
ΤΟΠΟΣ Επιθεώρηση Χωρικής Ανάπτυξης, Σχεδιασμού και Περιβάλλοντος, 20-21/2003 ISSN 1105-3267 σσ. 119-137

Ελένη ΒΑΓΙΑΝΝΗ MSc, Υποψήφια διδάκτωρ, Εργαστήριο Τοπικής και Νησιωτικής Ανάπτυξης, Τμήμα Περιβάλλοντος, Παν/μιο Αιγαίου
Θεόδωρος ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ, Λέκτορας, Τμήμα Γεωγραφίας, Παν/μιο Αιγαίου,  
Θεοδώρα ΠΕΤΑΝΙΔΟΥ, Αν. Καθηγήτρια, Εργαστήριο Βιογεωγραφίας και Πολιτισμικής Οικολογίας, Τμήμα Γεωγραφίας, Παν/μιο Αιγαίου

119

Η χρήση της ανάλυσης SWOT στο χωρικό και αναπτυξιακό σχεδιασμό: 

η περίπτωση του οικοτουριστικού σχεδιασμού στον Πολιχνίτο Λέσβου

 Ελένη ΒΑΓΙΑΝΝΗ, Θεόδωρος ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ, Θεοδώρα ΠΕΤΑΝΙΔΟΥ 

Εισαγωγή

Οι δράσεις και οι παρεμβάσεις αναπτυξιακού χαρακτήρα, 
ιδιαίτερα αυτές που δημιουργούν μόνιμα αποτελέσματα, 

θετικά και βιώσιμα ως προς το περιβάλλον, την τοπική κοινω-
νία και την οικονομία, είναι το σταθερό ζητούμενο, ειδικά για 
γεωγραφικές ενότητες και περιφέρειες που αντιμετωπίζουν προ-
βλήματα απομόνωσης και προσπελασιμότητας (πχ νησιωτικές ή 
ορεινές περιοχές), ασθενούς ή φθίνουσας δημογραφικής βάσης, 
δυσμενούς κοινωνικo-οικονομικής διάρθρωσης και χαμηλών 
αναπτυξιακών επιδόσεων. 

Το άρθρο αφορά σε δράση αναπτυξιακού χαρακτήρα, σε 
μία παραμεθόριο περιοχή (Πολιχνίτος Νομού Λέσβου), που 
αντιμετωπίζει πληθώρα έντονων δημογραφικών και κοινωνικο-
οικονομικών προβλημάτων. Bασικός στόχος είναι η ανάλυση 
του τρόπου οργάνωσης και σχεδιασμού των παρεμβάσεων στην 

περιοχή, στη βάση των σχέσεων μεταξύ του τοπικού, ενδογε-
νούς δυναμικού (εσωτερικό περιβάλλον) και των ευρύτερων, 
υπερτοπικών οικονομικών και αναπτυξιακών επιδράσεων και 
επιπτώσεων (εξωτερικό περιβάλλον). Ο τρόπος αυτός ανάλυσης 
και οργάνωσης των αναπτυξιακών δράσεων και παρεμβάσεων 
είναι γνωστός ως ανάλυση SWOT (Πλεονεκτήματα–Strengths 
και Αδυναμίες–Weaknesses του εσωτερικού περιβάλλοντος, 
σε ολοκληρωμένο συνδυασμό με τις Ευκαιρίες–Opportunities 
και τις Απειλές–Threats που προέρχονται από το εξωτερικό 
περιβάλλον). Η μέθοδος αυτή επελέγη ως η πλέον αρμόζουσα 
για την εκ των προτέρων (ex ante) ανάλυση του οικοτουριστικού 
σχεδιασμού στον Πολιχνίτο, με βάση το τοπικά παραγόμενο 
αλάτι και το νεοπαγές Μουσείο Άλατος.
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To κεφάλαιο που ακολουθεί, περιλαμβάνει μία σχετικά συνο-
πτική παρουσίαση και ανάλυση των βασικότερων διαστάσεων 
της ανάλυσης SWOT, αναδεικνύοντας τις δυνατότητες που 
προσφέρει στη λήψη αποφάσεων, καθώς και τα όριά της. Στο 
τρίτο κεφάλαιο, παρουσιάζονται παραδείγματα χρήσης και 
εφαρμογής της ανάλυσης σε ζητήματα και προβλήματα διαφο-
ρετικά από το κύριο (αρχικό) πεδίο εφαρμογής της (στρατηγικός 
επιχειρηματικός σχεδιασμός, marketing), με έμφαση στο χωρι-
κό, περιφερειακό ή τοπικό, αναπτυξιακό σχεδιασμό. Το τέταρτο 
κεφάλαιο περιλαμβάνει κρίσιμες πλευρές των δυνατοτήτων 
ανάπτυξης ενός συγκεκριμένου τύπου οικοτουρισμού στον Πο-
λιχνίτο και την ευρύτερη Λέσβο, καθώς και μία ολοκληρωμένη 
παρουσίαση της φάσης του οικοτουριστικού σχεδιασμού με τη 
βοήθεια της ανάλυσης SWOT. Στα συμπεράσματα συζητείται 
συνοπτικά ο ρόλος της ανάλυσης SWOT στη διαδικασία του 
σχεδιασμού οικοτουριστικής ανάπτυξης της περιοχής. 

2. Η ανάλυση SWOT: δυνατότητες και προβλήματα

H ονομασία SWOT προέρχεται από τα αρχικά των λέξεων 
Strengths – Weaknesses – Opportunities – Threats και συ-
ναντάται συνηθέστερα με το αγγλικό αρκτικόλεξο και στη μη 
αγγλόγλωσση βιβλιογραφία. Η ανάλυση SWOT είναι μία γενική 
τεχνική σχεδιασμού και οργάνωσης ενός συνεκτικού πλαισίου 
λήψης αποφάσεων, που μπορεί να αφορά σε ένα θεσμό, μια 
επιχείρηση, μια γεωγραφική περιοχή κτλ. Η τεχνική έχει σχετικά 
μακρά ιστορία. Η σύλληψη και εφαρμογή της ξεκίνησε πριν από 
50 περίπου χρόνια από τον επιχειρηματικό χώρο, ενώ η χρήση 
της παραμένει ευρεία, ιδιαίτερα στον τομέα του στρατηγικού, 
επιχειρηματικού σχεδιασμού. 

Στις περιπτώσεις εφαρμογής της ανάλυσης στον επιχειρηματικό 
στρατηγικό σχεδιασμό, βασικός στόχος είναι η ολοκληρωμένη 
διερεύνηση των εσωτερικών πλεονεκτημάτων και αδυναμιών 
ενός οργανισμού ή μιας επιχείρησης, σε συνδυασμό με την 
ολοκληρωμένη διερεύνηση των εξωτερικών ευκαιριών και των 

απειλών, πχ των ευκαιριών ή των απειλών που οφείλονται στις 
συνθήκες της αγοράς και του ανταγωνισμού, στο είδος και την 
κατεύθυνση των κρατικών πολιτικών κτλ (European Commission 
1999, Βασιλάκης και Δούνιας 2001). O απώτερος στόχος της 
ανάλυσης, η οποία εφαρμόζεται, συνήθως, κατά τα πρώτα 
στάδια του σχεδιασμού, της αξιολόγησης ή των προσπαθειών 
επίλυσης συγκεκριμένων προβλημάτων, είναι να αποτελέσει 
ένα συνεκτικό πλαίσιο λήψης αποφάσεων και ανάληψης δρά-
σεων. Σκοπός είναι η αποτελεσματική και ταυτόχρονη ενίσχυση 
των στοιχείων εσωτερικού δυναμισμού του οργανισμού ή της 
επιχείρησης, και των ευκαιριών που προσφέρει το εξωτερικό πε-
ριβάλλον, με προσπάθειες εξάλειψης ή μείωσης των εσωτερικών 
αδυναμιών και αντιμετώπισης των απειλών, που προέρχονται 
από το εξωτερικό περιβάλλον. Η διάκριση εσωτερικού και εξω-
τερικού περιβάλλοντος είναι, λοιπόν, κρίσιμη και χαρακτηρίζει 
την ανάλυση SWOT στο σύνολό της. Οι βασικές διαστάσεις της 
ανάλυσης παρουσιάζονται απλουστευμένα στο Σχήμα 1.

Σχήμα 1

Βασικές διαστάσεις της ανάλυσης SWOT
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Πηγή: Richards (2001). 

Τα στάδια που ακολουθεί η ανάλυση SWOT θα παρουσιαστούν 
αναλυτικότερα στο επόμενο κεφάλαιο. Σε αυτό το σημείο αξίζει 
να σημειωθεί, ότι τα στάδια αυτά δεν αντιστοιχούν απλά στην 
κατάρτιση καταλόγων με πραγματικά ή υποτιθέμενα πλεονεκτή-
ματα, αδυναμίες, ευκαιρίες ή απειλές, αλλά στην τεκμηριωμένη 
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έρευνα για την πλήρη αιτιολόγηση των διαφορετικών κατηγο-
ριών παραγόντων, στο διαχωρισμό των κρισίμων από τους 
επουσιώδεις παράγοντες, αλλά και στη δυνατότητα ανάδειξης 
παραγόντων και δεδομένων, τα οποία αναμένεται να παίξουν 
σημαντικό ρόλο (θετικό ή αρνητικό) στο άμεσο μέλλον. Η διαδι-
κασία αυτή αποτελεί και τη βάση για την περαιτέρω ανάπτυξη 
της ανάλυσης, που αφορά στον ολοκληρωμένο συνδυασμό των 
διαφορετικών κατηγοριών παραγόντων, με στόχο την ανάληψη 
δράσης και την υποστήριξη αποφάσεων. Ο συνδυασμός αυτός, 
καθώς και το πιθανό περιεχόμενο των συνακόλουθων δράσεων, 
δίνονται στον Πίνακα 1.

Πίνακας 1. Συναφείς δράσεις ανά συνδυασμό κατηγοριών 
παραγόντων της ανάλυσης SWOT

Εσωτερικά Πλεονεκτήματα – Ευκαιρίες εξωτερικού 
περιβάλλοντος

Πλήρης εκμετάλλευση των εσωτερικών πλεονεκτημάτων για την 
αποτελεσματική αξιοποίηση των ευκαιριών που προσφέρει το 

εξωτερικό περιβάλλον.

Εσωτερικές Αδυναμίες – Ευκαιρίες εξωτερικού περιβάλλοντος
Έμφαση στις δράσεις αντιμετώπισης των εσωτερικών 

αδυναμιών και ιδιαίτερα εκείνων που εμποδίζουν την πλήρη 
αξιοποίηση των ευκαιριών, που προσφέρει το εξωτερικό 

περιβάλλον.

Εσωτερικά Πλεονεκτήματα – Απειλές εξωτερικού περιβάλλοντος
Έμφαση στις δράσεις που στοχεύουν στην περαιτέρω 

ενίσχυση και εκμετάλλευση των εσωτερικών πλεονεκτημάτων 
και ιδιαίτερα εκείνων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν 

αποτελεσματικότερα, για την αντιμετώπιση των εξωτερικών 
απειλών.

Εσωτερικές Αδυναμίες – Απειλές 
εξωτερικού περιβάλλοντος

Έμφαση στις δράσεις που στοχεύουν στην εξάλειψη ή στη 
μείωση των εσωτερικών αδυναμιών και ιδιαίτερα εκείνων 

που αυξάνονται από την αρνητική επίδραση των παραγόντων 
των εξωτερικών απειλών.

Πηγή: Συγγραφείς, βάσει στοιχείων από Baser (2001).

H ανάλυση SWOT θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να χρησι-
μοποιείται και να εφαρμόζεται σε περιπτώσεις που μπορεί να 
αποβεί ωφέλιμη, και ιδιαίτερα στις περιπτώσεις σχεδιασμού, 
αξιολόγησης ή επίλυσης προβλημάτων στις οποίες ουσιαστική 
σημασία έχει η διάκριση εξωτερικού και εσωτερικού περι-
βάλλοντος. Στις περιπτώσεις αυτές, η ανάλυση είναι δυνατό 
να αποτελέσει βάση για την οργάνωση ενός πλαισίου λήψης 
αποφάσεων και ανάληψης δράσης (AHRD 2001). Παρ’ όλα 

αυτά, η ανάλυση SWOT δε θα πρέπει σε καμία περίπτωση 
να εκληφθεί ως μία μέθοδος χωρίς προβλήματα και αδυναμίες. 
Σε πολλές περιπτώσεις, η τεχνική περιορίζεται στην κατάρτιση 
εκτεταμένων καταλόγων παραγόντων, δίχως να τεκμηριώνεται 
η βαρύτητά τους ή να αξιολογείται η κρισιμότητά τους. Με τον 
τρόπο αυτό, περιορίζεται το αναλυτικό στοιχείο, ενώ η τεχνική 
μετατρέπεται σε καθαρά περιγραφική, γεγονός που καταλήγει 
στην αδυναμία δημιουργικής χρήσης της, στα μετέπειτα στάδια 
της λήψης αποφάσεων ή της ανάληψης συγκεκριμένων δράσε-
ων και μέτρων (Balamuralikrishna and Dugger 1995, Hill and 
Westbrook 1997). 

Οι προσπάθειες αντιμετώπισης των παραπάνω προβλημάτων 
οδήγησαν στην ανάπτυξη της Δυναμικής Ανάλυσης SWOT (DSA 
- Dynamic SWOT Analysis). Η DSA διαφέρει από την απλή ανά-
λυση SWOT (βλ. και Σχήμα 2) στο ότι προϋποθέτει τη συνεχή 
ανατροφοδότηση του περιεχομένου των διαφόρων σταδίων, τα 
οποία δεν ολοκληρώνονται, παρά μόνο με την ολοκλήρωση 
της συνολικής αναλυτικής διαδικασίας. Με αυτόν τον τρόπο, η 
ανάλυση SWOT αποκτά κυκλικό και αναδραστικό χαρακτήρα, 
αποφεύγοντας τη στατικότητα και ενισχύοντας την εγκυρότητα 
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και την αξιοπιστία της (Dealtry 2001).

3. Η χρήση της ανάλυσης SWOT στο μη επιχειρηματικό 
τομέα: η περίπτωση του χωρικού και αναπτυξιακού σχε-
διασμού

Η χρήση της ανάλυσης SWOT επεκτείνεται με αυξανόμενους 
ρυθμούς σε τομείς και αντικείμενα έρευνας που εντάσσονται 
στο μη επιχειρηματικό τομέα και αφορούν σε διάφορες όψεις 
και διαστάσεις δημόσιων πολιτικών, δηλαδή σε τομείς εκτός 
του στρατηγικού σχεδιασμού, της έρευνας αγοράς και του 
ανταγωνισμού, της ανάπτυξης και της στρατηγικής για νέα 
προϊόντα, υπηρεσίες κτλ. Ένας από τους τομείς αυτούς, αφορά 
σε ολοκληρωμένες παρεμβάσεις και δράσεις αναπτυξιακού 
χαρακτήρα, σε τοπικές ή περιφερειακές οικονομίες. Σε πολλές 
περιπτώσεις, οι παρεμβάσεις και οι δράσεις αυτού του είδους, 
ιδιαίτερα εκείνες που στοχεύουν σε διαρθρωτικές και μόνιμες 
αλλαγές, έχουν σαφώς χωρική διάσταση (άμεση ή έμμεση), αφού 
γίνεται προσπάθεια αξιοποίησης του τοπικού ή περιφερειακού 
ενδογενούς αναπτυξιακού και κοινωνικο-οικονομικού δυναμικού, 
σε σχέση με το ευρύτερο περιβάλλον. 

Ο βασικός στόχος της εφαρμογής της ανάλυσης SWOT σε αυ-
τές τις περιπτώσεις είναι ο αποτελεσματικός συνδυασμός των 
ενδογενών αναπτυξιακών χαρακτηριστικών και δυνατοτήτων, 
με μια σειρά από εξωτερικούς προσδιοριστικούς (ευνοϊκούς ή 
δυσμενείς) παράγοντες, με στόχο την επιτυχή υποστήριξη δρά-
σεων σχεδιασμού των παρεμβάσεων σε τοπικό ή περιφερειακό 
επίπεδο. Ειδικότερα η ανάλυση SWOT στοχεύει (European 
Commission 1999):

− Στη μείωση της αβεβαιότητας σε σχέση με την εφαρμογή μιας 
συγκεκριμένης αναπτυξιακής πολιτικής, δράσης ή προγράμμα-
τος, σε μία γεωγραφική ενότητα με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά.

− Στον εντοπισμό των κυρίαρχων και κρίσιμων προσδιοριστι-
κών παραγόντων (εσωτερικών και εξωτερικών), που επηρεάζουν 
την επιτυχία της αναπτυξιακής πολιτικής, δράσης ή προγράμ-

ματος. 

− Στην τεκμηριωμένη υποστήριξη μιας ολοκληρωμένης στρα-
τηγικής σύνδεσης της αναπτυξιακής δράσης, με το ενδογενές 
δυναμικό της περιοχής εφαρμογής της, όπως και με το εξωτερικό 
περιβάλλον. 

Στις περιπτώσεις τοπικού ή περιφερειακού χωρικού και αναπτυ-
ξιακού σχεδιασμού, η ανάλυση SWOT περιλαμβάνει σχηματικά 
τα εξής στάδια, τα οποία διαφέρουν ή μετασχηματίζονται ανά-
λογα με τις ιδιαιτερότητες της κάθε περίπτωσης (European 
Commission 1999):

1. Διερεύνηση του περιβάλλοντος του αναπτυξιακού προγράμ-
ματος, της παρέμβασης, της δράσης ή της πολιτικής. Κατά 
το στάδιο αυτό αναδεικνύονται οι ισχυρότερες τάσεις και τα 
προβλήματα που αναμένεται να επηρεάσουν την περιοχή 
μελέτης και εφαρμογής, με τη βοήθεια βασικών κοινωνικο-
δημογραφικών, οικονομικών, πολιτικών και χωρικών ή άλλων 
κατά περίπτωση μεταβλητών και δεικτών. 

2. Διερεύνηση των πιθανών δράσεων. Κατά το στάδιο αυτό 
διερευνάται, σε προκαταρκτικό επίπεδο, το σύνολο των πιθα-
νών δράσεων, σε σχέση με τα βασικότερα προβλήματα που 
διαπιστώθηκαν κατά το προηγούμενο στάδιο.

3. Εξωτερική ανάλυση των ευκαιριών και των απειλών. 
Το στάδιο αυτό περιλαμβάνει σε βάθος τεκμηριωμένη και 
συνδυασμένη έρευνα και ανάλυση των ευκαιριών που προ-
σφέρονται από το εξωτερικό περιβάλλον, και των απειλών που 
προέρχονται από αυτό, ιδιαίτερα εκείνων που δεν τελούν υπό 
τον έλεγχο των τοπικών ή περιφερειακών διοικητικών αρχών, 
και που επηρεάζουν σημαντικά την κοινωνικο-οικονομική 
ανάπτυξη.

4. Εσωτερική ανάλυση των πλεονεκτημάτων και των αδυναμι-
ών. Το στάδιο αυτό περιλαμβάνει σε βάθος τεκμηριωμένη και 
συνδυασμένη έρευνα και ανάλυση των εσωτερικών πλεονεκτη-
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μάτων της τοπικής ή περιφερειακής οικονομίας και κοινωνίας 
και της σχεδιαζόμενης αναπτυξιακής δράσης, καθώς και των 
βασικότερων εσωτερικών αδυναμιών τους, ιδιαίτερα αυτών 
που μπορούν να αντιμετωπιστούν με την πλήρη αξιοποίηση 
των πλεονεκτημάτων και των δυνατοτήτων.

5. Κατηγοριοποίηση των πιθανών δράσεων. Το στάδιο αυτό, 
το οποίο προκύπτει από την έρευνα και ανάλυση που έγινε 
κατά τα προηγούμενα στάδια, περιλαμβάνει την “τελική” κα-

τηγοριοποίηση των δράσεων που στοχεύουν στην ενίσχυση 
των πλεονεκτημάτων, στην αξιοποίηση των ευκαιριών, και στην 
άμβλυνση ή στην εξάλειψη των αδυναμιών και των απειλών. 
Το στάδιο αυτό αφορά στην διαδικασία του στρατηγικού σχε-
διασμού της εφαρμογής της αναπτυξιακής πολιτικής, δράσης ή 
προγράμματος, με τρόπο ώστε να επιτυγχάνονται στο μέγιστο 
βαθμό οι στόχοι που αρχικά είχαν τεθεί. 

Σχήμα 2. Στατική και Δυναμική ανάλυση SWOT

Πηγή: Συγγραφείς, βάσει στοιχείων από European Commission (1999) και Dealtry (2001).

Διερεύνηση του περιβάλλοντος (αναπτυξια-
κού προγράμματος, παρέμβασης, δράσης ή 
πολιτικής)

Διερεύνηση των πιθανών δράσεων

Εσωτερική ανάλυση των πλεονεκτημάτων και 
των αδυναμιών

Εξωτερική ανάλυση των ευκαιριών και των 
απειλών

Κατηγοριοποίηση και οριστικοποίηση των 
πιθανών δράσεων

Διερεύνηση του περιβάλλοντος (αναπτυξια-
κού προγράμματος, παρέμβασης, δράσης ή 
πολιτικής)

Διερεύνηση των πιθανών δράσεων

Εξωτερική ανάλυση των ευκαιριών και των 
απειλών

Εσωτερική ανάλυση των πλεονεκτημάτων και 
των αδυναμιών

Κατηγοριοποίηση και οριστικοποίηση των 
πιθανών δράσεων
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Όλα τα παραπάνω στάδια έρευνας και ανάλυσης έχουν ως στόχο 
την ολοκλήρωση της ανάλυσης SWOT, τόσο σε ό,τι αφορά στην 
τεκμηριωμένη κατηγοριοποίηση των παραγόντων, όσο και σε 
ό,τι αφορά στον σχεδιασμό και στην ανάληψη συγκεκριμένων 
δράσεων (Bryson and Roaring 1987). 

Πριν από την παρουσίαση της εφαρμογής της ανάλυσης SWOT 
στην περίπτωση του Πολιχνίτου του Νομού Λέσβου, θα πρέπει 
να σημειωθούν τα ακόλουθα:

− Η συνοπτική παρουσίαση των σταδίων της ανάλυσης δίδει 
εικόνα στατικότητας στην όλη διαδικασία. Στην πραγματικότητα, 
απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχή εφαρμογή της ανάλυ-
σης είναι η συνεχής ανατροφοδότηση και ο ανασχηματισμός 
του περιεχομένου των σταδίων αυτών, καθ’ όλη τη διάρκεια της 
ανάλυσης, όπως και κατά τη φάση της υλοποίησης, της παρακο-
λούθησης και της εκ των υστέρων αξιολόγησης της πολιτικής που 
σχεδιάζεται. Είναι μια δυναμική διαδικασία, κατά την οποία το 
κάθε στάδιο της ανάλυσης δε διαδέχεται απλά το επόμενο, αλλά 
ανασχηματίζεται συνεχώς από τα νέα δεδομένα, που κάθε φορά 
προκύπτουν, σε κάθε στάδιο. Το Σχήμα 2 αποδίδει τη στατική 
και δυναμική μορφή, που μπορεί να έχει η ανάλυση.

− Η διάσταση του χρόνου είναι σημαντική και κρίσιμη στην ανά-
λυση SWOT, καθώς σχετικοποιεί πολλές από τις βεβαιότητες 
ή από τα ερευνητικά αποτελέσματα που προκύπτουν κατά τη 
διάρκειά της, ιδιαίτερα σε μια εποχή που χαρακτηρίζεται από 
έντονους ρυθμούς κοινωνικο-οικονομικών αλλαγών, όπως η 
σημερινή. Παραδείγματος χάριν, η τεκμηρίωση ενός δεδομένου 
του εξωτερικού περιβάλλοντος ως ευκαιρία, είναι δυνατόν να μην 
ισχύει μετά από κάποιο χρονικό διάστημα, εάν αυτό το δεδομένο 
μεταβληθεί ή εκλείψει.

− Τέλος, απαραίτητη προϋπόθεση για την αξιοπιστία και 
την εγκυρότητα της ανάλυσης SWOT, είναι τα αποτελέσματα 
κάθε σταδίου της να προκύπτουν μέσα από κοινώς αποδεκτές 
ερευνητικές διαδικασίες. Με τον τρόπο αυτό, μειώνονται οι πιθα-

νότητες υποκειμενικότητας στην κατάρτιση των κατηγοριών των 
παραγόντων και των συνακόλουθων στρατηγικών και δράσεων, 
πρόβλημα που έχει εμφανιστεί σε πολλές περιπτώσεις χρήσης 
της ανάλυσης. 

Η ανάλυση SWOT έχει εφαρμοστεί και συνεχίζει να εφαρμόζε-
ται σε πολλές περιπτώσεις εθνικού, περιφερειακού ή τοπικού 
χωρικού αναπτυξιακού σχεδιασμού, προγραμμάτων και πολι-
τικών, όπως πχ στην κατάρτιση και στη συνέχεια στην ex ante 
αξιολόγηση του Προγράμματος Περιφερειακής Ανάπτυξης των 
περιοχών του Στόχου 6 (βάσει των κριτηρίων της Ε.Ε.), στη 
Σουηδία, το 1995 (European Commission 1999). Στην Ελλάδα 
εφαρμόσθηκε στην ex ante αξιολόγηση του Ελληνικού Σχεδίου 
Περιφερειακής Ανάπτυξης 2000-2006 για τον Πρωτογενή Τομέα 
(Υπουργείο Γεωργίας 1999), στο σχεδιασμό των δράσεων, των 
προτεραιοτήτων, της διάγνωσης των προβλημάτων και των προ-
οπτικών της χωρικής ανάπτυξης της χώρας, και συγκεκριμένα 
στην κατάρτιση του Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού 
και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΥΠΕΧΩΔΕ 2001), στο Σχεδιασμό Δρά-
σεων Πιλοτικού Χαρακτήρα για την Ανάπτυξη του Οικολογικού 
Τουρισμού στην Ελλάδα (WWF ΕΛΛΑΣ – ΕΟΤ 2000), στην 
ex ante αξιολόγηση του Εθνικού Προγράμματος Leader Plus 
(Υπουργείο Γεωργίας 2001) κ.α. 

4. Η χρήση της ανάλυσης SWOT στον οικοτουριστικό σχε-
διασμό Πολιχνίτου

4.1 Οικοτουρισμός και σχεδιασμός οικοτουριστικής ανάπτυ-
ξης με χρήση της ανάλυσης SWOT

Ο τουρισμός σήμερα αποτελεί μία από τις πλέον αναπτυσ-
σόμενες οικονομικές δραστηριότητες σε παγκόσμιο επίπεδο 
(Κοκκώσης και Τσάρτας 2001). Ιδιαίτερα για τις παράκτιες 
μεσογειακές περιοχές και τα νησιά, ο τουρισμός θεωρείται ως 
η βασικότερη πηγή εισοδήματος για τον τοπικό πληθυσμό 
(Loukissas and Skayannis 2001). Η μεγάλη του ανάπτυξη κατά 
τη δεκαετία 1960-1970 αποτέλεσε την αρχή για τη βιομηχανο-
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ποίηση της δραστηριότητας, η οποία άρχισε γρήγορα να έχει 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις (Briassoulis 1992). Από την άλλη, 
τόσο η αναγκαιότητα της προστασίας του περιβάλλοντος, όσο και 
η τάση, περιοδικής, έστω, επαφής με τη φύση και απομάκρυνσης 
από τα μεγάλα αστικά κέντρα, οδήγησε στην εμφάνιση εναλ-
λακτικών μορφών τουρισμού, όπως ο οικοτουρισμός (Fennell 
2001). Βασικός στόχος των εναλλακτικών μορφών τουρισμού 
είναι η μετάβαση από την “ποσότητα” (ομοιόμορφος, μαζικός του-
ρισμός παραλίας), στην “ποιότητα” (τουρισμός μικρών ομάδων, 
βάσει ειδικών ενδιαφερόντων) (Σπιλάνης 2000α). Ο στόχος της 
ποιότητας εκφράζεται με την επιδίωξη της αειφόρου ανάπτυξης, 
με αξιολόγηση και επιλογή των παρεμβάσεων εκείνων που 
προσαρμόζονται στα εγγενή χαρακτηριστικά μιας περιοχής 
(φυσικό περιβάλλον, πολιτιστικοί πόροι κτλ) και ακολουθούν, 
ως προς την κλίμακα ανάπτυξης, ορισμένα επίπεδα φέρουσας 
ικανότητας (Coccossis and Parpairis 1992, Κομίλης και Βαγιονής 
1999). Εκτός από τον οικοτουρισμό, εναλλακτικές μορφές του-
ρισμού θεωρούνται ο αγροτουρισμός, ο αθλητικός, ο ιαματικός, 
ο γαστρονομικός, ο θρησκευτικός τουρισμός κ.ά. (Σφακιανάκης 
2000). Οι μορφές αυτές τουρισμού χαρακτηρίζονται από την 
έμφαση που δίνουν σε μία ή παράλληλες δραστηριότητες, οι 
οποίες όμως δεν απαιτούν μεγάλες ποσότητες πόρων, ώστε 
να υποβαθμίζουν το περιβάλλον, ενώ, αντίθετα, μπορεί να το 
αναδεικνύουν και να το προστατεύουν. Άλλωστε, το περιβάλλον 
αποτελεί βασικό πόρο για τις εναλλακτικές μορφές τουρισμού, 
από την ποιότητα του οποίου εξαρτάται η επιτυχής ή όχι ανά-
πτυξη της δραστηριότητας. 

Το μέγεθος της δραστηριότητας του οικοτουρισμού είναι πολύ δύ-
σκολο να υπολογιστεί, καθώς δεν καταγράφεται από επίσημους 
φορείς, ενώ μέχρι σήμερα δεν υπάρχει ένας καθολικά αποδεκτός 
ορισμός. Η Διεθνής Εταιρεία Οικοτουρισμού (The International 
Ecotourism Society – TIES) δέχεται ότι ο οικοτουρισμός είναι: 
“η υπεύθυνη μετακίνηση σε φυσικές περιοχές που διατηρούν το 
περιβάλλον και το υψηλό επίπεδο διαβίωσης των κατοίκων της 

περιοχής” (Blangy and Wood 1993). Πάντως, ο επικρατέστερος 
και ευρύτερα αποδεκτός ορισμός, έχει δοθεί από τον Παγκόσμιο 
Οργανισμό Τουρισμού (World Tourism Organisation – WTO), 
σύμφωνα με τον οποίο οικοτουρισμός είναι: “ο τουρισμός που 
ασκείται σε σχετικά μη αλλοιωμένες φυσικές περιοχές, με βασικό 
σκοπό το θαυμασμό τους και την απόκτηση γνώσης σχετικά με 
αυτές” (Yunis 2001).

Ο οικοτουρισμός, περισσότερο από τις υπόλοιπες μορφές εναλ-
λακτικού τουρισμού, παρέχει δυνατότητες για αλληλεπίδραση 
με τις τοπικές κοινωνίες, και επομένως έχει άμεση σχέση με 
το πλαίσιο του πολιτιστικού τουρισμού (Goodwin 2001). Οι 
περισσότερο δημοφιλείς οικοτουριστικές δραστηριότητες είναι 
η πεζοπορία, η παρατήρηση πουλιών, η φωτογράφηση της 
φύσης, η κατασκήνωση, το rafting σε ποτάμια και οι βοτανικές 
μελέτες (Grace 2001). 

Στη διεθνή βιβλιογραφία υπάρχει αδυναμία εντοπισμού 
συγκεκριμένης και καθολικής μεθοδολογίας οικοτουριστικού 
σχεδιασμού (Κομίλης 2001), κυρίως διότι ο τομέας αυτός, πολύ 
περισσότερο από άλλους, βασίζεται σε τοπικές ιδιαιτερότητες, 
οι οποίες συνήθως είναι μοναδικές. Σύμφωνα με τον Inskeep 
(1988), που αναφέρεται σε πρόγραμμα τουριστικής ανάπτυξης 
εθνικού και περιφερειακού χαρακτήρα, τα βήματα της διαδικα-
σίας του τουριστικού σχεδιασμού είναι, γενικώς, επτά (Κομίλης 
και Βαγιονής 1999):

1. Προετοιμασία μελέτης/ οριοθέτηση αντικειμένου: διαμόρ-
φωση προδιαγραφών, προσδιορισμός του ενδεικνυόμενου 
μοντέλου ή τύπου σχεδιασμού, όπως επίσης και του οργανω-
τικού σχήματος και χρονοδιαγράμματος.

2. Προσδιορισμός στόχων: προκαταρκτική υιοθέτηση και 
ανάλυση σειράς στόχων τουριστικής ανάπτυξης, που προκύ-
πτουν από διεργασίες συζήτησης με αρμόδιους φορείς, και 
αντανακλούν τις κύριες αναπτυξιακές στρατηγικές και πολιτικές 
της κυβέρνησης.
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3. Διαμόρφωση πληροφοριακού υποβάθρου: απογραφή στοι-
χείων και συλλογή πληροφοριών υφιστάμενης κατάστασης 
(αγορά, προσφορά, απασχόληση, δαπάνες τουριστών κτλ) 
και διενέργεια ειδικών δημοσκοπήσεων (surveys) σε τουρίστες 
και σε ό,τι αφορά στους πόρους, που βοηθούν στην κατάταξη/ 
αξιολόγηση της ζήτησης και του προϊόντος.

4. Ανάλυση και σύνθεση: ανάλυση, αξιολόγηση και προσ-
διορισμός (μέσω συγκεκριμένων μεθόδων και τεχνικών) των 
τουριστικών αγορών (σε συνάρτηση με υφιστάμενους ή εν δυ-
νάμει πόρους έλξης, ανταγωνιστικούς τόπους προορισμού) και 
της προσφοράς (ανωδομές, υποδομές) ή των χαρακτηριστικών 
στοιχείων του τουριστικού προϊόντος κάθε περιοχής. Τελικός 
προσδιορισμός βασικών συντελεστών και ανασταλτικών πα-
ραγόντων ανάπτυξης. 

5. Διαμόρφωση πολιτικής και σχεδίου: ανάλυση και αξιολόγηση 
(βάσει κυρίως μεθόδων ανάλυσης επιπτώσεων) εναλλακτικών 
πολιτικών (οικονομική – επενδυτική, κοινωνική – πολιτιστική, 
χωροταξική – περιβαλλοντική) και σχεδίων. Επιλογή τελικού 
σχεδίου και πλέγματος πολιτικών (με συναίνεση των κυβερ-
νητικών φορέων).

6. Εξειδικευμένες και επιμέρους προτάσεις: με βάση το 
προκρινόμενο σχέδιο αξιολογούνται και προτείνονται οι εν-
δεικνυόμενες τεχνικές/ διεργασίες υλοποίησης, καθώς και τα 
ειδικά προγράμματα και μέτρα ρύθμισης: χωροταξικά, νομοθε-
τικά, marketing, εκπαίδευσης, επιμόρφωσης, περιβαλλοντικής 
διαχείρισης κτλ.

7. Υλοποίηση και έλεγχος: οι σχετικές διεργασίες περιλαμβά-
νουν ορισμένες ενέργειες όπως: α) νομοθετική κατοχύρωση 
προτάσεων, β) ενεργοποίηση χρηματοδοτικών φορέων, γ) 
συνεχή ή περιοδική παρακολούθηση και συντονισμό των 
ποικίλων εμπλεκόμενων φορέων στην εφαρμογή του σχεδίου 
και δ) προσδιορισμό τυχόν αναγκαίων προσαρμογών ή ανα-
θεωρήσεων του σχεδίου των πολιτικών. 

4.2 Η επιλογή της μελέτης περίπτωσης του Πολιχνίτου 
Λέσβου

Η μελέτη με στόχο τον οικοτουριστικό σχεδιασμό στον Πολιχνίτο 
(Βαγιάννη και Πετανίδου 2002) αποτέλεσε αντικείμενο έρευνας 
στα πλαίσια του Προγράμματος ALAS (1999-2002), που περι-
γράφεται παρακάτω. Στόχος της μελέτης ήταν να αναδειχθούν 
τρόποι ήπιας ανάπτυξης της περιοχής, βάσει του τουρισμού, με 
αξιοποίηση των τοπικών πόρων: 

Για την αναγνώριση της υφιστάμενης κατάστασης, επιχειρήθηκε 
μία σε βάθος ανάλυση της περιοχής μελέτης, μέσω έρευνας πε-
δίου, και υπολογισμός των στατιστικών μεταβλητών και δεικτών. 
Με τον τρόπο αυτό, αναδείχθηκαν, από τη μια τα προβλήματα 
και μειονεκτήματα της περιοχής που πρέπει να παρακαμφθούν, 
και, από την άλλη, τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα και ισχυρά 
σημεία που αξίζει να προβληθούν. 

Την ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης ακολούθησε ο 
σχεδιασμός του επιθυμητού τουριστικού προϊόντος, βάσει 
της κρατούσας θεωρίας και των βημάτων σχεδιασμού, αφού 
προηγουμένως τέθηκαν οι προδιαγραφές του. Στα πλαίσια 
του σχεδιασμού αυτού, έγιναν προτάσεις για την ανάπτυξη 
του οικοτουριστικού προϊόντος και των συναφών με αυτό δρά-
σεων, διερευνήθηκαν οι δυνατότητες και προδιεγράφησαν οι 
προϋποθέσεις ανάπτυξης του οικοτουριστικού προϊόντος για 
την περιοχή του Πολιχνίτου, όπου, στα πλαίσια του ALAS, 
ιδρύθηκε το πρώτο Μουσείο Άλατος στην Ελλάδα. Στη μελέτη 
παρουσιάζονται οι δυνατότητες οικοτουριστικής ανάπτυξης 
στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Πολιχνίτου και ολόκληρου 
του Κόλπου Καλλονής, ως ενιαίου συστήματος, με ιδιαίτερο οι-
κολογικό ενδιαφέρον. Ο σχεδιασμός του προϊόντος είχε στόχο 
να οργανώσει τις επιμέρους προτεινόμενες δράσεις, και να θέσει 
το χρονοδιάγραμμα της υλοποίησής τους, ώστε να δημιουργηθεί 
μία συνολική τουριστική πολιτική για την περιοχή. 
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Τέλος, στη μελέτη επιχειρήθηκε η εκ των προτέρων αξιολόγηση 
της πολιτικής, με εκτίμηση των αναμενόμενων ωφελειών, και 
παράλληλη καταγραφή των δυσκολιών που θα πρέπει να 
αντιμετωπιστούν κατά την εφαρμογή της πολιτικής αυτής. Από 
την ex ante αξιολόγηση αυτή, που βασίζεται στα κριτήρια της 
αειφορίας, προκύπτουν βασικά συμπεράσματα για την πολιτική 
που προτείνεται, σε όλα τα στάδια εφαρμογής της. 

Η ανάλυση SWOT θεωρήθηκε ως η καταλληλότερη μέθοδος ex 
ante αξιολόγησης, επειδή αποτελεί ένα μεθοδολογικό εργαλείο 
τόσο για την ανάλυση, όσο και για το σχεδιασμό. Τα στάδια της 
ανάλυσης, όπως αυτά παρατέθηκαν στο κεφάλαιο 3 του παρό-
ντος άρθρου, καλύπτουν όλα τα βήματα του γενικού τουριστικού 
σχεδιασμού που αναφέρθηκαν παραπάνω (κεφάλαιο 4.1). Δια-
πιστώθηκε ότι η ανάλυση SWOT ανταποκρίνεται, επίσης, στην 
ανάγκη ανάδειξης και αξιοποίησης των τοπικών ιδιαιτεροτήτων, 
που αποτελούν, άλλωστε, και τη βάση ανάπτυξης των οικοτου-
ριστικών δράσεων. Στη συνέχεια του άρθρου, αναδεικνύεται ο 
ρόλος και το πλαίσιο χρήσης και αξιοποίησης της ανάλυσης 
SWOT στην προσπάθεια οικοτουριστικής ανάπτυξης στην περι-
οχή Πολιχνίτου, καθώς και το τουριστικό προφίλ ολόκληρου του 
νησιού, αλλά και της εξεταζόμενης περιοχής, ως αναπόσπαστο 
τμήμα της ευρύτερης ανάπτυξης του νησιού. 

4.2.1 Το τουριστικό προφίλ της Λέσβου

Η Λέσβος δε θεωρείται ένα από τα τουριστικά νησιά της Ελλά-
δας (Buhalis and Diamantis 2001). Σε σύνολο 48 κατοικημένων 
νησιών, των Περιφερειών του Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, 
κατατάσσεται στην 35η θέση σύμφωνα με το δείκτη κλίνες/ 
κάτοικο (με την Ίο, Θήρα και Μύκονο στις πρώτες θέσεις), και 
στην 27η σύμφωνα με το δείκτη κλίνες/ έκταση (τις πρώτες θέσεις 
κατέχουν τα νησιά Θήρα, Μύκονος, Κως, Πάρος). Αντ’ αυτών, 
χαρακτηρίζεται ως περιοχή όπου ο τουρισμός παρουσιάζει 
μεν κάποια άνοδο, χωρίς όμως να έχει καθοριστική σημασία 
(Σπιλάνης 2000α).

Ο τουρισμός της Λέσβου βασίζεται στο μοντέλο του μαζικού 
τουρισμού, το οποίο επικρατεί και στα περισσότερα νησιά του 
Αιγαίου (Maroudas and Kyriakaki 2001), με ανάλογες επιπτώσεις 
στην οικονομία, τη δημογραφία, το περιβάλλον και την κοινωνική 
τους δομή (Spilanis and Vayanni 2003). Το μεγαλύτερο μέρος 
των αλλοδαπών τουριστών επισκέπτεται το νησί με οργανωμέ-
να ταξίδια, μέσω πτήσεων με charters. Η διάρκεια παραμονής 
τους είναι περίπου 9 ημέρες και σκοπός του ταξιδιού κυρίως η 
ξεκούραση και αναψυχή. 

Οι ημεδαποί τουρίστες, των οποίων ο αριθμός υπερβαίνει κατά 
πολύ εκείνο των αλλοδαπών, φθάνουν στο νησί κυρίως με πλοίο. 
Η μέση διάρκεια παραμονής τους είναι περίπου 5 ημέρες. Ο 
σκοπός του ταξιδιού τους ποικίλλει: επίσκεψη σε συγγενείς 
και φίλους, ξεκούραση και αναψυχή, λόγοι θρησκευτικοί, ενώ 
σημαντικό είναι το ποσοστό των τουριστών που επισκέπτονται 
το νησί για επαγγελματικούς λόγους1. 

Τα τελευταία χρόνια έχει αρχίσει να εμφανίζεται μία νέα τάση 
στη Λέσβο, ως αποτέλεσμα μιας γενικότερης παγκόσμιας 
στροφής στον τομέα του τουρισμού, που αφορά δραστηριό-
τητες στη φύση. Συγκεκριμένα, κατά την περίοδο της άνοιξης 
καταφθάνουν στο νησί αρκετοί τουρίστες, με μοναδικό σκοπό 
την παρατήρηση πουλιών στους υγροτόπους, ιδιαίτερα δε στις 
δύο αλυκές του νησιού: της Καλλονής, που είναι η μεγαλύτερη, 
και του Πολιχνίτου. Οι αλυκές αποτελούν ιδιόρρυθμα υγροτοπικά 
οικοσυστήματα, και ενδιαίτημα πολλών ειδών πουλιών, αρκετές 
φορές σπάνιων. Αυτά ακριβώς αποτελούν και τον πόλο έλξης των 
παρατηρητών, γνωστών διεθνών ως bird-watchers (Petanidou 
and Vayanni 2002, Dahm και Πετανίδου 2002). 

4.2.2 Αναπτυξιακές δυνατότητες και οικοτουριστικός σχεδι-
ασμός στον Πολιχνίτο: ο ρόλος της ανάλυσης SWOT

Συγκριτικά με τις υπόλοιπες περιοχές του νησιού, η περιοχή του 
Πολιχνίτου δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ως ιδιαίτερα τουριστική. 
Ο Δήμος Πολιχνίτου κατέχει συνολικά το 6% περίπου των κλινών 
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των ενοικιαζομένων δωματίων του νησιού και το 5% των κλινών 
των ξενοδοχειακών καταλυμάτων (δηλ. 5,8% στο σύνολο κλινών 
των τουριστικών καταλυμάτων του νησιού). Αλλά και πάλι, θα 
πρέπει να διευκρινισθεί ότι η όποια τουριστική ανάπτυξη στην 
περιοχή αφορά, στον μεγαλύτερο βαθμό, στον παραθαλάσσιο 
οικισμό Βατερών και πολύ λιγότερο στους υπόλοιπους οικισμούς 
του Δήμου. Πάντως, η ευρύτερη περιοχή του Δήμου διαθέτει κι 
άλλους τουριστικούς πόρους, όπως μουσεία, εκκλησίες, ιαματικά 
λουτρά κ.ά. 

Οι προσπάθειες σχεδιασμού οικοτουριστικής ανάπτυξης στην 
περιοχή του Πολιχνίτου βασίζονται στο ευρωπαϊκό διαπερι-
φερειακό Πρόγραμμα ALAS (1998-2001). Το Πρόγραμμα, με 
συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΓΔ-XVI) ολο-
κληρώθηκε το Δεκέμβριο 2002. Συμμετείχαν τέσσερις περιοχές 
ισάριθμων χωρών, δύο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Πολιχνίτος 
Λέσβου και Figueira da Foz Πορτογαλίας), και δύο περιοχές 
χωρών Phare (Piran Σλοβενίας και Αγχίαλος Βουλγαρίας). Οι 
βασικότεροι στόχοι του Προγράμματος ALAS είναι συνοπτικά 
οι ακόλουθοι (Petanidou 2001, Πετανίδου 2002, Petanidou et 
al. 2002):

• Η δημιουργία ενός ισχυρού δικτύου συνεργασίας ανάμεσα 
στις συμμετέχουσες χώρες και τις αντίστοιχες γεωγραφικές 
ενότητες, ανοιχτό και σε άλλες περιοχές στο μέλλον, με στόχο 
την ανάπτυξη που θα βασίζεται στο φυσικό και περιβαλ-
λοντικό δυναμικό, καθώς και στην πολιτιστική κληρονομιά 
των περιοχών αυτών, με κέντρο αναφοράς τις αλυκές και το 
παραγόμενο προϊόν, αξιοποιώντας τον παραδοσιακό τρόπο 
παραγωγής άλατος και το σύνολο των άλλων συνοδών και 
συναφών δραστηριοτήτων.

• Η αναβάθμιση και η ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος, 
μέσω δημιουργίας και εφαρμογής σχεδίων οικολογικής δια-
χείρισης των αλυκών.

• Η απόκτηση και ανταλλαγή εμπειριών και γνώσης, μέσω της 

εφαρμογής προγραμμάτων δράσεων σχετικών με την πολιτι-
στική και περιβαλλοντική διατήρηση, ανάδειξη και αξιοποίηση 
της παραδοσιακής αλοπηγίας, με κέντρα τα υπό δημιουργία ή 
τα κατά τόπους αναβαθμιζόμενα μουσεία άλατος. 

• Η οικονομική ανάπτυξη και η δημιουργία νέων ευκαιριών 
απασχόλησης στις συμμετέχουσες περιοχές, τόσο μέσω της 
παραδοσιακής αλοπηγίας και της διακίνησης του παραγόμενου 
προϊόντος στην αγορά, όσο και μέσω της ανάπτυξης οικοτου-
ρισμού, με κέντρα αναφοράς την παραδοσιακή αλοπηγία και 
αλυκές, καθώς και τις συνοδές τους δραστηριότητες. 

• Η διατήρηση και διαχείριση της πολιτιστικής και φυσικής 
κληρονομιάς των περιοχών του δικτύου, ως εναλλακτικών 
μοχλών τοπικής ανάπτυξης, με βάση τον οικοτουρισμό.

Το ελληνικό μέρος του Προγράμματος περιελάμβανε, μεταξύ άλ-
λων, τη συλλογή τεχνογνωσίας για την παραδοσιακή αλοπηγία 
στην Ελλάδα, τη συστηματική έρευνα των κοινωνικο-οικονομι-
κών και περιβαλλοντικών διαστάσεων της παραγωγής άλατος, 
τον ολοκληρωμένο σχεδιασμό οικοτουριστικής ανάπτυξης και 
τη δημιουργία μουσείου άλατος στην αλυκή Πολιχνίτου, του 
πρώτου θεματικού μουσείου τέτοιου είδους στην Ελλάδα (Πε-
τανίδου 1987, 1997, Dahm 2001). Παράλληλη επιδίωξη, όπως 
προβλεπόταν και από το Πρόγραμμα ALAS, ήταν η μελλοντική 
μετατροπή ενός τμήματος της αλυκής Πολιχνίτου σε χώρο παρα-
δοσιακής αλοπηγίας για παραγωγή αλατιού υψηλής ποιότητας, 
που θα ολοκληρώνει και θα συμπληρώνει τις οικοτουριστικές 
δραστηριότητες και δράσεις στην περιοχή.

Οι ανωτέρω δραστηριότητες, σε συνδυασμό με πληθώρα άλ-
λων δράσεων που μπορούν να αναπτυχθούν στην ευρύτερη 
περιοχή του Μουσείου και να πλαισιώσουν τις δραστηριότητές 
του, αποτελούν ιδιαίτερα αισιόδοξους τρόπους για την ανάπτυξη 
οικοτουρισμού, αγροτουρισμού και ιαματικού τουρισμού στην 
περιοχή αυτή του νησιού. Η διερεύνηση της δυνατότητας αυτής 
και ο κατάλληλος συνδυασμός των διάφορων δράσεων, απε-
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τέλεσαν βασικά ερωτήματα για τον οικοτουριστικό σχεδιασμό 
της περιοχής (Βαγιάννη και Πετανίδου 2002). Ας υπενθυμισθεί 
ότι η περιοχή του Πολιχνίτου, αλλά και η ευρύτερη περιοχή του 
Κόλπου Καλλονής, παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, ενώ 
διαθέτουν και την απαραίτητη υποδομή για την ανάπτυξη του-
ριστικών δράσεων φιλικών προς το περιβάλλον (βλ. Χάρτη 1). 

Ο σχεδιασμός οικοτουριστικής ανάπτυξης στον Πολιχνίτο 
βασίστηκε στο πλαίσιο της ανάλυσης SWOT κατά στάδια, 
όπως γενικώς περιγράφονται στο προηγούμενο κεφάλαιο. Πιο 
συγκεκριμένα: 

Το πρώτο στάδιο αφορά στη συστηματική και ολοκληρωμένη 
διερεύνηση των κοινωνικών, δημογραφικών, αναπτυξιακών και 
οικονομικών χαρακτηριστικών της περιοχής μελέτης, με έμφαση 
στη σημερινή πραγματικότητα και τις προοπτικές του τουριστι-
κού τομέα στη Λέσβο. Τα συμπεράσματα που προέκυψαν από 
την ανάλυση αυτή είναι ότι ο πληθυσμός του νησιού συνεχώς 
μειώνεται κατά τις τελευταίες δεκαετίες και γηράσκει, ενώ παράλ-
ληλα το επίπεδο εκπαίδευσης, σε σύγκριση με το μέσο όρο της 
χώρας, είναι χαμηλό. Ο οικονομικός τομέας που υπερτερεί είναι 
ο τριτογενής, με διπλάσιο αριθμό ενεργού πληθυσμού από τους 
άλλους δύο τομείς της οικονομίας. Το στάδιο αυτό περιλαμβάνει, 
επίσης, ανάλυση της εξέλιξης της τουριστικής δραστηριότητας 
στη Λέσβο και στην περιοχή του Πολιχνίτου. 

Το δεύτερο στάδιο, βασισμένο στα αποτελέσματα έρευνας 
του πρώτου σταδίου, αφορά στη διερεύνηση των υλοποιήσι-
μων αναπτυξιακών δυνατοτήτων, σε σχέση με τα υπάρχοντα 
προβλήματα και τις δυνατότητες αξιοποίησης των πόρων της 
περιοχής (φυσικών και πολιτιστικών). Τα αποτελέσματα αυτής 
της διερεύνησης ανέδειξαν τις πηγές και τους πόρους που 
μπορούν να αξιοποιηθούν οικοτουριστικά όχι μόνο στο Δήμο 
Πολιχνίτου, αλλά στην ευρύτερη περιοχή του Κόλπου Καλλονής, 
ο οποίος αποτελεί ένα ενιαίο οικολογικό και πολιτιστικό σύνολο, 
κι ανήκει στο δίκτυο προστατευτέων περιοχών Natura 2000. Οι 

δυνατότητες που διερευνήθηκαν αφορούν και σε άλλα θεματικά 
μουσεία και συναφείς δραστηριότητες, συνδεδεμένες μέσω ενός 
δικτύου, πχ στις ιαματικές πηγές της περιοχής, σε εκκλησίες και 
μονές. Επίσης, διερευνήθηκαν οι υποδομές της περιοχής για την 
ανάπτυξη του οικοτουρισμού, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στο 
φυσικό περιβάλλον, με ανάλυση της χλωρίδας και βλάστησης, 
ιδιαίτερα των υγροτόπων και των παρόχθιων οικοσυστημάτων, 
με έμφαση στα σπάνια, απειλούμενα και ενδημικά είδη. Ιδιαί-
τερη αναφορά έγινε στην πανίδα, ιδίως την ερπετοπανίδα και 
ορνιθοπανίδα και, βεβαίως, στα πολύ ενδιαφέροντα θηλαστικά 
της περιοχής, που μπορούν να αποτελέσουν αξιοποιήσιμο 
αντικείμενο, στα πλαίσια του οικοτουρισμού. 

Τα δύο επόμενα στάδια (3ο και 4ο) αφορούν στο βασικό τμήμα 
της ανάλυσης SWOT, καθώς ερευνώνται και συστηματοποιού-
νται τα πλεονεκτήματα, οι ευκαιρίες, τα μειονεκτήματα και οι 
απειλές της ανάπτυξης οικοτουριστικών δράσεων στην περιοχή 
του Πολιχνίτου. Τα κυριότερα χαρακτηριστικά που εντοπίστη-
καν και αφορούν είτε σε εγγενή στοιχεία της περιοχής, είτε στο 
συγκεκριμένο Πρόγραμμα, παρουσιάζονται συνοπτικά στον πί-
νακα-πλαίσιο της ανάλυσης SWOT (Παράρτημα 1). Το πλαίσιο 
αυτό, το οποίο καθοδηγεί, αλλά και ανατροφοδοτείται συνεχώς 
από την πρόοδο της ερευνητικής διαδικασίας, αποτελεί βασικό 
εργαλείο προσανατολισμού και οργάνωσης του οικοτουριστικού 
σχεδιασμού και λήψης αποφάσεων, για την επιτυχή εφαρμογή 
των δράσεων και των παρεμβάσεων στην περιοχή. Ο πίνακας-
πλαίσιο της ανάλυσης SWOT χωρίζεται σε δύο μέρη. Το πρώτο 
αφορά σε στοιχεία του εσωτερικού περιβάλλοντος, δηλαδή στα 
πλεονεκτήματα και αδυναμίες που εντοπίστηκαν στην περιοχή, 
σε σχέση με την ανάπτυξη οικοτουριστικών δραστηριοτήτων. Το 
δεύτερο μέρος αφορά στα εξωτερικά στοιχεία του περιβάλλοντος 
και συγκεκριμένα σε ευκαιρίες που προσφέρονται για περαιτέρω 
ανάπτυξη, αλλά και σε απειλές αποτυχίας, λόγω του τρόπου 
εφαρμογής των προτεινόμενων δράσεων. 
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Στο πέμπτο στάδιο ολοκληρώνεται και συγκεκριμενοποιείται 
ο οικοτουριστικός σχεδιασμός στην περιοχή, μέσα από προ-
τάσεις για κατάλληλες δράσεις και παρεμβάσεις. Γίνεται ένας 
συνδυασμός των εσωτερικών και εξωτερικών παραγόντων, 
με στόχο τη μείωση της αβεβαιότητας από τις απειλές του 
εξωτερικού περιβάλλοντος και την εξάλειψη των ελέγξιμων 
εσωτερικών αδυναμιών. Παράλληλα, γίνεται πλήρης αξιοποί-
ηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων που εντοπίστηκαν και 
των εξωτερικών ευκαιριών που προσφέρονται. Ο προκύπτων 
συνδυασμός είναι καθοριστικός και των προτεινόμενων δρά-
σεων. Οι τελευταίες αφορούν τόσο στα δίκτυα συνεργασίας, 
όσο και σε εκείνες που μπορούν να αναπτυχθούν στην περιοχή, 
στη βάση του τριπτύχου Μουσείο–αλυκές–αλάτι, με σκοπό την 
τοπική οικοτουριστική ανάπτυξη.

Το έκτο στάδιο αφορά στην ex ante αξιολόγηση των προτεινόμε-
νων δράσεων, οι οποίες αφορούν στις τουριστικές δράσεις, που 
σχετίζονται με την ίδρυση του Μουσείου Άλατος, και την ανάπτυ-
ξη δραστηριοτήτων γύρω και μέσα στο Μουσείο. Η αξιολόγηση 
γίνεται επί των γενικών και επιμέρους στόχων που έχουν τεθεί, 
αλλά και των προτεινόμενων δράσεων, βάσει των κριτηρίων 
της βιώσιμης ανάπτυξης. Η ανάλυση SWOT ολοκληρώνεται με 
την αξιολόγηση, αν και το στάδιο αυτό είναι προαιρετικό για τη 
μελέτη. Βοηθάει όμως σε μεγάλο βαθμό στη λήψη απόφασης, 
καθώς δίνει τη συνοπτική εικόνα, αλλά και το απαιτούμενο 
χρονοδιάγραμμα για την υλοποίηση των δράσεων, βάσει των 
οποίων μπορεί να τεκμηριωθεί καλύτερα η απόφαση.

Το Πρόγραμμα ALAS ολοκληρώθηκε τον Δεκέμβριο 2002. Η έναρ-
ξη δημιουργίας του Μουσείου Άλατος Πολιχνίτου εγκαινιάσθηκε 
με μια αρχική έκθεση, κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του Τελικού 
Συνεδρίου του ALAS στις 29/11-1/12/2002 στη Λέσβο (Petanidou 
et al. 2002, ALAS 1999-2002). Επί του παρόντος, καμία δράση 
από τις προταθείσες στα πλαίσια της μελέτης (Βαγιάννη και Πε-
τανίδου 2002) δεν βρίσκεται σε εξέλιξη υλοποίησης στην περιοχή. 
Από την άλλη, ένας μεγάλος αριθμός μελετών που διεξήχθησαν 

στα πλαίσια του Προγράμματος ALAS είναι διαθέσιμες σε όλους 
τους ενδιαφερομένους και αποτελούν αντικείμενο αξιοποίησης 
από τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Λέσβου, αλλά και τους 
λοιπούς φορείς υλοποίησης τουριστικών και αναπτυξιακών 
πολιτικών και λήπτες αποφάσεων στο ίδιο νησί. 

5. Συμπεράσματα

Η συστηματική παρουσίαση και ανάλυση όλων των παραμέτρων 
και των αποτελεσμάτων του ερευνητικού Προγράμματος (ALAS), 
στα πλαίσια του οποίου σχεδιάζεται η οικοτουριστική ανάπτυξη 
στην περιοχή του Πολιχνίτου, ως μια τοπική δράση, ήταν πέραν 
των στόχων του παρόντος άρθρου. Το ίδιο συμβαίνει και σε 
ό,τι αφορά στην ανάλυση του περιεχομένου του οικοτουριστικού 
αυτού σχεδιασμού. Βασικός μας προβληματισμός ήταν η ανά-
δειξη του ειδικού ρόλου της ανάλυσης SWOT στην οργάνωση 
του πλαισίου του σχεδιασμού και στη λήψη αποφάσεων για 
συγκεκριμένες δράσεις και παρεμβάσεις. 

Η ανάλυση SWOT επιτρέπει στο μελετητή/ ερευνητή να διακρίνει 
διαμιάς τα πλεονεκτήματα και τις αδυναμίες του σχεδιαζόμενου 
προϊόντος ή υπηρεσίας, μαζί με τις ευκαιρίες και απειλές, που 
ενδεχομένως να παρουσιαστούν στην αγορά ή την παράγουσα 
περιοχή και έτσι να σχεδιάσει καλύτερα την πολιτική στην 
περιοχή, αλλά βοηθάει ταυτόχρονα και το λήπτη αποφάσεων 
να πάρει μια ορθολογική και τεκμηριωμένη απόφαση. Το ισχυ-
ρότερο πλεονέκτημα της μεθόδου αυτής είναι ότι βοηθάει στην 
ανάδειξη της σχέσης του εφαρμοζόμενου προγράμματος ή έργου, 
με την περιοχή και το περιβάλλον υλοποίησης. Πλεονέκτημα, 
επίσης, της μεθόδου, είναι το γεγονός ότι επιτρέπει τη σύγκριση 
ανάμεσα στους παράγοντες του εσωτερικού και του εξωτερικού 
περιβάλλοντος. Η ανάλυση SWOT είναι μία απλή και δημοφι-
λής τεχνική, που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλα τα στάδια 
του σχεδιασμού μιας πολιτικής, που περιλαμβάνουν ανάλυση, 
σχεδιασμό, ex ante αξιολόγηση, διαδικασία λήψης αποφάσεων, 
υλοποίηση, παρακολούθηση, εκ των υστέρων αξιολόγηση και, 
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τέλος, επανασχεδιασμό, εάν αυτό κριθεί απαραίτητο. 

Στο ALAS, η ανάλυση SWOT αξιοποιήθηκε αρχικά ως μέσο 
οργάνωσης των ερευνητικών δραστηριοτήτων που σχετίζονταν 
με τον οικοτουριστικό σχεδιασμό. Η ανάγκη αυτή προέκυψε από 
την πληθώρα των παραμέτρων που έπρεπε να ληφθούν υπόψη, 
αλλά και από την απουσία ανάλογων περιπτώσεων, τουλάχιστον 
στον ελληνικό χώρο. Στη συνέχεια, η ανάλυση SWOT μετασχη-
ματίστηκε σε μια δυναμική διαδικασία ανατροφοδότησης των 
προσπαθειών σχεδιασμού και σε βασικό εργαλείο ερευνητικού 
προσανατολισμού και συγκεκριμενοποίησης των προτάσεων και 
δράσεων υλοποίησης του σχεδιασμού αυτού. 

Η συμβολή της ανάλυσης SWOT στη συγκεκριμένη μελέτη του 
ALAS αναδεικνύεται ουσιαστικά με την οργάνωση των προτει-
νόμενων δράσεων της οικοτουριστικής πολιτικής στον Πολιχνίτο 
(Βαγιάννη και Πετανίδου 2002). Η SWOT απετέλεσε το βασικό 
εργαλείο ανάλυσης της περιοχής μελέτης, και αξιολόγησης των 
προταθέντων δράσεων του σχεδιασμού. Χρησιμοποιήθηκε με-
ρικώς και για την ex ante αξιολόγηση της προτεινόμενης 
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Παράρτημα 1

Γενικό πλαίσιο ανάλυσης SWOT με στόχο τον οικοτουριστικό 
σχεδιασμό στον Πολιχνίτο Λέσβου

Στοιχεία Εσωτερικού Περιβάλλοντος

Πλεονεκτήματα Αδυναμίες
Πρωτοτυπία
Η πρωτοβουλία για την ίδρυση Μουσείου Άλατος 
στον Πολιχνίτο, είναι πρωτότυπη για τα ελληνικά 
δεδομένα. Η πρωτοβουλία αυτή ενισχύεται και από 
την ύπαρξη και άλλων αντίστοιχων πρωτότυπων 
θεματικών Μουσείων στη Λέσβο (πχ Μουσείο 
Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Σιγρίου). 

Προσπελασιμότητα
Παρά τις βελτιώσεις στην προσπελασιμότητα και 
στο ξεπέρασμα, σε μεγάλο βαθμό, των συνθηκών 
γεωγραφικής απομόνωσης του νησιού, εξακολουθούν να 
υπάρχουν προβλήματα που σχετίζονται κυρίως με την 
πρόσβαση, ιδιαίτερα κατά την χειμερινή περίοδο, και το 
σχετικά αυξημένο κόστος μετακίνησης με αεροπλάνο. 

Προσπελασιμότητα
Ύπαρξη αεροδρομίου που διευκολύνει την πρόσβαση 
και βελτιώνει την προσπελασιμότητα του νησιού της 
Λέσβου. Οι πρόσφατες εργασίες επέκτασης του 
αεροδρομίου ενισχύουν το πλεονέκτημα αυτό. Η 
προσπελασιμότητα του νησιού ενισχύεται επιπλέον 
και από την δρομολόγηση πλοίων νέας γενιάς, 
κυρίως στις γραμμές σύνδεσης με την Αθήνα.

Προσπελασιμότητα της περιοχής αναφοράς
Η περιοχή αναφοράς του Προγράμματος (Πολιχνίτος) 
είναι σχετικά απομακρυσμένη από την πρωτεύουσα 
και γενικότερα από τις πύλες εισόδου του νησιού, και 
σε συνδυασμό με την κακή κατάσταση του επαρχιακού 
οδικού δικτύου, δυσχεραίνει την πρόσβαση και την 
ομαλή ροή των επισκεπτών. 

Ερευνητική και μελετητική δραστηριότητα
Στα πλαίσια του ερευνητικού Προγράμματος ALAS, 
και πέρα από την πρωτογενή ερευνητική προσπάθεια, 
αξιοποιούνται συνθετικά και αποτελέσματα άλλων 
ερευνών που αφορούν κυρίως στη διερεύνηση 
των τοπικών αναπτυξιακών δυνατοτήτων και στην 
προστασία του περιβαλλοντικού (γεωλογικού 
– οικολογικού) δυναμικού της περιοχής. Η ύπαρξη 
παράλληλων ερευνητικών προσπαθειών αποτελεί 
σημαντικό πλεονέκτημα για τον ολοκληρωμένο 
σχεδιασμό οικοτουριστικής ανάπτυξης.

Χωροταξικός και αναπτυξιακός σχεδιασμός
Δεν υπάρχει ολοκληρωμένος και μακροπρόθεσμος 
χωροταξικός και αναπτυξιακός σχεδιασμός σε επίπεδο 
Νομού, που να βρίσκεται στη φάση της υλοποίησης. 
Το γεγονός αυτό δυσχεραίνει μεμονωμένες δράσεις 
και παρεμβάσεις, οι οποίες δεν εντάσσονται σε ένα 
προϋπάρχον επίσημο πλαίσιο σχεδιασμού. 

Νέος τουριστικός προορισμός
Το μέγεθος του συμβατικού τουρισμού στο νησί 
είναι σχετικά περιορισμένο. Το γεγονός αυτό 
συντέλεσε σε μεγάλο βαθμό στη διατήρηση του 
φυσικού και πολιτισμικού περιβάλλοντος και στην 
ύπαρξη ευκαιριών ανάπτυξης εναλλακτικών μορφών 
τουρισμού, όπως είναι ο οικοτουρισμός.

Κοινωνικο-δημογραφικά χαρακτηριστικά
Η ασθενής δημογραφική βάση (ρυθμοί αύξησης και 
σύνθεση του πληθυσμού), ιδιαίτερα στην ύπαιθρο 
του νησιού και στην περιοχή μελέτης, είναι δυνατό να 
αποτελέσει μειονέκτημα στην υλοποίηση καινοτόμων 
δράσεων οικοτουρισμού, κυρίως κατά την αρχική φάση.
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Πολλαπλές δυνατότητες οικοτουριστικών 
δραστηριοτήτων
Το νησί προσφέρει σημαντικές δυνατότητες για την 
ανάπτυξη οικοτουριστικών δραστηριοτήτων, λόγω 
του πλούσιου φυσικού περιβάλλοντος, της ποικιλίας 
των οικοσυστημάτων και της βιοποικιλότητας και των 
τοπικών πολιτιστικών παραδόσεων. 

Επίπεδο οικονομικής ανάπτυξης
Το σχετικά χαμηλό επίπεδο τοπικής οικονομικής 
ανάπτυξης και η εξάρτηση της τοπικής οικονομίας 
από πολύ λίγους και συγκεκριμένους κλάδους (πχ 
γεωργία/ ελαιοκαλλιέργεια), αποτελεί ίσως ανασταλτικό 
παράγοντα στην υιοθέτηση εναλλακτικών αναπτυξιακών 
στρατηγικών και στην αφιέρωση πολύτιμων οικονομικών 
και άλλων πόρων σε αυτές. 

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Η ύπαρξη του Πανεπιστημίου Αιγαίου, το οποίο έχει 
έδρα στη Μυτιλήνη, αποτελεί σημαντικό πλεονέκτημα 
για την παροχή τεχνογνωσίας και εμπειρίας στον 
αναπτυξιακό σχεδιασμό, αλλά και στις υπόλοιπες 
δράσεις που προτείνονται στα πλαίσια του 
Προγράμματος. Το γεγονός αυτό ενισχύεται και από 
το είδος των Τμημάτων που λειτουργούν στο νησί 
(Τμήματα Γεωγραφίας, Περιβάλλοντος, Πολιτισμικής 
Τεχνολογίας και Επικοινωνίας, Επιστημών 
της Θάλασσας), καθώς και από την ύπαρξη 
Διατμηματικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος 
με αντικείμενο τον Τουρισμό, που λειτουργεί στη 
Χίο. Μάλιστα, το συγκεκριμένο Πρόγραμμα ALAS 
υλοποιήθηκε με πρωτοβουλία του Τμήματος 
Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου. 

Εναλλακτικές μορφές τουρισμού
Αν και υπάρχουν μεμονωμένες πρωτοβουλίες για την 
προώθηση των εναλλακτικών μορφών τουρισμού 
(οικοτουρισμός, αγροτουρισμός κτλ) στο νησί μέχρι 
πολύ πρόσφατα δεν υπήρχε οργανωμένο δίκτυο και 
ενιαίος φορέας προβολής και προώθησης δράσεων 
και παρεμβάσεων προς την κατεύθυνση αυτή. Η 
αναγκαιότητα της ύπαρξης ενός τέτοιου φορέα 
αναγνωρίστηκε πρόσφατα με την ίδρυση αστικής μη 
κερδοσκοπικής εταιρίας με την επωνυμία “ΛΕ.Π.Ε.Τ.” 
(Λέσβος - Προορισμός Εναλλακτικού Τουρισμού), που, 
όμως, λόγω της μορφής και της σύνθεσή της, μπορεί να 
ασκήσει μέτρια πίεση. Αντίθετα, μπορεί να συμβάλει 
σημαντικά στην έρευνα, στην παροχή πληροφοριών και 
στην προώθηση ανάλογου τύπου δράσεων. 

Κτιριακή υποδομή
H Λέσβος διαθέτει αρκετά παραδοσιακά κτίρια, τα 
οποία θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν στα πλαίσια 
ανάπτυξης εναλλακτικών μορφών τουρισμού και 
ειδικότερα του οικοτουρισμού και παράλληλα να 
διατηρηθούν και να αναπαλαιωθούν, συμβάλλοντας 
στην προστασία και στην ανάδειξη της αρχιτεκτονικής 
και πολιτιστικής κληρονομιάς. 

Χαρακτηριστικά του τουρισμού στη Λέσβο
Το πρότυπο τουρισμού που επικρατεί στο νησί είναι αυτό 
του παραθαλάσσιου, μαζικού, θερινού τουρισμού, που 
συνδυάζεται από σχετικά χαμηλή ποιότητα υποδομών 
(καταλύματα, εστιατόρια κτλ).
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 Τοπική ανταπόκριση και συμμετοχή
Στο Πρόγραμμα ALAS συμμετέχουν ο Δήμος Πολιχνίτου 
και ο Αγροβιοτεχνικός – Αγροτουριστικός Συνεταιρισμός 
Γυναικών Πολιχνίτου. Παρά ταύτα, οι δράσεις που 
σχεδιάζονται στην περιοχή με στόχο την οικοτουριστική 
ανάπτυξη, δεν είχαν ευρεία ανταπόκριση στην τοπική 
κοινωνία, η οποία με αρκετή υστέρηση φαίνεται μόλις 
τώρα (Μάιος 2003) να αντιλαμβάνεται τη σημασία του 
Μουσείου Άλατος και την καταλυτική του δύναμη. Αιτία 
γι’ αυτό ήταν η μη υλοποίηση ενός βασικού μέρους των 
προσδοκωμένων του ALAS, που αφορούσε στην τοπική 
προώθηση της ιδέας της χρήσης άλατος – αλυκών για 
πραγματική τοπική ανάπτυξη. 

Στοιχεία Εξωτερικού Περιβάλλοντος

Ευκαιρίες Απειλές
Υλοποίηση του οικοτουριστικού σχεδιασμού
Ο ολοκληρωμένος οικοτουριστικός σχεδιασμός στα 
πλαίσια του ερευνητικού Προγράμματος ALAS και η 
συστηματική διερεύνηση όλων των παραμέτρων που τον 
επηρεάζουν αυξάνει σημαντικά τις πιθανότητες υλοποίησής 
του σε συνεργασία με τους τοπικούς φορείς. Το γεγονός 
αυτό ενισχύεται και από το ότι οι συγκεκριμένες δράσεις 
υλοποίησης της οικοτουριστικής ανάπτυξης στην περιοχή 
αποτελούν οργανικό στοιχείο του Προγράμματος, κεντρικό 
στόχο του και κρίσιμο παράγοντα επιτυχίας του. 

Ανταγωνισμός 
Στα πλαίσια ανάπτυξης των οικοτουριστικών δραστηριοτήτων 
στο νησί λαμβάνονται σοβαρά υπόψη οι ανταγωνιστικές 
πιέσεις που προέρχονται από άλλους οικοτουριστικούς 
προορισμούς, ιδιαίτερα από αυτούς που βρίσκονται κοντά 
στα μεγάλα αστικά κέντρα. Για το λόγο αυτό ο οικοτουριστικός 
σχεδιασμός στον Πολιχνίτο δίδει μεγάλη έμφαση στην 
ανάδειξη των τοπικών ιδιαιτεροτήτων και της μοναδικότητας 
του προσφερόμενου προϊόντος και υπηρεσιών.

Συνδυασμός με άλλες δραστηριότητες 
Στα πλαίσια του Προγράμματος γίνεται προσπάθεια 
αξιοποίησης των υπαρκτών δυνατοτήτων συνδυασμού των 
οικοτουριστικών δραστηριοτήτων με άλλες δραστηριότητες 
που έχουν σχέση με τις τοπικές παραγωγικές και 
πολιτισμικές ιδιαιτερότητες (πλούσια παραδοσιακή 
γαστρονομία, τοπικά παραδοσιακά προϊόντα, σειρά 
θεματικών μουσείων, μονοπάτια και ενδιαφέρουσα 
αρχιτεκτονική). Οι προσπάθειες αυτές αναμένεται να 
συμβάλουν θετικά στις διασυνδέσεις μεταξύ διαφορετικών 
τομέων και να αυξήσουν τα τοπικά αναπτυξιακά 
πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα.

Περιφερειακή οικονομική ανάπτυξη
Η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, στην οποία ανήκει και ο Νομός 
Λέσβου, είναι από τις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 
της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η χρόνια 
αδυναμία αντιστροφής της αρνητικής θέσης της περιφέρειας, 
και το γενικότερα δυσμενές αναπτυξιακό κλίμα σε αυτήν, 
θεωρείται ως σημαντική απειλή για την ανάληψη καινοτόμων 
πρωτοβουλιών. Το γεγονός αυτό επιτάσσει την όσο το 
δυνατόν αρτιότερη προσπάθεια σχεδιασμού της ανάπτυξης 
οικοτουριστικών δραστηριοτήτων στην περιοχή, που θα 
λαμβάνει σοβαρά υπόψη τα προβλήματα που παρουσιάζει το 
εξωτερικό περιβάλλον. 
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Αξιοποίηση αναπτυξιακών εθνικών και ευρωπαϊκών 
προγραμμάτων 
Διερευνάται η δυνατότητα αξιοποίησης ευκαιριών 
ενίσχυσης και παραπέρα ανάπτυξης των οικοτουριστικών 
δράσεων, μέσα από διάφορα σχετικά εθνικά και 
ευρωπαϊκά προγράμματα, ιδιαίτερα στην περίοδο μετά 
τη λήξη του ερευνητικού Προγράμματος ALAS, ειδικότερα 
μέσω δημιουργίας δικτύων αλυκών, μουσείων, κ.ά. 
συναφών δραστηριοτήτων. 

Εθνική τουριστική πολιτική
Οι γενικότερες αδυναμίες της πολιτικής τουριστικής ανάπτυξης 
και ιδιαίτερα της οικοτουριστικής ανάπτυξης, που ακολουθείται 
σε εθνικό επίπεδο (προβλήματα κατανομής πόρων, 
προβλήματα εφαρμογής και υλοποίησης της πολιτικής κτλ), 
λαμβάνονται υπόψη στον τοπικό οικοτουριστικό σχεδιασμό 
στην περιοχή Πολιχνίτου. 

Δίκτυο ανάπτυξης εναλλακτικών μορφών τουρισμού στη 
Λέσβο
Η πρόσφατη ίδρυση της αστικής μη κερδοσκοπικής 
εταιρίας “ΛΕ.Π.Ε.Τ.” (Λέσβος – Προορισμός Εναλλακτικού 
Τουρισμού) αναμένεται να βελτιώσει τις συνθήκες του 
εξωτερικού περιβάλλοντος (σε σχέση με το Πρόγραμμα 
ALAS) και να συμβάλει στην υλοποίηση των στόχων του.



138 ΒΑΓΙΑΝΝΗ, ΙΩΣΗΦΙΙΔΗΣ, ΠΕΤΑΝΙΔΟΥ


