόνος που αφιερώνεται για ξενάγηση.
Η οικολογικά µη άρτια λειτουργία, των τουριστικών καταλυµάτων.
Η ανυπαρξία µηχανισµού άµεσης επιστροφής µέρους των εσόδων από τον τουρισµό στην
προστασία της φύσης.
Το γεγονός ότι δεν ωφελούνται όλες οι εµπλεκόµενες κοινότητες µε ισότιµο τρόπο από την
οικοτουριστική ανάπτυξη.
Προκείµενου να αναπτυχθεί περαιτέρω ο οικοτουρισµός στην περιοχή του δάσους της ∆αδιάς µε
τρόπο ώστε να προωθεί την προστασία της φύσης και τη διατήρηση του κοινωνικού ιστού της
περιοχής θα πρέπει:
Να λειτουργήσει ο διαχειριστικός φορέας µε αρµοδιότητα και στον οικοτουρισµό.
Να δηµιουργηθεί ένα πιο ολοκληρωµένο σύστηµα διαχείρισης προσέλκυσης επισκεπτών µε
άξονα τη διάχυση των επισκεπτών καθ όλο το έτος.
Να µελετηθεί η φέρουσα τουριστική ικανότητα και οι επιπτώσεις του τουρισµού στη φύση.
Να διαχυθούν, βάσει ολοκληρωµένου σχεδιασµού, οι ωφέλειες από τον οικοτουρισµό σε όλα
χωριά που βρίσκονται στις παρυφές του δάσους.
Να εµπλουτισθούν οι δυνατότητες δραστηριοποίησης του επισκέπτη. Οι νέες δραστηριότητες
θα πρέπει να εντάσσονται στο πνεύµα του οικοτουρισµού.
Να γίνει πιο συστηµατική διαφήµιση της περιοχής, µε άξονα την προσέλκυση τουριστών από
το εξωτερικό και συγκεκριµένα τουριστών µε ειδικό ενδιαφέρον για τη φύση, και µε στόχο τη
διάσπαση της εποχικότητας.
Να καθιερωθεί µηχανισµός επιστροφής των εσόδων από τον οικοτουρισµό στην προστασία του
περιβάλλοντος.
Να εξασφαλισθεί η συνεχής συµµετοχή της τοπικής κοινωνίας στις όποιες εξελίξεις
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ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ∆ΙΕΘΝΗ ΧΩΡΟ
Οικοτουρισµός σε προστατευόµενες περιοχές της Ινδίας, Ινδονησίας, Αφρικής

37. Εισαγωγή
Η µελέτη περίπτωσης οικοτουρισµού από το εξωτερικό βασίζεται στη βιβλιογραφία. Στα χρονικά
πλαίσια εκπόνησης αυτής της µελέτης δεν ήταν δυνατή η επιλογή και η επιτόπια επίσκεψη σε
κάποιον οικοτουριστικό προορισµό. Εξάλλου κρίθηκε πρόωρη µία επίσκεψη σε αυτό το πρώτο
µέρος της µελέτης, κύριο αντικείµενο του οποίου ήταν η επεξεργασία εννοιών και εννοιολογικών
εργαλείων. Η επιλογή οικοτουριστικού προορισµού και η επίσκεψη σε αυτόν πρέπει να γίνει αφού
προηγουµένως έχουν διαµορφωθεί συγκεκριµένα ερωτήµατα που θα προκύπτουν από το
σχεδιασµό οικοτουριστικής ανάπτυξης σε πιλοτικές περιοχές, διαδικασία που προβλέπεται για το
δεύτερο στάδιο της µελέτης. Έτσι, κρίθηκε σκόπιµο να παρουσιαστούν αναλύσεις περιπτώσεων
από την υπάρχουσα βιβλιογραφία. Ένας σηµαντικός περιοριστικός παράγοντας για την επιλογή
µελέτης περίπτωσης προκύπτει από την αποκλειστική ενασχόληση της έρευνας µε τον
οικοτουρισµό στις χώρες του αναπτυσσόµενου κόσµου. Όπως αναφέρθηκε και αλλού, ο
οικοτουρισµός, ιστορικά, έχει συνδεθεί µε εξωευρωπαϊκούς προορισµούς και η έρευνα
επικεντρώνεται στη δυνατότητα του οικοτουρισµού να συνεισφέρει στην τοπική οικονοµία και
στην προστασία της φύσης. Ανάλογη βιβλιογραφία για τον οικοτουρισµό σε ευρωπαϊκούς
προορισµούς δεν έχει εντοπιστεί στα πλαίσια της έρευνάς µας.
Επιλέξαµε την παρουσίαση της µελέτης που εκπονήθηκε από το Durell Institute of Conservation
and Ecology του Πανεπιστηµίου του Kent, για λογαριασµό του αγγλικού κράτους, του UK
Department for International Development.(Goodwin, et.al. 1998) Η µελέτη αυτή έχει ως
αντικείµενο τη συγκριτική παρουσίαση τριών περιπτώσεων προγραµµάτων οικοτουριστικής
ανάπτυξης στη Νότια Ασία, τη Νοτιοανατολική Ασία και Νότια Αφρική αντίστοιχα. Οι λόγοι για
τους οποίους επιλέξαµε την παρουσίαση αυτής της εργασίας είναι:
- Επιστηµονική εγκυρότητα. Η συγκριτική µελέτη των τριών περιπτώσεων βασίστηκε σε ενιαία
µεθοδολογία που σχεδιάστηκε και εφαρµόστηκε από έγκυρο πανεπιστηµιακό φορέα. Η έρευνα
διήρκεσε τρία έτη και έφτασε σε βάθος που δε φτάνουν συνήθεις αναλύσεις που βασίζονται σε
σύντοµες επιτόπιες επισκέψεις.
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-Συµβατότητα µε τον προβληµατισµό του οικοτουρισµού όπως αναλύεται στην παρούσα µελέτη. Η
έρευνα εστιάζει στην αξιολόγηση της συµβολής του οικοτουρισµού στην προστασία της φύσης και
την ενίσχυση της τοπικής οικονοµίας. Οι περιοχές που αναλύονται είναι προστατευόµενες, η
προστασία της φύσης είναι προτεραιότητα και ο οικοτουρισµός καλείται να παίξει έναν
συµπληρωµατικό ρόλο στο έργο της προστασίας.
-Πρακτικό αντίκρισµα της µελέτης. Η µελέτη πραγµατοποιήθηκε, όπως αναφέραµε, για το αγγλικό
κράτος προκειµένου να βοηθήσει το τελευταίο να χαράξει στρατηγική για την προώθηση του
οικοτουρισµού στο εξωτερικό ως µέσο ήπιας ανάπτυξης. Η µελέτη ανταποκρίθηκε καταλήγοντας
σε χρήσιµα συµπεράσµατα για τις δυνατότητες συµβολής του οικοτουρισµού στην τοπική
οικονοµία και την προστασία της φύσης. Επίσης οδηγείται σε υποδείξεις προς τον κρατικό, τον µη
κυβερνητικό τοµέα και την τουριστική βιοµηχανία για την ορθή εφαρµογή του οικοτουρισµού.

38. Στόχος της συγκριτικής µελέτης των τριών περιοχών.
Στόχος της µελέτης ήταν να διερευνήσει τη δυνατότητα του οικοτουρισµού να συµβάλει στην
προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και την ανάπτυξη της τοπικής κοινωνίας. Πιο
συγκεκριµένα, διερευνώνται οι σύνθετες σχέσεις που δηµιουργούνται σε τοπικό επίπεδο ανάµεσα
στους τουρίστες, τις τοπικές κοινωνίες, την τουριστική βιοµηχανία και το φυσικό περιβάλλον της
προστατευόµενης περιοχής. Επίσης περιγράφει τον τρόπο µε τον οποίο η κάθε περιοχή
ανταποκρίνεται στις αυξανόµενες απαιτήσεις της τουριστικής ζήτησης, τις ελλείψεις και τους
κινδύνους που προκύπτουν από αυτές τις ελλείψεις. Η έρευνα επικεντρώνεται σε τέσσερις τοµείς:
(α) Τάσεις της αγοράς (αριθµοί επισκεπτών)
(β) Η συµβολή του οικοτουρισµού στην τοπική οικονοµία
(γ) Η οικονοµική συµβολή του οικοτουρισµού στη διαχείριση και διατήρηση της προστατευόµενης
περιοχής (ΠΠ)
(δ) Η διαχείριση του τουρισµού στις ΠΠ
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39. Η ταυτότητα των περιοχών που αναλύθηκαν.
Οι περιοχές επιλέχθηκαν ως αντιπροσωπευτικές ποικίλων τύπων οικοτουριστικών προορισµών που
βρίσκονται σε διαφορετικά στάδια του "κύκλου ζωής" τους. Και οι τρεις περιοχές, όµως, στην
Ινδία, Ινδονησία και Ζιµπάµπουε, βρίσκονται σε τροχιά τουριστικής ανάπτυξης. Τα ποσοστά
αύξησης των επισκεπτών ετησίως υπερβαίνουν κατά πολύ τα ποσοστά αύξησης της τουριστικής
κίνησης διεθνώς. Το ζητούµενο και στις τρεις περιοχές είναι η εξεύρεση µηχανισµών
µεγιστοποίησης του οφέλους που προκύπτει από τον οικοτουρισµό και ελαχιστοποίησης των
κινδύνων για την προστασία του περιβάλλοντος.
Η πρώτη περιοχή είναι το Εθνικό Πάρκο Keoladeo, στην Ινδία (βλ. χάρτη). Το πάρκο αυτό
βρίσκεται 170 χλµ. νοτίως του Νοτίου ∆ελχί, έχει έκταση 2.873 εκτάρια (ένα εκτάριο = 10
στρέµµατα = 10.000 τετρ. µέτρα) και 157.000 κατοίκους περίπου σύµφωνα µε την απογραφή του
1981. ∆έχεται πολλούς επισκέπτες κάθε χρόνο και ανήκει στους προορισµούς του λεγόµενου
"Χρυσού Τριγώνου", του πιο δηµοφιλούς οδοιπορικού στην Ινδία, που περιλαµβάνει το Νέο ∆ελχί,
την Agra (όπου βρίσκεται το περίφηµο Taj Mahal) και το Jaipur (µε το Παλάτι των Ανέµων). Το
Keoladeo είναι ένας τεχνητός υγρότοπος, σηµαντικός για την πλούσια ορνιθοπανίδα του και
αναγνωρισµένος από τη συνθήκη Ramsar. Περί τα 364 είδη πουλιών έχουν καταγραφεί, ανάµεσα
στα οποία βρίσκονται σηµαντικά απειλούµενα είδη. Ο υγρότοπος πληµµυρίζει από τον Ιούλιο ως
τον Σεπτέµβριο. Από τον Οκτώβριο η στάθµη του νερού κατεβαίνει σταδιακά ώσπου τον Ιούνιο
σχεδόν ξεραίνεται εντελώς. Την εποχή της τουριστικής κίνησης η περιοχή που είναι
πληµµυρισµένη καταλαµβάνει περίπου 10.000 στρέµµατα. Καθώς δεν υπάρχουν επικίνδυνα ζώα
σε αυτή την περιοχή, οι τουρίστες µπορούν να κυκλοφορήσουν χωρίς συνοδεία. Το πάρκο απέχει 2
χλµ, από την πόλη Bharaptur, πρωτεύουσα της περιφέρειας και εµπορικό κέντρο. Ο χαρακτήρας
όµως της περιοχής του πάρκου, µε τα 18 χωριά στην περιφέρειά του, είναι αγροτικός. Σηµαντικός
άξονας της τοπικής οικονοµίας είναι η εκτροφή βοοειδών και βουβαλιών. Το µεγαλύτερο µέρος
του πληθυσµού επιβιώνει συνδυάζοντας εποχιακή αγροτική εργασία στο Keoladeo µε άτυπες
εργασίες στην πόλη Bharaptur και σε άλλα αστικά κέντρα της Ινδίας. Το νοικοκυριό των κατοίκων
ενισχύεται επίσης από τη συλλογή και χρήση πρώτων υλών και δασικών προϊόντων από το πάρκο.
Το Εθνικό Πάρκο Komodo, στην Ινδονησία (βλ. χάρτη) ανήκει σε ένα συγκρότηµα νησιών στην
Ινδονησία, τα Lesser Sundas, και περιλαµβάνει τρία νησιά, το Komodo, τη Rinca και το Padar,
καθώς και µικρότερα νησάκια που βρίσκονται τριγύρω. Η συνολική έκταση του πάρκου είναι
1730.000 εκτάρια από τα οποία το 35% είναι ξηρά και το 65% είναι θάλασσα. Τα νησιά έχουν
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απότοµες ακτές, µε πολλούς µικρούς κόλπους και κοραλλιογενείς υφάλους. Το πάρκο είναι γνωστό
για ένα ενδηµικό είδος σαύρας, τη Varanus Komodoensis. Υπολογίζεται ότι έχουν αποµείνει περί
τις 3.000 σαύρες στα νησιά αυτά. Το πάρκο περιλαµβάνεται στα αποθέµατα βιόσφαιρας της
Unesco και ανακηρύχθηκε εθνικό πάρκο το 1980. Αγροτικοί οικισµοί υπάρχουν τόσο στην
περιφέρεια όσο και µέσα στο πάρκο. Οι ντόπιοι ανήκουν σε µία αυτόνοµη εθνική οµάδα, αλλά
µόνο το 18% του σηµερινού πληθυσµού του πάρκου ανήκει στους "αυτόχθονες". Οι υπόλοιποι
προέρχονται από διαφορετικές εθνοτικές οµάδες. Η κύρια οικονοµική ασχολία των κατοίκων είναι
η αλιεία. Παρόλο που τα δικαιώµατα αλιείας στην ΠΠ περιορίζονται µόνο στους κατοίκους,
υπάρχουν αρκετά ξένα αλιευτικά σκάφη που δραστηριοποιούνται στην περιοχή. Αλιεύονται επίσης
είδη όπως η θαλάσσια χελώνα και το δελφίνι. Κύρια θέση στην οικονοµία κατέχει και ο σάγος
(αλεύρι από ψίχα φοινικόδενδρου) αλλά και το ρύζι που αρχίζει να υποσκελίζει τον σάγος σε
σηµασία. Κοντά στα χωριά καλλιεργούνται οπωροκηπευτικά και συλλέγονται δασικά προϊόντα
όπως ταµαρίντι.
Το Εθνικό Πάρκο Gonarezhou, στη Ζιµπάµπουε, ανήκει στην ευρύτερη περιοχή της
νοτιοανατολικής Ζιµπάµπουε που αρχίζει τώρα να δέχεται διεθνή τουρισµό. Αρκετές δηµόσιες και
ιδιωτικές εκτάσεις µε άγρια φύση αρχίζουν να αναπτύσσουν τουριστική υποδοµή. Το
χαρακτηριστικό τοπίο της περιοχής είναι η σαβάνα ενώ το κλίµα χαρακτηρίζεται από υψηλές
θερµοκρασίες και αραιές βροχοπτώσεις. Το καλοκαίρι είναι ζεστό και υγρό και διαρκεί από το
Νοέµβριο ως στον Απρίλιο. Η θερµοκρασία το πρωί, την εποχή αυτή, ξεπερνά τους 40 βαθµούς
Κελσίου, ιδίως τον Ιανουάριο και Φεβρουάριο. Το ύψος των ετήσιων βροχοπτώσεων ποικίλλει
σηµαντικά. Το 1991-92 επικράτησε µεγάλη ξηρασία εξαιτίας της οποίας πέθαναν 1500 ελέφαντες,
620 ιπποπόταµοι και 2700 βουβάλια στο Gonarezhou. Η περιοχή διαθέτει πλούσια βιοποικιλότητα.
Στο Gonarezhou καταµετρήθηκαν σχεδόν 1000 είδη χλωρίδας, 400 είδη ορνιθοπανίδας, 89 είδη
θηλαστικών, 104 είδη ερπετών και αµφιβίων και 50 είδη ιχθυοπανίδας. Στα "χαρισµατικά είδη"
(είδη που προκαλούν το ενδιαφέρον του κοινού) ανήκουν ο ελέφαντας, η ζέβρα, ο ιπποπόταµος, η
καµηλοπάρδαλη, το λιοντάρι, η λεοπάρδαλη και ο γατόπαρδος. Σε ορισµένες προστατευόµενες
περιοχές όµως, από την εποχή της εγκαθίδρυσης του καθεστώτος προστασίας, έγινε επανεισαγωγή
κάποιων ειδών. Εξαιτίας της έλλειψης βροχών η αγροτική παραγωγή είναι πολύ περιορισµένη. Οι
κύριες δραστηριότητες είναι η κτηνοτροφία και η εκτροφή θηραµάτων. Παρ' όλ' αυτά η πυκνότητα
του πληθυσµού σε ορισµένες περιοχές γύρω από τα ιδιωτικά εκτροφεία θηραµάτων και τις φάρµες
είναι υψηλή. Ο πληθυσµός αυτός ασχολείται µε τη γεωργία, την κτηνοτροφία και την εποχιακή
εργατική απασχόληση σε άλλες περιοχές. ∆ύο εκτεταµένες περίοδοι ξηρασίας µετά το 1983 ήταν η
αιτία σηµαντικής µείωσης των κτηνοτροφικών ζώων και γενικής έλλειψης τροφής. Το πάρκο
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Gonarezhou έχει έκταση 505.300 εκταρίων και άνοιξε εκ νέου για το τουριστικό κοινό το 1994.
Κοντά στο πάρκο κτίστηκαν καταλύµατα το 1996 σε δηµόσια γη µε τη σύµπραξη της ιδιωτικής
πρωτοβουλίας και της τοπικής αυτοδιοίκησης.

40. Τάσεις της αγοράς (αριθµοί επισκεπτών) στις τρεις περιοχές.
Με τη µελέτη παραµέτρων όπως το ποσοστό αύξησης των επισκεπτών ανά έτος, η αναλογία ξένου
προς εσωτερικού τουρισµού και ο βαθµός της εποχικότητας στην τουριστική κίνηση επιχειρείται η
καταγραφή της εικόνας της τουριστικής κίνησης στις τρεις περιοχές. ∆ιαφαίνονται οι παράγοντες
που επηρεάζουν την τουριστική κίνηση και ο τρόπος που ανταποκρίνονται οι τρεις περιοχές στη
ζήτηση.
Οι διαπιστώσεις που προκύπτουν από την ανάλυση των δεδοµένων είναι:
- Τα ποσοστά αύξησης των επισκεπτών είναι σηµαντικά και στις τρεις περιοχές. Από το 1991 ως το
1995 τα ποσοστά αυτά κυµάνθηκαν στο 7% για το Keoladeo, 15% στο Komodo και 10% στο
Gonarezhou.
- Ο εσωτερικός τουρισµός θεωρείται ασφαλέστερος για την ανάπτυξη µιας περιοχής στο βαθµό που
επηρεάζεται σε µικρότερο βαθµό από γεγονότα που επηρεάζουν τον διεθνή τουρισµό (πολιτικές
κρίσεις, πόλεµοι κλπ.) και προκαλούν ξαφνικές και απρόβλεπτες διακυµάνσεις. Θεωρείται επίσης
ότι ο εσωτερικός τουρισµός αξιοποιεί περισσότερο το ντόπιο εργατικό δυναµικό και τη
διαθεσιµότητα ντόπιων προϊόντων ενισχύοντας, έτσι, περισσότερο την τοπική οικονοµία. Από τα
τρία πάρκα, το Keoleado είναι αυτό που απολαµβάνει ενός µεγάλου ποσοστού εσωτερικού
τουρισµού που έφτασε στο 70% τη χρονιά 1995/96. Αυτό διέσωσε τον τουρισµό από βέβαιη κρίση
το 1994 όταν ξέσπασε µία επιδηµία στην περιοχή. Στο Komodo η εξάρτηση από τον διεθνή
τουρισµό είναι µεγάλη µε ένα ποσοστό 90% των επισκεπτών να προέρχονται από το εξωτερικό. Οι
λόγοι που επηρεάζουν τις αναλογίες αυτές είναι ιστορικοί (κατά πόσο η κοινωνία έχει αναπτύξει τη
συνήθεια του τουρισµού και του ταξιδιού), γεωγραφικοί (συγκοινωνιακή σύνδεση µε την υπόλοιπη
χώρα) και συνειδητών επιλογών του marketing.
- Η πολιτική αστάθεια και οι επιδηµίες σε χώρες όπως η Νότια Αφρική και η Ινδία επηρεάζουν
σηµαντικά την τουριστική κίνηση και παρεµποδίζει την οµαλή ανάπτυξη των υποδοµών.
-Η εποχικότητα στην τουριστική κίνηση είναι έντονη µε καθοριστικούς παράγοντες το κλίµα που
επικρατεί τόσο στις περιοχές προορισµού όσο και στις χώρες προέλευσης των επισκεπτών. Η
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χρονική περίοδος των διακοπών, επίσης, καθορίζει την εποχικότητα. Ο Αύγουστος είναι η εποχή
των διακοπών των Ευρωπαίων και ταυτόχρονα η εποχή της αυξηµένης κίνησης στο Komodo και το
Gonarezhou που δέχονται πολλούς ξένους επισκέπτες. Στο Keoladeo, όπου ο τουρισµός είναι
εσωτερικός, οι τοπικές κλιµατικές συνθήκες είναι που καθορίζουν την εποχικότητα µάλλον παρά η
χρονική περίοδος των διακοπών των τουριστών.
-Παράγοντες στη συµπεριφορά των τουριστών που επηρεάζουν την επίδραση του τουρισµού στην
τοπική οικονοµία είναι ο τρόπος άφιξης, η διάρκεια παραµονής και η οργάνωση του ταξιδιού
(οργανωµένο πακέτο ή ανεξάρτητη επίσκεψη). Η άφιξη οργανωµένου γκρουπ µε δικό του µέσο
µεταφοράς αφήνει πολύ µικρότερα περιθώρια αλληλεπίδρασης µε την τοπική κοινωνία και
οικονοµία από ό,τι η ατοµική µετακίνηση µεµονωµένων επισκεπτών πολλοί από τους οποίους
χρησιµοποιούν τα µαζικά µέσα µεταφοράς. Ο τρόπος µετάβασης επηρεάζει και τη διάρκεια της
διαµονής. Οι οργανωµένες οµάδες που ταξιδεύουν µε το δικό τους µέσο τείνουν να φεύγουν
γρηγορότερα από ό,τι οι µεµονωµένοι επισκέπτες, αφήνουν, άρα λιγότερο εισόδηµα στον τόπο.
∆υστυχώς τη δεκαετία του 1990 σηµειώθηκε πτώση των διανυκτερεύσεων σε σχέση µε τον αριθµό
των επισκεπτών και στις τρεις περιοχές. Αυτό οφείλεται στη βελτίωση της πρόσβασης στις
περιοχές αυτές που διευκόλυνε τους τουριστικούς πράκτορες να συµπεριλάβουν στα προγράµµατά
τους ηµερήσιες επισκέψεις στα πάρκα µάλλον παρά διαµονή σε αυτά.
-Οι τουριστικοί πράκτορες καθορίζουν κατά κύριο λόγο την τουριστική κίνηση σε κάθε περιοχή. Το
marketing αυτών των προορισµών διεξάγεται στα µητροπολιτικά κέντρα της κάθε χώρας ή στο
εξωτερικό αφήνοντας τις προστατευόµενες περιοχές και τους κατοίκους τους στο περιθώριο αυτής
της διαδικασίας. Οι τουριστικοί πράκτορες προβάλλουν τους προορισµούς µε τον τρόπο που
θεωρούν ότι θα έχει τη µεγαλύτερη απήχηση στο κοινό και χωρίς, πολύ συχνά, να έχουν καλή
γνώση της περιοχής.
-Γενικά οι περιοχές αυτές δέχονται έναν εντυπωσιακά αυξανόµενο αριθµό διεθνών επισκεπτών.
Ωστόσο δεν έχουν κανέναν έλεγχο στη διαχείριση του τουρισµού µε αποτέλεσµα να εξαρτώνται
απόλυτα από την εµπιστοσύνη και τις διαθέσεις που θα δείξουν οι τουριστικοί πράκτορες και οι
µεµονωµένοι επισκέπτες.

41. Η συµβολή του οικοτουρισµού στην τοπική οικονοµία
Η ανάπτυξη της τουριστικής υποδοµής στην περιφέρεια των τριών περιοχών, αποτέλεσµα της
αυξηµένης ζήτησης, είναι εντυπωσιακή. Καταλύµατα, µαγαζιά, εστιατόρια, υπηρεσίες µεταφορών
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και άλλα έργα υποδοµής δηµιουργήθηκαν χάρη στον τουρισµό. Ωστόσο υπάρχουν περιοριστικοί
παράγοντες που εµποδίζουν τη συµµετοχή της τοπικής κοινωνίας να αποκοµίσει οφέλη από την
ανάπτυξη.

Η τουριστική ανάπτυξη απέκτησε σηµαντική θέση στα αναπτυξιακά προγράµµατα και των τριών
χωρών καθώς συνάδει µε τη νεοφιλελεύθερη στρατηγική της οικονοµικής προσαρµογής που
ακολουθούν οι χώρες αυτές και η οποία αναζητεί νέους τρόπους τόνωσης της οικονοµίας σε σχέση
µε την εξαγωγή των παραδοσιακών προϊόντων. Παρ’ όλ' αυτά η προώθηση του τουρισµού ως
µέσου οικονοµικής ανάπτυξης έχει κατηγορηθεί ότι διαιωνίζει την εξάρτηση από το εξωτερικό και
την άνιση κατανοµή του πλούτου ανάµεσα στο κέντρο και την περιφέρεια (στο εσωτερικό και
εξωτερικό).
Η µελέτη βασίστηκε στην εξέταση τριών παραγόντων:
(α) Ποιο είναι το µέγεθος και η µορφή της τοπικής τουριστικής οικονοµίας.
(β) Σε τι βαθµό δηµιουργούνται θέσεις απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο.
(γ) Σε τι βαθµό ο τοπικός πληθυσµός συµµετέχει στις απολαβές από την απασχόληση και γενικά το
εισόδηµα από τον τουρισµό.
Πρέπει να σηµειωθεί ότι και στις τρεις περιοχές το καθεστώς προστασίας επέφερε σηµαντικές
αλλαγές και περιορισµούς στη χρήση των φυσικών πόρων από τους ντόπιους. Η τουριστική
ανάπτυξη, φαινόµενο των τελευταίων δεκαετιών, εµφανίστηκε ως η κατεξοχήν οικονοµική
δραστηριότητα που συνδέεται µε το καθεστώς προστασίας καθώς άλλες παραδοσιακές οικονοµικές
δραστηριότητες που σχετίζονται µε την εκµετάλλευση των φυσικών πόρων απαγορεύτηκαν ή
παρήκµασαν. Το καθεστώς προστασίας στην περίπτωση του Koleado και του Gonarezhou επέφερε
έντονες κοινωνικές αντιδράσεις.

∆ιαπιστώσεις:
- Η γεωγραφική θέση της προστατευόµενης περιοχής, η γειτνίαση ή µη µε αστικά κέντρα και η
προσβασιµότητά της επηρεάζει το βαθµό τουριστικής ανάπτυξης και συµµετοχής της τοπικής
κοινωνίας στα οικονοµικά οφέλη που προκύπτουν από αυτή. Η γειτνίαση µε αστικά κέντρα µπορεί
να συνεπάγεται τη συγκέντρωση των έργων υποδοµής και τη στελέχωση των θέσεων εργασίας από
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ανθρώπινο δυναµικό που βρίσκεται στα αστικά κέντρα. Έτσι περιορίζεται η συµµετοχή της
αγροτικής κοινωνίας που ζει κοντά στην ΠΠ στην οικονοµική δραστηριότητα (περίπτωση του
Keoladeo). Γενικά υπάρχει ο κίνδυνος της συγκέντρωσης της τουριστικής υποδοµής και
δραστηριότητας σε γειτονικές των ΠΠ περιοχών που βρίσκονται κοντά σε οδικούς, θαλάσσιους ή
εναέριους κόµβους και ο αποκλεισµός της συµµετοχής των ντόπιων που υπέστησαν τις συνέπειες
από το καθεστώς προστασίας.
- Ο οικοτουρισµός έχει κατηγορηθεί ότι προσφέρει θέσεις απασχόλησης στους ντόπιους χαµηλής
ποιότητας. Είναι θέσεις που απαιτούν ελάχιστες δεξιότητες, πληρώνονται λίγο και είναι εποχιακές.
Παρ' όλ' αυτά στις κοινωνίες αυτές που οι δυνατότητες οικονοµικής ανάπτυξης είναι
περιορισµένες, ο οικοτουρισµός αποτελεί µία σηµαντική πρόσθετη πηγή εισοδήµατος. Τα
οικονοµικά οφέλη από τις πιο µεγάλες επιχειρήσεις και τις πιο σηµαντικές θέσεις εργασίας τα
αποκοµίζουν οι ελίτ των πόλεων. Ωστόσο προγράµµατα κατάρτισης των ντόπιων µπορούν να
συµβάλλουν ως ένα βαθµό σε µεγαλύτερη συµµετοχή του αγροτικού πληθυσµού στις
δραστηριότητες αυτές.
-Το καθεστώς ιδιοκτησίας γης επηρεάζει το βαθµό συµµετοχής της τοπικής κοινωνίας στην
τουριστική ανάπτυξη. Όταν οι κάτοικοι δεν έχουν πρόσβαση στη γη περιορίζεται η δυνατότητά
τους να αναπτύξουν οικονοµική δραστηριότητα σχετική µε τον τουρισµό.
- Ένα σηµαντικό ποσοστό κερδών διαφεύγει στο εξωτερικό εξαιτίας των πακέτων που προσφέρουν
ξένα πρακτορεία και που περιλαµβάνουν µετακίνηση, διαµονή, ξενάγηση. Αυτές οι υπηρεσίες
πληρώνονται στο τουριστικό πρακτορείο µε αποτέλεσµα τα µόνα έξοδα που κάνουν οι επισκέπτες
επί τόπου να είναι για το εισιτήριο εισόδου στο πάρκο και, περιστασιακά, για αγορές
αναµνηστικών.
-Γενικά η δυνατότητα του τοπικού αγροτικού πληθυσµού να συµµετάσχει στα οφέλη της
τουριστικής ανάπτυξης εξαρτάται από παράγοντες όπως είναι η εκπαίδευση, το ιδιοκτησιακό
καθεστώς, η γεωγραφική θέση της ΠΠ και η συµπεριφορά των τουριστικών πρακτορείων που
δραστηριοποιούνται στην περιοχή. Ευκολότερη είναι η συµµετοχή των ντόπιων στις
"περιφερειακές" οικονοµικές δραστηριότητες που σχετίζονται µε τον τουρισµό όπως είναι η
κατασκευή και διάθεση προϊόντων χειροτεχνίας. Σηµαντικό ρόλο µπορεί να παίξει στη συµµετοχή
των ντόπιων οι απαιτήσεις που προβάλλουν οι ίδιοι οι επισκέπτες. Εάν απαιτήσουν εµπειρίες που
προϋποθέτουν τη συµµετοχή των ντόπιων και γνωριµία µε τον τοπικό πολιτισµό, τότε και τα
τουριστικά πρακτορεία θα συνεργαστούν µε τους ντόπιους για την προσφορά τέτοιων εµπειριών
(π.χ ζωντανές αφηγήσεις προφορικής λογοτεχνίας από ντόπιους).
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-Η έρευνα έδειξε ότι οι ντόπιοι συνδυάζουν, στην αντίληψή τους, το καθεστώς προστασίας µε τον
τουρισµό. Παρ' όλ' αυτά η συµµετοχή στην τουριστική δραστηριότητα δεν είναι πάντα το κύριο
µέληµα των κατοίκων. Για πολλούς το ζήτηµα της πρόσβασης στους φυσικούς πόρους παραµένει
ζωτικό. Αυτό δε θα πρέπει να το παραβλέψουν οι υπεύθυνοι διαχείρισης των ΠΠ

42. Η οικονοµική συµβολή του οικοτουρισµού στη διαχείριση και διατήρηση της
προστατευόµενης περιοχής (ΠΠ)
Οι προστατευόµενες περιοχές στην Ινδία, Ινδονησία και Ζιµπάµπουε θεωρούνται σηµαντικά
κεφάλαια της εθνικής φυσικής κληρονοµιάς. Ωστόσο, καθώς οι εθνικοί πόροι είναι περιορισµένοι
και υπάρχουν πιέσεις για επενδύσεις σε άλλα ζωτικής σηµασίας αγαθά, όπως είναι η υγεία και η
εκπαίδευση, οι ΠΠ καλούνται να βρούνε τρόπους να αυτοχρηµατοδοτούνται. Ως τώρα η γενική
αντίληψη ότι τα πάρκα συνιστούν εθνική κληρονοµιά που πρέπει να είναι προσιτή σε όλους
στάθηκε η αιτία που το κόστος εισόδου στα πάρκα τηρήθηκε σε πολύ χαµηλά επίπεδα µε
αποτέλεσµα τα έσοδα από τα εισιτήρια να είναι πολύ χαµηλά. Το κόστος εισόδου σε µία ΠΠ
µπορεί να λειτουργήσει ως µηχανισµός ελέγχου της ροής των επισκεπτών και αποφυγής
συνωστισµού στις περιόδους αιχµής. Οι χαµηλές και συµβολικές τιµές όµως που ίσχυαν στα τρία
πάρκα απέκλειαν το ενδεχόµενο λειτουργίας αυτού του µηχανισµού.
Τώρα το θέµα επανεξετάζεται καθώς αφενός οι αριθµοί των επισκεπτών από το εξωτερικό
αυξάνουν, οπότε το κράτος καταλήγει να χρηµατοδοτεί την απόλαυση της εθνικής κληρονοµιάς
από τους ξένους, και αφετέρου οι διαχειριστές των πάρκων αρχίζουν να προσβλέπουν στον
οικοτουρισµό για τη χρηµατοδότηση του έργου της προστασίας της φύσης.
Στα πλαίσια της µελέτης διερευνήθηκε κατά πόσο ο οικοτουρισµός συνέβαλε στην κάλυψη των
εξόδων διαχείρισης και λειτουργίας των τριών πάρκων. Έγινε εκτίµηση του κόστους και των
εσόδων που προκύπτουν από τον τουρισµό αλλά και εκτίµηση του γενικού κόστους λειτουργίας
των πάρκων. Επίσης έγινε συσχετισµός ανάµεσα στο ύψος του εισιτηρίου, τους αριθµούς των
επισκεπτών και των συνολικών εσόδων των ΠΠ Εκτιµήθηκε ακόµη, βάσει ερωτηµατολογίων, η
διάθεση των επισκεπτών να πληρώσουν υψηλότερο αντίτιµο εισιτηρίου και οι πιθανές επιπτώσεις
από µία πολιτική αύξησης της τιµής του εισιτηρίου.
∆ιαπιστώσεις:
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-Τα έσοδα από τον τουρισµό δεν καλύπτουν παρά ένα ελάχιστο ποσοστό από τα συνολικά έξοδα των
ΠΠ Με βάση αυτόν τον υπολογισµό, το κράτος εµφανίζεται να χορηγεί τις ΠΠ Ενδεικτικά
αναφέρεται ότι κάθε επίσκεψη υπολογίζεται ότι χορηγείται από το κράτος κατά $1.84 στο
Keoladeo και κατά $15.78 στο Gonarezhou. Εάν, όµως, υπολογιστεί όχι το συνολικό κόστος
διαχείρισης του πάρκου αλλά µόνον το κόστος της τουριστικής υποδοµής και συσχετιστεί µε τα
έσοδα από τον τουρισµό, τότε το ποσοστό επιχορήγησης τουρισµού από το κράτος µειώνεται. Στην
περίπτωση, µάλιστα, του Keoladeo οι τουρίστες εµφανίζονται να µην επιβαρύνουν αλλά να
συµβάλλουν στην κάλυψη του κόστους. Οι δύο διαφορετικοί υπολογισµοί ανταποκρίνονται σε
διαφορετικές προσεγγίσεις σε σχέση µε την αποστολή µιας ΠΠ και τον ρόλο του οικοτουρισµού σε
αυτές. Η άποψή µας είναι ότι η δεύτερη προσέγγιση είναι παραπλανητική. Οι τουρίστες έρχονται
να δουν την άγρια φύση για τη διατήρηση της οποίας χρειάζεται το σύνολο της λειτουργίας της ΠΠ
Συνεπώς πρέπει να υπολογίζεται το σύνολο του κόστους του πάρκου και όχι µόνον το κόστος της
τουριστικής υποδοµής. Έτσι τα έσοδα από τον τουρισµό και στις τρεις ΠΠ απέχουν πολύ από το να
καλύψουν τα έξοδά τους. Ας σηµειωθεί ότι το ύψος του εισιτηρίου αποφασίζεται και στις τρεις
χώρες κεντρικά, από το κράτος, και ρυθµίζεται στο πλαίσιο µια ενιαίας κοστολόγησης για την
είσοδο σε όλες τις ΠΠ ∆εν γίνεται διαφοροποίηση ούτε συσχετισµός εξόδων-εσόδων για κάθε µία
ΠΠ χωριστά. Έτσι δεν µπορεί να διαµορφωθεί µία τιµή εισιτηρίου ανάλογη του προϋπολογισµού
της κάθε ΠΠ.
-Η διαφοροποίηση του κόστους εισόδου για τους ντόπιους σε σχέση µε τους ξένους εφαρµόζεται στις
δύο από τις τρεις ΠΠ µε πολύ θετική ανταπόκριση από τους ντόπιους και κατανόηση από τους
ξένους. Η διαφοροποίηση αυτή µοιάζει αναγκαία και λειτουργική.
-Τα έσοδα από τον τουρισµό είναι η σηµαντικότερη πηγή εσόδων των ΠΠ εξαιρουµένης της κρατικής
επιχορήγησης. Τα κύρια έσοδα για το πάρκο προέρχονται από τα εισιτήρια εισόδου που
συλλέγονται από το κράτος απευθείας. Υπολογίστηκε ότι και στις τρεις ΠΠ µεταξύ 38% και 48%
των εσόδων προέρχονται από τα εισιτήρια εισόδου. Άλλα έσοδα προκύπτουν από παροχές αδειών
για τη λειτουργία καταλυµάτων και καταστηµάτων κλπ. ανάλογα µε το καθεστώς διαχείρισης της
γης και της επιχειρηµατικής δραστηριότητας που ισχύει σε κάθε χώρα.
-Κάποιες οµάδες ξένων επισκεπτών είναι διατεθειµένες να πληρώσουν µεγαλύτερο αντίτιµο
εισιτηρίου στις ΠΠ αρκεί να διασφαλίζεται ότι τα έσοδα πηγαίνουν στην προστασία της φύσης,
στην βελτίωση της τουριστικής υποδοµής της ΠΠ και ότι χρησιµοποιούνται προς όφελος της
τοπικής κοινωνίας. Υπολογίστηκε, όµως, ότι και στις τρεις περιοχές ο διπλασιασµός της τιµής του
εισιτηρίου θα επέφερε µία πτώση του αριθµού των επισκεπτών κατά 21%.
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-Τα τουριστικά πρακτορεία έχουν θετική στάση απέναντι σε µία αύξηση της τιµής εισόδου στις ΠΠ
καθώς υπολογίζεται ότι δεν θα κάνει αξιοσηµείωτη διαφορά στην τιµή του συνολικού πακέτου που
προσφέρεται.
-Γενικά η κοστολόγηση του εισιτηρίου πρέπει να λαµβάνει υπόψη της πολλούς παράγοντες και
προβλέψεις. Οι οµάδες των τουριστών που είναι πιο πρόθυµες να δεχθούν µία αύξηση στην τιµή
του εισιτηρίου είναι αυτές που ταξιδεύουν οργανωµένα, µε τουριστικά πρακτορεία. Οι
µεµονωµένοι επισκέπτες, στους οποίους ανήκουν και οι πιο ενθουσιώδεις παρατηρητές της φύσης,
είναι λιγότερο πρόθυµοι να δεχθούν την αύξηση καθώς η αύξηση αυτή επιφέρει µεγαλύτερη
αλλαγή στον καθηµερινό προϋπολογισµό του ταξιδιού τους. Πιθανόν λοιπόν ένα υψηλό αντίτιµο
εισιτηρίου να επιφέρει αλλοιώσεις στη σύνθεση των επισκεπτών µε αρνητικές επιπτώσεις για την
τοπική οικονοµία (εφόσον οι µεµονωµένοι επισκέπτες µένουν περισσότερο και αλληλεπιδρούν
περισσότερο µε τους ντόπιους). Άλλωστε ένας οικοτουρισµός που θα αποκλείει τους πιο
συνειδητοποιηµένους επισκέπτες της φύσης δε θα ήταν συµβατός µε τη φύση και την έννοια του
οικοτουρισµού.

43. Η διαχείριση του οικοτουρισµού στις προστατευόµενες περιοχές.
Η διαχείριση του οικοτουρισµού στις ΠΠ απαιτεί την επιτυχή εξισορρόπηση πιέσεων και αναγκών
που προκύπτουν από την ανάγκη προστασίας της φύσης αλλά και ευηµερίας της τοπικής
κοινωνίας. Και στις τρεις περιοχές η προστασία της φύσης θεωρείται προτεραιότητα. Ο τουρισµός
αντιµετωπίζεται ως µέσο συµβολής στην προστασία της φύσης και όχι ως µία απλή υπηρεσία που
πρέπει να παρέχεται στο κοινό. Η µελέτη διερευνά τον τρόπο διαχείρισης του τουρισµού στις ΠΠ,
τις πιέσεις που δηµιουργούνται από τον τουρισµό και τη στρατηγική αντιµετώπισής τους. Η κύρια
δυσκολία συνίσταται στην ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων από την τουριστική κίνηση στο
περιβάλλον. Για µία ακόµη φορά στη δική µας µελέτη διαφαίνεται η σηµασία της τήρησης της
φέρουσας ικανότητας. Στις συγκεκριµένες ΠΠ δεν υπάρχουν επαρκείς µηχανισµοί ελέγχου των
επιπτώσεων από την τουριστική κίνηση. Ο όγκος και ο τρόπος επίσκεψης των τουριστών ελέγχεται
από την τουριστική βιοµηχανία. Στις εποχές αιχµής συχνά γίνεται υπέρβαση της φέρουσας
ικανότητας.
Ένα σηµείο τριβής ανάµεσα στις ανάγκες προστασίας µιας περιοχής και των απαιτήσεων του
επισκέπτη είναι η πρόσβαση στην άγρια φύση. Οι επισκέπτες έχουν απαιτήσεις να δουν την άγρια
φύση από πολύ κοντά εθισµένοι καθώς είναι στις εντυπωσιακές εικόνες που προβάλλονται στα
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φιλµ. Σπάνια όµως µπορεί να δει κανείς από φυσικού αυτές τις εικόνες χωρίς να ενοχλήσει σοβαρά
την πανίδα και το οικοσύστηµα. Οι διαχειριστές των ΠΠ καλούνται να συµβιβάσουν τις επιθυµίες
των επισκεπτών µε τις επιταγές της προστασίας.

Η µελέτη επιχειρεί να διερευνήσει τις επιπτώσεις από την τουριστική κίνηση και γενικά τις
µεθόδους διαχείρισης του τουρισµού. Η αξιολόγηση όµως των επιπτώσεων πρέπει να βασίζεται σε
στοιχεία που συλλέγονται επί µακρό χρονικό διάστηµα. Τέτοια στοιχεία δεν υπάρχουν στις
συγκεκριµένες ΠΠ Οι ερευνητές συγκέντρωσαν στοιχεία από συνεντεύξεις και άµεση
παρακολούθηση της τουριστικής κίνησης στο πεδίο. Γενικά διαπιστώνεται η ανάγκη
παρακολούθησης των οικοσυστηµάτων και των επιπτώσεων του τουρισµού σε µόνιµη βάση µε
χρήση συγκεκριµένων δεικτών.
∆ιαπιστώσεις:
-Σε καµία από τις τρεις ΠΠ η πρόσβαση των τουριστών δεν ελέγχεται από τους διαχειριστές των ΠΠ
Οι επισκέπτες φθάνουν είτε µεµονωµένα είτε µε οργανωµένα πακέτα τουριστικών πρακτορείων.
Στις δύο από τις τρεις περιοχές παρατηρείται έντονη εποχικότητα στην τουριστική κίνηση µε
αποτέλεσµα την υποβάθµιση της ποιότητας της εµπειρίας του επισκέπτη. Μέθοδοι ελέγχου της
ροής των επισκεπτών, όπως καθιέρωση ηµερήσιου ανώτατου ορίου επισκεπτών, εποχιακή
απαγόρευση της πρόσβασης ή διαφοροποίηση στην τιµή εισόδου ανάλογα µε την εποχή δεν
εφαρµόζονται.
-Η τουριστική υποδοµή εντός των ορίων των ΠΠ είναι µικρής κλίµακας µε αποτέλεσµα οι
επισκέπτες να συγκεντρώνονται σε ορισµένα σηµεία. Η οµοιόµορφη διάχυση των επισκεπτών στο
χώρο είναι ζήτηµα επιλογής. Υπάρχει η άποψη ότι είναι προτιµότερη η συγκέντρωση των
επισκεπτών σε συγκεκριµένες ζώνες στην ΠΠ ώστε να προστατεύεται αποτελεσµατικά η υπόλοιπη
ΠΠ Από την άλλη πλευρά η υπερβολική συγκέντρωση της κίνησης σε συγκεκριµένα σηµεία
υποβαθµίζει την ποιότητα της εµπειρίας του επισκέπτη, γεγονός που διαπιστώθηκε σε µία από τις
τρεις ΠΠ Γενικά ο έλεγχος της τουριστικής κίνησης µπορεί να γίνει είτε µέσω της διάχυσης στο
χώρο, µε τους κινδύνους που αυτή η επιλογή εγκυµονεί για την ΠΠ, είτε µέσω καθιέρωσης
ανώτατων ορίων ηµερήσιας επίσκεψης και κατάλληλης κοστολόγησης του εισιτηρίου.
-Η επιθυµία των επισκεπτών να δουν από κοντά τα άγρια ζώα προκαλεί όχληση στο οικοσύστηµα.
Αυτό διαπιστώθηκε και στις τρεις ΠΠ Στις δύο από τις τρεις ΠΠ χρησιµοποιήθηκαν τεχνητά µέσα
προσέλκυσης της άγριας ζωής για να δηµιουργηθούν ευκαιρίες παρατήρησης από τους επισκέπτες.
____________________________________________________________________________________________ 128

Στο Gonarezhou, π.χ., δηµιουργήθηκαν τεχνητές λίµνες για τη συγκέντρωση των ζώων µε
αποτέλεσµα την υποβάθµιση και αλλοίωση του οικοσυστήµατος. Στον υγρότοπο του Keoladeo οι
επισκέπτες µπορούν να πλησιάσουν πολύ κοντά στα πουλιά µε αποτέλεσµα να σηµειώνονται
συχνά επεισόδια όχλησης. Οι ντόπιοι ξεναγοί που εργάζονται χωρίς επίσηµη άδεια ενθαρρύνουν
τους επισκέπτες να πλησιάσουν πολύ κοντά στις φωλιές των πουλιών προκειµένου να τους
ευχαριστήσουν και να αποκοµίσουν µεγαλύτερο φιλοδώρηµα. Από την άλλη πλευρά, προσπάθειες
που έγιναν να αποτραπούν οι επισκέπτες από την πρόσβαση σε ευαίσθητες περιοχές προκάλεσε τη
διαµαρτυρία των ντόπιων και την απογοήτευση των επισκεπτών. Αυτό συνέβη όταν αποφασίστηκε
η διακοπή της τεχνητής τροφοδοσίας των σαυρών στο Komodo και όταν παρενέβη το διοικητικό
προσωπικό της ΠΠ για την αποτροπή της όχλησης απειλούµενων ειδών στο Keoladeo. Όπως
συµβαίνει µε τα περισσότερα θέµατα που σχετίζονται µε τον οικοτουρισµό και την προστασία της
φύσης, πρέπει να επιτυγχάνονται κάθε φορά οι καλύτερες δυνατές ισορροπίες για να
ικανοποιηθούν διαφορετικές ανάγκες. Η σωστή ενηµέρωση των επισκεπτών, το σωστό marketing
και η δηµιουργία πολλαπλών εστιών ενδιαφέροντος για τους τουρίστες (ώστε να µην είναι η
παρατήρηση της άγριας φύσης το αποκλειστικό "προϊόν" που προσφέρεται) βοηθούν στη
εξισορρόπηση των πιέσεων που δηµιουργούνται από τον τουρισµό.
-Ο τουρισµός έχει επιπτώσεις στην κατανάλωση ενέργειας και πρώτων υλών, επιβαρύνει το
περιβάλλον µε την παραγωγή απορριµµάτων και αποβλήτων και στην ατµοσφαιρική και ηχητική
ρύπανση. Οι επιπτώσεις σε αυτούς τους τοµείς δεν έχουν µετρηθεί στις συγκεκριµένες ΠΠ
Υπάρχουν όµως κάποιες αρνητικές ενδείξεις και στις τρεις περιοχές.
- Υπάρχει έλλειψη προσωπικού, γνώσης και πόρων για τη διαχείριση των αυξανόµενων πιέσεων από
τον τουρισµό δεδοµένων των υφιστάµενων προτεραιοτήτων που προκύπτουν για τον έλεγχο
παραδοσιακών απειλών για την προστασία του περιβάλλοντος όπως είναι η φωτιά και το παράνοµο
κυνήγι. Παράλληλα υπάρχει η τάση να ιεραρχείται η µεγιστοποίηση των εσόδων από τον τουρισµό
ως σηµαντικότερη από την ανάγκη ελέγχου της ροής και των επιπτώσεών του. Επίσης κυριαρχεί η
αντίληψη ότι ο τουρισµός δεν µπορεί να αποτελέσει σηµαντική απειλή για την προστασία του
περιβάλλοντος. Άλλες σοβαρότερες απειλές έλκουν την προσοχή και τους πόρους. Ένας από τους
λόγους για τους οποίους δεν αξιολογείται ο τουρισµός ως δυνητική απειλή είναι η έλλειψη
δεδοµένων και στοιχείων και γενικά η απουσία παρακολούθησης των επιπτώσεων του τουρισµού
µε βάση συγκεκριµένους δείκτες. Αυτό είναι κάτι που ισχύει σε πολλές ΠΠ στον κόσµο. Μία
έρευνα που έγινε σε 319 ΠΠ σε όλον το κόσµο έδειξε ότι το 50% των πάρκων που βρίσκονται στον
αναπτυγµένο κόσµο παρακολουθούν τις επιπτώσεις του τουρισµού στο περιβάλλον. Το ποσοστό
για τον αναπτυσσόµενο κόσµο είναι 35%. Λιγότερα από τα µισά πάρκα όµως, στο σύνολό τους,
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είχαν δυνατότητα εφαρµογής άµεσων µέσων διαχείρισης του τουρισµού. Προκύπτει σαφώς ότι η
οικοτουριστική ανάπτυξη πρέπει να βασίζεται σε στέρεους µηχανισµούς παρακολούθησης των
επιπτώσεων του τουρισµού και σε έναν φορέα διαχείρισης της ΠΠ που να έχει δικαιοδοσία και
πόρους για τον έλεγχο και τη διαχείριση του τουρισµού.

44. Συστάσεις και προτάσεις προς τις ενδιαφερόµενες οµάδες.
Η µελέτη κατέληξε σε συγκεκριµένες προτάσεις προς την τουριστική βιοµηχανία, τον κρατικό και
µη κυβερνητικό τοµέα καθώς και τα ΜΜΕ. Οι προτάσεις αυτές έχουν στόχο την εξασφάλιση της
συνεργασίας της τουριστικής βιοµηχανίας ώστε να υιοθετήσει πολιτική συµβατή µε τον
οικοτουρισµό. ∆εν θα αναλυθούν, εδώ, οι προτάσεις αυτές γιατί υπάρχουν αναλυτικά
καταγεγραµµένες σε κείµενα αρχών (codes of ethics) που έχουν αναφερθεί αλλού στη µελέτη µας
και είναι ευρέως γνωστά. Η διάχυση της γνώσης και η διάχυση της ηθικής διάστασης του
οικοτουρισµού είναι το κλειδί για την εφαρµογή όλων αυτών των κειµένων αρχών που καλούνται
να υιοθετήσουν οι ενδιαφερόµενες οµάδες.

45. Συµπεράσµατα από την ανάλυση της συγκριτικής µελέτης τριών περιπτώσεων
οικοτουρισµού σε ΠΠ στον αναπτυσσόµενο κόσµο.
Ο οικοτουρισµός στις αναπτυσσόµενες χώρες διεξάγεται σε διαφορετικές συνθήκες από αυτές που
επικρατούν στην Ελλάδα ώστε η ανάλυσή τους να έχει περιορισµένη χρησιµότητα για την
ελληνική πραγµατικότητα. Ωστόσο κάποια "διδάγµατα" που προκύπτουν από την ανάλυση των
τριών περιπτώσεων µπορούν να φανούν χρήσιµα και να προλάβουν αρνητικές καταστάσεις που
µπορεί να προκύψουν και στην Ελλάδα. Χρήσιµη, εξάλλου, είναι η µεθοδολογία που
χρησιµοποιήθηκε για την ανάλυσή των περιπτώσεων. Τα συµπεράσµατα που έχουν γενικότερη
ισχύ και ενισχύουν τις απόψεις µας για τον οικοτουρισµό είναι τα ακόλουθα.
- Ο οικοτουρισµός πρέπει να υπαγορεύεται από την ανάγκη προστασίας της φύσης µιας περιοχής.
Λειτουργεί ως εναλλακτική λύση και ως "αντισταθµιστικό όφελος" στους περιορισµούς άσκησης
κάποιων οικονοµικών δραστηριοτήτων που απαγορεύονται λόγω του καθεστώτος προστασίας.
-Όσο πιο περιορισµένες είναι οι οικονοµικές δυνατότητες µιας περιοχής τόσο περισσότερο
δικαιώνεται ο οικοτουρισµός ως επιπρόσθετη πηγή εισοδήµατος.
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-Ο οικοτουρισµός µπορεί να συµβάλει στην εξοµάλυνση των κοινωνικών συγκρούσεων και
αντιθέσεων που µπορεί να προκύψουν από το καθεστώς προστασίας, ωστόσο αυτό είναι µία
µακρόχρονη διαδικασία που επιταχύνεται στο βαθµό που δίνονται οι ευκαιρίες στους ντόπιους να
συµµετέχουν στην τουριστική ανάπτυξη.
-Ο κίνδυνος διαφυγής των εσόδων εκτός προστατευόµενης περιοχής (είτε προς τα πλησιέστερα
αστικά κέντρα είτε στο εξωτερικό) είναι υπαρκτός. Γι αυτό
-Η κατάρτιση των ντόπιων ώστε να µπορέσουν να συµµετέχουν στις πιο οικονοµικά προσοδοφόρες
δραστηριότητες του οικοτουρισµού είναι κρίσιµης σηµασίας.
-Ο εσωτερικός τουρισµός είναι λιγότερο επιρρεπής στις ξαφνικές διακυµάνσεις του εξωτερικού
τουρισµού και πρέπει να ενθαρρύνεται.
-Η τουριστική ανάπτυξη έχει επιπτώσεις στο περιβάλλον. Ο οικοτουρισµός ενδέχεται να έχει
αρνητικές επιπτώσεις στη διατήρηση του ίδιου του πόρου από τον οποίο εξαρτάται, την άγρια
φύση, εφόσον αυτή είναι το αντικείµενο έλξης, παρατήρησης και χρήσης των τουριστών. Για το
λόγο αυτό πρέπει να διαφοροποιείται, όσο είναι δυνατό, το τουριστικό προϊόν µιας περιοχής και να
ελέγχεται η ροή και οι επιπτώσεις των επισκεπτών.
-Για τον έλεγχο της ροής και των επιπτώσεων της τουριστικής κίνησης είναι απαραίτητη η ύπαρξη
κατιρτισµένου σε θέµατα τουρισµού φορέα διαχείρισης της ΠΠ µε επαρκείς δικαιοδοσίες στον
έλεγχο της τουριστικής κίνησης και επαρκείς πόρους.
-Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχή εφαρµογή του οικοτουρισµού είναι η χρήση µεθόδου
παρακολούθησης των επιπτώσεων της τουριστικής κίνησης.
-Η οικονοµική συµβολή του οικοτουρισµού στην κάλυψη των εξόδων λειτουργίας της ΠΠ γίνεται
κυρίως µέσω των εσόδων που προκύπτουν από το εισιτήριο εισόδου. Η καθιέρωση της ιδανικής
τιµής εισιτηρίου πρέπει να προκύπτει από προσεκτική αξιολόγηση όλων των πιθανών επιπτώσεων
ενός αυξηµένου εισιτηρίου.
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46. Παράρτηµα κεφαλαίου 3.

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ

ΕΘΝΙΚΟΙ ∆ΡΥΜΟΙ
Α/Α

ΟΝΟΜΑΣΙΑ

ΚΗΡΥΞΗ

ΕΚΤΑΣΗ

1

Ολύµπου

1938

4000 (πυρήνες προστασίας)

2

Παρνασσού

1938

3600

3

Πάρνηθας

1961

3850

4

Αίνου Κεφαλονιάς

1962

2900

5

Λ. Ορ. Σαµαριάς Κρήτης

1962

4850

6

Οίτης

1966

7250

7

Πίνδου

1966

6950

8

Βίκου Αώου

1973

12600

9

Πρεσπών

1974

24500

10

Σουνίου

1974

4000

ΑΙΣΘΗΤΙΚΑ ∆ΑΣΗ
Α/Α

ΟΝΟΜΑΣΙΑ

ΚΗΡΥΞΗ

ΕΚΤΑΣΗ

1

Φοινικόδασος Βάϊ

1973

20

2

∆άσος Καισαριανής Υµηττού

1974

640

3

Κοιλάδα Τεµπών

1974

1762

4

∆άσος Καραϊσκάκη Καρδίτσας

1974

252

5

Πευκιάς Ξυλοκάστρου

1974

28
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6

Λεκάνες Απορροής Παν/µίου Πατρών 1974 1850

7

∆άσος Ιωαννίνων

1976

86

8

∆άσος Φαρσάλων

1977

35

9

∆άσος Στενής Ευβοίας

1977

674

10

∆ασικό Σύµπλεγµα Όσσας

1977

16900

11

∆άσος Μογγοστού Κορινθίας

1977

520

12

∆άσος Νικοπόλεως Μύτικα Πρέβεζας

1977

66

13

∆άση Νήσου Σκιάθου

1977

3000

14

Στενά Ποταµού Νέστου

1977

2380

15

Άλσος Καλβρύτων

1977

1750

16

∆άσος Τυθορέας Φθιώτιδας

1979

200

17

∆άσος Καβάλας Αµυγδαλεώνα

1979

2216

18

∆άσος Κάστρου Τρικάλων

1979

28

19

∆άσος Αλµυρού

1979

100

∆ΙΑΤΗΡΗΤΈΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΦΥΣΗΣ
Α/Α

ΟΝΟΜΑΣΙΑ

ΚΗΡΥΞΗ

ΕΚΤΑΣΗ

1

∆άσος ∆ενδροκέδρων Κυνουρίας

1980

74

2

∆άσος ∆ρυός Φράξου Μουριών Κιλκίς

1980

10

3

Παρθένο ∆άσος Κεντρικής Ροδόπης

1980

550

4

∆άσος Τσίχλα-Χαϊντού Ξάνθης

1980

18

5

∆άσος Οξυάς Πευκωτού Πέλλας

1980

4

6

Απολιθωµένο ∆άσος Λέσβου

1985

15000

7

Απειλούµενο Κρητικό Κεφαλάνθηρο

1985

1
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8

∆άσος "Φραξιάς" Λεσινίου Αιτ/νίας

1985

46

9

Σφαγνώνας Λαϊλιά Σερρών

1985

4

10

Υδροχαρές ∆άσος Ιστιαίας

1985

1

11

∆άσος ∆ενδρωδών Αειφύλλων

1985

24

1985

192

Πλατυφύλλων Νήσου Σαπιέντζα
12

∆άσος Πενταβέλονης Πεύκης
Αλµοπίας αριδαίας

13

∆άσος Κυπαρισσίου Έµπωνα Ρόδου

1985

135

14

Μικτό ∆άσος Γράµµου Καστοριάς

1985

130

ΘΗΡΑΜΑΤΙΚΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ
Α/Α

ΟΝΟΜΑΣΙΑ

ΚΗΡΥΞΗ

ΕΚΤΑΣΗ

1

∆άσος ∆αδιάς Λευκίµης Σουφλίου

1986

7200

2

Νήσος Αντίµηλος

1983

745

3

Νήσος Θοδωρού

1976

60

4

∆άσος Μονής Αγάθωνος

1968

90

5

Νήσος ∆ία

1977

1250

6

Νήσος Γιούρα

1979

1000

7

Νήσος Σαπιέντζα

1977

850

ΥΓΡΟΒΙΟΤΟΠΟΙ ∆ΙΕΘΝΟΥΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ
Α/Α

ΟΝΟΜΑΣΙΑ

ΚΗΡΥΞΗ

ΕΚΤΑΣΗ

1

∆έλτα ποταµού Εύρου

1974

10000

2

Λίµνη Βιστωνίδα

1974

7000

3

Λίµνη Μητρικού

1974

3000
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4

∆έλτα Ποταµού Νέστου

1974

10600

5

Λίµνη Βόλβη και Λαγγαδά

1974

2400

6

Λίµνη Κερκίνη

1974

9000

7

∆έλτα Αξιού Λουδία Αλιάκµονα

1974

11000

8

Κόλπος Αµβρακικού

1974

25000

9

Κόλπος Μεσολογγίου

1974

13900

10

Λίµνη Κοτυχίου

1974

3700

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
Α/Α

ΟΝΟΜΑΣΙΑ

ΚΗΡΥΞΗ

ΕΚΤΑΣΗ

1

Μετέωρα

1992

375

2

Άγιον Όρος

1992

15000

ΚΗΡΥΞΗ

ΕΚΤΑΣΗ

ΒΙΟΣΦΑΙΡΙΚΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ
Α/Α

ΟΝΟΜΑΣΙΑ

1

Όλυµπος

2

Σαµαριά Κρήτης

ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΑΡΚΑ
Α/Α

ΟΝΟΜΑΣΙΑ

ΚΗΡΥΞΗ

ΕΚΤΑΣΗ

1

Βορείων Σποράδων

1992

100000

2

Περιοχή ωοτοκίας Θαλάσσιας
Χελώνας Ζακύνθου
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ΠΕΡΙΟΧΕΣ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΝΑΤURΑ 2000
Περιλαµβάνει 264 περιοχές της Ελλάδας, που υπερκαλύπτουν τον παραπάνω κατάλογο. ∆εν
κρίθηκε απαραίτητο να συµπεριληφθεί ο κατάλογος τους

στο παράρτηµα, διότι είναι ευρέως

γνωστός και καταχωρηµένος σε πληθώρα συνγραµµάτων.
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47. Παράρτηµα κεφαλαίου 4

Ακολούθως παρατίθενται στοιχεία που αφορούν τις επισκέψεις στο κέντρο πληροφόρησης για
τις Πρέσπες που βρίσκεται στο χωριό Άγιος Γερµανός. Προέρχονται από τις απαντήσεις σε
ερωτηµατολόγια που συµπληρώνονται από τους επισκέπτες του κέντρου.
Η συλλογή και η επεξεργασία των στοιχείων αυτών έχει γίνει από την Εταιρία Προστασίας
Πρεσπών, µη κυβερνητική οργάνωση που δραστηριοποιείται στην Περιοχή.
Η αξία των στοιχείων αυτών, για την παρούσα µελέτη, είναι µεγάλη γιατί αναφέρονται σε έναν
από τους σηµαντικούς οικοτουριστικούς προορισµούς της χώρας µας. Εδώ παρατίθενται ως
ένδειξη των τάσεων και του προφίλ της ζήτησης για έναν ελληνικό οικοτουριστικό προορισµό.

Από πού πληροφορήθηκαν οι επισκέπτες για
Από πο ύ πλ η ρο φ ορή θηκαν γ ια τη ν
Πρέσ πα

Τηλεόραση

23%

Ράδιο

4%

Τύπο

16%

*Άλλο

25%

35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

Σειρά1

λε
Τη

Ρά
δι
ο
Τύ
πο
ς
*Ά
λλ
ο

32%

Φ

Φίλους

ίλ
οι
όρ
ασ
η

την Πρέσπα:

* Το άλλο αφορά κυρίως την Περιβ.Εκπαίδ.
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Από πού πληροφορήθηκαν οι
επισκέπτες
Για το Κέντρο Πληροφόρησης
Πινακίδες

Α π
γ ι α

30%

ό

π

τ ο

ο ύ

π

λ η ρ ο φ ο ρ ή θ η κ α ν

Κ έ ν τ ρ ο

π

λ η ρ ο φ ό ρ η σ η ς

6 0 %
5 0 %
4 0 %

Ράδιο

1%

Φίλους

20%

*Άλλο

49%

3 0 %

Σ ε ιρ ά 1

2 0 %
1 0 %

Φίλους

Πινακίδες

*Άλλο:κυρίως Περ.Εκπ.& τύπος

0 %

Κύριος σκοπός επίσκεψης

Εκπαίδευση

21%

Κυνήγι

0%

Φωτογραφία

16%

Ησυχία

15%

Άλλο

2%

30%
20%
10%
0%

Σειρά1

λο

25%

Άλ

∆ιακοπές

Κύριος σκοπός επίσκεψης

∆.
..
Ε.
..
Κ.
..
Φ
...
Η
...

21%

Ψ
...

Ψυχαγωγία
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Ηµέρες που σκοπεύουν να µείνουν
στην Πρέσπα
1 ηµέρα

49%

2 ηµέρες

15%

3 ηµέρες

15%

4 ηµέρες

14%

5 ηµέρες

2%

6 ηµέρες

1%

7 ηµέρες

1%

>7 ηµέρες

3%

Αν έχουν ξανάρθει

Αν έχουν ξανάρθει στην Πρέσπα
1993-99

69%

Κάποιοι από τη

14%

Ν

αι

συντροφιά ναι

Σειρά1

Κ.
..

Όχι

80%
60%
40%
20%
0%

χι

17%

Ό

Ναι

____________________________________________________________________________________________ 140

Η συλλογή στοιχείων, που αφορούν το προφίλ του οικοτουριστικού κοινού, σε συνδυασµό µε
στοιχεία για τον αριθµό τον επισκεπτών και τις διακυµάνσεις της ζήτησης είναι απαραίτητη για τη
διαµόρφωση στρατηγικής, και τη βελτίωση των παρεχοµένων υπηρεσιών. Χαρακτηριστικό, λόγου
χάρη, στην περίπτωση της Πρέσπας είναι ότι οι περισσότεροι επισκέπτες δεν διανυκτερεύουν.
Αυτό το στοιχείο, σε συνδυασµό µε την διαπίστωση του ότι οι περισσότεροι µαθαίνουν για την
περιοχή από τους φίλους τους, σηµαίνει ότι πρέπει να δοθεί έµφαση σε συστηµατικότερη
διαφήµιση που θα προβάλλει την περιοχή ως τόπο πολυήµερων διακοπών. Πολλά ακόµη χρήσιµα
συµπεράσµατα µπορούν να εξαχθούν από τις παραπάνω στατιστικές Στοιχεία όπως τα παραπάνω
συλλέγονται από πολλά κέντρα πληροφόρησης για τη φύση και δεν

πρέπει να µένουν

ανεκµετάλλευτα.

ΤΑΥΤOΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΚΤΑΚΤΕΣ "ΤΑΣΕΙΣ', ΜΑΡΤΙΟY 2000

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΜRΒ ΗΕLLΑS S.Α.
ΣΥΝ∆ΡΟΜΗΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

ΣΥΛΛΟΓΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

7 ΕΩΣ 17 ΜΑΡΤΙΟΥ 2000

ΤΥΠΟΣ

ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ &
"ΚΑΛΠΗΣ" ΣΤΑ ΣΠΙΤΙΑ ΤΩΝ ΕΡΩΤΩΜΕNΩΝ / ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ.
Η ΕΡΕΥΝΑ ∆ΙΕΞΗΧΘH ΣΥΜΦΩNΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑNΟNΕΣ ∆ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ
ΠΟΥ ΟΡΙΖΟΥΝ Ο ΣΕ∆ΕΑ & Η ΕSΟΜΑR, ΜΕΛΟΣ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩN ΕΙNΑΙ Η ΜRΒ
HELLAS S.Α.

∆ΕΙΓΜΑ

2.000 ΑΤΟΜΑ ΠΑNΕΛΛΑ∆ΙΚΑ

∆ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ

ΣΤΡΩΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕNH ΠΑNΕΛΛΑ∆ΙΚΗ ∆ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ

Η ΣΤΡΩΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΧΕΙ ΩΣ ΑΡΧΙΚΟ ΣΗΜΕΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 9
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ (ΑΘHΝΑ (Μ Π Π.) - ΘΕΣΣΑΛΟNΙΚΗ (Μ Π )
ΛΟΙΠΗ ΣΤΕΡΕΑ - ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ - ΗΠΕΙΡΟ - ΘΕΣΣΑΛΙΑ - ΛΟΙΠH
ΜΑΚΕ∆ΟNΙΑ - ΘΡΑΚH - ΚΡΗΤΗ)
ΜΕ ΒΑΣΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ MRΒ HELLAS
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ΕΧΕΙ ΓΙNΕΙ ΕΙ∆ΙΚH ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣH ΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ ΑΘΗNΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΜΕ ΤΜΗΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΣ ΣΕ 39 ΚΑΙ 41 ΤΟΜΕΙΣ ΑNΤΙΣΤΟΙΧΑ. ΓΙΑ ΤΗΝ
ΤΜHΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΤH ΕΧΟΥN ΛHΦΘΕΙ ΥΠΟΨΙN ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΟΡΙΩN ΤΩΝ
∆ΗΜΩN ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΟNΤΕΣ ΟΠΩΣ ΦΥΣΙΚΑ ΕΜΠΟ∆ΙΑ, ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ
ΑΡΤHΡΙΕΣ ΚΛΠ, ΟΠΟΥ, ΣΕ ΑΡΚΕΤΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΖΟΥN
∆ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΟΙΝΟΥ ΜΕ ∆Ε∆ΟΜΕΝΟ ΤΟ ΓΕΓΟNΟΣ ΟΤΙ
ΑNΑ ΣΗΜΕΙΟ ΕΚΚΙNΗΣΗΣ ΑΠΑΙΤΟΥNΤΑΙ ΤΟ ΠΟΛΥ 10 ΣΥNΕNΤΕΥΞΕΙΣ
ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΤΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΟΥ ∆ΕΙΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ∆ΥΟ ΜΕΓΑΛΕΣ
ΠΟΛΕΙΣ. ΤΟ ∆ΕΙΓΜΑ ΤΩΝ ΑΛΛΩN ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΤΑNΕΜΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΛΟΙΠΗ
ΧΩΡΑ ΛΑΜΒΑNΟNΤΑΣ ΥΠΟΨΙN ΠΛΗΡΩΣ ΤΗΝ ΑNΑΛΟΓΙΚΗ
ΑNΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΟΤHΤΑ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΣΤΙΚΟΤHΤΑ ΚΑΙ ΤΑ
ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΟΛΗ/ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΠΙΛΕΓΟΝΤΑΙ ΤΥΧΑΙΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ
ΣΗΜΕΙΑ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΩΣΤΕ NΑ ΤHΡΟΥNΤΑΙ: Ο ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΣΥNΕNΤΕΥΞΕΩN (10) ΑΝΑ ΣΗΜΕΙΟ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ ΩΣ
ΠΡΟΣ ΤΟN ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΤHΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ, ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΤΗΝ
ΗΛΙΚΙΑ
ΤHΡΟΥNΤΑΙ ΠΟΣΟΣΤΩΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΑΠΟ
ΤΗΝ ΕΣΥΕ.
ΦΥΛΟ

ΑN∆ΡΕΣ 49,0 % ~ ΓΥNΑΙΚΕΣ 51.0 %

ΗΛΙΚΙΑ

18+, ΠΟΥ ΕΧΟΥN ΕΚΛΟΓΙ ΚΟ ∆Ι ΚΑΙΩΜΑ

ΠΕΡΙΟΧΕΣ

ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΕΛΛΑ∆Α ΚΑΙ ΚΡΗΤH

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ

ΦΥΛΟ - HΛΙΚΙΑ. ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ & ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΣΤΑΘΜΙΣΕΙΣ
ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1996 ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΠΟΥ
ΨΗΦΙΖΟΥN : Α' - Β' ΑΘΗΝΩN / Α' - Β' ΠΕΙΡΑΙΩΣ / Α' - Β' ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ (ΑΝΩ ΤΩN 10.000 ΚΑΤΟΙΚΩΝ) - HΜΙΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ
(2.000 - 10 000 ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ) - ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ (ΚΑΤΩ ΤΩΝ 2 000
ΚΑΤΟΙΚΩN)
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48. Παράρτηµα κεφαλαίου 6
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