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ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙ∆Α

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

∆ιαδίκτυο από

ΕΛΛΑ∆Α

∆ιακοπές κοντά στη φύση σε ξενοδοχείο!
Τουριστικές µονάδες µε πράσινη πολιτική στην ενέργεια, τα τρόφιµα και τη διαχείριση των απορριµµάτων
ΡΕΠΟΡΤΑΖ: Μάνος Χαραλαµπάκης
∆ΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ: ∆ευτέρα 22 Ιουνίου 2009

Στο ξενοδοχείο «Daphne΄s Club Ηotel Αpartments»
που βρίσκεται στην περιοχή Συκιά της Κορινθίας, οι
χρησιµοποιηµένες µπαταρίες και τα πλαστικά
µπουκάλια δεν καταλήγουν στους κοινούς κάδους
κι από εκεί στη χωµατερή ρυπαίνοντας έτσι το
περιβάλλον. Ανακυκλώνονται!
Σε κάθε όροφο του ξενοδοχείου υπάρχουν ειδικοί κάδοι
ανακύκλωσης «ώστε να µπορούν οι πελάτες µας να
ανακυκλώνουν χαρτί, πλαστικό, αλουµίνιο, γυαλί και
µπαταρίες» λέει στα «ΝΕΑ» η κ. ∆άφνη Μαυροµµάτη,
υπεύθυνη του ξενοδοχείου. Όπως προσθέτει, «πάρα
πολλοί πελάτες µας από το εξωτερικό χρησιµοποιούν
τους κάδους. Άλλωστε εδώ και χρόνια στις χώρες τους
έχουν µάθει να διαχωρίζουν όλα τα σκουπίδια. Το
τελευταίο διάστηµα όµως έχουν αρχίσει να τους
συνηθίζουν και οι Έλληνες. Και να πετούν εκεί τα
ανακυκλώσιµα».
Οι υπεύθυνοι του ξενοδοχείου όµως έχουν φροντίσει η διαµονή των πελατών τους να είναι
πράσινη ήδη από το πρωινό, που περιλαµβάνει βιολογικά και fair trade προϊόντα, έως την
επίσκεψή τους στη θάλασσα. Τους δίνουν για παράδειγµα τασάκια για την παραλία- πρόκειται
για τα πήλινα από τα γιαούρτια- ούτως ώστε να µη γεµίζει αποτσίγαρα που είναι επιβλαβή για το
περιβάλλον αλλά και επικίνδυνα για για τα ζώα της θάλασσας.
Όλο και περισσότερα καταλύµατα στην Ελλάδα- αν και µε καθυστέρηση σε σύγκριση µε άλλες
ευρωπαϊκές χώρες- κάνουν στροφή στον πράσινο τουρισµό. Περιορίζουν δηλαδή τις σπατάλες
νερού, ανακυκλώνουν περισσότερο, προσφέρουν βιολογικά προϊόντα στους πελάτες τους,
χρησιµοποιούν Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας. Ο αριθµός των πράσινων ξενοδοχείων στην
Ελλάδα είναι άγνωστος. Ωστόσο, βρίσκεται στα σκαριά µελέτη του υπουργείου Τουριστικής
Ανάπτυξης και της Οµοσπονδίας Ξενοδόχων προκειµένου να καταγραφούν και στη συνέχεια να
καθοριστούν κριτήρια πιστοποίησής τους.
Η ξενοδοχειακή µονάδα στη Συκιά Κορινθίας διαθέτει επίσης κοµποστοποιητή για να µειώνεται
ο όγκος των απορριµµάτων. Οι υπεύθυνοι, µε τον ίδιο στόχο στο µυαλό τους, εφήρµοσαν µία
ακόµη πράσινη ιδέα. «Έχουµε δηµιουργήσει ακριβώς απ΄ έξω από το ξενοδοχείο ένα σηµείο“dog and cat feeding station”- όπου οι ένοικοι µπορούν να πετούν αποφάγια για να ταΐζουν τα
αδέσποτα», αναφέρει η κ. Μαυροµµάτη. Επιπλέον, στους πελάτες παρέχονται και άλλες
οικολογικές υπηρεσίες. Τους δίδονται δωρεάν ποδήλατα για να κάνουν τα ψώνια τους ή
κοντινές εκδροµές στο δάσος του Πευκιά και έτσι να χρησιµοποιούν λιγότερο τα Ι.Χ. Από τα
τέλη του 2008 το ξενοδοχείο έχει βραβευθεί και µε το ευρωπαϊκό περιβαλλοντικό σήµα, το
ecolabel. Σήµα που αποτελεί εγγύηση ότι το ξενοδοχείο εφαρµόζει µια σειρά από
περιβαλλοντικές πρακτικές, όπως είναι ο περιορισµός των αποβλήτων και η εξοικονόµηση
νερού.
Γκαζόν, τσιµέντο και περιττή κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύµατος είναι λέξεις... απαγορευµένες
στις παραδοσιακές οικίες «Ασπροπόταµος» στην οµώνυµη περιοχή του Νοµού Λασιθίου
Κρήτης, κοντά στον Μακρυγιαλό. Ο οικισµός που µπορεί να φιλοξενήσει έως 36 επισκέπτες
είναι χτισµένος από φυσική πέτρα. «Είναι σπίτια 300 ετών που αναπαλαιώθηκαν. ∆εν βάφονται
µε πλαστικά χρώµατα, οι οροφές του έχουν καλάµια και χώµα, όπως ήταν τα παλιά κρητικά
σπίτια», αναφέρει η κ. Μυρτώ Μπότσαρη. Σηµειώνεται ότι αρχικά ο οικισµός λειτουργούσε
χωρίς ηλεκτρισµό προκειµένου να διατηρηθεί ο παραδοσιακός χαρακτήρας του. Στα τέλη της
δεκαετίας του ΄80 εγκαταστάθηκε ένα φωτοβολταϊκό ηλιακό σύστηµα- κέρδισε µάλιστα και
ευρωπαϊκό βραβείο. Χάρη σ΄ αυτό παρέχεται σήµερα ηλεκτρική ενέργεια ικανή για να λειτουργεί
ένα ψυγείο χαµηλής τάσης και ένα φως στο λουτρό σε κάθε σπίτι αλλά και στους εξωτερικούς
χώρους. Στα υπόλοιπα σηµεία χρησιµοποιούνται λάµπες παραφίνης.

22/6/2009 2:25 µµ

TA NEA On-line

2 of 3

http://www.tanea.gr/default.asp?pid=2&ct=1&artId=4522937

Κοµποστοποίηση και ανεµιστήρες
Σχεδόν όλες τις οικολογικές πρακτικές που εφαρµόζουν οι πολίτες στα σπίτια τους για να
εξοικονοµήσουν ενέργεια και παράλληλα να προστατεύσουν το περιβάλλον ακολουθεί το
ξενοδοχείο «Ρorto Κea Souites» στην Κέα. Οι υπεύθυνοι της µονάδας εξοικονοµούν νερό
ποτίζοντας τους κήπους από τα υγρά απόβλητα του ξενοδοχείου, αφού αυτά καθαριστούν
µέσω βιολογικού καθαρισµού. Έχουν φροντίσει ώστε όλα τα δωµάτια να έχουν ανεµιστήρες
οροφής που, σε συνδυασµό µε τα ανακλινόµενα ξύλινα παράθυρα µε τα διπλά τζάµια,
δηµιουργούν τις καταλληλότερες συνθήκες φυσικού εξαερισµού. Επίσης, προσπαθούν να
µειώσουν τον όγκο
ΓΙΑ ΤΑ Α∆ΕΣΠΟΤΑ
Τα αποφάγια των ενοίκων δεν καταλήγουν στη χωµατερή, αλλά στο στοµάχι των
αδέσποτων ζώων

των σκουπιδιών µε κοµποστοποίηση των οργανικών
αποβλήτων της κουζίνας, διαχωρίζουν τα
ανακυκλώσιµα υλικά και έχουν αντικαταστήσει όλες τις
λάµπες µε λαµπτήρες εξοικονόµησης ενέργειας.
Σε παρόµοιες οικολογικές παρεµβάσεις έχουν
προχωρήσει και οι υπεύθυνοι του ξενοδοχείου
«Αpollonia Βeach Resort and Spa» - το οποίο έχει
επίσης βραβευθεί µε το οικολογικό σήµα ecolabelστην
Αµµουδάρα Γαζίου Ηρακλείου Κρήτης. «Για τους
κήπους µας χρησιµοποιούµε µόνο έντοµα και βιολογικά
λιπάσµατα και όλα τα προϊόντα που χρησιµοποιούµε για
τον καθαρισµό είναι πιστοποιηµένα και φιλικά προς το περιβάλλον», αναφέρει ο κ. Μ.
Μανούσος, γενικός διευθυντής της µονάδας. Προσθέτει
επίσης πως όλες οι λάµπες, τα ψυγεία και τα
κλιµατιστικά του ξενοδοχείου είναι ενεργειακής
απόδοσης Α και έχουν αντικατασταθεί όλες οι βρύσες µε
νέες προκειµένου να µειώσουν την παροχή νερού και να
υπάρχει εξοικονόµηση.

Ένας µικρός παράδεισος χωρίς...
ηλεκτρικό!
ΟΙ ΞΕΝΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙ∆ΕΣ εδώ και χρόνια την
αποκαλούν «οικολογικό παράδεισο». Αναφέρονται στη
Μηλιά, τον αναπαλαιωµένο οικισµό κοντά στο χωριό
Βλάτος, που απέχει 55 χλµ. από τα Χανιά και προσφέρει
διακοπές µέσα στη φύση, µακριά από τη φασαρία, σε
πέτρινα παραδοσιακά σπίτια. Ο οικισµός διαθέτει
περιορισµένο ηλεκτρικό ρεύµα από ηλιακή ενέργεια και
µία γεννήτρια. Όπως τονίζουν οι υπεύθυνοι του
οικισµού, «αυτό δεν ενοχλεί, γιατί µάλλον δεν θα
µπορούσε να συµβαίνει και αλλιώς. Αν βεβαίως
φοβάστε το σκοτάδι, είναι καιρός να το ξεπεράσετε και
σίγουρα θα σας ανταµείψει η βραδινή θέα προς τον
ουρανό µε τα αµέτρητα αστέρια». Γι΄ αυτό άλλωστε και
στο site οι υπεύθυνοι της Μηλιάς συµβουλεύουν τους ενδιαφερόµενους να έχουν µαζί τους
έναν φακό...
Πολλοί από αυτούς που επιλέγουν για τις διακοπές τους τη Μηλιά, «έρχονται και ξαναέρχονται.
Και αρκετοί είναι αυτοί που επιθυµούν οικολογικές διακοπές, κοντά στη φύση. Η µορφή
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τουρισµού που προσφέρουµε εδώ δεν απευθύνεται σε όλο τον κόσµο. Εδώ θα βρουν ησυχία,
ζεστή ατµόσφαιρα» αναφέρει ο κ. Γιώργος Μακράκης, από τους υπεύθυνους του οικισµού.
Ένα από τα ατού της Μηλιάς είναι ότι βρίσκεται κυριολεκτικά µέσα στη φύση: είναι χτισµένη σε
πλαγιά βουνού (σε υψόµετρο 500) και γύρω της υπάρχει µεγάλη ποικιλία φυτών και δέντρων.
Ανάµεσά τους, καστανιές, χαρουπιές, αχλαδιές, βελανιδιές.
Όσο για τα 13 δωµάτια, σε καµία περίπτωση δεν θυµίζουν ξενοδοχείο αφού πρόκειται για
αναπαλαιωµένα αγροτικά σπίτια, φτιαγµένα µε πέτρα και ξύλο. Από τον πράσινο οικισµό δεν θα
µπορούσε να λείπει το κατάλληλο φαγητό, που παρασκευάζεται µε βιολογικές πρώτες ύλες.
Συµµετοχή στις αγροτικές δουλειές
Για όσους ενδιαφέρονται και αντέχουν, η Μηλιά προσφέρει τη δυνατότητα να συµµετέχουν στις
αγροτικές δουλειές. ∆εν υπάρχει συγκεκριµένο πρόγραµµα, άλλωστε οι επισκέπτες έχουν έρθει
για διακοπές και ξεκούραση. Ωστόσο, «όσοι επιθυµούν, µπορούν να µας ακολουθήσουν στις
αγροτικές εργασίες που κάνουµε καθηµερινά όπως είναι το πότισµα των κήπων, το κόψιµο
φρούτων, το άρµεγµα των ζώων» λέει ο κ. Μακράκης.

Λιγοστά ξενοδοχεία µε το σήµα ecolabel
ΣΕ ΕΠΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ξενοδοχεία έχει απονεµηθεί το ευρωπαϊκό οικολογικό σήµα ecolabel. Το
σήµα απονέµεται από το Ανώτατο Συµβούλιο Απονοµής Οικολογικού Σήµατος του ΥΠΕΧΩ∆Ε
σε ξενοδοχειακές µονάδες που εφαρµόζουν πρακτικές φιλικές προς το περιβάλλον και πληρούν
συνολικά 70 υποχρεωτικά και 60 προαιρετικά κριτήρια. Ο αριθµός, ωστόσο, θεωρείται πολύ
µικρός σε σύγκριση µε τα τουριστικά καταλύµατα σε χώρες της Ευρώπης που έχουν αποκτήσει
το οικολογικό σήµα. Για παράδειγµα στην Ιταλία τα ξενοδοχεία µε το ecolabel ξεπερνούν τα 50
και στη Γαλλία τα 40.

Google Ads
Κυβέλη Hotel
Εναλλακτικές αποδράσεις σε παραδοσιακό οικισµό
www.kyveli-hotel.gr
Yasoo Holiday Apartments
∆ιακοπές στην Ολυµπιάδα Χαλκιδικής Προσφορά:2 διανυκτερέσεις µε 70 € !
www.yasoo-apartments.gr
45% Οικονοµία Ρεύµατος
Για τα σπίτια,γραφεία,επιχειρήσεις Κερδίστε εκατοντάδες ευρώ µόνο εδώ
www.energyeconomy.gr
Μεγαλη Ποικιλια σε καδους
καδοι απορριµατων κ' ανακυκλωσης πλαστικοι και ΙΝΟΧ σε ολα τα µεγεθη
www.molyto.gr
Εµπορία Μετοχών Online
Μόχλευση µέχρι 1:200. ∆ωρεάν Μπόνους 20,00 €!
www.Plus500.gr
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