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Ο τουρισμός περιλαμβάνει δραστηριότητες ανθρώπων που
ταξιδεύουν προς μέρη που βρίσκονται εκτός του συνηθισμένου
περιβάλλοντός τους για διάστημα όχι μεγαλύτερο από μια
συνεχόμενη χρονιά και με σκοπό τη ψυχαγωγία, την επιχειρηματική
δραστηριότητα ή για άλλους λόγους . Βασική προϋπόθεση για να
θεωρηθεί ένα ταξίδι τουρισμός είναι να μην υπάρχει όποια μορφή
αμοιβής του επισκέπτη από τη χώρα προορισμού [1].
Η σχέση του τουρισμού με την τοπική οικονομία αποτελεί ιδιαίτερα
σημαντική παράμετρο. Ο τουρισμός λειτουργεί σε πολλές περιοχές
ως η κύρια πηγή εισοδήματος και ενίσχυσης της οικονομίας μέσα
από το δίκτυο αλληλεπιδράσεων με άλλους οικονομικούς κλάδους
(π.χ. κλάδος κατασκευών, μεταφορών).
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Ο τουρισμός παγκόσμια έχει αυξηθεί σημαντικά τις τελευταίες πέντε
δεκαετίες. Υπολογίστηκε ότι από τις 25 περίπου εκατ. αφίξεις διεθνώς
το 1950, ο αριθμός αφίξεων αυξήθηκε σε 500 εκατ. στα τέλη της
δεκαετίας του 1990, το 2011 έφτασε 984 εκατ. (4.6% περισσότερο
από το 2010). Ο τουρισμός ως οικονομική δραστηριότητα συνεισφέρει
το 5% στο παγκόσμιο ΑΕΠ και απασχολεί το 6-7% του παγκόσμιου
εργατικού δυναμικού [2].

Ο μαζικός τουρισμός
Ο μαζικός τουρισμός είναι μια σχετικά νέα ιδέα, που προήλθε από την μεγάλη άνοδο των εισοδημάτων μετά την
Βιομηχανική Επανάσταση. Πριν από αυτή, τα ταξίδια πολιτιστικού ή ψυχαγωγικού χαρακτήρα ήταν αποκλειστικό
προνόμιο λίγων εκλεκτών περιηγητών, συνήθως αριστοκρατών. Ο μαζικός τουρισμός χαρακτηρίζεται από: το
μεγάλο αριθμό επισκεπτών, την έντονη περιοδικότητα μέσα στο χρόνο της εμφάνισής των επισκεπτών, την έντονη
παρουσία του για πολλά χρόνια σε μια περιοχή, την επίπτωση στη φέρουσα ικανότητα της περιοχής που επηρεάζει
την κοινωνική, οικολογική και κοινωνική δομή της περιοχής. Ο μαζικός τουρισμός εμφανίζεται για πρώτη φορά στη
Νότια Ευρώπη, την Καραϊβική και τη Βόρεια Αμερική τις δεκαετίες του 1960 και 1970.
Σήμερα, ο μαζικός τουρισμός δεν αποτελεί πρότυπο λόγω των αρνητικών επιπτώσεων που προκαλεί στο φυσικό
περιβάλλον αλλά και της επίδρασής του σε κοινωνικό επίπεδο [3]. Ο τουριστικός κλάδος αποτελεί αναμφισβήτητα
έναν από τους μεγαλύτερους οικονομικούς κλάδους στον κόσμο. Είναι ευρέως γνωστό ότι ο συμβατικός μαζικός
τουρισμός, αναπτυσσόμενος άναρχα, προκαλεί έντονες πιέσεις στο φυσικό περιβάλλον, σπαταλά τους φυσικούς
πόρους, αλλοιώνει το δομημένο περιβάλλον και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των περιοχών (τοπίο), ενώ ένα άλλο
χαρακτηριστικό του είναι η άνιση περιφερειακή κατανομή των κερδών μεταξύ των διαφόρων περιοχών.
Οι προαναφερόμενες επιδράσεις, σε συνδυασμό με την ευαισθητοποίηση των πολιτών στα περιβαλλοντικά
προβλήματα που δημιουργεί ο μαζικός τουρισμός, οδήγησε στην ανάγκη για ανάπτυξη νέων, ήπιων μορφών
τουρισμού, που συμβάλλουν στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και της πολιτισμικής κληρονομιάς, ενώ
παράλληλα ενισχύουν το εισόδημα των κατοίκων στις περιοχές-προορισμούς [3].
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Τι είναι εναλλακτικός τουρισμός;
Οι εναλλακτικές μορφές τουρισμού συνθέτουν ένα νέο πρότυπο τουριστικής ανάπτυξης, οι σημαντικότερες μορφές
του οποίου γενικά είναι ο οικοτουρισμός, ο αγροτουρισμός, ο γαστρονομικός τουρισμός, ο πολιτιστικός τουρισμός,
ο θρησκευτικός τουρισμός, ο φυσιολατρικός και περιπατητικός τουρισμός, ο ορειβατικός τουρισμός, ο χειμερινός
τουρισμός, ο θαλάσσιος τουρισμός, ο αθλητικός τουρισμός, ο εκπαιδευτικός τουρισμός, ο συνεδριακός τουρισμός,
ο τουρισμός υγείας κ.λπ [3].
Πρέπει ωστόσο να αναφερθεί ότι συχνά γίνεται δυσδιάκριτος ο διαχωρισμός των εναλλακτικών μορφών τουρισμού
τόσο με τον μαζικό τουρισμό, όσο και μεταξύ τους. Οι εναλλακτικές μορφές τουρισμού διαφέρουν από τον μαζικό
τουρισμό όταν [3]:
▪
▪
▪
▪
▪

Είναι μικρής, ελεγχόμενης και ρυθμιζόμενης κλίμακας
Ενισχύουν οικονομικά και κοινωνικά τις τοπικές κοινωνίες
Ελαχιστοποιούν τις αρνητικές επιδράσεις στο φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον
Έχουν ποικιλία δραστηριοτήτων σε ατομική βάση
Στηρίζονται σε αειφόρα πρότυπα ανάπτυξης

Τι είναι οικοτουρισμός;
Οικοτουρισμός είναι η αειφόρος μορφή τουρισμού(*) που αναπτύσσεται σε οικολογικά ιδιαίτερες περιοχές, είναι
ήπιας μορφής, δεν υπερβαίνει την φέρουσα ικανότητα(**) της περιοχής, προωθεί την προστασία και διαχείριση του
φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος - σύμφωνα με νομικά ή άλλου τύπου αποτελεσματικά μέτρα - διατηρεί τη
συνοχή του κοινωνικού ιστού, ενώ επικεντρώνεται στην ενδυνάμωση της προσωπικής εμπειρίας και μάθησης του
επισκέπτη για το φυσικό περιβάλλον [3], [4].
(*) Aειφόρος είναι ο τουρισμός που αναπτύσσεται και διατηρείται σε μια περιοχή με τέτοιο τρόπο και σε τέτοια
κλίμακα που παραμένει βιώσιμος για απροσδιόριστη περίοδο και δεν υποβαθμίζει ή μεταβάλλει το περιβάλλον
(ανθρώπινο και φυσικό) στο οποίο υφίσταται, σε βαθμό που δεν εμποδίζει την επιτυχή ανάπτυξη και ευημερία
άλλων δραστηριοτήτων [3].
(**) Ο μέγιστος δυνατός αριθμός ατόμων που μπορεί να φιλοξενήσει ταυτοχρόνως ένας τουριστικός προορισμός,
χωρίς να προκαλείται καταστροφή του φυσικού, οικονομικού, κοινωνικο-οικονομικού περιβάλλοντος, αλλά και μια
μη αποδεκτή μείωση στην ποιότητα της ικανοποίησης των επισκεπτών [3].
Είναι αποδεκτό ότι ο οικοτουρισμός είναι ακόμη μία περιορισμένη δραστηριότητα με μεγάλες όμως προοπτικές,
καθώς απευθύνεται σε μία ταχέως αναπτυσσόμενη, εξειδικευμένη αγορά υψηλών απαιτήσεων για ποιοτικά
προϊόντα και υπηρεσίες, διατεθειμένη και ικανή να δαπανήσει υψηλά ποσά.
Σύμφωνα με τoν Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού (WTO) και τη Διεθνή Ένωση Οικοτουρισμού (The International
Ecotourism Society - TIES), η επιχειρήση που προβάλλει οικοτουριστικό προϊόν, θα πρέπει να τηρεί τις ακόλουθες
9 προϋποθέσεις:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Να οργανώνει ταξίδια αναψυχής, ξενάγησης και ψυχαγωγίας σε τόπους φυσικού κάλλους.
Να παίρνει μέρος στην προστασία μη ανανεώσιμων πόρων και άλλων πηγών του περιβάλλοντος.
Να παρέχει περιβαλλοντική γνώση και ευαισθητοποίηση.
Να προσφέρει άμεσα χαρακτηριστικά προτερήματα για την συντήρηση παραδοσιακών τόπων
και άλλων περιοχών.
Να προσφέρει χαρακτηριστικά πλεονεκτήματα για την ενδυνάμωση των τοπικών πληθυσμών
Να σέβεται την τοπική κουλτούρα.
Να στηρίζει τα ανθρώπινα δικαιώματα.
Να συνεισφέρει στην εκπαίδευση και γνωριμία του επισκέπτη με την τοπική κουλτούρα, ήθη,
έθιμα και λοιπές τοπικές συνήθειες.
Να προωθεί τη φιλοσοφία για «επιστροφή στη φύση» και τα μοναδικά φυσικά χαρακτηριστικά της.
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Σχηματική παράσταση του οικοτουρισμού σε σχέση με την οικονομία, το περιβάλλον και την τοπική κοινωνία

Οι βασικές απαιτήσεις του οικοτουρισμού
Σεβασμός στους περιορισμούς του τόπου προορισμού
Οικοτουρισμός σημαίνει προστατεύω και όχι επηρεάζω ή καταστρέφω. Η φέρουσα ικανότητα, με οικολογικούς ή
κοινωνικό-πολιτιστικούς όρους, της κάθε περιοχής, πρέπει να γίνεται σεβαστή και να μη μεταβάλλεται
Υποστήριξη στην τοπική οικονομία
Οικοτουρισμός σημαίνει στήριξη των τοπικών κοινωνιών δίνοντας προτεραιότητα στη χρήση τοπικών προϊόντων
και υπηρεσιών. Άρα κάθε ταξίδι πρέπει να συμβάλει με τον καλύτερο τρόπο στην ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας
(π.χ. διανυκτερεύσεις σε τοπικά καταλύματα, πρόσληψη ντόπιων οδηγών και αγορά ντόπιων προϊόντων και
υπηρεσιών). Επιπρόσθετα, στον οικοτουρισμό οι επισκέπτες μπορεί να συμμετέχουν σε δράσεις προστασίας του
περιβάλλοντος, συμβάλλοντος έτσι στην προστασία των οικοσυστημάτων.
Περιβαλλοντικά αειφόρος διαχείριση όλων των δραστηριοτήτων της επιχείρησης
Όσοι δραστηριοποιούνται στον τομέα του οικοτουρισμού π.χ. τα τουριστικά γραφεία και οι επιχειρήσεις
που προσφέρουν οικοτουριστικές δραστηριότητες θα πρέπει να είναι πρωτοπόροι στην περιβαλλοντική
προστασία (διαχείριση αποβλήτων, μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, χρήση και προώθηση τοπικών
παραδοσιακών προϊόντων, κ.λπ), θα πρέπει να ενθαρρύνουν τη χρήση μαζικών μέσων μεταφοράς ή ποδηλάτου,
τη διανυκτέρευση σε φιλικά στο περιβάλλον καταλύματα και να διασφαλίζουν κατά το δυνατόν την ορθή διαχείριση
των απορριμμάτων.
Ενεργός συμμετοχή στην προστασία του περιβάλλοντος
Ο οικοτουρισμός προασπίζεται τη βιοποικιλότητα και τη μοναδικότητα της φύσης στον προορισμό, από τις
“παρθένες περιοχές” μέχρι τα αγροκτήματα. Αυτό σημαίνει, άμεσα ή έμμεσα, με οικονομικά μέσα ή με πράξεις,
ότι υποστηρίζει την προστασία της φύσης σε κάθε της μορφή. Επιπλέον, ο οικοτουρισμός αποτελεί πρόταση
εναλλακτικής ανάπτυξης σε προστατευόμενες περιοχές (π.χ. Εθνικά Πάρκα, περιοχές Natura 2000)
Προώθηση της χαράς της εξερεύνησης, της γνώσης και του σεβασμού
Ο οικοτουρισμός υπαινίσσεται μια δόση περιέργειας και διάθεσης εξερεύνησης αλλά και σεβασμό. Οδηγοί με
επαγγελματική επάρκεια και γνώσεις, ενδελεχής εισαγωγική παρουσίαση των χαρακτηριστικών της περιοχής, και
μικρές αλλά χρήσιμες και ακριβείς συμβουλές προς τον ταξιδιώτη, είναι οπωσδήποτε σημαντικές συνιστώσες. H
ευαισθητοποίηση για την οικολογική μοναδικότητα κάθε περιοχής διασφαλίζει την προστασία της μέσω και των
ίδιων των επισκεπτών της.
Ποιότητα και ασφάλεια από την αρχή ως το τέλος
Ο οικοτουρισμός είναι ποιοτικός τουρισμός. Ο πελάτης πρέπει να είναι σίγουρος ότι ο πιστοποιημένος οργανισμός
τηρεί υψηλές προδιαγραφές από την αρχή ως το τέλος. Κάθε πιστοποιημένη επιχείρηση χαρακτηρίζεται από:
επιχειρηματική σοβαρότητα, υπεύθυνο και έντιμο μάρκετινγκ, πλήρη γνώση και εφαρμογή του σχετικού νομικού
Πλαισίου (σημείωση: στην Ελλάδα δεν υπάρχει ακόμη συγκεκριμένο νομικό πλαίσιο).

Το προφίλ του οικοτουρίστα
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Ο οικοτουρίστας είναι συνήθως:
▪
▪
▪
▪
▪
▪

πολυταξιδεμένος
με ιδιαίτερες ανησυχίες
αποφεύγει τα οργανωμένα πακέτα τουρισμού και επιδιώκει διακοπές με περισσότερο νόημα
ενημερώνεται από πριν για να γνωρίσει καλά την περιοχή την οποίαν θα επισκεφτεί
συνήθως ανήκει σε περιβαλλοντική οργάνωση ή άλλη κοινωνική ομάδα
συνήθως ταξιδεύει μεγάλα διαστήματα και είναι διατεθειμένος να πληρώσει περισσότερο για τις διακοπές του

Ο οικοτουρίστας διαφοροποιείται ως προς το συμβατικό τουρίστα στο ότι προτιμά ήσυχα μέρη με λίγο κόσμο, απλά
ξενοδοχεία με βασικές ανέσεις, απομακρυσμένες και φυσικές περιοχές, του αρέσει να μαθαίνει για τη φύση και τις
τοπικές κοινωνίες, να αθλείται και ενδιαφέρεται για τα κοινωνικά οφέλη που έχει η παρουσία του σε μια περιοχή
[3], [5].

Οικοτουρισμός και οικονομία
Το 2004, η αγορά αυτή, αναπτύχθηκε τρεις φορές γρηγορότερα από τον τουριστικό τομέα συνολικά. Ο Παγκόσμιος
Οργανισμός Τουρισμού εκτιμά ότι ο τζίρος στον οικοτουρισμό αυξάνεται κατά 20% κάθε χρόνο, περίπου 6 φορές
περισσότερο από το ρυθμό ανάπτυξης του τομέα του τουρισμού. Από τις αρχές του 1990, ο οικοτουρισμός αυξάνει
κατά 20%-34% ετησίως. Ο συμβατικός τουρισμός (Sun-and-sand resort tourism) έχει ωριμάσει ως αγορά και δεν
προβλέπεται περαιτέρω αύξηση, σε αντίθεση με τις εναλλακτικές μορφές τουρισμού όπου προβλέπεται αύξηση
στις δύο επόμενες δεκαετίες. Ο αειφόρος τουρισμός μπορεί να φτάσει το 25% της παγκόσμιας αγοράς τουρισμού
μέσα σε 6 χρόνια, και η αξία του να ανέλθει σε $473,6 δισ. ετησίως.
Για πολλές χώρες ο οικοτουρισμός δεν είναι απλά μια περιθωριακή δραστηριότητα για να χρηματοδοτήσουν
την προστασία του περιβάλλοντος, αντιθέτως αποτελεί μια κύρια συνιστώσα της εθνικής τους οικονομίας. Για
παράδειγμα, η Κόστα Ρίκα, ο Ισημερινός, το Νεπάλ, η Κένυα, η Μαδαγασκάρη, η Ανταρκτική έχουν αναπτύξει σε
πολύ μεγάλο βαθμό τον οικοτουρισμό, ο οποίος συνιστά ένα σημαντικό μέρος του ΑΕΠ τους [3].
Για παράδειγμα η Κένυα απασχολεί 55.000 εργαζόμενους στον τομέα του τουρισμού που αφορά στην παρατήρηση
και διαχείριση αγρίων ζώων σε Εθνικά Πάρκα. Το 1990 τα έσοδα από αυτή τη μορφή οικοτουρισμού ανήλθαν σε
$24 εκατ. Το 1995 έφτασαν τα $54 εκατ. εκ των οποίων το 25% δόθηκε στις τοπικές κοινωνίες που ζουν κοντά στα
Εθνικά Πάρκα. Σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη που αφορούσε το Εθνικό Πάρκο Amboseli στην Κένυα η ετήσια
αξία, από τουριστικής πλευράς, για ένα λιοντάρι ήταν $27,000, και για μια αγέλη ελεφάντων $610,000 [3].

Σύγκριση οικονομικών οικοτουρισμού και μαζικού τουρισμού
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Στην Κοινοπολιτεία της Δομινίκα, στην Καραϊβική, οι διανυκτερεύσεις των τουριστών σε μικρούς ξενώνες μέσα στη
φύση ήταν 18 φορές περισσότερες από αυτές των επιβατών κρουαζιερόπλοιων που επισκέφτηκαν το νησί [4].
Σε έρευνα που έγινε στο Εθνικό Πάρκο Κομόντο στην Ινδονησία, οι ανεξάρτητοι τουρίστες ξόδευαν περίπου $100
ανά επίσκεψη, ενώ οι επισκέπτες μαζικού τουρισμού μόνο τα μισά. Σε αντίθεση, οι επισκέπτες με τα κρουαζερόπλοια
άφηναν στην τοπική κοινωνία μόλις $0,3 ανά επίσκεψη [4].
Το 80% των χρημάτων από τα all-inclusive τουριστικά πακέτα πηγαίνει στα εισιτήρια, ξενοδοχεία και σε άλλες
διεθνείς εταιρείες. Αντιθέτως, τα οικο-καταλύματα προσλαμβάνουν τοπικό προσωπικό και κάνουν αγορές τοπικά
διοχετεύοντας μέχρι και το 95% των χρημάτων στην τοπική οικονομία [4].

Τι είναι αγροτουρισμός;
Ο αγροτουρισμός είναι μια μορφή οικοτουρισμού και πολυδραστηριότητας στον αγροτικό χώρο. Αγροτουρισμός
είναι η παράλληλη ανάπτυξη δραστηριοτήτων που αποσκοπεί στην οικονομική και την κοινωνική αναβάθμιση των
αγροτικών περιοχών και γενικότερα της υπαίθρου, με την ανάδειξη και στήριξη [6]:
▪
▪
▪
▪
▪
▪

της ήπιας και μικρής κλίμακας προσφοράς τουριστικών υπηρεσιών
της τοπικής αγροτικής παραγωγής
της δημιουργίας και εμπορίας παραδοσιακών προϊόντων
του πολιτιστικού και φυσικού πλούτου της κάθε περιοχής
του αγροτικού τοπίου
της αγροτικής βιοποικιλότητας

O αγροτουρισμός είναι μορφή ήπιου και αειφόρου τουρισμού κατά την οποία οι επισκέπτες μένουν σε αγρόκτημα
και υπάρχει η δυνατότητα συμμετοχής τους σε αγροτικές εργασίες [6]. Σημείο αναφοράς των διακοπών σε ένα
αγρόκτημα - ξενώνα είναι η άμεση επαφή του επισκέπτη με την αγροτική ζωή, τις καλλιέργειες, με τη φύση, τη
χλωρίδα και την πανίδα, κάτι το ιδιαίτερο για το μεγαλύτερο ποσοστό του σύγχρονου Ευρωπαίου πολίτη, κατοίκου
αστικής περιοχής. Πέρα από την υποδοχή και τη φιλοξενία του επισκέπτη σε ένα περιβάλλον λιτό με τοπικό
χαρακτήρα και όλες τις απαραίτητες ανέσεις, προβλέπεται και η ενεργή συμμετοχή του τουρίστα σε ένα σύνολο
δραστηριοτήτων. Ενδεικτικές από αυτές είναι:
▪
▪
▪
▪

αγροτικές δραστηριότητες (συμμετοχή στις εργασίες),
παρατήρηση οικοσυστήματος (πουλιών, πανίδας, χλωρίδας, επισκέψεις υγροβιότοπων, κ.λ.π), αθλήματα
περιπέτειας (π.χ ράφτινγκ, πεζοπορία κ.λ.π),
πολιτιστικές περιηγήσεις (π.χ επισκέψεις σε μοναστήρια, εκκλησίες, λαογραφία μουσεία, κ.ά., παραδοσιακούς
οικισμούς, αρχαιολογικούς χώρους),
διάφορα μαθήματα (π.χ. μαθήματα αργαλειού, ελληνικών χορών, γαστρονομίας τοπικής κουζίνας, γευσιγνωσία
σε οινοποιεία, τοπικά προϊόντα, κ.λ.π)

Ποιους ενδιαφέρει;
Από την άποψη αυτή, η ανάπτυξη του αγροτουρισμού, ενδιαφέρει κυρίως τους παρακάτω φορείς / επιχειρήσεις:
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▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Παραδοσιακά Καταλύματα
Παραδοσιακά εστιατόρια και καφενεία
Παραγωγούς και εμπόρους τοπικών προϊόντων
Επιχειρήσεις δραστηριοτήτων
Μουσεία κάθε είδους
Συλλόγους (Πολιτιστικούς, Φυσιολατρικούς, Ορειβατικούς, κλπ)
Συνεταιρισμούς (Γυναικείους, Αγροτικούς κλπ)
Τοπική αυτοδιοίκηση
Σχολεία / Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών

Δεν είναι τυχαίο ότι η πολιτική ανάπτυξης του αγροτουρισμού αποτελεί κεντρική κατευθυντήρια πολιτική της
Ευρωπαϊκής Ένωσης ως απάντηση στα ζητήματα της πολυλειτουργικής γεωργίας, της ενίσχυσης του αγροτικού
εισοδήματος, της περιφερειακής ανάπτυξης, της προστασίας του περιβάλλοντος, του αιτήματος του σύγχρονου
ανθρώπου για την ποιότητα ζωής. Αυτό το μοντέλο ανάπτυξης που πολλοί «εταίροι» μας στην Ευρωπαϊκή οικογένεια
έχουν υλοποιήσει εδώ και δεκαετίες στην Γαλλία, την Ιταλία, την Αυστρία, υπήρξε η απάντηση στην ερήμωση
της περιφέρειας και στη μείωση του αγροτικού εισοδήματος. Σήμερα υπολογίζεται ότι το 70% των Αμερικανών,
Αυστραλών, Αυστριακών και Γερμανών και όχι πολύ μικρότερο ποσοστό των κατοίκων των υπολοίπων χωρών
του ΟΟΣΑ (Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης) κάνουν σε ετήσια βάση αγροτουρισμό.

Ο τουρισμός στην Ελλάδα
Η Ελλάδα από πολύ παλιά υπήρξε τόπος περιηγητών εξαιτίας του μεγάλου πολιτιστικού, ιστορικού και φυσικού
πλούτου της. Η τουριστική ανάπτυξη της χώρας ξεκίνησε τη δεκαετία του ’50, για να εξελιχθεί σε μια από τις
σημαντικότερες πηγές εσόδων, τόσο σε εθνικό επίπεδο, όσο και τοπικό, αφού πολλές περιοχές της έχουν ως
κύρια πηγή εσόδων τον τουρισμό. Η χώρα, παρόλη την τεράστια τουριστική κίνηση και το μεγάλο οικονομικό
όφελος από αυτή, δεν έχει πετύχει την επιθυμητή άνοδο του επιπέδου των προσφερόμενων υπηρεσιών και γενικά
το επίπεδο των υποδομών δεν είναι το άριστο. Πολλές από τις ξενοδοχειακές μονάδες που κατασκευάστηκαν τις
δεκαετίες του ’60 και ’70 δεν έχουν εκσυγχρονιστεί.

Οικονομικά μεγέθη του τουρισμού στην Ελλάδα 2000-2011 [7]
Έτος

% ΑΕΠ

Τουριστικές εισπράξεις σε εκατ. €

2000

15,93%

10.000

2001

16,20%

10.600

2002

15,81%

10.300

2003

15,67%

9.500

2004

16,13%

10.400

2005

16,92%

10.800

2006

17,14%

11.400

2007

17,17%

11.300

2008

16,28%

11.600

2009

15,20%

10.400

2010

15,40%

9.600

2011

16,50%

10.500

Η άμεση απασχόληση στον τουριστικό τομέα κυμαίνεται από 410.000 έως 486.000 θέσεις εργασίας ανά έτος, ενώ
η έμμεση ανέρχεται σε 774.000 - 940.000. Συνολικά το 93% των ελληνικών ξενοδοχείων θεωρούνται μικρομεσαίες
επιχειρήσεις και μόνο το 7% θεωρούνται μεγάλα ξενοδοχεία.
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Τα τελευταία χρόνια εμφανίζεται μια κόπωση των τουριστών από την κλασική μορφή τουρισμού. Κατ’ αρχήν
ο επισκέπτης γίνεται πιο απαιτητικός ως προς το επίπεδο των υπηρεσιών. Ενδέχεται, λοιπόν, οι περιοχές
προσκολλημένες στο τουριστικό μοντέλο «Θάλασσα - Ήλιος - Αμμουδιά», χωρίς υψηλά επίπεδα υποδομών και
παρεχόμενων υπηρεσιών να παρουσιάσουν πτώση της ζήτησης.
Οι απαιτήσεις όμως των τουριστών για νέες μορφές αναψυχής με περισσότερες και πιο αυθεντικές εμπειρίες,
μακριά από τουριστικά εμπορευματοποιημένες περιοχές, με ένα πιο εκλεπτυσμένο τρόπο, συνεπικουρούν για
την αυξανόμενη ευαισθητοποίηση σε θέματα περιβάλλοντος, ενώ παράλληλα παρουσιάζεται μετάβαση από το
μοντέλο παθητικού τουρισμού σε ένα πιο ενεργητικό.
Σημαντική αλληλεξάρτηση υπάρχει μεταξύ πολιτιστικών και κοινωνικών χαρακτηριστικών του τόπου προορισμού
των επισκεπτών. Περιοχές με έντονα πολιτιστικά στοιχεία αποτελούν πόλους τουριστικής ανάπτυξης. Παράλληλα,
οι επισκέπτες φέρουν μαζί τους τη δική τους κουλτούρα και ιδεολογία, γεγονός που μπορεί να επηρεάσει τα τοπικά
πολιτισμικά στοιχεία.
Ο τουρισμός έχει και τις επιπτώσεις του στο φυσικό περιβάλλον που παρουσιάζονται μετά από κάποιο χρονικό
διάστημα. Επιφέρει αλλαγές και υποβάθμιση σε χερσαία και υδάτινα οικοσυστήματα, εξαντλεί τους φυσικούς
πόρους κλπ.

Οικοτουρισμός - αγροτουρισμός στην Ελλάδα
Αναλύοντας την υφιστάμενη κατάσταση του τουρισμού συνολικά στην Ελλάδα, καθίσταται σαφές ότι οι οργανωμένες
τουριστικές δραστηριότητες που ασκούνται δεν έχουν στο σύνολό τους τον χαρακτήρα του οικοτουρισμού αλλά
αποτελούν κυρίως δραστηριότητες που είτε σχετίζονται με τη γενικότερη μορφή του αγροτουρισμού, είτε αποτελούν
τουρισμό περιπέτειας στη φύση. Παράλληλα, διαμορφώνεται μια τάση επίσκεψης με βάση τα κέντρα πληροφόρησης
προστατευόμενων περιοχών από σχολεία στο πλαίσιο προγραμμάτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης.
Τα παραπάνω βέβαια δεν σημαίνουν ότι σε επίπεδο μεμονωμένων επισκεπτών δεν υπάρχει η αντίστοιχη ζήτηση,
απλά ότι όλο το κύκλωμα του οικοτουρισμού δεν είναι οργανωμένο. Το γεγονός αυτό οφείλεται στην ελλιπή
ενημέρωση, καθώς και στην απουσία οργάνωσης, προώθησης των επί μέρους περιοχών. Είναι χαρακτηριστικό
ότι σε αρκετές περιοχές χρησιμοποιείται ο όρος οικοτουρισμός αλλά στην πράξη δεν έχει καμία σχέση με αυτό
που αναλύεται ως οικοτουρισμός σε διεθνές επίπεδο. Σημαντική παράμετρο αποτελεί αναμφισβήτητα η έλλειψη
θεσμικού πλαισίου, το οποίο θα καθόριζε τις προτεραιότητες και τις αρχές ανάπτυξης και εφαρμογής της
εναλλακτικής τουριστικής ανάπτυξης.
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Με τον αγροτουρισμό, πετυχαίνουμε την παραμονή των κατοίκων στις περιοχές τους, την διατήρηση της
αρχιτεκτονικής κληρονομιάς, την ανακαίνιση σπιτιών και αρχοντικών που αφέθηκαν στον χρόνο [8]. Μέσω του
αγροτουρισμού προβάλλεται η πολιτιστική κληρονομιά, η μοναδικότητα της κάθε περιοχής που αλλοιώνεται ή
χάνεται. Σήμερα υπάρχουν περί τις 5.000 ορεινές περιοχές που αντιμετωπίζουν το ενδεχόμενο, είτε να εξαφανιστούν
ολοκληρωτικά, λόγω της αραιοκατοίκησης που συνδέεται με την μεγάλη ηλικία, είτε να αποκτήσουν ένα εντελώς
νέο πληθυσμό που τυχαίνει να φτάσει εκεί σαν μετανάστης από κάποια άλλη χώρα, κινδυνεύοντας έτσι να χαθεί
ένα μεγάλο κομμάτι ιστορικής συνέχειας [9]. Σε συνδυασμό με την ανάγκη να συγκροτήσουν τις δυναμικές τους,
σε μια διαδικασία ευαισθητοποίησης και ανάστροφης πορείας δραστηριοποίησης των νέων ανθρώπων, ο
αγροτουρισμός μπορεί να αποτελέσει το μεγάλο κίνητρο. Τώρα που τα σημάδια κορεσμού του κλασικού μοντέλου
τουρισμού έχουν αρχίσει να γίνονται εμφανή και τα οφέλη άρχισαν να ισοσκελίζουν τα προβλήματα, είναι φανερό
πως πρέπει να αναζητηθούνε νέοι διέξοδοι και μοντέλα τουριστικής ανάπτυξης.
Σήμερα αρχίζει να γίνεται συνείδηση ότι η ανάπτυξη των ήπιων μορφών τουρισμού και ιδιαίτερα ο αγροτουρισμός,
που χαρακτηρίζεται από τα στοιχεία του σεβασμού στον άνθρωπο και στο περιβάλλον είναι η πλέον κατάλληλη
μορφή τουρισμού που συμβάλλει στην καλύτερη γνωριμία και επικοινωνία των κατοίκων της Ευρώπης, στην
διαπαιδαγώγηση των πολιτών ως προς την ανεκτικότητα της όποιας διαφοράς τους και την προστασία των
φυσικών πόρων της ηπείρου [9]. Η Ελλάδα διαθέτει εξαιρετικούς και ποικίλους τουριστικούς πόρους που μπορούν
να αξιοποιηθούν και να αναδείξουν ένα νέο εναλλακτικό πρόσωπο, ένα ήπιο τουριστικό μοντέλο, ένα ποιοτικό
προϊόν προσανατολισμένο σε ένα εξίσου ποιοτικό τμήμα της αγοράς.
Αξιόλογες προσπάθειες στον τομέα του αγροτουρισμού έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια. Ωστόσο, οι προσπάθειες
αυτές ήσαν μεμονωμένες και αποσπασματικές. Επικεντρώνονταν εξ άλλου στη δημιουργία καταλυμάτων, δεν
εντάσσονταν δηλαδή σε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο ανάπτυξης ολόκληρης της περιοχής -της τοπικής οικονομίας και
κοινωνίας- μέσω του αγροτουρισμού. Στη δεκαετία του 1990 δόθηκαν κίνητρα για την ανάπτυξη του αγροτουρισμού
κυρίως μέσω της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας LEADER και των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων
(ΠΕΠ), ενώ η δημιουργία των Γυναικείων Αγροτουριστικών Συνεταιρισμών έδωσε μια ιδιαίτερη διάσταση στην
αγροτική ανάπτυξη [10].

Παραδείγματα:
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Μηλιά Mountain Retreat, Κρήτη (http://www.milia.gr)
Αγρόκτημα Αμφίκαιας, Αμφίκλεια Παρνασσός (http://www.amfikaia.gr)
Εθνικό Πάρκο Δάσος Δαδιάς (http://alex.eled.duth.gr/dadia)
Εθνικό Πάρκο Δρυμού Πρεσπών (http://transnatura.demo.nerd.gr)
Portal σχετικά με τον οικοτουρισμό στην Ελλάδα (http://www.alternativegreece.gr,
http://www.europe-greece.com/interface.php)
Σύνδεσμος Ενώσεων Αγροτουρισμού Ελλάδας (http://www.agroxenia.net/)
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