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� Περιβαλλοντική
καταστροφή

� Κλιµατική Αλλαγή

� Εχθρικοί Γείτονες

� Φιλικοί Εµπορικοί
Εταίροι

� Αντίδραση της
Κοινωνίας στα
Προβλήµατά της

Στο αποκαλυπτικό του βιβλίο «Κατάρρευση», ο Jared Diamond, καθηγητής της Γεωγραφίας στο 
Πανεπιστήµιο UCLA, πραγµατεύεται του υπότιτλο του βιβλίου: «Πώς οι κοινωνίες επιλέγουν να 
αποτύχουν ή να επιτύχουν». 

Ο Diamond κάνει µια πολυπαραγοντική ανάλυση και αποδίδει την κατάρρευση των κοινωνιών 
σε συνδυασµό όλων ή κάποιων από τους εξής πέντε παράγοντες:

- Την Περιβαλλοντική Καταστροφή που προκαλεί ο ίδιος ο άνθρωπος 

- Την Κλιµατική Αλλαγή που δεν είναι απαραίτητα συνυφασµένη µε το φαινόµενο του 
θερµοκηπίου. Για παράδειγµα, στον µεσαίωνα το κλίµα της Αγγλίας ήταν τόσο ζεστό που 
καλλιεργούσαν αµπέλια 

- Την ύπαρξη ή µη Εχθρικών Γειτόνων που αποσπούν δηµιουργικές δυνάµεις για την 
αντιµετώπισή τους 

- Το αντίθετο, δηλαδή το κατά πόσον υπάρχουν Φιλικοί Εµπορικοί Εταίροι που να 
προσφέρουν οικονοµική και άλλη στήριξη 

- Και τέλος, τον κορυφαίο και πλέον καθοριστικό απ’ όλους τους παράγοντες: την 
Αντίδραση της Κοινωνίας στα Προβλήµατά της 
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Nήσος του Πάσχα

Ανάµεσα στις µελέτες περιπτώσεων που πραγµατεύεται στο βιβλίο του, ο Jared Diamond 
εξετάζει τη Νήσο του Πάσχα (Easter Island), ένα νησί που σήµερα είναι απολύτως χέρσο και 
είναι παγκοσµίως γνωστό για τα µνηµειώδη γιγαντιαία αγάλµατά του.

Τα αγάλµατα αυτά έχουν βάρος 10 έως 270 τόννους και ύψος που σε µερικές περιπτώσεις 
υπερβαίνει ένα σύγχρονο πενταώροφο κτίριο. Τα αγάλµατα αυτά κατασκευάστηκαν την περίοδο 
900 έως 1600 µΧ που αποικίστηκε η Νήσος του Πάσχα.

Όπως εξηγεί ο Diamond η περίπτωση της Νήσου του Πάσχα είναι εξέχουσα γιατί η κατάρρευση 
προήλθε εξαιτίας 2 µόνον από τους 5 παράγοντες που προανέφερα:

- την Ανθρώπινη Επίδραση στο Περιβάλλον 

και 

- την Μη Προσαρµογή της Κοινωνίας σε ένα αειφόρο µοντέλο ανάπτυξης, αλλά, αντίθετα
την κατ’ εξακολούθηση υπερεκµετάλλευση των πόρων της µε τελικό αποτέλεσµα την 
αυτοκαταστροφή της.

Πιστεύω πως δεν είµαι ο µόνος σε αυτήν την αίθουσα που δεν ήξερα οτι κάποτε η Νήσος του 
Πάσχα ήταν κατάφυτη από πελώρια δέντρα. ∆έντρα που κόπηκαν για να χρησιµεύσουν ως µέσα 
µεταφοράς και µοχλοί ανύψωσης των µνηµειωδών αγαλµάτων ώστε να ικανοποιήσουν τις αξίες 
και τους στόχους της εκεί και τότε άρχουσας τάξης για όλο και µεγαλύτερα αγάλµατα. Αξίες και 
στόχοι που καθόλου δεν ανταποκρινόντουσαν σε µια αειφόρο (sustainable) ανάπτυξη της 
κοινωνίας.
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GBR Consulting

Μελέτες
Περιφερειακής
Ανάπτυξης

ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΚΑ ΜΑΡΙΝΕΣ ΚΑΖΙΝΟ

Benchmarking

Στρατηγικές
Συµµαχίες

Επιτρέψτε µου στο σηµείο αυτό να σας συστηθώ και να σας εξηγήσω γιατί έκανα αυτήν την 
αναφορά στην στο βιβλίο Κατάρρευση του Diamond και την Νήσο του Πάσχα.

Ονοµάζοµαι Άρης Ίκκος και είµαι ∆ιευθύνων Εταίρος της GBR Consulting (κλικ). Είµαστε 
εταιρεία συµβούλων µε εµπειρία σε κάθε µορφής τουριστική επένδυση. Είµαστε σύµβουλοι 
Ενώσεων Ξενοδόχων και Εθνικών / Τοπικών Οργανισµών Προώθησης Τουρισµού. Τέλος έχουµε
στρατηγικές συµµαχίες µε ορισµένες από τις κορυφαίες εταιρείες και συλλόγους παγκοσµίως.
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∆ιαβάζοντας λοιπόν το βιβλίο του Diamond και ιδιαίτερα το σηµείο που αναρωτιέται «Τί έλεγαν 
οι κάτοικοι του Νησιού του Πάσχα όταν έκοβαν το τελευταίο δέντρο του νησιού τους;», 
αυτόµατα αναρωτήθηκα, «Τί θα λέµε όταν θα καταστρέφουµε την τελευταία παραλία … 

... ή θα χτίζουµε το τελευταίο ρέµα και την τελευταία βουνοκορφή … 

... στα πλαίσια µιας κακώς εννοούµενης Τουριστικής Ανάπτυξης».  
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Αειφορία

Κοινωνία

Περιβάλλον Οικονοµία

Αειφορία

 

Αντίθετα, η σύγχρονη έννοια της Ανάπτυξης είναι συνυφασµένη µε την Αειφορία που συνδυάζει 
και προϋποθέτει τις ακόλουθες έννοιες:

- Οικονοµική βιωσιµότητα, δηλαδή κερδοφορία 

- Σεβασµό στο περιβάλλον 

- Ένταξη στο κοινωνικό σύνολο και αποφυγή δηµιουργίας τουριστικών γκέτο 
αποκοµµένων από την τοπική κοινωνία.

Το πόσο η έννοια της Αειφορίας είναι πλέον στην καρδιά των εξελίξεων φαίνεται και από το ότι 
αποτελεί το σηµείο εστίασης διεθνών οργανισµών όπως ο Παγκόσµιος Οργανισµός Τουρισµού 
που αφιέρωσε στο θέµα Τουρισµός και Κλίµα την Παγκόσµια Ηµέρα Τουρισµού, ή το Davos που 
εξέδωσε Ειδική Ανακοίνωση για το ίδιο θέµα.

Smart Tourism
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Σε τελική ανάλυση, ο λόγος είναι προφανής.

Αειφόρος ανάπτυξη τουρισµού =
επιβίωση τουριστικής οικονοµίας

∆εν επιβιώνει το δυνατότερο είδος,
ούτε το εξυπνότερο,

αλλά αυτό που προσαρµόζεται καλύτερα στις αλλαγές.

Κ. ∆αρβίνος

Όπως είπε και ο Κάρολος ∆αρβίνος, πατέρας της επιστήµης της εξέλιξης των ειδών, δεν 
επιβιώνει το δυνατότερο είδος, ούτε το εξυπνότερο, αλλά αυτό που προσαρµόζεται καλύτερα 
στις αλλαγές.

∆ηλαδή, προϋπόθεση για την επιβίωση της τουριστικής οικονοµίας είναι η υιοθέτηση ενός 
µοντέλου αειφόρου τουριστικής ανάπτυξης.

Οι διακεκριµµένοι οµιλητές µας, ο καθένας από τη σκοπιά του, θα µας δείξουν πώς σύγχρονες 
κοινωνίες, πολύ διαφορετικές µεταξύ τους, υλοποιούν τουριστικά projects βασισµένα στην 
αειφορία, δηλαδή projects που:

- έχουν στόχο το Κέρδος 

- σέβονται το Περιβάλλον 

- εντάσσονται στο Κοινωνικό Σύνολο και δεν δηµιουργούν τουριστικά γκέτο αποκοµµένα 
από την τοπική κοινωνία.


