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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

Εισαγωγή στο θέμα 

της Αειφόρου Τουριστικής Ανάπτυξης     

1.1 Ιστορικό του  θέματος

Έρευνες αποδεικνύουν ότι ο Τουρισμός τις τελευταίες δεκαετίες στην Ελλάδα πα-
ρουσιάζει μια σταθερή αυξητική τάση τόσο σε αριθμό επισκεπτών όσο και σαν δα-
πάνη (Dritsakis 1995, Tsartas et al. 2000). Και ενώ μεταπολεμικά έγινε αντικείμενο 
έρευνας μόνο όσον αφορά την κοινωνική του πλευρά, σήμερα ερευνάται και η οι-
κονομική του διάσταση δεδομένου ότι ομιλούμε πλέον για «βιομηχανία». Ως «βιο-
μηχανία» προσελκύει το ενδιαφέρον της επιστήμης σε τέτοιο βαθμό που να γίνεται 
αντικείμενο πλήθους εξειδικευμένων ερευνών.

Τη σημασία του τουρισμού και η σχέση του με το φυσικό περιβάλλον αναδεικνύ-
εται από την παρακάτω δήλωση - δελτίο τύπου του Συνδέσμου Ελληνικών Τουρι-
στικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ) το έτος 2002. Το συγκεκριμένο δελτίο τύπου έπ’ ευκαι-
ρία του παγκοσμίου έτους οικοτουρισμού αλλά και της Παγκόσμιας Συνόδου στο 
Γιοχάνεσμπουργκ της Νοτίου Αφρικής για το Περιβάλλον, ανέφερε μεταξύ άλλων 
και τα εξής:«…Η ανάγκη μιας τουριστικής περιβαλλοντικής πολιτικής είναι επιτακτική, 
δεδομένου ότι το περιβάλλον, εκτός από την ίδια τη ζωή μας, επηρεάζει αποφασιστι-
κά την βιωσιμότητα των τουριστικών προορισμών και επιχειρήσεων. Με αφορμή τις 
συζητήσεις για το περιβάλλον που γίνονται στο Γιοχάνεσμπουργκ, ο ΣΕΤΕ επισημαίνει 
ακόμη μια φορά την ιδιαίτερη σημασία του περιβάλλοντος για τον τουρισμό. Το περι-
βάλλον αποτελεί το σημαντικότερο πάγιο στοιχείο των τουριστικών προορισμών και 
των τουριστικών επιχειρήσεων. Το γεγονός αυτό και μόνο πρέπει να κάνει αυτονόητη τη 
σημασία της πρόληψης-επίλυσης των προβλημάτων που σχετίζονται με την τουριστική 
ανάπτυξη…»

Ο αρθρογράφος συνέχισε λέγοντας ότι, 
 «…είναι γνωστό ότι η βραχυπρόθεσμη επιδίωξη του κέρδους έρχεται μερικές φορές 
σε αντίθεση με την περιβαλλοντική προστασία. Όμως, οι τουριστικές επιχειρήσεις, 
πρέπει να κατανοήσουν ότι απαραίτητη προϋπόθεση μακροχρόνιας επιβίωσης είναι η 
προστασία του περιβάλλοντος. Αυτό θα αυξάνει την ικανοποίηση των τουριστών και 
θα εξασφαλίσει την ευημερία των επιχειρήσεων επιτυγχάνοντας έτσι την αειφόρο ανά-
πτυξη…» ΣΕΤΕ (2002)
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Από τα παραπάνω εκτεθέντα καθίσταται πλέον προφανές και για την ελληνική 
πραγματικότητα, το αυξημένο ενδιαφέρον σχετικά με τις αρχές της αειφόρου ανά-
πτυξης. 

Νωρίτερα, το 1992, σε διεθνές επίπεδο, η Σύνοδος για το Περιβάλλον και την 
Ανάπτυξη των Ηνωμένων Εθνών, (United Nations Conference on Environ-
ment and Development –UNCED), περισσότερο γνωστή και σαν «Earth Summit», 
στο Ρίο της Βραζιλίας, έθετε τις βασικές αρχές της αειφόρου ανάπτυξης (sustainable 
development). 

Η «Agenda 21», ένα παγκόσμιο σχέδιο δράσης για την αειφόρο ανάπτυξη, ήταν 
αποτέλεσμα της συνόδου αυτής. Αυτή προσυπογράφηκε απ’ όλες τις συμμετέχου-
σες χώρες μεταξύ των οποίων και την Ελλάδα. Άλλες, πιο προηγμένες χώρες, υιοθέ-
τησαν στην πράξη πλέον, με γρηγορότερους ρυθμούς, τις αρχές της Agenda 21.

Στη Μεγάλη Βρετανία, για παράδειγμα, υπήρξε σχετικά νωρίς, έντονο το ενδια-
φέρον για το συγκεκριμένο θέμα (Rural Development Commission et al, 1995). Το 
ενδιαφέρον ενισχύθηκε, και από τη δημοσίευση του πορίσματος της Κυβερνητικής 
Ομάδας για τον Τουρισμό και το Περιβάλλον με τίτλο «Διατηρώντας την Ισορροπία 
(Maintaining the Balance), (English Tourist Board, 1991), καθώς και από το Διεθνές 
Συνέδριο για τον Τουρισμό και το Περιβάλλον που ακολούθησε στα τέλη του 1992 
με τίτλο, «Προκλήσεις και Επιλογές για τη δεκαετία του 90» (Challenges and Choices 
for the 90s, Department of National Heritage). 

Στη συνέχεια, τον προβληματισμό για την αειφόρο τουριστική ανάπτυξη, ενί-
σχυσαν εκδόσεις όπως αυτή του «The Green Light: A Guide to Sustainable Tour-
ism» (English Tourism Board et al, 1992) καθώς και η κυβερνητική έκδοση «Planning 
Policy Guidance Note: Tourism» (Department of the Environment, 1992a).

Και οι δύο εκδόσεις σκόπευαν στο να θέσουν μια ατζέντα δράσης για την του-
ριστική βιομηχανία. Ο αειφόρος τουρισμός, παράλληλα με την αειφόρο ανάπτυξη, 
εξελίχθηκαν σε όρους «κλειδιά», που άρχισαν να διαχέουν οποιαδήποτε σύγχρονη 
προσέγγιση τουριστικής ανάπτυξης στη Μεγάλη Βρετανία. Παρόλα αυτά και ενώ 
παρουσιάζεται να είναι πλούσια η δραστηριότητα σε επίπεδο ιδεολογικής προσέγ-
γισης και αντιπαράθεσης απόψεων εν τούτοις παρέμεινε ζητούμενο η πρακτική 
εφαρμογή και υλοποίηση των συγκεκριμένων αρχών (Κrippendorf, 1992). 

Έτσι, ενώ οι επιχειρήσεις «καλούνται» να υιοθετήσουν τις αρχές της αειφόρου 
ανάπτυξης, ποτέ δεν τίθεται το θέμα το πώς μπορούν πραγματικά οι ίδιες να υποκι-
νηθούν προς την κατεύθυνση αυτή. ¨Η πόσοι πόροι κρίνονται απαραίτητοι για την 
υλοποίηση της συγκεκριμένης δράσης. Η βρετανική κυβέρνηση είχε ήδη αναγνωρί-
σει την ανάγκη του να ορισθεί, περισσότερο ξεκάθαρα, το τι θα μπορούσε να θεω-
ρηθεί πρακτική εφαρμογή αυτών των αρχών.
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Στις μέρες μας, σε ολόκληρη την Ευρώπη, η αρχή της αειφόρου τουριστικής ανά-
πτυξης έχει ήδη αναδειχθεί σε πρωτεύον θέμα. Μερικά από τα επιμέρους θέματα 
που τίθενται είχαν αποτελέσει για μακρό χρονικό διάστημα αντικείμενο προβλημα-
τισμού και μελέτης στα πλαίσια της παγκόσμιας τουριστικής δραστηριότητας, τόσο 
από άποψη οικονομική όσο και από άποψη πολιτισμική και περιβαλλοντική (Υπουρ-
γείο Περιβάλλοντος και Δημοσίων Έργων 1994, Commission of the European Com-
munities, 1995). Στις τουριστικές περιοχές οι λεγόμενοι «τουριστικοί πόροι» όπως 
το φυσικό περιβάλλον (νερό, αέρας, ακτές κλπ) αλλά και ανθρωπογενές περιβάλλον 
(πολιτισμική κληρονομιά κλπ) (Briasoulis 2000), δέχονται ολοένα και μεγαλύτερη πί-
εση από τον τουρίστα (Coccosis et al. 2003).

Είναι γεγονός και καθίσταται πλέον ξεκάθαρο και στην Ελλάδα, ότι ο Τουρισμός για 
να είναι περιβαλλοντικά και κοινωνικά συμβατός, χρειάζεται να διασφαλίσει τη συ-
χνά αναφερόμενη με τον όρο «ποιοτική» στρατηγική ανάπτυξης. Η αναγκαιότητα 
αυτή, επιβεβαιώνεται και από έναν σημαντικό αριθμό δραστηριοτήτων που συντε-
λούν στην περαιτέρω διάχυση της ενημέρωσης σχετικά με το θέμα, όπως, ημερίδες, 
συνέδρια κλπ. (Πανελλήνια Ομοσπονδία Επιχειρήσεων Τουρισμού, 2002), (ΥΠΕΧΩ-
ΔΕ και Πανεπιστήμιο Αιγαίου, 1999), (Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων Υγροτόπων (ΕΚΒΥ), 
2001). Επιπλέον, έστω και μεμονωμένα, ορισμένοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκη-
σης εμφανίζονται αρκετά πρωτοποριακοί στο θέμα του προβληματισμού αλλά και 
της υλοποίησης πρακτικών γύρω από τις αρχές του αειφόρου τουρισμού χρημα-
τοδοτώντας μάλιστα δράσεις μέσω ευρωπαϊκών πόρων (Νομαρχιακή Αυτοδιοίκη-
ση Μαγνησίας, 2002), (Τοπική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων Κεφαλλονιάς-Ιθάκης, 
2000), Μπούρκας (1998). Ακόμη ο επίσημος φορέας χάραξης της ελληνικής τουρι-
στικής πολιτικής, ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού, επ΄ ευκαιρία του Παγκόσμιου 
έτους Οικοτουρισμού (2002), αλλά και το Υπουργείο Ανάπτυξης, αναγνώρισαν την 
«Agenda 21 – Guiding Principles for Tourism» σαν κείμενο αρχών που πρέπει να 
ακολουθούν οι φορείς του ιδιωτικού και κρατικού τομέα που δραστηριοποιούνται 
στον οικοτουρισμό» (Υπουργείο Ανάπτυξης, 2002).

Επίσης, ο ίδιος φορέας, αναγνωρίζει την ανάγκη να υιοθετήσει και να προσυπο-
γράψει τα κείμενα του European Charter for Sustainable Tourism, του ευρωπαϊκού 
φορέα δηλαδή που ενθαρρύνει και υποστηρίζει δράσεις αειφόρου τουρισμού σε 
προστατευόμενες περιοχές (Υπουργείο Ανάπτυξης, 2002).



Φ Ω Τ Η Σ  Ε .  Κ Ι Λ Ι Π Ι Ρ Η Σ

16

1.2  Σκέψεις γύρω από το ζήτημα       
της Αειφόρου Τουριστικής Ανάπτυξης.  

Παρόλη την πρόοδο που αναμφίβολα έχει επιτευχθεί σχετικά τόσο με την κατανό-
ηση, όσο και με τη διάχυση των αρχών της αειφόρου τουριστικής ανάπτυξης, πε-
ριορισμένα είναι ακόμη τα πρακτικά παραδείγματα υλοποίησης της (Goodall and 
Stabler, 1997) (Swarbrooke, 1999).

 Ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες βρέθηκαν πρωτοπόροι στη σχετική ενημέρωση. 
Η Βρετανική κυβέρνηση τα τελευταία χρόνια έχει ολοκληρώσει ένα ευρύ φάσμα 
ενημέρωσης, σε μια προσπάθεια προβολής και υποβοήθησης των σχετικών δρά-
σεων (Department of Culture Media and Sports, 1998). Αυτή ανέδειξε την ανάγκη 
να ενθαρρυνθούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις στο να αναθεωρήσουν τη δραστη-
ριότητα τους σε σχέση με το φυσικό περιβάλλον αλλά και να υποδείξουν τρόπους 
βελτίωσης. Η στρατηγική που ακολουθήθηκε, αναγνώρισε την ιδιαίτερη ανάγκη 
ενημέρωσης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων σχετικά με τις αρχές της αειφόρου 
ανάπτυξης. Η δράση εστιάσθηκε επάνω στην επιχείρηση μέσα σε ένα πλαίσιο συμ-
βουλών και ενθάρρυνσης. Αυτή συνοδεύθηκε με την υποκίνηση μέσω συγκεκριμέ-
νων επιχειρηματικών ωφελειών γι’ αυτούς που την προσεγγίζουν (Department of 
Culture Media and Sports, 1999).

Στην Ελλάδα, αυτή η σχετικά όψιμη ευαισθητοποίηση του τουρισμού απέναντι 
στις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης, υποβοηθήθηκε πρακτικά από την ανάπτυξη 
του λεγόμενου οικοτουρισμού ή αγροτουρισμού ή εναλλακτικού ή «πράσινου» 
τουρισμού (Υπουργείο Γεωργίας 1999). Μιας σαφούς δηλαδή στροφής της κατανα-
λωτικής συμπεριφοράς των τουριστών σε προορισμούς λιγότερο μαζικούς και πε-
ρισσότερο απομονωμένους, κοντά στη φύση και τις μικρές τοπικές κοινωνίες, που 
παράγουν τοπικά παραδοσιακά προϊόντα. 

Και ενώ από τα μέχρι τώρα εκτεθέντα σε επίπεδο μακροοικονομικό φαίνεται να 
υπάρχει διάχυση των αρχών του αειφόρου τουρισμού, σε επίπεδο μικροοικονομικό, 
σε επίπεδο δηλαδή λειτουργίας της τουριστικής επιχείρησης αμφισβητείται έντονα 
ο βαθμός ακόμη και αυτής της απλής ενημέρωσης . Κατά συνέπεια ακόμη επιτακτι-
κότερα τίθεται το ερώτημα της πρακτικής εφαρμογής αυτών των αρχών, από τις 
ίδιες τις επιχειρήσεις.

Είναι γεγονός ότι, μεμονωμένα, σε επίπεδο μεγάλων τουριστικών επιχειρήσεων, 
υπήρξε υλοποίηση κάποιων βασικών αρχών αειφόρου τουρισμού. Ειδικότερα προς 
την κατεύθυνση της προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος, κυρίως μέσω της 
εφαρμογής «Πιστοποιητικών Περιβαλλοντικής Διαχείρισης» της σειράς ISO 14000 
(Travel Daily News, 2000).
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Όμως, η πλειοψηφία των ελληνικών τουριστικών επιχειρήσεων είναι μικρομε-
σαίες, έως οικογενειακές. Η συντριπτική πλειοψηφία για παράδειγμα, των ξενοδο-
χείων (80%) αποτελούν μονάδες δυναμικότητας κάτω των 50 δωματίων. Από αυτά 
ένα 43% (έως 20 δωμάτια) θεωρούνται οικογενειακά, ενώ το υπόλοιπο 37% (από 21 
έως 50 δωμάτια) χαρακτηρίζονται ως μικρά. Επίσης, το 13% των ξενοδοχειακών μο-
νάδων (51-100 δωμάτια) χαρακτηρίζονται ως μεσαία. Συνολικά δηλαδή το 93% των 
ελληνικών ξενοδοχείων θεωρούνται μικρομεσαία. Και μόνο ένα 7% του ξενοδοχεια-
κού δυναμικού της χώρας (πάνω από 100 δωμάτια),αποτελούν τα λεγόμενα μεγάλα 
ξενοδοχεία (Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο της Ελλάδος 1999). Το ίδιο προβλέπεται να 
ισχύει και για τα πρακτορεία ταξιδίων τα οποία αποτελούν στην συντριπτική τους 
πλειοψηφία οικογενειακού τύπου επιχειρήσεις.

Επίσης με την ανάπτυξη του οικοτουρισμού ή αγροτουρισμού ή εναλλακτικού 
τουρισμού, τα τελευταία χρόνια, υπάρχει ένας σημαντικός αριθμός μικρών επιχει-
ρήσεων που δραστηριοποιούνται μέσα ή δίπλα σε οικοσυστήματα περιβαλλοντικά 
ευαίσθητα. Ο βασικός πόρος πάνω στον οποίο βασίζεται τώρα αλλά και στο μέλλον 
η τουριστική δραστηριότητα αυτών των επιχειρήσεων είναι το φυσικό περιβάλλον. 
Είναι άγνωστος ο βαθμός ενημέρωσης των συγκεκριμένων μικρομεσαίων επιχειρή-
σεων σε σχέση με τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης. Αν και η υλοποίηση κατά το 
παρελθόν κοινοτικών προγραμμάτων ανάπτυξης του αγροτικού χώρου (Leader I, 
Leader II, Leader plus κλπ) σε θέματα αγροτουρισμού υπήρξε σημαντική, εν τούτοις 
είναι άγνωστο κατά πόσον υπάρχει πρακτική εφαρμογή των αρχών του αειφόρου 
τουρισμού. 

Επιπλέον είναι σημαντικό  να αντιληφθούμε το πως οι μικρές επιχειρήσεις 
και οι ιδιοκτήτες τους αντιλαμβάνονται το ρόλο τους απέναντι στην αειφόρο τουρι-
στική ανάπτυξη (Bramwell and Lane, 1998). Στη Βρετανία η έλλειψη σχετικής έρευ-
νας μέσα σ’ αυτές τις επιχειρήσεις, έχει τα τελευταία χρόνια προσελκύσει το ενδια-
φέρον των ειδικών (Page et al, 1999).

1.3 Ατζέντα 21 και Τουρισμός

Η «AΤΖΕΝΤΑ 21» έθεσε τις αρχές βάσει της οποίας η παγκόσμια κοινότητα θα οδηγη-
θεί στην αειφόρο ανάπτυξη τον 21ο αιώνα. Η ίδια, αποτελεί κεφαλαιώδους σημασίας 
για την τουριστική βιομηχανία, αφού το μέλλον της συγκεκριμένης δραστηριότητας 
είναι στενά συνυφασμένο με το περιβάλλον (φυσικό και ανθρωπογενές). Αυτή αγγίζει 
τον τουρισμό με δύο τρόπους. Πρώτον, όπως αναφέρει ειδικά, ο τουρισμός μπορεί 
να παράσχει τη δυνατότητα αειφόρου ανάπτυξης στις τοπικές κοινωνίες, ειδικότερα 
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σε αυτές που υφίστανται κοντά σε ευαίσθητο και εύθραυστο φυσικό περιβάλλον. 
Δεύτερον, ο τουρισμός μπορεί να επηρεασθεί από το πρόγραμμα δράσης της 

«ΑΤΖΕΝΤΑ 21», αφού όπως όλες οι άλλες αποτελεί μια οικονομική δραστηριότητα 
της οποίας οι αρνητικές συνέπειες μπορούν να επηρεασθούν, τόσο από το νομικό 
περιβάλλον, όσο και από τις πολιτικές και διαχειριστικές πρακτικές στο περιβάλλον 
των οποίων λειτουργεί (Beyond the Green Horizon, 1992). Επιπλέον, εάν δεχθούμε 
το γεγονός, ότι ο τουρισμός μεταπολεμικά γνώρισε εκρηκτική μεγέθυνση, κατά την 
οποία, η οριακή χρησιμότητα για κάθε νέα μονάδα τουριστικής προσφοράς είναι 
μηδενική ή ακόμα καταγράφει και αρνητικές επιπτώσεις, η έκκληση για Αειφόρο 
Τουριστική Ανάπτυξη καθίσταται πλέον ξεκάθαρα επιτακτική (Muller, 1994).

Μέσα σ’ αυτό το διαμορφούμενο διεθνές και τοπικό πλαίσιο, η έρευνα που πα-
ρουσιάζεται υποκινήθηκε στοχεύοντας να εξετάσει τις συμπεριφορές των ιδιοκτη-
τών των μικρομεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων σε σχέση με τις αρχές του αει-
φόρου τουρισμού αλλά και την πρόθεση τους να επιδιώξουν μια επιχειρηματική 
στρατηγική συμβατή με τις αρχές αυτές. Αποτελεί μια πρακτική προσέγγιση που 
επιχειρεί να εντοπίσει τις τυχόν παράπλευρες συνέπειες που θα μπορούσε μια τέ-
τοια δράση να έχει σε σχέση με τη διαμόρφωση μίας συνολικής πολιτικής αειφόρου 
τουριστικής ανάπτυξης σε τοπικό επίπεδο. 

1.4  Προβληματισμοί γύρω από τη σχέση αειφορίας    
και μικρομεσαίας τουριστικής επιχείρησης.

Υπάρχει ένας έντονος προβληματισμός  γύρω από τη σχέση μεταξύ των αρχών της 
αειφορίας και της τουριστικής επιχείρησης. Ειδικότερα ο προβληματισμός εντοπί-
ζεται και μπορεί να εκφρασθεί με τα παρακάτω ερωτήματα:

1ο  Υπάρχει ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των μικρομεσαίων, οικογενειακού τύ-
που επιχειρήσεων σε θέματα αειφορίας; 

2ο  Ποιά η εν γένει στάση τους καθώς και οι πρακτικές αειφορίας που εφαρμόζουν; 
(συμπεριφορά). 

3ο  Θεωρεί η μικρομεσαία τουριστική επιχείρηση ότι η ίδια μπορεί να έχει κάποιο 
ρόλο προς την συγκεκριμένη κατεύθυνση και κάτω υπό ποιες προϋποθέσεις; 

4ο  Η εφαρμογή, στην πράξη, κάποιων αρχών αειφόρου ανάπτυξης αποτελεί αντα-
γωνιστικό πλεονέκτημα για την ομάδα των επιχειρήσεων που σε έναν βαθμό 
εφαρμόζουν τις αρχές αυτές ;

5ο  Το προφίλ ή η προσωπικότητα του μικρομεσαίου ιδιοκτήτη, επηρεάζει το βαθμό 
ευαισθητοποίησης του στις συγκεκριμένες αρχές; 
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Ο προβληματισμός πρακτικά επικεντρώνεται στις μικρομεσαίες – οικογενειακού 
τύπου τουριστικές επιχειρήσεις για τρεις βασικούς λόγους:

α.  Όπως ήδη προαναφέρθηκε, η συντριπτική πλειοψηφία των ελληνικών τουριστι-
κών επιχειρήσεων είναι μικρομεσαίες και οικογενειακές. Έτσι όταν θέτουμε τον 
προβληματισμό στο πώς μπορεί να ενθαρρυνθεί η υιοθέτηση των αρχών της 
αειφόρου ανάπτυξης, ουσιαστικά η πρόκληση, σε μεγάλο βαθμό, αφορά την εν-
θάρρυνση για ανταπόκριση εκ μέρους των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (Hawk-
ins 1998, Middleton 1998).

Ενώ η κατανόηση της λειτουργίας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων κρίνεται 
απαραίτητη, εφόσον επιθυμούμε να ενθαρρύνουμε την επιχειρηματική συμπε-
ριφορά κατά θετικό τρόπο (Stanworth and Gray, 1991), στην πράξη λίγα γνωρί-
ζουμε για τις μικρομεσαίες τουριστικές επιχειρήσεις (Shaw and Williams, 1997; 
Page et al, 1999).

Είναι πλέον αποδεκτό ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις διαφοροποιούνται ποι-
οτικά από τις μεγάλες (Dewhurst and Burns, 1993, Storey 1994, Thomas, 1998b). 
Ορισμένοι δε, ισχυρίζονται, ότι δεν βοηθά να κατανοήσουμε την συμπεριφορά 
τους, όταν προσπαθούμε και τις αντιμετωπίζουμε σαν ομογενοποιημένες οντό-
τητες (Stanworth and Gray, 1991). Οι μικροϊδιοκτήτες αυτών των επιχειρήσεων 
καθοδηγούνται από ένα ευρύ φάσμα κινήτρων τα οποία έχουν σημαντική αλλά 
και ταυτόχρονα διαφορετική επίδραση στη λειτουργία των επιχειρήσεών τους. 
Αυτό, επειδή στις διάφορες επιχειρηματικές πρακτικές που υιοθετούν παραμέ-
νουν ανεξερεύνητα τα χαρακτηριστικά των ιδιοκτητών τους (Storey, 1994). 

Έτσι, κρίνεται ενδιαφέρον, να μελετηθούν τα χαρακτηριστικά τους, και να δι-
ερευνηθεί ποια είναι τα στοιχεία εκείνα που διαφοροποιούν τη μια επιχείρηση 
από την άλλη, σε σχέση πάντα με την προσέγγιση που η κάθε μια εφαρμόζει 
απέναντι στις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης. Ειδικότερα, είναι ενδιαφέρον να 
διερευνηθεί αν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά προδικάζουν κάποια τάση και 
ροπή υιοθέτησης των αρχών του αειφόρου τουρισμού.

β.  Ορισμένοι πάλι υποστηρίζουν ότι οι μικρομεσαίες τουριστικές επιχειρήσεις, 
αντιμετωπίζουν ιδιαίτερους ενδογενείς περιορισμούς όσον αφορά την ικανότη-
τα τους να εφαρμόζουν τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης. Oι Bramwell et al, σελ. 
11(1996) για παράδειγμα, σημειώνουν ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις:  «γενικά 
υστερούν σε πόρους που θα τις επέτρεπε να διατηρούν μια στενή σχέση με τις εξελί-
ξεις και την ανάλογη δραστηριοποίηση τους σε θέματα αειφόρου ανάπτυξης». 
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 Επίσης ορισμένοι ισχυρίζονται ότι αντικειμενικά, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις 
θέτουν σαν προτεραιότητα τα επιχειρηματικά τους συμφέροντα, όπως για παρά-
δειγμα, την κερδοφορία, σε σχέση με τα περιβαλλοντικά θέματα (Middleton 1998, 
Rural Development Commission et al, 1995).

Άλλοι όμως αντιτείνουν την άποψη ότι, οι μικροεπιχειρηματίες είναι δυνατόν να 
επιδεικνύουν ένα έντονο αίσθημα προσκόλλησης για τον τόπο και το μέλλον της 
περιοχής στο οποίο δραστηριοποιούνται (Swarbrooke 1999). Είναι κατά συνέπεια 
αναμενόμενο να ενδιαφέρονται περισσότερο στο να διατηρήσουν ένα συγκεκρι-
μένο τρόπο δραστηριοποίησης από το να επιδιώκουν αποκλειστικά μια στρατηγι-
κή μεγιστοποίησης κέρδους (Williams et al, 1989). Η τελευταία θέση στηρίζει την 
άποψη ότι, οι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες ίσως να ενδιαφέρονται περισσότερο από 
κάθε άλλον να διασφαλίσουν ότι η τουριστική τους δραστηριότητα έχει το στοιχείο 
της αειφορίας. 

γ.  Η αρχή του αειφόρου τουρισμού έχει ιδιαίτερα αναλυθεί σε σχέση με τις αγρο-
τικές περιοχές σε πανευρωπαϊκό επίπεδο (Lane 1994, RDC et al 1995, Tribe et al, 
2000). Η ανάπτυξη της αρχής έχει τις βάσεις τις στις αγροτικές περιοχές γύρω 
από τις Άλπεις (Bramwell, 1994) ιδιαίτερα στα εθνικά πάρκα, και γενικά σε περι-
οχές που βρίσκονται διαρκώς κάτω από την αυξανόμενη πίεση του τουρισμού. 
Οι αγροτικές περιοχές της Ευρώπης βρίσκονται τα τελευταία χρόνια στο επίκε-
ντρο πολλών αναπτυξιακών τουριστικών σχεδίων (Kilipiris 2003). Αναγνωρίζεται 
ο ευρύτερος ρόλος της αειφόρου τουριστικής ανάπτυξης στην σταθερότητα και 
στην υποβοήθηση διατήρησης των πολιτιστικών στοιχείων των τοπικών οικονο-
μιών (Lane 1994, World Tourism Organization (WTO) 1996, Butler et al 1998) 

Είναι ακόμη σε εξέλιξη η συζήτηση των ακαδημαϊκών, και όχι μόνο, για το κατά 
πόσον η αρχή του αειφόρου τουρισμού είναι συμβατή στην πράξη (Sharpley and 
Sharpley, 1997). Η μεγάλη πλειοψηφία των επιχειρήσεων που δραστηριοποιού-
νται στον αγροτικό χώρο είναι μικρομεσαίες οικογενειακής μορφής (DOE 1992b, 
Sharpley and Sharpley 1997). Έτσι η μελέτη αυτών των επιχειρήσεων στο αγρο-
τικό περιβάλλον στο οποίο λειτουργούν, στην ουσία συνιστούν μια μελέτη της 
συγκεκριμένης «βιομηχανίας» στο δικό της φυσικό της περιβάλλον. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

Αειφόρος Ανάπτυξη     

2.1 Εισαγωγή

Ήδη από τη δεκαετία του 1980 με όλο και πιο εντονότερο ρυθμό άρχισαν τα περι-
βαλλοντικά προβλήματα να εμφανίζονται στην κορυφή της ατζέντας των κυβερνή-
σεων, των επιχειρήσεων αλλά και των πολιτών. Την ίδια περίοδο κορυφώνεται και η 
έντονη κριτική κατά της βαριάς βιομηχανίας, η οποία εθεωρείτο και ως ο βασικός 
υπεύθυνος της περιβαλλοντικής μόλυνσης. Ακόμη και βιομηχανίες με λιγότερο «εμ-
φανή μόλυνση» όπως η τουριστική, άρχισε να μπαίνει στο στόχαστρο της κριτικής. 
Τα βασικά περιβαλλοντικά προβλήματα εμφανίζονται πλέον πιεστικά. Αυτά εμφα-
νίζονται, με την μορφή του φαινομένου του θερμοκηπίου, της όξινης βροχής, την 
καταστροφή του στρώματος του όζοντος, τη μόλυνση των θαλασσών και την απο-
ψίλωση των δασών όπως και τη μείωση της βιοποικιλότητας στη φύση.

Εμφανίζεται πλέον επιτακτική η ανάγκη για ένα μοντέλο ανάπτυξης «το οποίο να 
είναι ταυτόχρονα βιώσιμο με όρους περιβαλλοντικούς, κοινωνικούς και οικονομικούς» 
(Van Dieren 1995, σελ. 86) 

Η έννοια της αειφόρου ανάπτυξης εντοπίζεται νωρίτερα το 1972, όταν «H Ομά-
δα της Ρώμης» (Club of Rome) δημοσίευσε την έκθεση με τίτλο «Τα Όρια της Ανά-
πτυξης - (Limits of Growth), (Meadows et al, 1972). Η έκθεση αυτή προέβλεπε ότι, 
εάν η παρούσα οικονομική δραστηριότητα συνεχιζόταν με τους ίδιους ρυθμούς, 
τα όρια της ανάπτυξης θα εξαντλούνταν σε μια εκατονταετία. Οι συζητήσεις που 
ακολούθησαν τη δημοσίευση αυτής της έκθεσης οδήγησαν στη σύγκλιση μιας σει-
ράς διεθνών συνεδρίων και συναντήσεων, το γνωστότερο, μεταξύ των οποίων ήταν 
αυτό της Στοκχόλμης το 1972. Η έννοια της αειφόρου ανάπτυξης ήταν ήδη σε χρή-
ση από τις αρχές του 1970 (Pezzoli 1997) αν και η ευρεία χρήση του όρου έγινε μετά 
την έκδοση του πορίσματος το «Κοινό μας Μέλλον» (Our common Future) από την 
Παγκόσμια Επιτροπή για το Περιβάλλον και την Ανάπτυξη (World Commission on 
Environment and Development - WCED) το 1987. Η Παγκόσμια Επιτροπή είχε δημι-
ουργηθεί από τη Γενική συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών της οποίας 
προέδρευε ο Πρωθυπουργός της Νορβηγίας Gro Harlem Brundtland. Ακόμη και 
στις μέρες μας, ο ορισμός του Brundtland για την αειφόρο ανάπτυξη, παραμένει ο 
πιο γνωστός και διαδεδομένος (Πίνακας 1):
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ΠΙνΑκΑΣ 1
Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Το Πόρισμα της Παγκόσμιας Επιτροπής για το Περιβάλλον και την Ανάπτυξη 
(WCED 1987) γνωστότερο και σαν πόρισμα Brundtland, αποτελεί την πεμπτου-
σία της αρχής της αειφόρου ανάπτυξης. Τα βασικά συστατικά στοιχεία της αει-
φορίας όπως αποδίδονται στο πόρισμα Brundtland είναι:

• Αναζωογόνηση της Ανάπτυξης
• Αλλαγή στην Ποιότητα της Ανάπτυξης
• Ικανοποίηση Βασικών Αναγκών
• Σταθεροποίηση Πληθυσμού
• Διατήρηση και Εμπλουτισμός των Πόρων
• Επαναπροσανατολισμός της Τεχνολογίας και τον έλεγχο των κινδύνων   

που αυτή ελοχεύει
• Διασύνδεση Περιβάλλοντος με την Οικονομία

Στο πόρισμα Brundtland καθώς και στα πιεστικά περιβαλλοντικά προβλήματα 
βασίστηκε η Σύνοδος των Ηνωμένων Εθνών του Ρίο και δρομολόγησε μεταξύ 
άλλων και την Agenda 21. 

Αυτή ομαδοποιεί τέσσερις κατηγορίες θεμάτων:

1.  Κοινωνική και Οικονομική ανάπτυξη, συμπεριλαμβανομένης της διεθνούς 
συνεργασίας κατά της φτώχιας, την αειφόρο κατανάλωση, πληθυσμός, υγεία, 
εγκαταστάσεις και διασύνδεση του περιβάλλοντος με την ανάπτυξη.

2.  Διαχείριση των Πόρων συμπεριλαμβανομένων της ατμόσφαιρας, του σχε-
διασμού της γης, αποψίλωση των δασών, ευαίσθητα οικοσυστήματα, βου-
νά, αγροτική ανάπτυξη, βιοποικιλία, βιοτεχνολογία, θάλασσες, νερά, τοξικά 
απόβλητα, επικίνδυνα απορρίμματα, στερεά απόβλητα και αποχετεύσεις, 
και ραδιενεργά απόβλητα.

3.  Ενδυνάμωση της συμμετοχής ευρύτερων ομάδων: γυναίκες, παιδιά, ιθα-
γενείς πληθυσμοί, Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις.

4.  Μέσα Επίτευξης: Περιλαμβάνουν τους εκπαιδευτικούς οργανισμούς και 
παρεμφερείς φορείς, τεχνολογία, μεταφορά τεχνογνωσίας, νομοθεσία και 
πληροφόρηση για λήψη των αποφάσεων.

Πηγή: Kirkby et al (1995), pp. 112




