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Περίληψη
Ο εναλλακτικός τουρισµός αναπτύσσεται ραγδαία τα τελευταία χρόνια και αποτελεί
λύση στη µείωση του εισερχόµενου στην Ελλάδα ποιοτικού τουρισµού και στις
πολλές δυσµενείς επιπτώσεις του συµβατικού τουρισµού. Σκοπός της εργασίας είναι
να διερευνήσουµε τη σχέση του εναλλακτικού τουρισµού σε επιλεγµένη περιοχή
έρευνας

µε

την

οικονοµική

ανάπτυξη

µιας

περιοχής.

Πραγµατοποιήθηκε

βιβλιογραφική ανασκόπηση χρησιµοποιώντας ελληνική και ξένη βιβλιογραφία σε
έντυπη και ηλεκτρονική µορφή . Η παρούσα εργασία αφορά στην ανάλυση των
εναλλακτικών µορφών τουρισµού στην Πιερία και συγκεκριµένα στον Όλυµπο.
Αναφέρονται οι κυριότερες µορφές του τουρισµού και ακολουθεί εξειδίκευση στις
υπάρχουσες εναλλακτικές µορφές τουρισµού στην περιοχή αυτή. Διαγράφεται η
πιθανή εξέλιξη αυτών, η σχέση τους µε το περιβάλλον και συνδυάζεται µε το ρόλο
της περιφερειακής και τουριστικής ανάπτυξης της χώρας, καθώς και τα οφέλη και οι
προοπτικές αυτού του είδους τουρισµού. Συµπερασµατικά, πρέπει να διασφαλιστούν
σε πολύ ικανοποιητικό βαθµό οι προστατευτικές λειτουργίες του Ολύµπου, αλλά και
να προσδιοριστεί η κατάλληλη τουριστική ανάπτυξη.

Abstract
The alternative tourism are developing rapidly in the last years and also constitute a
solution to face the reduction of the incoming to Greece qualitative tourism and the
reverse effects caused by the conventional types. The purpose of this study is to
investigate the relation between the alternative types of tourism and the economic
development in a specific region. A detailed literature review is carried out using
Greek and foreign references in printed and electronic form. Moreover, the present
study is concerned with the alternative types of tourism analysis in Pieria and
specifically in Olympus district. The basic types of tourism are mentioned firstly and
then follow a specification in the existing types of this region. It is presented the
potential development of these alternative tourism types, their relation with the
environment and these are combined with the role of the country regional and tourist
development and the benefits and perspectives from this type of tourism. In
conclusion, the protective functions of Olympus district should be ensured in a very
satisfactory degree and also the appropriate form of tourist development needs to be
determined. 	
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Εισαγωγή
Για την ελληνική οικονοµία ο τουριστικός κλάδος αποτελεί µια πολύ αξιοπρόσεκτη
και σηµαντική πηγή εσόδων. Η περιφερειακή και τουριστική ανάπτυξη της χώρας,
καθώς και τα διεθνή και ευρωπαϊκά δεδοµένα δηµιουργούν έντονες επιταγές ένταξης
του εναλλακτικού τουρισµού στην ελληνική πραγµατικότητα. Εξ’ ορισµού ο
εναλλακτικός τουρισµός αφορά µορφές που συνεπάγονται το σεβασµό προς τη φύση
και µάλιστα τη στροφή σ’ αυτήν. Γι’ αυτό δεν ήταν αµελητέα τα πεπραγµένα των
περασµένων ετών, όπως τα προτεινόµενα προγράµµατα περιφερειακής ανάπτυξης
που αφορούσαν το συγκεκριµένο ζήτηµα.
Τα τελευταία χρόνια έχει παρατηρηθεί µεγάλη προσέλευση τουριστών στον Όλυµπο
και στο Λιτόχωρο απ’ όλον τον κόσµο, οι οποίοι ενδιαφέρονται ιδιαίτερα γι’ αυτά τα
είδη τουρισµού, γεγονός το οποίο ενισχύει οικονοµικά την κοινότητα της Πιερίας
καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου και όχι µόνο το καλοκαίρι, περίοδος η οποία
θεωρείται η πλέον επικερδής για την Ελλάδα από τουριστικής απόψεως.
Οι υποθέσεις της έρευνας µας βασίζονται στα:
•

Μπορεί ο εναλλακτικός τουρισµός να αποτελέσει λύση για περιοχές (ΠιερίαΌλυµπος) εν µέσω οικονοµικής κρίσης;

•

Η περιοχή της Πιερίας ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις και στα στάνταρ
παροχής υψηλού επιπέδου τουριστικού προϊόντος;
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1. Τουρισµός
1.1. Ορισµός
Ο όρος τουρισµός πρωτοεµφανίστηκε στις αρχές του 19ου αιώνα και προέρχεται από
τη γαλλική λέξη tour και την αγγλική touring, που σηµαίνουν περιήγηση και έχουν τις
ρίζες τους στη λατινική λέξη tornus. Εν τούτοις, η δραστηριότητα που υποδηλώνει ο
τουρισµός δεν είναι τόσο πρόσφατη. Εξελίχθηκε παράλληλα µε τα στάδια που
διαµόρφωσαν την ανθρωπότητα κατά τη διάρκεια των τελευταίων χιλιετηρίδων.
Στις µέρες µας, ο τουρισµός ορίζεται ως ένα αυτοδύναµο φαινόµενο, που
συνοδεύεται από καταναλωτικές διαθέσεις και ελεύθερο χρόνο. Η ταχύτατη ανάπτυξη
που παρουσιάζει, σε συνδυασµό µε µια χωρική εξάπλωση και µια κοινωνική αποδοχή
σε παγκόσµιο επίπεδο, καθιστά τον τουρισµό ως ένα κοινότοπο και αναπόσπαστο
τµήµα της σύγχρονης καθηµερινότητας.
Από τις αρχές του 20ου αιώνα, πολλοί διεθνείς οργανισµοί και ειδικοί του τουρισµού
επιδίωξαν να ορίσουν την έννοια του τουρίστα και του τουρισµού. Οι σηµαντικότεροι
απ’ αυτούς είναι οι Glucksmann (1929), Schwink (1924), De Magistris (1933),
Borman, Mariotti (1950), Hunziker και Krapf (1942) κ.ά.
Η Διεθνής Ακαδηµία του Τουρισµού (Α.Ι.Τ. – Monte Carlo)1 ορίζει ότι «ο τουρισµός
είναι το σύνολο των ανθρώπινων µετακινήσεων και των δραστηριοτήτων που
προκύπτουν απ’ αυτές, οι οποίες υποκινούνται, σε διαφορετικό βαθµό και ένταση,
από τον πόθο της απόδρασης που ενυπάρχει στα άτοµα».
Η Διεθνής Οµοσπονδία Δηµοσιογράφων και Συγγραφέων Τουρισµού (F.I.J.E.T.)2
αναφέρει ότι «τουρίστας είναι το άτοµο που πραγµατοποιεί µια µετακίνηση, για
οποιαδήποτε αιτία, πέραν του συνήθους περιβάλλοντός του και το οποίο
χρησιµοποιεί το χρόνο της σχόλης του για την ικανοποίηση της περιέργειάς του, σε
όλες τις µορφές της, καθώς και της ανάγκης του για την ανάπαυση και ψυχαγωγία».
Ο Ν. Αιγινίτης3 επισηµαίνει ότι «τουρισµός καλείται η από χώρα σε χώρα ή από πόλη
σε πόλη µετάβαση ατόµων οµαδικά ή µεµονωµένα για λόγους βραχείας ή µακράς,
πάντως όχι µονίµου διαµονής, για αναψυχή, αποκλειόµενης της εργασίας
επιφερούσης άµεσον όφελος, πλην εκείνης η οποία δύναται να έχει ως σκοπόν ή

1

Π.Ο.Τ., Παγκόσµιος Οργανισµός Τουρισµού.
Π.Ο.Τ., Παγκόσµιος Οργανισµός Τουρισµού.
3
Αιγινήτης, Νικόλαος, ∆., «τουριστική ψυχολογία», εκδόσεις Interbooks, Αθήνα,
1978
2
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αποτέλεσµα την διαφήµιση της χώρας στην οποία κατευθύνεται ο επιχειρών µια
τέτοια µετάβαση».
Ο J. Gouer4 ορίζει τον τουρισµό ως «τον τρόπο του να ταξιδεύεις, συνδυάζοντας σε
διαφορετικές αναλογίες, σύµφωνα µε τα άτοµα, την περιέργεια του πνεύµατος µαζί
µε τον πόθο να προσαρµοστεί κάποιος στα ξένα ήθη και έθιµα».
Ο J. Medecin 5 (Revue de Deux Mondes) αναφέρει ότι «τουρισµός είναι µια
δραστηριότητα ευκαιρίας, η οποία συνίσταται στο να παραµένει κάποιος µακριά από
τον τόπο της µονίµου διαµονής του, για λόγους διασκέδασης, ανάπαυσης,
εµπλουτισµού της εµπειρίας του, ανύψωσης του µορφωτικού του επιπέδου, από την
παρουσία νέων µορφών της ανθρώπινης δράσης και από τις εικόνες µιας άγνωστης
φύσης».
Οι Hunziker και Krapf, το 1942 6 , έδωσαν µια επιστηµονική προσέγγιση του
τουρισµού, όπου η τουριστική παραγωγή τείνει να ικανοποιήσει τις τουριστικές
ανάγκες, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «τουρισµός είναι το σύνολο των
ενεργοποιηµένων σχέσεων και γεγονότων κατά τη διάρκεια της µετακίνησης και
παραµονής των ατόµων εκτός του τόπου της συνήθους κατοικίας τους, υπό τον
περιορισµό ότι τόσο η µετακίνηση όσο και η παραµονή τους δεν έχουν ως κίνητρο
την άσκηση οποιασδήποτε κερδοσκοπικής δραστηριότητας».
Οι έννοιες που οριοθετούν ουσιαστικά τον επιστηµονικό ορισµό του τουρισµού είναι
το κίνητρο και η µετακίνηση. Λαµβάνοντας υπόψη τις έννοιες αυτές, διάφοροι
διεθνείς οργανισµοί (Κοινωνία των Εθνών, U.I.O.O.T., H.E.), προχώρησαν σε
περαιτέρω εξειδίκευση σχετίζοντας το µεν κίνητρο µε το σκοπό του ταξιδιού και τη
δε µετακίνηση µε τη διάρκεια παραµονής.
Τον Αύγουστο του 1963, η Συνδιάσκεψη των Ηνωµένων Εθνών για τον Τουρισµό και
τα Διεθνή Ταξίδια, η οποία πραγµατοποιήθηκε στη Ρώµη, χαρακτήρισε ως
«επισκέπτη» κάθε άτοµο που µετακινείται σε µια άλλη χώρα, διαφορετική από εκείνη
της µόνιµης κατοικίας του, για οποιουσδήποτε λόγους πέραν των επαγγελµατικών. Ο
χαρακτηρισµός αυτός καλύπτει δύο κατηγορίες επισκεπτών, τους τουρίστες και τους
εκδροµείς. Τουρίστες χαρακτηρίζονται οι προσωρινοί επισκέπτες, η παραµονή των
οποίων υπερβαίνει τις 24 ώρες στην επισκεπτόµενη χώρα. Τα κίνητρά τους µπορεί να
4

Βαρβαρέσος, Στ. (2000), «Τουρισµός – έννοιες, µεγέθη, δοµές», Αθήνα: Προποµπός
Βαρβαρέσος, Στ. (2000), «Τουρισµός – έννοιες, µεγέθη, δοµές», Αθήνα: Προποµπός
6
Hunziker, Walter; Krapf, Kurt (1942). Grundriß der allgemeinen Fremdenverkehrslehre [Outline of
the general theory of tourism]. Seminars für Fremdenverkehr und Verkehrspolitik an der HandelsHochschule St. Gallen 1. Zurich: Polygraphischer Verlag
5
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είναι αφενός διακοπές, ανάπαυση, υγεία, θεραπεία, σπουδές ή σπορ, και αφετέρου
επαγγελµατικές υποθέσεις, οικογενειακοί λόγοι και συνέδρια. Ως εκδροµείς
χαρακτηρίζονται οι προσωρινοί επισκέπτες, η παραµονή των οποίων δεν υπερβαίνει
τις 24 ώρες στην επισκεπτόµενη χώρα. (Βαρβαρέσος Στ., 2000)7
Γενικά, λαµβάνοντας υπόψη τα κοινά στοιχεία των διαφόρων ορισµών που
διαχρονικά έχουν προταθεί, συµπεραίνεται ότι ο τουρισµός ορίζεται ως ένα
πολυπρισµατικό οικονοµικό και κοινωνικό φαινόµενο, το οποίο συµβαίνει όταν τα
άτοµα αλλάζουν φυσικό περιβάλλον και ρυθµούς ζωής που τους ικανοποιούν
ψυχοσωµατικές ανάγκες και πνευµατικές περιέργειες, µέσα από συνειδητή και
αποκλειστικά για το σκοπό αυτό πρόσκαιρη µετακίνηση σε ξένο γεωγραφικό χώρο
και παραµονή τους σ’ αυτόν για χρονικό διάστηµα µέχρι ένα έτος, όπου
αναπτύσσονται συγκεκριµένες δραστηριότητες αναψυχής, διακοπών, επιχειρηµατικές
ή θρησκευτικές»8. (Λαγός Δ., 2005)

1.2. Τουρισµός στην Ελλάδα
Παρ’ όλο που ο τουρισµός, από την αρχαιότητα έως σήµερα, στηρίχθηκε στον
ελεύθερο χρόνο και τη µετακίνηση, εντούτοις παρουσίασε διαχρονικά µια
µορφολογική εξέλιξη και µια διευρυνόµενη χωρική διάρθρωση.
Στην αρχαία Ελλάδα, όπως και στην αρχαία Ρώµη, ο ελεύθερος χρόνος απεικόνιζε
την προέλευση και την τάξη των πολιτών που ήταν ελεύθεροι και οικονοµικά
εύποροι, απαλλαγµένοι από κάθε εξαναγκαστική απασχόληση. Ωστόσο, ήταν
υποχρεωµένοι να ασχολούνται µε τα κοινωνικά, ηθικά και πολιτικά αιτήµατα που
δηµιουργούσε η εύρυθµη λειτουργία της πολιτείας. Όσοι διέθεταν ελεύθερο χρόνο,
δηλαδή αυτοί που ανήκαν στα ανώτερα κοινωνικά στρώµατα, είχαν τη δυνατότητα να
συµµετέχουν σε διαφόρων τύπων ταξιδιωτικές µετακινήσεις. Σε τέτοιες µετακινήσεις
προέβαιναν επί παραδείγµατι οι αρχαίοι Έλληνες και οι Ρωµαίοι για λόγους
αναψυχής, ταξιδεύοντας στο εξωτερικό και συγκεκριµένα στην Αίγυπτο, είτε για να
παρευρεθούν σε αθλητικούς αγώνες, θεατρικές παραστάσεις και εορτές, ταξιδεύοντας
στο εσωτερικό της χώρας τους.
Ο Ηρόδοτος (480-421 π.Χ.) περιγράφει στις περιηγήσεις του τα γεωγραφικά και
πολιτιστικά χαρακτηριστικά των τόπων που επισκέπτεται. Αυτή την περίοδο
εµφανίζονται τα πρώτα κρατικά πανδοχεία, που παρείχαν δωρεάν τις υπηρεσίες τους
7
8

Βαρβαρέσος, Στ. (2000), «Τουρισµός – έννοιες, µεγέθη, δοµές», Αθήνα: Προποµπός
Λαγός, Δ. (2005), «Τουριστική Οικονοµική», Αθήνα: Κριτική
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στους ταξιδιώτες, καθώς και τα πρώτα πανδοχεία κερδοσκοπικής µορφής, που
βρίσκονται κατά µήκος των µεγάλων οδικών αξόνων. Προς το τέλος της αρχαιότητας
εµφανίζονται

οι

πρώτες

τάσεις

εµπορευµατοποίησης

των

ταξιδιωτικών

µετακινήσεων.
Το τουριστικό φαινόµενο αναπτύχθηκε9 έτσι ανά τους αιώνες, φθάνοντας στο 19ο
αιώνα που αποτέλεσε τη χρονική περίοδο – σταθµό για τη µεταγενέστερη εξέλιξη του
τουρισµού. Οι θεσµικές, οικονοµικές, κοινωνικές και τεχνολογικές ανακατατάξεις
που επιτελέστηκαν στα πλαίσια της βιοµηχανικής επανάστασης, προσδιόρισαν όχι
µόνο τη µελλοντική µορφολογία του τουρισµού, αλλά συνέβαλλαν επίσης στην
εµφάνιση των πρώτων τάσεων της µαζικοποίησης και της εµπορευµατοποίησής του.
(Βαρβαρέσος, Στ., 2000)
Στις αρχές του 20ου αιώνα, ο τουρισµός ανάγεται σε µια τεράστια παγκόσµια
βιοµηχανία που πυροδοτεί οικονοµικά πολλές χώρες και εν προκειµένω την Ελλάδα,
µε τις µεγάλες εναλλακτικές επιλογές που προσφέρει ως χώρα µορφολογικά και
γεωγραφικά. Σ’ αυτό συµβάλλουν οι ακόλουθοι λόγοι:
•

η οικονοµική συγκυρία της περιόδου 1905-1914,

•

ο Α΄ Παγκόσµιος Πόλεµος (1914-1918), όπου οι αριστοκράτες και οι
µονάρχες της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης ουσιαστικά εξαφανίζονται,

•

οι πληθωριστικές τάσεις, οι οποίες αφανίζουν ολοκληρωτικά τους
εισοδηµατίες που αποτελούσαν την touristy society του 19ου αιώνα,

•

η οικονοµική κρίση του 1929, η οποία καταστρέφει οριστικά τον
αριστοκρατικό τουρισµό του 19ου αιώνα.

Η Ελλάδα, τα τελευταία χρόνια, αποτελεί σηµαντικό τουριστικό πόλο έλξης σε
παγκόσµιο επίπεδο. Κατατάσσεται ανάµεσα στους δέκα (10) κορυφαίους
τουριστικούς προορισµούς για το 2010 σύµφωνα µε τη Lonely Planet και βρίσκεται
στη δεύτερη θέση σύµφωνα µε τα Telegraph Travel Awards 2008 της Αγγλίας στην
κατηγορία της Καλύτερης Ευρωπαϊκής Χώρας.
Την τελευταία δεκαετία, ο αριθµός των τουριστών αυξάνεται σταθερά. Το 2004, την
Ελλάδα επισκέφθηκαν 14,2 εκατοµµύρια άτοµα, αριθµός που αυξήθηκε σε 17
εκατοµµύρια το 2008 και αναµένεται ότι οι επισκέπτες θα αυξηθούν σε 20
εκατοµµύρια τα επόµενα χρόνια, σχεδόν το διπλάσιο του πληθυσµού της χώρας. Ο
συνεχώς αυξανόµενος αριθµός τουριστών, καθώς και το προφίλ του σηµερινού
9
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ταξιδιώτη,

απαιτούν

διαφοροποίηση

και

εµπλουτισµό

του

προσφερόµενου τουριστικού προϊόντος και ανάπτυξη αντίστοιχης υποδοµής.
Το µεσογειακό κλίµα της Ελλάδας είναι ιδανικό για τουρισµό καθ’ όλη τη διάρκεια
του χρόνου. Με περισσότερα από 15.000 χιλιόµετρα παραλίας, 190.000 ακτές και
6.000 µεγάλα και µικρότερα νησιά, παρθένες παραλίες, επιβλητικά βουνά, πλούσια
ιστορία και παραδόσεις, θεαµατικά τοπία και φηµισµένη φιλοξενία, η Ελλάδα
προσελκύει τουρίστες από όλα τα µέρη του κόσµου στον τόπο όπου γεννήθηκε η
δηµοκρατία. Το εύρος των τουριστικών προορισµών είναι ιδιαίτερα µεγάλο.
Επιπλέον, η µεγάλη ποικιλία σε φυσικά τοπία, ο µεγάλος αριθµός ιστορικών
µνηµείων και χωριών και η δυνατότητα πολλών δραστηριοτήτων υποδηλώνουν ότι οι
ευκαιρίες ουσιαστικά είναι απεριόριστες.
Οι επισκέπτες έχουν στη διάθεσή τους ποικίλες επιλογές σε τοµείς όπως η ιστιοπλοΐα,
οι κρουαζιέρες, τα ταξίδια κινήτρων και οι αποδράσεις σαββατοκύριακου, που
παρουσιάζουν νέες ευκαιρίες για εξειδικευµένες και ιδιαίτερες διακοπές. Τα
γεωγραφικά χαρακτηριστικά τους χώρας την καθιστούν ιδανική για δραστηριότητες
τους γκολφ και πεζοπορία. Κλάδοι του τουρισµού, οι οποίοι παρουσιάζουν
επενδυτικό ενδιαφέρον είναι τα θέρετρα ολοκληρωµένης τουριστικής ανάπτυξης,
κατοικιών δεύτερης κατοικίας, γήπεδα γκολφ, ο αθλητικός τουρισµός, ο τουρισµός
υγείας και ευεξίας, η αναβάθµιση και κατασκευή νέων µαρίνων, τα συνεδριακά
κέντρα, η ανάπτυξη αγροτουριστικών προϊόντων, ο θρησκευτικός τουρισµός, τα
ιαµατικά κέντρα και κέντρα θαλασσοθεραπείας, ο γαστρονοµικός τουρισµός και
πλήθος θεµατικών επιλογών σχετικά µε την πολιτισµική και ιστορική κληρονοµιά
τους Ελλάδας. Εκτιµάται ότι ένα εκατοµµύριο Ευρωπαίοι θεωρούν την Ελλάδα ως
υποψήφιο προορισµό δεύτερης κατοικίας.
Το 85% περίπου των επισκεπτών προέρχονται από τη Δυτική Ευρώπη: 21,2% από το
Ηνωµένο Βασίλειο, 17,5% από τη Γερµανία, 8,8% από την Ιταλία, 5,3% από τη
Γαλλία,

5,2%

από

την

Ολλανδία

και

7,5%

από

σκανδιναβικές

χώρες.

Επιπλέον, αυξάνονται όλο και περισσότερο οι επισκέπτες από την Ανατολική
Ευρώπη και την Κίνα. Το 70% των επισκέψεων λαµβάνει χώρα κατά την περίοδο
µεταξύ Μαΐου και Οκτωβρίου, ενώ οι επισκέπτες συγκεντρώνονται κυρίως στην
Κρήτη (21% των συνολικών κλινών), στα Δωδεκάνησα (17%), στα Επτάνησα (12%),
στην Αττική (9%), στη Χαλκιδική (6,5%) και τους Κυκλάδες (6%).
Σήµερα, λειτουργούν περισσότερα από 9.000 ξενοδοχεία στην Ελλάδα. Ο τουρισµός
αποτελεί το 18% του ΑΕΠ, απασχολεί περισσότερα από 900.000 άτοµα και είναι η
8

µεγαλύτερη πηγή άδηλων πόρων της χώρας που αντιστοιχεί σε ποσοστό 36% για το
2007. Γι’ αυτό, µία από τις βασικές προτεραιότητες της ελληνικής πολιτείας είναι να
δηµιουργήσει µία δυναµική και βιώσιµη τουριστική υποδοµή για τις εποχές του
χρόνου, που θα ανταποκρίνεται τις προκλήσεις του 21ου αιώνα. Παρ’ όλη την άρτια
τουριστική υποδοµή που διαθέτει η Ελλάδα, πρέπει να αναπτύξει περαιτέρω τις
τουριστικές

της

δυνατότητες,

ενισχύοντας

τις

υπάρχουσες

υποδοµές

και

δηµιουργώντας νέα κίνητρα, ώστε να αποτελεί έναν από τους πλέον προτιµητέους
προορισµούς διακοπών.

1.3. Περιβαλλοντικές επιπτώσεις
Τα τελευταία χρόνια, θέµατα που σχετίζονται µε την οικολογία και το περιβάλλον
έχουν ευαισθητοποιήσει τους ανθρώπους σε όλα τα µήκη και πλάτη του κόσµου,
παράλληλα δε, έχουν δραστηριοποιήσει εθνικές κυβερνήσεις, διεθνείς διακρατικούς
οργανισµούς και οργανώσεις προστασίας του περιβάλλοντος για τη διάσωσή του.
Πρόκειται για ένα ζήτηµα µε συλλογικό χαρακτήρα, αφού αφορά το στερεό έδαφος
(έδαφος και υπέδαφος), τους υδάτινους πόρους (θάλασσες, λίµνες, ποταµούς) και τον
εναέριο χώρο, ενώ συνδέεται άµεσα µε την εκβιοµηχάνιση, τη ραγδαία ανάπτυξη της
τεχνολογίας, τα χηµικά και τα πυρηνικά απόβλητα, αφορώντας την ανάπτυξη στο
σύνολό της.
Η σχέση τουρισµού και περιβάλλοντος θεωρείται καθοριστικής σηµασίας, καθώς η
τουριστική ανάπτυξη σε όλο τον πλανήτη µπορεί να οδηγήσει στις ακόλουθες
συνέπειες:
•

απαίτηση ολοένα και περισσότερων νέων χώρων, συχνά δασικών, λόγω
τουριστικών εγκαταστάσεων, κυρίως ξενοδοχειακών µονάδων,

•

ρύπανση της θάλασσας και γενικότερα των υδατικών πόρων, εξαιτίας των
αποβλήτων τουριστικών µονάδων και της αυξανόµενης ακτοπλοϊκής
διακίνησης τουριστών,

•

µόλυνση του αέρα λόγω της επέκτασης της αεροπορικής διακίνησης των
τελευταίων ετών,

•

κάθε είδους ρύπανση και µόλυνση του περιβάλλοντος από τη µαζική χρήση
χώρων, που ανταποκρίνονται αποκλειστικά στις τουριστικές απαιτήσεις,

•

φθορά και καταστροφή αρχαιολογικών ή θρησκευτικών µνηµείων.
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Όλα τα παραπάνω ισχύουν είτε όταν οι κάθε µορφής τουριστικές επιχειρήσεις δεν
τηρούν τις σχετικές νοµοθετικές ρυθµίσεις, είτε όταν δεν υπάρχει το κατάλληλο
νοµοθετικό πλαίσιο, είτε ακόµη όταν οι κρατικοί έλεγχοι είναι πληµµελείς.
Αντικειµενικά όµως, η επέκταση των εναέριων, θαλάσσιων και οδικών µεταφορών
λόγω του τουρισµού επιβαρύνει σοβαρά το περιβάλλον. Αυτός είναι ο λόγος που
κινεί το ενδιαφέρον τόσο της επιστήµης και της τεχνολογίας, όσο και των
τουριστικών επιχειρήσεων και του κράτους, έτσι ώστε να διερευνηθούν βιώσιµες
λύσεις βελτίωσης του προσφερόµενου τουριστικού προϊόντος, που θα βρίσκονται σε
πλήρη αρµονία µε τη διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος και θα σέβονται τις
ανάγκες των επόµενων γενεών.
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2. Εναλλακτικός τουρισµός
2.1. Ορισµός
Το µοντέλο του µαζικού οργανωµένου τουρισµού, µε όλες τις συνέπειες που επέφερε
χωρικά και χρονικά, τόσο στις χώρες υποδοχής όσο και στις χώρες προέλευσης των
τουριστών, ήρθε σε αντίθεση µε τα αρχέγονα και βαθύτερα κίνητρα των τουριστών.
Η αµφισβήτηση του µοντέλου του µαζικού οργανωµένου τουρισµού επήλθε µε την
ανάπτυξη των ειδικών και εναλλακτικών µορφών τουρισµού. Ως ειδικές µορφές
τουρισµού ορίζονται αυτές οι οποίες προσδιορίζονται από τα επιµέρους ειδικά
κίνητρα που ωθούν τα άτοµα στην τουριστική µετακίνηση, ενώ ως εναλλακτικές10
ορίζονται εκείνες οι µορφές τουρισµού οι οποίες αποτελούν τµήµα των ειδικών
µορφών, ερµηνεύονται δε από τα κίνητρα των ατόµων που σχετίζονται µε τον τρόπο
οργάνωσης του ταξιδιού και τον προσανατολισµό της τουριστικής κατανάλωσης σε
περιβαλλοντικά προϊόντα. (Βαρβαρέσος Στ., 2000)
Εναλλακτικός τουρισµός είναι το είδος τουρισµού που «περιλαµβάνει µορφές
τουρισµού οι οποίες δεν αντιβαίνουν τις ευρύτερες κοινωνικές και κοινοτικές αξίες,
καθώς και τις αξίες που σχετίζονται µε τη φύση, αλλά παρέχουν στους υποδοχείς και
τους τουρίστες την ευκαιρία για θετικές αναδράσεις, καθώς και για απόκτηση κοινών
εµπειριών»11 (Eadington et.al., 1992).
Αυτό το είδος τουρισµού εµπεριέχει µια ακολουθία γενεσιουργών όρων (generic
terms), όπως είναι ο κατάλληλος (appropriate) τουρισµός, ο οικοτουρισµός (eco), ο
µαλακός (soft) τουρισµός, ο υπεύθυνος (responsible) τουρισµός, ο ανθρωποκεντρικός
(people to people) τουρισµός, ο ελεγχόµενος (controlled) τουρισµός, ο τουρισµός
µικρής κλίµακας (small – scale), ο πράσινος (green) τουρισµός και ο αγροτικός
(cottage) τουρισµός, που διαφοροποιείται από την παραδοσιακή µορφή του µαζικού
τουρισµού (Fennell, 1999).
Σε αυτή τη διαφοροποίηση βασίζεται ο εναλλακτικός τουρισµός, κατά τον οποίο
µεταβάλλεται το κέντρο βάρους του τουριστικού προϊόντος, αναπροσδιορίζοντας τη
ζήτηση µορφών τουρισµού, οι οποίες επιλέγονται από τον ταξιδιώτη – τουρίστα. Οι
επιλογές, πλέον, συνδέονται µε συγκεκριµένα θέµατα, όπως είναι ο αθλητισµός, η
περιήγηση, η φυσιολατρεία και διάφορα άλλα. Σε κάθε περίπτωση, ο ταξιδιώτης –
10
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τουρίστας επιλέγει αυτόνοµα τον τρόπο οργάνωσης και διεξαγωγής του ταξιδιού του.
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(Λαγός Δ., 2005)

2.2. Είδη εναλλακτικού τουρισµού
Τα κυριότερα είδη εναλλακτικού τουρισµού, τα οποία προαναφέρθηκαν και στην
εισαγωγή είναι ο αγροτουρισµός ή τουρισµός υπαίθρου, ο συνεδριακός τουρισµός, ο
ορειβατικός ή ορεινός ή περιηγητικός και περιπατητικός τουρισµός, ο εκπαιδευτικός
ή πολιτιστικός τουρισµός, ο τουρισµός υγείας, ο αθλητικός τουρισµός, ο χειµερινός
τουρισµός, ο παράκτιος, παραλίµνιος, παραποτάµιος, θαλάσσιος τουρισµός και
τουρισµός των υγροβιότοπων, ο ιαµατικός τουρισµός, ο θρησκευτικός τουρισµός, ο
αστικός τουρισµός, ο οικοτουρισµός ή οικολογικός τουρισµός, ο πολιτιστικός
τουρισµός και ο τουρισµός περιπέτειας.
Ακολούθως, παρουσιάζονται τα βασικά χαρακτηριστικά ορισµένων από τις
εναλλακτικές µορφές τουρισµού που αναπτύσσονται σε παγκόσµιο επίπεδο:
•

Αγροτουρισµός: πρόκειται για την εναλλακτική µορφή τουρισµού, η οποία
αναπτύσσεται σε τουριστικώς µη κορεσµένες αγροτικές περιοχές και
συνδέεται µε κοινωνικές, περιβαλλοντικές και πολιτισµικές αξίες, οι οποίες
επιτρέπουν τόσο στους οικοδεσπότες όσο και στους φιλοξενούµενους των
περιοχών αυτών να υφίστανται αλληλεπιδράσεις και να µοιράζονται
εµπειρίες. Ως δραστηριότητα αναπτύσσεται από τους µόνιµους κατοίκους των
περιοχών του πρωτογενούς τοµέα, οι οποίοι χρησιµοποιούν τον αγροτουρισµό
ως συµπληρωµατική πηγή εισοδήµατος.

•

Γεωτουρισµός: θεωρείται µια νέα µορφή που συνδυάζει τον πολιτιστικό και
τον περιβαλλοντικό τουρισµό µε δυνατότητα ανάπτυξης σε περιοχές που
διαθέτουν γεωλογικά µνηµεία, αποτελώντας πόλο προσέλκυσης τουριστών
ειδικού ενδιαφέροντος. Κύριος στόχος του είναι η σύνδεση των στοιχείων του
φυσικού περιβάλλοντος µε τη γεωλογική κληρονοµιά, τα πολιτιστικά µνηµεία
και τις παραδόσεις κάθε τόπου.
Περιπτώσεις ανάδειξης και αξιοποίησης γεωλογικών µνηµείων υπάρχουν
µεµονωµένα

σε

ολόκληρη

την

Ευρώπη.

Αντιπροσωπευτικό

δείγµα

γεωτουριστικής δραστηριότητας στην Ελλάδα αποτελεί το απολιθωµένο
δάσος της Λέσβου και οι πολλαπλές δραστηριότητες που αναπτύσσονται
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πέριξ αυτού, όπως είναι το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας της περιοχής
(εκπαιδευτικές δραστηριότητες, διοργάνωση εκδηλώσεων και διεθνών
συνεδρίων).
Οι θετικές επιδράσεις του γεωτουρισµού είναι εµφανείς στην περιφερειακή
αναπτυξιακή διαδικασία, που υλοποιείται µε την αύξηση των εισοδηµάτων, τη
δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας, τη συγκράτηση του πληθυσµού και την
προσέλκυση επιστηµονικού ενδιαφέροντος. Έτσι, θεωρείται απαραίτητη η
δηµιουργία υποδοµών, όπως ενηµερωτικά περίπτερα, σήµανση διαδροµών,
δηµιουργία κέντρων περιβαλλοντικής ενηµέρωσης και εκπαίδευσης, καθώς
και παραγωγή γεωτουριστικών προϊόντων, όπως ενηµερωτικοί οδηγοί και
αναµνηστικά είδη. Για την ανταλλαγή εµπειριών και απόψεων σχετικά µε το
θέµα αυτό και τη βελτίωση των παρεχόµενων υπηρεσιών συστάθηκε το
δίκτυο ευρωπαϊκών γεωπάρκων, στο οποίο συµµετέχει και η Ελλάδα.
•

Παρατήρηση πουλιών (birdwatching): ονοµάζεται το είδος εναλλακτικού
τουρισµού που αφορά στην παρατήρηση πουλιών και είναι ελάχιστα γνωστό
στο ευρύ κοινό, ιδιαίτερα στην Ελλάδα,. Ως δραστηριότητα εκδηλώνεται σε
δασικά οικοσυστήµατα, σε υγροβιότοπους (λίµνες, ποτάµια, λιµνοθάλασσες,
έλη), αλλά και σε πόλεις, κυρίως στα πλαίσια εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων.

(Εικόνα 1. Είδη Ελληνικού Εναλλακτικού Τουρισµού)
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2.3. Ελληνική πραγµατικότητα
Ο εναλλακτικός τουρισµός στην Ελλάδα παρουσιάζει σηµαντική εξέλιξη κατά τα
τελευταία χρόνια, αλλά ενέχει τη δυνατότητα και περαιτέρω ανάπτυξης. Η πλέον
γνωστή µορφή του εναλλακτικού τουρισµού στη χώρα µας είναι ο αγροτουρισµός, ο
οποίος χρηµατοδοτείται µε επενδυτικά προγράµµατα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο
αγροτουρισµός βρίσκεται συχνά στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, απασχολώντας
τόσο την τουριστική αγορά όσο και τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης που προβάλλουν σε
µεγάλο βαθµό τα πολλαπλά οφέλη που επιφέρει.
Όσο για το γεωτουρισµό, στην Ελλάδα υπάρχουν πολλές περιοχές αξιόλογου
γεωτουριστικού δυναµικού ενδεικτικές των οποίων είναι το φαράγγι της Σαµαριάς
στην Κρήτη, τα Μετέωρα και το ηφαίστειο της Σαντορίνης. Παράλληλα, αρκετά
στοιχεία της ελληνικής µυθολογίας σχετίζονται µε γεωλογικά φαινόµενα., που
µπορούν να ενταχθούν σε ειδική κατηγορία δραστηριοτήτων γεωτουρισµού, µε τη
δηµιουργία γεωµυθολογικών διαδροµών, γεγονός το οποίο ευνοεί ιδιαίτερα ο
ελλαδικός χώρος.
Στον τοµέα του παράκτιου, παραλίµνιου, παραποτάµιου, θαλάσσιου τουρισµού και
τουρισµού των υγροβιότοπων, σηµειώνεται ότι τα τελευταία 50 χρόνια η χώρα έχει
χάσει πάνω από το 60% των λιµνών της, ωστόσο παραµένει µεταξύ των πρώτων
χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά τον αριθµό των υγροβιοτόπων της.
Οικοτουριστικές δραστηριότητες και δραστηριότητες περιβαλλοντικής εκπαίδευσης
πραγµατοποιούνται σε διάφορες περιοχές υγροβιότοπων της Ελλάδας. Η διοργάνωση
των δραστηριοτήτων αυτών οφείλεται σε µεγάλο βαθµό στη δράση περιβαλλοντικών
οµάδων και οργανώσεων.
Στη συνέχεια, αναφέρονται ενδεικτικά οι χώροι µέσω των οποίων εµφανίζεται ο
εναλλακτικός τουρισµός στη χώρα µας, καθώς και οι δυνατότητες για περαιτέρω
ανάπτυξη και εξέλιξή τους, αλλά και οι λόγοι για τους οποίους φαίνεται δόκιµη η
χρήση τους από τους τουρίστες:
•

Συνεδριακά Κέντρα

Η γεωγραφική θέση, οι θαυµάσιες τοποθεσίες και τα ποικίλα θεάµατα της Ελλάδας,
την καθιστούν ιδανικό προορισµό για τη διεξαγωγή συνεδρίων. Σύµφωνα µε την
κατάταξη του Διεθνούς Συνδέσµου Συνεδρίων, το 2008 η Αθήνα κατατάχθηκε 15η,
10 θέσεις υψηλότερα από το 2007.

14

•

Γκολφ

Σήµερα, στην Ελλάδα υπάρχουν µόλις πέντε (5) γήπεδα γκολφ 18 οπών, σε σύγκριση
µε τα 250 γήπεδα γκολφ στην Ισπανία και τα 50 περίπου γήπεδα γκολφ στην
Πορτογαλία. Εποµένως, υπάρχουν προοπτικές ανάπτυξης, δεδοµένων των τεράστιων
εκτάσεων που διαθέτει η ελληνική ύπαιθρος και οι οποίες θα µπορούσαν να
διατεθούν για το σκοπό αυτό.
•

Ιαµατικά κέντρα και κέντρα θαλασσοθεραπείας

Η Ελλάδα διαθέτει περισσότερες από 700 θερµοµεταλλικές πηγές, πολλές µε
θεραπευτικές ιδιότητες. Υπάρχουν, λοιπόν, προοπτικές για τη δηµιουργία
περισσότερων κέντρων ευεξίας καθώς και ιαµατικών κέντρων, αξιοποιώντας τον
υπόγειο πλούτο της χώρας.
•

Μαρίνες

Διαθέτοντας περισσότερα από 6.000 µεγάλα και µικρότερα νησιά µε παραλίες
συνολικής έκτασης 15.000 χιλιοµέτρων, η Ελλάδα αποτελεί φυσικό προορισµό για
τους λάτρεις της θάλασσας, Η ανάγκη για την αναβάθµιση των µαρίνων και την
κατασκευή νέων αποτελεί ελκυστική ευκαιρία για αναβάθµιση της τουριστικής
κίνησης.

•

Θέρετρα ολοκληρωµένης τουριστικής ανάπτυξης

Πολλές δυνατότητες και προοπτικές υπάρχουν και για την ανάπτυξη θερέτρων
ολοκληρωµένης τουριστικής ανάπτυξης, σε ιδανικές τοποθεσίες της χώρας,
προσελκύοντας µε τον τρόπο αυτό µια άλλη µερίδα τουριστικού ρεύµατος που
ενδιαφέρεται για τέτοιου είδους υπηρεσίες.
•

Θεµατικός Τουρισµός

Οι άφθονοι φυσικοί πόροι της Ελλάδας, ο ιστορικός πλούτος και η παραδοσιακή
κληρονοµιά της αποτελούν τη βάση για την ανάπτυξη του θεµατικού τουρισµού,
συµπεριλαµβανοµένου του θρησκευτικού τουρισµού, των ταξιδιών περιπέτειας, του
αρχαιολογικού τουρισµού και του γαστρονοµικού τουρισµού.
•

Οικοτουρισµός

Η Ελλάδα διαθέτει από τις πιο ποικίλες χλωρίδες και πανίδες στην Ευρώπη, µοναδικά
οικοσυστήµατα, προστατευόµενες περιοχές άγριας φύσης, επιβλητικά βουνά,
µοναδικά δάση και θαλάσσια πάρκα. Επιπλέον, ιστορικά χωριά, ορεινά καταφύγια,
πλούσιες καλλιέργειες και γαστρονοµική παράδοση αποτελούν ιδανικές και ποικίλες
επιλογές για την δηµιουργία προϊόντων οικοτουρισµού.
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2.4. Εναλλακτικός τουρισµός και περιβάλλον
Η φιλοσοφία που υπάρχει γύρω από τις εναλλακτικές µορφές τουρισµού είναι ότι ο
εναλλακτικός τουρισµός κινείται αντίθετα από την προσέγγιση του µαζικού
τουρισµού και ότι οι τουριστικές πολιτικές δεν επικεντρώνονται µόνο στις
οικονοµικές και κοινωνικές αναγκαιότητες, αλλά δίνουν έµφαση και στη ζήτηση για
ένα καθαρό περιβάλλον και στην αναζήτηση των αναγκών της τοπικής κοινωνίας.
Γενικά, υποστηρίζεται ότι οι εναλλακτικές µορφές τουρισµού είναι οικονοµικά
αποδοτικότερες, όχι απαραίτητα συνδεδεµένες µε τις θερινές διακοπές και λιγότερο
εξαρτηµένες από τους οργανωτές τουριστικών ταξιδιών (tour operators), γι’ αυτό και
παρέχουν ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα στις περιοχές που συστηµατικά τις προωθούν.
Οι εναλλακτικές µορφές τουρισµού σέβονται το περιβάλλον και τις ανάγκες της
κοινότητας φιλοξενίας, προσελκύοντας ταξιδιώτες – τουρίστες που αποστρέφονται
τον οργανωµένο µαζικό τουρισµό και επιζητούν εναλλακτικές προτάσεις διακοπών,
οι οποίες τους εκφράζουν ιδεολογικά και λειτουργικά. Απευθύνεται σε ανθρώπους
που αναζητούν την κουλτούρα, τις αξίες και τον τρόπο ζωής των µόνιµων κατοίκων
του τόπου προορισµού, οι οποίοι είναι ευαίσθητοι σε θέµατα περιβάλλοντος και
πολιτισµού. (Λαγός Δ., 2005)13
Η στενή σχέση του εναλλακτικού τουρισµού µε το περιβάλλον απαντάει στην άποψη
ότι: «Ο τουρισµός εµπεριέχει τους σπόρους της καταστροφής του. Ο τουρισµός
µπορεί να σκοτώσει τον τουρισµό, να καταστρέψει τα ίδια ελκυστικά στοιχεία του
περιβάλλοντος, τα οποία οι τουρίστες έρχονται να απολαύσουν σε µια περιοχή».
(Glasson, Goodey & Goodey, 1995)14. Γνωστό παράδειγµα µιας τέτοιας καταστροφής
για τον ελλαδικό χώρο αποτελεί το ζήτηµα των καταστροφών στην κοινωνία της
χελώνας Careta – Careta της Ζακύνθου, λόγω διατάραξης του περιβάλλοντός της από
την προσέλευση τουριστών και τις συνέπειες που αυτή επιφέρει. (Λαγός Δ., 2005)
Συµπερασµατικά, η τουριστική ανάπτυξη πρέπει σε κάθε περίπτωση να είναι
συνυφασµένη µε την βιωσιµότητα και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος,
κάτι το οποίο επιτυγχάνεται σε µεγάλο βαθµό µε τη στροφή προς τις εναλλακτικές
µορφές τουρισµού.

13

Λαγός, Δ. (2005), «Τουριστική Οικονοµική», Αθήνα: Κριτική
Glasson, J., Godfrey, K., & Goodey, B. Towards visitor impact management: Visitor impacts,
carrying capacity and management responses in Europe’s historic towns and cities.
Aldershot, England: Avebury, 1995.
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3. Περιφερειακή ανάπτυξη
3.1. Ορισµός
Η περιφερειακή ανάπτυξη ως έννοια έχει τις ρίζες της στην ανάγκη των ατόµων και
των ανθρώπινων κοινωνιών για οικονοµική και κοινωνική βελτίωση. Ο όρος
ανάπτυξη είναι άρρηκτα συνδεδεµένος µε την έννοια του προβλήµατος, αστικού και
περιφερειακού, που συνήθως έγκειται στην υστέρηση κάποιων χωρών, κοινωνιών ή
τµηµάτων της κοινωνίας έναντι άλλων. Έτσι και η έννοια της βελτίωσης και της
προόδου υποδεικνύει την ανάγκη για το κατά το δυνατόν βέλτιστο.
Κάθε κοινωνία χωρικά προσδιορισµένη διερευνά λύσεις για τα εκάστοτε
προβλήµατα, αναπτυξιακά και περιφερειακά, εστιάζοντας στο πώς µπορούν να
µετρηθούν, ποιά είναι η πορεία που πρέπει να ακολουθηθεί, ποιά είναι τα διαθέσιµα
µέσα για την ανάπτυξη και συνεπώς την άρση ή την υπέρβαση του προβλήµατος, αν
οι απώτεροι στόχοι της ανάπτυξης έχουν οικουµενικότητα, είναι δηλαδή δυνητικά
εφαρµόσιµοι σε όλες τις κοινωνίες και τους πολιτισµούς.
Οι θεωρίες της περιφερειακής ανάπτυξης που διατυπώθηκαν και εφαρµόστηκαν κατά
καιρούς, καθώς και τα αποτελέσµατα της εφαρµογής τους διακρίνονται σε
νεοκλασσικές, κεϋνσιανές, ριζοσπαστικές – στρουκτουραλιστικές, ρεύµατα αντιανάπτυξης, βιώσιµης και ενδογενούς ανάπτυξης. Μέσα απ’ αυτές δηµιουργούνται οι
διάφορες πολιτικές περιφερειακής ανάπτυξης για τον εκάστοτε χώρο, χρόνο και τις
αντίστοιχες συνθήκες.

3.2. Τουριστική ανάπτυξη
Η τουριστική ανάπτυξη αντιµετωπίζεται ως µια οικονοµική δραστηριότητα σε εθνικό,
περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Η περιφερειακή διάσταση του τουρισµού χρήζει
ιδιαίτερης προσοχής, εφόσον οι τουριστικές δραστηριότητες ανάλογα µε τη χωρική
ενότητα και την εµπλοκή τους ή τη δυνατότητα εµπλοκής τους στον τουρισµό
παρουσιάζουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Κάθε τουριστική πολιτική που ασκείται σε
εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο αποτελεί τµήµα:
•

Της κοινής αγροτικής πολιτικής (ΚΑΠ) όπου στόχος της είναι ο καθορισµός
του ρόλου της γεωργίας στη διαφύλαξη και διαχείρηση των φυσικών πόρων,
στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης.

•

Της βιοµηχανικής πολιτικής, εφόσον η ανάπτυξη του τουριστικού τοµέα
παρουσιάζει διακλαδικό χαρακτήρα.
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•

Της

κοινωνικής

και

πολιτιστικής

πολιτικής,

όπου

κυρίαρχο

ρόλο

διαδραµατίζουν η θέση του ελεύθερου χρόνου στις σύγχρονες κοινωνίες, οι
διαµορφούµενες σχέσεις «εργασίας – ελεύθερου χρόνου», τα µοντέλα
κοινωνικής δράσης, ο βαθµός συµµετοχής των πληθυσµών υποδοχής στην
τουριστική ανάπτυξη του τόπου υποδοχής, η προστασία των πολιτιστικών
πόρων και η ανάδειξη της αρχιτεκτονικής κληρονοµιάς.
•

Της περιβαλλοντικής πολιτικής, όπου ένα µεγάλο αριθµό ενεργειών
συγκεντρώνουν η προστασία των ευαίσθητων φυσικών πόρων, η εφαρµογή
της τουριστικής χωροθέτησης και ο καθορισµός των σχέσεων µεταξύ του
τουριστικού τοµέα και των υπόλοιπων παραµέτρων οικονοµικής ανάπτυξης.

•

Του πολιτικού και θεσµικού πλαισίου όπου λαµβάνονται υπόψη, η
αποκέντρωση, ο ρόλος των δήµων και των κοινοτήτων, ο σχεδιασµός και ο
προγραµµατισµός της ανάπτυξης.

Αυτά τα επί µέρους τµήµατα της τουριστικής ανάπτυξης παρουσιάζουν συνθετικά
την εικόνα του τουρισµού µιας χώρας και συνεπάγονται µια ακολουθία µεταβολών
στους φορείς άσκησης της τουριστικής πολιτικής. Η συνθετότητα του τουριστικού
τοµέα, σε σχέση µε τις χωρικές ενότητες ενεργοποίησής του, υποδηλώνει ότι το κύριο
βάρος άσκησης της τουριστικής πολιτικής επικεντρώνεται στην αποκέντρωση και το
σχεδιασµό.
Τα προηγούµενα χρόνια, η τουριστική ανάπτυξη δεν παρουσίασε ιδιαίτερη πρόοδο
στον περιφερειακό σχεδιασµό και την ανάπτυξη στη χώρας µας, ενώ οι πολιτικές που
ακολουθήθηκαν επικεντρώθηκαν στον µαζικό τουρισµό. Η πορεία που ακολούθησε
το τουριστικό φαινόµενο και ο ολοκληρωτικός σχεδόν προσανατολισµός του προς το
«κυρίαρχο µοντέλο» επιβάλλει τον επαναπροσδιορισµό της τουριστικής ανάπτυξης.
Πιο συγκεκριµένα, ένας αριθµός µεταβλητών που οριοθετούν το τουριστικό προϊόν
και τη λειτουργία των διοικήσεων του τουρισµού, επιδιώκοντας την ανάπτυξη του
«εναλλακτικού και κοινωνικού» µοντέλου διακοπών, πρέπει να αξιολογηθούν και να
προσδιοριστούν εκ νέου. Οι µεταβλητές αυτές αφορούν την αναδιάρθρωση της
τουριστικής βιοµηχανίας, τον επαναπροσδιορισµό του τύπου των τουριστικών
καταλυµάτων, των λειτουργιών και των διοικήσεων του τουρισµού στα πλαίσια ενός
προγράµµατος αποκέντρωσης.
Στα πλαίσια αυτού του επαναπροσδιορισµού της τουριστικής ανάπτυξη, της στροφής
των πολιτικών στον αειφόρο τουρισµό και την αναγκαιότητα του αντίστοιχου
18

χωροταξικού

σχεδιασµού,

δηµιουργήθηκαν

κάποια

προγράµµατα

για

τον

εναλλακτικό τουρισµό.

3.3. Προγράµµατα για εναλλακτικό τουρισµό
Ο εναλλακτικός τουρισµός περιλαµβάνει το σύνολο των τουριστικών υπηρεσιών, οι
οποίες διακρίνονται ανάλογα µε τις ιδιαίτερες ανάγκες, τις προτιµήσεις και τα
κίνητρα των τουριστών, απευθύνονται σε ένα εξειδικευµένο κοινό, τηρούν τις αρχές
της βιώσιµης ανάπτυξης και συµβάλλουν στην άµβλυνση της εποχικότητας της
τουριστικής ζήτησης.
Προς την κατεύθυνση αυτή κινείται το πρόγραµµα «Εναλλακτικός Τουρισµός» του
ΕΣΠΑ 2007-2013 και του Επιχειρησιακού προγράµµατος ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα
και Επιχειρηµατικότητα», που παρέχει επιδοτήσεις σε όλη την Ελλάδα και
αποσκοπεί:
•

στη διαφοροποίηση και στον εµπλουτισµό του ελληνικού τουριστικού
προϊόντος µε την επιχειρηµατική αξιοποίηση εναλλακτικών µορφών
τουρισµού,

•

στην ανάδειξη και τουριστική αξιοποίηση του φυσικού και πολιτισµικού
αποθέµατος και

•

στην άµβλυνση της εποχικότητας της τουριστικής ζήτησης.

Στόχοι /Άξονες της Πολιτικής Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 (Κανονισµός
1698/2005 της Ευρωπαϊκής Ένωσης)
•

Διατήρηση και βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της γεωργίας, της
δασοκοµίας και του αγροδιατροφικού τοµέα.

•

Προστασία του περιβάλλοντος και αειφόρος διαχείρηση των φυσικών πόρων.

•

Βελτίωση της ποιότητας ζωής στις αγροτικές περιοχές και ενθάρρυνση της
διαφοροποίησης της αγροτικής οικονοµίας.

•

Δηµιουργία τοπικών ικανοτήτων για την απασχόληση και τη διαφοροποίηση
στις αγροτικές περιοχές µέσω της προσέγγισης LEADER

Μέσω της πράξης «Εναλλακτικός Τουρισµός», ενισχύονται επενδυτικά σχέδια, που
θα συµβάλλουν στην ανάπτυξη µιας ή περισσότερων ειδικών και εναλλακτικών
µορφών τουρισµού, όπως ο αθλητικός τουρισµός, ο θαλάσσιος τουρισµός, ο
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τουρισµός της υπαίθρου, ο γαστρονοµικός τουρισµός και ο τουρισµός υγείας –
ευεξίας.
Για την περαιτέρω ανάπτυξη προγραµµάτων εναλλακτικού τουρισµού, καθοριστικής
σηµασίας είναι η στρατηγική µελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων της εφαρµογής
του ειδικού πλαισίου χωροταξικού σχεδιασµού και αειφόρου ανάπτυξης για τον
τουρισµό της Ελλάδος. Όσον αφορά τον Αναπτυξιακό Νόµο 3299/2004, ενδεικτικά
αναφέρεται ότι προσέδωσε µια µεγάλη ώθηση στον τουρισµό, εστιάζοντας στο
κυρίαρχο µαζικό µοντέλο, παρόµοια µε άλλα επενδυτικά προγράµµατα και
προγράµµατα επιδοτήσεων.
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4. Πιερία – Όλυµπος
4.1. Ιστορικά στοιχεία
Η Πιερία γεωγραφικά περιβάλλεται από τα µυθικά βουνά Όλυµπος (βουνό των
Θεών) και Πιέρια (βουνό των Μουσών), ενώ παράλληλα βρέχεται από το Θερµαϊκό
κόλπο. Είναι γνωστή από τα αρχαιότατα χρόνια και αναφέρονται σ’ αυτήν
συγγραφείς όπως ο Όµηρος, ο Ησίοδος, ο Ηρόδοτος, ο Θουκυδίδης, ο Ευριπίδης, ο
Δηµοσθένης, ο Ξενοφών, ο Τίτος ο Λίβιος, ο Πτολεµαίος, ο Στράβων και άλλοι.
Σύµφωνα µε την µυθολογία πήρε το όνοµά της από τον βασιλιά της Πίερο, ενώ κατά
µία άλλη εκδοχή από την ευφορία της γης.

(Εικόνα 2. Τεχνητοί Ύφαλοι στον Νοµό Πιερίας)
Ο Όλυµπος βρίσκεται ανάµεσα στην Πιερία της Μακεδονίας και την Περαιβία της
Θεσσαλίας, περιοχές της αρχαιότητας που µοιράζονταν τον ορεινό αυτό όγκο.
Αποτελείται από τον Άνω και τον Κάτω Όλυµπο, µε τον πρώτο εκ των δύο να
αποτελεί τον κεντρικό και περιφανή πυρήνα του ορεινού συγκροτήµατος, ενώ ο
Τίταρος αποτελεί βορειοδυτική επέκταση του ίδιου ορεινού όγκου.
Στην περιοχή ιδρύθηκαν από την αρχαιότητα πολλές πόλεις όπως η Πίµπλεια, τα
Λείβηθρα, που σχετίζονται µε τον µύθο του Ορφέα, η Πιερίς, το Δίον, η ιερή πόλη
των Μακεδόνων, το Ηράκλειον, η Πύδνα, όπου έγινε η µάχη µε τους Ρωµαίους το
168 π.Χ. και σήµανε το τέλος της µακεδονικής κυριαρχίας. Η Πιερία κατοικείται από
τα προϊστορικά χρόνια, όπως αποδεικνύεται από πρόσφατα ευρήµατα στον Όλυµπο.
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Πιθανολογείται ότι οι αρχαίοι κάτοικοι ήταν γηγενείς και αυτόχθονες. Στα ιστορικά
χρόνια κατοικείται από Μακεδόνες, που ζουν στην ευρύτερη περιοχή της
Μακεδονίας. Οι κάτοικοι της Πιερίας αποτέλεσαν το οδόφραγµα στις επιθέσεις που
δέχθηκε η νότια Ελλάδα σε όλες τις ιστορικές περιόδους.
Η εκθαµβωτική και µεγαλοπρεπής εικόνα του Πιερικού Ολύµπου σφράγισε τη µνήµη
του προϊστορικού ανθρώπου που κατοικούσε στους πιερικούς του πρόποδες, καθώς
αποτυπώθηκε σε ηρωικά τραγούδια που διασώθηκαν µε την προφορική παράδοση
και καταγράφηκαν τον 8ο π.Χ. αιώνα. Ο Όλυµπος είναι για τον Όµηρο το κέντρο της
ελληνικής θρησκευτικής συνείδησης, η κατοικία των αρχαίων θεών, µε το Δία
καθισµένο ψηλά στο θρόνο του στο Μύτικα και τους θεούς δίπλα του. Ο Όµηρος, που
είναι το αρχαιότερο ελληνικό κείµενο και ενσωµατώνει τις γνώσεις που
κυκλοφορούσαν στην εποχή του αναφέρει για το Όλυµπο ότι είναι «αγάννιφος και
νιφόεις», δηλαδή πολυχιονισµένος και χιονοσκέπαστος, είναι «πολυδειράς και
πολύπτυχος», δηλαδή µε πολλά φαράγγια και πολλές χαράδρες, είναι η ατράνταχτη
κατοικία των θεών, «θεών έδος ασφαλές αιεί».

(Εικόνα 3. Όλυµπος)
Κατά τη ρωµαϊκή εποχή η Πιερία είναι ρωµαϊκή επαρχία. Από την Μεθώνη της
Πιερίας πέρασε ο Απόστολος Παύλος κηρύττοντας τον χριστιανισµό. Οι κάτοικοι του
Ολύµπου, στα βυζαντινά χρόνια, συνέχισαν να µιλούν ελληνικά, και το Βυζάντιο,
που το ενδιέφερε κύρια ο περιορισµός της λατινικής γλώσσας, δεν ενόχλησε την
περιοχή αυτή. Η διατήρηση της ελληνικής γλώσσας στην περιοχή αυτή της
προσέδωσε ένα ουσιαστικό χαρακτηριστικό. Έµεινε ένας χώρος στον οποίο
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κυριαρχούσε ο Όλυµπος µε την ιστορία του και τους θεούς του, µε τους λόφους του
Ορφέα, µε τη θάλασσα του που σπάνια τη διέσχιζαν οι Βυζαντινοί.
Ο Όλυµπος γίνεται και πάλι ονοµαστός επί τουρκοκρατίας. Είναι το κρησφύγετο
αλλά και το ορµητήριο διάσηµων οπλαρχηγών, γεγονός που ανάγκασε τους Τούρκους
να αναγνωρίσουν το αρµατολίκι του από το 1425. Οι πιο ονοµαστοί κλέφτες και
αρµατολοί, που έδρασαν στην περιοχή του Ολύµπου τους επόµενους αιώνες ήταν ο
Καρά-Μιχάλης, ο Ζήνδρος, ο Γεωργάκης Ολύµπιος, οι Λαζαίοι, ο Νικοτσάρας, ο
Βλαχάβας, ο Τζαχείλας, ο Χριστάκης, ο Καλόγερος και άλλοι. Ο Νικοτσάρας
µάλιστα αποβιβάστηκε στην παραλία του Λιτόχωρου µε το σώµα του και βρήκε
ηρωικό θάνατο στην αρχή ενός παράτολµου σχεδίου για τον ξεσηκωµό της περιοχής.
Οι κάτοικοι του Λιτόχωρου µετέχουν ενεργά στην επανάσταση του 1822, που έγινε
στην περιοχή του Ολύµπου. Έγιναν άλλες δυο απόπειρες το 1833 και το 1854 µέχρι
να γίνει η µεγάλη επανάσταση του 1878 που ήταν και η αρχή της απελευθέρωσης της
Μακεδονίας. Ο Όλυµπος και το Λιτόχωρο έπαιξαν πρωτεύοντα ρόλο στα γεγονότα
εκείνης της περιόδου. Στην παραλία του Λιτόχωρου αποβιβάστηκε το εκστρατευτικό
σώµα µε επικεφαλής τον Κοσµά Δουµπιώτη, όπου οι αντιπρόσωποι σαράντα χωριών
της περιοχής εξέλεξαν τον Λιτοχωρίτη πρόκριτο Ευάγγελο Κοροβάγγο πρόεδρο της
προσωρινής επαναστατικής επιτροπής. Όταν πάλι οι κάτοικοι της περιοχής
χρειάστηκε να αντισταθούν στους Γερµανούς κατακτητές, στον Όλυµπο βρήκαν
καταφύγιο. Το µετόχι του Αγίου Διονυσίου, όπου αποθηκεύονταν πολεµοφόδια,
καταστράφηκε το 1943 από γερµανικά στρατεύµατα.
Ο δήµος Δίου-Ολύµπου παρουσιάζει συγκριτικά πλεονεκτήµατα σε σχέση µε άλλες
περιοχές της Πιερίας αλλά και της Κεντρικής Μακεδονίας, αφού συνδυάζει βουνό και
θάλασσα,

έχει

αγροτική

και

τουριστική

οικονοµία,

διαθέτει

φηµισµένους

αρχαιολογικούς χώρους και πλούσιο ιστορικό υπόβαθρο, είναι δε µια περιοχή
πλούσια σε επιφανειακά και υπόγεια νερά. Το συντριπτικά µεγάλο πλεονέκτηµα του
δήµου είναι ο Όλυµπος, το βουνό των θεών. Το παγκοσµίως φηµισµένο βουνό που
κάθε χρόνο προσελκύει πολλές δεκάδες χιλιάδες επισκεπτών, είναι το βουνό που
αποτελεί πηγή ζωής όχι µόνο για τον δήµο και την Πιερία, αλλά και για ολόκληρη
την Κεντρική Μακεδονία.
Τα όρια του Ολύµπου εκτείνονται και σε περιοχές εκτός δήµου και εκτός Πιερίας,
όµως η βασική πύλη του µυθικού βουνού είναι το Λιτόχωρο, η έδρα του δήµου ΔίουΟλύµπου. Μια από τις φηµισµένες ιστορικές και αρχαιολογικές περιοχές της χώρας
είναι το Δίον. Και γύρω – γύρω από την πόλη των αρχαίων Μακεδόνων υπάρχουν
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σήµερα η Καρίτσα, η Βροντού, ο Άγιος Σπυρίδωνας, η Κονταριώτισσα και η Νέα
Έφεσος. Στο Δίον θυσίασαν ο Φίλιππος και ο γιος του Αλέξανδρος, µετά τη νίκη τους
στη Χαιρώνεια το 338 π.Χ. Στα χρόνια του Μεγάλου Αλεξάνδρου, το Δίον έχει
σηµαίνουσα θέση για τη Μακεδονία, αλλά και για την Ελλάδα γενικότερα. Από το
Δίον ξεκίνησε ο µέγας στρατηλάτης Αλέξανδρος την εκστρατεία του για την Ασία.
Συγκεκριµένα, το 335 π.Χ. θυσίασε στο Δίον, ενώ έναν χρόνο αργότερα, το 334 π.Χ.
έστειλε στους ναούς του Δίου τους χάλκινους ανδριάντες των 25 νεκρών της µάχης
του Γρανικού.
Στο σηµερινό Δίον, ιστορική έδρα του δήµου Δίου-Ολύµπου, το παρελθόν συναντά
το παρόν και το µέλλον, ο αρχαιολογικός χώρος και τα αρχαιολογικά ευρήµατα που
βρέθηκαν σ’ αυτόν και που φυλάσσονται στο µουσείο της περιοχής, αποτελούν πόλο
έλξης χιλιάδων επισκεπτών κάθε χρόνο. Στον Δίον βρίσκεται, επίσης, η αρχαιοθήκη
και το κέντρο µεσογειακών ψηφιδωτών, δύο χώροι που αποτελούν εργαστήρια
παιδείας και πολιτισµού. Ειδικά το κέντρο µεσογειακών ψηφιδωτών αποτελεί χώρο
µάθησης για τη δηµιουργία ψηφιδωτών, όχι µόνο για νέα παιδιά, αλλά και για
µεγαλύτερους. Στον αρχαιολογικό χώρο υπάρχει και το φηµισµένο αρχαίο θέατρο του
Δίου, που κάθε χρόνο φιλοξενεί παραστάσεις και συναυλίες. Εδώ και πολλά χρόνια
το αρχαίο θέατρο του Δίου ψυχαγωγεί ντόπιους και επισκέπτες, στο πλαίσιο
εκδηλώσεων του φεστιβάλ Ολύµπου.

(Εικόνα 4. Αρχαιολογικός τόπος Δίον)
Ο δήµος Δίου-Ολύµπου είναι η πύλη της Μακεδονίας για κάθε επισκέπτη που έρχεται
από την ηπειρωτική Ελλάδα µέσω του µεγάλου οδικού άξονα ο οποίος ξεκινάει από
24

την Πάτρα, διέρχεται από την Αθήνα, διασχίζει την υπό µελέτη περιοχή και
καταλήγει στους Ευζώνους. Μπαίνοντας οι επισκέπτες σ’ αυτή την πύλη της
Μακεδονίας αντικρίζουν µια παραλιακή περιοχή που συνδυάζει βουνό µε θάλασσα,
και που αποτελεί την τουριστική ναυαρχίδα του δήµου Δίου-Ολύµπου.

4.2. Γεωγραφικά στοιχεία
Ο νοµός ορίζεται στα ανατολικά από το Θερµαϊκό Κόλπο, στα δυτικά από τον
Όλυµπο και τα Πιέρια ή Φλάµπουρο και στα βόρεια από τον ποταµό Αλιάκµονα. Στο
νότιο µέρος του βρίσκεται ο Πηνειός. Το µήκος των ακτών της Πιερίας ξεπερνάει τα
100 χλµ., ενώ δεν υπάρχουν φυσικά λιµάνια. Κάθε χρόνο τους θερινούς µήνες οι
παραλίες του νοµού γεµίζουν από τουρίστες. Κυριότερες παραλίες είναι η παραλία
της Κατερίνης, των Νέων Πόρων, της Μεθώνης, του Πλαταµώνα, της Σκοτίνας, του
Βαρικού, της Γρίτσας Λιτοχώρου και της Κατερινόσκαλας ή Ολυµπιακής ακτής.
Πολλές από τις παραλίες αυτές έχουν πάρει και γαλάζιες σηµαίες.
Κατά το 36% της έκτασής του, ο νοµός Πιερίας είναι πεδινός, ενώ το νότιο και δυτικό
τµήµα του είναι ορεινός κατά 17% και ηµιορεινός στις λοιπές περιοχές. Αντίθετα, το
παραλιακό τµήµα του είναι µια εκτεταµένη και πλούσια πεδιάδα, που καλύπτει
περίπου το 40%. Ο νοµός παρουσιάζει πλούσιο εδαφικό διαµελισµό, ενώ το έδαφος
είναι σχετικά φτωχό σε ορυκτό πλούτο, µε εξαίρεση τις αλυκές στο Κίτρος. Η
Κατερίνη καταλαµβάνει έκταση 352 τετρ. χλµ. Η µεγάλη πεδιάδα της Κατερίνης
βρίσκεται στο ανατολικό τµήµα, από τις πλαγιές των βουνών µέχρι τη θάλασσα.
Ο Όλυµπος είναι το ψηλότερο βουνό της Ελλάδας και το δεύτερο σε ύψος βουνό των
Βαλκανίων. Βρίσκεται στα σύνορα Μακεδονίας – Θεσσαλίας και ειδικότερα στα όρια
των Νοµών Πιερίας και Λάρισας. Ο Μύτικας, η υψηλότερη κορυφή του, απέχει σε
ευθεία απόσταση 263 χλµ. από την Αθήνα και 78 χλµ. από τη Θεσσαλονίκη, ενώ από
τις ακτές της Πιερίας απέχει 18 και από την Κατερίνη 24 χλµ. Το ανάγλυφό του
εµπεριέχει πολλά χαρακτηριστικά στοιχεία που του προσδίδουν γοητεία και αίγλη.
Βραχώδεις και απόκρηµνες κορυφές, βαθιές χαράδρες, αλπικά λιβάδια και πυκνά
δάση, συνθέτουν αυτό το σπάνιο γλυπτό που ακούει στο όνοµα Όλυµπος. Συνολικά
52 κορυφές υψώνονται από τα 760 έως τα 2918 µέτρα, συνθέτοντας µε τις βραχώδεις
ρεµατιές εικόνες µοναδικής οµορφιάς.
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Στα όρια της Πιερίας φτάνουν οι απολήξεις τριών οροσειρών: του Ολύµπου, του
Τίταρου και των Πιερίων. Στον Όλυµπο ανήκουν οι κορυφές Πάνθεον (2.917 µ.),
Σκολιό (2.911 µ.), Φράγκου Αλώνι (2.684 µ.) και Μεταµόρφωση (1.578 µ.). Στον
Τίταρο βρίσκονται οι κορυφές Βουλγάρα (1.689 µ.), Καρδαράς (1.527 µ.) και η
οµώνυµη κορυφή Τίταρος (1.839 µ.). Τα Πιέρια εκτείνονται σε όλο το µήκος των
δυτικών ορίων του νοµού. Τα βουνά του νοµού είναι κατάφυτα από δάση. Τα
κυριότερα δασικά δέντρα είναι οι οξιές, οι βελανιδιές, τα πεύκα και τα έλατα.
Στο νοµό υπάρχουν µικρά ποτάµια και χείµαρροι, που ξεκινούν από τον Όλυµπο και
τα Πιέρια. Ο Αίσωνας ή Μαυρονέρι δέχεται τα νερά του Παπσιάρη και του Ίταµου,
σχηµατίζοντας τα Στενά της Πέτρας. Άλλοι µικροί ποταµοί είναι ο Βαφύρας, ο
Ελικών (Ποτάκι), ο Μίτυς, ο Λεύκος ή Πέλεκας και ο Απίλας (Πλαταµώνας). Στα
βορειανατολικά χύνεται ο Αλιάκµονας. Υπάρχουν επίσης και άλλα ρέµατα, όπως το
ρέµα Ουρλιά. Κοντά στις εκβολές του Αλιάκµονα σχηµατίζεται ο όρµος της
Μεθώνης και το ακρωτήριο Αχεράδα, στις εσωτερικές ακτές του οποίου βρίσκονται
οι µεγάλες αλυκές του Κίτρους. Άλλα ποτάµια είναι η Ζηλιάνα, η Παλιορουµάνα, ο
Ενιπέας, ο Γερακάρης και η Τοπινίτσα.
Η σηµερινή Πιερία έχει πληθυσµό 130.000 κατοίκους, σύµφωνα µε την τελευταία
απογραφή, και είναι χωρισµένη σε 13 δήµους. Είναι µια περιοχή µε πολλές φυσικές
οµορφιές, µε σπουδαία µνηµεία της φύσης και του πολιτισµού, η οποία διαθέτει
αξιόλογη τουριστική υποδοµή για θερινό και χειµερινό τουρισµό. Η πρόσβαση στο
νοµό γίνεται µε αεροπλάνο από το αεροδρόµιο της Θεσσαλονίκης που απέχει 65
χιλιόµετρα, µε τρένο µέσω της σιδηροδροµικής γραµµής, η οποία διασχίζει τον νοµό
και µε αυτοκίνητο µέσω του οδικού άξονα της εθνικής οδού.
Στην Πιερία µπορεί κανείς να θαυµάσει µοναδικές φυσικές οµορφιές και αξιόλογα
αρχαιολογικά µνηµεία. Με την είσοδό του ο επισκέπτης στο νοµό, από τη νότια
πλευρά, συναντά τον επιβλητικό όγκο του Ολύµπου, το µυθικό βουνό των 12 θεών,
παγκόσµιο µνηµείο της φύσης και του πολιτισµού. Το όνοµά του σηµαίνει ουρανός,
ψηλό βουνό, ολόλαµπρος. Το ύψος του είναι 2917 µ. Ο Όλυµπος είναι παγκόσµια
γνωστός τόσο για τα οικολογικά χαρακτηριστικά και την ανεπανάληπτη φυσική
οµορφιά του, όσο και για τη σχέση του µε την αρχαία ελληνική µυθολογία.
Ο Όλυµπος έχει χαρακτηρισθεί από την UNESCO το 1981 διατηρητέο µνηµείο της
παγκόσµιας βιόσφαιρας και από το 1938 έχει ανακηρυχθεί εθνικός δρυµός για τους
γεωλογικούς σχηµατισµούς του, αλλά και για την χλωρίδα και την πανίδα του.
Σηµαντική είναι η χλωρίδα του Ολύµπου, αφού απαντώνται πάνω από 1700 είδη
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φυτών, από τα οποία 23 φύονται µόνο στον Όλυµπο. Αξιόλογη είναι και η πανίδα του
βουνού, η οποία εκτός των άλλων περιλαµβάνει και σπάνια πτηνά, κυρίως
αρπακτικά και πεταλούδες, για τις οποίες ο Όλυµπος φηµίζεται. Η Ευρωπαϊκή
Κοινότητα έχει συµπεριλάβει τον Όλυµπο στις «σηµαντικές για την ορνιθοπανίδα
περιοχές της Ευρωπαϊκής Κοινότητας». Η ανακήρυξη του δρυµού έγινε µε σκοπό την
ενίσχυση της επιστηµονικής έρευνας παράλληλα µε την περιβαλλοντική εκπαίδευση
του κοινού και την ανάπτυξη του τουρισµού στην ευρύτερη περιοχή. Με ειδική
νοµοθεσία έχει απαγορευτεί κάθε είδους εκµετάλλευση στην ανατολική πλευρά του
βουνού σε έκταση 40.000 στρεµµάτων περίπου, που αντιπροσωπεύει τον πυρήνα του
δρυµού. Μια ευρύτερη περιοχή γύρω από τον πυρήνα, χαρακτηρίστηκε
«περιφερειακή ζώνη» του δρυµού, ώστε η διαχείριση και εκµετάλλευσή της να
γίνεται χωρίς να επηρεάζει αρνητικά την προστασία του πυρήνα.
Η έκταση του Ολύµπου ανέρχεται στα 500 περίπου τετραγωνικά χιλιόµετρα. Η
έκταση που κατέχει είναι σχεδόν κυκλική µε µέση διάµετρο 25 χιλιόµετρα περίπου
και περίµετρο γύρω στα 80 χιλιόµετρα. Όσον αφορά τον Εθνικό Δρυµό Ολύµπου, η
έκτασή του ανέρχεται σε 238.411 στρέµµατα µε πυρήνα 40.000 στρεµµάτων. Η
πεζοπορία, η ανάβαση ή η αναρρίχηση στον Όλυµπο είναι µερικές από τις
δραστηριότητες που προσφέρει η περιοχή. Υπάρχουν τρεις διαφορετικές διαδροµές
τις οποίες µπορεί κανείς να ακολουθήσει για να ανεβεί στον Όλυµπο και να φτάσει
µέχρι το Μύτικα, την ψηλότερη κορυφή του βουνού. Κατά την ανάβαση στον
Όλυµπο ο ορειβάτης θα συναντήσει καταφύγια, όπου µπορεί να διανυκτερεύσει. Σε
υψόµετρο 850 µ. µπορεί να επισκεφθεί την µονή του Αγίου Διονυσίου του 16ου
αιώνα. Περπατώντας στα µονοπάτια του Ολύµπου θα συναντήσει εικόνες µοναδικής
οµορφιάς και απαράµιλλου φυσικού κάλλους: σκιερά φαράγγια, απόκρηµνα
βάραθρα, κρυστάλλινα νερά, πανέµορφους καταρράκτες, καταπράσινες λίµνες.
Τα πετρώµατα του Ολύµπου άρχισαν να σχηµατίζονται πριν από 200 εκατοµµύρια
χρόνια στο βυθό µιας σχετικά ρηχής θάλασσας, από όπου αναδύθηκε και άρχισε σιγάσιγά να παίρνει τη δική του µορφή. Στην περίοδο των παγετώνων έγιναν σηµαντικές
ανακατατάξεις στη µορφή του βουνού, αφού οι πάγοι που έλιωσαν µετέφεραν
τεράστιες ποσότητες πετρωµάτων από τις κορυφές προς τους πρόποδες του βουνού.
Με το λιώσιµο και των τελευταίων πάγων, εδώ και 10.000 χρόνια περίπου, ο
Όλυµπος πήρε τη σηµερινή του µορφή.
Στον Όλυµπο δεν υπάρχουν λίµνες, εκτός από περιοδικές λιµνούλες στην περιοχή
«Μπάρα» και «Ντριστέλα», οι οποίες δηµιουργούνται από το λιώσιµο του χιονιού.
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Μια µικρή τεχνητή λίµνη δηµιουργήθηκε τα τελευταία χρόνια στην έξοδο της
ρεµατιάς «Ξερολάκκι» πάνω από το χωριό «Πέτρα». Στον Όλυµπο επισήµως δεν
έχουν αναφερθεί µεγάλα σπήλαια παρά µόνο σπηλιές, βάραθρα, χιονότρυπες και
σχίσµατα, χωρίς αυτό να αποκλείει την ύπαρξή τους. Πολλές από τις ρεµατιές του
έχουν νερό όλο το χρόνο, το οποίο κυρίως καταλήγει λόγω της εξαιρετικής του
ποιότητας στο δίκτυο της ύδρευσης. Οι πηγές του Ολύµπου είναι πολλές αλλά
ελάχιστες συναντάµε σε υψόµετρο άνω των 1000 µέτρων.
Το κλίµα είναι ηπειρωτικό µε θερµά καλοκαίρια και ψυχρούς χειµώνες και πολύ
υγιεινό. Στα παράλια οι κλιµατολογικές συνθήκες είναι ήπιες, επειδή µετριάζεται η
επίδραση της θάλασσας, ενώ επηρεάζεται από τη γεωγραφική του θέση, τον όγκο
του, το πέτρωµα και την έκθεση των πλαγιών. Επτά µήνες περίπου το χρόνο, από το
Νοέµβριο έως το Μάιο, καλύπτεται από χιόνια και το συνολικό ποσό του νερού που
δέχεται, είτε µε τη µορφή χιονιού είτε µε τη µορφή βροχής ή χαλαζιού, είναι µεγάλο.
Η ποσότητα του νερού είναι περίπου 3 µε 4 φορές υψηλότερη από την ποσότητα του
νερού που δέχεται η Αθήνα ή η Θεσσαλονίκη.
Η µέση θερµοκρασία το χειµώνα κυµαίνεται από τους -20ο C µέχρι και τους +10ο C
και το καλοκαίρι από τους 0ο C έως τους 20ο C. Σε κάθε 100 µέτρα ανάβασης στον
Όλυµπο η θερµοκρασία πέφτει περίπου µισό βαθµό. Έτσι, εάν στη θάλασσα έχουµε
20ο C, την ίδια ώρα στο Μύτικα (2918 µ.), και εφόσον ισχύουν οι ίδιες καιρικές
συνθήκες, θα έχουµε περίπου 5ο C. Τέλος, οι άνεµοι στον Όλυµπο είναι καθηµερινό
φαινόµενο, ενώ µερικές φορές ξεπερνούν σε ταχύτητα τα 100 χιλιόµετρα ανά ώρα.
Το σχήµα του Ολύµπου, η πολύµορφη και ευµετάβλητη γοητεία της φύσης του, οι
ψηλές κορυφές του, γεµάτες οµίχλη και χαµηλά σύννεφα που φέρνουν συχνά
καταιγίδες, προκάλεσαν δέος και θαυµασµό στον προϊστορικό άνθρωπο που
κατοίκησε στους πρόποδές του, όπου η αρχαιολογική σκαπάνη αποκαλύπτει σήµερα
ευρήµατα από οικισµούς της εποχής του σιδήρου. Οι πρώτοι αυτοί κάτοικοι της
περιοχής δηµιούργησαν τους θρύλους, που αργότερα έδωσαν το δωδεκάθεο των
αρχαίων Ελλήνων. Οι δώδεκα θεοί κατοικούσαν στα φαράγγια, όπου βρίσκονται και
τα παλάτια τους. Το Πάνθεον, o σηµερινός Μύτικας, είναι το σηµείο συνάντησής
τους. Ο θρόνος του Δία, το σηµερινό Στεφάνι, φιλοξενεί αποκλειστικά το ίδιο, τον
αρχηγό των θεών, από όπου εξαπολύει τους κεραυνούς του.
Στους πρόποδες του Ολύµπου, 5 χλµ. από τη θάλασσα, βρίσκεται το Δίον, ιερή πόλη
των Μακεδόνων αφιερωµένη στο Δία και στους δώδεκα θεούς. Η ακµή του
τοποθετείται ανάµεσα στον 5ο π.Χ. και τον 5ο µ.Χ. αιώνα. Οι ανασκαφές, που
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άρχισαν το 1928 και συνεχίζονται µέχρι σήµερα, αποκάλυψαν πλούσια ευρήµατα της
µακεδονικής, ελληνιστικής και ρωµαϊκής εποχής, που βρίσκονται στο µουσείο του
Δίου. Ολόκληρος ο Όλυµπος κηρύχθηκε αρχαιολογικός και ιστορικός χώρος
προκειµένου να διαφυλαχθεί η µνηµειακή και ιστορική του όψη.
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5. Εναλλακτικός τουρισµός στην Πιερία – Όλυµπος
5.1. Υφιστάµενες µορφές εναλλακτικού τουρισµού στην Πιερία
Η Πιερία, τα τελευταία έτη, µε την πλούσια γεωµορφολογία και την ιστορία της έχει
αναδείξει διάφορες µορφές εναλλακτικού τουρισµού, η κυριότερη εκ των οποίων
αφορά στον ορεινό τουρισµό µε επίκεντρο τον Όλυµπο, το Λιτόχωρο και τα Πιέρια
όρη και το Ελατοχώρι µε το χιονοδροµικό κέντρο. Μεγάλο ενδιαφέρον και ενεργή
συµµετοχή έχουν, όµως, και τα παράλια της Πιερίας, γεγονός που αποτελεί ένα από
τα σηµαντικότερα συγκριτικά πλεονεκτήµατα της Πιερίας.
Σηµείο αναφοράς στον εναλλακτικό τουρισµό της Πιερίας αποτελεί ο αρχαιολογικός
χώρος του Δίου και το αντίστοιχο µουσείο, όπως και οι γύρω παραδοσιακοί ξενώνες.
Έπειτα, αξιόλογο είναι το Ναυτικό Μουσείο Λιτοχώρου. Άλλα µέρη που
προσφέρονται για εναλλακτικό τουρισµό είναι ο παραδοσιακός οικισµός του Παλαιού
Παντελεήµονα, το Κάστρο του Πλαταµώνα, το Ελατοχώρι και ο παραδοσιακός
οικισµός του Παλαιού Ελατοχωρίου, το χιονοδροµικό κέντρο Ελατοχωρίου, ο
αρχαιολογικός χώρος της Πύδνας µε τα βυζαντινά ευρήµατα.

5.2. Υφιστάµενες µορφές εναλλακτικού τουρισµού στον Όλυµπο
Οι επιβλητικές κορυφογραµµές ενός από τα ψηλότερα βουνά της Ελλάδος, το
κατάφυτο φαράγγι του Ενιπέα και η θέα στο Θερµαϊκό κόλπο συνθέτουν ένα τοπίο
µοναδικής οµορφιάς. Στον Εθνικό Δρυµό Ολύµπου συναντώνται περίπου 1700
διαφορετικά είδη χλωρίδας, σπάνια είδη πτηνών, αµέτρητοι καταρράκτες, που όλα
µαζί συνθέτουν ένα εκπληκτικά ζωντανό τοπίο.
Οι ευκαιρίες που προσφέρονται στην ευρύτερη περιοχή του Ολύµπου για
δραστηριότητες και ποικίλα σπορ είναι πολλές. Ενδεικτικά αναφέρονται οι εξής:
•

Ορειβασία

•

Trekking

•

Canoeing

•

Ορνιθοπαρατήρηση

•

Οικοξενάγηση
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5.3. Προσέλευση τουριστών – Χώρες προέλευσης
Τα τελευταία έτη παρουσιάζεται µεγάλη αύξηση τουριστών, κυρίως εξωτερικού στην
ευρύτερη περιοχή της Πιερίας και ειδικά στον Όλυµπο.
Ο αριθµός των επισκεπτών που δέχθηκε ο Όλυµπος κατά το έτος 1995, όπως
καταγράφηκε, ανήλθε σε 79.139. Οι περισσότεροι επισκέπτες είναι Έλληνες
(69,74%), ενώ σηµαντικό ποσοστό (25,94%) επισκεπτών προέρχεται από χώρες της
Ευρώπης που ανήκουν στη σηµερινή Ε.Ε. των 27. Το ποσοστό των επισκεπτών που
προέρχονται από χώρες εκτός Ε.Ε. είναι αρκετά µικρότερο και ανέρχεται σε 2,95%,
ενώ ακόµα µικρότερο είναι το ποσοστό των επισκεπτών που προέρχονται από άλλες
χώρες (1,37%). Στους επισκέπτες που προέρχονται από χώρες – µέλη της Ε.Ε.
κυριαρχούν οι Τσέχοι και οι Σλοβάκοι µε ποσοστό 33,77%, ενώ σε πολύ µικρή
απόσταση ακολουθούν οι Γερµανοί µε ποσοστό 31,25%. Αρκετά µικρότερη αλλά
αξιοσηµείωτη είναι η παρουσία των Ούγγρων (12,98%) και των Πολωνών (8,79%),
ενώ Ιταλοί (2,60%), Γάλλοι (2,00%) και Αυστριακοί (1,82%) έπονται µε πολύ
µικρότερα ποσοστά.
Από τους επισκέπτες που προέρχονται από τις ευρωπαϊκές χώρες εκτός Ε.Ε., σχεδόν
το σύνολο εξ’ αυτών προέρχεται από τους κατοίκους της πρώην Γιουγκοσλαβίας
(56,36%) και της πρώην Σοβιετικής Ένωσης (40,33%), ενώ σε πολύ µεγάλη
απόσταση ακολουθούν οι Ελβετοί µε ποσοστό 2,57%. Μικροί είναι οι αριθµοί
επισκεπτών από άλλες χώρες, µε σηµαντικότερη την παρουσία εξ αυτών, των
Ισραηλινών (64,73%) και Αµερικανών (27,79%). Ακολουθούν οι Αυστραλοί, µε πολύ
µικρότερο ποσοστό (2,12%), οι Ιάπωνες (1,66%) και οι Καναδοί (1,02%).
Φαίνεται λοιπόν, ότι ο Όλυµπος αποτελεί πόλο έλξης για µεγάλο αριθµό ξένων
επισκεπτών, γεγονός που αναδεικνύει την σπουδαιότητα του τόπου αυτού. Πολλοί
επισκέπτες δήλωσαν, κατά την καταγραφή, περισσότερους από έναν προορισµούς.
Έτσι, φαίνεται καθαρά πως ο πιο δηµοφιλής προορισµός είναι τα Πριόνια που
συγκεντρώνει το 56,76% των προτιµήσεων και έπεται ο Σταυρός µε ποσοστό
30,39%. Την πρώτη τριάδα των προτιµήσεων την συµπληρώνει η Ιερή Μονή του Αγ.
Διονυσίου µε ποσοστό της τάξης των 6,17%. Το γεγονός αυτό εξηγείται εύκολα,
αφού οι θέσεις αυτές είναι οι πιο εύκολα προσβάσιµες, ενώ εκεί προσφέρονται και
πιο οργανωµένες τουριστικές υπηρεσίες, όπως εστιατόρια, αξιοθέατα, εκδηλώσεις της
Ι.Μ. Αγ. Διονυσίου και άλλες. Οι υπόλοιποι προορισµοί παρουσιάζουν πολύ
µικρότερα ποσοστά προτιµήσεων.
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Έτσι, αξιοπρόσεκτο είναι το γεγονός ότι µόλις 6% των επισκεπτών δηλώνει πως
προορισµός του είναι οι Κορυφές, δηλαδή οι προορισµοί Μύτικας, Οροπέδιο και τα
καταφύγια.
Κατά το έτος 2001, ο αριθµός των επισκεπτών που δέχθηκε ο Όλυµπος ανήλθε σε
124.501. Οι περισσότεροι επισκέπτες είναι Έλληνες (55,72%), ενώ σηµαντικό
ποσοστό (40,78%) επισκεπτών προέρχεται από άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
συµφώνα µε τη σηµερινή µορφή της. Το ποσοστό των επισκεπτών που προέρχονται
από ευρωπαϊκές χώρες εκτός Ε.Ε. είναι πολύ µικρότερο (2,04%), ενώ ακόµα
µικρότερο είναι το ποσοστό επισκεπτών από µη ευρωπαϊκές χώρες (1,46%). Στους
επισκέπτες που προέρχονται από χώρες – µέλη της Ε.Ε. κυριαρχούν οι Πολωνοί µε
ποσοστό 40,63%, ενώ ακολουθούν οι Γερµανοί (22,02%) και οι Ούγγροι (18,17%).
Πολύ µικρότερη είναι η παρουσία Άγγλων (2,14%), Ιταλών (1,22%), Γάλλων
(1,16%), Ρουµάνων (2,01%) και Βουλγάρων (1,49%).
Από τους επισκέπτες που προέρχονται από τις ευρωπαϊκές χώρες εκτός Ε.Ε., το
µεγαλύτερο ποσοστό προέρχεται από την Ρωσία (57,30%), ενώ έπεται η ΣερβίαΜαυροβούνιο (15,47%) και η Ελβετία (13,37%). Σε µεγάλη απόσταση ακολουθούν
οι Σκοπιανοί (5,51%), οι Κροάτες (4,28%), οι Νορβηγοί (1,69%) και οι Τούρκοι
(1,48%). Μικροί είναι οι αριθµοί επισκεπτών από άλλες χώρες, µε σηµαντικότερη την
παρουσία των Ισραηλινών (33,77%) και Αµερικανών (33,17%). Ακολουθούν οι
Αυστραλοί (20,5%) και έπονται µε µεγάλη διαφορά οι Καναδοί (3,83%) και οι
Κουβανοί (2,45%). Και για το έτος 2001 λοιπόν, ο Όλυµπος δέχεται σταθερά έναν
υψηλό (και ακόµα µεγαλύτερο) αριθµό επισκεπτών, ελλήνων και ξένων.

5.4. Οφέλη – Πλεονεκτήµατα
Αν και τα κέρδη από τις επισκέψεις των τουριστών στον Όλυµπο είναι µεγάλα και η
τουριστική της ανάπτυξη ήπια, παρουσιάζεται το ζήτηµα της φέρουσας ικανότητας.
Η φέρουσα ικανότητα ορίζεται ως «ο µέγιστος αριθµός ανθρώπων που µπορούν να
χρησιµοποιούν µια περιοχή χωρίς να επιδρούν αρνητικά στο φυσικό περιβάλλον και
στη ποιότητα της εµπειρίας των επισκεπτών ή ο αριθµός των ανθρώπων που µπορούν
να επισκέπτονται και να διαµένουν σε µια περιοχή, χωρίς να προκαλούνται αρνητικές
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επιπτώσεις στη κοινωνική και πολιτιστική ζωή των µόνιµων κατοίκων και χωρίς η
παρουσία τους να γίνεται ανεπιθύµητη από αυτούς» (Σπιλάνης και Βαγιάνη 2002). 15
Η έννοια της φέρουσας ικανότητας αφορά τα όρια του φυσικού, κοινωνικού και
οικονοµικού περιβάλλοντος µιας προστατευόµενης περιοχής και είναι ιδιαίτερα
χρήσιµη όταν εξειδικεύεται στο τόπο και στον τύπο προβληµάτων που καλείται να
λύσει.
Η υφιστάµενη τουριστική αξιοποίηση του Ολύµπου παρουσιάζει σοβαρά
προβλήµατα καθώς παρατηρείται µεγάλος φόρτος, µε αυξητική τάση στους µήνες
Αύγουστο, Σεπτέµβριο και Ιούλιο µε τις αντίστοιχες αρνητικές επιπτώσεις στο
περιβάλλον. Η απουσία κατάλληλης προβολής, οικοτουριστικών υποδοµών,
ενηµέρωσης της τοπικής κοινωνίας, συστήµατος διαχείρισης, διακίνησης και ελέγχου
και οργανωµένης συνεργασίας µε ελληνικά και διεθνή πρακτορεία οικοτουριστικών
πακέτων, αποτελούν ορισµένους από τους βασικούς λόγους για την εικόνα που
παρουσιάζει η τουριστική κίνηση στην περιοχή και αποτελούν τροχοπέδη στην
επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί για την οικοτουριστική ανάπτυξή της, όπως για
παράδειγµα η επιµήκυνση της τουριστικής περιόδου, µε τις αντίστοιχες θετικές
συνέπειες στην οικονοµία της περιοχής.

5.5. Προοπτικές
Σύµφωνα µε τα παραπάνω, κατά τον επαναπροσδιορισµό του τουριστικού προϊόντος
και την αναδιαµόρφωση της τουριστικής πολιτικής της ευρύτερης περιοχής, µε
απώτερο σκοπό τη στροφή προς εναλλακτικές µορφές τουρισµού, πρέπει να
λαµβάνονται υπόψη:
•

οι όροι και οι περιορισµοί που προκύπτουν από το σύστηµα ζωνοποίησης της
άσκησης δραστηριοτήτων,

•

η εποχικότητα της κίνησης,

•

ο µέσος όρος διάρκειας διαµονής των επισκεπτών,

•

ο συντελεστής εµπειρίας / ικανοποίησης του επισκέπτη (visitor experience), ο
οποίος εκφράζεται µε τη διαθεσιµότητα χώρου µονοπατιού ανά επισκέπτη,
έτσι ώστε να µην υποβαθµίζεται η ποιότητα της αισθητικής απόλαυσης,

15

Σπιλάνης Ι. και Βαγιάνη Λ. (2002). Βιώσιµος τουρισµός και φέρουσα ικανότητα σε ευαίσθητα
νησιωτικά οικοσυστήµατα. Συνέδριο WWF Ελλάς ΄΄Μέθοδοι µέτρησης της φέρουσας ικανότητας και
διαχείρισης επισκεπτών σε προστατευόµενες περιοχές΄΄. Αθήνα, Μάρτιος 2002
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•

οι συντελεστές περιβαλλοντικών επιπτώσεων (οικοτόπων, ορνιθοπανίδας,
εδάφους) και

•

οι υποδοµές εξυπηρέτησης των επισκεπτών εντός των ζωνών (µονοπάτια,
διαµονή, διατροφή).

Με βάση τα κριτήρια που έχουν προταθεί από τη U.N.E.P., την I.U.C.N. και το
Nature Conservation Council, ο Εθνικός Δρυµός του Ολύµπου παρουσιάζει πολύ
υψηλή οικολογική σπουδαιότητα. Οι δυνατότητες εφαρµογής της διαχείρισής του
είναι αρκετά υψηλές, αλλά θα πρέπει να ληφθούν µέτρα για τη βελτίωση των
οικοτουριστικών υποδοµών, όπως η βελτίωση και σήµανση µονοπατιών, η περάτωση
και λειτουργία του Κέντρου Ενηµέρωσης και περιπτέρων πληροφόρησης και η
διασφάλιση ικανών οικονοµικών πόρων που θα εγγυηθούν την ουσιαστική λειτουργία
του Φορέα Διαχείρισης.
Παρ’ όλα αυτά, κρίνεται απαραίτητη η διενέργεια διαχειριστικών παρεµβάσεων για
την ανόρθωση της κατάστασης, για τη διατήρηση των οικοτόπων, ιδιαίτερα των
αλπικών µε απαγόρευση κυκλοφορίας των επισκεπτών εκτός των µονοπατιών και των
θέσεων παρατήρησης, αλλά και των άλλων τύπων οικοτόπων εκατέρωθεν των
µονοπατιών, καθώς και µε απαγόρευσης διάνοιξης νέων δασοδρόµων που
συµβάλλουν

στον

κατακερµατισµό

και

την

σταδιακή

υποβάθµιση

του

οικοσυστήµατος.
Όσον αφορά την αξιολόγηση της τουριστικής προσφοράς του δρυµού, εκτός των
οικισµών του Πλαταµώνα και των Πόρων, σε καµία άλλη περιοχή γύρω από το
δρυµό δεν παρατηρείται υπέρβαση στο όριο του αριθµού των επισκεπτών ως προς
τον πληθυσµό, µε αποτέλεσµα οι περιοχές αυτές να διαθέτουν τη δυναµική της ήπιας
τουριστικής ανάπτυξης. Η µεγαλύτερη αναλογία που παρατηρείται στον Πλαταµώνα,
στους Πόρους και οριακά στη Σκοτίνα οφείλεται στο γεγονός της µαζικής ανάπτυξης
του τουρισµού σε παραθαλάσσιες περιοχές.
Γενικότερα, στο σύνολό της η περιοχή του θεσσαλικού Ολύµπου παρουσιάζει µικρή
τουριστική ένταση σε σχέση µε τον πιερικό Όλυµπο καθώς διαθέτει περιορισµένες
υποδοµές και η τουριστική προσφορά βασίζεται σε µικρές οικογενειακές µονάδες.
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Συµπεράσµατα – Προτάσεις
Συµπερασµατικά, επισηµαίνεται ότι η µελλοντική διαχείριση του Ολύµπου πρέπει να
στοχεύσει σε συγκεκριµένες προτεραιότητες και να καλύψει τις βασικές λειτουργικές
ανάγκες της ευρύτερης περιοχής. Πρέπει να διασφαλιστούν σε πολύ ικανοποιητικό
βαθµό οι προστατευτικές λειτουργίες του Ολύµπου, αλλά και να προσδιοριστούν η
κατάλληλη τουριστική ανάπτυξη, η χωροθεσία του και οι επιτρεπόµενες, κατά
περιοχή, χρήσεις γης. Επίσης, οι ιθύνοντες θα πρέπει να µεριµνήσουν για την έκδοση
σειράς ενηµερωµένων θεµατικών χαρτών, µε την βοήθεια των οποίων θα καταστεί
εφικτή η αποτελεσµατικότερη παρακολούθηση και προστασία, αλλά και η συνεχής
σύγκριση και αξιολόγηση της κατάστασης των οικοσυστηµάτων της βλάστησης, των
πληθυσµών των ζώων και οποιασδήποτε θετικής ή αρνητικής αλλαγής. Το δεύτερο
και εξίσου σηµαντικό ζήτηµα που πρέπει να επιλυθεί είναι η ρύθµιση και η
αποτελεσµατική αντιµετώπιση των κοινωνικών πιέσεων και απαιτήσεων, σε σχέση µε
τις λειτουργίες και την αξιοποίηση των φυσικών πόρων της περιοχής.
Ο Κανονισµός Λειτουργίας του Δρυµού του Ολύµπου που εφαρµόζεται µέχρι σήµερα
δεν λαµβάνει υπ' όψη του τις ιδιαιτερότητες της περιοχής και τις απαιτήσεις των
περιοίκων και των επισκεπτών. Το πρόβληµα αυτό µεγεθύνεται από τις ασύµβατες,
προς την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος του Δρυµού, χρήσεις, όπως η
ανεξέλεγκτη βοσκή και η, ανεξαρτήτως τρόπου και αιτιολογίας, απόληψη ξυλώδους
κεφαλαίου. Οι περιορισµοί σε τέτοιου είδους χρήσεις είναι σε κάθε περίπτωση
απαραίτητοι και επιβεβληµένοι, θα πρέπει όµως να συνοδευτούν από µια ευρεία και
ολοκληρωµένη ενηµέρωση του κοινού και να συνδυαστούν µε τα κατάλληλα
δασοπολιτικά µέτρα και ρυθµίσεις, που θα ικανοποιούν το κοινωνικό αίσθηµα και δεν
θα προκαλούν µονοµερή απώλεια εισοδήµατος των ντόπιων κατοίκων. Η ενηµέρωση
πρέπει να είναι έντονη και συνεχής και, κατά το δυνατόν, να εξειδικευθεί προς τους
νέους ανθρώπους, οι οποίοι πρέπει να κατανοήσουν την αυτόνοµη λειτουργία των
δασικών οικοσυστηµάτων και να αντιληφθούν την τεράστια σηµασία τους για την
προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και της φυσικής κληρονοµιάς.
Η δράση του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυµού Ολύµπου προς τις κατευθύνσεις
αυτές έχει φέρει κάποια θετικά αποτελέσµατα, καθώς σε αυτόν κυρίως αποδίδεται η
θετική για το περιβάλλον αλλαγή της στάσης της τοπικής κοινωνίας ως προς τις
χρήσεις στην περιοχή του δρυµού, αλλά και η υλοποίηση µελετών και έργων, προς
την κατεύθυνση της αειφορικής διαχείρισης και ταυτόχρονα της βιώσιµης ανάπτυξης
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της ίδιας περιοχής. Παρόλ’ αυτά, η σηµερινή µορφή οργάνωσης του Εθνικού Δρυµού
Ολύµπου αδυνατεί να ικανοποιήσει αποτελεσµατικά τη φύλαξη, την προστασία της
βιοποικιλότητας, την οργάνωση υποδοµής για δραστηριότητες αναψυχής και
τουρισµού, καθώς και την εν γένει διαχείρισή του. Η διαχείριση του δρυµού και
γενικότερα

των

προστατευόµενων

περιοχών,

προκειµένου

να

υπηρετήσει

αποτελεσµατικότερα την προστασία της φυσικής κληρονοµιάς αλλά και τις
διαχρονικά µεταβαλλόµενες λειτουργίες τους, θα πρέπει να συµµαχήσει µε τους
χρήστες των περιοχών αυτών, καθιστώντας κατά τον τρόπο αυτό την εµπλοκή τους
στη διαχείριση περισσότερο σηµαντική.
Είναι ευνόητο ότι µια τέτοια προσέγγιση πρέπει να συνοδεύεται από εκφρασµένη
αποφασιστικότητα και ισχυρή πολιτική βούληση για να υπάρξει µια ολοκληρωµένη
πρακτική και εφαρµογή που θα οδηγήσει την περιοχή στη βέλτιστη µορφή
αξιοποίησης του εναλλακτικού τουρισµού.

(Εικόνα.5 Κορυφές του Ολύµπου)
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