
                                                                                                                          
 

 

 
 

                 

Σύνοψη και Συμπεράσματα Ημερίδας 

«Εμπλουτίζοντας το ορνιθοτουριστικό και οικοτουριστικό 
προϊόν της Θεσσαλίας» 

 
 

Το Σάββατο 23 Μαΐου 2015 διεξήχθη η ημερίδα για την προώθηση του οικοτουρισμού 
στην αναγεννημένη λίμνη Κάρλα με θέμα «Εμπλουτίζοντας το ορνιθοτουριστικό και 
οικοτουριστικό προϊόν της Θεσσαλίας». Η ημερίδα έλαβε χώρα στο Mουσείο 
Πλινθοκεραμοποιίας Ν. & Σ. Τσαλαπάτα στον Βόλο και διοργανώθηκε από την Εταιρεία 
Περιβαλλοντικής Διαχείρισης NCC – Nature Conservation Consultants ΕΠΕ και το 
www.ecotourism-greece.com.  

Το www.ecotourism-greece.com ανήκει στη Medventure ΕΠΕ και ασχολείται με τον 
οικολογικό και εναλλακτικό τουρισμό. Στις δραστηριότητες του χρησιμοποιεί κατά κόρον 
το διαδίκτυο και τα social media. Κατά βάση απευθύνεται σε επισκέπτες από το 
εξωτερικό (κυρίως από τη βόρεια Ευρώπη). 

Η ημερίδα έλαβε χώρα στο μουσείο Τσαλαπάτα, το οποίο αποτελεί έναν χώρο που 
αναδεικνύει την πολιτιστική κληρονομιά της περιοχής και που μπορεί να ενισχύσει τον 
οικοτουρισμό και την αειφόρο ανάπτυξη. Το μουσείο Τσαλαπάτα ανήκει στο Πολιτιστικό 
Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς (ΠΙΟΠ) και στεγάζεται στο παλιό Εργοστάσιο 
Πλινθοκεραμοποιίας Νικολάου & Σπυρίδωνος Τσαλαπάτα. Τα εργαστήρια και οι 
βιομηχανικοί χώροι του εργοστασίου έχουν αναστηλωθεί και αποτελούν ένα σπάνιο 
δείγμα διασωζόμενου βιομηχανικού συγκροτήματος στον ελληνικό χώρο. Στο μουσείο 
παρουσιάζεται η καθημερινή ζωή στο εργοστάσιο καθώς και όλα τα στάδια της 
παραγωγής διαφορετικών τύπων τούβλων και κεραμιδιών. Στόχος του μουσείου 
Τσαλαπάτα είναι να αναδείξει την ιστορική ταυτότητα της πόλης του Βόλου και να 
συμβάλει στη διάσωση και την προβολή της βιομηχανικής κληρονομιάς της. 

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε σε συνδυασμό με τον εορτασμό της Ευρωπαϊκής 
Ημέρας Natura 2000 (21 Μαΐου). Το Ευρωπαϊκό οικολογικό δίκτυο Natura 2000 είναι 
ένα δίκτυο ζωνών προστασίας της φύσης που εκτείνεται σε ολόκληρη την Κοινότητα και 
έχει ως στόχο να διασφαλίσει τη µακροπρόθεσµη διατήρηση των πιο πολύτιμων και των 
πλέον απειλούμενων ειδών και ενδιαιτημάτων της σε ικανοποιητικό επίπεδο.  

Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE+ Φύση: "Διατήρηση 
και διαχείριση του Κιρκινεζιού (Falco naumanni) σε τρεις Ζώνες Ειδικής Προστασίας 

http://www.ecotourism-greece.com/
http://www.ecotourism-greece.com/


                                                                                                                          
 

 

 
 

                 

(ΖΕΠ) της Ελλάδας" (LIFE11NAT/GR/001011) που στοχεύει στην προστασία του 
Κιρκινεζιού, γερακιού που απειλείται παγκοσμίως με εξαφάνιση, και υλοποιείται από το 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας σε συνεργασία με τον Δήμο Ρήγα Φεραίου, τον Φορέα 
Διαχείρισης της Περιοχής Οικοανάπτυξης Κάρλας - Μαυροβουνίου - Κεφαλόβρυσου – 
Βελεστίνου (Π.Ο.Κα.Μα.ΚεΒε.), την Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία και την Εταιρεία 
Περιβαλλοντικής Διαχείρισης NCC ΕΠΕ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. 

Την ημερίδα άνοιξε ο Δήμαρχος Ρήγα Φεραίου, κ. Δημήτρης Νασίκας. Ο κ. Νασίκας 
χαιρέτισε τις εργασίες της ημερίδας και τόνισε το ενδιαφέρον του Δήμου για τέτοιου 
είδους πρωτοβουλίες που θα φέρουν επισκέπτες στην περιοχή για ορνιθοτουρισμό, 
πεζοπορίες και επισκέψεις στα αξιοθέατα. Την ημερίδα χαιρέτησαν ακόμη η 
αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλίας, κα Δωροθέα Κολυνδρίνη, η οποία τόνισε τις 
προσπάθειες της Περιφέρειας για την αποκατάσταση της Κάρλας, ο κ. Κωνσταντίνος 
Λεβέντης, αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων, ο οποίος εξέφρασε 
το ενδιαφέρον του για το προϊόν τουρισμού ορνιθοπαρατήρησης που περιλαμβάνεται 
στην ποικιλία των δραστηριοτήτων της Μαγνησίας και η κα Ιφιγένεια Κάγκαλου, 
Πρόεδρος του Φορέα Διαχείρισης Π.Ο.Κα.Μα.ΚεΒε. 

Πολύ ευχάριστο, επίσης, ήταν το γεγονός ότι η ημερίδα προσέλκυσε συμμετέχοντες και 
από περιοχές εκτός Θεσσαλίας, όπως το Μεσολόγγι, απ’ όπου συμμετείχαν ο 
Πρόεδρος και τέσσερις εργαζόμενοι του Φορέα Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας 
Μεσολογγίου. 

 

Συνοπτική παράθεση των παρουσιάσεων 

~ «Το πρόγραμμα LIFE για την προστασία του Κιρκινεζιού» 

Θανάσης Σφουγγάρης - Αναπληρωτής Καθηγητής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 

Ο κ. Σφουγγάρης επεσήμανε τις επιτυχημένες προσπάθειες του Πανεπιστημίου και του 
προγράμματος LIFE για την προστασία του Κιρκινεζιού και τις κοινωνικοοικονομικές 
επιπτώσεις του συγκεκριμένου εγχειρήματος. Επιπλέον παρουσίασε όλα τα 
χαρακτηριστικά και τα στατιστικά στοιχεία που αφορούν στο είδος. Ιδιαίτερης σημασίας 
ήταν οι απειλές που το Κιρκινέζι αντιμετωπίζει όπως η μειωμένη του αναπαραγωγική 
επιτυχία και επιβίωση και η αυξημένη του θνησιμότητα. 

 



                                                                                                                          
 

 

 
 

                 

~ «Η προοπτική του ορνιθοτουρισμού στην Ελλάδα» 

Τάσος Δημαλέξης - Διοργανωτής της ημερίδας από την NCC ΕΠΕ 

Ο κ. Δημαλέξης ανέφερε ότι στην Ελλάδα έρχονται κατά βάση Βρετανοί, Ολλανδοί, 
Σκανδιναβοί και Γερμανοί ορνιθοπαρατηρητές, οι οποίοι αναζητούν ενδιαφέροντα είδη 
πουλιών και υποδομές που τους διευκολύνουν. Επιπλέον παρουσίασε κάποια 
στατιστικά στοιχεία όπως ότι στη Βρετανία υπάρχουν συνολικά 65 τουριστικά γραφεία 
που ασχολούνται με τον ορνιθοτουρισμό ενώ τα μέλη της βρετανικής ορνιθολογικής 
εταιρίας (RSPB) ανέρχονται στο 1 εκατομμύριο. Ο κ. Δημαλέξης έκλεισε την ομιλία του 
τονίζοντας ότι η Ελλάδα είναι ο πέμπτος κατά σειρά ορνιθοτουριστικός προορισμός 
στον κόσμο κάτι που μπορεί να εκμεταλλευτεί η Κάρλα. 

~ «Η λίμνη Κάρλα ως ορνιθοτουριστικός προορισμός» 

Πάνος Κορδοπάτης - Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρία 

Ο κ. Κορδοπάτης χαρακτήρισε την Κάρλα ως τον 4ο κατά σειρά υγρότοπο σε συνολικό 
αριθμό υδροβίων πουλιών στην Ελλάδα με παρουσία πτηνών καθ’ όλη τη διάρκεια της 
χρονιάς όχι μόνο κατά τη μετανάστευση. Η περιοχή διαθέτει ευκολία στην παρατήρηση 
και φωτογράφηση μιας μεγάλης ποικιλίας ειδών μεταξύ των οποίων και Κιρκινεζιών, τα 
οποία φωλιάζουν στα γειτονικά χωριά της Κάρλας και κυνηγούν γύρω από τη λίμνη. 
Επίσης, παρουσίασε το βιβλίο “Birding in Greece”, την τελευταία έκδοση της Ελληνικής 
Ορνιθολογικής Εταιρίας, στην οποία περιλαμβάνεται και η Κάρλα. 

~ Παρουσίαση βιβλίου «Λίμνη Κάρλα: Περιπατητικός Οδηγός» 

Στέφανος Δόδουρας - Μεσογειακό Ινστιτούτο για τη Φύση και τον Άνθρωπο 
(Med-INA) 

Ο κ. Δόδουρας παρουσίασε έναν χρήσιμο περιπατητικό οδηγό με τίτλο «Λίμνη Κάρλα: 
Περιπατητικός Οδηγός». Το βιβλίο αυτό περιλαμβάνει πολλές πληροφορίες για την 
περιοχή όπως διαδρομές και χάρτες. 

~ «Το επιτυχημένο πείραμα της λίμνης Κερκίνης» 

Γιάννης Ρέκλος - Ξενώνας «Οικοπεριηγητής» της λίμνης Κερκίνης 

Ο κ. Ρέκλος ήρθε από την Κερκίνη στον Βόλο μόνο για να παρευρεθεί στην ημερίδα και 
να μιλήσει για το επιτυχημένο πείραμα του «Οικοπεριηγητή», της πρώτης 
οικοτουριστικής μονάδας της Κερκίνης. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι ο κ. Ρέκλος 
έχει επιτύχει να φιλοξενεί κατά βάση Έλληνες οικοτουρίστες κι αυτό αποδεικνύει ότι 



                                                                                                                          
 

 

 
 

                 

υπάρχει και ελληνική ορνιθοτουριστική και οικοτουριστική αγορά. Στην ομιλία του 
παρουσίασε την ιστορία, τα χαρακτηριστικά, την εξέλιξη και τη σημερινή επιτυχία του 
«Οικοπεριηγητή». Επίσης μίλησε για τα ορνιθοτουριστικά και οικοτουριστικά θέλγητρα 
της Κερκίνης, ενός βιότοπου που συνεχίζει να αναπτύσσεται παρόλη την ανθρώπινη 
παρέμβαση και κατατάσσεται στους 11 υγροτόπους διεθνούς σημασίας της Ελλάδας 
(υγρότοποι RAMSAR) με 300 είδη πουλιών, 30 είδη ψαριών, 17 είδη ερπετών, 11 είδη 
αμφιβίων και 58 είδη θηλαστικών. Κλείνοντας ο κ. Ρέκλος τόνισε ότι λόγω της 
επισκεψιμότητας δόθηκε αξία στο βιότοπο αυτό. 

~ «Η ιστορία, η βιοποικιλότητα και η αναγέννηση της λίμνης Κάρλας» 

Δημήτρης Μιχαλάκης - Φορέας Διαχείρισης της Περιοχής Οικοανάπτυξης Κάρλας 
- Μαυροβουνίου - Κεφαλόβρυσου - Βελεστίνου (Π.Ο.Κα.Μα.ΚεΒε.) 

Ο κ. Μιχαλάκης ανέφερε ότι ως Φορέας Διαχείρισης μιας ευρύτερης Προστατευόμενης 
Περιοχής αντιλαμβάνονται ότι η ανάπτυξη της περιοχής δεν μπορεί να είναι 
μονοθεματική αλλά πρέπει να εξαρτάται από ένα σύνολο παραγόντων που δηλώνουν 
τον χαρακτήρα της. Ο συνδυασμός των παραγόντων αυτών διαμορφώνει την ταυτότητα 
της περιοχής που θα περιλαμβάνει στοιχεία όπως η πολιτιστική της κληρονομιά, το 
φυσικό της περιβάλλον με χαρακτηριστική την παρουσία και του Κιρκινεζιού, η 
παραγωγική της βάση, η γεωγραφική της θέση, η προοπτική της κλπ. 

Η ταυτότητα αυτή (branding) θα πρέπει να περιορίζεται σε λίγες λέξεις ή μια φράση και 
να είναι τόσο ισχυρή ώστε να δημιουργεί από μόνη της εικόνες και να εγείρει 
συναισθήματα. Θα πρέπει να είναι ικανή να προσελκύσει τους Διαμορφωτές και τους 
Καθοδηγητές της κοινής γνώμης. Βασική προϋπόθεση και ευθύνη είναι πέρα από τη 
δημιουργία της όποιας εικόνας να αναλάβουμε το βάρος της διατήρησης και της 
βελτίωσής της. 

~ «Μια συνολική εικόνα του οικοτουρισμού του Πηλίου» 

Κωνσταντίνος Μοράρος - Μουσείο Ελιάς και Λαδιού στην Άνω Γατζέα Πηλίου 

Στην ομιλία του με τίτλο «Μια (συνολική) εικόνα του οικοτουρισμού του Πηλίου» ο κ. 
Μοράρος επεσήμανε ότι ο ορνιθοτουρισμός μπορεί κάλλιστα να συνδυαστεί με άλλες 
οικοτουριστικές εμπειρίες όπως: 

 Το ορεινό τρέξιμο (trail running ή αλλιώς mountain running), ένα άθλημα που 
συνδυάζει την έντονη σωματική άσκηση με την επαφή με τη φύση. 

 Η Πεζοπορία, η Αναρρίχηση και η Ορειβασία. Το Πήλιο διαθέτει μεγάλο αριθμό 
από μονοπάτια που είναι ιδανικά για πεζοπορία ήπιας μορφής αλλά και βράχια 



                                                                                                                          
 

 

 
 

                 

για αναρρίχηση. Στην περιοχή Χάνια υπάρχει και Χιονοδρομικό Κέντρο. Ένας 
από τους κυριότερους φορείς που οργανώνουν ορειβατικές δράσεις είναι ο 
Ορειβατικός Σύλλογος Βόλου (Ε.Ο.Σ. Βόλου). 

 Η Ποδηλασία βουνού (Mountain bike). Στο Πήλιο υπάρχουν μονοπάτια για 
ποδηλασία στη φύση όλο τον χρόνο. 

 Το Canyoning, καθώς κυρίαρχο στοιχείο στο Πήλιο είναι το νερό. 

 Η Ιππασία μιας και η παρουσία των αλόγων στο Πήλιο είναι έντονη στην ιστορία, 
τη μυθολογία και τη σύγχρονη ανθρώπινη δραστηριότητα εκεί. 

 Το Αλεξίπτωτο πλαγιάς - parapente, το «ειδικό» αυτό αλεξίπτωτο που δίνει τη 
δυνατότητα σε οποιονδήποτε να κάνει μία ελεύθερη πτήση. 

 Το Κανό - Καγιάκ, που μπορεί κανείς να το κάνει σε όλο το Πήλιο εξερευνώντας 
την ακτογραμμή του Βόρειου και Ανατολικού Πηλίου με τις πολλές σπηλιές και 
παραλίες ή την τεχνητή λίμνη του Παναγιώτικου. 

 Οι επισκέψεις σε αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία. 

~ «Η άγρια ορχιδέα του Βορείου Πηλίου και τα μυστικά της: Μια καινοτόμος ιδέα 
εναλλακτικού τουρισμού» 

Δημήτρης Οικονομίδης - Καθηγητής Φυσιογνώστης - Υπεύθυνος του Κέντρου 
Έρευνας & Προστασίας της Αυτοφυούς Ορχιδέας του Βορείου Πηλίου (Κερασιά) - 
Επιστημονικός σύμβουλος του Πολιτιστικού & Εξωραϊστικού Συλλόγου 
Κερασιωτών 

Η παρουσίαση του κ. Οικονομίδη ήταν πολύ ενδιαφέρουσα καθώς τονίστηκε ότι ένας 
νέος δρόμος δοκιμασμένος στο εξωτερικό αλλά και σε κάποια μέρη της Ελλάδας (π.χ. 
Κρήτη, Χίος, Λέσβος, Ρόδος) είναι η αναζήτηση της άγριας ορχιδέας. Ομαδικές αφίξεις 
ξένων τουριστών έρχονται στα νησιά μας για να ψάξουν και να φωτογραφίσουν τον 
κόσμο της. Στο Βόρειο Πήλιο, αν και έχουν καταγραφεί περισσότερα από 50 είδη άγριας 
ορχιδέας, δεν έχει αναπτυχθεί σχετική τουριστική κίνηση. Όμως με αφορμή τα τρία 
χρόνια λειτουργίας του Κέντρου Έρευνας & Προστασίας της Αυτοφυούς Ορχιδέας στην 
Κερασιά υπήρξαν εκατοντάδες επισκέπτες. Ο κ. Οικονομίδης έκανε έκκληση στους 
ιθύνοντες του τόπου να στρέψουν το βλέμμα τους στη φύση, το περιβάλλον και την 
αναζήτηση της άγριας ορχιδέας που μπορούν να προσελκύσουν παρά πολλούς 
οικοτουρίστες. Κλείνοντας παρουσίασε αρκετές τοπικές διαδρομές για πεζοπορίες. 



                                                                                                                          
 

 

 
 

                 

~ «Πώς μπορεί να προβληθεί το οικοτουριστικό προϊόν της περιοχής» 

Iyad Kayali, Ιδρυτής και διευθύνων του www.ecotourism-greece.com 

Ο κ. Kayali ανέλυσε τα 7 βήματα που πρέπει να κάνει μια τουριστική επιχείρηση ή 
ξενοδοχειακή μονάδα για να προσελκύσει οικοτουρίστες, να γίνει πιο «πράσινη» και να 
βελτιώσει το branding της. Ο κ. Kayali πρότεινε να δημιουργηθεί ένα τοπικό δίκτυο 
τουριστικών επιχειρήσεων π.χ. με την ονομασία “EcoPelion”, που θα προωθεί την 
περιοχή πάντα υπό τη σκοπιά του αειφόρου τουρισμού, μια πρόταση που 
αντιμετωπίστηκε με ενθουσιασμό από τους παρευρισκόμενους. 

~ «Ξενάγηση ερμηνείας: Ένα πολύτιμο εργαλείο για την περιοχή της Κάρλας» 

Isabelle Trinquelle - Μεσογειακό Κέντρο Περιβάλλοντος 

Η κα Trinquelle ανέλυσε την ξενάγηση ερμηνείας, ένα πολύτιμο εργαλείο για τους 
επαγγελματίες που μεσολαβούν μεταξύ της κληρονομιάς (πολιτιστικής ή και φυσικής) 
και των επισκεπτών. Σύμφωνα με την κα Trinquelle η ποιότητα της ξενάγησης και η 
προβολή της κληρονομιάς ενός τόπου έχει ιδιαίτερη σημασία για την ποιοτική αειφόρα 
τουριστική ανάπτυξη. Επίσης, η κα Trinquelle ανέφερε ότι για πρώτη φορά στην Ελλάδα 
μεταφέρθηκε ένα πρόγραμμα κατάρτισης που σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε στο 
πλαίσιο του Ευρωπαϊκού έργου HeriQ, με σκοπό να δώσει στους επαγγελματίες του 
τουρισμού μεθόδους και εργαλεία για την βέλτιστη προβολή του πολιτιστικού ή / και 
φυσικού περιβάλλοντος της Ελλάδος. Το έργο HeriQ είναι μια συνεργασία 6 εταίρων 
από την Βουλγαρία, Γαλλία, Ιταλία, Γερμανία και Ελλάδα και έχει ως στόχο την 
ανάπτυξη ποιοτικών προτύπων για την ερμηνεία της κληρονομιάς και την εφαρμογή 
τους στην εκπαίδευση των ομάδων - στόχων του έργου, οι οποίες περιλαμβάνουν 
ξεναγούς, οδηγούς βουνού και τουριστικούς συνοδούς. 

~ «Το παράδειγμα της λίμνης Στυμφαλίας» 

Αγλαΐα Κιουρκτσόγλου - Μουσείο Περιβάλλοντος Στυμφαλίας 

Η κα Κιουρκτσόγλου παρενέβη στην ημερίδα μέσω βίντεο. Ξεκίνησε την ομιλία της 
τονίζοντας ότι το Μουσείο Περιβάλλοντος Στυμφαλίας ανήκει στο δίκτυο των μουσείων 
του ΠΙΟΠ και συμμετέχει στο πρόγραμμα LIFE Στυμφαλία, το οποίο αναφέρεται στην 
προσπάθεια να διασωθεί και να ξαναδημιουργηθεί ο υγρότοπος της λίμνης. 
Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα αυτό αφορά στη διαχείριση του καλαμιώνα έτσι ώστε να 
γίνει πέλλετ, να πωληθεί και να μπορεί η διαχείριση της λίμνης να αυτοχρηματοδοτείται 
και να βοηθηθεί η ευρύτερη περιοχή. Μέχρι σήμερα έχουν γίνει όλες οι απαραίτητες 
μελέτες για να χαρτογραφηθεί η λίμνη και να καταγραφεί η βιοποικιλότητά της. 

http://www.ecotourism-greece.com/


                                                                                                                          
 

 

 
 

                 

Επιπλέον, η κα Κιουρκτσόγλου επεσήμανε ότι απαραίτητη είναι η συμβολή της τοπικής 
κοινωνίας και γι’ αυτό αυτήν την περίοδο δραστηριοποιούνται αρκετά στο να 
ενημερώνουν τον κόσμο για αυτό το πρόγραμμα. 

Προβολή σποτ για την Κάρλα 

Μετά τη λήξη των ομιλιών ακολούθησε η πρώτη προβολή του ολιγόλεπτου σποτ για την 
οικοτουριστική προώθηση της λίμνης Κάρλας που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του 
έργου LIFE για το Κιρκινέζι από τον σκηνοθέτη κ. Γιώργο Λάγδαρη. 

Ξενάγηση 

Μετά το πέρας της ημερίδας πραγματοποιήθηκε ξενάγηση στη λίμνη Κάρλα με 
επίσκεψη αρχικά στο Μουσείο Λιμναίου Πολιτισμού Κάρλας και καλωσόρισμα από τον 
κ. Σωτήρη Γκανάτσιο. Το μουσείο λειτουργεί από το Κέντρο για τη Μελέτη και την 
Προστασία του Περιβάλλοντος και της Πολιτιστικής Κληρονομιάς στη Λίμνη Βοιβηϊδα – 
Κάρλα (ΚΕ.ΜΕ.ΒΟ.) και βρίσκεται στο χωριό Κανάλια του Δήμου Ρήγα Φεραίου. 
Αποτελεί έναν πολυχώρο πολιτισμού στο οποίο ο επισκέπτης ενημερώνεται μεταξύ 
άλλων για την ιδιόμορφη ζωή των παρακάρλιων κατοίκων της λίμνης Βοιβηϊδας, την 
αποξήρανση της λίμνης, τη ζωή στα παρακάρλια χωριά και τον αγώνα των αγροτών για 
την απόκτηση γης. Ακολούθησε επίσκεψη στο Κέντρο Πληροφόρησης του Φορέα 
Διαχείρισης Π.Ο.Κα.Μα.ΚεΒε. στα Κανάλια που φιλοξενεί την έκθεση του 
προγράμματος LIFE για το Κιρκινέζι. 

Η ξενάγηση στην περιοχή συνεχίστηκε με επίσκεψη στο Κέντρο Έρευνας & Προστασίας 
της Αυτοφυούς Ορχιδέας Βορείου Πηλίου, έργο του Πολιτιστικού & Εξωραϊστικού 
Συλλόγου Κερασιωτών Πηλίου που πήρε σάρκα και οστά το 2009. Το Κέντρο βρίσκεται 
στο χωριό της Κερασιάς που ανήκει διοικητικά στο Δήμο Ρήγα Φεραίου και είναι η 
μοναδική πηλιορείτικη περιοχή του δήμου. Στόχος του κέντρου είναι η γνωριμία του 
πλούτου της χλωρίδας και πανίδας της περιοχής στο ευρύτερο κοινό. Ως βάση 
λειτουργίας του έχει, κατά πρώτο λόγο, την ανάδειξη και προστασία του χλωριδικού 
πλούτου που αφορά στα ορχεοειδή. Η εξερεύνηση, η αναζήτηση ή η ανακάλυψη της 
ορχιδέας στις κορυφές του Βορείου Πηλίου αποτελεί ένα διαφορετικό και πρωτότυπο 
δρόμο εναλλακτικού τουρισμού όχι μόνο για την Κεντρική Ελλάδα, αλλά για όλη τη 
χερσαία Ελλάδα. Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στο Μουσείο Ηλία 
Λεφούση στην Κερασιά, αφιερωμένο στο γνωστό συγγραφέα Ηλία Λεφούση, ο οποίος 
μέσα από το έργο του ανέδειξε τον άνθρωπο του μόχθου της υπαίθρου και των πόλεων 
της Θεσσαλίας του 20ου αιώνα. 

Η ημερίδα ολοκληρώθηκε με ξενάγηση και ορνιθοπαρατήρηση στη λίμνη Κάρλα από 
την ομάδα του προγράμματος LIFE για το Κιρκινέζι.  



                                                                                                                          
 

 

 
 

                 

Συμπεράσματα 

Ο οικοτουρισμός και ο ορνιθοτουρισμός μπορούν να τονώσουν την τοπική οικονομία 
της Θεσσαλίας, να αυξήσουν τον αριθμό των επισκεπτών και να βοηθήσουν τις 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις στο πλαίσιο του σεβασμού στο περιβάλλον, της μη 
αλλοίωσης της φυσιογνωμίας της περιοχής και της προβολής της φυσικής και 
πολιτιστικής της κληρονομιάς.  

H συγκεκριμένη περιοχή ενδείκνυται για τουρισμό ορνιθοπαρατήρησης. Μπορεί να 
κερδίσει εύκολα το ενδιαφέρον έμπειρων και μη ορνιθοπαρατηρητών λόγω της μεγάλης 
ποικιλίας διαφορετικών ειδών πουλιών που φιλοξενούνται στην περιοχή όλες τις εποχές 
του έτους, του μεγάλου αριθμού σε αρκετά είδη και της ευκολίας παρατήρησης και 
φωτογράφισής τους. Οι ορνιθοτουρίστες μπορούν να διαμείνουν στο Πήλιο ή στον 
Βόλο, ενώ οι ξενοδόχοι μπορούν να λάβουν τις απαραίτητες γνώσεις για την 
παρατήρηση πουλιών (birdwatching) από εκθέσεις στην Ευρώπη, ώστε να ενισχύσουν 
το branding τους. Βέβαια θα ήταν καλό να δημιουργούνταν μικρές «πράσινες» 
τουριστικές επιχειρήσεις ή ξενώνες π.χ. στην περιοχή της Κερασιάς ή των Καναλίων.  

Ο ορνιθοτουρισμός μπορεί να συνδεθεί και με άλλες δραστηριότητες στην περιοχή 
όπως οι πεζοπορίες, η ποδηλασία και η γαστρονομία. Η παρουσία του Κιρκινεζιού στα 
χωριά της περιοχής σε συνδυασμό με το καλά αναπτυγμένο δίκτυο μονοπατιών γύρω 
από την Κάρλα ενισχύει τη δυνατότητα προσέλκυσης οικοτουριστών. Ωστόσο, τα 
μονοπάτια θα πρέπει να βελτιωθούν με τοποθέτηση ενημερωτικών πινακίδων, 
κατάλληλη σήμανση, δημιουργία παρατηρητηρίων και σταθμών ανάπαυσης και λήψη 
μέτρων για περισσότερη ασφάλεια π.χ. πρέπει να λυθεί το πρόβλημα με τα σκυλιά των 
βοσκών που είναι επιθετικά με τους επισκέπτες.  

Επιπλέον, είναι απαραίτητο να υπάρξει περιβαλλοντική στρατηγική ώστε να ενισχυθεί ο 
ορνιθοτουρισμός και ο οικοτουρισμός, όπως η ορθή διαχείριση των υδάτων (π.χ. 
υπάρχει διάσταση απόψεων για τη στάθμη του νερού της λίμνης ανάμεσα στους 
αγρότες, τις Αρχές και τις περιβαλλοντικές οργανώσεις) και ένα μακρόπνοο σχέδιο για 
την αναγέννησή της. Κομβική σημασία έχει επίσης η γεωγραφική θέση της περιοχής 
που τοποθετείται κοντά στον κεντρικό οδικό άξονα και σε αστικά κέντρα, 
διευκολύνοντας με αυτόν τον τρόπο την προσβασιμότητα στην Κάρλα.    

Ένα από τα σημαντικότερα σημεία της ημερίδας ήταν η ενθουσιώδης αντιμετώπιση από 
τον κ. Κωνσταντίνο Λεβέντη, αντιπρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων, 
που εξέφρασε το ενδιαφέρον του για τη δυνατότητα αξιοποίησης του τουριστικού 
προϊόντος της περιοχής. Η συνέχιση της προσπάθειας με την προώθηση της 
δημιουργίας του τοπικού δικτύου τουριστικών επιχειρήσεων “EcoPelion” θα ήταν η 
καλύτερη υποθήκη που αφήνει η ημερίδα. 


