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ΠΔΡΙΛΗΦΗ 

 

ηελ παξνχζα εξγαζία επηρεηξείηαη ε παξνπζίαζε ηεο έλλνηαο ηνπ ζαιάζζηνπ 

νηθνηνπξηζκνχ θαη ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ εληάζζνληαη ζην πιαίζηφ ηνπ. 

Αξρηθά παξνπζηάδνληαη νη έλλνηεο ηνπ νηθνηνπξηζκνχ, ηεο νηθνηνπξηζηηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο θαη ηνπ νηθνηνπξίζηα. Αλαιχνληαη ηα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

νηθνηνπξηζκνχ θαη νη βαζηθέο αξρέο αλάπηπμήο ηνπ· επίζεο απηφο 

αληηπαξαηίζεηαη ή ζπγθξίλεηαη κε άιιεο κνξθέο ηνπξηζκνχ. ην δεχηεξν 

θεθάιαην πξνζδηνξίδνληαη θαη πεξηγξάθνληαη νη ζαιάζζηεο νηθνηνπξηζηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο θαη ε ζρέζε ηνπ ζαιάζζηνπ νηθνηνπξηζκνχ κε ηηο ζαιάζζηεο 

πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο. ην ηξίην θεθάιαην παξνπζηάδνληαη νη ηξεηο θχξηεο 

πεξηνρέο ζηηο νπνίεο αλαπηχζζεηαη ν ζαιάζζηνο νηθνηνπξηζκφο ζηελ Διιάδα. 

Αθνινπζεί ζην ηέηαξην θεθάιαην ε δηεξεχλεζε ησλ επηρεηξήζεσλ ζαιάζζηνπ 

νηθνηνπξηζκνχ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηε ρψξα, νη νπνίεο ηαμηλνκνχληαη ζε 

θαηεγνξίεο αλάινγα ηνλ βαζκφ ζπκκεηνρήο ησλ νηθνηνπξηζηψλ ζηηο 

δξαζηεξηφηεηέο ηνπο θαη ηελ επαηζζεηνπνίεζή ηνπο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ 

πεξηβάιινληνο. ην πέκπην θεθάιαην ζπλάγνληαη ζπκπεξάζκαηα γηα ηηο κνξθέο 

ζαιάζζηνπ νηθνηνπξηζκνχ πνπ επηθξαηνχλ ζηελ Διιάδα. πλνςίδνληαη νη 

παξάγνληεο πνπ ιεηηνπξγνχλ αλαζηαιηηθά σο πξνο ηελ αλάπηπμε απηνχ ηνπ 

είδνπο δξαζηεξηνηήησλ θαη πξνηείλνληαη κέηξα γηα ηελ ελίζρπζε θαη πξνψζεζε 

ηνπ ζαιάζζηνπ νηθνηνπξηζκνχ.  
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ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 

 

Κεθάιαην 1. Θεσξεηηθή πξνζέγγηζε ηνπ νηθνηνπξηζκνύ θαη ηεο αλαπηπμηαθήο 

πνιηηηθήο ηνπ 

 

1.1 Απφ ηνλ καδηθφ ηνπξηζκφ ζηνλ νηθνηνπξηζκφ 

1.2 Οξηζκφο ηνπ νηθνηνπξηζκνχ 

1.3 Γηαθνξέο ηνπ νηθνηνπξηζκνχ απφ ηνλ καδηθφ ηνπξηζκφ θαη ε ζχλδεζή ηνπ 

κε άιιεο κνξθέο ηνπξηζκνχ 

1.4 Ζ αλαπηπμηαθή πνιηηηθή ηνπ νηθνηνπξηζκνχ 

1.5 Ζ αεηθφξνο αλάπηπμε ηνπ νηθνηνπξηζκνχ 

1.6 Οηθνηνπξηζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, νηθνηνπξίζηαο, νηθνηνπξηζηηθφ παθέην 

 

Κεθάιαην 2. Πξνζέγγηζε ηνπ ζαιάζζηνπ νηθνηνπξηζκνύ θαη ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ηνπ 

 

2.1 Γεληθά πεξί ηνπ ζαιάζζηνπ νηθνηνπξηζκνχ 

2.2 Οη δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ζαιάζζηνπ νηθνηνπξηζκνχ 

2.2.1 Κνιχκβεζε θαη πεξηήγεζε επηθάλεηαο [snorkeling] 

2.2.2 Καηάδπζε [scuba-diving] 

2.2.3 Ζ παξαηήξεζε ζαιάζζησλ ζειαζηηθψλ 

2.2.4 Ζ ππνβξχρηα παξαηήξεζε 

2.2.5 Σν θαγηάθ  

2.3 Θαιάζζηεο Πξνζηαηεπφκελεο Πεξηνρέο 

2.3.1 Ση είλαη νη Θαιάζζηεο Πξνζηαηεπφκελεο Πεξηνρέο 

2.3.2 Σν έξγν θαη ε ζεκαζία ησλ Θαιάζζησλ Πξνζηαηεπφκελσλ 

Πεξηνρψλ 

2.3.3 Οη Θαιάζζηεο Πξνζηαηεπφκελεο Πεξηνρέο θαη ν Σνπξηζκφο 

 

Κεθάιαην 3. Θαιάζζηνο νηθνηνπξηζκόο ζηελ Διιάδα 

 

3.1 Ζ Διιάδα σο ηνπξηζηηθφο θαη σο νηθνηνπξηζηηθφο πξννξηζκφο  

3.2 Πεξηνρέο ζαιάζζηνπ νηθνηνπξηζκνχ ζηελ Διιάδα 

3.2.1 Δζληθφ Θαιάζζην Πάξθν Αινλλήζνπ  
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3.2.2 Ακβξαθηθφο Κφιπνο 

3.2.3 Δζληθφ Θαιάζζην Πάξθν Εαθχλζνπ  

 

Κεθάιαην 4. Δπηρεηξήζεηο ζαιάζζηνπ νηθνηνπξηζκνύ ζηελ Διιάδα 

 

4.1. Οηθνηνπξηζηηθή επηρείξεζε 

4.2 Σαμηλφκεζε ησλ επηρεηξήζεσλ ζαιάζζηνπ νηθνηνπξηζκνχ 

4.2.1 Οη «ζθιεξνππξεληθνί» ηνπ νηθνηνπξηζκνχ  

4.2.2 Οη «αθνζησκέλνη» ηνπ νηθνηνπξηζκνχ  

4.2.3 Οη «ζπκβαηηθνί» ηνπ νηθνηνπξηζκνχ  

4.2.4 Οη «πεξηζηαζηαθνί» ηνπ νηθνηνπξηζκνχ 

 

Κεθάιαην 5. πκπεξάζκαηα 

 

5.1 Οη επηρεηξήζεηο ζαιάζζηνπ νηθνηνπξηζκνχ ζηελ Διιάδα: ζχλνςε 

5.2 Παξάγνληεο πνπ αλαζηέιινπλ ηελ αλάπηπμε ηνπ ζαιάζζηνπ 

νηθνηνπξηζκνχ 

5.3 Πξνηάζεηο γηα ηελ ελίζρπζε ηνπ ζαιάζζηνπ νηθνηνπξηζκνχ 

 

Βηβιηνγξαθία 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 

ΘΔΧΡΗΣΙΚΗ ΠΡΟΔΓΓΙΗ ΣΟΤ ΟΙΚΟΣΟΤΡΙΜΟΤ ΚΑΙ ΣΗ 

ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΣΟΤ  

 

1.1 Από ηνλ καδηθό ηνπξηζκό ζηνλ νηθνηνπξηζκό 

 

Σνπξηζκφο είλαη ε πξνζσξηλή κεηαθίλεζε θαη δηακνλή αηφκσλ ζε πεξηνρέο 

εθηφο ηνπ ηφπνπ κφληκεο θαηνηθίαο ηνπο γηα νηνλδήπνηε ιφγν πέξαλ ηεο εξγαζίαο πνπ 

ακείβεηαη απφ θνξέα ηεο πεξηνρήο ή ηεο ρψξαο πξννξηζκνχ. Σέηνηνη ιφγνη κπνξεί λα 

είλαη νη δηαθνπέο, ε ςπραγσγία θαη ε αλαςπρή, αιιά θαη επαγγεικαηηθνί, αζιεηηθνί, 

ζξεζθεπηηθνί, νηθνγελεηαθνί, ιφγνη πγείαο θ.ιπ. Ο ηνπξηζκφο είλαη πνηθηιφκνξθνο, 

κπνξεί δειαδή λα εθδεισζεί κε πνιινχο ηξφπνπο θαη ζε πιήζνο δηαθνξεηηθψλ 

ρψξσλ θαη ηφπσλ. ε φ,ηη αθνξά ηε δηάζηαζε ησλ δηαθνπψλ, ηεο ςπραγσγίαο θαη ηεο 

αλαςπρήο, πνπ θπξίσο καο ελδηαθέξεη ζε απηή ηελ εξγαζία, ν ηνπξηζκφο έρεη 

νξηζκέλα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά: 

 

 Δίλαη επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα πνπ πξνζθέξεη ζηνπο πειάηεο-ηνπξίζηεο 

έλα άπιν πξντφλ ‒ηελ παξνρή πνηνηηθψλ ππεξεζηψλ γηα ηε ζπιινγή κε 

κεηξήζηκσλ εκπεηξηψλ 

 Ο πειάηεο-ηνπξίζηαο, γηα λα απνθνκίζεη ηηο ζπγθεθξηκέλεο ππεξεζίεο, ζα 

πξέπεη λα ηαμηδέςεη θαη λα δηακείλεη ζε έλαλ πξννξηζκφ πνπ έρεη επηιέμεη 

 Ο πειάηεο-ηνπξίζηαο γηα ηε ζπιινγή ησλ εκπεηξηψλ ζα πξέπεη θαηά ηε δηάξθεηα 

ησλ δηαθνπψλ λα ζπκκεηάζρεη ζε δηάθνξεο δξαζηεξηφηεηεο, λα δηαζθεδάζεη, λα 

ςπραγσγεζεί θαη λα επηζθεθζεί φζν ην δπλαηφ πεξηζζφηεξα κέξε.
1
 

 

Δπηρεηξψληαο κηα ζχληνκε ηζηνξηθή δηεξεχλεζε ηνπ ηνπξηζηηθνχ θαηλνκέλνπ 

δηαπηζηψλνπκε φηη απηνχ ηνπ είδνπο ν ηνπξηζκφο αθνξνχζε κφλν ηνπο εχπνξνπο 

ηνπιάρηζηνλ έσο πεξίπνπ ηα κέζα ηνπ 19νπ αηψλα. Μφλνλ εθείλνη είραλ ηε 

δπλαηφηεηα λα ηαμηδέςνπλ γηα ιφγνπο αλαςπρήο. Χζηφζν απφ ην 1841 ν βξεηαλφο 

Thomas Cook άξρηζε λα νξγαλψλεη ηε κεηαθίλεζε νκάδσλ αλζξψπσλ γηα δηάθνξνπο 

ιφγνπο πνπ δελ είραλ ζρέζε κε ηελ εξγαζία ηνπο. ηγά-ζηγά άξρηζε λα πξνζθέξεη 

νξγαλσκέλεο πεξηεγήζεηο εληφο αιιά θαη εθηφο ηνπ Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ βάδνληαο 

                                                           
1
 Singh, Dash & Vashko (2016). 
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έηζη ηα ζεκέιηα ηνπ καδηθνχ ηνπξηζκνχ, φπσο ηνλ γλσξίδνπκε ζήκεξα: «νκαδηθά 

ηαμίδηα» ζε πξνζηηέο ηηκέο πνπ απεπζχλνληαλ εθείλε ηελ επνρή θαη ζηηο κεζαίεο 

ηάμεηο.
2
 

Έθηνηε αξρίδεη ε ηνπξηζηηθή αλάπηπμε, ε νπνία εμαπιψλεηαη ζε φιν θαη 

πεξηζζφηεξεο ρψξεο δηεπξχλνληαο ηνλ ράξηε ησλ ηνπξηζηηθψλ πξννξηζκψλ. Δάλ 

αλαηξέμνπκε ζηε βηβιηνγξαθία ζα εληνπίζνπκε πνιινχο ιφγνπο πνπ ζπλέβαιαλ ζηελ 

αλάπηπμε ηνπ ηνπξηζκνχ. Μεηαμχ ησλ ζεκαληηθφηεξσλ ζπγθαηαιέγνληαη θαη νη 

εμήο:
3
 

 

 Ζ αλάπηπμε ησλ θνηλσληψλ. Ζ βειηίσζε ζπλζεθψλ εξγαζίαο, ε αχμεζε ηνπ 

εηζνδήκαηνο, ε αλαβάζκηζε ηνπ κνξθσηηθνχ επηπέδνπ θαζψο θαη ηεο πνηφηεηαο 

δσήο ησλ αλζξψπσλ.  

● Ζ ηερλνινγία. Ζ αλάπηπμε ηεο ηερλνινγίαο νδήγεζε ζηελ αλάπηπμε ησλ κέζσλ 

κεηαθνξάο. Σν δε δίθηπν ησλ αεξνπνξηθψλ κεηαθνξψλ είλαη εθείλν πνπ 

σθέιεζε πεξηζζφηεξν ζηε δηάδνζε ηνπ καδηθνχ ηνπξηζκνχ, θαζψο κείσζε ηηο 

απνζηάζεηο κεηαμχ ησλ ρσξψλ παξέρνληαο ηε δπλαηφηεηα εχθνιεο θαη 

γξήγνξεο κεηαθίλεζεο. Δπηπιένλ κε ηελ αλάπηπμε ηεο ηερλνινγίαο νη 

πιεξνθνξίεο είλαη πην άκεζα πξνζβάζηκεο θαη ν ηνπξίζηαο έρεη ηε δπλαηφηεηα 

λα αληιήζεη ζηνηρεία γηα θάζε πξννξηζκφ. 

● Ζ αζηπθηιία, κε ηε ζπγθέληξσζε κεγάινπ αξηζκνχ αλζξψπσλ ζηα αζηηθά 

θέληξα, δεκηνχξγεζε ηελ αλάγθε γηα θπγή απφ ηελ θαζεκεξηλφηεηα. Οη 

άλζξσπνη ρξεηάδνληαη μεθνχξαζε ηφζν ζσκαηηθή φζν θαη ςπρηθή. Δπηδηψθνπλ 

λα απνκαθξπλζνχλ πεξηζηαζηαθά απφ ηα πξνβιήκαηα ηεο θαζεκεξηλφηεηαο, ηηο 

έγλνηεο θαη ηελ πίεζε θαη λα ραιαξψζνπλ κε αλαςπρή θαη δηαζθέδαζε. 

● Σν θξάηνο πξφλνηαο ζπλεηδεηνπνηψληαο ηελ αλάγθε ησλ εξγαδνκέλσλ γηα 

μεθνχξαζε λνκνζέηεζε ηελ παξνρή ακεηβφκελσλ αδεηψλ. Με απηφλ ηνλ ηξφπν 

δφζεθε ην δηθαίσκα θαη ε νηθνλνκηθή δπλαηφηεηα ζηνπο εξγαδφκελνπο λα 

ηαμηδεχνπλ θαη λα ηθαλνπνηνχλ ηελ αλάγθε ηνπο γηα δηαθπγή απφ ηελ 

θαζεκεξηλφηεηα.  

● εκαληηθφο παξάγνληαο ήηαλ θαη ε δεκηνπξγία ησλ «παθέησλ δηαθνπψλ». Οη 

δηαθνπέο έηζη γίλνληαη πην πξνζηηέο θαη παξέρεηαη ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο ε 

δπλαηφηεηα λα επηιέμνπλ ην «παθέην» πνπ ηαηξηάδεη ζηηο πξνηηκήζεηο θαη ζηνλ 

                                                           
2
 Βαξβαξέζνο (2013). 

3
 Αβδειιή (2004), ηηαξάο & Σδέλνο (2007), Βελεηζαλνπνχινπ, 2006, Λχηξαο (1993). 
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πξνυπνινγηζκφ ηνπο.  

● Σέινο ζεκαληηθφ ξφιν έρεη παίμεη ε επηθξάηεζε νηθνλνκηθήο θαη πνιηηηθήο 

ζηαζεξφηεηαο. 

 

Όινη νη πξναλαθεξζέληεο παξάγνληεο νδήγεζαλ ζηε κεηαηξνπή ηνπ ηνπξηζκνχ 

ζε καδηθφ ηνπξηζκφ, κε ζηφρν ηελ αλάπηπμε ζε κεγάιεο αγνξέο. Δπηδηψθεηαη ε 

αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ ηνπξηζηψλ ζε επξεία θιίκαθα κε ηελ πξνζθνξά ππεξεζηψλ 

πνπ θαιχπηνπλ ηηο αλάγθεο φιν θαη πεξηζζφηεξσλ αλζξψπσλ. Ο ηνπξηζκφο 

εμειίρζεθε ζηαδηαθά ζε κηα ηζρπξή βηνκεραλία κε απψηεξν ζηφρν ην θέξδνο. Γηα λα 

κεγηζηνπνηεζεί ην θέξδνο έπξεπε λα πξνζειθχνληαη δηαξθψο πεξηζζφηεξνη ηνπξίζηεο, 

πξάγκα πνπ εθηφο απφ ηελ αλάπηπμε ησλ θαηάιιεισλ ππνδνκψλ ζπλεπάγεηαη θαη ηε 

δηαξθή επέθηαζε ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ αιιά θαη επηινγψλ.  

Με ηνλ θαηξφ φκσο άξρηζαλ λα γίλνληαη εκθαλείο θαη νη αξλεηηθέο ζπλέπεηεο 

ηνπ καδηθνχ ηνπξηζκνχ. Απηέο αθνξνχλ ηξεηο δηαζηάζεηο: ηελ νηθνλνκηθή, ηε 

δηάζηαζε ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο θαη ηέινο εθείλε ηνπ θνηλσληθνχ 

πεξηβάιινληνο. 

 

Η οικονομική διάζηαζη. Ο καδηθφο ηνπξηζκφο, παξφιν πνπ έρεη σο ζηφρν ην 

θέξδνο κε ηελ αχμεζε ησλ εηζνδεκάησλ ζηελ αγνξά, έρεη θαη αξλεηηθέο ζπλέπεηεο 

ζηελ νηθνλνκία. Απηφ ζπκβαίλεη δηφηη: δεκηνπξγεί επνρηθφηεηα· κέξνο ησλ 

εηζνδεκάησλ θαηαιήγεη ζην εμσηεξηθφ· θαη ηα εηζνδήκαηα απηά θαηαλέκνληαη άληζα 

ζε πεξηνρέο ή ρψξεο.  

Λφγσ ηεο καδηθνπνίεζεο ηνπ ηνπξηζκνχ νη ηηκέο δηαθφξσλ αγαζψλ απμάλνληαη 

ζε πεξηνρέο πνπ είλαη πην δεκνθηιείο σο ηνπξηζηηθνί πξννξηζκνί. Απηέο νη απμήζεηο 

δεκηψλνπλ ηνπο κφληκνπο θαηνίθνπο ησλ ελ ιφγσ πεξηνρψλ, θαζψο είλαη 

αλαγθαζκέλνη λα πξνκεζεχνληαη ηα αγαζά ζε πςειφηεξεο ηηκέο ζε ζρέζε κε 

θαηνίθνπο άιισλ πεξηνρψλ. Δπίζεο ηα έξγα ππνδνκήο, ζηα νπνία πξνβαίλνπλ νη 

θπβεξλήζεηο ‒φπσο ζηδεξνδξνκηθφ θαη νδηθφ δίθηπν, μελνδνρεηαθέο θαη άιιεο 

εγθαηαζηάζεηο‒ πξνθεηκέλνπ λα πξνειθχζνπλ πεξηζζφηεξνπο ηνπξίζηεο, πξνθαινχλ 

επηβαξχλζεηο γηα ηνπο κφληκνπο θαηνίθνπο κέζσ ηεο αχμεζεο ησλ θφξσλ γηα ηελ 

θαηαζθεπή έξγσλ θαη ηελ αλάπηπμε ηνπ ηνπξηζκνχ.  

Ο καδηθφο ηνπξηζκφο δεκηνπξγεί επίζεο επνρηθφηεηα, γεγνλφο πνπ ζπλεπάγεηαη 

εξγαζηαθή αλαζθάιεηα ζε φζνπο απαζρνινχληαη ζε απηφλ. Οη ζέζεηο εξγαζίαο πνπ 

δεκηνπξγεί είλαη επνρηθέο κε απνηέιεζκα νη εξγαδφκελνη λα αληηκεησπίδνπλ κεγάια 
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δηαζηήκαηα αλεξγίαο. Δπηπιένλ, ελψ ζεσξεηηθά ζα έπξεπε λα είλαη πεγή εηζαγσγήο 

ζπλαιιάγκαηνο, απηφ δελ ζπκβαίλεη πάληνηε, θαζψο κεγάιν κέξνο ησλ εζφδσλ 

εηζπξάηηεηαη απφ ηνπο μέλνπο πξάθηνξεο θαη ηηο αιπζίδεο μελνδνρείσλ. Μία αθφκε 

αξλεηηθή επίπησζε γηα ηελ νηθνλνκία απφ ηνλ καδηθφ ηνπξηζκφ είλαη ε άληζε 

θαηαλνκή ηνπ εληφο κηαο ρψξαο ή κηαο πεξηθέξεηαο, ε νπνία ζπλεπάγεηαη θαη άληζε 

θαηαλνκή ησλ εζφδσλ, δεκηνπξγψληαο αληζφηεηεο κεηαμχ γεηηνληθψλ πεξηνρψλ. Ζ 

ππέξκεηξε ηνπξηζηηθή εθκεηάιιεπζε απνδίδεη ελδερνκέλσο πεξηζζφηεξα ρξήκαηα, 

πξνθαιεί φκσο θαη επηβαξχλζεηο ζην πεξηβάιινλ. 

 

Η πεπιβαλλονηική διάζηαζη. Σν θπζηθφ πεξηβάιινλ πιήηηεηαη θαη απηφ απφ ηηο 

αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ηνπ καδηθνχ ηνπξηζκνχ. Γηα δε πνιινχο εξεπλεηέο είλαη ν 

ηνκέαο πνπ ζπγθεληξψλεη ηηο πεξηζζφηεξεο επηβαξχλζεηο. Οη πιεπξέο ηνπ θπζηθνχ 

πεξηβάιινληνο πνπ θπξίσο έρνπλ επεξεαζηεί δπζκελψο είλαη ηα εδάθε, ε βιάζηεζε 

θαη ην λεξφ. Πνιιά δάζε έρνπλ θαηαζηξαθεί γηα λα θαηαζθεπαζηνχλ δξφκνη, 

μελνδνρεία θαη άιιεο ππνδνκέο πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ αλάπηπμε ηνπ ηνπξηζκνχ. Ζ 

θαηαλάισζε γιπθνχ λεξνχ απμάλεηαη απφ ηηο κεγάιεο μελνδνρεηαθέο κνλάδεο ζηηο 

πεξηνρέο πνπ ν ηνπξηζκφο είλαη καδηθφο θαη νη ζάιαζζεο κνιχλνληαη θαη απφ ηελ 

ηνπξηζηηθή αλάπηπμε. Άιιεο αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ηεο καδηθνπνίεζεο ηνπ ηνπξηζκνχ 

είλαη ε επηπιένλ αηκνζθαηξηθή κφιπλζε απφ ηα κέζα κεηαθνξάο, ε ππεξβάιινπζα 

παξαγσγή ζθνππηδηψλ ζηνπο ηνπξηζηηθνχο πξννξηζκνχο θ.ιπ. 

 

Η διάζηαζη ηος κοινυνικού πεπιβάλλονηορ. Σν θνηλσληθφ πεξηβάιινλ έρεη 

δερζεί θαη απηφ αξλεηηθέο ζπλέπεηεο. Παξάγνληεο ελφριεζεο είλαη ε αχμεζε ηνπ 

ζνξχβνπ, πνπ ζπλεπάγνληαη νη επηρεηξήζεηο δηαζθέδαζεο ησλ ηνπξηζηψλ, ε 

πνιπθνζκία, πνπ κπνξεί επηπιένλ λα νδεγήζεη ζε πηψζε ηεο πνηφηεηαο ησλ 

παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ζε ηνπξίζηεο αιιά θαη ζε ληφπηνπο, ηπρφλ πεξηζηαηηθά 

αηζρξνθέξδεηαο απφ πιεπξάο ησλ επηρεηξεκαηηψλ ηνπ ηνπξηζκνχ θ.ιπ. ηηο πεξηνρέο 

πνπ ζπγθεληξψλνπλ πιήζε ηνπξηζηψλ παξαηεξείηαη ελίνηε θαη κηα 

εκπνξεπκαηνπνίεζε ηνπ ηνπηθνχ πνιηηηζκνχ θαη ηεο παξάδνζεο. Σέινο ππάξρνπλ θαη 

νκάδεο ηνπξηζηψλ, γηα ηνπο νπνίνπο ε ινγηθή ησλ δηαθνπψλ δελ είλαη ε μεθνχξαζε, ε 

δηαζθέδαζε θαη ε γλσξηκία ελφο άιινπ ηφπνπ, αιιά ε δξαπέηεπζε απφ ηελ 

θαζεκεξηλφηεηα. πκβαίλεη δε απηή ε ηάζε λα ιεηηνπξγεί ζε βάξνο ηεο 

θαζεκεξηλφηεηαο ησλ θαηνίθσλ ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξννξηζκνχ. Ζ εθηφλσζή ηνπο 

κπνξεί λα ζπλνδεχεηαη απφ ηελ θαηαλάισζε κεγάισλ πνζνηήησλ αιθνφι θαη/ή ηε 
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ρξήζε λαξθσηηθψλ νπζηψλ, πνπ νδεγνχλ ελίνηε ζε άξζε ησλ αλαζηνιψλ θαη 

απξεπείο ζπκπεξηθνξέο.  

 

Απφ ηα παξαπάλσ είλαη εχινγν ην ζπκπέξαζκα φηη ε πξνζέιθπζε καδηθνχ 

ηνπξηζκνχ δελ ζεσξείηαη πιένλ ν κφλνο ελδεδεηγκέλνο ηξφπνο ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο 

κηαο πεξηνρήο· νη αξλεηηθέο ηνπ ζπλέπεηεο είλαη εκθαλείο, πνιιαπιαζηάδνληαη θαη 

θηάλνπλ ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο λα επηδξνχλ θαη ζηελ πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ.  

Έηζη αξθεηνί άλζξσπνη ζηξέθνληαη πιένλ ζηελ αλαδήηεζε δηαθνξεηηθψλ 

κνξθψλ δηαθνπψλ· δηαθνπψλ πνπ ζα ηνπο πξνζθέξνπλ ηελ πνηφηεηα πνπ αλαδεηνχλ 

κεηψλνληαο ζην κέγηζην δπλαηφ ηηο αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ζην πεξηβάιινλ πνπ ζα ηνπο 

θηινμελήζεη. Ρφιν ζε απηή ηελ αιιαγή ηάζεσλ παίδεη βεβαίσο θαη ε κεγάιε 

δεκνζηφηεηα πνπ έρεη πξνζειθχζεη ηα ηειεπηαία ρξφληα ε πξνζηαζία ηνπ 

πεξηβάιινληνο γεληθψο (π.ρ. νηθνινγηθά θφκκαηα ζε δηάθνξεο ρψξεο, πεξηβαιινληηθή 

εθπαίδεπζε ζηα ζρνιεία, ε θιηκαηηθή αιιαγή θαη ε πξνζπάζεηα νξηζκέλσλ θξαηψλ 

λα ηελ απνηξέςνπλ, δξαζηήξηεο πεξηβαιινληηθέο νξγαλψζεηο θ.ιπ.).  

Απνηέιεζκα απηψλ ησλ αλαδεηήζεσλ είλαη ν ηνπξηζκφο πνπ ζπλδέεηαη κε ηε 

θπζηνιαηξία: ν νηθνηνπξηζκφο. ε γεληθέο γξακκέο ν νηθνηνπξηζκφο κπνξεί λα 

πεξηγξαθεί σο ην είδνο ηνπ ηνπξηζκνχ πνπ θέξλεη ηνλ ηνπξίζηα ζε επαθή κε ηελ 

πεξηνρή πνπ επηζθέπηεηαη, κε ην πεξηβάιινλ θαη ηνλ πνιηηηζκφ ηεο θαη ηνπ δηδάζθεη 

ηελ πγηή αιιειεπίδξαζε ηφζν κε ην θπζηθφ φζν θαη κε ην πνιηηηζκηθφ πεξηβάιινλ. 

Λεηηνπξγεί επίζεο εμηζνξξνπεηηθά απφ νηθνλνκηθή άπνςε, θαζφζνλ δεκηνπξγεί 

έζνδα ζηηο πεξηνρέο πνπ πξνζειθχνπλ ηέηνηνπ ηχπνπ ηνπξίζηεο.  

ηε ζηξνθή ησλ αλζξψπσλ πξνο ηνλ νηθνηνπξηζκφ βνήζεζε, φπσο 

πξναλαθέξζεθε, ε απμεκέλε νηθνινγηθή ζπλείδεζε ηεο επνρήο καο, πνπ αθνξά ηηο 

αξρέο πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο θαη αξκνληθήο ζπλχπαξμεο ηνπ αλζξψπνπ κε ηε 

θχζε. Λεηηνχξγεζε επίζεο ε νηθνλνκηθή αλάπηπμε πνιιψλ θνηλσληψλ ηηο ηειεπηαίεο 

δεθαεηίεο, ε νπνία επηηξέπεη δαπάλεο γηα ηε δηαζθάιηζε πνηνηηθψλ ππεξεζηψλ. 

Αληίζηνηρα έρεη βειηησζεί θαη ε παξνρή ησλ ηνπξηζηηθψλ ππνδνκψλ θαη ππεξεζηψλ, 

νη πξννξηζκνί είλαη αζθαιέζηεξνη θαη κε ηε βνήζεηα ηεο αλάπηπμεο ηεο ηερλνινγίαο, 

νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα ζπγθεληξψζνπλ ζηνηρεία γηα θάζε πιεπξά ελφο ηφπνπ. 

Αθξηβψο φπσο ζπλέβε θαη κε ηνλ καδηθφ ηνπξηζκφ, ε ηερλνινγία παξέρεη ζηνπο 

αλζξψπνπο ηε δπλαηφηεηα λα ζπγθεληξψζνπλ πιεξνθνξίεο γηα νηνλδήπνηε 

πξννξηζκφ· ζηνπο αλζξψπνπο πνπ ελδηαθέξνληαη γηα νηθνηνπξηζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

ην δηαδίθηπν δίλεη πξφζβαζε ζε πιεξνθνξίεο αθφκε θαη γηα πεξηνρέο πνπ δελ 
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επηζθέπηεηαη πνιχο θφζκνο, γηα ηελ παλίδα θαη ηε ρισξίδα, ηνλ πνιηηηζκφ θαη ηνπο 

αλζξψπνπο ηνπο, φπσο θαη γηα ηηο νξγαλψζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη γηα ηελ 

πξνζηαζία ηνπο. Καη πνιιέο θνξέο απηφ κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη σο θίλεηξν γηα λα 

ηηο επηζθεθζνχλ. 

 

1.2 Οξηζκόο ηνπ νηθνηνπξηζκνύ 

 

Ο φξνο «νηθνηνπξηζκφο» πξνέξρεηαη απφ ηνλ ζπλδπαζκφ ησλ ιέμεσλ 

«νηθνζχζηεκα» θαη «ηνπξηζκφο». Δίλαη κε ιίγα ιφγηα ν ηνπξηζκφο ν νπνίνο 

πξαγκαηνπνηείηαη ζην νηθνζχζηεκα θαη έρεη σο θχξην ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ ηελ 

πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο.
4
 

Γελ αλαθέξεηαη φκσο ζε κηα απιή επίζθεςε ζην νηθνζχζηεκα. Αθνινχζσο ζα 

δηαηξέμνπκε ηελ πιεζψξα ησλ νξηζκψλ πνπ ππάξρνπλ γηα ηνλ νηθνηνπξηζκφ ζηε 

δηεζλή βηβιηνγξαθία θαη ζα επηρεηξήζνπκε κηα ζχλζεζε ησλ βαζηθψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ. 

Ο πξψηνο νξηζκφο γηα ηνλ νηθνηνπξηζκφ δφζεθε απφ ηνλ κεμηθαλφ αξρηηέθηνλα 

θαη πεξηβαιινληνιφγν Hector Ceballos-Lascurain ην 1983 ζην πκβνχιην γηα ηελ 

Πξνζηαζία ηεο Φχζεο ηνπ Μεμηθνχ [Pronatura]. H ζεσξία ηνπ Ceballos-Lascrurain 

(1996) εζηηάδεη πεξηζζφηεξν ζηελ πεξηβαιινληηθή πιεπξά ηνπ νηθνηνπξηζκνχ: ηνλ 

νξίδεη σο έλα ηαμίδη ζε άζηθηεο θπζηθέο πεξηνρέο, έλαληη ησλ νπνίσλ ν επηζθέπηεο 

δξα κε ππεπζπλφηεηα. Σν ηαμίδη ζηνρεχεη λα πξνζθέξεη αλαςπρή, απφιαπζε θαη 

επαθή κε ην θπζηθφ πεξηβάιινλ ‒ην νπνίν ν επηζθέπηεο δελ βξίζθεη ζην αζηηθφ 

θέληξν φπνπ δεη‒ θαη κε ηνλ πνιηηηζκφ ηεο πεξηνρήο, ηνλ νπνίν ν νξηζκφο απηφο 

ελζσκαηψλεη ζηηο δηαζηάζεηο ηνπ πεξηβάιινληνο.
5
 

Έλαο άιινο νξηζκφο, ηνλ νπνίν ελζηεξλίδεηαη ε Γηεζλήο Δηαηξεία 

Οηθνηνπξηζκνχ [The International Ecotourism Society, TIES], επηζεκαίλεη φηη 

νηθνηνπξηζκφο είλαη κηα κνξθή ππεχζπλνπ ηαμηδηνχ ζε πεξηνρέο ηεο θχζεο, ελφο 

ηαμηδηνχ πνπ πξνζηαηεχεη θαη ζπληεξεί ην πεξηβάιινλ, ππνζηεξίδεη ηελ επεκεξία ησλ 

ηνπηθψλ θνηλσληψλ θαη δίλεη έκθαζε ζηελ θαηαλφεζε θαη ηελ εθπαίδεπζε φισλ ησλ 

κεηερφλησλ (δηνξγαλσηψλ, ηνπξηζηψλ αιιά θαη θαηνίθσλ).
6
 

                                                           
4
 Jha (2014): 47. 

5
 Κνκίιεο (2007): 35-36, Sander (2012), Jha (2014): 48. 

6
 Βι. http://www.ecotourism.org/what-is-ecotourism [“responsible travel to natural areas that 

conserves the environment, sustains the well-being of the local people, and involves 

interpretation and education”]. 
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Μηα άιιε πξνζέγγηζε ζεσξεί ηνλ νηθνηνπξηζκφ κηα λέα κνξθή ηνπξηζκνχ ε 

νπνία έρεη σο επίθεληξν ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηελ νξζή ρξήζε ησλ 

θπζηθψλ πφξσλ. Δπηπξνζζέησο επηρεηξεί λα αλαδείμεη ηα πνιηηηζηηθά ραξαθηεξηζηηθά 

θάζε πεξηνρήο. Αθνξά πεξηνρέο πνπ ραξαθηεξίδνληαη νηθνινγηθά αμηφινγεο θαη 

πξνζηαηεχνληαη απφ ζπγθεθξηκέλν λνκνζεηηθφ πιαίζην.
7
 

Καηά ηελ Ziffer ν νηθνηνπξηζκφο είλαη κηα κνξθή δξαζηεξηφηεηαο κέζσ ηεο 

νπνίαο ν επηζθέπηεο απνθνκίδεη εκπεηξίεο απφ ηνλ πνιηηηζκφ θαη ηε θπζηθή ηζηνξία 

θάζε πεξηνρήο. Δπηπξνζζέησο ε δξαζηεξηφηεηα απηή γίλεηαη κε ηξφπν πνπ απνηξέπεη 

ηελ αλάισζε ησλ θπζηθψλ πφξσλ θαη ηελ θαηαζηξνθή ηεο θχζεο· ζηνρεχεη δε ζηελ 

επεκεξία ηφζν ηνπ θπζηθνχ φζν θαη ηνπ θνηλσληθν-πνιηηηζκηθνχ πεξηβάιινληνο.
8
 

H Honey ζεσξεί φηη ν νηθνηνπξηζκφο είλαη κηα κνξθή ηνπξηζκνχ κηθξήο 

θιίκαθαο, πνπ ιακβάλεη ρψξα ζε εχζξαπζηεο παξζέλεο θαη πξνζηαηεπφκελεο 

πεξηνρέο εζηηάδνληαο ζηελ επηκφξθσζε ησλ ηαμηδεπηψλ, ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε 

θαη ζηελ πνιηηηθή ελδπλάκσζε ησλ θνηλνηήησλ πξνσζψληαο δηάθνξνπο πνιηηηζκνχο 

θαη ηα δηθαηψκαηα ησλ αλζξψπσλ πνπ θαηνηθνχλ ζηνλ ηφπν. Σνλίδεη επίζεο φηη απηή 

ε κνξθή ηνπξηζκνχ έρεη ηηο ιηγφηεξεο επηπηψζεηο ηφζν γηα ην πεξηβάιινλ φζν θαη γηα 

ηηο θνηλφηεηεο πνπ ππνδέρνληαη ηε δξαζηεξηφηεηα θαη αθφκε φηη ηα ηνπξηζηηθά νθέιε 

θαηαλέκνληαη φζν πην ηζφηηκα γίλεηαη ζηηο θνηλφηεηεο πξννξηζκνχ ησλ ηνπξηζηψλ.
9
  

Ο Mieczkowski έρεη κηα γεληθφηεξε αληίιεςε γηα ηνλ νηθνηνπξηζκφ. Γελ ηνλ 

ζεσξεί λέα κνξθή ηνπξηζκνχ· αληηζέησο εθηηκά φηη εληάζζεηαη ζηε ινγηθή ηνπ 

ελαιιαθηηθνχ ηνπξηζκνχ ‒πεξηιακβάλεη ή ζπκπιεξψλεη επηκέξνπο κνξθέο ηνπ, φπσο 

εμάιινπ θαη ν ηνπξηζκφο θχζεο.
10

 

χκθσλα ηέινο κε ηνλ Mowforth ν νηθνηνπξηζκφο σο έλλνηα πξνζιακβάλεη 

πνιινχο δηαθνξεηηθνχο ξφινπο, αλάινγα απφ ην πνηνο θέξεηαη θάζε θνξά σο 

ππνθείκελφ ηνπ. Οη επηζηήκνλεο, νη εξεπλεηέο, νη επηρεηξήζεηο, νη θπβεξλήζεηο, νη 

θνηλφηεηεο αιιά θαη νη ίδηνη νη ηνπξίζηεο πνπ επηδίδνληαη ζε απηφλ δηαθνξνπνηνχλ 

ηνλ νξηζκφ ηνπ βάζεη ησλ αληηιήςεσλ θαη ηεο δξάζεο ηνπο. ε γεληθέο γξακκέο 

ζεσξεί φηη ν νηθνηνπξηζκφο απνηξέπεη απφ ηνλ καδηθφ ηνπξηζκφ, φηη νη πξαθηηθέο γηα 

ηελ πινπνίεζε ηνπ είλαη αθφκα πξψηκεο θαη ελδερνκέλσο ζπγθερπκέλεο θαη φηη ε 

ζπλνιηθή αληίιεςε ρξεηάδεηαη πεξηζζφηεξν ρξφλν γηα λα σξηκάζεη.
11

 

                                                           
7
 Σζειέληεο & Μαλψινγινπ (ρ.ρ.). 

8
 Ziffer (1989). 

9
 Honey (1999). 

10
 Mieczkowski (1995) φπσο αλαθέξεηαη ζην Κνκίιεο (2007): 36. 

11
 Mowforth (1993) φπσο αλαθέξεηαη ζην Κνκίιεο (2007): 34-35. 
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Ζ πιεζψξα απηψλ ησλ νξηζκψλ ππνδεηθλχεη έλα «κεηνλέθηεκα»: ππάξρνπλ 

αθφκε αξθεηέο θαη ζρεηηθά απνθιίλνπζεο απφςεηο γηα ην ηη αθξηβψο νξίδεηαη σο 

νηθνηνπξηζκφο. Πνιινί ζεσξνχλ φηη εάλ δελ ππάξμεη κία θαζνδεγεηηθή αληίιεςε γηα 

ην ηη είλαη θαη ηη αθξηβψο πεξηιακβάλεη ν νηθνηνπξηζκφο θαη πεξαηηέξσ εάλ δελ 

δεκηνπξγεζεί κηα δηαδηθαζία πηζηνπνίεζεο ησλ εθδειψζεψλ ηνπ, ε έλλνηα ζα 

εμαθνινπζήζεη λα αληηκεησπίδεηαη πνηθηινηξφπσο, αλάινγα κε ηελ νπηηθή γσλία 

θάζε ππνθεηκέλνπ.  

Έλαο παξάγνληαο πνπ ζπκβάιιεη ζηελ απνηπρία ηνπ λα δνζεί έλαο αθξηβήο 

νξηζκφο είλαη φηη ν νηθνηνπξηζκφο πεξηιακβάλεη πνιινχο ζπκκεηέρνληεο θαη αλήθεη 

ζε έλα πνιπδηάζηαην θάζκα. Απηνί πνπ θαινχληαη λα ζπλεξγαζηνχλ είλαη νη 

ηνπξίζηεο, δειαδή νη θαηαλαισηέο, νη ηαμηδησηηθνί πξάθηνξεο (ε ηνπξηζηηθή 

βηνκεραλία), νη θάηνηθνη ησλ πεξηνρψλ πξννξηζκνχ, νη επηρεηξεκαηηθέο ελψζεηο, νη 

νκάδεο εηδηθνχ ελδηαθέξνληνο, φπσο ε WWF [Wordwide Fund for Nature], δηάθνξεο 

κε θπβεξλεηηθέο νξγαλψζεηο (ΜΚΟ), ηα παλεπηζηήκηα, θξαηηθέο αξρέο θαη δηάθνξνη 

αξκφδηνη θνξείο, δηεζλείο νξγαληζκνί θ.ιπ. Σν πξφβιεκα έγθεηηαη ζην φηη δελ είλαη 

εθηθηή ε δηεμνδηθή θαη πιήξεο ζπλεξγαζία φισλ απηψλ ησλ ζπκκεηερφλησλ· ελ 

πξνθεηκέλσ θάζε πιεπξά ιεηηνπξγεί ρσξίο λα ππνινγίδεη ηελ αιιειεμάξηεζε πνπ 

έρεη κε ηηο ππφινηπεο.  

Γηαπηζηψλνπκε έηζη φηη φινη νη νξηζκνί ηνπ νηθνηνπξηζκνχ θηλνχληαη ζε έλα 

ζπλερέο ζην έλα άθξν ηνπ νπνίνπ ππάξρεη ε παζεηηθή απνδνρή ησλ αξρψλ ηνπ 

νηθνηνπξηζκνχ απφ ηελ πιεπξά ησλ ζπκκεηερφλησλ θαη ζην άιιν άθξν ε ελεξγή 

ζπκβνιή ηνπο ζηηο αξρέο ηνπ.
12

 

Πέξαλ απηψλ πάλησο επηζηήκνλεο θαη εηδηθνί ζπκθσλνχλ φηη ν νηθνηνπξηζκφο 

δηέπεηαη απφ ζπγθεθξηκέλεο αξρέο:  

 

 ζεβαζκφο θαη πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο 

 πεξηβαιινληηθή ελεκέξσζε/ζπδήηεζε 

 αλάδεημε πνιηηηζκηθψλ ζηνηρείσλ 

 ζπκκεηνρή ηεο θνηλφηεηαο 

 ελδπλάκσζε ησλ νηθνλνκηθψλ σθειεηψλ 

 εζεινληηθή ζπκκεηνρή θαη εθπαίδεπζε.  

 

                                                           
12

 Τπνπξγείν Αλάπηπμεο & Διιεληθφο Οξγαληζκφο Σνπξηζκνχ (2000). 
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Ζ πεξηβαιινληηθή ζπδήηεζε είλαη νπζηαζηηθή γηα ηελ αλάπηπμε ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ, ηε ιήςε κέηξσλ γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηε 

κείσζε ησλ αξλεηηθψλ ζπλεπεηψλ ησλ νηθνηνπξηζηηθψλ δξάζεσλ. Ζ ζπκκεηνρή ηεο 

θνηλφηεηαο είλαη θαίξηα γηα ηελ αλάδεημε ηνπ πνιηηηζκνχ θάζε ηφπνπ, αιιά θαη γηα λα 

δεκηνπξγεζεί ην επηζπκεηφ εηζφδεκα. Ζ πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε είλαη 

ζεκαληηθή, δηφηη κε απηή γίλεηαη θαηαλνεηφ πφζν ζεκαληηθφ είλαη λα δηαζθαιηζηεί ε 

θπζηθή πεξηνπζία. ην ζεκείν απηφ επηζεκαίλεηαη φηη ε εθπαίδεπζε είλαη ην κέζν 

πνπ ζα νδεγήζεη ζηελ επηηπρία ηνπ νηθνηνπξηζκνχ. Απηφ ζπκβαίλεη θαζψο κέζσ ηεο 

εθπαίδεπζεο ησλ νξγαλσηψλ, ησλ ζπκκεηερφλησλ, ησλ θπβεξλήζεσλ θαη ησλ 

εκπιεθφκελσλ νξγαλψζεσλ ζα πξνσζεζεί ε λννηξνπία ηεο πξνζηαζίαο ηνπ 

πεξηβάιινληνο, ε νπνία κε ηε ζεηξά ηεο ζα επηηξέςεη ηελ αλάπηπμε ηνπ 

νηθνηνπξηζκνχ θαη ηε κεγηζηνπνίεζε ηνπ θέξδνπο απφ απηφλ. Σα θξηηήξηα απηά 

ηέζεθαλ
13

 πξνθεηκέλνπ λα δηακνξθσζεί κηα θνηλή πνιηηηθή απφ ηηο επηρεηξήζεηο ηνπ 

ηνπξηζκνχ, ηηο θπβεξλήζεηο θαη ηηο κε θπβεξλεηηθέο νξγαλψζεηο, έηζη ψζηε λα 

κπνξέζνπλ λα αλαδείμνπλ ηνλ νηθνηνπξηζκφ θαη λα ηνλ εληάμνπλ ζηε βηνκεραλία ηνπ 

ηνπξηζκνχ.  

 

1.3 Γηαθνξέο ηνπ νηθνηνπξηζκνύ από ηνλ καδηθό ηνπξηζκό θαη ε ζύλδεζή ηνπ κε 

άιιεο κνξθέο ηνπξηζκνύ 

 

Όπσο κπνξνχκε λα ζπκπεξάλνπκε απφ ηνπο παξαπάλσ νξηζκνχο, ν 

νηθνηνπξηζκφο είλαη έλα ηαμίδη ζην πεξηβάιινλ ‒θπζηθφ, ρσξίο πνιιέο παξεκβάζεηο, 

αθφκε θαη άγξην‒ πνπ ζπλδπάδεηαη κε ηελ εθπαίδεπζε φζσλ παίξλνπλ κέξνο ζε απηφ, 

απφ ηνπο δηνξγαλσηέο κέρξη ηνπο ηνπξίζηεο, θαη κε ηελ νηθνλνκηθή ζπλεηζθνξά ζηελ 

ηνπηθή θνηλσλία.  

Δίλαη πξνθαλέο φηη δηαθνξνπνηείηαη απφ ηνλ καδηθφ ηνπξηζκφ· ίζσο κάιηζηα λα 

κπνξεί λα ζεσξεζεί σο εθ δηακέηξνπ αληίζεηνο. Οη δηαθνξέο κεηαμχ ησλ δχν είλαη 

εκθαλείο. Οη θπξηφηεξεο απφ απηέο αθνξνχλ ην πιήζνο ησλ επηζθεπηψλ, ηελ επηινγή 

ηνπ πξννξηζκνχ, ην θφζηνο, ηνλ βαζκφ επαθήο κε ηελ ηνπηθή θνηλσλία θαη βεβαίσο 

ηελ πεξηβαιινληηθή δηάζηαζε. 

Σν πξψην ραξαθηεξηζηηθφ πνπ δηαθνξνπνηεί ηνλ καδηθφ ηνπξηζκφ απφ ηνλ 

νηθνηνπξηζκφ είλαη ην πιήζνο ησλ αλζξψπσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ. ηνλ δεχηεξν, ζηνλ 

                                                           
13

 Βι. Mowforth (1993) φπσο αλαθέξεηαη ζην Κνκίιεο (2007): 35. 



15 

νπνίν πξσηαξρηθφ ζθνπφο είλαη ε πξνζηαζία θαη ε δηαηήξεζε ηνπ πεξηβάιινληνο, ε 

νκάδα είλαη κηθξή, πξνθεηκέλνπ λα κελ επηβαξπλζεί ην πεξηβάιινλ. ηνλ καδηθφ 

ηνπξηζκφ αληηζέησο δελ ηίζεληαη φξηα ζηνλ αξηζκφ ησλ επηζθεπηψλ ελφο ηφπνπ, εθηφο 

απφ απηά πνπ ζέηνπλ νη ηνπξηζηηθέο ππνδνκέο. Γεχηεξν ραξαθηεξηζηηθφ είλαη ην 

είδνο ηνπ πξννξηζκνχ. Ο νηθνηνπξηζκφο εθηπιίζζεηαη ζε παξζέλεο πεξηνρέο κε άγξηα 

νκνξθηά, φπνπ ν ηνπξίζηαο ζπκκεηέρεη ζε δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην 

πεξηβάιινλ· ν καδηθφο ηνπξηζκφο απφ ηελ άιιε πιεπξά επηθεληξψλεηαη ζε αμηνζέαηα, 

ζέξεηξα ή ρεηκεξηλνχο πξννξηζκνχο, φπνπ νη επηζθέπηεο επηδηψθνπλ λα δηαζθεδάζνπλ 

θαη λα πεξάζνπλ επράξηζηεο ζηηγκέο. ε φ,ηη αθνξά ηνλ ηξίην παξάγνληα 

δηαθνξνπνίεζεο, ην θφζηνο, ν νηθνηνπξηζκφο είλαη ζρεηηθά πην δαπαλεξφο, δηφηη 

ζηνρεχεη ζηελ πξνζέιθπζε αλζξψπσλ πνπ ελδηαθέξνληαη πξαγκαηηθά γηα ην 

πεξηβάιινλ θαη έρνπλ ηελ επηζπκία λα σθειεζνχλ απφ ην ηαμίδη. Πξφθεηηαη γηα αγνξά 

κηθξήο θιίκαθαο. Ο καδηθφο ηνπξηζκφο απφ ηελ πιεπξά ηνπ, αθξηβψο γηα λα είλαη 

καδηθφο, πξέπεη λα πξνζθέξεη πην νηθνλνκηθέο δηεμφδνπο. Σν ρακειφηεξν θφζηνο ηνπ 

είλαη έλαο απφ ηνπο παξάγνληεο πνπ ηνλ θαζηζηνχλ ειθπζηηθφ.  

Ο νηθνηνπξηζκφο δίλεη ην πιενλέθηεκα νη ηνπξίζηεο λα γλσξηζηνχλ κε ηελ 

θνηλσλία ηεο πεξηνρήο πνπ επηζθέπηνληαη θαη λα ζπκκεηάζρνπλ ζε απηήλ ‒ζε 

αληίζεζε κε ηνλ καδηθφ ηνπξηζκφ, ν νπνίνο ζεσξείηαη πην απξφζσπνο. Απηφ 

νθείιεηαη ζην φηη ν καδηθφο ηνπξηζκφο επηδηψθεη ηε γεληθή αλάπηπμε κε αληίζεζε ηνλ 

νηθνηνπξηζκφ πνπ επηδηψθεη ηελ ηνπηθή αλάπηπμε. Μηα αθφκα νπζηαζηηθή δηαθνξά 

είλαη φηη ν καδηθφο ηνπξηζκφο ελδηαθέξεηαη γηα ην πεξηβάιινλ κφλν σο πξνο φζα έρεη 

λα ιακβάλεη απφ απηφ. Υξεζηκνπνηεί ην πεξηβάιινλ γηα λα θαηαζθεπάζεη κεγάιεο 

μελνδνρεηαθέο εγθαηαζηάζεηο θαη ππνδνκέο πνπ ζα πξνζθέξνπλ άλεζε θαη 

πνιπηέιεηα ζηνπο ηνπξίζηεο, ρσξίο λα ιακβάλεη κέηξα γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ. Ο 

νηθνηνπξηζκφο απελαληίαο θξνληίδεη λα πεξηνξίζεη φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξν ηηο 

αξλεηηθέο ζπλέπεηέο ηνπ, γηα λα πξνζηαηεχζεη ηα ζπάληα είδε θαη λα δηαηεξήζεη ηελ 

άγξηα νκνξθηά. Ζ δηαθνξά ηνπ καδηθνχ ηνπξηζκνχ απφ ηνλ νηθνηνπξηζκφ είλαη αθφκα 

εκθαλήο ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ζηηο νπνίεο κεηέρνπλ νη ηνπξίζηεο ζην πιαίζην ηνπ ελφο 

θαη ηνπ άιινπ. ηνλ καδηθφ ηνπξηζκφ νη ηνπξίζηεο επηδίδνληαη ζε δξαζηεξηφηεηεο κε 

ζηφρν ηε δηαζθέδαζε θαη ηελ ςπραγσγία, ελψ ζηνλ νηθνηνπξηζκφ ν ζηφρνο πέξαλ 

απηψλ είλαη ε επηκφξθσζε γηα ην πεξηβάιινλ θαη ηελ άγξηα δσή, ε επαθή κε ηελ 

ηνπηθή θνηλσλία θαη ε θαηαλφεζε ηεο αιιειεπίδξαζεο ηνπ αλζξψπνπ κε ηε θχζε. 

Πέξαλ ησλ δηαθνξψλ θαη ηεο αληίζηημεο ηνπ νηθνηνπξηζκνχ κε ηνλ καδηθφ 

ηνπξηζκφ, πξέπεη λα επηζεκαλζνχλ θαη ηα θνηλά ζηνηρεία πνπ έρεη απηφο κε άιια είδε 
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ηνπξηζκνχ.  

Σν πξψην είλαη ν ηοςπιζμόρ πεπιπέηειαρ, πνπ παξνπζηάδεη αξθεηέο νκνηφηεηεο 

κε ηνλ νηθνηνπξηζκφ, κε απνηέιεζκα λα ππάξρεη ε άπνςε φηη ν ηειεπηαίνο είλαη 

κέξνο ηνπ ηνπξηζκνχ πεξηπέηεηαο. Σνπξηζκφο πεξηπέηεηαο νλνκάδεηαη ην είδνο ηνπ 

ηνπξηζκνχ πνπ ιακβάλεη ρψξα ζηελ χπαηζξν, φπνπ δελ είλαη έληνλε ε αλζξψπηλε 

παξνπζία, θαη απνηειείηαη απφ αζιεηηθέο ή πεξηεγεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, νη νπνίεο 

ραξαθηεξίδνληαη απφ έλαλ βαζκφ δπζθνιίαο θαη πξνθαινχλ έληνλα ζπλαηζζήκαηα 

ζηνπο ζπκκεηέρνληεο.
14

 ηνλ ηνπξηζκφ πεξηπέηεηαο ζπκκεηέρνπλ άλζξσπνη νη νπνίνη 

ζέινπλ λα απνθηήζνπλ πξσηφγλσξα ζπλαηζζήκαηα, λα ληψζνπλ ηελ αδξελαιίλε λα 

εθηηλάζζεηαη ζηα χςε κε δξαζηεξηφηεηεο πνπ εθηπιίζζνληαη ζε κέξε πνπ απέρνπλ 

αξθεηά απφ ηα αζηηθά θέληξα: ηξνπηθά δάζε, πνηάκηα, νξεηλνί φγθνη ‒γεληθά θάζε 

ρεξζαία ή πδάηηλε πεξηνρή πνπ ζπληεξεί ηελ άγξηα νκνξθηά ηεο. ηνλ ηνπξηζκφ 

πεξηπέηεηαο επηδηψθεηαη ε γλσξηκία ησλ ηνπξηζηψλ κε ηελ ηνπηθή θνηλσλία θαζψο θαη 

ε εθπαίδεπζή ηνπο πξηλ απφ θάζε δξαζηεξηφηεηα. Απφ ηα πξναλαθεξζέληα γίλεηαη 

αληηιεπηφ φηη ν ηνπξηζκφο πεξηπέηεηαο έρεη αξθεηά θνηλά κε ηνλ νηθνηνπξηζκφ θαη 

εηδηθά ζε φ,ηη αθνξά ηηο δξαζηεξηφηεηεο. Γξαζηεξηφηεηεο φπσο ε πνδειαζία, ε 

πεξηήγεζε, ε ηζηηνπινΐα, ε παξαηήξεζε ηεο άγξηαο δσήο, ην θαγηάθ θαη άιιεο είλαη 

ζπλαθείο κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ πξνσζεί ν νηθνηνπξηζκφο. πκβαίλεη κάιηζηα 

ζπρλά νη κεηέρνληεο λα ζεσξνχλ φηη ιακβάλνπλ κέξνο ζε νηθνηνπξηζηηθή 

δξαζηεξηφηεηα, ελψ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα πξφθεηηαη γηα δξαζηεξηφηεηα ηνπ 

ηνπξηζκνχ πεξηπέηεηαο. Ζ νπζία ηεο δηαθνξνπνίεζεο ησλ δχν έγθεηηαη ζην φηη νη 

ζπκκεηέρνληεο ζηνλ ηνπξηζκφ πεξηπέηεηαο επηδηψθνπλ κέζσ ησλ δξαζηεξηνηήησλ λα 

δηαζθεδάζνπλ, λα μεθχγνπλ απφ ηελ θαζεκεξηλφηεηα θαη λα αζιεζνχλ. ηνλ 

νηθνηνπξηζκφ αληηζέησο πξσηαξρηθή έκθαζε θάζε δξαζηεξηφηεηαο είλαη ε 

εθπαίδεπζε ησλ ζπκκεηερφλησλ θαη ε αθχπληζε ηεο πεξηβαιινληηθήο ζπλείδεζήο 

ηνπο. 

Τπάξρεη επίζεο ε άπνςε φηη ν νηθνηνπξηζκφο απνηειεί κέξνο ηνπ ηοςπιζμού 

θύζηρ, ηνπ “nature-based tourism”. Καη εδψ φκσο ππάξρνπλ δηαθνξνπνηήζεηο: ν 

νηθνηνπξηζκφο δίλεη έκθαζε ζηε βησζηκφηεηα θαη ηελ πεξηβαιινληηθή ζπλείδεζε, 

ελψ ν ηνπξηζκφο θχζεο βιέπεη ην πεξηβάιινλ σο δηέμνδν ραιάξσζεο θαη 

μεθνχξαζεο. 

Δθηφο απφ ηνλ ηνπξηζκφ πεξηπέηεηαο θαη ηνλ ηνπξηζκφ θχζεο ππάξρνπλ θαη 

                                                           
14

 Κνθθψζεο, Σζάξηαο & Γθξίκα (2011): 406. 
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άιια είδε ηνπξηζκνχ ζηνηρεία ησλ νπνίσλ ζρεηίδνληαη κε ηα θχξηα γλσξίζκαηα ηνπ 

νηθνηνπξηζκνχ. Απηά είλαη: 

 

 Ο θςζιολαηπικόρ ηοςπιζμόρ. Υσξίο λα έρεη δεδεισκέλν ζηφρν ηελ πξνζηαζία 

ηνπ πεξηβάιινληνο, ν θπζηνιαηξηθφο ηνπξηζκφο κπνξεί λα ζεσξεζεί κηα πην 

«ειαζηηθή» εθδνρή ηνπ νηθνηνπξηζκνχ. 

 Ο ηοςπιζμόρ άγπιαρ θύζηρ. Έρεη σο πξννξηζκνχο πεξηνρέο ζηηο νπνίεο ε 

αλζξψπηλε παξνπζία δελ είλαη έληνλε θαη επηθεληξψλεηαη ζηελ παξαηήξεζε 

ηεο άγξηαο δσήο.  

 Ο πολιηιζμικόρ ηοςπιζμόρ. Δζηίαδεη ζηε γλσξηκία κε ηνλ πνιηηηζκφ θάζε 

πξννξηζκνχ θαη ηε ζπκκεηνρή ησλ ηνπξηζηψλ ζε πνιηηηζκηθά δξψκελα. ε 

απηφλ κπνξεί λα εληαρζεί θαη ε ππνθαηεγνξία ηνπ ζξεζθεπηηθνχ ηνπξηζκνχ. 

 

Τπάξρνπλ επίζεο θαη δηάθνξεο νλνκαζίεο γηα ηα είδε ηνπξηζκνχ πνπ μεθεχγνπλ 

απφ ηελ πεπαηεκέλε ηνπ καδηθνχ ηνπξηζκνχ. Απηέο δηαθνξνπνηνχληαη σο πξνο ηελ 

θχξηα έκθαζή ηνπο, αιιεινεπηθαιχπηνληαη φκσο ζε θάπνηνλ βαζκφ: 

 

 Ο ήπιορ ηοςπιζμόρ. Υαξαθηεξηζκφο εηδψλ ηνπξηζκνχ πνπ δίλνπλ έκθαζε ζηε 

κείσζε ησλ αξλεηηθψλ ζπλεπεηψλ γηα ην πεξηβάιινλ. 

 Ο ππάζινορ ηοςπιζμόρ. Ζ έκθαζή ηνπ αθνξά πεξηζζφηεξν ηε ζηάζε έλαληη ηεο 

ηνπξηζηηθήο βηνκεραλίαο ζπλνιηθά, ρσξίο ζπγθεθξηκέλε εζηίαζε ζηελ 

πξνζηαζία ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο.  

 Ο εναλλακηικόρ ηοςπιζμόρ. Δπξχηεξε θαη ζπκπεξηιεπηηθή νλνκαζία γηα είδε 

ηνπξηζκνχ πνπ αληηπαξαηίζεληαη ζηνλ καδηθφ ηνπξηζκφ. Μπνξεί λα είλαη 

αηνκηθή επηινγή ή λα πξαγκαηνπνηνχληαη απφ κηθξά γθξνππ, πνιιέο θνξέο 

πεξηιακβάλνπλ «δηαθνξεηηθέο» δξαζηεξηφηεηεο θαη επηθεληξψλνληαη είηε ζηε 

θχζε είηε ζηνλ πνιηηηζκφ ησλ δηάθνξσλ πξννξηζκψλ.  

 

Απφ ηα παξαπάλσ θαζίζηαηαη εκθαλέο φηη ην θχξην ραξαθηεξηζηηθφ πνπ 

δηαθξίλεη ηνλ νηθνηνπξηζκφ απφ ηα άιια είδε ή θαηεγνξίεο ηνπξηζηηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ, αθφκε θαη απφ ηηο ζπγγελείο κε απηφλ κνξθέο, είλαη φηη ν 

νηθνηνπξηζκφο δηαρεηξίδεηαη ηνπο θπζηθνχο πφξνπο κε άξηζην ηξφπν κε ζθνπφ ηε 

δηαηήξεζε θαη ηε ζπληήξεζή ηνπο θαη φηη ζηνρεχεη ζηελ εθπαίδεπζε ησλ κεηερφλησλ. 
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ε φ,ηη αθνξά ηελ πνιηηηζκηθή δηάζηαζε, νη νηθνηνπξίζηεο επηδηψθνπλ ηε γλσξηκία κε 

ηνλ πνιηηηζκφ ηνπ ηφπνπ πνπ επηζθέπηνληαη επηδεηθλχνληαο ζεβαζκφ ζηηο επηινγέο 

ησλ θαηνίθσλ θαη θξνληίδα ε παξνπζία ηνπο λα κελ αλαηξέπεη ηζνξξνπίεο. 

Παξάδεηγκα ζπληζηά ε παξαηήξεζε, ρσξίο παξεκβάζεηο, ηεο άγξηαο δσήο ησλ 

ηζαγελψλ. 

 

1.4 Η αλαπηπμηαθή πνιηηηθή ηνπ νηθνηνπξηζκνύ 

 

Ο θφζκνο ζηξέθεηαη φιν θαη πεξηζζφηεξν ζηνλ νηθνηνπξηζκφ. ε απηή ηε 

ζηξνθή ζπληειεί ε απμαλφκελε ζπλεηδεηνπνίεζε ηνπ πφζν απεηιείηαη ην πεξηβάιινλ, 

ε νπνία θηλείηαη παξάιιεια κε ηελ αληίζηνηρε ζπλεηδεηνπνίεζε ηεο αλάγθεο 

πξνζηαζίαο ηνπ. Ζ αλάπηπμε ηνπ νηθνηνπξηζκνχ ηα ηειεπηαία ρξφληα επηηξέπεη ηελ 

εθηίκεζε φηη απηφο απνηειεί πιένλ ζεκαληηθή ζπληζηψζα ηεο ηνπξηζηηθήο 

βηνκεραλίαο. ηε δηάδνζή ηνπ έρεη ζπκβάιεη θαη ε επέθηαζή ηνπ ζε πην πξνζηηνχο 

πξννξηζκνχο, πξάγκα πνπ ηνπ επηηξέπεη λα εηζδχζεη ζε φιν θαη πεξηζζφηεξεο αγνξέο 

ηνπξηζηηθψλ ππεξεζηψλ.  

Όπσο έρνπκε ήδε επηζεκάλεη, ε αλάπηπμε θαη ε δηάδνζε ηνπ νηθνηνπξηζκνχ 

νθείιεηαη ζηελ εληεηλφκελε επηζπκία ησλ αλζξψπσλ λα ζπκκεηάζρνπλ ελεξγά ζηελ 

πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο.  

Ζ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο απνηειεί αληηθείκελν ζρεδηαζκνχ απφ 

θπβεξλήζεηο θαη δηάθνξνπο θνξείο. Ο ζρεδηαζκφο απηφο ζηεξίδεηαη ζε 

πεξηβαιινληηθέο θαη νηθνλνκηθέο κειέηεο γηα ηελ πξνζηαζία ηεο θπζηθήο πεξηνπζίαο 

αιιά θαη γηα ηε ζηήξημε θαη αλάπηπμε ησλ εκπιεθφκελσλ θνηλνηήησλ, πξνθεηκέλνπ 

απηέο λα θαηαλνήζνπλ ηε ζεκαζία θαη ηελ αμία ελφο πγηνχο πεξηβάιινληνο. Με ηε 

βνήζεηα ηεο ηερλνινγίαο, πνπ επηηξέπεη ηε κεηαθνξά ησλ πιεξνθνξηψλ θαη ησλ 

γλψζεσλ γηα ηνπο θηλδχλνπο πνπ δηαηξέρεη ην πεξηβάιινλ ζε δηάθνξα ζεκεία ηνπ 

πιαλήηε, γηα ηα ζπάληα είδε δψσλ, γηα ηα νηθνζπζηήκαηα πνπ απεηινχληαη, πνιινί 

άλζξσπνη αλαδεηνχλ θαη επηιέγνπλ σο πξννξηζκφ πεξηνρέο ζηηο νπνίεο κπνξνχλ λα 

ζπλδπάζνπλ ηηο δηαθνπέο ηνπο κε ζπλεηζθνξά ζην δχζθνιν έξγν ηεο πξνζηαζίαο ηνπ 

πεξηβάιινληνο. Καη απηφ βεβαίσο πέξαλ ηεο φπνηαο ζπλεηζθνξάο ηνπο, νηθνλνκηθήο ή 

άιιεο, πνπ δελ ζρεηίδεηαη κε ηηο δηαθνπέο ηνπο. Ζ πεπνίζεζε φηη ην πεξηβάιινλ θαη νη 

νξγαληζκνί πνπ δνπλ ζε απηφ δελ επηηξέπεηαη πιένλ λα ζπζηάδνληαη ζηνλ βσκφ ησλ 

δηαθνπψλ θαη ησλ απνιαχζεσλ ησλ ηνπξηζηψλ δηαδίδεηαη φιν θαη πεξηζζφηεξν. 

 Ο νηθνηνπξηζκφο κπνξεί λα πάξεη αξθεηέο κνξθέο, αλάινγα ηελ πεξηνρή φπνπ 
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πξαγκαηνπνηείηαη. ηεξίδεηαη ζην ηξίπηπρν νηθνλνκία-νηθνινγία-θνηλσλία ζε 

ζχλδεζε θπζηθά κε ηνλ πνιηηηζκφ· θαζψο επνκέλσο θάζε ηφπνο δηαθέξεη ζε ζρέζε κε 

ηα ζηνηρεία απηά, ν νηθνηνπξηζκφο πξνζαξκφδεηαη αλαιφγσο. χκθσλα κε ηε ζεσξία 

ε νηθνηνπξηζηηθή αλάπηπμε είλαη απνηέιεζκα δηεζλψλ δξάζεσλ θαη ηεο βαζηάο 

θαηαλφεζεο φηη θάζε ηφπνο έρεη δηαθνξεηηθνχο πφξνπο πνπ ρξήδνπλ δηαθνξεηηθήο 

αληηκεηψπηζεο. Ζ αληίιεςε απηή είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή πξνθεηκέλνπ λα ππάξμεη 

έλα ζρέδην πνπ ζα πξνζηαηεχεη ην πεξηβάιινλ, ζα δηαρεηξίδεηαη ηνπο πφξνπο θαη ζα 

επηδηψθεη ηελ αλάπηπμε εληφο ησλ νξίσλ πνπ ζέηεη ην ίδην ην πεξηβάιινλ θάζε 

πεξηνρήο. Σν είδνο ηεο αλάπηπμεο πνπ αξκφδεη ζε θάζε ηφπν είλαη ζεκειηψδεο γηα ηε 

δηαηήξεζε ηνπ πεξηβαιινληηθνχ θαη ηνπ πνιηηηζκηθνχ πινχηνπ ηεο θαη ζα πξέπεη λα 

γίλεηαη ζεβαζηφ δηαρξνληθά. ην πιαίζην απηφ νη νηθνηνπξηζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

πξέπεη λα πξνζθέξνπλ ζηνπο ζπκκεηέρνληεο δηαζθέδαζε αιιά θαη επηκφξθσζε. 

Παξά ηηο εηδηθφηεξεο κνξθέο πνπ κπνξεί λα πάξεη ν νηθνηνπξηζκφο γηα λα 

πξνζαξκνζηεί ζε θάζε πεξηνρή, ππάξρνπλ ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά πνπ δηέπνπλ 

θάζε πιεπξά ηνπ:  

 

1. Ο νηθνηνπξηζκφο ζηνρεχεη ζηελ ειαρηζηνπνίεζε ησλ αξλεηηθψλ επηπηψζεσλ 

ζην πεξηβάιινλ. Λακβάλεη κέηξα γηα ηελ νξζή ρξήζε ησλ θπζηθψλ πφξσλ, ηελ 

αλάδεημε ηεο αμίαο ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο θαη ηελ αξκνληθή ζπλχπαξμε κε 

ηνλ άλζξσπν. Ηδηαίηεξα κέηξα ιακβάλνληαη ζηηο πεξηνρέο κε πςειφ θίλδπλν 

απεηιήο.  

2. Ο ηφπνο φπνπ εθηπιίζζνληαη νη δξαζηεξηφηεηεο ηνπ νηθνηνπξηζκνχ πξέπεη λα 

είλαη θαηά ην δπλαηφλ άγξηνο, άζηθηνο, παξζέλνο.  

3. Δθπαίδεπζε. Κχξηνο ζηφρνο είλαη νη κεηέρνληεο λα επαηζζεηνπνηεζνχλ σο πξνο 

ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ηελ αμία θαη ηε 

ζεκαζία ηνπ πγηνχο πεξηβάιινληνο γηα ηνλ άλζξσπν. Οη νηθνηνπξίζηεο 

παξαθνινπζνχλ θαηάιιεια ζεκηλάξηα επηκφξθσζεο, αλάινγα κε ηνλ 

πξννξηζκφ θαη ηηο ηδηαίηεξεο ζπλζήθεο ηνπ. Αλάινγε εθπαίδεπζε πεξλνχλ θαη 

φινη φζνη κεηέρνπλ ζε νηθνηνπξηζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο (δηνξγαλσηέο, 

ζπληνληζηέο θ.ιπ.).  

4. Ζ νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηεο πεξηνρήο. Ο ζρεδηαζκφο θάζε νηθνηνπξηζηηθνχ 

ηαμηδηνχ πξαγκαηνπνηείηαη έηζη ψζηε λα δψζεη εηζφδεκα ζηελ ηνπηθή θνηλσλία. 

Απηφ επηρεηξείηαη κε ηελ νκαιή ζπλεξγαζία ησλ ηνπηθψλ θνηλσληψλ θαη ησλ 

δηνξγαλσηψλ ησλ δξαζηεξηνηήησλ. Αθήλεη πξσηνβνπιίεο ζηνπο ληφπηνπο θαη 
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ηε δπλαηφηεηα λα κεηέρνπλ ελεξγά ζηνλ νηθνηνπξηζκφ, κε απνηέιεζκα λα 

έρνπλ θαη νη ίδηνη έζνδα.  

5. Ζ αλάδεημε θαη ν ζεβαζκφο ηνπ ηνπηθνχ πνιηηηζκνχ. Πέξα απφ ηε δηαηήξεζε 

ηνπ πεξηβάιινληνο ν νηθνηνπξηζκφο επηθεληξψλεηαη θαη ζηε δηαηήξεζε ηνπ 

πνιηηηζκνχ θάζε πεξηνρήο. Μέζα απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο θέξλεη ηνλ ηνπξίζηα 

ζε επαθή κε πιήζνο ζηνηρείσλ ηνπ ηνπηθνχ πνιηηηζκνχ, κεηαθέξνληαο ηελ 

θνπιηνχξα, ηα ήζε θαη ηα έζηκα ζηνπο επηζθέπηεο θαη αλαδεηθλχνληαο ηελ 

ηδηαηηεξφηεηα θάζε ηφπνπ. 

6. Ζ ελαξκφληζε ησλ δηαθνξψλ κεηαμχ ησλ αλζξψπσλ. Ο νηθνηνπξηζκφο κπνξεί 

λα γίλεη αληηιεπηφο θαη σο έλα ηαμίδη αληαιιαγήο πνιηηηζηηθψλ πιεξνθνξηψλ 

κεηαμχ ησλ ηνπξηζηψλ θαη ησλ ληφπησλ. Κάζε πιεπξά πξνβάιιεη ηα θνηλσληθά 

ηεο ραξαθηεξηζηηθά θαη είλαη δεθηηθή λα γλσξίζεη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

άιιεο. Κχξην γλψξηζκα ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ εθηπιίζζνληαη ππφ ηελ αηγίδα 

ηνπ νηθνηνπξηζκνχ είλαη ν ζεβαζκφο ζηηο ηνπηθέο ζπλήζεηεο θαη ηδηαηηεξφηεηεο, 

αθφκε θαη εάλ γηα ηνπο επηζθέπηεο είλαη αλνίθεηεο θαη μέλεο. 

 

ε γεληθέο γξακκέο ζεσξείηαη φηη ν νηθνηνπξηζκφο έρεη πνιιά ζεηηθά ζηνηρεία 

ζε φινπο ηνπο ηνκείο: πεξηβάιινλ, νηθνλνκία, θνηλσλία. Απηφ βεβαίσο δελ ζεκαίλεη 

φηη δελ ππάξρνπλ θαη αξλεηηθέο πιεπξέο. Σν ζθεπηηθφ πνπ ηνλ δηέπεη είλαη λα 

ζηνρεχεη ζηε κείσζή ηνπο· απηέο σζηφζν δελ κπνξνχλ λα εμαιεηθζνχλ 

νινθιεξσηηθά.  

 

Η οικονομική διάζηαζη. Ο νηθνηνπξηζκφο ζπκβάιιεη νηθνλνκηθά ζηελ ηνπηθή 

θνηλσλία θαζψο εηζθέξεη ζηα έζνδα ηεο θνηλφηεηαο πξννξηζκνχ. Απηφ επηηπγράλεηαη 

παξαδείγκαηνο ράξηλ κε ηελ πιεξσκή αληηηίκνπ γηα ηελ είζνδν ζε αξραηνινγηθνχο 

ρψξνπο ή πεξηβαιινληηθά πάξθα, κε ηελ παξφηξπλζε γηα αγνξά αλακλεζηηθψλ ή 

ηνπηθψλ πξντφλησλ θ.ιπ. χκθσλα κε έξεπλεο νη πεξηζζφηεξνη νηθνηνπξίζηεο είλαη 

πξφζπκνη λα πιεξψζνπλ, εθφζνλ πξφθεηηαη γηα ζπγθεθξηκέλεο θαη πνηνηηθέο παξνρέο. 

Με θχξην ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ ηελ εκπινθή κειψλ ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο ν 

νηθνηνπξηζκφο δεκηνπξγεί ζέζεηο εξγαζίαο (νδεγνί, μελαγνί θ.ιπ.) θαη ζπκβάιιεη 

ζηελ αλάπηπμε ησλ ππνδνκψλ γηα ηελ εμππεξέηεζε επηζθεπηψλ θαη θαηνίθσλ. Γηα λα 

θέξεη φκσο ηα κέγηζηα απνηειέζκαηα ζα πξέπεη λα ππάξρεη άςνγε ζπλεξγαζία κε ηελ 

ηνπηθή θνηλσλία. Καη ε ζπλεξγαζία φισλ ησλ εκπιεθνκέλσλ ζα πξέπεη λα είλαη 

ηέηνηα, ψζηε ηα νηθνλνκηθά νθέιε λα θαηαλέκνληαη ζε φινπο κε φζν ην δπλαηφλ πην 
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δίθαην ηξφπν.  

Γηα λα απνδίδνπλ καθξνπξφζεζκα νη νηθνηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο πξέπεη λα 

είλαη βηψζηκεο. Σα πεξηβαιινληηθά πάξθα γηα παξάδεηγκα πξέπεη λα έρνπλ αξθεηά 

έζνδα ψζηε λα ζπληεξνχληαη επαξθψο. Δάλ ιφγνπ ράξε ην αληίηηκν ηνπ εηζηηεξίνπ 

είλαη ρακειφ, ν πξνυπνινγηζκφο ηνπ πάξθνπ δελ κπνξεί λα θαιπθζεί απφ ίδηα έζνδα. 

Μειέηεο ζε θπζηθά πάξθα ζε πεξηνρέο ηεο Αθξηθήο θαη ηεο Αζίαο πξνηείλνπλ ηελ 

θαζηέξσζε δχν θαηεγνξηψλ εηζηηεξίσλ: κία, ρακειφηεξε, γηα ηνπο εζσηεξηθνχο 

ηνπξίζηεο θαη κία, πςειφηεξε, γηα ηνπο ηνπξίζηεο απφ ην εμσηεξηθφ. ε θάζε 

πεξίπησζε γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ αξλεηηθνηήησλ θάζε ρψξα ζα πξέπεη λα πξνάγεη 

ηνλ νηθνηνπξηζκφ θαη νη θάηνηθνη ησλ πεξηνρψλ ελδηαθέξνληνο λα θαηαλνήζνπλ ηα 

νθέιε πνπ έρεη απηφο, ψζηε λα ππάξρεη ζπλεξγαζία γηα ηελ νξζή θαη ηζνξξνπεκέλε 

δηεμαγσγή ηνπ. 

 

Η κοινυνική και πολιηιζμική διάζηαζη. Σα ζεηηθά απνηειέζκαηα ζηνλ 

θνηλσληθφ θαη πνιηηηζκηθφ ηνκέα ζα επέιζνπλ εάλ ε θνηλφηεηα πξάηηεη ζαλ κηα 

νληφηεηα. Μηα νληφηεηα ηελ νπνία ελψλεη ε θαζεκεξηλφηεηα, νη αξρέο, ηα ήζε, ε 

παξάδνζε θαη ην γεγνλφο φηη φια ηα κέιε ηεο επηζπκνχλ ηελ εμέιημε ηνπ ηφπνπ ηνπο. 

Κάζε πεξηνρή επσθειείηαη απφ ηνλ νηθνηνπξηζκφ, απφ ηε ρξήζε ησλ ππνδνκψλ πνπ 

θαηαζθεπάδνληαη γηα ηελ ππνζηήξημή ηνπ θαη ηε θηινμελία ησλ ηνπξηζηψλ. Ζ ηνπηθή 

θνηλσλία αληηιακβάλεηαη κέζα απφ ηελ πξάμε ηε ζεκαληηθφηεηα ηεο δηαηήξεζεο θαη 

πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο. Έηζη ιεηηνπξγεί κε απηφλ ηνλ ζθνπφ, ρξεζηκνπνηεί κε 

κέηξν ηηο θπζηθέο πεγέο, θαζψο έρεη αληηιεθζεί ηε δηαθνξά κεηαμχ ησλ θπζηθψλ 

πφξσλ πνπ νδεχνπλ πξνο εμάληιεζε θαη ησλ θπζηθψλ πφξσλ πνπ πξνζηαηεχνληαη κε 

ζηφρν ηελ αξκνληθή ζπλχπαξμε πεξηβάιινληνο αλζξψπνπ. ηηο ελδερφκελεο 

αξλεηηθέο ζπλέπεηεο είλαη ε επαθή ηνπ ηνπηθνχ πιεζπζκνχ κε ηνπο ηνπξίζηεο θαη ηε 

δηαθνξεηηθή θνπιηνχξα, ηηο δηαθνξεηηθέο ζπλήζεηεο θαη αμίεο πνπ ελδέρεηαη απηνί λα 

έρνπλ. Ζ αιφγηζηε κίκεζε μέλσλ ζηνηρείσλ κπνξεί λα νδεγήζεη ηνπο θαηνίθνπο κηαο 

πεξηνρήο ζηελ απψιεηα ηεο απζεληηθφηεηάο ηνπο. Γηα ηε γφληκε επαθή δηαθνξεηηθψλ 

πνιηηηζκψλ απαηηείηαη αλνηθηφ πλεχκα θαη θπξίσο ζεβαζκφο ηεο κίαο πιεπξάο πξνο 

ηελ άιιε. 

 

Η πεπιβαλλονηική διάζηαζη. Έλα θχξην ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ νηθνηνπξηζκνχ 

είλαη φηη νη πεξηνρέο φπνπ απηφο εθηπιίζζεηαη είλαη παξζεληθέο, κε άγξηα νκνξθηά θαη 

ζεκαληηθή απνπζία αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηαο. Αθφκε φκσο θαη ε πξνζεθηηθή 
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επαθή κε ην θπζηθφ πεξηβάιινλ κπνξεί λα έρεη αξλεηηθέο επηδξάζεηο ζηνπο 

νξγαληζκνχο θαη ζηελ ίδηα ηε θχζε. Μεξηθέο απφ απηέο ηηο επηδξάζεηο είλαη γλσζηέο 

θαη «εζθεκκέλεο»: ε θαηαζθεπή νδηθνχ δηθηχνπ, ε αλέγεξζε θαηαιπκάησλ, ε 

δεκηνπξγία θάζε είδνπο ππνδνκψλ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηνλ ηνπξηζκφ. Πξφθεηηαη γηα 

ηε «ζπζία» πνπ απαηηείηαη πξνθεηκέλνπ λα ππάξμεη ηνπξηζηηθή αλάπηπμε. Απηή ε 

ζπζία φκσο πξέπεη λα γίλεηαη ζε κέξε πνπ κπνξνχλ λα ηελ ππνζηεξίμνπλ, φπνπ ε 

επηβάξπλζε δελ ζα θαηαζηξέςεη θπζηθέο νκνξθηέο, ζπάληα είδε ηεο ρισξίδαο θαη ηεο 

παλίδαο. Γηα απηνχ ηνπ είδνπο ηηο παξεκβάζεηο πξέπεη λα πξνυπάξρνπλ κειέηεο, ψζηε 

νη αξλεηηθφηεηεο λα είλαη νη ειάρηζηεο δπλαηέο θαη νη επεκβάζεηο λα ζέβνληαη θαηά 

ην κέγηζην ην πεξηβάιινλ. Ζ δσή ζηε θχζε επεξεάδεηαη φκσο θαη απφ κε 

εζθεκκέλεο, απξφβιεπηεο επηδξάζεηο. Απηέο πξνέξρνληαη θπξίσο απφ ηε 

ζπκπεξηθνξά ησλ ηνπξηζηψλ. Ζ παξνπζία γηα παξάδεηγκα αλζξψπσλ ζε ρξφλν θαη 

ηφπν πνπ δελ είλαη θαηάιιεινο ζε ζπλδπαζκφ κε απξεπή ζπκπεξηθνξά πξνο ην 

πεξηβάιινλ κπνξεί λα ζπκβάινπλ ζηε δηαθνπή ηεο αλάπηπμεο ηεο ρισξίδαο ή ηεο 

αλαπαξαγσγήο δψσλ.  

Γηα φια ηηο αξλεηηθέο ζπλέπεηεο πνπ πξναλαθέξζεθαλ ιακβάλνληαη δηάθνξα 

κέηξα απφ θπβεξλήζεηο, νξγαλψζεηο, ηαμηδησηηθνχο πξάθηνξεο αιιά θαη ηνπο ίδηνπο 

ηνπο ηνπξίζηεο. Σα κέηξα απηά φκσο δελ απνδεηθλχνληαη πάληνηε επαξθή. Σν 

ζεκαληηθφηεξν ηειηθψο είλαη λα θαηαλνήζνπλ φινη νη εκπιεθφκελνη ηε ζεκαζία πνπ 

έρεη ε πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο απηή είλαη δσηηθή 

θαη ηα νθέιε πνπ απνθέξεη ζηνλ άλζξσπν ζπλνιηθά. Απηφ πξαγκαηνπνηείηαη κε ηελ 

εθπαίδεπζε φζσλ κεηέρνπλ ππφ νηαδήπνηε ηδηφηεηα ζηνλ νηθνηνπξηζκφ.  

Ζ εθπαίδεπζε κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί είηε απφ επίζεκνπο είηε απφ 

αλεπίζεκνπο θνξείο. ηελ πξψηε θαηεγνξία αλήθνπλ ηα παλεπηζηήκηα, ηα ζρνιεία 

θ.ιπ. πνπ δηνξγαλψλνπλ εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα. ρεηηθφ παξάδεηγκα ζπληζηά ε 

ζπλεξγαζία ηνπ παλεπηζηεκίνπ ηνπ Μέξηιαλη θαη ησλ ηζαγελψλ Kayapo ζηε 

Βξαδηιία. ην ελ ιφγσ πξφγξακκα νη ηζαγελείο έρνπλ αλαιάβεη ηνλ ξφιν ηνπ 

εθπαηδεπηή, γηα λα κεηαιακπαδεχζνπλ ηηο πεξηβαιινληηθέο ηνπο γλψζεηο θαη ζηνηρεία 

ηεο ηνπηθήο θνπιηνχξαο ζηνπο θνηηεηέο ηνπ παλεπηζηεκίνπ. Ζ πνξεία ηεο γλψζεο 

φκσο είλαη ακθίδξνκε: θαη νη ηζαγελείο καζαίλνπλ απφ ηνπο θνηηεηέο, θαζψο 

δηαπηζηψλεηαη κηα έκκεζε θπξίσο αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ.
15

 

Αλεπίζεκνη θνξείο είλαη νη νξγαλσηέο ηνπ νηθνηνπξηζηηθνχ ηαμηδηνχ πνπ 

                                                           
15

 Sander (2012).  
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αλαιακβάλνπλ ηνλ ξφιν ηνπ εθπαηδεπηή. Πξηλ απφ ηελ έλαξμε θάζε ηαμηδηνχ 

ελεκεξψλνπλ ηνπο ηνπξίζηεο γηα ηε βηνπνηθηιφηεηα ηεο πεξηνρήο πξννξηζκνχ, ηε δσή 

ζε απηή θαη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζα πξέπεη λα ηελ αληηκεησπίζνπλ. Παξάδεηγκα 

εθπαίδεπζεο ηέηνηνπ είδνπο είλαη ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ πνπ πξνζθέξεη κηα εηαηξεία 

ε νπνία δηνξγαλψλεη θξνπαδηέξεο ζηα λεζηά Γθαιαπάγθνο. Παξέρεη έμη 

πηζηνπνηεκέλα εγρεηξίδηα, ζηα νπνία ζπλνςίδνληαη ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο απφ ηελ 

πνιπεηή εκπεηξία ηεο εηαηξείαο ζε απηνχ ηνπ είδνπο ηνλ νηθνηνπξηζκφ. Καηά ηε 

δηάξθεηα δε ηεο θξνπαδηέξαο νη επηζθέπηεο, αθνχ παξαθνινπζήζνπλ δίσξε δηάιεμε, 

ζπκκεηέρνπλ ζε δηάθνξεο πεξηβαιινληηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν νη 

δηνξγαλσηέο πξνζπαζνχλ λα εκπιέμνπλ ηνπο ηνπξίζηεο κε ηελ πξνζηαζία ηεο 

πεξηνρήο. Σέηνηνπ είδνπο πξνγξάκκαηα σθεινχλ θπξίσο φζνπο δελ έρνπλ αξθεηέο 

πεξηβαιινληηθέο γλψζεηο: ε άκεζε ζπζρέηηζε ζεσξίαο θαη πξάμεο ηνπο επηηξέπεη λα 

αθνκνηψζνπλ γλψζεηο γηα ηε θχζε θαη ηελ αξκφδνπζα ζπκπεξηθνξά απέλαληί ηεο.  

 

1.5 Η αεηθόξνο αλάπηπμε ηνπ νηθνηνπξηζκνύ 

 

Ζ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο δελ ζπλεπάγεηαη φηη ε νηθνλνκηθή αλάπηπμε 

απνηξέπεηαη.
16

 Οη δχν έλλνηεο δελ ζεσξνχληαη αζχκβαηεο· ην αληίζεην: ν 

ηζνξξνπεκέλνο ζπλδπαζκφο ηνπο είλαη ην επηζπκεηφ. Αλαθεξφκαζηε ζηελ αεηθφξν 

αλάπηπμε [sustainable development], κηα αληίιεςε γηα ηελ αλάπηπμε πνπ 

παξνπζηάζηεθε ην 1987 απφ ηελ Παγθφζκηα Δπηηξνπή γηα ην Πεξηβάιινλ θαη ηελ 

Αλάπηπμε [Word Commission on Environment and Development] ηνπ ΟΖΔ, 

επηθεθαιή ηεο νπνίαο ήηαλ ε λνξβεγίδα Gro Harlem Brundtland. 

Ζ αεηθφξνο αλάπηπμε είλαη ε αλάπηπμε πνπ θαιχπηεη ηηο αλάγθεο ηνπ ζήκεξα, 

ρσξίο σζηφζν λα ζέηεη ζε θίλδπλν ηε δπλαηφηεηα κειινληηθψλ γελεψλ λα θαιχςνπλ 

ηηο δηθέο ηνπο. Γηαηεξεί κε άιια ιφγηα ηελ θιεξνλνκηά θάζε ηφπνπ γηα θάζε γεληά. 

Δίλαη έλα πξφγξακκα αλάπηπμεο νη νηθνλνκηθνί ζηφρνη ηνπ νπνίνπ επηηπγράλνληαη 

ρσξίο λα πξνθαινχληαη επηβαξχλζεηο ζε άιινπο ηνκείο, φπσο ην πεξηβάιινλ, ε 

πνιηηηζκηθή θιεξνλνκηά θαη ε πνηφηεηα δσήο ησλ αλζξψπσλ. Αληηζέησο ε αλάπηπμε 

ζπκβαδίδεη κε ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ζέβεηαη ηνλ αλζξψπηλν 

παξάγνληα. ηφρνο ηεο αεηθφξνπ αλάπηπμεο είλαη ε δηαηήξεζε ηνπ νηθνζπζηήκαηνο, 

ε ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ ησλ αλζξψπσλ, ε εμαζθάιηζε ηνπ πεξηβαιινληηθνχ θαη 

                                                           
16

 ην ίδην. 
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ηνπ πνιηηηζκηθνχ πινχηνπ γηα ηηο επφκελεο γεληέο, ε ηζνξξνπία ζηελ θνηλσλία. 

Αλαδεηθλχεη ηξφπνπο πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο πνπ ζπκβαδίδνπλ κε ηελ 

νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη δηδάζθεη ηνλ ηξφπν ιήςεο απνθάζεσλ πνπ δηαηεξνχλ ηε 

βησζηκφηεηα φισλ ησλ πφξσλ.  

Ο νηθνηνπξηζκφο είλαη ε θαηεμνρήλ κνξθή ηνπξηζκνχ πνπ έρεη ηε δπλαηφηεηα 

λα πινπνηήζεη ηελ αεηθφξν αλάπηπμε. Δπηδηψθεη αθξηβψο φ,ηη έρεη ζέζεη απηή σο 

ζηφρν ηεο. Πξνσζεί ηξφπνπο θαη κέηξα πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο, ηελ αλάπηπμε 

ηεο νηθνλνκίαο δεκηνπξγψληαο ζέζεηο εξγαζίαο θαη παξάγνληαο εηζφδεκα, εθπαηδεχεη 

ηνπο ζπκκεηέρνληεο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηνπο θέξλεη ζε επαθή 

κε ηνλ πνιηηηζκφ θαη ηα θνηλσληθά δξψκελα θάζε ηφπνπ.  

Ο νηθνηνπξηζκφο έρεη ζέζεη πεξηβαιινληηθνχο, νηθνλνκηθνχο θαη πνιηηηζκηθνχο 

ζηφρνπο γηα λα επηηχρεη ηελ αεηθφξν αλάπηπμε. 

Πεπιβαλλονηικοί ζηόσοι. Δπηδηψθεη λα πξνζηαηέςεη ην πεξηβάιινλ 

ρξεζηκνπνηψληαο έλα εμεηδηθεπκέλν πιάλν γηα θάζε πεξηνρή ζηελ νπνία δηνξγαλψλεη 

δξαζηεξηφηεηεο. ε απηφ πξνβιέπνληαη ηξφπνη εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο θαη λεξνχ, 

απνθπγή ηεο ρξήζε επηβιαβψλ εξγαιείσλ, ρξήζε θαηαιπκάησλ πνπ είλαη θηιηθά 

πξνο ην πεξηβάιινλ θ.ά. Έηζη ν ηνπξηζκφο κεηψλεη θαηά ην δπλαηφλ ηηο αξλεηηθέο 

ζπλέπεηεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ. Δπηπξνζζέησο πξνζθέξεη εθπαίδεπζε ζε θάζε 

ζπκκεηέρνληα, ψζηε λα γίλεη αληηιεπηή ε ζεκαζία ηνπ ζεβαζκνχ ζηε θχζε θαη λα 

πξνσζεζεί ε αλάινγε ζπκπεξηθνξά. Σέινο ζπγθεληξψλεη πφξνπο γηα ηηο 

πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο θαη ηε ζπληήξεζή ηνπο. 

Οικονομικοί ζηόσοι. Γεκηνπξγεί ζέζεηο εξγαζίαο γηα φιε ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο 

θαζψο πξνζπαζεί λα κελ είλαη επνρηθφο· πξνσζεί ηελ θαηαλάισζε ηνπηθψλ 

πξντφλησλ· εμαζθαιίδεη πφξνπο γηα ηε δηαηήξεζε αιιά θαη ηε δεκηνπξγία 

πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ· αλαβαζκίδεη ηηο ηνπηθέο ππνδνκέο. 

Πολιηιζμικοί ζηόσοι. Ο νηθνηνπξηζκφο πξνσζεί ηε ζπκκεηνρή ηνπ ηνπηθνχ 

πιεζπζκνχ θαη ησλ ηνπηθψλ επηρεηξήζεσλ ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ. Πξνζπαζεί λα 

ρξεζηκνπνηεί κφλν ηνπηθά πξντφληα θαη ηνπηθά θαηαιχκαηα. Σνλψλεη ηελ 

απηνεθηίκεζε ησλ ληφπησλ κε άκεζν ζθνπφ ηελ πην ελεξγή ζπκκεηνρή ηνπο. 

Γηεπθνιχλεη επίζεο ηελ αιιειεπίδξαζε αλζξψπσλ απφ δηαθνξεηηθέο θνπιηνχξεο θαη 

πνιηηηζκνχο θαζψο επηδηψθεη ηε γλσξηκία θαη ηελ εκπινθή ησλ ηνπξηζηψλ κε ηελ 

ηνπηθή θνηλσλία.  

Όια ηα παξαπάλσ φκσο, γηα λα θέξνπλ ηα επηζπκεηά απνηειέζκαηα, ζα πξέπεη 

λα δηνξγαλψλνληαη θαη λα εθηεινχληαη βάζεη ζρεδηαζκνχ θαη κε ζπλεηδεηή 
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δηαρείξηζε. Κάζε ηέηνηνο ζρεδηαζκφο ζα πξέπεη λα ζηεξίδεηαη ζηνπο άμνλεο ηεο 

νηθνινγίαο, ηνπ πνιηηηζκνχ θαη ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο θαη λα έρεη κειεηεζεί κε ηνλ 

θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν. Μφλνλ έηζη κπνξνχλ λα πξνιεθζνχλ θαη λα απνθεπρζνχλ 

ηπρφλ αξλεηηθά απνηειέζκαηα.  

 

1.6 Οηθνηνπξηζηηθέο δξαζηεξηόηεηεο, νηθνηνπξίζηεο, νηθνηνπξηζηηθό παθέην 

 

Οη οικοηοςπιζηικέρ δπαζηηπιόηηηερ. Όπσο έρεη αλαθεξζεί ν νηθνηνηνπξηζκφο 

πξνζαξκφδεηαη ζην πεξηβάιινλ ζην νπνίν δηεμάγεηαη. Οη δξαζηεξηφηεηέο ηνπ 

επνκέλσο έρνπλ δηαθνξεηηθή κνξθή αλάινγα κε ηνλ ηφπν θαη ηνπο πεξηβαιινληηθνχο 

πφξνπο πνπ απηφο πξνζθέξεη. Τπάξρνπλ δξαζηεξηφηεηεο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζε 

παξζέλνπο ηφπνπο, φπνπ ππεξηζρχεη ε άγξηα δσή. Σέηνηεο είλαη ε παξαηήξεζε ηεο 

άγξηαο δσήο (θαη ε επηκφξθσζε γηα απηή), ε θσηνγξάθηζε ηνπίσλ, νη θαηαδχζεηο, ε 

νξεηβαζία. Σηο επηιέγνπλ νη άλζξσπνη πνπ επηζπκνχλ κηα κέηξηαο δπζθνιίαο 

δξαζηεξηφηεηα ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ, γηα μεθνχξαζε, εξεκία, άκεζε επαθή κε ηε 

θχζε θαη φζνη επηζπκνχλ λα επηκνξθσζνχλ γηα ηελ άγξηα δσή θαη ην άζηθην 

πεξηβάιινλ. Άιιεο νηθνηνπξηζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο πξαγκαηνπνηνχληαη ζε 

παξαδνζηαθνχο νηθηζκνχο, ζε ηδηαίηεξνπο πνιηηηζκνχο, ζε απνκνλσκέλεο θνηλφηεηεο. 

Δπηιέγνληαη απφ ηνπξίζηεο πνπ επηζπκνχλ λα γλσξίζνπλ ζρεηηθά άγλσζηνπο 

πνιηηηζκνχο, λα γεπηνχλ ηδηαίηεξα πξντφληα, πνπ δελ δηαηίζεληαη ζηε καδηθή αγνξά, 

ζε ζπλδπαζκφ πάληνηε κε ηελ επαθή κε ηε θχζε. Σέηνηα ηαμίδηα είλαη νη πεξηεγήζεηο 

κε θαξαβάληα, κε άινγα, ε παξακνλή ζε παξαδνζηαθά θαηαιχκαηα, κε ζπκκεηνρή 

ζηηο ηνπηθέο εξγαζίεο θαη άκεζε επαθή κε ηνπο ληφπηνπο. Οηθνηνπξηζηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο κπνξνχλ επίζεο λα ζεσξεζνχλ ην θαγηάθ, ε παξαηήξεζε ηεο 

νξληζνπαλίδαο, ην ξάθηηλγθ, ην motocross, νη θαηεβάζεηο κε ηδηπ θαη πιήζνο άιισλ. 

Σν εάλ κηα δξαζηεξηφηεηα ζα ζεσξεζεί νηθνηνπξηζηηθή εμαξηάηαη απφ ηνλ ηξφπν κε 

ηνλ νπνίν αζθείηαη: πξέπεη λα ηεξεί ηα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ δηέπνπλ ηνλ 

νηθνηνπξηζκφ.  

χκθσλα κε ην Σκήκα Οηθνλνκηθήο Αλάπηπμεο ηνπ Τπνπξγείνπ Βηψζηκεο 

Γηαρείξηζεο Πφξσλ ηεο Βξεηαληθήο Κνινκβίαο
17

 νη νηθνηνπξηζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

κπνξνχλ λα ρσξηζηνχλ ζε δχν επξείεο θαηεγνξίεο: δξαζηεξηφηεηεο πνπ 

πξαγκαηνπνηνχληαη ζην ζαιάζζην πεξηβάιινλ [marine ecotourism] θαη 

                                                           
17

 Βι. Economic Development Branch ηνπ BC Ministry of Sustainable Resource Management 

(2003), φπσο αλαθέξεηαη ζην Kiper (2013): 791. 
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δξαζηεξηφηεηεο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζην έδαθνο [land-based ecotourism].  

ηελ πξψηε θαηεγνξία εληάζζνληαη ε ηζηηνπινΐα, ην ζαιάζζην θαγηάθ, ε 

θνιχκβεζε, ε βαξθάδα θαη γεληθά ην cruising. ηε δεχηεξε ε πνδειαζία κέζα απφ 

ραξαγκέλα κνλνπάηηα, ε ηππαζία, ην trekking, ε νξεηβαζία, ην canoeing, ρεηκεξηλέο 

δξαζηεξηφηεηεο φπσο ην ζθη θαη ην snowshoeing, ε πεδνπνξία, ε παξαηήξεζε ηεο 

άγξηαο δσήο θαη ηεο θχζεο θαη πνιηηηζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο επηζθέςεηο ζε 

κνπζεία θαη αξραηνινγηθνχο ρψξνπο.  

Έλα επηπιένλ ζηνηρείν πνπ ραξαθηεξίδεη ηηο νηθνηνπξηζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

είλαη νη εκπεηξίεο πνπ απνθνκίδνπλ νη άλζξσπνη απφ απηέο. χκθσλα κε ηνλ 

Κνκίιε
18

 νη εκπεηξίεο απηέο δηαθξίλνληαη ζε άκεζεο θαη έκκεζεο. Σηο άκεζεο 

εκπεηξίεο ηηο απνθηάεη θάπνηνο κέζσ ηεο ελεξγήο ζπκκεηνρήο ηνπ ζηελ εθάζηνηε 

δξαζηεξηφηεηα ή ηα θνηλσληθνπνιηηηθά δξψκελα, ζε αληίζεζε ηηο έκκεζεο, πνπ είλαη 

απφξξνηα ηεο παξαηήξεζεο ησλ θπζηθψλ θαη θνηλσληθνπνιηηηθψλ πφξσλ. 

Ζ απνπζία, φπσο πξναλαθέξζεθε, επαθξηβνχο νξηζκνχ γηα ηνλ νηθνηνπξηζκφ 

επηηξέπεη θαη θάπνηα αζάθεηα σο πξνο ην πνηεο είλαη θαη πνηεο δελ είλαη 

νηθνηνπξηζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Γηα ηνλ ιφγν απηφλ θάπνηεο ρψξεο πξνρψξεζαλ ζηε 

δεκηνπξγία ζπζηήκαηνο πηζηνπνίεζεο ηνπ νηθνηνπξηζκνχ. ηφρνο ήηαλ λα είλαη 

ζαθέο ζε ηνπξηζηηθνχο πξάθηνξεο αιιά θαη ζηνπο πειάηεο ηνπο πνηεο δξαζηεξηφηεηεο 

είλαη πξάγκαηη νηθνηνπξηζηηθέο θαη πνηεο φρη.  

Μία αμηνζεκείσηε πξνζπάζεηα ζε απηή ηελ θαηεχζπλζε έγηλε ζηελ Κφζηα Ρίθα 

ην 1990, φηαλ θαζηεξψζεθε ε Πηζηνπνίεζε γηα Βηψζηκν Σνπξηζκφ [Certification for 

Sustainable Tourism, CST]. χκθσλα κε έλαλ απφ ηνπο εκπλεπζηέο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο απηνχ, ζθνπφο ήηαλ λα δηαθξηζνχλ νη εηαηξείεο πνπ επηθεληξψλνληαη 

ζηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη ηελ εθπαίδεπζε 

απφ εθείλεο πνπ απιψο ιεηηνπξγνχλ θηιηθά πξνο ην πεξηβάιινλ· δεχηεξνο ζηφρνο δε 

ήηαλ ε πξνζθνξά πιεξνθνξηψλ θαη δηεπθξηλίζεσλ ζρεηηθά κε ηνλ νηθνηνπξηζκφ θαη 

εηδηθφηεξα ηελ αεηθφξν αλάπηπμε.
19

 Σν πξφγξακκα πηζηνπνίεζεο CST, πνπ δηεμήρζε 

απφ ληφπηνπο νη νπνίνη είραλ εθπαηδεπζεί θαηάιιεια, απεπζπλφηαλ ζε φιεο ηηο 

ηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο αλεμαξηήησο κεγέζνπο. Απηέο θαινχληαλ λα απαληήζνπλ ζε 

150 εξσηήζεηο (ηχπνπ λαη/φρη) νη νπνίεο αθνξνχζαλ ην θπζηθφ/βηνινγηθφ πεξηβάιινλ, 

ηηο μελνδνρεηαθέο εγθαηαζηάζεηο, ηηο ππεξεζίεο πνπ πξφζθεξαλ ζηνπο ηαμηδηψηεο θαη 

ην θνηλσληθννηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ. Αλάινγα κε ηελ ηειηθή βαζκνινγία 
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 Κνκίιεο (2007): 37. 
19

 Sander (2012). 
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πξνζδηνξηδφηαλ ζε θάζε εηαηξεία ηη έπξεπε λα δηνξζψζεη, ηη λα βειηηψζεη θαη ηη λα 

θαζηεξψζεη. Όηαλ πιεξνχζε πιένλ φια ηα θξηηήξηα, ε εηαηξεία έπαηξλε ηελ 

πηζηνπνίεζε. Καηά ηελ πξψηε δεθαεηία ην πξφγξακκα δελ είρε αξθεηή απήρεζε, 

θαζψο νη θξαηηθέο αξρέο δελ ην ππνζηήξημαλ νχηε κε ρξεκαηνδφηεζε νχηε 

θαζηζηψληαο ππνρξεσηηθή ηελ πηζηνπνίεζε φζσλ εηαηξεηψλ δηαθήκηδαλ 

νηθνηνπξηζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Με ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ φκσο απηφ άιιαμε, 

θαζψο νη ηνπξίζηεο πνπ ήηαλ ελήκεξνη γηα ηελ χπαξμε ηεο πηζηνπνίεζεο, ηελ 

αλαδεηνχζαλ φηαλ έθαλαλ ηηο θξαηήζεηο ηνπο. Έηζη ε θπβέξλεζε θαηέζηεζε 

ππνρξεσηηθή ηελ πηζηνπνίεζε θάζε επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο πνπ 

δηαθεκίδεηαη σο «αεηθφξνο ηνπξηζκφο» ‒αθφκε θαη γηα ηα θαηαιχκαηα. Σν γεγνλφο 

βεβαίσο φηη ηέηνηεο πηζηνπνηήζεηο βαζίδνληαη ζε ηνπηθά θξηηήξηα, εκπνδίδεη ηε 

γελίθεπζή ηνπο. Απηφ κε ηε ζεηξά ηνπ κεηψλεη ηε βαξχηεηά ηνπο γηα ηνπο δηεζλείο 

ηνπξίζηεο, δηφηη δελ δηαζθαιίδεηαη πάληνηε ε αληαπφθξηζε κε ηηο πξνζδνθίεο ηνπο. 

 

Ο οικοηοςπίζηαρ. Όπσο κε ηηο νηθνηνπξηζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο έηζη θαη γηα ηνπο 

νηθνηνπξίζηεο δελ ππάξρεη αθξηβήο νξηζκφο ‒νηθνηνπξίζηαο ζεσξείηαη φπνηνο 

επηδίδεηαη ζε νηθνηνπξηζκφ.  

Έλαο θαηάινγνο κε ηα «επηζπκεηά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ νηθνηνπξίζηα» κπνξεί 

λα ζπλαρζεί απφ ηελ πξνζέγγηζε ησλ Ballantine & Eagles,
20

 νη νπνίνη επηζεκαίλνπλ 

ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ αλζξψπσλ πνπ επηδίδνληαη ζε ηέηνηεο δξαζηεξηφηεηεο:  

 

  πεξηβαιινληηθή επαηζζεζία  

 επηζπκία αιιά θαη ελεξγή δξάζε γηα ηελ πξνζηαζία ησλ θπζηθψλ πφξσλ θαη 

ηεο άγξηαο δσήο 

 εζσηεξηθά θίλεηξα γηα ηηο ελέξγεηεο ηνπο, ηα νπνία δελ επεξεάδνληαη απφ 

εμσηεξηθνχο παξάγνληεο 

 πξνζαλαηνιηζκφο πεξηζζφηεξν βηνθεληξηθφο παξά αλζξσπνθεληξηθφο, πςειέο 

γλσζηηθέο θαη ζπλαηζζεκαηηθέο ιεηηνπξγίεο 

 ελεξγή ζπκκεηνρή ζηηο δξαζηεξηφηεηεο κε άκεζν ζθνπφ ηελ απφθηεζε 

πεξηζζφηεξσλ εκπεηξηψλ θαη επαθήο κε ην πεξηβάιινλ 

 δηάζεζε γηα δηα βίνπ εθπαίδεπζε. Θα πξέπεη λα επηκνξθψλνληαη, λα 

ελεκεξψλνληαη καθξνπξφζεζκα γηα ηελ πξνζηαζία ησλ θπζηθψλ πφξσλ, ηνπ 
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 Ballantine & Eagleο (1994). 
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πεξηβάιινληνο θαη ηελ εμέιημε ηνπο θαη γηα ηηο ππάξρνπζεο θάζε θνξά 

ζπλζήθεο.
21

 

 

Πνιινί επηζηήκνλεο απφ ηελ άιιε πιεπξά ζεσξνχλ φηη νη νηθνηνπξίζηεο πξέπεη 

λα ρσξίδνληαη ζε νκάδεο αλάινγα κε ηνλ βαζκφ ηεο πξνηίκεζεο ηνπο γηα ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο ηνπ νηθνηνπξηζκνχ ή ηνπ θπζηθνχ ηνπξηζκνχ, κε ηνλ ρξφλν πνπ 

δαπαλνχλ ζε απηέο θαη κε ηελ έθηαζε ησλ γλψζεσλ ηνπο ζε ζέκαηα πξνζηαζίαο ηνπ 

πεξηβάιινληνο. χκθσλα κε ηνλ Lindberg
22

 ππάξρνπλ ηέζζεξηο ηέηνηεο νκάδεο 

νηθνηνπξηζηψλ: 

 

 Οη ζθιεξνππξεληθνί [“hardcore”]: ζε απηή ηελ θαηεγνξία εληάζζνληαη νη 

επηζηήκνλεο, νη εξεπλεηέο ή κέιε νκάδσλ εθπαηδεπηψλ ή νκάδσλ πξνζηαζίαο. 

Έρνπλ ηελ πεξηζζφηεξε γλψζε θαη αζρνινχληαη κε ην πεξηβάιινλ θαη εθηφο 

ηνπξηζκνχ. Γελ έρνπλ πξφβιεκα κε ηηο ειάρηζηεο αλέζεηο πνπ ηνπο πξνζθέξεη 

απηφ ην είδνο ηνπξηζκνχ. 

 Οη αθνζησκέλνη [“dedicated”]: εθείλνη πνπ επηζθέπηνληαη θπξίσο 

πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο κε ζθνπφ λα κάζνπλ γηα ηελ ηζηνξία θαη ηελ 

θνπιηνχξα θάζε ηφπνπ. Δίλαη πεξηβαιινληηθά επαηζζεηνπνηεκέλνη, θάπνηνη 

έρνπλ εηδηθφηεξεο γλψζεηο, ρσξίο σζηφζν απηφ λα είλαη απαξαίηεην. Καη απηήο 

ηεο θαηεγνξίαο νη ηνπξίζηεο απνδέρνληαη ηηο ειάρηζηεο αλέζεηο πνπ πξνζθέξεη 

ην ελ ιφγσ είδνο ηνπξηζκνχ. 

 Οη ζπκβαηηθνί [“mainstream”]: φζνη παίξλνπλ κέξνο ζε έλα ηαμίδη κε 

πξννξηζκφ κηα θπζηθή πεξηνρή, επηδηψθνληαο απιψο κηα μερσξηζηή εκπεηξία 

κνλαδηθνχ ηχπνπ, φπσο λα δνπλ άγξηα δψα . 

 Οη πεξηζηαζηαθνί [“casual”] ή πεξηνξηζκέλνπ ρξφλνπ [“part-time”]: 

δηνξγαλψλνπλ κηα εθδξνκή ζηε θχζε ή κεηέρνπλ ζε έλα ηαμίδη ζε θπζηθφ 

πξννξηζκφ, ρσξίο ην θπζηθφ πεξηβάιινλ λα απνηειεί ηνλ θχξην ζθνπφ ηεο 

κεηαθίλεζήο ηνπο, ηπραία, ζην πιαίζην κηαο γεληθφηεξεο ηνπξηζηηθήο εκπεηξίαο. 

 

πκπεξαζκαηηθά νηθνηνπξίζηεο ζεσξνχληαη νη ηνπξίζηεο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε 

έλα ηαμίδη ζε πεξηνρή κε άγξηα νκνξθηά, ρσξίο ηελ έληνλε παξνπζία ηεο αλζξψπηλεο 
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 Κνκίιεο (2007): 38-39, Tao, Eagles & Smith (2010). 
22

 Lindberg (1991), Tao, Eagles & Smith (2010), Tungchawal (2001), Τπνπξγείν Αλάπηπμεο 

& Διιεληθφο Οξγαληζκφο Σνπξηζκνχ (2000). 
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παξέκβαζεο. Δπηδίδνληαη ζε δξαζηεξηφηεηεο πνπ ηνπο θέξλνπλ πην θνληά ζηε θχζε 

θαη ηνπο πξνζθέξνπλ ζσξεία εκπεηξηψλ. χκθσλα κε έξεπλεο πξφθεηηαη γηα άηνκα 35 

έσο 54 εηψλ, θπξίσο κνξθσκέλα θαη θαηαλεκεκέλα εμίζνπ ζηα δχν θχια. Δίλαη 

ηνπξίζηεο πνπ ηαμηδεχνπλ κφλνη ή ζε κηθξέο νκάδεο θαη δηαθξίλνληαη γηα ην 

ελδηαθέξνλ ηνπο γηα ηελ νηθνινγία. Θέινπλ λα μεθχγνπλ απφ ηελ θαζεκεξηλφηεηα, λα 

κάζνπλ γηα ην πεξηβάιινλ θαη ηνπο νξγαληζκνχο πνπ δνπλ ζε απηφ, λα δνπλ λένπο 

πνιηηηζκνχο θαη λα γλσξίζνπλ θαηλνχξγηνπο αλζξψπνπο. Μα πεξηζζφηεξν απφ φια 

έρνπλ αλάγθε λα κάζνπλ πνηα είλαη ε νξζή ζπκπεξηθνξά απέλαληη ζην πεξηβάιινλ 

θαη λα ηελ πηνζεηήζνπλ πξνθεηκέλνπ λα πξνσζήζνπλ ηελ πγηή ζπλχπαξμε αλζξψπνπ 

θαη θχζεο. Οη άλζξσπνη απηνί επηδηψθνπλ άξηζηεο πνηφηεηαο άπιεο παξνρέο ηνπ 

ηνπξηζκνχ, ρσξίο λα ελδηαθέξνληαη γηα πιηθέο αλέζεηο θαη ηηο πνιπηέιεηεο.  

 

Σν οικοηοςπιζηικό πακέηο. Οη νηθνηνπξηζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο έρεη ήδε 

αλαθεξζεί, εθηπιίζζνληαη θπξίσο ζε πεξηνρέο πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ ηνλ θπζηθφ 

ηνπο πινχην θαη πξαγκαηνπνηνχληαη ζπλήζσο ζε πεξηφδνπο θαηά ηηο νπνίεο ε 

ηνπξηζηηθή θίλεζε δελ βξίζθεηαη ζε αηρκή ‒θπξίσο απφ ην θζηλφπσξν έσο ηελ 

άλνημε.  

πρλά ν νηθνηνπξηζκφο δελ ζηεξίδεηαη ζε θάπνην έηνηκν παθέην πνπ 

πξνσζείηαη απφ έλα ηνπξηζηηθφ γξαθείν (αλ θαη ππάξρνπλ θαη ηέηνηεο πξνζθνξέο). Οη 

πεξηζζφηεξνη νηθνηνπξίζηεο δηνξγαλψλνπλ κφλνη ηνπο ην ηαμίδη θαη απεπζχλνληαη ζε 

ηαμηδησηηθά γξαθεία κφλν γηα ηα εηζηηήξηά ηνπο. Δίλαη αιήζεηα φηη ε δαπάλε γηα 

απηνχ ηνπ είδνπο ηα ηαμίδηα είλαη αξθεηά κεγάιε. Γη' απηφ θαη ν νηθνηνπξηζκφο 

απεπζχλεηαη θπξίσο ζε αλζξψπνπο κέζεο ειηθίαο κε νηθνλνκηθή άλεζε. 

Σν θφζηνο είλαη κεγάιν θαη ζε ζρέζε κε απηά πνπ πξνζθέξνληαη ζε φ,ηη αθνξά 

ηηο αλέζεηο. Ζ δηακνλή γίλεηαη ζε απιά θαηαιχκαηα, ηα νπνία είλαη θηιηθά πξνο ην 

πεξηβάιινλ θαη έρνπλ κεηψζεη θαηά ην δπλαηφλ ηηο αξλεηηθέο επηπηψζεηο ηνπο ζε 

απηφ. Σν θαγεηφ είλαη απιφ, θπξίσο απφ ηνπηθά πξντφληα. Οη κεηαθνξέο γίλνληαη 

ζπλήζσο κε ΗΥ. Ζ δε ζπλήζεο δηάξθεηα ηνπ ηαμηδίνπ είλαη κία έσο δχν εβδνκάδεο.  
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 

ΘΔΧΡΗΣΙΚΗ ΠΡΟΔΓΓΙΗ ΣΟΤ ΘΑΛΑΙΟΤ ΟΙΚΟΣΟΤΡΙΜΟΤ ΚΑΙ 

ΣΧΝ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΧΝ ΣΟΤ 

 

2.1 Γεληθά πεξί ηνπ ζαιάζζηνπ νηθνηνπξηζκνύ  

 

Ο ζαιάζζηνο νηθνηνπξηζκφο είλαη αξθεηά δχζθνιν λα νξηζηεί. Οη εξκελείεο 

ηνπ φξνπ είλαη πνιιέο θαη δηάθνξεο, θαζψο γηα ηνλ θαζέλα κπνξεί λα ζεκαίλεη 

δηαθνξεηηθά πξάγκαηα. Οη επηζηήκνλεο γηα παξάδεηγκα νξίδνπλ ηνλ ζαιάζζην 

νηθνηνπξηζκφ δηαθνξεηηθά απφ φ,ηη νη άλζξσπνη πνπ εξγάδνληαη γηα απηφλ.  

ηε κειέηε Delphi,
23

 πνπ δηελεξγήζεθε γηα λα δνζεί κηα πην ζπγθεθξηκέλε 

εξκελεία ζηνλ ζαιάζζην νηθνηνπξηζκφ, απηφο νξίδεηαη σο ν ζαιάζζηνο ηνπξηζκφο 

πνπ ζηνρεχεη ζηε δηαζθάιηζε ηνπ ζαιάζζηνπ νηθνζπζηήκαηνο (φπνπ εθηπιίζζεηαη) 

θαη ζηελ νηθνλνκηθή άλνδν ησλ γεγελψλ ζε θάζε πεξηνρή κε ηελ απαξαίηεηε 

πξνυπφζεζε φηη είλαη βηψζηκνο ηνπξηζκφο. Σνλίδεηαη δε ε αλαγθαηφηεηα λα ππάξρεη 

εθπαίδεπζε ησλ ηνπξηζηψλ γηα ην ζαιάζζην νηθνζχζηεκα θάζε πεξηνρήο απφ ηνπο 

δηνξγαλσηέο. Απφ ηελ άιιε πιεπξά δελ ππάξρεη κλεία ζηελ ελεξγή ζπκκεηνρή ησλ 

ηνπηθψλ πιεζπζκψλ, πνπ ζεσξείηαη έλα απφ ηα ηδηάδνληα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

νηθνηνπξηζκνχ γεληθψο. 

χκθσλα κε ηνλ Orams
24

 ν ζαιάζζηνο ηνπξηζκφο πεξηιακβάλεη φιεο ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ αλαπηχζζνληαη ζην ζαιάζζην πεξηβάιινλ ή εζηηάδνπλ ζε απηφ 

θαη γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζή ηνπο νη ηνπξίζηεο-θαηαλαισηέο πξέπεη λα ηαμηδέςνπλ 

απφ ηνλ ηφπν θαηνηθίαο ηνπο. πλήζσο σο ζαιάζζηεο δξαζηεξηφηεηεο λννχληαη φζεο 

έρνπλ ζρέζε κε ην ζαιάζζην πεξηβάιινλ φπσο είλαη ε θνιχκβεζε, ην πεξπάηεκα 

ζηηο αθηέο, ε θξνπαδηέξα.  

Δπνκέλσο ζχκθσλα κε ηε κειέηε Delphi θαη κε ηνλ νξηζκφ ηνπ ζαιάζζηνπ 

ηνπξηζκνχ πνπ πξναλαθέξζεθε ζα κπνξνχζακε λα ζπκπεξάλνπκε φηη ν ζαιάζζηνο 

νηθνηνπξηζκφο είλαη κέξνο ηνπ ζαιάζζηνπ ηνπξηζκνχ, ην νπνίν δηαθνξνπνηείηαη σο 

πξνο θάπνηα ζηνηρεία ηνπ. ηνλ ζαιάζζην νηθνηνπξηζκφ πξέπεη λα ππάξρνπλ ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ νηθνηνπξηζκνχ, δειαδή εθπαίδεπζε γηα ην ζαιάζζην 

πεξηβάιινλ, ζπλεηζθνξά ζηελ ηνπηθή θνηλσλία κέζσ επηζηξνθήο ρξεκάησλ φπσο νη 

θφξνη θαη ε αγνξά ηνπηθψλ πξντφλησλ. Δπηπιένλ ζα πξέπεη λα βνεζά ζηε δηαηήξεζε 

                                                           
23

 Garrod (2003). 
24

 Orams (1999) φπσο αλαθέξεηαη ζην Cater & Cater (2007): 7. 
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θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ πδάηηλνπ πεξηβάιινληνο θαη λα κεηψλεη φζν είλαη εθηθηφ ηηο 

παξελέξγεηεο ηεο παξνπζίαο ηνπ ηφζν ζε επίπεδν θχζεο φζν θαη απφ πνιηηηζκηθή 

άπνςε. χκθσλα κε ηα πξναλαθεξζέληα επνκέλσο κπνξνχκε λα ζεσξήζνπκε φηη ν 

ζαιάζζηνο νηθνηνπξηζκφο είλαη ν νηθνηνπξηζκφο πνπ αλαπηχζζεηαη ζην ζαιάζζην 

πεξηβάιινλ. Μεξηθνί κάιηζηα ηνλ ζεσξνχλ λέα κνξθή ηνπξηζκνχ, έλαλ ζπλδπαζκφ 

ηνπ βηψζηκνπ ζαιάζζηνπ ηνπξηζκνχ θαη ηνπ ηνπξηζκνχ θχζεο πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη 

ζην ζαιάζζην πεξηβάιινλ.  

Απηφ πνπ πξέπεη λα επηζεκαλζεί είλαη φηη ν ζαιάζζηνο θπζηθφο ηνπξηζκφο 

[marine-based natural tourism] κπνξεί λα κεηαηξαπεί ζε «έμππλν» νηθνηνπξηζκφ. 

Απηφ βεβαίσο εμαξηάηαη θπξίσο απφ ηνλ ηαμηδησηηθφ πξάθηνξα. Σν ζπλεζέζηεξν 

πξφβιεκα πνπ παξαηεξείηαη ζηηο πεξηπηψζεηο κεηαηξνπήο ηνπ απινχ ζαιάζζηνπ 

ηνπξηζκνχ ζε έμππλν νηθνηνπξηζκφ, είλαη φηη πνιινί ηαμηδησηηθνί πξάθηνξεο 

πξνζζέηνπλ απιψο έλα «νηθν-» [eco-] ζηηο επηρεηξήζεηο θαη ζηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ 

πξνηείλνπλ, αξθνχκελνη ζην λα είλαη απηέο θηιηθέο πξνο ην πεξηβάιινλ θαη λα κελ ην 

επηβαξχλνπλ. Απηφ φκσο δελ ηηο εληάζζεη απηνκάησο ζην θάζκα ηνπ νηθνηνπξηζκνχ. 

Όπσο έρεη επηζεκαλζεί ήδε γηα λα είλαη κηα επηρείξεζε νηθνηνπξηζηηθή πξέπεη λα 

δίλεη έκθαζε ζηελ αθχπληζε ηνπ ελδηαθέξνληνο ησλ ηνπξηζηψλ γηα ην πεξηβάιινλ 

θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ, ζηελ επηκφξθσζή ηνπο κέζσ ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ 

πξνηείλνπλ, νη νπνίεο πξέπεη λα εθηπιίζζνληαη ζε πεξηβάιινλ κε άγξηα νκνξθηά θαη 

φζν ην δπλαηφ πην άζηθην απφ αλζξψπηλε παξνπζία. Δπηπξνζζέησο ε ίδηα ε 

επηρείξεζε πξέπεη λα εληάζζεηαη ζην πιαίζην ηεο βησζηκφηεηαο θαη λα ηελ πξνσζεί. 

Δληάζζνληαο ηνλ ζαιάζζην νηθνηνπξηζκφ ζην γεληθφηεξν πιαίζην ηνπ 

ζαιάζζηνπ ηνπξηζκνχ κπνξνχκε λα αληηιεθζνχκε επθνιφηεξα ζε πνηα ζεκεία είλαη 

επηηπρήο θαη ζε πνηα απνηπγράλεη. Υξήζηκε ζε απηή ηελ πξνζπάζεηα είλαη ε κειέηε 

ηεο αιιειεπίδξαζεο ηνπ ζαιάζζηνπ νηθνηνπξηζκνχ κε ηνπο άιινπο ηνκείο ηνπ 

ηνπξηζκνχ θαη κε άιιεο νηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Δάλ δαλεηζηνχκε ηελ 

επηζήκαλζε ηνπ ζνπεδνχ νηθνλνκνιφγνπ Gunnar Myrdal, φηη «ππάξρνπλ 

δηαδεδνκέλα ζεηηθά ή αξλεηηθά απνηειέζκαηα κεηαμχ ησλ ηνκψλ, ησλ επηπέδσλ θαη 

ησλ ελδηαθεξφλησλ»,
25

 ζα θαηαιάβνπκε φηη ν ζαιάζζηνο νηθνηνπξηζκφο είλαη 

ζπλδεδεκέλνο κε ην γεληθφ ζχλνιν ηνπ ηνπξηζκνχ θαη δελ γίλεηαη λα κελ 

επεξεάδεηαη απφ ηελ ηνπξηζηηθή βηνκεραλία· αληηζηνίρσο φκσο δελ γίλεηαη θαη λα 

κελ ηελ επεξεάδεη κε ηε ζεηξά ηνπ.  

                                                           
25
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Ζ ζεηηθή επίδξαζε ηνπ ζαιάζζηνπ νηθνηνπξηζκνχ ζην ζχλνιν ηνπ ηνπξηζκνχ 

είλαη φηη εληζρχεη ηελ πεξηβαιινληηθή ζπλείδεζε θαζψο θαη ηε λννηξνπία φηη κέζσ 

απηνχ νη επηρεηξήζεηο κπνξνχλ λα απνθνκίζνπλ θέξδνο. Οη αξλεηηθέο επηδξάζεηο ηνπ 

ηνπξηζκνχ γεληθψο ζηνλ ζαιάζζην νηθνηνπξηζκφ είλαη φηη ππάξρνπλ αληαγσληζηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ ελδέρεηαη λα ζέηνπλ εκπφδηα ζηελ επηηπρία ηνπ. Παξαδείγκαηνο 

ράξηλ ζε κηα ζαιάζζηα πεξηνρή κπνξεί λα αλαπηχζζνληαη δξαζηεξηφηεηεο θαη 

ζαιάζζηνπ ηνπξηζκνχ θαη ζαιάζζηνπ νηθνηνπξηζκνχ. Ο δεχηεξνο έηζη αλαγθάδεηαη 

λα δερζεί ηηο επηξξνέο ηνπ πξψηνπ θαη θαιείηαη λα ρεηξηζηεί ηηο ελδερφκελεο 

αξλεηηθέο επηδξάζεηο ηνπ ζην πεξηβάιινλ.  

Έλα αθφκε πξφβιεκα πνπ έρεη λα αληηκεησπίζεη ν ζαιάζζηνο νηθνηνπξηζκφο 

είλαη φηη ε πεξηνρή ζηελ νπνία δξαζηεξηνπνηείηαη είλαη εθηελήο, πξάγκα πνπ 

δεκηνπξγεί δηαρεηξηζηηθά πξνβιήκαηα. Ζ έθηαζε πεξηνξίδεη επίζεο θαη ηελ 

πξνζβαζηκφηεηα, θαζψο δελ είλαη εχθνιν λα νξηνζεηεζεί ην πγξφ ζηνηρείν 

πξνθεηκέλνπ λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα δξαζηεξηφηεηεο. Οη νξγαληζκνί πνπ δνπλ ζηε 

ζάιαζζα, φπσο θαη ην ίδην ην πγξφ ζηνηρείν κπνξνχλ λα επεξεαζηνχλ δξαζηηθά απφ 

παξεκβάζεηο πνπ ζεκεηψλνληαη κίιηα καθξηά. Δμάιινπ θαη ν εμνπιηζκφο πνπ 

απαηηείηαη, γηα λα κπνξέζεη ν άλζξσπνο λα απνιαχζεη ηηο δξαζηεξηφηεηεο ζην 

ζαιάζζην πεξηβάιινλ, κπνξεί πνιχ ζπρλά λα είλαη επηδήκηνο γηα ην νηθνζχζηεκα. 

Δπίζεο θαζψο νη σθεαλνί θαη νη ζάιαζζεο ζπληζηνχλ θνηλφθηεην αγαζφ, ηα 

ελδερφκελα νθέιε δελ είλαη δπλαηφλ λα κεγηζηνπνηεζνχλ.  

Σέινο ζηηο δπζρέξεηεο πνπ αληηκεησπίδεη ν ζαιάζζηνο νηθνηνπξηζκφο ζα πξέπεη 

λα πξνζζέζνπκε θαη παξάγνληεο φπσο ε θιηκαηηθή αιιαγή, πνπ θαηά πεξηπηψζεηο 

κπνξεί λα έρεη θαηαζηξνθηθέο επηπηψζεηο ζην πεξηβάιινλ αιιά θαη ζε θάζε 

αλζξψπηλε δξαζηεξηφηεηα. 

 

2.2 Οη δξαζηεξηόηεηεο ηνπ ζαιάζζηνπ νηθνηνπξηζκνύ 

 

ε γεληθέο γξακκέο ζα κπνξνχζακε λα νξηνζεηήζνπκε ηηο ζαιάζζηεο 

νηθνηνπξηζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο σο απηέο πνπ ιακβάλνπλ ρψξα ζην ζαιάζζην 

πεξηβάιινλ ‒αλ θαη απηφ κπνξεί λα κελ ηζρχεη πάληνηε, θαζψο θάπνηεο 

δξαζηεξηφηεηεο ζπλδπάδνπλ ηε ζάιαζζα θαη ηελ αθηή. Πξαγκαηνπνηνχληαη θαη 

απηέο αηνκηθά ή ζε κηθξέο νκάδεο, κπνξνχλ λα νξγαλσζνχλ σο δηαθνπέο ή λα 

δηελεξγνχληαη αλεμάξηεηα απφ απηέο.  

Πνηεο ζεσξνχληαη φκσο ζαιάζζηεο νηθνηνπξηζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο; Πξφθεηηαη 
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γηα εξψηεκα πνπ δελ έρεη απαληεζεί επίζεκα. Καη πάιη έρεη ζεκαζία ν ηξφπνο 

δηεμαγσγήο ηνπο: ε παξαηήξεζε ηεο άγξηαο ζαιάζζηαο δσήο, ε θαηάδπζε, ε 

πεξηήγεζε κε ζθάθνο ζην πινχζην πδάηηλν πεξηβάιινλ, ε απιή θνιχκβεζε κπνξνχλ 

θαη λα εληαρζνχλ θαη λα κελ εληαρζνχλ ζην πιαίζην ηνπ νηθνηνπξηζκνχ.  

Ο ζαιάζζηνο νηθνηνπξηζκφο έρεη ζηφρν λα πξνζθέξεη ζηνπο ζπκκεηέρνληεο 

δηαζθέδαζε, επαθή κε ην ζαιάζζην πεξηβάιινλ αιιά θαη ηελ ηνπηθή θνηλσλία, 

εθπαίδεπζε θαη θπξίσο ην θίλεηξν θαη ηηο γλψζεηο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ 

πεξηβάιινληνο. Απηφο είλαη ν ιφγνο γηα ηνλ νπνίν νη δηνξγαλσηέο είλαη ζθφπηκν λα 

έρνπλ ζπληάμεη έλαλ νδεγφ «νξζήο ζπκπεξηθνξάο», ν νπνίνο ζα θαζνδεγεί ηφζν ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο φζν θαη ηνπο δηνξγαλσηέο. Θα αλαθέξεη παξαδείγκαηνο ράξηλ κε 

πνηνλ ηξφπν θαη απφ πνηα απφζηαζε νη νηθνηνπξίζηεο πιεζηάδνπλ ηα ζαιάζζηα 

ζειαζηηθά, πψο παξαηεξνχλ ηελ πδάηηλε ρισξίδα, πψο πξνζεγγίδνπλ ηνπο πδάηηλνπο 

αξραηνινγηθνχο ρψξνπο ζηελ πεξίπησζε ησλ θαηαδχζεσλ. Θα νξίδεη επίζεο ηνλ 

αξηζκφ επηζθεπηψλ πνπ είλαη βηψζηκνο γηα θάζε πεξηνρή. Σν πην ζεκαληηθφ φκσο πνπ 

πξέπεη λα πεξηέρεη απηφο ν νδεγφο είλαη κέηξα πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο απφ 

ηελ παξνπζία ησλ ηνπξηζηψλ ζε απηφ ‒απηφο εμάιινπ είλαη θαη έλαο απφ ηνπο 

ζεκειηψδεηο ζηφρνπο ηνπ νηθνηνπξηζκνχ: ε ειαρηζηνπνίεζε ησλ επηδξάζεσλ ηεο 

αλζξψπηλεο παξνπζίαο ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ.  

χκθσλα κε ηνπο Cater & Cater
26

 νη νηθνηνπξηζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζα 

κπνξνχζαλ λα θαηεγνξηνπνηεζνχλ αλάινγα κε ην πνζνζηφ επαθήο ηνπ αλζξψπνπ κε 

ην ζαιάζζην πεξηβάιινλ θαη ην πνζνζηφ αιιειεπίδξαζεο ηνπο. Δπνκέλσο ζα ηηο 

ρσξίδακε ζηηο θάησζη θαηεγνξίεο : 

 

1. Γξαζηεξηφηεηεο ζηηο νπνίεο ν άλζξσπνο (αηνκηθά) ζπκκεηέρεη ελεξγά θαη 

έξρεηαη ζε άκεζε επαθή κε ην ζαιάζζην πεξηβάιινλ Σέηνηνπο είδνπο 

νηθνηνπξηζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο είλαη ε θνιχκβεζε, ε θαηάδπζε, ε πεξηήγεζε 

επηθάλεηαο. 

2. Γξαζηεξηφηεηεο ζηηο νπνίεο ν άλζξσπνο ελεξγεί κε ηελ νκάδα πνπ ζπκκεηέρεη 

ζηελ νηθνηνπξηζηηθή δξαζηεξηφηεηα δηαηεξψληαο φκσο ηελ άκεζε επαθή ηνπ 

κε ην ζαιάζζην πεξηβάιινλ. Σέηνηνπο είδνπο νηθνηνπξηζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

είλαη ε παξαηήξεζε ηεο άγξηαο δσήο ηφζν ζηελ επηθάλεηα φζν θαη ππνβξχρηα, 

ην ζαιάζζην θαγηάθ. 
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 Cater & Cater (2007): 79. 
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3. Γξαζηεξηφηεηεο ζηηο νπνίεο ν άλζξσπνο έξρεηαη ζε απιή επαθή κε ην 

ζαιάζζην πεξηβάιινλ θαη δελ αιιειεπηδξά θαζφινπ κε απηφ. Απηέο ηνπ είδνπο 

νη νηθνηνπξηζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζπλήζσο πξαγκαηνπνηνχληαη ζε ζαιάζζηα 

νηθνηνπξηζηηθά πάξθα, φπσο ε επίζθεςε ζε έλα ελπδξείν, ην ςάξεκα. 

 

2.2.1 Κολύμβηζη και πεπιήγηζη επιθάνειαρ [snorkeling]  

 

Ζ θνιχκβεζε θαη ε πεξηήγεζε κε κάζθα ζπγθαηαιέγνληαη ζηηο πιένλ 

δεκνθηιείο θαη γλσζηέο νηθνηνπξηζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, θαζψο επηδίδνληαη ζε 

απηέο παηδηά θαη ελήιηθεο ζε φινλ ηνλ θφζκν. Δίλαη πξαγκαηηθά απιέο θαη 

νηθνλνκηθέο επηινγέο, δηφηη δελ ρξεηάδνληαη εηδηθφ εμνπιηζκφ: ηα κφλα πνπ 

απαηηνχληαη είλαη κάζθα, αλαπλεπζηήξαο θαη βαηξαρνπέδηια. Πξνζθέξνπλ δε 

δηαζθέδαζε, κηα ήπηαο κνξθήο άζθεζε θαη άκεζε επαθή κε ην πινχζην ζαιάζζην 

πεξηβάιινλ.  

 

 

Φσηνγξαθία απφ ην http://www.visitningaloo.com.au/things-to-see-do/whale-watching 

 

Δίλαη πνιχ δηαδεδνκέλεο ζην πιαίζην ηνπ ζαιάζζηνπ νηθνηνπξηζκνχ θαη επεηδή 

κπνξνχλ λα ζπλδπαζηνχλ, φπνπ βεβαίσο είλαη εθηθηφ, κε άιιεο νηθνηνπξηζηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο. Τπάξρεη γηα παξάδεηγκα ε δπλαηφηεηα θνιχκβεζεο κε ζειαζηηθά 

φπσο δειθίληα ή θάιαηλεο ή πεξηήγεζεο κε κάζθα ζαιάζζησλ πεξηνρψλ κε ηδηαίηεξε 

ζαιάζζηα ρισξίδα.  

Έλα ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ηνπνζεζίαο φπνπ ε πεξηήγεζε κε κάζθα 
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ζπληζηά μερσξηζηή εκπεηξία είλαη ην Ningaloo Reef
27

 ζηε δπηηθή Απζηξαιία· εθεί νη 

νηθνηνπξίζηεο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα δνπλ, λα θνιπκπήζνπλ θαη λα πιεζηάζνπλ 

αξθεηά θνληά κεγαινπηεξνθάιαηλεο. Οη επηζθέςεηο πξαγκαηνπνηνχληαη ην δηάζηεκα 

απφ Ηνχλην έσο Ννέκβξην, φηαλ ηα θεηψδε απηά ζειαζηηθά επηζθέπηνληαη ηελ 

πεξηνρή ηνπ πθάινπ σο ελδηάκεζε ζηάζε απφ ηηο πεξηνρέο φπνπ αλαπαξάγνληαη ηα 

θαινθαίξηα πξνο ηνλ ρεηκεξηλφ πξννξηζκφ ηνπο ζηελ Αληαξθηηθή.  

Όζν θαη εάλ ε θνιχκβεζε θαη ε πεξηήγεζε κε κάζθα ζπγθαηαιέγνληαη ζηηο 

απινχζηεξεο δξαζηεξηφηεηεο ζαιάζζηνπ νηθνηνπξηζκνχ, φζνη επηδίδνληαη ζε απηέο 

πξέπεη λα ιακβάλνπλ κέηξα γηα ηελ απνθπγή ησλ αξλεηηθψλ ζπλεπεηψλ ηνπο ζην 

ζαιάζζην πεξηβάιινλ ‒αθξηβψο φπσο ζπκβαίλεη κε θάζε νηθνηνπξηζηηθή 

δξαζηεξηφηεηα. Θα πξέπεη λα δίλνληαη νδεγίεο γηα ηελ νξζή ζπκπεξηθνξά ησλ 

θνιπκβεηψλ πξνο ηα ζειαζηηθά θαη γηα ην πψο ζα πξέπεη λα αιιειεπηδξνχλ κε απηά. 

Δπηπιένλ ζα πξέπεη λα ειέγρεηαη θαη ν αξηζκφο ησλ επηζθεπηψλ ζε πεξηνρέο κε άγξηα 

νκνξθηά, ψζηε λα κελ επηβαξχλεηαη ην πεξηβάιινλ. Έλα παξάδεηγκα είλαη ην 

Διαθνλήζη ηεο Κξήηεο, φπνπ πξνεδξηθφ δηάηαγκα πξνζπαζεί λα νξίζεη ην χςνο ηεο 

επηζθεςηκφηεηαο θαη ηελ έθηαζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ πξνθεηκέλνπ λα πξνζηαηεπζεί 

θαη λα δηαηεξεζεί ν πινχηνο ηεο πεξηνρήο. Δίλαη πξνθαλέο φηη θαη ε απιή 

θνιχκβεζε, εάλ δελ πξαγκαηνπνηείηαη κε κέηξν, κπνξεί λα πξνθαιέζεη θζνξά ζην 

ζαιάζζην πεξηβάιινλ. 

 

2.2.2 Καηάδςζη [scuba-diving] 

 

Καηάδπζε είλαη ε δξαζηεξηφηεηα θαηά ηελ νπνία ν άλζξσπνο εηζέξρεηαη απφ 

ηελ επηθάλεηα ηεο ζάιαζζαο ζε ππνβξχρην πεξηβάιινλ.
28

 Ζ θαηάδπζε πξνζθέξεη 

ζηνπο αλζξψπνπο έλα αίζζεκα ειεπζεξίαο, θπγήο απφ ηελ πξαγκαηηθφηεηα θαη ηελ 

επθαηξία λα εμεξεπλήζνπλ ηνλ πδάηηλν θφζκν θαη λα παξαηεξήζνπλ ηε ιεηηνπξγία 

ηνπ.  

Μέρξη ηα κέζα ηνπ πεξαζκέλνπ αηψλα ε θαηάδπζε γηλφηαλ θπξίσο απφ δχηεο 

πνπ θξαηνχζαλ ηελ αλαπλνή ηνπο (ειεχζεξε θαηάδπζε). Τπήξραλ βεβαίσο αλά ηνπο 

αηψλεο πξνζπάζεηεο απηνλφκεζήο ηνπο κε πιήζνο ζπζθεπψλ, ζθάθαλδξα θαη 

δηάθνξα κεραληθά κέζα ππνζηήξημεο ή παξνρήο νμπγφλνπ απφ ηελ επηθάλεηα. Σν 

ζεκείν θακπήο σζηφζν ππήξμε ε δεκηνπξγία απηφλνκσλ ζπζθεπψλ παξνρήο αέξα, ν 

                                                           
27

 Βι. http://www.visitningaloo.com. 
28

 Βι. www.katadisi.gr. 
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αλαπλεπζηηθφο εμνπιηζκφο πνπ ν δχηεο θέξεη καδί ηνπ θαη ν νπνίνο ηνπ πξνζθέξεη 

πιήξε απηνλνκία (απηφλνκε θαηάδπζε). 

Έθηνηε ε δήηεζε γηα θαηαδχζεηο άξρηζε λα απμάλεηαη θαη πιένλ ζεσξείηαη κηα 

απφ ηηο πην δεκνθηιείο δξαζηεξηφηεηεο. Γελ έρεη απμεζεί κφλν ν αξηζκφο έθδνζεο 

πηζηνπνηήζεσλ· πνιιαπιαζηάδνληαη επίζεο θαη νη πεξηνρέο φπνπ δηεμάγνληαη 

θαηαδχζεηο, θαζψο εληνπίδνληαη νινέλα θαη πεξηζζφηεξα ζεκεία ηα νπνία 

ραξαθηεξίδνληαη απφ άγξηα νκνξθηά θαη ζπάλην βπζφ.  

Ζ έθδνζε πηζηνπνηεηηθψλ γηα δχηεο γίλεηαη απφ νξγαληζκνχο φπσο ε 

Δπαγγεικαηηθή Έλσζε Δθπαηδεπηψλ Καηάδπζεο PADI [Professional Association of 

Dive Instructors], πνπ εδξεχεη ζηελ Καιηθφξληα θαη είλαη έλαο απφ ηνπο 

κεγαιχηεξνπο νξγαληζκνχο εθπαίδεπζεο δπηψλ παγθνζκίσο ‒ εθπαηδεχεη πεξίπνπ ην 

55% ησλ δπηψλ ηνπ θφζκνπ. ηελ Διιάδα ππάξρεη ε Διιεληθή Οκνζπνλδία 

Τπνβξχρηαο Γξαζηεξηφηεηαο Αζιεηηθήο Αιηείαο θαη Σερληθήο Κνιχκβεζεο, ε ρνιή 

Γπηψλ Καιχκλνπ, ε Andi
29

 θαη άιιεο πνπ εθπαηδεχνπλ θαη εθδίδνπλ ηα ζρεηηθά 

πηζηνπνηεηηθά. 

Πνιινί κειεηεηέο ηνπ νηθνηνπξηζκνχ δηαθσλνχλ σο πξνο ην εάλ ε θαηάδπζε 

εληάζζεηαη ζηνλ νηθνηνπξηζκφ ή ζηνλ καδηθφ ηνπξηζκφ. Σα επίπεδα δήηεζεο θαη ην 

θφζηνο ‒ην νπνίν είλαη κεγάιν, θαζψο ν δχηεο ρξεηάδεηαη εηδηθή ζηνιή θαη 

αλεμάξηεην αλαπλεπζηήξα‒ ίζσο ηελ θαηαηάζζνπλ πεξηζζφηεξν ζηνλ καδηθφ 

ηνπξηζκφ. Χζηφζν, εάλ εμεηάζνπκε ηελ θαηάδπζε σο δξαζηεξηφηεηα γηα ηελ νπνία ν 

κεηέρσλ πξέπεη λα έρεη εθπαηδεπηεί, ηφηε κπνξεί θάιιηζηα λα ζεσξεζεί 

νηθνηνπξηζηηθή δξαζηεξηφηεηα. ηελ εθπαίδεπζή ηνπο νη κειινληηθνί δχηεο 

ελεκεξψλνληαη γηα ην ζαιάζζην πεξηβάιινλ. Μαζαίλνπλ γηα ηνλ βπζφ, ηε ρισξίδα 

θαη ηελ παλίδα ηνπ, ηνλ ηξφπν ζπλχπαξμεο κε ηελ ππνβξχρηα δσή. Με απηφλ ηνλ 

ηξφπν αλαπηχζζεηαη ην αίζζεκα πξνζηαζίαο θαη δηαηήξεζεο ηνπ πεξηβάιινληνο, 

δηφηη κειεηνχλ θαη θαηαλννχλ ηελ αλαγθαηφηεηα ζεβαζκνχ ηνπ φπσο θαη θάζε 

νξγαληζκνχ πνπ δεη κέζα ζε απηφ. Οη δχηεο δηδάζθνληαη γηα παξάδεηγκα ηξφπνπο 

ειέγρνπ ηεο πιεπζηφηεηαο, ψζηε λα κελ επηβαξχλνπλ ηηο θνξαιιηνγελείο εθηάζεηο 

ηνπ βπζνχ ζε πεξίπησζε πνπ ληψζνπλ ηελ αλάγθε λα μεθνπξαζηνχλ.  

Άιιν έλα ζηνηρείν πνπ εληζρχεη ηελ άπνςε φηη ε θαηάδπζε αλήθεη ζην θάζκα 

ηνπ νηθνηνπξηζκνχ είλαη φηη πξαγκαηνπνηείηαη πάληα απφ δεπγάξη δπηψλ γηα ηε 

κεγηζηνπνίεζε ηεο αζθάιεηαο ηνπο. Ζ αζθάιεηα απηή επεθηείλεηαη θαη ζην 

                                                           
29

 Βι. www.andi.gr. 
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πεξηβάιινλ, θαζψο δχν άλζξσπνη είλαη πην πξνζεθηηθνί απφ έλαλ. Καηά ηε δηάξθεηα 

ηεο θαηάδπζεο ην έλα άηνκν παξαθνινπζεί πάληα ην άιιν, γηα ηελ αζθάιεηά ηνπ· ε 

ππνρξέσζε απηή ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο πεξηβαιινληηθέο γλψζεηο πνπ έρνπλ απνθηήζεη 

νη δχηεο θαηά ηελ εθπαίδεπζή ηνπο κεηψλεη ζεκαληηθά ηηο ελδερφκελεο αξλεηηθέο 

ζπλέπεηεο γηα ην θπζηθφ πεξηβάιινλ ηνπ βπζνχ. 

 

 

Φσηνγξαθία απφ ην http://www.underwater.gr/wp-content/uploads/2013/06/milo.jpg 

 

Τπάξρνπλ πνιιά ζηνηρεία φηη νη δχηεο αλαπηχζζνπλ ζε ηέηνην βαζκφ ηελ 

επαηζζεζία ηνπο απέλαληη ην πεξηβάιινλ, κέζσ ηεο εθπαίδεπζήο ηνπο, πνπ 

κεηαηξέπνληαη ζηνπο θαιχηεξνπο ππεξαζπηζηέο ηνπ ζαιάζζηνπ πεξηβάιινληνο θαη 

εηδηθά ηνπ βπζνχ. Εεηνχλ απφ ηνπο δηνξγαλσηέο λα αθνινπζνχλ ηαθηηθέο θαηάδπζεο 

θηιηθέο πξνο ην πεξηβάιινλ θαη λα εμεηάδνπλ φινπο ηνπο παξάγνληεο ζηνλ 

ζρεδηαζκφ ησλ ππνβξχρησλ δηαδξνκψλ, πξνθεηκέλνπ λα κεηψζνπλ φζν είλαη εθηθηφ 

ηηο αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ηεο παξνπζίαο ηνπο. 

 

2.2.3 Η παπαηήπηζη θαλάζζιυν θηλαζηικών  

 

Ζ παξαηήξεζε ηεο άγξηαο δσήο είλαη κηα νηθνηνπξηζηηθή δξαζηεξηφηεηα. ηνλ 

ζαιάζζην νηθνηνπξηζκφ αθνξά ηελ παξαηήξεζε ησλ ζαιάζζησλ ζειαζηηθψλ, φπσο 

είλαη ηα δειθίληα, νη θάιαηλεο, νη ζαιάζζηεο θψθηεο, ζην θπζηθφ ηνπο πεξηβάιινλ. Ζ 

παξαηήξεζε ησλ θαιαηλψλ επί παξαδείγκαηη ρξνλνινγείηαη απφ ην 1950, ζην εζληθφ 

κλεκείν Cabrillo, ζην αλ Νηηέγθν ησλ ΖΠΑ. Ζ ηνπνζεζία πηζηνπνηήζεθε σο 

http://www.underwater.gr/wp-content/uploads/2013/06/milo.jpg
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επηζθέςηκνο δεκφζηνο ρψξνο κε απνηέιεζκα λα δηεπθνιπλζεί ε παξαηήξεζε ησλ 

γθξίδσλ θαιαηλψλ. Με ηνλ θαηξφ ν αξηζκφο ησλ επηζθεπηψλ απμαλφηαλ, ψζπνπ 

έθηαζε ηα 10.000 άηνκα εηεζίσο. Απφ ην 1995 άξρηζε ε εκπνξηθή εθκεηάιιεπζε ηεο 

παξαθνινχζεζεο ησλ ζαιάζζησλ ζειαζηηθψλ κε ηελ θαζηέξσζε εηζηηεξίνπ. Ζ ηδέα 

δηαδφζεθε θαη ε παξαθνινχζεζε ησλ θαιαηλψλ ‒φπσο θαη άιισλ ζαιάζζησλ 

ζειαζηηθψλ: δειθίληα, θψθηεο, ζαιάζζηνη ιένληεο‒ άξρηζε λα εμαπιψλεηαη.
30

 ήκεξα 

είλαη κία απφ ηηο πην δηαδεδνκέλεο νηθνηνπξηζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Οη πεξηζζφηεξεο 

ρψξεο ηα λεξά ησλ νπνίσλ επηζθέπηνληαη ζαιάζζηα ζειαζηηθά εθκεηαιιεχνληαη ηελ 

παξνπζία ηνπο γηα ηελ αλάπηπμε ηέηνησλ δξαζηεξηνηήησλ παξαθνινχζεζεο. Οη πην 

δεκνθηιείο πξννξηζκνί παγθνζκίσο είλαη ην Σνθίλν ζηε Βξεηαληθή Κνινκβία ηνπ 

Καλαδά, ην Υέξβεΐ Μπέη ζηελ Απζηξαιία, ε Κατθνχξα ζηε Νέα Εειαλδία θαη ην 

Πνπέξην Πηξάκηδεο ζηελ Αξγεληηλή.
31

 

 

 

Φσηνγξαθία απφ ην http://www.bluedolphintours.com.au/tours/whale-watching-tours-

hervey-bay/ 

 

Ζ παξαηήξεζε ησλ ζαιάζζησλ ζειαζηηθψλ γνεηεχεη ηνλ θφζκν, θαζψο 

πξνζθέξεη ηε δπλαηφηεηα επαθήο κε ηα νκνξθφηεξα δψα ηεο ζάιαζζαο. Ο ηνπξίζηαο 

κπνξεί λα δεη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο ζην πεξηβάιινλ ηνπο, ηηο θηλήζεηο ηνπο, λα 

ζπλεηδεηνπνηήζεη ην κέγεζφο ηνπο, λα ζαπκάζεη ηελ αλαπήδεζε ηνπο ζηνλ αέξα θαη 

ηελ επηζηξνθή ηνπο ζην λεξφ. Σα ζαιάζζηα ζειαζηηθά εηδηθά νη θάιαηλεο θαη ηα 

δειθίληα είλαη ζρεηηθά θηιηθά κε ηνπο αλζξψπνπο θαη ηνπο δείρλνπλ αξθεηή 

εκπηζηνζχλε, πξάγκα πνπ ηα θαζηζηά ζπλαξπαζηηθά γηα ηνπο παξαηεξεηέο θαη ηνπο 

                                                           
30

 Βι. https://en.wikipedia.org/wiki/Whale_watching 
31

 Cater & Cater (2007): 86. 

http://www.bluedolphintours.com.au/tours/whale-watching-tours-hervey-bay/
http://www.bluedolphintours.com.au/tours/whale-watching-tours-hervey-bay/
https://en.wikipedia.org/wiki/Whale_watching
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σζεί λα κάζνπλ φζα πεξηζζφηεξα κπνξνχλ γηα ηε δσή ηνπο.  

Όζν φκσο εμαπιψλεηαη ε δξαζηεξηφηεηα ηεο παξαηήξεζεο ηφζν 

δηαπηζηψλνληαη θαη πεξηζζφηεξα πξνβιήκαηα γηα ηα ίδηα ηα ζειαζηηθά αιιά θαη γηα 

ην ζαιάζζην πεξηβάιινλ. Ζ παξαηήξεζε πξαγκαηνπνηείηαη κε ζθάθε πνπ πιένπλ 

ζηε πεξηνρή ζπγθέληξσζήο ηνπο, ηα νπνία αλαπφθεπθηα κνιχλνπλ ην λεξφ θαη 

ξππαίλνπλ ηελ αηκφζθαηξα. Δπίζεο φηαλ πιεζηάδνπλ αξθεηά ηα ζειαζηηθά, ν 

ζφξπβνο ησλ κεραλψλ ηα απνζπληνλίδεη εκπνδίδνληάο ηα λα δηαθξίλνπλ ηνλ ήρν 

άιισλ ζαιάζζησλ δψσλ θαη εηδηθφηεξα εθείλσλ πνπ ελδερνκέλσο ηα απεηινχλ. Σέινο 

φηαλ νη επηζθέςεηο πξαγκαηνπνηνχληαη φιεο ηηο επνρέο ηνπ ρξφλνπ, ζπκβαίλεη ε 

αλζξψπηλε παξνπζία λα επεξεάδεη ελίνηε θαη βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπο, φπσο είλαη ε 

αλαπαξαγσγή. 

Απηνί είλαη νξηζκέλνη απφ ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο ηα ζθάθε πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ παξαηήξεζε ησλ ζαιάζζησλ ζειαζηηθψλ ζα πξέπεη λα 

ιεηηνπξγνχλ φζν πην νηθνινγηθά κπνξνχλ θαη λα πξνζέρνπλ ε ηαρχηεηα πιεχζεο 

ηνπο λα κελ είλαη κεγάιε, ψζηε λα κε δεκηνπξγνχληαη θχκαηα πνπ επεξεάδνπλ ηα 

δψα. Δπηπιένλ ζα πξέπεη λα κειεηάηαη θαη λα πξνθαζνξίδεηαη ν κέγηζηνο αξηζκφο 

αλζξψπσλ πνπ ζα επηζθέπηεηαη ηελ πεξηνρή, ψζηε λα απνθεπρζεί ε νριαγσγία θαη ε 

αλζξψπηλε παξνπζία λα γίλεη απνδεθηή απφ ηα ζειαζηηθά· λα νξίδνληαη νη πεξίνδνη 

θαηά ηηο νπνίεο ε παξαηήξεζε δεκηνπξγεί ηα ιηγφηεξα πξνβιήκαηα θαη λα 

πξνζδηνξίδεηαη ε ειάρηζηε απφζηαζε πνπ πξέπεη λα έρνπλ ηα ζθάθε απφ ηα 

ζειαζηηθά. 

 

2.2.4 Η ςποβπύσια παπαηήπηζη 

 

Τπνβξχρηα παξαηήξεζε νλνκάδεηαη ε παξαηήξεζε ηνπ βπζνχ ζε ζαιάζζηα 

πάξθα ή απφ ζθάθε. Πξφθεηηαη γηα δξαζηεξηφηεηα θαηά ηελ νπνία ν άλζξσπνο δελ 

έρεη θακία άκεζε αιιειεπίδξαζε κε ην ζαιάζζην πεξηβάιινλ.  

Με ηελ πξφνδν ηεο ηερλνινγίαο ε θαηαζθεπή ησλ παξαηεξεηεξίσλ εμειίρζεθε 

κε απνηέιεζκα λα απμεζεί ν αξηζκφο ηνπο, ηδηαηηέξσο φζσλ βξίζθνληαη ζε πθάινπο. 

Σα ζαιάζζηα παξαηεξεηήξηα πξνζθέξνπλ ηε ζέα ησλ σθεαλψλ απφ ηνπο 

εμσηεξηθνχο ρψξνπο ηνπο θαη ηε ζέα ηνπ βπζνχ απφ ηνπο ππφγεηνπο ζαιάκνπο ηνπο. 

Δθεί κέζα απφ κεγάια παξάζπξα θαη κε ηελ θαζνδήγεζε εηδηθψλ «μελαγψλ» νη 

επηζθέπηεο κπνξνχλ λα παξαηεξήζνπλ ηελ παλίδα θαη ηε ρισξίδα ηνπ βπζνχ ζαλ λα 

βξίζθνληαη θαηά θάπνηνλ ηξφπν κέζα ζε απηφλ. 
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Σν Busselton Jetty ζηελ Απζηξαιία έρεη θαηαηαγεί ζηελ έθηε ζέζε ησλ 

ζεκαληηθφηεξσλ ππνβξχρησλ παξαηεξεηήξησλ παγθνζκίσο. Ο επηζθέπηεο ηνπ έρεη 

ηε δπλαηφηεηα λα απνιαχζεη θαη ηε ζέα ηεο ζάιαζζαο ‒κε έλα ηξελάθη θαη μελάγεζε 

ζηε ζέα ηνπ θφιπνπ Geographe Bay‒ αιιά θαη ηελ εηθφλα ηνπ βπζνχ. ην εζσηεξηθφ 

ηκήκα ηνπ παξαηεξεηεξίνπ νη επηζθέπηεο νδεγνχληαη ζε ζαιάκνπο, πνπ βξίζθνληαη 

8 κέηξα θάησ απφ ηελ επηθάλεηα ηεο ζάιαζζαο, θαη κέζα απφ ηα έληεθα παξάζπξα 

πξνβνιψλ απνιακβάλνπλ ηνλ βπζφ ηεο πεξηνρήο φπνπ δνπλ πάλσ απφ ηξηαθφζηα είδε 

ςαξηψλ, θνξαιιηψλ, ζθνπγγαξηψλ θ. ά. 
32

 

 

 

Φσηνγξαθία απφ ην https://www.quicksilver-cruises.com/obr_activities/uwobserv/ 

index.html  

 

Ζ πξφνδνο ηεο ηερλνινγίαο έρεη δψζεη ηε δπλαηφηεηα παξαηήξεζεο ηνπ βπζνχ 

θαη απφ ζθάθε, ηα νπνία είλαη εηδηθά δηακνξθσκέλα, ψζηε ν θαιπκκέλνο κε ηδάκη 

ππζκέλαο ηνπο λα επηηξέπεη ηελ παξαηήξεζε ηνπ βπζνχ. Έλα παξάδεηγκα ππνβξχρηαο 

παξαηήξεζεο απφ εηδηθά θαηαζθεπαζκέλα ζθάθε είλαη νη πεξηεγήζεηο πνπ 

νξγαλψλνληαη ζην Kyle ηνπ Lochalsh, ζηε βνξεηνδπηηθή αθηή ηεο θσηίαο. Ζ 

εηαηξεία Seaprobe Atlantis δηνξγαλψλεη εθδξνκέο δηάξθεηαο 35 ιεπηψλ κε ηα εηδηθά 

ζθάθε ηεο πνπ κεηαθέξνπλ επηβάηεο ζε ζεκεία φπνπ κπνξνχλ λα δνπλ δάζε απφ 

θχθηα, θψθηεο θαη νξηζκέλεο επνρέο ηνπ ρξφλνπ δειθίληα. Ζ εηαηξεία 

πξαγκαηνπνίεζε ηελ πξψηε ηέηνηα πεξηήγεζε ην 1998, πξνζειθχνληαο θαηά ηελ 

θαινθαηξηλή πεξίνδν εθείλνπ ηνπ έηνπο πάλσ απφ δχν ρηιηάδεο άηνκα. Σν εδηθά 

δηακνξθσκέλν ζθάθνο φκσο πξνηνχ ρξεζηκνπνηεζεί γηα απηέο ηηο εθδξνκέο είρε 

λαπισζεί απφ νκάδα εηδηθψλ ηεο θνηλφηεηαο κε ζθνπφ ηελ επηκφξθσζε ησλ 

θαηνίθσλ ηεο πεξηνρήο γηα ηηο Δηδηθέο Εψλεο Γηαηήξεζεο [Special Area of 
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Conservation, SAC], πεξηνρέο πνπ νξίδνληαη δψλεο πξνζηαζίαο ηεο ρισξίδαο θαη ηεο 

παλίδαο. Ζ δηαρείξηζε απηψλ ησλ δσλψλ γίλεηαη απφ ηηο ηνπηθέο θνηλφηεηεο θαη απφ 

κε θπβεξλεηηθέο νξγαλψζεηο, νη νπνίεο ζέινληαο λα αλαδείμνπλ ηελ πεξηνρή ηνπο 

κέζσ ηνπ νηθνηνπξηζκνχ επηρείξεζαλ λα παξνπζηάζνπλ ζηνπο ληφπηνπο ηνλ πινχην 

θαη ηηο δπλαηφηεηεο πνπ είρε ε πεξηνρή ηνπο γηα ηέηνηνπ είδνπο δξαζηεξηφηεηεο. Οη 

πξνζπάζεηεο σζηφζν απέβεζαλ άθαξπεο, θαζψο νη θάηνηθνη δελ ζέιεζαλ λα 

πηνζεηήζνπλ απηή ηε δπλαηφηεηα.
33

 

 

2.2.5 Το καγιάκ  

 

Σν θαγηάθ είλαη ειαθξχ ζθάθνο ελφο ή δχν αηφκσλ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα 

θσπειαζία. Μνηάδεη κε θαλφ, αλ θαη ην θαγηάθ είλαη θιεηζηφ ζην πάλσ ηκήκα ζε 

αληίζεζε κε ην θαλφ, ην νπνίν αθήλεη αθάιππηα ηα πφδηα ηνπ θσπειάηε. Δπηπιένλ 

είλαη πην ζηαζεξφ ζηελ πνξεία ηνπ, φηαλ ππάξρνπλ άλεκνη, δηφηη έρεη ρακειφ πξνθίι 

ελψ ην θαλφ πςειφ. Ζ ρακειή ζέζε ηνπ θσπειάηε ζην θαγηάθ επηηξέπεη ηε ρξήζε 

δηπιψλ θνππηψλ, κε απνηέιεζκα ην ζθάθνο λα θηλείηαη πην γξήγνξα.  

Σν θαγηάθ είλαη ην παξαδνζηαθφ ζθάθνο ησλ Δζθηκψσλ ησλ βφξεησλ αξθηηθψλ 

πεξηνρψλ. Καηαζθεπαδφηαλ απφ νζηά θάιαηλαο θαη μχια, επελδπφηαλ κε δέξκα 

θάιαηλαο θαη ρξεζηκνπνηνχληαλ ζην ςάξεκα θαη ην θπλήγη. Σν ειαθξχ θαη επέιηθην 

ζθάθνο πξνζέιθπζε ην ελδηαθέξνλ ησλ Δπξσπαίσλ, άξρηζε λα ρξεζηκνπνηείηαη σο 

ζθάθνο αλαςπρήο ζε πνηάκηα θαη κεηαηξάπεθε ζε άζιεκα ‒έρεη εληαρζεί σο 

αγψληζκα καδί κε ην θαλνέ ζηνπο Οιπκπηαθνχο Αγψλεο απφ ην 1936.
34

 

Θεσξείηαη εμαίξεην παξάδεηγκα βηψζηκνπ νηθνηνπξηζκνχ. Δίλαη αξθεηά 

νηθνινγηθφ θαη δελ ξππαίλεη ην ζαιάζζην πεξηβάιινλ, θαζψο γηα ηελ θίλεζή ηνπ 

ρξεηάδεηαη κφλν ε πξνζπάζεηα ηνπ θσπειάηε. Δίλαη κνλνζέζην ή δηζέζην, επνκέλσο 

δελ είλαη θαη' αλάγθε πνιπάλζξσπε δξαζηεξηφηεηα. Πξνζθέξεη δε ηε δπλαηφηεηα 

απφιαπζεο ηεο επαθήο κε ην λεξφ θαη ηεο θίλεζεο ζε απηφ ‒είηε πξφθεηηαη γηα 

πνηάκη είηε γηα ζάιαζζα‒ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ παξαηήξεζε ηεο άγξηαο νκνξθηάο 

ηεο θχζεο. Γηα φινπο απηνχο ηνπο ιφγνπο ην θαγηάθ δηαδίδεηαη φιν θαη πεξηζζφηεξν 

ηα ηειεπηαία ρξφληα. Δμαπιψλεηαη θαη ζε πεξηνρέο πνπ δελ ήηαλ ηδηαίηεξα γλσζηφ 

φπσο ζηελ Αζία, απφ ηε λφηηα Σαυιάλδε κέρξη ην δπηηθφ Βηεηλάκ, ηηο Φηιηππίλεο θαη 

ηνλ Νφηην Δηξεληθφ.  
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Απηφ πνπ παξαηεξείηαη ζηηο πεξηνρέο πνπ επελδχνπλ ζηε δξαζηεξηφηεηα ηνπ 

θαγηάθ είλαη φηη νη νξγαλψζεηο ηνπο ζηειερψλνληαη απφ ηελ ηνπηθή θνηλσλία ζε θάζε 

ζηάδην ηεο νηθνηνπξηζηηθήο δξαζηεξηφηεηαο. Οη ρξεκαηνδφηεο εθπαηδεχνπλ ηφζν ην 

πξνζσπηθφ φζν θαη ηνπο ζπκκεηέρνληεο. Όιεο νη ελέξγεηεο πξαγκαηνπνηνχληαη 

ζχκθσλα κε ηα θξηηήξηα ηνπ νηθνηνπξηζκνχ γηα ηελ νηθνλνκηθή ζπκβνιή ζηηο 

ηνπηθέο θνηλσλίεο. Έηζη φια ηα έζνδα πνπ κπνξεί λα απνθέξεη ε δξαζηεξηφηεηα 

κέλνπλ ζηελ ηνπηθή θνηλσλία θάζε πεξηνρήο.  

 

 

Φσηνγξαθία απφ ην http://kayakinggreece.com/ 

 

Έλαο απφ ηνπο πην δεκνθηιείο πξννξηζκνχο γηα ζαιάζζην θαγηάθ είλαη ηα 

δεζηά λεξά ησλ Sarasota Keys ηεο Φιφξηληα, φπνπ νη νηθνηνπξίζηεο πνπ επηιέγνπλ 

απηή ηε δξαζηεξηφηεηα κπνξνχλ λα απνιαχζνπλ ηελ άγξηα θχζε, λα δνπλ καλάηνπο, 

δειθίληα, αζηέξηα ηεο ζάιαζζαο θαη αρηλνχο θαη λα ραιαξψζνπλ.
35

 

Σν θαγηάθ, φπσο πξναλαθέξακε, έρεη ιίγεο επηπηψζεηο ζην πεξηβάιινλ. ην 

κφλν πνπ πξέπεη λα δίδεηαη πξνζνρή είλαη ηα ζεκεία εθθίλεζεο, θαζψο ην ζχξζηκν 

ηνπ ζθάθνπο ζην έδαθνο γηα λα εηζέιζεη ζην λεξφ κπνξεί λα πξνθαιέζεη δεκηά ζηε 

ζαιάζζηα βιάζηεζε. Σα ζεκεία εηζφδνπ, είηε ζε πνηάκηα είηε ζηε ζάιαζζα, πξέπεη 

                                                           
35

 Βι. http://www.srqmagazine.com/articles/146/Kayak-Coasting 

http://kayakinggreece.com/
http://www.srqmagazine.com/articles/146/Kayak-Coasting


43 

λα είλαη επξχρσξα πξνθεηκέλνπ λα κελ θαηαζηξέθνληαη θπζηθά ηνηρψκαηα ή θσιηέο 

δψσλ. Σέινο νη νξγαλσηέο ζα πξέπεη λα ελεκεξψλνληαη γηα ηελ πεξίνδν πνπ είλαη 

θαηάιιειε γηα θαγηάθ, ψζηε λα κελ επεξεάδεηαη ε βηνπνηθηιφηεηα ηεο ζαιάζζηαο 

πεξηνρήο.
36

 

 

2.3 Θαιάζζηεο Πξνζηαηεπόκελεο Πεξηνρέο 

 

2.3.1 Τι είναι οι Θαλάζζιερ Πποζηαηεςόμενερ Πεπιοσέρ 

 

Οη άλζξσπνη κε ηηο πνηθίιεο δξαζηεξηφηεηέο ηνπο εθκεηαιιεχνληαη ζε κεγάιν 

βαζκφ ηηο ζαιάζζηεο θαη ηηο παξάθηηεο πεγέο. Ζ εθβηνκεράληζε φισλ θαη 

πεξηζζφηεξσλ πεξηνρψλ ηνπ πιαλήηε παξάιιεια κε ηνλ ηνπξηζκφ έρνπλ νδεγήζεη ζε 

εμαληιεηηθή εθκεηάιιεπζε απηψλ ησλ πεγψλ ζρεδφλ ζε θάζε πεξηνρή ηνπ θφζκνπ. 

Ξελνδνρεηαθέο θαη άιιεο ππνδνκέο, εξγνζηάζηα δηαθφξσλ εηδψλ, ζαιάζζηεο 

κεηαθνξέο, εθκεηάιιεπζε πφξσλ ‒φια έρνπλ νδεγήζεη ηε βησζηκφηεηα ηνπ 

νηθνζπζηήκαηνο ζηα φξηά ηεο. Ζ κε νξζή ρξήζε ησλ ζαιάζζησλ θαη παξάθηησλ 

πεξηνρψλ θαη ε εθηεηακέλε αιηεία έρνπλ επηπηψζεηο αθφκα θαη ζηα ηρζπναπνζέκαηα 

δηαθφξσλ πεξηνρψλ. Πνιιά είδε βξίζθνληαη ππφ απεηιή εμαθάληζεο, γεγνλφο πνπ 

ζπληζηά κία αθφκε δπζνίσλε πξφβιεςε γηα ην κέιινλ ηνπ ζαιάζζηνπ 

πεξηβάιινληνο. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα είλαη ην ςάξεκα ηνπ κπαθαιηάξνπ ζηνλ 

θφιπν ηνπ Maine πνπ είρε ηζηνξία πέληε ρηιηεηηψλ έσο ην 1920, φηαλ νη αλζξψπηλεο 

παξεκβάζεηο είραλ σο απνηέιεζκα ηε κείσζε ηνπ πιεζπζκνχ ηνπ θαη ηελ αλάγθε 

αληηθαηάζηαζήο ηνπ απφ κηθξφηεξα ςάξηα.
37

 Σν θαηλφκελν απηφ παξαηεξείηαη θαη 

ζηελ Διιάδα. Ζ αιηεία έρεη δερζεί αξλεηηθέο επηδξάζεηο θαη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ 

ησλ ςαξηψλ πνπ θαηαλαιψλνληαη πξνέξρνληαη απφ ηρζπνθαιιηέξγεηα.  

Χο απάληεζε ζηε ζπλεηδεηνπνίεζε ηεο αλάγθεο λα ππάξμεη έλα ζρέδην 

πξνζηαζίαο ησλ ζαιάζζησλ πφξσλ θαη ηνπ νηθνζπζηήκαηνο δεκηνπξγήζεθε ν ζεζκφο 

ησλ Θαιάζζησλ Πξνζηαηεπφκελσλ Πεξηνρψλ (ΘΠΠ) [Marine Protected Areas, 

MPAs] ‒έλα εξγαιείν ηεο δηεζλνχο θνηλφηεηαο πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα 

ηελ νξζή ρξήζε θαη ηελ πξνζηαζία ζαιάζζησλ θαη παξάθηησλ πεξηνρψλ θαζψο θαη 

γηα ηε κείσζε ησλ αξλεηηθψλ επηπηψζεσλ πνπ απηέο έρνπλ ππνζηεί θαη ηελ θαηά ην 

δπλαηφλ απνθαηάζηαζή ηνπο. Ο ξφινο ηνπ ζεζκνχ επεθηείλεηαη θαη ζηε ζσζηή 
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δηαρείξηζε ηεο αιηείαο, ψζηε απηή λα παξακείλεη βηψζηκε, θαη πξνσζεί ηελ 

νηθνλνκηθή ζπκβνιή ζηηο ηνπηθέο θαη πεξηθεξεηαθέο νηθνλνκίεο. 

Ο ηζρχσλ νξηζκφο ησλ Θαιάζζησλ Πξνζηαηεπφκελσλ Πεξηνρψλ δφζεθε ην 

1988 ζηε γεληθή ζπλέιεπζε ηεο Γηεζλνχο Έλσζεο Πξνζηαζίαο ηεο Φχζεο 

[International Union for Conservation of Nature and Natural Resources, IUCN], ζηελ 

νπνία κεηείραλ πνιιέο θπβεξλήζεηο, δηεζλείο νξγαληζκνί θαη κε θπβεξλεηηθέο 

νξγαλψζεηο. χκθσλα κε ηε Γηεζλή Έλσζε Πξνζηαζίαο ηεο Φχζεο ζαιάζζηα 

πξνζηαηεπφκελε πεξηνρή ραξαθηεξίδεηαη θάζε πεξηνρή (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη 

ησλ ρεξζαίσλ-πδάηηλσλ επηθαλεηψλ ηεο φζν θαη ησλ ππφγεησλ-ππνβξχρησλ 

ηκεκάησλ ηεο) πνπ βξίζθεηαη ζε θαζεζηψο πξνζηαζίαο γηα ηελ παλίδα, ηε ρισξίδα 

θαη γηα ηελ πνιηηηζκηθή θιεξνλνκηά ηεο. Ζ πξνζηαζία θαζνξίδεηαη κέζα απφ λνκηθφ 

πιαίζην ην νπνίν δηαρεηξίδνληαη θπβεξλήζεηο ή νξγαληζκνί πξνθεηκέλνπ λα 

επηηεπρζεί ην επηζπκεηφ απνηέιεζκα: ε δηαηήξεζε ηνπ πεξηβάιινληνο.
38

 

Ζ πεξηνρή πνπ ραξαθηεξίδεηαη σο Θαιάζζηα Πξνζηαηεπφκελε Πεξηνρή 

αλαιακβάλεη ην έξγν ηεο δηαηήξεζεο/ζπληήξεζεο ηνπ πεξηβάιινληνο ζηε θπζηθή 

ηνπ κνξθή. Πξνζπαζεί λα δηαηεξήζεη ηε βηνπνηθηιφηεηα εμαζθαιίδνληαο φηη νη 

πεξηνρέο αλαπαξαγσγήο θαη αλάπηπμεο ησλ δψσλ δελ αιινηψλνληαη απφ ηηο 

αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηεο θαη παξακέλνπλ φζν ην δπλαηφ πην άζηθηεο. Πέξα φκσο 

απφ ηελ αληηκεηψπηζε ησλ αλζξσπίλσλ δξαζηεξηνηήησλ, επηρεηξεί λα αληηζηαζκίζεη 

θαηά ην δπλαηφλ ηηο ηπρφλ επηπηψζεηο ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο, αιιά θαη ηηο 

δπζκελείο επηδξάζεηο ηεο ίδηαο ηεο θχζεο ζην πεξηβάιινλ. Δπίζεο επηδίδεηαη ζηελ 

ελεκέξσζε θαη ζηελ εθπαίδεπζε ησλ θαηνίθσλ θαη ησλ επηζθεπηψλ γηα ηε 

ιεηηνπξγία ηνπ νηθνζπζηήκαηνο θαη ηελ αμία πνπ έρεη ε ζπληήξεζή ηνπ, κε ζηφρν λα 

ζπκβάιεη ζηε κείσζε ησλ αξλεηηθψλ ζπλεπεηψλ ηεο αιιειεπίδξαζεο ηνπ αλζξψπνπ 

κε ηε θχζε. Όια απηά ηα κέηξα πέξαλ ηνπ πεξηβάιινληνο, απνδεηθλχνληαη ζεηηθά θαη 

γηα ηνλ άλζξσπν. Ζ πξνζηαζία ησλ ζαιάζζησλ πεξηνρψλ ππνζηεξίδεη ηελ αιηεία, ε 

νπνία ζε πνιιέο πεξηνρέο ιφγσ ηεο κφιπλζεο ησλ λεξψλ θαη ηεο επαθφινπζεο 

ππνβάζκηζεο ηεο βηνπνηθηιφηεηαο έρεη κεησζεί αξθεηά· εληζρχεη επίζεο ηνλ ηνπξηζκφ 

ζηξέθνληάο ηνλ ζε νηθνηνπξηζηηθή ινγηθή.  

Σα κέηξα πξνζηαζίαο πνπ ιακβάλνληαη ζπλαξηψληαη βεβαίσο απφ ηηο αλάγθεο 

θάζε πεξηνρήο. Αιινχ ηα κέηξα πξνζηαζίαο κπνξεί λα είλαη ηδηαίηεξα απζηεξά θαη 

λα απαγνξεχνπλ γηα παξάδεηγκα νηαδήπνηε αιηεπηηθή ή ηνπξηζηηθή δξαζηεξηφηεηα 
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θαη αιινχ λα είλαη πην «ραιαξά», ζέηνληαο απιψο νξηζκέλνπο πεξηνξηζκνχο ζε 

θάπνηεο δξαζηεξηφηεηεο. Πνιιέο Θαιάζζηεο Πξνζηαηεπφκελεο Πεξηνρέο έρνπλ 

θαηνξζψζεη, κε ηνλ θαηάιιειν ζρεδηαζκφ θαη ηελ επαξθή ρξεκαηνδφηεζε ησλ 

θνξέσλ δξάζεο, λα αληεπεμέιζνπλ κε επηηπρία ζηνλ ξφιν ηνπο θαη λα βνεζήζνπλ 

ηφζν ζηελ πξνζηαζία θαη ηελ αλάπηπμε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο φζν θαη ζην λα 

πξνζθνκίζνπλ πνιηηηθά θαη νηθνλνκηθά νθέιε ζηηο θνηλφηεηεο.  

Οη πξψηεο ζαιάζζηεο πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο δεκηνπξγήζεθαλ πξηλ απφ 100 

ρξφληα, ζην πιαίζην φκσο πξνζπαζεηψλ γηα ηε δηάζσζε ζπγθεθξηκέλσλ ζπάλησλ 

εηδψλ θαη φρη πξνζηαζίαο γεληθψο ηεο βηνπνηθηιφηεηαο. Παξάδεηγκα απνηειεί ην 

Royal National Park λφηηα ηνπ ίδλευ ζηελ Απζηξαιία, πνπ ηδξχζεθε ην 1879. Απφ 

ηελ άιιε πιεπξά, πην θνληά ζηε ινγηθή ησλ ζεκεξηλψλ Θαιάζζησλ 

Πξνζηαηεπφκελσλ Πεξηνρψλ, βξίζθεηαη ν νξηζκφο ηνπ Fort Jefferson σο Δζληθνχ 

Μλεκείνπ ην 1935, θαζφζνλ ε ηδηφηεηα ηνπ εζληθνχ κλεκείνπ ελέηαμε ζε θαζεζηψο 

πξνζηαζίαο ηηο αθηέο θαη ηε ζαιάζζηα πεξηνρή γχξσ απφ ην θξνχξην (κάιηζηα ην 

1992 ε πξνζηαηεπφκελε πεξηνρή επεθηάζεθε ζπκπεξηιακβάλνληαο ην ζχκπιεγκα 

λεζηψλ Dry Tortugas θαη κεηνλνκάζηεθε ζε Dry Tortugas National Park). Ζ 

πξαγκαηηθή ψζεζε γηα ηελ πξνζηαζία ζαιάζζησλ πεξηνρψλ νθείιεη πνιιά ζηελ 

Παγθφζκηα χλνδν γηα ηα Δζληθά Πάξθα [World Parks Congress on National Parks] 

ην 1962 θαη ην 1982 πνπ πξνψζεζε ηελ ελζσκάησζε ζαιάζζησλ, παξάθηησλ θαη 

άιισλ πδάηηλσλ πεξηνρψλ ζηηο πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο ηνπ πιαλήηε. Σν 1995 κηα 

ηεηξάηνκε ζεηξά θεηκέλσλ εηδηθψλ επηζηεκφλσλ ζχζηελε ηε δεκηνπξγία ελφο 

αληηπξνζσπεπηηθνχ δηεζλνχο ζπζηήκαηνο ζαιάζζησλ πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ 

θαη ην 2000 εθδφζεθε επίζεκνο νδεγφο γηα ηνπο ζρεδηαζηέο θαη δηαρεηξηζηέο ησλ 

πεξηνρψλ απηψλ. Σέινο ην 2002 ε Παγθφζκηα χλνδνο γηα ηε Βηψζηκε Αλάπηπμε 

[World Summit on Sustainable Development] απεχζπλε έθθιεζε γηα ηε δεκηνπξγία 

δηθηχσλ ζαιάζζησλ πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ.
39

  

Ζ χκβαζε γηα ηε Βηνπνηθηιφηεηα ηνπ 2006 έζεζε σο ζηφρν έσο ην 2012 λα 

βξίζθεηαη ππφ πξνζηαζία ηνπιάρηζηνλ ην 10% ησλ ζαιάζζησλ νηθνινγηθψλ 

πεξηνρψλ θάζε πεξηνρήο ηνπ πιαλήηε, θαη φηαλ δηαπηζηψζεθε φηη απηφ δελ ήηαλ 

εθηθηφ, ην ρξνληθφ φξην επεθηάζεθε σο ην 2020 κε αλαζεψξεζε ηεο ζηφρεπζεο: ην 

17% ησλ ρεξζαίσλ θαη πδάηηλσλ εθηάζεσλ, ην 10% ησλ ζαιάζζησλ θαη παξάθηησλ 

πεξηνρψλ θαη θάζε πεξηνρή πνπ ραξαθηεξίδεηαη ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο γηα ηε 
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βηνπνηθηιφηεηα ηεο θαη ηηο ππεξεζίεο ηνπ νηθνζπζηήκαηνο ζα βξίζθνληαη ππφ ηε 

δηαρείξηζε ελφο δίθαηνπ θαη απνηειεζκαηηθνχ ζπζηήκαηνο πξνζηαηεπφκελσλ 

πεξηνρψλ θαη άιισλ απνηειεζκαηηθψλ κέηξσλ πξνζηαζίαο θαη ζα έρνπλ 

ελζσκαησζεί ζηηο επξχηεξεο εθηάζεηο θαη ζάιαζζεο.
40

  

 

2.3.2 Το έπγο και η ζημαζία ηυν Θαλάζζιυν Πποζηαηεςόμενυν Πεπιοσών 

 

Οη θνξείο πνπ δηαρεηξίδνληαη κηα Θαιάζζηα Πξνζηαηεπφκελε Πεξηνρή 

κειεηνχλ ηελ πεξηνρή πνπ βξίζθεηαη ζηε δηθαηνδνζία ηνπο, θαηαλννχλ ην 

νηθνζχζηεκα θαη ηε βηνπνηθηιφηεηά ηεο θαη ιακβάλνπλ κέηξα γηα ηελ πξνζηαζία θαη 

ηε δηαηήξεζή ηνπο. Οη έξεπλεο θαη νη κειέηεο πνπ δηελεξγνχληαη ππφ ηελ αηγίδα ηνπο 

είλαη επαλαιακβαλφκελεο θαη αθνξνχλ φιεο ηηο δηαζηάζεηο ηνπ πεξηβάιινληνο, ηεο 

παλίδαο θαη ηεο ρισξίδαο ηνπ. Πεξαηηέξσ δεκηνπξγνχλ εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα, 

γηα λα ελεκεξψζνπλ θαη λα θαηαξηίζνπλ ηνπο θαηνίθνπο θαη ηνπο επηζθέπηεο ηεο 

πεξηνρήο γηα ηε ζεκαζία πνπ έρεη ην πγηέο θπζηθφ πεξηβάιινλ γηα ηνλ άλζξσπν. ε 

φ,ηη αθνξά ηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο γηα παξάδεηγκα ην πγηέο θαη θαηάιιεια 

πξνζηαηεπκέλν ζαιάζζην πεξηβάιινλ απνθέξεη θέξδε κέζσ ηεο αιηείαο θαη ηνπ 

ηνπξηζκνχ. ηελ εθπαίδεπζε εληάζζεηαη θαη ε πνιηηηζκηθή δηάζηαζε θάζε πεξηνρήο, 

εθφζνλ θχξηνο ζηφρνο είλαη λα δηαηεξεζεί ην ζχλνιν ηεο θπζηθήο, πιηθήο θαη 

πλεπκαηηθήο θιεξνλνκηάο ηνπ ηφπνπ γηα ηηο επφκελεο γεληέο.  

Σν επφκελν βήκα, κεηά ηε δηεξεχλεζε θαη ηε κειέηε ηεο ΘΠΠ είλαη ε 

αμηνιφγεζε ηεο θαηάζηαζεο ηεο πεξηνρήο: εάλ είλαη ππνβαζκηζκέλε θαη πφζν, εάλ 

θηινμελεί ζπάληα ή απεηινχκελα είδε παλίδαο ή ρισξίδαο, πνηα είλαη απηά θαη ηη 

πξέπεη λα γίλεη γηα ηελ πξνζηαζία ηνπο θ.ιπ. ηφρνο ηεο αμηνιφγεζεο απηήο είλαη λα 

θαηαξηηζηεί έλα ζρέδην δηαρείξηζεο ηεο πεξηνρήο. ε πεξηνρέο φπνπ ν θίλδπλνο 

θαηαζηξνθήο ηνπ πεξηβάιινληνο θξίλεηαη πςειφο απαγνξεχεηαη νηαδήπνηε 

εθκεηάιιεπζε απφ ηελ αιηεία έσο ηνλ ηνπξηζκφ. ε πεξηνρέο φπνπ ην νηθνζχζηεκα 

αθήλεη πεξηζψξηα γηα αλζξψπηλε δξαζηεξηφηεηα, απηή δελ παξεκπνδίδεηαη, εθφζνλ 

βεβαίσο αθνινπζεί ηηο πξνδηαγξαθέο ζεβαζκνχ ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηνλ 

ζρεδηαζκφ γηα ηελ πξνζηαζία θαη ηε δηαηήξεζή ηνπ.  

Ο ραξαθηεξηζκφο κηαο πεξηνρήο σο Θαιάζζηαο Πξνζηαηεπφκελεο Πεξηνρήο 

απνδεηθλχεηαη επεξγεηηθφο ηφζν γηα ηε θχζε φζν θαη γηα ηνλ άλζξσπν. Σα ζεηηθά σο 
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πξνο ηελ πξψηε είλαη ε απνθαηάζηαζε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο θαη ηνπ ηπρφλ 

θαηεζηξακκέλνπ νηθνζπζηήκαηνο· ε πξνζηαζία ηνπ απφ πεξαηηέξσ θηλδχλνπο· ε 

ζπληήξεζή ηνπ, ε νπνία επηηξέπεη ηε θπζηθή αλαπαξαγσγή ηεο παλίδαο θαη ηεο 

ρισξίδαο ζην ελδεδεηγκέλν πεξηβάιινλ ηνπο. ε φ,ηη αθνξά ηνλ άλζξσπν ππάξρνπλ 

ζαθψο νηθνλνκηθά νθέιε: ε ιήςε κέηξσλ γηα ηελ αιίεπζε γηα παξάδεηγκα επηηξέπεη 

ηε δηάζσζε απεηινχκελσλ εηδψλ ςαξηψλ θαη ηε βηψζηκε αλάπηπμή ηνπο, ψζηε λα 

θαιχπηνπλ ζην δηελεθέο ιεινγηζκέλε εθκεηάιιεπζε κε παξάιιειε κείσζε ηεο 

αλάγθεο γηα ηρζπνθαιιηέξγεηεο. Γεκηνπξγνχληαη ζέζεηο εξγαζίαο θαη έζνδα απφ ηελ 

ειεγρφκελε θαη νξζή ηνπξηζηηθή αλάπηπμε ηεο πεξηνρήο. Οη ηνπηθέο θνηλφηεηεο 

απνθηνχλ θαηάιιειεο ππνδνκέο γηα ηελ απνθπγή θαηαζηξνθψλ απφ ηηο θαηξηθέο 

ζπλζήθεο θαη ηε δηαζθάιηζε θαζαξνχ πφζηκνπ λεξνχ. Δπίζεο νη ΘΠΠ εηζπξάηηνπλ 

ρξεκαηνδφηεζε απφ δηάθνξα εζληθά θαη δηεζλή πξνγξάκκαηα, κέξνο ηεο νπνίαο 

επελδχεηαη επηηφπηα. 

Σέινο ε πξνζηαζία πνπ παξέρεηαη σο πξνο ηελ πνιηηηζκηθή δηάζηαζε επηηξέπεη 

ηε δηαηήξεζε ησλ αμηψλ, ησλ παξαδφζεσλ θαη ησλ ηδηαηηεξνηήησλ ηνπ ηξφπνπ δσήο 

θάπνησλ θνηλσληψλ. Παξάδεηγκα γηα ην ηειεπηαίν απνηειεί ην Δζληθφ Θαιάζζην 

Μλεκείν Papahanaumokuakea ζηελ πεξηνρή ηεο Υαβάεο ησλ ΖΠΑ, πνπ εθηείλεηαη 

ζε πεξηζζφηεξα απφ ελάκηζη εθαηνκκχξην ηεηξαγσληθά ρηιηφκεηξα ζηνλ Δηξεληθφ 

Χθεαλφ. Πεξηιακβάλεη λεζηά θαη αηφιεο θαη πξνζηαηεχεη 7.000 είδε εθ ησλ νπνίσλ 

ην έλα ηέηαξην είλαη ελδεκηθά ηεο πεξηνρήο. Παξάιιεια ζπληζηά ηελ ελζάξθσζε ηνπ 

ηδεψδνπο ησλ γεγελψλ γηα ηνλ δεζκφ ηνπ αλζξψπνπ κε ηε θχζε θαη είλαη ε πεξηνρή 

απφ φπνπ ζχκθσλα κε ηελ θνζκνγνλία ηνπο πξνέξρεηαη θαη ζηελ νπνία θαηαιήγεη ε 

δσή.
41

 Ο ραξαθηεξηζκφο ηεο πεξηνρήο σο πξνζηαηεπφκελεο επηηξέπεη ηε ιεινγηζκέλε 

πξνψζεζε ηνπ ηνπξηζκνχ: ν επηζθέπηεο έρεη ηελ επθαηξία λα απνιαχζεη έλα πγηέο 

παξζέλν πεξηβάιινλ ζην νπνίν εληάζζεηαη ιεηηνπξγηθά ν ηνπηθφο πνιηηηζκφο κε 

άμνλα ηελ αξκνληθή ζπλχπαξμε ηνπ αλζξψπνπ κε ηε θχζε. 

Ζ δηεζλήο κειεηεηηθή πξσηνβνπιία ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο κε ηίηιν «Ζ 

νηθνλνκηθή δηάζηαζε ησλ νηθνζπζηεκάησλ θαη ηεο βηνπνηθηιφηεηαο» [“The 

Economics of Ecosystems and Biodiversity”, TEΔB] έρεη σο ζηφρν ηελ πξνζέιθπζε 

ηεο δηεζλνχο πξνζνρήο ζηα νηθνλνκηθά νθέιε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο. Οη εηδηθνί ηεο 

εθηηκνχλ φηη ε ππνβάζκηζε θαη ε θαηαζηξνθή ησλ σθεαλψλ θαη ηεο βηνπνηθηιφηεηαο 

έρεη ζεκαληηθφ νηθνλνκηθφ θφζηνο· επηπξνζζέησο νη κειέηεο ηνπο ζπλδένπλ ηελ 
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 Βι. https://en.wikipedia.org/wiki/Papah%C4%81naumoku%C4%81kea_Marine_ 

National_Monument. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Papah%C4%81naumoku%C4%81kea_Marine_


48 

πεξηβαιινληηθή ππνβάζκηζε θαη κε ηελ παγθφζκηα θηψρεηα. Δμ νπ θαη ζθνπφο ηεο 

είλαη ε ζπγθέληξσζε εηδηθψλ γηα ηε κειέηε θαη ηελ επηινγή θάζε δπλαηήο πξαθηηθήο 

δξάζεο. Πξνθαλψο είλαη αδχλαην λα εθθξάζνπκε πνζνηηθά ηα νθέιε απφ έλα πγηέο 

ζαιάζζην πεξηβάιινλ. Σν φηη ππάξρνπλ φκσο νθέιε θαη φηη απηά είλαη πνιιαπιά θαη 

ζεκαληηθά είλαη αδηακθηζβήηεην.  

 

2.3.3 Οι Θαλάζζιερ Πποζηαηεςόμενερ Πεπιοσέρ και ο ηοςπιζμόρ  

 

Ο ζηφρνο γηα ηνλ νπνίν δεκηνπξγήζεθαλ νη ΘΠΠ ήηαλ ε πξνζηαζία ηνπ 

πεξηβάιινληνο θπξίσο απφ ηελ αλζξψπηλε παξνπζία θαη δξαζηεξηφηεηα. Ζ αξρηθή 

αληίιεςε ήηαλ φηη ε αλζξψπηλε παξέκβαζε νδεγνχζε ζηελ ππνβάζκηζε θαη ηελ 

θαηαζηξνθή ηνπ ζαιάζζηνπ πεξηβάιινληνο (κε ηελ ππεξεθκεηάιιεπζε ησλ πφξσλ 

θαη ηελ αλεμέιεγθηε αλάπηπμε ησλ ππνδνκψλ ηνπ καδηθνχ ηνπξηζκνχ) ή θαη ησλ 

παξάθηησλ πνιηηηζκψλ, κε απνηέιεζκα απηή λα απαγνξεπηεί ηειείσο. Με ην 

πέξαζκα ησλ εηψλ φκσο ε αληίιεςε απηή άιιαμε, δηφηη δηαπηζηψζεθε φηη ε πιήξεο 

απαγφξεπζε ηεο παξακηθξήο εθκεηάιιεπζεο ησλ πεξηνρψλ απηψλ δελ απέθεξε ηα 

επηζπκεηά απνηειέζκαηα. Οη εηδηθνί επνκέλσο ζηξάθεθαλ ζηε ινγηθή ηεο ελεξγνχ 

δηαρείξηζεο ησλ πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ, ε νπνία επηηξέπεη ζε φιεο ηηο πιεπξέο 

λα επσθεινχληαη. 

Ζ λέα απηή αληίιεςε επηηξέπεη θαη ηελ ηνπξηζηηθή εθκεηάιιεπζε ησλ ΘΠΠ· 

βεβαίσο ππφ φξνπο. Ζ θαιχηεξε πξνψζεζε ηνπ ηνπξηζκνχ ζηηο ελ ιφγσ πεξηνρέο έρεη 

σο θεληξηθφ άμνλα ην πεξηβάιινλ. Παξέρεη θίλεηξα ζηνλ ηνπξίζηα λα «δξαπεηεχζεη» 

απφ ηα αζηηθά θέληξα γηα λα βξεζεί ζε πεξηνρέο κε θαζαξά ζαιάζζηα λεξά, κε άγξηα 

νκνξθηά, γηα λα επηδνζεί ζε δξαζηεξηφηεηεο πνπ ηνλ θέξλνπλ ζε επαθή κε ηε θχζε 

θαη ηνπ ζπκίδνπλ πψο πξέπεη λα ζπλδέεηαη καδί ηεο θαη πνηα νθέιε ηνπ πξνζθέξεη 

απηή. Σνλ θέξλεη επίζεο ζε επαθή κε ηνλ πνιηηηζκφ θάζε πεξηνρήο, ηνλίδνληαο ηε 

δηάζηαζε ηεο ζχλδεζήο ηνπ κε ην πεξηβάιινλ θαη ηνπ επηηξέπεη λα βηψζεη ηελ 

θνπιηνχξα θαη ηνλ ηξφπν δσήο ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο.  

Γηα ηνπο ιφγνπο απηνχο νη Θαιάζζηεο Πξνζηαηεπφκελεο Πεξηνρέο είλαη απφ 

ηνπο πην δεκνθηιείο πξννξηζκνχο ηνπ ηνπξηζκνχ. Δπηηξέπνπλ επηινγέο πνπ 

θπκαίλνληαη απφ ηε ραιάξσζε κέζσ ηεο απφιαπζεο ησλ ηνπίσλ θαη ηεο θνιχκβεζεο 

ζε παξζέλα λεξά, έσο ηελ παξαηήξεζε ηεο άγξηαο δσήο απφ ηα ζθάθε θαη ηε 

ζπκκεηνρή ζε νηθνηνπξηζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θάζε είδνπο. 
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Ο βηψζηκνο ηνπξηζκφο, ν νηθνηνπξηζκφο, έρεη πνιιά λα πξνζθέξεη ζε κηα 

Θαιάζζηα Πξνζηαηεπφκελε Πεξηνρή: 

 

 Πξνσζεί ηελ πεξηνρή θάλνληάο ηε γλσζηή ζε δηεζλέο επίπεδν  

 Πξνζειθχεη επηζθέπηεο πνπ ελδηαθέξνληαη γηα ηε θχζε θαη ηελ πξνζηαζία ηεο 

θαη απνθνκίδεη έζνδα ηα νπνία επαλεπελδχνληαη ζηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο θαη 

θπζηθά ζηε ζπληήξεζε ηεο πεξηνρήο. 

 Πξνζειθχεη ρξεκαηνδφηεζε, ψζηε ε πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο λα γίλεηαη 

πάληνηε κε ηα θαηάιιεια κέζα. 

 Τπνθηλεί πνιηηηθή ππνζηήξημε γηα ηελ πξνζηαζία ησλ πξνζηαηεπφκελσλ 

πεξηνρψλ θαη λνκνζεηήκαηα πνπ ηελ θαζηζηνχλ εθηθηή θαη απνηειεζκαηηθή.
42

 

 

πκπεξαίλνπκε φηη ν ηνπξηζκφο θαη νη ΘΠΠ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα 

ζπλεξγαζηνχλ κε βαζηθή πξνυπφζεζε ηνλ ακνηβαίν αιιεινζεβαζκφ. Ο ηνπξηζκφο 

ζα πξέπεη λα πξνζαξκνζηεί ζηνπο θαλφλεο πνπ έρνπλ νξηζηεί γηα ηελ πξνζηαζία θαη 

ηε δηαηήξεζε θάζε πεξηνρήο. Πεξαηηέξσ νθείιεη λα δηέπεηαη απφ πλεχκα ζπκβνιήο, 

δηαρεηξηδφκελνο ην «απνηχπσκά» ηνπ θαη θξνληίδνληαο λα κεηψλεη θαηά ην δπλαηφλ 

ηηο ηπρφλ αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ηεο παξνπζίαο ηνπ. Δίλαη πξνθαλέο φηη ε πιένλ 

θαηάιιειε κνξθή ηνπξηζκνχ πνπ κπνξεί λα αλαπηπρζεί ζε πξνζηαηεπφκελεο 

πεξηνρέο είλαη ν νηθνηνπξηζκφο, ελ πξνθεηκέλσ ν ζαιάζζηνο νηθνηνπξηζκφο.  
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 Spenceley, Kohl, McArthur, Myles, Notarianni, Paleczny, Pickering &Worboys (2015). 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 

ΘΑΛΑΙΟ ΟΙΚΟΣΟΤΡΙΜΟ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ  

 

3.1 Η Διιάδα σο ηνπξηζηηθόο θαη σο νηθνηνπξηζηηθόο πξννξηζκόο 

 

Ζ Διιάδα ζπγθεληξψλεη αξθεηέο αξεηέο σο ηνπξηζηηθφο πξννξηζκφο: θπζηθφο 

πινχηνο, ηζηνξία θαη πνιηηηζκφο. χκθσλα κε ην Παγθφζκην Οηθνλνκηθφ Φφξνπκ, ην 

νπνίν δεκνζηεχεη αλά δηεηία ηελ Έκθεζη Ταξιδιυηικήρ και Τοςπιζηικήρ 

Ανηαγυνιζηικόηηηαρ [Travel and Tourism Competitiveness Report]
43

 ε Διιάδα 

βξίζθεηαη ζηελ 24ε ζέζε κεηαμχ 136 ρσξψλ σο πξννξηζκφο δηαθνπψλ ‒κε βειηίσζε 

επηά ζέζεσλ ζε ζρέζε κε ηελ πξνεγνχκελε θαηάηαμε. Καηά ηνπο ζπληάθηεο ηεο 

έθζεζεο απηφ νθείιεηαη «ζηηο εμαηξεηηθέο ηεο πξνζπάζεηεο λα αμηνπνηήζεη ηνπο 

θπζηθνχο ηεο πφξνπο […] κέζσ πεξηβαιινληηθήο πξνζηαζίαο […]. Δπίζεο έγηλε πην 

αληαγσληζηηθή σο πξνο ηηο ηηκέο κεηψλνληαο ην θφζηνο ησλ θαηαιπκάησλ, ησλ 

θαπζίκσλ θαη ησλ εηζηηεξίσλ […]».
44

  

Ζ ρψξα καο έρεη αλαπηχμεη ηνλ ηνπξηζκφ ηεο γχξσ απφ ην ηξίπηπρν «ήιηνο, 

άκκνο, ζάιαζζα» ‒ηα 3S: Sun-Sand-Sea. Δπαθφινπζν απηνχ ηνπ ηχπνπ αλάπηπμεο 

είλαη ε έκθαζε ζηνλ καδηθφ ηνπξηζκφ. Οη ηνπξίζηεο πνπ επηιέγνπλ ειιεληθνχο 

πξννξηζκνχο είλαη θπξίσο Δπξσπαίνη (Γεξκαλνί, Βξεηαλνί), νη νπνίνη πξνηηκνχλ γηα 

ηηο δηαθνπέο ηνπο έλαλ ζρεηηθά θνληηλφ πξννξηζκφ πνπ δηαζέηεη θπζηθή νκνξθηά, 

ηδηαίηεξν πνιηηηζκφ θαη πιεζψξα δξαζηεξηνηήησλ γηα λα ςπραγσγεζνχλ. Απηφο είλαη 

θαη ν ιφγνο πνπ ε ηνπξηζηηθή πεξίνδνο ζηελ Διιάδα είλαη επνρηθή, θπξίσο απφ ηνλ 

Ηνχλην κέρξη ηνλ επηέκβξην. 

Όπσο θαη ζηνλ ππφινηπν θφζκν έηζη θαη εδψ έθαλαλ ηελ εκθάληζή ηνπο ηα 

αξλεηηθά ηνπ καδηθνχ ηνπξηζκνχ, ηφζν ζηνλ νηθνλνκηθφ φζν θαη ζηνλ 

πεξηβαιινληηθφ θαη ηνλ πνιηηηζηηθφ ηνκέα. Έλα απφ ηα κεγαιχηεξα δεηήκαηα είλαη ε 

ζπγθέληξσζε ηνπ θφζκνπ ζε ζπγθεθξηκέλα λεζηά. Λφγσ απηήο δελ γίλεηαη ζσζηή 

δηαρείξηζε ζε θπζηθνχο πφξνπο, φπσο είλαη ην λεξφ, ζηελ ελέξγεηα, ζηε ρξήζε ησλ 

παξαιηψλ θαη δεκηνπξγνχληαη πξνβιήκαηα ζηελ ηνπηθή θνηλσλία ιφγσ απμεκέλεο 

θίλεζεο, ππάξρεη αλεπάξθεηα ρψξσλ ζηάζκεπζεο ησλ απηνθηλήησλ, ερνξχπαλζε απφ 

ηε δηαζθέδαζε ησλ ηνπξηζηψλ. Ζ δηαρείξηζε θαη ε απνκάθξπλζε ησλ απνβιήησλ δελ 

νξγαλψλνληαη παληνχ ζσζηά θαη ζπρλά ππάξρεη θνξεζκφο ζηε δπλακηθή ησλ κέζσλ 
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 World Economic Forum (2017).  
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 Σηο ίδιο: 11-12. 
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θαη ησλ ππνδνκψλ κεηαθνξάο φπσο ηα ιηκάληα θαη ηα αεξνδξφκηα. Αξλεηηθέο 

ζπλέπεηεο παξαηεξνχληαη θαη ζηελ θνηλσληθή-πνιηηηζκηθή δηάζηαζε. Κάπνηνη 

ηνπξίζηεο δελ ζέβνληαη ηα ήζε, ηηο αμίεο θαη ηελ θαζεκεξηλφηεηα ησλ αλζξψπσλ κε 

απνηέιεζκα λα δεκηνπξγνχληαη πξνβιήκαηα θαη εληάζεηο ‒ραξαθηεξηζηηθά είλαη ηα 

παξαδείγκαηα πεξηζηαηηθψλ κέζεο, απξεπεηψλ ζε δεκφζηνπο ρψξνπο θαη άιισλ 

θαηαρξήζεσλ απφ ην Φαιεξάθη ηεο Ρφδνπ ή ηα Μάιηα ηεο Κξήηεο πνπ απαζρνινχλ 

ζπρλά ηνλ Σχπν. 

Έρνληαο εηζπξάμεη ηηο πξναλαθεξζείζεο αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ηνπ καδηθνχ 

ηνπξηζκνχ θαη ζπληαζζφκελε κε ηηο λέεο ηάζεηο ζηελ ηνπξηζηηθή βηνκεραλία, ε 

Διιάδα άξρηζε λα αλαπηχζζεη ελαιιαθηηθέο κνξθέο ηνπξηζκνχ κεηαμχ ησλ νπνίσλ 

θαη ηνλ νηθνηνπξηζκφ. ε απηή ηελ επηινγή νδεγήζεθε θαη γηα ιφγνπο 

αληαγσληζηηθφηεηαο, θαζψο ρψξεο πνπ είλαη άκεζνη αληαγσληζηέο ηεο βξίζθνληαη 

πιενλεθηηθή ζέζε θαη σο πξνο ηα νηθνλνκηθά παθέηα δηαθνπψλ θαη σο πξνο ηελ 

αλάπηπμε ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ ηνπξηζκνχ. ηξάθεθε ζηελ πξνζέιθπζε ηνπξηζηψλ 

πνπ επηδηψθνπλ πεξηζζφηεξν ηε γλσξηκία κε ηνλ ηφπν θαη ηελ επαθή ηνπ αηφκνπ κε 

ηε θχζε, κεηψλνληαο φζν είλαη δπλαηφλ ηελ έκθαζε ζηνπο ηνπξίζηεο πνπ βιέπνπλ 

ηελ επίζθεςε ζηελ Διιάδα κφλν σο δηαθπγή απφ ηελ θαζεκεξηλφηεηά ηνπο.
45

  

Σν λέν μεθίλεκα πξνθιήζεθε αξρηθά θπξίσο απφ ηνπο νηθνιφγνπο νη νπνίνη 

επηρεηξνχλ λα ζηξέςνπλ ηελ ηνπξηζηηθή αλάπηπμε πξνο ην ηεηξάπηπρν: «Πεξηβάιινλ 

θαη θαζαξή θχζε, Δθπαηδεπηηθφο ηνπξηζκφο, πνιηηηζκφο θαη ηζηνξία, Οξγάλσζε 

ζεκαληηθψλ εθδειψζεσλ, Γηαζθέδαζε θαη αλαςπρή» [Environment and clean nature, 

Educational tourism, culture and history, Event and mega-event, Entertainment and 

fun ‒ην κνληέιν 4Δ].  

Ζ ρψξα κπνξεί λα ππνζηεξίμεη απηφ ην κνληέιν ‒ππφ ηελ πξνυπφζεζε βεβαίσο 

φηη ζα αλαπηχμεη θαη ηε ινγηθή ηεο αεηθφξνπ αλάπηπμεο‒ θαζψο ηε βνεζάεη αξθεηά ν 

θπζηθφο πινχηνο, ην θιίκα θαη ν πνιηηηζκφο ηεο. Ζ Διιάδα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα 

πξσηαγσληζηήζεη ζε δηεζλέο επίπεδν ζηνλ ζπγθεθξηκέλν ηνκέα: ηε δηεπθνιχλεη ε 

δηαδνρή νξεηλψλ ηνπίσλ θαη πεδηάδσλ ζηελ επεηξσηηθή ρψξα, ην πινχζην θπζηθφ 

πεξηβάιινλ, νη βηφηνπνη, ηα ζπήιαηα, ηα αησλφβηα δάζε, ε πινχζηα παλίδα θαη 

ρισξίδα ηεο, ηα λεζηά ηεο. Ζ ρψξα καο μερσξίδεη επίζεο γηα ηνπο έληεθα 

πγξνβηφηνπνπο πνπ έρεη. Έρεη ππνγξάςεη ηε ζπλζήθε Ramsar (ηελ νπνία επηθχξσζε 

κε ην Ν.Γ.191/74) γηα ηνπο πγξνβηφηνπνπο δηεζλνχο ζεκαζίαο βάζεη ηεο νπνίαο νη ελ 
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 Γηαλλφπνπινο & Κνθθαιά (2017). 
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ιφγσ πεξηνρέο ραξαθηεξίδνληαη θπζηθνί πφξνη θαη πξνζηαηεχνληαη. ηνπο ειιεληθνχο 

πγξνβηφηνπνπο ζπγθαηαιέγνληαη κεηαμχ άιισλ: ε ιηκλνζάιαζζα Κνηχρη θαη 

ηξνκθπιίαο, ε ιηκλνζάιαζζα Μεζνινγγίνπ, ε Λίκλε Κεξθίλε θαη ην Γέιηα ηνπ 

Νέζηνπ. Ζ Διιάδα έρεη επίζεο Γηαηεξεηέα Μλεκεία ηεο Φχζεο, φπσο ην δάζνο 

Γελδξφθεδξσλ ζηελ Κπλνπξία θαη ην δάζνο ζηελ νμηά ηεο Πέιιαο. Έρεη επίζεο 

αλαπηχμεη έλα δίθηπν ζηαζκψλ παξαηήξεζεο ηεο νξληζνπαλίδαο γηα ηα πάλσ απφ 450 

είδε πνπιηψλ, ηα πεξηζζφηεξα εθ ησλ νπνίσλ είλαη ελδεκηθά.  

ε φ,ηη αθνξά ηνλ πνιηηηζκφ ε θιεξνλνκηά ησλ αξραίσλ Διιήλσλ, νη 

βπδαληηλνί λανί, ηα λεφηεξα κλεκεία ηεο ρψξαο φπσο θαη ε ιανγξαθία θαη νη 

παξαδφζεηο ηεο ζπλζέηνπλ έλα πνιχπηπρν πνπ ήδε απνηειεί ζεκαληηθφ πφιν 

πξνζέιθπζεο επηζθεπηψλ. Ζ γξαθηθφηεηα ησλ νξεηλψλ ρσξηψλ θαη ησλ λεζησηηθψλ 

νηθηζκψλ, ε ηδηαηηεξφηεηα ησλ κνλαζηεξηψλ θαη ησλ μσθιεζηψλ, ε ιατθή ηέρλε, ηα 

παξαδνζηαθά εδέζκαηα, ηνπηθά έζηκα, παλεγχξηα θαη ενξηαζκνί, φια απηά 

εληάζζνληαη ζην ζθέινο ηεο επαθήο κε ηνλ πνιηηηζκφ ελφο ηφπνπ, ζηνηρείν πνπ νη 

κνξθέο ελαιιαθηηθνχ ηνπξηζκνχ ζεσξνχλ εθ ησλ σλ νπθ άλεπ.  

Ζ Διιάδα ελδείθλπηαη θαη γηα ηνλ ζαιάζζην νηθνηνπξηζκφ. Σν ζαιάζζην 

πεξηβάιινλ ηεο είλαη πινχζην θαη ε ζπρλή γεηηλίαζή ηνπ κε ην επίζεο πινχζην 

αλάγιπθν ηεο ρψξαο επηηξέπεη ζπλδπαζκφ νηθνηνπξηζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ 

ζάιαζζαο θαη βνπλνχ. Οη ζαιάζζηεο νηθνηνπξηζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ιακβάλνπλ 

ρψξα θπξίσο ζην Θαιάζζην Πάξθν Αινλλήζνπ, ζην Θαιάζζην Πάξθν ηεο Εαθχλζνπ, 

ζηα Γσδεθάλεζα, ζηνλ Κνξηλζηαθφ Κφιπν, ζηνλ Ακβξαθηθφ θφιπν αιιά θαη ζηνλ 

αξσληθφ. Λφγσ ηεο εθηελνχο αθηνγξακκήο θαη ηνπ πιήζνπο ησλ λεζηψλ καο ν 

ειιεληθφο ζαιάζζηνο νηθνηνπξηζκφο κπνξεί λα αλαπηπρζεί ζεκαληηθά.  

 

3.2 Πεξηνρέο ζαιάζζηνπ νηθνηνπξηζκνύ ζηελ Διιάδα 

 

3.2.1 Εθνικό Θαλάζζιο Πάπκο Αλοννήζος 

 

Ζ Αιφλλεζνο είλαη λεζί κε έθηαζε 64,5 ηεηξαγσληθά ρηιηφκεηξα ην νπνίν 

αλήθεη ζην ζχκπιεγκα ησλ πνξάδσλ (καδί κε ηε θφπειν, ηε θηάζν, ηε θχξν θαη 

15 αθφκε κηθξά σο επί ην πιείζηνλ αθαηνίθεηα λεζηά). Ζ ζέζε ηεο ζην ζχκπιεγκα 

παξέρεη ζηνλ επηζθέπηε εχθνιε πξφζβαζε ζηα λεζάθηα πνπ ηελ πεξηβάιινπλ ‒ 

Πεξηζηέξα, Κπξά Παλαγηά, Γηνχξα, Φαζνχξα, Πηπέξη, θάληδνπξα‒ 
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ζπκπιεξψλνληαο ην νηθνζχζηεκα ηεο.
46

 Απηά δηαθξίλνληαη γηα ηα νξεηλά ηνπο 

ζεκεία αιιά θαη γηα ηηο ζπειηέο ηνπο.  

Χο πξνο ηελ παλίδα, ε πεξηνρή είλαη θαηαθχγην ηεο κεζνγεηαθήο θψθηαο 

κνλάρνπο κνλάρνπο [Monachous monachous], ηνπ αηγαηφγιαξνπ [Larus audouinii], 

ηνπ γεξαθηνχ καπξνπεηξίηε [Falco eleonorae], ηνπ ζαιαζζνθφξαθα [Phalacrocorax 

aristotelis], ηνπ θφθθηλνπ θνξαιιηνχ [Coralium rubrum]. Υαξαθηεξίδεηαη επίζεο απφ 

πινχζηα ππνβξχρηα παλίδα κε αμηφινγν αξηζκφ βελζηθψλ θαη πειαγηθψλ εηδψλ. ηα 

δειθίληα ηεο πεξηνρήο ζπλαληψληαη θπξίσο ην θνηλφ δειθίλη [Delphinus delphis], ην 

ξηλνδέιθηλν [Tursiops truncates], ν θπζεηήξαο [Physeter macrocephalus], ην 

δσλνδέιθηλν [Stenella coeruleoalba] θαη ν δηθηφο [Ziphius cavirostris].
47

 

Καη ε ρισξίδα φκσο ηεο Αινλλήζνπ πξνζειθχεη ην ελδηαθέξνλ, θαζψο 

δηαηεξείηαη ζρεδφλ άζηθηε ιφγσ ησλ ειάρηζησλ αλζξψπηλσλ παξεκβάζεσλ ζην λεζί. 

Σα δέλδξα είλαη θπξίσο θσλνθφξα· ππάξρνπλ ζάκλνη θαη ραζκνθπηηθή ρισξίδα. Καη 

ζηνλ ππνβξχρην θφζκν εληνπίδνληαη ιηβάδηα πνζεηδσλίαο [Posidonia oceanicae]. Σα 

θχθηα απηά είλαη ζεκαληηθά γηα ην ζαιάζζην πεξηβάιινλ: βνεζνχλ ην ππφζηξσκα ηνπ 

βπζνχ, απνδεζκεχνπλ νμπγφλν ζην λεξφ, πξνζηαηεχνπλ ηηο παξαιίεο απφ ηα θχκαηα 

θαη παξέρνπλ θαηαθχγην ζε αξθεηνχο ζαιάζζηνπο νξγαληζκνχο. 

Απφ πνιηηηζκηθή άπνςε ε Αιφλλεζνο πξνζθέξεη ζηνλ επηζθέπηε ηε 

δπλαηφηεηα λα ζαπκάζεη αξραηνινγηθά επξήκαηα απφ ηελ πξντζηνξηθή επνρή, 

βπδαληηλέο εθθιεζίεο θαη κνλαζηήξηα θαη άθζνλα ιανγξαθηθά ζηνηρεία.  

Ζ ζπάληα νκνξθηά ησλ κηθξψλ λεζηψλ θαη ηεο Αινλλήζνπ θαζψο θαη ε παλίδα 

ηεο πεξηνρήο νδήγεζαλ ζηε δεκηνπξγία ηνπ Θαιάζζηνπ Πάξθνπ κε θχξην ζηφρν ηελ 

πξνζηαζία ηεο θχζεο θαη ησλ δψσλ, ηδηαίηεξα ηεο θψθηαο Monachous monachous. 

Σν Δζληθφ Θαιάζζην Πάξθν Αινλλήζνπ θαη Βφξεησλ πνξάδσλ (ΔΘΠΑΒ) 

ηδξχζεθε ην 1992 κε πξνεδξηθφ δηάηαγκα,
48

 θαη είλαη ην πξψην Θαιάζζην Πάξθν 

ζηελ Διιάδα θαη ην κεγαιχηεξν ζηελ Δπξψπε. Οη πξνζπάζεηεο γηα ηελ πξνζηαζία 

ηεο πεξηνρήο είραλ αξρίζεη απφ ην 1970 θαη ε πξψηε απφθαζε γηα ηελ πξνζηαζία ηεο 

θψθηαο πάξζεθε ην 1986,
49

 ελψ ν Φνξέαο Γηαρείξηζεο ηνπ Πάξθνπ ηδξχζεθε ην 

2003
50

 θαη απαξηίδεηαη απφ εζληθνχο, ηνπηθνχο θαη δηεζλείο θνξείο, ηνπηθέο 

επαγγεικαηηθέο ελψζεηο θαη κε θπβεξλεηηθέο νξγαλψζεηο. Ο Φνξέαο Γηαρείξηζεο 
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 Βι. https://alonissos.gr 
47

 ην ίδην. 
48

 Γηάηαγκα, ΦΔΚ 519/Γ/28.05.1992  θαη Απφθαζε 23537, ΦΔΚ 621/Γ/19.06.2003. 
49

  Νφκνο 1650/86, ΦΔΚ 160/Α. 
50

 Βι. παξ. 10 ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ Νφκνπ 2742/199. 

https://alonissos.gr/
https://alonissos.gr/
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ρξεκαηνδνηείηαη απφ ην Δπηρεηξεκαηηθφ Πξφγξακκα Πεξηβάιινλ (ΔΠΠΔΡ) θαη ηα 

κέιε ηνπ έρνπλ εκπινπηηζηεί κε 11 επηζηήκνλεο θαη ηερληθφ πξνζσπηθφ.
51

 

Σν Θαιάζζην Πάξθν Αινλλήζνπ δελ ζεσξείηαη «θιεηζηή» πεξηνρή, πξάγκα πνπ 

ζεκαίλεη φηη κπνξεί λα ην επηζθεθζεί νπνηνζδήπνηε, εθφζνλ βεβαίσο έρεη ελεκεξσζεί 

γηα ηνπο θαλφλεο ιεηηνπξγίαο ηνπ απφ ηνλ Φνξέα Γηαρείξηζεο. Σν Πάξθν σο 

πξνζηαηεπφκελε πεξηνρή ελδείθλπηαη γηα ζαιάζζηεο νηθνηνπξηζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. 

Ο επηζθέπηεο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα θνιπκπήζεη ζην ζαπκάζην ζαιάζζην 

πεξηβάιινλ, λα παξαηεξήζεη ηελ άγξηα θχζε θαη ηα δψα. Θα κπνξεί λα έξζεη ζε 

επαθή κε ηα δειθίληα θαη ηηο θψθηεο θαη λα θνιπκπήζεη καδί ηνπο, λα ηα ηαΐζεη. Απφ 

ηηο δξαζηεξηφηεηεο δελ ζα κπνξνχζε λα ιείπεη ε θαηάδπζε. Ο βπζφο ηνπ ΔΘΠΑΒ κε 

ηελ πινχζηα ρισξίδα κνηάδεη λα κελ έρεη επεξεαζηεί απφ αλζξψπηλε δξαζηεξηφηεηα 

κε φιε ηε καγεία ηνπ άγξηνπ θαη θπζηθνχ πεξηβάιινληνο. Σν ζθεληθφ εκπινπηίδεηαη 

απφ λαπάγηα απφ ηνλ 4ν θαη ηνλ 5ν αηψλα θαη ηα βπδαληηλά ρξφληα. ην Θαιάζζην 

Πάξθν ππάξρνπλ 14 ζπγθεθξηκέλα ζεκεία γηα θαηαδχζεηο, νη νπνίεο δηέπνληαη απφ 

ζπγθεθξηκέλνπο θαλφλεο.
52

 

Όπσο έρνπκε επηζεκάλεη νη νηθνηνπξηζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο πξέπεη λα 

επηθεληξψλνληαη ζε δχν ζηνηρεία: ην άγξην πεξηβάιινλ θαη ηελ 

εθπαίδεπζε/επηκφξθσζε. Ζ δεχηεξε απηή δηάζηαζε θαιχπηεηαη απφ ηνλ Φνξέα 

δηαρείξηζεο, πνπ εδξεχεη ζην Παηεηήξη, θαη απφ ηε κε θπβεξλεηηθή νξγάλσζε Μom.  

Ζ Δηαηξεία Μειέηεο θαη Πξνζηαζίαο ηεο Μεζνγεηαθήο Φψθηαο (Mom)
53

 

ηδξχζεθε ην 1988 κε ζθνπφ ηελ πξνζηαζία, ηε δηαηήξεζε θαη ηελ πξνβνιή ηνπ 

παξάθηηνπ θαη ζαιάζζηνπ πεξηβάιινληνο ηεο Διιάδαο δίλνληαο ηδηαίηεξε έκθαζε ζηε 

θψθηα αιιά θαη ζηε δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ ζηηο παξαιίεο. Ζ Mom πξνζθέξεη 

πιεξέζηαηα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα γηα ηηο θψθηεο Monachus monachus θαη 

ελεκεξψλεη ηνπο ελδηαθεξφκελνπο γηα ην πψο κπνξνχλ λα πξνζεγγίζνπλ ηα ελ ιφγσ 

ζειαζηηθά ρσξίο λα ηα βιάςνπλ.  

πκπεξαζκαηηθά ε Αιφλλεζνο θαη ην Θαιάζζην Πάξθν ηεο είλαη κηα απφ ηηο 

θαιχηεξεο επηινγέο γηα ζαιάζζην νηθνηνπξηζκφ ζηελ Διιάδα. Ο επηζθέπηεο έρεη ηε 

δπλαηφηεηα λα ζπλδπάζεη αξθεηέο δξαζηεξηφηεηεο είηε ζηελ ίδηα ηελ Αιφλλεζν είηε 

ζε θάπνην απφ ηα κηθξά λεζάθηα πνπ ηελ πεξηβάιινπλ αιιά θαη λα επηδνζεί ζε 
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επηζηεκνληθή κειέηε, ζηνηρείν πνπ πξνζειθχεη νηθνηνπξίζηεο πνπ ζπλδπάδνπλ ηηο 

δηαθνπέο ηνπο κε ηε κειέηε πεξηνρψλ κε ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ.  

 

3.2.2 Αμβπακικόρ Κόλπορ 

 

Ο Ακβξαθηθφο θφιπνο είλαη έλαο θιεηζηφο θφιπνο κεηαμχ ηεο ηεξεάο Διιάδαο 

θαη ηεο Ζπείξνπ κε έθηαζε πεξίπνπ 400 ηεηξαγσληθά ρηιηφκεηξα. Έρεη ηελ είζνδν ηνπ 

κεηαμχ Αθηίνπ θαη Πξέβεδαο θαη επηθνηλσλεί κε ην Ηφλην Πέιαγνο κέζσ ηνπ πνξζκνχ 

ηεο Πξέβεδαο. Απνθαιείηαη θαη «ζάιαζζα απφ ιίκλεο», θαζψο ζπλζέηεη ζηελ νπζία 

έλα κσζατθφ απφ ιηκλνζάιαζζεο, παξαπνηάκηεο δψλεο, θαιακψλεο θαη ακκνισξίδεο 

πνπ ρσξίδνπλ ηηο ιηκλνζάιαζζεο απφ ηνλ θφιπν. Οη ηξεηο κεγαιχηεξεο 

ιηκλνζάιαζζεο είλαη ε ιηκλνζάιαζζα ηεο Ρνδηάο, ε ιηκλνζάιαζζα Σζνπθαιηφ θαη ε 

ιηκλνζάιαζζα Λνγαξνχ. Πξνο ην βφξεην ηκήκα ηνπ βξίζθεηαη ην Γέιηα ησλ πνηακψλ 

Αξάρζνπ θαη Λνχξνπ.
54

  

Ο Ακβξαθηθφο θφιπνο είλαη δεκηνχξγεκα ηεο θχζεο ην νπνίν ρξνλνινγείηαη 

πάλσ απφ 10.000 ρξφληα. Γεκηνπξγήζεθε απφ ηα λεξά ηνπ Ηνλίνπ Πειάγνπο πνπ κε 

ηηο αλπςψζεηο ηνπο δηέξρνληαλ ζην θνίισκα. Δμαηηίαο ηεο ζεκαληηθφηεηάο ηνπ 

ζπκπεξηιήθζεθε ζηνπο 11 ειιεληθνχο πγξνβηφηνπνπο πνπ πξνζηαηεχνληαη απφ ηε 

ζχκβαζε Ramsar, ζήκεξα σζηφζν έρεη ραξαθηεξηζηεί θαη Σφπνο Κνηλνηηθήο 

εκαζίαο.
55

  

ε φ,ηη αθνξά ηε ρισξίδα ηνπ, ιφγσ ησλ γιπθψλ λεξψλ πνπ θαιχπηνπλ κεγάιεο 

επηθάλεηεο, αλαπηχζζνληαη λνχθαξα, ηηηέο θαη ςαζηά. Αιινχ θπηξψλνπλ ζάκλνη θαη 

θξχγαλα, ελψ δηαθξίλνληαη αθφκε ηα ίρλε δαζψλ φπνπ θάπνηε άλζηδαλ δέλδξα φπσο 

ε κειηθνπθηά [Celtis australis], ε θνπηζνππηά [Cercis siliquastrum], ε γθνξηζηά [Pyrus 

amygdaliformis] θαη ε δξπο [Querqus]. ηνλ ππνβξχρην θφζκν ν επηζθέπηεο ζπλαληά 

πδξφβηα ιηβάδηα κε δσζηήξεο [Zostera], ηα νπνία είλαη ηξνθή γηα ηα πδξφβηα πηελά 

αιιά εληππσζηάδνπλ θαη κε ηηο πξάζηλεο απνρξψζεηο ηνπο.  

Όζν αθνξά ηελ παλίδα ηεο πεξηνρήο είλαη θπξίσο νξληζνπαλίδα κε πεξηζζφηεξα 

απφ 290 είδε πηελψλ εθ ησλ νπνίσλ ηα 101 είλαη απεηινχκελα ή εμαθαληδφκελα. 
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Μεηαμχ απηψλ ν αξγπξνπειεθάλνο [Pelecanus crispus], ην πην γλσζηφ πηελφ ηεο 

πεξηνρήο, ν θνξκνξάλνο [Phalacrocorax carbo], ν αζεκφγιαξνο [Larus argentatus] 

θαη ν βνπβφθπθλνο [Cygnus olor]. ηα πδξφβηα πηελά ζπγθαηαιέγνληαη νη λεξφθνηεο, 

νη πάπηεο, νη λαλνβνπηήρηξεο [Tachybaptus ruficollis] θαη ηα θνηληθφπηεξα ή 

θιακίλγθν. ηνλ Ακβξαθηθφ θφιπν ν επηζθέπηεο ζπλαληά θαη ξηλνδέιθηλα φπσο θαη 

ζαιάζζηεο ρειψλεο, λα θνιπκπνχλ αξγά θαη ήξεκα ζε έλα ηφπν πνπ κνηάδεη αθίλεηνο 

ζηελ πξαγκαηηθφηεηα φκσο δελ είλαη πνηέ ζηαηηθφο.
56

  

Ζ πεξηνρή ζεσξείηαη ζπάληνπ θπζηθνχ θαη πνιηηηζκηθνχ πινχηνπ, ν νπνίνο 

δηαηξέρεη πνιινχο θηλδχλνπο. Έηζη ην 2002 ηδξχζεθε ν Φνξέαο Γηαρείξηζεο 

Τγξνηφπσλ Ακβξαθηθνχ πνπ άξρηζε λα ιεηηνπξγεί ην 2003
57

 θαη ην 2008 ηδξχζεθε ην 

Δζληθφ Πάξθν Ακβξαθηθνχ.
58

 Ζ πεξηνρή βεβαίσο πξνζηαηεχεηαη θαη απφ ηε ζχκβαζε 

Ramsar.
59

 θνπφο ηνπ Δζληθνχ Πάξθνπ είλαη ε πξνζηαζία απφ ηε ξχπαλζε πνπ 

πξνέξρεηαη απφ ηα θπηνθάξκαθα, ηηο δεμακελέο θαπζίκσλ, ηα ιηπάζκαηα αιιά θαη ηηο 

θηελνηξνθηθέο κνλάδεο, ηα ζθαγεία θαη ηα ειαηνηξηβεία. Πέξα φκσο απφ ηε ξχπαλζε 

ππάξρεη θαη εθηελέο πξφβιεκα ζηνλ πγξφηνπν απφ ηελ θαηαζθεπή ηνπ θξάγκαηνο ηεο 

ΓΔΖ ζηνλ Λνχξν θαη ηνλ Άξαρζν θαζψο θαη ηε κε ζπρλή αλαλέσζε ησλ λεξψλ απφ 

ην Ηφλην.
60

  

Ζ πεξηνρή πξνζθέξεηαη γηα ηελ παξαηήξεζε ησλ πδξφβηα πηελψλ, ηεο ρειψλαο 

θαη ησλ δειθηληψλ. Δίλαη ελδεηθηηθφ φηη έρνπλ νξγαλσζεί ζχληνκεο θξνπαδηέξεο γηα 

ηελ παξαηήξεζε ησλ δειθηληψλ θαη ηελ νκνξθηά ηεο άγξηαο δσήο.
61

 

 

3.2.3 Εθνικό Θαλάζζιο Πάπκο Ζακύνθος  

 

Ζ Εάθπλζνο είλαη ην ηξίην κεγαιχηεξν λεζί ησλ Δπηαλήζσλ θαη ην ελδέθαην 

ηεο ρψξαο, βξίζθεηαη ζην Ηφλην Πέιαγνο θαη έρεη έθηαζε 406 ηεηξαγσληθά ρικ. θαη 

αθηνγξακκή κήθνπο 123 ρικ. Μνηάδεη κε έλα αθαλφληζην ηξίγσλν πνπ έρεη ζηε βάζε 

ηνπ ηνλ Κφιπν ηνπ Λαγαλά θαη ζηελ θνξπθή ηνπ ην Αθξσηήξην θηλάξη. Έλα απφ ηα 
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πιενλεθηήκαηα ηεο Εαθχλζνπ είλαη ε ζέζε ηεο, απφ ηελ νπνία είλαη εχθνια 

πξνζβάζηκε θαη ε Πεινπφλλεζνο θαη ηα ππφινηπα Δπηάλεζα.
62

  

Ζ θπζηθή νκνξθηά ηεο Εαθχλζνπ είλαη ραξαθηεξηζηηθή: ην λεζί είλαη νξεηλφ 

θαη θαιχπηεηαη απφ δάζε κε ρακειά πεπθφθπηα. Έρεη επίζεο πνιιέο ιεκνληέο, ειηέο 

θαη ζπθηέο. Σν έδαθνο πξνζθέξεηαη γηα ηελ θαιιηέξγεηα ινπινπδηψλ φπσο ε 

βνπθακβίιηα θαη ηα ηξηαληάθπιια. Έρεη δε, φπσο πνιιέο πεξηνρέο ηεο Διιάδαο, 

άθζνλα βφηαλα.
63

 Σηο ζάιαζζεο ηεο Εαθχλζνπ επηζθέπηνληαη δειθίληα, θψθηεο 

Monachus monachus θαη ε ρειψλα Carreta carreta. Τπάξρνπλ επίζεο αγξηφθπθλνη, 

θνηληθφπηεξα θαη απνδεκεηηθά πηελά, βαηξάρηα, λεξφθηδα θαη λεξνρειψλεο.
64

  

Σν λεζί έρεη θαη ζεκαληηθή πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά. Ο ηνπξίζηαο κπνξεί λα 

επηζθεθζεί εθθιεζίεο θαη κνλαζηήξηα, φπσο ην θαζηξνκνλάζηεξν ζηα ηξνθάδηα θαη 

ηνλ λαφ ηνπ Αγίνπ Νηθνιάνπ, ζηελ αλαηνιηθή πιεπξά ηνπ φξνπ θνπφο, πνπ 

ζεσξείηαη ζεκαληηθφ βπδαληηλφ κλεκείν. Τπάξρεη αθφκε ην παιηφ αγγιηθφ 

πδξαγσγείν θαη ν πχξγνο ηνπ Γνκελεγίλε, ζην Αξγάζη, φπνπ πξαγκαηνπνηνχληαλ νη 

κπζηηθέο ζπλεδξηάζεηο ησλ δαθπλζηλψλ κειψλ ηεο Φηιηθήο Δηαηξίαο.
65

  

Γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ θπζηθνχ πινχηνπ ηεο Εαθχλζνπ θαη εηδηθά ηεο 

ζαιάζζηαο ρειψλαο Caretta caretta, ε νπνία μερεηκσληάδεη, δεπγαξψλεη θαη 

αλαπαξάγεηαη ζηελ παξαιία ηνπ Λαγαλά, ηδξχζεθε ην 1999 κε πξνεδξηθφ δηάηαγκα 

ην Δζληθφ Θαιάζζην Πάξθν Εαθχλζνπ.
66

 Δίλαη ε πξψηε πξνζηαηεπφκελε πεξηνρή 

πνπ δηνηθείηαη απφ Φνξέα Γηαρείξηζεο. Σν Θαιάζζην Πάξθν έρεη εθηφο ησλ άιισλ 

ζηφρν ηελ πξνζηαζία ηεο κεζνγεηαθήο θψθηαο, ησλ πηελψλ θαη ηεο ρεξζαίαο φζν θαη 

ηεο παξάθηηαο ρισξίδαο ηνπ λεζηνχ. Δπηθεληξψλεηαη φκσο θπξίσο ζηελ πξνζηαζία 

ησλ αθηψλ σνηνθίαο ηεο ρειψλαο Caretta caretta εθαξκφδνληαο κέηξα πξνθεηκέλνπ νη 

ρειψλεο λα κελ παξελνρινχληαη ζηε θσιενπνηήζε θαη ηε γνληκνπνίεζε ησλ απγψλ 

ηνπο θαη λα κελ παξεκπνδίδεηαη ε πνξεία ησλ λενζζψλ πξνο ηε ζάιαζζα. Γη' απηφλ 

ηνλ ιφγν φπνηνο ζέιεη λα επηζθεθηεί ηηο παξαιίεο πξέπεη λα ζπκβνπιεχεηαη ηνλ 

Φνξέα Γηαρείξηζεο, λα ελεκεξψλεηαη απφ ην δηαδίθηπν ή απφ ηνπο εζεινληέο πνπ 

βξίζθνληαη επηηφπνπ γηα ηε δένπζα ζπκπεξηθνξά. ηελ πεξηνρήο ηεο Γάθλεο ππάξρεη 

εθζεζηαθφ θέληξν αθηεξσκέλν ζηε ζαιάζζηα ρειψλα Carreta caretta.
67
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Ο Φνξέαο Γηαρείξηζεο έρεη ζθνπφ ηε δεκηνπξγία πξνγξακκάησλ 

πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο, ηελ αλάπηπμε ηνπ βηψζηκνπ ηνπξηζκνχ, ηελ 

επηζηεκνληθή κειέηε ηνπ πξνζηαηεπφκελνπ είδνπο, ηελ πξνζηαζία ηνπ θπζηθνχ θαη 

πνιηηηζηηθνχ πινχηνπ αιιά θαη ηε δηαθχιαμε ησλ παξαδνζηαθψλ ρξήζεσλ, φπσο ε 

αιηεία, ε βφζθεζε θαη ε γεσξγία. ε απηφ ην πιαίζην ε αλάπηπμε ζαιάζζησλ 

νηθνηνπξηζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ είλαη ζεκηηή ζην Δζληθφ Θαιάζζην Πάξθν. 

Παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα γηα παξαηήξεζε ηεο ζαιάζζηαο ρειψλαο, ησλ δειθηληψλ, ηεο 

κεζνγεηαθήο θψθηαο, ελψ δηαδεδνκέλεο δξαζηεξηφηεηεο είλαη νη θαηαδχζεηο, ε 

πεξηήγεζε κε κάζθα φπσο εμάιινπ θαη πεξηπαηεηηθέο δηαδξνκέο γηα ηελ απφιαπζε 

ηνπ ηνπίνπ θαη ηελ επίζθεςε ησλ κλεκείσλ.  
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4 

ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ ΘΑΛΑΙΟΤ ΟΙΚΟΣΟΤΡΙΜΟΤ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ 

 

4.1 Οηθνηνπξηζηηθή επηρείξεζε 

 

Όπσο έρεη αλαθεξζεί θαη ζην πξψην θεθάιαην, νη νξηζκνί πνπ έρνπλ δνζεί γηα 

ηνλ νηθνηνπξηζκφ είλαη αξθεηνί. ηελ νπζία απηνί δελ απνθιίλνπλ σο πξνο βαζηθά 

ζηνηρεία, δηαθνξνπνηνχληαη φκσο σο πξνο θάπνηεο ιεπηνκέξεηεο. Σν γεγνλφο απηφ 

επηηξέπεη ζε ηαμηδησηηθνχο πξάθηνξεο λα ζηεξίδνληαη ζε κεκνλσκέλα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ νηθνηνπξηζκνχ, γηα λα δηαθεκίδνπλ ηηο ππεξεζίεο πνπ 

πξνζθέξνπλ σο νηθνηνπξηζηηθέο. Σν θαηά πφζνλ απηέο είλαη πξάγκαηη ηέηνηεο δελ 

είλαη πάληνηε εχθνιν λα πξνζδηνξηζηεί, θαζψο δελ ππάξρεη έλαο αθξηβήο θαη επξέσο 

απνδεθηφο θαηάινγνο ησλ πξνζδηνξηζηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ κηαο νηθνηνπξηζηηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο θαη ηνπ ηξφπνπ νξγάλσζήο ηεο. 

ηε δηεζλή ηνπξηζηηθή βηβιηνγξαθία ζπλαληνχκε αξθεηνχο θψδηθεο νξζήο 

ζπκπεξηθνξάο πνπ αθνξνχλ ηφζν ηηο ηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο φζν θαη ηνπο 

νηθνηνπξίζηεο. Καη πάιη βεβαίσο, επεηδή απηνί έρνπλ ζπληαρζεί απφ κηα 

ζπγθεθξηκέλε ρψξα ή έλαλ θνξέα, παξνπζηάδνπλ δηαθνξέο κεηαμχ ηνπο. Οξηζκέλνη 

απφ ηνπο πην γλσζηνχο είλαη νη αθφινπζνη:
68

 

 

 Global Code of Ethics for Tourism (World Tourism Organization) 

 A Code of Ethics for Tourists (Ecumenical Coalition on Third World Tourism) 

 Code of Conduct for Mediterranean Tourists (WWF Mediterranean Programme) 

 Leave no Trace Land Ethics (US Forest Service) 

 Travel Ethic for Environmental Responsible Travel (The National Audubon 

Society) 

 A Code of Environmental Ethics for Nature Travel (Association TsuliTsuli, 

Costa Rica) 

 Ecotravel Principles and Practices (Wildland Adventures) 

 Gwaii Haanas Code of Conduct 

 Antarctica Tour Operator and Visitor Guidelines (Society Expeditions) 
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 βνξψλνπ (2003): 112-115. 
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 Talamanca Guidelines (Talamanca Association for Ecotourism and 

Conservation). 

 Guide to Good Practice (The Countryside Commision). 

 Dartmoor Area Tourism Initiative (Dartmoor Tourism Association). 

 Guidelines for Visitors to Mesa Country (m Office of Public Relations, The 

Hopi Tribe) 

 Code of Conduct for Industry.  

 

ε φ,ηη αθνξά πην ζπγθεθξηκέλα ηηο επηρεηξήζεηο νηθνηνπξηζκνχ νη ηνκείο ζηνπο 

νπνίνπο δίλνπλ έκθαζε νη πεξηζζφηεξνη θψδηθεο, φπσο εμάιινπ θαη νη πεξηζζφηεξνη 

νξηζκνί ηνπ νηθνηνπξηζκνχ, είλαη νη αθφινπζνη: 

 

 Ζ πξνεηνηκαζία ησλ ηαμηδησηψλ. Θεσξείηαη βαζηθφ θξηηήξην ε επηρείξεζε λα 

ελεκεξψλεη θαη λα πξνεηνηκάδεη θαηάιιεια ηνπο ηνπξίζηεο, ψζηε ε επίδξαζή 

ηνπο ζηε θχζε λα είλαη ε κηθξφηεξε δπλαηή. εκαληηθή είλαη επίζεο ε 

ελεκέξσζε ησλ επηζθεπηψλ γηα ηελ εκπινθή ηνπο κε ηελ ηνπηθή θνηλσλία. Ο 

ηνπξηζηηθφο πξάθηνξαο νθείιεη λα παξνπζηάζεη ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά 

θάζε πξννξηζκνχ θαη λα ελεκεξψζεη γηα ην εχξνο ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ 

απηφο πξνζθέξεη. Σν θξηηήξην απηφ ίζσο λα είλαη έλαο ιφγνο λα επηιέμεη ν 

ηνπξίζηαο έλαλ ηαμηδησηηθφ πξάθηνξα, αληί λα δηνξγαλψζεη κφλνο ηνπ κηα 

νηθνηνπξηζηηθή δξαζηεξηφηεηα. 

 Ο πεξηνξηζκφο ησλ αξλεηηθψλ επηδξάζεσλ ηεο ίδηαο ηεο επηρείξεζεο ζηε θχζε. 

Να ιακβάλεη φια ηα απαξαίηεηα κέηξα πξνθεηκέλνπ λα κεηψζεη φζν ην δπλαηφ 

ην πεξηβαιινληηθφ ηεο απνηχπσκα. Ο ζρεδηαζκφο ησλ δξαζηεξηνηήησλ κε ηε 

ζπκβνιή ησλ αξκφδησλ θνξέσλ δηαρείξηζεο, φπνπ απηνί ππάξρνπλ, ε ηήξεζε 

πεξηβαιινληηθά νξζψλ πξαθηηθψλ ζε φια ηα επίπεδα, απφ ηελ αλαθχθισζε θαη 

ηε ρξήζε εηδηθψλ ιακπηήξσλ κέρξη ηελ εμνηθνλφκεζε λεξνχ θαη ηε 

ιεινγηζκέλε ρξήζε θαπζίκσλ.  

 Αλαιπηηθή ελεκέξσζε γηα ηε κείσζε ηεο ξχπαλζεο. Οη νηθνηνπξίζηεο ζα 

πξέπεη λα γλσξίδνπλ εθ πξννηκίνπ δηεμνδηθά φια φζα αλακέλνληαη απφ απηνχο 

γηα λα κελ επηβαξπλζεί ην πεξηβάιινλ απφ ηελ παξνπζία ηνπο. Δπηπιένλ ζα 

πξέπεη λα γλσξίζνπλ αθξηβψο ηη κπνξνχλ θαη ηη δελ κπνξνχλ λα θάλνπλ θαηά 
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ηε δηάξθεηα ησλ δξαζηεξηνηήησλ πξνθεηκέλνπ λα κε βιάςνπλ ηελ άγξηα δσή κε 

ηελ νπνία ζα έξζνπλ ελδερνκέλσο ζε επαθή. 

 Πξνψζεζε ηεο εθπαίδεπζεο. Θα πξέπεη θαη ην πξνζσπηθφ ηεο επηρείξεζεο λα 

εθπαηδεχεηαη θαη λα ελεκεξψλεηαη γηα ηα κέηξα θαη λα ηα έρεη αθνκνηψζεη γηα 

λα κπνξέζεη λα θαηεπζχλεη ηνπο ζπκκεηέρνληεο λα αλαπηχμνπλ θαη εθείλνη 

αίζζεκα πξνζηαζίαο ηφζν ηνπ πεξηβάιινληνο φζν θαη ηνπ πνιηηηζκνχ. 

 πλδξνκή ζηα πξνγξάκκαηα πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηεο άγξηαο 

δσήο. Μεξηθά απφ ηα θέξδε ηεο εηαηξείαο ζα πξέπεη λα πξνζθέξνληαη ζε 

πξνγξάκκαηα πνπ ζηνρεχνπλ ζηε δηαζθάιηζε θαη ηε δηαηήξεζε ηνπ θπζηθνχ 

πινχηνπ. 

 Οηθνλνκηθή ζπκβνιή ζηελ ηνπηθή θνηλσλία. Κάζε επηρείξεζε ζα πξέπεη λα 

πξνζιακβάλεη (θαη) ληφπηνπο, νη νπνίνη γλσξίδνπλ ηελ πεξηνρή θαη ηνλ 

πνιηηηζκφ ηεο. 

 

Μπνξνχκε άξαγε λα ζπκπεξάλνπκε φηη εθφζνλ ππάξρνπλ νη πξναλαθεξζείζεο 

πξνδηαγξαθέο ε επηρείξεζε θαη νη δξαζηεξηφηεηεο πνπ πξνηείλεη είλαη 

νηθνηνπξηζηηθέο θαη ν ηνπξίζηαο κπνξεί λα απνθιεζεί νηθνηνπξίζηαο; Ζ απάληεζε 

δελ είλαη απιή: φια εμαξηψληαη απφ ηνλ ηξφπν εθηέιεζεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ. Σν 

ίδην δε ηζρχεη θαη γηα ηνλ ηνπξίζηα ‒απηφο θέξεηαη λα έρεη νξηζκέλα επηζπκεηά 

ραξαθηεξηζηηθά, ρσξίο φκσο ε παξνπζία ή ε απνπζία ηνπο λα είλαη θαζνξηζηηθέο. 

 Τπάξρεη κία πξνζέγγηζε πνπ ζεσξεί φηη θξηηήξην νηθνηνπξηζηηθήο αληίιεςεο 

κπνξεί λα απνηειέζεη ε θέξνπζα ηθαλφηεηα θάζε πεξηνρήο. «Φέξνπζα ηθαλφηεηα» 

κηαο πεξηνρήο είλαη ν κέγηζηνο αξηζκφο επηζθεπηψλ πνπ απηή κπνξεί λα θηινμελήζεη 

ρσξίο λα δεκησζεί, ρσξίο λα ππάξμνπλ αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ζην πεξηβάιινλ, ηελ 

θνηλσλία θαη ηελ νηθνλνκία ηεο. Ζ ινγηθή απηή βεβαίσο γηα λα ηεξεζεί πξνυπνζέηεη 

έλα είδνο θεληξηθήο νξγάλσζεο, πξάγκα πνπ θαληάδεη δχζθνιν, εάλ φρη αλέθηθην, 

ππφ ηηο ηζρχνπζεο ζπλζήθεο εηδηθψο ζηελ Διιάδα, φπνπ ζπαλίσο ηεξνχληαη είηε απφ 

ηηο θεληξηθέο είηε απφ ηηο ηνπηθέο αξρέο φινη νη θαλφλεο θαη νη ξπζκίζεηο. Απηφο είλαη 

έλαο ιφγνο γηα ηνλ νπνίν πξνηηκνχληαη γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ νηθνηνπξηζκνχ νη 

πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο, ρσξίο σζηφζν απηφ λα απνηειεί απαξαίηεηε πξνυπφζεζε.  

Σέινο έλαο αθφκε ηξφπνο γηα λα δηαπηζηψζνπκε εάλ κηα επηρείξεζε είλαη 

νηθνηνπξηζηηθή είλαη λα πξνζδηνξίζνπκε ηνλ ηχπν ηνπ νηθνηνπξηζκνχ πνπ πξνσζεί ή, 

κε άιια ιφγηα, πνχ ηνπνζεηείηαη ζην θάζκα ησλ νηθνηνπξηζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ. 
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Σν θάζκα απηφ θαιχπηεη φια φζα εληάζζνληαη κεηαμχ ησλ δχν άθξσλ ηεο 

νηθνηνπξηζηηθήο αληίιεςεο: απφ ηε ζθιεξνππξεληθή έσο ηε ραιαξή. Σν θάζκα απηφ 

αθνξά φιεο ηηο δηαζηάζεηο ηνπ ζέκαηνο ‒ηε ζηάζε ησλ ζπκκεηερφλησλ απέλαληη ζηελ 

πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, ηηο επηπηψζεηο ησλ ελεξγεηψλ ηνπο, ηε ζπκκεηνρή ηνπο 

ζε θάζε δξαζηεξηφηεηα, ηε ζηάζε ηεο επηρείξεζεο, ηε ζπκκεηνρή ηεο ηνπηθήο 

θνηλφηεηαο θ.ν.θ. Πξφθεηηαη ζηελ νπζία γηα κηα θαηεγνξηνπνίεζε ησλ ηχπσλ ηνπ 

νηθνηνπξηζκνχ βάζεη ηνπ βαζκνχ έκθαζήο ηνπο ζηηο αξρέο ηνπ. Σέηνηεο 

θαηεγνξηνπνηήζεηο έρνπλ επηρεηξήζεη αξθεηνί επηζηήκνλεο.  

ηελ παξνχζα εξγαζία ρξεζηκνπνηείηαη ε θαηεγνξηνπνίεζε ησλ Laarman & 

Durst (1987). χκθσλα κε απηνχο
69

 ζην έλα άθξν απηνχ ηνπ θάζκαηνο ηίζεηαη ε 

«ζθιεξνππξεληθή» θαη ζην άιιν ε «ήπηα» κνξθή ηνπ νηθνηνπξηζκνχ. Κάζε 

δξαζηεξηφηεηα θαηαηάζζεηαη βάζεη ηεο θχζεο ηεο θαη ηνπ βαζκνχ ζπκκεηνρήο ηνπ 

νηθνηνπξίζηα ζε απηή. Ζ θχζε ηεο νηθνηνπξηζηηθήο δξαζηεξηφηεηαο πξνζδηνξίδεηαη 

απφ ηελ εκπινθή ηεο κε ην θπζηθφ πεξηβάιινλ θαη ηνλ βαζκφ δπζθνιίαο ηεο. ην 

θάζκα πεξηιακβάλνληαη φια ηα είδε νηθνηνπξηζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη 

θαηεγνξηνπνηνχληαη αλάινγα κε ηε δηνξγάλσζε, ηελ εθηέιεζή ηνπο θαη ηνπο 

νηθνηνπξίζηεο πνπ ζπκκεηέρνπλ. Σν θάζκα πεξηιακβάλεη ηηο θάησζη θαηεγνξίεο: 

 

 Σνπο ζθιεξνππξεληθνχο ηνπ νηθνηνπξηζκνχ [hardcore ecotourism] 

 Σνπο αθνζησκέλνπο ηνπ νηθνηνπξηζκνχ [dedicated ecotourism] 

 Σνπο ζπκβαηηθνχο ηνπ νηθνηνπξηζκνχ [mainstream ecotourism]  

 Σνπο πεξηζηαζηαθνχο ηνπ νηθνηνπξηζκνχ [part-time ecotourism]. 

 

4.2 Σαμηλόκεζε ησλ επηρεηξήζεσλ ζαιάζζηνπ νηθνηνπξηζκνύ 

 

4.2.1 Οι «ζκληποπςπηνικοί» ηος οικοηοςπιζμού  

 

ε απηή ηελ θαηεγνξία αλήθνπλ νη ηαμηδησηηθνί πξάθηνξεο θαη νη επηρεηξήζεηο 

πνπ εζηηάδνπλ ζηελ έξεπλα θαη ηελ παξαηήξεζε ηεο άγξηαο δσήο. Με ηηο 

νηθνηνπξηζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ πξνηείλνπλ παξέρνπλ ζε εξεπλεηέο αιιά θαη ζε 

αλζξψπνπο πνπ ελδηαθέξνληαη λα γλσξίζνπλ ηε δηαδηθαζία ηεο έξεπλαο ηε 

δπλαηφηεηα λα κειεηήζνπλ θάπνηα πεξηνρή. Ζ επαθή κε ηε θχζε είλαη κεγάιε θαη νη 
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63 

ππνδνκέο θαη νη παξνρέο πεξηνξίδνληαη ζηα βαζηθά. Πξφθεηηαη γηα ηελ πην «ζθιεξή» 

εθδνρή ηνπ νηθνηνπξηζκνχ ‒ζηελ νπζία πξαγκαηνπνηείηαη έξεπλα ηφζν θαηά ηε 

δηάξθεηα φζν θαη κεηά ηε δξαζηεξηφηεηα θαη νη κεηέρνληεο ζπζηάδνπλ ηηο αλέζεηο 

ηνπο πξνθεηκέλνπ λα βηψζνπλ ηελ εκπεηξία. ε απηή ηελ θαηεγνξία ζπλαληνχκε 

θπξίσο κε θπβεξλεηηθέο νξγαλψζεηο ζε ξφιν ηνπ ηαμηδησηηθνχ πξάθηνξα.  

 

Λακαζέζα [www.lakazeza.gr] 

Ζ Λαθαδέδα είλαη έλαο νηθηζκφο ζηνλ Κνξηλζηαθφ Κφιπν, ν νπνίνο απέρεη 17 

ρηιηφκεηξα απφ ην Λνπηξάθη. Ηδξχζεθε απφ δχν ηηαινχο επηζηήκνλεο πνπ 

αζρνινχληαη κε ηελ έξεπλα ησλ θεηνεηδψλ.  

Ζ ηνπνζεζία, κέζα ζε πεπθνδάζνο, επηηξέπεη ηελ πξφζβαζε ζε κηθξνχο 

θνιπίζθνπο πνπ δελ είλαη πνιπζχρλαζηνη. Πξνζθέξεη δηαθνπέο καθξηά απφ ηνλ 

έληνλν ξπζκφ ηεο θαζεκεξηλφηεηαο θαιιηεξγψληαο έλαλ πγηή ηξφπν ζπλχπαξμεο κε 

ην πεξηβάιινλ. Ο επηζθέπηεο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα επηιέμεη δξαζηεξηφηεηεο πνπ ηνλ 

θέξλνπλ ζε επαθή κε ηε θχζε φπσο θαηαδχζεηο, snorkeling, θαλφ γηα επίζθεςε ζε 

ζπειηέο, παξαηήξεζε ησλ δειθηληψλ κε ηζηηνπιντθφ, παξαηήξεζε ηεο νξληζνπαλίδαο 

ή θαη ησλ άζηξσλ, πεδνπνξία ζην δάζνο, αλαξξίρεζε, ε πνδειαζία θ.ά. 

Παξάιιεια ε Λαθαδέδα κπνξεί λα ζεσξεζεί θαη ππαίζξην εξεπλεηηθφ θέληξν. 

Οη ηδξπηέο ηνπ νηθηζκνχ, βηνιφγνη, θπζηνδίθεο θαη εηδηθνί πνπ ζπλεξγάδνληαη κε ην 

Παλεπηζηήκην ηνπ Σνξίλνπ θαη ην Ηλζηηηνχην Gaia, ην νπνίν ρξεκαηνδνηεί ηελ 

έξεπλα ηνπ νηθηζκνχ, παξαθνινπζνχλ ηα θεηνεηδή πνπ θαηνηθνχλ ζηα λεξά ηνπ 

Κνξηλζηαθνχ Κφιπνπ, ηε ζαιάζζηα νηθνινγία θαη κειεηνχλ ηα αζπφλδπια. ηα λεξά 

ηεο πεξηνρήο εληνπίδνληαη ηέζζεξα είδε θεηνεηδψλ: ην θνηλφ δειθίλη, ην 

δσλνδέιθηλν, ην ξηλνδέιθηλν θαη ν γξάκπνο [Grampus griseus]. Σα παξαπάλσ είδε 

ζχκθσλα κε ηε Γηεζλή Έλσζε Πξνζηαζίαο ηεο Φχζεο [IUCN] έρνπλ 

θαηεγνξηνπνηεζεί σο εμήο: ην θνηλφ δειθίλη σο απεηινχκελν, ην δσλνδέιθηλν θαη ην 

ξηλνδέιθηλν σο επάισηα, ελψ γηα ηνλ γξάκπν δελ ππάξρνπλ αξθεηά ζηνηρεία [data 

deficient]. Ζ έξεπλα, πνπ δηεμάγεηαη απφ ηνπο επηζηήκνλεο ηνπ νηθηζκνχ, εζηηάδεη ζε 

απηά ηα είδε κε ηε ζπιινγή ζηνηρείσλ ηα νπνία ζα ζπληειέζνπλ ζηε ιήςε κέηξσλ γηα 

ηελ πξνζηαζία ηνπο. Μειεηψληαη ε ζπκπεξηθνξά, ν πιεζπζκφο θαη ε θαηαλνκή ηνπο.  

Πέξα απφ ηα δειθίληα κειεηνχλ θαη ηε ζαιάζζηα νηθνινγία ηεο πεξηνρήο. 

Υαξαθηεξηζηηθφ ηεο είλαη φηη δηαζέηεη αιηεπηηθνχο πφξνπο πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ 

ηηο ζξεπηηθέο νπζίεο πνπ δηέξρνληαη ζηα λεξά κέζσ ησλ πνιιψλ κηθξψλ πνηακηψλ, 

έλα ζπάλην θαηλφκελν γηα άιιεο ζαιάζζηεο πεξηνρέο ζηελ Διιάδα θαη ελ γέλεη ηα 

http://www.lakazeza.gr/
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λεξά ηεο Μεζνγείνπ, φπνπ παξαηεξείηαη έιιεηςε αιηεπηηθψλ πφξσλ. Ζ έξεπλα 

εζηηάδεηαη ζηελ πνζεηδσλία πνπ ππάξρεη ζηηο αθηέο ηνπ νηθηζκνχ αιιά θαη ζηελ 

θαηεγνξηνπνίεζε ηεο βεληνλίλεο θαη ηεο λεθηαλίλεο παλίδαο. Ζ κέζνδνο πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε ζπιινγή ησλ ζρεηηθψλ πιεξνθνξηψλ είλαη ε νπηηθή απνγξαθή 

ζην θπζηθφ ππφζηξσκα ηνπ βπζνχ αιιά θαη ζηα λαπάγηα.  

Δθηφο απφ ηε ζαιάζζηα έξεπλα, ην εξεπλεηηθφ θέληξν παξαηεξεί θαη κειεηά ηα 

πνιιά κπξκήγθηα ηεο πεξηνρήο, κε ζπιινγή πιεξνθνξηψλ γηα ηα είδε ηνπο κέζσ 

παξαηήξεζεο, ηελ ηαμηλφκεζή ηνπο θαη ηε ζπλαγσγή ζπκπεξαζκάησλ γηα ηε 

ζπκπεξηθνξά θαη ηηο ζρέζεηο πνπ αλαπηχζζνπλ ηα είδε πνπ ζπλππάξρνπλ ζηελ ίδηα 

πεξηνρή.  

Ο νηθηζκφο Λαθαδέδα πξνζθέξεη επηινγέο δηακνλήο: δσκάηηα κε εμσηεξηθή 

ππεξεζία, κπαλγθαιφνπ θαη ζθελέο. Παξέρεη πξσηλφ θαη δείπλν πνπ εηνηκάδνληαη κε 

παξαδνζηαθφ ηξφπν κε πξψηεο χιεο απφ ην κπνζηάλη ηνπ νηθηζκνχ. Ο νηθνηνπξίζηαο 

έρεη επίζεο ηε δπλαηφηεηα λα επηζθεθζεί αξραηνινγηθνχο ρψξνπο ηεο επξχηεξεο 

πεξηνρήο, εθθιεζίεο θαη κνλαζηήξηα θαη λα έξζεη ζε επαθή κε ηηο ηνπηθέο θνηλφηεηεο 

θαη ηηο παξαδφζεηο ηνπο. 

 

Ionian Dolphin Project [www.ioniandolphinproject.org] 

Σν Ionian Dolphin Project είλαη έλα πξφγξακκα ηνπ Tethys Research Institute
70

 

πνπ κειεηά ηα δειθίληα ζην αλαηνιηθφ Ηφλην κε ζθνπφ ηελ πξνζηαζία ηνπ 

πεξηβάιινληνο ζην νπνίν δνπλ θαη ηε δηαηήξεζε ηνπ πιεζπζκνχ ηνπο. χκθσλα κε 

ηνπο εηδηθνχο ζηα ειιεληθά λεξά θηινμελνχληαη πεξηζζφηεξα είδε θεηνεηδψλ ζε 

ζρέζε κε ην ζχλνιν ηεο Μεζνγείνπ θαη θαηαβάιινληαη πξνζπάζεηεο λα απνθεπρζεί ε 

κείσζε ησλ εηδψλ. Ζ έξεπλα πξαγκαηνπνηείηαη κε θνπζθσηφ θαη κε ηε κέζνδν ηεο 

θσηναλαγλψξηζεο θαη ηεο παξαηήξεζεο ησλ ζκελψλ ησλ δειθηληψλ, ψζηε λα 

δηαγλσζηνχλ νη ηάζεηο ηνπ πιεζπζκνχ ηνπο. Δθηφο απφ ηα ίδηα ηα δειθίληα νη 

κεηέρνληεο ζην Ionian Dolphin Project εμεηάδνπλ ηνπο θηλδχλνπο πνπ δηαηξέρνπλ νη 

πιεζπζκνί ηνπο, ην νηθνζχζηεκα αιιά θαη ηελ ππεξαιίεπζε. Δλεκεξψλνπλ γηα ηα 

ζπκπεξάζκαηά ηνπο ηηο αξκφδηεο αξρέο θαη ηηο νξγαλψζεηο ησλ αιηέσλ, πξνθεηκέλνπ 

λα πξνσζνχληαη ιχζεηο πξνζηαζίαο ησλ θεηνεηδψλ ρσξίο δπζκελείο επηπηψζεηο ζηελ 

                                                           
70

 Σν Tethys Research Institute είλαη έλαο κε θεξδνζθνπηθφο εξεπλεηηθφο νξγαληζκφο πνπ 

ηδξχζεθε ην 1986 ζηελ Ηηαιία κε ζθνπφ ηελ πξνζηαζία θαη ηε ζπληήξεζε ησλ ζαιαζζψλ θαη 

ηεο βηνπνηθηιφηεηάο ηνπο κέζσ εξεπλεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, πνπ επηθεληξψλνληαη θπξίσο 

ζηε Μεζφγεην. 
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αιηεία θαη λα ειέγρεηαη ε ηήξεζε ησλ ηζρπνπζψλ δηαηάμεσλ. Σν Ionian Dolphin 

Project δηνξγαλψλεη επίζεο εθδειψζεηο γηα καζεηέο, εζεινληέο θαη φζνπο 

ελδηαθέξνληαη γηα ην πεξηβάιινλ θαη ηα δειθίληα, ζηηο νπνίεο παξνπζηάδνληαη ηα 

απνηειέζκαηα ησλ εξεπλψλ, ιεπηνκέξεηεο γηα ηα είδε ησλ δειθηληψλ θαη κέηξα γηα 

ηελ πξνζηαζία ηνπο κε άκεζν ζηφρν ηελ επαηζζεηνπνίεζε ηνπ θνηλνχ. Δπηπιένλ 

έρνπλ εκπινπηίζεη ηελ επηζηεκνληθή βηβιηνγξαθία κε ηηο κειέηεο ηνπο θαη έρνπλ 

ζπλδξάκεη ζε δηεζλείο ζπκθσλίεο γηα ηε δηαρείξηζε ηεο πξνζηαζίαο ηεο 

βηνπνηθηιφηεηαο.  

Οη πεξηνρέο κειέηεο ηνπο είλαη ν Ακβξαθηθφο Κφιπνο θαη ην εζσηεξηθφ 

Αξρηπέιαγνο ηνπ Ηνλίνπ, πεξηνρέο πνπ δηαθέξνπλ σο πξνο ηα πεξηβαιινληηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπο θαη ηνπο θηλδχλνπο γηα ηα δειθίληα απφ ηελ αλζξψπηλε 

δξαζηεξηφηεηα. ην αξρηπέιαγνο ηνπ Ηνλίνπ εζηηάδνπλ ζηελ πξνζηαζία ηνπ θνηλνχ 

δειθηληνχ θαη ζηελ πξνζπάζεηα θαηαλφεζεο ησλ θηλδχλσλ πνπ αληηκεησπίδεη ην είδνο 

θαζψο ν πιεζπζκφο ηνπ έρεη κεησζεί απφ εθαηφ πελήληα άηνκα ζε δεθαπέληε. Σν 

Ionian Dolphin Project κεηά απφ εθηεηακέλεο έξεπλεο θαηέιεμε ζην ζπκπέξαζκα φηη 

απηή ε κείσζε ηνπ πιεζπζκνχ νθείιεηαη ζηελ ππεξαιίεπζε. ηνλ Ακβξαθηθφ Κφιπν 

νη κειέηεο εζηηάδνληαη ζηα ξηλνδέιθηλα. Σα ζηνηρεία πνπ έρεη ζπιιέμεη ην IDP 

δείρλνπλ φηη ηα ξηλνδέιθηλα πνπ εκθαλίδνληαη ζηνλ Ακβξαθηθφ έρνπλ δηαθνξεηηθή 

ζπκπεξηθνξά θαη δελ ζπζρεηίδνληαη κε άηνκα πνπ εληνπίδνληαη παξαδείγκαηνο ράξηλ 

ζην Αξρηπέιαγνο ηνπ Ηνλίνπ, φπνπ ν αξηζκφο ηνπο είλαη κελ κηθξφο αιιά ζηαζεξφο.  

ηελ έξεπλα κπνξεί λα ζπκκεηάζρνπλ άλζξσπνη πνπ ελδηαθέξνληαη λα κάζνπλ 

πεξηζζφηεξα γηα ηα δειθίληα θαη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζα κπνξνχζαλ λα 

ζπκβάινπλ ζηελ πξνζηαζία ηνπο, αιιά θαη επηζηήκνλεο πνπ ζέινπλ λα κειεηήζνπλ 

ηηο δχν πεξηνρέο καδί ηνπο εηδηθεπκέλνπο εξεπλεηέο ηνπ IDP. Μέζα απφ ηελ 

παξαηήξεζε ησλ δειθηληψλ φινη νη κεηέρνληεο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα βνεζήζνπλ 

ζηελ πξνζηαζία ηνπ είδνπο ζηηο πεξηνρέο κειέηεο θαη λα αθνινπζήζνπλ έλα 

επηζηεκνληθά θαηαξηηζκέλν πξφγξακκα δηαρείξηζεο ησλ πεγψλ. Δθηφο απφ ηε 

δξαζηεξηφηεηά ηνπο ζηελ παξαηήξεζε θαη θσηνγξάθηζε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

ηαμηδηνχ έρνπλ ηελ επθαηξία λα πξνζθέξνπλ θαη ζην εξεπλεηηθφ θέληξν κε ηε 

ζπιινγή θαη ηελ ηαμηλφκεζε ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ έρνπλ ζπγθεληξψζεη.  

ην ηαμίδη νη κεηέρνληεο έξρνληαη ζε επαθή κε ηα ξηλνδέιθηλα θαη ηα θνηλά 

δειθίληα θαη νη εξεπλεηέο ηνπο εμεγνχλ ηα πάληα γηα απηά, γηα ηε ζπκπεξηθνξά θαη 

ηα εηδηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο. Έηζη απνθηνχλ ζπλείδεζε γηα ηηο επηπηψζεηο πνπ έρεη 
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ε αλζξψπηλε δξαζηεξηφηεηα ζην ζαιάζζην πεξηβάιινλ θαη ζηελ παλίδα θαη ηε 

ρισξίδα ηνπ θαη ελζηεξλίδνληαη ζπκπεξηθνξά νξζήο δηαρείξηζεο θαη πξνζηαζίαο ηνπ. 

Οη κεηέρνληεο θηινμελνχληαη ζην εξεπλεηηθφ θέληξν πνπ εδξεχεη ζηε Βφληηζα. 

Σν θηίξην αθνινπζεί επξσπατθέο πεξηβαιινληηθέο πξνδηαγξαθέο σο πξνο ηελ 

ειεθηξνδφηεζε, ηελ χδξεπζε θαη ηε ρξήζε ησλ κεραλεκάησλ. Ζ επζχλε ηεο 

δηαηξνθήο αλήθεη ζηνπο επηζθέπηεο ζηνπο νπνίνπο ζπζηήλεηαη λα εθνδηάδνληαη απφ 

ηελ ηνπηθή αγνξά θαη λα πξνηηκνχλ ηα ηνπηθά πξντφληα. Παξαθηλνχληαη επίζεο λα 

έξρνληαη ζε επαθή κε ηνπο ληφπηνπο, λα γλσξίζνπλ ηελ θνπιηνχξα θαη ηελ ηζηνξία 

ηνπ ηφπνπ θαη λα κεηέρνπλ ζηηο ςπραγσγηθέο ηνπο δξαζηεξηφηεηεο.  

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο παξακνλήο ησλ επηζθεπηψλ ππάξρεη ρξφλνο πνπ 

δηαηίζεηαη γηα μεθνχξαζε, θνιχκβεζε, επίζθεςε ζε αξραηνινγηθνχο ρψξνπο θαη ζε 

κνλαζηήξηα. 

 

Northern Aegean Dolphin Project 

[https://www.northernaegeandolphinproject.com/] 

Σν Northern Aegean Project είλαη έλα εξεπλεηηθφ πξφγξακκα πνπ 

εγθαηληάζηεθε ην 2013 απφ ηε κε θεξδνζθνπηθή κε θπβεξλεηηθή πεξηβαιινληηθή 

νξγάλσζε Mom. θνπφο ηνπ είλαη ε έξεπλα θαη ε πξνζηαζία ησλ θεηνεηδψλ πνπ 

δνπλ ζηελ πεξηνρή ηνπ Θαιάζζηνπ Πάξθνπ ηεο Αινλλήζνπ. Ζ πεξηνρή κειέηεο 

θαιχπηεη 1517 ηεηξαγσληθά κίιηα ηνπ Θαιάζζηνπ Πάξθνπ θαη ε κειέηε ησλ 

θεηνεηδψλ γίλεηαη κε ηε κέζνδν ηεο θσηνηαπηνπνίεζεο. Πξφθεηηαη γηα κέζνδν πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε κειέηε ησλ πιεζπζκψλ θαη ησλ ηάζεσλ: ηα θεηνεηδή 

θσηνγξαθίδνληαη θαη αθνινχζσο ηαπηνπνηνχληαη βάζεη ζεκαδηψλ πνπ θέξεη θάζε 

άηνκν ηνπ πιεζπζκνχ. Σα κέξε ηνπ ζψκαηνο πνπ θσηνγξαθίδνληαη γηα λα 

κειεηεζνχλ ηα δειθίληα είλαη ηα πηεξχγηα θαη ε πιάηε ηνπο.  

ην πξφγξακκα κεηέρνπλ άηνκα πνπ ελδηαθέξνληαη λα έξζνπλ ζε επαθή κε ηα 

δειθίληα θαη λα βνεζήζνπλ ζηελ έξεπλα. Ζ έξεπλα πξαγκαηνπνηείηαη κε ην θαΐθη 

IFAW-Odysseia, έλα μχιηλν ζθάθνο κήθνπο 13 κέηξσλ, πνπ πιεξνί φιεο ηηο 

πξνδηαγξαθέο αζθάιεηαο. Σν «πιήξσκα» θάζε ηαμηδηνχ πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 

ηξία άηνκα, έηζη ψζηε λα ππάξρεη δπλαηφηεηα παξαηήξεζεο απφ ηελ πιψξε θαη ηηο 

πιεπξέο ηνπ πινίνπ. ηφρνο ηνπ ηαμηδηνχ παξαηήξεζεο είλαη ε πιεχζε παξάιιεια κε 

ην ζκήλνο ησλ δειθηληψλ, φηαλ ην εληνπίζνπλ, κε ηαρχηεηα νθηψ θφκβσλ, ψζηε νη 

εζεινληέο λα κπνξέζνπλ λα θσηνγξαθίζνπλ ηα ελδεδεηγκέλα ζεκεία ηνπ ζψκαηνο 

ησλ δειθηληψλ θαη λα ππνινγίζνπλ θαη λα θαηαγξάςνπλ ηνλ ρξφλν, ηελ απφζηαζε θαη 
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ηηο ζπληεηαγκέλεο ηνπ θνπαδηνχ, ην κέγεζφο ηνπ θαη εη δπλαηφλ ηελ ειηθία ησλ 

αηφκσλ. Όια απηά επηδηψθεηαη λα γίλνπλ ζε δηάζηεκα ην πνιχ κηαο ψξαο, ψζηε λα 

κελ ελνριεζνχλ ηα δειθίληα. Κάζε ηαμίδη σζηφζν παξέρεη ηελ επθαηξία ζηνπο 

κεηέρνληεο, πξηλ θαη κεηά ηνλ εληνπηζκφ ησλ δειθηληψλ, λα απνιαχζνπλ ηα λεξά ηεο 

πεξηνρήο θνιπκπψληαο, λα μεθνπξαζηνχλ θαη λα ραιαξψζνπλ.  

Μεηά ην πέξα ηεο παξαηήξεζεο ηα κέιε ηεο νκάδαο επηρεηξνχλ λα 

αληηζηνηρίζνπλ ηηο θσηνγξαθίεο πνπ έρνπλ ηξαβήμεη κε ζπγθεθξηκέλα δειθίληα απφ 

ηε δηαδηθαζία αλαγλψξηζεο θαη ηαμηλφκεζεο ησλ αηφκσλ ηνπ πιεζπζκνχ πνπ έρεη 

πξαγκαηνπνηεζεί ζηελ αξρή ηεο έξεπλαο («δηαδηθαζία ιήςεο»). Κάζε επφκελε 

θσηνγξάθηζε θαη ηαπηνπνίεζε κε ηα ήδε αλαγλσξηζκέλα άηνκα απνθαιείηαη 

«δηαδηθαζία αλάθηεζεο». ε επφκελε θάζε κε ηε βνήζεηα ελφο κνληέινπ γίλεηαη ε 

επεμεξγαζία φισλ ησλ πιεξνθνξηψλ θαη ησλ ζηνηρείσλ πνπ έρνπλ ζπιιερζεί θαη 

εμάγνληαη ζπκπεξάζκαηα γηα ην κέγεζνο ηνπ ζκήλνπο, ην πνζνζηφ επηβίσζεο ησλ 

αηφκσλ θ.ά.  

Οη ζπκκεηέρνληεο ζην πξφγξακκα θηινμελνχληαη ζε θηίξην ηδηνθηεζίαο ηεο 

ΜΚΟ, πνπ βξίζθεηαη θνληά ζην εξεπλεηηθφ θέληξν θαη ζην ιηκάλη ηεο Αινλλήζνπ. 

Δηνηκάδνπλ νη ίδηνη ηα γεχκαηά ηνπο κε πξνυπνινγηζκφ πνπ ηνπο ρνξεγεί ε Mom, ε 

νπνία ηνπο παξνηξχλεη λα εθνδηάδνληαη απφ ηελ ηνπηθή αγνξά, λα πξνηηκνχλ ηα 

ηνπηθά πξντφληα θαη λα δεκηνπξγνχλ ζρέζεηο κε ηνπο ληφπηνπο. Όηαλ νη θαηξηθέο 

ζπλζήθεο δελ επηηξέπνπλ ηελ παξαηήξεζε ησλ δειθηληψλ, νη κεηέρνληεο έρνπλ ηελ 

επθαηξία λα γλσξίζνπλ ηνπο αξραηνινγηθνχο ρψξνπο ηνπ λεζηνχ, λα πεξηεγεζνχλ ζηα 

γξαθηθά κνλνπάηηα, λα έξζνπλ ζε επαθή κε ηνλ ηνπηθφ πνιηηηζκφ θαη λα απνιαχζνπλ 

ην ηνπίν θαη ηε ζάιαζζα.  

 

4.2.2 Οι «αθοζιυμένοι» ηος οικοηοςπιζμού  

 

ε απηήλ ηελ θαηεγνξία αλήθνπλ νη επηρεηξήζεηο πνπ ειθχνπλ αλζξψπνπο νη 

νπνίνη ελδηαθέξνληαη γηα ηνλ νηθνηνπξηζκφ θαη ζέινπλ κέζα απφ ηηο νηθνηνπξηζηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο λα απνθνκίζνπλ φζα πεξηζζφηεξα κπνξνχλ. Οη νηθνηνπξίζηεο θαη 

απηήο ηεο θαηεγνξίαο δελ επηδηψθνπλ πνιιέο παξνρέο θαη αλέζεηο· ηνπο ελδηαθέξεη ε 

άκεζε επαθή κε ηε θχζε. Οη ηαμηδησηηθνί πξάθηνξεο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε 

απηήλ ηελ θαηεγνξία ηνπ νηθνηνπξηζκνχ εηδηθεχνληαη ζπλήζσο ζηελ παξαηήξεζε 

ησλ δειθηληψλ κε ζθάθε ηα νπνία ζπλνδεχνληαη απφ βηνιφγν. 
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Mystic-blue [http://www.mystic-blue.org/] 

Ζ εηαηξεία δξαζηεξηνπνηείηαη θπξίσο ζηηο Κπθιάδεο θαη ζηα Γσδεθάλεζα 

δηνξγαλψλνληαο ηαμίδηα γηα ηζηηνπινΐα, θαηαδχζεηο θαη παξαηήξεζε ηεο άγξηαο δσήο. 

Απαξηίδεηαη απφ κηα κηθξή νκάδα αλζξψπσλ πνπ είλαη αθνζησκέλνη ζηε ζάιαζζα 

θαη ζηελ πξνζηαζία ηεο. ηα κέιε ηεο ζπγθαηαιέγεηαη βηνιφγνο, πεξηβαιινληνιφγνο 

θαη έκπεηξνη δχηεο νη νπνίνη πξνζθέξνπλ έλα ηαμίδη-εκπεηξία ζηνλ ρψξν ηνπ 

νηθνηνπξηζκνχ, πιήζνο δξαζηεξηνηήησλ θαη ηελ αλάινγε εθπαίδεπζε.  

ηελ επηινγή ηεο ηζηηνπινΐαο, ην ηζηηνπιντθφ ζθάθνο Tahita επηζθέπηεηαη 

εξεκηθά κέξε κε θαηαπξάζηλα λεξά θαη ζπάληα είδε δψσλ. Οη ζπκκεηέρνληεο 

κπνξνχλ λα απνιαχζνπλ ηνλ πινπ, λα πεξηεγεζνχλ ηνλ βπζφ κε κάζθα ή απιψο λα 

θνιπκπήζνπλ. Σν ηαμίδη μεθηλά απφ έλα λεζί ηνπ Ηνπλίνπ, ησλ Γσδεθαλήζσλ ή ησλ 

Κπθιάδσλ, αλάινγα κε ηελ επηινγή, θαη αθνινπζνχλ επηζθέςεηο ζε γεηηνληθά λεζηά 

κε πνιηηηζκηθφ πινχην, ελδηαθέξνληεο αξραηνινγηθνχο ρψξνπο ή αμηνζέαηα 

κνλαζηήξηα θαη εξεκηθέο παξαιίεο. Σν βξάδπ νη επηβάηεο απνιακβάλνπλ ηελ θνπδίλα 

θαη ηε δηαζθέδαζε πνπ παξέρεη θάζε λεζί.  

ηελ επηινγή ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαηάδπζεο ε εθθίλεζε γίλεηαη απφ έλα λεζί, 

φπνπ νη επηβάηεο εθνδηάδνληαη κε ηα απαξαίηεηα, θαη αξρίδεη ε επίζθεςε ησλ βπζψλ. 

Οη δηνξγαλσηέο επηιέγνπλ πξννξηζκνχο κε βπζφ πινχζην ηφζν ζε ρισξίδα φζν θαη ζε 

αξραηνινγηθά επξήκαηα. Δπηζθέπηνληαη επίζεο ζπήιαηα θαη απνκνλσκέλεο λεζίδεο 

Καη ζε απηή ηελ επηινγή νη επηβάηεο επηζθέπηνληαη ηνπο θνληηλνχο νηθηζκνχο γηα λα 

έξζνπλ ζε επαθή κε ηνπο θαηνίθνπο θαη λα δνθηκάζνπλ ηνπηθά πξντφληα. Απφ ηα 

ηαμίδηα απηά δελ ιείπνπλ βεβαίσο ε θνιχκβεζε, ην snorkeling θαη ε ραιάξσζε. 

Ζ ηξίηε επηινγή πνπ πξνζθέξεη ε Mystic-blue είλαη ε παξαηήξεζε ηεο άγξηαο 

δσήο. Καη γηα απηή πξνηηκψληαη λεζηά ζηα νπνία κπνξεί ν επηζθέπηεο λα 

παξαηεξήζεη θεηψδε φπσο ηα δειθίληα ή ζπάληα είδε πνπιηψλ, ελδηαθέξνληεο 

αξραηνινγηθνχο ρψξνπο θαη ηε ζπλνιηθή άγξηα νκνξθηά ηνπνζεζηψλ απφ ηηο νπνίεο 

απνπζηάδεη ηειείσο ε αλζξψπηλε δξαζηεξηφηεηα. Καη πάιη νη νηθνηνπξίζηεο πνπ 

θηινμελνχληαη ζην ζθάθνο γεπκαηίδνπλ ζε παξαδνζηαθέο ηαβέξλεο θαη 

απνιακβάλνπλ ηε λπρηεξηλή δσή ησλ λεζηψλ.  

Δθηφο απφ ηα έηνηκα «παθέηα» ηαμηδηψλ ε εηαηξεία παξέρεη ηε δπλαηφηεηα 

ζηνπο ζπκκεηέρνληεο λα δηνξγαλψζνπλ ην δηθφ ηνπο νηθνηνπξηζηηθφ ηαμίδη 

επηιέγνληαο ή ζπλδπάδνληαο δξαζηεξηφηεηεο φπσο παξαηήξεζε δειθηληψλ, 

ηαπηνπνίεζε ηεο κεζνγεηαθήο θψθηαο, παξαηήξεζε νξληζνπαλίδαο, θαζαξηζκφ 

παξαιηψλ, πεδνπνξία ζε κνλνπάηηα. 

http://www.mystic-blue.org/
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Ζ Mystic-blue αθνινπζεί απζηεξνχο θαλφλεο γηα ηε κείσζε ησλ αξλεηηθψλ 

επηπηψζεσλ ηεο αλζξψπηλεο παξνπζίαο ζην πεξηβάιινλ. Σν πιήξσκα θαη νη 

ζπκκεηέρνληεο αθνινπζνχλ «θαλφλεο νξζήο ζπκπεξηθνξάο» γηα έλα βηψζηκν ηαμίδη. 

ην ζθάθνο ππάξρνπλ εηδηθνί θάδνη αλαθχθισζεο. Υξεζηκνπνηνχλ φζν ην δπλαηφλ 

πεξηζζφηεξν βηνινγηθά θαη βηναπνηθνδνκήζηκα πξντφληα, πξνθεηκέλνπ λα κελ 

απνβιεζνχλ ζηε ζάιαζζα επεμεξγαζκέλα πιηθά. Εεηείηαη απφ ηνπο επηβάηεο λα 

ηεξήζνπλ απηνχο ηνπο θαλφλεο θαη λα δηαρεηξηζηνχλ ην λεξφ θαη ην ειεθηξηθφ ξεχκα 

κε ηε κεγαιχηεξε δπλαηή θεηδψ. Ζ εηαηξεία ρξεζηκνπνηεί έλα κεηαρεηξηζκέλν 

ζθάθνο, ην νπνίν ζπληεξείηαη πξνζεθηηθά, κε ειεθηξηθφ εμσιέκβην πξνθεηκέλνπ λα 

ειαρηζηνπνηήζνπλ ηα θαχζηκα. Τπάξρεη επηπιένλ κηα αλεκνγελλήηξηα 350Watt γηα λα 

απνθεχγεηαη θαηά ην δπλαηφλ ε ρξήζε θηλεηήξα.  

ε φ,ηη αθνξά ηηο θαηαδχζεηο, επεηδή ηα ζηειέρε ηεο Mystic-blue γλσξίδνπλ 

πφζν επαίζζεην είλαη ην ζαιάζζην πεξηβάιινλ, δίλνπλ έκθαζε θαη ιακβάλνπλ ππ' 

φςηλ φινπο ηνπο παξάγνληεο, φηαλ ζρεδηάδνπλ ηηο ππνβξχρηεο δηαδξνκέο. ε φζνπο 

κεηέρνπλ ζηηο θαηαδπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο παξαδίδνληαη ζεκηλάξηα απφ βηνιφγνπο 

γηα ηε βηνπνηθηιφηεηα, ηε ζαιάζζηα νηθνινγία θαη ηνλ ηξφπν δηαηήξεζήο ηνπο θαη ην 

πψο λα ζπκπεξηθέξνληαη ζην βπζφ ‒λα κελ αγγίδνπλ γηα παξάδεηγκα ηα θπηά ή λα 

ζπιιέγνπλ θνρχιηα. εκηλάξηα παξαθνινπζνχλ θαη νη δχηεο-ζπλνδνί πξνθεηκέλνπ λα 

κπνξνχλ λα εληνπίδνπλ ην επίπεδν ησλ αξλεηηθψλ ζπλεπεηψλ ηεο θαηάδπζεο θαη λα 

ελεκεξψλνπλ ηνπο επηζηήκνλεο γηα θάζε παξαηήξεζή ηνπο. ε φια ηα ζεκηλάξηα 

ππάξρεη νπηηθφ πιηθφ, φπσο θσηνγξαθίεο, κε ζθνπφ λα κεγηζηνπνηείηαη ε 

επαηζζεηνπνίεζε ησλ ζπκκεηερφλησλ γηα ηελ πξνζηαζία θαη ηε δηαηήξεζε ηνπ 

ζαιάζζηνπ πεξηβάιινληνο. ηα ηαμίδηα παξαηήξεζεο ηεο άγξηαο δσήο ε εθπαίδεπζε 

γίλεηαη κέζα απφ ην ίδην ην ηαμίδη. Ζ επαθή ησλ ζπκκεηερφλησλ κε ηε θχζε ηνπο 

επαηζζεηνπνηεί, θαζψο ελεκεξψλνληαη θαη απφ ηνπο βηνιφγνπο γηα ηα είδε κε ηα 

νπνία έξρνληαη ζε επαθή. Πξαγκαηνπνηνχληαη επίζεο επηζθέςεηο ζηα εζληθά 

ζαιάζζηα πάξθα ηεο Αινλλήζνπ θαη ηεο Εαθχλζνπ, φπνπ νη κεηέρνληεο 

παξαθνινπζνχλ ιεπηνκεξείο παξνπζηάζεηο απφ εηδηθνχο.  

Ζ δέζκεπζε ησλ αλζξψπσλ ηεο Mystic-blue ζηελ πξνζηαζία ηνπ ζαιάζζηνπ 

πινχηνπ δελ πεξηνξίδεηαη ζηηο νηθνηνπξηζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο: αζρνινχληαη κε ηνλ 

θαζαξηζκφ ησλ αθηψλ θαη ησλ ζαιαζζψλ, πξνζθέξνπλ ηε βνήζεηα ηνπο θαη ην 

ζθάθνο ηνπο ζηηο κε θπβεξλεηηθέο νξγαλψζεηο θαη δηνξγαλψλνπλ ζεκηλάξηα γηα ην 

θνηλφ κε ζθνπφ ηελ αθχπληζε ηεο νηθνινγηθήο ζπλείδεζεο. Σν ζθάθνο επίζεο, φηαλ 
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δελ είλαη λαπισκέλν, παξέρεηαη γηα έξεπλα ή ζην παλεπηζηήκην γηα εξεπλεηηθέο ή 

εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. 

Ζ εηαηξεία πξνζθέξεη επίζεο ζηηο ηνπηθέο θνηλφηεηεο. Οη δηνξγαλσηέο 

πξνζπαζνχλ λα επηζθέπηνληαη λεζηά κε κηθξφ πιεζπζκφ, πνπ δελ έρνπλ ηαθηηθή 

ζπγθνηλσλία κε ηα πινία ηεο γξακκήο. Πξνηείλνπλ ζηνπο ζπκκεηέρνληεο λα 

αγνξάδνπλ ηνπηθά πξντφληα, πξνηηκνχλ ηηο νηθνγελεηαθέο ηαβέξλεο θαη ηα 

παξαδνζηαθά θαηαιχκαηα. πκβνπιεχνπλ ηνπο νηθνηνπξίζηεο λα κεηέρνπλ, φπνπ 

είλαη δπλαηφ, ζηελ θαζεκεξηλφηεηα ηεο πεξηνρήο κε βνήζεηα ζε θαζεκεξηλέο εξγαζίεο 

ή δηαζθέδαζε κε ηνπο θαηνίθνπο ηνπ λεζηνχ. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηαμηδηνχ έλαο 

μελαγφο παξνπζηάδεη ζηνπο επηζθέπηεο ηελ ηνπηθή δηάιεθην, ηα έζηκα θαη ηελ 

παξάδνζε θάζε ηφπνπ.  

  

Natural Greece [http://www.natural-greece.gr] 

Ζ εηαηξία Natural Greece εηδηθεχεηαη ζε νηθνηνπξηζηηθά ηαμίδηα θπξίσο ζην 

Αηγαίν. Γηνξγαλψλεη πεξηεγήζεηο γηα παξαηήξεζε νξληζνπαλίδαο, εθδξνκέο 

αξραηνινγηθνχ ελδηαθέξνληνο θαη ζαιάζζηεο νηθνηνπξηζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο κε 

άκεζε ζπκκεηνρή ησλ εζεινληψλ-ηνπξηζηψλ. Πιαηζηψλεηαη απφ επηζηήκνλεο θαη 

επαγγεικαηίεο ηνπ ρψξνπ θαη ζπλεξγάδεηαη κε ΜΚΟ, φπσο ν Αξρέισλ, ε Mom, θαη 

κε άιιεο αληίζηνηρεο εηαηξίεο, φπσο είλαη ε Mystic-blue. Δίλαη δε κέινο ηεο 

International Ecotourism Society
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 θαη ηεο νξγάλσζεο Responsible Travel. 

Σα ηαμίδηα πνπ νξγαλψλεη ε εηαηξεία ζην πινχζην θπζηθφ πεξηβάιινλ ηεο 

Διιάδαο παξέρνπλ ηε δπλαηφηεηα ζπκκεηνρήο ζε πιήζνο δξαζηεξηνηήησλ. Κάζε 

δξαζηεξηφηεηα πιαηζηψλεηαη απφ έκπεηξν πξνζσπηθφ, ελψ ζε πην εμεηδηθεπκέλα 

ηαμίδηα ζπλεξγάδεηαη κε ζρεηηθέο κε θπβεξλεηηθέο θαη άιιεο νξγαλψζεηο γηα ηελ 

εμεηδηθεπκέλε εθπαίδεπζε ησλ κεηερφλησλ. Ζ εηαηξεία ηεξεί θάζε δηαδηθαζία 

πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο θαη κείσζεο ησλ αξλεηηθψλ ζπλεπεηψλ ηεο 

αλζξψπηλεο παξνπζίαο. πκβάιιεη επίζεο νηθνλνκηθά ζηελ πξνζηαζία ηνπ 

πεξηβάιινληνο: παξέρεη ην 10% ησλ θεξδψλ ηεο ζηελ Καιιηζηψ (Πεξηβαιινληηθή 

νξγάλσζε γηα ηελ άγξηα δσή θαη ηε θχζε), ζηε Mom (Δηαηξεία γηα ηε κειέηε θαη ηελ 

πξνζηαζία ηεο θψθηαο) θαη ζηνλ χιινγν πξνζηαζίαο ηεο ζαιάζζηαο ρειψλαο, 

                                                           
71

 Ζ The International Ecotourism Society [TIES] είλαη κηα κε θεξδνζθνπηθή νξγάλσζε πνπ 

ηδξχζεθε ην 1990 κε ζθνπφ ηελ πξνψζεζε ηνπ νηθνηνπξηζκνχ. πλδέεηαη κε πνιινχο 

νξγαληζκνχο, ηαμηδησηηθνχο πξάθηνξεο θαη ηαμηδηψηεο απφ φινλ ηνλ θφζκν θαη παξέρεη 

ππνζηήξημε, θαηεπζχλζεηο θαη εθπαίδεπζε ζε ζέκαηα νηθνηνπξηζκνχ. 

http://www.natural-greece.gr/
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Αξρέισλ. Σα ζαιάζζηα νηθνηνπξηζηηθά ηαμίδηα επηθεληξψλνληαη θπξίσο ζηελ 

παξαηήξεζε ησλ δειθηληψλ θαη ηεο κεζνγεηαθήο θψθηαο, κε ηελ ηήξεζε θάζε θαλφλα 

πξνθεηκέλνπ λα κελ ελνριεζνχλ ηα ζαιάζζηα ζειαζηηθά θαη λα δηαηεξεζεί ε 

βηνπνηθηιφηεηα ηεο πεξηνρήο· ηνλίδεηαη έηζη θαη πξνο ηνπο κεηέρνληεο αιιά θαη πξνο 

ηνπο ληφπηνπο ε ζεκαζία πνπ έρεη ε νξζή ζπκπεξηθνξά απέλαληη ζην νηθνζχζηεκα.  

ηα ηαμίδηα παξαηήξεζεο ησλ δειθηληψλ ζηελ Αιφλλεζν νη εζεινληέο-

νηθνηνπξίζηεο θαηαιχνπλ ζην λεζί ‒φπνπ έρνπλ ηελ επθαηξία λα δνθηκάζνπλ ηελ 

ηνπηθή θνπδίλα θαη λα έξζνπλ ζε επαθή κε ηνπο ληφπηνπο‒ θαη πεξλνχλ ηελ εκέξα 

ηνπο ζην ζθάθνο ζπλεξγαδφκελνη κε ηνπο εξεπλεηέο γηα ηε ζπιινγή πιεξνθνξηψλ γηα 

ηα ηέζζεξα είδε δειθηληψλ ηεο πεξηνρήο. Παξέρεηαη πξσηλφ θαη γεχκα, ελψ κεηά ηε 

δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο γίλεηαη δηάιεμε απφ ηνπο βηνιφγνπο, νη νπνίνη παξνπζηάδνπλ 

ηε δσή ησλ δειθηληψλ, ηαπηνπνηνχλ ηα είδε αλαθέξνληαο ηνπο θηλδχλνπο πνπ ηα 

απεηινχλ θαη εμεγνχλ ηηο κεζφδνπο έξεπλαο θαη πξνζηαζίαο. Ζ θνιχκβεζε κε ηα 

δειθίληα απαγνξεχεηαη ξεηά, επηηξέπεηαη φκσο ε απιή θνιχκβεζε θαη ε παξαηήξεζε 

ηνπ βπζνχ κε κάζθα θαη αλαπλεπζηήξα.  

ηα ηαμίδηα γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ρεισλψλ νη εζεινληέο βνεζνχλ ζηε 

ζπιινγή πιεξνθνξηψλ, ζηελ αζθαιή κεηαθίλεζε ησλ λενγλψλ θαη ηελ πξνζηαζία 

θαη θαζαξηφηεηα ησλ παξαιηψλ φπνπ αλαπαξάγνληαη νη ρειψλεο. Δπηπιένλ έρνπλ ηε 

δπλαηφηεηα ραιάξσζεο, ζαιάζζησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη επαθήο κε ηελ ηνπηθή 

θνηλσλία. Ζ εζεινληηθή εξγαζία κε ηηο ρειψλεο μεθηλά απφ ηε Γιπθάδα ηεο Αηηηθήο, 

φπνπ εδξεχεη ε νξγάλσζε Αξρέισλ, θαη έρεη σο δεχηεξν πξννξηζκφ ηηο αθηέο ηεο 

Πεινπνλλήζνπ. Γηεθπεξαηψλεηαη κε ηε ζπλνδεία βηνιφγσλ ηεο νξγάλσζεο, ε νπνία 

θαη αλαιακβάλεη ηελ εθπαίδεπζε ησλ ζπκκεηερφλησλ θαη ηελ ελεκέξσζή ηνπο γηα ηε 

βηνπνηθηιφηεηα, ηε κέζνδν πξνζηαζίαο θαη πεξηζπιινγήο πιεξνθνξηψλ γηα ηηο 

ρειψλεο.  

Σν Natural Greece πξνζθέξεη παθέην νηθνηνπξηζηηθνχ πξντφληνο ην νπνίν 

παξέρεη φζα δεηνχλ νη νηθνηνπξίζηεο: ηε κεηαθίλεζε απφ ηνλ ηφπν άθημεο, ηα 

θαηαιχκαηα, έλα ή δχν γεχκαηα θαη κηα ακνηβή γηα ηηο κε θπβεξλεηηθέο νξγαλψζεηο 

πνπ βνεζνχλ ζηελ πινπνίεζε ηνπ ηαμηδηνχ. Γελ κπνξνχλ λα εληαρζνχλ ζηε 

«ζθιεξνππξεληθή» εθδνρή ηνπ νηθνηνπξηζκνχ, δηφηη πξνζθέξνπλ θάπνηεο αλέζεηο· 

επεηδή φκσο πξνυπνζέηνπλ άκεζε ζπκκεηνρή αλήθνπλ ζαθψο ζηελ θαηεγνξία ησλ 

«αθνζησκέλσλ».  

 

Sea eco-trip [http://www.sea-ecotrips.gr]  

http://www.sea-ecotrips.gr/
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Δηαηξεία πνπ νξγαλψλεη ηαμίδηα ζηα λεζηά ηνπ Αηγαίνπ, κηα πεξηνρή πνπ 

ζπλδπάδεη ηνλ θπζηθφ πινχην κε ην ηδηαίηεξν ηνπίν, ηελ πινχζηα παλίδα θαη ρισξίδα 

αιιά θαη ηελ πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά. Απαξηίδεηαη απφ έκπεηξνπο βηνιφγνπο, 

νηθνιφγνπο θαη σθεαλνγξάθνπο, γηα ηνπο νπνίνπο ν νηθνηνπξηζκφο έρεη γίλεη ηξφπνο 

δσήο, Σα ηαμίδηα έρνπλ ζθνπφ ηε κεηαηξνπή ηνπ ζθάθνπο ζε εξεπλεηηθφ θέληξν θαη 

ησλ επηβαηψλ ζε εξεπλεηέο ζε ζπλδπαζκφ σζηφζν κε δηαζθέδαζε θαη ραιάξσζε. 

Μέζα απφ ηελ ηζηηνπινΐα κε θαηακαξάλ πξνζπαζνχλ λα παξνπζηάζνπλ ηε 

βηνπνηθηιφηεηα ησλ λεζηψλ, ηε ζηάζε πνπ πξέπεη λα έρεη ν άλζξσπνο απέλαληί ηεο 

θαη ηνπο ηξφπνπο ζπλχπαξμεο θαη ζπλεξγαζίαο κε απηή.  

ε θάζε ηαμίδη ππάξρεη ζην πινίν έλαο βηνιφγνο, ν νπνίνο εθπαηδεχεη ηνπο 

επηβαίλνληεο γηα ηα δειθίληα, γηα ηε ρισξίδα ηνπ βπζνχ ησλ πεξηνρψλ πνπ 

επηζθέπηνληαη θαη γηα ηε ζπκπεξηθνξά πνπ πξέπεη λα έρνπλ απέλαληη ζην πεξηβάιινλ. 

Οη κεηέρνληεο παξαηεξνχλ ηα δειθίληα πνπ θνιπκπνχλ δίπια ζην ζθάθνο κε θηάιηα 

θαη έρνπλ ηε δπλαηφηεηα αθνχζνπλ ηνλ ηξφπν πνπ απηά επηθνηλσλνχλ κέζσ 

πδξφθσλνπ. ην ηέινο θάζε κέξαο νη ηνπξίζηεο παξαθνινπζνχλ ηα βίληεν κε ηελ 

παξαηήξεζε θαη ζπδεηνχλ γηα ηελ ηαπηνπνίεζε ησλ θεηνεηδψλ, ηελ επηθνηλσλία ηνπο 

θαη ηηο κεζφδνπο έξεπλαο. Οη θσηνγξαθίεο θαη ηα βίληεν πνπ ζπγθεληξψλνληαη ζε 

θάζε ηαμίδη ηεθκεξηψλνπλ ηελ έξεπλα θαη δηαηεξνχληαη σο αξρείν γηα ηελ πεξαηηέξσ 

πιεξνθφξεζε.  

Οη πεξηεγήζεηο αθνξνχλ απφκεξα λεζηά πνπ δηαθξίλνληαη γηα ηελ άγξηα 

νκνξθηά ηνπο θαη ηελ απνπζία αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηαο. Σν ζθάθνο είλαη 

εμνπιηζκέλν κε ηα απαξαίηεηα, εάλ θάπνηνο ζέιεη λα θάλεη snorkeling ή θαηάδπζε. 

Απφ ην ηαμίδη δελ ιείπεη ε επίζθεςε ζε αξραηνινγηθνχο ρψξνπο θαη ζε κέξε φπνπ νη 

ζπκκεηέρνληεο ζα γλσξίζνπλ ηελ ηνπηθή θνηλσλία. Καη φπνηνο δελ ελδηαθέξεηαη ηφζν 

γηα ηελ έξεπλα κπνξεί απιψο λα απνιαχζεη ηελ ηζηηνπινΐα θαη ηελ θνιχκβεζε ζε 

δπζπξφζηηα ζεκεία.  

ην νηθνηνπξηζηηθφ παθέην πεξηιακβάλνληαη ε ελνηθίαζε ηνπ ζθάθνπο, ε 

ακνηβή ηνπ βηνιφγνπ θαζψο θαη ην πξσηλφ. Οη ζπκκεηέρνληεο θηινμελνχληαη ζε 

δσκάηηα ζε θάζε λεζί πνπ επηζθέπηνληαη θαη δεηπλνχλ ζε επηιεγκέλα ηνπηθά 

εζηηαηφξηα πνπ εζηηάδνπλ ζηελ παξαδνζηαθή θνπδίλα αλαδεηθλχνληαο ηα ηνπηθά 

πξντφληα. Σν ζθάθνο θηινμελεί θπξίσο ηνλ βηνιφγν πνπ ζπλνδεχεη ην πιήξσκα θαη 

ηνλ θαπεηάλην. Όπνηνο έρεη ηελ επηζπκία γηα μεθνχξαζε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

ηαμηδηνχ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη ηηο θακπίλεο ηνπ ζθάθνπο. Ζ εηαηξεία δελ 

πξνζθέξεη πνιιέο αλέζεηο, πξνάγεη φκσο ηελ νπζηαζηηθή ζπκκεηνρή ζηηο ζαιάζζηεο 
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νηθνηνπξηζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο κε βάζε ηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ ελεκέξσζε ψζηε νη 

ζπκκεηέρνληεο κεηά ην πέξαο ηνπ ηαμηδηνχ λα έρνπλ απνθηήζεη νπζηαζηηθέο 

αληηιήςεηο γηα ηελ ελδεδεηγκέλε ζπκπεξηθνξά πξνο ην πεξηβάιινλ θαη ηε ζεκαζία 

πνπ έρεη ε νπζηαζηηθή αξκνληθή ζπλχπαξμε ηνπ αλζξψπνπ κε ηνλ θπζηθφ πινχην.  

 

4.2.3 Οι «ζςμβαηικοί» ηος οικοηοςπιζμού 

 

ε απηή ηελ θαηεγνξία εληάζζνληαη νη ηαμηδησηηθνί πξάθηνξεο πνπ 

απεπζχλνληαη ζε φζνπο επηδηψθνπλ κηα ζαιάζζηα νηθνηνπξηζηηθή δξαζηεξηφηεηα, φρη 

ηφζν γηα ηελ ίδηα φζν σο επθαηξία λα έρνπλ κηα επράξηζηε εκπεηξία ζηε θχζε. ηελ 

Διιάδα ππάξρνπλ ελ πνιινίο δπν θαηεγνξίεο: ε πξψηε πεξηιακβάλεη θαηάδπζε, 

παξαηήξεζε ηεο άγξηαο δσήο αιιά θαη έλαλ βαζκφ πεξηπέηεηαο κε κηα κηθξή 

εθπαίδεπζε ησλ ζπκκεηερφλησλ θαη νηθνινγηθέο ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο. ηε δεχηεξε 

θαηεγνξία αλήθνπλ νη ηαμηδησηηθνί πξάθηνξεο πνπ δηνξγαλψλνπλ ηαμίδηα ζηε θχζε 

κε θχξην ζθνπφ ηελ πεξηπέηεηα. 

 

Blutopia [http://www.blutopia.gr] 

Πξφθεηηαη γηα ην πξψην ηδησηηθφ ζαιάζζην πάξθν ηεο ρψξαο. Ηδξχζεθε απφ ηνλ 

άββα Υαηδεληθνιάνπ ην 2007 ζηε Ρφδν, ζηε δπηηθή πιεπξά ηνπ λεζηνχ, θνληά ζηε 

λεζίδα Μαθξχ. Σν Πάξθν ραξαθηεξίδεηαη γηα ηε βηνπνηθηιφηεηά ηνπ: δειθίληα, ηφλνη, 

ηζηπνχξεο θαη πνιιά άιια είδε ςαξηψλ, θαζηαλά θχθηα θαη αξθεηά άιια είδε άιγεο 

θαη πιήζνο αζπφλδπισλ, θαβνχξηα, θφθθηλνη αζηαθνί, γαξίδεο, ζαιάζζηα ζθνπιήθηα 

θαη ζαιηγθάξηα. ηφρνο ηνπ ηδξπηή ηνπ ήηαλ λα δεκηνπξγήζεη έλαλ ρψξν φπνπ ν 

επηζθέπηεο απνιακβάλεη ην ηνπίν, δηαζθεδάδεη θαη παξάιιεια εθπαηδεχεηαη γηα ηνλ 

πινχην θαη ηελ αλάγθε πξνζηαζίαο ηνπ ζαιάζζηνπ πεξηβάιινληνο κέζα απφ ηε 

ζπκκεηνρή ηνπ ζε δξαζηεξηφηεηεο. Μαζαίλεη πνηα είλαη ε πξέπνπζα ζπκπεξηθνξά 

απέλαληη ζηε θχζε θαη ηη πξέπεη λα πξάηηεη γηα λα κεηψζεη θαηά ην δπλαηφλ ηηο 

αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ηεο αλζξψπηλεο παξνπζίαο.  

Οη δξαζηεξηφηεηεο πνπ πξνζθέξνληαη ζηνπο επηζθέπηεο πεξηιακβάλνπλ 

μελάγεζε θαη ελεκέξσζε γηα ην πάξθν θαη ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπ, εθδξνκή 

ζπλνδεία ζαιάζζηνπ βηνιφγνπ ζηα ηρζπνηξνθεία ηνπ πάξθνπ κε ηε δπλαηφηεηα 

πεξηήγεζεο ηνπ βπζνχ κε κάζθα θαη ζπλνδφ, παξαηήξεζε δειθηληψλ κε δπλαηφηεηα 

θνιχκβεζεο θαη θπξίσο θαηαδπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Οη θαηαδχζεηο νξγαλψλνληαη 

ζε ζπγθεθξηκέλα ζεκεία ηεο Ρφδνπ: ζην ίδην ην Θαιάζζην Πάξθν αιιά θαη ζε ζεκεία 

http://www.blutopia.gr/
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φπνπ ν βπζφο έρεη ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ, ζε ζπειηέο (ζηε Λίλδν, ζηελ Κξεηελία, ζηελ 

Πεληάλεζν) ή ζε λαπάγηα. Πξαγκαηνπνηνχληαη επίζεο ζε πνιιέο απφ ηηο κηθξέο 

λεζίδεο ηεο πεξηνρήο αιιά θαη ζηε χκε θαη ηε Υάιθε. Ζ Blutopia δηαζέηεη θαη 

ζρνιή εθπαίδεπζεο ζηηο θαηαδχζεηο θαη ρξεζηκνπνηεί έκπεηξνπο δχηεο πνπ 

ζπλνδεχνπλ ηνπο επηζθέπηεο ζηηο εθζηξαηείεο ηνπο. Οη θαηαδχζεηο ζην πάξθν 

παξέρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα ζπλππάξμνπλ νη ηνπξίζηεο κε πιήζνο ζαιάζζησλ εηδψλ. 

Καηά ηελ πεξηήγεζε ηνπ πάξθνπ κε ζθάθνο ν ζπλνδφο βηνιφγνο ελεκεξψλεη 

ηνπο επηζθέπηεο γηα ηε ρισξίδα, ηελ παλίδα θαη ηελ ηδηαηηεξφηεηα ηνπ ζαιάζζηνπ 

πεξηβάιινληνο. Οη δε επηζθέπηεο κπνξνχλ λα κεηάζρνπλ ζε εξγαζίεο φπσο ην ηάηζκα 

ησλ ςαξηψλ ζην ηρζπνηξνθείν ή ην ςάξεκά ηνπο. Καηά ηελ παξαηήξεζε ησλ 

δειθηληψλ ρξεζηκνπνηείηαη πδξφθσλν γηα ηνλ εληνπηζκφ θαη ηελ παξαθνινχζεζή 

ηνπο.  

Όιεο νη δξαζηεξηφηεηεο δηεμάγνληαη είηε νκαδηθά είηε ηδησηηθά (γηα παξάδεηγκα 

γηα κία νηθνγέλεηα)· κπνξεί φκσο λα πξνγξακκαηηζηνχλ θαη γηα νκάδα επηζθεπηψλ 

(π.ρ. επαγγεικαηηθή, θηιηθή θ.ιπ.). Όιεο είλαη εκεξήζηεο· ην πάξθν δελ πξνζθέξεη 

δηακνλή ή πεξαηηέξσ εθπαίδεπζε. Δίλαη κηα θαιή επηινγή γηα φπνηνλ ζέιεη λα έξζεη 

ζε κηα πξψηε επαθή κε ηνλ ζαιάζζην νηθνηνπξηζκφ ην δηάζηεκα ησλ δηαθνπψλ ηνπ. 

 

Trekking [www.trekking.gr] 

Σαμηδησηηθφο πξάθηνξαο πνπ δηνξγαλψλεη απφ ην 1986 δξαζηεξηφηεηεο ζηε 

θχζε ζε πνιιέο πεξηνρέο ζηελ Διιάδα. Με ηελ ίδξπζε ηεο Lead Αεηθφξνο Αλάπηπμε 

ΑΔ ην 1997 ε εηαηξεία θαηνρχξσζε ην εκπνξηθφ ηεο ζήκα, ην νπνίν δίλεη ζε άιιεο 

εηαηξείεο, κε απνηέιεζκα λα ππάξρεη ζήκεξα έλαο φκηινο απφ 11 επηρεηξήζεηο ζε φιε 

ηε ρψξα. 

Οη πεξηνρέο ζηηο νπνίεο δξαζηεξηνπνηείηαη είλαη ε Δχβνηα, ε Ήπεηξνο, ε 

Θεζζαιία, ην Ηφλην, ε Πεινπφλλεζνο, ε ηεξεά Διιάδα θαη ε αληνξίλε θαη νη 

δξαζηεξηφηεηεο, πνπ είλαη γεληθψο ππαίζξνπ αιιά θαη ζαιάζζεο, πξνζαξκφδνληαη 

αλάινγα κε ην ηη έρεη λα πξνζθέξεη θάζε πεξηνρή. Ο ηνπξίζηαο κπνξεί λα 

ζπκκεηάζρεη ζε πεδνπνξία, ηνμνβνιία, ηππαζία αιιά θαη ζε rafting, ή δξαζηεξηφηεηεο 

κε θαγηάθ ή θαλφ. Οη εθδξνκέο κπνξεί λα είλαη κνλνήκεξεο ή θαη παθέηα, ζηα νπνία 

ζπλδπάδνληαη πνιιέο δηαθνξεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο.  

ηηο κνλνήκεξεο εθδειψζεηο ε επηρείξεζε παξέρεη ηνλ απαξαίηεην εμνπιηζκφ 

γηα θάζε δξαζηεξηφηεηα, έκπεηξνπο νδεγνχο, εθπαηδεπηέο (φπνπ είλαη αλαγθαίνη) θαη 

ηε δπλαηφηεηα λα δήζεη ν ηνπξίζηαο ηελ πεξηπέηεηα κέζα ζηε θχζε. Σα παθέηα ηεο 

http://www.trekking.gr/
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Trekking πξνζθέξνπλ ζπλδπαζκφ δξαζηεξηνηήησλ πνπ κπνξνχλ λα 

πξαγκαηνπνηεζνχλ ζηελ ίδηα πεξηνρή, πξάγκα πνπ είλαη δπλαηφ ζε πνιιά ζεκεία ηεο 

Διιάδαο κε ηε γεηηλίαζε βνπλνχ θαη ζάιαζζαο. Οη ζπκκεηέρνληεο έρνπλ πξφζβαζε 

ζε παξαδνζηαθά θαηαιχκαηα κε γεχκαηα καγεηξεκέλα απφ ληφπηνπο κε ηνπηθά 

πξντφληα. Όιεο νη πξνζθεξφκελεο ππεξεζίεο είλαη πξνζεθηηθά ζρεδηαζκέλεο, 

πνηνηηθέο θαη έρνπλ σο γλψκνλα ηε κείσζε ησλ αξλεηηθψλ ζπλεπεηψλ γηα ην 

πεξηβάιινλ. ηφρνο ηεο εηαηξείαο είλαη λα θέξεη ηνπο αλζξψπνπο ζε επαθή κε ηε 

θχζε, γηα λα αληηιεθζνχλ ζηελ πξάμε ηε ζεκαζία ηεο θαη ηηο ζεηηθέο θαη ηηο 

αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ησλ ελεξγεηψλ ηνπο γηα απηή.  

 

Eco action [www.ecoaction.gr] 

Δπηρείξεζε κε θχξην αληηθείκελν δξαζηεξηφηεηεο ζε νξεηλέο πεξηνρέο θαη 

πνηάκηα. Απφ ην 2002 έρεη επεθηείλεη ηηο ππεξεζίεο ηεο θαη ζε πνιιά λεζηά. 

Δπηθεληξψλεη ηε δξάζε ηεο ζε πεξηνρέο κε ειάρηζηε ή θαη κεδακηλή αλάπηπμε, νη 

νπνίεο ραξαθηεξίδνληαη γηα ηελ άγξηα νκνξθηά ηνπο. Παξαδείγκαηα δξαζηεξηνηήησλ 

πνπ πξνζθέξεη ε Ecoaction είλαη πεδνπνξία ζε ζρεδηαζκέλα κνλνπάηηα, ζε δηαδξνκέο 

πνπ πεξηιακβάλνπλ θαη αξραηνινγηθά αμηνζέαηα, ζε κνλαδηθά θπζηθά ηνπία, rafting, 

θαγηάθ, θαλφ, παξαηήξεζε ηεο άγξηαο δσήο ζε πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο θαη ζε 

πδξνβηφηνπνπο· νξγαλψλεη επίζεο επηζθέςεηο ζε κέξε κε ηδηαίηεξε ιανγξαθηθή 

παξάδνζε ή γαζηξνλνκηθφ ελδηαθέξνλ.  

Οη δξαζηεξηφηεηεο, πνπ ζπλδπάδνπλ ηελ πεξηπέηεηα, ηε δηαζθέδαζε αιιά ηελ 

αλάδεημε ησλ πνιηηηζηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ πεξηνρψλ, είλαη κνλνήκεξεο ή 

θάπνηαο ρξνληθήο δηάξθεηαο σο παθέηα ζηα νπνία πεξηιακβάλεηαη θαη δηακνλή. Σα 

θαηαιχκαηα πνπ επηιέγνληαη είλαη παξαδνζηαθά θαη πξνζθέξνπλ ηνπηθή θνπδίλα. ε 

θάζε δξαζηεξηφηεηα παξέρεηαη ν απαξαίηεηνο εμνπιηζκφο θαη νη ηνπξίζηεο 

ζπλνδεχνληαη απφ έκπεηξνπο νδεγνχο. 

 

Safari Adventures [www.safariadventures.gr] 

Δπηρείξεζε πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη θπξίσο ζηελ Κξήηε, κε έκθαζε ζην 

Ρέζπκλν θαη ηα Υαληά, δηνξγαλψλεη φκσο δξαζηεξηφηεηεο θαη ζηε Ρφδν, ηε 

αληνξίλε, ηελ Κσ θαη ηελ Κέξθπξα. Πξνγξακκαηίδεη ρεξζαίεο θαη ζαιάζζηεο 

πεξηεγήζεηο, νκαδηθέο ή ηδησηηθέο, ζε πξννξηζκνχο πνπ δελ είλαη αλαπηπγκέλνη, 

έρνπλ μσηηθή, άγξηα νκνξθηά θαη αξθεηά καθξηά απφ ηνλ καδηθφ ηνπξηζκφ θαη ηε 

λννηξνπία ηνπ. Όιεο πξαγκαηνπνηνχληαη ππφ ηελ θαζνδήγεζε έκπεηξσλ ζπλνδψλ, νη 

http://www.ecoaction.gr/
http://www.safariadventures.gr/
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νπνίνη είλαη εθπαηδεπκέλνη θαη παξέρνπλ πνηνηηθέο ππεξεζίεο. Μέζα απφ ηηο 

πεξηεγήζεηο, νη νπνίεο πξαγκαηνπνηνχληαη κε ζθάθε ή ηδηπάθηα, αλαδεηθλχνληαη 

πέξαλ ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο θαη ηα πνιηηηζκηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ πεξηνρψλ, 

ε ηνπηθή θνπδίλα, ιανγξαθηθά ζηνηρεία θαη ε λννηξνπία ησλ ληφπησλ.  

Οη πεξηεγήζεηο είλαη κνλνήκεξεο, εθηφο εάλ δεηεζεί απφ ηνπο κεηέρνληεο θάηη 

δηαθνξεηηθφ. Οη ζαιάζζηεο επηζθέςεηο πξαγκαηνπνηνχληαη ζε πξννξηζκνχο πνπ είλαη 

παξζέλνη θαη δελ έρνπλ θακία επαθή κε ηνλ καδηθφ ηνπξηζκφ. ε φιεο ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ πξνηείλεη ε Safari Adventures ιακβάλνληαη κέηξα γηα ηε κείσζε 

ησλ αξλεηηθψλ ζπλεπεηψλ ζην πεξηβάιινλ. Δπηπιένλ ε επηρείξεζε πξνζθέξεη κέξνο 

ησλ θεξδψλ ηεο ζε πξσηνβνπιίεο πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο θαη δηαζέηεη ηα 

ζθάθε ή ηα ηδηπάθηα, φπνηε ηεο δεηείηαη ζπλδξνκή γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ θπζηθνχ 

πινχηνπ. πλεξγάδεηαη δε κφλν κε ηνπηθέο επηρεηξήζεηο θαη ζηηο ηδησηηθέο 

πεξηεγήζεηο επηιέγνληαη κφλν ηνπηθά πξντφληα. 

 

4.2.4 Οι «πεπιζηαζιακοί» ηος οικοηοςπιζμού 

 

ε απηή ηελ θαηεγνξία αλήθνπλ νη ηαμηδησηηθνί πξάθηνξεο πνπ δηνξγαλψλνπλ 

εκεξήζηεο μελαγήζεηο γηα ηελ παξαηήξεζε ηεο ζαιάζζηαο παλίδαο ή πεξηεγήζεηο κε 

νηθνινγηθφ ραξαθηήξα ζε ζρεηηθά παξζέλεο πεξηνρέο ηηο νπνίεο δελ πξνζεγγίδεη ν 

καδηθφο ηνπξηζκφο. ε ηέηνηα πξαθηνξεία απεπζχλνληαη θπξίσο φζνη ζέινπλ λα 

πξνζζέζνπλ ζηηο δηαθνπέο ηνπο κηα νηθνηνπξηζηηθή δξαζηεξηφηεηα, είηε απφ 

πξνζσπηθφ ελδηαθέξνλ είηε επεηδή ε πεξηνρή είλαη γλσζηή θαη γηα απηή ηε δηάζηαζε.  

 

Άγγελοι των Θαλασσών 

Ηδησηηθφο νξγαληζκφο πνπ ηδξχζεθε απφ ηνλ Νηθφιαν Βνγηαηδάθε. 

Γξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ παξαηήξεζε ησλ δειθηληψλ ζηνλ Κνξηλζηαθφ Κφιπν κε 

ηδηφθηεην ζθάθνο. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηαμηδηνχ παξνπζηάδεηαη έλα βίληεν κε 

πιεξνθνξίεο γηα ηα ηέζζεξα είδε δειθηληψλ πνπ επηζθέπηνληαη ηελ πεξηνρή θαη γηα 

φζα πξέπεη λα γλσξίδνπλ φζνη έξρνληαη ζε επαθή κε απηά ηα ζαιάζζηα ζειαζηηθά. 

ην ζεκείν παξαηήξεζεο ησλ δειθηληψλ ε κεραλή ηνπ ζθάθνπο ζηακαηά λα 

ιεηηνπξγεί θαη νη επηβαίλνληεο επηρεηξνχλ λα εληνπίζνπλ ηα δειθίληα κε πδξφθσλα 

θαη ππνβξχρηεο θάκεξεο παξαθνινπζψληαο απφ απφζηαζε γηα λα κελ ηα ελνριήζνπλ. 

Αθνινπζεί επίζθεςε ζηα αθαηνίθεηα λεζάθηα Αιθπνλίδεο, ψζηε νη ηνπξίζηεο λα 

απνιαχζνπλ ηε ζάιαζζα. Σελ εκεξήζηα απηή εθδξνκή δελ ζπλνδεχεη βηνιφγνο, 
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ζπρλά φκσο κεηαμχ ησλ επηβαηψλ ππάξρνπλ επηζηήκνλεο πνπ αζρνινχληαη κε ηα 

δειθίληα. Γηνξγαλψλνληαη επίζεο εθζέζεηο κε ηηο θσηνγξαθίεο πνπ ηξαβνχλ νη 

επηζθέπηεο θαη ζθνπφ λα αθππληζηεί ε ζπλείδεζε ηνπ θνηλνχ γηα ηελ πξνζηαζία ησλ 

θεηνεηδψλ θαη ηνπ ζαιάζζηνπ πεξηβάιινληνο.  

Οη δηνξγαλσηέο επηζεκαίλνπλ επίζεο ζηνπο ηνπξίζηεο θαη άιια ζηνηρεία πνπ 

αθνξνχλ ηελ πεξηνρή, φπσο ηνλ αξραηνινγηθφ ρψξν ηνπ Ζξαίνπ, απφ ηνλ νπνίν 

δηαπιέεη ην ζθάθνο.  

 

Daphne’s Club [www.daphnesclub.com] 

Οηθνγελεηαθή επηρείξεζε ζην Ξπιφθαζηξν πνπ παξέρεη νηθνινγηθά 

δηακεξίζκαηα θαη αθνινπζεί πνιηηηθή θηιηθή πξνο ην πεξηβάιινλ. Βξίζθεηαη θνληά 

ζηελ παξαιία θαη παξέρεη ζηνπο επηζθέπηεο ηε δπλαηφηεηα λα επηδνζνχλ ζε πνηθηιία 

δξαζηεξηνηήησλ: θξνπαδηέξα γηα ηελ παξαηήξεζε ησλ δειθηληψλ, θαηαδχζεηο, 

θαηάβαζε θαξαγγηψλ, ζαιάζζην θαγηάθ, ηζηηνπινΐα, πνδειαζία, παξαηήξεζε 

πνπιηψλ, αιιά θαη ζεκηλάξηα γηα πιήζνο ζεκάησλ, επηζθέςεηο ζε θνληηλά αμηνζέαηα 

θαη επαθή κε ηηο ηνπηθέο παξαδφζεηο. Οη δξαζηεξηφηεηεο πξαγκαηνπνηνχληαη ππφ ηελ 

θαζνδήγεζε έκπεηξσλ αλζξψπσλ θαη κε ηε ζπλεξγαζία εμεηδηθεπκέλσλ επηρεηξήζεσλ 

(γηα ηελ ηζηηνπιντθή βφιηα κε ηνπο Alkyon Sailing θαη Earth & Water, γηα ηηο 

θαηαδχζεηο κε ηελ Tech Diving Team θ.ιπ.).  

 

Manthos [http://www.zantemanthos.gr/gr] 

πγθξφηεκα ηξηψλ θηηξίσλ κε ρσξεηηθφηεηα άλσ ησλ 35 αηφκσλ ζηνλ Λαγαλά 

ηεο Εαθχλζνπ, πνιχ θνληά ζηελ παξαιία ηνπ Αγίνπ ψζηε. Δθηφο απφ ηηο ππεξεζίεο 

δηακνλήο θαη εζηίαζεο πξνζθέξεη θαη πεξηεγήζεηο ζην Δζληθφ Θαιάζζην Πάξθν ηεο 

Εαθχλζνπ κε ζθνπφ ηελ παξαηήξεζε ηεο ζαιάζζηαο ρειψλαο Caretta Caretta. 

Υξεζηκνπνηεί ηδηφθηεην ζθάθνο κε γπάιηλν ππζκέλα, ν νπνίνο επηηξέπεη ζηνπο 

ηνπξίζηεο ηελ παξαηήξεζε ηνπ βπζνχ, θαη πξαγκαηνπνηεί επηζθέςεηο ζηηο ζπειηέο 

ηνπ Κεξηνχ, πνπ πξνζθέξνληαη γηα snorkeling, θαη ζην Μαξαζσλήζη. 

 

Κιείλνληαο πξέπεη λα επηζεκάλνπκε φηη επθαηξίεο γηα ζαιάζζην νηθνηνπξηζκφ 

πξνζθέξνπλ επίζεο θνξείο θαη νξγαλψζεηο κε πεξηβαιινληηθφ πξνθίι (φπσο γηα 

παξάδεηγκα ν Αξρέισλ), νη νπνίεο αλαδεηνχλ εζεινληέο θαη πξνζειθχνπλ ζπλήζσο 

λένπο απφ πνιιέο ρψξεο. Καζψο φκσο δελ πξφθεηηαη γηα ηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο, δελ 

εμεηάδνληαη αλαιπηηθά εδψ. 

http://www.daphnesclub.com/
http://www.zantemanthos.gr/gr
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 5 

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ  

 

5.1 Οη επηρεηξήζεηο ζαιάζζηνπ νηθνηνπξηζκνύ ζηελ Διιάδα: ζύλνςε 

 

Ζ αλάπηπμε ηνπ ηνπξηζκνχ ζηε καδηθή ηνπ κνξθή έθεξε ηελ ππνβάζκηζε ηνπ 

πεξηβάιινληνο θαη ησλ θπζηθψλ πφξσλ ζε πνιιά ζεκεία ηνπ πιαλήηε θαη νδήγεζε 

πνιινχο αλζξψπνπο αλά ηνλ θφζκν λα ζηξαθνχλ ζε ελαιιαθηηθέο κνξθέο ηνπξηζκνχ. 

Μία απφ απηέο είλαη θαη ν νηθνηνπξηζκφο.  

Ο νηθνηνπξηζκφο είλαη ν ηχπνο εθείλνο ηνπ ηνπξηζκνχ πνπ ρξεζηκνπνηεί θάζε 

πηπρή ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο ‒φπσο ηνλ ήιην, ηε ζάιαζζα, ηα πνηάκηα, ηηο 

ιηκλνζάιαζζεο, ηα βνπλά, ηε ρισξίδα θαη ηελ παλίδα‒, αιιά θαη ηα θνηλσληθν-

πνιηηηζκηθά ραξαθηεξηζηηθά θάζε ηφπνπ ‒ήζε, ηηο δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο, 

ιανγξαθηθέο παξαδφζεηο θαη αξραηνινγηθά ή ζξεζθεπηηθά κλελεία‒ κε ζθνπφ λα 

παξάζρεη ζηνλ ηνπξίζηα ην αίζζεκα φηη αλαθαιχπηεη ζθαηξηθά θαη πιήξσο ηνλ ηφπν 

πνπ επηζθέπηεηαη.  

Σν θχξην ραξαθηεξηζηηθφ ησλ ηαμηδηψλ πνπ εληάζζνληαη ζην πιαίζην ηνπ 

νηθνηνπξηζκνχ είλαη ε πνηθηινκνξθία ηνπο: ζπλδπάδνπλ ηελ πεξηήγεζε ζην θπζηθφ 

πεξηβάιινλ κε ηελ ελζσκάησζε ηνπ ηνπξίζηα ζηελ θνηλσλία θαη ζην πνιηηηζκηθφ 

πεξηβάιινλ ηνπ ηφπνπ. Καη ε βαζηθή εζηίαζή ηνπο είλαη ε πξνζηαζία ηνπ 

πεξηβάιινληνο θαη ε εθπαίδεπζε φισλ ησλ ζπκκεηερφλησλ γηα ηε ζεκαζία ηεο.  

Ο νηθνηνπξηζκφο δελ αληηκεησπίδεη ην θπζηθφ πεξηβάιινλ θαη ηνλ πνιηηηζκφ 

ησλ πεξηνρψλ φπνπ δξαζηεξηνπνηείηαη σο πεγέο απιψο θαη κφλν εζφδσλ· πξνζπαζεί 

απελαληίαο κε ηε ζπλδξνκή φισλ ησλ ππνθεηκέλσλ ηνπ ‒ηνπξηζηηθνχο πξάθηνξεο, 

θνξείο, νξγαλψζεηο, ηνπηθέο θνηλφηεηεο αιιά θαη ηνπο ίδηνπο ηνπο ηνπξίζηεο‒ λα 

δεκηνπξγήζεη ζπλεξγαζίεο απφ ηηο νπνίεο ζα επσθεινχληαη φινη. Δίλαη ν ηνπξηζκφο 

πνπ δεκηνπξγεί έζνδα κεηψλνληαο φζν είλαη δπλαηφ ηηο αξλεηηθέο ζπλέπεηέο ηνπ ζην 

πεξηβάιινλ.  

ε δηεζλέο επίπεδν ν νηθνηνπξηζκφο έρεη αλαπηπρζεί αξθεηά ηηο ηειεπηαίεο 

δεθαεηίεο θαη ζπλερίδεη λα παξνπζηάδεη απμεηηθέο ηάζεηο, ππνβνεζνχκελνο απφ ηε 

κεγεζπλφκελε ζπλεηδεηνπνίεζε ησλ αξλεηηθψλ επηδξάζεσλ ηεο αλζξψπηλεο 

δξαζηεξηφηεηαο ζηε θχζε θαη ζην θιίκα. Οη δεκνθηιέζηεξνη νηθνηνπξηζηηθνί 

πξννξηζκνί παγθνζκίσο είλαη ν Καλαδάο, ε Απζηξαιία, ε Νφηηα Αθξηθή, ηα λεζηά 

Γθαιαπάγθνο θ.ν.θ.  
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Αλάπηπμε ηνπ νηθνηνπξηζκνχ παξαηεξείηαη θαη ζηελ Διιάδα, εηδηθά ηα 

ηειεπηαία είθνζη ρξφληα. Ζ γεσγξαθηθή ηεο κνξθνινγία, ην πινχζην θπζηθφ 

πεξηβάιινλ, ην πιήζνο ησλ λεζηψλ θαη νη παξζέλεο πεξηνρέο ηεο επεηξσηηθήο ρψξαο 

πξνζθέξνληαη θαη κε ην παξαπάλσ γηα νηθνηνπξηζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Καη φζν θαη 

εάλ πνιιέο πεξηνρέο έρνπλ παξαδνζεί ζηνλ καδηθφ ηνπξηζκφ, κε απνηέιεζκα λα 

πθίζηαληαη φιεο ηηο αξλεηηθφηεηέο ηνπ, ππάξρνπλ αθφκε ηφπνη πνπ κπνξνχλ λα 

πξνζειθχζνπλ θαη ηνπο πην απαηηεηηθνχο νηθνηνπξίζηεο· αξθεί λα γίλνπλ αληηθείκελν 

νξζήο θαη ιεινγηζκέλεο εθκεηάιιεπζεο.  

ηε ρψξα καο δελ ππάξρνπλ αθφκε πνιινί επηρεηξεκαηίεο-ηαμηδησηηθνί 

πξάθηνξεο πνπ λα εηδηθεχνληαη γεληθά ζηνλ νηθνηνπξηζκφ θαη εηδηθφηεξα ζηνλ 

ζαιάζζην νηθνηνπξηζκφ. Όπσο επηζεκάλζεθε ζην ηέηαξην θεθάιαην ε πιεηνλφηεηα 

ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ πξνζθέξνπλ νηθνηνπξηζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζηελ Διιάδα 

αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία ησλ «ζπκβαηηθψλ»: πξνηείλνπλ είηε κνλνήκεξεο 

πεξηεγήζεηο κε θχξην ζέκα ηελ παξαηήξεζε ησλ ζαιάζζησλ ζειαζηηθψλ πνπ 

εληνπίδνληαη ζηα ειιεληθά λεζηά ή δηνξγαλψλνπλ νηθνηνπξηζηηθέο δηαθνπέο 

δηάξθεηαο επηά εκεξψλ. Δπηπιένλ πνιιέο απφ απηέο ηηο επηρεηξήζεηο ‒ζηνλ βαζκφ πνπ 

δελ δηνξγαλψλνπλ ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπο βάζεη φισλ ησλ θχξησλ ραξαθηεξηζηηθψλ 

ηνπ ζαιάζζηνπ νηθνηνπξηζκνχ‒ ζα κπνξνχζαλ λα εληαρζνχλ ζηε γεληθφηεξε 

θαηεγνξία ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ πξνηείλνπλ δξαζηεξηφηεηεο θχζεο. Κπξηαξρνχλ 

επεηδή πξνο ην παξφλ απεπζχλνληαη ζε επξχηεξν θνηλφ, αλζξψπνπο πνπ επηδηψθνπλ 

λα ζπλδπάζνπλ ηηο δηαθνπέο ηνπο κε ηελ άκεζε επαθή κε ηε θχζε θαη λα κάζνπλ 

θάπνηα ζηνηρεία γηα ην ζαιάζζην νηθνζχζηεκα. Σν θνηλφ ηνπο είλαη θπξίσο Έιιελεο, 

αλ θαη πξνζειθχνπλ θαη αιινδαπνχο ηνπξίζηεο πνπ επηζθέπηνληαη πξνζηαηεπφκελεο 

πεξηνρέο.  

Οη επηρεηξήζεηο πνπ απεπζχλνληαη ζηνπο αθνζησκέλνπο ζαιάζζηνπο 

νηθνηνπξίζηεο είλαη ιηγφηεξεο. Πξνζειθχνπλ θαη απηέο θπξίσο Έιιελεο, αλζξψπνπο 

πνπ ελδηαθέξνληαη γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη επηδηψθνπλ λα 

ζπλδπάζνπλ ηηο δηαθνπέο ηνπο κε ηηο πεξηβαιινληηθέο ηνπο επαηζζεζίεο, ηελ επηζπκία 

ηνπο λα πξνζθέξνπλ θαη ηελ αλάγθε ηνπο λα κάζνπλ πεξηζζφηεξα γηα ηε θχζε, ηελ 

παλίδα θαη ηε ρισξίδα θαη ηελ αξκνληθή ηνπο ζπλχπαξμε κε ηνλ άλζξσπν. Γελ 

πξνζειθχνπλ αθφκε αιινδαπνχο ηνπξίζηεο, δηφηη δελ δηαθεκίδνληαη επαξθψο θαη δελ 

ζπλεξγάδνληαη άκεζα κε αληίζηνηρεο επηρεηξήζεηο ηνπ εμσηεξηθνχ.  

Σέινο νη επηρεηξήζεηο πνπ πξνζειθχνπλ ηνπο ζθιεξνππξεληθνχο ηνπ 

ζαιάζζηνπ νηθνηνπξηζκνχ είλαη ιίγεο θαη πξνζθέξνπλ ππεξεζίεο θπξίσο ζε 
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αιινδαπνχο· ζπρλά δε πξφθεηηαη γηα πξνγξάκκαηα πνπ ππνζηεξίδνληαη απφ κε 

θπβεξλεηηθέο νξγαλψζεηο πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο ή ηεο παλίδαο. Γχν ηέηνηεο 

νηθνηνπξηζηηθέο πξσηνβνπιίεο, ε Lakakeza θαη ην Ionian Dolphin Project, 

ζπλεξγάδνληαη κε κε θπβεξλεηηθέο νξγαλψζεηο ηεο Ηηαιίαο, γηα ηηο νπνίεο 

πξαγκαηνπνηνχλ έξεπλα κε αληάιιαγκα ηελ νηθνλνκηθή ελίζρπζή ηνπο. Σν ίδην ηζρχεη 

θαη κε ην Northern Aegean Dolphin Project, ην νπνίν ππνζηεξίδεηαη απφ ηε κε 

θπβεξλεηηθή νξγάλσζε Mom. Απηέο είλαη θαη νη κφλεο πνπ κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ 

αθξαηθλψο νηθνηνπξηζηηθέο, θαζψο αζπάδνληαη θαη ηεξνχλ θάζε πηπρή ηνπ 

νηθνηνπξηζκνχ.  

Σν θφζηνο ζπκκεηνρήο ζε νηθνηνπξηζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο είλαη γεληθψο 

απμεκέλν. Απηφ νθείιεηαη ζην φηη ιακβάλνληαη κέηξα γηα ηε κείσζε ησλ αξλεηηθψλ 

ζπλεπεηψλ ηεο αλζξψπηλεο παξνπζίαο ζην πεξηβάιινλ, παξέρεηαη ελεκέξσζε θαη 

εθπαίδεπζε απφ εηδηθνχο θαη απαηηνχληαη ππνδνκέο πνπ λα είλαη θαηά ην δπλαηφλ 

πεξηβαιινληηθά θηιηθέο· εάλ δε ζπλππνινγίζνπκε ηνπο πςεινχο θνξνινγηθνχο 

ζπληειεζηέο πνπ ηζρχνπλ ζήκεξα ζηελ Διιάδα αληηιακβαλφκαζηε γηαηί νη ηηκέο είλαη 

πςειφηεξεο θαηά κέζνλ φξν ζε ζρέζε κε άιιεο θαηεγνξίεο ηνπξηζκνχ.  

ε γεληθέο γξακκέο κπνξνχκε λα ζπκπεξάλνπκε φηη ζηελ Διιάδα επηθξαηνχλ 

θπξίσο νη απιέο κνξθέο ηνπ ζαιάζζηνπ νηθνηνπξηζκνχ. Οη επηρεηξήζεηο πξνηείλνπλ 

έλαλ ζπλδπαζκφ νηθνηνπξηζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θπξίσο κε θαινθαηξηλέο δηαθνπέο 

θαη ηεξνχλ ηηο απινχζηεξεο πξνδηαγξαθέο ηνπ. Οη πηζηνί ηνπ νηθνηνπξηζκνχ 

ελδερνκέλσο λα ηηο ελέηαζζαλ πεξηζζφηεξν ζηνλ ηνπξηζκφ θχζεο θαη πεξηπέηεηαο. 

Πξνζπάζεηεο πξνζέιθπζεο πεξηζζφηεξν «αθνζησκέλσλ» ηνπ νηθνηνπξηζκνχ δελ 

έρνπλ απνδψζεη κέρξη ζηηγκήο. Οη δε «ζθιεξνππξεληθνί» ηνπ ζαιάζζηνπ 

νηθνηνπξηζκνχ αξθνχληαη ζηηο ΜΚΟ πνπ, έρνληαο αλαγλσξίζεη ηνλ πινχην ησλ 

ειιεληθψλ ζαιαζζψλ, έρνπλ επελδχζεη ζε απηφλ. Δίλαη αμηνζεκείσην γηα ηελ εηθφλα 

ηνπ ζαιάζζηνπ νηθνηνπξηζκνχ ηεο ρψξαο φηη νη πην νπζηαζηηθέο εθδνρέο ηνπ ‒εθείλε 

ησλ ζθιεξνππξεληθψλ θαη εθείλε ησλ αθνζησκέλσλ‒ αλαπηχζζνληαη θπξίσο ζηηο 

ζαιάζζηεο πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο ηεο Διιάδαο.  

 

5.2 Παξάγνληεο πνπ αλαζηέιινπλ ηελ αλάπηπμε ηνπ ζαιάζζηνπ νηθνηνπξηζκνύ 

 

Όπσο πξναλαθέξζεθε ε Διιάδα δηαζέηεη πινχζην πεξηβάιινλ, θαηάιιειν γηα 

δξαζηεξηφηεηεο ζαιάζζηνπ νηθνηνπξηζκνχ. Γελ δηαζέηεη φκσο ηηο πξνδηαγξαθέο γηα 

ηελ αλάπηπμε ηνπ.  
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Έλαο απφ ηνπο αλαζηαιηηθνχο παξάγνληεο είλαη φηη δελ ππάξρεη ζεζκηθφ 

πιαίζην πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο ην νπνίν λα ηεξείηαη νπζηαζηηθά. Σν 

ζαιάζζην πεξηβάιινλ είλαη αξθεηά εχζξαπζην, ρξήδεη ηδηαίηεξεο πξνζνρήο θαη 

απαηηεί κέηξα πξνζηαζίαο ηα νπνία πξέπεη λα εθαξκφδνληαη. ηελ Διιάδα σζηφζν 

δελ ππάξρεη ζπζηεκαηηθφο έιεγρνο γηα ηελ εθαξκνγή ή κε ησλ κέηξσλ. Αθφκε θαη 

ζηηο πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο νη αξκφδηνη θνξείο δελ επηηεξνχλ ηνπο επηζθέπηεο 

πφζν κάιινλ επηβάιινπλ ηελ ηήξεζε ησλ θαλνληζκψλ. ηελ πξνζέγγηζε γηα 

παξάδεηγκα ησλ ζαιάζζησλ ζειαζηηθψλ δελ πξαγκαηνπνηείηαη έιεγρνο εάλ ηεξνχληαη 

φια φζα πξνβιέπνληαη: ν ηξφπνο πξνζέγγηζεο, νη πεξίνδνη πνπ απηή επηηξέπεηαη, ε 

απφζηαζε ησλ παξαηεξεηψλ απφ ηα ζειαζηηθά θ.ιπ. Απηφ νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη 

ην πξνζσπηθφ δελ είλαη επαξθέο, απνπζηάδεη ε νξγάλσζε θαη δελ ππάξρεη ζπλεξγαζία 

ησλ νξγαλψζεσλ θαη ησλ δηάθνξσλ θνξέσλ κε ηηο αξρέο θαη κεηαμχ ηνπο. 

Απνηέιεζκα είλαη ην πεξηβάιινλ λα ππνβαζκίδεηαη.  

Αλαζηαιηηθφο παξάγνληαο είλαη θαη ε έιιεηςε γλψζεσλ γηα ηνλ νηθνηνπξηζκφ. 

Όζν θαη εάλ νη πεξηζζφηεξνη γλσξίδνπλ αξθεηά γηα ηηο ζάιαζζεο θαη ηνλ ηνπξηζκφ, νη 

γλψζεηο γηα ηνλ νηθνηνπξηζκφ θαη ηνλ ηξφπν νξγάλσζεο θαη δηεμαγσγήο ηνπ είλαη 

ιηγνζηέο. Ση ζεκαίλεη νηθνηνπξηζηηθή δξαζηεξηφηεηα, πνηεο είλαη νη πξνυπνζέζεηο γηα 

ηελ νξγάλσζε θαη ηε δηεμαγσγή ηεο, πνηεο πξνδηαγξαθέο ζεσξνχληαη θαζνξηζηηθέο 

γηα λα είλαη πξαγκαηηθά νηθνηνπξηζηηθή θ.ν.θ. είλαη πξάγκαηα πνπ ιίγνη γλσξίδνπλ ή 

ελδερνκέλσο επηδηψθνπλ λα κάζνπλ. Σν απνηέιεζκα είλαη λα ζεσξνχλ θαη λα 

πξνβάιινπλ σο «νηθνηνπξηζηηθέο» δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα δελ 

είλαη. Ζ κε ηήξεζε ησλ πξνδηαγξαθψλ απνγνεηεχεη ηνπο ελεκεξσκέλνπο επηζθέπηεο 

θαη ππνλνκεχεη ηελ εκπηζηνζχλε ηνπο ζηνλ ειιεληθφ νηθνηνπξηζκφ. Ζ απνπζία 

πιαηζίνπ θαη θαλφλσλ ιεηηνπξγίαο σο ειάρηζηεο πξνυπνζέζεηο γηα λα ραξαθηεξηζηεί 

κηα επηρείξεζε νηθνηνπξηζηηθή ‒θαη ε απνπζία ειέγρσλ φηη ην πιαίζην θαη νη θαλφλεο 

ηεξνχληαη δηαρξνληθά‒ ζπληεινχλ ζην λα κπνξεί θάζε έλαο λα βαθηίζεη θάπνηα 

επηρείξεζε ή θάπνηα δξαζηεξηφηεηα «νηθνηνπξηζηηθή»: έλα ζθάθνο φκσο πνπ 

πεξηεγείηαη ηελ πεξηνρή ζηελ νπνία ππάξρνπλ δειθίληα δελ είλαη ζαιάζζηνο 

νηθνηνπξηζκφο. 

Αλαζηαιηηθά ιεηηνπξγεί θαη ε απνπζία θηλήηξσλ γηα λα αζρνιεζνχλ λένη 

άλζξσπνη κε ηνλ νηθνηνπξηζκφ. Όπσο έρεη αλαθεξζεί, απφ ηε δηεζλή εκπεηξία είλαη 

δηαπηζησκέλν φηη ν νηθνηνπξηζκφο απνθέξεη θέξδε ηφζν ζηελ επηρείξεζε φζν θαη 

ζηελ ηνπηθή θνηλσλία. Απηφ φκσο γίλεηαη ζηαδηαθά, ζε πιήξε αληίζεζε κε ην εχθνιν 

θαη γξήγνξν θέξδνο ηνπ καδηθνχ ηνπξηζκνχ. Ζ επέλδπζε ζηνλ νηθνηνπξηζκφ απνδίδεη 
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ζε βάζνο ρξφλνπ, απνδίδεη φκσο θαη ζε επίπεδν θεξδψλ θαη ζε επίπεδν πξνζηαζίαο 

ηνπ πεξηβάιινληνο. Γηα λα ππάξμεη επνκέλσο επέλδπζε, πξέπεη λα ππάξμνπλ θίλεηξα. 

Γηαθνξεηηθά ην θφζηνο ίδξπζεο κηαο ηέηνηαο επηρείξεζεο δνζείζεο θαη ηεο πςειήο 

θνξνινγίαο πνπ ηζρχεη ζήκεξα ζηελ Διιάδα ιεηηνπξγνχλ απνηξεπηηθά γηα φζνπο 

ελδερνκέλσο ζα ελδηαθέξνληαλ λα επελδχζνπλ ζνβαξά ζηνλ νηθνηνπξηζκφ.  

Ζ έιιεηςε ππνδνκψλ ζηνπο ζαιάζζηνπο πξννξηζκνχο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα 

πξνζειθχζνπλ νηθνηνπξηζκφ ιεηηνπξγεί θαη απηή αλαζηαιηηθά. Σν νδηθφ δίθηπν δελ 

βειηηψλεηαη, νη κεηαθηλήζεηο απφ ην έλα ζεκείν ζην άιιν απαηηνχλ πνιιέο θνξέο 

πνιχ πεξηζζφηεξν ρξφλν απφ ηνλ αλαγθαίν. Λείπνπλ ηα θαηαιχκαηα πνπ πιεξνχλ ηηο 

πξνδηαγξαθέο γηα λα ζεσξεζνχλ νηθνηνπξηζηηθά ‒ζηελ θαιχηεξε πεξίπησζε ηα 

πεξηζζφηεξα απφ απηά είλαη απιψο «θηιηθά πξνο ην πεξηβάιινλ». Απιέο νηθνινγηθέο 

πξαθηηθέο φπσο ε αλαθχθισζε, ε εμνηθνλφκεζε λεξνχ, ε ιεινγηζκέλε ρξήζε 

θαπζίκσλ ζπαλίδνπλ ζηνπο πξννξηζκνχο πνπ πξνζθέξνληαη γηα ζαιάζζην 

νηθνηνπξηζκφ. Καη απηφ ιεηηνπξγεί απνηξεπηηθά γηα ηνπο ελεκεξσκέλνπο επηζθέπηεο.  

εκαληηθφο παξάγνληαο είλαη ηέινο θαη ε πξνψζεζε ηνπ ζαιάζζηνπ 

νηθνηνπξηζκνχ. Οη ιηγνζηέο επηρεηξήζεηο θαη δξαζηεξηφηεηεο ζαιάζζηνπ 

νηθνηνπξηζκνχ ηεο ρψξαο δελ δηαθεκίδνληαη επαξθψο· νχηε έρνπλ αλαπηπρζεί νη 

απαξαίηεηεο δηαζπλδέζεηο κε θνξείο νηθνηνπξηζκνχ ζην εμσηεξηθφ πξνθεηκέλνπ λα 

πξνζειθχνληαη πεξηζζφηεξνη αιινδαπνί επηζθέπηεο. Ζ δηαθήκηζε γηα ηηο ζαιάζζηεο 

νηθνηνπξηζηηθέο δπλαηφηεηεο ζηε ρψξα καο αξθείηαη ζε φζα κεηαθέξνληαη «απφ 

ζηφκα ζε ζηφκα». Καη φζν θαη εάλ νη ηθαλνπνηεκέλνη επηζθέπηεο ζεσξνχληαη «ε 

θαιχηεξε δηαθήκηζε» γηα έλαλ πξννξηζκφ, απηνί δελ αξθνχλ γηα λα δψζνπλ ψζεζε 

ζηελ νπζηαζηηθή αλάπηπμε ηνπ ζαιάζζηνπ νηθνηνπξηζκνχ ηεο Διιάδαο.  

 

5.3 Πξνηάζεηο γηα ηελ ελίζρπζε ηνπ ζαιάζζηνπ νηθνηνπξηζκνύ 

 

Ο ζαιάζζηνο νηθνηνπξηζκφο έρεη ζπλαληήζεη αλαζηαιηηθνχο παξάγνληεο ζε 

θάζε ρψξα φπνπ έρεη ηειηθά αλαπηπρζεί. Σα πξνζθφκκαηα, νη ειιείςεηο θαη νη 

δπζθνιίεο αληηκεησπίζηεθαλ κε κειέηεο θαη ζρεδηαζκφ πηινηηθψλ πξνγξακκάησλ, 

ηελ εθαξκνγή ηνπο θαη αθνινχζσο ηε δηακφξθσζε ησλ πξνυπνζέζεσλ πνπ 

ππνθηλνχλ ηελ αλάπηπμε. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα είλαη ε αλάπηπμε ηνπ 

νηθνηνπξηζκνχ ζηελ Απζηξαιία, φπνπ πιένλ απνηειεί θχξηα πεγή εζφδσλ ηνπ 

ηνπξηζκνχ ηεο ρψξαο ‒νη πξννξηζκνί ηεο είλαη απφ ηνπο πιένλ αληαγσληζηηθνχο 

νηθνηνπξηζηηθνχο πξννξηζκνχο δηεζλψο.  



83 

ε απηφ ην πλεχκα παξαηίζεληαη αθνινχζσο νξηζκέλα βήκαηα πνπ ζα 

ζπληεινχζαλ ζην λα δηακνξθσζεί θαη ζηελ Διιάδα έλα πιαίζην πξφζθνξν ζηελ 

αλάπηπμε ηνπ ζαιάζζηνπ νηθνηνπξηζκνχ. 

Πξψηνλ, είλαη αλαγθαία ε ελεξγή δξάζε ησλ θξαηηθψλ θνξέσλ γηα ηνλ έιεγρν 

ηεο πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο. Θα πξέπεη λα ππάξμνπλ επαξθψο ζηειερσκέλνη 

θνξείο ειέγρνπ γηα ηελ ηήξεζε ησλ θαλφλσλ εηδηθά ζηηο πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο. 

Οη αξκφδηεο αξρέο ζα πξέπεη λα γλσξίδνπλ θάζε ιεπηνκέξεηα ηνλ ηξφπν δηεμαγσγήο 

ησλ ζαιάζζησλ νηθνηνπξηζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ. ηηο πεξηζζφηεξεο απφ απηέο γηα 

παξάδεηγκα ρξεζηκνπνηνχληαη ζθάθε, ηα νπνία φζν θαη εάλ βειηηψζνπλ ηνλ ηξφπν 

ιεηηνπξγίαο ηνπο αθήλνπλ πάληνηε ηα ίρλε ηνπο ζην ζαιάζζην πεξηβάιινλ. Δάλ νη 

αξκφδηνη θνξείο γλσξίδνπλ ηνλ ηξφπν δηεμαγσγήο θάζε δξαζηεξηφηεηαο ζα έρνπλ 

πιεξέζηεξε εηθφλα γηα ηηο αξλεηηθέο επηδξάζεηο ζην ζαιάζζην πεξηβάιινλ κε 

απνηέιεζκα λα ιακβάλνπλ ηα θαηάιιεια κέηξα γηα ηελ πξνζηαζία θαη ηε δηαηήξεζή 

ηνπ. Απηφλ ηνλ ξφιν κπνξνχλ λα ηνλ αλαιάβνπλ θαη νη θνξείο δηαρείξηζεο, ζηνπο 

νπνίνπο φκσο ζα πξέπεη λα αλαηεζεί ν έιεγρνο ησλ ζαιάζζησλ νηθνηνπξηζηηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ. Καζψο βξίζθνληαη ζηελ πεξηνρή φπνπ δηεμάγνληαη νη 

νηθνηνπξηζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο είλαη νη ελδεδεηγκέλνη αξκφδηνη γηα λα εθπνλήζνπλ 

έλα πιαίζην γηα ηνπο θαλφλεο θαη γηα λα ειέγρνπλ ηελ ηήξεζή ηνπο.  

Γεχηεξνλ, σθέιηκε θαη καθξνπξφζεζκα απνδνηηθή ζα ήηαλ ε ππνρξεσηηθή 

πηζηνπνίεζε ησλ νηθνηνπξηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ. Κάηη ηέηνην ζα επέηξεπε ζηνπο 

αιινδαπνχο ηνπξίζηεο λα έρνπλ κηα εγγχεζε φηη ε επηρείξεζε πνπ επηιέγνπλ ηεξεί 

φιεο ηηο πξνδηαγξαθέο θαη έρεη ηε δπλαηφηεηα λα πξνζθέξεη ηηο ζαιάζζηεο 

νηθνηνπξηζηηθέο ππεξεζίεο πνπ επηζπκνχλ. Ζ πηζηνπνίεζε έρεη σο πξνυπφζεζε ηνλ 

θαζνξηζκφ θαη ηελ ηήξεζε ζπγθεθξηκέλσλ πξνδηαγξαθψλ, πξάγκα πνπ δελ ζα άθελε 

πεξηζψξηα ζε νηνλδήπνηε λα ρξεζηκνπνηεί ην επίζεην «νηθνηνπξηζηηθφο» ρσξίο λα 

είλαη πξαγκαηηθά. Οη πηζηνπνηεκέλεο επηρεηξήζεηο ζα πξέπεη λα ειέγρνληαη ζε ηαθηά 

ρξνληθά δηαζηήκαηα θαη ζε πεξίπησζε πνπ πζηεξνχλ ζε θάπνηα απφ ηηο απαξαίηεηεο 

πξνδηαγξαθέο λα ηνπο δίδεηαη ην πεξηζψξην λα δηνξζψζνπλ/βειηηψζνπλ ηηο πξαθηηθέο 

ηνπο. Οη αξρέο ηνπ ζαιάζζηνπ νηθνηνπξηζκνχ, ζηηο νπνίεο αλαθεξζήθακε ζε απηή ηελ 

εξγαζία, έρνπλ δηαηππσζεί ζε δηάθνξα θείκελα (νξηζκέλα απφ ηα νπνία αλαθέξνληαη 

ζην ηέηαξην θεθάιαην). Απηά κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ ηε βάζε γηα ηε ζχληαμε κηαο 

ειιεληθήο εθδνρή ηνπο, ηελ νπνία νη αξκφδηεο αξρέο κπνξνχλ λα πξνσζήζνπλ σο 

δεζκεπηηθή γηα θάζε επηρείξεζε πνπ επηδηψθεη λα αζρνιεζεί κε ηνλ ζαιάζζην 

νηθνηνπξηζκφ.  
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Σξίηνλ, ε εηζαγσγή ηνπ νηθνηνπξηζκνχ σο κάζεκα ζηηο ηνπξηζηηθέο ζρνιέο ζα 

ήηαλ έλα βήκα πνπ ζα βνεζνχζε καθξνπξφζεζκα ηελ αλάπηπμή ηνπ ζηε ρψξα. 

Δπηπιένλ ζα εμαζθάιηδε ηελ νξζή θαη επηζηεκνληθή εθπαίδεπζε ησλ επηρεηξεκαηηψλ 

πνπ ελδηαθέξνληαη λα αζρνιεζνχλ κε απηφλ. Καη ζα παξείρε ηελ επθαηξία 

θαηαλφεζεο φισλ ησλ δηαζηάζεσλ ηεο πνιχπιεπξεο απηήο αληίιεςεο γηα ηνλ 

ηνπξηζκφ κε απνηέιεζκα ηελ θαιχηεξε θαη πιεξέζηεξε εθαξκνγή ησλ αξρψλ ηνπ.  

Σέηαξηνλ, είλαη ζθφπηκε ε κειέηε θαη ε αμηνιφγεζε ηνπ πεξηβάιινληνο ζηηο 

πεξηνρέο πνπ πξνζθέξνληαη γηα αλάπηπμε ηνπ ζαιάζζηνπ νηθνηνπξηζκνχ. Απηά 

κπνξνχλ λα αλαηεζνχλ ζε εηδηθεπκέλνπο θνξείο ή ζε παλεπηζηήκηα κε ζθνπφ λα 

ηεθκεξησζεί ε ζεκεξηλή εηθφλα θάζε πεξηνρήο, ην κέγεζνο ηεο αληνρήο ηεο γηα 

νηθνηνπξηζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ‒ε θέξνπζα ηθαλφηεηά ηεο‒, αθφκε θαη ην είδνο ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ πνπ κπνξεί λα εμππεξεηήζεη θαιχηεξα. Σα ζπκπεξάζκαηα ησλ 

κειεηψλ θαη ησλ αμηνινγήζεσλ απηψλ ζα πξέπεη λα απνηεινχλ ηε βάζε ηνπ 

νηθνηνπξηζηηθνχ ζρεδηαζκνχ θάζε πεξηνρήο. 

Πέκπηνλ, εθφζνλ νη αξκφδηνη επηδηψθνπλ ηελ αλάπηπμε ηνπ ζαιάζζηνπ 

νηθνηνπξηζκνχ ηεο ρψξαο, ζα κπνξνχζαλ λα θαζνξίζνπλ εηδηθφ θνξνινγηθφ 

θαζεζηψο γηα ηηο ζρεηηθέο επηρεηξήζεηο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν ηα έμνδα ιεηηνπξγίαο 

ηνπο ζα κεηψλνληαλ θαη ζα είραλ ηε δπλαηφηεηα λα θνζηνινγνχλ ιηγφηεξν ηηο 

παξνρέο ηνπο ζηνπο ηνπξίζηεο. Έηζη ε Διιάδα ζα κπνξνχζε ελδερνκέλσο λα γίλεη πην 

αληαγσληζηηθή ζηε δηεζλή αγνξά ηνπ νηθνηνπξηζκνχ πξνζειθχνληαο πεξηζζφηεξνπο 

αιινδαπνχο πνπ αλαδεηνχλ ζαιάζζηεο νηθνηνπξηζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο.  

Έθηνλ, ην κάξθεηηλγθ ηνπ ζαιάζζηνπ νηθνηνπξηζκνχ πξέπεη λα αλαπηπρζεί. Να 

δεκηνπξγεζεί έλα δίθηπν επηθνηλσλίαο ησλ νηθνηνπξηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ κεηαμχ 

ηνπο θαη κε αληίζηνηρεο επηρεηξήζεηο ηνπ εμσηεξηθνχ. Να ππάξμνπλ δηαζπλδέζεηο κε 

μέλεο ΜΚΟ θαη άιινπο θνξείο πνπ ελδηαθέξνληαη γηα ηνλ νηθνηνπξηζκφ κε ζηφρν ηελ 

άληιεζε ρξεκαηνδφηεζεο γηα αληίζηνηρεο δξαζηεξηφηεηεο ζηελ Διιάδα. Να 

δηαθεκηζηνχλ νη ειιεληθνί νηθνηνπξηζηηθνί πξννξηζκνί, ζαιάζζηνη θαη άιινη, ψζηε 

λα αξρίζνπλ λα απνθηνχλ ζηαζεξή θαη θπξίσο ηθαλνπνηεκέλε πειαηεία.  

Πεξηηηφ βεβαίσο λα επηζεκαλζεί ζην ζεκείν απηφ φηη, γηα λα απνδψζνπλ νη 

εθζηξαηείεο κάξθεηηλγθ θαη δηαθήκηζεο, ην «πξντφλ» πξέπεη λα είλαη πςειψλ 

πξνδηαγξαθψλ. Ζ θαζηέξσζε θαη ε εθαξκνγή ησλ πξνηάζεσλ πνπ παξνπζηάζηεθαλ 

εδψ ζα ζπλδξάκεη πξάγκαηη ζην λα επηηεπρζεί θάηη ηέηνην, γηα λα κπνξέζεη ε Διιάδα 

λα απνθηήζεη κηα ζέζε ζηνλ ράξηε ησλ ζαιάζζησλ νηθνηνπξηζηηθψλ πξννξηζκψλ.  
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