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Ευκαιρίες τουριστικής αξιοποίησης στην Αιγιάλεια
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Η Αιγιάλεια διαθέτει έναν από τους πιο αξιοπρόσεκτους αμπελώνες της Ελλάδας, μοναδικής ομορφιάς
αλλά δυστυχώς ακόμα μικρής αναγνωσιμότητας, αμπελώνας που εκτείνεται συνολικά σε 50.000
στρέμματα, από τα οποία το 80% είναι αμπέλια κορινθιακής σταφίδας και το υπόλοιπο 20% αμπέλια
οινοποίησης. Ο προσανατολισμός του αμπελώνα, η γεωμορφολογία και οι κλιματολογικές συνθήκες,
συμβάλουν στο να έχει η περιοχή μας την κορυφαία ποιότητα κορινθιακής σταφίδας παγκοσμίως,
παράλληλα δε και μοναδικούς ποιοτικούς οίνους.
Τα παραπάνω, σε συνδυασμό με την ομορφιά και τις εναλλαγές που προσδίδει ο αμπελώνας στο τοπίο,
τον καθιστούν ένα από τα συγκριτικά και ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της Αιγιάλειας, τα οποία
οφείλουμε να αξιοποιήσουμε για την τουριστική αλλά και τη γενικότερη ανάπτυξη της περιοχής μας.
Πώς μπορεί να γίνει όμως αυτό; Μέσα από συνέργειες και συνεργασία της τοπικής αυτοδιοίκησης με
τους κλάδους της περιοχής μας όπως η αγροδιατροφή, η εστίαση, τα τουριστικά καταλύματα, καθώς με
τους φορείς πολιτισμού της Αιγιάλειας.
Οφείλουμε να δημιουργήσουμε για την Αιγιάλεια μία τουριστική πραγματικότητα για την οποία θα αξίζει
κάποιος να επισκεφθεί την περιοχή μας ως προορισμό, να διαμείνει και να εξερευνήσει τις ομορφιές της.
Η Ολυμπία Οδός αλλά και το τραίνο που έρχεται σε λίγο καιρό μας δίνουν αυτή τη δυνατότητα και αξίζει
να εκμεταλλευτούμε την ευκαιρία αυτή και να μην αφήσουμε την Αιγιάλεια απλά να είναι ένα πέρασμα
του δρόμου, αλλά ένας τόπος που θα αξίζει κάποιος να έρθει, να παραθερίσει, να πραγματοποιήσει τις
διακοπές του και γιατί όχι να τον επιλέξει για τόπο μόνιμης κατοικίας του.
Σίγουρα χρειάζονται περαιτέρω έργα υποδομής, όπως μεγαλύτερες ξενοδοχειακές μονάδες για την
καλύτερη κάλυψη της διαμονής των επισκεπτών αλλά και βελτίωση του επαρχιακού και αγροτικού
οδικού δικτύου με διττό στόχο: α) οι αγρότες‐ παραγωγοί να μεταφέρουν ασφαλέστερα και γρηγορότερα
τα προϊόντα τους συνεισφέροντας έτσι στη μείωση του κόστους παραγωγής και στην περαιτέρω βελτίωση
της ποιότητας των προϊόντων αυτών και β) την καλύτερη πρόσβαση των επισκεπτών στον αμπελώνα της
Αιγιάλειας. Σκεφθείτε, τί μοναδική εμπειρία θα μπορούσε να ήταν η συμμετοχή του επισκέπτη (εγχώριου
και ξένου) στον τρύγο των σταφυλιών, μια εμπειρία που θα μπορούσε να μεταφέρει μαζί με τα προϊόντα‐
δώρα του τρύγου, στους φίλους και γνωστούς τους όταν θα επέστρεφε στην πατρίδα του…
Εδώ αξίζει να αναφερθώ σε ένα επιτυχημένο παράδειγμα αγροτουρισμού στην Αιγιάλεια: Πρόκειται για
τον ξενώνα Γεροφώτη στη Λάκκα, όπου μπορούμε να διαπιστώσουμε την επιτυχημένη συνέργεια σε ένα
παραδοσιακό από αρχιτεκτονικής άποψης κτήριο, το οποίο έχει διαμορφωθεί σε κατάλυμα διαμονής.
Βρίσκεται δε κυριολεκτικά μέσα στα αμπέλια της Αιγιάλειας. Επιπρόσθετα στην κουζίνα του ξενώνα
χρησιμοποιούνται μόνο τοπικά προϊόντα όπου αυτό είναι δυνατόν, με την κορινθιακή σταφίδα να
πρωταγωνιστεί στα προσφερόμενα εδέσματα, τα οποία συνοδεύονται από τους ποιοτικούς οίνους της
περιοχής μας.

Επιπλέον μια καλή ιδέα θα ήταν η αδελφοποίηση της Αιγιάλειας, με τις άλλες πόλεις‐ λιμάνια
προορισμού της κορινθιακής σταφίδας στο εξωτερικό, με επισκέψεις τουριστών, με ανταλλαγή
πολιτιστικών αγαθών, ιδεών και βέλτιστων πρακτικών, και ό,τι άλλο θετικό μπορεί να συνεπάγεται η
επαφή με αυτές τις πόλεις του εξωτερικού.
Όλα τα παραπάνω για να πραγματοποιηθούν χρειάζονται, εκτός από την αρχική βούληση για συνεργασία
ανθρώπων από πολλούς και διάφορους κλάδους της οικονομίας και της διοίκησης, επιπρόσθετα τα
κατάλληλα χρηματοδοτικά εργαλεία και προγράμματα που να στοχεύουν σε αυτές τις συνέργειες.
Τo σχέδιο διατοπικής συνεργασίας LEADER αποτελεί ένα τέτοιο στοχευμένο πρόγραμμα. Οφείλουμε να
αναζητήσουμε, ίσως και γιατί όχι να δημιουργήσουμε και άλλα τέτοια χρηματοδοτικά εργαλεία που θα
ενθαρρύνουν τη συνεργασία των δημόσιων φορέων με την ιδιωτική πρωτοβουλία, με απώτερο σκοπό
την τουριστική ανάπτυξη με επιθυμητό αποτέλεσμα τη γενικότερη ανάπτυξη της Αιγιάλειας με την
αξιοποίηση όλων των ποιοτικών χαρακτηριστικών της περιοχής μας.
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Ακολουθεί προβολή 2λεπτου video προβολής Discover Aigialeia.

