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Πρόλογοσ

Το παρόν κείμενο φιλοδοξεί να προςφζρει προτάςεισ για ζνα ςχζδιο δράςθσ
ανάπτυξθσ του λεγόμενου «φυςιολατρικοφ-περιθγθτικοφ τουριςμοφ» ςτθν
Περιφζρεια Νοτίου Αιγαίου. Θ ευρφτθτα τθσ κατθγορίασ «φυςιολατρικόσπεριθγθτικόσ τουριςμόσ» υπαγόρευςε μοιραία τθν επιλογι και εςτίαςθ ςε πιο
ςυγκεκριμζνεσ επί μζρουσ μορφζσ που εμπίπτουν ςε αυτι.
Παράμετροι που υπαγόρευςαν τθν επιλογι αυτι δεν κα μποροφςαν παρά να είναι :
-

οι πόροι που τα νθςιά τθσ Περιφζρειασ διακζτουν,

-

θ ιδιαίτερθ κοινωνικοοικονομικι και περιβαλλοντικι φυςιογνωμία των
νθςιϊν όπωσ αυτι εξελίχκθκε και διαμορφϊκθκε ςτο πζραςμα του χρόνου,
αλλά και τα ςφγχρονα κοινωνικοοικονομικά και περιβαλλοντικά ηθτιματα
που αντιμετωπίηει θ περιοχι μελζτθσ, κακϊσ και

-

οι ςφγχρονεσ τάςεισ ηιτθςθσ για ειδικζσ μορφζσ τουριςμοφ και ταξιδιωτικζσ
εμπειρίεσ.

Οι μορφζσ τουριςμοφ που επιλζχκθκαν ωσ πιο αρμόηουςεσ και ςυνεπείσ με τισ
παραπάνω παραμζτρουσ είναι ο «πεηοπορικόσ», ο «οικοτουριςμόσ» και ο «άγροτουριςμόσ». Πρόκειται για μορφζσ τουριςμοφ που για αρκετζσ 10ετίεσ κατζχουν
ςθμαντικι κζςθ ςτο δθμόςιο διάλογο και ςε ποικίλεσ μελζτεσ και αναπτυξιακά
προγράμματα για τον τουριςμό, μορφζσ που προτείνονται και προωκοφνται ωσ
βιϊςιμεσ τουριςτικζσ διζξοδοι αλλά και ωσ «λφςεισ» ςτο ηιτθμα τθσ επιμικυνςθσ
τθσ τουριςτικισ περιόδου. Αν και θ παρουςία τουσ δεν είναι νζα ςτα νθςιά τθσ
Περιφζρεια, είναι κοινόσ τόποσ ότι οι δυνατότθτεσ γι αυτζσ δεν ζχουν ικανοποιθτικά
αξιοποιθκεί.
Το παρόν κείμενο διαρκρϊνεται ςε 4 ενότθτεσ.
Στθν πρϊτθ ενότθτα παρουςιάηονται βαςικζσ και ςθμαντικζσ ζννοιεσ και όροι του
τουριςμοφ που θ αποςαφινιςθ τουσ είναι απαραίτθτθ κακϊσ χρθςιμοποιοφνται ςε
όλθ τθν ζκταςθ του κειμζνου. Εξετάηεται θ ζννοια του τουριςτικοφ κυκλϊματοσ και
«προϊόντοσ», των κινιτρων και των κατθγοριοποιιςεων του τουριςμοφ ςε επί
μζρουσ μορφζσ, κακϊσ και οι ζννοιεσ «εναλλακτικϊν» και ειδικϊν μορφϊν
τουριςμοφ (special interest tourism)
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Στθ δεφτερθ ενότθτα επιχειρείται βάςει τθσ διεκνοφσ βιβλιογραφίασ μια
εννοιολογικι οριοκζτθςθ δθλαδι ζνασ αδρόσ οριςμόσ και κατθγοριοποίθςθ των
μορφϊν τουριςμοφ που μασ ενδιαφζρουν. Εξετάηονται ςυνοπτικά οι ζννοιεσ του
φυςιολατρικοφ (nature-based tourism), του οικοτουριςμοφ (ecotourism), του
πεηοπορικοφ τουριςμοφ (hiking tourism) και του άγρο-τουριςμοφ (agro-tourism ι
agri-tourism).
Στθν τρίτθ ενότθτα παρουςιάηονται κάποιεσ καλζσ πρακτικζσ (best practices),
δθλαδι παραδείγματα επιχειριςεων, δομϊν και υποςτθρικτικϊν ςυςτθμάτων
αυτϊν των μορφϊν τουριςμοφ από περιοχζσ εντόσ και εκτόσ τθσ Περιφζρειασ αλλά
και τθσ χϊρασ.
Στθν τζταρτθ ενότθτα παρουςιάηεται θ μεκοδολογία ςυγκρότθςθσ «προϊόντοσ»
πεηοπορικοφ τουριςμοφ ςτα νθςιά τθσ Περιφζρειασ
Α. Βαςικζσ ζννοιεσ ςτον τουριςμό
Α.1 Ειςαγωγι
Κακϊσ ο τουριςμόσ αποτελεί ζναν από τουσ πλζον πολυςφνκετουσ τομείσ
οικονομικισ δραςτθριότθτασ και περιλαμβάνει πλθκϊρα επαγγελμάτων, προϊόντων
και παροχι υπθρεςιϊν, ο διάλογοσ γφρω από κζματα τουριςμοφ είναι ανάλογα
ευρφσ με πλθκϊρα εμπλεκομζνων. Καίριασ ςθμαςίασ παραμζνει ςτακερά το ηιτθμα
τθσ ορολογίασ ςτο διάλογο αυτό, κακϊσ είναι ςυχνό το φαινόμενο χριςθσ
ςθμαντικϊν όρων που ςθματοδοτοφν αρχζσ, εκνικοφσ, περιφερειακοφσ και τοπικοφσ
ςτόχουσ τουριςτικισ πολιτικισ χωρίσ να είναι αμοιβαία αποδεκτό το περιεχόμενο
και γνωςτι θ επιςτθμονικι τουσ οριοκζτθςθ και τεκμθρίωςθ.
Κρίνεται ςυνεπϊσ ςκόπιμο να παρουςιαςτοφν παρακάτω ςυνοπτικά βαςικοί οριςμοί
εννοιϊν και όρων που εκτενϊσ κα χρθςιμοποιθκοφν ςτο κείμενο αυτό, κακϊσ είναι
απαραίτθτο να είναι ςαφισ και τεκμθριωμζνθ θ χριςθ τουσ αλλά και τα ηθτιματα
που πραγματικά εγείρονται ςε ςχζςθ με τουσ όρουσ αυτοφσ ωσ προσ τισ
ςυηθτοφμενεσ μορφζσ τουριςμοφ ςτον γεωγραφικό χϊρο ενδιαφζροντοσ.

Α. 2 Κίνθτρα τουριςτικισ μετακίνθςθσ – κατθγοριοποιιςεισ & μορφζσ τουριςμοφ

ΕΤΡΩΠΑΙΚΘ
ΕΝΩΘ
ΕΤΡΩΠΑΙΚΟ
ΣΑΜΕΙΟ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΘ
ΑΝΑΠΣΤΞΘ

ΣΙΣΛΟ ΠΡΑΞΘ: «ΠΡΟΒΟΛΘ ΣΟΤ ΣΟΤΡΙΣΙΚΟΤ ΠΡΟΪΟΝΣΟ ΣΘ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΣΙΟΤ
ΑΙΓΑΙΟΤ»

ΕΠΙΧΕΙΡΘΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΘΣΘ & ΝΘΩΝ ΑΙΓΑΙΟΤ
Με τθ ςυγχρθματοδότθςθ τθσ Ελλάδασ και τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ

Σελίδα: http://tourismobservatory.ba.aegean.gr/ e-mail: stobservatory@aegean.gr

5

Τα κίνθτρα τθσ τουριςτικισ μετακίνθςθσ αποτζλεςαν και αποτελοφν ζνα ενδιαφζρον
πεδίο μελζτθσ του τουριςμοφ από ποικίλεσ ςκοπιζσ, τόςο τθσ ανκρωπολογίασ και
κοινωνιολογίασ όςο και του marketing. Θ μελζτθ των κινιτρων αφορά καταρχιν
αυτι κακεαυτι τθν απόφαςθ πραγματοποίθςθσ ενόσ ταξιδιοφ. Στθ ςυνζχεια τα
κίνθτρα μετουςιϊνονται και εξειδικεφονται ςε επιλογι ενόσ ςυγκεκριμζνου
προοριςμοφ. Ο Dann (Dann, 1981) υπιρξε ζνασ από τουσ πρϊτουσ μελετθτζσ του
τουριςτικοφ φαινομζνου που ειςιγαγε τθν ζννοια των κινιτρων ϊκθςθσ (push
factors) και ζλξθσ (pull factors). Τα κίνθτρα ϊκθςθσ ςχετίηονται με ψυχοκοινωνικζσ
κεωριςεισ των τουριςτϊν ςε ότι αφορά το οικείο τουσ περιβάλλον που τουσ
κινθτοποιοφν να ταξιδζψουν. Τα δεφτερα ςχετίηονται με ςυγκεκριμζνουσ
παράγοντεσ που ελκφουν τουσ τουρίςτεσ να ταξιδζψουν ςε ςυγκεκριμζνεσ περιοχζσ
δίνοντασ ζτςι ςυγκεκριμζνθ μορφι ςτθν αρχικι απόφαςθ τθσ πραγματοποίθςθσ
«ενόσ κάποιου» ταξιδιοφ.

Α. 3 «Εναλλακτικζσ» & ειδικζσ μορφζσ τουριςμοφ
Ο λεγόμενοσ «εναλλακτικόσ» τουριςμόσ ςυνιςτά μορφι τουριςμοφ και τουριςτικισ
ανάπτυξθσ ςε πλιρθ αντιδιαςτολι με τον μαηικό τουριςμό, δθλαδι το διεκνζσ
κυρίαρχο πρότυπο που χαρακτθρίηεται από μαηικότθτα, επιβάρυνςθ του
περιβάλλοντοσ και ενίοτε λιγότερθ ζμφαςθ ςτθν ποιότθτα προκειμζνου για τθ
μεγιςτοποίθςθ του κζρδουσ. Τα βαςικά κριτιρια αλλά και άξονεσ ςτθ διαχείριςθ
των λεγόμενων «εναλλακτικϊν» μορφϊν τουριςμοφ παρουςιάηονται ςτο παρακάτω
πλαίςιο :
Κριτιρια και άξονεσ διαχείριςθσ «εναλλακτικών» μορφών τουριςμοφ
(Βελιςςαρίου, 2000, ςελ. 21-28)
1. Προςταςία του φυςικοφ περιβάλλοντοσ (όπωσ μικρό μζγεκοσ καταλυμάτων,
καταλφματα φιλικά και προςαρμοςμζνα ςτο φυςικό και δομθμζνο περιβάλλον,
περιοριςμζνοσ αρικμόσ επιςκεπτϊν ςτο χϊρο και το χρόνο, κα.)
2. Προςταςία τθσ κοινωνικισ και πολιτιςμικισ κλθρονομιάσ
3. Ενεργθτικι ςυμμετοχι και δραςτθριοποίθςθ των τουριςτϊν
4. Ποιοτικι παροχι υπθρεςιϊν και αναψυχι των τουριςτϊν
5. Οικονομικό όφελοσ για τθν τοπικι οικονομία

H ποικιλία των όρων (alternative, localized, endemic, soft, appropriate, cultural, eco,
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ego, environmental, low impact, new, ethical, respectful, responsible, green,
sustainable) (Douglas, 2001, p.2), (Pearce, 1992, p. 16-19) που χρθςιμοποιοφνται ςτθ
διεκνι βιβλιογραφία, τθν τελευταία 20ετία περίπου, για να αντιπαρακζςουν τισ
λεγόμενεσ «νζεσ»-«εναλλακτικζσ» μορφζσ τουριςμοφ με τον μαηικό τουριςμό, κα
μποροφςε κανείσ να ιςχυριςκεί πωσ υποκρφπτει μια αδυναμία ςαφοφσ οριςμοφ του
τι είναι ι τι μπορεί πραγματικά να προςφζρει ο «εναλλακτικόσ τουριςμόσ».
Σε ότι αφορά τισ ειδικζσ μορφζσ τουριςμοφ, ςφμφωνα με τον Βελιςςαρίου (2000,
ςελ. 19), αποτελοφν μια ευρφτερθ κατθγορία που εμπεριζχει τισ «εναλλακτικζσ». Σε
αυτζσ τισ μορφζσ τουριςμοφ το εξειδικευμζνο «κζμα» ι δραςτθριότθτα ςυνιςτά το
κίνθτρο του τουριςτικοφ ταξιδιοφ και χαρακτθρίηει τθ μορφι του τουριςτικοφ
προϊόντοσ.
Παρζχεται ακολοφκωσ οριςμόσ των ειδικϊν μορφϊν τουριςμοφ, ςφμφωνα με τουσ
Douglas et al. (2001) και τα ςθμαντικότερα χαρακτθριςτικά τουσ (Βελιςςαρίου,
2000)

Οριςμόσ ειδικών μορφών τουριςμοφ
Eιδικζσ μορφζσ τουριςμοφ ορίηονται οι παροχζσ εμπειριϊν ελεφκερου χρόνου και
αναψυχισ οι οποίεσ είναι προςαρμοςμζνεσ ςε ςυγκεκριμζνα εκφραςμζνα ενδιαφζροντα
μεμονωμζνων ατόμων ι ομάδων. Ζνασ τουρίςτασ αυτισ τθσ κατθγορίασ αποφαςίηει να
επιλζξει ζνα τζτοιο προϊόν ι υπθρεςία εφόςον ικανοποιεί μια ςυγκεκριμζνθ ανάγκθ του
ι/και ςκοπό. (Douglas et al., 2001, p. 3)
Σθμαντικότερα χαρακτθριςτικά των ειδικών μορφών τουριςμοφ
(Βελιςςαρίου, 2000, ςελ. 19)
1. Το κίνθτρο χαρακτθρίηει τθ μορφι
2. Απευκφνονται ςε ςυγκεκριμζνα τμιματα τθσ τουριςτικισ αγοράσ
3. Οργανϊνονται προςαρμοςμζνεσ ςτισ εκάςτοτε ειδικζσ ανάγκεσ των τουριςτϊν
4. Απαιτείται ςε κάκε περίπτωςθ θ κατάλλθλθ υποδομι για τθν ικανοποίθςθ των
ειδικϊν αναγκϊν
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Στισ ειδικζσ μορφζσ τουριςμοφ εμπίπτει μια ευρεία γκάμα επί μζρουσ μορφϊν
όπωσ,
ςυνεδριακόσ, εκκεςιακόσ τουριςμόσ, τουριςμόσ κινιτρων, αγροτικόσ
τουριςμόσ & αγροτουριςμόσ, τουριςμόσ περιπζτειασ, οικοτουριςμόσ, κα. που με τθ
ςειρά τουσ είναι δυνατό να αναλυκοφν ςε επί μζρουσ κατθγορίεσ.
Κάκε κατθγοριοποίθςθ των ειδικϊν μορφϊν τουριςμοφ δεν μπορεί παρά να είναι
ενδεικτικι κι όχι αυςτθρι κακϊσ είναι εφλογεσ περιςςότερεσ τθσ μιασ ταξινομιςεισ
ενϊ ςυχνά εμφανίηονται επικαλφψεισ μεταξφ των επί μζρουσ μορφϊν.

Β. Φυςιολατρικόσ τουριςμόσ & εςτίαςθ ςε επί μζρουσ μορφζσ του
Οι κατθγοριοποιιςεισ του φυςιολατρικοφ τουριςμοφ ςτθ βιβλιογραφία ποικίλουν.
Στισ παρακάτω ενότθτεσ παρζχονται κάποια βαςικοί οριςμοί αυτισ τθσ ευρείασ
κατθγορίασ τουριςμοφ κακϊσ και επί μζρουσ μορφϊν τθσ οι οποίεσ επιλζχκθκαν ωσ
πλζον αρμόηουςεσ ςτθ γεωγραφικι περιοχι μελζτθσ.
Στθ ςυνζχεια εξετάηονται μια προσ μία οι επιλεχκείςεσ κατθγορίεσ και ςυγκεκριμζνα
ο οικοτουριςμόσ, ο πεηοπορικόσ τουριςμόσ -ωσ κράμα φυςιολατρικοφ τουριςμοφ,
τουριςμοφ περιπζτειασ και οριακά ακλθτικοφ τουριςμοφ -και ο αγροτουριςμόσ.
Ζμφαςθ δίνεται ς τα χαρακτθριςτικά και κίνθτρα τθσ κάκε μορφισ και λιγότερο ςτθν
ταξινόμθςθ τουσ κάτω από τθ μία ι τθν άλλθ ευρφτερθ κατθγορία κακϊσ το κζμα
αυτό παραμζνει ζνα ανοικτό ηιτθμα ςτθ διεκνι βιβλιογραφία αλλά και ςτθν πράξθ.

Β.1 Φυςιολατρικόσ τουριςμόσ : οριςμοί, επί μζρουσ μορφζσ, κίνθτρα
Σε μία από τισ κλαςςικζσ οριοκετιςεισ του τουριςμοφ, ο Gaburn, (Gaburn,
1989, p. 32) διακρίνει ευρφτερα τον τουριςμό ςε 2 βαςικζσ κατθγορίεσ :
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Πθγι : Gaburn (1981, p. 32)

a. Φφςθσ ι φυςιολατρικό, ο οποίοσ με τθ ςειρά του διακρίνεται ςε
i. Οικολογικό (ecological) (πχ. ταξίδια ςε άγρια φφςθ)
ii. Περιβαλλοντικό (environmental) και ο οποίοσ διακρίνεται ςε
1. Αναψυχισ (recreational) (δραςτθριότθτεσ αναψυχισ
ςτθ φφςθ) και
2. Κυνθγετικό-τροφοςυλλεκτικό (hunting-gathering) (πχ.
ζνα ταξίδι ςαφάρι ςτθν Αφρικι) και ςε
b. Πολιτιςμικό, ο οποίοσ με τθ ςειρά του διακρίνεται ςε
i. Λςτορικό (historical) (πχ. επίςκεψθ μουςείων και ναϊν ςτθν
Ευρϊπθ) και
ii. Εκνολογικό (ethnic) (πχ. επίςκεψθ περιοχϊν όπου
διατθροφνται ικθ και ζκιμα και κουλτοφρεσ κοινοτιτων όπωσ
οι Λάπωνεσ ςτθ βόρεια Σκανδιναβία)
Σφμφωνα με τον Gaburn o εκνολογικόσ τουριςμόσ λειτουργεί ωσ ςφνδεςμοσ μεταξφ
του τουριςμοφ φφςθσ και του πολιτιςμικοφ με τθν ίδια λογικι που και ςτθν
πραγματικότθτα είναι άρρθκτα ςυνδεδεμζνα θ φφςθ και ο πολιτιςμόσ ενόσ τόπου.
Στο παρακάτω πλαίςιο παρζχεται ζνασ οριςμόσ για τον φυςιολατρικό τουριςμό,
ςφμφωνα με τον διαδικτυακό χϊρο για το βιϊςιμο τουριςμοφ “Sustainable tourism
online” του Κζντρου Ζρευνασ για το Βιϊςιμο Τουριςμό τθσ Αυςτραλίασ (Australia’s
Sustainable Tourism Cooperative Research Centre (STCRC))
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Οριςμόσ φυςιολατρικοφ τουριςμοφ (nature based tourism) (1)
Φυςιολατρικόσ τουριςμόσ είναι κάκε τουριςμόσ που προςφζρει εμπειρίεσ άμεςα
ςχετιηόμενεσ με τθ φφςθ και φυςικζσ καλλονζσ και περιλαμβάνει :
-

τον οικοτουριςμό (ecotourism),

-

τον τουριςμό περιπζτειασ (adventure tourism),

-

τον τουριςμό άγριασ φφςθσ (wildlife tourism)

-

τον τουριςμό εξόρυξθσ (extraction tourism)

Στθν Αυςτραλία το τμιμα τθσ τουριςτικισ αγοράσ που εμπίπτει ςτον φυςιολατρικό
τουριςμό ανζρχεται ςτο 62% των διανυκτερεφςεων διεκνοφσ τουριςμοφ και ςτο 15% του
εγχϊριου
Πθγι
:
http://www.sustainabletourismonline.com/parks-and-culture/nature-basedtourism/forms-of-nature-based-tourism/nature-based-tourism

Οριςμόσ φυςιολατρικοφ τουριςμοφ (nature based tourism) (2)
Φυςιολατρικόσ τουριςμόσ είναι ζνασ όροσ που αντανακλά διάφορα ςτοιχεία των
λεγόμενων «εναλλακτικϊν» μορφϊν τουριςμοφ, όπωσ ο οικοτουριςμόσ, ο τουριςμόσ
περιπζτειασ, ο βιϊςιμοσ τουριςμόσ ακόμθ και ο πολιτιςμικόσ τουριςμόσ (Weaver, 2001)
Πθγι : Mehtmetogrou et al., (2013) p. 3

Οριςμόσ φυςιολατρικοφ τουριςμοφ (nature based tourism) (3)
Σφμφωνα με τον Valentine (1992) o φυςιολατρικόσ τουριςμόσ περιλαμβάνει τθν άμεςθ
απόλαυςθ κάποιου ςχετικά ανζγγιχτου φυςικοφ φαινομζνου. Ο ίδιοσ διακρίνει 3 επί
μζρουσ διαβακμίςεισ-κατθγορίεσ φυςιολατρικοφ τουριςμοφ που αντίςτοιχα ενζχουν
εμπειρίεσ με διαφορετικό βακμό «εξάρτθςθσ» από τθ φφςθ και ςυγκεκριμζνα :
1. άμεςα εξαρτθμζνεσ από το φυςικό περιβάλλον
2. ενιςχυόμενεσ από το φυςικό περιβάλλον
3. ςτισ οποίεσ ο ρόλοσ του φυςικοφ περιβάλλοντοσ είναι τυχαίοσ ι περιςταςιακόσ
Πθγι : Mehtmetogrou et al., (2013) p. 3
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Οριςμόσ φυςιολατρικοφ τουριςμοφ (nature based tourism) (4)
Ο φυςιολατρικόσ τουριςμόσ περιλαμβάνει ζνα αρικμό υπαίκριων δραςτθριοτιτων ςτισ
οποίεσ ςυμμετζχουν οι τουρίςτεσ, ςε φυςικά περιβάλλοντα. Ο φυςιολατρικόσ τουριςμόσ
περιλαμβάνει τόςο δραςτθριότθτεσ περιπζτειασ υψθλϊν επιδράςεων ςτο περιβάλλον
όπωσ jet ski, ελεφκερεσ πτϊςεισ με αλεξίπτωτο και αναρρίχθςθ, όςο και πιο ιπιεσ
δραςτθριότθτεσ όπωσ πεηοπορία, περιθγιςεισ ςτθν άγρια φφςθ ι ςε όμορφα τοπία και
καλάςςιεσ περιθγιςεισ.

Πθγι : Οργανιςμόσ Σουριςμοφ Νζασ Ηθλανδίασ
http://www.med.govt.nz/sectors-industries/tourism/pdf-docs-library/tourism-researchand-data/other-research-and-reports/tourism-sector-profiles/tourist-activityprofile/naturebasedtourism2009.pdf

Σε ότι αφορά τα κίνθτρα των φυςιολατρικϊν μορφϊν τουριςμοφ, ςε κείμενο των
Mehmetoglu & Normann (Mehmetoglu and Normann, 2013, p. 4) παρουςιάηεται
ποικιλία ερευνϊν που ζχουν αςχολθκεί με τουσ παράγοντεσ ϊκθςθσ (push) και
ζλξθσ (pull factors) αναφορικά με τον φυςιολατρικό τουριςμό. Παραδείγματοσ
χάριν ςε ζρευνα του Eagles (1992) για τουσ οικοτουρίςτεσ επιςθμαίνονται ωσ
τζτοιοι παράγοντεσ :
Θ άγρια και ανζγγιχτθ φφςθ
Οι λίμνεσ, οι ρεματιζσ, οι εκνικοί δρυμοί, το παράκτιο τοπίο και εν
γζνει θ φπαικροσ
-

Θ άςκθςθ ςτθ φφςθ

-

Θ δοκιμι νζων τρόπων ηωισ
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-

Θ γνωριμία με ανκρϊπουσ με παρεμφερι ενδιαφζροντα

Μια άλλθ ζρευνα που αναφζρεται ςτο ίδιο κείμενο και ανικει ςτον Silverberg και
άλλουσ (1996) ςε δείγμα Βορειοαμερικανϊν που ταξιδεφουν ςυχνά κι
ενδιαφζρονται για το περιβάλλον και τθ φωτογραφία αναφζρει 6 διαφορετικά
κίνθτρα που βαςίηονται ςτθ δραςτθριότθτα, το ενδιαφζρον και ςε κλίμακεσ
απόψεων και ςυγκεκριμζνα :
Εκπαίδευςθ/ιςτορία
-

Camping/tenting

-

Κοινωνικζσ επαφζσ

-

Χαλάρωςθ

-

Παρατιρθςθ τθσ φφςθσ

-

Πλθροφόρθςθ

Άλλθ ζρευνα των Palacio και McCool (1997) που εξζταςε δείγμα επιςκεπτϊν από το
Belize κατζγραψε τουσ εξισ 4 παράγοντεσ ωσ κακοριςτικοφσ των εκτιμϊμενων
ωφελειϊν ταξιδιωτϊν που εμπίπτουν ςτον φυςιολατρικό τουριςμό και
οικοτουριςμό και ςυγκεκριμζνα :
τθ διαφυγι
-

γνϊςθ για τθ φφςθ

-

ενίςχυςθ τθσ υγείασ

-

ενίςχυςθ τθσ αλλθλεγγφθσ

Άλλθ ζρευνα του Hvenegaard (2002) καταγράφει δείγμα τουριςτϊν παρατιρθςθσ
πουλιϊν και πεηοπορικοφ τουριςμοφ που επιςκζφτθκαν εκνικό δρυμό ςτθ
βορειοδυτικι Ταϊλάνδθ και καταγράφει 9 κατθγορίεσ κινιτρων και ςυγκεκριμζνα :
τθν κατάκτθςθ τθσ ψθλότερθσ κορυφισ τθσ Ταϊλάνδθσ
-

τθν παρατιρθςθ πουλιϊν και άγριασ φφςθσ

-

το τοπίο

-

τουσ καταρράκτεσ

-

τον πολιτιςμό και τισ φυλζσ των λόγων
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-

social outing

-

το φυςικό περιβάλλον

-

διακοπζσ

-

δραςτθριότθτεσ ςτθ φφςθ

Συμπεραςματικά, ο φυςιολατρικόσ τουριςμόσ είναι μια ευρεία κατθγορία που
περιλαμβάνει επί μζρουσ, πιο εξειδικευμζνεσ μορφζσ τουριςμοφ και
δραςτθριοτιτων.
Στισ επόμενεσ ενότθτεσ κα εξετάςουμε κάποιεσ από αυτζσ ςτισ οποίεσ κρίκθκε
ςκόπιμο να εςτιαςτοφμε όπωσ ο οικοτουριςμόσ, ο πεηοπορικόσ τουριςμόσ (ωσ
κράμα τουριςμοφ περιπζτειασ, εναλλακτικϊν δραςτθριοτιτων και sports), ενϊ
εξετάηεται ωσ ανεξάρτθτθ αλλά ςυνδεόμενθ μορφι τουριςμοφ ο αγροτουριςμόσ.

Β. 2 Οικοτουριςμόσ
Παρατίκενται ςτα παρακάτω πλαίςια ενδεικτικοί οριςμοί και προδιαγραφζσ του
οικοτουριςμοφ – ecotourism, ςφμφωνα με διεκνείσ οργανιςμοφσ.
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Οριςμόσ οικοτουριςμοφ (1)
The International Ecotourism Society (TIES http://www.ecotourism.org/book/ecotourism-definition )
Οικοτουριςμόσ είναι το υπεφκυνο ταξίδι ςε φυςικζσ περιοχζσ που ςυμβάλει ςτθ διατιρθςθ του
περιβάλλοντοσ και βελτιϊνει τθν ευθμερία των ντόπιων (TIES, 1990)
Βαςικζσ αρχζσ του οικοτουριςμοφ :
Ο οικοτουριςμόσ ςυνκζτει τθ διατιρθςθ τθσ φφςθσ, τισ τοπικζσ κοινωνίεσ και βιϊςιμουσ τρόπουσ
ταξιδιοφ. Αυτό ςθμαίνει πωσ εκείνοι που υλοποιοφν ι ςυμμετζχουν ςε οικοτουριςτικζσ
δραςτθριότθτεσ κα πρζπει να ακολουκοφν τισ εξισ βαςικζσ αρχζσ του οικοτουριςμοφ :
 Ελαχιςτοποίθςθ επιδράςεων
 υμβολι ςτθ δθμιουργία περιβαλλοντικισ και πολιτιςμικισ ςυνείδθςθσ και ςεβαςμοφ
 Παροχι κετικϊν εμπειριϊν τόςο για τουσ επιςκζπτεσ όςο και για τουσ οικοδεςπότεσ
 Παροχι άμεςων οικονομικϊν ωφελθμάτων για τθ διατιρθςθ τθσ φφςθσ
 Παροχι οικονομικϊν ωφελθμάτων και ενίςχυςθσ των ντόπιων
 υμβολι ςτθν αφξθςθ τθσ ευαιςκθςίασ των τοπικϊν κοινωνιϊν ςε ότι αφορά τισ πολιτικζσ,
περιβαλλοντικζσ και κοινωνικζσ ςυνκικεσ
Οριςμόσ οικοτουριςμοφ & προςτατευόμενων περιοχών (2)
http://sdt.unwto.org/en/content/ecotourism-and-protected-areas
Ecotourism and Protected areas- UNWTO Ecotourism definition:
Ο οικοτουριςμόσ περιλαμβάνει τισ μορφζσ τουριςμοφ που εμφανίηουν τα παρακάτω χαρακτθριςτικά:
-

το βαςικό κίνθτρο των τουριςτϊν είναι θ παρατιρθςθ και εκτίμθςθ τθσ φφςθσ και των
παραδοςιακϊν πολιτιςμϊν που κυριαρχοφν ςτισ φυςικζσ περιοχζσ

-

περιζχουν εκπαιδευτικά και ερμθνευτικά ςτοιχεία

-

οργανϊνονται από ειδικοφσ tour operators για μικρζσ ομάδεσ, ενϊ οι παροχείσ υπθρεςιϊν
ςτουσ προοριςμοφσ είναι ςυνικωσ μικρζσ τοπικζσ επιχειριςεισ

-

ελαχιςτοποιοφν τισ αρνθτικζσ επιπτϊςεισ ςτο φυςικό και κοινωνικό-πολιτιςμικό περιβάλλον

-

υποςτθρίηουν τθ διατιρθςθ φυςικϊν περιοχϊν που χρθςιμοποιοφνται ωσ οικοτουριςτικά
κζλγθτρα με :
o

ΕΤΡΩΠΑΙΚΘ
ΕΝΩΘ
ΕΤΡΩΠΑΙΚΟ
ΣΑΜΕΙΟ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΘ
ΑΝΑΠΣΤΞΘ

o

τθ δθμιουργία οικονομικϊν ωφελειϊν για τισ τοπικζσ κοινωνίεσ, οργανιςμοφσ και αρχζσ
που διαχειρίηονται φυςικζσ περιοχζσ με ςτόχουσ διατιρθςθσ
τθν παροχι
εναλλακτικϊν
ευκαιριϊν
απαςχόλθςθσ
και ειςοδιματοσ
για τισ τοπικζσ
ΣΙΣΛΟ
ΠΡΑΞΘ: «ΠΡΟΒΟΛΘ
ΣΟΤ ΣΟΤΡΙΣΙΚΟΤ
ΠΡΟΪΟΝΣΟ
ΣΘ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΝΟΣΙΟΤ
ΑΙΓΑΙΟΤ»
κοινωνίεσ αυξάνοντασ ςυνάμα τθν ευαιςκθτοποίθςθ για τθν ανάγκθ διατιρθςθσ των
ΕΠΙΧΕΙΡΘΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΘΣΘ & ΝΘΩΝ ΑΙΓΑΙΟΤ
φυςικϊν
και πολιτιςμικϊν
πόρων
τουριςτϊν
και επιςκεπτϊν
Με
τθ ςυγχρθματοδότθςθ
τθσ Ελλάδασ
καιμεταξφ
τθσ Ευρωπαϊκισ
Ζνωςθσ

Πθγι : The British Ecotourism Market , UNWTO 2002
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Β. 3 Πεηοπορικόσ τουριςμόσ : ζνα
δραςτθριοτιτων, περιπζτειασ & sports

κράμα

τουριςμοφ

εναλλακτικϊν

Πεηοπορία (hiking), είναι το περπάτθμα ωσ δραςτθριότθτα αναψυχισ και ωσ
άκλθμα. Με δεδομζνθ τθν κυριαρχία τθσ κακιςτικισ ηωισ ςτισ οικονομικά
αναπτυγμζνεσ χϊρεσ, θ πεηοπορία είναι μια ολοζνα και πιο δθμοφιλισ άςκθςθ ςτθ
φφςθ που προάγει τθ φυςικι κατάςταςθ, είναι οικονομικι και προςβάςιμθ και δεν
απαιτεί ιδιαίτερο εξοπλιςμό. Ο βακμόσ δυςκολίασ τθσ κακορίηεται από τον ίδιο τον
περιπατθτι. (http://www.abc-of-hiking.com/what-is-hiking/what-is-hiking.asp )
Είναι αρκετοί οι όροι που χρθςιμοποιοφνται γφρω από τθ δραςτθριότθτα τθσ
πεηοπορίασ και αφοροφν τισ ςυνκικεσ πεηοπορίασ, το μικοσ και το ανάγλυφο του
εδάφουσ ςτο οποίο πραγματοποιείται. Όροι που είναι περιςςότερο γνωςτοί ςτα
αγγλικά όπωσ hiking, trekking, Backpacking, Bushwalking, Trailing and
Mountaineering είναι μόλισ μερικοί από αυτοφσ που περιγράφουν τθ
δραςτθριότθτα τθσ πεηοπορίασ. Σε πιο προχωρθμζνα επίπεδα θ πεηοπορία μπορεί
να αποτελζςει μια αφετθρία για υψθλότερθσ δυςκολίασ δραςτθριότθτεσ όπωσ οι
τεχνικζσ επιβίωςθσ, το camping, θ ορειβαςία, θ αναρρίχθςθ , θ πλοιγθςθ κι άλλεσ
τεχνικζσ ςτθν φπαικρο.
Ζμπειροσ κεωρείται ζνασ πεηοπόροσ όταν με τθ φυςικι κατάςταςθ και τον τρόπο
ςκζψθσ του είναι ςε κζςθ να αντιμετωπίςει οτιδιποτε θ φφςθ του φζρει ςτο διάβα
του. (http://www.abc-of-hiking.com/what-is-hiking/what-is-hiking.asp )
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Πζραν τθσ πεηοπορίασ ωσ δραςτθριότθτασ αναψυχισ, ο πεηοπορικόσ τουριςμόσ ωσ
ειδικι μορφι τουριςμοφ δεν μπορεί παρά να αναφζρεται ςτα τουριςτικά εκείνα
ρεφματα που κινθτοποιοφνται να πραγματοποιιςουν ζνα ταξίδι με βαςικό ςκοπό
τθν πεηοπορία ςτθν περιοχι επιλογισ. Ο οριςμόσ αυτόσ ενδιαφζρει από τθ ςκοπιά
τθσ εκτίμθςθσ ενόσ τμιματοσ αγοράσ που ενδζχεται να επιςκεφκεί ζνα τόπο ι τθσ
αποτίμθςθσ ενόσ τμιματοσ αγοράσ που πράγματι επιςκζπτεται τον τόπο αυτό. Από
άλλεσ ςκοπιζσ ωςτόςο, πχ. τθσ εκτίμθςθσ του τουριςτικοφ φορτίου επί ενόσ πόρου,
ενδιαφζρον παρουςιάηουν και οι τουρίςτεσ εκείνοι οι οποίοι δεν επιςκζπτονται ζνα
τόπο με αποκλειςτικό κίνθτρο τθν πεηοπορία , αλλά αν τουσ δοκεί θ ευκαιρία
πραγματοποιοφν πεηοπορία ςε αυτόν. Μιασ τζτοιασ ευρφτερθσ κεϊρθςθσ μοιάηει
να είναι ο οριςμόσ που προτείνει ο Οργανιςμόσ Τουριςμοφ τθσ Νζασ Ηθλανδίασ ςε
πρόςφατθ δθμοςιευμζνθ ζρευνα του. Πιο ςυγκεκριμζνα :
Σουρίςτεσ που εμπίπτουν ςτον πεηοπορικό τουριςμό είναι εκείνοι οι διεκνείσ
επιςκζπτεσ άνω των 15 ετϊν που ςυμμετζχουν ςε δραςτθριότθτεσ περπατιματοσ ι
πεηοπορίασ άνω τθσ μιςισ ϊρασ τουλάχιςτον μία φορά κατά τθ διάρκεια ταξιδιοφ
τουσ ςτθ Νζα Ηθλανδία.
Είναι μάλλον εφλογο το γεγονόσ πωσ ο πεηοπορικόσ τουριςμόσ εμπίπτει ςε
περιςςότερεσ τθσ μίασ ευρφτερεσ κατθγορίεσ τουριςμοφ όπωσ ο φυςιολατρικόσ, ο
τουριςμόσ εναλλακτικϊν δραςτθριοτιτων, ο τουριςμόσ περιπζτειασ (adventure
tourism) ι ο ακλθτικόσ τουριςμόσ (sports tourism). Πιο ςυγκεκριμζνα :
Οι ενδιαφερόμενοι τουρίςτεσ αυτισ τθσ κατθγορίασ πάντα αναηθτοφν
όμορφα τοπία και εμπειρίεσ φφςθσ για τισ πεηοπορικζσ τουσ εξορμιςεισ.
Όταν θ πεηοπορία πραγματοποιείται ςε δυςκολότερεσ ςυνκικεσ πχ.
χιόνια, μεγάλα υψόμετρα ι όταν ςυνδυάηεται με αναρρίχθςθ ι άλλεσ
τεχνικζσ, που απαιτοφν γνϊςεισ, φυςικι κατάςταςθ και ιδιαίτερο εξοπλιςμό
αγγίηει τα όρια του τουριςμοφ περιπζτειασ (adventure tourism).
Δεν λείπουν και οι περιπτϊςεισ όπου θ δραςτθριότθτα τθσ
πεηοπορίασ λαμβάνει χϊρα ςτα πλαίςια κάποιων ακλθτικϊν event πχ.
αγϊνων ςε πεηοπορικζσ διαδρομζσ και μοιραία αγγίηει τα όρια του
ακλθτικοφ τουριςμοφ (sports tourism).
Συνεπϊσ θ ταξινόμθςθ του πεηοπορικοφ τουριςμοφ ςε μια από αυτζσ τισ κατθγορίεσ
δεν είναι δυνατι με απόλυτο τρόπο. Εξετάηουμε ακολοφκωσ κάποιουσ ενδεικτικοφσ
οριςμοφσ του τουριςμοφ περιπζτειασ (adventure tourism), του τουριςμοφ
εναλλακτικϊν δραςτθριοτιτων και του ακλθτικοφ τουριςμοφ (sports tourism) ϊςτε
να ζχουμε μια εικόνα τθσ κακεμιάσ από αυτζσ τισ κατθγορίεσ με τισ οποίεσ ο
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πεηοπορικόσ τουριςμόσ ςχετίηεται.
Οριςμοί & ταξινομιςεισ «εναλλακτικϊν» δραςτθριοτιτων & τουριςμοφ περιπζτειασ (adventure
tourism)
Σφμφωνα με μια κατθγοριοποίθςθ που προτείνει ο Βελιςςαρίου, ο τουριςμόσ περιπζτειασ διακρίνεται
από τον τουριςμό εναλλακτικϊν δραςτθριοτιτων και ακραίων ακλθμάτων. Ο τουριςμόσ περιπζτειασ
(adventure tourism) είναι ςφμφωνα με τον ίδιο (Βελιςςαρίου, 2000, ςελ. 104-106) μια κατθγορία ειδικϊν
μορφϊν τουριςμοφ που ζχει γνωρίςει άνκθςθ τισ τελευταίεσ 10ετίεσ παγκοςμίωσ και εμπίπτει ςτθν
ευρφτερθ κατθγορία του τουριςμοφ δραςτθριοτιτων. Το κφριο χαρακτθριςτικό αυτισ τθσ μορφισ
τουριςμοφ είναι το ςτοιχείο του κινδφνου και τθσ δράςθσ που εμπεριζχει, ενϊ ςε αυτι εντάςςεται πλικοσ
δραςτθριοτιτων οι κυριότερεσ από τισ οποίεσ είναι οι εξισ :
Τουριςμόσ εξερευνιςεων & προςπζλαςθσ πχ. Camel trophy
Τουριςμόσ ακραίων ακλθμάτων πχ. ελεφκερεσ πτϊςεισ με αλεξίπτωτο από αεροπλάνο,
αιωρόπτερα, αλεξίπτωτο πλαγιάσ, ράλλυ, πτϊςεισ με ςκοινιά, κα.
-

Κυνθγετικόσ τουριςμόσ / safari ςτεριά και κάλαςςα

Τουριςμόσ αςκιςεων προςανατολιςμοφ & επιβίωςθσ (δυςμενείσ ςυνκικεσ, κίνδυνοσ,
ελλιπι εφόδια)
Σφμφωνα με τον Βελιςςαρίου ο τουριςμόσ εναλλακτικϊν δραςτθριοτιτων περιλαμβάνει :
Τθν ορειβαςία, τθν ορεινι πεηοπορία (θ ςυνικεισ όροι εδϊ είναι το hiking που
αναφζρεται ςε μονοιμερεσ πεηοπορίεσ ι ςτο trekking που αναφζρεται ςε πολυιμερεσ πεηοπορίεσ
ςε ορεινζσ περιοχζσ με διαμονι ςε διαφορετικά μζρθ κατά μικοσ των διαδρομϊν)
-

Τθ διάςχιςθ φαραγγιϊν (canyoning) και τον προςανατολιςμό (orienteering)

-

Τθν αναρρίχθςθ (climbing) και τθν καταρρίχθςθ (rapel) (ςκαρφάλωμα με ειδικό εξοπλιςμό)

Το rafting ι monoraft (κατάβαςθ ποταμοφ με ελαςτικι εφκαμπτθ λζμβο & Το canoe kayak
(πλεφςθ ςε λίμνεσ ι ποτάμια με ειδικζσ λζμβουσ με οξείεσ απολιξεισ)
Τζλοσ ςφμφωνα με τθν ίδια κατθγοριοποίθςθ ο τουριςμόσ ακραίων ακλθμάτων περιλαμβάνει :
Πτϊςεισ με αλεξίπτωτο από αεροπλάνο, Base jump (building, Antenna, Span, Earth) &
Bungee jumping, Ακραία ακλιματα χιονιοφ και πάγων (snowboard, ski marathon, extreme ski,
ζλκθκρα), Καταδφςεισ, Speedsailing (ιςτοςανίδα ςε ξερζσ και επίπεδεσ επιφάνειεσ)
Αιωρόπτερα (πτϊςθ από υψόμετρο και αιϊρθςθ με εκμετάλλευςθ των κερμικϊν
ρευμάτων) & Αλεξίπτωτο πλαγιάσ (ορκόγωνο parapente), κα.
Σε όλεσ τισ παραπάνω περιπτϊςεισ θ ςυμμετοχι ςτθν ίδια τθ δραςτθριότθτα ςυνιςτά το κίνθτρο τθσ
τουριςτικισ μετακίνθςθσ, του ταξιδιοφ.
Κατά άλλουσ αναλυτζσ ο τουριςμόσ περιπζτειασ περιλαμβάνει όλεσ τισ παραπάνω επί μζρουσ κατθγορίεσ.
Παραδείγματοσ χάριν ςε ζκκεςθ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ για τον τουριςμό του Λίχτενςταϊν (EU, 2014, p.
4) κάτω από τθν κατθγορία adventure tourism τοποκετοφνται οι περιςςότερεσ από τισ ιδθ
προαναφερκείςεσ δραςτθριότθτεσ όπωσ Rafting, canoeing/kayaking, αλλά και το ψάρεμα, θ αναρρίχθςθ,
θ ΕΤΡΩΠΑΙΚΘ
πεηοπορία, το ορεινό ποδιλατο και το κανονικό ποδιλατο, το ski, το snowboard και το Paragliding.
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Σε ότι αφορά τον τουριςμό sport και πάλι πρόκειται για μια μορφι τουριςμοφ ςτθν
οποία ζχουν αποδοκεί διάφοροι οριςμοί. Στον παρακάτω πίνακα απεικονίηονται
μερικοί (Hinch Τ. και Higham S., 2001, p. 49) :

Ακλθτικόσ
τουριςμόσ Το ταξίδι για μθ εμπορικοφσ ςκοποφσ προκειμζνου για τθ
(sports tourism)
ςυμμετοχι ι παρακολοφκθςθ ακλθτικϊν δραςτθριοτιτων
μακριά από τθ μόνιμθ κατοικία (Hall, 1992a, p. 194)
Θ ζκφραςθ ενόσ μοτίβου ςυμπεριφοράσ ανκρϊπων κατά τθ
διάρκεια ςυγκεκριμζνων περιόδων ελεφκερου χρόνου όπωσ οι
διακοπζσ, είτε ςε φυςικζσ τοποκεςίεσ, είτε ςε τεχνθτοφσ χϊρουσ
για ακλιματα ι αναψυχι, είτε ςτον ανοικτό χϊρο (Ruskin,
1987,p. 26)
Διακοπζσ που περιλαμβάνουν ακλθτικζσ δραςτθριότθτεσ είτε ωσ
κζαμα είτε με ςυμμετοχι (Weed and Bull, 1997b; p. 5)
Ταξίδια αναψυχισ μακριά από τθν περιοχι μόνιμθσ κατοικίασ με
ςκοπό τθ ςυμμετοχι ςε ακλθτικζσ δραςτθριότθτεσ, ι τθν
παρακολοφκθςθ ακλθτικϊν δραςτθριοτιτων, είτε τθν απόλαυςθ
κελγιτρων που ςχετίηονται με κάποια τζτοια δραςτθριότθτα
(Gibson, 1998, p. 49)
Όλεσ οι μορφζσ ενεργισ ι πακθτικισ ςυμμετοχισ ςε ακλθτικζσ
δραςτθριότθτεσ
ςυμμετζχοντασ
είτε
αυκόρμθτα
είτε
οργανωμζνα για μθ εμπορικοφσ/επαγγελματικοφσ ςκοποφσ, οι
οποίεσ απαιτοφν ταξίδι μακριά από το χϊρο μόνιμθσ κατοικίασ
και εργαςίασ (Standeven and DeKnop, 1999, p. 12)
Σουρίςτασ
ακλθτικοφ Ζνασ προςωρινόσ επιςκζπτθσ που διαμζνει τουλάχιςτον 24 ϊρεσ
τουριςμοφ (sports tourist) ςτθ γεωγραφικι περιοχι ενόσ event με βαςικό ςκοπό τθ
ςυμμετοχι ςε αυτό, ενϊ θ τοποκεςία αυτι κακεαυτι
διαδραματίηει δευτερεφοντα ρόλο (Nogawa et al., 1996, p. 46)
Άτομα ι ομάδεσ που ςυμμετζχουν ενεργά ι πακθτικά ςε
ακλιματα ανταγωνιςμοφ ι ψυχαγωγίασ ενϊ ταξιδεφουν και
διαμζνουν ςε τοποκεςίεσ εκτόσ του ςυνικουσ περιβάλλοντοσ
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τουσ, με τα ακλιματα αυτά κακεαυτά να αποτελοφν το κυρίαρχο
κίνθτρο του ταξιδιοφ) (Gammon and Robinson, 1997)
Ακλιματα
τουριςμοφ Άτομα που ταξιδεφουν και διαμζνουν ςε περιοχζσ εκτόσ του
(tourism sports)
ςυνικουσ περιβάλλοντοσ τουσ και ςυμμετζχουν ενεργθτικά ι
πακθτικά ςε κάποιο άκλθμα ανταγωνιςτικό ι ψυχαγωγικό ωσ
δευτερεφουςα δραςτθριότθτα (Gammon and Robinson, 1997)
Πθγι : μετάφραςθ από τουσ Hinch Σ. και Higham S. (2001, p. 49),

Συμπεραςματικά o πεηοπορικόσ τουριςμόσ ςυνιςτά μια επί μζρουσ κατθγορία του
φυςιολατρικοφ τουριςμοφ, παρουςιάηοντασ επικαλφψεισ με τον τουριςμό
περιπζτειασ και τον ακλθτικό τουριςμό.
Αξιοποιϊντασ τισ αναλφςεισ τθσ ενότθτασ αυτισ και για τισ ανάγκεσ του παρόντοσ
ςχεδίου προτείνουμε παρακάτω ζνα οριςμό για τον πεηοπορικό τουριςμό, τθν
πεηοπορία αλλά και μια κεϊρθςθ για τουσ τουρίςτεσ που δεν ανικουν αμιγϊσ ςτθν
εξεταηόμενθ αυτι κατθγορία.
Πεηοπορικόσ τουριςμόσ κεωρείται κάκε μορφισ τουριςτικό ταξίδι προσ
ςυγκεκριμζνο προοριςμό που περιλαμβάνει τουλάχιςτον μία διανυκτζρευςθ και
πραγματοποιείται με κυρίαρχο ςκοπό τθν πεηοπορία ςε διαδρομζσ τθσ περιοχισ.
Πεηοπορία ονομάηεται το βάδιςμα ωσ δραςτθριότθτα αναψυχισ και ωσ άκλθμα.
Για τισ ανάγκεσ τουριςτικοφ ςχεδιαςμοφ κα πρζπει να λαμβάνονται υπόψθ και τα
τμιματα τθσ τουριςτικισ αγοράσ που πραγματοποιοφν πεηοπορίεσ ςτα πλαίςια ενόσ
τουριςτικοφ ταξιδιοφ ακόμθ κι αν αυτζσ δεν αποτελοφν το κυρίαρχο κίνθτρο για το
οποίο αυτά τα ταξίδια πραγματοποιοφνται.

Β.4 Αγροτουριςμόσ : οριςμοί & τυπολογία
Ποικίλοι είναι οι όροι χρθςιμοποιοφνται που χρθςιμοποιοφνται ςτθ βιβλιογραφία
ςε ςχζςθ με τον αγροτουριςμό, όπωσ farm tourism, farm-based tourism, rural
tourism, κα. Στον παρακάτω πίνακα παρζχονται ενδεικτικοί οριςμοί των όρων
αυτϊν.
Παρακάτω παρουςιάηουμε ζναν οριςμό που προτείνει θ Λακωβίδου (Τςάρτασ, 2000,
ςελ. 69) :

Οριςμόσ αγροτουριςμοφ
Αγροτουριςμόσ είναι θ μορφι τουριςμοφ θ οποία :
- αναπτφςςεται ςε αγροτικζσ περιοχζσ που δεν ζχουν κορεςτεί τουριςτικά

ΕΤΡΩΠΑΙΚΘ
ΕΝΩΘ
ΣΙΣΛΟ
«ΠΡΟΒΟΛΘ
ΣΟΤ ΣΟΤΡΙΣΙΚΟΤ ΠΡΟΪΟΝΣΟ
ΣΘ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΝΟΣΙΟΤ αξίεσ που
- ςυνδζεται
με ΠΡΑΞΘ:
κοινωνικζσ,
περιβαλλοντικζσ,
πολιτιςμικζσ
και κοινοτικζσ
ΕΤΡΩΠΑΙΚΟ
ΑΙΓΑΙΟΤ»
τόςο ςτουσ
οικοδεςπότεσ
και ςτουσ
φιλοξενοφμενουσ-επιςκζπτεσ
ΣΑΜΕΙΟ επιτρζπουν
ΕΠΙΧΕΙΡΘΙΑΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΚΡΘΣΘόςο
& ΝΘΩΝ
ΑΙΓΑΙΟΤ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΘ
Με
τθ
ςυγχρθματοδότθςθ
τθσ
Ελλάδασ
και
τθσ
Ευρωπαϊκισ
Ζνωςθσ
να υφίςτανται αλλθλεπιδράςεισ και να μοιράηονται εμπειρίεσ
ΑΝΑΠΣΤΞΘ

Ακόμθ :
- αναφζρεται ςτισ τουριςτικζσ δραςτθριότθτεσ που αναπτφςςονται από άτομα που
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Οριςμοί αγροτουριςμοφ ςφμφωνα με τθν ελλθνικι νομοκεςία
1. «Αγροτουριςμόσ» είναι θ ειδικι μορφι Σουριςμοφ θ οποία αφορά τθν παροχι
υπθρεςιϊν υποδοχισ και φιλοξενίασ ι και εςτίαςθσ ςε χϊρουσ λειτουργικά ενοποιθμζνουσ
με αγροτικζσ εγκαταςτάςεισ, οι οποίεσ προςφζρονται ςυνδυαςτικά με δραςτθριότθτεσ που
ςχετίηονται με τθν αγροτικι παραγωγι όπωσ και με τθν προςταςία και ανάδειξθ του
φυςικοφ και ανκρωπογενοφσ αγροτικοφ τοπίου.
2. «Επιχείρθςθ Αγροτουριςμοφ» είναι θ επιχείρθςθ που παρζχει υπθρεςίεσ τθσ
παραγράφου 1 του άρκρου αυτοφ. Θ επιχείρθςθ αγροτουριςμοφ ανικει ςε αγρότθ ι
αγρότεσ εγγεγραμμζνουσ ςτο Μθτρϊο Αγροτϊν και Αγροτικϊν Εκμεταλλεφςεων
ι υνεταιριςμό Αγροτϊν ι το κεφάλαιο τθσ ανικει κατά 50% ςε αγρότθ ι αγρότεσ
εγγεγραμμζνουσ ςτο μθτρϊο Αγροτϊν και Αγροτικϊν Εκμεταλλεφςεων ι ςε
υνεταιριςμοφσ Αγροτϊν.
3. Ωσ «Αγρόκτθμα» νοείται ο λειτουργικά ενοποιθμζνοσ χϊροσ κατοικίασ του κατ’
επάγγελμα αγρότθ και αγροτικισ εκμετάλλευςθσ τθσ παραγρ. 1 του άρκρου 1 του ν.
2520/1997, όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει, ο οποίοσ ζχει αυτοτζλεια γθπζδου/οικοπζδου.
Πθγι :http://www.opengov.gr/yppol/wpcontent/uploads/downloads/2014/02/tourismos.pdf
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Οι Phillip et al (2010) επιχειροφν μια ομαδοποίθςθ οριςμϊν και όρων τθσ διεκνοφσ
βιβλιογραφίασ που αναφζρονται ςτον αγροτουριςμό ςτον παρακάτω πίνακα :

Πίνακασ….: Αναςκόπθςθ οριςμϊν εννοιϊν τθσ βιβλιογραφίασ ςε ςχζςθ με τον
αγροτουριςμό

Agritourism

Ζννοιεσ - οριςμοί
όροι

ςυγγραφείσ

«οιαδιποτε δραςτθριότθτα ςυμβαίνει ςε εν λειτουργία Barbieri and Mshenga
αγρόκτθμα με ςκοπό τθν προςζκλυςθ επιςκεπτϊν»
(2008: 168)
«μια ειδικι μορφι τουριςμοφ τθσ υπαίκρου ςτθν Marques (2006: 151)
οποία το κατάλυμα πρζπει να είναι ενςωματωμζνο ςε
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μια αγροτικι εγκατάςταςθ ςτθν οποία κατοικεί ο
λειτουργόσ τθσ κι επιτρζπει ςτουσ επιςκζπτεσ να
λάβουν μζροσ ςε αγροτικζσ ι άλλεσ ςυμπλθρωματικζσ
δραςτθριότθτεσ»
«επιχειριςεισ τθσ υπαίκρου που ςυμπεριλαμβάνουν McGehee (2007: 111)
ζνα περιβάλλον ενεργοφ αγροκτιματοσ και ζνα and McGehee,
εμπορικό τουριςτικό ςτοιχείο»
Kim, and Jennings
(2007: 280)
«τουριςτικά προϊόντα που είναι άμεςα ςυνδεδεμζνα Sharpley and Sharpley
με αγροτικά περιβάλλοντα, αγροτικά προϊόντα και (1997: 9)
αγροτικι διαμονι»
«δραςτθριότθτεσ φιλοξενίασ που αςκοφνται από Sonnino (2004: 286)
αγρότεσ και μζλθ των οικογενειϊν τουσ και οι οποίεσ
παραμζνουν ςυνδεδεμζνεσ και ςυμπλθρωματικζσ με
τισ αγροτικζσ δραςτθριότθτεσ»

Farm-tourism

Agrotourism

«τουριςτικζσ δραςτθριότθτεσ που ςυμβαίνουν ςε μθ Iakovidou (1997: 44)
αςτικζσ περιοχζσ από άτομα που το κυρίωσ τουσ
επάγγελμα ανικει ςτον πρωτογενι ι δευτερογενι
τομζα τθσ οικονομίασ»’
«τουριςτικζσ δραςτθριότθτεσ μικρισ
κλίμακασ, Kizos and
οικογενειακισ
ι
ςυλλογικισ
φφςθσ,
που (2007: 63)
αναπτφςςονται ςε περιοχζσ τθσ υπαίκρου από
ανκρϊπουσ που απαςχολοφνται ςτθ γεωργία»

Iosifides

«παροχι τουριςτικϊν ευκαιριϊν ςε εν λειτουργία Wall (2000: 14)
αγροκτιματα»
«τουριςμόσ υπαίκρου που υλοποιείται ςε εν Clarke (1999: 27)
λειτουργία αγροκτιματα κι όπου το περιβάλλον
εργαςίασ ςυνιςτά μζροσ του προϊόντοσ από τθ ςκοπιά
το καταναλωτι»
«θ τουριςτικι δραςτθριότθτα που είναι ςτενά Gladstone and Morris
ςυνδεδεμζνθ με αγροτικζσ δραςτθριότθτεσ και ςυχνά
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με τθ βιωςιμότθτα του νοικοκυριοφ που τισ αςκεί»

(2000: 93)

«θ ενςωμάτωςθ τουριςτϊν ςτθν αγροτικι ηωι και ςε Iakovidou (1997: 44)
αγροτικζσ δραςτθριότθτεσ που αςκοφνται ςε
αγροκτιματα»
«εμπορικζσ τουριςτικζσ δραςτθριότθτεσ ςε εν Ollenburg and Buckley
λειτουργία αγροκτιματα, εξαιρϊντασ τα καταλφματα (2007: 445)
τφπου bed & breakfast, τον φυςιολατρικό τουριςμό και
τθ ςκθνοκετθμζνθ ψυχαγωγία»
«δραςτθριότθτεσ και υπθρεςίεσ που προςφζρονται ςε Ollenburg (2006: 52)
πελάτεσ ςτο περιβάλλον εν λειτουργία αγροκτθμάτων
με δυνατότθτεσ ςυμμετοχισ, παρατιρθςθσ και
εκπαίδευςθσ»
«κομμάτι του τουριςμοφ τθσ υπαίκρου όπου το Oppermann
κριτιριο διαφοροποίθςθσ βρίςκεται ςτθν τοποκεςία 88)
τθσ διαμονισ ςε ζνα αγρόκτθμα μερικισ ι πλιρουσ
απαςχόλθςθσ»
«ζνασ όροσ που χρθςιμοποιείται ολοζνα και Roberts and
περιςςότερο για να περιγράψει μια κατθγορία (2001: 150)
δραςτθριοτιτων οι οποίεσ πικανϊσ ζχουν μικρι ςχζςθ
με ζνα αγρόκτθμα πζρα από το γεγονόσ ότι λαμβάνουν
χϊρα ςε αυτό»
«το φαινόμενο τθσ προςζκλυςθσ ανκρϊπων ςε Evans and
αγροτικζσ εγκαταςτάςεισ»
(1989: 257)

tourism

Farm-based

«μια εναλλακτικι αγροτικι επιχείρθςθ»

Vacation

(1996:

Hall

Ilbery

Ilbery, Bowler, Clark,
Crockett, and Shaw
(1998: 355)

«θ ενςωμάτωςθ ςε εν λειτουργία αγρόκτθμα ενόσ Weaver and Fennell
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Farms

ςτοιχείου τουριςτικισ εκμετάλλευςθσ»

(1997: 357)

Πθγι : μετάφραςθ από Phillip et al. (2010)p. 755

Ενδιαφζρουςα ταξινόμθςθ των επί μζρουσ μορφϊν αγροτουριςμοφ προτείνουν οι
ίδιοι ςυγγραφείσ λαμβάνοντασ υπόψθ τουσ μια ςειρά κριτθρίων όπωσ :
-

το αν οι υπθρεςίεσ του αγροτουριςμοφ προςφζρονται ςε αγρόκτθμα με
ενεργι αγροτικι δραςτθριότθτα ι όχι

-

τθ φφςθ τθσ
δραςτθριότθτα

-

το επίπεδο αυκεντικότθτασ τθσ τουριςτικισ εμπειρίασ πάντα ςε ςχζςθ με τθν
αγροτικι δραςτθριότθτα

επαφισ

του

επιςκζπτθ-τουρίςτα

με

τθν

αγροτικι

Στο παρακάτω ςχεδιάγραμμα απεικονίηεται αναλυτικά θ τυπολογία αγροτουριςμοφ
και αγροτουριςτικϊν επιχειριςεων του άρκρου των Phillip et al (2010) και
προτείνονται 5 υποκατθγορίεσ:

χεδιάγραμμα….: Τυπολογία αγροτουριςμοφ : κατθγορίεσ αγροτουριςτικϊν
επιχειριςεων
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Θ τουριςτικι
δραςτθριότθτα
ςυμβαίνει ςε εν
λειτουργία αγρόκτθμα ;

ΝΑΛ
Ποιά είναι θ φφςθ τθσ
επαφισ με τθν αγροτικι
δραςτθριότθτα ;

OXI

ΠΑΘΗΤΙΚΗ

ΕΜΜΕΣΗ

ΑΜΕΣΗ

OXI
Ο τουρίςτασ βιϊνει αυκεντικι αγροτικι εμπειρία ;
ΝΑΙ

1) ε ανενεργό αγρόκτθμα – Non working farm (πχ. διαμονι ςε πρϊθν
αγρόκτθμα)
2) ε ενεργό αγρόκτθμα, πακθτικι επαφι
– Working farm, passive contact (πχ.
διαμονι ςε ενεργό αγρόκτθμα)

3) ε ενεργό αγρόκτθμα, ζμμεςθ επαφι –
Working farm, indirect contact (πχ. θ
παραγωγι του αγροκτιματοσ
ςερβίρεται ςτα γεφματα)
4)
4) ε ενεργό αγρόκτθμα, άμεςθ επαφιςκθνοκετθμζνοσ αγροτουριςμόσ Working farm, direct contact, staged
(πχ. παρουςιάςεισ αγροτικϊν δραςτθριοτιτων)
5) ε ενεργό αγρόκτθμα, άμεςθ επαφι,
αυκεντικόσ αγροτουριςμόσ –working
farm direct contact, authentic (πχ.
ςυμμετοχι ςε εργαςίεσ του αγροκτιματοσ)

Πθγι : μετάφραςθ από Phillip et al. (2010)p. 756

Γ. Καλζσ πρακτικζσ (best practices) μορφϊν τουριςμοφ ενδιαφζροντοσ :
πεηοπορικόσ, οικοτουριςμόσ, αγροτουριςμόσ
Στισ υποενότθτεσ που ακολουκοφν παρουςιάηονται καλζσ πρακτικζσ που αφοροφν
τόςο τον πεηοπορικό τουριςμό όςο και τον οικοτουριςμό και τον αγροτουριςμό.
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Αναλυτικότερα παρουςιάηονται παραδείγματα που αφοροφν:
1. τθ διαχείριςθ του κεμελιϊδουσ πόρου για τον πεηοπορικό τουριςμό, δθλαδι
των πεηοπορικϊν διαδρομϊν, αλλά και τθν προϊκθςθ τουσ ςτθν παγκόςμια
τουριςτικι αγορά, βάςει του ευρωπαϊκοφ ςιματοσ ποιότθτασ πεηοπορικϊν
διαδρομϊν που διαχειρίηεται θ Ευρωπαϊκι Ορειβατικι Ομοςπονδία
2. τθν ζρευνα ςε ηθτιματα πεηοπορικοφ τουριςμοφ, παρουςιάηοντασ το
παράδειγμα του Εκνικοφ Οργανιςμοφ Τουριςμοφ τθσ Νζασ Ηθλανδίασ
3. δομζσ φροντίδασ των πεηοπορικϊν διαδρομϊν αλλά και προςτατευόμενων
περιοχϊν, δθλαδι μια καλι πρακτικι τόςο για τον πεηοπορικό τουριςμό όςο
και για τον οικοτουριςμό. Παρατίκενται ςτοιχεία για το κεςμό των
εκελοντϊν-αρχιφυλάκων (των λεγόμενων warden) προςτατευόμενων
περιοχϊν και φροντιςτϊν πεηοπορικϊν διαδρομϊν, του Cotswold τθσ
Αγγλίασ
4. τθν προϊκθςθ και διαχείριςθ οικοτουριςμοφ και ςυγκεκριμζνα του bird
watching ςτισ περιοχζσ Λζςβου και Σκφρου και τζλοσ
5. τθ δθμιουργία ενόσ αγροτουριςτικοφ κοινωνικοφ εγχειριματοσ και μιασ
επιτυχθμζνθσ αγροτουριςτικισ επιχείρθςθσ- παρακζτοντασ ςτοιχεία για τθν
πρωτοβουλία «Χαμάδα» για τθ ςυλλογι και επεξεργαςία βελανιδιοφ και το
κτιμα «Κόκκινο Τρακτζρ» ςτθν Κζα.

Γ. 1 Πεηοπορικόσ τουριςμόσ – βελτίωςθ, διαχείριςθ και προϊκθςθ μονοπατιϊν :
Σο παράδειγμα τθσ πιςτοποίθςθσ ποιότθτασ μονοπατιϊν από τθν Ευρωπαϊκι
Ορειβατικι Ομοςπονδία : Leading Quality Trails-Best of Europe
Η ιδζα τθσ πιςτοποίθςθσ
Θ ιδζα ζγκειται ςτθ δθμιουργία προδιαγραφϊν ποιότθτασ πεηοπορικϊν διαδρομϊν
που λειτουργοφν :
- ωσ εργαλείο βελτίωςθσ για ζνα προοριςμό που επικυμεί να αναπτφξει ι να
βελτιϊςει τον πεηοπορικό του τουριςμό,
-

ωσ εργαλείο ενθμζρωςθσ και εξαςφάλιςθσ
χαρακτθριςτικϊν για ενδιαφερόμενουσ τουρίςτεσ

κάποιων

ποιοτικϊν

Λειτουργεί δθλαδι ταυτόχρονα ωσ διαδικαςία βελτίωςθσ ενόσ του πεηοπορικοφ
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«προϊόντοσ» ενόσ προοριςμοφ, αφετζρου ωσ εργαλείο marketing για τον
προοριςμό.
Σφμφωνα με το εγχειρίδιο τθσ διαδικαςίασ πιςτοποίθςθσ “Leading Quality Trails-Best
of Europe” :
Σο περπάτθμα είναι μια πολφ δθμοφιλισ δραςτθριότθτα. Θ ςυγκεκριμζνθ
διαδικαςία πιςτοποίθςθσ παρζχει ζνα διαφανι τρόπο βελτίωςθσ και προϊκθςθσ
ενόσ βιϊςιμου πεηοπορικοφ τουριςμοφ. Βάςθ για τθ ςυγκρότθςθ τθσ διαδικαςίασ
αυτισ αποτζλεςαν τα ευριματα ερευνϊν ςχετικά με τισ επικυμίεσ και τισ ανάγκεσ
των περιπατθτϊν. Επίςθσ δίνεται ιδιαίτερθ βάςθ ςτθν ποιότθτα του ςυνολικοφ
προϊόντοσ πεηοπορικοφ τουριςμοφ που προςφζρεται ςε ζνα προοριςμό.
Ζμφαςθ δίνεται ςτα πλαίςια τθσ πιςτοποίθςθσ ςτθν ελκυςτικότθτα τθσ ςυνολικισ
πεηοπορικισ εμπειρίασ μζςα από μια ςειρά ποιοτικϊν κριτθρίων αλλά και ςε
ηθτιματα βιωςιμότθτασ.
Ο φορζασ πιςτοποίθςθσ , ο ελεγκτισ & οι δικαιοφχοι
Φορζασ πιςτοποίθςθσ και διαχειριςτισ του ςιματοσ ποιότθτασ LQT-Best of Europe
είναι θ Ευρωπαϊκι Ορειβατικι Ομοςπονδία (European Ramblers Association-ERA).
Πρόκειται για ζναν οργανιςμό-«ομπρζλα» ςτον οποίο υπάγονται 50 ορειβατικζσ
ομοςπονδίεσ από 28 Ευρωπαϊκζσ χϊρεσ. Πολλά από τα μζλθ τθσ ERA διακζτουν
πάνω από 50 χρόνια εμπειρίασ ςτο ςχεδιαςμό και τθ διατιρθςθ πεηοπορικϊν
διαδρομϊν.
Ελεγκτισ των προδιαγραφϊν τθσ εκάςτοτε υπό πιςτοποίθςθ πεηοπορικισ
διαδρομισ είναι θ Ομοςπονδία Ορειβατικϊν Συλλόγων τθσ Γερμανίασ, μιασ χϊρασ
που διακζτει μεγάλθ εμπειρία ςτο ςυγκεκριμζνο πεδίο. Αξίηει να ςθμειωκεί πωσ θ
Γερμανικι Ομοςπονδία Ορειβατικϊν Συλλόγων ιδρφκθκε το 1883, αποτελεί ζναν
οργανιςμό για τθ διατιρθςθ τθσ φφςθσ, διακζτει 600 χιλιάδεσ μζλθ που είναι
εγγεγραμμζνα αντίςτοιχα ςε 58 περιφερειακοφσ ορειβατικοφσ ςυλλόγουσ,
διαχειρίηεται περίπου 200 χλμ. μικουσ πεηοπορικζσ διαδρομζσ και διακζτει 20
χιλιάδεσ εκελοντζσ που πραγματοποιοφν ςθμάνςεισ.
Τα κριτιρια του ςιματοσ ποιότθτασ LQT διαμορφϊκθκαν ωσ απαντιςεισ επί του
ερωτιματοσ που τζκθκε ςε μία ομάδα εκπροςϊπων των μελϊν τθσ ERA για το τι
ςυνιςτά μια καλι πεηοπορικι διαδρομι. Οι απαντιςεισ δθλαδι που δόκθκαν
αποτζλεςαν τθ βάςθ για το ςχεδιαςμό τθσ διαδικαςίασ πιςτοποίθςθσ.
Τθν αίτθςθ πιςτοποίθςθσ είναι δυνατό να πραγματοποιιςουν τόςο εκπρόςωποι
εκνικϊν, περιφερειακϊν ι τοπικϊν αρχϊν όςο και τοπικζσ τουριςτικζσ ι
περιβαλλοντικζσ οργανϊςεισ.

ΕΤΡΩΠΑΙΚΘ
ΕΝΩΘ
ΕΤΡΩΠΑΙΚΟ
ΣΑΜΕΙΟ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΘ
ΑΝΑΠΣΤΞΘ

ΣΙΣΛΟ ΠΡΑΞΘ: «ΠΡΟΒΟΛΘ ΣΟΤ ΣΟΤΡΙΣΙΚΟΤ ΠΡΟΪΟΝΣΟ ΣΘ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΣΙΟΤ
ΑΙΓΑΙΟΤ»

ΕΠΙΧΕΙΡΘΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΘΣΘ & ΝΘΩΝ ΑΙΓΑΙΟΤ
Με τθ ςυγχρθματοδότθςθ τθσ Ελλάδασ και τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ

Σελίδα: http://tourismobservatory.ba.aegean.gr/ e-mail: stobservatory@aegean.gr

27

Προδιαγραφζσ & διαδικαςία
Θ διαδικαςία τθσ πιςτοποίθςθσ ξεκινά με τθν εκπαίδευςθ των εκπροςϊπων του
αιτοφντα φορζα. Οι εκπαιδευόμενοι μακαίνουν να αξιολογοφν με βάςθ τισ
προδιαγραφζσ του ςιματοσ ποιότθτασ τα δυνατά και αδφνατα ςθμεία μιασ
διαδρομισ. Θ διαδρομι ελζγχεται βάςει τθσ λίςτασ των κριτθρίων αξιολόγθςθσ
του οςιματοσ πραγματοποιϊντασ ςυγκεκριμζνεσ μετριςεισ. Αναλυτικότερα,
λαμβάνονται υπόψθ :
- 23 κριτιρια επιλογισ (δθλαδι εκείνα θ πλιρωςθ τουσ δεν είναι υποχρεωτικι
για το κακζνα χωριςτά αλλά παρζχουν βακμοφσ, ζνα minimum των οποίων
πρζπει μια διαδρομι να ςυγκεντρϊνει για να λάβει το ςιμα)
-

7 κριτιρια αποκλειςμοφ που εφαρμόηονται ςτα λεγόμενα θμεριςια ςτάδια
(περίπου 3 τμιματα 4 χλμ.)

-

11 κριτιρια αποκλειςμοφ που αφοροφν το ςυνολικό μικοσ τθσ υπό
αξιολόγθςθ διαδρομισ

Οι κατθγορίεσ των κριτθρίων αφοροφν :
-

Τθ μορφι τθσ επιφάνειασ βάδιςθσ

-

Το ςφςτθμα ςιμανςθσ

-

Τθ φυςικι ομορφιά και το τοπίο

-

Τα πολιτιςμικά κζλγθτρα

-

Τισ παροχζσ κατά μικοσ τθσ διαδρομισ

-

Τθν αςφάλεια

-

Τθν προςβαςιμότθτα ςτθ διαδρομι με μζςα μαηικισ μεταφοράσ

-

Τισ υπθρεςίεσ διανυκτζρευςθσ κατά μικοσ τθσ διαδρομισ

-

Τθν παροχι πλθροφόρθςθσ και μεταφοράσ αποςκευϊν κατά μικοσ τθσ
διαδρομισ

Το ελάχιςτο μικοσ μιασ υποψιφιασ διαδρομισ για αξιολόγθςθ είναι 50 km. Κάκε
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διαδρομι αξιολογείται ανά 4 km τόςο ωσ προσ τα κριτιρια επιλογισ όςο και ωσ
προσ τα κριτιρια αποκλειςμοφ, με το ςκεπτικό ότι 4 km αντιςτοιχοφν ςε 1 ϊρα
περπατιματοσ που είναι ηθτοφμενο κατά τθ διάρκεια τθσ να εντυπϊνονται κετικζσ
αναμνιςεισ και βιϊματα ςτον περιπατθτι.
Εν ςυνεχεία θ διαδρομι αξιολογείται και ανά θμεριςιο ςτάδιο (περίπου 3 τμιματα
των 4km) αλλά και ςτο ςφνολο τθσ ωσ προσ τα κριτιρια αυτά.
Όταν όλα τα δεδομζνα τθσ αξιολόγθςθσ ζχουν ςυλλεχκεί επιςθμαίνονται τα ςθμεία
που χριηουν επεμβάςεων και βελτιϊςεων κι ζτςι τα αιτοφμενα μζρθ είναι ςε κζςθ
να προχωριςουν ςε βελτιϊςεισ.
Με τθν υλοποίθςθ των βελτιϊςεων είναι εφικτόσ ο ζλεγχοσ των διαδρομϊν από
τουσ αξιολογθτζσ τθσ ERA και θ λιψθ του ςιματοσ που χρθςιμοποιείται ςε όλα τα
διαφθμιςτικά μζςα του αιτοφντα αλλά και ςε ειδικό ιςτοχϊρο τθσ ERA.

Διάρκεια, δεςμεφςεισ & κόςτοσ
Θ διάρκεια του ςιματοσ ποιότθτασ είναι 3ετισ. Για τα 3 χρόνια αυτά απαιτείται
διαρκισ ςυντιρθςθ των διαδρομϊν και τιρθςθ των κριτθρίων, δζςμευςθ που
αναλαμβάνει ο αιτοφμενοσ. Για τθ ςυνζχιςθ τθσ διάρκειασ τθσ πιςτοποίθςθσ γίνεται
εκ νζου θ διαδικαςία και ο ζλεγχοσ.
Το κόςτοσ επιμόρφωςθσ των εκπροςϊπων του αιτοφντα φορζα ανζρχεται ςε 2.700
ευρϊ πλζον ΦΠΑ και δαπανϊν ταξιδιοφ και διαμονισ των εκπαιδευτϊν.
Εν ςυνεχεία το κόςτοσ για τθν αξιολόγθςθ από τουσ ελεγκτζσ κυμαίνεται ανάλογα με
το μικοσ τθσ υπό αξιολόγθςθ διαδρομισ από 2.270-3.720 ευρϊ πλζον ΦΠΑ και
δαπανϊν ταξιδιοφ και διαμονισ των ελεγκτϊν.
Το ιςτορικό του ςιματοσ ποιότθτασ LQT
Το ςιμα ποιότθτασ LQT ςχεδιάςτθκε το 2011 και ο πρϊτοσ προοριςμόσ που το ζλαβε
ιταν το Lechweg ςτα ςφνορα Αυςτρίασ και Γερμανίασ το 2012. Ακολοφκθςε το
Escapardenne ςτα ςφνορα Λουξεμβοφργου και Βελγίου επίςθσ το 2012 και το
Kullalden ςτθ Σουθδία το 2013. Το 2014 το ςιμα ποιότθτασ ζλαβαν διαδρομζσ ςτο
Mullertal ςτο Λουξεμβοφργο και ςτθ Γερμανία ςτο Veldenz Wanderweg και ςτο
Moselsteig.
Στθν Ελλάδα ςτθ διαδικαςία πιςτοποίθςθσ μετζχουν επί του παρόντοσ διαδρομι τθσ
περιοχισ του Μαινάλου ςτθν Αρκαδία και διαδρομι ςτθν Άνδρο. Και οι δφο
αιτοφμενοι φορείσ δεν ανικουν ςτο δθμόςιο τομζα.
Περιςςότερεσ πλθροφορίεσ για το ςιμα ποιότθτασ ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ERA :
http://www.era-ewv-ferp.com/programs/lqt/ & φωτογραφίεσ ςτο παράρτθμα
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Γ.2 Πεηοπορικόσ τουριςμόσ – ζρευνα: Σο παράδειγμα του Εκνικοφ Οργανιςμοφ
Σουριςμοφ τθσ Νζασ Ηθλανδίασ
Είναι γνωςτι ςτθ χϊρα μασ θ ζλλειψθ επαρκϊν ςτατιςτικϊν δεδομζνων ςτθν
ζρευνα για τον τουριςμό και ιδιαίτερα ςε χωρικό επίπεδο. Ο πεηοπορικόσ τουριςμόσ
ςυνιςτά ζνα ςθμαντικό τμιμα τουριςτικισ αγοράσ για αρκετζσ ευρωπαϊκζσ χϊρεσ
όπωσ θ Γερμανία, θ Αυςτρία, θ Γαλλία αλλά και βεβαίωσ οι Σκανδιναβικζσ χϊρεσ.
Σθμαντικό τμιμα αγοράσ είναι επίςθσ για τθν χϊρεσ όπωσ θ Αυςτραλία και θ Νζα
Ηθλανδία.
Ενδιαφζρον παράδειγμα παρακολοφκθςθσ του πεηοπορικοφ τουριςμοφ, ςτα
πλαίςια εκνικϊν ςτατιςτικϊν δεδομζνων αποτελεί ο Οργανιςμόσ Τουριςμοφ τθσ
Νζασ Ηθλανδίασ. Συνδυάηοντασ ςτοιχεία διαφορετικϊν ερευνϊν που διενεργεί, ςε
αναφορά του αποτυπϊνει πολφ ςθμαντικά δεδομζνα για τον πεηοπορικό τουριςμό.
Θ αναφορά περιγράφει κυρίωσ το προφίλ των τουριςτϊν, φζρει τον τίτλο
«Τουριςμόσ ειδικϊν ενδιαφερόντων-περπάτθμα και πεηοπορία». Παρατίκεται
παρακάτω μεταφραςμζνο απόςπαςμα που εξθγεί τθ φιλοςοφία τθσ ζρευνασ
(http://www.tourismnewzealand.com/media/1141294/tourism-profile-walking-andhiking.pdf ) :
Θ αναφορά αυτι παρζχει μια άποψθ του διεκνοφσ τουριςμοφ που ςυμμετζχει ςε
δραςτθριότθτεσ περπατιματοσ και πεηοπορίασ κατά τθ διάρκεια τθσ επίςκεψθσ ςτθ
Νζα Ηθλανδία. Περπάτθμα και πεηοπορία ςυνιςτοφν δθμοφιλείσ τουριςτικζσ
δραςτθριότθτεσ που δίνουν ςτουσ τουρίςτεσ τθν ευκαιρία να βιϊςουν από πρϊτο
χζρι τα απίςτευτα ποικίλα και εντυπωςιακά τοπία τθσ Νζασ Ηθλανδίασ. Θ Νζα
Ηθλανδία προςφζρει χιλιάδεσ χιλιόμετρα πεηοπορικϊν διαδρομϊν τόςο ςτα βόρεια
όςο και ςτα νότια νθςιά τθσ, κατάλλθλα για όλουσ τουσ βακμοφσ δυςκολίασ.
Σουρίςτεσ που εμπίπτουν ςε αυτι τθν κατθγορία τουριςμοφ είναι οι διεκνείσ εκείνοι
επιςκζπτεσ άνω των 15 ετϊν που ςυμμετζχουν ςε κάποια μορφι περπατιματοσ ι
πεηοπορίασ (άνω τθσ μιςισ ϊρασ) τουλάχιςτον μια φορά κατά τθ διάρκεια ταξιδιοφ
τουσ ςτθ Νζα Ηθλανδία.
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Ο Οργανιςμόσ Σουριςμοφ τθσ Νζασ Ηθλανδίασ δεςμεφεται ςτθν προτεραιότθτα που
ζχει κζςει για τισ ειδικζσ μορφζσ τουριςμοφ να αυξιςει αυτό το τμιμα αγοράσ μζςα
από κατάλλθλα κανάλια marketing.
Θ αναφορά βαςίηεται ςτισ εξισ επιμζρουσ ζρευνεσ : 1) IVS: International Visitor
Survey, YE Jun 2009 - YE Jun 2013, 2) newzealand.com analytics via Adobe Site
Catalyst, 3) Tourism New Zealand – Active Considerer Monitor, Dec 2012 - Feb 2013
και 4) IVS: International Visitor Survey, H2 - 2013
Οι κατθγορίεσ δεδομζνων που αποτυπϊνει είναι οι εξισ :
1) % διεκνϊν τουριςτϊν που εμπίπτουν ςτον προαναφερκζντα οριςμό
πεηοπορικοφ τουριςμοφ (1 ςτουσ 4 τουρίςτεσ για τθν περίοδο 2009-2013)
2)

αφίξεισ διεκνϊν τουριςτϊν πεηοπορικοφ τουριςμοφ ανά ζτοσ και ςε ςχζςθ
με το ςφνολο των αφίξεων

3) Τουριςτικι δαπάνθ τουριςτϊν πεηοπορικοφ τουριςμοφ ανά ζτοσ
4) Περιοχζσ προτίμθςθσ για διαμονι ςτο εςωτερικό τθσ χϊρασ (ςε % διαμονισ
διεκνϊν τουριςτϊν)
5) Εκνικά πάρκα προτίμθςθσ (ςε % επιςκζψεων των διεκνϊν τουριςτϊν)
6) Στοιχεία προφίλ και προτιμιςεων : θλικία, φφλλο, προτιμιςεισ ςτθν
θλεκτρονικι ενθμζρωςθ ςχετικά με τον προοριςμό
7) Ταξιδιωτικζσ επιλογζσ (μεμονωμζνοι, οργανωμζνοι)
8) Κίνθτρα ταξιδιοφ & διάρκεια παραμονισ
9) Είδοσ καταλφματοσ, άλλεσ δραςτθριότθτεσ ςτισ οποίεσ ςυμμετείχαν,
μεταφορικό μζςο,
10) Λκανοποίθςθ από τθν πεηοπορία
11) Εκτιμιςεισ ποςοςτϊν ανά εκνικότθτα διεκνϊν τουριςτϊν που κα διάλεγαν
τθν πραγματοποίθςθ ενόσ ταξιδιοφ για πεηοπορία
12) Εκτιμιςεισ ποςοςτϊν ανά εκνικότθτα διεκνϊν τουριςτϊν που κα διάλεγαν
τθ Νζα Ηθλανδία για τθν πραγματοποίθςθ ενόσ ταξιδιοφ για πεηοπορία.
Περιςςότερεσ πλθροφορίεσ :
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http://www.tourismnewzealand.com/markets-and-stats/
http://www.med.govt.nz/sectors-industries/tourism/tourism-research-data
& φωτογραφίεσ ςτο παράρτθμα
Γ.3 Οικοτουριςμόσ & πεηοπορικόσ τουριςμόσ- δομζσ φροντίδασ προςτατευόμενων
περιοχϊν & μονοπατιϊν : Σο παράδειγμα των εκελοντϊν-αρχιφυλάκων (warden)
ςτο Cotswold τθσ Αγγλίασ
Η περιοχι ιδιαίτερου φυςικοφ κάλλουσ του Cotswold
Θ περιοχι Cotswolds είναι μια από τισ κθρυγμζνεσ περιοχζσ ιδιαίτερου φυςικοφ
κάλλουσ τθσ Αγγλίασ, γνωςτι και αγαπθτι διεκνϊσ. Πρόκειται για τθ μεγαλφτερθ ςε
ζκταςθ από τισ 38 περιοχζσ με αυτό το κακεςτϊσ ςε Αγγλία και Ουαλία. Θ περιοχι
κθρφχκθκε προςτατευόμενθ το 1966 και ο πλθκυςμόσ τθσ ανζρχεται ςιμερα ςε 152
χιλιάδεσ. Θ ζκταςθ τθσ ανζρχεται ςε περίπου 2 χιλιάδεσ τετραγωνικά χιλιόμετρα και
περιλαμβάνει 89 τοποκεςίεσ ειδικοφ επιςτθμονικοφ ενδιαφζροντοσ, 36 τοποκεςίεσ
ιδιαίτερου γεωλογικοφ ενδιαφζροντοσ, 5 ειδικζσ περιοχζσ προςταςίασ, 3 προςτατευόμενα φυςικά πάρκα εκνικοφ ενδιαφζροντοσ και 2 φυςικά πάρκα τοπικοφ ενδιαφζροντοσ και περιςςότερα από 400 αρχαία μνθμεία. Περιλαμβάνει τισ περιοχζσ
Gloucestershire, Oxfordshire, Bath & NE Somerset, Wiltshire, Warwickshire και
Worcestershire. Θ περιοχι είναι γνωςτι για το ξεχωριςτό τθσ τοπίο. Τθν ευκφνθ διαχείριςθσ και παρακολοφκθςθσ τθσ περιοχισ ζχει επιτροπι διαχείριςθσ, το λεγόμενο Cotswolds Conservation Board.
Πεηοπορία και πεηοπορικζσ διαδρομζσ ςτθν περιοχι του Cotswold
Θ περιοχι του Cotswolds προςφζρεται για πεηοπορία κακϊσ διακζτει μεγάλθ ποικιλία πεηοπορικϊν διαδρομϊν για διάφορα γοφςτα και βακμοφσ δυςκολίασ ακόμθ και
για άτομα με ειδικζσ ανάγκεσ. Υπάρχει και διαδρομι εκνικισ ςθμαςίασ ςτθν περιοχι το λεγόμενο Εκνικό Μονοπάτι του Cotswold μικουσ περίπου 102 μιλίων που
περνάει από πολφ γνωςτά ιςτορικά μνθμεία και οικιςμοφσ τθσ περιοχισ. Πζραν του
εκνικοφ μονοπατιοφ υπάρχουν διακζςιμεσ διαδρομζσ χιλιάδων μιλίων που ςε ςυνδυαςμό με το απαράμιλλο τοπίο τθσ περιοχισ τθν κακιςτοφν ζνα ιδανικό προοριςμό
για πεηοπορία.
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Κακϊσ θ πεηοπορία είναι μια από τισ πιο δθμοφιλείσ δραςτθριότθτεσ ςτο Cotswolds,
υπάρχει πλικοσ διακζςιμθσ πλθροφορίασ που παρουςιάηονται ςτθν ιςτοςελίδα τθσ
περιοχισ κακϊσ και δυνατότθτα επικοινωνίασ για τθν εξυπθρζτθςθ των ταξιδιωτϊν.
Μπορεί κανείσ να περπατιςει μόνοσ του με τθ βοικεια χάρτθ ςτισ διαδρομζσ που
όλεσ διακζτουν ςιμανςθ, ι να επιλζξει να ςυμμετάςχει ςε κάποια από τισ εκατοντάδεσ εξορμιςεισ που οργανϊνονται τόςο από ιδιωτικοφσ οδθγοφσ όςο και από
τουσ Εκελοντζσ –Αρχιφφλακεσ του Cotswold. Υπάρχει επίςθσ θ δυνατότθτα ςυμμετοχισ ςε αγϊνεσ τρεξίματοσ ςε μονοπάτια και πεηοπορικζσ εκδρομζσ που οργανϊνονται ανά τακτά χρονικά διαςτιματα από ποικίλουσ οργανιςμοφσ και φορείσ.

Ο κεςμόσ των φροντιςτών των πεηοπορικών διαδρομών : οι λεγόμενοι
αρχιφφλακεσ (“Wardens” ) & θ ςχζςθ τουσ με τον φορζα διαχείριςθσ
Βαςικοί ςτόχοι τθσ επιτροπισ διατιρθςθσ του Cotswold είναι θ διατιρθςθ και ενίςχυςθ τθσ φυςικισ ομορφιάσ τθσ περιοχισ κακϊσ και θ ενίςχυςθ τθσ κατανόθςθσ
και απόλαυςθσ των ιδιαίτερων ποιοτιτων τθσ περιοχισ με τρόπουσ ωςτόςο ςυμβατοφσ με τθ διατιρθςθ και ενίςχυςθ τθσ.
Ο κεςμόσ των Εκελοντϊν Αρχιφυλάκων του Cotswold (Cotswold Voluntary Wardens )
είναι κεμελιϊδθσ για τισ δραςτθριότθτεσ τθσ Επιτροπισ Διατιρθςθσ. Είναι το εκελοντικό ςϊμα τθσ Επιτροπισ που με τθν προςφορά του ζργου του ςτθρίηει τουσ ςκοποφσ τθσ.
Τα βαςικά πεδία δραςτθριοποίθςθσ των Εκελοντϊν Αρχιφυλάκων είναι τα εξισ :
-

Θ εν γζνει υποςτιριξθ των ζργων που αναλαμβάνει θ επιτροπι, όπωσ θ ςυνεργαςία με τισ τοπικζσ αρχζσ, με τισ εκνικζσ υπθρεςίεσ ςυντιρθςθσ των μονοπατιϊν, με κατά τόπουσ ιδιοκτιτεσ γθσ κακϊσ και άλλα εκελοντικά ςϊματα και οργανιςμοφσ

-

Θ προςφορά εργαςίασ για τθ διατιρθςθ και βελτίωςθ του τοπίου, τθ διατιρθςθ των μνθμείων και των περιοχϊν άγριασ ηωισ κακϊσ και θ βελτίωςθ τθσ
προςβαςιμότθτασ περιοχϊν ςτθν φπαικρο
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-

Θ διάχυςθ πλθροφορίασ ςχετικά με τθν περιοχι του Cotswolds και τθν ιδιαίτερθ αξία που ζχει τόςο ςτθν τοπικι κοινωνία όςο και ςτουσ επιςκζπτεσ και
τουσ κοντινοφσ πλθκυςμοφσ μζςα από ζνα πρόγραμμα οργανωμζνων πεηοποριϊν με ξενάγθςθ, παρουςιάςεισ και με παρουςία ςε ποικίλεσ κοινωνικζσ
εκδθλϊςεισ που εξυπθρετοφν το ςκοπό αυτό.

-

Θ εν γζνει επαφι με τθν τοπικι κοινωνία και οργανιςμοφσ προκειμζνου για
τθ βελτίωςθ τθσ πρόςβαςθσ και τθ διατιρθςθ και ανάδειξθ του τοπίου τθσ
περιοχισ

Θ Επιτροπι με τθ ςειρά τθσ παρζχει υποςτιριξθ ςτο ζργο των Εκελοντϊν Αρχιφυλάκων ωσ εξισ :
-

Παρζχοντασ οργανωτικι υποςτιριξθ και κακοδιγθςθ ςτο ζργο τουσ

-

Καλφπτοντασ ςτοιχειϊδεισ δαπάνεσ μετακίνθςθσ κλπ. ζξοδα, όχι αμοιβζσ

-

Παρζχοντασ τα απαραίτθτα εργαλεία, εξοπλιςμό και ρουχιςμό αςφαλείασ

-

Παρζχοντασ αςφάλιςθ ςε όλα τα μζλθ ςε περίπτωςθ ατυχιματοσ κατά τθν
άςκθςθ του ζργου τουσ

-

Σεβόμενοι τθν εμπιςτευτικότθτα προςωπικϊν και επαγγελματικϊν δεδομζνων των Εκελοντϊν

-

Παρζχοντασ εκπαίδευςθ ςτουσ Εκελοντζσ ϊςτε να είναι ςε κζςθ να παράςχουν ζργο υψθλισ ποιότθτασ που να ανταποκρίνεται ςτισ ςφγχρονεσ προδιαγραφζσ υγείασ και αςφάλειασ

-

Αναγνωρίηοντασ και προωκϊντασ το ζργο των Εκελοντϊν

-

Παρζχοντασ διοικθτικι υποςτιριξθ ςχετικά με τα οικονομικά του ζργου τουσ
και πλθροφόρθςθ για τθν εξζλιξθ και το ζργο τθσ Επιτροπισ ςυμπεριλαμβανομζνων και των επιχειρθματικϊν και διαχειριςτικϊν τουσ ςχεδίων

Εκελοντισ Αρχιφφλακασ μπορεί να γίνει οιοδιποτε άτομο άνω των 18 ετϊν που ενδιαφζρεται για τθν περιοχι και προτίκεται να αποδεχκεί τα παρακάτω :
-

Να παρζχει περίπου 8 ϊρεσ εργαςίεσ το μινα. Οι αιτοφμενοι περνοφν μια
περίοδο δοκιμισ υπό τθν επίβλεψθ πιο ζμπειρων Εκελοντϊν περνϊντασ
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ταυτόχρονα εκπαίδευςθ και ενθμζρωςθ. Όλοι οι εκελοντζσ κα περνοφν από
τακτικά ενθμερωτικά ςεμινάρια
-

Να ενθμερϊνεται και να ζχει παρουςία ςτισ κοινοτικζσ ςυνελεφςεισ αλλά και
να διατθρεί επαφι με τουσ ςυναδζλφουσ τουσ και εν γζνει να παρακολουκεί
τισ δραςτθριότθτεσ που ςυμβαίνουν ςτθν περιοχι του

-

Να τθρεί όλουσ τουσ ιςχφοντεσ κανονιςμοφσ αςφαλείασ κι όπου χρθςιμοποιεί οιονδιποτε εξοπλιςμό να είναι ςε καλι κατάςταςθ και χριςθ

-

Σε περίπτωςθ που επικυμεί να παραιτθκεί να παραδϊςει πίςω όλο τον εξοπλιςμό που ζλαβε. Σε ςπάνιεσ και απαραίτθτεσ περιπτϊςεισ θ Επιτροπι
μπορεί να ηθτιςει τθν παραίτθςθ ενόσ Εκελοντι-Αρχιφφλακα , πχ. όταν θ
ςυμπεριφορά του κεωρθκεί ηθμιογόνοσ για τισ προςπάκειεσ τθσ Επιτροπισ
ι όταν δεν παραδίδει τα ηθτοφμενα

-

Κάκε περιοχι μπορεί να διατθρεί ζνα τιμθτικό κακεςτϊσ ςε ςχζςθ με κάποιο
Εκελοντι-Αρχιφφλακα εφόςον αυτόσ για πολλά χρόνια υπθρζτθςε τθ κζςθ
αυτι και δεν μπορεί πλζον να παράςχει τα ηθτοφμενα. Στθν περίπτωςθ ενόσ
τζτοιου Εκελοντι αυτόσ παροτρφνεται να ςυμμετζχει ςτισ ςυναντιςεισ αλλά
δεν διακζτει δικαίωμα ψιφου

Οι Εκελοντζσ Αρχιφφλακεσ ζχουν τθ δυνατότθτα να ςυμμετζχουν ςτα ςυλλογικά
όργανα αποφάςεων τθσ περιοχισ τουσ και να εκλζγονται. Κάκε δωρεά που
ειςπράττουν ςε χριμα ι ςε είδοσ για λογαριαςμό τθσ Επιτροπισ κα αναφζρεται ςτισ
αναφορζσ τουσ και κα παραδίδεται ςε εφλογο χρονικό διάςτθμα
Οφζλθ & προοπτικζσ
Είναι προφανι τα οφζλθ από μια τζτοια δομι ςτθν παρακολοφκθςθ τθσ κατάςταςθσ
των επί μζρουσ περιοχϊν και των μονοπατιϊν. Επιτυγχάνεται ζνασ τακτικόσ ζλεγχοσ
τθσ κατάςταςθσ περιοχϊν και μονοπατιϊν, είναι ενεργζσ ςυνεχείσ διαδικαςίεσ βελτίωςθσ τουσ, υπάρχει διάχυςθ τθσ πλθροφορίασ ςε κατοίκουσ και επιςκζπτεσ και οικονομικά οφζλθ που επιςτρζφουν ωσ πόροσ για τθ διαχείριςθ και ενίςχυςθ τθσ περιοχισ. Μςωσ θ μόνθ δυςκολία για τα ελλθνικά δεδομζνα είναι θ ςυγκρότθςθ και λειτουργία ενόσ τζτοιου ςχιματοσ με ςυνζπεια από όλα τα ςυμβαλλόμενα μζρθ. Τα
οφζλθ όμωσ είναι ανεκτίμθτα.
Για
περιςςότερεσ
πλθροφορίεσ
http://www.cotswoldsaonb.org.uk/?page=wardens-page
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& φωτογραφίεσ ςτο παράρτθμα
Γ.4 Οικοτουριςμόσ - δθμιουργία τουριςτικοφ προϊόντοσ bird watching : τα
παραδείγματα Λζςβου και κφρου
Πθγι : Ελλθνικι Ορνικολογικι Εταιρεία
Σφμφωνα με ζκκεςθ τθσ ΕΕ για το βιϊςιμο τουριςμό και τισ περιοχζσ Natura
2000, ο οικοτουριςμόσ αποτελεί μία από τισ ςθμαντικότερεσ αναπτυξιακζσ δυνατότθτεσ των περιοχϊν του δικτφου Natura 2000, όπωσ και θ γεωργία και κτθνοτροφία
φτάνει να αςκοφνται με τρόπο που να ςτθρίηει τθν τοπικι κοινωνία και να ωφελεί
το φυςικό περιβάλλον.
Ο ορνικοτουριςμόσ, το λεγόμενο bird-watching αποτελεί μια δυναμικά εξελιςςόμενθ αγορά τουριςτϊν ςταδιακά και για τθ χϊρα μασ. Ωσ ορνικοτουριςμόσ ορίηεται θ
επίςκεψθ ςε ζνα τόπο με ςτόχο τθν παρατιρθςθ και αναγνϊριςθ πουλιϊν (bird
watching) ςτο φυςικό τουσ περιβάλλον.
Θ Μεγάλθ Βρετανία αποτελεί τθ ςθμαντικότερθ οικοτουριςτικι αγορά με 65 εξειδικευμζνα τουριςτικά γραφεία που διοργανϊνουν 12 χιλιάδεσ εκδρομζσ ετθςίωσ. Θ
Ελλάδα είναι ο 5οσ κατά ςειρά προοριςμόσ (ςτοιχεία 200-2001).
Στο νθςιωτικό χϊρο ζνα αξιοςθμείωτο παράδειγμα ςυνιςτά θ Λζςβοσ που ζχει
πλζον κακιερωκεί ωσ ζνασ από τουσ ςθμαντικότερουσ προοριςμοφσ για ορνικοτουριςμό τα τελευταία χρόνια. Το παράδειγμα τθσ Λζςβου ςυνιςτά μια κετικι περίπτωςθ ςε ότι αφορά το πωσ ζνασ φυςικόσ πόροσ μπορεί να μετεξελιχκεί ςε μια
μορφι τουριςμοφ με οφζλθ για μια τοπικι κοινωνία. Όμωσ ταυτόχρονα όπωσ προκφπτει από το παρακάτω άρκρο που παρακζτουμε αυτοφςιο (ΕΟΕ, «Οιωνόσ», τεφχοσ 38), ςυνιςτά ταυτόχρονα κι ζνα αρνθτικό παράδειγμα ςε ότι αφορά τθ ςχετικι
μζριμνα από τθ ςκοπιά τθσ ελλθνικισ διοίκθςθσ.

Λζςβοσ: Ζνα Πετυχθμζνο Παράδειγμα?
Λευτζρθσ Κακκαλισ
Από τισ αρχζσ Απριλίου και κακϊσ θ εαρινι μετανάςτευςθ των πουλιϊν κορυφϊνεται θ Λζςβοσ δζχεται ζνα μεγάλο αρικμό επιςκεπτϊν που ςκοπόσ τουσ είναι
θ ορνικοπαρατιρθςθ. Περίπου τρεισ με τζςςερισ χιλιάδεσ παρατθρθτζσ πουλιϊν
από διάφορεσ εκνότθτεσ επιςκζπτονται το νθςί με τουσ Άγγλουσ, τουσ Ολλανδοφσ
και τουσ Γερμανοφσ να αποτελοφν τθν πλειονότθτα αυτϊν. Από ςυλλογι υπογραφϊν για τθν προςταςία των υγροτόπων του κόλπου τθσ Καλλονισ για λογαριαςμό
τοπικοφ περιβαλλοντικοφ ςυλλόγου (Ναυτίλοσ εν δράςει), ςυλλζχκθκαν υπογραφζσ
ορνικοπαρατθρθτϊν από 14 διαφορετικζσ χϊρεσ (βλζπε διάγραμμα). Ο χρόνοσ διαμονισ τουσ ςυνικωσ αγγίηει τισ δφο βδομάδεσ ανά επιςκζπτθ και θ οργάνωςθ, ξενά-
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γθςθ και περιιγθςι τουσ γίνεται από ξζνουσ ξεναγοφσ, γνϊςτεσ του νθςιοφ από
προθγοφμενα ταξίδια τουσ.
Θ ελκυςτικότθτα του νθςιοφ ςτουσ ξζνουσ παρατθρθτζσ πουλιϊν οφείλεται ςε διάφορουσ παράγοντεσ. Κατά αρχιν αποτελεί ζνα μεςογειακό προοριςμό, όπου οι ςυνκικεσ παρατιρθςθσ είναι ιδανικζσ για ζνα επιςκζπτθ από τθ μεςευρϊπθ (διαρκισ
θλιοφάνεια και υψθλζσ για τθν εποχι κερμοκραςίεσ).
Επίςθσ θ ζκταςθ του νθςιοφ είναι αρκετά μεγάλθ ϊςτε καλφπτει τθν ανάγκθ διαρκοφσ αναηιτθςθσ και περιπλάνθςθσ κάκε επιςκζπτθ το χρονικό διάςτθμα παραμονισ του. Σο μεγαλφτερο όμωσ πλεονζκτθμα τθσ Λζςβου, που τθν τοποκετεί υψθλά
ςτουσ ευρωπαϊκοφσ προοριςμοφσ παρατιρθςθσ πουλιϊν, είναι το γεγονόσ ότι ςτο
νθςί ςυναντά κανείσ όλα τα χαρακτθριςτικά μεςογειακά οικοςυςτιματα και ωσ ςυνακόλουκο, τα πουλιά που διαβιοφν ςε αυτά.
ε διάςτθμα λίγων θμερϊν ο επιςκζπτθσ ζχει τθ δυνατότθτα να περιθγθκεί ςε υγροτόπουσ, πευκοδάςθ, αγροτικά και φρυγανικά οικοςυςτιματα, ςε αραιά δρυοδάςθ
και μεςογειακά λιβάδια. Εάν ςυνυπολογίςουμε το γεγονόσ ότι θ ζκταςθ και ποιότθτα των παραπάνω οικοςυςτθμάτων είναι εξαιρετικά υψθλι, δίνοντασ τθν αίςκθςθ
του απζραντου πχ τα φρυγανικά ςυςτιματα τθσ δυτικισ Λζςβου, τότε εφκολα κατανοοφμε τουσ λόγουσ που οδθγοφν πολλοφσ παρατθρθτζσ πουλιϊν ςτο νθςί.
Οι ιδιαιτερότθτεσ του νθςιοφ όμωσ δεν ςταματοφν εδϊ. τθ Λζςβο παρατθροφνται
τόςο είδθ τθσ ορνικοπανίδασ τθσ μεςευρϊπθσ όςο και τυπικά είδθ τθσ μεςογείου
κακϊσ και είδθ αςιατικισ προζλευςθσ διευρφνοντασ τισ δυνατότθτεσ παρατιρθςθσ
ειδϊν τα οποία είναι ςπάνια ι απουςιάηουν παντελϊσ από άλλουσ ευρωπαϊκοφσ
προοριςμοφσ. Χαρακτθριςτικά μποροφμε να αναφζρουμε τον Σουρκοτςοπανάκο
(Sitta krueperi) και το μυρνοτςίχλονο (Emberiza cineracea) είδθ που παρατθροφνται μόνο ςτο ανατολικό Αιγαίο ςε ευρωπαϊκό ζδαφοσ. Δεν είναι ςπάνιο να ςυναντιςεισ ορνικοπαρατθρθτι που τελειϊνοντασ το ταξίδι του ςτο νθςί κα ζχει παρατθριςει 130 με 150 διαφορετικά είδθ πουλιϊν εκ των οποίων τα 30 ίςωσ και 40 για
πρϊτθ φορά.
Η ανάπτυξθ του οικοτουριςμοφ και ιδιαίτερα τθσ παρατιρθςθσ πουλιών ςτο νθςί
ςτθρίχκθκε ςτο παρελκόν κυρίωσ από Άγγλουσ παρατθρθτζσ πουλιών και δευτερογενώσ από μεμονωμζνουσ ξενοδόχουσ τθσ περιοχισ του κόλπου τθσ Καλλονισ.
Η ςυνδρομι τθσ πολιτείασ τόςο ςε τοπικό επίπεδο όςο και ςε κεντρικό ιταν και
ςυνεχίηει να είναι ελάχιςτθ. Τόςο θ προςταςία όςο και θ ανάδειξθ ςθμαντικών
οικοςυςτθμάτων όπωσ τα υγροτοπικά ςυςτιματα του κόλπου τθσ Καλλονισ, κακυςτερεί ι βρίςκεται υπό λανκάνουςα μορφι. Για παράδειγμα μζχρι ςιμερα δεν
ζχει υλοποιθκεί θ Ειδικι Περιβαλλοντικι Μελζτθ του κόλπου τθσ Καλλονισ ενώ
ανατζκθκε ςε μελετθτι πριν από 11 χρόνια. Επίςθσ, το περιβαλλοντικό κζντρο ε-
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νθμζρωςθσ των επιςκεπτών του κόλπου ενώ ζχει ολοκλθρωκεί εδώ και χρόνια,
δεν λειτουργεί. Τα παραπάνω δεν ςυμβάλλουν ςτθ ανάπτυξθ του οικοτουριςμοφ
όπωσ επίςθσ λειτουργοφν αρνθτικά ςτθν οργάνωςθ και ορκότερθ διαχείριςθ (πχ
παροχι καλφτερθσ ποιότθτασ υπθρεςιών) των επιςκεπτών ςτο νθςί.

Αδιαμφιςβιτθτα, θ Λζςβοσ αποτελεί ζναν από τουσ ςθμαντικότερουσ προοριςμοφσ
παρατιρθςθσ πουλιϊν τόςο ςε εκνικό όςο και ευρωπαϊκό επίπεδο. Θ δραςτθριότθτα τθσ παρατιρθςθσ των πουλιϊν αποτελεί μοχλό ιπιασ ανάπτυξθσ ςτθν περιοχι
αρκεί και θ πολιτεία, ςε τοπικό και κεντρικό επίπεδο, να ςυμβάλει ςτθν κατεφκυνςθ
τθσ προςταςίασ και ανάδειξθσ των φυςικϊν πόρων του νθςιοφ.
Λευτζρθσ Κακκαλισ
Δαςολόγοσ – Ορνικολόγοσ
Στα χνάρια τθσ Λζςβου φαίνεται να πορεφεται και θ Σκφροσ ωσ προοριςμόσ ορνικοτουριςμοφ μόλισ τα 2 τελευταία χρόνια. Παρακζτουμε και πάλι αυτοφςιο κείμενο
που κα δθμοςιευτεί ςτθν επόμενθ περιοδικι ζκδοςθ «Οιωνόσ» τθσ Ελλθνικισ Ορνικολογικισ Εταιρείασ κι ευχαριςτοφμε κερμά για τθν παραχϊρθςθ του κειμζνου πριν
ακόμθ αυτό εκδοκεί.
Η Σκφροσ ωσ ορνικοτουριςτικόσ προοριςμόσ
Phil Knott
Ιμουν τυχερόσ που επιςκζφκθκα τθν κφρο το 2011, ςτο πλαίςιο του Προγράμματοσ LIFE+ για τθ διερεφνθςθ των δυνατοτιτων για φυςιολατρικό τουριςμό ςτο νθςί.
Σθν ερωτεφτθκα αμζςωσ και μαηί με τθ Χρυςάνκθ Ηυγογιάννθ και τον Σάςο Δθμαλζξθ ςχεδιάςαμε τθ διοργάνωςθ εκδρομϊν.
τθν πρϊτθ εκδρομι ςυμμετείχαν ζξι μζλθ τθσ Heatherlea Birdwatching μαηί με μζνα ςτα τζλθ του Απριλίου 2013. Ιταν μια πρωτοποριακι «περιπζτεια». Τπιρχαν μζρεσ με ζντονθ μεταναςτευτικι κίνθςθ και μζρεσ που τα πράγματα ιταν πιο ιςυχα
και μετά τθ μία το μεςθμζρι θ παρατιρθςθ πουλιϊν ζδινε τθ κζςθ τθσ ςε γεφμα ςε
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ταβζρνα. Μπορεί να μασ ζπαιρνε τρεισ ϊρεσ για να διανφςουμε ζνα χιλιόμετρο γιατί
υπιρχαν παντοφ πουλιά! το τζλοσ τθσ εβδομάδασ θ λίςτα μασ ιταν μεγάλθ, με πολφ ενδιαφζρουςεσ ςυναντιςεισ. Ο χαλαρόσ ρυκμόσ και οι μικρζσ αποςτάςεισ παρατιρθςθσ μασ επζτρεψαν να απολαφςουμε τα πουλιά. Σα είδθ που παρατθρικθκαν
ιταν νζα για τουσ περιςςότερουσ επιςκζπτεσ, γεγονόσ που αφξανε τον ενκουςιαςμό
ςε κάκε νζα παρατιρθςθ.
Θ εκδρομι ςθμείωςε τρομερι επιτυχία και ςτθ ςυνζχεια ζγινε παρουςίαςι τθσ ςτο
British Birdwatching Fair ςτο Rutland τθσ Αγγλίασ, τον Αφγουςτο του 2013. Θ αίκουςα ομιλιϊν ιταν γεμάτθ και μζςα ςε λίγα λεπτά από το τζλοσ τθσ ομιλίασ είχαμε
κλείςει όλεσ τισ κζςεισ για τθν επόμενθ χρονιά! Δεν ιμαςταν ςίγουροι αν κα μποροφςε το μεγαλφτερο γκρουπ να ζχει τθν ίδια επιτυχία, αλλά θ επόμενθ εκδρομι
ιταν και πάλι επιτυχθμζνθ. το Birdfair του 2014 ζδωςα τθν ίδια ομιλία και για το
2015 ζχουμε άλλουσ 12 επιςκζπτεσ, ενϊ υπάρχουν ιδθ κρατιςεισ για το 2016! Θ
κφροσ γίνεται τόςο δθμοφιλισ που ελπίηουμε ότι κα υπάρχουν δφο εκδρομζσ για το
2016.
Θ κφροσ απζχει 25 μίλια από τθν ακτι τθσ Εφβοιασ και βρίςκεται ςε ιδανικι κζςθ
για να ψάξει κανείσ μεταναςτευτικά πουλιά. Λόγω τθσ ορεινισ τθσ μορφολογίασ,
χρθςιμοποιείται από τα πουλιά ωσ ςθμείο αναφοράσ για τα ταξίδια τουσ. Σο νότιο
τμιμα είναι πολφ ανοιχτό γι’ αυτό και τα μικρότερα πουλιά προτιμοφν το κζντρο που
υπάρχει νερό και κάλυψθ. Τπάρχει μεγάλθ
ςυγκζντρωςθ πουλιϊν εκεί και θ παρατιρθςθ τουσ είναι μοναδικι, ιδιαίτερα όταν
μια καταιγίδα φζρνει μεγάλουσ αρικμοφσ από μεταναςτευτικά.
Σο μεγάλο πλεονζκτθμα τθσ κφρου είναι το μζγεκόσ τθσ: αρκετά μεγάλθ ϊςτε να
περιλαμβάνει πλικοσ βιοτόπων και να μπορεί να διατθρεί αμείωτο το ενδιαφζρον
για μια εβδομάδα κακϊσ δεν επιςκεπτόμαςτε τισ ίδιεσ περιοχζσ ςυνζχεια. Σθν ίδια
ςτιγμι είναι αρκετά μικρι για να μπορεί να εξερευνθκεί μζςα ςε ζξι μζρεσ χωρίσ να
χρειάηεται να οδθγοφμε ςυνζχεια για ϊρεσ. Αυτό ςθμαίνει ότι ζχουμε περιςςότερο
χρόνο για παρατιρθςθ! Ο μικρόσ πλθκυςμόσ του νθςιοφ ςθμαίνει ότι υπάρχει πολφ
μικρι κίνθςθ ςτουσ δρόμουσ και μποροφμε να κάνουμε ςυχνά ςτάςεισ. Πολλά από
τα πιο κοντινά αρπακτικά, ιδιαίτερα οι κουκουβάγιεσ, παρατθρικθκαν μζςα από το
αμάξι από απόςταςθ αναπνοισ.
Θ ςφγκριςθ με τθ Λζςβο είναι αναπόφευκτθ, κακϊσ για δεκαετίεσ αποτελεί τον πιο
«καυτό» προοριςμό για τουσ παρατθρθτζσ πουλιϊν. Θ Λζςβοσ είναι, και κα παραμείνει, το καλφτερο μζροσ. Ζχει τον ςωςτό ςυνδυαςμό βιοτόπων, ιδιαίτερα υγροτόπων, ενϊ είναι πολφ μεγάλθ και πολφ κοντά ςτθ ξθρά, το οποίο ςθμαίνει ότι διακζτει πολλά ανατολικά είδθ πουλιϊν που αναπαράγονται και είναι δφςκολο να βρεκοφν ςτθ δυτικι Ευρϊπθ, όπωσ το μυρνοτςίχλονο και ο Πευκοτςοπανάκοσ.
Αυτι θ δθμοφιλία, όμωσ, τθσ Λζςβου είναι και το μειονζκτθμά τθσ: κατά τθ διάρκεια
τθσ μετανάςτευςθσ (τζλθ Απριλίου-αρχζσ Μαΐου) υπάρχουν εκατοντάδεσ παρατθρθτζσ πουλιϊν, και ςτα πιο δθμοφιλι μζρθ επικρατεί ςυνωςτιςμόσ. Θ κφροσ προςφζρει ςυναρπαςτικζσ εμπειρίεσ ανοιξιάτικθσ παρατιρθςθσ πουλιϊν ςε πολφ πιο χαλαρό ρυκμό. Δεν υπάρχει λόγοσ βιαςφνθσ, κανζνασ δεν κρατάει ςθμειϊςεισ με τον ςυ-
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νολικό αρικμό των ειδϊν. το τζλοσ τθσ μζρασ μασ περιμζνει μια δροςερι μπφρα και
εκπλθκτικό φαγθτό.
Τπάρχουν πολλά ςθμαντικά είδθ που μπορεί να δει κανείσ ςτθ κφρο. Για πολλοφσ, ο
Μελιςςοφάγοσ και το Μαυροκιρκίνεηο βρίςκονται ςτισ πρϊτεσ κζςεισ. Για μζνα, θ
Κιτροςουςουράδα, θ Κοκκινοκελάδα, το αΐνι, το Όρνιο και ο τεπόκιρκοσ είναι κορυφαία. Οι πιο αγαπθμζνεσ παρατθριςεισ είναι αυτζσ που δεν τισ περιμζνεισ και
κακϊσ θ κφροσ δεν δεχόταν τισ επιςκζψεισ παρά ελάχιςτων παρατθρθτϊν πουλιϊν,
δεν γνωρίηουμε τι ακριβϊσ να περιμζνουμε. Αυτό ςθμαίνει ότι οι καταγραφζσ μασ
είναι ςθμαντικζσ και κάνουν τθ κφρο
γνωςτι ςτο ευρφτερο κοινό. Οι επιςκζπτεσ κα ανακαλφψουν γριγορα πόςο καλι
είναι θ κφροσ και οι αρικμοί των επιςκεπτϊν κα αυξθκοφν ςε μια εποχι του χρόνου που τα ξενοδοχεία, οι ταβζρνεσ και τα μαγαηιά είναι ιςυχα αφοφ δεν ζχει ξεκινιςει ο κερινόσ τουριςμόσ.
Οι κάτοικοι τθσ κφρου ζχουν υγιι ςτάςθ προσ το περιβάλλον και όλα αυτά τα χρόνια που επιςκζπτομαι το νθςί δεν ζχω ακοφςει οφτε ζναν πυροβολιςμό και δεν ζχω
δει οφτε μία ξόβεργα ι δίχτυ για πουλιά. Οι Βρετανοί παρατθρθτζσ πουλιϊν ςυγκλονίηονται από τζτοιεσ παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και ςταματοφν να επιςκζπτονται μζρθ που αςκοφνται αυτζσ.
Δφο ςυγκεκριμζνεσ περιοχζσ είναι οι καλφτερεσ για παρατιρθςθ πουλιϊν: οι υγρότοποι τθσ Καλαμίτςασ και του Παλαμαριοφ. Είναι πολφ ςθμαντικό για τα πουλιά αλλά και το μζλλον του οικοτουριςμοφ να παραμείνουν ςε καλι κατάςταςθ. Αυτό ςθμαίνει ότι πρζπει να διατθρθκοφν αμόλυντοι, να προςτατευκοφν και να υπάρχει ςεβαςμόσ από όλουσ. Θ πρόςφατθ παράνομθ δόμθςθ ςτθ Καλαμίτςα είναι πολφ ςοβαρό ηιτθμα αφοφ ςιγά ςιγά αυτόσ ο πολφ ςθμαντικόσ βιότοποσ καταπατάται. Θ
Καλαμίτςα προςφζρει υπζροχεσ ςτιγμζσ παρατιρθςθσ. Αν ο χειμϊνασ φζρει πολλζσ
βροχζσ τότε ο υγρότοποσ αποτελείται από μυριάδεσ ρθχζσ, λαςπϊδεισ λιμνοφλεσ,
που είναι τζλειεσ για παρυδάτια όλων των ειδϊν. Οι καλφτερεσ παρατθριςεισ ταχτιάσ Νανοςκαλίδρασ και Μικροτςικνιά ζχουν γίνει εδϊ, και κα μείνουν χαραγμζνεσ
ςτο μυαλό μου για πολφ καιρό.
Εκτόσ από τα μεταναςτευτικά, ςτουσ γκρεμοφσ και τισ νθςίδεσ τθσ κφρου μποροφμε
να δοφμε το κάτι διαφορετικό. Σα μζρθ αυτά φιλοξενοφν μεγάλουσ αρικμοφσ από
Μφχουσ και Αρτζμθδεσ, κακϊσ και μεγάλεσ αποικίεσ από Μαυροπετρίτεσ. Σα πουλιά
αυτά παρατθροφνται πολφ δφςκολα ςτθ Λζςβο. Πάντα κάνουμε εκδρομι με ςκάφοσ
γφρω από τθ κφρο: το τοπίο και θ μορφολογία είναι εκπλθκτικά και μασ δίνεται θ
δυνατότθτα να απολαφςουμε το πλοφςιο καλάςςιο περιβάλλον. υχνά βλζπουμε
Ρινοδζλφινα, Ηωνοδζλφινα και Κοινά Δελφίνια και μερικζσ φορζσ απολαμβάνουμε
τθν απειλοφμενθ Μεςογειακι Φϊκια.
Πθγι : Ελλθνικι Ορνικολογικι Εταιρεία, υπό δθμοςίευςθ άρκρο ςτθν περιοδικι ζκδοςθ «Οιωνόσ»
& φωτογραφίεσ ςτο παράρτθμα
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Γ.5 Αγροτουριςμόσ –δθμιουργία τουριςτικοφ προϊόντοσ & αγροτουριςτικισ
επιχείρθςθσ : θ προςπάκεια για το βελανίδι ςτθν Κζα & το αγρόκτθμα «Κόκκινο
Σρακτζρ»
Κζα: το «Κόκκινο Σρακτζρ» & θ πρωτοβουλία «Χαμάδα»υλλογι βελανιδιοφ με κοινωνικοοικονομικά & περιβαλλοντικά οφζλθ για τθν
κοινωνία τθσ Κζασ- ζνα παράδειγμα ςυνδυαςμοφ :
αγροτουριςτικισ επιχείρθςθσ &
-

μιασ πρωτοβουλίασ για τθν αναβίωςθ μιασ παραδοςιακισ πρακτικισ :

(πθγζσ
:
http://www.redtractorfarm.com/winegr.html
&
http://www.iloveacorns.com/indexgr.html
&
προςωπικι
επαφι,
http://www.pezoporia.gr/pez/routes_region.asp?regID=82&regContent=3,
http://dasarxeio.com/2015/01/23/1121-3/ )
Η ιδζα, οι ςτόχοι, ο χώροσ και οι άνκρωποι
Ο Κωςτισ Μαροφλθσ παριγαγε μζλι, κραςί, λάδι, ςπακόλαδο και μαρμελάδεσ ιδθ
από το 2006 ςε οικογενειακό κτιμα 25 ςτρεμμάτων ςτθν Κζα. Μαηί με τθ ςφηυγο
του Marcie Mayers φτιάξανε το 2008 ςυγκρότθμα αγροτουριςτικϊν καταλυμάτων,
με 8 διαμερίςματα και ςυνολικι δυναμικότθτα 18 κλινϊν, βοθκοφμενοι από
χρθματοδοτικό πρόγραμμα Leader Plus. Το αγρόκτθμα αυτό ονόμαςαν «Κόκκινο
Τρακτζρ» - “The Red Tractor Farm” με αφορμι ζνα κόκκινο τρακτζρ που υπιρχε εν
λειτουργία ςτο κτιμα από τθν εποχι του ςχεδίου Μάρςαλ.
Ο Κωςτισ εκτόσ από τθν παραγωγι ελαιολάδου και κραςιοφ οργάνωνε
δραςτθριότθτεσ για τουσ φιλοξενοφμενουσ ςτα καταλφματα τουσ, όπωσ πεηοπορίεσ
ςτα μονοπάτια τθσ Κζασ και καλάςςιεσ περιθγιςεισ με το καϊκι του «τθ Σουλτάνα».
Θ αγάπθ και τον ενδιαφζρον τθσ ςυηφγου του Marcie Mayers ιταν που
κινθτοποίθςε τθν ιδζα και το εξειδικευμζνο εγχείρθμα για το βελανίδι. Βαςικόσ
ςκοπόσ ιταν θ αναβίωςθ τθσ χρθςιμότθτασ των βελανιδιϊν που παραδοςιακά
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υπιρξαν ςθμαντικό προϊόν για Τηιϊτικθ οικονομία, δίνοντασ ζνα κίνθτρο ςτουσ
κατοίκουσ και ιδιοκτιτεσ αυτϊν των δαςικϊν ςυςτάδων να τισ διατθριςουν.
Σα δρυοδάςθ τθσ Κζασ και θ χριςθ των βελανιδιϊν
Τα εκτεταμζνα δρυοδάςθ τθσ Κζασ υπιρξαν ςθμαντικι πθγι εςόδου για τουσ
κατοίκουσ του νθςιοφ προςφζροντασ τα βελανίδια που εξάγονταν προσ χριςθ ωσ
πρϊτθ φλθ ςτθν επεξεργαςία δερμάτων, τθ βυρςοδεψία. Το 1717 ο Tournefort
ανζφερε ςυγκομιδι 5000 κανταριϊν (285 τόνοι). Επιπλζον τα ίδια τα βελανίδια
χρθςιμοποιοφνταν ωσ ηωοτροφι. Πζρα όμωσ από τα βελανίδια θ ξυλεία τθσ
βελανιδιάσ χρθςίμευε για παραγωγι ξυλοκάρβουνου που παραγόταν ςε
παραδοςιακά καμίνια.
Σφμφωνα με αναφορά ςτο άρκρο του δαςολόγου Καπετάνιου ςτον Ψφλλα
(Καπετάνιοσ, 2015) :
(Ο Ψφλλασ) …, δίδει και μια χριςιμθ πλθροφορία, ότι εκείνθ τθν εποχι, το δεφτερο
μιςό του 19ου αιϊνα, θ βελανιδιά ςτθν Κζα αυξικθκε («…τα δζνδρα
επολλαπλαςιάςκθςαν και πιςτεφεται ότι εν ευτυχία κζλει παραγάγει θ νιςοσ 7080,000 καντάρια», ςθμείωνε), γεγονόσ που μαρτυρεί τθ μεγάλθ οικονομικι τθσ αξία
για το νθςί. Μάλιςτα, το ζτοσ 1905 εκτιμικθκε από τον τότε Σμθματάρχθ Δαςϊν του
Τπουργείου Οικονομικϊν Κωνςταντίνο άμιο, ότι τα βελανιδοδάςθ τθσ Κζασ
ανζρχονταν ςτα 15-20 χιλιάδεσ ςτρζμματα, κακιςτϊντασ τθν Κζα το πιο δαςωμζνο
νθςί των Κυκλάδων μετά τθν Άνδρο. Μεταπολεμικά (μετά το 1940), όταν
απαξιϊκθκε οικονομικά θ βελανιδιά, ακολοφκθςε θ υποχϊρθςθ τθσ δρυόσ από το
νθςί, με τθν καταςτροφι των δζνδρων και τθν αλλαγι χριςθσ των εδαφϊν που
καταλάμβαναν, υπζρ του τουριςμοφ, τθσ κτθνοτροφίασ και τθσ γεωργίασ.
Σε ότι αφορά τθ ςπουδαιότθτα του δρυόδαςουσ τθσ Κζασ αυτι περιγράφεται ςτθ
μελζτθ Natura 2000:
‘’Θ Κζα είναι το λιγότερο μελετθμζνο νθςί των Κυκλάδων. Ελάχιςτα είναι γνωςτά για
τθ χλωρίδα και τθν πανίδα που φιλοξενεί. Σο πιο ενδιαφζρον ςτοιχείο τθσ φφςθσ του
νθςιοφ είναι θ φπαρξθ ενόσ εκτεταμζνου δάςουσ βελανιδιάσ. Τπάρχουν δφο
αντιφατικζσ κεωρίεσ για τθ γζνεςθ του δάςουσ. Άλλοι υποςτθρίηουν πωσ αποτελεί
μακρινό υπόλειμμα τθσ εποχισ που ολόκλθρεσ οι Κυκλάδεσ καλφπτονταν από
φυλλοβόλα δάςθ, ενϊ κατϋ άλλουσ το δρυόδαςοσ είναι ανκρωπογενοφσ προζλευςθσ
αφοφ οι βάλανοι του δζνδρου ιταν πολφτιμοι ςτθ βυρςοδεψία. Αδιαμφιςβιτθτο
γεγονόσ πάντωσ παραμζνει ότι το ςυγκεκριμζνο δρυόδαςοσ είναι από τα
μεγαλφτερα ςτθν περιοχι των Κυκλάδων και πικανότατα ςε όλθ τθν περιοχι του
κεντρικοφ Αιγαίου. Σα δρυοδάςθ αποτελοφν ζνα από τουσ πλζον απειλοφμενουσ
τφπουσ οικοτόπων ςτθ Μεςόγειο, εξ αιτίασ κυρίωσ τθσ δυςκολίασ που παρουςιάηουν
νϋ ανακάμπτουν μετά από πυρκαγιά και εξ αιτίασ τθσ υπερβόςκθςθσ’’
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Όπωσ
γράφει
ο
αρχιτζκτονασ
Γιϊργοσ
Μαχαίρασ
(http://www.pezoporia.gr/pez/routes_region.asp?regID=82&regContent=3)
‘’Θ βελανιδιά ςτθν Κζα ζδωςε τροφι, πρϊτθ φλθ, κάρβουνο, ζδωςε τον ίςκιο τθσ,
αλλά ίςωσ το πιο ςθμαντικό απϋ όλα ζπλαςε μφκο. Μαηί με κάκε βελανιδιά γεννιζται
και μια νφμφθ, λζει ο ομθρικόσ φμνοσ προσ τθν Αφροδίτθ. Οι Αμαδρυάδεσ, ψυχζσ
των δζντρων, τα προςτατεφουν και πεκαίνουν μαηί τουσ. ιμερα όμωσ ςτθν
οικοπεδοποιθμζνθ ελλθνικι γθ τα δζνδρα είναι απλά εμπόδια. Δεν προςφζρουν
τίποτα απολφτωσ, τίποτα ςτο μεγάλο όραμα τθσ ‘’ανάπτυξθσϋϋ. Εφκολα κόβονται ….’’
.
Τισ τελευταίεσ 10ετίεσ θ Τηιά μετατράπθκε ςε νθςί παρακεριςτικισ κατοικίασ
(Karayiannis et al., 2012). H ηιτθςθ οικοπεδικισ γθσ και θ ςυνακόλουκθ ραγδαία
ανοικοδόμθςθ εξοχικϊν λειτοφργθςε καταςτροφικά για τα παλαιά δάςθ δρυόσ που
απαντϊνται ςτο νθςί κακϊσ ςταδιακά αποψιλϊνονταν ϊςτε θ γθ τουσ να
χρθςιμοποιθκεί για οικοδόμθςθ κατοικιϊν.
Συμπεραςματικά, θ πρωτοβουλία «Χαμάδα» ςτόχευςε ςτθν ςυγκρότθςθ μιασ
οικονομικισ δραςτθριότθτασ και τθν προςφορά μιασ οικονομικισ διεξόδου ςτουσ
κατοίκουσ τθσ Κζασ ϊςτε να ζχουν κίνθτρο να ςυντθροφν τα δάςθ δρυόσ.
Το εγχείρθμα και θ εξζλιξθ του
Οι εμπνευςτζσ του εγχειριματοσ «Χαμάδα» ςτόχευςαν ςτθ χριςθ 3 προϊόντων από
βελανίδια :
το κφπελλο του βελανιδιοφ που χρθςιμεφει ςτθν επεξεργαςία δερμάτων
το ίδιο το βελανίδι ωσ ηωοτροφι (είτε για χοίρουσ απευκείασ, είτε με
αποφλοίωςθ για άλλα ηϊα)
το αλεφρι από βελανίδι που μπορεί με κατάλλθλθ επεξεργαςία να
παραχκεί και το οποίο ζχει υψθλι διατροφικι αξία και δεν περιζχει γλουτζνθ Αναλυτικότερα, τα βελανίδια περιζχουν υψθλά ποςοςτά πρωτεινϊν, κάλιο, μαγνιςιο, αςβζςτιο, κακϊσ και βιταμίνθ Β6. Το αλεφρι από βελανίδια
μπορεί να αντικαςταςτιςει ςε οριςμζνεσ δόςεισ τα άλευρα ςιτθρϊν και καλαμποκιοφ, υπερζχει δε απϋαυτά ςε ίνεσ.
Κακοριςτικι προχπόκεςθ ςτθν όλθ διαδικαςία αποτζλεςε θ αναηιτθςθ και εξεφρεςθ αγοράσ για τα κφπελλα, που τελικά εντοπίςτθκε ςτθν Ελλάδα, ςτθ Γερμανία αλλά και τθν Λνδία, ςε βυρςοδεψεία ςτισ δφο πρϊτεσ περιπτϊςεισ και για διακοςμθτι-

ΕΤΡΩΠΑΙΚΘ
ΕΝΩΘ
ΕΤΡΩΠΑΙΚΟ
ΣΑΜΕΙΟ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΘ
ΑΝΑΠΣΤΞΘ

ΣΙΣΛΟ ΠΡΑΞΘ: «ΠΡΟΒΟΛΘ ΣΟΤ ΣΟΤΡΙΣΙΚΟΤ ΠΡΟΪΟΝΣΟ ΣΘ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΣΙΟΤ
ΑΙΓΑΙΟΤ»

ΕΠΙΧΕΙΡΘΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΘΣΘ & ΝΘΩΝ ΑΙΓΑΙΟΤ
Με τθ ςυγχρθματοδότθςθ τθσ Ελλάδασ και τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ

Σελίδα: http://tourismobservatory.ba.aegean.gr/ e-mail: stobservatory@aegean.gr

43

κι χριςθ ςτθν τελευταία.
Σε ότι αφορά τα κφπελλα του βελανιδιοφ, αφοφ βρζκθκαν οι υποψιφιοι αγοραςτζσ
και ζγινε θ ςχετικι ζρευνα για το κόςτοσ μεταφοράσ και το κόςτοσ ςυλλογισ, διαφάνθκε πωσ ιταν εφικτό και αποδοτικό από οικονομικι ςκοπιά να ςυλλεχκοφν. Με
δεδομζνο πωσ ζνα άτομο μπορεί τθν θμζρα να μαηζψει περίπου 100 κιλά θμερθςίωσ κφπελλα και με τιμι πϊλθςθσ περίπου 45-55 λεπτά το κιλό προκφπτει ζνα μεροκάματο τθσ τάξθσ των 40-50 ευρϊ θμερθςίωσ αφαιρουμζνων των μεταφορικϊν.
Θ πρϊτθ ςυλλογι βελανιδιϊν ζγινε το φκινόπωρο του 2010. Συλλζχκθκαν 13 τόνοι
από 15 οικογζνειεσ κατοίκων τθσ Κζασ. Τα κφπελλα αφοφ ςτζγνωςαν με φυςικό τρόπο μεταφζρκθκαν με φορτθγό ςτθ Γερμανία. Για τθ διαδικαςία εξαγωγισ του φορτίου ηθτικθκε θ ςυνδρομι και ςυνεργαςία του τοπικοφ αγροτικοφ ςυνεταιριςμοφ.
Το 2011 ιταν μια χρονιά που δεν υπιρχε ικανοποιθτικόσ όγκοσ παραγωγισ και δεν
πραγματοποιικθκε ςυλλογι. Το 2012 και το 2013 ςυλλζχκθκαν περίπου οι ίδιεσ ποςότθτεσ και εξάχκθκαν ςτθ Γερμανία. Το 2014 κλείςτθκε ςυμφωνία και για εξαγωγι
ςτθν Λνδία οπότε ςυλλζχκθκε περίπου θ 2πλάςια παραγωγι και το φορτίο ςτάλκθκε
κατά το ιμιςυ ςε Λνδία και Γερμανία. Φζτοσ κα ςταλοφν περίπου 15 τόνοι ςτθ Γερμανία.
Για τθν επεξεργαςία του βελανιδιοφ ϊςτε να μετατραπεί ςε αλεφρι ςτθν ουςία
χρειάςτθκαν πειράματα και ζρευνα που διιρκθςαν ςχεδόν 2 χρόνια κακϊσ ζπρεπε
να βρεκοφν οι βζλτιςτοι τρόποι ο καρπόσ να αποφλοιωκεί να ξεπικρίςει (με αλλεπάλλθλεσ αλλαγζσ νεροφ), να αποξθρανκεί με φυςικό τρόπο και μετά να αλεςτεί.
Στθν ουςία για πρϊτθ φορά μαηεφτθκε ςθμαντικι ποςότθτα το 2013 περίπου 2 τόνοι βελανίδια και παράχκθκε 1 τόνοσ αλεφρι.
Σε ότι αφορά τθν αγορά μθχανθμάτων για τθν επεξεργαςία των βελανιδιϊν, τα απαραίτθτα μθχανιματα που ζπρεπε να αγοραςτοφν ιταν ειδικόσ αποφλοιωτισ του
βελανιδιοφ, μφλοσ για τθν άλεςθ και ο εξοπλιςμόσ για τθ ηφμωςθ και δθμιουργία
κουλουριϊν. Για τθν αποξιρανςθ, ζνα κρίςιμο ςτάδιο για τον περιοριςμό του κινδφνου ςιψθσ του καρποφ που κακορίηει και τθν ποιότθτα του αλεφρου, καταςκευάςτθκαν θλιακοί ξθραντιρεσ με ίδια μζςα.
Το 2011 ζγινε θ πρϊτθ αγορά του αποφλοιωτι με απευκείασ χρθματοδότθςθ από
ιδιϊτεσ μζςω του μθχανιςμοφ internet Kickstarter.
Το 2012-2013 καταςκευάςτθκε ο χϊροσ του παραςκευαςτθρίου ςτο κτιμα –για τθν
εξυπθρζτθςθ όλων των παραγόμενων προϊόντων- ενϊ το 2014 αγοράςτθκε μφλοσ
και ειδικό μθχάνθμα για τθν παραςκευι κουλουριϊν από το αλεφρι βελανιδιοφ με
ενίςχυςθ από το ΕΣΠΑ.
Το ςυνολικό κόςτοσ των μθχανθμάτων για τθν επεξεργαςία των βελανιδιϊν ανιλκε
ςε περίπου 70 χιλιάδεσ ευρϊ.
Ζτςι τα τελικά προϊόντα από βελανίδι προσ διάκεςθ, δίπλα ςτθ γκάμα των ιδθ
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υπαρχόντων, περιλαμβάνουν και αλεφρι και κουλουράκια από βελανίδια.
Κάκε χρόνο ςτα πλαίςια τθσ πρωτοβουλίασ 'Χαμάδα' οργανϊνεται ςτο κτιμα “The
Red Tractor Farm” ςυλλογι, αποκικευςθ βελανιδιϊν, κακϊσ και μικρά ςεμινάρια
για τθν παραγωγικι διαδικαςία τθσ επεξεργαςίασ τουσ. Επίςθσ, κάκε χρόνο
φιλοξενοφνται 10 εκελοντζσ τον Οκτϊβριο οι οποίοι εργάηονται 5-6 ϊρεσ
κακθμερινά μαηεφοντασ βελανίδια με αντάλλαγμα τθ διαμονι και διατροφι τουσ
ςτο κτιμα.
Το βελανίδι και θ επεξεργαςία του αποτελοφν πλζον αναπόςπαςτο κομμάτι τθσ
ηωισ ςτο αγρόκτθμα και κομμάτι τθσ ςυνολικισ εμπειρίασ τθσ διαμονισ για τουσ επιςκζπτεσ.
Αποτελζςματα ;
Φςτερα από 4-5 χρόνια ηωισ του εγχειριματοσ «Χαμάδα», περίπου 15 – 20 οικογζνειεσ τθσ Κζασ ςυμπλθρϊνουν το ειςόδθμα τουσ ςυλλζγοντασ βελανίδια το φκινόπωρο και το χειμϊνα. Οι δαςικζσ ςυςτάδεσ βελανιδιάσ αποκτοφν και πάλι χριςθ και
ςτθ ςυνείδθςθ των κατοίκων του νθςιοφ ανακτοφν τθν αξία τουσ.
Θ Κζα διαφθμίηεται ςε πολλζσ χϊρεσ για το εγχείρθμα αυτό κακϊσ ζχουν γίνει πλικοσ δθμοςιευμάτων ςε ζντυπα και θλεκτρονικά μζςα ςτθν Ελλάδα και ςτο εξωτερικό.
Το αγρόκτθμα «The Red Tractor” αποτελεί μια επιτυχθμζνθ αγροτουριςτικι επιχείρθςθ προςφζροντασ διαμονι ςε ζνα εν λειτουργία αγρόκτθμα αλλά και τθν ευκαιρία άμεςθσ και αυκεντικισ επαφισ με τθν παραγωγικι διαδικαςία για όςουσ το επικυμοφν (WFDCA-Working farm, direct contact, authentic agritourism βάςει τθσ τυπολογίασ των Phillip et al. (2010)), μια κετικι εξαίρεςθ για τα ελλθνικά και ιδιαίτερα
νθςιωτικά δεδομζνα. H επιχείρθςθ διατθρεί λειτουργεί όλο το χρόνο διατθρϊντασ
υψθλι επιςκεψιμότθτα τθν περίοδο από Λοφνιο-Αφγουςτο, αλλά και ικανοποιθτικά
ποςοςτά επιςκεψιμότθτασ Οκτϊβριο, Νοζμβριο, αλλά και Χριςτοφγεννα. Θ αναλογία επιςκεπτϊν είναι περίπου 35% Ζλλθνεσ και 65% αλλοδαποί. Τισ περιόδουσ εκτόσ αιχμισ οι επιςκζπτεσ είναι κυρίωσ αλλοδαποί και ζρχονται για περπάτθμα ςτθν
Τηιά αλλά και υποκινοφμενοι από το ενδιαφζρον τουσ για το όλο πακζτο εμπειρίασ
που προςφζρει το κτιμα ςυμπεριλαμβανομζνθσ του εγχειριματοσ του βελανιδιοφ.

Περιςςότερεσ πλθροφορίεσ ςτισ παρακάτω ιςτοςελίδεσ :
http://www.redtractorfarm.com/acorn.html
το ταινιάκι του project
https://www.youtube.com/watch?v=2drjwGW8Ess
το ταινιάκι τθσ διαδικαςίασ με ελλθνικοφσ υποτίτλουσ
https://www.youtube.com/watch?v=8q5GMAibmNo
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& φωτογραφίεσ ςτο παράρτθμα

Δ. Μεκοδολογία ςυγκρότθςθσ «προϊόντοσ» πεηοπορικοφ τουριςμοφ
ςτα νθςιά τθσ Περιφζρειασ
Στθν παροφςα ενότθτα επιχειρείται θ παρουςίαςθ και ανάλυςθ βαςικϊν και
πρακτικϊν βθμάτων για τθ ςυγκρότθςθ και προϊκθςθ «προϊόντοσ» πεηοπορικοφ
τουριςμοφ ςτα νθςιά. Το «χτίςιμο» τθσ προτεινόμενθσ μεκοδολογίασ λαμβάνει τισ
κατευκυντιριεσ τθσ τεχνικισ του marketing1 και τισ ιδιαιτερότθτεσ που παρουςιάηει
ςτον τουριςμό. Θ υποενότθτα Δ.1 αφιερϊνεται ςτο marketing του τουριμοφ και τα
ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά του, κακϊσ και τα βιματα για τθν κατάρτιςθ ενόσ ςχεδίου
τουριςτικοφ marketing. Αν και κάπωσ γενικι και κεωρθτικι θ υποενότθτα αυτι
κρίκθκε ςκόπιμο να ςυμπεριλθφκεί ωσ βοθκθτικό εργαλείο των αποδεκτϊν αυτοφ
του κειμζνου ςε ότι αφορά το ςχεδιαςμό και τθν υλοποίθςθ μιασ μεκοδολογίασ
ςυγκρότθςθσ «προϊόντοσ» πεηοπορικοφ τουριςμοφ ςτισ περιοχζσ τουσ.
Θ προτεινόμενθ «μεκοδολογία» εξειδικεφεται ωσ προσ τθ δθμιουργία «προϊόντοσ»
πεηοπορικοφ τουριςμοφ ςτθν επόμενθ υποενότθτα Δ.2 και ςε μεγάλο βακμό
1

O γνωςτικόσ χϊροσ του marketing διεκδικεί ειδίκευςθ ςτθ διαδικαςία ςυγκρότθςθσ «προϊόντοσ»
που ςε ότι αφορά τον τουριςμό εμφανίηει ςθμαντικζσ ιδιαιτερότθτεσ.
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βαςίηεται ςτθν εμπειρία τθσ γράφουςασ από μια ανάλογθ προςπάκεια
ςυγκρότθςθσ «προϊόντοσ» πεηοπορικοφ τουριςμοφ ςτθν Άνδρο. Θ προςπάκεια ςτθν
Άνδρο αποτζλεςε και αποτελεί ζνα εγχείρθμα τθσ λογικισ bottom-up δθλαδι από
«κάτω» προσ τα «πάνω» κι όχι αντίςτροφα -δθλαδι top-down, από «πάνω» προσ τα
«κάτω»2 και βρίςκεται ςε εξζλιξθ. Το εγχείρθμα τθσ Άνδρου βαςίςτθκε ςτθν
εμπειρία και ςε παραδείγματα άλλων ευρωπαϊκϊν χωρϊν, ςε επαφζσ και
ςυνεργαςίεσ με φορείσ τθσ ευρωπαϊκισ αγοράσ πεηοπορικοφ τουριςμοφ, ςε
εκτεταμζνεσ ςυνεργαςίεσ με τοπικοφσ φορείσ, ςε επαφι με τθν τοπικι
αυτοδιοίκθςθ εντόσ τθσ περιοχισ υποδοχισ δθλαδι τθσ Άνδρου. Πρόκειται τζλοσ
για μια προςπάκεια θ οποία βαςίςτθκε και βαςίηεται ςε εκελοντικό ζργο και τθ
ςτιριξθ του τοπικοφ ιδιωτικοφ τομζα αποκλειςτικά, χωρίσ δθλαδι τθ
χρθματοδότθςθ από κρατικά ι ευρωπαϊκά κονδφλια. Θ προςπάκεια διενεργείται
από μια αςτικι μθ κερδοςκοπικι εταιρεία με τθν επωνυμία «Κζντρο Σφγχρονθσ
Ζρευνασ & Δράςθσ για τθν Άνδρο» και ςιμα αναγνϊριςθσ ι εμπορικό ςιμα «Andros
Routes». Για ζνα ςφντομο ιςτορικό τθσ προςπάκειασ μπορεί κανείσ να επιςκεφκεί
τθν ιςτοςελίδα www.androsroutes.gr ι ξεφυλλίςει το ετιςιο newsletter τθσ
προςπάκειασ
ςτθν
θλεκτρονικι
διεφκυνςθ
http://issuu.com/androsroutes/docs/andros_routes_gr_issuu/1
Τα προτεινόμενα βιματα που περιγράφονται ςτθν ενότθτα Δ.2, ανεξαρτιτωσ των
εναλλακτικϊν ςχθμάτων υλοποίθςθσ τουσ, δθλαδι το κατά πόςο ενδείκνυται να
αποτελζςουν ζργο και αρμοδιότθτα ιδιωτικϊν ι δθμοςίων φορζων ι ςυμπράξεων ι
ωσ προσ άλλου είδουσ εναλλακτικζσ επιλογζσ - αποτελοφν από κάκε ςκοπιά
διαδικαςίεσ βαςικζσ και προαπαιτοφμενεσ. Πρόκειται για ηθτοφμενα που
προκφπτουν τόςο από τθν κοινι λογικι όςο και τθν εμπειρία άλλων προοριςμϊν
που διακζτουν παράδοςθ ςε αυτι ςτον πεηοπορικό τουριςμό 3 , περιοχζσ που
άλλωςτε αποτελοφν προςβάςιμεσ και επικυμθτζσ αγορζσ προζλευςθσ για τα νθςιά
τθσ Περιφζρειασ, όπωσ θ Γερμανία, θ Αυςτρία, θ Αγγλία, θ Γαλλία, οι Σκανδιναβικζσ
χϊρεσ κα.
Ηθτοφμενο είναι θ μεκοδολογία που προτείνεται ςτο κείμενο αυτό να μθν
αποτελζςει μία ακόμθ κεωρθτικι προςζγγιςθ αλλά ζνα πρακτικό βοικθμα, πάντα
ςε ςχζςθ με τισ ιδιαίτερεσ ςυνκικεσ τθσ Περιφζρειασ. Για το λόγο αυτό, κακ όλθ τθν
ζκταςθ τθσ ενότθτασ αυτισ κα γίνονται αναφορζσ ςτο παράδειγμα τθσ Άνδρου όπου
όπωσ ιδθ αναφζραμε ςυςτθματικά επιχειρικθκε θ ςυγκρότθςθ τζτοιου
2
3

Bottom up vs top down…………………………………………..
Παραδείγματα τζτοιων καλϊν πρακτικϊν ιδθ παρατζκθκαν ςτθν ενότθτα………..ςελ. ………….
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«προϊόντοσ» ενςωματϊνοντασ τθν ευρωπαϊκι εμπειρία, τθ διετία 2013-2015. Πζραν
των όποιων διαφορϊν μεταξφ των νθςιϊν τθσ Περιφζρειασ τα κοινά ηθτιματα που
αντιμετωπίηουν ςε μικρότερο ι μεγαλφτερο βακμό, κακιςτοφν το εγχείρθμα τθσ
Άνδρου ζνα ενδιαφζρον παράδειγμα. Θ ςυςτθματικι καταγραφι των
ςυμπεραςμάτων και δυςκολιϊν του εγχειριματοσ ενδεχομζνωσ προςφζρει ζνα
χριςιμο βοικθμα αν όχι ζνα μοντζλο υλοποίθςθσ.

Δ.1 Ειςαγωγι: marketing & ςχεδιαςμόσ τουριςτικοφ marketing
Ο όροσ marketing αποτελεί αναμφίβολα ζναν από τουσ πλζον χρθςιμοποιοφμενουσ
ςτον επιχειρθματικό διάλογο ςε όλουσ ανεξαιρζτωσ τουσ τομείσ οικονομικισ
δραςτθριότθτασ. Ωςτόςο τισ περιςςότερεσ φορζσ γίνεται περιοριςμζνα κατανοθτόσ
κακϊσ χρθςιμοποιείται με τθ «ςτενι» ζννοια, αυτι δθλαδι τθσ διαφθμιςτικισ
προβολισ και προϊκθςθσ ενόσ προϊόντοσ ι μιασ υπθρεςίασ ςτο δυνθτικά
ενδιαφερόμενο κοινό. Με τον τρόπο αυτό ο όροσ marketing γίνεται κατανοθτόσ και
αναπαράγεται αποκομμζνοσ από τισ ουςιαςτικότερεσ ίςωσ λειτουργίεσ του, κακϊσ
ςτθν πραγματικότθτα περιλαμβάνει κατά κφριο λόγο τθ ςυγκρότθςθ του εκάςτοτε
προςφερόμενου προϊόντοσ ι υπθρεςίασ, διαμορφϊνοντασ ςυνάμα με τρόπο
δυναμικό τθν εςωτερικι λειτουργία ενόσ φορζα, μιασ επιχείρθςθσ ι και ενόσ
προοριςμοφ, ζχοντασ λάβει άμεςα υπόψθ τόςο το ανταγωνιςτικό όςο και το
ευρφτερο εξωτερικό περιβάλλον.
Θ «ςτενι» κατανόθςθ του marketing ςτον τουριςμό αποτυπϊνεται ςτισ πολφ
ςυνθκιςμζνεσ ςε όλα τα διοικθτικά επίπεδα ςτθ χϊρα μασ μεμονωμζνεσ ενζργειεσ
ςυμμετοχισ προοριςμϊν ςε τουριςτικζσ εκκζςεισ, με τθν εκτφπωςθ φυλλαδίων και
τθ δθμιουργία ιςτοςελίδων ζναντι πολφ πιο κεμελιωδϊν ενεργειϊν που
απαιτοφνται ςε πολλά άλλα επίπεδα. Ενζργειεσ που αφοροφν τθ ςυγκρότθςθ αυτι
κακεαυτι των λεγόμενων τουριςτικϊν “προϊόντων” και κεμελιωδϊν βελτιϊςεων και
ρυκμίςεων ςε επίπεδο προοριςμοφ, ενζργειεσ που μποροφν να παράξουν
πραγματικό αποτζλεςμα με προοπτικι και ποιότθτα.
Θ Περιφζρεια Νοτίου Αιγαίου δεν “πάςχει” από ζλλειψθ πόρων και κελγιτρων,
τουναντίον. Οι ελλείψεισ μιασ επιτυχοφσ πολιτικισ ενίςχυςθσ κεματικϊν μορφϊν
τουριςμοφ, όπωσ ο φυςιολατρικόσ-πεηοπορικόσ, ο πολιτιςμικόσ, o κρθςκευτικόσ,
κα. μοιάηουν για όςουσ μελετοφν το χϊρο αυτό να αφοροφν τθν περιοριςμζνθ
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ςυνεργαςία τθσ διοίκθςθσ με επιχειρθματίεσ, φορείσ και επιςτιμονεσ προκειμζνου
για:
–
μια ρεαλιςτικι αξιολόγθςθ τθσ τουριςτικισ πορείασ τθσ Περιφζρειασ και των
κεματικϊν μορφϊν τουριςμοφ ενδιαφζροντοσ, αλλά και
–
τθν από κοινοφ ςυγκρότθςθ τθσ μοναδικισ ταυτότθτασ κάκε νθςιοφ, που να
ερμθνεφεται ςε ςυγκεκριμζνεσ υπθρεςίεσ προσ τουσ επιςκζπτεσ αλλά και τθν
αξιόπιςτθ επικοινωνία τθσ ταυτότθτασ και των υπθρεςιϊν αυτϊν ςτισ δυνθτικζσ
τουριςτικζσ αγορζσ.
Σφμφωνα με τον Kotler θ τουριςτικι ανάπτυξθ κάκε τόπου οφείλει να ιςορροπεί τον
πειραςμό για μεγιςτοποίθςθ των τουριςτικϊν εςόδων με τθ διατιρθςθ του φυςικοφ
περιβάλλοντοσ και των κελγιτρων και τθσ ποιότθτασ ηωισ των μονίμων κατοίκων
ενόσ τόπου (Kotler, 2003, p. 721).
Στθν επόμενθ υποενότθτα παρουςιάηονται το περιεχόμενο και τα βαςικό ςτάδια του
ςχεδιαςμοφ marketing με εξειδίκευςθ ςτον τουριςμό.
Όπωσ ιδθ αναφζραμε παραπάνω πιο ςυγκεκριμζνεσ προτάςεισ ςχεδιαςμοφ
marketing για τον πεηοπορικό τουριςμό, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ιδιαιτερότθτεσ τθσ
περιοχισ μελζτθσ κακϊσ και καλζσ πρακτικζσ από άλλουσ λιγότερο ι περιςςότερο
κοντινοφσ προοριςμοφσ, παρουςιάηονται ςτθν υποενότθτα Δ.2.

Δ.1.1 χεδιαςμόσ τουριςτικοφ marketing : λογικι, φορείσ, χρθςιμότθτα, πλαίςιο

Θ υιοκζτθςθ τθσ λογικισ του marketing ςθμαίνει ζνα άνοιγμα προσ το εξωτερικό
περιβάλλον μιασ επιχείρθςθσ ι ενόσ οργανιςμοφ που τθν υιοκετεί και θ φιλοςοφία
του ζγκειται ςτο τρίπτυχο του εντοπιςμοφ, τθσ ανταπόκριςθσ και τθσ ικανοποίθςθσ
των αναγκϊν του ενδιαφερόμενου κοινοφ ςτο οποίο απευκφνεται.
Ο ςχεδιαςμόσ marketing ςυνιςτά τθ διαδικαςία επίτευξθσ ςφνδεςθσ μεταξφ :
-

των ςτόχων ενόσ οργανιςμοφ

-

με τισ ευκαιρίεσ που υπάρχουν ςτο εξωτερικό περιβάλλον,

μζςω τθσ βζλτιςτθσ χριςθσ των υλικϊν και ανκρϊπινων πόρων του.
Ο ςχεδιαςμόσ marketing αποτελείται από :
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-

τθ διαμόρφωςθ μιασ ομάδασ ςτόχων του φορζα/οργανιςμοφ

-

και ενόσ προγράμματοσ δράςεων για τθν επίτευξθ των ςτόχων αυτϊν.

Προκειμζνου τα ςχζδια marketing να είναι αποτελεςματικά κα πρζπει :
οι φορείσ τουσ να δίνουν ιδιαίτερθ ςθμαςία και προςοχι ςτισ αλλαγζσ του
εξωτερικοφ περιβάλλοντοσ (των ςυνκθκϊν και των απαντιςεων/ανταπόκριςθσ)
τα ίδια τα ςχζδια να ζχουν ζνα βακμό ευελιξίασ ϊςτε να
αναπροςαρμόηονται ταχφτατα όταν αυτό κρίνεται ςκόπιμο λόγω εξελίξεων ςτο
εξωτερικό περιβάλλον ενόσ οργανιςμοφ (πχ. φυςικζσ καταςτροφζσ, πολιτικζσ
αναταραχζσ, απεργίεσ κλπ.)
Θ χρθςιμότθτα των ςχεδίων τουριςτικοφ marketing αφορά τόςο τθν επιχείρθςθ ι
τον οργανιςμό που τθν αςκεί, τουσ εργαηόμενουσ, τουσ αρμοδίουσ για κζματα
τουριςμοφ και βεβαίωσ ςε επίπεδο προοριςμοφ όλθ τθν κοινωνία.
Οι ουςιϊδεισ απαιτιςεισ τθσ διαδικαςίασ marketing είναι βαςικά τρεισ:
1)

ο εντοπιςμόσ των αναγκϊν των εκάςτοτε καταναλωτϊν

2)
θ τμθματοποίθςθ τθσ αγοράσ και θ επικζντρωςθ/ςτόχευςθ ςτθν κάλυψθ
αναγκϊν κάποιων από τα τμιματα αυτά
3)
θ ανάπτυξθ ανταγωνιςτικϊν πλεονεκτθμάτων για τθν κάλυψθ των αναγκϊν
των τμθμάτων τουριςτικισ αγοράσ που επιλζχκθκαν
Εναλλακτικά τίκενται τα εξισ πζντε ερωτιματα που κακοδθγοφν ζνα ςχεδιαςμό
marketing και οι απαντιςεισ ςτα οποία ςθματοδοτοφν τα ςτάδια υλοποίθςθσ ενόσ
ςχεδίου marketing :
1)

ΠΟΥ βριςκόμαςτε τϊρα ;

2)

ΠΟΥ κζλουμε να πάμε ;

3)

ΠΩΣ κα πάμε ;

4)

ΠΟΛΑ/ΠΟΛΕΣ είναι οι καλλίτερεσ οδοί ;

5)

ΠΩΣ κα διαςφαλίςουμε τθν άφιξθ μασ ςτον προοριςμό που επιλζξαμε ;
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Θ προςζγγιςθ του marketing λοιπόν ενςωματϊνει τισ τρεισ διαφορετικζσ διαςτάςεισ
του παρελκόντοσ, του παρόντοσ και του μζλλοντοσ.
Με βάςθ τα παραπάνω διαμορφϊνεται ζνα πλαίςιο ςχεδιαςμοφ marketing που
περιλαμβάνει πζντε ςτάδια:
1)
εξζταςθ όλων των ηθτθμάτων που αφοροφν τθν τωρινι κατάςταςθ μιασ
επιχείρθςθσ ι ενόσ προοριςμοφ και ςυγκεκριμζνα
1.

εξζταςθ τθσ κζςθσ τθσ επιχείρθςθσ ςτον ανταγωνιςμό

2.

εξζταςθ τθσ γκάμασ των προϊόντων που προςφζρει

3.

εξζταςθ του μεγζκουσ τθσ αγοράσ που προςφζρει

4.
εξζταςθ τθσ οικονομικισ
αποτελεςματικότθτασ

τθσ

κατάςταςθσ,

τθσ

λειτουργικισ

τθσ

2)
ακριβι κακοριςμό τθσ μελλοντικισ κζςθσ τθσ επιχείρθςθσ ςτο περιβάλλον
τθσ διατυπϊνοντασ ςυγκεκριμζνουσ ςτόχουσ και λαμβάνοντασ υπόψθ τθν παροφςα
κζςθ τθσ, τουσ διακζςιμουσ πόρουσ και τισ επικρατοφςεσ ςυνκικεσ του εξωτερικοφ
περιβάλλοντοσ
3)
τον κακοριςμό του τρόπου υλοποίθςθσ των ςτόχων, μζςω του εντοπιςμοφ
εναλλακτικϊν ςτρατθγικϊν
4)

τθν αξιολόγθςθ των εναλλακτικϊν ςτρατθγικϊν και επιλογι των βζλτιςτων

5)
τθν υλοποίθςθ των επιλεχκειςϊν μζςω τθσ εφαρμογισ ςυγκεκριμζνων
ςχεδίων δράςθσ κι αν κρίνεται ςκόπιμο εφαρμογι διορκωτικϊν ενεργειϊν.

Δ.1.2 Είδθ ςχεδίων τουριςτικοφ marketing & τα ςτάδια τθσ διαδικαςίασ ςχεδιαςμοφ

Τα ςχζδια τουριςτικοφ marketing διακρίνονται ςε τοπικά, περιφερειακά και εκνικά.
Τα τοπικά ςχζδια αφοροφν μικρζσ γεωγραφικζσ περιοχζσ ι και μεμονωμζνεσ
τουριςτικζσ επιχειριςεισ πχ. για μια εν λειτουργία ι υπό ίδρυςθ εταιρεία ι για ζνα
διμο ι μία κοινότθτα. Τα τοπικά ςχζδια ςυνικωσ καταρτίηονται από μθ
κερδοςκοπικοφσ κρατικοφσ ι μθ οργανιςμοφσ είτε από τον ιδιωτικό τομζα.
Σθμαντικό ςτθν περίπτωςθ των τοπικϊν ςχεδίων είναι να υπάρχει ςυμβατότθτα
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αυτϊν με τυχόν ευρφτερα περιφερειακά ι εκνικά ςχζδια marketing αλλά και με
γεωγραφικά γειτονικά τουριςτικά προϊόντα ι ευρφτερα ςχζδια τουριςτικισ
ανάπτυξθσ που εμπεριζχουν τθν εν λόγω περιοχι ι τθν επθρρεάηουν. Σθμαντικό
επίςθσ είναι να υπάρχει ςυμβατότθτα με το image τθσ περιοχιεσ κακϊσ και με
παραμζτρουσ εκνικισ και περιφερειακισ αναπτυξιακισ πολιτικισ και υποδομϊν.
Ωςτόςο, ακόμθ και ςε επίπεδο τοπικοφ ςχεδιαςμοφ marketing, είναι δυνατό να
αςκθκεί ςε επί μζρουσ επίπεδα απευκυνόμενο αντίςτοιχα ςε διαφορετικά κοινά.
Πιο ςυγκεκριμζνα είναι δυνατό να μιλάμε για ςχεδιαςμό marketing ςε επίπεδο
τουριςτικισ επιχείρθςθσ με ςκοπό τθν ικανοποίθςθ των τουριςτϊν που προςδοκά θ
επιχείρθςθ να προςελκφςει. Είναι όμωσ δυνατό να μιλάμε και για ςχεδιαςμό
marketing ςε επίπεδο προοριςμοφ με ςκοπό τθν ικανοποίθςθ ευρφτερων ομάδων
τουριςτϊν ι ακόμθ και για ςχεδιαςμό internal marketing που να αφορά τθ βελτίωςθ
των παρεχομζνων υπθρεςιϊν και προϊόντων εντόσ ενόσ προοριςμοφ που δθλαδι να
απευκφνεται καταρχιν ςτουσ επιχειρθματίεσ, εργαηόμενουσ και κατοίκουσ ενόσ
τουριςτικοφ προοριςμοφ με ςκοπό εν τζλει να βελτιϊςει τθν ελκυςτικότθτα του
προοριςμοφ για δυνθτικζσ τουριςτικζσ πελατείεσ.
Τα περιφερειακά ςχζδια marketing αφοροφν ευρφτερεσ γεωγραφικζσ περιοχζσ και
μποροφν να είναι δφο ειδϊν : α) αυτά που αποτελοφν τμιμα ενόσ εκνικοφ
τουριςτικοφ ςχεδίου, β) αυτά που που είναι ανεξάρτθτα αν και οι ςτόχοι τουσ κα
πρζπει να είναι ςυμβατοί με τον εκνικό τουριςτικό ςχεδιαςμό. Τα περιφερειακά
ςχζδια marketing ςυνικωσ εμπεριζχουν ποικιλία, καλφπτοντασ διαφορετικά
τμιματα τουριςτικϊν αγορϊν και καταναλωτϊν, δεδομζνου πωσ ςτισ γεωγραφικζσ
περιοχζσ που αφοροφν ςυνικωσ ςυμπεριλαμβάνεται ποικιλία τουριςτικϊν πόρων
(αξιοκεάτων-κελγιτρων κλπ.). Θ ποικιλία τουριςτικϊν πόρων ωσ αντικείμενο των
περιφερειακϊν ςχεδίων marketing ςυνδζεται άρρθκτα με ζναν από τουσ ςυνικεισ
ςτόχουσ, αυτόν τθσ μείωςθσ τθσ εποχικότθτασ κι είναι και ο λόγοσ που ςυνικωσ
αυτά εμφανίηουν αυξθμζνεσ πικανότθτεσ επιτυχίασ. Τα περιφερειακά ςχζδια
marketing αναπτφςςονται για λογαριαςμό φορζων τθσ αυτοδιοίκθςθσ με τθ
ςυμπαράςταςθ του δθμοςίου και τθ ςυνεργαςία του ιδιωτικοφ τομζα. Σθμαντικζσ
παράμετροι που είναι ηθτοφμενο να λαμβάνονται υπόψθ ςτα ςχζδια αυτοφ του
βακμοφ είναι α) θ ευαιςκθςία όςον αφορά τυχόν τοπικζσ κοινωνικοοικονομικζσ και
περιβαλλοντικζσ επιπτϊςεισ αλλά και β) ο αιςκθτικόσ ςυνδυαςμόσ και θ ορκολογικι
ολοκλιρωςθ των διαφορετικϊν κελγιτρων μιασ περιφζρειασ.
Τα εκνικά ςχζδια marketing είναι προφανϊσ πολφ πιο περιεκτικά από τα παραπάνω
κακϊσ εμπεριζχουν ζνα μεγάλο αρικμό διαφορετικϊν τουριςτικϊν προοριςμϊν και
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προϊόντων κακϊσ και χϊρων διοικθτικϊν αρμοδιοτιτων ενϊ ςυνικωσ ζχουν μεγάλο
χρονικό ορίηοντα (5ετίασ). Εκπονοφνται ι εκτελοφνται για λογαριαςμό αρμοδίων
κρατικϊν φορζων πχ. ΕΟΤ και ςυνεπικουροφνται οικονομικά και ςε ηθτιματα
τεχνογνωςίασ από διακρατικοφσ φορείσ. Απαραίτθτεσ παράμετροι που είναι
ηθτοφμενεσ ςε αυτά τα ςχζδια marketing είναι α) το να ςυνκζτουν με
ςυμπλθρωματικό τρόπο όςο αυτό είναι δυνατό τα εκάςτοτε διαφορετικά τουριςτικά
“προϊόντα” μιασ χϊρασ και β) να υπάρχει ςυμβατότθτα αυτϊν με τθν εκνικι
αναπτυξιακι πολιτικι ςε κζματα τουριςμοφ.
Τα εκνικά ςχζδια marketing ςυχνά εμπεριζχουν περιφερειακά ςχζδια marketing ι
δίνουν κατευκφνςεισ ςε τοπικά ςχζδια marketing.

Δ.1.3 Ιδιαιτερότθτεσ του τουριςμοφ ςτο marketing

Ο όροσ τουριςτικό «προϊόν» αποτελεί ζννοια αναφοράσ όςων αςχολοφνται με
προςπάκειεσ τουριςτικοφ ςχεδιαςμοφ, ςε ερευνθτικό επίπεδο αλλά και φορείσ τθσ
αγοράσ τουριςμοφ. Ο όροσ προϊόν χρθςιμοποιείται ςτον τουριςμό εντόσ
ειςαγωγικϊν κακϊσ δεν αφορά ζνα προϊόν που κατά τθν κλαςςικι ζννοια πωλείται
ςτο ράφι ενόσ καταςτιματοσ, αλλά μια ςφνκετθ δζςμθ αγακϊν, υπθρεςιϊν και
αρκετϊν άχλων ςυςτατικϊν που ςυνκζτουν τθν τουριςτικι εμπειρία. Θ εμπειρία
αυτι ςυμπεριλαμβάνει τθ μετακίνθςθ προσ τον εκάςτοτε προοριςμό, δθλαδι το
ταξίδι, τθ διαμονι, τθ διατροφι, τισ ενδομετακινιςεισ ςτον προοριςμό, τισ αγορζσ,
τισ δραςτθριότθτεσ, τθν επαφι με το φυςικό περιβάλλον, το τοπίο, τον τοπικό
πλθκυςμό, τισ υποδομζσ, τθν κουλτοφρα, τον πολιτιςμό. Θ τουριςτικι εμπειρία
διαμορφϊνεται από τθν αντίςτοιχθ πλθκϊρα εντυπϊςεων που θ επαφι του
επιςκζπτθ γεννά με κακζνα από τα παραπάνω ςτοιχεία. Για τουσ λόγουσ ακριβϊσ
αυτοφσ όλα τα εγχειρίδια marketing για τον τουριςμό επιςθμαίνουν ωσ βαςικά τα
παρακάτω χαρακτθριςτικά του τουριςτικοφ «προϊόντοσ» :
-

τθν άχλθ φφςθ του (intangibility) – δεν μπορεί όπωσ τα απτά αγακά να
ιδωκεί και να ελεγχκεί από τον καταναλωτι τθ ςτιγμι που καταβάλει το
αντίτιμο τουσ, γεγονόσ που γεννά αβεβαιότθτα (δυςκολία που πρζπει να
ξεπεραςτεί από το marketing)

-

τθ φκαρτότθτα του και αδυναμία αποκεματοποίθςθσ (perishability)

-

τθν αλλθλεξάρτθςθ- ςυμπλθρωματικι του φφςθ (interdependence)
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-

τθν εποχικότθτα (seasonality)

-

τα υψθλά ςτακερά του κόςτθ (high fixed costs)

-

τθν κακοριςμζνθ προςφορά ωσ προσ το χρόνο και χϊρο (fixed in time and
place)

Το τουριςτικό marketing είναι διάχυτθ θ εντφπωςθ πωσ περιλαμβάνει μόνο τθν
προϊκθςθ κι όχι τθ ςυγκρότθςθ του τουριςτικοφ «προϊόντοσ». Όμωσ όποιοσ το ζχει
διδαχκεί γνωρίηει πωσ θ βαςικι του αφετθρία είναι ακριβϊσ θ ςυγκρότθςθ, θ
δθμιουργία «προϊόντοσ», ενϊ θ προϊκθςθ του αποτελεί μόλισ ζνα ςτάδιο ςτθν όλθ
και διαρκι διαδικαςία. Στθν επόμενθ υποενότθτα παρουςιάηεται θ διαδικαςία
ςχεδιαςμοφ τουριςτικοφ marketing και τα επί μζρουσ τθσ ςτάδια:

Δ.1.4 Θ διαδικαςία ςχεδιαςμοφ marketing : λιψθ αποφάςεων ςε ςτάδια

Θ διαδικαςία ςχεδιαςμοφ marketing περιλαμβάνει 3 διακριτά ςτάδια που ςτθ
ςυνζχεια εξειδικεφονται ςε περαιτζρω. Πιο ςυγκεκριμζνα :
Α. Τθ διαδικαςία τθσ ςτρατθγικισ ανάλυςθσ θ οποία ςτοχεφει ςτθν κατανόθςθ τθσ
κζςθσ τθσ εκάςτοτε επιχείρθςθσ ι φορζα ςε ςχζςθ με το εξωτερικό του περιβάλλον.
Αναλυτικότερα περιλαμβάνει :
–
αναςκόπθςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ marketing (marketing effectiveness)
κι αφορά το βακμό προςαρμογισ του φορζα ςτισ αρχζσ και τθ φιλοςοφία του
marketing ελζγχοντασ τισ παρακάτω παραμζτρουσ :
–
τθν προςαρμογι των λειτουργιϊν τθσ επιχείρθςθσ ςτισ ανάγκεσ των
καναλωτϊν
–
τθν ολοκλιρωςθ τθσ φιλοςοφίασ του marketing ςτισ δραςτθριότθτεσ του
φορζα/οργανιςμοφ
–

τθν φπαρξθ ικανισ ποςότθτασ πλθροφορίασ για το marketing

–

τθν εν γζνει υιοκζτθςθ ςτρατθγικισ αντίλθψθσ

–

τθν επιχειρθςιακι/λειτουργικι αποδοτικότθτα
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–

εςωτερικι ανάλυςθ του φορζα

–

ανάλυςθ του εξωτερικοφ περιβάλλοντοσ του φορζα

–
ανάλυςθ τθσ τουριςτικισ αγοράσ δθλαδι του ανταγωνιςμοφ και των
καταναλωτϊν
Β. Τθ διαδικαςία τθσ ςτρατθγικισ επιλογισ θ οποία ςτοχεφει ςτθν ανάπτυξθ
εναλλακτικϊν επιλογϊν μζςω τθσ αξιοποίθςθσ των ςυγκριτικϊν πλεονεκτθμάτων
και του ξεπεράςματοσ των αδυναμιϊν τθσ εκάςτοτε επιχείρθςθσ ι φορζα κακϊσ και
ςτθν αξιολόγθςθ των εναλλακτικϊν αυτϊν και τθν επιλογι τθσ βζλτιςτθσ
Γ. Τθ διαδικαςία τθσ ςτρατθγικισ υλοποίθςθσ θ οποία περιλαμβάνει τθν εφαρμογι
ςτθν πράξθ αυτϊν που ζχουν αποφαςιςτεί και ςυγκεκριμζνα των ςχεδίων δράςθσ
αλλά και τυχϊν προςαρμογϊν των οργανωτικϊν δομϊν του εκάςτοτε φορζα.
1.
τθ διλωςθ αποςτολισ ι διατφπωςθ των ςτόχων του φορζα marketing
(mission statement)
2.
ανάλυςθ SWOT ςε ότι αφορά τον ανταγωνιςμό που αντιμετωπίηει ο φορζασ
και των καναλωτϊν του “προϊόντοσ” του
3.
τον προςδιοριςμό ςτόχων και τθν ανάπτυξθ εναλλακτικϊν ςτρατθγικϊν
marketing
4.

τθν αξιολόγθςθ και επιλογι τθσ βζλτιςτθσ ςτρατθγικισ

5.

τθ δθμιουργία τακτικοφ μίγματοσ και τθν υλοποίθςθ ςτρατθγικισ

Επί του πρακτζου : αποφάςεισ για το μίγμα marketing τουριςτικών «προϊόντων»
Πρόκειται για τισ βαςικζσ παραμζτρουσ επί των οποίων καλοφνται διαρκϊσ οι
ςχεδιαςτζσ τουριςτικϊν «προϊόντων» να λαμβάνουν αποφάςεισ. Είναι αποφάςεισ
πρακτικοφ χαρακτιρα που κακορίηουν τθν παραγωγι, ςυγκρότθςθ και λειτουργία
του κάκε προϊόντοσ, τα αγακά και υπθρεςίεσ που εμπεριζχει, πάντα εντόσ του
ευρφτερου επιχειρθματικοφ περιβάλλοντοσ και ςε ςυνάρτθςθ με τουσ ςκοποφσ που
τίκενται. Αναλυτικότερα περιλαμβάνουν :
-

το «προϊόν» (product) με τθν ζννοια των ωφελειϊν που δθμιουργεί ςτον
καταναλωτι τθν εντφπωςθ ότι κα απολαφςει και των αναγκϊν που κα του
ικανοποιιςει βάςει ςυγκεκριμζνθσ ςχζςθσ κόςτουσ-οφζλουσ. Περιλαμβάνει
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τθ μορφι του και το πϊσ αυτό γίνεται αντιλθπτό από τουσ καταναλωτζσ (πχ.
ςτθ δικι μασ περίπτωςθ το «προϊόν» πεηοπορικοφ τουριςμοφ ςε ζνα νθςί
των Κυκλάδων), το φφοσ και τθν εικόνα του, τισ υπθρεςίεσ και τα αγακά που
εμπεριζχει, το εμπορικό ςιμα που φζρει, κα.
-

τθν τιμι του (Price), δθλαδι το κόςτοσ του για τον καταναλωτι

-

τθν προβολι-προϊκθςθ του (Promotion), δθλαδι τισ δράςεισ που
αφοροφν τθν επικοινωνία όλων των παραπάνω ςτοιχείων του προϊόντοσ (πχ.
διαφθμίςεισ και κάκε λογισ προωκθτικζσ δράςεισ πϊλθςθσ

-

τα ςθμεία και κανάλια πϊλθςθσ (place, distribution, access) (πχ. πωλθτζσ
του προϊόντοσ όπωσ tour operators, τουριςτικά γραφεία, ιςτοςελίδεσ

-

τον ανκρϊπινο παράγοντα (People), μια κρίςιμθ παράμετρο ςτον τουριςμό
κακϊσ περιλαμβάνει τόςο τθν αλλθλεπίδραςθ των τουριςτϊν μεταξφ τουσ
όςο και με τουσ επαγγελματίεσ του τουριςμοφ και τουσ κατοίκουσ μιασ
περιοχισ

-

τθ διαδικαςία (Process), που αφορά τθν εςωτερικι λειτουργία τθσ
επιχείρθςθσ ι του φορζα που χειρίηεται το εκάςτοτε «προϊόν», το πϊσ
παρζχει βιμα βιμα αυτό ςτουσ πελάτεσ τθσ

-

τα μζςα απτισ απόδειξθσ (Physical Evidence), αποφάςεισ που ςχετίηονται
με τθν ανάγκθ να καταςτεί το προςφερόμενο «προϊόν» πιο χειροπιαςτό για
τουσ καταναλωτζσ, κάτι που μπορεί να ςυντελεςτεί με ποικίλουσ και
ευφάνταςτουσ τρόπουσ

Στθν ενότθτα Δ.2 που ακολουκεί προτείνονται ςυγκεκριμζνεσ ενζργειεσ για κακεμία
από τισ παραπάνω παραμζτρουσ προκειμζνου για τθ ςυγκρότθςθ τουριςτικοφ
«προϊόντοσ» πεηοπορικοφ τουριςμοφ ςτθν Περιφζρεια Νοτίου Αιγαίου.

Δ.2 Προτάςεισ για μια μεκοδολογία ςυγκρότθςθσ & προϊκθςθσ
πεηοπορικοφ τουριςμοφ ςτθν Περιφζρεια Νοτίου Αιγαίου
Δ.2.1 Απαραίτθτεσ αφετθρίεσ : τοπικι γνϊςθ, διατφπωςθ ςκοπϊν & ςτόχων
Δ.2.1.1 «Καμβάσ» του εγχειριματοσ : οι ιδιαιτερότθτεσ τθσ περιοχισ μελζτθσ
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Κα μποροφςε κανείσ εφλογα ίςωσ να υποςτθρίξει πωσ θ ςυγκρότθςθ «προϊόντοσ»
πεηοπορικοφ τουριςμοφ ςε ζνα προοριςμό, ανεξαρτιτωσ των ιδιαίτερων
χαρακτθριςτικϊν του, προχποκζτει κάποια βαςικά βιματα όπωσ θ καλι κατάςταςθ,
βατότθτα, ςιμανςθ και φροντίδα ενόσ δικτφου πεηοπορικϊν διαδρομϊν, θ ςφνδεςθ
των διαδρομϊν με κζλγθτρα και υπθρεςίεσ, θ αντιμετϊπιςθ ενδεχόμενων
ηθτθμάτων που δυςχεραίνουν ι εμποδίηουν τισ παραπάνω διαδικαςίεσ, θ
προϊκθςθ τθσ δζςμθσ υποδομϊν, αγακϊν και υπθρεςιϊν που ςυγκροτοφν το
«προϊόν» πεηοπορικοφ τουριςμοφ, θ διαςφάλιςθ τθσ ςτακερισ και εφρυκμθσ
λειτουργίασ του, κα. Αν και είναι γεγονόσ πωσ τα παραπάνω βιματα είναι βαςικά και
απαραίτθτα, δεν παφουν να «εγγράφονται» ςε μια χωρικι πραγματικότθτα που
εμφανίηει κάκε φορά τισ δικζσ τισ ιδιαιτερότθτεσ. Οι ιδιαιτερότθτεσ αυτζσ, είτε
αφοροφν το φυςικό περιβάλλον, είτε τισ ιδιαίτερεσ κοινωνικζσ οικονομικζσ και
ιςτορικζσ ςυνκικεσ του πλθκυςμοφ και των κοινωνικϊν ομάδων μιασ περιοχισ, κατά
περίπτωςθ μπορεί να λειτουργιςουν ευνοϊκά ςτο όλο εγχείρθμα ι να το
δυςχεραίνουν.
Προκειμζνου θ όποια προςπάκεια ςυγκρότθςθσ «προϊόντοσ» πεηοπορικοφ
τουριςμοφ να φζρει τα βζλτιςτα δυνατά αποτελζςματα ς’ζνα προοριςμό, να ζχει
διάρκεια και να είναι βιϊςιμθ, είναι απαραίτθτθ θ καλι γνϊςθ του χϊρου
υλοποίθςθσ. Θ κριτικι «ανάγνωςθ» και θ προςπάκεια ςυμπερίλθψθσ ςτον όποιο
ςχεδιαςμό αυτϊν ακριβϊσ των ιδιαιτεροτιτων αυξάνουν τισ πικανότθτεσ να
καλλιεργθκοφν ςυνζργειεσ και να αντιμετωπιςτοφν πιο αποτελεςματικά πικανζσ
ςυγκροφςεισ που μπορεί να εγείρει μια τζτοια δράςθ.
Δ.2.1.2 Διατφπωςθ ςκοπών & ςτόχων : Οφζλθ, αφετθρίεσ & προκλιςεισ ςτα νθςιά τθσ
Περιφζρειασ

Θ διατφπωςθ ξεκάκαρων ςτόχων ενόσ εγχειριματοσ ςυγκρότθςθσ «προϊόντοσ»
πεηοπορικοφ τουριςμοφ αποτελεί μια ςθμαντικι αφετθρία που δεν είναι τόςο
προφανισ ωσ προσ το περιεχόμενο τθσ. Τα οφζλθ βεβαίωσ από τθν ανάπτυξθ
πεηοπορικοφ τουριςμοφ ςε μία περιοχι είναι λίγο ωσ πολφ γνωςτά κι ζχουν να
κάνουν με τισ εξισ παραμζτρουσ :
-

οι επιςκζπτεσ που εμπίπτουν ςε αυτι τθν κατθγορία τουριςμοφ διακζτουν
περιβαλλοντικι ευαιςκθςία, ενδιαφζρονται για τισ ιδιαιτερότθτεσ ενόσ
τόπου είτε αυτζσ αφοροφν το τοπίο, τα οικοςυςτιματα, τθ χλωρίδα και
πανίδα, τθν τοπικι κουλτοφρα και τοπικι ιςτορία, τθ γαςτρονομία και τα
τοπικά προϊόντα
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-

θ ηιτθςθ για ταξίδια τζτοιασ μορφισ εκφράηεται κυρίωσ άνοιξθ και
φκινόπωρο προςφζροντασ μιασ αρίςτθσ τάξεωσ ευκαιρία επιμικυνςθσ τθσ
τουριςτικισ περιόδου για προοριςμοφσ που εμφανίηουν ζντονο το
πρόβλθμα τθσ εποχικότθτα τουσ κερινοφσ μινεσ

Θ ανάπτυξθ πεηοπορικοφ τουριςμοφ ςτα νθςιά δεν ςυντελείται ςε «κενό» χϊρο
αλλά καλείται να ςυμπλεφςει, να ςυνδράμει και να ενιςχφςει τθν ελκυςτικότθτα ιδθ
υπαρχόντων κελγιτρων μιασ περιοχισ, όπωσ και να αναδείξει άλλα. Μςωσ το
βαςικότερο πλεονζκτθμα αυτισ τθσ μορφισ τουριςμοφ, ςε παραλλθλιςμό με τθν
εξελικτικι πορεία των νθςιϊν τισ τελευταίεσ 10ετίεσ, είναι ότι δφναται να ςυμβάλει
με βιϊςιμο τρόπο ςε μια ςειρά ηθτθμάτων που αναμφίβολα απαςχολοφν και
ςυχνότατα καταγράφονται ςτθν πλθκϊρα αναπτυξιακϊν, χωροταξικϊν μελετϊν και
μελετϊν των Κοινοτικϊν Πλαιςίων Στιριξθσ και Σφγκλιςθσ για τθν Περιφζρεια :
-

τθν ερθμοποίθςθ των οικιςμϊν και τθν αςτικοποίθςθ και εντόσ των νθςιϊν

-

τθ γιρανςθ του πλθκυςμοφ και τθ ςυρρίκνωςθ του πρωτογενοφσ τομζα

-

τθν αδυναμία ςυντιρθςθσ του μοναδικοφ τοπίου των νθςιϊν και του
πλοφτου των αγροτικϊν μνθμείων

-

τισ πιζςεισ που δθμιουργοφν ςτουσ φυςικοφσ πόρουσ και ςτο τοπίο μορφζσ
ανκρϊπινθσ δραςτθριότθτασ όπωσ ο τουριςμόσ και θ δόμθςθ
παρακεριςτικϊν κατοικιϊν

-

εν γζνει τθν περιβαλλοντικι διαχείριςθ και ςυνείδθςθ των τοπικϊν
κοινωνιϊν

Για κακζνα από τα παραπάνω ηθτιματα υπάρχουν ευκαιρίεσ, δυςκολίεσ και
προκλιςεισ που ενζχει οιαδιποτε προςπάκεια ςυγκρότθςθσ «προϊόντοσ»
πεηοπορικοφ τουριςμοφ ςτα νθςιά τθσ Περιφζρειασ.
Σε ότι αφορά τθν ερθμοποίθςθ των οικιςμϊν, τθ γιρανςθ του πλθκυςμοφ και τθ
ςυρρίκνωςθ του πρωτογενοφσ τομζα που ςυμβαίνει ςτα νθςιά τθσ Περιφζρειασ,
είναι προφανζσ ότι θ αφξθςθ ρευμάτων πεηοπορικοφ τουριςμοφ προςφζρει μια
ευκαιρία αναηωογόνθςθσ των περιοχϊν αυτϊν. Ηθτοφμενο εδϊ είναι θ δθμιουργία
δομϊν ςυνεργαςίασ με τουσ κατοίκουσ των χωριϊν αλλά και υγιϊν και ευζλικτων
δομϊν παροχισ υπθρεςιϊν από τουσ κατοίκουσ των χωριϊν και διάχυςθ ωφελειϊν
ςτισ περιοχζσ από όπου οι περιπατθτζσ περνοφν. Οι τρόποι είναι πολλοί και
διάφοροι πχ. θ πϊλθςθ τοπικϊν προϊόντων, θ παροχι γευμάτων, θ μεταφορά
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αποςκευϊν και γιατί όχι και θ μετατροπι οικθμάτων ςε καταλφματα ϊςτε να είναι
δυνατι θ λεγόμενθ δραςτθριότθτα του trekking (βλ. ςελίδα….). Κοντά ςε αυτι τθ
λογικι, θ όποια αναηωογόνθςθ των οικιςμϊν δεν μπορεί παρά να ςυμβάλει και ςε
μεγαλφτερθ επιμζλεια του αγροτικοφ τοπίου και των μνθμείων και τθν ανάπτυξθ
δραςτθριοτιτων αγροτουριςμοφ (βλ. ςελίδα….).
Σε ότι αφορά τα ηθτιματα πιζςεων ςτο φυςικό περιβάλλον, τθν περιβαλλοντικι
διαχείριςθ και ςυνείδθςθ των νθςιωτϊν, μζςα από τθν διενζργεια κατάλλθλων
δράςεων και με τθν αυξθμζνθ παρουςία επιςκεπτϊν που κινθτοποιοφνται από
φυςιολατρικά κίνθτρα είναι δυνατό να υπάρξει ςθμαντικι πρόοδοσ.
Πζραν των οικονομικϊν ωφελειϊν που ςε μικρότερο ι μεγαλφτερο βακμό
διαχζονται ςτισ περιοχζσ που αναπτφςςουν αυτι τθ μορφι τουριςμοφ, ςε ότι
αφορά τισ ιδιαίτερεσ ςυνκικεσ του νθςιωτικοφ χϊρου τθσ Περιφζρειασ θ εμπειρία
τθσ Άνδρου δείχνει πωσ υφίςταται και μια ιδιαίτερα ςθμαντικι δζςμθ κοινωνικϊν
και περιβαλλοντικϊν ωφελειϊν που ζχουν να κάνουν με τθν τοπικι κοινωνία. Θ
αφξθςθ τθσ επιςκεψιμότθτασ από «ξζνουσ», τουρίςτεσ, παρακεριςτζσ, εκδρομείσ :
-

ςε εποχζσ πζραν των ςυνθκιςμζνων για τα ελλθνικά νθςιά (δθλαδι όχι το
καλοκαίρι αλλά άνοιξθ και φκινόπωρο)

-

για λόγουσ μάλλον λιγότερο ςυνθκιςμζνουσ (δθλαδι όχι μόνο για τθ
κάλαςςα, αλλά για τθ βιωματικι μζςω του περπατιματοσ εξερεφνθςθ και
γνωριμία τθ φφςθ και το αγροτικό τοπίο)

-

ςε περιοχζσ που πολφ ςυχνά είναι εγκαταλελειμζνεσ ι χρθςιμοποιοφνται
από ελάχιςτουσ αγρότεσ και κτθνοτρόφουσ

καλλιεργοφν νζα δεδομζνα για τουσ κατοίκουσ των νθςιϊν. Αναμφίβολα επιδροφν
διαμορφϊνοντασ ςταδιακά μια νζα κεϊρθςθ του τι είναι ςθμαντικό και αξίηει ςτθν
περιοχι των νθςιωτϊν. Ζτςι. τα μονοπάτια που αποτελοφςαν τουσ παλαιοφσ
δρόμουσ επικοινωνίασ και εμπορίου των νθςιϊν και ςιμερα είναι ςτθν πλειοψθφία
τουσ φραγμζνα και ςε αχρθςτία αναδεικνφονται ςε αξία και πόρο. Αντίςτοιχα τα
ξεχαςμζνα λαϊκά-αγροτικά μνθμεία (αλϊνια, κρινεσ, γεφφρια, νερόμυλοι,
πατθτιρια, κα. ) εγκαταλελειμζνοι οικιςμοί ςε δυςπρόςιτα ςθμεία, κακίςτανται
μζςα από τθν πεηοπορία προςβάςιμα και άξια καυμαςμοφ, απόλαυςθσ, πεδία
γνωριμίασ με τθν ιςτορία των τόπων. Θ εμπειρία τθσ Άνδρου με τθ ςυςτθματικι
φροντίδα και προβολι ενόσ δικτφου 150 χλμ. ςε όλο το νθςί φάνθκε να προςελκφει
όχι μόνο το ενδιαφζρον αλλοδαπϊν επιςκεπτϊν αλλά και των ντόπιων που ςε
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αυξανόμενουσ αρικμοφσ ςυμμετζχουν ςτισ οργανωμζνεσ πεηοπορίεσ αλλά
περπατοφν και μόνοι τουσ «ξαναγνωρίηοντασ» το χϊρο τουσ και καυμάηοντασ ζργα
των προγόνων τουσ. Αν και άδθλο ςε ποιο βακμό, διαφαίνεται μζςα από το
παράδειγμα τθσ Άνδρου να ευνοείται ζνα κλίμα επαναξιολόγθςθσ τθσ αξίασ του
τοπίου, τθσ φφςθσ και τθσ πολιτιςμικισ κλθρονομιάσ από τουσ κατοίκουσ.
Συηθτϊντασ μια ρεαλιςτικι διαδικαςία ςυγκρότθςθσ τουριςτικοφ «προϊόντοσ»
πεηοπορικοφ τουριςμοφ ςτα νθςιά τθσ Περιφζρειασ είναι απαραίτθτο οι εμπνευςτζσ
και διαχειριςτζσ μιασ τζτοιασ προςπάκειασ να ςυνεκτιμιςουν ςτθ διαδικαςία αυτι
τθ λιγότερο ι περιςςότερο ςυγκροτθμζνθ τουριςτικι ταυτότθτα και εικόνα και τα
τυχόν άλλα πρότυπα τουριςτικισ ανάπτυξθσ που κάκε νθςί διακζτει ιδθ. Είναι
προφανζσ πωσ τα διάφορα είδθ τουριςτικισ δραςτθριότθτασ καλοφνται να
ςυνυπάρξουν ενϊ ςε ςθμαντικό βακμό κάνουν χριςθ κοινϊν υποδομϊν και
υπθρεςιϊν.
Τα νθςιά αναπόςπαςτα ςυνδεδεμζνα με το καλάςςιο ςτοιχείο και ςτθ χϊρα μασ με
τθν ιλιο, αναπόφευκτα εμπίπτουν ςτο γνωςτό πρότυπο τουριςτικισ ανάπτυξθσ
ιλιου και κάλαςςασ (3 S ) που για τισ περιςςότερεσ 10ετίεσ μαηικοποίθςθσ του
τουριςτικοφ φαινομζνου κυριαρχεί παγκοςμίωσ. Συνάμα κακζνα από αυτά διακζτει
τισ δικζσ του ιδιαιτερότθτεσ, ιςτορικζσ μνιμεσ και μνθμεία, τοπίο, οικοςυςτιματα,
χλωρίδα, πανίδα, κζλγθτρα και υπθρεςίεσ.
Στισ επόμενεσ υποενότθτεσ εξετάηονται αναλυτικότερα τα βιματα, τισ προχποκζςεισ
και τα εργαλεία που μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν ςχετικά.

Δ.2.2 Μίγμα marketing πεηοπορικοφ τουριςμοφ : απαραίτθτα ςυςτατικά
Δ.2.2.1 Η ανυπζρβλθτθ αφετθρία: ζνα ποιοτικό δίκτυο πεηοπορικών διαδρομών

Είναι προφανζσ ότι οιαδιποτε προςπάκεια ςυγκρότθςθσ «προϊόντοσ» πεηοπορικοφ
τουριςμοφ προχποκζτει ζνα ικανισ ζκταςθσ και ποιότθτασ δίκτυο πεηοπορικϊν
διαδρομϊν. Το δίκτυο αυτό ιδανικά κα αναδεικνφει τισ ιδιαιτερότθτεσ τθσ φφςθσ και
του πολιτιςμοφ του κάκε νθςιοφ και κα διζρχεται από ςθμαντικά μνθμεία και
περιοχζσ. Θ προτεραιότθτα αυτι κα πρζπει να λθφκεί υπόψθ και να κακοδθγιςει
επιλογζσ ςτον ςχεδιαςμό. Στθν πλειοψθφία των περιπτϊςεων ςτα νθςιά τθσ
Περιφζρειασ είναι εφικτι και επικυμθτι θ αναβίωςθ των λεγόμενων παλαιϊν
«δρόμων» ι γαϊδουρόδρομων που οφτωσ ι άλλωσ διζρχονται από ςθμαντικοφσ
τόπουσ λατρείασ πχ. αρχαιολογικοφσ χϊρουσ, εκκλθςίεσ, μοναςτιρια ι/και οδθγοφν
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ςε ακτζσ, αγροτικζσ περιοχζσ με αλϊνια, ανεμόμυλουσ, κρινεσ, κα. ενδιαφζροντα
αγροτικά μνθμεία. Δεν αποκλείεται όμωσ και θ διάνοιξθ νζων διαδρομϊν εφόςον
κάποιεσ περιοχζσ δεν διακζτουν και προςφζρονται προσ αυτι τθν κατεφκυνςθ. Στθν
Άνδρο πχ. διανοίχκθκε νζα διαδρομι ςε μια ρεματιά όπου βρίςκεται παλαιό
μυλοχϊρι κι όπου οι μφλοι δεν επικοινωνοφςαν μεταξφ τουσ με μονοπάτια αλλά με
νεραφλακα τισ λεγόμενεσ «εμπολζσ» ι «αμπολζσ» ςτθν ντοπιολαλιά (το μυλοχϊρι
των Φρουςαίων). Με τθν κίνθςθ αυτι προςφζρεται ςτουσ κατοίκουσ και επιςκζπτεσ
μια καυμάςια διαδρομι ςτθν περιοχι τθσ Βορείου Άνδρου που αποτελεί λιγότερο
γνωςτό τμιμα του νθςιοφ και διακζτει οικιςμοφσ που ζχουν χάςει το μεγαλφτερο
μζροσ του πλθκυςμοφ τουσ.
Σε κάκε περίπτωςθ θ καταγραφι βαςικϊν μνθμείων αλλά κι άλλων ενδεχομζνωσ
λιγότερο γνωςτϊν ςτον πολφ κόςμο και θ ςυλλογι πλθροφοριϊν γφρω από αυτά
αποτελεί μια ακόμθ απαραίτθτθ ςυνοδευτικι ενζργεια που κα χρθςιμεφςει ςτθν
κατανόθςθ του χϊρου και ςτισ προωκθτικζσ ενζργειεσ που κα πρζπει να
ακολουκιςουν. Στθν προςπάκεια τθσ Άνδρου εκτόσ από τθ ςυγκζντρωςθ
πλθροφοριϊν που υπάρχουν ςτθ βιβλιογραφία αλλά και από τρζχουςεσ εργαςίεσ
ερευνθτϊν, διενεργείται μια προςπάκεια καταγραφισ προφορικισ ιςτορίασ. Θ
δράςθ αυτι πζρα από πολλά άλλα οφζλθ, προςφζρει και πλθροφορίεσ για
τοπωνφμια που ςταδιακά χάνονται και αποτελοφν «κάψουλεσ» τοπικισ
μικροϊςτορίασ.
Θ επιλογι του δικτφου ςε κάκε περίπτωςθ οφείλει να ςυνδεκεί και με ευρφτερουσ
κοινωνικοφσ και οικονομικοφσ ςτόχουσ, πολιτικζσ και προτεραιότθτεσ ενόσ νθςιοφ.
Ενδείκνυται ενδεχομζνωσ να γίνει προςπάκεια το δίκτυο πεηοπορικϊν διαδρομϊν
να ςυμπεριλάβει οικιςμοφσ που κινδυνεφουν από μαραςμό, απομακρυςμζνουσ από
τα αςτικά κζντρα τα οποία οφτωσ ι άλλωσ ωφελοφνται λιγότερο ι περιςςότερο από
κάκε μορφι τουριςμοφ. Ενδείκνυται ακόμθ θ προςπάκεια το δίκτυο πεηοπορικϊν
διαδρομϊν να διζρχεται από τόπουσ παραγωγισ κάποιου ιδιαίτερου τοπικοφ και
παραδοςιακοφ προϊόντοσ (πχ. ςτθν Άνδρο ςτον κάμπο με τα εςπεριδοειδι ςτα
λεγόμενα Λιβάδια).
Επόμενο βιμα καίριασ ςθμαςίασ είναι θ πλιρθσ και ςυνεπισ ςιμανςθ του
επιλεχκζντοσ δικτφου πεηοπορικϊν διαδρομϊν. Υπάρχουν ποικίλεσ μζκοδοι
ςιμανςθσ, με μεταλλικά πινακιδάκια και αρίκμθςθ, με ςφμβολα, με μπογιά, κα.
Στθν Άνδρο επιλζχκθκε να ςυνεχιςτεί και επεκτακεί το ςφςτθμα που είχε υιοκετθκεί
ςτα πλαίςια μιασ αρχικισ προςπάκειασ ςιμανςθσ των διαδρομϊν το 1997 από τθν
τότε Νομαρχία και Αναπτυξιακι Εταιρεία Άνδρου ςτα πλαίςια κάποιου
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προγράμματοσ. Σθμαςία ζχει θ ςιμανςθ να ακολουκεί τισ ευρωπαϊκζσ
προδιαγραφζσ, να είναι πυκνι και να μθν αφινει κενά δθμιουργϊντασ ζνα αίςκθμα
αςφάλειασ ςτουσ επιςκζπτεσ. Στθν Άνδρο τθ χρονιά που πζραςε τοποκετικθκαν
περίπου 2000 μεταλλικά ςθματάκια ςε υπάρχουςεσ και νζεσ διαδρομζσ και θ
ςιμανςθ βρίςκεται ακόμθ ςε εξζλιξθ. Σθμαντικι είναι και θ ςιμανςθ με πινακίδεσ οι
οποίεσ να αναγράφουν ςθμεία ενδιαφζροντοσ και αποςτάςεισ από αυτά κατά μικοσ
των διαδρομϊν ενθμερϊνοντασ ςχετικά τον περιπατθτι, όπωσ και πίνακεσ ςε
κομβικά ςθμεία όπου κα φζρουν χάρτθ και χριςιμεσ πλθροφορίεσ για παρεχόμενεσ
υπθρεςίεσ όπωσ για καταλφματα, εςτιατόρια, ταξί και λεωφορεία, κζντρο υγείασ,
πυροςβεςτικι, κα.
Εξυπακοφεται ότι οι διαδρομζσ κα πρζπει να παραμζνουν ανοικτζσ και θ βατότθτα
και ςιμανςθ τουσ να ελζγχεται ανά τακτά χρονικά διαςτιματα, κακϊσ επίςθσ κα
πρζπει να είναι κακαρζσ από ςκουπίδια και τυχόν εμπόδια (πχ. κλειςμζνα κτιματα
από χριςτεσ τθσ περιοχισ, κτθνοτρόφουσ, κα.). Τζλοσ βαςικι προχπόκεςθ ϊςτε να
κεωρείται μια διαδρομι ποιοτικι, πζραν τθσ βατότθτασ και ςιμανςθσ είναι ςτθν
πλειοψθφία τθσ να αποτελείται από φυςικό υπόςτρωμα (χϊμα, βλάςτθςθ, πζτρα)
και όςο το δυνατό ςε μικρότερο βακμό ςφραγιςμζνο terrain (πχ. τςιμζντο ι
άςφαλτο), να κινείται όςο το δυνατό λιγότερο κατά μικοσ ι παράλλθλα
αυτοκινθτόδρομων με υψθλι κυκλοφορία, κακϊσ και να μθ διζρχεται από
υποβακμιςμζνεσ περιβαλλοντικά και αιςκθτικά περιοχζσ (χϊρουσ ανεξζλεγκτθσ
ρίψθσ ι ταφισ απορριμμάτων, εγκαταςτάςεισ μεγάλων φωτοβολταϊκϊν ι αιολικϊν
πάρκων, πυλϊνεσ υψθλισ τάςθσ, κα.) .
Το δίκτυο διαδρομϊν κα πρζπει να καταγραφεί ψθφιακά, με χριςθ gps όπωσ και τα
ςθμεία που ζχει τοποκετθκεί ςιμανςθ. Θ διενζργεια τθσ ςιμανςθσ μπορεί να γίνει
από οιονδιποτε αρκεί να περάςει ςφντομθ εκπαίδευςθ από ανκρϊπουσ που ιδθ
γνωρίηουν τθ διαδικαςία και βάςει των επιλεχκζντων προδιαγραφϊν. Το υλικό αυτό
κα αποτελζςει μαηί με φωτογραφικό υλικό από τισ διαδρομζσ, τα κζλγθτρα και το
ςφςτθμα ςιμανςθσ τθ βάςθ για τθ δθμιουργία προωκθτικοφ υλικοφ όπου κα
αναφερκοφμε αναλυτικά παρακάτω.

Δ.2.2.2 Ο ανκρϊπινοσ παράγοντασ ςτον προοριςμό- δυςκολίεσ, προβλιματα, προκλιςεισ

Είναι γνωςτόσ και πολλζσ φορζσ διατυπωμζνοσ ςτθ βιβλιογραφία του marketing ο
ρόλοσ που διαδραματίηει ο ανκρϊπινοσ παράγοντασ ςτον τουριςμό. Θ αςτάκεια του
τουριςτικοφ «προϊόντοσ» ζγκειται ακριβϊσ ςτον ανκρϊπινο παράγοντα που
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υπειςζρχεται ςε όλεσ τισ φάςεισ κατά τισ οποίεσ αυτό βιϊνεται. Σε αυτζσ
εμπλζκονται τόςο οι ίδιοι οι επιςκζπτεσ-τουρίςτεσ, οι εργαηόμενοι ςτισ επιχειριςεισ
του τουριςτικοφ κυκλϊματοσ κακϊσ και θ κοινωνία υποδοχισ. Ζτςι, οι εντυπϊςεισ
από τθν επαφι ενόσ επιςκζπτθ με άλλουσ που επιςκζπτονται τον ίδιο χϊρο, με τουσ
εργαηόμενουσ που του παρζχουν αγακά ι υπθρεςίεσ αλλά και θ επαφι με τουσ
κατοίκουσ μιασ περιοχισ επιδροφν άμεςα ςτθν ταξιδιωτικι εμπειρία.
Σε ότι αφορά το «προϊόν» του πεηοπορικοφ τουριςμοφ και με βάςθ τθν εμπειρία τθσ
Άνδρου αρκετά ηθτιματα ςχετίηονται με τον ανκρϊπινο παράγοντα κι αυτά
αφοροφν τθ διαχείριςθ του δικτφου διαδρομϊν, τισ παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ προσ
τουσ επιςκζπτεσ από τουσ επαγγελματίεσ, τθν αντιμετϊπιςθ των επιςκεπτϊν αλλά
και αυτισ τθσ μορφισ τουριςμοφ από τθν τοπικι κοινωνία, τθν ευρφτερθ εικόνα και
κατάςταςθ του φυςικοφ και δομθμζνου περιβάλλοντοσ, κα.
Σε ότι αφορά το επιλεχκζν δίκτυο πεηοπορικϊν διαδρομϊν, τθ ςυντιρθςθ και
λειτουργία του θ εμπειρία τθσ Άνδρου κατζδειξε ωσ βαςικά ηθτιματα τα εξισ :
- τισ ενίοτε ςιωπθρζσ ςυγκροφςεισ με άλλεσ ομάδεσ ςυμφερόντων που κάνουν
χριςθ του αγροτικοφ χϊρου και ιδίωσ των μονοπατιϊν πχ. αγρότεσ, κτθνοτρόφοι.
Περιοριςμζνο αν και υπαρκτό ιταν το φαινόμενο των αποκλειςμϊν μονοπατιϊν με
μόνιμα ι αιρετά εμπόδια, θ αποκόλλθςθ ςθμάτων, νεκρά ηϊα κατά μικοσ των
διαδρομϊν, θ διάνοιξθ δρόμων επί παλαιϊν και ενίοτε λικόςτρωτων μονοπατιϊν
και εν γζνει θ υποβακμιςμζνθ αιςκθτικι του χϊρου λόγω πρόχειρων και ςυχνά
παράνομων καταςκευϊν. Σθμαντικό πρόβλθμα που εντοπίηεται ςτθν Άνδρο ζχει να
κάνει με τθν ελεφκερθ βόςκθςθ αιγοπροβάτων που ςυνοδεφεται από τθ ςυνικθ
πρακτικι τθσ φραγισ μονοπατιϊν με πλζγματα, που ενίοτε είναι δφςκολο να
απομακρυνκοφν κι αποτελοφν και κίνδυνο τραυματιςμϊν. Θ αχρθςτία ςτθν οποία
περιιλκαν τα μονοπάτια για αρκετζσ 10ετίεσ λόγω τθσ εγκατάλειψθσ τθσ υπαίκρου
των νθςιϊν ενίοτε δθμιοφργθςε ςτουσ λιγοςτοφσ χριςτεσ τουσ ζνα αίςκθμα
ιδιοκτθςίασ επί των μονοπατιϊν. Θ ςυνκικθ αυτι οδιγθςε ςε πρακτικζσ που ιδθ
αναφζρκθκαν και ςε μια τάςθ κυριαρχίασ ςτο χϊρο όπου οι επιςκζπτεσ
αντιμετωπίηονται ωσ ανεπικφμθτοι (γεγονόσ που εξθγεί και τισ αποκολλιςεισ
ςθμάτων που κυρίωσ ςυνζβθςαν ςε απομακρυςμζνουσ αγροτικοφσ οικιςμοφσ ςτθν
Άνδρο). Σθμαντικό επίςθσ είναι το πρόβλθμα τθσ παράνομθσ διάνοιξθσ δρόμων επί
των μονοπατιϊν ςε αρκετά ςθμεία του νθςιοφ που οδιγθςαν ςε ςθμαντικζσ και
ανεπανόρκωτεσ καταςτροφζσ πολφ ιδιαίτερων λικόςτρωτων μονοπατιϊν μζχρι και
πρόςφατα. Εδϊ βρίςκεται θ μεγάλθ πρόκλθςθ τθσ καλλιζργειασ κλίματοσ
επικοινωνίασ και ςυνεργαςίεσ με τουσ χριςτεσ του χϊρου.
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Στθν Άνδρο ςυςτθματικά επιδιϊχκθκε θ ςυνεργαςία με τουσ τοπικοφσ ςυλλόγουσ ςε
όλεσ τισ περιοχζσ από τισ οποίεσ διζρχονται τα μονοπάτια του επιλεχκζντοσ δικτφου.
Θ ίδια ςυνεργαςία επιδιϊχκθκε και με τουσ τοπικοφσ κοινοτικοφσ ςυμβοφλουσ αλλά
και κατοίκουσ και χριςτεσ των μονοπατιϊν ανά περιοχι. Θ ςυνεργαςία αυτι υπιρξε
απαραίτθτθ για πολλοφσ λόγουσ. Καταρχιν προκειμζνου να υπάρξει ευρεία
ενθμζρωςθ των κατοίκων για το εγχείρθμα και τουσ ςκοποφσ του. Θ ενθμζρωςθ των
κατοίκων για τθν προςπάκεια χάραξθσ και διατιρθςθσ δικτφου πεηοπορικϊν
διαδρομϊν αυξάνει ςθμαντικά τισ πικανότθτεσ να προςτατευτεί θ ςιμανςθ και οι
πινακίδεσ και ανοίγει κανάλι επικοινωνίασ και ςυνεργαςίασ.
Σε ότι αφορά τισ παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ προσ τουσ επιςκζπτεσ από τουσ
επαγγελματίεσ, ίςωσ το ςθμαντικότερο ηιτθμα είναι για νθςιά όπωσ θ Άνδροσ με
μικρισ διάρκειασ τουριςτικι περίοδο, το γεγονόσ πωσ αρκετά μαγαηιά είναι κλειςτά
τισ ενδιάμεςεσ περιόδουσ και κυρίωσ τθν άνοιξθ που οι επιςκζπτεσ που εμπίπτουν
ςε αυτι τθ μορφι τουριςμοφ επιςκζπτονται το νθςί. Πρόκειται για ηιτθμα το οποίο
υπαγορεφει ςυνεργαςίεσ και γεφυροποιζσ ενζργειεσ μεταξφ τθσ ενδιαφερόμενθσ
αγοράσ (tour operator, τουριςτικά γραφεία ι μζςω μθχανιςμϊν επικοινωνίασ με
τουσ τελικοφσ καταναλωτζσ) με τουσ τοπικοφσ ςυλλόγουσ επαγγελματιϊν, εμπόρων
και εςτιατόρων εκτόσ από τουσ επιχειρθματίεσ των καταλυμάτων.
Σε ότι αφορά τθν αντιμετϊπιςθ των επιςκεπτϊν και τθσ ςυγκεκριμζνθσ μορφισ
τουριςμοφ από τθν τοπικι κοινωνία, είναι απαραίτθτο κι ίςωσ και γόνιμο να υπάρξει
προςπάκεια ενόσ είδουσ internal marketing εντόσ του προοριςμοφ ϊςτε οι κάτοικοι
να αντιλθφκοφν τθν κουλτοφρα των επιςκεπτϊν και τισ ανάγκεσ των περιπατθτϊν.
Λιγότερο ι περιςςότερο ηθτιματα εδϊ μπορεί να είναι από το να αποφεφγεται θ
ςτάκμευςθ μπροςτά από ειςόδουσ μονοπατιϊν, θ ρίψθ απορριμμάτων και μπαηϊν
ςτα μονοπάτια, θ προςεκτικι οδιγθςθ ςε τμιματα διαδρομϊν που κινοφνται
παράλλθλα με δρόμουσ, θ γνϊςθ του δικτφου διαδρομϊν από τουσ κατοίκουσ ϊςτε
να είναι ςε κζςθ να ενθμερϊνουν τουσ επιςκζπτεσ, κα. Όλεσ οι παραπάνω ενζργειεσ
είναι απαραίτθτεσ ϊςτε ζνασ προοριςμόσ να κεωρείται φιλικόσ ςτουσ περιπατθτζσ
(hiking friendly).
Σε κάκε περίπτωςθ ςθμαντικόσ παράγοντασ που ςχετίηεται με τθν επιτυχι
ςυγκρότθςθ και παροχι «προϊόντοσ» πεηοπορικοφ τουριςμοφ ςε οιοδιποτε
προοριςμό είναι θ ευρφτερθ εικόνα και κατάςταςθ του φυςικοφ και δομθμζνου
περιβάλλοντοσ τθσ περιοχισ υποδοχισ. Το περπάτθμα δεν αποτελεί απόλυτο
αυτοςκοπό αλλά αφορμι βιωματικισ γνωριμίασ με το τοπίο και τισ ιδιαιτερότθτεσ
κάκε περιοχισ. Τα ηθτιματα που απαςχολοφν ςχετικά ςτθν Περιφζρεια Νοτίου
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Αιγαίου είναι γνωςτά κι ζχουν να κάνουν με τθν υποβάκμιςθ του τοπίου με
αυκαίρετεσ και αντιαιςκθτικζσ καταςκευζσ, τθ διαχείριςθ απορριμμάτων και
λυμάτων, κα. Θ εμπειρία τθσ Άνδρου αναδεικνφει ωσ ςθμαντικότερα τα εξισ :
- τθν ανεξζλεγκτθ ρίψθ απορριμμάτων, λυμάτων και μπαηϊν όχι μόνο εντόσ των
μονοπατιϊν, αν και ςυχνά αυτά όπωσ και τα ρζματα κεωροφνται χϊροι που δεν
είναι «χριςιμοι» κι ωσ τζτοιοι αντιμετωπίηονται ωσ ςκουπιδότοποι
- τθν αιςκθτικι υποβάκμιςθ περιοχϊν λόγω εντατικισ δόμθςθσ με αρχιτεκτονικό
φφοσ ξζνο προσ το τοπικό χρϊμα, λόγω εγκαταςτάςεων θλεκτροδότθςθσ (πυλϊνεσ,
ςτφλοι, φωτοβολταϊκζσ εγκαταςτάςεισ, κα.), λόγω διαφθμιςτικϊν πινακίδων,
θμιτελϊν οικοδομϊν και δθμοςίων ζργων, κα.
Τα ηθτιματα που αφοροφν τον ανκρϊπινο παράγοντα ςτθν προςπάκεια
ςυγκρότθςθσ «προϊόντοσ» πεηοπορικοφ τουριςμοφ αποτελοφν ίςωσ τον κριςιμότερο
και πλζον κακοριςτικό παράγοντα ςτθν επιτυχία του εγχειριματοσ. Πρόκειται για
πεδία όπου οφείλουν οι όποιοι ςχεδιαςτζσ και ςυντονιςτζσ αντίςτοιχων
εγχειρθμάτων να επενδφςουν ςε χρόνο, ενζργεια και δράςεισ.

Δ.2.2.3 Βιωςιμότθτα & μακροθμζρευςθ του εγχειριματοσ : δθμιουργία δομών διάχυςθσ ωφελειών
και ανταποδοτικότθτασ

Οι επιδράςεισ του τουριςμοφ ςε κοινωνικοοικονομικό και περιβαλλοντικό επίπεδο
ςυνιςτοφν ζνα πλοφςιο πεδίο τθσ τουριςτικισ βιβλιογραφίασ. Ζτςι και ο βακμόσ
ςυμβολισ του εκάςτοτε «προϊόντοσ» πεηοπορικοφ τουριςμοφ ςτθ λεγόμενθ τοπικι
βιωςιμότθτα εξαρτάται από ποικιλία παραμζτρων.
Σε ότι αφορά τθν οικονομικι διάςταςθ, είναι γνωςτό πωσ ο βακμόσ ςυμβολισ ςτθν
τοπικι ευθμερία μιασ περιοχισ εξαρτάται από τθν ζκταςθ των λεγόμενων διαρροϊν
των εςόδων εκτόσ αυτισ, από το βακμό ςφνδεςθσ με τθν τοπικι αγορά εργαςίασ
κακϊσ και άλλουσ τοπικοφσ τομείσ και ιδίωσ τον πρωτογενι. Στθν περίπτωςθ του
πεηοπορικοφ τουριςμοφ είναι προφανζσ ηθτοφμενο θ δθμιουργία τοπικϊν κζςεων
εργαςίασ όπωσ ςυντθρθτϊν μονοπατιϊν και ςιμανςθσ, τοπικϊν ξεναγϊν, παρόχων
τοπικϊν προϊόντων και γευμάτων κατά μικοσ του δικτφου διαδρομϊν ςτουσ
περιπατθτζσ, παρόχων ςυμπλθρωματικϊν δραςτθριοτιτων πχ. γευςιγνωςίασ,
γνωριμίασ με τθν τοπικι χλωρίδα, κα.
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Σε ότι αφορά τθν περιβαλλοντικι και τθν κοινωνικι διάςταςθ αντίςτοιχα ηθτοφμενο
οι όποιεσ δραςτθριότθτεσ να υποςτθρίηουν τθ διατιρθςθ και φροντίδα του φυςικοφ
περιβάλλοντοσ και τθ διατιρθςθ των κοινωνικϊν ιδιαιτεροτιτων και τθσ τοπικισ
κουλτοφρασ. Ιδθ ζγινε αναφορά ςτθ κετικι επίδραςθ που μπορεί να επιφζρει θ
ςυγκεκριμζνθ μορφι τουριςμοφ ςε ότι αφορά τθν εκτίμθςθ των ντόπιων και τον
επαναπροςδιοριςμό τθσ ςχζςθσ τουσ με τουσ φυςικοφσ πόρουσ, τθν τοπικι ιςτορία
και κουλτοφρα όπωσ αυτι ζχει αποτυπωκεί ςτο τοπίο ςτο πζραςμα του χρόνου.
Βαςικόσ μθχανιςμόσ ενίςχυςθσ των κετικϊν επιδράςεων του πεηοπορικοφ
τουριςμοφ- που επιχειρείται και ςτθν περίπτωςθ τθσ Άνδρου -είναι θ δθμιουργία
και καλλιζργεια δομϊν διάχυςθσ των οικονομικϊν ωφελειϊν αλλά και
ανταποδοτικότθτασ ςτθν τοπικι κοινωνία και ιδιαίτερα ςτισ περιοχζσ από τισ οποίεσ
διζρχονται τα μονοπάτια, κακϊσ και ανταποδοτικότθτασ ςτουσ πόρουσ οι οποίοι
ςτθρίηουν τθ ςυγκεκριμζνθ μορφι τουριςμοφ. Τόςο από τθ διεκνι εμπειρία όςο και
το παράδειγμα τθσ Άνδρου διαφαίνονται ποικίλεσ δυνατότθτεσ.
Σε ότι αφορά τθ διάχυςθ των οικονομικϊν ωφελειϊν επιςθμαίνουμε και πάλι τθν
αδιριτθ ανάγκθ ςφνδεςθσ αυτισ τθσ μορφισ τουριςμοφ με τον πρωτογενι τομζα
και τα τοπικά προϊόντα και τθν ζμφαςθ ςτθν οικονομικι ενίςχυςθ και εμπλοκι των
κατοίκων απομακρυςμζνων οικιςμϊν από τουσ οποίουσ διζρχονται πεηοπορικζσ
διαδρομζσ. Σε ότι αφορά τισ δομζσ ανταποδοτικότθτασ επί των πόρων που
ςτθρίηουν τον πεηοπορικό τουριςμό είναι προφανισ θ εξαςφάλιςθ κονδυλίων για
τθν απρόςκοπτθ ςυντιρθςθ των μονοπατιϊν. Σε αρκετά νθςιά του Νοτίου Αιγαίου
ζργα ενεργοποίθςθσ και ςιμανςθσ παλαιϊν πεηοπορικϊν διαδρομϊν όςο υπιρχαν
πόροι που διατίκεντο από τθν Περιφζρεια ςυντθροφνταν κι όταν αυτοί εξζλειψαν τα
μονοπάτια ζμειναν αφρόντιςτα. Παραδείγματα τζτοιων ενεργειϊν που ςυνδζονται
δθμιουργικά και με τθν προϊκθςθ του πεηοπορικοφ τουριςμοφ μπορεί να είναι τα
ζςοδα από πωλιςεισ βιβλίων, χαρτϊν ι από φόρμουλα ςυγκζντρωςθσ ειςφορϊν
από ωφελοφμενουσ επαγγελματίεσ τθσ περιοχισ.
Δ.2.2.4 Προώκθςθ «προϊόντοσ» πεηοπορικοφ τουριςμοφ & επαφι με τισ αγορζσ προζλευςθσ

Το ζργο τθσ προϊκθςθσ ενόσ «προϊόντοσ» πεηοπορικοφ τουριςμοφ αποτελεί το
επιςτζγαςμα ενόσ εγχειριματοσ αν και ςε αυτό ςυχνά δίνεται αποκλειςτικι
προτεραιότθτα εισ βάροσ τθσ διαχείριςθσ του κυρίωσ «προϊόντοσ» που αφορά όλεσ
τισ παραπάνω παραμζτρουσ που ιδθ επιςθμάναμε, δθλαδι τθ φροντίδα του
δικτφου πεηοπορικϊν διαδρομϊν, τθ δθμιουργικι αντιμετϊπιςθ του ανκρϊπινου
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παράγοντα, τον προςανατολιςμό του εγχειριματοσ με βάςθ καίρια περιβαλλοντικά
ηθτιματα μιασ περιοχισ και ευρφτερουσ κοινωνικοοικονομικοφσ ςτόχουσ.
Όςοι ζχουν διδαχκεί marketing τουριςμοφ γνωρίηουν πωσ θ καλφτερθ προϊκθςθ
είναι το λεγόμενο word of mouth που αποκλειςτικά βαςίηεται ςτθν καλι κατάςταςθ
των υποδομϊν αυτισ τθσ μορφισ τουριςμοφ αλλά και τθ γενικότερθ κατάςταςθ του
προοριςμοφ και των παρεχομζνων υπθρεςιϊν.
-

απαραίτθτθ θ ζρευνα και καταγραφι ςτα νθςιά τθσ Περιφζρειασ εφόςον
υπάρχουν ιδθ γραφεία εξωτερικοφ που ζρχονται για χρόνια ςτα νθςιά και
οργανϊνουν τζτοιεσ εκδρομζσ

-

επαλθκεφοντασ τα παραπάνω εμπειρικά κατά κάποιο τρόπο εκφραςμζνα
βιματα ςυγκρότθςθσ τουριςτικοφ «προϊόντοσ» με τθ λογικι ενόσ marketing
plan

-

το ςιμα ποιότθτασ

-

θ εγχϊρια αγορά

-

θ διεκνισ αγορά

-

θ υπάρχουςα αγορά

εντφπων βοθκθτικϊν για τουσ περιπατθτζσ

Διαγραμματικι απεικόνιςθ βθμάτων για ςυγκρότθςθ «προϊόντοσ» πεηοπορικοφ
τουριςμοφ ςτα νθςιά τθσ Περιφζρειασ

-

γνϊςθ και κριτικι αξιολόγθςθ του χϊρου υλοποίθςθσ – καταγραφι
ιδιαιτεροτιτων είτε αυτζσ αφοροφν το φυςικό, κοινωνικό και οικονομικό
περιβάλλον και τουσ ανκρϊπουσ- καταγραφι υφιςτάμενων δραςτθριοτιτων
ςτο χϊρο

-

ςυγκρότθςθ και ςυντιρθςθ ικανοφ και ποιοτικοφ δίκτυο πεηοπορικϊν
διαδρομϊν
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o καταγραφι-χάραξθ δικτφου πεηοπορικϊν διαδρομϊν ςε ςυνάρτθςθ
με υπάρχοντα γνωςτά ι λιγότερο γνωςτά μνθμεία και άλλα κζλγθτρα
o κατάλλθλθ, διαρκισ και ςυνεπισ ςιμανςθ
o τακτικι ςυντιρθςθ και επίβλεψθ τθσ κατάςταςθσ βατότθτασ και
ςιμανςθσ του δικτφου
-

καταγραφι ομάδων ςυμφερόντων και χτίςιμο δομϊν ςυνεργαςίασ

-

δθμιουργία δομϊν ανταποδοτικότθτασ του ςυςτιματοσ και δομϊν διάχυςθσ
ωφελειϊν ςτισ γεωγραφικζσ περιοχζσ από τισ οποίεσ διζρχονται οι
πεηοπορικζσ διαδρομζσ (προϊόντα και υπθρεςίεσ)

-

δθμιουργία προϊόντων και υπθρεςιϊν υποςτθρικτικϊν του πεηοπορικοφ
τουριςμοφ
o χάρτθσ
o βιβλίο – φυλλάδια
o ιςτοςελίδα
o κατάρτιςθ τοπικϊν ξεναγϊν
o διοργάνωςθ τακτικϊν ξεναγιςεων

-

διαρκισ ενθμζρωςθ τθσ τοπικισ κοινωνίασ για το εγχείρθμα- internal
marketing

-

προϊκθςθ ςτισ αγορζσ-ςτόχουσ
o ιδθ υπάρχουςα τουριςτικι αγορά εγχϊρια και διεκνι που επιλζγει
τον προοριςμό
o εγχϊρια αγορά ορειβατικϊν ςυλλόγων
o διεκνι αγορά ορειβατικϊν ςυλλόγων
o tour operators με εξειδίκευςθ ςε αυτζσ τισ μορφζσ τουριςμοφ

διαρκείσ διαδικαςίεσ
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-

The Red Tractor Farm http://www.redtractorfarm.com/winegr.html

-

“Hamada”- «Χαμάδα» : Πρωτοβουλία για το βελανίδι τθσ Κζασ
http://www.iloveacorns.com/indexgr.html,

-

Για τθν Κζα και το βελανίδι
o http://www.pezoporia.gr/pez/routes_region.asp?regID=82&regConte
nt=3,
o http://dasarxeio.com/2015/01/23/1121-3/

-

Για τθν πεηοπορία & τθν πιςτοποίθςθ πεηοπορικϊν διαδρομϊν
o http://www.abc-of-hiking.com
o http://www.era-ewv-ferp.com/programs/lqt/

-

Για τον φυςιολατρικό τουριςμό
o http://www.sustainabletourismonline.com/parks-and-culture/naturebased-tourism/forms-of-nature-based-tourism/nature-based-tourism

-

για τον αγροτουριςμό (οριςμόσ βάςει τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ)
o http://www.opengov.gr/yppol/wpcontent/uploads/downloads/2014/02/tourismos.pdf
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1. Σο ςιμα ποιότθτασ για τα μονοπάτια τθσ Ευρωπαϊκισ Ορειβατικισ
Ομοςπονδίασ-Leading Quality Trails-Best of Europe (φυλλάδιο)
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2. Αναφορά Εκνικοφ Οργανιςμοφ Σουριςμοφ τθσ Νζασ Ηθλανδίασ (θ πρϊτθ
ςελίδα)
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3. Θ ιςτοςελίδα των εκελοντϊν-αρχιφυλάκων (warden) του Cotswold
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4. Άρκρα ςτο περιοδικό «Οιωνό» τθσ Ελλθνικισ Ορνικολογικισ Εταιρείασ για
το bird watching ςε Λζςβο & κφρο
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5. Θ πρωτοβουλία «Χαμάδα» για το βελανίδι τθσ Κζασ & το αγροτουριςτικό
αγρόκτθμα με καταλφματα «Κόκκινο Σρακτζρ»
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