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   Εισαγωγή   

 

Ο κ. Ιωάννης Βαρδακαστάνης γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Ζάκυνθο, ένα 
νησί με ένα ευαίσθητο οικοσύστημα αλλά και με τεράστια τουριστική 
ανάπτυξη (κυρίως του μαζικού τουρισμού).  Η τουριστική ανάπτυξη στο 
νησί έχει κατά καιρούς απειλήσει την ύπαρξη πολλών ειδών της πανίδας 
του νησιού και της μεσογείου, και ειδικά την αναπαραγωγή της χελώνας 
Caretta Caretta.  Θέλοντας να συμβάλει στην βιωσιμότητα του προορισμού 
χωρίς να περιορίσει την τουριστική ανάπτυξη και τις θετικές της επιπτώσεις 
(π.χ. δημιουργία θέσεων εργασίας και ενίσχυση της οικονομικής ευρωστίας 
της τοπικής οικονομίας), ο κ. Ιωάννης Βαρδακαστάνης έχει αναπτύξει μια 
σειρά επιχειρηματικών δράσεων που συμβάλλουν στην προώθηση και την 
ανάπτυξη του βιώσιμου τουρισμού στο νησί του. Οι επιχειρηματικές αυτές 
δράσεις του κ. Βαρδακαστάνη αφορούν και επηρεάζουν όλη την τουριστική 
αλυσίδα αξίας (tourism supply chain) (δηλ. διαμονή, εστίαση, τουριστικές 
εκδρομές, τουριστική προβολή και διανομή προϊόντος), καθώς γνωρίζει ότι 
μια μεμονωμένη ενέργεια σε έναν μόνο επιχειρηματικό τομέα της 
τουριστικής αλυσίδας αξίας δεν μπορεί να έχει σημαντικά αποτελέσματα και 
θετικές επιπτώσεις στην επίτευξη βιωσιμότητας.  
 
Τα τελευταία χρόνια η οικονομική κρίση έχει επηρεάσει σημαντικά όχι μόνο 
τη βιωσιμότητα αλλά και την συνέχιση πολλών περιβαλλοντικών δράσεων 
του κ. Βαρδακαστάνη. Ο κ. Βαρδακαστάνης έχει ενημερωθεί για τις 
δυνατότητες των νέων τεχνολογιών διαδικτύου (κοινωνικά μέσα) και έχει 
διαβάσει κάποια δημοσιεύματα για το πώς άλλοι οργανισμοί αξιοποιούν τα 
κοινωνικά μέσα για να μειώσουν τα κόστη λειτουργίας τους, να αυξήσουν 
την αποτελεσματικότητα και τη διεθνοποίηση των δραστηριοτήτων τους 
αλλά και να ενισχύσουν τη συμβολή και τη συμμετοχή των πελατών / 
μελών τους στις επιχειρηματικές και περιβαλλοντικές δράσεις. Ο κ. 
Βαρδακαστάνης έχει ξεκινήσει κάποιες ενέργειες αξιοποίησης και 
ενσωμάτωσης των κοινωνικών μέσων στο επιχειρηματικό του μοντέλο, 
όμως δεν έχει όλες τις απαραίτητες γνώσεις και εξειδίκευση έτσι ώστε να 
κάνει πλήρη και σωστή εκμετάλλευση αυτών.  
 
Η μελέτη περίπτωσης αποσκοπεί στην ανάλυση του επιχειρησιακού 
μοντέλου των διάφορων επιχειρηματικών δράσεων του κ. Βαρδακαστάνη, 
οι οποίες επηρεάζουν όλες τις διαδικασίες και τη βιωσιμότητα της 
τουριστικής αλυσίδας αξίας στη Ζάκυνθο. Μέσα από την περιγραφή και την 
ανάλυση αυτών των διαδικασιών, η μελέτη περίπτωσης επιδιώκει να 
καταδείξει τη σημαντικότητα υιοθέτησης της προσέγγισης διαχείρισης της 
αλυσίδας αξίας (sustainable supply chain management)  για την επίτευξη 
μιας πιο αποτελεσματικής διαχείρισης βιωσιμότητας στον τουρισμό και για 
την ανάπτυξη πράσινης επιχειρηματικότητας. Συγκεκριμένα, η μελέτη 
περίπτωσης αποδεικνύει: α) την ανάγκη δημιουργίας και αξιοποίησης ενός 
δικτύου κοινωνικών εταίρων που να στηρίζει την ανάπτυξη και την 
εφαρμογή συνεργατικών βιώσιμων πρακτικών με στόχο την δημιουργία 





 

'κοινής (οικονομικής, κοινωνικής και περιβαλλοντικής) αξίας' για όλους τους 
εταίρους και β) τη σημαντικότητα ενσωμάτωσης και ενεργοποίησης των 
τουριστών για την επίτευξη και την υποστήριξη βιωσιμότητας σε όλη την 
τουριστική αλυσίδα αξίας. Επίσης, η μελέτη περίπτωσης εντοπίζει τα 
διλλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα ο επιχειρηματίας λόγω των δυσμενών 
οικονομικών καταστάσεων και στη συνέχεια, επιδιώκει να προβληματίσει 
τους φοιτητές σχετικά με την αναζήτηση τρόπων αξιοποίησης του 
κοινωνικού διαδικτύου με σκοπό την ανάπτυξη καινοτομικών μεθόδων 
υποστήριξης της λειτουργίας και της χρηματοδότησης δράσεων πράσινης 
επιχειρηματικότητας. 

 

 

   Ανάλυση   

 

 

Περιγραφή πλαισίου της μελέτης περίπτωσης: ανάλυση των δράσεων των 

επιχειρήσεων και των χαρακτηριστικών του τόπου εγκατάστασής τους  

Ο Γιάννης Βαρδακαστάνης είναι ο ιδρυτής, ο ιδιοκτήτης και ο διευθυντής 

τριών καθετοποιημένων επιχειρήσεων και οργανισμών: της Ionian Eco 

Villagers, του Nature World Travel και του Earth, Sea & Sky 

(http://www.relaxing-holidays.com/). Οι επιχειρήσεις είναι εγκατεστημένες 

στην χερσόνησο του Γέρακα, στην Ζάκυνθο (Σχήματα 1 και 2). Είναι κάθετα 

ολοκληρωμένες και λειτουργούν συνεργατικά έτσι ώστε να σχεδιάζουν, να 

προωθούν και να προσφέρουν από κοινού μοναδικές και αυθεντικές 

εμπειρίες «πράσινων» διακοπών στο νησί. Οι 'πράσινες' διακοπές 

συμπεριλαμβάνουν δράσεις που αποσκοπούν στην οικονομική ανάπτυξη 

του προορισμού, αλλά και στην ταυτόχρονη επίτευξη περιβαλλοντικής 

βιωσιμότητας, τη υιοθέτηση φιλικών προς το περιβάλλον επιχειρησιακών 

λειτουργιών καθώς και την ενημέρωση και τις εκπαίδευση των επισκεπτών-

τουριστών σχετικά με τον τοπικό πολιτισμό και οικολογικές ευαισθησίες του 

προορισμού. Για τον λόγο αυτό, η προώθηση, η προστασία και η 

διατήρηση της πλούσιας φυσικής χλωρίδας και πανίδας της Ζακύνθου και 

των νησιών του Ιονίου βρίσκονται στην καρδιά της αποστολής και  της 

στρατηγικής των επιχειρήσεων αυτών. 

 



http://www.relaxing-holidays.com/


 

 

Σχήμα 1. Η τοποθεσία των οικολογικών καταλυμάτων του Ionian Eco 

Villagers στη Χερσόνησο του Γέρακα στη Ζάκυνθο  

 

Πηγή: http://www.relaxing-holidays.com/ 

Σχήμα 2. Το Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Ζακύνθου: ο Κόλπος του 

Λαγανά και η Χερσόνησος του Γέρακα  

 

Πηγή: http://www.natureworldtravel.com/marine_park.htm 



 

Η Ζάκυνθος αποτελεί ένα ζωτικής σημασίας, αλλά εύθραυστο οικοσύστημα, 

καθώς το 80% του πληθυσμού των απειλούμενων προς εξαφάνιση ειδών 

της Caretta Caretta (της θαλάσσιας χελώνας) που ζουν στη Μεσόγειο, 

φτιάχνουν τις φωλιές τους στις παραλίες του κόλπου του Λαγανά. Λόγω της 

σημαντικότητας της περιοχής για την αναπαραγωγής και επιβίωση της 

Caretta Caretta, μετά από μια μακροχρόνια περίοδο έντονων πιέσεων από 

διάφορες ομάδες εταίρων προστασίας του περιβάλλοντος (όπως οι 

Medasset, Αρχέλων STPS, και το WWF), ψηφίστηκε από την ελληνική 

κυβέρνηση το 1999, προεδρικό διάταγμα βάσει του οποίου συστάθηκε το 

Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Ζακύνθου (ΕΘΠΖ) (http://www.nmp-zak.org/) που 

αποβλέπει στην προστασία των θαλάσσιων χελωνών. Το ΕΘΠΖ 

περιλαμβάνει (Σχήμα 2): 3 θαλάσσιες ζώνες Α, Β και Γ στον κόλπο του 

Λαγανά, τις αυστηρά προστατευόμενες περιοχές ωοτοκίας, τις 

προστατευόμενες χερσαίες περιοχές και τις απομακρυσμένες περιοχές. 

Διάφορες δραστηριότητες (όπως αλιεία και ανοικοδόμηση) περιορίζονται 

και ελέγχονται αυστηρά μέσα στις περιοχές του ΕΘΠΖ (Πίνακας 1). 

 Πίνακας 1. Περιορισμός δραστηριοτήτων ΕΘΠΖ 

Περιοχή  Περιορισμός 

Ζώνη – A: 

από το 

Καλαμάκι έως 

τον Γέρακα 

Απαγορεύεται η διέλευση σκαφών και η αλιεία 

Ζώνη - B Επιτρεπόμενη ταχύτητα σκαφών έως 6 κόμβους / 

Απαγορεύεται η αγκυροβόληση και η αλιεία 

Ζώνη - Γ Επιτρεπόμενη ταχύτητα σκαφών έως 6 κόμβους / 

Επιτρέπεται η αγκυροβόληση / Απαγορεύεται η αλιεία  

Παραλίες 

ωοτοκίας  

 Περιορισμένος αριθμός σε ομπρέλες και 
ξαπλώστρες 

 Οι ξαπλώστρες κα οι ομπρέλες πρέπει να 
στοιβάζονται κάθε βράδυ προκειμένου οι χελώνες 
να έχουν πρόσβαση στην μαλακή άμμο που 
βρίσκεται πίσω από τις παραλίες  

 Μεταξύ 19.00 και 07.00 απαγορεύεται η πρόσβαση 
στις παραλίες για το κοινό προκειμένου να μην 
ενοχλούνται οι χελώνες;  

 Αρχιφύλακες περιπολούν τις παραλίες όλο το 
24ωρο για να ενημερώνουν τους τουρίστες, αλλά 
και για να αποτρέπουν την χρήση των παραλιών 
όταν πέσει το σκοτάδι 

 Σε κάθε παραλία ωοτοκίας υπάρχουν ενημερωτικοί 
πίνακες και εμπόδια πρόσβασης οχημάτων 



 

 Απαγορεύεται η ανοικοδόμηση πάνω ή πίσω από 
τις παραλίες ωοτοκίας του ΕΘΠΖ. Αυτό περιορίζει 
τη φωτο-ρύπανση των παραλιών από τα κτήρια  
που ενοχλεί τις χελώνες και αποπροσανατολίζει 
τους νεοσσούς  

 

Ο Γιάννης Βαρδακαστάνης είναι ενεργό μέλος περιβαλλοντικών δράσεων 

από το 1991, όταν αποφάσισε να μεταφέρει το μπαρ που διατηρούσε στην 

παραλία ωοτοκίας του Γέρακα σε μια περιοχή στο εσωτερικό του νησιού. 

Από τότε, έχει αναπτύξει μια σειρά βιώσιμων επιχειρηματικών δράσεων 

που αποσκοπούν στην προώθηση της βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης, η 

οποία όπως εξισορροπεί τις ανάγκες των παραθεριστών, των τοπικών 

επιχειρήσεων τουρισμού και της θαλάσσιας ζωής της Ζακύνθου. Το 1993, 

ίδρυσε το Ionian Eco Villagers (IEV), τον πρώτο ταξιδιωτικό πράκτορα στη 

Ζάκυνθο που προσφέρει οικολογικά κατάλυμα στο νησί. Λίγο μετά, η 

επιχείρηση μεγάλωσε με την ίδρυση του Nature World Travel (NWT) 

(http://www.natureworldtravel.com/) και της μη-κυβερνητικής οργάνωσης 

(ΜΚΟ), με το όνομα Earth, Sky & Sea (ESS) (http://www.earthseasky.org/). 

Ο NWT επικεντρώνεται στον σχεδιασμό και παροχή βιώσιμων εκδρομών 

στο νησί της Ζακύνθου, ενώ η ESS έχει δημιουργήσει και λειτουργεί ένα 

παγκόσμιο δίκτυο εθελοντών που αποσκοπεί στη στήριξη και την 

προώθηση της βιωσιμότητας του νησιού μέσω της ανάληψης διάφορων 

περιβαλλοντικών δράσεων. Η ESS ιδρύθηκε το 1996, και στη συνέχεια 

έχτισε το Κέντρο Πληροφόρησης για την Θαλάσσια Χελώνα & την Άγρια 

Ζωή στο Γέρακα - και το οποίο αποτελεί το μοναδικό κέντρο 

πληροφόρησης στο νησί. Ο σκοπός του κέντρου αυτού είναι διττός. 

Πρώτον αποβλέπει να εκπαιδεύσει και να πείσει τους ντόπιους να 

υιοθετήσουν και να αναπτύξουν αειφόρες μορφές τουριστικής ανάπτυξης 

και δεύτερον, αποβλέπει στο να εκπαιδεύσει και να ενθαρρύνει τους 

επισκέπτες-τουρίστες ώστε να συμβάλλουν και αυτοί με τη συμπεριφορά 

τους στην προστασία της πλούσιας φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς 

της Ζακύνθου. Οι τρεις αυτές επιχειρήσεις διαθέτουν 3 μόνιμους 

υπαλλήλους, ενώ απασχολούν αρκετούς ντόπιους κατά τη διάρκεια της 

υψηλής τουριστικής περιόδου καθώς και ενισχύονται και από την εργασία 

πολλών εθελοντών που έρχονται από όλο τον κόσμο.  

Στο σύνολό τους, οι επιχειρήσεις αυτές αντιπροσωπεύουν έναν μικρό 

καθετοποιημένο τουριστικό οργανισμό που εξειδικεύεται στην παροχή 

εξατομικευμένων και αειφόρων διακοπών στο ΕΘΠΖ, και οι οποίες μπορεί 

να περιλαμβάνουν: διαμονή σε τοπικά καταλύματα τα οποία αποτελούν το 

δίκτυο του IEV, αυθεντικές τουριστικές εμπειρίες που συνδυάζουν 

εθελοντικά προγράμματα προστασίας του περιβάλλοντος μέσω της ΕΣΣ, 

http://www.natureworldtravel.com/
http://www.earthseasky.org/


 

φιλικές προς το περιβάλλον δραστηριότητες και εκδρομές μέσω του NWT, 

εκπαιδευτικές ευκαιρίες και σεμινάρια σχετικά με την θαλάσσια χελώνα και 

τη θαλάσσια ζωή του ΕΘΠΖ. Στόχος του οργανισμού είναι η καταπολέμηση 

των αρνητικών επιπτώσεων που προκαλεί ο μαζικός τουρισμός στην 

Ελλάδα, και συγκεκριμένα στη Ζάκυνθο, μέσω: της ελαχιστοποίησης των 

αρνητικών επιπτώσεων του τουρισμού στο περιβάλλον, της ανάληψης 

εργασιών συντήρησης του εδάφους, καθώς και της ενημέρωσης των 

επισκεπτών και των τοπικών επιχειρήσεων αναφορικά με τα μοναδικά είδη 

χλωρίδας και πανίδας της Ζακύνθου και τη σημαντικότητα της προστασίας 

τους. Η δέσμευση των τριών επιχειρήσεων του οργανισμού στην ανάπτυξη 

και προώθηση του βιώσιμου τουρισμού είναι εμφανής στη δήλωση 

αποστολής και τις εταιρικές αξίες (http://www.relaxing-

holidays.com/responsible_tourism.htm) στην οποία αναφέρεται: «... 

διαμορφώνοντας μια υπεύθυνη πολιτική για τον τουρισμό, θέλουμε να 

βελτιώνουμε συνεχώς τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η επιχείρησή μας 

προς όφελος όλων των εμπλεκομένων: των επιχειρήσεων μας, των 

πελατών μας, των ντόπιων και της όμορφης περιοχής του Γέρακα». 

Πράγματι, ο βασικός παράγοντας επιτυχίας και το ανταγωνιστικό 

πλεονέκτημα όλου του οργανισμού στηρίζεται στην ικανότητά του: α) να 

σχεδιάζει και να παρέχει μια ολιστικά βιώσιμη τουριστική εμπειρία που 

καλύπτει σχεδόν όλες τις υπηρεσίες και διαδικασίες της τουριστικής 

αλυσίδας αξίας (π.χ. καταλύματα, εκδρομές, διαφήμιση-προώθηση, 

εκπαίδευση τουριστών), και β) να επηρεάζει και να κατευθύνει τη 

συμπεριφορά των πολυάριθμων φορέων και τουριστικών εταίρων (π.χ. 

τουρίστες, ντόπιους, εθελοντές, επαγγελματίες, κυβερνήσεις) προς την 

υιοθέτηση ενός κώδικα συμπεριφοράς που προωθεί την αειφορία και 

δημιουργεί 'κοινά' οικονομικά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά οφέλη για 

όλους. Η ικανότητα αυτή του οργανισμού να επηρεάζει την πολυδιάστατη 

αειφορία του τόπου με την ανάπτυξη και στήριξη πολυ-συμμετοχικών 

δράσεων βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στην καθετοποίηση των τριών 

επιχειρήσεων του σε όλη την τουριστική αλυσίδα αξία. 

 

Διάφορα βραβεία και στατιστικά δεδομένα αποδεικνύουν τα αποτελέσματα 

των προσπαθειών της οργάνωσης να υποστηρίξει την αειφόρο ανάπτυξη 

του νησιού μέσω του τουρισμού. Οι συνεχείς και ακατάπαυστες 

προσπάθειες άσκησης πίεσης από πολλούς εταίρους έχουν αναγκάσει την 

ελληνική κυβέρνηση να θεσμοθετήσει μια σειρά νόμων και ρυθμίσεων 

σχετικά με τους τρόπους ανάπτυξης και λειτουργίας των τουριστικών 

επιχειρήσεων που βρίσκονται σε μικρή απόσταση από τις παραλίες 

ωοτοκίας των χελωνών. Ως εκ τούτου, η περιοχή του ΕΘΠΖ είναι ακόμα 

ανέγγιχτη από ανάπτυξη. Για παράδειγμα, δεν δραστηριοποιούνται μπαρ, 



 

εστιατόρια και άλλες επιχειρήσεις σε παραλίες ωοτοκίας, δεν διατίθενται 

θαλάσσια ποδήλατα ή κανό για ενοικίαση στις παραλίες αυτές, ο αριθμός 

των επισκεπτών στις παραλίες ελέγχεται σε καθημερινή βάση, οι 

ξαπλώστρες στην παραλία του Γέρακα έχουν μειωθεί από περίπου 180 

στις 100, ενώ πάνω από το 60% των καθημερινών επισκεπτών 

ενημερώνεται για το τι πρέπει να προσέχει (π.χ. συγκομιδή των σκουπιδιών 

όπως αποτσίγαρα, διατήρηση απόστασης 5 μέτρων από το νερό) όταν 

προσέρχεται στις παραλίες ωοτοκίας της Caretta Caretta. Ως αποτέλεσμα, 

η μείωση του αριθμού των φωλιών της Caretta Caretta στην παραλία του 

Γέρακα έχει επιβραδυνθεί. Για παράδειγμα, για 2 συνεχόμενα έτη, 2007 και 

2008, ο αριθμός των φωλιών έχει σταθεροποιηθεί. Το 2009, ο οργανισμός 

βραβεύτηκε με το Conservation Award από το υψηλού κύρους Tourism for 

Tomorrow που υποστηρίζεται από το World Travel & Tourism Council. Tο 

2005 έλαβε μια τιμητική διάκριση για την υποστήριξη της βιωσιμότητας από 

τον τουριστικό πράκτορα First Choice. Επίσης, το 2007 βραβεύτηκε από 

την Virgin Holidays με το βραβείο Highly Commended in Responsible 

Tourism. Πολλά μέσα μαζικής ενημέρωσης επίσης αναγνωρίζουν και 

προωθούν τις προσπάθειες επίτευξης βιωσιμότητας από τον οργανισμό, 

όπως τα ακόλουθα: The Times, The Guardian, τηλεοπτικά ντοκιμαντέρ και 

τηλεοπτικά κανάλια όπως το BBC, το Channel 4 και το Documentary TV 

Japan. 

Θεωρητικό πλαίσιο και βασικές έννοιες της μελέτης περίπτωσης 

Οι τρεις επιχειρήσεις αντιπροσωπεύουν έναν καθετοποιημένο και αειφόρο 

οργανισμό, καθώς υιοθετούν επιχειρηματικές στρατηγικές, δραστηριότητες 

και διαδικασίες που ανταποκρίνονται στις οικονομικές ανάγκες της 

επιχείρησης και των φορέων της, αλλά ταυτόχρονα προστατεύουν και 

βελτιώνουν ανθρώπινους και φυσικούς πόρους για τις μελλοντικές γενιές.  

Ο Γιάννης Βαρδακαστάνης, ο ιδρυτής και ιδιοκτήτης των επιχειρήσεων, 

μπορεί να χαρακτηριστεί ως ένας κοινωνικός επιχειρηματίας, καθώς διοικεί 

και λειτουργεί τις επιχειρήσεις του με μια στρατηγική που έχει κοινωνική 

αποστολή και χαρακτηρίζεται από τις ακόλουθες αξίες (Sloan, Legrand & 

Chen, 2013): 

 Δίνει προτεραιότητα στη δημιουργία μιας κοινωνικής και κοινής 
αξίας. Ως κοινή αξία ορίζεται η υιοθέτηση πολιτικών και πρακτικών 
λειτουργίας που βελτιώνουν την ανταγωνιστικότητα ενός 
οργανισμού, ενώ ταυτόχρονα προωθούν και την οικονομική 
ανάπτυξη και κοινωνική ευημερία της κοινότητας μέσα στην οποία 
δραστηριοποιείται ο οργανισμός (Porter και Kramer, 2011). 
Πράγματι, ο απώτερος στόχος του κ. Βαρδακαστάνη δεν είναι η 
δημιουργία προσωπικού οφέλους, αλλά κυρίως, η βελτιστοποίηση 



 

των ωφελειών και η δημιουργία αξίας προς όλους τους κοινωνικούς 
εταίρους του τουριστικού προορισμού. 

 Προωθεί και υποστηρίζει την επίτευξη μιας κοινωνικής αλλαγής που 
θα αποσκοπεί στην βιωσιμότητα 

 Αξιολογεί την επιτυχία του οργανισμού σύμφωνα με τις επιπτώσεις 
του στην κοινωνία και όχι μόνο με βάση την οικονομική του 
απόδοση.  

 

Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία και διεθνείς έρευνες, οι κοινωνικοί 

επιχειρηματίες αναπτύσσονται σε τομείς όπου εντοπίζουν ολιγωρία, 

αναποτελεσματικότητα ή/και ανικανότητα των κυβερνήσεων να παρέχουν 

έργο και λύσεις σε 'προβλήματα' κοινωνικής ανάγκης (π.χ. βοήθεια προς 

ηλικιωμένους, ανακύκλωση κλπ). Δυστυχώς, η εξαιρετικά γραφειοκρατική 

και άκαμπτη δομή των ελληνικών κυβερνητικών οργανώσεων απέτυχε να 

ανταποκριθεί εγκαίρως και να παρέχει επαρκή προστασία στο ευαίσθητο 

οικοσύστημα της Ζακύνθου. Το επείγον του προβλήματος αυτού, σε 

συνδυασμό με την ταχεία και άναρχη ανάπτυξη του τουρισμού στην 

περιοχή, έδωσαν την ευκαιρία σε έναν νέο, ενεργό και ευαίσθητο σε 

περιβαλλοντικά θέματα επιχειρηματία, τον Γιάννη Βαρδακαστάνη, να 

αναλάβει ενεργό δράση και να αποτελέσει ουσιαστικό αρωγό της 

βιωσιμότητας μέσω της τουριστικής ανάπτυξης στη Ζάκυνθο. Σήμερα όμως, 

λόγω της οικονομικής κρίσης, η ύπαρξη και η λειτουργία των επιχειρήσεών 

του βρίσκεται σε κρίσιμο σημείο καθώς οι δημόσιες επιδοτήσεις και 

χορηγίες για την υποστήριξη περιβαλλοντικών δραστηριοτήτων μειώνονται 

συνεχώς. 

Έτσι, προκειμένου να δημιουργήσουν κοινή αξία, οι επιχειρήσεις πρέπει να 

βρουν και να υιοθετήσουν νέα μοντέλα διακυβέρνησης. Οι Porter & Kramer 

(2011) υποστηρίζουν ότι οι οργανισμοί μπορούν να δημιουργήσουν κοινή 

αξία ελέγχοντας τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ της οικονομικής ανάπτυξης και 

κερδοφορίας και της κοινωνικής προόδου. Πολλοί συγγραφείς (Cronin κ.α., 

2011; Porter & Kramer, 2011; Sigala, 2008) επίσης τονίζουν ότι οι 

επιχειρήσεις μπορούν να δημιουργήσουν κοινή αξία υιοθετώντας ένα η 

περισσότερα από τα ακόλουθα καινοτομικά εργαλεία επιχειρηματικότητας:  

 τη δημιουργία επιχειρηματικών «οικο-συστημάτων» που θα 
επιτρέπουν στους οργανισμούς να συνεργαστούν και να 
συνεταιριστούν με πολλούς άλλους φορείς και κοινωνικούς εταίρους 
(όπως ΜΚΟ, κυβερνήσεις, ομάδες ακτιβιστών, πολίτες, 
προμηθευτές, κ.λπ.), προκειμένου να υπάρξει μία μεγαλύτερη, 
ολιστική και αειφόρος επίδραση στο περιβάλλον της επιχείρησης. 

 την επέκταση της αλυσίδας αξίας τους, έτσι ώστε να μπορούν οι 
οργανισμοί να υποστηρίζουν τη βιωσιμότητα όχι μόνο μέσω της 
διαχείρισης των εσωτερικών λειτουργιών τους, αλλά και μέσω της 



 

επιρροής τους σε εξωτερικές επιχειρηματικές διαδικασίες που 
ελέγχονται από διάφορες άλλες επιχειρήσεις, όπως προμηθευτές, 
εταίροι, κυβερνήσεις. Για το σκοπό αυτό, πολλές επιχειρήσεις 
σήμερα διαχειρίζονται την βιωσιμότητα υιοθετώντας μια προσέγγιση 
Διαχείριση της Εφοδιαστικής Αλυσίδας ή της αλυσίδας αξίας. 

 τη δημιουργία επιχειρηματικών δικτύων και δια-επιχειρησιακών 
συνεργατικών πρακτικών που αποσκοπούν σε μια ολιστική επίτευξη 
βιωσιμότητας. 

 

Στον τομέα του τουρισμού, η προσέγγιση της βιωσιμότητας μέσω της 

Διαχείριση της Εφοδιαστικής Αλυσίδα ή αλυσίδας αξίας είναι απαραίτητη 

και σημαντική, επειδή ο τουρισμός είναι ένα αμάλγαμα πολλών προϊόντων 

που παρέχονται από διάφορες επιχειρήσεις και εταίρους (όπως 

επιχειρήσεις διαμονής και εστίασης, μεταφορές, εκδρομές). Ως εκ τούτου, η 

δημιουργία συνεργατικών βιώσιμων πρακτικών μεταξύ όλων των φορέων 

που εμπλέκονται στην παροχή τουριστικών εμπειριών και υπηρεσιών 

υποστηρίζεται ευρέως ως τον πιο κατάλληλο τρόπο για την αντιμετώπιση 

και την επίτευξη της αειφορίας σε όλη την τουριστική αλυσίδα αξίας 

(Schwartz κ.α., 2008; Kemel, 2005; Φαντέεβα, 2004 & 2005; Morrison κ.α., 

2004; TOI, 2007; Budeanu, 2005; Tepelus, 2005). 

Μελέτες έχουν, επίσης, αναγνωρίσει το σημαντικό και ενεργό ρόλο που 

παίζουν οι τουρίστες στην επίτευξη βιωσιμότητας (π.χ. Sigala, 2010). Οι 

τουρίστες συμμετέχουν στον τουρισμό κατά το στάδιο της αγοράς και της 

κατανάλωσης. Για παράδειγμα, με την αγορά (ακόμα και σε υψηλότερες 

τιμές) βιώσιμων τουριστικών προϊόντων, οι τουρίστες συμβάλλουν και 

υποστηρίζουν τις πρακτικές βιωσιμότητας των τουριστικών οργανισμών. 

Επιπλέον, οι τουρίστες μπορούν να εποστηρίξουν ή να εμποδίσουν την 

επίτευξη βιωσιμότητας και με τη συμπεριφορά τους κατά το στάδιο της 

κατανάλωσης τουριστικών υπηρεσιών (π.χ. όταν οι τουρίστες 

ανακυκλώνουν τα απορρίμματά τους ή οι τουρίστες που δεν απαιτούν από 

το ξενοδοχείο να αλλάζει τις πετσέτες καθημερινά). Σήμερα, τα μέσα 

κοινωνικής δικτύωσης ενδυναμώνουν περαιτέρω τους τουρίστες να 

συμμετέχουν πιο ενεργά στην επίτευξη αειφορίας καθώς τους δίνει τη 

δυνατότητα να συλλέγουν, να ανταλλάσουν και να διαχέουν γνώση και 

πληροφόρηση σχετικά με τη βιωσιμότητα. Μέσω των κοινωνικών δικτύων 

οι τουρίστες μπορούν επίσης να οργανώνουν, να συντονίζουν και να 

συμμετέχουν σε συλλογικές πρακτικές για την υποστήριξη της 

βιωσιμότητας (π.χ. συλλογικές δράσεις για τον καθαρισμό παραλιών). Ως 

εκ τούτου, οι αξίες και ο τρόπος ζωής των τουριστών, η εκπαίδευση και η 

ευαισθητοποίηση τους σε ζητήματα αειφορίας, η ιδεολογία και οι αξίες, οι 

αγοραστικές αποφάσεις και συμπεριφορές τους μπορούν να επηρεάσουν 

σημαντικά την υιοθέτηση και την εφαρμογή των διάφορων δράσεων 



 

υποστήριξης της αειφορίας (McKercher & Prideaux, 2011; Mair, 2011). 

Γενικότερα, οι τουρίστες αποτελούν έναν πολύ σημαντικό και ουσιαστικό 

κοινωνικό έτερο που μπορεί να συμβάλει αποφασιστικά στην αειφορία ως 

συν-σχεδιαστής, συν-παραγωγός και συν-μαρκετίστας των αειφόρων 

δράσεων και υπηρεσιών στον τουρισμό (Sigala, 2010). 

Πράγματι, ένα νέο τμήμα τουριστικής αγοράς έχει κάνει την εμφάνισή του, 

το οποίο αναφέρεται συνήθως και με το ακρωνύμιο LOHAS (Lifestyles of 

Health and Sustainability) (Sloan κ.α., 2013). Αυτοί οι καταναλωτές 

περιγράφονται συνήθως, ως πολιτιστικά ενεργοί και συνειδητοποιημένοι 

καταναλωτές και αντιπροσωπεύουν μια αρκετά μεγάλη ομάδα πελατών σε 

πολλές δυτικές και ανεπτυγμένες χώρες. Η βιβλιογραφία παραθέτει πολλά 

μοντέλα ανάλυσης και ερμηνείας της διαδικασίας λήψεως αποφάσεων των 

LOHAS. Ωστόσο είναι ευρέως αποδεκτό ότι τέσσερις παράγοντες 

επηρεάζουν τα αγοραστικά κίνητρα και συμπεριφορά των κοινωνικά 

υπεύθυνα καταναλωτών (Choi κ.α., 2009): προσωπική ευημερία των 

καταναλωτών, χαρακτηριστικά των προϊόντων (π.χ. τιμή, προώθηση και 

μέθοδοι παραγωγής των προϊόντων/υπηρεσιών), ηθικές αξίες και ιδεολογία, 

τρόπος ζωής (π.χ. πρακτικότητα, κοινωνική εικόνα και προσωπικότητα, 

αυτοεκτίμηση, κ.λπ.). Γενικά, οι έρευνες έχουν δείξει δύο τύπους κοινωνικά 

υπεύθυνων καταναλωτών, που επιθυμούν να εμπλακούν και να 

συνεισφέρουν πιο ενεργά στην επίτευξη βιωσιμότητας σε όλη την αλυσίδα 

αξίας και πέρα από τη συμμετοχή τους στο στάδιο της κατανάλωσης  

(Sloan κ.α., 2013, Sigala, 2010): 

• οι ακτιβιστές, οι οποίοι συμμετέχουν στην αειφόρο ανάπτυξη, για 
παράδειγμα μέσω της ανακύκλωσης, της αλλαγής των 
καταναλωτικών συνηθειών τους, του εθελοντισμού, της συμμετοχής 
τους σε κοινωνικά/οικολογικά έργα, της οργάνωσης και διαχείρισης 
συλλογικών δράσεων και κινήσεων για το περιβάλλον 

• οι ενημερωμένοι καταναλωτές, οι οποίοι βρίσκουν ελκυστικότερη και 
πρακτικότερη την αναζήτηση και τη διάδοση πληροφοριών σχετικά 
με την αειφορία παρά την ενεργό συμμετοχή τους σε δράσεις 
βιωσιμότητας. Οι ενημερωμένοι καταναλωτές διερευνούν τους 
τρόπους και τις διαδικασίες παραγωγής υπηρεσιών/προϊόντων και 
βοηθούν με τη μόρφωσή τους στην αύξηση της κοινωνικής 
ευαισθητοποίησης σε θέματα βιωσιμότητας, όμως δεν 
δραστηριοποιούνται σε πολιτικό επίπεδο. 

 

Η ακόλουθη ενότητα αναλύει τις δραστηριότητες και τις λειτουργίες των 

τριών επιχειρήσεων του κ. Γιάννη Βαρδακαστάνη, οι οποίες επιδιώκουν να 

υποστηρίξουν την επίτευξη βιωσιμότητας μέσω της ανάπτυξης 

συνεργατικών πρακτικών που απαιτούν την ενεργό συμμετοχή πολλών 

κοινωνικών ετέρων όπως οι τουρίστες, οι ντόπιοι και οι κάτοικοι, οι 



 

επαγγελματίες, οι ενώσεις και οι (μη)-κυβερνητικοί φορείς. Σκοπός της 

ανάλυσης αυτής είναι επίσης να καταδείξει πώς η βιωσιμότητα μπορεί να 

επιτευχθεί πιο ολιστικά και αποτελεσματικά μέσω επιχειρηματικών 

δραστηριοτήτων οι οποίες υιοθετούν μια προσέγγιση διαχείρισης της 

τουριστικής αλυσίδας αξίας. 

 

 

   Κύριο σενάριο   

  

Περιγραφή επιχειρησιακού μοντέλου πράσινης επιχειρηματικότητας  
 
Η  διοίκηση αειφορίας μέσω της διαχείρισης της αλυσίδας αξίας απαιτεί από 
τις επιχειρήσεις να υιοθετήσουν τις αρχές και τις πρακτικές της 
βιωσιμότητας σε όλες τις διαδικασίες της εφοδιαστικής αλυσίδας, οι οποίες 
συμπεριλαμβάνουν: τον σχεδιασμό προϊόντων/υπηρεσιών, τη διαχείριση 
προμηθειών, τη διοίκηση παραγωγής, τη διοίκηση διανομής και τη 
διοίκηση/παροχή υπηρεσιών μετά την πώληση (Sigala, 2008). Ο Πίνακας 2 
παραθέτει τις διαδικασίες της αλυσίδας αξίας εντοπίζοντας για κάθε 
διαδικασία τους στόχους που θα πρέπει αυτή να επιτύχει έτσι ώστε να 
καταστεί βιώσιμη καθώς και κάποια παραδείγματα πρακτικών 
βιωσιμότητας που υιοθετήθηκαν από τις επιχειρήσεις του κ. Βαρδακαστάνη 
σε κάθε διαδικασία. Το γεγονός ότι οι τρεις επιχειρήσεις είναι κάθετα 
ολοκληρωμένες και λειτουργούν σε διαφορετικά στάδια της αλυσίδας αξίας 
του τουρισμού (π.χ. η  IEV λειτουργεί στο στάδιο της φιλοξενίας, το NWT 
στο στάδιο της διανομής του τουριστικού προϊόντος και η ESS στο στάδιο 
της διαχείρισης του τουριστικού προορισμού και παραγωγής του 
τουριστικού προϊόντος) δίνει τη δυνατότητα στον κ. Βαρδακαστάνη να 
ελέγχει, να επηρεάζει και να συντονίζει τις πρακτικές βιωσιμότητας σε όλη 
την αλυσίδα αξίας του τουριστικού προϊόντος. Με τον τρόπο αυτό 
διασφαλίζεται ότι οι τουρίστες μπορούν να βιώσουν και να συμμετέχουν 
ενεργά στην συν-παραγωγή μιας ολιστικά βιώσιμης τουριστικής εμπειρίας. 
 
 
Πίνακας 2. Επίτευξη της βιωσιμότητας μέσω της προσέγγισης της 
διαχείρισης της αλυσίδας αξίας 

Διαδικασία 
ΔΕΑ 

Στόχοι βιωσιμότητας Παραδείγματα βιώσιμων πρακτικών 

Βιώσιμος 
Σχεδιασμός 
Προϊόντος 
 

Σχεδιασμός και δημιουργία ενός 
βιώσιμου τουριστικού προϊόντος, 
π.χ.: 
o Αξιολόγηση και επιλογή 

προμηθευτών για το σχεδιασμό 
προϊόντος που ακολουθούν τις 

o Υποστήριξη των τοπικών επιχειρήσεων 
φιλοξενίας έτσι ώστε να σχεδιάσουν και να 
λειτουργήσουν τα καταλύματά τους με 
διαδικασίες που είναι φιλικές προς το 
περιβάλλον, π.χ. χρήση ηλιακής 
θέρμανσης, λαμπτήρες εξοικονόμησης 





 

αρχές της βιωσιμότητας 
o Σχεδιασμός τουριστικών 

προϊόντων και εμπειριών που 
στοχεύουν στην εκπαίδευση 
των τουριστών και στην 
διαμόρφωση της 
συμπεριφοράς τους υπέρ της 
προστασίας των 
περιβαλλοντικών πόρων του 
προορισμού 

ενέργειας,  απαγόρευση κατασκευής 
πισίνας 

o παροχή δραστηριοτήτων με καταμαράν που 
είναι φιλικές προς το περιβάλλον 

o Περιπατητικές δραστηριότητες στη φύση 
που αποσκοπούν στην εκπαίδευση και 
ενημέρωση των τουριστών σχετικά με την 
τοπική πανίδα και χλωρίδα  

 

Βιώσιμη 
διαχείριση 
προμηθειών 

Η διαχείριση προμηθειών με βάση 
τις αρχές της βιωσιμότητας απαιτεί  
τη συνεργασία της επιχείρησης με 
τους προμηθευτές και άλλους 
συνεργάτες που συνθέτουν και 
επηρεάζουν το τουριστικό πακέτο 
(π.χ. ξεναγοί, δημόσιες αρχές) έτσι 
ώστε τα συστατικά στοιχεία του 
τουριστικού προϊόντος να 
συμβάλλουν στην αειφορία 

o Αξιοποίηση των τοπικών καταλυμάτων έτσι 
ώστε να υποστηρίζεται η τοπική 
επιχειρηματικότητα και οικονομική 
ανάπτυξη  

o Τουριστικές εμπειρίες που σέβονται, 
προστατεύουν και διατηρούν τον τοπικό 
πολιτισμό και φύση 

o Δωρεάν ενοικίαση ποδηλάτων (που είναι 
φιλά προς το περιβάλλον) για την 
εξερεύνηση του νησιού 

Βιώσιμη 
διοίκηση 
παραγωγή 

Η παραγωγή και η κατανάλωση 
του τουριστικού προϊόντος 
λαμβάνει χώρα στον τουριστικό 
προορισμό όπου εμπλέκονται 
πολλοί φορείς και έτεροι: Για τη 
βιώσιμη διαχείριση του 
προορισμού απαιτείται:  

o Αειφόρος διαχείριση των 
τουριστικών προορισμών 
από τον οργανισμό 
διαχείρισης προορισμού 

o Αειφόρος διαχείριση των 
εσωτερικών διαδικασιών 
των τουριστικών 
επιχειρήσεων (π.χ. 
ταξιδιωτικών πρακτόρων, 
ξενοδοχείων και 
καταλυμάτων, μεταφορές, 
ξεναγοί κ.λπ.) 

o Αειφόρος διαχείριση των 
τουριστών και της 
συμπεριφοράς του στον 
προορισμό (π.χ. 
ενημέρωση - εκπαίδευση 
των τουριστών σχετικά με 
τις περιβαλλοντικές 
ευαισθησίες του 
προορισμού) 

o Εμπλοκή και αξιοποίηση των εθελοντών του ESS  
σε τουριστικές εκδρομές με σκοπό  την  
ενημέρωση και τον έλεγχο της συμπεριφοράς  
των τουριστών  

o Αξιοποίηση των εθελοντών για τον καθαρισμό  
των ακτών  
o Ελαχιστοποίηση της εκτύπωσης διαφημιστικών  

φυλλαδίων σε χαρτί (π.χ. χρησιμοποίηση  
ηλεκτρονικής επικοινωνία και συναλλαγών)  

o εξοικονόμηση χρήσης ενέργειας  
o Δωρεάν ενοικίαση ομπρελών, πετσετών και  
στρωμάτων θαλάσσης (με στόχο την μείωση της  
αγοράς και της απόρριψης αυτών στα σκουπίδια μετά το τ΄ 
τέλος των διακοπών) 



 

Βιώσιμη 
διοίκηση 
διανομής 

Δημιουργία και διαχείριση ενός 
συστήματος διαχείρισης 
μεσαζόντων (π.χ. δίκτυο λιανικής, 
ταξιδιωτικοί πράκτορες και tour 
operators) και διοίκησης διανομής 
του τουριστικού προϊόντος  που 
αποσκοπεί στη βιωσιμότητα  

Ο κ. Βαρδακαστάνης δημιούργησε μια νέα 
εταιρεία την Green Tree Transfers 
www.greentreetransfers.com, η οποία 
ειδικεύεται στην αειφόρο διανομή και στην 
παροχή βιώσιμων υπηρεσιών logistics, π.χ. 
μέσω της προσφοράς υπηρεσιών 'πράσινων' 
μεταφορών από και προς το αεροδρόμιο και 
υπηρεσίες ενοικίασης πράσινων αυτοκινήτων. 
Για κάθε μεταφορά ή κράτηση υπηρεσιών 
μεταφοράς μέσω της Green Tree Transfers, η 
επιχείρηση δεσμεύετε να φυτεύει ένα δέντρο 
στη Ζάκυνθο. 
 
Ο NWT είναι ένας αειφορικός  tour operator 
που επικεντρώνεται στο σχεδιασμό, στη 
διανομή και στην προώθηση αειφόρων 
τουριστικών πακέτων διακοπών στη Ζάκυνθο. 
Για όσους ταξιδεύουν  στη Ζάκυνθο, ο NWT 
τους παρέχει τη δυνατότητα να 'εξαγοράσουν' 
τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα που 
δημιουργούνται από την αεροπορική τους 
μεταφορά με αντίστοιχα 'πράσινα' 
προϊόντα/υπηρεσίες 

Βιώσιμη 
διοίκηση 
και παροχή 
υπηρεσιών 
μετά την 
πώληση 

Μέτρηση και έλεγχος των 
αποτελεσμάτων και της απόδοσης 
των πρακτικών της βιωσιμότητας  
Χρήση μηχανισμών ανάδρασης 
έτσι ώστε να παρακολουθούνται τα 
αποτελέσματα των διάφορων 
ενεργειών βιωσιμότητας και να 
λαμβάνονται αποφάσεις βελτίωσής 
τους  
 
Οι τουρίστες και οι εθελοντές 
εκπαιδεύονται και ενθαρρύνονται 
να υιοθετήσουν ένα βιώσιμο τρόπο 
ζωής στην καθημερινή τους ζωή 
και μετά την επίσκεψή τους στη 
Ζάκυνθο (π.χ. υιοθέτηση 
ανακύκλωσης, εξοικονόμησης 
ενέργειας κλπ.). 

Οι επιχειρήσεις παρακολουθούν και μετρούν τα 
ετήσια αποτελέσματα των βιώσιμων πρακτικών 
τους. Οι Ετήσιες Εκθέσεις Αξιολόγησης 
δημοσιεύονται σε διάφορα ΜΜΕ με σκοπό να 
ενημερώσουν και να παρακινήσουν την τοπική 
κοινωνία και άλλους ετέρους να συνεχίσουν και 
να υιοθετήσουν περισσότερες δράσεις για την 
επίτευξη βιωσιμότητας. 
 
Οι οργανισμοί αξιοποιούν το κοινωνικό 
διαδίκτυο (social media) έτσιώστε να εμπλέξουν 
πιο ενεργά τους επισκέπτες - τουρίστες στη 
βιώσιμη ανάπτυξη. Για παράδειγμα: οι 
τουρίστες και οι εθελοντές παρακινούνται με 
βραβεία έτσι ώστε να μοιράζονται τις εμπειρίες 
τους από τη Ζάκυνθο σε κοινωνικά δίκτυα. με 
τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται μεγαλύτερη 
προώθηση, διαφήμιση και  διάδοση των 
ζητημάτων για την αειφορία σε μεγαλύτερο και 
διεθνές επίπεδο. Επίσης, έχουν δημιουργηθεί 
εικονικές κοινότητες μέσω των οποίο 
διοργανώνονται και υλοποιούνται διάφορες 
εθελοντικές και συμμετοχικές δράσεις 
βιωσιμότητας (π.χ. καθαρισμός παραλιών). 

Πηγή: προσαρμοσμένο από Sigala (2008) 

http://www.greentreetransfers.com/


 

 
Οι παρακάτω ενότητες αναλύουν σε μεγαλύτερο βάθος και με περισσότερα 
παραδείγματα τον τρόπο λειτουργίας και τις δράσεις που έχουν υιοθετήσει 
οι τρεις επιχειρήσεις για την υποστήριξη της βιωσιμότητας. Τα 
παραδείγματα επίσης δείχνουν πώς οι επιχειρήσεις συνεργάζονται και με 
άλλους φορείς και έτερους τις τουριστικής αλυσίδας αξίας έτσι ώστε να 
αναπτύξουν και να υιοθετήσουν μια ολιστική επίτευξη βιωσιμότητας και να 
δημιουργήσουν κοινή (οικονομική, κοινωνική και/ή περιβαλλοντική) αξία 
προς όλους τους εμπλεκόμενους ετέρους. 
 
Ionian Eco Villagers (IEV) 
 
Ο IEV αντιπροσωπεύει μια επιχείρηση διαχείρισης και προώθησης 
υπηρεσιών διαμονής φιλικές προς το περιβάλλον στη Ζάκυνθο. Η 
επιχείρηση συνεργάζεται και διαχειρίζεται μόνο μικρές τοπικές επιχειρήσεις 
καταλυμάτων έτσι ώστε να ελέγχεται ανά πάσα στιγμή ο αριθμός των 
παραθεριστών που βρίσκονται στον Γέρακα. συνολικά, διαχειρίζονται 15 
μικρές μεζονέτες και διαμερίσματα/στούντιο, οι οποίες ανήκουν σε ντόπιες 
οικογένειες και έχουν τη δυνατότητα φιλοξενίας 60 ατόμων. Ο IEV έχει 
δημιουργήσει ένα πελατολόγιο πιστών επισκεπτών, καθώς το 80% των 
πελατών επισκέπτονται κάθε χρόνο τα καταλύματα και την ήσυχη και 
παρθένα περιοχή για χαλάρωση και φυγή από την πίεση της 
καθημερινότητας. Ο IEV ωφελεί την τοπική οικονομία καθώς: απασχολεί 
προσωπικό μόνο από το νησί, προωθεί τοπικές επιχειρήσεις (π.χ. 
εστιατόρια, ενοικιάσεις αυτοκινήτων, καλλιτέχνες) στους πελάτες των 
καταλυμάτων, και χρησιμοποιεί ντόπιες επιχειρήσεις για να προμηθεύεται 
τρόφιμα (όπως γαλοπούλα, κατσίκι, χοίροι, πρόβατα και κοτόπουλα 
ελευθέρας βοσκής) οι οποίες μεγαλώνουν τα ζώα με βιολογικούς τρόπους. 
Η επιχείρηση επίσης συμβουλεύει τους πελάτες να χρησιμοποιούν και να 
αγοράζουν εκδρομές μόνο από ντόπιες επιχειρήσεις που παρέχουν σωστές 
και κατάλληλες υπηρεσίες ξενάγησης και φιλικές προς το περιβάλλον 
λειτουργίες. Επίσης ο IEV συνεργάζεται με τους ιδιοκτήτες καταλυμάτων 
έτσι ώστε να τους συμβουλεύει και να τους υποστηρίζει να υιοθετούν 
πρακτικές που είναι φιλικές προς το περιβάλλον: π.χ. χρήση ηλιακής 
θέρμανσης και λαμπτήρων εξοικονόμησης ενέργειας, υιοθέτηση πρακτικών 
εξοικονόμησης ενέργειας και νερού (δεξαμενές συγκέντρωσης του βρόχινου 
νερού), δεν χρησιμοποιούνται φυτοφάρμακα ή εντομοκτόνα στους κήπους, 
απαγορεύονται οι πισίνες, ενώ η χρήση προϊόντων καθαρισμού 
περιορίζεται σε όσα είναι φιλικά προς το περιβάλλον. Ο IEV βοηθά επίσης 
την τοπική επιχειρηματικότητα και στη διατήρηση/προστασία του οικιστικού 
περιβάλλοντος καθώς υποστηρίζοντας τις μικρές επιχειρήσεις 
καταλυμάτων δημιουργεί αντικίνητρα σε μεγάλες ξενοδοχειακές 
επιχειρήσεις να αγοράσουν γη και να αναπτύξουν μεγάλες ξενοδοχειακές 
μονάδες στην περιοχή. Ο IEV επίσης βοηθάει τους ιδιοκτήτες των 
καταλυμάτων στο να μετρούν και να ελέγχουν σε τακτικά διαστήματα την 
απόδοση των βιώσιμων πρακτικών τους  έτσι ώστε να λαμβάνουν έγκαιρα 
σωστά μέτρα βελτίωσης. Τα κέρδη που αποκομίζει από τις δραστηριότητες 
τους ο IEV επενδύονται ξανά στη Ζάκυνθο με σκοπό την υποστήριξη και 



 

περεταίρω επέκταση των ενεργειών των τριών επιχειρήσεων του κ. 
Βαρδακαστάνη. 
 
Η εκπαίδευση και η ενεργός συμμετοχή των πελατών των καταλυμάτων 
στις διάφορες δράσεις βιωσιμότητας στο νησί αποτελούν ζήτημα υψηλής 
σημασίας για τον IEV. Ο IEV ενημερώνει τους πελάτες πριν από την άφιξή 
τους ότι θα μείνουν σε μια προστατευόμενη και ευαίσθητη περιοχή όπου 
αναπαράγεται η απειλούμενη προς εξαφάνιση θαλάσσια χελώνα. Κατά την 
άφιξή τους οι επισκέπτες καλούνται να παρακολουθήσουν ένα ωριαίο 
εκπαιδευτικό σεμινάριο το οποίο δίδεται από έναν εθελοντή του δικτύου της 
ESS, οποίος τους παρέχει τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με την 
περιοχή, για τις δραστηριότητες που μπορούν ή δεν μπορούν να 
αναπτύξουν στην προστατευόμενη περιοχή. Κύριος στόχος του σεμιναρίου 
είναι να εκπαιδεύσει και πείσει τους πελάτες συμμορφωθούν σύμφωνα με 
τα πρωτόκολλα και συμβουλές συμπεριφοράς τους κατά την παραμονή 
τους εντός του ΕΘΠΖ. Ο IEV επίσης προσπαθεί να πείσει τους πελάτες να 
χρησιμοποιούν με οικονομία το νερό, το ηλεκτρικό ρεύμα και τον κλιματισμό 
κατά την διάρκεια της διαμονής τους στα καταλύματα. Επίσης, ο IEV 
προσπαθεί να παροτρύνει τους επισκέπτες να συμμετέχουν ενεργά στην 
περιβαλλοντική προστασία της περιοχής του Γέρακα παρέχοντάς τους 
εκπτώσεις και προσφορές τιμών όταν συμμετέχουν σε εθελοντική εργασία 
κατά τη διάρκεια της παραμονής τους. Οι επισκέπτες ενθαρρύνονται επίσης 
να καταγγέλλουν στην Τουριστική Αστυνομία όταν εντοπίζουν περιπτώσεις 
παράνομου κυνηγιού, καθώς και να καταθέτουν τυχόν παράπονα, 
παρατηρήσεις και συμβουλές για βελτίωση των πρακτικών βιωσιμότητας 
στους εθελοντές του Κέντρου Πληροφόρησης της ESS. 
 
Ο IEV ασκεί επίσης μεγάλη πίεση στην ελληνική κυβέρνηση έτσι ώστε να 
ελέγχεται και να επιβάλλεται η εφαρμογή των περιβαλλοντικών πολιτικών 
και νόμων στο ΕΘΠΖ. Για παράδειγμα, αν και δεν επιτρέπεται από το νόμο 
να ανοικοδομούνται κτίρια πάνω ή πίσω από τις παραλίες ωοτοκίας, 
ωστόσο τα τελευταία χρόνια έχει παρατηρηθεί η ανέγερση παράνομων 
κτιρίων. Ως εκ τούτου, ο IEV μαζί με άλλες ομάδες συμφερόντων της 
περιοχής βοήθησε να εξασφαλιστεί η επιβολή προστίμου από την Ε.Ε. 
προς την ελληνική κυβέρνηση για την αποτυχία εφαρμογής της ισχύουσας 
νομοθεσίας. Το 2006, ο IEV πίεσε την κυβέρνηση να θεσπίσει νόμους οι 
οποίοι αποτρέπουν και τιμωρούν τους τουρίστες που συλλέγουν και 
απομακρύνουν από την παραλία κομμάτια βράχων μοναδικά σε ομορφιά 
και πλούσια σε μεταλλικά στοιχεία. Ο νόμος αυτός θεσπίστηκε γιατί η 
προηγούμενη πρακτική προκαλούσε ανεπανόρθωτη βλάβη στο φυσικό 
περιβάλλον του νησιού, επιταχύνοντας τη διάβρωση και την υποβάθμιση 
των βράχων. Έτσι σήμερα, η περιοχή αυτή έχει σημανθεί και φυλάσσεται, 
ενώ τα βράχια είναι καλυμμένα με προστατευτικά σχοινιά, παρέχοντας 
προστασία στους μοναδικούς βραχώδης σχηματισμούς. Ο IEV πίεσε και 
συνέβαλε επίσης στη θέσπιση ρυθμίσεων που περιορίζουν και ελέγχουν τη 
νυχτερινή φωταγώγηση και το θόρυβο προερχόμενο από τα παραθαλάσσια 
μπαρ και ξενοδοχεία στις παραλίες ωοτοκίας του Λαγανά. 
 



 

Nature World Travel (NWT) 
 
Ο NWT είναι ένας ταξιδιωτικός πράκτορας (tour operator) που 
επικεντρώνεται στο σχεδιασμό, στη διανομή και στην προώθηση βιώσιμων 
και πράσινων τουριστικών πακέτων διακοπών στη Ζάκυνθο. Ως εκ τούτου, 
ο ρόλος του στην υποστήριξη της αειφορίας στην τουριστική αλυσίδα αξίας 
είναι ζωτικής σημασίας, επειδή (Sigala, 2008): α) μπορεί να πιέζει και να 
ενθαρρύνει τις τοπικές τουριστικές επιχειρήσεις να υιοθετούν πρακτικές 
βιωσιμότητας (διαφορετικά δεν θα τις συμπεριλάβει και προωθήσει στα 
τουριστικά του πακέτα), και β) μπορεί να επηρεάζει και να παρακινεί την 
συμπεριφορά των τουριστών (πριν και κατά τη διάρκεια των διακοπών τους 
στη Ζάκυνθο) έτσι ώστε να προτιμούν τοπικές επιχειρήσεις που 
ενδιαφέρονται για την  βιωσιμότητα και για την προστασία του τοπικού 
οικοσυστήματος. Το οικοσύστημα της Ζακύνθου αποτελεί ένα σημαντικό 
μέρος του «προϊόντος» που πωλεί ο NWT και έτσι, η προστασία του 
αποτελεί ένα καθήκον ζωτικής σημασίας για την επιχείρηση. Ένας από 
τους καλύτερους τρόπους για την προστασία του περιβάλλοντος είναι η 
δημιουργία και η ανάπτυξη τουριστικών δραστηριοτήτων που δικαιολογούν 
και απαιτούν την ύπαρξη και την προστασία του οικοσυστήματος (π.χ. 
περίπατοι στα δάσος). Επίσης, η επιχείρηση έχει κατευθυνθεί στη 
δημιουργία τουριστικών δραστηριοτήτων που παρέχουν διάφορες πηγές 
εσόδων τα οποία μπορούν στη συνέχεια να χρησιμοποιηθούν για την 
συντήρηση του οικοσυστήματος. Για παράδειγμα, προκειμένου να βοηθήσει 
στον περιορισμό του κυνηγιού, ο NWT προωθεί την παρατήρηση πουλιών, 
την πεζοπορία και διάφορες δραστηριότητες σε όλο το Ιόνιο πέλαγος. Οι 
τουριστικές αυτές δραστηριότητας συμβάλουν σημαντικά στην βιώσιμη 
ανάπτυξη της περιοχής γιατί δημιουργούν κοινή αξία και θετικές επιπτώσεις 
σε πολλές ομάδες συμφερόντων: π.χ. βοηθούν στο να επεκταθεί η διάρκεια 
της τουριστικής περιόδου, να δημιουργηθούν έσοδα για τον ντόπιο 
πληθυσμό μέσω των τουριστικών δραστηριοτήτων, να δημιουργηθούν 
θέσεις εργασίας για τους ντόπιους και να δημιουργηθούν εναλλακτικές 
δραστηριότητες για όσους ασχολούνται με το κυνήγι. 
 
Επίσης, ο NWT σχεδιάζει και προωθεί μόνο τουριστικές εκδρομές και 
πράσινες δραστηριότητες (όπως είναι ο οικολογικός τουρισμός, περιπάτους 
στη φύση, οι κρουαζιέρες με καταμαράν και οι εκδρομές σαφάρι, 
καταδύσεις και παραδοσιακές ελληνικές βραδιές) τις οποίες οργανώνουν 
μόνο τοπικές εταιρείας και μόνο μέλη του δικτύου βιωσιμότητας του ESS 
και οι οποίες ακολουθούν βιώσιμες και φιλικές προς το περιβάλλον 
λειτουργίες. Κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών μηνών, ο  NWT απασχολεί 
ντόπιους από όλα τα νησιά του Ιονίου για την πραγματοποίηση 
εκπαιδευτικών εκδρομών, όπως: εκδρομές για την παρακολούθηση της 
ζωής της θαλάσσιας χελώνας που σέβονται τον τρόπο ζωής της 
μεσογειακής φώκιας, και αποδράσεις στη φύση γύρω από το ακρωτήριο 
του Γέρακα που δίνουν την ευκαιρία στον επισκέπτη να γνωρίσει και να δει 
από κοντά τα σπάνια αγριολούλουδα της περιοχής. Ο NWT επίσης 
καταβάλλει σημαντικές προσπάθειες προβολής των τοπικών πολιτιστικών 
εκδηλώσεων και άλλων πολιτιστικών πόρων όπως τα παραδοσιακά 



 

οινοποιεία και τα αρχαία μνημεία στα Ζακυνθινά ορεινά χωριά. Ο κύριος 
σκοπός αυτών των δραστηριοτήτων είναι να συναντήσουν οι τουρίστες 
τους κατοίκους της περιοχής, να μάθουν και να σεβαστούν την τοπική 
κληρονομιά, να θαυμάσουν τον αρχιτεκτονικό πλούτο του νησιού και το 
κυριότερο, να δημιουργηθεί ένα μικρό επιπρόσθετο εισόδημα για τον 
αγροτικό πληθυσμό που ζει στις αγροτικές (και μη ανεπτυγμένες τουριστικά) 
περιοχές της Ζακύνθου.  
 
Κατά τη διάρκεια των εκδρομών, ειδικευμένοι εθελοντές της ESS 
συνοδεύουν τις μικρές ομάδες των τουριστών με σκοπό να ενημερώνουν 
και να εκπαιδεύουν τους τουρίστες σχετικά με το εύθραυστο τοπικό 
οικοσύστημα. Κατά τη διάρκεια των εκδρομών, οι τουρίστες είναι 
υποχρεωμένοι να τηρούν ένα συγκεκριμένο οικολογικό πρωτόκολλο 
συμπεριφοράς, το οποίο είναι σύμφωνο με τους νόμους του ΕΘΠΖ (π.χ. 
δεν επιτρέπεται το κολύμπι δίπλα στις χελώνες, δεν επιτρέπονται οι 
θόρυβοι για την προσέλκυση της προσοχής των χελωνών) (διαβάστε 
περισσότερα για των κώδικα συμπεριφοράς των τουριστών που έχει 
αναπτύξει και προωθεί ο NWT στη διεύθυνση 
http://www.natureworldtravel.com/turtle_friendly.htm). 
 
Ο NWT πιστεύει ότι με την δημιουργία περιβαλλοντικής συνείδησης στους 
τουρίστες κερδίζεται, ουσιαστικά, η μισή μάχη για την προστασία των 
χελωνών. Αλλά πέρα από την απλή εκπαίδευση των τουριστών, ο NWT 
διοργανώνει και δραστηριότητες στις οποίες οι τουρίστες είναι οι ίδιοι 
αρμόδιοι και συν-παραγωγοί ενεργειών που αποσκοπούν στην προώθηση 
της βιωσιμότητας και στην άντληση πόρων για την προστασία του 
περιβάλλοντος. Για παράδειγμα, ο NWT διοργανώνει περίπατους με θέμα 
τη φύση και τη φωτογραφία μέσω των οποίων οι τουρίστες μαθαίνουν τόσο 
για το οικοσύστημα, όσο και για τη λήψη φωτογραφιών. Οι περίπατοι 
συμπεριλαμβάνουν επίσης και τη διοργάνωση ενός διαγωνισμός (με θέμα 
τη 'Φωτογραφία και Φύση' και με πολλά βραβεία για τους νικητές) έτσι ώστε 
να παρέχονται επιπλέον κίνητρα συμμετοχής στους περιπάτους. Ο νικητής 
λαμβάνει ένα πιστοποιητικό γνώσης της τοπικής χλωρίδας καθώς και ένα 
δώρο (ένα πακέτο από οικολογικά προϊόντα), ενώ η φωτογραφία του 
πωλείται σε μορφή καρτ ποστάλ μέσω της ESS και με σκοπό την συλλογή 
πόρων για την χρηματοδότηση δράσεων για την προστασία της χελώνας. 
Πράγματι, έρευνες (π.χ. Goldstein κ.α., 2008; Terry κ.α., 1999) έχουν δείξει 
ότι για να παρακινήσουν και να επηρεάσουν τη συμπεριφορά των πελατών 
τους προς την υποστήριξη της βιωσιμότητας, οι επιχειρήσεις μπορούν να 
χρησιμοποιούν δύο μηχανισμούς: α) την παροχή οικονομικών κινήτρων, 
π.χ. εκπτώσεις και βραβεία στους πελάτες για την υιοθέτηση βιώσιμων 
πρακτικών, και β) υιοθέτηση κανόνων κοινωνικής συμπεριφοράς και 
κοινωνικών αξιών (π.χ. αναγνώριση και βράβευση της καλής 
συμπεριφοράς των πελατών δημοσίως έτσι ώστε να χαίρονται κοινωνική 
αναγνώριση και καταξίωση). 
 
Ο NWT δωρίζει επίσης ένα σημαντικό μέρος των εσόδων στο ΕΘΠΖ για 
την ενίσχυση των δράσεων του.  



 

 
Earth, See & Sky (ESS) 
 
Η ESS είναι μια μη-κυβερνητική οργάνωση (ΜΚΟ), της οποίας κύριος 
ρόλος είναι η προστασία του θαλάσσιου οικοσυστήματος του ΕΘΠΖ. Για 
παράδειγμα, η ESS διοργανώνει συλλογικές και εθελοντικές εργασίες 
προστασίας του περιβάλλοντος, όπως εξορμήσεις καθαρισμού παραλιών 
στις οποίες ενθαρρύνονται να συμμετάσχουν οι τουρίστες, οι ντόπιοι και 
άλλοι εθελοντές. Στην παραλία του Γέρακα, η ESS κατάφερε να 
απομακρύνει τους εμπορικούς πάγκους, να περιορίσει τις ξαπλώστρες και 
τις ομπρέλες σε μια μικρή γεωγραφική περιοχή και να επιβάλλει τη συλλογή 
τους κάθε βράδυ, να παραμένει κλειστεί η παραλία για το κοινό κατά τις 
νυχτερινές ώρες, ενώ καταργήθηκε και ένας χώρος στάθμευσης 
αυτοκινήτων που υπήρχε ακριβώς πάνω από την παραλία. Η ESS 
χρηματοδοτεί τις δραστηριότητες της μέσω δωρεών που δίνονται από 
διάφορους ετέρους όπως, ο IEV, ο NWT, οι επισκέπτες, καθώς και πολλές 
άλλες διεθνείς προσπάθειες άντλησης πόρων. 
 
Η ESS δημιούργησε δύο μη-κερδοσκοπικούς οργανισμούς στο Γέρακα: το 
Κέντρο Πληροφόρησης για την Θαλάσσια Χελώνα & την Άγρια Ζωή και το 
Κέντρο Διάσωσης SOS για την Θαλάσσια Χελώνα (http://earth-sea-sky-
global.org/turtle-rescue-centre). Στο Κέντρο Πληροφόρησης απασχολείται 
προσωπικό και εθελοντές , οι οποίοι έχουν επωμιστεί το έργο ενημέρωσης 
των επισκεπτών σχετικά με τις χελώνες και τα άλλα άγρια ζώα και σχετικά 
με τους τρόπους με τους οποίους μπορούν να προστατεύουν τις φωλιές και 
τους νεοσσούς. Ένα άλλο δίκτυο εθελοντών εργάζεται καθημερινά στις 
παραλίες υπενθυμίζοντάς και ενημερώνοντας τους επισκέπτες ότι 
επισκέπτονται μια προστατευόμενη περιοχή και ζητώντας τους να σέβονται 
τους νόμους και τον κώδικα συμπεριφοράς που επιβάλλει το ΕΘΠΖ. Η ESS 
διοργανώνει επίσης και εξειδικευμένες ημερίδες και σεμινάρια με στόχο τη 
δημιουργία περιβαλλοντικής συνείδησης των επισκεπτών και της τοπικής 
κοινωνίας. Για παράδειγμα, στο κέντρο έχουν πραγματοποιηθεί εργαστήρια 
για παιδιά και ενήλικες για το πώς να φτιάχνουν φωλιές και ταΐστρες 
πουλιών, εντόμων και θηλαστικών χρησιμοποιώντας ανακυκλωμένα υλικά. 
Το Κέντρο φιλοξενεί περίπου 100.000 επισκέπτες ετησίως και 
χρηματοδοτείται από διάφορους πόρους όπως: έσοδα από την πώληση 
προϊόντων που παράγει, συνδρομές μελών, εθελοντικές συνεισφορές και 
δωρεές μελών και επισκεπτών. Το Κέντρο Διάσωσης παρέχει περίθαλψη 
σε ενήλικες χελώνες που δυστυχώς κατά καιρούς τραυματίζονται γύρω από 
την ακτές της Ζακύνθου. Μέσω της παρεχόμενης θεραπείας, οι χελώνες 
μπορούν και πάλι να αναπαραχθούν και έτσι το κέντρο συμβάλει 
αποφασιστικά στην επιβίωση του απειλούμενου προς εξαφάνιση αυτού 
είδους. Τα δεδομένα που συλλέγονται κατά τη διάρκεια της θεραπείας των 
τραυματισμένων χελωνών βοηθούν επίσης και στην απόκτηση 
περισσότερων γνώσεων για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης όλων 
των ειδών των θαλάσσιων χελωνών.  
 



 

Η ESS παίζει επίσης σημαντικό ρόλο άσκησης πίεσης προς την ελληνική 
κυβέρνηση για την προώθηση της ανάπτυξης και της εφαρμογής της 
περιβαλλοντικής νομοθεσίας. Για παράδειγμα, η ESS έχει επιτύχει τα 
ακόλουθα: τον περιορισμό της ταχύτητας των σκαφών αναψυχής, την 
απαγόρευση της αγκυροβόλησης σκαφών και της αλιείας στο ΕΘΠΖ, την 
απαγόρευση της νυχτερινής φωταγώγησης και του θορύβου στον κόλπο 
του Λαγανά για να αποφευχθεί η διατάραξη της ωοτοκίας κατά τις 
νυκτερινές ώρες αλλά και για την εξοικονόμηση ενέργειας, περιπολίες στην 
ευρύτερη περιοχή του κόλπου, δημιουργία ειδικών υπηρεσιών 
δασοπυρόσβεσης σε όλες τις προστατευόμενες περιοχές, εφαρμογή μιας 
ισχυρής δασικής πολιτικής, αύξηση της χρηματοδότησης για την δασική 
προστασία και την περιβαλλοντική εκπαίδευση, εφαρμογή της νομοθεσίας 
των Εθνικών Δασικών Χαρτών και αποσαφήνιση των δικαιωμάτων 
ιδιοκτησίας γης. 
 
Για τον εμπλουτισμό και την περαιτέρω υποστήριξη των δραστηριοτήτων 
της, η ESS έχει δημιουργήσει και συνεργάζεται με ένα ευρύτερο δίκτυο 
άλλων τοπικών και διεθνών ενώσεων περιβαλλοντικής προστασίας 
(Πίνακας 3) μέσω των οποίων επιτυγχάνεται η ανταλλαγή γνώσεων και 
εξεύρεση πόρων με σκοπό την υποστήριξη και τη διοργάνωση 
συνεργατικών πρακτικών βιωσιμότητας. Για παράδειγμα, η ESS 
συνεργάζεται στενά με τον ΑΡΧΕΛΩΝ, το Σύλλογο Προστασίας Θαλάσσιας 
Χελώνας στην Ελλάδα και με το Global Vision International για να 
προσελκύσει και να εκπαιδεύσει εθελοντές οι οποίοι θα μπορέσουν να την 
βοηθήσουν στην υλοποίηση των προγραμμάτων της.  
 
Πίνακας 3. Δίκτυο συνεργασίας της ESS με άλλες τοπικές και διεθνείς 
ενώσεις περιβαλλοντικής προστασίας 

Friends of the Ionian 
www.foi.org.uk 

Τουριστική οργάνωση υποστήριξης της 
βιωσιμότητας σε όλα τα νησιά του Ιονίου 

Earth In Focus 
www.earthinfocus.com 

Έκθεση και παρουσίαση της δουλειάς τριών 
φωτογράφων που πηγαινοέρχονται  από το νησί και 
που όλοι τους αγαπούν τη φωτογραφία, τα ταξίδια 
και τη βιωσιμότητα των τόπων που επισκέπτονται. 

Medasset 
www.medasset.gr 

Ελληνική ομάδα διάσωσης για την προστασία της 
θαλάσσιας χελώνας 

Sea Turtles  
www.seaturtle.org 

Εντοπίζει και καταγράφει την πορεία των χελωνών 
μέσα ειδικευμένου εξοπλισμού και συσκευών 
εντοπισμού  

Justzante 
www.justzante.co.uk 

Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για Ζάκυνθο, ειδήσεις 
& σχόλια χρηστών  

The NMPZ 
www.nmp-zak.org 

Το Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο της Ζακύνθου 
 

Archelon  
www.archelon.gr 

Ελληνική οργάνωση για τη διάσωση της θαλάσσιας 
χελώνας, τον οποίο στηρίζουν ο Nature World 
Travel και η  Earth Sea & Sky στο Γέρακα 

Euroturtle  
www.euroturtle.org 

Εκπαιδευτική ιστοσελίδα για τις χελώνες 
 

http://www.foi.org.uk/
http://www.earthinfocus.com/
http://www.medasset.gr/
http://www.seaturtle.org/
http://www.justzante.co.uk/
http://www.nmp-zak.org/
http://www.archelon.gr/
http://www.medasset.gr/


 

  
Ένα σημαντικό μέρος της υλοποίησης του έργου της ESS εξαρτάται από 
την εργασία και συνεισφορές των εθελοντών της. Η ESS έχει δημιουργήσει 
ένα διεθνές δίκτυο εθελοντών (http://earth-sea-sky-global.org/volunteer-
opportunities). Το εθελοντικό της πρόγραμμα προσφέρει στους εθελοντές 
την ευκαιρία να κάνουν διακοπές στην Ελλάδα, ενώ ταυτόχρονα συμβάλλει 
στο μέλλον και την επιβίωση των θαλάσσιων  χελωνών. Οι εθελοντές 
μπορούν να εμπλακούν και να βοηθήσουν σε πολλές δραστηριότητες, 
όπως: δημόσια εκπαίδευση, καθαρισμό των παραλιών, παρακολούθηση 
των νεοσσών, να συνοδεύουν τους τουρίστες σε εκδρομές, πώληση 
εμπορευμάτων για την άντληση πόρων, εργασία στο κέντρο διάσωσης και 
πληροφόρησης. 
 
Από την παραπάνω ανάλυση προκύπτει ότι οι επιχειρήσεις μπορούν να 
δημιουργήσουν κοινή αξία μόνο μέσω της δημιουργίας συνεργασιών σε όλο 
το μήκος και διαδικασίες της αλυσίδας αξίας τους. Συγκεκριμένα, οι 
επιχειρήσεις πρέπει να αναπτύσσουν ένα δίκτυο συνεργασίας που να 
αποσκοπεί στο σχεδιασμό και στην υλοποίηση διάφορων πρακτικών 
βιωσιμότητας και στις οποίες συμμετέχουν ενεργά  διάφορες ομάδες 
ενδιαφερόντων όπως ΜΚΟ, η τοπική κοινωνία, οι προμηθευτές, διάφοροι 
συνεργάτες, οι εθελοντές, κοινωνικές οργανώσεις, οι πελάτες και, κυρίως, 
οι τουρίστες/επισκέπτες του προορισμού. Ειδικά, ο ρόλος και η συμμετοχή 
των τουριστών στη βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη αποτελεί έναν παράγοντα 
ζωτικής σημασίας, δεδομένου ότι χωρίς την υποστήριξη των τουριστών και 
την κατάλληλη συμπεριφορά τους, η πιθανότητα υιοθέτησης και επιτυχίας 
οποιαδήποτε βιώσιμης δραστηριότητας είναι πολύ χαμηλά. Για το λόγο 
αυτό, όλες οι επιχειρήσεις επενδύουν όχι μόνο στην περιβαλλοντική 
ευαισθητοποίηση και εκπαίδευση των τουριστών, αλλά και στην 
ενδυνάμωση των τελευταίων ώστε να ενθαρρύνεται η ενεργή συμμετοχή 
τους σε περιβαλλοντικές και άλλες βιώσιμες δράσεις. Το τελευταίο είναι 
ιδιαιτέρως σημαντικό, καθώς έρευνες στο πεδίο της πράσινης 
κατανάλωσης έχουν δείξει ότι η απόφαση του καταναλωτή να επιλέξει και 
να αγοράσει ένα βιώσιμο προϊόν επηρεάζεται από την περιβαλλοντική του 
παιδεία και ευαισθητοποίηση, τις αξίες, τις συμπεριφορές και τον τρόπο 
ζωής του (π.χ. Young κ.α., 2009; Sener & Hazer, 2008; Mair, 2011; 
McKercher & Prideaux, 2011). 
 
Καθορισμός προβλήματος 
 
Η οικονομική κρίση έχει πλήξει σοβαρά τις επιχειρήσεις και τις ΜΚΟ, καθώς 

οι δημόσιοι πόροι και η δυνατότητα των κυβερνήσεων να στηρίξουν 

περιβαλλοντικά και βιώσιμα έργα έχουν περιοριστεί σημαντικά, ενώ πολλά 

προβλήματα υπάρχουν επίσης και όσον αφορά την εξεύρεση χρημάτων και 

άλλων πόρων μέσω δωρεών και χορηγιών. Η κρίση έχει επηρεάσει 

αρνητικά και την τουριστική βιομηχανία καθώς οι τουρίστες ταξιδεύουν και 

ξοδεύουν λιγότερο, ενώ υπάρχει και μικρότερη αγοραστική αγορά για τα 

'ακριβότερα' βιώσιμα τουριστικά προϊόντα. Για να επιβιώσουν, οι 

http://earth-sea-sky-global.org/volunteer-opportunities
http://earth-sea-sky-global.org/volunteer-opportunities


 

τουριστικές επιχειρήσεις του νησιού τείνουν να δίνουν προτεραιότητα σε 

βραχυπρόθεσμα οφέλη αντί να φροντίζουν για την μακροχρόνια 

βιωσιμότητα του προορισμού και του τουριστικού τους προϊόντος. Όλα τα 

παραπάνω έχουν δημιουργήσει ένα πολύ δύσκολο περιβάλλον εργασίας 

για τις τρεις επιχειρήσεις του κ. Βαρδακαστάνη, οι ποίες αντιμετωπίζουν 

έχουν να αντιμετωπίσουν όλες τις επιπτώσεις που δημιουργούνται από την 

αλλαγή της στάσης και συμπεριφοράς των τοπικών επιχειρήσεων και 

κοινωνίας, των επισκεπτών και των εθελοντών.  

Συγκεκριμένα, τα τελευταία χρόνια ο κ. Βαρδακαστάνης αντιμετωπίζει 
τεράστια προβλήματα όσον αφορά την στήριξη και περαιτέρω ανάπτυξη 
του πράσινου τουρισμού, όπως: 

 σημαντική μείωση και έλλειψη κεφαλαίων για περαιτέρω επενδύσεις 
στην πράσινη ανάπτυξη 

 μείωση της εθελοντικής εργασίας και της τουριστικής ζήτησης/δαπάνης 
για πράσινο τουρισμό,  

 μείωση του ενδιαφέροντος από την τοπική κοινωνία και επιχειρήσεις για 
την προστασία του περιβάλλοντος καθώς οι προτεραιότητες των 
τουριστικών εταίρων στρέφονται καταρχάς προς την οικονομική 
επιβίωση.  
 

Από την άλλη μεριά, οι τεχνολογικές εξελίξεις όπως τα εργαλεία του 
κοινωνικού διαδικτύου (π.χ. κοινωνικά δίκτυα και ιστολόγια) παρέχουν 
πολλές ευκαιρίες στον κ. Βαρδακαστάνη έτσι ώστε (Sigala et al., 2012): να 
προσεγγίσει ένα ευρύτερο και διεθνές κοινό με πολύ χαμηλό κόστος έτσι 
ώστε να το ενημερώσει και να αυξήσει την περιβαλλοντική του ευαισθησία, 
να μειώσει το κόστος ανάπτυξης και λειτουργίας των πράσινων 
δραστηριοτήτων και ενεργειών του, να διεθνοποιήσει και να επεκτείνει τη 
προβολή της πράσινης ανάπτυξης, καθώς και να ενισχύσει τη δημιουργία 
και την ενεργή συμμετοχή του κοινωνικού κεφαλαίου του νησιού και του 
δικτύου εθελοντών στην πράσινη ανάπτυξη. Πράγματι, έρευνες (π.χ. Sigala, 
2010) έχουν δείξει ότι λόγω της 'κοινωνικής' πίεσης και αναγνώρισης που 
δημιουργούν τα κοινωνικά μέσα δικτύωσης, η επιρροή που ασκούν στη 
διαμόρφωση της κοινής γνώμης, στις κοινωνικές αξίες και στην 
περιβαλλοντική συμπεριφορά και στον τρόπο ζωής των πολιτών είναι 
τεράστια. Έρευνες έχουν επίσης δείξει ότι τα κοινωνικά μέσα και εργαλεία 
μπορούν να αξιοποιηθούν έτσι ώστε να ενδυναμώσουν και να εμπλέξουν 
πιο ενεργά τις διάφορες ομάδες συμφερόντων στη βιώσιμη διαχείριση και 
μάρκετινγκ τουριστικών προορισμών (Sigala & Marinidis, 2012). Τέλος, το 
κοινωνικό διαδίκτυο μπορεί να αξιοποιηθεί έτσι ώστε να συγκεντρωθούν και 
εξευρεθούν χρηματικοί πόροι για την υποστήριξη πράσινων πρακτικών 
(π.χ. εφαρμογές crowdfunding). 
 
Συνειδητοποιώντας τη δύναμη και τα επιχειρηματικά οφέλη των μέσων 
κοινωνικής δικτύωσης, ο κ. Βαρδακαστάνης άρχισε να αξιοποιεί τα διάφορα 
εργαλεία των μέσων κοινωνικής δικτύωσης (Πίνακας 4). Όμως η 
αξιοποίηση των ιστοσελίδων αυτών είναι πρωτόλεια και πολύ περιορισμένη, 



 

καθώς ο ίδιος δεν είναι ειδικός και δεν γνωρίζει πώς μπορεί να αξιοποιήσει 
και να εκμεταλλευτεί πλήρως και αποτελεσματικά τις δυνατότητες της 
δικτύωσης και του κοινωνικού κεφαλαίου που προσφέρουν τα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης. Επίσης, ο κ. . Βαρδακαστάνης γνωρίζει ότι η 
επιτυχής χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης βασικά εξαρτάται από 
την ενεργή εμπλοκή και συμμετοχή των διάφορων ομάδων συμφερόντων 
(π.χ. τουρίστες, συνεργάτες, εθελοντές, τοπική κοινωνία) με σκοπό την 
δημιουργία, διάχυση, διάδοση και σχολιασμό περιεχομένου (user-
generated-content) σχετικά με περιβαλλοντικές δράσεις  και γνώσεις.  
 
Πίνακας 4. Αξιοποίηση των Μέσων Κοινωνικών Δικτύωσης 

www.thepetitionsite.com/2/the-
illegal-hunting-of-migratory-birds-
on-zakynthos-greece 

Ένας δικτυακός τόπος αναφοράς που 
χρησιμοποιείται από την ESS, για την διάδοση ενός 
online δημοψηφίσματος κατά του παράνομου 
κυνηγιού σπάνιων πουλιών. 

http://www.facebook.com/pages/
Earth-Sea-Sky-Ionian-Nature-
Conservation/120087021389714   

Το προφίλ και οι κοινότητες των τριών οργανισμών 
στο Facebook  

http://www.youtube.com/user/EA
RTHSEASKYorg 

Το κανάλι της ESS στο youtube για τη διάδοση των 
βίντεο σχετικά με τις δραστηριότητές τους για την 
ευαισθητοποίηση κι εκπαίδευση του κοινού 

http://earth-sea-sky-
global.org/about-us  
 

Το blog της ESS το οποίο χρησιμοποιείται ως 
καθημερινή εφημερίδα για την αύξηση της 
ενημέρωσης και της πληροφόρησης σε διεθνές 
επίπεδο   

http://www.goabroad.com/provid
ers/earth-sea-sky/programs/sea-
turtle-and-wildlife-research-in-
greece-55480   
 

Η GoAbroad.com είναι ένα διεθνές, κορυφαίο στο 
είδος του, μέσο τουριστικής εκπαίδευσης και 
βιωματικού τουρισμού. Η Goabroad αποτελεί, 
επίσης, κι ένα παγκόσμιο δίκτυο εθελοντών. Η ESS 
έχει αξιοποιήσει τα δίκτυο αυτό προκειμένου να 
ενεργοποιήσει μία διεθνή εκστρατεία 
στρατολόγησης εθελοντών.  

 

 

   Δραστηριότητες   

 

Ερωτήσεις και δραστηριότητες 
 
1. Αιτιολογήστε δίνοντας διάφορα παραδείγματα γιατί η δημιουργία και η 

ανάπτυξη ενός δικτύου συνεργασίας με διάφορες ομάδες (τουριστικών) 
ενδιαφερόντων σε όλο το μήκος της τουριστικής αλυσίδας αξίας είναι 
σημαντική για την επίτευξη και τη στήριξη της βιωσιμότητας στον 
τουρισμό. 

2. Ποιες συνεργατικές πρακτικές έχουν αναπτύξει οι τρεις επιχειρήσεις 
IEV, NWT και ESS και με ποιες ομάδες ενδιαφερόντων για να 





 

στηρίξουν την τουριστική βιωσιμότητα και τη δημιουργία κοινής αξίας; 
Τι οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική αξία δίνει και παίρνει η 
κάθε ομάδα ενδιαφέροντος  μέσα από την εμπλοκή της σε αυτές τις 
συνεργατικές δραστηριότητες; Αιτιολογήστε τη σημαντικότητα και το 
ρόλο τις καθετοποίησης των τριών επιχειρήσεων για την επίτευξη 
βιωσιμότητας στον τουρισμό.  

3. Συζητήστε δίνοντας παραδείγματα πως ο κ. Βαρδακαστάνης μπορεί να 
αξιοποιήσει τη δύναμη της συλλογικής χρηματοδότησης έτσι ώστε να 
βρει και να αντλήσει χρηματικούς πόρους και να ενισχύσει τις 
περιβαλλοντικές του δραστηριότητες. Για παράδειγμα, πως μπορούν 
να αξιοποιηθούν οι ακόλουθες ιστοσελίδες; www.spot.us, 
www.kickstarter.com/ και www.indiegogo.com/ 

4. Ετοιμάστε μια αναφορά που να αναλύει πως ο κ. Βαρδακαστάνης 
μπορεί να εκμεταλλευτεί τα εργαλεία του κοινωνικού διαδικτύου για τη 
στήριξη των δραστηριοτήτων των οργανισμών του, π.χ. στρατολόγηση 
εθελοντών, προώθηση της βιωσιμότητας, της περιβαλλοντικής 
ευαισθητοποίησης κι εκπαίδευσης. Η αναφορά σας θα πρέπει να 
περιλαμβάνει τη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης εσωτερικά 
(δηλαδή πως ο οργανισμός μπορεί να αναπτύξει και να 
χρησιμοποιήσει δικά του εργαλεία μέσων κοινωνικής δικτύωσης, π.χ. 
ένα blog) και εξωτερικά (δηλ. πως ο οργανισμός μπορεί να αξιοποιήσει 
τα υφιστάμενα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπως το facebook). Για την 
καλύτερη ανάπτυξη της αναφοράς, να διερευνηθούν πρώτα οι 
διάφοροι τρόποι αξιοποίησης του κοινωνικού διαδικτύου από 
παρόμοιους οργανισμούς, όπως οι εξής: http://www.wwf.org/, 
http://www.conservation.org/, http://www.joinred.com/, http://www. 
oneplanetliving.org. 

5. Τι θα συστήνατε στον κ. Βαρδακαστάνη να κάνει προκειμένου να 
αντιμετωπίσει την αλλαγή της στάσης των κατοίκων να δίνουν 
προτεραιότητα στο βραχυπρόθεσμο κέρδος σε βάρος της 
μακροχρόνιας βιωσιμότητας του προορισμού; 

 

   Παραρτήματα   

 

 

 





 

 

   Ενδεικτική βιβλιογραφία   

 

 

● Ελληνόγλωσση Βιβλιογραφία 

● Ξενόγλωσση Βιβλιογραφία 

  





 

 

● Οδηγός διδασκαλίας για την μελέτη περίπτωσης 

 

 

● Σύνοψη  

 

Ο κ. Βαρδακαστάνης λειτουργεί τις παρακάτω επιχειρήσεις και 
οργανισμούς στον προορισμό της Ζακύνθου, οι οποίες στόχο έχουν να 
επηρεάσουν τη βιώσιμη συμπεριφορά και τις δραστηριότητες πολλών και 
διαφόρων ομάδων συμφερόντων που εμπλέκονται στην τουριστική αλυσίδα 
αξίας:  
 

 www.relaxing-holidays.com/: μονάδες διαμονής και εστίασης στη 
Ζάκυνθο και συγκεκριμένα στην περιοχή του Γέρακα και κόλπου του 
Λαγανά (περιοχές αναπαραγωγής της  Caretta Caretta). Τα καταλύματα 
είναι μικρού μεγέθους, λειτουργούν με περιβαλλοντικές προδιαγραφές 
και κυρίως ανήκουν σε ντόπιους επιχειρηματίες. Ο κ. Βαρδακαστάνη 
έχει αναλάβει την "εκπαίδευση", συμμόρφωση και στήριξη των ντόπιων 
επιχειρηματιών με τις αρχές βιώσιμης και περιβαλλοντικής ανάπτυξης 
καθώς και την προώθηση των υπηρεσιών τους μέσω του ‘πράσινου’ 
τουριστικού πρακτορείου που λειτουργεί Nature World και Travel.  

 www.earthseasky.org: ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που σκοπό 
έχει να προστατεύσει το οικοσύστημα του νησιού. Ο οργανισμός 
στηρίζεται και αναπτύσσεται με βάση την εθελοντική εργασία πολλών 
ομάδων συμφερόντων όπως, απλοί πολίτες, τοπική κοινωνία, άλλοι 
οργανισμοί, μαθητές, κλπ. Ο οργανισμός αυτός έχει συμβάλει επίσης 
αποφασιστικά στη δημιουργία και ενίσχυση του κοινωνικού κεφαλαίου 
στο νησί, ευαισθητοποιώντας, εκπαιδεύοντας και στηρίζοντας την 
τοπική κοινωνία στην προστασία του περιβάλλοντος. Η άσκηση 
πολιτικών πιέσεων προς αρμόδιους πολιτικούς φορείς (π.χ. Υπουργείο 
Ανάπτυξης και Τουρισμού) από τον οργανισμό αυτό έχει επίσης 
συμβάλει σημαντικά στην ανάπτυξη πράσινων πρακτικών στο νησί.   

 www.natureworldtravel.com: ένα πράσινο τουριστικό γραφείο και 
πράκτορας το οποίο έχει αναλάβει την ανάπτυξη και διεθνή προώθηση 
του πράσινου τουρισμού στη Ζάκυνθο. Για την επίτευξη του σκοπού 
αυτού η επιχείρηση αυτή δραστηριοποιείτε στις ακόλουθες ενέργειες: το 
σχεδιασμό και την πώληση πράσινων δραστηριοτήτων και 
"εκπαιδευτικών" εκδρομών στη Ζάκυνθο, την ευαισθητοποίηση των 
τουριστών στο οικοσύστημα του νησιού, την προβολή και τουριστική 
αξιοποίηση του οικοσυσύστηματος του νησιού μέσω της προστασίας 

12 



 

του, την εκπαίδευση και συμμόρφωση των τουριστών της Ζακύνθου σε 
έναν κώδικα περιβαλλοντικής συμπεριφοράς 

 
Το παρακάτω θεωρητικού μοντέλου (Πίνακας 1) θα πρέπει να 
χρησιμοποιηθεί έτσι ώστε να αναλυθεί το επιχειρησιακό μοντέλο των τριών 
επιχειρήσεων που στοχεύει στη διαχείριση βιωσιμότητας από την 
προσέγγιση της αλυσίδας αξίας.  
 
 

Πίνακας 1: Παραδείγματα πρακτικών της βιώσιμης αλυσίδας αξίας 
των τουριστικών πρακτόρων 

Β
ιώ

σ
ιμ

η
 α

λ
υ

σ
ίδ

α
 α

ξί
α

ς
  

Βιώσιμη ανάπτυξη 
και σχεδιασμός 
τουριστικού 
προϊόντος  

Σχεδιασμός βιώσιμού τουριστικού πακέτου: 

o επιλέγονται και συμμετέχουν μόνο 
βιώσιμες τουριστικές επιχειρήσεις  

o προωθούνται και αναπτύσσονται μόνο 
καλές συμπεριφορές και δραστηριότητες 
για τους τουρίστες  

Βιώσιμες 
προμήθειες  

Επιλογή και σύναψη συνεργασίας και 
συμβολαίων μόνο με βιώσιμους προμηθευτές  

Βιώσιμη παραγωγή 
τουριστικού 
προϊόντος  

Η βιώσιμη παραγωγή τουριστικού 
προϊόντος: σέβεται και βελτιώνει  το 
περιβάλλον του προορισμού, προωθεί και 
εποπτεύει μια καλή συμπεριφορά των 
τουριστών, εμπλέκει πιο ενεργά την τοπική 
κοινωνία και εταίρους κλπ 

Βιώσιμη διανομή 
και μάρκετινγκ 
τουριστικού 
προϊόντος  

Προώθηση και προβολή της βιωσιμότητας του 
προορισμού μεσω των καναλιών διανομής  

Ενίσχυση της βιώσιμης εικόνας του 
προορισμού 

Τμηματοποίηση της αγοράς με βάση τις 
κοινωνικές και περιβαλλοντικές ευαισθησίες 
του κοινού  

Βιώσιμες 
τουριστικές 
υπηρεσίες μετά το 
ταξίδι και 
κατανάλωση 
τουριστικών 
προϊόντων  

Συλλογή, διάχυση και ανάλυση πληροφοριών 
και καλών πρακτικών για την ενίσχυση της 
συνεχής μάθησης και βελτίωσης πρακτικών  

 
 

 



 

 

● Εκπαιδευτικοί στόχοι  

 

Η μελέτη περίπτωσης στοχεύει στην επίτευξη των παρακάτω μαθησιακών 

στόχων: 

- την κατανόηση της ανάγκης και του ρόλου ανάπτυξης της πράσινης 

επιχειρηματικότητας από την προσέγγιση της αλυσίδας αξίας (green – 

sustainable supply chain management)  

- τη σημαντικότητα ανάπτυξης συνεργατικών βιώσιμων πρακτικών με 

διάφορες ομάδες συμφερόντων έτσι ώστε να δημιουργείται κοινή 

(οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική) αξία 

- την κατανόηση του ρόλου του κοινωνικού κεφαλαίου και της ενεργή 

συμμετοχής του πολίτη – πελάτη στην υποστήριξη καινοτομικών 

δράσεων πράσινης επιχειρηματικότητας (user involvement and social 

capital in green – sustainable management)  

- να αποκτήσουν οι φοιτητές τις επαρκείς γνώσεις όσον αφορά την 

αξιοποίηση του κοινωνικού διαδικτύου για την υποστήριξη, ανάπτυξη 

και χρηματοδότηση καινοτομικών και δημιουργικών επιχειρηματικών 

δράσεων πράσινης (τουριστικής) ανάπτυξης  

- να καταδειχτεί ο ρόλος και η σημαντικότητα της ηγεσίας στην ανάπτυξη 

και βιωσιμότητα της πράσινης επιχειρηματικότητας  

 
 

● Θεματολογία συζήτησης  

 

- Ανάλυση της θεωρίας και των μοντέλων πράσινης ανάπτυξης από την 

προσέγγιση της αλυσίδας αξίας 

- Κριτική ανάλυση και συζήτηση του ρόλου του κοινωνικού κεφαλαίου 

και των πολιτών – πελάτη στην πράσινη ανάπτυξη και στη βιώσιμη 

διαχείριση προορισμών 

- Σχολιασμός του ρόλου της ηγεσίας στην ανάπτυξη και τη στήριξη της 

επιχειρηματικότητας 

- Περιγραφή και σχολιασμός μεθόδων αξιοποίησης του κοινωνικού 

διαδικτύου για την ανάπτυξη και τη χρηματοδότηση καινοτόμων 

δράσεων πράσινης επιχειρηματικότητας  

 

Σετ ερωτήσεων που μπορούν να τεθούν κατά τη διάρκεια της συζήτησης 

της μελέτης: 

  



 

- Ποια η συμβολή της προσέγγισης της αλυσίδας αξίας στη 

βιώσιμη/πράσινη ανάπτυξη και ποια τα πλεονεκτήματά της σε σχέση με 

την παραδοσιακή – κλασική θεωρία και μοντέλα διαχείριση της 

βιωσιμότητας; 

- Ποιες είναι οι προϋποθέσεις και οι βασικές αρχές της πράσινης 

επιχειρηματικότητας από την προσέγγιση της αλυσίδας αξίας; Μπορείτε 

να εντοπίσετε παραδείγματα από την μελέτη περίπτωσης που να 

αποδεικνύουν και να στηρίζουν τα πρώτα; 

- Πώς το κοινωνικό διαδίκτυο ενισχύει το κοινωνικό κεφάλαιο; Ποιος ο 

ρόλος του κοινωνικού κεφαλαίου στην πράσινη ανάπτυξη; Μπορείτε να 

δώσετε παραδείγματα που να υποστηρίζουν τα πρώτα;  

- Τι σημαίνει crowdfunding και πώς αυτό μπορεί να συμβάλει στην 

χρηματοδότηση και υποστήριξη πράσινων πρακτικών;   

 

Διαδικασία συζήτησης 
-  δραστηριότητες που μπορούν να ανατεθούν στους εκπαιδευόμενους 

o Πλοήγηση σε διάφορες ιστοσελίδες (βλέπε παρατήματα)  

o Μελέτη του newsletter της επιχείρησης της μελέτης 

περίπτωσης  

o Συμμετοχή σε ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης για την 

άντληση περισσότερων πληροφοριών και κατανόηση 

εννοιών (βλέπε παραρτήματα) 

 

- πιθανές προσεγγίσεις επίλυσης 

o ανάλυση και συζήτηση των παρακάτω θεωριών και 

μοντέλων  

 εμπλοκή του πελάτη στις διαδικασίας αλυσίδας αξίας 

 βιώσιμη διαχείριση της αλυσίδας αξίας  

 κοινωνικά μέσα: δυνατότητες και τρόποι αξιοποίησης  

 

- πηγές επιπλέον πληροφοριών (βλέπε παραρτήματα)  

 

- βασικά σημεία που πρέπει να διερευνηθούν από τους εκπαιδευόμενους 

προκειμένου να φτάσουν σε λήψη απόφασης ή πρόταση επίλυσης 

o συμμετοχή του πελάτη στις διαδικασίες της αλυσίδας αξίας 

μιας επιχείρησης 

o αλυσίδα διανομής στον τουρισμό  

o πράσινη ανάπτυξη 

o εργαλεία κοινωνικής δικτύωσης και ο ρόλος τους στην 

ανάπτυξη του κοινωνικού κεφαλαίου 
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- Ιστοσελίδες με εκπαιδευτικό υλικό και άλλες σχετικές μελέτες 

περίπτωσης  

 

United States National Park Service, “Guiding Principles of Sustainable 

Design,” a document available at  

http://www.nps.gov/dsc/d_publications/d_1_gpsd.htm. 

Innovation for Sustainable Tourism: International Case Studies: Provides an 

online collection of several case studies on sustainable tourism and 

innovative practices. http://www.besteducationnetwork.org/ 

Green Lodging News is a good sources for updates on sustainability trends: 

http://www.greenlodgingnews.com/ 

The International Tourism Partnership is an excellent resource for 

sustainability trends, cases, publications and a text on incorporating 

environmental practices in the hotel industry: 

http://www.tourismpartnership.org/ 

http://www.totemtourism.com/index.html  

 

http://www.snvworld.org/en/regions/world/publications?filter=o.tourism 

 

http://www.inclusivebusiness.org/tourism/ 

 

http://www.propoortourism.org.uk/ppt_pubs_workingpapers.html 

 

http://www.ethicaltraveler.org/ 

 

http://www.carbonneutral.com/our-clients/sellingcarbon/ 

 

http://www.tourismfortomorrow.com/ 

 

http://www.youtube.com/watch?v=hjQ4-YNmn2I 

 

http://www.youtube.com/watch?v=qd1_xJEywKM&feature=related 

http://www.nps.gov/dsc/d_publications/d_1_gpsd.htm
http://www.besteducationnetwork.org/
http://www.greenlodgingnews.com/
http://www.tourismpartnership.org/
http://www.propoortourism.org.uk/ppt_pubs_workingpapers.html


 

 

http://www.abta.com/consumer-services/responsible_travel 

 

http://www.sustainabletourism.net/index.html 

 

www.slowmovement.com 

 

http://www.cstt.nl/ 

 

http://sustainabletravel.org/  

 

Conservation of the natural and cultural heritage of Quintana Roo, 

Experiencias Xcaret, Mexico: The Experiencias Xcaret group owns land 

throughout the Mayan Riviera in the Mexican state of Quintana Roo, all of 

which has been turned into eco-archaeological parks benefiting visitors, 

employees and local communities alike. The Group’s longstanding 

commitment to sustainability is often cited as a leading example of how 

tourism can protect land from other less sustainable uses. 

 

http://en.xcaretexperiencias.com/ 

 

http://www.nfi.at//index.php?option=com_content&task=view&id=2&Itemi

d=63 

 

http://www.totemtourism.com/ 

 

 

- Άλλες δραστηριότητες  

 

Οι φοιτητές θα μπορούσαν να πλοηγηθούν στις ακόλουθες ιστοσελίδες έτσι 

ώστε να εντοπίσουν και να αξιολογήσουν τους τρόπους με τους οποίους 

κάποιες άλλες επιχειρήσεις και οργανισμοί αξιοποιούν το κοινωνικό 

διαδίκτυο για την υποστήριξη των βιώσιμων πρακτικών τους 

 

πρακτικές τις www.greenlivingproject.com βρίσκονται στις ακόλουθες 

ιστοσελίδες: 

Latin America tourism trailer - https://vimeo.com/52721349 

Africa tourism trailer - https://vimeo.com/51160240 

Example Film: Ecotourism New Mexico - 

https://vimeo.com/album/1700902/video/20590726 

Africa Trailer 2012 : http://vimeo.com/38907516 

http://www.sustainabletourism.net/index.html
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212571X1200008X#bib12
http://www.cstt.nl/
http://sustainabletravel.org/
http://www.greenlivingproject.com/
https://vimeo.com/52721349
https://vimeo.com/51160240
https://vimeo.com/album/1700902/video/20590726
http://vimeo.com/38907516


 

Facebook: www.facebook.com/greenlivingproject 

Twitter: www.twitter.com/GreenLivingPrjt 

Vimeo: www.vimeo.com/greenlivingproject 

Αξιοποίηση του Facebook για τη δημιουργία ενός παγκόσμιου δικτύου 

εθελοντών 

 

http://www.facebook.com/pages/Volunteers-Without-

Bordersorg/328563260533719 

 

 

Πρακτικές του http://www.planeta.com/ecotravel/tour/responsible.html στις 

ακόλουθες ιστοσελίδες  

 

http://planeta.wikispaces.com/rtweek2013  

 

Tweet with the hashtag #rtweek2013 or share news via our 

Facebook event page 

https://www.facebook.com/events/443927398952987 and 

Google+ 

https://plus.google.com/events/csas42kh37cceb4j8qcrf57o55

0 

 

http://planeta.wikispaces.com/rtweek2013 

 

Facebook 

https://www.facebook.com/events/443927398952987 

 

Google+ 

https://plus.google.com/events/csas42kh37cceb4j8qcrf57o55

0 

 

Slideshare 

http://www.slideshare.net/planeta/rtweek2013 

 

Storify 

http://storify.com/ronmader/rtweek2013 

 

YouTube 

http://www.youtube.com/playlist?list=PLE704D43495A0300

F 
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