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Επιπτώσεις των πυρκαγιών στις 

ειδικές/εναλλακτικές μορφές τουρισμού 

στην Άνδρο 

Όλγα Καραγιάννη 
 

Ερευνήτρια στα πεδία τουρισμού & βιώσιμης ανάπτυξης, 
Πανεπιστήμιο Αιγαίου /  

Συντονίστρια δράσεων ANDROS ROUTES για τα μονοπάτια 
της Άνδρου 
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Ενότητες παρουσίασης 
A. Ειδικές/εναλλακτικές μορφές τουρισμού με 

προοπτικές στην Άνδρο – τουρισμός δραστηριοτήτων 
A. Οικοτουρισμός, ορνιθοτουρισμός,  
B. πεζοπορικός, sports-περιπέτειας,  
C. Αγροτουρισμός 

 

B. Επιδράσεις των πυρκαγιών στον τουρισμό & 
διαφαινόμενοι συσχετισμοί 
 

C. Σύνοψη 
 

D. Προτάσεις για το στρογγυλό τραπέζι 
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Α. Τουρισμός δραστηριοτήτων (1) 

 

 

Περιλαμβάνει : 
 
1. Τουρισμό περιπέτειας & 

ακραίων αθλημάτων 
(adventure / extreme 
sports) 
 

2. Εναλλακτικές μορφές 
δραστηριοτήτων 
 

3. Οικοτουρισμός – 
οικοπεριήγηση 
(ecotourism) 
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Α. Εναλλακτικές μορφές 
δραστηριοτήτων (3) 

 

 
 Ορειβασία, ορεινή 

πεζοπορία 
 Trekking 
 Hiking 
 Διάσχιση φαραγγιών 
 Προσανατολισμός 
 

 Αναρρίχηση (climbing), 
καταρίχηση (rapel) 

 
 Rafting/monoraft /Canoe-

kayak 
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Α. Οικοτουρισμός – ecotourism (4) 
 

 Ορισμός : πακέτα 
εκδρομών σε τουριστικά 
πάρκα ή εθνικούς δρυμούς 
ή παραδοσιακούς 
οικισμούς, όπου οι 
τουρίστες έχουν τη 
δυνατότητα να 
παρατηρήσουν χλωρίδα και 
πανίδα της περιοχής αλλά 
και στοιχεία παράδοσης και 
πολιτισμού 

 Βασικός πόλος έλξης των 
οικοτουριστών : η ύπαρξη 
προστατευόμενων 
περιοχών στον 
προορισμό 



Α. Οικοτουρισμός – ecotourism (5) 
 

 Ορισμός : Ο οικοτουρισμός ορίζεται ως ο 
«υπεύθυνος» τρόπος ταξιδιού σε φυσικές 
περιοχές, τρόπος που εξασφαλίζει τη 
διατήρηση του περιβάλλοντος και 
βελτιώνει την ευημερία των ντόπιων 
(TIES, 1990) 

  
 Βασικές αρχές του οικοτουρισμού 
 Ο οικοτουρισμός συνδέει τη διατήρηση, τις 

τοπικές κοινωνίες και ένα βιώσιμο τρόπο 
ταξιδιού. Αυτό σημαίνει πως όποιοι 
συμμετέχουν στον οικοτουρισμό και τις 
δραστηριότητες του θα πρέπει να υιοθετούν 
τις παρακάτω αρχές: 
 Ελαχιστοποίηση των επιδράσεων  
 Γνώση και σεβασμός για το τοπικό δομημένο 

περιβάλλον και την τοπική κουλτούρα.  
 Παροχή θετικών εμπειριών τόσο για τους 

επισκέπτες όσο και για τους 
κατοίκους/οικοδεσπότες.  

 Παροχή άμεσων οικονομικών ωφελημάτων 
με σκοπό την περιβαλλοντική διατήρηση.   

 Παροχή οικονομικών ωφελημάτων και 
ενίσχυση του ντόπιου πληθυσμού.  

 Ενίσχυση της ευαισθησίας απέναντι στο 
τοπικό πολιτικό, περιβαλλοντικό και 
κοινωνικό πλαίσιο.  
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Α. Άγρο-τουρισμός (agro tourism) (6) 
 Ορισμός : μορφή τουρισμού που 

προσελκύεται/ αναπτύσσεται σε 
περιοχές & χώρους άσκησης 
γεωργικών δραστηριοτήτων & 
περιλαμβάνει από πρώτο χέρι 
εμπειρία αυτών 

 Περιλαμβάνει :  
 διαμονή σε μικρές μονάδες,  
 Συμμετοχή σε αγροτικές 

δραστηριότητες όπως συλλογή κ 
αρπών, παρασκευές, επαφή με τα 
ζώα, κα. 

 διαχείριση των μονάδων από τους 
ίδιους τους απασχολούμενους στις 
γεωργικές εργασίες και συχνά 
οικογενειακής ή συνεταιριστικής 
μορφής επιχειρήσεις 

 λειτουργεί συμπληρωματικά του 
γεωργικού εισοδήματος τόσο μέσω 
της πώλησης προϊόντων και των 
συμμετοχικών παρασκευών όσο και 
μέσω της ενοικίασης καταλυμάτων 
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Α. Μορφές αγροτουριστικών 

εγκαταστάσεων (7) 

Βασικές μορφές αγροτουρισμού σε 
διεθνές επίπεδο : 

 Farmhouse holidays : κυρίως 
σε μεγάλες και μεσαίες σε 
μέγεθος γεωργικές 
εκμεταλλεύσεις όπου οι 
τουρίστες συμμετέχουν στις 
γεωργικές εργασίες και των 
καθημερινό τρόπο ζωής των 
αγροτών 

 Bed & Breakfast : κυρίως σε 
χώρες με μικρό γεωργικό 
κλήρο, όπου στους τουρίστες 
προσφέρεται παραμονή σε 
μικρά καταλύματα με πρωινό 



Β. Οικοτουρισμός & ορνιθοτουρισμος 

στην Άνδρο (1) 

 μορφές τουρισμού στις οποίες η Άνδρος εμφανίζει υψηλό 
δυναμικό, λόγω της πλούσιας βιοποικιλότητας σχεδόν της ½ 
επιφάνειας του νησιού Natura (Τόποι Κοινοτικής Σημασίας).  

 εκδρομές βοτανολόγων στην Άνδρο, εκδρομές παρατηρητών 
ορχιδεών της Άνδρου  

 Βird watching – Ιαπωνικό συνεργείο κρατικής τηλεόρασης για τον 
μαυροπετρίτη 

 Προφανώς οι πυρκαγιές επιδρούν αρνητικά στη χλωρίδα & τα 
ενδιαιτήματα 

 



Β. Πεζοπορικός τουρισμός στην Άνδρο (2) 

 Σε ανοδική πορεία τα τελευταία 
χρόνια 

 Συστηματικά γκρούπ Ολλανδών 
& Βρεττανών, μεμονωμένα 
γκρουπ Ευρωπαίων & 
μεμονωμένοι επισκέπτες 

 Άνοιξη & φθινόπωρο- καλοκαίρι 
μεμονωμένοι 

 Τοπικοί & αλλοδαποί οδηγοί 

 Ελλιπής μέχρι πρόσφατα η 
συντήρηση και σήμανση των 
διαδρομών 

 



Β. Δράσεις Andros Routes 2013-2014 (3) 

 Καθαρισμοί & σημάνσεις παλαιών και νέων μονοπατιών 
(δίκτυο 150 χλμ.) 

 Τοποθέτηση 1000 σημάτων κατευθύνσεων, 130 ξύλινων 
πινακίδων, 100 ορθοστατών κατευθύνσεων καλύπτοντας 
περίπου το 65-70% του δικτύου 

 Συνεργασίες με τοπικούς συλλόγους,  

 Έκδοση βιβλίου, χάρτη, φυλλαδίων για την Άνδρο  

 Πραγματοποίηση τακτικών πεζοποριών φροντίδας των 
μονοπατιών & ξεναγήσεων,  

 Συμμετοχή σε εξειδικευμένη τουριστική έκθεση στη 
Γερμανία,  

 Σε διαδικασία αίτησης για το σήμα ποιότητας Leading 
Quality Trails-Best of Europe 

 



Β. Δράσεις Andros Routes 



Β. Δίκτυο πεζοπορικών διαδρομών Άνδρου – 

150 χλμ. σε προχωρημένη φάση σήμανσης (5) 
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Β. Πυρκαγιές & μονοπάτια (6) 

 Πυρκαγιές άνω των 400 στρ. την περίοδο 2001-2013, 
στοιχεία WWF Hellas 

 Βόρεια & Κεντρική  Άνδρος 
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Β. Πυρκαγιές & μονοπάτια (7) 

 Πυρκαγιές άνω των 400 στρ. την περίοδο 2001-2013, 
στοιχεία WWF Hellas 

 Κεντρική  & Νότια Άνδρος 
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Β. Πυρκαγιές, ελεύθερη βόσκηση & 

μονοπάτια (8) 

 σχεδόν στην πλειοψηφία τους οι βουνοπλαγιές της Άνδρου 
είναι όλες καμένες σε διαφορετικές χρονικές περιόδους. 
Άλλες φέτος, άλλες πέρσι, άλλες προ λίγων περισσοτέρων 
ετών. Άλλες ανακάμπτουν άλλες όχι δίνοντας τελικά 
θλιβερές εικόνες διάβρωσης 
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Β. Πυρκαγιές & μονοπάτια (9) 

 Ενδεικτική η περίπτωση της πυρκαγιάς του Πιτροφού- 
Φαρδιά Στράτα-μετατροπή καταπράσινων ρεματιών-ιδανικά 
περάσματα για περιπατητές – σε τάφρους, χαντάκια, ενίοτε 
δυσχερή περάσματα 

 Μονοπάτια σε καμένες περιοχές- εκτός χρήσης για κάποιο 
διάστημα  

 

 



Β. Κτηνοτροφία, πυρκαγιές & μονοπάτια (10) 

 Καταστροφές ξηρολιθιών 

 Πεσμένες πέτρες-δυσχέρεια κίνδυνος στο βάδισμα 

 Κατάληψη μονοπατιών-Φραγμένες μόνιμα διαδρομές 

 Νεκρά ζώα 



Β. Αγροτουρισμός : ευκαιρίες (11) 

 Ευκαιρία για 
διασύνδεση του 
πρωτογενούς τομέα 
με τον τουρισμό 

 

 

 
 πιθανώς η εμπλοκή αγροτών και κτηνοτρόφων στον 

πεζοπορικό τουρισμό να αποτελέσει κλειδί για τον 
περιορισμό των κτηνοτροφικών πυρκαγιών 
 Καταλύματα τύπου bed & breakfast 

 Τοπικοί ξεναγοί 

 Παροχή γευμάτων & πώληση τοπικών προϊόντων 

 Ανάγκη θεσμική υποστήριξης - απαραίτητες νομοθεσίες 
και δομές 

 



Γ. Συμπερασματικά – επιδράσεις των 

πυρκαγιών στον τουρισμό 

 Υποβάθμιση & καταστροφή πόρων, προϋποθέσεις στις 
οποίες αυτές οι μορφές τουρισμού βασίζονται 
 Φυσικό & αγροτικό τοπίο (μονοπάτια, ξηρολιθιές) 

 Βιοποικιλότητα (χλωρίδα, πανίδα) 

 

 Σε επικοινωνιακό επίπεδο κι επίπεδο εικόνας ενός τόπου 
-κοινωνία χαμηλής περιβαλλοντικής συνείδησης 



Εντυπώσεις εθελοντών που καθάρισαν 

μονοπάτια στην Άνδρο το 2012 



Δ. Προτάσεις για το στρογγυλό 

τραπέζι 

 Δράσεις σύνδεσης τουρισμού και πρωτογενή τομέα 

 Καταγραφή και αντιμετώπιση των ζητημάτων του 
αγροτικού τομέα της Άνδρου 

 Καμπάνια προώθησης τοπικών προϊόντων και ειδικά του 
κρέατος στην Άνδρο σε εστιατόρια, χρήστες εξοχικών 
κατοικιών, … 

 Διακήρυξη πεδίων προτεραιότητας από τη Δημοτική 
Αρχή- πράξη η διαβούλευση για τα ζητήματα της Άνδρου – 
τακτικές συναντήσεις εμπλεκομένων φορέων ανά ζήτημα 

 

 Δημιουργία υποβάθρου GIS –πλατφόρμα έρευνας & 
συνεργασίας φορέων (αξιοποιώντας την εργασία όλων 
των φορέων που εμπλέκονται σε αναπτυξιακά και ζητήματα 
προστασίας του περιβάλλοντος πχ.- Δασική, wwf, …..)- 
ανοικτού στους πολίτες της Άνδρου 

 


