ΕΘΝΙΚΗ ΔΙΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΜΠΕΛΟΥ & ΟΙΝΟΥ

ππεερριιηηγγήήσσεειιςς µµεε ττοονν οοίίννοο οοδδηηγγόό

Κος ΑΡΣΕΝΗΣ:
Ευαισθητοποίηση για την πολιτιστική κληρονοµιά, το φυσικό
περιβάλλον, για τους φορείς διαχείρισης, µε πολλές παρεµβάσεις από το
θεσµικό και πολλή περιβαλλοντική εκπαίδευση σε όλη την Ελλάδα.
Εκπροσωπώ και το πρόγραµµα για την αειφόρο ανάπτυξη στο
Αιγαίο που έχουµε και λειτουργεί τα τελευταία τρεισήµισι χρόνια και
αποτελεί µια εκστρατεία για την ανάδειξη των πρότυπων οικονοµικών
δραστηριοτήτων στο Αιγαίο.
Το πρώτο ερώτηµα, µιας και ο οινοτουρισµός αναµφίβολα
εντάσσεται στο κοµµάτι του αειφόρου τουρισµού, το πρώτο ερώτηµα είναι
αν µπορούµε ακόµα στην Ελλάδα να προλάβουµε αυτό το τραίνο του
αειφόρου τουρισµού. Το ελληνικό τοπίο και αυτά που έχουµε να
διαχειριστούµε είναι πραγµατικά µοναδικά χαρακτηριστικά.
Το ελληνικό τοπίο είναι σχεδόν χειροποίητο, µε τις χιλιάδες
χρόνων παρουσίας και ανθρώπινης ζωής σε αυτά τα άλλοτε µικρά νησιά ή
πανέµορφα τοπία της ενδοχώρας, πραγµατικά έχει σµιλευτεί η γη, έχει
σµιλευτεί η πέτρα και πραγµατικά µπορεί να πει κανείς ότι είναι
χειροποίητο όλο το τοπίο και είναι αυτό που κάνει την Ελλάδα τόσο
θελκτική στο διεθνή επισκέπτη και σε εµάς.
Αυτό σήµερα απειλείται, υπάρχει ιδίως στα νησιά το φαινόµενο της
ενδόµησης, που ακριβώς κτίζει και αλλάζει αυτό το τοπίο που ήταν για
χιλιάδες χρόνια αναλλοίωτο και το αλλάζει για πάντα. Η δόµηση στις
παραλίες, βλέπουµε µια εικόνα από τη Σέριφο, µια περιοχή NATURA,
προστατευόµενη, όπου χτίζεται ένας οικισµός πάνω στον υδροφόρο
ορίζοντα και πάνω στην άµµο.
Ακολουθούν
παράλιες
βραχώδεις
εκτάσεις,
ακολουθεί
το
εσωτερικό, ιδίως στα νησιά όταν έχουν τελειώσει από τις παραλίες και
οτιδήποτε δίπλα στη θάλασσα, πάνε στο εσωτερικό. Εδώ είναι µία ωραία
εικόνα, είναι η Σίφνος, αλλά πολλοί µπορεί να µην ξέρουν ότι αυτοί ήταν
µέχρι πρόσφατα τρεις οικισµοί, η Απολλωνία, ο Αρτεµώνας και το Πετάλι,
σήµερα έχουν ενωθεί και κτίζεται πλέον ο περιβάλλοντας χώρος.
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Και τελικά καταλήγουµε σε τόπους µιας χρήσης, όπου ιδίως για
αυτά τα νησιά που είναι πολύ ευαίσθητα από οικονοµική και κοινωνική
άποψη, έχουµε αφού κτιστούν, αφού πωληθεί η γη και κτιστούν, πλέον
υπάρχει δυσκολία να υπάρξει άλλη οικονοµική δραστηριότητα και
φοβόµαστε ότι θα εγκαταλειφθούν.
Η εικόνα αυτή έρχεται από τη Μύκονο. Η Μύκονος αυτή τη στιγµή
έχει αντέξει ακόµα, παρόλη την υπερδόµηση, όµως είναι κοµµάτι ενός
µοναδικού συνόλου του Αιγαίου και των Κυκλάδων. Εφόσον όµως και τα
άλλα νησιά ακολουθούν αυτό το πρότυπο, ανησυχούµε πραγµατικά για το
µέλλον και της ίδιας της Μυκόνου και των υπόλοιπων νησιών. Και κανένα
τοπίο από αυτά που έχουν µείνει δεν είναι ασφαλές, είναι σχεδόν τυχαία η
διατήρηση πολλής από αυτή την οµορφιά που υπάρχει στο Αιγαίο.
Βλέπετε το τοπίο του κάστρου της Σίφνου που είδατε και
προηγουµένως, ένας οικισµός που ήδη στον 6ο αιώνα π.Χ. ήταν πάρα
πολύ σηµαντικός και έχει σχεδόν αναλλοίωτο το τοπίο του. Η εικόνα
παραπλανά, καθώς αν δούµε λίγο παραπέρα βλέπουµε πώς η δόµηση από
τους άλλους οικισµούς που είχαµε δει στη φωτογραφία έρχεται πλέον και
κατακλύζει και αυτό το τοπίο. Έτσι µονοπάτια, πεζούλες, µνηµεία,
υδάτινα αποθέµατα, βιοποικιλότητα, σαρώνονται από αυτό το τσουνάµι
της υπερδόµησης.
Βλέπουµε ένα άλλο παράδοξο της ελληνικής διοίκησης. Είναι ένα
θηροκαταφύγιο, όπου απαγορεύεται να κυνηγήσεις αλλά επιτρέπεται να
χτίσεις, όπως ισχύει σε όλη την Ελλάδα. Και όλα αυτά έχουν ιδιαίτερη
σηµασία, καθώς το 2001 µπαίνουµε στην Οικονοµική και Νοµισµατική
Ένωση, λίγο αργότερα εισάγεται το ευρώ και έχουµε µία ραγδαία αύξηση
του κόστους ζωής για εµάς και το κόστος προϊόντων και υπηρεσιών και
για τους επισκέπτες µας.
Ταυτόχρονα, λίγο πριν µάλλον, το '90, πολλοί είναι οι προορισµοί
που µπαίνουν στον παγκόσµιο ανταγωνισµό και οι οποίοι είναι πάρα πολύ
φθηνότεροι. Και έτσι έχουµε µία Ελλάδα η οποία είναι χρονιά µε τη
χρονιά πολύ ακριβότερη και χρονιά µε τη χρονιά έχει ακόµα πιο
υποβαθµισµένο το τοπίο και πολιτιστική κληρονοµιά και περιβάλλον.
Αυτό το ερώτηµα γίνεται πολύ πιο συγκεκριµένο στο εξής
παράδειγµα. Εδώ έχουµε τα παράλια της Αττικής, ένα µέρος όπου
πραγµατικά ήταν κοινωνικό προνόµιο να έχεις σπίτι για παραθεριστική
κατοικία ή να κάνεις διακοπές και τα µπάνια σου στις δεκαετίες του '50
και '60. Κτίστηκε πάρα πολύ. Σήµερα κανένας δεν θα ήθελε να έχει την
παραθεριστική του κατοικία εκεί πέρα ή να κάνει τις διακοπές του, παρά
µόνο εάν δεν έχει άλλη επιλογή. Μπορεί να χρησιµοποιούνται ως
προαστιακές κατοικίες, αλλά κανείς δεν θα έκανε εκεί παραθερισµό. Έχει
τελειώσει ο τουρισµός.
Αντίστοιχη εικόνα δυστυχώς βλέπουµε και στη Μύκονο. Είναι
δορυφορικές εικόνες από την ίδια απόσταση δορυφόρου, είναι αντίστοιχες
δηλαδή, συγκρίσιµες και βλέπουµε ότι η εικόνα δεν είναι πάρα πολύ
διαφορετική. Και στην αντίστοιχη εικόνα είναι και ένας άλλος τόπος, που
πιθανόν θα ήταν ο κυρίως τόπος που θα σκεφτόταν κανείς για τουρισµό.
Είναι η Σαντορίνη.
Αυτή είναι στην ίδια κλίµακα πάλι εικόνα και µιλάµε για σπίτια και
κτίρια αλλεπάλληλα που έχουν κτιστεί πάνω στα αµπέλια και που
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προφανώς καθιστούν δύσκολο στο µέλλον να φανταζόµαστε τη Σαντορίνη
ως κύριο ή βασικό ή συµπληρωµατικό κοµµάτι του οινοτουριστικού
χάρτη.
Το ερώτηµα είναι βέβαια για ποιό λόγο θα έρχονται µετά οι
επισκέπτες, είτε οινοεπισκέπτες, είτε οινοτουρίστες, είτε πιο συµβατικοί
τουρίστες. Και σε αυτά τα µέρη πώς θα µπορέσει να ζήσει η επόµενη
χρονιά αν δεν υπάρξει δυνατότητα τουρισµού. Για να δούµε. Έχουµε
χάσει το τραίνο µετά από όλα αυτά τα περί ποιοτικού τουρισµού;
Εδώ είναι µία φωτογραφία της Ελλάδας το 2004, 15 Αυγούστου του
2004, δορυφορική. Βλέπουµε τα νυχτερινά µας φώτα. Βλέπουµε πού
έχουµε χτίσει. Έχουµε χτίσει στα βόρεια παράλια της Κρήτης, έχουµε
χτίσει στα παράλια της Αττικής και στα βόρεια και δυτικά παράλια της
Πελοποννήσου, πολλά από τα νησιά µας, το πρώτο πόδι της Χαλκιδικής,
την περιοχή γύρω της Καβάλας. Έχουµε χτίσει σε πολλά µέρη και
πραγµατικά έχουµε για πολλά να απολογηθούµε για πολλά από αυτά τα
µέρη στις επόµενες γενιές.
Αλλά αν δει κανείς την ίδια νύχτα την εικόνα της Ευρώπης, θα δει
ότι η Ελλάδα είναι σχεδόν µια µαύρη βούλα. Υπάρχει µια συνεχόµενη
γραµµή δόµησης από την Πορτογαλία, όλα τα παράλια της Ισπανίας, στη
Γαλλία, στην Ιταλία και πραγµατικά η Ελλάδα σε σχέση µε όλα τα άλλα
µέρη της βόρειας Μεσογείου είναι σχεδόν σκοτεινή.
Ας δούµε λίγο τι ακριβώς είναι αυτό που βλέπουµε, τα φώτα. Είναι
το παράδειγµα της Ισπανίας, όπου έχουµε την πλήρη δόµηση από
αλλεπάλληλα ιδιωτικά χωριά παραθεριστικής κατοικίας, σε όλη την
ακτογραµµή της σε βάθος ενός χιλιοµέτρου. Η εικόνα αυτή είναι ένα
σύντοµο βιντεάκι.
Η εικόνα αυτή επαναλαµβάνεται σε όλη την ακτογραµµή και
φοβόµαστε ότι είναι ακριβώς αυτό το µοντέλο που έχει αποτύχει πλέον
στην Ισπανία, το οποίο γίνεται προσπάθεια να εισαχθεί στην Ελλάδα µέσω
του χωροταξικού τουρισµού, που έχει προταθεί από το ΥΠΕΧΩΔΕ και
εκτός απροόπτου θα υπογραφεί έως το τέλος του καλοκαιριού.
Αυτό έχει οδηγήσει σε αρκετά αρνητικά αποτελέσµατα στην
Ισπανία. Απώλεια του µεριδίου της αγοράς του εξωτερικού, µείωση κατά
κεφαλή τουριστικού εισοδήµατος, πτώση στα κέρδη των επιχειρήσεων και
δεν µπορεί η Ισπανία, όπως και εµείς, να συναγωνιστεί πλέον, λόγω µόνο
των τιµών. Βλέπουν και αυτοί ότι πρέπει να επενδύουν στην ποιότητα
πλέον και ας είναι πλέον αργά για τους ιδίους.
Το χωροταξικό του τουρισµού τι κάνει; Εισάγει βασικά την πρώτη
παραθεριστική κατοικία. Για τις λίγες εταιρείες που µπορούν να
αγοράσουν 150 στρέµµατα γης, µπορούν να πουλήσουν το 70% της
δοµηµένης έκτασης σαν παραθεριστική κατοικία, µε διπλή επιδότηση και
µέσω του αναπτυξιακού νόµο. Όχι δηλαδή µόνο µπορούν να χτίσουν ό,τι
βλέπουµε στην Ισπανία, αλλά να επιδοτηθούν από τον αναπτυξιακό νόµο
και να επιδοτηθούν από το συντελεστή δόµησης, χτίζοντας µε
τετραπλάσιο συντελεστή δόµησης απ' ό,τι οποιοσδήποτε στην αίθουσα
µπορεί να κάνει στην εκτός σχεδίου περιοχή.
Και ήδη, αλίµονο, υπάρχουν αρνητικά αποτελέσµατα. Στην Ίο, ένα
εξάµηνο πριν ανακοινωθεί το χωροταξικό του τουρισµού, αγοράστηκε το
15% του νησιού, όλες οι νότιες παραλίες και µπορούν να χτιστούν µε
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βάση το χωροταξικό του τουρισµού και ενώ έχει ειδικό προστατευτικό
διάταγµα η Ίος µε µισό συντελεστή δόµησης, µπορεί να χτιστούν 13.100
κατοικίες των 80 τετραγωνικών µέτρων και πάρα πολλά άλλα χιλιάδες
τετραγωνικών ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων.
Και αλίµονο ότι δεν έχει τελειώσει. Μπορεί να αγοραστεί και άλλη
γη και να υπήρχε η δυνατότητα να χτιστούν και άλλα. Δεν είναι µόνο η
Ίος, για την Ίο είναι το πρώτο νησί που έχει τεκµηριωθεί, έχει βγει στον
Τύπο. Ξέρουµε και για την Αστυπάλαια, ξέρουµε για τη Σκύρο, για πάρα
πολλά νησιά, πιθανόν και για τη Λήµνο. Υπάρχουν µεγάλες εταιρείες που
αγοράζουν µαζικά µεγάλα κοµµάτια γης και ετοιµάζονται να χτίσουν.
Εµείς κάνουµε µια µεγάλη προσπάθεια, η οποία στηρίζεται και από
πάρα πολλές άλλες περιβαλλοντικές οργανώσεις, για τη συλλογή
υπογραφών για την απόσυρση του χωροταξικού και θα χαρούµε και εσείς
να συµβάλλετε σε αυτόν τον αγώνα.
Δεν κάνουµε όµως µόνο άµυνα, κάνουµε και επίθεση. Έχουµε το
δίκτυο για την αειφόρο ανάπτυξη στα νησιά του Αιγαίου, το οποίο
εµπλέκει επιχειρηµατίες, οργανισµούς της τοπικής αυτοδιοίκησης, µη
κυβερνητικές οργανώσεις, πολίτες και ακαδηµαϊκούς στην προώθηση των
καλών πρακτικών αειφόρου τουρισµού. Υπάρχει ήδη στην ιστοσελίδα µας,
η οποία θα αλλάξει σε λίγο καιρό, µια µεγάλη λίστα από πρότυπες
επιχειρήσεις.
Θα παρουσιάσω σύντοµα µια επιχείρηση η οποία δεν είναι οίνου,
αλλά είναι απόσταγµα από κίτρο. Είναι το Κίτρο Νάξου Βαλληνδρά, σε
ένα εγκαταλελειµµένο πλέον σχεδόν χωριό, στο Χαλκί της Νάξου. Υπήρχε
ένα παραδοσιακό αποστακτήριο κίτρου, ήρθε η καινούργια γενιά, το πήρε,
το αναστύλωσε, έφτιαξε καινούργιο από έξω, βρήκε πού φυτεύονταν οι
κιτριές, τις ξαναφύτεψε σε συνεννόηση µε τους αγρότες.
Σήµερα έρχονται 450 επισκέπτες την ηµέρα τους καλοκαιρινούς
µήνες για να επισκεφθούν το αποστακτήριο. Έχει µπει το χωριό στον
τουριστικό χάρτη. Έχουν ανοίξει παράλληλα πρότυπα εστιατόρια, άλλες
µονάδες µε τοπικά προϊόντα, ένας πρότυπος ξενώνας και έχει αποκτήσει
ζωή ο τόπος.
Παρουσιάζουµε
και
επιχειρήσεις
του
οίνου
και
έχουµε
επιχειρηµατίες στο δίκτυο και θα χαρούµε και όσους από εσάς πιστεύουν
ότι πέρα από το προϊόν οίνος, έχουν κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τα
οποία αναδεικνύουν συνολικά την τοπική φυσιογνωµία και προωθούν τον
ποιοτικό και αειφόρο τουρισµό, θα χαρούµε να σας παρουσιάσουµε και
εσάς και να γίνεται µέλη του δικτύου.
Ποιό λοιπόν είναι το πρότυπο ανάπτυξης; Σχεδόν τελειώνω κύριε
Πρόεδρε. Ένα πρότυπο το οποίο πιστεύουµε ότι πρέπει να στηρίζεται στο
τρίπτυχο
ποιότητα-παράδοση-καινοτοµία,
µε
σεβασµό
και
δηµιουργικότητα. Στην ουσία, να προσθέσουµε στα µοναδικά τοπικά
χαρακτηριστικά κάθε τόπου πρότυπες δραστηριότητες.
Η µαγιά, το υλικό µε το οποίο έχουµε να δουλέψουµε είναι τα
τοπικά προϊόντα, τα µονοπάτια, τα έθιµα, οι παραδοσιακοί οικισµοί, οι
ιστορικοί τόποι, οι αρχαιολογικοί χώροι και οι περιοχές φυσικού πλούτου.
Είναι η µαγιά στην οποία αναµφίβολα θα στηριχθεί και ο οινοτουρισµός.
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Ένα πράγµα που εµείς συµβάλλουµε στην όλη διαδικασία αυτή, ένα
από τα πιο πρόσφατα έργα µας είναι η καταγραφή που κάνουµε αυτή τη
στιγµή. Στην Αµοργό καταγράφουµε όλα τα µνηµεία του αγροτικού
χώρου. Από στέρνες, από πατητήρια, από τα πάντα, συν τα τοπικά
προϊόντα. Ευχαριστούµε πολύ και είµαι στη διάθεσή σας για ερωτήσεις.
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