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Περίληψη 

Η παρούσα εισήγηση διαπραγµατεύεται την ανάπτυξη του τουρισµού στο σύγχρονο διεθνές 
ανταγωνιστικό πλαίσιο, την ανάγκη προσαρµογής του ελληνικού τουριστικού προϊόντος στα 
νέα δεδοµένα, το ρόλο των ορεινών περιοχών στην ανάπτυξη του και µελέτης της προοπτικής 
πιλοτικής ανάπτυξης του Μετσόβου ως ¨πράσινος¨ προορισµός. Η εισήγηση διακρίνεται σε 
τέσσερις ενότητες: α) στην εισαγωγική ενότητα όπου αναλύεται η µεθοδολογία, οι στόχοι και 
η οργανωτική δοµή της, β) στην δεύτερη ενότητα, το θεωρητικό τµήµα της ανάλυσης µε την 
βιβλιογραφική ανασκόπηση µιας σειρά ζητηµάτων που αφορούν την βιώσιµη ανάπτυξη του 
τουρισµού, την σχέση τουρισµού και περιβάλλοντος και παρουσίαση των εννοιών ¨πράσινος¨ 
τουρισµός και του ¨πράσινος¨ προορισµός, γ) στην τρίτη ενότητα παρουσιάζεται η µελέτη της 
περίπτωσης του Μετσόβου, η δυνατότητα ανάπτυξης του ως ¨πράσινος¨ προορισµός τέλος, δ) 
στη τέταρτη ενότητα διατυπώνονται τα συµπεράσµατα µε στόχο την ανάπτυξη της χωρικής 
ενότητας ως πόλος πράσινης τουριστικής ανάπτυξης, καθώς ο παραπάνω τύπος τουρισµού 
αναµένεται να κυριαρχήσει τα επόµενα χρόνια και στην Ελλάδα.   
  
Λέξεις Κλειδιά:   ανάπτυξη, ορεινές περιοχές, περιβάλλον, πράσινος τουρισµός, Μέτσοβο 
 
1. Εισαγωγή  
Ο τουρισµός αποτελεί µια από τις ταχύτατα αναπτυσσόµενες οικονοµικές δραστηριότητες σε 
παγκόσµιο επίπεδο. Επίσης, από τη φύση του είναι ένα πολυδιάστατο κοινωνικοοικονοµικό 
φαινόµενο, το οποίο βρίσκεται σε µια κατάσταση συνεχούς, µόνιµης και αµφίδροµης σχέσης 
αλληλεξάρτησης µε το οικονοµικό, το κοινωνικό και το περιβαλλοντικό πλαίσιο στο οποίο 
λειτουργεί και αναπτύσσεται. Η δυναµική της σχέσης αυτής, οδηγεί σε σηµαντικές µεταβολές 
της κοινωνικοοικονοµικής δοµής, ανάγοντας τον τουρισµό χαρακτηριστικό παράδειγµα, στο 
οποίο οικονοµική ανάπτυξη και περιβαλλοντική ποιότητα αποτελούν δύο έννοιες οι οποίες 
αλληλοεπηρεάζονται. Την συνειδητοποίηση για την οικονοµική και την κοινωνική σηµασία 
του τουρισµού ακολουθεί, η στροφή του ενδιαφέροντος, σε πολιτικό και σε επιστηµονικό 
επίπεδο, στην περιβαλλοντική διάσταση του. 

Οι βασικοί στόχοι της παρούσας εισήγησης συνοψίζονται στους παρακάτω:  
1. Ανάδειξη της σηµασίας για υιοθέτηση της βιώσιµης τουριστικής ανάπτυξης, 

µέσα από την βιβλιογραφική ανάλυση µιας σειράς ζητηµάτων, που έχουν σχέση 
µε το σχεδιασµό της τουριστικής πολιτικής, την άσκηση αναπτυξιακής και 
περιβαλλοντικής  πολιτικής.  

2. Παρουσίαση νέων δεδοµένων και τάσεων του διεθνή χώρου σε ότι αφορά το 
σχεδιασµό και την διαχείριση τουριστικών προορισµών µε ανάλυση και 
παρουσίαση των τάσεων και της ανάγκης για αναπροσαρµογή της τουριστικής 
βιοµηχανίας, αναδεικνύοντας τον ¨πράσινο τουρισµό¨, ως νέο πρότυπο 
µελλοντικής τουριστικής ανάπτυξης. 
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3. Μελέτη της περίπτωσης του Μετσόβου ως ένας προορισµός ο οποίος θα 
µπορούσε να λειτουργήσει πιλοτικά στο ευρύτερο πλαίσιο ανάπτυξης εθνικής 
τουριστικής πολιτικής ανάπτυξης πράσινων προορισµών.  

 
Η ελληνική οικονοµία αποτελεί µια καθαρά τουριστικά προσανατολισµένη οικονοµία, 

οπότε βασική προτεραιότητα της εθνικής τουριστικής πολιτικής είναι η εύρεση σαφούς 
τουριστικής ταυτότητας (WTTC, 2006). Επίσης, βασικό χαρακτηριστικό της µορφολογία του 
εδάφους της ελληνικής επικράτειας, είναι ότι πάνω από τα ¾  της χαρακτηρίζεται ως ορεινή 
και ηµιορεινή, αποτελώντας σηµαντικό τµήµα στον ευρύτερο σχεδιασµό (UNEP, 2002).  Η 
ενσωµάτωση και η υιοθέτηση ολοκληρωµένης πολιτικής ¨πράσινων¨ προορισµών, µε στόχο 
την ανάπτυξη των ορεινών περιοχών, αναδεικνύεται ως βασική επιδίωξη της µελλοντικής 
εθνικής τουριστικής αναπτυξιακής πολιτικής (Singh R.B. and Mishra D.K., 2003).  

Στα πλαίσια του 6ου ∆ιεπιστηµονικού Συνεδρίου µε θέµα την ¨Ολοκληρωµένη Ανάπτυξη 
των Ορεινών Περιοχών¨ είναι αναγκαία η ανάδειξη της υπό µελέτη ενότητας, ενώ η 
µεθοδολογία που ακολουθείται στην εισήγηση διακρίνεται στα εξής δύο (2) στάδια:  
 
Μέρος 1ο- Πραγµατοποιείται η βιβλιογραφική ανασκόπηση µιας σειράς ζητηµάτων αλλά και 
παραγόντων, που αναδεικνύουν τον ¨πράσινο¨ τουρισµό σε ανερχόµενη κυρίαρχη τάση στην 
παγκόσµια τουριστική αγορά (WTO & UNEP, 2008), καθώς η θεωρητική ανάλυση αποτελεί 
βάση και πλαίσιο τεκµηρίωσης για την επιστηµονική µελέτη, στοιχειοθετώντας µε αυτό τον 
τρόπο την έρευνα, 
Μέρος 2ο- Πραγµατοποιείται παρουσίαση της περίπτωσης του Μετσόβου, ως προορισµός ο 
οποίος θα µπορούσε να αποτελέσει τµήµα της πολιτικής αυτής, λειτουργώντας ως πιλοτικός 
προορισµός, καθώς ο ¨πράσινος τουρισµός¨ φαίνεται πως θα κυριαρχήσει τα επόµενα χρόνια 
και στην Ελλάδα.   
 
2. Θεωρητική Ανάλυση  
Η έννοια του περιβάλλοντος είναι ασαφής και αµφιλεγόµενη, καθώς το περιβάλλον αποτελεί 
καθοριστικό παράγοντα για την αναπτυξιακή διαδικασία και αντιστρόφως εφόσον δεν νοείται 
ανάπτυξη χωρίς περιβαλλοντική συνιστώσα (Μπεριάτος Η. και Σκάγιαννης Π., 2001: 54-57). 
Μέσα από την διαχρονική µελέτη της παραπάνω σχέσης, διακρίνουµε ότι στη δεκαετία του 
‘70 και του ‘80 επικράτησε έντονα η άποψη ότι η περιβαλλοντική πολιτική είναι αντίθετη της 
αναπτυξιακής πολιτικής. Η σχέση αυτή σταδιακά ξεπέρασε την παραπάνω απλοποιηµένη 
προσέγγιση και οδηγήθηκε σε µια πιο σύνθετη προοπτική, αναγνωρίζοντας την δυνατότητα 
να συµβαδίζει ανάπτυξη και προστασία του περιβάλλοντος.   
 
2.1. Περιβάλλον και Τουρισµός  
Η ενσωµάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης στον τουρισµό αποτελεί βασική κατεύθυνση 
στην αναπτυξιακή πολιτική (Κοκκώσης Χ. και Τσάρτας Π., 2001: 136-137). Στην δεκαετία 
του ‘70 ως το κυρίαρχο στοιχείο του ενδιαφέροντος, αναδείχθηκε η κοινωνική σκοπιά του 
περιβάλλοντος ενώ στη δεκαετία του ‘80 έγινε εµβάθυνση στην παγκόσµια περιβαλλοντική 
κρίση, προσεγγίζοντας την ουσία του ζητήµατος, τις πολιτικές και οικονοµικές παραµέτρους, 
όπως εκφράζονται στα πλαίσια της αναθεωρηµένης αναπτυξιακής διαδικασίας.  

Το ¨ευρύ¨ περιβάλλον αποτελεί το ¨κεφάλαιο¨ στο οποίο ¨χτίζεται¨ η τουριστική 
ανάπτυξη. Η µελέτη της παραπάνω σχέσης αποτελεί αντικείµενο επιστηµονικής µελέτης, 
τουλάχιστον για τρείς δεκαετίες, ενώ βρίσκεται στην επικαιρότητα συνεχώς, προκαλώντας 
προβληµατισµό (Williams P.W. and Ponsford I.F., 2009, Holden A., 2009, Zoltan B. and 
Lorant Denes D, 2007, Butler R.W., 2000, Kousis M., 2000, Milne S. and Ateljevic I., 2001, 
Hjalager A.M., 1996, Inskeep E., 1987, Shackleford P., 1979). 
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Η δυναµική σχέση περιβάλλοντος και τουρισµού αποκτά ολοένα και µεγαλύτερη 
σηµασία, λόγω: 1) της εµφάνισης νέων προορισµών που αυξάνουν τον ανταγωνισµό, 
προσφέροντας ανέπαφο περιβάλλον ως τουριστικό προϊόν και 2) του συνεχώς αυξανόµενου 
ενδιαφέροντος του σύγχρονου επισκέπτη για βελτίωση της ποιότητας του περιβάλλοντος 
στον προορισµό. Η αυξανόµενη περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση αποτελεί ένα βασικό 
παράγοντα επιλογής των προορισµών που στηρίζονται στην ποιότητα της τουριστικής 
προσφοράς και στην ποιότητα των περιβαλλοντικών πόρων (Brida J.G. and Pereyra J.S., 
2009, Gronau W. and Kaufmann R., 2009, Orams M.B., 1997). 

Η παραπάνω σχέση αποτελεί κεντρικό θέµα πολιτικής, τόσο από την πλευρά της 
τουριστικής ανάπτυξης όσο και από την πλευρά προστασίας των φυσικών και πολιτιστικών 
πόρων ενός προορισµού (Holden A., 2008: 64-101, Douglas N. and Derrett R., 2001: 283-
306, Briassoulis H. and Straaten J., 2000: 1-9,  Doswell R., 1997: 126-146). Η ενσωµάτωση 
της διάστασης της περιβαλλοντικής στη χάραξη των τοµεακών αναπτυξιακών πολιτικών 
αποτελεί βασικό άξονα της αναπτυξιακής στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ellul A., 
2002, Andriotis K., 2004, Wanhill S., 1997), µε αποτέλεσµα διαχρονικά να βλέπουµε ότι η 
πολιτική προστασίας του περιβάλλοντος διαφέρει σηµαντικά, από την πολιτική του 
παρελθόντος, ως προς τους λόγους που επιβάλλουν την προστασία και ως προς το 
αντικείµενο και το χαρακτήρα της προστασίας (Κοκκώσης Χ. και Τσάρτας Π., 2001).  
 
2.2. Σχεδιασµός Τουρισµού 
Από τα παραπάνω γίνεται αντιληπτή, η ανάγκη επαναπροσδιορισµού της πολιτικής για τον 
τουρισµό, καθώς καθίσταται επιτακτική η ανάγκη για την χάραξη µιας µακροπρόθεσµης 
στρατηγικής ανάπτυξης του ελληνικού τουρισµού που θα εστιάζει στη ποιότητα σύμφωνα με 

τα χαρακτηριστικά και την δυναμική του (χαρακτηριστικά της ζήτησης και της προσφοράς) και 

σύμφωνα με τα ειδικά χαρακτηριστικά και τη δυναμική (δυνατότητες και προοπτικές) της κάθε 

περιοχής. Ο βασικός στόχος ανάπτυξης μιας οργανωμένης τουριστικής πολιτικής είναι η προώθηση 

της αειφόρου, ισόρροπης ανάπτυξης του τομέα με βάση τις φυσικές, πολιτιστικές, οικονομικές και 

κοινωνικές ιδιαιτερότητες κάθε περιοχής, αποτελώντας μια κεντρική επιλογή της αναπτυξιακής 

πολιτικής σε περιφερειακό και σε τοπικό επίπεδο. 
Ενόψει του 21ου αιώνα ο παγκόσµιος τουρισµός αντιµετωπίζει προκλήσεις που 

σχετίζονται µε την βιώσιµη και την ισόρροπη ανάπτυξη του, την αντιµετώπιση των 
ανισοτήτων στο τοµέα και την διαχείριση των πόρων, όπως συµβαίνει µε κάθε κοµµάτι της 
παγκόσµιας οικονοµίας που έρχεται αντιµέτωπο µε την εξελισσόµενη διεθνή πραγµατικότητα 
(WTTC, 2008). Για την Ελλάδα, φυσικός πλούτος και πολιτιστική κληρονοµία αποτελούν τα 
δυο ανταγωνιστικά πλεονεκτήµατα που διαγράφουν το πλαίσιο µέσα στο οποίο πρέπει να 
στηριχθεί η ανάπτυξη. 

Οι σηµαντικότεροι λόγοι που επιβάλλουν τον σχεδιασµό και την διαχείριση των 
τουριστικών προορισµών είναι οι ακόλουθοι: 1) τα αποτελέσµατα της µέχρι σήµερα 
απρογραµµάτιστης τουριστικής ανάπτυξης, 2) η µελέτη και έρευνα των επιπτώσεων της 
τουριστικής ανάπτυξης, 3) η αυξανόµενη οικονοµική σηµασία του τοµέα του τουριστικού 
τοµέα, 4) τα νέα δεδοµένα στα χαρακτηριστικά αλλά και στη τουριστική ζήτηση, που 
αποκτούν, έναν ‘περιβαλλοντικό’ προσανατολισµό, και 5) το ενδιαφέρον για τον  
επιστηµονικό σχεδιασµό και ανάλυση της πορείας ανάπτυξης του τουρισµού (Κοκκώσης Χ. 
και Τσάρτας Π., 2001). 

Η ανάγκη για τον σχεδιασµό και την διαχείριση του τουρισµού αποτελεί µια από τις 
βασικές προτεραιότητες στη σύγχρονη τουριστική αναπτυξιακή πολιτική, που είναι 
συνδεδεµένη µε την προστασία του περιβάλλοντος. Ο τουρισµός διαδραµατίζει σηµαντικό 
αναπτυξιακό ρόλο και θα ήταν αναµενόµενο να υπάρχει σχεδιασµός και χάραξη στρατηγικής 
εθνικού επιπέδου σε τοµεακό επίπεδο. Η έννοια σχεδιασµού και διαχείρισης του τουρισµού 
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παρερµηνεύονται, ως δύο διαφορετικές διαδικασίες στην προσπάθεια προγραµµατισµού και 
οργάνωσης της τουριστικής ανάπτυξης. Ουσιαστικά, όµως σχεδιασµός και διαχείριση, είναι 
δύο διαδικασίες αλληλοσχετιζόµενες και αλληλοτροφοδοτούµενες που έχουν ως κοινό άξονα 
αναφοράς την τουριστική ανάπτυξη. 

∆ιεθνώς αναγνωρίζεται η ανάγκη και η σηµασία ανάπτυξης του τουρισµού µε 
ελεγχόµενο τρόπο, µε αποτέλεσµα να παράγονται οικονοµικά οφέλη για την περιοχή, χωρίς 
όµως να επιβαρύνεται µε περιβαλλοντικά ή κοινωνικά προβλήµατα. Σύµφωνα µε την διεθνή 
εµπειρία υπάρχουν πολυάριθµα παραδείγµατα στο κόσµο, όπου ο τουρισµός δεν έχει 
προγραµµατιστεί µε αποτέλεσµα να φέρει µεν βραχυπρόθεσµα οικονοµικά οφέλη, 
µακροπρόθεσµα όµως, να οδηγήσει σε περιβαλλοντικά ή σε κοινωνικά προβλήµατα στους 
τόπους προορισµού.  
 
2.3. Βιώσιµη Τουριστική Ανάπτυξη 
Ο όρος ¨βιώσιµη τουριστική ανάπτυξη¨ περιγράφει τον τύπο τουριστικής ανάπτυξης, η οποία 
δραστηριοποιείται ισόρροπα, λαµβάνοντας υπόψη στοιχεία όπως την κοινωνική, οικονοµική, 
πολιτισµική και περιβαλλοντική δοµή του εκάστοτε προορισµού διαµορφώνοντας παράλληλα 
και τους όρους ανατροφοδότησης της (Κοκκώσης Χ. & Τσάρτας Π., 2001). Η στρατηγική για 
µια βιώσιµη τουριστική ανάπτυξη εστιάζεται στον ισόρροπο συνδυασµό των τριών επιµέρους 
επιδιώξεων: την οικονοµική αποτελεσµατικότητα, την κοινωνική ισότητα και δικαιοσύνη και 
τέλος, την προστασία του περιβάλλοντος.  
 
¨Πρότυπο βιώσιµου τουρισµού¨: το πρότυπο έχει ως στόχο την προώθηση της τουριστικής 
ανάπτυξης µε βασικό χαρακτηριστικό την βιωσιµότητα στην ανάπτυξη υποδοµών, υπηρεσιών 
και δραστηριοτήτων οι οποίες ισόρροπά εντάσσονται στην υπάρχουσα δοµή, βελτιώνοντας ή 
διαµορφώνοντας µια νέα παραγωγική δοµή, συµβάλλοντας έτσι στην αρχή ανατροφοδότησης 
της ανάπτυξης. Η ζήτηση αφορά τις οµάδες επισκεπτών µε κοινωνικές και περιβαλλοντικές 
ανησυχίες και η προσφορά περιοχές µαζικού τουρισµού και αναπτυσσόµενες περιοχές, που 
ανταποκρίνονται σε διαφορετικούς τύπους ζήτησης µε παροχή εξειδικευµένων υπηρεσιών 
(Smith V.L. and Eadington, W.R. 1992, Weiler B. and Hall M.C., 1992, Coccossis H. and 
Nijkamp P., 1995, Priestley G.K., Edwards J.A. and Coccossis H., 1996, Stabler M.J., 1997, 
Swarbrooke J., 1999, Harris R., Griffin T. and Williams P., 2002, Eagles P.J., McCool S.F. 
and Haynes C.D., 2002, Edgell D.L., 2006, Weaver D., 2006, Brebbia C. A. and Pineda F. D., 
2008, Goössling S., Hall C.M. and Weaver D., 2009) 

Η σχέση τουρισµού και περιβάλλοντος, η αναγνώριση της αναγκαιότητας 
ενσωµάτωσης της περιβαλλοντικής διάστασης στην πολιτική του τουρισµού, υπάρχει πλέον, 
από κάθε διεθνή οργανισµό ο οποίος διαµορφώνει το πλαίσιο ανάπτυξης τουριστικών 
πολιτικών (CEC, 2001, 2003 & 2007, ETC, 2009, IISD, 2009, WTO, 2005, UNEP, 2009).  Οι 
¨πράσινοι¨ προορισµοί αποτελούν ένα νέο ρεύµα της τουριστικής αναπτυξιακής πολιτικής, το 
οποίο συγκλίνει στην αναζήτηση µιας οικονοµικά βιώσιµης τουριστικής ανάπτυξης η οποία 
πρόκειται να εγγυάται οικονοµική ευηµερία, κοινωνική συνοχή και προστασία του 
περιβάλλοντος. 
 
2.4. Π̈ράσινος¨ Τουρισµός 
Η πλειοψηφία των επισκεπτών σήµερα, επιλέγει τους προορισµούς µε υψηλή περιβαλλοντική 
ποιότητα και έντονα στοιχεία τοπικού πολιτισµού. Συνεπώς, η συνεχώς αυξανόµενη ζήτηση, 
σε συνδυασµό µε την ανάγκη για επιβίωση στα πλαίσια του εντεινόµενου ανταγωνισµού και 
την ανάγκη για προσαρµογή στα νέα δεδοµένα, οδηγεί στην προοπτική ενσωµάτωσης µιας 
πράσινης στρατηγικής σε επίπεδο εθνικής πολιτικής. Οι παρακάτω λόγοι συνηγορούν στην 
ανάγκη διαµόρφωσης στρατηγικής πράσινων προορισµών σε εθνικό επίπεδο: τα νέα διεθνή 
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δεδοµένα που επιβάλλουν την  προσαρµογή του τουρισµού σε ένα πιο ¨πράσινο¨ µέλλον, την 
ανταγωνιστικότητα που παρουσιάζει ο τουρισµός από την φύση του, την αυξανόµενη ζήτηση 
από πλευράς επισκεπτών για νέα προϊόντα, τις κατευθύνσεις τόσο της ευρωπαϊκής ένωσης 
και των διεθνών οργανισµών που δίνουν πλέον, τις κατευθύνσεις και για χρηµατοδότηση. 

Ο σχεδιασµός και η διαχείριση των ¨πράσινων¨ προορισµών αποτελεί σύγχρονο και νέο 
πεδίο µελέτης στη παγκόσµια επιστηµονική κοινότητα και των οργανισµών που ασχολούνται 
µε το σχεδιασµό της τουριστικής πολιτικής σε διεθνές και εθνικό επίπεδο. Οι πράσινοι 
προορισµοί αποτελούν νέο ρεύµα στο σύγχρονο τουρισµό συγκλίνοντας στην αναζήτηση 
µιας οικονοµικά βιώσιµης τουριστικής ανάπτυξης που θα εγγυάται την οικονοµική ευηµερία, 
την προστασία του περιβάλλοντος και την κοινωνική συνοχή. Ο ανταγωνισµός στην 
παγκοσµιοποιηµένη πλέον, τουριστική οικονοµία, τόσο από πλευρά προσφοράς όσο και από 
τη πλευρά ζήτησης έχει µεταβάλλει τα βασικότερα συστατικά στοιχεία της τουριστικής 
οικονοµίας, εντείνεται και εστιάζεται πλέον µεταξύ προορισµών.  

Τέλος, ιδιαίτερη σηµασία, έχει η προσέγγιση της έννοιας του ¨πράσινου¨ προορισµού, 
όπως περιγράφεται στην σύγχρονη βιβλιογραφία, αναλύοντας τα στοιχεία εκείνα που 
περιλαµβάνει ένας προορισµός αυτού του τύπου, τα χαρακτηριστικά του και το επίπεδο των 
υπηρεσιών που προσφέρει. Περιλαµβάνει παραµέτρους στην διάρκεια ενός ταξιδιού, από τον 
τρόπο επιλογής ενός προορισµού µέχρι και την επιστροφή του επισκέπτη στον τόπο της 
µόνιµης διαµονής του. Ορισµένες από αυτές είναι: οι µετακινήσεις, η διαµονή, οι υπηρεσίες 
των καταλυµάτων διαµονής, η διατροφή και η ποιότητα των προϊόντων από παραγωγή µέχρι 
την κατανάλωση, ακόµη οι υποδοµές από την κατασκευή µέχρι και την χρήση τους, η χρήση 
της ενέργειας, οι νέες τεχνολογίες, οι δραστηριότητες των επισκεπτών, η διαχείριση και η 
χρήση του νερού, η διαχείριση των οικοσυστηµάτων, η διατήρηση της πολιτιστικής 
κληρονοµίας, η ατµόσφαιρά, η ηχορύπανση και η διαχείριση των αποβλήτων (APO, 2009, 
ITP, 2007, Marin C. and Jafari J., 2002, Ryan C. and Stewart M. 2009, TEF, 2007, WWF, 
2000). Τέλος, στο πλαίσιο της βιώσιµης ανάπτυξης των τοπικών κοινωνιών, περιλαµβάνεται 
και η εκπαίδευση των τοπικών πληθυσµών, του ιδιωτικού και του δηµοσίου τοµέα και όλων 
των εµπλεκοµένων, µε ιδιαίτερη σηµασία στην συµπεριφορά των επισκεπτών στον τόπο 
προορισµού, εισάγοντας την έννοια του οικολογικού αποτυπώµατος ενός επισκέπτη στον 
προορισµό (Colin H. 2002, Gossling S., 2009, Hunter C., 2002, WWF, 2002a & 2002b, 
2009). Στο αυτό το σηµείο θα σηµειώσουµε ότι, σε ένα ¨πράσινο¨ τουριστικό προορισµό, η 
περιβαλλοντική διάσταση υπεισέρχεται σε όλα τα στάδια της τουριστικής αλυσίδας. 

Ο ¨πράσινος¨ τουρισµός αποτελεί κυρίαρχη τάση στη παγκόσµια τουριστική αγορά, 
καθώς µπορεί να οδηγήσει σε βιώσιµη και αειφόρο ανάπτυξη, αυστηρότερη διαχείριση των 
φυσικών πόρων, υιοθέτηση πρακτικών και εφαρµογών φιλικών στο περιβάλλον, επενδυτική 
πρακτική και πολιτική µε µεγαλύτερη υπευθυνότητα σε αυστηρότερες προδιαγραφές καθώς 
σε διεθνές επίπεδο, ο ¨πράσινος τουρισµός¨ αποτελεί κυρίαρχη τάση και στον τοµέα των 
επενδύσεων. Η συγκεκριµένη τάση που έρχεται από το εξωτερικό αναµένεται να κυριαρχήσει 
τα επόµενα χρόνια και στον ελληνικό χώρο.  

Οι ¨πράσινοι¨ προορισµοί αποτελούν ρεύµα της τουριστικής πολιτικής, που συγκλίνει 
στην αναζήτηση µιας οικονοµικά βιώσιµης τουριστικής ανάπτυξης η οποία πρόκειται να 
εγγυάται οικονοµική ευηµερία, κοινωνική συνοχή και προστασία του περιβάλλοντος. Βασικό 
ερώτηµα είναι αν η Ελλάδα, διαθέτει σηµαντικές προοπτικές στον τοµέα και µπορεί να 
ενσωµατώσει µια στρατηγική ¨πράσινων¨ προορισµών στο επίπεδο πολιτικής. Η ελληνική 
οικονοµία είναι µια καθαρά τουριστικά προσανατολισµένη οικονοµία, η οποία οφείλει να 
επιλέξει εγκαίρως τους προορισµούς,  ώστε να προετοιµασθεί για την ανάπτυξη, υιοθέτηση 
και ενσωµάτωση και ¨πράσινης¨ τουριστικής στρατηγικής, που εµφανίζεται ως µια σηµαντική 
προοπτική για τον προσανατολισµό της τουριστικής ανάπτυξης της χώρας για το µέλλον.  
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Ο ¨πράσινος¨ τουρισµός αποτελεί την απάντηση που προσφέρει πολλαπλά 
πλεονεκτήµατα για την προστασία του περιβάλλοντος, την ισόρροπη περιφερειακή ανάπτυξη 
και τη συγκράτηση του τοπικού πληθυσµού, καθώς µε το κατάλληλο µοντέλο, οι 
ευνοούµενες περιοχές µπορεί να είναι οι ορεινές αποµακρυσµένες περιοχές, όπως η 
περίπτωση του Μέτσοβο, που εξετάζεται στην εισήγηση. Τέλος τα βασικά συµπεράσµατα 
επικεντρώνονται στο επίπεδο πολιτικής και καθορισµού των βασικών προτεραιοτήτων της. 
 
Μελέτη Περίπτωσης  
Το Μέτσοβο είναι κωµόπολη της Ηπείρου, εδράζεται ανάµεσα στα βουνά της µεγαλύτερης 
οροσειράς της Ελλάδος και βρίσκεται σε απόσταση αναπνοής από δύο χιονοδροµικά κέντρα. 
Είναι χτισµένο σε υψόµετρο 1.150 µέτρων στις πλαγιές της Πίνδου ανάµεσα σε δύο βουνά, 
και ενώ έχει τη φήµη χειµερινού θέρετρου, παραµένει ένας κλασικός παραδοσιακός οικισµός, 
µε έντονο το παραδοσιακό στοιχείο, καθώς έχει διατηρηθεί ή ταυτότητα και ο παραδοσιακός 
τοπικός χαρακτήρας του. Με βάση τα στάδια ανάπτυξης ενός τουριστικού προορισµού που 
είναι: εξερεύνηση, εµπλοκή, ανάπτυξη, εδραίωση και σταθεροποίηση, µαρασµός και τέλος 
πτώση ή αναζωογόνηση του, ο παραπάνω προορισµός βρίσκεται πλέον στο κρίσιµο στάδιο 
της εδραίωσης (Butler R.W., 1980), σηµατοδοτώντας; την ανάγκη επαναπροσδιορισµού του 
τουριστικού προϊόντος. Η υιοθέτηση µιας πολιτικής και η προώθηση της παραπάνω ενότητας 
ως πιλοτικός ¨πράσινος¨ προορισµός συνάδει µε το ευρύτερο περιβαλλοντικό προφίλ που 
προωθεί η περιοχή, δίνοντας και ιδιαίτερη ταυτότητα στο τουριστικό προϊόν που συνδέεται 
και µε τις διεθνείς εξελίξεις στον τοµέα του τουρισµού. 
 
Συµπεράσµατα  
Τα κύρια συµπεράσµατα από τη παραπάνω ανάλυση συνοψίζονται στα παρακάτω: 

1. Υπάρχει άρρηκτη σχέση, σύνδεση και αλληλεξάρτηση στο χωροταξικό, τον 
αναπτυξιακό, τον περιβαλλοντικό σχεδιασµό µε την άσκηση της τουριστικής 
πολιτικής.  

2. Η σύνθεση των φυσικών και των ανθρωπογενών πόρων µε την προστασία, την 
ανάδειξη και την διατήρηση τους αποτελεί το κύριο κεφάλαιο στο οποίο στηρίζεται 
η ανάπτυξη του τουρισµού για το παρόν αλλά και για το µέλλον. 

3. Στην Ελλάδα η έλλειψη συνεχούς και µακροπρόθεσµου σχεδιασµού της πολιτικής 
για τον τουρισµό, οδηγεί σε απρογραµµάτιστη ανάπτυξη του τοµέα στον ελληνικό 
χώρο χωρίς σαφή ταυτότητα, µε αποτέλεσµα την µειονεκτική θέση του τουρισµού 
στο πλέον έντονο ανταγωνιστικό περιβάλλον. 

4. Τα νέα δεδοµένα, όπως η ενίσχυση και ένταξη της περιβαλλοντικής διάστασης στο 
τοµέα του τουρισµού, οδηγεί πλέον στην ανάγκη επαναπροσδιορισµού της εθνικής 
τουριστικής πολιτικής, αναδεικνύοντας τον ¨πράσινου τουρισµό¨,  ως βασική 
διάσταση της βιώσιµης ανάπτυξης. 

5. Το Μέτσοβο αποτελεί µοναδικό προορισµό τόσο στον ελληνικό όσο και στον διεθνή 
χώρο συνδυασµένο σε απόλυτη αρµονία µε το φυσικό περιβάλλον και αποτελεί ένα 
ενδεικτικό πιλοτικό προορισµό που µπορεί να λειτουργήσει στα πλαίσια µιας 
τέτοιας στρατηγικής. 
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Abstract 
The aim of this paper is to present the role of tourism in the international competitive frame 
and the contribution of tourism sector to the development process, the role of mountainous 
regions and the study of Metsovo as a representative mountainous case study of a destination 
in Greece that could function as a ¨green destination¨. This paper is divided into four sections; 
a) in the first section is analysed its methodology, its objectives and structure, b) in the second 
section which constitutes of the theoretical part of the analysis by following bibliographic 
review of sustainable tourism development, the connection between environment and tourism 
and the presentation of  ¨green¨ tourism and ¨green¨ destination, c) in the third section it is 
presented the study of  the Metsovo as case that could function as a pilot ¨green¨ destination, 
while d) in the forth section we have the conclusions which aim to promote ¨green¨ tourism 
which is the type of tourism that is expected to dominate next years and in Greece.  
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