ΑΓΡΟ(TO)TΟΥΡΙΣΜΟΣ & ΤΟΠΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Εισήγηση στο ∆ιεθνές Σεµινάριο µε τίτλο:
«Τοπική Ταυτότητα – Τοπική Ανάπτυξη»

Όλγα Ιακωβίδου, Αναπλ.Καθηγήτρια, Τµήµατος Γεωπονίας, ΑΠΘ
Μαρία Παρταλίδου, Γεωπόνος, Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια Αγροτικής
Οικονοµίας, ΑΠΘ

Ε∆ΕΣΣΑ 16-20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2000

1

Μία ερώτηση που τίθεται από το ευρύτερο κοινό, όταν αναφερόµαστε
στον αγρο(το)τουρισµό, είναι η ακόλουθη : «Ποια είναι η διαφορά του
τουρισµού που ξέρουµε από τον αγρο(το)τουρισµό;». Είναι εύλογη η ερώτηση
αυτή διότι γνωρίζουµε τι είναι τουρισµός µε την υπάρχουσα µορφή του, αυτή
του µαζικού τουρισµού, καθώς το βιώνουµε εδώ και 40 τουλάχιστον χρόνια
στην Ελλάδα.
Στο άκουσµα της λέξης τουρισµός φανταζόµαστε αµέσως τον ήλιο, τη
θάλασσα και την αµµουδιά, τα µεγάλα ξενοδοχειακά συγκροτήµατα, τη
δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας, την εισροή συναλλάγµατος και την
επίτευξη υψηλών εισοδηµάτων όσων εµπλέκονται µε τις τουριστικές
δραστηριότητες. Με άλλα λόγια ότι συνδέεται µε το µαζικό τουρισµό του
προσδίδουµε τις διαστάσεις του «µεγάλου» και του «πολύ».
Όσοι προσπαθούν όµως να αποδώσουν στον αγρο(το)τουρισµό τις
διαστάσεις του «µεγάλου» και του «πολύ» διαπράττουν µεγάλο σφάλµα, διότι
αγρο(το)τουρισµός είναι ακριβώς ό,τι δεν είναι µεγάλο, δεν είναι πολύ, δεν
είναι απρόσωπο στον τουριστικό τοµέα ή για να το πούµε διαφορετικά ό,τι
είναι µικρό, όµορφο και έχει ανθρώπινο πρόσωπο και τοπικό χαρακτήρα.
Πιο συγκεκριµένα αγροτουρισµός είναι εκείνη η µορφή τουρισµού η
οποία αναπτύσσεται σε αγροτικές περιοχές, που δεν έχουν κορεσθεί
τουριστικά. Συνδέεται µε κοινωνικές, περιβαλλοντικές, πολιτισµικές και
κοινοτικές αξίες οι οποίες επιτρέπουν τόσο στους οικοδεσπότες όσο και στους
φιλοξενούµενους

να

υφίστανται

αλληλεπιδράσεις

και

να

µοιράζονται

εµπειρίες. Αναφέρεται στις τουριστικές δραστηριότητες που αναπτύσσονται
από άτοµα που ασχολούνται κυρίως στον πρωτογενή τοµέα, αλλά και από
κατοίκους των αγροτικών περιοχών. Ειδικότερα εµφανίζεται µε τη µορφή
µικρών, οικογενειακών ή συνεταιριστικών, αγρο(το)τουριστικών µονάδων
παροχής υπηρεσιών και αγαθών µε σκοπό την ενίσχυση του γεωργικού
εισοδήµατος, τη διαφύλαξη και προώθηση της πολιτιστικής και αρχιτεκτονικής
κληρονοµιάς, του φυσικού περιβάλλοντος και της τοπικής οικονοµίας και
κοινωνίας.
Έτσι, ο αγροτουρισµός δεν είναι απλά µια δραστηριότητα που
πραγµατοποιείται και εξελίσσεται στον αγροτικό χώρο, αλλά είναι ο τουρισµός
«ενός τόπου», ο οποίος σηµαδεύεται από την τοπική ταυτότητα. Η
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πρωτοβουλία και διαχείρισή του ανήκει στους ανθρώπους του «τόπου», ενώ
οι επιπτώσεις του περιορίζονται ως επί το πλείστον σε τοπική κλίµακα.
Είναι ο τουρισµός που έχει ως κεντρικό και ουσιώδες στοιχείο τον
άνθρωπο, ένας τουρισµός όπου ο καθένας µοιράζεται κάτι µε τους άλλους.
Είναι µια δραστηριότητα που δένεται αρµονικά µε την κύρια απασχόληση των
κατοίκων των περιοχών αυτών, που είναι στον πρωτογενή τοµέα. ∆ρα
συµπληρωµατικά µε αυτή και δε δηµιουργεί ανταγωνισµούς σε ό,τι αφορά
τους φυσικούς πόρους και το ανθρώπινο δυναµικό. Είναι µία µορφή
τουρισµού, η οποία ενσωµατώνεται στον οικολογικό και κοινωνικό ιστό των
αγροτικών κοινοτήτων, προσαρµόζεται στις ανάγκες και δυνατότητες της
αγροτικής οικογένειας, ευνοεί την επαφή µε τη φύση και τη σύσφιξη των
σχέσεων µεταξύ της πόλης και της υπαίθρου.
Ο αγροτουρισµός λοιπόν εµπεριέχει 3ις βασικές συνισταµένες οι
οποίες συνυπάρχουν και τον καθορίζουν και τις οποίες ο CROLLEAU
συνόψισε στο τρίπτυχο: Χώρος-Πολιτισµός-Κοινωνία ή µε άλλα λόγια «τοπική
ταυτότητα».
Το τελευταίο είναι και το βασικό σηµείο διαφοροποίησης του
αγροτουρισµού από τον µαζικό τουρισµό. Στο ότι αξιοποιεί δηλαδή τα
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά ενός τόπου: το φυσικό περιβάλλον, την ιστορία, τους
ανθρώπους του, τα ήθη και έθιµα, τα οποία είναι διαφορετικά σε κάθε περιοχή
και προσδίδουν µια διαφορετική ταυτότητα κάθε φορά στο προσφερόµενο
αγρο(το)τουριστικό προϊόν.
Το πρότυπο του µαζικού τουρισµού, όπως αναπτύχθηκε, επιτάχυνε µια
διαδικασία οµογενοποίησης και τυποποίησης των χαρακτηριστικών µιας
περιοχής και κατέληξε να δηµιουργεί ένα κοινό πρότυπο ανεξάρτητα σε ποιο,
φυσικό, κοινωνικό και πολιτισµικό περιβάλλον αναπτύχθηκε.
Αυτή η πολιτισµική οµογενοποίηση στόχευε στην ικανοποίηση µιας
αγοράς τουριστών η οποία αναζητούσε οπουδήποτε ταξίδευε, τον ίδιο «τύπο»
προϊόντων

µε

αποτέλεσµα

να

απαιτείται

µια

όλο

και

µεγαλύτερη

«οµοιογένεια» στο προσφερόµενο τουριστικό προϊόν.
Το γεγονός αυτό όµως φαίνεται να έχει επιφέρει έναν κορεσµό ο
οποίος οδήγησε στη διαφοροποίηση της ζήτησης και στην αναζήτηση από
τους επισκέπτες εκείνων των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών µιας περιοχής τα
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οποία συνθέτουν και την ταυτότητά της. Σε αυτή την ανάγκη των επισκεπτών
καλείται να απαντήσει ο αγροτουρισµός.
Πράγµατι στον αγροτουρισµό συµβαίνει ακριβώς το αντίθετο από ότι
συνέβη µε τον µαζικό τουρισµό. Οι τοπικές κοινωνίες αναδεικνύουν και
διατηρούν την ταυτότητά τους και οι επισκέπτες έχουν τη δυνατότητα να
συµµετάσχουν στο τοπικό γίγνεσθαι. Αυτό είναι πλέον που εκφράζεται ως
ανάγκη:

ένα

αυθεντικό,

διαφοροποιηµένο

και

υψηλής

ποιότητας

αγροτουριστικό προϊόν από κάθε περιοχή, το οποίο θα συνδέεται µε την
τοπική ταυτότητα και θα προσφέρει εναλλακτικές δυνατότητες στους
επισκέπτες.
Έτσι το αγροτουριστικό προϊόν κάθε περιοχής σχεδιάζεται µε βάση τις
ιδιαιτερότητές της, τον χαρακτήρα και την ταυτότητά της, αξιοποιώντας τα
συγκριτικά πλεονεκτήµατα τα οποία µπορούν να αναδειχθούν και παράλληλα
να την αναδείξουν.
Οι τουριστικοί αγροτικοί πόροι παίζουν καθοριστικό ρόλο στην
ανάπτυξη και διάρθρωση των αγροτουριστικών δραστηριοτήτων και στη
διαφοροποίηση του τουριστικού αγροτικού προϊόντος. Επιγραµµατικά οι
πόροι αυτοί αναφέρονται στη γεωµορφολογία της ευρύτερης περιοχής, στο
φυσικό και αγροτικό τοπίο, στις παραγωγικές δραστηριότητες, στη γεωργία,
στον πολιτισµό και στις παραδόσεις, στα τοπικά προϊόντα και στην τοπική
κουζίνα, στην υποδοµή και στις υπηρεσίες.
Προκειµένου να γίνουν πιο κατανοητά τα όσα, θεωρητικά, αναπτύξαµε
είναι καλύτερο να αναφερθούµε σε ένα συγκεκριµένο παράδειγµα σχεδιασµού
ανάπτυξης αγροτουρισµού στο οποίο όλες οι δράσεις που διαµορφώνουν το
αγροτουριστικό προϊόν αξιοποιούν και παράλληλα προβάλλουν τον τοπικό
χαρακτήρα, δηλαδή όλα εκείνα τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά ενός τόπου που
διαµορφώνουν την ταυτότητά του.
Θα αναφερθούµε στο αγροτουριστικό προϊόν που προτείναµε να
αναπτυχθεί σε µία κωµόπολη της Μακεδονίας, τη Γουµένισσα.
Η Γουµένισσα βρίσκεται στους πρόποδες του Πάϊκου σε απόσταση 75
χιλιοµέτρων από τη Θεσσαλονίκη. Πρόκειται για έναν τόπο όπου η εικόνα της
διαχρονικής του εξέλιξης παραµένει αυθεντικά ζωντανό κοµµάτι της
καθηµερινότητας και έτσι καθίσταται δυνατή η δηµιουργία υποδοµής για την
ανάπτυξη και εξέλιξη αγρο(το)τουριστικών δραστηριοτήτων.
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Η προσέγγιση που ακολουθήσαµε σχετικά µε το σχέδιο δράσης για την
ανάπτυξη του αγροτουρισµού στην περιοχή στηρίχτηκε στην τοπική
ταυτότητα. Βασικός στόχος µας ήταν να προτείνουµε εκείνο το αγροτουριστικό
προϊόν το οποίο αναβαθµίζει, αναδεικνύει και αξιοποιεί τα χαρακτηριστικά της
περιοχής εξασφαλίζοντας την ολοκληρωµένη και βιώσιµη ανάπτυξής της. Ενώ
η χωροθέτηση των έργων έγινε κατά τέτοιο τρόπο ώστε:
•

να αξιοποιήσουµε τα συγκριτικά πλεονεκτήµατά της

•

να καλύψουµε όσο είναι δυνατό την ευρύτερη περιοχή

•

να

προσφέρουµε

στον

επισκέπτη

ένα

ολοκληρωµένο

αγροτουριστικό προϊόν
Η ταυτότητα της περιοχής η οποία διαρθρώνεται από το Φυσικό τοπίο
και τη Γεωµορφολογία, τις Αγροτικές δραστηριότητες και τα Τοπικά προϊόντα,
την Θρησκευτική και Αρχιτεκτονική κληρονοµιά και την Τοπική Παράδοση,
µας έδωσε τους άξονες για την ανάπτυξη των αγροτουριστικών δράσεων.
Κάθε προτεινόµενη δράση στόχο είχε να αξιοποιήσει τα ιδιαίτερα αυτά
χαρακτηριστικά της περιοχής που συνιστούν και την ταυτότητά της, ενώ όλες
οι προτάσεις έγιναν µε το σκεπτικό αυτή η ταυτότητα να αναδειχθεί, να
αξιοποιηθεί και να ενισχυθεί.
Στον

πρώτο

κύκλο

αγροτουριστικών

δραστηριοτήτων

εντάξαµε

προτάσεις που αφορούσαν την αξιοποίηση της ταυτότητας της Γουµένισσας
ως

περιοχής

παραγωγής

Οίνων

Ονοµασίας

Προέλευσης,

(ΟΠΑΠ-

ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑ). Η επιβίωση στον οικισµό της προβιοµηχανικής διαδικασίας
παραγωγής κρασιού και η λειτουργία 4 οινοποιείων αποτελούν τον άξονα
γύρω από τον οποίο διαρθρώνονται οι βασικές αγρο(το)τουριστικές
δραστηριότητες που µπορούν να αναπτυχθούν στην περιοχή.
Ως µία τέτοια δραστηριότητα είναι η πρότυπη λειτουργία επισκέψιµων
καζανιών στα οποία γίνεται η απόσταξη του τσίπουρου, όπου οι επισκέπτες
θα έχουν τη δυνατότητα αφενός να ενηµερωθούν για τη διαδικασία
παραγωγής του τσίπουρου, να δοκιµάσουν το καινούριο τσίπουρο και αφ’
εταίρου να γευθούν τοπικές σπεσιαλιτέ.
Μία άλλη δραστηριότητα είναι η δηµιουργία χώρων γευσιγνωσίας είτε
στα υπάρχοντα στην περιοχή οινοποιεία, είτε στα κελάρια όπου οι επισκέπτες
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θα έχουν τη δυνατότητα να δοκιµάσουν διάφορα κρασιά, να ενηµερωθούν για
το κρασί και εάν το επιθυµούν να αγοράσουν.
Ακόµη στον πρώτο κύκλο δραστηριοτήτων εντάσσονται και έργα που
αφορούν στη δηµιουργία και λειτουργία αγροτουριστικών επιχειρήσεων οι
οποίες θα αξιοποιούν τα τοπικά προϊόντα (όπως είναι τα εξαιρετικής
ποιότητας κεράσια, τα κάστανα κλπ) και θα συνδέονται άµεσα µε την τοπική
παραγωγή και οικονοµία. Οι παραπάνω επιχειρήσεις θα είναι µικρής κλίµακας
και θα παρασκευάζουν µαρµελάδες και γλυκά από τα τοπικά προϊόντα και
άλλα παρασκευάσµατα τα οποία θα διαθέτουν στους επισκέπτες.
Ο δεύτερος κύκλος αγροτουριστικών δραστηριοτήτων περικλείει
κυρίως το φυσικό περιβάλλον στον ορεινό όγκο του Πάϊκου. Το δάσος, το
νερό και η υπάρχουσα πανίδα εντάσσονται στο αγροτουριστικό προϊόν.
Οι δραστηριότητες που προτείνονται και αναφέρονται στην αξιοποίηση
αυτού του φυσικού πλούτου της περιοχής, έχουν να κάνουν µε τη δηµιουργία
χώρων υπαιθρίου γεύµατος σε συγκεκριµένες τοποθεσίες του ορεινού όγκου
του Παικου, την ανάπτυξη πεζοδρόµων και οικολογικών µονοπατιών, την
δηµιουργία της απαραίτητης υποδοµής για την ανάπτυξη της ορειβατικής
ποδηλασίας στο Παικο κ.α. Ακόµη , προτείνεται η κατασκευή ενός στίβου
περιπέτειας, ενός αναψυκτηρίου, χώρου υπαίθριου γεύµατος κ.α. Τα
παραπάνω δίνουν τη δυνατότητα στον περιηγητή να περιηγηθεί µέσα στο
δάσος και να γνωρίσει τη χλωρίδα και την πανίδα της περιοχής,
Ο τρίτος κύκλος αφορά στη αξιοποίηση της πολιτισµικής ταυτότητας
της Γουµένισσας. Συγκεκριµένα προτείναµε τη δηµιουργία ενός Μουσείου
Οίνου στο οποίο θα αναδεικνύεται το αµπέλι και το κρασί ως πολιτισµικά
στοιχεία που συνδέονται µε την ιστορία και την ταυτότητα της περιοχής. Οι
χώροι του Μουσείου θα είναι διαµορφωµένοι κατάλληλα ώστε σε κάθε
αίθουσα του να παρουσιάζεται και µια διαφορετική διάσταση του αντικειµένου
που είναι το αµπέλι - κρασί. Ωστόσο το µουσείο δεν θα είναι απλά ένας
εκθεσιακός χώρος αλλά ένας ζωντανός φορέας στην περιοχή. Το αµπέλι και
το κρασί αποτελούν αναπόσπαστα στοιχεία της οικονοµικής δραστηριότητας
και του πολιτισµού της περιοχής. Με άξονα το κρασί θα ξεδιπλωθεί η ιστορία,
η παράδοση, η αρχιτεκτονική και θρησκευτική κληρονοµιά, η καθηµερινή ζωή
των κατοίκων της Γουµένισσας.
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Στον ίδιο κύκλο ενεργειών εντάσσονται και έργα που χωροθετούνται
στην περιοχή των παλαιών Υδρόµυλων, βασικό στοιχείο της ταυτότητας της
Γουµένισσας. Αυτά περιλαµβάνουν την αποκατάσταση, αναστήλωση των
Μύλων, την αναπαράσταση της λειτουργίας τους µε την ανάδειξη των
παραδοσιακών επαγγελµάτων που σχετίζονταν µε αυτούς αλλά και την
επαναλειτουργία τους για την παραγωγή τοπικών, παραδοσιακών προϊόντων
Τέλος στον κύκλο των δραστηριοτήτων που αξιοποιούν την πολιτισµική
ταυτότητα εντάσσεται και η δηµιουργία ενός Παραδοσιακού Εργαστηρίου
Μουσικής. Αναπόσπαστο κοµµάτι της µουσικής παράδοσης της περιοχής
αποτελεί µια οµάδα παραδοσιακών µουσικών (τα Χάλκινα) η φήµη των
οποίων

έχει

ξεπεράσει

τα

όρια

της

Γουµένισσας.

Πρόκειται

για

παραδοσιακούς- αυτοδίδακτους µουσικούς οι οποίοι προσελκύουν σηµαντικό
αριθµό επισκεπτών.
Προκειµένου να αξιοποιήσουµε και τα στοιχεία της αρχιτεκτονικής
κληρονοµιάς της περιοχής προτείναµε την αναπαλαίωση-αποκατάσταση
παραδοσιακών κτιρίων-σπιτιών για τη δηµιουργία ξενώνων και εστιατορίων.
Η΄ τη δηµιουργία νέων χώρων οι οποίοι όµως θα έχουν παραδοσιακή
αρχιτεκτονική µορφή, θα σέβονται το φυσικό περιβάλλον και θα αναδεικνύουν
τον χαρακτήρα της περιοχής, καθώς και την κλίµακα των οικισµών.
Όσον αφορά στην θρησκευτική κληρονοµιά σηµαντικό στοιχείο της
ταυτότητας της περιοχής προτείναµε µια σειρά έργων τα οποία θα σέβονται
τον ιδιαίτερο χαρακτήρα και θα συνδέουν τη µοναστηριακή ζωή µε την τοπική
κοινωνία. Η ύπαρξη τριών µοναστηριών στην ευρύτερη περιοχή της
Γουµένισσας, του Οσίου Νικοδήµου στην περιοχή του Πενταλόφου, των Αγίου
Ραφαήλ, Νικολάου και Ειρήνης στη Γρίβα και το Ιερό Ησυχαστήριο Αγίου
Γεωργίου στο Άνυδρο καθώς επίσης και την Ιερά Μονή της Γουµένισσας και
ένας σηµαντικός αριθµός εκκλησιών αποτελούν ήδη τόπους προσέλκυσης
προσκυνητών από όλη την Ελλάδα µπορούν όµως να ενταχθούν (µε τις
κατάλληλες προϋποθέσεις) στο αγροτουριστικό προϊόν
Όλες οι δραστηριότητες που αναφέραµε, αποτελούν ένα διαρθρωµένο,
πολυποίκιλο και ελκυστικό αγροτουριστικό προϊόν, το οποίο αξιοποιεί τον
χαρακτήρα και την ταυτότητα της περιοχής. Ωστόσο σηµαντική παράµετρος
που πρέπει να λαµβάνεται υπόψη σε κάθε σχέδιο ανάπτυξης του
αγροτουρισµού πέρα από την τοπική ταυτότητα, είναι η αφύπνιση του τοπικού
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πληθυσµού και η προσέλκυση νέου. Το παραπάνω θεωρείται στρατηγικής
σηµασίας για την εφαρµογή οποιουδήποτε σχεδίου ανάπτυξης αγοτουρισµού.
Παράλληλα όµως απαιτείται η ενεργοποίηση των τοπικών φορέων για
ενίσχυση αυτών των δράσεων και ενεργειών. Η πολιτεία επίσης από τη µεριά
της, θα πρέπει να εξασφαλίσει θεσµικά και οικονοµικά τις πιθανές
παρεµβάσεις και ταυτόχρονα να απλοποιήσει τη διαδικασία αξιοποίησης των
ενισχύσεων που προβλέπονται για τις αγρο(το)τουριστικές επενδύσεις έτσι
ώστε να δοθεί η απαραίτητη ώθηση για την ανάπτυξη του αγρο(το)τουρισµού
στη χώρα.
Η ανάπτυξη του αγροτουρισµού είναι υπόθεση που αφορά τον τοπικό
πληθυσµό, τους τοπικούς φορείς και την πολιτεία. Χωρίς την ενεργοποίηση
τους και τη συνεργασία τους το όραµα αυτής της νέας διάστασης της
ανάπτυξης της υπαίθρου µε την ανάδειξη και αξιοποίηση της τοπικής
ταυτότητας θα αποδειχτεί ουτοπία.

