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                                  ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να παρουσιαστεί ο αγροτουρισμός ως 

εναλλακτική μορφή τουρισμού σε συνδυασμό με τη γαστρονομία και τη μεσογειακή 

διατροφή. Για τη μελέτη ακολουθήθηκε η εξής προσέγγιση: Τα επτά πρώτα κεφάλαια 

αποτελούν το θεωρητικό κομμάτι, για τα οποία πληροφορίες αντλήθηκαν από σχετική 

βιβλιογραφία και από πηγές στο διαδίκτυο. Το ερευνητικό κομμάτι αποτελείται από 

την μελέτη περίπτωσης του  αγροτουριστικού χωριού “Μηλιά” στην Κρήτη. 

 

Στο πρώτο κεφάλαιο αποσαφηνίζεται η έννοια του αγροτουρισμού. Παρουσιάζονται 

τα χαρακτηριστικά τόσο του αγροτουρίστα όσο και του επιχειρηματία που επενδύει 

στον αγροτουρισμό, τον τρόπο  λειτουργίας μια αγροτουριστικής επιχείρησης, το 

θεσμικό πλαίσιο που αφορά τον αγροτουρισμό, καθώς και τα οφέλη που προσφέρει. 

Στο δεύτερο κεφάλαιο εξετάζεται η σχέση του αγροτουρισμού με το περιβάλλον  και 

η επιρροή που έχει στην υγεία του ανθρώπου. Στο τρίτο κεφάλαιο αναφέρεται η 

έννοια του αγροτικού προϊόντος, η σημασία του αγροτουρισμού στην εθνική 

οικονομία και γενικότερα στην οικονομική ανάπτυξη μίας χώρας, καθώς και στο 

ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι περεταίρω στόχοι της. Το τέταρτο κεφάλαιο 

επικεντρώνεται στο πως η Ελλάδα διαχειρίζεται τον αγροτουρισμό. Ειδικότερα, στη 

σχέση που έχουν οι Έλληνες με τον αγροτικό τρόπο ζωής και στο πως επιβιώνει ο 

αγροτουρισμός μέσα στο χρόνο. Στο πέμπτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η διαδικασία 

παραγωγής κάποιων από τα ελληνικά παραδοσιακά προϊόντα. Στο έκτο κεφάλαιο 

αναλύεται η σημασία της μεσογειακής διατροφής ως ο βασικός άξονας για ένα 

υγιεινό τρόπο ζωής. Το έβδομο κεφάλαιο επικεντρώνεται στη γαστρονομία, στην 

ορολογία αλλά και στο πως αποτελεί σημαντικό πολιτιστικό στοιχείο κάθε τόπου. 

 

Το όγδοο κεφάλαιο αποτελεί τη μελέτη περίπτωσης για το χωριό Μηλιά. Με 

αναφορά στο νομό Χανίων, ιστορική αναδρομή, τα αξιοθέατα και τις αξιοσημείωτες 

προσωπικότητές του, καταλήξαμε στην περιγραφή της επιχείρησης. Ένα σύντομο 

ιστορικό της, έπειτα ο τομέας στον οποίο δραστηριοποιείται και το κοινό στο οποίο 

απευθύνεται, οι υπηρεσίες που παρέχει καθώς και η ανάλυση του βαθμού 

ανταγωνιστικότητάς της. Τέλος, τα συμπεράσματα που αντλήσαμε απ’ αυτή τη 

μελέτη και οι προτάσεις μας για βελτίωση. 
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                                  ABSTRACT 

 

The main purpose of this paper is to present agrotourism as an alternative form of 

tourism, in combination with gastronomy and the Mediterranean diet. The following 

approach was used for the study: The first seven chapters constitute the theoretical 

part, for which the information were derived from relevant literature and online 

resources. The part of research consists of the case study of the agricultural village 

“Milia” in Crete. 

 

The first chapter clarifies the meaning of agrotourism. It presents the characteristics of 

both the agrotourist and the operator who invests in agrotourism, the way that an 

agrotourism enterprise operates, the institutional framework that regards agrotourism, 

as the benefits that offers. The second chapter examines the relation agrotourism has 

with the environment and the influence towards health. The third chapter refers to the 

concept of rural product, the meaning of agrotourism in the national economy and the 

economic development of a country in general, the part of the European Union and its 

further goals. The fourth chapter focuses on how Greece manages agrotourism. 

Particularly, the relation that Greek people have with the rural way of living, and the 

survival of agrotourism in time. The fifth chapter presents the production process of 

Greek products. The sixth chapter analyses the meaning of the Mediterranean diet as 

an essential for a healthy way of living. The seventh chapter focuses on gastronomy, 

the terminology and the importance as a cultural element of each country. 

 

The eighth chapter is the case study for the village Milia. It refers to Chania 

prefecture, chronology, sights and remarkable individuals, after that we ended up 

describing the enterprise. A brief background, afterwards the sector in which operates, 

the public that addresses to, the service that provides and the competitiveness 

analysis. Finally, our conclusions and suggestions for improvement. 
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                                   ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

               ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 

 

   

1.1 Η έννοια του αγροτουρισμού 

Για την καλύτερη κατανόηση της έννοια του αγροτουρισμού, θα πρέπει να 

αποσαφηνίσουμε αρχικά κάποιες άλλες έννοιες, όπως αυτή του «τουρισμού», του 

«μαζικού τουρισμού» και του «εναλλακτικού τουρισμού», καθώς και την διάκριση 

μεταξύ τους. 

Τουρισμός καλείται η πρόσκαιρη μετακίνηση ατόμων, μεμονωμένων ή συλλογικά, 

από τον τόπο της μόνιμης διαμονής τους σε κάποιο άλλο τόπο (εντός ή και εκτός της 

χώρας διαμονής τους), η οποία αποσκοπεί στην ικανοποίηση της ψυχικής επιθυμίας ή 

πνευματικής περιέργειας, η οποία προκαλεί τη δημιουργία οικονομικών 

δραστηριοτήτων. (Γεροκώστα, 2012) 

Ο μαζικός τουρισμός είναι μια σχετικά νέα ιδέα, που προήλθε από την μεγάλη άνοδο 

των εισοδημάτων μετά την Βιομηχανική Επανάσταση. Πριν από αυτή, τα ταξίδια 

πολιτιστικού ή ψυχαγωγικού χαρακτήρα ήταν αποκλειστικό προνόμιο λίγων 

εκλεκτών περιηγητών, συνήθως αριστοκρατών.(ΒΙΚΙΠΑΙΔΕΙΑ, 2015) 

Σύμφωνα με τη Μοίρα( 2014:2) οι επιδράσεις του μαζικού τουρισμού στους τόπους 

υποδοχής ήταν σε μεγάλο βαθμό αρνητικές, λόγω της έλλειψης προγραμματισμού, 

της κατασκευής μεγάλης κλίμακας υποδομών (ξενοδοχεία, λιμάνια, αεροδρόμια, 

οδικά δίκτυα, αθλητικά κέντρα κ.λπ.) για την εξυπηρέτηση του μεγάλου αριθμού 

τουριστών, της υποτίμησης του περιβαλλοντικού κόστους, των συνακόλουθων 

συγκρούσεων γης, των αυξήσεων των τιμών στις τουριστικές περιοχές, του ισχυρού 

ρόλου των tour operators κ.λπ. Παράλληλα η μαζικότητα ακολουθείται από 

υπερβάσεις της φέρουσας ικανότητας, άσκηση πιέσεων στο φυσικό, κοινωνικό, 

πολιτιστικό περιβάλλον, και εποχικότητα. Έντονη είναι επίσης η εμπορευματοποίηση 

της τουριστικής εμπειρίας. 

Αντίθετα η φιλοσοφία του εναλλακτικού τουρισμού συνοψίζεται στη διαφύλαξη του 

περιβάλλοντος και των πόρων του τουριστικού προορισμού, στην ικανοποίηση των 

αναγκών του ντόπιου πληθυσμού και στη δυνατότητα των χωρών στις οποίες 

υπάρχουν οι τουριστικοί προορισμοί να παίρνουν αυτές τις αποφάσεις της 
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τουριστικής τους ανάπτυξης, σύμφωνα με τις δικές τους τουριστικές πολιτικές και όχι 

με αυτές των τουριστικών επιχειρηματιών.(Τερζάκης, 2015) 

 

 

Ο εναλλακτικός τουρισμός περιλαμβάνει όλες τις μορφές τουρισμού, οι οποίες 

προσελκύουν τουρίστες με ειδικά ενδιαφέροντα. Παρουσιάζει τα ακόλουθα 

χαρακτηριστικά: 

 προστασία του φυσικού περιβάλλοντος 

 αποφυγή των κλασσικών τουριστικών προσφορών 

 διατήρηση των οικοσυστημάτων 

 αλληλεπίδραση του ανθρώπου με τα πολιτιστικά μνημεία  

 στήριξη αγροτικών περιοχών  

 επίλυση του προβλήματος του εποχιακού τουρισμού 

    (ΒΙΚΙΠΑΙΔΕΙΑ, 2015) 

 

Ακόμη, υπάρχει σημαντικός βαθμός ελευθερίας και δυνατότητα άμεσης ή έμμεσης 

συμμετοχής του ίδιου του ταξιδιώτη-τουρίστα στο σχεδιασμό του τουριστικού 

προϊόντος. Επίσης η οργάνωση δεν αποτελεί υπόθεση αποκλειστικά και μόνο των 

tour operators και των τουρ. γραφείων καθώς πλέον ο τουρίστας, χάρη και στη 

βοήθεια του διαδικτύου μπορεί να παρεμβαίνει, να σχεδιάζει και τελικά να 

διαμορφώνει μόνος τις επιλογές του. Γενικά οι ταξιδιώτες αναζητούν ποιοτικές 

ταξιδιωτικές εμπειρίες, γεγονός που επηρεάζει τις τουριστικές τους επιλογές.(Μοίρα, 

2014: 4) 

 

Γίνεται λοιπόν αντιληπτό πως ο αγροτουρισμός, είναι συνυφασμένος με την 

φιλοσοφία της «πράσινης ανάπτυξης». Οι υποδομές είναι ήπιας κλίμακας και 

συνήθως χρησιμοποιούνται υλικά φιλικά προς το περιβάλλον ενώ προκρίνεται η 

υλοποίηση επενδύσεων με αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, στοιχεία που 

δεν θα επέτρεπαν να λείπει αυτό το είδος τουρισμού από την κατηγορία των 

εναλλακτικών μορφών.(CITYBRANDING.GR, 2013) 

Ο αγροτουρισμός είναι μορφή ήπιου τουρισμού κατά την οποία οι επισκέπτες μένουν 

σε αγρόκτημα και συμμετέχουν σε αγροτικές εργασίες. Σημείο αναφοράς των 

διακοπών σε ένα αγρόκτημα-ξενώνα είναι η άμεση επαφή του επισκέπτη με την 
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αγροτική ζωή, τις καλλιέργειες, με την φύση, τη χλωρίδα και την πανίδα, κάτι το 

ιδιαίτερο για το μεγαλύτερο ποσοστό του σύγχρονου Ευρωπαίου πολίτη, κατοίκου 

αστικής περιοχής. Πέρα από την υποδοχή και τη φιλοξενία του επισκέπτη σε ένα 

περιβάλλον λιτό με τοπικό χαρακτήρα και όλες τις απαραίτητες ανέσεις, προβλέπεται 

και η ενεργή συμμετοχή του τουρίστα σε ένα σύνολο 

δραστηριοτήτων.(ΒΙΚΙΠΑΙΔΕΙΑ, 2015) 

 

Ο αγροτουρισμός λοιπόν ορίζεται, ως τουριστικές δραστηριότητες που 

διεκπεραιώνονται σε μη αστικές περιοχές, από άτομα που εργάζονται στον 

πρωτογενή και δευτερογενή τομέα παραγωγής. (ΒΙΚΙΒΙΒΛΙΑ, 2014)  

 

Πρωτογενής παραγωγή στην Οικονομική Επιστήμη ονομάζεται ο παραγωγικός 

τομέας δραστηριοτήτων με αντικείμενο την απόκτηση ή απόσπαση αγαθών (πρώτων 

υλών) άμεσης ή έμμεσης κατανάλωσης, κατ' ευθείαν από την φύση (γεωργία, αλιεία, 

κτηνοτροφία, θήρα, εξόρυξη μεταλλευμάτων κ.λπ.) . Ο τομέας αυτός απασχόλησης 

αποτελεί πηγή εισοδήματος για μεγάλο τμήμα του παγκόσμιου 

πληθυσμού.(ΒΙΚΙΠΑΙΔΕΙΑ, 2013) 

Η δευτερογενής παραγωγή αξιοποιεί την πρωτογενή παραγωγή, με την μεταποίηση 

των πρώτων υλών (στη μορφή, στη χρησιμότητα, τις ιδιότητες). Ανάλογα με τα μέσα 

και τον τρόπο που χρησιμοποιείται για την μεταποίηση των αγαθών(ΒΙΚΙΠΑΙΔΕΙΑ, 

2013) 

 

Ο αγροτουρισμός είναι μια μορφή τουρισμού που έχει αναπτυχθεί κυρίως τα 

τελευταία χρόνια στην Ευρώπη συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας. 

Η βασική ιδιαιτερότητα αυτής της μορφής τουρισμού στις ανεπτυγμένες 

αγροτουριστικά χώρες είναι πως βασίζεται σε διαμονή σε φάρμες στην ύπαιθρο, κάτι 

το οποίο δεν υπάρχει στον αντίστοιχο βαθμό στην Ελλάδα, αν και διαθέτει μεγάλο 

κεφάλαιο προς αξιοποίηση (λαϊκός και πολιτιστικό πλούτος, γεωφυσικά στοιχεία, 

κ.τ.λ.). (flow magazine, 2012) Ένα παράδειγμα ανεπτυγμένης αγροτουριστικά 

περιοχής αποτελεί η περιφέρεια της Τοσκάνης στην βόρεια Ιταλία. 

 

 

Ο αγροτουρισμός στην Τοσκάνη είναι εδώ και μερικά χρόνια η αγαπημένη τάση των 

Βορειοευρωπαίων τουριστών, που διαλέγουν ελκυστικά πακέτα διαμονής σε 
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πανέμορφα αγροτόσπιτα με συμμετοχή σε δραστηριότητες όπως το μάζεμα της ελιάς 

ή η γευσιγνωσία κρασιού.(Ελεύθερη σκέψη, 2011) 

 

Στην Ελλάδα ο όρος ‘αγροτουρισμός’ συνήθως χρησιμοποιείται για τον τουρισμό σε 

φάρμες, αλλά επεκτείνεται και σχεδόν σε όλες της δραστηριότητες στην εξοχή όταν 

χρειάζεται. Έτσι, ο πράσινος τουρισμός, ο γαστρονομικός τουρισμός, η ιππασία, το 

κυνήγι, κ.α. μπορούν να θεωρηθούν ως υποκατηγορίες του αγροτουρισμού. Τα κύρια 

χαρακτηριστικά του αγροτουρισμού περιλαμβάνουν την προσωπική επαφή των 

καλεσμένων με το φυσικό και ανθρώπινο περιβάλλον της εξοχής και τη δυνατότητά 

τους να λάβουν μέρος στις δραστηριότητες, τις παραδόσεις και τον τρόπο ζωής των 

οικοδεσποτών τους. Γι’ αυτό το λόγο ο αγροτουρισμός περιλαμβάνει και ισχυρά 

επιμορφωτικά στοιχεία.(αθηνόραμα travel.gr, 2004) 

 

Τέτοια παραδείγματα στην Ελλάδα, είναι η Κρήτη, τα νησιά των Κυκλάδων και του 

Ανατολικού Αιγαίου, τα νησιά του Ιονίου, η Πελοπόννησος αλλά και άλλες περιοχές 

που τηρούν αυτές  τις προδιαγραφές. 

 

 

1.2 Μορφές αγροτουρισμού 

 

Σύμφωνα με τον Λαγό(2005) ο αγροτουρισμός στη διεθνή πρακτική έχει επικρατήσει 

με τις ακόλουθες δύο βασικές μορφές: 

 

• Τη μορφή των διακοπών σε αγροκτήματα «Farm house holidays” που είναι 

ιδιαίτερα διαδεδομένη σε χώρες, όπου η έννοια «αγρόκτημα» είναι συνυφασμένη με 

τη γεωργική εκμετάλλευση (Αυστρία, Γερμανία κλπ.) και οι φιλοξενούμενοι 

συμμετέχουν στη ζωή των αγροτών και τις αγροτικές δραστηριότητες. 

 

• Τη μορφή των διακοπών σε αγροτουριστικά καταλύματα που παρέχουν «κλίνη και 

πρωινό» - “Bed and breakfast” - που αφορά στη δημιουργία τουριστικών 

καταλυμάτων και ενοικιαζόμενων δωματίων σε εξωαστικούς μικροσυνοικισμούς ή σε 

αγροτικά καταλύματα (αγροικίες) που βρίσκονται μέσα στον αγροτικό οικισμό και 

παρέχουν φιλοξενία τουριστών σ’ αυτά. Το σύστημα αυτό προσιδιάζει ιδιαίτερα σε 

χώρες, όπως είναι η Βρετανία, η Γαλλία, η Ιταλία, η Ιρλανδία 
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Παραδείγματα διακοπών «Farm house holidays»: 

 

•Lund Farm Cottage, Αγγλία: 

Προσβάσιμο στην πόλη York, ένα όμορφο ανακαινισμένο εξοχικό σπίτι σε 

αγρόκτημα. Τζάκια το χειμώνα, ηλιόλουστες βεράντες το καλοκαίρι. Πολλά ζώα για 

φιλικές προς τα παιδιά διακοπές.(FARMSTAY, 2014) 

 

 

•Moor Court Farm, Ledbury, Herefordshire: 

Αυτό τα σπίτι του 15ου αιώνα είναι πλαισιωμένο με ρουστίκ δρύινα δοκάρια. Η 

οικογένεια Godsall  φροντίζει τα 500 στρέμματά της  από το 1920, κα ακόμη 

καλλιεργεί δημητριακά  και  εκτρέφει ζώα. Χωράφια με λυκίσκους – βασικά για το 

Herefordshire – είναι σχεδόν  ένα πράγμα από το παρελθόν σε αυτήν την ορεινή 

επαρχία τα σύνορα της Ουαλίας, αλλά υπάρχουν δύο παραδοσιακοί κλίβανοι 

λυκίσκου στο κτήμα. (the guardian, 2013) 

 

 

Παραδείγματα διακοπών «bed and breakfast»:  

 

•Mare Bed & Breakfast Himara, Αλβανία: 

Το Mare Bed & Breakfast προσφέρει άνετα καταλύματα σε μια μοντέρνα κατοικία, 

ακριβώς μπροστά σε μια παραλία με βότσαλα και σε κοντινή απόσταση από πολλές 

άλλες παραλίες. Βρίσκεται στον κόλπο της Χειμάρρας στο Ιόνιο Πέλαγος και 

περιβάλλεται από την παρθένα οροσειρά του Λογαρά. (Booking.com, 2012)  

 

•Bed & Breakfast Danae Villas, Cyprus Villages, Κύπρος: 

Το Bed & Breakfast Danae Villas, Cyprus Villages (Τόχνη) είναι σε αγροτική 

περιοχή     και κοντά σε σημεία ενδιαφέροντος όπως: Νεολιθική Τοποθεσία 

Xοιροκοιτίας και Νεολιθικός Οικισμός Χοιροκοιτίας. Η περιοχή περιλαμβάνει επίσης 

σημεία ενδιαφέροντος όπως: Μουσείο κέρινων ομοιωμάτων «Φάτσα».(Hotels.com, 

2011) 
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Την δεκαετία του 80 ξεκίνησε και στην Ελλάδα μια ομαδική προσπάθεια που 

αποκαλείται  «συνεταιρισμοί» με σκοπό να βοηθήσει στην παραγωγή, την συγκομιδή 

και την προώθηση γεωργικών κυρίως  προϊόντων. Κανείς  δεν φανταζόταν τότε ότι οι 

συνεταιρισμοί αυτοί θα γίνονταν και τα πρώτα σπάργανα που αργότερα θα εξέτρεφαν 

και επιχειρήσεις  που θα διεύρυναν τον πεδίο δράσης τους  και στον αγροτουρισμό. 

Με την πάροδο του χρόνου, οι συνεταιρισμοί αυτοί, ρίζωσαν και αναπτύχθηκαν ενώ 

στην πορεία τους δημιουργήθηκαν και άλλοι με πιο γερές βάσεις και μεγαλύτερο 

εύρος δράσης. Ως συνέπεια, με την δημιουργία και την ανάπτυξη του αγροτουρισμού 

ως μια εναλλακτική μορφή τουρισμού, αναπτύχθηκαν αντίστοιχα και οι μορφές από 

τις οποίες αποτελείται ο αγροτουρισμός. 

 

Σύμφωνα με τον Αγροσύμβουλο(2014) οι μορφές αυτές μπορούν να καταταχθούν σε 

δυο κατηγορίες : 

 

•Ο αμιγής αγροτουρισμός, όπου οι φιλοξενούμενοι πέρα από τον κύριο προορισμό 

τους (διακοπές – ανάπαυση), ασχολούνται είτε με αγροτικές εργασίες κατά κανόνα 

στο αγρόκτημα (περιποίηση ζώων, άρμεγμα, τυροκομία, θερισμός, τρυγητός, 

λιομάζωμα, οπωροκηπευτική, μελισσοκομία, κτλ.), είτε και πολλές φορές 

παράλληλα, με ψυχαγωγικές δραστηριότητες, από αυτές που τους προσφέρει το 

περιβάλλον της αγροτικής περιοχής (κολύμπι, ψάρεμα, πεζοπορία, ορειβασία, κυνήγι, 

ιππασία, κτλ.). 

 

•Ο σύνθετος αγροτουρισμός, όπου οι τουρίστες, πέρα από τις παραπάνω 

δραστηριότητες, που μπορούν να αναπτύξουν μάλλον περιθωριακά, ικανοποιούν 

κύρια, κάποιες προσωπικές ανάγκες τους, που εξειδικεύουν τον αγροτουρισμό της 

περιοχής, όπως για παράδειγμα τουρισμός υγείας, αθλητισμού, φυσιολατρίας, 

θρησκείας, πολιτισμού. 

 

 

Παραδείγματα αμιγούς αγροτουρισμού στην Ελλάδα: 

 

•Παραδοσιακά Σπίτια “Άσπρος Ποταμός”, Μακρυγιαλός, Λασίθι: 

Ο Άσπρος Ποταμός αναφέρεται σαν ο αρχαιότερος συνοικισμός της περιοχής των 

Πεύκων. Βρίσκεται στην νοτιοανατολική Κρήτη, χίλια μέτρα βόρεια από τη θάλασσα 
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και τον Μακρύ Γιαλό. Η περιοχή φημίζεται για τις πολυάριθμες, παρθένες παραλίες 

της, τα παραδοσιακά, γραφικά χωριά της, τα τέσσερα φαράγγια της και το φυσικό της 

κάλλος. Το μέρος συνδυάζει βουνό και θάλασσα και έχει αρκετό πράσινο για τα 

δεδομένα της περιοχής όπως πεύκα, ελιές και ξινόδεντρα.(AGROTOURISMOS.GR, 

2014) 

 

 

•Κρυπία-Καρδαμύλι, Μάνη, Πελοπόννησος: 

Εξαιρετικά όμορφα, με την παρουσία του φυσικού τοπίου, τα Κρυπία είναι ένα 

νεόκτιστο συγκρότημα, αποτελούμενο από 4 μικρές πέτρινες βίλες, εναρμονισμένες 

με το ιδιότυπο μανιάτικο τοπίο που συνδυάζει βουνό και θάλασσα (μόλις 180 μ). 

Είναι λίγο έξω από το χωριό της Καρδαμύλης, ακριβώς 450 μ μετά την παραλία 

Ριτσά. Έχουν το πλεονέκτημα να βρίσκονται σε μια υπερυψωμένη θέση, στη πλαγιά 

ενός λοφίσκου, σε ένα κτήμα 4,5 στρ. με ελιές, και να αντικρίζουν το πανόραμα του 

όρμου της Καρδαμύλης, με την καταγάλανη θάλασσα και τα μαγευτικά 

ηλιοβασιλέματα.(tripadvisor, 2002) 

 

 

Παραδείγματα σύνθετου αγροτουρισμού στην Ελλάδα: 

 

•Ιαματικός τουρισμός, Λουτρά  Αιδηψού, Βόρεια Εύβοια: 

Σήμερα υπάρχουν περισσότερες από 80 ιαματικές πηγές που η θερμοκρασία τους 

κυμαίνεται από 28οC μέχρι 86οC . Εκτός από τα ιδιωτικά υδροθεραπευτήρια που 

λειτουργούν εντός ή εκτός ξενοδοχείων με τη μορφή κανονικών λουτήρων ή πισίνας, 

απόκτημα για τη Λουτρόπολη αποτελεί το υδροθεραπευτήριο του Ε.Ο.Τ. το οποίο 

παρέχει  όλες τις δυνατότητες για λουτροθεραπεία με τις σύγχρονες τεχνικές. Πρέπει 

να τονίσουμε ότι  το μεγάλο αυτό συγκρότημα είναι ένα από τα μεγαλύτερα και 

αρτιότερα του είδους του στη χώρα μας. Εκτός των κανονικών λουτήρων διαθέτει 

επίσης και λουτήρες ειδικών θεραπειών, λουτήρες άκρων, σκωτσέζικο ντους. Η 

ανοιχτή πισίνα καλύπτει τις ανάγκες της υδροθεραπείας με χαμηλό κόστος. Το 

φυσικοθεραπευτήριο με τα όργανα γύμνασης και ηλεκτροθεραπείας βοηθά στην 

άμεση και δεκτικότερη αντίδραση του οργανισμού στη λουτροθεραπεία.(evia Guide 

Τουριστικός Οδηγός Εύβοιας και Χαλκίδας, 2010) 
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•Θρησκευτικός τουρισμός, Παναγία της Τήνου, Κυκλάδες: 

Η Τήνος θεωρείται η πρωτεύουσα του Θρησκευτικού Τουρισμού στην Ελλάδα. Ο 

ιερός ναός της Παναγίας της Τήνου, γνωστός επίσης και ως Παναγία Ευαγγελίστρια, 

συνιστά έναν από τους σημαντικότερους τόπους ιερού προσκυνήματος στη χώρα 

αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο. Η εύρεση της Ιερής Εικόνας της Παναγίας που 

φυλάσσεται στον ναό συνέπεσε χρονικά με την εγκαθίδρυση του νεότερου ελληνικού 

κράτους. Κατά τη διάρκεια των αιώνων, η Ιερή Εικόνα συνδέθηκε με συγκλονιστικές 

αναφορές για πολυάριθμα θαύματα που λάμβαναν χώρα. Έτσι, η θαυματουργή αυτή 

εικόνα αποτέλεσε ένδειξη της λυτρωτικής παρέμβασης της Θεοτόκου και 

επιβεβαίωση της ύπαρξής της επί της Γης.(GREECE ALL TIME CLASSIC, 2014) 

 

1.3 Δραστηριότητες που αναπτύσσονται με τον αγροτουρισμό 

 

Οι παγκοσμίως ανταγωνιστικές αγορές, καθώς και η αυξανόμενη γεωργική 

αποτελεσματικότητα, η ανάπτυξη των μεθόδων καταπάτησης και οι εποχιακές 

ξηρασίες, οδήγησαν τους αγρότες στην εκπόνηση νέων μεθόδων ανεύρεσης 

χρημάτων για τη συντήρηση των εργασιών τους. Πράγματι, οι αγροτικές επεκτάσεις 

μπορούν να επιτρέψουν στους αγρότες να παραμείνουν στον τόπο τους και να 

διατηρήσουν τον τρόπο ζωής τους.( Blevins, 2003) 

 

Για τον λόγο αυτό, οι επιχειρηματίες αγροτουρισμού παράλληλα με την διάθεση 

αγροτουριστικών καταλυμάτων, έδωσαν την δυνατότητα στον τουρίστα να γίνεται 

ενεργό μέλος σε διάφορες δραστηριότητες όπως για παράδειγμα το μάζεμα ελιών και 

η παραγωγή ελαιόλαδου, το πάτημα των σταφυλιών κα η παραγωγή κρασιού, η 

παραγωγή μελιού, το άρμεγμα των ζώων καθώς και σε άλλες δραστηριότητες, 

ανάλογα με τις επιλογές του καθενός. 

 

Η φιλοξενία του επισκέπτη γίνεται σε ένα λιτό περιβάλλον, με τον ιδιαίτερο τοπικό 

του χαρακτήρα, άνετο, καθαρό και με σπιτική ζεστασιά. Δίνεται η δυνατότητα 

γνωριμίας της φύσης, της καθημερινής αγροτικής ζωής και των εργασιών της, των 

τοπικών ηθών και εθίμων. ( Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας, 2015) 
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Ιδιαίτερη θέση κατέχουν στον αγροτουρισμό οι δραστηριότητες που αξιοποιούν τα 

πολιτιστικά, θρησκευτικά, λαογραφικά, αρχιτεκτονικά, γαστρονομικά στοιχεία της 

περιοχής.(in.gr, 2015)   

 

 

Σύμφωνα με την Βικιπαίδεια(2015), ενδεικτικές από αυτές είναι: 

 αγροτικές δραστηριότητες (συμμετοχή στις εργασίες), 

 παρατήρηση οικοσυστήματος (πουλιών, πανίδας, χλωρίδας, επισκέψεις 

υγροβιότοπων, κ.λπ.) 

 αθλήματα περιπέτειας (π.χ. ράφτινγκ, πεζοπορία κ.λπ.), 

 πολιτιστικές περιηγήσεις (π.χ. επισκέψεις σε μοναστήρια, εκκλησίες, 

λαογραφία μουσεία, κ.ά., παραδοσιακούς οικισμούς, αρχαιολογικούς 

χώρους). 

 διάφορα μαθήματα (π.χ. μαθήματα αργαλειού, ελληνικών χορών, 

γαστρονομίας - ελληνικής κουζίνας, γευσιγνωσία, οινοποιεία, τοπικά 

προϊόντα, κ.λπ.) 

 

Σε πολλές περιοχές της Ελλάδας υπάρχουν αγροκτήματα στα οποία προωθούνται 

τέτοιου είδους δραστηριότητες εντός και εκτός από αυτά. Μερικά παραδείγματα είναι 

τα εξής: 

 

•Ο ξενώνας Λιμναίο στην Μακεδονία συν τοις άλοις προσφέρει συμμετοχή σε 

δραστηριότητες όπως μαθήματα παραδοσιακής μαγειρικής, παραδοσιακών γλυκών 

και παρασκευή ψωμιού, παραγωγή τσίπουρου, παρασκευή τυριού καθώς και 

επίσκεψη σε τοπικά οινοποιεία( limneokerkini.gr, 2013) 

 

•Το ξενοδοχείο “Ninemia” στο Καρπενήσι, προσφέρει δραστηριότητες όπως, σπορά ή 

φύτεμα καλαμποκιού, φασολιών, κρεμμυδιών και εποχιακών κηπευτικών. μάζεμα 

καρπών ή λαχανικών, κοπή, σχίσιμο και στοίβαξη καυσόξυλων και περιποίηση των 

ζώων.( ninemia.gr, 2012) 
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•Το αγρόκτημα euμέλια  13 χλμ. από το Λακωνικό κόλπο, προσφέρει τη δυνατότητα 

ποδηλασίας βουνού σε διαφορετικά μονοπάτια, ενώ επίσης ο επισκέπτης μπορεί να 

συμμετάσχει και σε άλλες δραστηριότητες του αγροκτήματος , στο μάζεμα των 

ελιών, των σταφυλιών, των βοτάνων, των φρούτων και των λαχανικών.(eumelia.com, 

2006) 

 

 

 

1.4 Τα οφέλη του αγροτουρισμού 

 

Τα οφέλη από την άσκηση του αγροτουρισμού διαχέονται σ’ ολόκληρο τον 

κοινωνικό ιστό και όχι σε μια κλειστή ομάδα επαγγελματιών που ασχολούνται με τον 

τουρισμό. Οι πρώτοι που ωφελούνται είναι οι ίδιοι οι επισκέπτες – τουρίστες, οι 

οποίοι απολαμβάνουν πρωτόγνωρες εμπειρίες, ερχόμενοι σε επαφή με τη φύση, τις 

ασχολίες της υπαίθρου και τη ζωή στο χωριό. Στη συνέχεια οι παραγωγοί των 

τοπικών προϊόντων, όσοι παρέχουν υπηρεσίες, τοπικοί επαγγελματίες, αλλά και οι 

απλοί κάτοικοι που βλέπουν τα χωριά τους να ζωντανεύουν.( karditsanews.gr, 2015) 

 

Κατ’ αρχήν ο αγροτουρισμός μπορεί να δημιουργήσει ευκαιρίες διαφοροποίησης των 

μέχρι τώρα δραστηριοτήτων για τους ντόπιους αγρότες, προκειμένου αυτοί να 

αυξήσουν τα εισοδήματά τους και να ενδυναμώσουν τη βιωσιμότητα των αγροτικών 

δραστηριοτήτων τους. Επίσης, ο αγροτουρισμός μπορεί να είναι ένα άριστο εργαλείο 

εκπαίδευσης του κοινού για την σημασία της γεωργίας και της συμβολής της στην 

οικονομία της χώρας και στην ποιότητα ζωής και μπορεί να παρέχει κίνητρα 

διατήρησης της γεωργικής γης. Τέλος, ο αγροτουρισμός μπορεί να ενισχύσει την 

ελκυστικότητα και τη ζήτηση τοπικών αγροτικών και μη προϊόντων, να ενισχύσει τις 

προσπάθειες τοπικού marketing και να δημιουργήσει ευκαιρίες προστιθέμενης αξίας 

(added value) στα τουριστικά προϊόντα της ευρύτερης περιοχής, ακόμα κι αν αυτά 

είναι προϊόντα μαζικού τουρισμού. Επίσης μπορεί να δημιουργήσει ευκαιρίες άμεσης 

στόχευσης αγορών που μπορούν να ενισχύσουν την οικονομική δραστηριότητα και 

να εξαπλώσουν τα οφέλη σε πολλές κοινότητες στη χώρα.(chania-info.gr, 2015) 
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Γενικότερα σύμφωνα με το Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας (2015) ο Αγροτουρισμός συμβάλλει στη(ν) : 

•συμπλήρωση και βελτίωση του αγροτικού εισοδήματος 

 

•βελτίωση της ποιότητας ζωής και εργασίας του αγροτικού πληθυσμού 

 

•συγκράτηση του αγροτικού πληθυσμού στον τόπο διαμονής του 

•βελτίωση και διάθεση των τοπικών αγροτικών και βιοτεχνικών προϊόντων 

 

•προστασία του περιβάλλοντος 

 

•διατήρηση, προβολή κι αξιοποίηση της αρχιτεκτονικής και πολιτιστικής        

κληρονομιάς 

 

•βελτίωση της ελκυστικότητας των αγροτικών περιοχών 

 

•ενίσχυση της επιχειρηματικότητας 

 

Μέσα από τον αγροτουρισμό, ο επισκέπτης έρχεται σε άμεση επαφή με τη φύση, με 

τις δραστηριότητες της υπαίθρου, στις οποίες θα μπορεί να συμμετέχει, να 

ψυχαγωγηθεί και να νιώσει τη χαρά της περιήγησης, της γνώσης και της συνεχούς 

ανακάλυψης. (Η ΦΩΝΗ της Λεμεσού, 2011) 

 

 

Τα οφέλη που πηγάζουν απ’ αυτόν λειτουργούν σε πολλαπλά επίπεδα (οικονομικό, 

κοινωνικό, πολιτιστικό, αγροτικό κ.λπ.), μέσω μιας μορφής τουρισμού που σέβεται το 

υπάρχον περιβάλλον και τους φυσικούς – ανθρώπινους 

πόρους.(ΕΛΛΗΝΟΒΡΕΤΑΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ, 2014) 

 

Με τον αγροτουρισμό, πετυχαίνουμε την παραμονή των κατοίκων στις περιοχές τους, 

την διατήρηση της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς, την ανακαίνιση σπιτιών και 

αρχοντικών που αφέθηκαν στον χρόνο. Μέσω του αγροτουρισμού προβάλλεται η 

πολιτιστική κληρονομιά, η μοναδικότητα της κάθε περιοχής που χάνεται και 

διαβρώνεται. Σήμερα υπάρχουν περί τις 5.000 ορεινές περιοχές που αντιμετωπίζουν 
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το ενδεχόμενο, είτε να εξαφανιστούν ολοκληρωτικά, λόγω της αραιοκατοίκησης που 

συνδέεται με την μεγάλη ηλικία, είτε να αποκτήσουν ένα εντελώς νέο πληθυσμό που 

τυχαίνει να φτάσει εκεί σαν μετανάστης από κάποια άλλη χώρα, κινδυνεύοντας έτσι 

να χαθεί ένα μεγάλο κομμάτι ιστορικής συνέχειας. Σε συνδυασμό με την ανάγκη να 

συγκροτήσουν τις δυναμικές τους, σε μια διαδικασία ευαισθητοποίησης και 

ανάστροφης πορείας δραστηριοποίησης των νέων ανθρώπων, ο αγροτουρισμός θα 

αποτελέσει το μεγάλο κίνητρο. Παράλληλα δεν πρέπει να παραβλέψουμε το γεγονός 

ότι, αποτελεί μια ευκαιρία προσέγγισης των κατοίκων της Ευρώπης, καθώς και των 

κοινωνιών που αναπτύσσονται στα πλαίσια αυτά παρ’ όλες τις διαφορετικές 

πολιτισμικές και θρησκευτικές παραδόσεις.(ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ…& άλλες μορφές 

εναλλακτικού τουρισμού, 2008) 

  

 

 

1.5 Το προφίλ του αγροτουρίστα 

 

Για να προσδιοριστεί το προφίλ του αγροτουρίστα, θα πρέπει αρχικά να γίνει μία 

μικρή αναφορά στον όρο «τουρίστας». 

Το μεγαλύτερο μέρος του επιστημονικού προβληματισμού στις οριοθετήσεις 

συγκέντρωσε η έννοια του «τουρίστα» που αποτελεί και το ενεργοποιό στοιχείο του 

σύγχρονου τουρίστα (Τσάρτας, 1996: 38).Για να ονομάσουμε έναν άνθρωπο 

τουρίστα, μια από τις κυριότερες αιτίες που τον οδήγησαν στο τουριστικό ταξίδι 

πρέπει να είναι η ψυχική ευχαρίστηση, η οποία μπορεί να έχει τη μορφή της ηρεμίας, 

της ξεκούρασης, της ανάληψης δυνάμεων, της ψυχαγωγίας, της παρακολούθησης 

καλλιτεχνικών ή αθλητικών εκδηλώσεων, την δημιουργία νέων γνωριμιών, της 

ανάπτυξης των ανθρωπίνων σχέσεων κ.λπ. ( Λαλούμης & Ρούπας, 1998: 33). 

 

Είναι γεγονός, πως τον περασμένο αιώνα κυρίως για οικονομικούς  λόγους οι 

άνθρωποι εγκατέλειπαν την αγροτική ζωή, με την ελπίδα ενός καλύτερου μέλλοντος 

που τους πρόσφερε η επαγγελματική αποκατάσταση σε μία μεγάλη πόλη. 

Με την πάροδο των χρόνων όμως και με την επιρροή διάφορων παραγόντων 

(πολιτισμικοί, οικονομικοί, έντονη αστικοποίηση, τάση για επιστροφή στις ρίζες και 
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την παράδοση, μόδα κ.λπ.) ο απλός τουρίστας, άρχισε να αναζητάει εντονότερα την 

επαφή με το φυσικό περιβάλλον. 

Σύμφωνα με τον Δημητρακόπουλο (2012) πρόκειται σε ένα μεγάλο ποσοστό για 

κατοίκους αστικών περιοχών που αναζητούν την ξεκούραση, τη χαλάρωση τη 

γνωριμία με τη ζωή εκτός αστικού κέντρου και την απόλαυση της αυθεντικότητας 

στις ανθρώπινες σχέσεις και στα προϊόντα που θα καταναλώσουν. Οι κάτοικοι των 

πόλεων επιθυμούν να επισκεφτούν την εξοχή για διάφορους λόγους όπως η 

επανασύνδεση με τις ξεχασμένες ρίζες τους, ή για να μπορέσουν τα παιδιά τους να 

έρθουν κοντά στη φύση και να μάθουν για τα ζώα και τον αγροτικό τρόπο ζωής, 

δημιουργώντας έτσι μια ζήτηση για αγροτουριστική επιχειρηματικότητα (Ο 

Αγροτουρισμός στην Ελλάδα, 2014 ). Ο τουρίστας γίνεται ενεργό μέλος της 

αγροτικής κοινωνίας, συμμετέχοντας στις κοινωνικές δραστηριότητες του οικισμού 

(Μοίρα, 2005: 32). 

Είναι βέβαια απαραίτητο να αναφερθεί ότι, ο απλός τουρίστας με τον αγροτουρίστα 

έχουν βασικές διαφορές δεδομένου πως ο πρώτος επιλέγει ένα πιο σκληρό είδος 

τουρισμού χωρίς απαραίτητα με σεβασμό προς το περιβάλλον. Αντίθετα ο 

αγροτουρίστας επιλέγει μια ήπια μορφή τουρισμού με αγάπη και σεβασμό προς το 

περιβάλλον και σε ότι συμπεριλαμβάνεται σε αυτό. 

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τους Λαλούμη και Ρούπα (1998 : 44), οι τουρίστες 

τοποθετούν με προσοχή τα χρήματά τους στην τουριστική κατανάλωση κι επιλέγουν 

τον τουριστικό τους προορισμό ανάλογα με εκτίμησή τους για την ποιότητα της 

διαμονής σε κάθε χώρα και περιοχή, κάνοντας κάθε δυνατή προσπάθεια να 

εξασφαλίσουν την αξία που προέρχεται από την τοποθέτηση των χρημάτων τους. 

Αντίθετα, σύμφωνα με το Τεχνικό Εγχειρίδιο Οικοτουρισμού - Αγροτουρισμού(2012: 

7), σημείο αναφοράς των διακοπών σε ένα αγρόκτημα - ξενώνα είναι η άμεση επαφή 

του επισκέπτη με την αγροτική ζωή, τις καλλιέργειες, με τη φύση, τη χλωρίδα και την 

πανίδα, κάτι το ιδιαίτερο για το μεγαλύτερο ποσοστό του σύγχρονου Ευρωπαίου 

πολίτη, κατοίκου αστικής περιοχής. 
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1.6 Η αγροτουριστική επιχείρηση 

 

Επιχείρηση χαρακτηρίζεται η ποριστική οικονομική μονάδα που αποτελεί αυτοτελή 

και υπεύθυνη οργάνωση παραγωγικών συντελεστών και διαχείρισης συναλλαγών με 

τις οποίες και επιδιώκει το μέγιστο δυνατό κέρδος. (Βικιπαίδεια, 2015) 

Αγροτουριστικές επιχειρήσεις είναι τόσο τα παραδοσιακά καταλύματα, όσο και τα 

παραδοσιακά εστιατόρια - καφενεία, τα μουσεία, οι δραστηριότητες των συλλόγων 

και συνεταιρισμών αγροτών, τα επισκέψιμα αγροκτήματα και τα εργαστήρια 

μεταποίησης, καθώς και τα καταστήματα πώλησης παραδοσιακών φημισμένων 

τοπικών προϊόντων των αγροτών. Με λίγα λόγια, επιχειρήσεις που προσφέρουν μια 

γνωριμία με παραδοσιακά επαγγέλματα, αγροτικές μεθόδους παραγωγής και 

καλλιέργειας καθώς και παραγωγικές διαδικασίες που σήμερα έχουν εκλείψει.( 

agrodata.gr, 2015) 

 

Ειδικότερα, σύμφωνα με τον ΣΕΑΓΕ(2010), Η Αγροτουριστική επιχείρηση είναι μια 

διαφοροποιημένη τουριστική επιχείρηση που προσφέρει εξειδικευμένες υπηρεσίες 

αγροτουρισμού ενδεικτικά όπως οι παρακάτω υπηρεσίες: 

 

•Διαμονή 

 

•Εστίαση – αναψυχή 

 

•Περιήγηση στη φύση 

 

•Ευαισθητοποίηση, περιβαλλοντική εκπαίδευση 

 

•Διοργάνωση της γνωριμίας με τα πολιτισμικά στοιχεία μιας περιοχής,     επίσκεψη 

στα ιστορικά και λοιπά αξιοθέατα, συμμετοχή σε υπαίθριες δραστηριότητες 

αναψυχής. 

 

•Διοργάνωση υπαίθριων δραστηριοτήτων αναψυχής 
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•Γνωριμία με παραδοσιακά επαγγέλματα, αγροτικές μεθόδους παραγωγής και 

καλλιέργειας καθώς και παραγωγικές διαδικασίες που έχουν εκλείψει. 

 

•Γνωριμία με τις ασχολίες και τις συνήθειες της καθημερινής ζωής των κατοίκων μιας 

περιοχής. 

 

 

Η Ελλάδα είναι μια χώρα στην οποία τα τελευταία κυρίως χρόνια αναπτύσσεται ο 

αγροτουρισμός. Πιο συγκεκριμένα, σε πολλές περιοχές δραστηριοποιούνται 

αγροτουριστικές επιχειρήσεις. 

Για παράδειγμα : 

Κτήμα Αμφίκαια, μεταξύ Αμφίκλειας και Τιθορέας, στους πρόποδες του Παρνασσού. 

Ένα original αγροτουριστικό κατάλυμα με δέκα πέτρινα σπίτια μέσα σ’ ένα κτήμα 

200 στρεμμάτων με βιολογικές καλλιέργειες. Προσφέρονται προγράμματα ειδικού 

τουρισμού και περιβαλλοντικής ενημέρωσης με συμμετοχή στις εργασίες του 

κτήματος: κηπουρική, δεντροκομία, περιποίηση ζώων  (Ζευκιλή, 2004) 

Βάμος Αποκορώνου στον νομό Χανίων Κρήτης. Το χωριό Βάμος, απέχει περίπου 

μισή ώρα από το δημοφιλή προορισμό των Χανίων. Με… θέα τα Λευκά Όρη, 

σήμερα έχει συνολικά 50 ξενώνες εκ των οποίων οι 15 είναι αγροτουριστικοί. Από 

τους συνολικά 20 επισκέπτες του χωριού στα μέσα της δεκαετίας του ’90, σήμερα 

έφτασαν να μετρούν τουλάχιστον 30.000!(ZARPA.GR, 2014) 

Ζαγοροχώρια στο νομό Ιωαννίνων. Συγκρότημα 48 παραδοσιακών γραφικών χωριών, 

χτισμένων αμφιθεατρικά στην ευρύτερη ορεινή περιοχή της Τύμφης, της Πίνδου και 

του Μιτσικελίου (περιοχή Ζαγορίου). Το φυσικό τοπίο είναι εξαιρετικό και 

προσφέρεται για ποικίλες φυσιολατρικές δραστηριότητες. Στην τοπική αρχιτεκτονική 

κυριαρχεί η πέτρα, το ξύλο και ο σχιστόλιθος.(GREECE ALL TIME CLASSIC, 

2014) 
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1.7 Το προφίλ του επιχειρηματία αγροτουρισμού 

  

Είναι  ευρέως γνωστό πως για να ασχοληθεί κανείς με τον αγροτουρισμό θα πρέπει  

να έχει έμφυτη την αγάπη για την ύπαιθρο, τα ζώα τις αγροτικές δραστηριότητες, την 

αυθεντικότητα ενός τόπου αλλά και των ανθρώπων, τον απλό χωρίς πολλές 

πολυτέλειες τρόπο ζωής, αλλά και την φύση γενικότερα. Εύκολα αντιλαμβάνεται 

κανείς πως όταν συντρέχουν οι παραπάνω προϋποθέσεις, ο δρόμος προς την επιτυχία 

καθίσταται όλο και πιο προσιτός. 

 

O Αγρότης είναι αυτός που προσέχει, μεγαλώνει και αναπτύσσει την καλλιέργειά του 

στο χωράφι ή κτήμα του. Η δουλειά του αγρότη είναι πάρα πολύ δύσκολη, επειδή 

χρειάζεται κόπο, υπομονή, επιμονή, θέληση αλλά και μεγάλο ρόλο παίζουν και οι 

καιρικές συνθήκες. Για παράδειγμα μια καταιγίδα, χαλάζι ή χιονόπτωση μπορεί νι 

καταστρέψει την καλλιέργεια του Αγρότη.(Πριάκου, 2013) 

 

 

Τα επίσημα στατιστικά στοιχεία μιλούν για τουλάχιστον 8% αύξηση στους αγρότες 

το 2010, αριθμός που μεταφράζεται σε 60.000 άτομα. Η Πανελλήνια Ένωση Νέων 

Αγροτών επιβεβαιώνει ότι καθημερινά δέχεται από 10 έως 20 άτομα που 

ενδιαφέρονται να πληροφορηθούν για το πώς μπορούν να κάνουν μία νέα αρχή στον 

πρωτογενή τομέα. 

(Μπούλια, 2012) 

 

 

1.8 Θεσμικό πλαίσιο για τον αγροτουρισμό 

 

Στον τουριστικό νόμο 2160/1993 (ΦΕΚ 118/Α) «Ρυθμίσεις για τον τουρισμό και 

άλλες διατάξεις», περιλαμβάνεται παράγραφος με τίτλο «Εγκαταστάσεις ειδικής 

τουριστικής υποδομής». Σύμφωνα με τη διάταξη αυτή «Κάθε μορφή τουρισμού, όπως 

ο συνεδριακός, ο θαλάσσιος, ο αθλητικός, ο αγροτικός, ο πολιτιστικός, ο 

θεραπευτικός ή άλλο, υπάγεται στην αρμοδιότητα του Ε.Ο.Τ. Οι εγκαταστάσεις για 

συνεδριακά κέντρα, χιονοδρομικά κέντρα, κέντρα ιππικού τουρισμού, 

αεροθεραπευτήρια και υδροθεραπευτήρια, συνοδευτικές αυτών εγκαταστάσεις, όπως 
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καταλύματα, χώροι άθλησης τουριστικών εγκαταστάσεων, μεθοριακοί σταθμοί, 

κέντρα εστίασης και αναψυχής, ως και εγκαταστάσεις οποιασδήποτε μορφής, καθώς 

και γραφεία εκμετάλλευσης σκαφών αναψυχής υπάγονται στην εποπτεία του Ε.Ο.Τ. 

 

Το περιεχόμενο της διάταξης αυτής δεν χαρακτηρίζεται από νομική πληρότητα και 

σαφήνεια, καθώς δεν καθορίζει την έννοια των εγκαταστάσεων ειδικής τουριστικής 

υποδομής, αλλά απλά απαριθμεί ως τέτοιες διάφορες εγκαταστάσεις. Έτσι 

προκαλείται σύγχυση που επιτείνεται από τη διαπίστωση ότι αναμειγνύονται μορφές 

τουρισμού, τουριστικές εγκαταστάσεις, τουριστικά επαγγέλματα. Η σύγχυση αυτή 

εντείνεται και από μεταγενέστερες νομοθετικές διατάξεις που αναφέρονται στις 

εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδομής με διαφορετικό όμως περιεχόμενο. 

 

Στις περισσότερες περιπτώσεις (πλην του αλιευτικού τουρισμού), δεν προσδιορίζεται 

το περιεχόμενο των ειδικών και εναλλακτικών μορφών τουρισμού, αλλά 

προσδιορίζονται οι υποδομές που είναι αναγκαίες για να αναπτυχθούν διάφορες 

μορφές τουρισμού και για να δραστηριοποιηθούν οι τουριστικοί επαγγελματίες. 

 

Οι ρυθμίσεις που αφορούν τον αγροτουρισμό είναι: 

 

Σύμφωνα με το άρθρο 28 του Ν. 4276/2014 (ΦΕΚ 155/Α) «Αγροτουρισμός» είναι η 

ειδική μορφή τουρισμού υπαίθρου η οποία αφορά την παροχή υπηρεσιών υποδοχής 

και φιλοξενίας ή και εστίασης σε χώρους λειτουργικά ενοποιημένους με αγροτικές 

εγκαταστάσεις, οι οποίες προσφέρονται συνδυαστικά με δραστηριότητες που 

σχετίζονται με την αγροτική παραγωγή, όπως και με την προστασία και ανάδειξη του 

φυσικού και ανθρωπογενούς αγροτικού τοπίου. Η δραστηριότητα του αγροτουρισμού 

συνδυάζεται υποχρεωτικά με την παραγωγή αγροτικών προϊόντων κατά την έννοια 

του άρθρου 2 περίπτωση ζ' του ν. 3874/2010, όπως ισχύει κάθε φορά. 
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                                   ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2  

             ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

 

2.1 Η επιρροή του αγροτουρισμού στο φυσικό περιβάλλον 

 

Αρκετοί άνθρωποι αναγνωρίζοντας τα προβλήματα που μπορεί να δημιουργήσει το 

κυρίαρχο μοντέλο του μαζικού τουρισμού, οδηγήθηκαν στην αναζήτηση 

εναλλακτικών μορφών τουρισμού (οικοτουρισμός, αγροτουρισμός, πολιτισμικός 

τουρισμός, ιστορικός τουρισμός). Αυτές οι μορφές σέβονται ταυτόχρονα την τοπική 

κοινωνία και τους επισκέπτες της, την πολιτιστική κληρονομιά και το περιβάλλον. 

Στόχος τους είναι να προσφέρουν ενδιαφέρουσες και εκπαιδευτικές διακοπές στους 

τουρίστες που ωφελούν ταυτόχρονα την τοπική κοινωνία και έχουν ως αποτέλεσμα 

την βιωσιμότητα των τουριστικών περιοχών.(Αβδελλή, 2004).  

 

Ο  Αγροτουρισμός είναι μορφή εναλλακτικού τουρισμού και συγκεκριμένα κλάδος 

του Τουρισμού της Υπαίθρου που γνωρίζει συνεχή άνθιση και προσφέρει νέες 

επενδυτικές ευκαιρίες. Η βασική της διαφοροποίηση με τις κλασικές μορφές 

τουριστικής δραστηριότητας είναι ότι σέβεται τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης, 

αναπτύσσοντας δραστηριότητες ήπιας μορφής, απόλυτα εναρμονισμένες με το 

φυσικό περιβάλλον και τις τοπικές κοινωνίες, προωθεί τη μάθηση, τη γνώση και τη 

συμμετοχή του επισκέπτη σε διάφορες υπαίθριες δραστηριότητες. (GREEN 

BANKING, 2012).    

 

Προσφέρει στο ντόπιο και ξένο τουρίστα, την ευκαιρία να περάσει στις διακοπές του 

κοντά στη φύση και κοντά στους απλούς και φιλόξενους ανθρώπους της  υπαίθρου, 

να γνωρίσει τα ήθη και τα έθιμα, τον παραδοσιακό αρχιτεκτονικό χαρακτήρα, να 

δοκιμάσει την παραδοσιακή  κουζίνα και τα παραδοσιακά προϊόντα ενός τόπου και 

να θαυμάσει τα διάφορα είδη λαϊκής παράδοσης και τέχνης. Επίσης έχει την ευκαιρία 

να γνωρίσει τον αγροτικό τρόπο ζωής και πολλές φορές να συμμετάσχει στις 

αγροτικές εργασίες αν το επιθυμεί.(ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΓΡΙΔΙΩΝ, 2015) 
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Όπως πολύ εύστοχα αναφέρει η «Χάρτα για τον Αειφόρο Τουρισμό», μεταξύ άλλων 

(παγκόσμια διάσκεψη για τον Αειφόρο Τουρισμό, Ισπανία, 1995): 

 Πρέπει να προστατεύονται οι φυσικοί, ιστορικοί, πολιτιστικοί και άλλοι 

τουριστικοί πόροι μιας περιοχής ως κληρονομιά ώστε να αποδίδουν τα 

οφέλη τους και σε μελλοντικές γενιές. 

 

 Ο τουρισμός θα πρέπει να σχεδιάζεται και να αναπτύσσεται έπειτα από 

μελέτες για να μην προκαλούνται προβλήματα κοινωνικοπολιτιστικά, 

οικονομικά και περιβαλλοντικά. 

 

 Ένα ποιοτικό περιβάλλον προσελκύει περισσότερους τουρίστες ενώ 

ταυτόχρονα το απολαμβάνουν και οι μόνιμοι κάτοικοι της περιοχής γι’ αυτό 

και πρέπει να γίνονται έργα βελτίωσης και προστασίας του όπου είναι 

απαραίτητο. 

 

Αυτές οι αρχές έχουν ως μέλημα τους την οικονομική βιωσιμότητα των τουριστικών 

περιοχών, την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος αλλά και των τοπικών 

κοινωνιών.(Τουρισμός και Περιβάλλον-Συνείδηση, 1995) 

 

 

 

2.1.1    Τα θετικά στοιχεία 

 

Ως προς το περιβάλλον και την κοινωνία, δραστηριότητες που βασίζονται στον  

Αγροτουρισμό, δηλαδή στηρίζονται σε αειφόρα πρότυπα ανάπτυξης, ελαχιστοποιούν 

τις αρνητικές επιδράσεις στο φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον.  

Ο  αγροτουρισμός, μέσω της ανάδειξης και της στήριξης , της δημιουργίας και 

εμπορίας παραδοσιακών προϊόντων , της ενίσχυσης της τοπικής αγροτικής 

παραγωγής και των τοπικών υπηρεσιών , του πολιτιστικού και φυσικού πλούτου της 

κάθε περιοχής , της ήπιας και μικρής κλίμακας προσφοράς τουριστικών υπηρεσιών, 

διασφαλίζει το ανθρώπινο και φυσικό περιβάλλον στο οποίο υφίσταται και επιπλέον 

συνεισφέρει στην οικονομική και κοινωνική αναβάθμιση μίας περιοχής. (GREEN 

BANKING, 2012) 
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Τα πλεονεκτήματα που προσφέρει ο αγροτουρισμός στη βελτίωση της ποιότητας 

ζωής των κατοίκων των αγροτικών περιοχών, συνοψίζονται στα εξής: 

 

 Η δημιουργία υποδομών ήπιας κλίμακας, οι οποίες εναρμονίζονται με το 

φυσικό περιβάλλον και συμβάλλουν στην άνοδο του βιοτικού επιπέδου των 

μόνιμων κατοίκων. 

 Ο αγροτουρισμός αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα της δυνατότητας 

συνδυασμού της περιφερειακής ανάπτυξης και της προστασίας και ανάδειξης 

του φυσικού περιβάλλοντος. Είναι μια τουριστική δραστηριότητα που δεν δρα 

ανταγωνιστικά προς τους φυσικούς πόρους. Αντίθετα, συμβάλλει στην 

ευαισθητοποίηση τόσο των μόνιμων κατοίκων όσο και των επισκεπτών στην 

προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και της πολιτιστικής 

κληρονομιάς.(southevia.gr, 2015) 

 

2.1.2    Τα αρνητικά στοιχεία 

 

Ο αγροτουρισμός ως επαγγελματικός κλάδος παροχής υπηρεσιών, και μάλιστα 

εξειδικευμένων, συναντά δυσκολίες στην εφαρμογή του. Καταρχήν, είναι δύσκολο 

για τους γεωργούς να αναπτύξουν δραστηριότητες σε τομείς που δεν διαθέτουν 

παραδοσιακά την απαραίτητη εμπειρία και να γίνουν διαχειριστές μιας μικρής 

πολυδραστήριας και καινοτόμου γι’ αυτούς επιχείρησης. Αυτό θα σήμαινε για τους 

αρχηγούς των γεωργικών εκμεταλλεύσεων μια ριζική κοινωνικό-επαγγελματική 

μεταστροφή περνώντας από τον χειρισμό τεχνικών μεθόδων γεωργικής παραγωγής σ’ 

ένα επάγγελμα που απαιτεί κοινωνικό άνοιγμα και κατάλληλες υποδομές που θα 

ανταποκρίνονται στην αγροτουριστική ζήτηση. Οι γεωργοί και οι άλλοι εμπλεκόμενοι 

αγροτικοί φορείς έχουν ανάγκη από χρόνο για να αποδεχθούν, καταρτισθούν και 

τελικά υιοθετήσουν τις τεχνικές και οργανωτικές καινοτομίες που προϋποθέτει η 

υλοποίηση των αγροτουριστικών προγραμμάτων. Αυτή η επαγγελματική “υπέρβαση” 

και η ικανότητα τεχνικής και κοινωνικής προσαρμογής είναι βέβαια πολύ 

περισσότερο δύσκολες στις απομονωμένες ορεινές και μειονεκτικές αγροτικές ζώνες, 

που αποτελούν και τις περιοχές-στόχους σε προτεραιότητα ανάπτυξης.(ΧΩΡΙΚΕΣ 
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ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, 

1998)      

 

  Ως συνέπεια της έλλειψης απαραίτητων γνώσεων εκ μέρους τον επιχειρηματιών 

αγροτουρισμού είναι σαφώς και η λανθασμένη πρoώθηση του αγροτουριστικού 

προϊόντος. Αυτό σημαίνει πως σε ορισμένες περιπτώσεις ενδεχομένως ο 

αγροτουτισμός και οι ευκαιρίες που προσφέρονται στα πλαίσιά του να μην 

ανταποκρίνονται στον πραγματικό σκοπό του αγροτουρισμού.  

Αυτό αφενός δίνει μια εσφαλμένη εικόνα πρωτίστως στον αγροτουρίστα για το τι 

είναι ακριβώς ο αγροτουρισμός και ποιες είναι οι δυνατότητες που προσφέρει και 

αφετέρου  ενδυναμώνεται το πρότυπο ενός είδους τουρισμού που δεν είναι φιλικό 

προς το φυσικό, πολιτιστικό, κοινωνικό περιβάλλον αλλά και προς την υγεία του 

ανθρώπου.                   

 Σήμερα πάρα πολλοί «ασελγούν» στον όρο «αγροτουριστικές επιχειρήσεις», 

επιτείνοντας την σύγχυση  και την στενή σχέση με το περιβάλλον (όχι μόνο με το 

φυσικό, αλλά και με το πολιτιστικό, κοινωνικό κ.λπ.).  

Παρόλα αυτά, η  πολιτεία  προσπαθεί να οριοθετήσει τον χώρο, διαχωρίζοντας τις 

«Αγροτουριστικές Επιχειρήσεις» από τις «Επιχειρήσεις Τουρισμού Υπαίθρου», τα 

Κέντρα Υδροθεραπείας ιαματικού ύδατος, τα Κέντρα θαλασσοθεραπείας, τα 

Ορειβατικά καταφύγια, τα Θεματικά πάρκα, τα Κέντρα τουρισμού Υγείας, τις 

Επιχειρήσεις Θαλάσσιου τουρισμού, τις Επιχειρήσεις Πολιτισμικού τουρισμού, τις 

Επιχειρήσεις τουρισμού Ορεινών περιοχών (ορειβασία, αναρρίχηση, κανό-καγιάκ, 

ράφτινγκ, αιωροπτερισμό, αλεξίπτωτο πλαγιάς κ.ά.) και από τις Επιχειρήσεις 

τουρισμού Φύσης (περιοχές NATURA 2000, δάση, εθνικούς δρυμούς, εθνικά πάρκα 

κ.ά.)(Εναλλακτικός Τουρισμός στη Δυτική Κρήτη, 2015) 

 

 

2.2 Η επιρροή του αγροτουρισμού στο κοινωνικό περιβάλλον 

 

Ο  αγροτουρισμός επιδιώκει τη δημιουργία θετικών κοινωνικών, πολιτιστικών και 

περιβαλλοντικών επιπτώσεων και ανταποκρίνεται στην ανάγκη των αγροτών να 

αποκτήσουν συμπληρωματικό εισόδημα απασχολούμενοι με τον τομέα των 

υπηρεσιών καθώς και στην ανάγκη των κατοίκων των αστικών κέντρων να 
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επιστρέψουν στη φύση. Αναπτύσσει την τοπική κοινωνία, συμβάλλει στη συνέχεια 

της παραγωγής παραδοσιακών προϊόντων, διατηρεί τέχνες που διαφορετικά θα είχαν 

εξαφανισθεί, συμβάλλει στην αναβίωση εθίμων και παραδοσιακών εκδηλώσεων, στη 

διατήρηση της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς, αποτελεί ένα μέσο επικοινωνίας των 

απομονωμένων περιοχών με τα μεγάλα αστικά κέντρα, αλλά και προσφέρει  νέες 

προοπτικές ζωής στους νέους των περιοχών αυτών. 

 Μέσω του Αγροτουρισμού προβάλλεται η πολιτιστική κληρονομιά, η μοναδικότητα 

της κάθε περιοχής. (Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος και 

Ενέργειας, 2015)Ο αγροτουρισμός, όσο είναι για την Ελλάδα κρατική και εθνική 

υπόθεση, άλλο τόσο είναι κοινωνική και οργανωτική υπόθεση στην κοινωνική βάση 

της επιχειρηματικότητας.                                                                                                                        

Όπως, μπορεί να διαπιστώσει κάθε ερευνητής δεν λείπουν σήμερα τόσο τα 

οικονομικά κίνητρα για επενδύσεις σε αυτόν τον τομέα, δεν λείπει ο κεντρικός 

σχεδιασμός και οι φόρμες των προγραμμάτων, όπως είναι π.χ. το πρόγραμμα 

«Ανασυγκρότηση της υπαίθρου», τα ΠΕΠ, το πρόγραμμα «Leader», ο αναπτυξιακός 

νόμος και άλλα προγράμματα που λειτουργούν συμπληρωματικά.(αστική μη 

κερδοσκοπική εταιρία ΕΡΥΜΑΝΘΟΣ, 2012)  

 

Το κοινωνικό κεφάλαιο μιας περιοχής που συνίσταται στη συνεργασία και την 

υποστήριξη μιας οικονομικής δραστηριότητας, όπως είναι ο τουρισμός, εξετάζεται 

εδώ ως ο παράγοντας που συντελεί στη δημιουργία προστιθέμενης αξίας στην 

περιοχή και στη συμμετοχή του ανενεργού ανθρώπινου δυναμικού.                                                                  

Έτσι, στα τουριστικά πακέτα του εναλλακτικού τουρισμού, οι δραστηριότητες 

εκείνες τις οποίες συναντά κανείς και που αξιοποιούν το πολιτιστικό κεφάλαιο για να 

επιτύχουν την ενσωμάτωση του τουρίστα, μπορεί να είναι πέρα από την συμμετοχή 

του σε απλές επισκέψεις μουσείων και αρχαιολογικών χώρων, συμμετοχή σε 

παραδοσιακά πανηγύρια της περιοχής, δοκιμή παραδοσιακών συνταγών σε τοπικές 

ταβέρνες, καθώς και οποιαδήποτε άλλη δράση που θα τον κάνει να έρθει σε επαφή με 

τους ντόπιους και να συναναστραφεί μαζί τους. Η συναναστροφή του τουρίστα με 

τους ντόπιους, μέσα από την συμμετοχή του στις παραδόσεις τους και την 

εκπαίδευσή του σε αυτές, θα τον βοηθήσει να τους μάθει καλύτερα και να γίνει έτσι 

και ο ίδιος ένα «κομμάτι» του τόπου, βιώνοντας την πραγματική ελληνική φιλοξενία.                                                                                             

Προϋποθέτει την κοινωνική συμμετοχή στις δραστηριότητες των εναλλακτικών 

μορφών τουρισμού, όπως εξερευνήσεις, κολύμπι, φωτογραφία, ορειβασία, πεζοπορία 
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(trekking), ποδήλατο βουνού (mountain bike), χειμερινό σκι κ.α. Προσδιορίζει τη 

διαφοροποίηση του προϊόντος, ενισχύοντας τις δραστηριότητες αυτές με παραγωγικές 

δράσεις της Κοινωνικής Οικονομίας. Η Κοινωνική Οικονομία δίνει ένα 

συμπληρωματικό βασικό συστατικό στο προϊόν, επεκτείνοντας το κοινωνικό 

επιχειρείν και marketing. Κινητοποιεί ανθρώπινους πόρους και κοινωνικό κεφάλαιο 

της περιοχής. Πέρα από τους επαγγελματίες τουρισμού, την ίδια την τοπική κοινωνία 

που διαμορφώνει δρώμενα, εκδηλώσεις συμμετοχής, εκθέσεις, πανηγύρια κτλ., που 

προσδίδουν στον τουρισμό ποιότητα, χωρίς να αυξάνουν το κόστος του 

προϊόντος.(Social Activism Αθηνών, 2015)                                                                       

 

Ο τουρισμός υπαίθρου η αγροτουρισμός ενισχύει τον κοινωνικό ιστό, μέσω της 

συνέργιας και συνεργασίας διαφορετικών επιχειρήσεων μικρής κλίμακας, που όλες 

μαζί δημιουργούν μια ενότητα και ένα τελικό προϊόν (παραδοσιακοί ξενώνες, 

αγροκτήματα, παραδοσιακές ταβέρνες, μικρά επισκέψιμα οινοποιεία, μικρά 

επισκέψιμα ελαιουργεία, χώροι μεταποίησης, φούρνοι, τυροκομεία, τεχνήματα, χώροι 

τέχνης και πολιτισμού).(tvxs.gr, 2015) 

 

2.3 Η επιρροή του αγροτουρισμού στην υγεία του ανθρώπου   

 

Η φύση αποτελεί ένα βασικό και καθοριστικό παράγοντα για τη βιολογική, 

ψυχική και πνευματική ζωή του ανθρώπου. Το έδαφος, το φως, οι κλιματολογικές 

συνθήκες διαμορφώνουν τη βιολογική υπόσταση του ανθρώπου και επιδρούν 

άμεσα στην υγεία του.(ΜΟΝΟΠΑΤΙ, 2013)                                                                                                                     

 

Ο αγροτουρισμός αποτελεί μια ήπια μορφή τουρισμού και μια αναπτυξιακή 

διαδικασία, που δεν επεμβαίνει στο περιβάλλον και δεν το αλλοιώνει. Στοχεύει 

στην Αειφόρο ανάπτυξη της υπαίθρου σε συνδυασμό με τις φιλοπεριβαλλοντικές 

– οικολογικές μεθόδους παραγωγής αγροτικών προϊόντων. 

 Στην ιδανική του εφαρμογή, επιχειρεί να μεταφέρει τον κάτοικο της πόλης στο 

περιβάλλον και τις δραστηριότητες του παραδοσιακού χωριού και της αγροτικής 

ζωής και του δίνει τη δυνατότητα να βιώσει τις τοπικές συνθήκες και 

εμπειρίες.(real farm, 2015)                                                  
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Είναι αξιοσημείωτο πως οι οικοψυχολόγοι υποστηρίζουν ότι τα ανθρώπινα 

πλάσματα ανήκουν σε μια αλληλένδετη οικουμενική βιόσφαιρα και ότι τα 

οικολογικά προβλήματα, όπως η ρύπανση, ο υπερπληθυσμός, η καταστροφή του 

φυσικού περιβάλλοντος και η εξαφάνιση των ζωικών ειδών, έχουν σημαντικό 

αντίκτυπο στη ζωή μας. Για να κάνουν πράξη τη θεωρία, εφαρμόζουν την 

οικοθεραπεία σε ειδικές φάρμες. Η πιο διάσημη από αυτές είναι η «Cibolo Nature 

Center» στο Τέξας.(vita.gr, 2015). 

 

 

Eπιπροσθέτως, σύμφωνα με έρευνα του καθηγητή ψυχολογίας, κ. Ρίτσαρντ Ράιαν, 

του πανεπιστημίου του Ρότσεστερ των ΗΠΑ, η συχνή επαφή του ανθρώπου με το 

φυσικό, παρά με το ανθρωπογενές/αστικό περιβάλλον, επηρεάζει ευρύτερα τις 

αξίες και τις νοοτροπίες των ανθρώπων, κάνοντάς τους να δίνουν μεγαλύτερη 

αξία στην κοινοτική και κοινωνική ζωή, καθώς και στις στενές ανθρώπινες 

σχέσεις, ενώ γίνονται πιο γενναιόδωροι με το χρήμα, πιο ικανοί για αισθήματα 

αλληλεγγύης κλπ. (ΣΚΑΪ.gr, 2009) 
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http://www.skai.gr/news/technology/article/129196/%CE%97%CE%B5%CF%80%CE%B1%CF%86%CE%AE%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B7%CF%86%CF%8D%CF%83%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%82%CE%BA%CE%AC%CE%BD%CE%B5%CE%B9%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%83%CF%8C%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%BF%CE%B5%CF%85%CF%84%CF%85%CF%87%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%BF%CF%85%CF%82/#ixzz3Zlmk3ALF
http://www.ncu.org.cy/MSc/projects/tourism/touristikisinidisi.html
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http://www.greenbanking.gr/el/BusinessSectors/Oikotourismos
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http://monopatimas.blogspot.gr/2013/04/blog-post_24.html
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                                    ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

                   ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

 

 

3.1 Το αγροτικό προϊόν 

 

Με τον όρο αγροτικό προϊόν, εννοούμε εκείνο το προϊόν που προκύπτει από κάθε 

μορφής καλλιέργεια εδάφους και την κτηνοτροφία. Τα αγροτικά προϊόντα ανήκουν 

στον πρωτογενή τομέα παραγωγής. Ο τομέας αυτός απασχόλησης αποτελεί πηγή 

εισοδήματος για μεγάλο τμήμα του παγκόσμιου πληθυσμού.(ΒΙΚΙΠΑΙΔΕΙΑ, 2013) 

 

Ίσως σε κανένα άλλο προϊόν δεν επηρεάζονται σε τόσο μεγάλο βαθμό οι προτιμήσεις 

των καταναλωτών από τον τόπο προέλευσης τους, όσο στα προϊόντα που 

προέρχονται από τον αγροτικό χώρο. Την ανάγκη αυτή διαφοροποίησης των 

αγροτικών προϊόντων έχει αντιληφθεί και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Πολύ πρόσφατα, τον 

Δεκέμβριο του 2013 και στο πλαίσιο του νέου Κανονισμού (ΕΕ 1151/2012) για τα 

συστήματα ποιότητας των γεωργικών προϊόντων & τροφίμων, η Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή υπέβαλλε σχετική έκθεση προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Συγκεκριμένα, 

η έκθεση αφορούσε την δυνατότητα καθιέρωσης ενός συστήματος σήμανσης για την 

τοπική γεωργία και τις απευθείας πωλήσεις.(excelixi.org, 2015) 

Οι σημαντικότερες κατηγορίες καλλιεργειών παγκοσμίως περιλαμβάνουν τα σιτηρά, 

τα όσπρια, τη χορτονομή, τα φρούτα και τα λαχανικά. Ειδικές καλλιέργειες 

καλλιεργούνται σε ξεχωριστές εκτάσεις σε ολόκληρο τον κόσμο. Σε εκατομμύρια 

μετρικούς τόνους, με βάση τη Διεθνή Οργάνωση Τροφίμων και Γεωργίας 

(εκτίμηση).(ΒΙΚΙΠΑΙΔΕΙΑ, 2015) 
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Τα κυριότερα αγροτικά προϊόντα κατά κατηγορία καλλιέργειας 

(εκ. μετρικοί τόνοι) 2011 

Ζαχαροκάλαμο  1.794 

Αραβόσιτος  883 

Ρύζι  722 

Σιτάρι  704 

Πατάτες  374 

Ζαχαρότευτλα  271 

Σόγια 260 

Ταπιόκα  252 

Ντομάτα  159 

Κριθάρι  134 

Πηγή: 

Διεθνής Οργάνωση Τροφίμων και Γεωργίας (FAO) 
 

 

 

Είναι βέβαια κατανοητό, πως σύμφωνα με τις ιδιαιτερότητες του εδάφους, του 

κλίματος και άλλων παραγόντων του κάθε τόπου, ευδοκιμούν και διαφορετικά είδη 

αγροτικών προϊόντων. Κάποια από αυτά τα προϊόντα υπάρχει η περίπτωση να 

παράγονται αποκλειστικά σε μία περιοχή. Αυτά τα προϊόντα αποτελούν τις τοπικές 

ποικιλίες. 

Οι τοπικές ποικιλίες δημιουργήθηκαν από άγρια είδη που εξημέρωσε ο άνθρωπος σε 

συγκεκριμένες περιοχές. Οι ποικιλίες αυτές διαδόθηκαν σε άλλους τόπους και 

προσαρμόστηκαν σε νέα περιβάλλοντα με τη χρήση διαφορετικών καλλιεργητικών 

τεχνικών. 

 Στην πορεία του χρόνου ο συνδυασμός αυτών και άλλων παραγόντων  συντέλεσε  

στην δημιουργία μιας μεγάλης αγροτικής βιοποικιλότητας. Με τις αλλαγές, όμως, που 

σημειώθηκαν το 19ο αιώνα στην κοινωνία και την οικονομία η βιοποικιλότητα αυτή 

άρχισε να χάνεται και μάλιστα με ραγδαίους ρυθμούς. 

 Παρ’ όλα αυτά σήμερα εξακολουθούν να δημιουργούνται νέες τοπικές ποικιλίες είτε 

με την εξέλιξη των παλαιών είτε με την εξημέρωση λαχανευόμενων και άλλων ειδών 

(minagric.gr, 2015). 

 

 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%96%CE%B1%CF%87%CE%B1%CF%81%CE%BF%CE%BA%CE%AC%CE%BB%CE%B1%CE%BC%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CE%B1%CE%B2%CF%8C%CF%83%CE%B9%CF%84%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CF%8D%CE%B6%CE%B9
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%B9%CF%84%CE%AC%CF%81%CE%B9
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%84%CE%B1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%96%CE%B1%CF%87%CE%B1%CF%81%CF%8C%CF%84%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%BB%CE%B1&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%8C%CE%B3%CE%B9%CE%B1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A4%CE%B1%CF%80%CE%B9%CF%8C%CE%BA%CE%B1&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CF%84%CE%BF%CE%BC%CE%AC%CF%84%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%81%CE%B9%CE%B8%CE%AC%CF%81%CE%B9
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%AE%CF%82_%CE%9F%CF%81%CE%B3%CE%AC%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7_%CE%A4%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%AF%CE%BC%CF%89%CE%BD_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CE%93%CE%B5%CF%89%CF%81%CE%B3%CE%AF%CE%B1%CF%82
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Μερικές από τις  πιο γνωστές τοπικές ποικιλίες  είναι:   

 

 Η μαστίχα Χίου με τις απίστευτες ιδιότητες και τις δεκάδες χρήσεις, δεν 

παράγεται πουθενά αλλού σε ολόκληρο τον κόσμο. (chios.gr, 2015) Κατά 

την παράδοση της Χίου, οι σκίνοι άρχισαν να δακρύζουν όταν μαρτύρησε 

ο Άγιος Ισίδωρος από τους Ρωμαίους, περί το 250 μ.Χ.. Οι Ρωμαίοι 

κυνήγησαν τον Άγιο Ισίδωρο επειδή ήταν λάτρης της χριστιανικής 

θρησκείας. Ο Άγιος για να ξεφύγει, τράπηκε σε φυγή κοντά στα Μεστά. 

Εκείνη τη στιγμή εμφανίστηκε ένας άσπρος ίππος με τον οποίο έφτασε ως 

τα Νότια χωριά της Χίου επειδή δεν άντεχε άλλο αφού είχε τραυματιστεί 

σοβαρά. Τότε έκατσε κάτω από ένα σκίνο. Ο σκίνος τον λυπήθηκε για τα 

βασανιστήρια του και δάκρυσε. Τα δάκρυα του ευωδίασαν και τότε 

δημιουργήθηκε το δάκρυ του Αγίου Ισιδώρου που μέχρι σήμερα το 

ονομάζουμε μαστίχα. (ΒΙΚΙΠΑΙΔΕΙΑ, 2015).  

 

 Ένα από τα πιο πολύτιμα μπαχαρικά θεωρείται ο κρόκος Κοζάνης και 

καλείται ως το ‘’καμάρι’’ της Ελλάδας.(joytv.gr, 2013) 

 συγκαταλέγεται στα πιο προσφιλή και πολύτιμα μπαχαρικά των αρχαίων 

πολιτισμών, για το άρωμα, το χρώμα, τις φαρμακευτικές και αφροδισιακές 

του ιδιότητες. Η Κλεοπάτρα το χρησιμοποιούσε στα καλλυντικά της, οι 

αρχαίοι Φοίνικες στις προσφορές τους στη θεά Αστάρτη, ο Όμηρος το 

αναφέρει στα κείμενά του ενώ το συναντάμε ακόμη και στην Παλαιά 

Διαθήκη(KROKOS KOZANIS GREEK RED SAFFRON, 2010).  

 

 

 Το Cabernet Sauvignon αποτελεί τη βάση των ονομαστών "Crus" του 

Bordeaux (winemuseum.gr, 2015).Η Γαλλία είναι η χώρα ορόσημο για την 

παγκόσμια οινοποιία και το μόνιμο σημείο αναφοράς κάθε σοβαρού 

επαγγελματία και κάθε σωστά ενημερωμένου οινόφιλου. Δεν είναι τυχαίο ότι 

ακόμα και σε περίπτωση διαφωνίας με τα περισσότερα σημεία της οινικής 

πραγματικότητας της Γαλλίας και την πολιτική της στον διεθνή στίβο του 

κρασιού, η χώρα εξακολουθεί και χρησιμεύει ως σημείο 

σύγκρισης(αθηνόραμα umami.gr, 2015). Είναι το έδαφος που προτιμά το 
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Cabernet Sauvignon κι έτσι εδώ δίνει τα πιο ευγενή χαρακτηριστικά του 

προφίλ του: εξαιρετικά βαθύ χρώμα, μεγάλη περιεκτικότητα σε τανίνες που 

εγγυώνται την επιδεκτικότητα σε μακρόχρονη παλαίωση και μια ιδιαίτερη 

αρμονική συνύπαρξη της ποικιλιακής αρωματικής υπογραφής του ( 

βατόμουρο, κασίς) με αυτή της γαλλικής δρυός ( βανίλια, καπνός)(Νέτσικα, 

2015). 

 

 Η Ισπανική παραγωγή πορτοκαλιών αντιπροσωπεύει περίπου το 50% της 

συνολικής στην Ε.Ε. Τα πορτοκάλια Valencia αποτελούν μια από τις 

δημοφιλέστερες ποικιλίες πορτοκαλιών. (minagric.gr, 2015).Είναι η πιο όψιμη 

πορτοκαλιά, δηλαδή τα πορτοκάλια ωριμάζουν από Μάρτιο-Απρίλιο και οι 

καρποί παραμένουν στο δέντρο ως τον Σεπτέμβριο, κάποιες φορές όμως  ως 

και τον Νοέμβριο. Είναι ανθεκτικά δέντρα στις δύσκολες περιβαλλοντικές 

συνθήκες και στις ιώσεις. Το πορτοκάλι αυτό έχει μεσαίο μέγεθος, επίμηκες 

προς σφαιρικό σχήμα, παχύ και χοντρό φλοιό, ελάχιστα κουκούτσια με 

ευχάριστη και υπόξινη γεύση. Αν δε μαζευτούν οι καρποί την άνοιξη, το 

καλοκαίρι ξαναπαίρνουν ένα ελαφρύ πράσινο χρώμα, χωρίς όμως αυτό να 

σημαίνει πως δεν μπορούν να καταναλωθούν. Τα στύβουμε για χυμό αλλά 

τρώγονται και νωπά (Κωνσταντόπουλος, 2015). 

 

 

3.1.1  Η τιμή του αγροτικού προϊόντος 

 

Οι τιμές των προϊόντων καθορίζονται , με τον εξής τρόπο: « η τιμή τους είναι αρκετά 

χαμηλότερη  από την τιμή στην οποία το αγοράζουν οι κάθε είδους μεσάζοντες και 

ακόμη χαμηλότερη από την τιμή πώλησης στα καταστήματα λιανοπώλησης 

τροφίμων, ακόμη και από τις Λαϊκές Αγορές». 

 

Το 1998 το USDA (Unites States Department of Agriculture) έκανε μία έρευνα για 

την τιμή των αγροτικών προϊόντων.  Τα αποτελέσματα ήταν αποκαλυπτικά και 

ενδεικτικά του προβλήματος που αντιμετωπίζουν οι αγρότες. 

 



47 
 

 Το προϊόν φεύγει από το χωράφι προς 21 λεπτά. 

 Τα εργατικά το επιβαρύνουν με 38,5 λεπτά. 

 Το κόστος τυποποίησης προσθέτει ακόμη 8,5 λεπτά. 

 Το κόστος των μεταφορικών επιβαρύνει το προϊόν με άλλα 4,0 λεπτά 

 3,5 λεπτά πάνε στην απόσβεση των επενδύσεων. 

 Το κόστος διαφήμισης επιβαρύνει το προϊόν με 4,0 λεπτά. 

 Το κόστος καυσίμων και του ηλεκτρικού ρεύματος προσθέτουν 3,5 λεπτά. 

 Τα κέρδη προ φόρων είναι 3,5 λεπτά 

 Το κόστος ενοικίων είναι 4,0 λεπτά. 

 Το κόστος των τόκων από δάνεια είναι 2,5 λεπτά. 

 Το κόστος για επισκευές είναι 1,5 λεπτά. 

 Οι φόροι αντιστοιχούσαν σε 3,5 λεπτά. 

 Τέλος τα άλλα έξοδα ήταν 2,5 λεπτά. 

 

 

21 λεπτά φτάνουν στον αγρότη και 79 λεπτά δαπανώνται στο marketing, το κανάλι 

από το χωράφι μέχρι το ράφι. 

 

 

Τα παραπάνω αφορούν τιμές του 1998 και στην Αμερική.(pentapostagma.gr, 2013) 

 

 

 

Παρακάτω παρατίθενται κάποιοι πίνακες με την εξέλιξη τιμών προϊόντων με μεγάλη 

ζήτηση: 
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ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΙΜΩΝ ΣΚΛΗΡΟΥ ΣΙΤΑΡΙΟΥ ΣΕ ΤΙΜΗ FOB (ΕΠΙ ΠΛΟΙΩ) ΑΠΟ 22/10/2015 

ΕΩΣ 03/09/2015

 

ΠΗΓΗ: agro24.gr (2015), ανακτήθηκε στις 25 Οκτωβρίου 2015, 

απόhttp://www.agro24.gr/%CF%83%CE%B9%CF%84%CE%AC%CF%81%CE%B9-

%CF%83%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%81%CF%8C 

 

 

 

 

 

 

ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΙΜΩΝ ΒΑΜΒΑΚΙΟΥ ΣΕ ΤΙΜΗ ΣΕΝΤΣ ΑΝΑ ΜΠΟΥΣΕΛ ΑΠΟ 23/10/2015 ΕΩΣ 

04/09/2015 

 

ΠΗΓΗ: agro24.gr (2015), ανακτήθηκε στις 25 Οκτωβρίου 2015, από 

http://www.agro24.gr/%CE%B2%CE%B1%CE%BC%CE%B2%CE%AC%CE%BA%CE%B9 

http://www.agro24.gr/%CF%83%CE%B9%CF%84%CE%AC%CF%81%CE%B9-%CF%83%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%81%CF%8C
http://www.agro24.gr/%CF%83%CE%B9%CF%84%CE%AC%CF%81%CE%B9-%CF%83%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%81%CF%8C
http://www.agro24.gr/%CE%B2%CE%B1%CE%BC%CE%B2%CE%AC%CE%BA%CE%B9
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ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΙΜΩΝ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΣΕ ΤΙΜΗ ΕΥΡΩ ΑΝΑ ΚΙΛΟ ΑΠΟ 22/0/2015 ΕΩΣ 

04/09/2015

 

ΠΗΓΗ: agro24.gr (2015), ανακτήθηκε στις 25 Οκτωβρίου 2015, από 

http://www.agro24.gr/%CE%B5%CE%BB%CE%B1%CE%B9%CF%8C%CE%BB%CE%B1%CE%

B4%CE%BF 

 

 

 

 

 

3.1.2  Η προώθηση του αγροτικού προϊόντος 

 

Η παραγωγική διαδικασία των αγροτικών προϊόντων δεν τελειώνει με τη συγκομιδή 

αλλά με την πώλησή τους. Επομένως, το Μάρκετινγκ Αγροτικών Προϊόντων παίζει 

σημαντικότατο ρόλο τόσο στον προσδιορισμό του ύψους του αγροτικού εισοδήματος  

όσο και στο επίπεδο ευημερίας παραγωγών και καταναλωτών.(auth.gr, 2015) 

Ο αγρότης-επιχειρηματίας πρέπει να είναι σε θέση να εκτιμήσει ανά πάσα στιγμή την 

κοινωνικό-οικονομική κατάσταση της παγκόσμιας αγοράς, να αξιολογήσει την 

πληροφορία που δέχεται από πολλές πλευρές και να λαμβάνει τις σωστές αποφάσεις, 

σε συνεχή βάση, που θα οδηγήσουν στην ευημερία της επιχείρησής του.(econews.gr, 

2012) 

 

Το marketing είναι ένας μεγάλος και σημαντικός τομέας στον κλάδο των αγροτικών 

προϊόντων και τροφίμων. Ωστόσο, από τα δισεκατομμύρια που ξοδεύουν για τρόφιμα 

οι καταναλωτές στη δυτική Ευρώπη, λιγότερο από το ένα τέταρτο εισπράττεται από 

http://www.agro24.gr/%CE%B5%CE%BB%CE%B1%CE%B9%CF%8C%CE%BB%CE%B1%CE%B4%CE%BF
http://www.agro24.gr/%CE%B5%CE%BB%CE%B1%CE%B9%CF%8C%CE%BB%CE%B1%CE%B4%CE%BF
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τους αγρότες, ενώ τα τρία τέταρτα χρησιμοποιούνται για έξοδα εμπορίας. Οι 

περισσότεροι αγρότες το γνωρίζουν αυτό αλλά συχνά υποτιμούν τα αποτελέσματα 

του marketing και την αξία που προστίθεται από τον τριτογενή τομέα εμπορίας και τη 

χαμένη επιχειρηματική ευκαιρία που αυτό αντιπροσωπεύει.(semifind.gr, 2015) 

 

Παρόλα αυτά είναι χρήσιμο να σημειωθεί το γεγονός ότι οι εκάστοτε κυβερνήσεις 

ανέκαθεν στήριζαν τις προσπάθειες των αγροτών. Ωστόσο, σημαντική βοήθεια 

εισέπραξαν από τα κοινοτικά ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (πρώην Ε.Ο.Κ). 

Για παράδειγμα τον Απρίλιο του 2015 Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προχώρησε στην 

έγκριση 41 νέων προγραμμάτων για την προώθηση γεωργικών προϊόντων στην Ε.Ε. 

και στις αγορές Τρίτων χωρών. Τα συνολικά κονδύλια ανήλθαν σε 130 εκατ. ευρώ, 

για 3 έτη, με τα 65 εκατ. ευρώ από αυτά να είναι από τον προϋπολογισμό της 

Ε.Ε.(epidotisimag.gr, 2015) 

 

Όσον αφορά την Ελλάδα είναι καλό να αναφερθεί , ότι το Υπουργείο Παραγωγικής 

Ανασυγκρότησης  έχει εγκρίνει διάφορα προγράμματα που θα εφαρμοστούν εντός 

του έτους 2016 με σκοπό την προώθηση των αγροτικών προϊόντων στις χώρες της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και σε Τρίτες Χώρες. Ανάλογα με το είδος των 

προγραμμάτων (εθνικά-διακρατικά), τις χώρες στόχου (ΕΕ-Τρίτες Χώρες), τις 

συνθήκες αγοράς (διατάραξη) και για χώρες που λαμβάνουν οικονομική στήριξη από 

την ΕΕ, τα ποσοστά της κοινοτικής χρηματοδότησης είναι ιδιαίτερα υψηλά και 

δύναται να φθάσουν στο 85%-90% της συνολικής δαπάνης(naftemporiki.gr, 2015). 

Ακόμη, ευκαιρία στους παραγωγούς για πωλήσεις αγροτικών προϊόντων μέσω του 

Ίντερνετ σε εμπόρους και καταναλωτές δίνουν δύο κρατικές ιστοσελίδες. Ο λόγος για 

την ιστοσελίδα «Ελληνικά Τρόφιμα» του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Τροφίμων που οι ενδιαφερόμενοι τη βρίσκουν στη διεύθυνση greekfood.minagric.gr 

αλλά και το site του Οργανισμού Κεντρικών Αγορών και Αλιείας (ΟΚΑΑ) 

www.okaa.gr. Η εφαρμογή «Ελληνικά Τρόφιμα» τέθηκε σε λειτουργία τον Ιανουάριο 

του 2012 και μέχρι σήμερα εκδήλωσαν το ενδιαφέρον τους πάνω από 200 αγρότες 

από όλη την Ελλάδα, προκειμένου να αναδείξουν τα προϊόντα που 

παράγουν(agrosimvoulos.gr, 2013). 

 

 

http://www.okaa.gr/
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Πολύ σημαντικό ρόλο διαδραμάτισαν στο παρελθόν και συνεχίζουν να 

διαδραματίζουν οι διάφοροι αγροτικοί συνεταιρισμοί και οι γεωργικές ενώσεις, τόσο 

ως προς τη συγκέντρωση, επεξεργασία, τυποποίηση και προώθηση προϊόντων σε 

άλλες αγορές όσο και στο να κατευθύνει τους παραγωγούς και γενικότερα τους 

αγρότες προς τις καλλιέργειες που θα έχουν τα καλύτερα αποτελέσματα σε ποιότητα 

και ποσότητα και τελικά στο μεγαλύτερο κέρδος. Εδώ θα πρέπει να τονιστεί και η 

σημαντική συμβολή του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε  που με τις δράσεις του παρεμβαίνει 

αποτελεσματικά προς αυτήν την κατεύθυνση. 

 

 

3.2 Η συμβολή του αγροτουρισμού στην εθνική οικονομία  

 

Στη χώρα μας, ο αγροτικός τομέας κατέχει σημαντική θέση. Συμβάλει ενεργά στην 

απασχόληση, συνεισφέρει στο εμπορικό ισοζύγιο και εμφανίζει δυναμισμό επιμέρους 

εξαγωγών αγροτικών προϊόντων, ακόμη και κατά την περίοδο της οικονομικής 

ύφεσης. Eίναι η μοναδική περίπτωση που συμβάλει ενεργά στην ακαθάριστη 

προστιθέμενη αξία. Με τις διαπιστώσεις αυτές, εκτιμάται ότι η υφιστάμενη 

οικονομική δυσπραγία μπορεί να αποτελέσει νέο εφαλτήριο αξιόλογων 

επιχειρηματικών αποδόσεων στους ενασχολούμενους με την παραγωγή και τη 

διακίνηση αγροτικών προϊόντων, αρκεί η όλη προσπάθεια να στηριχθεί σε αξιόπιστες 

βάσεις οικονομικοτεχνικής οργάνωσης(Π.Ε.Ν.Α, 2010). 

 

Σύμφωνα με τους Κουτσούρη & Γάκη, 1998 (στο Ανθοπούλου, Ιακωβίδου, 

Κουτσούρης και Σπιλάνης, 1998) ο αγροτουρισμός,  έχει την ιδιομορφία να 

διασυνδέει άμεσα και ενεργά την τουριστική δραστηριότητα με τη γεωργική 

εκμετάλλευση, τα προϊόντα της και την αγροτική κληρονομιά γενικότερα. Κατ’ αυτή 

την έννοια θεωρείται ως μια από τις κατεξοχήν δραστηριότητες που προωθεί την 

αγροτική ανάπτυξη και είναι συμβατή με την έννοια της “αειφορίας”. Συμβάλλει 

στην οικονομική ενεργοποίηση των αγροτικών ζωνών χωρίς να ανταγωνίζεται τους 

φυσικούς ή τους ανθρώπινους πόρους. Είναι δηλαδή, συμβατός με τις 

περιβαλλοντικές, κοινωνικές και κοινοτικές αξίες επιτρέποντας τόσο στους αγρότες 

όσο και στους τουρίστες να απολαύσουν τις θετικές αλληλεπιδράσεις και τις κοινές 

εμπειρίες τους. 
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Οι αγροτουριστικές επιχειρήσεις αποτελούν μοχλό ανάπτυξης για την περιφέρεια και 

τη διαφοροποίηση που επιδιώκει το ελληνικό τουριστικό προϊόν προκειμένου να 

ανταπεξέλθει στις αυξανόμενες απαιτήσεις του απαιτητικού καταναλωτή(Κίτσιος, Φ. 

και Καραγιάννης, Σ., 2010) 

 

Δεν είναι τυχαίο ότι η πολιτική ανάπτυξης του αγροτουρισμού αποτελεί κεντρική 

κατευθυντήρια πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως απάντηση στα ζητήματα της 

πολυλειτουργικής γεωργίας, της ενίσχυσης του αγροτικού εισοδήματος, της 

περιφερειακής ανάπτυξης, της προστασίας του περιβάλλοντος, του αιτήματος του 

σύγχρονου ανθρώπου για την ποιότητα ζωής.  

Αυτό το μοντέλο ανάπτυξης που πολλοί «εταίροι» μας στην Ευρωπαϊκή οικογένεια 

έχουν υλοποιήσει εδώ και δεκαετίες στην Γαλλία, την Ιταλία, την Αυστρία, υπήρξε η 

απάντηση στην ερήμωση της περιφέρειας και στη μείωση του αγροτικού 

εισοδήματος. Σήμερα υπολογίζεται ότι το 70% των Αμερικανών, Αυστραλών, 

Αυστριακών και Γερμανών και όχι πολύ μικρότερο ποσοστό των κατοίκων των 

υπολοίπων χωρών του ΟΟΣΑ κάνουν σε ετήσια βάση 

αγροτουρισμό.(Wordpress.com, 2008) 

 

 

«Η παράδοση της χώρας μας υπήρξε ανέκαθεν άρρηκτα συνδεδεμένη με τον 

Αγροτουρισμό, έναν τρόπο ζωής πολύ κοπιαστικό, αλλά επίσης εξαιρετικά 

δημιουργικό, χάρη στο δεσμό που αναπτύσσεται ανάμεσα στον άνθρωπο και τη 

μητέρα γη του  και οι Νέοι Αγρότες ξέρουν ότι ο αυθεντικός αγροτουρισμός 

προσφέρεται μόνο από αγρότες.(Π.Ε.Ν.Α, 2011) 

 

Παρόλα αυτά σε εθνική κλίμακα, με «όχημα» τον αγροτουρισμό, φαίνεται πως 

υπάρχει ένα ανεκμετάλλευτο δυναμικό, το οποίο θα μπορούσε να αξιοποιηθεί 

αποτελεσματικά και με επιταχυνόμενους ρυθμούς, εάν οι εμπλεκόμενοι στο χώρο 

υιοθετούσαν κάποιο μοντέλο όπως για παράδειγμα το  ιταλικό μοντέλο 

αγροτουριστικής δραστηριότητας, που ταιριάζει απόλυτα στα δεδομένα της 

Ελλάδας(Bee channel, 2015) 
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3.3 Οικονομική ανάπτυξη, εκμετάλλευση φυσικού περιβάλλοντος και 

οι επιπτώσεις 

 

Παρά το γεγονός πως οι τεχνολογικά προηγμένες κοινωνίες πλέον ζουν σε μεγάλο 

βαθμό μακριά από τη φύση, η άποψη ότι η φύση προσφέρει μόνο αισθητική και 

ψυχική ικανοποίηση στο σύγχρονο άνθρωπο είναι επικίνδυνα παραπλανητική. Τα 

τοπικά φυσικά οικοσυστήματα, και συνολικά η βιοποικιλότητα του πλανήτη, 

προσφέρουν βασικές «υπηρεσίες», από τις οποίες η ανθρωπότητα ούτε είναι έτοιμη 

αλλά ούτε και προβλέπεται να καταφέρει ποτέ να «απεξαρτηθεί» (wwf.gr,2007). 

 

Μετά τη βιομηχανική επανάσταση έχει παρατηρηθεί μεγάλη ανθρώπινη παρέμβαση 

στο φυσικό περιβάλλον, τόσο στα αστικά κέντρα όσο και στην ύπαιθρο, λόγω της 

τεχνολογικής εξέλιξης και της οικονομικής ανάπτυξης. Στις μεγάλες πόλεις 

συγκεντρώνεται ένας τεράστιος αριθμός ανθρώπων, σε μια πολύ μικρή όμως έκταση. 

Έτσι, οι δραστηριότητες των ανθρώπων αυτών αθροίζονται συνεχώς και φτάνουν σε 

τέτοιο σημείο που το φυσικό περιβάλλον δεν μπορεί να τις αντιμετωπίσει, με 

αποτέλεσμα την εμφάνιση οικολογικών προβλημάτων(ΒΙΚΙΠΑΙΔΕΙΑ, 2014). 

Αποτέλεσε κοινό τόπο καθ' όλη αυτή την περίοδο η ιδέα ότι ο «πλούτος των εθνών» 

απορρέει από την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση των βασικών συντελεστών της 

παραγωγής (φυσικό περιβάλλον, εργασία, εργοδοσία-κεφάλαιο)(Μακρυδημήτρης, 

2000). 

Καθημερινά τεράστιες ποσότητες βιομηχανικών λυμάτων ρυπαίνουν ακτές και 

θάλασσες, νεκρώνουν το πλαγκτόν, εξαφανίζουν πολλά είδη του φυσικού και του 

ζωικού βασιλείου και βάζουν σε κίνδυνο την υγεία των ανθρώπων που έρχονται σε 

επαφή με τη θάλασσα. Χιλιάδες καμινάδες εργοστασίων εκλύουν σε 24-ωρη βάση 

χιλιάδες τόνους δηλητηριωδών αερίων και σωματιδίων κάνοντας ανυπόφορη τη ζωή 

εκατομμυρίων κατοίκων αστικών κέντρων, που επιπλέον ασφυκτιούν μέσα στις 

γιγάντιες και απάνθρωπες πόλεις του αιώνα μας.(Κυριαννάκη, 2002) 

 

Σήμερα παρατηρείται μείωση της βιοποικιλότητας στον πλανήτη. Η μείωση της 

βιοποικιλότητας και η εξαφάνιση ειδών που δεν έχουν ανακαλυφθεί ακόμη μειώνει 

τη σταθερότητα των οικοσυστημάτων, αλλά και στερεί τον άνθρωπο από ουσίες που 
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πιθανώς να αποδειχθούν πολύτιμες για την προστασία της υγείας του, όπως φάρμακα 

για την αντιμετώπιση σπάνιων ασθενειών(ΒΙΚΙΠΑΙΔΕΙΑ, 2015). 

 

Η «πτώχευση της βιοποικιλότητας» αποτελεί λοιπόν ένα μεγάλο  περιβαλλοντικό 

πρόβλημα με παγκόσμια εμβέλεια. Και αυτό γιατί, πολλά είδη ζώων και φυτών 

εξαφανίζονται καθημερινά εξ' αιτίας της ανθρώπινης δραστηριότητας.(Κουτμερίδης, 

2010) 

Η εκπομπή των χλωροφθορανθράκων που συναντώνται σε ψυκτικές συσκευές 

(ψυγεία, κλιματιστικά) και ως προωθητικά στα σπρέι, για προφανείς λόγους, είναι 

μεγαλύτερη σε πυκνοκατοικημένες και βιομηχανικές περιοχές. Από το 1987, 

ανακηρύχτηκαν ως η βασικότερη αιτία της τρύπας του όζοντος.(ΒΙΚΙΠΑΙΔΕΙΑ, 

2015) 

Ένα ακόμα σοβαρό πρόβλημα αποτελεί η όξινη βροχή. Ανεβαίνοντας, λοιπόν, οι 

ρύποι στην ατμόσφαιρα αντιδρούν με τους υδρατμούς της και το νερό της βροχής, και 

σχηματίζουν αντίστοιχα οξέα, όπως θειικό και νιτρικό. Αυτά τα οξέα στη συνέχεια 

πέφτουν στην επιφάνεια της Γης είτε μαζί με τη βροχή, το χιόνι ή το χαλάζι (οπότε 

μιλάμε για υγρή απόθεση οξέων ή όξινη βροχή) είτε ως ξηρά σωματίδια οπότε μιλάμε 

για ξηρή απόθεση των οξέων.(weather.gr, 2012) 

Τέλος, η υπερθέρμανση του πλανήτη, το φαινόμενο του θερμοκηπίου, η εξάντληση 

ορυκτών καυσίμων είναι μερικά ακόμη προβλήματα που σχετίζονται άμεσα με την  

αλόγιστη εκμετάλλευση του φυσικού περιβάλλοντος. 

 

 

3.4 Βιώσιμη ανάπτυξη και στόχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 

Είναι σημαντικό να αναφερθεί το γεγονός ότι αρκετά χρόνια τώρα, η ανθρωπότητα 

έχοντας αντιληφθεί το κρίσιμο σημείο στο οποίο βρίσκεται η βιωσιμότητα του 

πλανήτη, λαμβάνει παγκόσμιες και τοπικές πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση των 

μεγάλων περιβαλλοντικών προβλημάτων. Απώτερος στόχος είναι η βιώσιμη 

ανάπτυξη σε όλους τους τομείς: στο περιβάλλον, την οικονομία, την κοινωνία, τον 

πολιτισμό(Μητούλα, Αστάρα, Καλδής, 2008:17). 

Η βιώσιμη ανάπτυξη αναφέρεται στην οικονομική ανάπτυξη που σχεδιάζεται και 

υλοποιείται λαμβάνοντας υπόψη την προστασία του περιβάλλοντος και τη 
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βιωσιμότητα. Γνώμονας της αειφορίας είναι η μέγιστη δυνατή απολαβή αγαθών από 

το περιβάλλον, χωρίς όμως να διακόπτεται η φυσική παραγωγή αυτών των προϊόντων 

σε ικανοποιητική ποσότητα και στο μέλλον. Η βιώσιμη ανάπτυξη προϋποθέτει 

ανάπτυξη των παραγωγικών δομών της οικονομίας παράλληλα με τη δημιουργία 

υποδομών για μία ευαίσθητη στάση απέναντι στο φυσικό περιβάλλον και στα 

οικολογικά προβλήματα (όπως ορίζουν παραδοσιακές επιστήμες σαν τη γεωγραφία). 

Η βιωσιμότητα υπονοεί ότι οι φυσικοί πόροι υφίστανται εκμετάλλευση με ρυθμό 

μικρότερο από αυτόν με τον οποίον ανανεώνονται, διαφορετικά λαμβάνει χώρα 

περιβαλλοντική υποβάθμιση. Θεωρητικά, το μακροπρόθεσμο αποτέλεσμα της 

περιβαλλοντικής υποβάθμισης είναι η ανικανότητα του γήινου οικοσυστήματος να 

υποστηρίξει την ανθρώπινη ζωή (οικολογική κρίση).(ΒΙΚΙΠΑΙΔΕΙΑ, 2015) 

 

Στις 5 Ιουνίου του 1972 στη Στοκχόλμη, την πρωτεύουσα της Σουηδίας, 

πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνάντηση, υπό τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, 

σχετικά με το Περιβάλλον. Ήταν η πρώτη σύνοδος του ΟΗΕ με θέμα το περιβάλλον 

και η πρώτη φορά που το ζήτημα τοποθετείται σε ημερήσια διάταξη.(tvxs.gr, 2012) 

Η Σύμβαση - Πλαίσιο των Η.Ε. για τις κλιματικές αλλαγές υπεγράφη από 154 χώρες 

και την Ευρωπαϊκή Ένωση τον Ιούνιο του 1992 στο Ρίο, κατά τη διάρκεια της 

Συνόδου Κορυφής για το Περιβάλλον και την Ανάπτυξη.  

Η Σύμβαση προβλέπει για όλα τα Κράτη, αναγνωρίζοντας κοινές αλλά 

διαφοροποιημένες υποχρεώσεις και την ύπαρξη εθνικών αναπτυξιακών 

προτεραιοτήτων, τα εξής: 

 

 την ανάπτυξη, τακτική ενημέρωση και δημοσιοποίηση εθνικών απογραφών 

των ανθρωπογενών εκπομπών βάσει συγκρίσιμων μεθοδολογιών, 

 

 τη δημοσίευση, αναθεώρηση και εφαρμογή εθνικών προγραμμάτων για την 

αντιμετώπιση των κλιματικών αλλαγών. 

 

 

 την υιοθέτηση πολιτικών και μέτρων με στόχο την επαναφορά των εκπομπών 

των αερίων του θερμοκηπίου στα επίπεδα του έτους 1990 μέχρι το 2000 για 

τα Κράτη που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι της Σύμβασης 
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(ανεπτυγμένα κράτη). Η σύμβαση δίνει τη δυνατότητα ο στόχος αυτός να 

επιτευχθεί από κάθε κράτος ξεχωριστά ή από κοινού με άλλα.(ypeka.gr, 2015) 

 

 Οι συνθήκες του Maastricht το 1992, του Amsterdam το 1997 και η Διεθνής 

Συνδιάσκεψη του Johannesburg το 2002, επιβεβαίωσαν την αναγκαιότητα 

της βιωσιμότητας και την καθιέρωσαν τόσο σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης 

όσο και διεθνώς.(kemel.gr, 2015) 

 

 

 Η Ευρώπη πλέον εργάζεται για την προστασία των φυσικών πόρων και για 

την αναστροφή της μείωσης των απειλούμενων με εξαφάνιση ειδών και 

ενδιαιτημάτων. Το Natura 2000, είναι ένα δίκτυο που αποτελείται από 

26.000 προστατευόμενες φυσικές περιοχές και καλύπτει σχεδόν το 20% της 

έκτασης της ΕΕ. Στις περιοχές αυτές, οι βιώσιμες ανθρώπινες 

δραστηριότητες μπορούν να συνυπάρχουν με σπάνια και ευάλωτα είδη και 

ενδιαιτήματα.(europa.eu, 2015) 

 

 

Οι στόχοι της ΕΕ για τη βιώσιμη ανάπτυξη  έως το 2020 είναι οι εξής: 

 

1. Μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 20% σε σχέση με τα 

επίπεδα του 1990 έως το 2020. Η ΕΕ είναι έτοιμη να προχωρήσει σε 

περαιτέρω μείωση κατά 30% με την προϋπόθεση ότι και οι άλλες 

αναπτυγμένες χώρες θα αναλάβουν ανάλογες δεσμεύσεις και ότι οι 

αναπτυσσόμενες θα συμβάλουν ανάλογα με τις ικανότητές τους, στο 

πλαίσιο μιας ευρύτερης παγκόσμιας συμφωνίας. 

 

2. Αύξηση του μεριδίου των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην τελική 

κατανάλωση ενέργειας στο 20% 

 

 

3. Αύξηση της ενεργειακής απόδοσης κατά 20%(europa.eu, 2012) 
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Ακόμη είναι σημαντικό να αναφερθεί πως η ΕΕ βρίσκεται σε καλό δρόμο για την 

επίτευξη αυτών των στόχων : 

 

1. οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου μειώθηκαν κατά 18% την περίοδο 

1990–2012 

 

2. το ποσοστό της ενέργειας που προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές έφθασε 

στο 14,1% το 2012, σημείωσε δηλαδή άνοδο σε σχέση με το 8,5% που ήταν 

το 2005 

 

 

3. η ενεργειακή απόδοση αναμένεται να βελτιωθεί κατά 18–19% έως το 2020. 

Βρισκόμαστε δηλαδή πολύ κοντά στον στόχο του 20%. Μπορούμε λοιπόν 

να πετύχουμε πλήρως τον στόχο που έχουμε θέσει, εάν τα κράτη μέλη 

εφαρμόσουν όλες τις απαραίτητες νομοθετικές πράξεις της ΕΕ.(Europa.eu, 

2015) 
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                              ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ                 

ΕΛΛΑΔΑ 

 

 

4.1 Ο αγροτικός τρόπος ζωής ως μέσο επιβίωσης στην Ελλάδα 

 

Παρακολουθώντας την εξέλιξη του ανθρώπινου είδους, παρατηρούμε πως για να 

φτάσει στο στάδιο δημιουργίας κοινωνιών και μετέπειτα πολιτισμού, η ενασχόληση 

με τη γεωργία αποτέλεσε ορόσημο. Ο άνθρωπος έμαθε να αξιοποιεί τις δυνατότητες 

που του προσφέρει η φύση τόσο για να μπορέσει να τραφεί όσο και για να επιβιώσει 

οικονομικά. Το εμπόριο των γεωργικών αγαθών μέχρι και σήμερα αποτελεί 

σημαντική πηγή εισοδήματος και για τους γεωργούς – εμπόρους αλλά και για το ίδιο 

το κράτος. 

Ένα σημείο στο οποίο πρέπει να σταθούμε είναι ποσοτικό μέρος της ενασχόλησης με 

τη γεωργία. Το ποσοστό γεωργικής απασχόλησης στη χώρα μας  μετά την 

επανάσταση του 1821, ξεπερνούσε το 80% του συνολικού πληθυσμού (Μοίρα, 2004).  

Μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 1950 η οικονομία της Ελλάδας ήταν κυρίως 

αγροτική. Οι αγροτικές κατοικίες ήταν οργανωμένες σε οικισμούς, που 

ανταποκρίνονταν κατά κύριο λόγο στη λειτουργία και την εξυπηρέτηση των βασικών 

αναγκών του αγρότη και της οικογένειάς του. Λόγω των ιδιαιτέρων συνθηκών που 

διαμορφώθηκαν σε κάθε αγροτική περιοχή στη διάρκεια των χρόνων, προέκυψε μια 

μεγάλη ποικιλία τύπων και παραλλαγών της αγροτικής κατοικίας.(edu.gr, 2015) 

 

Η αντίθεση με το σήμερα είναι ιδιαίτερα εμφανής αφού το ποσοστό του 80% έχει 

υποστεί σημαντική μείωση. Οι αγροτικές περιοχές συντηρούνται κυρίως από τους 

μόνιμους κατοίκους. Η νεολαία των περιοχών αυτών τα προηγούμενα χρόνια (προ 

οικονομικής κρίσης) έτεινε να εγκαταλείπει τον τόπο γέννησης της είτε για να 

σπουδάσει στην πρωτεύουσα είτε γιατί δεν επιθυμούσε να διαμένει πλέον εκεί.  

   

Η ανάγκη όμως για άτομα που θα ασχοληθούν με τις γεωργικές εργασίες είναι 

αισθητή. Κρατικές και ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες για χρηματοδότηση των 
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καλλιεργειών και των αγροτών δρομολογούνται και έτσι δημιουργούνται προοπτικές 

για την εξέλιξη του τομέα αλλά και για την ενασχόληση των νέων ανθρώπων με τη 

γεωργία. Σε συνδυασμό με την ανάπτυξη του αγροτουρισμού εμφανίζεται ένα 

κίνητρο για προτίμηση των αγροτικών περιοχών και της ζωής στην ύπαιθρο σε 

αντίθεση με τη ζωή στη πόλη. 

Εξάλλου, η οικονομική κρίση στην Ελλάδα, οδήγησε και εξακολουθεί να οδηγεί 

πολλούς νέους να εγκαταλείψουν τον αστικό τρόπο ζωής κα να στραφούν προς τη 

ζωή στην ύπαιθρο. 

Τα επίσημα στατιστικά στοιχεία μιλούν για τουλάχιστον 8% αύξηση στους αγρότες 

το 2010, αριθμός που μεταφράζεται σε 60.000 άτομα. Η Πανελλήνια Ένωση Νέων 

Αγροτών επιβεβαιώνει ότι καθημερινά δέχεται από 10 έως 20 άτομα που 

ενδιαφέρονται να πληροφορηθούν για το πώς μπορούν να κάνουν μία νέα αρχή στον 

πρωτογενή τομέα. Άτομα που στην πλειοψηφία τους δεν έχουν τις παραμικρές 

γνώσεις στις καλλιέργειες ή στην κτηνοτροφία και που προσπαθούν να τις 

αποκτήσουν ερχόμενοι σε επαφή με τοπικούς συνεταιρισμούς και παρακολουθώντας 

σεμινάρια. Έχουν, όμως, μία «βάση», μερικά καλλιεργήσιμα στρέμματα –και, αν μη 

τι άλλο, η ελληνική γη είναι εύφορη.(Μπούλια, 2012) 

Ακόμη, παράθυρο διαφυγής με θέα στην επαρχία βλέπουν πάνω από 1,5 εκατομμύριο 

κάτοικοι της Αθήνας και Θεσσαλονίκης, προσβλέποντας ασφαλώς σε μια δουλειά, 

αλλά και σε μια καλύτερη ποιοτικά ζωή. To 68,2% όσων ρωτήθηκαν σε σχετική 

δημοσκόπηση απάντησε ότι έχει σκεφτεί να εγκαταλείψει τα αστικά κέντρα (Αθήνα - 

Θεσσαλονίκη) και να μετοικήσει στην επαρχία. Μάλιστα το 19,3% όχι μόνο το 

σκέφτεται, αλλά έχει κάνει συγκεκριμένες κινήσεις προς αυτήν την κατεύθυνση, 

ζητώντας πληροφορίες και αναζητώντας εργασία. Περίπου οι μισοί (ποσοστό 47,6%) 

από εκείνους που οργανώνουν την αποχώρησή τους από την πόλη θα ήθελαν να 

δουλέψουν στον αγροτικό τομέα, σύμφωνα πάντα με τα στοιχεία της 

δημοσκόπησης.(Γεωργιοπούλου, 2012) 

Όσον αφορά τη μόρφωση του συγκεκριμένου πληθυσμού, το 25,4% έχει 

μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών, το 43,5% έχει πανεπιστημιακή μόρφωση (ΑΕΙ - ΤΕΙ), 

το 17,1% είναι απόφοιτοι ΙΕΚ, το 8,2% είναι απόφοιτοι Λυκείου και το 1,2% 

Γυμνασίου. Βάσει της έρευνας, περίπου το 70% των ατόμων που επιθυμούν 

εγκαταλείψουν τη ζωή της πόλης και να πάνε στην ύπαιθρο διαθέτει υψηλότερη 

μόρφωση. Παρατηρείται πως περισσότεροι από το 60% των ανθρώπων που θέλουν 
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να επιστρέψουν στα χωριά είναι μεταξύ 28 και 40 ετών, δηλαδή στην πιο παραγωγική 

ηλικία της ζωής τους.(Γιουρουκέλη, 2015) 

 

 

4.2 Ο αγροτουρισμός στην Ελλάδα ως εναλλακτική μορφή τουρισμού 

 

Στη σύντομη, μέχρι στιγμής, πορεία που έχει ο αγροτουρισμός στη χώρα μας είναι 

εμφανής η διαφορά του σε σχέση με το μοντέλο που συναντάται στην ύπαιθρο της 

Κεντρικής και Βόρειας Ευρώπης. Σύμφωνα με τη Μοίρα (2004), ο ελληνικός 

αγροτικός χώρος διαφέρει στο ότι έχει αναπτυχθεί με βάση το σαφή διαχωρισμό του 

τόπου κατοικίας από τον τόπο γεωργικής και κτηνοτροφικής παραγωγής. Σε αντίθεση 

με τα αγροκτήματα της Κεντρικής και Βόρειας Ευρώπης που λειτουργούν ως 

αυτόνομα αγροτικά συγκροτήματα που συνδυάζουν κατοικία και παραγωγική 

δραστηριότητα. 

Σαν χώρα η Ελλάδα παρέχει τις κατάλληλες συνθήκες για την ανάπτυξη του 

αγροτουρισμού. Το κλίμα είναι ιδανικό τόσο για τους φιλοξενούμενους, οι οποίοι θα 

βρίσκονται στον καθαρό αέρα και σε τοπία μακριά από το κέντρο της πόλης που τα 

χαρακτηρίζει η ησυχία και η ψυχική ηρεμία, όσο και για τις αγροτικές εργασίες που 

γίνονται. Η φιλοσοφία του αγροτουρισμού βασίζεται κατ’ εξοχήν στην 

διαπροσωπική, άμεση, ανθρώπινη σχέση μεταξύ του κατοίκου της υπαίθρου και του 

ταξιδευτή ο οποίος σύντομα γίνεται ο φιλοξενούμενος, ο φίλος ( visitgreece.gr). 

Οι φιλοξενούμενοι θα γνωρίσουν διάφορα κομμάτια της αγροτικής ζωής. Θα έρθουν 

σε επαφή με τη διαδικασία παραγωγής του ελαιόλαδου, από την περιποίηση των 

δέντρων μέχρι το μάζεμα και την τελική παραγωγή, την παραγωγή κρασιού, από το 

μάζεμα του σταφυλιού μέχρι την απόσταξη και την ωρίμανση, και την παραγωγή 

μελιού. Στη κτηνοτροφία θα ασχοληθούν με τη φροντίδα των ζώων αλλά και την 

παραγωγή ζωικών προϊόντων όπως το τυρί. Επίσης, θα έχουν τη δυνατότητα να 

μάθουν από τις νοικοκυρές παραδοσιακές συνταγές και να τις εκτελέσουν στην 

πράξη. 

Πέρα όμως από τα πολιτιστικά, θρησκευτικά, λαογραφικά, αρχιτεκτονικά και 

γαστρονομικά στοιχεία του αγροτουρισμού, ο αγροτουρίστας δεν επιθυμεί τις 

παθητικές διακοπές. Η παραμονή του στην ύπαιθρο μπορεί να εμπλουτιστεί με 

ποικίλες δραστηριότητες, με τα λεγόμενα «σπορ κοντά στη φύση» ή «σπορ 
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περιπέτειας». Το trekking, η ορειβασία, το ποδήλατο ή η κατάβαση βουνού, η 

τοξοβολία, η ιππασία όλες οι μορφές δραστηριοτήτων, που συνδυάζουν τον τουρισμό 

περιπέτειας με την ενεργή συμμετοχή και δράση στη φύση, μπορούν να συμβάλλουν 

στον εμπλουτισμό του αγροτουριστικού «πακέτου» ( in.gr). 

 

Συγκεντρωτικά, στην Ελλάδα ο «αγροτουρισμός» ή «αγροτικός τουρισμός» έχει ως 

στόχο: 

 Να γνωρίσει ο επισκέπτης – τουρίστας τον αγροτικό χώρο, τα πολιτισμικά 

στοιχεία και τα αυθεντικά χαρακτηριστικά. 

 Να έρθει σε επαφή με αγροτικές ασχολίες, τα τοπικά προϊόντα, την 

παραδοσιακή κουζίνα και την καθημερινή ζωή των αγροτών. 

 Να έρθει σε επαφή με τη φύση και να συμμετέχει στις δραστηριότητες της 

υπαίθρου. 

 Να κινητοποιηθούν οι παραγωγικές, πολιτισμικές και αναπτυξιακές δυνάμεις 

της περιφέρειας, συμβάλλοντας στην αειφόρο οικονομική και κοινωνική 

ανάπτυξη του αγροτικού χώρου. (Μοίρα, 2004) 

 

 

4.3 Η διαχρονική εξέλιξη του αγροτουρισμού στην Ελλάδα 

 

Ο αγροτουρισμός στην Ελλάδα έχει σχετικά μικρή ιστορία. Τις ρίζες του μπορούμε 

να αναζητήσουμε στις διάφορες μορφές αποκέντρωσης που λαμβάνουν χώρα κατά τη 

διάρκεια των εορταστικών ημερών (Χριστούγεννα, Πάσχα, ημέρες τοπικών αγίων) 

και τα σαββατοκύριακα, όταν δηλαδή οι κάτοικοι των πόλεων επισκέπτονται τα 

χωριά. Αυτές οι προσωρινά αποκεντρωτικές δραστηριότητες ονομάστηκαν 

‘αγροτουρισμός’ μετά το 1980 και συνέπεσαν με δύο σημαντικές εξελίξεις: 

 

 

 

  Την είσοδο της Ελλάδας στην ΕΟΚ το 1981, την οποία ακολούθησαν μία σειρά από 

προγράμματα και πρωτοβουλίες, με σκοπό την τοπική και αγροτική ανάπτυξη. 
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    Την αυξανόμενη έμφαση σε θέματα ισότητας των δύο φύλων και του βιοτικού 

επιπέδου των αγροτικών πληθυσμών, ιδιαίτερα σε ορεινές και απομακρυσμένες 

περιοχές.(ΒΙΚΙΒΙΒΛΙΑ, 2014) 

 

Με την εμφάνιση του αγροτουρισμού και του πρώτου προγράμματος LEADER το 

1989 ξεκίνησαν να δίνονται κάποια οικονομικά κίνητρα, για την αναζωογόνηση και 

εκμετάλλευση  παραμελημένων αγροτικών περιοχών. Έτσι λοιπόν, άρχισε μια πρώτη 

προσπάθεια να πωλούνται νέα στοιχεία (παραδοσιακοί οικισμοί, βουνά, 

δραστηριότητες) και ιδέες (η προσωπική επαφή με τους κατοίκους, άμεση επαφή με 

τις παραδόσεις ενός τόπου ως τουριστικοί πόροι κ.α.)(teicrete.gr, 2014) 

Η φιλοσοφία LEADER στηρίχτηκε στην ιδέα ότι οι κοινότητες είναι σε θέση να 

γνωρίζουν καλύτερα τις δυνατότητες και τις αδυναμίες τις περιοχής τους και είναι 

ακριβώς οι άνθρωποι της περιοχής αυτής που είναι οι πιο κατάλληλοι να τις 

αντιμετωπίσουν. Το LEADER στηρίζεται στη συνεργασία μεταξύ δημόσιων και 

ιδιωτικών μη κερδοσκοπικών φορέων και στην «εκ των κάτω προς τα άνω 

προσέγγιση»(moa.gov.cy, 2015). 

 

Ουσιαστικά, αποτελεί νέα τάση στην ελληνική επαρχία με όλο και περισσότερους 

όμως οπαδούς. Πολλοί αστοί μετακινήθηκαν προς την επαρχία δημιουργώντας 

εναλλακτικές μορφές τουρισμού, σε συνδυασμό με αγροτικές καλλιέργειες με 

σύγχρονους τρόπους και με διαφορετική προσέγγιση(Γκόλτσιου & Παπαδημητρίου, 

2014). 

 

Το 2008 οι  επιχειρηματίες του αγροτουρισμού, συναντήθηκαν  και αποφάσισαν 

 

1. Την ίδρυση της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρίας ΑΓΡΟΞΕΝΙΑ, η οποία 

είναι μία ομάδα προβληματισμού για θέματα αγροτουρισμού και κυριότερους 

στόχους : 

 

 Αύξηση της ζήτησης του αγροτουρισμού.  

 Συντονισμό επιχειρηματιών (Συλλογική δράση).  

 Υποστήριξη λύσης θεμάτων αγροτουρισμού.  

 Οριοθέτηση αντικειμένων του αγροτουρισμού.  
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 Ανταλλαγή εμπειριών επιχειρηματιών.  

 Υποστήριξη τεκμηρίωσης θεμάτων.  

 Διαμόρφωση-πιστοποίηση προδιαγραφών.  

 

 

2. Τη δημιουργία έξι Συνδικαλιστικών Δομών Επιχειρηματιών Αγροτουρισμού 

με τίτλο «Ενώσεις Αγροτουρισμού» 

 

3. Την υπογραφή της πανελλήνιας δομής των επιχειρηματιών αγροτουρισμού, 

στο ΜΑΙΧ Χανίων, με την ονομασία ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΝΩΣΕΩΝ 

ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ. (Μιχαηλίδης, 2008). 

 

To 2013 δόθηκαν επιδοτήσεις το ποσοστό των οποίων κυμάνθηκε από 35% έως 60% 

με σκοπό τη δημιουργία αγροτουριστικών καταλυμάτων καθώς και την παραγωγή 

αγροτικών παραδοσιακών προϊόντων από τα προγράμματα, ύψους 65 εκατ. ευρώ του 

«Αλέξανδρος Μπαλτατζής» που προκηρύχθηκαν από το υπουργείο Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Τροφίμων(Τσατσάκης, 2013). 

Τέλος νέες προκηρύξεις  το 2015 για αγροτουριστικές επενδύσεις σε συγκεκριμένες 

«ζώνες» και νομούς προσέφεραν επιδότηση έως 60%. Ο λόγος για τα γνωστά 

προγράμματα Leader που αφορούν ορεινές και μειονεκτικές περιοχές. Αφορούν 

ιδιώτες, αγρότες,  φυσικά πρόσωπα, αλλά και επιχειρήσεις, είτε υφιστάμενες είτε υπό 

ίδρυση. Μπόρεσαν να πάρουν επιδότηση για επενδύσεις αξίας έως 500.000 ευρώ 

όπου υπήρχε η δυνατότητα προκαταβολής έως του 50% της δημόσιας 

δαπάνης(aftodioikisi.gr, 2015) 

 

 

4.4 Ο αγροτουρισμός στην Ελλάδα της οικονομικής κρίσης 

 

Tα τελευταία χρόνια της κρίσης δημιουργήθηκε στην Ελλάδα ένα εξειδικευμένο 

δίκτυο καταλυμάτων που ήλθε να επιβεβαιώσει τη δυναμική του τουρισμού σε 

δύσκολες περιόδους για τη χώρα. Πρόκειται για το δίκτυο παραδοσιακών και 
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αγροτουριστικών ποιοτικών καταλυμάτων Guest Inn, το οποίο αριθμεί, πλέον, 200 

μέλη. Ενδεικτικό της ανάπτυξής του τα τελευταία χρόνια είναι το γεγονός ότι έως το 

2010 αριθμούσε περίπου 80 μέλη. Το Guest Inn, που ξεκίνησε τη δραστηριότητά του 

πριν από περίπου 10 χρόνια, είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας 

Αγροτουρισμού EuroGites, μαζί με άλλα 24 αντίστοιχα ευρωπαϊκά θεματικά δίκτυα, 

όπως τα Gites de France στη Γαλλία, το Farm Stay UK στην Αγγλία και το Gites de 

Wallonie στο Βέλγιο(Κουσούνης, 2014) 

 

Παρά το γεγονός ότι η ανεργία καλπάζει (15% το πρώτο τρίμηνο του 2011) και ενώ 

στο δευτερογενή και τριτογενή τομέα οικονομικής δραστηριότητας οι βασικοί δείκτες 

απασχόλησης επιδεινώνονται σταθερά καθ' όλη την τριετία 2008 2010, η αγορά 

εργασίας του αγροτικού τομέα ακολουθεί αντίστροφη πορεία, καταγράφοντας 

αύξηση της απασχόλησης που αγγίζει το 7%. Δεν είναι λίγοι εκείνοι, που επενδύουν 

στον αγροτουρισμό, μια δραστηριότητα που τους εξασφαλίζει ένα επιπλέον 

εισόδημα. Οι καλά γνωρίζοντες τα αγροτικά θέματα διατείνονται πως ο 

αγροτουρισμός δεν είναι αυτό καθαυτό οι υποδομές, τα καταλύματα, οι ταβέρνες και 

οι παραδοσιακοί φούρνοι.(teicrete.gr, 2011) 

Οι προοπτικές ανάπτυξης του αγροτουρισμού στη χώρα αλλά και στην Κρήτη 

ειδικότερα είναι τεράστιες, όπως επισημαίνουν οι εμπλεκόμενοι του χώρου, που 

υποστηρίζουν πως αυτή η μορφή τουρισμού αποτελεί τη μόνη διέξοδο της χώρας από 

την οικονομική κρίση. Μονάδες που βρίσκονται στην ύπαιθρο, μικρής κλίμακας, οι 

οποίες προσφέρουν στον επισκέπτη εκτός από την ευχάριστη διαμονή του δίπλα στη 

φύση και σειρά άλλων δραστηριοτήτων που να συνδέουν το κατάλυμα με τη φύση, 

την γη και τα προϊόντα της είναι εκείνες που κερδίζουν τις προτιμήσεις των 

επισκεπτών.  

Η Κρήτη διαθέτει συγκριτικά πλεονεκτήματα λόγω του ότι είναι μια πλούσια και 

ευλογημένη περιοχή που αν επενδύσει σε μονάδες τουρισμού Υπαίθρου -

Αγροτουρισμού θα αποκομίσει πολλαπλά οφέλη(Αριστείδου, 2013). 

 

Σε ότι αφορά την Ήπειρο, έχει όλες τις προϋποθέσεις για να αναπτύξει αυτή τη 

μορφή τουρισμού και να ξεφύγει από τα πολλά καταλύματα που, από μόνα τους, δεν 

αποτελούν αγροτουρισμό. Σήμερα δραστηριοποιούνται 45 περίπου επιχειρηματίες 

στους τέσσερις νομούς της Ηπείρου με την τάση τα τελευταία χρόνια να είναι 

στάσιμη καθώς η οικονομική κρίση αλλά και η έλλειψη θεσμικού πλαισίου έχουν 
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αποθαρρύνει πολλούς να ασχοληθούν με τον αγροτουρισμό. Τα προηγούμενα χρόνια 

ωστόσο, οι επιχειρηματίες είδαν μια αύξηση στη ζήτηση αυτού του είδους των 

διακοπών και τουρισμού καθώς, όπως τονίζουν, η λογική all inclusive έχει πλέον 

κορεστεί και οι τουρίστες – επισκέπτες ψάχνουν εναλλακτικές μορφές 

τουρισμού.(Θεμελής, 2012) 

Στην Αρχαία Ολυμπία, πραγματοποιείται παρά τις δυσκολίες που έχει επιφέρει η 

οικονομική κρίση , η Γιορτή Αγροτουρισμού. Με τοπικά παραδοσιακά προϊόντα, 

εκθέσεις φωτογραφίας από πολιτιστικούς συλλόγους, έκθεση λαϊκών 

χειροτεχνημάτων και εργαλείων παραδοσιακών επαγγελμάτων, με την ολοένα και 

αυξανόμενη τάση να παρουσιάζεται κάτι διαφορετικό πλέον στην πόλη της 

Ολυμπίας, συλλογικά ή σε ατομικό επίπεδο, οργανώθηκε μια όμορφη γιορτή, με 

σαφείς αναφορές στην παράδοση που τείνει να αναγεννηθεί από τις στάχτες 

της(followilia.gr, 2014) 

 

Τέλος, καλό είναι να αναφερθεί ότι διάφορες γιορτές που έχουν ως σκοπό να 

προωθήσουν τον αγροτουρισμό και τα τοπικά προϊόντα της κάθε περιοχής, 

λαμβάνουν χώρα σε πολλές περιοχές κατά τη διάρκεια του έτους. Τέτοιες για 

παράδειγμα, είναι η γιορτή κάστανου, τυριού, σταφυλιού, κερασιού και πολλές άλλες 

ανάλογα πάντα με την παραγωγή του κάθε τόπου. 
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                           ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

 ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ          

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 

  

 

5.1 Παραγωγή ελαιόλαδου 

 

Το ελαιόλαδο είναι βασικό στοιχείο της μεσογειακής διατροφής και θεωρείται προϊόν 

υγιεινής διατροφής λόγω της περιεκτικότητάς του σε μονοακόρεστα λιπαρά. Εξάγεται 

με έκθλιψη των ελιών, οι οποίες πρέπει να συλλέγονται πριν από την τελική τους 

ωρίμανση, καθώς η ποιότητα του λαδιού τους είναι πολύ καλύτερη από αυτήν του 

λαδιού που εξάγεται από τους τελείως ώριμους καρπούς. Οι ελιές συλλέγονται με τα 

χέρια ή, όταν είναι τελείως ώριμες, με τίναγμα του δέντρου. Αποθηκεύονται σε 

ξύλινα δοχεία ή σε σωρούς, σε καλά αεριζόμενους χώρους για να αποφευχθεί η 

ζύμωση.(ΒΙΚΙΠΑΙΔΕΙΑ, 2010) 

Το τυποποιημένο ελαιόλαδο, διατίθεται στην κατανάλωση σε τέσσερις βασικές 

κατηγορίες, Εξαιρετικό παρθένο Ελαιόλαδο, Παρθένο Ελαιόλαδο, Ελαιόλαδο 

Αποτελούμενο από Εξευγενισμένα Ελαιόλαδα και Παρθένα Ελαιόλαδα & 

Πυρηνέλαιο, οι οποίες πρέπει να αναγράφονται στη συσκευασία του, αλλά και τύπους 

ελαιόλαδων με ιδιαιτερότητες, με λιγότερη ή περισσότερη επεξεργασία όπως το 

Αγουρέλαιο, τα ελαιόλαδα βιολογικής καλλιέργειας, τα αρωματικά 

ελαιόλαδα(oliveoil.gr, 2009) 

 

Η διαδικασία παραγωγής του ελαιόλαδου αποτελείται από κάποια στάδια.  

Πρώτο και βασικότερο είναι  η συλλογή των καρπών της ελιάς.Τα παλιά χρόνια, το 

μάζεμα της ελιάς, όπως και η καλλιέργειά της ήταν οικογενειακή υπόθεση. Σιγά-σιγά, 

οι συνθήκες άλλαξαν. Η ύπαιθρος εγκαταλείφθηκε και οι ελαιοπαραγωγοί 

προσπάθησαν  να εισάγουν βιομηχανικές μεθόδους καλλιεργειών, που θα μείωναν τα 

εργατικά χέρια και θα αύξαναν την παραγωγή.(Laconic, 2015) 

Στην Ελλάδα οι αγρότες, προτιμούν τις παραδοσιακές μεθόδους, δηλαδή μετά από 

φυσιολογική πτώση, με πλαστικά δίχτυα περισυλλογή, με ραβδισμό και με τα χέρια. 
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Το τελειότερο επίτευγμα της μηχανικής στον τομέα της ελαιοσυλλογής αποτελούν οι 

διάφοροι τύποι δονητών. Είναι μια μέθοδος που έχει αρχίσει να εφαρμόζεται σε άλλες 

χώρες αλλά παρουσιάζει μεγάλες δυσκολίες στην Ελλάδα. Με την μέθοδο αυτή, ο 

καρπός ρίχνεται στο έδαφος με δόνηση του κορμού του δέντρου από ειδικά 

μηχανήματα, τους δονητές. Απαραίτητες προϋποθέσεις για την επιτυχία της μεθόδου 

είναι να υπάρχει ομοιομορφία στην ωρίμανση των καρπών και κατάλληλη 

διαμόρφωση του κορμού και της κόμης των δέντρων ώστε η δόνηση από τον κορμό 

να φτάνει στα ακραία κλαδιά που είναι τα καρποφόρα.  

Οι προϋποθέσεις αυτές με τις ποικιλίες που καλλιεργούνται σήμερα στην Ελλάδα και 

με τα σχήματα στα οποία έχουν αυτές διαμορφωθεί, δεν εκπληρούνται. Επιπλέον 

πολλοί ελαιώνες στην Ελλάδα έχουν φυτευτεί σε επικλινή εδάφη και σε δυσπρόσιτες 

περιοχές που δεν επιτρέπουν τη χρήση των βαριών μηχανημάτων που διατίθενται για 

το σκοπό αυτό. Παρόλα αυτά η χρήση των δονητών παρουσιάζει ενδιαφέρον και 

μελετάται στην Ελλάδα σε πειραματικό μόνο επίπεδο.(ελιά & λάδι, 2014) 

Μετά από τη συλλογή των ελαιόκαρπων ακολουθεί η παραλαβή τους από το 

ελαιοτριβείο και το ζύγισμά τους. Ύστερα σειρά έχει η αποφύλλωση. 

Οι ελιές με οποιονδήποτε τρόπο έχουν μαζευτεί περιέχουν φύλλα, ξένα σώματα, 

χώματα, πέτρες, ξύλα, κ.ά. Μέχρι την άφιξη της σύγχρονης τεχνολογίας 

(μεταπολεμικά) το καθάρισμα των ελιών γινότανε με το λίχνισμα πετώντας με ένα 

ξύλινο φτυάρι τον καρπό ενάντια στον αέρα σε απόσταση 4-5 μέτρων. Έτσι τα πιο 

ελαφρά αντικείμενα (φύλλα, σκόνες, ξύλα) δεν έφταναν στον σωρό που 

σχηματιζότανε ενώ ένας βοηθός καθάριζε τον σωρό από τα βαριά ξένα σώματα που 

έφταναν. Πλέον, μεταφέρονται  σε μία μηχανή ή εγκατάσταση ύστερα εισάγονται σ’ 

αυτή και με την χρήση πιεσμένου αέρα γίνεται η αποφύλλωση και η αφαίρεση κάθε 

ελαφρού αντικειμένου αναμιγμένου με τον καρπό.(elies-ladikalamatiano.gr, 2009) 

Μόλις ολοκληρωθεί η αποφύλλωση, ακολουθεί το πλύσιμο των καρπών. Το πλύσιμο 

του ελαιόκαρπου γίνεται σε πλυντήρια που αποτελούν μέρος του μηχανολογικού 

εξοπλισμού του ελαιοτριβείου. Σ’ αυτά ο καρπός υποβάλλεται σε πλύση κάτω από 

την δύναμη του τρεχούμενου νερού το οποίο αναδεύει τις ελιές στέλνοντας τα βαριά 

σώματα στον πάτο της δεξαμενής και τα ελαφρά στην επιφάνεια απ’ όπου 

αποβάλλονται. Για την  καλύτερη απομάκρυνση των ακαθαρσιών χρησιμοποιούνται 

νερό χλιαρό και ιδιαίτερα απορρυπαντικά.(elies-ladikalamatiano.gr, 2009) 

Μετά το πλύσιμο χρησιμοποιείται ένας ελικοειδής μεταφορέας ελιάς, εφοδιασμένος 

με πυραμιδόμορφη λεκάνη για τη μεταφορά της ελιάς στο χειρόμυλο. Ο χειρόμυλος 
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πολτοποιεί την ελιά διατηρώντας την ποιότητα χωρίς θερμοκρασία. Υπάρχουν 

διάφοροι τύποι , χειρόμυλος με σφυριά τοποθετημένα ευθέως στον άξονα του κύριου 

κινητήρα με σταθερό κόσκινο και ελικόμορφο εφοδιαστή ελιάς . Η ισχύς του μεγάλου 

κινητήρα είναι από 20 μέχρι 40 ίππους ανάλογα με την εντολή. Σε αυτήν τη φάση 

αλλά και στις επόμενες έχει μεγάλη σημασία η θερμοκρασία στην οποία θα βρίσκεται 

το μίγμα έτσι ώστε να μην καεί το λάδι οπότε ουσιαστικά καταστρέφεται.( Η 

παραγωγή ελαιόλαδου) 

Για να γίνει ο διαχωρισμός του λαδιού από την ελαιοζύμη που βγαίνει από το 

σπαστήρα πρέπει αυτή να γίνει πιο συνεκτική ώστε να επιτρέψει τη μεγαλύτερη 

εξαγωγή λαδιού. 

Ο μαλακτήρας είναι ένας θάλαμος σαν ημικυκλική σκάφη με διπλά τοιχώματα όπου 

ανάμεσα τους περνά ζεστό νερό για την ρύθμιση της θερμοκρασίας. Στο εσωτερικό 

του περιστρέφονται μια σειρά αναδευτήρων που ανακατεύουν συνεχώς την 

ελαιοζύμη. Ο μαλακτήρας μπορεί να είναι οριζόντιος ή και κάθετος και η μάλαξη 

διαρκεί γύρω τα 30 λεπτά. Η θερμοκρασία της μάλαξης δεν πρέπει να ξεπερνά τους 

30 °C. Το ίδιο και σε όλες τις άλλες φάσεις. Γι’ αυτό λέγεται επεξεργασία εν ψυχρώ. 

Η ελαιοζύμη δεν πρέπει να έρχεται σε επαφή με τον ατμοσφαιρικό αέρα γιατί έτσι 

χάνονται μια σειρά οργανοληπτικών συστατικών από τα οποία εξαρτώνται το άρωμα, 

η οσμή και η γεύση του λαδιού. Γι’ αυτό είναι πιο κατάλληλοι οι κατακόρυφοι 

μαλακτήρες επειδή προστατεύουν περισσότερο την ελαιοζύμη από την 

ατμόσφαιρα.(Πετρίνα, 2011) 

Μετά τη μάλαξη σειρά έχει ο φυγοκεντριστήρας. Η ζύμη λοιπόν, μέσω 

φυγοκέντρισης, [διαδικασία μέσω της οποίας τα συστατικά διαχωρίζονται με βάση τη 

πυκνότητά τους, σαν αποτέλεσμα  της φυγόκεντρης δύναμης που δημιουργείται από 

την οριζόντια φυγοκέντριση (decanter)], διαχωρίζεται σε υγρή και στερεή, 

αποτελούμενη από πολτό, νερά και θραύσματα κουκουτσιών. 

Κατά τη φυγοκέντρηση, γίνεται ο πρώτος διαχωρισμός του ελαιόλαδου από την 

ελαιοζύμη και βασίζεται στη διαφορά του ειδικού βάρους που έχει το κάθε συστατικό 

της ελαιοζύμης (νερό, λάδι, στερεά).(Τα φαγητά της γιαγιάς, 2012) 

Επόμενο στάδιο είναι η παραλαβή του ελαιόλαδου από την ελαιοζύμη  και ο 

διαχωρισμός του από τα φυτικά υγρά με την χρήση φυγοκεντρικών διαχωριστών. 

Ύστερα ακολουθεί η τυποποίηση του ελαιόλαδου όπου είναι πλέον έτοιμο για 

κατανάλωση. 
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Τέλος, καλό είναι να σημειωθεί πως πολύ σημαντικό στοιχείο της παραγωγής του 

ελαιόλαδου, αποτελεί η μέτρηση της οξύτητάς του. 

 

Η βασική κατηγοριοποίηση του λαδιού (έξτρα, παρθένο, αγνό κ.λπ.) και η τιμή του 

ελαιόλαδου έχουν ως κύριο κριτήριο την οξύτητά του, που όσο πιο μικρή είναι 

υποδηλώνει την άριστη υγεία του καρπού, των συνθηκών συλλογής, παραγωγής και 

αποθήκευσης. Η οξύτητα του λαδιού καθορίζεται από τα ελεύθερα λιπαρά οξέα 

εκφρασμένων σε gr ελαϊκού οξέος που περιέχονται σε 100 gr λαδιού. Οξύτητα κάτω 

από 1 είναι το Έξτρα παρθένο ελαιόλαδο, όπως της δικής μας παραγωγής. Όσο πιο 

μεγάλο είναι το νούμερο, τόσο πιο πολλά ελεύθερα λιπαρά οξέα περιέχει το 

ελαιόλαδο και τόσο περισσότερο υποβαθμίζεται η ποιότητά του. Η αύξηση της 

οξύτητας σχετίζεται άμεσα με την οξείδωση και το τάγγισμα, εφόσον προκαλείται 

από τον βαθμό ανάπτυξης προβλημάτων στον καρπό της ελιάς (δάκος, παγωμένες 

ελιές, χτυπημένες, σαπισμένες κ.λπ.), από τον τρόπο συλλογής, το ελαιοτριβείο, την 

κακή αποθήκευση, την ανάμειξη με παλαιότερης σοδειάς λάδι ή την ανάμειξη με 

υποβαθμισμένα έλαια (πυρηνέλαιο κ.λπ.).(olive oil EPIDAVROS, 2012) 

 

 

5.2 Παραγωγή φέτας 

 

Η φέτα είναι είδος τυριού στην άλμη, τις ρίζες της οποίας τις βρίσκουμε χιλιάδες 

χρόνια πριν στην Αρχαία Ελλάδα. Παρασκευάζεται αποκλειστικά από γάλα προβάτου 

ή αιγοπρόβειο, δηλαδή μείγμα με έως 30% γάλα κατσίκας. Η γεύση της φέτας είναι 

αλμυρή και αποθηκεύεται σε υγρό άλμης ή ξινόγαλου για περίπου 3 μήνες. 

 Από τη στιγμή που απομακρυνθεί από την άλμη, η φέτα χάνει όλα τα υγρά της και 

γίνεται πιο συμπαγής Η ποικιλία αλλάζει ανάλογα και με την σκληρότητα του τυριού. 

Έτσι λοιπόν μπορούμε να την βρούμε από σκληρή έως και πολύ μαλακή μορφή. Το 

λίπος που περιέχεται κυμαίνεται από 30% έως 60%, ενώ ο μέσος όρος είναι γύρω στο 

45%.(ΒΙΚΙΠΑΙΔΕΙΑ, 2012) 

Η διαδικασία παραγωγής της φέτας, ξεκινάει με την πήξη του γάλακτος. Το γάλα 

πήζεται στα συνήθη μαγειρικά σκεύη αρκεί να είναι καθαρά. Όταν ζεσταίνεται το 

γάλα απαραίτητο είναι ένα θερμόμετρο ώστε να μετριέται η θερμοκρασία. Επίσης για 

την ασφαλή μέτρηση της χρησιμοποιείται το αλατόμετρο (άλμη 7%-10%).Εφόσον  
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δεν υπάρχει αλατόμετρο χρησιμοποιείται φρέσκο αυγό, το οποίο τοποθετείται στο 

διάλυμα.(ΔΙΚΤΑΜΟΣ, 2012) 

Το γάλα παστεριώνεται με θέρμανση στους 68-70 βαθμούς C & στη συνέχεια με 

ψύξη στους 32-34 βαθμούς C. Προστίθενται οξυγαλακτικές καλλιέργειες, με την 

χρήση γιαούρτης σε αναλογία 0,3-0,5%. Ακολουθεί η πήξη του γάλακτος με την 

χρήση Πυτιάς που φτιάχνεται από τον τυροκόμο, με τον παραδοσιακό τρόπο από 

στομάχια αρνιών και κατσικιών, τα οποία σφάζονται πριν απογαλακτιστούν. Όταν 

ολοκληρωθεί η πήξη του γάλακτος, το πήγμα μεταφέρεται σε ανοξείδωτα καλούπια, 

όπου παραμένει για 1-2 ημέρες, για να στραγγίσει.(BioNET West Hellas, 2011) 

Εκεί το τυρί υφίσταται και το πρώτο του αλάτισμα με χοντρό αλάτι. Μετά από λίγες 

ώρες υφίσταται και το υγρό αλάτισμα μπαίνοντας σε άλμη. Αφού το τυρί μπει στην 

άλμη, την επόμενη ημέρα τοποθετείται σε δοχεία και πάει για ωρίμανση στο 

ωριμαντήριο για 10 περίπου ημέρες στους 18 °C. Μετά το πέρας των 10 ημερών 

μεταφέρεται στα ψυγεία όπου θα παραμείνει για άλλες 50 ημέρες στους 2 °C. 

Συνολικά η ωρίμανση της φέτας διαρκεί 60 ημέρες με σκοπό να αποκτήσει τα 

απαραίτητα οργανοληπτικά συστατικά που του δίνουν τη χαρακτηριστική γεύση και 

άρωμα αλλά και να εξαλειφθεί εντελώς ο κίνδυνος ανάπτυξης παθογόνων 

μικροοργανισμών που δεν εξοντώθηκαν κατά τη διαδικασία της παστερίωσης.( 

VASSILITSA Η ΓΝΗΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΕΤΑ, 2013) 

 

 

Ύστερα από περίπου 2 μήνες η φέτα είναι έτοιμη για κατανάλωση. 

                                                     

 

5.3 Παραγωγή ούζου 

 

Η ιστορία του ούζου ξεκινάει την περίοδο της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Η 

ονομασία «ούζο» εμφανίστηκε, πιθανότατα χάρη στο σφράγισμα κάποιων κιβωτίων 

προς εξαγωγή με τη διευκρίνηση «uso Marsiglia» (προς χρήση στη Μασσαλία). 

Αποτελεί μέρος της μεσογειακής παράδοσης της απόλαυσης ορεκτικών εξ 

αποστάξεως ποτών με βασικό αρωματικό στοιχείο τον γλυκάνισο. Η ελληνικότητα 

του ούζου και του ονόματός του προστατεύονται πλέον από την Ευρωπαϊκή Ένωση, 

με το διάταγμα της 25ης Οκτωβρίου του 2006.( Umami.gr, 2015) 
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Το ούζο αποτελεί προϊόν απόσταξης από σταφύλια (κατά 20%), αλκοόλ, νερό- του 

οποίου η ποιότητα παίζει σημαντικό ρόλο στο τελικό αποτέλεσμα- και βότανα με 

απαραίτητη την παρουσία του γλυκάνισου, η δοσολογία των οποίων αποτελεί 

επτασφράγιστο μυστικό των παραγωγών. Τέλος, οι αλκοολικοί βαθμοί ενός καλού 

ούζου είναι από 40% - 50%.(Όλα όσα θέλεις να μάθεις για το ούζο!, 2012) 

Η παραγωγική διαδικασία ξεκινά με την παρασκευή του αποστάγματος που σύμφωνα 

με τη νομοθεσία απαιτείται (σε ποσοστό 20% τουλάχιστον) για την παρασκευή 

ούζου.( Βεκρής, 2008)   

Το μίγμα μπαίνει σε ειδικούς άμβυκες (καζάνια) και αποστάζεται τρεις φορές, χωρίς 

απότομες μεταβολές τόσο στη θέρμανσή του όσο και στην ψύξη του. Από την πρώτη 

απόσταξη απομένει η “καρδιά”, το μεσαίο κλάσμα της απόσταξης, το οποίο και 

περνάει στη δεύτερη και τρίτη φάση της διαδικασίας, αργά αργά, με συνεχείς 

ελέγχους και δοκιμές.(OYZO BARBAYANNI ΑΠΟ ΤΟ 1860, 2001) 

Το “αδόλωτο”, όπως ονομάζεται το κεντρικό κλάσμα και αποτελεί το τέλειο 

απόσταγμα της τελευταίας φάσης της διαδικασίας, αποθηκεύεται σε μεγάλες 

ανοξείδωτες δεξαμενές για να καταλαγιάσει, να “ζευγαρώσουν” τα υλικά της 

συνταγής και να γίνουν ένα ομοιογενές μίγμα.(OYZO BARBAYANNI ΑΠΟ ΤΟ 

1860, 2001) 

 

Στη διαδικασία της εμφιάλωσης το τελικό πια προϊόν φιλτράρεται από ανοξείδωτο 

φίλτρο, και πηγαίνει στο σύστημα εμφιάλωσης ,σφράγισης και ετικετοποίησης των 

φιαλών. Το σύστημα αυτό είναι αυτόματο , έχει τη δυνατότητα εμφιάλωσης 3000 

φιαλών την ώρα, και συνδέεται με ετικετέζα κόλλας τριών εμπρόσθιων ετικετών και 

μια οπίσθια αυτοκόλλητη  ανάλογη  με  τη συσκευασία. Σε κάθε  φιάλη  αναγράφεται 

η ημερομηνία παραγωγής και ο  κωδικός  παρτίδας του κάθε προϊόντος , απαραίτητο 

στοιχείο για την ιχνηλασιμότητα του προϊόντος σε περίπτωση μη καταλληλότητάς 

του.(DISTILLERY TETTERIS, 2015) 
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5.4 Παραγωγή μελιού 

 

Το μέλι είναι ένα αρωματικό, ιξώδες, γλυκό υλικό που προέρχεται από το νέκταρ των 

φυτών, το οποίο μαζεύουν οι μέλισσες και το μεταβάλλουν για την τροφή τους σε ένα 

πυκνότερο υγρό και τελικά το αποθηκεύουν στις κηρήθρες τους. (ΒΙΚΙΠΑΙΔΕΙΑ, 

2015) 

Το μέλι δεν είναι το πιο σημαντικό προϊόν της μέλισσας αλλά η επικονίαση, η 

γονιμοποίηση δηλαδή του 60-70% των φυτικών ειδών της Γης από τις μέλισσες. 

“Όταν πάψουν να υπάρχουν οι μέλισσες η ανθρωπότητα θα ζήσει μόνο τέσσερα 

χρόνια ακόμα” είπαν πολλοί σοφοί ερευνητές και μελετητές του φυτικού 

βασιλείου(LIFO, 2014) 

Οι μέλισσες είναι κοινωνικά έντομα. Ζουν κατά οικογένειες και κάθε οικογένεια, που 

αριθμεί 50.000 μέλισσες, αποτελείται από τη βασίλισσα, τις εργάτριες και τους 

κηφήνες.(dinashoney.gr, 2008) 

Η πρώτη ύλη του μελιού είναι το νέκταρ από το οποίο παράγεται το ανθόμελο και το 

μελίτωμα.  Τα παράσιτα των φυτών απορροφούν το χυμό, ο οποίος περνά από το 

πεπτικό  σύστημα των μελισσών και σχηματίζεται το μελίτωμα, το οποίο 

χρησιμοποιούν για τις ανάγκες τους. Αυτό που περισσεύει βγαίνει με μορφή 

σταγονιδίων, που οι μέλισσες απομυζούν από το σώμα των παρασίτων ή από τα 

φύλλα των φυτών όπου πέφτει το μελίτωμα.  

  Μέχρι να τοποθετηθεί στα κελιά το νέκταρ και το μελίτωμα περνά πολλές φορές 

από τη μια μέλισσα στην άλλη και κάθε φορά προστίθεται σάλιο, το οποίο 

μεταβάλλει τα σάκχαρα. Το υγρό πιπιλίζεται από τις μέλισσες πολλές φορές, 15 - 20 

λεπτά. Κατά τη διάρκεια πολλών ημερών εξατμίζεται το νερό και η πυκνότητα του 

υγρού αυξάνει σε σάκχαρα ώσπου να φτάσει στο 70 με 80%.  

Στη συνέχεια οι μέλισσες καλύπτουν το συμπυκνωμένο μέλι με ένα κάλυμμα από 

κερί. (kynigos.gr, 2015) 

Στη συνέχεια, σειρά έχει ο τρυγητός του μελιού όπου με τη βοήθεια του 

μελισσοκόμου το μέλι βγαίνει από την κυψέλη και οδηγείται στην κατανάλωση. 

Σε πρώτη φάση περιλαμβάνονται όλοι οι χειρισμοί που αφορούν την κατάλληλη 

επιλογή κηρηθρών από τα μελίσσια. Η επιλογή των κηρηθρών γίνεται με κριτήριο 

την ωριμότητα του μελιού, που μόλις οι μέλισσες το φέρουν στην κατάλληλη μορφή 

εξασφαλίζοντας άριστα τις φυσικές ιδιότητες, το σφραγίζουν. Κατά την πρώτη φάση 
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ένα εμπόδιο που καλείται να ξεπεράσει ο μελισσοκόμος είναι η απαλλαγή των 

επιλεγμένων κηρηθρών από τις μέλισσες που καλύπτουν τις κηρήθρες. Αυτό γίνεται 

με "τίναγμα" της κηρήθρας και στην συνέχεια βούρτσισμα με ειδικές βούρτσες που 

φέρουν απαλό τρίχωμα ώστε να μην πληγώνονται οι εργάτριες μέλισσες και κυρίως η 

βασίλισσα. (Μα^2 ΠΕΙΝΑΩ, 2009) 

 

Μετά τον τρύγο, την αφαίρεση δηλαδή των κηρηθρών με ώριμο μέλι από τις 

κυψέλες, ακολουθεί η εξαγωγή του μελιού από τις κηρήθρες στον μελιτοεξαγωγέα, 

με τη βοήθεια της φυγοκέντρου δύναμης. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι οι κηρήθρες 

να έχουν απολεπιστεί με μαχαίρι ή ειδική πιρούνα. Επόμενη φάση της διαδικασίας, 

είναι η τοποθέτηση του μελιού σε μεγάλα ανοξείδωτα δοχεία όπου φυλάσσεται το 

μέλι, για να καθαρίσει και να διαυγάσει. Μετά την πάροδο 3-4 ημερών τα ξένα 

σωματίδια, όπως κομμάτια από κερί, φτερά ή πόδια μελισσών, αναδύονται στην 

κορυφή και αφαιρούνται με χειρωνακτικό τρόπο. Το καθαρό μέλι ρέει από το κάτω 

μέρος των δοχείων μέσω κάνουλας.(thymehoney.gr, 2015) 
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                                ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 

ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ 

 

 

6.1 Η σημασία της μεσογειακής διατροφής 

Η «Μεσογειακή διατροφή» χαρακτηρίζεται από τις διατροφικές συνήθειες που 

βρέθηκε ότι είχαν οι κάτοικοι της Κρήτης και της Νότιας Ιταλίας στις αρχές της 

δεκαετίας του 1960.Έκανε διάσημη την Ελλάδα οδηγώντας τους ειδικούς ανά των 

κόσμο να στρέφουν τον ενδιαφέρον τους στο «φαινόμενο της Κρήτης» όπως 

ονομάστηκε, χάρη στη μακροζωία του πληθυσμού του νησιού. Η κύρια μελέτη όσον 

αφορά τον μεσογειακό τρόπο διατροφής είναι η περίφημη έρευνα των Επτά 

Χωρών.(logodiatrofis.gr, 2012) (Φιλανδία, Ηνωμένες Πολιτείες, Ολλανδία, Ιταλία 

Γιουγκοσλαβία, Ιαπωνία και Ελλάδα) 

Στην ουσία είναι όρος που επινοήθηκε από τον φυσιολόγο Άνσελ Κις. Στη Διεθνή 

Διάσκεψη για τις Μεσογειακές Διατροφές το 1993 αποφασίστηκε τι θα θεωρείται 

υγιεινή, παραδοσιακή Μεσογειακή διατροφή και το 1995 μια ομάδα επιστημόνων του 

Πανεπιστημίου Χάρβαρντ δημιούργησε την "Πυραμίδα της Μεσογειακής 

Διατροφής".(ΒΙΚΙΠΑΙΔΕΙΑ, 2015). 

http://www.barbayanni-ouzo.com/ouzo-producers-distillers-gr.html
http://www.barbayanni-ouzo.com/ouzo-producers-distillers-gr.html
http://www.athinorama.gr/umami/umamipedia/?id=384
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Τα μυστικά της σωστής διατροφής είναι το μέτρο, η ποικιλία και η κατανάλωση 

τροφίμων από όλες τις ομάδες στις σωστές αναλογίες. Ένα ισορροπημένο διαιτολόγιο 

παρέχει επαρκείς ποσότητες από όλα τα θρεπτικά συστατικά. Έτσι εξασφαλίζεται η 

σωστή λειτουργία του οργανισμού χωρίς την πρόσληψη επιπλέον θερμίδων, που θα 

μπορούσαν να οδηγήσουν στην αύξηση του βάρους και στην εμφάνιση άλλων 

παραγόντων κινδύνου για χρόνια νοσήματα.(neaygeia.gr, 2012) 

 

Από τα παραπάνω λοιπόν, καταλαβαίνει κανείς τη σημασία της μεσογειακής 

διατροφής στην υγεία του ανθρώπου. Πέρα όμως από αυτό, η μεσογειακή διατροφή 

αποτελεί και στοιχείο πολιτιστικής ταυτότητας των χωρών της Μεσογείου. 

 

Πιο συγκεκριμένα, το 2008 υποβλήθηκε πρόταση από την Ιταλία, την Ελλάδα, την 

Ισπανία και το Μαρόκο να ενταχθεί η Μεσογειακή Διατροφή στην άυλη πολιτιστική 

κληρονομιά της ανθρωπότητας. Η πρόταση στηρίχθηκε στο γεγονός ότι παρά τις 

διατροφικές διαφοροποιήσεις και τις πολιτιστικές συνήθειες που τις συνοδεύουν από 

χώρα σε χώρα, τα προϊόντα που διαμορφώνουν γιορτές και κύκλους ζωής είναι 

παρόμοια: ελαιόλαδο, σιτάρι και κρασί είναι η χρυσή τριλογία για όλη τη Μεσόγειο. 

  

 

Τα έξι βασικά σημεία της πρότασης ήταν: 

 

Α) Φέρνει τους ανθρώπους πιο κοντά και ενδυναμώνει τις κοινωνικές σχέσεις. Ο 

Πλούταρχος έγραφε: «δεν καθόμαστε στο τραπέζι για να φάμε αλλά για να φάμε 

μαζί»  

 

Β) Συμβάλλει στην βιώσιμη διαχείριση της υπαίθρου και των φυσικών πόρων και 

ιδιαίτερα στην διατήρηση παραδοσιακών πρακτικών καλλιέργειας, κτηνοτροφίας και 

αλιείας.  

 

Γ) Συμβάλλει στην καλή σωματική και ψυχική υγεία και δημιουργικότητα. 

 

Δ) Αποτελεί στοιχείο διαπολιτιστικής και διαγενεακής ανταλλαγής γνώσεων, 

συνηθειών, παραδόσεων κλπ.  
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Ε) Βρίσκεται στο κέντρο σημαντικών κοινωνικών εκδηλώσεων, πανηγύρια, γάμοι, 

βαφτίσια κ.λπ.  

 

ΣΤ) Είναι διαρκώς παρούσα στην προφορική παράδοση: τραγούδια, χοροί, παροιμίες, 

κουβέντες έπειτα από γεύμα.(biomagazine.gr, 2012) 

 

 

6.2 Τι περιλαμβάνει η μεσογειακή διατροφή 

«Πρώτα θεμέλια του σπιτιού – ψωμί κρασί και λάδι» 

Αυτή είναι μια διάσημη κρητική φράση, που συνηθίζουν να τη λένε στους 

νεόνυμφους. Μέσα της περικλείει τη βασική φιλοσοφία της μεσογειακής 

γαστρονομίας. Πράγματι αυτά τα τρία αγαθά, το ψωμί, το κρασί και το λάδι, 

αποτελούν, τους πυλώνες της μεσογειακής διατροφής. Τα προϊόντα που 

παρασκευάζονται από την επεξεργασία των δημητριακών διαδραματίζουν 

καθοριστικό ρόλο στο καθημερινό τραπέζι. Η ζεία, το κριθάρι και ο σκληρός 

μονόκοκκος σίτος δίνουν, ήδη από την αρχαιότητα, ένα πλήθος παρασκευασμάτων: 

άρτος, λαλαγγίτες, σποδίτης άζυμος άρτος, ζυμίτης, είναι μερικά από τα πανάρχαια 

ζυμωτά. (visitgreece.gr, 2014) 

Η Μεσογειακή Διατροφή  βασίζεται στην απλή παρασκευή εύγευστων πιάτων χάρη 

στην ευρεία γκάμα προϊόντων που παράγονται σε αυτές τις χώρες.(sch.gr) 

 Είναι ένα είδος διατροφής που χαρακτηρίζεται από χαμηλή κατανάλωση λίπους και 

ιδιαίτερα κορεσμένων λιπαρών οξέων, και αντίθετα από υψηλή κατανάλωση 

υδατανθράκων , που βρίσκονται κυρίως στα σιτηρά και τα προϊόντα τους 

(δημητριακά , ψωμί , ρύζι και μακαρόνια), στα φρούτα , στα λαχανικά , στο γάλα και 

τα γαλακτοκομικά. Η μεσογειακή διατροφή είναι επίσης πλούσια σε βιταμίνες, ενώ η 

κύρια μορφή λίπους που χρησιμοποιείται είναι το ελαιόλαδο. 

(mesogeiakidiatrofi.blogspot.gr, 2009) 

 

Η πυραμίδα της Μεσογειακής Διατροφής χωρίζεται σε τρία επίπεδα βάσει της 

συχνότητας κατανάλωσης των τροφίμων που απεικονίζει (σε μηνιαία, εβδομαδιαία 

και καθημερινή βάση). Περιλαμβάνει την καθημερινή κατανάλωση γαλακτοκομικών 

προϊόντων και τη χρήση του ελαιόλαδου ως το κύριο λίπος της δίαιτας. Ακόμα, 
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περιλαμβάνει την κατανάλωση λαχανικών και φρούτων, ψαριών, πουλερικών και 

οσπρίων σε εβδομαδιαία βάση, ενώ προτείνει τον περιορισμό στην κατανάλωση 

κόκκινου κρέατος.(palirria.com, 2015) 

 

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με την Βικιπαίδεια περιλαμβάνει: 

 

 Άφθονες φυτικές ίνες (φρούτα, λαχανικά, ψωμί/δημητριακά, 

πατάτες[εκκρεμεί παραπομπή], όσπρια, καρποί). 

 Ελάχιστα επεξεργασμένα προϊόντα 

 Γαλακτοκομικά προϊόντα (κυρίως τυρί και γιαούρτι) καθημερινά σε μικρές 

έως μέτριες ποσότητες[εκκρεμεί παραπομπή] 

 Ψάρια και πουλερικά σε μικρές έως μέτριες ποσότητες[εκκρεμεί παραπομπή] 

 Κόκκινο κρέας 2 φορές το μήνα 

 Ελαιόλαδο ως κύρια πηγή λιπαρών που περιέχουν μονοακόρεστα λιπαρά 

οξέα.(ΒΙΚΙΠΑΙΔΕΙΑ, 2015) 

 

 

6.3 Η μεσογειακή διατροφή ως υγιεινός τρόπος ζωής 

 

Τα σφάλματα της σύγχρονης διατροφής είναι τόσα πολλά ώστε, να μην 

αμφισβητούνται από κανέναν. Η υπερκατανάλωση λιπαρών, ζάχαρης, κρέατος, 

καθώς και βιομηχανοποιημένων τροφίμων  αποτελούν τους βασικότερους 

παράγοντες που στερούν χρόνια και ποιότητα ζωής από το σύγχρονο άνθρωπο. Η 

σύγχρονη διατροφή είναι ουσιαστικά περιορισμένη και φτωχή σε ουσιώδη θρεπτικά 

συστατικά ενώ ταυτόχρονα παρέχει θερμίδες χωρίς θρεπτική αξία.(fage.eu, 2015) 

 

 

Η Μεσογειακή διατροφή θεωρείται μια από τις πιο υγιεινές στον πλανήτη και 

δικαίως. Για χιλιάδες χρόνια, οι κάτοικοι κατά μήκος των ακτών της Μεσογείου 

απολάμβαναν νόστιμη διατροφή, χαλαρά γεύματα  και συμμετοχή σε τακτική 

σωματική δραστηριότητα. Δεν σκέφτονταν τις διατροφικές τους συνήθειες ως σχέδιο 

διατροφής. Ήταν απλά ένας τρόπος ζωής που μπορούσε να οδηγήσει σε μακρά, υγιή 

ζωή με λιγότερες πιθανότητες χρόνιων ασθενειών.(boro.gr, 2015) 
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Η μεσογειακή δίαιτα συμβάλει στην πρόληψη και την αντιμετώπιση της υπέρτασης, 

περιέχει τροφές πλούσιες σε κάλιο που βρίσκεται άφθονο σε φρούτα, λαχανικά 

(κυρίως πράσινα φυλλώδη), χυμός πορτοκαλιού, αποξηραμένα φρούτα, πατάτες 

κλπ.(iatronet.gr, 2007) 

 

 

 Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας συστήνει την κατανάλωση τουλάχιστον τριών 

μερίδων γαλακτοκομικών την ημέρα (1 μερίδα γαλακτοκομικών αντιστοιχεί σε 1 

ποτήρι γάλα, 1 κεσεδάκι γιαούρτι ή 60 γραμμ. τυρί) για να καλυφθούν οι καθημερινές 

ανάγκες του οργανισμού σε ασβέστιο. Επειδή τα γαλακτοκομικά συνεισφέρουν 

τουλάχιστον στο 80% της συνολικής ημερήσιας πρόσληψης ασβεστίου, η αύξηση 

στην κατανάλωση γαλακτοκομικών πιθανόν να είναι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος 

για την εξασφάλιση επαρκούς πρόσληψης ασβεστίου.(medreha.gr, 2009) 

Η κατανάλωση φρούτων και λαχανικών εφοδιάζει το σώμα μας με Βιταμίνη Ε και C, 

με καροτενοειδή και πολυφαινολικά συστατικά, που παίζουν σημαντικό ρόλο στην 

πρόληψη μεταβολικών νοσημάτων, της γήρανσης και του καρκίνου. Όσοι 

ακολουθούν τις επιταγές της μεσογειακής διατροφής, σύμφωνα με μελέτη όπου 

συμμετείχαν 17500 άτομα, έχουν κατά 19%  λιγότερες  πιθανότητες να αναπτύξουν 

προβλήματα μνήμης. Και όχι μόνο. Η συγκεκριμένη δίαιτα προστατεύει επίσης από 

το Αlzheimer και το Parkinson. (newsbeast.gr, 2013). 

Τα ψάρια, 'κλασική αξία' στη Μεσογειακή διατροφή, βρίσκονται στο μέσο της 

Μεσογειακής πυραμίδας, συστήνεται δηλαδή να καταναλώνονται σε εβδομαδιαία 

βάση, κατά προτίμηση από 1-3 φορές. Του αλμυρού ή του γλυκού νερού, τα ψάρια 

είναι από τις πιο θρεπτικές τροφές, καθώς αποτελούν βασική πηγή πρωτεϊνών, μαζί 

με τα πουλερικά, ενώ παράλληλα  εφοδιάζουν τον οργανισμό με ωφέλιμες βιταμίνες 

και μεταλλικά στοιχεία, όπως είναι ο σίδηρος και οι βιταμίνες του συμπλέγματος Β, 

ενώ τα ω-3 λιπαρά, τα οποία ανήκουν στην ομάδα των 'καλών' πολυακόρεστων 

λιπαρών, δρουν προστατευτικά για τον οργανισμό μας, εν αντιθέσει με τα 'κακά' 

κορεσμένα λιπαρά.(iatronet.gr, 2009) 

Τέλος το πιο σημαντικό τρόφιμο της πυραμίδας της Μεσογειακής Διατροφής είναι το 

ελαιόλαδο .Επιστημονικές έρευνες έχουν δείξει ότι το ελαιόλαδο κρύβει σημαντικά 

συστατικά που βοηθάνε στην πρόληψη και την αντιμετώπιση πολλών προβλημάτων 
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υγείας, όπως είναι τα καρδιοαγγειακά νοσήματα και διάφορες μορφές καρκίνου. 

Επιπλέον, η βιταμίνη Ε που αποτελεί σημαντικό θρεπτικό συστατικό του ελαιόλαδου, 

έχει σημαντική αντιοξειδωτική δράση, προστατεύοντας τον οργανισμό μας από 

επιβλαβείς ουσίες που πυροδοτούν π.χ. το κάπνισμα, η μόλυνση της ατμόσφαιρας 

κ.α. Συμπερασματικά, θα λέγαμε ότι το ελαιόλαδο σε σχέση με άλλου τύπου έλαια 

είναι η καλύτερη επιλογή για το πιάτο μας, αφού με τις ευεργετικές του ιδιότητες 

διασφαλίζει τη γεύση και την υγεία του καταναλωτή.(iatronet.gr, 2009) 

6.4 Η σημασία του ελαιόλαδου στην μεσογειακή διατροφή 

Ο Όμηρος αποκαλούσε το ελαιόλαδο "Χρυσό Υγρό" και ο Ιπποκράτης "Μεγάλο 

Θεραπευτή", όχι άδικα αν λάβει κανείς υπόψιν τη σημασία του ελαιόλαδου στην 

καθημερινή διατροφή του ανθρώπου.(gitiselias.gr) 

 

Η Ελλάδα είναι μια από τις κυριότερες χώρες στην παράγωγη ελαιόλαδου, παράγει το 

20% της παγκόσμιας παράγωγης ελαιόλαδου. (patris.gr, 2011) 

 

Επί αιώνες, η μεσογειακή κουζίνα βασίζεται στο ελαιόλαδο, το οποίο εμπλουτίζει τη 

γεύση πολλών χαρακτηριστικών πιάτων. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο τηγάνισμα, 

στο μαρινάρισμα ή ως καρύκευμα των τροφών. «Ένα προϊόν που καταναλώνεται εδώ 

και 4.000 χρόνια δεν μπορεί παρά να είναι καλό», ισχυρίζεται ο αρχιμάγειρας Χοσέ 

Γκαρσία Μαρίν περιγράφοντας τη σπουδαιότητα του ελαιόλαδου στην ισπανική 

μαγειρική. «Και αυτό το “νέκταρ” έχει γίνει πιο ποιοτικό τα πρόσφατα χρόνια, χάρη 

στις προσεκτικές μεθόδους παραγωγής», προσθέτει ο ίδιος.(jw.org, 2008) 

Αν και κατηγορούν το ελαιόλαδο ότι μετά από 2-3 χρήσεις μαυρίζει ελαφρά, δεν 

είναι ελάττωμα, αλλά απόδειξη της φυσικότητάς του. Το σκούρο χρώμα του 

ελαιόλαδου προέρχεται από το «ψήσιμο» των φυσικών χρωστικών 

του.(idaioproducts.com, 2015) 

 

Η χρήση ελαιόλαδου λοιπόν συστήνεται ιδιαίτερα στη μαγειρική, λόγω της 

αυξημένης αντοχής του σε υψηλές θερμοκρασίες (170oC). Σύμφωνα με έρευνες είναι 

το καλύτερο διατροφικό λίπος ανθεκτικό σε όλα τα μαγειρέματα. Επιπλέον, έρευνα , 

απέδειξε ότι η διαδικασία τηγανίσματος κάτω από ελεγχόμενες συνθήκες: σύντομος 

χρόνος τηγανίσματος, θερμοκρασία έως 170°C, χρήση ελαιόλαδου, αντικατάσταση 
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του ελαίου μετά το τηγάνισμα, εμφανίζεται να ασκεί θετική επίδραση στη θρεπτική 

αξία των τροφίμων. Ακόμη, η προσθήκη ελαιόλαδου ενδείκνυται τόσο στα ωμά όσο 

και στα μαγειρεμένα λαχανικά, μιας και τα αντιοξειδωτικά τους (π.χ. λυκοπένιο, β-

καροτένιο), είναι περισσότερο βιοδιαθέσιμα όταν συνδυάζονται με ελαιόλαδο. 

Ιδιαίτερα το λυκοπένιο απορροφάται καλύτερα όταν έχει ζεσταθεί, ώστε να 

απελευθερώνεται ευκολότερα από τα κύτταρα της ντομάτας. 

 Επίσης η χρήση ελαιόλαδου ενδείκνυται και στο μαγείρεμα των οσπρίων ιδιαίτερα 

εάν τα έχουμε συνδυάσει με τροφές πλούσιες σε β-καροτένιο και λυκοπένιο, όπως τα 

καρότα και οι ντομάτες, γιατί τότε αυξάνεται περαιτέρω η απορρόφηση των 

συγκεκριμένων αντιοξειδωτικών.(palirria.com, 2015) 
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                          ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 

ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ, ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ 

ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ 

 

 

7.1 Γαστρονομία 

 

Η γαστρονομία είναι μια σύνθετη Ελληνική λέξη που προέρχεται από την «γάστρα», 

που σημαίνει στομάχι και το «νόμο». Είναι αξιοπερίεργο ότι στις μέρες μας ο όρος 

αυτός χρησιμοποιείται σε όλες σχεδόν τις λατινογενείς γλώσσες προκειμένου να 

περιγράψει την τεχνική επεξεργασίας της τροφής με σκοπό την δημιουργία νέων 

γεύσεων. Η θρεπτική αξία πέρασε σε δεύτερη μοίρα και ο νόμος της γάστρας έδωσε 

τη θέση του στο νόμο του ουρανίσκου.(ραδίκι, 2015) 

 

 

Γενικά με τον ελληνικό όρο γαστρονομία, χαρακτηρίζεται η τέχνη απόλαυσης 

εκλεκτής τροφής, στην οποία και συμπεριλαμβάνεται όχι μόνο η επιλογή και η 

παρασκευή της τροφής αλλά και το σερβίρισμά της. Σύμφωνα με τον πρώτο ορισμό 

που έδωσε ο διάσημος Γάλλος γαστρονόμος του 18ου αιώνα Ζαν-Αντέλμ Μπριγιά-

Σαβαρέν: "Γαστρονομία είναι η βαθιά γνώση όλων όσων αφορούν την διατροφή του 

ανθρώπου". Σήμερα ορίζεται γενικά ως τέχνη και επιστήμη της ανθρώπινης 

διατροφής.(ΒΙΚΙΠΑΙΔΕΙΑ, 2015) 

 

Το σημαντικό πλεονέκτημα κάθε τόπου έγκειται στα ιδιαίτερα τοπικά 

χαρακτηριστικά του και στον πολιτισμό του. Η γαστρονομία σίγουρα εντάσσεται και 

στις δύο προηγούμενες κατηγορίες. Μία διαφορά που τη χρειάζεται κάθε τόπος, ώστε 

να αποκομίζει κέρδη από τον τουρισμό.(Καγκελαρίδης, 2013) 

Αναμφίβολα αποτελεί ένα από τα αυθεντικά πολιτιστικά στοιχεία ενός τόπου. Οι 

ιδιαιτερότητες της γεύσης από την κουζίνα μίας περιοχής είναι πολλές φορές 

συνδεδεμένες με τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της κοινωνίας της, ενώ 

«αποκαλύπτουν» στοιχεία της πολιτιστικής και οικονομικής ιστορίας της. 
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Συγχρόνως η γεύση μοιάζει να είναι ένας τρόπος επικοινωνίας. Ένας τρόπος να 

«μιλήσει» κάποιος στην καρδιά του άλλου(visitgreece.gr, 2014). 

 

Είναι σαφές πλέον ότι αποτελεί από τις πιο σημαντικές εκφάνσεις της σύγχρονης 

ζωής. Η φιλολογία της, τα παραφερνάλια της, τα παραλειπόμενα και η 

παραφιλολογία της φυσικά βρίσκονται σε κεντρικό σημείο ενδιαφέροντος. Όπως στα 

ρούχα, τη μουσική, το clubbing, το σινεμά και το θέατρο, στη γεύση αναπτύσσονται 

δυναμικά διαρκώς καινούριες τάσεις και η περιέργειά µας ξεφεύγει από το πόσες 

κουταλιές λαδολέμονο και πόσο πιπέρι θα πέσει στην κατσαρόλα. Και όταν λέμε 

γεύση εννοούμε τόσο την υψηλή γαστρονομία όσο και τις πιο προσγειωμένες 

γευστικές απολαύσεις(Αντωνόπουλος, 2010). 

 

Παράδειγμα θα μπορούσε να αποτελέσει η προσωπική προσέγγιση του καθενός από 

εμάς σε σχέση με τους προορισμούς που έχουμε επισκεφθεί σε συνδυασμό με μνήμες 

και εντυπώσεις της τοπικής κουζίνας που εκεί δοκιμάσαμε. Σύμφωνα με τα στοιχεία 

του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού, το 44% των ταξιδιωτών ανά τον κόσμο, 

θεωρούν το φαγητό ως ένα από τα πρωτεύοντα κριτήρια του τόπου που θα 

επισκεφθούν.(ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ, 2012) 

 

 

7.2 Γαστρονομία και τουρισμός 

 

Όταν μιλάμε για γαστρονομικό τουρισμό αναφερόμαστε ουσιαστικά σε μια 

υποκατηγορία του πολιτιστικού τουρισμού (η γαστρονομία θεωρείται πολιτιστική 

έκφραση) στην οποία οι ταξιδιώτες επιδιώκουν να βιώσουν μοναδικές γαστρονομικές 

εμπειρίες, και αποτελεί μια απ’ τις μεγαλύτερες τάσεις στον χώρο του τουρισμού 

παγκοσμίως. (Γαστρονομικός Τουρισμός, 2015) 

Ο γαστρονομικός τουρισμός προσδιορίζεται από την επαφή και γνωριμία των 

επισκεπτών με την τοπική / παραδοσιακή κουζίνα και μέσω αυτής με τοπικές 

παραδόσεις, τοπικές πολιτιστικές εκδηλώσεις, γεωργικές δραστηριότητες κλπ. 

Προστιθέμενη αξία για την ανάπτυξη του γαστρονομικού τουρισμού μιας περιοχής 

αποτελεί η προσφορά αγροτικών προϊόντων με ιδιαίτερη έμφαση σε εκείνα που 
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παράγονται από τοπικές πρώτες ύλες, προϊόντα βιολογικής παραγωγής, 

προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης (ΠΟΠ) ή γεωγραφικής ένδειξης 

(ΠΓΕ).(Altertourism.gr, 2011) 

 

Η Ευρώπη αναμφίβολα διαθέτει πολλούς προορισμούς, διάσημους για την 

γαστρονομία τους που ολοένα και περισσότεροι τουρίστες επισκέπτονται. Μερικοί 

από αυτούς είναι η Ελλάδα, η Ιταλία, η Γαλλία, η Πορτογαλία και η Γερμανία. 

Η ιταλική κουζίνα (ή σωστότερα, ένα τμήμα της) έχει καταφέρει να κατακτήσει τον 

κόσμο, συχνά υποσκελίζοντας σε προτίμηση ακόμα και εθνικές 

κουζίνες(Γκρουμούτη, 2015). 

Η πιο δημοφιλής και παρεξηγημένη ιταλική μακαρονάδα. Έρχεται από τα βάθη των 

αιώνων και η παράδοση τη θέλει να γίνεται με λαρδί ή λίπος από χοίρο ή αγριόχοιρο. 

Σήμερα, φτιάχνεται με «παντσέτα». Ελλείψει παντσέτας, προτιμάται και το μπέικον. 

Παρασκευάζεται και με σπαγγέτι αλλά προτιμά τα χοντρά μακαρόνια. Η καλή 

καρμπονάρα θέλει πολύ πιπέρι και μπόλικο παρμετζάνο. Υπάρχουν δύο σχολές όσον 

αφορά στην πρόσμιξη αυγού. Στη Ρώμη θέλουν το αυγό άψητο, να «κυλάει» πάνω 

στο μακαρόνι, στο Βορρά το προτιμούν ψημένο. Η μέση λύση, όπως πάντα, 

ιδανική(Αθηνόραμα umami.gr, 1996). 

Αν και το δημοφιλές αυτό φαγητό γεννήθηκε στην Ελβετία, η λέξη fondue (φοντί) 

είναι γαλλικής καταγωγής (προέρχεται από το ρήμα «fondre» που σημαίνει λιώνω) 

και χρησιμοποιείται για να περιγράψει ένα σύνολο συνταγών της γαλλικής κουζίνας. 

Η ιστορία του ξεκινά αιώνες πριν, όταν το χειμώνα οι κάτοικοι των ορεινών 

ελβετικών χωριών έψαχναν τρόπο να καταναλώσουν τις μεγάλες ποσότητες τυριού 

και ψωμιού που έφτιαχναν το καλοκαίρι και που με το πέρασμα του χρόνου γίνονταν 

σκληρά. Έτσι, συγκεντρώνονταν γύρω από τη φωτιά, έλιωναν το τυρί σε μεγάλα 

σκεύη και βουτούσαν μέσα τα κομμάτια του ξεραμένου ψωμιού για να 

μαλακώσουν(Παπαδοδημητράκη, 2015). 

Βacalhau στα πορτογαλέζικα και bacala στα ισπανικά είναι οι λέξεις για τον παστό 

αλλά και το νωπό μπακαλιάρο. Όμως νωπό δεν θα βρείτε πουθενά στη μαγειρική 
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τους. Στην κουζίνα της Καταλονίας και της Πορτογαλίας ο παστός μπακαλιάρος έχει 

τη θέση που έχει το μοσχάρι στη δική μας σημερινή μαγειρική. Πρωταγωνιστεί σε 

υπέροχες σαλάτες και μεζέδες, μαγειρεύεται με σάλτσα ντομάτα ή με κρασί και 

λαχανικά, σερβίρεται σε πιάτα «βασιλικά» μαζί με διάφορα άλλα ψαρικά και 

θαλασσινά( Κρεμέζη, Μωραΐτης, 2013). 

Ένα βαθύ πιάτο γεμάτο με καυτό Eintopf, σίγουρα θα ζεστάνει για τα καλά τις 

τσουχτερές γερμανικές νύχτες. Το όνομα του πιάτου αυτού, σημαίνει «μια 

κατσαρόλα» και αναφέρεται προφανώς, στον τρόπο μαγειρέματός του κι όχι τόσο στα 

υλικά του ή στη συνταγή. Οι περισσότερες συνταγές του Eintopf περιλαμβάνουν 

ζωμό κρέατος, λαχανικά, πατάτες και κρέας (συνήθως χοιρινό, μοσχάρι ή κοτόπουλο) 

ή ψάρι.(clickatlife.gr, 2014) 

 

Η φασολάδα ή φασουλάδα είναι ένα από τα δημοφιλέστερα παραδοσιακά πιάτα της 

ελληνικής κουζίνας. Καθιερώθηκε ως το εθνικό φαγητό των Ελλήνων, την εποχή της 

δικτατορίας Μεταξά. Πρόκειται για σούπα από φασόλια και διάφορα λαχανικά ή και 

κρέας. Στην Ελλάδα την συναντάμε από την αρχαιότητα. Ως φαγητό και θυσία στον 

θεό Απόλλωνα ήταν βασικό στοιχείο του εθίμου των πυανοψίων (που σήμαινε 

κυριολεκτικά «ημέρα της φασολάδας») και είχε δώσει το όνομα στον αντίστοιχο 

μήνα του αττικού ημερολογίου.(ΒΙΚΙΠΑΙΔΕΙΑ, 2014) 
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                                  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8  

                ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ «Η ΜΗΛΙΑ» 

 

 

 

8.1 Νομός Χανίων 

 

Η Κρήτη, με συνολική έκταση 8.335  τ. χλμ. και μήκος 257 χλμ. , αποτελεί το 

μεγαλύτερο νησί της Ελλάδας και το πέμπτο σε μέγεθος νησί της Μεσογείου, ενώ ο 

πληθυσμός της ανέρχεται στους 601.131 κατοίκους (Μοίρα, 2005:313). 

Αποτελείται από τέσσερις νομούς, Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι. Ειδικότερα 

θα αναφερθούμε στον νομό Χανίων, ο οποίος παρουσιάζει έντονο τουριστικό 

ενδιαφέρον καθώς η εδαφική του ποικιλομορφία μπορεί να υποστηρίξει διάφορες 

μορφές εναλλακτικού τουρισμού όπως ο θαλάσσιος τουρισμός, ο αγροτουρισμός, ο 

οικοτουρισμός, ο φυσιολατρικός, ο ορεινός, ο περιπατητικός κλπ. (Μοίρα, 2005:316) 

 

Ο νομός Χανίων βρίσκεται στο δυτικό τμήμα της Κρήτης. Συνορεύει ανατολικά με 

τον νομό Ρεθύμνου, ενώ στις υπόλοιπες τρεις πλευρές του βρέχεται από τη Μεσόγειο 

Θάλασσα, βόρεια απ’ το Κρητικό Πέλαγος και νότια απ’ το Λιβυκό Πέλαγος (Μοίρα, 

2005:314). Τα Χανιά είναι η πρωτεύουσα του νομού και αριθμούν, σύμφωνα με την 

απογραφή του 2001, 55.838 κατοίκους. Το κλίμα της χαρακτηρίζεται ως μεσογειακό, 

με ξηρά και ζεστά καλοκαίρια και ήπιους χειμώνες (Βικιπαιδεία, 2015). 

 

 

http://www.vita.gr/diatrofi/article/8220/fonti-boyties-sthn-apolaysh/
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8.1.1 Ιστορική αναδρομή 

 

 

 Νεολιθική εποχή. 

Κατά τη νεολιθική εποχή, σημαντικός ήταν ο οικισμός που δημιούργησαν οι πρώτοι 

κάτοικοι στο χαμηλό λόφο Καστέλι, ο οποίος υψώνεται πάνω απ’ το ενετικό λιμάνι. 

Ο λόφος αυτός επιλέχθηκε για τα αμυντικά πλεονεκτήματα που προσέφερε στους 

κατοίκους καθώς τους έδινε τη δυνατότητα να εντοπίζουν άμεσα τους εχθρούς αλλά 

και να είναι δυσπρόσιτη η γύρω περιοχή. 

 

 Μινωικά Χανιά. 

Ο οικισμός αυτός, εξαιτίας του λιμανιού που είχε κυρίαρχο ρόλο στην οικονομία της 

μινωικής Κρήτης καθώς βασιζόταν στο θαλάσσιο εμπόριο, έγινε ο σημαντικότερος 

στη δυτική Κρήτη.  

Τα μινωικά Χανιά είχαν την ονομασία Κυδωνία. Η εκδοχή που επικρατεί για την 

ονομασία της, σύμφωνα με τη μυθολογία, ιδρυτής της είναι ο Κύδων, γιος του Μίνωα 

και της νύμφης Ακακκαλίδας. 

Η αρχαία Κυδωνία κατόρθωσε να αναπτύξει ακμαία βιοτεχνία ενώ ενίσχυσε την 

οικονομία της με το εμπόριο. Οι κάτοικοί της έκτισαν το μινωικό ανάκτορο της 

Κυδωνίας ενώ στο λόφο Καστέλι έχουν βρεθεί πινακίδες με μινωική γραφή 

(γραμμική Α και γραμμική Β). 

 

 

 Ρωμαϊκή περίοδος (67 π.Χ. – 330 μΧ). 

Το 67 π.Χ. η Κρήτη κατακτήθηκε από τους Ρωμαίους. Η κατάκτησή της ξεκίνησε 

από τα δυτικά με την Κυδωνία να ηττείται από τον Ρωμαϊκό στρατό. Η πόλη συνέχισε 

την ανάπτυξή της επί Ρωμαιοκρατίας, χωρίς όμως να έχουν σωθεί ρωμαϊκά μνημεία. 

Το 330 μ.Χ.  έρχεται η απελευθέρωση της Κρήτης από τους Ρωμαίους και έπειτα η 

προσάρτησή της στην Βυζαντινή Αυτοκρατορία. 
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 Αραβικά Χανιά. 

Η ημερομηνία 828 μ.Χ. αποτελεί ορόσημο για την ιστορία της Κρήτης αλλά και των 

Χανίων, διότι έπεσαν στα χέρια των Σαρακηνών Αράβων από την Κόρδοβα της 

Ισπανίας. Η επιρροή τους ήταν σαφών αρνητική αφού ισοπέδωσαν τα πάντα στο 

πέρασμά τους. Επίσης, φέρουν την ευθύνη για την αλλαγή του ονόματος της πόλης 

από Κυδωνία σε Χανιά. Έχοντας ως βάση τα λεγόμενα του Καθηγητή Αρχαιολογίας, 

Νικόλαου Πλάτωνα, στην Κυδωνία υπήρχε προάστιο με το όνομα « Αλχάνια Κώμη», 

από τον θεό Βελχανό ή Ήφαιστο. Οι Σαρακηνοί Άραβες χρησιμοποίησαν το όνομα 

Al Chanea για ολόκληρη την πόλη. Οι Βυζαντινοί στην πορεία αφαίρεσαν το 

πρόθεμα «Al» και κράτησαν το «Chanea», απ’ το οποίο προέκυψε και το ελληνικό 

«Χανιά». 

 

 Βυζαντινά Χανιά (961- 1204 μ.Χ.). 

Η απελευθέρωση των Χανίων έρχεται το 961 μ.Χ., όταν οι βυζαντινοί με τον 

Νικηφόρο Φωκά ανακτούν το νησί απ’ τους Άραβες και ξανακτίζουν την πόλη 

οχυρώνοντας τον λόφο Καστέλι με τείχη. Σήμερα έχει σωθεί το βόρειο τμήμα των 

τειχών και ένα μικρό τμήμα στην οδό Σήφακα.   

 

 

 

 Ενετικά Χανιά (1204 – 1645). 

Το 1204 γίνεται η προσάρτηση της Κρήτης στα εδάφη των Ενετών. Το 1252 ξεκινά η 

ανοικοδόμηση φρουρίου στον λόφο Καστέλι με σκοπό την προστασία από διάφορες 

επιθέσεις πειρατών και άλλων εχθρών. Ταυτόχρονο ξεκινάει και η ανάπτυξη του 

λιμανιού, με την κατασκευή νεωρίων ώστε να συντηρούνται τα καράβια. Σύντομα τα 

Χανιά αναδεικνύονται σε σημαντικό κέντρο εμπορίου και δεύτερη πόλη σε σημασία 

στην Κρήτη μετά τον Χάνδακα (σημερινό Ηράκλειο). Η εξέλιξη της πόλης 

συνεχίστηκε με την βελτίωση του δικτύου ύδρευσης και την κατασκευή δεξαμενών, 

για να καλυφθούν οι ανάγκες των κατοίκων που τότε έφθαναν τις 8000. Επίσης, 

λαμπρά δημόσια οικοδομήματα στολίζουν την πόλη ενώ κατοικίες με βενετσιάνικο 

ρυμοτομικό σύστημα δίνουν τον αέρα ευρωπαϊκής μεγαλούπολης. 
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 Οθωμανική περίοδος (1645 – 1912). 

Έπειτα από πολιορκία δύο μηνών, οι Οθωμανοί κατέκτησαν τα Χανιά το 1645 ενώ 

προκάλεσαν καταστροφές σε μεγάλο μέρος της πόλης. Η πόλη χτίζεται πάλι απ’ την 

αρχή, με την κατασκευή δημόσιων λουτρών και την μετατροπή εκκλησιών σε τζαμιά. 

Πολλές ήταν οι επαναστάσεις κατά των Τούρκων, που ξεκίνησαν απ’ τα Χανιά, με 

σημαντικότερη αυτή του 1821. Δυστυχώς, όμως η απελευθέρωση της Κρήτης δεν 

επιτεύχθηκε, κατά συνέπεια διαπράχθηκαν μεγάλες σφαγές στους χριστιανούς 

κατοίκους των Χανίων. Μετά την Επανάσταση, η Κρήτη παραχωρείται στον 

Αιγύπτιο Μεχμέτ Αλή μέχρι το 1841, όπου και επανέρχεται στην τουρκική εξουσία. 

Το 1897 ξεκινούν νέες σφαγές του χριστιανικού πληθυσμού και πυρπολούνται οι 

χριστιανικές κατοικίες στα Χανιά. Το 1898 ιδρύεται ένα ιδιότυπο καθεστώς υπό τον 

Πρίγκηπα Γεώργιο της Ελλάδας, με την ονομασία «Κρητική Πολιτεία». Σύμφωνα με 

αυτό το καθεστώς, η Κρήτη εξακολουθεί να παραμένει στην Οθωμανική 

αυτοκρατορία αλλά με την εγγύηση – προστασία των Μεγάλων Δυνάμεων, Αγγλία, 

Γαλλία, Ρωσία, Ιταλία, Γερμανία και Αυστρία. Τότε τα Χανιά ορίζονται ως 

πρωτεύουσα της Κρήτης. Οι Κρητικοί όμως δεν παύουν να αγωνίζονται και να 

επιδιώκουν την απελευθέρωση και την ένωση με την Ελλάδα. Το 1905 σημειώνεται η 

επανάσταση στον Θέρισο με ηγέτη τον μεγάλο πολιτικό και μετέπειτα πρωθυπουργό 

της Ελλάδας, Ελευθέριο Βενιζέλο. Έτσι, μετά από σχεδόν τρεις αιώνες , το 1913, οι 

Τούρκοι αποχωρούν οριστικά και η Κρήτη ενώνεται με την Ελλάδα, ενώ η ελληνική 

σημαία υψώνεται στο φρούριο Φιρκάς των Χανίων. 

 

 Β’ Παγκόσμιος Πόλεμος – Γερμανική Κατοχή (1941- 1945). 

Κατά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο , τα Χανιά και πιο συγκεκριμένα το αεροδρόμιο του 

Μάλεμε και ο Γαλατάς, υπήρξαν το επίκεντρο των πολεμικών επιχειρήσεων στην 

περιώνυμη «Μάχη της Κρήτης». Πρώτη φορά στην παγκόσμια πολεμική ιστορία 

επιχειρήθηκε εισβολή σε κάποιο τόπο μόνο απ’ τον αέρα. Το αποτέλεσμα ήταν να 

αποδεκατιστεί το επίλεκτο γερμανικό σώμα αλεξιπτωτιστών από άοπλους κρητικούς, 

το ίδιο και τα λιγοστά στρατεύματα των Άγγλων, Αυστραλών και Νεοζηλανδών που 

υπερασπίζονταν το νησί. Επίσης, τα Χανιά βομβαρδίστηκαν από την γερμανική 

αεροπορία χωρίς όμως οι ζημιές να είναι ολοκληρωτικές και με πολλά απ’ τα μνημεία 

να σώζονται. 

(Explore Crete)                                                                                                                                                          
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8.1.2 Αξιοθέατα νομού Χανίων 

 

Με την πάροδο τον χρόνων έχουν καταφέρει να παραμείνουν μέχρι και σήμερα 

μνημεία αλλά και δημιουργήματα της σύγχρονης ιστορίας. Παρακάτω αναφέρονται 

αξιοθέατα που χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής και συνιστώνται στον κόσμο να τα 

επισκεφθεί. 

 

 Παλαιά πόλη και ενετικό λιμάνι 

 Τζαμί του Κιουτσούκ Χασάν 

 Ναυτικό μουσείο Κρήτης, που βρίσκεται στο ενετικό λιμάνι 

 Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων, που στεγάζεται στο καθολικό της ενετικής 

μονής του Αγίου Φραγκίσκου 

 Βυζαντινή και Μεταβυζαντινή Συλλογή Χανίων στον ναό San Salvatore 

 Μητροπολιτικός Ναός Εισοδίων Θεοτόκου 

 Ναός Αγίου Νικολάου Σπλάντζιας 

 Οικία Ελ. Βενιζέλου στη Χαλέπα 

 Πολεμικό Μουσείο στα Χανιά 

 Λαογραφικό Μουσείο Χανίων 

 Συναγωγή Ετζ Χαγίμ 

 Καθολικός Ναός Θεοτόκου στην Παλιά Πόλη 

 Καθολικός Ναός Αγίου Ρόκου 

 Ιστορικό Αρχείο Κρήτης  

 Κέντρο Κρητικού Δικαίου 

 Μουσείο Σχολικής Ζωής  

 Ο Ναός της Αγίας Μαρίας Μαγδαληνής στα Χανιά 

 Μουσείο Τυπογραφίας 

 Δημοτική Πινακοθήκη 

 Μουσείο Χημείας 

 Κέντρο Αρχιτεκτονικής Μεσογείου 

 Φιλολογικός Σύλλογος «ο Χρυσόστομος» 

 Αρχαία Άπτερα στον Αποκόρωνα  

 Μνημείο Μικρασιάτισσας Μάνας  
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 Νέο Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων (υπό αποπεράτωση) 

(Βικιπαίδεια, 2015) 

 

 

8.1.3 Προσωπικότητες των Χανίων 

 

Η ιστορία ενός τόπου αποτελείται, εκτός από τους αγώνες, τα κτίσματα, τις τέχνες 

κλπ., από τους ανθρώπους που γεννήθηκαν εκεί και ξεχώρισαν με το να γίνουν 

γνωστοί και στην υπόλοιπη Ελλάδα με τα κατορθώματά τους και τις ασχολίες τους. 

Μερικοί απ’ αυτούς τους ανθρώπους είναι: 

 

 Ελευθέριος Βενιζέλος, Πρωθυπουργός της Ελλάδας (1864- 1936) 

 Κωνσταντίνος Μάνος, Πολιτικός του 19ου αιώνα και ποιητής (1869- 1913) 

 Σοφοκλής Βενιζέλος, Πρωθυπουργός της Ελλάδας (1894- 1964) 

 Κώστας Καρυωτάκης, Συγγραφέας (1896- 1928) 

 Αλέξης Μινωτής, Ηθοποιός του θέατρου (1898- 1967) 

 Μάνος Κατράκης, Ηθοποιός του θεάτρου και του κινηματογράφου (1909- 

1984) 

 Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, Πρωθυπουργός της Ελλάδας (1918 - ) 

 Κώστας Μουντάκης, Καλλιτέχνης (1926 – 1991) 

 Ευτύχης Μπιτσάκης, Θεωρητικός φυσικός – φιλόσοφος (1927 - ) 

 Μάρω Δούκα, Συγγραφέας (1947 - ) 

 Ιωάννα Καρυστιάνη, Συγγραφέας (1952 - ) 

(Βικιπαίδεια, 2015) 
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8.2 Ιστορία της επιχείρησης 

 

Στην αρχή της δεκαετίας του 80, ο Ιάκωβος Τσουρουνάκης οραματίστηκε για τη 

Μηλιά, όπου διατηρούσε τη προγονική του περιουσία, να πάρει ξανά πνοή. Ο ίδιος 

θέλησε να ασχοληθεί με τη φύση, με τη καλλιέργειά της αλλά και με τη παραγωγή 

βιολογικών προϊόντων, την αναδάσωση, την κτηνοτροφία αλλά και την αναπαλαίωση 

σπιτιών του Μεσαιωνικού Οικισμού. 

Κατά το 1982, βρήκε τον άνθρωπο που συμμερίστηκε το όραμά του και θέλησε να 

συνεισφέρει σε αυτή την προσπάθεια. Ο Γιώργος Μακράκης, έχοντας και εκείνος 

κομμάτια γης στη Μηλιά, δέχτηκε να συνεργαστεί με τον Ιάκωβο Τσουρουνάκη και 

ξεκίνησαν αμέσως τη συνεργασία τους. Στα μέσα της διαδρομής, γεννήθηκε η ιδέα 

για την μετατροπή των παλαιών σπιτιών σε ξενώνες. Η ιδέα αυτή πήρε σάρκα και 

οστά το 1990, όταν κατάφεραν να χρηματοδοτηθεί  από το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα 

Interreg. Έτσι ξεκίνησε η ανακαίνιση που διήρκησε κυρίως τρία χρόνια. 

Τα τρία αυτά χρόνια δεν ήταν εύκολα. Και οι δύο άντρες αγαπούσαν πολύ τον τόπο, 

έτσι επέλεξαν το ανθρώπινο «άγγιγμα» να είναι όσο το δυνατόν φιλικό στη γη και 

στα κτίσματα. Οι τεχνίτες και οι εργάτες που δούλεψαν ήταν αυστηρά από γειτονικά 

χωριά και οι πόροι χρησιμοποιήθηκαν πλήρως ενώ το περιβαλλοντικό αποτύπωμα 

των εργασιών ήταν μηδενικό. Πιο συγκεκριμένα, οι χώροι εσωτερικά  κρατήθηκαν ως 

είχαν και έγιναν ελάχιστες μικροαλλαγές όπως η προσθήκη μπάνιων και η 

διαμόρφωση αυλών. 

Την άνοιξη του 1993 ξεκίνησε η λειτουργία των ξενώνων και ενός μικρού 

εστιατορίου, που χρησιμοποιούσε μόνο τα προϊόντα που παράγονταν στον τόπο αλλά 

και στη γύρω περιοχή. 

Πέντε χρόνια αργότερα εντάχθηκε στην παρέα ο Τάσος, που αποφάσισε να 

εγκαταλείψει την Αθήνα και να μοιραστεί τις γνώσεις του και το πάθος του με τους 

δύο οραματιστές. 

Το 2000 λειτούργησε το καινούριο εστιατόριο πάνω στις ίδιες αρχές που διέπουν τον 

χώρο, και σήμερα θεωρείται ένας από τους πιο ατμοσφαιρικούς χώρους στο νησί. 

Και φτάνοντας στο σήμερα, ο Γιώργος και ο Τάσος, μαζί με τους συνεργάτες τους, 

συνεχίζουν την προσπάθεια για τη συνέχιση αυτής της προσπάθειας έχοντας πάντα 

υπόψιν το σωστό για αυτόν τον τόπο που αγαπούν. 

(milia.gr, 2012) 
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8.3 Ιδιοκτησία της επιχείρησης & ανθρώπινο δυναμικό 

 

Όπως αναφέραμε και στην ιστορία της επιχείρησης, οι άνθρωποι της Μηλιάς 

μοιράζονται μια κοινή ιδέα. Η αγάπη τους για τον τόπο τους και για τη φύση, τους 

οδήγησε στην αναπαλαίωση των οικημάτων και στη δημιουργία ξενώνων. 

Ως πρώτος ιδιοκτήτης θεωρείται ο Ιάκωβος Τσουρουνάκης και έπειτα με τη συμβολή 

του Γιώργου Μακράκη έθεσαν σε λειτουργία την επιχείρησή τους. 

Το 1998, τους συνάντησε ο Τάσος, ο οποίος μαζί με τον Γιώργο σήμερα αποτελούν 

τους βασικούς ιδιοκτήτες της επιχείρησης. 

Μαζί τους υπάρχουν και διάφοροι συνεργάτες που αποτελούν το στήριγμα αυτής της 

επιχείρησης. Αυτοί είναι: 

 Σπύρος  

 Freddy 

 Θεοδώρα 

 Zoran 

 Βασίλης 

(milia.gr, 2012) 

 

 

8.4 Βασική δραστηριότητα της επιχείρησης 

 

Στην αγορά που κινείται η επιχείρηση ως κύρια δραστηριότητα θεωρείται η παροχή 

υπηρεσιών που αφορούν τη φιλοξενία των πελατών σε εγκαταστάσεις που τους 

δίνουν τη δυνατότητα να έλθουν σε άμεση επαφή με τη φύση, συμμετέχοντας σε 

αγροτικές δραστηριότητες. 

 Προσφέρονται δωμάτια και σουίτες που έχουν παραδοσιακή διακόσμηση τα οποία 

διαθέτουν ξυλόσομπα ή τζάκι.  

Ακόμη είναι απαραίτητο να αναφερθεί ότι προσφέρει υπηρεσίες που δίνουν την 

δυνατότητα στον επισκέπτη να παρακολουθήσει αλλά και να συμμετάσχει στην 

διαδικασία που απαιτείται από την προετοιμασία του χωραφιού μέχρι την συγκομιδή 

των καρπών και από το άρμεγμα των ζώων μέχρι την παραγωγή διαφόρων 

προϊόντων. 
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8.5 Τμηματοποίηση της αγοράς 

 

Ένα αγροτουριστικό κατάλυμα όπως η Μηλιά, στοχεύει αναμφισβήτητα σε 

επισκέπτες που αναζητούν την απλότητα, την χαλάρωση, την αρμονία και τον καθαρό 

αέρα, την ζεστή φιλοξενία και την σπιτική κουζίνα. (Milia.gr, 2012). Ο επισκέπτης 

έχει την ευκαιρία να έρθει σε επαφή με τη φύση, την ησυχία του βουνού, το καλό 

φαγητό, το κρασί και την τσικουδιά. (milia.gr, 2012).  

Ειδικότερα, παρέχει  υπηρεσίες  και αξίες που κύριο χαρακτηριστικό τους είναι ο 

σεβασμός προς την φύση, σε ανθρώπους  οι οποίοι επιθυμούν να γνωρίσουν και να 

απολαύσουν ένα ευχάριστο περιβάλλον και όχι απλά να διασφαλίσουν την διαμονή 

τους. 

 

 

8.6 Στρατηγική μάρκετινγκ 

 

Το  marketing αποτελεί ένα πολύ σημαντικό  τμήμα για κάθε είδους επιχείρηση. Η 

«Μηλιά» στην προσπάθεια της να ικανοποιήσει τόσο τους υπάρχοντες επισκέπτες 

όσο και να προσελκύσει καινούριους  έχει δημιουργήσει τις κατάλληλες στρατηγικές 

μέσω της προβολής της από την τηλεόραση, τη κεντρικής της ιστοσελίδας, αλλά και 

με τη βοήθεια των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. 

 

 Δεν είναι λίγες οι φορές που το φαινόμενο «Μηλιά» έχει μονοπωλήσει το 

ενδιαφέρον πολλών δημοσιογράφων. Αποτελεί ένα πολυδιαφημισμένο 

προορισμό με τη βοήθεια της δημόσιας και της ιδιωτικής τηλεόρασης που 

κατά καιρούς της έχει αφιερώσει αρκετές εκπομπές. 

 

 Μέσα από την κεντρική ιστοσελίδα της “Mηλιάς” (http://www.milia.gr/) , οι 

υποψήφιοι επισκέπτες έχουν την δυνατότητα να κάνουν κράτηση, να 

ενημερωθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρονται, το 

εστιατόριο, τις δραστηριότητες και οποιαδήποτε άλλη πληροφορία αφορά το 

ξενοδοχείο, καθώς και για τα στοιχεία επικοινωνίας με τους υπεύθυνους. 

 

http://www.milia.gr/
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 Η «Μηλιά», ειδικότερα τα τελευταία χρόνια ακολουθεί το λεγόμενο Social 

Media Promotion(Facebook-Twitter).Η προβολή μέσω των κοινωνικών 

δικτύων θεωρείται πλέον πολύ ισχυρό εργαλείο προώθησης και προβολής του 

χωριού.  

 

 

 

8.7 Προϊόντα και υπηρεσίες 

 

 

Δωμάτια. 

Εξαιτίας του γεγονότος ότι τα σπίτια προϋπήρχαν και ανακαινίσθηκαν, υπάρχουν 

διάφορες κατηγορίες δωματίων που εξυπηρετούν όλα τα γούστα. Επίσης, πρέπει να 

σημειωθεί ότι η Μηλιά δέχεται επισκέπτες καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου και 

ανάλογα το σύνολο των μερών παραμονής ή της περιόδου πραγματοποιούνται 

εκπτώσεις στην τελική τιμή. 

 

 Κανονικά δίκλινα. 

Με εμβαδόν από 12 – 15 τ.μ. και λουτρά στα 4 τ.μ., παρέχουν τις βασικές ανέσεις 

που χρειάζεται κανείς. Αποτελούνται είτε από διπλά κρεβάτια είτε από δύο μονά, 

ντουλάπα, μικρό γραφείο και λουτρό. Για τον χειμώνα χρησιμοποιούνται ξυλόσομπες  

νέας τεχνολογίας. Στον εξωτερικό τους χώρο έχουν μπαλκονάκια ή αυλή. 

 

 Μεγάλα δίκλινα. 

Το εμβαδόν τους κυμαίνεται στα 25 με 35 τ.μ. ενώ ορισμένα απ’ αυτά έχουν μικρά 

καθιστικά. Το χειμώνα θερμαίνονται με τζάκι. Επίσης, κάποια απ’ αυτά δύναται να 

μετατραπούν σε τρίκλινα. 

 

 Σουίτες. 

Έχουν εμβαδόν από 40 τ.μ. και άνω, ιδανικά για δύο άτομα. Διαθέτουν άνετα 

καθιστικά και μεγάλες αυλές. 
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 Οικογενειακά δωμάτια. 

Έχουν εμβαδόν από 40 τ.μ. και άνω, φιλοξενούν μέχρι τέσσερα άτομα σε ξεχωριστά 

υπνοδωμάτια. Τον χειμώνα θερμαίνονται είτε με τζάκι είτε με ξυλόσομπες. 

 

 

                                                               

                           ΤΙΜΕΣ  ΔΩΜΑΤΙΩΝ  

Μονόκλινα 70 ευρώ 

Στάνταρ δίκλινα 77 ευρώ 

Μεγάλα δίκλινα 92 ευρώ 

Τρίκλινα 124 ευρώ 

Τετράκλινα 135 ευρώ 

Σουίτα 112 ευρώ 

 

 

Διατροφή. 

Τα φαγητά που σερβίρονται στο εστιατόριο της επιχείρησης παρασκευάζονται κατά 

αποκλειστικότητα από προϊόντα φρέσκα που παράγει ο τόπος και μαγειρεύονται με 

τις αρχές της Κρητικής κουζίνας. 

 

Βασικά συστατικά της Κρητικής κουζίνας είναι τα τυροκομικά, παξιμάδια, ελιές, 

όσπρια, φρέσκα λαχανικά, άγρια χόρτα, κρεατικά από ζώα ελευθέρας βοσκής, 

φρέσκα ψάρια, φρέσκα φρούτα και παρθένο ελαιόλαδο. Τα φαγητά μαγειρεύονται 

κυρίως στη κατσαρόλα ή σε ξυλόφουρνο και σπανίως σε ψησταριά με κάρβουνο. 

Οι επισκέπτες μπορούν να γευτούν σε καθημερινή βάση χειροποίητο ψωμί ψημένο σε 

ξυλόφουρνο αλλά και διάφορα παραδοσιακά εδέσματα. Ενδεικτικά σερβίρονται 

πιάτα όπως κατσικάκι στις κληματόβεργες, χοιρινό με πορτοκάλι, αρνάκι με 

δενδρολίβανο, μπουρέκι, κόκορα με χυλοπίτες, κουνέλι με μυζήθρα, πατάτες με 

κάστανα, αρνί τσιγαριστό, χορτόσουπες κ.α. 

Το κρασί που προτείνεται στους επισκέπτες έχει επιλεχθεί με ιδιαίτερη προσοχή. 

Εκτός απ’ αυτό που παράγει η επιχείρηση επιλέγονται ετικέτες από άλλους 

αξιόλογους ντόπιους παραγωγούς. 
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                     ΤΙΜΕΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ  

Σαλάτες 5.00 – 6.50 ευρώ 

Ορεκτικά 5.00 – 7.50 ευρώ 

Πιάτα λαχανικών 6.50 – 7.50 ευρώ 

Πιάτα κρεατικών 8.50 – 11.00 ευρώ 

 

(milia.gr, 2012) 

 

 

 

8.8 Θέσεις της επιχείρησης 

 

Η ‘’Μηλιά” έχει ως κύριο σκοπό της την πλήρη ικανοποίηση των πελατών της. 

Παρέχει άνεση, ξεκούραση και ψυχαγωγία, κοντά στη φύση. Ένας αυθεντικός 

ορεινός οικισμός που έχει μετατραπεί σε μια οικοτουριστική μονάδα και που μοιάζει 

να έχει ξεφυτρώσει από την Κρητική γη που τον φιλοξενεί από το 1650 σε μία 

εξαιρετική εξοχική τοποθεσία της Επαρχίας Κισσάμου, ανάμεσα σε πλατάνια, 

καστανιές, κουμαριές και γενικά μία φύση που συναρπάζει με την μοναδική ποικιλία 

της.(Milia.gr, 2012). Προσφέρει διανυκτέρευση σε παραδοσιακά σπίτια που 

δημιουργούν μια άμεση οικειότητα με τον επισκέπτη, χωρίς να του δίνουν την 

εντύπωση ξενοδοχείου .Όλα αυτά σε συνδυασμό με το σεβασμό προς το περιβάλλον, 

τον καθαρό αέρα, την παραδοσιακή κουζίνα με φαγητά από αγνά υλικά, έκαναν τη 

“Μηλιά” έναν από τους δημοφιλέστερους αγροτουριστικούς προορισμούς στην 

Ελλάδα, ο οποίος ικανοποιεί και τους πιο απαιτητικούς τουρίστες οι οποίοι είναι 

λάτρεις της φύσης. 
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8.9 Ανάλυση ανταγωνιστών 

 

 

Συνολικός Αριθμός Άμεσων 

Ανταγωνιστών   

Δομή κλάδου – Βαθμός συγκέντρωσης 

αγοράς 

Υπάρχουν συνολικά  3 άμεσοι 

ανταγωνιστές στην ευρύτερη περιοχή 

του Νομού Χανίων και είναι οι εξής: 

 1. Hillside Villas 

 2. Villa arhontariki  

 3. Villa kalliani  

 

Λαμβάνοντας υπόψη ότι στην περιοχή 

που δραστηριοποιείται η επιχείρηση  

υπάρχουν 3 ανταγωνιστές, θα λέγαμε 

ότι  στον κλάδο και γενικότερα στην 

περιοχή επικρατούν συνθήκες 

συγκεντρωμένου ανταγωνισμού με 

λίγους μεγάλους ανταγωνιστές.   
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 Βασικά Προϊόντα  / 

Δραστηριότητα 

Κύρια 

Ανταγωνιστικά 

Πλεονεκτήματα 

/Δυνατά Σημεία   

Μειονεκτήματα / 

Αδύνατα Σημεία  

1.Hillside 

Villas 

 Πεζοπορία στην 

κρητική ύπαιθρο 

 Παρατήρηση 

άγριας πανίδας 

(thehotel.gr, 2004) 

 Ιδιωτική πισίνα 

 Δορυφορική 

τηλεόραση 

 Πλυντήριο πιάτων 

 Πλήρως 

εξοπλισμένη 

κουζίνα 

 Internet, air 

condition 

 BBQ 

 Ασφάλεια 

 Φαρμακείο 

 Πυροσβεστήρας 

(creti.co, 2014) 

 

 

 

 

 Προσφέρει 

άνετη 

διαμονή με 

φιλική 

εξυπηρέτηση 

 

 Βρίσκεται σε 

ήσυχο ορεινό 

χωριό 

 

 

 Προσφέρει 

μεγάλη 

γκάμα 

προϊόντων 

και 

υπηρεσιών 

 

 Διαθέτει 

πλούσια 

χλωρίδα και 

πανίδα 

(thehotel.gr, 2004) 

 Παρόλο που προσφέρει 

πολλές ανέσεις, διαθέτει 

μικρή γκάμα υπηρεσιών 

σχετικές με τον 

αγροτικό τρόπο ζωής. 
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2. villa 

arhontariki 

 

 Πλήρως 

εξοπλισμένη 

κουζίνα 

 Κλιματισμός 

 Γυμναστήριο 

 Αίθουσα 

παιχνιδιών 

 Εγκαταστάσεις 

Πινγκ Πονκγ 

 Ίντερνετ 

 Διάθεση δωρεάν 

ποδηλάτων 

 Ηλιόλουστη 

βεράντα 

 Κήπος με 

λεμονιές, φοινικιές 

και μπουκαμβίλιες 

 

(booking.gr, 2011) 

 

 Προσφέρει 

άνετη 

διαμονή και 

φιλοξενία 

 

 Βρίσκεται σε 

ήσυχο χωριό 

 

 Βρίσκεται 

λίγα μέτρα 

μακριά από 

διάσημες 

παραλίες 

(thehotel.gr, 2004) 

 

 Έχει μικρή 

γκάμα 

υπηρεσιών 

 Δεν δίνει την 

ευκαιρία στον 

επισκέπτη να 

συμμετέχει στην 

παραγωγή 

αγροτικών 

προϊόντων και 

σε άλλες 

αγροτουριστικές 

δραστηριότητες 
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3.villa kalliani  Σαλόνι 

τραπεζαρία 

με τζάκι 

 

 Πλήρως 

εξοπλισμένη 

κουζίνα 

 

 Wc 

 

 Τουαλέτα με 

τζακούζι 

 

 Βεράντα 

(homeaway.c

o, 1996) 

 

 Προσφέρει 

άνετη 

διαμονή και 

φιλοξενία 

 

 Απέχει λίγα 

χιλιόμετρα 

από αμμώδη 

παραλία 

 

 Το κομμάτι 

γης στο 

οποίο 

βρίσκεται 

είναι γεμάτο 

από 

ελαιόδεντρα, 

γρασίδι και 

λουλούδια 

(thehotel.gr, 

2004) 

 

 

 

 

 

 Έχει μικρή 

γκάμα 

υπηρεσιών 

 

 Δεν δίνει την 

ευκαιρία στον 

επισκέπτη να 

συμμετέχει στην 

παραγωγή των 

προϊόντων και 

σε άλλες 

αγροτουριστικές 

δραστηριότητες 
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Κάποια από τα καταλύματα που κατέχουν μερίδιο από τη πίτα του αγροτουρισμού 

στα  Χανιά και τα οποία θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν ως ανταγωνιστές είναι τα 

εξής: 

 

 Tersanas Villas 

 Platanias Villas 

 Athena Villas 

 Villa Minas 

 Villa Fedra 

 Villa alma 

 Stone Villas 

 Corali Villas 

 Cretan Mansion  

 

(the hotel.gr, 2014) 

 

8.9.1 Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα 

 

Από την παραπάνω έρευνα, παρατηρούμε ότι ούτε οι άμεσοι ανταγωνιστές αλλά ούτε 

και τα υπόλοιπα αγροτουριστικά καταλύματα μπορούν να θεωρηθούν αξιόλογοι 

ανταγωνιστές διότι παρόλο που προσφέρουν φιλοξενία κοντά στη φύση, χαλάρωση 

και ηρεμία δεν διαθέτουν τα γκάμα των δραστηριοτήτων που είναι σχετικές με τον 

αγροτικό τρόπο ζωής και που προσφέρει η «Μηλιά». Αυτός είναι και ο κύριος λόγος 

που υπερτερεί έναντι των ανταγωνιστών της. Η Μηλιά, πέρα από τις υπηρεσίες που 

προσφέρει, τα εκλεκτά φαγητά, το πανέμορφο τοπίο στο οποίο είναι κτισμένη, τη 

φιλοξενία το χαμόγελο και την ευχαρίστηση με τα οποία εξυπηρετούν οι υπάλληλοι, 

προσφέρει έναν σχεδόν ατελείωτο κατάλογο με  δραστηριότητες στη φύση που 

ανταποκρίνονται σε όλες τις προτιμήσεις και τις ιδιαιτερότητες του κάθε πελάτη. 
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8.10 Συμπεράσματα 

 

Ζούμε σε μία εποχή που η όλο και αυξανόμενη τουριστική κίνηση έχει επιφέρει την 

ραγδαία ανάπτυξη της τουριστικής βιομηχανίας. Με την πάροδο του χρόνου 

δημιουργήθηκαν διάφορες ξενοδοχειακές μονάδες οι οποίες ως επί τω πλείστων 

έχουν κοινό παρονομαστή που δεν είναι άλλος από την προσφορά άνεσης, 

ξεκούρασης, χαλάρωσης και ψυχαγωγίας σε ένα πολυτελές περιβάλλον. 

 

 Τα πολυτελή ξενοδοχεία όμως σε συνδυασμό με τη ζωή στην πόλη και στους 

γρήγορους ρυθμούς της, οδήγησαν πολλούς στην αναζήτηση διακοπών που θα τους 

προσφέρει την πραγματική ξεκούραση, την άνεση το “ κάτι διαφορετικό” που δεν 

είναι άλλο από την επαφή με την φύση με ότι συνεπάγεται αυτό.  

 

Η παραπάνω έρευνα αποδεικνύει ότι τα τελευταία κυρίως χρόνια οι τουρίστες πέρα 

από την  πολυτέλεια αναζητούν την επαφή με τη φύση, την ξεκούραση στην ύπαιθρο, 

την απόλαυση του καθαρού αέρα, αλλά και του παραδοσιακού φαγητού, που 

προέρχεται από αγνά υλικά.  

Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα η βιομηχανία του τουρισμού να ανταποκριθεί στις 

απαιτήσεις αυτού του «νέου είδους τουρίστα» και να δημιουργηθούν διάφορες 

αγροτουριστικές μονάδες που σκοπό έχουν να τον ικανοποιήσουν προσφέροντας τις 

ανάλογες υπηρεσίες και τα ανάλογα προϊόντα. 

 

Ειδικότερα, η Μηλιά αποτελεί ένα πρότυπο αγροτουριστικό προϊόν για τη χώρα μας. 

Τα άτομα, που ζουν σ’ αυτό το μέρος και προσκαλούν τους λάτρεις της φύσης να  το 

επισκεφθούν, δείχνουν ιδιαίτερη αγάπη και φροντίδα στο να διατηρήσουν αυτόν τον 

τόπο ανεξίτηλο. Δεν ενδιαφέρονται για το προσωπικό κέρδος, αλλά να μεταδώσουν 

την φροντίδα για τη φύση και τον παραδοσιακό τρόπο ζωής σε άλλους ανθρώπους 

πάντα με σεβασμό και προσοχή. 

 

Οτιδήποτε συναντήσει ο επισκέπτης δεν είναι επιτηδευμένο, αντιθέτως όλα τα αγαθά 

που παρέχονται είναι εναρμονισμένα με τη φύση, αφήνοντας την τεχνολογία και τις 

καθημερινές ανέσεις μερικά βήματα πίσω. Είναι σημαντική ευκαιρία για τις 

οικογένειες και όχι μόνο να ενισχύσουν τους δεσμούς τους, μιας και στην εποχή που 
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ζούμε οι ρυθμοί της ζωής είναι τόσο γρήγοροι που ο ποιοτικός χρόνος που μένει για 

τους ανθρώπους είναι ελάχιστος. Επιπλέον, η έννοια της συνεργασίας είναι διάχυτη, 

αφού για τις ασχολίες που πραγματοποιούνται είναι βασικό συστατικό όπως και οι 

έννοιες της μάθησης και της προσφοράς. 

 

 

8.11 Προτάσεις 

 

Παρατηρώντας τις υπηρεσίες που προσφέρει η Μηλιά και τις δραστηριότητες που 

μπορούν να πραγματοποιηθούν, έχουμε συγκεντρώσει τις προτάσεις μας για τυχόν 

μελλοντικά σχέδια της επιχείρησης.  

 

Αρχικά, ένα σημείο το οποίο κίνησε την προσοχή μας ήταν οι τιμές που αντιστοιχούν 

στους χώρους φιλοξενίας των επισκεπτών. Οι τιμές αυτές για τους Έλληνες 

τουρίστες, και μάλιστα τους οικογενειάρχες, δεν θεωρούνται ιδιαίτερα προσιτές. Ως 

αποτέλεσμα, η επιχείρηση θα χάσει σημαντικό ποσοστό απ’ αυτή την κατηγορία. 

Επίσης, εποικοδομητική και διασκεδαστική θα ήταν η ενεργή συμμετοχή των 

επισκεπτών σε διάφορες τοπικές εκδηλώσεις, όπου θα έρθουν σε επαφή με τις 

παραδόσεις του τόπου αλλά και με τους ντόπιους. Παράλληλα θα μπορέσουν να 

παρακολουθήσουν ελληνικούς χορούς και τραγούδια. 

 

Επιπρόσθετα, ένας ενδιαφέρων παράγοντας θα ήταν και η τέλεση γάμων, βασισμένη 

στο παραδοσιακό στοιχείο, τηρώντας τα έθιμα του τόπου. 

 

Τέλος, οι επισκέπτες πέραν της επιχείρησης είναι ελεύθεροι να περιηγηθούν στις 

τριγύρω περιοχές. Ωστόσο, θα ήταν ιδιαίτερα βοηθητικό και επιθυμητό αν υπήρχαν 

οργανωμένες ξεναγήσεις στις περιοχές αυτές, με τη μορφή περιπάτου, έτσι ώστε να 

υπάρχει η κατάλληλη καθοδήγηση αλλά και επεξήγηση των όσων βλέπουν. 
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«Δηλώνω ρητά ότι, σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986 και τα άρθρα 2,4,6 

παρ. 3 του Ν. 1256/1982, η παρούσα εργασία αποτελεί αποκλειστικό προϊόν 

προσωπικής εργασίας και δεν προσβάλλει κάθε μορφής πνευματικά δικαιώματα 

τρίτων και δεν είναι προϊόν μερικής ή ολικής αντιγραφής, οι δε πηγές που 

χρησιμοποιήθηκαν περιορίζονται στις βιβλιογραφικές αναφορές και μόνον». 
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